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חחי ' • גחמל׳  /הכאיכי שמה ן והכה גס אחד משרי
•החל ! ;בחוד< הפאי • , 9איש זדון • וגליעל ואיה• 3רשע ; ויאמר
לו

לו האיש  /אהה אדוני ! עגה לי מה להחמע איג נפשי ואי;
נפש ילדי העטופים ברעב  :ויצחק לו הבליעל ויחרפהו וישלך
לו אבן לידו אשר שלח העני לקבל3ה גמול טובו  :ופעל
חמע האיש בקרבו לאמור  ,הגס אס נעון לא יען לי מה לי
ולו כי יחרפני היוס קבל העס  :ויבקש כעע לקחע נקמעו
ממנו  ,לולא תכמעו עמדה לו לבלעי הרביע מכאובו ונגעו;
לדעעו כי נכבד הוא מפל עבדי המלך ואדוניו אהבו ; אכן
סחר אע הדבר בלבו  /ואע האבן בכיסו  ,עד בא יבוא
אס נקס לו  :ויהי אחרי הדבריס האלה ויקציף המלך על עבדו
אשר נשא כי זדון לכו השיאו למרוע גס אע פי אדוניו אשר
אהבו ; ייצו המלך עליולאמור  /הרכיבזהו על החמור כרחיבוע
העיר ואמרו אל העס וישליכו בו י אכניס■ ורפש וטיט חלנוע /
וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפן בקלונו  :ויהי
כשמוע אועו העני אשר חרפו ב& ער המלך ,ויזכור אעהאיש
ואע אשר עשה לו ואע האבן  :וימהר ויקחהו מכיסו וירן גס
הוא החוצה להשליכו עליו ולהשיס לו גמולו בראשו  :ויהי
כהחפזו וירא אע האיש ואע אשר נגזר עליו והנה הוא שבע
קלון ובוז  :ייהפך לבו ויעמיד פעאוס כי נכמרו רחמיו עלי1
וחמעו שככה  :וישלך אע האבן ארצה ויאמר  /לא> כי לא
אקח נקמעי מאיש מוכה ונגיע בעונו נ וישב אל ביעו ויאמר •
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הקנאה מדה גרועה למאוד ; ואס מצינו נערים בעלי
מדה הזאע  ,האשם לכד נפל על ההורים או על
המחנכים ,וכאשר המדה הזאע החלה לשדוש בלבבם  ,יהיה
טורח הרבה ועמל גדול להכריע מקרבם החסרון הזה בעת
יגדלון " ויען שהילדים מנעוריהם יש להס נטיהל חפן פנימי לקנא
בדיעיהס  ,ולבקש ג״כ מה שהס רואים ביד אחר  ,לכן חיוה
לע ההורים להשגיח בהשגחה מעולה ושקידה חרוצה על זה,
מבלי לעע עקומה למדה המגונה הזאת שלא עצא מכת אל
הפועל לגמרי  ,ואולם אס כבר פרצה לצאע ולהעגלוע מענז
מזעיר  ,מאוד ישימו עין לבוא בתחבולות להכריעה ולהשמידה,
לכנוע ליק ולשפוך סוללה  ,חוק וגבול ישיעו בל עעבידנה •
וראשיע דכר לא יעשו הכדל כין הכניס  ,לעע לאחד פי שכיס
על חלק האחר  ,או להלביש לזה בגדי משי ורקמה ולהאחר
בגדים פתיעי הערך  ,כי כזה יעירו ויפיחו גחלע הקנאה
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נעז מעגלותיה אל דאבון •נפש  ,כעס ׳ומכאובים ,י מגינע לב,
תוחלת נכזבה  ,איכל אע בשרו כמו שאמדו הרבה נביאים על
עכונע האיש המקנא  ,ורקב עצמות קנאה  ,ופועה עמית
קנאה  ,עשמר שערוע בשרי בזכרי קץ כל מקנא — !
ראו נא  ,ממה שאמרו חל"ל  ,לעולם לא ישנה אדם מו בץ
הךגיס  ,שבשביל משקל ב" סלעים מילע שנען יעקב
ליוסף כעקכאו כו אחיו זנעגלגל ' הדבר וירדו אבותינו למצרים,
כמה גדול כח הקנאה  ,שיסבב כמה רעזע דע חי־ דור ,
ואיך ראוי ינכין להזהיר ממנו  ,ולחכך הילדים • מנעוריהם
שלא ידבק מאומה בידם מן המדה הזאת  ,אולם נדי לזרז
הילדיס ולהלהיב התשוקה כנעשס  ,שיהיה האחד חרוץ ושוקד

ללמו* כמו האחר דאזי לפי שעה ליגע יעמו במעט להאחד
באיזה ענין להייח לחוסר להשגי( ,אשרי משכיל לפי העח
והחקוס והענין ! אולם אס ירגיש האב שחכונח נפש הנער
נוטה אל מדע הקנאה  ,צמך למנוע ממנז דווקא מה שמשחוקק,
וככה יעשה לכ הימיס עד שהוסר חסרון ה־וה מקרבי *
עוד ישיס על לבו •להדריז הנער כץ אכשיס יקריס ויורהו
(כאשר יוסיף שניס "ויוסיף דעח) אין המה ששיס ושמחים
בחלקס  ,יגילו למחח אלהיס אס מעט ואס הרבה  ,לא
יקנאו לעושר ,לא ירדפו להון  ,ולא יבקשו טובוח הזמנים
הנעדרות .מהס וילמוד אוחו ללכח בעקבוחס ; גם ילך עמו
בחברח חסידי לב  ,המקגאיס ברע עינימו לכל אדס ( כי
הדבר ניכר יער מצד הפכו ) ; הגס שיש להס כל הררי כסף
«הב אופיר  ,לא חניס להס הקנאה לישון  ,והמה יכלו ימיהם
בדאגה  ,ומצטערים לצבור חיל ולא ישבעו מטובם  ,ואס
על דדן זה יורהו אח חסרון הקנאה ועונש בעליה■  ,שכל
הצמח והמצוקוח  ,כליון עיניס דאבח נפש ומורח רוח כופלים
בחלקה  ,שואח בודל כל רע עין ,,ווה ניןלח כל מקנאים ,
ע״י כן יחרד הנער ממראה עיניו חחונח הקנאה חבהלהו ,
דגליה מרדוח מוח  ,ואל רפאיס מעגלותה  ,אז ירחיק
מעליה דרכו  ,לא יפלס כנחיבוחיה  ,כי אס להסחפקוח
•יקרא ,היא מכחיל אוהביה ששון וגיל  ,דרך ביעה יצעד,
וישמור משוע פעמיה
למען ימצא רצון בעיכי אלהיס
חאנשיס ל
כללו של דבר  ,שהיגרה יצריך השחדלוח  .להרגיל חניכיו
בכל מדה טובה  ,ולגנוח כפניהם כל מדה רעה עד
שיכירו החסרון בדעחס במדגלוי  ,וזהחיעלח גדול * ולדעתי
לא טוב ונאה להכריח ולצוח הבניס שיבואו לבקש סליחה על
חטאם והמרוחס ,בעוד שאינם מכילים מעצמם עכין החטא,
כי הבקשה ההיא רק משפה ולחץ  ,ולבס בל עמס  ,ומס
מעיל בקשח הסליחה pוהוא לא ידע שאשס  Iהלא בפיו
■חחנוניס ידבר  ,ולבו כל עמו  ,וע״י  pירגיל עצמו לחנופה
וחלק־לקוח  ,וזו דעה חולה חאבד ממנו טובה היכה ! אך
ענין אחר הוא כשמכיר שגיאוחו וסרחונו  ,ומבין המעמחאשר
העזה ויבטיח להזהר מחנו  ,אז לבו נשבר בקרבו  ,וילך מעצמו
לבקש סליחה מבלי הכרח ואונס כלל  ,כי כמשא ככד  ,יכבד
•מטאו לע כנו
דע אשר ישמע מפי מורהו שנסלח לו  ,אז
פיו

פיו ילבו שוויו ,
מעגל טוב •

מחשבותיו ונטוי שפתיו יחד יכונו ללנין

!*? TU
ראוי לכל מורה משכיל לספר לנערים חהיזלחוליס
והמאורעות .שנמשכו מרוע ? מידות הנזכרות  /כדי
שיתנו על לכס לעזבם  ,כי הסיפורים כאלה מועילים מאוד ,
לרדת חדרי בטכס  ,לעשות רושם בלבבם  ,יבינו לאחריתם
ומה פעלו המידות הרעות  ,ויזהרו ללכת כדיו עקש  ,ומה
פעלו החזות הטובות ; ואחרו לכו ונלכה כעקבות תמימידרך,
עורכי דרכיהם ובאורם נראה אור1

ש״ם•

ג
יפקד
ד
תולדות

מקומו

הזמן

נדבי
עמים נאספו פה קהלתנו
דעסוי ^ ין יצ״ו כימים
המקודשים בין י״כ לסוכות תקמ״ו לפ״ק לפקח ולתקן
המעוות הכשרש בעו״ה זה כמה שנים ללא תורה וישראל לח
ידע עמי לא התבורן בטול תינוקות כמקרא ומשנה וגמרא ואץ
רואה ואין מגיד דבריו ליעקב ללמד לעס הדרך אשר יעשון •
וכפרט בני עניים האומללים המגודלים בנעוריהם מנזעריןמכל
באין להס מלמד להועיל שאין יד ’ אביהם משגת  ,כדי צורך
שכירות המלמד ומה מאוד הפליגי חכמינו ז"ל בענין ביטול תורה
ובפרט בהבל שאין בו חטא • וגס כני העשירים אין כת הכן
יפה בגידוליהן לישרה על דבר אשר לא קדמו אביהם במוסר
השכל כי יראו כי אזלת יד ; של בכי תודה ועצור לעזוב באין
מחזיק וידוע מה שדרשו חכמינו י* ל על פסיק אשד לא יקים
וגל׳

יג
*גו' ופן על עץחיים למחזיקים • ועל זה היה דוה לבנו פה
קהלתינו יע״א י לכן התמעדנו יחד כל איש אשר רוח אלהיס
בו בתיקון איג כל המעשה אשי נעשה עד הנה " ועד הנה
עזרנו ה׳ בחמלתו ובחסדו באסיפתנו לאסון -ולכנוס בשערי דמעות.
<כל בגי קהלתינו יצ״ו נתנו יד להזיל זהב וכסל -כל איש כפי
נדכת לבו וגס התחייבו את עצמו לתת דבר קצוב לשבועות
(לחדשים  .וכן קימו וקבלו עליהם אנשי בבי מדינתנו יצ״ו *
(בזה קמו פ״ומ דקהלתינו בצירוף ח״י אנשים וכנו בית מיוחד
לבית המדרש ( ללימוד הילדים ונבר בררו איש אחד לומד צדק
היושב בראשונה ולומד כבית הגדול ־ וידם אחזת עוד לשכור
 5ני מלמדים אשד לא מכני קהלתנו המה לילדים • ועל זה
נעשו ונבחרו גבאים ורואי חשבונות וכשירים יחידי סגולה * ואס
ירחיב ה' את גבולנו חנדיבי עמנו להיות מוסיף והולך עוד
לומדים המוחזקים ללמוד וללמד דעת להעם קדש ועוד מלמדים
לאלה הצאן כמקרא ומשכה וגמרא * על כן אנחנו חתימת
מנזה בצירוף ובידיעת כל בכי קהלתינו יצ״ו אנחנו מבקשים פני
כל איש אשד ידבכו לבו לעלות על רוחו הטהור לנדב לדבר
מצוה רכה כזה שנדו אתו ופעלתו לפניו יהלך צדק יכל איש
העולה במעלת הקדש לנדבה הרי זה יעלה כפי רצונו הטוב לתת
מדי חדש בחדשו או למלאת השנה • וזאת לדעת שלא על
הילדים מבני קהלתנו לבד יצאנו רק על הקדוי־ס ( הרחוקים
מקהלתנו אס המצא ימצא נער שיזכה את ארחו ומיכשד לקבל
טהרה אנאנו מקבלים אותו כיוצא בהן  .ובזכות זה מכה
לראות כבנין המפוארה * ותחזור ליושנה עטרה * לראות
I
))1
?3ל1י ל ? * H
וליראות
היום מס

א׳

ה״ר

תקום ציון לפ/ק

הקטן שמחרת בא״סר הגאון המפורסם אמתי
מוהר״ר ציה זצליהה הונה פה קיק דיגסדא יצ״ו!
ביימן בן הירש עיוואב זיל
הקפזן ירשי׳ ברי״ק זיר“1
הק' מאיר ביר ליב יפה זיציר1-
הק׳ אברהש ביה קאפמן זיר1-
הק׳ סזיגבלא שוואב
הר,׳

ההן משד־ז מוויטצענהרזן
הק ,מאיר פירד^
דק
שאמרו חכמינו ז״ל כל התחלות קשות ומצוה זז■חשוכה
מאוד להיות  -לריח ניתוח לה׳ נחת רוח לעניו שאמר
ונעשה רצונו ישמחה גדולה ישמח ה׳ באומרים לו בית ה׳ כלך מ
אנכי הרואה שמאת ה ' היתה זאת היא נעלאת בעיני שחיל
שהשמיע ה׳ את קולו לפגי חילו בקהלתכו יע״א לשמוע קול שופד
שפרו מעשיהם וחדשו רוח נכון בקרבם לתקוע יתד במקום נאמן
להחזיק התורה בכל אופנים הן ללומדים מופלגים שילמדו דעת
את העם ואס יפגע בהם היצר ימשכהו לבית המדרש וילמדו עם
תלמידים הגונים והן לתנוקות של בית רבן בעלי מקרא ומשנה
וגמרא ואס אין גדיים אין תיישים ויגדיל ויאדיר גס לבנים שהם
משאר הקהלות הקדושות ומקום קהלתנו יע״א מוכשר לקבל תורה
וגם אני הכותב מתנדב עצמי ללמוד עם .כל מי שרוצה ללמוד
בחנם בלא שוס שכר כלל מה שלבו חפן הן מקרא הן משנה הן
קלמוד הן מדרש הן פוסקים הן קבלה הן פלפולא חריפא בלן
מי שבתורת ה׳ תפצו ומאמין בה׳ כי הוא נותן כח לעשות חייל
והוא מעשיר ומוריש ונותן חיים ומזון יכבד את ה' מהונו לתת
נדכה כפי השגת ידו וכל המרבה לספר הרי זה משובח כי יקשיב
ה׳ ויכתוב כספר זכרון לפניו וקדוש יאמר לו ויכתב עם כל
הצדיקים הכתובים לחייס בירושלים ויהי נסאו מועל כין גדולי
רומי המתלוננים כצל שדי ומלך כיפיו תחזנה עיניהם כמו שדרשו
חכמינו ז״ל על בצל החכמה בצל הכסף ובטוח להיות מאותם
שנאמר כס לכן כארצם משנה ירשו • וביום ישראל נושע תשועת
עולמים ולא יבושו • הכ״ד הק׳ שמחה הנ״ל •
י

^י
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בקורח ספרים חדשים
משפט
הדבר

* ) עיי!

על
נראה
קודם
בתיזקף

ספר

יריעות

שלמדה *)

בעליל שהאיש
אשר
השכים
נץ
החמה,
לא יכונה כלל

שעה
כשם

מהיר,

למדש

שנע <rpj״. 3

מהיר ,זוליעי י

השני

לבדו ,

אשר מבלי

שהיה צריך

להשכים  ,אע״פכ השליס שיעור כתיבתו כזמן הנרצה  ,לו
משפנו המהירות •
מפני שהראשון שמה שהשכים  ,היה
מפני שחפן לעשות תפקידו ולהשלים כתיבתו  ,כדי להתחיל
המלאכה האתרי; בזמנה"; והיה מרגיש כעצמו חסרון הזריזות,
והיה צריו
להפסיד?לחסר משנתו ולהקדים מעשי הכתיבה,
וא״כ יכונה כשם׳ מקדים ; כי הלא אין ?כר בו שוס
רושם זריזות ומהירות בעצמות ענין הכתיבה ,
כיון
שהפסיד משנתו; ולו עמד כדרכו עם הנן החמה כמו
השני לא היה יכול להתחיל המלאכה השנייה •
ואולםנראה לדעתנו הוראות הנרדפים
אופן זה  ,ובהיות שאין מחיובינו עתה
ללמד כ״א לדרוש ולבקר  ,על כן נקצר  ,ובמילים
מעמיס נתעורר ונרמוז
לבד על העכין העמוק *
המהירות נחלקת לשתי מחלוקות אם בבחינת הפ״כולה
האלה

דהיינו מי שהוא זריז ומהיר לפעיל
המעשה תעשי ידי אמן ,
נמו עם

על

בחריצות וכשמן
סופר מהיר;

אס בבחינת
הזמןדהיינו מי שעושה הדבר בהמשך
זמן מועט כמו
מדוע מהדת ;
בוא
היוםאו
בבחינת
שניהם
כאהד
,
להיא
קניו
מעלה מעולה
ויקרה למי שנמצא בקרבו התכונה הטבעית הזאת ,
ולפי ההנעה הזאת תשתמש הוראת מלת מהר על
הזריזות על צד הפעולה או על צד הזמן  ,או בבחינת
שנהם יחד וגס מה שנלוה אליו ההשאלה על הזריזות
בלי התישכות הדעת כמו מזהרי לב  ,והוראת מלת
חשנופל על הזריזות על צל הזמן לבד  .כקו

חושה ואל תאתר ־

ףד

'

כ״נ " אחר  ,מהמה  ,בושש  ,המוכןהמשתף
»מאלה השמות הוא מתתת ההמשך הזמני כדרך
ככל ,
1

» כלל  ,שיהיה שם המשך יש בז יוער סך
"רגעים חההז הטבעי סלו ; (זויחציס ) ( מי
"שיש לו עיניה יראה ויבין שהביאור והעומס
"הוא חושך ולא אור ) והמבדיל ביניהם הלא
"עצמו הענין המבדיל בשמוע המהירוע  ,להיוע
"המהירוע• והאיחור • מיניכר כמסים בסוג אחד
"שהלא השעכוע ההמשך הזמני אס לקצר ואס
"להאריך אמנם בדרך מהופך להיוע האיחור הפך
״המהירלע ומענגדו • וכבר בארנו למעלה שש 0
"מהר הונח על מהידועההשכמה  ,כן הונת
אחלעל האיחוי על צד ההסגה ,
״ שס
חשעל הקטנע המשך
שם
"וכמו שהונח
"הדבר עצמו כזולע השקפה על מעמד אחר,
ובושש לפי ההנחה
שם מחמה
"כן הונחו
הראשונה על מעיחע המשך הדבר ככחינע
"עצמו והעשועו בעל כמוע זמני חרובה מכמוע
״הראוי לו בטבע *

״דוצא

לנו מזה ,
שהוא
"ה״א

שיש

ב״ מיני שיהרt
לשבח ,ס״א שהוא

החילול הוא המבדיל בשתוע
מחמה על
צי הונח שם

" לעאי ,
״מהמה וכושש ,
"השיהוי לשבח  ,דהיינו צשיח׳יב  .חומד הדבר
שם בושש על השיהוי
"לשיהיה שיהוי  ,ופיכח
להיוע* '!
לפגםושאילו ראוי
״שהוא
וזה

חמימה בדף הסמוך •
ו

ה

ס־ א

ס ף

לחדש מרחשון תקמר

א

ש ירים
מסופר Sמ ת .ו
\

«T
נאספת  .מפני .הר;גד,
ואין שם ?ל בל גמפיריך
;? .לי מדות נכבדות יטובות
האובדות באבדן נפ^יף
^שר היא בין חסידים תתהקר,
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כארבעה עשר

ישראל

משה גן סיימו] זכרולברכי; נצת •
לחדש

הראשון היא תדש

ניסן  ,שנא

ארכעמ אלפיס ומשעמאוממשעיסואחמליצירה
* :נולד הרג משה כ״ר סיימו] בעיר קור״ד״כא בארן שפא״ניע?
במחוז אנד״אלודען  ,הוא ןב לאבא התכס ר׳ יוסףבן ר"
•צחק הליין ב״י יוסף הליין ליד עובדיה הדיין כ״י שלמר«
בן הרב ר׳ עובדיההדיין  ,ואמו הימה כמ קצב  ,אן לא
נודע שמה  ,ויהי בהקשומה בלדמה ומתת , .וממכה יצא
האור הזה המאיר לכל ישראל כאור מורמו " בימי ? עורי!
| הלך חגימו * ) וילך לעירשהי? שס הרג יוסףכן מא״גצן ( המחיל
ללמוד ממנו והפליג בחכמה עד ■שהיה שמו כודע בשער במ
יביס לרוב ידיעמו ובקיאזמו בחכתומ רבימ ,
וכאלכסנדריא
ודמשק הקיס בי מ המדרש והמאספו אליו רכיס תהגלילומ אשר
סביב  ,ונהרו אליו גויס לשמוע מפיו מורה  ,ולשמזמ כצמא
ין אמ דכריו ,וכבוד גדול עשו לו •
כהיותו

כן כ״ג שנה והוא בארן מולדמו** ) הממיל
לגמוב החבור הגדול פירש המשגה בלשון ערכי

ב2

וכמתילמ

• ) בעי הנשמע על לבי הקצן והנייו! אשי ביזוהו רעיו ( אתיז
tMCppa
גהבנת המורה( ,ילעגו עליז לאמור  :בך קצב  ,תה לך ולמול?
(תנחה 1בליז חנית אביו •
** ) אמרו כומני יןורומיו ני לאחר
שמלא
לרקן
גמורה
וחנתה בנימ מדרשו
של בן חא  , pjשב לארן יזולדיגו  < ,לא הלך נימה אנומיו מחלה!
כי אס אל ראשי העיר לבקש הרשיון לדרוש נרמס  ,זבשגמ 7י*
מבליג להראות אמ חכ״תי « ואביו ממרו1י«ןס ויעול על <« אדו
וישקהו ויוליקהו לניזו במול •

הדד זיעיס נעתק,

גגתחילת שלשים לחייו במר אותר במצרים •
ע׳־׳י הדג * הודא כן שלמד; הספרדי המכונה בן אלחר״ -־ד
והוא היה קרוא מעיל מארזע״לליע ( קריה עליזה מליאה כנענים
וסוחרים במדינת צרפ״ת במחוז פראזו״אנצי ) ע״י• ראשיחכמיה
■ והמעתיק הזה; גס יצא wo
להעתיק אל ל״הק פירוש הסדר הזה :״
כפל גד* האדן שהיא משורר ומלין גדול .ולו יד ישס בכל :מכמה
החבס הזה ראה כבמחזה שמרוב :עבודה ( טלטולים העוברים
יאבדר
אנמתינו ,עתידה תורה שתשתכח ,
על
החכמות וישתבש( בלמודי המוסר והדת ,על כן כרוחב בינתו
וגודל דעתו עמד לתקן המעוות  ,לגדור גדר  ,ולעשות מסלול
חדש אשר לא דרך בו אדם בענק למוד התלמוד שיהיה נקל
למבין ולכלתי מבין  ,לכ אחד כפי דרכו יקנה לכל הפחות
טוהר המחשבה ותמימות המעשה ושיהיה הנהגתם ועבודתם בסגנון
אחד לא אגודות זה בכה וזה בכה ; על כן אזן חקר ותקן
העתקת המשנה כלשוך שהיו מבינים ומדברים וב והריס המכשול
מבני עמו שלא יהגו בגרונם :מה שלכם איכר מכין ויחלק להם
סעיפי התלמוד לענפים ולמתלוקות רבות כין ,בהנהגת© םע ביתם
בין בהגהגתס עם חביריהס בין בענין המידות הדעות והמוסריות
למען ידע איש מלאכת חוקו המוטל עליו כינו לבין שמיס ובין
אדס לרעהו  ,ומה גדלה טובתו עמנו כתבור הזה . .אמנם כאשר
ברל דוד ודור עומדים בכי בלי שס עלינו לכלותינו כן עמדו
בימיו גס כן אנשי מרי חכמים בעיניהם וככוניס נגד פניהם
ואשר בחזקתם וגובה לבס משלו בהמון הכסילים המאמינים
לדבריהם מבלי בחינה והבאישו את ריח החכם הזה  ,הוציאו
דכה ודופי עליו  ,הפכו מתוק למר ואור לחושן לדבריו הנאמרים
באמת ובתמים הפכו ללענה שוא ,ודבר כזב  ,וחסירי
לב האומללים קצרי יל לכלכל משפע מדעת עצמם נמשכו
בעבותות חלקות לשונם ונתפתו מהנח לדבר תועה :לע האיש
הקדוש הזה ; לו חכמו ישכילו שכוונת החכם ותכליתו בחכוריו
ליה להרבות תודה ולהאדירה ,להביאם אל טיהר האמונה
והדת ביושר ובתום  ,ולחבב בעיניהם התנרה והמצית ודרכי
מדות יקרות תורת האדם ונמוסיות .להיות מעשיהם רצויס
ונחמדים גם בעיני אלהיס סג בעיני אדם  ,ועל כן שלח
לפני• באורי׳ הכולל  ,הקדמה ארוכה על0ל הסדרים ועניכיהס
ויבאר כזה כוונתו ברמיזה מענין סלי הלמוד ותכליתו שיהיה
כפי התיקון והסדר הראוי להועיל לא על דרך פטפוט ולהג
הרבה שהוא יגיעת בשד כ״א שיהיה הכוונה לקנות שכל טהור
וישר הנהגה ישרה וצניעות יתירה ומעלת חדות תרומיות להחזיק
קיום

תירס הקכיז בכלל וכפרט • ויבאר בזה הייתי » 4״< העיקר
מהנבואה אשר המיחסה לנבטים ואחרי כן ? ולן ( חוקר אס
הפרושים המקובלים הלנה למשה ונאמרו כללומיה ודקדוקיה
ופרטיה ומדבר על חלוקי השלדים ואופניהם הראוי להם באיכות" .
זבסוףהקדממו מביא לוקמיה ייקרה וטובה
מבולמה יעצוני כליומי להעמיקה הנה בקיצור נמרן
■ למיעלמ צעירים לימים למודי שכל ( למען ה 5ימ כס אש המשיקה,
ולהבעיר בתלי המסן> לשוס לב אל דבריו' ,זלא יפנו אל רהבים
 ".ושטי כזב ) יראו אדשומ ונצורזמ וישמעו דברים שלא שמעמן
אוזן מעולם היוצאים מפי דובר אממ  ,עדיו ימבוצנו  ,ירוו
נפשם העייפה מנחלי מכוצמז  ,ויענו בצדק כי רוח ה׳ דבר ביו
*מלמו על לשונו " ואס אמנם אנים ונץ שלימים שכבר נהנו
מדבריו  ,הלא מלוי בדצזנס לק 1ומ שנימ אס אץ  ,כי רק
מועלמ צעירי ־ימיים אנחנו מבקשים  ,ובעיניהם הדברים העמיקים
מחדשים מקרוב  ,ובזאמ אני בוטח כי יאשרוני על אשר
המעודרמי לבבם  ,בלימי להם ׳אמ הבאר  ,נובע מיס חיים ,
אז ישברו צתאם fויכרעו על ׳הכרצים לשמומ  ,ורכים ילוקו
־בידם אל פיהם מן המים  ,ציוה משה האישה׳ הורהואמהעץ
וישלך אל המיס דממקו —־ ! וז״ל :

ואשר לר!צ

״ הזהוץ לדון הדרישה כדברי

החכמים piוכ1מ  ,ונטיבלעיין

בהם  ,ואל נמהר להרחיק דבר מהם  ,אבל כשירחוק
בעינינו דבר מדבריהם  ,גרביל נפשינו בחבמומ על
שנבין ' עניציהס ,ועל כן לא ממצא לעולם מרחיק
דבריהם אלא איש מבקש מאוה  ,זנומן ימרון להנאימ
החורבשומ  ,ואשר לא האיר לבו בדבר מן המאוריס
הבהירים  ,ומבני שידעו אמיממ דבריהם כלו בעסק
ההוא כל ימיהם ,צוו לשקוד עליו ושמוהו מכליי!
החכמה • ואחרו אין להק״בה בעולמו אלא ד' אמומ של
הלכה בלבד  ,וחשב לכך לזה הדבר  ,שאס מסמצל
אזמו על פשוטו ממצאנו רחוק מאוד מן האממ  ,כאילו
ד׳ אמומ של הלכה בלבד היא המכונה הנדרשמ ושאר
החכמזמ והידיעומ מושלכומ אחרי גיוז ? ובזמן שם
ועבר ואחריו שלא הימה שס הלכה הנוכל לומד שאין
לתק״בה חלק בעולמו כלל ? — אכל אס  .עעיץ זה
הדבר עיון שכלי  ,מראה בז מן החצמומ׳ לכר פלא •' ״
"דע

כב
"דע כי הקדמונים נתקיים אצלם שכל דגר נחצא יצטרך
עכ״פ להיות לו תכלית  ,וכאשר נתקיים להם זה
הדין הכללי התחילו לחלק כל הנמצאים  ,לדעת,
■ מהמינים  ,וראו כי כל כחצא שהוא
תכלית כל מין ׳
מלאכותי ' כמו המשור להניף על הען  ,וקרדום
לחתוך כה  ,היא תכלית עשייתו ידוע • אבל מה
שהמציאתו המלאכה האלהית והחכמה הטבעית  ,יש
מהס אשר תכלית מציאותם נעלמת מחקירת הדעת,
אמנם כדברים שהם גדולים ופעלם יותר גלוי  ,ידיעת
תכלית בריאותם תעיד יתרון אנשי החכמה • אך על
הכלל ים לדעת שכל הנמצאים נמצאו בשביל האדם ;
מהם למאכל מהם לתועלת זולתו מהם לרפואה ,
וכל מה שתמצא שאין בו תועלת לפי מחשבותינו תתלה
הדבר בחולשת שכלנו  ".כי אין ביכולת האדם להיות
דעתו מקפת ולוללת ידיעת לכ הטעמים והתכליות,
וכאשר מצאו התכלית כשביל האדם  ,הוצרכו לחקור
מה תכלית האדם ? וכאשר האריכו לחקור מצאו
לאדם פעלים רבים  .מאוד וחקרו על כל פעולותיו
הכוללים למצוא פעל מיוחד  ,ומצאו קוטב פועל אחד
אשר אליו יסבו בלכתן כל שארי הפעולות להיות
תכלית אחד בלבל בשבילו נברא ושאר פעליו הס
לקיים

עמידתו ,

והפעל

האחד ההוא הוא

לצייר

שבמישכלות
מושכלות ולרעת אמיתיות  ,והנכבד
לצייר בנפשו אחדות הבורא וכל הנלוה לענין ההוא,
ויתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופניים  ,שהאדם
כשיהיה רודף תאות ומגביר המורגשות על המושכלות
ומעביד שכלו לתאוותיו  ,או לא יתודע הכח האלהי
אליו ( ר״ל השכל הבהיר ) וישוב אז כאילו הוא כריה
 ..ן־וורה שוחה■ כתוך ים התוהו • ונתברר מאלו המוקדמות
שתכלית העולם ומלואה הוא איש חכם וטוב ,אשר
 £יד  :ושס בד״א ונחוס  ,כאשר יהיה לאיש ההוא ממיני
הדעת לצייר בשכלו
האדם הדעת והמעשה  ,דהיינו
אמיתת הדברים ע״פ שהם עליו ולהשיג כל מה שאפשר
והנחוסייס
והמעשההואתקו-ן ויושר הדברים הטבעיים
יהיה שטוף בתענוגים ושלא יקת מהם אלא מה
שיהיה בו תיקון גופו נתקו! המח * כלס  ,וע״כ
האיש

מאיש שיה*ה על ענין ! ה הוא
וזהו הדבר ימשכם מהנביאים * ) "

המכלימ והו  £י3יףע<

«ואם ישאל השואל אס החכמה היצלהימ המציאה האדם בשביל
מבליע ציוד המושכלומ מדוע המציא השס כל האנשים
אשר לא יציירו מושכל ? ואחשוב שאנשיס כאלה הם
לשמי סכומ האחמ להממ משמשים ( ועוזרים ) להמשביליס
שאלו יהיו כל בני אדס מבקשים חכמה נשתמ מיאון
מעולם *׳* ) והסיבה השנימ מפני שאלו אנשי החכמה
' ! מה מעסיס מאוד וזה הדבר נמחייבה בדרך החכמה
האלהימ  /ואין לשאול מדוע  /כמו שאין לשאול למה
היסודומ ארבע  ,ונברא ההמון לעשומ חברה לחכמים
שלא ישארו שוממים  ,ונס יהיו קצמס עוזרים לקצמס,
זא״כ נמברד שהכוונה המיוחדמ בבריאמ כל מה שיש
צעולס ההוה הנפסד אינו אלא איש השלם הכולל הדעע
והמעשה  ,ומזה מדע שעל נכון אמרו שאין להאלה
מעולמו אלא ד׳ אמומ של הלכה  ,כי ההליכה בדיד
ישר < ;שהוא מרחיק מהמומרוע ומקרב להמזשכלומ
אומה אהב ל " "

סדי
• ) 0יןן שמציצו שמוהיוי 6בלס לעפו* צדעא ואשיי!  ,ל«קש וןו$ז  /אלצי*
צכוצ יציהצוס 3
1דעת •/ללי!  ,כמו שישעיה קולא צגלון
הלא פרול לרעב
«לא זהצו־ס א3חל?ו  ,פי/א חיצוגזי /ישעז ,
לאמו ומ" ןא</מה על צלוג חהמאחשליס שלואגיס על< 19לעיהש
יאיש נא* זיהו יקנא נעגלה יועם אס יראה גז לגר שלא כהוגן לדעפי
ייעעס שכל ישראל עייני * זאמצס לא ידאג נשעה<שילעג לפצישל?
לאס אז כדומה לעובת !ופו  ,הצה פיו יצעל ויל! י?פיז  ,ישנו*
שלוס גשצי/יו ולנו יקנן און ? גש משי .לגיצי אמל «צ ה" שואל
חמן ל״א צילאצ ! ל״ל ילאי /לוממזי /יכניל אשי ממ<ה אשאעד
<ל יושל זצלק  ,וכל אנמי הפלוסזפיס מודים שאין האלס של*
אלא כשיהיה בולל הדעא והמעשה  ,ללשואל צטיג וזרעח חצסעעזד,
ג 6חכמינו ו״ל אמלו לא צמליש עיקל אלא המ'עשצ  / ,מי מצמון
שומליס וה הגלל 2לאיע בני צתעש? והנס מעוטים  ,ואימי ־*-י
לקחי /מזפל !
" ** wsT $צא אי; דגל♦ האכ 6אא 6פאכיצי * ש5ציג 6כ<1אי יקי/
נלס אכחיס כלם גג ונים כלם יולעים  ,ואינם לומדי® t$t<.
אומציייג א! ימעות איילזיג ל«יצשי , 6/ינ״א צלואים גאלדם

ישם יצמע!

 p!pעגול n , .דעה אולה !.

דכ
סדר

מ ™ < עי<ת ע״י יוסף בן
יצחק P
אלופאהל
כשני ; שמונים לשטיות י/ק׳לז וטורח גדול היה ול
ג״נ  ,כי הוצרך ללכי^ אל אראג״אניען ובמדינות וושק״א
(  ) huescoולחלות פני זקני חכמים אשר יסארא״גאסא לע
נהר עב״רא  ,לי/ע לידו שני סדרים הס מועד ונשים אשד
נמצאו לבד בידס  ,ונעל בגורלו סדר מועד • וסדר נשים
נפל בגורל הר״ד יעקב כן משה עכסאי הנקרא בד״רש
ועזרי  /תכרו החכם החסיד ר׳ חיים כהר״ר שלמה רופא כן

בא״קא " סדר נזיקין נעעי 1ע״י
שלסה  3ר יוסף וסדר
קדשים ע״י נתנאל
הרופא בר יוסי ןב
אלמ״עלי  ,זמ״ס
קנהרין העתיק ר׳ יהודא אבן תבק ובפרק Vד הביא חקירה גדולה
באמונה ועיקרים ומדבר ממחלוקות הכיתות זהדיעזת לפי השתנות
שכלם  ,וכוונת תכליי/ס המשובשת געניני ע״הב וגמול ועונש ,
יהרמ״כם משיב עליהם בטענות ישרות ובסברות חוקות לשכור
את בריחי טענותיהם ולהפיל מבצרי מזימותיהם "
ובסוף דברת לביא העיקרים וי״ג יסודות האמונה אשר גס
י עליהם רגו החולקים ,וכתבו שטנה עליו  ,ואף
ני עדות הרח״בס כעדות כל החכמיס  ,וכעדותו על פיו מספריו
אשד חבר שכלם מלאים יראת ל ורוממותו  ,שהיה מאיו• ן גדול
נכון וירא אלהיס וסור מרע  ,וכבר התפרסם באומותינו גודל
מעלתו וערכו  ,לכן היה ראוי לו לחלוק כבוד  ,מ*ת לאחששו
לכבודו זעדערז עליז ויזרז המוריס בחצי לשונס להפיל מספר
יסזדותיי — ועל מה ראו ועל מה ככה נהייתה זאת  ,לא
ידעתי נפשי  ,ופן ואולי קרה זאת להעדר המשפט וההסכמה,
כי נראה שהלא כסגולה לאלמותינו העדר ההסכמה והתגברות
הצתינו על קצתינו  ,ומי חרש ולא ישמע קול ענות קול חוצב
להבות אש  ,כי גשקה אש כיעקב ולהבה בישראל ? ועל
יזה ? לע אשר איש כפתרון דוחו יפתר  ,יחד קולעים אל
השערה ואת המטרה יחטיאו — .י
ומכל  .ההמון אשר הפליגו לחלוק עליו כרכים  ,לכד אחד
נודע לו לאוהב דבק יריב את ריבו  ,והוא דון יצחק
.אבדבנאל  ,וישאר לו לבדו להפך כזכותו ולהצדיקו בהשפטו,
קלא כה דבריו לספח ראש אמנד־י־« " חרוב שיתי וכעסי
וחס

מם לבי3יןרכי  ,כי ש־מעתי אומרים משכילי עס ,
נלכה אמרי מאהנינו חסד״אי ואל״בו ונשליכה ממנו
ענלתות משה איש האלהיס כי טעמתי מעט
דבש פינותיו
ויעדי
סודותיו <
מתקו לחכי
*המה אומרים חמי ; עכשוב
תחת  — vpspכי
מששתי
את כל כליו ומצאתי כל מחשבותיו
בריאות .וטובותY .
והמה דברי עליו
כזבים, ..
וימשכו דבריו מאיש שינה
וכעי ,
וימררוהו
ורובו בטענות חלושות דקות ושדופות קדים ;
עלי נהפכו *ירי ני אראה שגי יוני גאיות
וא שני עפריס יקומו לצחק על הנשר הגדול
נעל הכנפיס —
לכן דברתי כלבי להוציא
לאור משפטו ,
אני אעבוד לל טובי וארד
להצילו מיד צורריו ה^ ומצ״ס אותו ! ״
ר׳גוד
חכר שמונה פדקיס למ״ס אבות בלשון הגרי
והרחיב במ״ס
הזאת המאמר להיותו יקר?
בענינה
מפגי שהיא
מדברת במידות האדם החשובות
והישרות והאריכו לדבר בהם ולהודיע איד אפטר לאדם
להרגיל עצמי במידות הטובות דע שישובו יןנין חזקה
ויה• ה קבועות בנ׳פשו " וכאשר ראו חכמי לונ״יל ( לא
ידעתי לכוון אס
הוא  Lyonהנקראת על שס אמחוז
 Lyonnoisהיושבת בירכתי יס האנ״״עי ; אז אס הוא
 Lumviiieקרית מלך מלפנים מונחת
בפלך Lottringen
ישני אלה הערים נמצאים במדינת צרפת ) פירש ואת
.־׳•:שנה זהריי־חיס אשר הקדים הרב בביאורו העניניס
•זשי
מהחכם הרב
שמואל אבן תיבון להעתיקו "
iv■0
■* שדברי הרב נחמדים מאז ומזוקקים
שבעתים,
ר<!  /״ .ריי משחן והתה פתיחות לכל באי שער החכמהt
והנה מעצמות תכונת נפשי לא מצאנו ידיעה יתירה
זולתי ממה שנדע ונבחין מתוך חבוריו יען מחשבותיו
ופעילותיו יחד יתלכיי ולא יתפרדו וזהו דמות האיש
הישר שפיו
ולבו שזין והמה דומים לראי מוצק כן
יתגלה ויתראה מתוך
תמימות וטוהר מחשבותיו רשמי
«חרוטי פעולותיו אשר עשה בימי חלדו  /לכן הסכמתי
להעתיק פה רק פרק רביעי :
׳*

הטעשי® טובים הס המעשים

השווים

האמצעים בין
שתי

תוספות
ה״א • מה ס
הקצוות ששתיהן עד
שעי
זה״צ חסרון ( למשל הרבות צדיןוקג מכלי בחינה
הוא פזרנות וקפיצת הידיס היא כילות והממוצע הראוי היא
נדיבות שיעיין למי ומה ומעי וכמה ) ואמנם ישיבת
באמת הממוצע ואליו צריך האדס לכוון  ,וכמו
על איזה צד
נראה
כשיצא משוויו
שהגוף
שישתוו?
דע
בהפכו
כנגדו
ונעמוד
כסה ,
מן ההפכי ונעשה מה
ידינו
נסלק
ואת״כ
ומה שעשו
כן נעשה במידות •
&יעמידהו ,
האחרון I
החסידים הקדמונים לנסותם אחרי קצה
ולבוש הצמר והתבודד
בצום
כמו
לפעמים ,
לא עשו דבר מזה אלא או דדן
במערות ?
רפואה או להפסד אנשי המדינה  ,וכאשר ראו
החכמים בעיניהם שהחסידים עושים אלה הפעולות ,
כוונו
כוונתם חשכו שהם סוכות ,
ולא ידעו
אליהם בחשבם שיהיו כמותם  ,ויענו את גופם
<יתשבו שהם קנו לעצמם מעלה ויודה טובה
( כמו שעוד היום
אל השם
יתקרבו
ושבזה
המסגפים גופם ומונעים מעצמם
רבו הכסילים
ואומרים כלבבם
אפילו ה ענג הראוי ומותר ,
לעלות
וזאת המסילה
הלא ה׳ צוה זאת ,
השחימה ־— ויש חישב לאבד עולם שכלו טוב ,
וחמודותיה למלאכה כמבזה ונמס ,
ויבזה תבל
יושיעני , piוכאשר
ויאחר בחלקות לשונו מה
הגי׳ע עתה להגשא אל המנוחה ואל הנחלה ,
אז הוא נמהר ( פוחז לשאת משארות העולם
ולא
וחמודותיו צרורות בשמלתז על שכמו ,
יעצמו הגשם לקחת מלוא חפניו כל אשר יוכלון
שאת  ,וכפיו ידבר מלכי ואלהי מה תתן לי
ואנכי הולד ־־־־ ) והס לא ידעו כי ילכו ארחית
וכמו שמצינו
הפעולות רע ,
עקלקלות ואלו
שהש״י ענה ע״י נביאו זכריהו וצוה אותם ביושר
להם1
וכה אחר
ובמעלה לבד לא בצום ,
ונו" {הצם צמתגי
וספוד בהמישי
כי צמתם
אני ? וכי תאכלו וני תשתו ונו" — כה אמר
משפט אמת שפוטו וחסד
ה׳ צבאות לאמור :
ורחמים עשו  ,איש את אחיו  ,אלמנה ויתום
תעשוקו #ורעת איש את אתיו
גר ועני אל
אל תחשובי בלכככס * והאמת והשלום אהבו  I־־ל

\1
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'

תינה
אהיא
ושזבת
זני»

,

ז צ7

ישתווה:
מ:
שעשו
חרון ־
;תבודד1
דון
־ ואו

:w
m

: , pfa

טוב?
היום •
צמם
לננס ־
לעלותi
טוב ; ,
נמס« :
!נאשרI
תלה< ;
עולם

לרוב

אכמתו ובקיאותו
אהוב ־לכריות  ,וימצא חן בעיני הפולט ן
 4שר במצרים ויקת אותו להיות ל 1לרופא ,
ובהיות
ם! ה הדבר טבעי להיות אומן שונא אומנתו ,
לכן
גס הרופאים כראותם את כבודו ואת רוב
גדלואשר
גשאו
השולטן
ויקנאו למשה
זישטמוהו
והלשינו
עליו
שערב סס המות בתחבושת אשר עשה לו בעת חליו,
*השר
בחסדו
ובאהבתו
אשר
אהב אותו לא רצה
להאמין ולחשוד אותו בכך כ״א גמד בלבו שהרופאים
לשנאתם אותו העלילו עליו להדפו ממעלתו ,
עכ״ו
להיות יוצא ידי • חובתו להראות כאלו רוצה לפסוון
עליו הדין צוה להביאו לפניו ,
וירמוז לו שימלט
ימהר על נפשו ויתחבא ,
או נס אל מערה אתת
בכברת
איז
הסמוכה למצרים ושם
חבר
ספד יד
החזקה בלשון עברי צח וחברו י״ב שנים אחרי פי׳
המשנה והואד' חלקים כוללים י״ד נזפר״ק והספרים
גחלקיס להלכות רבות
לע
כל הש״ס והדינים והמשעדס
*החוקים "

חמימה בדף הסמוך •

ולא

ונלין ־
תן לי :
אוחזת
מציני
יזהר ;
להם:
מתניי .
;אמר
וחסל .
יתיס
אחיו :
ו

מג

i

מ
בידיעות רכות , .היה

הולדות הזמן
ה
כקורת ספרים חדשים
ח זו *
חנה

 0די? .

באמת האריך המחבר למעניתו  ,ושנת מה שאמרו
מ״זל
לעולם ילחז אלס כדרך קצרה  ,והפתכש
בהרבה

בהרבה דלתימוי^ בעכין זה  ,קול דברים אנחנו שומעים  ,ופמונפ
ביאור איננו רואים  ,זיליבי קול  ,ואס חפצנו להעפיק אפ
כל דבריו הארוכים  ,יהיו למשא וטורח על הקורא ע״כ העפקנו
לכד פמציפו ושורש דבריו בדרן קצרה  ,זעפה נשפוט עמו ,
נחקור על דבריו ונשאלה אפ פיו  ,על איזה אופן פהיה ההסגה
או העפקפ המעמד לאחור ? אם באונס או ברצון ? או
בסיבה %ואס שלש אלה יעשה ול האס לשבח או לגנאי ?
בהיויג כי ספס המחבר הוראת .שורש אחרבאמדו שהזנת לע
יצד ההסבה מבלי לפפ טעם לשבח או לפג® כאשר פאופ לענין
הזה ? ומה שהניח והוראות .שורש מהמה לשבח ושורש בושש
לגנאי  ,נשאל עפה על איזה אופן יורו ביחוד אס בסיבה
אס ברצון או כאונס ? כיון שהוראת .השרשים השלשה יחל
מונחים על כל מיני העכבה למשל המעכב לצאת , .המעכב
לאכול המעכב לשלם  ,המעכב לדבר וכיוצא כזה רבוע  ,איך
נוכל לספוס הנתפס זלהספפק בלבד בהוראפס לשבח או לגנאי
כי ביופר ראוי לנו להספכל על במינפ הפעולה אשר ממנה
פצא העכבה  ,והסיכופ החיצוניזפ המחייבים אופה ,כמו
למשל שיש ביד איש אחד לשלם חובו והביע הזמן לשלם,
ובכל זאפ מעכב  ,בעבור שזאפ מדפו לבקש סיבופ ועלילזפ
נדי לעכב  ,ויש שאין לו החדה הרעה אן־ נפעכב ועבר ומן
פרעון בעבור סיבה שהוצרך ליסע  ,או כפל למשכב על ערס דזי
וא״כ אונס חולי הכריחו לעכב הפרעון ולפי דעפ התחברבא<1ה
מלה נשפמש על השני העניניס האחרונים אס במין בושש הוא
לגנאי <fואס הסיכה או האונס מזנעהו מה בנאי יש? ואם
כמלפ מהמה הוא לשכת  ,אס באמפ הסיכה והאונס הכריחו
לעכב הפרעזן מכל מקום אין בו שבח ? ואס במלפ אחר?
לפ״ז לא נדע מאיזה טעס עכב  ,כי היראפ אחר יורה לבד
שיש שימי סדר ? זכהיזפ שכזזנפו בחקירפ השרשיס הנרדפים
שבעבורן הוצרך הכפוב
הוא עני; הדעפ המבדיל ביניהן ,
להשפמש בענין זה בשורש זה ובענין אחר בשורש הדומה  ,כי
אין ספק שכל דברי הפורה נכפבו בכוונה נפלאה והמליצזפ
שקולופ ולא בהזדמן כדברי חיל  ,אך יסולפן בדעפ קדושים,
(דוח אלה י דבר בם  ,זעפה נראה ונשפעה יחדיו הכפוביס
מהמהובושש  ,אס יפאימז
אשר נזכרו בהן השמופ אהד
כהוראפי אשר הניח המחבר  ,או אס הס סופדים ומפנגדיס "
כפיב אס יפמהמה חכה לו { חבקוק כ" ג,׳ ) זזה נאמר על
המשכפ הגאולה שאע״פ שעוד יתלופו עידן «גידניס עד בוא עפ
מועד,

בט
מועד , ,אל תתיאש מחנו כ״א יבקוה אל ה׳  ,והוא יביא עת
מהמה אס
לחננך ויקום יירחס לגאול אומן  ,ונכתב מלי /
כהודאת התחכר ה״נל שהוא לשכת מה שכת יש בעיכוכה ?
ולפי הנחתו יוצדק לכתוב מלת .אהד  -ומה שנדתק בפירושו
על פסוק וה׳ הסיגה מפני שלא הכיח ההוראה על נכון -
(יתמהמה ויחזיקו האכשיס בידו וכיד אשתו וכ״ו בחמלת ה" עליו
(בראשית י״ט ג") מה שבה יש כעככה הזאת ? אדרבא גנאי
הוא שהיה כמצחק כעיני אלה קטני אמנה  ,הרעה אשר יביא
ה"  ,ולולא בחמלת ה" נצלו yקי עתה יחדיו יסופויתמו [ —
סיף כל דבר שהמחבר לא ירל לעומק תכלית ההוראה האמיתית
בעכיג הזה •

1ף

באלההשמות

דרך׳  /אררחוכ״ו"העניו הכללי
"הוא הקו היוצא מנקודה לנקודה שיתנועע עליו המתנועע
״כדי לעזוב נקודה אחת ולהגיע אל השני ,והוא
"בבחינת הגשמיים אותו התרחק המחצע בין נקודה
״לנקודה שהוא כעצמו ההתפשטות הגשמי בפועל  ,או
"המרחק המוכן לקבל התפשטות גשמי שכין נקודה
" !נקודה ; ובבחינה העיונית הוא ג׳י׳ב אותו ההתפשטות
■  -כי שס
"  :מחשביי היוצא מציור לציור וההבדל ביניהם
" דרךהנחתו בדרן כלל לע הקו המוליד מנקודה לנקודת
■ » החפן ,דהיינו שהמתמעע על אותו הקו הוא מגיע
*אל נקודת תפצו אלא שזה אפשר שיהיה ישר ובלתי
ושם אורחהנחתו על הדרן־״הרחב
״ישר ןל׳ו —
"התוכן ומופקר לכל והוא הדרן המדיניי הנעשה כהסכמת
"טובי העיר והמדינה להיותו הוכן לכל עוכר ושב
" ( העער שטראסע ) וכ״ו ושם דרן סתם תליה אמנם
" על הדרך הכוחני שהוא הקו היותר מוכשר להגיע כו
"מנקודה לנקודה ויהיה רחב או בלתי רחב ואפילו כחוט
״ השערה יקרא דרך  ,אמכם ש.ס ארח הנחתו בפרוטרוט
דווקאשיש מ תעכיר לרכיק
"על הדרך הרהב
״1
״ברווחה —

בלמי שיעיין בהמקראות שכתובים כקן שמותדדך ואורח
יראה ברור כשחש שהמחבר שגה בתאה ,וישפוט משפט
קעוקל בהוראת השרשיס' האלה  ( /מי יתן ונדע מאין לקח זאת
ששם
I

ששס דרן יהיה אפילו נחום השערה  ,זש ' 0ארא על הדרן
הרחב ? אדרכא הכתוב ;ס יעידון יגידון ההיפך ששם דרך נזפל
על המעברות הגדולות וההתונייס המגבילים אל נקודת החפץ ,
ושם ארח יונח לע השבילים והדרכים היוצאים לצדדין לכאן
ולכאן  ,אמנם שניהם הס המוניים ומוכקריס לכל כחזקת כל
הדרכים ועל דרך ההשאלה נאמר על החוקים והמשפטים
תכולים שחייבים בהם ההמון כלו כקטון כגדול  ,דרך ׳
'ועל המצות הפרטים שרק המשכילים בעם ליחידי סגולה חייבים ,

אורח ,כמווהלכת.

בדרכיו ושאלו חז״ל איך

אפשרללכיג

כדרכיו ? כי האלהים בשמים ממעל  ,ובני אדם בארץ מתחת ?
והשיבו  ,מה הוא חנין א?׳ אחה הנון " ולפי שא?זר הכתוב
בדרכיו ולא אמר בארחותיו ? אלא שכוונת הכתוב היה לחייב
את ההמון כלו  ,רק ההליכה בדרכיו דהיינו ההעמדה ועשיית
המצות הכוללים  ,החנינה החמלה האהבה וההטבה וכדומה
אולם הפרטים ודקדוקי מציע שהוא סעיפיהם למי למעי וכמה
וכדומה מחקירות העמוקות הנשגבות ממחשבות ההמוני  ,אינס
חייבים בהם  ,כי בזה יבלאו זמנם בחקירות .של הכל וימנעו
עשייתם  ,כי לא המדרש עיקר אלא המעשה כמו שאחר הכתוב
אשר יעשה האדם וחי בהם • וכן כל ארחות ה" חסד ואמת
רצ״ל אפילו הפעולות הפרטות עסוייס בחסד וסמוכים כאחת ולא
יהיו בלתי מכוון ואמר ארהנת כי האדס יראה לעינים ובאחת
נגד עיני ה״ כולם דרכים  ,ואין פאן ' המקום להרחיב  ,זולת
חפצנו להראות שנטל אשורי התחבר מיני אורת ההוראה*

מעופף "הצד השוה שבהן היא התנועה הגעש$
לף עד פורח
"באויר שאין הגשם נשען על הארץ בהתנזעעו (פליהן)
"אמנם שס עוף הנחתו ככלל על כל מיני ההתעזפפות.
»בין מלמעלה למטה ומלמטה לתעלה ושס פורח
״הונח בפרטות על התעיפה מלמטה למעלה וכ״ו • ״

נראהלדעתינו שאין שמות האלה נרדפים לגמרי ושםפורת
אינו מלשון התעופפות בלשון עברי ( זולתי התרגום
יתרגם על כל עוף יעופף דפרת באוירי ) כ״א מלשון צמיחה
זהתגוללת הגשס״מן קפולו (קיימן  ,אויפכליהן) ונקרא העוף
הרך אפרוח (קייכל ) מפני שזהו התחלת צמיחתו מקליפתהביצה ,
׳מה שנאמר (ביחזקאל י״ג) את הנפשות לפורמת  ,לעי דעתינו
הוא

הוא כמו הוראה מהופכת  ,כמו מלת שורש שהוצת על ההתחזקות
השורש (איינוואירצלען ) ועל עקירת השרשיס { ענטוואורצלען)
כמו כן יהיה מלת פורחות דשס (.פרכליהן ) מעטן הכיחוש
וההפסד  ,וכל הפסוק הזה יורה שמלת פורחות נופל על האבדן
הנפשות כעת יקת ה״ נקס מהם  ,על כי התעו את העס
נכזכיהס  ,כאשר יראה המעיין שס * אמנס שמות רחף דאה
ועוף המה נרדפים יתד י
?ף  fpע״כע גס ברה  ,המונת כשתופס הוא הפרידה תמקוס
"סכנה ע״י תטעה גשמיית והמבדיל ביניהם  ,כי שס
י•

«ברח הנחתו

על

פעל

הכריחה

הנעשה

בצנעה וש®

״גס הוראתו על הבריתה המפורסמת לגלויה' ז״נו
אס ־
אמנם כניס דברי המחכר כענין זה אך יש עוד
הבדל אחר ואמיתי המסכים להוראות סשרשיס הנזכרים
יותר  ,ועל ידו יבררו ויתישבו המקראות על אלפטס כיותר נכון ־מלת ברה הנחתו על הכריחה הרחק מאוד  ,ואפשר שלא
♦שוב הבורח עד אחר זמן מרובה  ,ומלת 1ס הונח על ההתנועעות
'ממקום הסכנה לבד להנצל מידה  ,ובאפשר שישוב מיז
הנס  /ואס לא ישוב ת״מ הוא טצל מהסכנה *
וממין הראשון ויברח משה מפני פרעה שברח ממצריס לגמד
ולא שב עד אחר ששמע שמתו האנשים * ועם ויצא החוצה
אצל מסף שנס רק על פט יזיז להנצל ממקוםהסככה  ,ואולם
שב מהר  ,ועל כן השתמשו ג״כ במלת נס אצל ערי המקלע
להורות שטסתו יהיה למען ינצל מיד הגואל זא״כ תמיד נתקשר
שני ההוראות יתד עס הפלטה או הצלה  ,וחזה כגזר הוראת
מנוס כיוס צר לי  ,כמו תחסה וההגנה והצלה וכן מן גערתך
ינוסון  ,ע״ד מליצה כי לא די כבריחה לכדה כי אנה ילכו f
ואנה יברחו ? א״כ יבקשו כנוסס ג״כ תכף מקום סתר ומחסה
להסתר כיום אפו  ,ואף כאמת יש גס טסתס הכל  ,בהיות
לה" האח ומלואה  ,אמנס אמר ע״ד מליצה • וכן ונסו
הצללים מפט כשורות השמש עוד ישובו  ,וכן וינס יותס ויברח
ני מתחילה נס רק להנצל וכאשר כא כמקום תחסה ומסתור
ברת הרחק מהעיר לגמרי  ,וכן כל טסת מלחמה שהיא לכדu
לשעתו ״ להנצל ולהחסות  .ומה שהשתמש הכתוב כמלת ונסו
יגון ואנחה נראה לדעתנו מפני שאפשר שישונו כחשר יחטא העם
או שהתפעלמת האל! נטועים בנפש האדם ולפעמים יסבב יגון

<א*וה

!

ואנחה ע״י ממתיו הדעות , .קנאה־שנאת .חנס וכדומה  ,וא״ב
סס תלויים מהסיכוי  /החיצוניות וישתמש ונסו כאן על ההעדר
ויעמוד נוכח ששון ושמחה ישיגו כשזה בא זה נופל " ועתה
נחסוס לעינו מדבר כי נבר הארכנו כיו/ר מהראוי  ,וטרס
נשים קנצי למילים צשתר את פני המחבר  ( ,בהיות שכוונתו
לטובה ולהועיל לגו בהוראות השרשיס  ,המתפשטות על יסודות
התורה ופינותיה  ,וכאמת החל רה בענין זה רבת התועלת,
לו היה זהיר מהאריכות שלח לצורך« כפילת ענין אחד הרכה פעמים,
והיה מכלכל דבריו במשפט המל צה וכלשון צת ונקי שיהיה ערב
מל נפש הקורא ונקל להבין  ,כי אז לא היה הספר כל כך
גדול והיה תועלתו ג״כ יותר מאומת ומשובח ) שילך עוד בנתיבותיו,
ויארג יריעותיו בחיטי מחשבות נכוחות
וכגכור יריץ ארחו#
למבין וישרים למוצאי דעת*

חמדאשר

ואתםהמתנדבים כעסשמעו  ,האזינו בתורי
תכאה חפצתם ותיקר בעיניכם לדעת ולהכין דבר,
אתיו וחסו תחת יריעות
כחקרא מפורש ושום שכל ,
משכנותיו  ,בואו כצל קורתו והשענו תחת ען דעת השרשיס  ,י
אכלו תפרי מגדיו חדשים  ,ותעלוזנה כליותכם לראות כי לא
אלמן ישראל תלמודי דרכי הלשון ( אכל אשימיס אנחנו מבלי
לתת יד למניה  ,לחזק את כעליה ככסף  ,להקים עמודי
החכמה והלשון  ,ע״כ היא בזויה  ,ושממה מאין דורש  ,יורישוה
לשונות אחרות  ,והיא מעפר תשת אמרותיה  ,וכמרר תתן
קילה  :חנוני חנוני אתס רעי ! — — ) לכן תנו כמד לחכמה,
קנו במחיר בינה  ,חזקו נא תא ידי המחבר  ,שיוסיף אומן
להוציא תעלומות לחודיו לאור ,יפוצו מעיינותיו חוצה #
להפליא עצה ולהגדיל תושיה וזכות הרכים תלוי בכס ני יקוייה .
ומלאה הארז דעה ן
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תולדות גדולי ישראל1
מולדות״ רבינו

משה כן

מיימון זכרו לברכי ; נצח *
התימה •

וכאשר גמר החבור הגדול הזה חכר עוד סכר המצות .והוי*
לדעתי כעין הקדמה  ,מפני שכוונת התכס היה
כתכוריו
בחינת מכליי ; הסדר  ,וזה אשר שמר בכל זמן וככל
עגין ,
וגס
למת
טעם
וסכה
לכל
מצוה כסדרה וכהלכתה  ,כי
אס
יסכל
■
ההמון
מבלי
לבקש
סדר
וסבה
כלל
ולא
יבוקש להם
תכלית
,
זה
יביא
לפעולות
הכל
.
כי כוונת כלל המורה
על שני
הנפש הואדבריס והס ' תיקון הכפש ויתקון הגוף ; אמגס תקון
שינתנו
להמון
דעות
אמתיות כפי יכלתס  ,ומפני
זה
יהיה קצתס בפירוש וקצתם כמשל  • ,שאין בטבע ההמון
לסבול
השגת
הענין
ההוא
כפי מה שהוא • ואמנם תקין הגוף
יהיה
כתיקון עניני מחיתס קצתם עס אצתס  ,זזה הענין
ישלם
כשני
דבריס
,
האחד
מהס  ,להסיר החמס מביניהם ,
והוא
שלא יעשה כל איש הישר בעיניו  ,אבל יעשה כל אחד
מהס
מה
שבו
תועלת
הכללי
;
והשני
ללמוד כל איש מדות
מועילות בהכרח  ,עד שיסודר עטן המדינה •
ודע ששתי ■
הכוונת
האלה  ,אחת מהן כלא ספק קודמת; ,הוא תיקו^
הגוף שהוא
הנהגת
המדינה
ותקון
ענין
אנשיה
כפיי
היכולת .־
והית
הנמנההצריכה מתר תחילה ,מעני שאין יכולת להגיע אל
הראשונה
והוא
תיקון
הנפש
אחר
שיגיע
אל
השנים
הזאת •
למודיות ותורת משה רכינו הכוללת כל המצות הטבעיות
כמוסיות שמעיות ושכליות אמנם באה לתת לנו שתי
השלממת יחד ר״ל תקין עניני בני אדם בהסיר העול  ,וגקנות
המלות
הטובות והתעללות  ,עד שתתכן עמידתם והתמדת  6על
סדר
אחד
,
להגיע
כל
אחד
חהס אל שלימותו הראשון •
ואחרי
שהחכם
התכונן
את
רוחב
הענין
אשר
עליו
לבארו
ולתלק>
ולסדרו
באופן הראוי  ,והיה החבור גדול מאוד עד שכמעט
החטיא
התועלת
המכוון
שיהיה
מועיל
לכל
אדם
,
על
כן
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שיג אל לבו גס טובת .ההמון אשר עקצר ידס חהועיל עצתם
מהחבור הגדול והשעדל לחבר חגור■ יכלול כל דיני הימרה
ומשפטיה עד שלא יהיה דבר חסר ממנו  ,ולא יחברהו בלשון
העלמיד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומועינז כי אס יחידים ,
ומלוע ממנו זרוע וקשות .אפילו לבקיאים בעלמוד  ,אבל
חברהו בלשון המשנה המורגל כדי שיקל להקורא כלי עמל העיון
וטורח ההשכלה • כי עיקר כוונעו ומחשבועיו כפי אשר יעגלה
לכו מעצמוע מיכן חבזדיו היעה  ,להנחיל לנו דברי אמע
והולכים על הסדר בהנהגה מיזשרה ומפורשים
ברורים ,
למביני מדע  ,ללמד דעע ויראע ה" לעורי לב העועיס מדון
השכל׳ להביא מוסר בלבבם למען יעקדשו מטומאע היצר
ומגלולי המתשבוע המזוהחוע  ,וכל מגמעו בחבוריו וחקירועין
ללמד דעע כל עמי האיץ  ,בין כעניני האמונוע בין בדעוע
ומדוע להיישיר ולעקן לההולכים בחשך  ,וע״כ חבר ג״כ רוב
כפרין כלשון ערכי שהוא הלשון שהיה כל העם מקצה מדברים
בו ומבינים  ,כדי להאיר עיני לאומים  ,לעניוע צרי לנפשועם
וערוכה למתלע גופם  ,ואס רבים מאומועינו דנוהו כחלאכע
הדיוט  ,ויריבו במשיח ה״ וידברו עעק עליו  ,השורש לבד
שלא ירדו לעומק דבריו ולא בחנוהו מצד הראוי להכיר טוהר
מחשבועיו ויוקר למודיו כמשפט השכל  ,וכל זה מחסרוןדעעס
(וכמו שהיא עצמו מעעורר על עניו הסכלים ההחה בפעיחעו
כספרו המורה ודבריו בהשכל שמה ) לא מחסרונו  ,כי עטו
עט סופר מהיר דובר צחוע כלשון נקיה יפה אף נעיס סמוכים
בטוב טעם ודעע  ,דברי חפן וכעב יושר כמסמרוע נטועים4
והיא מכע הקדושים אסר בארן  ,לא יוציא חעחע ידו דבר
שאינו מעוקן כ״א הכל נפה ומנופה מבורר ומלובן בעכליע
עהילע ה" יכשר  ,ואע חוקי ה" ועורועיו
הבחינה והצירוף ,
יפאר כמקהלוע  ,יגלה ערוע הרשעה להבזועה כעיני כל בעל
נפש  ,ויאשר הצדקה ללכע במעגליה כי דרכיה דרכי נועס
וכל נעיבועיה שלום  ,וזה מופע גדול ועד נאמן על גדולע
נפש התכס הזה שיש לסמוך על שכלו ודבריו לשמוע בקולו ללכיג
כדרכיו יוער ממה שיש לסמוך על חבורים אלפים חן ההדיוטים,
וכל חכם לב האוהב אע אלהיו ואוהב כל אדם ישמח לבו
ועגל נפשו בלמודי האיש הקדוש הזה  ,יכיר אע מעלוע הנכפל,
ויען כבוד לחבוריו  ,אשר כל הוגה כס יהיה כמעין המעגכר,
וממנו יקנה כל שלימוע ועעחזק בנפשו האמונה בעוס וביושר לא
כאמונע הפעאיס מבלי בחינה " וזה עד לעצמו על גודל
עפארע חבוריו רוכס מהס נעעקיס בלשונוע זרוע  ,ובפרט
ספר

לז
ספד המדע אשר נעתק ע״י החכם ( ) Georgius Gentius
אל לשון לי׳טין ולעני ההעתקה הזאת תלן אגרע כתובה להקודא
מהחכם הזה  ,ובהיות ששפתותיו דובבות משיי® ונפלא הוא
כלשונו אשר צאות ידבר ונם תהלת הרמ״בס יספר  ,אמרי ; '
להציגה הנה "
הקורא שלום י אחרי אשר נכנסתי ובאיגי אל יגיל
"אל
חדרי לה״ק וראיתי דברים אשר מעולם לא חשבתי
ולא עלה על לכי  ,שעם שהל ונבזה מכל העולם כמו עס
אני כתחילה
' היה חכם ונבון כמו שראיתי *
היהודים ,
חפצתי וחשקתי ללמוד את הלשון להבין כלבד הכ״ד
הפרים על מנת לעשות ,ולכן התחננתי אל האל
 Vשימלא משאלות ליי  ,והוא ברחמיו גמלני טובות
והפיק רצוני עד אשר בעזרתו וחמלתו יגעתי ומצאתי
יותר ממה ששאלתי ממנו " "
 0אחרי כן כקראי בספריהם ומצאתי׳ ספר בתיך ספרי רכינו
משהבימיימק אשר נקרא■ הלבות ריעות וקראתיו
בעם ושתים  ,ובעבור יופי הלשק ויוקר הדברים שלשתי בו
ומצאתיו מועיל במאוד  ,להיותו כולל דברי חכמה ומוסר
המתוקים מדבש  ,בצדק כל אמריו אין בהם נפתל ועקש ,
כלס גכחים למבין  ,ובכלל כלס ראויס לכל כיתות בג• אדם
והמונס ״ בראותי שהשם היה בעזרתי  ,והערכתי עוד אליו
תפלתי  ,שיתמיד חסדו עמי  ,ויתן לי דרך להעתיק אותו
מל& ון עברי אל רומי לתועלת העולם  ,גס בזה האל ית"
הפיק רצוני rעד שנסיתי עשיתי והשלמתי כאשר היה כלבבי,
כרוך אלהיס אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי«I
"עתה אתה הקורא הואיל והשולחן עחך לפנין קרב אליו
נסה טובותיו  ,איך הוא
וטעוס תועלותיו ,
מדריך ישרה לאשר נטה מן הדרן הנכונה  ,ומאיר למי שנפל
בעורין הסכלות והרשעה  ,מיישר המידות לאשר הרגיל נפשו
כרעות  ,ומרפא לחולי הגיף והנפש  ,מייסר לפתאים בחכמה
ומוסר אשר הוא טוב מפנינים " וכפי מעשי רומיניס עם בתו,
כאשר בקשו אותה לאשה שני אנשים א׳ רש ואי עשיר  ,ואביה
לא רצה להשיאה כ״א את הרש  ,וישאל המלך אלכסנדר
לרוחינוס לע זה , .ויענהו אדוני המלך ! עשיתי זה בעבור
היות העשיר חסר דעת ( מוסר מלשמור עשרו  ,והרש הוא
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בעל מוסר וחכמה  ,ומעוכה יוכל להעעשר ־— « אכל עי/ה
אנה פנו אלו כעלי מוסר? חבל על דאבדין ולא משעכחיןI
ולא נשארו כ״א מעמי מספר
כי כל אחד אחרי שריאועלכו
הולך  ,ונבהל ורודף אתרי קניכי הבלי עולס ,
ממיס
אע צלמס  ,החכס עושה כמו כסיל  ,ונבון כמז הדיונז י
אליכס אישים אקרא יקילי אל המוניכס  ,בואו אלי פעאיס
והבינו ערמה  ,וכסילים הכינו לב  ,קני צרי למכעיכס
ורפואה לכפשועיכס
להנהיב במשרים דרכיכם
ורגליכס
בגעיבוע חייס ! ״
*הנה באמע עמהעי ושמתעי לקראע מוצאי הספר הזה /,אשר
הוא ראוי להכעב באועייע
מוזהביע ,בהיועי מלא
גרמון חכמה ומוסר  ,ראיעי ספרים אחרים אשר הס נכחיס
וטובים  /אבל לא יקרים ומועילים לכל העולם כמו זה  ,לכן
העעקעיו שלא יהיה נסער לכלעי מבין אועו כלשונו  /כ״א
נגלה ונודע לכל מי שמבין בלשון רומי ,למי שירצה חיים
טובים וארוכים כעוה״׳ו  ,כי לא דבר יוער מעוק ממה שהורה
רבינו משה שהוא ערב בדבר  /שמי שינהוג עצמו בדרך מוסריו
ומנהגיו הטובים יהיה בלעי חלאיס  ,ואף כי חסירי דעע
ילעגו וישרוקו ממה שהיא ־מבטיח חיים בלעי חלאיס  ,אני
יודע שהחכמים ישבחוהו ויא& רוהו • u
'' לכן
אעה הקורא הנכבד  ,מהד קח  -מוסריו ענדס עטיוע
לך  ,קשרם על אצבעועיך כעבס על לוח לבך ועעשה
כמו אפלטון אשר לא רצה שעלמידיו יכעבו מוסריי כ״א בעוך
לכס  ,ובראועו א" מעלמידיו מעב כמגילה מה שהיה שומע
ממנו  ,ציהו לשרפה  ,ואמר לו כעוב כלות לבך מה שישמע
אזנך מוכרי החכמה  ,ואל עביט במגילה פן עאבד לך
כשעבקשנה ,
כי כל חכמה אשר אל
עכנס  -עם כעלה אינה
חכמה  ,וכן אמר סוקראטוס אל עאמיוס כאשר שאל למה לא
הניחו לכעוב בספר מה ששמע מלונו  .אולר ול מה מאוד אעה
כווטח כעירוע הכה־מוע ה מ עי ע  ,יאעה פושד הרעיוגיס החיים,
כלא גנאי גמל הוא אס אעה מצה להיוע חכם  ,ויפגשן איש
הדרך וישאלו על לבר חכמה ,ולא עוכל ; להשיב מללך אבל
שוב אל ביען לראוע וללמוד בעומע הבהמוע  ,מה הדין
ההחכמה ! — כן עעש־ אעה הקורא  ,סשעדל לקבוע כלבן
לחכמה והמאסר
הכעומסבספרהזה  ,ויהיו בךקשומסוקבועים
במי הנפש והגיף ,ועשמור • לעשוע ככל הכעוב בו {,מעוך זה
עגיע

מגיע אל " מדרגת ' החסידים אנשי מעשה  ,ומגיע בעזדיג
• האל לאה כמו ומקשרעמוקשרסל קיימא ללא מתסרדבר  :מהיהאהלע
למעלה לנחמד לחשה  ,ברוך מן השם ומבורך מן הבריות ,
«כאל עליך כל הכרכית.והשיגוך * ״ ע'כ לשק החנם •
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אמנם מקוד הקגאה והמשטמה היהמחמת .ספר מורה
נכלכיס וספר המדע שחבר  ,עליו כעכו ששנה,
:והגדיל המחלוקות שחשדוהו לאפיקורס  ,כי קמו במונש ־
פוליע״ר אנשים כני בליעל  ,רב אחדושני ' תלמידיוהלא ר" שלחה
« תלמידיו ר״ יוגה ור* דוד  ,לדכרו תועה עליו  ,עד אשל
קנאו חכמי כרכו״גה ויתר קהילות פר״ובאבצה וגדו והחרימו איג
שלשה החטאיםהאלה • וכראותם כי כלמה אליהם הרעה עם
שכיניהם  ,הוסיפו להבעיר אש הקנאה לרללא רשעת מועצומס,
וישלחו אחד מהם עם כתביהם בכל גלילותצרפת  ,ויפתוס
כחלקות לשינס ע״י מחכוצ< מ מרמה  ,והשיחו דבריהם באזניהם
עד אשר שמעו לקולם  ,ויענו אותם כרצונם  ,לשלוח נדוייס
וחרמות לרבני נר״בובה  ,וכראות .החכמים האל? כי נשקה
כיעקב אש הגדולה הזאת , .בחרו אחד מהם מחכמיהם  ,היא
החכםהישיש ר" דוד  pקמחי וישלחו אותו ליער הקהילות

ר להקהל ולעבוד על נפשם מיד כל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר
התמהמהו לשלות
| | ממשלח קאשלאניען ואראגגיען אל
| | וחרמים לקהל המורדים '

מצודים

זזהפתשגן המשובה אשר הגיע להרב הנ״ל מן ר" יהודא
הרופא  ,דבריה חדים כחרב פיפיות ׳ והתה פתיחות
1
וכל השומע * שעומס לבוt
י למחוץ ולפצוע סדרי בטנו ,

 ±זאתענינה :
|
ן
|

* יגיכר ה" בך השנון  ,דוד היא הקטן  ,מאץ באת t
הלא ידעח אס לא שמעת כי ימקצת דברי מורה נבוכיםt
בדברו על עמידת השמש כגבעון ועל פי האמון כי זה
במראה גמאה ודרך משל זכו" ומדע ומשכיל חן מוצא
כי העס ההולכים בחוסך המחזיקים בס"
דבר ,
המורה  ,נרפים הס נרפים  ,אל אור החכמה כגה
עליהם  ,ולא שס חכממ יונית כקרא בהם י ועמה
שמע בקולי איעצך להשלים עם המורה זלהמלונן בצלה
יהיה אס שלוס מענך * א 1ממענג על ה" וסר עינך
«חטאתו

ומטאמך מכופר זכ״ו וככל זאמ מציה עלינו לחוס ע3
כבוד של הרח״כס ולהודות .כי היה כדורו כאיש חמודות, .
ולו ככל חכמה עשר ידוע  ,ותמר מי*יה מדומיו רבוע
׳ וחייבים אנו לדון  .אומו לכף וכומ ונו" • *
ו ^ל
האגרמ הזה השיב רכיכו דיל קמחי  ,גס נפשו עליו
ממעט* לשמוע חרופיס על איש האלהיס אשר אין
עול ככפיו  ,ואין בו שוס משא ועין  ,זולמי אס שמחשכומיו
כעניניס שכמב בחכוריו היי זכים ובהירים יומר ממחשבומיהס
אשד לא מחשכה כ״א מזיממ מפל כריר חלמומ  ,ואס גסומ
הרוח וגאון לנב הכה כעזרון אמ עיני שכלה מכלי ראומ
הנוגה נגדו כמסלול ודרך הקודש ,מה להס כי ידכאו כשער
במ רכיס אמ הפקח הרואה כאממ וכממיס המראימ הבהירומ
יישמתי לב ומשיכומ נפש ? מדוע דכרו סרה על איש אשר אין
3ו נפמל ועקש כדרכיו מנהגיו ומדומיו כאשר שונאיו עצמם
בעל כרחם יספרו שכחו  ,אס טח עיניהם מראומ מכלי
מסוה — וקדר עליהם היוס  ,והשמש יהפך להס לחשך,
וימששו בדעומ הבדויומ ומזימומ ההבלים כעור כצהרים ? —
על כן עטה כמעיל קנאה ויקנא למשה כמחנה העברים הנצים
עליו  ,ורוח כביר אמרי פיו ר
"יהודא אמה יודוך אחיך וכו" אכל אערכה לפניך
ואיכיחך כי הוצאמ מפיך מילים  ,וה" הוא יודע כי
לא גכה לכי ולא פנימ • אל רהכיס ושטי כזב ולא נטימי
מדרך כאמונה  ,ואס הרשעים הוסיפו וגרעו לגנאי
להאשימני בעיניכם המה אמ עוונם ישאו ואמם לא
מנקו כי חשדמס נקי חנם • אכל באמרך כי
הרב הממיס על אויביו ימגכר וקראמ לכל קהילמינו
ע״וברי דת — הן זאמ לא צדקמ .כי יש בכס חכמים
גדולים ורבנים שטובה צפרנס מכריסו
 סרממן הדרך כהחויק יד בניבליעל  ,ונחנומה ? — לא עלינו
מלונומכס כ״א עליכם ואס נשים המלמוד כינינו וביניכם
ידענו כי נצדק  ,ואנחנו הס המחזיקים בדמ וסומכים
דברי חכמינו —  .כמינו עחוח לרוחה ,מפרנסים
עניים בצנעה  ,עושים צדקומ בכל עמ  ,העל אלה
יאמר ^ רברי דת ? — חליל־־ י ואס אמאמן
לעלומ כסולם אשר הקים לנו הרב מודה צדק אין מימה

בזה וכו" ואעס חשדעס אומי על אל * חמס,
וישפוט ! — מ

ירא ה*

גם הרב רכינו משה כר נחמן היה כסומכי נפשו וכעוזרי ידו
ליגמכו בימין צדקו  ,ולדבר פיגומי בלבבו להענצל על
אודויג המורה אשר הרעים ארץ והרגיז ממלכזע  ,וילבש צדקה
כשריון  ,ואהבע אדס למזח יחגור ■,להשביע אויב ומענקס,,
ובזה יבוא אל המלחמה שערה •
"אל נא רכויגי י כבהמוע מחשבוני  * ,כעכניע שוו‘
אוכל עשב  ,כעכו לי מאיזה טעס דנעס לחיבה? —■
יל ארן צרפיגי רבניה ושריה כלס הסכימו לנדות .אע
כל אשר יהגה כס׳ המורה יס׳ המדע  ,למה פרשעס
לרוב הקהילוע רשע החרס  ,לשאול באלה נפשס/
ולא .נעעס כבוד להרב הגדול ? — פערעיס פיכס
ו^ עערעס ב 57רי  0נשמעין למרחוק באמרכס על
הגאון  ,יש לנו גדול ממנו שנעשה צדוקי — הנה
זאע לא צדקעס  • ,לא דכרעס נכונה  ,ואוכיחה
ואערכה לעיניצס  ,כי לא אשא פני איש  ,ואל
הגאון ומוראו אקנא

*הלאשאלעס עוכרי דרך המאריכים לשיןומפליגים
לספר בשבחו של הרב הגד , 1?1במעלע חסידועו בעוצם
עמעניעו בגדולע ; יחוסו ונדבע כיסו? אס ראיעס
ספריו ? אס דקדקעס בחבוריו ? השמעעס איעו
יובעט בדברי חז״ל ? ויוער מן הדין לא לכס להקל
ראם כנגד שער המזרח — מי הכה הצדוקים אשר
היו כסיס בעורה ? מי גען למשיסה הבייעוסיס ?
הלא הרב עשה זאע ! — והנני מעיד עלי שמים
וארץ ,כי שמעעי ממגידי אמע שבכל אדצוע
מלנוע תימה היו מזכירים שס הרב בכל קדיש,

בחייכון וביומיבק ובחיי דרבנא משה בן
מיימרן  ,ולמה רכועי עבלעו אענחלעה" ?—וכו"*

(כאשר יצא הר״ר שלמה חנטפיליער לערבוע רעה והשחיע
אע דרנו ונעשה מלשין ומוסר ואכל קזרצא בי
השולטן זהכומריס  ,לשרוף ספריו דע שהגיע הדברים אל
הקרד״ינאל

הקרל׳עאל עס אשר היו היהודים יהנלדס אליו גשמה גדולס
הרמ״כן ויכיגוב אגרות,
וללעג וקלס כעי הגויס  ,אז קס
קאט״אלניען לנדות ולהתריס
א״רחגניען נאימא״רא גס
לקהלות
את רבי שלמה עס פני תלמידיו עד שישיג? מדרכם הרעה אשר
הר״מכס י
העוו מצחם להוציא לעז על
כגל
הסכימו לקיים ולקבל עליהם
רכים מזקני ארן
גם
הכתוב ע״י הרמ״קן וישלחו נתבים בכל גלילותיהם כדברים
קנאות,
האלה • » וגעת הזאת לבשו בגדי חרדית ועטו מעילי
ונתחזק בעד עמינו ובעד תורת אלהינו לבל תהי לכס
חזקו
והירא דבר ה" כאיש מלחמות יעיר קנאה בלי כחל
לשמצה ,
ויקנאו לחשה ולתורתו הקדושה  ,המושה אותנו מיס
ויראה ,
הרחוקים אשר שמעו בעים הגידו את כבודו ושמעו
השכלות,
הולך בכל המדיכות • ״
קמו שלשה חרשי משתית והס משיתים את העם ומדיחים
*חכתה
ולכל איש אשר
לכתוב מדורות על הרב הנזכר .
וכהתה עינו יפתוס כפיהם ובלשונם יכזבו
נשחת לכו ומותו,
להוליכו במחשכים עד אשר החרימו הקורא כש׳ המדע
לו
לזאת יחרד לבכינו והנה באש עברתינו יקנאתינו
וס׳ המורה ,
דירגו לכל הקהלות אשר בכל מלכות אראגניען להקהל ולעמוד
להיות ידיהם עמנו להלחם בהם ולחדש שס שמיס
על נפשם ,
להחרימם ולהבדילם מקהל
המחולל ביניהם ולהסכים לנדותם ,
(כאשר עשינו לשלמה כ״ר אברהם ושני תלמידיו דוד ומכיםC
אס הס שתו פיהם או ישיתוהו לדבר על הרב הנוכר עד
וממעלליהס • »
שישובו מדרכיהם
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האלה הגדיל כמה שכיס  ,עד אשר גס רמי
יהמהלומות
־!
צרפת שבו מדרכם ונחמי מאשר עשי  ,ובושו מאשר כתבו  ,ופלחו
כתבים להתנצל לפני חכמי פראווחנצי ; ושם אב הטומאה
המעורר מדנים הוא שלמה בר אנרהס ושני תלמידיו הדוחים
לו חתרי אשר ראו ני לא נתקיים תחבולתם ולא • עלתה בידם
לעלות אבר ולהגביה עוף מעל הנשר הגדול אשר
מחשבתם,
עומד לכס עתים תל
השמש,
לעלות אל
יפרוש כנפיו ,
שהכל פינים אליו  ,ואין גס אחד מהחכמים אשר הגירו מעלתד
ורבים מעמי הארץ החלצו
ומעלת חבוריו נתנו למוש רגליו ,
חושים להלחם כעדו ולהצילו מכף מעול וחותך  ,אז לעת
וקמתם מימת נזרקה בס  ,עזבו דרך .ה" והלנו חשיכיםשרוכי©
ארחותס ,

* ממיסוחכר
 ,תושג  ,ז»
 :קכקר החול
^ :קיידו ימח
ניסה שיקו
נחזיג נע® ו
?ראי ; קעא
כקיצור נמר
זוה ל®» :

ארחותס  ,נעז מעגלים — זה חלק מחרחר ריב  ,וזאת
מני ; עורר מדנים * המה יאכלן  ,זכרונס כעשן יכלהג■ גס קנאתם
גס שנחתם כמוה© יהיה ,־ אמנס זנרון הצדיק יעמוד לדור דודים
מעשי ידיו להתפאר לא יבולו ; ובקרב ספריו יחיה שמולתהלה
ולתפארת עד אין קן ! —
כמן
הפסל  ,נסך חרש מעשי ידי אמן  ,בתכנית הדר ומיושר
המחוקה בגועס הצבע  ,כתפארת אדם חי ,עומד
מול מסכה הנסוכה מידי חרש משחית ; .אז ( מפאת .שהדבר
נכר מנד הפנו כיתרון האיר אן החשך ) הרואה את הפסל
'הראשון  ,יבכר לתת לו פי שניס יקר וגדילה  ,לו משפט
הב ־•■ רה בחנמ  :וכשרון המעשה ,כאשר שאחותו הפסילה
הק׳ בה אשר נפחו תעמוד משחת מראיתה לא תואי ולא הדר
לה ומגדלת ומחממת מדרגת מעלת הנכבד והמסולא — כמו
כן נכר מעלת צדיק באמונתו יחיה  ,כיוס חסה ימריבה כאשד
יעמדו נכחו כני כלי שם • יען הרמ״בס בכל הקטטות ושנאת
חנס והמריבות והכזויס שעירי עליו ,
היה מן הנעלבין ולא
מהעולבין  ,שומע חרפתו ומחריש  ,לא היה פיצה פה לבזו<
ולהקל ככבוד אחד מהס  ,ישב בדד וידום עד כי יעבור
הזעם • ויתר תפארת מדותיו הלא הס גלויס ונראים מבין
ספיר ספריו ותבוריו אשר כתב לבני ותלמידו  ,שהוא היה
עניו ושפל רוח מעורב עם הכריות  ,זריז לעשות חובתו ומהיר
במלאכתו  ,אוהב טהר לב חיאס ברע ותמיד חושק לשפוט
עניי עם ביצדקה ולהושיע לבני אביון לדכא עושק נקי כפיס,
מורגל להעמיד מדיתיו תמיד כנקודת האמצעית וכורח מהקצוות,
והרגיל מנעוריו ללכת בדרך צדיקים לשבת בצל א$שי מדע ,
ולהתאבק בעפר רגלי חכמים ללמוד מצדקת  ,מעשיהם ,הולך
ממיס ודובר אמת בלבבו  ,תוכו ככרו ולשונו מדברת מה שלבו
חושב  ,ונעלה על כל בני דורו בתומתו וחכמתו חונן דלים
מבקר החולים העניים ונותן להם רפואותיו מיבה בסתר
צדקותיו ומאזני כף אהבת אדם מפריע על כל מדותיו הטובות,
נוטה שימו לסבול עול הציבור ועם רוב חולשתי ורפיון
נחות גפשז וגועל היה מתימד והתבודד ללמוד וללמד  ,ולמען
הראות תפארת יקר רוחי והוד תכונת נפשו ; אעתיק הנה
בקיצור נמת מעט מדבריו אשר נתב לבנו ולתלמידו הנ״ל
וזה לשונו :
"מה

סד
״ מה שזכרת .מעכין בואך אצלי  ,כיא מבוא כרנה על
דרך הביקור אל לקבל תועלת הלמוד  ,כי קצר זמני
מאוד כמו שאספר לך " אני שוכן כמצרים והמלך שוכן
כאלקאי״רה ולי על המלך מנהג ככד מאוד  ,אי אפשר
אמנם
לי חבלתי ראותי בכל מס במחילת .היזם ,
כשימצאהו חולשה או יחלה א" מבניו או מפלגשמ לא אסור
משס  ,וכשלא יה|יה שס מכשול ולא יתחדש שוס תדוש,,
■אשוב למצרים אחר חצי המס  ,על כל פניס לא אגיע
קודס  ,ואני מתרעב  ,ואמצא האכסדרות כלס מלאות.
בגי אדס גויס ויהודים כהס חשוב ובלתי חשיב ושופטים
ושוטרים אוהבים ושונאים ערב רב ידעו את עת שובי
וארד מעל הבהמה וארחן ידי ואצא אליהם לפייסם
ולרצותס כדי למחול על נכודס להמתין אותי עד כדי
שאוכל אכילת עראי  ,והיא מעת לעת  ,ואצא
לרפאותס ולכתוב להס • פתקית ונוסחאות רפואות ,
חייליהם לא יסור הנכנס והמצא עד הלילה  ,ולפעמים
באמונת התורה ! עד סוף שתי שעות מן הלילה או
יותר  ,אספר להס ואצוס ואדבר עחהס * ואני שוכב
ברקדן חרוב העיפות  ,סוף דבר לא יוכל אחד מישראל
להתבודד עמי זולת מס השבת אז יביאו כל הקהל
ואגהיג הצבור ממה שיעשו כל ימי השבוע י "

החכסבדמותו

וזה טופס הכתב בדרך קצרה אשד כתב לבנו
וצלמו על אודות ספר המורה שחכר וזה לשננו :

מוחל על כבודי וממתר על עלבוני הרכה
להתגד׳1
ני אני לא חכרתי זה החבור כדי

" (*  ! Uכי אני
ושמע ממני
בו בין היהודים  ,השס יודע כי לא טרחתי גו ראשונה
אלא לעצמי ולנפשי " ואני ידעתי ונתאמת אצלי כי
יפול זה החמר כלא ספק ביד מקנאים ויגנו יפחיתו
<ןעלעו  ,ויפזל בלא ספק לשרידים אשר ה ,׳ קורא על
האמע וכי" שאתה אחד מהמונס ואפילו לא יהיה לי
בזמני זה זולי/ך  ,די לי • — ודע כי יש הנה בעירי אנשיםאשד
אין להס שס בלל וכו" ותגיע להם מן הקנאה שלא רצו
לעיין בזה החיבור כלל כד* שלא יאחר עליהם שקבלו
”« */עליב ( אתה הקורא אל תתאדס כדברי החכם הזה ,
קרא גא אותם פעמיה ושלש  ,כי אמת יהגה חינו,
אמנם ידעתי כי האמת ימחץ — אף ירפא ) והס
בפחות

v

ר;תה "
ני
כל המל! /
!עושה מה ;
ודנריומעיז
!כשרון המע
0קי( געד־ס

עלי ח> 1ו,
על פניו די
ושטי כזב,
ן!איפרקהו
כצי
סוף בדזו
מאן /שניה
מענישנהמי
חמן; 1רבוי
חלקאתד
נזדועו זיא
השוקדומאי
ככלהחנת!

מחזיז מ
אפלטון גי)
היאמעורב
בעניןהזה
מיס רחב1
יוחס לאה!
לעפעפיו מ
מקיצנז מן
?עולהכי׳;

־

כפחות .מעלה מזה מאוד וכו" והמה עס הזיזן'וההצלחה
כעלי ברית ואע״פכ איני חושש להס ולא משגיח עליהם ,
ואס הכריחם הזמן והענין לומר שאיני כעל דת ולאי
כעל מעשים  ,יאמר זה  ,וכל זה לא כלו לא יזיקני ולא
יכעישני  ,ואפילו ראיתי בעיני ושמעתיו באזני  ,לא
הייתיחושש  ,אלא אדבר עמו והייתי נכנע אליו ותשיבו
דברים טובים נאים ורכים או אשתוק כפי הענין
וצורך השעה ״ — "

תח 3עי נ יך תראה הקורא היקר ! מכל דברי המשכיל
ו<
כי תס וישר ה1א האיש משה ולא עולתה בו  ,והוא אוסף
כל המדות והמעלות שמנו חכמים ; יודע מה שצריך לדעת
ועושה מה שראוי לעשות  ,מעשיו נאחדיס בפתיל מחשבותיו
ודבריו מעידים עלי יושר לבבו כי בו חרות צלס השצימות
וכשרון המעשה החכמה והמישור • — אם אמנס התקד־י ו
שמיו בעבים  ,עברו כרד וגחלי אש ,והמטירו פחיס וגפרית
וי תן המסוה
עלי ראשו  ,יתעטף בשמלת צדקתו ותומתו ,
על פניו ויעמוד חזק נשלע איתן  ,ולא יפנה אל רהבים
ושטי כזב  ,כ״א בוטח בה" הוא יעביר הזעם  ,גואלו חי
הוא יפרקהו מצריו •״־־־־
סוףכל דבר מרוב ספריו שחבר יתגלה ויתראה

שהיהיחיד

י בדורו נמשל לאותות השמים שלא יתחדשו כ״א גסמב
מאות שנים ויותר  ,פעם אחת ; וביותר נראה בו דמות פלא
מפני שבהיות כח האדם כגדר זנגבל מצד טפחות חלדו מלקבץ
חכמות רבות  ,וגס הסתכלנו הרכה פעמים שחכמה אחת או
חלק אחד חסעיפותיה יש בס די והותר עמל -וטורח עד יקבץ
בזרועו ויאסוף בחפניו כל פרטיה ודקדוקיה אפילו האיש
השוקד ומאמץ כח להשיג  ,ואעפ״כ הרמ״בס הרבה והגדיל
ככל החכמות והתדעות משרשם כתו טבעיות אלהיות תורניות,
מדותית תכונת השמים  ,ובקי בידיעות ולמודי אריסטוטלוס
אפלטון גאלינום טעמיסטיום ושארי חכמי קדם וזמני  ,וכזה
הוא מפורסם  ,נבדל לשבח מכל יתר החכמים המפורסמים
בענין הזה שלא הגביל עצמו בחכמה אחת כ״א הפריץ כפרץ
מיס רחב ויהי לנחל שוטף  ,על כן שמעז הולך ככל הארן •
יומס לא התרשל לעמול בכל מאמצי כחז  ,אף לילות לא נתן
לעפעפיו תנומה  ,עד אשר האיר עיני המוכינו ככל מדע ,
והקיצנו מן התרדמה ; אמץ לבו בגבורי נח לעלות המסילה
העולה כית אל  ,להוריד חכמה ותבונה  ,לשכור צמאים כמי
חכמה ,

חכמה ,לנסל עלות לע מנוע המדעות אשר מימיו מן המקד*
יוצאים ; וכרוח פיו חיילים יגבר להפיץ ענני מחשבות הבל
ורעיונות המוניות מקרב הלבבות  ,לעשות דרך לעבור מחשבות
טהורות ואמת  ,על כן כל גויס יאשרוהו שהוא הגולל חושן
מפני אוי ומעביר לילה ומביא יוס ,לעד אפסי ארץ יהללוהו,
וימוהו בשס חכס האמיתי הנשר הגדול כמד מזרחי וכר מערבי ,
ועוד הרבו ביקרו ותהילתו יספרו בכל דור ודור * ) .
*גבן האשה אשר נשא ( אמנס לא מצאתי בשוס ספר מתי לקחה
ומה שמה ומאיזה משפחה ) חנן ה" לו שני ילדיס כן ובת,,
אולם כתו מתה עליו בנערותה ובגו היחיד והחביב בדמותו וצלמו
היה חכס ונבון גדול ויותר לו לבדו ואביו אהבו  ,כי לחד
אותו כל החכמות ,הבן הלן כעקבות אביו ויצא שמעו בכל
הארץ ,ותהילתו באיים הגידו על דבר חכמתו וטוב הנהגתו •

ו'

ד,י כי

ארכו להרמ״בס הימים לשכת כמצרים  ,ויקום

ללכת אל ירושלים וחשב לשבת עד יום מותו ,אך
אחרי כן היתה רוח אחרת עמו  ,ולא עמד שמה ימים רבים,
וישב אל מצרים  ,ושם שקעה שמשו  ,ייגוע ויאס?> אל עמיו
זקן ושבע ימים בן שיעים שנה  ,ונקבר בגליל העליון ככבוד
גדול׳ ויבכו ויספדו עליו כל־העם מקטון .ועד גדול  , /וישימו
אבל גדול וצום שלשה ימים !

זאת

יי ) ההנורחש אשר חני ואשד קצתם יצאו לדפוס וקצתם עודנו נכתןבים אלה הס ;
אגרת חחייוד המתים ,
אגוח תימן  ,אגרת לחכמי מרס״יליע  , ,ם"
הישות ,
מלות הגיון  ,ם"
הווכוח ,ס" החלומות *0 ,
יריעות ה ' ) ם' הסיבות מונחים • נעקד ? שפרים של Vatican
ם" הנמצא ס" הנפש ס" הרפואות מועתק ללשון לא״טי! סי' כאב
מוסי חיבור בערבי ?0שמן שער משה ( והוא עודנו עתנו היום
נעקד השפריס להקצין הנגיד ר" מאיד פרירלענדו וכולל חבור
השמונה פרקים והקדמתו לורעיס בלשון ער״בי ולא״טין • ) ושארי
ספרים על הרפואות ועל הצמחים אסל לא נעתקו ללש! נינ , 1פירוש
אבן סינא
 Cotnnient . Abencinnaeחבר במצריםוהעמיק«
חש' אבן שנה שקבל מהשולטן הגדול מלן מצדים ( אולי הוא ס*
הקאנון הגדול אשר בידינו והוא כולל כל חכצות הרפואה
בשניו,
 "7אלן ממקמו ליצירה ונמצא בנית עקד השפרים של הכומר domimci
וממצו סופר שהמלך פערדינאנטוש הראשון שאל ממנו שית! לו הספר
הוה וישקול כשן מחירו שני מאות ככר והב וימאן לעזוב ל 1השפל
לגוזל חשיבותו  .וש״וח הרמ״בם אשר נדפס בוויניציאה • מלבד
ן« ' היד והתודה ופי' המשניות הידועים ונזכרים לעיל •

ז  $ת תולדות איש האלהיס  ,ואלה היו קורותיו  ,כל ימיר
איש תס וידא אלהיס  ,דורש טוב לעמי  ,ולא נטה
מתשעול האחת אף ני סבבוהו צרות .רכות ורעות ואשרי העס
שככה לו  ,וברוך שנתן מכבודו וחכמתו לישר ודס י• — ואתם
המשכילים בעס שקדו על דלתות .ספריו  ,הכינו לבבכס לדרוש
דעת תכונת נפשו מעל חבוריו  ,קנו מדע מסערו המ^ ע ,
והורו עצמיכס בספרו המורה  ,הפוך בה דכולה בה  ,לכו גס
אתס בנתיבותיו לאהוב האמת והשלום ; לבקש שלוס וטובת כל
אדס כיהודי כערל  ,ותהיו לתפארת כין העמיסי
ובטרם
אחתוס עוד לי אליך הקורא דבר  ,האזין
התנצלותי לאס לא תמצא פה ספוריס יותר מתולדות
האיש הגדול הזה נא׳שר קוית ודמית בראשית״ ,הן לא עלי
אשס  ,גס אנכי נכסף נכספתי לדעת יותר ממנו  ,מה הגיע
אליו בשמת חלדו מהמאורעות וההצלחות ויתר הקורות  ,כי
המה מעוררים אהבה ותשוקה להדמות כמוהו  ,אך מה אעשה,
אס מגיד ממנו דבר אין ? — יצאתי להשכיל כינה  ,ואבא
אל העין  ,באר .חפרוה שרי המדע  ,כרוה משכילי עס  ,והנה
אבן העתיק יומין על פיו — וכאשר גללתי את האבן וראיתי
מיס עחוקיס  ,עמוק עמוק הוא עד שאין יד שכלי מגעת
לשאוב מחנו  ,כמעט נצמתו וחרבו חרוב ימיס ושנות עולמים —׳
אנכי נצב על עין המיס (אומר חי ישקני ? מי יקשותחבל בחבל
«נמי^ בניתי עד ׳'שישאוב וידלה יומיס עמוקים ? והגה אין
אתנו יודע עד מה ! והמעט ( אשר דליתי בעמל וטורח רב
קבצתי מרוב ספריס וביותר מספרי א״נ אף שאינו מספיק לא
למלוא פי — הנה הכאתי לך  ,ובתום לבבי ונקמן כפי עשיתי־
זאת ,למען תת לו זכרון ושארית לדור האחרון > ולא יסוף
זכרו מזרענו עד עולס ; על כן תדינני לכף זכות  ,ותצרף
במקשנה למעשה ! —
'שמעון ב״ר! • .

ד
תולדות הזמן יפקדמקומו י
ה

ה
בקורת ספרים חדשים
סליחה־מדויקת ומוגהת בשקידה רכה ונו״  ,ומפורשת
□רר
ושוס שכל להבין כמקרא וגו'  /הכינה גס חקר באורה המדקדק השלם
ר״ יצחק לביית לוי מסטנאב • ברלין שנת .ינקמ״ה לפ״ק • דפוכן
לזברת חינוך נערים • אורך העלה • מקחו יו״ד גדולים • מחנה הגונה
נתן הרב המבאר בכאורו זה לאחינו היהודים  ,לפקוח עיני העברים
על דבר מפלותיהם ותחכותיהס  ,כי בלעגי שפה ידברו  ,והוא לא כן
יי-ישה  ,כא׳שר הר ^ה הרב להראות .ככמה מקומית בספרו  ,מלבד
שהשכל מחייבו מפאת עצמו • גס הר״אב״ע בזמני ככר קרא חגרלע
הפייטנים האלה  ,וקראם בשם הראוי להם :
אמנם מכהנושכת.היא  ,על כן יתכבדהרפואה ; אבל אשריהאיש
אשר מלאו לכו לעמוד בפרץ  ,ולא ישמע לקול המון
המתלוננים עליו  ,למען הצדק שבושיהס אשר הס רגילים בס  ,ולכליתי
הכר חוסר ידיעיתס • כי כן יהיו יתמיד הנבחרים המעט והסכלים
בראש כל חוצות ירונו •
ואל נא יבה 5הקורא בדוחו לאמר שגה הרב כרואה  ,יכי ירא«
שלא העיר כיוח קנאתו על כל השכושיס אשר עצמו מספד,
לטאטאם במטאטאהשמד • הלא כבר השיב על הטענה הזאת בהקדמתו,
אשר היא קטנה הכמות ורבה האיכות  ,וז״ל ,,כי הנה מאז נדבה רוחי
"אותי לגדור פרצות הקציצות וג״ו ואעבור גס על אלה הסליחות
,,ואראה והנס מפורצים רעו יסידותס ונפלו אשמתם  ,ואהי שובר
"באבני שורותס  ,ואחתור כקיר לחלץ אבני השגיאה ולהביא אחרים
"תחתיהם  ,וירעשו הספים והמוסרות ירגזו והחומה חשבה להשכר,
"כי רבו הפרצות עד שהיה הפריז מרובה על העמוד אז כבדה ידי על
הגהתי ,ואמרתי לא עת ומקום להשליך אבנים  ,כי אס אטיח אותם
רק טיח תפל  ,ואקיים אמרם ז״ל טוס ולאתשפוץ •
ואני לא אוסיף עוד לדבר כמה שיראה הקורא מדברי הספר הנכתבי -ם
באותו נעימות הלשון שהי׳ רגיל בו ה״ראב״ע כשישים על לבז
להלחם מלחמת השכל הישר נגד הבערות • דברים המחדדים  ,חדוד
וחדוה  ,חכמים יחדו  ,וכסילים יחודדו  :מי יתן והיה עם לבב אחינן
עס ה"  ,לתקן את אשר עותי הפייטנים  ,ולהתפלל למלכנו בשפ?
ברורה ובנעימה קדושה • והיה מעשה הצדקה שלוס • *

ר־־־־‘ •
י -ר ב —

ה

ם

א

ס

ף

לחדש:׳• טבת תקמו
י*■äSAH־ *Tfr T^lfrrVhr־־
VrHTTrr־ 1־ T
>m^Cr r !117
■ ** '"jpu

^w

א

שירים
^ « בור

מהולל

איש

כשעלים ,

אלהיס <ח 5ן במלותיו ,
עס ,

לפני

נה״לל

כשחלי

חלכיס יתיצב ,

עשה

המושל ,
גחלכיות
ישראל

« וחל < 1ונ

כשמחת

כאשל

ה"

אליל

חשל

זלב

כלא״נצע
כל

ה"ה

ליעי

וחיזדעי

זזיוין חעדלקהייס < °ל1

על ♦ 1ס כשורה ,
לאמור ,

ביתו ww

♦ת «

םע

עוד

חנק

*

נעיל
לנו

עמו

תכונות

ונאוואלי

למתה

כירורג
וכ״ו

נפשם

כי

הז״ת

ן«ן5וי

יכין

יצנן4

שעלאהנזלב

גלה

של

אח<C\f

אדונינו

החלן

יר״ה

חושל

זי1

לננול

י״ו

נתן
כשעל •

*

* *

* *

 3הדךך נפתלי
הר,י*• .אל $
מרת
\ ”
 t I־  :חד

אל מי דמית ?
־גם
דרכי '!v 4שר;
־־ *• *.

שן לא ! טף

אף לא רוב

בין ןורים אנעיי

ילא

עם

עים טוב

ד (®)

שסיר;
נןנית1
בעמים

**
*

נדגל
שייח ם•-־ ם
כ
•• t
אלץ תוציא להם
כן אישים כמ^ ף
ומננידי ד ^ים

**X
כדם ;ר*קך#
נשק"  :שביינו ן
אומר  :ביכו,
ךצ4ן ; פקי *
**
*

*♦
*

^ ;; ת בשית טוב
לאמד  :שורביתנ׳^ קב!

צוף אמך •!? ,פר
 irזורח;
לל
אור

כר ,דבר רמלף
***

ספד *
כד .־.
הר*■ Iדל VV
***

אל יהן ד; קב עוד

מכס בש־גי

במכס שור  .ושה

רב  :תיח י־אים'

בא אל מטבח
לע

בהמית ; Jv
 Mן

«רלין אדר שגת חק״מה לפ״ק.

אי ד,כך

ב נ v 8י

נפתלי היר׳ך יוי!! ל .י

3

/

ב
מכתבים
באר

רחובות•

&;ש<ןות
עינויו מנוע לה״ין ולהצמיח כה השישים הנמצאים נמשלה
ושקיליס
על
משקל
העברי
,
למען
הרחיב את גבולה ותגדל תפארתה •

נודע
לכל משכיל  ,כי מעע גבר האויב  ,דגל ישראל
מעל
אדמעו
,
נשכח
.
הרבה
מן
הלשון
העבריע,
כי
לא לא נשאר לנו ממנה רק מה שנמצא בע״נך  ,והשאר אשר
השעמשו
בו
הנביאים
,
מכלי
צורך
אליו
בחיבור
מאמריהם
לסדור חליצועיהס  ,אנחנו לא נדע מאומה • — ודבר שפעים
אך למועד להודיע אע כל היקר אשר הלך מעמנו ע״י אבלע
שלימויג הלשון  ,וגס המעט הנמצא בע״נך יש כל מלוע חסופקוע ,
כי־
להן לא נודע ברור ענינימן  ,ופרטי הוראיעיהן ,אכן ניחס
ענין
הנערך
אל
המאמרים
אשר נמצאו בהס ; גס נבקש
להן
לפעמים עזר מלשונוע הילזרחייס הקרונוע אל העכריע
לנמצא
כזה
נמקומוע
הרכה
בפ״י
רש״י
והי־א״בע ושאר גדולי
מפרשי המקרא' • וכבר נהגו בימי תכיזי העלמוד להביא ראיה
משאר הלשונוע על מלוע מסופקוע שבמקרא כמ״ש במ״ס ר)/ה
דף כ״ו לא
החבר ידעי .רבנן מאי וטאטאעיה וכ״ו • והוא הענין
שהשיב
למלך הגוזר במאמר ב" סיי י״ח "מצא אועה (ר״ל
י "השפה העבריע) מה שמצא נושאיה ( ר״לקהל ישראל ) נעדלדלה
"
בדלועס וצרה כמעוטס וכ״ו והיו אלו שלש לשונוע משלעפוע
"מעדמוע הארמיע והערביע והעבריע בשמועיהס ובהלימעיהס
"ובשמזשיהס וכ״ו ,,ואחנס אין ספק שבימי חכמי העלמוד  ,עדין
היה
במשך קייס חלק רב מן הלשון הנשכח ממנו אחרי הזמן ההוא
צוק
העיעיס
•
ויוער
(
לזה
בימי
חכמי המשנה שהמה
ידעו דרכי הלשון בשלימוע בלי ספק ,ולכן לא סרו גדולי
מפרשי המשנה מלעע כאור לחלוע שנמצאו בחשניוע ,כאופן
שיהיה מוצאן מלשון יזעכריע • וגס השרשיס אשר לא נמצאו

ד3

כלל

כלל כמקרא והשתמשו בה ס במשנה על משקל העברי  ,יתלו
החסרון בידיעתנו ויתרון דעת שלחות הלשון הנודע לחכמים
ונמו שבאר זה הר״חכס בפ״י המשניות ריש ח״ס
ההס ,
תרומות וכמ״ס כלאים פ״ב משנה ג" במלת ויופך יע״ש  ,ואין
צורך להרבות ראיות אל הענין הזה הנגלה ומבואר לכל מבין ,
ואמנם ראינו לעורר על זה בקצרה ,למען הודיע על מה
הטבעו אדני הדרוש אשר שמנו מגמת פנינו אליו ".

והןא"

הל

ממנס1

לינצמה

אמצאמ&
הזה( ,אן
מלחלוק ע
האמי^
אל
דעיגניאן
כש״ס רק
א 1חסמלח
(ח!וגל כ!
איזההורי,
הנ ע״ע ׳
להחמיוח
?חכמים ה
ע*פ לוני
ע״עהתנין

והנה המעט הנשאר לנו חןהלשון  ,מאת ה" היתה זאת,
כי הקים אנשים חכמים ונבונים לבנות חומותיו
ולהקים את עמודיו  ,ולהרחיב את גבולו  ,עד כי ימין ושמאל
יפיץ ואין מחסור דבר אשר לא נוכל לבטא בו בשפתיס •
ומשכיל על דבר ימצא טוב פריו ותנובתו , .לכלכל דבריו
במשפט  ,וכל איש אשר אהבת הלשין נוססה בו  ,ירומם
קרנה להציב דלתות כחשת ולעשות בריחי בחל למען לא ישלטו
בה זרים החנגדיס לדרכי הלשונות  ,וילמד דעת ודרך תכונות
מן החכמים הקדמונים אשר השתמשו בה ברבות טובתה , .כי
עמד טעמה3ה ולא הורקה מכלי אל כלי  ,ובגולה לאהלכה•
וכל המלות הנמצאות י בדברי החכמים אשר השתמשו בהן בעת
ההיא  ,אין ראוי שיפול הםפק בהוראותיהן ומשקליהן  ,א? מנעליהן
כי נפלאות הן בעינינו  ,כי המה ידעו את משפט הלשון ,
ובאורם יהיה לנו אור המאיר תעוב נ
וכעקכותיהס  ,ואת חקותיהס נשמור ,
נלך וככל אשר עשה הרמ״כס כבאור פעל תרם ויפך נאמור ע5
נשמש בצהרים •
מיוחדת«ה
אשר זכרנו שלא הרחיקם ממחנה הפעלים העבריים אף גס כי
כלעדס אין מחסור בלשון כי המה נרדפים מן הפעלים שנמצאו
מיןלזמני
במקרא  ,ח״כש בהחצא כדבריהם מלה על משקל העברי
רש'
ונ״נ
המבשרת איזה הוראה אשר לא התבאר ענינה כל כך בחלה
הואנישא
האחוזה בדרכי המקרא וקרובה אליה כהוראותה  ,שאין ראוי
נליסיזיי
שנעזוב ההשתמשות כמלה ההיא אשר יש בה תוספות באור
זנ״וי״עח
העכין * ואינני מסופק כברור הכלל הזה הנוהג גס בשאר
החמיההו
הלשונות שמביאים בעלי הלשון ראיה מן המלות אשר השתמשו
יננהכמה
בהן אנשים חכמים וידועים מבעלי הלשון ההיא * ויותר מזה
ופןואולי
ראלי ונכון הדבר לעשות כן בלה״ק  ,בעבור שאנחנו עדים וראשונה ע
בדבר וידענו כידיעה נאמנה שכשל בעמינו חלק רב משלחות
ספיקותע,
הלשון אשר היה נודע בימי קדם  ,ועוד נוכיח לקמן שיש כלי
נינקל ה
ספק כדברי ח״זל פעלים עבריים אשר לא נמצאו ככתוב •
 p«JWמ
0אלסמיי;
והן

וחןאמת שהמדקדקים האחרונים ויש מן
הדרך הזה  ,ומאנו לשים את הכלל י*זה כלה״ק ,

הראשונים npמן
יען

הסמכס על משענת .מאמר ח״זל שאמרו  ,לשון תורה
לעצמה ולשון חכמים לעצמן• זא־ני בעניי לא
אמצא משען ומשענה במאמר ההוא ,לרחק את הכלל
הזה  ,ואף כי ככעי־ אנכי מדעת .וידעתי שכל מצבי ומך ערכי
מלחלוק על הקדמונים  ,ולהכריע בין הדעות , .תלחצני האהבה
אל האמת אשר כלבי כתנור בערה  ,ולא אוכל למנוע מחמת
דעי בביאור המאמר הנזכר ואומר • כי לשון זה לא מצאתי
בש״ם רק במקומות שהקפידו החכמים על תלמידיהם והזהירו
אותם מלשנות לשון המשנה או ההלכה מן הלשון המקובל אצלםt
ומורגל כבר כפי החכמים אשר בחרו איזה מלה  ,ויחדו לה
איזה הוראה מיוחדת  ,אף שיש יתר הבאור במלה אשר יבחרו
בה ע״פ דרכי המקרא  ,ח״מ לא רצו לתת רשות לתלמידיהם
להשתמש בלשון אחר על הענין הזה ממה שהסכימו ככר
החכמים הקדמונים * אע״פ שאין המלה ההיא מבוארת כל כך
ע" פ דרכי המקרא! רק היא חלה מיוחדת מוסכמת הוראתה
ע״פ החכמים ( וכמנהג כל החכמות להיות בהן מלות מוסכמות
מבעליהן כנודע )

וכענין הוראת

מלת

.פגול שעניבה לשון

תעוב כמ״ש רש״י כ" פ קדושים * והשם הזה נאמר במקרא
כאסור עבודת הזבח במחשבת חין למקומו  ,ובכל הש״ס
מיוחדת הוראת השם הזה והפעל שלו על עבע־ת הזבח במחשבת
חון לזמנו  ,כ* חיץ למקומו פסול יקרא בדבריהם ז )/לכנודע,
וכ״כ רש״י כבאור במ״ס פסחים דף י ו" ,ע״ב בד״ה איזה עון
הוא נושא וכ״ו * וכ״ה עטן מגבעת ומצנפת כמ״ש התו״ם
במ״ס יומא דף כ״ה ע״א בד״ה נוטל מצנפת של אחד מהם
וכ״וי״עש •

ולכן הזהירו מלשנות הלשון כי חששו פן יהיה

השגוי ההוא סבה להרבות מחלוקת בישראל  ,אחרי שכל אחל.
יכנה במה לעצמו  ,וישתמש באחת מן המלות שיבחר כה ,
ופן ואולי כרבות הימיס תשתכח המלה אשר הונחה כעצם
וראשונה על הענין ההוא כהסכמת החכמים  ,ויתעוררו עי" נ
ספיקות על המנה האמיתית ,ולא■יודע על איזה אופן שהיתה •
כי נקל הדבר מאד להשתנות איזה ענין ע״י השתנות היראות
השמות הנרדפים  ,וכמ״ש בתי״ט בפ״ק דעדית כד״ה אלא
&אלס חייב וכ״ו » והיינו טעמא שחייב לומר בלשון רבו שהרי

שלפעמיס אפשר
"עו טעם בלשון לחה אמר כן  . ,כל שכן
"שכשישנהו ללשון אחרי ; שאפשר 7לא למשמע מיניה באות( הלשון
»כפי המכוון בלשון שאמר רבי" חהי מה שאחשוב כביאור מאמרס
לשון מודה לעצמה < כ״ו כלומר שאין ראוי שיפול לב חכס על
מסכמת .עם דרכי
איזה מלה שהשתמשו כה חכמים ואיכה
אמנם דרך החכמים כן הוא  ,שלא יתקשרו
המקרא  ,כי
כעבותות מנהגי הלשון  ,רק יסכימו לפעמים על יחוד איזה
המלות ,והיא תקום לעד בדבריהם על
הוראה לאחת מן
העכין ההוא ולכן אין לשנות מלה מן המשנה או הנהיגה באמה
למען הקריב אותה אל לשון הכתוב  ,והיו מקפידים
הלכה ,
על זה כששמעו מפי תלמידיהם שהשכילו לשאת על שפתם מלה
המוסכמת מן החכמים על הענין
הנהיגה במקרא ועזבו המלה
בלס ע׳י־ז דף נ״ח ע״ב בעא מיניה ר" אשי
ההוא • כמ״ש
אמר ליה ואימא מזגו ?
מ״ר יוחנן יין שחסכו נכרי מהו ?
טבחה טבחה מסכה יינה
אמר ליה אנא כדכתיב קאמינא !
ע״פדרכי
מסבו נראה
א׳’ ל לשון תורה לעצמה וכ״ו אף שמלת
המקרא מכוונת יותר אל הענין הנאמר שם כלש התו״ס שם
בד״ה כדכתיב קאמינא יע״ש • וכן כמ״ס חולין דף קל״ז ע״ב
כי סליק איסי בר היני אשכחי׳ ל״ר יוחנן דקא מתני לי׳ לבריה
אתנייהו רתלות ' ? א״ל כדכתיב רחלים מאתים
רחלים א״ל
א״ל לשון תורה לעצמה וכ״י והיה זה להס כי חששו פן יבואו
עוד אנשים אחרים וייטב בעיניהם השמוש במילת כבשים או
כבשות ויוכל להיות שברבות הימי® תשתכח המלה הנשנית מפי
רכינו הקדוש ויפול עי״כ הספק על אחד מן העניניס אשר הוא
המבדיל בין הנרדפים האס  ,ואף שיהיה הענין רחוק במאד
מאד מ״מ עשו כזה שמירה יתירה ומעולה במה שלא הניחו
והעד הנאמן על הפירוש הזה הוא
לשנות דבר מן המשנה *
מה  .שלא השיב שם איסי ל״ר יוחנן ממשניות ערוכות הן בידינו
שהשתמשו החכמים בחלת רחלים כמ״ש חוץ מן הרחלים הכבונות
(שבת לה ) ואין הרחיליס יוצאות חנונות  ,צמר גמלים וצמר
רחלים ( כלאים לט ) הרי שגס לשון חכמים כן הוא וא״כ מיז
זה הקפיד ר" יוחנן ? אלא ודאי לא היה קפידא רק במקום
ההוא דיקא כדי להרחיק החלופים והשנויים לטעם שהתבאר •
הדברים האלה התברר שמה שאמרו חז״ל לשון תויה
וע״פ
המאמר הזה כולל להיות לשון מיוחדת
ולו אין
לעצמה
ודרך לעצניה לכל דברי חז״ל  ,רק שלמדו בזה שאין < פלא
בהמצא בדבריהם איזה מלה היוצאת חון מדרכי המקרא  ,כי
כבר

כיי־ יתכן רמתה מוסכמת יי״ יי הח־־ייר על איזה הורא  -לליותדיי •
ויולה המלות הנמצאות בד־ר הס ז״ל על מנהג טבע הלשון
? ;׳  p **:ומלכשות כסימני הבטן ושמזשי הגויים וזולתם על דייך
נמצא השיש ההוא כלל במק־ -א  ,חן
לשון המקרא אף שלא
•נישתמשי באמה שדש על ל׳שקל אחר קן הנייצא במקרא :שי־!,
ההוא  .ראוי לסמוך יגל שלימות ידיעי־ס זלנקור על כל תלה
בהס פעליה עבריים מפליטי לה״ח הנשארים לט לעלטה מלבד
איתם הנמצאים בתלך ונכוו לכדרס בין שרשי /לה״ה * ורחב
ממיז 7ב־ להבדיל גם
לב כיין החלק אש־ בינותינו לא יפלח
בין הנדדכיס  ,הנמצאים בדידי חז* ל מילדי העברים ודומים
בהו■־ א«־־ -.5הס להוראת איזה שרש הנמצא נתנ״ך  ,והוד והדד
א ; שש טה לשוני ;( הקדושה ורב עוז ואעצומדנ לעס ברוכי ל' I

נשיה אח פנינו להוכיח  ,שי״ויזן הפעלים שהשאמש1
מ* יתד.
כהס ח״ :ל ולא נמיאו בכתוב •ש מהם שאין המלט
מלגזור על ה־( אן מילדי לל׳ק  ,ופה ראיגי מקום להא וכיו
עס המדקדקים הננשגיס ניסחויג אפילאינו גהיזנת בהו ד־ידיס
אשר לח נמצאו דו -מיהס בכיו־ • פי האתנס כמזיק להס טובה
*גל כל ה שוב ההוא אשר הטילו לעשות  ,ושהו אא לבס לרזרבה
טכקואהאפל א ממו־שי
אל המלאכה הזאא לישי הדירים זלאקן
ולהרים ' המכשילים אשר נעלו להן ,כשגדי הנ דית
הטעיוא "
והציבו צימיס צח  .וס המי׳ ג
ותלופיהן וחלומי ח 1יכיהן ,
והנגינה והדגש והיפי שהם למאירת עינית בהבנת המלוא והמאמרים
אשר ישבנה עטנס על ידיהם  ,וישימו אח הרכס־כ לבקעה ,
מטבע
חון
והמאמרים היוצאים
באיר .ין קשר הפעלים
מקום
שיש
־ 7ריס האלה
וכיוצא
הנאותה
כמליצה
אכן לא
לאלות המכשולים בשגגת המדפיסים יעצכותס ,
מוב משו במה שגזיי שיזין ראוי לי .כגיס מלה תלמודית בנוסא
«גפלואינו  -אף כי אמת יהגה חכה  ,וכל איש משכיל ־ V
«גו דה לדבריהם  ,כי כן המשפט צאלהיס הא  ,ישראוי ככל
א־ש להתפלל ולהתנפל תחינתו לפניו יתעלה בשפה ברורה ,
ולא להתערב לשון אחרת כלשין הקודש  ,וגס על תכלית
תפלתינו ,למען
הכמה הזאת תקנו אנשי כנסת הגדולה סדר
כת t
יהיה כעס ככהן  ,ולשון עלגיס תמהר לדבר צחות ,
הימ״בס כהלכות חפלה פ״א הלכה ד״י כיון שגלו י* ראל ו״נ1
♦‘׳  , tuאף מי הגיד להם הדבורים התצמודייס שגזרו עליהם
שהם

,שהס .מלשון ארמי כ ' לא מילדי העברים המה ? הגס שלא
.נמצאו במקרא — $הנה כמי כן לא נמצא שרש יכך ותרס
כמקרא  ,וע״נז לא עלה על לב טהור הרמ״בס ז״ל לומר בהם
שאינס מלשון עברי  ,רק י/לה החסרון כידיעתנו ויתרון הכשר
יזכמיג הלשון הנודע לח״זל  ,וכן נאמר ככל הדומה לזה מן
המלות שהשתמשו כהן כסדר תפלתינו • כי לולא שידעו חיסדי
התפלות שהמלויג ההן מוצאן ומובאן מלשון העברי  ,לא היו
משתמשים כהן החכמים השלמיס ההס כעלי הלשון הצתה  ,וצא
היו נוי/ניס להן מקום בסדור הי/פלה  ,אחרי שכל מגמת
פניהס לברר וללבן אי  /כל דברי קדש הלוליס  ,ולא יעכיר
זר בי/וכס וכדברי הרמ״בס * ולכן אס המצח י/מצא איזה
דבור בלשו -נס  ,הנראה מי/נגד לדרכי המקרא  ,לא נגזור
כתתילת הדעת על היוי/י שלא כדי  /ומשפש הלשון  ,רק מוטל
על כל איש לי/קן הדבור ההוא  .בכל מה דאפשר  ,עד שיהיה
דבר דבור על אפניו  ,כי הס .היו כעלי הלשון  ,ימי משלנו
יגיד על פניהם דרכיה® כי לא כן עשו במה שבחרו לפעמיס
משקל או פעל אחר מחה שנהג המקרא בו ? כי לולא שידעו
צי חק לישראל היא המשקל או הפעל ההוא לא היו בוחרים
פו  ,ולא זו בלבד שכונו בלי ספק על ההוראה המיוחדת.
המבדלת .בין הנרדפים  ,יש ג״כ ליחס אל בחירי/ס במשקל
אחד יוי/ר מבזולי/ו להיות .כוני/ס לרמוז בו על רזיס נעלמים
מפלאות .י/מיס דעיס  ,זעכ״ע כלס שרשי לה״ק המה אף שלא
נמצאו במקרא •

ומלבד
מה שהשרשיס הנמצאים בתפליתנו יש להס משקל
לה״ק הנבדל ממשקל לשון הארמי  ,הנה גס
מלוי  /הטעם שאין להן משקלים כוללים יש ייהןכמשנה ונוכל
לקרבן בנקל אל לשון המקרא נמו
מלת מנין שענינה השאלה
על מקום מוצא ההלכה  ,היא
כאתס ( בראשית מ״ב ) רק שבמלת מאין כערבה הא״לף  ,וצי״רי
המ״ס מורה על חסרון הנ״ון ממלת מן  ,יבמלת מנין כ/יכה
הנון  ,והא״לף ממלת אין נבלעת כמנהג א תיות א״הוי ע״ד יתן
ה" את שלתך ( ש״א א״ ) שהיא כמו שאלתך • ועד"ז מלת

כעצמה הוראמ מלי  /מאין

אפילו
מורכבי  /מן אף אלו והלמ״ד דגושה והראויבחסרון
היו״ד אחרי הפ״א רק שנהגו ח״זל לכתב היו״ד אתרי חירק קטן
)P

 1כן וי״ו 6חרי שורק קטן מפני חסרון הנקוד מדבריהם ז״ל נמ״ש
במשנה ב״ק פ״א הבהמה אינה מועדח לא ליגח ולי) ליגון ולא
לישון שבנלס כחובה יו״ד אחרי הלמד אף שיבוא דגש באויג
שאחריה לחשלוס נין פ״א הפעל ; וכן אמרו בג״מ כחובוח דף
ב" ע״ב לא נשאי לא קחני אלא לא נישאו  ,וכן המיס המינים
(פרה פ״ח ) שהכף דגושה כמ״ש בחי״ט שס וכחובה בו״יו זרכיס
כיצדהיא מורכבח וענינה כאי
מלח
מאד דומיהם * גם

צדוכן מצאחיה כחובה ב״ס כמדגי רבה פ״ד הא כאי צד
מסדרין לחם הפנים וכ״ו וכהנה מלוח רביח בדבריהם ז״ל ולא
רחוקוח הנה מלקרב חוצאוחיהן מלשון העברי  ,ואלו מצאנו
מלוח כאלה בסדור חפלחנו היינו גמריס עליהן בלי ספק שהן
עבריוח אחרי שדעח שפחס ברור מללו שפה אחח בלה״ק וכל
כני החערובוח מלשיכוח אחרזח הרחיקו מסדר החפלה וממטבע
שאר הברכוח וככל אשר יאירו נרוח מערכח דברי הרמכ״ס ז״ל.
( . JC

הטעם

הזי

נראה לי

לקים

ניסח

ברכחנו

כקונה  ,ודלא כמי שאומד שיאוי לכרך

ל* שב

לשבת בעבור

שהוא המשיל הנמצא במקרא משא״כ משקל מלח לישב שלא
נמצא כמוהו במקרא ? כי אלו לא היה המשקל הזה ברור
בלשון  ,לא היו לוחייר בו מחקני הכינות וכ״מש במה שקדם•
וילציד זה אין כ״כ זתח במשקל הזה אחרי שיש לו סמך מן
ה תקיא נמה שמצא כי כשאר השישים מנחי פ״א י״וד שחנוח
ה־״וד במקור עס אוחיוח ב” כל כמו ב״בש קצירה ( ישעי׳כ״ז)
אינני מניח לו

לישר! ( קהלחה" )

ובנר״י הלמ״ד

דוד( ש״א י״ח ) ואף כי כל אלה הס בחולס
ירשנו יו אבות נז קריאחה בצי״יי יכבר נשחנה
הגזי־וח במה שהעין נקודה כצי״רי בצווי ועחיד
שב לך יד אשב אלך חרד ודומיהם  ,ובדברי

לרוא

ממי

עין הפעל מ'' מ
גזרה זו משאר
מבנין הקל כמו
ח״זל גס בקלק5

לירד לילך נקראים בצי״רי ואינני רחוק כ״כ ממשקל העברי אחרי
שמנהג הלשון הוא להיוח המקור דומה למשקל היחיד בצווי
מודע למחחיל י ס במלאנח הדקדוק • ומחר מזה יש להחעורר
להפריש חלה שהפעל הזה מענין פרוד לא מצאנו
ככרכח
כלל כמקרא בבנין הפעול  ,אבל מצאנוהו לע ענין אחר כצפעוני

שפרי^

נח
יפי־יז ( משלי כ״ג ) שהוא מענץ עקיצה דש כמוהו רפירוי ליבה
אס נגייס לדנו עליהן  .אף כאמח כל הענין הזה סובב יהולך
על הכלל שאמרנו שמלבד שאין ליזפוש על מיסדי יחפלחנו בדברים
גאלה  ,אדרי־א נביא מהס ראיה  ,ועל דרך משל נאמר מאה
סייציכו הרואיח שחקנו לומר כברכה להפריש חלה אין ספין
שידעו בברור משפט הפעל הזה כי כן הוא  ,ואנחנו עדת
יש־אל נכימד  .על כל דבריהם הנאמרים באמת וצדק וכשחמגו
גס אנחנו בשרש פרעי במין הפעיל על הענץ ההוא וכן נאחד
במלח מחללני ,
המחזיר נשמות ודומיהם שלא נמצאו
גלל דמקרא ונמצאו במטבע הברכויג  ,יכן אמרו במ׳יס ב״כ
י \' כ ע״א ויקח ויחזיר מבעי לי' ? ופשוטו כמשייעו שהיה לו
לכרוב ויחזיר יאלו לאהיה הפעל עברי צא היה
מאמרם חסר
כלום באמרס דשב מבעי׳ לי ״ —

גם
צא נכונים המה דברי המגיה ככיכת החורז
לעשוק
בס״ין בחת טעם שתהיה בונת הביכה על הפלפול
בתלמודיי והמלה נגזרת מן כי החעשקו עמי ( בראשית נו)
הכחולה בס״ין  ,והיא טעות מפייה כניס • ראשון אין הוראת
עפין מלח החעשקו מלשון ריב ומצה כמו שנבחר עוד • ועוד
לו יהי כדבריו  ,עדין לא חקן כלום  ,בעבד־ שלא נמצא
השרש הזה במקרא רק בכנין החפעל ואין לגזור מחנו בנין הקל
כמבואר אצל המדקדקים • ועוד שאין זה ענין הברכה כי עקד
כיונח הברכה היא על הטורח והיגיעה יפניח המחשבה הטהורה
והשרת טרדזח עניני העולם מלבו כשעח הלמוד ,
והפלפול
בכלל הזה  ,אבל לא שחהיה ענין הפלפול עקר כוונח הברכה
(־עוין במ״א וט״ז א׳׳ח ס״י ח״ז ) וזהו בעצמו ענין מלח החעשקו
כלומר שהיו מרודים עחעצמו עמו כדברי הריב הזה והיא ג״כ
ענין מלת־ ’ נכס ככל מקום שנזכר בדברי ח״זל וכ״ה דעת
1

•אינקלוס ר״שי הדא״בע ור״דק ושאר המדקדקים ומפרשי המקרא
ואין פוצה פה ומצפצף להוציא החלה הזאת מענין עסק שבדברי
יז״זל  ,האמנם שכתיב ר״שי ז״ל עשק ערער אין כוונתו להיות
היראח המלה הזאח מיוחדח על הענין ההוא דוקא  ,רה שבא
ללמד על ענינו במקום הזה  ,לפי שלשון עסק כולל כל
העניניס הנעשים חחח השמש אשר ישים האדם אל לכו ויטריד
אח מחשבוחיי כהס אס למלחמה אס לשלום או לשאר העציצים *
צק הורה ר״שי ו״ל בלשונו הצת שגמקוס מ * ענינו על עסק
?ערעגי

הערער והוא טלל ואח״כ מפרש בדבור שא״חז » כי התעשקו עמל
#נתעסקו עליה במריבה וערער " ירצה כזה שהעסק אמנס היה
הרי שדעת המדקדקיס
במדידה וערער ול־פ הי״אם ז״ל •
והמפרשים בהוראת מלת התעשתו מסכמת לדעת הפיסקיס בטנת
ביפת לעס ,ז בד״ת ושאין הבדל כלל נין מלת .התעשקו הכתובה
בס״ין ויין השרש הזה הנזכר אמיד בדברי ת״זל בס״מך ואולם
כמקרא לא מצאנו שרש הזה בשאר הבניניס אבל בדבריהם ז״ל
נמלאים לרוב כבנין הקל וגס כבנין הפעיל באמרס ומעסיקין
אופו עד שיגיע זמן השחישה ( יימא פי״א ) ואין ספק שהיה
ברור אצלס שחוש הפעל הזה בבניגיס האלה •
יאמר האומר שהאחת כן הוא שהוראת השרש הזה
ואם
אחת היא בסין או בסמך  ,ומ״מ ראוי לברך לעשוק
בסין אחרי שנמצא כן במקרא  ,ויזה שהשתמשו בו ח״זלבס׳מך
כויתס בזה להיית הילכי דרך ואויליס לא יתעו בקריאה והוראת
המלית שהן משרש הזה אחי־י שדבריה© ז״ל אינס מנוקדים
ונק 1להתחלף ענין השרש הזה לענין עשיק וגזל ע״י חלון*
ובנוי הקריאה וכמו שנהגו כן גס בשאר השרשיס כקרש ארס,
יחס  ,כיס  ,ודומיהם הכתובים במקרא בסין וגס השתמשו
כהס בס״מך בכל מקומות מושבותס ? התשובה שאין השעם
הזה אמת  ,כי כיר נמצאו שרשיס שהשתמשו גס המה ז״ל
כהס בסין כשרש שכר שוס וזולתם וכשאמרו אל תקרא ושס אלא ושם
(סוסה דף ה" ) היה זה ה־מקוס היותר דאוי לכך לכתוב החלה
בסמך לפי השעם ההוא א״< שאין זה סעס^ הדכר רק שהאמת
כן הוא שהיה ברור להס להיות עקר השרשיס ההס בס״מך אף
כי המעשים הנמצאים מהס כמקרא כתוביס בסין • וכמו כן
כשית ( דברי׳
נמצאים שרשים רבים בכתוב כמו שמנת עבית
ל״ב ) ושדרות בארזים ( מ״א ו" ) בשורי מהם ( הושע ש* ) והנושאים
בסבל עומשיס ( נחמי׳ ד" ) כל אלה וכיוצא בהם עקרם
להיות בס״מך כמו שבאו מהם לרוב במקרא ומתי מעש יבוא
בסין תמורת הסמך ע" פ המסורה • וכן יש מהם בהי־פך זה
כמו וסוכרים עליהם יועצים ( עזרא ד" ) במקום ושוכרים והגע
בעצמך אלו לא היה נמצא במקרא משרש עמס כ״א מלת
?הנושאים בסבל עומשיס היינו אומרים ג״כ שראוי להיות תמיד
בסין  ,ובאמת רואיס אנחנו כי לא כן הוא וכן נאמר בשרם
עסק להיות עקרו בסמך אף כי השנים הנמצאים מתנו במקרא
ולכן אין לשמת הנוסחא •
כתובים בסין

עוד חלופיס וסכויי כיהחאויג כמחברת המחבר
ויש
ההוא ובמחברת שערי מפלה להר״זה ז״ל
*בנדם על היסוד הזה אשר לא ,יקוס בהתנשא
הכלל אשר יאיר בפאת דברי  ,ועל אודות הכלל ההוא
שמעי מחקרי ויצאתי בדרוש הזה לשאול איג פי
ואס שממי כזב מחסי
דורשי הלשון ואוהבי האמת, ,
במחקרי  -כחשי בפני יענו  ,והמה יורוני ובמעגלי צדק
בדבריהם ויאירו עיני באוד
לבכי
ויממנו
ינחוני
והנה בעמ צאמ
חכממס כי אמ האמת אהבתי •
דברי המחבר ההוא במחלה לאור בענין הגהמו במלמ
לעסוק קראמי לו לשלום כמכמב דברי דודים והודעמי
לו שגגמו אשר שגג כהגהה ההיא ושם ערכמי
יאך
כמוהו
מעממי בקצרה כפי המספיק לנבון
האממ אגיד ולא אכחיד כי דרכו נסמרה נפלאמ
ממני לא אדע מדוע לא ענה אומי דבר לא בדבור
ולא במכמב  ,ואמרמי אני אל לכי שמיקמו כהודאה
דמיא עד ני זה שנמייס ימים הגיד לי כפ״פד
שיש באוצרו מכמב משוכה על מעממי אשד קרא
עשק ולא היה המקום והזמן גורס
באר
בשם
ולשוא חכימי עד
אודות 1הבאר ההוא ,
לחקור על
הנה לשמות ממי בארו  ,לכן חפרמי את הבאר
רחובות כי עמה הרחיב
הזאע וקראתי את שמה
ה״ לנו את גבולות הלשון  ,ואולי יעשה גס הוא כמוני
להסיר מכסה בארו למען ישמו את מימיה הצמאים
להקשיב מענהו  ,והממאויס להעמיד את מפארת הלשין
על מלה  ,המה יבחנו את דברינו ולאמת יוציאו
משפנו ויוכיחו בין שנינו והיה זה שלום •

הקטן חיים קעסלין סברליז ן .
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בכי נהרופ מ״ר שמעון בר״יא קאפכהאגן
ג" באגן  /כונא  ,דפוס פרופס ,שנפ
לע״ק ,שמיניפ העלה "

הזה מספר בפלאופ אשר מצאה יושבי
מפור
ארצופ נהר רי״נא בלורף העבר מפני ?גי
הצילס ה״בחמלפו (בחסד(
בקרחהנורא  ,ואפ אשר
הגדול  ,חסד ה״ מלאה האיץ ;
הסופר ( עלה ג׳ ) " לכבוד מלך הכבוד
מחשבת
למען דעפ כל עמי האיץ אפ מעשה
ה״ כי נורא הוא ולמען ספר שמו בכל הארץ" ;
ויפה דבורו
הבורא

או
ד

עיר

אחפ

בפפייזפו

לספורו

ועלה ד" )שהשגחופ

אינה לכד דרך כלל על מדינה אחפ
כדעפ קצפ אנשי עילוסופיא  ,כי אס
עיניו

עיניו פחותות על כל דרכי
כני
אדסלתת .לאמן
דייקא
כדרכיו וכפרי
מעלליו אס טוב ואס רע "
ומאן דאמר רחמנא ותרן וכ״ו • הוא חרומיס ישכון
גמה מעל גכוה ועא! זהי מסייפין ככולי עלמין עלאץ
ותתאין בסקירה אחת *
וכמאמר המלך דוד ע״ה כי
רס ה״ ישפל יראה ,
וכן א״רי בכ״מ שאתה מוצא
גדולתו שס אתה מוצא ענותנותו וכ״ו וחלילה חלילה
לאמר עזב ה״ את
הארץ5

ובתוך
הספר ראינו וישמח לכנו על צדקת קציני
הארץ ורוזניה אשר עשו כישראל
לעזרם
ולסעדם בכל צרתס בכל נפשס ובכל מאודם ולא חלקו
כץ אומה לאומה ( עלה ט" וי" )  :וגס אחינו בני
ישראל הדליס הטיבו עס אחיהס אשר לא מישראל
המה ,
לתת להס חלק בהמתנה אשר קבלו לנפשס
(עלה יג" ) חי יתן והי" לכבס זה כל הימים לשבת
כאחים יחד כשלוס
ואחוה ,ואין איש מתגרה ברעהו j
כי בני אב אחד כלנו  :ועל כל מצדיקי הרכים שזכר
הרב המספר  ,אנו עונים אתו פה אחד לאמר ישלם
כ" פעלם ותהי חשכרתס שלימה מעס אדון כל הארץ;
אך
על זאת
משפטים ידבר המבקר את הרב
המחבר ,
אתרי ראותו כי יש לו יד ושם
בכתבי קודש  ,והוא יודע ומבין בצחות לשונס  /למה
לא העריך את כל הדברים האלה בשפה ברורה ונקיה?
ומה לו לערב דרוש ומליצה יחד ? חצי מדבר עברית
וחצי מדבר
ארמית ,
וכבר אמרו ח״זל לשון תורה
לחוד ולשון חכמים לחוד  ,ובפרטות לא נאוה לחבור
מליציי
להעשות בו
כן,
כי איך ינעם אל הקורא
המשכיל ,
מיד אחרי
ההתפעלות שרחש לבו כדברי
המלין " כאשר כאזנינו שמענו ואבותינו ספרו לנו אשר
״פעל בימיהם בימי
קדם ,
כן ראינו
עין
בעין
״ נוראותיו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ״ עתה
כדורנוu
מאמר
עתה אקום בקימה שאין בה הדור " שדבריו
המה
פחותים גס
ממדרגת הגדה זכה ונקיה ( אס
 8הס אמת כוודאי? ) .
או מיד אחר ששר עס דוד
המלך

המלך ע״ה" לכו חזי מפעלית ה* אזי שיי שמוי*
נארן  ,לריש ויהי כל מ־יס שכאמי ויהי איני אלא ציה אחכם
ני כן יתפלא הקורא  ,זלא ידע אה עת לבנות או עת לשתוק•
 pjעל תום כל לברי הספר כלס כתובים בלשין
תערובות זה שאין בה הדור  ,גי פעם כמשל הקדמוני
ישית בשמים פיהו ועוד מעש דשת לשוני מתתת לארץ ;
גם זה ראיתי יהנה הלא רעה חולה כאדא לת־חר
על ריב לא לו  ,וליקלקל את האנשים הא 1ה
שאי$ה מאמינים את האמת קללה גמ -צת • הכי לאלהיס
יריב ?
הלא אלהיס יריב לו כי לא יצדיק רשע .
ואם ירע בעיניו
לראות לרך רשעים צלתה  ,הלא
ידע כי המה עיכס  ,ישאו אם הלל ואם לא קלל ,
גי א ע חי נועז ה" ויבינהו דרך משפט ? ואף כי
נאשר את האיש אשר מלאו לבי חכמה ודעת להזהר
את אתיו מבלתי הניע אל שתי כזב ,
הנה יכל
זאת לא תאית הקללה בפי איש שלום היו־שר שלום
ומשמיע ישועה מאת אדון כל החשיב לרעים (לשיכים
ועושה חסד וצדקה בכל האדן <
VVX1
לראות את פתשגן הכתב ה1זה דריף
הספור ,
היש בי דברים משכילים לבית
גני אדם ומצדיקים את הכותב לענות ב־״יס י^ל יי ה
שנשאל מפי יחיד  ,והנה הוא כלו הבל ורעות רות
א ן בז דבר טוב גס אתד • הכותב פוסת על שתי
הסעיפים ירא

לדבר

תהלת ירא

לדבר

תקלה,

חראה

גבריי כמסחרית שלי®  ,יבקרכס ריב ומדין ונתון תפלה
לדברי חכמים טזביס ומשכילים  ,הלא אלהים יתקר*
ואת כי הוא יודע תעלומות צכ משבי הארן ;
ן :צרם

אסייס אזכור עוד
אשר על נדיבות

לשובה איש
יקום
הי׳ה

שםי כלן כ״י  4תך תערגנסהייס  .לי4

יקר רות
התורכי י־"

אתרי,לעילא

סבא

יישר התו על אשר אמץ נחו להביא את
טכא
למען יסערו לדור
תחת הדכיס ,
האלה
הדבריס
אחרון כי זה אלהיס אלהיט הוא ינהגט על מות;
וכבר אמר התכס מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לעי
מעללו נכר ; וכמקום כדיבותו תמצא גס ענותנותו,
כי אף שהוא יודע לדבר בצשון צחה ינקי' ( כי כן
אימריס לי מידעיו ומכיריו ) הנה בכל זה בכתב אחת
אשר כתב לכבוד אביו בסיף הסער  ,הלן כעקבות
ויראה טעמו שלא למחזי כיוהרא
הרב המסער ,
תבא ברכה תנוח על קדקדו ,
ולהדר עני זקן ;
ויתברכו כל הנלויס אליו בו ובזרעו כימי השמיס
על האח -/

ל -ע-

ש מ ו ת •
החתומים  Srס׳ המאסף אשי נשכחו לשום להם מקום
בין העומדים במאסף לשנה השכרה ואשר באו אחריהם
לקחת גם הכרכים אשר יצאו כבר לאור  ,גם
המה אשר יבואו שוד אי״ד־*. .
ברעסלדא
שלמה
הרופא ר" יעקב הירשכערג ר"
בשטארגארל
כקעניגסבערג
הרכר״אלי׳מרפורגובגראדיסקי ר" דוד ווירטהייס בווין
ר" גבריאל פרענקל ערימוס ר“ דוד בר״ש לוקא בעראג
בעראג
ר" משהב״הרב ח" ליב עישלס שס
ר" יידל טרויטנויא שס
אביהם ליב ליבשיז ר" ציפמן לינדויא קאמיסיאנער
ד׳
כפאנסי
קאמיסיאנשר
ר׳ 4נתנם כרי" בקעניגס כערג

=<r

המאסף
לחדש שבט תקמו
א

קינה הגה והי תחת שירים•
בת
עמי חגרי שק  ,התפלשי בעפר ,
קרא• צום#
קדשי עצרה  ,כי יוס מהומה ומבוכה לך בחדש הזה,
עבר עליך הכוס להסיר חמך כל מחמדיך  ,אבדה חכממך ,
ונפלה מקומך בגויס  ,נמקדרו שמיך  ,ונחשו מאורך  ,הה —
ני בא השמש בצהרים ! עוד לא הגיעו יחי השלום  ,עוד
לא באו שנומ אין כס חפץ  ,ומשה האיש אשר העלנו מבור
היון  ,מצולמ הכערימ אל בממי החכמה והדעמ  ,עזב אימנו
הלך לו — בדרך האממ הלך כל ימי חייו  ,באהבמ האממ
נרפה גוימו ומעל רוחו  ,וכצל האממ שוכנמ נשממו ה״הנשממ
הרב החכם והקדוש החוקר האלהיי כבוד מו״הרר משה בן ר"
מנחס זכר צדיק לברכה  ,כמומו ירבה בישראל  ,אשרי מי
שזכה לראומו  ,אשרי מי ששמע מפיו מורה  ,אשרי האיש הולך
בעקכומיו  ,אשרי מכבדיו  ,אשרי שומרי לקחו ,יהי נוע©
ה" עליהם כל ימי חלדס  ,ומהי אחרימס כמוהו !
נאלמנו דומיה מפמות פה לדבר ממולדומ
ומרב טובו וחסדו עמנו עס ה״ ,
עד אשר
נבליגה  ,לשוס הפוגה לעינינו הנגרומ על דבר הספר אשר
בא אלינו המס
מס "7י״כ שכס " מידיד לבנו ר" יואל בר״יל
וזה לשונו ;

הצדית הזה

ה ©)

אין
I

איןשלום אמר ה״  ,כי לקת ענורע עפארענו מעל
נא לנו כי שודדנו י כי זה משה האיש

ראשנו • אוי
אשר אמרנו כצלו נחיה בגויס  ,טרם ידענו מה היה
לו ,פעאוס עזבנו בבקר השכם ביום ד" העבר ,
יוס עוכחה ונאצה ; אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ! הנה
ואין עוד אמנו  ,נחלה מכי/י לא
לממס נעעלה
אוכל דכר • יואל בר״יל •
זאע היעה דוה נפשנו  ,חדלה מאמנו מצזא דרך
לע
נחמה  ,לכן במר נפשנו השבנוהו דבר כיוס ה"
י״ג ה״נל • זהלשונו •
מה נאמר ? ומה נדבר ? הה ! עעינו כשה אבד מבלי
רועה * הה ! כי שעינו קוכעע כוס עמרוריס ,
עחע כוס רני' אשר שעינו בדבריך הנעימים כפעם
בפעס • המס נמס לבב העס הזה על השמועה כי
באה — מר לנו אחינו ! מר ! איך נפלנו משמים
־ארצה Iעס ה" איר ירדע פלאיס ! אהה ! נפונה
אנה ואנה לבקש ענחומיס ואינימו ! חכמי לב אבדו
* עשענועס  ,ודוברי צחוע לשון עלגיס ידברו ; כי
כל ראש לתלי וכל לבב דוי ! אוי נא לנו !
אנא ידיד נפשנו ! הואל נא לבשרנו עכחומוע מהר,
יהי נא חסדך עמנו לנחמנו עחע אשר עניענו • שמח
.
נפש עבדיך אחין המדוכאים *

הד״לע• .

ב
מכתבים
מכתב

מאליהו

הנעון לרגלי מנהיגי תכרע חינוך נערים בק״ק ברליןיע״א •
ראשית חכמה קנה חכמה  ,ושוקד על דלתותיה חיש יחד?1
מדאוג אליה.
הכמה

רבותינו

שלמה ע” י* ®0ז •

שבצפון לבס עושיה יצפון הגבירים הרמים
התכתיס השלמים קצינים ורוזניםצדיקים « מנהיגי
ופרנסי

עממי
נולי!

אעיר

שמענו5
קוראלח;
מי האי;
זלראויג
הטוב לח
ייטיבו ד:
ועדה:
ואשר לא
ולחן ולי
ה׳זיושה

מז
הן
ה!

ל:סשער
גאגדו ; 1
נלאו  ,ג
המשנהש;
ני חלק

הלכו בג!
בארן 1 ,
על כיה
והרכסים
מרע'pp

עלמבלו

נפתליז

עיניכם; ?
אןהזמנים

ל »,
"לבקיר

סז
פרנסי תברמ
חינוך ני< רים כעיד אלהיס קרי * קלן־ רה
ברלי]
 ,אורם יאיר שבעמים כאור שמש בצהרים •
אשרי הדור
שאמס מנהיגיו  ,ואשרי העומדים לפניכם ,
השומעיס
אמ
הכממכס
; הנה אמ הוד קולכם
שמענו מקצלי
קוראלחכמומ ארץ  ,קול מבשר שלום משמיע ט 1כ  ,קול
ומבאנה
,
בגויס
נשמע הדר קולכם  ,וגש״מו אומר:
מי האיש הירא
ולראומ אמ שלום אמ אלהיו ורך לבבו להממ מעיר לעזור,
אחי
?
,
יקריב
אלינו אמ העולה על לבו
הישוב למועליג
ייישיבו דבריו חיכוך הנערים ומלמוד מורמינו הקדושה  ,ואא*1
בעינינו
,
חכיס
ימקרי
 ,ויקראו דבריו בפני קהל
ועדה  :ואשר
דבריו לא יאמנו  ,יגונזל עד כי יכוא אליהו :
ואשר לא יורם
לא
יושפל
,
והעטרות
.
מהייכה לטוביה ולידעיה
ולחן ולכבוד
כהיכל
ה
" והיה כל מבקש ה" בלימוד מורמי$ו
הקדושה יבא
אל
היכלו
ואל
יער
כרמלו
וכמורה יעשה •
הן מוכן לב< מ הוא יודע  ,כי
עודני נער ורך רע עלי
המעשה אשר געשה בחינוך
בנ
^
נו
בכלל
,
ובפרט
בפרש
להם שפר מורמ האלהיס כעולה
על
הרוח
,
וברצון אמ מוחם
באגדומ אשר
נלאו  ,באשר בהבנת .קצמ מהם דברו שקר  ,וכקצמס העוה
ממונם
למדו
לשקר
בפשט
הכמיכיס  ,בפירוש
המשנה שנו א מ
כי חלק ידעו  ,לשונס  ,ובהבנמ המלמוד יחלק העם  ,עד
וממטמין
לא
ידעו
,
ובהבנמ ספרי המוסר
הלכו בגדולומ
ובנפלאומ  ,שמו בשמים פיהם ולשונם מהלו
בארן  ,ועל
כי
עשו
העיקר
טפל והטפל עיקר  ,הפכו הקערה
על פיה׳
יעל
פיהם
ינהג
כל
עמי
והיה
העקוב כמישור
והרכסיס
כבקעה
,
על
זאמ
מפזג מזרה והאממ נעדרמ וסד
מרע חפמולל כאשר
הוכחנו
במאמרינו
,
אשר
כממו
בשנמ
מק״מב לזכויג
ספרי המלין החנם והמשורר הנעים כמו״הרר
נפתלי היל־ץ וליזל ,הט לרגליכם לטובה ולברכהשימו
עיניכם ! הטובה
עליו  ,וראו אס כנים דברי האממ אמי%
אך הזמנים
ההם
היו
כולם
שמיס
לרעה  ,ולא היה לנו עלמי
להשען  ,כי אס
ינוס
איש
מפני
הארי
ופגעו
היי
"
נהנית
ידו
אל הקיר
ונשכו הנחש  ,ואס היהודי • האומלייס יקימו

ךa ,

אבני

אבני גיר מנופצות.
אע חומועיהס •

מערמוע

העפר

יעלה

שיעל ויפרוץ

עעה לא כימים הראשונים לשארית .העס הזה  ,כי
ה?
זרע השלום עען פריה ׳ עאנה וגפן נשאו אע יבולם יכול
החכמה  /ז עץ הדעע יען פריו  ,באשר הצפון זהב יאעה
רוח צפון מחולל גשם נדבות , .ורוח בהיר עברה על פניעבל
ענן אורו  ,עחע כל השקים ישרהו  ,ואורו לע כנפלע האיץ ׳
יעיז
החכם אשר הוליך עוריס בדרך לא ידעו,
מלבכם
ה״ה
וכנעיכוע לא ידעו הדריכם  ,ממנו פנה ממנו יעד ממנו קרן
מלחמה  ,מלכים ראו וקמו שרים וישעחוו  ,ויוער שהיה חכס
עוד לחד דעע אע העם בעורע האדם ואהבע הריע  ,וכאשר
החכמה היא ומביאיה והיזלדה ומחזיקה כן אםף אליו כל
אהב
איש חיל ויהי להם לשר  ,ועמלא ארצו חכמה ודעע ואין קצה
 ,הסייף והספר ירדו כרוכים בידו  ,לא נעשה כן
לאוצרועיו
לכל גוי למיוס סור אפרים מעל יהודה ,כרוך שנעו מכבודו
י
וחכמעו לבשר ודם !
כל אלה ראעה עיני בספרי מנשרי החכמוע  ,ועקת
הן
מרוזניס ויועצי ארן ,אשר מדי עברם
אזני שמץ מנהו
הגידו לא כחדו אע אשר ראו  ,אך לא האמנעיו דע
עלינו
אשר 3אעי ועראינה עיני ,יקר ספרי החוקר הגדול כמוה״רר
נך״ךאשר האיר עיני הגולה בפרושיו ,
מנחם
משה p
והביטו אחרי משה אשר הביא פנס להאיר כל בני עולם במה
שאחר הטבע בכלל  ,ובהשארע הנפש כפרט  ,ואשר אין ערוך
אליו בכל חכמי ישראל אחר חעימע היד• להדמ״כס ז״ל ; ועודנו
לא ישוב מדעעי עע כי באעי ביערע הדבש ונופע צופים המוצק
כמוה״רר נפתלי הירץ
מפי המקים מעפר לשוצינו הקדוש
נר״ו' אשר לו דומיהעהלה  ,ואשר לא קם כמוהובפאר
ווייזל
הדר זךוצחוע הלשון  ,אחר ר" יהודא ן״ חיוג ז״ל ; והשלישי
הרופא כל ' .בשר ומפליא לעשוע הפלוסוף המעולה כמ״ר מרדכי
נר״ו אשר לו יד ושם כחכמע הטבע וידבר על העצים ועל
זעל אשר כמיס מעתע לארץ * דבר קטן וגדול לא
האבנים
נעלם ממנו נאשר העידו שומעי שמען וקוראי ספריו הלא המס
שלשה

שלשה הגבוריס ראש לאסיפתכס היקרה  ,כחך השם אשר tö
השבית לחכמות גואל  ,ואשר הריס אתכס מעדת ישראל וקורא
לכס עמנואל •׳
הן כולכם קודחי אש התורה מנערי
אנכי ומי ביתי  ,כי אעיז פני לעלות ולראות לפני
יקר הדרתכס ? אך באשר ידעתי כי החכמה ברה ולא תבול
לעד  ,נקלה להגלות לאוהביה ולהמצא למכקשיה אזרתי כגבר
חלצי לכתוב המעט אשר ידעתי  ,ועת כי אכבד בשמכם הנ1וב
ובטובתכס הרכה  ,אדע כי לא אנוש  /עת ני אענה אף אט
חלקי ואתיה דעי גס אני :

זיקותהחכמה  ,ומי

הן האדם היה כאחד מצכא המדגס במרום מפאת נפשו,
ומצד גופו עיר פרא אדם יולד  ,על כן גבלו ראשונים
ני האדם עך השדה ; ועודנו רך וטוב נטנו כרצונינו  ,ועודנו כאבו
ובחזקתו כפתע ישבר והיה “ללא הועיל  ,ואם יסמך איש עליו
ובא בכפו ונקבה  :על כן נתחיל להשלים חוקו מבטן  ,מלידה,
ומהריון כאשר הורונו כל חכמי המוסר  ,ובפרט המאור הגדול
הרמ״כן  ,ז״ל חכמת אדס תאיר פניו הלא היא כתובה
על ספר הישר •
הן עתה כדברכם כן הוא  ,נחשוב בכל תוקף לדעת מה
נעשה לנער היולד ללמדו ספר ולשון ולתת לפתאים
ערמה  ,לנער דעת ימזימה  ,להרים מכשול מדרך עמינו ,
ולתקן מוצאם ומובאס מבית ומחוץ  ,והיו בנינו כנטיעיס
מגודלים בנעוריהם  ,כארזים נטע ה“  ,כריך העם שככה לן
כרוך העם שה" אלקיו ! ע״ל זה ראיתי ונתון אל לבי לסבב
את פני הדבר לשני ראשים הפרוזדור והטרקלין  ,והיה הראשון
לתקון הדבר ; והשני להעמדתו  ,ומשס יפרד לסעיפים,
כאשר יורוני סעיפי •
התיקון
הראשון הוא לתקן חדות ועליות מרווחים משוחים
י
כששר  ,על כי ידוע הוא כי כאשר הנפש נזונת
מכת< ז מפרי עיניה היא יותר מזדככת במחשבותיה  ,והמלך
החכם

החכם כמשליו האלקייס השנץ החכמה כראש מרומי קרע ; ליד
שערים מבוא פתחים וקרא צוות  .לא אמרתי לבית יעקב תהל
בקשוני ' במקום חשך דרשוני •

שנית,
ני המלמדים עצמם יהיו מלוכשיס כהוד והדר
ולא יהיו כגדיהס כלים וממולאים ולא יהיה
רכב על בגדיהם כאשר הורונו דז״ל ; ונוסף על זה הזהרת
החכם — עראסמוס — אשר נתב יני הנקיות החיצון הוא אות
על

הנקיות

הפנימי •

שלישי ,
כי
הנערים יהיו נקיים בגופם ובגדיהם ,
קווצותיהס תלתלים  ,צפורניהס עשויות  ,כחרס
חכוש עליהם  ,נעליהם כרגליהס ; ולפרש הכל כמלה אחת
י -קוייס כס  ,והיה מחניך קדוש ולא יראה כך ערות דבר י
רביעי ,
כי
כין
בשעת
הלימוד
כין  .בשעת
התפלה ישנו כחוקת התורה עיניהם למניה
ולכס למעלה וגופם ישר הולך  ,ולא יתנועעו ממזרת שמש עד
מבואו שלא כדרך כל הארך כאשר עשו קצת חסירי דעת מאחינו
אשר היו ללעג וקלס לכל משפחות האדמה  ,על הי הדעת
נותנת כי כישוב הגוף תתיישב הנפש ועל דרך רמז אומר ולא
אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל •
חמשי,
כין הדר הזמנים יתוקנו שעות אשר בהם הנערים
יצחקו כמקל או כאבן יד או בכל דבר אשר יקל
על כאדם נענוע אבריו׳ והוא דבר טוב לבריאות ונחמד
ללייוד המלאכות כמן צחוק הנמר וכדומה ; ולא כאותם אשרי
חשכו אוגי לאיסור כי שמורה וערוכה היא בדברי רז״ל לא
חרבה ירוליס אלא בשביל שהיו מצחקיס ככדור בשבת ,
אלמא בחול שדי !
ממינה
שמעינן
שהצחוק
הזה
מנהג ישראל הוא י

ששי,

ששי  ,בכל יום כעלות המנחה המלמדים ותלמידיהם ילכו
לטייל חוץ לעיר וזה יהיה להם למשיב נפש ולכלכל
את בריאות גופם •
שביעי  ,המלמדים למלאכת שמיס גדולה כזאת יוכרחו
לתת כל זמנם ; אס כן איפוא  ,שנר בטלתם
,ותל?‘ עמדתם יותן להם ברמת ולא כצער כאשר קרה עד
עתה לרובם כידוע  ,כי העניות וחוקר הפרנסה לא הניחה מדה
מוכה ומשל קדמון הוא ; חסורי מחסרא והיכי קתגי ?

עוד שאלה אחת יש לי לשאול והוא דבר נתחבעו ט
שסיני
גדולי מפרשי תורת חינוך נערים  ,אשד לכל עם
ועם  ,אס טוב הוא לקבץ הנערים בבית ימעדו יחד שס
או אס
יאכלו וישבעו  ,ויחי לבבם בלימוד העורה ;
ולפי דעתי על הענין הזה
הפזור הוא טוב להס ?
אי אפשר לתת תקין כלל כי נפי המקום ההכנות והזמןאל
אדע היכשר זה או זה ?
וכן על הדיד הזה פעי הזמן והמקום יתוקן בית
תשיעי
וועד לאסיף בו התלמידים העניים או יותן להם
המזון בביתם אך בזה כפי מחשבתי האמן נאה להם יגאה לעולה,
על כי הדלות והעגמת לא הניחה מדה טובה ,ואשר הנער
רואה מהוריו נחקק בלבו  ,ובני עמי הארץ הס מדרש לפרושים,
על כי הנער הוא ספוג שהוא סופג את הכל ומה טוב ומה
נעים אס יגורשו חהסתפח כנחלת נכאי רוח ,והיו לאחדים
בידינו • ואולי כי על זה כוונו ר״זל באשר הזהירונו הזהדו
כנכי עמי האר-ן שמהס תצא תורה ,ובכל העיתים וככל
המקומית יותן להס בגד ללבוש ולחם בבוקר לשובע בבית המדרש,
ושלא לבייש יותן גס לעשירים במדה עצמה ,ומה נכבד אם
יהיו שנים בלבושיהם העניים והעשיריםI
עשירי ! בבית אלהיס ילכו ברגש כל כת ומלמדיה ושם
יתוקן מקום אשר בו ישבו יחד וישירו יחדיו את
סיד ל'  ,יען כי ראה ראיתי את עני עמי בענייתס בעניותס
גבית המסת'  ,זה אומר בנה * זה אומר פגה וגם שלוחי
ציבור

עב
על כן טיב היא ללמד הנערים
צינור צועקים ככרוכיא ,
ראשית .חכמת .הניגון ואז כרמת .הימים כל העם מקצה יענו
בסגנון אחד י ואין זה דבר אשר יאמרו עליו ראה זה חדש
הוא  ,כי חכמת הניגון לנו היא  ,על כי אין גוי וממלכה
אשר לה שלשים וששה כלי שיר וארבעת אלפים משוררים כאשר
היה לנו בכית קדשינו ותפארתינו  ,ועל זה שר המשורר הנעים
ר" עמנואל בן שלמה  " ,איך תאמר חכמת הניגון אל הנכרים?
#כי גונב גונכתי חאיז העברים — ״ והאמת היאכי בין אחינו
בני ספרד לא נהיתה כזאת • ולא ברעשה" —

אחד

עשר ,

להיות

בעמים

בשבוע” בבית המדרש דרש

ני מהם ילמדו
תוכחה וזירוז המעשים הטובים ,
מבחר התלמידים מלאכת שמיס היקרה הזאת אשר היא כל האדם,
יען כי נגש העם בשמחה ובטוב לבב לשמוע דורש טוב לעמו,
ודברים היוצאים מפי החי מתישכיס על לב השומע החי יותר
מהנקרא על ספרי המתים • ומרגלא בפי חכם אחד,כי להישיר
אומה ולעשות עם חכם ונכון די בהיות לה מלמדים חכמים
ומוכיחים נבונים • עתה איפוא אשר התקנתי עצמי בפרוזדור ,
לא אכנס לטרקלין עד אשר אס דברתי דברי  ,ואומר  :כי
אמת הדבר וצבא גדול והיא מיום נפילת עטרת ראשינו כי הלמו
מדחי אל דחי ואין דורש ואין מבהש תועלת כולל  ,אין מבקר
בין טוב לרע  ,כל ישראל בני מלכים הס  ,כלנו משרי קטרין,
דורשי רשומות  ,מורי דינין  ,צופי במרכבה  ,אחים אנחנו  ,שוחט
השור  ,מכה איש  ,זובח השה  ,עורף כלב  ,כל אלה בחרו בדרכיהם
ודרך אחד להם  ,כלנו בני איש אחד נחנו כאשר היתה לישראל
ביום רדתו מצרימה  ,וזה על כי היהודים האומללים שוו במעשיהם
ובמלבושיהם  ,ובחילוק שעריהם בלכתם ילכו ובעמדם יעמודו ,
בעצת נכאי רות והדיבר אין אתם  ,על כי הילדות והשחרות
נהפכו למשחית  ,ובטרם היותם לאיש היו נשואי אשה ומולידי כניס
אשר גדלו כמותם  ,ולוקח מהם קללה לכל העמיס  ,תחת אשר
כימים הראשונים קורא להם סע חכם ונבון •

*
f
!

זאת
ולמשא ,

איפוא עצתי  ,אס תאבו שמוע בקולי ’ בעוד כפתינו
ומלכי ארן מנשאין את היהודים לעבוד
רעננה ,
חזקו והיו לאנשים  :ונהיה גס אנחע ככל הגוים
ושאר

י
*
*

ושאר משפחות האדמה לעמוד ולשרת בכל מלאכת זע ומלאכת
אכן וכל ענודה כשדה ; כי יתרון ארך בכל היא — ולמה זה
כולכם הבל תהבלו כמשא ומתן אשר בו ברגע אחד מי יורם ומי
יושפל ? — גבנה גדרות לטפינו אשר בהם כלס ילמדו סדר
התפילות  ,ביאור ספר תורת האלהיס  ,המעשה אשר יעשון,
ותורת האדם  :ועת היותם בני מציה/היוצאים למלאכה ידעו
המושל עליהם ואשר יוזהרו עליו מדי חדש ויחדשו ומדי שכת
כשבתי כאשר נאמר • והנשארים בהם ילמדו משנה ש״ס דינ\
התורה ורמזים וכל אשר כשם חכמת התורה יקרא יהיו לנס •
והיה כל מבקש ה" יצא אל המחנה ההוא לעלות ולהורות  /לשכת
על כסא חשפנו לדרוש כרכים ולהנהיג האהלות ; על כי חכמת
אומה אתת אינה תלויה במעט ידיעת הרבים כי אס ברוב ידיעת
היחידים ; והנכזר הנדון כפי רובו די אשר כל איש ידע מלאכת
חוקו והחיטל עליו להנהגת נפשו ואנשי ביתו * כי לא נוצרנו
כלנו להבין הוויות דאביי ורבא או להעמיק ולהרחיב סתרי
תורה  ,כי גבוה מעל גביה שומר וגבוהים עליהם  /ולעס האח  .חוק
וזמן ניתן להם אשר לא יעברו את תפקידם  ,ועת ומשפט ידע
לב חנם  ,אשר יציל את העיר בחכמתו •
רגתה
בבוא הכהן לראות את הבית יחלק אותה לשנים ,
החדרוהעליה  :ובחדר יובאו נערי בני ישראל בעתהיותס
בני ששה שנים ועד ידעו לקרות בלה״ק  ,אשר ילמדו אותו חן הנשים
המלמדות על דרך אחינו בני ספרד ובני איטליה  ,על כי אמת
הוא כי הנשים הס רנות לבב ומלומדות בסבלנות לחנון לנער
על פי דרכו  ,ומקבלים הנערים טרם היותם בני שלשה שנים ,
ובשלשה שנים מלמדות אותם סדר ואופן הקריאה ועת עלותם
לבית הספר ידעו אשר יראו ויבינו את אשר ישמעו ; ואז המלמדים
ילמדום לשונינו הקדוש ולשון העם אשר הם גרים כתוכו באופן,
סדר  ,וזמן  ,אשר נאמר • בשני השנים הראשונים ישבו בבית השפר
שתי שעות קודם חצות ושתי שעות אחריו  ,וילמדו ספר תורת
האלהיס עם דקדוק קצר וקל להבין כל״עז וכלשון ההיא עצמו
דיני כבוד אב ואס ותפילה ק״ש ציצית וברכת המזון וכדומה
להר״מבס אשר הוא בלשון צח וקל להכין • בשנה השלישית והיא
התשיעית לעת לידתם ישומו שכל כתורת האלהיס עם ביאור
מספיק  ,כללי הדקדוק ודיני השבתות וימים טובים ככתבם
וכזמנם להרמ״בם עצמו  , ,וספר אשר יכתב נגד אמירת לשון
הרע ולהרחיק מדבר שקר רכילות וגנות הריע  ,עם פסוקים
מורים על לכ ענין וענין דברי תורה אז קבלה  ,ובפרט דברי

מפלי

טונה ,
כפויי
על
כמן
סירך ,
כן
או
משלי
ורבי©
מסלם רעה תחת טובה לא ״מגש רעה מביעו ,
כהנה כאשר עס לבב המחברים אשר תבחרו  /ואשר קטנה
עבה ממעכי ואשיתס עטרת לראשי ; ועוד שעה אתת בסקר
ובערב ללמוד כה כתיבת לשוני « הקדוש 4ולשון העם אשר
הס בקרבו .

1

שניס הנותרות רע היותם בני מציה  ,יפורשו לה©
בד
כל כ״ד ספרים עס פירוש מספיק אשר ממנו ילמדו
חלק המעשי ומעט מעט מהחלק העיוני  ,דיני אורח חיים
ויורה דיעה ושבט מוסר  ,ועל הכל ילמדו ספר יחובר לה©
ובו יפורשו תורע האדס באשר הוא אדם ותורת היהודי באשר
הוא יהוד♦ ובו יאחר תובע האדם למלכו האזרח לעירו האיש
לרעהו והיהודי לאחיו ונאמר בו ( דרך משל ) ני כלנו מי איש
אחד נחנו אב אחד בראנו בצלמו ותבניתו ,וכי רוב עשרת
הדברים הוסדו לע אהבע הריע כי ואהכע לרעך כמוך הוא עקר
אשר עליו עלויה כל העודה כלס *,ויפורש מעשה הלל הזקן עם
הגר  ,דיני גר תושב  ,ורב כהנא כאשר השיב מורק הזהב למי,
ורבות כאלה  :וכי משפחות האדמה לא חויבו כ״א בז" מנוע
וחלק לעולס הבא שכר הוא להם חלף עבודתם  ,כי אין
הקב״ה מקפח שכר כל כריה  ,וכל אשר ברא לא בראו אלא
לכבודו  ,ויביאו ראיה חן הפסוקים  ,כל אשר יקרא כשם
ה" ימלט ,בי נשבעתי נא< ס ה"  ,ני לי תכרע כל ברך
תשבע כל לשון  ,כל הנקרא בשמי ולכבודי ביאתיו יצדתיו אף
עשיתיו וכדומה  :וכי מאהבת ה" אותנו ומשמרו את השבועה
אשר נשבע לאבותינו הבדילנו מן העמים וקדשנו פמצותיו ,
ולפוס צערא אגרא • אן תחת השמים ובכל אשר נעשה תחת השמש
משפט אחד לנלנו  ,וכתורת האדם אין הבדל בין עובד אלהיס
כתורתינו לאשר עבדו כמנהג אבותיו וני מיום ברוא אלהיס
אדם על הארץ לא השמיד אומה על עבודתה  ,אן על אשד
הביא המבול על
עזבו המצות אשר הס עיקר תורת האדם ,
כי השחית נל כשר את דרכו  ,הפיל בוני המגדל על גאה *
«גאון ודרך רע  ,הפך סדום ובנותיה על גאון שבעת לחט
ועל כי • יד עני■ ואמון לא החזיקה  ,הכה המצרים בכל חכה
על אשי צדרונו נגד תורת האדם  ,צרכי להשמיד שבעה עממים
לא על כי עבדו לאלהיהס  ,כי אם על כי כל תועבות ה"
עשו לאלהיהס ויוכחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים  ,ועד
נאמן /ע  ? ,נביא עמוס אשר יאה לע מבי המיס ובהוכיחם
על

על אשר שלשו פשעיהם כל תוכחיאיו אל כל הגויס והממא אסר
הטיף עליהם הס על עזבם אא אורא האדם ; ויהודא אסר
עוד רד עס אל הוכיחם על מאשם אא עזרא ה" וחוקיו לא שמרו זאא
היא קבלא אבואינו כך היא חובואיני להאמין וכך יכה לכו ללמוד
אא כנינו אחריגו למען ידעו קתא מושר יראו רביס ויחכמו
ויראו אויבינו ויבושו וארא אויבאי ואכסה בושה • —
במשך הד" שנים האלו יחולק להס שאי שעוא במס הלימוד הנקרא
במדינואינו(  )Studiahuraanitatisוהס למוד כאיבא לפון אשכנז/
החשבונות  ,מעט מהקורוא אא מדינאס והסמוכוא להס ,
דקדוק הלשון  ,חילוק מפא הארץ ושם הימים הנחליס הנהדוא
וההרים וכל אשר תריס רוח האדס מדרך עס ,הארץ  ,ועס זה
בצאאס למלאכה או לסחורה אהיה דעאס מעורבת ,עס הבדיוא,
ולא אהא כזאא בישראל ,כאשי בימים הראשונים הכל נשכח
מעדאינו ולא ידעו בין ימינם לשמאלם  ,ובשמרס הסדר הטוב
הזה אדיבה ישונו משאר העמיס לטובה ולברכה וכל רואיהם
יכירום גי הס .זרע ברך ה" • ואף אחר צאאם למלאכה או לסחורה
כאמור דע אוס שנא י״ו יחויבו לבוא לביא המדרש שעה אחת
במס השבא ושאי שעות ביום חגי העם אשר הס דרים באוכו ,
ובימים ההם יחזורו למודי השנים האחרונים עד אשר יהיו שגורים
בפיהם  ,וביום השבא ילמדו קיצור קפד משלי וספר כן סירק
אשר העאקנו• tוביום חגי העם יכאבו וישיבו אל לכס קיצור
החנמוא וידיעא עניני העולם הנזכרים למעלה •
בני
הגבירים אשר לא יצאז למלאכה  ,או החיניס ללמוד
ולצמד  ,הנס כני עליה ,והס בשנא הי״ד ילמדו
משנה םע פירוש ר״ע וגמרא עס ר־׳שי  ,סכרי האורה עם
פירוש הדת״בע  ,וספר חבפד הפנינים ; בשנא הט״ו ילמדו
משנה עם פירוש אוספוא י״ט
עוד גמרא עםרש״׳י  ,ספר
חובא הלבבות יספר אבן טחן  ,בשנא הי״ו משנה נ״נל גמרא
עס אוספוא  ,עקידא יצחק ומפר הבד״רשי עס עירוש-ו ,
ובשנא הי״ז היא השגה האחרונה לשמוע כלמודים גמרא עס
אוספוא כנ״ל ספר הכוזר וספי האורה יספר מחביא עמנואלh
אשי יסורס ואשר יודפס במדינתנו ; אי אחאיו אסיפת שירים
אשר יודפסו פה ;.או אשר ידפיסו בגי חברת לשין עכר יר״ה •
אזהרת

ראשיא היא שעד אום שנת י״ג לא יגשו הנערים
אל הקדש למוד '" משגה וגמרא ; עד אשר לא

מלאו

מלאו כרסם לחם המקרא  ,כשר קדש הדינים  ,דיץ המוסר ,
ואז־רה הזאה -.רבה היא לגל כני הגולה ככלל וכפרט למקצת
אייינו אנשי ג^ וכתינו אשר סרו מדרך עורה ' שבכתב ולא ידען
את

המעשה

-הטוב אשר

כעי :ולא לשין :
לכרמא לא יקרב [
ראשית

במטותא

נעשה

לישראל ולא

מינייכו לך

אמרינן

נשאר
לנזירא

להם לא
וסחור

חייהם היא השנה הראויה לעלות.
שנע י״ח לימי
לכעי המדרש הכולל ושם כל איש כפי אשר ידבנו

ההקזה,
הניגוח ,
המלאכה לעשות אועה ילמד
לקרבה אל
לכו
העמיס ודיני
הכיככיס,חוקי
וחכמת
והרפואה  ,המדידה  ,הניגון,
אף אשר יער ה"
הכל כפי רצונו ,
ומשפטי המדיצה והעיר ,
התוכחה ההוראה ופרניס הקהלית
במלאכת שמים
אח ריחו לבחור
עודנו עצור
אחר למדו ד" שנים במדרש הכולל חכמת הטבע ,
לפני ה" יהיה שלוש שנים ושם ילמד פה אל פה ההוראה והתוכחה
ולהוסיף לכס
הלולים ,
הרביעית יהיה כל פריו קדש
ובשנה
זה דרכו כל הימים לחשך השנה ההיא לחנך עצמי
תבואתו ,
אגדות,
יוס א" לימי השבוע יפרש
לאחרים ;
למופת
ולהיות
לחבירו,
יום כ" יפסוק דיני איסור והיתר  • ,וס ג" דין בין אד®
ומשא
קנסות
יום ה" דיני
וגיטין ,
קדושין
יוםד" דיני
ואחר כל
יום ש״ק ידרוש כרבים •
ומתן  ,וכן יחזור חלילה ,
החכירות וילך ללמד הנערים בערי
והאמת האלה יוכתר
הדברים
עד
ואחרי כן יושם סניף לרב ,
הפרזות או במדרש העיר ,
ועל נדון
גא יומו לישב על כסא דין או הוראה או תוכחה •
בעצמועי לכתוב ספר בל״עז בו
הזה מודה אני כי עוד עצור
יוכללו כל דרשות השנה מדי שבת כשבתו על מדה טובה או נגד
גבעת שאול,
לעתים ובעל
כאשר עשו בעל בינה
מדה רעה ,
ביניהם,
דרים
הגויס אשר אנו
מעט אל דרך
לנטות
אך
מוסר,
הבוחרים להם איזה פסוק ודורשים עליו ועל חלקיו דברי
ואעשה כן גס אני •
כי ככל למודו
לאוריתא ,
לאליה מילין ואזהרה רבה
ע,וד
הנערים לא יראה ולא ימצא למוד אגדה לא מיניה
עודנו נער יארע לו מה שניבא
ההוגה בה
כי
ולא מקצתה ,
מתחרך  . :כי
מתקבל שכר והשומעה
עליו רי״בל האומרה אינו
בנסתרות
במאמרינו הנ״ל אין לאדם להיות לו עסק
כאשר הוכחנו
בצע,ברצון
ומה
ידע מה הוא הנרמז בהם ;
ההם עד אשר
להבינם,
בדברים אשר אתרי כל העמל והטורח
בנינו
את ראשי
אין זה
אותם כי לא ידעו את אשר הבינו ?
להזהיר
ניכרת

ל׳א בנוע ביע ושח אועו עפל Jורעה עוד מזאע כי אשר
לקמוס כפשלשס שקקו עליהם  ,ואשר מאמינים אלעס משעגעיס
כהבנעס  ,והמבינים פניועס הס בני עליה והנס מעושים •
הכלל העולה כי הדברים היקרים האלו הס אשר קדמונינו ז״ל
קראום סערי עורה על פי הסעירו כס הדכריס אשר לא רצל
לגלוע לנפיס לנערים ולקלי הדעע ואבועינו האחרונים נשעמשו
כס הפך כוונע מחבריהם באשר למדוס להנעריס ודרשו כס
ברביס  ,הס כי לא להזכירI

ורעה חולה עוד מזאע פשעה בין מקצע אחינו אשר כל
החפץ ימלא אע ידו בספריי הזוהר ומדרשים הנעלמים ,
הכי קראו ספרי חכמע הקבלה סעדי עורה להסעיר אועה ,ועהי
להיפך  ,באשר כל מאהביה הזילוה בעעה ביד כל עוכר  ,עליה
קונן הרב הפר״נסיז בחרוזיו המעחילין  :הקבלה תתן קולה
לכו" ועליה ידוו כל הדוויס על כי עחע אשר בימים הראשונים כעלמה
מעיני כל חי  ,עעה ערמסנה דגל  ,ובאו בה פריצים וחללוה,
עליה בנה היכל הבליו החי״וני המקבהיל וכה רצו אחרי צב״י שכור
ייבואו מרעה , .וימררו אע חייהם ובאו בהם המיס המארריס
למרים וישעו העלמידיס הבאים אחריהם ומעי ; ונמצא עוד
שס | שמיס מעחלל בהכחשע פמליא של מעלה ודברים אחרים
שלא נענו להכעב  ,ואשימם בראשיכם להסיר ממסרי הנערים
כל דבר סוד ואשר אל יובן כפשושו •
ועתה ערס אצא מלפניכםשלש ’ אלה אני נושל עליכם
כמזכיר ולא כמזהיר ואלו הן א" להוועד ולהועץ על
ענין המבשא ולא להיוע כקורא לעיינין אצפין ולאלפיןעיינין ,ואשד
גמבשא האועיוע לא יבחינו החזק הוא הרפה ? ועוד רבוע
כאלה ; ועל כיוצא כזה שחק הרב עמנואל בשירו הנעים על עיבוע
קרשיו — קרסיו — קרא שוא — קרא צו " ויהי הנקללכע
כעקבוע אחינו הספרדים אשר באמששרדס אשר להם עשר ידוע
במבשא ובלשון • כ" להשגיח על דבורי ומעשי הנערים ולישר
יוסר יוסר מאתם
אועס על ראשיע מעשיהם הרעים  ,ואשר לא
* T״״
ויגורש מהסעפת כגחלעס  ,על כי הנערים הס כעאניס הרעוע
אשר האחד מרקיב האחרים וחושא אחד יאבד שובה הרבה ;
ולהיוע זריזים בחקירע הנערים מדי חדש בחדשו ופעם אחע
בכל ששה חדשים כחקירה הכוללע  ,ולאשר נעלה על כלס
כלימוד וכמעשה  ,מען שכר כדבר נראה וניכר על הכובע או
גישם

כישס על חיק כמשיחת זהב או מטבע אשד מחק מצדה אאת
צורת המלך ומידה השכיח .עסוק יורה על חכמת ועל זריזות.
הנער  ,כי אין טוב לאדם כי אס לראות את נפשו טובה בעמלו
וכל העם רואים — Iג" על עכין ספרי המוסר ושאר ספרי הלמוד
צריך שימת עין על כותביהם  ,ולחזות מכל העם אנשי תיל יראי
אלהיס אנשי אמת  ,על כי דבר אלהיס הוא וקשה להולמו;
וישימו עיניכם הטובה עליו כי לא דבר רק הוא מנס  ,ונדבר
הזה תאריכו ימיכם וזנות הרכים יהיה תלוי בכס •
/גור
להודיע מחשבתי על נדון חקירת התלמידים  ,הא
־
לכס
השאלות
והתשובות
אשר
כתבתי
אשתקד
להורותם
ואם לא ’ יישרו בעיניכם שימו תחתיהם כאשר על לבבכם ולא
אומר קבלו דעתי כי אתם רשאים ולא אני ♦

אתכל אלה חשבתי למשפט חינוך נערי בני ישראלוהנס
נתונים לרגלינס ואתם תשאו את אשר העוה עבדיכם ,
כי לא לכבודי עשיתי אלא להרבות כבוד שמיס ואס ימצא
תמצא ! בידי שמן מן הטובה אשר עם לבכי  ,הנה היא לכם
למכה  ,ואס אין הק״בה ' צרף המחשבה למעשה * ואתם כהני ה"
משרתי אלהיני חוקו ואמצי לכמד תורת אבותי ;ו ואל שדי יברך
אתכם יפנה אליכם וירכה כבוד יזורתכס כאות התלמיד הכפוף
והעבד הנרצע המשתקוה מרחוק •

גראדיסקה ר״ח אדרהק׳׳כזד .

הציגיר אליה מורפורגו

השובת׳
רב מפורסם אחד במדינת פולין ע״ד השאלות בענין הלנת
המתים אשר ;באו
במאסף כשנה העברה •
ומרוב
ענותנותו גזר עלינו להעלים את שמו  ,עד אשר יצוה אותנו להזכירו "
ע .ל
אודות שאלת כבודם בס" המאסף לשתי תקופת הראשונות
דשכת תק״מה דף פ״ז  ,הכה לפי הסוגיא דמש״ב״ב
נראה שהיו מניחין הארון כאופן שהיו יכולין לבדוק  ,וגס אס
יתעורר מתרדמת הה תעלעזת צא מזק  .וזה דאמרינן שס עושה
תוכה

פ
יגזכה של מערה וכו" וכוכין ד" אמופארכן ורומן ז / ,פיכזפ׳יד״ה
ורומן ז" פ״י רכינו שמואל סלא פהא טומאה■ כוקעפ ותפרש
רי״כס שהכוכין היו פפוחין מן הצד וכ״ו ( לכאורה יקשה לא יעטו
חלל טפח וגס לא יכפתו מן הצד  ,אלא ש״מ שהוא מטעם
שיוכלו לפקוד וגס מטעס שאס יפעוררהמפ חפרדמפ סהפעלפופ
יזוז עצמו בארון יפפול המכסה אתר שירום אופה לאדר טפח
שכינה ובין הקרקע • הרי לפנינו שאס עושין מעיה וכוכין
ומניחין הארון נו אין עוברין  ,אך הארון צריך שיאי׳ בו נקב
מן לצד  ,או מעט מזער קרקע פחפ ראש המפ כממאל
כש״ע י״ד נזי׳ שס״ב ק״א "
,
j
ן

I

{
?

אמנם על אודפ שהקשו על הגהפ אשר״י מי שרוצה לגלופ
אפ החפ וכ״ו וזה דבר שא״א * אציג לפכינס הלץ
על בוריו  ,ואז יוסר פלונפ כברדס " והוא ש" ע י״ד סי־יי שס״ב
סעיף א"  ,ואס נפנו כארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ,
ומ״ח יפה לקברו כקרקע
חמש • ועיין כשפפי כהן שבנקב
שיש
בארון הגי  .שיהא כאלו קוברו בקרקע ממש  .ולפ״ז נוכל
לקבור המפ בקרקע ד״ל להשיס אופו 3אתן ( .ר״ל באדון שאינו
קבוע בחסמרופ למען לא יהא עיכוב לעפקו אס ישמע אול
רגש  ,וגס לא ישימו עליו עפר כסר פבור ) שיש בו נקביס
ונקב א" יהי,׳ פפזח החוצה לאויר למען אס יעח נשמפ לזייס
לא פשהופ מהבל הסגור " ולפקוד עליו כל שלשה ימיס כמבואר
כש״ע י״ד סימן שנ״ד סעי' וחס ישמע קול רגש אז יעזור הפוקד ,
ויבואו דברי הרב ב״י על נכון שבפב הדין דפוקדין על המפיס
שלפ״ז דעפ הפרישה אינו נוהג בז״הז והיא נגד דרכי הב״י לכפוב
דיניס שאינס נוהגין בזמנינו • ולפ״ז סרה גה פלוגפ נבודס
על הג״הפ אש״רי שכפב מי שרוצה לגכופ אפ הקבר וכ״ו ר״ל
אחר ששמר כלהג" ימיס ולא שמע קול רגש רוצה במס שלשה
לגלופ אולי יש בו איזה סימן חיופ אפ״ה מופר לאפמך מדברי
הש׳! ע י״ד ס״י שס״ג סעי ' ז״ אסור לפפוח הקבר וכי׳ * שהוא
 7עפ רכינו ירוחס הביאו הר״אש מ״ש מ״ק *
ומאודיפלא כעיני

על כל

’ חכמי

אשכנז

שאינםמוחין

להקבר כארון שלס  .ועיין בס" ה וו הר פ" ויחי על
פסוק ויושם כארון כמצרים שכפב שחי שאיני שלס בבריח! כיוסף
הצדיק דיכא יפקד עליו אס משס בארון שלס * ולכן נהגו כל
חכמי
פולין; שאין קוכרין כלל כאר< 1״
אמנם iעכ״עצריך
לעשופ בו הכיס "

ועל

1

אפ
אודע אשר שאלו כבודם מדוע אמרו במתביען הרי
(ע?{
זה ממולו ולא זכרו עובר כל״יג • נראה לי כי הטעם
עוכר נל״ע לא היה חסעיק ,ני גס השני עובר כל״יג * אן
מטעס דהרי זה מנולו הרי זה משוס כבוד המיג וא״כ הראשון
שמע ראשון כבודו קודם לשני  ,ואז השני אינו עובר בל״ע
דהוי כאלו הלינו לכבודו •

ואקוד.
י

וככל אשר

ואשעחוה ואומר שלום לכל

הנגידיםוהחכמים

אנשי חבריגכס ישלח ה" ברכה כמעשי ידיכם
* * * •
יגענו יגצליתו ה״ק •

תולדות גדולי ישראל
הזמן
הולדות
יפקד מקומו
ה
בשורות ספרים חדשים
המתת
בדפוס חבריג חנון נערים בברלין יצא לאור ס׳
איצקסאטנאווע,
להרבני החכם השלם המדקדק ר'
«הוא ס׳ קטן מעט הכמות .ורב האיכויג  ,כולל דברי מושר ויגיכחה ,
שקול במאזני הצדק השכל והקבלה  ,בלשון צח ונקי  ,כנודע
מספרים זוליגו שחבר הרב הנ״ל שהוא איש חוקר ונבון  ,וכל דבריו !
ממסדים על אבני התבונה והנועם • ואשר ייבאו לבו לקחיגו  ,ממנו
יבוקשו במחיר כסף • ולהיות .כי עצם עלינו העבודה כעת לא יכולנו
לאורt
לחוב דעעינו על כל דבור ודבור בפרט כמנהגנו  ,ולהוציא
משפטו  ,אמנם ברצות .ה" להגן בעדנו נעורה על דבריו ונבררהאיג ;
מתשבועיו בערטויג  ,ונציג לעין כל אע .משפטנו  ,בטרם  .נתעוס
המאסף לשנה זו •
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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

ה

מ

א

ס

ף

לחדש אדר ב־ תקפו

א
שירים
ל«

קבר אשת .נעורי אשד אהבת ».כעל כל  ,ועוד לא כלו ימי
המשעה ,
נשארעיעלה יזוע בחלוני ויקח אופה מעל פגי,
ואנכי
גלמוד מבלי מנחם *
•1

?דוך

בואכם  ,צללי ערב•י

אשרך הלילה  ,חישקי ושאו״!
נא פרטזי עימלתף  ,תחתי! החביאיני,
בי אךבוךר להתרגע עם המתיבש •
2.

ווה ! המה ?»כנה מקום בואך פוז,
כבשאול' אמנם חרעז
סביבותי•
i ”#
TiT
*V .
ן •
-

ז (©)

בודד

צח

=

בודד אתחלף עלי גלי ע ^ רוהת ,
לבי אקפוד ; עליך  ,נרדמת 1אי | א בהי ־
♦3

מסביב •לי,
הנה
נעימה
דומיה
• •t
• י־ד
; י דח
*דח
בךממח אאזין קול אבהותי;
במסו־בתך
ר$

ליל 1אבליגה  ,אספור דאקוגן

;רונו כוכבי בוקר נועם שידמו" *

על קברך  ; ,פתי ! אפול ואשתטה.
בנוגה הסהר ?ל ' הארץ5
לכי עך ;יתי ! אקריב ךמעי האהבד־ז
V
אל:ך המתי ! אביא אנחות לבי -

רוחך אם בין רוחות רך״יבם
(מכובות בין הדודאים לע קברך) מרחפת
בכיי  ,׳
שמעי ןקול
אזנך ,
הטי
c־אנא ,
י  :י
* ; •
 T tג ,ד1
 *ולעין נגרה תשימי ךיפוגדת ן.
€

/

6.

לנפשי
נחמיד־ת
הרק
הואילי
 :־* • .
x .
 • Xן

ל?יי

הנדחה /והאומללה  /מיהלת שאוף מנוח "
אומרת :מצוא

;

הנה,
אותי
"• ד

בחרש מצל משכן

4

עפרךv
(7 .

אחור?
התחזרינה
אתנה Tהרוחות !
!
"
T
** T V i :
•XV
התוסיפנה סווב
־ XV

לע

האדמר־ן
־ X־; T X

ההלך ,

י

מקום ; .נרג שם

־

מגו־רתבן ראשית ;מות הייתכן ?
8.

;

אם כן  ,נא

המה מלאכי וישמרוני4

הודינה דרך אלך כל ימי

;

!
ד,פח :

סלד

ואם אמוט  ,ואם ימ^ נדו קרסולי ;״
לתמבני!
ובואינת יחין»
זזושינה
;  •" * Tי
XV
XV
9,״

<* ;

.
הפקודה  ,תע תחי
יליוס
X« .
(בכריתה את צבאות הזלמיבש)
'  . /מוסתת
ז«
יי

& 1קרות הגדה תנתק
וקל מיגל פני הארץ תיגלד־ז5
10 .

׳

אזי בואי את ; ,פתי  :בדו זקרתף,
׳ ושכרי מחיר אהבתי קהי ^סף
רוצי לקראתי  ,וב;ד :ך בפות תומר,
ל^נדש שצרה לראשי •
11 .

מרחוק השמיני קולך הע,רב,
קו־אי נא ואנכי אענך5
וקרן אור

פדך ,

ללןראתי שלחי,

להאיר לי• דרך סאי לא  ? .־
12 .

א ה ו ז י  :ד נלכה  :חד,
בין מהלכי חשף וצלמורת
אל ארץ טובה תדני־־ז
ריח •
יתנו
האהבה
פרחי
שבש —
׳• ־
•5
'T
יד
• *• :
t

ב
מכתבים
׳יהונתן

ות מרי *)• .
יהונתן

אחותי
רעיתי ! הנה השכמת
השמש בראש ההר ; עוד לא החל העטלף לשורר,
יהשכוי עוד לא העיר השחר  ,וכעוד שכבת הטל על הארץ ,
מעגלותיך נעו • מה החג הזה אשר היוס תעשי  ,כי לראא
אשמורות אספת גסלך מדודאי השדה ונצני העמקים ? —.
היוםלצאת  ,טרסנראה

הו

מר

ע\ ל 1םם
לו אחי ! ומאין תכוא אתה ? מדוע כמוני
מהרת היום לצאת ברן כוכבי בוקר ? מה תעשה פה
בדממת נשף ? — ׳

אנכיאל הנחלירדתי  ,לאסוף
ד.
ואזרה אותם לפני ערס הורי  ,השוכבים בתנומות
עלי משכב  ,זבהקיצותס ישימו קטורה באפס  ,ויתענגו מנועם
ריחם  ,וישמחו וירננו כי? נפתי משכבם •

דודאים שושנים מור
ואהלות ,

יהונתן
אחותי
רעיתי ! נפלאה
אל הנצניס  — Iהנה שמעתי את אבינו מדבר —
הלא גס את שמעת ! אחותי אמש לעת הערבים ־־־־ כאשר עפעפיו יביטו,

אהבתך לי  ,מאהבתהדבורים

אל פני הגבעה  ,שמה אוה למושב לו " מי יתן ותהי פה סוכה לצלי
יומס ומחסה משרב״ גס אנכי שמעתי  ,אולם מקדיש הייתי
ודמיתי בלתי שמוע מאומה  .ועתה לפני השמש השכמתי קום,,
ובכיתי

«§ne, 2ft
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*כני -יג׳י הסוכה « זמזמים הגפן קשרמי אל ירפומיה ־׳ משוד*
אחומי מראש הגבעה  ,כי כלימי המלאכה  ,אך אל נא מגידי
דבר  ,עד אשר בעיניו יביט < ,י זה היום גגילס ונשמחה בו •
חמר
אחי? אידישמומס  ,ונפשו מגיל לראומ מעשי ידיד מרחוק • בס
עמה אמה לן בלאט אל ערש יצועו  ,ואציע לפניו
מצנים האלה •
־יהונתן
אם יקיצו ויריחו אמ ריחהגצכיס  ,אז
ויאמרו הנה ממר בתנו עשמה זאמ  :איפויא היא
העלמה הטובה ־? אשר מאמן זרועומיה לממ שמחה וגיל לגו
טרם הקיצנו !

ימלאשחוקפיהם,

וזמד
אוהב דבק ואח! אס בעד החלון ישקיף  ,וירא אמ
הסוכה כיננמ לשכמו ,אז שפמומיו ידוכבוס איך ? לא
חולס אנכי ? היזם סוכה מעמוד על גב הגבעה ? אין זה
ני אס יד הבן יקיר ע& מה1אמ  ,גס בחך יהיה ! בלילהאל
ינוח  ,ומדום שנמו מעיניו למען כלכל שכמנו בשמסמ נפש,
בה יאמר  ,ולכבנו יעלוז  ,זה היום גגילה ונשמחה בו ,
כי חשכים בבוקר לעשומ טוב ,מאוד יצליח בכל מעשיו ,
ועל כל נצר פורה גיל !
* #
#

* #
#

* *
#

אשר ' משכיל אל זרעז  ,כרכה יקצור מאה שעדים שמחמ
_ נפש ומשוש רוח  ,כבוקר ימיו יגיל בס - ,ובערב
■ימיו המה למשעןלו¬¬¬¬¬
ש מ #י ןבי ר*ז .

*

משלי הערב *)
פתיח׳ד־ז .

תכו; אנוש לקראת א^ היך אסר
נטה כדוק שהק וארץ יסד
כי מה אלהיך מבקש ממך
כי אם עשוה משפט  ,ואהבת דוסד.
»3שחו

יושבי

עבל  ,דומו !
* •

«

עליון*

ובידאה הקשיבו
# #
#

בכל
{*

הס 8ד הוה קען הכמות וגדדל האינות אנס הומן לידי  ,והוא נכת«
בלשון צרפתי ! ללוב יועיו וצחות לשמו 1תפארת חין עלכו בעניני
*החידות הטובות ודעת הנמוסיות אשל בקרנו נעתק מלשון עגגלטי♦
אשר היה כתב ב! בתחילה  ,ושס המחבל פלאי ; ! אקרא נ1
.שלשתי והושעתי לעיין וג יעל עוד שקראתיו בלית♦
פעם ושתים
הגולות יופי ותפארת חדש אשל יופיע חתע־ כותלי מלנרותיו ,
אז אמרתי אל לבי  ,לא יהיה לנפלים לבדם כ״א יהגה ג®
צעירי אומתינו מאמו ויתחממו מגחלי תורותיו  ,ויזכו לתכונות
.**.י■« »

ומרות

לאורני חיל
לגמור בעדי

 tA mmmח .קיויA\ t
יזויווייוה** ׳ *
nir

ל<ןרב אל המלאכה ומכ 1/ב

וה" היה בעוול♦

אתנצל לבד  ,שאס תמצא הקורא היקר 5 ,דז 1ב העתקת*
ועמה
איננה משכמת עס דברי הכפר עצמ 1כאשל תקרב אחד אל
אחל  ,שא נא לפשע עבדך Jכי לא ביגעל ולא בחלד עשיתיו •
בת על זלל ■כשעי תכשה אהבת אדם ואהבת האחת לד 1נני לכן
שכות  ,יען את האמת אני מודה  ,שעיקרי הדברים נאמרים
כ״א
באחת  ,לא שניתי את ענינו ולא הפשלתי את שעמו ,
■הנחתי הדברים גתו שהם אל להוסיף ולא לגדוע ואס בכל זא<
■«כשלתי  ,אתה הקולא הנבון ! נצלה על דל שעתי ! ולי מה
לעיר • עגלן שמעון גל׳ו

בכל
מקום אשר מופיע השמש ,
* אוזן לשמוע  ,מי נבון וידע ?

ואשר ישב

נאמכון
ועשימס

בלבבכםמודח.קייס ,
אומס !
# #
#

מ? וןךי

חוקיהאממ ,

# #
*

יצא הכל  ,אין גבול לעוז?  /חכממו לעד
עומדמ  ,ונוובמז גדלה עד אין חקר •
* #
*

יושב

כבדו אמ

הרות ; איה

* #
#

הוא ,על נסאו  ,זנשממ רוחו ימן חיים לאדןוצאצאיה »
* *
*

*
* #

בכוכבים וישמחו ,ישישו לרון ארחומס •
» *

# #

#

הולךעל כנפי רוח 4ורצונו
* *

*
.

#

•.

מלאמבל  ,ילך עד אפסיעולם
* #

#

*

המשפט ,הכבוד ,והמפארמ — מידונמנו •
*

#

# #
#

#

אותותהחכמה ככל מעשיו יריעו
אמש קצרה מהשיגס *
 #־)
¬ו
* #
*
#
בעת האדם כצל עובר ,מעסה חתו לחלום יעוף * יביט
בנשף והנהו כממעמע *
# #
# #
#
*

אףיצריחו  ,ובינמ

אבלתכממ שדי מאיר
רוחה מקור האממ *

כאורהשמים 4לאמכוב  ,כי

* #
#

המשפט

והרחמים לרגלי כשאו * חשדו ואהבתו רשומת
בכל מעגלותיו י

המשפט

* #
#

מי

* #
*

יערוך לה"  ,המעטה

כלבוש

תהלה ?

# ##

מיידמה

* »
*

אלעזוזי ?

חי

יתמשל אליו [כחכמה ,ואל

חשדו מי ישוה ?
* #
*

אנוש !

* #
#

הלא הוא עשך  ,פקודתו נחנך בארן  ,רוחב
רוחך ופעולתו  ,מתת כבודו ונדיכתו התה •
# #
*

ארחך

שמע

* #
#

ורבעו כלאת יציריך ,
* *
*

מעשי ידיו המה •
*

* *

בקולו  ,נעימה
בטת נפשו !

היא לאון /

משל♦

הערב

שומעה ישכן

חלק ראשון וכולל שמונה פרקים *
פרק

ראשון

מדבר מבחינת האדם את עצמו ומחוביו בהיותו עצם פרטי •

טוב לי כי ענתי אם אך נפשי תתברר
אבחר להיות ?גבר אם אך רוחי תשתרר — — י
בה אתענג ואמאס כל טחטדי עין
ילוד

־ילזד

אשה ;
על תכלית בריאתך •

דבד על לכך גתזן את עצמך
* *

והסתכל

* *

*
*
,
חמור העיב כחותיך  ,התנית את צרכך  ,ראה על כל
אשר סביבך ■ ,אז תלמוד מקי תייס (אז תלך
לכסח דרכך *
*
* *

*
* *

לא
תפתח פיך ,ואל תעשה מאומה  ,סרס שקלת
מליך  ,והתבוכנת את הנולד מפעולותיך  ,אז ירחק
מחד גל רע  ,והתרפה תמוש מביתך  /התרסה לא תגוד
בחוהלין  ,והכעס לא יקמע פניך•
*;#

#

#

#

•

־הפתי
לא יחסום לשונו Aמרבה דברים הוא  ,ונלכד
 .ברשת אולתו ; כאדם דלג במרוצתו עלי בדר ,
יושס יפול אל הפחת אשר חפור סביבותיו  p .מקרה האדם
הנבהל במעשיו  ,כל יראה את הנולד •
* *
* *
*
*

W

בקול התבונה  ,כ-י אמרותיה אמרי חכמה  ,ונתיבותיה
אל תכלית הנרצה ינחוךf
השאר בדפים הבאים .

ג׳וד

יפקד

מקומם

ה
בשורות ספרים חדשים
■ & 0ר

 $ביל '

JPpTl

׳על מלכות קדוש זדחודש «מזמיני
מזדר״ר

«*!«כיסגד«* בפראג ב

עג׳י

אלי ' ■כמו״ר

חיינו

ב׳?ן

גודבי הכמה בכי"
►יאזע^
עעאגמל

עטאנתל

צחלק

דיעסבאך •

מחכמת

הנישלשים

התבונה

( אסטיאנאמיע )

«עט

ברול

חלק

אי

על*
ד״ה

לב׳

( טויגאנאנגעטויע )

והחלק

המגי

« הכ «נר

יבואו

שלשה

לוהות

חרותים

ולסוןז

לוח נחשח
רפין

חלרדס

זזחללן זזואשזין

וחלק

יבללו הצורות השייכים לסי הזה • '
בי ל״ב

דפק

ונימה

העלה -

מנת המחבר ככר״ג מתחלת■ מעשיו * היא מון
תכלית
להורות את בני ישראל תכונת הכדויייס השמימים
זשבילס בכדור השמימי הכולל ( אסטדאנאמיע) * לזפת* ציע• מקד©
כחלק הא׳ איזה למודים מחכמי! המספר והתשכורת נאריטמעטיק)
ואיזה למודים תמדידי! השטחים ( פלאנעמעטריא ) ומחכמת המשלשים
והכדוריים ( טריגאנאמעטריא אלכד שפערישע
השטחייםטריגאנאמעטריא ) * ובחכמת .המכונה ישמש באיזה למודים
׳מושאלים מחכמת .ההבטה ( אפטיק ) *

בהתחלת חכמת התכונה אמר המחבר מ״ל "■ ובהמת בעיקר
" כוונתי לבאר דברי הרמ״כס מהלכות קידוש החדש
׳" גלל כן אי אפשר לי לזוז מכוונתו בענץ צורת העולם ותכניתו,
״ולא אוכל להשגיח בזה על דברי אחרונים כלל . ,אף במקום
״ שנראה לי דבריהם • אמנם דעתי לעשות עוד חלק שצי על
' * האל -גיב״דה וחכמת התמנה כפי דעת קא ^בר " ניקום ושם אבאר
 »:הכל כפי דעת חכמי ומניפו * "

תכלית זה השיג המחבר מכל צד • ותודה  ,גמול
הנה
מלאכתו  ,יריעו לו לכ חכמי לב ואהבי המדע מאתינל
בני • ישראל אשר עד הנה תסור גל טוב כחכחה זאת  ,ואין לוספרים גכוניס ללמדם יזהם על הסדר • והוא פתח לרך
המסגרת לפניהם למען יבואו כה גל מבקש דעת וחרש חכמה •
והי׳ האיש אשד מלאו ה" תמנה יוסיף דרישה וחקירה וילך לשאוב
•חן המקורות אשר שאב מהס המחיר הנ״ל זימה נפשו כמי מנוחות
מבעים מנחל התמגה אשר עליה נשען כל טוב וכל עדן *

אמנכם
מי יען ליואל המחבר לשוס לב ביער שאע על
נעות
המזשגיע
להקטינם
ולבררם
עד
שיכין
הקורא
אע כל דבריו יובלי צורן להעמיק עליהם העיון ולחפש כל פעם
אס הסשקולים במאזני שכל  ,וחזקים במופע כראוי ־ כי
באמע אין זה דבר קטן וקל לשער דע ׳כחה כסע הכוכב
בגלגלו  ,ומעי עהי׳ הארץ שדודת .איר החמה וכהנה דברים
יקרים ומועילים < אלל עס כ״ז הי׳ לו לעע הקדימה לבאור
ונעוח המושגוע  ,כי המה דברים המועילים יער לבני ישראל,
אשר עד הנה לא הורגלו במהלכי הלמודיוע וסדור ההקשיס זה
כפרקי השלשלע משולכוע אשה אל אחועה  ,אשר אס עחסר
אחע ענעק על פני כלה • ולכן הי׳ לו להמקאר הנ״ל להשקיף
ע״ז בעינא פקיחא •

תוך
השער
אמר המחבר ששם לכו עמיד להביא מופעים
קצרים אשר בחר בס מהארוכיס למען מנוע האריכוע*
והנה כניס דבריו  ,לעולם ילמד אדם בלשון קצרה  /אמנם יאמר
נא המחבר  ,היספיקו עמיד המוכעיס הרןצרים ? הלא לפעמים
יוצרכו לפירוש אשר יאריך אע הענין יער מהמופעים הארוכים •
חלילה לי לגבר חיילים נגד איש  ,אף כי נגד איש כזה אשר
•יורה ככל פנוע מלאכעו אע רצונו הטוב  ,לעזור אע ילידי
בני עמנו ! אמנם בכל זאע אראה לו איזה לימודים אשרבחי•
בלשון קצרה ומעון כך חדל לברר אע דבריו באר הטיב • ולכן
אציג הנה איזה לימודים לשאול מענה מפיואס צדקיט במשפטי ?
(1

*§

יא

מחלק

המדידה ' הודעה י״ד •

באר

אע

הקדם מקבילים כדעע ההנדם ולאלף  ,שהם קוים
מהלכים ביושר ואין אחד מהם נוטה אל חבירו באופן
שלא ישענה הרוחב שביניהם • ומהודעה זאע יצא המופע
על  § .ט״ו הודעה י״ב לאמור  :כל שני זוויוע המקבילים
שווים זה לזה יכו׳ שם 5א כמו שנמצא בקפרי ולאלףיכו"
אמנם הי׳ לו להמחבר לשוס לב על דברי העוכן זעגנר
(שכפי הנראה מדבריו בחנמע העכוכק  ,ידוע הוא לו ) שהוא
עזב אע הדרך הנ״ל ולא לחנם יעשה זאע חכם כמוהו ,
לולא שתצא  ,שבלמוד הזה הוצרך להקדים הלמוד לאמור:

שהקלים

שהקרים הנצבים  ,תמיד

סה

והוא
שורים• !

עודנו צריך למופע • ואס יעבאר במופע לא יקצר אע
הלמוד הנ״ל  ,אבל אס יעמוד כלא מופע יפיל אע כנין
כל הלמוד הנ״ל •
בחכמתהמשלשים הכדוריים יוליך

)a

אע קוראו ככל

רגע ורגע מקוטב אל קוטב כאשר עשה העזכן קייל
וואלף • והנה לגודל העלאה במסע רחוקה
והחכם
כזה  ,למחשבוע בני אדם  ,חדל זעגנר דרך זה  ,ויבא
בדרך אחר קרוב ובטוח ולמה לא פנה המחבר אל דבריו ?
מלבד שהיו לו חכמים רבים מלבד זעגנר אשר הי׳ יכול
לבחור אע דרכם •

בחכמע העכונה  ,הוסיף והרחיב לכלי צורך

ן )  .$ג

דברי הרמב״ס ז״ל • מה לנו למודי הארבע יסידוע לדעע
אריסמו  ,הלא אין להם תלק ונחלה ועועלע בחכחע העכונה ?

C4

ההבטה ,
בחכמת
נצוץ ,

העעיק אע

המלהשטראהל

וזה ידריך אע העלמיד למושג מהופך •

לפי

שדבריו מורים כאלי קבלנו כבר אע דברי החוקר נייטאן
לע דבר הופעע האור שהוא נוזל מן החמה כבמופע תועך •
והי׳ לו לבחור כעיבע קרן שהוא חורה על
עכ״ו שאלוע כהנה
אטנס
דברי הספר הנחמד
הוא וראוי לכל משכיל בוחר בדברי
בחקירה,מעולה  /ויראה מה טוב

r

ששראהל כראוי "

וכהנה ’אל ישפילו אע יקר
הזה כמעט מזעיר י כי רב
חכמי; לקנועו וללמוד ממנו
חלקוי

בטרם אתעוס עוד זאע להעיר על דברי איש נבון
כזה אשי דרש על ספרי חכתה ובתר .כדרכם  /איך

l'w

יפיל י במלאכת .הסכלוע לקרוע ®ס הפת שבילי
לרקיע למען
יוציא ממנו גמטדי״א שמל  ,כאשר יגיד כלב שמח לנפש עליזה
על דבר מעשי השכל הזה * מי חכם וישמע זאע  ,לבלוע
אפי׳ רגע אתע על חשבוניע .כאלל ? למלכד זה מעה במלע
גמטרי״א  ,אשר לפי דברי בעל ע״י במה׳ אבלע היא מדידע
האח ( געאמעעריא ) •
ל  *-כ •

בקורת

ספו

המרוח לחרב
לוי

דפוס

הברח

מסטנאב •
היניד

הד,בם
ברלין

חוזרני

כמוהוו

שנת תקמ״ד *

נערים קנל״ר דפים

י״ב

־ד • ,

יצחק

לניס

^
העלה .

בצדקאמרי פיהמחבר ,שעקלן המידלע
כענינה לעיקון הגיף ואין אופן להמלנו מזה או
מזה ,כ״א שניהם נצרכים  .מי האיש אשר יראה חייס לכריאוע
עמידי  ,מבלי שיעיקהו כל נגע וכל מחלה ? או מי אשר
בארן יעשה טל ב עמיד  ,לבחור כטוב האמיעי וימאלה כהמדומה,
ולא יטרידהו העפעלילע והעגברוע הדעלע הכלזבלע? איפוא
האדם אשר יבקשלעצמו הצלחהשאינל מכיר ,אל ישעדל ככל
מאמצי כחל להשיגה עז׳י אמצעוע ועניניס שהם נעלמים כמלה
מעיניו  ,או לכל הפתוע אין  .ברור וגלו* לפניו שהס משובחים
טובים ומועילים להגיע בס אל עכליע חפצו ? — זולעי מוהר
השכל ועיקון המודיע  ,זרועה עסמכנו וימינה עהעדנו  ,להוחע
לו הדרך  ,להיוע לו לעיניה  ,להודיעו במה■ שיהיה נרצה לילוד
אשה המורכב מכפסל ובלחי נפקד לעולם  ,להגיע להמדרגע
השקט רוחני ועונג נפש ושלוע גופני ,ולנהל אועו כהשקט
ובטח להשיג העכליע הנכהוף  ,והנהגע העיקון בעניו הנפש
הוא כהכהגע הרפואה כגוף • כי כאשר יחלה אדם  ,ויעגבר
בקרבו איזה הפהד והגוף ינטה משוויו  ,צריך שילך למומחא
ברפואה ; והוא ידרוש ויבקר אע חסרונו  ,לראוע לאיזה צד
ולאיזה ענין נטה; ויבחון ההיכוע הקרוצוע והרחוקוע ; יביט
באועוע לסימנים הנראים כגלוי אעההשעכזע  .זההעחלפוע שנעשק
בפצימי ,

דומהממש

החיוני לע
כפנימי  ,דדמה דבר לדבר זיקיש מענין
הפנימי  ,עד אשר מתחילה יגלה עמת הגופני ויחשוף
יפרוץi
ידאג לגדור בעדו שלא
הנסתר  ,ואז
ההפסד
להחילה׳ איך שישמור עצמו מהדברים החצונים
ויזהיר
כמי האדר והשתכותיו  ,ומהדברים הפנימיס נחו כהנהגת
יאח״ב ישתדל
והקצב4
המשפט החזון לשמור החדה
כרפואה להשקות קמים ותרופות־ להחליש הגובר ( להחזיק
החלש  ,עד אשר יעמידהו על השיווי  ,אמנם הסמים
מהטעימם
עד שימאסם החולה
לפעמים
מריס
הס
ע* כ הרופא
אפילו המשכיל שיודע שהס לרפואתו ,
יערבב ויכלול אותם בפנינים מתוקים ועריביס לחיך ,
להעביר טעס המרירות לפי שעה  ,אולח כאשר ירדו
לתכליתו • ־־־
פעולתם המכוון
חדריו בטנו יעשו
להזהר על כל מדה
כן ברפואות הנפש יש לנהוג ,
ותפלנה וכל ענין בחני שבנפש לשמור המשפט לג
ותמיד ישית המתקן ( הוא
יעבור גבול הראוי לי ;
המונית לאדם מומו והרופא ) עינו לראות מכל צדדיו ,
אס הוא נוהג בדרכי המשפט על פי החכמה ומחשלת
השכל ; פ״א ינשו אשוריו וימעדו רגליו כאפשרי שיפול
ומהרגל להרגל עד שישתקע בנפשו
מחסרון לחסרון ,
וישוב לטבע שני אצלו ,וישתרשו כו החסרונות ופחיתות
פתלתולים ומעקשיס ( שעבירה גוררת עבירה
החדות ,
נימוס אתד תביאהו לעזוב נימוס־ שני
עזיבת
ר״ל
עד שעוזב כלס וסופו רע — ) ויחשיב בנפשו שאינו
רגילות ,והיא לא ידע ואשס • —
עושה כלום מרזב
אדסי
התועבות  ,׳ מקיל בכבוד כל
לכ
ני עושה
ומפסיד את גופו ע״י עזיבת המשפט זדדיפת המותרות,
ומביא על,
נין במדות כין בדיעות בין כנמוסיות ,
ימות בלא
ובסופו
ונאמנים ,
רעיס
תלייס
<פשו
עתו • — ע״כ כמה גזול פחו של תיקון המדות ,
לגדור גדר
בכלל וכפרט ,
להשמר מכל שמץ רע ,
וחסמרת
סייג
לעשות
ביותרt
וגבול
ולשית חוק
מפנ׳י שתועלת המדותית
לאחוז בטוב ולעזוב הרע •
בכלל,
«השפעתה בהצלחת האדם בפרט יעל החכרה
רבה היא מאוד  ,יען תלמד לאדם זעת לתיקן לכו
«רוחו  ,תורנו ללפא מעגלי משר  ,ותנצרהו מעקלקלות
לפני יצרו
כפרץ
( תעמוד
גדר
תגדור
«נליזות ;
נאשנקתו אשר תעוז ילס לבלע ולהשתית נפשו ולבבו

יוכל?

מבלי שיעשה הקשים מוטעים וכוזבים הנלוזים כמעגלותס
ואחריתם נטוי אשורס מני אשר האמיתי ־— עוד,
מטע בקרבו נטעי יראת רוממות אל השס  ,ואהבת
אדם אל דומהו  ,ושני העילות האלה הנטועים ברית
כל בשר  ,המה די והותר לברור ולקרב אל ההנהגה
הטובה לפי בחינת השכל לנהל הכתות הנפשיות כלס
אל התכלית הנרצה ־
ומדי דברי זכור אזכרנו עוד
מה שקראתי
מתועלת
המדותית ולא אכחידהו בהיות
שיש לו שייכות הרבה לכאן ומסכים עם יושר דברי
הספר הזה וברור מלולו •

המהתית
תחמם
את
זרע
הנטיות
הטובות
מטבעם  ,לשאת פרי הצדקה והאושר
לנו ולאחרים • התשוקה אל הטוב תתרבה כל יום ,
ביותר שנכיר ונדע יופי וטוהר הצדקה האלהית  ,ורוחב
השפעתה הטוב בכל עניני החיים  ,ואז נרגיש כהרגשה
ברורה מהירה ובכל אופניו הרבים את מעלת חשיבות
ותמימות וחוקיי המחשבות הנטיות והפעולות ;
והרגשה
הזאת תוסיף תת כחה ע״י הממדת השמירה  ,ללותינו
בכל דרכינו  ,להתעורר אותנו להפיק חוכותנו ,
וממה
גס היא את כחותינו להצמית פעילות יקרות • —
ואת״כ יהיה נקל לנו להשיב מעללינו באשר שהורגלנו
בזה  ,ושמחת דומיה תהיה לנו בעשותינו הישר והטוב ותאמן
רוחנו להיות ששים לעצמינו ושמחים לאחרים ועליזים
לפני אלהינו
ונמו שאמר
המלו החכם ,
וצדיקים
ככפיר
יבטח I־־־־י

החתימה בדף הס׳מוך*

5#ופט' ע 4ס' ירזע 1תשלמה דףיד'■
הסופד לחתו׳פיד
י '1
תולדות הרמ״בס וצ״ל
ינו
חתימתהמשפט ע״ס יריעות
שלמה
כז
שיר לכבוד מלך צרפת
לג
חתימת מולדות הרמ״כס זצ״ל הל
בקורת הסלימה מר) /א סאטנאב מא
שיר לכבוד המ \ד ר׳ הירן
מעדילסהייס
מט
באר רחובות
נא
משפט על ספור• בכי נהרויג סא
הודעת מות סרמ״במן זצ״ל סה
מכתב מאליהו
ס;
משוכת רב מפולין על הלנת
החתים -
עת
בשורתס׳המדות לר״א סאטנאב^
קול נהי על מותהרמנ״מן זצ״ל פא
אגרת בקורת
הפ
התנצלות המאספים ע״ד הזה צה
שיר על קבר אשת
נעורי. 15
יהונתן ותמר
קא
משלי הערב
קג
משפט על ס׳ שבילי דרקיע קו
בקורת ס׳ המדית לרא״ס
קי

י'

— ל

מ — כ
נפתלי הירץ'jj
שמעון כר״ו ,

t Bff

י — ב — ל
נפיגלי היח מחל
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 -ע

אד״לע
אלי׳ מורפורגו

» « *
כעיגלי הירץ ודיזל
אמתי השומרוני
חברת דורשי לשון עכר
ע
 -פשמעון כר״ז
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Ankündigung
eines
kritisch - philosophisch - Hebräischen
Wörterbuchs.

ls ich mich im Sommer
L784 eine Zeitlang in Berlin aufhielt , und des ange¬
nehmen und Lehrreichen Umganges verschiedener
basigen Gelehrten
zu genießen die Ehre hatte,
besuchte ich auch Zum öftem meinen würdigen
Freund und Lalldesmann , den durch seine Schrif¬
ten *) rühmlich bekannten jüdischen GottesgeA 2 lehr*) Herr Hertwig Wesselv hat geschrieben:
z) i-M s- »so ^ Linen philosophischen Traktat üb§H
d-aß Wurzelwort v-n - Zm ersten Theil , dev
zrößtentheiiS psychologisch ist , bestimmt er die
eigener

lehrten , Herrn Hartwig Wessely.
Als ein
Mann der von seiner Jugend an , die Zeit die
ihm
eigentliche Erklärung des Worts nv2n , und
darauf erklärt er alle die Stellen in den hei«
ligen Büchern wo dieses Wort vortömmt.
Amsterdam 1764 in gr. 8
2 )  לניץP einen rabinischen Kommentar über die
Dirke Aboth . Berlin 1774 . in Fol.
3)  הכמת עלמהdie
,
Weisheit
Salomonis.
Der Text ist in der reinsten poetischen Bibel»
spräche abgefaßt , und der Kommentar in ra»
 יbinischer
Sprache unter dem Titel P ״ יי ח
Berlin 1780 . Fol.
4)  באייKommentar
des
3. B . M . der
MendelssohnschenUebersehung des Pentateuchs
beygedruckt. Auch ist die schöne poetische Vo«
rede zu diesem Wercke unter dem Titel מהלל ייע
von ihm.
5)  מכהנים, Sendschreiben
, 4 . Danochen . Das
erste Heist , דברי עלום ואמת
Worte
der
Wahrheit
und des Friedens,
(
welches
durch Herrn D - Friedländer ins Deutsche über»
setzt ist) ein Schreiben an die Hebräer in den
üsterreichschen Staaten ; das zweite
) יב כזוב
 לניתיערמלvieles
Wohl
dem
Hause
Israels,
an
die Rabinen zu Triest ; das
dritte  עץ משפטUntersuchung
,
der Meynungen
welche das erstere unter den Rabinen veran»
laßt hat ; das vierte " והונו, Vertheidigung ge»
gen die Angriffe der Rabinen ; worinn der löb»
liche Endzweck des erstem in sein wahres Licht
gesetzt wird.
Auch hat er vor kurzem ein « ספר ומייBitten;
buch für die jüdische
Jugend
anger
kündigt,

ihm Vs« seinen mühesamen Handlungsgeschasten,
wozu er eigentlich erzogen worden , übrig geblieben , zun ; Nachdenken gewidmet , und das Stuund der jüdischen
dium der heiligen Schrift
seiner
zum vornehmsten Gegenstand
Theologie
Unterhaltungen,
feine
sind
,
gemacht
Betrachtung
über diese
wie leicht zu erachten , mehrentheils
unerschöpfThat
der
in
auch
er
worin
;
Materie
lich zu seyn scheint.
Die großen Verdienste dieses vortreflichen
Mannes sind zu bekannt , als daß man nöthig
hatte ihm eine Lobrede zu halten ; die großen
aber , die er bereits seit
Schätze von Schriften
und zum Druck begesammelt
vielen Jahren
die einzigen in LHsicherlich
die
stimmt hat , und
, daß man sie
gewiß
verdienen
,
sind
Art
rer
der BiLiebhaber
dem
besonders
,
Publiko
dem
blischen Litteratm - bekannt mache . Die Menge und
derselben machen indessen wohl,
Mannigfaltigkeit
daß man den Wunsch sie alle zum Druck zu
befördern vorjetzt eingestellt ' ftyn kaffen muß.
Ein Theil derselben aber hat mir allzu wichtig geschienen , als daß ich hätte länger Anstand nehzur Beför«
men können den Herrn Verfasser
derrmg
A z

k-LUdigt, von welchem im hebräischen Scanne
ker ' 1 Zahl 'g. S . 156 .) eine Nsch ^ cht z» kn
sen ist, woselbst sich auch viele Gedichts , prsrsaische Aufsätze und AtzhanüLunten: wti . chw.
befinden.

6
derung des Druckes
aufzumuntern . Es besieht
dieser Therl nemlich m einer Sammlung
kri^
risch- philosophischer Erklärungen der hebräischen
Wurzelwörter , dre unserer exegetischen Zeit, , oder
vielmehr unsrer Zeitexegetik , sehr interessant und
folglich dem Liebhaber derselben willkommen seyn
werden .
Ich bat mir
einige Bogen
davon
zum Durchlesen au6 , und fand sie so , daß ich
Tages darauf meinen Freund zu bereden suchte,
vor allem , Hand an diese Arbeit zu legen , erbot auch meine Wenigkeit
Theil an dieser Arbeit zu nehmen ,
cn׳.d sein hebräisches Manuscript ins Deutsche zu übersetzen , so daß sederzeit eine deutsche Uebersetzung mit dem heöraischeu Originale
zugleich herauökomme , und so-wohl Leser die nur einer von bevden Sprachen,
als diejenige die bevder kündig sind , oder einer
durch die andre kündig werden wollen , ihren
Zweck von allen Seiten
finden mögen *) .
Die

* )־liiere Verabredung war , daß ich den Herrn
Wessely treulich zu übersetzen verbunden fey;
hingegen behielt ich mir vor , da wo ichs für
nöchig halten werde , eigens Gedanken und
Anmerfunaen , beyfügeu zu dürfet ! ; auch zur
weilen die erklärten Stellen mit andern Er»
klärungen zu vergleichen. Zn dem Text also,
wird der Leser nur die Uebersetzung der Auft
sähe des Herrn Wessely ( wovon- der erste- den
ich hier als Probe liefre , bereits im gedachten
Sammler ( 2 Jahrg . S 69 . ) abgedruckt und
zu Vergleichen ist,) finden
; die Anmerkungen

Äbsx
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Die
richtige
cheinenden Worte

Bestimmung
der fynonini«
 אורund  מהund der ihnen

entgegengesetzten Worte "[ חשund
 אפלהan
,
und für sich so wohs , als wegen der daraus fol -genden Auslegungen einiger schweren Stellen in
der Bibel , waren meines Erachtens des ersten
Versuches würdig , und ich wage es sie in der
gegenwärtigen
Ankündigung
dem Publiko vorzulegen . Findet diese Arbeit Beyfall , welches
die Anzahl
der Subscvibenten
ausweisen mag,
so werden wir beyderseits mit desto größerm
Eifer bald ans Werk gehen , um der Welt einr
Schrift
zu geben ,
die für das Bibelstudium,
unsres Erachtens , einen ungemeinen Nutzen ver.
spricht , und den angehenden Sprachforscher
vie!er Schwierigkeiten
und Anstrengung
überheben könnte»

Erklärung
der Worte  אורund  נגהund der ihnen
entgegengesetzten Worte

 אורOr( ) ist das zuerst von Gott erfthaffene Licht/ ( lux primjZSMg) , welches
A 4

'

nach

oß« die mit E. bezeichenr sind, und die Stek
len im Texte die in Parenthesen stehen, ßvd
Vsn mix hinzugesetzt
. Euchs !»

8
nach der mosaischen Schöpfungsgeschichte am ersten Schöpfungstage entstanden tst ( 6en . r , z.) ,
und mit welchem die Sonne nur allein unnnttelbar am vierten Schöpfungstage begabt worden , ( Oen. 1, rg.— 19. ) . Da hingegen der
Mond und die übrigen Planeten und Fixsterne
erst dieses Licht durch Vermittlung der Sonne
haben , und eigentlich nur corpora relucentir
sind Dirsts erste Licht also r!nd die Sonne

werden in der heiligen Schrift unter dem^
Morte  ׳ אורwenn es als Subjekt eines
Satzes und in sbioluro steht, verstanden.
Steht es aber mit einem andern Worte in
flatu conftructo , als zum Beyspie!
אור
(Jes . 60, 28 . )  אוד נרJ>( ׳r. 28, 20. ) ; so

ist es nur von diesem  אודabgeleitet, und als

ein Prädikat des mit ihm verbundnen Wortes
anzusthn, bedeutet alsdann das Leuchten , die
leuchtende Eigenschaft
des Körpers von
dem die Rede ist.  אורwäre daher ein ob-

^

jectives,
 נ ^ הNogah
(
) hingegen nur ein subMives Licht, ein leuchtendscheinendes Wesen,
wie der Mond , der zu leuchten scheint; und
gleichwo! sind es nur Lichtstrahlen von der Sonne die auf ihn fallen und zurückprallen
. Ein
Wesen also , das kern eigenkhumliches Licht
har , und doch leuchtet oder nur glanzt, heißt
 ה:  ; נdemnach bedeutet das Wort  בנהin der
heil. Schrift wenn es m abibiuto steht sehr
oft den Mond.

Stellen

Stetten m der Bibel ,

woraus dies sich

beweisen läßt , sind folgende *) :

ויקרא

1) אלהים לאור יום

Gott nannte das

f .)

אור

) 0 eu. ! ,

Tag . Das Licht

bey dem wir die Gegenstände unterscheiden, in
der Zeit wenn die Sonne über unserm Hori-ont ist, und bey uns den Thei! der Zeit macht
Len wir Tag nennen, heißt in der Bibelsprache  ; אורim Gegensätze des  חשך, welches ist
in der Zeit wenn die Sonne unter unserm
Horizont ist, und für uns  לילהNacht macht**) .
r ) Mag folgende Parallelstette den Beweis für unsre Erklärung geben.  אראה אור-  םאVk
הולך

יקר

וירח

יהל

בי

ich je betrachtet  אורin

) 10b . z ! , z6 .) habr
seinen Hellen Strah-

Mond) in seinem prach(
len, und  ירהden
eigen Gang. Da nun hier  אורund  ירחin
Parallelism stehn; so ist erwiesen, daß das erste

. ^sHerr P . Moldenhawer
die Sonne bedeutet
d. S . übersetzt es : Wenn ich sähe der
Az
*)

Sonnen-

Es wird in unserm Werke eine besondere Abe
 יפע, זרח
Handlung über die Worte  * יי,  מאיי,
u . s. w . Vorkommen , worin bestimme werden
folt , bey welcher Gelegenheit , der Hebräer
sich dieser Worte bedient . Anm . dr « Verf.
nach der Analogie des Worts , eint
,
1»  ״ist
des Lichts , wie wir in unsrer
Verneinung
des Lichts und der Farbe»
Theorie
neuern
mmrhmm . E»

IO

* * * * r*u.

Sonnenglanz
und des Mondes
prächtig Walten . E.] Ferner
3) לאור קום רוצח יקטול עד ואבק
ובלילהירד כגנב
) 10b. 24, 14O Beyrn אוד

macht der Mörder sich auf , tödtet den Armen mrd Dürftigen , und bey der Nacht ift
er ein Dieb . D . l. bey Tage fallt er den
schwachen yülflosen Wandrer auf der Landstraße
an , und bey Nacht schleicht er . in die WohnHauser und bestiehlt sie. Hier steht  אורparalle! mit  לילה, und Heist folglich Eag»
Mehrere Beweise sollen in der Folge erHellen, wenn wir das Wort  נגהerst bestimmt
haben werden , wozu wir denn jetzt schreiten.
Wir haben bereits oben gesagt das נגה
 ׳ein sudjeckives Licht bedeutet , und daher allen
Wesen , die empfänglich sind Lichtstrahlen aufzunehmen , und sie unserm ) Luge als ein ihnen
cigenthümliches Licht darzustellen , als da ist,
der Mondschein , der Sternenglanz , das Blitzen
der Edelsteine , und alle phosphorische Körper,,
in der Bibelsprache , die Eigenschaft des  נגהbeygelegt wird ; Dahingegen Las Wort  נגה, wenn
es in abfoluto sieht oder sonst nnt keinem
Worte in seiner Periode zu konstrmrcn ist, immer den Mo -ud bedeutet.
Aus

Aus folgenden Parassclstellen ist zu sehn
wie das Wort  ח. תdem Worte  אורals Syno»
nimparallelism
1)

entgegen steht:

לאור * ומם

השמש

שיד

לד

יהי

לא

 ולנגה הירח לא יאיר לךJes( . 60 ,  י9 .) Die
Sonne soll yir des Tages nicht mehr zu dermm  אורdienen , und der Mond dem בנה
nicht seyn, dich zu beleuchten. Das Tonnen*
Licht Heist also  אורund der Mondschein • נגה
8 ) בצאתו וירח לא י ג י הי אורו

השמש

חשך

(Jes . ?3/ JO•) Um die Sonne ist es finster bei) ihrem Aufgehn, und der Mond wird
das Licht ( nemlich das Sonnenlicht ) nicht
scheinen lassen**) . Hieraus ist. Deutlich erwiesen daß . תרnur von einem subjeetiven Lichte
gesagt werden kann.
z)  ר ב.שמש וירח קדרו וכבבים אספו ו ו
(Joel 2,30 . und 4, is . ) Sonne und Mond
wer*) Zch nenne &ie& Art von Wortfügung mir
Eowlh, Herder » und andern , Gvnonimparalltt
lism , da aber unser Vorhaben eigentlich ist,
zu zeigen daß es in der hebr. Sprache keine
völlig gleichbedeutende Worte giebt;  ׳so ver<
stehe ich darunter die Fügung der Worte dis
fynonim zu seyn scheinen, aber durch gewisse
Verhältnisse von einander unterschieden sind. E.
**) Das

Verbum

כגיל

in

biph . u11& das

Wort

*רר

mit dem Suffixo  יpron . mafe . zeiget daß vost
dem eigentlichen Sonnenlicht die Rede Lst^
 שמשist irn Hebr , Mn . com .
E«

12
tverdm finster, und der Sternen Glanz verschwindet. Im Verhältnis der Sonne und des
Mondes und des Einflußes ihres Leuchten auf
uns , wird hier von dem Glanzen der Sterne

N.U gesagt.

4.) Eine Stelle die den Schristserklärern
gemacht, und doch bis jetzt,
meines WißrnS, keinen rechten Aufschluß hat,
ist, ונגה באור תהיה קמים בדדו לוHab
(
. z,
4. ) *) - Wird aber mit uns angenommen.
Laß  נגהin ÜLtÄ adsotmo den Mond , so wie
 אורdle Sdnne bedeutet; so hoffen wir diese
Schwieviele Scbwierigkeit

*j

Um dem Leser einigermaßen von der Schivitt
rigkeir dieser Stelle einen Beweis zu geben,
führe ich hier alte und neuere Übersetzungen an.

Die LXX^

(psyycs■0cvr8 a*s( ־ficos
•' e^ccc

%e(:ctT0c, sv %s^clv o&vrb c.&
Die Vulgäre: Splwidor ejus ut Jux erit eor«

nua m manibns ejus &c.

Deyde haben *י- ביund  בידייgelesen, und gleich!
wohl finden wir keinen Sinn darinnen.
Der Araber und der Syrer laßen diese Stelle,
ft voll von Licht sie an. und für sich auch ist,
in tiefer Dunkelheit, sie übersetzen den Text
nur wörtlich. E>. Luther hält diesen Vers,
eben wie die Akten, auf den vorigen beziehend,
und übersetzt
: Sein Glanz (Gottes nemlich)
rvav rme Licht; Glänzen greng von feinen
Händen u. f. w. Von den neuesten Schrift»
austegern, die ich darüber zu Rath gezogen,
ist mir ebenfals nichts hinlängliches gesagt

worden. T.
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*כ

Der Prophet , der
zu heben .
Schwierigkeit
in die zuvorhin von der Erscheinung Gottes
künftigen Zeiten redet , geht jetzt zur Beschreiwelche Gott in der
bung der großen Wunder
Natur entstehn laßen wird , und die er von je,
aus göttlicher Weisheit , der Zukunft aufbehalten hat , über.
erinnere sich nur was der Prophet
Man
Zeit spricht:
von dieser zukünftigen
Jesaias
60 . 27 .)
 והיה אורJes(
הלבנה כאור החמה

Des Mondes Licht wird wie der Sonnen
Ltcht ftyn. Das nemliche sagt auch hier Habakuk;
Der Mond wird wie die Sonne תהיה
schn,
aus sich
Die ihre Strahlen
^
selbst hat .

כאור

לנגה

 לוWB

V  ׳: ״O
'

d . h. der Mond wird in dieser Zeit auch Strahlen aus
seinem eignen Lichte haben , mithin nickt mehr
נגה

_0

sondern

אור

wie

die Sonne

seyn * ) .

*) Dennoch aber wird in Ansehung der Größe ihr
rer Masse , und der Stärke ihrer Lichtstrahlen
stets ihren Vorzug so wie jetzt der
die Sonne
Anm . des Vers.
hauplen .
weiß
sagt ,
hier
Autor
mein
(Was
zu belegen . Indessen
ich nicht mit Gründen
hoffe ich , daß er in der Folge einst weitläuft
tiqer hierüber sich auslassen , und seine Gedanr
zu
ken , die einen Anstrich von Schwärmerey
haben scheinen , nebst feinen Gründen zur Prür
Erachtens ist
Meines
fung dargeben wird .
einer
alles nur eine allegorische Beschreibung
künftigen allgemeinen Aufklärung , wovon be-y
einer

I
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7) • שמש ירח ינמד זבלה ל א ו ר חציך
 יתלבו לנגה ברק הניתךHab
(
. 3 , n .) Er
blieb )reim bey @ onn ^ und Mondzcit tu seiner ( h^ li.qcn) Wohnung ; beym Sonnenlicht
fuhren deine Pfeil ׳/ , beym Mondenschein das
Blitzer; deiner Sperre *) . Der Gang des
gcm-

*)

einer andern Gelegenheit
ein mehreres . E)
Diejerwegen
sagt Iefaias auch nicht < ה: וה־ה הלבנה בזז
Der
m 0  ״t) wird
seyrr
wie
die
Sonue,
sondern
 אור הלבנהdes
Mondes
Li ch t  נאור ההנ? הwiederSonnenLicht.
Das erstere welches jetzt nur  נגהheißt , wird
Ln der Zukunft ה,?? heißen , weil es ein eigenthümlrches Licht haben wird , wie eS hier der
Prophet
Habakuk verkündiget . In wie weit
diese Auslegung mit dem neuern System , von
der Mehrheit
der Welten
für lebenden Ger
schöpfe , sich vertragt
werde ich meine Muthk
maßunq bey Erklärung der Worte iw und מאגי
zur Prüfung
mittheilen ; da bepde , meines
Erachtens , gut neben einander bestehn können.
Anm . des Derf.
In
der Übersetzung
dieses Verses kann ich mit
meinem Autor nicht übereiustimmen . Ich habe
das Buch Habakuk überhaupt ganz ans einem
andern Gesichtspunkt gelesen , und der Zusam«
menhang des Ganzen sowohl , als andere Grüm
de , die ich aber hier aus Mangel an Raum
übergehen muß , laßt mich hier ganz was anr
ders finden . Ich begnüge mich hier bloß die
Uebersetzung dieses einzeln Verses beyzufügen,
der Leser , welcher über das ganhe mit mir
gleicher Meynung
ist , wird schon rvißen es
mit jenem zusammen zu reimen.

Die

ganzen Kapitels ist folgender Weift : עמד רמדד
 ארץibid
( . 3, 6.) Cr (Gott) stellte sich und
maaß die Welt , d. h. er richtete jedes Land
und bestrafte die Böftwichter . Hierauf folget
vom sechsten Verse bis zum eiisten die Befchreibung dvr Zücsssigunqsstrafe, und endigt mit diesem Verse : Er blieb stehen u. s. w . , d. i.
unaufhörlich bey Tag und bey Nacht folgten
die Zerstörungen eine auf die andere *) .
Da
Die Sonne ,

der Mond,
«gedes siebt still imK ׳eise;
Beym Lichte de!ner Pfeile

wandeln sie,

ירח
ב^ ד: עניד,
— —
לאור היציך יהלבו

Beym blitzmdenGlarij bei- —

 בררן7ו.לבו
ner Sperre.
D . j. Sonnenlicht und Mondschein wird entr
-ehrlich seyn, beym bloßen Glanz der Waffen
wird man wandeln können. Eine poetische
Beschreibung eines ungemein starken Gefechts.
Man sieht hier aber aus dem Parallelism , den
Beweis für die Erklärungen von  אויund  • מהE.
») Das Verbum nvp wird gemeinhin gebraucht wenn
von Gott als vom Richter die Rede ist.
נצב לריב ה" ועומד לדין עמיםJes
(
Z, 1Z. ) . DaS
Wort
bedeutet die heilige Wohnung Gottes.
(Meines Erachtens , überhaupt einen Stand;
ort , und was per analogiam sich daher deril
Viren läßt ; dennoch erwarte ich bierüber vom
Herrn Verfasser ein völliges Auskommen E .)
Das  הHst keinen punctum mapik . sondern
ist nur ein p!eonasmu8 der die Bedeutung im
geringsten nicht verändert . Da ferner das 1
conjunctionis zwischen  שמשund  ירהfehlt und
nicht  שמש וירהsteht , läßt sich - er Vers so kom
struiren;

. עמד

vS
#

*

*

Da nun  אורursprünglich entweder die
Sonne selbst oder die Zeit in der sie
leuchtet bedeutet ; ( wie Gen. 1, z .) so Heist
die Morgendämmerung wohl auch  אור, erfodert
*(
aber immer den Zusah des Wortes  בקרS.
1. Sam ! 4, 7 . und 2s , 27. 2. Reg. 7,9.
u . a. m.)  אורschlechtweg kau sie nicht heißen
weil in dwser Zeit die Sonne noch unter dem
Horizont ist, und ihre Strahlen nur durch die
Brechung in den Wolcken einigermaßen leuchten. Eben so verhalt es sich mit dem Sonnenlicht bey trübem Wetter , ihre Strahlen werden alsdenn durch die Wolcken gebrochen und
kommen auf diese Weise zu uns. Da nun in
solchen Fallen die Sonnenstrahlen nicht unmitteibar zu uns kommen, können wir diese Art
von Beleuchtung mit Recht  נגהnennen , welches auch David in dem achtzehnten Psalm '
(Vers 12.) g-'than, wenn er sagt : ישת חשך

l^ vFinsterniß

macht er

zu

seiner

Hülle, u. s. w.

 אש. ה נגדו עביו עברו ברד וגחלי. ם נ ו: (V ! ; .)

g-genüber fahren Hagel
Aus dem Lichtglanz
. Er nennt das Licht was
und Feuerkohlen
durch die dicke Wolcken brechen muß ehe wir
es empfinden ^ ׳נגה
{
, זבלהfei.

,עמד ( ה׳

לאור שמש חיציך יהלכו
לנגה ירה ברק חניתך׳׳
. - es Vers.
 יAnm
"

Im Nachträge
zu seinem fürtreflichenSiegeslied , spricht David von zwey verschiedenen
Arten der Morgendämmrung
und braucht sie
als Bilder zweyer Regierungen . Diejenige Regierung , die erst durch Beschwerden und Mühseligkeit empor kömmt , vergleicht er einem trüden Tage , an dem das Licht nach einem noch
trübem . Morgen
allmählich .durch die Wolken
hervorbricht . Was unter dieser Regierung
gedeihet ist dem Aufkommen des Gewächses ahnlich , das bey solchem trüben regnichtem Wetter
nach und nach aus der Erde keimt . Diejenige
Regiemng
aber die durch göttliche Hand geleitet , und ohne alle menschliche Bemühung
gleich den höchsten Grad der Vollkommenheit
erreicht , vergleicht er einem heitern Morgen auf
welchen ein noch heiterer Tag folgt . Da Gott nun
ihm die Versicherung gegeben , daß sein Königreich von der zweyten Art seyn sollte ; so singt
er in der Empfindung
dieser Güte Gottes *) :
B
*
Der

*) Diese Stelle ist im 2 B . Samuelis 23, 4. um
sich von ihrer Schwierigkeit zu überzeugen
, dürft
te man nur die Anmerkung des Herrn R. Mn
chaelis nachschlagen
. (I . D . Michaelis Uebers.
d. a. T. Anm. für Ungel. Th . 5 Anm S . 188•
u. f. f.) Herr P . Trendelenburg beschenkte mich
bey meinem Aufenthalt in Danzig mit einer
kleinen Schrift über dieses Kapitel , betitelt,
commentstio in verba noviffima Davidis 2
Sam. XXlll, 17
 ־. auctore J * G. Trendelenbürg . Goet . 1779. Der er eine deutsche Ueb§r»
fetzung angehengt hat.
Der

*

Der

Geist Gottes
mir.

spricht in
meiner

Wort ist auf
Zunge;

Sein

Gott

Israels
Zu mir

sagte.
Fels:

sprach Israels
schütz;

muß

Der

Menschen Regent
gerecht seyn

Der

Regent muß
Menschen
haben.
Gottesfurcht

Gleich einer Morgenröthe,nach
welcher die Sonne

stra-hlt.

Morgen

Einem

unbewölkten

(Durch

Lichtschimmer , durch
Regen

Heben

sich Gewächse

Erde)

aus

der

רוח ה׳ דבר בי
ומלתו על לשוני
אמר אלתי * שראל
לי דבר צור ישראל
מושל באדם צדיק
מושל יראת אלהים
וכאור
בקר יזרח
)* שמש
בקד לא עבות
(מגנה ממטר
)דשא מארץ
כי

Der vielen kühnen Conjekiuren wegen , die
darin sind , kann ich ihr nrcht gänzlich öeppflichr
ten , so annehmlich es der geschmackvolle und ge,
lehrte Herr Verfasser auch zu machen gewußt.
E.
des vorhergehenden
*) wnv  יזרהist hier ein epitketou
 וכאור בקרund Nicht wie viele Exegeten wollen.
sey und demnach
Daß  יזוהdas blosse futurum
an
der Vers übersetzt werden müßte : wie
Sonne
die
wird
einen ! Morgen
dies wäre wider das Genie
denn
scheinen;
nicht scheint so
der Sprache , weil di - Sonne
E.
' lange die Zeit noch  אור ניקרh - ißt .

רוח ה׳

j Hs
«

ber verhält

 \ ומלתו וHaus
אפראל
לי רנד

j
j

Denn

* Ss

mein
M ביתיp&2
'ל

Gott
,

einen ewige » Bund
verlieh er mir,

1Mir
I

I

sich nicht

mir

allem versehen ,
während,

immer

אל

לי

ושמורה

Laß mein Völliges Heil , חפץ
Völliger

Wunsch,

0 עול□ ש
בכל
וכל

Nicht allmählich hervor,
 (\ מושל יוkeimt
*).
B

וכאור
!ש
|

*)
 \ בקר לאtreu
[ (מגנה נ

*דשאמ

t
׳

כי

M , dir
seypfilchl
r und gr>

!wußt.
E.

gehenden
, ,vollen,
demnach
Vie an
Sonne
«S Genie
scheintso

Da

ברית

ישעי

- י ^ מיה

 י2

ערוכה
בי כל

בי אל

%Wir

ich einmahl verbunden bin meinem Original
zu hleibeu und Herr Wessely mir
bersetzung obiger Verse mir seinem hebräischen
Aufsatze zugleich gegeben ; so habe ich sie mei<
nein deutschen Texte , so wie sie da ist , einvev»
leibt . Um dem Leser aber , der nicht Sen ganzen
Sinn und Zusammenhang darin finden möchte,
«ine deutlichere Erklärung
zu geben , setze ich
Liese Verse in der Art wie ich sie , nach Herrn
Wessly 's Auslegung , verdeutsche , hier unten,
in den Orr der mir für weine eigene Gedanken
vorn Herrn Verfasser angewiesen worden , hm»
Der Geist Gottes redet in mir.
Sein Wort ist auf meiner Zunge,
Israels Gott verheißt.
Mir sagt Israels Gott e-s zu ;
Mir dem frommen Beherrscher der Menschen,
Mir der Menschenbeherrscher in Gottesfurcht:
Dem Morgenanbruch eines heitern Tages gleich;
(Nicht jenem trüben dickbewvlkten Morgen,
Wo bald Regen , bald Lichtschimmer,

dieU-,

ALmähr
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Wir kommen nun zur Erklärung der beyden Worte  חשךund  אפלה, die den beyden
erstem entgegen gesetzt werden , wodurch wir
noch Gelegenheit haben werden , die übrigen
Stellen , wo das Wort  נגהim figürlichen Verstände genommen wird , deutlich erklären zu
können.

I MW

j urM

i

an

ti

?telschr

nch z

©•״vif

dres1

milch

) heißt eigentlich der
(
 חשךchoschech
Tages , bey dem die
natürlichen
unsres
Theil
ist, so wie jene
Horizont
dem
unter
Sonne
dem Horizont
über
Sonne
die
Zeit bey der
(Gen r, s . )
es
heißt
Daher
ist  אורheißt .
 ולחשך קרא לילהdas ■ חשךnannte er Nacht.
Wir mögen nun den Hellesten Mondschein haben , oder alles um uns her mit künstlichem
Lichte erleuchten, so bleibt dennoch die Zeit in
welcher wir kein Sonnenlicht haben , für uns
laßt sich erklären^
*).
immer  חשךHieraus
warAllmählich Gewächs aus der Erde hebt;
Nein , so steht mein Haus nicht mit dem Herrn ;)
So mein ganzes Heil , all mein Begehr,
Dorherbestimmt immerwährend sich gleich zu
bleiben;
Nicht nach und nach soll es hervorkeimen.
Zch hoffe nächstens Gelegenheit zu haben über
verschiedene Fragmente in der Bibel ein weit,
läufigeres sagen zu können, wo ich denn einige
weggetassene Erläuterungen nachzuhvlen gedenke:
E.

*) Man

siehe

oben S , 9. Anm. **) .

E.

;n
Zan

§
m!

אור1!

Hans
rt

und

dt
fji
אפלה
Orte fi
Die ei
ist ein
vilch al
,licht al
An si
Mind
ל'׳ו5 אי
pen«
׳אפלה
I«, ei
als

nie
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warum es weiter unten (Vers 18♦) heißt: Gott
machte zwey grosse Lichter u. s. w. setzte sie
an die 9 $C|le des Himmels u. s. w. zu unterscheiden zwischen  אורund  חשךwelches
;
nicht zu verstehen wäre , wenn wir nicht mit
Gewißheit
voraussetzeu könnten ; daß kein andres Licht das "[ רשverscheucht
als das Sonnenlicht , und daher der Helleste Mondschein sich
ganz wohl mit dem  חשךzugleich vertragt.
Dieserwegen kann  חשךnur dem  אורentgegen gesetzt werden , nie aber dem  גגה, weil
 אורund
 חשךnie
zu gleicher Zeit an eben
demselben Orte seyn können ; wohl aber סשך
und  נגה, ' wie der oben erklärte Vers ( Pjalm
!8 -) beweißt.
!"!אפל
(
Aphela
) kann sowohl dem אור
als dem  חשךentgegen
gesetzt werden ; denn
nie kann weder  אורmit אפלה
noch  גגחmit

אפלה

zu gleicher Zeit an eben und demselben

Orte für ein und dasselbe Subject statt
Die eigentliche Bedeutung
des Worts

finden.
אפלה

ist eine Art von Finsterniß die mehr subjektivisch als objektivisch ist , und die durch kein
glicht abgewendet werden kann . Darum bedient
man sich zur Beschreibung
des Zustandes eines
Blinden diesesWortes: ממשש כאשר ימשש
והיית

 חיבור באפלהDeut
(
. 28, 29 Du wirst tappen am Mittage wie ein blinder tappt in
 • אפלהDie Erklärung dieses Worts ist daher, eine undurchdringliche Finsterniß in welB

z

eher

cher dke Gegenstände , auch vermittelst des
heüesten Lichtes, nicht gesehen werden können *)
G

G

G

Wir fuhren hier einige Stellen an wo.
dem "NX entgegriiqeseßt steht ( )ob. 2, 2s.
•
klaren . z, 2.) n חשךר
? , 8.)
(
*V  כי אשב ב ח ש ך ה׳ א ו דMicha
und viele andere mehr wo das  אה״dem זזשך
 ׳nie aber findet sich  חשךrai f
entgegengesetzt ist5
 מהeinander entgegengesetzt.
, wel אפ ^יaber wird dem  נגהentgegengesetzt
ist
sehn
zu
Parallelstellen
folgenden
aus
cheS
bestiMdeutlicher
Erklärung
unsre
zugleich
die
men mögen.
נקוה ליאור והנה חשך לנג־והות באפלות נהלך
fjjef .  ז9 , 9 .) Wir erwarteten  אור, und
auf  נגוהות,
;
siehe da , es ist  חשךhasten
wandeln aber in  אפלות. **)
Wenn
*) Im deutschen möchten wir dafür kein passernderS
Wort finden als etwa Gtockfinfterniß,
wsll stock , nach der Äteynung einiger grossen
Sprachforscher das Zeichen der Intenlion ist.
E.
bezieht sich auf Seyde Glieder
• *) Das Wsrbüm
ftatu abfoluto
des VerseS. Da nun אריי,an
und n- n die
wie hier , nm das Sonnenlicht

2Z
Werm eben dieser Prophet von den verschiedenen Graden der Erleuchtung im Verhaltniß mit den Graden der Finstermß spricht,
sagt er:
דייכם
; ( , ההולכים בחשך ראו אוד נמל
יושבי
בארץ
צ
ל
מ
ו
ת
א
ו
ר נ נ ה עיניהם

(ibid. 9, 1. ) Das Volk das im Fmstern wandelt, sähe grosses Licht, über
die Bewohner des Landes des Todes. NachGra-schatten glänzt Lichtschimmer
den wird Licht verbreitet werden, so daß diejemgen die in  חשךwandeln  אודhaben werhier
(
den, die welche aber in  צלסותwelches
in der Stelle von  אפלsteht und von dem wir
noch Gelegenheit haben werden zu reden,)
wohnen, können nur ein  נגהhaben *).

_$

5_4_

2)

kann , so stehen
desselben Bedeuten
uegation
das sowohl
beyde im fingulari ;  נגהhingegen
durch verschiedene Mittel uno in ver,
wie
schiedenen Graden entstehn kann , stehn beydst
im pluraji . Anm . des Vers.
•) Meines Erachtens ist diese Stelle eine allegorische
Beschreibung der Aufklärung . Allmählich Wird
sich das Menschengeschlecht im ganzen seiner
Vollkommenheit nähern . Diejenigen die es so
weit gebracht haben daß ihnen nur das Haupt,
licht fehlt und folglich in  השדwandekn . werden
 ׳haben ;, dis
gar bald erleuchtet werden und
aber noch in tiefem Dunkel leben - und noch völwerden anfänglich nur von
lig in ™»1? צtappen
Hs,
werden urw nur
beschienen
Lichte
jenem
E.
. - en,

r ) ואפל ולא
הלא חשך יום ה׳ ולא אור
 נגה לוAmos
(
 ז, 20 .) Der Gerichtstag Gottes ist  חשך, nicht  אור.  אפלist er,
'

nicht • נגה
mit חשך

Hier steht also wiederum ארו־

und  נגהmit  אפלparallel.

Da nun  אה״das

Helleste Licht was vor-

Händen ist bedeutet,  אפלim Gegentheil die
tiefste Finsterniß ist ; so bedient Hiob sich dieser beydcn Worte zur Vergleichung der äuffersten Grenzen von Glück undUnglück , und
sagt daher:
3) לאור

ואיחלה

ויבא ר ע

קויתי

כי ט ו ב

אפל

 ויבאJob
( . ZO, 26.) Glück hofte
ich und Unglück kam ; ich harrete des Liehtes und dicke Finsierniß erschien. Das
 אוחmit dem  אפלist w dem nemlichen Verhältniß wie  טובund  רעgegeneinander sind.
4 ) Jesaias verheißt seinem Volke , daß es,
wenn es seine Sitten verbessern wird , aus
seiner äußerst traurigen Lage in den glanzendsten Zustand erhoben werden soll; und sagt:
כצהרים

ואפלתך

אורך

בחשך

וזרח

(Jes . 510
 ׳8; .). In dem  חשךwird dein
 אודdir aufgehn , und deine Stockfinster-
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sterniß wird Helle werden wie der Mittag.
, Dein Glück wird nicht allmählich nach Grade steigen, daß etwa dein  אפלerst in חשך

übergienge , dann in  ה. מund dann erst אור
würde ; sondern sogleich vom  אפלsoll es אור
werden.
5צהרים (׳
באפל יהלך מקטב ישוד
*; מדבר
(Ps . 91 , 10. Wenn die Pest im Swckfin-

stern gehet, wenn am Hellen Mittage
Seuche wütet. Hier stehn wiederum אפל
mit  צהריםim antithetischen Parallelism als
die beyden auffersten Extremen.

Wir erklären nach unsrem vorhergesagten
noch folgende Stellen in der Bibel die ohne unsre
VerausseHung nicht einzuleuchten scheinen.
Die neunte Plage der Aegyptier war nicht
von der Beschaffenheit der bloffen nächtlichen Finsterniß , sondern eine stockdicke Finstemiß ; daher
heißt sie nicht  חשךschlechtweg, sondern  חשך אפלה.
Schon aus dem Gebrauch des Worts  יהיes

werde , es entstehe ,

dessen sich die

Schrift

hier bedient , ist zu sehen, daß hier nicht von der
gemeinen Finsierniß , die nur eine Negation des
Sonnenlichts ist , die Rede sey; sondern von
einer ganz besondern Art Finsterniß , bey der
die Augen gleichsam wie von einem Staar beB 5
fallen

»
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t

t
i

fallen sind *).

In

dem darauf folgenden Vers

heißt es darum ויהי השך אפלה בכל ארץ מצדיפ
(Exod . 10 , 2.) d. i. es war Ln ganz Aegypren eine
Stockfinsterniß , bey der weder das Tageslicht noch
andere Lichter helfen konnten ; die Israeliten hingegen die dieser harten Strafe nicht ausgeseßt waren , konnten, nach Bezeugung der heiligen Schrrft,
alles sehen ; במושבותם

(ihid. 2Z. )

ישראל היה אור

ולבל בני

:

w« S
g#

her

השן
 ־De־
;

in

ti

auc

j #s

Die Kinder Israels aber hatten

* 41 '

 אורin ihren Wohnungen. D . u in den Wohnungen der Aegyptier ; daß selbst da wo die Ae-

,

gyptier in אפלה
 אורwar **).

; w

saßen ,

für

die Israeliten

«ich

der1

He
m

Diese sonderbare Finsterniß sucht der
Psalmist durch die Worte  שלה חשך ויחשיךPf.
(
1os f 28 . ) auszudrücken .

Er

sandte

FlNM 'niß

Md verfinsterte . Da die natürliche nach.ticheFinsterniß nur die Verneinung des Tageblichts .st ; so
kann von ihr nicht gesagt werden er sandLe fie.
Man siehet hieraus daß der Dichter aus jtne Art
von
*) In meinem <£ 0 mm ent ar über das 2* ud7
der Weisheit
(Kap . 17, v. 4 . bis 20 .) habe ich hierüber ausführlich gehandelt.
Anm . des Derf.
**) Es maa vielleicht manchem zu gezwungen schert
nen , dag der Herr Verf . das
auf die
Wohnrmaen der Aegyprier zieht . es sind aber
gute Gründe dafür die ich in das Wer ? selbst
einrücken werde.
E,

s

D

׳

ha

i

de

j

sc
Ve

i

(«>

1 ^
׳

de

* «» ׳-  • * ׳-

*\ »ך

-

*׳/

von Finsterniß zielt. In der Nacht als die Aegyptier die Israeliten am rsthen Meere verfolgten
daher Heist es
herrschte diese Fmsterniß ,
. ! 4, 20 . ) mit dem ,ך
(
 דהי הענן וחחשךExod
Üemonftrativo

, das Bewuste

dessen

חשך

sie

schon

in ihrem lande zu leiden hatten . Eben so wird
auch tu einer anderen Stelle hiervon geredet, und
(
gesagt :  ים-» 2  רעים מאפל^ ביניכם ובי? רJos.
24 ; ? .) Er setzte eine dicke Finsterniß zwischen
. Es war dieses wohl in
euch und den Aegyptern
der natürlichen Nachtzeit ( ) חשך, die Israeliten
sahen vermöge der Feunsaule ; den Aegyptern aber
half weder dieses noch irgend ein anderes licht well
um

sie

her alles in tiefem  א© לwar.

Als Hiob die Nacht , in der er gezeugt worden, verfluchte, rieferauö ^ O הלילה החרא ♦קחהו א

Dieser Nacht — ל2  אreiffe

sie

fort! d. h. sie sey

keiner andern Nacht gleich die nur  חשךist , sondem sie sey so, daß kein licht ihre Dunkelheit verscheuchen könne ; im Parallel des vorhergehenden
 היום ההוא יחיd . t. der Geburtstag
Verses חשך

sey nicht wie andere Tage  אוח, sondern  חשך,
die Zeugungsnacht hingegen sey nicht  חשךsondern  אפל.
In eben diesem Buche wird der Tod für den
Gottlosen als eine Reise nach einem düstern Lande
beschne-

/

* רO
«* ס

,Fs MM

beschrieben: צלמות ולא

W,»WW

אפל

כמו

ארץ ע \ פתח

 סדרים ותפ? נ כסו אפלJob
( . 10,22 .) Ein Land
dessen Morgenröthe dem  אפרgleich ist , lauter
verworrene Todesschatten , sein hellestes Licht ist
wie )* אפל. Man sieht hier, daß mit dem אפל

der Begrif
den wird.

einer unAemeinen Finstermß verbun-

Ferner קץ שם] לחושך ולכל תכלית הוא חוקר
 אבן אפל וצלמותibid
(
. 28 , z .) Der Finstermß sichre er ein Ziel , alle Grenzen erforscht er;
den ׳Stein der Stoekfinstermß und des Todesschattens **) . Es erhellt hieraus daß  ^ אפלwelches mit  צלמותgleich ist , die äußerste Grenze
von  חשךausmacht.
בה

•) Herr P . Moldenhaver überseht diese Stelle : Ins
Land der dichten Dunkelheit
, das
Landder
düstern schwarzen
vlacht.
Ln das kein Strahl
sich senkt , wo
wie die Mitternacht
der Mittag
starrt . Ich möchte auch das Wort
lieber
von  צ^טcnm augmente m , a\i von  צלund מית
herleiten. Im Aethiopischen heißt »« צל׳Za 11•
ms , tenebris obductus fuit , nigrum reddidit.
E.
**) Das Wort p« das vom Autor wöttlich durch
Stein
überseht ist, steht wohl hier figürlich tn
der Stelle von Ort oder Zeit, wie es denn
im Arabischen auch zuweilen xrimnm tempus
rei heißt.
E.
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.ונפלו בד

In אפלה

ירהו

באפלה

(
Jerem

. 2z , ! 2 . )

werden sie verflossen , und fallen da-

hin .  אפלהist der Grad von Fmsterniß in der
man völlig verstoßen ist , weil kein Licht es nicht
so Heist es auch
Eben
verscheuchen kann .

(
 ואפלה מנודוזJes

. 8,22 .) *).

Der König Salomon beschreibet die Voranderungen .der Dunkelheit nach der Reihe , wenn
spricht : בנשף בעדב יום
er von der Verführung

( באישון לילה ואפלהkrov . 7 , 9 . ) In der
Dämmrung , am Abend , in spätes Nacht , in
In allen diesen Zeitpunkten
tiefer Fmsterniß .
tristste , die ihn zu verführen sucht , Gelegenheit
ihn aufzulauren und anzureden.
Auch könnte man dieses für eine allegorische
und einschleiBeschreibung des Seelenzustandes
chen-

*)

Herr Wessely läßt diese Stelle , in seinem Mm
nuscript, ohne Erklärung, und ich muß gestehen,
daß ich nicht angeben kann, was er mir seinem
Eben so heißt es eigentlich beweisen will,
vielleicht wird er, im Werke selbst bey Erklärung
beS rsdieis  'גדהGelegenheit nehmen mehr hierHerr 'P . Roppe, der אפלה
über zu reden.
gen. foem. mit den Adject.  מנרהgen . tnafc.
nicht zusammen reimen kann, murhmaßt, eS
wäre zu lejen  אפל המנדהmit dem n demonftr.
und sey eure Anspielung auf die stockdicke ägypi
tische Finsterniß. (Anm. zu Lowth ’s Jef.) .
E.

chenden Verderbens
des Jünglings , der von seiner Leidenschaft hingerissen wird , ansehn ; anfang!ich ist es nur dunkel bey ihm , bis er allmählich
tiefer Ln das Laster tritt und zuletzt in eine unbe»
schreiblich ^sthwarze Finsterniß versinkt . In dieser
Art redet ^ alomon öfters von dem Seelenzustande,
wovon weiter unten mehrere Beweise.

*

4* »

Es wird dem Leser hoffentlich nichtunangenehm
seyn, hier noch einige Stellen worinnen die Worte
. אפלה
, נגה
, חשך
. אור
, לילה
, יום
im figürlichen Verstände Vorkommen , erklärt zu
finden ; von denen wir viele für das Hauptwerk
zurück lassen .
Das zeitliche Leben , in welchem
man so vielem Leiden und Drangsale
unterworfen
ist , wird in der heil . Schrift  לילהund  חשךgenannti
Unsre Seele die uns in dieser Nacht
leuchtet und in den rechten Weg Leitet heißt  גרein

Licht , eine Lampe . נשמת אדם

אלהים

 ברProv.
(

20, 27.) Des Menschen Seele ist ein göttliches Licht.

Ein Licht durch das wir Tugend und

Laster entscheiden .
Der himmlische Strahl
der
uns aufgeht , wenn wir uns um Tugend und Weisheit bestreben , heißt  גגהdaher
;
sagt Eiiphas
zum Hiob : Wenn du in dich gehn , deine Fehler
zu verbessern suchen und Gott um Hülse flehen
wirst ; so wird er dir beystehn דרכיך גגה אור

דגל

(Job.

(Job . 22 , 28 .) und über deine Wege wird Licht
wirst erleuchtet werden, und
innere Ruhe und Seclenvergnügen haben, teo
sagt auch der Psalmist : כי אתה תאיר■ נרי יי
* ז<?) אלהי יגיה השבי8/ 29 .) Denn du erleuch, der Herr macht meine Fmtest meine Leuchte
. Die Erleuchtung der Seele (wclsterniß Helle
che hier unter  גרverstanden wird ) durch Gott,
macht das  חישךdas sie hinderte , zu )* נגה.

glänzen. D . h. du

Da nun dieses himmlische  נגהdem natür) verglichen ist , so wird auch
(
lichen  נגהMonde
der Zustand der Seele in welchem sie ist wenn Leidenschaften sie vom Wege der Tugend abtrünnig
zu machen anfangen ,  השךgenannt , wie das na-

türliche  השךdas da entsteht wenn der Mond durch
Gewölk verdeckt wird. Zu solcher Zeit muß der
Mensch durch Gedanken an Gott seine Leidenschaften zu überwinden suchen, sonst möchte er ins Laster verfallen ; welches sich aber ganz anders verhält bey denjenigen die schon das himmlische אור
beleuchtet; diese sind in einem Grade wo sie der
Leidenschaft trotzen können. Hierauf gründen sich
folgen*)

So

redet Jesaias von dem noch unerleuchterer,
Menschen den er aufmuntert fest auf Gott zu
vertrauen , UNd sagt : מי ירכם ירא יי שומע לקיל
קררו אשרדו ?* ך השכים ואין נגה לו ירטה ביי וישען כאלה״ו
Zef . 50/ 5° • Wer tst unter euch der Gott furch/
tet , der gehorche der Stimme seines Knechtä:
wer da wandelt rm Dunkel ohn  נגה, der traue
aufGott,stütze sich auf seinenHerrn . Anm.öesVerf.
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folgende
יושר

Stellen

במעגלי

in den Sprüchen
הדרכתיך

הוריתיך

Salomonis:
הבמה

בדרך

(4 , 11. ) Ich leitete dich in den Weg der
Weisheit , ließ die graden Stege dich betreten ü. s. w. Glaube aber nicht daß du jetzt bereits
keiner Selbstüberwindung

mehr bedarfst ; sondern

 החזק במוסר אל תרףv ( . iz .) beharre fest an
Züchtigung^) ;

der

Denn

..

ואורי

הולך

נגה

כאור

צדיקים

וארח

. עד נבון היוםibid
( . 18.) Der Pfad der Gerechten ist wie  אור נגהdas
(
Mondenlicht) das
fsrt leuchtetbis am Hellen Tage . D . h. durch
Selbstüberwindung
und beständiges Bestreben um
Tugend , wird der Gerechten Pfad so wie das
Mondenlicht , welches zur Zeit des vollen Mondes
Helle leuchtet bis am vollen Tage ; bis ^namlich
ihm das würkliche  אורaufgeht
welches in Ewigkeit fortdauert.
Geht der Fromme und Weife bey seinem נר
und  נגה, so geht der welcher den Weg der Weisheit verfehlt und  כסילHeist in  חשךDaher
.
sagt
Salomo

( Lecles . 2 , ! 4 . ) הולך

בחשך

והכסיל

Der Unweise wandelt im Finstern.

Dieser

kann aber durch Belehrung

wieherum

der Vernunft

*) • Ich werde in der Folge beweisen , daß  מוסרZucht,
Kajteyung und Ueberwindung
bedeutet.
Anm . d. Verf.

herum auf den rechten Weg kommen ; ein anderes
aber ist es mit dem  רששBösewicht , bey dem
schon , durch häufige Laster das Licht seiner Vernunft erloschen , und keine Besserung mehr Stakt
findet , ein solcher wandelt nicht in "JOT sondern m אפלה
יבשלו

במה

Daher
•

heißt

כאפלה לא ירשו

es רששים

Prov(

.

!8,

דרך
5. )

Der Gottlosen Weg ist wie  אפלה, sie sehn
nicht ein woran sie stolpern ; ihr Herz ist so
verstockt , daß kein Licht ihnen Hilst. Zu die ״sem Ende sagt auch Bildad zum Hiob ,  אור12-1
 שביב אשו, רששים ידשך לא יגדJob
(
. 18 , 5 .)

Selbst das
die Flamme

Licht der Bösewichter verlischt,
ihres Feuers glanzt nicht . D . h.

seine Seele wird verdunkelt , weder  אורnoch
 נגהhilft ihm , sondern er fallt dahin in אפלה
׳
Eben

so

אפל לישרי לב
(Ps . 11 , 2 .)

singt

der

heil .

Dichter:

 לירות במוu . s. w. הרששים
כי הנה
Denn
siehe ! Frevler
spannen

ihren Bogen , richten auf der Sehne ihr Geschoß , in Stockfinstern Redliche zu treffen.
D > h. sie beschließen in ihrer
Anschläge wider die Frommen ,
Unmenschlichkeit gegen sie aus ;
alles aus diesem ganzen Kapitel

finstern Seele
und üben ihre
wie denn dies
zu sehn ist.

Wenn der Prophet Jesiüas
künftigen Erleuchtung
des Volkes
C

von der zudurch Gott
spricht,

spricht , vergleicht
nenlicht ) und sagt:

er selbes

zum  אורSon(

(Jes 60,  ל.(  רגליךu. f. w. כי הגה החשך יכסה ארץ
יזרח יי
Siehe
Finsterniß
wird dw Erde de-

decken ,

dich aber

bescheint Gott .

( Das

Wort  זרהwird eigentlich nur von dem Scheine
deö Tageslichtes gesagt .) Hierauf folgt ( ibid . 3 .)
זרחך

לנגה

ומלכים

לאורך

גדם

והלכו

Völker wandeln bey deinem Lichte, und Könige beym Glanz deines Strahls.
D . h. Dein Licht wird einen Glanz von
sich geben und für andre Erdenkönige
ein גגה
seyn , daß auch sie ihre Regierung
tugendhaft
verwalten ; wie es denn auch ferner
heißt,
wenn Zion und Jerusalem
dieser Glückseligkeit
versichert
יבעד

werden

כלפיד

וישרגתה

M(

. 61 ׳,

צדקה
.)

כנגה
Bis

יצא

ער

ihre Tu-

gend wie  נגהhervorbricht , und ihr Heil wie
eine ädernde Flamme ; welches nach dem obigen zu erklären

ist.
*

Noch

des Worts

bedient
נגה

G

G

sich der

Prophet

Hesekiel

wenn er bon göttlicher Erschei-

nung spricht ; weil das Licht der Prophezeyung
ihm nur ein  נגהist . Denn so wie es unserm
Sinne
des Gesichts unmöglich
ist geradezu in

אור

die Sonne

zu sehen, wohl aber in ein
גגה

^ יויז
״Wk

vm 2

r

j 1

 נגחdes Mondes und der Sterne ; eben so kann
dre menschliche Seele , in diesem Leben , das
höchste Wesen nicht anders anschauen , als nur
entweder durch ein  נר, d. h. durch Vernunftschlüffe , oder durch ein  נגה, d. i. durch einen
unmittelbaren
Glanz von Gott
der den SeHern verliehen

war , סביב

 ונגה לוEzech
(

. 1,4 - 27 .)

Ein Man ; war um ihn her, כמראה הקשת אשר
סביב
(ibid .

הנגה

מראה

28 .)

כן

Wie

;הגשם

כיום

der Anblick

בענן

יהיה

des Bogens

am xegnichten Tag in den Wolken ist, so
war der Anblick des  נגהrings herum. Welch

.!

ein vortrestiches Bild ! - *י
So wie wir im
Regenbogen
die verschiedene
Farben ,
die
eigentlich doch nur ein einziger Sonnenstrahl
enthält , sehen , ohne selbige geradezu in der
Sonne gewahr zu werden ; eben so schaut die
Seele des geweiheten Mannes
die göttlichen
Wege und geheimen Gange , durch ein  נגה..
Nur Moses der göttliche Mann
war es , der
dasjenige was ein Geschöpf von der Herrlichkeit
seines Schöpfers
zu wissen vermag , gradezu
durch  אורgesehn . Dieses haben die Rabinen
in einer schönen verblümten Redensart
ausgedruckt , wenn sie sagten ; פני חשה כפני חחה פני
 כפני לכנה, יהושעDas
Die Sonne

,

Des

Gesicht
Iosuas

Des Moses
aber

wie

war

wie

Der MonD;

d. h. Moses war wie von der Sonne
( nem^
lich vom ) אורselbst
erleuchtet , Josua aber nur
C 2 vom

z6
vom

Monde

sagen

sie :

אספקלריא
מציחצחע

(  ) נגה.
מעיך

In

אלא

eines

מינכפאיס

andern
אינן

Stelle

הנכיאיס

smb
Lm

כל

אספקלריא שאינה מצייזצחע ומשה ! ראה מעיך
Propheten alle sahen nur durch eir

Die

ne dunkle Brille , Moses aber sähe durch eilte klare.

.

W,

'

Mic

f

käis

Ggr
-dieser

kleine Aufsatz mag zur Probe

ein hochgeehrtes

Publikum

bienen , damit

urtheilen

sich von einem Werk über alle Synonimen

der hebräir

schon Sprache , nach der Art dieses Aufsatzes
tet , einigen

Nutzen

chen habe .

Ich ,

in Ansehung

der kritischen

einigen

Jahren

len des Herrn
meine

mein

Hauptgeschäft

haben

aber

die

dieser Litteratur

toß

chvi

ו

Ws

habe . Ob

Wirkung
Original

mich hatte ; das mag auf den Ausspruch
und Liebhabers

■

daß ich

den Schrift

zu verdanken

das

i

, die seit

ist,

die nämliche

wird ,

zu versprer

Sprachkenntniß

׳

bearbeit

Theils , gestehe ,

Wessely vieles

Uebersetzung

andern

für das Bibelstudium
meines

Dir

könne , ob man

«»»i

für

Mi

für

des 'Kenners

ankommen , von dem

|
•

$
Tin

mich die Anzahl
noch mehr

aber

der Subscribenten
würden

gen undZurechtweisungen
nähme

wird:

freundschaftliche

Erinnerung

von Kennern,mich

von der Auft

überzeugen , warum

des Guten

belehren

und Nützlichen

ich denn

jeden

mit gelehriger

Befördrer

ttnterwerfigr

keit bitte.
Wenn

-

h

Dav

f

i
|

frt »:
nue;
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Wenn

öi - Johannis

scribettten

1786

die Anzahl

so stark feyn wird , daß

Druckkosten

schadlos gehalten

Heft , etwa

iz

Michaelismeffe

Der

Original

für

Ladenpreis

Bey

für die

Mitteloktav

stark , zur

und so fort alle Messe eines für 16

Ggr . in Louisd ' or ä z Nthlr . und
bräifche

der Subuns

finden ; so soll das erste

bis 16 Bogen
,

wir

eben diesen

zugleich

das her

Preis , erscheinen . ^

aber wird um 8 Ggr . höher feyn.

der Herauskunst

beym Subskribenten

, aufs

eines jeden Hefts

steht e-

fernere zu subscribiren

oder

abzugehen.

Am
Worte

Ende

sowohl

rmrrg registrirt

der Hefte
als

sollen die darinn

die Schriftstellen

erklärte

nach der

werden , um dem Leser das

Ordr

Nachschlm

gen zu . erleichtern.

Man

kann auf dieses Werk subscribiren , in Ber-

kin bep den Herren
David

Isaac

Frredlander

Freyschule ;
Wessely;

in
in

sely;

in

nnel

Symon;

Hamburg

Hey dem

Kopenhagen

Amsterdam
in

Daniel

Itzig

Direkteurs

bey Herrn

bey Herrn
Breslau
C

z

und

der jüdischen
Herrn
Joel

Abraham
bey Herrn

Moses
West
Enrcu
Simon
Hirsch;

48
Hirsch
Ham

;

in

Wien

Arnsteiner

LTathan

des

Abrar

bey der Gesellschaft

Sammlers

/ oder auch bey

selbst . '
Ich

Aournäle
Werk

Herrn

; und allhier

Herausgeber
mir

bey

bitte

die

Herrn

, sich gütigst

bekannt

Collekteurs

Herausgeber

die Mühe

zu machen ; und

bey

zehn

litterärischer

zu nehmen , -diese-

verspreche

Exemplarien

das

den Herrn
Eilste

» neu»

geldlich.
Königsberg , den 1. März

,

1786.

Isaac Abraham Euchel,

Nach erinnern NA.
Diese
September

Ankündigung
voriges

Dernachläßigung
auffallenden

Wahres

Fehlern , Auslassung
; daß

abdrucken

eine mißlungene

zu

Arbeit

bereits

in

Berlin

im

gedruckt worden , ist durch

des dortigen

Wortverdrehungen
abermals

die

Besorgers , so voll von
ganzer Stücken , und

ich mich genöthigt

sehe, sie

lassen , Und jene gänzlich

a-l-

zü verwerfen.

Euchel.

Wer--
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Versuch zur Rettung einer alten hebräi ׳sche» Leseart.

D-fm Herrn

Professor Koppe zu Göttinger,,

dem wir deutsche Liebhaber der hebräischen Litte, und
rakur , die Uebersetzung deslowthischenJesaias
dadurch dieBekanntschaft mit einem sehr feinenKenner der hebräischen Sprache , und einem der besten
Commenratores dieses Propheten , zu verdanken habenssind wir auch noch besondern Dank für seine eigenen Zusätze und Anmerkungen schuldig , die er diesem Werke einverleibt , und durch sie den Werth
 ׳seines Geschenks beträchtlich vergrössert hat ; und
des Lord Bsschofs,
ob schon wir das Verdienst
des Herrn Prof . K . . . , in
als des Vorarbeiters
seinem ganzen Umfange erkennen , so müssen wir
doch auch gestehen , daß wir sehr oft genöthigt
sind , die Berichtigung dieses bescheidenen Gelehrten , trotz dem was er selbst in seiner Vorrede zum
zweyten Bande darüber sagt , beyzupflichten . Beläge hierüber wird jeder sachkundige Leser in dem
Buche selbst bald finden , worinn ich ihm nicht
Dorgreifen mag . Das einzige BeyspiLl dieser Art,
daß ich hier anführen werde , soll mehr ein Versuch
seyn, die Schwierigkeit einer Stelle zu heben , die
des
selbst nach der scharfsinnigen Behandlung
Sprachforhebräischen
Herrn Prof . K . . . , dem
scher
C 4

/
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scher nsch nichr ganz genüge leistet » Jedoch hak,
wie man bald sehen wird , eben die koppische Erklarung mich zu diesem Versuch verleitet , daher
ich denn diesen hiermit jenem meinen Anführer
zur Prüfung vsrlege , wenn er ihn einer solchen
würdig finden sollte . Die Stelle ist folgende ( Jesaias 64 . 4 .) *)
יזכרוך
י
•ו
ונושש
־T "

בדרכיך
v T :
•:

שולם
T

•

צדהV •ושושה י
* ־S

I

בהם

VT

ונחטא

T : V

עזשT פגשת את
V T ; ־r -

.

קצפת

אתה

T :  ־It T

־I

?ה

"j

Ohne mich jetzt von der ׳anscheinenden Schwierigkeit des ersten Theils Ln diesem Vers aufhalten
zu taffen ( mit welchem jedoch , im Vorbeigehen
gesagt , der Herr Pros K . . . einen weit feinern und
der Sprache angemessenem Sinn , als sein englischer Vorgänger
z-u verbinden wußte ) gehe ich als
bald zu dem zweyten als den schwierigernTheil deffel -.
ben , der so manche Veränderung hat leiden müssen.
Um dessen Schwierigkeit
zu heben verwandelt der
Herr

Doktor

L . . . das

letzte ונושש

שולם

בהם

in ונפשש
במשלליבו
.
Der
behutsamere Herr
K . * . giebt Zwar die Richtigkeit des veranderten  ונוששLn  ונפששzu
; findet aber das

בט־גללינו

 )יזNach Lowthischer Abtheilung 64 , 5.
**) Da fteplich der ganze ähnliche Laut bepder Wör«
rer zn einer früher « VerwechsluNZ vieles hak
beptragm können.

4!
במעשינו
für
 בהם ע״רלםfür
zu willkührlich,
und schlägt also lieber vor , diese beyden Wörrer blos zu verbinden , und
zu lesen ;

welches

denn ,

wird

es zu dem obigen

 קצפתgezogen , einen sehr richtigen
den Sinn giebt.

und paffen-

Die Beweise , die Herr K . . . für den richtigen
Bau dieses Worts anführet , *) sind sehr üb erzengend ; so wie diese Wendung überhaupt so leicht
und ungezwungen ist , daß man sich fast wundern
sollte, wie die Vorarbeiter
des Herrn K . . . sie
übergeben können , wenn es nicht bekannt wäre,
daß beym Suchen sehr oft das zunachstliegende am
spätesten gefunden wird . **)
Indessen getrauete ich mir doch der masserothischen Leseart fast eben den Sinn zu verbinden,
den Herr K . . . erst nach einiger Veränderung
darinn gefunden ; und ich darf glauben daß es diesenr Gelehrten wenigstens nicht befremdend scheinen dürfte , wenn ich das in Ansehung der Punkte
gewisser Worte zu thun versuche , was er schon
längst für ihre Buchstaben gethan hat . Ich sage demnach:
C s
! ) Kann

*) Zesaias 26, io . und Psalm 71 , 4.
**) Das einzige  הin dem Worte
wäre noch zu
berichtigen , da der bestimmende Artikel hier ganz
übersiüßig ist ; wie denn auch Herr K . in seiner
Uebersetzung,keinenGebrauch davon gemacht.

1)
?אל

Kann

man

von

den

Subftantivu

תלך ׳

,  מותtn
conftructo des pron.
posfesfivi אונם
, הבום
,  מותםsagen : so
T
TT
kann man auch wohl von
ser Formel

Dah

, nach eben die-

ckge

auch

sagen *) ; dieses Wort hier

in diesem Srnn genommen , würde also nicht
mehr Welt , Dauerzeit , sondern ihr Unrecht
heissen *) .
L)
Redensart

Mb
:als ן
MÜ

 בהםwäre
בחt

־r

־:

alsdenn

mit

) 4 te Buch Moses

is,

hastet an ihnen.

Konnte ich nun diese Worte , als eine umschreibende Benennung betrachten , deren es
nicht wenige in der hebräischen Sprache giebt:
so wären die  מעוביםdes
Herrn
K ...
als grade die, welche

i

3)

te

u

M

der

31 .) von ähnlicher Bedeutung , und hiesse
nach deutscher Uebersetzung : ihre Schuld

keine andere ,

;

r Möe

 ׳mzst

fmnl

i Bem
Mer

 ןseyn
j mitb
i zu be
! zu so

$

send

unter

Nati
demC

dem Namen  בהם יכו ^ םbeschrieben werden;
und folglich der Sinn in beyden völlig derselbe. Allein in diesem Falle würde das
zwcy-

לא

*) Diese Vermuthung
scheint noch besonders durch
Ps . 58 Z, 64 . 7 , und Job . 5 . 16 , bestätigt zu
werden.

i

zweydeutige  בin 0rp , das sowohl zu קצפת
werden ^ könnte und
als zu 2  עולgezogen
geben.
müßte , einen sehr spielenden Sinn
nemlich
mir
wird
,
ich denn lieber
Daher
obiges eingestanden , noch weiter gehen , und
auch versuchen will.
seine frühern Rechte
z ) Das  ונושעin
wiederum einzusetzen , und es mit wie kötM-

, zu übersetzen.
te uns geholfen werden

Man kann schon hieraus sehen , daß wenigstens die Vorgefundenen Worte doch so ganz
Jedoch wird es zur bessern
sinnlos nicht sind.
dieser Erklärung , in wie fern sie
Beurtheilung
hiesigen Orts anzunehmen oder nicht , nöthig
seyn ; diese einzelne Stelle im Zusammenhangs
und nachkommenden
mit dem vorhergehenden
zu betrachten ; daher ich mir noch einige Zeit
zu folgen bitte.
Nachdem der Dichter , in dem vorhergeden traurigen Zustand seiner
henden Kapitel ,
mit
Nation geschildert , und diese Schilderung
hat:
dem Gedanken beschlossen

לא

 היינוSind wir doch solchen gleich
מעולם
 משלת בםDie 6t: nie beherrschtest,

® לא נקרא שמן עליהNie deinen Namen über sie
genannt,
äussere

äußert er , nach schneller Hülfe für
geliebte6 Volk sich sehnend, den Wunschsein
, den die 1
Mckerinnerung voriger glücklicherer Zeiten, da ^ !
der Ewige seines Volkes sich annahm , nothwendig in ihm hervor bringen mußte:

1'

r

לוקחנת שמים ירדת

O baß du, wie ehemals,
i
Die Himmel trenntest
, hernier ;
1י
der führest,
 מפניך חדים ברזליDaß Gebürge vor dir zerrim .״,״״״
nen,
 כקדומ אש חמסיםGleich der am Feuer kochem
den Flüßigkeit
,
^
אש
2  מיDem durch Glut aufschrvkllen,
den Wasser;
j
׳
 להודיה שמך לצריךDaß Widersacher deinen Nam' i ^
erkennen
!
CH)  מפניךUnd Barbaren vor dir erbeben |
mögen!
!r ; ע
Allem bey der ihm wohl bekannten sittli- ' z
chen Verderbtheit ftines Volkes ist ihm dis j
Nichterfüllung seines Wunsches nur zu gewiss i
als daß er sich nicht bald ftlbst die Antwort
geben sollte:
i
 בעשותך נוראות לאDoch auf dein Wunderthun
 נקוהDürfen
wir nicht hoffen mehr;
ירדת

«u
^

; __
l ')

E-

4?
* ׳m

הריס

מפניך

 יררתDaß du hernieder kämest, und
 נןץלןBerge
vor dir zerflössen
. —
 ומעולם לא שמעו לאAuch hat man nie gehört, nie
האזינו
 ׳vernommen,

fi ,

ראתה אלהים

 עין לאNie gesehen, einen Gott aus,
 זולתךser
dir,
 יעשה למהבי לוSich derer annehmen; die zu
ihm harreten *).
 פגעת את שש ועושהZwar kömmst du den Wünschen
 צדקderer
Die
יזכרוך

בדרכיך

Die

entgegen
mit freudigem Herzen
Tugend üben,
Deinen Wegen wandelnd
um Hülfe dich rufen:

in

קצפת ונחטא
ונושע

 הן אתהAllein du zürnest, wen wir
gesündigt,
 בהם עולםNoch haftet ihre Schuld an
ihnen,
Wie könnte uns geholfen wer,
den?

כטמא כלגו

 ונהיSind

wir doch alle Unreinen
gleich rc. rc.

Was
*) Es ist nirgends Hülfe für uns zu finden, wede?
be- dir, noch sonst wo.

4 ■!

Was
den Paraüelismus
anbetrift ,
der
wie Herr K . richtig sagt , die Veränderung
des
 ונושעin  ונפשיכzu begünstigen scheint : so darf
man nur auf den Bau des ganzen Verses , der
nach der oben angegebenen
Erklärung
in vier
Theile zerfallt , acht haben , um bald einen andern Parallelismus
zu gewahren , der jenem sowohl an Vollständigkeit ,
als richtiger Anordrulng der Theile , nicht nur nichts nachgiebt,
sondern noch yorzuziehen ist.
צדק

ועושה

שש

יזכרוך

את

פגעת

בדרכיך

ונחטא
ונושע

קצפת
עולש

—
אתה
בהם

הן
—

In
dieser vierzeiligen Strophe
nemlich,
ist wechselsweise die erste Zeile mit der dritten,
und die zweyte mit der vierten antithetisch Parallel , da das ( ) פגעתErhören der ersten , dem
(  ) קצפתZürnen der dritten , so wie das ( (עושה

 ) צדקRechtthun

jener ,

ser Zeile ;

das

ferner

Hern der zweyten ,
cmkleben

dem (  ) ונחטאin die-

(בדרכיך

) sich Gott

dem ( עולם

der vierten ,

und

das

na-

 ) בחסLaster
( ) יזכרוך

um

Hülfe sieben jener , dem ( ) ונושעan Hülfe
verzweifeln in dieser Zeile entgegen zu setzen
ist. Obschon der eigentliche Gegensatz zwischen
der» beyden Strophen
den erstem als die

liegt , die sowohl die beybeyden letztem Verse wiedermn

,
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derum jede für sich ausmachen ,
und die auch,
denken wir uns immer das erste Wort der vorhergehenden Zeile in der nachstehenden wiederholt ., wiederum jede einen besondern Parallelismus formiren , wovon vielleicht der der ersten
Strophe:
צדק

.תושר

שש

יזכרוך
Synonym

- Parallel

בדרכיך

פגעת
’ פגעת

, der der zweyten aber:

ונוזפזא

קצפת

ונושע
theils syntaktisch - theils
rallell zu nennen wäre.
Schlüßlich

את

עולם

אתה

הן

בהם

הן

aber auch synonym - pa-

füge ich noch hinzu ,

daß ob-

schon das Wort
 עולםnoch nie in dem Sinn
mag genommen worden seyn , den ich darinn
zu finden glaube , doch der hier angegebene Gedanken des ganzen ונושע
 בהם עולם, nichts
weniger als neu ist ; indem es schon in der aU
ten englischen UeberseHung heißt:

in thofe is continuanie,
be fewed? —

and we fhalle

das diesem sehr nahe kömmt , und das in der
That so gar sinnlos nicht ist , als wie der Lord׳

Bischof
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■*8SVm 1

Bischof es hat ausgeben wollen ; nur das freyAch die Beziehung des  בהםauf die Ln ובהטא
enthaltene Sünden , etwas zu weit hergeholt ist.

Joel

Löwe.

Nachtrag.
d ? an erlaube mir hier noch eins und anderes
nachzuholen , das ich zur bessern Erläuterung
der obigen Stelle
aus dem Jesaias , so wie zur
Rechtfertigung
mancher
meiner
Erklärungen,
für dienlich achte ; das ich aber , um den Zusammenhang
nicht zu stören , bis auf jetzt versparen müssen.
1)

Wird

in

dem

letzten

Vers

des

vor-

. hergehenden
Kapitels , das  משולםstatt
zu
 היינו, vielmehr zu den folgenden Synonymis
 משלתund  בקרא שמךgezogen ; so bleibt dieses Wort nicht nur in dem Besitz seiner gewohnlichen Bedeutung ,
nach welcher es 3b
inido , femper , und im verneinenden Fall
nuncjiiam heißt ( die es doch in jenem Falte
nicht gut beyhehalten kann ) ; sondern auch
der ganze Vers
gewinnt dadurch an kraftvollem Ausdruck , da der Dichter
in ihm
gleichsam das Elend seiner Nation , in seiner
'S an-

j

ganzen

Grösse

darstellr .

לא

היינו & ? ןלם

gleichen solchen , die du
 משלת בםWir
nie beherrschtest . Wie tief muß das lieb«
lingö - Volk Gottes gesunken seyn , da keine
mehr von allen den Eigenheiten vor«
Spur
Händen , die es sonst über alle aadere Völker
erhoben.
umschrei•
 משולם לאEine
2) משלת בם
Idee beeinzelne
als
die
,
bende Benennung
bildet,
SaHes
eines
Predikat
den
trachtet ,
in  חיינוdas Subjekt,
wovon das kronomen
so wie das selbstständige Zeitwort die Copuia
umschreibenden Benennungen,
Solcher
ist.
betrachtet , giebt es in der
Idee
einzelne
als
nicht wenige , die dem
Sprache
hebräischen
weis , manche anscheistnden
zu
Leser der sie
heben . Auch Herr K . . .
nende Schwierigkeit
hat sich dieses Kunstgrifs mit Glück bedient,
wenn er in  שש ושלשה צדקdie umschreibende
findet.
eines Tugendhaften
Benennung
scheint die
•'
 לואHier
z ) קרשת שמים
der Herr
sie
wie
,
Kapitel
der
Abtheilung
zu
natürlichste
die
,
gegeben
Lowkh
Doktor
seyn , da der Ton dieses Wunsches , von dem
so
Strophen
jener vorhergehenden
Klageton
höchst verschieden ist . Nur alsdenn kann dieVerbindung
ser Vers als in unmittelbarer
mit dem vorhergehenden gedacht werden , wenn
ihn selbst
 לאliest ,
man nicht h sondern
aber.
D

aber ,
מינולם
gäbe:

s<* wie  משלתund
 בקרא שמךzu
 היינוziehet , m er denn diesen Sinn
Als hattest du nie für uns die Himmel
getrennt . —

Gegen diesen Sinn
gradezu , wäre nun
freylich nichts einzuwenden . Allein wie würde
es alsder .n um den Anfang des folgenden Kapitels im nächsten Vers
st. hen? und
wollten
wir diesen auch um noch einen Vers
weiter
hinausrücken : so wäre zwar der Zusammenhang
zum Thei ! gerettet , aber die ausführlichere Beschreibung der wundervollen
Erscheinung , die
als Wunsch betrachtet so viel schönes hat , würde doch , als blosse Erzählung
des Vergangenen , hier sehr am Unrechten Ort seyn , da sie
der Stimmung
des Dichters
keineswegs angemessen ist ^ Geben wir indeß auf das Wort
 לו־אacht , daß uns die  ממרהhier aufbehalten,
so finden

wir in ihm weder das wünschende

 לוי,
n-och das verneinende  לא, in seiner gehörigen
Form , sondern vielmehr ein Compofitum
beyder Partikel . Sollte
das durchaus nichts anders als Schreibefehler seyn können ? und Schreibfehler der gröbsten Unwissenheit ? nicht der chlern Art wenigstens , nach welchem es destr
Abschreiber blos an Schatzungs -Vermögen
fehlte,

von zwey Vorgefundenen Leftarten, die beyde
einen

Haben , die richeinen Anschein von Richtigkeit
er fich keiner
da
und
?
finden
zu
tigere heraus
lieber beyde
,
getraute
geben
zu
den Vorzug
? könnte
wagte
verbinden
zu
gar
wohl
beybehielt ?
hageglaubt
jener
möchte
(so
Der Dichter nicht
haben
blos
Gedanken
frühem
ben ) erst jenen
voriger
fortsehen wollen , durch die Erinnerung
Stimmung
die
in
einmal
auf
aber
Wunder
gerathen seyn , neue Wunder für sein Unglückliches Volk zu wünschen , dem nur durch Wunder noch zu Helsen war , und sich also gleichsam
wäre
Wenigstens
unterbrechen ? —
selbst
um
in diesem Falle der Uebergang der Ideen
so viel leichter und natürlicher . — Ich überund mit Dichter - Herz und
laste es gelehrtem
bekannten Männern , diese
mehr
Geist
Dichter
meines Abschreibers zu bestätigen
Vermuthung
schwacher Versuch,
Ein
oder zu verwerfen .
durch die eingeschalteten
Liesen Nebengedanken
wie ehmals , in meiner Uebersehung
Worte
ist alles was ich für ihn rhun
aufzunehmen ,

konnte

4) Schlage ich vor  ' המסיםzu

lesen,

und D' DD für den allgemeinen Namen aller
stößigen Materie zu nehmen , da dieser Ausdruck Psalm 's8 , 8 . auch vom Wasser ge--'
nur
braucht wird *) . Daß aber  קדחnicht
bmiD 2
-) Nach Kimchis Ableitung der Worts u!rdme!M !Lsvhnscher Mberschung.

brennen; anzünden; sondern auch wohl etv
hihen kochen(machen
) heißt, dieser Mey-

nung scheint schon der Herr
gewesen zu seyn.

R . Michaelis

5 ) 4] 4 לצרWenn
der Dichter
auch jeßt
noch die Feinde
seines untugendhasten
Volkes , für die Feinde Gottes halt : so ist
das
wohl nichts andern : zuzuschreibeu , als r
:dt
er sich ganz in die Ideen voriger
gütlicher
Zeiten versetzt hat; weil
das selbst ihm
Wunsch
ist , sein Volk sich der göttlichen
Hülfe verdient machen zu sehen.

6) למחבי לו

 יעשהganz
,

dem deutschen

etwas für jemand thun, entsprechend
. Daß

aber , wird NM * in diesem Sinne
genommen , kein Wort Ln dem Vers fehlt ,
davon
zeigt die Parallel - Stelle
( Psalm
37 , 5. )
NM * עלץ והוא
 ובטחUebrigens
,
gilt hier
eben das , was oben ( No . 2 . ) von den
umschreibenden
Benennungen
gesagt
worden,
wodurch denn der ganze Satz als Hchectivum
des vorhergehenden
 אלהיםanzusehen
wäre.
 פגעת וגו" ( לich
/
weis zu der trefiichen
Erläuterung , die uns Herr K . . von diesem
Vers
gegeben , nichts weiter hinzuzuthun,

als

daß ich ,

statt

in פגעת

das

lateinische

intercedere pro aliquo (jemand vertreten) zu
sehen , vielmehr das deutsche jemand in seientgegen kommen darinn zu
nem Verlangen
finden glaube ; wodurch es denn mit dem
folgenden  בדרכיךein desto vollständiger Bild
gleichsam als käme Gott denen die
gäbe ,
sich ihm nähern wollen auf halbem Wege
entgegen . Und doch , seht denn der Dichter
ist von dieser grossen Güte
weiter hinzu ,
für das Volk nichts .zu erwarten , das auf
diesen Wegen nicht wandelt.
dieses Ueber/ zur Rechtfertigung
8)
gangs von der ersten zur dritten Person dieöfters genet , ausser den in den Propheten
dieser Art , und ausfundenen Veränderungen
ser dem eben dadurch um so viel votlständigern

Paratlelismus

thrj בהם,noch

zwischen בדרכיך
besonders der

und

, daß
Grund

seines
der Dichter sich zwar als Mittgefahrte
Volkes in  ונחטאals Mitsünder , so wie in
dieses unglücklichen
Mitglied
,
^  תושals
rheilnehmend,
Schicksal
dessen
, an
Staats
mit innbegreifen konnte ; keineswegs aber als
verstockter Frevler , da er das Bewustseyn
seiner Landsleute
des sündenvollen Betragens
so deutlich zu erkennen giebt.
I . L.
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3
Auszug aus einem Schreiben an Herrn
I . A. Euchel.

Gelegenheit

,

daß

ich etwas

in den

שפץ־ות
 תקוניoder
,
Sammlung
von gericht ״
lichen jüdischen Contracten
übersetzt von
I . G . C . Adler , und mit einer Vorrede begleitet
von Olu Gerhard
Tychsen , Prof , der morgenl . Sprache zu BüHow. Hamburg
und Bützow
177z.
nachschlage , springt mir ein lächerlicher
in die Augen , - der eine Anzeige in
verdient.

Fehler
Ihrem

 אסף2 כ.-״0&
1
im

In dem Chaliha
Text:
היבם

אחר

Brief ,

תלך

nemlich ,

שהיבמה

heißt

es

ובלבד

d. h . wie ein jeder der nur etwas
von der
rabbinischen Sprache
weiß - übersetzen würde:
״jedoch muß sich die Schwägerin
gefallen
 ״lassen ,
zu dem Schwager
hinzugehen,
 ( ״wenn letzterer sich an einem andren Ort
״befin«
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״befindet , fty er nicht verbunden , dieser
 ״Ceremonie halber zu ihr, sondern
sie
 ״muß zu ihm reistn ) . "
Sollten
Sie
übersetzt ist.

wohl

glauben ,

daß

dieses

Ausserdem
, daß die Schwiegerin hinter
dem Schwager gehe ? — Und in der Anmerkung,
setzt der Uebersetzer , der übrigens laut der Vorrede , im Rabbinischen
eine seltne Kenntniß
besitzt , hinzu:
״daß
die
.722 '
hinter
dem
22׳
 ״oder Schwager
gehen müsse ,
siehe im

״Tractat Eben haefer im 166 Abschnitt."
Hatte der Uebersetzer wirklich an der angewiesenen Stelle selbst nachgesehen ; so würde
er in diesen lächerlichen Fehler nicht verfallen
seyn , denn hier heißt es ausdrücklich:

.הולכת אתר היבם במקום שהוא שם
Doch , lieber
Fehler wollen wir
wenn sie nur nicht
der Rabinen , aus
sinn aufbänden ,

׳היבמה

Freund ! solche Uebersetzrmgsden Herren gern übersehen ;
zuweilen den besten Stellen
Geringschätzung , lieber Unals daß sie sich die Mühe
näh-

nähmen sie recht verstehen zu wollen ; oder gar
durch Conjekturen und Lesearten aus Charteken,
den Text der heiligen Bücher korrumpirten.

F - vr.

Nachricht.
Ä ? eine Uebersetzung der jüdischen Gebete wird noch
vor der Ostermesse die Presse verlassen.
um die Herren

Subscribenten

Zch habe,

die etwas länger als

ichs anfänglich glaubte , haben warten müssen, einigem
Massen schadlos zu Hallen ,
Sammlung

zu beleuchten gesucht, und dem Werke

Das Urtheil des Kenners wird bestimmen

ob ich es in der Folge wagen werde ,
dem Thalmud
Moral

( eine

rabinischer Sentenzen ) übersetzt und durch

Erläuterungen
brygefügt

die PLrcke Aboth

Auszüge aus

und andern rabinischen Büchern,

und alte jüdische Mythologie

betreffend ,

zu

übersetzen, und sie dem Publiko tn deutscher Sprache
vorzulegen.

Euchel.
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״

לוח
הטעח

אשר

עמוד

הוא ^ *.

#רה

קכת

קלו
קלס

ג
ול

—

מהמאקף׳'

ניס ן
סו?
 iס
*־יייד-

קכד
קנו

האחראים

נפלן ?בשש דפים
לשנה

-

קרא
או ןפ
כל
ו,חעזק] |
שערפוב

אובן
לע
ותזעק
שערש

אייר
יעו חד

יעומז£
כינח

v

סידן
סעה .המסדר בסימני הדפיס ,

זצ״ל־

חחח

סימן ק 0י ב עד

קע״ו  ,קס״ן עד ק״ס• ומבקשים אנחנו
־ סי'
מהקורא להגיה זה מון ספח  ,כ« נציג לוח המכחבי©,
אתרי סימני מקפר הישר "
משלוח
חחרומם

קסג ( קמז ) יא
קעג ( קנז ) ונ

משלוח
חחממס

א ב
קפה]

י./

הוא

יוע

לוח
מכל השיקיס והמפחביס הבאים בכיר השני מהמאסר
הזאת עס שמוח המחברים "
עמוד קיג
שיר על חדש האכא:
רעיוני איש בעלות שיאי חית

אפריס לוצאמו
חסן בי ?#נד׳ין
משלי

המאסף
לחדש ניסן תקמו
א

שירים
'שיף

על חדש האביב נעתק משירי המשוררהאיסא״ליאגי
מעפזעז״טאזיא משורר הקיסר יר״ה  ,ע״י
הרופא התכס המשורר מזהר״ר אפרים לוצאפז1
היושב כעת בלאנדן •

הן האביב הגי^ז
ב־פי צלמה פ* ךחתi
הן תדז חן ונחת
צחקו—• .
Ittt
• •בנצניס x
* #

# #

#

•

^לים ליגציכם , of
סזב החציר לאחו,
ח נ )$
/

אף

אך כללתי ל» נחן ,
רחקד־ו •
•עילות
Ittt
•לבי ־
.# #
#

# #
*

ב ^ ביבאשי השמש
הקרח
ימסה
בהר
* ־.־ ך
־v :
׳־ד -ד
ד 1םןת בל־־ציץ ופרח
יצמיח •
סביב
סביב
־ג • ־
•x
*r

##
*

**
*

{הר ׳ כי אל העבר
בלאט מימיו עריקי1
נסקר•
עכם
יפריח
השפה
•»את
־־גי¬
* T T

•»

*#

■;
אלים  ,אלוני לקן
שרשמו ;
•פי בפורד
־־ T J T
קרח פי אז כסטו
מפארותבש :פלו *

* = =
שדות ;® לאלף ■
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מכתנץם
רעיוני איש בעלות השחר * .
החושך
לא ’ פסה עוד ארן  ,ערפל ׳וקדמת < , tj!r
,.לשחר עלה ייפח רוח סייס באף כל  ,אין עוד
יגנומה על עפעף "יסינה על פניס ,הקיצו כל חייגו ביער ,
ן?ףמ השמים עזב קמ » סוכני בד בין צאלים ויגחח חומר
1מירוי*

זמידוע יענו  ,עדרי צאן יבקשו מרעה[ ואיל אקפץ על
הגבעוע  ,גס אריה ישאג  ,דוב ינהס וכפיר יען קילו5
ממעזנעס ילכו לבקש טרף ולמצא אכל לנפשם  .אף אנכי
רחוק מעשאוע קריה  ,והמון עיר ( כי מה חפצי כס בטובם
וכגאונס ? ומה ישעי כי אהיה כאחד מיושביהם? הקריה היא
מושב הגאוה  ,בה עעיוז הקנאה ,עחשול הרמיה ; ויושביה
קסירי טוב ; זהב ימלאו אוצרועיהס  ,ובתיהם כסף  ,יאספי
כחול זפ  ,וכחומר חוצוע כעס ; אך סכ לא ירימו קרנם  ,בם
אם
לא יעגשאו  ,אחיה לא ידעו ואהבע איש נעלמה מהס
לבצע כסף  ,בריע רעים אמה  ,ועבועוע האהבה תעו נשברו ,
איש אע דעהו עקוב יעקוב ,יגזלו אף ירמאו  ,ילשינו ףא
ידברו שקר * אמאס כירלס  ,אבזה עשרם  ,וייטב לי מלונויג*
מאלמנועיהס  ,אהלי מהיכלי *נונג ),הבוקר אור ואנכי קזמשכעי,
שמת וטוב לב הלכעי לע השדה  ,מה מעיק ריח הדודאים !
1מה נעיס לראוע כפרות השושנה! על נאוע דשא אשב ועיני
הולכים ועריס כל הככר * השמימה אביט  ,מה גאוו עארסי
מה מאד גדלו י ארכם ורחבס מי יגידס ? אראה ועיני ל<*
עכילס  :על הארץ אשים פני  ,והנה תיוע ורמש אץ מספר ,
כל איש ימצא מחיה לנפשו * כלס מליאי ששון וגיל ; זאע
העכיננעי ואחרי שוט מחשבועי  ,ואמר ; אן ה" אלהיס הוא
מצר לכ • היצורים הכל יכול אע כל ברא ועשה  ,עכן שמיס
בחכמה  ,׳ יסד ארן על עמודיה  ,מוציא במספר כל צ 5א
הככביס וסופר החול על שפע היס ; מה טוב לאדם כי יבן
אלה  ,כי יעחכס לידע אע בוראו להעכוגן אע מעשיו ולתקור
דעו גדיבי וקציני עם 1היושבים
כל פלאי הטבע! —
בטירוע ובהכליס שוככים על מטוע שן עד חצי [היזם בחיץ
דעיעיהס  ,מלובשים בגדי שש ורקמה  ,אוכלים מעדני מלכים
ואין קצה למאכלם  ,שועים יין מרקח בבל מיני מרקתיס ובשמים
במים  ,מבלים ימיהם כשקוק ובצחוק  ,כל היום דודים יבקשו
ואחרי האהבה ירדפו  ,דעו ! גי עוד לא ידעעס אע הטוב
 0וא ועמל כל עענוגועיכס ׳אין שמתה גשמחע איש  .מעקר
ומעבונן  ,צמא לדעע  ,גס ימצא די רווע צמאו  ,הואלנדיכישחרן
ובקצץ עס יעקלס  ,כי המה רעים ימיהם  ,דאגה עשתה
אועס וכעס חלקם  ,גס המה נגועים ומוכים  ,יכל תלי וכל
מדוה עליהם יעתברו ; והוא חפשי מדאגה  ,בריא כל העם ,
וכאב לא ידע  ,מנע חלקו טובה בארן ו־גורלו נעים " פה
אשב משעומס ושומע קול העור  ,מנגד לי בני המנה הגה יהגו,
אשיקוע בכנפיהם ונושקוע אשה לא אחועה  ,,שס כין עפאים
העוף
/

1

וחמי
ימן מודלמ לאל ,
העוף בשיר ימלא פיהו ,
 לכה נא ידידי ! ושר לי בשיריך ,אוהבלאלוהיו
אנכי אמ נגינומיך חנגיממ נבל וחליל — למה מדום מחריש
למה מממון תימו ביער ? לחה נודד אמהt
פמאוס ?
יונמי ! מחביא בנקיק הסלע ? מה ראימי ? גס אנכי חרד
ולבכי ירגז  ,השמיס המקדרז בעביס ,גשס וברד נפלו>
אין כת בעצמי וגזע אמניעעה  ,השמיס האירו  ,קולויג
אדירים וקול רעס אשמע  ,אהה ! כי נדממי  ,אנה אברת ?
האלה בוערמ  ,מחיל הארץ ,והאדמה מתמ מרגז  ,אהה .י
כי אפס כחי ונפשי כדונג נמסה חרדה גדולה אחזמני  ,על
פני נפלמי ואדום * פמאוס בא רות קדים ויפיץ ענני חושן,
קול הרעס לא נשמע עוד וברקיס לא אמרו הננו  ,שקטה כל
הארץ בהמומ וחיומ פצחו רנה לקראמ בא השמש וישמחו אל
הוד ונוגה החרסה  ,הנומנמ חן וחסד בממק מחורה ; אף
אנוכי קצמי מחלומי  ,וכעובר על יס עמ ינהוס כעברמו  ,יהמו
וימגעשו מימיו  ,יתמרו גליו והאניה פעס עד למרום מגיע
ועל מפלשי עב ממנשא ופעס ממרוס במצולומ יס מפול ועד
ממחמ לארץ משלכמ  ,יצעק וייליל האיש וכצרמ נפשו מר יבכה ,
עד כי ישמוק היס מנהמז וחדל הפחד ורוגז אין  ,ילך בשלוס
אל ארצו ויהא אל מחוז תפצו  ,ישמח כי יראה ארן חדשה
ושמים חדשים יביט  :כן קממי גס אנכי ואראה כל הכפר
ממהפכמ לגן אלהיס  ,הארץ המיחלמ לגשס רומה אמצמאונה
והאדמה צמחה מצמיח ונאזמ דשא לבשו כל ירק כל עשב ,י
זאמ ראימי וגיל גמלאמי אך עיף ויגע היימי  ,עוד לא אנלמי
מאומה ומחום השמש אנכי צחה צמא ; עמה ידעמיך ה" מלכי
וקדושי ! מה רגו חסדיך ! מה גדלו טובומין אשר עשייג
לבני האדם ! ^ קטונמי מלמן מודומ לך ומלהלל לסמיך ; הרות
נשב אלי פרי " נחמד למראה ,טעממיה והנה גס היא טוב
למאכל ״ מה נעממ פריי ! מה ממקיג לחכי ! החזקת.
ומאמץ אומי  ,נממ כח בנפשי ועצמומי חלצמ  ,בני אדס !
אס מאבו מלמדו לדעת אמ ה" השכילו אמ טובו וחסדו אשר
כל מס ויוס כלי חשוך יעשה לבני האדס  ,אז ככל לבו מאהבו
אומו וממיד מדבקו בו ; אך אל יסכל לבכם לאמר מאומות
נוראומ ,ממלחמה ותרעש נדע אמ ה" " בהמפלץ אדני
האדמה ועמודיה ירופפו  ,בנהוס היס במהפו ובגברמו  ,ישיס
ארץ פרי לשמחה וכרמל למלחה  ,או כפצומ האדמה אמ פיה
מקיא נחלי גפרימ ואש ומשרוף ומקרים פל סביבה  ,אן אס
*תהיה מגפה בארץ ודבר יתימ פמאס ; ואלפים ימותו בלימבין,
יגועו

יגועו בלי משים  ,מאלה נכיראא ייצר האדמה ואלהי העגל»
אן חדל יחשוב כזה זחסר אכומא ידבר כאלה  ,אס יחרד איש
והוא ירא לכל אשיגינו הרעה  ,בסמיזון ילך  ,בלם רגז ינוס
לקול דחחה לקה  ,עיניו אחיד החוא יראו ,יביס שאול
מאחא  ,ונעלמו ממנו יזזימוא ואנונה לא ידע  ,יפחד ' ולא
ידע למה יפחד  ,יירא ואחיד בחושן ילך  /כצבי מרדף וכאיל
ידליק  :ו הניד יניס אנה ואנה ; יסוד הדבר לא יבקש ואל
אכליאו לא יבח  ,גס אס ידרוש ויחקור הדבר היטב ככלוא
הפחד  ,יירא אך אל יאהב אא ה" ; היאהב ילד אא אביז
או אא מורו אס אחיד כשוטים ייסרהו  ,אמיד עליו קצפו /
(אפו ט יחרה  ,גס לא יאנו לו אזא אהבה ונשיקוא ריע t
גס אא ה" לא נאהב סא לא גאבונו כי הוא אל טוב ואהבא
א אוהב אא מיו וכל יצוריו  ,ירוה אואס מדשן גיאו,
ומטוב אוצרו ימלא נפשס •
היש עוד בנס איש אשר ישקר כה" ויכזב
בני אדבש !
כאלהיו ? היש עוד בכס א*ש אשא בקשה
עורף ובמצח נחושה יאמר אין אלהיס באח ובורא האבל אין ?
דובר כאלה חסר שכל הוא ואין לו אבונוא  ,לא האכינן חסדי
ה" ינפלאואיו צא השכיל  ,כחושך ילך ובאפילה ימשש  ,כל
ימי היואו על האדמה לא ראה אור  ,דרך טוב לא ידע וישועה
רקקה מנו* אס אבא עליו רעה או אם יחלא תלי ונפל למשכב
אוי לנפשו! מה רבו מכאוביו זעצומיס נגעיו ! כל ימי היואז
על האדמה היו מחשביא נבו ואחכללא נפשו אן לאכול ולשאוא
לשמוח ולהאענג  ,גס עאה על ערש דד לא יקוה לראוא אא
ה" בארז החיים ולא יחיל כי יראה בגאואו  ,בכעס יגוע
וברוגז ישוב אל עפרו וניזבדה ממנו אקוה זאוחלא אץ  ,כאכז
אנוש וחליו רע עד כי יאסף אל חדרי מיא והיה כלא היה ;
לא כן מוא האיש הישר אשר ישיס באלהיס כסלו ונאמנה אא
אל רוחו ישחק ליזם צרה ובמוא יאקלס  ,צדקאו לפניו אלך
ואסליל לי מסילה לשמיס ,שם אחיה נפשו  ,בקהל ישריס
ואחימיס ישב ושס ישר וצדיק נכח עיניו  ,ורשע וחוטא רחקו
מנס • אחי וריעי ! יושבי הארץ כלכס י המבקשים האמא
וחפיציס בדעא שמעו לי ! אס אראו איש מעול ומרשיע אומר
ה" אכזרי הוא  ,חפץ במיא בדבר ובמגפה  ,ואוהב להוכיח
וליסר ; רחקו ממנו אל אגעו בו ! כי הוא סרה ידבר זחרפוא
יגיד פיהו  ,הוא יסיר אאכס חן הדרך הטוב ושקר ועמל יטיף

קכב

——

לכס — — הוי ! לאיש הולך בדרכיו־ זשומע ליגוריגז ויגדף
אלהיס ממעל ויבזה את .בוראו ;
 יה" בהיכל קדשו בכלזאת ירסס עליו כי לא איש הוא ויתקצף רבן אדס ויתרגז  ,לא
יסגיריהו ביד התות , .גס לא אל שאול יורידיהו אף לא מליכיהז
במחשכות ,אן ישלח אליו אכשיס אשר דברו בפיהם ,המה
תרו אותו הדרך הטוב ויסירו תמכו תהפוכות לבו,
■ ישפכו עליז
חחס עדי יביאוהו אל ארן עיפתה< ומאפילה לאורה יוציאוהו *
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רעיו?

#
*-

#

#
*

כתשוהה

#

נמרצה  ,ישאף תהלת עצמו  ,ובאחריתו החנף
*ישל נפשו •״

חתימה בדף הסמוך •

ג׳וד־

יפקד מקומם
!ד

1

ה
בשורת ספרים חדשים
חתימה •
והשמחה הזאת — ראשית .ברכת הטוב — תשטוף הלבבות
כנחל עדניס ותשקה את נטיותיהם היקרותותשרש
שורש לעשות פרי ולשאת ענף  ,לחדשיי יבכר ! — וכמו כן
יגדל התיעוב להרשעה  ,וכאשר נכיר גיעולה  ,ומלחמתה
עס 'החכמה וחוקי אלהיס ,ונכיר מאולתיגו את עומס מוסר
הרשעה ונלמוד חזה להתעיבה ; וכאשר נסתכל בעין תיעוב
את פעולות הרשעים ונרחיא מחברתם  .אח״כ נשיג רצון
מפעולות הצדיקים ונבקש חברתם ונשתדל בלבבינו להדמות אליהם ,
ועי״נ תגדיל ותפואר הכרת ערך הטוב ,כמו פסל מעשי ידי
אמן מהיר  ,העומד מול פסל הנעשה מאמן הדיוט  ,הנה
יגדל העונג בהשגת יופי הראשון ע״י כיעור השני  ,וג״כ כזה
תרב האהבה אל הראשון • — ואולם או פן התיקון שהוא
התוכחה היא ג׳׳כ כתחילה מרה כלענה לנפש השומע  ,ע״נ
מוכיח חכם ינהג כרופא מומחא שימתיק תוכחתו במליצה,
ובאהבה מגולה יתעטף תוכחתו מסותרת ובאמרי נועם ונחת
רוח ובשפה ברורה ובנעימה יפתח פיהו  ,לא כאותן רופאי אליל
המוכיחים בשער בת רכים  ,ומחרפים ומגדפים ומלביניס כני
חבירס כרבים  ,בקללות גסות והמוניות — או שמייראיס
ומפחידים את העם  ,וממסי.ס את לכבס ע״י שאומרים עונשים
גוזמאות כמו חיבוט הקבר ומלאכי זעם שולפי חרב אשר בידיהם
מסרקי ברזל שוטים ועקרבים  ,אלה יסרקו בשרם  ,אלה
שערם ימרוטו  ,אלה נתלים בנחירי חוטמס  ,ואלה יקתו
בציצית ראשיהם וכדומה לעונשים אכזרים שבדו לע כל עבירה ,
ושיש שבעה מדורי גיהנס ולכלם כשם יקראו כמו שחובר על זה
הענץ ספר תפתה ערוך  ,כאלו האיש הזה עלה שמיס  ,ובעיניו
ראה המעשה הנורא ,ואח״כ' ירד להודיע לבני אדס נפלאותיו
אשר ראה  ,ימי פתי יסור הנה להאמין לסכלות ושטות אשר
יוליד הדמיון המטעה או תחמלות חכמים בעיניהם להתעה את
ל3

%

לב ההמון להפחידם או שכוונתם בזה לעשות .לעצמס שס בארן
הנסמרומ ,לכד הנגלות בל ידעו —•
כאלו אספו בחפנס כל
ובזה לא יש מועלמ כלל  ,כי היראה• והפחד אינם עושים רזשם
ל׳א לפי שעה  ,וכאשר יעבור רשמי זכרון העונש וחלף רוחו
ואשם ככמתילה  ,כי לא יזכור עוד העונש ולא יעלה על רוחו,
ולא יכנסו דבריו בלבבו להשמקע כ״א לגור — ועוד כאשר
ילמדהו הנסיון שהעונש אשר כפי דבר המוכיח ראוי לבוא על
העבירה זו  ,שעבר עמה ולא בא  ,אז יאמר אך הבל כל
דברי המוכיח  ,וכסיל אנכי ששמעמיו זירחמי מפניו ועי״ב
יבוז אפילו לשכל מילים  ,ויקשה לבותיעיז ערפו ואין לן מקנה
אח״כ לגמור  ,ולא כן מעשה מוכיח חכם ,ל׳א ידרוש אחרי
החסרון ויגלה ההפסד לו  ,ואח״כ יודיע מעלומומ המרופה ,
במה שיוכל למקן  ,וכנמיב הזה הלך המחקר הנוכחי בספרו
זה  ,וקנה שס כזוב לעצמו אשר העיר לבבו והמנדב אל המלאכה
הגדולה בענין החינוך ומי ימן יוסיף אומן להוציא לאור א מ כל
אשר בכמוביס אמו מפני שהענין הזה גדול מסילא חאזד  ,ויש
בו מועליומ הרכה עד שכל מה שיכמוב מזה לא יהיה למומר ,
והשומע ישמע והחדל יחדל ודי לו כהגמול  -הזה שימצא אפילו
רק אחד שיסה לו אוזן  ,אף שבלעדיו עוד שיידיס אשר קוראים
■ על האממ ועל הצדק  ,המה יכירו וידעו ערן מעלמ תבנרו ,
וירימו קרנו בכבוד •
^ 1תה י

$ר

אמפף ידי לחוומ דעמ כתהומ החיבור ועינינו ,
לעבור משער אל שער ולבוא בתשפס על כל נעלס •

אחד

היה

חמשלמו,
החכמה  ,ויעבור קול בכל ארן
אוהב

לאמור  ,מי האיש החכם ונבון דבר  ,יבוא
ויעמוד לפני השר  ,וארותמו ארוחמ ממיד יומן לו מאמו כל
ימיחייו • ייאספו אליו חכמים רכיס  ,וישמח השר בהס,
וימתיק אמס סוד  ,כעמ ההיא בא לפני השר אחד השרים
הראשונים ושמו נועס  ,ויהי אמו מממיק סוד בעדני נעימומ
המדומומ  ,ייסמיהו להמחבר אמ המענוגיס ולעזוב התכמה
 1יאומ השר לעצמ נועם  ,ויצו לקכון אמ כל צבא הנעימומ
ויעמידו ־לפניו ,וימהר נועס לעשומ כדבריו  ,ומדבק נפש
השר בכל מענוג וכל אשר שאלו עיניו לא אצל  1 ,אמ החכמה
ודורשיה לא זכר וישכחיה • ויהי מיוס לכמ השר בעצמ נועם,
וימחל  ,משמן כשרו ירזה  ,עיניו החלו כהומ  ,וידע השר
יב ילהיושובה הימה בעוכח  ,וינחם מאשר עשה  ,דשלת

ויקרא לחכמיו ; לאחור חפשו נא רפואה ותעלה  ,אולי תוכלו
הועיל •  .ויענוהו הן לא למדנו מלאכת הרפואה  ,וחי זה יעיז
רפיא לאיש נחלה והוא לא למד החכמה הלא ירצח את רעהו
מבלי דעת • ויען השר א״כ איפוא ראו אולי יש בכס מי
יודע ברפואת הנפש ; כי ידעתיו אס תי־ופא נפשי חתחלואיה
אף בשרי ישכון לבטח  ,ויענזהו ניעצך נא ויהי אלהיס עמך ;
יארוג נא השר מליצה להמדברי יען עמו עוז ותושיה כמהות
הנפש  ,ועתה חושה וה" יצליח דרכך • ולא אחר השר לשלות
אגרת אמריה תאמר אשר הוא מת מתהפך כל ערס דוי  ,יתעזק
בחבליה על נפשו כי שובבה  ,ותתיפח אנא רפא נא לה  ,והגיע
לו המענה ממנו  ,שיפיק רנונו וימלא משאלותיו  ,ועל כן
שלח לו את ספרו ממנו יראה וכן יעשה לתת מרפא לנפשו
שובבה למען יהיה ערוכה ושמורה בכל  ,ויכנסו הדבריס כלבבו
לעשות פעולתו המקווה  ,שכל את ידיו לתלקס בפרקים ושערים,
חה תוכן ענינס •
א" פרק ,א׳י בו יבאר מספר חלקי הנפש ומספר
הכתות אשר לכל חלק  ,ויבואר שכל
תכונות הנפש קשורות זי יכלם זה לעומת וה עשה אלהיס  ,וכמו שיש
כגוף איכיות וחזגיס שונים  ,כן שי כנפש כתות שונות ־
ו

פרק
—

ב״יבאר חמשת חלקיהנפש  ,לנחות כל
ג* יעיר אוזן לשמוע בלימודים שהשכל נחלק לשתים
שהס עיוני ומעשה  ,והעיוני נחלק למורכב ופשוט,
להמעשה יותלק לחלאכותי ומדותי ליבאר ענינס כארוכה •

אחדמהם"

י—

ד״ יבאר כתו וראשית אונו

— ,ך"
—

ן״
״ב

שלהשכל .

יבאר ההבדל שכין תכינה לחדה •
שראוי צאדס הישר להמליך הכת השכלי על כל כתלתיו •

פרקא*
*

—

מזו,

יבאר שכל החדות משתלשלות זו
שכל מדה יש לה הפכה ויורה ההבדלים
בין שמות הנרדפים אשר לקצת המדות •

ב" יבאר קושי מציאות ראשית התכונה לכלס,
ולאחר יגיעה רכה הכינה וגס חקרה שהיא
הבחירה והחפץ הבאה מקבת טוב ורע •

וכל

—== = »
ובלאלה השערים
שהקדים ,הס לכד

קכז
כדמיחהכנה

והצעה לחה שיבוא אחריו  ,ומכאן והלאה יכאר
עצס גדרי המדיח בריאוחס ותלייס ורפואחס •

שיכר ג"
שער

פרקא’ ,׳יבאר ממשלח כחוח הנפש נגידיה

ד״ פרק
א״ יבאר מדוח החקיה וההבדל בין כרדפיו •
— ב״  ,ג״  ,ד׳ , ,ה" יבאר מדח הפחד והיראה
וההבדל שבין כרדפיו
ורלואחס •
’1

שער ה"

פרק א  /ב"  ,ג" יבאר מדחהבנזתון  ,ואיכוח־ו;
והפכו היאוש ורכואחו•

שער ו" פרק א  /ב"  ,ל  ,ד"
׳'
— ח/

—

״ח

יבאר

חדחהההחפקוחתלייה

ורפואחה י }
יבאר חדח העוני והריזבה *

ל

שער ל פרק א'  /ב"  ,ג"

שער

נסיכיה
וצבאיה.

יבאר גדר ומהוח
פי שכיס

השמחהאשר

לה ברוחניוחומר•

ך  /ה"  ,ו" יבאר חדח העצבוח בריאוחה-
וחליה  ,וההבדל שבין נרדפיו •

פרק א״  /ב״ יבאר חכונוח השיווק חלייה ורפואחה •
— ל יחן אח קולו בבכי לבאר חלייו ורפואחו•י

שעד ט" פרק א• ״ יכד

יא יבאר מדח האהבה והשנאה •

שיכראי "

פרק א״ ,ב"  ,ל .יבאר מדח החשוקה וגיעול •

ישעך יב״

פרק א  /ב  /ל יבאר מדח רחמים ואכזרמח •
1
ד" יבאר יודח ההחרצוח •
ה" יבאר מדח החשוכה •
ל יבאר קדח הבעק ( הנקמה »
שער.

קכח
ומצתון•
" ,ד" יבאר מדע הכניעה
ש^ גר יל פרקא" ,ב' /ג
שעד  Tפרס א" ,ב  /ל יציב גבולות העניה ויכארמראוע
י

כגעי הגאוה •

הספר מביא עוד ערק א" אשר יקרא כשס מספר
בסוף
הנפש  ,ובו יבאר חדשוע להבין ממהוע נפש
י
האדם והשארועה  ,ולאמעה במופעים נאמנים והיקשים שכליים,
הלקוחים מספר שכעב נר דורינו החכם הפליסיף הקדוש כ״תוהרר
משה מדעסויא נשמעו צמודה בצרור החיים ! והדברים שהביא
כאן התה לכד דמוע ודוגמא מחה שידבר כאמכה כעצמוע הספר
אשר יצא לאור עולם לחלק שני מזה ספר החדוע  ,והמבקר
לא יוכל להעאפק  ,לגלוע כסיפע נפשו על הזה  ,ומאוד כמה
וכלה שערו ולבבו שימהר ויחיש מעשהו להוציא לדפוס  ,החלק
השני הזה אשר יקר מאוד לכל משכיל • "

שערכוב
ועקש  ,זולעי
נפעל

החיבור הזה בכללו אין בו
דבריו  ,וכשה עליו קו עוהו שבלל דרוש ומליצה
קבלה ופליספיא הכל בערבוביא  ,ולא העריך אע מחשכועיו
כשפע ברור לסדרם בסדר נכון  ,וגס לפעמים עזב המחבר
בהטיה  /או ובזה סרהעלונוע
לדבר צתוע  ,כמו מי שבקי

^

ינצמם  6־־עת  ,למה לא ביארה העורה השארוע
המקשים
הנפש וכדומה לשינוע חסורסוע כדרך חידוד שאמנס אינם לכבוד ,
מפני שהקורא אועה כפי המובן בהשקפה ראשונה עעפעל נפשו —
ויען וביען לב המבקר עמיס עמו ,וכבוד המחבר גדול בעיניו
מאוד  ,על כן במער ♦כקש מאעו שירגיל אע עצמו לדפי
כלשון נקיה יעל הסדר  ,ובפרט כחלק השני שחפן לדפוס
שדבריו אשר ידבר צריכים להיוע זכים וברורים כי לא לכר קל
הוא לדבר על הנפש ומהועה  ,ולהשבית שאון גלי המבוכוע
בענין ההשארה  ,על כן ליוקר הענין יבחר לעצמו שפה ברורה4
יגע סופר מהיר  ,כי צדק המליצה לפניו יהלך וישס לצתוע פעמיו •

״מ -ב"

מאסף

ה

לחדש אייר תקמו
א

שירים
לכבוד *
מגביר

המהולל איש מכין וסופר * ה״ה ריעי ואהוכי האלון
פרידלעגדרנ״רו •
והקצין המרומם  ,כהר״ר דוד
יום כבדני בהעמקמז האשכנוי *  ,כי העמיק מפלויג
ישראל כמליצה צתה ונקיה  ,ללשון המורגל * כעי
יושכי

כל

דג

הגלילות .הללו ״ למען גס הנשים והמן  ,גס
שאינו מכיר לדבר יהודי *  ,יבינו מה שמוציאים

מפיהם ,

ויכוונו לבס כמפליגס •

מכבדי נ *ב *י הטורים האלה >
אשר עשה לישראל בעמלוהו •

בית ^:
יידו

על כן לכבד א*

וכחן יהיו על צדק*!

טזכליי^
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דבדיחבמה

ומוסר

אשר קובצי מעבד הלומדים  ,לבקשת ידידים  ,לפועלת .התלמידים1
לשמוע בלימודים •
בדרך חכמה הוריתיך .

הררבהיך
«עלי

במעגלי יושר .
ד*

י״א •

אליככם
אישים אקרא  ,מורי המודה ומפהי׳גי העדה ;
וקולי אל בני אדם  ,אשר חנן אותס אלקיס
בבנים  ,באמרי אל תחשבו ראשונות וקדמוניות .אלי
תתכוננו ,
חיל ני ימב אל תשיתו לב  ,לשמוע קול הסירים תחת הסיר5
כי חוח עלי; ביד שכור ומשל בכי כסילים  ,האומרים לרע
טוב ומחזיקים ייעשה אבותיהם בידיהם ,ואין להם על מיג
ל,שען  ,כי אס על אביהם אשר ילדם  ,וכעוריס יגששוקיר,
ולא דעת ולא תבונה לאמר  :אבינו הראשון חטא  ,ולא ידע
ואשס׳ א! היה מוכרח כמעשיו מעול ברזל  ,אשר הושס
בימים ההםעל צוארי האומ■> "
תנו לה" אלקיכס ככול עתין
אשר שחש החכמה יצא על הארץ בדור החכם הזה  ,טרם יחשיך
אור בניכם וטרם יתנגכו רגליכם על הרי נשף < כי כאור
בקר יאיר שמש כל היזם  ,ובוקר לא עבות  ,הוא אות
על מיטב היום •

אמתמשלהיה  ,כי אין חכם
היא  ,כי כל יחי
נצטערתי
על ימי תרפי  ,אשר־
חלפו כמו רגע  ,ויאבדו באפס תקוה  ,ולא למדתי חכמי, .
מאשר בימיס ההם הכל נשכח מאומתינו  ,אשר גרשוה מהסתעין.
בבתי הלימוד ומיוסות כצל החכמה  #והיו בכינו כנטיעיס לכ

כבעלהנסיון  ,ואתת

גנועו,

&טעו  ,לב שורש כאין גזע !  ,ואן* נש?׳ מס ( ייבשוi
וארי בעין הגזלה  ,גולה ומורה ונחקרה הכסיל גס אני יקרני,
ואומר אכד נצחי ומוחלאי !
כל הדברים האלה אודה לאלקי ישעי  ,אשר נחני
אחר
באורח מישור  ,אחד הגיעי לימי העמידה לטעום
בקצה המטה אשר כידי חיערא הדבש הנוע?* מנועם לשוננו
הקדושה ( אשר כמדע  ,לה יכרעו כל לשונות ,הגויס ) ובבוקר
יעיר לי אוזן לשמוע בלימודים זעיר שס זעיר שס ,עד אשר
לבקשא אחי ורעי העזאי לכאוב מעט מזער  ,והס הס אשד
העירו אא רוחי לעלוא ולראוא במאמרי הזה  ,להועיל כפי
נחי לכל כושל  ,ועל זה קראאיו דברי חכמה וחוסר rיען
ני לך היא תוכאינו וכן ישה לנז ללמד אא בנינו חכמא האורה
אשר אבוא כראשונה ואחריה ימצו ישאו מוסר השכל  ,צדק
ומשפט ומשרים  ,אשר כאחרונה יטעו לדגליהם  ,לאיש ואיש נאשר
משיג ידו  ,וכאשר נדבו לכו לקרבה אל המלאכה לעשואה •
» כמו איפוא לא כל קורא דברי האגרא הואא לדון
אחלי
אואי לוכוא  :יען בי לא עלה על לבי לעשויג
יל שם כשם הגדולים אשר כאח  :אך חאהבאי לראויג שלום
אחי ושלום צאן אדם צאן קדשים אשד ברגליהם ולהודיע מחשבתי
בלימודם בחכמה ומושר • ואס ימצא אמצא בידי דבר מה ,
אשר לא יישר בעיניך  ,הוכח אוכיח אא עמיאך 1ולא אשא
עלי עון אשר חט* ; כי אני מוכן ומזומן לבטל רצוני מפני
רצונך  ,ואן׳ ינ להטוא אתרי רבים אשר דעאס אענדס
עטרזא לי •

ואתה

קורא נעים אדרימי דרך זו אלך  ,כי לעשזא'
רצונך תעצמו  ,ואאה אבחר ולא אני •

‘  #לעי ה

מיטיבי צעד נחכיוה  ,וארבעה,
המה
מיטיבי לכא כחוסר  ,הנה הנס שבעה מיטיבי
יון  ,אשר גללו אור מפני חושך  ,ובארץ צלמד־נ

«עס

בארץ

«

=

=

קלג

זלא סדרים  ,אור נגה עליהם  ,ומער שהמ חכמים עוד למת
דעיג אע העם כמוסר השנל על דרך שאלת .הרב ועשובע
ביגלמיד  ,ומה עאה נר זה להאיר עיני הפערים  ,אשר בהל1
יראו אור  :אס כן איפיא באשד הורנו הרב המורה נקבל דרך
אתע מכל אגמרו  ,יפת .אלקיס ליפת .וישכין באהל ' שם  ,והיה
לנו ליד ושם במאמרינו זה ( א ) אשר נכתוב ללמד בני ייהודה
קשע הלשון וטנגו חיצס על יער כל אומה ולשון  ,באשר מבאר
מים חיים נשאנו  ,וממי המקדש יצאו  ,והיה פריס למאכל
בארן הלזו הנשמה  ,ועליהם לעדזפה באת החיים ; ' וכל
דואיהס יכיתס כי הס נטועים  ,שורק כלה זרע אמת , .זרע
3רך ה" אשר הבדילם בעורפו וקדשס במצמעיו מעשה ידיו להעפאר ״
<בדאש
אמיד אשא עיני אל ההרים מאץ יבוא עזרי
ואמפלל אל אל עליון אשר הופיע מהר פארן
ובחר בנו חמד לשבחו  ,ישלח עזרו מקודש יחזיק בימיני לסמכני
זא יחזיק במעוזי יעשה שלום יל  ,עלום יעשה לי  ,.זזה החלי
אתרי העפללי אל צור גואלי0

אלה׳ אבי בעזרי  ,אדהים ה" צורי
עתה האל האר נרי  ,חובי סלח שלח צרי
חבוש חנק הרוג יצרי פחק עול שם
אז יערב לך שירי  ,תע כי תבוא

לע
לע

צואר׳
שכרי •

ןי&,
לכס
ורע קדש מקל עוז  ,צבי מפארה  ,אשו8
עלה על לבי לכתוב על דבדיג חקירת .הנערים  ,כל
כע וכע לפי למודה ; והיה בידכם לקי צדק ולמשקולח משפט,
אשר וב עמודו אלף לאלף חכמה  ,וכגיעס כאשר עם לבבכם
־הטוב בתנמה יבנה ביע  ,ובתכונה יתכונן וכדעת .חדרים ימלאו.

דאשית
)ß

כא 6ד ^ עשה האדם יעי!ל נענקיה נעל ? כווי,
געל כחי שני  ,נעל שויור אידגי»  « ,עול
לגיס א*ד גאו אחלילס •

ואחריו

? יג

שלחים pi

ר,לד

ראשית

החקירות• ,

רב • בני ומלמידי !  vהנה כא העמ ,אשר כו ראשי העס
וקציני העדה נוסדו יחד לשמוע אשר לחדמס להועיל
מיום כואכס אל המקוס הקדוש הזה  :וכל העס אשר
ברגליהם הכס נוטים אוזן לאשר אשאל  ,ולאשר
משיבו  ,אזרו עמה כגבר חלצכס ; ואס חכס לבכם ,
ישמח לבי גס אני  :ראובן בכורי אמה אשאלך
והודיעני  :מה היא החכמה ?

ראובן•

רב•

ראשימ חכמה יראמ ה" •

ומה

הוא יראמ ה" ?

ראובן״ הןיראמ ה"חכמה *
לעיני כממעמע ,

רב־*

אמה
השאלה עצמה ?

ראוב]

ישני הדברים היקרים האלה הס קשוריס
וכנפש בגוף יאל ימהלל
יתד כשלהבמ בגחלמ ,
החכס בחכממו  ,כי אס השכל וידוע אמ ה"  :ולא
יקרא ירא ה"  ,כי אס התכס יודע אמ אלהיו י

רב •

איכה יוכל  -קריז מחומר לידע אמ אלקיז  ,אשר הוא
מסממר #ואשר מלא בפיהו לאמר לא יראני
אל

בהשיבך

על

השאלה

עס

האדס וחי ?
/

ראובן ״ כניס דבריך) ח־ורי ואלופי  ,כי כני האדם לא
יהרסו לעל 1מ אל ה" להכירו מצד מהומו פן יפרון
כס ; וזה אשר למדנו רבימינו במשל הנכבד  ,אשר
משלו על הארבעה אשר נכנסו לפרדס  ,והפילוסוף
אלו ידעתיו הייתיו  :אך חוכמינו היא
כאמרו ,
להכיר בוראנו מצד מעשיו  ,כאשר הורנו בעל חובמ
הלבבומ כמפילמו היקרה  :אלהי אדעך מזה שלא אדעך,
כסמריג

גס תרע ולא מדאה  ,והכל חמך מלא ; והיא הידיעה
הנכונה  ,בהיותה מן המאוחר אל בקודס *
ר  £״ ערם עתה לעמן בהדרגה ?
־

ראובן  -הנני •ועליתי כסולם מוצב ארצה וראשו מגיעהשמימי* ',
 1ומבשרי אחזה אלוה  -בראותי טבע וחימר היסודות
תחרים •חלילה ,
הגלגלים  ,המאורות  ,כוכב♦
השמים  ,וכל פסיליהם יומם ולילה לא ישביתו ,
ומוכרחים במעשיהם ; אגזור אומר כי גבוה מעל
•גבוה שוחר וגבוהים עליהם  ,ואעלה ברעיוני משפל
מצבי לדוס שמיו לידע ולהודיע  ,כי הוא הבורא  ,הוא
י האל  ,הוא היוצר אשר לא סר מהיות  ,לפניו לא
:׳נוצרי אל ואחריו אל יהיה •*
דב י
היטבת;לראות * זה האחר ־* ) אברהם אבינו דאס
המאמינים ועלי; כסולם מה  ,כאשד הוריתיך  ,והאמין
■כה״ ■ויחשבה לו צדקה ; אך ^לא כל הדעות שמת*
ואין כל אדם זיכה לבקש גדולות כאלה%
דאובן -כךלמדתני  ,מזרי
ואלופי  ,הןאדס
ידע את כוראו כלא קדיחת •ידיעה  ,ומצד מעשיו ; אך
אנחנו ידענוהו מאשר אבותינו ספרו לנו פועל פעל
בימיהם מימי קדם *

הגדולכענקים

בר

״ אס נחזיק מעשה אבותינו בידינו  ,נהיה גס אנחנו
ככל הגויים ונקבל אשר גבלו ראשונים  ,והעולה לע
רוח©  ,ונבחר את א לקי בנכר  ,אשד עבדו אבותינו
בעבר הנהר ?

ראובן ״ אנו וכיתינו נעבוד את  , Vכי אלקים קדושים
הוא  ,אשר נסה את אברהם • ,ודבר אליו קפ אל
פה ,
* Cפ* יזר ,ד״ל

המייןלם

ע״י ־המ ^.
רש .

תה  ,נגלה ליצחק  ,ובחר כיעקב  ,והדברים האלה
גודעו לאבותינו יוצאי חצריס איש מפי איש ; ועס כל
זה לא שמעו אל חשה  ,עד אשר עשה לעניהסהאותות
והמופתים  ,וימרו על יס סוף ; עד אשר ראו עזן
כעץ  ,כי ה" נבלה אליהם  ,ולא האמינו כי ידבר
אלקים אי  /האדם וחי  ,עד רואם כבודו בעיניהם ,
זשמעס באזניהס את אשר דבר • אס כן אחונתיני
היא אהבה תלויה כדבר קיס  ,אשר ראו עינינו ,
וישחת לבנו את כל מעש♦ האלקיס  ,עליהם אין להוסיף
ומכס אץ לכרוע •
רב • אס כן אס לא ראינו לא האמננז ? ומה בינינו לשכני«
חשפחוי  /האדמה  ,אשר הורגלו לשרי  /ען ואכן?
ראובן " שאל נא לימים ראשונים  ,אשר היו לפנינו  ,הנסה
אלקיס להוכיח לעמים רבים על אמוני/ס? הוא הביא
הממל על העולם ,על אשר השחיל  /כל כשר את
 7רמ לע הארן ; בלל שפע בוני המגדל  ,על אשר
גבה לבס להשחית  :הפך סדס ואמותיה •על רודפם
עניי עס וגאון שבעי /לחם t
רב 4ומה

יצא

לנו מן הכלל ה! ה ז

רא< מ • • חן הכלל הזה נבץ  ,ני אחרי אשר אבינוהראשון
’ מרה מצות .בוראו  ,בנטזתו אחרי יגאוויגיו הגופיות ,
לא זכה להכי/ן לו עורה ומצווי  ; /ולא נתתייבו הוא
וזרעו  ,כי אס במענו מהם  ,והס שבעה מצמת ,
אשר הס טבעיות למין האדם  ,כחוקים אשר נטע
הטבע בשאר ■ מיני ה־חיים  ,אשר הס לקיום הסוג
ולתועלת המין  ,ונהם יזנה לאכול העדי בעולס הזה,
והקרן קימת י
דב  .אס כן נאמץ כי כל נכי אדם יזכו לחיי העולס כבא ?
ךאובן » אני רואה כי אתה מנסה אותי  ,אס שכחתי אשר
* למדתני  ,או אס הלכתי בשרירות העם  ,אסר לא
ילען אל  /ה"  ,זאת המעשה הטוב אשר עשה ? אס
כן אפרש מה סלמדתני על הענין הזה  ,זמה שהועילו
למודי

לימד ' הספרים אשר הורידני * .אלו מאמינים  ,כי
פועל אדס ישלם לו בוראו כשכר יעונש הראוי  ,וני
אין יושזא פנים בדכר  ,ועוכל אלקיו יעומד לשני ,
והחמרה יעונש  ,ושופט כל כארץ יעשה משפט לכל
נקט*ן כגדול  :יאד מטילי אומות .העולם יזכו לחיי
העה״ב כפי מעשיהם  ,ואנו כפי מעשינו כאשר כס
באומתינו כל אשר בשם ישראל יכונה ,יתבל שכר לע
,מעשי המורה המוטל עליו והכהן והלוי -יטול מוסף על זה שכד
עמלו כמצוות הקרכן ושאר הלברים המוטלים עליו :
כאשר בארץ הלזו  .זורע 4ן המלך לא ימול פרס כשותד
הסף  ,ושומר הסף לא יקבל שכר כסופר המלך tולא
הסופר כמשנה ; סוף לבר לעוס צערא אגרא "
דב -

היטבת .לכר  :כל הנקרא בשם ה" ימלט  ,ודי לכל
נוצר להולזת כמציאות בוראו  ,ולקייס ז' ',מצוות המוטלת
עליו ; אך אנו אשר בחר בנו מכל עס תל עלינו חיוה
כל המצוות  :אס כן איפוא הגידה גא לי כל ׳  .גדולות
היוצאות מן התורה הזאת ,.אשר שם משה לפני כל ישראל ?

ן־יאוב?  . .התודה האלקית הזאת תשוב על אהבת האל ואהכיג
זאהנת
ככתיב ואהבת את ה" אלהיך ,
הריע ;
לרעך כמין "
בר | ״

ראובן בני Iראה ראיתי כי ל' עמן השב אל לבךן< ל
אשר למדתיך  ,דע את אלקי אבק  ,ועבדהו בלב
.שלם מצד הקבלה  ,וכנפש חפצה מצל החקירה ; והוא
ויטבע/
ירחיב לכך בידיעתו ויגלו לך סודות הבריאה ,
ותמצא תן ושכל טוב בעיני אלקיס ואדס •

־

החתימה בדפים הבאים >

מוד יפקד מ ק ומס
זז

בקורת ספרים חדשים
תפילות ־ישראל חלק ראשון הכולל סדורן מכלהשנה
בל״הק  ' ,חלק שני הכולל סדור! מכל
ברלין בדפוס תכרע תימן
יוכל השנה מת׳ודגק אשכנזיה,
כעיי ס שנת הת״קמ״ו לל׳ע<־
גבשטי ליכד יוק אויף 7אס גאנצי יאהר  ,איברזעצט אונד
מיט ערקלעהרנדן אנמערקונגן פרזעהן
פרידלענדר • ברלין  ,איס פרלאג לער פרייא*
פאן דוד
שולי  ,שגע הת״קמ״ו לב״ע -
שהן אי־וע היא סדר העפלה מכל■השנה מעורגמת
שהיבם
אשכגז״ע ל׳יי האלון העורג* ד״ מד פ״ל נ״רז
• יצא הספר הזה מעחע מכבש הדפיס בחודש
*! גודע בשעדיס שחו
העבר ראשון ■הוא לחדשי השנה * תוארו יפה ׳ ־• איכותו סוב
מאוד  ,כמותי קס" כ עליה הקלקהא״  ,דכ״א החלק הבי" ,
ארס שמיגיע העלה * ■ יוקמו בעד א" ר״ט ח"  :גדולים פרייסש
}* -

וראגס *

בבד

אמי* יתפלח■ בכל לשון * < היאתשובה <צחא

לאותן האומרים■ מצווה להתפלל בלשון עברית להיותה
■»
לשו} קידש • טעו ה אגשים האלה בטעם כבוי זה  ,בחשבם
שקודש תואר ללשון  ,וזה איגו גפי ■ משפט הלשון ג * כידוע
לדוברי

•)

א" •מפא * *.ושקל העואל שר1.א קלוש< fVו7ש  ,כ" מפאת ימין שם
לשק שהוא יוק כקגין • יגגיד ראיה ליני *« שפרי קודש ■נניזיגיו
*שחיכוך_ משמו מיי*ד לשס •קודש ?( ,ד אמרו נמ״כ על «אמר
נעונע נד קודש שי׳זי' משל .קודש «ןג גל גמצא גאלו השמיע שאקצהנדיל גיז ? שמן ל3:ר.ז •

*

לדובריי צחות• .

אך שיעורו

לשון

קודש ,

כלומד

שבב נכתבה בתורה בקדושה • אמנם אס יש לאל יד איש להבין
לשון קודשכלשון עמו אשר גי■ בתוכס ,ורוצה ל  .תפצל בלשון
בתורי .להיותה חביבה אליו  ,הרשית בידו • אבל לאותן האנשים
בחצפצפיס בעיהס מה שאינם הוגיס בלבס  ,והת ; בע׳יוה הרוב
באחינו בית ישראל  ,כאיש כאשה  ,כקצין כדל  ,כלומד
כאינו לומד  ,כרב כתלמיד  ,כודאי שמן־ הראוי למחות בידם ,
ולאמור לי .ס שתפלתס אינה עולה להס  ,פגול בוא לא ירצה ,
בהיות התעלה במקום הקרבנות שמחשבה ורה פ«שלתן  ,וכך
אמרו
תפלה צריכה כונה ואף שרבו אנשי לבב עקש ופתלתול
המסלפים המאמר הנעים הזה * חכאריס אותו ע״ד שאפשר
להתפלל בכטוי שפתים לבד  ,ובדברים שענינס בלתי נודע למי
ם* יחרס  ,רק שיכון לבו לשמים  ,הנה בכל זה הוא דבר
מפורש שאין צריך חזוק לכרי דעת וברי לבב * שאין הוגה כלי
הבנה • ולכן נכרך את הרב המתרגם הנ״ל לאל עליון על אשר
נדבו לבו לתרגם התפלות ללשון אשכנזית שפת אר ! מולדתנו ולבת
עם אשר אנו יושבים בקרבו  ,בלשון צחה ונקי '  ,ובאר הטב
המקומות הצריכין באור  ,למען לא יהיו עוד רוב בגי •ישראל
זובביס שפתי ישנים כאין מכין  /כי אס יתענגו כרוב תעגוב
בהשתפך נפשם ולכס לפני יוצרם לטוב .להס • כי אף שבמעט
בכל דור ודור קמו אנשים לתרגם התפלות עבור הנשים הבאות
בית ה" להתפלל ,הנה הכרת פניהם ענתה בס שמדלי חכמה
זמדע הועתקו ,כי המלאכה היתה כמבזה בימים ההם כעיני
לומדי העם אשר גבה לבס מלכתוב ס  :ר שימה בפי ההמון ,
ואף כי פי הנשים ,ולזה עזבוהו לדלי םע הארץ אשר אתרי
בצעם לכס הולך ,והמה עלגי לשון ובלעגי שפה ידברו למרבה
הקלס והבזיזן  ,וסופו מביא לידי חטא  ,כי געלה נפש הקורא
בהם ובדבריהם  ,דע שנהיתה התפלה לטורח ולמשא כעיני בנית
ישראל היודעות כלן לדבר צחות בלשון העמיס ולא יכירו לדבר
יהודית * לא כן ה״רה״ח ה״נל  ,איש נכבד מאוד ושר וקצין
כעמו  ,תורני ואוהב חכמה  ,איש משכיל ונבון לחש ,י אשר
בכל אלה לא השיב ידו מלעזור לעמו מצרמ ,המה משסיתי
לשון המחבלים כרס ה" הוא קם וסקל המסלה ויישר ארחזת
עקלקלות  ,למען הנעים התפלה בעיני כל העם  ,כאשר יראה
הקורא כן בתרגומו הזך והבהיר  ,כן בפירושו המפורש דבר
ושום שכל להבין כינת מתקני התפלה על בוריה • ולכן לא
שמר המלות כי אס הכונה לבד  ,נדרן המתרגם היותר שלם
במלאכתו

במלאכתו מהעיר עליו ה״רמב״מן בהקדמתו לתרגומו על היעודה t
דמיון זה בשיר קבלת& בת המכינה לבה דודי בחרוז ד" יתרגם
^גסי (ייי -וע א־ח|>י י״ לייזשייויו) והוא נראה כזר לכאורה  ,אבל
?אמת הוא בונת המשורר  ,כי אמר אל העיר המלוכה
•הנזכרת כפ" הקודם לבשי בגדי תפארתך ומה הן כגדי תפארתן
•עמי כלומר עס המשורר < ומה נאה ׳מאוד לפונה בדרך המליצה
להיות בגדי תפארת העיר ,ואין כאן להאריך כזה  ,אך אביא
.במילים מעמיס ב" ראיות לפי" זה א היית הדבור בכל השיר
יימסב אל העיר לא אל העס ב המת משקל לבשי משקל נקבה
ב״מ עיר לא כן עס שהוא לשון זכר • דומה לזה בתפילת ראפ
ןת פחדך זג* תרגם כמד שיו־ע״נו
השנה במאמר
ךאצלי !א ^ ינרציחטיייא !!יד ) ! הנה בתיבות ( אללי׳* ) הוסיף השלים
מליניי המאמר לאמור ויעשו כל המיס אגדה אחת לעשות רצונך ולעבק
במו שידענו אנחנו עס בריתן וגו" וכן בתפלת נעילה השכיל
הבדלת (אבר ל!א מאה") ־ חבר נזה המאוחר
לתרגם אתה
עם המוקדם כאופן נאה ונעים לאמר בלתך אפילו מותר הגדול
שי« לאדם מן הבהמה אין בי הכל הבל ,ואין לו להתגאות
עליו  ,אין זה כי אס אתה הבדלתו לעמוד לפניך לעזב לו וא״כ
איך יאמר התומר ליוצרו מה תפעל * ורבים כאנה אשר מי
יוכל לספור אותם * אכל מי■יתן ואדע למה יצא הרב בפירוש
השיר לשכת אל אדון על כל המעשים מידי הפשושלהסיב כנוי
אותו על יגול□ ולא על הארון * ואס הוא רתוק  ,הלא
גמצא כמוה( הרכה במקרא כאשר הראה הד״אב״ע בכמה מקומות*
ובפרש סכל הכנדס הקודמים לזה יהבאיס אחריו סובבים אליו*
תדגוס כי
ךל
גס את זה ראיתי כפסוקי ייתן

*־1
גאל

ה"

תא

יעקב ובישראל־־* • תפאר
יע< ןנ ;

ה »ררליד

אף שלא גרשם כלוח

השעות ,

{< דען דעד עין <• עללעוס צייגגו ויו

ישר^ל ) ,.

יולא מצאתי שעם לו /.ואמרתי שגגה היא היוצאת מתחת הדפים
להקדים המאוחר והראף( 7ער ?מויגיערלעזע יעקל  ,צ״גע זיך
«עילציד יזין •שי* * ) .

הנה

שגיאות

מי יסן בלן "
לפרקי אבות הלך הר״הס בעקבות רסנו משה כד
בבאורו
מימון  ,כאשר העיד בעצמו בחלק האחרון
להקדמתו היקרה מפז  ,כי יש בה דברים טובים *נכוחים מאזד
לע עמן התבלה ,.אשר יארכו מלהעתיקס פה  ,אכל לא אמנע
מלקצר • ולאמר שמן ממי " שהתפלה היא הבחינה שיעריך

;,כל

GS2- —SS

* «PP

״ פל איש ישר על ההצטרפות .שבינו לכין קונו המטיב לו בכל שע 4 $
"ושבינו לבין הבריות .ויזה שחייב להס מפאת היותם כלס בגי'
״אב אחד ,
והמשפטשיעשה כינו לבין עצמו על עעלותיי

״ומעלליו ,לראוי  /בעין

שכלו,

אל פוך ימיו שעברו למען

"השחר כאותס הבאיס מן השגגות .והחטאים שעק.ש כס בשכבר
"העתים וגו" "
ואומר אני שטעם
שם
תפלה שהונח על
ההוראה הזאת מסייעו  ,היות שורשו
פלל והוא נרדף לענין
שפט בדכתיב ופללו אלהיס •
כמיטב המעוט הזה כך מיטב
השאר  ,כלו חחחדיס ,
דברים הראויס שיכתכס כל איש על
לוח לבו לבלתי שכות אותם לפ הימים • ומדי לברי זכור אזכור
עוד ענין הצורות חרותים על לויז נחשת ונדפסים לפני שער
הספר ,
מלאכת  ',תרש מהיר במלאכתו *
הכנה־־ הוא ככור
ליד המלך ע״ה אשר שר בו את מזמוריו  ,והוא סימן
התודה׳
מצדי כלי

קטורת עימד עלי מוכת ועשנו עולה  ,והוא סימן

התפלה ,ע״דה״ב תכון תפלתי קטורתלפניך /חאתודיהס
המסך ,והוא סימן הקודש• שלש אלה נכללים נזה
הספר המכונה

סוףדבר ,

כשם

תפלות

ישראל י

מי יתן יהי׳ השפר הזה 1ביד כל

להסיר

העקמומנת

לאיו קז *

איש
מישראל

שכלבית ולמרבה המישור

ןy -

והשלוס

-

דבר'
*דח

הפאספיס

לא

קוראי

מכתבס הגחפדי ©

וחמגיטיס .

הבנו
יוצאים מנית ברתת וחיל ע״ד אגרת א׳מתי השזמרמי
(חלש אדר א" העבר ) אשר שלת לט הסכמת הרב
הגאון המפורסם דק״ק פראג ני׳ ,על תרגוס ר" » שמן
גלוגא,
בלטס כאשר  .יצאה סרס גמר הספר נשנה
והעברהי  -והנה
נבהלנו
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נבהלנו על המראה בראומנו כי כניס כל דכריו באגרמ הנ״ל י
ולולא הבשחמני לפרסמה ברכים כשמבוא לידינו  ,הסמרנזה
מפגי כבוד הגאון הנ״ל וחכמיו • יח״ו לעורי מדניס ולהקל
כבוד גדול כישראל  ,כי; כל דרכנו שלוס ואמת • .אן אחמ
דברנו ולא נשנה  ,ואס שגינו למען האממ שגינו  .והי׳ האמע
צור מחסנו *
והנה לפניך הקורא האהוב Iהעמקת
מלה במלה * לא נשתנה בה קיץ של יוד.
ואולי בראומך אומה בעין חוקר מחשוב לכך כמו
שחשבנו אנחנו  ,וזה  :ני להיומ מרגוס החומש כלשון
עס זר דבר ר,שן וקל בעיני חכס מורניי כמומו ,
לא בשל עליו אפילו רגע אחמ ונמן  .רשומ לאחד
מהפחומיס שמושאי כליו לעכור על דכרי הממרגס
ולכמוב הסכמה על שמו " והוא כמב מה שעלה על
רוחו בהשקפה ראשונה * וא״כ הרב הגאון נקי  ,והשגיאה
על מלמידו * כן נראה לנו * ויגיד עליו רוע המליצהי

הסכמה הזאת

הסכמות ארמ״ו הגאון הגדול המפורסם גאון
ישראל מהו' יחזקאל סג״ל לנדא גרץ
בע׳יהט ש״ות נודע ביהודה וספר צל״ה
בצירוף בי דינא רבא נר״ו :
להיות שנחזמש עם נאי משה
ממונו עס הני ינוקי דרדקי כי המחבר
לא ידע לשון דיישש כהוגן וממוך כך נמחכמו קצת
בדודינו לעיין כספרי הכינל אשר לא ימנן וה ני
ידוע כי יש הפרש ככמה קקומומ אשר שינו כפירוש׳
המקרא

אינ 1מספיתללימל
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קמג

המקרא
לטעמים אשר היה
להתחבר
ההיא כי אל
היה
מבני
עמינו
אנחנו
בני
ישראל
אשר
המורה
מקובלת
בידינו
תדור
דוד
עד
משה
רבינל
ע״ה
רהורגלנו לפרש הפסוקים מכלי
כניס כלל רק האמת
לאמיתו
לעז כלי ומתוך שלא נמצא כלשונינו פירש נכון בלשון
שיבוש
התחכמו
עוד
בדורינז
לתרגם
המקרא
בלשון אשכנזי •
ואולי הי׳ כוונת המחבר כדי שלא
ישיטו לחפש
כספרי
הביכל
ורצה
לתקן
לפי
דעתו
אבל
באמת אנחנו רואים כי אין כאן שוס
תיקון
«הנער
בפרס
ידע
מאוס
כרע
ובחור
בטוב
כבר נשכח
גל טוב
טיב לשון הקדש ממנו ני מתוך שהמתרגם
ההוא
העמיק
שפה
לדבר
בלשון
אשכנז
עמוק מאוד
שלא
הורגלו
כו
כי
אס
הבקיאים
כיותר בדקדק
לשון
אשכנזי
ומתוך
שכבד
על
הנער להבינו צריך
המלמד המלמלו
לעסוק עמו ' רוב היום להעמידו על
דקדק לשון
אשכנזי
ומתוך
כך
פנה
היום
ונשאר הנער
עריס
מעקרי
התורה
וגס
מחמת שלא העמיד פירש
המלות
על
כל
מלה
ומלה
רק על המשך המקרא
כראוי '
לכל מעתיק ספר מלשון ללשון כמבואר כהקדמת
המעתיקים
פירש
המשניות
להרמב״ס
מלשון
הגרי
ללשון עברי וכן התנהג
המתרגם הנ״ל כתרגומו וזה
הי׳
קצת
נכין אס
הי׳
מקדים
שתרגום זה הוא
לגדולים
שכבר למדו וקראו ושנו אכל עכשיו שפשס
 9ערגוס זה אצל
קצת
המבקשים דוקא ללמוד עס
הילדים
תרגום זה
ומתוך כך נהפוך הוא שהילדים
תכף
בילדותם
מוכרחים
לכלות
זמנם
בספרי
עמים
כדי
שילרגלו
בלשון
צת * אשכנזי כדי שילמדו
אח״כ
התרגום
ההוא
ונעשית
תורתינו
כשפחה
המשמשת את
לשון אשכנז שיתפשט בדור ופירש
המלות של
לשונינו,
העברי אינם
יודעים ( אף
אס הי ' כוונת
המתרגם
לטובה כאשר הזכרתי
למעלה
כי
כן חובה
עלינו
לדון את כל האדם לכף זכות וק״ו לאיש
היופויסס
לחכם אבל
מה
נעשה
לתחלת
המחשבה אס סוף
המעשה
נהפך
לי־יעץ
ולדעתי
המתרגם
בעצמו  .מתחרט
על '<
שגגתו
כזה
והנה
נתעורר
פה
ה״ה
מיה׳
זוסמן
גלוגא
להדפיס
תלרה
לחמש
מגילות
עס
פירש
אשכנזי
על המלות ולא נטה מפירש של המחבר ספר
מלים
גלל
והוא לשון אשכנזי בלי סינוש אכל לא עמוק
<כל

קמר 5= 3י8= #
וכל יאדס יכיל להכינו ובזה יעלה כיל הנער אכן»
בילדואו לשון עברי וגס לשון אשכנו כהוגן וגס עינו
לא חסה על נספו לשלם לבעלי הגהה להגי׳ היטב
וגם הוא עצמו השגיח על ההגה וניקל וטעמים ואף
ז.ה יש
שאי אפשר להנצל משגיאות .בהגה עס לכ
הערש בין רב למעט ולפן אנו מחויקנן טובה לה״ה
קהו׳ זלסמן הכ״ל על !? ואעריכן לפעלא טבא יישר
נחו וחילו וחפן ה" כידו יצליח ולמען לא יהי׳ שלוחי מציה ניווקין
גמחונס אנחנו גוזרים כגזירת .האורה ומקרא מלא דיבר
הכאוב ארור משיג גבול ול  pאנחנו מטילים גודא
רב? על כל מדפיסים בבני עמינו ככל המקותיא
שהם שלא להדפיס החומש הן לכדו והן עס חמש מגילוא עם
פירוש הזה משך שמנה שכיס מהיום והעובר ליקום
בארור וחארא ה" אהי" בכיאו והשומע לדברינו יהי
שלו׳ בהיכלו וברכא ה" בביאו איש אשר כברכאי
י־־
דברינו אלה יו"' ג" י״ג אמלו אקמ״היא לכ״ק פראג
/

ייק׳

יהזראל סג״ל לנדא
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בכרן

הק׳

יעקב

הצן"

«? 1עזר

ג״ב
פלעקלש• .

צורת

•

הרבהחוקר האלהיהמפורסם מ ,משהכן ר" מנחם
וכר צדיק לברכה חרוטה עלי לוח נחשא מהאומן
הארג בברלין  ,אחרי הציור של האומן פריש צייר המלך"
אחא ידינו למכרה בעד ח׳ גדולים פרייסיש קוראנט והרוצה
לקחתה יכקשה אצל ר" איצק אייכל •
^ =3

ה

מץ א

ס

I

ף

״U U II U
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המהולל איש

•

משכיל ומדע דעי ; ; ה״ה ריעי ואהיכיאיש

אלוף וקצין ומנהיג מוכתר בנימוסיו כהר״ר איצק נ״רי,
בן הגביר הנכבד ונשוא פניס פו״מ האלוף והקצין המפורס׳
כהרר דניאל יפה נ״רו כצאת תרגום המפלה מחובת
הדפוס החדש  ,אשר הוסד בפקודת הקצין גה״רר איצק
צ״נל  ,להוסיף תבואת תברח חינוך הנערים העשה חיל
תמת ידו וכפקודתו  ,כתבתי הטורים האלה לזכרון טוגן
ותסדו עם בני אדם :
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חקירדו ש נ * " n
רב •

שמעון ! שמעמיד מכין במורה יזהיר במצוומיה ; אמור
לי חילוק .המצממ אשר הס לעבודת .הנורא ?

#מעון "
כלהמצממ הס כאוממאהכמ
סוג האהבה נכללו כלמצממעשה  :ומתמ jp
היראה מצוומ לא מעשה  ,כאשר ראינו כי אכרהס אבינו  ,על אשר
קייס מצוומיו  ,חקיו ; ומורימיו; קראו אוהבו ; וכאשר שמע כקול
דברו ; ונמנע משלומ ידו כבנו ; אמר לו עמה ידעמי ני ירא
אלקיס אמה •

דראמ
הבורא:זמח:מ

רב •
מה היא
האהבה; אשר חויבנו בה
לאלקינו?
שמעו? •
האהבה לא מהיה מלויה כדבר לא למקומגמול;
י

ולא

ליראמ

עונש ,

ומהי

נפלאמ

אהכמינו

לו ; מאהבמהכניס,מאהבמ נשים ; מאהבמ הממון; ואהבמ עצמ -נו;
סוף לבר נאמר בפינו ונודיע במעשינו ; ני נוצרנו לעבדו /זכי עבודמו
מקדים כל מתשבמינו ; וכל המעשה אשר נעשה •

רב •

אםהאהבה לא מהיה מלויה

במקומגמול; איכהנעבוד

אומו מאהבה  ,ומה נועיל כי נפגעבו?
שמעו? • כך לימדמני יכינו  ,כי מהטוב לא יצא רק טוב,
 Jוסיף השכר לבא  ,ושכר מצוה מצוה  ,ושימר
חצוה לא ידע דבר רע  :אך עס ידעינו כל זה סוף העבודה לא
מהיה מלויה  ,כי אס באהבה ולא על מנמ לקבל כרס  ,נאשר הורנו
אנטיגנוס איש סוכי •
רב •
מדבריו למדו לשקר צדוק ונימוס מלמידיו  ,ועל אשד
לא הבינו דבריו כחשו כשכר ועונש ; ספר לי
עמה האיך נהימה הרעה הזאמכישראל  ,ואינה כשה הנגע ככימ?
שמעון •  # ,ני המלמידיס האלה  ,אשר לא שמשו כל
צרכם  ,לא הכינו דבריו וגבה לכס עד
להשתימ,

\

להשחימ וגזרו אומר כי האדם לא יעומד לא לשכר ,
ולא לעונש ; זזה הוציא אומס מכלל ישראל מאמיני
מורה שכע״ע וכירשו המורה כעולה על לבס ; וכאשר
גזרו מדעמס  ,זה אומר כנה  ,לזה אזמר ככהמקצמס
כעי הקבלה האחימימ  ,ומקצמס כאשר בנו במה לעצמס
לטח אימה מעל  ,עד אשר ככל דור שינו אמ טעמם
ולא עשו הכניס אמ אשר עשו אבומס  ,והנס משונים
נדעומיהס ובמעשיהם  ,כל רואיהס עליהסישלמו  ,שרקו
לימרקו שן "
אחרצאמס מן הכלל/היה כינינו מי שכמב נגדם?
בר "
שסע .ח י ר' יהודה הללי5על הנוזר הכה על קדקדס .
•ואחריו בעל חטה דן הכה אומס הכה ופצוע לעס כל
זה צא שבו חדרכס הרעה  ,ומן הממס אשר בכפיהם •
רב י אםלא נעבוד על מנמ לקבל פרס  ,לא נמנע
חחטוא קיראמ העונש .
כדבריך כן הוא נמחימו למנוע עצמינו ןמ
"
מיראמ אלהינו יראמ הרוממומ ;
החטא
וכאשר הוכחמי נחוייב לשמור מצומיו מאהבה ; ולהזהר
מתטזא מיראה י

רב• שמ ^ו?

כני שמע בקולי ויהיה

אלהיסעמך ,אהובי

אמ ה׳ אלהין בכל לבבך  ,בכל נפשך ,
ובכל מאודך  :והוא ישמרך מכל רע  ,ישמור אמ
נפשך וירחיב אמ גבולך  :שימה יראמ האל נכת
פניך ,וראו כל עמי הארץ כי שס ה׳ נקרא עליך
ויראו ממך •

חקירה
ירב« לוי אמיר ליהכלל ,
לוי

אשר

שלישית•
מחמיו קובצו יחדהמצוומ,

המלויומ בעבודמ הבורא ?
• המצוות האלו הנס הנכללומ מתמ סוגהחקיס ,
והם אשר לא נודע טעמס  ,באשר נעלו
מן הטבע  :והס דיני הטהרה והטומאה  ,כלאי בגדים ,
נגעי הבגד והבימ  /סימני בהמומ  ,דגיס וחגבים,
כין דס לדס  ,כל האסור והמומר  ,ועוד רביס מהם
אשר לא פורש סעס הדבר "

רב

רב • בא ^ ר דבר מלך שלטון  ,מי יאמר לו מה מעשה t
יהיאך יעיז יצור לשאול לי1צרו אמ אשר
העלים ממנו ?
ני האל  ,הוא * וצד,
אמת הוא כאשר למדמני
לד •
הוא הבורא  ,כמב במורמו טעם נ" מצוומ
ונכשל בהם החכם מצל האדם  ,וכוה לימד דעמ אמ
העם  ,ני העובד הישר  ,והלב השלם  ,הוא אשר
יעבוד אמ יוצרו באשר צוה  /ועל זה הזהירנו כאמרו
ממיס מהיה עם ה ,אלהיך •
רב •
«

אבש כן אל ויקראו מצוומ לענודמ הנורא ,
אם החוקים ?

ני

לוי • אני מאמין באמונה שלימה  ,כי גס המצומ  ,אשר
נודע טעמם  ,הם מלויויג בעבודמו  :אך
מתשבמי הימה להוכיח  ,כי העבודה ה-זאמ  ,אשר
לא נודע טעמה  ,מיטב בעיני ה׳ משאר עבודומש
על כי שיווע מזבח טוב  ,והקשיב מחלב אילים •
רב •

כפי

דבריך מעשי הקרבנומ נודע טעמם ?

לויי • בך ‘ למדמנז רבינו מלכד הסודומ הכלולים בהם
והנרמזים במעשיהם  ,המורה גילמה טעמים
שונים  :והס למען אשר לא יזבחו עוד לשעירים ;
אדם כי יקריב מנם  ,וסמך אמ ידו על ראש קרבנו ,
וכזה הנמוב גילה דעמו  ,כי החוטא בהוצאמ ממינו
•כפר עונו  ,וכשיחמ ידיו על ראש בהממו ישים עליה
חטאיו  ,אשר ימודה ועזוב וכמודה ועוזב ירוחם,
וכאשר עשה היחיד על קרמו  ,הקהל חקה אחת,
להס בשעיר החשמלח •

רב

י הלילה לני לממ טעם עולמי למעשההקרבגומ ?

כ* אין לקרבן
לוי • הס וחלילה מי אשר יעיז לומר
טעם אמר  ,ומי אשר יבא אל ההיכל וחי ד
לא אבוא לעג ! ,לומר  ,בי אלו הטעמים יספיקו ;
בי הם טעמי הפשט ! ואני אמרמי לי יש הוד ' בדבר,
ומקום  ,אופך  ,וסך ההזאויג יוכיחו ;  iJKכי לכל
עון אשר חטא גמקן קרבן בפגי עצמו  ,והממממ ’אפר
ממנו  ,מי יורם ומי .יושפל  ,מי על היסוד ומי
מחמי ו,

*

עחמ -מ״מי׳עלןקח פלוג/וחי לע קח פלוני ? היאומן כי יסופר,
כיי אל אחד פ־עבן  ,ופרנס אחד אמרן  ,ולא יהיה
כטעמן סודי סודוע ?
רב • מה טעם אמרו •ר״זל כי מעשה הפרה חקה  ,ולא
אמרו כן בכל הקרבנזע ?
אמרו כן כמעשה הפרה  ,לע כי מעשיה מנגדים
לוי ;
זה אע זה ; ואין לה טעם מספיק אפילו
אכל האמע הוא כי היא בנין אב לכל
בנגלה
המציע  ,אשר לא כרש • טעמם  ,להודיע כי היהודי
בכל המעשה אשר■יעשה יגהיה■ נמנעו לעשוע רצון אביו
שבשמים  ,מבלי שאלע טעס  ,ובזה יראה אמוניגו
ויושר מעשיו באשר לבבו שלס עס ה׳ אלהיו "
רב י

וכי

יש

לנו טעס מספיק כאסירי המאכלים ?

לוי ״ אי] טעס טכעי כאיסור איכוע המאכלים  :על כי
כל הגויס אוכלים אועס  ( ,בריא אולם  ,והנכלה
מוכיח wאשר הוער לכו,נעינעה לגר  ,או מנירעה
לנכרי ; ואס אכילעה ' מסוכנע  ,אין םפק > כי
בורא עולם ה* אשר רחמיו על כל מעשיו  ,היה
מצויה היש לכמה לכלב  ,כאשר ציונו בטרפה כשדה ?
אך הם  ,גזרוע מלך כטוחאיע וטהרות ( , .מען הדמים
טהרע המצורע וטמאע הנזיר  ,וכאשר אמרעי אין
טעם ברצון •
רב • יכל״־ 1מה■ פירשע איסור המאכלים במלע איכוע ?
לן י • על כי געחייככז לגדור עצמו ככמוע גס כמועד
 Aויהי צדיק אוכל לשובע נפשו ולא יהיה
לנו
בסובאי יין בזוללי כשר למו  ,כי סובא וזולל יולש ;
ועל זה גזרה החכמה אלהיע להמיע כן זולל והובא /
כאשר הורונו רי׳זל  ,סופו הולך לפרשע דרגים ,
י.
ומלסטם אע הברעע •
דב •
לוי *

ומד ,הוריעיך על איסור סעס יינם ?
דבריכם מעוקים מדבש ונופע צופים  :כיי כחכאשר
שעה מן היין נעבזה והביא קללה על
זרעו*י ולוט בשכרועו הביא ממזרים לעולם ; כי
יזגדב בן רכב במשפטיו הישרים  .אסר אועו למצאי
חלציו ;

®=

=

קסז

■יולציי  :׳ כי הנזיר  ,על אשד הזיר ־יגצמי ממט ,
נקרא קדוש ; וכי בספרים אשר לנוצרים הנוספים
על כ״ד ספרינו כתוב  ,כי דניאל הביא ראיהבחפמתו,
כי היין יענה את הכל  ,וני הוא חזק מהמלך והמלכה:
על כי המלך  ,אשר הוא מושל על הכל  ,פעמים
■רבות הטתו בחב לקתה < אך כאשר קרה למלכים
שתות■יין  ,גס הי^לכה לא יכלה לו  ,ומעשה אחשוחש
עם ושתי יוכיח]
׳רב •

אם

כן ראוי הוא ; שנגזור על עצמינז לכלת\
שתות יין t

? *V״ חיא גזירה שאין רוב הצבור יגול לעמוד בה ; יען
ני היין הוא נותן לעמל אור  ,וחיים למרי
גפ *  :אן נאשר ראו ח״זל כי יין  .נסיכם נאסר מן
j
התורה  ,וכי דניאל שס אל לבו אשר לא יתגאל ביין
משתה המלך  ,אץ בזמן ומקום שאין נסן* לאלילים ,
.אסרו היין הנעשה חון לרשותינו ; והתירו יין שלנו ,
ועשו פשרה בזה בין אנשי מזרח ומערב  ,אשר היין
נאסר להם מגל וכל  ,ובין בני צפון ודרום אשר
?ותר להס  ,כמיס ; כאשר עשו גס בדברים אחרים ,
כי הראשיטס לנשיהם ענו בכבל רגלם ה ונשי האחרים
■יוצאות וחולות בכרמים  :ונשותיכו כמויות מחוטבות
מבנית היכל והתקינו שיהא ראשם מכוסה בצאתם החוצה,
ולא יצאו בכל תע  ,כי כל כבודה בת מלך פטמה ,
ותפארת אדס לשבת בית י ברוכים הס וברין טעמם
אשר עשו סיגה בשושנים  ,ופורן גדרם ישכנו נחש
בלא■לחש י
** ב " אבש הדבר הזה תעשה בכל אשר צוד אלהיס תוכל
לעמוד ; ני רבים חללים הפילה ההריסה
והעליה אל ,הקודש פטמה  ,ואזהרה רבה לאוריתא,
והנהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה״,פן יפרוץ בס *
.ר׳גתה בט שמע כקולי השלך על ה ,יהבך והוא■יכלכלך,
כלכול הבוץ וכלכול הנפש  ,גול על ה׳ דרכך ובטיו
עליו■והוא יעשה הטוב לך והיית כגן מה וכמוצא מיס
אשר אל יכזבו מימיו י

חקירה

קסח
רב •

רביעית•
חקי ר׳ דיין
יהודה אפה יזדוך אחיך וככל אשר מפנה ^5ליח ,
אמור  ,מה הס מצופ הפורה אשר נפקנו
לאהבפ הריע ולפזעלפו ?

משל שגור הוא כפי רז״ל  ,כי דיד את קדמה
יהודה •
לפורה ואמפ הוא  ,על כי רוב מצופ בני נת
הס לאהכפ הריע ולפועלפז י
רב •

שאול שאלפין על זאפ הפורה ,
לעיני בני ישראל ?

אשר

שס משה

באשר שפי הפורופ האלה שפיהן נפנו מרועה אחד,
יהודה ״
גס בשגיפ שמר הדרך ההיא עצמה ( כי
לא בן אדם הוא להפגחס) ורוב עשרפ הדברים  ,אשר
הס יסוד פורפ משה ונבואפו  ,הוסדו על אהבפ
האדם "
אמת הוא וכן לימדפיך  :או פרש הדבר ? .
רב ״
תב חצופ עשה הס סונבופ על החוב הזה :
יהודה •
כמעשה הצדקה  ,מעשר עני  ,הלקט
השכחה  ,הפרס  ,והעוללופ  ,השמנופ הקראעופ ,
ומשא נל יד  ,השבפ העבונו זהאבידה ,הפריקה
והסעינה ההלואה לעני  ,וההפקר בו"  ,דיני היובל
ושוב העבד אל משפחפו  ,ועוד רבופ כהנהj .
דרשו מעל ה׳ נקראו אחפ מהנה לא נעדרה  ,ובנין
אב לכולם  :ואהבפ לריען כמוך •
האכם נאמר כן בם במצופ לא פעשה ?
רב־«*•
כדבריך כן הוא בס המה דרך אחד להנה  ,וכול©
יהודה ״
סובבופ על החוג ההוא עצמו  :והס
אישור הגניבה  ,הבזילה  ,והרכיפ  ,עדופ שקר ,
ורנילופ  ,שלא נחרוש על רעינו רעה ,לא נשיג גבול
ולא נשגה עור בדרך  ,אישור לקיחפ שוחד  ,והטיפ
וכלל בדול בפורה הוא
הנקיחהוהנטירה
הדין ;
לא פשנא אפ אחין כלבבך  :אשר מזה יצא לנו  ,כי
אס נאסר דבר אשר לא בא אל לכלל דיבור ולא
לכלל מעשה ; מגל שכן אשור לגו כל דבר  ,אשר
יצא ממנו , pwאו חצי נוק •

דג •

רב • והתודה

שכ״ע״פ  ,אשד נחנה לחנה לח״ל ,
הקילה או האמירה בחורח האדם ?

האס

*הודה •
הכם הפריזו על המדה  ,וניהזדה ועוד לקרא
הוסיפו טעם העיקר ,עד אשר אסיר
רכיח דברים גניבח דעח והונאה דבריס  ,ופירשו
דיני האהבה  ,והשנאה  ,הנקימה והנטירה  ,כבוד
ההורים  ,והידור הוקניס ,כענין אשר בו הרחיבו
אהבח האח  ,ועקרו שנאח הריע  ,בהסר כעס מן
הלב  ,והעבר דעה יון הבשר  :וצוד חקנז תנמיס
.דברים הרכה על דבר קדימת .שלום אפילו לגוי בשוח ,
הכנסח אורחים  ,ביקור חולים < וכל אשר גשס
במילות .חסדים יכונה •
רב • מח הפרש בין כפרח עון ,
אז אשד בין אדם למקום ?
*הודה •
אםיחטא איש לאיש ופללו אלהיס  ,ולא יאבה
ה ,סלוח לו  ,עד אשר ישיב אח אסר חטא
ל!  :אף כי שב לאלהיו בכל לכו  ,ואש הל  ,יחטא
בחודה ועוזב ירוחם •
אשר בין איש

.רב •

ששלכיבדבריו  ,ידן בעורףאויביו  ,אשרכחשו
במעשינו הטובים  ,וישחחוו לד בני אביך הסרים
לא משמעח חכמינו  :גדל בדעוח הטובויג האלה t
גי זה כל האדם #והיה צדק אזור מחניך  ,יהאמוגה
אזור חלציך  ,והיה העשה הצדקה שלום •
חקירז״יז

רב •

לרעהו,

חמישיח•

יששכר בני ! שמר שכרחין לספר במה יחריב
האדם למלט ?

יששכר • הג< מפורש בס ,חודה
האלהים  ,ונשגה
כנבואע
שמואל  ,ומשולש בדברי ר*״ל  ‘ ,באמדם
כל האמור כפרש ח הלן* מלך מוחר5ו *

בר •

איןלמדין

חןהכל£ח

אמור

הדבר ספרט?
יששבת

>p
*ששבר • ; אין ־ בפרט אלא מה שבכלל ; ( היא כי המלך
היא בעמו כאב לבניס  ,ומשמה לגון׳ ,
וכי כאשי כל מח& בומיו הס לטובמ עמו  ,כן כל
חחשבומס יהיו לשמוע בקולו  ,ולעבדו ולבוץ שעו
-למצומיו ,ולא למור מהס ימין ושמאל י

רב

־י

אם

'ששבר •
רב •

ואבם

כן נחוייב לעשומ ככל

p

אשריצוה ?

הוא חייבים אכו לעשויג כל אשר יציה
במלכומו  ,וככל אשר נעשה מתמהשמש •
יצוה

איזה לבר גגד מורמ האלהיס מה נעשה ?

נפיל מחכמינו לפניו ; לבל יאבה הפציר בני
יששכר *
לשמוע בקולו וחטאנו לאלהיס  ,ואס לא
יאבה שמיע ,מפול מחכמינו לפני מלך המלכים  ,אשר
לב המלך בידו  ,עד אשר מבוטל הגזירה * כה עשו
יאבומינו ניריי חרדכי ואסמר בשושן הבירה  ,אשר על
 pדברי האגריג העומס הזאיג ה& נימ  :וכה עשינו
בימי הקיסר קאי״ו  ,אשר צוה לשוס צלמו בהיכל
 :ואשר בידו נפש כל חי  ,הפך לבס לטובה ,
לליהודיס הימה אורה ושמחה וששון ויקר  ,ונשכחו
הצרומ וגס גסמרו מעינינו י
רב ׳

ךאבם

הוא עצמו יעבור על המורה  ,מה דינו ?

יששכר  .דיגו מסיר לשמיס  ,־ומשנה ערוכה היא מלך
לא לנץ אומו ,וסז״ל הורינו  ,אשר נשיא
יחטא זה המלך  :וכן הוא אומר בעשותו אחמ מכל
מצויע ה׳ אלהיו  ,שאין לע גביו אלא ה׳ אלהיו ;
צאו נא■ וראוי אחאבעבד אמ הבעל  ,הרג< כומ לגאול
יוחבו אחו.זמ אבומיו  ,לא מיחה כיד אשמו iאשר
הרגה כל נביאי ה׳■ :ועס כל זה הנביא אליהו  ,כאשר
הוברח לדבר לו כדבר ה׳  ,חלק כביד למלכומ  ,ולא
ד• שלא עבמ בלרך  ,כי ח לפני סוסו על בואכה
יזרעאל? כעבד לרבו *• כאשר גס לירבעס (אשר
חטא והחטיא את ישראל ) הנביא אשר חל אמ פניה, ,
להשי3

להשיב יד המלך כבראשונה  ,נאשר נבא על שריפי*
עצמותיו על המיזבח אשר שמא כדר « הרעה ,כינה
אזעם בעצמות אדם ;
רב *

בזה

נחויב

גס למל «

המיס?

 1שעיבר •
מנסה אתה אומי אם שכחתי  ,או שמאאיל
למדעי א ע אשר למדתני להועיל ,
האלהיס הוא הממליך מלכים והן לצדק ימלוך מלך ,
'האלהיס יענה את שלום נפשו  ,ואם אין דינו מסור
ביד האלהיס אשר המליכו ואנו אין לנו על מה להשען
ני אס בעבודתו  :הנה פרעה אשר הרכה אשמה
בניפוץ עוללינו  ,ואשר הכביד עולו עלינו  ,לא יצאנו
מארצו עדאשר מלא בפיו  ,ומשה אדון הנביאים ח $ק
לו כבוד ותלה הגנות .בעבדיו ; ומי לנו רע ומר כמלך
בבל אשר שרף תפארת עוזנו  ,והגלה אותנו ואת
עיני צדקיה עור ? וקרא צוות ואמר  ,עבדו את
מלן בבל ; ודניאל איש חמודות  ,אשר הוכרח לפרש
לי הנגזר עליו כסעיפיס חזיון לילה  ,תלה הקללה
באויביו  ,ואמר מארי תלמא לשנאך * ופשרי לערך •
הכלל היוצא אנו נאמין ,כי כעבודת המלך נעבוד את
מושיב מלכים לכסא  ,וכי האלהיס בשמים והמלך
משנה לו כארץ  ,לכל אשר יחפון יטנו י

רב *

מדדמשפטינו בנדון הזה אחר

חתימת חמן ?

יששכר -
רבותינו חכמי המשנה הזהירונו .הזי מתפלל
בשלומה של מלכות* וחכמי התלמיד
י״ל הוסיפו אפילו ריש גרעתא מן שמיא מוקמי לה ,
והוא ק״ו שאין צריך לדיו ,
ואס תאבו ושמעתם
מה נתב על תנין הזה אגריפס מלכנו לקא״יו קיסר
דומי  ,.ומה ענה אותו ידידיה אלכסכדרי והנס בכתובים *
רב * * ששבר בהי יש שגר לפעולתך כעיני העם הזה
ובעיני השרים טוב אתה  ,ירא את ה“
בני ומלך * ומלכת בכל אשר תאיה נפשך ; כי את
■אשר ישמע בקול אלהיו ועצת יולצו ישלים  ,לא תאוצה
אליו

אליז

רעה

מנוחפו כבוד •

ונגע

לא

יקרב

באהלו

והיה

השאר באחד מדפיכש הבאיכש •

ג׳וד יפקד מקומם
ה
בקורת ספרים חדשים
לרות

מזנתיר
ובחרות אינתיבות התנוך והמוסר
ה־חיי׳סוננדלברעסלרא • בר?,1ן

 %ס תלןל  • 0ל״ז דכים שמיניפ
נד פוס חברת חנוך נעך
העלה מלבד ההקדמה שהיא פ' דפים  ,ומנפב לפלמידו ^?7אתד«

דינההספר ה«ה קברהב״ח הג״ל לכבוד פלחייד הל׳יז נ*׳
וואלף*ן הנגיד מ״מ ל בערמן פרידלינגדר
כיוס הי־יפו בר מצ<  , :והוא וויכוח כמקוס הפראופ פנים בץ
צדקת  ,.סבלות '? ,צו!  .דעת  .חכמת  ,ילרוס  ,שבש  .שבד־. 1
יכו׳ יזכו׳ «.בלשקצת ומליצה ע״ד שירי לשק הקודם כמו שעפה
הרב ד׳ משה חיי ס ליצאסו ז״ל בגמרו לישרים פהלה המפואר י
ולולי פקודפ המחבר יפי׳ אפר ניגן ל ' ספרו בפנאי לברר
מחשמפי עליך׳ לא הריחופי ידי לכפוב משפכזי כי בחזקפ
קבר הוא שאיני מוציא חפ״י דבר שאינו מפוקן* אתגס להיופ
0׳ המאסף אבן בוחן מצרף לה״ק במלפי רצוני מפגי רנוגי
ורשמפי

ורשמתי את אשר מצאתי לעורר עליז ואשאע טעם מכיהל *
ולזאת הלכתי אחרי עקבותיו מדף לדף למען מדני כמקום אשד
לא הבגתיו  ,יוסיף לקת במקום אשר שגיתיי
ע״ל השער אחר על יוס הכר חצזה ביוס בואו נכחת אלהיכז
לא ידעתי שפת אשמע אם כן יקרא יום הכר מצוי, ,.
לדעתי יקרא כן יום המילה ,
ואבחר אני לכתוב
ביובש היותו לאיש .
המכתב
אשד כתב לתלמידו הוא מלא מוהר דעת ומזימה
וחורה על הלב הטוב אשר להתחבר ועל משי
שכלו כהנהגת החנוך וכי ידבר דברי רכות דרך עצה ותושיה
לתלמידו ״ מחנו יראו וכן יעשו כל אומני הנערים •
בהקדמתו יתן טעם לחלקי המאמרים ומדוע הציג המדברים
1
האלה זה לעומת זה * אמנם ישא נא לחטאתו
?אמרי  :שלא נתן טעם לשכת בסבת הסער הזה בדבריו ז״ל
"יען ראיתי כי לא גודר גדר ולא עומד כפר! כי גם נער
"יכי^וכ את העולה על רוחו אף כי ידבר פתיות כל ידע מה עד
״צי ׳ נעשה מנהג והמנהג עוקר הלכה  ,ולא זו כלכד כי גס
"פרחי יקומו ויצחקו בפני איש ויאמרו עליו נבער מדעת הוא
"יען כי לא נתנו דבריו לכתוב לכן פחד פחדתי כי גס זה יהי׳
גורלי אס לא אשמור חקות הזמן יכו »,לא כן ידידי ר׳חענדל!
אין זה הבה לכתוב הפר  ,וכיחוד הפר כספרך • כי מה לך
♦לילידי הזמן? ולולא היה הפרן מלא על כל גדותיו בדבריה
ערבים ונעימים לשומעם  ,לא נקית חפשעיך מטעם ההרגל
וחוק הזמן • חי חכם ויתן לב פנות אל חק הזמן אשר ישגה
את תפקידו יוס יוס ויכתוב הפר להג הרכה ויגיעת כשר  ,אס
לא רוח בטנו הציקתהו ורות השיר הפעימו • לזאת הסיר גא
הענוה הזאת חלבן  ,והוסף דבר כדברים האלה לחען חיךומס
שמך כקרב הארץ  ,יראו נערים  .ויחכאו ואנשי לב יגילו ויכסועו
לעשות כתוך »
v
ומתדיין

גכוא

לעניס ? מעד
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ילדור־ז
כת ערקה דבקה כסכלות •כי כחדה לשכת עמה
אמכס צדקה אס ילדות בראותה
למען השתעשע *
כי אחרית החכרה הזאת יורה תהי׳ לבתה • מתיעצת עס דעת
וירעח תשיב אמרי׳ להיות עס ילדוח
יזה לעשות עמה •
{להדריכה במעגלי מושר ולהורות לה הדרך הישר • והנהסכלות
כראותה רעת מתאמצת להקרב אל ילדות תגביר חיל להפוך לב
*לתת נגד רעת ולגעל דרכיי׳ ' בעיני  /אמנס רעת ברבי שכלה הטתה
אן סכלותלא תתן מנוח
לרדת מני דרך סכלות ולהדכק בה •
לכך -רגלה ותקח גס לצון למלין למען הזנה ילדות מאחרידעת
נבתחבולות תבואינה להוליך ילדות מאחרי הכמה למען הסירה
ובטרם

מרעת,

תכלינה דבר

והנה צדקה

רעת והבמה

תביאינה

יחד להזהיר את ילדות לבלתי שמוע אל סכלותול ^ן ואליהן יתחבר
גסעם « שרת צדקה לספר מהללי ילדותי* אלה מעשי המדברים
אשר יבואו תוך7׳ חלקים הראשונים י ובחלק החמשי יתיצבו
כיתה צדקה קרואי מיעד ליום המשתה אשר עשהצדקה
כלמו
וגס שכלבתוך הקרואים ,וילדות מלאה דעת ותושי׳ לא עוד
ילדותכי

אס נהרות יקרא שמה כי כן

קראה רעת מורה דרכה

וגם שכל הוסס לראש להשגיח על נהמת* עד כי יחזו הקרואים
כלם «חזה אליים תקים ברית אתם לברך את בית צדקה
ככל טוב •

הןאלה קוצר מחשבות המחבר כשיר הזהאשררצה
לפאר מעשי הצדקה וגדולת הדעת החכמה והשכל
אשר על ידיהן תרעינה ימי הילדות והבחרות למען היות טוב
לאדם כל ימי הארז •
1

דףא" ע״ב • לנטוה כך אהלי לא ידעתי
המאמר הזה לאמור  :נטזת אהל כאדם ?

אסיצדק

דף' ב,ע״א * תכלית מהלנתיתהיי ,אין זה דרךשפת
עברית • ואבחר אני לכתוב  :עיני כלו מיחל
י "
לבתי מה תהי׳ אחריתה • גס נראה לי כזר לאמור בדף ההוא:
רעיינותיה בלעו דבריה •

יף

׳ג

ע״א שפתיך כי תדגונה

גדולות אין זה

מאמר לשנת

לבאר כי ילברו דברים נשגבים כאשר רצה המחבר ,

כי

*
'I

ני אס לגנאי  ,לאמור  :בגאות ודוס לככ תדברנה ,
למחקרי הלשון  ,וא״כ הפסיד הנוצה ע״י הלשון "

שבם

ע*

בעוד חנית לבנותרצון

עוד
הלשון כנראה •
לף ,I

בית כזה

המחבר לומר למען כנות

למחר

ע״ב כי הבשורה אנכי

כידוע

אן נשחתה

הפונה ע״י

מבשרתא“ייח חיא מצערת

קצרה ידיעת המבקר מהשיג כונת המאמר הארוך הזה
אשי אינו לשון עבר ,ומי יאמרבשורה מצערת אוכשורה רחכח■י

דף
לשון

ה" ע״א

גס זה

זר

שבם

לא לריק אחזתי אלה המלות אחת אל אהת ,
יצא מגדר מהלך הלשון ,

ושפתו שפת

געכוי רק בחכיאבינה קשה על המבקר להבין מחשבות
המחבר ולדעת חה זהמנין בחיר ן

שכם ע״בהנה חשכת הלילה מתאים לנו
לשון עס זר לאמור  :דיא נאכנו איזט איינגפאללען •
אחנס לא כן יאחר העברי * ומפסוק  ,חשכה גדולה נופלת
עליו  .אין ראיה  ,כי שס יורה מלת עליו טעס לשון

נמלהגס זהמאמר

נפילה לכו׳ •

ובמאמר הזה לזר יחשכו

גם

הדברים מה

כי נכריס המה באזני מליץ עברי •
רףל' ,ע״ב אונרוו ברעיונה נאכדה הכזנה

התכונה היא

לזרותהלש!ן •'־

דףז׳ ע״אלהכיןחצי לשונוהגס נאמד כנתזכיס חץשחוט
1
לשונם אין לסמון על זה לכתוב חצי לשון  ,כי שס
?לא תאר ללשון הרשת  ,איהרי צונגע איזט איינס דורכדריס
גענדן

קעו

\

גענדן פפייל גליין "
צונגען« פפיילf

ואיך יהי/עף מוס לאתור חצי ■ ל « ;ו

ע״כ קי סח י! ס »Vיען גו׳י 6צי געלה גס ז? קשי
עלי להיישירו ע״ד תהלך לשון עני" ואין להאריךי

שם

זר כעיני ?י לא

דףח׳
ע״א אס נמצא כמוהו כתלמוד הגס ידעתי כי
ידעתי
י
איננו ככתובים •
והנה כמו זה יכואו עוד כחפתכ הזה מאמרים רכיסאשר
לא יוצדקו כמליצה עברית  ,כמו  :למרבי? ךב עיר
בפסיעוו׳ וכיח התאמר הזה

—

איננה קירי שרעפי —

יהלקרה

( מלה זרה

כעיני)

משכני ,מאמרים אשר יהי' לסוב לנו כהוסיף המחבר ידו שנית
ונהנה
להגיהם ולשמתס  ,למען יצרף את מלאכתו מלאכה נעימה
וגאה לשמעה ? ואס באלה לא ירצה יכתוב את הגהותיו על דף
מיוחד ליחדו בספר המאסף " ולכן לא הארכתי בבקזרת הזאת
לעמוד על כל מאמר ומאמר  ,ני איש לבב המחבר הנ״ל וידו
בכל והוא ימצא את שגיאותיו וינקה מכתבו •
אך
*

עוד אחת לי עס המחבר הנ״ל מדוע הציג שם כי*
המדברים האלה ,

וביחוד

תעקם

דרך צדקה

בהיות

שס כן משק כיתה  ,הלא לגאות וגבה לב יחשכו כל מעשי׳ נשאלה
את שם נזה הלשון " הלא מרוצתך בין האנשים הגידה נא מה
״שמעת ההטיבו דבר ממעללי בתי״ ? ־— ובמאמר אחר תאמר
צדקה " זכר נא כי עליך נסמכתי ממס בין הגדולים הלכתי"
הכזה יהי מעשה הצדקה לעשות דכר על דבר השס ? — ומה
גס כי יפלא בעיני לאמור  olV״הגידה נא מה שמעת״ —
הלא שס הוא המדבר והמוליך את הקול  ,ואיך ישמע ? ואל
ישיביני המחבר ממה שהתנצל בהקדמתו על הדבר הזה  :כי
אמת הדבר אודה לו כי לא יחשב לעון להפר מעללי צדיק ,
אמנם תע כשמע לברים כאלה  ,יוצאים חפי הצדיק עצמו געלה
נפשנו מונאמר כי כל פעלו אך רמי ' וגבה לב  .־

ראשית
מענדל הנ״ל כי זה

• מוכן לתת תודה לידידי ׳ר
והנני
דרכו במשעול המחברים הצליח ועשה פרי כחמד אף
נעים  ,מלא מוסר ושכל סוב  .וממנו יראו וכן יעשו כחורי
כני עמנזהן בחנוך התלמידים הן במליצה צחה למען תרב
הדעת כמיס ליס מכסיס * מאת אוהבו המבקר •
4 4

1

ח מ א

ס ף

לחדש תמוז אקמר

א
כאשרגלה כבוד מישראל כי
דלו עיני למרום  ,ה*

מת משה *) אישאלהיס ,
עשקה לי

ערבני !

קשט  X־ודת
צרורה
באופל
מני דור דוד
71
:
X
;
V
־ •
עדי אמר אלהים ; :יר .י משה ! דהי אור ! —
ש • • • כש •

ידידיו־־! ושפרו־־! ( ”
בבוקרי
%
שפם .
יצא .
ידידיה • מןהאוהל ,
יא (»)

* ) הו*

י נמו חש? «ר

וימצא

אפשפר?
אתופו

מ< חם וציל •

, j . ©«*&/&. 9g.
£>«p^t«4«n&<JW0c

®
*efnetfד

אחועו הצע 'רה  ,עומלע לעשוע כוערע מנצנ^ ס  ,רסיסי טל
ינוצצו על הציצים  ,יעליהרסיסים יטצצו אגלי דמעועיה ״ —
ידידיה  ,שפרה אחויבי רעיעי ! מה זאת ? — ולמה עבכי ? —
שפרה  ,הלא גס אעה אתי עבצה ; — אמכם אהה אחי!
ולמה לא •נבכה ? אס לא ראית  ,כאשר ענרה לפכיא
אמט כמגינה .לב  ,איך • חבקה באהבה עזה אועט "
J
ומסעיר אי ; דמעע עיניה •
ידידיה  ,הן דאיעי זאע ; אהה ( הלא אביכן היקר חולה
למאוד  ,והמחלה קשעה המס יוערמיאמש •

י■

שפרה  ,אהה אחי ! אחי 1לו לא ימותי ? — מה
גברה אהבעו אלינו  ,איך ינשק ,איך ילבב אוענו
׳א© אנחנו עואים אע רצונו  ,ואע רצון אבינושבשמים!
ידידיה  ,אהה אחועי רעיעי 1אע הכל יעטה עוגה <
לשוא יחליקני השה הקטן  ,כמעט אהה  ,כמעט שכתעי
ל ^ע לו מספוא  :לשוא עדאה מנעי עלי כעפי ,
ועעגב בפיה עלי שפעועינו הן כל שמחה שבעה מני!
•  :אויה י סא ימוע אבינו  ,גס אנכי אמוע ! —
שפרה  ,,אהה ! הידוע עדע אחי  ,כי עעה מ ימיה
חמשה אשר לקח אבינו אע שנינו עלי חיקו  ,ועפעפיו
דמעו —־־־־
ידידיה  ,אהה ששרה 1כאשר ״הציג אועכו עלי יזאוץ ,
וכאשר הלבינו פניו  ,כה אמר  ,לא אוכל נשוא עוד
בניס היקרים י כי נעזגועי לע מאד  ,ולכו
אעכס
סחרחר  :ויחוג וינוע אלי ערשו ומט וא הוא נפל
לע ערס דוי •יי—
שפרה  ,והמחלה עככד כל מס ? — עעה' אחי אגיד לך אי3
אשר אני עושה  :כבוקר השכמעי לצאע חן האוהל
 1ללקוט כציס רענגיס ולעשוע מהס כוערע 4אחרי כן

• אלז

קסג
אלו אל כמין אלהיס ואכמיר בוי קדנציה  ,יען ממיד
הגידו אבינו ואמנו  ,כי טוב אלהיס  [ ,ושומע רניג
 01pלבב  ,על כן לקול מודה אסוכבה קרנומ הבמה ,
רוח נשברה מיכון לפניו  ,להעמר לי ולהחלים
אמ אבי !

ידידיה,

I

אחומי

רעימי! חבי נמעט רגע  ,גס אנכי

אלך אמך  ,תכי נא עדי אביא סלי מלא מגדיס ' וממכה
טובה  ,וגס אמ יונמי אקריב לפניו י — וירן וישב
מהר  ,וילכו שניהם יחדיו אל הכמה ויפלו על ברכיהס,
וכה המפללו אל אלהיס ;

ידידיה ,אמה שדי אשר בחסדך מגין עלאדממינו  ,נא
שמע הקשיבה אמ מפילמינו  ,כחנו כני גרזילי החולה
שמע נא הקשיבה מפילמיכו י
שפרה ,טוב לכל ! שמע נא אמקולנו ,
משאמ כפינו ממכחמ ערב  ,כי צעירים אנחנו  ,ואין
כל לנו xולולא היה לני יומר ,הלא בשמחה הקרכבן
לך ( ,גמה טוב לכל ! הצל נא נפש אכינו ממומ ,
הוסיף ימיס על ימיו  ,למען נגילה בו והוא יגיל
בנו לאורך ימים— I

מכון לפניך

ידידיה ,

הנה הבאמי לך הטנא

עס פריהאדמה  ,הנחמדים

אשר לי  ,נא מקחם כקרבן כליל ;
חפצמילהקריב
לפניך עמודים ממכלאומי אך חזקו ממני כי קטון אנכי,
אמנס כי אגדל אז אקריב לפניו מדי שנה בשנה  ,יען
נממ לנו אמ אכינו < אך התייהו נא כיוס הזה ! —

שפרה,
אמ הצפול הזה
הוא
מכל
אשר
לי
,
ראה
איך יעיף אלי כפי לבקש
אוכל  ,אמנס לך טוב לכל אעלהוI

אעלה לך  ,טוב לכל ! חביב

ידידיה  ,גסיזגמי ( .יקרה לי) אזנח ל , 7דאי' אידמכרכריג
וממופפמ  ,אחנס לך  ,חונן Iאקריבה  ,למען
ממן לנו אמ אבינו  :נא קדוש *Iשמע נא ממינו ן

nny

\

קסד

ידי ילדים רחמנים שלחו לשבות —־ והנה קול
עתה
מדבר אליהם מועם לרכזת — .נבחר לאלהיסהקשב
רנת ישרי לב ,אל מזבחו את אשר יקר בעיניכם יכ
#זד יחיה אביבס ! — —
ואביחבם קס ויחי מאליו  :ואבותס צוהלים שמחים עלי חומק
בניהם הלכו יחד בעצם המס הזה לשפוך רנה
ותודה לאלהיס תושיע חוסיו ; וברד לי חי עוד שכיס רבים ,
ויראה בני בניס מלאים ברכת ״ה •
#
* #

אבות

מאושרים ,
שישו ובילו

#

אלה

תוצאי

#

נטעו

אמת ,

בהם

שמעון כר״ז •

«b :-

ב
מכתבים
ח ק י ר ־ד  ,ש ש • ח •
רב • זבולון בני Iככה בניתי בית זבול לך בחובת האזרח לעירו,
כבדני נא נגד זקני העם באשר הורית ?
הוא דבר הנלמד בפרט וכלל ופרע -
רביחודה

זבולון•

ונשמענה ?
מידתך
אהבתהריע  ,ק״ו נחויב #ל.

אס נצטווינו על
אהבת קכיצת ריעיס  ,ומזה יצא  ,כי אם נחוייב
נתחייב
לנו ,
מהדומים
אחל
לתועלת
מכל
\

מכל ישנן על הסכת קביצתם  :ונוסף על זה פי
כהיות .גס אנו מיושביה  ,בשלומה יהיה לנו שללם •
רב •

האס חוייבנו בזה מחוקת .התורה ?

?בולו? ״ גס אחרי אשר גורשנו ממצרים  ,אשר מרדו איג
ז חיינו בפרך  ,מקרא מלא הוא לא תתעב חצרי  ,כי
גר היית .כארצו •
בר

• ואס יטען טוען  ,ני זו היא חובת הגר ,
בחשד  :ולא האזרח  ,מה משיג I

אשר

גר

זבולון • מה אשיב ? מי איבוא הוא  ,אשר יעיז לומר ,
’כי הגר העוכר ושב יחוייב בטובת ועבודת & עיר.
מהאזרח  ,אשר הוא עצם מעצמיה ? וכי נחיייב לעבול
אשר כלונו ואשד הדימונו  « ,אשר קבלונז באהבה j
אחוה  ,שלום  ,וריעות ?
׳%

רב  .אני שאלתיך על חוקות התורה ?
זבולון * כרוך זוכר הנשכחות ? אמת הוא ,כי גס על
העניין הזה למדתני דבר הנדרש בק״ו  ,והוא ינ עת
אשר גלינו לבבל עיר הדמים ורבת המשטמה אשר נתנה
לשבי עוזנו  ,ואשר חללה את תפארתינו הנביא מכריז
ואומר  :ודרשו את שלוס העיר אשר אתם בתוכה י
רב • מה

לך

עוד

לע

הדבר הזה?

זבולון • אס על ערי האויבים נתחייבנו לשאול  .לשלוםa
ושלא לכרות עץ מאכל  :והיוצא מן הגללים הטובים;
ההס  ,היאך לא נתחייב בטוב העיר  ,אשר היא לנד
הלילה למשמר והיוס למלאכה ?
רב •
אודה האחת  ,כי הואלתי נשוא  ,אס למדת את
אשר הוריתיך ? אמת היא חוקה אחת היא לגד
ולאזרח האח הכל כאשר לכל ,חוייבנו להיטיב לדומים
לנו  :וכפרט המטיב לרבים טובת הרבים תלויה בו ,
כאשד למדונו ר״זל משה זנה וזיכה את הרבים  ,זכות
הרבים

יו

הסי
הרבים מלוי ,בו,,
עם ישראל •

חקירה
גד J׳הגידה לי

שנאמר צדקמ ס' עשה (משפטיו

שביעי. . r -v
מס מוייב אדס לרעהו

לאהבה אומו לעזרו בכל דבר  ,ולשמרו מכל נזון
כנפשו  :כי כן צוונו האלהיס ואהכע לרעך כמוך •
אממ היא  ,כי הז כלל גדול במורה  :אך המורה
עצמה יצאה מן הכלל לפרט ?
אחי יהודה < אשר למד יומר ממט  ,קבב אמ פט
הדבר  ,והוכיח כי רוב מצוומ מורע האלהיס  .סוכגוע
על החוג הזה■י
אס כן חייב אדס לבזבז כל ממוט לרעיו ?
המורה נמנה שיעור  ,מעשר לעניים  ,לקט  ,שכחה ,
פאה
■• ,ועזללומ .׳בשדה  ,ורבומיט ז״ל יגזרו כיהימכזגז
לא■יבזבז יומר מחויוש  :על כי לא הומר לאדם לפזר
לג רטשו ולהיומ למעמס לאחרים  ,ועל זה הוזהר■
שלא יפזר ממונו  ,ויהי כימו פמות  .לרוחה לכל שואל,
למען יהיו עניים גניו ובני כימו •
עוד מה הורימיך באהכמ הרע ?
<זובמ המו נחה להסירו מדרך• רעה לדרך טובה  ,ולהיוע
לו למופמ ולאומ במעשינו הטוכיס "
בין שמירמממוטנו לממון מכירנו

המ

הפרשהורונו חז״ל I

.ה-ס הורונו  ,גי החובל עצמו וממונו אף לע פי שאיט
רשאי פטור :
והחובל אמ סבירו כין בגופו בין
בממונו חייב לשלם ".

דס

י

רב • אס כן

יד

לכו

שלא למק קבירינו כגון 4וממון ?

 1ד * .לא כך למדתגו רכיכו  :חייבים אנחנו להתרחק מהלכנק
הפנים  ,ומכל דבר הדומה לגכזע  ,עד כי נאסר
לנו לומד עלה דג זה למי שנעלה קרובו  ,ולספר
בשבח &וס אדס בפני שונאו  ,שלא יבא לגנועו מעון
שבחו  ,כאשר הורינו לדעע מספרי המוסר •
!רב • •עשה אפוא ,כאשר דברע בכל
ננריה יפ היא
החזק כחוסר אל ערן
זד•1־V

עע

אהוב הרע ,
חייך ,ובלצר

הזה עאריז יקיס על האדמה  :כי כל פעל ה" למענהו
יוכפרס האדם  ,אשר יצר אועו בצלם דמוע עבניעי
חייבים אנו לנשאו  ,לכבדו  ,להועילו  ,ולהטועו אל‘
ואס נטה מן הדרן  ,ה" הטוב יכפרבעדו^
האמע
ו 4ס המריע לנו לא נשגא אועו  ,גי אס מעשיו :
-גא&ר פירשו קדמזגיגו ג יעמו חטאים ולא חוטאים ־••

שמינים

זז ק׳י ר ד.
בר *

גפתלי ז גפעולי■אלהיס נפעלעי ע־ם אחיך נתובא׳
האדס לרעהו  :גא פרש מה יחריב  ,גלסן
על זה  ,היהודי •לאחיו ?

!פתילי " יידוע .לכל כי סס המשפחה ניען להיוע כל אחד
לעזר לאחיו  ,ועל זה חקקה העורה־האלהיע
חקיס טוכיס נחיהו בהס ביסודי איש אחיהו * *

רב  -ומה■־הם t
העבוט ,ושמיטע הקרקעוע ■ ,ומשא
העגבת
 1פתלי *
כלדי  ,חזדע העבד בשביעיע וביובל;
וח? רע׳ הגיע והשדה לאשר הוא לו ,.,ועוד רכועגהנה •

רב• ומה
!פתלי ״

טעס

לא שזו

׳הדבדיכש

נזה גל

מי האדם זבס מיאיש ?

האלה לא חוייכנו םב מצד הדין /
(אין מזע הדין לוקה נזה  tכי

קפח
לא יחוייב כן אדס להחזיר אשר קנה במעותיו  ,או
שלא להעביד אשר חכר עצמו  :רק הוא תזכה .זנדבה
אשר קבלנו על עצמנו כעת אשר נכנסנו בברית ,ונעשינו
בניס למקזס  :וזו היא חבה יתירה הנודעת .לנו חלף
עכודתינו  ,׳ לא תדרכינה רגל אשר לא יעמד לע
הר סיני *
כאשר ככל מדינה ניתן חירות יותר
ליושביה  ,ואין כל אדס זוכה להיות מרואי פני המלך;
כי אס היושבים ראשונה כמלכות  :ושאר בעס די להס
אם מפרי יגיעם יאכלו  ,והיו כאחד האדס •

*

רב •

מה

הוריתיך על ענין הרבית• ?

נפתלי • כי
לכל עם מדינה ומדינה ניתן חיק  ,כמה
יגבו משכר מעותיו  ,והיהודי היישב בהם
אסור לו ליקח יותר מאשר גבל? בדינא דמלכותא  :אן
ליהודי חוייב להלוות חנם אין כסף  ,ואס אין לו כמ*
יפרע ולקח ממנו משכון  ,עבוט ישיכ ,ואס יבא
היובל לבני ישראל  ,או קרבה שנת השבע  ,לא יהיה
לו כנושה  ,ולא ירע לבבו כתתו לו פעם אחרת ,אס
יבא לידיי חדה זו י
*

רב • ומד־־י!

הוא

הנזעם?

נפתלי • ה0זי ככש
הראשון הוא  ,כי ראתה החכמה
האלהיתלקדשנו במצוותיו  ,ולעשות
ממנו אימה ^ אשר כללה יהיה כגוף אחד וגוי קדוש ;
ועם שאר משפחות האדמה די לנו כי תהיה לנו איפות
צדק  ,גוזרים ומקימים  ,ואוהבים אותם כאהבת
עצמינו  ,והיא האהבה אשר חוייכנו בה מצד הטבע
והתורה ואמת הוא כי רז״ל אסרוהו גם לגויים באתרם
כספו לא נתן בנסך אפילו רכית דגוי •

דב •

מד־־יקפירשתי לך

על ז״ עממין  ,אשרהוריש

ה״ מעינו  ,ומה תוייבנו בס ?

נפתלי *
הגוייכם
ההם אשר ה ? מ חוק ועברו גבול
תורת האדם  ,וכל תועבות ה" אשר
שנא עשו לאלהיהס  ,ויוכחו את בניהם לשדים  ,נעשינו
שלוחים למקום להשמיד זכרם  . :נאשר גזרה החכמה
האלהות
$

T

5== = =s

קסט

האלהית על המיס כדוד .המבול  ,על האש בהפיכת.
סדס ובנותיה  :וכאשר לא גרשס מפנינו מהר
פן
תהיה הארץ שממה  ,צוונו לבלתי התחתן בס ולא נחנס •
וחכמינו כאשר ראו  ,כי התכס מכל האדם ואהוב
לאלהיו היה  ,אותו החטיאו הנשיס הנכריות וכנו מזבחות
לשקזציהס בעיר אשר בחר ה" לשוס שמו שס  ,ובבית
השני הרבו לפשוע  :פן נוסיף לחשוא מרו הזהרות
רמת להרחיק הקרוב והחיתון בע״עז  /כענין יניקת
הכניס  ,הרפואה  ,הייחוד  ,וההילוך עמהס  ,וגבל!
זמן ואופן המשא ומתן  ,בתתם נ 1עס ודעת גס על ני
היו חשודים על ההריגה  ,הזכור  ,וכל התועבות :
אף עתה כי הגויים ,אשר אנו שרויים ביניהם  ,הס
יודעים תא ה״ ,ואת המעשה הטוב אשר עשה לישראל
ומודים בבריאה  ,שכר ועונש  ,ומוסיפים ועונשים על
כל תועבת ה" וכל עול הנעשה  ,הגם חסידי אומות
העולם אשר שובחו מפי רז״ל  :באשר הס שומרים
מצוות בני נח  ,אשר הם יסוד תורת האדם  ,וכמונז
כמוהם ככל מעשי האדם  ,ואנו רופאים אותם ומתרפאים
מהם ,אנו מניקיס את בניהם  ,והס את בנינו ,
ונושאים ונותנים עמהס בכל עת ורגע מלמדים אותם,
.ולומדים מהם  :הכלל היוצא אין שום דבר בינינו,
כי אס מעשי התורה  ,אשר נתחייבו אבותינו בשמירתה,
ולאבותיהם לא נתנה ולא נתתייבו בה •
ר• 2
נפתל '
אילה שלוחה את להשיב אמרישפר  ,ומי
יתן כל העם בידי וידעו כמוך אמיתת
הדברים ! אך תן תודה לאל  ,אשר נטע עתה ברוב
העולס אהבת האדם ועזרת הרע  ,וסרה קנאת אפרים
וצוררי יהודה  :כן יוסיף ה" שגית ידו להפוך לב כל
בני האדם לאהוב איש את רעהו  ,ואת אחיו  ,איש
תחת גפנו ותחת תאנתו לבטח  :ואתה אזור מתנין
ושמע עצה וקבל מוסר למען תתכס באחריתך.
i

ה pי ו ה ת ש  rי h
רג •

דן

ידץ דיני השגת אשרלמדתי ?

P

. . JTכשפי! אסיר לנ׳ו כל עשייע עלאגה ;  *.בי  !4שגעבוראמ
מבריאע העולם *
רב "
ןד

רין

המלאכה היא האסירה I

־י' איסור לגו גס הבישול -באמרו■יעכרל  ,אע אשר<עאפ*
אפו  ,,ואע אשר הג& לו בשלו  ,וגס ההוצאה •

רב•»

באיזה מקום הזזהרבו

ההוצאה ?
על

:דן-.ג מספר אזרע האלהיס כעכין המז ובספר הנביאירמיה';*
אשר אסר למלפי יהודה ולשריה לבלעי שאע משא ביום'
השבע iוידוע מא כי המלך והשר אין דרכם לישא,,
גי םא החרב; המקל^ והצלוחיע אפרסמון להריע* וכדומה*
רב*

מי! אסר

לנוהסקוויהI

ד? • וי־״זל אסרוה ,כדי שלא כבא לכעוב ; אבל עיקר
הגזירה היא מימוע עזרא הסופר * ונחמיה הוא
הערשעא והנס בכעוביס •* -
דב

מה בין איסור שבע לאיסור■ יום טוב?

ך? •

הנעשה לאכילע או לשעייע האדם ,ככעוב בספר
ספורה  ,אל כל אשר יאכל לבל נפש הוא לבדו
יעשה לבס *

דבי•־ .על *,ה המס ,די  ,ובשנההבאה <

עד

הדינים  ,אמור
הגניבה ?

רן*
רב *

מפסוק

לאעגנזכו •

,

מפני מה לא השיבוע מפסוק

דן״ למדעני  ,מורי*
בר *

יל

הדברממקור

עעה מאיזה פסוק בלמוד איסור

אל

כי בהגוכב

עגנוב t

מדבר
נפשועהכעוב '

כמה מלכיס מלכו על\ יהודה משלמה עד החרב! י

,

קעא
דן ״ שבע עשרה *
רב •

ועל ישראל

-

מירבעם עד גלוע

ישראל

מעל א7ימיכנ ?

דן • עשע עשרה * /
דב * אודה יפ הועלע בלימודיך  ,דע גי שומר מ5וה שומר
,נפשו  ,והזהר בדיבורך ובמעשיך  ,השר ממ ! עקשוע
הפ ולזות .שפעים השר אמך.

זז ק י ד דית
רב •

אשד כי אשרוך ■ כניסI
ראש לכולנה ?

אשר.
רב .ממילמדנוה ?

עשיריית*
מה היא המצוה אשר היא

לקום בבוקר לעבודע מראו

אשר׳י
רב־•

ולהתפלללפנוי' .

?ואבינו אברהם אשר קס  .בבוקר

באיזה מקום הוזהרנו על

;

לעכודעהאל *

העפלה%

אשר  .כה עשו אבועיגו  ,אברהם אל המקום אשר מע 1
.שם  ,יצפק .לשות בשדה  ,ויעקב ויפגע במקום •
בר

•

שאלעי על המצוה ?

.אשר * התורה אמרה ולחדעס
כדרך  ,ושננעס לבניך  ,ולעבדו בכל לבבכם  :ותנמימ
אמרו כי עגולה בלב וו עפלה •

אועסבשבעך  ,וגלכיעז

רב •

היכן הוזהרנו נגד אמירע הסקר I

אשר .

ערי 1ק\

מדבר שקר

ר  3׳,

רב• ומדבריהקבלה ?
אשר •

דיבר שקרים לא ינון לנגד עיני"■",

רב •־ כמה דורות .מאדם יעד נת ?
אשר ־ עשרה :

רב״

וכן מנת עד אברהם* • ,

במה מלכים
ישראל ?

מלכובאדום ,

אשר• שמונה "
רב• מי המלך הראשון
אשר • שאולי ,

אשר

לפני מלוך

מלן מט

מלועלינו ?

ואחריו דוד •

רב * די היום ,אשר בגי  ,שמנה לחמך לפישניך  ,אמור
לחצמה אחועי אע ומודע לבינה מקרא  :וכאשר אמרתי
קוס כבוקר .השכם  ,ומעט שנוע  ,מעט ענומוע ,
מעט חיבוק ידים לשכב  :כי הקם כבוקר לעכודע
״ יוצרו מאריך היום  ,והרשע הישן מקצר אוחו  ,כמאמר
המלך החכם יראע ' ה" עום* ן ימים  :ושנוע רשעים
עקצורנה *

זין ק * ר
בר

ד־ז

אחרז

;

שרח•

 .יוםן> ! כי בן זקוטס  .אעה  ,פרש ל* מצוות .כבוד
ויראע ההורים ?

*וסף • העורה אמרה ,

כבד אע אביך• זאע .אמך *

f

ר \גכ
רב •

« י קודס ביראה וכבוד ,

האב או האס •

יוסף • כפסוק אחד הוקדס האב ובשני האס ,
שניהם שוויץ *
1

רב•

ללמד *

עלהמצלה  ,ד*מ

ואס ימצא אבאשר ' יצוה לעבור
להביא לו אש כשבע  ,נשמע בקולו ?

יוסף• אס ימצא אב כזה ,מצוה שלא לשמוע בקול(  :כי
כן החהרנל איש אחל לאביו מיראל לאמ שבמלמי משמלרל •
י

רב«

מומר לגנוב מאמ האב

אוהאס ?

יוסף• על דבר הזה המלמדמ לימדה אומי פסוק כיוס העוריס )• :
והוא גוזל אביו ואתו ותומר אין פשע  . ,קכ 1הוא
י
לאיש משחימ •
רב •

כמה כניס היו לו לאדם הראשון ?

יוסף• שלשה ,
רב" מי הרג

ושמם קין ,הבל  ,ושמ •

אמאחיו ?

יוסף״ קין הרג אמ הכל •
רב• כתה בניס היו לנח ?
יוסף• שלשה :
רב •

והס שס

חם  ,זיפת

יוסף כני ! מאל אבין ויעזרך ואמ שדי ויברכך  ,ופרימ
ורב־מ כאחד האדס  ,נצור כני מצומ אביך ואלמגזוש
מורמאמך  ,וישחת אביך ואמך ומגל מלד <ך  :המלאך
הגואל אומי מכל רע יברך אמ הנערים  /ויקרא כהס
שתי ושס אכומי  ,לידגו לרוב בקרב הארץ •

חרררד־־־ן
ו־  1י9ל*יווד • וחס הכויי®
• ) גתזילחס י 6להם נשיס חלחדות מרס ילכו4
אשי וכל היזהנל יכול להיוו  /לאוהיל »ל • גנינה והמלה אשל w׳ w
מיי «יואמ*י • ’
הל ® ןי< ת 0* 9גח • » 919

r

*

קיכד
ח ק י ר.
רב •

h

עית

ים

עשר ד־י.,

בנימין ידיד ה״ ! אשר הואלת לשפזן בצל החכמה,
דלהיייב מעיר לעזור לכל כושל  ,אשאלך ותודיעני אשר
למדי; על הדרך המוכה  ,אשר בו דרכערגלך*«־

בניס•7p

פתח פיך

ויאירו דכריך I

רב ״ מה הועילו  .לימוד ההגדות? ,
בנימין • הועילכי יוער מפריס החג דע פרוס הפסח  ,ממה
שהועילו לשלושים כערים ,אשר היו לומדים בס
 Jג" שנים "
רב

״־־

ומה טעם עען על דכרן זה ?

בנימין • הטעם הוא  ,כי ההגדות הס הדברים  ,אשר
רז״ל כתבו בפנימיותם עיקר ,
ומבחר חכמתם ,
להסתיר אותם להמון ,אשר די להם והותר ידיעתם
הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון  :בין יכין
דרכם הטובה ,מי אשר הבין ספד התורה והנמשך
ממנה ודברי חכמי האומות אשר יזיו בזמנים ההם,
אשר גס הס הסתירו דבריהם במשלים וחידות כידוע •
וכאשר אבותינו נטו מני אורח ולמדו אותם לנערים ,
אז יחלק העם לחצי  ,על כי אשר לקחום כפשוטם ,
כבהמות נדחו כעיני שאר העם  :וחכמי הגויס והעם ,
אשר חשכו עצמם לחכמים  ,כאשר לא הבינו הנסתר
והופראו להכחיש הנגלה חרקו שן על אשר כתבוםויפצו
פיהם  ,גס על אשר הורו בין דם לדם 4בין נגע
לנגע  ,ותהי האתת נעדרת  :וכאשר ידוע הוא ,
כי כנגד ד" כניס דברה תורה  :התס תם בתומו ,
והרשע מחזיק כרשעתו  :וכנים אין לישראל  ,ויורש
אין לו ,כי אס החכם ושאינו יודע לשאול  ,אשר
הס שני הקצוות ,ואין אתנו יודע עד מה הדרך
האמצע  %,אשר הוא השלם והשווה לכל נכשI

דב

יל? יאן תוכיח

זה

לחכמי

שארהאומות ?
בנימין •

בנימי? •
לא אם חכמינו האחרונים היו לומדי החכמות כראשונים,
היו נשלם מהם הידעת האמת הזה לכל  :אן כדבר
הזה גילה טפח אחד מאחינו  ,אשר בהחליצו בעד
התלמוד ( א ) פסוח והציל הביא מאמר ילדה אשה
י במצרים "pרכזא
לאשר נאשר נאמר כאשד הצביר היה מתנמנם)
ודימה אותו
דגר היווני הדורש טוב לעמו כמשל
שכירות צל החמיר כמדבר  :ומאמר רכה בר בר חנה
אשר ספד עבור הסוחר על הגמל ורומח בידו תתע
רגל אחד מחתי מדבר  ,לאשר ראש חכמי הנוצרים
כתב  ,ני ראה בעיניו ראש ענק נכה שן גדול נ"
פעמים משני שאר האנשים •
’ רב ; אס כניס
את דבריך יפורשו הדברים להמון  ,וידעו בי
האמת
רבותינו? ,
בנימי? •
הוא
זכר
אשד
לא
נכתב להמון כאשר דברת  ,ודי
’ לנו לבאר אותם להמון החגמיס כאשר עשה הנשר הגמל
אשר לו הרקמה ר׳ יצחק כן עראמה ז״ל  ,אשר הביא
על כל נרשה מדרש ומאמר מס" המדות לאריסטיוהיו
לאחדים בידו  ,זהו פועל חנם תהי משכורתו שלימה,
כאשר הוא חכם ויבא טוב לאומתינו  ,כאשר■ כתב
הרמ״כס ז״ל כס" המורה אשר אמר ני הם תפוחי זהב
כמשני! ת כסף זכאשר למדתני •
רב  .מה הועלת בעדן הדרוש?
בנים* ן •
למדתני" ואמת הוא כי
היושב על הבימה לדרוש
כאשר יידע לנגוע בלכס לב כל העם בילו כתומר ביד
היוצר  ,וכצכא כיד השר  ,ועל זה אין הזמן ההוא
זמן אמירת חלושים או רמזים אך היא עת לבנות כנין
החכמה ותיקון המעשים  ,ועת לעקור קיץממאיר
וסילון מכאיב המעשיםהרעים  :והדבר הזה יסודתו
כהררי קדש  ,כאשר כימים הראשונים הנביא  ,אשד
שמו נגזר מניב שפתים לפנים יקרא הרואה  :על כי
כל מגמתו היתה לראות מעשי העם ולהוכיח אותם על
מעשיהם ונבואת צופה כתתיך לבית ישראל תוכיח  ,כאפר
הורתני •
רב • דבר זה ידוע ומפורסם ?
בנימי] • היה ידוע בימי
קדמונינו  :אלאךדתיעתה אשר טלטלנו
מעם לעס  ,והלכנו מדחי
שכחנו מעשינו
_
_
הטונים
^א )  -אני היא ’‘״ 37י3הפ
לי * 0י5י•31,׳ 5* 3, 1ייהי< ן" אנ ,וחא6ר «*ג**
« r!pוהציל נין כנין עי&5ןיז עבדן י

קעו
הטובים  ,וכל החפץ ימלא את .ידי  ,דש דורשגרביס
דברים אשד לא נענו להאמר כישיבה בעי כנטילת
של ע״ה •
רב * מה הועלע כעניין ?■ יני ממונוע ?

בנימי] •

נככד הדרך אשר בחרו ראשי

העדה לשלות

הכחוריס ללמוד אל דרך הגויים קולס הגיעם ללימוד
הטוב הזה האחרון  :על כי אמע הוא כי אשר למד
חוקי האלהיס ועורעו  ,ידע  ,כי כולם יכרעו להם
ברך ויקראו לפניהם אברך  ,ומדי שובם אל לימוד
עורעינו יוער עוסיף חן וחםד בעיניהם , .כי בע מלך
היא  :מאשר סיפר כי חכם מחכמי הנוצרים איטלקי
אשר קרא ספר המשנה בלשון חמי קרא אות״ה
עורע העירוע "
רב • ומה הועלע כדיני הטרפיוע למיניהם ?
בנים  • ],גס הפעם אודה אע ה" אשר שס בלב מורי העדה
לשלוח אוענו לחדרי החכמוע  :יען אמע היא ־כי הלומד
חכמע הטבע ידע העמד דבר על בוריו  ,ובין כדבר  ,על כי
אין טוב כאדם כי אס הראה אע נפשו טובה בעמלו בעעו
טעם ודעע לדברים אשר ראה ולמד במופע ואוע •
רב • מה למדע בסערי עורה ?
בנימי? • האלהיס אשר העהלכו אכועינו לפניו שלח מלאכו
׳ הרמ״בס זל אשר הורנו כספר היד כעורה שככעב  ,וכספר
המורה בעזרה שב״עפ  ,והדברים אשר למדעני בו לא יכילם
ספר  :אך מעוך מעשי כין עבין אע אשר למדעני להועיל,
ולא אמנע כל ימי להידוע אע שמך כטוב  ,והעפלל אל אל
עליון  ,ישלח עזרך מקודש  ,וכל נטיעוע אשר יטעו ממן,
כמוך יהיו  ,ויעשו פרי מזה לעץ  ,והייע אךשמחי.
רב • בנימין בני ! מכורצע ה"ארצך  ,אשרעשכזןבה  ,ואשאי
העם א־שר ישעו מימך ,זכור אעבוראך  ,אע בורך ואעבארך
בכל מעשיך  ,ואהוב כל ברואיו כזו *ז אשר איננו זובח  ,לך
בדרך הטובים  ,והישר הנוטה מכי אורח  ,קת לך מזמרע הארן
מעט דכש ללקיחע עענוג ומעט צרי לשקורע בריאוע,
< 7מער החרים • היה עיניסלעור  ,ורגלים לפסח  ,מעט
לדל ומחסה לאביון  ,אב ליעוס וךע לאלמנה  ,והוי ק אע
כל האדם לכף וטע  ,האמן כל מה שהאמין אחרון הגאונים
בזמן ראשם בחשיטע הרמ״בס ו״ל ואז אדע כי לאאבוש  ,לני
בנל תדרי החכמה והעזרה אע ה" אלהוך עירא •

ה

מ א¬
לחו¬ש

אב
א

תולדות

הזמן

בי הזמן הפך עלינו הסדר  ,שבת .קול שירים  ,ולשון כל
מנגן ישא יללת גבר  ,לקול השמועה ני באה יוס ב' ך״ז לחדש
הזה לאמור  :האספו כל איש חיל כל נושא מגן וצנה ושמעו חדשות.
מלככם
לקולם תצילינה אזנכס — נפל עטרת ראשכם ,
האדיר החכם והחסיד

פרידריך .השני
צ

שוכב עס אכותיו  ,נאסף אל עמו ביום ה׳ כ״ג העבר בהיות הבקר —
שמעו עמי© והלילו — הוי אדון ספדו לו  ,חגרו שק עלמלבישכס
שני  ,הציעו אפר על מחליף לעפר ־ ' זהב עפר ארצו  ,הםידועדיכס
והתעטפו שחורות  ,קול כמר ומצלמים לא ישמע בארצנו כי
מס אבל ובכי הוא לכל הארז •
ואתכם הגכורים אנשי חיל מלמדי מלחמה אשר עבדתם את
מלככם בתם לבבכם ואשר בטח לב מלככם עליכם כרתו
ברית .חדש עם יורש כתר המלוכה הוא כן אחיו האהוב והנעים

v

פרידריך וילהעלם השני .
ירובש הודו ותנשא

מלכותו

אשר ישב על נס דודו דרב צדקה בעמו כי ספן חסד הוא •

יב

הוי

קריה הומיה ! הה ארץ שדולה ! מי ימד לך'
ומי ינחמך  ?.גילך נאסף•  ,משושך הרד לקבר,

פרידריך
הגדו; ל שב לעפרו — לכן פרייסץ' במר־
מבכה ,
ובראנדנבוו? .עיגן קולה ,׳  .לבי' לבי' על מלט
מעי מעי על שר עמי — הה נפל מגיננו ! בשרו בערי'
שכ-נינו  ,הגידו בחוצומ סביממינו ,
משמעון 3ממ• ארצוע
נפר ומספוקינה כף אל ירך  ,יום מהומה ומבוכה• היוס הזה*
ללב על אנוש ינ גזע• בחיר האנשים • —*־

ואתעמי ! הצע השדודה •( ישראל• אשר גרעכהשקט׳
ושלוה מחמ שבסו הסי אלי אזסך והקשיבי ־^• אל-
מקוי שמוע חפי מהלל4
פרידריך  ,כי קצרה לשוני ; אל'
מאלי האזין מעשיי נוראומיו  ,כי חדל מאמי כ א ספורומילמו׳—
אך סובומא־ וחסדיו לך ,
עתי! אן מושיה אשר הגדיל
לעשוע עמך  ,אזציר
למען משיםי לצ לדעמ אע אשר
אבדת .היום ,ופרשמ אמי כפיך השמימה והמפללמ אל ה• במוס
לכך על נשממ הצדיק :הזה• לממ לו משכרמו פרי ' מעלליו מרב
«וב הצפון ליריאיו •
אל

מי אמלט ארז מאלמי הבכי והקנה ויללמ איש ואיש
מיושבי ארצו כאשרמאומינה ל פר

ידריך

בחיר

ז? 8אמס'

ssobssbbbs.

Wp

הי© ל ביס ? חי בער ולא ידע את סכת
כרס על כל עמו למגדול ועד קטן ? מי זה הולך במעגלי
יושר ; יבוא ויאמר החסרתי * לוה השקט ומנוחה תחת •שבטו —£
¬י
מה שאל מאת  .יושבי ארצו׳ כתת להם שובע שמחות כמשפט
האדם  ,כי אס תורת האדם ? — קומה ישראל ! בך
יכירו וידעו כל עמי הארץ את יקר מושלכו הנאסף אל עמיו •
ידיו מאשפות הרימון ; כימיו לאי נגרשת תהסתפת בנחלת האדם
כאחד עתו ; בימיו אל נסגרו לפניך שערי החכמה לעלות
לאט לאט אחרי בלותך בגלות המר הזה  ,ולשוב אל דבירה
והיכלה ; חיי רוחו השיב רוח חייס לגוויתך העלוף ותחליף
כח  ,עד כי נשתאו עליך כל רואיך • תחת שבט מי התל העם
הנדת הזה להישיר מדותיו ולהגדיל תושי ' בארן ? לע אדמת
מי קס איש
כמשה p
מנחס אשר הרכה חכמה והפרין
הוסר ; והחזיק דת ואמונת אבותינו׳ נגד כל הקמיס עליו ביד
רמה — על אדמת מי פרח הציץ הזה האהוב והנכבד מכל
אעמייס ורבים משומרי לקחו והולכי עקבותיו ; — הלא על
אדמת פר י דדיך אוהב החכמה ותומך האמת בכל לב אשר
מצאה ! — לכו נא אחי ! נתורה נא אתרי תולדות המלך
הגדול הזה ונדעה טובו וחסדו אחוזים יחד עס גדולתו ורוממותו<
ונראה כי יצדק לן הנזםהגדול ( בכל הארץ ; (  9יאות כנותו
הגדול •

שלומואשד

פרירריך השני מלך

־פדייסן

צולד

כ״ללחדש

׳
יאנוארישנתגזף!
למספרם שהיא שנת ה״תע״ב ל :״ע  ,והושב על כס אכיל
פרי דרי ך ווילהעלס הראשון יום לאלחדש מאיי שנת174°
למספרם שהיא שנת הת״ק לב״ע■י מנעוריו הראה אותות שבלו
ואהבתו ^ ת האמת והטוב  ,ופנה• כל עת אל חברת חכמים
אנשי שם ; ויהי עמו כמתנבאים עתירות טובות לתו " ותיוס
השח על (ראשו כתר הממשלה הסיר מאתו כל מותרות תאית
הגשם ותענוגות כני א׳דס ול״יליה כיוס הכין עתו לטובת עמוi
אזן וחקיחכמה ודעת הרבה vלמען השלים נפשו בכל מעלה
ומדה נשגבה  ,ולמען הרחיב גבול ארצו כמסחור בחכמה ובכל
מלאכת מחשבת • בראשית ממלכתו נלחם םע עמים רבים
אשר רבו עליו במתי מספר נגד עם רב ; אך הוא וגבוריו
עשו נוראות בארן עד כי נפל פתדס על כל לב עקש אשר חמס

בכפו

בכפו • כי לא על דנר בצע לטש חרכו ,אך  .כל Iמגמותיו
היו האמת והצדק • מי לא ידע מעשי תקפו וגכורתו במלקמה
אשר היעה שבע שנים בארץ  ,ואת אשר הטיב עס
הנוראה
הארצוע אשר כבש בימים ההם ? לא למען עשלע שם
יושבי
דרך קשעו  ,ולא על ריב לא לו יערך מערכה  ,כי
בארן
בעיניו דמי אדס • אן למען הציל עשוק מיד עושקו ־
יקרו
אחרי שובו ממלחמה הגדולה” הזאת עטור בכער הנצוחאלארצו
ונכבד על כל סביבותיו  ,ישב שלו ושקט בארצו ולא פנה
נורא
עוד לכבוש מדינות זולתו׳  ,אך שמר אע אשר נתן .אלהיס
כאשר ישמור איש׳ חכס מקור זהב למען לא יהי' לבוז7
בידו
כי כי לא יחפץ  ,ולעאוע נפשו לא יקחהו • ,כי בעי
הגס
משכנותיו אשר מלא והון רב אשר קבן ,לא לו שמרו. ,כי'
המלך
אם לטובע עמו לעע הצורך • וכה אמר  :אני

אנניי כי אם סוכן שימי • ,ההון אשד קבצתי הוא

לבדו ירדד־־־־־ ,י מי לא ידע השירים׳
לו
הון שמי
אשר חבר  ,ואשר נמלאו חכמה דעע ומוסר ? לא
והספרים
בישבו שליו ושקט כארצו חבר הספרים האלה  ,כי אס
לבד
גסבהיותו כמחנהו• ייומס דרך פורה בגע אויביו ,ולילית
בנפול כל גבוריו■ נרדמים מיגיעת המלחמה איש איש על דגלו;
התעלס באהבים עם כנוע השיר  ,ויבקש דומיה לו כספרי
ומוסר * תי לא יבין את יושר חאועיו ומשפטיו אשר
חכמה
לתת לאיש כיהודי כמצרי כפרי מעלליו ?
עשה עס עמו
הבדיל בין עם ועם לעשות עמו אות לטובה  ,כל תס
לא
ונקי כפיס ישב שליו ושאנן תחת שבטו • ראשי עדת
לבב
אשר בברלין ונגידיה יודו לה׳ חסדו אשר נתן בלב
היהודים
המל |־ הזה לטונעס ולטובת כלל ישראל  /כי מברלין יצא אורה
לכל ישראל הדרים כמדינות המלך ובמדיצית שכניו • מאתו
דת וחירות ■ ללמד חכמה ודעת  ,ולהחזיק האמת -אשר
יצא
בלבב איש ואיש כיד רמה * ילול־א מורך לבב קצת אנשי ברלין
(שוכני עפר כעת ) היה לכו כבר בימיו מדרש מיוחד לישיבת
התורה והחכמה כאחד ממדרשי העמיס כי כן יסד־ בשובו
ממלחמתו  :אכל האנשים האלה יראו פן יהפך עליהם לרועץ;
ולא שמעל לדבריו " והגס שחרה אף המלך מאוד על הדבר'
 ,לא הניח לאיש לעשקם  ,והיה האיש היהודי אשר מלא
הזה
ככבד מאוד י .כאשר יעידון
ה* את לבבו בחכמה ודעת
ספרי החכמה אשר' כתב הרל׳כ״מן ז״ל  ,וגדולת הרופא החוקר
הטבע ' ר" מרדכי ■ נלאך  ,אשר  ,הוא הבר וריע לחברת
החוקרי©

קפא
וכן ה״ופא המפואר
.החוקרים ' וכסאו כץ גדולי ברלין •
הפלסוף ר" מרדכי הערץ ,אשר הורה בכל חלקי החכמה
ואשר באו פריס יושבים -ראשונה במלכות .לקחה לקת מפיהו *
וכן החורש המפורסם ר"■ אברהמסאן  ,אשר הוא פ״ח בחצר
המלך • מלבד יתר המשכילים והחכמים ובעלי מלאכת מחשבת
הגבירים המפורסמים
ומלבד
אשר בכל מדינות המלך *
היושבים בברלין בטירות מפוארים ולהם חירות .לעשות במסתור
ומלאכה את אשר לכס חכץ • יחי חכם  ,ייס  fלקח בקראו
את הספר " הנכבד אשר יבא אחת אתת מדי חדש בחדשו הנקרא
ברלינשע מאנאטס שריפט • שם ימצא חרות על הלוח את
' נערים
חנוך
לחברת
המלך
נתן
אשר
החירות
וכן יראה את משפטי על דבר הגר יוסף
אשר בברלין •
שטעכליצקא • מכל מעשיו חקותיו ומשפטיו נראה כי צדיק
וישר הי׳ וכל ; דבריו' מיוסדים על פנת החכמה והיושר י

אלה לא ימוט  ,לכן לא סר מאתותכמה
עושד־־י;
ותבונה עד יוס מותי  /ובקן ימיו כי תש כחו
וסר מאתו אומן גופו  ,וחוזק איבריו מזוקן  ,עוד קם בו
רוחו כמימי קדם ,לטוב עמו  ,ולעשות חסד ומשפט בארץ •
ועוד רגע לפני מותו דבר שמח וטוב לבב  ,את אשר יעשה
בארצו אחרי גוויעתי  •:אלה קצות תולדות המלך הצ׳דיק החכם
והחסיד הזה אשר נאסף אל עמיו בן ארבע שנה ושבעים
שנה וששה חדשים וארבעה ועשרים יום * ^
׳יבוא שלובם [ ינוחלע ®שכבר ונשמתו
 :תהא צרורה בצמר החייכש •

האלופים פו״מ קהלתגו יצ״ו יצאה הפקודה להתחיל
מארת
חשבת ר״ח אלול תפלת אל מלא רחמים על
נשמת אדוננו המלך ע״ה אחרי קריאת התורה ואחרי כן יזמר!
ד׳ מזמורי תהליס • והנדבות אשר ינדבו יגבו שני כ״ב דקהלתני
למען יחלקו בין עניי היגדים והנוצדיס חלק כחלק ג ‘* ובן
<עשה מדי שבת בשבתו משך ימי האכל הזה • וכפי הנשמע
יוגבל

•מנבל מם מועד בכל מדימח ה-מלך אשר «קראיום אכל m ,
ידרש ברבים ויסופר מעשי בצדיק למען יקונן כל איש על
אבדק הקרן • וכל אשר יעשה עוד גביא לע הספר  ,להיוח
לזכר עולס לכל אחינו גב « ישראל י

כ
מנתניה
שאלו•ר־? •
 19תיפש
גשאלנז מאחד ממלומדי• «וצרים להשיב <גל 'ה ,
ולהיוח יכ קצרה ידינו למצוא מעכה .בחשובה
שלאה שאין להרהר אחריה  ,הצננוה פה  ,והי' כל אשר לאל
יגו לשוס דבר * בפינו ישלח אלינו מחשכוחיו כחובוח באגרח
ממתדח ואנחנו נברכהו בקהל עם  .י
להודיע איזה הקיסר אנטוכי״נו׳ס ־אשר למד חודה מפי
רביניהקדוש׳? ואס נאמר שהי׳ אנטוני״נוס פיו״ס  ,נודיע;
מידיע לא גמל
בימיו!4ירוח  -הקיסר אנדרלזאנוס
( האדרי״אנוס ) אשר1זר לע המילה והשבח • ואין
ראי' ממס שבטלס בסון׳ ימי!  ,כי  -לא עשה זא-ח
מצדקחי כ״א ע״י מרידח היהודים אשר שפכו דס רב
מאמי רומי עד שהוכרח לבטל הגזירה • וע״כז גזר
שלא יחגייר ׳ענ״ום ושלא ימול איש עברי אח עבדו
־־י בגזירח גירוש •

ואין לומר שהי׳ מאר״קוס

אורע״למס

אנטא״נינוס ,לפי שידוע שהוא הי' שונא היהודים לע
המריד » • אשד מרדו בו ■ 4יו׳) על אשר כחתברו ע©
פאלאגעזעס מלך  -פרחעס ויכו אח אנשי רוס ; וב),
יעל דבר קאסי״וס שר צבאו אשר מרד בו למען קחח
איג פניסטינא אשחו אשר אהב" וגס מספריו אשר חכרואשר
־עודס בינינו היוס בראה שהי ' פילסו?  -יוני וענ״וס8
ואץ לומר י&הי' -מארי ^ ס אנטאנינוק ,לפי שהוא הי'

קפנ
*ולך טפש יופר •אתרי עצת הנשים כידוע " נגס הוא
 Vזמן רב אחר רבי  ,נא״כ עלינו לחפש כספרי
הקדמונים ולחשוב את העתים • למען החוק את לבדי
חכמנוהתלמנדייס בידינס־
ב"

להורות כבירור גמור ממי -יצאה •הגזירה שלא לה אחבר
עס הנוצרים  .ושלא לעבוד או.סמ  .כמלחמה?♦ כי הגס
שידענו דברי חז״ל' האחרונים  ,לא נחברר לנו אס
  pהי' בימי הקדמונים • " ולדעת השואל הימה גזירה*!ו מצד הקיס״ר ולא מצד העברים  ,למען לא יזנו
,הנוצרים מאסרי•.עצביהם  ,מתגייבו • והנה הגס ש$וכל
 .לומר מאי דהזה הוי  ,ומה לנו ולחקירוח כאלה מימים
.עברו  ,טוב לנו להשיב דבר לשולחו למען לא יאמרו
עלינו ; אבדה חכמתם  ,ונהי ללעג כעיניקס •.

דגדי •

"חאיש השואד■* על דבר הלנדח  .הכזתיס ב 0אסף לחדש
אדר תקמ״ד״ז יאשר הוסיף שנירת דנר ,בחדש
חסה לשצדת הדל־* .
רעי • וידידי דורשי האחת וסוחרי הטוב אנשי קברת
,דורשי,לשון עבר  ,יש מרכס האל האמתנהטוב !
מדבר זה זמן רב בענין המנהג• במהירת קבור -ת
החמים למען שחוע אס יען -איש " מחכמי -עמנו
.אל דברי קראשוניש לברר מחשבוחיו עליהם  . ,אמנם הייתי
כדורש אל ,המתי-ס  ,ואין איש שס על לב כי אס חכם דורנו
היכן .בצל עליון הרב החוקר האלהיי החסיד בכלימדוחיו חוהר״ד
< £שה כן  Vf Drüpממתחו כבוד  ,אשר שלח לכסאגקוחיו
להרג הגאון מוהר״רי ^ קכ ע& דןזצ״ל  .נחשובוחיו \ נהנה
בראותי דהרי החנם הנ״ל מסכימים לדברי בכל נמלאתי ממחה*
.־(האמנתי .כי• עתה • יתעורד-ו לכ חכמי הדור בראותם -משה .יוצא

Tth

לצאת גס ? ס ולכתוב את דעת  0ונין כך וכץ כך יצא האמת
לאורו • כי אס חציה דאוריתא או דרבנן הוא לנהוג עס המת
באשר אנו נוהגים עתה  ,כוודאי אין לסור חהס ימין ושמאל ,
אע״פ שנראה אנחנו הדבר סר מני שכלנו  ,אין להסיג גבול
ראשונים • אן גס בזה לא ענה איש את תיו  ".־ואנכי חשבתי
על) זה  ,לשני פניס :
א

אולי  .מצאו החכמים ראי' חזקה די לסתוס פי שואל
בדברי ר׳ יעקב עמלן ז״ל  ,ואמרו כי שתיקת ר׳ חשה
כהודאה דמי׳ •

B

אילי יש להס״ראיות אחרות המחזיקים כעד המנהג -יתר
מהראיות שכתב הריע״בץ אן אינם חשים לכתבם  ,כי
לא יקרו בעינהס דברי המאסף לעקור מנהג נטוע מימים
ימ^מה  ,ולא פנו אליו • ואחרי רואי מכתב רב א׳
ממדינת^ פולין במאסף לחדש שבט תק״מו  ,ע״ד הענץ
הזה  ,אמרתי אשוס עוד לפי  .מחסום  .ואשמור הדבר איך
יפול ברבות הימים  ,אילי יכואון עוד אחרים לדבר על
אודותיו • הגס שבדברי הרב הנ״ל [לא מצאתי טעס
לכאן ולא לכאן •

• אחרי חאג בקיץ העבר בגאצע״טע של המבורג את
אך
פקידת הקיסר יר״ה על היהודים להניח מתיהם מ״יז
׳
שעות טרם הקברס  ,נשתוממתי על המראה  ,ינכספה נפשי
לדעת את מחשבת הרב הגאון המפורסם מוהר״ר יחזקאל נ״ -י
אב״ד דק״ק פראג והמדינה ויתר הגאונים והרבנים במדינות
הקיסר  ,אס לא מצאו מענה לבטל הגזרה ע״פ דין תורה
המחזיק את המנהג אף נגד בנוצרים וכתבתי לנגיד אחד מאוהבי
במדינה וו להודיעני .איך הי׳ הדבר *,והשיב לי אגרת מיוחדת וז״ל^
דבר פקודת הקיסר  ,בענין השהיית המת מ״ח שעות
"ויכל
עדת
טרם הקברו אכתוב לך את כל המאורע •
השרים שומרי משמרת הקיסר הנקראת לאנד״ס גו־בערנ׳ייוס .
שלחו כתב מיוחד להרב הגאון דק״ק פראג ג״י כתוב מאיש פלאי׳
דורש טוב על היהודים לדבר בעדם להזהר על נפשיתס לבלתי
ימהרו לקבור את מתיהם כי אולי נתעלף אחד מני אלף • ואביא
שס ראיות ממתים שנקברו ביוס מותם ונמצאו אחרי כן נשוכים וקרועים,
וזה ראי׳ על התעוררס מתרדמת® נבמצאס ארונס סתום; ,וגל עפר
עליהם

3פת
עליהם נתגוללו ונפונו אנה (אנה ולגודל מכאובם נשכו בשרם
בשיניהם וקרעו עורם (בשרם בצפרנס ( תסמר שערות .ראשי
בדמותי מיתה מגונה כזאת! ) והכותב זכר גס דברי החכם
החוקר מוהר״ר משה דעסויא זצ״ל אשר בקש לבטל הגזרה הזאת/
וכדאי הוא החנם הזה לשמוע אל דבריו להיותו שלס כחכמת
התלמוד וחכמת הטבע  ,וירא וחרד על דבר ה* כל ימיו •
והנה גזרו השרים יושבי לאנ״דס גוגע״רניוס לע הרב הגאון
לכתוב מחשבותיו על .זה  . ,ולברר ע״י ראיות חזקות יושר המנהג
הזה׳ כי לא רצו לבטל דין הנוגע בדת היהדות  .אף אס הוא
נגד דתם ושכלם ״ אלה קיצור דברי השרים  ,ואולי תבוא לידי
העתקה שלמה ממכתב הזה ואשלחהו לידך • ועתה אודיע לך
■קיצור תשובת הרב הגאון הנ״ל .ותמצא נועם לחנן בדבריו  ,כי
ערכים הוא ומיוסדים עי׳פ חכמת הנפש  /.ותמה אני איך !לא
הועילו .לקיים המנהג כאשר היה .
.א

הביא המשט :סנהדרין דף מ״ו הממסדת על הפסוק כי
קבור תמכרנו • .

3L

הביא המשנה שבת ’ דף  Vג מי שנפלה עליו מפולת ספק
הוא שס ספק אינו ש ס ספק חי ספק מת וכו' מפקחץ
י עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין ואס מת וניחוהו י
ברייתא פ״ה ע״א ת"ר .עד היכן הוא בודק עד חוטמו
.וי״א עד לבו • זפי׳,רש״י דע היכן למת שאינו מזי!
אבריו עד היכן הוא מפקח לדעת האמת  ,עד חוטמו
ואס אין חיות בחוטמו שאינו מוצא רוח וודאי מת ויניחוהו*
הרי ראינו מזה שאס אין רות חיים בחוטמו מחזקינין
.ליה וודאי מת ונו")* ••.

ואכן

 • ) נ״ל שיזין להביא  .משם ראי ' לפי שיזין «? דומה כלל לנדון • דדן  •.כי אן»עכ׳ו ידוע כי גס
שבאחת אם נאמר ,שנטול נשימת כיזוטס הוא .שימן מיתה ,
בעילןן׳ תבטל נשימת החפס •  1א״כ התם גבי כפילת • הגל « שבולזין עד חוטמן
ילאשו גלוי תחת האויר  ( ,אם המצא
ילא נמצא בו פימן חיות יניהוהו כן
ימצא בו 1לאחר ומן איזה מרגוע חיות יתחיל לשאוג ? אויר ויראו העומדים
ויצילהו  ,וא״כ אין לחלל שבת כי אם למען גלות את גופי עד ח! טמן ועל לכ
תלדמה 1ה* ? vpתן • ?יו
.יניס ינצל אם לא  ,מת וודאי  ,אמנם אם יאזלע
 7נק הכ 1ת ; •
יועילו ( איך ינצל •

<א  0תאמרשזה מחמת חומר חילול שגת לכך לא זיו״&*ע
בזה אבל בחול מה הפסד יש בזה אס נחוש בזה4P
*שהוא חשש דחוק -וזר ? אומר אני שתי תשובות בדבר
<חדא דאטו -בחול • מי לית בי' אסורא והלא -אס אנו
מחזיקיז אויבו ע״פ דין לוודאי חת יש כאן איסור תורה
שהמלץ את מתו עוברכלאי דלא תלץולא תימא שזה בכלל
■מה שאמרו שאס מלינו לכבודו אינו עובר בלאו וא״כ
אס מלינץ אותו כשביל פיקוח נפשו עדיף  -מלכבוד דזה
יה ' שיין אס היינו מסופקים •באמת שמא חי הוא  .אכל
־כיון שכבר הוכחתי שאין כאן /אצלינו שוס ספק או ספק
הפקא לחשוב שהוא חי אין כאן כבודו אלא בזיונו י הא
חדא • יועוד שממקומו שס בגמרא מוכרח שאפילו בחיל
ג״כ כיון שבדקו עד חוטמו שוב אין שס שוס תועלת
להטריח לפקח יותר יכ בוודאי כבר הוא מת דהרי
.סס כגמרא דממא על ברייתא עד היכן הוא בודק אמר
 :רב פפא מחלוקת מלמטה למעלה אגל מלמעלה למטה
כיון שבדק עד חוטמו שוב אינו צריך דכתיב כל אשר
נשיות רות חייס באפיו ומדקאמר רב פפא אינו צריך
•,מכלל ! כחול איירי דכשכת כיון שאינו בודק ממילא הוא
אסור ,באיסור ' חמור של חילול שבת שלא לצורך והוי לי׳
לרב פפא למיחר ביון שבדק *עד חוטמו שוב אסור אלא
מדאי הך ברייתא עד היכן הוא בודק לאו דוקא כשבת
איירי אלא גס בחול שחייבים לפקח הגל להציל נפ*
דקאמר רב פפא שאס• כדק עד חוטמו שוב אינו צריך
לפקח יותר שבוודאי מת חשבינן לי׳ ושוב אינו צריך
*להטריח לפקח עליו * * )
הביא הא דחס' כדה הזב והזבה וכן' כמו שהביאו הרב
.ר״י עמלן באגרתו והוכיח חזה כמו שהוכיח הרב הנ״ל
 .,אך ביתר שאת שאין דברי הגמרא חיירי במת ןה ,
►אלא גזירה שמא יתעלפו מיירי בזב אחר  ,ולכן לא
אאריך לכתוב לך את דבריו בפרטות כי ידוע ךל
הוכחת הר״י -עמדן הכתובה במאסף י״**)
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• ) תתה אגי איד • אמי ? לב דהא דרג פ?א ני!1ל איירי  ,לא״כ איו יאתר
א*««.צריך  . ,הלאגתול !! לאי לחייג לכקיז את הגל כל! אי משום בזיגכאדמיי,
לנרי .הטתב •
«,אי יעווס 5אן ללא תלץ •
י • • ) קן! דא ימ$א כסיד 7נלי את מיזשטתייגל ? דגליםהאלה • 7גדי-ה ;ן #נ *.

ד

הניא מעשה דתסף ההן בגמרא דזכח* ס ק׳ ע״א שמקה
•אשקו וטמאוהו אסיו הכהייס בעל כרקן והיינו לקברה
שאין הכהן  -מטמא לקרובים רק לקבורה ובו כמס קבריה
«הרי מביא הזמן שמעה בע״פ להוריק שנדמה עכור
זה מעשיית .הפאת יעויין שם * סוני ' הרי דאי׳ שהיי
■* )
קוברים בו ביום •־ '

<» הוטה כסברא יישרה שאין לחלק בץ בקברים בקרקע
בעובי האדמה כדרכנו בכל המדימק עכשיו ובין הנקבריםבכוכין שאס אנו באין לחוש שמא עדין חי הוא וע״י
בקבורה אנחנו ממיקיס אוקו אוקן שקוברים אותו ,
בי אס בבר הגיע למדרגה ז 1שאין ניכר רוח חיים
באפיי  ,אף אס נודה לרופאים שבזמנינו ונאמר שעדיין
 - .יש בו חמק ולא מק לגמרי רק מחמק רוב תולשת.
כחי  -הרוס אשר  ,כאפי היא חלוש מאוד עד שאי אפשר
להרגישו ועפ״פ הוא קרוב מאוד לשערי מיק וליציאק
!  ,קכפש ׳וכמעט הזזה שמזיזין אוקי ממקומו תצא נשמקר
■וק״ו לטלטל אוקי ממקומו למערק הכוכין ובמס׳ שבק
דף קנ״א ע״ב אמרו במשנה המעצים עם יציאק הכפש
.ק"! שופך דמים ולאו דוקא עוצם עיניו אלא הוא ; הדין
הזזק שאר אבריו וזה לשון הרמ״בס פ״ז מהלכוק אבל
הל׳ ת׳ הגוסס הרי ' הוא כחי לכל דבריו -והנוגע בו r״ t
' :שופך דמים לחה זה דומה לנר המטפטף כיק שיגעוב
אךס יכבה הרי שבאיזה אבר מאבריו הנוגע בו שאי
אפשר לנענע אוקו אבר גל שהוא ה״ז שופך דמיס שמקרב
מיקקו ואס זהו כגוסס ק״ו במי שכבר הגיע שאין מ
רוח חיים נרגש באפיו שאס עדין יש בר איזה תייק הוא
מלוש בקכליק הרפיון ובמעט הזזה שיזיזוהו * ככה מעטו
;החיוק והר ' המזיזו סופך ! דמים יק״ו אס יטלטלו גל
גופו יישאוהו דע מערק הכינין שמננין גר נשחקוסא
עדין יש וב קצק חיוק וממילא אס אקס חושש לזה צריך
שישאר המק מונח במקומו במקווס שמק בוי כאבן שאין^לו הופכין עד ׳ג ימיס והרי עקרק איסור הלנק המק
לגמרי ואין משכחק לה לקייס מציה של קורה כי קמר
קיןברנו ביוס ההוא וכו׳ וגו׳ • ** )
_
״* )

_

_

_ <-חביא

* כי שם •קניו .במכין והי ' יכילק לכקוד .
ראי ,זיאי »
לעי 7עמ הרג & י/האהמנוע־׳; ממקום למקום מקר נ התיעה וודאי צל^ו

•ליגמז

ר

הביא ראמיג ממנהגי החביא להניח מצה פחפ החוטם •
וייגר  -המנהגיס המורים שאנו מדקדקים .מאוד,במיג "

יוצאיןלכייג

זאמר שהמביא ראי׳ מן המשנה יכשמחופ פ״ח
הקברויג ופיקדין יכו׳ היא סיעה  ,כי לדעיגו כינת.
כברייפא אינו לחיוב או למצוה כי אס רשיון המצה
.לפקוד יפקוד ואין בו משוס דרכי האמורי כי אלו הי׳
הפירוש שהיא חייב או מצוה היה צ״ל שיעמידו שומרים
לשמרו זלראייג • אס המצא ימצא שוס נזימן חיויגולהביא
לו דבריס מריחים וכו׳ • *)
.ה אמר שטעם האומויג הקדמונים ששהו איג

מלגיהס זמן

רב .אחרי מועם הי' משוס האובזפ והידעונים טימאויג
,רוח רעה ,ושהאימויג אשר אנו דרים ביניהם היום
הגס שהם  .בעלי אחנה ואינם פונים אל חקי העמיס
עכו״ס עכ״ז מנהג אבויגיהס בידיהם מבלי טעם •
וכו' וכו׳ כי לא רציפי להאריך והמשכיל יכין כי מים
■דברי הגאון •

 8 .בא  -בספרא ישרה ע׳׳פ דרכי החכמה בתכמיג הנפש
ובטבע • ואמר כי הוא נגד השכל להשהופ אפ החפכי ידוע פירוד הרגילים להיופ יחד היא קשה מאוד
.ונחזי כמה צער מצטערים האב והאס בהפרד בנס מהם
וק״ו אס הוא יחיד להם ואף אס הפרדו הוא לפכליפ
היופך

 בדיו  ,בי מה לי התנועה מניעו י)ל הנ1ך מה לי אל הקבל  ,סוף סוף המןד« 11חחוןומו  ,אנל לדעתי תהא התנועה מסוגלת ל-מתעלף הגס היא חתומע לגוקש
!כי לבי חכמת הטבע ההעלבה דוחה למיתה אבל המקריים אשר למיתה אינם למתעלן
אס מבחוץ ולא בטלו עדיי! פעולות כפחות הפנימיות כי אס שבתו עמדו
<י
עולתם  ,וא״כ ההבדל בין כוך לקבל אינו בי אס בבחינת הקימה חתר 7מ?
«!«.
.שאפשר נבוך ואי אפשל בקבל סתום  ,וגם הפקידה אפשר בכוך *
׳ דברי הכותב .
 * ) לדעתי לשין המשגה פוקדין על המתיס יורה על המנהג שהיי לרם לישראלההיא במו אוכלין כל חחש ושורפי! בתחלת שש ואס גס א71ה להרב לומר
נעת
שירצה לפקוד יפקוד  ,מה ישיב על כב" מעשיות המובאות במשנה ההיא אנ
מי
בנים יא ' שחי ביה שנים • וא״ב נא ולאה כמה בלול מנהג הפקידה שהר«
»וליד
דבלי הכותב «.
?ולדו מיס לבים מאיש שכבל חשבוהו« • p
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היופי סוב שהולך אתר זיווגו למצא אשה ולמצוא כתלה
ומניח במקוס שבע זוגו היא שסאע״פב קשה מפחלה
הפילו מהס וקשה לבס להפרד ומלויס אותו והולכים
עמו עד מקום שכבר ההכרח לשוב ׳לכיפס ופרידפס
היא כבכי ונשיקה וכשנפרחק קצפ מהס עד ששוב אינם
ריאיס אופו א׳ לא׳ יוצא הגעגוע מלבא וכן באשר ימות
לאדס קרובו כל זמן שמפו מוסל לפניו הכאב גדול
מאיד זא״א שפנחמו כלל וככר אר״זל אל פנחמהו בשעה
שמפו מוסל לפניו עד אחר הקבורה שנפעלס מעיניהם
אז הוא זמן לדבר פנחומין א׳ לא׳ עד ששוב המפ משפכת
מן הלב • ואס זה  .בקירוב שני גופים שאין קרבפס
לבוק וחבור א׳ ממש ’ והכל לפי הקורכה קשה הפירוד
ועפה נשים לב לקרכפ הגוף והרוח אשרי בקרבו מיום
הולד( דבקים יחדי בפכליפ החבור והדביק רגע לא'
צפפרדו ונאגדלו יתד ועפה כמופס שמוכרח הרוח
להפיד מן הגוף כע״כ שלא ברצונה עכ״זכלזמן שמונת
לפניו היא ססה ומעופפפ עליו כאב ואס המלייס אפ
בנס היחיד כנסעו מהם עד שהגיף נקבר כארז או
כהספלקו לגמרי מהרוח וכסהו בעפר אז הרוח פשוב
למעלה למקוס אשר חצבה משס כאב ואס השביס לכיפס
אתר העלמפ בצפ מן העין-שלהס  ,וזהו מצד הסברא • — * )
וטבויאר במקרא " הוא המקרא הנזכר אלא שאני מוציא
הדבריס מן המקרא הוכחה גמורה שפחלה היא ביאפ
הגוף אל הקבר ואח״כ פשוב הרוח למעלה דהרי זה
ידוע שי .עף הוא דבר גשס וצריך קוברים לעסוק בקבורפו
ואפילו ימהרו במהירופ היופר' אפשר בקבורפו א״א בלא
איזה העככפ הזמן נשיאפו לקבר והלבשפ הפכריכין
והנאפו בקבר כל זה צריך איזה זמן אבל הרוח אינ|
גשס ולא יעצרהל הגשם ואין עלייפו למעלה ע״יאלשים
בעלי גשס שיצסרך זמן זיפיכף כאשר נפפרד מהגוף
אפשר
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(" * אחיו הדבל תחנת דברי הרב ? ס מחסדיס על חכמת הנפש  ,כי מצאנו
בזה די עעס להדחות מעת החת משוס צער «ןלוביו אשר לא * תנו הפגה לדתעותם
«לס יכ«ןה רמת נעפל ; אבל סוף דבליו גהמש׳ילו לוה דבקות רגוף והנשמה
לא ידעתי אה ה& בנויים על חכמת הנפש תי לא ^יוןפיתו *גס י71£תיה חש«« י$
דבלי הכותב •
ויבקי«י • * 0יי •

!

צק
עיכוב
גלי  .שו©
למעלה
לשוב
הל
אפשר
זמן צלל וא״כ ראוי הי׳ להיוע  .ם7ר הכעוביס
וישוב הרות אל אלהיס אשד נענה וישוג העפר
אל הארץ כשהי׳ ולמה זה הקדים שלמה בחכמעו שיבת,
העפר קודם שיבת הרוח־ א״ו צפה שלמה שאי אפשר
■ לארץ /
להרות לשוב למעלה עד שישוב מחלה הגוף
אשר לקת קשס כי האדם יסודו מעפר ) * .
י

•ן&•,

ועוד הכה על קדקוד השואל והדחה ' מתשבעו באמרו
דבר זה אינו מהלכות .הרבנים כ״א מהלכוע הרופאים —
והציג ממולו לאחור מי לנו גדול ברופאים מהרמ״כס.
ז״ל והוא כעב בפ״ד מהל" אבל אין משהין אע המיג
אלא מדחין תסעל מיד וכל המדחה מסעו ה״זמשובח■
והנה ראינו שהרמ״בס מזהיר מאוד לע מהידע הקבורה לכו׳ •
ומעתה היא חוזר על כל המנהגים ומראה אע כל העקמע
אשר נוסדו אצל אנשי התברה ואומר כי ראוים המה
לסמוך עליהם כי הנובעו על אדני הקבלה האמעיע
ובחעימע המכעב ידבר בהכנעה ובהשכל נכח׳ השרים /
וז״ל  :יאקוה שהאדונים הגחלים פקידי הקיסר האדיר
יר״ה ישיחו לב לכל הדברים אשר כעבעי ויראו שהדברים
הס דברים המעקבליס ויסכימו לעשלע כפי דרכנו חא1
דברי המדבר בהכנעה המוכן עמיד לקולם קול הצפור
אשר יצפצף כי זה רצון השרים האדירים פקידי הקיסר
יר״ה להזדרז בוריזוע לקיים תצועס כאשר יצלו עלי •
ממדינע עסטריין אשד כעב לי אע לכ
עכ״ל הנגיד
ונכאע מהמאורע הזה •
*
* %

ועתך׳יא
אפי ' מנהג
אספו וקבצו
אבל כאחע
ונזכרועיהס

*
* *

אשוב אני לדרפי לעורר ממשמע המעיין לע דברי
הרבנים הגאונים האלה ,אשד לא רצו לבסל
קל וקטן מעדע ישראל מיראע פרצרע גדר יולכ;1
כל ראיועיהן בכת האפשרי לעמוד נגד השואלים ייי
נראה שכל הראיוע אשר הביאו אינם מספיקים
קלושוע זדקוע מאד מאד • והנה מה שהשיב הרב
הגאון.

* ) .קהלה י"־ג ז ' חי וישב העפר על הארז כשי \ «הרוח■ תשיב אל אלידימ
« « 7ה ;« •־ הגל הנד® אחל דקהלח — הפל יזנל ** *

&גאון ח' י'עקב עמדן זצ״ל לתכס דורנו מ' משה דעסוא זצ״ל
בענין הגמרא דזב וזבה הגס שיהי' פשט הגמרא גזירא שמא
יאעלף על זב אחר מ״מ נראה שיש עילוף הדומה למיאה  ,ואס
נמוש לאיגן בקיאין בדין טומאה וטהרה עאכ״וא שנחוש" בענ-ץ
הקבורה • ומה נעשה בהאעלף זב במקלם שאין־שס בקיאין ,
מחשבוהו מא וממה נפשן אין יעשו  :יניחוהו כן עד שיתוק הבשר הרי
עוכדין על לא מלין  ,יקברוהו מיד הלא יש לנו חשש עילנף ? א״ו
דהגמרא הברה שיש עילוף דומה  ,למיאה וכפרט לאינם בקיאים ,
ומשוס הכי הרי הוא כחי לעניו טומאה וטהרה על שנדע בבירור
גמור שהוא מיג וזה בזמן נמיקיג הבשר • ומוכח נחי מהגמרא
זו עצמה שאינו עוברים על לא יגלין כ״א במא מוחלט מה מזמן
הנימוק * ולכן כל זמן שהמיג בספק הוא מסמא במו״ת אס
הוא זב  ,וכן אינו עוכר עליו כלא אלין • והרב ר״יי עמדן
דבר עס״ר' משה ז״צל ( אשר מדוב ענואנואו החזיק איג עצמו
לאלמיד ) קשוא ומורה על ספרו אגרא כקורא אשר פאב לאמאה
של אורה ונדפס בקושעא" דיפא — והואיל דאאא לידן־ הספד
הנ״ל נימא כה• חילאא וחזה יראה שהרג הצ״ל הלן ע״י חריפואו
לפעמים דרן רחוק חנטיא השכל * כמו שהוא דן לממזר א״א
מואר להשמיאו במעי אמו י ,ואיסור הוצאא שז״ל ( אשר לפי
דבריו אנו צריכ-ין לדברי הקבלה בעניין הז  ,ולפי דעא כל
משכיל אין לך עון גדול -מאבל והורג• ומוריד שאול יואר מזה ,
ואד
הקוראלו לחי שאין ול גדר אחר להשמר מחטא הרע הזה )וי־עייץ
בספרו שאילא יע״כן שאלה מ״ג" וכן אשובאו על איסור סירוס
אס מאפשט בדגי הים יראה הקורא שכאב דברים לחדוד בעלמא
ואץ למדין ממנו בדברים האלוייס על יליעא חפמא הטבע *
ופן נשפוט על אשובואיו כענין הסריסים וכי' אשד באב עליהם
באגרא כקורא הנ׳״ל  ,אמנם אין פאן מקומם *
והגד־־}
רואים
אנחנו שאין להבי׳אראי׳ מדברי הקדמוניםכלל,
לפי
שהם
קברו
כחערוא
רחוכוא
חלאוא
אויר כחדר
ופאת פאויו בהם לפאוח מיד כעא הצורך  ,כמו שראינו כאיש
שקברו והנה בא הגדוד וישליכו חואו אל קבר אלישע ייגע כעצמוא
אלישע ויחי ויקס  ,על רגליו  ,ואלו הי' להס קבל צמו׳ שיש
לנו היום אין יוכל לנגוע בעצמוא אלישע • ועיין מה -שכאן*.
סש הרד״ק *־  .וגם שם קבר הונח' רק על הטמנא המאיס
במקום שיאעלמו בו מן העין
ולא כחפירא גומא והטחנה
בקרקע דוקא  ,כמו שיחשוב
אהמון
לבאר
שם
קבר
(
גרובע)
בי יש הבדל בלה״ק בין קבר לכור ובין קובר לחוכר  ,כמל
שהוא גס בלשון אשל׳נז כין גרו״בע וגר״אב " ואס כן כונא
הכאוב  .כי קבור אקברנו ,אינו לשימו נגומא בארן  ,כי אס

העץ  ,כטעמו כי קללת אלהיס תלוי ר״ל זה
מן
שתעלימוהו האדם הנברא בצלם אלהיס תלוי • ומזה דרשו חז״ל
בזיון שיהא
 .כגחלי אש גס על כל המתים לאמור שדבר
אשר דבריהם
להניחם כאבן  -דומם לעין כל  ,ומצוה היא
בזיון הוא
מן העין לבד על דבר כי קללת אלהיס
להעלימם
העלמה זו אינה הצנעה כלבד כי נמצא
אמנם
היא,
על לאו ולא תטמא אדמתך כי לא ישחרו
אתה עובר
מלסמא  ,כ״א העלמה זו היא קבורה דהיינו העלמה
ההולכים
שישמרו ההולכים שמה להאהיל •
כמקום
העין
מן
ידעתי איה איפה המצדה לשימו כארץ דוקא
אבל לא
מותו ולכסותו בעפר " ואס כביא ראי ' מהקדמונים'
ביום
כמנהגם כי הס לא קברו בארן
ננהג
מדוע לא
והשמדות,
הגזירות
עד אחר גלותם מן האדן בימי
זמן פקדו במקום שהי׳ אפשר לפקיד ,
י וגס באותה
ש־הטיכ עמנו להיות לאל
נאנחנו נודה לה" חסדו'
המירה מעולה ככל בהיותנו תושבים בין'
ידנו לעשות
טובים בעלי חכמה ומשפט ואשר יקרו' בעיניהס
עמים
ונעשה' מערה
מהם,
דמי איש עברי כדמי אחד'
להעמיד שסי המתים עד שימוק הבשר ולהעמיד
מיוחדת
כי אס
שומרים  1 ,כי אין כזה פרצת גדר ,
שם
מנהג אכדתינו במנהג אבות אבותינו *־
נחליף
הרבני© שאץ לשמוע אל דברי הרופאיםv
ךע,״ךשאומרים
צר לי מאוד איך ירימו לב בזה נגד החכמים הקדמונים
המה מנסים על גבי ענקים כנגדם  ,והס
אשר לפי‘ דבריהם
על דברי הרופא • וכן שאלני איש נבון לאמור :
בצו כנין גדיל
אחרי גווינו בעכין הזה דברי הרופאים 1 ,הלא חכמנו
איך נשליך
התירו להאכיל את החולה' ביום הכפוריס ע״פ הרופא,
הקדמונים
עון כרת עאפ״וכ שנשמע לדבריו בענין הזה ? ־-4־
והכה' זה כדבר
הרמ״בס ז״ל היה גדול מאוד החכמת הרפואה ועכ״ו
ויא״ת הלא
ראשוןn
המדחה מטתו ה״ז משובח  .על זה אשיב :
אמר
ידעתי גדולת משה לא נופל אנכי מכל בכי גילי
*דעתי גס
רבים על חבלריו היד ופי' המשנה  ,ומלכד זה
(שקדתי ימים
האלהית והחקירה שליו כיתר שאת ויתר עז לאשר
קראתי ספרי מעודי עד הילס הזה  ,ואלו הואי התם הואי
דרשתי חכמה
מעפרי' אמנם בכל זה מי יאמר שהי ' נביא וידע
מליא לעינייהו
הטבע  ,בפרט בדבר הנתון ע״י הכסיץ  ,אשר
את כל נסתרי
י
חדשות יגיד למשיס עין ולב על כל יגעותיו "
יום יום

החתימה■ ברף הסמוך•
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לחדש אלול תקמו

א
 bהעמים תקעו כף  ,מלך ביפיו תחזינה יניניכם
באדי־זאלינו הבשורהלאמור :
פרידריך וד להיניק ם לשאע
בא

יכא

המלךהאד:ר
פניו אלעיוו

לכרוע בריח עס יושבי ארכו .ועל כל פנים גילה • הן זאח
חנחומוחינו על
גויעח פרי דרי ךהשני  ,בהשאיר אחריו
ברכה שבע שמחות .לעמיו  /איש צדיק וישר אהב האדס וחומך
החכמה המשפט והצדק ״ מה טוב גורלנו ומה יפה ירושחנו !
טרפם
נחילה לשפר חולדות .הזמן מיום בא המלך עד
שובו  .נודיעך הקורא הנעיס את ההספד הגלול
אשר היה ביוס די י״ז לחדש הזה יוס המיועד לכל אנשי
מדינחנו ,חקוס אשר דבר המלך ודחו מגיע  ,לספוד ולקונן

יך3? ,

עלי

קצד
עלי אבדת הארן בהאסף מלכו  /ולהיייג כי תקצר היריעה
מהכיל  ,נכתוב י הנה תחלה את אשר הי ,לקהל עדת .ישראל
פה העירה  ? ,בדפים הבאים נספר סב מעשי יתר אחינו כני
אשר לא באו ככתובים תון
ישראל הדרים במדינה זו ,
הגאצע״טען •
יו מ

א׳

י״״ז אלול־* .

חצות היום התאספו יחד כל היהודים הדדים פה ,
קורס
הגדולה מלובשי שחורות  ,והבימה והלוחות
בכה״ב
1
אשר כתוב עליהם ברכת הנותן תשועה היו מעוטפות שחורות
והפרוכת והמכסה היו לבנות 7והש״ן זמר מזמורי תלים ט״ז
י״ז  ,כ״ה  ,כ״ז  ,נ״ו  ,פ״ו  ,על פטירת המלך  ,ומזמורי
כ״א  ,ע״ב  ,ק״י  ,קמ״ד  ,לכרך את המלך יורש הסתר,
ואח״ז התפלל תפלה נעימה חכרה לכבוד המלך י אחרי סיום
התעלית  ,דרש־ הרבני מוהרי אפרים היילכוט דרוש הספד
לכבול המלך והיא נדפסת כל״א ע״י ר׳ איצק אייכל לטובת
הצדקה " ואחרי הדרשה הוציא הש״ן את הספר תורה להביאו
על הבימה והתפלל תפלת אל מלא רחמים • ומשך התפלה
הזאת קבצו הגבאים כדבת איש ואיש לקופת הצדקה  ,והמעות
קלקן בין עניי עמנו ועניי המצרים •

יו מ

א*

כ״ד

א ל ו. h

בין שעה שביעית לשמינית נמלא לשונינו רנה
היובש
בקהל המון חוגג כי מלכנו החסיד והאדיר באא־ל
חומות קריתנו וחן ושכל טוב על פניו  ,כל רואה אותו יגיד
עתידות טובות למו עמו ,,כי הצק טוב ותושיה על שפתיוv
ואהבת עמו שמח לכו וי גל כבודו • עבר לאט לאט תון
רחובות הקריה בין רבבות עם אשר סביב שתו עליו וקראו
לפניו אברך :

יחי אדוננו המלך פר ידריך
ווילהעלם האהוב
דע

~ =~ s
fi2

קצה

עד בואו להיכלו  ,מקום אשר עמדו ש*זה כל השריס לקבל
פניו  ,והעיר קעניגשבערג צהלה ושמחה *
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הלנופו״מ ',
גןהלת־ינו [
ה״ה [ הישישהמפואר

הנגיד ר׳
מענדל  pר׳ אבא׳ וה־יןצץ§הנגיד
ר"
צער
הטבות והנגיד המפורש
םר}'
בינר ^ ן
פרידלענדר
,
יחיו
,
לשאח
עני
התלו במג,חהההולכה
לפניהוש שיר בלה״ק ול״א * ח״ל )* :
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***

מזמור .
לפרידריך וילהעלנם השני
מלך פרייסין .ביום נשאו כתר

מלכותו •
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בהישממם כבודו עין " אנוש לא  #זפתהו
ןחסדו מלאדת הארץ וגדולתו
הורדת
ללב״משכיר־־ 1לסת איש־־בינדת :
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* ) י אמר הטחב להיות .דגר זה ל! כר עולם לדורייג הכאיס
למען ידעו הבאים אחרינו איג המנהג אשר נהגנו בו
בקבלת.

I

דר,
עפר
ככביכש עד
מראש
I
־ TT
 T־
זודזל ־1
עדי Tעש
הנוירו
״מראכם
•״
5־־••
* T

*

 ; vrיצוד ידזוד־ת כל “':ש יביע,
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בקבלת .פני המלך אציג פה ספור מעבניע השיר ומעכונעו
כאשר היה  ,וכאשר בא אלי ככעוביס אשר כעב עליו
שר נוצרי לרעהן_ " :דאס גדיכט דער קעניגסבייגרגשן
'נדן מאכט דיזער נאטיאן עהרע • דען אינהאלכו
ערהאלטן זיא הירכייא אונד זיא  ,מעגן זעלכסט דריבר
אורטיילן *■ עס זואר אויף ווייסן אטלאס גדרואט ,
*העברעש אונד דייטש י דער באנד וואר בלימעראננו
סאמט מיט איינר גשמאקפאללן גירלאנדע גצירט •
 .אין דער מיטטע איין ןילבר גל_אססע שפיגל • אויף
דעס איינן דעקל ווארן דיא נאמענס שיפרע זיינר
מאיעסטעט  ,אין גאלד שטיקר ארכייט ,אין איינס
פאלמן קראנץ 'אובד אבן איינע  .רייך בזעצטע קראנע־"
אויף דעס צווייטן דעקל  .זאהע מאן איינע ווייבליכע
פיגור אין איינס גשמאקפאללעך גוואנדע נאך אריענן
־טאלישעס קאסטוס גקליידט  ,קניענד • הינטר דיזר
פיגור ( וועלכי דיא יידישע נאטיאן פאר שטעללטע)
זאהע מאן טריחרן איינס שעהנען גביידס פאן אלטעס
עהרווירדיגן אנזעהן  ,פאן וועלכן איין טייל איןדער
גשטאלט אייניגער פפיילער אוכד אייניגערברוכשטיקע
איינער פפארטע איבר איהרן קאפף הערפאר ראגטע•
פאר איהר לאגען דיא אינזיגניען דער רעליגיאן ,
דעס רעכטס  ,דער האנדלונג  ,לער קינסטע אונד
היסענשאפטען  ,אויף וועלכי זיא חיט דעס צייגען
פינגער דער רעכטן הינד׳יטעט ,אינדעס זיא דיא
לינקע
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בל “ זיזי־ שדי יחוד! ודתי " נער נביע
יצוריי־אל־ ,נחנו רחוש הוא
על L־־כל־־ מעשיו:
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 . .לינקע אוס וועלכע איין טייהל איינעש האלב גלעזטן
פעשלש ליגט ,פלעהנד געגן דען איבר זיא שמע{
כענדן אדלער אויף גהאבען העלט  ,לו מעל כס אמך
איהר זעהר שחאנטכדר בליק גריכטעט איזט • ד ער
אדלער מירפט דיא איינע העלפטע דעס פעסלס ,
דען ער צער ריסן צו האבן שיינט  ,הרונטר • 7יא
לעצטע פיר שטראפען דעש גדיכטס געכען איינע
י גנויאע ער קלערונג דיזער זעהר זינרייכן אידע
מאן כ7ארן> איהרר" אבר כיכט  .יוען מאן דאש שטיק
זעלכשט אנזיהט איכ 7עס 7אס ג,מעלדי רעדעכד גנוג
איזט  ,זא פרטרעפליך איוט 7יא צייכנונג ,אונד
וא מייסטרהאפט האט 7יא שטיקרין (איין יונגש יי7י{
שעש פרויאנצימר ,
נאמענש פרי 7לענ7ר ) 7ורך
איהר נא7ל לעבען אונד גראציע אנצוברינגן גמאלשט :
עש לאג אויף איינס פאנשא שאמטנעס קישן רייך מיש
גאל 7בזעצט  ,אונ 7גצימיטע איס גאכצן זעהר מאהל
צו איינש גשענקע פיר אייגען קעכיג • עכ״ד הנועב "
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תחתי בארץ .ישפופז לאמיבש
עיקולו תשמעו מפניו תיראו:־
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למלפי עוז אריכשי קרך־ משירד'

*קרם ליום־־־ איד בצר למישעך־ לככ 2
עביד לשבת־ ישפילי לראויה
יחוס על דל ;דין איש בצע1
ח
וחנה

כניס דבריו כי נשיגאו כל המאיס על יופי המלאכה,
ובפרט להיותה  .כלה עשוי׳ ע״י

יהודים *

גכבוד גדול

הייגה להביגילה } הכלה מ׳ גליקל בין המנות ר׳ יוייס צילן ז״ל
ע״ד המלתכ׳ה המפוארה הזאת • וגס היגלך קבל איג המנחם
הזאע ;בחשד גדול כאשר יסופר עוד בדף הזה •
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דמשתעו תודה ל» בך; ' nptoע,קי על ;שראד־• 1

בבואם אל חצר המלך  /ויגד לאמו־ באו ראשי היהודים להשעחוע
לאדוננו המלך • ויצו להוחיל עד אחר לחם הצהרים  .אז בא בעצמו
ובכבודו ויקח אע השיר מעל הכר בעין יעה ויבטיח אע חסדי
לעמנו  .והפרנסים שבו לביעס שמחי וטובי לב • וכפי הנשמע
דבר המלך טוב על היהודים בהעאסף אליו שריו יושבים ראשונה
.במלכות .ויראס אע מנחע היהודים לאמור  :מצאה חן בעיני י

יו מ

׳ג

ו״ו א לו ד. 1

היום המוגבל י לבני המדינה -לקבל עליהם  .עול
rTfl
המלכוע והוא היה יוס משעה ושמחה לכל בני
עירנו מבקר עד אחר חצוע הלילה ,מפי עולל ויונק עד־
זקן ושבע ימים נשמע רנה והלל  ,זעפלה לאל חי יאריך ימי
המלך יצליח כל דרכיו וישלים עמו לב כל מלכי ארך  ,כימיו
לא ישמע קול נוגש ואנקת .עשוק ,כי אס צדקה ומשפט
אמע ושלום •

ב

רב

־

מכתבים

־חתימת • דברי זזאיש השואד־* ובו׳ .

m

?יא ולמד מהחכם היופי היפאע״ראסעס ראש לכל■הרופאים
אשר מימיו אנו שועים בחכמה זו , .והוא כמן סימנים
מחליטים אע הגוסס למע כידוע  -לחכמי הרופאים •געכ״ז אץ
אחד מרופאי זמננו אשר יחזיק בס לאמור לא אכזביס הסימנים
האלה ־• ושאל נא לכל רופא אשר ערצה סא ■יש לו סימנים
מובהקים לאמור זה מע וזה געעלף ? — ומה יענו המענגדיס
הכפר ומקום שאין שם רופא מומחה או בקיא לגמרי  ,לחה
אל יהא ספ״כ זה כדין !-ב וזכהדחוששין■שמא נעעלפו* ושניע
פאחנים דברי הרמ״בס המדתה אע מסעו ה״ז משובח משום
יצער החי■ומשוה העפ׳שע האויר ; כמקום המע  ,אבל היק אי«•
שיטמנוהו כעפר עיכף ביום מועו ?
.פוף <ל סוף לדעעי אין פרצע בדר ואץ מכשול לעשועגמ<
.שיעץ הרב הסכם הסוקר הרמב״מןזצ״ל וזה לעשוי;
1
*וערה בבעי הקברוע להניע שם המעיס דע אחר שלשה ימים
ואשרי לנדיכ בעיר■אשר * עשה זאע
ולהפקיד שימר עליהםלמען הסיר מאעגו לזוע שפעים כאשר ראינו רבים מחכמי
להעמיס דברו קשוע על זה • ולראי׳  .אעעיק לך הנה דברי
חכם אשר אזן וחקר לכעוב על כל מעשי האדם יצירועיד
• .נעכוגועיו וז״ל •
"? יהודים הס בהכנה '• גדולה להקבר חיים  ,יכ הם
"קוברים אע מעיהם  -ביום מועם וכן מצינו אומוע רבוע
"נכשלים במנהג הזה וחושבים שהגוף המונח מכלי נשיבע
,״הרוח וקר ;ע״ע ,כלו הוא מע מסלט • וידוע כי
*כל הרופאים יעידון ויגידון כי אץ סימן למיעה מוחלסע
*בי אס נמיקע הבשר  ,ולכן המשכיל יזהר ימה למען
«לא

״*= =- :

רג

==

"5א יבוא החי להתעורר בקברו ואז ימות מיתה משונה
״ר״ל  -גגכ״ל״ * )י־

;והוץצד־־“ .לבחון עוד את הדבר הזה יקרא ס׳ קטן בל״א
אשר יצא לאור, 5שנה העברה  ,אשר רשמתי שמו
בשולי הדף הזה **) ועוד ס' כתוב בלשון צרפת הנרשס למטה ***)..
ו,יראה ,ספורים רבים י,שתאה עליסס ו :ס.כיס אתי לתקן את
המעות הזה • ואנכי צא ארבה עוד כדברים בענין הזה ,
ואפן אל אביר הרופאים רופאי היהודים אשר בזמננו ה״ה החכם
החוקר המפורסם מ׳ מרדכי הי^ רץ האפראטה בברלין  ,אשר
לו עוז בחכמת הטבע ויסודתו בהררי קודש חכמת התורה אשר
שתה מבארה  ,באר מיס חיים בנעוריו  ,והוא ידריכנו על
נתיב האמת .
נא אדון נעלה ’ בבוא כער עבד עברי לדפוק על,
דלתי מדרשו  ,להסיר עינך במעט יגע מהביט
בתעלומות הבריאה ולשמוע עצה מפיך לע דבר קל בעיני חכמי
עמנו  ,וקשה לכל משים עין בחקירה • אתה הראית לדעת
<י תכלית חקירת האדם הוא-־~* ד .אדבם * למדת תורה  ,דדך
חכמה■ ,וחוסר  ,ותלך ימיס רביס מתבודד עם
ארץ ,
רעיתך החכמה tירדת פלאים אל עומקי מהלכיה ותסק שמים
להתכונן בברואים למען •השכל■ וידוע ה׳  »-חקרת ודר& ת ,
עלית ברוח מבינתך עד מצאך בבדי־ הסבור לפגי קריז מתויגת
ימקום אשר שם החנתה תוציא קול לאמור  :עד פה תבוא
ולא תוסיף ! ותשוב לאט במשעול האמת והבינה עד בואך אל
אחיך ילודי אשה כמוך * עליהם  ,לע יצירתם ותכונתם שמת
עין  .״ ועל הא? ס -הזה אמרת אהי למשען 'לו  ,יומס ולילות

לא
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רד
לא אשבות מדעתי אתי מאותו ואיכותו ,למען אדע היוייהו
מחליו  ,ולהסיר מאמו כל מכאובו • גזרת אומר ויהי  .כי לא
כאחד הרופאים פנית להגוף לבדו למען הכיר אומו  ,אבריו,
עורקיו  ,וגידיו  ,כי גס על הנפש שממ לבך • כדעתן הרגיש
כדפק החומרי חוס הדס וקורי מלואו וחסרונו  ,כן ידעמ משש
דסק הנפס לעמוד על מכונמ הסעיפים והרעיוניס וההמפעליימ
הפגימיומ ולממ מזור לכל ערלמ לבב וממהון הראש• עליך
אדוני י .הדבר  ,מפיך אשמע משפט • לך יחלו עיני לתת
מענה על השאלומ אשר אציג הנה -
א אס יש עילוף הדומה למימה ר״ל ' אס יש
לו כל הסימנים אשר נמן היפאקרא״טעס היוני למיתה
ואשר עליהם אנו■ נשענים ,אס אין ?

עילוףאשר

ב

אס כניס דברי האומרים יש עילוף דומה למימה יעד
כמה המצא ימצא עילוף כזה למען דעמ אס יש עילוף
נמשן בלי סימן חי 1מ עד שלשה ימיס אס אין ?

ג

אס לא ימצא איזה סימן אחר מלבד סימני היפאקרא״טעס
אשר יורנו לומר זה ממ וודאי וזה ספק ממ  /למען
מכל להניח אמ הספקים עד נמיקמ הכשר ואת הוודאין
נקבר לאלמר \

ד אס אין לנו סימן למימה מוחלטת כלל  ,איך נעשה
אנחנו המתמיריס בענין הלניג המת  ,למען נצא מכל
י הספיקות שבעולם ולמען לא נעבור גס על לא מלין ?
ה לחח עצה לפניני איך נדע לעשוי ; הפקידה בכוך א1
במערה כאשר הזכרתי לעיל  ,וכאשר הזכיר גס נר
דורנו הכבוי בעו״ה הוא הרמ״בתן זצ״ל *
ולפי
דעת חכס אחד לא סגי בזה לבדו כאשר יגחזינה עיניך
בספר אשר ארשום בשולי העלה * )  ,אשר ישרו דבריו
.בעיני  ,אמנס לא אבנה על יסודותיו טרם אשמע
מענה מעיך יי
על החמש השאלות .האלה אבקש מענה ממך המכס אס
בלה״ק אס בל״א .י והיה בבוא דבריך אל חברת דורשי
לשון עבר ישימוס בספרם המאסף • והיית ,רופא
חולים

276.
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חולים ומחיה מיגים י (חיים החשוכים למת \ס ) כי עליך
הדבר להיותך שלס בכל ושמך גדול בכל הארן " אלה
דברי הנרצע לאה בלע וסר אל משמעתך ־

האיש השואד־* על דבר מנהו; הלנרח המתים .

דבר אר־־,

הסדבריבש * )

שמעתידייג עס מסביב ישימו עתה בפי ויחרפוניבקהל
עם על לא חמס בכפי • לא מיראי ; קלליגס אשר
קללוני ולא מחרדת חרפתם אשר חרפוני פתחתי פי לדבר /
כי מי פתי יסור הנה לפנות אל כל פה דובר תהפוכות והולך
רכיל כעמו  ,למי כר לבב יחרד לקול ריק היוצא להבל ? גס
לא להתוכח עמהס למען הדריכם על מעגל יושר יצאתי ,כי
מי ירהב בנפשו עוז לאמור הפכתי עור כושי או הפחתי רוח
כינה בלב עקש ? וכבר גזר החכם משפסו לאמור אס תכתוש
זכו׳ • אך למען אתי וריעי דורשי האמת ושוחרי הסוב אשר
שומעים תלונת המדברים האלה•  ,ואינס משיכים או מחסרון
הידיעה על מה תמכתי יסודותי■ ,או פחד פחדו פן יהי׳ גס
המה לבוז כעיני המדברים • להס אני נושא את נפשי אותם
אדרוש לקרות הדברים האלה למען ידעו כי לא עולתה בי .
■
בסי׳

כ״חבביאורי ! לסדר התפלות כתבתי

הדבריםהאלה

אשר אעתיקס הנה ללה״ק ז״ל ״עשה למען ימינך,
״פי' למען תפארת הנצוח אשר עשית עם ימינך  .מאמר הזה
״הוא מושאל ( ר״ל תאר הימין להשס יתעלה ) ובא בס ' תהליס •
"התארים המושאלים ואמורים על השם לשבר את האזן כתכתיס
»והעתקתים אס נמצאים בתנ״ך • אמנם איתן הגפת ביס ממחברים
״אחרונים ואינם נמצאים בי ;נ״ך מנעתי מלהנגתיקס • מסעם
"הזה לא יוכל איש יהודי נבון להצדיק את הפיוטים הנאמרים
״כימים טובים • ימה טוב ומה נעים כבא אדם גדול להישיר
״ את הפיוטים ולסקלס ממאמרים כאלה שכרו הרבה מאד״ ע״כל •

_ _
*)

_ לא

ביאור מלה זו כלשון המחקרים עיין מורה נבונים פי׳
מהמלות הזמת אות ד׳ •

להלעיג ח״ו על הפיוטים יצאתי ולא לשחות לע אומרם
לא
כתבתי זאת  ,כי מי יפצה פה נגד מנהג ישראל ? חי
שמני שר לשופט לדבר על דבר הורגלו בס קהלות ישראל מימים
ימימה לרמים וחכמי הדור רואים ואיג© מלחים י קלילה לי
להרים לב להרהר אחרי מעמי בני עמי׳ * הגס שראיתי רוב
העולם נכשל בדברי הנביא באמרו כפיו ובשפתיו כבדוני ולבס רחק ממני
להיות דברי הפיוטים לשין קשה וקצר לא יבינום כמעט אחל
מאלף  ,עכ״ז לא עלי המלאכה לגמור כי ידעתי קט שכלי
וקוצר רוחי  ,א?» ‘“ כי מה גדול כת ההרגל כבני אדם  ,ואיך
ישמר המשכיל מלפצות .פה לדבר נגדו׳ • אך דבר זה הוא קדוש
השם ונוגע ככבוד המקום ג״ה לכן אמרתי כמקום שאין איש
השתדל להילת איש  ,ולא להורות; נעגי שפה בקצת הפייטנים
הרימותי ידי כאשר עשה הרא״בע בפי׳ לס׳ קהלת כי מי יכניס
ראשו כין הריס גדולים  ,אבל אנכי לא חדשתי מאומה יכ
אס הוספתי ידי שנית לעורר לב המשכילים בעם על דברי משה
הרסב״ם זצ״ל אשר כתב בת׳ תשעה וחמשיס
קדוש ישראל הוא
לחלק הראשון׳ מס׳ המורה ז״ל ;

כתליםלך דומיה החלה •

,והמופלגבענין הזה אמרו
"עי׳ השתיקה אצלך הוא השכח ונו׳ וכבר ידעת
״אמרתם המפורסמת אשר מי יתן והיו כל המאמרים כמותה, -
״ואני אזכרה לך בלשונה ואע״פ שהיא ידועה  ,להעירך על
,ענייניה  ,אמרו ההוא־דנתית קמי ' דר׳חנינאאמר האל הגדול
"הגכור והנורא האדיר החזק והאמין  ,א״ל סיימחדכהל לכלהו שנחא
,דחרך• השתא ומה הני תלת אי לאו דאמרינהו משה כאוריתא ואתו אנשי
"כנסת הגדולה ' ותקנינהו בתפליז אנן לא היינן אמחן להון ־
"ואת אחרת כולי האי משל למה הדבר דומה למלך כשר ודם
"שהי׳ ל 1אלפי אלפים דינרי זהב ומקלסין .אותו כשל כס?" והלא
״גנאי הוא לו • עד הכה הגיע מאמר זה החסיד • והסתכל
״תחלה שתקו ומאסו רכוי תארי החייב  ,והתבונן איך הראה
"כי התארים אלו הונחו לשכלנו לכד לא אמרנלס לעולם ולא
"דברנו בדבר מהם ואמנם כאשר הצריך הכרת־ הדבור לבכי אדם
"במה שיתקיים להס מעט ציור כמו שאמרו דברה תורה כלשון
"  5ני אדם שיתואר להם הבורא כשלמיותיהס תכליתנו־ שנעמוד
"על המאמרים ההם ולא נקרא שחו בהם אלא הקרחנו
"אותם כתורה לכד " אמנם כאשר באו אנשיי כנסת הגדולה
״והס נביאים וסדרו  ,זכרם בתפלה תכליתנו שנאמרס ; לכד •
"ועתר וה המאמר בארו ששכי הכרתים נזדמנו  .בהתפללנו בהם
,האחד

רז
״האחד מפני שבאו כעורה והשני סדר הנביאים התפלה בהם .
".ולולא ההכרח הראשון לא זכרנום ולולי ההכרח השנ-י לא
"הסירונוס ממקומם ולא התפללנו בהס • ואחה מרכה בתאריס :
"הנה כבר התבאר לך גס  ,כן מאלו הדכריס שאין כל מה
"שתמצאהו מן התארים המיוחסים לשם בספרי הנביאים ראיי
"לנו שנתפלל בהס ונאמרס שהיא לא אמר אלמלא דאמרינהו
״משה רכנו לא הוה יכלינן למימרינהו  ,אלא תנאי אחר ואמר
"ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקגיעהו כתפלה ואז מותר ל ;ל
״להתפלל בהם • ולא כמו שעשו הפתיים באמת אשד המריצל
"בשבחים והאריכו והרבו דברים בתפלות חברום ומליצות קכצוס
"להתקרב בהם לבוא לפי מחשבתם יתארו הבורא בהם כתארים
״ אלו יתואר כהס אחד .מבני אדם הי׳ חסרון באקו :
"שהם לא הבינו אלו העניינים הגדולים והחשוכים הזרים חשכלי
"ההמון ולקחו הבורא יתברך מדרס ללשוניתס ותארוהו וספרוהל
״בכל מה שיחשבוהו ראוי • וימריצו לשבח בזה עד שיעוררהו
"להפעל כתחשבתס •יוכ״ש אס ימצאו כתוב מדברי נביא בזה
״יהי׳ הענין מותר להם שיבואו לכתובתו שצריך לפרשם עכ״פ
"וישיבוס לפשוטיהס ויגזר מהם ויעשו להם סעיפים ריבנו עליהם
"מאמרים וירבה היתר זה אצל המשוררים והמליציס ואצל מי
"שיחשוב שהוא עושה שיר עד שיחברו דברים קצתס כפירה
"גמורה " וקצתם יש בהם מן השמות והפסד הדמיון מה שראוי
"לאדם שישחוק עליו לפי טבעו כשמעו ויבכהו עם ההתכוננות
"איך נאמרו הדברים ההם בתק הש״י •יולולא חמלתי על
"חסרון האומרים הייתי מגיד לך מהם מעט עד שתתעורר
"על
מקום החטא כהס אלא שהם מאמרים חסרונם
"נראה מאוד למי שיכין וצריך שתתבונן ותאמר אס
"היי :לשון הרע והוצאת שס
ער
מרי עצום
כ״ס
"התרת הלשון כחק השם ית׳ ותארו בתארים יתעלה
"מהם ולא אומר שקם מרי אבל חרוף וגדוףי כשגגה
"מן
ההמון
השומעים
ומן
הפתי
ההוא
האוחרס •
"אמנם מי שהשיג
חסרון
המאקריס
ההם
מאמרם
"הוא אצלי מכלל מי שנאמר בהס דחפאו מי ישראל
״דברים אשר לא כן על ה׳ אלהיהס * ונאמר ולדבר
" על ה" תועה "
ואס תהי׳ מתי שיחוס על כבוד
"קונו אין צריך לך שתשחעס כסיס
פנים כל שכן
"שתאמרס < כל שכן שתעשה כחותס* ע״כל י

והרוצדייז

רח

ü J:

והמצדהלהספכל בענין הזה עפ״כ יקרא הפרק הזה
כפנים השער עם דברי המפרשים י ועוד ימצא
מבקש האמת .אפ יושר דברי בם׳ של״ה דף רנ״ו ע״ב עד רנ״ת.
*

חסאפי כי

.i'Vh

ר* 12היגידו נא המדברים האלה מה פשעי ומה
דלקו אחרי ? הלא לא לחרחר ריב ולא לעורר
מדנים כפכפי זאפ  ,ואס מצאו עול גי מדוע שפטו סרס
שמעו  ,הלא  ,אנכי אפס כעיר יפחפ אשר י סבבו בשוק לדבר
חרפיפ עלי הי ' להם לבא אלי ולשאול מענה מפי ? ואס היה
האמפ אפס  ,פ״ל יש לי המדה  $ודופ על האמפ ולהסיר
שגיאיפ מקרבי • וביחיד כמקום חליל השם לא הי׳ להם
לפרסמו ביבים סרס שאלו אפ פי • כך למדפי מפי חכמים ,
היראה הפנימיפ באדם היא להוכיח אפ עתיפו סרס פיסס
ברבים ״ והנני אומר נגד עמי אשר אנכי יושב בו •
קלונו
ידעפי כי אנוש אנכי ולא אחליט לומר כל דברי המה בלי
שגיאה הגס שעמלפי בשקידה רבה על המלאכה להוציאה לאור
מנוקה מכל חסרון  ,וחי אני כי עקר כונפי היפה לשם
שמיס לפפ לנער דעפ ומזימה להבינו הדברים אשר יוציא
מפיו ,יכ זה עקר פכליפ הפפלה כמו שכפב השל״הרף רת״ט
המאמר•
ובבונה  ,וכו׳ עד סוף
במחשבה
ע״כ בד״ה
ומה שכפוב בס' דרך חיים הובא שם דף ר״נ ע״א ז״ל בקיצור.
"יש עוד יו״ד דברים שעוזרים על הכונה והפיכם גורמים בסילס
,ואלו הן פורה ,חדוש  ,צורך  ,לשון  ,נוע  ,קול  ,הכנה
״נכנס  ,שכן  ,זמן " ואנכי לא אעפיק הנה כי אס מה
שכפב על סימן לשון  ,כי הדברים האחרים יבוקשו בפנים
הספר למען יראה הקורא כמה בסולי הפפלה יש לנו בדור הזה
ואין איש שס על לב " ואיך שיהי ראוי .לנו להושיב אנשים
כעלי חכמה ובעלי יראה האמפיפ להשגיח על ענין הפפלה
וסדרה  ,אמנם לא אנכי הרואה ואינני ראוי לדבר כי ידעפי
וזה
שפל ערכי וערך כל משכיל לדעפ ה׳  ,בעין העם •
לשון ס׳ דרך חיים כאשר בא בשל״ה ״הד׳ לשון  ,כשיפפלל
"בלשון שרגיל בו ר״ל שמשעש בו כל היום לכל צרכיו יקל עליו
"לכון וכשיפפלל בלשון אחר אע״פ .שיבין מה שיאמר לא יקל
"עליו כל כך הלא פראה בס׳ באב אצי׳ המבינים היסב בלה" ק
מפפעליס יופר בקינה אחפ׳בלע״ז לפעמים שאומר אופה יופר
"מעשרה בלה״ק ולכן מי שיוכל להרגיל עצמו לדבר כלה״ק עס
״ ל־יעמ יעשה וישכיל עשו״ עכ״ל •

והנד.

מה .להם המדברים י הלא הודיעי דרך לעס להכין
והנה
כונת ' העפלה ע״פ כלה ׳ ,וחלף עבודתי בעמל
ושקידה לעור אחרי כונת המסדרים  ,ישיחו בי יושבי קרנות?
אשמע נגינות שועי שכר מחיר יגיעתי לפרש ולבאר כל דבר
קשה ? הנני ! ענו בי נגד ה' ונגד עמו  ,אס לא קדשעי
שמל בין העמיס והגבהעי קרן ישראל נגד הקמיס עליהס,
הראעי חנמע חכמיה החכמים והיראים באתע בהעעקעי ובאורי
עוד 4אמר בעמים אבדה חכמע חכמיו •
לפרקי אבלע ולא
אע האלהיס אנכי ירא יראע הרוממוע  ,ואע עמי אנכי אוהב
אהבה בלעי לגלוי ' בדבר ( כי מימי לא אכלעי לחס עצלות
והשלכעי יהבי על זולי^ • אעה ה" מגן בעדי  ,אתי; בוחן
אעה ה' ידעע כי מימי לא
כליוע ולב ועדע אע שרעפי •
שנאעי איש שנאע חנם  ,מימי לא דברעי בזדון נגד אדם
למען הכעיסהו  ,ואם בשגגה ׳ יצאעי חון מגדרי לתת רגז
הנסערוע לך ועדע כי
בלב עמעי  ,שפטני ה' כצדקי ;
כמסעריס בכעה נפשי על און אשר פעלתי • מיום עמדי על
דעעי בחרעי שבע כחברע חכמים אמעייס למען אלמוד מהם
להסיר מעלי הערפיס אשר־ הציבו בקרבי קצע מרבו־עי בימי
נעורי  ,והס הגאוה והקנאה ודומיהם ־׳ וכל מגמת לבי׳ להטיב
אע נפשי נפש המשכלת מיום ליום  ,וזה דרך חיים ילך בו
והי׳ ברצוע ה׳ להטיב עמי (כאשר
כל אוהב הטוב והאמע •
אועה נפשי ) להרחיב אע גבולי  ,לא אשא פכי איש ואומר
האמע כאשר עם לבבי' כתבור מיוחד < והאיש אשר לו דבר
אלי יענה בי'  •,ואנכי אשיב לו דברי רמת ואודה אע האמע
אס הוא אעו ולא אבוש לאמור  ,שגיתי } כי יראי ה׳ אכבד ,
ואוהבי עורעו אחבב < אך לא כל מגדל זקן ירא ה׳  ,ולא
כל ריח על ספרים אוהב תורה • הלא ידעתם הקטנים אשר
התורה נקנית בהם yמעקו דבריהם מדבש ומיוסדים על חכמע
הנפש  ,ואין לנו סימן גד ;ל מזה  ,כי האיש אשר אין לו
לפחות השליש מהמדוע האלה  ,אין לו חלק ונחלה לא בתורה
ולא בחכמה; ודי בזה •י
אחעוס את המכתב הזה  ,עוד אשא כפיס לך
רבפזרכם
ה׳ אלהיס ! אתה ידעת את נפשי ואיג
מאוויי  ,החזיקט נא לצרף מחשכותי ולטהר את לבבי  ,הדריכני
במשעול האמת אשר אהבתי  ,ותן בלבי לדעתך מנפלאות
מעשך  ,ליראה אותך כל הימיס ולעבדך בכל לבכי  ,הצילני מכל.
פגעי
*

רי
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הנע רע  -ומכל מסטין  ,למען לא
.במחשבה נגד איש  -ולמען אוכל אהבהו
כמוך ,אשר יגלרי ' בה כל מצוחיו •
כל בשר וככר נא ל ?ל  ,צופה לנקי
כערגחו שנגחוI

אכשל לא בדבור •ולא
כאשרצוית וארבע לריעך
הסר לב האבן מקרב
חנם ,אחה ידעח כי

«יצק אי י בר־.. 1

מזדעא
כיחברת דורשי לשון עבר אל אחיהם המשכילים
 .בעמי• .
אחס לה׳ על חסדכם אשר עש יחס עמנו עד
יגרוכי £3
הנה לתמכנו הן ? כתבים מועילים הן באגרח
כסף חלף מעשי ידינו  ,ואשר החזקתם בידינו מלאכח מחשבחנו
לעלות מעלה מעלה ולהפיץ חורה וחכמה בין נערי עמנו ,י
,ולאשר ת״ל מדי קנה בשנה הוסיפו אנשי אמת ושוחרי טוב לשום
חלקם עמנו ולחחוס על ספרנו  ,באנו כהיום אל החצב לחת
כפלים לחושיה ויבואו משנת חקמוי״ץ ולהבא כ' דפים מדי
חדש בחדשו חסתי הךף האחד אשר בא עד עתה  .בעד המקח
הקדום ב׳ ר״ט אין לו״ד •
לע דבר המאסף לבד תעמוד החברה מהמס והלאה
^לא
כי אס גס על מעשים טובים והגונים זולתו אשר
כי באו אנשים נדיבי .לב ובעלי מעשה
"יגידס הזמן בעז״ה •
לא חברת

דורשי

לשון

ולכן
והגדולים ללהקתנו •
יעבר■ תקרא לבד עוד חברתנו
 ) *TOTVIVדיא גזעללשאפט צור בפערדרונג דעס גוטן ' א< נד
ולזאת לא על בעלי לה״ק לכד יסחעפו שרשי
•עדלן ) •
^תכרה!׳ כי אס כל משכיל דורש האמת ,וכל שוחר טיב,
<כצ
.י
.

כי אס  ,גס שוחרי׳ הטוב

V

•יכל תבס ל-ב■כמלאכי ; ׳מחשבת  ,מכל נדיב 3עס חלק כחלק
'קח אתנו  ,להקרא חבר לחברתנו • ואיש איש אשד יתאו
נעשו לשוס ידו עמנו להיות בעזרנו  .יכתיב אי ; מחשבותיו
לידידינו סב״ח הי-קר

י׳ יזאל

בד״יל בבית הקצץהשלס ר׳

את

־דוד ^ רידלזבנדר ני׳ בברלין rובוא יודיע לו
קעניגכןכערג ר״ח אלול
דזעיפי החברה ואת •אודותיה •
תקמ״ו לפק "

 :.ח בררת שוחרי המוב והתושירח ודורשי ? 5שק עברi

•® ומויית ההתוסיכש אשר באו .בשבדייי ■.הזאר ^-י
£ג״י ר ^ אכרהס אורשיל במיץ ה׳ חתומים
ד׳״כרוך פרענקל בפראגר׳ הירש  .ד״ב במיינץ
 S ,מאלף האדנא קאחיסיאנעד ;בע״פ למיץ
ר׳ זלמן שאלבאך בפראג
 Vיוסף מי 'ל בפיפ דמיין
• Sיושע פר״ב רויז-ס בשקלאב '
,ר׳ שמעון מעריגסהייס בבון
מרבים אשר מעניתניתס  .לא נענו לכתיב איג שמשv

התימת המאסף לשנה הזאת •
•עדת ישרי

עברה " וחסדיך ה* לא יעבורו מאתנו ■דע
תפרח Vs
עולכס ! עור ב ■ Vימי חלדני
לבב » תציץ .ציץ  .ותהי לפרי « דרת  .זור<.ע
צדיה

צדקה ברנה יקצורו  ,בגיל והלל בא יבוא נושא אלומות
התבונה  .יושב בסתר ומורה צדק לעדתו  ,אתה ׳ה היה
מגן בעדו  .מושך בעם סופר ללמד בני יהודה דעה,
החזיקהו וחננהו לשון צחות  ,למען ינעם דברו לחיך
משביל  .תומך זרועות החכמה ומחזיק היכלה באדני כסף ,
אלהיכם י שלח ברכה במעשי ידיו  .תך רעת למשכיל ,
בינה לחוקר ׳ יושר לשופט  ,מליצה למורה  ,תשוקה
ללומד «
וענוה
למלמד «
לב
טוב
לעשיר,
ולנדיב תושיה  .מגו כסילים הסר לב האבן  ,ומעקשות
מנפש אוילים■« למען לאי ישלחו בעולתה יריהבס  .פקח
עיני עורים< ונטע אזן לחרשים « ישמעו מוסר נבוניס,
ויתורו לפת לאורך  . ,כי באורך נראח אור .
נחם ה' אלהינו
לשנה הבאה את איילי עמך ישראל .אשר במסתרים תבכה
נפשם על מפלתם בבוא שמשם בצהרים בר,אסף צדיק אל
עמו הוא ראש ההבמים החסיד והעניו החוקר האלהיי והטבעי
כבוד
מוהרי׳ר בן ר׳
מנחם זכר צדיק לברכה.
אשר הפיץ אור במחשכים וירם יקרן עמו בתורה בחכמה
ובמוסר,אשרהו ואשרי חלקו  ,בו יברך ישראל עי ׳עולם .
תן בלבנו ובלבב באי אחרנו ללכת בעקבותיו לשמוי לקחו אשר•
שם גפינו לע התורה ועל העכורה בדת האמתית  ,לאהבה
אותך וליראה כל הימים  .אנא ה׳ ! מלא משאלות בל
לב תם וישר  ,ולא ישמע עודי קול צוחה ברחובותינו.

תכלה שנה וקללותיה  ,החל שנה וברמתיד .! ,-
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I.
Übersetzung des Gebets Heskias *)
dem

Herrn D. Aron Joel
gewidmet
von
G . A . Euchel.

D

Verehrnngswürdiger Freund!

ie Pflicht die ich in mir fühle, Ihnen würdk
ger Arztöffentlich meinen Dank abzulegen,
*
giebt

•)

Jesaras

zs,

2
gießt Mir zugleich die Erlaubniß
nen Freund nennen zu dürfen .
meinem

Körper

Zustandes
wendet

geleistet haben ,

dem Arzte ;
Körper
Trost

aber

mit hingerissenen

bens , ( woran

mir
Sie

den Fleiß

herzustellen ,

den Dienst

den Sie

Geiste

in

liegt

ganz

Lebesucht
hende

; das

positive

unerklarbares
wahre
ihres

geleistet

sten Freunde

und vortreflichsten

danke ich
vom

haben ,

den

des Leie

genommen ) errhen
dem Freunde .

„ Es

in der allgemeinen

Ziels , ist :

."

anger

meinem

Stunde

, unwillkuhrliche

Freundschaft

Dies

alles

den Sie

so sehr Antheil

dies danke ich allein

den Sie

dies

so mancher

let haben ,
etwas

öffentlich Mel,

Den Dienst

den Sie
der Last eines widernatürlichen

unter

ihn wieder

, Sie

, unbezier

der Genuß

sind die Worte

einesZhrer

der
bei

Männer
unserer Na<
und aus eben dem Grunde

tion , mit gleichem Rechte

sage ich es mit ihm ; mit gleichem
Rechte und auS
eben dem Grunde sage ich auch mit
ihm : Das Leben
ist das mindeste , was ich dem
Freunde
im Arzt,
und dem Arzte im Freund
zu danken habe , die
Gefühlerweckung
dies

vom

ist die eigentliche

werthe
wohlthat

des Lebens

, dies,

*).
Folgern

*)

4

© . M Herz Grundriß
schaften.

aller medieinischen Wissen¬

3

Ihnen zur
zueignen, ist die Uebersetzung eines Gebetes das ich
feiner Schönheit wegen immer mit vielem Vergnügen
gelesen habe, nie aber mit solchem Vergnügen als itzt
Ich dachte in meiner Krankheit oft daran, ich litte
mit dem leidenden König, flehete wie er um Hülfe,
die Stimme des wohlthatigen Arztes, war mir die
Stimme des vom Himmel gesendeten Propheten.
Dank dem Himmel für die gütige Prophezeyung!
Dank hiermit dem mir vom Himmel gesandeten Pro¬
pheten!
Folgender Aufsatz den ich so ftey bin

Was die

betrift, so sind mir die
Schwierigkeiten dieses Kapitels zu bekannt
, als daß ich
glauben sollte alle gehoben zu haben; doch denke ich
von allem Neuen und über jede Abweichung von den al¬
ten Uebersetzungen Rechenschaft geben zu können
. Ueberr
Haupt wünschte ich daß dieser Aufsatz als Uebersetzung
weniger kritisch gelesen würde, er sollte als einen Be¬
weis meiner Dankbarkeit die ich Ihnen , würdiger
Mann! schuldig bin, dienen, als einen solchen neh¬
men Sie ihn von
Uebersetzung

Ahrem auf ewig dankbaren

Freund

und

Diener.

G . A. Euchel.

5r

Dank-

Dankschrist

des HeskLaS , König von Juda , nach

der Genesung

meinem
Zur

>Gruft

Da

ward

Mir

Leiden
schon
ein

doch

ZehovenS
Lebender

Und

keinen

Als

Bürger

Meinen
Wie

Herabgestürzt
Won

von

Macht

glaubt '

dieser

dieser

nicht

mehr

nun

mehr

Welt.

gleich

sah

meinen

sah

ich

sehen;

Erdensohn

des

Zähren

zugedacht.

ich

Augen

Lebensfaden
durch

ich

hinzuwandlen;

zu

Nomaden
vor

dachte

Rest

noch

AlS

Dahin

von seiner Krankheit.

die Menschen

alle

ziehen;

abgeschnitten

Webers
ich

Hand;
mich

schon

war

kaum

Oberwelt;

Der
Die

Nacht

Und

ich

Tag

noch
war

nicht

geendet,

d«/

hergestellt.

Dem

Dem Löwen auf der Lauer gleich
Erwartet' ich jeden Morgen
.)
(Mit Macht ward mir'S Gebein zerschlagen
Der Tag war kaum geendet
Die Nacht noch nicht da
Und ich war hergestellt.
Dem Kranich' gleich im Schre'yen
Girrend wie die Taube
Hub jammernd ich das Aug zum Himmel auf:
Ach Ewiger! der Schmerz wird heftig— lindre ihn!
Was konnte ich reden
, und er vollziehet es mir;
Er hat mirs zugesagt
wenige Zahre durch
die
Schnell ging ich
Die ich in Kummer hingelebt.
O Herr! sind die es werth
Daß Menschen um sie leben?
War ihr Genuß es werth
Daß du mein Geist belebt?
Dies sagt ich, — du gabst Gesundheit mir
Belebtest von neuen mich.
3

Und

Und

Freuden ,

Die

bittren

Leiden

Du

wolltest

daß

Nicht

zum

Und

achtest

Zm
Don

deine

Nur
Herr

Als

Vater

Dein

ewige

Mein
Der
Preis '

Herr
ewig
Dank

in

lebt ,

Grabe

der

Herr k

nicht

kann

wie

danken;

Kindern

Treu

einst

verkünden.

Saitenspiel

verkünde

mir

seinen
in

niemand ,

keiner;

dem

immer

seinen

dir

Menge.

mehr.

da

war

Sünden

dich

Vstertreue

auf

mit

sinke;

dankt

man

sie

lebe,

der

preist

wer

Dir

Zum

nicht

hoffet

Auf

ich

Grabe

sind

alle,

Verderben

Todten

Auch

Freude »

zur

Hülfe/

Name»

Gottes

Hause.

eü

laut

ich

2.

aus dem Hebräischen.

Epigrammen

des Todes.

Vorzug

begraben.

nur

per

der Kör«

Tod

im

Geist ,

der

liegt

dem

haben;

Leben
Im - Leben

vor

den Vorzug

muß

der

Tod ,

der

Ja

Diö spröde.

, da
sie

Zch

küßte

Der

Schmuck

Nun

sind

Und

einen

Für
Ach
Daß
Raubt

der

Kummer
mir
sie

so

viel

mich

traf!

Kuß

kein

Traum

mir

auch

ihr

zu.

Bild

leiden

mehr

zeige

Schlaf.

den

*

öde

mir;

sie

raubt

Freude

ihr.

mit

Wiese

und

Flur

Spröde

floh

Feldes

des

mir

jede

floh die

4

Gleich

%

(&teid) vergebliche
mit
Wünscht
Der ,
Zener

der
den Tod

,

der

Reichs
sich

zwiefaches

Wünsche.

Zeit

des

und

Arme

oft

in

Leben

Lebens
beyde

vergebens.

allzuMfigen
.sich

im

Leiden;

Genuß

der

Freuden.

ch. ch.
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Nachrichten von dem Fortgänge der Aus¬
bildung der Juden in Böhmen , aus den
Emladungsschristen zu den öffentlichen
Prüfungen.
1785 .

M- t -achdem den 31 . August d. I . die jüdische
deutsche Hauptschule
ihre halbjährige
Prüfung
abermal
mit vielem Beyfalle
der Anwesenden
zurück gelegt hat, trat
den 1 . September
die
Mädchenschule dieser Ration auf . Sie empfahl
sich durch Fertigkeit im Antworten ,
besonders
im Rechenfäche . Reinlichkeit , Artigkeit , Ge¬
schicklichkeit in der Wotlspinnerey , die sie im
Ange-

9
Angesichte des gegenwärtigen
Publikums
unter,
einem munteren Gesänge getrieben hat , waren
eben so viele Zeugen ihrer schon mehr als an¬
gehenden Bildung.
In

diesem Jahre

ist auch erschienen:

Nachricht von dem Ursprünge und Fort¬
gange
der deutschen jüdischen Hauptschule
zu Prag
von Moses Wiener ,
öffentlichem
Lehrer an eben dieser Schule.
#

*

# #

* •

i ? 86.
An der deutschen Hauptschule der Juden
in Prag , welche sich sammt der Mädchenschule
den 2ten und gten April l. I . der öffentlichen
Prüfung unterzogen hat , sah man abermal ein¬
leuchtende Proben des Eifers , mit dem sich
Lehrer und Schüler die Fortschritte
in den vor¬
geschriebenen Gegenständen angelegen seyn ließen.
Das Lesefach ist in der gten Klaffe der Knaben
von der fehlerhaften Aussprache gewisser Buch - ),
staben und Sylben , an welche diese Nation
hier zu Lande von Kindesbeinen
an gewöhnt
wird , beynahe ganz gereiniget ; und auch in den
niedrigen Klaffen hat es Hierinfalls die Wach¬
samkeit und eigene gute Mundart
der Lehrer
schon weit gebracht . Es mußte dieses unstrittig
* 5
viele

IO

.

viele Mühe kosten , wenn man bedenkt , daß die
Kinder in alle diejenigen Sprachfehler , welche
man während des Unterrichts abzustellen bestießen
war, durch
den häuslichen Umgang mit ihr . n
Eltern öfters zurück,lelen ; und daß folglich das ,
was man in der Schule aufgebauet hatte , außer
dersewen darnieder
gerisien , oder wenigstens
unt rgraben wurde . Doch — was bewirkt nicht
der e-artnackige Fleiß , und ein richtiger Gebrauch
erprobter
Hütfsmckrel ? —
Auch im Kauf¬
manns, -yle bewies die 4 te Klasse viele Fertig¬
keit , ungeachtet sie meistens aus Schülern
bestand , m r dtnen man erst seit wenigen Mona¬
ten dieses Fach vom Grunde aus zu bearbeiten
angefangen hat . So nahm sich auch die Moral lehre ihrer guten Nutzanwendungen
, und das
Nechenswch ft '.ner geschwinden und richtig y Ope¬
ration wc ^ en aus . Der Primator Gabriel Frankl
hat die . Niederlage
des Ostermehls
aus den
Schulzimmern
an einen andern Ort übertragen,
und dadurch verhütet , daß wegen Vertheilung
desselben das ordentliche Schulhalten
auch nicht
ewige Tage eher , als es sonst seyn sollte, unterbr chen werden müßte . Seiner
Fürsorge ist es
eben zu verdanken , . daß der Prüftmgösaal
mit
niedlichen Lehnstühlen , und die (Lchulzimmer mit
doppelten Fenstern wider die Kalte versehen wor¬
den sind
Man gewär ^ get nun , wie von allen
Judenvorstehern
, auch von ihm , daß er nach
bereits erhaltenen hohen Verordnungen
die El tern zum fleißigeren und ordentlicheren Schul¬
schicken ihrer Kinder anhalten werde.

1) An

1} $
;
l
!

2) §

*

'

II
1) An der prager jüdischen Hauptschule wird
der Unterricht zur Ausbildung dieser Nation
immer ununterbrochen fortgesetzt ; die Zahl
der Schüier ist diesen Sommer , ^ wie be¬
reits erwähnt worden , um die Halste ver¬
größert worden ; und die Mägdlein lerneten
da nicht nur die gemeinnützigen
Gegen¬
stände , sondern wurden auch noch täglich in
weiblichen Handarbeiten
geübt.
2)

Die öffentliche Prüfung an der deutschen Ju¬
denschule in Lieben wurde mit allgemeinem
Beyfalle der Anwesenden abgehalten . Die
Munterkeit der Schüler , die richtige Aus¬
sprache im Lesen, - die wohlgerathenen Prob¬
schriften , vorzüglich aber das Rechnen , und
die Rechtschreibung zeigten von dem besondem Fleiße des Lehrers .
Rachel Weinschenkerinn , ein 8 jähriges und an Fähig¬
keiten . sehr reiches Mädchen , erregte Ver¬
wunderung bey den Zuhörern , so , daß man
gegründete Ursache hatte den Lehrer zu er¬
mahnen , die Kräfte dieses Kindes nicht zu
überspannen ; weil gemeiniglich dergleichen
Talente , frühzeitig abgenützt , stumpf wer¬
den ., und die zu grosse Anstrengungen bey
diesen Kleinen auch oft eine nachtheilige
Wirkung
auf den Körper haben . Die zu
frühzeitige Anstrengung
des Geistes
hak
eben die schädlichen Folgen , als die körper¬
liche nach sich zieht .
Dergleichen sind oft
im

im zwölften Jahre
lehrtheit ,
und im
die man weder in
noch in dem Fache
kann *) . Sie sind

Wunderwerke
der Gezwanzigsten Menschen,
dem gemeinen Leben,
der Geschäfte brauchen
Früchte aus dem Treib¬
hause;

*) Es ist leicht voraus zu bestimmen, , sagt Herr
Leibarzt Frank , was man von dem frühen Am
strengen der Jugend
zum Studieren , oder zu
schweren Kopfarbeiten
meistens zu befürchten hat
Len werde . Da erstens der Kreislauf
des Bluts,
wegen Mangel
genügsamer Bewegung
des Kört
pers , und wegen anhaltenden
Zwangs zu stillen
Geistesgeschäften , halb erstickt wird ; so werden
alle die Vortheile
einer rechten Mischung der
Safte
nebst jenen der erforderlichen
Absonderung
gen vermißt , das Blut wird wässericht . die feit
nern Theile daran stocken in zarten Gefäßen und
dem Zellengewebe , und der ganze Körper bekömmt
ein aufgedunsenes
Ansehen .
Indem
die Must
keln selten mit erforderlicher
Starke , und nach
allen möglichen Richtungen
bewegt werden , so
bleiben sie klein , schwach , und zu allen Bewer
Zungen ' und Arbeiten unfähig . —
Daher
könr
nen die Lehrer selbst , schon allein an der blassm
Todesjarbe , und an einer besondern Schwächlich;
keit , diejenigen unter ihren Schülern
leicht unr
terjcheiden , welche entweder aus eigenem Triebe,
oder durch die unzeitige Sehnsucht
ihrer Eltern,
schon in der ersten Jugend
ihre Kinder gelehrt
schwatzen zu hören , mit mehrerem Ernste , als
ihrem Alter zukömmt , den Wissenschaften obliet
gen ; ja man hat Deyspiele genug , daß die vort
hin gesündesten Kinder , unter morosen Aufsehern,
von allzustrenger Verwendung
nach und nach in

T5
-"O
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hause ; sie sind Früchte , die zu frühzeitig
reifen , aber insgemein auch abfallen . Die
endlich von ihr , der Rachel Weinschenkerinn , mit vielem Anstande und Lebhaftig¬
keit gehaltene Dankrede rührte den daselbst
gegenwärtigen
Landeöprimator Popr derge¬
stalt , daß er sowohl sie , als auch den Leh¬
rer , und die verdientem Schüler zum Zei¬
chen der Zufriedenheit beschenkte.
In

diesem Jahre

ist auch erschienen:

von Salomvn
Schallbacher ,
der durch die¬
sen Sommerkurs
ein fleißiger Praparande
an
der Normalschule
war ,
einen
Versuch
von einer Uebersetzung des Klaglieds
von
dem
eine Tiefsinoigkeit und Erschöpfung verfallen sind,
welche sich mit einer vollkommenen Auszehrung
und dem Tode geendiget hat .
Geschieht dieses
wegen besonders guter körperlichen Anlage nicht;
so ist doch gewiß , daß durch eine zu frühe B«
schäftigung des Geistes , vergesellschaftet mit einer
beständigen Unthätigkeit des Leibes , die Nerven
nach und nach zu so einem hohen Grade der
Empfindlichkeit
gebracht werden ; daß dieselben
sich endlich im männlichen Alter gleichsam abger
nützt haben ; wobey aller der gelehrte Kram auf
einmal verschwindet , und sehr mittelmäßige , wo
nicht gar dumme Köpfe herauskommen ; oder
«ine jede noch so geringe Ursache bringt die ganze
Maschine sogleich in Unordnung , und erzeugt
Hypochondrie , Tiefsinn , und , wie man die Sache
zu nennen beliebt , den gelehrten Schuß , welcher
hey vielen Uebrrstudierten an Narrheit gränzr.
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'
dem Propheten Jeremias.
Es ist im¬
mer eine seltene Erscheinung von einem
Jünglinge eine Übersetzung in reiner deut¬
schen Sprache, und mit gelehrten Anmerkun¬
gen zu sehen.
Es läßt sich hoffen, daß,
wenn er sich auf die heil. Schrift verlegen
könnte, und er nicht genöthigt wäre, sein
Brod durch den Handel zu suchen
, er es in
diesem Fache weiter bringen würde.

König
! Böhmischen
LandeSgubernium.

Verordnung von dem

?8ermög höchster Entschliessung vom Losten
dieses sind die jüdischen Studenten, so wie alle
andere fähig, die Stipendien aus den Unter»
richtsgeidern zu geniesten.
Prag , den Zi. August 1786.

Franz Anton Graf
Anton
Rieggrr.

von

Nostiß.

Joseph
von

Franz

Villikus.
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Neu herausgekommene Bücher.
ישו־אל
׳תפלות
G - btte der Juden auf das ganze Jahr , übersetzt
und mit
erläuternden Anmerkungen versehen von
David Friedlander. Berlin im
Verlag der jüdischen Freyschule, im Jahr der
Welt 5546.
0786 ).
Dieses
ist mit hebräischen Lettern
wie
die Mendelssohnsche
UeberseHung des Pentateuchö abgedruckt , und mit aller
typographisehen Schönheit zum Gebrauch
des weiblichen
Geschlechts und des Ungelehrten
versehen.
Preis 1 Rthlr . 8 gr.

Gebete der hochdeutschen und
polnischen
Juden , aus dem Hebräischen
übersetzt und
mit Anmerkungen begleitet von
Jsaac AbraHam Euchel. Auf Kosten des
Verfassers, ׳
Königsberg ! 786 . bey D . C > Kanter ,
Kömgl. Hofbuchdrucker.
Dieses ist mit gothaischen
Lettern abgedruckt , Weicht von dem vorigen
sehr häufig
ab , und hat eine grosse
Menge Anmerkungen , für die welche
mit,den
Gebräuchen

und
1
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und Sachen
bekannt sind .

nicht
der jüdischen Synagoge
Preis 1 Rthlr . in Louisd ' or.

 זמירות ישראל, DK Psalmen,
mit der Mendelssohnschen Ueberfthung gegenin der reinsten
über , und ein Kommentar
rabbinischen Sprache , iter Theil bis Ps . 42.
zwevter bis Ps . 72 . von Joel Löwe. BerFreyschule,
der Jüdischen
lin im Werlag
178s . 1786.
Preis aufordinair
fein Schreibpapier

Schreibpapier 1 Rthl . 6gr.
1 Rthlr . 14 gr.

einer
Ueber wahre Fürsten - Grösse, in
Gedachtniß - Predigt beym Absterben Sr . Ködes Zweiten
niglichen Majestät Friedrich
Königs von Preussen rc. nach 1 Chron . ! 8,
8. gehalten in der hiesigen jüdischen Syna! 786 . von R.
Zöge den 10 . September
Ephraim Moses Heilboth . Zum Vesten der
Armen herausgegeben von Jsaac Abraham
Euchel . Königsberg 1786 . bey D . C . Kanter , Königl . Hofbuchdrucker.
sind alle zu haben Ln
Diese Schriften
der Freyschule,
Berlin in der Buchhandlung
bey den Herausgebern
und in Königsberg
des Sammlers.

