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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.
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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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