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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
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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 •
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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 •
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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
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עד בואו להיכלו  ,מקום אשר עמדו ש*זה כל השריס לקבל
פניו  ,והעיר קעניגשבערג צהלה ושמחה *
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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
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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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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
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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
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"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
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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
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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
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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 .! ,-

