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קיגניגסביגרג וברלין
ברפוס חברת חנוך גערים תקמ״ח •
in der orientalifchen Euchdruckerey / 178I.

שמות

החתומים

ללבד אלה ץשו נדפסו נבר במאסן* תקכרח

בחינשודע
ר׳ גדלי׳גונציהויזן

ברלין
ר׳ נונס3ר /,ד יפיו
ר׳ מאלף בר״ש חלפן
ר׳ זאלקינד גיטא
ר׳ יוסף בר״א צבי
הערר ניקאלייא נונהעגזלר

נעסינגן
בערר האפראהט איינהארן

חאנאווער
ר ' ליב נר״ז שג״ל
ר׳ פייבל בר׳׳ז הג״ל

וואוס&רהדזן
׳ר

וואלף בר"ל

ידן

ה ' זארקער
ה׳ זלמן הערץ
ר׳ זלמן שאללגאני
׳ה יאזעף מערטהייולנר
ה׳ יאזעף ליידרטדארף אין
אפען
ה ' יאועף מאינצר
ה׳ יאניס וואלףבאר־יך
ד׳ ליב בריל אין פדפש3ור4
ה׳  .ליפמן העיז
ע׳ לעפאלד העניג
ה׳ מאיר איזראעל העני$
ר> מענדל ארענשטיין
ה ' נאטאן ארענשטיין
<ז'

עליאש דראך

ה׳ עשקלעס
מאדאמע עאני ארענשטיין
הערר קאסיון לעווענטאהל
איין אוןגנאנטר

הערר אדאס המניג
לובלין
הערר איזראעל העניג נידר*
עשטריינשררעגירונגס ראהט ר׳ יעקב במוה׳ נפיןצ•
ה ' אשער קייזרלינר פרי5י*
מעלהויזן
לעגירטר צאהן ארצע
ר ,צדוק ק״כ
ר׳ בענדיט ארענשט״ן
מעץ
< בענדיקט
פייט אין
ר׳ געטשליג סילנא
קוטטנפלאן
ר ,לוד ווערעהיימבר
ר ,גרשון סילנא
ר׳ דוד ווערטהייעספעלי
ר׳ מענדל טועני

־פראנ*

נאנסי
׳ר יא5ןו לאנדד
ר׳ גד
ר׳ געטשליק חלפן
ר' ולמן הנובר
ר' זעליגמןפאפנהיים
ר׳ לימאלאנדוי
ר׳ ליפמןמעדלסהיי®

ד' <אקנ
בנו ר׳טעבלי

קעגינסבערג
קעסלין

׳ר דוד ליבגייאשטעטל
ר׳ הענליפאדווי!
ר ,וואלן>ברלין
ישראל •

צלכויא

הערר פראפעסר האססע

פיורדא

אשר

ע״י ר' יואל וועהלי
עקסעוופלאר

*0

ר׳ פיינל ג״רמשולם

שטענדיל
ר ,אילץ ב״רהירש

•נעימים אשי לחניחיגו9יל קהליי!
מקכז גשם נמאסן> לשנה הנ״על ־

מודעה
לשנת התק״מט יבוא אי״ה על הסדר והערך נאשר
היה בשנה העברה * ונקוה שהנדיביס המשכילים
יעמדו על מכונס להחזיק ידינו באהבתם ׳ לשלוח לנו כפעם
בפעם את אשר  .הבטיחו לעשות לטובתינו * וכאחד מחדשי השנה
הב״על  ,-/נציגה לעיניהם דברי חשבון מהפעולות הטובות אשר
פעלנו לטובת עמינו כשנה הזאת * והרחום יכונן מעשי ידינו
וישי נועמו עלינו ועל כל עמו *
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עז \ר שם ןע\ ר ^ם יקוי ל_קו :חר יתקבצו
נחלים ישטופו נחרי איתן ;כבירו•
כן אם אנ?2זי משכיל ממקומות^ נפזרים
מ ^ יבך־בין ממעמקי ?  1-בכם םגיריככ£
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הקדמה
בחורי בני ישראל הצועדים ללכת קדמת החכמדת מבל*
מורה דרך למצוא משעלה  .הטו אזניכם להקשיב
דברי אנשי ברית ׳ חפצי טובתכם י ועליזים בשבתכם * בחנו
דברי אוהביכם * קחו לקח והיו לאנשי כש •

ך־אך,

ראינו

רביםממתחיליבש?1תור אחרי דרךהחנמרה י

ימצאו אבני נגף ויפלו במהמורות הספקות לא ידעו
פגות אנה ואנה י בתתם אזן לשמוע * Vשיח קצת המתחכמים.
כתות שונות אשר יחד יתלחשין וינאמו נאום ; הכת הראשונה
אומדת  :מה לככס ולחכמורת המבלורת עדן האדם  .ולהג
הרבה י גי עדת בשר  .הלא ידעתכם מאמר ראש החכמיכם .
יוסיף
דערת יוסיף
מכאוב ? — והשומע  .ילחסרון
וריעתו נונת המלך החכבש ואמתות דבריו י יפוג
אחור
ויעמור מנגד החכמה כאיש נדהבש מתירא מחמרת תנין *
והכרת ההיא מגרשרת רביכ= £מהסתפח בנחלרת החכמה <
ותקרא
כת מפחידי
המשכיל •
הכת השנית " והיא להקת אנשים אשר שמעו בנעוריהם
דברי חכם אחר ותקח אזנם שמץ מנהו « ויחשבו בלבם
ראות בסקור עין אל כיד* חדרי החבמר־־ז ותעלומותידק ׳ כי
הספיקו להם גדר איזדת מלורת מספרי ההכמיבש « ויאמרו .
עתה ידענו את דרך החכמה ומהלכיה ׳ די לנו .לא נתור
עוד לשאול ולררוש אודותיה ! מלאכת מחשבת היא ׳ ובשעה
שאינה

»שר«As
טד אב;
הארסביצד
ההנמהא'
איכותה ו:
האדם יה

«אינה ?1א ייס .ולא לילה נונד 1מצוא את כ  Sאשר ימצא
ההוקר בהגותו בה ימיכם ילילודת • ובנח הרעיון ההוא «
בנפול להם ספקות בדברי אמונה יחפיאו דברים אשר לא כן
על האלהים ועד־ 4בריאתו • ובחסרון ההצעורת וההקדמוה
בהלקי המדע והחכמה ; אשר לא ידעבם ולא יבינם כי אכם
המשפיל השוקר יום יום על 4דלתותיד־ז) יהליטו סעיפיהכם
וחזיונותיהם לדבר אמת «,ועןלות 5תפיל תרדמה על נפשם |בחקירתו
לבלתי פנות עוד אל,מסלול החקירה' ולתק{ מעות סעיפיהם"
זהי׳ כל איש משכיל המתמיד לרעה ולחקור לבוז בעיניהם .
להיותו חרוץ על דבר קל ידמיזנס> ויהשיוהו לבער זלרק *
.עצמותו ׳
והמה אשר נקראם מקטיני המשכיל •
ולא יבינו  :עוג; יו¬
הכו  /השלישית ׳ המה בני נכר לחכמה לא ייעו
מן העכם ונכבד ,.לתכליתה
מה היא י ובראותם איש חכם נהדר
הבחינה
בקהל רב ׳ יתלהב בס אש הקנאה ויעשו אנשי ריב ומהן׳ לו" ’
ער התנכרותם במהותו « ישטימו אותו ויחרפו עליו לאמור■ ;
סר טעמו  .נמר ריחו י בקודש בל יחזה ׳ כי פנה ^4שטי כזב
וישליך אחרי גיוו האמונה ; וידברו ע  Sצדיק עתק ישימו
 vS #עלילוה דבריכם עד כי ישפטוהו וירחפור־זו מקהל־ 4ו ^כמהסעי
הישרים • ואלה הכם משטימי המשכיל־• 4
|ופעולות י

וגרשהו ׳
\

הארס׳
\

הכתות האלה אשר זכרנום התעו רבים מנערי העט י
ברי לבב וזכי הרעיון מאחרי החכמה י ימאסו
נגוע בה ׳ ותהי לזרה לחכם • וברייר־ /הימיכם נמעטו
המשכילים וירבו הבוערים הפוחזים והריקים ׳ זה ילך בכה
וזה בכה י ונהי כאלמן בעיני שכנינו אשר אמרו ער־*ינו ;
אבדה חכמתם  .אין איש בהכש יודע עד מה ׳ ואלה הן
הסבות אשר עוררנו לדבר בהקדמה זו ׳ על האדם ויצירותיו1
ועל החכמה ואודותיה ׳ ועל־ 4בחינה הערך שבין הארס
והחכמה  ,למען ימצאו המתחילים ארח ישר לבא אל דבירה
ואל היכלה « ויפנו עורף להמסטינים "
סדם כל נציע הנה השאלוה אשר  .יסובבו עלי הכם כל*"
דברינו בהקדמה זו * וע״י התרחק יותרו כל הספקות
אשר

 jSלןלאי או
 Lיוי£::ן[ /י:יי
!
1? iדעת ה
| יתברר,ד

| ""לע)בהי

| ילט יו:
 fהג ע*ינ י<
׳'! הנמה ר
 tהדימשי

; חא ע1
 .המיס,

| האויר,
’יניב ;כזו

i

I

t

אעחגמא
.יון ההוא,
לשו? 1א נן
התקדמות
ינס כי אם
סעיפיהם
ה שלנפשם
;עיפיהם
ו
בעיניהם
ערוליין

מ זלאיבינו
זעםוננבד
בומדון•לו,
; vלאמו ן
 kשטיכזב
עתקישימו
 rמקול

•ירעם ׳
־ .ימאסו
וים
גמעטו
ילך בנה
עדינו {
ואלההן
ירותיון
:יןהאום
לאוביוה

יהם ל
,ל
ההפקות

שר

אשר יפלו ?1מתחיל 1בחכמה ׳ייסקל 1הנרכש ?1בלי
עוד אבי נגף  .והמרה ( א ) מה הם הבחינות יבחן בם
האדם מצד תכונתו בבריאה ? ( ב ) באיזה גדר נגדר* שנש
החכמה אשר נדבר עליה ונחקור אחריה למען דעת עצמותה
איכותה וילהותרה ? ( ג ) איך נבא על המערכות אשר בין
האדכש וההככלה ׳ ואי׳ תיבול אשר לא יעבור עליו האדם
בחקירתו ל — ואחרי אשר נעמוד על זרה בבירור גנלור
ונרעהו  ,ירע כל איש ארה מעשהו •
האדם ,מבחר ברואי הארץ מרומם בנפש
בלב חושב מחשבות ׳ יבחן מב ' פנות ׳ או מפנת
עצמותו > היותו בדיה נבחרה מורכב מחומר ארצי ורוח ^ הים
שיכן  .בו ׳ או מפנות תכליתו חיותו פה עת הארץ מיועד
לתכלית אשר שם חוק לו בוראו ברצונו הקדוכש •
הבחינהבאדם מצד עצמותו לרעה כהות ופעולותגופו .
וכחות נפשו ׳ היא בהינד ,עצומה ונוגעת בכל
חלקי המדע ׳ נקראת בלשון יוןאנטראכא״לא־רע (חע<שן/לעמיי)
ונקראנו בלשון העבר
תכונות הארס׳ והיא תחלק
לבמה סעיפים ׳ מהם ילכו ויסתעפו על ידיעת חלקי גופו
ופעולות כל אחר מאבריו ׳ מהות עצמיו וגידיו ועורקיו ובו׳
קראו א ותכם הנלהקרינש פהיזי״שיג אגטראפא״לאגיע סאטירלינע
מענשן ;לעהיי) תכונת האדם הגשמי ׳ והרופאים יהנכרח״ם
לדעת הלק גדול מנינה ׳ יקראו אותרהפהיזיאיגיאגיע • וירה
יתברר לתם פעולות כל חלקי האדכם (ליא פמקטיאגעם לעי
ט״לע) בהיותי במצב הבריאות * ואין כאן מקומו * וממנות
ילכו יונקות רבות בחכמתחכימ״יא (שיידע קויפט)
התכת
הגשכלי ישנ  .והמת ישלחו פארותנש על פרטית נכוו
הכבזתהמינערא״לאייע ( לעהאי פאס ערד*רייו)
יריעת טבעת
הדוכלכלי ם * פירא״לאי-יע (לעירי «אםפייאי)
יריעת
טבעת
ת א ש ,חידרא״לאגיע ( לעהרי פאהוואסעי)
ידיעת
טבעת
הכלים 1איגרא לאגיע ( לעהיי פא! לעיליפט)
יריעת
טבעת
האויר « ני הבש היסודות אשר נרכב צלהכם האדם « ועוד
רביב (מלבר חבנלת התשבורת וההנדסה אשר המה יהורות

משכלתונחדד

לכל

לבל 1החכמות' אשר זכרנו) ׳ אשר לא נאריך פה בזכרונבם •
ודי בזרה להראורת עוצס החכמורת והידיעורת אשר ישמור
עליהם הארס טרם יבא לכלל הכרת חלק הגשמי אשר בו "
ומהם  ,ר״ל מסעיפי חכמת תכונת האדם  ,ילכו על־‘ הכרת
כחי נפשו נקראת בלשון יוןפדכא״לאז־יעסעעלעסלעהיי) תכונת
נפש האדם ׳ והיא עצומה למאוד חברו בה ספרים בכל דור
מאיי מספר * אלה אנשי המחקר כתבו למודים בנויותעל־*
יסוד הנסיון אשר נסו ארת האדבש וארה עשהנורתיו במצב
הבריאות ובמצב החולי אם בחולי הגוף ואכם בהרלי הנפש ׳
ואלה בנו ע  Sהמושכלורה בהיקשיבם מן הקדובם על־* מרה
שלאחריו ׳ ומן האחרון על־* מרה שלפניו  ,מן הנראה ע S
הנסתר  ,ומן הנסתר על הנראה ׳ כידוע למחקרים■־ ובכת
הידיעות האלה נבא לדעת את האדם במו שהוא ואדה אשר
בירו לעשות ׳ להיותו בריה מלאה כלים וכהות לפעול פועל
עצום ורב * אמנם ישאר לנו ידיעוה הממרה נשיברה עד4
כלנה ׳ והיא לדעת השתמש בכתות ה ^יה כראוי  ,לבל בהפכם
לרועץ עיי פעולות רעות ח״ו ׳ והיא בחינה עצומה בנוי׳ על
תיסיוענ/צייהרי) כוללות מוסר האדם
המושבלות ונקראתמאר״אל (
זמרותיו ׳ תורה דרך לחובת לבבו נגד בוראו rונגד ריעיו .
ונגד ארצו ועמו tוהנהגתו בעצמו במעשיו ובכל מלאכתו *
«להיותנו ברוכים לה׳ זרע ישראל עבדו אשר נתן לנו תוררה
אמת חקים ומשפטים לחיות בהם •׳ כלל בתורתו כל־‘ המדות
הטובות הן בישרנו■ לכת אתו יתעלה -׳ והן בלכת עם ריעינו,
ובהצנע לכת בהיותנו בלמוד> והם כלם כללים להקיש מחבט
על הפלטים rולדעת הפרטיבם האלה תועיל־ 4לנו החקירדה
בחכמה כי היא הביאנו אל כל פרט ופרט ונוכל להביאה תחת
נדר הכלל הנבלל* בכל מצודה וחקה הנתנה לנו מסיני *) *
ובסוף
*) הכמת זזמזסר -תהלק לכמה פדטיס מהם •הליך הנידות זהתחייבזת
עטי״קא׳ זמחס התחייבות האדם ננד
האדם ג;ד בוראו ונקראת
דיעיו יוס גאטזראע והמה מצות ■ שכליות קיימוהו כל א :דכ מדע בכל
דור ודור אף שאינם בעליי דת * והמת המביאים תא האדם להאושד
«ההצלחה

בזנחנם .־
י אעויעמוד
 1אברבו •
עלהנות
יי) תכונת
רפ יכלדוד
בנויותעד*
נוהיובמצב
דליהנפש.
 :על נדז
זנראה על
ע • ובבת
ואהאבו
'פעולפועל
זעת b
לבלגהפכס
ה בנוי׳ על
דפרהארס
וריעיו >
לאנתו •
לגו הורה
לתנודות
:פ רעש,

קב יירם
יהחקירה
דאההתת
סיני*) "
בסוף

וזהח״בזזז
זוזאו־ס נד

מחס נבל

•cלהאוער

לחדז

ויסוך המאמר יבין הקורא הנעים תוכן מח־שבוהינדאבםkS
נתבררו לו עד הגה • אלה הס הבחינורה אשר יבחן נכש
האדבש בקיצור ודרך בל ^י •
נבא על־ ,נדר הה נמרה • ביר העיר החכבש
ועתה
המליץ ל הידץ ודזל נ״י בספרו גן נעו S
לדרוש ע? 1גדר מלת חכמה בלשון עבר * .ימי לא ידע
גדול ערך הספר הזה  ,כי הוא איש זך הרעיון ובר לבב י
ונפשו רחבה מאוד בחכמת הנפש ובעומק לשון עברי ׳ אשרי
לו מי שקרא הספר הזה בטוב מעם ודעה א כי ימצא בו
מהמדים לנפשו * ואנחנו לא נרחיב פה בענין הזה ני אכש
נוציא גדר כללי היוצא מספרו וממחשבה כידי מחקר בביאור
הש3ש הזה  ,ונאמר *
מלאכה וכיד 1למוד
כוללהכ b
החכמה
המביאורי*
הנהנה
מעשה וכל־4
וכיה
שלמותו*
את האדם אל הכליה
ומקרבות
ולהועלה התילמידיבש b ^ 3הגדר הזה ונציגנו נכש
האחד
בלשון אשכנז א כי טובימ דתשניבש מן
 7יא יו״זרייט •בגריי& ט■ יעדי האנד $וננ1

ייי־־} ננרויך י*דה
■יעדי טארט א •

♦ע־י קעגטגיה אין  t yrדיא דען יזעגשן זייגר׳פאללקאוזגה־יט געהר■בריגנט *

והנה להיות השלמות תכלית האדכש הקצוב לו מבוראו
ית׳ כאשר נבאר לה ^ן א יקרא האדכש המשתוקק
וחרוץ לבא אל* תכליות שלמותו האמתיה  .בכל מעשיו
ופעולותיו המסכימות עם תכלית שלמותו׳> הכס ז זהמעשת
והפעולה
«ההצלחה נצתיית■ ׳1ומהם התחייבות ׳האדם אל עמו וארצו ,והיא

פאל־* יטיקא« ,המה המביאים את האדם לידיהצלחה ?מניית *
«המשכיל יכץ יכ נכללו החלקים האליה בלם בתידתנז הקרישה * ילק ר איי
לנו לחלק המיסר לשתי חלקים יהמה  ,מוסד השכלי פהילאזאפישע
מאראלומוסר התורתיי טעהאלאגישע • מאראל והי׳החיקד
לבנות בנין לימוד♦ המוסר י יציג תהליה .חלקי המוסד השכלי  ,ואחייב
♦ורה דרכו איך שמצאנו הכ־ ’1ביתר שאת ייתר עי הזק כראי ימצק
בתורתנו הקדושה * « יועיל בזה מאד לתלמידים לחדות בנינם ה'
«דכרי נביאי« •

והפעור ,או המחשבה אער יקריבהו יותר אל 1תכליתו דבר
הכמה * ולכל מששה אשר י ששה האדפש תחרה השמש
מבלי בחון תחלה אס ישרה בשין קונו  .וצדקה ? 1טובת חשו.
ומסכמת שס תכלית שלמותו האמתית ? 1א יכין לקרותה בשם
זזכמה ׳ כי אס תקרא תחבולה « או מזמה י או שרמה י
וכדומה להכש  /כל־ 4אחה ?־ 1פי שנינה  1?( ,א נקראנח
בשם חכמה *
ואחרי אשר ידענו גם גדר החכמה בדרך קיצור
נתירה נא אחרי חקירה אחת נפלאה ׳
שמדו
שליה
רביס מהמחקרים אוהבי מחוקק  .ואף שנאמחבסדבריהכש
בשנוי מאמרים ובחריף משפטים ׳ נמצא רשיון כולם מהכיס
**דבר אחד  /אף כי גזרו אומר אליה בכה ואלה בכה ׳ וזהו :

כללי1

יךף^ כי אין S .ך דיר שיון ומחקר בעולם אשר אין ?־ 1ו
מוצא ויסוד מוסד הנקרא ' אצה החנמיבש אב *)
(פריגצייפיזם) והוא מקור

דבר

ההוא ׳ מנינו יזוכו

כה משיני

ומשפטי הדבר של כל גדותיה * ומחוק החכם □רם יגדיר גדר
וגבול איזה הנמה או ידיעה ׳ לדעת אבי החכמה או הידישה
אשר יעמוד עליה ׳ למען דשת שנינה ש״פ כלה * ונחלקו
כתות רבות מהפלסופיכש הראשוניכם  :מהו האב לחכמות
המוסרית ? והיתה נתאחרת אומרת
איי המוסר הוא
התענוג ׳ להורות ; כי נאהובהמוסר למען נתענג • ואף
שהיתה כונת המורה על־ 4תענוג הנפש שהוא דיר נצחיי .
שחתו התלמידים הבאים אחריו הבונה ׳ נסכו לבם בשמחה ׳
ויתענגו בתשנוגות בגי אדם תשנוג גופני מאין קץ ׳ ויהי להם
מופר רבם לרע • וכת אהדת אשר בקשה לתקן‘ את המעות «
דאמרו ; אבי המוסר היא
הטוברה לנפש לבדרת «
זתקון
 ) #חכמי התלמוד זיל שמשז במלת אב באנזרס אמת נזיקין ,דצו בזה
המקורים אשי ייכללו הל דבר ניזק ומזיק האפשריים • זהמת
היאבות אשר אין ראי זה בדאי 5ה ,כי לכל אחד מהם יש ול כנה אשר
אין לזולתו * אמנם כל שארי הנזקין נכללים בארב* האלה ובאים תחת
גד  -אחת מהנה • ׳ < ק אגות מלאכות « כדומה * « שמור זה הכלל •

זתקון הרוח
לאדם׳ הפריזה על המדדה מאסה במקל
נועם ורדה
בנפשה
במקל
1
חובלים
־
והיא
הביאה* התלמידים
לידי תקלה
;
כי
הש
^
יו
אחרי
גיוס
חבה ריעיכם וחתבודדו
מבני אדם  .לא רצו להועיל ולעזור את הכליה ׳ ודתשהיהו
בזרה תקון ־ד,עולכם אשר לא לתדהו גוצי ־ וכבדהבש
נמצאו מחלוקות רבות בדעות כת כיתא־״אראס י כת פ לאימא
ודומיהם ׳ כלמו ניאו ולא ידעו מה נבאו  ,עד כי נשאר הדבר
בספק • אבל החכמים האחרונים ׳ ובהוכבש מאמינים בדרה
האמתית הנתונה מפי הגבורה ׳ הסכימו למשפט אהד וזהו *

השלמות

אבי

המוסר •

תדרלשה נא לבאר את דבריהם • היות הבורא יתעלרה
שלם בכל שלמות מאין כמוהו ׳ הפין בברואיבש
שלמים כערכם למען ירשו אושר האמתיי והצלחה הנצחיית ,
שם את האדם על הארץ ׳ בריאה שלמה מצר נפשה וחסרד־ז
מצד גופה ׳ ונתן לו כהות וכלים ובהירה הפשית לעמוד נגד
חסרוני הגוף ׳ ולהשלים את הנפש • ובהיות האדכש בעל־1
דעת ׳ נוהג בחכמה ומוסר ׳ ומתקן את נפשז ׳ הוא טזעכש
חיי הערהב בע״הז • ולזאת יצייר החכם האמתי בנפשו קשר
אמיץ בין היי הע״הז והע״הב ׳ ותורה וחכמה ומוסר  .כמעלות
מעלות הסולם המביאות אותו לחייבם נצחיים ׳ כי ירוממוהו
להקחבז אל שלמותו * ומה יפה דרש עד 4זה רבינו
מעיה
בן
מנחם זכרו לברכדת בספרו ירושליבש המחובר על־•
האמונות והדעות *) ודל יי לא יוצדק לאושר האדם׳ ולאמתת
" הרעיון לאבזר כי יש פירוד רב בין דתע״הז להע׳הב כאשר
" יציירוהו קצרת החכמים ׳ ואחרי העיון והחקירה האמתית
"
לא נחשים לשתי עולמורת " כי באמרת נצחיות נפשנו'
,
,
היא
המשכרת
הזמנית
^
בלי
סוף י
הזמן י ^ יי
״
קצי
r
כי
קשורים המרת בקשר אמיץ בהייבש הגצחיינש
מבד* י
reli§iofe &tadjt mtb
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*(

״ מבלי פרוד בינורס • והמשכיל יבין ־• וכד אבירוחדלי*
" העולכם הזרה דומה לפרוזדור והע״הב לטרקלין ׳ התקן
״■ עצמך בפרוזדור כדי שהכנס לטרקלין «) עכ־־יך 1ורעהו •

ואהריאשר

ידענו כי השלמורע

אביהמוסר« וגדר

השלמות אין צריך באיר ׳ כי מושג השלמות כולל
כל הישות (רעאליטעמס ומוציא מן הכלל כל חסרון ׳ נאמר :
היות ה ^היס לבדו השלם בב״תמאין כמוהו ׳ יהי׳ האהיס לנו
לעיניס בענין שלמורה עצמנו > לו הגדולדה והגבורדה הנצח
וההור וכו׳ ׳ הוא יתברך כולל כל המרות והמעלות < ואחדז־
בן ארס ׳ הדבק במדותיו ׳ מה הוא רחום fאף אתה רהום ׳
מה .הוא הנון> אף אתה הנון יכו׳  ,ר״ל מה הוא רהוס על־*
לכ בריותיו ׳ הי׳ אתה רחום על כל ארבש אשר עמך * ועל־*
כל ברי׳ אשר סביבך • ואף שאי אפשי להשוות מדת רהמי
הארס לרחמי האל ׳ הי׳ אתה דחום כפי ערכך ותדמדה לו *
ותקרא רחום • וזה ההבדל בין גדר שרש ידמה ל*שרש
שוה  ,כי דמה יורה על הדמיון (ערנ*נקימ )1לבד rויוכל אס
בן להיות דבר קטן דומה לרבר גדוד* לפי ערכו ׳ ד״מ כדור
המלאכתי יהי דומה לכדור הארץ הטבעי מגדר כדרותו שיהיו
כלהקוים היוצאים מעל פני הכדור  kהמרכז שויפזה ^ זה "
אכל לא יתכן לומר שהכדור שוה ^ כדור הארץ כי שוה יורה
(נלייבהייגו) וזרה שאמר
על השואוה שני דבריכם ע״פ כ  Sם
הדמיוני ו א ש ו ה יאמר
הניי »(ישיר׳■ מ׳ ויה) ■ואל מי
קרוש • והמשכיל יבין בונת הנביא בהציגו המאמר הזרת
מול דברי הנביא פסוק י׳ת ואל מי הדמיון אל ומרח
דמות תערכו לי *

ך,יךרואה ׳ הקורא הנעים rשהשלמות היא תכלית כד*
מפעלי האדם •״ ■ ויהי׳ אבש בן כ  4נעמת לבנו וחפצי
ישענו

זזכזיה כדבריהם •> לבלתי נפריד במזזשבזתינז • השתי■ עז למות rכי
*)
!תקין הנפש ביג״הז ■ היא הסמלה לירזשת חיי • הע״הב יהמה כשני הדר -ם
רנדד כ? לפמ מחדד • זהמקשם זאת ■ עצמו בזה יבא בזה * ־ו־עי״ז תבין
 eכינת מאמרם בכלקזם■ אחר  ,יפה שעת אחת תזרה ■ זמע־שים טובים
מל,ימ מבלי דדי ■ העולם • הגא *

ישענו בבל 1דבר הורדת חכמדת ומוסר ׳ לתק; בהבה נפשנו
להסיר מלבנו תאורת המותרורת ונוסף ההומר העכור ההומד
לתענוגות גשמייות לבר נדה  .ולצרף כליותינו להיורת אוהבי
אדכם ׳ כיי בדי הבר יורת אשר בכבורכב יתכבד בוראים1
ולהשקיפח בכל דרכנו לא תכלית שלמותינו אשר עם האלהים
ליהוק לנו ♦ ומדת מתקו מדבש לחיך דברי משה הנכם דורנו
זצי׳ד* בספרו פעדאן ז״ל *) דל ארח מישור ללכרת בירך
" החכמה ׳ הוא ׳■ להתחיל בלחינת הברואים אשר הס הוצת
" לנו׳ אמנם בכל פסע ופסע יעמוד האדם להביט על עצמו
יי ללמוד להתנדתג ולתקן מעשהו ׳ כי עקר הטרה בחכמדת
" היא לנועז ההצלחה האמתית אשר נתנה מורשה לאדבם *
 , ,ולולי היה לאתם בחקירת מהלכי הכנבים וטבע הגלגליכם
זי לפהות סבדה רהוקה להצלחרתז האמתירת ׳ (ד״ל ללמוד
 ,י מהם דבר לטהר כליות ולב) ׳ למח זה אשים נפשי לבחון
 , ,ולהתבונן עליהם * עכ״ל *
זעתח נתבררו דברינו ׳ אחר אשר עמדנו על גדר החכמה ׳
בהערת האדנם ׳ ובהערת העלמורת ׳ נאמר :
השלמורת היא כייטרדת ׳
אליית יצעד האדכם בכל1
בהרתיו ׳ כי היא קץ ותכלירת בל* ישעו וחפצו * והאדם
דתוא דתמיועד׳ מרצי; הבורא ב״דת •כנזכר **) והחכמה ׳
היא הכוללת כל למוד וכל מעשה וכל פעולה וכד‘ מהשבדת
המסכמת עס אישר האמתי ושלמות האדם ׳ כאמצעית לבא
על ידה אל־‘ התכליי־ת  -והותרו בזרת השאלורת שהכרנו *
נוסף לזה •נרשם לבו גבול בחכמדת עד היכן ילכו חקירתנו ,
וזהו  :אהרי הבחינרת בארכם וידיערת כהי נפשו ׳ נתורית
לבקר את הדברים אשר נעמוד עליהם אס הם נכנסינם תחרת
נדרי הכהות אשר שם הבורא לאדם אבם אי; ׳ ואז ימצא יכ
כד^
— gftctrrtFfer 5e-5 © >Fr«t«$, 0 . 4
זיבה העתקזהו המרזמם ר׳ ישי בער ל־לה׳ק אך  .בקיצזד גמד*;
זזעתקנוהז שנית כה מפנים הספר
עזד יחזבר בענק הזה
המאסף א־' :ה ♦

מאמר

כשםייעור

*(

 rזלק

הארס׳ •יבא ככמש

כל הידיעות שנדע עומרים תחר־" .גדר המקום ׳ והזמן ׳ וא״ג
הדברים היוצאים מתחת גדר הזרת המה למעלית נדיריעהנו1
ואין ר־ינו כחי ?־1גזור אומר עליהכש *) ועוד זו דרש רנינו
משה בן מנחם זצ״ל **) " בנתיב האפיר* הזה אשר האדבש
יי הולך בו ,כל ימי חלדו > לא ניתן לו כי אם מאור מצער יהל
ב לפניו הפסיעות הקרובות אליו אשר ילך בס ׳ וזה לטוב
״  • uSני אור גרוד* יעור עין בשר ׳ וכל אור המבריקןמ
ין העברים ׳ יתעו—,ו מני דרך הישר •
אלה הם הי סוחרת אשר נבנדת עליהן מבצר לשברת יטת
מפני חמה שלש הכתורת אשר זכרנום • ידעתמ "
בחורי חמר  ,יונקות מטע י״י ! ידעתם גודל מעלת החקירה
ע  Sהאדכם ועל אודותיו « ירעתבם תכליהו אשר תמצאו
בשלמותו ׳ והשלמות המקרית אהכבש לחזורת בנועכמם י״י •
אזרו היל ,ושקדו על מחשבות משכילים ׳ בינו תמת ישרים י
ומי זה האיש אשר יתברך בלבבו לאמור אלהמה אתם בשער ?
דתתעיפו עעככש בו ׳ ותמצאודתו הבר לאחרת מהכתוה
הנזכרים • והי׳ אם יבקש להחריד אתכפם בדברי שלמה ,
יוסיף דעת יוסיף מכאוב ; דעו ני באולתולא שבש
בל על בונת החכם ׳ כי המלך החכם אמר זה בתתו אל לבו
לבהון החכמה
והסכלות למען דעת גוד ^ ההברל בין
הדעה
וד,היללוה ויגזור
אומר ברוב חכמה דב
כעס
כל
עור
שירבה
החנם
אה
חכמתו
יגדל־ 1כעסו מצד
הסכלות ני יכיר עוד את חסרון הכסיל־ 1׳ רשעתו ואולתו •
וכל
*)

למען

נהי׳

זהירים

בדבדייו

נרחיב  3ה

איזה

באור •

לא

יחשוד

אוולנו הקורא שברגוננו להקטין פה אנשי הכנלת מה שאהד
הטבע (
חעטולפיזיה׳) חלילה ! ידענו גדולת החכמה ההיא זאת אשר
הפעילה להישיר דעות ואמונת האדם « ומי שחננו ה׳ שכל יד ׳ ולבו
י־חבה להחזיק תוכו מעמקי סודותיה ,לא ייפנה  ,יכ היא כלביאה לדעת
«ה
נדע * והמשכיל החוקר ♦קרא ספרי החכם ד׳ משה בן מנחם
יספדי ההכט נארמעוספרי החכש קאנט  ,וביחוד ספדו המכונה בשם
בקו־ת היינה Ärttif &er reinen SBernnuft ,דמזוא דבש דיהו ♦

«!, e ! 6
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וכיעור הוסיפו ד עהר יוסיף מכאוב בראותו אנשיבש
נבערים מדעה דוברים על צדיק עתק • ני יאמרה אין לך
מכאוב לנפש הכס ׳ כדברי כסיל • אמנם על־ 4מכאובי הגוף
הנולדים מן העמל והשקידד־ק על דבר החכמה לא ידאג לב
הנם > כי מעשה טובה אחת או פעולה טובה־* ,אחת או רעיון
זך אהד ימלאו ארה המהסור הזרה ויהגו מרפא לנפשו ושקה
? 1עצמותיו • וכל מגיערה עונג נשמי ואפסיה התענוגיבש
הגופנים יהשב החכם לאין > הבל המה ׳ רגע יחליפו ואינס •
מי זה יחמוד לצל קקיון אשר בין לילה הי׳ ובין לילדה אבד .
וישליך אחרי גיוו עונג נצחי דהקשור בו והולך אתו מדבר
ציה ׳ עובר עמו ארחות ימים ולא יעזבהו • אם לזאת יקרא
מכאוב ׳ נבחרה היות בעלי מכאובות באלה ׳ מלהיות בעלי
הענוגות כמתעצל בחנמרה ־ ואים מכרת השני׳ יצא איש
לקראתכם ׳ דעו יכ מחסרון ידיעתו נולרדת עצתו * בי אין
ביד מקטין המשכיל לדעתגדויד־״תר ׳ לשונו מדברת גדולות
ולבו נבוב • וספרו לנו המושאים ני תוף הי׳ תלוי על 1עץ
והי׳ משמיע קולו למרחוק ויחרד בל השומע לקול המהומה ♦.
ושאלהו  :מרוע תשמיע קולך כל דהיופבאין איש אתך ף
ויען  :אשמיע קולי על* לא דבר ׳ אך להיותי חלול* ותוכי
נעור וריק מכל ׳ כל* עת יפיח בי הרוה אל* כל* מקום אשף
הוא הולך! אריס קולי • וחז״ל אמרו אסתירא בי׳* גינא קיש
קיש קריא • ואם איש מכת השלישית איש ריבנם י • Vתאבו
אליו ואל תשמעו לו * ני זדון רוחו דבר בו ׳ רעה נגד פניו.
תוכחתונאצד־־ז * בי מי זרה בר לבב אשר ירד־הב בנפשו עוז
לשפוט את רעולי ברברי אמונה־ז " היא דבר המסורדה אל*
תלב ״ לא יכשל בדה נפש הנס אשר שקד על דבר חכמרל
ביושר לבלו * ואס יציגו לפניכם אנשיכם אשר למדו דברי
ך! נמדה וגעו ממעגל יושר וזנו אחרי שטי כזב ׳ דהציגו אתם
לפניהם אנשים .אשר לא באו אל שעריה והמרה פועלי און •
ואין לך להקת אנשים מתי מספר כלם שווים לטויה ׳ כי אם
תמצא כל פעבש לאיש יתרון כושר על רעהו • והא לנכש
בלל אשר מסרו לנו החנמיכש הראשוניכש ן אל תסתכל
בקנקן

בקנקן  ,יש קנקן חדש — מלא ישן —  .ויש אנשים מראים
עצמם בהנהגתם ובבגדיהם ובהגינותם חסידים ואנשי מוסד ,
והמה מלאים עול ומרמה ׳ חונפי 4עגי מעוג ׳ מלשינים את
ריעיהם בסתר ׳ ואורבים לדם נקי • הרחום יאיר להם אה
נתיבותם ויראו ני באולתס שגו ! וישובו מחטאהם !
לה אחינו לא תגורו מפני איש ! דרשו משפט « ר״מח
חכמה ׳ קחו לקח מאיש בעה ׳ ומוסר מפי נבונים •
ראשיתכס מצער ואחריתנם יש גא מאוד • דרשו את ה ^ היס
הגדול־ 1והנורא מעומק הבמת בריאתו • ההכמה תהי
משענתכם תתמוך את ידכם ׳ תוליך אתכם קוממיות אל כל
מצפוניה ׳ תענגו מזיו בוראנכש ׳ ויהי נועמו עליכט ועד*
מעשיכם ! דורשי ה׳ לא יחסרו כל טוב מעתה ועד עולם •
*

#
#

 0עצם ההקדמה הזאה יראה
החקים אשר ישיבם אל לבו האיש החפץ חייכם1
ומבקש לשבת בטח באהל החכמה מאין מסטין ופגע רע "
החקים האלה קבלהנו עלינו אנחנו מאספי המכתביבש
והמאמרים הבאים בספרנו זה אשר אנו מוציאים לאור זה
שלש שנים בעז״ה • ואשר יצא לאור אבם יגמור ה׳ בעדנו
מדי חדש בחדשו כפלים לחושיה • ואף שלא הגיע המאסף
עד הנה לכלל השלמות להיות מתוקן בכל מבלי מחסור "
בי צעירים אנחנו לימים ,והרוב מאנשי חברתנו המה טרודים
במלאכתט למצוא טרף לחם חקם ׳ אלה עוסקיבש בחינוך
נערים « ואלה בעניני מו״מ ׳ עכ״ז ירע המשכיל את עוצם

הקורא המשכיל 1אה

פעולת המאסף אשר פעל עד הנה ׳ מבוארים בו כתובים קשיש
בתנ״ך ומאמרי חז־ל > נכתבים בו מליצות צחות בלשון עבר «,
יחנו לנער דעת הלשון הזה על בוריו • הותרו בו שאלות
על רבד מנהגי ישראל ׳ לאמת דברי החכמים הקדמוניס •
בעכו V3הולרוה גדולי העבט להיות לנס לפני משכיליכשז

ולהיותן

רל!— וירהו יוצא לחוקיו מדי הדש בהדשו יתעורר בילב נער
השוקת החרוש וימהר לקרותו • וגם הראינו לעדת ישראיל
שלא הטרהנו להבה בעבור והרכוש אשר ירגש בהדפסת
ספרים ( כאשר נרארה שהוא סבת רוב המחברים בעדה) כי
ימכר במקה השוה ׳ ומעתה יבואו כשלשים דפים לשנה בעד
ב׳ הם ׳ וגם והוספנו בו מכתבי מ מחכמת
הטבע1
ממסלול
הטבע׳ מקורות
העתים וכד כאשר יראוה
והקורא הנעים במכתב והנקרא תבנית הבררה שוחרי
והטוב ו ה תו ש ידה אשר יצא ילאור דיה תמוז תקמ״ז
העבר • בזאוה ידע כל יעה' לבב כי לטורה הכלה‘ קבילנו
עלינו את העמל הזרה ׳ ולהפיץ תורוה וחכמוה נשאנו אוה
המשא על שכמנו ׳ ומגמה לבנו ברה ׳ לוהאיר עיני בחורי
העם אשר יחפצון שמוע מוסר ורעה • ולכן אין אנו
משגיחים בבה קול  ,אשר העבירו רביס במחנה העבריכש
לדבר סרה עלינו ועל מעשי ידינו ׳ לא נלחמה אתם ׳וילא
נשא את שמותם על שפתנו ׳ ולא יהי׳ לשמצה בקמיהכם ♦
ואין אנו משיביט לאיש אשר ידבר אתנו בזדון וגבה " 2b
ולזאת לא שמנו לב ע  Sדבר מכתב אשר בא ? לידינו מאיש
פלאי ׳ מכונה דברי
ריבות׳ ילחמו בו דתן ואבירם עול
המאסף יעל מחבריו דברי נאצה והרפה ׳ כי אכם קראנוהו
זהשלכנזהו בין בלויי מכתבים במקום אשר לא יעלה עלבל
לעולם * ואין אנו נלחמים עם איש כי עיל דבר האמה «
״  Sinלדברי תהפוכות לא נטה אזן ולא נשיבה דבר לשולחם •

אמנם האיש אשר ימצא במכתבנו דבריכם אשר לא כן

ח״ו • והוא יברר ילנו מחשבותיו בדירים רכיכש
דברי חכמים בנחה להדריכנו על
יושר ולהורות ילגו
את אשר שגינו; אותו נברך בקהל עם ונודה על האמת אס
הוא אתו ולא נבוש " ומדי דברנו בו נזכירה דודי אוהב ׳ תמת
ישר ׳ אשר העיר את רוהו להוכיח אותנו על דבר שגיאה
אשר יצאה מתחה ידינו ׳ הוא איש מפואר ושמו חוהך
בין גדולי העם הגביר הנכבד והשר ר׳ נפוין—י! ♦ היר ץ
סע״דילסדדים נ״י בשטואסבורג ׳ אשר כתב לנו אגרה
מוסר

מוסר
ותוכחה  hvדבר מאמר כתי אהד במאסף תקמץ
בענין עונש גיהנם ׳ והשינו אליו דבר בראוי להורוה כי
שנינו ׳ וסמכנו על המחבר מבלתי בקר תחלרה את דבריו •
וגס הוא ׳ המחבר ׳ התנצל לפנינו לאמור  :ש  4א היתרה
כוגהו ח״ו ?־ 1הכחיש דבר מה ולהסיג גבול אשר גבהו
ראשונים ׳ כי אם להורות על המוסר הבא מיראת הרוממות
שהוא העקר ׳ ומוסר יראת האבדון הוא מוסר המוני " ויבא
אי״ה במאסף לשנה זו מכתב מאיש גורע שמו בשערים
לבאר את הענין הזה ע״פ כולו •
וטרם נחתום את המכתב הזה ׳ עוד לנו מלים לה״ה
הרב החכם המפורסם נ״י פ״ה ע״ה כבוד מוהר״ר
חיים הירען נ״י אביר ור״מ דק״ק מייגץ יע׳יא • אשר
בבד אותנו במכתבו הרמה ויברך אותנו על פעולתנו לטובת
הכלל בלשון נבחר בלו ממתקים ׳ ולמען לא נתראה כגבהי
רוח המתפארים בכבוד עצמם ׳ חרלנו מהציג אותה במאסף
בהעתקה ע״פ בלה • וע״ד תוכחתו המועילת בענין כתיבת
השם בלשון העמים נציג לפניו במאסף לשנה זו התנצלוה
רבנו משה בן ר׳ מנחם מגוחהו כבוד * ועב״ז נהי׳ זהירים
לשמוע עצתו ולקחת מוסרו י כי איש עניו הוא ׳ ולבו לא
ידע הלקות • אבל מי שידבר אתנו קשות ואין האמת כסלו /
או מי שיעורר קנאה והמה בעדתישר ^ על לא דבר ׳אך למען
הראות גדולתו ותפארתו ׳ לא נאבה אליו ולא נשמע לו ׳
יהי׳ מי שיהי׳ • האמת חפצינו והדעת מגמת לבנו • ופני
איש לא נשא * לך ה׳ הצדקה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו .
היה עמנו אל תעזבנו ואל תטשנו להרים קרן ישראל באוח
געש * בדיך י
יום ב׳ טוב חשון התקמ״ח ליצירה*

חברת שוחרי הטוב והתושית •

׳!ף
הקרדו
רורת מ
בריו •
אהיהה
צרגבלו
מכיות
* יבא

המאסף
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שירים
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חשובהע? 1דבר האינאק ^אציאן *)

כמה דבריחמודות

המאסף  /והוא מכתב
באואלידברי■
ונכבדות מדוכריס גו  /יצוא יצא מדי חדש בחדשו
מחכית נעימים יקראו חכרת דורשי לשון עכר :

תקמ״הלכתובה

והנהראה ראיתי כהחלוקה לחדש תשרי
שם חקירה נעימה כענין אינאקלאציאהן לצרעת נושנת
נקראת כלשונינו  .ראנלש או פאקן  /אס כשר הדבר לאיש
הישרתי להשתמש ברפואה ההיא! או לא  /והרחיב פה החכם
הכותב שם והאריך בזנות לשונו ובמתת שפתיו עד להתס
הענין ולהישירו ;

ואס

* «ייןרמאשןי  -יהלי תקת״ה־־

\

\

(
ואם

לא

ג )

ידעתי אס החנם הנוהג ההוא וגס

לא

שמעתיוi

אות הוא ליקר גדולתו ושם תפארתו  /לאשר יתהללו
ויתיקרו נו יתרים חכרת דל״ע נו וכשכל מיליו  /אשר כל
רואיהם ינירוס ני מכטן יקר רוח איש תכונה יצאו  /ורה איש
יזכם ונכון ילד את אלה :

ומיכהחכם ויכן אלה ישר דעת ורחב

לב

אתו אוכללדכר

נאשר עס לנכי  /אשר אס צלחתי יהן לי תודה תחת
אשר ישטמני  /ואס שגיתי לא ימ 1ליההת דברי ני אס כמשפט
חכמים ודרכיהם פועל ידיו תרצד ויורני ויתמך לי כדבריו
העריכיס והנעימים אי׳ איפוא תלין המשוגה ✓ למען אכין
לאושר הזכר  /ויצא לאור משפט ענין הזה ומעשיהן  /גס
לי גס לו נס לכל מחני העכריס ישמרם ה׳ דכצרוס מן הדוד
זו לעולס :

והנה

הקשה לשאול

החכם ההוא על

הוגין פ״ק דחוליןלאשר

החשה שס רכא לאכיי מ״ש ספק סכנת׳ לחומר׳ ספק
אישור׳ ונו׳  /הרי ממהזמו מוכרע דשנא ושנא שהרי כאיסור
קי״ל ס׳' ס להולא אפי׳ כנמה ריעותת וכאן גבי צפור נמי ס״ס
•שהרי אף שנאמר שהי׳ נקוב עדן יש לספק אם מנחשים אם
משאר שרצים שאין להס ארס ואפ״ה אשרי׳ משוס חומרא
לסכנת׳ א" נ יש לומר כעלמא  /ר״ 3לענין אסור׳ אין חוששין
לשמא במקום נקב נקב עכ״ל שם :

ואניבעני דעתי

לא

אמצא מקום

לקושיא הזאת " לשעת

המפרשים טעם ס״ס משוס רוב ודאי לק״מ דכגר
נתבו התו׳ פ׳ החולץ דף ל״ו ע״ב בד״ה הא לא שהה /
דלמעוט׳ דשכיח חששו  /והנא נמי מעוט׳ דשנ* ח הוא כדמונת
בכמה מקומות בבבלי ובירושלמי  /אשר נחשים רגיס מינים
ממינים שונים הי׳ מצויס ביניהם  /עד אשר אמרו בירושלמי
ב״ת לתרומות שיש מין א׳ נקרא שפיפון וקטן נשערה
ואס נחש כזה ניקר באבטיח הלוה כודאי אינו ניכר לכן יש
לחוש יותר :
אבל /

אין אנו צריכים לזה ני תלמיד ערוך הוא פרק אין
א
ב* 3
מעמידין

( ד )
מעמידין דף ל״א ע״ב פו׳ השרצים יש להם ארס  /של נחש
ממית של שרצים מלקה  /א״כ נס בשרשים יש סמה אף אינה
גדולה נ״כ כמו בכחש :

ונראה דלזה דקדק הרב העור בלשונו בי^ד סימןקע״וi
ואפי׳ אס רואין שניקר ונו׳ שיש לחוש שמא ניקר נו
שרץ אחר וכו׳ ולא הזכיר נחש מעעמא דאמרינן דניון דגם
בשרצים אחרים יש סננה א״נ אין כאן ס״ס  /ומעתה נסתלקה
עיקר קושי׳ הזאת ושרשה לפע״ד  /וממילא  /לא לע הרב
ש״כ ולא על הרב פר״ח יש לפקפק ממקום הזה :
ואולם בעיקר היתר ענין האינאקלאציאהן עדן אנימבחוץ
ובערם שמוע ראיות יותר מופתיות מאשר הביא
החכם ר׳ אברהס במכתבו שם אשר קראוהו בשם עלין לתרופה /
לעתי נועה להחמיר בדבר הזה :

כי .אבן פנת יקיתו אשר עלי׳ העביע אבד ישודתולעלות
עליהן במעלות היתר הזה היא אשר הגיא בשם רופאי
הזמן שהתפארו אשר מששים אלף מתו רק חמשה :
אף אנו מקובלים ועד כה לא שמענו אשר גדלו והצליחו
במלאכה הזאת! בלתי אם אשר ימותו עכ׳׳פ חמשה
לכל מאה לא פחות  /ומי לא ידע בכל אלה כי בחשבון הזה לא
יתכן לדמות עצין הזה להקזת דם או לקיחת כוש המשלשל
כדעת פחכס ר׳ אברהם הדל כי במות חמשה ממאה הלא דבר
הוא או מפאת עיקר ערן רפואת האינאקאלאציאהן ועצם
פעולתה אשר אין לה כח ולאל להחיות חת הילדים כולם .,אשר
 ,יולד להם חולי הזה  /נ״א ימותו קצתם מקצת מהס ✓ ,או
את אשד עדן לא מצאו ידי הרופאים לבוא עד קצה תכונת
החקירה במלאכת רפואה הזאת ותכליתה ותהיה נא הסבה
לסנן את
מאיזה אופן שיהיה לא יאות לנו להשתמש כה /
הילודים אשר חנן אלהיס את עבדיו  /בידים :

ואםאמנם ידעתי ני לפעמים רבים חלי הזה ידרוךקשתו
וסביב סביב יתהלך ר׳׳ל להמית כהנה ונהנה מחמשה
למאה

( ה )
למאה! אך למותר יהיה להניא רא*ה לדבר אשר .בכל זאתאל
אריך הדבר לעשותו  /כי אש רבים ימותו ח /7ו אף בהתרשלות
מה מאתנו  .אך לא בשלוח יד בהש ( ואש רע ומר המעשה
להתעלל ולעמון ידו מהושיע את אשר נוכל להושיע ) לא יקרנו
בזה חעא כ״כ מאשר יחשוב לנו עון בהמית אף גס א ' גידים :
ואס יש לחוש שימותו מכל מאה חמשה או יותר ר״ל נהעשק
במלאכתהאינאקלאציאהן  /כאשר נשאנו נפשינו להמית
את הנפשות ההם בידים כן הדבר הזה  /ואם האלהים בשמים
ייזגווכ בעיניו יעשה  /ואנחנו על הארץ נתנו דמי לנו לבלתי
משות דבר  /מדאגה מדבי פן נאשים ח״ו בדם נפשות אביונים
נקיים אנחנו אף גם מעון התרשלות הזה  /כי למען שמו ולמען
תהלתו ישבנו בדד ועל זה וכיוצא בזה אמר אדונינו דוד ע״ה
ברוח קדשו נפלה נא ביד ה׳ וגו׳  /ומשנה שלימה שנינו פ'
התערובת  /כשנתת עבית על בל תוסיף ועשית מעשה /
וכשלא נתת עברת על בל תגיע ולא עשית מעשה  /ודגל על
לשון רבותינו ז״ל בכל כיוצא באלה לומר שב ואל תעשה עדיף ;
ואם נאמר כי כנים דברי הרופאים המתפארים
החכם ר״א הג״ל אשר מששים אלף רק חמשה יצאו /
ונאמן להם כי חכמתם עמדה להם להמציא רפואת מחץ מכה
הזאת כאשר התפארו  /אשי בהם ייסד החכם היתר שלו /
וגס הראיות אשר הביא אשר בהם הציב דלתיו נכונים הס  /ואס
כה נאמר  /להם לבדם ניתן ואין לרופאים זולתם אשר לא
גדלה חכמתם להתהולל כה  /חלק בו ;

כפידבר'

אך אמנם  /גס עליהם אין אני דן דינם למזור הזה  /ולא
ישרה נפשי בי  /כי מי נד קדוש אשר תמיד עיני ה'
אלהינו עלינו  /ומצוה וחובה עלינו להיות תמיד עינינו מיחלות
אליו  /ולשום בעחונינו בו יתברך  /ועל צירי אמונה הזאת
יסובב מאמרם ז״ל פ״ק דברכות אפ י /חרב חדה מונחת לו לאדם
על צוארו אל ימנע עצמו מן הרחמים  /ויובן בזה מה שאמרו
בירושלמי פ״ח דתיומות סיעה בני אדם שמהלכים נדרך ופגעו
בהם אנסים וא״ל תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואס לאו
"י נהרוג
1

( ו

)

נהרוג את נולפס  /יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחז
מישראל ואפילו אס יחדוהו להם פליגי כה ר״י וריש לקיש אס
הוא צריך להיות חייג מיתה כשכע כן ככרי או לא  ./ואפ״ה קא
מסיק עלי׳ דלאו משנת חסידים היא  /ולכאורה יתשה מאוד
ענין הזה להכינו✓ ויהי׳ ח״ו פתחון פה להמלעיגיס על הקכלה
ומלעיכיס במעתיתי הדת ז״ל לאמר  /למה זה ועל מה זה
יהרגו כולם  /הא כמסור א׳ מהם הנשארים ינצזלו  /אס
יחדוהו להס  /יאמרו לו  /מה כצע כדמינו וכי נהרג בחכורחך
מי ירפא לך  /ואס לא יחדוהו הלא טוב להם להפיל גורלות
ומת האיש ההוא אשר יצא עליו הגורל לכדו  /ותחיינה נפשות
הנותרים כגללו :
ואולם היתר ענין הזה ואמתת פירושו כך הוא לפע״ד מ!ה
חלק יעקב היותם חבל נחלתו יתעלה לחיות באמונתם
והשענס על צדקתו יתברך וכל ישעם וכל חפצם לדרוש וליחל
אליו בכל עת וככל רגע  /ני הוא שליט כעולמו ולו הכח
והממשלה לעשות כו כרצונו✓ ותמיד עיניו משוטמות להשגיח
על סגולת תפארתו ככלל ועל כל איש ואיש כפרט  /אך
בענינים זולת אמצעית מעללי איש  /כי בהיות זאת בגדר
עניני הכחידה יוגדר  /ומפי עליון לא תצא הרעות והטוב
בנמו אלה כמאמרם הכל ביד שמיס ונו׳  /מעתה למה זה ועל
מה זה נמסור להם נפש א׳ ני מי יודע ונחם ה׳ ויתעשת להמציא
אלינו פדות ורות והצלה יעמיד לנו למען לא נאבדה גס אנחנו
גס נפש האיש ההוא  /ברוך שבחד כהס וכמשנתס כי נעימים
זכריהם במדרש שוחר עוב סי׳ כ״ז על פסוק ויהי כשמעך את
קול הצעדה בראשי הבנאי׳ אז תחרץ היות לנו לעיניס מאמרם
ההוא לאמונה הזאת /ואם אין ראי׳ גמורה ה*א היות אדונינו
לוד ע״ה מצווה בה ' על נכה  /זכר לדנר הוא :
מכל אלה נכין אשר לא יתכן למאמינים

כני מאמיניםלהיות

נמהר לעזרת מצר עד להשח* ת אף גס נפש א׳ מישח1
גידים למען הציל כהנה וכהנה  /בי אם נקוה לה׳ ויושע לנו לו
יישר בעיניו להיות מפלט לנו פסוח וגנון  /והן לא ישמע אלינו
ח  fבפעם ההיא  /ככל זה אנחנו עמו ועבדיו והחריש נחריש וגס
את

(

ז )

את הטוב נס את המוטב נקבל מאתו אלהינו ותהי לנו לצדקה ;

ענץהזה

ואולםאת אסר ירצה החכם ר׳ אברהם לדמות
להקזת דס או לקיחת פוסהמשלשל  /הפרש גדול יש
מותם לפע״ד  /ני החוש מעיד אשר לאין נכון לו בעניניס t>b
הוא מפאת חסרון ידיעת האומן או התרפות במלאכתו בפשיעה
וכיוצא בזה  /או מפאת חסרון דעת המקבל להיות נפתל ועקש
בדרכיו כעת קבלתם  /ואס לא מזיד גמור הוא כשוגג קרוב
למזיד יחשב  /זולתי נמו אלה אין מקום לסכנה בהס  /ואיך
נלמוד ממנו להתיר למשוך עלינו חלי ומנה קשה כזאת הנ״ל :
וכפיהעולה על רות החכם הנ״ל לדמותם זהלזה  /דמיון
יותר נאות וחזק מזה הי׳ לו להביא מיורדי ה* ס באניות
והילכי מדבר  /אשר חייבים להודות מדברי קבלה  /לגודל הנס
אשר נעשה להם בהנצל מסכנה עצומה כזאת  /ומוכח ממקומות
רבים בתלמוד כי היתר גמור הוא באין פוצה פה לאשר מצאנו
ני רביס מגדולי חכמינו עשו מעשים בעצמם בזה :

אבל /גס זה גס ראיות ר״א אינו ענין לכאן ני על אלה
וכיוצא ב^ה אמרו חז״ל שומר פתאיס ה׳  /ני בהיות
מאחת הנמנעות לבל תלך אני שיט  /ומדברי ישימון לעולם
יציתו מבלי איש עובר תחת גדר מנהגי העולס יחשבו יחד גס בני
אדם תופשי משוע והתועים במדבר  /גס כני איש העוסקים
בהקזה ובכוש המשלשל לרפואה להעיקר אשר אצלינו 3פ׳ החובל
ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות  /וגדולה מזו
אמרו 3פ׳ מפנין אשר להקזה בערב שבת  /ובפ׳ אין מעמידץ
לאוכלי תאינים בלילה  /נאמר שומר פתאים ה׳  /וכמעט
העיון כל שוגה בו יחכם אשר לא כן הדבר הזה אשר אנחנו עליו: .
עוד יד החכם מוהרר אברהם הנ״ל נטוי׳ להביא ראי׳ מאשר
לא דברו חז״ל מחלי הזה מאומה  /ונזר נחשב לו לאמר
אשר החלי הזה לא נמצא במחוז בבל  /ני בזה תמוט חקירת
הרב מוהר״י ציהלין " ויותר נוח לו לומר שהיה להם ג״כ
איזה תרופה שעושים לקטן ונו׳  /ואף דמות ראי׳ אינני רואה
נזה ואס גדולה היא אליו  /הלא נה דברי מוהר״י צאהלין
בספרו

<

ח )

נספח אוצר חיים כחקירה שלפיי החקירה שהניא החנם מוה׳
.אכרהס  /דש ג״נ מחלוקת נין הרופאים אם חלי זה דנר חדש
בעולם שלא נודע זה לרופאים הראשוני׳ וכן ונו׳ ולא מצינו ענין
פרעי בזה לא כדכרי איפוקרעי ולא כדכרי גאלינוש  /אמנם
גאמר בקיצור שחולי זה היה נודע לרופאים קדמונים אך לא דנרו
בזה אס מפר שהם מהרים של קדחת קשה ורעה ורפואתה בכלל
קדחת או מפני שבזמנם שהיה דריס באדר עוב ומזוג שנאשד
היה חולי זה גא לקעניס היה דבר קל מאוד שלא היה צריך רופא
.כי היה נרפאים מאליהם ענ׳' ל :
נראהמזה אשר אין זכרון לראשונים מחולי הזה
שיהיה  /א״כ אין ראי׳ ממה שלא זכרוהו חז״ל! וגם
לאחרונים בארצות המזרח לא יהיה להם זכרון לחולי הזה א 0
אמת נכון הוא לאשר שמעתי מנעורי ועד עתה כי נרפים הס
בכל מדינות ההם מחולי הזה  /וזה מסבת מליחת הילדים אשר
הביא החכם מוה ' אברהם בעצמו רוכל להיות כי ברית מלח ההיא
אשר מעולם להם ישבית ויחליש נח השארת " ס הנידות אשד
בילדים הנולדים להם ויוכלו להרפא ממכה הזאת עי״כ  /אשר
לא תבוא ולא עליהם הפעול  /לזאת אכן סר מהם המות
הזה  /וחקירת מוהר׳׳י צאהלין עדן במקומה עומדת  /ואולי
טבע מחוזי ארצותינו הצפוגיס הקרות אשר אנחנו יושבים בהן
אינן מוכשרות לזהירות הזאת או סבה אחרת נודעת לחכמי
הטבע אשר על כן לא הנהיגו את מליחת הילדים אצלינו /
ואין לי עסק בחכמה ההיא ;

מאיזהטעם

ומד “
« תימא על דברי החכם
דבריו
אשר
ירצה
להוכיח שהחולי הזה היה ידוע
לחכמינו ז״ל וירצה להכריע היתר ענין האינאקאלאציאהן מאשר
לא זכרו מאומה ממנו  /ואני בעניי נראה לי להביא ראי׳ לאיסור
מזה  /ני אס יודעים היה מחלי הזה היה להם להביא ענין
האינאקאלאציאהן או העכין ההוא אשר השתמשו בזה להמשיך החלי
הזה עליהם אס יישר בעיניהם וכשר הדבר לעשותו כי מסברא
אסור הוא נאשר הוכחנו בדברינו הנ״ל  /אלא וודאי גס לפניהם
לא ינון הדרך הזה ;

מוהרראברהם  /גי לפי

ואס

< ט )
{אם קבלה היא בארצות הברכריא את אשר העיז החכס מוה׳־
שלום בי׳׳זאגלו כדברי החנם מוה׳ אברהם אשר מן א!
עולס גס מימי רביכר יצחק אלפסי היה מהגיס בהיתי האע*
׳אקאלאציאהן  /מי יבוא אחרי המלך ושר גדול בישראל כמוהו
לאשור את אשר כבר *ושוהו להיתר  /אבל א* מ נראה p
■מדברי החכס מהו׳ אנרהס בעצמו את אשר הגיד החכס מהורי
שלוס כי מימות הרב אלפסי נהגו בן  /ומי יקן א־פוא רנתבון
מיליו ויחרקו על ספר טעמי ההיתר אשר עליהם סמכו במדינות
ההס וגמה גס אנחנו מהס :
בטרם היות לנו ככה  /או אשר יומי החכס ר״א או מי
מחכמי הדור ישית ידו בין שנינו ויוכיחני בחכמתו
ובתבונתו כי לא דברתי נכונה✓ אץ אני רואה אף גסישמץהיקר
לאומה הנבחרת להשתמש בעניין האינאקאלאציאהן ;
ואס אמנם השוערים והשומרים הזקנייס אשר בערי
ישראל
ימצאו את דברי  tkויעירו ויעוררו!2י לשאת את רדידי
מעלי לאמר כי שגיתי  /אענה ואומר אני שוגג בטרם שמוע את
טענותיהם לנגדי ואבטל דעתי מפני דעתם כי לא עלי כי אס
עליהם לכנות את נרם נטע שעשועים /
נעשה פה פיורדא
■יום ד ' י״ג אלול תקמ״ו לפ״ק

א

י

•

•

ל

ב
חשויה ע? 1שאלת חשואיד* במאסף ? 1חדש אב תקמייו י
ב״ה

פ״פ יוס ד' ב' רסן תקמ'!ז לפי׳ק י

לאחי ב״י חברת דורשי לשון עבר  /שוחרי הטוב זהתושיה נד׳ו י
•ראיתי במכתבנם גס׳ המאסף לחודש אב שנת תקמ״ו לפ״ק /
שהגיע לידי זה חמשה ימים כי נדרשתם לאשר שאל
השואל מחכמי המצרים מאתכס /
להודיע ולברר איזה קיסר
אנטונינוס אשר למד תורה מפי רבינו הקדוש ונו׳ והנה אחדי
.עיוני בסיפורי מבעים האלה ראיתי להציג לפניכם את אשר עלה
בהסכמתי  /ומצאתי נכונה  /ומתוכו ניכר /
ני נל דברי
רבותינו

) IV

(

רבותינו הקדושים התלמודיים המה מיוסדים על אדני האמת /
ומחוזקים פראי מוצקים וקוצר ידיעתינו כסיפור דכרי הימים
 rbאיננה תלויה כס  /כי אס כנו כני הגולה אשר מרוב הגלות
והטלטול לא היה לנו עוד סופר נאמן הכותב כל הקורות אשר
מצאתנו מחורכן הכית והלאה  /וע״י זה כמה דברים וסיפורי׳
נשכחו ממנו  /ואין לנו פה לצפצף כנגד מאה האומות כדברים
באלה  /יכ להם היה שארית ספורי המעשים מכל זמן חמן על
פי סופרי הזמן והעתים שונות /
והסופרים ההם לא זכרו כי
אס מעט מזעיר ממה שהיה נוגע ביהודים  /כי כל סופר קדמון
היה נותב לכד את אשר קרה לאנשי מדינתם וארצו והקרובים
אליהם  /ולולי השופרי׳ השנים מבני עמינו הם פילון ויושיפון
היהודים אשר חקקו לנו סיפור דברי הימים המגעים אלינו /
לאחר שנסתם חזון מישראל מימות חגי זכרי׳ מלאני  /לא ה י/
לנו שארית וזכרון כלל מכל דברי מת שני  /כי נס סופרי
האומות אשר נתבו מזמנים לא כבירים דברי ימים כוללים מכל
עס ועם מדינה ומדינה  /נס הם לקחו לנד זכרון מעשה היהודי׳
מזמן בית שני מספר יוסיפון הנ״ל וקצת מסופר פילון היהודי
המל ממה שזכר מיהודים מתוך ספרו שכתב לרומיי׳ כידוע לכל /
ולזה מצאנו מעט מזעיר ממעשה היהודים לאחר חתימת סכר
היוסיפון  /ובאמת מלחמות רכות ומאורעות שונות קרה עם
היהודים עוד לאחר הזמן ההוא  /אך לא היה איש יודע עט
סופר  /לחקותם במכתב כראוי  /ואפשר שחוברו ספרי׳ 5b
ונאבדו ממנו מרוב צוק העתיס והטלטול ולא הגיעו י 1ינו  /ולזה
נראה שערוריה גדולה ובלבול הדברים במקצת הספורים ההם
עם הנחקק מסופרי׳ שהיה אחרי כן בדורות האחרונות  /אס
בסופרי היהודים  /או בסופרי האומות אחרות  /ולזה מצאנו
תמיד סתירת רבות ודעות שונות! וצריך לקבץ ספרי׳ ולחשוב
חשבונות למען נדע עס מי האמת  /ועדיין אפשר כי לא מצאנו
נל הצורך :
ומעגצה אתחיל בישוב הקושיא הלל  /ולראשונה אסדר
הדברים כפי מה שהם בהסכמת דעת  /ואח״נ אביא
ודאיות עליהם בקיצור רב  /נפי יכלתי  /והנני אומר ני רד
והוא

(

יאC

והוא רכינו הקדוש  /הנקרא גשמו ר׳ יהודה הנשיא הוא נולד
תחת ממשלת הקיסר אדריאנוש כשנת ד׳ למלכותו  /וכמות
אדריאנוש והוא שנת הגיע אנטונקש פיוס למלכותו הי׳ רכי כן
י״ח שנים  /וכזמן ההוא נפי הנראה לעין כל  /לא היה לן
עדיין קורכה כחצר המלכות  /כי היה עודנו נער  /ולזה לא
גתכגול על ידו נדרת אדריאנוס קישר כשלשה דכריס שנזר על
היהודיים  /וכאמת נכר כעלה הנזירה תחת אדריאנוש  /ואפשר
וקרוב הדכר שרכי היה אז כן ד׳ או ה׳ שנים  /וזה הקיסר
אנטונימס פיוס היה חסיד גדול וטוב לב  /והיה חונן ומעיב לכל
העמים שהיה תחת ממשלתו! וגס להנוצריס שהיה כזמנים ההם
בהשמדות גדולות הע־כ מאוד וצוה וכתב אגרות בעבורם לבלתי
השמידם  /וכל זה לטוב נפשו וזנות שכלו  /ואמרו עליו
ני לא לכד שהיה מלך של חסד  /אכל היה ג״נ כאב המרחם
על כנו לגל העמיס שהיה תחתיו  /וקצרה היריעה מהכיל את
גדולת נפשו וטוב לכו  /והוא היה מולך נ״כ שניס וז׳ חודש
ומחצה  /ותחת זה הקיסר האדיר התחיל קורנת רנינו הקדוש/
ונפי דעתי למד הוא מרכינו הקדוש ני זה הקיסר היה עניו ושפל
רוח מאוד  /ומימיו לא נכה ליו גס כנגד אחד מעבדי עכדיו /
והיה רבי כמות הקיסר הזה כן ארבעים לנה כי כן י״ח הי׳ כעת
הגיע אנעינינוס הזה למלכותו  /וכ״כ שנים מלך  /וחיי
רבי נמשכו לאחר מות הקיסר הזה עוד שנים רנות  /כי היה
בכל ימי הקיסר מארקוס אדרעליוס אנעונינוש שמלך אחר
אנעונינוש פיוס הנ״ל  /וגס בימי הקיסר קאמאדוש אשר מלך
אחר מארקוס אנעונינוס! וכפי סופרי היהודים היה רכי הולך
וגדולי כל ימי נ׳ הקשרים האלו  /והקיסר מארקוש אנטונימש
הזה גס הוא היה איש חסד וטוב לב והיה פילוסוף  /ולא היה
שונא ליהודים כאשר חשב השואל  /פי הוא לא היה נושא קצף
ויתרון אף בלבו מעולם אף על המורדים כו  /ומעולם לא עשה
שוס דבר רע לאחד מכ״א  /והיה מתעצב מאוד כשמעו ינ נהרג
קאשיוס שר צכאו מאנשיו שהיו מורדים עמו  /וכשמעו אמר /
צר לי מאוד על כי נחדל ממני ע״י מיתתו לעשות חסד עמו
כאשר עלתה כדעתי  /והיה לוקח כניו ועשה עמס טובות
גדולות  /וגדלס ונשאם בתוך שריו ועבדיו היושבים ראשונה

במלכות

( יב

)

במלכות  /ולאחר זה הלך בכל ארצות המזרח  /וככל מקום
עכרו היה עושה חסדים גדולים  /ומחל מטוב לכו וגדולת נפשו
לכל האנשים שהיו אחר מצת קאשיזש  /לכד כעיר אנטיונין
נקם נהמותיו בתחלה  /וכפי הנראה היה מתחרט על זה ני
חזר להטי 3עמס ונסע לעירם  /וכמו פן מחל לאנשי 12כסנדריאה
שהיו גי' כ אחר עצת קאסיוס  /והטיב להם יותר כבראשונה /
ואינו רחוק כלל שהי׳ רבי קרוב אצלו נמו שכתכו נל סופרי
היהודים נכלל ;
ומידתה אכיא הראיות אער עליהם בניתי מאמרי אלה /
והם ממה שמצאתי כדכרי חז״׳ל על מהומות מפוזרות
בש׳ ,ס ובמדרשות ✓ וכל דבריהם עולים כהנה אחד  /ואם שהם
מריס מנוונות שונות מכל מקום סדר סיפורי דבריהם מכוונות
ומקבילות עם המשופד בדברי הימים למלכי רומיים מסופרי
הנוצרים  /והס בעצמם היו לי לעד ולראיה על דברי חז״ל /
והאמק יורה דרכו :
הנהלפי הדברי׳ בסדר עולם זוטא נחרב ־בית השני
אלפים תתכ״ח לב״ע  /והוא הי׳ לפי סופרי האומות
בשנת ע׳ למנין הנוצרי  /גם מצאנו בדברי חז״ל במקומות רבות
שעיר ביתר נחרבה לב שנה לאחר חורבן הבית  /והוא בסדר
עולם רבה  /ובסדר עולם זוטא  /ובמ״ר איכה פ׳ בלע ה׳
כו׳ ובמק״א בתלמוד בבלי וירושלמי ונאמנים על זה רבותינו ז״ל
בלי שום ספת  /ני רבים מהם היו בזמן ההוא ✓ ורבי יוסי
הוא המחבר ס׳ עולם רבה הוא הי׳ ג" נ בזמן ההוא  /ני הוא

בשנת ג'

מזקני דרוס ששמך ר״ע  /ור״ע נהרג בשמת חורבן ביתר /
כאשד נבאר  /והיה א״כ חורבן ביתר בשנת קכ״ב למנין הנוצרים
כי ע׳ ונ״ב הס קכ״ב /
וידוע הוא ני ביקר נחרבה על דבר
מרידת היהודים תחת בן כוזיבא הנקרא בר כונב>א  /שעשה
עצמו משיח  /ור ' ׳ע קרא עליו דרך כוכב מיעקב! נס זה
נמצא במ״ר פ׳ הלל ו 3גמ׳ דגיטין פ ' מזקין ובחלק  /ובמק״א
בבבלי וירושלמי  /ומיתת ד׳ע בן יוסף הנקרא ר״ע סתם היה
במלחמה זו ולסבה זו נהרג  /כי היה אחר עצת בן נוזיבא כהלל

וצפי' הרמנ״ן סון*

משפעיםהיה ר״ענושא כליו

של בןכוזיבא *
והנה

( יג )
והנה נמ״ר פ׳ הנ״ל וכמ״ר כראשי׳ רכה פ׳ ב׳ וכן כגמ׳־דקידושין
דף ע״כ אמרו כיו׳ שמח ר״ע נולד רכי  /וא״ב נולד רכי כשנת
קכ״כ למנין הנוצרים  /ואס תחשוב חשבוני שנות קשרי הרומיים
תמצא ני השנת קכ״ב למנין הנוצרים הוא השנה הד׳ לאדריאכוס
קיסר כיצד נשנה ראשונה
אספסיאנום

לאספסיאנוס קישר נחרב הגיח

מלך

יוד

שויס _ _

טיטוס בנו
— ב — י־ ב
דאמיטיאן אחיו  — -טו ־ — —
נארבא — א
— ד
טראיאן

לאדריאגוס

—

יט

*

-

הישיש
^ -

—

 1 — -־*— —־

/

ו-

——

סכום פולס הוא נ״ב שנה וגו נחרב כיתר  /ואם נוסיף נ״ג על
המספר ע׳ שבו נחרכ הבית למנין הנוצרים יצא לנו שנת קכ״ב/
ומצאנו כספר דכרי הימים למלכי הרומיים " לסופרי אומות כזה
סתירה לדברי חז״ל  /פי הס חשנו למלחמת בן כוזיבא בשנת
י״ז לממשלת אדריאנוס! וחושב אני כזה לדברי רבותינו ז״ל
יותר נאמנים  /כמו שכתבתי ני הס היו בזמן ההוא  /והס
היו רכיס! תחת ני הדברים שסופרו בספר ' אומות הס לבל
לוקחו מסופר די״ו  /הוא היה יחיד /
ובאמת מצאנו גס
בספודי׳ ההס ני נ׳ פעמיס הלך
אדריאנוס
בארצות
המזרח t
פעס ראשונה בשנת ו׳ למלכותו ופעס השני לשנת י״ז  /ועל
כל פרס נדע מזה תולדת רבינו הקדוש  /כי אדרבה לדעתם
נולד רבי כשנת י״ז למלכות אדריאנוס והיה ק ה׳ או ו׳ נעת
הגיע אנטונינוס למלכותו  /ובוודאי הלך לו קושי׳
השואל t
ועוד אביא ראיה על הקדום  /ועל זה שאמרתי כ ' כיתר נחרב
נ״ב שנה אחר החורבן  /ממעשה שהובא בירושלמי  /והובא
כתוס׳ ע״ז דףי׳ ני רבי נולד בשעת השמד שלא למול היהודים /
ומל אביו של רבינו הקדוש את רבי בנו  /ואח״כ הוגד הדבר
לקיסר ✓ וצוה להביאו לפניו  /והחליפה אמו של רכי  /את
כנה עס אנטונינוס הנולד ג״נ בעת ההיא ני אמו של אנטונינוס
היתה אוהבת לאס של רבי /
ואנטונינוס הזה היה מארקוס
אנטונינזס  tכי הוא נמלך לאחר מות אנטונינוס פיוס הנ״ל /

1נן

( יד )
<נן פתנו הסופריםלמלכי רומי שהוא נולד כשנח קכ״א למנין
הנוצרים  /ואף שנראה מזה שיש הנדל משנה אחת  /אפשר
לומר כי השנים היה מקוטעות והיה ההפרש לנד מאיזה חדשים /

/

ני אפשר שאנטונינוס נולד נחודש י״א אוי* 3לשנת קכ״א
ורני נולד בחודש א׳ או כ ' לשנת קכ״ב  /א״נ נראה מזה שרבי
בולד בשנת קנ״ב  /ובאותו השנה מת ר״ע  /והוא מת בשעת
קורבן ביתר  /כמוסכם מכמה מקומות בדברי חז״ל  /וגס
ידענו מזה שרבי נולד בשעת הגזירה  /והאיך היה אפשר שהוא
בעצמו יבטל הנזירה כקושית השואל  /והשואל בעצמו הודה ני
בסוף ימי אדריאנוס נבר נתבטלה הגזירה!_ וכן מצאנו בגמרא
מעילה דף י״ז שהגזירה היה בימי רשב״י  /ובאותו זמן בטלה
כנזכר שם  /וידוע ני רשב״י היה בדור שלפני רבי ני רבי ףיה
תלמיד רשב״י  /וא״כ היה רבי בשעת ביטול הגזירה עודנו נער
ואפשר כמו שאמרתי כן ד ' או ה׳ שנים  /סוף כל דבר מכל
הדברים האלה נראה כי כל דברי רבותינו הקדמונים המה אחת
ונמר  /וכל הדברים בספורי המעשים האלו עולים נקנה אחד /
עם ספורי המעשים שנזכרו בספרי מלכי הרומים ואין כאן
סתירה כלל  /לבד בי״ב שנים שיש הפרש בינותינו ובינם
בחורבן ביתר  /וקושי׳ השואל הלך לה במלך אנטונינוס הראשון /
פמו במלך מרקוס אנטונינוס השני  /ני רבי לא הוצרך לבטל
מגזירה כי נבר נתבטלה בעודו נער  /ועדיין לא היה לו קורבה
כבית המלכות כנ״ל וכמו כן אינו רחוק שהיה גדול אצל המלך
אנטונינוס השני כי ראיית השואל  /משנאתו על היהודים  /היא
ננויה לבד על הסברא כמה שהיהודים היה מורדים בו עם שאר
אנשי מזרח  /וממה שהבאתי ידענו כי לא היה בלבו שום נקימה
ונטירה על המורדים בו  /ואדרבה מחל והטיב להם  /ולא
ידעתי למה לא ימחול ג״נ ליהודים בתוך שאר אנשי המזרחים
ננ׳׳ל והוא היה באמת פילוסוף וכל העמיס שהיה בממשלתו היו
שווים בעיניו  /וגס לנוצרים הקיל עולם  /וביעל ההשמדות
מהם  /ע* כ דברי  /ולא רציתי להאריך עוד בראיות מפורסמו׳
מדברי חז״ל במקומות שונות  /ואמת נצב ארצה  /ואס ישרו
דברי אלה בעיניכם  /הרי הס מנחה שלוחה לשומם כספר
במאסף נדי להתוודע ולהגלות ני עוד לא אלמן ישראל כו׳ ובזה
אתן

( מו )
’אתן קנצי למילין * כ״ד אוהבכס דורש שלומכם וטובתכס המחפש
ומשתעשע כמכתב אמתחותיכס  /אשר שמו הוא
פלאי

בשורה ספרים חדשים •
/

זה ימים כבירים אשר נתתי את לכי לתור ולדרוש אחר" דרגי
הטבע  /לדעת על מה אדרה הטכעו  /ואיך תתחלק
לסוגיה  /מיניה? ופרטיה  /וסגולת האישים  /ותועלת
היוצא מהם  /ויגעתי ומצאתי  /קרתי ושהיתי מיס מבאר אשר
חפרוהו שרים וחכמים אשר היו לפנינו בדורות הראשונים  /ואשר
חדשים מקרוב באו לא ידעו מלפנים  /ומה גדלו מעשי ה׳ כלם
בחכמה עשה  /כונן את כל בתבונה  /השמים וכל אשר עמו /
תבל וכל צאצאיה  /הימים וכל אשר בס  /כלם הלוך ילכו על
סדר אחד נכון ומכון לתכלית השלם  /כפי אשר יאתה לחלקי
פעולת החכם הבלתי תכלית בחכמתו  /והיכול בלתי מוגבל
ביכלתו  /והנה תיחמנה מזימותי בלבת אש התשוקה לנסות אולי
אוכל לדבר מידיעות יקר החכמה הזאת גס בלשון עבר לחרות
עלי לוח בעט סופר את הדברים אשר לקעתי ואספתי ביגיעה
ושקידה גדולה מלשונות אחרות  /כי מדוע תשולל לשון עבר
מחכמה רמה ונשגבה כזאת ? למה יאמרו העמיס ללשונינו נגביר
שפתנו אתנו  /מבלתי יכולת לשון עבר לבא עד תכונת הדברים ?
ובה ' בטחתי ונעזרתי ויעלז לכי  /כי הראיתי דברי לפני החכמים
אשר הס אנשי שס בידיעות האלו  /וכל רואיהם היטיבו את
דברתי  /והישירו את דרכי אשר בחרתי לסדרם על סדר נכון /
ונכתבים כלשון צח וקל  /למען ירוץ הקורא בו  /אף אס לומד
עוד בבית הספר ♦ אכן יצאתי הלום לשחר את פני אהובי אצילי
בני ישר^ להיות אף ידם עמדי למשען ולמשענה לבא על החתום
למודיםאשר יעדתי להביא תחת מכבש
בעד הספר ראשית
הדפוס ויחולק לי״א שערים! וכל שער יחולק לפרקים שונים :

שער

אידבר

מתהלוכות כדורישמיס  /מכוכבישבת /כוכבי

נבוכים  /גדלס  /מרחקם מהשמש  /גודל עגולת
אשר יקיפו  tומן הקפת עגולס  /סבק לקוי המאורות  /הכל
יהוער .׳

■(
) no
♦סופר בלשון קלל ועל סדר נכון להבין לילדי בני ישראל אף אס לא
♦דעו מאומה מקדם מחכמת ההנדסה והתכונה ♦
שער ב■ ידבר מכדור הארץ  /מקו השוה מגלגל היומי /
מאזורי הקריס  /אזורי הממוצעים  /אזור החס /
ומצירים או קוטביס ♦
שעף ג ידבר ממבע האויר מחזיונות מבריקות  /כרעם  /ברק /
קשת  /מאורי המתעים  /מאורי הצפוני וכדומה •
שעד ־ד ידבר מחזיוני המימי בתוך האויר  /נמו גשם /
שלג  /כפור  /קרח  /רוחות וכדומה •
שער ה ידבר מטבע המיס  /מעמו  /תוארו  /רבות וחסרון
המיס (עבבע אונד פלוהע ) סבתו ותועלתו *שער 1ידבר מחלק היבשה על נדור הארץ .
שעד ז ידבר מספורי הטבע (נאטור ^ גשינטע ) מתוכן
למודה ואופן ידיעתה  /מהכללים הנצרכים לה /
וחלקי פרמיה בחלקים נכונים  /הכל על דרך קצרה
וקל לתועלת התלמידים *
שער ח ידבר מחלק הא׳ מספורי הטבע והוא ממיני דומם
והמחצוב (שטיין 9רייך ) *
שער ט ידבר מחלק הב׳ מספורי הטבע והוא ממיצי הצמת
(פפלאצצף רייך } י
שער ♦ ידבר מחלק הג׳ מספורי הטבע והוא מבעלי חיים
סוגיהם מיניהם (טהיר ? רייך ) מקום תחנוחס וסגולתם * ועל
בלס האדם בחיר הבריות  /מיניהן  /איכותו  /וכמותו  /בנין
גופו  /עצמיו  /גידיו  /תנועת דמו  /וקצת מחכמת הנתוח ♦
שער יא ידבר מידיעת הגעאגראפי החדשה  /מחלוקתהמדינו׳*
למלכיהם ושריהם בחמשה חלקי העולם  /גודל
המדינות  /מהותן  /איכותן  /יבולן  /מספראנשיהן /
גמוסי אמונתן  /מנהג ממשלתן וכדומהj
הספר יהיה לאנשים אשר יבואו על החתומים א׳ גדול
מקח
בעד באגן אחד  /וישולס אחר קבלת הספר תחת אשר
לאיש זר לא ימכר כי אס בעד ח״י פשיטיס י והספר ישתרע בערך
עשרים באגן  /הדפס בתבנית אקטאפא על נייר טוב * המאסף
החתומים יקח אחד על עשר עבור טרחתו  /וכלס אשר ידכם
לבס להחזיק בעדי ישאו ברנה מאת אלהיס המטיב לטוביםולישרים
נלבותס * נ״ד המחבר * ברוך בן כה׳ יהורא ? 1יביצ״ו מליגדא*

המאסף
חדש

מ רחשון

תקמח

מדרכי הלשון והמליצה
אגהרח ניזרצורת בין

ר׳

אהרן הא  ’Sור׳ יואר 1בוי y־4

 bsiטעם

ונחמתא:

I.
כה ? 1חי!
שאולשאל אופי

איש

אחד

ממרחקיםכמכתב  /להגיד לו

פי ' המלה
בקדיש  /כי יפלא בעיניו למאוד
לשוךנחמה פה *
ואס
האמת
אגיד
גש
כעיני יפלא  /ניהשרש
י מצאנו כלשון
הכתוב
נמה
פעמי׳ כבנין נפעל ונדעל והתפעל /
ואשריהם מנפעל והתפעלינמו גינחם (בראשיתד״י ל׳ . 1ודומיה׳
.
ה ' <עחזש •tל)  ,גחסהי ( שי״אל ט״י•׳) » (כי לדעתי המה
מנפעל ולא מפעל ) הוראתם ( /כרייען ♦ בדענקן ) כי הס
מתכונת (פאסיפוס ) • וכן מצאנו השם ( אף שהוא נגזר
ממין הקל ) כמונ' סם יסתר ( הישעי״נ) על משקלפ מגי רון
להרחיב אות הגרון נשתנה לפת״ת על משקל 'ינזב * ואותם
שהם ממין פעל  /או מתכונת (אקטיפוס )  /הוראתם בל״א

(טרעסטן )  /כמן -י; עזם יגראשיק נ׳כ״א)  ? ,יגחם
(איכה א* )5 ,
וממין זה נגזר מלת
ני הוא על משקל
ממין
הדגש נראיתהדגש  /אך לפי שלא יבוא פת"ח לפני אות הגרוני׳
הקמוצה ישתנה לסגול כנודע למדקדקיס .ןכ ןמ ,$מ ניחיכזיש
ס^ חרמותודומיהם " ואיננו פה תחת ידי מקראות גדולות או
הספרי׳ השייט׳ לזאת  /לחפש ולתור אחר מקום מושגותס
ב
אa 1
היטב

י

( יה )
מלת חמס אונקלוסור*ב
המ / 31אך ז? .לחיתי על
 /וממני מזר נחמתא * ואש p
תרגם
ועל מלת
אפוא לא ידעתי כי׳ מלת נחמהא גל׳'א ( עראסע יפלע)
קה * ואם נדחק ונאמר ני האיש המנחם רעהו< ממר אליו
לברי רצוי ושבת להשקיעו מרגשת והמית נפשו ויתארהו נהלל
!תושכחות להפך תכלולשמחה ; אולם נל וה איננו שוה לי ♦
אם נבד מכבדני באמחתיך הנחמדים < אשימם כחותם{ע
יד?  /והיו על לב אהרן אוהבך ועבדך תמיד *
אהרן האל ’1י

.ג
ג״ג נרלין

יזס7׳ כ״נ

כשליו

תקחי ; לכ' 1ק *

לידידי וחניכי  /איש כלבבי! אוהבשלום  /כתלמידו שלאהרן #
יכואשלום  /יחול על ראשאהרן  /שלה י

אמדתיהנמים ידברו tהמעתיקים

המשכילים

אנשישס

התורנייםר׳ דוד פיידליענור ור׳ איצק איינל נ״י #
המה יגלו כתרגומיהסללשוניהנז  /זה ככתב עכרי וזה נכתב
לועז  /רז עעס מלתינחמהא אשר הוקשה בעינינו כמוני
כמוך ✓ גם כעיני נל אחינו הדוכביס שפתיישנים  /באין מכין
ואין מקיץ מתרלמתש * אל שני האישים האלה צפיתי  /על כן
החרשתי עד עתה ✓ ולא השיבותי לך תר על שאלתך בזס
הענין ♦ אכן תוחלתי נכזבה בראותי כי אין אחד מהם משים
על לכו להביאו בין הפקודים  /ולפקדו פקידה גמורה י בי׳
האחד נזר הלאה זרהו לבלתי תה לו חלק ונחלה בתרגומו (א) "
והשני גס הוא לא השיב ידו מבלע עעס התנה ההיא נעעס
התכה הקודמת  /ותרגם חושבחתא ונוזנזתא (ענעציקנלי
דאנקלילר
עיין תפלות יפראל מתויגס א «</ית « ליןגחק׳' מודן<׳'ד *

נקלותיי!כ
י א5נן
!ע ומל)
מונוjp׳1
(רהונה5צ
שוהלי •
;מותש?ע

של
אהרןt

אנשישס

יכל נ*י#

(51ננת;
:יכונמוכי
באץמני
/עלב

ולחךס®
05משיפ

; י ינ
זמו (א) ׳
אנטעם
ציוןנלי

(

יט

)

דאנקלידר ) (כ) ׳ והיה הוא ותמורתו נפלאות נעיניט י ועת?
לא אחדל מלחות לך דעי אשר עלה גיל לני זה ימים לא כביר /
אס ייטיב לך שאהו בחקך  /ואס לא ייטיב שא נא לשגגת אחיך >
’ארמה הס היסודות אשר עליהם הקמתי המין  h /הן >
(א) שרשים הדומים בקצת אותיותיהם  /יתדמו נמו כן
בהוראותיהס התדמות מה ני
■) י ונפרט
(ב) אותן השרשיס אשר הלמ״ד נהס ה״א עםאותן
אשר הלמ״ד נהסנז״ם (ר) •
(ג) אס הוראת שורש מה מכין הקל כנר יוצאת לשבי4
אזי תהיה הוראתו נננין פיעל הפעולה ההיא
בעצמה  /אך חזיזה נמדרגה  /אשר מטעס זה
בנוהו המדקדקים נשס הכבד •
(ד) אם נמצא שורש מה נבנה רק
מניני
הפעולים  /ולא
נמצאהו נמיני הפועלים נלל  /לא יהיה הטעם נזה
תמיד שאי אפשר להאמר מנין אב  ,פי אס נתלהו
לפעמים במה שלא היה מקום וזמן לכוחני ספרי
הקודש לשמש נו  /ושבכל זה היה מורגל נפי
החדנריס לשון ענר כימים ההס ♦
נור־־£י ד מזה :
(א) נהיות שהוראת שורש נחם נננין נפעל יפרד לב׳
מעמיס  /הא׳ חרטהכמן 3:1ןז= ה׳  /והב' נהמה
נמו
יצחק tויהיה לפ״ז ההוראה הכוללר־נ
מוה
הבנין
4
שהושב
והוסר
האיש הנפעל ע׳'י איש
אחר
או
ע״י
דבר
מה
מדעה
הקודמת בלבו לדעה
אחרת ( פאן איינר אידע אמפיהרט מערק ) וכמן
שתרגם אונקלס91ב /שהוא כמו  2V :נענדי /
(ב) יהיה א״כ הוראת זה השורש במיןהקל ( אףשלא
ב
ב2 2
נמצא

).ג) ״&cn r
&fceutfdjctt un&polnifc
tyoc
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עיין המאסף לחו־ש אלולתיזלז״ה •
עיין גמירות י«ראל  pjpשגי6יד «׳ ן

(

כ )

נמצא  /מטעם האמור לעיל הקדמה ד׳ ) הסר האדם
מדור מה והוליך אותו לדבר אתר tאו מדעה מה
לדעה אפרת ( יעמאנד פאן אייבר אידע אבפיהרן ) •
נ( ) ונזה יהיה דומה הוראת שורש נהם להוראת שורש
נחה שענינו ההולכה ממקום למקוס י
<ך) גס מנין נחום אבלים אינו ט אש להסיר מן האבל :
אלו הרעיונות המעלות זכרון מתו על לבו  /ולהעבירו
לרעיונות אחרות המרחיקות ממנו אכלו וצערו י ;
אך בהיות שאין הצטערות גיול מהצמערות על ;
המת  /וצריך שקידה רבה להשיג בזה התכלית ;
הנרצה  /ולהסיר מהמקאבל רעיונות אבדתו השקועות
מאוד בנפשו  /לכן יסדו מניתי הלשון לשמש בון
מנין הכבד "
(ה) אמנם כל עוד שצריך שהידה רנה להניא אתהאיש >
 1*12מרעיון לרעיון ומדבר לדבר הנרצה אצל '
המדובר
המדבר  /או להסית אי לפייס  /או לפתות או ׳
לרצות  /כגון עבד לא אדוניו להשיר ממנו עונש/או >
להסיב לו ברכה מה וכל כאלה  /גס הוא יקרא
(איברפיהרן י איבררעדן • צורעדן * ;
נשם
ערביטטן ) *
לא לבד שיתבאר לנו עי׳ !,טעס התגה הארמית
 1מ ^ הת
ונהמתא  /אנל גס יתודע הטעס למה הותקן
לאמור נוסח ד־זקדיש אחר כל תפלה ותפלה  /וזהו :
״ כי הנה הפלות ישראל יפרדו לארבעה ראשים  /והס
״ הלל מל שלמות הבורא יתעלה  /שבח על פעלותיו שכלס
י(

יי
יי

יי
יי
•,

מתאימות עס דרכי

האמת והצדק

/

תודה על הטוב

שיגמול לנו בכל שמה  /ובקשות לחנן איתנו עוד כל ימי
הארץ בכל מיני חנינה  /הן השויניס לגוף הן השייכים
לנפש * ואולם אס ב £מת סדור התפלה טוב מאוד ומועיל
לתקון נשמת האים! כאשר הניא התורני ר׳ דוד'¥0
בהקדמתו לתרגומו  ,ונדמסייעו מבקר אחד מטעם שם

( כא )

יש
הארס
ו
דעהעה
*
יראת
שורש

יי מן
האבל
(/
העבירו
לו
צעדן י
1עוות ע(1
וכ
רתכלית
צ
שקועותI
ון לשמש
113

א אח
האת

 1הנרצה
אצלI
׳ לפתותוא
פוגש /או
הוא
יקרא
ורנדן*

ןי חפלה(ה)  tהנה ככל זה יש כאן מיןום ילנועות ולאמור
• יי שהדכריס האלה יסוננו ח״ו שמי רצון אצל הבורא יתעלה
" השלם בקנלית השלמות ורחוק מכל שנוי וחמורה נתנלית
״ הריחוק • לוה קבעו החכמים משדרי התפלה נוסת הקדיש
״ אתר כל תפלה ותפלה לתקן המעות • כי ירמזו בו ששמיה
יי דקודשיה בריך הוא לעילא מכל ברכתא ( תודה ) ושירתא
( , ,הלל ) תושבחתא (שבח ) ונחמתא ( פתוי ורצוי )  /ובכל
ז  ,אלה לא יתפעל התפעלות אנושי  /להמיר את אשר כשר
זי לפניו על פי חכמתו הוכה והשלמה  /במה דכשר לפני מי
י״ אדס תלושי המדע והראות  /לא יבינו את אשר לפניהם /
" אף כי הנעלם והנפלא * »
הנעלם מכל נעלם ונפלא מכל נפלא הוא יואל לחתך מטוג
הצפון לטובים  /ני נמוך כמוהם * נאום איש בריתך  /דורש
שלומך וטובתך *
יואל ברייל*

«ילק

ה׳ עמך ככור החיל

יארמית
למה
הותק!

יוה א׳

איש

ג׳ חד 5זכה י5קמ ^ לפיק •

שלומי חמדת

לבבי

*

השלם נה ' יואל לי י

?** גת ערב ראיתי אור זורח מבין אמרותיך הטהורות אשר
הובאו לי עי׳י אחד מתלמידיך המקשיבים לקולך ובקראי
בהם שמח לבי ותעלוזנה בליותי והייתי בעיני כמוצא שלל רב »
אחי יקירי י .מה מתקו דבריך ומה נעמו  /מה רב טוב צפון
בהס י שקדת על פתחי החכמה יומם ולילה ולכך ראה הרכה חכמה
ולעת עיניך ישוטטו נבל מצפוניהם עד ני נגלו לך תעלומותיהש
על כן בצדק אמרי פיך וישר משפטיך! על כן בתנך ה׳ עליון
על כל בחורי חמד ותהי להס למופת :
ולמק תדע ותראה כי הגיתי בדבריך אחוה דעי את אשר
רחקתי ואת אשר קרבתי מהם אחרי שקלתי אותם
במאזני שנלי  /ואם שגיתי הורני ואלמדה ! הדבר אשר דכית במלת

דגתם
(ה) עיין המאס^

לתודש

אייר תקמ״י

*יי

( כב )
וינחם ני אלו הקל הולידו לא נמחשבותיך מחשבותי י יכ (א)
גמצא לאין מספר שורש נחס וככולם הוא ננפעל או נפעל ומעטיס
בהתפעל ומדוע לא נשאו את שס אכיו על שפתם ? (כ) לדבריך
שהונח בנין הכבד לנחם אבלים  /הלא גס בנפעל נמצא הוראה
הזאת כמו וינחם יצחק ? ( ג) גס לפי בחינה העכעית לא יתכן
להשתמש בו בקל אחרי שהוא בעל יוצא לשלישי בבחינת הרעיון *
(ד) לא ידעתי מה הלחץ אשר השיאך לתת שס ושארית לקל
שעיניהם
אחרישהשה ^ ?זה נגזר ממין הכבד ע״מ! 5די*
לגושים  /ופה לא נשלם הדגש כמשפט השמות ! גס • נחים ובכנויו
*ף?זי ובקטץ זע ’9ם כולם נגזריס ממ ין המש פ״ מ ץביר פ כור*

טרעסטן
לכןדעתי בזה שלא נמצא רק בפיעל והונח על (
בערוהיגן  /בפרידיגן  /מוהע איינשפרעכן  /איינס
אב אדר צו רעדן ) * ודומיהם נאשריתבאר  /נמונ’ נ־ הם אותם
 /תפעולים
וידבר על לבס(בראשית כ׳כיא) פרושו ( נרוהיגן )
השתמשו בנפעל ולא בפועל (*) לפי התדמות הנפעל מה
להתפעל כאשר זכרו רוב המדקדקים  /והחרטה והנחמה ג״כ
מתדמיס בדבר מה להתפעל ; ני מצד אחד המה מקבלים הפעולה
* והוא רעיון השני ומצד אחד המה פועלים כי הרחיקו מעל גבולם
הרעיון כראשון אשר זממו לעשות • וההפרש בין נפעל להתפעל
מפעל לא מצינו שורש נחס אם לא נתחדש
בזה השורש הוא /
עקה דבר מה אשר לפניס לא היה  /וע״י דבר ההוא נשתנה
הרעיון כמן ני-^ .ם ה׳ על כי זנו׳(ביאשי׳ל  0על כי נתחדש רעת
בני האדם  { /סם ה׳ על זאת (ע״יס ל ג׳) ע״י תפלת עמוס4
ודומיה׳ • ולולא יראתי לדבר  /כי אין אתי מה בבית לחפוש
ולתור אתר כל המלות אמרתי בכל מקום אשר נמצא מלת נחס
ואחריו מלת על הוא לשון הרעה ( ברייען בדענקן )  /ואינו
לשון נחמה ( ערעסטן )  /ומה שמצינז אותם יראה פרעה ונ.םם
על ונו׳ (♦ tpmליבל״ב) לדעתי יתחרט על המון רב אשר היה עמן
ימי,חייו .ויגבה לבו בהם " ואס הוא לשון גחמה לא ידעתי
לפרשו איך יתנחם  /הלא בגובה לבו אמר ני טוב הוא מהם
כמאמר

( ) +מאי«ן« הני!?3ע״*יז&וי® ימדהעל «נתזה ^ תי והיאגנןלשח5גין פעלv״ c

( כ; )
*מאגמי הנביא מתי מגמת ועיין ברד״יז * וצן ויוכל דחי גי * W
על ונו׳ (שי»־וי״ג) לדעתי שב על אבשלום (*) ובנין התפעל
<12נח על ב׳ דברים  /הא׳ שמראה עצמו כאלו הוא נחש  /ומוה
הבה עשו אחיך סמבחט (ניא&יי ליו "יב) או יורה על ההשתנות
הר 3ייןן3לי גחחדש ד3ר מהכמן ןע {מ3דץ <ס.3דזם (מייי׳ל״בל״י)
וין אדס גיח ^ ם (במדבר לנ• לי) ואולם מציגו כי לא אדס הוא
 fcwcא' »״ולע) בנפעל  /יצלה לפי ת״י  /ואס תימר
) omT07
אתוב מתוכי ובו׳  /ולפ״ז השתנות הרעיון מפני התשובה ויבוא
על נבון מפעל  /או יאמר בעבור זה נאמר שם בהתפעל ויתנחם
ני טעמו שמראה עצמו נאלו הוא נחס ויהיה פי ' הפשוק לפי
עומק העגין ככה  /כי אם נשביל kהשינוי בבלעם נאמר ויכזב
ובשמואל וישקר וההפרש ביניהם הוא כזב נאמר אם זבד טוב
ולא יקימנו  /ושער נאמר אם אין פיו ולנו שווים כדברי רכינו
משה מדעסזיא ו״ל )* *( /וא״נ שניהם לדבר אחד נתכונו בלעם
אמר לא הוא .כוזב ולא הוא משקר דהיינו שידבר ולבו אין עמו
והוא טעם ויתנחם בהתפעל  /ושמת! אמר לא הוא משקר ולא
הוא להנחס דהיינו נוזב שיתחרט ויעשה דבר מה מד מאמרו
מראשון :
אולםמה שכתבת עם ההתחלפות שורש נחס עם נחה יפה
דברת ואני אמא אחריך ואושיע על דבריך ♦ שורש
נוח הנחתו ראשונה ( מהן בערוהיגן ) ודומיהם והנה הוסיפו
לפני פ״א הפעל מ״ס והשאילו לשמש בו מנח ( איין גשענק ) ינ
גם הוא מתדמה עם נוח  /גס הוסיפו מ״ס לאחר ל׳ הפעלוהשאילו
לשמש נו ( טרעסטן ) גחם ני גס הוא מסתעף ממנו * עול
הושיפו ה*א עליו ונעשה נחה וגס הוא נחצב ממקור נוח  /ינ
מצינולפעל (פיהרן ) ג ' שרשים נהג ׳ נהל 1׳ נחה ׳ השורש נהג
הונח לדעתי על חוקת בנידות ומהירות הנהגה נמו ני בשגעון
מלכי׳ ל נ"«) אותי נחג ( אינה נ׳) להוראת יתרון הצרה שהלך
.עיזג (
מהר בחושך ! שורש נהל נאמר אס הוצרך מהכרח ללנת לאט נמו

עלות

ויתיח נזה קזשית היל״בג וי־" ר ,פה מחר שכתב וי תאכל על כנו כל הימים י1״ 6
(*)
) עיין הביאור גע׳ חיי שרה כפהוק ועתה אם ישגה עושים ונו׳ וגס גע׳ נלד,
(* *
על עשוק ובן אדה ויתגתס ♦

( כד )
עלות ינה ^(ישעי׳וו׳י״א)  .#הנהלה(בראשי׳ל״י -־״ד) אבל נחה ההולך
מענו מענו מרצונו כמנוחה והשקע נמו ולא נחם
אלהיס(שימין
ע״י ט״ס כי אס נחס לרך אר׳ן פלשתים היו
הולכים
כלי
מרוצה
ומחת ני קרוב הדרך לארץ כנען :
ואחרי
שהוראה
משותפת
ליזם וכולם מסתעפים ממחצב אחד נש 12גזרת נחס מגזרת נחה4
ונאמר על חרטה שהלך מרעיון זה לרעיון אחר  /גס השאילו
ללשון רחמנות ( ערכארמן  /מיטליידן ) כמושתרגס יב״ע על ישוב
מחם ( Wב׳יין) וירחם עלוהי  /יחד נכמרו נחומי (הושע י״ב ח׳}
אתגוללו רחמי  /כי המרחם מבקש למצוא מנוח לנפש נענה * וכנה
לפ״ד נגזרים רוב המלות בשפת בני עבר בהוספת או בגרעון אות
אחת לפניו או לאחריו  /ולולא קצרה היריעה  /אציגה עוד כהנה
לעדה להראותך כי כניס דברי * ואפשר שעל ני בחלוך אותיות
אחה״ע נחס מתת ^ס בנעם  /וגס הוראה משותפת להם במה
שהנחמה תנעם לנפש  ( /אנגנעהס  /ליב  /ענטציקקנד ) /
תרגם המתרגם ( ענטציקקנדי דאנקלידר )
י וגס בעיני יפלא
הבלעת וי״ו של ונחמתא  /אשר לדבריך יבוא על מקומו על נכון:
גס לא אכחד מאחי דעתי בההפרש בין ברנתא זנו׳  /ברכתא1
תודה ותפלה לאל חי במו תפלת דוד  /ויברך חד(ד״הי
א׳ כ״ט י׳) והיה כלול בו תודה ותפלה  /ונגזר מן ברך ני
המברכים כורעים על ברכיהם באימה וביראה ( /איין פייערלינס
ליד )  /שירתא הוא הלל ותודה מזמרים בתופים ובמחולת
בשטחה ובטוב לבב ( דאצק אונד לאב לידר ) /
תושבתתא4
שבק לבד ( לאב לידר )  /נאמתא הוא מושאל מן רחום כמו שכתבתי
והוא תפלה במרת גפם ולפני ה׳ ישפוך שיחו ( אנדאכטס*
ערבויאונגס גגעהט ) ועל בולם מתנשא האל כי דומיה תהלתוI
ועתה אחי  .ידידי ! הנה אנכי שולח לך בזה את ילידי רעיוני
אשר הולידו והצמיחו  /אס המה בניס לא אמון&ב
הרחיקם מעל גבולך הוציאם ותשרפו  /ואס מצאו חן בעיניך
תהי כא ידך /לעזרם וענותך חרבם * ואס לבבך שלם עמי ועודך
מחזיק בבריתי הודיעני דעתך * ראה פי המדבר אליך הלא הוא.
אהרן אחיך ־•
אהרן בן הרמי הרופא מ׳ מאלך זצ׳יל מהאלי•

( בד) .

•4
 5רלין יוס ל

׳־׳

עבת י׳קמ-״ז לכ* ק *-

שמן שוב שס אהרן עולה ונודף על פי מלותיו /
אלה לו אנוכי גופן את בריפי שלום ז

לאיש אשר

דונה אהבתך תרמי! לא מעלואי ♦ על כן ששתי על ני
נפלאה אהבתך לי  /אבל גס זאת אמרה לי נפשי /
מי יתן והי ' זה עמדי אשר אתה רואה בי בעיני האתוה  /אשר
היא על נל פשעים תכסה ♦
ועתה לנה נא ונוכחה עוד על הוראת שורש גהה על פי
תשובתך הנעימה! נס למצוא מענה על שאלותיך /
גם להגיד לך הרפיונות החדשות אשר העלתה על לני  /עקב
העירתני לחקור ולחפוש עוד בעדני הכתובים "
(א) שאלתך הראשונה < :י נמצא לאין מספר שורש נחס
״ ובכולם ' הוא בנפעל או בפעל ומעשי׳ בהתפעל ומדוע לא
יי נשאו את שס אביו על שפתם ? “ אמנם אחי ! הלא אמרתי
השעם ביסוד ד ' שהקדמתי  :י  ,ני לא היה מקום וזמן
לכותבי ספרי הקודם לשמש נו י 44ואולם אפשר שאד
בעצמי הסיבותי לך השעות הזה  /כי שגיתי במלין
באמרי  :יי הסרהאדס מדבר מה יהיליך אותו לדבר אתר “ t
אשר אם כן יהי ' ענינו דומה לעד{ הסתה ממש  /ובוודאי שדבר
הכתוב בזה במקומות הרנה ♦ אבל באמת אינו כן  /כי אין
הוראתו שוה להוראת תיבת ( פרפיהרן ) בל״א  /המורה נס
על ההסרה מדבר מה גס על ההבאה לדבר אחר  /אך נס היא
הורה כתיבת ( אנפיהרן ) בל״א על ההסרה לבי ( /א) ובזהיבדל
ענינה מעדן הסתה והשאה שהוא לעשות בך וכך  /כמו הנחש
השיאני ואובל  /כי יסיתך אחיך לאמור נלכה ונעבדה וגו׳ /
וענין נהם הוא פתוי לבלתי עשות כך וכך * ואס יה ' הכתוב
מזהיר במדיח ממצות עשה  /אולי שה י /אומר ינ מחום אחין
אותך
(א )

אס גצטדק יכ באחר שזה

טעם הזפהת החיה .לעקרהשורש« ג<הי תן ?

( כו־ )
אותך לאמור לא תכבד את אניך וכדומה לו י ואין להקשות
מטעם להדיחך מעל ה׳ אלהיך  /פי אס נחר שס כעדן דחף
יהיה זה לפי שהוא פעולה חזקיה מפעולת ההולכה  /וכיו פר
שדבר שם .על ענירה חמורה שהכלל תלוי כה  . /ולא מצום
פרעיק *

ב( ) שאלתךהשניה« 4לדבריך שהונח בכין הכבדלנחם,
< י אבלים הלא גס בנפעל נמצא הוראה הואת כמו וינחם'
« יצחק ?  44יש שתי תשובות כדבר " חדא הכי לדברי,
בלבד הונח בנין הכבד על נחוס אבליס ? הלא גס לי נס לך כבר'
היתה כזאת טרס הואלתי לדבר בזה הענין • ועוד איך תקשה
מהוראה פועלית על הוראה פעזלית אשר לא יסתרו זה את זה
כלל י ואס היתה דעתך לאמור שמן הראוי לסמן הוראה הפעולית
הזאת במין פועל היותו תולדת הכבל  /לא בנפעל שהוא׳
האף שכבר ראית
תולדת ההל ? גס האי לאו כדדי תליא /
טעס לו אשר נס לי יאות אם שאינו נראה לי כמו שנאמר עוד
להלן  /לולי תאמר שלפי הטעס אשר נתתי בפיעל יוכרח!
בעלי הלשון יותר לשמש אצל הוראה תולדית בפועל  /אך באמת
נהפוך הוא כאשר אבאר לך עתה ♦ הנה אמרו שהנפעל תולדת
הקל והפועל הוא תולדת הכבד  /ובכל זה נמצא איזה שרשים
שההוראה הפועלית שלהס קלה והפעולית כבדה  /ולהפך תהיה
באיזה מהש ההוראה הפועלית כנדה והפעולית קלה • י דמיון
א׳  /וןבק$י עליכם מיס (יחזקאל ל״ס  /מי נדס לא זכק עליו
(בחלבי יי« • 0דמיון ג׳  ,ןל 5ה ם כל אבלים (ישע״ ה״א)  /מאנה
ר^ ם ם נפש* (תיילי׳ ע" ׳)  /ואס נתבונן על זה נראה שהוטבע
ביסודות ההגיון " כי מן הידוע שהוראת הכבד היא פעולה
נכפלת בכק או חוקה במדרגה מפעולת הקל י דש לפעמים
שכמו שהתחזק הפעילה אצל הפועל כן תתחזק הפעולה ( ר״ל
קבלת הפעולה ) אצל הפעול  /ואז יסומן בנפעל תולדת הקל
ובפועל תולדת הכבד 5אמנס לפעמים תהיה הפעולה חלושה
או במדרגה ראשונה כבחינת הפועל וחזקה בבחינת הפעול /
ולפעמים להיפך תהיה חזקה בבחינת הפועל וחלושה בבחינת
הפעול י דמיון א׳ פעולת הזריקה שהבאנו  /שהיא קלה בבחינת
הפועל

r
ז־

בז )

הפועל ואינו צריך יגיעה רכה לזרוק מים באצבע  /אולם -בבח׳ינת׳
המיס מקבל הפעולה תתחזק על ידה מהירת ביאתו לדברההרק
אליו על ידי דלוג וקפוץ  /כאשר גס תורה על זה התיכה
האשכנזית ( שפרענגן  /שפרינגן מאכן ) * דמיון ב ' פעולת הנחמה
שהבאנו  /שהיא כנדה נכחינת הפועל וצריך להג הרכה להסיר׳
אנינות האבל מעל לכן  /אכן ככל זה לא תהיה ההסרה ההיא
בעצמה אצל האיש הניחם כי אס במדרגה ראשונה  /ואדרבה כל
עוד שצריך בהכרח יגיעה רבה לפעול בדבר מה  /זה לראיה
סיזכלת הפעולה באותו הדבר לא תהיה כי אס חלושה  /ולפי׳*
מאותו הטעם עצמו שהוצרך דוקא בנין הכבד לנחום אבלים
הפעולית יוהבן על זה :
יצעדה ג״כ הנפעל בההוראה
שאלתך השלישית  " :גס לפי בחינה הטבעית לא יתכן
(0
 , ,להשתמש בקל אחרי שהוא פעל יוצא לשלישי בבחינת
״ הרעיון י “ שגגה היא היוצאת מלפני ידידי ! כי אין
«רעיון מקבל הפעולה כלל  /כי אס מתיחס עם הפעולה ביחס
הגבול שממנו  /הסר את האדם מן הרעיון * כמו ולא נחס
אלהיס דרך ארץ פלשתים שמתיחס הדרך אל פעולת ההנהגה
ב־חס הגדול שבו *
(ד ) שאלתך הרביעית « :ר לא ידעתי מה הלחץ אשר השיאך
יי לתת שס ושארית לקל אחרי שהשס נחמה נגזר ממין
ייהנכד וגו׳ ? “ אך> שגס זה מתורץ כבר במה שקדס /
הנה אגב דאתי לידי לא אחדל מלהעיר אותך עוד להתבונן על
מה ״ ידוע תדע ני דבר יחידי אינו צריך לסימן כלל  /אך
אס יש דבר הדומה לו אזי יסומן השני נדי להבדיל ולהכיר איש
מאחיו ״ גס את זה ידעת  /כי אנחנו לא נסמן את הראשון
והקודם כאחד ממיני הקדימה  /כי אס נסמן תמיד המאוחד
והשני לו • לכן אמרתי אס נמצא פעולה מה שיסדו מניחי הלשון
בברן הכבד אזי היתה נונתס תמיד על הפעולה השני׳  /דהיינו
או במדרגה או לענין עומד ויוצא * כי לו היתה כונתם על
הפעולה הראשונה  /למה לא נשמש בקל שהוא השורש גרידא
בלי סימן הדגש ? ואס אמר יאמר איש שכונו על פעולה חזקה /
שאי אפשר לאדם לפעול בלי כח רב  /בודאי שאין הדין עמו *

ינ

( כה )
גי הנה נאמר פעולות ^  Hשניהם נהל  /אף שהאחת היא
קלה והשני׳ חמורה מאוד י נס מה לנו להעיר כאמירת פעולות
טונות התוהות הן הרפות  /כהיות שבאמת לכל פעולה ופעולה
יצטרך נח מה אס מעט ואם הרבה  /ובל עוד שלא נבין אליה
הנוחות הנצרנין לה לא תהי ' פעולה כלל  /אכן אס נתוסף
גת על איזה פעולה שהי׳ אפשר להתפעל בלעדו יק לא באותו
המדרגה  /אזי נעיר עליז במין הכבד  /במו
שהוא כליון

נטוי ויותר מן ג& כל ♦ ודון *

*

.

י׳

(ה) ומה שאמרת טעם הנפעל נעבור
וכמוהו החרטה והנחמה אשר מצד אחד המה מהגלים
הפעולה והוא הרעיון השני ומצד אחד המה פועלים כי הרחיהו
הרעיון הראשון  /הנה זה לא נראה לי מג׳ טעמים (א) שלדעתי
אין הוראת שורש נחם על הכלת הרעיון הב׳ פי אס על ההסרה
מן הראשון לבד ✓ כמו שהעירותי מר ע׳׳ז לעיל  /וכן (ב) לא
יהיה טעמו הרחקת הרעיון מעל האדם  /כי אס להיפך הסית
האדם מן הרעיון  /ואס נעשה זה ע״י דגר אחר מחוץ לאדם
הניתס -הנה אז יהיה האדם ההוא הנפעל  /ואס נתהוההשנוי
בו בעצמו אד יהיה המתפעל  /במו שנדרת אתה ההפרש ניניהםt
ני הגדר ההוא נכון מאוד נעיגי  /אך נהיות שלפי תולדות
העולם הנברא אי אפשר לשנוי כלי סכה הגורמת  /לזה היה לך
לשמש בלשון אתר  /ותחת מאמרי י ,אם נתחדש דבר מה/ובלי
« גתחדש דבר מה ״  /היה מן הראוי לאמור  /אס גתחדש
דבר מה חוצה לו  /ואם נתחדש נו ננפשו באחת מכוחותיה *

התדמותולהתפעל

ו( ) הכלל שהנחת על שורש גחס ואחריו מלת על שהוא תמיד
לשון חרטה  /גס הוא נראה לי נכון * אולם לפי מה
שאמרת טעם הכתוב ותכל נפש לוד לצאת אל אנשלוס כי נחס
אבשלום על אמנון  /כלומר התחרט על מה שעשה ונעבור
החרטה הזאת נתפייס לו אביו  /היה מן הראוי להכתב ני הנליהו
החת ניבלת * לגן דעתי בזה ני נחם דוד ונתרנמנו בל״א ( ער
איזט אנדיס ויכנס מארק )  /כלומר שבראשונה חשב שחמס
גדול נעשתה לו מאבשלום ורצה לקנא אח קנאתו ✓ אבל כעת
ההיא ניחם מהדעה הזאת ותשב ינ השיב אמנון עצמו אסמיתתג
במה

 ( .כפז )
גמה שכוונה עשה נבלה את 3ת מלך אחותו והסית .עא נקמת
אבשלום נגדו י ואס כן לא לבד שיתכן אלא גס יתורץ ההתאבלות
כל הימים נגד מה שעשה בבנו הקטן החולה  /כי נזה יתוסף
הצער על כי סר  .בנו מדרך הישר ולא ׳ישוב אליה עוד י ונמו
כן נתרגם גס על פי באורך אותם יראה פרעה ונחם ( ער ווירל
אנדרס ויכנס ווערדן ) •
(ז) נמצא עוד נתזנ<\י»ק*ל י״ל) ונחמתםדע .1הרעה  /ופרשו
שס המפרשים לשון נחמה " אבל אנחנו נתרגמו ג״כ
(איהר ווערדט אנדרס וינכש ווערק )  /ני כן תעיד על זה
הפרשה כלה  /אשר אס נעיין בה נראה שמצדיק ה ' את עצמו
נגד אותן האומרים ני בחנם הביא רעה על ירושלים או שיאספו
שס כצדיק כרשע בלי משפט ✓ ובעבור זה אמר אס הבאתי רק
פורעניות אחת על ארץ מה הנה יענשו בה הרשעים לכד כמו
שהצדיקים לבדם ינצלו  /אף ני ארבעת שפטי הרעים וגו׳ כלומר
־מכ׳׳ש אס אספתי כל הפורעניות יחד ושלחתי אותם על ירושלים
העיר אשר בחרתי בה  /להכרית ממנה נל אדס ובהמה בלי שריד
ופליט  /בודאי שלא יהיה זה בחנם ני אס על החמס אשר נעשתה
בה ♦ אולס נדי לאמת זאת  /הנה נותרה בה פליטה וגו׳
וראיתם את דרכם ואת &ילותס ונסססם על הרעה (מבפין
הראשונה i
נפעל ) כלומר  .תהיו מוסרי׳ ע״י דרכם מדעתכם
)הוסיף לבאר בכתוב הסמוך ולאמר ו^מ י אתכם (מבטן פיעל)
כלומר שהם בעצמם יסירו אתנס מדעתכם הראשונה  /ני תראו
את דרכם ואת' עלילותס וידעתם ני לא חנם עשיתי את כלאשר
עשיתי בה * ועל טעם הכבד נראה לי רצונו בו  /שע״י שיוסיפו
לעשות הרע אף אחר קבלת העונש היא גלותם  /יראה כאלו
יתאמצו להסיר אתכם מדעתכם אשר היו טובים בעיניכם "

 ( ,ח) בדרך  .זה אבאר  .גם כתוב הנה עשו אחיך מתנחם ךל
להרגך  ' .לפי שמן הטבע יאהב וירחם איש את אחיו אשד
יי י
מרחם אחד יצאו שניהם  /אמר הכתוב הנה עשו אף שהוא אחיך
יתאמץ נגד הטבע להסיר עצמו מדרכי החנינה והחמלהשלבו
מרגיש לך כלומרבשבילך  /להרגך שעורו למען יוכל הרגך ♦
 (,ט) ודוק עוד על מין

ההתפעלשישלו

תמיד סימן הנגד *
אשר

(

ל

)

אשר לפי דעתי יקיה עעמו אחרי שצריך על הרוב התאמצות
יתירה (או נגד העכע אס מא דגר מלאכתי פיויש וא נגד האמת
אם יהי׳ מר מדותימאראליש ) לפעול אס יהיו העפילה והפעולה
’שניהם כגוף אחד  /מאשר צריך ממנה אס יהיו בשני גופים
גנדליס יויש לעיין על זה *
(י )

מה שנתכת

מעקר השורש נוח

והאחרים

המסתעפים

ממנו  /גס אני אבוא עוד שנית אחריך להוסיף על דבריך
ולהלות להם (א) שס נחל בהנחתו הראשונה על ככרת ארן
ההולך נין שתי הריס ויורד עמהס ממעלה למעה (א)
' {איין האהל וועג )  /ונקרא כן לפי ששעתו השפוע מוליך ומוריד
כלדכר ז המוגח עליו ממעלה למעה (ב) " והושאל את״ג על כל
נכרות ארצות ההולכות שסוע כאותן הסמוכות ליס או לנהר
גזול  /דומה למה שקורץ בל״א (איין ! גרונד )
יוהושאל ג״כ
יעל פלג מיס ( איין כאך ) להיות כהכרח המקום אשר הוא הולך
מליו כצורת נחל נמוך ושפוע כין שתי מקומות גגוהית אשר
המה יגגלו את המיס היורד כניהס גנחת (ג) • (־) שס נחלה
 :שהיא אחזת האדם אשר ינוח כה השקע ובעח  /והיורדת תמיד
מאב לכנו  /וראי׳ לדכר שיש כה מעין הוראת מנוחה נמצא ככפל
מנין ני לא נאתס עד עקה אל המ  #חה ואל הנחלה ;זכריה •־ נ) יי
כ( ) שורש נחת נדכתיב

הורדה ( זענקן /

ותנחת עלי ידך (תהליסל״יס שענינו לשון

וינקן מאכן ) *

(יא ) נס אלי נראה עעס נהג על ההולכה בכת  /וזה לא
,
ימנע עוד מהיות ההנהגה לעוכק הנהוגים  /ני י£
שיתאמץ המנהג גתו להעכירס על הסכנה ולכבוש כל מכשול
ומוקש אשר יקרה להס כדרך  /ומזה העעס הוא ינהגנו עלמות
(תהל® חינ> * ועעס נחל להפך סא תהיה טנת המוליך להרחיק
אתנמגץ מכל דגרמכשול .מיראתהנזק ♦ אבל עעס נחחהנא
ההולכה
א( ) וכזה
שעמה ינדל הןהנקמה (איין מהאל) הגולכת נ״ג נין הריסונקעי® א< |
הולד חיסור ;
(כ) וגם נזה אקשר לוחי סטעס הלחיל מיחס הנבולשאליו נחה איל •
י(נ) ו זה רכדלל מן הס נהר (אייץ
שמראם) ההולך סהרוכאלו<! פל חןהא
j

נכוה,

ועל הח״ן יתכן לומרההיא‘<' ,ו" ןה< עעל »יזת ת! מ{ י  $מי<ל

החקו* אשר הוא15לו «ליו *.

( לא )
ההולכה כהשקע ובעתבלי התאמצות וגלי פחד " והרב בעה״מח
יריעות שלמה הרחיב לדבר נהם והלך כנאורה לפי שעתו "
(יב) עוד ראיתי ראי  ,לדבריך שעקר הוראת נחם על המנוחה
כנפש  /מענגה ההפוך שננו׳ההצטערות כשם תנודה /
שהוא מעין נע ונד  /נדפתיב למד לו ולנחמו(אי* ל) * ומן
הידוע שאף בזה ינחם האבל נשיצעערו רעיו עמו על שברו
ומראיה לו כמרחמים אותו בשעת צרתו  /אשר מעעם זה כנו
פעולת הנחוס בלשון רומי ( קאנדאלערע • נייא ליידבצייגן ) •
ולכך הדין עמך באמרך שהשאילו ג״נ שורש נהם ללשון דהמה ♦
ועל כלם אביא ראיה מכפל ענין ולא אהוס ולא אנחם(יחזק!
זל־־ד) ,
ונתרגמנו ( גריהרע ווערדן  /מיעלייד פיהלן  /בדוירן t
ערבארמן )  /וכן נתרגם יחד נכמרו נהומי ( אלל מיין מיעלייד
ווירד רעגי ) י ובעעם זה אבאר ני ינחם ה ' מנאיזתס (ש-יפעיס
*׳)  /וכן לא ישקר ולא ינחם ע״י התחננך  /כי לא אדם הוא
להנהם (דאש ער קענעי גריהרע ווערדן ) • ונפי היוצא לנו
מוה נתרגם מלת ונחמתא (ריהרונג ) ומעעס שהכאתי ככתבי
הראשון " (ואולי■יתכן גס .לומר פירוש וינהם יצחק אחרי
אמו  /שהיה מרגיש בלבו הרגשת אותה האהבה אשר בה ימשך
אחריה כהמשכו  £תרי אמו 0ויתוקן בזה מלת אחרי שהוקשה
לדעת כל המפרשים ) "
(יג) לעעמך שהנחת על מלת ויברך יהיה המכרך פורע #
הנה וה נטן כשיהיה המבורך גלול מהמברך אותו  /אולס
באמת הונה פעל זה גם על ברכת אב לבנו וכדומה לו  /ואז
יהיה כהכרח המבורך כורע לא המברך  " .אמנם נשפר זמירות
ישראל ( שיי לא) נתתי העעס מפי הר׳׳מבמ״ן ז״ל מענין נתינת
ברך ר*ל חזוק ויזיוס ( נמו שעעס ויכבד בפיעל הוא נתעך־נ
כבוד )  /אס■ באדם■ או ע״י הוספת קנץ מה/ומזה הח נא את
ברכתי (מיין גשענק )  /או ע״י דכריסכעלמא מוחן שלום לחכיר1
_ ( גריסן ) ונכרכת הגדול לקען ( זעמן ) ! ואס אצל השם יתעלה
; נדרך השלה על הכרת קיומו מפאת שלימותו (לאכן  /פרייזן ) ♦
הנה יכרנך

לאהנקן ״

׳ה

גרנק

ישרים

נאןק רען החפץ ככריחך וצמא
מא^ נריל ♦

(

לב)
מכתם * )

־מוי שכם משמן ©יב
ויום המות מיובש הולדו

בבירת
שמחו ׳
אהה T * T
־T
רדתך TT
ערת ׳| T :
;בכו  #ת מותך שמח
הישר1
אל

נאוה לכסיל כבור

הן בל מבבך בסילים עלי הון ר־השו /
יתבוששו •
זהב :ולא
לעגל
T
*;
כורעיכם  iי• TT V
' i
י

-

 b'jקבר אשת חיר־*
שב הפ העובר ׳ הואל עמוד ההלך ו
וד־זטן* דמע  ,עילי דהקבר ־ . ,־
«־ת ותדע  ,גוירת מי פות שוכנות«.
^ ־הוסיף בני« הכפייל קרוא שבר■:י
גבירה וודפרת צרק> ופועלת יושר1
שבה שכעת ימים  Snכס המלך3
אחרי אשר כל ימי הלדי־ז היתה
מחסה לכל עובר ומשענות להלך *

ע־־־פ

מנתם «למנת '-׳יתינוס שתמסנליפאתריצא■ הוא מה שקראו הממירים
*־ )
איכרשריפט) וכונו בזה .על שיר או מפל קען
היונים עפי״נראה (
v
ערוך ב־־כרים אחדים על עדן רב  ,וקראוהו המשוררים האשכנזים זין זנדיכט *
*לז*ת נחרנו גפם הזה להורות בו ,pipהשיר העיון ;מעטי היואמריס וגת(?®
דבריהסאפשיס
גונה רנה ,גאלה א שר לפדנ• 1

( מ )

חנוך

נערים*

(  bsדבד הכרח הינוך הבניכם כראוי

פרק חמישי
מדבי נד4ןןןח סהגחגת הנריאוו!
יכ

מידך
־Iv T

T

הסיבש
הקריבם
להשיב ׳ Vינפעז5
־•| T
• T :

דמקו־ר החייכם ? נמך השכנת /
משמיך ;צ>ת,י "
פלכי מי׳צן בירת אד־־‘לדדור־י* רפ:/ &4
-tגלורית
עליור־ת
אתך
פרננת ;
־ •
• ▼ |
־T .
אתי ;כש
®ל־י

^ יון תקנת

אומדת לף--

מבואר

הוא כעיני כל

נעלשכל

 /שהנהגת

כריאותהגוף

והנהגת המידות  /יחד תלויס מנחירת האדם
ורגילותו מנעוריו  /חוץ מי שגופו רע מתחילת נרייתו " ומי
שמנהיג ומרגיל את כניו הקטנים על צי המשפט  /וישתמר
אותם מהרינוך והפינות  /וישגיח כדאגה רכה שיהיה גופםשלם
וחזק ועומד נאיתנו  /נפי אשר יחננם וירגילס מנעוריהם /
כן יהיו כעת כואס כימים  /אס נעלי כח ורב אורם  /או נעלי
מדוה ועמוסי תחלואים •

גם הנשר הגדולהרמנ*ם

ז״ל שפתיו יזורו

דעת /
כפרקיו

להלכות דעות  /זהלשונו  /יי הואיל והיות הגוף בריא
י־ יי ושלם מדרכי השס הוא  /שהרי יא אפשר שיכין או ידע
ג
א3 1
לנר

(
%%

לבר

לדX

מידעת הנורא  /והוא חולה /

לפיכך צר$ך להרתיה

«« אדם עצמו מדכריס המאנדין את הגוף  /ולהנהיג עצמו
« נדברים המגרין והמחלימים  * “ -אולם תיקון הגוף
דהיינו ענעי מחייתו ושמירה מהפעליות הגונריס ולהנהיגו
כהנהגת הכריאות  /הוא קודם כזמן ונענע לתיקון הנפש ל ני
האדם אי אפשר לו שיצייר מושכלות ואפילו ילמדהו אליו  /וכל
שכן שיתעורר לו מעצמו  /כעוד שהוא מלא כעס ומכאוניס /
כל ראשו לחלי וכל לכו דוי  /אכל כשיהיו כלי הגוף,בריאים
וחזקים כראי מוצק! ויכולים לעשות עסקיהם ותנועתיהס /
אל אשר יהיה הרוח ללכת  /אז תוכל הנפש לעשות מעשיה
ולענוד עכודתה — "
לק ראיתי לחכר דברים על מנין זה על דרך כלל וכדרך קצרה
וביותר יהיו דברי המעעיס לקוחים מדנרי הרמכ״ס /
ומספר הכקורת אשר מחדש יצא לאור מחברי! חכמים אשר לא
מכני עמנו * אמנם פרעי יסודות החינוך  /זאת העצה היעוצה
ממני  /שהאבות הנבונים תחבולות יקנו מספרי חכמים מפורסמים/ -
•וילמדו מתוכם ההנהגה הישרה והעובה  /ויחשב להם לצדקה
להיישיר ולהדריך את צאצאיהם ( מתת אלהים הוא לברי לבב)
על מעגלי צדק ונתינות שלום — ♦  .איפוא בעל הגן אשר
ישתול נעע רב עלי אדמתו  /ולא ישגיח בדאגה רכה  /להשכיעו
ולהשקותו מיס חיים יום כיומו  /עד ני יגדל והיה לעץ רענן/
תחת דליותיו יחסה! ובצלו יתלונן  /ואשר זרע בדמעה ברינה
יקצור פרי עמלו שבעתים — I
* .רוע שמאויר הנושב והסובב אותנו תמיד  /תלויה על פי
הרוב מצב בריאותנו 5אס נשאפה רות טהור ונקי /
נתלונן תחת צל הנליאות ותחת מפי חוזק הגוף נחשה  /ולהיפך
נהיפך * ואס לפי זה האויר הטוב או הרע מתפעל עלינו
הגדולים  /על אחת נמה וכמה שראוי לה 1הר ולשום עין פקיחא
נענין זה על הקטנים ♦
גדול העון מנשוא  /אם מפאת אהבה רבה  .וחכה יתירה
1״ ז . .וחמלה גדולה שיש להורים על הנערים  /יצפונו אותם

י

גקימת

( לה )

ן(
נוחי?
;היג
עצמו
קוןהטף
הנהיגן
פש י ני
יו  /ונל
אוניה /
[.c
בריאיה
יחיהס1
זמעשיה

־ךקצרה
מלס /
אשרלא
ה
היעוצה
סמים
■/
!לצדקה
ירלבב)
נןאשר
שביעו
ןרענן/
:ה
ברינה

׳עלפי
ונאי /
להיפן
!עלינו
פקיחא

הירה
ד)ותס

בקירות הבית  /ויכלאום בירכתי החדר לפנים מהחדר  /מקום
שאין יד האדר שולטת נו  /ויסתמו החלונות ומזוזת הפסח
סגורים יהיו  /גס כל כקב וכל חור
יסתמו בנעורת
הפשתן  /שלא יבוא נו הרות חלילה — י• ועל ידי כן האידים
הרעים
■ והארסייס הנולדים מזיעה ומשארי קטורי הגוף /
יתפשטו ויתקבצו שמה  /ואין להם מקום שיצאו דרך שם  /והס
יתפעלו למאוד על גוף הקטנים  /עד שיחול עליהם חלייס
רעים ונאמנים !
ומלבד התחלואים עוד שארי מידות
עונג  /עצלות  /ושפלות ידים  /הולכים לרגלי
ההרגל הנפסד הזה  /והמה יהרסו את בנין הילד  /ויעשוהו
ללא מועיל  /ולכלי אין חפץ בו —■״ כי הילד הזה יסוב על
משכבו  /ולא ישכים לעמוד מפחד האדר בלילות שהוא
קרv
וכה יהיה משפטו בכל העניניס  /עד שבסופו יתרשל מהתעסי־ן
בחכמות  /ויתעצל מהשתדלות המזונות בעת גדולו *
ואף
על פי שהוא מתאוה אס לקניניס ואס להבונות  /מכל מקום
נכספה נפשו שיטילו לו דרך ארובות בשמים לחם אבירים — ;
גס החכמות כלס ישיג בצי עמל וטורח כשהוא עומד על רגל

רעותנמו  /רכות /

אחד —  5מבלי שינוד וינוע למרחקים  /לעבור ארחות ימים
או ללכת אל בית המדרש  /ולשקוד על מזוזת החכמה  /ובכל
הזמנים אפילו ביום שלג וסגריר  /נמצא הוא חושק בלתי משיג *
ומה עשתה לו זאת ? רק העונג רק החינוך הנפסד אשר הגיע
ול מאבותיו מנעוריו  /על ידי אהבתם האולת וחכת שזא — !
ומה מועיל יהיה בנער רך  /אשר תסמר שערות ראשו מרות
סערה  /ולבו ממקומו יתר ממטר סוחף  /תאחזנו השבץ משמם
ומיס יכהו וירח בלילה — ; יירא לעבור במים ואגמים מפני
גמליהם  /ולבו כדונג נמס מהציג כף רגלו על פני חוצות  /פעם
גשם שוטף  /פעם קולות וברקים י — .עליו נאמר כחומץ
לשיניס  /וכעשן לעיניס  /לא יצליח נ״א לשכב בין משפתיס*
ואחר התנור והכיריס — !
? p hl
הטבע 7ולא ,נטה ימין
:
שמאל  /ני דרכיו דרכי נועם  /וכל נתיבותיו שלום*
ג
ב3 3
הניחו
אין טוב כ״א ללכת בנתיב

/

( דו >
הדחו להילד לפה ולכרכר נחוץ אף בימי החורף  /ישאף רוח
טהור  /הוא מרפא לנפש ושקר לעצם  /ואל תעטפו אותו
{שמלת עור ואדרת שער לחממו יותר מדאי * הלא אנחנו
רואים שהאינריס המגולים תמיד כמו הפנים החוטם  /והידיס /
סובלים קור וחוס  /נשם ושלג עליהם מורנו והמה מתחזקים
ומתקשים ע״י ההרגל התמידי  /ולמה יגרע שאר חלקי הגוף
מהם ? — וחכם ערבי אחד ענה לאיש אשר השתומם עליו /
נאשר היה הולך ערום ויחף נקרה  /זז איככה תוכל גס אתה
״ לסמל הצנה והקרח הנורא ולא תדאג על חוטמך —
וישיג האיש ומה החוטם נכר הורגל מראשית העריסה י' ויאמר
החכם א׳' נ הגע בעצמך  /מה תשתומם עלי  /ני כל גופי
נהפך לנשר חוטם —  Iנס ניוס שלג ונשם או רוח ני יסער /
הניחו להילד לצאת על פני חוץאעט מזעיר  /למען ירגיל עצמו
לסבול תהפוכות הזמנים כלס  /חוס וקור שרג חרס סתו וקי)
ונל התקופות ♦
בחדרימשנבו תפתחו את החלון ננל יום בבוקר  /בקיץ
־
כמו  .בחורף למען יתפזרו האידים הסמיים וקעורי
העפושיס  /סוף כל דבר הרגילו וחננו אוחו שיסבול כל ההשתנות
להקשות גופו כחלמיש  /ולא יהיה פצל ונרדם  /רך וענוג /
נער יפה אדמוני אשר כמו שבלול תמס יהלוך לפני שמש — ינ
אס נער חזק ובריא  /ינון כזית רענן  /ובאחרית איש חיל ורנ
פעלים !
ואם אמרתי שההורים לא יחננו את ילדיהם בדרך מפונק
וריכוך  /להתיש כוחם כנקבה  /לבד בעכין
ובפרט בעודם קטני®
השינה צריכים להפיק נמעט רצונס!
גני שלשה ואילך  /מפד שאין דבר שעוזר לבריאות תכונת
אמנם צריכים ג״נ להזהר נאשר יגדולון
הנוף כמו השינה "
הנערים  /שלא יניחו איחס לישון בעצלתיס עד נכון היום #
כ״א ישגיחו להרגילם שישכימו לעמוד תמיד בבוקר כראוי ובזריזות t
ומי שהרגיל נפשו
וזה מועיל מאוד לשמירת הבריאות "
מנעוריו  /עד שנקל לו ונעשה אליו לטבע שני לעמוד עס נן
החמה  /זה לא ימית חלקי זמנו היקר נהיותו לאיש  /בתנומות

(

לזC

פלי משכב —י • ולמי אוי למי אבוי ? ׳— למאחרים על
פרשותס  /בל יביעו השמיס ני יתאדם מפנה שמש מקדים
יוצא  /מאיר הארץ ומלואה  /ונותן נשמה לעס עליה —־
לא יזכרו תהלת ה'  /ולא ישעו אל עושיהס  /להודות לה׳
<זסמ — י.

>יפאןm :

העעפו
אותו

הלא
אנחע
/
והידיס /
זמתחקים
הלץהנוף
 1עסעליו /
,וגל גםאתה
עמן -י‘
ה ו' ואמו
ני נלנופי
ני יסעו;
ירגילעצמו

דהיו»הריס מבלי הרבות להם כרים וכספות
עליהם וחס להס /

אשרישננו

שעי/׳ כ גורמים הרבה חולשות

לנפשם iגס משגבים להם הרבה טורח וצער כשהם מפונקים
ובעלי עונג  /אם בזמן מהזמנים שצריכים ללכת למרחקים
ויחסר להם העונג והמנוחה ; בי באמת השינה בפני עצמה היא
צרי הסייס ומשיבת נפש לכל נוצר  /אמנם מתוקה שנת האדם
אס ישכב על נרים וכסתות הרכה או על אבן מראשותיו (*) *
ינ נמה אנשים השוכנים על מעות שן עלי תולע! ותדד שנתם
מעיניהם כל הלילה — וכאשר הבל הוא מעשי תעתועים /
אס ימצא איש אשר שתה תמיד בנלי זהב* ולא יאבה לשבור

1סתו ק

rניזיז

צמאו מכלי חרש או מנוזלים קדים כן הדבר הזה ; עובה תנומת
לעפעפי גער בריא < ושנתו תמתק לעיניו אם על הארץ יישן /
או על ערס יצוע  /ומיס קרי  $תשי 3נפש עי פה גם 3נ ליחרש —*

יסוקעורי
השתנות
ן וענוגt
 - ciני
וש חיל ות

גם ירגילו לרחוץ הילדים  /לכל הפחות פעמים בשבוע במים
קרים  /נדי שיהיו חזקים ובריאים  /כי מלבד שראוי ואת
מדרך הנקיות והעהרה  /עוד עוב ומועיל הוא לבריאות הגון* "
מפני שהמפונקיס מליגע אצבע קענה במים קיים /
הנם
מוכשרים לקבל כל מתלה העומדת משנוי האויר או תגבורות
הליחות כאשר הנסיון מעיד על זה יום יום * ומצאתי כתוב
שזקן אחל אשר שמו נודע בשערים (* *)  /היה רגיל לרחון
ראשו ורובו בבל בוקר אף בימי הקרח נמים חיים  /ושבח את
עצמו שהגיע ול התועלת שלא הרגיש מנעוריו שוס חולי העומד
משנוי האדר  /גס על עת בלחו — •

יקי
מפונק
לנדנערן
־ס
קטנים
ות
תכונת
ך
גדולון
:וןהיום1
ריזות/
גילנפשו
יודמסנן
נומות

ואם

יש

ביכולת האב ללמד לילדיו לשחות בנוזלים  /מה עוג
ומה

Mercurins Francifeus de Hellmont.
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( לח )
נעים 1ני לפעמים ינצל נזה מנל פוקה  /וימלט
יומה
וננר הזהירו על זה חז״ל באמרס (קדושין
נפשו מני שחת .
פרק א׳ ) האג חייג נמו ללמדו ונו׳ ויש אומרים אף לשוטובנהר5
להשיטו ננהר מאי טעמא ? חיותיה היא ! ומלנד שהידיעה
הזאת חיים היא לו להצילו לפעמים מהשננה  /עוד יגיע לו
התועלת והעונג שיחזיק ויבריא את גופו yולדעתי רמזו נמלת
חיותיה על דעת שניהם  /לשון חייס ממש ולשון נריאות ־— :
האנילה והמלנושיס ויתר פרטי החינוך אמנם
כהנהגת
נמצאו דעות שונות נפי שיקול דעת החכמים זה
נכה וזה נכה  /ולא עלי הרשות להכריע איזה מהם יכשר ;
•מפני נמו שהודיתי מקדם שאין לי ידיעה פרטית נעצמות חכמת
הרפואה✓ על נן לא אדנר נענין זה כ׳יא כפי אשר יעלה על רוחי
והנכון לדעתי  /וגס זה רק על דרך קצרה  /כדי לצאת ידי
חובתי  /והמשכילים נעם  /ילחמו נלחם אנירי הרועים הילדים
■הרכים לרגל המלאכה  /כשרון המעשה  tוילמדו מחוך  1נריהס
את משפטי החינוך  /וכפרט נאשר ישימו על לבנם לדרוש מעל
.ספרי החינוך היוצאים לאור חדשים לנקריס  /ממחברים בעלי
חכמי לב כמו מהחכם קאמפע ואחוזת מריעיז  /אז ילמדו דעת
צדק משפט ומשרים בעניני הנהגת הנריאות בדרך ארוכה ובבירור
יותר מאומות ומוסכם מהנסיון זמהחכמה  /נמו שמדבר מענין
}ה החכם הנזכר נספרו חלק שלישי ורביעי כתחילת הפרקים / .
כי  :טובים דבריו מפגינים  /ומתקבלים .על הלב  /כנעימת קול
כינור המטיב נגן  /וראוי לכל משכיל החפץ סייס ללכת בעקבותיו /
לשמור מצותיו  /ולנצור פקודיו לעשותם *
בתחייה כשיצא הילד מבטן אמו  /׳יהיה מזונו חלנ בלב$
עד שתי שנים  /לפי שהוא דומה למזג העובר /
והוא המזון שהכין לו הטבע  /ואס יאכילוהו מזון אחר  /או
יביאו עליו חלייס גדולים  /לפי שהנח הטבעי שנו אינו חזק כל
ךכ  .לעכל שוס מאבל ; וצריך שיבחרו לו מנקת בריאה / ,ואברים
שלימים מכל מיד תחלואים הידועים  /ולא תהיה כסילות /
כעסנית  /או דואגת ונצורת לב  /לפי שרוע הלב .הוא סבה
להפסד החלב  /ולכן צריכה להיות בעלת מחת טובות י אמנם
אס

(

קדושין
יס (
 wie :נתר5
הידיעה
נד
צוד יגיעול
מזונמלק

ות : -

חינוךקמנס
החכמיםזג
יכשר
ס
ותחנמת
לה עלחתי
לצאתיד
הילדיס
עיס
זבריהס
לדרושמעל
ומדםנעלי
ילמדודעת
ובבירוי
וכה
דבר
פרקים /
כנעימתקול
גקעת־( /

 sהלבבלבו ןf
העובר ׳I
ג
אחרi 1
מחקנל .
ואבריה8
;,
נעילות !1־
:הוא סנה:

לט )

יכולה להניק נעצמה זהו הטוב והמועיל מתר  /לפי
אס
שחלב האס דומה ממש למזון הילד ני הוא המזון שהיה נזון בו
מרחם ולכן הוא בכובעו ונמזגו ממש  /ובאמת עתידים ;*) האמהות
ליתן את הדין על שעזבו דרכי הנובע ונהפכו לאכזריות  /למסור
שעשועיהם ביד נכריות  /למען תהיה להן הרוחה והתענוג /
ני זאת מבוע הפסד הגוף  /וזה מתור רעת הנפש — "

כתבאריסנוו והתעורר על זה גס כן הרמב״ם בפרקיו
להלכות דעות  /יש אנשים ישימו עת אכילתם שעה
ידועה  /והשכילו עשות  /אלא המשכיל לא יאכל אלא כשירעב
ולא ישתה אלא כשיצמא  /והדבר נאמר עדוליס להזהירלע
מפני שאס
הקטנים ♦ ־־■־ ועוד מנועם אחר ויותר נכון /
»עבור העת לפעמים מבלי לאכול בשעה הקבוע  /אז הילדים
יתמרמרו ויתקצפו  /והמכשלה קרובה להתמיד ההרגל במידות
רעות המצרנות זו לזו  /ובאחריתו יהיה סרבן  /קשי עורף /
תתקפני
נטייתו ורוחו יהיו כחומה פרוצה אין מעצור למו • /
יצרו ולא יוכל למשול עליו • — ני כל שארי כחותיו יהיר
משועבדים תחתיו  /ואין גודר גדר ועומד בפרץ לפניו  /לע
נ-ן יותר טוב שלא לעשות קבע לסעודתם כ״א תמיד יקדימו או
יאחרו נתינת השעודה כדי שיהיו רגילים לאכול בכל זמן שנותנים
להם  /מבלי תרעומות וסרבנות — י אמנם אס נפשם רעבה
למאוד והס מבקשים בנחת לאכול מאומה אף שלא בזמן הסעודה /
אז יפיקו את רצונם לפרוש להם לחם לבד  /ולא שוס מיני
מטעמים ומעדנים כלל כמו עיגות או חלת דבש וכדומה מהדברים
המתוקים לחיך ומרורים לבטן ־־־־ !
תת להילדיס הקטנים כשלא הגיעו

ויהיונזהרים למאוד מבלי
לארבעה שנים ויורד לאכול בשר ולכל הפחות׳ יתנו יק
מעט  /וכן ישגיחו בהשגחה מעולה שלא להאכילם שוס אכילה
גסה ועבה ✓ כי קשה להם הדבר להפסיד תכונת גוית©
גס יזהרו שלא לתת להם פיחת בלתי מבושלים כ4א
מפשס ♦
מעט

€mperi$ aü$tmtint ÜvetnfTeit 4ter$ (k’ü.

אס

< מ )
מעט מזעיר וזה לפרקים ני המה השים לנוף שמגיאיס לידי
ספוח וחולי העורקים עטיפת האצעומנא ושלשול  /אולם
*מנושלים טוניס ומועילים *
גםשתיית הילדים יהיה ע״פ הרוב

מיס(*) ני ימנעו

עפוש הדס מהגידיס שמחזירים המזון הדק ומעדרין אותו
נעורקץ  /ממהרים להוציא הפסולת מהגוף  /נס הס שומרים
הרטינות העיקרית השרשית בגוף  /וימנע התלהבות האצעומנא
ומבשלים המזון  /אולם לפרתיס ינוליס לתת להם מהשכר
המזוג (ליינט ניר ) " נס המשקה הנהונה ורגילה נמדינתינו
לשתות ננוקר אס ( סע) או ממין קטנית ( קאטע) הם מזיקים
לבריאות הגוף מאזד ומניאיס לידי הרנה מנאונים נידוע
לרופאים  ' /וזה מפאת שד אופנים האחד נהיות שהמה משקות
חמים ושד מפאת עצמות ענידהס ומהות חלקיהם אשר מהמל
הורכנו  /יג הנסיזן יורה שמשקה נשע מזיק ליסודי העורקים
זממלישס  /ומשקה קהפע הזיקו יותר נלד מחלקי השמדי שיש
בו ובפרט שיעשוהו קלי  /וניותר הרגה מדויס נלויס עמו /
<מו רתיחת הדס  /חרדת האינרים  /התעוררות ההרגשה
החיונית  /חולשת נח הזונר ונחמה עוד רכות  /מי מנה
מספרם  /לכן ראוי להזהר מלשתותו ולמנוע אותו ננל מה
שאפשר וכפרט שלא להרגיל הנערים כזה נ״א נוזלים קרים ןא
<זלכ ישתו כבוקר  /רטנלו נו את לחס חוקס  /וכימי הקץ
♦אכלו • מפירות הטונים וקלים לענל נמו תפוחים  /וכדומה
מפרי העץ זתמנת האדמה י נם ישניחו שלא לתת להם יין
ונן נ 3משקה חריפא כ״א ע״ד רפואה או לפרקים מעט
«זעיר  /ני גן דעת אפלטון שלא לתת להילדים שום טפת
.יין לטעום עד אשר יגדלון והיו כני י״ח ; ואריסטוטלוס חשב
להחמיר יותר -בהרסיב הזמן עד עשרים  /ובן הדעת החנם
הקדם קאנפוציוס שמזהיר מאוד לשמור הנערים משתיית היין
ושארי משקים חריפים וכן מהמשגל אפילו הדתיי קודם
זמנם
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זמנם הראוי (כוונתו וה על האבות המשיאים לבניהם נשים
בעוד המה בלתי ראיס לכך ולא ידעו להתנהג עמק ועם
העולם כלו נענעי מו" מ זד*א  /ולו חכמו ישכילו מה שאמרו
יוז״ל שכל דנריהס נאמת וצדרן /הלואי שרק יבינום  /והם
עצמם דרשו על פסוק ועתדה נשדה ונו׳ יער׳ש ואלה הננונים
נגד פניהם מסכלים ומעקלים תמיד בדעתם המשובשת והמעות
בכל הענעים את פ־רוש חדל הברור הנושד על עמודי השכל ה*שר
והחכמה הזנה — ( ועוד אדבר על הענין הזר הזה בארוכה אם
יהיה ה׳ עמדי ) ני זאת שורש כל מדה רעה 0ומקור כל נגע
וכל מחלה  /והם ממסידי הגוף והנפש  /הירא אלהים ימלע
נפש בניו  /והחועא ילכד בס ־— I
כמו שהיגיעה והתנועה מועלת קודם האכילה  /כן ההשקג!
והמנוחה מועלת אחריה  /ואחר שינוחו הילדים כשעה
תענה  /אז ילכו דיגעו ירוצו וייעפו  /לשוד את העיכול /
ולכן ירגילו אותם בכל יום לעייל שעה* ידועה בפנות היום
ולהתהלך על פני תוץ בהשקע ונתת רות בץ בימות החמה וכין
בימות הגשמים  /להתנועע הגוף להתעורר העיכול ותאוות
האצעומכא  /לעזור סיבוב הדס ומרוצתו והדחת הליחות המותרות
ע״י הזיעה  /ומלבד כל אלה העעמיס ותועלת הנמצאים בעיול
לא לבד לקענים אלא אפילו לגדולים  /י ' עוד יש תועלת הרבה
בהעיול על פני שדה שיוכל המורה ללמד ולספר לחניכיו מערד
הצמתים  /להכירם מאותות השמים  /ולהודיעם מתכונת
העכע ושארי ידיעות הנקשרות1ה בזה ע׳׳ד העברה וראשי פרקים
שלא יהיה עיולס לבריאות לבד ג״א גם לתועלת ♦
וביותר צריך השגחה פתית ועיון עוב לשמירות בריאות
הקעניס  /שיזהרו מבלי החליש את מוחם היפה
בפלפולים ודרשות שאינם הגונים לשכלם הרך  /וקשים למוחם
כקריעת ים סוף — ואם לא יקכלו יינק אותם מכת מרדות
לפ זה  ( /ואנכי היודע והעד ) זע*כ יבלבלו אתשכלם  /ומתישין
«זס  /זז רעה חולה ומחלת לב למאוד ־־־ ! יכ עמודי הבריאות
ירופפו ! משלג ילבין תואר פניהם  /נם בשרם עליהם יכאב /
לג חלי וגל מדוה ידבק בס מחב הישיבה מההשכמה דע אי&
לילה

( מב )

V

לילה ונמרח קבלת הפלפול הקשה  /דמע להם עוד מזה מחלת
פחד  /דאגה ועצנון הנקראת ( היפאקאנדרי ) או שיהיו נעלי
מחשכה ונרדמי הרעיון  /וכיוצא נזה ־־־־ י ואס לפעמים
נמלטים מזה על דרך מקרה ופלא  /מכל מחום מפסידים
בשנושיס האלה את מוחם ׳ ומאפילים את אור שמחת לננס ,
שלא יהיו מעורכיס עס הכריות להיות דעתם נוחה עליהם ולמות
מחברתם  /יען לא ידעו איך יתנהגו  /מה ידברו ואיך יפצו
בה ואיך יתנועעו יד ורגל וכדומה  /ונמשלו כאדם היושב כקצה
ח׳לק הישוב החמישי או כתכנית שור אוכל עשב  -ואין זה פלא
ני כל זה לא ילמדו  .מרבותיהם אשר גס • המה לא ידעו להתנהג
כראוי כישיבת חכרת אנשים  /ואס רבי לא שנה ר׳ חייא
מנ״לן — ומלכד שהוא איכול הזמן היקר /
עוד לא לעזר
ולא להועיל לבריאות גופס  /ואעתיק הנה את דכרי המקובל
איש האלהיס כעל שני לוחות הכרית דף קצ״ו אשר גס הוא
קרא תגר על המנהג המשותק הזה  /וזה לשונו יי ועדן
« החילוקים יהיו בטלים ומבוטלים  /ומי יתן fשלא היו
״ בעולם  /ואף אס יאמר האומר שהוא מגיד קרוב לפשוטו
*  ,ומגיד הרבה עדנים אמתייס  /מ״מ נשמעורב כו אפילו
״ דנר אחד שאינו אמת  /אוסר כמשהו  /ומי יוכל לשער
״ העון הפלילי להפוך דכרי אלהיס תורת אמת  -והנה
 <,שמעתי דכת קצת מחכמי הדור האומרים  /באס לא יאמר עוד
״ החילוק מה גבר בגוברין ? ־־־ כי אס יקומו הרבה לתפוק
" ישיבה על הדברים האלה  /ראוי לקרוע — להיות ממעט
«< ככבוד שמיס כדי להרבות כבודו ונו ' והנה יש כת משוגעים
" האומרים החילוק מחדד  /האומר כן ראוי לנזיפה ולו־
ועוד כשנעשה מחודד מה עושה
הלא אץ

*

כחדודו 1חדוד*

«  ,אלא שמבלה ימיו בדבר הזה ונו׳ וחבל על דאכדין מה שהוצאתי
" רוב ימי בתילוקים גדולים ונפלאים  /חטאתי עויתי ופשעתי
״ על כן באתי להזהיר הדוחת הבאים ובזה יתהפכו זדונותי
״ לזכיות — זמכ״ש האידנא שזכינו לפירושי הרמכ״ס איןלך■
 »9מדה גדולה הימנו ונו׳ זכו׳
יכנסו הדברים ה^ ה בלבבכם /
ותתעורח להשיב המנהג המשובח ללמד לנערים חבורי הרמכ״ם
על משפעו  /ועי״ג ישיג האמת את מבוקשו  /ועוד אדבר
 4״כ

( מג }
ג״כ בארוכה על אופן מניד הלמוד! זיעדתיז לבית מיוחד
בעזרת הנורא *
עוד אחוה את דעי בעדני הנמוסיות ומדות והוא לשמרם
מן ההתפעליות כי בהתגנרותס יזיהו ג״נ להגוף וממנו
תסתעף הפסד הנפש  /וגס עוד פרעי משפעי ההנהגה אשר
אזכירם והמה לכד ראשי פרקיס כי אין כוונתי אלא לזח
ולהתעורר לתנות המדות שתועלתם גדולה והס תפארת
לעושיהס  /וחכמי לב אשר יש להס בינה יתירה ודעת רחבה /
המה יוסיפו לחבר ספרי מוסר לתת לנער דעת ומזימה •
שמעון בר״ז זיל

נכפנו להעתיקם אל*מנתב»

אלהדברי שמעון האחרונים אשר שם
המאסף ! איש חדו׳ן היה ! ונפשו רחבת לתכנים תוכח •כל דבר
נעים ומסוגל* לטובת רעהו"• חה ! כי אכד  .איש רודף צדק ונאסף אל
עמו בי״ט שמחת תורה העבר ,אחרי אשד חל*ה זה שנה תמימה כחול*י
ראש ר״ל * ספדו עליו כל* משכיל* < איש נלבב הסר מחברתנו ׳ והוא
רחום

יגן

בערו ותהא נפשו צרורה בצרור החיים•« דברי

המאספים *

משלי מוסר
האריה והשועל •
השועל

שמעתי ותרגז בטני  /אהה ארוני המלך •
איש צר ואויב  /חורש רע ורפיל־־יהוד־־יך /
הוציא עליך רבת ; /בלעגי שפה ואין מכלים /
וכה אסר • לל שמעו נא כל הולך על ארבע מלים!
לל

מה

ולארי׳

לנו

בי

נעבדנו

י

לל ואה טובתו על־*יגו  /כי נעטרנו ?’

״ אם מלך הוא  /איה איפה תפארתו !
״ אם אדון הוא  /מי פר למשמעתו ?
ל,

1

ואס

הוא

יארוב

ויחטוף

במסתרים

הל»

( ' מד
]ו¬
יי הלא כמוהו דוב ? וכחד' כיעריבשיי

ואנס הוא נוהגם ושואג בזעמו5
%י גנם כמוהו יגהק פרא לפעמו /
» אשר הוא ממשפחת רם מבני עמי ,
״ כי בן אבי הוא  /אך לא בן אמי •
u

ובמה יורע איפו /

יכ

לו

יאחה

מלוכה ן

 !,את מי הטיב  /ותמי אצר 1כרבה ? »»
׳ .ועתה צוה הסוס פי אויד־ ,משתגע ככה •
נא ארוני בלאו  /תהי נבלתו כסוחה •
למען ייראו ביד* חיתו .יער ׳ וידעו שרון
ער המרות פני מ 4ך  /ולא יזידון •
הארית

סי הוא זה ואתה הוא החוטאi
אשר כמדקרת חרב בוטה ?
השועל

החמור הסכל* ,הרע הזה *
משחת הואר נמאס ונבזה •
הארית

החמור ? על 1-זזה תבער חמתי ? —
מנסת בעין כרי ׳ ממנו אקח נקמתי ? «b
גש הריאה י מה לי ל־יחמור ולקנאתו י
בם אהבתו לאפס *!חוש גם שנאתו • •
גריך ליניא *
3.

מני והחלום
החלי®

־עליך  /עני וכואב ז עליך נכמרו בחומי •
יען ראיתיך נעזב  /ואין מי שואל־ 1בערך /
אף כי המס תזעק ערי רוע מעמדך *
לק יצאתי הל\ ם  /להביאך בחדרי עמי:

שמה

( מה >
תמצא מרגוע < שמדת חשכת ינונךr
עומד,
כר־י מחסורך עלי  /לחות לך כפליסt
החרה גלוי סחבורת אלבישך רקמתיס /
מעדגי מ 4ך חאכידי  /ובנופרת השקיט רעבונך י
סוחרt

>ןף תמלוך בחזיון  ,על־ ,בל־ ,יהי לך
אלפי גבוריס סביב ל־־יך יכרעו /
גויס ממרחק יכבדוך  /חצוס וישמעוf
סג הם מגדנורת יביאן לך /ותאכל־־ ,והשבע ותותר •

נא עמי ׳ מדוע עוד תתמהמה ף
?־־ 4ך
הלא יש לאד־' ידי למלאור־ז בל־* מאויך /
׳ לחמך פשתך צסרך  /יינך שמנו ושקויןt
 Skגא תעמוד tמהר חושד־־י קומה1
העני

lD״  rלי וד־יך  /יכ תכנירני מליס ?
ידעתי יכ מר לי-י  /אך אתה לא תושיעני *
כי מד־ז בצע אס מטובך תעניקגיt
ועוד © עט ואינן tרואיך איו שואלים •
החלום

ק איפר־ז  /מה זה תצעק ותפחד ?
8$שכ
אם קלותי מהושיעך ׳ למדה ההבל ?
כ♦ במוני בן בל־י מחמדי תבל־'
אשר חבקשם  /הכל־ ,חמדה גס יחד •
כרוך ליגדא•׳

בשורת ספרים חדשים
הן יךס היתה השפה העברית חמדת צני תפארת ישרל שרתי
בלשונות מתהלכת בעדן גן אלהיס " וראשון אדם יולי
שמו אותותיה אותות ני הוא היתה ככל נשיאי ישראל אשר קראו
בשמותס עלי אדם רב י חנמות בנתה ביתה וסדריה מלאים
דעת ותכונה  /וגהינלה כלן אזמר נמל  /ועי לא ידע בכל לה
ינ

( סו >
ני יד ה ' עשתה « את החורה אשר שם משה לפני בני 4שראל t
שס קהלה וכל המונה גדלים חקרי לב  /מלבד אשר הש־גה ידה
ותהי חק בישראל לכל הדברים אשר ידבר איש לא רעהו  /ורבות
לשונות עשו חיל והיא עלתה על כלנה להלל מאד  /ותצלח
למלוכה בהתאסף יחד שבעי ישראל  /וכאשר יצא הקצף מלפני
ה׳ ; ועונותינו הטואלה ) להוריד גאון ישראל ולהפיץ צאן מרעיתו /
גם היא בגולה הלכה  /כי עזבו בריתה בני ישראל  /ובניהם
יזציימדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם
ועס («™ י׳ י״ג)  /וכמעט נשכח זכרה לולי ה׳ צבאות הותיר לה
שריד ישא מדברותיו בתורתו ודברי הנביאים פה אחד גלה״ק  /שם
מצאה לה מנות ותשכון כימי קדם קדמתה הנוה והמענגה  /וה'
יעדה לתורה ולתעודה זאת מנוחתה עדי עד ברית לא תופר t
והוא הקים אנשים חכמים ונבוניס לגדור פרצותיה נמסרת סיג
לתורה  /ולבנות חומותיה בכללי הדקדוק ! ובוניה כללו יפיה ליסל
המינים ובאבני ספיר גזרותיה  /והארץ האירה מכבוד ספרי
הדקדוק המתפשטיםבישראל ✓ האוצרים רב טוב הצפון ליראי ה'
ולחושבי שמו  /להשכיל לא דברי התורה ולהבין משל ומליצה דברי
חכמים וחידותס  /ומי הוא זה אשר ערב לא לבו לצשת לא הקודש
בנימה בפנים שהתורה נדרשת בהם בלתי אס נועדו יחד ויכונו
לפניו דרכי הלשון הפוצה אל עומק פשטות הכתובים  /ואין
הקרא יוצא מדי פשוטו ! והוא כסלם מצב ארצה לעלות במסלה
העולה בית אל / ,ני שם נגלו תעלומות המקראות ודרשות
חז״ל הבונים בשמים' מעליותיהס ואגדת© על ארן יסדו 3משפעי:
המליצה וחקי הלשון  /דרכיהם דרכי נועם וכל נתיבותיהם שלום :
והנה קמו דור אחר דור מדקדקים רבים וכן שלמים ושמולא
לכס לישר הדוריס ולכלכל דבריהם במשפט  /וכל אחד
מהם ערך מעיכת וסדר להועיל לתלמידים ללמדם שפר ולשון
עברית  /וכתבן דבריהם לזנרון בספר  /אך המה לא
ישקרו וצדקתם עומדת לעד'! ובאמונתם יחץ אבנים מערמות
העפרי ובנו יסורות הלשון והעמידו דלתותיה  /ופתחו שעריה
יבואו בהם התלמידים המשכילים  /ומשכילי עס יקראו בספריהם
ישביעו בצאצחות נפשם ומילאה הארץ ‘ דעה  /אבל לא ישבע*
ויתענגו מטובם התלמידים רני השנים אשר לא נאו ללכת בדרגי

(

מזC

הלשון  /ונפתחצו קמו עמדו לא עצרו נח ללכת ברחובותיהס
ני ירחיכו את דבריהם ככללים מכללים שונים 7וכל ור אשר
«קרב אליהם היוצא מן הכלל אשר' יסדו בחכמתם כי רנה היא /
נקשו לו טעם ושום שכל ולח יכלו מלו מלהאריך בעדני המקראות
והמשך הפסוקים ובאורי המאמרים הנפלאים והנשגבים מלכות
הנערים  /וכי ימצא איש יודע כן מבין למסור כללי דקדוק
הלשון לילדי בני ישראל בנעוריהם בכית אביהם 1פה אל פה
ידבר בהם  /כי לא ימצא ספר לאמר לתלמידו  /קרא נא זה
הכלל אשר מסרתי לך  /ולפי רוב הימים ישכח מפיו ומלבו ולא
מדע נחו  /וכשוב הכל תכבד עליו העבודה  /כי מגמר בעתיקא
קשה מחדתא  /ויקוץ בתוכחתו וישלך אמת ארצה :
הרת ' אני כלבי למצוא דברי חפץ ולתור בחכמה הזאת דרך
סלולה לכל המשתוקק לבוא בחצרות קדשה  /וימלך
פלי לכי אס כני ענקים אשר כגבה ארזים גבהס לא ראו דמות
אכן ספיר אשר כין רגבי אדמה נתונה  /הלא היא קרובה אל
שפל קומה כמוני היום  /ואולי אמצא מקום משכנה  /ודרשתי
וחקרתי היטב עד שמצאתי את שאהבה נפשי כי קרוב
12י הדבר
לערוך כללי דקדוק הלשון מערכה לקראת מערכה בסדר נאה
ללמוד וללמד ולהתלמד  /ונסיתי את הסדר ההוא פעס אחר
פעם ומסרתיו לתלמידים קטנים ככני שש שנים  /וה* הצליין
את דרכי אשר הדרכתי בו התלמידים הקטנים עס הגדולים /
א 1אמרתי עת ,לעשות לה׳ תנתב זאת לדור אחרון יקומו וילמדו
לבניהם  /ותהי זאת נחמתי בעניי וזה זכרי לדור דור  /וחברת'
ספר אותו קראתי בשם
מסלולודרך הקדש יקראלו ידרכו
נו הנגשיס אל החכמה הזאת  /וכל הולך בו לא ייעף ולא ייגע
ולא יכשל במרוצתו למצוא חפצו  /להבין במקרא ולהשכל בדבר'
גידולי המפרשים 7וזה משפט הספר ( /א ) תחלת דברי ט
להורות דרך לפני המלמד את ילדי בני ישראל  /ושם בארתי
תא סדר לוח הכניגים בדרך ספור רב עם תלמידו הרך בשנים /
כ( ) הראיתי דרך למוד הכללים הכתובים כספר ההוא עד שיהיה
התלמיד בקי בנתות הפעלים והשמות עם כנוייהס לכה משפטיהם /
וימה כמו כן התיבות אשר ישתמש בהן ככל חקות הלשון✓ וידע
להבדיל כין התנועות הגדולות ובין הקעגות  /ויבין בכל שוא
אס

אס הוא נע אוחנ  /ואיה מקום מנוח הנגינה והמתג והמשות
והרפיון וכל כיוצא גהס  ( /ג ) כל האומר שס נתוג הדר הוא
בלשון קלה ומנוארח ויקראו נו הנערים את הכללים הנמסרים
להם  /ולא ישכח וכרס מפיהם ותורתם ינצרו נלננם  ( /ד)
שמרתי סדר המוקדם והמאוחר עד שלא ימצא נו דבר אשר יאמר
עליו כי הוא זה הצריך אל הקדמת ידיעה אשר איננה מבוארת
שם מקודם לכן  ( /ה ) ולחשכיליס ינעם כי סקלתי משלת
דקדוק הלשון ככל אשר .תשיג ידי והצלתי מלות רנות אשר נחשבו
עד הנה בכלל הזרים ויוצאים מן הכללים  /ופתר עניני הספר
ואופני סדורוהלה המה כתובים על שתים עשרה אבנים נהקדמת
אבנים:
השפר ונקראה בשם מרצפת
וי ^ ן כי רבים אשר אתנו המתארס ומכקשיס ספר כזה למען
ילמדו מיהם מנעוריהם יסודות הלשון הענרות גלי
עמל ויגיעה רנה  /ויקרא נשפר נתורת אלהיס מפורש ושום
שכל וינינו כמקרא  /לכן הנני נותן את נריתי שלום לאחינו נית
ישראל! והנני מודיעם כפעם הזאת כי יש את נפשי להניא את
את השפר ההוא לדפוס כאותיות מהודרות ונייר יפה אס אמצא
מקום למכור מן הספרים הנדפסים סן מסרס ככסף מלא כדי
לסמוך את ידי כהוצאות הדפוס  /ומפתה אלכה לי אל הגדולים
החוסים בצל החכמה וצל המעלות  /ואליכס אישום אקרא  /קרא*
נמות השמיעו  /ואיש איש אשר ידכנו לנו עושו ונואו קרנו הנה
שאו ידיכם קדש ובואו על החתום  /וזה השער הקצוב כלאחד מן
הספרים נעדאחד ריינש עאהלר ל״ל א ה׳ ר״ם  /וה״ה הקצינים
שמואר*
כהרי
המפורסמים הגניריס הנכנדיס חכמי'* לב
וזעמוהייס ונהר׳ סאיר פויפרעצי  -ו התנדבו להתעסק כאסיפת
החתומים  /לכן כל אשר נדנה רוחו אותו לקחת מן הספרים
ישלח צרור כספו לפי מספר מפקד הספרים אשר יקח  /ליד
הלל  /או לכ״נ בכל מקום אשר מרס הנ1ו 3מגיע לאחד מאוהביהם י
ואנשי בריתם ! ומאתס יכוקש הספר כצאתו מנית הדפוס  ,ויהי
כן ה׳ עמכם למען תשכילו ככל אשר תעשון  /כו  5מינם למודי
ה׳  ,ורב שלום כאהליכס על יערה עלינו רוח ממרום  /ופדרי
ה׳ ישזנון ונאו ציון נמה  /וה ' יברך את עמו כשלום " דנרי
*מחני ; ה ^ טרג החודש תמוז תקמ״ז לפ״ק *
הקמן חיים קפסייין מברליןi

ה מ א ס*ן
חדש

כסליו

תה מח

:תולדות המינים  ■-הטבעיים
־•
■*'J
כל הנמצאים הנבראים  /על פני הארץ ומתחת לארץ ח3וק
.חכמי מחקרי הטבע • לשלשה סוגים  ' /והס סוג החי
<שוג הצומח  / ,סוג החמס י סוג החי ( עיהרריין ) יכלוללב
,דבר אשר בו רוח חיים  /מרגיש✓_ ויש לו תנועה רצונית /
דפרדו :לשקה מינים י (א )  .מין ההולך על ארבע  /בשרם
מכוסה ? עור ובשערות / .מולידים בניס  /היונקים בשדי אמס /
עד כי יגדלו  /ולכן יקראו חיות מטקות (וי :גטיהרן ) נמו
האריה השור החמור ודומיהם הרבה  /וגם מין האדם כללו בזה
ףמין י■ ואולם ההולכים על■ ארבע; ומולידים בצים  /נכלול במין
הד ' י (ב ) כל אשרשי לו שתי רגלים  ./ותחת שערות
נוצות  /וכנפיס להס לעוף תחת השמים*  /והמה מולידים
גצים  /ומהם יוצאים אפרוחים לעת מועד  /מחום האס הרובצת
על .הבציס  /ויכולנלו מאמותס עד אשר יגדלו  /ונקראו
עופות ( פעגל ) " ( ג ) כל אשר יש לו במקום רגלים , /סנפיר
לשוט כמיס! ועורם מכוסה בקשקשת  /והמה מולידים בציס /
ומשם יוצאים גניהם אשר מיום יצאתם החוצה  /יוכלו לשו»
גמי׳ס  /ולהביא אוכל לנפשם בלי עזרת אמותס  /ויקראו דגים
<פישע ) י (ר) כל אשר הוא חי במיםוביבשה  /ונקראו גשמותס
(אמפיביען ) (א)  /ועל הרוב מולידים בצים  /והס הולכים
על ארנע רגלים! ונהם ישוטו ג״כ במים  /נמו העקרב t
/
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(א) ונרמז חזה המין גר ?תורתינז ! נחיש
<זדמי<1

הרמ״ל

.היטב.
נעחשו דכויקראייא׳י**1

כ

<

)

הצב  /הצפרדע  /ומהם מחוסרי רגלים נמו הנחשים ודומיהם ♦

ורנןfl

:

(ה ) יכלול חיות הענות מחוסרי רגלים ועצמות  /גוויתס  tזשיערור
הצזזאר
רך  /ומראה דמם  /לבן  /מהם מזלידיס בצים  /ומהם מולידים j

בניס  /ואס המה רוחשים על הארץ  /מתכווצים  /ואחר כן

ליטראות
י
פושעים עצמם  /וע׳' י זאת מתנועעים ממקומם  /ונקראו
רמשים (ווירמער ) י (ו ) המין הזה יכלול חיות קענות*  ; 4למרים
מנוסים כעור קשה  /ובבשרם שריעות (איינשניעעע )  /ובראשם י מרס>
שני קרני הרגשה (פיהל הערנר ) ונהם ימששו אנה ואנה /
לדעת אס דבר מה עומד לנגדם  /ועל הרוב יש להם כנפיס
לעוף  /ועיניס הרנה לראות  /והרבה רגלים  /כמו לשממיתשמונה
דגלים  /לסרטן  /עשרה  /ולאחל הנקרא בשס מרכה רגלים
<ב) (פיל * פוס ) יב׳ מאות רגלים  /ונקראושקצים ( אינזעקען ) י
כל המירם האלו  /שונים זה מזה נתנועתס וכמאכלס4
במזגס ובעכעם  /ני המה רוחשים או רצים  /דולגיס
או הילכיס  /זה יעיף בשמים  /וזה 'שוע נמים  /לזה אומץ
 / 3bולזה מירךבלבבי  /מהם עצל ׳ס  /או זריזים  /מהם
'אוכלים בשר  /או ירקות  /עשב השדה  /או פרי  / pDזה
אוהב החום  /וזה הקור  /זה חומד למדברות  /וזה למושבות
העליונה4
גני החלס  /ולכן הנורא כ״ה היודע בחכמתו
עכעס ומהותם  /הנין ויחד לכל אחד מהם  /מקום לשבת
הראוי ונאות למזגו וענעו ♦ עד הנה דברתי מהסוגים ומינים
בכלל  /ועתה אדבר מהם בפרט  /אפס כל אשא את שמות
נולס על שפתי  /רק מהמפורסמים והראויס לחזקקם בלוס
וכרוכיכו * ואתחיל ממין א לספר מאיכות וטבעי

האריה
נזנורתו ומולדתו נחלק אפריקא (  / 0ונמצאים כארבה לרוב
תחת אזור החומי  /גבהו שלשה עד ארבעה רגליס ני) t
ארכו
ג( ) עיין כניאויי לדל י
ג< ) באחת ? חצאיס גס בחלק
זיוזקילכהשזכגי (?פי־יקא *
ד< )  «cחדה ,והיא

חצי

אסיע  tאבל מעעיס פחה ,וגס איגסעצועי«

האח • *

*D1»b

■

־ומלחה
Iלטרוף
ופולפ׳
; סגורלו
 :וגרס1
jונשעיר
נעצומיו
J
דולה
•1
;זממגוי
* שהt

 :האלי׳
;ושאתו
; הארץ
 ,דלקי
לולוה
חילאי
אשמי
ולסילי
;פצמול

|
\
'
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י
י

< נא )
ארצו תשעה * ואורך זננו כשלש אריות  /שערו אדמדם
שקערורת ( רעהטליך בררן ) ארונות ומסולסלת על הראש
שפתו העליונה
הצוואר והחזה  /ראשו עב כראש חתול /
וננל יוס לפחות חמש עשרה
נסדקת  /מאכלו בשר חי /
ליטראות  /ומטעמיו  /בשר גמלים וקופים! ימי חייו מגיעים
לעשרים וחמש שנים  /ואס בגבורות שלשים שנה * עודנו רך
בשניס  /יזל הוא ברגליו מאוד  /לדלג על הארץ הרחין כשש
מדגי'
אמות  /ולכן מעונתו ומגורו בארץ שואה ומשואה!
ומלחה  tאשר גו תרמוש כל חיתו יער ובהמות שדה  /ובצאתו
לטרוף טרף  /ישב במסתרים ויארוב על כל העובר לפעו /
ויפול על השלל נהשבי  /לופת בזרעותיו רומס ברגליו ויקרע
ועצמותיו ישבר
סגור לכו  /או אוחז בערפו רבצפצהו /
כאיל$
ויגרם ״ ואס מרתזק נראה אליו השלל  /אז ידלג
ונשעיר ירקד  /ולא ישוב .אחור מרדוף  /דע ני השיגו ונפל
בעצומיו * אכן אס זקן הוא ובא נימים  /ולא יכול עוד לצוד ־
*יד ולהביא טדף כלפנים  /וילך הלוך ונשוע למקומות בני האדם
ומושבותס  /להרוג במשמניהס מאדם על בהמה  /משור על
שה  /לא ישא לזקן  /ונער לא יחון  /כל הקרב אליו יומת ♦

האריהעשוי לבלי חת  /כי הוא מור עז ועצום מכלחית
השדה על פני האדמה  /לפניו יחרדו כולם (ת) §
ושאתו תבעתם מקטנס ועד גדולס " אין ערוך אליו בכל חית
הארץ ומי ידמה לו וישוה ? מי לפניו יתיצב יכ ירעב ויתהצף ?
דלתי פניו כי יפתח דגל כפל רסנו מי לא יירא ז הן כתתו
קולו ההולך למרחוק כקול רעם בגלגל  /וננהמת הים בזעפו7
היל אחזתם פחד ורעדה י• מי sינלכל מראיתו ? עיניו  .ככדורי
אש מתהפכים בחוריהם כלהט החרב המתהפכת  /י ברקים■
ולפידים יהלוכו וגחליס בערו מהם י שניו חנית וחרב  /בהם
עצמות כאפיקי נחושה יגרם וירקעס כאבק דק על פני האדמה ; י
בלשונו
ב 4ב
ד
גיהלפעי ]-וקיןהאן> [<אש האין ]אשי5יקש•[
( Qiלגדהפיל « סיס היאור [

אליו וישלמו ,גס החזירהקוצי [ שעאכלשוויין ] ימלט גפבו -חמנו ! מגלת
יכולת לגשת אליו ולהרעלו  ».מסשניה נצדיו • < גס איחק ' .המפגיע על
.
האלי נחר״זל<1דנר• מחכו נמקו® אחר אייה • . .

(  -נב )
בלשונו הארוכה מאוד וחדה כתער מלוטש וחרב פיפיות■ /ילחך
הכשר מהעצם  /נלחוך השור את  .ירק האדמה ; בעברתו
תסמר שערות כשרו כתורן על ראש ההר /
ויעופפו אנה
ואנה  /בלי תנועת ראשו ומדתו  /לארבע פאות השמים /
הן יחפוץ זנבו /
ויניעהו כנוע ראש■ שמלת מפני רוח סועה
וסער  /מי•יבש אליו ויחי ? בס לפעמים האדם חל מפניו ♦
כי כחרון אפו לא יחת מפני איש  /ולא ישוב מפני חרב  /לרעש
כידון ישחק  /ושופך בוו על בן קשת /
וגם אס ישונו עליו
בעלי חצים  /הכוהו פצעוהו ויביאו בכליותיו בני אשפתם /
הוא בגבוה אפו לא ישוב אחור ועורף לא יפנה  /עד יפלח חן
כבדו  /ותשתפך עליו נפשו ״ ה | אלה קצות דרכיו  /ה^ היס
עשהו שייראו מלפניו כל חית השדה  /לכן לו הגדולה
והגבורה  /ולויאתה המלונה על כולם " וגס נפשוייודעת;
זאת במאוד  « /כי• גבה לבו בחילו ויעניקהו גאוה  /בהוד■ והדר:
יגמא ארץ ולפדו תדון דאבה י
ו& ולם גס בזדון לבו ונידו החזקה  /נתן ן 1היס אותו לענות
.מפני בני האדם  /ולהכנע תחת כפות רגליהם /
כאשר דבר ה ' (י )'  /ומוראכם וחתכם ' יהיה על כל חית הארץ :׳
כי אס לו יתר עז ואומץ  /יתר״נח וגבורה  /הלא מלא ה׳;
אותם בחכמה ובתבונה לחשוב מחשבת ערומים  /להתפשו
במזימות חשבו  /וללכדו ברשת אשר טמנו לרגליו ✓ נאשר
שאענו גס ראינו מאנשים השחורים והנושים־■״■ כי האנשים öb
גמרי ־ציד ✓ לוס• יום אורבים  /ונפשם בכפם  /למעוני וחורי
אריות  /ולעת צאת הלביאה  / )0׳ ממעונה  /לבקש טרן»
לביתה  : /המה קמו מהאורב  /וימהרו ויגזלו גורי האריות
מעמה  / •-בעודם קטנים וצעירים לימים  /דאספו אותם  /אל■
תוך ביתם  /וילמדום לרעות באחו עם עגל ושור יחדיו ואין)
מ־חריד  /או לעשות מלאכה כאשר סברו כותבי .העתים מהשר׳
אשר היה ברומא ושמו מארקוס אנטאניוס  /אשר רכב על
המרכבה
 ) 1(,פראשית ט׳ נ׳ •
ז( ) לא נמצ dc #נקפה יזאריה בל״הק ,לק
ואלי׳ ומרת נרלעי® המה י

מן לביא

מצאנולציאה < ולביא

*

(( מ )
מארבע אריות

הנמשצת

«מרנביה /
לוכדים אותס

תחת

נערמה  aכי המה

ופעמים

סוסים "

טומנים שחת

חופרים

לנפשו

נור עמוק  /ולמשך הבור פורסים עצים דקים ותנים  /ויאחו
אחד אחוז מהבקר ומהצאן בעודנו חי  /ויאסרוהו על פי המר /
ויח אליו
ונשמוע האריה קול הצאן  /או בראותו מרחוק /
ורשת הוכן
נחמת נחו  /והוא לא ידע ני על שכנה יהלך /
לשדוד4
לפעמיו  /ויפול שמה כמר תחתיות < והשודד נהפך
ובראותו כי כלתה אליו הרעה ואכד מנוס ממנו  /אז בושת פניו
מכסה  /ישב וידום • ולא ישמיע קולו /
למחסום ורסן  /שומר מצות אדוניו

ופי«

ימן לסד רגלו /
ולא ימרה דבריו /

/

ני

ידענו מאריות אשר בקרב
ובלעדי זאת /
נפל פחדו עליו *
נני אדם מעונתם  /אשר ילמדון ליראה אותם  /וינוסו לקולם■ /
ובלעדיו אין עוד על
ויכירו ני לאדם לבדו נתנה הממשלה /
האטטענטאטטן ( ח )  /אחד
הארץ  /נאשר ידענו מעם הנקרא
מהס  /בעץ חניתו  /נתליו ובקשתו ’  /ינים ’ הרבה אריות /
נס נשיהם ונופם  /אתריהם ירדופו  /ויצילו המלקוח והשלל /
*עודו כנפו "
הכשרלאנול /
ומהי׳להם
זובחים נורי האריות /
הכושים
ומהעור עושים כל מעשה  /אדרות ושמלות לעורם
ולנסות את בשרם  /או מוכרים אותם חיים לאנשים אחרים /
במחיר נסן»
להראותם לעין כל /
והמה יביאום לעראפא /
אשר ישית אדון האריה  /או מוכרים אותם לשרים ומלכי ארץ
ולתענוגת
והמה יניחום בתוך נן החיות אשר להס לשחק בו /
מתכונת נופת האריה
והנה עד עתה דברנו
בני האדם *
קערפערלינן

(ויינן
הזה אשר
לאיש

איימשאפטן ) אבל

ספרו רושמי

הקורות

ממדותיו

יגיע לנו

הספור

ממנו *

אחד אכזרי  /מתושבי רומא הבירה היה עבד /

ושמו

אנדראקלום
וילך האיש עם עבדו
אנדראקלוס /
ל -אפריקא לנור שס חודש ימים  /ויהי נאשר יסר אדוניו אותו
שמה
(ח) אנשיה האלה.

יושביה

בחלק ה־לוחי יואפליקא ,בחוף היקלא קאפערלאנדt

ונקראו בשלזוחס י האטטענטאטט;  ,בי עה עלני
פתרתזרת « יושביה באהלים  ,ויודעי ציד עד מאוד *

לשון

הה,

תארה

(

נד >

ממה יום ־יום  /ויענהו בסנלותיו  /וילאה העבד לנשוא דברת
מפרו לגור נאשר ימלא "
וכנסעו יום או יומיס כתום היום
בארץ ציה וערבה  /מדבר וחרכה /
יתעלף וישב במערה
לחפות מחום השמש ולהנפש שס עד יב יבוא השמש ואחר ילך
לדרכו  /ויהי בשבתו במערה  /יבוא אליו בניר אריות והוא
צולע על רגליו  /שואג ונוהם רתן בבני את קולו  /וירים
את רגלו וידחהו בחיק האיש  /לאמור ( ט)  :רפא נא לי !
חיל אחזה ורעדה את האיש  /ואימות מות נפלו עליו  /בראותו
הארי הולך וקחב אליו  /אן באשר הקריב ועמד ממולו נאים
נגוע ומונה ונגני" אץ איל  /ותחי רוחו  /ויקח הדגל גילו
וירא  /מתחת כפת רגלו נפיס מעץ תקוע  /ועל שפתו דם
ומנה עריה  /וימהר האיש ויחלוץ העץ זימץ העריה ממנה
ויחבשה כפי נת י ל ן  ,נתחי  /ונאשר ראה האריה ני עלתה
ארונה  /ונרפא המנה! וישמח לקראת האיש מאוד  /ויורהו
בדרכים שונים יכ לבבו שלם עמו  /ורב תודות לו ממנו על
חסדו ועונו✓ וכי נפשו אותה מאוד לשבת יחד כרעים ואהובים "
ויואל האיש לשבת עם האריה כמשלש שנים  /ובכל יום ויום
נאשר שב האריה מצידו  /זיתן לפני האיש לאכול ממיטב הציד /
זאת כמבזה אכל האריה  /ומקץ שלש שנים וינסוף אנדראקלונו
לארץ מולדתו  /ויאמר בלבו מה לי פה בחברת האריה ופריץ
החיות  /זלהסתר מנגד עיני גני האדם  /אלכה נא ואשובה
למקומי וארץ מולדתי  /ני ארכו לי הימים פה  /וחמת אדוני
שכבה  /ושכח את אשר עשיתי  /זהמעל אשר מעלתי לא יזכור
עוד ״ רקם האיש לעת צאת האריה לערוף  /וישא את רגליו
ללכת לארצו ויבוא דע לפני שער העיר רומא * טרם יקרב4
מצאוהו שומרי החמות ויניחהו  /ויביאוהו אל אדוניו לדעת מה
יצז עליו  /ומה יעשה לו • ונראות אדונו אותו  /וימלא עליו
חמה וקצף גזול 4דצז עליו לאמור תנו אותו בשחוק החיות
למות
(פז)

חלק ? 1אמזד פדושו ותרגומו להעמיס נל״א
יא פיל הייסן זאלל -

ס4

דאס זא פיל הייהס  ,וא  ,דאס

י( )  ,לפניק היתה זאת גיוחא לתענוגות אנשית ,האסיפו יקד במקוה גדולודיזנין
♦ד־© אהד ל! ח! חה מהניב ; חיות ?  rpuעפ גמלות מיויניס שוניםוהשונא®,
הי

( כרT .
שם  /ויעשו צן י והנה בתוך הגאים לשחוק  /הי* ארי*
למות
בדול ונורא  /בצעדו רעשה הארץ  /ויתמרמר  tהאיש אגדראקלום
נעכרה וזעם  /וכאשר הקריב  /וכפסע גינו ובין
וירן אליו
 /ויעמוד משתאה ומחריש* דלתק אותו בלשונו /ויכשכש
האיש
 /ולא וע ממנו  /ונס האיש ברות נשברה ובלב
ככלב בזנבו
נשא את ערו וירא את האריה דכירהו  /ויפול על
נכאה /
 /ונראות העם  /הדבר הזה  /ויתמהו איש k
צוואריו וישקהו
ויצו הקיסר להניא אנדראיזלוס לפניווישאלהו  /מ*
רעהו  /מה וה ? דספר העבד את כל התלאה אשר מצאתהו
זה ועל
שנתו ומלונו גמעית האריה  /ויאמר אל הקיסר9
בדרך  /כס
ה׳ לפני  /בחמלתו עלי בעת הזאת האריה הזה9
הנה הקרה
כמוני אחר הפרלי ממנו  /לא שבח חסדו ובריתו9
אשר נלכד
באמונתו  /נאשר עיני אדוני רואות  /ועתה תיקי
(לאישתי
 /העומד לפניך  /ותוציאני ממאסר הזה  /ואל
נא נפש עגלך
כנפש צרי הקמיס עלי  /וכשמוע העס דגרי העגל
תתני
 /ויבקשו יתחננו כולם פה אחד לפני המלך בעד נפש
ותורותיו
המלך פן  /דתן לו כס את הארי׳ למתנה •
העבד  /דעש
האיש אנדדאקלוס את האריה ויעבור עמו בתוך העיר
דקח
וברחובות  /ונל העס ששים ושמחים לקראתם  /ויתראו
בחוצות
לאמור  /ראו הנה האדם רופא הארי 9והנה האר'
לפניהם
ריע ואוהב האדםI
כותבי העתים

גס מנדיבות האריה ספרו זיני
הספור הודה » ולרוב יפיו אעתיקהו הנה *

*

הבירה במדינת ברמואניען הכדולה  /עוברים תמיל
אנשים עס אריות נדוליס ועצומים  /להראותם
 /למקען ועד גדול במחיר כסף אשר יעריך בעל
לאנשי העיר
האריה
ולהלחם איש םע רעהו  ,ואשה עם רעותה  ! ,ג•
«ה ליה 4לעיון מלחמה
וקיבאו כי יהיה בהה חטא משפט מות  ,מפיו לשחוק הזה
,
העבדים המורדים באדוניהםיושביה על כסאות בעליות מרווחים ממעל החומה fוכל
למות שם fוהמלך ולשרים
במעה מלחמתם ,ולשמוח בהם • והעתקתי ( טהיינפענט)
העם עומדיםלפגיו  ,לראות
הכתוב יקימו נא כעלי׳דשהקו •שחול  ,ג* ,א׳  /י* י •
נלה״ק שתוקהחיות ע*ל.

ל נו )
האריה־׳  /והדלים אשר
אין ידם משגת די הכסף  /המה יביאו
פחית הכסף  /למחית
הארי מכל מאכל אשר יאכל  /כלבים
וחתולים ודומיהם /
ויהי היוס ויבוא איש אחד כתוך הנאים
לראות את הארי  /ועל
זרועותיו כלב קטן ורך מאוד  /יפה
מראה ועזב לעירם ( /
אשר מל מעם אדוניו בחוצות או ברחובות)
רתנוהו כשכרו לפני האריה *
 ' ifofjנבעת ונבהל
מאוד ממראית האריה ולא קם עול רות
בו מפניו /
ויפול
אחור
וירים
את
רגליו \ נאשר
ירים האיש את ידו  /כי
יעטוף וישפוך שיחו  /כקשת רוחו /
והאריה בראותו הכלב
מושלך
ארצה בונה ומתחנן לפניו  /נכמרו
רחמיו עליו /
וידרשהו
בעיניו
/
ויריחהו
בריח
אפיו  /ויניעהו
פעמים ושלש כה וכה
ברגליו  /ועיניו לא תשבע מליאותו /
כי נכספה נפשו לשעשע
בחברתו וכאשר ראה בעל הארי את הדבר
אזהגיז ?.א קערה אתת
מלאה בשר וישם לפניו  /והאריה לא קם
ולא זע ממקומו /
ולא
טעם
מאומה  /רק עיניו תמיד
משוטטות על הכלב הקטן
 /לאמור לו  /אכול אתה ושתה0
אל תירא ! אקר כ{
שככה
אימת הכלב מעט  /וישב רוחו12יו /
וירח את ריח הבשר
/
ולא
יכול
עוד
להתאפק  /ויבוא kהקערה
ברתת וברעדה ויאכל /
ויבוא גס הארי אליו בלאט לאכול עמו /
ויאכלו
שניהס יחדיו  /עד כי אפס הבשר "
ומןהיזם ההוא ומעלה /לא מש
בלילה שבב בין
מרגלותיו  /וביום עמד לפניו לשחק /
אוכל מלחמו /
וילקק
ממימיו
/
ובכל
עת
אשר
יושם לפניהם
לאכול  /י 7הכלב היה בו
בראשונה'  /רקת המאכל תחת רגליו /
לבלתי נתן .להארי לאכול
/
והוא
/
הנדיב
/
ברוחו
הנדיכ ^ התאפק
זיעמוד מרחוק  /עד
אס כלה הכלב וישבע  /ואחר אצל הארי'
הנשאר ול  .ממנו י םג
אס
נרדם
האריה
וישן
/
הכלב עז נפש
איבו מגיח לו לישון /
פוסע על' ראשו  /וינשכהו בתנוך אזנו /
חורץ בלשונו  /דע כי
תדד שנתו מעינו  /ובכל זאת לא חרה
להאריה עליז / ,ולא
נקטה נפשו ממע  /רק באהבתו אותו• v
נשוא נשא לו על כל פשעו
וחטאתו  /עונו ושגגתו  /והתעלכו
עמז כל הימים *

הכלב מתוך סוכר הארי /

אתר

( נז )
אחר הדברים האלה נמלואת להם
הכלב וימות * ימים רכים חשב האריה בלבו  /אולי

שנהתמימה  /ויתלה

ישן הוא  /ותרדמה נפלה עלץ  /ובעבור זאת  /בכל יום
ויום הניעהו ברגליו אנה ואנה  /והריחו כרית אפיו להעיר
משנתו  /חנאשר ארכו לו הימים  /ותוחלתו נכזבה•  /וידע ני
מת הכלב  /ויפן ממנו ברוח נשברה וכמרת נפש  /וילך במשגרתל
פעמיםושלש  /הלוך ושוב  /משתאה ומחריש  /ואחר כן שב
אליו  /וישם עוד עיניו עליו בחמלה  /וישא את קולו וינהוש ♦
ויתאבל על אהובו מאוד  /ויתעב נל אוכל אשר שם לפניו
אדוניו  /גם ני עשה מטעמים אשר אהב ויבא אלץ  /לא פנה
אל האדון  /ולא שעה אל המטעמים  /ולא טעם מהם מאומה /
ויחתור האדון להוציא הכלב המת ממסגרתו  /ולא יבול  /ינ
האריה נצב עליו לשמרו  /וכל הנוגע בו לא .ינקה  /וירא האדון
ינ לא יוכל לו  /ויקח כלב חי אחר  /ויעמידהו לפניו ( /ינ
אמר בלבו  /זה ינחמהו ויגהה ממנו מזורו )  /וכראות האריה
הכלב השני  /קם בחמתו ויפול עליו וישסעהו  /דפץ הכתריס
לארבע רוחותיו  /יכ נעצב מאוד על באירן אשר רצתה נפשו בו /
וימאן להתנחם רק מתרפק תעיד על דודו  /ויגהר פעמים רבות
עליו  /פיו על פיו ועיניו על עיניו  /יקחהו בין זרועותיו
ויחבקהו וינהוס עליו  /כהמר האב על בנו יחידו  /וכאיש לע
אשת נעוריו  /ככה עשה האריה מדי ..יום ביומו  /ומקץ חמשה
ימים וישנס אדוניו בבוקר  /וימצא האריה מת שוכב ארצה וראשו
ע 3ראש הכלב ידידו *

נבל ! לף אד־ 1הארי מלן־ החיורת
ולמוד
מדרכיו ׳
אדם
להיות!
X
*
TTr
TT
*—
 ,אהרן האללע בתחפא מהוריד וואלן* ו״ל י

/

( נח >

מדרכי הלשון והמליצה

עתה מ
ירמזו /
האמת«,

 8אטרי יבל בן הגי לבית דבר*

הנלזית
מהיי

מאמר יב

תהיהמ
אח״נל

ודןי־ן הידיעד־ו
הפר ר

לשני

& 3סע

מיני®

ומ ;י

בדלןי!
&
חיא המחלטתוה״אה
מר ה
העם ז
נדן כ

 DÜHהכללי אשר הושם כלשון על לברים רכים הנופלים תתין
מין או סוג אחד  /יסודו כנודע על התדמות הדברים
האלה בענין המעמיד אותם יוכאשר הס באמת עצמים נפרדים/
יהי׳ ג״כ לכל אחד מהם הבדלו המעמיד אותו גפני עצמו " אבל
אנחנו נפשיט במחשבתנו את ההבדלים מכל איש ואיש  /ועי"•
יעמוד לנו המעמיד המיני או הסוגי • וא״כ כל כללי הוא דבר
אמנם אי אפשר לנו
מופשט בלבד  /ואינו מוחלט נאמת *
לשפוט משפט מה על דבר מופשט  /ולעשותו נושא מאיזה נשוא /
אם לא נתליפהו במחשבתנו לעצם קיס  /חה משפט הה״א י
דרך משל  /רעיון הכמה הוא שם מופשט  /לפי שאינו עומד
בפני עצמו מבלי שיחול על נושא אחר  /ולכן אם נשפוט עליו
לאמור  /החכמה תחיה את בעליה  /הנה הה״א תחליטו אותו
נמחשכתגו ותעשהו כעצם יזים כפני עצמו  /המפל תחת הככוי
הוא ♦ והוא הדין לכל שם כללי  /כמו אדם ׳ בהמה► אבן #
הבהמה נבערר־ן
אס נשפוט עליהם  /נאמר האדם מדבר /

ופא?

בהנתי
ימס א
אנל נ
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אשר

ובר
זממד
גוגח

מדעת  /האבן כבדה  /וכן כולם " ולזה נקרא לאותה ההיא
נשם המחלטת •
ולפעמים תבוא הה״א על המוחלט ככר  /להבדילו יושאר
אישים נפרדים מאותו המין ״ כמו כן יסד המלך /
שהכונה על מלך מיוחד ומוחלט ככר בזמן  /ולו אמר יסד מלך
אוי היה שעוח מלך אחד יהיה ימ שיהיה! ולכן מבדילו הכותב

m
I

עתה

t

( נט )
עתה משאר « לנים עיי הה״א  ,להודיע על איוה « הפרטיס
ירמה 4דהיינו הוא הנופר נבר * חאת היא הה״א הידיעה
האמחית  /ואנחנו נקראה ג״כ נשם המבדלרה * וכל ה״א
הנלוית אצל שס שהוא נושא איזה פעל המוגבל בזמן העבר או
העתיד  /והוא א״נ או היה או יהיה מוחלט בהכרח  /נס היא
תהיה מאותו׳המין " ונמו כן נל ה״א הנלוית אצל השם המתואר
אח״ג או בשס תואר גרידא כמו העיר הנד ^ ה  /וא במאמר
שלס ע״י חכור מלת אשר נמו הארץ אשד עברנוהב "
ומעתה תבין ידיעה ברורה  /למה לא תבוא הה* א הזאת
לפני שם פרטי  /כי הוא בעצמו מחליט ומבדיל
נגר העצם הפרטי אשר יכונה בו ♦ גס אשר לא תבא לפני
השם הנסמך  /להיות מובדל כבר ע״י השמוך ♦ ודין הכנו♦
כדין סמוך .

יסודשניהם #

ומאשר דברנו לעיל תראה שלדעתנו יהי׳
המתלטת עס המבדלת  /נתיבות הוא והי> ד0
שהנחתן על פרטי מוחלט גרידא ( ר״ל שלא תתערב נהס עוד
יחס אחר  /נמו אני ואתה  /שמחתן ג״נ על פרטי מוחלט0
אבל נכר נתערב בהס יחס המדבר או השומע ) < ויהי ' טעס
האחד הוא (המכונה בשס ) אים מדבר  /וטעם השני הוא
(הנפרע ) כלך צוה  /וכן כלס /ויש לתת טנןס אחד בזה0
אשר אין נאן עוד מקומו לבארו  /ואולי יבוא אי״ה במקוס אחר ♦
ובדי להעמידך על אמתת ההפרש

שנק המחלטתוהמבדלת /

ראה נא ושפוט  :אס אומר אל תקרב הלזס * /ב
השוד נוגח  /או אס אומר הארי טורף  /הכלב נושך  /השוד
נוגח וגו׳  /הלא יהיה הראשון בטעס הה״א המבדלת  /והשני
בטעם המחלעת  /והמשכיל יקיש מזה על השאר "

משלי

מוסר

«

העכבר ובנו *
העבבר ילד ק  . /ויקרא את שמו פלמי  /לאמור ימ יתן
ותפלט מן החתול בני  :ויהי גיוס הגמלו  /יו©
החלופי לצאת ולבוא לעשות גס הוא לבית אביו  :ויקראהו
אביו ויאמראליו 4 .שמע בני אתה  .עובר היום את גבול ביתנו
לתת מחיה לפנינו  :השמד לך מאוד פן תנקש במהמורות
אשר טמנו לנו צרינו  /בי רביס רודפינו  /והחתול עולה על
גלם  :הרסה תרחק את פעמיך ממנו מאוד מאוד , /ואיל
תעמוד בכל אשר יציג כף רגלו  ' /כי מו נמות הוא פייה ואין
מציל  :בראותו ראה ני רעה נג? פניך  /ביתך המלט א5
תאחד י; ויען תנער אותו ויאמר( איל תדאג לי אבי  :הכי
סכל אני לראות ברע אשר ימצאני  /לא ני ערוס אעריס ואל
יקראני אסון  /ויצא* :ויהי הוא•אך יצוא יצא מאת פני אביו /
וידא את הסוס עומד•לנגדו  :דחרד חרדה גדולה• על המראה
ההוא  /וימהר וישב לביתו  :ויצעק לקראת אביו לאמור /
ראיתיהו אביראיתיהו  /האויב הגדול והנורא  :הבה הוא עומד
בחוץ על ארבע־דגליו הגבוהים  /וגגוה מעל גבוה ראשועליה©
מגיעהשמימה -ג ומתחת לראשו הוד קוצותיותלתלים  /בגובה
אפו ינערםויטלטלס  :ויצא אש להבה מעיגיו ועשן מנחיריו
וירמוס ברגליו ויך בחמתו את עפרהארץ  :את כל וה ראיתי
לפול'לבי < וארון להמלט על נפשי
וידע אביו בי הסוס
הוא החרידו נגאונו  / .וישחק לתומו ויאמר לו  :אל תירא h
קפחל ממנו .בי .לא שבא הוא לנו מתמזלשלשוס  /לא יויקך
ה: :
בני שוב ‘לדרכך  /רק מהחתול ירא ואת מצותי שמר :
ויוסף הגעד־לל6תי־  /והנה השור למולו  /ויחרד עוד שנית
וימהר וירץkאביו  :ויאמר אבל עתה ראיתי את אויבנוהקשה /
הנה הוא בעל קמים  /והיה כל הקרוב אליו בהם ינגח  :וגס
את עינו ראיתי אשר עברה העםבתוכו“  /ובו יתנכר רעתו :
לא ראיתי כאיש רע מה מעוד היותי על האדמה! וארון
לפמלט

 yסא )
להמלט על נפשי■  :ויזע עוד אביו גי חנס פחד אין• לכר /
ויען אותו ויאמר  /גס הוא לא יזיקו בני  :לך שובלדרכך /
רק את מצותי שמור וחיה  :רושף עוד לצאת  /ולא שב
נפעם בפעם  /ויוחר נס מן המועד אשר אמר לו אביו  :ויהי
ינ פנה היום והנה הוא שב אל ביתו  /ויאמר לו אביו מדוע
אחרת לבוא בני  :ויען הענבר הרך .ויאמר  /יען אבי ני מעת־
צאתי עד עתה השתעשע בנך במראה איש צדיק  :הלא הוא
חמדת לב ועיניס  /אשר הוד עורו הדר לו  /חברבורותשחורות
על לבנות  :ובכל זה לא יגבה לבו  /ני אס הלוך ילך לתומו /
ויכוף כאגמוןראשו  :מה יקר לי רעותו  /אבל אבי נזה לא
ירע לי  :ואנכי השבע אשבע באלהיס אשר בראני  /ני אין
יצר מחשבות לבו רק נווב נל הימים  :גס הנה זה פעמיסאשר
נתתי את לבי לבוא אליו ולדבר עמו  /אכן יראתי לגשת אל
הקדוש הזה ואני מצער  :ויען אותו אביו ויאמר  /סנל תן
תודה לאלהיס אשר מנעך היוס מבוא בדמים  /כי ראית את
שונאך פנים אל .פנים ותנצל נפשך הלא זה החתול אשר אמרתי
לך עבור מעליו פן תשפה  :אל תביט אל מראהו  /ני חנוף
יחניף גו  . :והרעה אשר הוא חורש עליך טמונה בקרנו  /כי שס
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\  .כשורת ספרים חדשים
אמר האתוס• מטה  /הסבה שהנריחני לקרבה אל המלאכה
הואטהשאומר  /אנו קהל עזת ישה1מחויי3יס לקרות
כל

( סב )
כל שנוע ושנוע הפרשה שנים מיזרא ואחד תרגוס כמבואר
בש״ע א״א סימן רפ״ה  /ודווקא תרגום אוכהלס הגר וכלשון
ארמי  /נאשר אוכיחואכרר נהקדמתי שאזכיר בו רובי התועליות
נמה שנכין לשון ארמי שגת״נך  /ואחת מהנה כדי שנכין
המסורה שכולה לשון ארמי  /והיא סייג להתורה  /גס את
ואת אוכיח ממג הפוסקים ראשונים ואחרונים  /שדווקא
מפני שרש״י גופא הולך כפירוש המלות
תרגום אונקלס /
אחר עקמת התרגום  /וכמקום שמפרש התרגו׳ שנכין העניין /
והוא קשה להכין  /מפרש רש״י מהו דעת התרגום * משל
המלות! היפצא  /כתרגומו היתכסי  /ומשל העניין כסה
הנה
שכתב רש״י ולשון המקרא כך הוא נופל על התרגום ✓
הוא לך כסות של ננוד על העיניס שלי ששלטו כך וככל אשר
וחזיתי יתיך וכל דעמך  /ושניה®
אתך  /ע״כ תרגמו /
נפרשת וירא כסדר שאנו כו נשכוע מאת ✓ ופן למאות (לן1פי®
נקלך  /וכוודאי אין אנחנו חייכיס לקרות פירוש דפירוש #
ושני טעמים לזאת הקריאה  /האחד ש 5הי׳ כקיאיס כה׳ חומשי
התורה  /אס ישאל לנו מלה או פסוק או מצוה  /עשה אן
לא תעשה  /ז נאמר לו מיד כלי גמגום איה מקום תנונותו
באיזהו סדרא ומה הכנת עניינו הפשוט במה שתרגמו אונקלש
הגר * וטעם השני  /שלא נשליך לשון הארמי אחר גוינו /
ונהי׳ בקיאים נס בו  /כי גם הוא דתן מסיני נעניינו ולשוט§
עיין מסכת מגילה דף ג׳ ע״א  /אבל בקרבינו צרעת נושנת
נגע וחולי נפש  /והוא  /רוכא דרוכא מקהלינו  tאינם יודעי©
שירוש המלות ואף כי הכנת הענין  /וקוראים האחד תרגוס/י
כקורא להגיה  /ואינם יוצאים ידי חוכתס $ואיך נדע ונכין /
כמעט מוציאים שם שמים לכטלה /
נמה שלא נכין ונדע /
ןא לזאת ננחם שנוכל להרפא  /כמעט צרי  /ועמל קל ;
והוא  /שנקנה לנו כל אחד ספר המתורגמן שחנר המדקדון
הגדול כמהורר אליה׳ הלד אשמזי שמכאר כו התרגום מנכ
מלה ומלה הנמצאת בתנ״ך כלשון עכרי ומסדרו לשרשים ע״פ
אל״ף בי״ת  ,ע״כ בצרי האשכנזי ועמל קל להגותכו  /נרפא
קכורתינו * ואס נאמר  ,ההרגל לכדו ירפא לנו  /אנחנו נשען
«* מינו על משענת קנה רצון ! ני נדאג שיקרה לנו כמי שקרי*

להר5

ג סג )
להרג הגאון מחנר ספר קרנן נתנאל  /שנתב בסוף הספר
נזה הלשון  /שלא להוציא נייר חלק  /אעתיק איזהו גרגירים
לזנות את הרבים כברכות נו׳  /זאת ועוד אחרת כפרשת
נחקותי  /וחרכי לא תעבור כארצכם מתרגם המתרגס  /ודקטלין
נחרבא לא יעידון גארעכון  /וזהו דבר תימה  /הברכה זו
קללה היא לפי התרגום נו׳ וראיתי נו׳ והנהתי מלכי שטעות
נפל ככל החומשים וצריך להיות לא יעירון כדרש חכמינו ז״ל
אפילו חרב של  :לוס tואח״נ שם כפע״רשי מצאתי חומש בנתב
<גל הקלף מכמה מאות שנה פ״א מקיא ואח״כ פסוק אחד
קרגוס וראיתי שם כתרגום לא יעירון  /וששתי  /עכ״ל  /ואס
הי׳להרב הנ״ל ס׳ המתורגמן בוודאי לא נתב מה שכתב* שכתב
המתרגמן כשרש עדה! וזה לשונו  /רגב לשון העברה התרגום
דומה לעברי כו׳ ומעטים מתורגמין בלשון עדה  /אשר עבר
נין הגזרים די עדה (
ביאש־ת «״ו) בזיקים יעכורו  /בשולשין יעידון
(ישעיה״׳•  0ונחון לעוברים (וכשוקא לעדן ) ( י«עיה נ״א )ובשורש
עבר כתב וכן בספר דניאל ; ועזרא לא נמצא בלשון העברה רק
כלשון עדאה ע״כ " ואס כארז אשר כלבנון נפלה שלהבת מה
יעשו איזובי הקיר  /המקום ב״ה יודע שלא להתכבד בקלונו
גליתי זאת כי לחרפה מה זו עושה  /אטו מאן דלא ידע הא לאו
גברא רבא הוא  /אך גליתיהו  /להראות לקהל עדת ישראל
שסמיכת ההרגל אינה סמיכה  /גס שלא יארע תקלה ע״י
אותו הצדיק להגיה הספרים  /ולעוות המתוקן * אך על קניית
ס׳ המתורגמן  /התנצלות גדולה לנו  /אנה נקחנו  /הספר
1ה לא נדפס  /זה יותר משני מאות שנה והמה בלים וכלים /
ואף אס נמצא אחד וניתן עבורו וי״ו הגריי׳ זהב  /עדיין Tלא
נרפא מכתינו כי הרב מהור״ר אלי׳ האשכנזי  /מבאר התרגום
בלשון העברי נקצור מאוד  /שממש לא נוכל לירד לכיף דעתו
לכן נתעוררתי  /זחצני נערתי! להדפיס ס׳ המתורגמן
בקהלתינו עס פירוש המלוח בלשוןאשכנז  /גס כאותיות
מרובעות ובדיו שחורה ונייר לבן  /ואף שהוא קע״ב נייריס
שלמים  /לא ינתן מתירו מהחתומים רק ב׳ ר״ע פרי״דאר ובזאת
תעלה ארונה Tלנגעינו  /ונדעה מקטנינו עדגדולינו פירוש
המלות  /והמת העניינים  /ונהי ' יוצאים ילי חובותינו בקריאתינו
ולא

( סד )
ולא נסטוא כשפפופינו  . -;/וכה עתיר-תי לעדת גני■ישראל /
תושו ובואו על החתום■. tשנדעתי להתחיל הדפסתוכחודש
א׳׳ש הכ״על  /ואתחנן לצורי וקוכי שיעזרני להתחילו ולגמר!
מהרהאכי״ר  /נכתב ביו׳ ה ' י״ג מרחשון שנת תקמ״ח לפ״ק "
ך»ק■ מאזום בן לא׳יא כה׳ יהודא ליב ועטל ז״ל' מהמבורג •

הסכמת
אדוננו מוריגו ורבינו הרב הגאון הגרול החריף ובקי
המפורסם ני׳ פ״ה ע״רה כבוד מהודר צבי הירש
אב״ד ודנו דקהלתינו יע׳יא ובית רינא צדק המאורים
הגדולים מורים צדק לעדרת ישרא? ל ישמרם צורבש
וגוארם אמן י
יען אשר נתמודד הרמי המופלג השמן גדת״ת דקהלתינן
יצ״ו נהר״ר מאזוסרינטל להדפיס ספר מתורגמן
להחכס
המדקדק הגדול ר׳ אלי׳ נחורז״ל אשר הוא כאמת תקון
גדול לדעת דרכי התרגומים והס׳ ההוא אינו מצוי כלל כעת "
והחכם הלל' נשאו לכו לזכות נו את הרכים ולהדפיסו כתכלית
היופי ניתר שאת  /לכן יצאתי חוץ מגדרי אני ובית דיני להטיל
נודא רכא על כל מי שירים ידו להדפיסו שנית משך ששה שנים
לאחר כלות הדפוס כדי שלא לגרוס נזק לעוסק כמצוה הרבתי
הנ״ל  /ולהיו׳ לראי׳ נאנו על•התופס פה ק״ק ברלין יוס ל'
י״ט מרחשון פקמחי״ת לפ״ק•
הק׳ צבי הירשי
הק ' שמואל זנוויל מבראנדיכורג *
חק ' שמעי '׳ כמוהלת חיים
• נ״י .
ד,ק׳ מאיר במוהר״ר
שמחת
ווייל
זצ
)
'ל •;
הננו
מבקשים מכל אחינו המתעסקים כאסיפת החתומים לחברתנו להשתדל
ולמצוא
קונים
לספר
הנבחר
הזה
אשר
יוציא
לאור הרגני היקר ד
צלאיוס רינכזל הנ״ל כי הואגרזל הערך ליריעת לשון התיגוס וע״ייובנו
מאמרים
רבים בתרגומי■ התורהובשי׳ס • וגם ביאור המלות האשכנזי אשר
וזצג
לעומתו
יעשה
׳ע
'
י
איש
יורע
בטיב
הלשונות
•
והי
'
ביל
אשר
יתנדב
להיות
«ין
העחיים
בתרפסת
הספר
יקבל
כעבור
טרוזתו
א
'
:
לעשרה
בדרכנו
לתז
^
לאיש
wsa
לתו
מאז
׳
ושכדז
בפזל?!ן
השמים * דברי המאספים י

( סד) .

ג

מכתבים

שונים

 yאגדת כתבתיר1? .אחד מתלמידי כעם *♦
״׳׳ ^ ,
J

«ליו כי הוא סתיגצל כתורה וחכמה •

יהי ה׳ עמך ׳ כבודו חופף עליך ועל־ 1כד1
״״ ' י 'י מבקשי שלומך  .ידיד נעינש אהוב למקיכש
ואהוב לבריות  .כבוד מהד * * * יח«» ;
שמחתני בדבריך  /ני יקרת לי איש נעים " שמעתי מטוב
מצבן  /ושלום אהלך  /ניד ה' העובה עליך ;
כמוך כמוני  /גס לי לא החסיר אלהים עונתו כמאז  /להיות
בריא אולם * ־
■ לעצור נח  /ולהתהלך בעיון ובחקירה בדרכי
התורה והחכמה לרגל המלאכה אשר לפני  /נאות נפשי "
ויואל אלה■ יוסיף עוב ויצליחני במאוויי ימלא משאלות לבבי
עלי ועל כל אנשי בריתי  /כרית עולס *
\?< תה בני  /היותי היזס פנוי מכל עסקי tאמרתי ארחיב
אלין דברי  /אשתעשע עמך  /ואודיעך דברים
גתהוו משך ימי פרידתך מעלי  /ני גס את לבך יעיבו * ידעת
כי דרכי תמיד בישבי על הספר  /לשוס עין על גל מקרא
ךמקרא לפרשו על דרך פשועו תחלה  /ני הפשוע הוא קודס
כטבע לדרש ✓ אף שהדרש קודס לפשוע במעלה  /כי יפוצו
מעיינותיו ישקו שדי תרומות החכמה והמוסר  /וימלאו את
לב האדם הכזסף למדע ולבינה על כל גדותיו * ועתה עמדתי
גורעיד לפרש את הפסוקיס<״* •ieמ״ינ״ל) עלפשועס/ניקשים
המה « והנה אתרי העיון מצאתים נכונים דברי פי חנס סן "

אמר החכם:
ארבעה הס קטני ארץ ׳ והמה חכמים מחוכמים • נמלים עבש
לא עז  .ויכינו בקיץ לחמס • שפנים םע לא עצום " וישימו
בסלע ביתם י מלך אין לארבה > ויצא חוצץ כלו • ; שממית
ביחס תתפש  ,והיא בהיכלי מלך  " r . rד ׳

ה א ג צ

‘ אס

*

אםנביע על

פו}
J
המקראות האלה בליעיון /

יקשו הדבריםעל

מאוד  /א׳ מה זה חנמיס מחוכמים ? אין זה כי אם
תחבולה✓ וידוע לנל מבין לשון עברי גודל ההפרש בין חנם
לבעל תחבולה * ב׳ היות ידוע ני ס' משלי כתוב על דרך
השיר ונבר ידעת כי בדברי שירי העבריים יבואו תמיד חלקי
הדבור בערך זה לעומת זה  /ואס נן החלקים הראשונים
מהפסוקים האלה  /יחד יבואו בערכם ויורו על חולשת נושאי
המאמר  /והחלקים האחרונים יורו על חכמתם  /ואם ננתנם
על דדן כותבי השיר יבואו כמו זה♦
ארבעה המו־ז קטני ארץ
נמליס עכס לא עז
 *#פגים עבם

לא

עצוס

מל* ך אין לארבה
שממיר־; בידיכם תתפש

והמה חכמים מחכמים ",
ויכינו בקיץ לחמכם •
וישימו בסד־יע ביתבש *
ויצא חוצץ נל־ץ "
והיא

בהינד «1מלך *

ועתה צא וחשוב ההמשך  /הגמלה לפי שאיננה עזה #
מננת בקיץ לחמה  /והשפנים לפי שאיננו עצום /
ישימו בסלע ביחס  /מה דבקות וחבור יש בזה  /חולשת
הנמלה להכנת מאכלה! וחולשת השפן למין ביתו  /ומה
חכמתם ?  4׳ הפסוק הרגיעי אין לו פי׳ כלל  /כי רבו בו דעות
המפרשים  /י״א יכ הוא הקוף אשר יתפוש את כל הבא לפניו
בידים וצא ידעתי מה חכמתו בהיותו בכית המלך אשר הביאוהו
שם לשחק בו ? ד״א שהיא העש  /גס בה לא ידעתי חכמה בהיותו
בבית המלך 'iואתה ידידי קחה את הספד וראהו  /גס חקור
את המפרשים ותמצא כי יקשה עליך הדבר מאוד  /יתר על מה
שיכולתי הגד לך — אך אס נחקור אחרי טבע הבריות האלה
ואים נעיין על שס חכמה מה הוא ומה נדרו! נמצא• פי'
הפסוקים על אמתתס "

והנהגותיהם<
מחיוחיהם

ידועכי הבחינה בברואים והעיון על
היא דרך רחב לבוא אל השלמות להכיר את בוראיהם
יוצר כלם שומרם ומנהיגם  /לאהבהן וליראה אותו בלב שלם r
<מדי דברי בך

הזכיר אזכירך מה ששמעת ממני גפי׳ מזמור יו'
גס׳

נס׳הת5ים
ונברילעת
ינ מןיסןמ
משגיחמלנ
אס גלעל
דתן ißמ7
«לאותו/׳
שונאיהם/
ו3עצורסנ
י)ןחפןה
יו '/אמ'נ:
<אשרהס
להי!תפיל
בריאהשלי
מתעצלת\
<! פוצפלי
; ימסוונו1
־אלמכליי
ממני,
\ מממן"
"אשרחפן

; אמננז
 Iומזנם /

 ,כידועלחו
 Iימצאתח
 :אומראל
| תולשיאר
־ האי) /

■ •לנאאלו
f

| והסאלה
V 1ה;ת

( סיד )
גס ,תהליס על פסוק כי אראה שמיך מעשי אצבעותיך כו ' i
וככר ידעת כי הבחינה היא עיקר למען השכל וידוע אותו ית׳4
גי נקיש מן המאוחר אל הקודם כי את הכל יפה עשה וכי הוא
משגיח על כל למקעון ועד מול • ומה נראה כי ?!הים מראו
את כל על הארץ  /שס את כל הברואים נכונים לתכליתם
ויתן ב5ז מדע מבפנים להכיר את חסרונם  /ולדעת כמה יוכלו
«לאותו  /ומבחוץ שם נס כלים מוכנים  /אס לעמוד נגד
'שונאיהם  /אס לחפור כעפר לתקן להם קן ישיתו שם אפרוחיהם
ולעצור שם מאכלס למען יעמדו על הארץ ימי קיומם הטבעיי "
אך חפץ ה  ,בכל הברואים  /לכלתי היותם מתעצלים וטומני
'יד  '*/אמנם כלס נאחד ייגיעו ויתאזרו חיל לבא עד תכליתם
■באשר הס  /האדם להיות אדם ✓ הארי להיות ארי  /הפיל
'להיות פיל  /והנמלה להיות נמלה • היוצא מדברינו בראותנו
בריאה שלימה מכרת את חסרונה ויודעת למלאותה  /ואיננה
'מתעצלת לבא עד תכליתה כאשר שם לה בוראה את
חקה t
תפול עליה שם הנמה  /ני גדר החכמה היא  /ההכרה
*בחסרונו  /והתאמצות למלאותו  /והזריזות לעשותו עד בא
־אל תכליתו " כמאמר החכם אמרתי אחכמה והיא רחוק•
ממני  /ר״ל אמרתי אכא אל תכליתה אך קצרה ידיעתי
■מהשיגו " ני עקר החכמה היא החריצות לבא אל התכלית
יאשר חפץ ה׳ בא אליו
״-
^־ ¬י
א מגם החולשה בברואים היא אם מצד עצמם  /קטנס
מעוט דמס  /חסרוני אבריהם  /אס מצד טבעם
,ומזגם  /קור טבעם /או חמימותס ✓ יבשותם ולסותיהם
נידוע לחכמי הטבע * אמנם ענ״ז לא שגבו מהם ישע  /לכלס
ימצא תרופה בעיון ובהתמדה " ועתה  .שווע בני את אשר
אומר אליך והבן  .דברי החנם ארבעה הכוה קטני ארץ ר* ל
חולשיארץ  /וא* נ לפי בריאותם ומזגם חיש יכרתו מעל פני
.הארץ  /אך המה חכמים מחוכמים ר״ל גברו חיל והתאמצו
לבא אל תכליתם ולהציב תרופה מול מכה  /ישע מחירחולשה /
והס אלה ״ נמלים עם לא עז ר״ל בעבע  ( /ני שם עז תפול
על הנת הפנימי הנתון בלב )  /ני ידועשעבעיהס קרה למאוד #
ךa ,
ג%

( סח )
|א״כ לא תוכל נשוא קור ימות החורף * והיא כדעתה חולשתה
ואת  /הכין בקיץ ? 1המה  /ליומן לא תצאה כל ימות החורף /
ותשב תחתיה עד יעבור הסתיו  /ויגיע עת הזמיר י ואיכ
היא ח ?  £די כי כאה עד תכלית ידיעת חסרוניה « שפנים עס לא
עצום ״ גס להם יש חולשה בטבעם  /לעמוד נגד שונאיהם /
ולהם שונאים רביס  ; /ולזאת אמר עצום  /כי העצמה תפול
בלשון עכר  /על הנח נערך כח מי שכנגדו )  /אך בהכירם
חסרונם זה ✓ חקרו למצוא להם מזור  /עד מצאם יכ עיקר
נחיהס בשניהם  /גדול למאוד עד כי יוכלו לנרות גס אבן /
וישימו בסלע ביתם להשמר משונאיהם לבלתי ישמדו מעל פני
הארץ  /וזה תכליתם " מלך אין לארבה י חכמי הגונע הודיעו
לנו כי לכל מין ממיני הברואים יש להם מלך ומנהיג ממינם ✓
אחריו ילכו  /והוא יורה דרכם  /והוא ידוע  /כאשר נראם
גס בשרצים יסעו עדת
בחיות בזאבים ההולכים אלי ערף!
דבורים אחרי דבורה אחת ההולכת לפניהם * אך הארבה אין
לו מלך  /וזה חסרון לו למאוד * אמנם למלאות חסרון .זה /
בצאתו חוצץ דיל לברות את עשב השדה יצא כלו כאחד /
בהתחברות ודעות יצא ויבא  /וגס זה חכמה " שממית בידים
תחפש * אס בא החכם להורות פה חולשת השממית  /לא
ידענו  .לפי כל המפרשים מה חולשתה ? אך אס נפרש שממית /
ופעל  WOהוא נכח זכר ממין פקד
עש  /או עכביש /
" פירושו כך שממית היא חלשה למאוד ובידים
לשרש
תוכל לתפשה ( דיא שפיננע  /אדר דיא מאעעע קאנסט דוא מיט
־דערהאנד ערהאשן )  /והיא בהיכלי Tמלך  /זה חכמתה "
■פי בחדרי ההמון לא תנוח  /להיות אנשי הבית תמיד בחדריהם
ירדפו אותה משם ✓ או ימיתוה  /לכן תשים פעמיה ללכת
בהיכלי מלך  /מקום אשר לא יבואו שם רודפי׳ כאשר יבואו
בבתי ההמון  /גס מטעמים תמצא שם * וא״כ כולם ידעו
חסרונם והבינו מצוא תרופתס וחכמים מחוכמים המה י ע* כ
דברי החנם  /והמה עבעיס ) ומעתה נלכה נחזור ונחקור על מה
גשא את המשל הזה  /ני דברע ערבים ומתוקים לשומעיהם "
*

*
וו•

 . .יי«

עליון

■*.י

ל סס )
*ליון נאמרו יהי  /ויהי הארץ וכל אשד בה 9 /ועש ועי
ראם יצא לפניו ערוכים ככל ושמורים איש איש לפי
ערכו ומזגו כאשר גזר עליהם חכמתו הקדומה  /אז ראה יכ
טוב  /ויאמר נעשה אדם כצלמנו  /כל אשית תחת רגליו
אשימהו קצין הבריות! וראש כל " אך אותו אמצא ישר לפני
כל הימים  /אותו אמלא דעת ותכונה  /יכחן במעשיו יראה
משכת רום על כל ברואי עולם • כלס יסורו
למשמעתו4
יעבדוהו כלס לב אחד כי ירדה כס כרצונו  /אך אס ירום לנכו
ויתגאה ויאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה י יביע
שמימה 1ואימה חשכה גדולה נופלת עליו  /יכנע לבבו בראותו
מעשי אצכעותי שמיס וכל צבאם ירח ז׳נוכביס* אשר כוננתי .
אז ימס לבבו כמיס  /ויאמר מה אנוש ני תזכרנו ? זבן אדם ינ
תפקדנו ? מה אגני רמה ותולעה להרים פי ולדכר גדולות ?
פתאום אעיר 4ו רוחי  /פתע תצליח עליו רוח החכמה יביע
לארץ  /וישוס לב על הבריות יתבונן חסדי ה׳ אשר עשה עם
כל בריותיו ואס קטנה היא ; יבחין קולדותם  /והנהגתם  /או
יודה ל^היו  /ויאמר אף שמצאתי את האדם הזה בלתי ראוי היות
תחת פקודתך יום יום  /ענ״ז ותחסרהו מעט מאלהיס  /וכבוד
והדר תעטרהו ! תמשילהו בכל מעשי ידיך  /כל שתה תחת
דגליו — אז יודה לה׳ חסדו  /ישא את קולו לאמר  /אדני
אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ !
ראה נא ידידי  /כי זה לכ האדם  /חפץ ה׳ אשר יצליח
ביד כל  /האדם ידע כי הוא אדם✓ רשתדל להכיר את
חסרונותיו  /אס נגד ן1ה <  /ואס נגד האדם  /ויתאמץ בכל
לבבו למלאותם  /לכא עד תכלית בריאתו כפי רצונו הקדום
ית׳  /וזאת תורת האדם *
דגל • זה הפיר החנם באמרו ! ארכעה המה קטני ארץ /
ר׳'ל חולשי הבריאות  /ולולי חכמתם  /הכרת עצמ ^ /
השתדלותם וחריצתס נבר נאבדו מן הארץ י ועתה אתה בן אדם
עליך נשאתי את המשל הזה  /קום נא עתה איש ריבי  /אם
יש מענה בפיך 5ואס אין  /הקשיבה אלי ורוב ימים יכיען אלין
חכמה * הגד נא מדוע תבלה ימין בהבל וריק  /ולא תפנה

איל

J

כ

)

לא תכליתך לגהכיר חסרונך  /ולהטיכך ? אס קצרו ידיך השיג
*את כי חלוש טבעי אתה  /שיס עיניך על הנמלה עס לא עז /
טבעה תלושה למאוד  /ולולי השתדלותה להכין את צרכה ערס
יבואו ימי החור  /עת אשי לא תוכל צאת לא השאירה שס
ושארית בארן  /אך התאמצה לאסיף גי! יז את לחמה  /וא׳׳נ
חריצתה וחכמתה מלאו את אשר החסירה הטבע «
ואם תשיבני אתה נן חלד  /לאמור  /עצמו ממני טרדות
הזמן  /נעימות תבל /שיר  /מחול ויין  /חזקו ממני /
לא יחנוני השב רוחי kמקום החכמה • דע יכ גס השפנים עס
לא עצום  /שונאיהם עצמו מהם  /ולא יוכלו להלחם אתשונאיהם
מערכה מול מערכה לחולש טכעס  /גס כמאוס פרוץ  /לא
ישבו בטח • אמנם המה חכמים מחוכמים  /וישימו בסלע
בתיהם  /מתום לא יבא שס רודף  /שם ישכבו בטח ואין
מחריד ״ —־ אך אם תגביר חיל ילוד אשה ! לאמור אפסו
המסגרות מבא חדרי החכמה  /מי אנכי כי אלך לכדי ואיןאיש
אתי להוליכני אל דרך האמת ? ״ דע ! קציר ימים ! ט
מלך אין לארבה  /אין לו מנהיג ואין לו מנהל  /ועם כל זה /
תעשינה ידיו תושיה  /כי למלאות חסרון מלכו ומנהיגו /
השכיל לדבוק בעדתו ללכת יחד כעדת ידידים יחדיו לא • פרדו /
לכן ילכו ולא ייגעו — נם אתה איש ריבי ! עשה כך הדבק
נעלת משבילים  /בחברת נבונים  /במוך כמוהם התאזרו
חיל לבוא דע תכליתכס • אך גס מה אל תפנה ימיןושמאל /
הדביז כמינך כאשר יעשה הארנה  tואל תהי ' עניו הרנה לשמוע
אל כל אדם  , /אמכם השמר מפע איש מרמה  /ידבר בשפת
חלקות כשסתיו יככדך ולבו רסק ממך "
אמנם תוסף דבר אתה איש
במעברות לעבור על גהרי החכמה ופלגי התבונה
בראותי קוצר ידי  /קוצר המשיג ואורך המושג  /הלא לריק אייגע
גי לא אבוא עד תכליתו ? קחה מושר מהשממית אשר היא
ברי׳ שפלה  /אשר בידים תתפשה וחמיתה  /והיא לגודל
חריצותה להיות שמורה מכל מזן התאמצה לבא על היכלי
המלך  /לגן .אל • עלה על דעתך לאמור  /קצרה ידי  /אן
חלשה

מדון לאמור /מהיועילני

&&ענע׳
מענר3יס
ןנריהחנה

ויגתה ז

C
אולי גסל(1
«נהוןנ /
גי/מר ע3יי
קזשנ5 3
3הרןולה׳
מעמו על

אשר
אהנל

במאסן

!1יוצוה /
־ ונוסח¬
.מחמתי)
גועהמז
' פלסומי
 :נאחלמי
 !:הישרגע

; והנה
 11ולגררה
jגראשיק

t

ג עא )
חלשה טבעי  /חסר המנהיג  /או גדלה מלאכתי  /ניאל
מעבר ליס היא ולא בשמיס היא אן בחריצות תקנה הנל • ע״ה
ןברי התנס "
ועתה דוד נעים ז היא את אשר שמתי בפיך * במסתרים
שאל את נפשך לאמור  /אולי גס בי עול כמותו /
אולי גס אנכי עצלתי מעשות נדת ? והיה אס תמצא אף שמץ
מנהו בך  /קחה דברי על לבך  /וזכור ני אתה האדס / -אשר
גאמר עליך ותחסרהו מעט מאלהיס  /והטיב לבך  .או תמצא
חן ושכל טוב בעיני אלהיס ואדס /יחנך אלהיס דעת ותבונה
להבין ולהשכיל עמקי סודותיו  /ויראך מתורתו נפלאות  /יהי
נועמו עליך  /ינומו כל מעשי ידיך  /תיאה חייס עס האשה
אשר אהבת * נאות נפשך ונפש ידידך י

איצקאיינל*

מדרכי הלשון והמליצה *
מכתב חמישי ע? 1טעם וגחמתא •
במאסף לחדש חשון תקמ״ח לפ״ק  /ראיתי שנים משכילים
מאנשי חמד אשר בעיר הזאת  /נלחמים מלחמת
חצוה  /ליישר טעס מלת ונהמתא « שקבעו קדמונינו ז״ל
בנוסח הקדיש שיסדו  /ראיתי ואשמח ♦ ואף אס בהוראת מלת
ונחמתא  /וגס בפירוש הכתובים שבאו באגרותיהס  /דעתי
נוטה מדעת שניהם  /סוף סוף דברו דברי טעם * גס אין
פילס ומאזני משפט בידי להכריע ולומר קבלו דעתי  iאך
כאחד מהם אחוה דעי גס אני✓ והקורא ישפוט בצדק  /ואת
הישר בעיניו יבחר לו :

והכה הוראת שרשנחס /

באמת הוא על

ממחשבה
ההעתקה

למחשבה  /ורמזתי עליו בכמה מקומות במחבחתי *
ולברר הענין מעט  /אעתיק בקצרה מה שכתבתי בפירושי לס׳
בראשית כפי׳ פסוק זה ינחמנו ממעשינו(?ראשית ר׳!־״ס * וכך
אמרתי

( עב )
אמרתי  $ /ריכין אנו לפרש תחלה מלת ינחמנו וכל שהן משה!
זה  /כי רד״ק ז״ל אמר בס׳ השרשיס  /ני וינחם יצחק(m
ן״דס"« ) ׳ כי

נחס? bi

אמנון כי

מרת ( יי ™

ח׳י׳ ) «

ור  3י$

דומיהן  /כלן ענין תנחומין וידוע הוא " וענין אחר כי נחמת«
בי עשיתים ( שסר «*) ׳ ואין איש נחם עלי רעתו (יי»» ׳ ח׳ זי) .
ורבים דומיהן  /כלן ענין תרעה * ואני אומר אע״פי .שנראין
כשני ענינים  /כל מה שהוא משרש אחד ומבנין אחד עניניהן
אחד  /כי' כלם על ההשתנות וההעתקה ממחשבה למחשבה
אחרת  /כי החושב מחשבת אבל על מת  /או חושב מחשבת
יגון על צרתו  /ונעתק ממחשבתו למחשבה אחרת המשקמת
לבו  /נאמר שנחס על זאת אז זאת * וכן אם זולתו דובר אלץ
לברי טעם להעתיקו ממחשבתו למחשבה אחרת  /נאמר גס כן
שנחמו * וכן המתחרט ממה שחושב  /או ממה שחושב לעשות /
הן מדעת עצמו או על ידי דברי זולתו  /ויחל לחשוב על
דרך אחר  /נאמר שנחס או שהתנחם או שנחמו פלוני  /ועל
זה אמר זה ינחמנו ' ” ממעשינו וגו '  /כי ראה ברה״ק שהכן
הנולד לו יהיה חכם וגדול הדור  /התפלל זה  -הנולד ינחמנוt
ידבר על לה רשעי הדור המכעיסים את השם ואת בני אדם
במעשיהם זבעצבון ידיהם  /וילמדוס דעת 7עד שיעזבו רשעים
דרכם  /ואנשי און מחשבותיהם  /וזהו הנחומיס וההעתקות
ממחשבות רעות למחשבות עובות  /ושם בארנו הענין כלו "

וכן

מחשבותחכמתו

כשסמוך אל השם יורה כס כן שהשקנו
העליונה מעוב לרע או מרע לעוב  /לעמת השתנו( /
דרכי המקבלים ומחשבותיהם  /זכמז שדברנו על זה בספרנו גן
כעול בכית הראשון ( חדר שמיני חלון א׳ ) " ולברר מעע יותר
אעתיק עוד מפרושנו הנ׳׳ל על פסוק וינחס ה׳ כי עשד־ז את
חאדם בארץ(בראשית ז׳  • 0וכך
אמרתי  /גפי׳ זה ינחמנו
באמו שרש נחם  /ואמרנו שהונח על החושב מחשבות אחרות
•ומה שחשב תחלה * ודע ני האדם ינחם על שלשה דרכים /
האחת מבלי דעת  /והשני מהפלס דבר  /והשלשית באריד
•ושפט * על דרך משל היום מבטיח לזולתו להטיב עמו /
ומחר ינחם מהבטחתו בלי טעם ומבלי דעת  /רק אמש משלו
בלבו ציורי חנינה  /והיום מושלים גו ציורי עזות ואכזריות /

bn

( ’נ) :
ווה סנלוח נמורה! איס הוא וילד לנו  • vJa kwואם אמש
הבטיחו טובה  /ני האמין שהוא איש טוב / .ומחר שמע שהוא
איש רע מעללים  /אע״פי שמתנחס בצדק  /מפחיתות בני
אדם הוא שנעלם מהם האמת • ואס הבטיח לו טובה בעבור
צדקותיו  /ושב האיש ההוא מצדקתו ועשה עול  /ונחם על
הטובה אשר אמר לו זוהי נחמה בארח משפע " והנה על אחד
משתי דרכים הראשונים לא יתכן לומר על השם לשון נחמה /
יתברך ויתממס מכל זה  /אבל נאמרו בו על הדרךהשלשי /
וכמפורש בנבואת ירמי ' בפרשתרגע ^ דכר  Srגוי Sri
ממלכה וגו׳ (יריד׳י״יי «׳) • ועל זה נאמר כי לא איש אל ויכזב
ובן אדם ויתנחם (מי־בי ך״גיי«) • ושמואל אמר ני לא אדם הוא
להנחס  /ולא אמרו סתם שלא ינחם האל  /והוסיפו בשתיהן
מלת אדם  /ני גס השס מתנחם נפי סוד חכמתו העליונה  /אבל
לא ינחם כבן אדם חלילה  /פעס כלי טפס ומבלי דעת  /ופעם
מהעלם דבר  /שעל זה סובב הכתוב  /וכבר בארנוהו ה־טב
גפתיחתנו לבית השני מס׳ גן נעול "
ובהיות שרש

נהם על ההעתקה ממחשבהלמחשבה  /על

כן אחד שסדרו קדמונינו ז״ל בקדיש כי השס ב״ה
לעילא מכל ברנתא שירתא ותושבחתא  /שכללו בהן כל מיני
שבח וגדולה  /שמהללים ומשבחים בהן בני אדם את יוצרם ב״ה /
והודיעו שהוא מרומם על כל ברכות ותהלות הללו  /ויוכל אדם
לחשוב שאס אפשר להעתיק מחשבותינו  /להלל את השם
ולשבחו בשבתות יותר נשגבות מאותן שהורגלנו לשבחו בהן /
ע״ד משל אס יתן בנו השם חכמה כחכמת מלאך אלהיס  /עד
שנוכל לחשוב גדולותיו ית׳ יותר מכחנו עתה  /יכ אז מכל
להללו ולשבחו נפי גדלו ונפי ערכו ממש  /לכן אחר שאמרו
שהוא לעילא מכל ברכתא שירתא ותשבחתא  /הוסיפו ונחמתא /
להודיע שהוא לעילא גם מכל נחמתא  /שהוא ההעתקה
ממחשבה למחשבה עליונה ממנה  /שאם נוסיף כהנה וכמה /
תמיד הוא מרומם עליהן עד אין חקר * וידענו מזק שהוא
מרומם גס על שירות ותשבחות שיהללוהו בהן מלאכיו וצבאיו /
«נאמת אל נערץ בסוד קדושינש רבד־ן ונורא  Srבל סביייד
תהליס

(

עד

)

פיט•  /זסביביו הס הקדושים העליונים  /והוא3״< t
(מה*•©
נורא ההלות עליהם  /נמו שהוא נורא על מי אדם י ולפרושנו
וה ברכתא שירתא תשבחתא ונחמתא ארכעתן על תהלות ושנתות
יצוריו  /ודומים זו לזו * אבל אס תפרש ונחמתא ע״ד שפירשו
במאסף שאין לפניו ית ' שנף רצון  /יהיו שלשה הראשונות על
דבר־ח בני אדם  /והרביעית שהיא זנחמתא אחת מתארי השם
ביה וגדולותיו שאינו משנה מרצון לרצון • מלכד זה על ההצעה
שהקדים לפרזשו  /יש אתי דנריס לדנר עליה  /לולי כי צר
לה זאת
המקום בקונטרס זה לכנוס בדברים רחבים "
אומר כי מעתיק התפלה בלשון אשכנזי שהעתיק מלת ונחמתא
(ענטציקנדי דאנקלידר )  /ישרה בעיני  /כי יפה נמשך המלה
האשכנזית ( ענטציקנד ) לפרושנו על נחמתא  /כי כל פעם שאנו
מעתיקים ממחשבה למחשבה יותר נשנכה בעניניס ה! 2הייס4
הלב מרגיש שמחה יתירה בהשגותיה  /שקוראין האשכנזים
(ענטציקן ) ״ ואני אלמדך עוד שזוהי מלת חדויז שבלשון עברי /
וזהו ויחד יתרו (שחות י״ח ט׳ ).י כי חדות ה׳ היא מעוונם (נחמי׳
«׳ י׳)  ,עוז וחדוה במקומו (ל״ה א ,י״י ל ,׳) « והכלל שאין לשון
חדוה רק בעניניס הנשגבים הגורמים הרגשה יתירה בנפש /
אבל לא אאריך כמקום זה "
אע״פי ששרש נחם יורה על ההעתקה
ועוד אודיעך /
ממחשבה זו למחשבה אחרת  /כשהוא כתוב אצל האדם4
ענינו תמיד לע ההעתקה לטובה  /כגון ממחשבת אבל למחשבת
שמחה  /ממחשבת צער למחשבת ממתה  /ממחשבה רעה
למחשבה טובה  /או מטובה ליותר נשגבה ממנה * אבל הנעתי!
משמחה לאבל ממנוחה לצער  /אעפ״י שגס אלו העתקות
מחשבות הן  /לא יפול עליהן שרש נחס  . tאין מקרא סותר
כלל זה * וטעם הדכר נשען על השרש עצמו  /כי נחס קרוב.
לשרש נחה  /והשרשיס הקרובים כאלה בלשון עברי נותנים
טעמם האחד בחברו  /כמו שהזכירו המשכילים הנ׳'צ באגחתיהס /
ועוררנו לע זה בכמה מקומות כמחברותינו  /וכן נחס המורה
ההעתק 4היא עצמה הנחייה שהאדם מנחה מחשבותיו
על
ממקומותיהן הלאה • ואולם שרש נחה נבדל בהוראתו משרשים
הדומים

( עדC .
יודומיס לו כמו הלן* נהג  /גהלוכיוצא  /שאינו נופל אלא
על ההעתק מחת ובלי צער  /ונס על זה התפורר אחד מן
המשכילים הנ״ל ! ואילו ראה מה שאמרנו בחבורנו חכמתשלמה
(פרשהי׳ פ׳י״ז ) על זהכרחבה  /היה ראוי לו שיזנימילטובה/
גי שס באמו זה על נכון  /ולכן אי אפשר שיבוא שרש נחס על
העתקת מחשכת האדם מעונה לרעה " ואולם זאת הרעה שאנו
הטניס אליה  /ענינה רעה ממש /שמכאכתאתהנפש  /כמו
האכל והיגון וכיוצא כהן שמצערין את האדם  /שאין ספק
שעליהן לא יסמן שרש זה " אבל אס יסמן* על השתנות מטונה
לרעה נפשית  /כמו בשוכ צדיק מצדקתו לעשות רע  /ונענין
התוהה עלהראשונות  /יש מקום לכאן ולכאן אס יונח עליו אן
לא ״ ני מצד שהרעה שחושב לעשות  /עושה נו נתתליצרו /
יורה עליו לשון נחמה ״ ואמנם לפי  /שנחת זה איננו
כחתליוצרו ב*ה ולא נחת למעלת נפשו העליונה באמת  /אפשר
שלא יאמר עליו לשון נחמה " ודעתי נוטה לצד השנישלא
יאמר עליו  /יכ לח מצאתיו על דרך זה כשוס מקום  /ואילו
השתמשו נו גס על דרך זה  /נמו שמצינו לעונה אין איש נחס
על רעתו(ירחי׳ יי  0׳ היה כתוב גס על המשנה מטובה לרעה /
ואנחנו לא מצאנוה /ואס בעכור מתנחכש לך?* המך (ביאש־תר«
ייג) ׳־ שכאשר עגמה עלץ נפשו בעבור הברכה שברך אביו
ליעקב  /לא מצא מרגוע ליצר לבו הסוער וב  /פד שנעתקו
מחשבותיו להרוג את יעקב  /זזה נחת ליצרו  /זרעה לנפשו
ונאמר מ לשון נחמה  /לדעתי שפל כן נזכר בהתפעל /שמלבד
שהוראתו על ההתאמצות למצוא שקטבלבו  /יורה גס על הענק
הדמיוני' נמו מתעשר מתרושש נתחכמה✓ וכן מתנחם האמור
פה נפי דמיון עשו  /שעשה נחת לעצמו לא נפי האמת  /ומקרא
ט נחס על אממן לפרושנו שנפרש עליו עול בעז״ה  /היה
נחמה בארח משפט  /נחת ליוצרו זנחת ליצרו ונמושיתבאר *
ומעעס זה סמוך אל השס גס כשמשנה מסובה לרעה  /כמן
ונחמתי ע  Sהטובד־־ז אשר אמרתי ? 1היטב עמו (יימי׳ י״ח, )N
נחמתי ינ המתנתי ארחשאוה־&( 6״א «״<י״א) ׳ כי גחמרחי יב
(בראשיתי ,א׳) י לפי שכל דרכיו משפע  ,ונמושבארנו
עשיתים
למעלה  /ונאמרו וגם הוא -חככש ייבא רע <« «*-ליאב')
זבארנזהן

)

rj

t

זבארנוהו בבית השני מס׳ נן נעול ( חסר 3׳ חלון י*א ) • והבן י *
והנניאומר עוד  /שהדין עס המשכיל
שלא יבא שרש נחס כבנין הקל  /ועל כן לא נמצא כן
בצל המקרא  /ועעס הדבר נשען על כלל גדול חקרנוהו /
ומצאנוהו נכון גנל פרכדו  /גס רמזנו עליו במקומות ר 3ות
במחכרותינו • וכספר המדות שהוצאנו עתה לאור  /כתבנו מענו
מזה נחלק השלישי ממנו ( פרק חמשי ב׳ ג׳ ) כשדברנו .על ההבדל
שבין פחד בקל למפחד בכבד  /ומנין הכלל הוא  /שכל שרשי
הלשון הזה המונחים על פעולות שאי אפשר היותן זולתי על ידי
משפנוי השכל  /כמו מבין משכיל מוכיח וכיוצא אינן כתובים בקל /
וכן שרש נחס  /כי אי אפשר לאדם לנחם את זולתו הן מאכלו הן
מצערו או להעתיקו ממחשבה למחשבה  /אלא על ידי דברי
שכל ודעת  /המתקבלים על לב השומע  /על כן לא יתכן לומר
נל! מצ אלא נחמי ,בכבד • ושמא תשאל אס כן האיש המקבל
תנחומי זולתו  /או האיש המנחם את עצמו מדעתו  /למה
הניחו על זה תמיד הנפעל או ההתפעל  /ולא הניחו עליו הפועל

הר׳״ר אהרן

הדגש  /זולתי שתי פעמים שנזכר הפועל ונזכירס בסמוך ?
העעס לפי שדברי המנחם  /או ציורי מחשבות עצמו  /אינן
פועלים התנחומים בהכרח בנפש השומע  /כי אפשר שהמנחם
ירבה דברים  /אז הוא מראה לעצמו מדעתו תנחומים רבים /
זאעפ״כ נפשו לא תתנחם  /כי הנחמה הגמורה מעשה הנפש
היא  /ואם לא תאבה אין האדם עצמו מושל עליה  /וכל שכן
זולתו המנחמו  /וראיה מאנה הנחם נפשי (קהליה ע"ז ג׳) "
כלומר אף כי חפצתי התנחם מיגוצי  /מאנה בו נפשי * ולא
תתנחם הנפש עד שתרצה בעבעה להנתס ״  .לכן כשנאמר
בנפעל וינחם  /יפה מורה על ההכרח הפשוע מצד הנפש שהיא
רוצה בכך בעבעה  /אבל כשנאמר וינוחס יורה על ההכרח על
ידי דבר אמצעי המכריח  /או דברי דעתו  /או דברי זולתו /
זזה שקר  /שאף אס הם גורמים ומסייעים  ,אינן מכריחים את,
הנפש שתתנחם וכמו שאמרנו י וכל וה באדם המנחם  /אן
המתנחס מדעתו שאינן מושלים בנפש ממשלה הכרחית  /לא כן
השם ב״ה שמלכותו בכל «שלה  /ובידו הרוחות והנפשות כלס /
כשהוא

) ( VJ
כשהוא ינחמנו מאבלנו ומצרותינו  /יש בידולמשותו .באופן
שתוכרח הנפש להנחס בתנחומותיו  /ועל זה יתכן הפועל /
בהשתבב ההכרח בנפש מנח המנחם  /ולכן כתוב עניה .סוערה
(ישעי׳5״ב \׳א)  /כאיש אשר וגו׳ כן אנחמכםובירושלים
לא נחמה
תנוחמו 0־הסיר *) • ,שתיהן על -המנחם לעליון ית׳  /שאנן
הוא ינחמנו / 3*3תנוחם העדה כלה  /וזולת■זה מאנה הנחם
גפשנו • ווה ערן צח בחכמת הנפש  /ולמשכיל עליויועיל[
לפרש כמה מקומות סתומות  /ודעת לגבון נקל "
ומה שהבדילו המשכילים הנ״לבין ' נחמה

של חרטה וניןנחמה

שלאבל  /במלת על  /ואמרו שלא תבוא אצל אבל /
רק אצל חרטה ״ מלבד שהמקראזת סותרים דבריהם  /ני כתוצ
לנחמו על אידו (זיר ׳א י׳ נ׳)  ,לנחמו  S2מת(ירח י׳u״ r׳׳) /
כס מצד הסברא לא יתכנו  /שאס בלשונות מי אדם הרבו מלין/
נמו ( ברייען טרעסטן ) וכיוצא להסביר הדברים✓ אין הדבר
כן בלה״ק✓ שנקבצו באו הכוונות נלן אל שרש דבר שמסתעפיצו
ממנו  /ושרשן הוא העתקת המחשבה בנחת מדבר לדבר  /ומה
לי אס מעתיק אותה מאבל לשמחה  /או מצרה לשמחה 'וא
מרעה לטובה  /כלס נחמות הן Vומוכנות מן העניןשנאמרו
בהן  /ונסמך להן מלת על שהוא נמו בעבור  /לנחמו על אביו <
;בעבור מות אביו✓ לנחם על מת בעבור אדם מת  /וזהשמוש
על בהרבה מקומות ✓ וכן וינחם' ה׳ על הרעה  /בעגול
^רעה ✓ וכן כלס ״ ופעמים נסמך לו מלתלא  /כמו ונחמתי
ח״ב■י*)•'.
׳״אל הרערת ^יייי ,ן' ״יג׳)  ,בי נחסרחי 'איד* הרעדה (
׳ופעמים סמוך לו אות מיס  /כמו זל ינחמנו ממעשנו ובאמוהו
'למעלה ״ ־וק זקויאנחס מצרי (ישי־י׳ א׳ יי)  ,כלומר מרשע
;צרי אנחם־ מאשר חשבתי  /וכן כי■ינחם■ ה׳ מנאקותסמפצי
ישראל /
־לוחציהם ודאזקיחס ( שיפ״י׳ ל׳י״יז) , ,כלומר■ מעני נאקת
[ינחם ה׳ על הדעה שצוהעליהס • ומעתה יבוא על נכון מקרא
 :ותנל דוד לצאת אלאבשלום ✓ בי׳נחסמגל אמנון כי כזת (ש*נ
ל״״ס  ,צי גס על אבל אנח מלא על ונמושאמרנו ’* ןיהי׳
'י״י־
'כחשו כפשוטו שנחס מאבלן  /נמו שפי׳ המפרשים יל* אלא
‘ 0פהש זה  ’/נגס כל מה שפי׳ עליו הרל״ק והאפודי ור'׳יא !*ל/ -

( עח ) י
סנ שני הפרושים הנתונים על זה כאגרוין המשכילים הנ״ל
לא ישרו כעיני  /ולא ארכה דנריס להשיג עליהן  /רק
אודיע לכר חדש מה שיראה לי בפרושו  /ואפרשנו כקצרה • המלך
דוד התאכל מאד על מות אמנון כנו  /מאנה הנחם נפשו ככל
מה שנחמוהו זולתו  /וככל מה■ שלחם עצמו מדעתו  /וכעדות
'הכתוב ויתאבד על 1בנו כל הימים ,אעפ״י שאפשר לפרשו על
הימים שנזכרו נפסוק שלאחריו ואבשלום וגו׳ ויהי שם שלש שנים
(5פ בס ליח)  /לפי פשוטו שב על כל ימי חיי דוד  /שלא שנת
►צער זה כל ימי חייו  . /תמיד כשעלה מחשבות אמנון על לכו
התאבל עליו ♦ ומקץ שלש שנים לפרידת אכשלוס  /נעתתה
מחשבת אכלו למחשכת נקמה  /שנועץ לצאת למלחמה אל מלך
^שור להלחם עם אבשלום ולהרגו כמשפט המלונה  /ני אמר
אחריו i
שהרג את אמנון הבכור לרשת את המלוכה כי הוא
<נענין הרצחת גס ירשת  /והיה ראוי לדוד לדונו כמשפט מות /
*סבור דוד שאז ־תשוב נפשו למנוחתה וינחם מאכלו  /וזהו שאמד
ן
*תכל דוד לצאת אל אבשלום  ,כלומר לצאת למלחמה אל
הואi
אבשלום  /כמו לעת צאת המלכים(שיגי״א א׳)  /וגס הנה
כלומר1
■יוצא לקראתך וארבע מאות איש עמו ( בראפית ל״נ ל׳) /
*למלחמה  !.ואמר הטעס ני נחס על אמנון ני מת  /שעל
•ידי שהעתיק מחשכת אכלו וצערו על אמנון כי מת  /למחשבת
•המלחמה עם אבשלום  /מצא נחת והשקע מצערו " ומופת לע
פרושנו מעשה יואב עם התקועית  /שאס כפי■ יתר הפרושים/,
&הצד השוה שכהן שמחל המלך לאבשלום .מה שעשה  /ונלתם
מה הוצרך יואב לתחבולה זו ? ולמה
נפשן לראות פניו /
ויכרה האשה למלך קשות שישיב את נדחו  /אם המלך מדעתו
נכסף לראותו ? ולמה השתחוה יואב למלך על שקכל תוכחתו/ .
ונחשב בעיניו למציאות חן וחסל כעיני המלך ? ויותר מכל
כששב אבשלום צוה עליו המלך שלא יראה את פניו $וזה אות
כי לא שב חרזן אפו מעליו « אכל האמת כל השלש שנים שהתאבל
דוד על אממן זאנשלוס בגשור  /החריש יואב  /עד ישנק
המלךאת אשר עשהול  /ואס לאישכחנו יסתר שםאכשלום
כנדמות המלך /ואז יביאנו ירושלים וימליננו תחת אכיוי ן
יאכל כשראה עתה ונ לול נתם ע{ מות אממן ורוצה לצא?

למלחמה
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למלחמה  /הנין יואב כי לב המלך על אבשלום להרגו  /נאמר!
וידע יואב ין צרויה ׳ ני לב המלך על אבשלום (8״א י״לא׳) .
כלומר על אבשלום לב המלך להלחם  /על כן העלימו ממנו /
אז הוצרך לתחבולה  /לשוס דבריס כפי הפקועית  /ני ירא
הוא עצמו להוכיח את המלך או לדבר טוב על אבשלום •
והדברים ששם בפיה היו לברי צדק ומשרים ותוכחת מגולה
למלך  /ונבר בארנו פרשת התקועית כלה בכית השני מספרנו
גן נעול ( חדר י״א חלון א׳ ב׳ ג׳ ד' ה") ונכבדות דברנו בה "
וכאשר ׳דוד בצדקתו קבל תוכחה זו  /שלא להרגו מפני השפין
אס הרג אח אמנון בשנאה  /או באפקורוסות למלוך תחתיו »
השהחוה יואב למלך  /ונחשב לו למציאת חן בעיניו  /ולכן נשש5
אבשלום צוה המלך שעל כל פנים לא יראה את פניו מטעם
ולדעתי פי׳ וה ברור כשמש " ודומה לו מקרא
שאמרנו "
הנה עשיו אחיך מתנחם לך להרגך  /ופרשנוהו למעלה ♦
ומלת לך גס היא נמו בעבורך  /כמו אמרי לי אחי הוא$
וההתפעל על ההתאמצות לבקש נחמה להשכיח צערו * וכן
נכתב על דרך המשל על השם ב״ה < להודיע  .שמבקש להטיג
עמנו  /כמו ועל עבדיו יתנחבם • וכן וימאן ? 1ההנחס «
באילו התאמץ לבקש מחשבות תנחומים  /אולי היה מתנחם /
אלא שמאן לעשות כן מצד השכל ✓ מטעם בי ארד אל בני אבל
שאולה  /ובפרושינו לש' בראשית כארמהז * הנה נתגלגלו
הדברים על דבר ונחמתא שהתעוררו עליו  /שבאמת היה ראוי
לברר ענינו  /כי השבח הזה הוא בפי כל ישראל יום יום /
ונפי שבארנוהו כולל השבח היותר גדול שאפשר לנו להלל ןכ
את אלהי ישראל  /ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן •

נפתלי היוץוויזל* •

< פ )

 ,משלי מוסר t
.האשה והתנין ~ -

ל•1

לע שפת היאך תחת יאחד השיחים /
אשה יגשברת ללקט פרחי צמחים7
(ילד קטן בן שעשועיס על שבמה /
ויעל הנין גדול ויגזול הילד מעמה "
היריר איננו! האשד .במר צורחת /
ואני אנה אלך  /אנדת אגבי בורחת ?
אם התשוקות לוס■ בקרבך תסער1
קום אבזרי י הנני ! קח נפשי תחת הנער •
התנין

לא  ! pגם דמו גם דמך תצילי /
אס החרש תחרישי יתשמוע בקולי *
וון לדבר אמת מעודי תשוקתי /
ןלשון שקר עד למאור שנאתיt
.ריבן י אם דבר אמרת עתרת תגידי /
האמיני בי\ אות נפש בנך תפדי "
האשת

אויד־י ,לי ! עתה ידעתי רוע לבבך /
אך שלוט בפיך ׳ ומרמות בקרבך "
איך* אמות תחפץ  .מני ׳ ושקר גורלי ?
הלא ידעזת  /זדון י בי דרך נשים לי ? —
התנץ

פותדת ^ היליני הילד! הלא אסרת דברת — I
^

אהרן

המאסף
הדש
;s

טבת

תקמח

חידדה אהדהקטנר־ז י נצגד־ז ?־1עין
נערי בני «^  Snלדהגיד פתרונו • ,-

שחקים לא יכילוני והארץ מקום שבחי ׳
בכית שרים אני שובן ובבית רשים מעונתי<
— ־
קצרה :ד ץ־יעת איש להטזיג את אמתתי,
ובת אין בעין אדם להביט אל ־׳ תמונתי;
בעת לרתי זמן מותי וגם בו סור תחייתי5
אותי •
ופתי * .יעבוד
חמס
לאיש
נכד
:אני ’
•
 Vי
T T
• *
יV V
אנעים נלאו לךרו'ש במהותי וכמותיr
בסיבתי { '
בצווי Tבא
שומטות Tנחות
ונשים
־• T
:׳
• :
M
*T:
אתי;y T־
ינחלו
אהב וכבוד
אוהבי
אני Vאת
• •
* *-4 TS
•״ ~
די
CV
'
י .4״
בידם אפקרדת תמיד יחידתי ונשמת♦. , t
מרדתי 5׳*' ■■Kי
ואשביעם
אשנא
את שונאי
זאני
 t •• : .׳•-
a : - 5t
• ~ וז :
ץ• .
• ; ץ;צןו » בס״הם '
נ
י״׳'

בחוסר 5 :בטי ^ ת• •
שמי
א6 1

( פב )
 £ ]$י • אזכירלבל דורש לב !*הןך־שצעג^ תי*
בסתר דום ־זצול ראשי וביוני סזאדיתי י
.ןקרף נא את ־ כפיפתי כגמר דין לתפארתיf
וגרש המשולש בר רחוקים משכונתי;
ןאם גם עוד בזאת לא בא ; דיר קורא בסוד עתי/
ערן שנית שמי אךמוז בדברי שירמליצתי /
הקור ודרוש בראש זמרי וישם תמצא תחילתי5
^ ותכלית נאט] תשים לסוף וקץ לחירתי י
.
חפשי ־

; ׳ ? .ודרכי הלשון והמליצה •
מכתב שמעשלמר־ז •
־•
 ,קב .צער‘ .
הצעירים ! לאדירים נאדיריס1
הגנים וחורים « ’ נגידים
ונניריס t
חנמיס וסופרים! מליצים ומשוררים 1דורש*
לשון עבריס « שלוה מכל מערים1
י ' _ י .יי
י
׳
צעיר אנכי לימים ואתם.ישישים  , /בישישים חכמה .ואורך

. '■* vימים תנדה  /תנונה חתן קולה ומוסדות המדע
ירמון ✓ ;ר?  $ירעעות המזמה מקול הקוראכםר,ים  /הריס
נכח קולו יריע' אף 'יצריח  /איה שופר 'איה שוקל✓ שוקל על
נפיהממומן ־היתאהצזכוכות’ נצדק /Tי נצדק כלי אמרי פי ואין
מוגה .אמרי .י-
י
■־״ ״ ■

אמרי

‘האזיניל

׳* .אשקיע

חתרתעלומה /
גג

אני אשיבך

מלין ואתרעיך

עימם  iאסיר מלכך־ פעס זחימה ! ואיפת
1

רזון
זעומה ! אגירה נחלי
מזמה !
מסוך במי מדע וחכמה /
ואכבה
להנת
שלהכת
המשטמה
/
אשקיטה רעס שרים  /ממכה
ומהומה  /ואקום סערה י לדממה /
תפונה בחוצזת המדע תיון « ביגיר אמריה תאחר להשיב
לשואלי מעגה ופתרון ! על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון *

א( )
הנה
מלין וקול אשמע כי בא איש עד הלום מבשר טוב
משמיע מעלות לשוננו העברי ואת יקר תפארת
מעלות חז״ל אשר המה היו ביקרותיה  /ישאו מדברותיה הצחות
עלי פיהם :
תשואות חן חן לאיש טוב זה אשר אל בשורה טובה
יבוא וטוב יגשר /
חדשות הוא מגיד ונצורות לא נודעו לא
שמעתן אוון מעולם  /אך זאת היא נפלאת בעינינו אשר בכל
הבשורה הטובה לא נתן כבוד ללשוננו הקדושה ולחז״ל כי לא ספר
מאומת מה
ממעלותיה הרמות והנשאות /
ומעלות יודעה
ומכירה כאשר ספרו לנו אבותינו לאמר זו תפארתה וזה פריה /
אפס כי זה החכם דרך מושר לו /
יחשב דרכו כי לה דומיה
קהלה  /אך איך לא חשב אנוש יביט
למרחוק
/
ישים תפלה לבשורתו
לאמר מזונן* וחלקלקות דברה המבשר /
אשר כן דרך איש
מחל* ק לשון /
בפיו ובשפתיו יכבד את מהללו  /ולבו רחק
ממעללו /
מלפנו
ר״י
החבר
אשר מדי ספר בשבחה כן נשא מעלותי'
על פיו
יעוין
כוזרי
מס׳
'
ח
לשני
עד
סופו  /ואת יקר תפארת
חו׳יל
וכר
מן
ס״ד
לשלישי
עד
סופו
 /אשר כן עשה אדוני אבי
נ״י
עת
בוא
דברו
לשפר
תהלת חז״ל /
אז ראה שמץ דבר
ממפלותיהס
הנכבדים
ויספרם
בששי
לשלישי
מספר
המדות
/
וניו״ד לראשון משפר החזיון  /ובשני לשלישי וט׳ לחמשי
בינה  /ועת אמרת ה׳ היא צרפתהו לתת כבוד ללשוננו הקדושה /
בהראותו ! את יקר תפארת גדולתה אז ראה לבאר קצת מגדרי

מאמרי

הפעלים המשותפים כמוכנס והבדליהם זה מזה בעומק החכמה /
נמו ההבדל שבין יראה ובין שאר לשונות המשמשים זה
המובןy
ומה זו נשבה להיות היראה חלוקה מריעותיה להמיר הפעול
בפועל /
וביאור ההבדלים שנין לשונות כעס עברה קצף
וזולתם
/
וגדרי
חכמה
בינת
דעת
.
והבדליהם
זה
^ ה  /כג [שר
יראה הרואה

במקומות
ו

מפוזרים מחובריו‘ /
ב6 2

ובפרט
אשר

בהערות

(

פד )

אשר העיר בצדק בחיבורו שפת אמס  ,שס נאמרו ונשנו גלדים
מהותיים לקצת השרשיס והבדלי קצת הנרדפים זה מזה  /אשר
כל וה יורה על מעלות לשוננו  /ועוד ידו נטויה להראות העמים.
והשרים את יפי תפארת לשוננו הקדושה  /ובמקוס תהלה /
שם תהי מעלה  /ני לא יאותו יקר וגדולה  /אט אין עושה
 /ונכר אמר החפס
עלילה  /ובמקום תהלה  /שם תהי
במשלו הנפלא  /התהלה בלי זכר מעלה  /היא נזהר הפעלה
הלוטה בשמלה  /או כבית האוצר כלי סגולה *
אכדן לשוננו
שם לו חוק ומשפט הסבה אשר
כ( ) שם
עד ניטל ממנו רוב המדבר  /את השכחה אשר היא
י-
היתה בענרנו להשכיח ממנו שפתנו אשר נחלנו מאבותינו מעולם /
אחת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל  /בימי נית שני
כמעט נשכח זכרון הלשון מאבותינו לולי יחידי שגולה  /יכ
התערבו בגויס וילמדו לשונם  /נכתוב ובניהם חצי מדבר אשדודית
וגו׳  /בימים ההם אין איש שם על לב ללמוד לשון עברי ולא
לכבוד היתה בתוכם ! ומה נס היום אין דורש ואין מבקש ללמד
צחות לשון העברי כי יוב המונגו בלעגי שפה ידברו  /ואין איש
שם על לב להבין במקרא מפורש ושום שכל בפשוטי הפתובי׳
לפי חקי צחות הדקדוק אשר אין מקרא יוצא מידי פשוטו נאמדס
ז״ל  /כי רוני המוננו יאמינו ני עקימת שסתם הוה מעשה
לעכור על ד״ת שמ״זת עם היות שכל רוח אין בקרבם להבין
מוצא שפתם לא במקרא ולא בתרגום  /וקצת ממחשבים חכמים
בעיניהם יפרשו הכהוכי  ,בפשטות של ערמימיות ויעזרו בדרשות
דרשום ז״ל להעיר בס על ענינים נעלמים מסוד ה׳ ליראיו לא
ידעו ולא הבינו אלה הבוערים בעם הלוקחים 'לשונם נפי המוכן
מפשוטיהס  /כאשר שמענו כן ראינו דורשי דמים המחזירים על
פתחי השערים  /בעיים ובכפרים הרו ערמימיות וילדו ביאורים
זרים אשר גדלוס על ברני המדרשים לא ידעו כוונתם בל יעמדו
נאמתתס ויישר זה בעיניהם  /ולו איש הולך רוח דעת והשכל
בדרכי צחות לה״ק יאמריבאזניהס ביאור אמיתי נאות לפשוטו
של מקרא' נפי כללי הדקדוק  /יבוזו לשכל מלץ ועליו• ישחקו /
נאשר יאמר המושל הקדמוני באזני כסיל אל תדבר כי יבוז לשכל

מלי!

«ליו/ע
נאמרס
(צראו י
«הרלשי:
מהגיר

 \faיוה

העטרה
ממהר

אולם

ולענן ן
שמו /
נדלווה!,
נימיום
מאד מג
לחדש נ׳
זלאצמו
אשר ה
אספ*נו
מחרים
המונרו
י8ילק

4

גדדיס
5נ!
ה /אשר
ותהכידס;
ההלה/
עושה :
אין
זרהמכס
ויממדה
:
!׳

!נדןלשמנו:
ז אשרהא

ןמעולם✓;

 :ביתשני
ה  /ינ
שדודית :
ר
ןעבריולא

ללמד
יבקש
ואיןאיש
מהוני'
כאמרס
ע5
מעשה
;זה
להבי!
דגם
חכמים
לס

וונוו-זת

לריויואל
רנהמוגן
זזיריסעל
,ידם
ץל6
נליעמדו
והשכל
עח
לכשוטו
ת
ושחקו /
לשפל
יבוז
יל

( פה )
מליך  /על בן מיעטו הרואים בארוכות הדקדוק פשוטי הביאורים
נאמרם ז״ל ראיתי גני עליה והמה מועטים  /ונהי צלנו כעטלפים
לא ראו אור נהיר הוא בשחקים  /הנה כמו זאת הסבה  /האפילה
■והר לשוננו מאז ועד עתה  /ועתה כמעט רגע היתה תחנה /
ני העיר ה׳ את רוח משכילי בני עמנו בחורי חמד חד״לע אשר
מלאו ידס היום וכרתו בריס לצחות! כולא האי ואולי תחזור
העטרה ליושנה  /קנאת סופרים סרנה חכמה  /ולשון עלגים
תמהר לדבר צחות *
אולם עוד ראיתי רעה חולי ורבה היא על לשוננו אשר נתנו
מגרפות בה  /והיא העדר התוספת אשר העדרה
הוא פחיתות גדול ונגרע בלשון  /כי זה כל לשון ראשיתה יהיה
מצער ואחריתה ישגה מאד  /וזה ני כל הימים ישימו המדברים
נוספות על הלשון פעלים ושמות חדשים מפעולות ותוצאות
וחכמות המתחדשות בכל יום ובכל עת וככל רגע  on /ליום
יניע אומר ודברים חדשים ביום שידובר בס על שערי החכמות
המתחדשות מיום kיום באופי׳טיק ואלעקט״ריציטעט ואסטר״נומי•
וזולתם מהחנמות הנכללים בשלשת המחלקות לימודיות טבעיות
ואלהיות  /וכל חרש וחושב מוכיח לקרוא שמות חדשות לכל
המלאכות וכליהם המתחדשים מיום אל יום  /אשר התחדשות
המלאכות וקריאת שמותם החדשות לא תשכח מפי זרענו וזרע
זרענו עוד נ 3ימי הארץ  /ככתוב וכל אשר יקרא לו האדם הוא
שמו  /יקראדייקא בלשון עתיד כאמור  /והנה כל לשונות הגזים
גדלו והצליחו וגם עשו פרי/ולשוננו עמדה מלדת ותהי עקרה/
כי מיום לכת אבותינו גולה לא הושם עליה נוספות  /ותקטן
מאד מכל לשונות הגוים  /כי קטן יעקב ודל ואין אדם רשאי
לחדש כה דבר מעתה  /ונהי חרפת רעב בגויס לא רעב ללחם
ולא צמא למיס ני אס לשמוע חדשות ונצורות משפת עמים רבים
אשר התחדשו מקרוב בחכמות ומלאכות חדשות לא שערום
אבותינו לקרוא להם שס פעל ומלה  /ומיקירי מחברי ספרינו
חחריס על פתחי נדיבי עמים לשאול מבטא ושפה ברורה לנפשם
המדברת ביום שידברו בס על שערי החכמות והמלאכות החדשות׳/
ותהי לחרפות לנו  /נמ״ד בזוי אתה מאד זה אדם שאין לו נתב
ולשון

( פו >

ולשון  /ומי יהן ישימו חכמי ישרן! אל לכם להסיר החלפה הזאת
ראגציי
מעל פניהם /
יפיח ויפוררו להוסיף פעליס ושמית ומלות ; אן ל/סניזי
לשרת בס
בקודש
כפי
דרכי
שמושי
.
שפתנו
אתנו
/
ולא
נשא
עוד
המקרא ני!
כלימת הגויס  /לשאול
שפה
מהם
/
ודברי
אלה
לא
ימושו
מפינז:
א5׳יסופה ג
ומפי זרענו להגדיל לשון ולהאדירה *
 fלנו&?יזן
(ג) יע \
ראוזן לשמוע כלמודים בצחות לשון המשנה ולקרוא
לה
שם
לשון
עברי  /מי לא ידע ככל זאת אשר
דעת שפתם ברור מללו במשנתם  /ואחרי שחז״ל הס המה
העברים אשר מצאו את הלשון במדבר  /והס המה מדחי׳ אשר
הסכימו יחד על מנהגי דרכי שימושי המבטא ההוא  /ודברו בו
בצחות כחקת משפט מנהגי שמושיו אשר הסכימו עליהם  /הנה
גלי ספק שלשונם זו תקרא גשם לשון עברי בהיות מניחיה
וחבריה עבריים "

;
3לשןן
המשי-

 1נ״לאשוי^

:מצינו 1 /
; גתכוו!נזל

 :במוןדאני
זדם.

י .וכל<ומ

יעי׳
הדברשא«

אולם כל יודע מבין כי לא כלשון המקרא לשון המשנה עס;
היות ששתיהן עבריות  /יען דתיהס שונות בשרשיהס
י5א
 1מד
ששי
ושימושיהם  /א׳ שרשי לשון המקרא מיוחדות לעברייס לבד /
ומעט מזער מצאו להם דוגמא בלשון עם ועם  /ושרשי לשוך ; זיחניףנחל
המשנה רוכס לקוחים מלשונות העמים  /כמו חיל צבא מלחמה י ןנימפניש
המשנהננו
מחפשי הבתיס לשלול! קראוז״לבשס בולשות פ״ש ויחפש ת״א
; מאמר
ובלש  /האמצעי בשרו בין כבש לאיל  /קראו דלפלגס והוא לשון
יוני / -פלטר  /מוכר פת נקי בל״י  /מאכל פולטיקין חשובים ; זולתי ן׳י
בלשון יוני ורומי  /צלוחית של פלייטין  /פלייטין שמן רוקח ^ ונד:לי
׳לארור צ
גל״י  /לגיון מחנה גל״ר  /וכיוצא בס שרשים רבים לאלפים
המקרא /
ולרבבות לקוחות לבעלי לשון חשנה משפת עמים רבים משא״כ
י
שרשיהסו,
בלשון המקרא /
וגס שימושיו אינם עולים בקנה אחד עס
; גרוב
שרש
שימושי לשון
המקרא
/
כי
הנה
זה
מנהג
בעלי
המקרא המקור
זהנהמר!
מחפי׳ב עם אות3כ״ $ס י3ן א ע< 3 1׳ פני ׳ א ' לנ; מר לנטיגע
;
ולאשמעיג
ע״ד השלימיס  3 /׳ לו^ ת ^1־ע ת  /אך לא תתבלע הנו״ן
לעולם בדגש  /ובלשון המשנה מצאנוה לעולם מובלעת בדגש
ל
מקוש
לה
;
ל ג י ^ ל פ יל ל 5ח ל ^' י ו  /וככה בנחי פ״א יו״ד ועמו שורש
שמצאנוש
לקח מקרא
גאמ אחד להם במקרא ללפת לרדח ל^ -זת  /ובלשון Iאולם
המשנה
לילך
לירד
ליקח
/
ולא
נדע
ניקוד הלמ״ד אס
היא

< ,ן(לוןע3

( פז )
היא בצירי או בחירק גדול' להרגיש היריד השרשית במבטא t
או אס נקראם בחירק הטן הלמ״ד ונבליע היו״ד בדגש נמנהג
המקרא ברכים מח״עי כמו זז^ יב ^ יג מן יצב יצג  /אשר זה
אל יסופק עכ״פ גמלת ליקח שהי״וד היא סי׳ החירק הקט)
לבד והק״וף דגושה להבליע תסרק הלמ״ד  pv /שבי מנהג מאדי
בלשון המשנה לשמש • בנו״ן מקום מ״ס הרבוי  /ולהיות גזרת
ד׳לא שוה לגזרת נל״ה כאמרס ו״ל אין קורין את שמע  /מה
בוצעו* ונכה נהגו ז״ל להרכיב נפעל והתפעל נאמרס ז״ל t
נתכוון נזדמן נתפתה נתרבה  /מה שאין בל זה מנהג תמידי
במקרא ני אס מעט מזער לא כביר מצאנום עדי׳ז ונקראו נשם
וריס .

אשרכלס

 1כל מנס מבין מדעתו הרבה יותר ממה שפרטנו
יעידון יגידון שלא נלשון המקרא לשון המשנה  /והוא
הדבר שאמרו ז״ל לשון תורה צמוד ולשון חכמי* לחוד ✓ ונל
מולק על פשוטו של זה המאמר לפרש אותו בפשט ערמומי
ואומר ששייהס עולים בקנה אמד  /הוא זה בסתר פנים ישא
ויחניף בחלקלקות להכחיש הגלוי והמפורקס  ./ואס יאמר האומר
ובי מפני שלא ראינו כעלי המקרא משתמשים בדרכי שמושי לשון
המשנה נגזור אומר שלשון המשנה איננו לשון המקרא  /אשר
קוא דבר זר כי לא ראינו אינו ראיה אחר שלא עזבו אחריהם
זולתי ך״ד ספרי הקודש  /ואולי מצאנו מהם יותר יתכן שברוב
דברים לא יחדלו להשתמש בשימושי לשון המשנה  /על זה נשיבהו
לאמר צא והנא לך אף אתה ראיה שלשון המשנה היא לשון
המקרא  /ני עדן צא הוחזק הדבר  /ואס בעבור שהשתוו בקצת
שרשיהס ושימושיהם או ברובם! הלא כמוהו לשון הארמי מתדמה
ברוב שרשיו ושימושיו  /הנאמר בעבור זה שהוא לשון מקרא /
והנה מרגלא בפי חז״ל לומר לא לישתמט תנא בשום מקום
ולאשמעינן  /ונכה נאמר אנחנו לא לישתמט נותב המקרא בשום
מקוס להבליע נו״ן ח״פנ במקור עס אות ננ״לס בדגש נמו
שמצאנום בלשון המשנה תמיד *
אולםעם כל זאת נאות היא להקרא בשם לשון עבריאחר
שמניחיו והמדברים בו המה עבריים  /ואין טענה
ד*
משפת

( פח )
משפת עמים דגים אשר התיהדו ט  ( /ני יחנן לומרשהיו
מעולם שפת עכרי ושכחוס וחזה ויסדום ) ני אחר שהסכימו
המניחים עליהם מה לי מלה חדשה או נכרית בי העיקר הולך
אחר ההסכמה  /וכן יתכן לזמר נפעל אתרום יתהס שנהנו
3ו נעלי המשנה tשהוא פעל מחודש מן ההמון נעת ההוא או
קודם לו גזרוהו נשיטש משם תחמה אשי דמו היות התיי׳ו
שרשית (ומה גס היום יתעו כן הפייטני' כאשר שמענו כןראינו
שמקונן אחד גזרי^ 5נ י משם^ 0ה ואניה(איכה ) 3הלא היא
נתונה על ספר היזימת לטי״ת מנחם  /וטעה נ׳ טעות א'
לימה היות תי״ו תאניהשרשית  /ב׳־הטיל נה נו״ן יתירהאשר
אפס מקום לה לפני נר לרניס י״נ ני מחוק הלשון להבליעבדגש
נמו מצרים  $הנ י יד (פ® י׳) ולפי חקי הלשון היה לו לומר וגנן
£נ-ינ י כמו י?נ י ואנלו פתחיה (•שעי׳ ג׳) אכל מה היה למקונן
ההוא לעשות אשר לא מצא נדי גאולתו להשלים סדר האלפא
ניתא בקינתו לכן נחר לשוס נוספות על הפעל נדרך שנהגו נשם/
מה שאין זה משפט הלשון ולו חכם השכיל בדקדוק הלשון היה
משלים התי״ו כמלת ^’נ י כבנין פיעל מנ״לה ע״מ נצפית « ץ$ער
(אייהלי ) והוא

מטעם ל ם 5י ת לכת

יפתח( * עטיהי״א )

שלדעת

יונתן ורש״י ענינו קינה  /ויתכן שגס המקונן ההוא נשיאות פניו
^לתו״ל היא השגתהוכי ו״ל מ״רפ׳ ך׳ ויתפרו עלי תאנהא״רשני
עלה שהניאה תואנה לעולם  /פי׳ מ״כ יללה וכני  /וכל זה
איננו שווה לגזור פעל חדש כענור דרשת הדורש נאמרס ז*צ
לשון יזנמי׳ לחוד ול״ת לחוד אף בי הדרוש אשר הוא כעין
אסמכת׳ וכעץ אל תקרא שנהגו ו״ל לדרוש אין לסמוך עליו כלל
למות על פיו כנין חדש או משקל חדש או איזה מוכן חדש /
ונכר תעו כזה פייטני׳ רני׳ ופה אפס מקום ־להעיר עליהם /
וקצתםהכיאזם ’המדרשים להכביר מלין ולחרף אלהיס חיים נמו
שיסד אחד המקוננים  bמלא רחמים לך׳  /סיון לאמר מי נמוך
ןאלקןים  /והוא חירוף וגידוף לומ׳העמודהזה איננו רואהואיננו
שומעח״׳ו  /והפייטן הזה שגה לקרוא האל״ף נחירק אשר לא
היתה זאת כוונתםבמדרשם (
גיטן־דן <״י) אכל כוונתם ז״ל היתה
על גודל ארינת אף לרשעים
נטעם
אמרם
ז״ל
איזה גנור הנונש
את יצרו שנאמר טוב ארך
אפים
מגנור  /ולפ״ז ראוי לנקדta׳׳ 9
כפתח

נפתח ינ הו
והשס
ואמיץ
(קרוא
האל'
חסין יהן
|ומגיס) ׳1
 :פעליםסמו
■משפעה5שז
:
אמר,שמשי
? ההיא
אשר
! נעץ זוהגו
יסדה ! וי
אלם
לתלמי׳

 .ליסדסעל:
;13
שרשים י
3עליארנע
< מוריםעלו
| מעול 17/
׳ :ונמצא3ס
;
נשמותסמנ

lern

ילעעהי

י
שנתחלשה
ואמרשהו
׳ להיוחשד
נלשון *

:והיה ע

מ
; «
ןפידס ו
נלשוןוהיו
מורגליםוי
j
לאמרופור
? ^ה זנו

) ( m

?י
מיש

ויןהר

;

צ'$

ני J

 1לדלתי

פני?
ויחל
נצוה
וסזיל
אנפץ
u:v1
ה>

ונמו
נחון
יננו

רלא
דה?

יבס
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בפתח כי הוא מטפסחז ק ןאמ ץת ״א תקיף וא״יים ( " י־ה לי")
והשם ואמץ נח (אייב <!׳) ת״י ו5ןל ים חילא  /וכן הורגלנו נדרז״ל
לקרוא האל״ף כפתח  /וכעין זה דרשו שם על פ׳ מי נמוך
חסין יה  /וזה שגה או השגה  /ונהנה פיוטים רכים שוגים
ומשגים ) ׳ ויהי מה הנה אנחנו רואים בלשוננו ובכל לשונו׳ המים
בעלים ושמות משתבשים התחדשו מאנשי ההמון הנלתי יודעים
משפט הלשון ההוא  /וכלם יהגו בס נמשניל נסכל מכני אדם
אחר,שהוסכמו המלות ההן נין המדברים להיות מורים ההוראה
ההיא אשר נחשב נס אין קפידא אס לא הונחו בצחות  /אשר
כעין זו המקרה קרה ג״כ נלשון המקרא אשר מניחה על צחות
יסדה  /ומצחות הלשון הוא הקיצור כאמרס ז״ל לעולם ישנה
אדם לתלמידו בדרך קצרה  /על כן ראה מניחה לקצר נשרשיה
ליסדס על שנים או על שלשה אותיות לא יותר  /והנה נמצאים
בו שרשים חדשוס אנשי ההמון ;אשר לא ידעו משפט הלשון)
בעלי ארבע או חמש אותיות  /והעד שרוב המרובעים והמחומשים
מורים על דברים שהמון עם משתמשים בס נמו בקבוק  /ברזל /
גבעול  /דרבן  /דרדר  /זלזל  /חרמש  /חרצן וזולתם  /אלה
וכיוצא בם הס דברים שההמון משתמשים והס והס קראום
בשמותס מבלי בחינה בצחות  /ואחר שהוסכמו המרובעים בין
המדברים לא רצו נעלי המקרא לשנותם אל דרך הצחות ני לא
ידעו מה הוא  /והנה מזה הסוג יתכן להיות פעל אתרום
שנתחדשה מההמון בימי חז״ל או קודם להם מבלי בחינה בצחות
ואחר שהורגל זה הפעל בפי ההמון לא רצו חז״ל לשנותו ושבו'
להיות שני שרשים תרם וחס מורים מובן אחל וכמוהו רבים
בלשון "
והיהעכ״פ שומה מאת חז״ל לשמור דרך הצחות
משפט לשון המקרא  /או בצחות לשון המשנה והיו
לפידים על השינויים שלא להרבות בגנות לבלתי הביא זרים
בלשון והיו גוערים כמדברים בלשון זר וחדש פן ישובו להיות
מורגלים וירבו הזריםבלשון  /נמו שהקפיד ר״י על ר׳ נחמן
באמרו פורתא דגונדריא הוא דקא עבידנא  /וא״ל ר״י מי סניה

אםכתקת

מעקה לנתיב באורייתא או מחיצה לאמור רבנן (ק־סי; דף מ״נ)
ומטעם

( צ )
ומטפס זה גער ר׳ יוחנן גאיסי ששנה רחלים ברנד ' יו״ד מ״ס
ולא אמר רחלות כוא״ו תי״ו בהרגל לשון המשנה  /וגער נר׳
אסי ששנה יין שמשכו■ גוי (יעיז לן> ג״ח «"ב) שהי׳ לו לומר שמזגו
כהרגל לשון המשנה והתנצלו אלה השלמים לאמר שדעת שפתם
כרור מללו כלשון המקרא רחלים מאתים  /ולא נמצא ברנד וא״צ
הי״ו בכל המקרא  /ונכה מסינה מורה עירוב מיס ביין כמקרא
מסכה יינה משאיב מזיגה שהוא מורה הרקה ושפיכת משקה מה
מכלי אל כלי לכד נמ״ש התום׳ שם /
והשיב ר״י לשון תורה
לחוד ולשון חכמים לחוד  /כלומר ככר שב מנהג מאדי להרבות
רחל בוא״ו פי״ו במשפט לשון נאבה כי נקנות הנה  /וכן ככר
הורגל פעל מזיגה להורות עירוב מיס ביין /
והראה ושפיכה
ג״כ ! כי לא ידאדאו ז״ל כל כך לאמע בשפתם תיבות נבדלות
לפעולות משותפות בכלל ונבדלות באיזה פרט אטן האינות /
כאשר יעשו נעלי המארא אשר שפתם בדור מללו ויבדילו ביניהםv
אשר כן מנהגם על הרוב בהיות הזכר נבדל

מנאיכתו בשם  /לאי

האפידו להבדיל ביניהם בסימן הרבוי  /אחר שכבר הס נבדלים
בשם במו עזים ותישיס  /רחלים ואלים  /אשר כמו זה הדייאות'
הצת לא נשמר בלשון המשנה  /וע״בז האפיד ר״י על שינוים
מדאגה מדבר פן יבואו הערלים ערלי שפה לשנות נס המה
ולהביא זרים בלשון בלי דעת משפט הצחות  /זה כ״ל ברור
בפי ' מליצתם לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד *

מכלזה נראה

שלשון

המשנהשהו
מכלתינה
גננ״י

הןהעיר ג
ישער.שעי
3111
כעושה

ל( ) אשר

ע
 5יהס
♦או
הרשים /

פימתתלע
רנד!מנין
שתיםבאו
ממרס עי
יגידפ״נ.
ניקוד
בזה לאשמ
אותזולת
 Wלאי

המלהמא׳
שהראוי י
זנו הלי

המארא אשר בו דבר ה׳ עס נביאיוהוא

יותר צח ויותר מבורר מלשון המשנה שנתחדש
ובאו בו זרים רבים מלשונות העמים ושימושי מבטאם /

^

אחריו
ואחר

ה( ) אה

שמתאני תפלותינו היו בעלי מארא הוא עזרא וסיעתו שהיו
שנים הרבה אודם בעלי המשנה וכמ;׳שכ הרמב״ס ז״ל בד׳ לראשון
מתפלה  /אין ספא שחברום בלשון מארא  /ביותר צח ומבורר
שבו  /לבן עלינו לשבח בתפלותינו בלשון המארא כמ״שב התו'

י
שלוז״לתין

■ גרור
בלשו
קודש?/
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כמה פעמים ז״ל לישנא דארא עדיף  /וניותר צח ויותר מבורר
ממנו כמו שפשא הרמכ״ס שמדאדאי׳ בא״ש ובתפלה בכל לשון
להתפלל בלשון הצח והמבורר יותר בלשון ההוא  /ועם המבואר

; (ל)יניד
jקצוי ^

במה שקדם שלשון המקרא הוא יותר צח ומבורר בעברי מלשון
המשנה

;

;המקינלק

!•

^(ת3ל

( צ״א )
המשנה שהוא ג״כ מכרי  /א׳׳כ היה מן הדן להגיה תפלותעו
מכל•תיבה משניית ולהניא מקראית תחתיה כמאוסשאפשר /
גנננ״ז לק שלח א״א נ״י יד השגתו 3ס והניחם כמו שהץ
רק העיר עליהם■ שאינם לשון מקרא  /ומה השואל צועק חמש
יסער  .סער  /יריע אף יצריח על צא■ דבר  /דון י 7ין •חושב
טוב כעושה רעה"
ד( )
אשר מה־ ראיתי שהחכם השואל הוא כמעיר ובאלהביין
חדשות
ונצורות
/
דברים
טוניס
ונחומים■  /אשר
עליהם יאמר משל הקדמוני שהחדשיס אינס טובים והטונים אינם
קדשים  /כי הנה הוא מציב לו יד כהערה אשד לה שם•בשלשה
תיבות תלמודיות  /לדרשן כמין חומי ההרכבה  /וי1ו הן אפילו /
כיצד  /מנין  /מה התכס מבין מדעתו ש;*לש אלה המלות שתים
בתים באו  vאף־ אלו  /כאי צד  /מן אין  /הן א 1ל דבריו
הטובים עתיקים־ הס  /כבר נאמרו -ונשמ במוסף הערוך דף
ע״ד ע״ד  7זדף צ״נ ע״א  /ודףק״ז עי״א  /אך לא טוב היות
ניקוד מש המ״ש מצירי כמו שנקוד־על ידו• והוא דבר שנתחדש
בזה לאשמעמהז בלתי היום להיות הנד' ם המשמשת צרויה לפני
אות זולת־אח״הער  /לא יקום וצאיה־ה כי כיקוד הקודם ר״ל
 OTצא יחייב ; עב* פ ניקוד הנמשך ולקרוא  / :Wאחרי השמת
המלה מא״לף לגו״ן ' / .ואנחנו נהמו לקרוא ^ ' 1כחירק המ״ם
שהראוי ?׳ Iצ-יראלא ששינוי המבטא ; יסבול שינוי המכתב  /והוא
דבר הלמד מכללא בדברי הר׳זה גג -׳ לאותיות "
ה( ) אחרי  .הדברים והאמת האלה החרה החזיק נוסח ברבת
לישב בסוכה על פי טענות חמשה ( /א ) אחה
שחז״ל תקנו זאת הברכה  /מסתמא אס היה זק משקל בלתי
ברוק בלשון לא היו בוחרים בו • ( /ב ) דוגמא מצא לו במקראי
קודש
 /קצירה(ישע ׳<*!)  ,מני ח  $ירי־עזרן(קללת ה׳; /
 7יי א
מפני
דוד
(ש״א
\
יי
0
/
(
ג
)
הרגל קריאת הל״מד בצירי
המקו 3לת כפי כל היא עזר למו  /כי לא שקר נחלו אבותינו /
(ד ) יגיד עליו ריעו  /והוא-הצוף הדומה למקור  /ואתר שנאמר
הצוי ‘&וב יתכן לומר המקור ל' *ב  7 £5( /מה לכבות אש קטנת
הנמות בלהג אש גדולה  /כי העיר פליאה*אתת גדולה היא אליו
בעדן

( צב )
כענין ברכת להפריש חלה  /ששורש פרש כבנין הפעיל איננו
מורה פירוד פי אס עקיצה נמו ו .כצפעוני !  #־יש (מעצי ל׳ג) /
והנה החכס ידמה שלהט הפליאה הגדולה יעוד עיני הבחינה.
עד לא יוכלו לראות זהר הפליאות הקטנות ממנה •

והנני

אני להשיב על שאלותיו

וכרוח כאר /

ולהתיר ספקותיו כרוחמשפע

ולא יעשו שוס רושס כלל /

ואומר

הטענא הא׳ חלושה מאוד אשר הוכח תוכיח לומר תדע מהקושיא/
ני עליה אנו מין ואס יש מקום למלת מסתמא  /אפש מקום
לשוס קושיא בש״ס ני היא תענה את הכל  /על ק היהרא״א
נ״י רגיל להתנות עס מתווכחיו כערס יעלה להב הוויכוח שלא יהי׳
מקום למלת מסתמא כוויכוחס  /ומורה לא יעלה ראשס מכל
מאומה ני אס הבחינה השכלית אשר עדיה כאו למשפט היא
תענה את הכל  /אף ני נכר התיר א״א נ״י זה הספק כששי
לעמת כרכה  /כי ז״ל שם ואם הם ז״ל הורונו נוסת הכרנו׳ /
בהרגל לשונם לשון המשנה הורונו ועלינו לתקנם בלשון המקרא /
הטענה הב׳ אשר עען מענין הדוגמא:
אשר כן חשכו ז״ל /
אשר מצא  /ככר הביאה א״א נ״י כשי׳ הנ״ל ני ידע שכל טוען
יטעון עליז כנח זאת הדוגמא  /ושם הנה על קדקוד זאת
הטענה  /זה החנם מאהכתו ההשגה עיניו השע לראות כסי׳
הנ״ל  /הטענה הג׳ כטולה נמשך לביטול הנ״ל  /אף כי אפש ז
מקום לסמוך על הקבלה בקריאה כמקום שיש לחוש לשיכוש כ  ,י
הוא דכר המצוי ורגיל מאד להשתכש בפי ההמון או שגגה מאת
המסדרים והמגיהים  /וכל יודע מכין בהגהות התפלה .והסליחה
שהגיה אדוני אבי נ*י  /הוא הז יכין ני לא שקר מליו  /ומה גס
שריקוד לישב בד׳ נקודות איננו דומה אפי׳ לאחד הזרים הד׳.
הנמצא ,ס3מרןרא ? יבוש  ,ליסוד  ,לישון  /לר* *  /וגם54
לנלתי
הורים יתכן היותם שמות כמו ן סיד המזבח ( יה׳ ל׳)
־יי א את ה׳ (יהושע ל*ב) ובא השם במקום המקור  /הטענה הד׳
משיווי הצווי עם המקור  /לא שרירא ולא קיימא ני לא זושאין;
לו אפי׳ על אחד במקרא כנפ״י yאלא אף זו שיש לנו עדיס
לאלפים אשר יעמל! נגדן לברת ק ^ קת ללפת לםג ת ונכה
עס
כל נחי פ״א ינ״ד זולת הד׳ זרים הנ״ל  /והנה
גנל״ס

( צC :
ננ״לם וכלתו הלא המה כנתונים פ״ז פעמיס  /ולישב אין גם
אחד כנתוגיש  /ואיך נדחה פ״ז עדיס ולבמא פי זרות על פי
טענותיו אלה החלושות  /והנה נראה בעליל שצדק א״א נ״י כוו
ההגהה  /והכאת ראיה עליה היא נמו שיביא ראיה על הלחם
והכשר והיין שהם משביעים ומולידים דס טוב  /הטענד־ז הה׳
על דכר הפליאה שהתפלא מפלאות תמימי דעיס כנוסח ברכת
להפריש חלה! לא עלינו תלונתו אף כי היא לא לעזר ולא
להועיל למו בהשגתו על א״א נ״י  /ואני אמרתי כחפזישנשתבשה
בפי ההמון לקרוא להפריש כשי״ן ני הנכון היות קריאתו כסי״ן
מטעם הלא ? רי ס לרעב לחמך (יפי! ׳ניח) ומצאנו ההפעיל מענינו
מ ?.ל 9ת פרסה ניקרא ייא) אך אבטל דעתי מפני דעת הגאונים
אשר נכר התעוררו על זה ואמרו שהיא מלה ארמית מתוקנת
על דרך העברית ני היא מטעם תחמה שת״א אפרשותא /
אף ני אחר שמצאנו בנתונים הנפעל מטעס הפירוד כמו נשך
$א נו בפרשית (יי״׳ל״ל) שפ י /נפרדות זה מזה  /וכן ואת פרשת
הנסף (אשת׳ ל׳) פי׳ פרידת הכסף שהפריד משלו לחת למלך /
הנה כתל להוציא ההפעיל כמובנו כי הנה בנינים חדשים רכים
נתפלותינו נמו שהעיר א״א בהגהותיו  /וזאת הכרנה הואיל
ואתא לידן נימא בה מלתא  /הנה נפלה מחלוקת בין הפוסקים
נמשתה י״א להפריש חלה  /וי״א להפריש תרומה חלה  tוי* א
ששניהם נאחד לא טוניס מפני ההפסק יעוין יו״דע סי׳ שנ״ח
בט״ז ונש״ך ✓ ואשר יראה לי הוא אחר שהכתוב אומר ראשית
גנריסותיכס חלה תרימו תרומה (ביזלני י»׳׳ 0ות״י חד מן עשרין
וארבע תפרשון אפרשותא  /וכן ת״א והאשכנזי וכן פי׳ יש״י
דל א״כ זכינו לדין שנכון לומר להפריש חלה תרומה  /פי׳ להפריש
קלה אחת תחמה! ואף כי א״א נ״י הציג בסדר הפלה ויעתר
יצחק הנושחא תרומה חלה כדעת הש״ך  /במחילת כבודו לא
ירע בעיניו השגתי ויודה על האמת כי היא ישרה בעיניו "
(  0רכל דבר העשק והמרוצה אשר חשב בהגהת
בד״ת  /אין התשובה שווה בנזק הזמן  /כי כל מי
בעיני בחינה לו הוא זה יראה שאין בדבריו ממש  /ני הרה עמל
וסתירה ויתרוצצו הסותרים בקרב השגתו וילד שקר  /ני הנה
זה
-

) i rs
זה לשון השואל ראשון אין הוראות מכין מלת התעשקו מלשון
ריב ומנהגו׳  /וכן הוא דעתאונקלס רש״יוהראכ״עורד״קושאר
מדקדקי׳ ומפרשי המקרא ואין פוצה פה ומצפצף להוציא המלה
הזאת מענין עסק שבדברי חז־׳ל עכ׳׳ל  /ובמחילה מכבוד השואל7
שקר ענה כס כי ז״ל הרדק כשורש עשק  /והתפעל ני התפשקו
עמו  /ענין ערידה וערעור מדרז״ל ויצאו עליה עשיקיס פי׳
מערער לומר שלי הוא עכ״ל  /הראכ״ע כתב ז״ל עשק ידוע
בדברי קדמונינו ! ובמוסף הערוך ערך עשק ז״ל ושמואל אמר
1ה הלוקח שדה שיש עליה עשיקין פי ערעורין (א״ב כי התעשקו
עמו ת״א אתעסקו עמיה ) עכ״ל  /והרב החכם ר׳ משה דעסד
קרגס עשק (צאנק כרומן )  /הרי שאלה כלס השוו הוראת פשק
הנאמר בקורה פס עסק הנאמר נדרז״ל לומר ששניהם מורים
הודחת שתים נורידה וערעור הפך ממה שהעיד השואל  /ולא
די זה שדבריו סותרים דברי המפרשים ושקר ענה בס  /אלא
שהוא סותר את עצמו כמה שכתב אחר זה  /זה לשונו הרי
ישדעת המדקדקי׳ וההפרשים כהוראות מלת התעשקו מסכמת
לדעת הפושקיס ככוונת ברכת לעסוק כד׳ת ושאין הבדל כלל
בין מלת התעשקו הכתובה כשי״ן וכין השורש הזה הנזכר תמיד
בדרז״ל נסמך ענ״ל  /והננו רואים שהשגתו מזויפת מתונה
יען  .קננו בה השקר והסותרים בשלום ישכנו כאחים יחדו אין
ברן ואין צוחה בהשגתו  /וזאת היא נפלאת כעיני  /החכם
יענה דעת חח  /אבל באמת אמר א״א נ״י בסוף סדר הסליחה
במליצה הנקראת פשע ארש  /שיד התשוקה עשתה זאת  tכי
אמנם כן דרך כל מי שדרכו לילך ולהשיג ולהתפאר בהשג יד /
לה-תו תשוקתו גדולה מהשגתו  /ולכן איננו רואה חוב לעצמך
<י עמי הכבוד המדומה מאפילים זהר האמת והוא הדבר שלא
חש א׳׳א להשיב על כמו אלה ההשגות כי זיופם נראה
בעליל לכל מי שעיני בחינה ול  /ואני לא יכלתי להתאפק ינ

\רך נערים לי "
(ז )
אולם בנידון הקריאה כסי״ן או בסמ״ך  /הנה אין הבדל
במבטא
ביניהם
✓
ומה
יתרון
לבעל
הלשון
ני אם
ראות עיניו  /ואחר שנעל הדין הודה בעשק ועסק .מקרא
ומשנה

( צזז )
ומשנה שדם במובן  /ומהמבואר במה שקדם שלשגן המקרא הוא
יותר צח ומבורר בבריאה ובמכתב מלשון המשצה  /א׳ ,נ הדין
נות ן ל ה־ ות המכתג סנשיק בשי״ן  /ואין טענה מהננין החדש /
ני הנה אתנו בנינים רבים חדשים בתפלותיט ותמהבנתובי׳נאשר
העיר עליהם א״א נ״י איש איש על מקומו לאמר אין לו בנין
בעברי או איננו על בדנו בעברי! וגס זה נעור ועומד על
מקומו  /והעברי להתעשק  ( /יעוי׳ ויעתר יצחק סי׳ ך" ד ) /
קינצי לדברים  /שלום מכל עברים  /לדורשי לשון עברים /
ולהחכס השואל ומי בעל דברים  /ולכל ישראל חברים  /מן
הצעיר

הצעירים ♦

הייה עש״ק א׳ דר״ח מרחשון תקח״ת לפיק •

שיימא עלמה בכו׳ יצחק ?1בית^ וי מפאטנאב •
נאום

הכותב הגה עוד תחת ידי תשובות על דבי שאלת השואל היה הרבני

גוטמאן מפיעטרקיב אשר שאול שאל יגל איזה
המדק־ק מהו׳ טובי׳
הגהות שכתב א״א בס־י תכלה ייעתר יצחק ! ואה יתנו לי מנהיגי החבורה
מקיס בין שירות מכתביהס ,אזי אראה להדפיהס כרשיון א״א נ״י אשר רגל
על לשונו לומר חכס בני ושמח לבי והשיב חורפי לנר  .וה׳ יראני גכלאחו
מתורתו אכי״ר ,שלחה הנ״ל *

משלי מוסר"
האשד .והדבורה
בעד זתאשנבאשד־־ ,נשקפות /
וחרא דבורות קטנות מעופפות
עתי בל^ ע ^ וטרפי הצמחיכש
לינוק הדבש ומותוק מהפרחיט
ותאמר האשה אד* הדבורזת
שמעי נא אל־־יי נטהרה י

( צו )
איך לכי־י פרחי הגן השוקקי /
וסכול־־ים הדבש תמצי והינקיt
אולי פורים בין הגפן ותאנהt
שרשי פקועה ראש ול־^ ענה /
הלא מורתבקרבם ף לבן תגידי /
האכם ממורת  4א הפחח ?
והען הדבורה בי הגבירה *
כמוך כמוני ממוה אירא /
אך דעי ! רק המהוק ינקתיt
והארס

י

והסר

בתוכם

הנחתי !

יא

•

»
החכמים בעיניהם  /בהבליהם כעסוני ( /א)
ותחרת רדפי החכמה הרדיפוני /
מלחמה אל־ 1תאכ  4ותטעםr
לאמר :
כי מרה המצא בה אחר הנועם /
גם חסה תנינים וראש פתנים יינה /
כל־ 1שומר נפשו ירחק מסנהI
השיבותים  :שמעו נא המורים ! (כ>
אני אעשה tכאשר תעשינה הדבוריםt
אהרן האל¥י "

(א)

)*(.

הבל יתורגם

גפ

אגיגלדנן« מאיאייגי״ל•

המוריםימ!זרנ  9פג «י«ין/רינ« י  ,לעמיל לחוולתורת <יין
גל ; נוכ< ' *

I

(

צז )

מכתבים

שונים

ניאיזר
חקור דין
בתבתיו לכבוד קבלת

קדמונינוt׳V

אני נפתלי הירץ בן יששכר וייזל1
זצ״ל1
כקונטרס
המאסף לחדש נישן שנת תקמ״ו לפ״ק /
נאי
כ
דנריס אשר לא כן על המחברים נעלי המוסר /
שזכרו
נספריהס ענין העונש המגיע לאדם אחרי מותו  /שעל
דרך כלל ננוהו נשם גהינס /
והיא מליצה לקוחה ממאמרי
רבותינו ז״ל  /שזכרו ענין זה במקומות רכות כתלמוד ובמדרשים /
והרבו אמרים על העונש הזה /
כמו אש וחושך זעם וצרה
ומצירי שאול וכיוצא /
וחלקו נו מדורות /
ולכל מדור נשס
יקראו /
ורכות כאלה ונמו שנזכיר קצת מזה עוד כמאמר
הקצר הזה •

וראשיתדנר נאמר /

שכל

ענין נזה המקובל כאומה ,

שיתידיהן ככל דור היו אנשים

חכמים

ונכונים

/

אנשים שנתנו אותות על צדקתם ועל צחות שכלם  /ואין מהם
מערער על הענין ההוא /
כל איש המתלוצץ עליו /
מלכד
שנגאותו מחעיא את נפשו  /אלא שאומר לכל ני סכל הוא *
ני מי שדעתו יפה יכין שכעניניס כאלה אין שכל האדם שליע /
כמו ששליע נדכרי הלמודיות /
כי על הלמודיות יש מופתים
חותכים  /כענור שמדברים
על
גשמים
ועל מקרי הגשמים <
לא כן הדכריס הנפשיים  /כי תמול אנחנו ולא נדע < הן הנפש
הזאת כשבתה כקרבנו /
ונל
רגע תחיינו ותאיר. .תא

פנינו /

עד שמרוב ההדר שאנו
אלפים  /לא

מרגישין כה /

ידענו מה היא /

; ז

א

כרור לנו שהיא

נדמות

ועל איזו דרך היא קשורה סע

* 7

הגוף

( צח )

5ומיוןהא
הגוף ופועלת נד  7אף ני אחרי הפרדה מן הגוף  /ותעמוד
נתכתילע
בעצמותה לנדה  /מי ידע מה תהיה אז  /ומה הס המקרים
הצניעו►
על
אשר תקראנה לה בעת ההיא  /על שיתגאה על חבריו להתליע
05
הדנריס
קה שידמה הוא על ענין זה  /ולהתלולז על זולתו אס ידמה
עלסמת ן
העניניס על דרך אחרת  /ני אין זה אלא גבה לב בארח סכלות *
המשכילים כעלי המאסף בעצמם  /בהקדמה הוי)ונגיל
וכמו שהתנצלו לע זה
נו  /אן (
שהקדימו לקונערסיהס היוצאים בשנה זו "
מאתי7נר
ואולםלדבר בפנימיות הענין הזה  /ולכנוס במחקר שנל
אתן7נר
אפשריס
על מיני העונשים שהן אפשריס או בלתי
שנשיגירו

לנפש האדם אתרי מותה  /לו יהיה החוקר גאלה מעלת ברי
לב  /מכת גדולי עולם  /ומן השרידים אשר ה׳ קורא  /לא ימלע
ולקטע נס
לחציהם 7
מעקשות פה בגי אדם  /ני יעמיד דבריו נמערא
(אומרגלב
וימצא מערכה מזה ומערכה מזה  /מזה כת הפלוסופיס הבונים
בדכריס ;
מחקריהם כפי דרכי ההגיון  /על פי הצעות ידועות שיסדו הם להם רבותינו1׳׳
ליסוד מוסד למות עליהן מה שבנו  /ועל כל דבר המנגד שמותי נ
ליסודוהיהן יחרקושן  /ויאמרו אך שוא הוא " ומזה כת המאמינים
עלדרךש
לדברי זולתם הנאמנים להם  /מבלי שים לב להבין מה דברו
יש<
נלנתו
הנאמנים האלה  /ומה רצו להודיעם , /והולכים לתומם להאמין
הפילוסופי
אפילו אס הדברים מנגדים לחושי נשר * ומי שאינו משתי הכתות
ונאסד מ
שזכרנו וידבר דבר  /ילחמו בי שתי המערכות  /ותהיה לו
ונמושאי
המלחמה פצים ואחור ׳״ אלה יאמרו אין תבונה בו  /ואלה
ולנושוי
ידברו עליו רע  /וישימו מנין דבר לאשורו  /בין בניס לא
ושההיע!
אמון נס י אמנם מי שלנו טוב עליו  /ויודע בעצמו שאינו
מישוראי
משכיל על לבר למצוא חן בעיני אדם  /וכן יודע׳בעצמו שיקר
מדנוץ פ
 3עיניו נבול השם ודבר קדשו מכבוד נפשו  /הוא לא יחוש
מהדברים
ויגיד האמת בקהל רב  /גם אס רבים שתו
ללעגי שפה /
עליו ♦ ואס גדר מזה וגדר מזה  /יעבור ממקום צר  /אל וטרם
רחב לא מוצק תחתיה  /ויעמיד כמרחב רגליו * וברצות ה'
דרכו  /גס מנגדיו ישלימו אתו נ
מקריהו

לפשטער!

ואנסמאז מנעתי עצמי מהתבונן במופלא ממני  /אולרשום
על ספר הנשגבות והסודות שזנח מקברים רבים
מפריהס  /׳ אס אין בידי

תתעלה

ומתקייוו

■pcpüf
■
לפרשם כהוגן עד שיהיו‘מושכלים
*

לרעיון

( טצ

)•

לרעיון האדם  /להוציא,מק תולדות להצלחת נפשו י ונכי
נתכתי על זה תונחת מגלה נחלה השני משפר המלות  /כשדברתי
על הצניעות ועל אהנת היושר ועל האמונה  /ומשם יכין הקורא
הדכריס המעטים שזנרתי פה • ולפי שגס המדרש הזה המדבר
על נשמת האדס  /ומה יהרה לה אחרי מותה  /מכלל הנפלאות
הוא וכלל • על נן לא כשמחת לבב אני הולך לתור ולדרוש
נו  /אך על דברת שלומי אמוני ישראל ממרחקים  /השואלים
מאתי דכרי חפץ כענין זה  /את הולם שמעתי לאמר אס יש
אתך דבר  /ליישר המאמרים המופלאים שכדברי ר״זל בענין
עונשי גיהנס  /עליך הדבר לעשותו להעמיד דכריהס על מכונן /
לפשט עקמומיות שבלב מהצת בני אדם הדוברים תועה /
ולקבוע בם אמונת אבות בדרך נאה ונוחה להתפש מרעיון האדם •
ואומר בלבי עת לעשות לה׳ " ויפן לבי להתבונן כפי נחו
בדברים שכבר נאמרו בו  /ולהוסיף דברים לחיק דברי
רבותינו ז״ל מימין ומשמאל  /מימין על ידי מקראות שלמות
שבינותי בהן וארא כי הס מגידים לנו מן העונשים שאחרי המות
על דרך שלמדונו רז״ל * ומשמאל על ידי השכל האנושי  /ינ
בלכתו ישר ישיג כדמות אלה מדעתו  /ונמו שהשכילו על זה
הפילוסופיה הקדמונים שעשו שם גס בין פלושופי הדור הזה /
ובאשר בתום לבי אני דובר  /לא אירא מהגיל האמת נקהל רב /
<נמו שאמרנו למעלה • ואני קורא דברי אמת  /אס פה המדבר
ולבו שוין  /שלבו מרגיש ומאמין מה שפיו מדבר וידו כותבת /
ושתהיינה הדברים מתקבלים לשקול דעת האדם  /והולכים על
מישור אחד עם מקראות הנבואיזת  /ועם מאמרי רז״לכשיתפרשן
מדבריו על מכונן  /ויותר מזה לא נוכל לעשות  /ני
~
מהדברים שיפול עליהן המופת הלימודי

וטרםאחלדבר /

נאמר כי מעיקרי

להאמין
האמונה היא

ני נשמת האדם עליונה ואיננה -גוף  /ושלא ישיגוה
מקרי הגוף ✓ ושאיננה צריכה לגוף שתתקיים על ידו  /ט
התעלה על כל אלה  /בהיותה עצם רוחני מתאחדת בעצמותה,
ומתקיימת בנחה לעד  /כחפץ עושה✓ והנצחית קשורה בטבעה, -:
.לא תשתנהבשווש דבר ובשום זמן  /זולתי  3 mל/ת׳•  r /שהוא
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נח

( ק )
צח היוצר ג״ה שמלכותו בכל משלה /

שלא

יעמוד בפניו מר /

מותי ׳

ערןאחל
כלס י גס חזקוה במופתים
ועל זה הודו עדת י החוקרים
נלמיונולו
׳ הגיוניס  /ואן» כי טבע הענין אינו סובל מופת חותך כמופת
שאנו י
מה
הלמודי  /סוף סוף נאמנים מופתיהס לישרים בלבותם  /ני
להםהתל1
הולכים על דרך אחד עם השכל הישר הנטוע גנו  /וכל שכן
לדעת אלהיס  /שדברנו עליו בספר המדות לזולתנו מ
שזנו
נרי לב /
ממזלעי
(ח׳׳ג פי״א )  /הס יבינו זאת מדעתם י וכן יבינו ני הנפש הזאת
נבדלת במינה הגדל עצמי מכל הנפשות אשר תחת השמש7
ושהאדם לבדו נברא בצלם אלהיס ובדמותו  /וכמו שדברנו גס
על זה בספרנו הנ״ל ( ח״א פרה א׳ 3׳ ) ♦ ובהיות נפש האדם
נעלת הגדולות האלה  /וגנחה מושלת על מעשיה  /ובוחרת

באשרתחפץ  /אם -להימין אם להשמאיל  /יודו עדת החוקרים
נלס  /שאס תצדק תהיה מוצאת שלום וחן בפיני השם נ״ה4
ואס תרשע תתרחק מאור פניו  /שבכלל זה השכר והעונש
המגיעים לנפשות אחרי הפרדס מגויותיהנה ♦ ומלבד כי שכל
האדם בלכתו משרים ! יכריע אמתת האמונות האלה ! כתובים
הס מפורש בעט אלהי  /גס בתורה גס בדברי הנביאים  /ונמו
שהיזלונו לבאר מעט מזה בספרנו הנל ( ת״א פ״א ! וח״ג פ״י ) *
וכן ערן הגמול נתב במקומות רנות בספרי הקדש  /יאריכו
הדברים להציגם הנה ולפרשם באר היטב  /ורבות מהן כבד
־העלו חכמי המוסרים ז״ל בספריהם  /מלבד זה אין מגמתנו
כמאמר זה להשכיל ולברר שיש גמול על כל המעשים אם טוב
ואס רע  /דבר שכבר הודו עליו כלל המשכילים וחכמי ההגיון
ולא יערער עליו כי אס משולח ונעזב השמח בעולם של הפקר /
אבל מגמתי מ פה לדבר על פרטי העונשים המגיעים לנפש
האדם אחר המות  /כי על זה נשאלנו  /ועל זה נשיב לשואלינו
דברi

מה

לאנחקור כדיעות החוקרים ההולכים בארחות שכלם
יאמינו המה בפרטי העונשים האלו  /ואיך יגדלו בהן
־החטאים בנבשותס למיניהם  /ני לדעתי כפי מספר החוקרים
בן מספר הדיעות  /כי טבע העדן מתעלה משכל האנושי /
ואין גנחו להשיג מר כרור מענין הנפש מה היא אחרי הפרדה
מגרתה
.
;

וגגגיכיו מ

פרעיהג
באשאו ב
גאלה י

מונים (וז
ע1נואם1

דשתמר י

ועוג לון
האלהיס1
זנוגרים
מלןהסי!

זיליית?3

די/מד( ם
נזה 3 /
אנולהא
כיולס /
והנורא י
רמוזנסו
לנפשאי
נ,אין מ
מושגית1
בהס /
הרמזיס

לעקםל

לספרה
מס«ליו

":ומו ׳
כתיס
כמופת
!ך
זם  /כי
וכלשכן
העדות
,ד
שהזאת
מש ! /
;־נמונס
הקדם
;מ
ונוחות •

זוקדים

סלה4
־והפוס
 7ני סנל;
/תובים
\! וכמו ■י

גלי)* ;
יאריכו;
מקמי ׳

יןמנעהו! 5
ס אםטוב
ההגיון ;
כמי
הפקר  /י
ל
:דםלנפש ;
ואלינו

!כלםמה
יס־לן נק
זוקריס
אנוסי ׳
יהפודה

[

( קא )
׳מגרתה  /וכל אחד מצייר בדמיונו ערן מה נפי דרנו  /חולתו
ערן אחד  /ואס ירצה אחד מהס להעתיק הדבר המצוייר
בדמיונו לזולתו ברוח פיו! אין מלה כלשונו להגידו בה * /נ
מה שאנו מרגישים ומדמים בעררס הנפשיים וה^ הייס  /שאין
להם התלות עם החמרייס  /ישאר קמיד פנימה  /ולא יעתין
לזולתנו באמצעות אומר ודנריס * לכד נאמר שאעפ״י שאמונת
הגמול עיקר גדול מעיקרי תורתינו  /ומי שאינו מאמין בו
!בעירו מקרה אחד לצדיק ולרשע  /לאפיקורי יחשב  /אין
פרעי הגמול הזה מעיקרי האמונה  /ני מה לי אם הנפש תבוא
באש א \ במים או תקולע מכף אל cpוכיוצא כעונשיס מחרידים
גאלה י אבל הכרתי הוא שיאמין האדם גי עיני ה' צופות
טובים ןרעים  tושיביא תא האדם במשפט על נל נעלם אם
׳טוב ואם רע  /ועל ידי נן יהיה פחד אלהים לנגד עיניו /
וישתמר מעונו  /ולא יפלא בעירו בראותו צדק ורע לו רשע
,וטוב לו  /אס יודע ני יש עולם אחר* וגל המעשה ישפוט
האלהיס שם * ?)א■ שהנביאים והחכמים ז״ל הגידו לנו כרמזים
וכדברים קצרים מה שקבלו הם בפרטי הערגים הללו  /להוציא
מלב התועים האומרים שלום על נקלה  /ויתברכו בלבבם t
.ויציירו כדמיונם עדן עונש שהוא קל לנשוא  /ויוסיפו לחטוא /
ויאמרו שלים לנו גס אם אל נהיה אז כמעלות החסידים וניוצ-א
גזה  /לגן הודיעו לנו העיקר הגדול שהנל תלוי־ כו  /ושצריכין
אנו להאמין בו  /והוא שעתידים המתים להחיות  /אלה לחיי
עולם  /ואלה לחרפות ולדראון עולם  /והוא יום הדין הגדול
והנורא המפורש ביותר בחתימת דברי הנביא האחרון  /וכן
רמוז בקורה ובנביאים • וגס הודיעו לנו העונש* ס המגיעים
לנפש אחרי הפרדה מן הגוף  /בספרי הקדש נזכרו ברמז /
ני אין מדרך התורה והנביאים לדבר בתעלומות כאלה שאינן
מושגות לשכל כל אדם בדברים רחבים  /ני חסרי לב ישתבשו
בהס✓ והמשכילים שקנלו האמיתיות מפי אנשי התעודה יכינו
הרמזים האלה  /ויפרשו אותן להמון בדברים המתקבלים על
דעתם לאיש איש נפי נחו  /וכמו שכתבנו קרוב לוה בהקדמתנו
לשפר המדות י וכן נהגו אחריהם החכמים ז״ל  /שזכרו הכל
במאמרים קצרים ובמליצות שזכות  /מטעס המבואר * נינם הס

לא

( קב )
לא כפנו להדיוטים  /אלאי לתלמידים געלי גינה! והם יפרשו
אותם להמון נדגריס ראביס ובמשלים נאזתיס  /נאשר יזכלון
שאת  /וגס זה כתבנו נההדמה הלל • ואולם לא באנולדבר-
פה על שט המשפעים האלה  /אותו שאחר המות  /ואופן
שהוא ליום התחייה  /ואיך‘ קשורים זה נזה  /ויתר השאלות
ששאלו המחנריס ז״ל כעדן זה נספריהס  /זולתי צדכר מעט
על העונשים המגיעיםלנפש אחר המות  /נמו שאמרנו בראשית
המאמר הזה  ,ולהראות איפוא רמזו עלץ כנתונים  /ומה דנרו
עליו החכמים במליצותיהם  /ויראוהו גיהנס * ואמרו אש של
גיהנס  /חשך של גיהנס ומאכיכין אותו גחלי רתמים  /ונדון
בכך או כנך  /ועטן,מלאני תכלה ומצירי שאול  rואמרו שיש כל
מדורות מדורות  /ושנו שורפים את הרשעים  /ויותר מזה
 1כתוב בספר הזוהר ובאגדות מענין ההיכלות והמלאכים שכן
דדןאת החוטאים וכיוצא באלים! שככר התעוררו עליהןשלמים
וכן רבים חכמים כתורה וכפילוסופיא  /לדכרעליהן כארח שכל/
ולחבר דכריהס אלו עם האמונות הישרות שאנו חייבין להאמין
בהם  /ושכלעדן ימוטו מושטת התורה זהמצוה  /והן אותן
שזכרנו למעלה מה שאנו מאמינים על מעלת הנשמה הטהורה
הנפוחה באפנו  /שאיננה גוף  /ולא ישיגוה מקרי הגוף וכיוצא /
ני לזאת יחרד כל לכ בשמעו מיני העונשים הנ״ל שתקראנה לה
בהפרדה מן הגוף  /שהן אמונות סותרות זו את זו  /שאם
לא ישיגוה מקרי הגוף  /איך תשלוד מן האש ✓ ותצטנן מן
׳הקור  /או תכאב מאחת המכאובים שזכרו  /שהן לכד מקרי
עליהן  /ואין להם דכר
הגויות  /לא לנשמות המתעלות
פמהן ?

שכדעתי להודיע פה  /אשלח את

אך ערם אכתוב המעט
הקורא אל אישאמוטס שקבץ כשפח דעות חכמי הדורות
. .
 .מה שחשכו הס על ענין זה  /הוא הרב הסכם כמוה״רר מנשה כן
• ישראל ע״ה  /שהורה צדק לעדת ישורון אחינו הספרדים
,שכק״ק אמשטרדם יע״א  /ני בספרו נשמת חיים ( מאמר א ' פרק
י* ג ) האריך כשאלה זו  /ולםת* ר הספקות הציג הדיעות שמצא
.געטן זה  /ואעתיקם הנה כקצרה

הדעת

( קג )

 /ומהמדו
Je
צררו אש

ש !ונדון

PWYV

ויותרמזה
:לאניסשנו

אשלחאת
כדורות
:מי
• מנשה נן
ספרדים
ר א'פי?
שרצא
גיות

יחס אותה לקצת מחכמי האומות  /שאמרו ני
,מדעת הא׳
מה שנאמר כעדן אש של גיהנס הכל משל  /ודבק
כל
הרשע! כראותו כי הבדילו ה׳ לרעה מכל הצדיקים
:כמחשבת
 /ני הס כזוהר הרקיע מאיריס ומזהירים  /ושנפשו
.והחסידים
ולענה  /ואינה מתענגת מזיו השכינה  /מתעצנת
פורה ראש
ויגון תמצא  /והעצכון והדאגה הזאת הס אשר
אל לכה  /וצרה
של גיהנס • ואמר עוד כי לדעת הזאת נעה
מו כשס אש
יוסף אלנו ו '׳ל כספר העקרים ( מאחר ר' פ'
•סחנס מוהר־׳ר
שאמר ני הנפש שעזבה את ה׳  /והרגילה לעשות
ל״ג ) /
טבע הגוף שהוא הפך טבעה  /נשתפרד מן הגוף
;מעשים כפי
הדנריסשהורגלה לעשותן  /ואין לה כלים להשלים
לאותן
קכסוף
טבעה תעה להדכק בצורות העליונות  /ולא
חפצה  ,ומצד
אין לה למוד והרגל לזה  /ונשתשתוקק לשני הצדדי!
קונל  /כי
מעלה ולצד מטה ! ושתיהן מנועות ממנה  /יהיה
כאחד  /לצד
ומכאוב יותר משריפת אש ומקור וקרח נורא ומהכאות
לה צער
 /ומנשינת נחשים ועקרבים! והכל לנפש /
‘סכינים וחרבות
האש 1פי אין האש שלטת בדכר רוחני  /אבל
לא שתשלוט כה
בצעד מופלג  /עד כאן דברי! בקצרה *
על דרך הנ״ל תצטער
הנ״יל אמר על דבריס אלו  /שאינן
והחפס המעתיק
 /שאין זה דרך רבותינו ז״ל  /אלא שיש גיהנס
'נכזניס בעיניו
בו הרשפיס לאש * וגס בעיני אין דרכו נכון' /
*ממש  /שנידונין
חוצה לנפש שהיא נדוניה בה  /ונמו שיתבאר
‘ אלא יש מציאות
שאמדנו שאין ההאמנה בפרטי העונשים האלו
‘לפנינו • ואע״פי
 /סוף סוף ר& ף לנו לחפש אחרי האמת כלל
מעיקרי האמונה
ששרשס קבלת אבות שקבלו
דבר  /ולהבין המקראות ודברי
שקבלו מפי הנביאים שידעו דעת עליון /
;מפי חפמיס גדולים
לא ינוכו גס שתיהן  /ואפילו בדרך משל לא
ונפי הדעת הזאת
יתבארו בה :
הב׳ היא לרביכו משה בר נחמן ז״ל  /והכלל העולה
הדעת
הוא  /שהאש שבניהנס שנאמין בה שהיא
מדבריו
את הנפשות  /איננו נאש של הע״הז  /לא כאששמשתמשין
שורפת
1
וגחלת  /ולא כאש היסודית אשר בגלגל האש
גה בשלהכת

אלא

( קד )
אלא דקה מזאת  /ונמו שהקכ״ה ברא את הנשמות התכלית
הדקות  /נך ברא המקוס הנקרא מהנס  /וברא בו אש דקה
מן הדקה  /שאינו גוף נתפש  /והוא חופש הדברים הדקים
ומנלס " וכמו שברא הנפשות הזנות כתכלית הדקות " כן יש
ניכלתו לברוא אש דקה מן הדקה  /להעניש ולכלות בו הנפשות
החוטאות ענ׳' ל ״ ואס דבריו אמונה ודעת  /עודם מתמיהים /
כי שאלתינו היתה  /שנשמת האדם העליונה כשהיא לכדה
מופשטת מכל חומר  /אינה מרגשת מקרה ממקרי הגוף •
'ואפילו יהיה אש של מהנס דקה מן הדקה  /בהיותה שורפת
כדרך האש  /איך תשלוט בנשמה  /ואין לה טבע שתסלוד מן
האש ♦ ואס תאמר שגס המהנס ואשו אינן גוף ואין בהס דבר
ממקרי החומר  /איך יהיה א״נ שורף ומכלה * ואולם מדברנו
שנדבר עוד כזה  /תראה' ני הטיב לדבר  /וכמו שתראה עוד
מדעת השלשית שנזכר כסמוך :
הדעת
הג׳ היא דעת הרב ר ' משה דליאון ז״ל בדרך הקבלה t
אמר
נכר
התעוררנו כתיזלה ני אותו המקוס
שהנשמות יוצאות מתוכו ( מלת מקוס ע״ל המשל  /לא כמקום
 ,שלנו שימדד לארך ולרוחב )  /מנח הנהר היוצא מעדן  /אותו
 .המקוס ממש מקבל כך משפט מאותו האש היסודי (אין זה האש
היסודי שבדברי רמבי׳ן דל י שאמרו עליו שהוא תחת גלגל
הירח  /שהוא אש חמרי  /אלא מדבר על דרך משל ברומו של
עולם )  /ומנח אותו השפע הנשפעה כתוכו  /יש וב יכולתי
לאכול אש אחרת  /כענין אומרו ני ה׳ אלהיך אש אוכלה הוא
אל קנא (לברים ל׳ליד) אש אוכלה ממש • ני יש אש אוכלת אש /
ונמו שהמקום הזה אוכל אש מנח האש היסודי  /כך אוכל ממש
כח שהוא גדול מרוח כני אדם עכ״ל  /והרב ר׳ מאיר נבאי
בשפר עבודת הקדש פי ' דבריו ! באומרו כי מאחר שהמשכת
האש ההיא מהאש היסודית העליונה לגיהנס של מעלה • וממנו
לגיהנס של מטה  /עדיין היא כתקפה וכגכורתה לשרוף ולכלול!
הנפשות ע״נ * ואס דבריו דברי קבלה  /שאיני רוצה לדבר
גה  /גס אין ספרו תחת ידי להתכונן גס ראשית ואחרית
הדברים  /מכל מקום למדנו מהם  ' /שאין אש גיהנס שכדברי
חו״ל

 hמג
נתקפהי
ונער]׳־
האדםן
׳העליוןה
אלהיס ה
כלמעלה
מעת.י
■מותניו
האדם ׳

גי m
בפניv
מחנו ה

הדי;ך

מפעלוו
הדכריס
מאאמו
רוחניים
; אליתק

אש י1,

ממנו
רותז(
לנשמת!
וההמש:
הואמר
(לאינו
אשרש!

]הרוח

נעלן

 1י״ל נ:

 jואמרנ
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( קדC .
•חז״ל דוגמת אש שלנז  ,אלא נח עליון אש אוכלת אש  /והיא
נתקפה תאכל ותכלה גם הנחות שהן גדולות מנפשות מי אדם־/
וכענין שאמרו ז״ל מליצתם על המלאכים שקטרגו בבריאת
האדם  . /נתן אצבעו ביניהם ושרפם  /שכל זה משל על חנם
'העליון המושל בכל  /ואס יחפוץ ישים הכל לאין  /ונמו אצבע
אלהיס היא <0״יח׳ «־׳  • 0וכן תראה מדבריהם שיש גיהנס
בלמעלה וגיהנם שלמטה  /ועוד יבוא כל זה על נכון * כי
הדעת הזאת היא עצמה הדעת שזכרנו תחלה כשם רמל׳ן ז״ל /
כשיתבארז דבריהם על מכונס  /דברי אמת הס הקרובים לשכל
האדם  /והמתאימים גס עם דברי הפלוסוף  /גס הוא יאמין
כי נשמת האדם אע* פי שהיא נטבעה נצחית  /לא תעמוד
בפני יד המושל בכל  /ואס יחפוץ ישימנה לאין  /וכמו שאמר
! מתבר הפנלדאן — * ועתה נשאר עוד להזכיר :

הדי׳גתהד'

והיא דעת הרב

ר״י אברבנאלזי׳ל✓ שהעתיק

החנם ר׳ מנשה בן ישראל הלל באריכות מספר
ני היא ישרה בעיניו  /ואנחנו נעתיק
מפעלות אלהיס$
הדברים רק כקצרה  /בעבור שאינה מתקבלת על דעתי •
הוא אומר  /שהנשמות כהנראן  /נבראו עמהן גשמים דקים
רוחניים מהטבע השמימי בלתי מושגים לחוש הראות« והנשמות
לא יתפרדו מאותן הגשמים הדקים הרוחניים כל ימי עולם /
אס קודם בואם לגוף  /ואס בהיותם עמו  /ונס אחרי הפרדס
ממנו וכו ' " ואחרי מות האדם תשאר נשמתו עם מרכבת
רוחו ( שהן הגשמים הדקים הלל שקרא רוח האדם  /ומרכבה
לנשמתו העליונה )  /אם במקום השכר אשר בדרך ההשאלה
וההמשל קראוהו רלל גן עדן וכו׳ • ואס במקום מתנגד לטבעו
הוא מקום העונש  /אשר יכסוף עלותו משם אל מקומו הטבעי /
ולא יכול  /כי הוא מחושתי העונות  /ואחוז כחבלי הפשעים /
אשר שמו אותו בבור  /וזה המקום נקרא גיהנס  /ויתמיד שם
הרוח עם הנשמה כפי גודל חעאתיו עכ״ל  •.וכבר אמרנו שהרב
'בעל נשמת חיים שמח בדברים ן1ו  /ואמר שכן דעה הרב רשב״י
ו״ל בשפר הזוהר  /ופירש על זה ענין הדיוקנא הנזכר גו /
ואמר עוד שכן דעת הרב בעל ספר מעשה ה׳ • ושכךהיתה דעת
הפלושופיס

( ״ קו )
 :הפלושופיס הקדמונים  /כי כן העתיק החכם הכולל מוה״רר
יש״ר מקנדיאה ז׳'ל נספרו מצרף לחכמה משפר יוחני המדקדק
בהקדמתו לס׳ הנפש  /והאריך כהעתקת דבריו י אבל אנחנו
לא נכביד המאמר ה 1ה בהתעקת דברי זולתינו  /כי גמגומים
רניס יש לי בדברים הללו * האחד כי העגלה או המרכבה הזאת
מדומה הוא  /אין לו יסוד במקראי הדש  /ואס בעבור הדיוקכא
הנזכר בס׳ הזוהר  /אולי לא כיון לזה  /ואין עסקי פה לדרגש
שנית ע הגא
גמופלאות  /כי אס בפשוטות ובדרך השכל .״
יקראנה רוח האדם  /ואני כבר פרשתי זאת .המליצה כפי׳ יין
לנכון במשנת ר׳ לויטס איש יבנה (אטת  .פ״ד ״׳ל׳)  /וכחלק השלישי
מש׳ המדות ( ס״א ) * ועוד בכמה מהומות  /כי רוח האדם
נקרא כח החושב שבנו  /המתלבש בכל כתות הנפש  /ועל  .שמו
נקרא נפש האדסבשס רות  /וזה ברור ומוכרע מכל כתבי
הקדש י שלשית שבהיות העגלה הזאת או הרוח הזה  /ענין שמימי
שלא יפסד לעולם כדברי רי* א ז״ל  /איך תשלוט בה אש שלנו ?
כי לדבריו תהיה היא הבוערת באש של גהינס  /שכן אמריוחני
המדקדק שהיא נתנת מהחום ונהפא מהקור וכיוצא  /והנשמה
המשכלת השוכנת בה כואבת ומצטערת ' /כאשר תכאב חמכאובי
הגוף בעה״ז  /וכל זה זר לשכל האנושי  /או שתאמר שהכונס
על אש דקה עליונה שחכלנה  /כדברי רמל׳ן ור״מ דליאון ז״ל
שהבאנו למעלה  /ואס כך תאמר שוב אין אנו צריכין לתת לה
העגלה או הרוח השמימי הזה  /בעבור העבירה באש:
סוף

דבר תראה מכל הדעות שנאמרו בזה  /שאין גס אחת
מהס תרןבל  /שהגיהנס שהזכירו חכמנו ז״ל יהיה אש

לוהט ושורף כאש שלנו  /הצריכה למקום ולגופים שתאחז בהן /
אלא קצתן עשוהו משל על צער הנשמה שלא תוכל לבוא במח׳יצת
הצדיקים  /וקצתן מן המופלאים בחכמה כרמב״ן ור׳ משה דליאון
ור׳ מאיר בן גבאי ז׳׳ל פרשוהו על אש רוחני משמה עצמה / .
•אש אוכלה אש וכיוצא בזה  /והיא כאמת דעת יקרה ומושכלת
לשכל האדם  /וכמו שנסביר הענין מעט נפי כחינו  /אלא שגס
כפי הדעת הברורה הזאת  - /אין  .דברי חכמים ז״ל מתבררים /
הגיהנס שבו גדונין הרשעים
טכפי הנראה מפשטי דבריהם /
היא

היא אש ממש נאותה הנודעת לנו  /ויחדו לה מדומות בארץ /
בעם נגען הארץ וכמעמקיה✓ ופעם במבחר הבל ארצה במקום
הקדש  /מאמרים סותרים עצמן  /ואומרים לכל דרשונו וחיו •
כי על מה ששנינו (פל־! לן* צי״יל״כ)  tמעשה שעשו אנשי טכריא
זכר /מסאי כגמרא דארישא דמתניתן קאי  /ששנה ולא
יפאיענה נשודרין ור׳ יוסי מתיר  /ואמרי רבנן לר׳ יוסי והא
מעשה < אנשי עבריה דתולדת חמה ואשרי להו רבנן /
פי׳
שרבנן חושבים כי חמי טכריא מגבורת .השמש הוא  /ששולח
גיצוציו בבטן הארץ במקומות ידועים ומחמם המיס העוברים
גמעמאיה  /כמו שדרךהשמש למזג ולבשל המחצבים ויתר דוממים
שבקרבה "
ואמר להו ר׳ יוסי ההוא הולדת האור הוא דהלפי
׳אפיתחא דגיהנם  /פי ' שר ' יוסי .סובר שהמיס החמים הללו
הן בעברם מתחת לארץ על מקומות תמות  /שהוחמו מן נפדית
ואש שהן בבטן הארץ כידוע לכל  /והרי הן תולדת האור *
ונראה אם כן משפט השמועה  /שאותן המקומות האשייס הס
הגיהנס שבו נדונין נפשות גני האדם ♦ ומלבי ככל זה מרעיש
דעת האדם  /וכמו שהראיהיך דעות חכמי ישראל המופלאים
'בחכמה וביראה שנטו כלס מהאמין שיהיה משפט הנשמה כאש
של גחלת ושלהבת כעין אש  .שלנו " אלא שרבותינו ז״ל אמרו
במקום אחר ( עיינץדן יי׳״ ע״א)  ./ואמר ר׳ ירמי׳ כ״ר אליעזר
*שלשה פתחים יש לגיהנם  /אחד כמדבר וא׳ כיס וא׳ בירושלים /
־במדבר דכתיב וירדו הם וכל אשר להס חיים שאולה /
בים
.דכתיב מבטן שאול שועתי שמעתי קולי  /כירושלים דפתיב נאם
ה׳ אשר אור לו בציון ותנור לו כירושלים  /ותני דכי ר׳ישמע11
אשר אור לו בציון זו גיהנס  /ותנור לו בירושלים זו פתחה של
גהינס  /הרי שנתנו מקום הגיהנס בציון  /לא בבטן הארץ ,
ואס אמנם זה נפלא יותר לתת בציון מקום הכבוד /
גיהנם
אש וחשך 1האם שמה יאספו החטאים בנפשותס לקבל עונשם ?
זה באמת דבר מבהיל מאד *
ויותר מזה איך יספיק הר ציון
למקום .הגיהנס  /שאמת הס ז״ל עליו שכל .העולם כלולגהנם
ככסוי לקדרה /
ובפרקי ר' אליעזר אמרו שכל מדור ומדוד
עמקו מהלך
ת״ק
שנה
/
ובאגדה
אמרו
שמדד
הבית
הראשון
שבגיהנם
ומצא
בה
ק׳
מלין
ארך
ול
מילין בעוביו  /ואלה
האגדות

( קח )
האגדות הגיא הרמב״ן ז״ל בשער הגמול שלו  /ומקצת מרץ
העתיק הרב הכותב בספח עין יעקב פרק עושין פסין  /אכל
כבר אמרנו שבמאמר זה לא נעתיק דברי זולתינו באריכות /
.רק מעט הצריך לענינינו  /והקורא יקרא הדברים במקומם /
ורק רמזתי עליהן להראות סכל וה אי אפשר * וזה מופת לכל
שלא כתבו חכמינו ז״ל אגדותיהם להדיוטים  /שלא יבינו בהם
רק פירוש המלות  /אבל כתובים לבעלי דעת רחבה  /הם
יבינו בס  /ויפדשוס כהוגן וכהלכה  /ונמו שעשה רמב״ן ז״ל /
כי באמת הר ציון כלו לא יספיק להיות אפילו ( 4ק מצע לחדר
אחד מבגיהנס  /בפי המדה שנתן לו רי״בל באגדה ומ״ל /
ואיך יהיה ענין זה כפשוטו דבר שהוא נגד החוש ונגד הדעת /
וה׳ אלהים אמת  /וכל האמונות שאנו מאמינים בהן  /הם
אמת ועומדות לעד  /ולא יתערב זרות באמונתנו ונמו שאממו
גס׳ החזות ( מ״ב פ* ה ) כשדברנו על מדת האמונה יוכן אמד
האיש המעולה הרב הגדול מהור״ר שמואל אידליש ז״ל  /שפתים
ישק כי גחדושי אגדות שלו על מאמר זה  /בתב לכאורה הוא
דפקחה של גיהנס בירושלים ניחא ( כלומר אפילו
מגומגם /
כל העולם ככסוי קדרה לגיהנם  /אפשר שיהיה לו פתח קטן
כירושלים )  /אבל הגיהגס גופא בציון •׳ דבר שאי אפשר
'הוא ׳ דהגיהגס גדול כבזו ס׳ פעמים בגן עדן * וג״ע גדול ׳ס
׳פעיזיס בעולם נדאמרינן במס׳ תעניות ן היי שהחליט לומר
שהוא דבר שאי אפשר  /ומתשובתו שם אתה למד שגס שדעתו
כדעת רמב״ן ר׳ל שאור גיהנס הוא אור דק לשרוף הנפשית /
ץאנחנו נדבר עוד על זה * והנה ממחקר המעט הזה שחקרנו
פה  /תבין מה טוב אס ניישב מאמרי החכמים שהבאנו וכדומה
להן בדרך פשוט וברור עד שיסכימו עם האמונות שבידימ״על
הנשמה 7ואינו שקול דעת האדם  :ועתה נעריך נזה דברים
קצרים  /כי הזמן קצר להאריך  /והדעת קצרה מהשיג עומק
הדברים :
ידיגגו שאין בכל חמרים הנמצאים תחת השמש גס אחד שכחו
רב לו להשחית ולבלות תמרים זולתו .כמו האש /
והונחו עליו שלשה שרשים  ,קא׳ אכל כמן אשר תאכל האש
וגר
I

( קט )
וגו׳ ( יקיא י ג׳)  .ודומיהן * השד שרף כמו הנה שרף ססי׳גג״ז) ♦
והשלשי בער כמו כועד באש (שייית נ׳ ג׳ ) * ושלשתן על פעולות
האש מה שפעולת בחמר שאחזה בו • אכל מורה על השתנות
החומר ממה שהיה על ידי כח דבר חיצון שפגע נו  /בין
שישתנה לגמרי  /ובין שישתנה בקצת .סגולותיו הראשונים /
ולכן נופל על כל דבר פועל בזולתו ומשנהו כמו החרב המשנה
את החי מחיים למות  /וכן כל דבר ממית  /יפיל עליו לשון
אכילה  /כמו וירב היער לאכול גפם מאשר אכלה החרבץ ם״כ י״ת ח׳) ,
ומעמיס זה נארה לעיסת המזון אכילה  /כי משנהו חמה שהיה /
ולכן האש שגס תיא תשלוע בתמרים רביס וחשנם ממה שהי / /לכן
נופל עליה לשון אכילה  /ואולם נבדלה האש המפסלת בנחה
משאר המפסידים והמכליס  /שכשתאחד באחד התמרים  /תשנהז
מתבנית׳ הראשון לגמרי ׳ ותעשהו כאילו לא היה  /כי העץ
הנאכל מן האש  /לא תשאיר ממנו ני אס דשן  /ואין כן שאר
המכלים המשאירים מהן גזרים וחלהיס  /נמו החרב והמיס ורות
סערה וכיוצא  /לכן הונח לשון בער נפרע על החש  /כמו כאש
תבער יער (קהלי׳ כ״גע״י) וכיוצא  /כי שרש בער  /נופל על ענין
הסר לגמרו  /לא נשאר מתכניתו דבר  /כמו ובערתי אתריו
‘נאשר יבער הגלל פד תומו (יי״א י״ל י׳)  /ולפי שבאחוז הלהב כעץ
וכיוצא  /אי אפשר שלא יסור דבר מה מן העץ ויבער זה המעע /
גקרא אחיזת הלהב נעירה  /שעל ידו נאכל הדבר  /וכן נבדלה
האש עול משאר המכלים שאעפ״י שמשנים הדברים  /לא יתערבו
חלקה החומר הנשחת בחלקי המנלס  /לבד האש כשהיא נכנסת
בתומר אחר תבדולכל חלקיו עד היותר קען  /ותשאף אליה עבים
מחלקיו ותעלם בעשן ! ני הדשן הנשאר מן העץ הנשרף מעענגד
עסשהיהבתחלה  /והחסר כלה בעשן  /וכן נר דולק וכיוצא *
 ,ובדברים שאין האש שולעת עליו לכלותן  /כמו הכסף והזהב j
־ הנה בהיות בהם סיגי נתשת ובדיל  /נשתבדיל חלקיהן  /תקת
מהם חלקי הסיגיס ותעלם בעשן  /והנותרת טהור הוא  /כידוע
שהאש מצרפת המתכחת  /לכן הונח,עליו לשון שרפה  /שלדעת
יורה על עדן השאיבה הזאת  /ני שרף וצרף מתן האחד בחבורומעם הוראתו  /אלא שצרף על שאיבת כסגיס לעהר החומר /
ההוא*

ושרף על שאיבת חלקיו לאכלן ולכלותו /

ואולי מלשון
זה

הז השתמשו חד׳ל נאמרם מי שדעתו יפה שורפה חיה * ולצי
שכת האש עצום מאד להכליל בין חלקי האמרים פתאום  /ולשאוב
אלץ נרגע חלקי היכר־ הנאכל גו  /כשיגע משר החי הכאב
גדול מאוד  /והיא החום והשרפה שאנו מרגישין :
להגה

העליונים והתחתונים מעשה אלהיס המה /

אל אתר

עשאן  /וקשר הדברים אלה באלה  /אלה צללים וחמריס /
י ולכן התוארים שאנג
ואלה נחות נשגבות עומדות בעצמותן
מננין כהן הדברים התחתונים  /בהן אנו מכנין נס העליונים /
לא על דרךההשאלה  /אלא כפי האמת ונפי דרכן * ונמו שנוהג ענין
זה גם בגוף ונפש  /ני אנו מכנין מעשה הגוף ומעשה הנפש על דרך
אחד  /ושתיהן אמת  /כל  .אחד נפי דרנו ♦ לדוגמא על חוש
הראות אנו אומרים וירא והנה באר בשדה («־אפי,כיסב / ) ,ועל
עין הלב אנו אומרים ולבי ראה הרבה חכמה ודעת(קהל׳א׳ט״ז) /
דדא כי לא יוכל לו (כראשי׳ל״ב כיס ודומיהן  /וכן הוח בכל החושים
החצונים והפנימיס  /ונמו שהחלונו לבאר בספר המדות ( חלון
נ׳ פ״א ) • וכן הוא בהשוות התואריס כין העליונים והתחתוניםs
שהכת העליון הדומה בפעולותיו בדברים החמריס ובדברי©
הנעלים מן החומר  /לפעולת הנח התחתון בדברים התמרים /
נתאים כשם אחד * ולכן הנח העליון האוכל והבוער והשורף
והצורף (וכל זה ע״ד משל ) בדברים העליונים  /כדרך שששה
האש בדברים התחתונים  /נכנהו כשם אש " ובהיות ני גדזל
אדונים ורב נח 4וכל אשר יחפוץ יעשה  /ויוכל לכלות ולבער
פתאום גס נפשות ורוחות  /ואס חצה לא ישאר מצורתן הראשונה;
מאומה  /ונמו שהודו על זה גס הפלוסופיס  /ונמ״ש למעלה/
שהוא לשון בער ואוכל שנאמר על האש  /ופעמים
דשאר מקצת  /שהוא לשון שרף וצרף שנאמרו
יכנו הנביאים את הכח הזה בשם אש  /י ובשיזכירו
כביכול כעושי הרשעיות הגדולות/ייחסו הפעולות

שילך מקצת
על האש /
עברת השם
האלה לאש /

להודיענו תוהף הפעולת האלה  /כמו ני ה׳ אלהיךאש אוכלה
הוא אל קנא (לכריהל׳כ״ל) * ואנו רגילין לומר על זה שהוא משל/ 1
יודיע שביד השם ב׳׳ה הינלת להעניש
אבל הוא משל אמת /
פתאום את הרשעים  /לכלות ולנער עושי הרעה מן הארץ /
יי׳ יולההרע
' .
•
י־

(

קיאC

ולהפרע נס מנפשותיהס כענין הזה
■* ובנבואת דניאל מפורש
יזזא הוית עד די כרסון רמיו /
ועתיק
'
ומין יתיב וגו׳  /כיסיה
/
שבעין די נור גלגלוהי מר דליק נהר די נור נגיד ונפיק מן קדמוהי
ונו׳ לינא יתיג ושפרין פתיחו  /חזה הוית וגי ' על לי קטילת
חיותא והוגד גשמה ויהיבת ליקילת אשא (דגי 1ז׳  ,כ1׳  .י׳־  ,י״י!) 7
הרי שהוא מכנההנח העליון הנוקם מצריו לאש גוערת * ואחר
שאמר עד די קנוילת חיותא והוכד גשמה  /שהוא המותושנאכד
נס גופו! איך יאמר עול ויהי כת ליקידת אשא  /ונכר אבד
הגוף  /אכל ידבר על הנפששתשחתנס היא נאש העליון שזנר "
והן הן עצמן דכרי הרג ר׳ משה דליאון שהבאנו למעלה שאמר
שיש באש הזאת יכולת לאכול אש אחרת  /וכך אוכל ממש נח
שהוא גמל מרוח בני אדם✓ כלומר הנח העליון הזה יוכל לכלות
נס כחות יותר מצומות מרוח בני אדם  /ווה גרור אפילו לדעת
הפילוסופים שהוא ב״ה ככחו הכ״כת מושל גכל  /ויוכל לעשות
בעליונים נמו בתחתונים *
ועל זה נשען מה שאמרו ז״ל אין
הקב״ה נפרע מן האומה עד שנפרע תחלה מ 12היה  /שנאמר
יפקוד ה׳ על צבא מרום במרום ועל מלכי האדמה כאדמה /
והרי זה מקרא מפורש  /אלא שנבלוס פינו מדבר באלה  /כי
הס תעלומות משכלנו  /ואל האש הזה כיון גס האיש הגדול
רמב״ן ז״ל  /ודעת לנבון נקל :
־׳■ ■■
החתימה

באחת

מהקינטרפים ד־,באים

בשורת ספרים חדשים
הנה נדכה הזח שני אנשים  /חברים לתכריגכו  /ר ' יואל־,
ברי״ל  / 4ו׳ר׳
אהרן
האללע■  /להוציא לאור חמש
מגלות עם חרגום אשכנזי  /ולבארם כאר הטב  /ליגועליג
התלמידים ומלמדיהם*’ ׳ דהיינו :
על
מבליג שיר השירים ׳ יוציאו לאור תרגום של מורינו
משה מויעסויא׳ז״ל החצוי .תחת ידם  /וילוה אליו באור
המלות בקצור דברים * על מגלח קהלת ׳ יש תחת ידם יגדגוס
של התורני חזה ^ דוד פ״ל צ-ר״< /:אשר תרגם
■ ע״כי באור רכינו
קשה ז״ל הנדפס בשנת .תק״ל tדלה אלין הנאור הלל  /ובו
ילגןקפו

( קיב )
יתוספו איזה הערת מחברנו ר׳ יואל■ ברי״?*1יצ״ו * ושאר
המגלות הנותרות  /רות איכה ואסתר  /יתורגמו חתכרנל ר׳
אהרן האללע יצ״ו< ועל ידיהן יבוא גס באור החבר הזי!
כלשון צח וקל *
וזה
החלס לעשות * כעת שיודעו להס'ג מאות חתומים
נקובי שמות הרוצים לקחת חמש המגלות האלה ׳ (כי
אזי יהיו המחברים בטיחיס  /שישובו להס דחי הדפיס  /ולא יבואו
לידי היזק ׳ בהיות שככר התחילו המדפיסי׳ גס בישר^ (אוי לאותה
בושה ! ) לעכור על לאז לא תסיג גבול רעך יתחילו את הדפוס
במגלת רות  /על ב' מיני נייר שונים ׳ ומדי צאתה מתחת
המכבש יחלקו הספרים כין החתומים כמחיר כספה אשר יושת
עלי׳ ־ ואתריה תבוא מגלת אסתר  /ודרכה כדרך הראשונה  /וכן
כולם עד תום כל הדפוס לפני מלאת שנה תמימה •
בסון* כל הספר יבוא תרגוס כל מלות זרות הבאות באלה
חמשה הספרים  /וגס המלות המסתעפים ממנו דוחה
לחה שקורין כל״א [ דיקציאגער  /מערטרכזך]  /וגס בזה תהי׳
התועלת רכה להתלמידיס ומלמדיהם "
מחיר החגלה הראשונה  /היא מגלת רות  /הוא קצוב עתה
ויהי׳ חי״ת גדולים על נייר יפה  /או וי״ו גדולים על נייר
פשוט " והארבע הנשארות הלא המה תחכרנה כפי אשר יושת
עליהן אז  /אס יוגחרו כעז״ה ייצאו לחלק ׳ אמנם יהי׳ לב
לנ איש בטיח שלא ייקר השער  /אבל יהי׳ מצער כקי האפשרי •
המגלורת האלה לא תמכרנה אחת אחת לנדנה ולא שתים
לבדנה  /כי אס כל הרוצה לחתום יתחייב לקחת
כלם יחד י
כל
המתעסק כאסיפת החתומים יקבל העשירי נשכרו  /ושמית
החתומים יודפסו לפני הספר ׳ לאחר כלות כל הדפוס
אי!'ה • וכל הרוצה להודי? ! את מגמתו לנו בזה הענין  /יכתוב
לנו פאסטתרייא תחת אירעסי הנרשמת למטה *
את כל זה ראינו להודיע אל אחינו בית ישראל מבקשי כין
במקרא מפורש ושום שכל ׳ אוהבי החכמה והמדע כל5
טהור ורוח נכון ׳ כי המה ימהרו בלתי ספק לבוא אל החתום t
•-לפיתה שנרם אתם ופעולתם לפניהם תצא  /להנחילם רב טוב
ותושי ' מאת אדון השלום *
חנות

תוותרי

ה « וב

והתחויה

*

המאסף
חרש

שבט

הולדות

גדולי

תקמח

ישראל

הולדות רבנו משד ,נן מנחש זצ׳ל
מי חכם אוהב התחקות להבין חסדי ה׳ וגדולת מעשיו /
ידרשס בכל נמצא בהעמיקו המחקר✓ לפניו יגלו מוסדות
תבל בצאתו 12מסלול הבחינה מתונה בעשרה מאמרות הגיוניות/
אשר האחד הוא עצם והתשעה המה מקרים  /ומן התשעה הכי
נכבד המאמר המצטרף  /הוא יישר לנת ויראה נפלאות
מתורותיו! בכחו נדע  /כי אין רע מתלע בבריאה  /ני אס
רע דמיוני אשר שם בה הבורא לטוב לנו ולסקל לפנינו דרך
החקירה בנפלאות מעלליו  /כי עין לא הביטה חשך לא תדע
מתק האור  /נפש לא רעדה מתהפוכות המלחמה לא תתענג
בנוה שלוס fאיש לא ידע חלי לא יבין בטוב הבריאות  /וגבר
לא נתן לב לראות סכלות לא ירוה בנועס החכמה י כל זאת
הכין וגס חקר יוצג—כל עת רצץ בעוזו מחשכי קדם ויאמר
«הי! ויגולל אזר וחשך  /טוב' ' ורע  /ריב ושלום  /בלהות
ודומיה! סכלות וחכמה  /בצקת תבל למוצק  /צלמות —
ל1בל’ ז סדריס י ועל האדס אמר הגט תבל ומלואה  /מנתב
אלהיס היא  /חרות בה טובתי .חכמתי וגדולתי  /אס עין—
סכל עינך תראה חסדי בוראך ברדתך אל עומק נפלאותיה /
יתדבר פלאים מן האזוב אשר ביער עד הארז אשר בלבנון /
הכיר רוממותעושה גדולות לכבודו ולתפארתו  /תבין צדקנן

ה

א$ 1

האג

(

קיד ) י י

האב הרחמן על ברואיו בהבדיל נחותיהס איש איש למועד אשר ף?ס יופחמי
שס לו רצונו יתעלה י זאת נחלת מנדי ה׳ אשר להס אזן |!£ס ידעת ני
שומעת  /עיניס פקוחות ולב נכון ; לא ק עין  -כסיל אשר |מןשרהה י
תענוד על כל  /ודרוש לא ת 7רוש את אודותיו  /כי אס רגע 1מד אזחזן
תעמוד מ  /תשתאה  /ותפן לאחור  /והיתה כאיש מתעתע 'מומסנפלאו
במדנר הולך ונסוע מגלי מצוא מהזס לאמור  :פה אשב כי חירנזנואחרי
אפס תתחלק להקת הכסילים המשליכים התקור נמנעותמל
אויתיה ♦
כברואים אחרי גיוס לשתי ראשים  /אלה יחבקו תענוגי עולם סבות(נחזר
וינשכו לכם נשמחה  /עד ישבעו שמחות ותגעל נפשם כס 4ולתפארת
מתנו לנגוע עוד  /כי מלאו גויחם מאוסס העונג יובלי תת גס
שמוכרו
ן
חלק לנפשם  /והנפש תוחיל עת ינא יומס לקחת מהם נקס
ותחדל מאתם הדומיה הולדת החקירה אשר לא תעזוב את
המשכיל כל ימי חלדו ותשאיר סוכתה לנצח י והראש השנית המה
אנשים אשר נס רות ה׳ רעה מעודם  /יתכרכו בלבכם לאמור :מחור ,י
האל■ חסרנו מעע מאלהיס ✓ ואיך נרד כשפל לרעות בנאות
חלד 5לתכלית רחוק נכראנו  /ואיך נתנהלה לאס לשוס לב ואמנו /
על קניני העולם השפל « לא ככיס כס פן תדכקנו התשוקה גדולים מ
ונמצא סעס מועמס ; למען נשמתנו לא נחשה  /למען רוחנו לא
אשרינחר
מחירם נ:
נשקוס 5צוס וככי שק ואפר ידריכנו על כמתי הדעת  /עמת
נמצאו%
נפש וכפוף ראש כאגמון יוליכנו אל הר אל ; חנון ה׳ ורחום יחוס
והיו האנשים
על עניינו ויראנו נפלאות מגכהי מרומיו י
דור ה»י
האלה׳כעסלפיס  /כמחשכיס יגכיהו עוף  /ולעת תזרח שמש השמחה
לא להם ולא למי גילם
בעפעפי שחר והמה זוחלי עפר י
כלכלאי
כתבתי המאמר הזה [הכולל חקירות בתולדות איש צדיק וחכם
אספנר
אשר פל ימי חלדו הלך לפנינו לאור את נתיב האמת  /וכמותו
(שאול5
לא לקח הנל ינ השאיר אחריו״גרפה תשתעף לדור אחרון ] 4
מנודא
־־׳■
ינ המה לא יקראו את מאמרי  /ואס יקראוהו היסב בעיניהם •
לאיי»,
אך לך איש הכינים נ אשר תעמוד בתוך הרחק משתי המערכות;
מהחנמו
.
האלה  tלך לכדך אסוף מלתי לך אחי' אתה ידעת מצואי
לאן !נ
ולמכרם ,בהתהלכך להתענג  /בא נא י ;(
נח;
התענוג בצל החכמה ׳,
אפי  /ואחוזי יד נלכה לדרוש את מעשה ה׳ כי נורא הוא5
; יחסלנ
נלכה נבחנה יחד תטנת איש מרומם מאלפי אלפים אנשים אשר
[ מלמו!
*.
בגילו 4למען דעתו ודעת מסלי יוצרו אשה שמוהו לנש עמיה
m :
ואס

( קפיו )
ואס ידעת מצוא אותות ומופתי אל מבלי יעתק צור
ואס ידעת בחון קשר הסכות והמסובכות בכל פעל ה '  /ולמצוא
בקשר הזה אות ופלא יותר גדול ונפלא מכל
הנפלאות אשר
נגד או חוץ
לטבע  /גס ידעת ני יוס יוס יעמוש לנו האלהיס
טובות נפלאות מבלי הפוך סדרי הבריאה ; עתה  /בהשכילנו
ממקומו /

ודרשנו אחרי תולדות הצדיק הזה  /אשר כל עוד גדלו הסבות
המונעות מלהביאן אל רוס השלמות  /כן נפרצו בלבו ניתר עוז
סבות ונחות נגדיהן עד ני נעשה ראשון בעמו ויחיד בדורו לשם
ולתפארת /
תניר ני מאת ה׳ היתה נסבה ני חפץ להגדיל
שמו בקרב הארץ •

מחוקהחקירה בתולדות
לדרוש

ולדעת בית

איש

חנסוחנונתו  /יהי׳ גס

אבותיו

מקום

מולדתו זמן גדולו

ולזנונו  /מצבו ומצב האנשים אשר נלוה אליהם  /לדעת אס בן
גדולים בעלי מדע הוא /
אס בן בעלי הון ונדיבי לב אנשיס
אשר יבחרו מורי חכמה לבניהם /
עשות להם ספריס ולפזר
מחירם כסף י גס לתור אחרי תכונת מקום מולדתו /
אס
נמצאו שס חנמיס וסופריס  /ולדרוש אחרי זמן חנוכו אס הי׳
דור הזמן הזה דור דעה  /ואס נתגדל בין חנמיס משיגי נועם
השמחה כהעמיד
תלמידים הגונים ; או אס חננו ה׳ הון די
כלכל את נפשו למען יונל תת עתו להגות באמרי בינה ; או
אס עבר בו רוח קנאה קנאת סופרים אשר הרהיבו בנפשו עוז
לשקוד עלי דלתי החכמה למען היות כמוהם י‘ או אס תשוקת
הכבוד אמצתהו לחרף נפשו לסבול העמל והיגיעה אשר מבלעדס
לא יקנה חכמה ודעת משריס ; והי׳ אם ימצא איש שלס באחת
מהחכמות והמדות המכבדת לבעליהן  /ואחת מהסבות שזכרנו
אלץ לבבו לקנות לו נתר שם טוב העולה על ראש אנשיה /
לא נחשבהו לדבר נפלא  /אפס ידענו כי זה כל האדם  /תע
יחס לבבו בתשוקה מן התשוקות האלה תביאהו אל גפי_ מרומי
השלמות *
אמנם אס נראה איש ידיולו רב בחכמות רבות /
ק איש קטן

הערך

/
ילוד עבי
חב
ב8

וחסר לחם /

בעיר קעצל'
ואנשים

(

קטזC

ואנשים כה מעט דליס ופחותי הערך * )  5אס נראה איש יגביה
עוף משר אשר ידאה למול שמש התכונה ולא ילאה אף ני הוא
בדור התל כמעט להשיר מאתו משוה הנערות אחרי אשר כחשך
הלנו דורות רכות אשר לפניו * * ) י אס נמצא יועץ פלא בין
מס אובד עצות מיום גלה מארצו ושלול חפמה מימים ימימה
[ לולי חסד ה׳ האיר עיני הגולה מעת לעת כאנשים זכי הרעיון
פהרמב״סוהראכ״עוהר״ירןאנדיא ואנשי התורה שככל דור ודור ] י
אס לא נכחד מאתנו כי האיש הזה בעזכו עיר מולדתו הי׳ גר
אומלל באין לחם ואין שמלה ולרש אין כל כי אם גויתו ובטחונו
בה׳ מעוזו 5הלא נוסיף להפליא  /הלא כקול גדול נוןרא  :מ 12היס
היתה לנו זאת 1ובאמת העלם הזה קנאת סופרים ותשוהת
הככוד לא ידע  /ני איה סופר ? —־ אי׳ שוקל מחצית השאל
מחיר חכמה לא יוהן שגור תחתיה ? אי׳ מונה את נכבדי ארץ
איש הוגה כחכמות • איך תתעורר תשוקת הכבוד בלב יודע
מרת נפשו ונפש עמו על נפש יודע כינה ? אי־־נכוד וחוסר
הון ? איפה כמד חכמים כין עס כלו אומרככוד ?  -אפס נמצאו
בתולדותיו עוד סמת 1רמת המונעות את העיון והשאידה /
ופחד
אפיסת המורה /
כמו חולשת הגוף  /המחסור /
המאנאיס  /ובכל זאת הי׳ הלוך ורם ידו בכל ועל כל אחיו
גדל  /מי זה יריס לב לאמור  :שקר בפיך  /באמרי  :אצבע
כרך לה׳ תכרעו כי מצאתם
ואתם אחי ז
אלהיס היא י•
תן בעיניו  /פקד ה ' את עמו לארוא דרור לבינתס האסורה בנחשתי
ויתן להס מורה אשר יובילס בדרך
העצלה זה ימיס רבים /
האמת לטוב להם כל הימיס !
הוליד מנחם
הפ״פז
כשתים עשרה לחדש אלול שנת
סופר ומלמד תנוקות באהל דעשויא את משהושם
אשתו

* ) מאן פרגלייכע מענדלסזאדזנס אייגנע ווארטע אין דעס אויפזאנדן
ווירר טיכאע ^ס רעסצענדאן אין דאהמ״ס רוך איבר דיא בירגערלימג
פרבעסרזנג דעו־ יוק  /אים צוויימן טייל •
מאן פרשטעהי היראזנטר רק דאמאליגק צושטאנד דער אףפ#
קלגרוגג א.ו :ד דעך ליטעראטור אין דייטש לאגד ־

( ףר
אשתו

ליסא *

לזכר פולס יהי

)
שמוחם לאמור :

אשריכם אבות
אמתJ

סופר

נינו זאת אהבי
גורלינסI
הצדיק ני נעים
ומלמד חנוקות הי׳ אבי משה  /אתס ידעתם ני זה הוא המצב
התחתון ונהונה נמאסה י לא יספח כה רק אנוש אנוש המבקש
מחסה מפני זלעפות רעב  /גס עושר גם נבוד לא ז נחלו האנשים
האלה  /ולמתים .מחלד הורדו בגלות המר הזה [ מי זה ישר לגב
לההנבד ולשאת ברנה מנל
יראה ברוע המעמד הזה הראוי
בנותיו  /מבלי
פרס לו

מפתו

עזבו לצאת עד
פרי

מצוא תוגה על חסרון ידיעת בוזיו ? ] וככל זאת
עד צאתו מעיר מולדתו ולא
וישקהו ממימיו /
אשר פצר בו מאוד " אמרו לצדיק ני עובויאכל
מעלליו *
לבית הספר וילמוד שם נדרך כל נערי בני עמינו

הובא
משה
המצפצפין דיני גימין וקדושין ניזק ומזיק ונהנה עניניס
רבים העולים מעל להשגתם בערס ידעו קרוא פסוק א׳ במקרא
כדת  /ובן ששה שנים למד כבר הלכה ותוספות י [ וראוי להזכיר
פה דברי אוהב דבק מאח ריעו ותלמידו ר ' דור פריד ^ עגרר אשר
ספר מה ששמע מפי החכם מ״נ  /ני גס בימי החורף השנים אביו
עודנו נער בן שבעה שנים רך המזג
להביאו אל בית המדרש /
והטבע נשאו על כתפו הולע באדרתו בשעה ג׳ או ד׳ בנוקר
אמנם לא
אחרי אשר השתהו מעע מים חמין ( סע ) ״ ]
באחד הנערים הנער משה  /עודו באגוי־ורוח הבחינה צלח עליו /
כי אי אפשי
דרא ני לא זה הדרך לנא לעצס ידיעה אחת /
להבין תוכן מאמר אחד על בוריו מבלי דעת דקדוק הלשון /
ואין ביד איש לעמוד על הדינים והדתות אשר יסדו האחרונים
מבלי בחון תחלה גבוליס גבלו ראשונים  /לכן שס אל לבו להגות
וירגיל עצמו לכתוב ל״הק צח
בספרי תנ״ך בשקידה רבה /
ואחר זמן
ונקי  /ובהיותו בן עשר שנים חבר איזה שירים *
בעברו עליהם בעין בקורת לא מצאו חן בעיניו  /ויאמר  :כת
הזה חסרה נפשי  /אין בה תכונה למלאכת השיר  /היא מסוגלת
יותר לתדר אל לב התמנה מלשחק בדמיונות שונות בכח המדמה - /
ואף שמצאנו ראינו
ולא חבר עוד שיר ל• הק כל ימי חיץ י
שגס
מהעהקת ש ' תהליס ויתר השירים אשר העתיק /
בחכמת השיר ידיו רב לו  /ענ״ו חשב עצמו כבינוני בעדן הזה /
כנראה

( קיזז )
מראה נאגרת אשר כתג בהוציאו לאור העתקת תהליסלהמשורר
המפורסש ראנ ^ ער  /ובקש ממנו לנקר את מלאכתו ולשפוט
עליה • בשקידה הזאת למד את התלמוד מפי רבו המפואר ר'
דור פרענקל זצ״ל מחבר ם׳ קדין עדה שהי׳ אב״ד בק״ק
דעסויא כעת היא * וש ,תנ״ך למד מנלי מורה 4ושופר
לי מאיש נאמן אשר הי׳ חברו בבחרותו בברלין  /שה* ה יודע
ממש כל ספרי תנ״ך כע״פ *
בעת ההיא אנה ה׳ לידו ס׳ מורה נבוכים להרמ״בס זצ״ל /
וירא משה כי צווב הוא להשכיל ונחמדים בחינותיו t
ויתאמץ בכל כחו לקרותו ויהגה בו יומס ולילות עד כי ממד על
עמקי מחשבותיו ולכן עד יום מותו זכר את הטוב אשר נתל
ממנו  /ולא שכח מעין אשר רוה מ ראשית צמאונו לדבר חכמה
אשר כלתה נפשו “ ד אליה  /בי הוא הי׳ יסוד כל ידיעותיו *
ובאמת כל חכמי הדור המשכילים בחכמה יהי׳ מי שיהי׳ ספר
המורה למעין ישיתוהו  /גם ברכות יעטה להם מורה הזה /
כי נשמו כן הוא מורה לרך לישרים בלבותם  /ישרים דרכי!
צדיקים ילכו בס *

הגפש והגוף המורכבים יחד בל ימיחלד  /אן»שנראים
,כאחים יחד וחלק כחלק יקחו במנת כוסס בארץ /
בכל זאת יתראו גם כצריס איש אל אחיו * איש אך נוסך לבו
בשמחה משמין בשח בתענוגות הגופניים  /מפיל תרדמה על
נפשו  /ויעשיה כלי סגור בלתי מוכשרת לקבל טוב  /ואיש אך
הוגה תבונות מבלי שוס לב על גופו ועל מחסוריו /
עוכר
בשרו ומבאיבו ; כן הי׳ במשה  /בהגותו יומס ולילות בחכמה
ובהעמיקו מחשבות לבא עד תכלית כוכת המורה  /שגה בגופו
ויעש חולה  /השחית תארו ויכחיש בשרו עד יום מותו • וכה
'י ז אמר לפעמים באחוזת מרעיו בדרך שחוק  :יי הרמב״ם הי'
» הסבה להשחתת תארי  /הוא עכר בשרי ובעבורו נחלשת* /
ובכל זאת אהבה רבה אהבתיו  /כי הוא הפך שעות רבות
« בימי חלדי מאבל לשמחה * ואם בבלי דעת אחת עשה עמי
« לרעה בהחליש את גופי  /הלא שבעתים היטיב לי בהבריא
«« את נפשי בלמודיו הרמים • “

< קיט )
עשה3ן שלש עשרה שנה זילך רבד ר׳ דוד פרענקל
ויהי
לברלין ני נתקבל לאב״ד בקהלה הזאא ומשה חשור כל
נשאר בית אביו מבלי דעת מצוא חפצו לרות נפשו מבארהחכמה *
המסחור זהמרנולת אשר יפנה אליהס רוב נערי בני עמנו אחרי
קבל עליהם עול מצות  /מלאכות במבזזת שבשפלס הורד אליהם
מש ישראל בגלות המר הזה * )  /הי׳ קוץ ודרדר בעיניו /
ני מלבד העמל והיגיעה והדוחק האחוזים עמסם  /כס און'
י תהפוכות בקרבם יי ני לא תחי׳ נפש מבלי הונות איש את
רעהו  /ומשלות יד בדברים אשר לא כן « ויחל משה את פני
אביו לשלחהו לברלין מושב רבו ויפצר בו מאוד  /ויניחהו ללכת י
ויצא משה מעיר מולדתו וילך לברליץ בשנת פק״ג  /והוא בן
ארבע עשרה שנה י

הלךאל

בבואולברלין מבלי דעת מצוא מזון סעודה אחת
רבו לבקש מאתו תרופה  /למען אהבתו אשר אהבו ♦
ויהי שם איש נדיב זעוב לבב אוהב את אהבי התורה ושמו ר'
תיים בומבורג זצ״ל והוא הכין לו עליית קיר קטנה ללון שם /
וגס צידה עשה לו פעמים בשבת  /ני המליץ בעדו רבו הנזכר ♦
וישב שם ימים רבים  /מפי רבו למד חנמת התלמוד  /ובסתר
אהלן דרש חכמה * ובבית ר׳ חיים הצ״ל מצא טרף לבלתי היות
בל מכיריו אהבוהו כי ידע להתעלס עס נ 5איש
נעזב *
באהבים וימצא חן בעיני כל רואיו  /אבל בכל זאת לא גלה
לאיש סודו  /וכל ידע אנוש את חריצתועל דברי בינה כי ירא
מפני חמת המציק י מדת הבושה אחות הענוה היתה מלנשתו
מנעוריו עד יום מותו [ ומדה הזאת השימה מורך בלבנו להיות
יורד נגד כל אדם  /ואף בדברים אשר צדק בס מדברי איש
ריבו לא הריס לשונו לדבר קשות  /ני אס בשפה רנה והחזיק
את עצמו תמיד בתלמיד האומר  :תורה היא וללמוד אני
לייך

) #

איך רעדי היר בלאס פאן דעם ק^יינהאנדל אוגד טועדל  #דען
צו וועהלין נור דרוק אוגד מא :ו .ל נעטיגן קעננן •

( קב )
צריך * ) ולזאת חשדוהו מקנאיו לחונן» •
אמנם לא צן האיגז
משה אף כי היה עניו ושפל רוח מנל האדם לא דבר בלב ולב /
חלתלקרת לא ידע נפשו  /אך היות מנעוריו חרות על לוח לכן
להשיב חימה במענה רך  /ומורך חדל אישי ס בקרבו נס עד
זקנה  /לפן לא הוכיח מימיו מוס עקש בפה מלא  /ני אס
ברמ* זה המועלת למבין י וחסרון הזה אשר החדיל מאתנו רבות
מלמודיו הרמות נולד מתכונת נפשו הנהייתה בדוחק וצער כל
ימי עלומיו • ]
בשת פניו לא הניחתהו לבקש מאיש משעול
לנפשו השוקקה לדעת  /כי הי׳ קטן בעיניו ויאמר  :מי אד
ומה כחי ני אשליך יהני על זולתי עקב אשר שמתי נפשי לבקש
תבונה ?
אכן הסתפק בפת חריבה כאשר ספר לפעמים
בחברת
אהביו
/
ני כהיותו כמצב הדוחק הזה בקנותו כנר לחם
רשם
את
הכנר
לכמה
סעודות על כמה ימים לדעת עד היכן
יגיע
ספוק
!
/
ולא
אכל
לפי
רעבון נפשו כי אס לפי כח ספוקו י
בחון
זאת
/
הקורא
המשכיל ! ודע לך כי מדת ההספקה כזאת
היא
זרה
מאוד
בינינו
/
רביס
הס
האנשים
אשר
אתנו חכמים
בעיניהם
ישבו
מתעצלים וממוני יד ויאמרו  :כהני אל עליון
נחנו  /ועל העס לתת ברכה אל בתינו /
מפתם יאכילונו
וחיינס ישקונו  /ני עבדים המה לנו — • בכל הלחץ אפר מצא
משה בימיס ההס  /לא סר מני אהל החכמה  /דשים לילות
כימים לדרוש אותה ואת אודותיה •
אך עוד הוא מאמץ כל
כחו לרדת אל מעמקה  /וירא ני לא יכול לה  /ינ חסר מאתו
ידיעת הלשונות ובפרט לשון יוני ורומי שרי לשונות העמיס /
נכבדות מדובר בס ✓
וידע כי כל עוד יתרשל בס יקשה לו
למודס  /כי המה דברי זכרון  /לא ישיגוס על בוריים כי אם
העלס זך הרעיון  /ובאחרונה יהי זה חסרון לא יוכל להמנות /
ויתעצב על לבו עוד  /בראותו קושי הלמוד הזה מבלי מורה
דרך  /ומבלי ספריס המשפיעים לקח טוב * וגס דרך השאלה
הי ' סגור בעדו ! ני פחד לגלות לאיש מגמת לבבו  /פן יודע
הדבר ,

זע׳־ין צהמאסה לחדעי תמוז •אב זאלול משנת ׳הי־ןמ׳ה צאגרותי1
אל הרבר‘ יעקב עמקז״ל *

(

( קבא)
הדבר דחשבוהו להולך אריזות עקלקלות ויעבור עלץ חמין
הרודפים י
אמנס עודנו יושג ג7ד מגלי פורש לו מה יעשה /
והדהים הורהו איש אשר סקל לפניו דרכו " בן קיש איש פראג
עוסק במלאכת הנחוח וחכמת הרפואה בברלין והוא רואה את
תשוקת משה ויקצוב לו רביעית שעה ליום ללמוד עמו התחלת
למודי לשון רומי י ויהי בידעו המשקלים והגניניס בלשון רומי /
ויקנה לו מדרש מלים ישן נושן בלשון הזה  /בעד מעט כסף
אשר קמץ משכרו אשר נתן לו רבו עבור טרחתו להעתיק לו
מכתביו ככתב יושר  /ויתאמץ מאוד לקרות ספרים בלשון הזה *
אמנם כל זאת עשה בחדרי חדרים ובשמירה מעולה לבל יודע
החוצה  /פן יקנאו בו אחיו ויעבירו קול לאמור  :סר טעמו
עזב את תורתו ויספיק בבת אל נכר  /כי כן דרך עקשי
לגב  / .בראותם איש דורש דעת! רע רע יאמרו עליו  /וימררו
עליו מלים לבקש לו תואנה ולתת נפשו לשואה מנת שועלים יתנוהו *
לו חכמוישכילו  /יבינו כי ידיעת הלשונות היא יסוד כל חכמה /
והחכמה היא יסוד התורה י ומואס בחכמה סוגר בעדו דלת ,
התורה  /ואין בידו מאומה כי אס גופים בלא נשמה
י־
אחרי זאת התחיל משה לדרוש חכמה מספר החוקר לאקע איש
בריטאדע אשר כתב חקירת רבות מה אותם בשס מעגלי
האנושי  /והוא כתוב בלשון רומי  /וייגע מאוד על דבר הספר
הזה  /כי אחרי אשר לא בן עדן הלשון הזה על גוריו  /בכל
מלה ומלה הוכרח לדרוש 1-את המדרש מלים אשר לו  /ואחרי
מותו את •המלים דרש את חבור כל מאמר  /ואחרי עמדו על
החבור בחן אח מחשבות המחבר ואת משפטיו אס צדקו יחדיו »
ובשקידה הנפלאה וביגיעה רבה הזאת קרא את הספר הזה על
פני כלו  /אף כי בכח העיק הזה הקל עליו הבכת יתר
הספרים הנכתבים בלשון הזה  /עד אשר קרא את הסופרים
והמשזרריס הזקנים בטוב טעם ודעת וימצא מחמדים לנפשו »
ביכת ההיא היה בברלין הרב ר׳ ישראל 1מחבר ספר נצרו
ישראל איש פולכיא גדול מאוד בתורה ובחכמה ולו
רעיון זך ולב רחבה  /נרדף מארץ מולדתו בחרון אף המקנאים
אשר ששמוהו על דגר אהבתו את החקירה  /ויתחבר אלץ משה
לקחת

I

( קכב )
לקחת לקת

מפיהו *

נבר אמרו

החכמים גדולה אהבת אחים

לצרה מאהבת אחים ללידה  /האמלל יבקש אמלל כמוהו /
להנחס בצרתו  /ליאת אהב משה את רבו ישראל והרב אהב את
ויהי בלכתם יחד אל תכלית אתת למד משה מפי
משה •
רבי ישראל הכמת
ור׳ ישראל

הוסיף

המדידה מס׳
עליהם

אייקלידעש

לל״הק i

הנעתק

מופתים אשר המציא בחכמה הזאת /

ותמצא החכמה הזאת חן בעיני משה וידרשיה בכל לבו י ויען
לא ידע ר׳ ישראל לשון וספר זולת ל״הק  /הציע משה לפניו
כל הדברים אשר קרא בלשון אשכנז ורומי להתוכח עמו עליהם /
ויבחנו שניהם יחדיו בל אומר -בין וכל דבר  -משכיל בעוב גועס
ודעת *

אהר* זאת נולד תשוקה בלב משה ללמוד נס הלשונותהחדשות
שפת צרפת ואנגליא /

למען

דעת

חכמת עם זעם
מחבר

עמריך

וילך אל הרופא המשכיל ר ' אהרן
כלשונו י
ס׳ מגלה פור ומאמר המרע לבקש גס לקח מפיהו בלשונות
וישמע אליו ר׳ אהרן הנ״ל למלאות בקשתו  /ובעוד
האלו «
ויהי משה יודע
ימים אחדים הצליח גס באלה ויעש פרי י
ולהעשות שלם בכת
לשון וחכמה די למלאות אות נפשו /
השקידה  /כי הי׳ לז ראשית למודים בלשונות והמה משענת
חזקות לא ימעד כל מחזיק בס בצעדו אל ארח
איש

בער לא ידע השיג

החכמה "

מופתי אל צדיק בכל דרכיו כי אס

בדרך פלא  /גי לא יתבונן על מעשיו /

ועל הקשר

האמיץ הקשור בין המעשים אשר נעשו תחת השמש  /לסבבס
יחד במעגל ישר  /ולכן בהיות צר ואויב בארן ולבב העם נמס
מרה איש את פי הנביא
בראותם כי ימות כל קהלם ברעב /
לאמור * הנה ה׳ עשה ארבות בשמים  /היהי׳ הדבר הזה ? —
אמנם גדולים מעשיה׳  /ארובות בשמים לא עשה  /לחם שמיס
לא הוריד  /ובכל זאת ליום מחר ויהי׳ סאה סולת בשקל

וסאתיס

שעורים בשקל  /ני המס את מחנה ארס  /ויהי שלום ושובע *
שים עינך על זאת ואס חכמת תכין חשדי ה ' • גס משה לא
יעמוד במצב העוני כל ימיו  /מרחוק הכין ה׳ איש צדק לימינו /
מאת
למחיה שלח לפניו איש עשיר ר׳ בערמן ציליטץ שמו /
ס'

ה׳ היפה נסבה שהאיש הזה ישקיף על נער חכם ויתמכהו * ואם
סאקרא״מעס הפלוסוף האלהי היוני איש נדיב ושמו קריט״א
מצא
אשר מאהבת החכמה ומתשוקת תמוך זרוע הבינה כלכל את
מצא משה
גפשו ונפש ביתו למען ירב חכמה ויושר בארץ /
את הנדיב ר׳ כעריק ז״ל  /איש אשר ברכו ה׳ בהון וכבוד /
שומע את שמעו ני הולך משרים ולו יד
•
ביתו להיות אומן את בניו

ויקתהו t

בתורה /

מיום ההוא והלאה התחילה גדולת מפה *

בצל הכשף

מצא משה די הפיק רצונו לקנות לו ספריס ולקחת
לו מורה ללשון יוני אשר לא ידע עד הנה  /ובצל החכמה מה
ולמוסר השכל /
גפשו  /ני קדש את עתו להורה ולחכמה /
אלה ימי האביב
לעתות פנויות מלהורות את תלמידיו •
בס פרח ציץ צדיק הצליח ועשה פרי  /ועוד בל ימי הארץ לא
משה
יבול עלהו והי׳ בארז בלבנון מסע ה׳ להתפאר *
לא הניח חכמה ומלאכת מחשכת אשר לא שס לב עליה /
והאלגעב״רא 4וילמוד תקופות
ויהי הולך וגזול בחכמת ההנדסה
חנמתהעבע  /וקורות הימים הראשונים לכל אומה
זגמעריאות /
ולשון 4והדהים לא מנע מאתו דבר  /אל נל אשר יחפוץ יצליח4
נתב
גס במעשי הנתב וחשבוני המקח וממכר ידיו רב לו /
בעע סופר מהיר בכתב נאה ומהודר דבר קל  /ועם כל זאת זר
מאוד אצל רוב החכמים  /אפס משה ידע כי ברבות הימים תהיינה
לכסף מוצא לכלנל את
לו ידיעות האלה מקור מיס חיים /
נפשו ונפש ביתו בשפע  /כאשר ימצא הקורא הנעים בהמשך
המאמר הזה "

ביסיםההם

וירא משה

הלמודיות

את דלת עמו

והשמושיות /

כי

חדל מאתו ידיעות

אין איש שם על לב

לדעת

דבר חכמה ומוסר  /אין איש יודע בדקדוק הלשון אף כי
ואס הי׳ בימיו לומדי תורה מופלגים  /ראה
בחכמה זולתה •
ני גס המה נתמעעו  /בי רובם סרו מדרך הפשע והעיון כנונת
דברי החכמים הראשונים לתור אחרי מקורי הדינים  /ויחרפו
בנו למו במות מיוסדים על קורי עכביש
בדברי חריפות /
ויקראו להם

חלוקא דרבנן י

ומי לא ידע את

חסרון

הלמוד

( קפד )
הזה  /אף שיש לו מעלה מצד חדדו אח השכל  /נפלים לרעי?
גו מצד החדלו מדרך האמת  /פי לא ישקיפו הפתוח הלומדים
האלה על הענין אשר לפניהם  /אך למרחוק יניעו ויחכרו שני
דברים אשר אין להם חכור ודמיון ויעשו מהם אהל אחד *) /
והבחורים אשר לא ידעו נחון נין עוג ורע יאמרו עליו כי
זה הוא הלמוד האמתיי  /ועל איש מואס בדברים האלה יפערו
פה לבלי חוק ויחליעוהו או לאיש כסיל לא יכין את זאת  /או
למלעיג על דברי חכמים י ועל זאת ידוה לב כל משכיל בראותו
תהפוכות בקרב חכמיו  /אשר ירימו לכבס על האיש ההמוני
ויחלטוהו לבער וכסיל יען לא הבין את דברי חריפתס ; גס
בלב משה נתעוררה תשוקה להשיר המכשלה הזאת וינשוף
'להזהיר אח נערי בני ישראל מדרך הלמוד הזה  /ולתת בלבבם
ערמה ללמוד לשון ושפר כראוי ולהרגיל אותם במשעול הבחינה
שהיא תכלית כל למוד  /למען יתמעטו החריפים ויתרבו המגינים /
ותרבה הדעת  /ויקס הוא יריעו איש נודע למשכיל ונבון
מוהר״ר טובי׳ זצ״ל ויכתבו כתב מיוחד כולל עיונים ובחעות
גחכמה המבע ובתפארת הבריאה כלו מחמדים מיוסד על מאמר*
חכמנו האמתיס זצ״ל המביאים את האדם לידי מושר ויראת
רוממות אל כמהו כפס קהלת מוסר  /נדפסו מאמריו שנית
אמכם לאי צא ממנו לאור כי אס פני
במאסף תקמ״ה "
דפים הכולל ג׳ שערים  /כי בערה בו חמת המקנאים ויצוו
עליו לבלתי צאתו עוד החוצה ״ ואף שלא ידעתי גוף השבה /
עכ״ז אוכל להחליט לאמר כי לא מחכמה נעשה זאת יככר
הודעתיך! הקורא האהוב ! שהי׳ מורך בלב משה  /ולא עמד
נגד קמיו ט אס עשה רצונם ולא הדפיס עוד דף אחד ממכתבו /
אבל שמר עת מועד כי יבשילו פיחתיו ואז ממקום אחד
יפתח לו משעול להיות מורה דרך לעמו י

גס המאורע הזה
יהי׳

ידענו רבים מי דו לי החזרה אשר יהפכו הענינים דורו

בדרךחדי 5הם

מפורסם

בחלוקו #

דברים אשר לא כן ! כמו שהוכיח חכם א׳
בהלכת שנים שתי׳ רוכבין ע״ו .בהמה שדוקא בפרת פסולי המוקדשין
איירי * וב״ה אשד מנע רבים מהכס* התודה בזמננו מלכת דרך הזה «
והמה יראי עד הפשט

יהסב־א ״מיה  ,ולגן תודתם קב ונקי  ,אשריהם ־

( קנה)
יהי ' לנו לאות על
עלומיו /

גדולת משה /

ואת רצון

כראותנו את מצי עמו נימי

האנשים אשר שמו אכני

נגף לרגליו לכל

יפץ חכמה כארץ ויסעינוהו ללמד כני יהודה דכרי מוסר אין כס
נפתל  /ויסגרו כעדו פתח תקוה להיות לתועלת עמו  /ואולי
איש זולתו יסור מאחרי החכמה וידור נדר לבלתי דבר ' עוד
מאומה כראותו את אשי

עורף כני גילו  /אך לא כן האיש משה

אשר ידע נקיון לגנו ותום דרכיו וברצות ה׳ דרכי איש גם*
אויביו ישלים עמו  /עודנו מחזיק בתומתו  /לא ימוש מאהל החכמה ✓
והוא הולך לדרכו משרים  /ועוד לו עשרים שנה והוא מתרגם
את התורה וספר תהילים הרגום אשכנזי וכותב ספרים באמונות
ודעות ואין איש פוצה פה נגדו  /אלה ישישו לקראתו ולקראת
דבריו כמוצאי שלל רב  /כי כבר למדו כימיו להכיר ערכו וערך
ואלה יחכיאו מפניו כי יראו אותו ואת שמו הגדול
חכמתו /
בקרב הארץ *

אחריהיותו ימים רכים כבית גכירו
האיש ההוא את כחו ועוצם ידו

ר׳כערמן  /דרא
הכתב ודברי

במעשה

חשבון ויקחהו מן המכלה אשר שמוהו שם תחלה לגדל את בניו j
ורקמה ויהי בראשית הימים
ויבואוהו אל חנותו חנות צבעים
לסופר ✓ ואחר זה נעשה לסוכן ופקיד על כל ביתו  /ויקצוב
לו משכורת די הפיק רצינו י ויעש משה את חפץ נכירו יומס✓
כשנת תי״ד נודע
ולילות שקד על דברי חכמה כמאז *
להחכס הכולל לגסינג  /לזכר עד יהי שמו בגויס  /וברכת העברי"
תעלה על ראשו ני הרים קרן ישראל בין העמיס
הראשון בין חכמי העמיס בזמן הזה אשר כתב טוב
וכקש אהבה אחוה וריעות לכל אדם כארץ * ) *
את משה בראותו את רחב לנו ויושר שכלו וידע
לדורו  /ומשה אהב את
תכונתו /
הגדילה

ויהי '
כנראה

אנשים
מסוף

בדעתו את

לעסינג

אחים עד יום
דבריו

כספת

הוא ה"*
*
היהודים
על
לעשינג אהב
כי גדול יהיה

תוס

מותס /
רעיוני

דרנו וגודל
ואהבת משה

עוזר

מורה

החקירה

*)

דיא יורן  /איין

לוכטעפיל י

דרך

החסירה במציאת הבוהות * ) * הודו לה ' כל רואי מעללותיו t
ברכו שמו  /עושה נפלאות עד אין חקר ! התענגו על רוב
שלום אשר נא נמחניכס כסכת האהכה והאחוה נין שני החכמים
האלה  /כי ראש חכמי ישראל וראש חכמי האומות כשנתם
יחד כהתעלסות אהכיס  /בהשתפך נפש איש אל חית ריעהו /
ויקרכנו יחד על חמס וריב כין אדם לאחיו  /איך יבזה צלמם
נעיר  /ויתגאה החזה על החלש לאמור  :לי העוו והתפארה /
וישימו בטוחות למו לאשר הניא איש אלה כידו  /נכמרו רחמי
לעסינג על עם מזר מאחיו! וידרוש ״‘ "טוב עלינו  /כראותו
כי לא אגד חכמת חכמינו  /ויש חושיה עצה ומושר
העמיםי
בהרכינו  /וכי ירכ עצמה כתתננו חפשי כאחד
וכשוף ימיו פת 3האיש השלם הזה את ספרו הנככד והמפואר
נאטאן דינר ווייזע  /עד הספר הזה על רוחב תכונתו וישרת
לכנו • יכואו כו וויכוחים נחמדים כעניני האמונות והזעות
בין איש יהודי הוא נתן החכם איש חכס־־לב וחוסר וכוחן הכל /
ויכין מלך תוגרי וכומר נוצרי  /ומי זה אשר קרא את הספר
הזה כטוב טעם ודעת ולא כרך את מחכרו ככל לב ? ומשה
כתג מאמרים רכים להוכיח את העמיס על פניהם על אשר
ענו את כני ושראל כסכלותס י כאשר יראה עוד כמאמר הזה •
מלכד אוהבו הנזכר היו לו עוד שני אהוכים אשר לא מכני ישר12
המה • שם האחד פרידריך ניקאלי* א איש חכם מחכמי כרלין !
ושם השני אבט פראפעסאר כמדרש רינטלן י אשר מת בעודו
באכו והוא הי׳ איש חרוץ מאוד  /אוהב אמת ומשרים /
כאשר נראה מדברי משה כההדמתו לספר פעדאן על השארר־־נ
הנפש וז״ל Hהמאמרים האלה הי ' מיוחדים לריעי האהוב
« אבט! אמנם נאטפה הנצה הזאת מעל פני האדמה בעודה
״ כפרחה  - /כן הי׳ רצון • hי קצרו ימיו על פני הארץ  /אכל
רבו לכבוד ולתפארת י חגורו על יקרת האדם * * ) יעידו
על

דיא ווארטי מענדלסזאדזנס איבר לעסינר ©.מאד כייס יאאסי :דרע
מארגנעטונדן *
* * )  3אם בערז־יהנסע

(

קכז)

ז י על יקרת לב כותבם  .ישתאה דור אחרון בר־אוחר חכור
" נזה מלאכת עלם רך בשנים י מה נאה אילן זה ומה •יפה
יי תהיינה פירותיו אם כפה התחיל לפרוח ! הה  /לריק
י 1הוחלנו  /בא מות ויאפס תקוה י חרץ אלמאנדי אבד חכם
«י וסופר ; חברת האנושית אבדה איש צדיק ישר לבב ויודע בינה /
« אוהביו אבדו אוהב תמים ; ואנכי אבדתי ריע נחמד הולך
עמי לתור אחרי דרך האמת ושומר ארחי לבל ימעדון אשורי "
ניקאלייא הנזכר הוציא לאור כמה חבורים מלאים בקורות על
ספרי חכמה חדשים מקרוב באו י ותהי ראשית מלאכתו
ביב?* יאטעק חכר קינסטע אוגד וויסנשאפטן  /ומשה הי׳
בעזרו ונתב מאמרים רביס משפעים ישרים על חבורי חכמה1
ובראות ניקאלייא ולעסינג את נועם מליצתו כלשון אשכנז ויפצרו
בו לכתוב חבור מיוחד בענין מה מהחכמה  /אמנם ענות לבו לא
הניחתהו לצאת בין מחוקקי העם ולא שמע אליהםi
ד היהיום ויביא לעסינג אל משה מנתב אשר כתב
מפורסם לשמוע מה ישפוע עליו ! ויהי אחרי יזמתו
את המנתב הזה ויאמר ? לא נופל אנכי ממנו 1הנה לאל ידי
לכתוב מאמר לסתור את מינו ולהפיל את מגדלו  /ני לא מצאו
דבריו חן בעיני * ויען לעסינג ויאמר  /לו יהי כדבי־יך הראיני
נא את ידך החזקה «
וילך משה אל ביתו ויכתוב מאמר
(פילאזאפישש גשפחג5י ) בעניני פילוסופים דקים מאוד
מאוד  /ומלא את דבריו להסתיר דברי המחבר הנזכר כהתונחז
עמו  /אפס מאהבתו את השלום לא זכר את שס המחבר ההוא
בכל דבריו  /ויביאהו אל לעסינג  /לדעת מה יאמר עליוי
ואוהבו לקח ממנו את מכתבו ויאמר לו לך לשלום ולכשאפגה
אקרא בו י ואחרי ימים אחדים שב משה אל לעסינג לדעת
איך נפל הדבר  /אמנם לעסינג השיאו לפנינים אחרים ומן
המנתב לא דבר מאומה  /ומשה בש לשאול מה נעשה במכתבו /
וישוב לביתו מכלי דעת מאומה י וכה עשה פעמים רבים /
ולעסינג הי׳ כל פעם מחריש באין אומר ואין דברים מן החבור
ההוא י ויהי כאשר ארכו לו הימים וישוב אל לעסינג ויאמר :
אתי Iאי׳ מכתבי  .אשר נתתי לך מדוע לא תאמר לי־ אס מצא.

חכםאחד

חן

קבה)

(

חן כעידן  /אם אין ? ויען לפסינג לאמור  /עדן לאקריתיבו
כי טריד אני מאד מאד אבל ראה פס ספר הטן הסהו ושים
עיניך בו  /ויהי בקחתו את השפר וירא וישתומם כי מצא את
ויאמר לעסינג הלזה גס את הספר גס את
מאמרו נדפס /

נמוהס

מלחן 3מ

ותשזכתםr
והמהמלאי

 :לוןיןלדכי

הכסף המונח תחתיו והי׳ לך למשיכת נפש  /כי זאת משכורתך
מחת מוכר הספרים אשר קנה מכתבך למען היות לו רשיון להדפיסו
וישמח משה מאד על דברי ריעו כי מצא לנו
ולמכרו "

[ גכתרה תז

שלש עמו  /ולא התעצל בבקורת דנריו כי אס התמהמהו למען
אחר זאת בקשו לעסינג וכיקאלייא שנית
שמח נפשו •
שיחבר את כל מאמריו בעדן מעללי נפש ויוציאם לאור *

[מילין •י
|עאחר
' * ** ) !

שריפטן !
וישמע אליהם ויכתוב חבור קטן בשם פילאזאפישש
ובהס נכלל גס פילאזאפישע גשפרעכי הנ״ל  /אך לא כתב שמל
על השער  /כי רצה לדעת החלה משפט חכמי הדור על דבריו
והספר הזה הנפנה וכשלס בדפוס הוא
טרם ידעו ממי יצאו *
מלא על כל גדותיו מחכמת הבורא בשדר ,הבריאה והלימודים
היוצאים ממקור הזה לכל חכמה ולכל מלאכה  /והמוסר וההשכל
אשרי איש ישים דבריו
אשר חובו ממקור מיס חיים הזה *
לעסינג

על לבן י ועוד הוציא קרוב לעת הזאת בצירוף ריעו
פאפשאייןנזשטאפיזיקר ולתשובה עלש^ תחפמי
ס ' קטן מכונה
האקאדעמיא אשר* נקשו לברר את מחשכות המשורר האנגלי
האפע נאמרו בחתימת שירו בחינת האדם " כל אשר ששה
האלהיס לסוב ששה “ ושד החכמיס האלה בררו את העדן
בעיון רב כאשר ימצא המשכיל

בקחתו את הספר הזה י

ההס נסע לעסינג מברלין ואבט הלך לרינטלן  /וישאר
בימים
אלה
אך משה לכדו עם ריעהו ניקאלייא בברלין י
הס ימי בכורי תפארת משה בין העם  /כי נודע בעת ההיא
לשס ולכבוד חבורו על מעללי נפש הנזכר  /וכל חכמי העמיס
ורובם בנו אחריו בניניהם בחכמת
קבלו את למודיו הרמים /
השסטשטיק ( חכמת הנפש בעדני התפעליות החושים במגונה
גם
ונאה ) וישימו מחברתו ליסוד בניניהם ואבי למודם י
נתחדש כעת ההיא החבור הנפלא אגרות הבקוווה על כל ספרי
חכמה

אשר

לא

נראה

כמותם בארן

מצפנים ואחריהם לא

הס

ואנשים /

|מכםלכל
אשרנחנו

זאת פעל
לנלשואל

אשר דני
האלה/

 Iחכמהוז

כשנת

זעלתה

;
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:
:
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י
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( קכם )
<ןס כמוהם כעדן הזה * ) יוברם הוא וכיקלייא  /ורבים מחלק*?
נשלחו להם מלעסינג ואמו * גס האגרות אשר הריץ לאמו
ותשובתם * * ) אשר נדפסו אחרי כן  /נכתכו קרוב לעת הזאת /
והמה מלאים זיו ומפיקים נוגה על תכונת רבנו משה זצ״ל  /יתנו
לקח לדעת רוחב שכלו ויושר לבבו איך הי ' תמים עם אלהיס
ואנש* ס  /כאשר יראה הקורא עוד במאמר הזה " בעת ההיא
מתרה תשובתו על שאלת החכמים הרמים חכמי האקאדע״׳מיא
נברלין ; אם נמצאים מופתים חותכים ? 1משפטי הכמת דד־*,
שאחר הטבע כמו שנמצאיבם לנושפטי חכמרת ההנדסה ?
;* * * ) בכתר השם העוב_  /והושיעו לו המנחה כדרכם לתת
מנה לכל חכם לב אשר על אחיו גבר בתשובת שאלתם  /אחרי
אשר בחנו בכור הבחינה למי יאתה הגדולה והמנה •
כל
ואת פעל החכם בימים האלה מלבד עונותיו אשר פעל בעצה
לכל שואל  /ובמענה לכל דורש אליו • ומה מתקו לחיך דבריו
אשר דבר בימים ההם אל ריעהואבט על כל המסקרים הנשגבים
האלה  /מלאים המה חכמה מוסר ' דעת ומליצה • כל אוהב
מכמה ודורש מוסר מעל ספריו ידרשס  /כי לקח עוב יביעו "
בשנתתקביב והוא בן שלשים ושלשה שנים  /ויקח את
פרומט בת ר' אברהם גוגנהייס מהמבורג לולאשה ♦
שקר ההון והבל העושר נעיד משה  /לא שמע אל דברי הנגידים
אשר בקשו לתת לו אשה ממשפחותיהם עס מוהר ומתן רב /
ני אס צפה ליום מועד וה׳ יורהו בת גילו משכלת ויראת ה׳ /
ועלתה בידו  /כי אחרי נוסעו להמבורג ויהי שם כעוכר ארח /
ראה את הנערה הזאת ותמצא חן בעידו ויקחיה *
ואלה
דבריו אשר נתב בעת בנה אפריונו לאוהבו אבע “ וה ימים
; wאחדים לא התווכחתי עס רעי  /לא כתכתי לאוהבי  /לק

ט

*

כריפע דיא נייאהטיג

אs 1

עינתי

ליטעראטור בטרעפנד *

אבטס פררדשטי שריפטן דריטר טייל « ,זייני;יריינדיאא& נלימן ׳
קאררעספאנדאנץ ענטהא?זטנד *
(  * * #איבר דיא עזוידענץ א׳ ז׳ ר *
? י" •

( קל )

נפשה מ
 9,עינתי  /לא וזריתי ולא שניתי ולא חדשתי מר 5ני־ -אם י<
גשפתזת
״ טעמתי שובע שמחות  /נתעלסתי באהבים וגיל  /נסו ימי »
האב*כלי
« במנהגי קדשהלולים  /ובחדות לב לעין כלרואי  /כיבא «!

י<גצד «י

<ז מועד  /קרה לי כל הטוב אשר חוה פלי אבע^ אררוס
 «,מירביוס * ) בשית " נערה יפת העין [ מעתה אקראנה
 *,אשתי ] התיכה לבי הנחוש ויהי כדונג באש האהבה * גם " ח־תואו
התאמצה
 ,1מורשיו נתקו כי נבוך רוחי ביער השמחות י כעת אבליגה 1 /י
" אשוב אל מאהבי ! ואדנרה גס שלום כס * “ עם האשה י!זולתה1

',ו \מרלה *

היקרה הזאת הוליד כניס וגנות י אפס בתו הבכורה מתה בת תעודהל^
עשתי עשר חדש .
וראוי להזכיר פה מות הילדה  /ני !רגעפיוז
נעת הזאת נתב החנם שפא^ רינג מאמרו המפואר הנקרא בשם ולכןלכ'א
יעוד הארס * * )  /זאבע השיג עליו במאמרו אשר כנה בשם ותאמןלג
צווייפל 1איבר דיא בשטימונג  /ור׳ משה עמד לימין צדקת אן נלהל!
שפאלדינג וצירף מחשבותיו נגד אבע במאמר וקרא אראקעל /
הוא«
מה
נאשר יראה הקורא באחד מדפי המאסף במאמר יעוד Tהאדם הארס&צ

ובמות הילדה הזאת תוך ומך
אשר יעדתי לכתבו אי״ה "
הוויכוח כתב לאכע ח״ל י* זה ימים לא נכיריס עצרני ה׳
 1,מנועם ברית האהבה  /וממתק הוויכוח אשר בינינו לדרוש
« 1ולתור אחרי יעוד האדם  /כי דמוע תדמע פיני על אשר עלה
 9,מות בחלוני ויקח את בכורתי  /ילדה בת אחד פשר חדש " מיעודן
«* אמנם אשא ברנה ליוצרי ✓ יכ חיתה בתי ימי חלדה בטוב ההשארה
 9,ובנעימים ותהי תקות עתיד למו אבותיה * ידידי ! לא זנראוי
" לריק ולתוהו שלתה הרנה והענוגה לעכור חיש על פד הארץ' אשרהוו
<י בהנדוף עשן •' יתנדף ותנוע ואיה י אך רבים היו פעולותיה
ושאתו
"
י< על פד האדמה אשר פעלה נבר  /רבים המה אותות חכמת'
וההן;
כס  /ו!
*< בוראה אשר ראינו בה  /לקח טוב יביעו למשכילים
»לשעת
«י למתי׳ ולגדולת נפש שלחה הנה sני מנפל־אשת בל חזה־
ויאשח
« שמש [ אשר לא ידע ני־־אס לצעוק ולנכות כהקיצו מתרדמתו ]
»ני נ
נעשה
ממיס

מינוח

!מפואר
איין נאהמן רונן דך איינר דינר פריידנ י גגעבן אום אונביןאנ)>
* 1בלייבן •

* ) דיא כאמיממו » ר<ג« ««ננ״ן •

$ורמ

י)

ו

( קלא)
 ,« Iנעשה מפקחת עין  /שוחקת לקראת כל איש  /מצקת חן
״ בשפתותיה  /ותהי לנפש חיה ♦ כיונק מארץ צחיחה בימי
♦* Sל« האביב לאע לאנס יעלה עד כי יגדל רעש פרי  /כן נראו גה
נצני ההתפעליות
בנפשה /רחמים /רוגז /אהבה /תמי׳ /
?  «,והבדלה [ האותות אשר בס יתנכר רות האדם העולה על כל
•; *י חיתו ארץ ] עלו אחת אחת בפניה ונתנועותיה  /ומיוסליוס
ן «ל התאמצה נח ותרב תחבולות להוציא מחשבות לנה אל לב
*י זולתה ונו׳ “ רצה להורות בזה  /איך שס הבורא יתברך
תעודה לאדם אשר ברא להשיג שלמותו אחת אחת  /ובכל רגע
ורגע מימי חלדו הוא הולך וקרוב אל שלמותו ואין מעצר לרוחו /
ולכן כל איש על מעמדו אשר העמידו עליו הבורא יתברך  /הוא
מתאמץ לבא אל שלמותו ותכליתו * וקצרה פה היריעה סהכיל
את כל הלמודים הנובעים מבאר מיס חיים הזה  /ני המחקר
הזה הוא עיון דק מאד וצריך ביאור רחב  /אפס כמאמרי יעוד
האדם אצריף בעו״ה את הדעות ויראה הקורא את גלולת משה
מכל עבריו •
הויכוחעל יעוד האדם נשא את לב ר׳ משה להעתיקאת
 .ס׳ הפעדאן מספרי פלאטי ^ מלשון יון ללשון
אשכנז  /ולהוסיף עליו כל המופתים על השארת הנפש לאמור;
זה יעוד האדס לעולם הבא " והוא כולל שלשה מאמרים בענין
ההשארה בויכוח בין סאקראעעס וריעיו "
ומה נמלצו לחכי
זבדי אוהב  /תלמידור׳ דוד פרידלענדר בהקדמתו לס׳ הנפש
אשר מוציא לאור אחרי מות רבינו משהמ׳׳נ  /ודל  ,י משה ידבר
« וסאקראעעס הי׳ לו לפה  /כי שם רבינו משה המופתים
« וההקשיס בפי הפלוסף האלהי הזה  /לא נאשר הציעס הוא י
 «Vלשעתו  /רק כאשר המציאם בעל הספר ברוח מבינתו ’/
•י* אשר בחן בכור שכלו ופו׳ • “ והספר הזה עשה שם בארן
זע כי נדפס משנת תקך״ז עד תקך* ע משך שתי שניס /שלשה
פעמים בזה אחר זה * ומה יפה שר עליו ידיד לכי הרב המלין
 1המפואר ר׳ הירץ ודוק *-נ״י בקו  4נהי אשר נשא לע החנם
־לאתר מותו * )

ט ב
׳* )

ג9

הסאסף חקס״ו חד « אדר אי *

על

( קלב)

,in !« ,

 ha. .נשמח האדם פביוד סכיות ׳
־ T
י
יז ך
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תת בוזיצל־ימו  pünבקוח ׳
ו -נתיבת אל־י־מות שתה לה נצח*
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 ! :גל ה«

היסוד
על
וועדהאי

«וקש מ
1

נל רואי השפר הזה ששו ושמחו כו  /כי הניע נחם ותקוה לנפשם  /מגיס
ולא הי׳ ימים רנים וחכמי צרפה אנגליא הולאנדיא אינזליקא ; אתהאל
ודאניא העתיקוהו ללשונותס בגוייהס  /ויעש לו שפר הזה שס
כשם הגדולים אשר בארץ • ואלה חרוזי משורר מכרי איש דובר מנחמה
וגלנוהוי
צחות אשר קנן על מות משה  /בהללו את  ' pהפעדאן :
צאממת

.על בל תעלומות חכמה ;
מסתרי תושיד־ן /
 Snrjכמטר לקהך ׳
הטיפו שפתותיך גפת j
על רוח אדם עו^ה מעיד* ׳
על רוח בהמה יורדת תחתיה t
דברת גדולות ; על 1השאריתת
שמת אות נתת מופת5

ולהיותל
■;
,־* .אוננזף
:ןהא3ה נ
.ינזלתל
ני/שיעי
JJ
 fגוזצה
פקוחול
וי
אצה מ

ראוהו עמים  /ראוהו נבונים ויחבקוהו€
צרפת וספרד לא שקטו ערי העתיקוהו*
_ סלדה •
מפני קשט

I

F

|נעות׳

1כליה

ואוהב

ל

ונאהל
כומר בעיר ציריך I
הדברים האלה קס ליאוואטער
עול

אחרי
כמדינת שווייץ ויעתיק את ספר החכם באנעט אשר
כתב לחזק אמונת הנוצרים מלשון צרפת ללשון אשכנז /
ועל פתיחת ספרו כתב אל רבינו משה ז״ל אגרת נמלצה מלאם
לנרי ידידות  /ונקש ממנו לבחון את דברי המחבר ואת אודותיו
ננחינה רבה  /והשבע השכיעהו בה׳ אלהי צבאות אב האחר
לכלנו* שאס ימצא המופתים אשר נשען עליהם באנעע חזקים
ואמתיים  /יאזור חיל ויעשה לעין העדה מה שהי׳ סאקראעעס

עושה

5ד.דל

( קלג )
עושה נמצאו מר אמת תמוך במופתים חותכים י ויה! לעזוב
את דת אבותיו ולקבל את הדת החדשה אשר מצאה נכונה וחזקה *
אפש אם לא ימצא את המרים האלה נכונים וחוקים  tיכתונ
נגד המחכר יריב ריבו כרבים ויפיל משגבי אמונת הנוצרים בהערו
יכבוא מכתב הזה לפני רבינו משה  /חיל
עד היסוד בה
ורעדה אחזתהו  /לא ידע פנות ימין ושמאל בראותו כי פח
מוקש הושם לרגליו בדברי האגרת הזאת  :אס יאמר צדקו
הדברים ונאמנים מופתי באנעט  /יפצרו בו להמיר דתו ; ואם
את האמת יניד לאמור! דברי באנעט רקים אין בהם יסוד
לאמונתם! יתעוררו עליו כל הנומריס והנהנים לערוך עמו
מלחמה ותהי זאת למכשול ולפוקה לו ולעמו ; וגם השתיקה
בדבר הזה לא יאתה בעיניו  /יכ אולי תדמה להודאה  /חלילה !
ולהיות הדבר גלוי לעין העדה יתראה או מוזה אתהשואל /
או נבזוי מפני שאלתו י ולתרבות עצבונו באו אליו החדשות
האלה בעת מכאובו וימי חליו והוא שטוח עלי ערס דוי מבלתי
יכולת להגות בדבר מחיזר " אך צדיק אתה ה׳ תפאר ענויס
בתשועה ! כי אסף משה האיש את כל כחותיו  /וירב בנפשו
עוז להשיב את שואלו דבר ♦ עוד עיני משכילי העם וחכמיו
פקוחות להביט למרחוק איך יפול הדבר  /ינבאו עתידות למן
אלה בנה ואלה בכה ; מקנאיו יצפו ליום מועד ומשה יצא גלות
הזקן לקבל דת לאוואטער י ואס אוהביו ישבו שאנן ואין״מחריד /
בטוחיס בלב משה הנאמן בבריתו את אלהיו ואת תורתו  /נפשם
עליהש יהמה עס כל זאת  /פן ישפכו עליו אנשי ריבו בוז וכלימה9
ואוהבי לאוואטער וסיעתו אמנם יגילו וישישו  /שמו אותותיו
אותות  /יקוו כי הפך לב הפלשוף היהודי והי׳ נאחד מהם /
ובאהליהס יענדו עטרות הנצוח לאוהבס אשר ערך אתו מלחמה ן
עוד המה משיחים ומתווכחים איש איש לפי דרכו  /ומשה יוצא
לקראתם באגרתו המפואר והמהולל בשער בת רבים וז״ל בקיצור :
יקרת לי איש דובר צחותז• ידעתי כי מאהבתך אותי
<<
י  ,ואת האמת פנית אלי ותדבר בי נכבדות * ,
 ,$בתום לבבך האמנת כי דתך היא לבדה הדת האמתית המביאה
« את האדם לילי האושר הנצחי  /ותעב בעיניך לתת גס הלי[
 .לריעך . . .

( קלד >
לריעך ממנת נושך החיה  /לכן עמלת כמחקר  /והצעת
 «1לפני את מופתי החכס באנעט  /למען הדריכני במשעול
« אמתת לתך לדעת חוזק מופתיה  /ולמען אוכל נחון אות®
«  ,במצרף ״ תשואות חן חן לך ! שמחתני כדבריך הערכים4
דע יקיר רוח !
י* אף כי חרנות חודרות אל לבי היו לי ״
יימיום עמדי על דעתי גזרתי אומר לבלתי דבר דברבעניו
יי חלוף האמונות והשתנות הדתות כשער בת רבים ; בבל
<« זאת אס כשטף מיס רבים עברו דבריך על ראשי  /הלא
יי ממקור טהור נבעו  /ונאמנים פצעיו ־־־ פצעי אוהב • ולמה
יי זה אכחד ממך  /שלא השיבותי לאיש זולתך עד היום הזה על
יי שאלות כאלה  /ונס אתה הקשית לשאול על דברים המסורים
«י אל הלב  /וידוע שהוויכוח גזה לעין העדה ללא עזר וללא
ייהועיל י אמנם לך לבדך אטוף מלתי כי האהבהמקלקלת
ידעת אחי ! כי לא תמול אנכי  /ואדס כמוני
«  ,השורה •
יי אשר מנעוריו שס נפשו לתור אחרי האמת  /לא ישליך אחרי
״ גיוו החקירה בדתו ודת אבותיו  /כי היא קץ ותכלית כל
יי בל חקירתינו  /וכל העמל והיגיעה אשר יעמול בה האיש
יי החובק זרועות החכמה יסתעף אל תכלית צרף כליותיו
יי בחכמה וטובה הרמה הזאת " ולולי מצאתי דת אבות♦
יי טהורה ונאמנה להישירני לכת בעולם הזה  /ולסקל לפני
!« דרך האושר וההצלחה הנצחית  /מדוע אחדל מלעזבה ולבחור
די תחתיה האמת ? איפה העבותות אשר יאשרו אותי ונפשי
יי kעמי אשר אנכי יושב נו  /גוי ממשך ומורט בגלות המר הזה !
יי מדוע לא אחליף שקר מחיר האמת  /אס אוכל עוד
יי הוסיף עלי טובות זמניות  /לירש את כל טוב הארץ ולהנחילה
?י לזרעי אחרי כאחד אחיך ? — אמנס חקרתי דרשתי ובחנתי
יי מעולי את תד אבותי ומצאתיה נאמנה וחזקה עדי עולם לא
יי תמוט * ואס תשאל לי מדוע לא אגיד את משפטי מחקרתי
יי גרביס למען הפוך לב זולתנו לשמוע ולקבל הדת היהודיתt
יי דע נאמנה ! כי אין זה מחובת היהודי לדבר על לב זולתו
מורשה nSnp
יי מאמתת דהו  /כי תורה צוה ? 1נו משה /
היא! ומשפט לזרע יעקב י אבל אנחנו
יי יעקב  /חוק
יי נאמין .באמונה שלימה שכל האומות האחרות אשר להס לא

נתנה

( קלרי)
* נתנה למורשה  /ינחלו מטוב הצפון ליראי ה׳ ולחושבי שמי
,
יי בקיימם השבע מצות ובעשותם טוב וחסד בארץ  /וביחנד
באהבתם את האדם כנפשם  /כי וה יסוד כל התורה ועל
ציריה יקיפו כל המצות והחקים אשר צוו לנו  /וברצות ה׳
לל
יי את דרכיהם עמים ירשו ארץ  /כן קבלנוה מרבותינו ♦
יל לעל דבר הדת הנוצרית אשר הראית לי עבדך ניפיה
יל ובטובה לא אוכל דבר דבר  /ואס טהורה ונאמנה
בעיניך ובעיני כל ההולכים בה  /מה יפה חלקיכם /
יי היא
** כי תעמדו על הדת אשר נחלתם מפי אבותיכם  /ולא תסורו
כל הימים  /ואין אתם צריכים למופת כלל * /כ
ללממנה
לי האמונה דיה להחזיק את עצמה  /זאינצה צריכה להתמך
י* על משענת זולתה  /וא״כ בס לך בס לאנשי דתך תהיינה
« מופתי באנעט אך למותר * אבל לאיש יהודי כמוני׳אשר
נתנה לו דתכם למורשה  /מה יועילו לו מופתי באנעע ?
יל לא
נתעורר בקרבו רוח הבחינה לבחון חזוק אמונתכם <
יל ואס
ולכה גא ונוכחה לע דבריו למען
»ל פעולת באנעטמאפע •
לל תראה כי בצדק " אוורי פי "
הורה בהקישיו וברוב בקיאתו בחכמת הטבע /
יל באנע״ט
יל שאין להכחיש את אשר ספרו לנו אבותינו מן
לי האותות אשר נעשו חוץ לדרך הטבע זנתראזת כמתנבדי
ייהטבע  /כי אולי הס טבעיים כמוסים ונדרך פלא יתהוו
.
מיועדת • ולאחר שהורה זה בשכלו הצח  /גזר אומר :
יל לעת
שהאיש אשר יחדש דבר חוץ לדרך הטבע בדרך פלא  /הוא.
יל
פלאי ושליח ! kוכל דבריו אשר ידבר המה נניס ואמתייס /
לי איש
יי ע״כ מופתי באנעט ׳
בדול כח המופתים האלה לאיש נמוך  /ולכל רנ
ואולי
יל
וי דתך המאמינים באמונה שלמה * ובהיות נפשם
כוספת להוסיף חזוק בראיות שכליות  /ולהשיב דבר¬
יי
 /יתורו אחרי דרך באנעט לחוקם במחקר ;
יי למסתפקים
,ל אבל לנו בעלי דת הקדומה  /לא יעוורו ולא יועילו ראיות
 /ולא ינועו עמודי דתינו אף־ני לא ירופפו אותם *
יל כאלה
מגי ממשפעקורתינו לבל נשנית באותות כצל  /ולולא ראינו

אי)

יו

י« אה השם הנכבד והנורא
יורד על הר סיני  /מוחן לנו אנן
«י התורה לעין העדה  /וכל
העם רואים את הקולות  /לא קבלנוה
יי על האותות אשר עשה
*
)
וראי׳ לדכר שאין להשגיח עצ,
<« האותות שהם חוץ לדרך
הטבע לנדס  /מחרטומי מצרים  /שגס
יי המה
עשו* מופתים חוץ לדרך הטבע *
ולכן לא הי׳ לך
יי
החכם
I
להציע
לפני
מופתים
אשר
לא יאותו לפני ולפני
יי
משפילי
עמי  /ונו '
 » ** )רדד כאשר קכל לאוואטער
את האגרת הזאת ותהי אחו רול«
אחרת  /הודה ולא
בוש  /ויכתוב אגרת צחה מלאם
תחנונים ובקש ממנו לשאת
את פשעו והשגגה היוצאת מלפניו ♦.
וישבע לאמור :
ני כל
מגמת לכו היתה אך למען האמת$
והבטיחו לבל
ישוב
שנית
לשאול מאתו דבר בענין האמונה •־
ונל העם
רואים
את
צדקת
משה ורוב חכמתו ויראו מפניו "
ורבים
מכותבי
הקורות
שבחוהו בקהל עם  /ומהם רגנו ע5
לאוואטער
על אשר יצא לריב
עם איש תם ונקי! ובקש לעורר•
ממיס על דברי אמונה ;
וקצתם
יראו
את
פני
משה
/
לבל
יבער חמתו וידבר דברים
מתנגדים לאמונתם ותהי למשל ולשנינה י
אמנם איש אחד ושמו
החריץ לשונו  /ויכתוב אגרת
מלאה קצף ובוז על משה /
ויחשדהו למכחיש בכל הדתות ולאיש
חנף דובר חלקלקות בלב ולב
• אכל רבנו משה שפך עליו כל
חמתו  /ויסוב קיקלון על
כבודו  /בשאלותיו  :מי שמך
לאיש ? מי בקש מידך
להכניס ראשך בין לאוואטער וביני ?
מדוע תתעבר על ריב לא לך
— זיכהו בשוט לשונו בהתלוצץ
על השיח והסיג אשר לו /
ואיך פער פיו לבלי חוק כאחד
הרקיס -אשר בזדון ירימו קול
לדבר על צדייץ עתק י נעימים
דבריו

־*
) עיין הי־מבים פ׳ ח ' מהלכות
יסודי התזרה הלכה א׳ זבו׳ זס'
.העקרים היא פ׳
ייח1
על המשכיל ^בחון מנת ר׳
משה בזה  /בהשתכלז מאיזהםע
יצא משיחם ׳ ומי היו
הראשונים אשר קבלו עליהם ,את דתזי
ויראה את רוב חכמתו !
איך
בסה
נוכח
וגלה סיפהיש להשיב לשואלי
דבר ידי למיבין *

ממשt

\{<fינזל

«אינרץ׳
מיין /
הנמה
0J1חנו
מיס ח
זקצירינ
ומקנא«,
ב5גנסלל
מכעדת
פןימעע
יד׳נמס
ו3א

מריו  5 /חי  $אמרותיו /

יגיל נס נפש הקורא •

ומונתג

הזה הוסיף שנית שאת כפו וישכע! לבל יכתוב עוד אות אחת
נענין הזה  /ולא יריב עוד את איש נשער נדנרי אמונה " וה י/
ני יבואו אליו שאלות כהנה וכהנה לא ישוס עין עליהס ולא
ישיב דנר * וכן עשה *
אחר♦ כלותו את הויכוח הזה כנדה
כחו מאד מאד  /ני נפשו
עליו
תשתוחח
מגודל עולל
ועמלו  /ועל כלם נלאה נשוא דברי קטעה ומזמת נאצה /
ולא יכול עוד לעשוק בשוס דבר הגיוני מבלי מצוא מכאוב באחד
מאיבריו✓ ותמהון ראש  /ני נתרופפו עורקיו ולא החזיקו עוד
מדק  /וישב תחתיו ימיס רביס מבלתי עסוק כשום דבר
הנמה ♦ אוהביו ומכבדיו נשאו קינה על מורס  /חשבוהו לאובד
ולא חנו עד שקוי לעצמותיו  /ני רבה רעת המחלה־ -הזאת4

עליומחלתו /ותקצור

רביס חלליס הפילה  /עצומים הרוגיה
וקציר כח כמוהו  /ואין איש צופה עוד
ומקנאיו  /והמה שונאי החכמה והמוסר
בלבבם לאמור ; אבדה חכמת חכמיהם /
מעט ויחדלו מן הארץ *
אכן בן־  -חכס יורש הון יחדל מהבל
פן ימעטנו  /יקבוץ על יד והי׳ לעת בצורת ולו אוסס ; כן
הי׳ במשה  /בראותו כי נמעט נחו  /שמר שאריתו כבבת עין4
ולא אמץ לבבו לא להגות ולא למחקר  /נאשר שמד את גזפו
מכל מקרה במאכל ונמשתה ויתר התאוות החומריות  /למען
יחליף פח / ,והי׳ שנית לאיש עומד לימין עמו  /מורה דרך
לבניו רינדו ותלמידיו הנושאים עין לעומתו  /ומיחליס לתשועתל
ללקחו ועצתו  /ויהי כן י
כל הימים האלה ימי מכאובו לא
עסק בשום דבר מחקר /
ופעם שאל אחד מאוהביו לאמור :
רעי  /במה עסקת בימי
הרעה
האלה
? רען ויאמר לא עשיתי
<< מאומה  /ולמען
קצר
השעות בדברים של מה בכך עמדתי
י  ,על חדרי והשקפתי בעד חלוני  /וספרתי אבני הנג על בירן
“ שכני יושב ממולי * וה׳ אשר ברנו בכל תזשי׳ חננו גס בכת
 /אף ני איש רן המזג
חדשות כחכמה מפיהו־♦
 /בשמעס רעתו עלז!
וישחו דמעטו  /ועוד

הסבל הזה ויתן בלבו תחבולה לעמוד על נפשו ולשמרה! מכל פגע׳
דחזוקהו  /ויוסיף שנית לצאת בין המתוקקיס  /וירב לו עצמה,

( קלח)
לחבר חבורים  /יקומו לנש לחר אחחן " ואלה מרי אוהב!
החכם החזהר ציסעדמאן רופא למלך ענגלאנד בהנובר :
״ מי כמוך מענדלסזאהן איש חיל ! מי כמוך ידע להשמיד רעת
משו בר,בל עליו היסוריס באהבה ובחבה ? כאשר ידעת להשקיע
מהומת עריך  /ולספור פי קמיך  /בצאתך לקראתם בדברי
חן ואהבה ותדבר עמהס בענוה ובמעבה רכה  . /כן גרשת את
השונא הזה! החלי אשר הציר אותך  /בלי צרי ובלי מזור0
בהתנהגך עמו כאשר יתנהג איש את
כי אס בשכל טוב /
"
רעיהו אשר בא לראות פניו וישב עמו ימים אחדים
וקרוב לעת ההיא הוציא לאור חגורו על ספר קהלת "

לפניודיני

 3עת ההיא צוה המלך פרידריך ע״ה להעתיק
ישראל מספר חשן המשפע  /למען בחנם אס
מתנגדים לדיני מלכותו  /ואס יכולים להתקיים בבתי
שלהם! במשפטי ישראל  /זתבא הפקודה מאת שער
אל הגאון האב״ד מוה״רר ציי הירש די רב מדינתינו

אינם
דינים
המלך
יע״א

והוא בקש את החכם ר ,משה לי להעתיק את קיצור דיני
ח״המש בפרט הלכות ירושה ונחלה אפערופסיס צוואה ומתנת
ויעתיק
בכיב מרע וכל ללשון אשכנז בדרך קצרה וברורה *
ר׳ משה את הדברים האלה  /והתוכח עליהם עם הגאון אב״ד לי
וישלים את החבור הזה  /ויביאהו לפני השרים ושופטי המלך /
והמכתב הזה נדפס בשנת  1778למספרם
ויטב בעיניהם /
■גשם ריטואל״גזעצי דער יורען ♦

בתרגומו
בקרב ישראל

בשנתחק״לט בשר רכנו משה שלום
האשכנזי המכונה נתיבות השלום :

עם הביאור

הנפלא אשר שם בפי הרבני המדקדק מוה״רר ש 4מה דובנא.
לי  /והוא  /הרש״ד  /הזסיןס עליו הדקדוק והתיקון סופרים "
ולא אאריך למען אספר גודל מעלת החבור הזה  /פי מי לא
ידעהו ? מי יודע בצחות המליצה ולא ידע את צחות העתקה
הזאת אשר הכין וגס חקר להציבה מול פנים השפר  /זה לעמת
הו  /בקצור נפלא ובפירוש מספיק ? לא הניח מקרא סתום
מבלתי פרש הבנתו 5לא נשאר שם אז מלה אשר לא דרש אחרי,
מקודם «

ומה נעמו העתקותיו לשירי התורה זמליצותיה4
והכללים

( קלם)
והכללים אשר שס לשירי הענריס המהוללים נין נל משורר•
העמיס ? אשרי חלקו  /כי נחל את עמו טוב וחיים עדי עדJ
ועל כל ואת הריס קרן אנשי המסורה  /מבלתי שנות נקודה
או נגינה אחת / ,כאשר יעשון אנשי הפילא״לאגיע והקרייטיקא
אשר ימלאו חסרים ויחסרו מלאים מסרעפי עצמם  /או
ממכתבים בלויים אשר ימצאו נעקדי הספרים  /ויאמרו עליהם
מצאנו און לנו  /ומכתינת יד ישן נושן הוצאנו את הגהה הזאת ^
אשרי איש יעשה זאת ! הוא החזיר העטרה ליושנה  /הוא עער
אותנו מן וחסד  /הוא הנין מחשבות לבנו בהציגו חלקי הלשון
לעומת חלקי ההגיון וילמד את בני ישראל ספר ולשון * שיתה
לבך לחילה זרע יעקב ! פסג ארמנותיה  /הפוך בה דכולה
והיתה לטוב לך כל הימים ״ ואל תתמה  /ידידד
גה /
הקורא ! אס שמעת רבים מאנשי ישראל רגנו באהליהס וילונו
בבשרו את התרגום החדש הזה ויבקשו להחרימו  /ולצות על נערי
למטעמותיו 5אין זה מאשמת המחבר
גני ישראל לבל יתאוו
יעידו ויגידו
ולא מעוות החבור  /כי אם משגיון הרואים ♦
כל יודעי ומכירי החנם שמימיו לא נמצא שמץ דופי לא בו ולא
גמעשיו  /ו .נל ישעו וחפצו אך לטובת עמו ולכבוד התורה
ואוהביה י ודבריו בתרגומו הי׳ כדברי הספר החתום לפניהם4
ני אס חכמים וגדולים הס בחכמת התלמוד והדינים  /בדקדוין
הלשון ובשפת אשכנזית אין להם חלק ונחלה  /והס מודים
( וראיתי ספר חדש על
ואומרים שמימיהם לא עסקו נו .
חכמת הדקדוק  /והרג המסכים הודה ולא גוש שאין לו שוס ידיעה
בחכמה זו  /והואיל ואוקי גברא אחזקתי׳ הסכים עמו * )
אמנם המה עומדים על מגדל הצופים  /ובראותם דבר חדש
להעיר לב העם  /או לעקל אן
יעבירו קול שופר במחנה /
לעקלקלות  /ומתוך כך יתעורר גס רוח הבחינה  /ואיש נבוב
ילבב לשוס לב על הדבר החדש הזה  -/ובזאת האמת יעשה
דרכו  /ויהי ' למשמרת י חלילה לי  /לחשוד את המלינים
על דבר פשע  /כי שארית ישראל לא יעשה עול  /והמה יראי
אלהיס ומחזיקי תורתו והמשרה על שכמם  /אפס שתים אנכי.
שואל מהם  /ויהי לטוב להס  :א לבל יחליטו דבר בין טוב
ובין רע טרם בחנו את העדן  /אל יסכימו על ספרים מלאים
דביי

( קם )
מרי שטות ותנאי  /למען עזור את המחבר  "/ולא ירשיעו את
ספרי זולתם יען לא ידעו ויבינו את הענין  /ני מתוך שתיהס
ב לבל יטו אזן לשמוע
יעוררו חלול השס ובזיון התורה י
דברי האנשים אשר ירימו עצמם למליץ בינותם ובין העם! והש
על פי רוב אנשים אשר יחניפו תא הרבנים למען בצע כסן/ £
זהמה שועלים עטופים באדר אריות  /הולכים בבתי העש
לראות מה מעשיהם והולכים רכיל אל הרבנים ומעוררים מדנים
ומחרחריס ריב  /לא תאבו אליהם חכמי ישראל' ולא תשמעו
אליהם  /רק האמת והשלום אהבו! והייתם אהובים ביןהלכם
ודבריכם נשמעים  /כי לכך הושבתס על כסאכס י בינו זאת
 ביאור החומםודעו כי כנים דברי כותב המאמר הזה -
הנזכר יורה על התאמצות החכם להוציא חגורו מתוקן מכל פנותיו4
כי הרב ר׳ שלמה דובכא ויתר המדקדקים אשר עזרו להשלימו
המה חכמים ויודעים לשון וספר * ומי לא ימצא נועם בביאור
 ' 0תורת נהרס אשר הושם מאז על שכס המליץ המפואר ר -,
ודרץ וייזל נ״י לרוב בקיאותו וידיעתו כעניניסהאלה ♦ והיזורא
המשכיל ידע את רום תועלת החומש הזה  /ומי יתן ולא
ילמדו נערי כני ישראל דבר כתלמוד עד שידעו ס׳ התורה הזה
ע״פ נלו על בוריו " וכה שר על מעלת החבור הזה הגאון
החכם השלם מוה״רר שאול 1נ״י אב״ד דק״ח פ״פ דאדר גן אדוננג
הגאון אב״ד דחמדינה יע״א בפתיחת הספר :

מאת השם היתד ,זאת המלאכה נעצרה עצרו שחםבעל’1אסופה
 .מקום הניחו לו יתנדר

בו ויקרא שם

המקום ההוא מח -־נים

בעומק פירוש הפליא עצה ובחלקת הלשון עליורורראל דחופה;
על זאת יתפלל נל הנס לחלוק כבור kמשה מנה אחת א -פיש
כי זה משה האיש לכבוד ישראל הן כמצנפת על כהן צנופה /
* יאריךk

יכרו

יבהיר אורובשחק ׳ יחשוב קברו בשהק מאדנים

הוי כל צמא בואו« דרשו ספרו וקראו ׳ טעמו וראו ׳ נפת גסופח
אי לב; הורהו על לבו נתנהו לן ק לישראל הוא עלנ־״פיש •

בשנת

( קמא)
בשנתפקמ״ג

הוציא

לאור העתקת

מלאכה
ס׳ חלים /

אשר אין פרך אל יפיה י פכר העידו חכמי נל
האומות שאין להשוות כל שירי האומות הקדמונים לשירי הנתונים
פי אין על עפר משלם  /והוא הסדק את התעודה הזאת
בהראותו את רוס ספר תהלות ישח! ! עומק מחשנות המשורר
ופשר
מועם מלאכתו בבטני השירים דבר דכר על אופניו "
שנים עכרו לו בשקידה נפלאה על ההעתיזה הזאת  /בשפכו
ובקומו ובלכתו כדרך נשא ספר תהליס כרוך פס נייר לכן כין
הדפיס בחיקו  /וכחן כל פעם תכונת רוחו אס לשמחה אל
לעצב אס לברכת עוגה או לחרפת מנאצים המה עליו  /ולעומת
תכונת נפשו בחר כל פעס מזמור כולל' 1ענין היאות לה /
ומה נעמו דכרי ידידי המשורר אשר זכרתיל
רעתיקהו "
למעלה  /כשנח העתקת הספר הזה וז״ל :

שירי מד בשגותך לא שנו טעמם ׳
כי החילפת שבלוחם לבשו בהגה /

לא המירו ריח ן
כלי שיר ילמגצח /

הריקות מכליבלי ן
עור סכת בעד יפיס נעים זמירות י
ואדום ; לא כן בשלי4
יסודתבש5
בשפהי
ותאמר ציון:
כנפיה כנף רגניבש
 ,ני נמים פנים אל פנים
 סלה •בסתר כנפיך
יתן דתרבו המבינים כינינו
האלה  /נועם הלשון אשר
נעתק בז  /אז ידעו ויבינו ני

אשד
השבית .ה ' גואל לתהלות משיחו

י

לדעת יופי שתי הלשונות
נעתק ממנו ומליצת הלשון
לא אלמן ישראל  /וכי לא
הספר הזה הוציא לאור

בלשון ואותיות אשכנזית לשתי סכות  :א  /למען הורות גדולות
דוד מלך ישוע) בין העמיס  /כי מלפנים לא ידעו בו כי אס החכמים
וההעתקות אשר
והמלומדים ביניהם בל״הק והמה מעעיס /
כי ע״פ הרוב השחיתו
היו להם ולהמונס אינם ראויים /
המעתיקים את הענין ויכבירו מלים לפרש דברי דוד מלך ישראל
על דברים אשר לא כן י או מחוסר ידיעתם בלשון ומליצה הרבו
ב למען לא
שיח וסיג  /לא ימצא גס הקורא עעס ועונגי
קנבל קריאתו על המעיין /

להיותו שירים ערוכים בגדריהם
במלות

»

( קמב)
נמלות שונות ונפל הענין  /וצריך המעיין מאוד לדקדוק הלשון
ויושר הנתיבה ( ארעאגראפהי ) אשר אי אפשי כלשון אשכנזי
ונתב עכרי  /כידוע ליודעים * וגס שמר את נפשו מחסרון
ניס  /כי הוצאות ספרי העכרייס מהכיס והקונים מעעיס /
«ולא נכחד מאתנו כי הי׳ לו חסרון רב בתרגומו האשכנזי /
לכן מכר כתיבת ידו מס ' תלים למוכר ספרים בעל ה׳ מאות
רייכשעאלר! וכך אמר בדרך שחוק  :משה הי׳ נביא ומורה
לעמו לא ידעתי אס יש לו לשלם נזקי ? אבל דור מלך ישראל
מיד ולו הון  /הוא ישלים מחסרתי אשר חסרתי בספרי
משה • ולולא נא מות ויקח מחמד לבנו פתאום בערס ידענו§
היה לנו העתקת כל ספרי הכתובים על ידו  /כי שם נפשו•
לנווב עמו  /ויחפוץ להורותם דעת  /אך בערה עבר עלינו
הכוס ערס כלה לעשות מלאכתו  /ואין בידינו כי אס העתקת
התורה וס׳ תליס  /וס׳ שיר השיריס ככתיבת יד אשר יודפס
נעי״ה ע״י אנשי חברתינו  /שוחרי העוב והתושיה • צדיין
אתה ה׳  /ישריס דרכיך ! למנות ימינו הודעת  /כי עוד
שלש שניס קצבת לחיי הצדיק הזה /
מעעיס המה  /חיש
יעופו  /אגל גדוליס ורבים המה לתושיה מכל ימי חייו  /אתה
הסיגות פועל רב אשר פעל בדבריו האחרונים  /צרת אותו /
לך וצוה לעמך  /לדעת חקי משפעי ותורתי  /ודברי אשר
שמתי בפיך לא ימושו מפי זרעיך עד עולם  /ואחר תאסף
אל עמך •
לכהנא הקוראהנעים ! נכליגה יחד ונחקורה אתדברי
וושה האחרונים /
ידעתי כי זרים המה לרוב אנשי
ממינו  /כי עמקו מחשבותיו מאוד < ונכתבים בלשון עס זר t
ובמליצה צחה לא יעמוד עליה יכ אס המשכיל המשתוקק לדעתם /
והציע לפניו כל ההצעות אשר עליהם יסתעפו הלמודים
הרמים "
ונס ידעתי קוצר כחי וכובד המלאכה להעתיק
דברים
כהנה
/
אף
כי
בעני
ני
האמונות
והדעות
/
שהם
כחרכי
פיפיות הצריכים שמירה מעולה לגעת נהם מבלי מכשול " לכן
אחלה פניך  /הקורא האהוב !
אסתמצאבסאיוה שגיאה/דון
אותי לכף זנות  /ואל תתלה
אשם
כי
,
כי
אם
משרון נחי*
והראני את עעותיאולי אוכל
להצדיקו
/
ולמלאות
את
החסרון,י
אמנם

< קמג)
אמנם מחמת המקנאים האורכים נדרך המשכיל נפתניס 1p
חגוי האדמה לשוף עקבי ההולכים  /לא אפחד  /ידעתי
תחלואיה רכתי נצרות  /נשפוך ככוד איש לארץ  /אפש ידעתי
גס רפאות למחלה הואת • צרי באמתחתי אמת שמו/שימרהולא
ידעדכררע  /ישיתו עליו צריו  /יפגעו נו ולא ידכקוהוני סותרה
אמתו * כינו זאת ושמעו את אשר דכר לנס משה נאתריתימיו *

האדוןפאן ראהם יועץ למלך פריישן וכעת צירנאמן
לשולחי בחצר דוכס קעלין  /חשב עוג על
היהודים ♦ ויכתוב ספר מלא דכרי חין ומליצה לעונתם * ) *
ולאשר סבב השפר הזה את ספרי רנינו משה אשר אנו מכריש
נו במאמר הזה  /נציג הנה תוכן מחשבותיו  /נפרע שידעתי
שגס הרוב מכני עמנו לא קראו אותו  /אף כקיצור נמרץ "
לאחרשהורה האדון פאן דאהם

כחכםמדיניי  /ני יסוד

כל עוב וכל אושר בחכמת והנהגת המדינה יצמיח נאשר
יפרה וירבה העם  /והדנות ידי פועלים מחזיקים נפלך המדינה t
נאשר יעיד הנסיון במדינתינו מדינת בראנדיגורג  /אשר נעשה
לארץ צבי ע״י גרים * ני אחרי אשר נתגרשו ממדינות
אחרות קחס מלכנו תחת צל מפיו ויתן להם כנרות ארץ ♦
געתה הס יושכיס שלוי© ושקעים זורעים וקוצרים כרנה  /המה
הפכו ארץ צחיחה ומלחה לגן אלהיס ; פתח את פיו באמרי
שפר להפרות ישע ישראל לאמור  :מדוע נשליך אחרי גורנו
גנם הקרוב לנו  /ויושב בחיק ארצנו ? מדוע נביע למרחוק
לקרוא דרור למגורשי צרפתושווייץ  /ולא נעזור עם היושב
בינינו ? מדוע נשנא אחינו בלבננו על לא דבר י ני מה עשו
לנו היהודים האמלליס האלה למען נגרש אותם מהסתפיו
בנחלת ארצנו ?  -ראו נא כל ישרי לבב 1ני עול בקרבנוv
וני נסגנו אחור מחקי החכמה והדת והיושר  /להדיח את העם
הזה בידינו  /ובהחרימו מכל מלאכה וכל חכמה  /ני עתה לא
השארנו לו מקום למצוא ערף לנפשו ני אס במסחור ובמרכולת
אשר ירבה העוני והמחסור בין בעליו  /וגס את חלב הארץ
ימן  /בהסחרו בכספו לתתו בנשך ובמרבית י* ואס רמי ' צידוv
ונפעל כפיו ינקש הלא מידינו היתה המכשלה  /ני אנתע
קיו»
יי )

איכר דיא בימרעייכע

פרבעסרונג דער יוד! »

( קמר)
«יינו בעוכריז  /והורדנהו אל תכלית השפלות  /מאסנו נו ,
והחדלנוהו מהיות איש חיל לעשות שם כארץ בזרוענו מעד׳
עליו  /ובעול אשר שמנו על שכמו מיום גלהתחתממשלתינן *
נוכחה אחי ! מה לעשות לעס הזה להיות חפשי בכל למוד ובכל
מלאכה כאחד ממנו ״ דרשו משפע וחדלו הרע לאיש ישראל /
ותראו כשרון מעשיו  /גס בחכמה גס במלאכה גס כמוסר
וחושי׳ לא נופל מכל העמיס * בחנו דכרי ודעו כי לא לעונת
ושלום העס הזה לבד אנכי דורש  /ני אס עובתינוועובת מדיכתינו
אני מבקש * זה לי שניס רבים אשר אנכי שוקד על החאירה
הזאת  /ולא מצאתי רגל ישרה וארח שכל להצדיק את רוע
מעללנו נגד אחינו הנדכאים תחת שבענו ♦ ואס תענו אותי
דבר לאמור  :לא אנחנו ני אס
העם הזה הכביד עליו את עולו

חוקיומשפעי ונימוסי והנהגות
 /כי חגיו ומועדיו חדשיו

ועצרותיו יעצרוהו מלתמוך את מלאכתו כראוי ולערוף לחס
קחו בעבודתו ופעולתו  /ורוב מצותיו וחקיו היו לו לפוקה
ולאבן נגף בדרך המלאכותי והמדיני ? מלילה לכם  /טרם
מצדקו בדבריכם עשוהו חפשי נאחד העמיס ותראו ני לא נרפים
המה  /ותחת החדלו יוס או יולדס ממלאכתו עכור חגו ומועדו
ירבה בחריצתז ויכפיל עבודתו למען ימלא חסרונו  /ויהי לתקופת
הימיס ורוב עבודתו חשליס לו ימי מנואתו " לו^ אביתס לשמוע לי
להתאסף יחד ולדרוש עונת העס הזה  /ימיס ידברו ושנים
יודיעו אס לא רווח וישע רב יעמוד להס  /זתסתעף גס לעונת
הכללי וקיוס המדינה  /כי נאמנה רוחו את מלכו וארצו י
ועוד הרבה לדבר על דבר דין ישראל ומשפטיו  /אמנם אץ
כאן המקום להאריך  /וביחוד כי אציע דבריו האלה להלן באחד
«מכתבי רבינו משה ✓ והמשכיל ידע מתשובת החנס ר׳ משה
את מחשבות החכס פאן דאהם  /לכן לא אאריך עוד בספור
הזה  /כי אס אבקש מכל איש ישראל היודע לקרות לשון
אשכנזי  /או מי שיש לו איש מנין בלשון הזה /
לקרות א(
להקמת לפניו את דבריו על פני כלס בעיון ובשקידה  /ינ
רוב דבריו הס כניס ואמתייס בנויים על משפעים ישרים ושכל רב *

החתימה נחדש

אדר שגי

הנעיל *

המאסה
הדש

אדר

ראשון

תקמח

חתירת

מאמר

הקורדין

ודבר ברור הוא ני רבותינו
הטהורות בשס גן ינק  /והעונש והצער לנפשות
החטאות נשם גהינס  /וכמו שגן עדן משל  /ני אי אפשר לנ1
לדמות בדעתנו שנאו הקדושים הללו לגן נמו אותו הגן שנטע
ה  ,נתחלת הבריאה לשום בו את האדם  /כי איך נשמת האדס
העליונה שאינה• גוף ושלא ישיגוה מקרי הגוף  /תשב בגן
ותאכל מפריו  /והתהלך בין עציו הנחמדים למראה  /והס
ז״ל עצמן אמרו במס׳ חגיגה  /ערבות שבו צדק ומשפט ומזי חיים
ושלום וברכה  /ונשמותיהן של צדיקים  /ונשמות העתידין
להבראות  /ואופני׳ וחיות הקדש ושרפים ומלאכי השרת וכסא
הכבוד ומלך רס ונשא שוכן עליהן י ומי יוכל להגדיל כבוד הנשמה
יותר מהם  /שנתנז מקומה נין הקדושים האלה ? אבלשל
שאין כנו נח ואין מלה גלשונינו לתאר בה נאמת השכר הטוב הזה ,
השתמשו במשל זה  /לפי שלא מצאו מקום עונג ושעשוע המושג
לנו יותר מין עדן ״ ופן משלו משל לענין העונש לנפשות /
שגס עליו לא נוכל לדבר ולהסבירו במילין  /וביותר שכבר
הודענו למפלה שלא דברו עס ההדיוטים  /אלא לתלמידיהם
ז׳י׳ל

פנו השכר

והעונג לנפשות

מניני מדע  /ולפי שלא מצאו מקום בארץ שהיה מצער ומגאיב
גופות ונפשות  /ושהיה מונן לתבערת אש  /כמו התופת וגי בן
הנוס שעל פני ירושלים  /ששם היו הרשעים שורפים את בניהם
למולך  /ושם היה אחרי כן עונש הרשעים האלה  /כמושנבא
לכן  mינדס באיס נאס ה׳  /ולא יקרא למקום הזה עול
יא1© x
התכת

( קמר )
התפת וגיא ק הנס  /כי אס גיא ההרגה  /ונקתי את עצת
יהודה וירושלים במקום הזה  /והפלתיס כחרב וגן׳ (ירמי׳ י׳יס ו ,ז׳) /
תארו גס מקים אש שמכלין ומצרפין בה נפשות הרשעים בשס
גיהנס • ופל דרך כלל קראו בשס גיהנס כל מקום שיש שס אש
ותכערה תמידית גס בעה״ז 2 /לא שאין לנו אש תמידי זולתי האש
שבבטן הארץ  /שמהן יוצאין להכות  /ונחלי גפרית ואש במקומות
רנות על פני הארץ  /כמו הר ויזו״ביס שעל פני עיר נאפ^ יס /
והר עט״נא שבאי שיציליא • והר העקלא שנאיסלאנדי  /שכל
זה ראוי להתאר בשס גיהנס  /בעבור האש הגוברת בהס /
ונחליה השוטפים והמכליס סביב להן מאוד  /כי אץ גיהנס אלא
משל על מקום אש ותנערה המכלה סביב לה ♦ ואס כן יפה אמרו
לשטת ר׳ יוסי דחמי טבריא ןה תולדה דאור משובם דה ^ פי
ונמו שפרשנו למעלה שעוברים מתחת
אפיתהא דגיהנם /
לארץ במקומו׳ החמים מאש וגפרית שבה/ואותו קראו גיהנס/
לא שכונו לגיהנס שנדונין בה נפשות הרשעים  /שמעולם לא
עלה זאת על דעתם  /שתבאנה הנפשות בבטן הארץ הזאת /
ותשרפנה שם באש וגפרית הידועים לנו י תדע שהם ז״ל אמרו
שכל העולם ככסוי קדרה לגיהנס  /ויהיה מאמרם סותר עצמו /
תהיה הארץ גדולה ממנה ? וכל
שאס הגיהנס בבטן הארץ /
שכן שלא יתכנו אז דברי ר׳ אליעזר בפרקיו שהביא רמב״ן ז״ל
שכל מדור שבגיהנם עמקו מהלך ת״ק שנה  /ואין מקומות
עמוקות כ^ ה בארץ  /כי היקף הארץ כלה ממזרח למערב ידענוה
במופת למודי  /נס בברור החוש  /שכל מעלה ט״ו פרסאות
ושי ש מפלות שלה עולים חמשת אלפים וארבע מאות פרסאות
אשכנזיות  /וא״נ מהלך קוטר הארץ לפי חשבון עשרה פרסאות
ביוס  /אינו אלא מאתים יוס " ו 3פ׳ מי שהיה טמא ( דף צ״ד
ע׳ א ) אמר רנא שית ^ פי פרסי הוי עלמא  /וסומכא דרקיעא
אלפי פרשי✓ חדא גמרא ( שית אלפי פרשי הוי עלמא קבלה
בידו )  /וחדא סברא ( ממה שקבל הוציא סומכא דרקיע מדעתו ) /
וקבלתו מסכמת עם מה שידענו עתה בחוש ^ /א שפרסאותינו
גדולים החלק העשירי מפרסאותיז של רבא  /והקבלה הזאת
«אולק באה מימי הנביאים  /אבל סברתו כשומכא דרקיע  /הולך
 #7ת אחרת " וכן כעדן גלגל קבוע ומזל חוזר בלי ספק
היה נשאר מימי הנביאים שהרי פת* ברור לכל שכן הוא /

אלא

יולא שלא נאריך נזה
מעולם שיהיה גיהנם
שצריכה לעצים וכיוצא
אלא כמו שאמר צופר

/
רק להראות שלא היה דעת חפמיס
לדון נו הרשעים נאש שמתחת לארץ
/
שתאחז נהן  /ולרוח הנופח נה שתנער /
על העונש הזה המגיע לרשע הגמור /

ני אחד שזכר מותו המר בע״הז (אייב ל ו״ה ) /
טמון לצפוניו  /תאנלהו אש לא נפח וגו׳(פה שפ לס  /לדעתי
צפוניו היא הנפש הדעות והמחשבות והנחות הצפונים בפנימיותה

אמר כל חשך

ולהם טמון כל חשך  /והוא חשך של גיהנם שזכרו חז״ל ונרמוו
עוד עליו לפנינו  /ויאכל שם מאש שאינה צריכה לרוח שיפוח
בה שתבער  /והוא עצמו הענין שדכרנו והנן :
ממש שנא נדכריהס ששם משפט הרשעים הוא אש

אכל גיהננז
שלמעלה /

למעלה /

ונענין נהר

הנח המכלה רוחות

ונפשות וכמו שזכרנו

די נוי נגיד ונפיק מן
קלמוהי! ועל זה אמר הרב ר ' מאיר,
בן גנאי ז״ל שיש גיהנס של מעלה וגיהנס של מטה  /ני ה׳ הוא
אלהי האלהיס ואדוני האדונים  /ומלכותו ככל משלה
וננ״לי

וכן

ואחד

זה שאמרו שלשה פתחים יש לגיהנם אחד נמדנר
ביס ואחד בירושלים  /הודיעו שנכל מקום יש פתח ירדו
בו רשעים לשאולה  /כי יישוב ומדבר וים כוללים העולם כלו /
ואין נסתר מעיני השם  /ובכל מקום יפליא פלא להתס חטאים
ולהורידם שאולה להענישם שס ולצרפם  /כמו מחנה אשור ירדה
שאולה לפני שערי ירושלים  /קרח ועדתו ירדו שאולה במדבר /
יונה בא אל שערי שאול גיס  /ונאמרו מבטן שאול
שזעתישמעת
קולי  /ושלשלתן בדרך פלא  /פי המשפט האלהי בוער כאש
בכל מקום י ובמקום שיתקומם איש כנגדו  /שם ימצא פתחה
של גיהנס * וקרוב לזה אמר הרב ר״ש אידליש ז״ל ג׳ פתחים
בג׳ חלקי העולם ׳ מדבר ים ויישוב • והן כלל חלקי העולם ׳
על דרך שאמר הנתיב אנה אלך מרוחך ואנה
מפניךאברה,
אם אסק שמים שס אתה ׳
ואציעה שאול הנך וגו׳ דהיינו
שאי אפשר לאדם להסתר מדרכו של גיהנס  /כי בכל מקום
מוכן

פתחה לקבל

הרשעים * ויפה פי׳ *

והנה יונה היה במעי

הדגה במים אדירים  /וחכמ* סז׳' ל קראוהו פתחה של
גיהנס0
הא למדת שהן יכנו כן חמת ה׳ ומשפטיו המכלים את החוטאים /
ומביאה נשמתם להציף באש גיהנס י וכן הוברר מה ששנה ר׳
י
בב ס !
ישמעאל

׳ ( קמה)
ישמעאל אשר אור לו כציון זו גיהנס  /כי לפי שהשם שונן כציון  /׳
משם משפעו ושאתו יצא  /לכלות הקוצים ורשעי ארץ  /נמו
שעשה למתנה מלך אשור 1שעליו נאמרה הברשה כלה שזכר נו
המשפע האיום  /שנרגע מתו כלס שרפת נשמה וגוף קיים /
נמו שאמרו ז׳' ל  /ונענין נהר די כור נגיד ונפיק קדמוהי וגו׳
שפרשנו למעלה * והנה הכח העליון הזה העושה כמעשה אש
לנלותולנער ולצרף קראו על דרך כלל גיהנס ;
ומדעתך הנין שאע״פי שהנח העליון המושל כנל  /ונידו
לנער ולכלות יצורים עליוני׳ותחתוני״שקראו חכמי'
ז׳' ל על דרך כלל גיהנס  /שופט את היצורים למדרגותיהן  /ואין
הכליון שזה נכלם  /אגל שופע הכל נצדק ובארח חכמה  /וזהו
עצמו מה שאמר הרב רני מאיר נן גנאי ז״ל ענין גיהנם של
מעלה וגיהנם של מעה י ואני לא נאחי לדרוש
בתעלומותr
רק לומר שיש מדרגות ומקומות מוכנות גס לנפשות נני אלם /
ועל כל המעשה ישפוע אלהיס שם  /והשיל לאדם כפעלו ונארה
איש ימציאנו •
הגע כעצמך ני הנפש הזאת כשהיא מלאם
גע״הז ציורים נקלים שהיתה דנקה נהן  /אולת ונאפיס ורשעה
ואכזריות חמה! נאה וגאון ולצון  /ד 3רה בצואר עתק על
האמת ועל הנכוד האמתי  /התלוצצם כצדיקים ואנשי שם " את
ה׳ לא יראה  /ולזכר קדשו לא נתנה עוז וככול  /ואת מצותיו
לא שמרה  /גס לעתה ושנלה שקועים בדמיונות ומימות רעות
כאלה  /הנה בהפרדה מגרתה  /אע״פי שאין לה עוד כלים■
לעשות בפועל מה שעשתה תחת השמש  /נכ -תמיס כה גלוליה
ופשעיה שהורגלה לחשוב ולצייר /
כי הציורים הרעיס האלה
פתתקו בה ואהובים אליה  /ולהתרומם עליהן ולחשוב טוב כל
ידעה  /ואיך תעלה נפש כזאת בחצחת ה ׳! להטת מזיו האמת
והצדק! ערס תטהר מחלאתה  /והיא לא תוכל לעשות כן
שמה  /ני רק בע׳ /הז יש נכחה להנחס על רעותיה  /ולהתרומם
עליהם  /ולשוב מדרכיה הראשונים ולחדול הרע  /וכמה תטהר
שם ? זולתי בכת עליון המושל עליה לצרפה ולעהרה * ואף ני אין
בידינו לדבר על פרעי לכריס אלו  /זאת נדע כי יש הבדל עצום
דן הנעשות

החוטאות /

וכמו שהן « תוארי;! למיניהן נכקני
הקדש

))mp
«קדש נמו נסבלים אויליס לצים רשעים חכמים במיניהם ו גגוer :
הגד פניהם ממרים ועזי פנים וכיוצא  /וכפי הבדל מצכיהן /
כן הנדל הצירוף והמשפט  /כי הנח העליון כמו שאמרנו פועל
בצדה וכמשפט י ונדע ג״נ שבממר שמתואר בשם אש  /נמשל
פעולתו למעשה האש  /ודרך האש שקצת ההמדיס יכלה ויבער (
וקצת יפריד חלקיהם  /ליקח מהס סיגיהם  /והנשאר כסף או
והב טהור הוא  /וכן הוא נאש העליונה הצת מן הרשעים
הגדולים שעליהן נאמר כסף נמאס קראו להס וגו '  /תגלה
והנערס  /ואלה שיש כהן טוב  /רק ננתמיס בהן גס עונות
קצרפס ותסיר סיגיהם  /וישאר הטוב הטהור * ולא נאריך לדבר
בעניניס האלה  /רק נאמר שבהיות הנדל עצום ביניהן  /ננדלו
גס במקומוקיהן  /והן הן מדוחק גיהנס ששנו כתלמוד ונפרי? '
ר״א ;
!ושמא תשאל בהיות הנפשות עצמיים רוחניס  /לא יקרוס
מארי הגשם  /איך ייחסו להם מקום גיהנס /
.ואמרו שכל מדור מהלך ת״קשנה  /והמקום מכלל מקרי החומר
הוא ? דבר 1ה ככר עמד עליו רמבן ז״ל כשער הגמול  / -ודבר
גדרכו דברי טעם ושכל טוב  /אלא שלא נעתיק אותן הנה /
&לא להרכות דכרים כמאמר הקצר הזה  /שכפי הנראה לי אין
מקום לשאלה / nכי מלת מקוש ומדה  /יאמר ג״ג על
■*
התחתונים והעליונים באחד  /כל אחד כפי דרנו וכמ״ש למעלה
שהרי אפילו כתחתוניס הזמן והמקים קשי.ס להשיגם  /וכמו
שהתפלספו על זה הפלושופים ! ועל הזמן אמרו שהוא מנין ן1הי
לא הושג  /וכן המקום  /ויותר נעמיק בעדן זה יודע לנו כיקר
צל הדבר אנו רואים  /לא אמתה הפנינים ומהותם  /ואס כך
גחמריס  /כל שנן בפניני הצורות  /מכלי ספק לכל דבר יש מקום
אגל דעתנו קצרה להשיג הנשגבות הללו  /כי החמרים שאנו
רואין הם רק כצללים אל הכסות העליונות שחלק להן היוצר כ״ה
מקומותיהן  /ונמו שעל הענין הגעלה הזה אמרו שהוא 3״ה
מקומו של עולם ואין העולם מקומו  /והוא ב״ה נתן מקום
לכל העולמים  /שבעל נרחך תאמר כי לחיות ושרפים ואופנים
מיוצא  /ולמחיצת הנשמות וכיוצא/יש לכל אחד מקומו/ואס לא
תדע

תדע מהו

המיץרס י ואל תבהל

מ־וחך לחשוב בערן זה /
נשמתנו קשורה כחומר  /אנל
 /שכמו המקום גפה״ז הוא
שונות /
זה לא יונל להיות
כי

הוא מחוץ לגמל בינתנו  /בעוד
שנלך יגיד לך רמשיל לך הענין
בראותך שני חמרים
כמקומות
במקומו של זה ינ אין חומר נננש כחנירו /
ונהיות נל אחד
כמקומו תדע שיש מקום ומזה  /כן על דרך משל שאס אנו
אומרים מקום לצורות עליונות  /מקום לנשמות הטהורות /
תדע שאין לאחד מאלו עשק עם חבירו  /ואין לו עם המקום
ההוא דבר  /הן במעלתו והן בשפלותו זולתי ברצון השם ל׳ה/,
ונמו שתאמר על הגן עדן שהמשילו בו מקום שהוא צרור החיים
לנפשות הטהורות  /ונמו שאמר גס רמ״בן ז״ל בשער הגמול/
כן תאחר על הגיהנם שהוא מקום
נדוניןבאש לזננס ולצרפם  /ושאין
אחרות  .משכנות הצורות הטהורות
לעין כשר וכמו שאמרנו למעלה /
׳ויודעים ששתי מיני הראיות אמת

לנפשות החטאים /
ששם
למקוסההואדנרעס מקומות
•
וכמו שעין השכל דוגמא
ואנו משיגין ענין שניהן /
 /נן הוא לערן המקום /

שתיהן
אמת  /אף ני נעלם ממנו להשיגו י ונמו האורך והרוחב
שגס
הס
אינן כצורות  /ואנו משיגים קצת ני דרכם גס כהס /
ונמו
שנאמר
עוד
*
ואולי דונמא קטנה נלמד ג״כ בערן זה
מנחית נפשותינו /
שבהיות גנו נחות הפונות זו מזו נמו
שמחה ותוגה וכיוצא
/
וכשליט בנו השמחה  /אין מקום לתוגה
וכן להפך  /והנה
לכל
אחד
מקומו כנפש  /ואס הנפש אחת
ונעלה מכל חומר "
ונמו שהוא לעניי המקום כן הוא לערן
המדה  /הדבר המבדיל בין מקום חמרי למקום רוחני /
נן
מבדיל בין המדות שאנו מגבילים בהם
המקומות התמריות /
למדות שאנו מננין ע״ד משל למקומות הרוחניים  /כי למקום
תמרי רחב ידים אנו מודדין פך או פך פרשאות  /ולמקום קטן
מילין או אמות  /ונן במרחקים שכין דבר לדבר  /כן נעשה
ע״ד המשל למה שאנו קורין מקומות למעלה  /וכשאנו משיגים
מעלת הדברים ההם זה על זה /
גדולתן וכחם ותפארתם /
ונעריך מקומם אל מקום זולתם  /נגבילם ע״ד דמיון במדות /
ואס המדבר איש הרוח יודע תוכן הדבר והנמשל בו  /ולפעמים
יגיד מה שקבל בענין זה מאבותיו ורבותיו שהשיגו הפגין  /וא

( קנא )

שמלוהו גס הס א־ש מפי איש עד פי איש הרות שעמד בשוד
ה׳  /ועל דרך זה נבין מנין העממים והגבוהים ארך ורחב
ומילין ואמות וזרתות וטפחים שזכרו) מדמונינו ז״ל
ופרשאות
הנשגבים  /שבידוע שאין נהס לא מחום ולא מדה /
נדברים
השתמשו בהם במליצות הללו (*) * וכן מנהג הכתובים /
ואע״פב
המשורר אמר לכל תכלה ראיתי מץ רחבה חצוחך מאד! והרחב
הזה ידענו שאינו מדה נתפשת בחוש  /ועל שלחה אמר ורחב
כחול אשר על שפת היס (יי״א י׳ ע׳)  /ולב האדס בשר /
לב
ככף איש * וכן נש׳ איוב ארנה מארן מדה ורחבה מני
ומדתו
ים (אייע '״א ״׳)  /וזה נאמר על החכמה  /והרי מדת שתיהן
• ויותר מוה אמרו תכמיס ז״ל פרק עושין פשי! (ד ף ך״א
משל
ע״א ) על גודל מדת התורה שדבר זה פירשו זכרי׳ נן עדוא
אותה ארבעים אמות אודך בעשרים רוחב  /ונתיב מי
שראה
מדד בשעלו מיס ושמים בזרת תכן וגו ' נמצא כל העולם אחד
אלפים ומאתים כתורה  /כלומר הזרת חצי אמה /
משלשת
ארבעים ארך בעשרים רחב לרצועות  /תמצא בהן
ונשתחלק
שלשת אלפים ומאתים זרתות י ומי לא ידע שכל זה
משפר
משל  /כי התורה שהיא החכמה העליונה כאדרת בקדש  /מקום
לא ישלוט בו קו המדה " וכן מל דרך זה הולכים כל המרתהיס
כאלה שתמצא בדברי רביתינו ז״ל כשנאמרו על מנינים הנשגבים
מחמר  /כמו מאמרם $׳'ל בחגיגה על פסייז אעלה על במותי
עב אדמה לעליון שאמר נבוכדנצר הרשע  /וזכרו שס כמה פעמים
מהלך ת״ק שנה על הרקיעים  /ואח״כ אמרו למעלה מהן חיות
 /רגלי החיות כנגד כלן  /וקרסולי החיות כנגד כלן
כקדש
ונו׳

כי

אמר החכם החוקר קאגט ,אחד מראשי חכמי העמים
וכך
 :המקום אינו דבר עצמיי ק־ים לבדו חוצה לינו ,
אשר ברורינו
כל הבטה חושיית ׳ ומלבעדי הוארו לא
אם?גגין המתאר

נחוש שום דבר • והוא י״ל המקום ׳ הוא מתואר ע?* 1דרך
הצרוף מכל דבר גשמיי הנתון בו  /אס מצד ארבו רחבו ועמקו
התנועהזלענין הזת
ואם מצד הרחקתו מזולתו ׳ ואם מצד
קראו מקום מכלי דעת דבר ממהותו ♦

תוספות מאיש אוהב הימה

,

( קנב )
ונו ,
ראינו כרוי כי המדות שנשאו,על פיהם בפנינים הללו /
דרכן נקדש ותוכן רצוף דברי סתר ^ כי ידעו כמונו ויותר
ממנו קדושתן של חיות הקדש /
אפשר לתת לגדולתן מדה
קמרית • וכן הוא לענין
מהלך
ת׳
ק
שנס
שזכרו
באגדה על
עומק מדורות הייהנם /
להורות
על
המרחק השכלי וההבדל
שבין מקום למקום /
כפי
חלוקי
כתות
הנשמות  /והנדונות
במקום זה אין להש
עשק
עם
הנפשות
הנדונות
במקום אחד
הקשה ממנו ״ כי
המרחק
רב
ביניהן
/
ואין פה המקום להרחיב
כדבור tומקצת
ההבדלים
נבר
באר
רמב״ס
ו״ל
בהלכות
תשובה
(פ״ג )  /ורמב״ן ז״ל בשער הגמול  /ועל כן אמרו למטה
מכלן ארקא  /ומלאכי חבלה מעמידקשס את הרשעים תחת נהר
של
אש היוצא מתחת כשא הכבוד  /שנא׳ הנה סערת ה׳ חימה
יצאה
על
ראש
רשעים
יחול
וגו׳  /ואס הס עצמם אמרו כי נהר
של
אם זה יוצא מהתת כשא הכבוד  /אתה למד כי נכון ויציב
כל
מה
שאמרנו
על
אש
של
גיהכס שזכרו ז״ל  /ומה כוונו נו "
ולמדנו
עוד ני הנח הזה פועל גס במקום שהוכן למקום משפע
הרשעים הגמורים ההולכים לאבדון כדברי רמב״ס ז׳'ל (שם ) /
ואותו כנו כשם ארקא  /שכפי הנדמה לי יורה השם הזה  /ניהם
למעה בארן  /ואין לנשמתם חלק ונתלה עוד באור השם שוכן
מרומים
/
ולכן הס בחברת מלאכי חבלה  /המחבלים והמציריס
לנפשות ההם /
כיאע״פי שכע״הזה כל זמן שהם חייס  /הס
משתמשים ונהנין מטוב העולם  /ומשתמשים בשכלם כפי דרנס
הרעה  /ואין לנחות המחבלים שזכרנו עשק עם האדם בעה״ו
להצירו ולהכאיבו  /האחד נדי שיהיה תמיד בבחירתו להיטב או
להרע  /והשני ני בע׳ /הז לא יתחברו הצורות מופשטי החומר עס
בונני בתי חומר יחדיו  /כי אס לעתים רהוקיבם יק״ד פ׳/ ^ 1
וכבלו ע־נאניר עור  /הנה אחרי צאתה מן הגוף  /אם בתטאתי'
תרדאל המקום שבייהנס שזכרנו  /תהיה בחברת המחבלים הללו /
כי
עתה הוא והה צורות מופשטות מחומר  /ויתכן ההתעשקות
ביניהן • וממין זה הס מלאני חבלה וכיוצא שזכרן רז״ל בכמה
מקומות  /שנוכל לדמות ולהמשיל אלה המנאונות והצער שהן
מצירות לנפש  /בהיותן מופשטי החומר כמוה  /לא מיני המכאוכות
והצער שיקרו לאים בע״הו /

נשלוט בו יד הרשעים המבקשים
נפשו

(

קנגC

נפשו ♦ והמתלוצץ על זה ומדמה שאין לזה יסוד בשכל האדם /
אראנו שיש לו יסוד בפלושופיאה  /וכל שק שישודתו בהררי
חדש התורה והנביאים  /וכמו שנזכיר עניניס על זה נסמוך :
בתורתנו ובדברי הנביאים  /כי יש בגבהי מרומים
מלאכים וצבאות משיתי השם ועושי רצונו  /נאמרו
ואהה מרבבות קדש (דבריה ל״ו .ל) ונאמר רכב! 2היםרבותיס ן 1פי
שנאן וגו׳ (ריל־ה ס״יזי!,ח)  /ונאמר ברנו ה׳ מלאכיו גנורי כת
עושי דברו וגו ' (פס ק״ג ח  /ועל הצבאות אמר ברכו ה׳ כל
צבאיו משרתיו עושי רצונו ( בה פה ו״א)  /ועל שתי אלה אמר
המשורר הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו(פס קמי ,ח בי) /
ועליהן ההדים לומר הללוהו במרומים  /בעבור שהם במקום
נשגב מחומר *
ואחריהן אמר הללוהו שמש וירח הללוהו
גל כוכבי אור(פה י 3סל )  /שמענו שהמלאכים והצבאות נשגבים
מהן " למדנו מזה שהצורות הטהורות הן מחנות מחנות נבדליין
זו מזו  /בגדולתן ובמעלתן וכיוצא בזה  /ועל כן נקראו
בכתבי הקדש בשמות חלמזיס זה מזה  /נמו חיות  /שרפים /
אופנים  /אלים  /ובני אלהיס וכיוצא • ואין כידינו לדעת במם
יבדלו הצורות הטהורות הלו למיניהן  /ולתת להם מנץ ומשפר <
לפי שבעוד הנשמה קשורה בגוף  ,אי אפשר שתספור ותבדיל
המינים  /זולתי אותן הבאים לה על ידי החושים * לדוגמא
אנו סופרים מיני הצבעים ומבדילים ביניהן  /ואס תדמה
בדעתך שימצא אדם שאינו רואה ני אס גוון אחד  /השחור א(
האדום  /ויתר הגוונים אין בכחו לראות  /אעפ* י שיודע שיש
צבע או גוון בעולם  /לא ידע לספרם ולהבדיל ביניהן  /שכפי
ציורו הכל גוון אחד  /שהוא אותו הגוון שעינו שולטת בו  /ומן
הנשארים לא יוכל לצייר דבר * וכן יקרה לנו בצורות הטהורות
שנצייר מציאותן  /על ידי הרגש מציאת הנפש שהיא בנו  /שאנו
מרגישים אותה < שנם היא צורה טהורה שאינה צריגה לגוף
לפעול פעולות נשגבות שהן טבעיים לה  /אך הצורה הזאת
לבדה אנו רואין בהרגש פנימי  /לא צורות טהורות אחרות
הנבדלות ממנה/ולכן אין בידינו להבדיל באותן שהן חוצה לגו "י
זבכל זאת השכל משכיל ינ אפשר שהן נמצאים על מינים רכים *
וכאשר

( קנד )
וכאשר התורה והנביאים מלמדים לנו שהן על מינים רבים וככ״ל/
נחזיק כהשנלתינו זאת  /־ולא נריב עמה ריב חנם * ובהיות
הצורות המופשטות מחומר על מינים רבים  /אפשר שיש גס כן
יצורות שפעולתן חימה ואכזריות ופחד וכיוצא  * .ואס נברר
שהצורות העליונות יתחברו זו עם זו ✓ ויקבלו זו מזו  /וייהנו
זו מזו  /ושכן גס מנהג הנשמות בהפרדן מן הגוף  /יוכל
להיות הדין כן גס נצורות המפחידות והמצירות  /שבפגעס
ונשלוט ידסננפש מנפשות בני אדם  /שיצירוה ויפחדזה וכיוצא י
ובאמת זוהי דעת הקבלה  /שדברו עליה רבות בשפ5־ הזוהר /
וגס זאת דעת רמתינו רל בתלמוד  /שהזכירו מלאכי חבלה׳
מלאכי זעס ומצירי גיהנס  /שהן כחות הפוגעות והשולטות
בנפש האדם  /אס ברוב פשעיה ועונותיה היא משולחת לשממון
ולא תראה באור • ואל יבוש המאמין כן  /ואל יירא שהוא דבר
מנגד לשקול דעת האדס  /כי שלמיס וכן רביס מן הפלוסופיס
הגדולים שראו כל דברי אל־פ״טו והתפלשפותו בעניניס האלה /
נס בחנו כל דברי הגאיס אחריו  /ולא נעלם מהס כל מה שנתחדש
בענין זה מן השכל האנושי  /ולא בושו לומר על עצמס שהן
מאמינים בדעת הקבלה  /תראה זאת חהפליסוף הגדול החפס
המופלא נמהורר יש״ר דילמידיגו מקנדיאה ז״ל  /כי אחר שהביא
הפלושופיס 3עני ן זה /
דעות
נספר אליס ( דף מ״ס )
והתפלסף בדבריהס * אמר אנחנו גתפליסף בישיבורת הגויכם
ובמדרשי החכמים  /ולהדור השני 1נאמר • נ ל ימין שהואשמה •
אבל 1בחצרות בית ^' הינונאמין  bהכתוב בתורתנו׳ ולא נקבל
פירושים ׳ שהתורה והכתובים מעידים על הממאנים ׳ ולדעת
חכמי אמת המקובלים יש הרבה מינים ׳ וכך רעתי כמוהם •
ואם איש רב השכל כמוהו השכיל כן  /הניח מקוס לנל בעל
לעת לחשוב ולהאמין כזאת ולא יבוש :

וצבאות /ושתוכל
מחנות

וכאשר יאמן לנו /כי יש כמה
נפש האדם בהפרדה מן הגוף להלוות אליהן  /אס
לחסד אס לשבט  ,הכל כפי ארחות הנפש אס טונות אס רעות /
תבין כי הנפש החכמה תתהלך אז בין מחנות אלהייס  - /ותתעדן
במחיצתם  /שעל זה אמר בנבואה בשכר יהושע הכהן הגדול /
ונתתי
I

(
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ונתתי לך מהלכים כין העומדים האלה ( וצרי׳ ג׳ ז / ) 7וכן
תשתעשע עם הנפשות העונות הרואות אור  /שהיו אבותיה
וקרוביה וריעיה מלפנים וכיוצא  /שלדעתי על זה אמר השם
לאכרהם ואחה תבוא 12אבותיך בשלום תקבר בשיבה עונה (
כראשית
!כ זו ט״י)  /כי שם הוא השלום הגמור  /שהנשמה מתענגת על
רוב שלום  /שמחה עס ריעותיה העונות  /ואין לה עוד מלחמה
פנימית  /לא מיצר הלב  /ולא מרגשת ילדי ימים העודדיס אותה
בעודה בחוברת עם הגוף  /והבעיחו שבצאת נפשו מיד יבוא
כשלום אל אבותיו /ולכן נזכר קודם תקבר בשיבה עובה " וכן
הבעיח ליאשיה המלך ע״ה • ואס הנפשות היקרות מתחברות
לצורות יקרות כמותן  /הדעת נותנת ני הנפשות החעאות /
יתחברו גס הס לחעאות כמותן  /ועם צורות קשות אחרות /
שתצעער בחברתם במיני צער נדרכה  /שאין בידינו לדבר עליהן
ולציירם כפי מה שהן  /כל עוד שנפשנו קשורה כגוף * וכל זה
ענין מושכל  /שהרי הפלושו^ס הודה עליו מדרך השכל  /ונמו
שנאמר • ני אס תאמר שנפשות מי אדם החכמים  /בהפרדן
מגויותיהן /תפגושנה זו את זו  /ותתחבינה באחוה ורעות /
ותשתעשענה במתק דבריהן וחכמתן  /נבר הודית כי הנפשות
בהיותן בלי גוף  /תוכלנה להתעסק זו עם זו  /ומה יעצור בנו
מלומר נכה גס על ההתעסקו׳שבין הנפשות והמלאכי׳כעת ההיא/
ואס אפשר התעסקות סו להתענג ולהשתעשע/מה יעצור מלומר
שאפשר כן להפך  /שאם לא כן בעל הצדק והמשפע ♦ ואתה
רואה כי סאקראע״וש המופלא שבחכמי יון האמין כן  /כי נאשר
תמהו רעיו על היותו עלז ושלו ביום מוחו  /אמר להם ^ויד־יי
האמנתי ני גכם אחרי מורתי ׳ אהיה תהת יד ד־זאדון החונן
והמטיב ׳ ובצלו אתחבר פס נפשות יקרוה ׳ אשר נועם חברתם
געלרה מבד* ידידות הע ^ם דחוה ׳
הסנלתי עשה לרוץ
? 1קראת הצי מות ׳ אך תודעתי רבה מאד ׳ ני פין יוצרי לא
רתסור מניני  /וברהנליו ינחני תמיד • ואולכם ג ^ יגני בטוח
שאתעלס עם הנפשות אשר כבר מתו ׳ אב Sידעתי ברור שלא
נכרת בצאת הנפש ■ (פעלאן קי ט״י
יל״ב)  /ואמר עוד על הנפש
החכמה במותה  /שכבוד ה׳ עליה יזרח ׳ ואו^י סביב ? 1ה תראה
ים אושר רעיותיד ,ותתפוס פניהן ׳ :שה י״” ע,׳ * )-אתה רואה
שלא

< קנו )
שלא הכריעו המופת לחשוב ככה /
ואעפיב גבר שכלו עליו
להאמין כן  /אף ני אנחנו שתורת ה׳ אתנו  /וספרי מביאים
פתוחים לפנינו /
הרומזים על התחברות נפש אדס מחתה
עס שאר הנפשות והצורות העליונות  /כל שכן שראוי לנו
לקבלו  /וכשיקבל זאת ככר קבלנו גס ההפך  /שהנפש החוטאת
לא תזכה לשלום זה  /אבל תהיה מפולחת מנות העונג 7ותתהכר
כיס נכלמות כמותה ועם רוחנים קשים המחבלים והמציריס
£והה  /וכמ״ש למעלה ן
וכבר אמרנו פי כעה״ז שהנפש
ההתחברות הזה פס הצורות
העליונות 7ני אס
לעתים רחוקים על דרך פלא .
ונונתינו בזה היתה לשתי
החלוקות  /כי ההתעסקות עס המלאכים עושי רצונו י״ת /
יקרה על דרך פלא לנביא כעת הנבואה  /שיתענג אז במראות
אלהיס וידבר עם העליונים  /וגל ספרי הנביאים מלאים
מזה  /כי על זה אמר ונתת לך מהלכים בין העומדים האלה י
זאולם לרעה  /והוא שהתעסק הנפש החוטאת בעה*ז עם מלאכים
רעיס המפחדים אותה  /מצינו פעם ,אחת ג '׳כ על דרך פלא
בעונשי פרעה ומצרים  /ואעפ״י שהתורה נסתה דבריה מטעם
שאמרנו למעלה  /המשורר האלהי שאמר כשירו אביעה חידות
מני קדם (תהליסעי־״ל)  /והוא שיפרש תעלומות תורה  /גלה
טפח מערן זה /
שתחת ארבע מופתים ממופתי מצרים
שהשמיט מהזנירס כשירו  /שהן הפיכת מטה לתנין ;
נניס4
שחין  /וחושך  /אמר במקומם ישלח בס הרון אפו  /עברה /
וזעם  /וצרה משלחת מלאכי רעים ( בה בס חיט)  /והנה צרה

קשורהבנוף  /לא חתכןלה

משלחת וגו׳ נגד החשך  /כי במכה זו התחבר עמה הצרה
הגדולה  /שראו בחשכם מלאני זעם י והוא הדבר שפרשנו
בפרושנו רוח חן על ספר חכמת שלמה  /כי כספר זה גלה שלמה
כל זאת ✓ וכשזנר מכת החשך אמר שנבוא עליהם החשך הנפלא
הזה שבצהרים לא ראו איש את אתיו  ( /וכמו שפרשנו שם חדשות
בערן זה שלמדתי מדבריו ) דמו המצרים שהם ועונותיהס נסתרים•
בחשך מעיר ה׳  /אך טעו טעות גדולה  /ני באופל הזה ישרם
השם מוסר גדול 7נאמרו וישומודבחלו מאד ׳ ויחרדו ניהניוגות
זרות

( קיז )
זרות  :יי הכיהבא אושר נחבאו בה " לא שנורהס ליטדז" אך
קולות שונות היוו סביבותיהם להבהילם • ומלאכי רעימזועפי
פנים נראו לביו (כישהי״« ג׳ ׳ד׳)  /ואמדע ןד אבל להבותנולואי
פהד עלו ליראי ל הם וגו׳(98
יי) וכיוצא עוד מליצותשנזכרו
שס! הנכלל במאמר המשורר וצרה משלחת מלאני רעים *
והתורה רמזה על כל !ה במאמר יהי חושך וגו׳ וימשחשך (rwt־
י׳ נ״א) שהוקשה על כלל תימפרשיש ו״ל  /ובאמת הואכפשוטו /
הודיע שיהיו שתי צמת  /האחת יהי חשך  /ובאר וה נפסוק
שלאחריו שהיה חשך של אופל * ועל כן לא ראו איש את אחיו גם
בצהרים * והשני וימש חסך  /שימיש אותם החשך שלא יונלג
קום מתחתם! וזוהי צרת מלאכי רעים  /שמרוב אימה ופחד
שנפל עליהם  /לח קם רוח באיש וחדלה התנועה מהם  /הוליז
זה אין טעס למה לא קמו מתחתם  /ונם עורים נעים נחוצות/
כי לשכת במקומו ג׳ ימים וג׳ לילות צרה יותר גדולה מןהחשך
עצמו  /אין זה אלא כדברי הקבלה שביד המשורר וכדברי השפר
שהעתקנו  /ונם רנותנו ז״ל עמדו על זה במדרש רבה  /אבל
אץ רצוני לכפול פה דברים שכבר נארנוס במקום אחר  /ני
בפרושנו רוח הןעל השפר הנ׳׳ל בארנו דברי המדרש ברחבה
גנם יתר פרטי דברים בענין זה  /יקחם הקורא משם :
והנגי אומר כי יש שס פרטי השתמשו בו כתני הקדש לרמוז
בו העטן שאמרנו  /לא ישתמשו בו לענין אחר /
זבכל מקום שהזכירוהו נכתב על קקריס שיקרו לנפשות הרשעים
הגמןרי ס אחרי מותם 1 ,הן אשס בלהה /ן3רבי ס בלהות ,
ואעפ״י שהרב רד״ק ז״ל פרש אותו הפוך בהלה  /אין דבריו
נראים  /ני איך יקרה ההפוך הזה במקומות רבות גס בנפרד גש
בסמיכות גס כרבים  /אלא תמיר הונח על שלוט הנחות
המצערות בנפש האדם אחרי מותו * והנני מזכיר כלס כקצרה
ואח״נ אפרש הוראת השם הזה :
המפולרר האלהי כשהתלונן על שלות הרשעים הגמורים
שזכר בשירו  /אמר עד אבוא אל מקדשי אל
אבינה לאחריתם
(תהיל-ה יג״גי״*)  /שהוא המות ומהשאחריו /
כמו שנאמו מיאומו לשפר ויקרא (* «י* * '1׳ י"׳)  /אך בחלקות

תשית

ו

ג קנה >
תשית למו הפלחס למשואות (תהליסי־גיג•״יי)  /שהוא המות /
ואחריו אמר איך היו לשמה כרגע ספו תמו ק בלהות (שסשס
י״״)  /ווה על עונש הנפש שאמרנו  /וזה דעת רש״י ז״ל שפי׳
בלהות ׳ שדיס י נלל הענין שאמרנו במלת שדים  /המורגל
להאמר על הדברים המצערים לנפש  /וכן הוא דעת ראב״ע
ז״לשפי׳ ספו תמו  /עלנפשותס  :ב^ הות  /כמו ב^ הות אתנך/
כי יש שישוב לאין ולהבל  /והעל ואינך עכ״ל  /ויתבאר בסמוך:

הנביא
יחזיזאל .שננא על מפלת מלך צורשבימיו  /שהיה
מכת מרגיזי 12ועשה עצמו אלוה כנזכר שם מבואה /
חתס דבריו והוריתיך אל יורדי בור וגו׳ ( יי״קאל ויי ו׳)  /והוסף
עוד בלתה אתנך ואינך ותבקשי ולא תמצאי עוד לעולם(שהשם
ו״א ) /

והמבין יבין על מה מדבר /

והוא

הכתוב

שנסתייע ממנו

ראב״ע ז״ל ויפה דבר * ורש״י ז״ל פי׳ בלהות  /פרשו יונתן
כדלא הוית אתגנך וכן תהי  /והפותרין אומרים לשון מקום
מרקד שעירים ומזיקין עכ״ל י ואין זה בעה״ז  /אלאכפשונוו
של מקרא שאחרי מותו יחן אוחו צבלהזת  /וזה ואינך  /וכמו
שאמר ראנ״ע ז׳׳ל • וגס יונתן ז״ל כך דעתו  /אלא שתרגם
הכוונה לא המלה! כ• שאר המתים נפשותס בצרור החיים
וקיימות ,אבל עונש בלהות תשיבנה לאין  /וזהו כדלא הוית /
ולא על זמן  /אלא וכן הזית  /והבן י וכן אמר פעם שד על
הרשע הזה בלהות היית ואינך עד עולם ; שה ז׳,״ ל״ס  /ועוד פעם
שלישי אמר עליו כן ( שה ריחי״«) :
סביב בעתוהו בלהות והפיצוהו לריליו ( אייב י״ח א׳)  /מדבר
על הרשע הגמור  /כמו שהחל גם אור רשעים ידעך /
ולא יגה שביב אשן (שס שס ה׳)  /שהוא על אור הנשמה  /וכן בספר
משלי כי לא תהי׳אחרית לרע נר רשעים ידעך (»שלי י״ל ו/ומלת
אחרית רמזנו עליו למעלה  ' /ועליו אמר כי סביב בעתוהו
בלהות  /והפיצוהו ממקום למקום  /כמו ויפץ ה׳ אותם משם
(בראשית י״אח׳) זפי ' לרגליו לסבת מעשיו  /וההפצה הזאת על
דרך ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע ושיא ו״ה !־״)  /כי
ימשילו הצער הזה בכל מקום להסדר את האזן  /לקלע ולהפצה
וכיוצא  /כאשר תוכל לשמוע •

ינתק

( קנפז )
עתק ייאה^ו מבטחו ותצעידהו לבי^ ך ביפחות(איוב •״חי״ל) r
נאמר באופו העדן על הרשע הגמור הזה  /כלומר
מבטח נפשו ינפה מאהלו  /ממיזום שנטוע בנפשו  /ני לא ימצא
עוד בקרבו מחשבפ נחמה ובטחון  /אגל פצעידהו נפשו למלן
בלהות שהוא ראש מצירי שאול הללו  . /תביאנו תחת רשופו,* .
כך נראה בעיני ״ וגס פה פי׳ רש //י ו׳'ל למלך בלהות  /חשלחהו
לקבר למלךהשדים  /ע״כ  /וראב״ע ז"ל פי׳ לגדול שבבלהותע״נ:

ו״די״ז)

*הות צ^ כמת (איוב
כייחדיו בקרלימו צ ^ת יכירבל־
נאמר נס זה על הרשעים הגדולים  /רוצחים ומינאפים
וחותרים בתים  ;/שעינם שמרה נשף  /ונמחשך מעשיהם  /ואמר
על דרך השיר  /שאר בני אדם ירנינו כצאת הבקר  /וישמחו
להתחבר עם בני אדם  /ולאלה הבהר כצלמות  /וצשינירו
לאור בקר בני אדס  /דומים להם כאילו רואים בלהות צלמות /
הבלהות שנצלמות שהן מצירי שאול  /ועם זה כולל גס פורענות c
שכשיהיה לצדיקים שמחה ויראו אור החיים  /יהיה להם בקרזה■
לצלמות שהוא חשך גהעם  /וכשיתעלסו נפשות הצדיקים אז עם
רעיותיהן ועם צורות טהורות אחרות וכלל  /יכירו הס בלהות
צלמות וכמבואר למעלה  /כך יראה לי  . .גס רש״י ז״ל פי׳ פה
כדרכו בלהות ׳שדים וניזיקים * נס דברי המתרגם מטיס לזה /
וכן דברי ראב״ע ז״ל  /אף כי כל אחד מהם פי׳ הכתוב נדרכו :
נאייב־ז״זו׳) ,
תשיגהו כיייסבלהות ׳ ? לילה גנבתו סופדת
גס מקרא זה נזכר שם על הרשע הגמור  /והוא
אחרי מותו  /כי מקרא שלפניו הוא עשיר ישכב ולא יאסף /
עיניו פקח ואיננו  /ופרושו לדעתי שלפעמים ימות הרשע בעשרו
אכל לא יאסף לצרור החיים  /נדרך וכמים הנגרים ארצה אשר לא
(שיני׳די׳יד)  /עתה בצאת נפשו עיניו פקח לראות מה
יאספו
שלא ראה עינו בהיותו בעה״ז  /ואיננו  /ני ישוב לאין  /נמו
בלהות אתנך ואינך המבואר למעלה  /וזהו שפי ' תשיגהו כמיס
בלהות  /כלומר לפי שכמו שטף מיס שוטפים פתאום  /כן
תשיגהו בלהות  /ובחשך לילה זו גנבתו סופה  /כמו השער
הגדול המוליך דבר ממקום למקום פתאום  p /יקרנו מן סער
בלהות בחשנו  /והבן ;

ההפך

נ קם )
׳ההפךעליבאחורה ׳הרדוף כרוהגדיבוד ׳ וכעבערדי־ז
ישועתי (איזג ל׳ א״ס  /זה אמרן איוב על דרך השיר
להפליג חרפתו וצערו  /כי ספר תחלה הה שנפשו סובלת חרפת
מי נבל מי כלי שס  /מן פרחח עליו יהוחו  /ויצערוהו בדברים
ולא חשפו מפניו רוק  /ושמחפרציס עליו כפרץ רח / 3ומתגלגלים
צמו תחת שואת פתאום וכנזכר שס כענין  /על כן המשיל זאת
לכלהות המצערים פתאום נפשות הרשעים  /וכן ההפך עלי
בלהות! כמו שתעשינה הרוחות האלה לרדוף ולצער הנפשות נן
תרדוף נדיכתי  /רוח נדיבה שכי שהיא הנשמה העליונה * וכן
ישועתי היא פעולת הנשמה היה לאין  /בי עברה כעב ואיננה /
גס פה פי׳ רש״י ז״ל בפוזות  /שדים ע״כ " ומפחשינו התבאר
הענין :
לע .ת ערב והנת בל ™ 1בטרם בקר איננו (ישי!‘׳ י״ח י״ד) ׳
דומה למקרא בלהות אתנך ואינך שנאמר על מלך צור
שפרשנו למעלה  /וכן כאן אחר שאמר והנה ב^ הה הוסיף איננו t
ני כפרשה ההיא נכא על הרשעים הגדולים שהיו כעולם  /שהתגאו
<יל השם  /והכאיבו מאוד את כני אדם  /ועמדו עלינו לכלותינו /
נמו שחתם פסוק זה  /זה חליז שוסנו  /וגורל לכוזזנו  /וכן
כאן תרגום יונתן ז״ל והנדה בלהה ׳ והא כדלא הלי ומנואר
למעלה * וכן רש״י ז״ל פתרו כאן נדרנו שדים ומזיקים " הנה
בארנו כל המקימות שנזכר נהם שם כלהה  /וחחנו הכתובים
יחדיו  /ואס בארנוס בקצרה  /הקורא כעל תבונות כי יתכונן
בדברינו יספיקו לו להכין הכל נרחכה  /וידע כי איננו שם הפוך
נדכרי רד״ק ז־׳ל  /אבל שרשו ב Sה שהוא על הכלייה ואפיסת
נח  /ותוספת ה״א שניה כמשקל שס גבהה להפלגת הכלייה /
ני כן יקרה לנפש החוגואת  /וכאמרו ואינך  */וכדברי ראכ״ע ז״ל
שים מן הרשעים הגדולים שישוב לאין ולאפס ועל שס הפעולות
האלה הונח על הרוחניים האלה שש ב^ הות • ולא נאריך עוד /
רק אבאר עוד שם אחד והמקומות שנזכר גו כריש מלין  /כי
גס הוא עד על שכר הנשמה וכן על צערה אחר המות  /וזהו שם
מיה שמתוארת נו נשמת האדם  /ונמו שיתיאר :
יח  3ת

כי נפש האדם מתוארת כחמשה שמות בכתבי הקדש ׳
והן

( קסא )
והן ' נפש׳ רויח ׳ נשמה ׳ היה ׳" יחידה "■ ומד■ בארנוהשמימ
הללו ברחבה  /אך ' פה‘ נרמה לבד כי נקראת נפש בעבור
התחפרהלג־וף  ■ /שעל־ ידי כן תוכל' -לפשל בכחתיה פעולות
חמריות שתחת השמש  /ולכן כל הפעולות הללו מיוחדות
?מקרא• לשם נפש• ✓;-׳־כמו -האכילות והנגיעות והתאות החיים
{המות -וכיוצא 4ונקראת חיה ✓,בתבור שהיא עצת חי בעצמותה /
גם ^ ךס התחברה { נוף  ■/-גס אחרי הפרדה ממנה  /ועל כן
כתוב וי-פח באפיו נשמת חיים  /ולא אמר נשמה סתס 7ללמדנו.
שהיתה ^ חיהןערם באה לגוף  /ועל -ידי בואה אליו  /ויהי
האדם .לנפש ; ־חיה. Vוכלן" ,ש 3ש׳ המד 4ת (ח״א זפ״א ) י ועל ןכ
לא ‘:יתארוה בכתבי הקדש  -.בשס היה / «.זולתי כשידברו על
פעולותיה שהן עגעייס לה  /שהן כשתשיג־ 3עניני ס האלהיים
!שאינן צרינין לגוף  : /או כשידברו^ ממקרים שיקרו לה ' אחרי
צאתה מךהגוף י ולברר זה אציג -.לפניך למקראות כלם שנזכר
בהם שס חיה  .על נפש האדם  /ואפרשם נר^ יה :
ואך ^.את -דמכפ ^ גפשותינם אדרוש " שד  ,בל חיה אדרשנצ
: ( ..ראשיה ע׳ .ל  / -£זה אחד מן המקראות הסתומות מאד• /
למה  .ידרוש דם -אדם -מיה החיה.שאי .נה מגלת; ד׳עת ß■ -ועול
ףכפיד הפשע  .וכפי הקבלק• ידאשית הכתוב ^ זפירי על ההורג ארן
ועצמו / ,ושארית הכתובבנהרג; על -ץ-י-אחר־גס-"- -7 -והיה■ לן
%לבעל הגזעמיס• להעמןד -האתנחתא ׳תחת מלת אדרוש -שבו נפשי!
העני{  /והוא׳ שמו תחנןאדרשגו ?■ וביותר,תמהשבכצמקו ס שנאמר
■לויהלע  .בלתי מדברים נשמך אליו מלת בהמה ;או ר^מש או עוף /
.ןאס£ /ין ופת יש תמו שם לוד ויאמח / V & m׳  .; -אוחית
%השדה m/ .או ?• יפו׳ יער / .או חיה רעה r/ tני^אם נ;בר, .סת.ם
שב על נשמת האדםי  /לבד במקרא זק שנזכר סתס לע ' הבלתי
« .דברים ? ולכן אחשוב שגם מקרא זה ככל חכרץ  * /כי' חיה
 1סתס 'שנזכר בו היא נשמת האדם * וכך פרושו/,לפ 4שאמד שידמש
.־דה׳נפש מיד ההורג את עצמו! תשאל_ איך' ידרשנו ומה יעשה
‘לדוהוא מת ? לכן הוסיף ' מיד כל 1היזאיארדשנו'  /שאס "נפשו
?מתה  /שהוא■ הקשר שבין ־הנשמה והגוף‘  ;7בחיים היו<ו  ' /ומיד
; *לןיה אדרשנו  /שהיא נשימתו שנקראת נצתם היה בעבות Wfc
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:ועצת

( קספ)
הועלת עוד פעולותיה ע״י גוף תחתהשמש  /ויפה חני$3ע
העעמיס שחי אלה✓ ני הן ענין אחד על הורג את עצמו  /ושארית
הכתוב על הנרצח מזולתו ולמדנו מפסוק זה כאר היעב 4שים
עונש לנשמה אחרי המות ן
גי רדף אויב נפשי דכא ( 1אוץ חיתי ׳ ד־זושיבגי
במחשכיבש כמי־תי עולמ ( תהליה היוג גי)  /כך פרזשו /
העמיס צרת האדם תמנע ממנו עוג העה״ז  /אכל אור נשמתו
חזו!  /לענוד את השס ולהתהלך לפניו ! שהיא מעשה החיה •
ולפעמים מציה ויגון ימצא  /יחדל משתיהן " וזהו שאמר ני
רדף אויב נפשי  /שהוא המין הראשון ! גס דכא לאיז חיתי /
שהוא המין השני  /שמרוג יגון חיתי המתהלכת כמרזמיס /
•ורעת אויב נדכאה לארץ י ובהיותי נעדר מעוג שני העולמים /
הרי הושינני גמחשכיס כרשעים שהן מתי עולם  /שאין להן גון*
למות מעוב העה״ו  /וחיתם באוהל לא תראה אור ♦
א? 1חתן ( 1חית נפש תורך < חית עניך אל 1תשכח( 1נצח
(פס ירי **«) נך פרושו  /דמה את נפשות ישראל הצדיתים
והעשוקים נגלות  /לנפש תורים החלושים וטהורים להקרנה1
והתחנן שאל יתנם ניד נני מל הדומים נישעתם לחיות רעות ♦
ולפי שישראל נצרותם דכקיס נה׳ אלהיהס  /שזה מעשה החיה /
על כן אמר חית ענייך אל תשכח לנצח ! ני היא דנקה נך *
והשתאר האדנים נשם חית חסר מסמך  /והיא מליצה יקרה /
שאילו חנר עמו מסמך לומר לחית ארץ  /היה נשמע חית
הארץ ממש  /לכן אמר לחית סתם  /למדנו שמדכר נמי אדם
נעלי החיה העליונה  /והשמיע הנסמך ; לרמוז שכל כן
משתיתים ועושים נלי דעת  /שראוי לסמוך אל חיתם מלת שדה /
ינ דומים לחיות השדה  /וזה דרך השיר .
וזונת תגיע,היום הקונה אל ושנית והמוכר אל יתאבל
ני חרון על כל המונח * כי המוכר והממכר לא ישוב
יעוד בחיים חיתו  /ני חזון על כל המונה  ,לא ישוב ׳ ואיש בעוני
ךזיתו לא יתחזקו ( יחזקאל ז׳ י י״לג׳)  /מקראות סתומות הן
ן&  * $ולמדנו ךפ תפרשם  /מה שאמרתי רעה על הקונה
והמוכר

( קסג )
והמוכר ני חרון על כל המונה  /אץ הכוונה לכד לפי שיגלו
מארצם ושם ימותו/והמוכר אל הממכר לא ישוב כשנתהיוכל/
אכל חיתו תהיה כחיים  /שכצאת נפשו תראה כאור החיים *
יכ החזון שראיתי על כל המונה כולל שתים  /האחד לא ישוב /
ינ ימות כגלות  /והשני כי איש כעונו כמותו לא יתחזק להציל
חיתו מצרהה שתסבול אז  /ועל דרך שכארנוהו  /ונמו שיבוא
עוד :
נתיב 4אפו ׳ לא חשך מכלות נפשם  /וחיתם לדבר
יפלס
הסגיר • ויך כל בכור במצרים ׳ ראשית אונים באהלי
חם (תהליס ע״ח< .׳ נ״א)  /שתי הכתובים האלו הס על מכת
נכויות  /הודיע כי השם כ״ה פלס נתיב לאפו כדרך פלא /
ני לא נגע האף רץ כככורים  /זרק ככורי מצרים לכדס /
ובכורי ישראל הציל  /וזהו פלס מצומצם לנתיכ שהלך כו אפו *
והבכורים שפגע בהס  /לא חשך ממות נפשם  /לא נמלע גס
אחד מהן  /שכלם מתו בלילה זה tוזאת שנית שנפל פחד על
חיתם  /כי גס חיתם לדכר הסגיר  /ומלת לדבר גס הוא כענין
בלהות  /ונמו שהרבו תואריס אחרים על ענין זה ונמו שיתבאר
עוד  /וכענין מדבר באפל יהלוך וגו׳ ( שס צ״א  / 0ונמו ספו
קמו מן כלהות * ופי׳ דכריו זיך כל בכור במצרים וגו׳ * ונמו
שגלה שלמה בחכמתו נספר שהעתקנו  /ותעלומות תורה גלה
לנו  /באמרו על זה ותפעם רוחם פתאום ׳ ני בחלומות ראו
נוראות ׳ ופחד בל ידעו נפל עליהם ( פרשה י״ח פ ,י / )!,וכל
הענין הנאמר שם עוד  /וכארנוהו בפרושנו רוח חן  /ולא נכפול
דכר שככר נארנוהו :
גם אליהוא כן כרנאל זכר שכר ועונש החיההזאת /ונפרש
הכל בקצרה • אמר יחשוך נפשו מני שחת וחיתו מעבור
ישלח ( איתל״גי״ח)  /הודיע על ידי המוסר יחשוך השם נפשו
משחת  /שהוא המות וכולל שלא תשוב עוד ליום התחיה *
וחיתו ׳* חשוך מעכור כשלח  /שכצאת נפשו תאסף אל אבותיה /
ולא תעכור נשלח  /נמו ונער משלח מכיש אמו (תשלי ן״« ע״ס .
משלח ונעזב כמדבר (ישעי׳ ו״׳ י׳)  /ני אס החיה לא תאסף4
היא משולחת כלי שמירה והגנה במקומות אופל וסכנה ,
והנמשל בזה הודענו למעלה " ואמר שס עול וזהמתו חיתולחמן
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ונששן

להמון v
■ שחפצה
תפשו מאכל רגאוה (6ה  6םח✓ פי ' החיה
ותחפוץ חייס כפה■ ז בעבור עבדהו /־ אינה רוצה בתענוגים /
יל לה בלחם ופס חרבה להחיות אח נפשה  / .אבל הנפש  . /והו( );
בעבור שדבקה בנוף  /תשאל לה מעדנים  /ועל כן הודיע שכל
כך גבר החולי  /שתזהס לו חיתו לתם  /והנפש מאכל פאוה •
ואמר עוד ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממיתים ( שה =nו״כ) ■ *.
וחיתו קרובה לבו 6
וכר המות לנפש שתפרד מן הגוף לשחת /
ביל ממיתים  /שהן בלהות שזכרנו הפוגעים בחיה ; וכמו וחיתס
לדבר הסגיר שזכרנו למעלה  /על כן סמך אס יש עליו מלאך
■ וחיתו באור תראה (שס ש «׳
מליץ אחד וגו ' י פדה נפשו משחת ׳.
ויג ליה) י זכר אצל נפש פדיון שחח כדרכו  /ועל החיה שהיתה
/
שחשוב ותראה באור
קרונה לבוא באופל ביד ממיתים /
כאמרו ני עמך מוןורחייס באורך נראה אור  /וכאמרו עוד ( שהשם

s׳) ׳ להשיב נפשו מגי שתת לאור באורהחיים ׳ כלומריבדיאנן
זיחיינו  /בעבור לאור באור החיים  /כמו להתהלך לפני אלה -ס
באור החיים ( תהליה כ״ו י״י )  /הכן יושר המליצות שבארנו " ועוד
לו במענה האחרונה דבר על אותן שלא יועיל להס המוסר שיסרס.
s
השם ב״ה  /ואמר * .
ןאס לא ישמעו בשלח
לא הזכיר המות /
בשלח יעבורו באחריתם /
נאור החיים  /עד תעבור

יעבירו וינועו כבלי רעת (איוב לץי״ב ) *
כלל 7
רה הודיע שאס לא יוסרו
כי לא יאירו
ויגועו בבלי דעת /
מהם משובתם וכתמי עונותיהם •

ואחריהן וכר כת  .הפושעים

מורדי אור ושונאי ה׳ j .

הגדולים / .

הס יעלו אף על המוסר  /ואל ה׳ אינן רוצים להתחנן  /עליהם
ישימו אף לא ישועו ני אסרס ; ׳ תמות בנוער
אמר וחנפי בל
נפשם וחיתם בקדשים(שם שה י״גי״ל )  7ואם המפרשים ז״ל פרשו
שמלבד פי נפשם
.מה שפרשו < אין מקרא יוצא מדי פשוטו / .
גס חיתם תבוא כץ קדשים /
תמות בנוער בדרך מות רעה /
ןהנפרד מ ן :קך  #ים ז קד .ש י שהוא תאר מונח על גנאי גדול /
כלומר שתבוא חיתם במחיצת קדשים  /בין נפשות נכלמות וחטאות
במקום משלט בלהות ומצירי שאול שתתחבר עמהס  /וככל הדברים
ועם זה התבארו הכתובים כלס שנוכר
שדברנו על זה למעלה י
שסחיהעל נפש האדם  /והראנו שהולכים כלס על דרך אחד :
בהם
באנו

( קשה )
באנופדהלום  /וגלינו מה שרצינולגלות /

והוא

כידברי

רבותיצוז״ל שזכרו גיהנם ומצירי שאול  /יש להם יסודות
בשכל האדם  /ועמודים חצובים בתורה וכדברי הנביאים י ואשר
יערב לבו למלות על דברינו  /לא ינריענו גמופתיו  /ידפנו שאין
על דברים אלו מופתים חותכים  /כמו שאמרנו בראש המאמר *
ואס יטען עלינו בשכלו  /לא שכלו אדון לנו  /גס בנו גס בכל
אדס נתן ה ' דעה והשכל  /ורב לנו ממנו  /בי לשכלנו משען
מדברי הנבואות וקבלת אבות  /ולשכלו אין כל  /ויותר הוא
לבדו הולך על משענתו י יוצא מכל זה אע* פ• שכל דרך| איש ישר
בעיניו  /וכל לב משכיל כפי דרכו  /המתלוצץ על דברי ! ולתל
כפנינים כאלה  /לפסלה תחשב לו י וימעט שדברנו על החקירה
העמוקה והרחבה הזאת  /פתחנו פתח לבעלי הדעת להרחיב
הדברים יותר * ועמך כלס צדיקים לעולס יירשו ארץ נצר מטעי
מעשה ידי להתפאר *
משכילים! חברת שוחרי טובוקושיה ! ידעתייב
ראתם
תשוטטו לבקש דברי חפץ  /ומאשר תמצאו תאספו הביתה/
אך בזאת הפרתם עצתי  /ני נאשר בראשית מעשיכם כתבתם ן! י t
ותכבדוני לשאל את פי על דבר אמת✓ והשיבותי אתכם דבר /
כאשר חקוק בקונטרס נחל הבשור  /הלא בתוך הדברים אמרתי
שתשמרו מדברי לצון שהם הסאטירע  /ואס כך להדיוט  /כל
שכן שלא תעמוד במקום גדולים  /כמו אותה שעליה רגזו ושעליה
דנתי במאמר הזה * ואף כי נקיים אתם  /אין לכס חלק בדברי
אשמים אתם כי נשענתס על דעת גבר
עמל וכעס הללו /
שעדיין לא התחוללה דעתו עליו  /והיה ראוי לכס בערן כזה
גקונטרסינס4
לשקול דבריו ככסף ולבחנם כזהב  /טרם יאספו
והנה שגיתם ויבא רוגז * מעקה ידידים משפילים שימו לב על
מעשיכם  /היו כמצרף לדברי פייאיש  /וננור ללשון מדברת
גדולות׳  /טרם יוחהו בקונטרסיכס בעט ברזל ועופרת * אל
תבטחו על נדיב בחכמה  /ועל בינת נבונים אל תשענו * שקדן
דרשו ובחט  /אל ירפו ידיכם • כי בעצלת ידים ידלוף הבית j
ואץ מחשה בו מזרם * דרשו והנצלו  /נחנו והמלטו * כל זאת
 9את אוהב את אוהבי חנמה ♦

נפתל «1היוץממל* *
דע

( קסו )
חפלה לסאקראטעס ן
דמיזיק אותה ללשו; קדש ד .ונ ו׳ זוהי' ’3ע •

מבורךראשון
הראשונים י ונצחי
הנצחיים י הקדמוןאשד
לא ימוט לפני הזמנים העונריס והמקים החולפים /
הקדוש  /העצום ׳ ,והעהוד אשר לא יגבלהו מקום * ולא יהוהן
ומן " ני הוא מכונן הזמנים י ובורא המקומות "

תבורךגפנימית העליונה התמידית
הזכה ה 3רה הטהורה י ראשית נל מאורי אור הם
ממנלנליס פחות השכלים המזהירים פני הנבראים ן

הנצחית היא
הפנימית

תבורךאדון העולס אשר ממנו חיי כתות
הנפשים המלאכיים✓ אשאלך למען נצחךנתמיחתך
ובאחדותך
ותצילני סהמ^ז גלי הים וממחשבי השכלות
הנרגש בכל העולם י
ותמשמי אל אןדי גדור מוצל ממך י
זאחלעה נא " וקשים מנתי למען שמך מנת השולית העליונים
ותעניקני ממשלת הטבעיס וגמרת התאוות להדריכני אל לרן
השכל והנכוחה אשר גה אשוב לאור באורך :
וגהגדילך אותי
מטבע האנושי הבלה י וממדור התכלית תשיבני לטוב אלהטגע
המלאטתיי העומד לנגדי עדי עד והייס לנצח נצחים י הוא
וודור החשידיס ויירא ,ה׳ ; אוי לי ואבוי ! על אשר קצרתי
מהומת נל חגמוליך עלי ; מד לי מר וצר לי על מהירות
לבי וני לא הכטתי אל האמרות העליונות והרמות ; אנא
אלהיס הניעני אלי ה יחסוך ניקח הכלי עד שתנהלני ותביאני אל

הרוחנייםוצורת

מוצא המוצאים הוא מקור החיים ונצח הנצחיים ז הצילני
•ומקורי השודות הצרות זו לזו ותניעני אל לעת עליון היא
דעת האותיות המתמידות כעולם השפל ובצורות המתחלפות
אתה הוא היודע מכל ״ ומושל בכל י וכל יכול :
תולדות

( קסז)

תולדות

גדולי ישראל

תולדות הרי מנשה בן * שראS

!

חכם כמהור״י מנשה בן

ישראלאשי שמו*l \1

*
ומדע ננפוצות יהודה וישראל • ובהיכלי רוב מלהי
העולם 1וחכמי העמים  /הן בעודנו חי ואף יכ אחרי
אומות
מותו  /מל גודל חכמתו ועומק ממנתו  /הנולד מחכורים
שהוציא לאור  /כולד בליואבאן שנת ה״שס״ר לימרה #
היקרים
הוא היה חומר מגזע הרג הגדול הספרדי דון יצחק אברמאל
שהיה נצר משרשי דוד מלך ישראל החי -וםקייס  /וככר כימי
ו״ל
שמה נתן ה׳ חכמה ותכונה גלגו והצמח בלמודיו על
עלומיו
שבע מכל מי עירו וגילו י עוד הם מתחילים להכין
אתת
ולהשכיל הלשונות  /והוא ככר נסמך מרמי ומלמדי האקאדיי׳מיאה
בחכמת האלדיזת והטבעיות * ולא וו נלכד שהיה נקי בלשונות
ויון  /אלא שידע והכין היעב כל מה שחכרו כל חכמי לב
רומי נס ישנים בשתי החכמות הנ״ל כאלה הלשונות * וככל
עדשים
לא נחה רוחו וכאיל תערוג על אפיקי מים טרח ויגע עד
ואת
לו דעת עליהן עוד שמונה לשונות שונות * ולא נמצא
שנחל
יודע ומגיר בטיב הספרים כמותו • כהיותו כן עשר שנים
בדורו
יצאו אבותיו וכני כיתס כסכנת גפשזתס מנא באש עם הנשרפים
קדושת ה׳  /וכמים מי טנילתס  /מארץ מולדתם הב״ל  /ובא
על
נשם ה׳ לענדו כגלוי כקהל קדושים אנשי גלות ספרד
עמהס
באמשטרדם כמו שעשו אבותיהם שמה נסתר מפני חמא
פה
האינקוויויט״יאהן המציק המכלה ממונם של ישראל  /שורפת
כחיים חיותם * מיום בואו והלאה לא מנע רגלו
גוויותיהם
רגע מבית המדרש ויט שכמו לסבול עול תורה ומצות
אפילו
שרפי קודש העומדים ממעל לו והם רבני הק״ק וילך הלוך
מפי לשם ולתהלה רצוי לכל אחיו iבשנת שפ״א שמוהו ללמד
וגדל
לתנועות במדרש הששי אשר בק״קהוה משוע הרב יצחק אבו״הב
*ל למדינת כרא״ויל לרעות תא צאן ה׳ שמה מקום אוה למושב
ז
ל<

( קפח )
לומסא
הרצנוק [היותה ארץ זבת חלב וד?ש •  ,ובזען,ההוא
לכדו
אותה
שר
>
מדינתינו
המשמחים
; עלינו בחסד•ורחמים־מידי
תספר״דיס
או לוזי״טאני י כשנת שפ״ב כהיותו ק ח״י שנה
הושב על
כשא הרמות פה בקהלתינו הקדמונה השנייה הנהיאת
נוח שלום  :ובשנת כל
ככולה
י״ת
מלך
פנימה
•
בבוא
נשיאנו—
המרומם
והנעלה פרירריך' הינלי״ריך׳״ני״ע נשיא אורא״ניי
,זנס״אוו ״7
" עם המלכה הגבירה המפואכה ^ יניי״קא נדאחדאה
אשת
המלך
הגדול' והמהולל קאר״לוס ה׳׳א  .מלך,ענגלאנד tö
הנשיא צי^
יילמו כן נס״אינו הלל , .עם הנשיאה מאריאה,כלן
המלך
והמלכה
הנ״ל
לראות
את
תפארת
כיח
תפילתנו
הנ
1כך.י*
עלה על
הנימה ויכין אותם כלשון מפרדי נשם ה׳ ומועס'־ש;ירן
קדש
הילולים
לכבודכו
/
דיטינו
דכרץ
בעיניהם! וימצאו תן
בעיני
הרגשי ותני עדתנו והובא תחת מנכש הדפוס ל 5כמן.היוקן
הטוב ההוא
(ואנכי העתקתי' אות 1ללשון חלש לחשיבותו ) I
בשנת ת״ד
נתקבל לראש ישיכק האחים,היקרים הולים והב מכיסם
'להגדיל
תורה
כה״דר אברהם ויסהיק' פיריי״רה ל ע ' כאותן
זמן
הקריב
'
את קרמו' ספר הנוצרי;! קן קאגצילי״אטאר
שחכר
על
הנכיאיס
לשם
ולתפארת.׳' להל שדי,המועצה *שופטו
הריצי״פי {
הוא סלע.משנ?ם אשר נפימאלבזתוככנ־״דל ) ני שחק
חשק גס
הוא
לילך
להשתקע .ולא עלתה נידו  , :כשנת תי״כ
בערה
נינווכין
יזכירו
הרב מומו שאו;1? 1וי .מורטיי״רה  .נ״ע
(כעל
גנעתיסאול
וכו ) אש המחלוקת  , /ופרנסי הקהל ,שמו
'שלום
ניניהם
*
האמנם מהיום '.ה׳<אג  ' .והלאה גמר יכלנו הך?
'מנשה
הלל
להרחיק נדוד מהעיר'הייאת,להטת רוח אחרת עמן
'לנקש לו מנוח אשר יטב לו וגס  .טללן ^ ליה מלתא
א$
שהיה עוסק תמיד כחנות הדפסת ספ׳ךו,והגהוקס.
5
,
נישנת
ההי״ד
התחיל להיישיר לו דרך .ללכק .למלכות 'עככלאכד *C
וכשמקע
פמשי
הקהלה מחשכתו זאת*אשי יזשכ ' *,חלו פניו
בתשורות
ומנחות לבלתי יצא מאלס( ./ ,לא שמע אלילם  /רק
הנטיח
להם
שעודנו
ישוב כהצליח דרנו לקהלתס ה ותשאהן
רוח
עצה
וגכורה
דלו
ללאנ״דין לישאל׳מאתתשר הגדול והאדיר
־
־
׳
״
אליוו״ר
(*

כג-י כגר אה  -כבר ה ^חיללכריש

;ממדבר * r;sת׳יע עד שהצליח

גשדזא *

( קסט)
tö

?/

מיוי ־
ימה
היאלו

׳י״

א״גיי

ימ ;
י> P

נ׳'יי
־י

יק
ימ
;
והו

אר ■
!גז

•
־

W
״נ
',׳ע
)מן

זר?
מו

;
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שמה לשאול את שאלתו בלי ידאה ופחד מכל פגע דע • ובדרשו

■,ה:
 ,כזאת מהפארלעמענע התחפוןי ג"כ הגדו לו
מצאתי כתוב בשפר דניאל לוי די באר״יוס נ״ע ( שרצנא
השפרדי© בהיותו אנוס בבחרותו במלכות ההוא" :׳)
המזכיר קדמודותינו  /שבקרוא נקרא הרב מנשה הנ״ל מהשר
הגד ול הנשיא ורס הל׳ל לארד פראעעקעאד אומות האינגלא) ׳עירה
אוסקוע״יא ואירלאנ" ד < ( ענגלאנד שאעלאנד• אירלאנד ) ׳להועץ
עמו פה אל פה בסודי ת מלכותו ומגמותיו*• והכנת סתריי -חכמות
רמות • נ ,שמע את שמע קנמהו » ועל כן נסע אהלו וילך אליו עם
החכם הכולל חבירו כמה״רר יעקב סהפידטאס ל׳ע ובבואו שמה
לא בלבד לא חרץ כלב לשונו איש שבצל השנים האלה לא עבר שם• רגל
יהודי אלא שנתקבל מהשר הדל בכבוד ונשבר פנים יפות והמזכיר
גרעגא״ריא לעט״טי בס׳ דברי הימים לקראמוועל הנ -ל (ח״3
דף קכ״ה ) כתב 5שהלך הרב הדל ללונדן היאעיר־־המלופה
לבקש בעד אחינו יושבי במדינות האלה רשות וחזקה לשב ת שמה
גגם משפחתם וקניכס לעבוד את ה׳ בגיק תפלה ־לעיני .השמע
באין מחריד ולסחור בארץ ככל הגויס השוכנים•

p
C
ז
ז

ד

אליודד קראמיווע ^פראנועק-״טאר המלכותי הד׳ל (אשר׳שאל• את
פיו בדברי חכמות■־גמכתבותיו ) לשוב זלקבל היהודים לעבוד אלן
ה  ,בפרהסיה  / -לשברן ולישא וליתן בארן ככל  :ושביה לבעת
ניעי קדם ♦ ולבעל הגזרות הקשות זהגרושידשגזר על היהודים
המלך עדוארך הראשון — ועצתו בדור הי״ג־למנינס  :ולמצוא
חן בעיני המושל הדל ואבות המועצה ♦ • -העלהשסרולמקוד־־ג
ישראל־* מנחה• לשס ולמוד שרי הפארלע״מתנט העליון;•ולשרי
הנציב ההוא ♦ -ונרצה • לו וגמלו לו חשד ונתבו לו רשות לבא

־

׳
ז

|

־
•I
1

בהז'£ו » עמ

דבריו בעיני קראמוועל  /ויועץ עס חשמניו על הדבר הזה
והלין בעד היהודים  /ובראותו סלא -נחה רוחם בזאת׳והפציד
* ס וגלה להם מחשבתו אשד חשב•שנכון■ לקבלם לבעבוד ; העכמי
אותם בעבותות אהבה לאמונתם  -/נאשר .הם מאמינים  .גפי
ןייעודיה© יקרה באחרית ימים • זגם זה לא;שוהי:לו־3י*אל :זמ
מחשבותיהם כמחשבותיו וינהלו * ולפי דברי לעט״טי הנ״ל עמד
בפרץ לפני בני עמינו בעבור שהרב הדל נדר לתת לו ל מאותאלפים
ליעראזת שעערליגג «נחה בהתקבל תחלתו כשאלתו ובקשתו- -נ
והחכם
 ..־י •

( קעt
והמכס המזכיר יורדעט הכותב דברי הימים למלכי אינגלטי* רה
צתב שחפץ קראמ״וועל בזאת /
למען דעת מפיהס סומת
ונסתרות מלכי איספאנ״יה ופור״טוגאל ויועציהם  /ושגעשיס
ובהונם הרב  /היו יכולים להועיל געת הצורך למלכות אף ט
ננשך ובמרבית  :ויתעכב הרב עוד שם ימים ובשנת תי״ו העלה
גבל מכבש הדפוס ספרו אפאלאג״יא בלשון איננ״ליו ואיספא״ינה
נשם השר עדוא״רד גיק״לאס אחד משרי הפיורלאמענט שהיה
אוהבו  /וייטיבו דבריו בעיני כל השרים והעם  /ונתבטלה
הגזרה ( וזאת התחבולה מבלי הזכיר שמו הועיל לעמו ישראל י
והספר הזה מזו מהיום ההוא והלאה השביס לדור בה לזנרון
טוב ככלי חפץ באוצרותיהם ) ■ Cי
 1הספר
הזה כולל עדות נאמנות היהודים לשרי ומושלי
ארצות מגוריהם  /ושלא נמצא קשר גידיהם /
ועולתה בפיהם מעולם ; וגודל התועלת שהשיגו האומות מאותם
אשר בצל כנפיהם יחסיון ! ומלמד זכותם נגד עלילות צורריהם *
משם פנה לדרכו בהאריך הזמן  /וילך לזעלאנד״יאה העיר
מידיל״בורג לבית אחיו ה׳'ה אפרים אירבנאל  /וימצא נס שם
ק בפיני השררה י השר המכובד הוג״א גראט״יוס מחו יזין
משפטי הארץ ויועץ הנצביס הכוללים בהא״ג הבירה אהב אותו
כנפשו * וגס הכומר הנעלה דורש מהולל בעמו הנוצרית ופייטן
מופלג קאספער פאן יאולע רב הכולל באטינ״אום אילוס״טרום
או מדרש החכמות נעיר הגדולה הזאת פשה לו מטעמים להודיע
בעמים גודל אהבתו אליו ברביעית אחת בלשון לאטי״ן *
העתקתיה ללשון קדש  /ואלה הדברים דברי׳ גלי משקל לבלת*
שנות נו דגר ♦
*» הן* כי רתך משובות צורתי 1לעבור הא ^ בחיה באהבה i
ותהי בא חכמתך וחכמתי « בכל מקוס כערכה נחשיה »
זאת היא מנשה חשק אהבתי « האמן כי כן הוא בלי עקבה •י
אכן עורבי חי אהיה ביצרי « וחיה עד העולם אתה עברי1
והמזכיר
JL.

( * Bibliotheque judaique»;7 Art. Inglaterre. pag. 43.

( ק^א ) ׳

דגנוהגלתיס

חזסזכירהלל סיפר שמלל
מכיריו עליו באהליהס וחשדוהו לפוסת בסעיפים
וצולע באמנותס י וגש חכמי וגדולי הדור שנאהו fרלשינוהו
גמשפע ונתן בפלילים משפעו ויצא חייב בדינו וינצלו עדיו ורמותג
מעליו והורד לארץ ונתרחיזו כל מיודעיו וריעיו ממנו •
וחרב הלל נאסן* אל עמו על פני אחיו הלל בשנת תי״ח
גן נ״ד שנה וכבוד עשו לו במותו גהביא את עצמותיו
להקבר בחברים באדער׳קירק ועל מצבתו נחקק ! את הקי*ה
בלשון ספרדי העתקתיה ללשון קדש ווה לשונה ;
השיר הזיל

לא,מרת הרי  ,עוד לא ככה נרו #
ערץ1
ימרומי
דתנו עודנו חי
ובעד עטו נכש עדן ־ מרביו ,
הארץ2
נצח יד־דדת זכרו נימי

יאולס הפעייה

אשל

ואלה

חנל היברגתל הג׳'<5

הס!ל

שמותם

א ס׳ נשמת חיים כולל ד׳ חבורים על נצחיות הנפש ♦
ב פני רבד־־י מורה מקום פסוקי תלך במדרש רבות "
* קונציליאטאר אז מכריע • פסוקי תלך הנראים כסותרים
וה את יה י
ד שפה ברורה והוא דקדוק כ״י ♦
ה פי׳ בכליומת התלך בלשון איספאניע י
ו אוצר הדינים לח בלשון הלל .
כלל על דיני אישות בלשון הלל י
ז
ח אבן יקרה על צלם נכוכדצצר בלי הלל י
פראניליטאטע מאסאנא דיל חולשת האנושיות הנוחה
ס
להשבר ועוד האלהי 1בלי הלל י
ימקוה ישראל י בל׳ איספאניה והאלאנליא העתיק
החכם הבולל וחוקר בדגל במהגר• ר משה מדמסויא לע4
ללשון אשכנזי
גרפה

( קעב)
זיא ז ״צרבה ותהלזז למלמתסואיד׳יא (שוופדן> *
מ  -ברבה ותשואות לפרי״דריךאינד״ריך *
נ? ת״נ ־דרשיות שדרש בלשון ספרדי׳ ♦
7

• ביבליאטיקע רכינקא כלשון

רומי י

גון נאמינקלאטור  :עברי וערני:
*.ן• חבור על־ 1אלהיוי־ת תורות משה ושוו נחה
בלשון
איספאניא *
ע ^ .ידיעת בעלי
התלמוד
בכל
מיני חכמות ?
יחפהיליסופיא רביניקא •
יע ד״ה לבני ישראל מימות יוסף

בן גוריון על סוף חיי

הרג *־
ך הכרח 1הקבלה לקיום המצות י
ןא ס׳ החיית המתים •
ך 3תחינת שעשה לפני
השר
קראמוועל י
ךג פראבלעמ״אטא
דע
קיעאעיא״נע
דע עערמי׳״נע ורע*אע
בל׳ לאעיין ♦
ןל שירת
פאסילי
*
דאס
פייטן
יוד
בשיר
בלשון איספאניע *
ןה חבור על ע' שבועיס שלדניאל *
ך אפאלאניאה מ״ל ♦
ויואר מש׳ איגרות שכתב בתשובת חמר עולס על כל הדבר
ההשה *
דור הפעי

לפתרון החידה *)

דרדרחך שמן!וצי וגם מצאתי
ראש ז־־מף אחוז נסוך* נאמן
אפס
להגיד אT 1תה  :־הלא «יראות1
 iי־ •
״

ת*

;־לי

אמיתת ד!

( * עיי ( המאמן' לחד 6עכת

1

־־

*

זמן בזמן ♦-

< ק־גג)

ע .י ר י ם
«יד הזמיר לחנוכת בית החול&
■ רבתי
בעיר ־

למנצח

על

ואנש • ג״שראיל
מחילת

א

לענזת
•־־

ך,ן  * *£טב פני  .לקל
 hinיהל ממי' ארצי
המון־״עני נכה  0לין  .ל '.ל
סמון■ 'ידיה ; <נלי ללי
ןמץ •חינין ; ?גלי מצין; •: ; .
זת׳שר ל יד ןןפן5
והון אותם קנו־* .קבין ’
• בטוב צפון לטוב .עמןז.
א

!

שננה .עליון לניבאבק׳ _
יהט אוזן לקול ררושי
חנה פדיון וסר רפיון ■
תרד .שאול נפשו
;ולא *•••

י קעד i
ר

רצה ססיון לכל.יחסה
בצד*  n !3לךנקדיע׳
י? ^ -עין לךrmv
וכל לבב לר ימןי'מ
אי וב׳

מנע כליון עזלח פך1ן
רפא רפיון וסר חליון
וכלרעיון

וכלהגיון

נשיר ירון

משלי

לאל עליון

מוסר׳

רחבעם הרשע
רהבעם הרשע איש מרמה ואוהב דמים עסה הרע נעיד ה׳כל
ימיו ויהי המס והנה הוא גא מדרכו עיף ויגע דלף
12
קומת העיר אשר נא אליה וישכב תחקה וירדס יעודנו שוכבוהנה
מלאך ה׳ נראה לרחנעס גתלוס ויקרא אליו לאמור  :קוס נא
רחבעס  /מה לך פה ני חצבת לך פה מקוםקבר  /מהר פלה
•וזה  /כי הנה החומה חשבה לנפול ובעוד רגע תקבר קחתה *

רקם

רחגעס לקול המלאך

וילך אל אחד
ההרים  /ויבן

שמה מזבח לזבוח לה׳ הנראה אליו לאמור  :האלהיס
הרועה אותי מעודי ויהי בעזרי  /היה עמדי גס הפעםלהציל
גפשי ממות  /עקה שה תמיס אביא לזבח לו והיה לילאלהים
נל

< קעהC
ןל היחיפ■ אשר אנכי חי טל האדמה * שמו מדנר אל לנו
נדנריס האלה  /והנה מלאך ה׳ נראה שגית לרחכעס ויאמר:
אל תתהלל ברעה הרשע  /היום מנעתיך ממות נאום ה׳ *.
ואולם פקוד אפקדך למועד שמור לך  /ולעיר כל העס תמות
למען יגיטון דיראון ולא חידון לעשות כמוך •
כל פעל 1ה׳ {1מענהו
ונם רשע ליום רעד: .

א— כ

4

אמנון הנער -

2ן ט׳ שנים הי׳ אמנון הנער נהלנו את אביו השדהלהשתעשע
שמה  /ויהי כהיותם נשדה  /וירא אמנוןתא  ,התומראשר
״לאביק רעו ואת פרי'ו ני רנ הוא  /ויאמר לאניו ראה נא אני
ראה את העץ הוה ני תאוה הוא לעיניס ואת פרין המ נחמד
להשכיל ♦ ועתה אדנרה נא נאוני אנידן רעי לתת לי־ מפרי העץ
לנטוע אותם בגני  /ולימים מעט וה י /לי עץ עושה פריכמוהו "
ויען אביו לאמור )2נא מי דע ני ימים רניס יעמרו  /והתומר
לא יתן פריו  /עוד שרם עשרים יחלופו בטרם תראה
מטבחו  /ומי יודע לעת כזאת אם תחיה ואכלת מפריו♦ .
בכל זאת לא סר אמנוןמלבקש  /ויפצר באביו לאמור  /אנא
אני תנה לי מפרי התומר לנטוע אותם בגני  /והי׳ בעוד ימיפ
עשרים כי אבוא על שכר פמלי ואוכל מפרי העץ אשר נטעתי
בימי נעורי אז יגיל לבבי גם ישמח נפשי בקרבי  /הכי נכה
.
רבות למדתגי ג
אויר בקיץ בן משכיר /
ברדס בקציר בן מביש :

ג— ד

אישהי׳

אביעזר הרואה /
בארץ קלס אביעזרשמו  /ויהי האיש ההואנדו3

בעיני כל בני קדם  /אליו עלולמשפט  /ואליויבואו
לשאול נאשר ישאל איש בדבר האלהיס  /באמרס 4רק לו עצה
ותושיה  /גם לאל ידו להגיד לאדם עהשיחו  /ואת אשר יקרה

( קינו)
לו באחרית הימים/והוי׳ ניני? איש ושאלו דצא אכייעזיי־החוצת לראוי!
*ת הצופנים ׳ואתמהלכם ל"1על פיהם יענה׳ -/־ועל פיהם ישפוט
■יי
דד 5היום והנה/אטלנוררהלך נפעם בפעם ׳לעת ערג החוצה
‘*“ 4׳ ' " לראות נצנא] ה^מי  0״ וכיךהנומים ש ס עיניו  / .ואולם
את אשר כארץ לפניו ' ^ראה  /׳’ ולא נשער מאנ | גדולה
JTpli
אשר היתה בדרך לפכי/-4י:-ףפל עליה דעות «
^ בפרבס רחדע' אמ ^ אשרי ^יר ) ל^ פניך ,
u
בכוננע״אל״מפיט -/ .-שמית ? 1א״השא -ש* ניךi

דש־ ^• ' — -׳  ::אבכר ׳• הכורס •*' •V״

ו-

"JPÜ
לאמר הכורם בק.רן ק שק  .'/וישנס אבנר vם יום
בבוקר ויעזקהו ויסקלהו  ' /גס .שורת נטע גו מעיק
עננים 'לו  /וישמח .י! מר על ענביו הטונים  . / .פי בהמה שמץ
הלאו  . /במחירם לאח כסף  /בגמול עבודתו אצל לחם  /ניץת
’  . .גס לאשתו׳ ( למיג ויאכלו וישתו עמו * .
'־*) . %
\יהי
כי באו ימי אבנר ,למות ויקרא לכנ:ו .לאמור ! הנהאנכי
'י ' .;’/
.
,
/
הולך
בדרך
כל
;
הארץ  ,/והי׳ .ביום נאספתי אלאבופי/
^ אפרם ‘הזה אשר לטיי*י / ,אשאיר ל?ס ברנה  .אחריד' /יאוצר
׳יקר עמון באדמתו ‘' . / .גמה ,דג טוב הצפון נו
אך ,מס יוגץ
לנחשון  /במעלר ?עע ^ 7ן אותו . /
תמצאו'.את אשלגתאוה
לפשצס  .י
וימתיאמר״דתכרו ^ נתו כניו ^ /ויעשגצאשר1 .וה
אואס אביהא ' /יום' ‘יום' הלכו  12הכיס ויבקשושמה' , /ויסרזלוהו/ .
כל חרול ודרדר המירו ממנו למען .מצו-א; את ‘אולר "אניהם"
דהי בבקשם חדש ימים,וליאמצאג ^ -והכרס  .הגדיל לעשות ענבים
מאקר עשה־כימי אביהם  "/על מתו יצאו יונקותיו  /ובפניו עשו
פרי  /אז ראו־ גס הכינו פי מצאו את האוצר אשר אמר אביהם/
דשנחו את חכמתו  /ויהללו אופו" בפיהם*♦.
,
;\ t
] י .

 ,אוצר נחמד בנידת הנם ■. /
 .וכסיל 1אד□ יבלענו. 5
.

.

 .״y .

עובד אדמתו ׳ מ2ינע ?1

חס j

'מאורת‘ עציל מעיהנו
״

גי1

•

'

;

1
זי

-

מ’־ ■ ׳

המאסף

וצה

חדש

\

אדר

שני

תקמח

תולדות גדולי ישראל.
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(תמשך המאסף לחלש שבט העבר • )

היתד הזה שטט בחוצות והרבה כבוד האדון המחכר /
הספל
כל יזנראיו רננו תהלתו נקהל רב על יושר לבנו בשוחו
עין על עס נבזה בעיני יתר העמיס  /על עס אשר במרד
ואת הטוב אשר שאל
ובמעל הרד לארץ מאין דורש ’שלומו *
בעדו האדון המחבר הלא הוא לכבוד ולתפארת הדור הזה דור
דעה המאיר לאר׳ן בחכמה במוסר ובאהבה מכל הדורותא־שר
ותבואינה אגרות רבות אל החכס פאן דאהם משרים
לפניו .
ושופטי ארץ /אלה בקשו מאתו להורות להס מחשבותיו על דבר
בית ישר^ איך יתקיים בהיותם עוסקים במלאכה ועבודת הארץ /
ואיך ילמדו נערי בני ישראל האומנות מתי הנכרים שאשור להם
לאכול ולשתות עס האומן ו ואלה גלו את אוניו איך שעלה
בדעתם לגנות עיירות וכפרים חדשים בארצותס ולהושיב שמה
למען
גני ישראל  .ולתת להס שופטים ושוטרים לשבטיהם /
ותצתס
הרגילס אחת אפת לעבודת האדמה ולהנהגת הארץ י
הציגו מול דבריו שאלות והשגות  /נאשר יתהוה בכל דבר פרש
הנעשה תפת השמש  /הן בדעה  /והן בנימום  /והן בתועלת
המדינית  /יתרבו החוקרים והשואליס זה יימין וזה ישמאיל j
זהי •:
י יה א ’: : 12 1
‘ ’ יי

*.״

(

קינח)

וה בונה ויה סותר  /זה שואל וזה משיב עד סוף הדבר חוקקו ונחר!3נ
המחשבות ויצרפו התחבולות ויצאו לאור מזוקהוח שבעתים —־ נח3ית פ
שאלת
נס
ענ*ן נתן אלהים בלב האדם למען השכל ומרב אורחותיו /
דבריע
ומל
לסקל ,לפניו הדרך ילך' בו "׳י אמנם כל© כאחד הצדיקו את
המחבר tולא שתו את לבס לערות היסוד אשר בנה עליו . /הכללעד<
רק הודו ולא גושו לאמור  /כי f>iנצדק ולא במשפט התנהגו המשכילים
עד עתה עס קהל ישראל  /וכלם כאחד ענו ואמרו שראוי לכל ר,יןאשר
שר ומושל להרים קרנם ✓ ולהעמיד מצנם על מכון הורת
וקרוב לעת היאה יצא דבר מלכות מלפני האדון
האדם *
הקיסר הרומי יאזעף השבי יד׳' פ לעוב על היהודים היושבים
במדינות מלכותו באגרת השלמים הנקראת טא^ עראנץזעדיקט
ברוך יהי המושל הצדיק הזה מאת האלהיס
כידוע לכל •
האוהב האמת והשלום * )  Iכל זאת הריס קרן ישרן 1בין העמיס /
ומקצה ארץ אשכנז ועד קצהו אין אומר ואין דברים בלי נשמע
קול רנה וישועה לעובת עס זו • אפס ישראל לא ידע  /עמי
'לא התבונן דבר מןל אשר נעשה בעדו ♦ כי מאין ידע איש יהודי
חדשות כחכמה ובמוסר ? רובם יתעבו קרות ספרי העמים יען
לא ידעו הנין צחות  /ועל דברי מת* מספר המבינים לא ישימו
לב  /ט יראו מפניהם כמפני דברי נרגן 5והמורים היושבים
גראש  /אשר להם המשפט לעורר אח לבב העם על כל דבר טוב
ויפה  /לא ישגיחו כלל על דברים כאלה הנוגעים בטובת הכלל /
ויבחרו

« 30יא

ש»ןממי
הואיסיג
להסכם ה
לדעת1:׳
להחנס צ
אדר׳א ה
הספרה!
זשלוסעל

«כרוך

ושי3ן ׳
אשישן׳
וןעמ3
חןלנס
זרנו /
וחדי לנרי נענין הזה #כוי אזכור לגנוב את יליד לכי המליץ החכה י׳ הירץ האלס
שנרעוז
׳וויזלנ׳יי אשר קס כלדיא וכארי התנשא לחזק את לכרי הקיסר יר״הבלג
מי עמינו אשי פחדו פתל מפני החדשות האלה ,במנתנו המפואר דברי שלו©
עמי,
יאמת ה,מלא דנרי חן ושכל עוכ על כל נחתיו  ,כרעו לה׳ כיד  .ילידי
•עשועיפ י על הע« נ ־אשר עשה עחכה נעת הזאת והקיה נכה איש דוניצחות « יסתעף
לגיות לפה ולמליץ נינותנה ונין האנשיה שמאי עונתכה  ,אשר שחו אמי «ף אושרמ
לינל״נה ונקשו להסיר אחכה מאתרי דרן החוסר והחכמה • ואס ינו עליו חפשיל
גדול0
החולקים על דכר המכתב הזה אשר העלו עשן נאפה וישליכו חצם לירות נם
אישצדיק  /לא עלתה נידה  ,כי האחת עשה דיכו וכפלשי חכתניסהאחרונים נאשרנ
הנר ופ דוברי עתק ייבושו לדנר עוד מאומה • חן חן לן איש תחיה ! ני חסם
אקמ;
«ל זר« ערון ,ותאזר® חיל לוחו « עצה ותוויה  #לא אעמראח « נץ אם לא
אגמויימל לגי •

( קיגט)
ויבחרו לבלות זמנם בדנריס עתיקים אין בהם תועלת כללי ולא
תכלית .פרעי  /יתנו ל 3להעמיק חקירות כעניניס אשר יפלו
נס שאלת נדה דה,יה הוה  .כגון שור סיני בכמח וכהנה רנות/
ועל דנריס נוכחים אשר יתהה בומניהס זיפי,עסו לעונתם ולעוגת
.הכלל עד עולם לא ישגיחו  /דחשנוס להכל יתהו  ,אכן האנשים
המשכילים נעם שמחו את דכרי המחברת הנ״ל כגנכורה נערם
קיץ אשר יראה הרואה אותו ובעודו נכפו ינלענה * קראו שנו
ושלשו את דברי השפר ויהי להם למשיבת נפש  /ויוסיפושאויב
ששון ממעיני הישועה נהיות לגס נטוס בצב מורס החכם  /ני
הוא יהיה למלין בעותס וכין חכמי העמיס  /וישא תשואות חן
להחכס המחנר כעד כל קהל ישראל ♦ עול המה נוטים אזן
לדעת שומר מה מלל  /ותצא מתחת ילל העתקת האפאלאגח*
להחכס כמשה בן ישראל זצ״ל ( אשר ספרנו תולדותיו בחלש
אדר א׳ העבר ) מלשון אנגליא ללשון אשכנז  /ויכתיר את דברי
הספר הזה בזר והב  /היא ההקדמה הצחה המפיקת אמת
ושלום על כל גדותיה  /וזה קצור מחשבותיו כהקדמה זו ♦
« ברוף האלהיס אשר החייד והגיעני לראות עוד בערב ימי
חלדי נצני האהנה והאחוה פורחים כין אדם לאדם4
ויכשילו אשנלותיהס עננים 5כרוך הוא  /ני נחשדו שם בארץ
אנשים וחוקרים יקרים וישרי לכב' המעוררים את עמס על האון
וקעמל אשר כקרכו נגד אחיו הנדכאים תחת שנטו  /תשואות
חן לכס יקרי רוח Iיקיר לנס הכן יש  inותחפצו להישירלפני־ן
דרנו  /בהסיר את העס מאחרי דרכו הרע ההורות לו תוית
האדם • שלמים אתס אתנו ותהי משנורחכס שלמה מאת נותן
שכר טוג ליראיו י כחס לבב דנר האדון פאן דאוזם טוב על
עמי  /נאחד אנשי יודעי בינה׳חקר ואין את הטוב הכללי אשר
ישתעף משרש טהתעסישראל י כניס]דכריו נאמרו  /׳לא יתכן
אושר מחלט בארן «כלתי התר אגודות מוטה ושלח רצוצים
חפשי לכל מסחור ונל מלאכה איש איש כטוב כע־ניו * וכלל
גדול הוא בחכמת המדינית  /ברבורה בשליה תרבה הטובה /
כאשר נראה ע״י הנשיו ן במדינת האללאנדאשר היא מצד תכונתה
ארץ מלחה לא הצלח עשות פרי  /וככל זאת יתאספו שס אנשים
יכב
גג1
מארבע

(

קם1

מארכע כנפות הארץ הנוחרים לשכת שמה  /ויפרצו דרנו ויעשו
כגול גדול כארץ  /וברבות הימים הפכו את האי הזה לגן 12היס /
ני מושליה קראו דרור לכל נואיה לעשות ולסחור ככל אשר לכס
מבץ • כחנו זאת ודעו ני גס כארצות האלה אחריתכם ישגא
;מאוד■ ני תוסיפו■ כרכה כפתח חרצוכות רשע אשר הושמו על
העם הוה כעת הנערות וימי האופל והצלמות * “ ■
!< ועל

דכר המתנגדים ומשימים אנני נגף לאיש ישרן! כאמרס:
נרפים המה ועצלים לעשות ענודה  /ולנס רמה לסבול

!<  lvהעבודות הפחותות 5הזהרו לכס פן תקראו דרור ליהודים /
והתה כהשלחס חפשי ינחרו כלס כאחד את המלאכות הרמות
! מלאכות מחשכות  /וכרכוח הימים יגרשו את אנשי הארץ ותושכי
המדינה מהסתפיז נם ני יזילו את השער ותאפס מחיה לנעליהם
ועוד דכריס רכים כאלה ז אל תאבו ואל תשמעו אליהם  /כי
שנו כמראה  /ולא יכלו כלכל דכריהס נמשפנו  /נהקישס מן
הדברים כאשר הס עתה  /על הדכריס איך שיהיו כרכות הימים4ודעו כי לא מחכמה גזרו אומר זה  /כי עתה כהיותס רצוצים
ועכודה
וידיהם אסורות מכלתי יכולת לתפוש כמלאכה
כחפץ לכם  /יסוגו אחור מלשוס עין עליהם ל ובאמת מדוע
אמנם הניחו להם
יגלוישניותס כעמל הלמוד ללא הועיל ?
לעשות את כל אשר נחרו נאחד אנשי עדתנס ותראו עוג ותגילו ♦
והיה האיש אשר מלא ה ' ,את לכנו רוח חכמה וכינה  /ישכיל
ויצליח להיות יועץ וחכם חרשים  /ואיש אשר חדלו מאתו נחות
הנפשיות האלה יעותד לדנר זולת  /לעמד כשדה ולעשות כל
מלאכה איש איש כמתנתו אשר נתן לו האלהים לפי מצנו ומדרגתו
ישלים את חקו  /והיה האנר לאכר  /הכורם
ליוגב כאשר יהי׳ לאל ידו * “ .

לכורם! והיוגב

" אמנם עצור כמלין לא אוכל על דכר מחשכות המחכרהיזנס
בענין הנהגת הננסיה  /נאמרו  :וראשי הננסי ,
יעמדו על 1המשמר ? 1הנהיג את עדתם " ותהי רמשרה על 1שכמם
לרון על 1איש ישראל 1אשר יסור מאחרי דרך עיקרי האמונח
ונו׳ jלא ידעתי
כרדיד! וכפיה ודהיה מן קהלם בחרם ונייי
מי? אזמר ומה אדנר להצדיק את דברי האדון המחכר  /הר !דן»
שלום

( קפא)
שלום נימינו  /ובשמאלו מחרחר ריב חדש * ולנו נא נוכתה4עין
העדה לדעת אם כן הוא לחת משפט ודין על מחשמת האדם
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" מחוק ההנהנה בחברת האדם להשקיף בחברתם על כשרון
־ המעשה ועל טהרה המחשבה • ני המה אבני פכות
החברה  /על ציריהם יקיפו כל מעגלי הננסי׳ והמה יסודי
המושר והחכמה הנתונה בידי אדם לעמול בם תחת השמש *
והנה ההשגחה על כשרון המעשה היא על השופט אשר נתן לו
המשרה מאת המושל בהשכמת שריו ויועציו * הוא ידין על
החמס והעושק והריב והמצה אשר בין איש לרעהו להרשיע את
הרשע ולהצדיק את הצדיק * והנה בהיות השגחת נשרין המעשח
נתונה בידו  /מה יתן ומה יוסיף לנו אם הוא בעל דת זאת או
נעל דת אחרת * כי מאו הקס על לשכת כסאות למשפט /
נכון למו בטוח בו שלא יעות את הדין  /ולא יטה משפט לבאים
לדון לפרו לנכרי לישח) ולגר ולאזרח  /משפט צדק יהי ' לכלס י
נשא נא את עינינו ונניטה אל החולה המוטל על ערס דויוכפסע
בינו לנין המות  /הלא יבטח בצב פלס על רופאו לקחת את
הסממנים אשר ירקח לפניו מבלי גחון תחלה אם הרופא ההוא
מאמין גאלהיישראל  /או אס הוא בן אל נכר ? יען ידענאמנה
ני תעודת הרופא לרפאות  /וחיובו מצד תעודתו לעמוד לימין
נ 3שואל עצתו! ולעזרהו בכל מאמצי נחו י ואס איש יחלה
ונפל למשכב ולו חטא משפט מות עתיד להרוג מחר על ידי
שופטי הארץ  /לא יתעצל הרופא ממצוא תרופה למחלתו היוס#
נאשר יתאמץ לרפאות גבר בריא אולם למען החייהו עוד ימים
רבים • נן הוא כדברים הנוגעים בחיי האדם ובריאתו אשר
אין לך 7נר יקר מהם בעיני האדם  /אף ני בדברי ריב ועושק
דברים המגעים בהונו של אדם ובדברים חצונייס נשליך את כל
יהבינו בלב בטוח על השופט אשר הושב על כסאו מאת מושל
הארץ ושריו  /יהי׳ מאיזה אמונה שיהי׳  /ורוחינו לא יהמה ני
יטה משפט בעבור נטיית דתו ותורתו מדתנו ותורתינו • אמנם
החלק השני בהנהגת החכרה אשר זכרנו והיא מהרת המחשבה
היא נתונה בלב כל איש ואיש ואיננה תלוי׳ ברצון ני אסבשכל /
לב!

( קפב)
לכן לא תחול עליה לוד מוסרית  /על אתת כמה וכמה שלא
קפול על הפנה עונש ומרדות בידי אד® • ומי חכס יתפאר
לאמור  :בחזק יד אשיב מחשנות רעי  / .ואהפך לגבו לעונה ?
והנה בהמצא בחברת האדם איש אשר בלבו תהפוכות ומחשבות
נפסדות כעקרי האמונה  /אץ כיזינו ני אס בפה  /לדבר על
לבז כמענה רך וכפפה נעימה המישבת את רוחו  /ובהטיף אל
לבו לקח טוב למען שרש הדעות הנפסדות ממקומם ולהשריש
קחתס הלמודים האמתיס  /ונוסיף לשנות ולשלש לו דברי תוכחה
ומושר השכל ודעת עד שנדע ני סר מאתו הרוח הרעה י אפס
אס ניסר אותו נברקניס וקוצי המדבר לא נתקן דבר  /כי אס
נוסיף חעא על פשע  /ותחת אשר הי׳ עד הנה דובר אמת
כאשר עס לבבו ✓ אלצנוהו לדבר שקר ולכבד בשפתיו דבר אשר
לבו רחק ממנו  /ויהי לאיש תונף ומדבר מרמה י הלא טוב
לשבור רוחו בקרנו  /ולהכניע לבבו הרס בהראות לו את שפל
מצבו נגד האלהים אשר החפיא עליו דברים אשר לא כן ✓ מלפרוק
עצמותיו ושפוך את מרירתו והשכן כבודו לארץ  /אשר יקלעהו
אל בור שחת מבלתי יכולת להוסיף קוס ?
אמנם אס איש
נזה בזדון ירום קול ומלין לצד עלאה ימלל ויחלל שסשמיס בגלוי/
וישחית גס את לב רעהו בעשותו מעשים אשר לא יעשו נגד
החוקים אשר בהם קיום החברה ומצב האושר  /אז יצא מן הכלל
הזה ונמס בגדר בעל המעשה  /ואל שופט המעשים יביא
משפטו והוא יענישהו וייסרהו כפי רשעתו על העול אשר עשה /
אך לא בעבור הדבריס אשר חשב בלבו לעשזתס  /על אתת נמה
ונמה שאין בידינו לענוש על פי סעיפנו אשר ידמו לנו דברים
שאיש זולתינו חשב לעשות  /כמו שאנו רואיס רניס מאנשי•
העס עושים יוס יוס * בחנתי את דברי החנם המחבר ! דרשתיס
וחקרהיס ולא מצאתי מקוס לא כתורה ולא בחכמה ולא במוסר
להצדיק את המעשים אשר נעשו על הארץ ממושלי העס
ומהוקקיהס  /בהעניש את בעלי הדעות השונות מאחרי הלמודים ׳
המקובלים  /ני אס עזבו את האמת הלא שגגה היא בידם' 5
האלהיס נתן בלבם תשוקה לחקור ולדעת  /והמה בתורם אחריי
משעול האמת  /נבוכו בארץ נעו מענלותס ובתס לבבם כרחקר
ממנו • הלזאת תשנא את אחיך בלבבך והחרם תחרימהו ? אין־
זה

( קפג )
ז? נ ~אס רוע לבב ומזמות עקש • אם כעל נכש אחה וגקרגך
אמונה וצדק רחם תרחמהו  /ואס יש לאל ידך להדרינהו על
נתיב האמת סקל לפניו המשלה! למען לא ימצא בה אנן ננף /
44
*שמרהו נמת עגיך עד העמידן אותו על מכונו י
אמנם אתי ! מלדון על ריענס במקלחובלים /
<« ד,מוסרו חדלו הרע כמלקוח וטרדות נתרם ונזיפה על איש
שונה בתוס לבבו * ״ ' משכוהו kנפשכם בדגריס ערגיסובאמרי"
נועס ואל תדחיפוהו מבא עמכםבקהלכם  /אל חשגרו לפניו
דלתות היכלנס • הניחוהו לבא אהל מועדיכם וניח תפלתנם
לשפוך שיחו לפני ה׳ כאחד מכס * יכ אס תמאנו ותנכרהו
החוצה ותחשבוהו כור לנס! עליכם האשם  /ועל נפשכם
יבוא חטאו ני סנרתס לפניו פתח התשובה  /והוא יהי ' נקי י
היכל ה׳ הוא פתיח לכל עובר  /תונו רצוף אהבה  /ושלום
הכינו  /כל מאיו ינגתהו וישפכו לבס לפני ה׳ נאות נפשם .י
וכן אמרשלמה ( מלכיש א׳ ח׳ מ״א ) וגס Snהנכרי אשר לא
בזעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שייך ונו׳ אהה
השמע השמים מכון שבתך וששית ככל אשר יקרא י^ יך הנכרי
ונו׳ י ואתס היקריס האהובים חכמי העמיס Iאס יש את
נפשינס  /להרמת שלוש ואהבה בין בני האדם  /אל חכקשו
ממשלת איש עלי מחשבות רעהו בעניני האמונה  /האלהים
לבדו בוחן לנכות ושופט מסתרי לבב  /ואנחנו תמול אנחנו לא
גדע מה נעשה י צאו וראו אס תמצאו נתורתינו הקדושהעונש
אחד המסור בידי אדם על המחשבה והאמונה • וחכמינו ז"ל
צוו לקבל קרמות מפושעי ישראל נדי שיחזרו בהן בתשובה
(חולין ה׳ ע׳־א ) • והחכמה לא תעוז ידכם לנהוג את העש
בשבטברזל  /כי חפשי חרבות לא ינוחו באהלהחכמה  /ורדיה
וכפיה ותעוב לא תתקימינה כנחלתה ״ אל נא אחי Iאל
תרעו Iואס בימין תקריבו השלום והאהבה  /בשמאל דחיתם
» חמלו על נפש אחיכם נושא צלם אלהים נאחז
מקרנינס תתנוהולמשסה  /ינ לא תמלט מחלת בל המעוררת
מכס ואל
מרר איבה וזדון  /מאיש נרדף נבזה ונמאס * השמרו לנס לתת
חרב נוקמת בילאנוש  /אתס ייעתסאת יצר לב האדס הנוסף
לרדות

(י

קפד ; )

לרדות  /וגרנות הימים תהי׳ לו הנקמה לנועם  /ומחלת ל3
וולתו למשיכת נפש י המלסו כעד נפשכם מפני העלוקה הזאת
הנקמה הזוחלת תחת נפות רגליכם ואומרת הב הב ו ואס
לא תמצא מקום לרות צמאונה  /הופה למצות דמי נעליה ' ♦
דרשו משפע  /רדפו צדק  /והורו דרך האמת בנתיב השלום*
 . .תנו העוו לאלהיס  /ואתם אהבו ותאהכו • “
אלה לנרי ההקדמה הצחה הזאת המלאה אמק ונינה  /והיא
היתה מנוא שפר האפאליאגיא להחכם מנשה בןישר>1
זצ״ל אשד דרש עוג על עמו נימי השר »ליוויער קדאמוועל1
מושל כמלכות אנגליא  /והיא מצאה תן ושכל טו 3נעיד כל
רואיה  /ותקרא בכל -גבולות ארץ אשכנז  /וכל קוראה מלא
פיו נשנש והלל לכותנה  /ותהי לתפארת ישראל ולעונת יעקב
בלג השרים ומושלי ארץ ובלב כל חכמיהם • וזה הי /נשנת תקמ״א י
ד הי■ לתקופת השנה ההיא ותצא לאור מחנרת קענהממחנר
פלוני אלמוני תחת שם דרישתהאור והמשפט *) #
והיא מלאה לכרי תן לכבוד רמו משה זצ״ל ע״ד ההקדמה
הנזכרת ♦ והמחגר איש דונר צחות ויודע כינה שמח מאוד את
לנרי דננו וצ״ל אשר גזר אומר על החרם והנדר ויקרא נקול
ששון לאמור ; נפלה המסוה מעל פני משה הוא עומד גלוי
בניס לעין העדה  /כל איש רואה כי הסיר מעליו חבלי הדת
העכרית  /ומוסרי החוקיס נתק ״ הוא הרס מה שכנהמשה /
אשרשס דיני מלקות ומרדות ואלות על איש יסור מאחרי תורתו י
ועתה נגילה ונשמחה בו כי השליך אחרי גיוו תורת משה יt
ואולי יקבל עליו הדת החדשה המיוסדת על האהבה והאחוהt
ומי יתן ונחי׳ לראות עוד הפלוסוף היהודי בא לחסות תחת
כנפי דתינו  /ויהי לנו למושעות גהחזיק אמונתינו ביקר שאת
וניתר עוז לפין כל מלעיגעליה * * ) וכהנה דברים רבים אשר
יירה
*)

5צורטן גצוך1י 5ע צווני רעכע י

* * ) «סון> המעשה נכי? מחשבת כותב הסביר הזה ,ג• נודע שם המחבר
וידע כל איש שלא כתן להחזיק אמונת המגר-ס כי אס להתגרות גונ<ו
זדל ולהבעיר חמתו לשפיר3ו« על דת הנוצייס ולהשפיל את איימחסיי• אתת
לא עלתה נידו  < /אשי יראה העידא לילן •

( קפה )
ירדו תוך חדרי בטן רמו זצ״ל התם לבב עס אליהיו  /ומכבד
את תורתו ננל נפשו י ויהי כבוא המנתב הזה 12רננו  /דחי
עתה אקום ואכתוב ספר מיוחד בעדד
אפו מאד ויאמר :
האמונות והדעות ואכרר את כל מחשבותי במרעים הנשגבים
האלה  /מתוכו יראו רבים ני לא עמדו על החקירה והבחינה
בעדני הדת  /וילמדו בינה ויוסיפו לקח • וערם כלות השנה
ההיא יצא לאור ספרו המפואר המכונה ירושליס! ירושלי׳ הבנוי'
נעיר שחברה לה יחדיו התורה והחכמה הצדק והמשפיע  /ומי
•באר את גודל מעלת הספר הזה  /הראוי ונכון להבנות על
יסודותיו כל למודי היושר והמשפט  /וממקוח יצאו כל הבחינות
בענייני האמונות והדעות • ואס אמנם יראתי לגשת אל המלאכה
הזאת להוציא קצור השפר הזה ולהעתיקו  /ני נשגבו דיניו וקציר
נח אנכי לעלות על במותיו  rבכל זאת לא אר^ יד ואעשה
את אשר לאל ידי  /למען אפוה דעת לקטנים כערכי  /אשי
לא ידעו לקהת את הספר הזה נכתבו בלשונו י \ ה־ אל אמת
ינחני בדרך אמתI
לפניך t
׳נ ז רמ החלי להעתיק את דברי יבנו זצ״ל אברר
הקורא ! ההצעות אשר עליהם העבעו אדניו י ואת
השאלות אשי נפלו בס ואיך התירס בטוב עעס ודעת י ובזאת
נבא פנימה להבין את מחשבותיו העמוקות *
ומשפטיו הישרים והנכוחים ♦

ואת היקישיו

השמים שמיס לה' והארץ נתן לבני אדס לפרות ולרבות בה
ולרדות בכל צבאיה  /כל שת תחת רגלס לעשות
בס כטוב בעיניהם וכטוב בעיני חכמתו וישרו יתברך  /אשר
ברא את הכל מגרגיר חול עד הררי אל tשלוב איש )2אחיו
בסכה ומסובב  /לעשות בריאה שלמה ומלאה כל טוב ברצונו
הקדום יתעלה • והנה בראשית ימי הארץ בעוד המין האנושי
בימי נעוריו  /אנשים מתי מספר  /חדלי החכמה ומוסר בל
ידעו  /לא הי׳ להס משפט זולת משפט החזקה י ותהי יד
החזק על החלש לקחת ממנו את אשר לו בחוזה יד • יישפט
הנחלה לא ידעו  /ולא היתה מרת ארץ אחזת איש  /ני -יאם
איש זרוע לו הארץ  /וכל לאלים גבר * דהי אחרי הולידם
בנים

( 1רפו )
נניס וכני כניס ויתחתכו אלה גאלה וירכו משפחותיהם לבית
אכותס  /וירכ גס חמש גס עושק וריב כיניהס  /ויעלו אלה לקראת
אלה ויערכו אתם מלחמה  /אלה נכו לפי חרב■ ואלה ירשו את
אחזתם  /ורכים גורשו מעל פניהם וילכו כארץ למצוא להק
מקום לשכת! ויתחלקו לממלכות רכות וימו להם ערים
לטפס ומגרשיהם היו למקניהם  /פד כי היתהלאיש ארץ אחזתו ♦
ויהי נישכס איש איש על מכונו התחילו לעמד את האדמה ויטעו
כרמים ויעשו להם גנות ופרדסים  /ורכים הי׳ כעלי מלאכת
יורש לזטשי נחושת וברזל  /ואלה היו נעלי מלאכת מחשבת•
חופשי כגור ועוגב  /זה כונה וזה חוצב אכניס  /זה אורג וזה
חופר  /ויהי׳ איש לעור רעהו  /וימלא איש את חסרון זולתו "
רשכו כן ימים רכים על הארץ י ויהי כראותם ני עוג ונעים
שכת אחים יתד  /רנואו נכרית לכל ממלכה וממלכה להיות כל
איש עומד לימין רעהו לעזרהו ולמלאות חסרונו למען חת
חזקה וקיום לאושר הכללי  /ויהי להם קכוץ חברתם כאיש אחל
ווורנב מאיכרים רכים אשר לכל אחד מהם נח מיוחד לפעולה
מיוחדת  /בידיו יתפש✓ ברגליו ילך  /נעירו יראה  /וכפיו
ידבר  /ובכל זאת כלס שווים לטובה למען יתקיים הגוף כלו
ע״י העזר והסעל אשר לעומתם יעזורו ויסעלו זה את זה *
והברית הזאת היא הנקראת בוית־חחירד ( .טטאאט )  /וכל
החקיס והמשפטים אשר שמו להם בהסכמת נל אנשים המה הקי
ומשפטי ירירדההברה ( טטאאטט*4עטלי ) קלושים ונעריציס
המה לכל איש אשר בא לגור בקרבם  .וכעת ההיא לא היתה
אמנם מאז קמו אנשים
להם אגודה זולת אגודת החברה *
חקקי לב אשר הכירו את בוראם בורא ים מאין  /וישפטו בשכלם
יכ לא תמות הנפש במות הגוף אפס תשאר לחיים נצחיים  /וני
יש שנר וגמול עתיד להנחן לפועלי טוב וישרי לבב  /והעדרו
רע דומה לאופל וצלמות יפלו נו אנשי רשע המשחיתים את דרכם
על פר הארץ  /ויחלו לקרוא בשם אלהים  /ויביעו אומר ודברים
בקהל עם  /מנפלאות אלהיס וגדולתו חכמתו וטובתו  /ויאספו
אליהם עם רב לקחת לקח מפיהם  /נתחדשה ברית חדש ביניהם
והי׳ כל האנשים
והיא הנקראת בריהראליהיס ( רעלי4יאן ) י
אשר שמעו את התורה הזאת מפי מורה אחד ואשר קבלו הלמודים
כלס

כלס על דרךיאחד  /כני אגודה אחה * אך מעטים היוהאנשים
אשר השיגו ח*וכ המליאות כשלילה הגשמיו׳ על דרךהמושנלית) * 4
ורומז לא יבלו הבין דבר ני אס נדרך המוחש  /לכן בחרו
מוריהם פסלים ותמונות גשמיות! וימו היכלות וילינו שמה
צלמות וצורות שונות  /אלה בחרו בצורות לבאות השמים /
ואלה בתמונות■ברואי ארץ ואלה הרכיבו יתד צורות בעלי חיים
עס צורות שונות אשר נולדו בדנדונותיהס  /ולזאת נתיזלקו
הדעותונתפרדו הכתות עד שנעשו אגודות אגודות✓ יראתן של
ן1ה לאכיראתןשל ן1ה ! וכל אנודהואגודההיתה ממי ברית־ ^ הית
מיוחדת * ותהיינה שתי הבריתות האלה ר״ל יריה־ההברח
ובריה־הא^ הירת לממשלת העמיס  /על פיהם ס; קרו ודרשו
ולמדו מושר ודעת  /על פיהם ערכו מלחמה ועלו נגל שונאיהם י
על פיהש חליזו את הארץ * וגרנות הימיס העיזה ידבשיאי
הברית -ה^ הית על נשיאי ברית -החברה ותקח את משפנו הבכורה
ליןחתמבנורי הארץוחלביה  /לשפיט ולדון על כל דבר ריב בעם /
ונשיאי גיית־־החברה היו תחת שבעם  /וחת כל משר יפקדו
ובחום מלך חנם בארץ וירא
נשיאי נרית  -האלהית נעשה י
את העול והאון אשר עושים הנומריס ונשיאי ברית  -האלהית4
ני פיהס דובר חלקלקות וכלו חנף ומרע  /וילחוס עליהם ויחח
את משכיתס וירדפם עד חרמה י ואחרי ימים לא כביר קשרן
הנשיאים הנרדפים האלה קשר חדש עם המון העס ותגבר ידם
על נשיא*ברית־־־החנרה  /רקחו מידם את שללם וישבו באחותם
נההיתה מצבם כל ימי הארץ  /פעסגיהחואלה
נמחדס •
וגס גברו חיל  /ופעם היתה יד אלה על העליונה 4ועל כל
כניס נשחתה תורת האדם על הארץ  /נכחד היושר והמשפט /
ואנשי אמת נאספו באין מכין ל כי נהיות מושלי ומנהיגי שתי
אלה הכריתות שלמים יחד ואין קטטה בינותם! היי לב שניהם
שוה לרעה על עמס  /ני לחצו חת העם ויבוקו את הארץ נוחה
ומנולחה  /יתר בליון שרירות־־לב נשיאי החברה אכל בצע הנומרי׳*
איש אשר לא פנה אל עצביהם ואל תורתם✓ גרשו חהשתפלו
מחלת

* ) .ועיין מהפכתג כעכיןה«ר רימלם

זציל

מורה מו5י 5פ׳נ״« ולחל ? הםלי6־ •

(

קפח )

בנחלת חברתם  /וגן־־אדם אשר נמלט מחמת נשיאי הנרית -האלהית
נפל תחת שבט ברזל אשר כיד נשיאי החכרה ושוטריהם * ואט
לתום ילחמו יחד שהי אלה הכריתות  /לקחו נקמתם מדם
עמס  /בהעירם תהפוכות ושערורי׳ בקרבם ותהי יד איש באחיו
וחרג איש ברעהו ־— כן דרך ריב רשע לא ישקיט עד שפנו
דס נקי והפיל חלכאים בעצומיוד ־— •
פקח עיניך הקורא
האהוב Jוראה בספרי דכרי הימים שבכל דור ודור  /תסמר
שערת ראשך ופלצות תאחווך  /בראותך הצרות הרבות אשר
נתהוו בסבת עקשות שתי
 12ה הממשלות  /יחדלו ספורות למו
מספר ההרוגים  /אנשים ונשים וטן £אשר נפלו לפי חרב כמבוכות
ה^ ה  /יען לא נקצב חק וגכול לכל אחת מהנה עד נחה תגיע
נחהועוזה  /למען לא תשלחנה בעולתה ידיהם " ולאחר שעמדת
על הדברים הן1ה תבין עמקת מחשבות רבנו זצ״ל בספרו ירושלים
ני בו מדד בדוח מבינתו רחבת יד הבריתות האלה  /וקצב גבול
למו  /עד היק תגיע יד ממשלתם מבלי פגוע יד אחת בממשלת
ריעותה • ונלכה נא לשמוע אמרי פיו  /דברי חכס חן  /נחלק
הראשון מ! ה הספר בקצור נמרץ  /נאשר לאל ידי להעתיקם
ולהציגם לפניך בלשוננו < וה לשונו *
<1
הפילסופים שבכל דור ודור חלקו יחד על דבר אבות דתי
אלה הבריתות ועל תולדותיהם  /למען שוס
גבול לכל אחת מהנה עד היכן תגיע משפטה על המין האנושי /
ולא
תשגהאחתאתגמלריעותה • ובנח הבחינה הזאת תסתען»
תועלת גדול כללי  /ני יתבררו האופנים אשר בס יעוורו ויסעדו
מושלי אלה הבריתות איש אתאחיו  /והאופנים אשר בס יעמדו
מנגד נורים אלה לאלה * חו היא החקירה אשי נשאתי את
לבי לעיין עליה  /ואלה המשפט־ס אשר אשים לפני העדה לחות
דעתה אס נניס המה * 44
 «,בצאת האדם ממצב האמנות להתחבר עס ריעיו  /התחייב את
עצמו בתנאי מפורסם ( טטיןוטווייגענדי קחנדיטיצון)
לכנוס בברית החכרה לקבל עליו עולה ועבודתה  /ולשמור
החקיס והמשפטים אשר שמו עליהם מיסדי בריתה /
למען
י& גיעעוג מטוב הכללי  /ולתת חלק מברכתו אשר ברנו אלהיס

P

( קפפז)
הן בפחות הגוף הן גכחות הנפש והן כמאודו לטובת הכללי והפרטי
לריעיו אנשי חנרתו✓ וגזה ישלים איש את מחסור אחיו  /ויהיו
כלמו כנפש אחת שלמה לא תחסר כ ,1בה * ובדרך הזה יושג
האושר אשר שס חוה להם הבורא יתברך בחכמתו ורצונו ההדוםי “
 $האושר אשר יקנה האדם על הארץ אמנם יחלה לשתי
המחלקת האחת הוא האושר הזמניי
מחלקות ♦
הגא בסבת כשרון המעשח הצדק והישר והשלוס והאהבה והאחוה /
והמה השר* האגודה ועמודי החכדה .לעשות את כל אנשיה רצויים
והמחלקת השניה הוא
לתכלית אחד הקצובה בין אדם לאדם •
האושר הנצחיי הבא בסבת טהרה המחשבה בהצריף את הלב
לירוא מפני אלהיס  /לאהוב מוסר ותושיה  /ולבקש חכמה
למען היות איש ואיש שואף אל תכליתו הקצובה גינו
ודעת /
ובין המקום יתעלה י * ) “
" להיות אושר הזמניי והצלחת החברה מסתעפות « כשרון
המעשה ומפעולות טובות אשר יפעלו אנשי הקבוץ
תהי׳ ממשלת ברית־־החנרה
וה לעמת זה לתכלית אחת /
ממשלה

מכרהת שוחרת המעשים  /וכס משפטה בשער המלך
החת

על הקורא המשכיל להבין את דניי יבא זצ״ל על בוריים • באמת אין
להפריד כל כן האושר הזמניי חן האושרהנצחיי ! כי מצד תכליתם האמתית
יתחברו להיות אתד ! וסוף סוף יניאו את האדם אל תכליתשלמותו « וידמה
אושר הזמניי כפרוזדור המביא אל הטרקלין הוא אושר התמידי * אמנם
מפאת הקנינים אשר נקנה בהה האושר נבדלים ונפרדים המה * ני קציני
האושר הטוניי ,הצדק והמשיט וכי לא יתכוו ני אם כתביה< ונהיות
האדם גלמוד עלי אי מאיי הים ואין איש אתו׳ איו ימלא את הרפן לעשות
 5דקה וחשד ומשפט ? אכן יראת אלהים אהבת החוסר והתושיה ודרישת האנחה
והדעת ימכצו נס לאיש יחידי שונן מיבר ציה ארן לא עבר בה איש י ונזאי!
הכללנקיים
<נין יוכן דודיו ׳״ל :מכשרון המעשה לבדי תסתעף טובת
החניה ובשמירת בריתה « ונעשות האלה את המעשים הטונים במחסנה טונה
פרטיוזה אושרו הנצתיי ימטהרי!
ובלב שלם תסתעף ממנה נס טובת
הפרטי לעשות איתי ירא ושלה ודבק ניזדויו
המחשבה לנדה תסתעף טובת
הבורא יתבמ ! ואה בסנהס יעשה האדס הצדק והמשפט וכוי תסתעף שהם נ•

איבת

הכלל•

בחון את דברי

אלה והבן •

'(

קצC

מחל? יד הזני הארץ ושופטיה fואושר הנצהיי אמנם אשריהתעף
לכל איש ואיש מטהדרת הכזחשבד־ז למען השג שלמותו התמידית
יהיה תחת ממשלת הברית  -האלהית והיא ממשלה שקטה מצרפת
כיד כהני
הרעיון ומוכחת מוסר  /ומקום כבודה כהיכל אלהיס
עליון ומשרתיו * “
ז  ,איש

יושב נמל עצל ועמון יו מבלתי שוס כתפו לשאת את

עול החכרה כאחת מן הנחות אשר חלק לו ה 11הי© /
ףא שלגו לכ טהור ואין כו נפתול  /לא יאות להקרא חבר
11ב להכרתו  /ני כהיות הצלחת התגרה מיוסדת על הפעולה/
נ
וגעצלתיס ימך המקרה ותופר כריתה  /תהיה הפעולה עקר
.שאלתה מאת אנשיה ל אמנם נהפוך הוא ככרית  -האלהית  /ני
.להיות עמדת הגורא מכלי מחשבה מוגה וכונה רצויה נשיה
הילדים וגסיג הזקנות אין כה מועיל וממש  /תה י /עקר שאלתה
מאת כני כריתה המחשבה הטונה למען תהיה העמדה עמדת
הלב כלי חנף ומרחה

יu

" בריה־־ההנוה תשיג * ת חכוקשה מאת אנשיה כנהוגתא
ממשלתה גהשנל וכתחבולה  /כתתה שכר טוב
לעושי רצונה ושומרי חקותיה  /ובהעדר השכר למתעצלים חכלתי
החזק בפלך  /וגישר את עוכרי רצונה וממרים נגד חקותיה !
לא כן הכרית־־האלהית היא תעמוד על מכונה בהרמת חכמה
ותושיה בלב כ-ינ בריתה  /בהורות את העם צדק משפט ומשרים /
כהעיר לב נרדמים ובלבב אנשים נממס לקחת מופר  /אפס
לא תשלם שנר לשומעיס״ולא עונש למטאניס ♦ שומר ארחופיה
לא יבקש שכר  /כי מה תתן ומה תוסיף לו ? אס חכם לבו הלא
שכרו בידו  /זו חכמה זו תורה הושכרה 3וגס קצח ידי נשיאי
הכרית  -האלהית להשיב די שכר טוב לשומעי אמרתם  /ני איך
ישלים שכר זמניי חושיה נצחית  /ואיך תמנר משפט הבכורה
מתיר נדד עדשים ? — ומואס בתוכחתה לא ייסר ולא יענש /
בי גמולו בראשו ! זו עברה חו עונשהי “
י» 1מנם

מי חכם ולא יבין את גודל החסרון בקנון אנשים אשר
לא יפעלו פעולה טונה מגלי תקזת הגמול ויראת

העונש  /ואס

נדרןגלל מכל לומר על הקגון הזה שהוא מקים
נריתו

( קצא )
כריחו ולא נראה3ו השחתת דרכו והפרח חיזותיו /

ננל ואת

הוא רחוק מאד מאמתת שלמותו  /כי כל מעשה העם ופעלותיו
ממקור אכזב חובו  /וקייס חנרתס נשען על משענת קנה רצוץ/
ומנחת לב אנשיהם הבל ורעות רוח • לא כן החכרה אשר
אנשיה אנשי חיל ושונאי בצע יראי אלהיס ואוהבי מוסר  /המה
יפעלו עוב בתוס לבבם ובנקים כפס  /גמול לא ישאלו בעשות
טו / 3ומפני פחד העונש לאיסורו מרע  /בידעס כי אין עובה
בארץ כעשות עוג  /ואין רעה כעשות עול ♦ אלה הם השרידים
אשר ה׳ קורא  /קהלתס קהל ישרים וקריחס קריה נאמנה
ולמען השנ השלמות הזאת תהיה ה 3רית־־ה 11הית
צדק ילין בה •
לעזר ולמסעוד לברית  -החברה  /ותחזיק את בדק שער המלך
בהורות את העם דרך תושיה  /נחנך את ילידי בני בריתה לאהוב
את העוב ובחור בו  tולפנוא את הרע ומאוס בו ובמלאות את
לכבס רות  .רעת ויראת אל  /ואז ממקור עהור חכיענה כל מעשיהם
לסוכת החברה  /יצליחו בכל אשר ילכו  /וחברתם חכרת ישרים
גנון תהי׳ עד בלי ירח  /אשרי העם שככה לו “ 1
" ובזאת

אוכל להשיב על שאלת השואל  :להורות איה איפוא
נמצא ממשלה ומלכות אשר נוכל לומר עליה במחלע

שהיא עובה ומובחרת מכל רעותיה ? — הן ידעתי קוצר רות
אנוש להשיב עלזה תשובה שלמה ומספקת  /נמו שאי אפשי
לרופא לגזור אומר מחלע על מחכל אחד מן המאכלים שהוא עוב
 1מסוגל לבריאת האדם מכל מאכל זולתו  /ני נאשר יבחן הדבר
הזה כבחינת כל אדס פרטי וישתנה המשפע נפי השתנותעבעו>
מינו  /מזגו  /מספר שנותיו ותכונת האקליס אשר הוא יושב כו9
כן יבחן דבר הממשלה בבחינת עמה וארצה  /אס עם עשיר
הוא אס דל  /החזק הוא הרפה  /אס ענוג ורך הוא  /וא
עם נועז ועצום  /וככחינת תכונת רוחו אשר בקרבו  /אם
רוח נדיבה אס רוח נכאה ונו׳ ; — אכן בכל זאת אענה אד
חלקי באמרי  :שעל כל פגים המונחרה שנממלכות היא הממלכה
המשגחת בעין פקוחה על עמה למלאות לבבם בחכמה ובמוסר /
ונותנת יד לבני כריתה לזכך את הרעיון ולהצריף את הלב לנצור
ארחות משפע ולדעק צדק ומישור 1למען יבין כל איש ני מפאת
החכמה

(

קצב)

החנמה יאות להשפיע מכרנתו אשר נרנו אלהיס כאחת מן הנחות
הומ עילות לעונת עמיתו  /וני שש אלהיס נחות שונות באיש
מאשר לזולתו  /והחסיר מוה מה שמלא לרעהו למען היותם
צמדים יחד בחכרה  /ולהיות איש לעזר נננד רעהו " ואס
הגיע ננשיה אחת ממשיות האדם למעלה הרמה הזאת  /כנשר
תגביה עוף על גפי מרומי השלמות ותהי לנס עמים  /ואו
נקל הדבר על נגידי העם למוות את לב עמם לכל אשר לגס
חפץ  /בלי מחל ורצועה  /ובלי הגעחת גמול  /ני כל איש
יעשה העוב והישר בתם לכנו 5ואשרי ארץ ועם  /אשר לא
תוחיל על פהודת מלכיו ושריו לפזר מהונו לתמוך עניואביון/
כי אש רוח נדיבה ישמנהו! ומקירות לבבו יפיץ חסד ואמת /
והיתה עבודת הצדקה השקט ובעת  /ועל נדיבות יקום עדי
עולם י “
<ז הנך רואה  /הקורא הנעים Iאת הלמודים אשר יצאו מן
הבחינה הזאת! וידעת היום כי כרחוה מזרח ממערב
רחקו משפטי שתי אלה הבריתות  /ואיך תעמודנה מנגד לבלתי
רעותה 5ראי זאת לא כראי זאת /
השג האחת את גבול
הברית  -החברה מפקדת ומנוחת  /והברילדיהאלהית מ ^ זדת
זמוכחת ו מפיברית״  -החברהיצאו תקים! ומפי נרית־־האלהית
?צאו מצורת * )  5ביד נגידיברית  -החנרה שבע מושל ומקל חובל
על גורל הרשע  /וביד נשיאי 3רית ~ האלהית חבל המדה להדריך
ולהישיר את לבב העם בדעות ומדות בשפה נעימה ומענה רנה5
הברית  -החברה תסור עין מעוברי רצונה ודוחפס מלבא בקהל
לה  ,והברית־  -האלהית נותנת יד לפושעים לשוב מאחרי דרכיהם
הרע ומקרבת את החוטאים בלקח עוב לפתוח להם פתחתקוה
להטיב דרכם ז כללו של דגר  /ביד הברית־־החברה להכריח
את בני בריתה למלאות את פקודתם  /וביד הברית־־־האלהית
אין הכרח ואין אונס  /והכל תלוי בבחירה חפשית מאת אנשיה /
גי משפטי ברית  -התברה בנויים על יסודי ההסכמות אשר הסכימו
בה

*׳>

תחקה הפקוד

עלהמעשהbף שלאגודע (זעמה מונתה« תמצות

«1ג 9עיקרה סל הגהה ומזתשגה הנקשר « עמה•י

ג קצגc
נה כל אנשיה נעת הקם נריתה 4ונברית -האלהית לא יחנן
לא הסכמה ולא קשר  /זולת הסכמת חכמת הנורא יתעלה
וטוכתו  /וקשר הסכות 1המסונכות העלולות ברצונו הקדום *
״ דרשתי וחקרתי את העדן הזה ננחינה עצומה  /ומצאתי
משפט מחלט כנוי על היקשים ישריס לאמור :
לברית־החברה האות הפקודה וההכרח ני נתן לה המשפט
(איין5צ!ןןקלו ^ נעם רעצש ) על האדם  /ולברירדהאלהית
לא תאות ׳ יען אין לה ני־אם ז כיה ( איין אונפא ^ קא ^נע©
רעצש ) באדם * ) * ולמען תכין את מחשנותי אלה כעדן
ההכדל אשר כין גדרי המשפט והזכיה  /אשא לפניך את המשל
הזה  /אולי יגיה לפניך את דרך החקירה הזאת  /אשר כתכתי
פה לפני החכמים החוקרים המוצאים נועם כבחינות כאלה * “
♦צ כרס היה לראוכן כקרן כן שמן  /ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו
שורק! ויצלח ויעש פרי ויהי לגפן אדרת ♦ הנה
לראוכן כעל הכרס הזה משפט האחזה לעשות נו כטוב כעידו /
ינ פועל כפו הוא  /ומידי חדיצתו ועמלו היתה לו זאת *
ולשמעון ולוי יהודה ויששכר וכו ' אין משפט לקחת אשכול אחד
«גפני הכרם הזה  /אפס יש להם וכיה לבקש מראוכן לתת
להם חלק נס למען רוות נפשם השוקקה * כי מאז כרכו אלהיס
בשכע עד בלי די  /יאות לו מצד החכמה והיושר להשפיע מעונתו
על ריעו ועמיתו אשר מטה ידו ולא השיגה לעשות פרי כמוהו.
וכל כקשה ושאלה המיוסדת על פנת החכמה והיושר ומסכמת
עמהס  /נקראת זנות השואל  /ונותנת תוקף ועוז לעצמותה4
ואס רות נכון בלב השומע ימלא את השאלה נפי אשר ל* 1ידו4

ע

א!3 1

אך

* ) ההבם זיל הלך במקום חזה דרך חקירת עצומת בגדיים והיקשים
רבים  ,אשר תכבד על הקירא אם לא מלא את לבבו בהצעות
והקדמות בחכמת המשפט
הטבעי (יוש נאטודע)  ,כאשר כתב הוא
בעצמו שלא הציג את הדברים האלה כי אם לפני החכמים החפצים לדעה
את מוצאי חקירותיו  /ובקש מהקורא אשד לא ימצא בם חפץ ! לעבור עליהם ;
לכן השמטתי אותה כהעתקה הזאת • ועל המבין לעיינה בפנים הספר אז
לעית עלי ואמסרה לו ! בי * יעתקת היא בידי ! אף שלא הדפשתיה פח •

( קצד )
אן* אם ימאן ראובן להטות אזנו לבקשה ולא ימלא את השאלת4
אין אדם יוכל לכופו  /כי ביד שמעון או לוי או כל איש זולתו
אך זכיה לבתש 4וביד ראובן אמנם המשפטלמלאות את הבקשה
אס אין • ויהי היום ויחס ראובן ויקהע נפו במשירת מודעתו
לאמור  :הנה אנכי נותן את כרמי אשר בהרן בן שמן לשמעון
רעי מתנה גמורה בלב שלם ובנפש חפצה ן הנה העביר את נחלתו
אל ידי שמעון! ובזאת נחלפו נחותיהס על דכר הכרס «ה /
ני מזכית שמעון נעשה משפט 4ומנלשפט ראובן נעשה זטה
נזכית אחד האנשים < ומעתה אם ימאן שמעון לתת לראובן
יזלק בו אין ביד אמש לנופו ני לו משפט האחוה הכתן לו מראובן
געל הכרם הראשון • 44
<« כן הדבר בכל ענייני חברת האדם הבנוי׳ על התשר שבין
אדס לאדם • כל ימי היותם במצב האלמנות איןלאיש
נאחוזת ריעו ובקנייניו כי  -אם תודת־הזכיה לביזש מאתו שפעת
טובתו עליו ולתת לו חלה מאשר חלין לו אלהיס  /נפי הסכמת
החכמה והיושר 5אפש מחרס לשבת יחד בחכרה וריעות  /ראו
ני הוא מן הנמנע להשיג תכלית האושר מגלי שוס להס חקיס
זלתות אשר יקבלו עליהם כל בני נייחס לחלק מנחותיהם
וטובם לאשר אין לו  /ולהחת מחירו מפרי כחותיו אשר חלק
לו האלהיס « ואלה דברי הבריח כרתו להם זלנניהס אחריהם
בבד עולם 4לעמוד איש איש לגי ומת רעהו בנחות נופו ונפשו
ומאודו  /ולהשפיע « טובתם אלה על אלה " ולמען שוס חוק
וגבול עד כמה תגיע תביעת איש בקניני רעהו  /מדאגה מדבר
פן ברבות הימים יולד חמש וריב ביניהם ויעלה איש לקראת
ריננו ,להחת הונו בחוזק יד וזדון  /או ימאן איש לעמוד לימין
עשית ולהציל נפש צדיק ממלתעת הרשע  /בחרו נשיאים ומלכים
ויושיבם מל ראשיהם למען יעמדו מל המשמר וישגיחו על טובת
והצלחת החכרה  /ובנח ההסכמה הזאת המהשרת טובת הכלל
והפרטיים יחד נעשה הבריכד״התברה יע ^ ת־ימשפט מפקדת
ומכרסת המעשים  /כי נתן לה המשפט מכל איש ואיש מאנשיה
אשר באו לחשות תחת מפיה 4להיות שוררת על כל מעשיהם /
ולהכריחם לעשות הטוב והישר על פי פקודתם jלא נן אמנם
הכרית

מדה־־־־ה

7 mר
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( קצה)
הנרית  -האלהית המיוסדת מל המדנים שבין אדם למקום ,
כשגבו דרכיה על כל מעללי אנוש ותחבולתיו  /ומי איפו שס לה
משפע על הדני האדם והונו ועל אושרו הזמנית ? ידענו יכ
לא יתכן משפט מבלי ה* ות וכיה קדומה לו/להיות כל משפע
מיוסד על הסכמה ואס אין זכיה אין מדום להשכמה • והזכיה
אמנם תסובב מפאת מחסור השואל אשר ישאף לנדיגת השלם
להשפיע אליו מברכתו 5ועתה הביעו וראו איך נעו מעגלותינו
מדרך האמת כהבהל כרוחינו לאמור  /משפע אחת לברית-
האלהית ולברית־־החברה • הבצע לשדי בשפוך לפניו דם עתודי©
והקער חצב מריאיס fהחפץ לו בפעל כף אנוש וכחותיו בתת
לפניו ממיעב כרמו ? ידעתי כי רות הדים מלא בען חוזי שוא4
ובפי חכמים בעיניהם דעת רוח בדמותם ערכנו נגד האלהיס
כערך האדם נגד האדם  /ויחשבו עבודת הצדיק לאלהיו כעבודת
העבד לאדוניו  /ויראת הנברא מפד הבורא כיראת החלוש
מפני הגנור 5ובכח הרעיון הזה תעו רבים ויחפיאו על ה!2היס
דברים אשר לא כן  /ולא שמו את לכס לחור עוד אחרי עהרי
העדן  /ויהי בעיניהם איש מחסר משלחן גבוה כמחסר משלחן
הדיוע  /וישימו עונש אחד לשניהם מכלי צרף כליוחס להבין /
בי השומר ארחות אל לא יפעל לו  /כי־־־אם מעיב נפשו וממלא
מדת שלמותו  /והפונה עורף ומסיר אזנו משמוע  /לא יחסר
מאתו מאומה כי־־אס משחית נפשו ומחסר מדת שלמותו * ) ♦
שים לבך על זאת ובחון דברי ותראה כי ההכרח והאונס מתנגד
למהות הברית  -האלהית  /יען לא יתכן ההכרח כי אס במקום
המשפע 4והמשפע יצא משורש הזכיה אשר נחלפה למשפע בנח
ההשכמה  /וההשכמה
יג

לא

תאות כי אס במקום המחסור והצורך /
ולהיות
ב! 3 2

* ) הזהיר גא ,הקורא ! הנעים בדברים האלה ואל תמהר להוציא מפיך
שאלות והשגות עליהם עד בלותך לקרות אה כל דברי הכזכחב הזה /
(אז יותרו כל שאלתך מאליהם • אך את זאת אשיש למטרא לך tלדעת כי
עד הנה ?1א דבר מאומה מתורתנו הקדושה הנהנית לגו ע״י משה רועה נאמן1
בי אם מברית־האלודת אשר באו בה כל אומה ולשון ! עם ועם בדרכו אלה
יעידו בכה ואלה בכה « ומקור הברית הזאת הוא שכלי האדם ולא קבלה
אמתית « אכן בחלק השני ידבר בתורת משה ומצותיו כאשר תראה להלןv

( קצו )
ולהיות המחסור והצורך סותר את עצם האלוהות  /אין כאן לא
וכיה ולא הסנהמה (לא משפע  /וככטולס תבטל דעת ההכרת
והאונס מאליו • “
מ אכן אס יפלא בעיניך " /הקורא הנעים ! לאמור  :אם
כן הוא  /הלא כרית -האלהית עניה ודלה  /נכסים
ורכוש אין לה  /וחיל ואוצר חדלו ממנה  /מאין תמצא לכסף
מוצא למען שלס שכר כהניה  /ומורי צדה אי" איפה יקחו גמול
קלף עכודתס ? — דע כי עדן לא עמדת על העיון והנתינה /
לדעת מהות הכרית -האלהית ואיכות כהניה ן כי נדעחך זאת
תוסיף העמק שאלה הפלא ופלא לאמור  :כהני עליון איך
יבקשון שכר ! ומורי צדה איך ישאלו כסף מחיר עבודתם עבודת
הקודש ? איכה תמכר חכמה בכסף  /ואיך יומר צדה ומשפע
בעד הון ? מה יפעול לקח המורה בלב השומע אס כמרכולת
בבצע יקנה  /ומה יוסיף מוסר ותושיה בלב איש שוע אס בעשרים
גרה יערכנה ? — כינו דברי משה אדון הנביאים נאמרו iראה
למדתי אתכס חוהיס ומשפטי® אשר צוני ה׳ לעשות כן  /ודרשו
קו״ל מה אני בחנם אף אהה בחנם * אהבת הבצע לא ישכון
בלב נביא  /ותשוהת ההון לא ינוח בגורל הצדיה אשר דבר
אלהיס בפיו לדרוש שוב לעמו  /ומה לאיש רס ונשגב כזה ולנתלת
קניני הבל אין בס מועיל  /בהיות אלהיס נחלתו ? מדת הענוה
וההסתפקות ותעוב המותרות המה היסודות אשר נשען עליהם
לב מורה צדק לעדתו  /המואס בכל מעדני חלד ונמשכיותיה #
ומחשגס לאפס ותהו • איש אלהיס קדוש כזה לא ישב בארמנות
רוזנים ונפת פג מלך לא יגעל נפשו  /כל חפצו וכל ישעו אך
לפעול טוב בעמו  /ולטעת מוסר בקרבו ! ואס עלית קיר
קטנה מושבו ; ולחם נקדים לחמו * אמנם אם בכל זאת התירו
להם החנמיס והמורים לקחת שפר ותשלום גמול  /אין להישיר
דרכסכ״אמפנה אחת/וזהמפנת שכר בטלה  /כי להיות הזמן
מתת אלהיס אשר חלק לאדס על הארץ למען קמת בה את
שלמותו אשר אליה הוא שואף  /יחשבו חלקיה אשר יתנם האדם
לטובת ריעיהו כמחסור וגדעון ממאודו  /ומחירם יכול לבקש
שנר • ויהי׳ אס כן שכר שוחרי טובת הכלל בענייני החכמה
והמוסר
י*

( קצז )
והמוסר שפר נעלה  /ועל כרית־־החכרה להזיל כסף מאוצרותיה
למען הספיק דורשי מוסר שכר נעלתם /כי להיות פעולת הצדיק
המורה דרך הישר גס לעונת נרית  -החנרה  /כי יסתעפו
המחשבות העונות לתכלית מעשיכם עונים  /מן הדין  /על
גשיאי העדה לשמור את כהני כריתה מדאגת המחסור  /למען
היות לכס פנוי ועהור ללמד דעת ומוסר ולהשקיף כעין פקוחה
על דרך העס ♦ ויהי׳ א׳׳כ עודף כבוד כרית  -החכרה לתועלת
העם נהחזיק את נדק כית הנהנים  /ולהשלים להס עתס אשר
הפחיתו מזמניהס לעונת כני כריתה * H
« הן אלה גכולי השתי הכריתות ה)2ה  /וידע כל מכין אשר
כחן את הלמודים אשר יצאו מכת החקירה הזאת את
מהותם ואיכותם  /למען כלכל דכריו כמשפע כיוס כא ריב
וקעעה כין ראשיהם  ( /אשר לא יולד נינותס כי אס נחסרון
ידיעת מהותם ועכעס ) * ולמען לא ימושו מפי הקורא
אוסיף לשנות אותם עוד כקיצור כללי  /ואומר :

הברירדחאלהית מצרפת המחשבות *
היריה־החברה מפקדת המעשים •
המעשה תפול תחת הצוי כי היא תלוי ' ברצון  /לכן יבא
שכר עי 1הקיום ועונש על המרות •
המחשבה איננה נופלת תחת הצוי׳ ני איננה תלוי׳ ברצון
ני אם בשכל ׳ לכן הוא מן הנמנע לתת שיר לתושבי טוב
ולענוש הורשי רעה •
המרות פי נשיאי החברה יענש על פיהכם כפי הרשעהי
כי כ  Sאיש מאנשי החברר־ז נתן להם המשפט לדון עליו
בעת המסו לחברה  /לאשר נתחלפה הזניה ע״י ההסכמה
ונעשה משפט •
הסדרת אזן משמוע רברי ראשי ברירת החברה אי אפשי
?1הענש ביד אדם  /כי אין לאדם משפט ע  Sדברים שביני
לבין המקום ! יען לא היתד ,לו זניה עליהם מלפנים ׳ ואי
אפשר להסכים  /ובמקום שאין הסכמה אין משפט ־

 ( .קצה )
אלה המשפעים היוצאים מהבחינה הקדומה  /ולזאת נוכל
לומר  :כל עובה מסוגלת וחירות מיוחדת אשד יתנו
נשיאי החברה כיתר שאת ויתר עוז אל האנשים בני בריתם
האלהית ומחזיקיס כקכלת אמונתם מאשר לזולתם כעלי דת

|{3יה«ח

 :גסגס י
! גנינינח
;להשיג מ
;

זרן:w

ואמונה אחרת  /יתראה כאתנן אשר ישחדוכס את העם  /למען ; עדעמי!
יעמדו על קכלתס 5וכל דבר אשר יגדעו מכעל דת אחרת ; נלהזנר
למנוע ממנו החירות והעוכה אשר ישפיעו על אנשי דתם /
נראה כעליל כעונש חעאת מרי על הסגותו אחור מדתם  ; /י)זצייע5
11
ז
?" Iהנה
ומאנו לקכל אמונה כפיו מה שלבו רחק ממנו ונו׳ ״‘1
עד

הנה הציגותי לפניך  /הקורא הנחמד ל את דברי רננו " רפחר
החכס זצ* ל כחלק ראשון מספרו זה ל ויואל אלה( ! I
חסתי

ואדע כי מלאתי את משאלות לכי  /הנוסף לגלות אזניך עצם
דבריו בעוב עעס ודעת ♦ אמנם אחת אכקש אותה אש )2בקהל
רב  /אס קצרו ידי לרצותך במלאכתי  /ועודך ממשש כעור
למצוא תוכן מחשבותיו  /אל תלה לנסות את עבדך בשאלתך
והשגתך  /שלח נא דבריך ביד תשלח  /ואנכי אכבדם להשיבך
דבר כפי כחי  /ועתה אנופף ידי להעתיק לפניך קצור החלק
השני מספרו ירושלים המביע לקת עוב על דכר דת ישראל
ו׳תורתינו הקדושה  /ותראה נפלאות מתורתו י
" כנד דברתי במקוס אחר * ) מעצם ויסוד הדברים אשר
הרחכתי עליהם הביאור בחלק הראשון מזה החבורי
האדון פאן־דאהם אשרדרשעוב לעמי נסבורו המפואר והנכבד/
העיר את רוח הבחינה לשפוע  /עד הכין תגיע יד ראשי כנסית
גרי הושב היושבים תחת מלך עם זר  /נגד אנשי קהלם
בעלי הדעות הזרות הנועיס מקבלת כללם ועיקרי אמונתם /
ואיך ירדו בס בחרס ונדוי ונויפה ונו׳ • ואנכי עמלתי להורות
בחלק הראשון הזה  /שאין מקום לשאלה הזאת  /והיא נתרת
מאליה בעמדנו על ידיעת מהות הבריתות אשר נכרתו בין בני
האדם על הארץ  /כאשר זכרתי למעלה י
ואס אמנם רבו
עלי
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אין דער פאר רעדי צו מגיעה ין ייצדאל״ס רעטונו; דער יורן •

ן

( קצטי )
לאמור לא מצאו דגר• אלה חן בעיניהם  /אין
בלי המתנגדים
אשר הזיע את היסודות אשר בכיתי עליהם את
 3ס גס אחד
השערה יורוכס לא מצאו עול בדברי  /ולא ידעו
בכיני כחונו
 /ני אס אמרן  :חדשים המה בעינינו * וכן
להשיב עליהם
למאוס בדבר חדש  /יען יתעצלו לעמול בו לרדת
דרך המשיגים
יסודותיו ו לכן לא אענה ולא אומר מר עד שיבחנו
עד עמקי
אחת אחת אשר הצעתי לפניהם  /במאמר הזה י /
כל הדברים
בס די למבין/ולא עוד חדש חדש יתראו להם י
ימצאו
אולי
T
בחלה השני הוה הנה אנכי בא להצדיק את נפשי נגד
«והנה
עלי  /רשימו לי עלילות דברים  /באמרס :
הקמיס
אמונתי ונסוגותי אחור מגדר הדת ההדגשה אסר בצלה
רפתה
 /דברי שטנה ומרר המרגיזים את הלב * וכה דבר
נחסתי
אשר ערך מערכתו נגדי ויגביר עלי חיילים נהיב
האיש פלאי
 1, « :מצד הפילוסופיא צדקו דברי בן — מנחם
לאמור
העם
והנדר  /ני אי אפשי לחדש דבר בחברת־־׳־
בענייני החרס
היות לו יסוד מוסד במהות הענין וטבעו /
האנושית מבלתי
בטוב טעם ודעת 1אפס מצל קבלת ק  -מנחס /
נאשר הורה
מפנת תורת משה איש האלהים יהרסו כל מיניו ויהיולאין/
חה
אשר שם תורתה׳ לפני מי ישראל  /נתן בפה מלא
כי משה
על שנס הזקנים והשופטים ליסר את עוברי המצות
המשרה
ומלקות ובחרמות ואלות כמו שנאמר  :ארור האיש
במכות
יקים את דברי התורה הזאת  /וכהנה רבות ♦ הנך
אסר לא
הדת היהודית נותנת יד לראשי העם להקים את דברי
רואה ני
על ידי ההכרח והאונס  /ומשה ק־־מנחס בקש לעקור
התורה
משה בך־עמרס י אמנם אנכי לא אשא בשרי בשד
מה שנטע
רב את אשר לבי חושב על האיש משה הלזה /
ואען בקהל
ני אחרי שמו את לבו להוסיף חקירה ובחינה בדברי
וזה• /
ובמופתי אמתת לת החדשה  /נחס על תשובתו•־.
לאווטאר /
לו נעת ההיא  /ותהי עמו רוח אחרת על דבר
אשר השיב
 /במצאו כי היא בנויה על יסוד רעוע  /ויסר
דת אבותיו
והוא עומד בתוך בין אמונת ישר 12לאמונת המצרי׳ י
מאחריה /
כל הכרח ונל ז אונש וריס לדתי נו ואיננו סובלת לא
והנה להיות
חרס

(

ד )

חרס ולא אלה ולא כפיה כיד אדם כי כל למוריה נוטפות מור
אהכה ושלוס  /הוא קרוב לנו ולתורתנו מאד מאד 5ומי יתן
דודה על האמת כאשר הוא עס לכנו  /ותחזינה עינינו משה
בא לחסות בצל כנפי אמונתינו לכבודו ולכנוד האמת ונו׳ “ “
ע"כ דברי איש כותב בהסתר שמו  /ומתראה כאהב תמים
לובר שפתי ישריס בדברי קן וידידות *
« חץ שחוט לשון המחבר הזה  /פגעו בי נאצותיו ותפלחנה
את כבדי  /ומררתי תשפכנה לארץ י ואס מאו
הרימותי ידי  /לבלתי כתוב עוד דבר בענין חלוף הדתות
והשתנות האמונות בין בני האדם  /וגס שמרתי את הברית
הזאת אשר כרתי לי ולא השיבותי עד הנה לשואלי דבר ו עתה
אקום ואענה את חלתי  /גא עת לעשות לה׳ ואפיר את בריתי
למען ברית ה׳ אשר כרת עמנו כחורב • יען ראיתי רבים
נבוכו בידיעת יסודי התורה ומהותה  /ובחסרון הידיעה הזה
כלהו גס רבים מכני עמי מדרך האמת ולא ידעו השיב על שן! ות
מתנגדיהם  /וחסרון הידיעה הזאת גס היא פעלה און בלב
המחבר  /לדבר עלי דבריס אשר לא כן  /ותרב עוד שמחה
בנפשו לצאת לתראתי בלב בטוח! כאיש חיל יוצא לערוך
מערכה מתענג בדהחת דהרות אביריו כבקזל כמד ועוגב
בהתברכו בלבבו לאמור ידי רב לי  /העוז בימיני והנצח בשמ^י *
אכן בכל זאת אנכי לא אריב אתו בשער  /ותחת ענותו בי
שתר אחוהו דרך אמת אשר הלכתי בו מיום עמדי על הבחינה
הנשגבה הזאת  /ואשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון • “
 ,4המחבר פלוני שש לתיאתי בחשבו מצוא בי דעות מתנגדות
לדת היהודים > ואמר  :מי יתן ויורה בך־נזנחם
על 1האמת כאשר הוא עם  mSותחזינה עינינו בא ל*חסורת
בצל* כנפי אמוגתינו ונו׳ • חלתו מחמאות פיו  /ושפתיו
תבענה גדולות  /בספר הדרת ויקר־ת דתו אשר תשפיע אהבה
ושלום בין אנשיה  ’ /ושבט מוסר ומקל חובלים לא יבואו
שעריה  /ונהנה רבות לתפארת דתו י אמנם אחת אש
12ך /
המחבר פלוני 1שמענה ועוץ לי  /ני תצא אש בבית מגורי
ותבער תחתיתו ועמודיו ירופפון  /האמלט על נפשי אל
העליה

( רא )
העליה  /האקוה טצוא פליטה על הגג כנפול האדנים אשר הבית
נשען עליהם ' ? — ועתה לו יהי כדבריך ותהי דת משה חלושה
כעיני

נוטות להשכר /

וחומותיה

משכן הדת החדשה /
בדת משה האדומה
ומתנגדות
סותרות
עליהם מבצרי הדת
והמשפט Jכי לולא

אשר אין
לה ? —
לדת משה
החדשה ?

האבקש

מנום

מקום

כהיכלך

לומשעון ומסעוד מכלתי האמונה
ואס המצא ימצא כאיש דעות
 /איה איפוא היסודות אשר יבנה
— ראה נא אתה  /דורש האור

רצתה נפשי

להרחיב

מאמרי

האמת

למען

בהראות לך סתירת סוף
ככר כליתי לדכר אתך
והתושיה /
אפס כעת לא ארף ידי עד אחרי
דכרך5
מחשבתך מראש
לכענור הסר מעלי
הלותי נר האמת כנתיב החאירה הזאת /
גס לזות שפתי משא כליך האיש

מעושל) * 1

אשר כא כסונר

מכתבך למלאות את דבריך ; ויעכיר קול בארב העם כי מצא
אותי הרחא מדת הנוצרים כאשר חשכתני אתה רחוא מלת משה /
וישימני למכחיש
השכליות

כנתינת

השמיס /

התורה מן

לכדנה ן וכל זאת מצא האיש

ולמודה

בדעות

( אשר הוא זר ונכר לי)

כסאירה אחת חודרת אל לבי  /מתוך לכרי בהאדמה הנזכרת /
הוא פתוח דכ  4עובר  /תוכו רצוף
היכל 1ה׳
באמרי :
וישפכו  4 D2Sפני
אהבה וש ^ ום סביבו  .כ hבואיו יכבדוהו /
ה׳

כאות

נפשם "

כל איש הולך

דרך

ועוד דכר
הישר יהי׳

סרה על דבר
מאיזה

אמונה

השתדלותי כעד
שיהיה

לתת לו

חירות להיות כאחד אנשי הארץ ולעבוד את האלהיס על פי
והמשיג הגיד על פני  /שאי אפשר לאיש בעל דת
דרכו «
נכונה

ומאובלת /

לפתוח

דלתות

היכלו *wS

עובר  /אס לא

וכהנה רבות אשר
בא אל קרבו רוח אחרת נגד הדת ההוא •
דבר האיש נגדי " וגס באש מאתי לגלות את מחשכותי ולדבר
ובסוף מאמרו
בפה מלא את אשר עם לבבי בענין האמונה *
שאין מגמת לבו להדיחני מדת אמתי
הבטיחני לעין הע ;ה /
אם

*)

הערר מערשל האט אייגי נאבשריפט צו דינם פארשן נאך ליבט
אמד רעכט גשריבן  ,אונד זיא יענד שריפט אגגהענגט •

if

( רב )

I
i

אס עוד עודני מחזיק כתמתה  /וגם איננו מבקש תואנה למען
הניע את לנכי לערוך מערכה וללחום נגד דתו ודת אבותיו
אשר מצא כה נועם אושר ומנוח כל ימי חייו " כל זאת בקש
12ה בקש
האיש הכותב! וככל זאת לא בקש מאומה  /ועם כל
את תשובתי  /ובקש — ולא כקש — ומה אעשה אנכי להפיק
רצון שואל כזה ? — אכן  /אענה את אשר עס לבבי /
frfo )3
|
■ישגה א
ואורה דרכי בחקירות כאלה לכל קורא אמרתי  /אולי ימצא בג :
« הנורא
האדון מערשל  /מה שבקש — ומה שאיננו מבקש ״
)/(nift

־ חיק)
; ממן1מ
 1גדרם י
! עצמוה

<« וטרם החלי לדבר  /תהי זאת למודעה  :הנני מודה בלב
שלם לעין כל קורא 1שאין כידי סתירה אחת חדשה
על דת הנוצרים  /מלכד אותן הסתירות הידועות והמפורסמות
אשר נאמרו ונשנו ונשלשו כנר מחכמי היהודים וחכמי העמיס *
וכאשר שמרתי לפי מחסום מעולי עד היום הזה מלדבר נגד
האמונה ולוונח עליה  /כן אשמור את נפשי עוד כל ימי חלדי /
כי אין בוויכוחים כן!ה לא עובה ולא תועלת  /ואס היו ראשיתם
למען האמת  /סופם להוליד רמיה ופתלתל בין המתוכתיס t
ני ייראו להודות על האמת  /וסוף סוף יתהוה מרירות הלב
ושנאת הכריות על לא דבר " ומי יה! יכירו וידעו כל חכמי
לב כי כניס דברי tוישכותו מלוונת עוד כרכים על העניינים
האלה  /ויבחרו תחתו לקדש עתותס לדברים מועילים בחכמה
ובמוסר וכעשות הצדק והמשפע לעונתם ועונת הכלל עד עולם •
ואלה הדברים אשר אנכי דובר היום ברבים יוצאים מקירות לכי ,
לי נם להשקיע לב הכותב הנזכר אשר פחד פחד לבלתי העיר
בי רוח קנאה וחימה נגד אמונתו ״ “
<י אבן על דבר האמונות והדעות ארחיב כעת את אמרי
ואורה דרך הבחינה אשר הלכתי אנכי  /למען יראו
מתנגדי ני חנם פגעו בי וישימו בי עול על אצ חמש בכפי •
״ מן האמידות הנכרות בינינו כני האדם  /אשר חנן אותנו
האלהיס בחלקו ממעל הנפש המשכלת  /יקראו קצתם
אכלתיות נצחיות  /לפי שהמה היו ויהיו אמידות בכל זמן ועדן /
והמה יחלקו לשני ראשים  /הראש האחל יקראו הנרחיור־נ

נצום

[ חקי ה
יו

יהנמצא

? את¬ו
! :ואיננו
 jהאר!
! והמח׳
 jנמהוי
 :ההנרו
| אמתין
'1

«^

ן׳

|
j
׳
י

דגיק
זנתי
גידה
ואולי
כעל
אל־נ
( Jנ
! .

ן

ווע
ן3מ!

i
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 jמח
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(

רג )

(נאטדזוזעגריגי וואהרהייטן ) והב׳הסבוקריות (לו  $ע ^י4י וזאהר *
הייטן ) ♦ ההכרחיות המה אמתיות מצד עצמן ובלתי תלויות
בזמן ומקום ואינם נופלים תחת השמי  /יען היותם כן מפכת
נדרס * דרך משל  :העגול איננו מרובע  /זה אמת קיס מצל
עצמו היות גדר העגול מתננד לגדר המרוכע aושני הפכים
בנושא אחד נמנע 5והס אינם תלויים ברצון  /ני הרצון לא
תפקידם י והמקריות המהאמתיות מצד רצון
ישנה את
הבורא aאשר בחר בס לעשותם כה ולא על אופן אחר  /ומהם
חקי הטבע  /מהלכי הגלגלים✓ ונחי הגשמיים ותנועות הגופים
הנמצאים בתבל♦ דרךמשל  :להיות אד עולה מן המים להשקות
את הארץ הוא אמת ני כן יעיד הכשיון! אמנם הוא מקריי
ואיננו הכרחי לטבע  /כי אלו הי׳ רצון הבורא להשקות את
הארץ באופן אחר והוא אמר  /מי ישיבנו ? לא כן עם העגול
והמרובע  /כי גס רצון הבורא הכל יכול לא יכריח דבר נמנע
במהותו * ואס־יכן נתבארו השתי מיני האמתיות האלה /
ההכרחיות אמתיות מצד הכמת הבורא יתעלה  /והמקריורת
אמתיות מצד רצונו יתברך  /דוק והבן זה * “
"צלה הן האמתיות המושכלינת והנצחיות הבלתי תלויות
בזמן  /ומבלעדיהן תמצאוןעוד אמתיות זמניות והמה
המקובלות ( 4טיכטט וזצזהרהייטן )  /דברים אשר נתחדשו
ונתהוו בעת מוגבל מן הזמן  /לעין איש מן האנשים או לעין
עדה! והמה יצאו מסבות ומסובבות אשר נתאחדו בעת ההיא /
ואולי לא יוסיף עוד שנית להיות כמותם * ומן המין הזה כל
פעל קדם אשר ספרו לנו אבותינו וכל הקורות אשר נשתלשלו
אלינו מסופרים קדמונים • &
12ה מפנת עצמוחן ומהותן /
כאשר תתבדלנה האמידות ה
כן תתבדלנה גס מפנת השגתם בלב ודרך האמון בס»
האמידות הנצחיות ההכרחיות ( ריא נ»וי 4ע " נצוטה*
ווענדין \ וואהרהייטן )  /המה מיוסדות על התבונה
במושכלות  /ר״ל על קשר המושגות הנושאים והנשואים בהיקשים
מחייבים או שוללים  /ומהם כל מופתי ההנדסה וההגיון /
אשר יורו אפשרות המשפט או מניעותו ובטולו * והרוצה
ללמדם

( רר )
ללמדם לזולתו לא יספיק לו בסוף המשפט לבדר  /לאמור דרך
^של :
דע ני /
משלש בעל 1שתי דויות ישרות נמנע ,
או כיוצא כזה והאמן בו בלב שלס  /כי אס צריך להורותו דרך
ההירןשיס והכחינה למען ידע מופת המשפע הזה
ואמתתו
בעין שכלו י “
"
האמתיות
המקריות (ריצו לו  £כנ 55י 4י
וואהרהמטן )
אף
שגס המה יוצאות מן ההיקשים והמה ממץ
המושפלות  /יצטרכו עוד לדכר אתר חוץ לשכל אשר עליו יקיפו
ההקשיס והמשפטים את ציריהם * וזה ההשקפה
וההתכוננות
למען דעת החק אשר שם רצון הבורא יתכרך לפעל הלזה
•
וממכה יצא החוקר להקשיו ומשפטיו הבנויס על הנסיון
הזה י
אשר בא בו בכח התכוגנתו *
והנה באמתיות האלה תמצאון
רבות אשר נקבלם אנחנו מפי זולתינו /
יען קצרו ימי ז אדס
על הארץ להשקיף
ולהתכונן על כל חק וחק מחקי הטבע
בעצמו /
לכן תהי נפשנו בטוח בדברי פי חכם חוקר אשר
עמד על אמתת דבר בהתבומתו /
ונבנה על היסוד הזה את
הקשינו ומשפטינו * ואס אמר יאמר דרך משל החוקר הטבעי /
שיש לאבן השואבת נח מושך את .פי המחט הברזל 4 1צד צפון /
נאמין בו אף שלא ראינו אבן כזה מימינו /
ונקיש על היסוד
הזה לאמור  :שבצד הצפוני בכדור הארץ נמצא חלק גדול מן
האבן הזה המושך אליו הברזל י ואס פעם יולד בקרבנו ספק
על אמתת הדבר  /נעמול להביא לפנינו אבך כזה ונראה כחוש
אמתת
בטבע
אותם
לאמת
יוכל

כחו "
וכן הוא בכל
האותות והמופתים
ובבריאה בהשתנות המדינות
והאקלימיס נוכל
בשמענו
ספורות למו מפי חכמים וחוקרים ונחליטס
״
והאיש הקדס שוכן בארצות סינא ( דרך משל ) —

הנתהוות
להאמין

להאמין בלב שלם את דברי

איש צפוני בספרו

לו7

כי

בימות החורף יקפאו מי נהרות ארצו ויהי לקרח נורא יסבול
משאות כבדות וכל איש הולך ונוסע בו נעל רצפת אבנים
•
אכן אס בא יבא בעצמו לארצות צפון לא יחרף נפשו
ללכת
על
המיס
תחלה
הבחינה

הנקפאיס על פי השמועה לבדה כי־־אס יראה ויבחון וינסה
/
עד דעתו נחוש כי לא יסכן בס *
זאת תורת
במושנלות

המקריות י**
/

אכן

( רה )
« אכן

באמתיות

המיץובלות

( 4טיכסט « וצזהרהייטן )

והס

הדכריס אשר נשתלשלו אלינו אמתת הווייתן ע״י
ספורי הקדמונים ✓ והס לא נתהוו כי  -אס פעם אחת לעת
מוגכלת  /לא יתאמתו כראיית החוש כי -אס לאנשי העת
ההיא אשר עינם ראו את המעשה הזאת " ולכל זולתם אמנם
המה רק מקובלות ע״י אנשים אנשי חיל אוהכי האמת ושונאי
בצע אשר עוד כל ימי הארץ יהי׳ כעדים ראויים ונאמנים שהם
ראו את המעשה הנורא  /ועליהם אנו סומכים להחזיק אמונתינו
כאלו היינו אנחנו רואים את הדכריס האלה עץ כעץ ♦ והמין
הזה הוא כולל אמתת כל הדכריס אשר לא היו נודעות לנו לא
ע׳׳י הנחינה והעיון השכלי ולא ע״י ההשקפה וההתכוננות החושי /
אס לא ספר לנו מאת אנשי אמת ונאמנים שקרה כן בימיהם4
וכלתוקףץעוז האמתיות האלה היא האמונה שאנחנו מאמינים
בדכר הקכלה ההיא כאלו נתהווה הדבר בימינו לעינינו * “
אם עוב הדנר כעיני האלהים וכשר לפניו לגלות אחת מן
האמידות האלה למכחר כרואיו הוא האדס  /יחננם
כח ועוז להשיגם  /ואס האמת הזה מן המין הראשון ר״ל מן
האמידות ההכרחיות  /ירכה עצמה ננפשס המשכלת למען
יעמדו על המושכל הזה  $ואס מן המין השני יודע להם לכר
חדש כמו חק הכובע וכדומה  /יעורר בקרכס זרוח ההתכוננות
ויקומו אנשים חרוצים לא ילאו מלהשקיף ולעיין ויתורו אחרי
מהלכי העכע  /על יגיעו אל הקדש פנימה לדעת ככוד ה5 ,
אכן אס מן המין השלישי האמת אשר יגלה לעץ האדם ותהי
נכון וקייס לדור אחרון  /יפעל פועל נסיי כשנות סדר
הטכע  /וילמדה אח האדם כלשון וככתב אנושי למען ידעה
רכינה * ולמען החזיק אותה ולתת תוקף ועוז ללומדיה /
ישלח דברו באותות ומופתים ותהיינה לעדה  /כי קודש הוא
ומאת ה׳ היתה זאת "
האמידות הנצחיות אמנם לא ילמדם
האלהיס ע״י כתב ולשון כדרך כני אדם  /כי  -אס ע״י הבחינה
נתת בלכבס תשוקה וחמדה להשקיף ולעיין על הברואים  /אשד
אין אומר ואין דברים בלי נשמע קול מספר כבוד kוגדולתו ♦ »
יג

כל חכם

לב

יודה כי לא תשלם אושר האדם מבלתי היותן

מות

( רו )
בטוח בלב נכון בקצת מן האמחיות הנצחיות והס למרדי מציאת
האל  ,השארה הנפש ׳ נמול 1ועונש ויתר הדעות הנובעות
ממקור הטהור הזה להטיב את נפש האדס ולהדריכהו על כמתי
שלמותו ♦ אמנם גס ידע ויכיר כי איכס צריכים להגלות
לעין העדה ע״י אותות ומופתים  /כי״אס יתבארו ויתפשטו
פ״י העיון והחקירה בבריאה ובברואים אשר יורו מציאותו
חכמתו וטובתו יתעלה * והכת החכמים אשר יאמרו כי מפנת
טובת הבורא להורות גס האמתיות הנצחיות האלה בתורה מן
השמים ע״י אותות ומופתים  /לא שמו לב על שגגתס  /כי
אם זאת יחשבו לטובה מצד הבורא מה יענו ומה ישיבו : te
מדוע נשארו דורות רבות ועם רב שדודי האושר הזאת ? ואיך
יצדיקו את החסרון הזה בחק טובת הבורא ?־־— * ) H
« מפנת יסודי הדת הישראלית ולמודה  /כל יושבי תבל
וכל שוככי ארץ מיועדים לאושר 'ושלמות  /ולמען
השיגם פתח האלהיס לפניהם דלתות הבחינה בברואיו  /וכמו
שרבו התחבולות לכל עם ועם לפי ארצו ולאיש ואיש לפי מכונו
למצוא טרף להחיות נפשו ונפש ביתו yכן רבו דרכי ההתבוננות
והעיון להכיר האמתות הנצחיות האלה אשר בם תלויות אושר
האדם ושלמותו י ויושב בשמים ישגיח על ברואיו ולעת הצורך
יקים ביניהם אנשי מדע וחכמי לב לעס ועם כלשונו ולפי שכלוt
להדריכהו על משעול ההכרה ולעורר לגבו להביע אל פעל ה׳
ואל מעשהו  $אלה יעמיקו הבחינה ירדו תהומות ויעלו רמות
גמח מבינתם  /ואלה יספיק להם בהשקפה והתבוננת  /אשר
.יעמידם על ההכרות הנשגבות קאלה די להסיר און מקרבם /
והבריח דעות זרות מלבותס נמו ששר דוד נעים זמירות
ישח) * .מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם♦-
כן חשד האל על יצוריו אלה במעמקי בין ובמחתרות החקירה
ישימו להם דרך עולה בית אל! ואלה במזרח שמש  ,באגלי
טל

גחון זאת ׳ הקורא הנעים ! והגט על החרות אשד היו קודם
.התן תורה ועל יתר האומות אשר לא קבלו את התורה " וראה
הבמת רבנו יעיל ויראת! מפני אליהיס *

( רז )
טל  /ובכל ציץ ופרח יחזו את אלהיס  /וישישו בפעלו עד
יצא נאור צדקתם  /רכירו וידעו ט אין עוד מלבדו אשר שמס
על הארץ למען השיג שלמות נצתיי ואושר תמידי עד עולס ״ * )
» ועתה גחורה נא על יסודי דת אכותי למען התר אגודות
מוטס אשר חשבו מתנגדי לשוס על צווארי י הדת
היהודית 'נכללת בהתורה אשר שם משה לפני מי ישראל על פי
ה׳ בקולות וברקים ובאותות ומופתים חוץ לדרך הטבע  /ופל
העס ראו את ההולות דענו נלס פה אחד נעשה ונשמע י
והתורה הזאת כוללת תורות חיץיס ומשפטי׳ ומצות מלכד ספורי
הקורות אשר קרו לאבות העם הנבחר הזה  /תתוכס השגות
והטעמים מדוע היה עס זה מסוגל לקבל התורה הזאת מאת
האלהיס יתר על כל האמות • הנה בכל התורות אשר הורה
אלהיס את עמן במעמד הר סיני ההוא אין גס אחת המלמד
לאדם דעת הלמודים הנשגבים באמתיות הנצחיות אשר זכרנום ן
ודברי הברית אשר כרתו בחרב אינם דברי בריר־דהאלהירת
בדברים שבין נא אדם למאוס  /כי־־־־אס ירית ה׳ עם עם סגולתו /
להורות לו דרך ילך בו למען ייטב בעיניו להיות לו לגוי קדוש
כל ימיו ? ני הדברים שבין אדם למקום בענייני הלמודים הנצחיים
אינם צריכים להגלות לעין העדה ולהחזיקם באות ומופת  /יען
נתונים המה בשכל אנוש ונטועים בלב כל אדם  /ומשיגס יעמוד
עליהם ברוח מבינתו  /וקציר ההשגה לא יועיל לו חזוקנסיי "
וזאת תורת האדם בכללו לא תורת עס סגולה לבדו " ומה
עמקו מחשבות ה׳  /איש בער לא ידעם  /בחנו נא וראו האס
אמר אלהיס  :אנכי ה׳ א ^ ך מחוייב המציאות ׳ עצכש
פשוט ׳ בדתי מקבל* השנוי ׳ צופה ויודע הנסתרות ומשאיר
גפש האדם ? 1הייס נצחיים וגומל* שכר טוב ל* עה״ב ־ ויתר
הלמודים הנשגבים האלה  /אשר מבלעדס תאפס תושיה בבני
אדם

פה הביא החנם זי׳ל דעת אהבו לעסינג כהתדתו את השאלידז
הנזכרת  /והשיג עליז ; ובהיות שאינוה עיקר מיסודי הספר
הזה  ,והוצרך גם להצעות רכות וזרות טרם יעמוד עליהם
הקורא 1? /כן השמטתיח •

רה

(
אדם

ישראל לכדה

ונתונה לכל המין

תורת האדם בכללה

צי אס

חורת

האלה אינם

פי כל הלמודים

ותחדל אושרם ? * )
/

)

והתחזקס ע" י האותות
האנושי איש איש כפי דרנו ותכונתו /
כי ממקור השכל יביעו ובמופתי
והמופתים אך למותר /
בקרבו *

יתקיימו

התבונה

וגס

הלמודים האלה

מהות

יתנגד

לדרך ההורתי בל* הבנה בלב על דרך מופתי השכל * והתחזקותם
ע״י אותות ונסים חון לדרך העבע  /כי למי תועיל ולמי תפעל
להבועריס בעם אשר עדן לא שמו לב לבחון /
תושיה ? —
וסגרו בעדם גדרי המחקר מה יתן ומה יוסיף קול רעם מפרק
הריס  /וברד וגחלי אש אשר בערפל יעבורו  /ישתוממו בתמהון
החוש וירעדון מורשי לבב  /אפס לא יגביהו את השכל kמעלות
ההיקשים והמשפטים לדעת את 12הים kנעלם בלתי כעל תכלית /
ולהמתחכמיס בעם אנשי חקקי לב אשר יוסיפו
כי טפש לבס ן
יספיקו

לא

חקירתם /

אותות ונשים חוץ לדרך

לשנות ולשלש
הטבע לקבל בנחס אף למוד אחד מלמודי האמתיות הנצחיות /
כי המית רוחם לא ישקוט עד עמדס בס במופתים שכליים ברורים /
וכי‘־' " יקום בקרבם נביא אשר יאבה להורותם אחד מן
ולמען החזק אמתת למודו יחיה
הנצחיים ה ^ ה !

הלמודים
לעיניהם

מערמת עפר

ויעמידם

על הארץ

אשר היה

גוויות כל האדם
רגלם  jיענו ויאמרו  :הן אמת פלאים מעשי האיש
על
הזה ונוראים מפעלותיו  /ידענו כי כח אלהי פעל כל זאת על
ידו  /אפס מי יודע אס אל אחד עושה פלא כזאת  /זא אס האל
ההוא כל יכול  /אולי נתאחדו כחות רבות נעלמות בטבע לפעול
זאת ? אולי אך פעולה זאת ופעולות
ומאין נדע בסבת הנס הזה אמתת
הנשגבים המורים על אחדות ויכולת

מחמדי
והשארת
הזאת

הבאים♦

בדפים

התולדה

יתר

דומות לה בידו לעשות ?
למוד אחד מן הלמודים
ונצחית האלוהות ?—־

במה kW
לחסרון
חשבו
התורה
הנפש וגמול ועונש וכהנה בפירוש ,
והחסירה

איננה  Wמה

בהורה

חדשה

בל ^ תי

יתאמתו

המבע> כי

אס

;

והחכם

אצל*
על ידי

האדם

על ידי

השכל

הא ^ ה

הלימודיים

הורה

למדה לימודי
ורבים אמרו

שממהות

פה

הלמוד

והחקירה

י

הייחוד
שהתויה

למען

יושלמו

הלמודים

האליה

ןה  8זפת

חוץ
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An die Herausgeber des Sammlers.
^Hhrc Aufforderung , meine Herren , daß ich
die unter uns noch immer herrschende Unsitte ,über
die
Todten so früh zu beerdigen , meine Meynung sa¬
gen soll, *) ist mir ungemein schmeichelhaft ,
und
nur die Aufforderung einer Gesellschaft wie
die
Ihrige , die mit dem wärmsten Eifer , auf der
un¬
eigennützigsten Weife , an die Aufklärung unserer
Nation arbeitet , ist im Stande mich von meinem
bisherigen festen Vorsatze abzubringen , über Ge¬
genstände dieser Art nie öffentlich etwas zu sagen.
Es giebt Seelenübel , die , wie gewisse
körperliche
Krankheiten der vernünftige Arzt gerne unberührt
läßt ; indem er durch eine gelinde
Behandlung
nichts ausrichtet als daß er die Langmuth des
Lei¬
denden ermüdet , und durch eine gewaltsame,
schlimmere Folgen zu befürchten hat , als das
Nebel selbst mit sich führt . Auch sind bey
der
Seele wie beym Körper diese Nebel nicht
gerade
immer die wichtigsten und gefährlichsten
welche
der Kunst spotten ; im Gegentheil sind sie
gewöhn¬
lich dem Ansehen nach von der geringsten
Bedeu - ,
tung und dem Scheine nach von der Kunst
leicht
vertilgbar ; aber sie sind darum die hartnäckigsten,
weil sie ihrer Natur nach für die Wirksamkeit
der
ihnen angemessenen Mittel keine
Empfänglichkeit
haben . Es wäre vergebens in einem
körperlichen
Theil dem die Natur keine Nutzbarkeit
ertheilt
A 2
Hai

*) Sammler
. Jahrgang
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hat durch Reitzmittel Veränderungen hervorzuLringen; und eben so vergebens ist es, gewisse
Zustände der Seele, die zwar nicht die Natur,
, Herkommen und Gewohnheit dem
aber Willkühr
, durch VexnuuftGebreche der Vernunft entzogen
. Es mußte sonst höchst selt¬
gründe umzuandern
, daß wir ohne Bedenken über Ge¬
sam scheinen
setze welche so zu sagen die Stütze der Religion
, d. i. durch Anwendung
, disputiren
ausmachen
von Vernunftgründe für und wider sie, ihre Gül¬
, und
tigkeit oder Ungültigkeit auseinander sehen
gerade bey den nichtsbedeutendsten Dingen, welche
bloß Vorurtheil und Herkommen geheiligt haben/
der Stimme, ich will nicht einmal sagen der tiefforschenden Vernunft, sondern selbst des gesun¬
den Menschenverstandes schlechterdings kein Ge¬
; den Sitten
! Aber so ist der Mensch
hör gewahren
und Meynungen die er in den Boden des Vorur, errheilt er
theils und der Gewohnheit gepflanzt
gerne, so unwichtig sie auch sind, eine solche
Schnellkraft, daß die schärfste Sense der Ver¬
nunft über sie hinfährt, ohne sie zu beschädigen;
yhne gefällt zu werden biegen sie sich unter ihrer
Schneide,, und richten sich den Augenblick darauf
. — Es gab eine Zeit, da ich mir da¬
wieder empor
von keine Vorstellung machen konnte; eine Zeit/
als ich meiner Rohheit mich entwandt, und unter
der Leitung des großen Lehrers der reinen Ver¬
nunft mit jugendlichem Eifer diese göttliche Kraft
; da ich, aller Welt-;
des Menschen bearbeitete
, die reine Weltweisheit über al¬
fennwiß fremde
, ihren Nichtersiuhk für den obersten er¬
les achtete
kannte, ihre Aussprüche für die einzigen ansahe/
nach welchem die Menschen denken und handeln
, und auch wirklich dächten und handelten,
müßten
sobald nur diese ihrem Gesichtskreise nahe genug
gerückt
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eröorztr-gerückt und ihre Sprache ihnen verständkichlzetAs
geivissegemacht wurde: Aber mein Eintritt in die handelnde
Natur, Welt hat mich bald meines Irrthums überführt;
l)eit dem hat.mich zu meinem Erstaunen belehrt, daß MeyrrMft- nungen einer gewissen Klasse ganz die Natur der
chst srlt- Neigungen annehmen
, die wider die Einsicht uSd
ber Ge- Billigung des Bessern
, dennoch das Schlimmere
Religio«Wahlen
; hat mich belehrt
, daß dem größten Theil
SendungDer Menschen das beständige Halten der Vernünftre Gül- wage ein beschwerliches Geschäft ist, daß sie
, be¬
n, und sonders in gewissen Dingen, es bequemer finden,
^welche an Gewohnheit und alten Brauch sich zu halten,
so nachtheilig auch mittelbar oder unmittelbar
' die
mtieft Folgen davon seyn mögen, und daß Haß und
gesm- Verfolgung das Wenigste ist, was demjenigen
!in Ge- zum Theil wird, der sie dieser ruhigen Bequem¬
Sitten lichkeit zu entziehen wagt—.
*
Dieß ist es meine Herren
, was mich bisher im¬
mer zurückgehalten
heilt er
, über eben diese Dinge Mein
! solche Urtheil öffentlich zu äußern: Indessen kann ich,
r Ver? wie gesagt, mich nicht überwinden
, der Aufforde¬
rung einer Gesellschaft wie der Ihrigen zu wider¬
; vielleicht gelingt es uns dennoch gemein¬
^r ihrer stehen
darauf schaftlich unsere Brüder von einem Wahn abzu¬
mda- bringen, wider den der gesunde Verstand und
!
^
eM, die Menschheit sich so laut empören
,unter
—s

i Ver^

!Kraft
Die ganze Untersuchung dünkt mir beruht auf
Welt? die Beantwortung folgender Hauptfragen:
>er al¬
!. Giebt es allgemeine untrüglicheAennHei¬
len erchen, durch welche man in jedem Falle
nsahe> binnen vier Stunden (der gewöhnlichen
indeln
Wartezeit bey uns) auf das gewisseste den
'Stten,
wirklichen Todten von dem ScheintodteN
unterscheiden kann?
genug
:
Az
II. Giebt

(

6)

V GLebt es derer ; sind sie den Leuten die
sich bey uns dem Beerdigungsgeschäft un terziehen , hinreichend bekannt , und sind
es diese, auf welche sie ihre Zuverläßig keit gründen ?
Vl. Giebt es derer keine; sind die Gründe ,
religiöse, moralische, oder politische, die
uns zu diesem schnellen Begraben der
Todten bewegen , von solcher Wichtig¬
keit , sind sie so sehr mit unserm Wohl
verknüpft , daß wir ungeachtet der Ge¬
fahr zuweilen einen Menschen lebendig in
die Erde zu legen , ihnen dennoch folgen
müssen? ist diese Gefahr nur ein geringe¬
res Uebel, dem man sich unterziehen muß,
um einem grössern auszuweichen?
IV. Und endlich sind die Gründe nicht von
dieser Art ; ist es nicht rathsam diesen Ge¬
brauch zu unterlassen , und nach dem
Beyspiel unserer gesitteten und aufgeklär¬
ten Nebenvölker , unsere Todte wenig stens einige Tage über die Erde aufzubewahren?

§
j
s
j
j
^

j
i

Die Beantwortung der ersten Frage hat die
wenigste Schwierigkeit
. Seit Hyppokrates bis'auf
unsere Zeiten haben die Aerzte wegen der Unzuver
läßigkeit der Todeszeichen für das zu frühe Begra-

l
l
'
^
den gewarnt. Die Schriften der Aerzte aller '
Jahrhunderte sind voller Beyspiele von Schein- j
tobten, die man wirklich für todt gehalten
, und durch ^
Kunst oder Zufall wieder ins Leben zurückgekehrt
^
sind. Kaum ist noch eine Stadt auf Erden, in der '
man nicht eine oder mehrere Geschichten von Tob¬
ten aufbewahrt hat, die man bald in einer fremden ?
Lag-, j
i
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, Lald
Lage

in offenen

Särgen, und

bald

mitverrvuir-

, die sie sich aus Angst
deten Theilen des Körpers
, gefunden hatte. Ich selbst kenne eine
zerfleischt
, die in ihrem vierzwanzigjährige Frauensperson
ten Jahre auf einem kleinen Ort vom Schlagflusse
gerührt wurde, und bereits alle Hausceremonien
eines Todten Überstunden hatte. Zum Glück geschah
, und sie konnte
dieses des Freytags Nachmittags
erst des Sonnntags, vierzig Stunden nach dem
vermeyuten Tod, nach der etwas entfernten Grab; unterwegens erwachte sie,
stadte verführt werden
der Vater trug sie auf seinen Armen nach Hause,
und sie ist jetzo gesund und stark. Doch was bedarf es für Sie m. H. autentischere Fälle, als

, welche die Talmudisten selbst anführen?
diejenigen
״Man bewache die Todten bis drey Tage, sagen
״sie. Es traf sich einst daß ein solcher bewachter
״aufstand und fünf und zwanzig Jahre lebte, und
״ein anderer der nachher noch fünf Kinder
״zeugte." *) — ־Und in diesen Irrthum sind nicht
etwa bloß unwissende der menschlichen Natur un, sondern selbst die größten und erkündige Leute
. Vesalius ein befahrensten Aerzte verfallen
rühmter Zergliederer und Leibarzt des Kaysers
Carls des fünften und des Königs Philips des
, hatte das Unglück einen spanischen Edelzweyten
mann den er selbst in der Kur gehabt, und nach, unter dem
dem er ihn für todt gehalten geöfnet
, und dann erst sterben zu
Messer wieder aufleben
. Ein gleiches ist einem andern berühmten
sehen
, der
Zergliederer und Arzt in Spanien begegnet
eine an Muitererstickung gelegene Frau für todt
, wodurch er selbst so wie
gehalten und sie geöfnet
. Herr Mery ein franVesalius im Elend umkam
zösischer
A4
*) שמחות פ׳ זז׳ משנה »׳
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Mscher Arzt hat während des Kayferschnitts
aü
einer verstorbenen Frau an ihr noch Zeichen
des
Lebens , und ein anderer , Franz Rota ,
Wärme
vnd Bewegung in den Etngeweyden eines an
einer
langwierigen Krankheit verstorbenen entdeckt. *)
Und so könnte ich Ihnen noch eine unzählige
Men>
ge Beyspiele anführen , wenn ich es nicht
für überfiüßig hielte , die Schriften der Aerzte ,
besonders
das vortrefliche Werk des BrühLers
auszuschreiben . Alles dieses dünke mir sind Beweise
genug,
daß wenigstens die mehrsten Zeichen des
Todes
noch sehr schwankend und trüglich sind.
Wider
so laute Erfahrungen kann weder
Naisonnement,
noch Tradition , noch Ansehen , wäre es selbst
das
Ansehen eines Maimonides
, Etwas gültiges
Vorbringen .
,
Der Tod ist der entgegengesetzte Zustand
des
Lebens , und der Uebergang des Körpers aus
dem
einen in den andern geschieht , wie jede
andere
Veränderung in der Natur , nie plötzlich durch einen Sprung , sondern alünählig . Das
Leben
nimmt in kleinen Graden immer mehr und
mehr
ab , bis es endlich aufhört . Nun
erkennen wie
zwar diese Abnahme überhaupt an gewisse
Zeichen
durch unsere Sinne ; aber die vorletzten dem
völligen Aufhören nahen Grade des Lebens sind
für uns unmerklrch ; denn die Erkenntniß schon
dieser
würde eine unendliche Schärfe unserer Sinne
voraussetzen , die erfordert würde , um der Natur in
ihren unendlich kleinen Veränderungen zu
folgen , die
wir nicht haben und unmöglich haben
können . Da
wir nun in keinem einzelnen Falle im
Voraus bestimmen können , wie lange die Natur auf
einer
einzigen Mittelstufe zwischen Leb.en mnd Tod
sich
׳
,
ver*^ ,Brühier Abhandlung von der
' ^Kennzeichen des Todes - S . 210. Ungewißheit
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verweilt ; so müssen wir , da wir die letzten dent
Lode nahe Stufen nicht unterscheiden können , der
Gefahr ausgesetzt seyn, das kleinste Leben für den
völligen Tod zu halten.
- Diese Betrachtung hat freylich den Anschein
einer Subtilität ; allein wer gewohnt ist mit Gegenstanden der Natur sich zu beschäftigen , hat nur
zu häufige Gelegenheit die Bemerkung zu machen,
mit welcher Schwierigkeit es verbunden ist, den
stufenmäßigen Gang in ihren Werken zu beobachten . Und überhaupt dünkt mir , kann niemanden,
dem Wahrheit und Menschheit am Herzen liegt,
etwas als Subtilität verwerflich seyn , sobald es
die Erhaltung eines Menschen zum Gegenstand har.
Ein Körper lebt , wenn er Empfindung und
Bewegung hat . Daß er beydes hat , erkennen wir
an seine Aeußerungen durch unsere Sinne : Aber
beydes , Empfindung .und Bewegung , sind bloß
Aeußerungen , Wirkungen des Lebens , keinesweges das Leben selbst, so wie das Schlagen und die
Zeigerbewegung an einer Uhre Zeichen von der
Spannung und dem Ausdehnungstriebe der Feder
sind , keinesweges aber diese innere Federkraft
selbst ausmachen . Die innere Ursache und Einrichtung des Körpers , welche diese Aeußerungen
vom Empfinden und Bewegen hervorbringt , ist
eigentlich das Leben, und diese besteht in einer uns
verborgenen inner » thatigen Kraft , welche -etwa
dem Nervensaft , dem Gehirne oder andern orgaNischen Theilen eigen ist. Nun können diese Aeusserungen von Empfindung und Bewegung unter
zwey Bedingungen aufhören ; entweder wenn die
innere thätige Kraft gänzlich aufgehoben , die nöthigen Organen zerstört sind , oder wenn sie zwar
in gutem Zustande sind, aber durch gewisse vor.
übergehende Umstände in ihrer Thätigkeit verhinA75
dort
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dert werden ; eben so , um bey meinem Gleichnisse
von der Uhre zu bleiben , wie die Zeigerbewegung
entweder wegen verlorner Schnellkraft der Feder
oder Zerreißung der Kette gänzlich aufhören , oder
wegen eines Stäubchens in den Räderwerken nur
unterbrochen feyn kann . — Am ersten Falle ist
der Körper wirklich tobt ; im letzten ist er es uns
nur zum Scheine . Uns nur ; denn wir haben
kein anderes Unterscheidungszeichen von Leben und
Tod , als die Gegenwart oder die Abwesenheit der
Bewegungs - und Empfindungszeichen , und dieses
Merkmal muß Wegfällen , sobald nur eine einzige
Erfahrung
uns gelehrt , daß diese Abwesenheit
noch Statt haben kann , wenn auch die innere LeLenskraft unverletzt ist , und die Aeußerung ihrer
Lhätigkeit bloß yon einer vielleicht nberwindlichert
Hinderniß unterbrochen ist. Wir können nun einmal nicht ohne den Körper zu zerstören zu der innern Werkstädte der Natur gelangen , und wie weriig gelingt es uns selbst bey dieser Zerstörung ihre
geheimsten Triebwerke zu entdecken?
Nun ist es aber nicht eine einzige Erfahrung
die uns diesen Satz bestätigt , sondern unzählige
Erfahrungen zu allen Zeiten lehren es , daß alle
Zeichen der Empfindung und Bewegung unmerklich feyn können , ohne daß die Ursache derselben
zerstört ist; fie lehren , daß die Bewegung der
Pulsadern
unsern Sinnen
gänzlich entwischen
kann , ohne daß der Umlauf des Bluts aufgehört
hat ; *) fie lehren uns , daß in gewissen Fällen die
Bewegung des Herzens und des Athemholen Tagelang gänzlich aufhören können , ohne daß der
Mensch wirklich tobt sey; * *) sie lehren uns , daß
die Kälte des Körpers , die gebrochenen Augen und

das

 )״Brühiere
. S . 279.
Ebendas
. S . 706u. f.

(

II " )

das sogenannte hyppokratische Gesicht trügliche Zeichen des Tode.s sind ; *) noch mehr , sie lehren uns
sogar , daß es Menschen gab , die willkührlich alle
Lebensbewegung aufheben , und eine Zeitlang ganz
sieif , kalt , ohne Puls und Athemholen liegen
konnten , bis sie von selbst wieder zu sich kamen ; **) und wie ich schon erwähnt habe , diese
Erfahrungen bestehen nicht etwa in unbewährten
Ammen - und Wartermährchen , sondern sind in alLen Jahrhunderten
von den größten Aerzten gemacht und beschrieben worden . Auf alles dieses
nicht Rücksicht nehmen , und immerdar aus Liebe
zu einem verjährten Vorurtheil , auf mißverstandene Stellen im Talmud und deren erdrechselte Er>
klärungen einiger spitzfündiger Rabbinen sich berufen , heißt offenbar den gesunden Menschenverstand verleugnen , und uns mit Gewalt in dem
Spott aller unserer denkenden und aufgeklärten
Nebenvölker erhalten . Ich sage : mißverstandene Stellen ; denn unmöglich kann man , ohne
der verdienten Achtung der weisen Talmudisten zu
nahe zu treten , ihnen die Meynung aufbürden,
daß man jeden für todt gehaltenen sogleich begraLen soll, nachdem sie selbst die oben angeführten
Geschichten der nach einigen Tagen wieder aufgelebten Personen so ausführlich beschrieben.
Ich will zuletzt noch eine Stelle aus einem
Werke des Galenus anführen , die Ihnen darum
besonders merkwürdig seyn muß , weil selbst Maimonides , zu dessen Ansehen mancher Rabbi , so
oft er es für gut findet, seine Zuflucht nimmt,
dieses Werk seiner Uebersetzung nicht unwürdig
geach*)

Ebendas . S- 131. Brinckmann Beweis der MögUchkeir
, daß einige Leure lebendig können begrar
den werden, S . 102. 10z. u. f.

BrinckMann S . !4?.

(

12

>

geachtet. 'Man hat, sag( Brühiere , wieRorn״mann de mirac. mort. berichtet, ein Werk von
״dem- Galenus , das Mainronides übersetzt hat,
״in welchem erzählt wird, es habe ein Mensch ei״nen Steckfluß bekommen
, welcher sechs ganzer
״Tage gedauert hatte, binnen welcher Zeit er nicht
״die geringste Nahrung zu sich genommen,' und
״unbewegliche Pulsadern (artcrias duras) gehabt
״hatte. Es geschieht ferner, wie in eben diesem!
;,Traktate gesagt wird, bey einem Menschen zu״weilen eine solche Stockung der Safte , daß sich
״der Puls in dem ganzen Körper verliert, daß das
״Herz keine Bewegung mehr hat , und daß der
״Mensch wie tod da liegt. Diese Zufalle erfolgen
״bey denjenigen, die hoch herunter gefallen sind,
״stark geschrieen haben, und lange unter dem Was״ser geblieben sind. Es ist eine starke Ohnmacht,
,.die acht und vierzig Stunden anhält, wahrend
״Welcher Zeit der Mensch für todt da liegt, und die
״Haut eine grünliche Farbe bekömmt. In eben
״diesem Buche wird auch noch von einem Menschen
»,geredet, der einen andern begraben hat, ehe noch
״drey Lage um waren, und ihn wirklich durch die
״gar zu große Uebereilung getödtet hat, indem ek
;,noch lebendig war. " *)
Alle diese Erfahrungen beweisen
, daß man nur
in dem Falle von dem gewissen Tod versichert seyn
kann, wenn man überzeugt ist, daß die nothwendigen Lebensorganen nicht bloß in ihrer Thatigkeit
gehindert, sondern selbst zerstört sind: Und eben
diese Erfahrungen haben die berühmtesten Aerzte
auf den Schluß gebracht, daß wenigstens in sehr
vielen Fällen, als in Erstickungen
, Erfrierung,
Verblutungen, Nervenzufällen aller Art, Schlagfiüssen, u. ftw . es nur ein untrügliches Zeichen
 )״Brühier0 - 40*
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von der Zerstörung der Lebensorgane nnd-fMlichk
vom wirklichen Tod giebt, nehmlich die angehende

Fäulniß des Körpers, die sich durch den eigenthümlichen Leichengeruch und blaue Flecken äusfert, und daß außer diesem alle übrige Zeichen unzuverläßig sind, indem sie bey einem Menschen tagelang gegenwärtig feyn können, der durch angewendete Kunst oder auch von selbst wieder ins Leben znrückkehrt.
 ׳Indessen, obschon es von der andern Seite
auch Krankheiten giebt, aus deren Gang und Befchaffenheit man schon die Zerstörung der Lebensyrganen aufs wahrscheinlichste vermuthen, und.
bey deren Endigung man also ohne die Fäulniß
abzuwarten aus den übrigen Zeichen von dem Tode
, in
überzeugt seyn kann; so giebt es dennoch keine
, in
, die bey uns gewöhnlich
welcher diese Zeichen
der Unbeweglichkeit einer vor der Nase gehaltenen
, binnen eiLichtflamme und Pflaumfeder bestehen
ner Zeit von vier Stunden, uns von der völligen
Gewißheit des Todes zu überführen im Stande
sind. Die Beyspiele in der Geschichte sind zu haufig, daß große Aerzte für todt erklärte hitzige Kranke nach zehn bis zwölf Stunden haben wieder auf»
leben sehend)
II.
Aus der bisherigen Auseinandersetzung ergiebt
sich, die Beantwortung der zweyten Frage sehr
, auf welche bey uns die Manleicht. Die Zeichen
ner der so wohlthätigen und vortreflichen Gefellschaft der Rrankenbesucher ihr Urtheil vom
: Die AöweTode gründen, sind die allgemeinsten
senheit des Pulses, die gebrochenen Augen, und
der

*) BrühierS .

iij
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der kNange ! des Athmens , welcher dadurch erprobt wird , daß eine vor dem Mund gehaltene
Llchtflamme ruhig , oder eine unter die Nase gelegte Pflaumftder unbeweglich bleibt . So bald
diese Versuche gemacht sind , wird der Mensch für
wirklich tod erklärt , aus dem Bette genommen
auf Stroh gelegt , und nach vier Stunden zur Erde gebracht . Nun beweisen aber alle diese Proben nichts als höchstens , daß der Umlauf der
Safte in den äußern Theüen und das Athemholen
aufgehört ; keinesweges aber , daß deren innere
Ursache auf immer zerstört ist. Nichts ist aber
häufiger als die Erfahrungen , daß bey heftigen
Ohnmächten und hysterischen Erstickungen , die
viele Stunden lang dauren , der Pulsschlag gänzlich verschwindet ; die Brechung der Augen und
der Mangel des Athmens sind bey Erhenkten beständig , von denen man doch sehr viele nach zehn
und fünfzehn Stunden wieder ins Leben zurückgebracht . *) Und überhaupt kann der Mensch un1er gewissen Umständen ziemlich lange ohne Athem
zn holen leben , dies beweisen die Geschichten der
Taucher , die viele Stunden und ganze Tage unter
dem Wasser zugebracht , wo allerdings kein Athmen Statt findet , und dennoch völlig gesund wieder heraufkamen.
Und dennoch beweisen die erwähnten Proben,
wie ich sage , nur höchstens , den völligen Mangel des Blutumlaufs und des Athemholens : denn
es gehört doch unstreitig ein gewisser Grad des
Stoßes einer Flüßigkeit dazu , um von unfern Fingern empfunden zu werden . Die Empfindlichkeit
der Nerven in unfern Fingerspitzen ist nicht unend!ich , und es muß nothwendig sehr geringe Grade
von - Bewegungen geben , die in ihnen keine Verände-

*) BrinkmannS . ioj.
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änderungen Hervorbringen . Wenn wir also auch
den Pulsschlag nicht fühlen , so ist dadurch doch
keinesweges bewiesen, daß das Blut nicht dennoch
in den Adern in einem solchen Grad umlauft , der
für uns unmerkbar ist.
Eben so ist es bey dem Athemholen . Selbst
eine Lichtstamme und eine Pflaumfeder sind Körper , die einen Widerstand leisten , der so gering er
auch ist, dennoch einen gewissen Grad Kraft erfordert um überwunden zu werden . Wenn nun die
Kräft , mit welcher die Luft aus der Brust gesiossen wird , kleiner ist als dieser erforderliche Grad,
so müssen die Flamme und die Feder unbeweglich
bleiben , obschon das Athmen noch fortdauert.
Zugegeben also , daß der gänzliche Mangel des
Athemholens ein entscheidender Beweis des wirkliehen Todes sey, so sind die erwähnten Proben
doch keinesweges in Ansehung dieses gänzlichen
Mangels entscheidend , sondern nur Beweise eines
geringer « Grades von Athemholen , als zur Bewegung dieser leichten Körper nöthig ist. Daß
aber ein solcher geringer Grad von Athmen nicht
mehr Leben ist, und daß die Natur auf diese niedrige Stufe des Lebens sich nicht eine Zeitlang
verweilen , und dann sehr allmählich sich wieder in
die Höhe schwingen kann , wer vermag dieses zu
behaupten ? und wer kann mit mittelmäßigem
Gewissen und Verstand es wagen , dieser Behauptung eine solche Zuverläßigkeit zu ertheilen , daß
er vorsetzlich die Natur von dieser niedrigen Stufe
herunterstößt ? — Wer kennt die geringen Grade des Lebens eines neuentstandenen Kindes in den
frühsten Zeiten seiner Reife ? und dennoch wird
bey allen gesitteten Völkern die Pflege und Wartung desselben für Pflicht , und dessen vorsetzUche
Vernichtung für Mord gehalten; Ist es nun nicht

unser
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ungereimt, einen bereits erwachsenen Menschender nach dem Gange der Natur nothwendig vor
seiner gänzlichen Auflösung erst auf diese Anfangsstufe des Lebens zurückkommen muß, ohne Bedenken, auf bloße Muthmaßungen, aus dem Reichs

der Lebendigen zu

stoßen.

III.

Ich komme nun zur dritten Frage : Sind es.
religiöse, moralische oder politische Grunde, aufwelche die unheilsame übereilte Beerdigung der
Lodten sich stützt? — Keines von allen dreyen.
Die Religion, die überall auf Bruderliebe und
leben das größte Gewicht legt; *) die Religion^
welche den Erhalter eines einzigen Menschenlebens׳
mit dem Erhalter einer ganzen Welt, in gleichen
Rang setzt; **) die Religion, welche alle ihre Ge-:
setze, Abgötterey, Mord und Blutschande aus-,
genommen, zu übertreten erlaubt, befiehlt, so
bald ihre Ausübung mit der Selbst- oder Nachstenerhaltung in Widerstreit kömmt; die Religion,
die, um nur Menschenleben zu ersparen, zu ergeizen möchte ich sagen, selbst die gerichtlichen
Todesurtheile nur unter so viel einschränkendem
Umständen und Bedingungen verstattet, daß zu-l
folge der talmudschen Meynung selbst, nur sehr
selten jemand zum Tode hat verdammt werden
können; diese Religion kann unmöglich gebietenoder.

י*) מעשה בנכרי שבא לפני הלל אסר לי׳גיירני
ע״ס שתלמדני כל התורה כלה כשאני עומד על
רגל אחת ן אמר לי׳ דעלך סני לחברך לא העביד
זו היא כל התורה כלה ואידך פירושא הוא זיל
)דן> ל״א

(שבת

גמור

 נפש אחת כ ^ו קיים עולם מלא. ** ) כל המקיים
; ) «, (משגה סנהדרי; דף ל
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eder auch nur zugeben , daß wir einen Menschen,
so bald er keine äußere Zeichen des Lebens von sich
giebt , von welchem aber Vernunft und Erfahrung
uns lehren , daß er vielleicht wieder zu sich kommen und ausieben könnte , vergraben , und ihn
des fußen Genusses des Lebens , und uns des noch
süßeren Genusses , ihm das Leben zu erhalten , auf
immer berauben sollen ! Diejenigen , meine Herren , die sich drehen und wenden , um diesem unsittlichen Verfahren , eine religiöse Farbe aufzuzwingen , bedenken den großen Schaden nicht,
welchen sie ihrer Religion dadurch verursachen , indem sie sie mit sich selbst in Widerspruch setzen;
denn das Widersprechende ist überall das Zeichen
der Eingeschränktheit , der gebrechlichen Menschheit ; im Reiche Gottes ist alles Einklang , Uebereinstimmung , Einhelligkeit!
Lassen Sie uns der Quelle näher rücken , aus
welcher einige neue RabbiNett , die mit so vielem
Eifer die frül -e Beerdigung vertheidigen , ihre
Gründe so mühsam herholen . In der Bibel heißt
es : wenn jemand ein Verbrechen begangen,
worauf
die Todesstrafe
gehört , und wird
hingerichtet , und an ein Hotz gehängt : so
sott sein Leichnam nicht über Nacht am Holze bleiben , sondern du Mußt ihn desselben Tages begraben , denn ein Gehängter
ist eine Geringschätzung Gottes ; und du mußt das Erdreich , das ,der Ewige dein Gort dir zum Besiyegiebt / nichtverunreinigen
. (5 V M . 21. 22.)
Deutlicher , allem Mißverstände zuvorkommender
kann sich wohl schwerlich ein Schriftsteller ausdrükken. Aber demungeachtet setzen die Talmüdisten hinzu : daß Man auch keinen Todten überhaupt des
Nachts unbegrabett lassen soll. — Es scheint mir
ausgemacht , daß ohne diesen talmudischen Zusatz,
B
wohl,
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wohl niemand auf den Gedanken hätte kommen
können , den mosaischen Text eine solche Ausdehnung zu geben , die sich bis auf jeden natürlichen
Todten erstreckt ; denn erstlich spricht Moses ausdrücklich nur von einem Hingerichteten Verbrecher,
den er als ein Veyspiel von Geringschätzung Gottes , aus sehr weisen Gründen nicht zu lange zur
öffentlichen Schau ausgestellt haben wollte : Zweytens , schränkt er dieses Gesetz wiederum ausdrücklich nur auf das Erdreich ein , welches der Ewige
seinem Volke zum Besitz , zum Erbtheil gegeben,
und nicht verunreinigt werden soll. Ein natürlicher Todter aber ist keinesweges ein Gegenstand
göttlicher Geringschätzung , noch weniger sind die
Lander , in denen zu wohnen die herrschenden Vötker uns erlauben , dasErdreich , welches der Ewige uns zum Erbtheil gegeben , um deren morali«
sche Reinhaltung wir so ängstlich bekümmert feyn
dürfen.
Wenn also die Talmudisten dennoch für gut
fanden , das Uebernachten jedes Todten zu verbieten ; so kann dieses nicht aus den im mosaischen Texte bey Hingerichteten Verbrechern angeführten Gründen geschehen seyn ; sondern sie müssen vermuthlich ihre eigene besondere gehabt haben , welche die damaligen Zeit und Ortumstände
ihnen angaben , die uns unbekannt sind und in unserer Lage vielleicht nicht mehr passen. Es war
als Neligionsgesetz,
ihnen mehrPoliceyverordnung
und des Textes bedienten sie sich, wie dieses nicht
selten im Talmud geschieht , mehr als schickliche
Veranlassung , mehr als bequeme Gelegenheit,
um die Aufmerksamkeit auf diese Verordnung durch
die Erinnerung an eine entfernt ähnliche in den
mosaischen Büchern lebhaft zu erhalten , denn als
Urquelle , aus welcher diese Verordnung Hergeleitet
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tet werden muß. Denn, noch einmal, unmöglich
konnten sie den Leichnam eines frommen Mannes
darum vor Sonnenuntergang zu begraben gebieten, weil er eine Erniedrigung Gottes ist; darum/
weil dadurch ein Erdreich in Norden, das nie unser Erbtheil war, noch ist, verunreinigt wird.
Indessen liegt diese ganze Untersuchung eigentlich außer unferm Bezirk. Denn gesetzt auch zugegeben, daß die Talmudisten, ja, daß selbst, ich
will das Unwahrscheinlichste als wahr annehmen,
daß selbst Moses dieses Gesetz der zeitigen Beerdigung durchaus, ohne Ausnahme auf alle Todte,
an allen Orten und zu allen Zeiten ansgedehnt haden wollte; so bleibt es doch ausgemacht, daß
ihre Meynung nur auf gewisse
, wirkliche Todte
gerichtet ist; keinesweges auf Scheintodte, auch
keinesweges aus Fälle, wo der wirkliche Tod von
dem scheinbaren nicht zu unterscheiden ist: denn der
Scheintodte lebt und ist also weder ein VerunreiNiger, noch eine Geringschätzung Gottes, und der
zweifelhafte Todte ist unser Bruder, der vielleicht
wieder auflebk
, und den wir durch zu zeitiges Be-

graben, vielleicht vorfttzlich ermorden! Matt
wird mich nie bereden zu glauben, daß jene göttlichen Lehrereiner Religion, welche die Liebe des
Nächsten als das heiligste und wichtigste Gesetz
einschärfen
, welche überall auf die Erhaltung ei>
nes Menschenleben so großen Werth setzen, den
erwähnten Zweifel so entscheiden werden, daß wir
uns lieber der Gefahr aussetzen sollen, einett vorschlichen Mord zu begehen
, als der Gefahr einen
wirklichen Todten über Nacht unbegraben zu lassen! Sie , welche die Aufopferung des eigenen Lebens gebieten, so bald es nicht anders als durch
Ausübung einer Mordthat erhalten werden kann!*)
B 2

Daher

*) Talmud. Traft, Synedr. f. 57, u. g. a. 0.. M.
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Daher konnte ich kaum ohne Schauder in de»
mendelssohnschen Briefwechsel den unseligen Einfall zweyer Rabbinen lesen ; Daß das wiederaufleben
eines zum Scheine
verstorbenen,
etwas seltnes sey, und daß wir bey Religionsgeseyen das Seltne
nicht achten müssen *)
Wie ? nicht achten ? nicht achten , wenn wir dann und
wann einen Menschen , der , wie im Talmud selbst
Falle angeführt werden , noch viele Jahre leben und
Kinder zeugen kann , wenn wir einen Menschen,
der die Stütze und der Erhalter einer ganzen Familie
ist , wenn wir unfern zärtlichen Vater , unfern
einzigen hoffnungsvollen Sohn , die Geliebte unfers Herzens , unfern vertrauten Freund , ohne
Schuld in der Erde ersticken, um nur dementsetzlichen Verbrechenzu entgehen , Leichname des Nachts
über auf der Erde zu lassen ? — O der Tugendlehrer , denen das vorsetzliche Tödten ein so geringfüges Vergehen ist ! o der Seeligkeitswachter,
die in der Erhaltung eines Menschenlebens so wenig
Seeligkeit finden ! Der gesunde Verstand und das
Menfchengefühl einer ganzen Welt mag den Ausfpruch thun ; ob es dem Gott der Liebe nicht angenehmer seyn muß , zehn tausend mal zehn tausend Leichname auf eine gefahrlose Weise in der
Luft zu erhalten , während daß die Sonne die andere Hälfte der Erde erleuchtet , als einen einzigen
Lebenden auf immer ihres Anblickes zu berauben!
Aber wie ? ist auch dieser Zweifel überhaupt
nicht eine übertriebene Aengstlichkeit ? sind die untee

*) לאזורי רחוק ולמיעוטא דמיעוטא לא חיישינן
: לגמרי בשום דבר
sagt der eine Sammler

Jahrgang

2 . S . igo

לדידן דלא חיישינין למיעוט דסיעוטא דלא שביח
:בוודאי משום זה לא יעקיר דבר תורה דלא ילין
sagt der andere Sammler

Jahrgang

z. S .
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ter uns üblichen Flammen und Federproben nicht
hinreichend , denScheintodten von dem wirklichen
auf das sicherste zu unterscheiden ? Die Aerzte aller Jahrhunderte leugnen es ; einige neuen Rabbinen behaupten es . Jene berufen sich auf unzählige Erfahrungen und Versuche , und auf Schlüsse
die auf die tiefste Kenntniß der menschlichen Natur
gegründet sind , mit der sie ihr ganzes Leben mühfam zugebracht ; diese , auf worauf , weiß ich
fo wenig als sie selbst — auf grundlose Autoritäten , auf sophistische Sophistereien , auf Anfpielungen , auf bildliche Ausdrücke in biblischen Verfen u. d. gl. So viel ist sicher, der Talmud kann
ihnen hierüber keine Gewähr leisten ; denn es sindet sich nirgend in demselben eine Stelle , worin
ausdrücklich befohlen wird , jemand dessen Nasenhauch weder eine Flamme noch eine Feder zu bewegen im Stande ist, für tod zu halten ; im Gegentheil beweisen die einige Geschichten , welche
die Talmudisten selbst zur Warnung anführen , daß
sie alle damal bekannte Proben als unzuverläßig
anfahen . Gesetzt aber auch, es liesse sich aus den
Worten einiger unter ihnen die Meynung herausdrehen , daß sie die erwähnten Zeichen wirklich für
bewährt hielten ; so würde daraus doch weiter
nichts folgen , als was schon längst bekannt ist:
die damalige Eingeschränktheit der Naturkenntniß
und der Mangel an hinreichende Erfahrungen . In
Zeiten , da man die Zergliederungskunst kaum
kannte , die Naturgeschichte ,in ihrer Kindheit war,
und an die Chymie nicht gedacht wurde , was konnte man für Einsichten in den Werken der Natur
erwarten ? Seit zwölf hundert Jahren ist von der
Seite vieles anders geworden , ist so manches , waS
damal zweifelhaft war , ausgemacht , und was damal für ausgemacht galt,zweifelhaft geworden/
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Ich gebe es den Talmudisten gerne zu, was in
ihren Schriften hier und da nicht undeutlich zu
sehen ist , daß sie außer ihrem göttlichen Studium
auch in den weltlichen Künsten und Wissenschaften,
so reif sie damal waren , ganz und gar nicht fremde waren ; aber freylich nur , so reif sie damal
waren ; sie wußten viel , alles , will ich einraumen , was man von Künsten und Wissenschaften
damal wissen konnte : aber dies kann sich doch wahrsich kein Mensch von gesundem Gehirne einreden
lassen , daß den Hunderten Verfassern des Talmuds
alle die Entdeckungen und Erfindungen in der Natur , welche Jahrtausende nach ihnen von taufenden Menschen durch Zufall , äußerstes Bestreben
und Anstrengung entdeckt und erfunden worden
sind , durch Ahndung oder Eingebung schon bekannt waren ! Sie waren Gelehrte , und wer den
Zusammenhang der Literatur kennt , der wird im
voraus schon vermuthen , daß sie sich um alle ihre
Zweige werden bekümmert haben ; aber ihnen hierrnn Allwissenheit und Unfehlbarkeit zuschreiben;
behaupten , daß sie Dinge gewußt , die zu wissen
damal unmöglich war , die zu wissen, die Entdeckungen neuer Weltgegenden , die Erfindung zuund einen Zusamsammengesetzter Instrumente
menfiuß von Umständen voraussetzt , welche die
Natur oft zum Wohl der Geschöpfes auf eine dem
menschlichen Verstände so unbegreifliche Weise veranftaltet ; dieß kann kein Mensch von bescheidener
und billiger Denkungsart , der den Werth der Vernunft innigst fühlt ; können freylich nur jene aufgeblähte unwissende Eiferer , die gerne die Vernunft ganz vom Erdboden verbannt wissen, damit sie
selbst als die einzige Quelle aller Weisheit dem
Volke erscheinen möchten ; Eiferer , wie der ehemalige Rabbi Jacob Emden in Altona und dex
gegen-
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gegenwärtige Rabbiner Ezechel in Prag , welche
die Nation deren Bildung ihnen obliegt , so gerne
in der engsten Eingeschränktheit erhalten , alle aussertalmudische Wissenschaften wie Staub achten,
und alles Wissen außer dem ihrigen als schädlich
verdammen , oder als überflüßig verlachen . Wahrlieh , so dachten die Talmudisten selbst nicht ; denn
sie waren weise Männer , und der ist nie weise, der
glaubt alle Weisheit erschöpft zu haben!
Die erwähnten beydenRabbinen berufen sich hauderAthemprobe zubeweisig,umdieZuverläßigkeit
lebendigen Athem
Alleswas
:
Vers
den
auf
sen,
Ln der Nase hat (!. B . M -7,22.); und folgern daraus
appodictisch , das wer keine Luft durch die Nase
stößt , tod seyn muß . ' Welche Art zu schliessen aus
einem bildlichen Ausdruck ! und welche Fahrlosigkeit auf so einen Schluß den Ausspruch über Leben und Tod zu gründen ! Wissen denn diese gute
Rabbinen nicht, daß man Leute mit ganz verschlossenen Nasen antrift ? Wissen sie nicht , daß es
Krankheiten giebt , in denen der Durchgang der
Luft durch die Nase gänzlich versperrt ist? und sie
werden es doch wohl nicht für eine Sünde halten,
die Menschen unter diesen Umstanden des NachtS
Über unbegraben umhergehen zu lassen?
Der Rabbiner zu Prag findet es in seiner
Schrift die er dem Kayferlichen Gubernio zur
Vertheidigung der frühen Beerdigung übergeben,
auffallend , daß man den ganzen Gegenstand mehr
für eine Untersuchung der Aerzte als der Rabbinen hält , und thut hinzu : wer ist wohl ein
? und
grösserer Arzt als der Maimonides
dieser sagt dennoch , daß man den Lodten
soll ! *) was sagen Sie danicht aufbewahren
zu
. .
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zu meine Herren? läßt sich wohl ein dreisterer unver
-^
schämterer Ausspruch denken
, als der eines Mannes, der von einer Kunst so ganz und gar nichts

weiß wie Rabbi Ezechel
: Dieser war der
größte Rrmstler? Und wie? wenn dieser Größte

der Aerzte selbst
, wie Haller behauptet
, nicht einmal praktischer Arzt war?— *) Indessen sey wie
ihm wolle, so ist dieses im Maimonides bloß ein
aus dem Talmud ausgezogcner Satz, nicht seine
eigene Meynung
; so spricht er auch nur, wieder
Talmud, von einem wirklichen Todten, nicht von
einem Zweifelhaften
-, so behauptet er nirgend, so
wenig wie der Talmud, daß die bey uns üblichen
Proben untrüglich sind. Und dieß ist doch eigent!ich der Streitpunkt, über den die Rabbinen so
gerne hinwegschlüpfen
. Die Frage ist nicht, ob

wir einen Todten früh begraben sollen; sondern
ob derjenige den wir früh begraben auch wirklich
todt ist? —
Ueberhauptm. H. muß ich gestehen
, daß Sie
diesen Prager Rabbiner mit viel zu vieler Gelindigkeit behandeln
. Mir ist nichts wunderlicher
als Ihre Verwunderung
, daß seine zehn grundlose Gründe Leym Landesgubernio nicht vermochft׳n, die weise Verordnung des Kayfers zu wider»

rufen. **) Mich wundert es gerade umgekehrt
, daß
unsere böhmischen Brüder sich nicht schämten
, diefes Gewäsche einem weifen aufgeklärten Collegio
unter Augen zu legen. Welch ein Licht mußte die
Darstellung eines solchen Vernunftgebrauchs in
Gegenwart einer so erleuchteten Gesellschaft auf
die Nation werfen
? wie ungeheuer mußte dadurch
dem großen Kayser die Schwierigkeit erscheinen,
fein

*) Öbiit L. hegirae 605. neque medicinam excrcr« *־,
Bibi. med,'pra&. tom. 1. p. 999.
- ) Sammler Jahrgangz. S . us .
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sein großes göttliches Werk , seine jüdischen Unterrhanen zu vollkommen gebildeten Bürgern umzuschaffen, zu Stande zu bringen ? —
 ׳Aus dem bisher auseinandergesetzten ergiebt
sich also , erstlich , daß Moses bloß befohlen , ei- >
nen gehenkten Verbrecher noch vor Nacht abzunehmen und zu begraben . Zweytens , daß die
Talmudisten zwar bey Gelegenheit dieses Befehls
aus uns völlig unbekannten Gründen auch jeden
Todten nicht zu übernachten gebieten , aber nur
von einem gewissen wirklichen Todten sprechen,׳
und nirgend daranf beharren , daß man einen
Menschen noch desselben Tages , wenn ihn sein
Athem verläßt , unter die Erde bringen müsse.
Drittens , daß wenn auch hier und da scheint,
daß sie den Mangel des Athems für ein Zeichen
des Todes hielten , ihnen dieses bey der damaligen
Eingeschränktheit der Arzneykunst nicht zum Vorwurf gereichen könne.
Man kannte damal die
Mittel noch nicht , Erhenkte , Ertrunkene , vom
Schlage gerührte , an Mutterbeschwerung liegende u . d. m. Tagelang , nachdem sie athemlos waren , wieder ins Leben zurückzubringen . Vierrens , daß sie so wenig auf die Znverläßigkeit dieses Zeichens , so wie auf jedes andere , außerjder
Fäulniß , bestanden, daß sie vielmehr selbst warnen,
nicht zu voreilig zu seyn , und wenigstens drey Tage den Todten zu beobachten , indem ihnen selbst
zwey Fälle bekannt waren , daß dreytägige Todte
wieder erwachten und noch viele Jahre lebten,
und Kinder zeugten . Daraus sehen Sie also m.
H . daß das bey uns eingeführte frühzeitige Begraben keinesweges aus einer ächten religiösen
Quelle feinen Ursprung haben kann , sondern daß
bloß Starrsinn und Eigendünkel einige neue Nabbinen bewegen , diesen schädlichen Gebrauch
B 5
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durch die sprtzfändigste Sophistereyen zu unterst »Hen, und denjenigen , der vernünftige Gründe zu
dessen Abschaffung vorbringt , als einen Menschen
ansehen , derdie Grundpfeiler der ganzen Religion
erschüttert.
Noch einen kleinen Umstand erlauben Sie mir
anzuführen , der doch sehr auffallend ist. Ware
dieser Gebrauch religiösen Ursprunges , so würde
man sich genau an das Uebernachten , nicht an bestimmte Stunden halten müssen. Moses , und die
Talmudisten wollen ja nur , daß man den Todten
nicht des Nachts unbegraben lasse; nicht daß man
mit ihm vier Stunden nach seinem Absterben sogleich forteile . Woher kommt es dann , daß wir
einen Menschen der des Morgens früh stirbt , noch׳
denselben Vormittag begraben , und nicht bis gegen Abend warten ? daß wir einen gegen Abend
abgeschiedenen , der doch nun schon übernachten
muß , gleich den andern Morgen , und nicht erst
gegen Abend beerdigen ? welcher Weise , welcher
Arzt hat dieß so genau berechnet , daß gerade vier
Stunden die hinreichende Zeit ist, innerhalb welcher jeder Scheintodte wieder austeben muß , wenn
er je wieder austeben kann ? — Diese in die Augen
fallende Inkonsequenz ist also ein offenbarer Beweis , daß dieser Gebrauch weder von einem mosaischen noch talmudischen Gesetze sich herschreibt,
sondern Aberglauben sein Herkommen , und Vorurtheilen seine Erhaltung zu danken ' hat.
Wenn nun keine religiöse , giebt es etwa moralische Gründe , die zu dieser frühen Beerdigung
bestimmen ? moralische ? Ich gehe die ganze Sittenlehre durch , und kann keinen Satz ausfündig
machen , aus welchem der spitzigste Sinn es als
eine lobenswerthe Handlung ersubtilisiren könnte,
euien Menschen , dessen Zustand Erfahrung und
Ver-

( n >
Vernunft als zweifelhaft zwischen Leben und Tod
erkennen , ohne Anstand dem gewissen Tod zu übergeben . Sie , die Sittenlehre , deren einziger Endzweck ist, die Beförderung der menschlichen Glückseligkeit , kann unmöglich auf etwas führen , was
diesem Endzweck so schnurstracks zuwider ist , als'
die Aufhebung eines schuldlosen Lebens, der ' ersten
Quelle aller zeitlichen Glückseligkeit ! — Mer zeitlichen Glückseligkeit ; aber die zeitliche macht nicht
die Glückseligkeit überhaupt aus ; es giebt auch
eine zukünftige ewige ; und ist dieses, wer weiß von
wie vielem Einfluß , die frühe oder spate Beerdigung
des Leichnams auf diese zukünftige Glückseligkeit
der nun getrennten unsterblichen Seele seyn mag ? —
wer weiß ? ich nicht , und lausende meines gleichen wissen es auch nicht : Aber was thut dieß ? es
giebt doch einen , der aus ganz besonder » Nachrichten vermuthlich , es weiß . Und dieser Eine ist
der berühmte Rabbi Ezechel in Prag . Dieser
Mann ist nicht nur ein großer Gottesgelehrter , ist
nicht nur ein großer Arzeneykündiger , indem er uuganz genau den
ter den Aerzten allerJahrhunderte
Größten anzugeben weiß ; sonder auch ein durchdringender Seelenlehrer , dessen tiefsinnige Nachforschungen bis auf den künftigen Zustand der
Seele sich erstreckt ; und eben dieser behauptet ganz
zuverlaßig , daß die Seele schlechterdings nicht
nach dem Himmel fahren kann , bevor der Leichnam nicht, in der Erde liegt . Hier sind seine
Gründe :  ״Es ist schnurstracks wider die Ver ״nunft , *) sagt er , mit dem Begraben zu sau ״men ; denn es ist bekannt , wie schwer die Tren ״nung derer ist , die an einander gewohnt sind.
 ״Lassen

: (*הוא נגד השבל להשהות את המת
Sammler
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»,Lassen sie uns sehen, wie sehr sich Eltern härmen,
 ״wenn ihr Sohn , und vollens ihr einziger Sohn'
 ״sich von

ihnen

entfernt

, selbst

wenn

diese Emfer-

 ״nung sein Glück , als z. B . feine Verheurathung
 ״zum Zweck hat ! wie hart ist ihnen dieser Abschied?
 ״wie begleiten sie ihn immer weiter und weiter,
 ״bis sie endlich unter Umarmungen und Thranen
 ״nach Hause kehren . Eben so ist niemand eines
 ״Trostes fähig , so lange sein verstorbener Ver ״wandter noch vor ihm liegt . Ist dieses nun so
 ״bey zwey verschiedenen Körpern , deren Verbin ״düng nur geringe ist , um wie härter und schwe ״rer muß nicht der Abschied der Seele von dem
 ״Körper seyn , da ihre Verknüpfung die innigste
 ״war , sie von Jugend auf beysammen waren , und
 ״mit einander erzogen worden ? wenn jene nun
 ״gezwungen wird , wider ihren willen diesen
 ״zu verlassen , *) wird sie nicht gleich den Eltern
 ״bey ihrem einzigen verreisenden Sohne , so lange
 ״er ihr gegenwärtig ist, ihn umgeben und um ״schweben , bis er endlich entfernt und mit Erde
 ״bedeckt ist ? dann kann sie ihn erst verlassen , und
 ״nach ihrem höheren Wohnort zurück gehen . tr
 ״Dieß ist ein Beweis a priori " *) thut er hinzu.
 ״Aber auch aus der Bibel kann ich appodictisch
 ״beweisen ,  )***־daß die Seele nicht eher nach dem
 ״Himmel gehen kann , als bis der Körper im
 ״Grabe
* ) ועתה במותם שמוכרח הרוח להפרד מן הגוף
: בע״ב שלא ברצונה ובו׳
Sammler Iahrg . z . S . ! 89* * ) וזה מצד הסברא
Ebendaselbst.
 אלא שאני מוכיח הדברים מן המקרא הוכחהc ***
גמורה־ שתחלה הוא ביאת הגוף אל הקבר אח״ב
: ' ) תשוב הרוח למעלה ובו׳
Ebendaselbst.
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״Grabe ist: Denn Salomo sagt (als er vom Tode
״spricht) und das Irrdische wird wieder zur
״Erde die es war , und die Seele geht wieder
״zu Gott der sie gab. Nun ist es doch unerklar״bar , warum der so weise Salomo in seinem
; ״Spruche erst des Ganges des Körpers zur Erde,
״und dann des Rückganges der Seele zu Gott er״wähnt? daraus folgt also unumstößlich
, daß
״Salomo eingesehen
, das letzte könne nicht eher
geschehen
, bevor das erste nicht vor sich gegan״gen." — Nicht wahr, dieß heißt seinen Scharf-sinn gebrauchen
? Die unsterbliche Seele kann ihren Freund Staub nicht verlassen
, und umschwebt
ihn so lange, bis er sich in die Erde versteckt
; o
Psychologie ! Salomo sagt, der Körper zerfällt
wieder in seinen Urstof
, und der Rabbi nimmt diese
Auflösung, die doch immer geschieht
, der Körper
mag in Wasser vermodern oder in Feuer verzehrt
werden, für das eigentliche Wohnen in der Erde,
o Exegetik! Salomo sagt einen zweygliedrigett
Satz , und kann so wenig wie irgend ein Mensch
beyde Glieder in demselben Augenblick von sich
geben, und derRabbi schließt daraus appodictisch,
daß das erste Glied die nothwendige Bedingung,
.( conditio fine qua non) des zweyten sey, o Logic!
Wenn ich nun bedenke
, daß diese Psychologie
, diese

Exegetik, diese Logic als Gründe zweifelhafte
Todte zu begraben, einer Versammlung gelehrter
und weiser Männer vorgelegt worden; ach wie
schäme ich mich meiner böhmischen Brüder!
Und ihr meine Freunde, die ihr mit so vieler
Wärme um die Bervollkommung eurer Brüder
euch bekümmert
, die ihr in eurer vortreflichen
Schrift so mancherley Gutes so gut vorträgt, euch
fordere ich auf, die Aufmerksamkeit eurer Brüder
auf diesen mißleüenden Verstandesgebrauch der
leider
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30 )

leider unter ihnen noch so häufig angetroffen wird,
vorzüglich rege zu machen , wenn ihr eures Wunsches in vollem Maaße froh werden wollt ! Einzelne Verbesserungen sind freylich löblich , aber es
sind immer nur einzelne , und solcher einzelnen die
zu machen sind giebt es tausende , unter deren
Mühe ihr erliegen werdet . Sucht die Quelle auf,
die dem Strome seine Nahrung zuleitet , verstopft
diese , und ihr werdet der vielfältigen beschwerlichen Arbeit überhoben seyn können , gegen jede
einzelne Ueberschwemmung einen besondern Wall
aufzurichten . Und was ist die Quelle so vieler unferer Schwachen und unserer Beharrlichkeit auf
denselben , die uns so sehr die Vorwürfe und die
Geringschätzung
unserer Nebenvölker zuziehen,
was ist sie anders als der Labyrinth , in den unsere Nationalscholasticker so gerne den Verstand
umherführen , ans dem kein Ausgang zu finden
ist ? — Bekleidet mit dunkeln mystischen Ausdrücken, eingehüttt in Wortreichen und Sinnarmen
Phrases schleicht sich ein Gedanke gar sanft in die
Köpfe derer , denen reine Wahrheit und deutliche
Zergliederung der Begriffe etwas unbekanntes ist.
Und wie schwer ist dieser denn herauszubringen?
wie können Vernunftregeln
da etwas ausrichtett,
wo man keine Vernunftregeln
anerkennt ? wie
Denkgesetze , wo gesetzloses Schwärmen denken
heißt ? — Dieß dünkt mir meine Freunde , müßte
der Hauptgegenstand
eurer Beschäftigung seyn.
Sucht bey denen die euer Publikum ausmachen,
den gesunden Menschenverstand in Gang zu bringen ; sucht auf einer leichten faßlichen Weise die
ewigen unveränderlichen Gesetze der Vernunft ihnen annehmlich zu machen ; macht es ihnen begreiflich , wie unentbehrlich zu ihrem Wohl die Befolgung derselben unpraktischen Leben ist, und unter

t 31 )
, an der es euch wahrlich
terläßt keine Gelegenheit
nie fehlen kann, durch deutliche Auseinandersetzung, ihnen die mancherley zügellosen Ausschwei, und ihnen
fungen des Verstandes zu zergliedern
, Ungereimtheit und Unbrauchihre Schädlichkeit
weiß, sie ist
—
legen. *) Ich
Forderung, - rch kenne die
Schwierigkeit dieses Geschäfts in ihrem ganzen
; aber ich weiß auch die großen heilsamen
Umfange
Folgen die zu erwarten sind, wenn diese Schwierigkeit einmal überstanden ist, und die Männern wie
den Verfassern des Sammlers für jede Mühe hinreichende Belohnung seyn müssen.
In
barkeit vor Augen zu

nichts Geringes diese

, sagt ein jüdisches
*) Ein unwissender Dorfschneider
Mährchen, saß einst bey Tische mit seinem einzigen
Sohne, der eben von einer polnischen hohen Schule
zurück kan!, wo er unter der Leitung eines sehr be-׳
rühmten Rabbis in der Bildung seines Verstandes
. Mein Sohn, sagte
ungeheuere Fortschritte gemacht
-er Vater, du hast es nun in deiner Gelehrsamkeit
, das ganze Dorf beneidet mich um
so weit gebracht
einen solchen Sohn; sage mir doch, wozu nützt dir
denn nun dein ganzes Studium? was kannst du
mit deinem übergroßen Verstand anfangen? Davon
sollt ihr gleich ein Beyspiel haben, erwiederte die-׳
ser: Sechs Eyer machen ietzo unsere Mahlzeit aus,
Durch meinen Verstand will ich neune daraus schaft
fen. Ey wie so? So hört an: wo zwey essen/ jagt
. Von die׳das Sprüchwvrt, können auch drey essen
sen sechs Eyern bekömmt jeder von uns drey.
Wenn nun ein Dritter dazu käme, so müßten wir
ihm als Gast doch auch nicht welliger als drey geben; folglich haben wir drey mal drey, neun Eyer.
Schön, versetzte der Vater, indem er die Schüssel
, schön ist dein Ver׳Mit den Cyern zu sich schob
stand, so wenig ich auch davon begreife; allein, da
jetzo doch kein Dritter da ist, so will ich diese sechs
, du kannst dich an deine drey Ver׳zu mir nehnien
ftandeseyer halten. — So siegt der gesunde Men׳
scheuversiand überall über grundlose Spitzfündigkei^
ten; es fehlt nur zu oft an Schneidern, die ihn
so praktisch vor Augen legen.

(

Z2

)

In meiner Frage habe ich auch politischer
Gründe Erwähnung gethan ; aber ich finde deren
so wenig als moralische und religiöse . Dem
Staate ist das Leben jedes Gliedes das nicht zum
Besten des Ganzen verwandet wird , ein Heiligthum , über dessen Erhaltung zu wachen seine gegen fettige Pflicht ist. Er kann also unmöglich das
verschwenderische Verfahren mit Menschenleben
billigen , noch weniger gesetzmäßig bewahren , daß
man in zweifelhaften Fällen ihn ohne allen Nutzen
eine $ Burgers
berauben soll. Klugheitsgründe
mag vielleicht einst, wie der gelehrte Rabbi Itzig
Sarenof
vermuthet , das schnelle Begraben der
Todten gehabt haben . Unter der Botmäßigkeit
kleiner polnischen Tyrannen , war eins von den
Erpressungsmitteln
deren sich diese Räuber gegen
die armen Juden bedienten , daß fie fich ihrer Todte
bemächtigten , und ihnen kein Begräbniß zuließen,
bevor fie nicht eine Summe Geldes erhielten ; da her suchten die Unglücklichen sobald als möglich
ihre Todten fortzuschaffen . Aber Gottlob wir sind
nicht in dieser Lage ! wir werden von keinen Ty rannen geängstigt , stehen unter keiner willkührli chen Macht , und genießen den Schutz der Gesetze
so gut wie jeder Unterthan ; warum sollten wir
denn noch auf einen Gebrauch so viel halten , zu
dem unsere Brüder nur die äußerste Noth trieb ?
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Wenn also weder die Religion noch die Sittenlehre , noch die Staatskunst , noch die Klugheit
uns befiehlt , unsere Todten vier Stunden nach
dem Verschwinden der Lebenszeichen zu begraben ;
so ist es allerdings sehr rathsam , nach dem Bey -spiel unserer gesitteten und aufgeklärten Neben -!
Völker
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vHlker endlich einmal diesen Gebrauch zu unterlassen. Aber wie ist dieses anzufangen ? fragen
Sie meine Herren ; nichts ist einfacher , dünkt
Mir : wir lassen unsere Todten zwey bis drey
ge liegen und begraben sie denn . Sie mepnen,
wir sollten Hütten und Gewölber bauen , um sie
Unterdessen dahinein zu setzen: wozu ? weil unsere
Vorfahren in Palästina ihre Tvdte überhaupt auf
diese Art beysetzten? was geht uns dies an ? wozu denn immer die übergroße Anhänglichkeit an
alter Sitte , die mit unserer Glückseeligkeit nicht
in der mindesten Verbindung stehet ? der berühmte Rabbi Jacob Emden behauptet doch oh«e dies , vermöge seiner Naturkunde , daß kein
Land auf dem Erdboden zur Anlage von Hölen und
Gewölbern so tauglich und schön ist, als das gelobte , welches so berg und felsenreich ist. *) Also
warum sollen wir der Natur Gewalt anthun ? —
Mein , das Aufbehalten der Todten im WohnHause ist mit nicht wenigen Schwierigkeiten verLunden , diätetischen sowohl als öconomifchen, die
Ausdünstung kann schädlich, der Naunj zu enge
feyn . Diesem abzuhelfen ist freylich am rachsamsten , den Todten aus dem Hause zu bringen,
und in einem besonders dazu bestinrmten Behaltniß , das jede Gemeinde allenfalls unweit der
Grabstäte anlegen kann , aufzubewahren . Doch
es bedarf ja dazu nicht einmal einer neuen Anlage.
Die meisten großen Gemeinden haben schon ein
solches Haus nahe der Grabstate , das unter dem
Na ומתוקנת ונאה. * ) ולפי שהוא ארץ החם וסלעים
 מה שאין בן עכשיו מה גם בארצות, בער מערות
העמקים ה ^ ה ובקושי ימצא להם המקום הסוברת
rבשפילה ובבקעה ובו׳
C
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zNameri Reinrgungshaus
bekannt ist , und außer
um Waschen und Reinigen der Todten zu nichts
gebraucht wird . Dieß ist ja das allerbequemste.
Was hindert es , daß wir unsere Todten nicht vier
Stunden , nachdem wir die gewöhnlichen Lebens¬
zeichen incht mehr an ihm spüren , dahin bringen,
ihn da einige Tage , entweder von gedungenen
oder von freywilligen sich dazu bestimmenden in
der That wohlthatigen
Gesellschaften bewachen
laßen , und alsdann erst als einen zuverläßig Tod¬
ten , der Erde übergeben?
Zur vollständigen Ausführung dieses Vorschla¬
ges , müßten dann freylich noch aüsführliche Ein -r
richmngen gemacht und besondere Regeln entwor¬
fen werden , als z. B.
r
Das Aufbewahrungshaus
müßte geräumig
'eyn , damit im nöthigen Falle drey bis vier Todte darinn seyn konnten.
Es muß mit einem Lufterfrischer versehen und
des Winters heitzbar seyn.
Es muß von eines jeden Belieben abhängen,
feinen Todten dahin bringen zu lassen , oder ihn
die gewöhnliche Zeit über in seinem Hause zu be¬
halten.
Wahrend der Aufbehaltungszeit muß öfters ein
Arzt sich zu dem Todten hin begeben , und unter¬
suchen , ob etwa Zeichen des Lebens zu entdecken
sind ; auch muß ihm frey stehen, jedes Erweckungs¬
wittel anzuwenden.
Der Körper muß die ganze Zeit über noch nicht
als Leichnam , sondern als zweifelhafter Todter
angesehen werden . Alle Begräbniß -Ceremonien
müssen erst nach dem Ende der Wartezeit bey der
wirklichen Beerdigung vor sich gehen.
Jedoch müßten alle häusliche Trauergebrau¬
che bey den Leidtragenden schon von dem Tage an¬
fangen.
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fangen , da der Körper aus ihrem Haufe gebracht
wird.
Verstorbene Schwangere müßten auf keiner
Weise aus dem Hause gebracht werden , bevor
nicht ein Geburtshelfer kunstmaßig untersucht hat,
vb nicht auf irgend eine Art das Kind zu retten

fty.

Und so wird sich noch eine Menge Vorsichts¬
regeln finden , die von weisen Rabbinen und er¬
fahrnen Aerzten einstimmig entworfen werden müß¬
ten : Wenn nur unsere Brüder erst des männlichen
Entschlusses fähig seyn werden , sich von einer
armseligen Vätersitte loszureissen , wider welche
die Menschheit sich so laut empört!
Berlin im Oktober 1787.
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ברוא אלהיש אח

ניסן

תקמח

המינים

הטבעיים

האדם בתבל נטעה

גלמו ותוליד בקרבו נח הממציא (
אשר ישיתהו לתור ולדרוש על כל אשר
ולגלות סתרי מעלול הטבע אמה יכשר להוציא
להרמת

מדעו או רכושן  /ובוז יבוז לכל

התשוקה

מטעה

ערעינחנ 4םקראפט)
נעשה תחת השמש

פגע

ממנו

תועלת מה

ותלאה אס רין

ייחל ממנו שוש עור המועיל חלף עמלו ולא ישע אחור עד הגיעו
מאויו /
וע״י השתדלות וחריצות הכח ההוא אשד לא ינוס ולא
יישן בלב כל יזכם לב  /רגו כמו רגו
התועליות לקיום ולתפארת
מין אנושי  /נס גחכמות רמות כשכפות  /גס באומגת שונות /
נס בהמצאת ' כמה וכמה מיני תחבולות אשר יעשה האדם וחי
בהס < " ובלעדי
התפעלות הנפש ההיא לא ירוס איש את ידו
ואת רגלו לדבר דבר מכל מיני חכמה ומדע  /נמשל כבהמות
נדמה בלי לדעת לפנות ימין ושמאל — /
והנה הנח מהוא
הפריא מחשבות בלב האדס להוציא גס מחולי איזה רמשים ידועים
הועלת מה  /להחניף גאונו ולהרבות יקר
תפארתו  /והן הנה
המרגליות היקרות מאד כעיני הסגנים והשרות  /אכניס קטנות
מוקפאות מליחות או טריות
המנות בתוך גופי איזה מיני
חומטים (  ) jteewידועים /
מתהוות מחולי מה  /לרוב ימצא

בתוךקליפה אחת יותר ממרגליות• אחת /

ולפעמים ימצאו

נתונה הדבה מאד עד שימות החילה ההוא מיתה טכעית מהס /
ולרוב תהיה
מרגלית אחת בכל קליפה וקליפה מיוחדת שהיא
*דולה זנה וצלולה יותר מהשאר הנמצאות בתוך הקליפה ההוא*
ובפרטית אותן היושבות על סביב לשולי
יד
ב פ! 4

הקליפות  ./אשר לזה
התחכמו

( ריב >
התחכמו קצת מחערי הטבע בזמנינו לחלויץעל הראשונים גפנין
התהות המרגליות  /נאמרס שאינו מתהות מחולי הרמש /
ני אס מאיזה ריר החומט אשר יטיח בין משבצות הקליפותלחבר®
יחד לבלתי ירחוש שרץ אחי התיכו להמיתו! וראיה להם הוא
כאשר כבר נמצאו איזה נרתקי מרגליות מנוקבים מתולעים
אחרים* והחומטיס אשר בתוכם סתמום מבפנים באיזה ריר
והסתימה ההיא התהוה למרגלית  /ומזה הקישו על כלם <
אף שהן נמצאות בכל חלקי גוף החומט  /בראשו בבטנו בקיבתו
ובשאר חלקיו ! וחכמי טבע הראשונים אמרו  /שהמרגליזת הן
מין חולי אצל השבלולים ההמה כמו מחלת אבן אצל מין אדם*
החומסים האלו נמצאים ממש בכל חלקי העולם אס מעט
ואס הרבה  /וגס באיזה נהרות במדינת זאקסן
ימצאנו ויצודו ממין הקליפות האלו  /אולם הרמשים היותר
חולים וחלושים ואשר בקרבם המרגליות היותר גדולות וצלולות
וקשות ימצאו בתוך הימים אשר בחלק אזיא ובפרטות בלשון הים
הפרסי ( פערזיטד‘ 4וצנער* בוון ) ’ " באי נאלץ  Balz .אשר
לזה יקראו המרגליות ההן מרגלייור־[ ’ מזרח? ( 6ר־־
יפננ1צו! יטע פעי! ) והן יקר הערך יותר מזולתן  /להיותן
גדולות  /עגולות  /וכות  /צלולות ולמות מבריקות י ובהיות
שהשבלוליס ההמה שוכנים על פי רוב בעומק הים ויתדבקו על
פני הסלעים אשר בתהומו מבלי לעזוב את מקומם כי אס מעט
מזעיר  /לכן לא יוכל האדם להעלותם בלתי אחרי יגיעה רבה
ובסכנה גדולה  /ולהעגודה הזאת התעתדו אנשים מדלת העם
פחותי הערך אשר נושאים את נפשם עש 1ת המזימתה אס רק
מתכונת הכסף יהיה משכורתם להחיות את נפשם  /והמה
יקראו בשם שוחים ( ט1וי ^ עד ) או צו ^ים (טויכננר ) אשר
ירגילו עצמם מנעוריהם להתמהמה תחת המיס  /ולאט לאט
ירגילו עצמם לכך  /עד נאשר יגללו יוכלו לשבת תחת המים
ולעשות מלאכת לכמה רגעים  /ולפעמים כחצי דגיע שעה >
כרעיון הים הפרסי הנזכר יצודו המרגליות בשתי עתי
השנה  /געת האביב ובעת הקציר  /לא יותר /
כי בעתים האלו ככד התל החולי ההוא אשר יוליד המרגליות
לנגוף

לנגוף כתופס  /ואז יתאספו עוברי ימים המורש המונים כשירות
דוגה  /ויעברו בהן במקומות הידועות להם ביש מלא סלעים
נתהומז אשר שם הוא מגורת החומעיס האלה  /והמיס עומד
עליהם מלמעלה כעומק עשר אמות או פחות  /ולא יותר /
כי אס יעמיק יותר לא ידחקו קרר האור בתהומו  /ולא
יוכל הצולל לראות בתוכו  /ושמה יחזקו הסירות באגמורס
(אנקער )  /ובכל סירה וסירה ימצאנו שר צוללים  /אשר
להס נרתק קשן מעץ או ממתכת  /רחב ופתוח מלמעה וצר
וסתום מלמעלה  /כצורת
הפעמון  /אשר לזה יקרא
הנרתק ההוא פעמון
הצולל ( שדני4ל 6קע ) /
ובתוך הפעמון או הנובע
ההוא עשוי הדוס קען
לשבת הצולל עליו /
ויקח ספוג שרוי בחומן
לריח אפיו לשאוב רות
ועל ידי
על ידו /
זה ישב הצולל בלב ים
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^
ביבשה  /ני להיות הפעמון צי וסתום מלמעלה לא יוכל
המיס לדחוק בתוכו מלמעה למעלה וללחוץ האויר מפל חלל
הפעמון במקום צר  /ני חזק כח ההתפשעות ( ע! 6פשישי
קראפש ) ממנו * )  /אמנס הצולל יושב בתוכו נסגור בכלו3
והרוח לוחץ עליו מכל צד באין דרך לנעות ימין ושמאל  /יג
הפעמון סתזס ממעל לו  /ומלמעה סגרו המיס בעדו  /לכן
יקשה מאד לשבת בתוכו זמן מה בתוך המים בלתי האיש אשר
הרגיל לכך מנעוריו  /ובראש הפעמון קשור חבל חזק אשר
ראשו האחר קשור בסירה ובו ינענע הצולל [ברצותו לעלות
למעלה לשאוב רוח או להדק צילו אז,לסבה אחרת ועל ידו

ימישוהו

כאשי תקת צום ׳יוכי•! יות « < 5וי!ה*5הו ק5
נצאריד
מלא מי®  ,ואחר ק תו 5יא הכו* הפו* < *»

««ה תוכל לנסות
פיהו נתון קערה
יבש כחללי כייקלס בלי שוס לחלוחיח

( ריד )
*מישוהו מהמים  /וכשולי הפעמון יןשוריס כדורים הערס
ממתנת לרדת ע״י הכובד ההוא בנקל בתוך המיס לבלתי ישטפו
מזרם מיס נכיריס או משנולת הנהר * ) ובעדן הזהיורידזהו
בתהום

יי )

ובאיזה מקומות ילטש הצולל
משיטות מעור נדחות
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ההוא יצא
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עוי מרגליו .עד מהזה וברגליו עםו* ס
אשי יועילוהו לשתות בנקל חל מקיס
מעור אשר
וארוך

מען אשד ישוט על פכי המיס

ההיא ישאב הצולל מעת על

עת

מעט רוח י

•  fי! וא השותה לטב נגד עור עד צואלו •

יכסה ראשו

יותר
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ופניו!

ומן

המוס ! ובראש

לנלתי תצלול הקנה t .וע״י הקנה

והבט < א אל

<  ) tחין שלחופות

התמונה אשר לפניך •י

נחושת על

יאשו"*

c,
)־מקמז־קשרהפל! ווזפו! 5על ' ^ רועו •  ) dשלשה ק< יפ חלוליס
־ אזאת א׳ הולך מפי ה־שזחה החת זיועזתיו אל חלק השלחופית אשד מאחוריו להכניס ש*
חת
הנחזקיס

נשלחופוין

( רסזו )
בתהוס לחפוש אחד• מממונו  /וכאשר ' מצא החומטיס יתלשם
•מקירות הסלעים אשרשס התדכקו 1וירחם בילקוטו מעש'
רשת אשר תלה בצוארו  /ובמלאות .הילקוט ההוא כקליפות
או נאשר יצטרך• לשאוב רוח ינענע כחבל הנזכר  /וילפת גו
נזרועיו  /אז ימישוהו המלחים אשד בפייה מתוך המיס להציל
הממעיט*
את נפשו אז להריק לידו אחד המרבה ואחד
המרבה אסף לפעמים בפעס אחת חמש מאות קליפות בילקוטו/ .
והממעיט לא החסיר מחמישים ♦

לעת כזאת זך■ וצלול מאד  /ני

המים הוא במקומות האלו
בלעדן לא יופל השוחה לראויה תחת המיס ונעור
ימשש באפילה  /יאמין לקחת מרגלית וימצא חרס בידו  /אולם
נאשר ישמע ממרחק קול שאון רעש דג גדול או תנין אשר
יתקרב לו לבלעו פתאום  /אז ידליח הצולל ההוא את תהום
הים וירפיש מימיו לבלתי יראה מהדג להציל את נפשו • אמנם
נכל זאת לא ינצל לפעמים בכל תחבולותיו להעלט מהאורב נאשר
עא מאחוריו  /ובטרם ידע הנרדף לנענע בחבל  /חיש יפער
הדג פיהו ויבלעו עד תמו דתן את בטנו קברו  /נס לפעמים
ימשכו הצולל מתיך המיס חסר יד או רגל או שאר חלק מגופו
אשר נטרף ממנו מהתנינים ובפרטות מאותן התרנים אשר
יקראו כשס ( היית פיט ) אשר גרונס הוא רחב־■מאוד-לגלו־ע
אדם שלם עד תומו כפעם אחת  /ולזה ימצאנו תמיד האנשים
האלה אשר ימלאו את ידם לצוד ציד מאח' בעלי־ זרוע מרי ' נפש
ישליכו חיים מנגד ויתיצבו כמטרה לבל חצי התלאות■ ולא
יפחדו  /ישחקו לכל משחית ולא ידעו כי בנפשם הוא *

ובאשר ימצא הצולל תחת המיס קליפות הרגה עד פי לא
יוכל לקחתם בפעם אחת  /יעשה ממנו תחת מדים
קמרים
את האויי היו5א מפיו אל כיס עשוי מען לקבלהשחה • ומכת התתכולה הואתישא*
תפוחה אויל כפי ספגו * כ* יש לו ) eמפתת לפתות דלן אדלהקבוץ «לייופי♦
הגדולה « זלהגרו מיז אחל שיאבו נדי חיותו ׳
ויש מקומות נחו אגל הנושים אשי אין להם פוס תחנולה ני אם יקפלו א5ן
גדול כגופה לכלת ,ישנופי יישכילת החים ,ועוד יזבל חזק הגי  :לגופם לעלות «ל
יי־ו יוחיל הידר כייג .תי לעל•״׳? ■ יכנה ״* ינתהיה הים לילית מעלימיו <

*( רמזי)
ימריס חמרים * )  /דקת מלא ילקוטו מהס רעלה למעלה
להריקס ולהשיב רוחו  /ואז ישוב לרדת לקחת מטמונו פעם
אחר פעס עד תמס  /אס לא גננו רעיו את הנותר נטרס
ירד שנית לקחחס  /ינ להיות סירות הדונה קרובות הנה על
פני המיס והצולליס ירדו כתהומו זה נצד זה לחפוש מטמונים /
י נאשר יראה האחד ני לרעיו הנעים גורלו והוא לשוא יגע /
יארוב במסתר לחטוף  /ויוחל עד עת עלות חנירו להריק
ילקוטו או לשאוב רוח  /ואז חיש ירד הוא לתור אחרי מקומו
• ויחטוף החומטיס א  $ר השאיר הראשון וככר קרה פעם אחת
אשר דחה צולל אחד על רעו כי עושה עמו כרמיה לגנוב ממנו
הקליפות אשר אסף הוא ביגיעה ושקידה רנה  /ויהי הוא
הגיא אותו כפעס בפעס לעזוב מדרכו הרעה ומן החמש אשרנכפו להשיב לו הנזילה אשר גזל  /והאחר נמו פתן קרש
האטים אזנו לבלתי שעות לדבריו  /וידבר עוד אתו קשית על
ני שקר ענה כאחיו לענות בו סרה  /ועין אניש לא שזפתו
מעולם לעשות נכלה כזאת * אולם הראשון החריש עד יום
שנית  /וכאשר מצא גס כיוס כי נגנבו ממתכונת חומטיו אשר
לקט ואסף בתהום הים  /ותבער בו אש הקנאה לקחת נקמתו
מהגנב  /ויהי כרדתס שנית במצולת הים  /הניח את חכירו
לרדת ייאשון והוא ירד אחריו ומאכלת בידו  /וכבואו לתהום
מצאו עוד על גניבתו ועמד עליו והמיתו  /ואנשי השירה
«וחילו על ההרוג כפעם בפעם ני לא ידעו מה היה לו /
ויחילו עוד בוש  /ואחרי המשכו מתוך המים מצאוהו מודקר ומת י
וכבראמרנו בי הצוללים והשוחיס יורגלו מנעוריהם
לשבת
תחת המיס זמן מה כלי שאיבת רוח  /כי לולי ההרגל
; הזאת יסתכל וישתולל נל אחד מהם בשבתו תחת המיס בלי
לדעת לאיזה תכלית הורד שמה  /ולפי רבות צידו תרבה
_ משכורתו • אולם העבודה הזאת מתשת נח מאד  /עד ט
י•• •

ממובחרי

מחלוקת ניול הוא בין מתקדי הטבע אה יש לתומסיר הוא ■ נועה מקומי•
או לא אן> שהם נכלליה תחת נדר החי ! וא^> כת המחייב־ להס תנועה
אקומית! תוי־ה שהוא בתכלית לרעיון יההחרשלות ולא ישנו את « קוח 5לעול•
בלתי יוע « מזעיר ־

(

ריזC

ממובחרי השוחים לא יוכלו לצלול כמים יותר
נעמיס ביום /
אשר יאיצו לאשוף יותר מחבריהם
התשואה ההיא ישכחו עת צאת
ולפעמים ימצאו

יחנקו מעצירת הנשם
רב כאלו לנצח יחיו *

וימותו

כהוכס כעלי

משבעה או שמונה
קנאה

וחומדים

ולהרבות משכורתם  /ומגודל
מהמים לשאוב רוח  /וחיש

כמעט רגע

תחת אשר דמו לרכוש

.ןזהומטיס האלו נצודו רה כבאר עד חצי היום כי אז המיס
|fj ' ,
צלולים
כיותר ויוכלו לראות
מתחתם מאום
תחנות מבוקשם  /ובחצות היום כאשר כלו הצוללים מלאכתם /
ישוכו כהסירות על שפת הים  /ושמה יחפרו כאדות נארות
מדוכעות

כעומק

אמתיס

/

ומחולית

הכור יעשו

תל אטן

סמוך לכור אשר עליו ישטחו שטוח הקליפות לעין השמש אחת
אל אחת  /ולפי
שהחומטים יחיו רק כתוך המיס ימותו פה
מחום השמש ואז תכאע האליפה מעצמה  /ואם יום או יומיס
יעמודו  rיכא רק 3בכשרס
«תונס לתוך הכור אשר הוא סמוך לתל
מתוך הכור ויצאו אותן מהחול ומהעיפוש
שונים  /גדולות  /אטנות  /עגולות /
רכאש ויכש

/
והמרגליות יפלו
/
ואחר כן ילקטון
ואז יסדרום
למינים
גכנונות  /ארוכות /

צלולות
וענודות וכדומה  /איש איש למיכהו  /ואותן הראויות
לנקוב ינתכו אצל אנשים ידועים
מלומדים
למלאכת העכודה
הזאת ואז ירנשוס כחוטים לעשות מהן חרוזים חרוזים ולמוכרן
ביקר הערך לתכשיט הנשים ומהן אשר אינן טונות לנקוב יושכצו
גרכידי כשף וזהב בטכעות ושאר כלי תכשיט *
חלותן
הקליפות הנאראית אצל המונים נרתקי המרג ^ רת
(סער ^ וטטער ) אינן האלייקות אשר כתוכן נמצאות
המרגליות  /ני אם הן ממין אחר
הנקראות אצל חכמי הטכע
אוזן הים ( זעע ^ צוהר ) כי דומות בתמונתן לאוזן  /אולם להיותן
דומות
יתרון
שונות
כרכום

כצכיונן זלצ 3ע המרגליות תקראנה על שמותן  /ועוד
בתוארן לתואר
המרגליות להיותן מבריקות
מראות
 /אדום  /לכן  /ירק  /אדמדם  /תכלת  /ארגמן /
 /וכדומה /
והנה יותר קטנות מקליפות
המרגליות

אשר ימצאו

לפעמים כחצי אמה אורך וחצי אמה רוחב .
יתרון

( ריח )

ויתרו*] המרגליות משאר ‘ אכניס יקרות הוא שאינן צריכות
מריקה ולגישה להיותן ממנע ונוח וצלולות  /ואותן
הנמצאות בטבען עכורות לא יוכלו ליפוחן בשוס תחבולה ני
אס תמכרנה כמעט הערך * ויהי כאשר פרץ התשוקה נמס
לקנא איש כאחיו  /ודנים מדלת ההמון אשר לא השיגה ידם
לתת מחיר כסך הרנה תחת יקר ערך המרגליות  /מתאדם
תאוה לקשט נשותיהן נענק־ס ורבידים להדמות לגדולות מבנות
הארץ נעדי עדים  /אז המציא א*ש אחד נשמו יאנין לעשות
מרגליות מזויפות הדומות כתבכוקן להמובות  /והוא נקחנולתו
החל לעשות מזכוכית כדורות קטנות כגודל המרגליות ' /
חלולות ודקות מאד  /והכין מקשקשת דגיש מרק מה הדומה
בצבעו לצבע המרגליות  /וטחנו את קירותהכדורות מבפנים/
להיות מנריק צנעודרך הומנית,מוצה  /ואז מלא אותןכשעוה
לכן ונקכן ועשה מהן חרחים הדומים כמראיהס כמעט למרגליות
הטזכות  /ומכרן נזול גדול לעומת פיך הטונות ♦ והשקיט
כזה רענון תשוקת ההמון ,וממנו ראו וגן יעשו כעת בכל
מדינות איראפא מרגליות מזויפות לאלפים ולמכות •
<אתההקורא ידיד שיס לכך לדכריס האלה ותתפלאמפלאות
תמים דעים אשר לו הגדולה והיכולת לפעול במצפוני
הטכע ככל אשר יחפוץ חכמתו העליונה והנשגבה נעין מעצר
׳לרוחו  /והאדם שם נתנל למשול על כל  /וחננו נדעה כינה
והשב .1לתור אחר צפוני הטנע ולגלות תעלומה  /ואס דנרי
האלה מעטים המה מתת די לרות צמאון אדעך< לך נא בעקבו«
החכמים וראה וקרא כשפרי חוקרי הטנע ונראשם כספרי החכם
המפורסם כשמו בי  5אן הצרפת אשר חנר בזמנינו כחמישים
מפריס יותר על כלז ז יופי הטנע הידועים לנו! מאח גלמו!
<נד איזוב נקיר • מתועפס ראם עד כנפי פרעוש  /מיס הגדול
בגדמי ’ אפסים  /מכדורי השמיס עד גרגיר החרדל * ושם
תמצא עשר ידות למלאות מאויך *

ברוך ?1יגד^ .י

( ריטc

תולדות

גדולי

ישראל

דוברות החנם הנזפזאר
אואייא «• V
T T
החים המחוכם הרופאהמןבהת

חןבאלטא׳;זער
ארא״ביא

אחד מאנוסי ספרד  /ואח״ב אחד מגדולי ה״ק
הספרדים פה אמשטרדם  /היה איש נבור חיל רב פעלים וירא
שמים כסתר מנעוריו * עומו כארץ מולדתו סיויליאה היא
עיר גדולה במלכות הל׳ל ויעש לו שס בהקמת לו דעה גינה
והשכל נפילוסו״פיאה בתכלית השלמות " ויגדל כבודו על
למאוד ויעל נס עלה במדריגות סולם התבונות ויושיביהו נדיני
העם בכסא כבוד לעקטאר ללמד חכמת מעטאפיהזיקא למפלה
יוהטבע בכשאות המדרש המפואר אונוויזערזיטעט אשר בעיר
רבתי בחכמות פאלאכיאנקה * ואח״כ סמנו החכמים והרבנים
היושבים ראשונה במדרשי אלקאלא את ידיהס על ראשו ועטיוה?
בכובע הוד והדר בקיאותו כחכמת הרפואה וגס בסמילי׳אה * )•
יושם נקרא להיות רופא בחדר היכל המלך האדיר פיליפי הד ,
מלו ספרד  /ויהי מתץ ימים נתבקש מהמלך הגדול לואים הייג
מלך צרפת כי שמע את שמע חכמתו * ויסע מספרד וילך
אליו והמלך ושריו קבלוהו בכבוד ובפנים יפות וישימהו ליועץ
קרוב אליו בהיכלו ♦ וילך עוד הלך וגדל לתפארה ולתהלה
ויעלוהו ויושיבוהו בכסא רבנות פיאפעסאר במפנה .וגמדרש־הגדול
ומהולל בפולס בטולוזא  /לא היה ימים מעטים מצא מקו&
הולדתו סידליאה תינא יתירא בעיניו וישב לביתו ולמשפחתו ♦;
אמנם

בכל הודעו לרשות ובכל הכבוד הזה

לא

שקט לבו הישר

עםאלהי לאבותיו /מפגי צריניותו להעליםיהדותו

בכל

■

Moren Suplem. art. limburg.

ך׳

נ רב )
בכל עת לפני עס הארץ ככל אחיו האנוסים אשר שס " וכבר
•וימי נעוריו מיום שמעו מפי הוריו כשוד שמורע ישראל הוא
היטב חרה לו העדר קיום המצות * וחשק עבודת הונו בפרהסיא
היתהנאש בוערת בקרבו  /עצור בעצמותיו נלאה להכיל אותו "
ולא עמד רוח בו להודיעו ולהגיד צערו לשוס אדס מפני חימת
מלאני מות שופטי גיא בן הנוס אינקוויזיציאהן י וככל עת
חש״נאפחי׳׳תו אשר עליו היתה לחשוב מתשכות לעזוב כל הטובות
המדומות הומניות והאוכדות בעבור הנחיל לנפשו באמיתיות
הנצחייות והקיימות המושג בלכתו בדרכי ה׳ נגדה נא לכל עמו
באחד המהומות אשר שס בני עמו רשאים לעבדו בגלוי ולסחור
בארץ כאשר העמיס י ויהי יוס מה בעשותו אחת מכל מצות
ה׳ בלי הסתתר כפי צורך השעה מצאוהו השטריס המציצים
בחרכיס עובד ' עבדתו  /ומנשרים הלו ללכת הדבר לשופטי
האינקוויזיציאהן ובאו משרתיהם ויתפשו אותו ויוליכוהו לבית
האסורים ויאסרוהו בחבלי ברזל ויניחוהו עצור שמה בחבלי עוני
שלש שנים בעינוי הדין לכעבור יברך אלהיו בהתיחסו למצוא פדיון
גפשו ויעבוד אלהיהס ♦ כל ואת לא שוה להם אך נכנע בעמל
לבו ונפשו עליו תאבל ביגון מתמיד עד שבעתתהו רוח רעה וכמעט
שלטה בו השגעון ובהתכודדתו יום יום בחרון אפו ובחמתו היה
צועק בקול מר ושואל לעצמו  /האוכל אנוכי להאמין שאני
אחיי  Pמקץ השנים האלה נלאו השופטים לדרוש
אראכיא .
מה בפיו להשיב על מלשינות צוררי נפשו ני עמד בכחשו נגד
בניהם ויצוו את שוטרי בית המשמר ההוא שייסרו אותו כענויים
קשים ממות עד שיודה חטאו י ויתפשו והשרו ידיו ורגליו בחבלים
וימשכו בם בכל נחס דרך הטבעות הקבועות בכתליהס על
שהעמיקו מכות טריות בעורן ובבשרו  /ויהי כאבו נצח עד שלא
נותרה בו נשימה ונמצה דמו מבין צפרניו ויד אל הקיר  /האת
נפלאה בעינימו שבריה בעולם יכיל כאב גזה ♦ ודאי שהאמיץ
לכו כגכוריס ביסוריס כאלה היה מודה גס מה שלא עלתה על
אמנם רוחו הוא סבלם באבירות כיי
לבו ולא חשב לעשותו •
לא קם כמוהו למען הציל נפשו ונפשות בני ביתו וקרוביו מני
שחת רשתם  /ומאור אשם השוללת ושורפת את אחינו כני ישר 1
למען יחוד
..

םע

.

השי״ת י וכראותם כי לא יכלו לפתוח את פיו
נסתתמו

( רכא )
נסתתמו טענותיהם ויצא זנאי כמשפט בית הסגירה ונתחייט
לנתק את מוסחתיו ויריצוהו מן הכור וישלחו אותו כשלום "
כותבי
דכל י הימיםכוחני *) שאחרי צאתו מניתהאסורים
הלך להשתקע בטולוזה הנ״ל והתמיד לגור שם בין העם
ההוא מסתפח והולך עמהס באמונתם למראה עיניהם ושעמד
בויכוחים גדולי׳ כדברי חכמות לפני עמודי עולם וחכמים מפוארים
יושבי כסאו׳בתי התבונות ומדרשי למוד העיר נגד אנשי שם הדורשי׳
להנחיל כמותו כנוד שכת על כס רננות דזננית הרפואה ! וכפתחו
את פיו כחג מה כל העם דן שחכם הוא יותר מכלם והעומדים
נגדו נהפכו פניהם כשולי קדרה י ועוד הפליא עצה הגדול
קושיה מהם כחכמה שלמעלה מהטבע  /על דכר שהתלמד
עצמו כל אותן שנים שנתעכב ככית האסורין מבקר עד ערב *
עוד פעם שניה יצא לריב כגבור עריך בחדר המשנה המפואר
הנ״ל עס גברא רבא בדורו וחשוב בעמו ונצחו בצחות לשונו
ובעומק ניצתו י וישר בעיני כל שומעיו מכל בני עירו וישימהו
פה אחד לראש הישיבה הגדולה ההיא פראפעסאר אף אמנם
שנכרי וזר היה בתוכם "
ואהלנחלו כל הכבוד והגדולה נהנתן
ההכרח לעמוד בפח ככל עת נגד שומריו לגלי יודע
התיחדותו שנס מקניו ויצא מארצו ומארץ מולדתו ויבא שלם אל
מחננו זה פה אמשטרדם  ,וימל את כשר ערלתו נשמחה וכתום
לבב  /ונקרא שמו יצהק אודובו די קראסטו • וגס פה מצא
חן בעיני כל רואיו  /כי הוסיף על השמועה להפליא מעשיו
בחכמת הרפואות ותבונתו זרחהככל החכמות וגס הועלוהו
ויושיבוהו בכסאות שררת הק׳׳ק בכבוד •
אל לבו

רע ומר

ובהראותו שיבושי הדעותמהחוקר (ברוך ) ייגידיטו יע
שפינוזא והמלומד יאן ברעדננזרג הנודע בעמו
בשם

Bibi , univerf.

hift . de ' juifs . p . 3114 . le Clerec

**) Basnage

tom. 7. & Bajie Dich crit. L, A. p. 67.

( דכי )
באם טי ^ כטאד ר״לאורג ני אורג שמלות משי היהבראטרדם
(צייד נ דולהז פה כהולאנדה ) חכר בל׳ לאט״ין ספר אחד שקרא
שעו Omnien Phijof -,שנדפש אח׳' נ שנת3ליל ז למניינם , /
נמאן 3אר היטכ כראיות נוצחזת לא יוכל להכחישם מי שיש לו
מות נקדקדו  /שהתורה אינה מנכדת השכל והסברא כמו שהורה ;׳
ולמ  5למי .עמו טעקטאר הנ״ל אשר על כן נש הוא נפל במהמורות ,
הסברותהמזכותאשר " נדה מלכו שפימזא הנ״ל *
עוד הניף שנית ידו בשבע סופר מהיר כמחנרת מספרת שנת
כני יש Inוהוכיח כמישור נטענות וראיות מעולות לעצמן
שאמיתיות הנה שנאמניס הם ואמיתיים נגד חרופיס וגדופים
שקרים וכזבים שכתב םיל* יפי ליגדנבורג ר 3הגדול ופראפיסור
במדרשי■ הרעמונשראנטי אשר כעיר הזאת * להכאיש את רותינו
בעני העולם י

.
.
;
.
,

Prsvendones
אחרי  pהוסיף לכתוב ס׳ ג׳ בלעז קרא שמן

& dlvinasר״ל ראיות שלא עלה ולא יפלה
גדעת אוכלי לחם העצניס עוכדי ע׳יז עדות לאמונתם שלא
קדמם הי;׳ת נהכחשתו אותו נתנ״ך לבלתי ינוח שכט הרשע על
גורל הצדיקים •

,ועוד חכר ד׳ ספרים נ״י עין לא ראתם לפני מותז כתובים
במכתב ידו בל׳ לע״ז ( /הא ' תשונה שהשיב לגלח
אחד אוהבו ♦ ענינה שאנחנו בעלי ברית אכרם חייבים לקיום
תורה צוה לנו משה כהויתה בכל זמן כל ימי הארץ ♦ הב׳)
ביאורו צודק ואמיתי לשי׳ נ״ג מישעיה הנביא • הג׳ ) כנ״ל :
מל שבעים שכועיס של דניאל " והד׳ ) ריבות ומדנים נגד
הרופא ופילוסוף שהיה באותו זמן שמואוריאל 1א קאסטאשהיה
נופר בתורת ה׳ ומודה בחיוב קיום המצות ’ ©שכליות י
והחכם הזה נאסף אל עמיו וישפדו לו כל ישראל בשנת1687
למנינס " והפייטן המפואר הספרדי מזכיר קדמודות קהלתינו
שהיה נשיא ושר צכא לספרדים בכחרות כארץ מולדתו הגביר
המכובד דין דניאלה לוי די בארי״וס " שי שבחו בלשונו
איספאנ״יאה

( רכג )
אישפאנ״יאה ואנכי העתקתי אותי
דברו /זהנקוה ♦

ללשוץ

קדש בלי משקל נפ<

אוחיויין ברפואיות ?' נחלאים
__ העיר ק^את חלמי -
אומנורע
ובמכתבות ג^ך מינים גאים
.עימ ?גויי
י
חפשי •

על ההכס הרופא המפואר מהר
רצזנונה
האפןיאט ' מארקום
לא עוד כלפנים חי חי לבייו

מרדכי

הערץ
נדדבנוליי]■

יודה
רופא•!מי חליו
כפחת
מת 'שאולח
עתת יורוך כבני ע?ר
כם יורד בורגש'
׳שונן,ג־! ;ר
כפדותך מרית חי
*שאולה -
#לוני *

 rלציבא המשקר

הפה3
כזבים . T • .
ציב׳
הימני!
-T
•T: n *X
־״} ! ־איל  :־ •־•
מעת התל אמת ליד  ,נ־יית; הי?!
■' *
י ׳— s

( רכד)
לעפרון הנער
י

ה ?זיב ?; פיון

ראן■ רק דא פל ? — אכן Hsלא ידעת• !
ז

י

— s

משרי מוסר • •
דוב אהד מנעוריו למרהו אדונו /
לפסוע על עתי רגליו ולכרכר במשענו *
פעם נמלט מידו ׳ מהר עי אל יערת *
אחיו בראותה אותו מרחוק הכירוהו /
ובשמחה רצו לקראתו כלס ׳
ותרעש היער מהמית קולם •
•<
ויספר להס קורותיו בין בני אדם
מה מלאכתו ומה מעשהו החת ידם *-
ובדברו מן• המהול קם על שתי רגליו✓
החל רקד נעת נשא רתוק בעליו •«
ויתפלאו רעיו על נפלאות מעשהוי
וינפו גם הם לעשות כמוהו *.
ותהי להם לנעקש ׳ כי לא יכולו5
הונו  /פוצעו ׳ כי כשלו ' גם -נפלו *
ויוסף האומן במצאו שם עציבם כרותות "
לקחת מטה בידו אשד יו יעשה האותות:
אך רעיו הכבידו עליו קנאתם ׳
בזו מלאכתו ׳ ובחרות אפם וחמתם*
כלם פה אהד צעקו וענו*
הלא באת כי אס לצחק בנו ׳
ברח לך  /אל תוסף ראות פנינו !
מה לך ׳ ישע 1להיות טוב ממנז ־
ויחרשו

( רכה )
ויחרשו להמיתו ? 1נקום חרפתם «
לולי אץ לברוח מפני■ שנרתם *
*
*
בני י הוספת קנות דעת גס חכמה *
מאוד הזהר להתפאר בהמה
*
לבלתי רבות עליך המשטמה .
הלא כרגע יהללו מלאכתך
ושנים רבות יהללו כבורך i
ותחת קוית עשוה ממנה פרי <
יהפכוה לך לזדון חטאת מרי •

>a
,
>r

יהודא ליב קראק* "

העור

והפסח

אישעור ממשש בנתיבתו /
וישמע והנה קול אנוש לקראתו6
וישמח אל הבא ויוחל לו /
ויקרא אליו לנהותו ולנהלו ד
נ* ען האיש  :אהה \ אם ממני העזר *
פסח אני * ונשל עוזר ונפל Tעזור •»
אכן אראה בכתפיך רוב אונים "
ולהעמיסס משא הנס נכונים ♦
*
לן  ,תאבה שאת אותי עליך »
את הדרך אנוכי  .אורך :
ויהיו״לי עצמותיך לרגלים .
ואני אהידה לך לעיניכש •
דואך 4העור להיות משענתו>׳
ויט שכמו ויעל הנכה כעל מרכבתו $
ויעשו עהר־ז בדהיותבשז צמדים
את אשר לא יגולו עשות נפרדים •

מו

א 5 1ז

מסך יבצר סמלת זולתך
ומזזלתך שחמותך5
ד־זן & אלה מחסוריכבם
יצא קשר מחברתכס י
נמנע מזולתייי
חלקי זר — .זאת מנתי ?
נפשו אך לאוחתיו עגמה ׳
ולא

ידע מאתי כל מאומדז־י

למה זה תתלונן ,לע אלהיך /
ני יתד חלק אל ריעי ך ן
ד.לא בשפעתם בלנו נשעשע■׳
%
־־
רק אס רעים יחד גתרועע

יזאלףהיידגהייס -

י

לא

רופא אליל י
H. W.

A* d. A. I. i. H.
א « ר כדברי תהפוכות כתב שטנה על הלנת המתי® י

ו! מי ג 1ע_ו; ת ׳ איו מי לןם מק^ ר 1ז
« 1שבת ריס איש ׳ ר?ע ישוב לעפה ♦M
אתה רופא ! כזאת ל? זשפט יושבת1
ולזכר חרפתך על ספר
אפס ׳

םא

שפטה —

כתבת<

מהרפאים תחת ידיך
יח

אני ! נינים משפטיך ♦

כשמות דרים אינכה בך& נורזרו ׳
סן המה ׳ ?? שכיל ! סידיך נגזרו — .

; ר :ז )

תולדות

הזמן

אגרת
אל רועי שה
■ פזורה ישראל המה הרמים ובזווי צדה
(תורה
יצ״ו  /ו ^ ינס הנגידים העומדים בראש כל קהל
ועדדת
אשר
במלכות
נאליציא ולודומיריא * )

לעמבערג תק״מח
)&Sc&fle 33em&nun$.
($luf aßer
ממני

הי רץ ה ו מבורג
המשגיח על בתי ספר בבני ישראל אשר
במלכות נאליציא ולודומיריא אני שלוםj
זני אדיר צדק וענות אמרת מפי יצאוי

שמעוני1
זה
שניסהפיץ /שמת ראינו עונה ורצון מלמובנו /אשר
ברניס
שש

חפצו  /ללמד את בנינו בנעוריהם מוסר
השנלי /
ודעת לשומע אשכנזי 4ודרכיהחשמן  /הוצת
מדברי©
*)
המכתב מה גלפה ;ה
אתה שמעות נקיק לעמנעיג * זנא לידינו
גכתינת
יל
ערס
הובא
על
מכבש
הלפיש ,ולמען מלאותרצון
 § .האנ 6יס מזתאוי« לדעת מרותו «
לדעתה פי אי* נבון ימחנר « הצגנוהו פה •-

דברי המאספים •

( רבה )

/

ההכרחיים) נמזשייס  /ומדמים  :ולוה לכמת /
מדכריס
או להכין כתי ספר (א »ר להכדילס מכתי ספר הדת והתורה
נכנוס ) נור׳מלי  /והעמיד כס אנשים עברים כמונו  /להורות
את ילדי גני ישראל איזה שעות ליום כל הנזכר  /ככל הכתוב
כספרי נור״מלי :

כללהא
הוא מ׳
שלמות
מכלסי

מיצינו

מלכים אין תאר « הנה כרכות השנים אנחנו כולנו ' זמיזרי
לכ
ואם
חקרנוהו  /ועתה כולנו יודעים  /כי אין חפץ • שיאשה
יחדיו
הזאת כי אס להעיב למינו ולבני כנינו הכאיס ! נ!י ; ת
בכל הפקודה
ולהסיר j
להגדילם בעיני האומה המושלת עליהם!
אחרינו :
וכוז  /ללמדם הנהגת הבית  /והנהגת כל מסחר ו; ואןן
מהם חרפה
בלכבם זרע אמת  /ודכרי מוסר  /ולהרגילם 1ניום י
ורכולה  /לנעוע
יטנוJ :ממלני
ולהשכילס בכל חכמה ומדע  /איש איש אל אשר לבבו
< לבחור כמלאכה אחת מן המלאכות המועילות ; ארן'!(5
לנהלם מנעוריהם
או המתאמת ושונות הן להכו׳ן המדיני  /אשר ’
לחיי האדם /
כן תרבה השובה לכל איש^ jןמ,
ברבות השובה אל האומה בכללה /
 Äוגדנע
ג
הפרטי
מזה נתן ממס עיניו על צאצאי זרע יעאב למען ן
ויותר
נאות אותם חוצה וביתה  :להדריכם על שוב ההנהגה בבגדים/
 /אגל נקיים ושלמים  /לא בעלאי על גבי שלאי /
לא יקרים
ולעשות .את שער
ולרחוץ את פניהם  /ידיהם ורגליהם /
ראשם  /למען • מצאו חן בעיני רואיהם  :וכדומה מן הדברים
בכלל  ,או בפרש בין אנשי האומה  /אשר אנחנו
המוסכמים
בארכם  :אשר .מדרך המשכיל להתנהג על פיהם /
יושביס
כליהם י
 :ני אף אס זך I
למען לא יהיה לבוז  /ולא ילמדו ממנו מוסר
לאחו  /לא ימצא כי אט אזני חרשים  /ני כל עין ילעג לו:
וישר
חקר ותקן להשכיל בנינו בעוד לבס רך ונוח לשמוע
מנוד
הלמודים היקרים  /ואס א* כם תורייס  /אף על פי
הס הכרחיים לכל כעל נפש המשלם חוקיו  /אשר הוא
נן
בהם מצד מוסר השכל  /שאצלו שויס כל בני האדם
מתחייב
לאהוב את זולתו מבני  .האדם ;" >/ק־ ה
 :נענין
מתחלפי
האמונהבבחינת ישראלי ✓ אבל בבחינת אדם במה ffלמ
חיוב עליו לא
לעזור־ בכל כחותיו אל תאון ואושר וגראש
שהוא אדם בלבד :
כלל

< רכט )
5נטת : /

ש
התורה ׳
/להורות!
כל
הכתוב ;

כלל האומה /
אשר הוא חלין ממנה  /חיוב• עליו מצד שהאדם
הוא מדיני
כעכע
:
ני מבלתי עזר האישים /
לא תתוקן
שלמות הכלל והצלחתו /
וכן לא תושג שלמות התלק ואושרו
מכלתי אושר כלל החלקים /
מודע :
ואנחנו כאשר גלינו
מארצינו שכולנו ואבדנו שלטון ומלכות  /אבדנו גס
הנמוסייס /

;תנוכולנוi
והעיונים הדקים בזה החלק מן החכמות
המצטרטת
יקאתפץ :
שיקשה מאוד על מי שירצה
להעתיקם ללשורנו
הזכרית
־נ!
הנאים
ן
מעת
השיר
ה
' שפה לנאמנים /
איו אתנו יודע־ לכלכל
,
להסיר
!
שפה  /י
להודות נצועס ונעימות לאדונינו הקיסר
נליוסחו :
על כל הטובה אשר עושה
הרגילם '
כיוס :
ולא עמנו בלבד ✓ ינ גם את בדנו אחרינו : :
ני
מי
ושנו ו '
ממלכי ארץ /
או מי מרוזני עיר קטנה אשר אף על נכרת
מועילותג
ארץ ימשול  /הכין
לנו להשגיח מרוס כסאו גס על ילדי העברים
 ,אשיI
אשר מימים ימימה היו לשמם בעיני ההמון :
ואנחנו נאנחים
; לכלאיש
אלן) ומאות .שנה
תחת משא הגלות אשר; הכשיל כת הסבל /
 iונהי בעיניהם
כחגבים ושרצי ארן אשר כל עובר עליהם לעפר
ירמסס ; הבו !
זי ל< ״; 1
זכרו ימים ראשונים אשר כמעט נשכחו מכס /
בגדים  /־ ושימו על לבכם
/
בשלמי
נהיתה
כל
הטובה הזאת ? ומי פשה
יטלאי | tלכס כל הכבוד הזה
? מי הקים מעפר ראשכם ? מי נתן לכס
את שעו jדרך לעבור
בארצות
סגוחתמאו מפניכם ? ועתה אתם עוברים
דברים ן שמה
ארלזות
ארחות
;ץ
לעשות מסחר וחפצים /
אין אונס ואין
:ואנחנו; נושל
:
ואנשי
הארצות
ההן תחת אשר גרשו אתכם /
והייתם
ל
פיהם  : /לשחוק בעיניהם /
וכל נפש טובה דאבה לנס  /עתה ט חזקה
עליהם
יד
המושל הרחמן יקדמו פניכם /
ךא םא ןז .
ועל בואצס יאמרו
ילעגלח  :ברכנו אתכם :
וכאשר
ינהגו
בריעיהס
זשכעיהס
/
כן
ינהגו
בכס  :זכרו
ואת Iהבו גודל לאלקינו /
ותנו תורה וכבול
חלשמוע;
למלכו !
/

יאזעפוס

)ן>עלפי |
אשרהוא :
נד
האדם '
אדם ׳j
אזם נמא1
און
ואושי ן

«1
ו

ואםעוד בקרבנו

השני

יש

המתלוננים

עד

עמנו

על הענקהזה /המדמים

בנפשם /
פי חסדי מלמו הישר מדיח־ס פרי בטננו מן
הדרך הטובה /
ומני
מעגלות התורה מורשה קהלת יעקב /
אק להפליא
עליהם
/
ני
קצרה רוחם מהבין :
וזה דרך כל
דבר אשר
יאמר
עליו
ראה
זה
חדש
הוא
!
ואס
טובה גדולה
היא

( ר-ל )
היא * אמין * המעי ההמון יהיה תמיד דע כל■עול שגא■יישובישן
נושן ברמת הימים • /ואז יהיה הוא טוב והפכו רע  :זה הה
ההמון מעולם  /וזה גורל הפסילים עד עולם  :קשה■עליהם
■לעזוב ההרנל • אשר :תחתיו כחו או נאנחו  :ואולם אליכם
■חכמי ישראל■ ונבוני עמי  /לא אליהם שמתי דברתי  /ואינם
•כדאי לבלות רגע אחדבשבילם •ג ני ככר אמר החכם  /המוכח■
כיס שוטים  • /והרוצה להלבין עור כושי  /שניהם טרחתם
■אגדו :
ישראל ! יש ־מי מנסדואג
ואמנם•גס בכם ראשיאלפי■
באמת על ביטול תורה  /פי שכחו בתי ספר כמה
שעות ליום :י ,דעתיכו תצרה  /אתם אומרים /י ,וצרכימ
הן לנו 'לדעת הורה/
*! להשיג דבר ה׳ ועדותיו מרובים , /נביאים•וכתובים  /משניות וגמרא  ■ /הגאונים וכל מחנה
«

הפוסקים

ראשונים

/

גס

אחרונים

/

דאגדחא

מילי

ומילי

י דעיונא וכדומה  :היום קצר והמלאכה מרובה  :מה נעשה
■« •ומתי נעשה לילדינו הצעירים ל אס לא עכשץ  /אימתי
« 1יתחילו  /ומתי יכלו את כל המלאכה אשר לפנינו ל וא
u

ישליכו

חלילה■

נצחיים
מישראל ל ‘ל
בשביל

תורתה׳

אחרי •

יעזבו

גיוס T

החיים המדומים והחולפיס ל
הזלילה

ארחות־חיים

תשתנה תורה

וחלילה t

אשד שמו שמותלמו

"הנהידעתם אפס־ כמוני את הקדושים
עלי,אדמה ־♦ המה הרמב״ס והרמב״ן  /בד סעדיאגאון  /רבינו בחיי  / -בעל תוספות י״ט ״ . /ובעל מרכבת
המשנה  /ר׳ יעב׳־ץ עמק! •ואחרים מן הראשונים והאחרונים
אין משפר לכולם  /אשר טעמוממחק דגש החכמה  .והמדע:
והמה עכ״ז מצאו און ועשו חיל רב בתורה ובנגלה כנודע /
אשר ממי באר אשר חפרו אנחנו שותים ועל פיהם אנו חיים
ראו ־עתה שלומי אמוני ישראל Iכי אך לשוא פחדתם פחד1
ואף גס זאת לא נחתי ולאשילותי  /עד השיר הדאגה מלככם
והשקט רוחכם ׳גס בדבר הזה ז ני נעתרתי לא שרי המלונה
בעבור

( רלא )

t

עזגישן
לא•
נ  :ד ?.י ;
כליהס
קשה

>ולסאלינס:
/

ואינה\

/ 1המוניו ;
טרחתם ן
הש

i

ד מכסדאג■
ייספר מ: :
ו,וצדד« i
:חתורה ; /
וכלמחנה |
גדחא ומל\

מה נ ;
יפהIj
אימר
,

דנו י א
חייס
רחות-
תנהתורה

וו mלמי
מ ta

ילמרעי!
אהחר®
והמדגי*‘
;.
; מודען
ציוחיים•'
ותםפיו׳*'
מלננם
■אנה
המלזגי
:רי
:עי

נור״מליוהיפההרוחה i
בעבור ואת והנה מעטו ה.שעות ללמוד
ועתה שיטו לבכם אל דכרי אחיכם גי נפוחות ידבר ;
בעת ההיא אשר שם הקיסר יחס הודו משא הנורמלי בבל
בגל מדגת גאליציא על ;! כמי  /וכמו אז כן עקהמחד&
מקרוב היתה פקודתו אלי נדבר כתי ספר' אשר גס יורו המורים
זכר ה׳ לשוס עיני עליהם  /לתקנם כראוי  /להכין דרך לפני
המלמדים כו ילכו מישור  :למען הנחות הט^> אשר לפניהם
לאט לאט ו ממדרגה למדרגה  /עד אשר יגדלון והיו לנערים ג
ואז יוסיפו אומץ ויעשו חיל כתורה ובחכמה ו כי מי יעלה כהר
ההר ורגליו לא גשו הצג על הארן ז כן הדנר הזה* בטרם
ידע הנער לפרש ושום שנל כמקרא tאיך ימצא און לו בתורה
שכעל פה והיא עמוקה ? — ואחרי אשר ידענו בי בכל גתי
ספר אינם שומרים לא מנהג ולא סדר * מתחילים ללמוד גמרא
עס תינוק כן שש וק שבע והנער גער והוא לא ידע עוד לקרא
כהוגן  /יתט יד להתמרמר בצדק וכמשפט ונהי לחרפות געיד
החכמים כולם  :ואס חסרון הסדר והעדר ההדרגה מזיק לכ5
העדרם  /ההיזק בעדן זה גדול ורב הנו* ויפעל על מיי
כמאמר שלמה  /חנוך לנער על פי דרכו  /ג©
האדם כולם
ני יזקין לא יסור ממנו נ ראו עתה 1כי את אשר משגת©
מתוקנת i
קוצר הזמן א־ נו אצא חסרון הסדר וההנהגה הבלתי
לא מלת  :ולפי שאיני מן המתלוננים אבל ןמ הרוצים לתקן
המעות כמצוה ועושה  /אראה לכס סגת הבלבול והערבוב הזה i
ועליכם להסיר השכה ואז יסור המסובב מעצמו ג

הנח

על הרוב אין

איש ממטמתעורר *

נפשו

הילדים
להדריך

בתורה ובמצות  /אם לא קשה יומו לחצו * ומחוסר
ביפו* אותו יגיאגו לגש©
כל לכלכל את נפשו ואת נפשות
מלאכת ה׳ 1אשר לכן נוכל
אל המלאכה הזאת הנכבדה /
לומר בפרס מה  /ני בזה הענין אנחנו ובגינו נעזבים ומשולחים
אל העקרה  :לפי שבארצותיט אין מי דואג ואין מי ייהושלהכין
בחורים מנוער  tלמלאות ידם  /ולחנכם אל המלאכה שבתים
או שלש שנים י למען יצליחו וישכילו אחרי פן לעת הצורן t
אבל הגל תלוי מנגד אס יפר אחד מעי הקהל  /או אם * מ f
פנס

(

רלב )

יזכם ממזרח ללמד אח בכינו מוגוב ואס לאו ירעו עד שיסתאבו:
לפיכך נמשכו כמה תקלות מזה הענין :
' :
הראשונה /בכמה מקומות יתנו את בניהם על ידמורה
ומלמד אשד בא מארץ רחוקה ולא נכרו
מעשיו איש לא ידע החכם הוא או סכל הירא את ה׳ אס לא:
די לו לגנוב את לבב גביר אחד מאנשי הקהל יאו ברשתו יחטוף
נפשות .הנשיס  /ותביאנה אליו את ילדיהן  :פרקו את נזמי
הזהב אשר באזניהס  /למלאות את אמתחת הרב הלזה  :עד
בי * מיס יעבורו  /זשכיס יחלופו  /אז יכירו  /אז תתפקחנה
עיניהס  /וידעו  ( /אך לריק ) יכ בסנוריס הוכו בראשונה ♦
כי בניהם להבל יגעו  /י' כי נשארו ערומים מדעת ותבונה :
והמלמד האורח מקפח פרנסת התושב י אשר אולי בועת אפו
נשא שנים רבות בעול הקהלה לפי ערכו  :ועתה כי חדלכחו
התנדב בנפשו ללמד את בכי עירו במעט כסף עבור שבתו "
ויאבד כל תקותו בעד איש זר אשר לא נודע מאין בא  /ומה
מעשהו ? ויטרוף את לחמו מפיו י הלא ענין רע הוא זה ?
השניה /לפי שאין מי הוקס מן העזה איש
להשגיח על הדבר הזה בתוס לבב * הנה חיי
המורה תלואיס מנגד  :וכל שבת בשנתו ( העת אשר הבן קורא
לפני אביו,חקו משבועה העברה ) אוכל פתו בפחד ורעדה  :יכ
איך אפשר למלאות רצון  /ולהשלים חפץ כל איש ואיש י
ואיך יוכל כל אחד מהאבות רדת לסוף עומק המקר׳ והתלמוד?
אז שעור בנפשו יוכל גודל הטורח והעמל שיגע הרב יום
יוס  /ועד כמה תכבד העבודה על הנער ? האב שואל מן
הרב יותר מן האפשרי * זזה טוען על הילד משא אשר אין
בנח הרך והענוג שאתו  :צר לי עליכם  /מורי תורהJ
מצפים אתם מתי יעבור יום השבת בלי מדון ובלי מריבה .
כלום יש אב שרואה נגעי בנו ? כלום יש אב שאינו מחזיק את
בנו מעולה בחכמה וכשכל עשר ידות מחביריו ? לכן אך לריק
יגע הרב " כי כל טרחתו במה נחשבה בעיר האבות החפצים
לראות בניהם עודם צעירים לימים שוטטיס ביס התלמוד /
כאשד יעשו הבחורים ״ דברי צער הם המדאיביס נפש הרב /

חכםונבון

והמכאיבים

( דלג )
והמכאיבים את גו הילדים *

השלישית/

ודפקום

הרמים

בני עני ואביון נשארים

ומתו :

בליתורה :והמעטים

אשר בצדקת המורה ישבו בשבת
מי משים עין  /ואין מי חולה עליהם  :נאלמיס ישגו שס /
מתורה
כאשראבותס עניים מהון ואין ידם משגת לשלם אל הרב
מדי שכרו :
התלמידים  /אין

עניים

והרביעית /הקשהמכולם  :אין יד  /ואיןמקום  /ואין
רוח לפני הילדים * ואין חוק  /ואין שכר קצוב/
ואין גמול קיס לפני מנהיגיהם :
הרב אינו מוצא ספעו ולחם
ארוחתו תמיד " לכן הולך ומאשף הביתה בני חמש וגני עשר
שנים  /עוללים ובחורים יחדיו  :שס במצר חדר  /כמו גדר
יונהים על האיץ יישנו :
שמה ירבץ הטף
המתחילים אילפ״א
נית״א י פה בזויות  /היודעים ( ואולם לא עוד ככל הצורך)
בטיב הקריאהt
בזוית אחרת ילדים אשר החלו להבין במקרא :
מזה /
אחרים שהגיעו ללמוד פרשה אחת מדי יום ביומו :
ומזה /
מתחילים בתלמוד rואלה אשר אל מועד * ואלה אשד
אל נזיהין שתו פניהם :
הא לכס קוצר הזמן ל כי אין פנאי
ואין די זמן להרג לתת לכל אחד את חזקו  /די מחסורו לפי
ערכו י לכל הילדים אשר לרגליו  :מלבד
שכמעט ןמ
הנמנעות
להיות אדם אחד רגיל בכל מיני הלמוד ואופן הצפתו לשומעיו /
יש מצליח לכלכל דבריו בגמרא ולא במקרא  /וכן להפך  :יש
אשר בשניהם מצאה ידו  -ואזלס מאוד יכבד עליו לרדת מגדולת
שכלו אל דעת הילד הנקלה להעמידו על הכית האותיות " או
להביאו אל המבטא הנכונה י אשר הוא מלאכה ואינו חכמה *
וילאה נפש החוקר המשכיל בזה המין מן המלאכות :
הבלבול והרעש בעת שהילדים קוראים ולומדים כאחד
ועניניס נבדלים :

זהו מקור וסבת כלהתקלות ״ ועתה

הכו נא

ומלבד
דברים

פצה הלוםי

קראו ואשפו יחד כל הרבנים  /דרשו היטב כמה מגיע
לכל אחד מהם שנה בשנה בשכרו ואס באחת ימעט וירבה באחרת
החזיקו את דרך הממוצע ״ ואס מעט הוא  /אתם תוסיפו עלץ
לשלם לו מן הקופה  /כדי שיוכל ללמד ולעשות מלאכת ה׳ בלי
דאגה

C
( ריר
דאגה וכלי רמיה  - :כלי דאגה * לפי ־ששכח פס ' /או ב3י תוספת
ישולם לז מקופת הקהל גמול המידי וקיים • /ילמד ממשה א<
תמשיס תלמידים rכלי ימיה * בהקיס איש אחד מקרב העדה
לשום עין על הדכר הזה  :האיש הזה הוא הרג הגדול אשר על
ראשכם * על פי אשר ערה אתפס תרימו גס אתם מהם /
אלה למלאכת הקריאה כספרי התפלה וכדומה ♦ ואלה למלאכת
12ה ללמודהמשכיות
המת התורה נביאים וכתוכים על■פשוטם ♦ ו
ומכוא התלמוד ״ ת!ה .להורות העיון■כגמרא ומפרשים ופוסחים /
ספרי■מוסר ודקדוק . :ויהיה לכל אחד מהם ענץ מיוחד מן
הלמודים לביי כס השגתו * ואל יצא איש  .ממקומו מוגדר
ומוגבל כעדו י והיתה זאת לחית ו

כעלי מדע

יוי׳גודישתדל הרב הגדול לאסוף ולקבץ יחד כל
אשר כעיר  /למען הועץ והמתיק סוד עמהס  /לחפש■
ולתור אקר סדר נאות כלמוד כל בת וכת מן הכתות הנזכרות /
ולהקל העול מעל התלמידים ומלמדיהם  :כי לא •יאומן אם
יסופר  < /מה עובה ההדרגה מאותה• /והסדר הישר  /להגיע
אל החפץ המבוקש  /במעט עמל ויגיעה קלה 1וכמה מזיק
הבלמל בכל עסקים Iעד שלפעמים מגודל המורח והליאות
יקוץ האדם לרדוף עוד אסרי מבוקשו  /ויעז׳מו ו כן חקרנוה *
והכסיון התמידי מורה על זה  :ואתם דעו לכס  /ונחח
אמצעים ־נאותים ומקבילים אל החפץ הראשי :

זאלה האמצעים לא מעבר ליס הס  /ולא רחוקים הם מכם ג
שאו סביב עיניכם ותמצאו את המנהג הישר אשר על
עץ יתנהגו המורים ? כח הראשונה אלפ"א נית״א עז הקריאה
הנכונה  /ובן המורים כת השניה מבראשית עד תום כל המקרא
עם מעט מכללי הדקדוק היותר הכרחיים  /וכן בנל גת וכת:
והיה כי תשמרו את החוק הזה כדרכן למלמד  /לא יארכז
הימים י יתכלה לכס החפץ הראשי " ותמצאו חן ושכל טוב
בט׳ני רואים את הסדר הנכון  :ואתם בלנככס תתברכו על
החאמצכם בדכר גדול כזה  tאמת הדבר כי לא גפלאת ממד
ההגבלה וההנהגה מאותה וההכרחית * יש לאל ידי לחזקה בעע
סופר דבר דבור על אופגץ  :בי אל מהיום  .ולא מתמול בינותי

על

{ רלהC
על הדבר הזה ג זה חמש פשרה שגה ויותר אשר התבוננתי
עליו דרשתי וחקרתי היטב ■י אף כאלה נשיתי■ואין חנם נכר
פסיון  :הלא מורה תורה■ ופדגוג הייתי שניס רכות • ולא
שמתי אומנתי כקרדום לחתוך כה ז ויען מאהכחי את חפץ
הנערים גגשתי אל המלאכה הזאת היקרה עיני • ולבי עליו גל
הימים * ומפרי מזמותי  /אשר חשבתי למשפט על העדן הזה
טעמו עמד לג ויהללו בשערים מתקו

;ואולםמגודלענותי /

אמרתי אחריש אני

ואשאירלכס

משפט הנחירה  /כי תגורו אפס סדר נאה והדרגה
רצון וחסדי המלך * כי
■מגוונת■1ואשאיר לפס גם,ברכה
יהיה לכס הדבר הזה לככוד ולתהילה /לשם ׳ולתפארת  :ומי
יודעגמה טובות גדולות ימשוך העדן אתרץ ברבות הימיס I
.אולי מהר יעמוד לכס רוח והצלה ממקום אחר  :אולי שלחני
אלהיס אליכם להיות לגס לפליטה גדולה  /.להחפת אפכם ואת
גופכם במדה טובה  .ממנה1
■יהיה איך שיהיה חובה גדולה עליגס לשום לב מהד על העדן
הזה בעיון כמרץ * ולתור במחוגה הדרך אשר ידרוכו
גה כבית השפר ואל תאחרו  :.חובה עליגסמצד המשאגעצמוו
כי אס לא אתס תחושו לע ילדי בד ישראל מעת התילס בשפר
עד גלותם והא לאנשים *  .מי■יחוש חוץ • מנם? הלא אתם
אשר משא דבר ה׳ לע שפמפם * ועיד בל העדה פשואות  4כס
להשגיח על צאנם כמעה באמץ ולהנחותם על מי מנוחות ולשכר
צמאון■נפשם * ואס אחד מהם ? כשל הלא תחת ידכם המכשלה■?.
■וה׳ מידכם יבקש את השכולה •* פי אפס בקרבכם אל כסא
הרבנות ערבתם בדבר הזה  :.וחובה הוא עליכם מצד חפץ
כי גבוה מעל השליטים הוא אדונינו־הקישר■ ימס הודו
הגבוה
בן עלה ברוח חכמתו וגיבתז כי אוהב-ישר הוא  /וחפץ חק ושדר
בכל דבר שלטון1

אמנהדעו אף :ני מדרך העדה קדמת* פדכם להשאירלכם
משפט הנחירה ♦ לא כל העולה על רוחגס בראשונה
היה יהיה חק לישראל ומשפט לבד יעקב  :אכל גץ אדן ע!
דבריכם אס נכוחים הם  -ואם המצא ימצא גם הבדל מה4
עצמי

4־

( רלר )
עצמי או כלתי עצמי אדרוש עליהם לפשרם  :סוף מר הכל
אביא במשפט החקירה ובכור הבחינה לבקר נין עוג לרע  :והיה
אס כנים דבריכם  /שוש אשיש למו  /כי כל ישעי וכל חפצי
להטיבכס  /ולעשות לכם שם בארץ  :כי כבודכם יקר בעיני:
ואס לא יכונו דבריכם אז אערוך מלים מלבי אשר מצאה נפשי
מבלי השלך כל דבריכם ארצה  :ואשלחס אל הדרת השרים
היושבים ראשונה נשלטת  :ואשר יגזוח הס הוא יהיה לנו
לעיניס  — :ואתם שלום !

 .בשורת ספרים חדשים
מודעת זאת לכל תאב ומשתוקק להבין בשפריס ולראות
חדשות ונצורות בכל דבר חכמת בינה  /הנה המדקדק
הרבני מהו׳ יצחק לבית לוי המנונה כשם ר׳ איצק סאטנאב /
תחת ידו שני ספרים נחמדים אשר המה בכתובים עמה /
חספר הא׳ הוא חלק שני מן שפר אמרי בינה שכבר נדפס פה
ברלין בשנתהתקמד״ל  /זזה החלק כולל ד ' מאמרים  /א מאמר
ההויה  /יעיר אוזן לשמוע ביאור נחמד להשכיל בפרשה בראשית/
לפי הפשט הנשען לחכמה אשר יסד ה׳ בעולמו כטעם המחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית  7ועל דרך אמרס ז״ל
בי נסתכל וברא את העולם 7והועד על אמיתת זה הביאור
מהביאור אשר עשה המלך דוד והוא בנתונים  2 /מאמר הנפש /
יענה נוראות בסבות בל פעולות הנפש למיניהן  /וגדרי החושים
בהרגשותיהם  /ומהות הרעיוניס למחלקותיהם  /ואיך יפעלו
החושים ברעיונים והרעיוניס בחושים בהקיץ או בחלום  /ושם
נאמר שהנפש כבר הוקש כבודה לכבוד המקום ב׳' ה  /והיא עצם
פשוט  /בלתי נודעת כי אס מפעולותיה אשר להם שס בששת
מחלקות כלי הפעולות שהם חמשת החושים והרעיון  /ולהם
ששה שמות נשמות הניאותיס לפעולותיהם  /נפש רוח נשמה חיה
יחידה כבוד  /והכבוד הוא שם הנפש מצד פועל הרעיון  /ומכונה
כשם נשמה יתירה  /יען בה יחיה השלם באדם חיי ההתבוננות
בשבת נושף על חמשת מיני חיי החול בצאתו לדון בדבר ה*זדש
'
י
לרעות"

( רלז )
לרעות רעות רוח דעה ויראת ה׳ והשכל כפועל אלהי׳ ומעשהו /
ולהיות מיודעי שס נגוזו על פי פועל כפיו כנועם כל הנקרא
כשמי לכבודי בראתיו  /ג כזאמר השם  /ינאר מהות חכמת
הראשון באדס כקריאת השמות לכל חי ולמה נאמר אשר יקרא לו /
כלשון עתיד ושס נאמר שהמכוון על שמות הנדרים לנל חי הנודעים
בכל דור ודור לגאים אחריו  /והיא חכמה מפוארה עד מאוד *
ושם יכא ר הבדלי שמותיו ית׳ לפעולותיהם כדבר שפתיו  /וטעם
ויקרא אכרם כשם ה׳  /ני שם ה׳ אקרא וכיוצא כס  /ושם נאמר
כי הס המה היו מיודעי שמו על פי פועלו ומודיעי עלילותיו למי
אדם  /נטעם קראו כשמו הודיעו כעמים עלילותיו  /ד ייאמר
המבטא  /יבאר ענין הפלגת הלשונות לאומותם ומהות שיחות
דצח׳' מ למיניהם  /וכמה נחשב האדם להקרא כשם חי מדכריותר
מנל חי  /אחר שגס להם נח הדיכור נמוהו *

הספר השניהוא המכונה בשס אסף✓כולל מוסרהשנל
'
לשני מחלוקת השלימיות שהם היראה והחכמה<
וכל
דכריו
יענה
כמליצה
חידה
צחה
מן
הצחות
שדכרו
כס מניאים/
יענה נוראות כתיקון המדות והמעלות  /יפליא פליאות חנחה
כמשלים ומליצות קצרים מורכנים  /מנושא ונשוא כעין ספר
משלי שלמה✓ וביאורו עולה עמו מפורש ושום שכל כנתונים
הנחלקים לפרשיות ופסוקים ופסקי טעמים ונקודות  /לא נודע
מי הוא זה מחכר זה הספר  /אס הוא אסף הנזכר כנתונים /
או איש זולתו נינה את עצמו בשם אסף  /על שס אשיפת
המשלים אשר כו  /ויאמר הרמי מה״רי הלל שכן נמצא כן
היה מאז ומקדם כנתינת יד  /אך יהי מה הספר הזה ראינוהו
כתור המעלה וההדר  /וכי הוא נככד מאד יקבלו הקודאי׳ כן
תועלת גדולה  /אס כתיקון המדות והמעלות  /ואס כתיקון
המליצה הצחה לדכר כמשל ומליצה צחה ושפה כרורה  /ועתה
נדכה רוחו אותו להדפיסו למען זכות את הרכים ולהטיב אותם /
לכן מי האיש החפץ כשני אלה הספרים ימלא את ידו לכו$
על החתום ועל הגלוי אצלינו לקכל כל אחד משני הספרים הו״ל
כמקח ששה עשר גדולים לכשיודפס  /ונכר השיג כמה הסכמות
על הדפסת הספרים הלל מקצת הרמים גאוניהאר! והמה
ככתובים «

( רלח > .
ולכ ^ ן לעת מהות /ה הספר אצינה נא פה עס השעין אייה נתוניםיילוקעיס .חן' n
פיש־ותיו כפי מה שיזדמנו דלמול סתום מןהמפורש  ,ראש דבריו1

כושלי אסף בן בךמהו• מן המשוררים אשר
בלים ; להישיר דרך לפני מבלשי'.יי
ללכת הפ יומם ולילה למצוא כפלם ליתושיה;
ינל פךאמרו המושלים בשרי נמלח תמלח
וךבו-ש בצדקה נ בעד ההלל ישקיף לעוני לבית
ההדוק ובעד ס $תח ; בוא במעון העצל לגור
במגורי ויפי  .תשא את עום » אלתיף לא תעשה
ךל פסל וכל תמונה בלבבך ":בי״חקות העמים
הבל הואייוךעימ״אלךזיהם %ןדעום למראה
עיניהם ♦ ולו׳ ן שלשה המה נפלאו וארבעה לא
נודעו  :אין שלטון בבני אנוסה ולאךצוןז בםתי
העל  :אי; תמותה בבני יחידה ולא חיי נצח בבני
ללב ;.שלשה המה רעים אהובים .וארבעה אתיות
תאימות לראת » והבמה הבונה 'ודרך אמת ;
שרירות לב וסכלות פתיות ודרך שקו־ ; ראשית
משלי אש ;■ כןברכיהו׳ כןש(ן  11שסאבי! (בד" הא ' ז ) • נפל’ פ/
רומז לב׳חלקי -השליממת שהם היראה והחכמה  :כי תשא/
אס תשא על פיושסי ה הזהר שלא תציירהו בלכיכך כצייר הגשמי או
במשיגי הו .שס במו ימין ושמאל צמצום והתפשטותוזולתס ׳ וכזהרלא
יהיהבךאלזדכךדייקא  :הקית העמי׳' ׳ העושים עצכיס  /והעובד
מהיר אתהנ -עבד למראה עיניו ואין ה -עצבהנעבד מכיר עובדו * אין
שלטוןי אין אדם שליט על הפעולות הטבעיות המוכרחים בטבע.
במעשיה׳ילעשות פעולתם כי לא יועילהצווי על המיס שישרוף כמו חש:
במתי הב"־'  /הדברים הטבעיים המשתנים מהי כמו הכל הפה ׳ אינם
עושים מעשיהם ברצון  :אץ תמותה ׳ אין הפשל בעצם פשוט הבלתי
מורכב פי כל׳הפסד הוא פירוד ההרכבה ׳ ואס אין הרכבה אין פירוד
והפסד  :בבג< רכב ׳ והפך זה לכ מורכב מוכרח להפרד  :יראת ה׳ /
תבונה /
שתיהן חוברות יחד כאמרסו'זל אם איןיראה אין חכמה :
במחקר והתבוננית משכל האמת ככל דרש הפך פתי יאמין לכל דבר :
ברירות לב 1חי שזולך כשדרותלבן ואיננו ממשיל כרוחואתהשכל/
הוא

( רלפז)
מחד) ר פלאה ותוכה השנל ותכליתה אקרת
וצדק ז ' לפי מעטהו יכיר איש 'כבואי ,מי^ יקבא
יהלל בצאתו  :התכבדבבואך ויתהלל בצאתך:
אלהבהל להפיק מאו» זממייךפן,יהיו• ףל למוקש•
אל וןזרה חול עלי קיא צואה י פן כבלי בעת
יט 3ףךעיךתליו' בו  :אםןךך' בך לן־ וטאטאתה
במטאטא השמד  :אל תמכור עתך בלי הון יכ
לא תמצאה ככל מחיר  ' :אל ר,תן מטעמים יין
מופת 'צופים לפני הסוקים כי לא יאותו לרכש5
שיים תכן ושעורים ומים וןקחו ..ערבו/ם  :יבעיר
רוכלים יקנה ואל תמכור'  :במושב זקנים ישמע
ואל תשמיע י לקוט שושנים מבין הוחיסוקח מיוסר
משובב' ואמתי מממב  :בסתר פניסיירב כבוד
סופרים
ויותר
מהמה שככרימתו;
;•
I
י•
י' • ' T
T ; V

••

הוא איפבער כאמרסז״לאקאדס עוכר עבירה אא״כ נכנס בורות
שטוע  :פתיות ׳ ככעוב פעי יאמין לכל דבר  :פליאה׳ לא יחקור
האלס עלסבעדבר מה בלעי אס יפלא בעיניו ואתר המחקר ישיג
האמע ככעוב  /ובזהר אלף בהיפוך אעון פלא ׳ כיעדא חכמה כמד״א
3תכמהיב 2הביע< והטעם אס עפלאעאלף חכמה iלפי מעסהל/
לפי מלבושי כבוד יעככד האדס הבלעי נודע עדנה ע״ד אמרס ז״ל
כמעא שמאי ובלא מעא עועבאי  :אל חזרה חול ׳ הנמשל שלא
ייפה הדעוע הכחכוע באופן שיאמנו לשכל פן יען יד לעועיס כי אם
ימחה אועס עד לא יפאר אחריהם רושסכלל  :בכל מחיר׳ שלא
יעזוב שוס עע כלי מקנה וקכיןאיזה שלימו׳ ^ 5עען מטעמי׳/הנמשל
שלא ידבר באזני כסיל דברי חכמה ; סופרים ׳ר״ל מחברי הספרי׳ ;
חברת שוהרי חמובוהתושיה *

מודעה
סאותן חמש המגלות עם תרגום אשכנזיובאור< פמדענו
גתודש עגת העגר נשם חנירינו* י' אהרןהאללי
ימ  ,מאל גרי״לשי׳ ! כבר בגמחניצאומן הדעוש שלש ה«4לזת

( רם■ )
האלה /

השיחם

שיר

רות

ואסתר /

והמה בחמת

השפירים אשר לחברת חנוך נערים בברלין  /מקחס י״ט גדולים
פ״ק על ררוקסאפיר  /ועל טרי -יבפאפיר ( דהיינו על נייר
יפה מאוד ) א׳ ר״ט פ״יז • אמנס לא יומכרו כי אס בתנאי שןחתמו
וקהלת /
הקונים ליזחת גס שתי המגלות הנותרות איכה
אשר יצאו לאור אי״הבקיץ הגע״ל  ,ומקחס יהיה עלסרייב*
פאפיר הנזכר טיז גדודים פ״ק  ,ועל דרוקפאפיר איזה גדולי'
פחות  ,אשר לא יוכל עוד להקצב י והיה האנשים אשר ינסופו
לקנותם יצוו את משגיח החנות הנ״ל החתוסמעה  ,והוא ישמור׳
את פקודתם לשלות להם את כל אשר יחפוצו * אולם אותן
הדרים במקומות הנרשמות כאן או סמוך להן ישיגו את מבוקשם
נזה אצל אנשי שלומינו הנתונים פה בשמותס  ,דהיינו  :בעיר
גרעסלדא  .ר׳ יוזל ראבנאווע •
דעסוי׳ .ר׳יו* \ ב״ר יוסף וואושט •
האמבורג« ר׳ חייםויירצבורג •
זר׳ ישראל ברעסלרא•
זרן « ר׳ פסח האלילי •
גאנסי ! ר׳ זעליגמן פאפנהיים •
«אצדאם  ,ר׳ יהודה ליב קראקא

פירד #אלמנת הרופא ר׳ וו» \ףהאלליז״ק*
פ״פ דאדר ,ר׳ אברהם האלילי ־
פ״פ דמיין  ,ר׳ וואלף היידנהייס *
פראג ,ר׳ אברהם ליבלייבשיץ •
קאפנהאגן  ,ר' שמ* ון קירבהיים •
קעניגסבערג) ר׳ דוד טהעאדאר *
שטראכבורג ! ר‘ משה חלפן •

מיד אחר פסח אי״ה יודפס ס' משלי עם העתקה צחה
בלשון אשכנזי ובאור המלות והעניניס  ,ולהיות דבר
בלתי אפשר לקצוב סך דפי הספר הזה ערס התחלתו  ,ייתן בעד
כל בא4ן א׳ גראשן פ) /ק  ,ולפי המדומה לא יעלה מספרם
על ך׳ כא4ן  ,אמנם אם יתרבה סך באגן יתר ממספר הזה לא
עתן בעד הסך העולה מעשרים ומעלה כי אס חצי 4ראםן בעד
כל בא4ן * ואבקש מכל מאספי החתומים על חמש המגלות בכל
עיר ועיר שיטריחו ג׳' כ לאסוף חתומים על זה השפר  ,בשכר
עשר למאה  ,ואז יודיעו לי מספר החתומים ושמותס ערס כלות
קודש תמוז הבע״ל י וברצות ה ' נבוא דרך זה לחכליחנו לשום
העתקת־ כל ספרי הקודש לפני בני ישראל  ,והיה להם אור
מתיבוחס בלפתס להבין את דברי נביאינו הקדושים *
ברלין בהוד׳»

גיסן

תקמ״חל5״? *

איצק איינל• 1

ה מ א ס
חדש

אייר

ח ל ,ם ח

בשורות
אS

חכמי ישראל מגידיו  ,ואל מחדקי תפארת
כתורה בחכמה ובמוסר .

והאישים אשר ביכס

ה׳ נחיל ' וכבוד לשוס עמודי כסן> תחת אהל החכמה <
ואל

המשכילים ביה

יהי כבוד

ה׳

אשר לאחרי

חופן» עליהם

בינה יטו

מעתה ועד

אין1
עולם

י

רול מכשר אגני נושא במחנה העברים  /שמעוני רשמת
לכנס נס אתם * ידעתם את גודל יקר ספר הנמרה
נבונים אשר השאיר כידינו השר הגדול החנס הנולל התורני
האלהי והטבעי רכנו משה כן מימוןזצ׳־ל  /המלא על נל
גדותיו דנרי מחקר־* בין ובחינות נשגבות כבורא ובברואים  /ונל
יודעיו יעידו ויגידו כי אין על עפר משלו בניאור ספרי הקודש /
וכדעות הרמות האלוהיות וכלמודים נפלאים נחנמת הנפש
והתפעלותיה  /אשר נלס כאחד יאיר עינינו כחכמה ודעת
וידריכנו על משעול האמת והצדק הן בחוכת הלככות והן במוכת
האיברים  /ונמצות שנין המקום לאדם וכין אדם לרעהוs
ואשרי אנוש אשר שאב ממעין הטהור הזה כימי נעוריו  ■/עד
זקנה ועד שיבה לא יעזבהו מלהורות לו דרך ישר ומוצא
ממדבר המכונות  /כאשי ספרו לנו חנמיס רבים אשר היה
להם השפר הזה ליסוד ואכן פנת נל ידיעתם  ( /וראו נא את
דברי חנם דורנו נר ישראל הכבוי בטרם עתו הרב ר׳ משה
בן מנחם זצ׳ל בתולדתו אשר יצאה מתחת ידי זה ימים לא
נכיריס ) ושפותת מהללי דבר נודע ומפורסם נזה אך למותר "

פזז

1

א6 1

!אפס

(

רמב)

אפס להיות שחכרו החכם זצ״ל לאחד מבחירי תלמידיו (כמבואר
כהתחלת הספר ) אשר ידע3ו כי ככר הורגל מנעוריו בדרך
המחקר ולו החכמות השמושיות אשר יוצעו טרס הלמוד
בענינים האלה  /ואיננו צריך כל כך להרחבת הביאור  /כי
?י לו ולאנשי מדע אשר בגילו לרדת עד עומק הענין  /נחר
מאד מאד בתכלית הקצור « ונוסף לזה שהי׳ כתוב בלשון ערבי
ונעתק ללה״ק ע״י חנמיס אחרזניס ונשארו בו מקומות קשי
ההבנה מבלי עיון רב לעמוד על בריס  /הי׳ כדברי הספר
החתוס בעיני רבים מחושקי החכמה  /קצתם נלאו לעיין בו
נמצאם העניינים קשיס ונסתריס מאד בקצור הלשון  /וקצתם
עברו על דבריו במרוצה  /בהתעיף עיניהם בו מבלי שוס לב
לחקור אחרי עומק מחשבותיו  /ויאמרו בלבם ידענוהו מצאנו
את משפטיו  /ויהפך עליהם לרועץ " וגס הפירושים הנצבים
על ידו אף שחשובים ויקרים המה  ,עכ״ז לא יועילו אל התכלית,
ני במקומות האריכו את הענין והביאו בו דברים זרים אשר
לא יצטרכו אל גוף הענין  /ובמקומות אחרות קצח את
דבריהם  /והשמיטו את הביאור במקום שהקורא צריך להם •
ומתוך כך לא הגיע הספר היקר הזה עד הנה לתכלית הברור
וקלות ההבנה למען היות יד כל כוסף אליו משתמש בו בלי
עמל ויגיעה  /וכמעט נמצא אחד בעיר ושניס במשפחה אשר
למדו את הספר הנחמד הזה כראוי יוהנה כעת אנה ה׳ לידי
שבי• פרושים נחמדים על הספר הזה  /הא׳ הוא פירש החכם
הפילסוף הנודעבשערים ר ' דשה גורבוגי ודל והוא בכתיבת
יד ישן נושן משנת חמשת אלפים קכ״ב אשר נמצא בעקד ספרי
הנגיד ר׳ שבווא? 1אפנהיים ז״ל נווי ן ועתה הוא גידי התורני
הרבני המופלג מוה״רר יישר»•־ " ,אהנשטיין ג״י דיין דק״ק
גלוגא ויושב פה בבית המדרש של הנגיד המפורסם ר׳דניאל*
יפה נ״י  /והשני נקר׳ גבעת המורה מחברו לא הודיע את שמו /
אמנס נראה נו ני הוא מאיש חרוץ ובקי בכל חדרי הפלסופיא
כאשר יראה הקורא בדוגמתו  /ובדעתי להדפיס את ספר המורה
עם שני הפירושים האלה בדפוס חבררה חנוך נערים אשר על
#שמרחה אנכי עומד פה  /על נייר טוב ( אין קווארטא ) /
דהיינו פנים רהמורדה יבא באותיות מרובעות יפות  /ומשתי
עבריו

( rנמניאר\
עוריונזין ;
־ס הלמוד:
כיאור ינ ;
רן  /נהוf

כלשוןערני {.
קומותאשי ג
ונר מנוI
אולעייןמ
ן,
וקצתש
ילי שוםלג
ורומצאנו
ס
הנצבים
תכלית,

*יס אשר:

קצחאפ
ןלהם •
יון
הברור
:ש נוגלי
שתהאשר
;ה׳ליד
ירש
היזכס
יא
בנתינה

פנים המורה
חלק

א

ההקדשותהטללות

פרק

אער הציעים

גבעת

עג
הנורבויס ונר •

המורה

אתה המעיין׳■« כי הדב המחבר,ז״לי להיותו  .נמשך
אחרי דיעות הפלהופיס המשאיים [ דיא פעייפאטע*
טישי פילאזאפין ] ר״ל ארסט׳ו והגסשכים
אחריו1
הוא
סשע־ייך ריעות המדברים בכל־'?
־־’ אחיי י -ייו< ול^ זה הוא
משתדל להציע הגה

:קדמנר
ף
מחורר

הקדמותיהם' 1דיעוו 1יהס  /באזפן שיהיה

במודם נראה בעליל לעין כל מעיין » ' ואולם אחר העיון
העמוק' « והשקידה הדיה״  .בדרכי הפרסופים האחרונים
זריעותיהם  .מצאתי היות הקדמות המדברים «
וריעותיתם *
בפי ' מח שהציעםהרבהמהבד הנה « מחם
אסתייות
בהחלט1

■׳ ז
יין
דניאל

שמח

אפשר שיתבארו

סופיא
המורה
אשרטל
רט») '
! ומשא,

גגבריו ינואו שר הפירושים הנירבוגי עבר מזה וגביות המורה
עבר מזה כאותיות רש״י  /נאשר יראה הנושף לקחתו בדוגמת
(  / ) üfcvnfcsאו ( פרצספעקטוש ) אשר ביד מאשפי
החתימות גנל עיר זעיר הנקובים כשמותס כשוף הדף הזה "
ולדוגמא אציג הנה פירוש איזה הקדמות אשר ההליס המורה
פרק ע״ג מחלק הראשון י

בסופת «

( עם היותם צריכים שנו♦ מח

להשלמתם ) ומהם לפחות אמתייות בבחינה מה « ומהם ג״ב
בטלים וכמו שית׳ * והנני « באר תחל* ה כל הקדמה נפי פה
שהציעה ד %נ המחבר ז״ל* »
I

I

ואחר

ךכ

אעיר עליה  ,כ&*

קוצר השגתי *

טז ב

ג16

ההקדמה

 tnjכמי

פנים המורה

ההקדמה

החלוקה ל
אכל הם נ׳
ולאלחל'
הראשונה ענינה שהכםחשבו ׳שהעומס
בכללו ׳ ר״ל כל 1גשם שבו  /הוא
ודסשוי

מחובר מחבקים קטנים מאד ׳ לא יקבלו החלוקה לדקותבש
ולא לחלק הא׳ מהם כמות כלל ונשיתקבצו קצתם Snקצתם "
יהיה המקובץ בעל כמות ׳ והוא אז נשם ׳ ואלו חובר מהם
שני חלקים יהיה כל חלק אז גשם ויהיו שני גשמים כמאמר
קצתם ז ובלי החלקים ההם רומים שווים׳ אין חלוק בהם בשום
פנים » ואמרו שא״א שימצא גשם בשום פנים ׳ אלא מורכב
מאלה החלקים השווים הרכבה שכנות ׳ עד שההויה אצלם
הוא הקבוץ ׳ וההפסד הוא הפרוד  /ולא יקראוהו הפסד #
אבל יאמרו ההויד ,הוא קבוץ ופרוד ותנועה ונוח ׳ ויאמוץ
ני אלה החלקיכם אינכם

נמצאים :מאז ׳ כמו שהיה חושב

אפיקודוס וזולתו מן המאמינים בהלק שאינו מתחלק ׳ אבל1
יאמרו שהשם ית׳ יברא אלו העצמים ׳ והם ג״כ אפשר העדרם*
והנני

אשמיעך ריעות ׳> בהעדר העצם •
‘

ההקדמה

נררברגי
ההקדמה ך,א׳ לב גשם שבו מחובר מחלקים קטניםלא¬
יקבלו החלוק לרקוהס ׳ ירא לחלק אחד
י
מהם כמות בלל ׳ כנר ידעת כי הכמה המתדנק מתחלק לאין
סוף נפי דעת הפלסופיס " ואין הרצון בזה שחלק מן האש
דרך משל יחלק לאין סוף והוא אש  /ני זה נמנע ני שיעור
מוגבל יש לנשס הגובעי בגודל וקונו} כשיעבור הנבול ההוא
תעדר הצורה ני לא מתיחס לנושאה  /אגל נרצה נו שקת
השיעור מופשט מן הצורה  /וג״כ אין רצון בחלוקה לאין סוף
שנתלקהו במעשה אכל במחשבה " ולוה התנה אחדי אמרו
לא יקבלו ההלוקדי? לרקותכם ובאר ואמר לא לחלק אחד
מהם

ממונה

מצס&
מזגית ינ
ותנותלנ

<!איק:

ידוי
«תפסנו
מצסנעל

חלקיהין
חלקיהנן
מתונת נ
נמוינת י
דומים>
לנעלי ל
הפנים
לחתיכוי
לכללו /
דומיםt
(תנראן
א'מחלו
ההרעה
הצינאנד

האש/
הוזלחי*
עם הג

מהם
«

׳עהעילס
ה שבו׳ הוא!

קד,לדקוהט ;
־גאלקצתם’ ,
להינומה!} ;
:שמיס נמס• ן
בהםבשה ■

כמות  < Sbשלא תחשוב הרצון נאמדו

שלא

יקנלו

החלוקה לדקותס במה שהם בעלי צורה מבעית או חלוק ביד /
אבל הם בעצמם מטבע מתדבק ✓ ולזה הוסיף ואמר במוחלט
לא  pSnSהאהד מהם במות  /ודע זה • וכpn 0’pSrn S
דומיס שדם אין חי^ וק בה בשום פנים  /ירצה שהם דומים
בתמונה ובאיו שווים בכמה אין הבדל ביניהם בשום פנים לא
נעצם ולא זולתה לא הרכבת שכונה והיא הפגישה ולא הרכבת
מונית כי אין להם חלקיות עד יתמזגו בפגישת קצתם דתנבלו
המזגי
ותנוח בהם צורה אחת כמשפע

גבעת

זלאניווע\
דהויה אצלם\

המורה

יקב ^ הרווקה  nnipb׳  pSnS nSiהא  ,כמות • SS3
ידוע הוא  /כי שני מיני כמה הס * המין הא׳ הוא כצדה
הוהפסד ! ן
ז׳ ייאמחי מתפשט חצוני ( עקטטענזיווע גרעטי ) והוא כמה מיוחס אל
שהיההושג י עצם בעל חלקים  /זה חון לזה ✓ יהיו האלקיס דומים כעין
חלקי הקו השטח! והגוף ההנדשיי ✓ או בלתי דומים ✓ כעין
רק י אבל
עד״מ הצינאבר
חלקי המורכב או הגשם הנמצא בפעל •
העורפי
שר
גבחונת היותו גוף הנדסיי  /הוא בעל חלקיש דומים  /ואולם
בבחינת היותו ג״כ גשש נמצא נפעל  /הוא בעל חלקים בלתי
דומים  /ר״ל הגפרית והכסף חי אשר מהם הורכב כמבואר
לבעלי הכימי״אה  /ולזה הוא ג״כ אפשר שיתחלק נפעל בשני
הפנים  /ר״ל לחלקים דומים  /והוא אס נחלק הצינאבר
לחתיכות קטנות באופן שכל חלק מהם יהי׳ דומה לזולתו וכן
אל
ים קטנים
'לכללו  /ר״ל שישאר צינאבר כמו שהי׳ * או לחלקים גלתי
הלקאחו
א
דומים  /והוא כאשר נתיר הרכבתו ע״י הרכבה חדשה  /אם
לאי!
ווהיזלל
נחבר אותו עס איזה גשם היותר מונן בטבעו אל ההרכבה עם
זלק מןהאפ
א׳ מחלקי הצינאבר הישודייס ✓ מהכנת זולתו מהחלקיםלא
עני m
ההרכבה הנזכר  /כמו שיעשו בעלי הנימי׳׳אה  /שיערבו
וגמלההוא
הצינאבר עס החמוץ המלחיי (  ftetדיר ע ) ובאמצעות חום
! 5נופקיז
האש  /יתפרד הכסף חי מהגפרית  /וישוב להתחבר עס החומץ
פון)
ה לאין
המלחיי הנזכר  /דשאר הגפרית לבדו נמו שהיה קודם הרכבתו
אחראזוו

לחלקאוי

הזע

עם הכסף חי י

וכדומה לוה ♦ואולם הקו  /השטח  /והגוף
ההנדסיי

( רמו )
ההנדסיי עס היות שא״א שיתחלקו נפעל ( כנתינת היותם
מופשטים מהחומר ) *יענ״ז הס מקבלים החלוקה  /ר״לשאפשר
שנצייר בדעתינו חלק מונח מקו כ״ו  /מונח •

לזינטענזיווע4רעמי)
והמין הב׳" הוא נמה מתפשטפנימי (
והוא המיוחס אל הנחות והפעולות שאינם נעלי
חלקים הנמצאים נפעל זה חוץ לזה  /אנל נעלי מדריגוק
מתחלפות  /משוערות בשכל לנד  /כגון התנועה עד״מt
הוא נעלת מדריגות מתחלפות  /ועם היות שאפשר שתהיה
תנועה א׳ גדולה שווה לקנוץ איזה מספר תנועות קטנות■ /
והם חלקי התנועה הגדולה ננחינה זו  /עכ׳׳ז אין התנועות
הקטנות הנזכרות זו חוץ לזו נתנועה הגדולה  /וא׳יא גס פן
שיתפרדו מחנה • וכ״כ חום המים הוא בעל כמות  /מצד
היות השכל משער אפשרות חום יותר גדול  /או יותר פחות
ממנו  /אנל עכ״ז א״א שנחלק מדריגת החום ממצא נפעל /
למדריגות פחותות נאונן שיהיו ג״כ נמצאות נפעל זו חוץ לזו /
ופן א״א שנרכיב ממדריגות הפחותות הנמצאות נפעל מדריגה
השוה לקנוצס  /באופן שתהי׳ ג״נ נמצאות בפעל " כי אם
נשפוך מיס בעלי מדריגה א׳ מהחום  /אל מיס אחרים ג׳׳כ
כעלי מדריגה הנזכרת  /לא ישונו בענור זה נפלי 3׳ מדריגות /
אכל ישארו בעלי מדריגה א ' נמו שהיו ושעם היות שיתוסף
כמות המיס  /עכ״ז לא תתוסף כמות החום  /וכץ ככל כיוצא
כזה • והנה חשבו המדברי׳ שהעצמים הפרדייס הנזכרים  /לא
קב^ו החבוקה לדקותם  /ד״ל שאינם בעלי נמה מהמין הא׳ /
ו^ א ? 1הלק הא׳ מהם כמות בל / 1?1ר״ל שאינם ג״נ נעלי נמה
מהמין הב׳ י ויל החלקים ההם דומים שווים • הדומה יאמר
על ההשתתפות באיכות מה  /והשמה על ההשתתפות בכמות /
עד״מ השמש דומה אל האש  /מצד איכות החום המשותפת
לשניהם  /משקל ליטרא עופרת הוא שווה למשקל ליטרא זהב /
מצד ההשתתפות בכמות • ואולם היות העצמים הפרדיים
שווים זה לזה  /אין הכוונה היותם נעלי נמות א׳ משותפת
לכלם  /אבל דעתס בזה היות כלס משוללי הכמות  /ולזה לא
יפול בהם הפחות והיתר ♦ וכן הס דומים זה לזה  /לא מצד
היותם

( רמז )
לנזמןהיוקס
 1ר׳יל&; 5f1׳

יעםי)
"*־« ע4

ת שאיוםמלי

נעלימדרנות
קנומ ע 7״מ1
אכשי5קדה
קטנות ,
ניעות

התנושה
ו אץ
ואיאגסp

נמק 1מל
כחלי!
1ו יוקר
:מלאנפעל>
! וו חוןלזו
כעלמלינה

 1אחרים נ'5
נ'מלינוק/
דוחשיתום
! pכגלניוול
נזכרים/י^ז
! מהמיץהא׳
נ״נ נעלינמה
יאמר
הדומה

המרותן

םמשותפת
ליטראוהב /
ס הפרד1
משותפח
א׳
 ,ולזהלא

 / :לאמלו

הם

היותם נעלי איכות משותפות לנלס  /אבל להיותם מצד עצמת
(מזולת האיכות או המקרים אשר יבראו תמיד ונמו שינא)
כי לדעהס אין שוס איכות עצמיית ר״ל
משוללי האיכות "
מתחייבת מעצם הדבר וטבעו אבל כל עצס אפשר אצלם שיצוייר
עס האיכות מזכרת או זולתה ולזה תהיה האיכות בבחינת העצם
מקרית • אלא מורכב מאלה ההלקיב השווים הרכבה שכנות •
ר״ל שא׳׳א שתהיה ההרכבה מזגיית  /כעין הרכבת הצינאבר
שזכרתי  /מפני שזה כלתי אפשר אם לא שנניח החלקים
היסודיים בלתי דומים וזה מתנגד להנחתש " אבל יאמרו
ההויה היא קבוץ ופרוד נו׳ ♦ ר״ל שכל פרוד או הפסד בערך
אל דבר א׳  /הוא הרה בערך אל זולתו  /וכמשל הצינאב׳יר
שזכרתי שאחרי שיתפרד הכסף חי מהעופרת! ושיככד עי״ז
הצינאב״ר  /ישוב להתחבר עם החמוץ המלחיי  /ויתהווה מזה
הגשם הנקרא מערק׳׳וריוש סובלימ״אטוש  /וכל כיוצא בזה •
היכרה דע ני בחירי הפלסופיס האחרונים  /ובראשם האדון
לייב״ניץ  /החזיקו בעקר ההקדמה הראשונה הנז׳ /
גיס היות ששינו בה קצת י והוא אחרי היות כל נמצא מוחש /
מורכב  /וא״א שיצוייר מורכב  /מזולת הנחת מציאות פשוטים
אשר מהם הורכב  /א! שיצדיר דבר מתחלק מזולת הנחת מציאות
החלקים  /אליהם תגיע החלוקה  /הנה לוה בהכרח שנניח
מציאות עצמים פשוטים  /הבלתי מקבלים החלוקה בבעל t
אשר מהם יתהוה  /ואליהם ישוב כל מורכב מקבל החלוקה *
ואולם ההבדל שבין דיעוח המדברים הקימוניס והפלסופיס
האחרונים הנזכרים בציור מציאות העצמים הפשוטים מזכרי׳ /
הוא זה ♦ הראשונים דמו אותם משוללי האיכות והנמה  /נמו
שנת׳ מדברי הרב המחבר ז׳'ל * לא כן האחרונים הנזנריס1
מפני היות עצם מופשט מהאיכות והכמה  /בלתי מצוייר אל
השכל  /והוא נושא הגייוני לבד ( 6יין1צי 4יטט סוביענקט)
ומכ״ש שא ,/א שיתהוה שוס מורכב מעצמים כאלה  /ני חבור
ר״ל שלא יתחדש מזה שים דברכי
הדומים איננו הרכבה /
אס תחבר מיס עס מיס  /ישאר המקובץ מהם מיס נשהץ /
ולוה הוא כהכרח שנייחס אל העצמים הפשוטים הנזכר /
האינות

( רמה )
איכות ונמות מה * ואולם מה הוא ענין האינות והכמות אשר
נייחס אליהם ? הנה באר האדון לייבניץ הנז׳  /היות האיכות
הנזכר  /נח א ' מצייר ( צוייני 5צורטטע11ונ 4ם קרצוטט)
המיוחס לנ״א מהעצמים הנזכרים " והכמות היא מדריגת הנח
הנזכר והוא להיות גדר העולם הוא קבוץ עצמים נקשרים זה
בזה  /וא״א שנצייר השור דברים נמצאים בפעל  /אס לא
שנניח אותם פועלים זה בזה  /ולזה יאחר החנם הנזכר שנ״א
מעצמי העולם הפשוטים  /פועל בכל העצמים זולתו  /וכ״כ
כל א׳ ממה שזולתו פועל בו  /ולהיות שבהכרח שימצא איזה
והפעולה המתחייבת ממנו /
יחש וערך בין הכח הפועל /
באופןשהמשיג איכות הפעולה  /משיג ג״ב איכות מה מהפועל/
הנה לזה יהיה מקבל הפעולה בבחינת מה  /מצייר בעצמו
נח הפועל  /ונ״א מהעצמים הפשוטים הנזנרי '  /להיותו מקבל
פעולת כ״א מהעצמים הנמצאים זולתו  /מצייר בהכרח כל
העצמים זולתו  /ר״ל העולם בכללו  /ואולם יגדלו זה מזה
במדריגת הציור ר״ל לא .מצד הנשוא המשותף לכלס ר״ל העולם
בכללו  /אבל מצד נח הנושא  /והוא להיות כח כ״א מהם בעל
תכלית  /הנה לזה א״א שיצייר כל מה שזולתו במדריגה א׳
מהברור אבל יצייר איזה דברים ביותר שלימות מזולתם  /מפני
היות היחס והערך אשר בינו ובינם  /יותר מהיחס והערך
אשר בינו ובין מה שזולתם  /לפי מצבו כעולם « מבואר מזה
שעם היות נשוא הציור ( צוביעקט דער עלודנ1טכב ^ונ ) 4משותף
לכלס  /ר״ל העולם בכללו  /ענ״ז יהיה ציור העולם בכל א׳
מהם משונה מציור וולתו  /כמו שישתנו ציורי עיר א׳ בעצמה
לפי השתנות מצב נקודת ראות ( 4דצטט פונקט ) המצייר י
העצמים הפשוטים הנזכר א״א שיהיו מושגים בחוש  /מפני
היות השגת החוש מעורבבת מהשגת קבוץ פעולותיהם זה
בזה  /ואולם עצם נ״א מהם  /והפעולה אשר תתחייב ממנו
לבד  /א״א שיושג כ״א כשכל • מבואר מזה היות השגת החוש
קצתו שלימות  /נמשך אחר השגת השכל  /וקצתו חסרון  /נמשך
אחר העדר ההשגה הנזכרת ✓ ר״ל אחר היותו נח מוגבל /
זהדגרים עמוקים  /כבר הארכתי בזה במקום אחר אבל במה
שזכרתי די לנאור ההקדמה הראשונה ♦
ההקדמה

(

רמט)

פנים המורה
ההקדמה העינית .המאמרברקות • קימוניהמרירים
שהיו עקר חכמה■ המדיריס מאמינים
נ״כ שהרקורת נמצא  /והוא חחק א׳ או רחקיס ׳ אין נחס
דבר כלל ׳  nUרקיס מכל נון* ׳> נעדר מהם בל עצם • הארת
ההקדמה היא הכרחית להם ׳ להאמינס ההקדמה הראשונה ׳
וזה שאם יהיה העולם מלא מן החוקים ההם ׳ איך יתנועע
המתנועע ׳ ואי אפשר התקבץ ההלקיס ההם ופירודם אלא
בהתנועתם ׳ הנה בהכרח יצטרכו לקיים הרקות  /עד שיוכלו
ההלקיס ההם להתקבץ ולהתפרד ותתכן תנועת המתנועע
ברקות ההוא אשר אי; גשם בו ׳ ולא עצם מהעצמים ההם •
ההקדמה
נורבול
ההקדמה

הב׳וכד /

השרשייס ר״ל

המדבריםהמאמינים

שהעצמים הפרידיס הס שרשי הנשמים
יאמינו ג״כ ריקות נמצא והוא רוחק אחד או רחקיס אין דבר
בהם כלל אלא ריקים מכל גוף נעדרים לכל עצס
ההנפל
בלשון לא יעשה כלמוד המופתי ♦ ודברי החכם מסוגלים כזה
ומזכירך מאמת הריקות וביאורו יען תכין דבריו ואומר  /דע
כי הריקות הוא רותק נבדל אין בו גשם כלל  /ירצה בזה
שהוא רוחק אפשר שיונחו נו שלשה שלוחים נכרתים על זוויות
נצכות • ולמה שהי׳ זה הרוחק נכר יאמר על הרוחק אשר
אפשר שיקבלהו גשם חמרי והי׳ הרוחק אשר יהי׳ הריקות הוא
רוחק מצד עומד בעצמו רק מנושא לא יקבלהו חומר ולא ינשא
בו שמנו בו הבדל ינדילהו ממנו  /ואמרנו נבדל ר״ל שהוא נבדל
קיס איננו נשוא כעצם על צד נשיאות המקרים והתכונות •
עוד הוספנו בו הבדל אחרון ואמרנו בו גשם כלל  /ר״ל על
שיהי׳ מקום לגשם  /אבל הוא ריקות בפועל  /ני דעת קצת
מאמיני

־ ( דג )

♦

«SGttiidlM

מאמיני הדקות שהוא נמצא נכח  /ושלא ימנע מהיותו מקום
לגשם עד לא יהי׳ נמצא בפועל והוא שקר י ' כי ישונו שתי אמות
אמה אחת ונמנע הננס גשם כגשם אינו ^א מפני הננס הרחקיס
נרחקים ואץ• יהי׳ הרחק הוא המקום י ולכן אין המקום אלא
התכלית המקיף השוה הצכדל " וכמו נן מאמיני הרקות
מהם שאמרו שהוא מעורב בגשמים
נחלקות לשתי כתות /
ומסתבך בהם ונמנע נס בפעל * ומהם שאמרו שהוא בלתי
בגשמים כאלו תאמר ננקבים הספוגיים ואין שם גשס יהי׳ מקום
הריקות  /וכאלו הוא חון כל העולם מקיף בו • ואחר שהתבאר
וה אומר  /כי הרג כלל כל זה בשאמר כי השרשייש ג״נ יאמינו
בו  /ירצה באמרו רוחק או רחוקים שיכלול המסובבים הבלתי
מסובבים אבל נבדל  .בלתי מקומם  /ור״ל ברוחק הרוחק המוגשש
והוא שאפשר שיונחו בו שלשה שלוחים נכרתים על זרות נצבות •
ואמרו אין נו דבר כלל  /ירצה אבל הוא ריקות כפועל מסונך
או בלתי מסוכך כאלו תאמר האויר ני ממנו נודע הרקות במחשבת
מאמיניו  /והשרשייס לא יאמינו בריקות נעבור תנועת העצמיים
הפרדים • והנה לפי המונח העצם הפרידי לא הספיק ול
הריקות הבלתי מסוכך ושיהי׳ רק מגשס אנל רק מעצם • ולכן
פירש ואומר רצוני באמרי אין בודנר כלל ׳ כי הם רקיס מכל
גוף נעדרים S3Sעצם ר״ל שהוא רק מנל גשם ואפילו העצס
הפרידי • אחר אשר מהרבה מהם יורכב הגוף ואמר שהוא נעדר
ממנו ואס אינו בעל רוחק אבל בלתי מקבל החלוק " ודברי
האלהי על תגלית הקצור והביאור כמנהגו * וזה שאם יהי׳
העולם מלא מן החלקים ההם איך יתנועע המתנועע ואין שם
פנוי  /ולא יצוייר הכנס גשמים קצתם בקצתם  /ר״ל ההתדבק
בשווי כאלו תאמר הכנס גשם אמל בגשם אמה עצמות האחד
תוך האחר  /כל חלקיו בכל חלקיו  /כאלו היה מטה אהרן
בולע מטות החרטומים נשאר על עביו ושיעורו י ואי אפשר
התקבץ החלקים ההם ופרודם אלא מתנועתם  /הנה כהכרח
יצטרכו לקייס הריקות עד שיוכלו בו  /מה שלא נצטרך אנחנו
הבלתי מאמינים בהקדמה הראשונה כי אנחנו הבלתי מאמינים
הפרדים נאמר שהגשמים מטבע המחדכק ושהם
בעצמייס
יקבלו הגודל והקוטן והספוגיות והמקשיות ויריקו מקומותיהם
וה

( רנא )
זה לזה ♦ לע כן כשתשליך אכן נאדר דרך משל חלקי האויר
הספוגייס יתקשו ויוקטנו רחקיס ויעשו מקום אל האגן
הנשלכת המוקפת כקינוג האדר המתחדש כמנור האגן גו
ותענור האגן מכלתי ריקות ומגלתי הננס האגן נעצמות האויר
ואמתתו כי אס בקגוכו מה שאינו אפשר כן נכי אמונת העצמיים
הפרדייס ני הסלאיקכלו המקשיות והספוגיות והגודל והקוטן✓
ודע זה והכינהו ני  .ראיתי רגיס מתפלספים אשד יצא שמעם
ככל הארץ היו נאלמיס כשמעם קושייתי זאת על כן הארכתי
עיניך כה •

גבעת

המורה

זאת ההקדמה מגוארת
מעצמה • ואולם מה שאעיר עליוהוא
זה ״ שזאת ההקדמה אמתיית נכחינה א׳  /וכלתי
אמתיית כגחינה אחרת  /ר״ל שנכחינת חכמת הטנע (צוין
פירטן בטרצזכגו ) היא אמתיית  /ואולם ננחינת מה שאחר
הטכע  /היא כלתי אמתיית והוא שאס נשים הרקות כנתינת
השגת החושים  /יהיה גדרו מרחק מוגבל ממושגי החושים כלתי
מושג אל החושים מצד עצמו  /ונכחינה זו נצטרך כהכרח
שנניח מציאותו ✓ אס מצד השגת מציאות התנועה  /הכלתי
אפשרית מזולת הנחת הרקות  /כמכואר כדנרי הרב ז״ל /
ואס מצד הנסיזן  /והוא שאס נמלא קנה זכוכית שארנה יתר
כל ל״כ אצבעות ( ) to$מים  /ונהפוך אותה על פיה  /נראה
שיצאו ממנה המיס הממלאים מקום ככדי השעור ה־תר הכז ' /
ואולם יתר המיס ישארו תלויים ועומדים כקנה הנזכר  /והסנה
כזה איננה יראת הריקות כמו שחשכו הפלסופיס הקדומים
לזמן הרב ז״ל  /ני כהפוך הוא ר״ל שיציאות השעור העודף
מהמים מחייב כהכרח מציאות הריקות כין תושכת הקנה /
והמיס הנשארים כה  /אכל המיס נשארים תלויים ועומדים
כקנה לסכת דחיקת האויר על פי הקנה ששעור גובהו הוא
ננדי־ל״כ אצכעות נמו שכארו חכמי הטכע האחרונים 4מבואר
מזה ני נכחיגת חכמת הטכע  /הריקות מחריכ * ואולם
כבחינת מה שאחר הטנע יהיה גדר הריקות ״
מרחקr \p
מקום

( רנב )
מקום מופשט מהדכריס הממלאים א תו  /וכזו המזינה תהיה
מציאות הריקות נמנעת כי המרחת או המקום איננו זולתי יחש
וסדר מושג מן הדברים הנמצאים זה חוץ לזה י ולהיות היחש
והסדר  /דרך השגת השכל לכד לא 7נר נמצא כפעל חוץ לשכל /
( לוייני ארס ריא רינ 4ע עלדר לו שטע11ין )  /הנה לזה תהיה
מציאות יחוס וסדר מופשע ממציאות הדכריס אשר בהם יושג
הימס והשדר הנזכר  /מאמר סותר עצמו✓ וכמה שכאיתי יפלו
ג״כ הספיקות אשר העיר הרכ על הדעת הנזכרת כשוף ההקדמה
הנ״ל • כי תחבולות הגרת המיס ( חידרל!ו 1יק ) יכעלו אפילו
אתר הנחת מציאות הריקות  /יכ כמו שזכרתי סכות הפעולות"
הנזכרות איננה יראת הריקות  .כמו שחשכו הקדמונים  /אכל
כונד המיס עצמם או דחיקת האויר עליהם  /כמבואר למי
שהתכונן כחכמת הטכע החדשה  /וכ״כ לא יתחייב מההקדמה
הא׳ שיהי׳ אלכסון המרוכע שווה לצלעו ושיתכטלו כעכור זה
סגולות הקדם והשטחים  /כל אלה מתחייב למי שמאמין היות
המרחק ךא המקום  /דכר נמצא כפעל חוץ לשכל  /אכל כפי
מה שכארתי אין הדכר כן  /ר״ל שהמרחק או המקום הוא
ציור שגלי לכד ר״ל דרך השגת השכל הדברים הנמצאים חוצה
לו  /וכן הוא ככל משיגי המקום ( אולי  pmnxoדעכו
 ) cwnר״ל דרכי הגכלתו לתמונות שונות  /כל אלה הס
כלתי נמצאים כלל כעצמים הפרדייס חוץ לשכל  /אכל כשכל
לכד * כי אלו הי׳ כאפשר שנשיג העצמים הפרדייס הנזכר על
אמתתס ופעולותיהם זה כזה  /לא היינו משיגים אז זולתי
איכותם העצמיים ופעולותיהם זה כזה  /לא שהיינו משיגים
אותם כעלי מרחק או מקום  /לפי היות המרחק והמקום
דרך השגת השכל המוגכל כמשך אחר החסרון  /לא שיהיה
דגר מושג חוץ לשכל *

פנים המורה
ההקדמההעשירית נו׳*
הכזעיין בזה
ונחותיה ׳

דדנרחדע

המאמר! שאם אתה

אהההאיש
ידעת הנפש

והתאמות לך בה כל־ 1דבר מהם ?־ 1פי אמתות
מציאותו

( רנג ) ‘
מציאותו ׳ הנה תדע כי הדמיון נמצא ? 1רוב בעלי הייכש .
אמנם בעלי הייבש השלימים ר״ל אשר להפש ?1ב ׳ מציאור*.
הדמיון ?1חם מבואר ׳ ושהאדם לא הובדל כדמיון י ואין פעל*
הדמיון  /פעל 1השכל , 1אריה ,הפכו ׳ וזר־־ .כי השכל־ 1יפרק
המורכבות ׳ ויבדיל חוקיהם ויפשיטבש ׳ ויציירם באמתהכש
וכסבותם ׳ וישיג מן הדבר הא עניינים רבים מאד שביניהם
הפרש אצל השכ  S׳ כהפרש שני אישיס מבני אדכם אציר*
הדמיון במציאות ♦ ובשכל 1יבדיד* הענין הכללי מן האישי /
ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכל1־?* ' • ובשכל יודע
הנשוא העצמי מן המקרי ׳ ואין{ 1דמיון פע?־* דבר מאלד־ז
הפעוטות  /שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו
לפי מה שישיגוהו החושים  /או ירכיב הדברים המפוזריכם
במציאות קצתם עלי קצתם ׳ ויעשה מהכל 1גשם או כחבגשס/
כילו שידמה המדמה ׳ איש אדבם  ,וראשו ראש סוס ׳ ולו
בנפים ׳ וכיוצא  .בזה ׳ וזהו הנקרא הבדוי והשקר ׳ שלא ישווה
לו נמצא כלל • 1ולא יוכל 1הדמיון •־ בשום פנים ( 1השיג הדבר
הכללי ׳ להכללט בהשגתו מן החמר ׳ ואפי׳ הפשיט צורד־ז
א׳ בתכלית ההפשט ׳ ולכן אין בחינה בדנליון ־ ושמע מדת
שהועילונו החכילות הלמודייות ׳ ומה טוב גדול מה שלקחנו
מהם מרפתכלן ההקדנלות • דע כי יש דברים כשיבחנבש
האדם כדמיונו ׳ לא יציירם כלל ׳ אבל ימצא המנע דמיונבש
נהמנם התקבץ שני הפכים ׳ ואח״כ יתאמת במופת מציאוות
הדבר ההוא הנמנע לדמותו ׳ והוציאוהו המציאות • וזה שאם
תדמה כדור גדול איזה שעור שתרצה ׳ ואפילו דמית אורהו
כשעור כדור הגלגול המקיף * ואח׳יכ תדמה בו קוטר יעבור
על נקודת מרכזו ׳ ואחיכ תדמה שני אנשים עומדים על שתי
קצוות הקוטר ׳ עד שתהיה הנחת רגליהם על ישרון הקוטר ,
וישוב הקוטר « והרגלים בקו אחד ישר « לא ימלט מהיות
הקוטר

( רנד )
וזקוטר נכחי ?* אופק או בלתי נ יחי ׳ ואם היה נכחי ׳ יפלו
שניהם יהד  /ואם היה בלתי נכחי ׳ יפו? 1האחר מהס /
והוא התחתון ויעמוד האחר ׳ כן .ישיג הדמיון • ובבר התבאר
במופת שהארץ כדוריית ׳ ושמוה מייושגת ע? 1שתי קצוית
הקוטר ׳ וכל איש משכוגי שתי קצוות ׳ ראשו אל השמים
ורגליו לצד רגלי האחר שהוא בראש הקוטר  .האחר ׳ וא״א
נפילת אחר מהם כלל ולא יצוייר ׳ מפגי שאין אחד מחבש
למעלת ואחד למטה י אבל כל־* אחד מהם .אחדלמעלד־־י,
ולמטה בהצטרף אל האחר ,וכן התבאר במופת במאמר הב׳
מספר החווטיכש! יציאת שגי קוים יהיה ביניהם בתחלדת
יציאתם רוחק אחר « ובל אשר ירחקו יסתר הרוחק ההוא.
ויקרי אמר מהם אל האחר ׳ ולא יתכן הפגשם לעולכש ,
ואפי׳ יצאו לבלתי תכליתי א״עפ שכל אשר ירחקו יתקרבו •
הה לא יתכן שירומה  .ול4הי שיפויל בשבכת הדמיון נלל •
ישני הקיים ההבש ,האחד מד,מ ישר והאחר מעוקכש כמו
שהתבאר שם  .הנה כנר התבאר נו׳ *

f

נורבוגי
מוגבלים
רחהיס

כלוה אמרו שהוא עובר אצל השכל ני אין סס
מיוחדים לצורות מיותמת חה בתכלית הגנות /
אנשים עומדים על שני קצות הקוטר והס אשר בתכליות
האקלומיס ומה שאמר מספר החרוטים הוא בשכל מופתי ולא
בחומר ברוב ההתחלות התשבוריות בחלוק הקו לחצאים והנקודה
הבלת• מתחלקת  /והוצאת הקו אל בלתי תכלית ואס הרצון בו
אחה שיעור שירצה  /וירצה בראוי המחויב י וטעם ההעברה
הזאת יש דברים תשמעם במקומות מוה המאמר כי הוא ישתמש
נוה בערן התדוש גס כי הפלאות יעבירם תחת השבט ההעברה
ויביאם במסורת הכרית נשוב; לאיתנו לתנאו הראשון *
כנר

שני

( רנה )
גבעת המורד«
כבד נארו הפלסופיס האחרונים  /היות נפש האדם עצם
אחד פשוט  /נעל נחות מתחלפות  /ונבר בארתי
אני בחבור מיוחד ( במהרה יצא לאורה אס יגזור הבורא בחיים)
היות הנחות הנזנרות מתחלפות לפי הנראה לבד  /אבל באמת
ישובו נלס לנח אחד  /הפועל בדרנים מתחלפים✓ ובמדרינות
שונות מהשלימות * ולהבנת דברי הרב המחבר ז ,,ל  /ראיתי
לבאר הנה גדר איזה מהנחות הראשייות  /או דרכי הפעולות
הנזנרות ומהותם *
הבח
הראשון " הוא נח ההדגשה ( ע* ופעיניו 0#
ער ^ננ4ין )  /והוא הנח אשר בו תשיג
הנפש פעולות הדברים הנמצא־ס חוצה לה  /בעצמה "
כגון המראים והקולות  /החים והקור  /הרך והקשה /
המתוק והמר! וניוצא בזה 7גי נבר נתבאר בחכמת הטבע
שהמראה עד״מ לובן השלג  /איננה איכות א׳ נמצאת בשלג
עצמו חוץ לנפש אבל הוא מעמד אחד נפשיי  /מקחדש ע״י
פעולת השלג באינות אחד מיוחדת בו  ( /תנונת חלקיו
היסודיים ערנס ושדרס זע״ז ) בנלי החוש • כי הנמצא חון
לנפש הוא השלג  /ד׳ל גשם מורכב מחלקים יסודיים מיוחדים ,
על ערך וסדר  /הנעלמים מאתנו בהחלט " ואולם כאשר
יפלו עליו נצוצי האור  /וממנו יחזרו כפי טבעם אל עין הרואה
יחדשו עי״ז תנועה מיוחדת ( מפני היות מצוצות החזורות
מהשלג גס  pמיוחדות ר״ל הפועלות מראה הלובן לבד)
בענבי העין (* 4ימוש ננירעין ) ומזה יתחדש בנפש המעמד
המיוחד הנזכר ר״ל הרגשת הלובן  /וכ״נ הוא בענין החום
עד" מ  /הנמצא ממנו חון לנפש  /הוא האש ר״ל גשם מורכב
מחלקים בעלי תנועה מיוחלת  /וכאשר תתפשט התנועה
ההיא בעצבי המשוש ( דית 4פיה1ש נעיעין ) יתחדש מזה בנפש
הרגשת החום  /לא שיהיה החום איכות אחת באש חון לנפש
נמו שיחשבו ההמון  /וזה מבואר מאד בנסיון ג״נ  /והוא
שאש תחמם ילך האחת  /ותקרר השנית  /ותשים שניהם נא'
נמים

( דנו )
פושרים  /מיד תרגיש חוס בידך הקרה  /וקור בידך
במים
עם היות המיס אחדים בעצמם  /ו 1ה היה כלתי
החמה /
אלו היו החוס והתור איכות נמצאות במים עצמם תוך
אפשר
אבל כאמת אין הענין ק  /ר״ל שאין המיס בעצמםy
לנפש /
לא חמים ולא קרים  /אבל הם במדריגה מהתנועה  /מתחלפת
למדריגת תנועת נ״א מהידיס  /ר״ל שבבחינת התנועה הנמצאת
החמה  /הס מאחרי התנועה  /ואולם כבחינת התנועה
בידך
הנמצאת בידך הקרה הס ממהרי התנועה  /ולזה הוא מההכרח
חלק מה מהתנועה הראשונה  /ותשוב היד קרה /
שיבטלו
על תנועת האחרונה  /ותשוב חמה " וכן בכל כיוצא
ושיוסיפו
• ואולם הרגשת פעולת הדברים החצוניס  /א״א שתשאר
נזה
על זמן משך הפעולות הנזכר ♦ ר״ל שהשגות החושים
יתר
תמיד לגשם נמצא בפעל חוץ לנפש הפועל בכלי
יצטרכו
 /ועם היות שכבר הוא אפשר שיהיו לנו השנות
החושים
מזולת שיהיה דבר נמצא חוץ לנפש הפועל בכלי החוש /
חושיית
זה מפעולות החושים < אכל פעולות כת אחר  /והוא *
עכ״ז אין
הבח השניר׳׳ל נחהדמיון * והוא שכאשר תשיגהנפש
איזה דבר בהתקשרות מה עם זולתו מהדברים
שתשיג אותם במקום או בזמן אחד ) * הנה כאשר יקרה
ר״ל
שתשוב הנפש להשיג את הדבר הנזכר בעצמו מזולת
אח״כ
האחרים שהיו בהתקשרות הקודם  /עכ״ז תשוב לצייר
הדברים
המושג עתה בהתקשרות הקודם הנזכר  /והצייר הדברים
הדבר
הנזכרים כאלו הושגו עתה אל החוש  /וכאלו היו
האחרים
נמצאים כפעל חוץ לנפש י עד׳' מ אס היית בנן א׳
נושאיהם
מעיינות
וראית שמה דברים מתחלפים ירקות  /אילנות /
 /ואנשים שונים •וכיוצא בזה  /ואח׳' נ יזדמן שתשוב לראות
המיס
הנזכרי׳ במקום אחר  /לא תצייר אז בדמיונך זה
אחד מהאנשים
לבד  /אבל ג״נ יתר האנשים הירקות והאילנות נו / ,
הנראה
נאמת כלתי משיג הנזכר בחוש  /ואולם נבר הוא
עם היותך
ג״כ שלא יצייר הדמיון הדברים בהתקשרות הקודם אבל
נאפשר
חדש  /לפי התגברות ההתפעלות יהנפשייות ( ייא
בהתקשרות
 2טין ) או ש״שנל מה לפתות בהתקשרות הקודם הגי /
{ייר ;םצו
במו

( רנז) :

וקור
דלן־ ,
יה היה כלתי;
ז עצמםחון .
שבעצמם! .
/:
מסתלפת !
ועה
הנמצאת ;
דנת
התנועה ־
הוא
מההכרח ;
הידקרה ; /
 pככל
כיוצא :
א״א
סתשאר :
החושים י
צוגיל מלי
לנו ?
שמת ,
כלי
החוש • /
ר/והוא• ;

תשיג
הנפש ;
מהלנחס ן
:אשריקרה (
1צמו מזולת\
שת !נ
לצייר ־
צייר
הדברים1
 ,ונצלוהיו •
הייתנגןא' I

,

מעיינותi

במו שיראה מפעולות החלום והמראה או השגעון ונמלא כזה*
ונמו שיתכאר עוד • והנה נח ההרגשה וכן כח הדמיון הס
מיוחדות נפעולותיהם נהיות נשוא ההשגה תמיד נשם ומשיגיו ♦

הבה השלישי־ תואנה השכל והוא היותר נכגדמהקודמי׳ /
אס נכחינת היות נשואי ההשגה אצלו
דכריס מופשטים ' מהתמר  /מוכרחים מצד טבעם ונלתי
משתנים sואס■מצד היות ההשגה עצמה כלתי נתלת כזמן
ובמקום  /כי השכל מקיש כין הדכריס ומשיג יחסם וערכם
וא״ז  /ועם היות שיהיו הדברים אשר יקיש ניניהם גשמיים
'מושגים מא״ז וזה חוץ לוה כזמן וכמקום  /עפ״ז ההקשה עצמה
א״א שתהיה כזמן וכמקום * ואם מצד שלימות ההשגה עצמה
ואמהמה  /ר״ל שמושגי השכל הס אמתייס  /נמצאים כן כפעל
חוצה לו (נצזזזונננו! ) אכל מושגי החוש הם נראים לכד
(פענצזווענצו ) כמו שכארתי  /ולזה הם ג״כ נתלים מהגכלת
צח ההשגה וחסרונה *
ומעתה אבוא לכאר דברי הר 3המחכר ז״ל י הדמיון נמצא
? 1רוב בע״ח נו׳  /זה מכואור מאד כי אס הכית
עד״מ את הכלב כמקל  /ויזדמן אח״נ שתגביה את המקל
להכותו יכרח מזה ויצעק צעקה גדולה ומרה  /וזה א״א מזולת
שיהיה לו כח הדמיון  /ר״ל להיות שהשיג הכלב כפעם הראשונה
הגכהת המקל  /ההכאה  /והכאב הנמשך מזה כפעם אחד /
הנה לזה בהיותו משיג עתה הגבהת המקל ! ישוכ לצייר גס כן
.ההכאה והנמשך ממנה  /עס היות ההשגות האחרונות בלתי
הוות בפעל  /ורבות כאלה • ולזה לא  Stiviהארבה מיתר

הבע״ה בדמיון * וזה ני השכל יפרק המורכבות י ר״ל אחרי'
שתשוגלראותi
אשר השיג החוש או הדמיון  /דבר א׳ מורכב מאיכייות מתחלפות /
ו מ־גזימן
הז ; יפרק השכל המורכב הנזכר ויצייר נ״א מהאיטיות בעצמה /
עד״מ אחרי אשר השיג החוש או הדמיון את השמש כאלו היה
ל ננר
אה
עצם א׳  ./ישוב השכל לצייר נ״א מאינייותן המתחלפים בפ״ע /
הקודם
אנל
ר״ל החום  /האור ההתפשטות  /הגודל  /והתמונה הכדוריית1
׳שייות(
to
.וכיוצא בזה כל א׳ מהם בפ״ע • כאלו היה נמצא כן ומושג אל
קודם
הנוי«
•החוש בפ״ע  /עם היות שאין הענין כן י וכן השכל יצייר
גווו
נות
מ
׳!
1
יץ
א 1ך1
הדגר' 0

( רנח )
המרים נפי מה שהם כאמתתס ע 7״מ שיצייר מציאות המורפנ
לא כאלו הי׳ דכר נעצמו (נלי ^ ענאן )  /אכל כדכר נראה לכד
(פנגנלווונננצון ) וכן יצייר הזמן והמקום לא צאלו היו  /איכות
הדברים הנמצאים נפעל חוצה לו  /אכל יציירם כמו שהס /
ר׳ /ל דרכי השגת החוש לכד  /באופן שאין להם מציאות כלל
יזוצה לו י וכן יצייר הדברים בסבותיהם "־ ר״ל שלא יספיק
לו כציור מציאות הדברים והתקשרס זע״ז כזמן ונלוקוס לכד /
אנל יצייר אותם כהתקשרות פנימי ר״ל בהיותם סכות ומסובכים
זה מזה  /וישיג מן הרבי הא׳ דברים רבים נו׳ כי  .מראה אור'
השמש ותאר כדורייותו  /הם אצל השכל שני דברים  .נבדלים /
כהבדל כין יוסף ושמעון אצל הדמיון  /ובשכ  Sיבדר־* הענין
הכללי מן האישי ׳ ר״ל שהשכל משיג מהאיש המיוחד' מראובן
עד״מ הענין הכללי המשותף לו ולזולתו מאישי מין האדם /
ר׳'ל היותו חי מדבר  /ומבדיל זה הענין הכללי'  /מן הענין
האישי המיוחד אליו לנד  /אכל הדמיון משיג הענין הכללי הנו׳
לא לנד! אבל מעורב עס האישי> ולא יתאמת מופרת מן
המופתים אלא בכללי י להיות המופת נשען על זה היסוד <
מתחייב
כל המתחייב לעמן הכולל ר״ל אל הסוג או המין /
ג״כ לענין המיוחד! אכל ' לא כל המתחייב למיוחד מה מתחייב
נ*כ למיוחד זולתו המשל בזה אס נאמר  /כל אדם אפשר
שיכתוב ראובן אדם  /א״כ ראובן אפשר שיכתוב  /הוא מוכת'
אמתי  ,אכל אם נאמר מקצת המשולשים הס נצנים  /זה'
התמונה היא משולש  /א״כ זה המשלש הוא נצב הזרת  /לא
יתאמת נא׳ כמקרה ר״ל שיזדמן שיהי׳ זה המשולש נצב הזוית'
נפעל כי ככר אפשר שיהיה ג״כ ממקצת המשולשים שהם בלתי'
ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי •י עד״לו
נצנים •
השכל משיג נאמרנו המשולש הוא כעל ג׳ זרות היות נשואי
המשפע ר״ל ג׳ זויות עצמיות אל המשולש  /מתחייב ממנו
בהכרח  /אכל אס נאמר זה המשולש הוא שחור  /נשוא המשפע
ר״ל השחרות הוא מקרי אל המשולש  /מצד שכבר אפשר
שנצייר את המשולש שחור או זולת זה מבלתי שיקרה מזה שינוי
נעצם המשולש כלל ״ שהדמיון לא ישיג אלא האישי כו׳ /
זה נתבאר כמה שקדם מדברינו י  .או ירכיב נו׳  /הנדי♦

נו׳

(

אזקהמדע .
ברנראה 7j3י'
היו /איכות:
נמושהם /
מציאותנצל .
ל שלא יספיק:
בעקוםלבד : /
זמשובכיסj
י :מראהאור ;
ייסנבדלים; 1
« Stהענין .
יוהומואונן ;
זין
האלם ; /
מןהעדן :
הנלליהנו* j
מופה מן •.
זההיסוד \ /

!

מתחייבן

מהמתחייבj
א7סאפשל |
; הןאמופת |
צביםj 51/
הוות /
 Wי
צנהיויפ
 cשהםהלש
ירי• נו״מ ;
היות נשואI
מתייגממנו
שוא
המשפע
גנל
אפשל ■
:מזהשינו "

 ,הדו
מ׳
*מינו׳י ו

רנט)

כן ( ,ריצו די5טונ 4ט קר 2-6ט ) ולא יוכל נו׳  /עד״מ אש תרצה
לצייר בדמיונך כדורית השמש מופשט מזולתה מה ^ כייות  /לא
תוכל ע;/ז אנל בהכרח שתציירי פס זה' האור והגודל וכיוצא
נזה  /ולוה צדיז הרג המחבר ו״ל נאמרו  pS /אין בחינה
בדמיון *
וישמין מה שהועולונו החכמות הלמורייוה נו '  /החשבון
והמדידה ( תדיט
■ ^ עטיי! צוו  :ד 4יצוודזעטריע)
יקראו חכאות הלמודייות  /בעבור שהם מלמדים ומרגילים
את השכל ליישיר דרכו' בעיון *' וזה שאס הרמוז נדור גדול
איזה שעור שהירצהז כו '  /ר״ל שצאשר יהיה' הנשל קטן /. .
אז בוודאי שיהיה מצב האיש העומד על נקודה א׳ טמנו'  /נוטה
בבחינת מצזו זולתן' < ואך שלא ירחק ממנו בנדי מרחק
הקוטביס זה מזה'  /ואולם צאשר יהיה הכדור גדול מאד כעין נדור
הארץ  /לא תורגש הנטיה הנזכר אס לא נאשר יהיה המרחק
בין שני האנשים גלול מאד  /מפני שכל אשר יהיה הכדור
יותר גדול תהיה עקמימותו במלחיק מונח .יותר קטנה י' אכל
יהי׳ הנדות גדול כמו שתרצה < עכ״ז בהכרח שיגיע לתכלית
עקמיצזותו צא׳שר יהיה המרחק היותר גדול שאפשר ר׳ /ל ניתוק
מזרח ממערב'  /והוא מבואר 4וכבר התבאר נמו פרח היורה
הארץ כדוריית כו ' • י המופת על כדוריית' הארץ הירא מה
שנראה בלקוי היירח שסכתו' הגיע הירח' בצל הארץ'  /שטת
עגול חשוך' עובר על פני הירח  /וזולת זה נתבאר עוד בנסיון
על שכבר עצרו אנשים ויקיפו את כל כדור הארץ  /באופן
שיצאו מנקודה מונחת לפיאה מונחת ועברו על יושרם עדששבו
אל הנקודל הנוצית  /מזולתשהצטירנו' לשנות דרכם בלל *
וכן ממה שנראה ראש המגדל קורס שנראה תחתיתו עם' ציות
הקו היוצא מהעין אל נקודת הראש יותר ארוך מהקו היוצא אל
תחתית המגדל והי׳ ראוי לפ״ז שיהי׳ הענין הפך זה " י מכל
זה יתבאר היות הארץ כדוריית ♦ ושמוה מיושבת hvשרתי
קצות הקוטר כו׳ זה לא נודע לנו עד הנה מפני,שא״א לנו
לעמר אל הקוטביס ולתור את הארץ שמה  /לתוקף הקור*
אבל מי יגלה עפר מעיניך רבינו משה בן מיימון שאתה חושב
ין
בב ך1
לדבר

( רס )
לדבר זר הבלתי מצוייר אל הדמיון שיעמדו שני אנשים בנקודות
הגזענים רגליהם מכוונות זה לעומת זה מבלתי שיפלו  /ואלו
ונודע לך מה שהוא יותר זר ר״ל היות
חיית בזמנינו זה /
הארץ מיושנת בין הקועביס לנל צד Vוהיות רגלינו אנחנו
היושבים בג׳ חלקי העולס הנודעים מקדם אסי״אה אפרי״קא /
אירד׳פה  /מכוונות מול רגלי היושבים בארץ רחבת ידים עולם
חחדש הנמצא זה קרוב לשלש מאות שנה מזחנינו זה  /ושכבר
עברו אנשים כאניות והקיפו את כל נדור הארץ זה עשרים
פעמים  /הראשון מהם הי׳ השפן מא׳י׳געללאן שהקיף את הארץ
עד  ! 532לחשבונם * והאחרונים מהם < דוהשפן
מזמן 15 *9
בשנת*  ! 77ואח״ב בשנת
המפורסם קא׳׳ק ואחוזת מרעהו
 ! 775שב ז שנית השפן קא״ה הנזכר עס אב ובנו המפורסמים
פערשטר  /והקיף אס הארץ  /באופן שאנשי אמפריק״ה ממש
רגליהם למעלה וראשנו למעה בבחינת הדמיון  /אבל כאמת
הדבר כמו שבאר הרב המחבר ז״ל שהמעלה והמעה הש משער
המצערף ( רעללוטיצנג בגריצע ) ומה שהוא למעלה בבחינה
אי הוא למעה בבחינה אחרת * ולתושפת ^באור אומר  /דע
כי נפולת איזה גשם כבד איננה מוגבלת לפיאה מיוחדת מזולתה
ר״ל שאלו לא הי ' נמצא בעולם זולת הגשש הנזכר  /לא היה
אז נופל כלל לשום פיאה  /ובבחינה זו יעעה הדמיון בחשבו
שנפילת הגשם היא לפיאה מיוחדת ר״ל לצד המעה! ולזה
יצערך כהכרח שיפול לפיאה הנזכר ואף אס מיחהו בודד במציאותו/
ואולם באמת אין הענין כן  /אגל הנפילה היא מוגבלת לגשם
מיוסד כמו שבאר החכם נננרען היות כובד הגשמים על הארץ
מתחייב מכח המושך אשר לכדור הארץ אל הו שמים לנזכר /
והיות הכת הנזכר פוחת והולך  /לפי ערך הפוך מרובעי
המרחקים ממרכז הארץ  /ולא לבד כדור הארץ אבל ג״כ כל
הגשמים הגדולים זולתה כגון הירח עד " מ הס בעלי כת מושך
אל הגשמים הקרובים אליהם בערך הנזכר ולזה אם נניח הירח
מיושבת ( כמו שבארו התוכניים האחרונים ) יהי׳ אז העומד ’
על' יזשעח הפונה אלינו מהירח  /רגליו למעלה ר״ל לצד
הירח  /וראשו למעה לצד הארץ  /וענ״ז א״א שיפול לארץ
מסבת היותו בגבול נח משיכת הירח  /וכל זה מבואר •
יציאת

1

 3רסא )

ונשיס קמת ;
יציאת שני קוים נר •  pדמ־־י בדעתך שעת גינול  /ובמרכז*
יפלו; iü\ 1
ותדמה עוד שיעבי־י יוכל נקודה
קו נצב על השטח הנזכר /
וו וילהיה
קוים המניעים דע ראש הע״יי
מהקף העגול המכר /
רגלינואנתע .
התימה הנקראת בל״א
הנצב הנזכר  /אד תתחדש מזה
אפרי״קא . /
ה
קעג״יל • אח״נ תדמה שיחתךהקע״גיל הנזכר מקוטר תחתיתו
עולש
ומןידם
עד ראשו  /אד יהי׳ החתך הנזכר שטח משלש ישר  /תדמה
ה ! סנכר
עוד שיחתן הקע״גיל שנית מקו א׳ מקביל אל הקוטר  /אזי
ק מעשרים sיהי׳ החתך הנזכר שטח מוגבל ע״י קו אחד עקום הנקרא
יףאתהארץj
היפע״רבל  /והנה לא אאריך הנה כנאור שכולות הקו הנזכר
זמהיוה&פן .ן ומשפטיו  /אכל די לנאור דכרי הרב ז״ל אס תדמה כדעתך
וין־ז״נ בשנת jשטח הקו העקום המגביל אל שטח המשלש הישר  /כאלו הונח
«במים ן עליו נפעל ( פראיעקנדרט ) ואז עין כעין הראה שכתחלת
יריק ׳/ה מ״ש 5יציאת הקדם הנזכ׳ ’ ר״ל הקו העקוש והישר השוה לגובהו /
אנל נצמא 4 jהי׳ ניניהם רוחק אחד  /ואולם נל אשר ימשכו יותר  /יתמעט
;הסמשער ו
וסנת זה הוא
הרוחק ההוא ויתקרב הא׳ מהם אל האחר /
!:הבנתינה
היות הנדל הקוטר והקו המקכיל אליו פוחת והולך  /כל אשר
ומר  /דע
יוסף שטח העגול * וענ״ז א '׳א שיעדר מכל וכל כאופן שישוב
מזולתה ;
זזת
הקו המקבול אל הקוטר או מיתר העיגול שוה kהקוטר ולזה
.
היה
 ,לא
לא יתכן שיפגשו הקדם הנזכרי׳ לעולם ואפי ' יתארכו לבני ת *

לעיון בתשחי
ע 1 /ל!ה
מציאותו/
77
לגשם
מגגנלת
זי 0עלהאון
ים ל 15נר*
מרובעי
י׳ון
אבל ג״נ נל
יל־ חנמושן
הירח
 cנניח
׳ אוהשמי
!הר״ל ל^ו
שיפוללאח

;בואר
יאת

באור עגין שני קרס שזכר הרב כמחיר
המפרש ׳
[אמר
ז״ל ומופתי כמו שהצעתיו הנה ׳ הוא במכלית
הקוצר ׳ תקשה הבנתו מזולת צמרים נאותים לזה ׳ ואי״ה בצאת
החבור הזה לאורה ׳ אושיף בחור בזה ואציע ג״נ הציורים הנזכר* ,
בחובן שכל קורא משכיל אשר הרגיל בחכמת ההנדסה  /ישיג
גס אוסיף על דברי הרב
כקלות,
עכין המשפט הנזכר ומיכתו
המחבר ז״ל  ,באור מה שהות מצוייר אל השכל ובלתי מצוייר אל
מחכמת ההנדסה וזולתה ־]
במשלים נאותים לזה ,
הדמיון ,

אתם/המשכיליס Iראיתס

את גודל

מעלת הפירושים הלה/

עומק מחשבות החכם הנורבני  /ודרך הקל אשד נחר
הרב בעל נבעת המורה לנתח את כל מושג ולהאיר כמאוד
ביאורו  /ועל ידו יובן גס הרב המורה ונס החפס הנורמי על
בוריו  /לא אוסיף עור לדנר בשבחס  /כי עין משפט לנס זתרא*
את

t

( רכב)
את הטוב והתועלת היוצא לט כעז״ה ע״י הכידוגרס האלהv
דגהז־ד חל חעמודו  /חושו לחתוס את שמכס על סך ספרים
איש איש נאשר ינדב לגו  /להריס קרן חכמינו
הקדמורס ולהרבות חכמה בקרן עמו■י הה דגר החתומה :
קורס ר״ח אלול תקמ׳' ח הכע״ל יבואו כל הנדיגיס על החתום
אצלנו פה גרלין או אצל אנשי בריחינו שבכל עיר ועיר הנקובים
נשמותם  :מתחת  /והי׳ אס אראה משפר החתומים עולה7י
לשמרני מחסרון ההוצאות המרובים מאד  /אתחיל להדפיסו
מיד למען כלות החלק היאשון על ר׳'ח כסליו תקמ״ט ואשלח
את החלק הראשון ליד קורו ואו יתנו שליש הכסף דהיינו א׳
ר״ט פרייסיש קוראנט געד החלק הזה /.ושליש הכסף על דרך
(פרענואוערצולי6ן ) על החלק השני אשר יצא לאור גחדש אדר
תקמ״ט הגע׳' ל /ושלישית הכסף הנשאר אקבל אז דרך
(פרענ1זוערצו3יצ!ן ) על החלק השלישי אשי יבא כמשלש חדשים
ובאופן הזה יהי מקח כל הספר א׳ (כזפעליעט
אחריו ־
דוקצוטן )  /ולא יכבד המשא על הקונה בקכלי את המעות
לשני חלקים  ♦.ואבקש נא מכל אוהב החגמה לגל יתרשל
מלחקוס אח שחו טרם כלות הזמן המוגבל כי אחרי זאת לא
יבא עוד בקהל החתומים •ולא יקבל ספרו,נאה כל כך כאשר
יקבלנו החתוס  /ני לפי סכום החתומים יודפסו הספרים על
כייר טוב  /והשאר אשר בתוך החנות ישארו  /יודפסו על נייר
הדפוס (ררוק פאפיר ) י אלה לברי העומד על המשמרת
בדפוס חברת חנוך נעריםt
פה

ברלין ירס

ה׳ ח׳ אייר תקמחי״ח ^פ״ק •
איצק אייכל* *

ואלה שמות אגשי ביית• ;?ל מיל ועיר אשר יטעו
עמי לקבן חקומיה ניייריהה ובסביבותיהס

׳.

א^ טונא ד חיים פאפנהייס אצל ר׳ שמואל יר׳יש •
אמשטרדם ר׳ דוד פ׳ מינדיס • ר׳ של* מה פראו• .
ברעס^ וי ר׳ יוזל ראכנאווע אצל 1ר׳ שמחה •

ג^ויגא

( רסגX

גלויגא ר׳ מענקי •
־מיס  hז
דעסייא ר ,יואל בר״י וואושט־־
כל ןסשכר¬
חאמבורג ר ' שמואל ווערטהייס •
חנמיט
ו קרן
ר׳ פייבל בן 1׳ זלמן סגי׳ל *
הנובר
החתימה:
נר
ר׳ שמעי׳ ברלין •
יס לעכתחום
ווילנא
ר׳ זלמן שאללבאכר *
ועירמקורס | ווין
ר׳ מענדל המבורג •
;!ישעולהר ן לאנדן

ע־ש!
ק 3[ ,מ

הקמ״טואשלח י.
 qcדהיינוא׳
qליגלרן *
חנ אדר  :לנ
ןרל ! 1
או
תא
\
שיס
ש

מעות לבל
רשל תרי
ואח לאנל
הספרים
נאשר
נך
עלכס
!לע נייר כל

מרה

אייר

לעמבעמ ר׳ הירץ הומ^ורג אירדירעקטאר *
 ר׳ אהרן יערסלאב לעחרר ־רי ליפמי ליבדויא * ר׳ זעליגמן פאפנהייס •
נאנסי
ר׳ שמואל דעסמאלר אצל ר׳ וואלף רופא־־
ופירדא
ר׳ יואל וועהלוי ־ ר׳ אברהם ליב ליבשיץ •
פראג
פ״פ דמיין ר ' יוסף פאלי אצל ר׳ משה זינל •
ר ' ליב פויפרט •
קאסל
קאפגחאגן ר׳ שמעון קיר5היים אצל ר׳ משה פירשט •
קעניגהבערג ר׳ יחיאל איינל • ר׳ דוד טעהאדאר •
פה ברלין ׳ ברפום חנוך נעריכש  /אצלי איצק אייכל .

באור ספרי הקודש •
שירת

דבורה

יע

מי ישראל tהעתיק

א

בשנתהי אלפים תק״מ למשפר
מלומד נוצרי אחד תרגום התורה של החכם האלהי
רבני משה בן מנחם זצ״ל  /אשר חנן אותו אלהיס להרים
קרננו בין העמיס  /מאותיות עבריות אשר נס נדפס התרגום
לתועלת בני יהודה  /לאותיות לועזות להראות את העמיס
את • פ*ו ועובו • ולהראות עוד את כתו ועוצם ידו במליצות
פירי

( יסד )
שירי הקודש  /אשר שכל להריק מכלי אל כלי מבלי נדון» ריחס✓
הדפיס כראש הספר הנונר גס העתקת שירה דבורה  /אשר
חרגס החכם ר ' משה הלל ללשון אשכנז לתועלת מיו  /ולא
נודע ני אס אל אחזת מרעיו לנד  /אשר שקדו כל דלתותיו
לשמוע חנמה מפיו /
ניהודי נאשר איננו יהוד /
נחנס
כתלמיד  /כאיש ננער  /עד אשר גלה אותו החנם הנוצרי
הנזכר לעיני
לקרוב אל

העמיס • אכל רוב אחינו
המעין לא

טעמו המיס

היהודים אשר לא יכולו

המתוקים האלה ' /

ואמרתי

אני בלבי למה נגרע לבלתי היות לנו חלק ונחלה כפרי מעלליו /
הלא קרוכ לנו האיש מגאלינו הוא • אז אמרתי — הנה באתי
נזה השפר  /מאסף למחנה הענרים מגדים חדשים גס ישרם
לחלק תרגום הנעים הזה גם כיעקב ולהפיצו בישראל • אכלן
רעים דבשו  /שתו יינו והתענגו
כטוב1

ולמעןגלות נל תושיה הצפונה

נאמרותהנעימות ה^ה /

כי ננוד מתרגם פעס הסתר דבר /
וכבוד קורא
חקור דבר /
בהיות דרך המתרגס השלם ידוע לעזוב המלות
ולשמור הכומת כלבד /
נשיתי את ידי לבאר טעמי השירה
הזאת על פי התרגום הנ '׳ל /
גס ראיתי להעיר על מתכונת
השיר בכלל וחלקיה בפרט  /כפי אשר חלקם הרב
בשכלו הזך והבהיר  /וכפי הנאות לשיר שלם  /שיכנס תחת
גדר היופי ע׳־י השתנות החלקיס ואחדות הכללי /
כמבואר
המתרגם

במלאכת היופי

המנונה

עהטעטיקא י

ועוד זאתאודיע  /ני
ממאמרי

ראיתי לשנות

התרגום הגה /

מאמריםמעטים

למען קרבם

יותר kמלאכת

הקודש  /מבלי שחת מנת הרב המתרגם שראה בה  /כי אס
שנוי ההלצה בלבד •
ועשיתי זאת  /לדעתי ני החכם ז״ל הי׳
כל ימיו אוהב אמת ומודה על האמה למי שאמרו ! וכמו שעשה
בתרגום מזמורי תהליס ששנה לפעמים לעצת אחד מאוהביו או
מתלמידיו♦
אמנם ני יראתי פן יאמרו עלי מי שמך לאיש שר
ושופט  /או אהי׳ בעיני אחי
כמתעתע ,
נתתי דברי תלמיד
* תחת דברי המורה הגדול באתץ  /׳ אשר בצדק אמרו עליו ני
הוא יקר בדורו יחיד

בעמו r

לכן

הצגתי

בסוף השירה גס
תרגום

 iרפה)
תרגום אלו המאמרים שיצא מפי הרכ ז״ל  /והיה הוא ותמורת!
לעיני הקורא לשפוע עליהם גרות שכלו אשד כרכו ה׳ *־

יואל בדיל*

!יגסליד דער דבורת
איינגאני.

אין ישראל 1ז

צרריטטוננ וו ^ ר

אונד קיהן ערהעיט זיך פריימוט וויררI
זא דאנקט דעם העדרן דאפיר !
1

«! רנעהמט ׳ קעניגי 1פירשטן מערקט אויףן
איך מילל דעס עוויגן ׳ איהם ווי^ר איך זינק ן
רעם רעטטר ישראל׳ס איין דאנקליד זינין •
אלם דוא פאן שעיר אויסגינגסט י העררן
איינהערצאגסט 'פאם גפילדי אדומ׳ס ,
T
ערבענטי דיא ערדי > דיא היממל טריפטןt
גוועסר טריפטן דיא וואלקן העראי5
דיא יערני פלאסן פאר דעס עוויגן דאהין ׳
יענר סיגי פאר רעם עוויגן דעס נאטטי ישראל׳ס • 00
בפרוע

פרעות

בהתנדב עם
שמעו

ברכו ה '

מלכים

אנכי לה '
אזמר

בישראלי

לה '

האזינו

אנכי

רוזניש

אשירה

אלתי

ה ,בצאתך «־שעיר

בצעדך
איץ

ישראל

מעדה
רעשה ים

גם עבים
הרים

נזלו

אדום
שנדם

נטפז

נטפו מים
מפני ה׳

וה סיני מפני זז׳ אלהי ישראל

ביפי

( רסו )
אין שיזנר׳ס  /זאהן רעם ענת  /טאנן

I

אין טרויערפאללן טאגן" d' Spj
פרעדטן גבאהנטי שטראסן ן
אונד וואנדרר זונטן קרוממי פפאדי • (ג).
פרערט לאגן \ שראל׳ס גפילרי :
_ • • S
ביס איך דבורה אויפשטאנר ׳
איך אויפשטאנד ׳ מומטר אין ישראל •
נייע געטטר האטטן זיא גוועהלט ׳

'i
>
יtr

דא וואר אין טהארן קרינה ; וואוט •
מאן זאה ני3ט שילד ׳ ני3ט לאנצי; 1ג)
בייא פירציג טויזנדן אין ישראל •
3
אייך  .מאקרי ?? עמר ישראל׳סj
דיא קיהנר פןיימוט ווידר בזעעלט ׳
מוטטסהערץ1
אייך זוייהט זיך ?זיין
לאבפרייזט רען העררן מיט מיר5
דיא איהר אוץ* שיממרנדן עזעליננן רייטטI
דיא איהר אוין* ריגטסשטיהלן זיצט י
אוגד איהר ׳ וואנררר אויף בפרייעטן שטראסןי
בימי שמגר בן ענת
בימי יעל חדלו אדחות

מגן אם יראה ורומח
בארבעים אלף בישראל

והולכי נתינות ילכו ארחות עקלקלות
חדלו פרזון בישראל חדלו
עד שקמתי דבורה

? 1בי לחוקקי ישראל
המתנדבים בעם ברבו ה׳

שקמתי אם בישראל
*בחר אלהים חדשים
אז לחם שערים

רוכבי אתונות ?יחזרות
יושבי על מדין
והולכי על דרך שיחו

*

*

(

רסזC

שטיממט איין צום זעסגזאנג י שטימנוט איין «.
צום פריידן> גזאגג דער הירטןt
דיא צווישן טרענקן זיכר דיא העעדדן פדמהילן •
דארט פרייזן זיא דעס עוויגן זואהלטהון ׳
זיין וואה^ טהון אן רען גפילידן ישרא ^ ם( iל)
דא פאן דע) העד,ן  /דעס עווען פא^ ק
העראב אן דיא טהאוי זיך  .מאגטי •

4
מאהל 1אוי ף « דבורה י וואהל 1אויף !
ערוועקקי דען גייסט צום קריגס  /גזאנג י
צייך הין ,ברק 5פיהרי זיא פארט ׳
דיא בייטי דעס קריגס ׳> זאהן אבינועפ׳ס נ
שווא5ר רעסט צרטריט מע 5טיגס פא^ק >
איין הייפליין גאטט/גווייהטר טריט העלדן נידר • (ה)
י ׳ ׳
עמלק׳ס בזיגר קאם פאן אפרים5
דיר פאלגטי בנימן אויף העערסציגן3
גזעץ ערפאהרני ווייזן קאיין פאן מכיר3
אונד פאן זבולון שרייייקונסט׳פרשטענדיגי :
אבר מיט דבורה צאגן פירשטן יששנר׳ס5
ברק׳ס פעסט׳ אונד שטיצי ׳ וואר יששכר • —
מחצצים בין

מקול
שם

אז

צדקות ה'

יתנו

צדקות

משאבים

פרזונו

ירדו

עורי עורי

בישראל

לשערים עם ׳ה
דבורה

עורי

עורי

דברי שיר

קום

ברק

ושבה

אז

שביך בן

אבינועם

ירדו
מושכים

ביששכר עם

דששבר בן

בעמלק

בעממיך

בנימן

מביר

זמזבולן
ושדי

שרשם

אפרים

אחריך
מני

ירר לי

ירד

עם ה '
מני

שריר

לאדירים
מכורים

מחוקקים
בשבכז

סופר

דבורה

ברק

בעמק

( רסח)
וויא שטיוצטן דיא פיסי אינס שלאצט׳״טהאל* )

5
טיפגריבלינדי בדענקליצקייט
הלט ראובן אב אונס בייצושטעהןי
וואס לויערפט דוא צווישן העערדן ׳
הארכנד אויף וער העעדדי בלעקן ? -י•
צויררנדי בדענקל1ן נקייט ׳
צאג ראובן אב אונס בייאצושטעהן *
לער וויילט אן דעס יררן׳ס אופר ן
אונד דן וואס פליצטט רער אויף שיפן f
אשר זיצט אן רעס מעערס קיסטי ׳
גנייסט דער רוה ׳ אין ויצרן האפן •
6
זבלן  /קיהנם פאלק ; זא וויא נפתל< ’1
שטעלט דעס טאדי זץ* דאר ׳ אים האהן ש^ אצטנפלרי *
דארט קאכלן דיא קעניגי צוס שטרייטי5
דער קאנאניטן הייפטר טראטן אינס פעלד ׳
יייא תענך< אם שטראמי כעידו — :
אבר זיא סרוגן ני5ט זלבר צור בייטי דאפאן ♦
כעמק

שליח

כרגליו

כפלייות ראובן
גדולים חקקי לב

אשר ישב לחוף ימים
ועל מפרציו ישכון
עולן עם חרף נפשו למות
ונפתלי על 1מרומי יצדה

למה ישבת בין המשפתי*
לשמוע שדקות עדרים

באו מלכים נלחמו

ליפליכות ראובן
גדולים חקרי לב

אז נלחמו מלכי ביען
בחענך על מי מגדל

גלעד כעבר הירדן שבן

גצע כסף לא לקחו

ודן למה יגור אנינת

»i

( רסט)
§אס היממל העראב וזארד פיד אונם גשטריטסן ן
פאן איהרר לויפבאהן שטריטטן ריא שטעמי מיט סיסרא"
לער שטראם קישון שוועממטי זיא פאוט ן
רעד קישון ׳ אוראלטר שטראם ן
7
טריטט אונאויפהאלטזאם ווייטר! מיין נייסט ן
א* שלאין דיא חופן דעס ראססעס אים טר^ בי*\
אים טראבי ראשר פפערדי<בצווינגר • —
פרפלו5ט מרוז ׳ שפרי5ט דעס עווען באטיt
פריאממניר פלוך אויף זייני בוואהגר1
זיא קאמן נינט צור חילפי דעס העדרן . . . /
צור געטליצן חילפי יאונטר ייא העלדן •י . -
נזעגנט_יעל  /אונטר דען פרויען [
דעסקנישן חיר׳ס ערד* מאם >
•אונסר היטט ^ בוואהנריננן גזעגנט "

ער חיישט ויאפר י זיא ויי5ט מילך *
ברינגט• איחס ראהם אין קעסטליצר שאליI
איו אדור יושביה

הין שמיס נלחמו
הכויבביים ממהליתם

כי לא באו לעזרת>ה

נלחמו עם סי« דא

לעזרת ה׳ בגבורים

נחל קישון גרפס
גחל קדומים נחל קישון
תדרכי נפשי עז
אז הלמו עקבי סוס
מדהרות דהרות אביריו
ארו מרוז אמר מלאך ח׳

׳הבז רך מנשים יעל
אשת הבד הלןגי
«  :שים כאהל תבור ן
מיס שאל חלב נתנה
נשפיי' א 1ירים הקריבה חמאה

ftv

( רעי )
ערגוייפט & יט איהרר האנד' רען נאגלי ׳
רעם האטבלרס לאסט טיט איהרר רעכטן ;
הויפט5

שלעגט איה? דעב  £וויטרייך אינם
טרייבט היניין ״

דורכבאהוט זיינן שלאף •

ד .א 5וויא קריממט ער זין־צו איהדן פיפן /
פעללט׳ ליגטג היעשטרעקט צו א\ הרן פיסן -
אונד קריממט זיך  -אונד' פעללט' <
אונד קרימכזט ’ נאכניאלס זין* -
אוגר שטירצט נון ,הי ן ענטזעעלט • )0
9
פעניסטר  bvmדיא טוסטר סיסרא׳ס «

אס'
א ונד ייאממדט" צום גי» טטר' הי נוים :

«ל ווייא וויי לעטי זיין ו ואגן ׳ קעמט נאך ני  5ט י
<« מאס צוידר ; דיא' ראלילנרין ויעדר ? “
ווייזי קאממס פרויען טר ^ סטן5
זיא זעלבסט בשטראפט׳ 1ע.ן •^ ייטלן קומנור :

״ זא

זיאללן

 «,יעדם
* ביסוס'

מדוע

דמינה
והלמה

סיסרא

ומחצה

וחלפה וייקחו

מחקה

ראשן

נפל

שכב

שדוד

בין

רגליה

כתג

בין

רגליה

כרע

נפל

ברע שם

נפל

מדוע

בעל

סיסרא

ותיבב אם

עמלים

להלמות

באשר

לאהני5׳

שטוייגןראיין ׳ צמא מעד 5ן צום
אוני  4ופור לעם סיסרא /

תולחנה

ליתד

ידה

זיא ניכט בייטי האלי ? בייטיטהיילן ?

בושש

רכבו

לבוא

אחרו

פעמי

מרכבותיו

הבמות

שרותיה

אף היא

תשיב

הלא

ימצאו

רחם

רחמתים

תעננת
אמריה הל

יחלקו

בעי • החלון

שלל

לראש גמר

«ללי } נגעים לבי « ר א

נשקפת

האשנב

( רעא )
«* בונט נשטיקטס צייג • צור זיגם #בייטי1
«* קעסטלינס גמאנד < רייך גשטיקט)?( 1
ןג אום רען האלז עראברטי שענן * u
זע ל ו ס
אללי דייגי פיינדי ,

הערר1

מיפן זא צו גרונזיי געהן ן
דיא איראן אבר ד*יבן ׳
׳שטראלן׳ וויא ריא ואגני *
הא ך  .אבש• פירמאמענט !
שלל צבעים רקמה
צבע רקמתים לצאורי שלל

׳•

י׳ 3ןףאבז < כל אויכיך ה",
■
־־ ־ .־
ואוהב < כצאת השמש
; ;  ,בגבורתו

(א ) דיא' בערגי' פלאסן פאר רעם'
דיזר סיני' פאר׳ם העדרן' דאהין •
( נ )  1ער וואנדרר זו5טי קרוממי ספארי •*
 ) 0צור וועהר ׳ ני 3ט שילד ׳י ני5ט לאנצי ׳
(  0דער טריפטן ישראל׳ס בפרייערס "׳

עוויגן. v

(ה ) איין הייפליין' טראט ראם מע5ט* גי' פאלק1
איין שעואכר רעסט צרטראט דיא העלדן "׳
(ו ) לויא' קרייממט ער זיך צו איהרן פיסן ׳ פעללט >
~ליגט' הינשטרעקט ׳ צו איהרן' פיסן' ׳
ווא ער זיך קריממטי' * דאי• לאג ער' ענטזעעלט■
( ?) בונט גשטיקטס צייג דעס פיסרא
קעסטלי5ס גוואנד צור זעסנייטי •
[ ׳הכאור

משירה זו

כאחד אדפיס הסמוכים ״’ ]

( רעב)
למנצח
1:

' ,,

על מוח החכם הגולל ה3:רע בשערים שמו הפילסוף המפ ( אר ההוק*

י!י־יל «״׳״• יי מעזה נר מנחם<״■«״׳׳« הנציבה י

בתפארה עלי שנ/ים,

רוכב

בזאת

השקיף לצד צפון

ארץ!

נדעה ? עת ראה מבקעת הארץ ׳
הוגי־ז ? תורת ?!זדי צבי שמינם י
»

אמך ! ד ?חיךי הוא משוש שמ!ם<■

מות !  .שלוף חרבף ׳ דדה לאיץ ׳ '
.יען  itfjstןרע

בשפלות « ףרץ ׳

ילקוט פרי צדקו ברום שבדם י

אהה!
ברלין
דל !  I rד־T

-היום

שמים ׳
בטל
 ■ - :ד• r

עמה ז־מעות חלו

לארץ ׳

הנבת וקול תדם עלי שמים י
יב עת הנם לבב הדר האיץ י
;שב בעוז

? ין

כוכבי שמ :ב £׳

נרך ד,לא נדעך ואור
נואדיפקא שגת תקמץ •

הארץ!

,
קול* נהי נשמע שים

המאסף
חדש

סירן

תקמח

שירים
ר 1ה

השיר דבר בי ומלתו על לשוני לכבוד החכם
השלם המליץ המפורסם נודע בשערים שמו

 .ל' ה
כמולרר נפתלי הירץ
ימזלה״י אשר
העתיק ספר חכמת שלמה עס פי׳ קרא אזתו בשס
רוח הןואשר חבר ספר גןנעול  /ייןלבנון
ומוסר השכל ועוד ידו כסוי׳ בפירושו על התורה ה ,יהיה
בעזרו וישלס פעלו :

אם אנשי שם .ץ־או את -חבוריף
ובת׳ם
לבב אT 1תם
המה
יחקות *
T:
•• T
־־ I :
כתר תורה ישימו•<$ל ראשן; ♦
ובחוט ? סר שם ט־וב
אוירעי ! קע 1ח:

אם
כי־־כל

יהגו

בם אף ני .ילץ ? רף4

אמרי שפרירןנו ♦ בינה .ימכורו ♦
השותים מים מנורף ♦
חכמהיןרעו• ותבונה.ילןצ 1ת:
יח

א 1ב

כליך

( רעד )

מליןד לפתאים עךמה יתנ♦ 5
לנדרים לטעום מני

יין

הרקת *

;עומע הכם יוסף דעתולרןח *
נבון יבין סתרי תורת צורנו ♦
על ןכ בי; ראשי עם הרים הנוצח ♦
3י על בו־חף שמף .יחיה לנצח :

יךןי אוהב דכק מאח:
ו״ת

יעקב חיישראל

תולדות מינים הטבעיים

השאי
3לתי
תפוי!
פרחי
גסלהד!
יגלעואגל
 51ממהס

נא גוהנפל
השג
נפגעי
נגצמחיסt
ינלולא1
השמים /
ו)תתן מה

אותולערי
לערות !
יאמרעליו

גואהו
מאודממב

«י

לי  /ני1

שנהב
ויראתו ע1
 /וילך הלוך וגדול וזהב 1 /
ביום צאתו מרחם אמו גדלו כסוס קנון
השלשיס✓ ויגבה או עד ששה או שנעה אמות ׳ושתחוה
מד שנת
יסובב אותו  /ולכן הוא הגדולמסנורי ה
וחום הסובב שני שורים גדולים
ובהמות שדה י משקלו על הרוגיתהלכו>
הגובה והעב מכל חית הארץ
ארבעת אלפים למראות ויותר  /וידענו משנהב אתד אשרהיה עיניוכעין
ראשו
על
נגן החיות למלך צרפת  /ומת בשנת תקמ״ב ( וימי חייו הגיען
האחרונים
לי״א שנים ) ונמצא משקלו ליחד ה׳ אלפיס  /משקל ראשו לבד
י ארץ מולדתו וחיוג נע
(עלפעצוגם)

חמש מאות  /ומשקל עזרו לבד שבע מאות למראות
גפאת כגב לחלק אסיע  /ובאמצע החלק אפריקא במדינות
החמות  /כי הוא אוהב החום מונעי מאוד * מעונתו ומגור!
כאלונים וביעריס  /על שפת נהרים ואגמים  /מאכלו קש
וחציר השדה  /ועצי עצים 5ומעעמ / 1האוח אשר אהב ע7
מאוד

;

#

חן

יים

!נעהאמ1
ה#
כן הזא«in
קלו עלהו*
!זו
אשר«
י חייו
הגיע
יל ראשולנו
ארץ
מולדחו
קאמדי«
;ונחו
ומצוי
מאכלו
ין£
ושר
אפנפי
אוד

{

רעה

)

; מאוד  /ומרוב תשוקתו אלץ  /ני ימצא שדה אורז לא זע ממנו עד
בלתי השאיר לו שריד ! כן גדלה תשוקתו אל האורז למאוד\ נס
 :פרחי תפוחי דנא ( פ 6וזרא ; לין בליהטע ) אוהב מאוד  /ומשתוקק
גם להריח ‘ ־ נהס ׳ וני יקרא לפניו ען פושה פרי ההוא4
יבלע ויאכל העגפיס  /העלים / Tהפרחיס והכרות  /וימלא
גפשו מהש מד לא נותר ירק נעז * ואתה ״ ההורא ! * נר
נא בזה נפלאות תמים דעיס ני הוא בחכמתו העליונה  /הנין
בטבעי השנהביס לבלתי לערוף ולאכול בשר  /רק לשבוע בעלים
ובצמחים  /בירק ובעשב השדה הנמצא לרוב על פני הארץ /
ני לולא זאת לא השאיר חיות קטנות עס גדולת וינחידס תחת
השמים  /כי למלאות נפשו כי ירעב  /לא ימצא לו בפעם
אחת  /מה שיאכלו שלשים אנשים כצהרים  /והאנשים המביאים
אותו לעראפא נותניס לו בכל יום דום לשבוע לחם ששים
לטרוח  /או נכר חציר יבש  /ופעמים עול יותר  /מי לא
יאמר עליו  /מה רבו מעשיך ה׳ כולם בחכמה עשית !

׳מראהו כמראההאפר (
צושן.
רויצז )  /ופעמיםנמצאים
אדמדמים  /ולעתים רחוקים למיס  /והס יקרים
מאוד ונמכרים לאנש• הודו  /ובפרטות לאנשי זיאס (א) במחיר
רב  /ני השנהב הלבן נכבד וקדוש מאוד בעיני האנשים הן 1ה /
ויראתו לע פניהם  /מאכלו ומשתיו מביאים לפניו בכלי כסף
וזהב  /וכל הבא אלץ בחדרו אשר הוא שס  /יכרע לפניו ברך
וישתחוה ארצה  /ני רבים מאנשים האלה  /מוכים בעורק
ובסנורי הלב  /עודם ימששו באפלת הבליהם  /ובחשכת סכלותם
יתהלכו  /כאשר עשו לפנים עמים רבים מגויי הארצות •
עיניו כעין החזיר קטנים מאוד  /אזניו גדולים ארוכים וסרוחים,
על ראשו  /רגליו חזקים ומצוקים בארבעה עמודים  /ברגליב
האחרונים יש לו ארבע אצבעות  /ובזרועותיו חמשה  /אורך
ורוחב כפות זרועותיו ברביעית אמה נמדה " עורו מחוסר
יחב! 8 2
שער
(א ) מלכות ן־אס היא בחצי האי מעבד לנהר גאיגעס 5ארץ רודז  7Üמורחית
ארנה קל״ת מעלות T ,למ״ד לקין ! רתכה הצפוני י״ד מעלות י׳זי1
דגין • אנשיה עובדים אלהיע אחדים ושם הבירה
אדיאן *
** T״

(

רעס

1)1נאונע'1
שער ומלא קמטים קמטים עב כאצבע האיש  /דלוק כפלח ןזקרירזת י
תחתית זכמטיל ברול  /לנד מתחי .למדנו ני שם הוא מנוסה מוגי וע:ע
נפש!
נעור רך * כנפל רסנו שמנה ^ימ  /באלה טוחן המאכל עד תאיה
אשד דק  /ונלעדס  /טוליס כשנת הארנע לימי חייו מלחי אוהבהספג
התחתון שני שנים כקרני השור  /גדולים ולמיס  /חלולים ונננעישת׳
מד חציס  ' ' /עוגריס ממעל שפתו העליונה  /ויאריכו כשני נשמתוכינ
רענו נורוע הא*ש  /משקל השן לפעמים כמאה שאינםמזל
אמות /
וחמשיס לטראוח * ותמיד מקץ שנתיס ימים  /יפיל השנהב חסרוןהמי
השנים האלה  /ואחרים יגדילו ויעמלו תחקס  /אשר על הרוב ננינס /

ארומם ועמס מהראשונים  /ואלה יקראו בלשון המקרא כשם
^ 1ו3ל׳׳א (עלעעינביין ) ומהם עושים כל ממשה ( א) /
קוניאות  /מסיקאות  /נכחיריס  /גדורים  /דת ימת
ולוחית לכתוב עליהן tושאר• מעשי חושב הטונים ונחמדים אחי ה5מ
לעיניס * בין השנים האלה יורד למטה על פיו  /אפו הארוך היל ; נו
לפעמים כשלש י ' אמות  /ועב כזרוע האיש  /מורכב מן בשר מיס א!לו
ומעצם הרך ( קנארפעו ) להתנועע אנה ואנה  /אל מקום אשר־ ניןציהז ע׳
יחפוץ  /נבוב וחלול  /לשאוף בו הריח  /ולהריח הריח  iקעף פר
ועל שסתובקצה התחתון  /מחובר בוכאצנע קטנה  .המתנועעהיזונוניסהו
ג״נ • והאף רזה יקרא בל״א (ריטננל ) ובלה״ק אכנהו בשם הק הת
שצמר י בעבור התדמות תבניתו ומלאכתו לתבנית ומלאכת א!הייןל
ישלחאול
השופר וגם בשאר לשונות יקרא על ההתדמות הזאת •

כמו ראשית

ידיהנו<
ימי חייו מגיעים למאה שנה  /ואס מבורות למאה וחמישיסז
ועוד דנו
שנה  /ולא אאמץ בזה לדברי אריסטו היוני נאשר כתב אנ7נחו
חכם אחד מחכמי הנוצרים בשמו  /אשר גזם ואמר לפעמים:
וצריונהי
יגיעו שנותיו למאתיס  /או לשלש מאות שיה ( נ)  /ואולם:
אותוואוו
השנהכיס המובאים לארצותינו tמתים על הרוב בשנת שלשים
וישתמול
או
בשל
אוקו
מאויפן
<31
(א ) ואל תיזשוג צי5ל רלי השן הימצא גילמו  ,משיי הפיל הוא « ני לפעמי® משס
עישיה משני שאלי דח ות כמו (זעעקוה  .וואללראם) ואומרי • שן הפיל הוא • לבלתי נ
 ) Elephantem aäi annos düccntos vivere aiunt , aliiב)
trecentos . Arift . in Hift . Anim . Lib . 8, Gap, 9,

Linker.

für

» «ff®^ afurgefcOicOte

( מגז )

רווקמלח
י הואמנון:
ןהראנוn
מלח*
וי חייו
/חלולים
יאריכו עני
עמיםכמאה
השנהג
יפיל
הרוב
מר על
המקראמוס
א;  1נמו
רה ימס
סנחמדים
אנוהארון
מ רןנמר
מי)!סאמר
יח הריח1
תנועפה
אכנהונמס
ומלאנק
•לן

1

1

חמימים
יאה
י נאמר נע
לפנמים
זר

אולם
,

מלשים
מוח
או
 ,נ>»1(1(91

ןןהפי 1מ 1

( Elepג)

או בארבעים שנה  /והסבה לזאת  /בעבור שלא נסו המזינות
הקרירות האלה  /וידוע כהשתנות האקלימים  /ישתנו ג׳' כ
מזגי וטבעי היצורים ; כעמר חוסר מיני מאכלם אשר להם
תאיה נפשם ; וכעבור חסרון החפשית והחירות  /ני השנהב
אוהב החפשית מאוד  /נאשר ידעכו  /מהשנהניס הנלכדים
ונכנעים תחת מי האדם  /לעבוד עבודתם  /ולבלתי לכת עוד
בשדות וביערים כלפנים  /או לאכול את אשר להס נפשם כלתה /
שאינם מולידים כלל  /אין זה ני אס כעבור חוסר החירות א1
חסרון המעעמיס  /זע״י נשתה גבורתם ואונס  /רמסו אשורי
בנינם  /יחסר מזגם  /וירפה הרבבתס •

ראשיתנחו

ואונוגשופרו  /ברצותו מפשיעוומארינו$

וברצותו מנווצו ומקצרו עד אמה באורך  /בו ישבר
ארזי הלבנון ויפילס לארץ  /יסעף פארה במערצה נגרזן בחזקת
היד ; בו יהרוג כל הקמים עליו מאדם עד בהמה ; בו ישאב
מיס או לוקח המאכל דתנהו לתוך פיו  /ובאצבע הקטנה אשר
בקציהו עושה נל מעשה  /ובפרטות אס מלמדים אותו לעשות /
יקטף פרחים ופרות מן העצים ; מאלס אלומיס לנשב בהם
הוכוכיס הנו שכיס" אותו ; יגביה מטבעות מהארץ  /יחלוץ
העץ התקוע בפי הכד או בפי צנצנת ויגיח אל פיהו המיס
או היין אשר בתוכו « בו יתיר חבלים קשורים ואסורים /
ישלח אותו אל כפת המנעול ויפתח הדלת הסגורה  /או על
ידי תנועת המפתח  /או על ידי הולכת יבריח אחרונית /
ועוד דבריס רבים לאין מספר * ולכן אס נחתך ונקצץ שופר! /
אבד כחו ויחלש ולא יאריך ימים עוד  /ובעבור זאת אויביו
וצריו בהחיות כמו האריה השחל הנמר וקרן האף השונאים
אותו ואורכים לדמו  /יקומו ויפילו עליו געת ני ישן ונרדם /
ויסתמו את פי שופרו  /לבלתי שאוף הרוח עוד  /או חותכים
אותו בשניהם  /ויגוע דמות * נס מפני העכבר ירא השנהב
מאוד פן יבוא לתוך שופרו וינשכהו ני לא יכול להוציאהו מהר
משם ולכן אס הוא רוצה לישון תוחב פי שופרו בארץ היטיב
לבלתי בוא בתוכו הענבר "

אנשי

( רעח )

!זיזד 6י
1
אנשי הודו לוכדים אופו כערמה (א)  /כי המה חופרים
!המועילים
שחת ויכסו פי הכור כעצים דקים ובחש  /נאשר יעשו ,נ\ד נללני
הנושים להאריה/ואס עוכר עליו השנהב  /יפזל שמה וילנד ; או
יעצרו ניז
ויסומו אותו *

עס

יתקבצו יחד כעשרה או כעשרים אנשים /
שנהנים רכים הנלכדים ככר ומלומדים
עד יהיה להם כתוך ✓ וימשיכו אותו
וקרוב  /ונגשתו אליהם  /יענו ככבלים רגלו  /וילכדהו נחנליב !< 1עוכרלפי
וכמיתריס  /לבלתי פכות ימין או שמאל  /ובראותו כי אכל מסich
«נוס ממנו  /הולך אחר אדוניו  /שומר מצותיו  /וסר למשמעתו זרינת נ
מאוד  /עוכד פנודתו בנית וכשדה  /להוליך המשא הפיר ממקום כולןהשג
למיןום  /לנסוע כדרך רתוקה  /או להמשיך אניות גחלת לג זקשי
מהים אל היכשה • ופעמים רוכבים על שנהב אחד איש ואשתו לנלחיונו
עס מיהם ובנותיהם וכל אשר להס לנסוע תל מהים אחר  /א1ויעמידהונ
יושכיס יחד נסוכה קטנה העמוסה על גב השנהב  /והוא .ילך ינהשנהג
לדרכו כעת  /לא תגוף כאכן רגלו  /ולא מעדו אשוריו י אזלסאס
ועל הרוב יכול השנהב לשאת משא שלשת אלפים למראות עס להראותל
אדוניו הרוכב על צוואריו וילך עמהס דרך שלשת או ארכעת יומתו נע
ימים ביום אחד בלי עיפות  /ני אף שהוא גדול וגסה מאוד  tויפצחהו1
קל הוא ברגליו לרוץ וללכת מהר  /או לשוט במים במהירות מעניו ויו
מאוד עם המשא אשר עליו * ותאוה הוא לעיניס לראות איך «" 69
השנהב שט במיס ואנשים רכים מאנשי הודו אוחזים ותולים בו /לנגדעיו
$ה כשניו  /ווה בצווארו  /זה באזנו וזה בזנבו  /וכולס עוברי׳ ג?מתו י
עמו את הנהר  /ואיזה משנהביס מלומדים לכרע ברך ולהשתחות הרשה
לפני אדוניהם  /ולפנים חרשו אנשי הודו  /בהם את השדה  ,ספרוול
ואנשי רומא עשו מגדלות גדולות ורחבו׳ ידים למושב ארבעים איש
אנשים מאנשי המלחמה ויצמדוס על גכי השנהכים  /וישלחו
אותם כזאת אל מחנה האויב  /ללחום מן המגדל הזה  /נגד
לשתות
שונאיהם  /נס למדו את השנהנים ללחום בעצמם נגד האויב •
היוםוי;
ואולם מן העת אשר פ״י מחשבת כני האדם ומזימותס  /קשניג
נתחדש

לעשות רצון אדוניהם  /צאת ג
<
ע״י מיני מטעמים הלוך

(א ) ואין איש אחד חאנשי הודו  ,אשל אין לו56הכ אחד >ולעשירים «*
לפעמים ששה אז שח<ה  ,זלחלכם ער חמש עשדה חאות שגהני® *

מלחמה
אשראש
ונבואס

( רעט )

:מ; -מרס  :נתחדש וימצא לירות תחת החציס  /גדבריס אחרים הטונים
והמועיליס Tמחצים כמו (קו ^ ען /קתנצינען )  /לא יועילו
^ י עוד כלל במלחמה  /כי המה ממראה האש יברחו וימסו  /ולא
ז5
• עצת נת לעמ 1ד •
* "י
ןדוניהם1
צאת השנהבים על הרוב צבאות צבאות  /פי המה אוהבים
הריעות והחכרה במאוד  /לא ישחיתו ולא ירעו לכל
הלון
:ומדס
בתגליס
נדהו
העוכר לפניהם! ובעברם ימ הנהר  /תמיד יעברו הקטנים
אותו ינאבד
נהס ראשונה ואחר ילכו הגדולים  /ני יראו פן יגאה המיס ע״י
שמעתו
:ר
דריכת כפות רגלי הגדולים ויצף על ״ הקטנים * וגס אם
מנומק» הולך השנהב לבדו ( אף שהוא מסונן אז יותר ) לא יציק לאיש4
נחלה
*דוה
גל זמן שלא יכעסהו ויקנאהו ! וכי יפגע כאיש ההולך לקראתו4
 f Wtffoלבלתי בטוח מפניו ימין או שמאל  /אז ישלח שופרו  /יקחהו4
חר /או  jויעמידהו בנחת על צדו הימנית או השמאית  /ואחר ילך לדרכו /
/
והואילן  1כי השנהב אוהב השלום מאוד  /סולח ונושא עונת קטנים
שוח •  fאולס אס יכעסו ויקרעהו  /יכהו ויפצעהו  /או יונה איש אותו
עש  jלהראות לפניו מטעמים אשר אהב  /ואינו רוצה לתת לו  /או
.עיאות
ארכעק
!f
חמתו בערה בו  /יקוס עליו ויפילהו לארץ  /ירמסהו ברגליו /
ויפצתהו בשניו  /עד צאת נפשו  /גש אס יברח האיש עתה
מצוד
מ:
מפניו וינצל  /לא ימלט נפשו ממנו  /כי כת הזוכר ונח המצייר
במהיחח
;
ראותא
ננפש Tהשנהב חזק מאוד  /ולכן תמונת האיש המעיקו עוד
ותולשט/
לנגד עיניו  /ואף אס יפנשהו לתקופת הימים  /יכירהו דקת
נקמתו ממנו ישלם לו כגמול ידיו  /וכפרי מעלליו " ונמו שזוכר
לש ע1נ
הרעות כן זוכר הטונות הנעשים לו  /ולא ישנחס  /נאשר
ןשתחות
ספרו לנו כותבי הקורות ממנו  /ואציגה לפניך הנה *
השדה
את

ארבעיס
31
רשלחו
!
•  /מד
האויב י
:ד
מותם ׳
דש
ויד

הדו י

אחד מאנשי המלחמה הי /תמיד אצל שנהב אחד  /נתן
מנוסו
לו מדי יום ביומו לחם מלחמו לאכול ויין
לשתות  ( /ינ השנהב אוהב מאוד היין  /והיין השרוף ) ויהי
היום וישת האיש מן היין וישפר  /וילך ויבוא בתוך ׳ חדר
השנהב דשכב שם  /דשלת שר צבאו איזה אנשים מלומדי
מלחמה לקחת האיש ולתת אותו בבית האסורים על אשמו
אשר אשס לשתות ולשכור  /אשר לא יעשה בין אנשי המלחמה י
ובבואם אליו  /ויראו האיש מושכב מתחת לבטן השנהב /
והשנהב

( רם )
והשנהב נ 5כ עליו לשמרו כנשר יעיר על קנו  /ויחתרו
האנשיס  /ויהינו להוציא את האיש מתחתיו  /והשנהב קס
בחמתו  /ויקח אחד מהם ויקלעהו מהלאה  /עד ני נשבר
מפרקתו וימת  /והנשארים נסו להמלט נפשם! ובהקיץ האיש
מיינו וישמע את הדבר הזה  /שמח מאוד לקראת השנהב /
ויחבקהו וינשקהו  /ויתן לו לחם ויין  /על הטובה אשר גמל
עמו ״ גם זאת ספרו לנו ממנו  :שנהב אחד היה לאיש אכזרי
אשר ענה אותו יום יום  /הכהו על לא חמס בכפו  /וירעיבהו
מבלי תת לו די מאכלו אשר יאכל  /ויהי ני ארכו הימים  /ולא
יכול עוד השנהב לנשוא  /ויפול כתצפו על אדוניו  /נגד אשת
אדוניו ובניה  /ויפשחהו וישסעהו כשסע הגדי* וכראות אשת
אדוניו הדבר הזה זעקה זעקה גדולה ומרה  /ותשלך ילדיה
לפני השנהב ותאמר לו  /י Tקום אכזרי Iקח גס נפשי ונפש
בני  /כי את בעלי הרגת  /ולמה לי ולהם חיים Iהשנהב כשוך
חמתו ! ובדברה הדברים האלה  /עמד משתאה ומחריש  /כן 1ו
נחס על הרעה אשר עשה  /וחושב בלבו מה לעשות  /אחר כן
לקח בשופרו הבן הבכור מבין הילדים  /וישיבהו על צוואריו /
להראות כי זה יהיה לו לאדון תחת אביו אשר המית  /ומן
היוס ההוא והלאה  /סר למשמעת הבן הזה  /י לא המרה את
רוחו  /ויעבוד אותו כאשר עבד את אביו בימי חייו ♦

שנהב חי  /ותשפוט

ואתההקורא Iאס ראית מימיך
למראה עיניך  /ותקיש מן החצוד על הפנימי /
ידעתי  /כי תאמין ותאמר השנהב לנער מדעת  /והאלהיס לא
חלק לו בבינה  /כי איך תנוח החכמה והתבונה בגשם הגס
והעב  /וכחומר קרוץ מעפר כזה ? ואולם הנה עיניך רואות
מכל אשר הגדתי לך  /כי תכונות נפש השנהב ומדותיה רבים
וטובים המה  /ויחשרו מעט מבני האדם  /ולכן יהיה זה לך
למופת לבלתי בהל על פיך  /ולבך אל ימהר לשפוט למראה
עיניך  /על ריעיך וחביריך  /אם טובים או רעים המה  /טרם
חקרת ובחנת מצפוני לבבם  /ני האדם יראה לעיניס וה'
יראה ללבב !
אהרן האללע.
מאז

( רפא )

בע! ורת ספרים חדע! ים.
סאז החלה החכמה להתהלך כין לנכות אנשי משכיל  /והגדל
ותצלח ותעש שרש למעה ופרי למעלה  /ותכרות כרית
עס משקריה  /לאמר  :התאזרו וקנו לכ דעת למען תשכילו
בכל דרככם  /ותחלק סעיפיה אשר נחנה לכני אדס לענות
בהם איש איש כפי ידו וכחפץ תשוקתו  /לפנות שמה כמזימות
רעיונו  /וכל איש ואיש כפי ענינו דרך כחכמה לו בחר  /אלו
המוסדות ארץ מתחת יחפירו ואלו לנכה רום שחקים עיני
בחינתם ישיתו  /נפלאות יוצר כל היקום יכקרו  /אלו כעכעית
ואלו כלמודית ואלו כאלהית  /מהם ישוטעו לבקש המדות והמוסר/
החקיס הדתות  /נמוסי העם  /הנהגת המדיני  /הן כלמו יחדיו
הן המה חכמה המה חיי אדם להיות אדם  /אך מה חיי אדם
בהיותם הכל קצרים ועמלים נולד נעור וריק תמול הוא ^לא
ידע מאומה קצרה מחשכתו להשיג אחת מאלה על תכלית השלימות
אף כי כלס יחדיו  /לכן ראתה מאז ומלפנים לתת כלב איש
משכיל תשוקה נמרצה  /כאשר ישער בעצמו שהשיג מושכל תבער
גחלי החשק בלבנו להודיע לזולתו וזה פלא מפלאות אלה כמ״ש
הרב המורה ז״ל וז״ל  :אחר שהי׳ הדבר ה^הי  /מחייב בהכרת
לכל מי שהשיג שלימות מה שישפיעהו לזולתו הנה כל מה שהשיג
מאלו העניניס אס מעיוני אס ממישר מישרהו א״א לו מנלתי
שיאמר אוחו jוכתב עוד במקו׳ אחר וז״לו כי לולי היה החכמות
מחברות בספרים ולא הי׳ העניניס מפייסים לדעת האמת כי
לא יחבר חכם דבר לעצמו ללמד לעצמו כל שכבר ידע אבל טבע
השכל כן הוא שישפיע לעולם כו׳עכ״ל " זזה באמת דבר נפלא
אשר בהיות שאר לנו מדברי החכמה המחברים בספר מחכמים
אשר לפנינו  /בהם נוכל לצלול תוך מעמקי מעיני התבונה /
כמו מי מעין טהור בתחתיות ארץ קצרו ידי איש להשיגם כ״א
בתחבולות כי יקשור חבל בחבל עד ידלם מתוך מעמקיה  /כן
הספרי ' המחברים בחכמה המה יועילו לדורות הבאים דור אחר
דור כי יגיעו אל תוך עומק החכמה  /אשר האריכו בחבלי
מדמות

נ רC3£
מדמות עד להשיג אמתתה  /ואחזה אנכי ואשיח אל לד במצוא
חפץ יחי זה השפר האמונות והדעות לרב סעדי׳ גאון אשד
חכר נמעגו תשע מאות שנה לפני זמנינו  /ואס נדפס כבר איזה
פעמים אך לארך ימים וברב הזמנים כלו וגס אפסו ולא ימצא
אחד בעיר יושרם במשפחה ע״כ אמרתי להדפיסו מחדש  /למען
זכות בה אנשי משכיל אוהבי ההתיזעות על שרשי האמונה והאמת
גלב תבונה "
ולמען העיר רעיוני המתאדם בחכמה ושוקדים על דלתות
האמונה ולהודיע להם מעלת הספר ותועלתו בחכמה
ובאמונה אציג לפניהם משפע הספר ומהותו וענינו וכל החכמות
והאמונות הכצולים בו ואומר יכ כלל פרקי המאמריס עשרה המה ♦
המאמר הראשון יחקור מ מעניני תדוש העול׳ בהנאת מופתים
וראיות על אמתות אמונה הזאת ✓ ועל חדוש
מאין  /ואחר אמרו זאת בראיות ובמופתים
0
יביא דעות הרכה בענין האמונה הזאת ומבעל
אותם בראיות מהשכל ומהכתוב *
המאמר השני

יחקור בו מעניני אחדות הבורא  /והרחאת
הגשמיות ושמות התואריס  /וכל הענינים
הנתלים בכלל ההוא ויביא אחרי כן דעות הרבה
במכחישי האחדות ויבאר כעלים מהשכל
ומהכתוב *

המאמר השלישי יחקור נו מעניני מצות התורה בכלל השמעיות
והשכליות ובנתינת עעס על הצווים שבה
ומתועלתה בנתינתה לברואסיומה השבה
בשליחות הנביאים ומבאר השפאות והשאלות
שיפלו בענין הזה "
המאמר הרביעי יחאור שהאדם המכון בבריאה על כן מן הראוי
לצוותו בעוב ולהזהירו מן הרע וגס מבאר
ענין הידיעה והבחירה *
המאמר

>

( רפג )
המאמר החמישי יחקור נערן הזרות והתונות וידבר כתועלת
המצות ובאר נו מדרגות שיש בין מקיימי
המצות והפנס ננמותס ואיכותם והבול שפרם "
המאמר השישי יחקור בו במהות הנפש ופעולותיה וערן
הגמול לה חמן עמידתה בגוף ומה השנה
להתחנרותה אל הגוף ♦
המאמר השביעי יחקור בו במהות תחיית המתים וזמנה
ואיכותה ועל איזה אופן שתהי׳ ולאיוה אנשים
ומה יהי׳ מענינה "
המאמר השמיני יחקור גו מערן גאולה האחרונה ואופן ביאת
המשיח וברן ב״ה וכל הנחלים נערן הזה "'
המאמר התשיעי יחקור נו מערן השכר והעונש ממן ובמקום
ובאנשים וככל מה שיהי ' מערן הזה "
המאמר העשירי יחקור נו מהנהגת האדס במעשיו וכמדותיו
ועל איזה אופן שיתנהג בכל מזה ממדה בערן
וכמקום וכזמן והוא נכנד מאד י
עד הנה אשר רציתי להודיע ממשפט הספר ותועלת  /ולגודל
תשוקתי בשפר הזה למצאי תועלת רב כו ללנב אנשי
משרל ומה גם ני על יד הספר הזה יתנאר כל שער היחוד
שבספר חובות הלבבות ( אשר מהנה לוקח כמבואר בהקדמת
ספרו ) שהוא לעין הכל כדברי ספר החתוס  /התאזנתי חיל
לפרש דברי ספר ההוא בשר מאמרים הראשונים שהמה צריכים
ביאור למען יובנו דבריו לעין כל  /התעוררו נא כל אנשי לבב
אוהבי אמת בלבבם ותמכו מלאכת הספר הזה בידכם למען תמלא
האר! דעה ואמונה ואל ילכו כל איש תועה בדרך לא השכל
ותשלם מלאכת הדפסת הספר הזה טרם כלות הקיץ דברי הצעיר/
יהוד׳ ליב במהו׳ מימין זאב וואלף יצ״ו מקינן קראקא,

ערכך

( רפד )

מנתבים
 .תשובה אל המב?}<־ * )
אהבתך לי /לבקר

המבקר  /כי הגדלת
יברכך ה׳ ידידי
את ספרי ילדות וכחתת  /אשר חכרתי  /יען מצות
עשה שומן גרמא היא  /שישנו וישלשו המורים תוכחתם ומושרס
לתלמידיהם  /כיוס בואם בברית האלהיס  /הוא יום אשר
נקרא כפי כל יום הכי מצוה  /לכן לא מנעתי נס אנכי
תוכחתי בתוך חכי  /ביום אשר בא תלמידי בכרית האלהיסy
ויען כי כבדתני לבקש מפי מענה  /על שאלותיך אשר שמת
לפני  /ישמח לכי לקראתך  /לגלות את אוניך דעתי *
רעתה כי דברת אתי משפעים ידידי המבקר  /על דבר
מחברת המלות  /אשר ערנתי את לכי לחדש
בלשונינו העברי 5אמור אמרתי להשיבך תשונה נצחת כאשר יד
אלוהים עלי לעוכה  /לא בלעג ולא בלצון אדבר בך  /אן
נאשר ידבר איש אל רעהו  /באהבתו לדעת את האמת /
וכזה אבוא אל העדן •

זכרנאידידי !

את אשר

אמרתכהבקורת « ולוליפקודת

המחבר יחי׳ אשר נתן לי ספרו כתנאי לברר מחשכותי
עליו “ נו׳  /לא ידעתי את האיש אשר נתתי לו ספרי כתנאי I /
אמנם אמת הדבר  /כי נתתי ספדי ליודעי ומכירי חנם אין
כסף  /רק חליתי פניהם  /להכין לי איה שגיתי  /למען
אהבתי אל האמת  /ויען כי כן  /נא ידידי תן תודה  /כי לא
כן דברת כמלת כתנאי  /וכשגגה היוצאת מלפני השליע הוא:
כשגם דברי ידידות אשר תדברנה שפתיך אלי יתנו עידיהס /
אשר לא שמתני לך למערא  /לירות ני חצי דבר מר  /גם
הואיל פנה כי  /כי שורש דבר נמצא  /באמרי על השער על
יום

עיין כהמאסן לשתי תקופת האחרונות

התקיחו,

דן קע״נ ! והלאה •

( רפה )
יוס כר המצוה< כיום בואו בברית האלהיס  /ואס האמת
אתך באמרך לא שמעת כלתי היום לקרוא כן יוס בר מצוה /
אך הגד נא אס תוכל  /האס שקר דנרתי באמרי זה הוא
׳ היוס  /אשר בו3א כל איש עברי בחפצו וברצונו לברית
האלהיס  :ואשר אמרת ני כן יקרא יוס המילה נפלא מאיד
בעיני  ,איך ינוא ילד בן שמנה ימיס לקבל עליו הדת יהודית*
הלא אז אביו הביאו 5ומה גס מצות המילה איננה היא הברית*
אך אות הברית  /כאשר יוכיח הכתוב ונמלהס את בשר
ערלתכם  /והי׳ לאות הברית  /וגס ערל זכר אשר לא ימול
בשר ערלתו איננו חייב כרת עד ני יגדל •

אמנםבן י״ג שניס ויוס א׳  /נא כדעתו ובשנלו אל דת
משה וישראל  /והברית אשר נורת עס ה׳ הוא /
גי יקבל עליו לשמור ולעשותכנל הכתוב בתורת משה/ובעבור
זה תהי׳ משכורתו שלימה מעס ה׳ * ונמו זה תמצא (בדברי
הימיס ט״ו ) ויבואו בברית לדרוש את ה׳ וגו ' י ואס אמור
יאמר המבקר  /כי זה היום יוס המלה הי׳ ? ועוד יש לי
ראיות עצומות מן הכתוב  /אך לא רציתי להאריך י ומה
מאוד השתוממתי  /בקראי כי ידידי המבקר יבחר לכתוב
ביום היותו לאיש * ולדעתי לא יתכן לקרוא כן נער רך
בשנים  /רק מבן עשרים שנה ומעלה  /הלא שס איש ענינו
גדול או אדון * ונער בן י״ג שנים איננו עוד גדול או אדון /
רק בעת ההיא יתחיל לעזוב מעשי קטנות ויעמול לקנות לו
דעת חכמה ומזמה  /או להשיס אל לבו  /להביא עוד נפשו
אל הפועל  /אס להיות איש מלחמה או עובד אדמה ואכריס/
וכיוצא בזה * ואס באחת מאלה הצליח  /אז ראוי להקרא
איש  /ואם לא נער וחסר לב יקרא ♦ הנה זאת חקרתיה
ולפי דעתי כן הוא  /ואס אמנם שגיתי  /אל תלין אתי
משוגתי  /אס תנבדני להשיב לי תשובה נכונה • עוד הוכחת
מילים ידידי Iושנסת מתניך נגדי  /על נתתי בהקדמתי
הטעם לסבת הספר ני חברתיו יען חוכת הזמן היתה עלי /
ואתה אמרת ני לולא רוח בטני הציקתני לא כתבתי ספר כו ' /
לברי 0ומה לי להעיד
ואנכי אשבע באלהיס ינ לא שקר

( רפו )
י

עדים  /הלוא כלוי וידוע אל יודעי ומכירי
דףא׳ ״ .חכרתי המאמר לנטות בךאהלי  /והנך נשפטאתי
לאמור " לא ידעתי אס יצדק המאמר הוה לאמור נטות אוהל
באדם “ ואנכי אשיבך  /אס יצדק המאמר לשנן אוהל באדס—
ט מקרא הוא אוהל שנן באדם תהליס פ ח— גס זה יצדק "
גס ( ביחזקאל נ״ה )  :נמצא כתוב ונתנו כך משכניהם * הלא
תראה איך העברי ישמש על דרך הזה בלשון יחיד  /על דבר
המין אשר אליו הוא מדבר  /הוא באמת רניס  /וא׳'כ מלות
באדם בך  /ענינס אינס כפי הכונה הראשונה  /רק על
ענין רחוק  /יען חכור אישיים רבים מין אחד הוא  /כן
אחשבה אנכי להישר הכונה במאמר לנטות בך אהלי אשר ענינו
כפי הנוגה הראשונה כמוות אוהל ממש  /רק להיות סכלות
תמיד על יד ילדות בלתי עזוב אותה רגע אחד  /ע״כ יוצדק
לרך הזה לדבר * אמנם ידעתי נס ידעתי ני אותיות השמוש
ישנו את תפקידם  /בהבדל חנויס עס הפעלים  /אך מי לא
ידע  /גס שמושי הבי״ת הנקרא אצל המדקדקים ני״ת העזר
או בית הכלי  /או במקום עם  /ורוב הפעלים ימצאו מחוברים
נשמושי הבי״ת האלה  /נמו בך יברך ישראל ( /בראשית
מ״ט )  :כי כיצחק יקרא לך זרע ( בראשית ך״א )  :בך ארוץ
גדוד ( תהלי׳ י״ח )  :הרק אך במשה ( במדבר י׳׳נ )  :ועוד
רבים אין מספר * גס נמצא שמושי בית נמו על  /או אצל /
נמו ובנה ובעמך יעלו הצפרדעים ( שמות זיי״ן ) * ולמה זה
לא כחית לפרש דברי באחת מהדרכים האלה ? זבכרט ני
תמצא חבור הפעל נטה עס הבי״ת באחת מן העניניס האלה /
כמו ויט בכידון  /אשר נטה בנידון ( יהושע ח׳ )  :ולו שמת
לכך אל החלק הראשון מן המאמר ויאורו עיניך * הנה סכלות
אמר אל ילדות  /העת גס דעת נס חכמה אחותה עוד לא
תכירי  /טוב כי שבת בדד אותך מצאתי /עתה נס אנכי
אצלח  /כו׳ ר״ל עתה ני אותך גלמוד מצאתי  /בלתי איש
אחר עמך  /להטות לבבי מאחרי tאנכי אצלח לנעות בך4
בעזרתך  /אהלי  /ני גס את תהי לי לעזרה "
העברית /
תהי׳  /אין זה דרך שפת
ע״א :תכלית מה לבתי
דףב'
מי יתן ט יבואו מריך למדעני על מה מחשבותיך

מסיו

( רסז )
נו־סדו  /הלא כאשר יצדק לאמור וחכמת מה להם  ( /ירמי'
ח ' )  :כן יצית לפי קוצר שכלי  /תכלית מה  /אולס  /אס
אינך תחפוץ במלת תכלית כנראה באמרך ני תכחד לאמור
לנתי מה תהי׳ אחריתה  /ישתומם לבי בקרבי  /איך נעלם
מעיני מנקר חנס נמוך  /ההבדל אשר בין כוונת השס תכלית /
לכונת השם
אחרית י תכלית ענינו שלימותיי המוסרי רציני
בזה שקידת המעשה לעשות הישר באשר הוא טוב בעצמו  /וזה
הוא ברצות ה׳ דרכי האיש  /יען כי הלך בדרך החכמה  /ואז
נל אשר בידו יצליח  /וגס עד בלתי שמיס לא יאונה לו כל
און ״ ובאופן הזה נוכל לאמור תכלית שדי  /בי כל דרכיו
יכונו על התכלית האמיתית  /ולנצח לא ישקר  /וגס האדם
יש לו עוז להוליד כדמות התכלית הזה  /באשר נברא בצלם
האלהיס  /הוא החכמה אשר נתן לו בוראו ללכת בדרכיו /
למען הביא ה׳ עליו הטוב הנצחי׳ אשר מן הנמנע לבלתי לבוא
עליו  /אס צדק לפניו יהלוך וישם לדרכי ה ' פעמיו " ואפשר
ני המשורר אלוהי כיון לזה נאמרו ( תהליס קי״ט ) לכל תכלה
ראיתי קץ רחבה מצותיך מאוד  /ימן כל שלימות המוסרי
אשר כל חלקיה אשה אל אחותה על עבר אחד תלכנה מן
הנמנע הוא לבלתי היות לה קץ! והוא האושר הנצחי  /כי נל
לגר הכללי אשר פרטיו כולם טובים גס אחדותם  /והוא
הכללי בעצמו טוב גמור תהי׳  /אך האדם אשר יצר מחשבות
לגו רק רע כל היום  /לא תעשינה ידיו תושיה  /לולי ה'
נצרתה לו  /וזה הוא רחבה מצותיך מאוד  /ר״ל  /כי המטיב
לכל עשה לו עזר כנגדו  /בתתו לגני האדם מצותיו  /והס
שרשות גבולות אל הקץ הטוב י ועל זה דאוה לג צדקה /
בדאגתה על גתה ילדות  /פן תהי׳ סכלות לה למוקש /
לבלתי היות לה התכלית  /והיא שלימת המוסרי  ($ /תגעל
גפשה לקחת מוסר השכל ״ אמנם לא כן כוונת השם אחרית /
הלא הזמן נגול לו וענינו גמול הדנר הטוב אז הרע  /אשר
לא לעד יהיה לכל הצלחת הזמניית אחרית מעשי גני אדם
הם /וגס יתמו מןהארץ  /אם ירטה דרך החכמהלנגדם /
ויען מחשבות צדקה  /לתת לבתה ילדות דרכי מוסר  /אשר
וזנמה ולעת תחונה $ותוצאות חכמהודעת תכלית הס /לכן

m

לא

•:a«atgsiEsg

( לפח)
לא יכולתי לאמור לכתי מה תהי׳ אחריתה /
לומר אחרית שדי! אחרית חכמה ודעת ♦

כאשר לא נוכל

דףג׳ ע״א שפתיך כי תדברנה גדולות ״ אין זהמאמר
לשבח לבאר כי ידברו דכריס נשגבים/כאשר רצה המחבר /
כי אס לגנאי בגאות זרום לבב תדברנה  /כידוע למחקרי
לשון  /וא״כ הפסיד הכוונה עי /הלשון “  /לא כי ידידי
המבקר ! הטה אונך ושמע את אשר לכי אומר  /כי כל מקום
אשר יתואר המאמר במלת גדול ענינו תמיד להגדיל ולחזק
את הדבר המדובר  /כמו  :ואגידה לך גדולות (ירמי ל״ג ) :
אל תכקש לך גדולות (שם מ״ה )  :דבר גדול הנביא דבר
(מלכים ב׳ ה׳ )  :ואס אמנם עלי תגדיל על המצא כתוב
(כתהליס י״ב ) לשון מדברת גדולות✓ וזה המאמר הוא כאמת
לגנאי  /אך הלא תבחן תשובתו בצדו  /ני מלת לשון תלשין
בעדו  /וגנותו היא יען אמר לשון מדברת גדולות  /כמו איש
לשון כל ינון בארן ( תהליס ק׳' מ )  :ובמקום אחר הוא אומר
תאריכו לשון (ישעי ' נ״ו )  :וזולת זה נתכונן כי המשורר לעג
לאויביו  /ובהשכל בחר דבריו לאמור  /איך אויביו ידברו
דברים גדולים  /ואז אזני שומעיו תקשבנה  /מה הדבר הגדול
אשר דברו? והוסיף לאמור אשר אמרו ללשונינו נגביר י וזה
דרך כל הארץ  /ברצות האיש לדבר בלעג לשון  / .להוציא
בשפתיו דברים כאלו ירצה לפאר את מעשי הנלעג  /אך סוף
המאמר מוכית על תחלתו  /ובזה יתגדל ויתחזק הלעג •
עזם ע״ב עוד הבית לבנות י  ,רצון המחבר לאמור למען
בנות עוד בית נזה למחר  /אך נשחת הכוונה ע״י
י העבת דבר כי זאת כוונתי/אולם מייתן לי
הלשון כנראה
עירם פקוחות ואראה גס אנכי למה נשחתה הכוונה ע* י
הלשון ^ הלא אס אמור אמרתי  /ומחר השדה נצא  /לבנות
מוד הכית כמו כו׳* לא שתיתי כוונת המאמר  /ומה עשיתי
עתה אשר לא עשו גס מיסדי הלשון  /להשים המקור לבנות
בסוף המאמר  /הלא חגי אמר עת בית ה׳ להבנות (שם
א׳ ) וגס זכרי׳ השתמש בזה הלשון לאמור ההיכל להבנות
(שם ח׳ ) ♦ ואף גס זאת לא נשחתה הכוונה ע״י הלשון /
ואס החסרתי מלת לסען  /הלא שמתי תחתיו אות הנכלס/
יכ

( רפט )

£י
לאשכל

ן זה
מצמר
זמחבר /
ע
נמחקרי
צ ניידיד
נ :מגס

וגדיל
זלחו?
•מייל״ג):
הנביאונר
המצאנהוג
הוא
כאמת

 1ון
תלשין

נמואיש
הואאומד
צררלעג
׳;ין
ידברו
זנוהגמל
יר יוזה
,

להוציא

 /אןסלף
הלעג י
*וולמק
וכוונה לי
1מייח!ל,
ונה ^
,לבנות

^
עשיתי
ןולבנות

ות (*

;ל
להמוא
יהלשוןן

נ?
הלמ״ד כמקור ענינו נמו למען  /ומי מור מלראות הכוונה
נמאמר
הזה
,
1
עלנן נצא גם המחר השדה ' "  /עוד הכית למות
נמו
היום נהרסה “ הנה מלת כמו ינאר את אשר לא פורם
בחלק
הקודם  /כי כוונתו נמו הנית אשר היום נהרסה /
ומדוע נביאה את ידינו בנבל זמחשתיס לאסור אותם לבל«
מצוא חפץ לבנו כדרך השירי * ( דף ד׳ עמוד בי״ת ) :
כי
הבשורה אנכי מבשרת  /איננה היא מצערת י! קצרה יריעת*
המבקר
מהשיג
כוונת
המאמר
הארוך
הזה
/
אשר איננו לשון
עברי  /ומי יאמר בשורה מצערת או בשורה רחבה wצחוק
עשה צי ידידי המבקר  /ני תשאל מי יאמר בשורה מצערת /
הלא אנכי ידידך הוא האומר  /אולם את אשר אמרת כי איננו
לשון עברי  /אחזה אנכי ואשית לבי להתבונן הכי צדקו
דבריך • ידוע הוא לכל יודע ספד כי השם מצערת ענינו
מעע  /נמו במצער האנשים באו (דברי הימים ב׳ כ״ד ) או
ענינו קנון כמו ורב יעבוד צעיר ( בראשית כ״ה ) ועיניך רואות
מן
הפסוק האחרון  ' /ני רב ומצערת שמות מתנגדים הס /
והנה
הכתוב
אומר
המבשרות
צבא רב ( תהליס ס״לז ) ולפי
דעתי מלת רב יחובר אל המבשרות וענינו המבשרות רב  /או
אל
שניהם  /וענינו המבשרות רב  /צבא רב  /וא״כ כאשר
נזכל
לאמר
המבשרות רב  /וענינו המבשרות בשורה רב  /כן
ילדק לאמור בשורה מצערת  /ולא נאשר אמרת כי מצערת
ורחבה מתנגדים והיית כמתעתע להחליף צר בצער  /ני צר
ורחב מתנגדים * דף ה׳ ע׳׳א לא לריק אחזתי אלה המלות
אחת אל אחת » גס זה יצא מגדר מהלך הלשון ושפתו שפת
זר
* צדקו דברו המנקר ממני  /ואבחרה אנוכי עתה
לכתוב
לא
לריק חכרתי נו׳ " שם בעבור רק בחני אבינה
<!
קשה על המבקר להבין מחשבות המחבר  /ולדעת מה זה
תבין בחיך ? “ סלח נא ידידי Jאס אעתיר לך דברי  /הלא
כל
יודעי לשון יודעים  /ני החיך הוא המקום אשר בו יטעם
האוכל מטפמותיו  /ואף העור יודע בו מה הדבר הנאכל /
הטוב אס רע הוא  /והעברי ישתמש במלת חיך אס רוצה
לבאר  /יכ הדבר מובן לו כטעם  /אף אס לשונו אל חנ1
מקה  /עד יג לא יוכל למלל את אשר יבין חנו✓ ואף ערל
♦טאו יעו
שפתים

?G

ג רצ )

ונפשו המשכלת תתענג׳ י מויורה
שפתים יבין ניזכו דברי פי חנם /
יפלו!׳
! |1:
גהס  /אס נס אטמו שפתיו מהגידס  /ומה מתאו לי דברי
הרל״נג על הכתוב חנו ממתהיס ( שיר ה׳ ) ודל כי ישלשכל 1י* • מ־עי!
ר״ל שיעתיק בה מהמאוחר • אל הקודס .נמו־ ; זה לשוןפ!
אופן אחר מהשגה
 /אשר דרישתם עפה נהגעיתע■י■מרי /
העדן ברוב החכמה הטבעית
בתכלית המתיקות ; אמרי נ,
אמרם  /שמה שישיג השכל כזה האופן הוא
נמצאר
 /לפי שבחךנעתק■ f!i
והעדינות  /והנה המשיל זאת השגה לחך
” ; בין קבין את אשד ; ולתע3
מהטעם אל ידיעת העצס המועעס עכ״ל
 /ותראה ני לא שקר מלי « ולו אונך מי,וס ע
לפניך ידידי המבקר
 /איך כנר נודעת 1״&פ33מ
שמעה ותבין לה דברי ילדות במאמר הקודם
 /וחכה כבר טעם ׳■ניסר נו
לה כי התבונה תמצא רק תא אורך ימים
הדברים
תוחלתה עוד נכזבה להגיד נל לבה( יען־ |
אשר הוגד לה  /אך
שוקקה  /ובשפתיסעלג־יס »לחי1
לא מצאה עוד ידה כביר לרות נפש
צדקה אמה  /בעבוריר< |®היא •/הל
אמרה יכ כנדה עלי׳ להשיב שאלת
אינם
גחנה תבין  /וזה אשר טעס חנה  /ותבין נפשה המשכלת ךו3מ
חן שרתיםי אימה לה להמתיק מוצא ; !מות .ג
מפי השמועה  /אפס
פצעין
שפתיה  /והנה במענה אלי ' נמצא כתוב דברה לשוניבחני■ )\ 1־
הלשון מדברת •!! rני• •/
(איוב ל״ג ) ולמה לא תשאל ילידי מה זה
אמר הלאלשוני ;?:לניאוי))
בתיך  /אס הוא הדבר אשר דברתי  /אליהו
תדבר בטעס וגמתוק נעבור חכ• כבר טעם ומין דברי  /ולא מניןהחי
תשכיל והבין דיני לשון עברי  /פעםהמל/מד ן
הכל יפצה פי  /ועוד
משפט ♦ (תהליס )  /ופעם נאמר דברתי שנרבאר
כאמר לשונו תדבר
ורציתי(
גלשוני ( שס ל״ט ) על דבר האמת  /יכ אמד לשון הסדיברי ^
המדבר ✓ ויען נמצא אם חני לא יבין הות  /ותבונת החך p:אין<
 /וא״נ יצדק לאמור אבין בחכי  /ומה לך ־נ רבהו
הוא קבונת המבין
עוד לשאול מה וה מבין בחיך  /הלא רוח מבינתי יענךV
זיר■
(וף
שיזמו
״ שס ע״ב  /הגה חשכת הלילה פתאום לנו נפלה ין’
המגק
גס זה מאמר לשון עס זרלאמור ( דיצזנצו5ט צויזט צויץ שסהוא
<<
כן יאמר העברי  /ומפסוקחשכה• ומורי;
אמנם לא
4פאל3ן ) י
לשוני (׳I
גדולה נופלת עליו אין ראי׳ כי שם יורה מלת עליו טעםלשון
.1
נפילה ופו׳ 44י עד מתי אהי׳ לזר בעיניך ידידי המבקר4
יילתrc
הלא פיך ענה בך  /רגע אחד אמרת צי מפסוק חשינהגדולה
ונ
אין ראי׳ נו׳ ורגע א׳ שכוח קשנח 4כי גם במאמרי מלת
לנו

•יו־

ן( רצא )

חתחע;נ  :לגו יורה עעס לשון נפילה  /וענינו איננו ( ריא צק3ם ה* זנ4או לי זברי
איין * ) |iteS4כאשר רצה המבאר  /ני אס ( די 6נאכנו
:י ישלשנ 5י איבר — i\Dצדבר דצדסעע — אונש )  /ואף גס מאמר
:אודם כמו וה לשון עם זר אך מה לי וללשון עס זר אס נמצא כמוהו בלשק
;בהגעתו ; עברי  ;? /לא עס זר הנס אדם■ כאחד ממנו  /חה זולת
המחיקות האפשרי ני שניהם לדבר אחד נתכוונו  /אך אס תשיבני יכ
מןמיר,ון ' לא נמצא הפעל נפל עס שמוש הלמד על דרך הזה  /רק עם
ין אתאשר; מלת על ; על זאת אשיב ואומר ני שמוש הלמ״ד נמנא לרוב
ולו אוון נמקוס על כמו ואמר פרעה לבני ישראל • ( שמות י׳' ד ) ודגון
נברמדכין ; נופל לפניו (שמואל א' ה׳ ) באלה ודומיהם הלמ״ד נמו על
כבר כיעגז כאשר נודע למדקדקים י " ובמאמר הזה לזר נחשבו גס
ל »( ק־ :הדברים ההיא ני נכריס באזני מליץ עברי " לו חכמתי
העלגיס ׳ והשכלתי זאת כי המליץ העברי לא יכול לשמוע מה התבונה
עמסחן ; היא  ■/הלא גס אנכי עברי  /וגס אזניס נרה לי י״ה  /ובכל
המשכלת זאת אינס נכרים באזני דבריס כאלה י דף וי״ו עמוד בי׳'ןל
תיק מוצא אובדת . .ברעינגה לי נאבדו הכוונה לזרות הלשון•  uגאמניס
לשור נקני; לי פצעיך :ידידי  /כי צדקת ממני  /והמאמר  .הזה נדאתי
קמלנולן ( מלבי * :ש על דבר הכתוב ארמי אובד •אבי  /והוא נמו ארמי
הלא
לשוני ־ אבי וא אני הארמי אובד והפעל :או3ד מן הקל ובודד הוא וכונתו
רי ! ,
ל־א ■ כבנין התפעל לדעת קצת המדקדקים• הראשונים  / -וענין
י ! פעס\ המאמר הזה הוא אבי הארמי והוא ! עקב ( ונקרא ארמי לפי
מר7
ברתי ! שגר בארס ) נשפל וירד מעה ✓־ כי הי׳ שם בצער גדול י
ן הסדברי  :ורציתי לחדש הכוונה בתואר אובדת על שמושו כהתפעל  /אך
ןסגקהחן י ;פן אין לך חפץ בו גס אנכי מאסתיהו  /ואודה עלי פשעי
ן ^ לן ני רב הוא ; ואכחרה עתה תמתהמאמר הזה רעיונותיה גברו י
ןי יפ<ן  ( ; ,דף זיי׳;ן ע״א ) להכין חצי לשוני «  tהגס נאמר בכתוכיס
לנונפלה ; חץ שחוע לשונם אין לסמוך על זה לכתוב חצי לשון  /כי
^חיין ן שם הוא .תואר ללשון הרשע  ( /תיהרע לונגע ת* זם איינקן
ןןק
חשכה ’ דורכילינ 4ענדן פ £יי14 1ייך ) י וא 'ך ' יסתעף מזה ליאמר חצי
עעס ^ן י לשוני (צוכ 4ען 3פ 'י  • “ 0אל אחי Iהנה זאת לא צדקת
המ? 3ו j /לאמור כי שם הוא תואר ללשון הרשע * לא מלת חץ כי אס
נהנל ^  1מלת שחוע יתואר המאמר ללשון הרשע  /אולס השס חץ נכון
 Iלחברו נאשר חברתיו אני  /וכן אמר ישעי׳ וישימני לחץברור

י!

1

יט ב

ג? j

שם

( ויצב )
(שס מ״ט ) וכאשר פתר אותו הרד״ק לירות כלשוני למרחייך
לרשעים ר״ל יען כי החן הוא כלי קרב לירות
למערא  /ואמר הנביא כי השם שס אמתו לחץ ברור
למוכיח חכס אך לא אל אוזן שומעת  /לכן תוכחתו ומוסרו
גחל נובע להקיר למרחוק לרשעים י לו חכמו וישכילו את
זאת  /לבלתי לכת עוד אחורנית  /ונס ( חנקוק ג׳ ) נאמר
ותרגמו יונתן עמן במימרך אתגברו /
לאור חציך יהלכו

'ועתי

ני

למרחוק ומאמר ת
 /וענינו מלתיואינו

ותרגומו ויהון נפקין
נאמר ויצא כברק חצי
(ובזכרי׳ ט׳ )
נברקין פתגמוהי ולפי תרגומו קראו הנביאים דברי ל׳ חציו /
יען כי נתנו לשבר את ערלי לב האנשים אשר טפש כחלב
ומי חכם ויכן גי המתרגם המלות מלשון אל לשון
לנס "
יחטא וישחית כונת המדבר  /ומה לך ילידי לקרגס המלות חצי
לשון ( לונגען £5יי  / 0אשר יכבד על אוזן האשכנזי לשמוע :
הלא כוונתי אל דברי
ואס אמרתי להכין חצי לשוני !
ודברים היוצאים מן הלב נכנסים לא
דעת !
היוצאים מלב
לשוני t
וא״נ הי׳ לך לתרגום המאמר להכין ח ^
הלב ,

* ו

יו ׳

התפרדחל

ןומתנגד
וענורגיד

ישתתן
cjf
ימעא

עדם

עודתגני!

מוסר wהוא1

עוונה הו
/

רעדי צונצוצזררענען ) י מנתחנו
לא יען נפשם בי גפלה נ!ננשכר
ע״ד מהלך לשון העבריגהשיוו /

סרעעענדע
(וזיינע דורכדריגן״ענדע
( שס עמול בי״ת ) יען מה אם
המנקר להישירו
" גס זה קשה על
יען מה החרשת מדבר ידידי
ואיןלהאריך
הלא טוב יכ הארכת ואדע כוונתך בזה הבקותת

המנקר •* מ דנרי

זנזעש
;נתונים
ועתה ינ שמת ידן למו פי  /אבחנה ואראה גמה הלכתי ;כזונה0
עקלקלות ✓ ונטיתי מדרך צשון עברי  /האס נכרי
;iהאדם
החמר
ךל ידידי דרך הזה לשאול יען מה ? או הקשה עליך
זוגבעיר
מלות אס לא עם המלה יען ? או הזרה בעיניך דרך הזה
 ,ונלךבטח
ולהשיס אחרי השאלה המענה בלתי לבר הבדל
לשאול$
;יושפע ל
נניהס ן אך יהי׳ מה שיהי ' תמצא מענה אס תביט אל הכתובים i
יחכםעוז
♦

יען מה נאום ה׳ יען ביתי אשר הוא חרב ( חגי א׳ )
ומה ךל
טמאת /
(וביחזקאל ה׳ ) אס לא יען את מקדשי
עד לזעוק ני קשה עליך מאמרי להישירו ע״ר מהלך לשון
( רף חי״ת עמוד א׳ ) ג& סיעת רנות יי המאמר
«ברי "
גוה זר נעיד  /גי לא ידעתי אס נמצא כמוהו בתלמוד הגם

ידעתי

!ה
לוד
ה
ינ  /א

הל זרה

( רצג )

וסק
ידעתי כי איננו כנתונים “ ״ נתר לי זער ואחיך  /היצדק
0,מן המאמר הזה או לא  /הנה השם יורה ענינו על כל דנר אסר
חלקיו אינם מחוכריס היטב עד כי לא יתמוגג אס ירית להבת
אש * והכשר אשר יבושל במעט הזמן באת אשר על האס
לוDü
•קרא רך  /ועל דרך זה אמר הכתוב בן בקר רך על נהל
עח  /התפרד חלקיו או בבשול או בדבר אחר  /יען מספר שני חיין
! :ודגו־ מעט  /וחלקיו עוד לא התחברו בקשר אמין וא״כ השם
ציו /ייך מתנגד אל השם קשה  /ונס האדם מעט שרם רך יקרא ♦
חצו :עבור גידיו ועצמותיו אינם עוד חזקים ובנקל יפרדו וישכרו ♦
■זף ישתתף מלת רך אל הלב  /להורות כי עודנו רפה עד
!שון  :י יכנע אל אויביו  /והמס ימס אם קול ענות גבורה ישמע /
1ן
חצי
: :ן עינים רכות הם  /אס אין להם כת לסבול ניצוצי השמש /
עוד תגביר כוונת המלה רך לאמור גס על דברי פי איש יען
וסר
רוע הוא כי כל מאכל רך יתענל היטב מהקשה  /ונשאלה
שצל
ר  /יכוונה הזאת אס להורות כי יחניף איש את רעהו בשפתי
לקות  /להמתיק לו הרעה אשר יכחידנה תחת לשונו  /או
ff׳ ס בתחנונים ידבר הרש  /אז גס הוא יעמול בחן שפתיו /
פלה
ילב נשבר  /עד כי ירצה השומע בקל  /לעשות שאלתו
ענד
:קשתו  /ועוד שלישיה  /על המענה הרך להשיב חמה /
'? ס דברי עונג זולת הרעש והסער  /לרצות לב הרגו
;כועס  /ויש לאל ידי להוכיח כל זאת אשר אמרתי מן
נסי כתובים  /אך למה בוחן אס שבט מואסת לא יהי ' —  /ועל
1ננד כוונה האחרונה תמכתי כוונת המלות פסיעות רכות/לאמור
;:ל האדם אשר קל כרגליו  /ובלא רעש יצעד * ועתה אס
י ה!ה וב בעיניך ידידי 1בחון נא דברי אשר שמתי לפניך  /וברוב
בדל כלך בטחתי  /כי לא ברב כח תריב עמד  / /כי אס בצדק
נ&! :משפט תדינני  /הלא חכס אתה  /ואמר התכס  /תן לחכם
חכס עוד "
) י
 hג/רד הוספת ידידי המבקר לאמור יי בי לא יוצדק
במליצה
ל»!
העברית המאמרים להרביץ בך עוד משכני דף י׳׳ן
״ / 3איננה קורי סרעפי ךי 3ע״ב ’ יתלקדה ך״ג ע״ג ,
«8
לה זרה בעינו “ * כן דברת • וראוי׳ להיות יתלקחה כאסר

זיי

בבר

(

רצדC

שהתנצל

כנר המנת נהיגת המלה הזאת מרס נאה מקורס ליד /
אולם לא צדקת לנקר שני המאמריםהראשוני / ,כי מה עול
נמצא כמאמר להרביץ כך משכני  /העוד לך לשפוט על מלת
3ך  /הלא ככר הוכחתי ני & מזש הכית ענינו גס כמואצל /
ואס מאוס מאסת כמכור הפעל רכץ עס השס משפן אנוכילא
מאסתי כו  /יען ענין הפעל רק יאמר על כל דכד אשר
יונח על המקום אלזד להיותו שס זמן רב  /וככה נאמר על
הבהמה עת תשכב על הארך  /אס לישון או להשיכ רוחה /
וגס המקום אשר תנוח מ יקרא מרביץ כמו למרבץ צאן
(יחזקאל כ״ה ) וגס יאמר על האדם אס ישכון בטח במעונו /
ועל החטא והאלה אס לא ימושו מבית הרשע • /ועל הברכה
כי תשכן לנצח בנוה צדיק ׳ /ולמה לא נוכל לחברו עסהשש
משנן  /ובפרט כי נמצא הפעל רכץ על עדן הושבת דכר
במקום  /כמומרניץ בפוךאבניך (ישעי׳ נ"? ) וכפירושהרד״ק
מושי-ב משכיב ע״ש -י

ל לא1

מרס
גי נל1

ואסי1מ

הנה

נלm
צי) 'fl
למרח

)\\\v

ןרי1ה
השנה
העשר
לאדם
אן גג
ועתה נראה הגי צדקת לנקר מאמר השני קורי שרעפי ! לנמר
הנה הכתוב אומר וקוריהם לא יהי' לבגד (שםג״נ ;5לקה
זנוגתו על מחשבות הרשעים  /כי מחשבות שוא הס קרנב הממש
כגמל ואון  /אשר לא לעד יצלח  /ונמו נן קרא הנניאקודס" מעשי
לזה מחשבות האלה תורי עגכיש על גי נקל תאכדנה  /ואב :.האנש
המחשבות כן תקראנה  /מדוע .לא כן יקרא ההתחברותם ־ | נקי
 /ואשיבך דני; שם !
לפדך שאלותיך האחרונות
עוד
אציגהעלנא אופניו  /אמרת עוד י  ,עמד אחת ליעב שאלי
• -Aדכור
*ץ המדברים האלה/ודחה; האג
המחברהנ״־צ  /מדוע הציג שפ
משק דתה  /הלא לגאול? וסע;
תעקם ? רך צדקה נהיות שם בן
י
הלי י מלג
וגבה בל יחשפו לכ מעשיה נשאלה את 3ס נזההלשון י
האנשים הגיזה נא מה שמעת  /ההטיבו דכי אק
מרוצתך בין
 /זכר אס כיעלץ נס
מממללי בתי ? ובמאמר .אתר• תאמר צדקה
 /הכזה יהי׳ מעשהצדקה נלין
,גסמכתי .מיום בץ הנוטלים הלכתי
דבר על דבר השם? ־  -י :ומהםג «י יפלאבעיני לשס
לעשות
לאמור לשם הגידה גא מה שמעת  /הלא שם הוא המדבר ׳ לאה
למוליך את הקול tואע ישמע  /ואל ישיבני המחבר ממה
סהתנצל

י רצהc
שהתנצל בהקדמתו על הדבר הזה  /ני אמת׳הדבר אודה לוי
ני לא יחשב לעדן לשפר מעללי צדיק  /אמנם עת נשמע
דכריס כאלה יוצאים מפי הצדית עצמו געלה נפשנו בז  /ונאמר
בי כל פעלו אך רמיה ונכה לב “ • הקשבתי ואשמעשאלותיך/
ואם אמצה יסודם אהרוס  /הלא גס■ הס ישמחו לכלי תרופה -

הנה שם

הוא אשר

נקרא כלשוןהעמיס*) 6ms
והמשוררים

הקדמוניםכראוהו  /ויצרו אותו גס ' "'באוזן קשנתלשע^
כל דבר חדש י הנעשה תחתהשמש  /אם טוב אם רע9
אס אמת או שקד הוא « וכעונג נפשו יוליך הוא את הקול נס
למרחוק * ונצלס וכדמות הזה עשה לו המשורר הגדול
ואנכי
(ווידוי! )  /כשירו אשר חכר לספר מעשי שם
קראהיהו מאז מתורגם ללשוןאשכנזי  /ומדברי * ’ תראה את
השנה על מה נתתי לשם מקום בין המדברי׳ 1יען כל דבר
העשוי בארץ הן טוב או רע יש ול שס .בארץ 7וא״ב טוב הוא
לאדם לעשות צדקה ומשפט  /לא לבד לקנות לו שם עוב9
אך גס לכלתי היות לו שס רע  /ומאת התעודה תלכב ילדות
לנחור בטוב  /וגס לא תעקם דרך צדקה בהיות שם קמשק
כיתה  /ני לא היא שמתהו להיות רב ביתה * רק יש לשם
הממשלה הזאת מכח עצמו  /ואף לא לגאות וגבה לב יחשכו כל
מעשי צדקה בשאלה את שם כזההלשון  :הלא מרצותך בין
האנשים  /הגידה נא מה שמעת  /ההעיבו דבר ממעל !י
בתי י הלא תזכור ידידי  /את אשר אמרתי  /כי ממשלת
5ס לספר כל שמועהושמועה ✓ העוגה אס רעה היא  /וזה
שאלת צדקה לשס ההיעיכו דבר נו׳ " וחפצתי בזה להודיעא5
האב משפט המוסרי לבלתי יבטח על עצמו לשפוט לע בגו
ומעשהו  /יען אשר ערן רע הוא  /כי אהבת האכותא5
הבנים חכה אותם בסנויריס  /פד ני לא יכלו לראות מומם t
אכן אס ילכו לדרוש את יושבי עיר מולדתם מה בפיהם  /האס
גס המה יאמרו על בניהם ני זך וישר פעלם  /או תעלוזנה
כליותיהם  /ויבקע כשחר אורם  /וגס לזה השיבותי פר כתתי
לשס מקוס בין המדברים ✓ וגס דברי צדקה מיוסדים היטב
לאמור זכר נא ני עליך נסמנתי ר*ל  /הלא מיום הלכתיבין

( רצו)
אנשי צדה  /עליך־ הושם בטחוני ני תגיד דכר האמת מבלתי
תוסיף או תגרע דבר אל המשפט אשר שמעת מפי הגדולים
היודעים דת ודין * ועתה אל תכחד ממני דגר למען אדע
דבר מה לעשות עוד עם ילדות בתי להטיב דרכיה * והנה
עינך רואות  /ני יש לשם אונים קושבות לשמוע מה הדבר
ידבר איש אל רעהו  /וא״נ לא תוכל עוד לשאול על שאלת
צדקה לשם  /מה שמעת איך ישמע  /הלא הוא המדבר
והמוליך את הקול  /אמת הוא ני זה מעשה שס  /אך לא
בטרם ישמע  /הלא משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו
וכלימה * ומי הוא זה ני תגעל נפשו במעשי שם או בדברי
צדקה  /אשר במאזני משפט ישאו יחד *
ועתה לנה ונכרתה ברית ידידי המבקר  /ונהי ' למופת
אל בני עמנו! כי לא לחרחר ריב באנו יחדיו אל
משפט קוראי מכתבינו  /רק למען דעת חת האמת  /ומה
מאוד יקרה לי אהבתך  /אך ני לא פה אל פה הוכחת עמי /
וגס שמת על פניך מסוה לבל אדעך  /הלא קרן לי עור
הנמתך  /ולו תיקר נפשי בעיניך להודיעני בנתב ידידות אם
ממיודעי אתה  /אענדנו עטרות לי " גס קריתי ושניתי
*שלשתי דבריך הצחות ושמת לבי בראותי כי יושר לבך אמריך /
נאשר אמר החכם  /טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת /
וכל עוד נשמתי בי הנני ממכבדיך ואוהביך /
קעניגסבערג י״ז כסלו תקמ״ח לפ״ק

♦

מענדל בועסלויא •

( רצז )

תולדות

גדולי

ישראל

 nnSmההנם מהו ,יעקב יהודה 4יאון*t״• S
החכםהרם ומאוד

נעלה סופר מהירכתורת ה) 2היםכמהו'

יעקב יהודה ליאק ז״ל מחושבי העיר מידלבורג
במדינת זילאנדיאה שפלטו אל מבא באש ובמים במלכות איספאניאה
נולד בספרד שנת שצ״טלאלף הששי •  1639למנין האומות:
ונדל בשם טוב פה באמשטרדם על ברכי הרב הכולל והשלם נר
מערבי בקי בחכמות החפשיות בטבעיות וכאלהטת במהו״רר
יצחק עוזיאל 1זכור לטוב אב ב״ד ור״מ בק״ק נוה שלום פה
הכנסיה השניה הקדמונה בעיר הזאת  :ומאז התחיל ליצוק מיס
על ידיו הצליח בהשכלת הדקדוק בפרק השיר וכהלצה מכל בני
גילו וילך הלוך וגדול בתורה וחקר בכל מדע וחכמה עד שזכה
לבוא בסך י״ד תלמידיו המובהקים אנשי השם ששמך ידיו עליהם
וחלק להם כבוד נגדה נא לכל עמו  :והחכם ליאון החל רוח
ה ' לפעמו הבקר אור בימי נעוריו עודו רך כשנים ועמד וחקר
במופלא ודרש במכוסה סוד שרצי קדש צורת הכרובים השוככים
בכנפיהם על הכפורת " נושא נכבד ויקר נבוכו בפרש״תו כל
חכמי קדם  /ואחר שאסף איש טהור גחפניו כל דעותיהם אמר
ויהי אור לישרים בחש״ב אפודתו נופך משלו וכתב בספר קרא
שמו מחברת על 1הכרובים ללועזים בלע״ז ספרדי " ראוהו כן
תמהו חכמי לב ומשכיל עדתינו מבוני עמים זולתינו ויהללו
בשערים מעשהו •

בשנתהת״ג

• 1643

בהיותו בן לד׳ שנה חבר
עודבזילאניאה

ס  ,תבנית חיכי 1שלמההמלןע״ה • המין המפואר
והמקודש שגבר מעלתו ביתר שאת על כל המינים האנושיים
אשר היו מעולם בניני השם והמעלה היא נפלאת בעיני אדם נם
מי

( רצת )
מי איש 3 :ו התגבר לחקור בקשר אמץ ונשפה ברורה על
הניח הקדוש הג״ל גכל חוקותיו וככל צוחמיז הנעצא \ נו * ופל
*כל הכלים אשר ישרתו כס כקדש איש איש נפי עבודתו אחד לא
נעדר • וגס על המגדל והמצודה שדרשו החשמונאים מהקיסר
מריז״ו אנעוגי׳יו להגן על המקדש וקראוה מגדל אנטונ״יה
לזכר שמו " הכל נאשר היתה יסודתו כהררי קדש למיוס
הבכרתו עד אשד עיטוש נתנו לשמות עולם נחרכן כיח שני
קונ״ב י ולא נחה חתו בלמדו דעת את העם תמיתו במכתב
נשפר עד אשר אחרי כן שלש שנים עשה מלאכת תכנית הכית
הזה וחצרותיו ונו׳ בכללם ובפרטם דכר דבר ככל הכתוב נספרו
הנ״ל כדמותו ובצורתו מעשי חדשים כולו בנוי באוק יפה מחופה
רפידתו
זהב נוצץ טוב עד מאוד בהוצאה ובהשקפה רבה *
שלהן עץ שלוש אמות ארכו  /שלום אמות רחבו  /ואמה וחצי
קומתו * ,כאופן שבצכיונו היה חלק משלוש מאות מן המקדש
לארנו ולרתנו וחלק מתשעים אלפים משטחיותו • וחלק מנ״ז
רבבות מגדולת כל גופו * וגודל הכלים כל א׳ מהש חלק
מעשרה מכל כלי לארגו ולרחכו וחלה ממאה משטחיותו והלק
ץמאלף מגדולתו  /ובהראותו את עושר כבוד מקדשו לבל נבוני
מדע הוסיבו על שמו שם טימפלו בל׳ ספרדי העתק מלת
מקוש • והליצו עליו מקדש ה׳ נונט ידיך  /ני הוא הרים אותו
מעפר חרבנו והציבו על כנו מדאגה מדבר לאמור  /זה ינחמנו
עד יחוננו אלהיס עליון וארמון על משפטו ישב כבראשונה * ראו
עינינו וישמח לכנו ב״ב • :והספר הנ״ל נדפס פעם אחר פעם
כמעט שנים עד הפעם הרביעית טרפו הוגים החושקים וחפצים
לדעת הקדמומת ההמה כסדר נכון ואופן חדש וקל להכין *
ואת״כ נדפס עוד שנת תכ״ט מועתק ללשון האללאנדש כשם
• Afbcelding van de;1 Tempel Salomons

n
ו; 1

וההדפסה *

הראשונה נעשתה שנת הת״כ •  ! 642נרסיון אצילי מדעת
זילאנדיאה כמידלנורג כז ' פעכרזאריוס  .וברשיון אצילי מדינת
אולאנדאה זוישטפרידאה כך ' יוליוס כאותה שנה *
עוד

הוסיף לחקור כל סתום מלאכת בנין אוהל 1נמעד
וסבר כל עיוניו עליו כמגילת ספ׳קראו ס^ אית הבלשכן
הוא

i

( רצט)
הוא משבן העדוי* אשר הקים השלם שבאנשים מרעי״ה במדבר •
וכל כלי החלש אשר משה לשרת3ם  /זמהאהל וכליו עשה כמו
כן תבנית יקר נגתס פז לא יסולה *
בעוד הזמן ההוא בשנת הת״ט «  ! 649בחרו בו פמסי
הקהלה ויושיבוהו בכסא רבנות במדרש השישי
ללמד לבני יהודה פרחי הקהל קס״ת סופרים הלצה לקלוק
ושיר ומיון השיתא סדרי  /ויעש חיל  :ובאותו פרק
נחקקה דמות תבניתו בעט ברזל לע לוח נחושת והובא חל
הדפוס לזכרו ן תמיד י

הת״י
בשנת

 1650 .הדפיס פה באמשטרדם

ספרותבנית

היכ  Sהנ״ל בלשון ספרדי וחכמי העמיס לשמע
שבחיו צוו להעתיקו להס בלשון צרפת ובלשון אינג״ליז • ונשמוע
החכס החוקר הגדול דוכס ברדגשווייג תא שבח יקר תפארת
החגור הלז צוו להעתיקו לו בשכר כלשון רומי י באותה שנה
עצמה הדפיס עוד מחברתו הנ״ל "
מהברה hvהכרוניס ומחברת על בנין אוהל 1מועד והתיחשותו
י4
עס מקדש שלמה שניהם בלשון ספרדי

בשנת התט״ו«  1675העלה על מזבח הדפוס פה
באמשטרדם כלשון ספרדי ההעתק המשובח שעשה
מש׳ תלים בשני דרכים הדרך •האחד דרך קצרה מלה במלה
והדרך הב׳ דרך ארוכה בפר״שת גדולה נשואיו י ביאור פרטיו
וכלליו בלשון צח וקל ההכנה לנתיב אב המדקדקים רד״ק ומשעול
יפר המפרשים הכל ממולח טהור קדוש ובשולי היריעות הציב
ציוניס מורה מקום מוצא פירושיו ומקודם לקוטיס כעיון תמידי
בחכמת התמנה * מדידת הארץ  /והטבע וזולתם * אשר
כללם מדעו וקגצס בחינתו יתנו עדיהן ויצדקו שידו היתה שולטת
ותבונתו מקפת בכל החכמות •
מקודם לכן מצא חן ושכל טוב כעיני

האדיר
נשיאנו המרומם

והבהיר ווילהעלס השני נשיא אוראניי ונסאו וכו׳
‘ופו׳

כש )
ונו׳ וכף מאז הראה וכאילו ולשריו בהיכלו את תבנית מקדשו י
דתן לו פתשגן כתב רשות וזכות נכתב ונחתם כחותם שיחתו
להראות העמיס והשרים את יפיי ואת מלאכתו לכל כאי שער
עירו לעיני כל חי כאסור איסר וכענוש נכשין לכל זולתו אשר
יעשה כמוהו להרויח כו כי חפץ ביקרו ורוחץ *
T

בשנת תל״ה•  675זשם לדרך פעמיו
שקדמנו זכרו  /כרשות פרנסי הק״ק הלז * וילך
ללונדון עיר מלוכה כאינגלאטירה • ונתקכל כהיכל המלך פנימה
ככבוד ויראהו התכנית והכלים וישמח המלך כראותם ובשמעו
פרש״ת טיבם ושימושם ויתן לו גס הוא משאת ופתשגן הדת
מתב ונחתם בטכעת המלך ׳ברשות נתונה לו לכדו ואין לזרים
אתו להראות בכל מלכותו את מלאכתו היקר הזה לכל בני
מלכותו ויושבי ארצו לעיני השמש לעשות נחת רוח לנפשו וכסף
וזהב ירכה לו מבלי » ונע ומעכב או מסיג גבול •

פס תכניתההיכל

אחריכן שב למחנכו זה אל עבודתו
חניכיו ילידי כיתו ומדרשו בתלמוד תורה ודעות אמיתיו׳
ומדות משובחות וטוכות וילך למסעיו בדרך כל הארץ זקן ושבע
ימים אל המנוחה ואל הנחלה המתמדת והנצחית ויספדו לו כל

ואלמשאו • וירק את

ישראל וכל גויי הארץ ידעו שמו וזכרו לא יסוף מזרעם •
אחריפטירתו נמצאו עוד בכית גנזיו ארבע
יד ב׳ כלשון ספרדי וב׳ כלשון קדש
א רכוחיס שהיו לו עם שרי וחכמי זולתינו
בלשון

ספריםכתיכת
*

ואלו הן "

על
האמונה :׳

ספרדי •

ב הכרעות לכל סותר למראה עיניס אל מחקריו וראייות
נוצחות לאמתת עיוניו וכתיכותיו ומעשהו כתכנית ההיכל:
בלשון הנזכר "

ג

מעשה הקרכנות בפרטן ומעשה עכודת בית המקדש ♦
גל׳ קדש •
ס׳ כולל

( עזא )
ד ס׳ כולל ההקדמות
*דברים קשי
בלשון קדש •

מחקרי©
הנצרכות למעיינים בעניניס
בשיתאסדלי׳גסכן

ההבנה בדברי רו״ל

וזאת הקינה החרוטה בעט כרזני
וחצובה בצור מצבתו לזכר עולם •

במות יעקבזה נשיאי יהודיה
נהי קוננו עם שרפים בחלה
;

״ 11

*

• ־י *

וענו אהה על אבי

ארי *) החבורה

;

T

התעודה. J:
ומקרעהת (ה

&רונו שכלים ועדה• ,
?בדי ז
?עוז אחזו סופדים קול לדל,
ולא עצרו !ד וברז נשיאים
ןנעובהונלרןלו>!רון ה^להים ♦
חפשי *

)#

ארי בללו ליאק "

( עיב ).

.מרדכי9 ;.לשון ,והמליצה < r
מאמרי יבל בן הגי לבית דברי
מאמר די

מדוע ׳ למה ׳ על־־מה
כבר העיד יריד ר״ *ליצק איינל :1המגיה פרקי רבי אליהו <
בהקונגורס האחרון אשר הוסיף עליהם וחדש בו דברי׳
מוכים  ) * /׳; על ההבדל נין ; מלוס מרוע ולמה  /אשר יתדמו
בזה שעמן שניהם שאלת הסבה  /וישתנו כפי שנוי הס 3ות /
ויהי׳ שאלת לנזה על הסיך!  .התכליתית  /ושאלת מדוע על
הסבה הגורמת  /והביא ödראיה לדבריו מבין הכתוני׳ בכתבי
הקודש י אמנם הניח עוד מאוס להתגדר מה הענין (א ) במה
שלא-וכר ";מ4ת על״מה שהוא־ ג״כ; לשאלת הסבה;׳*> (כ ) בהתרת
איזה  ,ספקות "אשר■ יש יעוד לעורר" על דבריו♦־ ' כי אולי יקשה
למעיין בהם  /אס יהי׳ טעם מדוע מה .דעת  /כמו שהביא
ע״פ המחבר  /מה עמן זעלמדוע לא יבער הסנה׳? הגי■
ראוי לאמור מה דעת הסנה שלא יגער ? ואש יהי׳ מועם מה
נונת הפועלי המו שהושיףמדעתג  /הנה במהינדל זה מש^ ת
התכלית ? ו ! כאורה נראה שהכונה היא התכלית אשר אליה ינון
הפועל ? גס לא יתכן לאמור ששאל יתרו לבנותיו נמה שאמר
מדוע מהרתס לבוא היום $ /ה ־כוצתכם נהכיאה המהירית i,
מאותו הנועם עצמו שזכר שלא יתכן שאלתו לאיזה תכלית שנתן
מהרה ? גס .נראה איזה כתוניס סותדס וה הכלל שהניחי
ואחר בימתי נספרים זנכומז :אלה! המלות אשר הנוכיעו מניתי
הלשון על אדני ההגיון  /ראה זה מצאתי שצדקו דנרץ כנתינה
הכללית  /ךא שהם צריכים הרחנת נאור קצת פעם להוסיף
עליהם
ספר פרקי י' אליהו עס תוספת גאוי והעמקות המלות -ללשון אשננוf
הו?א לג־ת הדשוש לתועלת התלפידיס  ,כרלין דאו«זי«יך גערי« התקמ״יי •

(

שג )

עליהם ופעם לגדוע מהם  /ועתה הנה באתי אחריו למלאות את
דבריו  /ולבאר הענינ-ים ה^ ה על נורין  /נפי אשר תשיג ידי י

כאשר נחקור אחרי־ מכין הסבות כמותםואיכותם /נעמוד
על שלשה דרכים אשר כגם יסכב דבר מה הוית
המסובב ממנו י
(א ) הפבדןהפועלית ( דית חירקנדי  / ) \ 36m6והוא
נל נח שהטביע ה׳ ניצוריו  /ןה בעלי חיים הן
בלתי חיים  /להוציא ולהמשיך דבר אחר  /הן מדעת
הן פלא מדעת י כיוצא מה נאמר שהחמה סכה פועלת
אור היוס  /האש־ סבה פועלת הבערה  /המכה סבה
פועלת הצער  /מטעמים סבה פועלת הנחת  /התקוה
סבה פועלת השמחה  /הדאגה סבה פועלת התוגה t
* י הוריעה סבה פועלת הצמיחה  /האג סבה פועלת הבן •
והנה כל הסבות כאלה יקדמו את המסובב מהם מימן /
גס יש שיתהוו• עמו כאחת  /אבל אי אפשר שיאוחד
הויחן אחרי הוית המסובב  /כמבואר בחכמת ההגיון "
...
י

..

■ ריצו מועגנדי צוודואפי )  /והוא
( ב ) הפיה ר,גורמה (
נל  -מה :הממשיך דבר אתר  /לא מפני שהוא
מוכרח כטבעו להוציאו  /ני אם ע״י רצון אחה כעל
דעת הרוצה בהצטרפות הזאת הראוי׳ כפי דעתו להמצא י
אם גמל ראובץ לשמעון הטובה שעשה לו  /הנה הטונה
הראשונה הסבה הטובה השניה לא מפאת טבעה המכרחת
התולדה ' הזאת  ( ./אשר לא נולדה כלל אס היה ראובן
כפוי טובה )  /כי אם גרמה בלבד הרצון בלב ראובן
לעשות־גן * והיא תקדים תמיד את המסובב בזמן ,
ולא תתהוהיעמו כאחת לעולם  /לפי שתנדל מהסבה
הפועלת במה שצריכא אמצעי  /דהיינו הדעת המשקיף
עליה בהודאת! .המסובב  ) * /ווה שאין כן בהאחרת4
אשר היא פועלת המסובב גרידא בלי אמצעי "
הסבה

* ) להיוי« רהפקפס הזאת פעולה ימפליו חיית •זמן < ז(ריגה
«ה גי; התהדז החק ;נ להתהויז המהי  :נ «

"ץ

( שד )
(ג ) הסבה התכליתית (ד־י5ו ענרלוורילוצי  /דער
ענדלוועק )  /והוא כל המסובב מאיזה סבה
פועלת  /אשר לא נתהוה ני אם בעבור התולדה הזאת
הקדומה לה במחשבת איזה בר לעת " כיוצא בזה הפרי
סבה תכליתית לעץ ואיכותו העצמותית  /הצמיחה סבה
תכליתית לזריעה  /הכלי סכה תכליתית למלאכת החורש /
קיום הגוף סבה תכליתית להאכילה  /וכל כיוצא
זבזה * * ) או שתמשך

התולדה זמן מה אחר

הסבה

כאותן שזכרנו  /או שיתהוו כאחת  /בחמימות הבערה
המוכנת לחמס וכאור הנר הנדלק להאיר  /אבל לא
תקדם לעולם בפועל  /כי אס במחשבה לבד  /ווה תמידי *
מזה נראה

שכל

סבה תכליתית היא באמת

סבה גורמת/

במה שהיתה תחלה במחשבה וגרעה הפעולה  /אף אם
יש שס סבה גורמת אחרת  /שתהי ' או הסבה הגורמת הרחוקה /
והסבה התכליתית היא הסבה הגורמת הקרובה * אבל לא כל
סבה נורמת ג״כ סבה תכליתית * ד׳' מ הרע הבא עקב החעא
סבתו התכליתית הוא העונש  /ושבתו הגורמת הוא החטא •
מ׳׳מ בבחינה האמתית החטא גרס כונת העונש  /וזאת גרמה
הרע • אבל על החטא לא יתכן לאמור שהוא התכלית
מכל וכל * ** )

(החתימה באחר מהדפים הסמוכים* )

 ) fאבל אס ראובן הולך נדרן לעשות חלאניזו ומצא אנייה ! הנההמציאה
ידחתובבת לא תהיה סנה תכליתית להליכה ,אשר לא נתהוה כלל
 /בעבורה י כס לא נקרא הבן תכלית האג , ,גהיזת סזה לא ננלא
נענ! רו לוקא ! כי אס גס־ לעונתו • •
* * ) ונזה צלקו לנרי המגיה שהנדיל נין כונה לתכלית י כי אס גס כל
תכלית היא כונה  /אין כל כונה תכלית • כגון אס ייעינ איש לנן
נעבור האב ,הנה הנן תכלזי תההענה׳ היא הכונה הקרובה / .אכל
TVDX%
הרחוקה הוא גא  :הגורםאותה • היאשונה תאויזרבמעשה ׳
•תכונת ו*״א ( מבזינט ) * זהוגיה תוקלה  .נאועל tלתכונהבל״א ( ריקזיגט ) 1
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תהילתך  /אלדזים 1ןבשרו :
כדורי שחקיכם ומסלוליהם ׳
עו־מק עציתף יספר* "•
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:בם הגדור־ / 1הררי עד ׳
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ו ^הני לבדי ׳ אשב משמיבם /
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( עזו ) ׳
הגס סיותי ערר ‘-עזפת :כם5
הא פלגי עדני* עלי לבי ; ^ ית ;
אלהיםג
:גר וני נחר —  :ראהנא /
• •tl T
ראה אזכרת זבחי
מבט

לבי— i

בשמש לא אוכל־/ 4

ולךאות תפארתך אבקש ? —
שביבו /
חרד
אמצה עץ
tול־^ו
♦ *.
“* •« ־־■״•
T I T
אף שמץ מנך האוכל־־ 1השיג ?
אמתתך לחקור כלתה נפשי /
ישותך להבין כמה בשרי ן
הכי שרפיך  /והיור־־תזקךשף ׳
שייתס כלא  /לערך גללך5
*

*

*

טספד
מכביכם לאין
צידת
*מי
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הזדזיריס כספירים  /ונבראו ?
מסלול
הדריך
מי
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במותס ׳
T

וךך?  0חפלי ^ז מ^ין ח־אה ?

( שד }
מי קשרס ? חיה רוח כי^ הכם ? —
נשמת,רוחך יי ! — דברהך העצומה !
אדון כלכת ׳ אתו־־ז

ועל־ 1ד־בךף ׳

הוא !

התרלכדו :

?נזבילי עולמות ׳ ביק מרכןעים /
מהרו ♦ונחפזו ׳
בשמעם
שמעך :
י
*
'הדגה
במים /
־י TT
* ׳־ •

הצפוד
בשמים /
־ •
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בהמת
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מתהלכים_יחד ׳ בתבל כוננת /
באלון ובאחו ׳ ימצאו נופש:
ויצירי בין ׳

מעטלי דעת ׳

עליהפם  :תתעעו אף  :שמחו:
*

**

אתה נתת נעימות נפש /
ו ^ חמד רב ׳ לעין שרדית :
תשקוף לפעמה בין תלמי שלדת /
בפם מתעמרת ׳ ושוכחת :
ך ב
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וחיש

( שח )
וחיש מהר ׳ לחורש מצר־* ׳
'3שולח ודליותיו ^די שחקיכםs
מבינות נחמדות ׳ צנהרות ה־אנמים /
כוננתבש !
אלרדבם !
אתה /
¬ו
׳י • :
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■־ 1מראן׳
גופת ; צוף הר
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צברת
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מבריחים לרעם ׳ -מטיפים עסיס •
בחלב גשם ׳
השקית ׳
אתד־י,
; •* ״
T | "1
־׳T
ובטל בקר ׳ ארץ מלףדת !
נשמת א §*נו ׳ מסביב ^נו• ׳
כריס מצחצח ׳ אתדח מקרר :
ק* יךך ׳ אלדזים ! שו־מוקינו נ.ד!ךרו ו
מאשמורת קיץ ׳ אשר שלחת י
מ; ךך ענבי תומר ׳ מעשה רוקם ׳
וענפיחתרזה ׳ ?ועטי או־גמן י
בתתולת

( שט )
■ הקרח 'שכבה הארץ<
;כחתולת
וגחר־ן:
1
־־
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הרויתה
עדי
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בשביל כוכבי מעל תשקוף ו
תזכור את ו־תשר חיד^ ף1
תכל  ^-ת ־Tכד־ •' 1ישs
הדרוש
־ -י ^ *
־ :

צוךד־ת עמן תפריד מןלמו ׳
הקיש ותישפוט ׳ תוזפוץ ותמאן*.
להלןר פלאי מעשיך ׳ מי * וכר־? 1
ברוע לעינינו  /הצלחתנו תכונן ! —
*
*
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הנס לבך אטום מלא־בו י
יך?<ת תקפו ׳ ,יזזרון אפו ן

פקח עיניך ! הצהרים  ;.חשך ׳
מתרדמתם ו
יתעוררו
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;
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• 5
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חרדה

( שי )
! rrtnb
הידדT .ברוחות —
׳T
:־־T T
שמע קולם — מר ! צריחו:
הבט שמה  /הרעם רועבש
תדהר ותאזור ׳ בנבלי חרס

:

ירצץ ה ;ער במרוצת גלגלו /
וכהגתק פתיל הנעורת ינתקו ג
עבי שחקיפם ׳ כהררי עד9
דתגועשו:

?פגשו :חוייו /

לפיד ••אש ׳
יגה
תאדם
ומשהור
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ברדתו
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־־ • :
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ומטרת עוז -תפיל אילוני בשן5
עדי יפתח גרונו ך\ בם השחור ;
יבלעם ־  -והיו בלא היו• :
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דבר

( שיא )
דבר ׳ בלועל ! מי נותן חזיז בענן י
ומי זה גועש ? רוח קדיבם ?
מי .ירטש גלי היכשי
לעלות ?הררי נשף1

הנחפזים

הלא אומר בפיהם ׳ בקול וקראו:
אצבע אלהים היא  /י_ד עוקזה פלא !
*

*
*

אלהיכם ! לא כן אנכי עמך !
תהלת מעשיך תמיד אספרד־ז ז
\

כמוני
ותולעה
רמדת
אזל —
•
t
גt
• t
 (ל־יו ; מצא הן בעימך !
משכיות לבב אתה חו ^ר ׳
ראה — כי לך כלתה נפשי •י
נפשי יויערת מאוד —
ראשוני לא תופר־ 1דבר ז
I

עת בהקיץ אשבעה פ | יך
אז אלך,י ! אגדיל ה1ךןל  .והדרך'
הדי

( שיב )
י־זזה 0V
קויתיו !
חושדת ובT 1אדת";
• • *1
T

למען אתענג תמיד בי;
ןנפשי תמר־־ 1בו נצה ל
יוסף הכהן ביטרא ^אמיטץ "

באור

ספרי

הקודש

שירח דבורה * )
באור הטעמים *

בפרוע
פרעות  /מלשון ני פרועהוא (ש«זתל׳ב) /
ענינו נעול הסדר ושתירתו  /והכמה עלשהשחיתו
בני ישראל את דרכיהם במעלליהם הרעיס והנמשך מזהשנתבטל
גס סדור המדיני וטובו והצלחתו ע׳ד שנש תעבדו לאויביהם ♦
וטעס פרוע פרעות להפלגה  /כלומר פרעות רכותוגדולות/
או יאמר שהפרעות בתקון המוסרי היו פורעות תקוןהמדיניי *
וטעס כי״ת בפרוע  p < /בי״ת בהתנדב  /כטעם בעבור /
ורכים כן נ בהתנדבעם  /גהתלבשסרוח נדיבה  /והוא
כמו כנדכה אוכחה לך ( חהל י /נ״ד )  /ועיין הבאור שס כס׳
ומיתתישראל ־* והנה הרוס הזאת לא תולד ני אס בסבת
החירות  /ולהפךהשעבוד * העמל המה יקצרו את הרוח  /ולא
יולידו שוס מעשה גדול מפלא  /ונהיות שאף אתרי הפרעות
והצרות האלה התלכש העס רוח נדיבה  /אין זה ני אס יד ה'
ג<&תה זאת  /מה שאמד בפרוע בהתנדב נרנו ה׳  /גלומד
נעבוד
׳■עיץ המאסף ליי־ש

מש « • v

( שיג )
נעבור הצערפות אלו5׳ העניניס יחד ראוי שתברכו את ה׳ :
אנוכי לה׳ אנוכי אשירה  /הכפל ליופי המליצה ולהפלגה /
ואמרה נוה ני שירתה דנר נחשב ונעלה מאוד  /להיותה
לכבוד ה׳ אלהי ישראל הגדול הגבור והנורא  /לא כרוב אותן
השירים שהס לכבוד בשר ודם או לאלילים חדלי נח  /ולכן
תקרא « לכיס ורוזנים לשמוע השירה הזאת tבצאתך משעיר -
בשעת מתן תורה  /כאמור וזרח משעיר למו ( דברי׳ ל״ג ) /
וזכרה זאת כי שס נגלה גדולתו וגבורתו לעיני כל  /גס שס
נעשה למלן על ישר^  /שכעבור זה הצדיהה לאמור אזמר לה׳
אלהי ישראל  :הרים נזל*ו  /נמוגו כמיס גוזלים (רש״י ) :
בימי שמגר  /אף שהושיע גס הוא את ישראל  /נראהשלא
היתה תשועה שלמה על ידו  /ואף עלפי שהנה אתהפלשתים /
מ״מ מדין כנע את ישראל כנר בימיו  :בימי יעל / 1הנכון
שזכרה אותה נזה לאמור  /שאף כיהאשה הזאת עשתהתשועה
גדולה כל כך לישראל בהמתת סיסרא  /הנה גס בה לא נתהוה
אמצות הלב הזאת  /גי אס אחרי אשר קמה היא להושיע את
ישראל * ועעס ההמשך אל מה שלמעלה  /לפי שוכרה ה'
אלהי ישראל העושה נפלאות בעבורם  /אמרה עתהשבימי
שמגר • לא בכר זה  /כי עזגס בידשוסיהס tחדלו ארחוו—/ .
ע ! ידי ששבתו האורחים עליהם מפני פחד האויב! כי אותן
גברות הארץ המכונות דרך או אורח לא נקראו כן יכ אס
בבחינת העוברים והשנים עליהן  :מזוככי נתיבות  /שהיז
מוברחים לזה בע״ג  /הלנו ארמית עקלקלות  /וגס rחד^
«רזון  /שס כלל לבקעות ושדות שאינן מוקפות בהרים
ג( £י1יד ♦ עבנן )  /וכן ערי■ הפרד ( תעני1לזנד * תטעתוי)
כל זה הוא לשון פרצה  /שהוא מענין פתיחה  /וההפך הוא
המבצרשהוא■ מנועם בצר  /וזה עעס הדנים חדלו  /שהוא
מוסב על כל מיני פרזזן  /ואמרו שחדלו מלהיות עוד עריש
ושדות  /לפי שיושביהס ועובדיהם עזבום ונסו אל ערי־המבצר
או אל המערות להחבא שס  :שקמתי  /עד אשר קמתי ־».
אם בישראל־*  /מרחמת עליהם גאס שתרחם על גניה
(הר״יאברבנאל )  :יבחר אליהיס חדשים  /כלומר והנועם
שעשה להם כן לפי שבחה נאלהיס חדשים שראו אצל יושבי ארן
כנען

נ שיד )
כנען ועזבו את ה ' אלהי אבופס מקדם * וטעם יבחר הכוחר
(ווצון וועד.לםי )  /והוא לשון הוה תמידית  /פעם אחרפעם/
כטעם אעגור נסך ( תהלי׳ מ״ב ) שהערנו עליו בספר זמירות
ישראל  1? :הם  /שס  /ענינו מלחמה  :אט יראה  /לשון
שלילה  /כמו אס יראו את הארץ ( גמדגר י״ד )  /והטעם ני
אן» על פי שהיתה המלחמה בשעריהם  /נכל זה לא נראה כלי
מלחמה באחד מארבעים אלף בישראל להלחם בס נגד אויביהם ,
כל כך נמוגו ולא הי ' בהם עוד רוח לעמוד מפניהם  /עד אשר
התלבשתי אני רויז נדיבה ללחום מלחמת ה׳  /ואז רבו
המתנדבים בעם  /ולהם נתון  / , 2S :כלומר ידידותי
זאהבותי  ’ppinS :ישראל  /השרים המנהגים את העם על
פי חקיס טובים וישרים  /ויש נם לבארו על המתנהגים עצמם
על פי חקי הטוב  /ומזה הפן תרגמו הרב ( וואקרי וועננר ) :
ברנו ה '  /אתי! גס על התשועה שעשה לעמו גס על מה
שנעשתה על ידכם  /כאשד חנן אתכם כעת הזאת ברוח
נדיבה  /כי מידו הכל " וגס אתם  :רוכבי אתונות צחורות *
ר״ל לבנות  /והוא מענין צהר וזהר  /וכת ' הרב * והטעם
לדעת קצתם על הסוחרים  /ולדעת קצתם על קציני הארץ:
ויושבי  hvמדין  /הס השופטים  /ומ״ס מדין נוסף ♦ ^וכן
אתם ההולכים עתה על דרך בלי פחד  * :יחו  /ספרותה  3ת
ה׳ ושירו לו  :מקול / 1יותר עוד מקול מחצצים בין משאבים/
שהוא קול שמחה גדולה  /כי שם יתנו צדקות ה ' * או מ״ס
מקול מ״ס הסבה הגורמת  /כלומר בעבור קול השמחה הזה
ברכו ה׳  :מחצצים בין משאבים  /אלה הרועים אשר אחרי
האספו כל העדרים להשקותם  /ישובו ויחלקום ביניהם  /ויהי
לכל אחד סך כל עדרו מבלי נעדר מהם שה אחד  /תחת אשר
ונזכרס זה
מלפנים באו עליהם השודדים ולקחו מהם רב /
ישמחו בשלום הארץ ויתנו צדקות ה׳ אשר עשה לעמוולארצו/
כן פתרו הרב המתרגם  :צדקות פרזוגו■  /הצדקות שעשה
עם ערי הפרזות  /לפי שעתה ירדו עם ה׳  /אשר היו נחבאים
בהרים ובסלעים  /לשערי אותן הפרזיס ללחום בהאויב  /יכ
וטעם הכנר יתכן לומר  /כי
כן אמר אז לחם שערים ״
וכאלו אמר
צדקות פרמנו שס אחד המורכב מב׳ שמות /
צדקות

( שטו)

:
צדקות־הפחון שלו /

ממר

פס;

מהומות

ובשמירת הכלל הזה יבוארו במה

בנתונים ; עורי עורי  /אחר שהעלתה על מחשבתה ירידת
ישוב בדמיונה העת הזאת כאלו היא עתה

׳יחון העס למלחמה ,

לשוןלפניה  /ותעורר את עצמה לדבר שיר לחזק ולאמץ את לב
ניהלוחמים  /וכת׳ הרב ( קרי4ט* 4זאנ / ) 4בי כן היה דרפס
!כליבימים ההם  /ואמרה לברת  /הוס והלחם כי תצלח ואין לך

ס

ס,

לעשות כי אס לשבות שבי /

אשר;
רנן:

אין

פל

לום;

}:

בפרשה

עורי דברי  /לשון נופל על לשון ; אז ירד ׳ נקשר
דבורה ׳
אז ירדו לשערים עם ה׳ אז ירד לי
/
עם מה שלמעלה
נגבוריס /

וולוי

כנזכר

הקדומה :

עורי

ספק

כלומר כשכבר בא
שינצחו /

עתה  /כמו שזכרנו •

גהס הרוח
העתיד /

וזה נועם
והיודע לב

ללחום

מלחמת ה׳
בדמיונה

ני כן הוא

ורוח המשוררים והתפעלותס

נעת שירתם לא יתמה על זה ; שריד  /קראתם כן  /לפי

ה
ה
ן,

ן
’

והאחרים
שלא יצאו למלחמה ני אס עשרת אלפים איש /
ליריבם  /נמו
כאלו אינם בהיות שאין בהם רוח גבורה :
נאדיריס  /כי היחוסיס ימירו זה בזה לפעמים  :עם ה׳ ירר
/

5:

״

ן:

;

והוא

ו
לן

;
:

שריד  /והמה באמת מתי מספר /
ה׳ בקרבו  /ולכן ירד לי בגבורי׳ ׳

)/

,

להורות על
להוסיף הכנוי ( 4זיר )
לפעמים בל״א
הדרך
אס שירע אס
ההצטרפות שכין המדבר לעדן המדון־ר בו /
שייטב בעיניו  :מני אפרים  /כיון שזכרה כלל עם ה׳  /זכרה

!ף;

מעלות איזה שבטים  /ואמרה אותן שרדו בגבורי עמלק שרשם
כדנתיב ויחלוש יהושע
אפרים ! והכונה על יהושע /
הי׳ מן

;

את עמלק ואת עמו לפי חרב  :אחריך  /אפרים בא בדמן
בעממיך  /שזה השבט הי׳ במחנה דגל אפרים ונסע מיד

!!ה

ר
?
,

ה

0

;י

,

לי בגבוריס  /נן הוא
נכון מאוד

אחריו /
וכן

מסע אחרי

בתורה /

ממה

דגבעה  /אשר

הפסת

בבחינת הכפל

כנזכר

נראה

המאמרים

נגפו

שלחמו

ואמרה שאף

מ״מ הוא עם ה ' ורוח
וטעם לי להנאתי  /וכן

ואמרה בזה שנס הס אנשי חיל /
הס

לפניה׳ ב׳

מימן בדגל

/

לדעת הר״י

אברבד)

שקראתים

לבדם

נגד כל

פעמי '  :מני

אפרים /

מחוקקים  /כלומר חכמים וסופרי׳ /
מעלת זבלון שהיו
<גלה על רעיונה

וזכרה

ישראל

במעשה

מכיר  /זה מנשהי
מעלתו שממנו באו

וכיון שזכרה מחוקקים /
מושכים בשבט סופר /

ואמרו

(

ששז)

ואמרו המפרשי ' הגומס שהיו סוחרים גדילי׳  #כי ? כולן לחוף
ימים ישכון  /וכיון שזכרה וגולן זכרה אח״כ יששכר אחיו
ושכנו בדגל מחנה יהודה  /לאמור עליו שמעלתו עולה על
כלן  /כי שריו היו עס דבורה בזאת המלחמה * ועל שלא
נזכר בכתוב שהמה ירדו למלחמה כי אס זכולן ונפתלי לבדם4
יתכן העעס שהיו עמה בעצת המרידה גגד יבין  /ונתנו לה
המלחמה4
עצות איך תתנהג הן קודם המלחמה הן בשעת
ני הס היו יודעי בינה לעתים על פי עלות הכתוב ✓ והראי׳
שאין הכונה על הגבורה בהמלסמה עצמה  /ני נזה לא יהי׳
ממולה מזבלון הנזכר מקולס  /בהיות שגם הוא חרף נפשו
למות  :ושדי  /לדעת הרה״מ הוי״ו מבדלת נעגין 4וכאלו
אמר אמנם שרי יששכר נבדלים מהראשונים גמה שהיו עס דבורה י
ועעס היו׳יז אמרה קצתס שהיא נוספת כיו״ד נהמות שדי /
ואפשר גס לבארה כיו״ד המר  /ושרי  /כלומר אשר הס
נאהבים לי הס ביששכר  /כי היו עם דבורה * ועל זכירת
שמה תחת הכנר  /הנה גי כן הדרך לפעמי׳ בל״הק כנודע ;
תרגם הרב מלשון הכיור ואת גנו  /כי
ויששכר כן ברק /
סמך ברק בהנהגת המלחמה על עצת אלה החכמי '  /וידמה
היות אחת ממועצותיהם שימשוך את עמו על הר תמר /
זעי״ז יוכרח סיסרא להמשך אחריו לא העמק  /ואז ירד הוא
רפול עליו ועל מחנהו במרוצה להמם ולאבדם  /כי יתרון
גדול במלחמה צאשר העומדי׳ בראש ההר על העומדי׳ בתחתיתו /
וזה שאמרה  :בעמק שלח ברגליו  /הגועס על ברק  /ינ
סיסרא מושך םע עמו בעמק  /ונצערפו שס
מיד כשראה תא
עוד איזה סבות שנזכיר לקמן ואשר היו לתועלת עם ה׳  /ירל
מהרה אל העמק וכפל על האויב והכהו 4ומה נאה מליצת
שלח ברגליו  /יאמר שמהירתו היתה גדולה כל כך 4כאלו
מסר ראשו וכל גופו אל הרגלי ' להורידו מהר אל העמק *
ויובן מזה נונת הרה* מ  :בפלגות ראובן  /אהד שזכרה מהירת
ברק לבוא אל מלחמת ה׳  /זכרם ההפך בשבעי׳ אחרי׳4
ואמרה נמה שנפרד ונפלג ראובן נזה ולא בא למלחמה /
אומר אני על אנשיו שהם  :גדולים חקקי בל  /ת ,/י סגיאין
ננלי לבא  /כלומר מחשבות ודאגות רבות חקוקות בלבם /

( שיז )
אולי ינצח האויב✓ הלא טוב לנו להמתין איך יפול דגר  /וכיוצא
במחשבות כאלה המאחרים את ההסכמה  /ני לולא פן  /למה
.ישנת נין המשפתיס  :לשמוע ערקית עדריכה  /לפי שהיו
בעלי מקנה רב  /כלומר שלא תשגיח ני סא על ברכך הפרטי  /י
מבלי שוס לכ לצורך הכלל ולטובתו  /אין זה כי אס לפלגות
ראונן יאמר בע״כ שהש גדולי׳ צ הקרי לב  /במהוס חקקי
בל  ‘ /יוכן לפלגות נמקוס בפלנות ליופי ההשתנות  /וכן שכל
הרב לשנות המליצות מעט בתרגומו  :גלעד  /נס הוא בעבר
הירדן שכן  /ולא נא אל המלחמה * נראה מזה שכבר לברה
דבורה על לב כל ישראל לקום נגד יבין ולהסיר עלו מעל
צוארס  /ולא שמעו אליה מיזוצר רוח וממורך לב  /ני אס
יששכר זבלון ונפתלי לבד השכימו עמה בעצתה צ ודן  /מלבד
שלא בא  /אכל גס נס מפחד האויב לעבר הירדן אל ראובן
וגלעד  /כל כך נפל רוחו  /וכן ת״י גזו וערבו ירדנא ושויאו
נכסהון בספינן י וזה שאמרה כאן בלשון תימא  /ני הראשוני׳
עמדו במקום שהיו שס  /אבל דן למה צ יגור  /באניות
להתגורר בארץ אחרת מעבר לירדן  /מטפס וני יגור אתכס
גר * וכיון שזכרה האניות  /העלתה ביעיונה אשר  /שהוא :
ישב ? 1חוף ימים  /הרחק ממקום המלחמה ובטוח שלא תגיע
אליו יד האויב  /וכעבור הבטחון הזה אינו חש כלל על צרת
אחיו  /רק שלום יהי׳ בגבולו  :ושל מפרציו ישמן  ,כפל ענין
של חוף הים  /ונקראו החפיס כן בעבור שהס פרצות בארץ
אשר על שפת היס כחצי עגול או יותר  /ושס ילינו הספינות
להיותס שמוריס בזה המקוס מחמת הדוחות והספרות /
ויותר שהפרצה היא
לפי שהס מסובבים משפת היבשה /
 /ויותר שהיא עגולה  /יותר
גדולה ונכנסת תוך היבשה
אמות! יובן מזה כינת הר״המ :
תהי׳ מסוגלת לחוף
וילון  /וכן נפתלי  /עס חרף נפשו למות על מרומי שדה \
/
הדף  /נראה לע׳' ד שעדן הרפה לומה בזה לעדן ערוה
שהנחתו הראשונה על הגלוי בלבד ( כמו שנתב רש״י ז׳׳ל על
לראות את ערות הארץ באתס )  /ועדן הקלון ובזיון אינוינ
אם הנחה השליה  /שהנוצה אז על גלוי מומין או כל דבר הראוי
להסתריותר ? ולכן נקרא חורף העת שיפלו הפנליםמעל
העצים

( שיח )
העצים ויאבד הימן מעל פני האדמה אשר כשה את עין הארץ /
ותהי אז עירם ועריה ומגולה לעין כל ל גס זה נועם שפחה
נחרפרת לאיש ( ויקרא י״ט )  /כלומר נגלית לאיש ( וכענין את
מקורה הערה )  /שכנר ידעה איש ואיננה עוד כתולה ל וכן
המעס כאן  /כי כל המשתמר מן הסכנה ינרח ויסתר ממנה4
אכל עם זה להיפך ימנע מעצמו כל מחסה וסתרה ומגלה נפשו
בפרהסיא להתראות פנים עם הסכנה לתועלת הכלל  /וכן
ת׳ הרב ( דעק נ1צמ־י * יך כצור מטע1לן ) שהוא נמו ( ב5צומ
 : ) jitootsע bמרומי שדה "  /כמקו׳רס וגבוה/כאופן שיהיה
נגלה ונראה לעין כל  /וטן בזה גס על מקוס המלחמה שהיה
בהר תבור  :באו מ^ ניס נ^ חמו ׳ כיון שבאה למקזס המלחמה
זכרה ג" כ מעשה המלחמה בעצמה  /ואמרה כי שם באו מלכים
להלחס  /ני אז נלחמו גס שאר מלכי כנען עם סיסרא בישראל/
ובודאי שכך הי׳ המעשה  :בתענך ע? 1מי מגדו  /שני מקומות
הס כחלק מנשה  /ומן הנראה כי רחוקים היו זה מזה  /נמו
שאמר יושבי תענך ובנותיה ויושבי מגדו ובנותיה  /וא״כ יתכן
לפרש כי כאו מלכי כנען  /והוא סיסרא ואשר באו עמו /
להלחם בתענך  /והיו חילותיו כל כך רכיס שהיו מגיעים על
מי מגדו  /וכת׳׳י בתענך הוו שרן ומען על מי מגדו ( מדכייי
הרד״ק ) י אמנם זה לא יוקשה כלל  /הכי אמר תענך אצל
מגדו  /אלא אמר על מי מגדו  /ואפשר שהמיס היוצא ' ,סמוך
למגדו  /אשר כשביל זה כמהו בשמו  /עוכרים גס על פני
תענך כמרחק כמה פרסאות • אכל זה יקשה  /שהי ' מקוס
המלחמה כהר תנור  /והוא כחלק זכלון  /ותענך הוא כחלק
מנשה " ולכן מן הנראה שסיסרא משך את חילו אל הר תנור
נגד כרק  /ושאר מלכים שנכנסו ככרית עמו  /נלחמו אז על
תענך  /שהי ' עיר מכצר לישראל  /ואפשר גס על מגדו ועין
דאר ושאר מקומות מזה החלק כארץ ישראל  /כי כן זוכר גס
כס ' תהליס נשמדו כעין דואר על המעשה הזאת  /וכאשר הוגה
סיסרא נשמדו גם הס אשר מוחו בגבורתו  :בצע כסף לא
? 1קחו  /פתר הר״המ המאמר הזאת להיות דרך התול  /כלומר
אע״פ שהיו רכים וההגרכו בלבבם שינצחו וישללו שלל רב  /מ״מ
לא נא להם בצע כסף ע״* המלחמה הזאת  /כי אס הלנו
לאבדון

( שיט )

ז/

לאבדון  /כי מן השמים נלחמו  :מן
אשר העירותי נמקו׳ אחר ( זמירות

תה

ישר12

ת

להם  /יש כאן ב '

נפי
השמים נלחמו /
שיר ל״ה ) מערן שרש

טעמי׳ נזה המאמר  /או שיהי׳ נושא נלחמו הפועל

ק

נחנרו

/5

טטריט
טעמו מן

P

מסתרי׳
הנסתרים גזה הפעל אותן
בטטריטטן )  /ויהי׳ א״נ
נפעל לקחו  /והרג ת ' מפן הראשון שהוא נמצא יותר גכהובי ' :

ה
ה
ה

הכוכבים ממסלותם  /הנכון נמו שאמר הרליבג ז״ל  /שככר
סנוריס
סיסרא ועמו והיה משים
היה אור השמש נכח פני

שו

01

דכופכיס ויהי ' טעמו מן

בעיניהם /

c

השמים

נלחמו

הלוחמים ( 4זאן

פאק  / Qm ' aאו שנושא נלחמו הוא “ הנפעל  /ואז
השמים נלחמו האויניס ( פאק  iwvnוואורדן זיא

גס

סכג השם ב״ה שרנו וגנרו אז מי נחל קישון /

ולכן כשירדו עליהם נרק ועמו פתאום מהר תנור אל
הונהלו אל הנחל אשר לא יוכלו לשמור ממנו מג׳

העמק /
טעמים

הנזכרים  /וטבעו שם  /כמו שאמר נחל קישון גרפס י ואמר
עול וז״ל  /כשיעשה ה״שי המופתים יסבב עליהם הסנות אשר
עמס יהיה יותר מעט מהזרות במופת ההוא אצל הטבע ע״כ :
גרפס  /טאטם מן העולם כמגרפה זו שגורפת את האפר מן
הכירה ( רש״י )  :נחל קדומים ׳ נחל שהי׳ שם מקדם 1b /
למענהו
גברא שם מקדם להנקס באויבי ה׳ ע״ד כל פעל ה׳

/

ל
ו

(הרד״ק ) ; תדרכי נפשי עז  /נשנאה לאבדן האויבים קהיה
ואומרת kנפשה  /מעתה תתעוררי
בה רוח ה׳ כפלים לפעמה /
ללכת הליכה עזה

(

ולעשות

וקוממיה /

גדולות ככל העולה על

רוחך  /כי א* ן מי מנעך ומנריחך ללכת קודר ושחוח • ותדמה
במשל דריכת נפשה הזאת לדהרת הסוס נשמרים רגלו בעוז

I

הלמו,
ויך בחמו עפר הארץ  :עז ׳ תאר הפעל דרך  :אז
הנה דריכת רוחי עתה הפועמת בקרבי  /כהלמת עקבי הסוס
הסוס ידהר
אז בשעת המלחמה  :מדהרות דהרות אביריו ׳
מאוד

כשיתאוה לרוץ בעי נפש

ורסן ולא נתנו לעשות כן /

והרוכב

עליו כולם עדיו במתג

כי אז ידלג ויקפץ מרוב

חמימות

הסוס 12הרוכב
נפשו ולא ינוח רגע אחר  /ולכן סומך דהרת
להיותו מסבב אותה  /וקראו בשם אביר  /בעבור הנח שיש לו
לכבוש עז נפש נזה *
שם עיר

1

קרובה

ויוכן מזה

למקום

כונת הרב

המתרגם :

מרוז /

המלחמה ולא באו לעורה לפיכך קללה

אותס

( עך >
אותם  ,אנל הרחוקים שלא גאו לא קללה אותם ( הדד״ק ) ;
מלאך ה׳  /רוח ה׳ אשי כקרגה  :ארו ארור  /המקור אחרי
הצווי להפלגה  :לעזרה ה׳  /כביכול העוזר את ישראל כעחר
את השנינה (רש״י )  /והטעם לכבול שמו הגדול  :בגבוריכם «
עם נרר ,שנצחו וגנח במלחמה  /וטעם הכפל ליופי המליצה;
תבורך מנשים יעל * היפך מחז  /כי היא היתה זריזה לעזרת
ה" ; מגשים באהל ׳ כי כית חבר הקיניהיו יושג אוהלים נמו
האנות בימים הקדמונים  /וכמנהג הערביים ואנשי קדר עוד
בימינו  :הלי נחנה  /יותר ממהששאל  /כדי להתראות
נאוהכו נאמנו המבקש עונו והתענגו  /זשיבעח עליה  :בספל
אריריבש ׳ בכלי משובח ונאה  /וכל זה מטעם שאמרנו :
תשלחנה « תשלח אותה  . /ונכפל הפעול ליופי המאמר ;
להלמות' עמלים  /למה שהולמיס ומכיס בו העמלים במלאכות
רכות העמל ( הרל״נג )  /ולי נראה שגופס כנוי עמלים על
היתדיס  /באלו הס עיפיס ויגעים ממשא המקכת המכה עליהם<
כזה או נזה הנה הוא שס מוי מורכב על דרך המליצה שתבחר
לפעמים נשם חדש המושל על איזה משיגי הדבר ההוא תחת
השם הלודע  /והרג ת׳ נפי הענין ונפי הנאה בל״א ; מחקה׳
לשון חקוי (כמו בעע ברזל ועופרת לעד יוחסו ) י ומחצה /
לשון מקץ מנתו ♦ וחלפה  /לשון העברה יוצא מצד אתר
(מדברי רש״י )  :בין רגליה נרע נפל וגוי'  /מחוך שמחת
מפלתו תרבה לדבר במיתתו אשר תלמה ברעיונה כאלו הזא מת
עתה לפניה  /ואמרה שכאשר בא היתד ברקתו כרע  /כלומד
התאמץ לעמוד על ברכיו ונפל אחור מתוך חולשה ושכב מעט i
וכרע עוד פעם אחר פעם וחזר ונפל / .כדרך המומתים
מחוללי חרב שיחנועעו אנה ואנה טרם שיצאו נשמתן  /ותראה
בדמיונה אלה התנועות מתמעטות ורפות אחת אחת כדרכן /
עד שנהכריעה האחרונה באשר כרע שס נפל שדוד מחיתו r
ותיבי  /לשון דבור*  /כמו ניב שפתים  /ורנוחנו פרשוהולשון
מיחא כתחעה דמחרגמינן יבבא (רש״י )  /והר״הגו חבראלו
נ׳ הממנים בתרגומו  :האשנב ; הוא הסוגר את החלון /
שהוא שס החלל הפתוח tהכמות שרותיה  /החכמות שנהן /
ואמרה זאת לרך התול  /אוי לאותה חכמי  /אוי לאותה גבורה /
וכן

( שכא)
וכן צל אותו החלק! כי היא לא שמעה אמרות האשה הזאת
נהדיא  /אבל שמה הדברים האלה בפיה הנאותים לה מפאת
מעמדה עתה ומפאת מתכונת נפשה  /וכח הגאוה המושל בה ט
לפני שבר גאון « ומה שזכרה האס  /וא שהיחה מפורסמת
ובעלת שם בימים ההם  /או לפי שהוא מדרך האמהות להתפאר
נפרי בטנם  :העננה  /לשון רבים  /והדנש במקום הנח :
אף היא תשיב « לעצמה את אמריה שיבנה בהן בזה האופן
שהשיבו לה שרותיה  :רחם רחמתיס ? 1ראש גבר  .לכל נבר וגבר
יש לו שתי נערות מהשלל  /כל כך הוא מרובה  /והחלוקה הרבה
הזאת תאחרס מלבוא ;  SSwצבעים ׳ כמו בגדי משי וארגמן4
שהוא המשובח שבשלל הוא לסיסרא  /גס בגדים מרוקמים בכמה
מיני צבעונים והב וכסף תכלת וארגמן  :רקמתים י ענינו הרבה
פעמים  /כלומר מרוקם מאוד בכסף ובזהב או כל דבר חשוב4
וכדמתורגס בל׳׳א ( רייך 4םטיקט )  1? :צוארי של* ל  .כלומר
שמצאו אלו הבגדים היקרים על צוארי השלל הן הנקבות שוכרו /
לאמור שבזו שיות רבות והס עתה שפחות לסיסרא ולעמו :
נן יאבדו  /ונהיות כי כבר ידוע מהקודם שזה אינו כי סא
תניזומין של הבל  /ונבר ירד הוא ועמו לאבדון שאולה  /השיבה
הנביאה מי יתן שנן יאבדו בל אויביך ה '  /ר״ל אויבי עמו /
אבל אוהביו יזהירו ויחליפו כח בתכלית השלמות  /כמו השמש
נעת שהיא בחצי השמים  /ני זא נכר גבורתו וחמימותו
נהמדרגה היותר עליונה לאותן האנשים הדרים בזה המעלה
לאורך הארץ שיהיו להם אז עת הצהרים * ונמשל הנשגב הזם
שהוא משל העוז והנצחון סימה הנביאה את שירתה 4ועי*!
יוחזק בלב השומע זכרון כל השיר שהוא שיר נצחון  /גס תיבת
ועוד נזכיר סגלה
בגבירתו מסוגלת מאוד לזה התכלית *
אחרת מזה הסיום להלן י

מתכונת השיר*
אחרי שבארנו פרעי המאמרים נשול לעיין על כלל השיר
ומתכונתו  /שהוא כמו גוף אחד שלם  /שיש לו ראש
וסוף  /וכל חלקיו משולבים זה בזה כטבעות השלשלת  /ט
ז*
א 1זג
נא

f1

(שכב)

 i־si

h . ■1
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וה כל השיר * נמה שאמרנו גוף אחד עלים ר״ל  /שמלבד
אין  hהסמן מכל Aהעניניס הנאותים לזכור נו  ,הנה סג
יאק לו סרח עודף נערנוב דברי׳ הבלתי שייכים לכאן  /והמבנוליס
ההתפעלות האמתית בלב הקורא או השומע  /ועל כיוצא בזה
אמרו כל המוסיף גורע  /וכל יתר כנטל דמי • ומה שאמרנו
ישיש לו ראש וסוף ר״ל  /שתהי׳ התחלתו באופן שתעיר את
לב השומע לסור מכל מחשבה אחרת ולנגזות אוזן kקול המשורר /
ואס שיהיו האמצעים אשר על ידם יסונב זה רבים מלפרוע אותם
תה  /מ״מ בזה ישתוו שיהיו תמיד מעין השיר ומעין ההתפעלות
הראשית אשר חולד ממנו בלב השומעים  /אס לשמחה אס לעוצב /
אס לקוק אס להודות וכיוצא בזה • ועל הקצה האחרון הוא
►הסיום כונתנו לומר  /או שישוב וינחה את לב השומע המנוחה
בהשקט רוח ההתפעלות אשר רחש ע״י השיר  /כדרכו לפעמים /
או שתגבר על ידו אותה ההתפעלות בהמדרגה העליונה
האפשרית  /נדרכו ב״כ לפעמים  /עכ״פ תהי׳ שס תמיד סבה
מיוסדת נכוחות הנפש המביאה את המשזרר לסייס בזה  /באופן
שאס יתוסף עליו אפילו מאמר אחד בלבד  /מ* ד יהי ' נכר כסרח
העודף * ואשר אמרנו ובל חלקיו משולבים וגן '  /כונתנולע
ההעברה שכין חלק לחלק  /נין שיהיו חלקים מפורדים / .
דהיינו שיכון לכ אחד על ענין שלס בפני עצמו  /ויהי׳ גבול
קצוב ביניהס לאמור  /פה יתחיל החלק הא׳ ופה יסיים  /ובעקבו
יתחיל החלק הב׳  /וכן כלס  /נמו בשיר שלפנינו וכמה מזמורי
תהליס  $או שיהיו חלקים בלתי מפוררים  /אכל תקועים זה
בזה בהעדר הכרת שוס גבול ביניהם עד שתחלקס למאמרים
אחדים  /נמו שיר ע״ג ומקצת שאר מזמורי תהליס  ) * :הנה
תמיד
נם נזה 'תדמה ישיר לגוף שלס ! ני פל נוף תויכב מחלקים רניה *
אילם יש שהוא מאדכב מחלקים מסורדיס אשר בהגדלה זה מזה 1יהי•
פל אחד לנר כיכר בעד מצחו ! כמו גוף האדס המורכב מראש יד לרגל מחיל
•« כנד וכוי  .אשר יש כרס מקום לאמור דע פה גבול כל אמד מהם ; לכן גלף
העץ ינוורכב מענפים ועליה ופירות יכו׳ ׳> גוף מראה השזנות המוי־כנ יוכמה
«!לגליה ושלשלת של ברזל ונו׳  /ורכים עוד • ויש גוף המורכב מחלקים הבלתי
&*ורדיס באופן תגזפר * ידיח גוף קורתץע  /וגוף הק«ה  ,ונוף רכי־וי
המכולה (ולאבום) וגוףמין אמד מכלי זכוכית  .וגוף עשת זהב וכלכיוצא ;ה• /
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( שבג ).
המיז י 5טרן שיהי׳ הרעיזן הבא מיוסד נאות! שקדם  /באופן
שאס תאופר הקודם וחוקדס המאותר* ועל אפת נמה .וכמה
אם תעדר מאמר אתד  /יכולכל הסדר ויהי׳ מעות אשד לא
יוכל לתקון * ואף .כי לפעמים בפן הראשון ההעברה הזאת
נין תלק לתלק אינה נגלית אל ההשקפה הראשונה  /ויראה
םש מה שהוא מכונה אצל בעלי השיר האחרונים כשם הדלגדת
(צויין םפדונ ; ) / .גס יש אפה ממיני השירים אשר יהיו בהם
התכונה הזאת ליופי ולהוספתהשלימות ( כאשר נמצא גס מזה
הדוגמא במזמור ס׳׳ח ומקצת שאד מזמורי תהליס )  /מ״נז
תהי׳ שם העברה נסתרת ועמוקה כמובן  /כי מבלעדה לא יאות
למבין * ומה שאמרנו ני זהי בל השיר ר״ל  /שזה הבדלו
משאר מליצות הנמצאות כספרי הקודש כאמרי למך ובלק ומשל
יותס וכל מליצות נבואיות ומשלי שלמה וכיוצא בזה  /אשר גס
המה יבדלו מההגדה הפשוטה  /ומכונים בשם מליצה אומשל /
אכל שיר לא יכונה כי אס מה שהוא גוף אחד שלם וננ״ל /
כעין שיר שלפנינו ושירת הים  /שירת האזינו ושירת חנה וקגת
דוד על יהונתן ושאול והדומים לזה / .וכאשר יבואר נל זה
ניתר באור במקום אחר אם יחנני החונן לאדם דעת «
ומעתה נשוב להתכונן על חלקי השיר אשר לפנינו/ולו הן:
פהיחד־־ז  .ט׳ ח^ קים מפורדים  /סיובש ♦ והנה
בהפתיחה תגולה מיד לאוזן השומע  /גס הסברה הגורמת
אתהשיר  /בפרוע פרעורח בהר־/נדי עם ^ גס הסבד<
התכליתית אשר לו  /ברט ה׳ • מזה תעבור לדבר מך
תפארת השיר ׳ בהיות תכליתו לעצם נשגב כזה  /אשר בצאתו
משעיר וגו׳  /והוא החלק הא׳ • ההעברה מזה ל החלק הב׳,
כנר בארנו לעיל בנאור הטעמים  /והוא מעין הרלגה שזכרנו
לעיל  /אמנם ענין זה החלק ftaכבוד המשורר שהוא נבחד
מכל העם לשיר שיר זה  /כמו שהי׳ נבחר מכלם לעזרת ה'
ולהושיע את עמו מיד צר י ויש להעיר שאף כי תורת אמת
בפי חכם  /יהללך זר ולא פיך  /מ״מ רשות נתנהלמשורר /
אשר רוח בטנו הציקתהו  /ואף ני רוח ה׳  /לדבר מתוך
ההתפעלות ככל העולה על לבו  /וכן יאמר המשורר האלהי
בא ב ג זג
חהליס

<

עופר

)

(תהליסמ*ה ) לשוני עט סופר מהיר  /נם אזכירה שמך בכל
דור ודור  /כאלו הוא נטוח שיקוס שיח בעבור יפיו ונעימותו
לדור דוריס ♦ החלק הג׳ ידבר מן שמחת הנעזרים  /וטעם
ההעברה לפי שזכרה בקוף החלק הקודם קוצר רוח העם
וננ״ל  /הנה זה יעלה ברעיונה הפונו  /הוא רוח הנדיבה של
המתנדכיס בעם בראשונה להלחם מלחמת ה׳  /ותזכיר אהבתה
להם  /ותקרא להס לחלק עמה בשמחתה לכלך את ה׳ /
נאחר ןכ תקרא גס לאותן שבאו להם רוח נדיבה וחירות אחר
התשועה וכנ״ל י מזה תעבור אל החלק חד  /לפרוט נו
המתנדבים תחלה לקצת המלחמה  /הס דבורה וברק ושרי
יששכר  /ולהלל מעלות אנשי זה השבט ממעלות אנשי שאר
שבטים אשר מקדס היו אנשי שס וננ״ל " מזה תעבור בנקל \
החלק הה׳ לפרוט גו המאחרים לבוא אל המלחמה י נם מזה
היתה ההעברה קלה אל החלק הו׳ המדבר בעסקי המלחמה
עצמה  /הלוחמים משני הצדדים  /מקום המלחמה  /סדרה
ואיכותה  /התשועהוהנצחזן ♦ ההעברה אל החלק הז׳ גם
הוא כעין הדלגה ומבואר כנר לעיל כבאור הטעמים  /בו יעורר
אותה הרות אשר בקרנה אל הללת מרת וברכת יעל  .החלק
הה׳ יפרוט אח״כ מעשר .יעל בהמתת סיסרא  /ומזה תעבור
אל החלק הט׳ להתל בו גאות אם סיסרא ׳ שהוא משל לנאות
האויב אשר נפל עתה משמים ארן • גס זה מהנאה בשירשלא.
תכפיל להשיב על אמריה  /בהיות התשובה כבר מבואר ממה
שקדם  /כי אס תעבור מיד מן הפרט אל הכלל  /כן יאבדו
לנ אויביך ה׳  /שהוא עוד על דרך ההתול מעין החלק הקודם "
ושוב חן הקללה אל הברכה ׳ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו/
אשר שניהם יסיימו את משיר על דרך נאה ומהודר מאוד ♦
ני הראשון ידביק כל פרטי השיר יחד ויעשהו לאחד שלם /
והשני ישוב אח הנפש מהמיח ההתפעלות kהמנוחה וההשקט ♦
יואל ברייל *

( שכה)

והמליצה•

מדרכי הלשון
מאמרי יבל בן הגי

לבית דבר♦

מאמר 'ג
( המשך

וכן

כל

סבה גורמת

המאמר
היא

מחד *

העבד)

שתפעול
באמת  /לא
סבה פועלת

ע״י אמצעי הואהרצון  /מ״מ תהי /פועלת בהרצון
1רידא * אבל הסבה הפועלת גרידא במסובב ע״י גובעה
המוכרחת ונחותיה הנעועיס בה  /אין להקרא סבה גורמת
מכל וכל  /לפי שאינה פועלת בהרצון * * )
מעתה נשוב להתבונן על המלות מדוע 1על מה ׳ למה ׳
אשר בזה יתדמן שערן כלס תורה על שאלת הסבה<
וגזה יוכנו יחד בהמלה האשכנזית (זוארוק )  /והבדלס כמו
שנבאר  :מרוע ׳ שאלת סבד .הפועלת (זוצוחער  /ודצווצו ) ן
על מה  /שאלת הסבה הגורמת (ווננכו»ע4ן  /ווצוריבר ) 1
למה ׳ שאלת הסבה התכליתית (ווצ!ל!  /לז !ואס ) ♦ וער©
שנהגה בפרעיהס יש עוד להעיר  /שהשאלה כזאת תהי ' לפעמים
שאלה גרידא  /לתקן חסרון ידיעת הסנה בלבד  /ולפעמים
מצערף עמה התמיה ✓ דהיינו אם נודע להשואל כבר סבה
אחרת אשר מן הראוי שתסבב הפוך התולדה שנתהוהי  /כמו
שנראה מתוך איזה כתובים הבאים "
 ,א מח שהןא (3נה מן סה יי  / 2כמן סגהמן
1ה  /ומשקלר י־ע בחסרון היד׳ד כמשקל השלם
;די־ע  /כי כן מצינו 3יי שענינו כמו ! 3יי " ואף שבאמת
לא
יי )

וזה ההבדל הע1תי בין פעולה נתירית לפעול! « :וניחת ,בהיות תולדה
«ה תחלה במיזשבה וגורמת אותה הפעולה אשי תס?ב אותה כמעשה,תגי!
היא פעו&ה כחירית « ואס לא איגה ני אס « #ולוז מוכרחת •

< ״שגו )
לא ידעתי לנון פעם ההרכבה ה 1את לע נכון  /מ״מ הדפת
נותנת מהמקומות שמצאנו המלה הזאת 'כספרי הקודש שענינה
הסבה הפועלת " אכן תרגום הארמי יתרגס המלה הזאת
 3נ״מ מה דין  /והוא• תרגום מה זה  /אבל מצינו שניהם
בנתונים׳  /וההפרש רב כיניהס * ני■המ זה שן1ה על איכות
הדנר  /כמו מה זה בידך; ;.חות ; ׳ל )  /והדומה  /ולפעמים
בצרוף התמיה  /כמן ( ניאשי־זכ״! ל )  -מרה זרה מהדרת
^מצוא ( וואט צומע דאס ? האסם דולו * לו4שווינדי ווצזם
54ונדן ? )  /וכן (שיפט-ס י״א ג״י ) ומה זה תאמרו אלי מה
לך (ו1אט’ איוט דאט אלולו  / :ראט איחר אזין פרא 4ט) 1צ01
■  8עה 1ט דיר ? )  /או ( יז״א לאה׳ )• מה זה רוחך• סרה ואינך
•אוכל( onSוואט אטט יאט ? דוא ביטט יא אווהט 1אז אונו־
■ ה׳ ) מה זה~ שבתכם (וואנ*
.תיטעטט ניבט ) ל או׳ ( מ>׳ב אן
לוטם דאט ? איהר קעאופ טאן ווירר ־? / ).וכל כיוצא בזה יאמנם מדוע שאלה על הסבה•  /שתצטרף לפעמים ג,׳ כ עס
'התמיה  /כמו שזכרנו לעיל ׳ כיוצא בזה  :י י
מיזע באהכם אל*י ואתכם שנאתכם אותי ( נראכית ליי
;<״« )  /לא שאל' לא על תכלית ביאתם ולא על גרס ביאתם /
יכ אס יהיו מה שיהיו  /ככל אופן היפה השנאה ראויה לעצור
אתכם מנוא! ומה פעל א״כ את הניאה ?
מדוע פניכם רעיכם היוכם (שס׳־ ' )  /גס בזה לא
שייך שאלת התכלית  /יצ ' הוא עבע מוכרח באדם שירעו פניו
גשקרה לו דבר רע  /ולא שאל כי אס על השבה הפועלת זאת "
מדוע עשיתם אירת׳ הדבר הזרת ותחיין ארת הילריבם
<שמ<ת איי י״יי )  /מה פעל את העשיה הזאת בהיות מצותי
סבה מכרחתאתכס להמיתם ־♦ והן עכו בערמה שהי׳ סס סבה
מכרחת המניעה הזאת  /ני חיות הנה ובטרם תבוא ן 1יהן המילית
!יללו  /אף ני שבאמת יראת ן 1הים היתה הסנה הגורמת ברצונם *
מרוע מהרתן .בוא..היום (שה ל י״ח )  /איזה סבה
העלה מהירת גיאתנם בהיות הרועים סבה מנרתת אתכם
להשהות זמן רב *
מדוע ? 1א יבער הסנה ( שס נ׳!׳ )  /איזה סכה פועלת
מניעת התולדה המוכרחת בסבת האש • ( וכן שופטים ה׳כ״א>
ירמיה

( פיכז )
ירמי׳ ח ' ר׳ וליב /

יתמיה בי ג' !

שס י״נ י״א זכ״א )

׳ בכל

אלי$

לא בתכלית ולא מרס הדני  /אז שהם ידועים
הדבור אינו
שאינם שייכים פלל לשאול עליהם  /כי אם נסבה
כנר  /או
הפועלת גרידא לגד ♦
המלה הזאת על הסבה חי ורמת  /בבחינת היות
ויש שתורה
כ פוע ^־ו  /כמו שזכרנו לעיל • מזה הטעס ן
היא ג׳>
נתת bnu nbro »bאחד ואני עבש רב (יהושע
מדוע
׳׳׳־ )  /שזה הי׳ לגרוס שאקבל כ׳ גורלות "
•״י
משדי »bנצפנו עתים (אייב לל א׳ )  /כלומר
מרוע
אמונת המשפט הזה  /והנה יודעיו Nbחזי
מה יגרוס בדעתנו
והמכירים אותו לא חזו לו ימים וזמן  /ני הוא
ימיו ׳ כלומר
תחת הזמן  /ולכן ( נפי מחשבת המילל שס ) אינו,
יתברך איננו
בכל הדברים הנופלים תחת הזמן * ) *
יודע ג* כ ומשגיח
 ,שס כי* ה׳ ח׳ 1ש״א ל ' ל "6 .ב י׳־יזי׳־ד ,
(וכןסס י״ח ג׳
א׳ 1יחזקאל
שס י״ע וז״ד ,

מ״א א׳ ו׳  /ישיליה ל ב׳

/

ירמיה י״ג

בנל אלה העדן תולה נהרצון  /והש^ה על הסנה.
•"׳י י"?« ) ׳
הפועלת נז וגורמת הדבר •
הסבה התכליתית  /כבחינת היות היא ג*כ
ויש שתורה על
וא״כ פועו^ ת נהרצון  /נמו שזכרנו לעיל *
גורמת /
מזה הטעם :
׳<ד )  /כלומר יהי׳
מרוע אתה יושבbבדך (  mneי״ח י
אתה עושה לעם מה שיהי ' איזה תכלית גורם שאתה
הדבר אשר
ואין איש אתן  /אשר המסובב מזה שכל העם לרין
יושב לבדך
עד ערב  /ובסוף תלא ויאבד כל תכלית שאתה.
לעמוד מבקר
מכון אליו •
ברכיס(איוב ל י״כ ) < לאיזה תכליתי'
מדוע קדמוני
• והכפל לעל Nb nnbמדחס אמות • מדוע
קדמוני ברטס
תכלי ת ז<ןי׳ זה והוא לא
ריבות ^ v bNשם ל״, ) J», 0
 Nbיענה * ( וכןם״ג•"עמ* בן ירמי׳ יז׳י׳׳«- -*•)-
יענך  /כי b3דבריו
על התכלית הפועלת ברצון וגורמת המעשה♦
בכל מוצא יזה הכונה
על

*)

גן פירש הרב אגן יחייא *

(שכח)
^ל־־מה (או נקמץ המ״ס )  /נמו הינץ אשר הוקם על
היסוד המונח מקדם לא ימשך לעמוד עליו מפאת
הטבע המוכרח  /ט אס ע״י אמצעי  /הוא רצון הבונה  /כן
ד!םבה הנורמרת לא תמשיך את המסובב ממנה ע״י הכרת
הטבע  /ני אס ע״י אמצעי  /הוא רצון החושב המצרף
אופס נדעתו " מוה :
על מה אבדה
הארץ
(
ירמיה
״׳
״״א)  /אין הכונה על
הסבה הפועלת אבוד
הארץ
/
הוא
החרב
והרעב
והמר  /גם
לא לע התכלית שהוא להעניש יושביה  /ני אם על הסבה הגורמת
ואת  /ונמו שאמר על עזבם את תורתי י
על מה גאץ רשע אלהיבס נתה׳ליה / ) Nאס אומר
וודוע כאץ  /יהי׳ התשובה לפי שעשה הרע בעיניו  /ואס אמר
למה נאץ  /יהי ' התשובה למלאות תאותו  /אמנם אמר מה
מרס שנאץ רשע את אלהיס ולא יירא  /על יכ אמר־ בלבו לא
הדרוש ״
ה׳ «

( וכץ דברים ג״ס כ׳' נ /

מלאכי ב׳ י״ד /

איוב י׳ ׳ב

ח״א ג1׳ ׳ת #
ד״ג י״ד /

ירמיה א י׳ ו<״ג

אסתרדי ה׳ * )

•

ויש שתורה על הסבה הגורמת היותר קרובה היא הסברת
התכליתית  /כמו שזכרנו לעיל * מזה המעס :
על כידז הכית ארת■ אתונך( במלכי כ״בל״ג ) < אין
הכונה על הסגה הגורמת ההכאה היא הנטיה מן הדרך  /אבל
אמר לאיזה תכלית עשית זאת  /אס להטותה אל הדרך  /את
הו לא תוכל עשה  /יכ אנוכי הוא יצאתי לשטן ♦
עיר* מר־ז תנו עוד רתוסייפו
סדרת
(ישעיה
א׳
ה׳ ) /
כלומר למה תענשו  /כי תכלית
העונש
להשיב
משובת
החוטא
/
ואתם תוסיפו עוד סרה על חטאתיכס * * ) "

V0i%

(או בסג״ל המ״ס )  1מורכב מן
בזה  #ונא לפעמים גלי דגש נדץ

יחם הלמד ומלת
דבר שלא

נודע

עדיין
־*י ) ■אמנם על מה -זה אתת מבק * לנתחיה (לד ) אינו מן החרן ,
ני שם גועמו על הדבר המבוקש  ,כמו ולבקש מ^פגיו ע^ עמת
(אסתר ד׳ ח׳ ) •
* * ) אס לא נאמרשעעה
קלחהמשרשי* •

ע^ מוז

& ס על אתה מקום

משינס

נדע•

ג שכט)
עדיין  /ולפעמים בדגש הידיעה  /כמו במלות?2׳ ה נתן
(בראשית מ"ז ח׳ ) •
ימי שני חייך
גלול(שופטיםע׳ ,׳׳׳, ,
ונאמר בכל אלה הטעם  /ני השואל רוצה לדעת מ/3ה * ) .
וטעם יהס הלמד ידוע היותו הכבול שן1וי ונו נכלל התכלית "
דש שטעמו כמו על  /כאשר מציגו אמרי יל אתי הוא  /ואמר
פרעה למיישראל " וכן מלת למה תשאל
(א ) על התכלית ׳ אם שרוצה השואל לשמוע וה
התכליתמהנשאל  /נמו למה הרגזתני להעלות אותי (ש״א
)  /הידעת למה באתי
כ׳^ טי׳י
שינון לאמור שהדנר מה יהי׳ כלי
«ווה הטעם :

אליך <לראל  7Vכ׳ ) *

אם

תכלית כלל וללא יועיל4

למה חרה לך ילמדה נפ ^ פניך ( גראפית ל׳1׳ו ) ׳
ונדמוסיף ואומר הלא אס תטיב שאת  /אבל החרון ונפילת
רוק4
הפנים לא יועילו כלל  /ואס אל תטיב לפתח חטאת
והוא «»S3
ותרד מטה מטה * וכן למה זה תשאל לשמי
(שופטים*״ב י״ח ) .

ועתרה מרת

למה זד־־ .אני

צם

( ש״ב י״ב

ל׳< ) ׳ למה זה אתה רץ בני ולך אין בשורה מוצאדת (66
י״ח ל׳ב )  /ורבים עול ♦ אס שינון לאמור שהתכליתהמשוכג
יהי׳ רע או מגונה  /מזת הטעם :
למרה ה׳ יחרדה אפך בעמך ( שמית ל׳יב׳״א )  /אף
שיש כאן סבה גורמת הוא מעשה העגל  /מ״מ מה יהי׳ התכלית
מזה  /למה יאמרו מצריבם וגו׳ *
למרת הלננרה עמי ( יזת א׳י״א )  /הנה כונתכס
לטובה /

אבל התכלית המסובב ממנ 1יהי׳ נאמת לרע לי /
כי

ולוא להיות שבמאתר השא^ ה יבואו צל אותן המושגים אשר הסבמאמר
התשובה  .רק אחד מהס נעדר  .הוא מלתי כד־מ ׳ והיא מחר
באחת ממלות הש:לה ׳ דמיון זה  :מי אכל את הלחם ן ראובן אכל את הלחם5
 %ידוליר את עתו קוסמיות  $מתי יהיה האות הזה ן
איך הוליך את עמו
הנושא,
מחר יהי׳ דאות רזה • הגה כמשל הראשון לא ישתנה כי אס מלת
בשני מלת האיכות  /ונפל-שי מלת המתי לכד « וכן כל כיוצא כנה • וכמוכז
נאתר ג״כ כהמה כוחו גדול ? כהשערות כוחו גדול ; לרמה באתי
אליך י להדבד הזח באתי אליך  .כאופן שאס נציג לכד השם הנשא?1
«גליו נמקוס מלת השאלה ©ה יהיה מאמר החשוכהשלס  .ויש לעיין כזה ■

כי מר לי מאור מנם ופדמבואר במ״א * וכן ש ^חגי למד-ז
אמיתך (ש״נ י״ע י״י ) ׳ חדל לך למדת יכוך(ל״ « כ״ה די ) ,
ורגיס עוד *
(ב )
עלי
הסבה
הגורמרת
כאלו
כתוב על מה • א©
שיכון לדעתה על פי הנשאל  /מזה :
למה לא הגדת לי ני אחותך היא< ,בראשיתיינ יית ) ־#
ינ הוא לא ידע שיראת המות גרמה זאת •
למה ידבר אדוני כדברים האלה (שםמ״ל « ׳)  /כלומד
מה גרס שנחשבנו בעיניך כגנבים  /ואדרבה יש כאן סבה הראוי׳
שתגרום הפך המחשבה הזחת /הן כסף וגו ' י " אס שיכון
לאמור שאין כאן סבה נורמת כלל  /מזה הנועם :
למד־־; אירא בימי רע (תהל־סיי״« י׳ )  /כלומר מה
יגרום לי היראה הזאת  /הכי עון עקבי יסוכני  /וכלפירש
הרמ״במן שם ♦ אס שיכון לאמור שהסנה הגורמת הידועה אינה
ראויה לגרוס המסובב הזה בדעת המתבונן עליהם • מזה העעס:
למה תבכי וגו׳ ( שמואל א׳ ס  /כלומר לא היה הכעס

שנעסתךצרתך לגרום זאת  /הלא אנוכי טוב לךמעשרה
מיס • * )
למה תעשה בה לעבדיך נ שמיתה ׳ט״  / 0מה גרם
לנו זאת  /הנה עבדיך מוכים כחועאיס ואין הסרחון תלוי
מז  /כי אס במה שלא נתן תבן לעבדיך ♦
ולמה זה חרה לך ' h jהדבר הזד־* ( ,ש״ב י״נז מיג)■' 1
כלומר מה גרם לך החרון על שהקדמנו להעביר את המלך
הירדן  /האכול אכלנו מן המלך אס נשאת נשא לנו • • וטעם‘
כפילת היחס על מה חרה לך על הדבר הזה  /בהיות שאחת
משתי הסבות שזכרו היתה גורמר־י .שתגרוב :הקדימה הזאת
את חרונס » אבל אחרי שאינם באמת  /לא היתה הקדימה
הזאת ראוי׳ לגרוס חרון כלל •

י -ב -ל
או אס לא ילע חזה הכעס  ,חשב שמדעת הנדס כרמה לועלבה ! .ונין
לזה נמנתומו« עכ* פ הגונה על הנבה׳ הגורמת *

:

( סולא)

?

תולדות

:£

)׳S

אגרת אשר כאה לידינו על דבר החדשות » שר נשמז*
^
לעבוד
|

1,55

*

במלחמה

כאחד

אנשיו «

ואנית «

מדאגה

מדבר

תאניה
על דתו *

■^י/

ישראל

מאנשי

ויקח

הנלחם

הקיסר♦ דיה

כמדינות
דזתוגדי «

דברי

ואלה

תחת

ממשלתו

היושבים

vTי

 Iחוקו

הרים

ישראל

ובית
לחטוא

נחם

אשר

קול
ולעבור

נגד ן \ הים

נבון !

איש

כעת עם

המושל

את

והורה
פקודת

השבל,
בדברים נעימים דברי חן ומוסר
יתנהגו אחיו לשמור את
 « ,עם ודעת איך
מתורת אלהים למען הפק
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מרה ועצבה
ישראל אשר
דנר מלחמה
דופקת עלי
לבעל הגזרה
על

וקראבוה
ולמראה

/

'"
בדמע /
עינינו

י

אוזן

למשמע

רפו

ידינו

דאבה
אף

/

כי

אח רוחנו  /בראותנו צרת נפשכם על אחינו בית
עבודת מלחמה ועבודת משא לבל
נלקחו לעבוד
והנה בקשתכם
וקרב בפקודת הקיסר יר״ה *
לוח לבבנו לאמר אולי תוכלו הועיל אולי קערוצו
״ עתה אתם זרע ברובי ה ' במה נושיע אחכם ?

עסקי

ממון

באו

אז

אמרנו « כחנו

/

אך

יחרד

לבנו

בעדכם

נשחד

לעשות  /הלא ייקרפדיון
 Iאס על עסק נפשות באו עלינו מה
מעיר מתים יקח ולא יאבה כלמחיד  /על כןרחקה
 Iנפשם /
\

\

אלו

תשועה

מכס

וצדקה

מרחוק

תעמוד

•

אף

לזאת

ני
שקצת הלקוחי ' לאנשי הצבא המר ימירו דתם /
בשמענו
תעשינה
איזה מצוות ה׳ אשר לא
נאשר יוכרחו לעבור על
יתייאשו

( שלב)
יתייאשו מדמה עוד׳בנחלת ה׳  /ועל צן נסוגים מאחרי ה׳ /
והנה שתים רעות יעשו אלה  /א׳ ימירו כבודו ית׳  /ג׳ אם
בוא יבוא הקיסר לפקוד אנשי חיל היהודי׳ ולא ימצאם כמספרם
יצוה לקחת אחריס תחתיה׳  /על כן עליכם זאת המצוה /
חזקו ידים רפות וברכי׳ כושלות אמצו  /בחרו נא מהלקוחי'
איש שכל יודע מנין לדבר דברי כבושין על ל^ אתיו  /ידבר
באזכיהס לאמר התחזקו והיו לאנשי חיל  /עבדו את ה׳ .באמת
ואת הקיסר כתמים ומצאו חן בעיני אלהיס ואדם  /אל• תעזבו
חקי ה׳ ומצותיו על ישראל והיו אחרי ה׳ ונתן אתכם לרחמים
לפני הקיסר ושריו • השמרו בנפשותיכם פן יהיה דנר םע
לכבבכם כליעל לאמר  /הנה נטשנו ה׳ להיות עבדים לנויי
הארצות /
ובעבדותנו עזבנו ה׳ ביד מושלינו להעבירנו על
חקי ה׳ ומצוותיו  /כי קשתה ידם עלינו לבטל רצונו ית׳
מפני רצונם לחלל שבתות ה׳ ומועדיו  /ומה בצע כי נשמור
משמרת ה׳ קצתם מבלעדי קצתם אז עת מבלעדי עת  /הלא
טוב לנו לאחוז באחת משתי אלה  /אס ליהרג על קדושת
הש״ית  /או להמיר דתו  /כי מה לנו עוד חלק ונחלה באלהי
ישראל כי גרשונו היום מהסתפח מחלתו להעבירנו על רובי
תורתו ״ אחינו ! נפשכם לא כן תדמה ולבבכם לא כן יחשוב /
כי שתים דרכי׳ אלה יחד לא יתכנו * נא  cכבר־ אמר הכתוב
אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם  /ואמרו ז״ל
לא שימות בהם  /ר״ל אס בוא יבוא איזה מכרית ויכריח את
איש יהודי לעבור על אחת ממצות ה׳ אשר לא תעשינה ואס לא
יעבור יהרגו  /אזי יעבור על בל  .מצות ה׳ ואל יהרג  /חוץ
מע״ז וג״ע וש״ד אשר בשלש אלה יהרג ואל יעבור * וכל זה
אס אין דעת המכריח להעביר את ישראל על דהו  /כמושל
שמצוה על הישראל לבשל לו תבשיל בשבת לא למען חלל שכת
רק למען מצוא תבשיל לאכול בכזה אמרו יעבור ואל יהרג /
והנהרג' ואינו עובר הוא בכלל מאבד עצמו לדעת " אולם אם
כוונת המכריח היא רק למען העביר על הדת יהרג ואל יעבור
(אס יש שם יו״ד מישרן! ) אפילו שינוי מנהג בעלמא אשר בכלל
בחוקותיהם לא תלכו  /כמבואר כ״ז ברמב״ם פ״ה מהל׳ יסודי
התורה * והנה אין דעת הקיסר להעכיר אתכם על הדת כי
אס

( שלג )
ה /

אס לעבוד עבודתו נעת הלחמו ביזם קרב כחול או כשנת /
והפל שאינו מעביר את היהודי על שוס מצוה אחרת  /אחר
שאיין לו תועלת בעברס  /לכן הנהרג ואיננו עובר דמו מידו
ואף ני
נדרש ני נמו המאבד עצמו לדעת כן הדבר הזה •
חילול שכת נזה אין נו שוס אישור ונילנוד עבירה כלל כשכבר
אמרו דל מחללין את השנת נגד עכו״ס הגאיס על עסקי נפשות
לבוא;אז״ח שיחן שליט ס״ו)
אפי׳ לא באו עדיין אבל רוצים
ואין הטעם שם משוס ערי ישרן) ני אס משוס עסקי נפשות /
והעד שעל עסקי ממון אין מחללין אף כי יכבשו העריס /
ויותר מוה שאפי׳ לנתחלה מותר לישראל לבוא ברצונו להשכיר
את עצמו להיות מאנשי צבא המלחמה  /אף ני יודע שיצטרך
כמו שהתירו להפליג כספינה נ׳ ימים
לחלל שבת את״ז /
קולס שכת אף ני יודע שיצטרך לעשות מלאכה אחר כך בשנת
כמבואר (אי״יזה ,״! ייי״ייםעץ> א׳ ניח׳יא שם ) • אשר על כן
המשוח המלחמה כהן צדק יוסף בן גוריון  /חחרי לכתו גולה
לרומי מצא חן בעיני הקיסר ויתן לו לגיון אחד מאנשי חילו
וישימהו שר הצבא עליה׳ וישלחהו ללחום על העמיס ולכבוש
הגויס אשר מרדו כקיסר • והנה זה האיש הי׳ איש צדירן וירא
אס ה׳ מרבים כמבואר ניוסיפין ואיך לא שמר מצות ה׳ לכלתי
לכת ברצונו ללחום מלחמה אשר לא לישראל ולחלל את השנת
אשר אי אפשר מבלעדי זה במלחמה  /אבל הוא הדבר שאמרתי
שאין כחילול שנת כזה שוס איסזר ונידנוד עבירה אפי׳ במלחמת
הרשות כאמור " ( כ ) אשר יעלה על לנננס מחשכת רעה
להיות נדחיס מאחרי ה׳ ללכת לעבוד אלהי׳ אחרי׳  /הנה לא
וו שמעשהו זה הוא שלא נדת וחובל בעצמו כי כלה הוא עושה
ומנפש עד בשר יכלה בעו״הז ונעו״הב  /אלא אף נס זאת
יהיה נבזה בעיניה׳ נמאס  /אשר כה משפטס עס כל מומר
אשר לא לכבוד יהי ' ביניה׳  /והי׳ מעשה התמורה לו לשס רע
ולחרף אותו בה • לכן אחינו כית ישראל הלק ^ יס לחיל צבא
המלחמה זו היא דרך ישרה לפניכם  /וזאת עשז וחיו חיים
נעימים וערבים  /שמרו דרך ה׳ לעשות מצותיו בכל עת שלא
מעשותס! ואס ני כעת שהיו אנוסים
יהי׳ מונע על ידנס
תעברו עליהס /

צא נעכור זה יהיה קצף ה׳ עליכס
הק״בה

ינ

אין

t

( שלד >
הק״בה נא בטרוניא עס בריותיו לתבוע מאיש מה שאיין יכלת!
עליו • אס כה תעשו יהי חלקנו עמכם  tשכרכם הרגה מאל
על פי פעלכם* ני בגללכם ישכון ישראל בטח על אדמת עמי
הארצות אין שטן ואין פגע * ועתה אתם ברוני ה׳ עבדו את
ה׳ במלותיו בעתות הפנאי/ואת הקיסר בעבודתו בעת מלחמה
וקרב * והיה בהניח ה׳ להקישר מכל אויביו אז תמצאו חן בעיניו
תחת אשר עבלתס אותו באמת ובתמים  /או אז יעיר ה׳ את
רוחו הטובה להטיב עמכם  /ני יבחר מקצתכם לעמוד לפניו
ולשרתו ולהיות שרי רככו ופרשיו  /וקצתכס יהיו אנשי מלחמתו
להיות עם הנשק בערים הבצורות  /וקצתכס יחיו על אדמתם
אשר ינחיל אותם הקיסר בארצותיו  /וישבתם בטח איש תחת
גפנו ואיש תחת תאנו *
והיה זה שלו׳ מאת אחיכם בית ישראל דורשי שלומכם  /ומתפללי׳
אל ה׳ להעיר לבבכם לעבוד את הקיסר בתמים  /ולהעיר לב
הקיסר ושריו ושרי הצבא אשר לאנשי המלחמה לנהל אתכם
נרחחיס  /והיה מעשה הצדקה שלום ט יכניע ה׳ אויבי
הקיסר תחתיו ✓ בימיו ובימינו תושע יהודה ונ״לג אנ״יר "

משרי מוסר"
תסיסות השה
ויהיהיום ויצעק השה kן! הים
הקל את עניי ועמלי  /ראה נא כל היום לחוץ ילחצוני
חיתו ארץ ותקות שלום ומנוחה אבדה י ויען אלהיס אל השה
ויאמר  :ידעתי גס אנכי ידעתי כי״יחלש ורפה בראתיך 1אמנם
שיי Iדבר נא Jאיננה אעשה להצילך מיד עריץ ז השיני
"כפיר ודוב שכול  /אס צפרניס מגפות אתן לך ? דאנח השה
ויאמר :
אהה . Jמה ישעי באלה  /למה אהיה אח לטורפי
טרף ? ויוםף 1אלהים ויאמר  :התחפוץ בחמת תנין ? וישיב
השה  k:נא אהיה למפגיע ולצור מכשול לכל הקרב ן 1י י ויאמר
-אלהיס

ויאמראנא  /הושיעהלהי' \

( שלה )
ן1היס עזד  :התאנה בקמים נס תנגח ? גס כזה תתעבנפשי /
ענההשה  /למה אדמה לשור נגח ? ויוסף!2היס ויאמר  :איננה
תמלט את נפשך מפח יויזשיס אם לא תגוף נס אתה נמוהס ?
ויען הפה 12kהי׳ ויאמר  :אהה  /ן 1היס Iאס בלתי זה תשועה
אץ! הנח לי Iני ירא אנוכיים תתן לי נח לנגוף חיש קנוא
התשוקה לננוף גס נפס נקיה 5טוב הוא ני אהיה נגוע ומונה
ואסבול מנאונות וכצעי רשע  /אך אנוכי אהיה נקי " ויברך
יוסף בדה בר״נ •
ן! היס את השה ויחדלמהתאוכן *

הנרדף ♦
מדת פניכם רעים ? אחים אהוביםt
שאל החמור לשחל 1ונמר •
ממחרשי רעה  /מצירים אורבים
לבנו מר לנו ׳ מר1
אהה 1צירים ׳ אי המה?׳
הרחוקים ? י־ הקרובים ? -
חיש ננזסה מצרה איומהי
אתה לא תירא ולא תפחד *
השיבו המה יהד ׳
חמור אהה  /ואין לחמור אויבים *
*

*
*

תוסיף חכמה תוסיף שנאה !
הוסיף דעת תוסיף קנאדח !
אך כסיל ובער ישבו שאנן
בחושך הבערות כבצל רענן •

י -ר

( שלו)

מודעה* c

r:

כני נזיז ע בכל ערי יהודה את אפר המיר ׳ה תא לבכם של הקהלה גאה
ןך ^ ןך
ותהודה ק׳' ק דעסוי׳יצ״ו לרומה בית המדרש להיות בז שמריה מצוייט׳ בהלכה
!גמליה בעלי קרניה היודעים ללחיס במלחמתה5ל תורה וגה לקטנים שאה אין גדיים
אין תיישי׳ואנשי קהלת « יצ״ו עשו בנל כוחה מה דאכשר להה למשות לבבל את ה׳ מהונה
וגה אנשיה חשובים וצדיקיה משארי הקהלות קדושות יצ״ו החזיקו בידה אלא שכבראמרו
חכמיה ־*"ל ממלין בקודש ולא מויידין וגי חנוכה יוכיחמל נר תורה דקי״ל כבית הילל
דאמרי המהדרין מן המהדרין בכל יום מוסיף והולך וכן אס אין מתנדביה בעם לתת הזן
עתק לחזק ידי יושבי ביק המדרש לא די שאימי בתוספת אלא שהוא פוחת ויורד ח״ו כי
יוצאת מרובים מאוד כאשר יש חשבון ביד אלופים הגבאים ינ״ו ברן אחינו בניישראל פחמו
והביטו לראות מה כתיב מה טובו אהלן יעקב וגו׳ כאהלים מ 1מ ה׳ ומאתר שחביב לפגי
הקב״ה בתי מדרשות וכן אמרו קז״ל אין להקב״ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ראוי
לכל מי שנגע יראת ה׳ בלבבו לחי! כתי׳ יכולתו לבית המדרש ;ה ומצוה בו יוקר משאר בתי
מדרשות לפי שבשאר בתי מדרשית כבר היה להה סמוכין מכל צדדין מל ידי אנשים גדולי ,
וצדיקים קדושיה אשר בארן המה ונשמתה בצרוי החיים בצל שדי ומל ידי אנשיה חשובים
אשר חיים עודנה השועחיס בה ' ובתורתו שהיא ען ח״ס לחיזזיקיההב שאמרו חז״ל
ללומדים בה לא ואמר אלא למחזיקים היינו המוציאים מהונה ללומדי תורה ולתת מכוין
לכדני׳ למען יחזיקו נתוית ה׳ אבל בית המדרששל « עדיין אי « תספיק הכנסה שבאה לו
לפי גודל הוצאה שיש עליו ואינו הקוחן משביע את הארי ואינו הבור מתמלא מחולייתו
זהנה רבותינו דרשו במדרש פ׳ בחקתי פל פסוק פיי צדיק ען חיים שכוונת הפסוק אע״פי
דכתיב כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולה אס אין ביד הצדיק זכות התורה אין בידו
כלוה האי כמי שיש בידו זכית התורה הנקראת ען ידים וסיפא לקרא יוכיח ולוקח
גפשות חכה 3םן מי שבידו להושיע לבית המדרש שלנו יקנה לו שה עולם לכבוד ולחפארת
וימצא חן בעיט ה ,ואדם והמתחיל להטיל מלאי לנים ל׳המד ביד הגדולה והרחבה הרי זה
משיבת כי הכל הולך אחיי הראשון כמן דאת אמור קודש ישראל ראשית תגואתה כתאנה
נבכויה בראשיתה מצאתי את אבותיכם יכל המזכה רני® אין חטא גא על ידו וזכות רכים
תלוי בו והשומע לצו יאריך ה׳ ימיו וישמן לבטח עליו בעושר ו כני ד לעולמים  /ויזכה
ליום אשר יקנן ה׳ אותנו מכל העמים  /דבנהלנו כמד רמים > יא« נעבוד אותו
היום יום ג׳ ן״ז אייר תקמ״ח •
גחדוה כל הימים •

הק׳ שמחה בא״מו הגאון אמתי המפוום*
מוה ,צ״ה וצ ^ ׳יה חדיפקק דעסויאיע״א •
מה א « מה כוחנו לבוא אחר החלו מאן מלכי רבנן ובפרט אחיי דברי אד״מז נר״ו
שאינן צריכין חיזוק כי שמעו הולך למרחוק שכל דבריו בתום וביושר < ובצדק כל
אמרי פיו  ,אך איין אנו אלא כמזכירי׳ את העם ונפרט יושבי העריה הגדולים ובתוכם
אישי ק״ק כרלין וברעסלויא יע״א לפסוק לנו להעדנו ולתומכנו מה® בהרי זו ומהם
■ את דברי גי זיל
בהרי עלי ! עליהס אנו סמכנו ובהה א « בטא « שלא יעברו על לא יחל
קר* ביי רב הוא מוצא שפתיך השמור ובפרט לדבר גדול כזה אן למען שמהה ילמדו כל
עושי טוב באנו הנה לעלות להה לזכיין שכל איש אשר נתן אחלי שפר יחים מעשיהו
הטוב והיטב לה׳ משור פר! ובזה עוונותיו יכופר ,אלה דברי גבאי דג״השהג״צי

הק ,מאיר יפה •
*) נד וגונו « אח יזק*יני« 0מוני

mגרבי« י

הק׳ מאיר פיודא •
בה״גזץ דק״ק דעשויא

יע״א ייפרסם כתג*

דברי המאספים -

המאסף
חדש

א ב

תקטח

תולדות גדולי ישראל
חולדות רבנו משה בן מנחם זצ׳־ל *
( המ « ך המאסף לחד « אדר

«ינ

העבר • )

האיש ישראל הקרב אל הר סיני מבלי 1לפת תא הלמודים האליבי
אשר הצלחת האדם ואחרו נכלל תלוי גס  /אל מכל ללמוד אותם׳
במעמד ההר על ידי המעשה הנורא אשר נתהוה שס * ויתכן
להיות שלזאת נבדלו ונפנו מכל עסקיהם בשלשת ימי ההגנלה
להכין את לנס כימים הן1ה ולשמוע מפיג הנהנים והזקנים
הלמודים הנשגבים האלה  /למען יבואו נלסצרופי לבבבאמתיות
הנצחיות ההם  /הנקראות תורת האדם  /לאבל עתה הוררת׳
ישראל 1המיוחדת להם לבדם • ואחרי היותם בטוחים בלבם
ע״י ראיות ; ומופתים שכליים מפי מוריהם שיש אלהיס נעלם
■ ונותן שכר טוב ליראיו וכו/קרבוk
מעין בשר/יחיד וכל יכול/
הר סיני וישמעו קול אלהיס מדבר מתוך הענן  4 :הנני ה׳
^היך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ׳ הלמודים׳
הנשגבים הנובעים מן הדבור הראשון־הזה המה יסודי כל התורה-
אשר יקבלו במעמד הקהל הזה  /והוא ממין האמתמת׳
המקובלות (  04יצטט וואחרחייטן ) אשר עליהם יסובו כל/
החקים והמשפטים והתורות אשר יגלו׳ לעס הזה בפרט למעןז
היותו גוי קדוש ״ ואלה הדברים’ נכללים׳ בדבור הזה* :

כב

א 1גב

אנכי

( עזלח)
אלהיך ישראל > 1־ןאשו נדתי
אנכי ד,׳ ותיא האל* ףיס
הברית עבש אבותיך אברהבם יצחק ויעקב ונשבעתי tanS
לעשות זרעם לי לעם סגולה 5בא מועד להקים את הברית־
הזאת ׳ והוצאתי אתכגבן בערת מארץ מעריגם באותות
זבמופתיט נוראיכב 5גואלנבב אני ומלננכש > נורית
בריתי גם עמנם היום 5נותן לנם את תורתי אשר תשמחי"
בארץ אשר תנחלו > למען  .יטב לנם ותהיו לי -לעס סגלה * '
כל אלה* הלמודים אשר נתאמתו אלינובאמלדות ־ מקובלות
נאמרו במעמד הזה  /ונתחזקו לע יד אותות ומופתים
בהגלות ה  ,לעין סעדה ״»
" אחד מראשי היסודות אשר הדת ישראל נשצננת עליהן
הוא•  /שהאותות והמופתים הנתהווים חון לדרך
מובע אינם מספיקים כלום להחזיק או להחליש הדעות באמתיות
הנצחיות  /ואינם מכריעיס דבר לא לאמתתס ולא להנחשתם $
ולכך כתוב בתורה  :ני יקום בקרבך נביא ונו ,ונתן אל־* יך
אות ומופת ונד לאמור,נדנה אחרי אלחים ונר ׳ והנביא.
ההוא מבקש להדיחך מאת האמיתיות הנצחיות על ילי האות
והמופת ההוא  /אף שיבוא האות והמופת אשר דבר אליך לא
תשמע *ויו ונד והנביא ההוא ונד יומת ,בי דבר סרה ונד •
ני האותות והמופתים לא יתנו ולא יוסיפו ני אס חזוק דברי
קבלה  /לאמור ; שהלמוד© והתורות והחקיס האלה צתנו
במפעלות נוראות הנשגבות מעל מעשי יום יום  /אפס
אין נכחם להפיל מבצרי למוד האמידות הנצחיות בלב יודע
אות©  /וא להחזיקם בלב נולד בו ספק נגדם י “
;ל התווח הזאת אשר קבלו אבותינו עליה© ועל זרעם על
עולם  /היא כוללת תורות חיים  /חקיס טובים /
ומשפעים ישרים לעס ישראל אשר בא בכריתה  /איך יתנהגו
נקהל© ובמושנותס בארן אשר נחלה׳ להם  /והמצות אשר
ישמרו למרותם ברית עולם  /ובכל הדברים האלה צפוני©
למודם רבים ןמ האמידות הנצחיות והאלוהקת עד אין חקר /
אשר עליהם ונמעצם צוו המצות האלה לעשותם ולשמרם /
ואכונתיהס יסתעפו נל האמידות הנצחיות  /ותהיינה בעין
החכם

( שלט)
החכם המשכיל כשני עצמיים מורכבים להיות אחד< כמאמר
חז״ל המעות והתורות (רצו בזה כונתס והלימודי׳ מסתעפים
מהם ) המה כגוף ונשמה יחר * וכל קורא הנוסף לדעת  /יראה
כי כניס דברי בהביעו בעין פקוחה על דברי תורת משה הדרושים
לכל חפציהם ו וימים ידברו ורוב שנים יגיעו  /כי התורה הזאת
היא מקור ומעין נובע יוס יום מושכלות חדשות  /או מופתים
מחזיקים אמתות מחשבותיכם jכל עוד תחקרו בה תוסיפו
מצוא עמקי תהלוכותיה  /ומשכיות חמדה מוסר וחכמה הצפונות-
גה * אמת וצדק על פניה  /כל עובר עליה יפגשנו  /אכן כל
חותר בה בעין רוגל  /ולבו שלם בתשוקת הדעת  /בכל פסע
־ ופסע יגלה חדשות  /נוכחו תוסר המסך ותשליך הצעיף מעל
פניה  /ניפיה תתראה לפניו  /ולאין מספר תהיינה לקחיה
אמרות טהורות וצרופות אשר תמלאנה את לכו בעוב ובנעימים .
אמנם כל הלמודים האלה הנטועים בה נתונים המה לפני האדם
לעמול בס ע״י הבחינה והחקירה לא על דרך האמונה לבדה ♦
ולכן אין לך מצות עשה אחת בכל התורה כלה לאמור  :האמין
זאת ! או אזהרה לאמור  :אל 1האמין זאת ! כי־אס ושמרת
ועשית או לא תעשו־ / .לא תלךוכו ' * )  /כי האמונהבמושכלות
איננה נופלת תחת הצווי יען איננה תלויה ברצון .כי -אס בשכל*
ולזאת תמצא בכל מקום שנזכרה בתורתינו אחת מן האמתיות
הנצחיות כפירוש  /לא נאמר בלשון אמונה כי־־אס בלשון שמיעה
והאזנה וידיעה  /כמו  :אהה הראת לדעות ני ה׳ הוא
האלהים אין עור מלבדו י וי רעות היובש והשבות א S
לבבי ך ני ה׳ הוא אלהיס בשמים ממעל  hmהארץ מחתרת
אין עוד♦ שמע ישרא  hה׳ אלוהינו ה׳ אחד •
ואין לך מקום אחד בתורה אשר נאמר שם לאמור  :האמן
ישר ^ למען תבורך ותקבל שכר טוב  /או אל תרבה להסתפק
0ן תענש * יען הצוי והאזהרה התלויים גתקות השכר ופחד
העונש נבדלים בבחינת האדם על ידי מושגי הטוב והרע  /והמה
תולדות המעשים התלויס ברצון /אבל האמונה והספק4

כב

*)

ב

ג22

סכל? 1העמיר .והעמידה ח* רף ?1בך ותנא
יאסתו א^ יך נל הדברים מאליהם •

והחפן

? 1ידי

החקירה  ,וא?

)( m

והחפץ והבטול אינם תוליםברצון  /התקוק לא יחייבם והפחד
לא יבטלם  /לא יאות בהם טוב ורע ני  -אס אמתושקר •
דוק והבן זה * “
״ככה תמצא  /החוקר• את מהות תורתינו י ואס יש
לעמים זול תינו ספרים מיוחדים כתוב עליהם עיקרי
אמונתם באמתיותהנצחיות  /ועל אנשי בדתם להשנעעליהם
שהם מאמינים כס כלב שלם ולא יזוזו מהם לעולם *) ן לנו
העבריים לא יאות לעשות כן  /כי מפנת דתנו הקדומה /
העקרים האלה נבדלים מתורתנו הגתנית כסיני  /אףשנכללים
המה כמצות התורה י הראשון מבני ישראל אשר שת אל לנו
להעמיד פכת דתנו על שלש משרה עיקרים  /הי׳ רננו משה
בן כממון  /והמה הלמודים אשר נוסד מהם השיר יידל/וס'
אור ה׳ להרב ר׳ חסדאל  /וס ' העקרים להרג ר׳ יוסף
א^בו  /וס׳ ראש אמונד־ז להרב ר׳ יצחקאברבנאל• 1הרמב״ס
ז״ל השריש את העקרים ההמה בקרב כנסיתישרן! /והשרשים
האלה גדלו והצליחו ועשו פרי  /הנחמדיםלהשכיל  /ולמוץ
מדבשם ? אפס מעליהם לא תפרו חכמי עמי לעשות מהם
חגורות לאסור על נפשס מוסחת הדת אשר ישליכו אגודת מוטה
על צוארי כני בריתם אם ברצון ואס כאונס  /זרה היא לנו /
לא יעשה כןכשערנו " ר׳ חסדאי חלק על ,דברי הרמכ״ם ו״ל
וכקש לשנות עקריו  /ור״י אלבז מצא דרך אחר וקצר אותס
ייתן שלש תחת שלשעשרה י ר׳ יצחק לוריא ותלמידיוהמקובלי׳
הרסו את לנינו ע״פ כלו ולא הניחו מספר עקרים כלל  /כי
אמרו כל דברי תורתינו המה עקרים  /ואין לך אות אחת
שאיננה עקר י ואף שהיתה המחלוקה היאת בדעותיהם ימים
רבים / :לא נשמע קול קטטה ואיבה ומרירות נין חכמיישרן! /
ואף שרוב אנשי הגולה קבלו עליהם את דנרי הרמכ״ס ועיקריו
השלש עשרה  ,עכ״ו לא החרלמו ולא הזיפו את הר״י אלנו על
זכר שומו שלש תחת שלש עשרה ♦ האמתיות הנצחיות נתונות
לחקירת האדם ולנחינתו והאמת ישאר אמת עד כלי תכלית
אף
ריצו וי4ונצו!י©ן ביכר י

( שמא)
שנפרדו דרכי כני האדם לחתור אחריו ולבקשו " על כיוצא
אף
שנור גפני חכמנו ו׳׳ל  :הללו אוסרין והללו  .מתיוין אלו
בזה
ואלו דברי אלהיס חיים * ) • »
 p 1,יבחן הענין הזה גנחינה דאה אחרי עמדנו על ההגדל
תורוח
 Tבין גדרי תורות אלהים ומצות אלהיבש •
המלמדות אמידות נצחיות הנודעות ונכרות על ידי
^היס
השכל המה עיוסדות בשאר הידיעות המושכלות על
מופתי
ואבות כוללים/וכל עוד שיתמעט מספר האבות  /יותר
יסודות
תחתס משפט הפרטים הנולדים מהם * * )  5לא כן
יתקיים
אלהים המה אינן סובלות קצור  /כי כל אחת מהנה
מצות
נפנו עצמה ומסתעפת לסעיפים רבים  /לכן יעמדו כלם
עקר
כאהלים נטע ה' בדרך חסידיו להשתעשע בהם למען מלאות
דעת ומוסר השכל " אכן אם בכל זאת לא תנוחו
נפשותס
אחרי יסוד כל יסודתס  /צאו וראו את מרי הלל4
מלח תור
הזקן

רבים ממתנגדי חבסי»ו לעגו עליהם על דבר המאמר הזה /
* ) שמעתי
הסתירה (ר׳־ל שני הפכים
דבי ממשפט
ויאמרו כ• לא ידעו
) • אפס לו חכמו ישכילו וידעו את שגיונם * ומי יתן
בנושא א ' נמנע
עת יחשבו • חד בל עמי הארץ כאשר חשבו חבטיוז ז״ל •
יחיש האלדדם
דברי הנביא * .צוכש הרביעי וצובם החמישי וצום
«קרב יום יקדים

השביעי וצום העשירי יהי׳ לביו־; יהודיה לששון ולשמחד־ז
ולמועדים טובים • והאמת והשלום אהבו נ •

החכמים החוקרים החפצים להצריף דעתם #לחתור תחלה אחרי
* * ) מחק
ומקור הבחינה אשר יעמדו עליהם ( דאס פרינציפיום) וזה גדר
אבי
רבים אשר יכונו אליהם נשואים מיוחדים • והנה דרל
כולל נושאים
המזיק והניזק אשר אין להם סוף כללו חכמינו ז״ל תחת
משל  /דלבי
« כי חקרו שאי אפשר לנזק בעולם אשר לא יוגדר תחת אחד
ארבעה אבות
הגזברים במשנה  .ועתה אם יתהוה היזק לאיש יהי ' מאיזה
מהד׳ אבות
מאיזה אב נולד! ונכיר לשפוט את ערכו • ואלו הי'
מיז שיהי ' נדע
■
האבותיס*
1
משל נשואי נזקי השור והבור שווין בראיתן נתמעטו
דרך
מרוביםן כי בל
לא הי ' השור והבור ב״א אב אחד ותולדותיהן היו
האבות באשד הם עתה נבללו אז בגדר אחד ! והי׳ גם משפט בל
תולדות השני
נכון וקייס  .בי לבלם דין א׳ מפאת היותם בלם בני אב אחד •
הנזקין הן \ היותד
החכם  :וכל עור שיתמעט מספר האבות וכו׳ זהבן זח ’
ולכך אמר רבנו

V

)

( 2m

הזקן ע״ה אל גנרי אשר בא לפרו (אמר ■ :ר ,גיירני על מנת
שתלמדני נל התורה גלה כשאני עומד על רגל אחת * אמר
לי׳ רעלך סני ?1חברך לא העביד וו היא כל התורה בלה ואידך
בירושא הוא ויל גמור • הנכם רואים כי לדעת ח1׳'ל הרתכה /
היתה מצות אהבת הריע יסוד כל המצות * "
* הגה שמפי לגביך  /המשכיל Iתמית הדת היהודית וכל
הקיפיה " ועתה נבחנה עוד אחת על דכר התורות
ז־זמושנליות ׳ והמצות המעשיות * ) * התורות המושכליות
•אינם מן הדברים הנתניס לכתוב  /כי מריס שבכתב אינם
סובלים תוספות וגרכון  /ולא ישנו את תפקידם ככל דור ודור
גפי השתנות העת והמקום והלשונות והמדות •והממלכות  /יכ
%אס ישארו כתמוגתס הראשונה מגלי שנוי וחלוף * ולק נמסרו
תמזשכליות געל פה לאיש מפי איש לזקני העם וחכמיו  /להתוכת
עליהם בחברת מרעים  /וללמדם לתלמידיהם לפי שכלם והשגתם /
ובשפת איש ואיש כאשד יהי לאל ידו להחזיק בס  /פעמים
במשל ופעמים במליצה וחרה ־• ותהי להס התורה שנכתב המלאה
מצות וחקיס אשר יעשה אותם האדם יוס יום לדרבון על דרך
הבחינה  /והתלמיד גראוהו את רבו מקיים המצוה 4החל
רוחו לפעמו לשאול
מה ואת ? ומה סבתה וכונתה  rובזאת
מצא הרב מקום
להתוכח
עס
התלמיד ולהורותו הלמודים הרחבים
!הצרופים
היוצאים
מן המקור הזה הנובע מיס חיים אל נפש
צמאה *
מלזאת
נאסר
על
עם
ישראל
לכתוב את דברי רבותיהם
מל
הגלץן
/
כמאמרם1׳׳ל נ רבדיםשבע?- 1פה אי אתה רשאי
לתנס
בנתב
י
והימים ימי בכורי עק העם אשר הורידוהו אל
לא הגלות המר  . /נראות חכמי העס ההכרח לכתוב תא דברי
קבלתם על ספר  /קראו אותם  .ימי הפרת התורה  /ויקראועליהם את הכתובל :עת לעשותדל ! ׳ הפרו תזרתיך  -בכת
הבחינה
•הרב ר׳ י*סף הדי,ץ בנה »ותם  ,בשם -חוברת • הלבבירת יהוית
האיריס ,אמנם המשכיל ידע כי עם חובה לא יאות לגדוד
הב את
בל הענינים האלה  . /וגם לא תפולשם חובה על דברים הבלתי
תלויים .
כ «.י 9ברצון  /ואולי שגה בזה הרב המעתיק שם tלבן בחרתי אנכי
אחרים • דברי הגומב י

(

c

הזאת תדע  /ה ^ וריא הנעים Iמהות תורה ש 3כת 3וס 3ת
הבחינה
תורה שגע״פ  /ואיך תתקיים כלןר 3העדה כחזות רג וביד־עה
נחרה על ידי קיום המצות והחקיס הנכתכיס דרך כלל כתורתנו
 /כאשר אבאר לך אחרי העירותי תחלה את רוח
הקדושה
בחינתך על חקירה אחת נפלאה* H-
 prvo nנפש האדם המוכנת לקבל מושגים רכים מהדברים
אשד תכיר  /זכרים גשמים מוחשים מושכלים
ופעולותיהם ושינוייהם  /להרשים גל מושג ומושג
ונפרדים
כתמונה מיוחדת ונבדלת מיתר המושגים  tאוכלליי
ממושגיה
| פרעי למעו שאת אוחו לבדו צרוף בלי ערבובובלבול  /ולשמש
או
לעת הצורך  /והתמונה הזאת נקראנו אנחנו הדיור (יצום
נו
)  /ויהי׳ לבור מיוחד לכל מושג .ומושג■״ וכאשר יתרבו
»ארס
בגפש האדם גן יתרבו גס הדבורים * ומה יפה דברי
המושגים
אשר המשילו תא הדבור ומושגו לחומר וצורה • .תמונת
הסכמים
.המושגים כשמש בה לב ' ,פגים ׳* ( א ) לצורך עצמיגו  /להיותם
אשר נשמור םב את « ושנותינו * ( ב ) לצורך וולתינו /
גנליס
למען נרשיס בנפשו את מחשבות לבנו במת החפן להודיעם
• וכך אנו נוהגים בשמוש התמונות האלה  /אם נחפוץ
לו
מושג גפשיגו כנפש זולתנו מרחנו להלביש את המושג
להרשים
( .ר״לבדכור אשר נגדר מ ) ונשלחנו ללב השומע «
בתמונתו
נספו ! לדעת מושג אשר גלב זולתנו בשמענו אותו יוצא
ואם
מלובש בתמונתו  /נפשיענו ונסיר ממנו את כתנתו ערם
מפיו
י  pארחות כל דבור ודבור אשר יכא
ירד אל חדרי נפשנו
דדך החוש השמיעך / .מה מהות מתת אלהיס אשר
אלינו
בו את האדם✓ הוא הלשון •* אפס עוד אחת הלק לנו
הנן
ביתר שאת להשיג מושגי זולתינו הרחבים ממנו במקום
האלהים
על ידי החוש הראות  /בשמש בתמונות הנראות לעין
ובזמן
הנרשמות לפנינו בציורים מיוחדים " המורים מל מושגים מיוחדים
אשר בנפשנו  /וזהו הכתב  /אשר יעמוד ימים רבים בתמונתו
הראשונה  /ובעת תשורנו עינינו יתעוררו בנפשנו המושגות
הנרשמות גו ונדעם י "
ואו» שיודה כל משכיל ואוהב חכמה כי יש יקר וגזולה למעש'
«
הכתב 1היותו מסוגל לשזעע תולות ולהרבות לעת
ולהיות

( שמד )
ולהיות שמור לנעליו ימיס אין מספר  /בכל זאת נולדו כשנתו
תהפוכות רנות כקרב המין האנושי על הארץ  /ונפרע גענין
האמונות והדעות * יי אין ספק שאנשי דורות הקדומים /
גורס השכימו לעשות להס מספר אותיות מיוחדות ולחנר
מצרופס ומכלולס תינות ומלות למען הרשיס נס את מושגי
נפשותס  /השתמשו כתמונות הגשמיים הטבעיים לכדס ♦
ונהיות  /דרך משל  /חפץ איש לכתוב  /ענק משסע אה האריה1
צייר צורת אדם גדול כענקים משסע את האריה * וכן שור
אוכל 1עשב׳ ונחש נושך בעקב איש ונו׳  /ודרך מעשההכחג
הוה ידוע לנו ונמצאו ונדונות למו נארצות הקדס  /והוא מכונה
נספרי החכמים והסופרים נשם היראן.ליפיק * ) • “
T

<ז ואחיי ואת נרנות ימי האדם מל הארץ  /ויתרנו ננפשו
מושגים רניס גס בדברים נפרדים נלתי מתקיימים
בעצמם ( אבסטראקטי בנריפע ) כמו  /הממשלה הגבורה *
האהבה " הערמה" ונהנה  /ננרחו להתכונן על מדותהברואים
ותכונתם  /ויהי להם הכעל -חי בעל מלה ואת לתמונת המדה
מצמה  /ובעל מדה אחרת לתמונת מדה אחרת  /וברצותם
להרשים מלת הממשלה  /דרך משל  /ציירו דמות אריה ׳
ודמות שור בעד מדת הגבורה " ויונה למדת האהבה׳ ונחש
למדת הערמה וכיוצא בזה • וכאשר ארכו ימי האדס על
הארץ נתרנו תחבולותיו למצוא דמות ותמונה לכל מושגיו /
ומן תמונת הפסל מעפי חוצב עלה אל תמונת מעשי חרט על
עץ ואבן ומתנת  /ושמוש הצנעיס על כלי נגד ועור! ומן
התמונה כלה בחר למען תכלית הקצור השרטוטים החצונייס
(דיא אייטרן או ^ ריסע ) המדמים את התמונה נכח העין וכה
עלה דרך תחבולתו  . /עד ני יד אל עשתה פלא להדריכו על
חכמת
*)

רביםממחקרי ה^שון אמרו
העברית שם ושארית ?*מכתב הירא ^ יפיק•

שעוד ננחואי® היום ' באלפא ביתא
א

רינד /

D

מיו  /גקא4וגגעל ./דעיהרי  1* /חאקען  jז סווערדט/
כ 1עפ / .1ל טרייבסטעקן  /ן פיט  D /טטילנג /

ע א!י4ע  /פ *וגד > ק אפפע  /שלאחן *

( עזמדC,
חכמת הנתב נמספר מעט • וציורים קלים וע״י
יוכל לרשום מחשבות לבז לאין חץ * “

צרופס ושנותס

ומנתב בני האדם אף
 <,כל אלה השינוייס והחלופיס בלשון
שהיו רב פליליה וחלת טוב לאדם למען שמור 3ס את
מחשבותיו בדברי אמונה ודעה וחנמה ומוסר ולהקימס לדוד
אחרון  /גדול כבודם ויקר פעולתם כי היו כחלות דבש אשר
פרחים וישמרוהו שם למחית נפשם
יאגורו בם הדבורים מיץ
•ולזולתם 5בכל ואת נהפך להם גס הטוב הזה לרועץ  /ורעות
האולת/במסתרים תארוב
רבות יצאו להם בסבתם♦ — כן דרך
•על מפעלי החכמה וכאשר תרבה עצמה לבנות כמקום הזה /
תהרוס האזלת במקום אחר — תחת אשר עמלו חכמי לב וישרי
לרך להשתמש במתת אלהיס הזאת /
האמונות
על ידה המחשבות בעניני
אנשים נבערים ועקשיס  /אלה שגו
גנפשס הדברים כאשד באו להם
מתומרס ומלאות לבבס מכונתס

הכתב והלשון i
והדעות  /קמו
למראה

עיניהם

דרך החוש✓ מבלי
והטהורה !
הצרופה

ולהצריף
לעומתם
וידמו
הפשיטס7
ויחפיאו

על! 2היס דברים אשר לא כן{ ואלה ברוע לכבס החליפו אמת
ובחלקלקות
בשקר ויעורו את עיני העם בדברים בדויים /
התמונות והדמיונות אשר מצאו  /על
לשונם ידעו לפרש את
דרכם  /וישימו להס אלילים ופסילים נאשר נולדו בסעיפיהם
וכאשר יטנו בעיניהם להכשיל בס את המון
ורעיונותיהם /
ועוד כת שלישית אנשי גבה לב ורוס רוח  /אשר
העס *
בחזקו בעין העס לחכמים ונבוניס  /על דבר ידעם דבר מה
בחכמה ! אמרו בלבם  /לפנינו נגלו מסתרי חכמה  /שפתינו
נשיבנו ז וכדברים אשר לא ידעו מהם
אתנו ,מי ישאל ולא
מאומה  /בושו לאמר  :לא ידענו  /ולמען הסיר מהס חרפה
חסרון ידיעתם השיבו על כל שאלה את כל העולה על רוחם
למען הפק רצון השואל והורות ני לא
אס אמת אס כזב  /ךא
הה/אחי  Iבינו זאת וראו את
(לאו למצוא כל דבר * —
העמל והכעס .אשר תמצא נפש איש רום רוח אשר יחשוב התראות
איך יפוג לנו

כיודע הכל  /עת ישאל ממנו דבר רז ונעלם /
בקרבו בהיותו אלוץ Tלבחור אתת משתי הדרנים או

להודות

(

שמו )

לאמור  :לא ידעתי  /או להפיח כזבים ולענות ד 3רי רוח למען
לא הקטן יקרתו כעין השואל י מה נעמת סאקראטעס הנבון
גתחבולקך להרגיל את לשונך להשיב על כל שאלה לאמור י
אינני יודע מאומה ״ ואס בכל זאת ידעת השב אחרי הכליגתך /
הוספת חן והרבית כבוד בעין דורשיך 5ואס לא ידעת השב i
חלצת גפשך ממצור הנושה כי הודית על האמת * — “
« היוצא לנו מהבחינה הזאת  /הוא להראות אין שהסבו
התמונות האלה וקוצר תבונת המון העם  /לסור
מאתרי האמת ולעשות להס תרפים ואילים צומת שונות מצבא
השמים ומברואי הארץ איש איש לפי בלבול רעיונו ועקשות מוריו י
וכבר קדמני האדון החכם מיינערס באחד מספריו  /באמרו5
״ בנותי בספרים ובקורות העמיס כימים הקדמונים ומצאתי§
«ל על פי הרוב העמיס אשר נבדלו מאחיהס  /ואשר ננדל<
« בארצותס לגדם מבלי קחת תורה וחכמה מעמיס זולתם /
« עבדו אלילים בדמות בהמות חיות ועופות ותמונות ברואים
יי צמחים ודוממים  rיתר מתמונת בני אדם * “ ואנכי אנסה
פה על יפ דרכי בבחינה הזאת להזמת טעם לדברי החנם
החוקר הנזכר * “
" בעת היות המין האנושי ננרח להשתמש בתמונות הברואים
להרשים בס מושגי נפשם  /אל היה דבר מסוגל• יותר
מתמונת הבהמות וחיתו ארץ  /ני גל בעל הי למיניהן יש \ל
המנה מיוחדת הנראת לעין בהתבוננות מע» ♦ הצבי קל
המרוץ  /הכלב זע  /השועל ערום  /השה עניו  /וכהנה
רנות' מהמדות .המיוחדת עד שנמעט נרשמים התכונות האלה
מלפניהם י ולזאת בחח נ ס המושלים ברצותם לבקר עלהמדות*
נספורי פעולת בעלי חיים 4כאשר הורה בטוב טעם ודעת
אהבי לעסינג במכתבו על הנושל • 1ואף גם הברואים הצמחים
והדוממים למיניהם יש להם תכונות מיוחדות וטבעיות נבדלות t
המסוגלים להרשים בס מדות מיוחדות כאשר שמשו המושלים
בדמות שושן לימי הנערות  /הארז לגאות  /האזוב לשפלות  /וכיוצא
בזה • אכן האדם הוא גולל כל המדות ונפשו מסוגלת לכלמו >
אפס נסקרים המה בקימת לבבן  /ואין אחת מהנה נכרת
בהשקפה

( עזמז)
בהשקפה ראשונה  /צי אס אחרי העיון והשקידה במפעלותיו
ומעשיו  /למען נדע איזה מהמדות נברה בנחות נפשו  /ולכן לא
היה האדם ראוי ומסוגל כל נך להשתמש בתמונתו למען הרשים
על ידו מדה או תכונה מיוחדת י לזאת לח תביע בכל האלילים
אשר נשארו מימי הראשונים בתמונת אדס  rהתמונה הזאת
לבדה מבלי צרף ליה או כעל חי או מין צמח או צלי  /או תמונות
הנולדות בנח הדמיון נמו שנים או שלש ראשים  /או קרני שור
מל ראשו או בעל רגלי תיש וכהנה/אשר על ידס יתנכר מהותו
ותטנתו בידוע למביני המיעא״לאניא י וכן ישמשו עוד היום
המשוררים במשלים ודמיונות מהמינים הכעלי חיים י וכןשמשו
הנכיאיס זהחכמיס בצורות בעלי חי*ס בדכרס מדברים נשגבים
•והשגתינו! למען נוכל להכירם דרך מדותס י ולפי זה יהיו
דברי החנם מיינערס סמך וראיה לדברי  fבאמרי שרוב
עבודת הליליס נהיתה בסבת הצורות והתמונות אשר הוכרח
המין האנושי להשתמש בס געת התפן לכתוב את מחשבותיהם
ולהורותם לזולתם * “
" לק יהיה מחוק החנם הבוחן תכונות ונמזסיות עס 1ר
להשמר מבלתי ישפוע על כל הפסילים והתמונות אשר
ימצא בקרבו ולהתליע לומר שהם אלילים ויראתם של לה  /כי
לפעמים הס רק כתבים ורשומות ספוריות ממדות או תכונות
ידועות ״ ואם איש נכר ממדינת הים  /מארץ אשר עד הנה
אין בה נתב/יבוא אל אחד מכפי תפלה אשר במדיבתינו אשר אין
בו פסל ותמונה גלל  /והוא תאה כתוב על קיר לבנה בשרעועים
שחורים דרך משל הדבורים אלהיכם שדי " רי הפד נוצר
חסד ? 1אלפים וכו׳ אשר לא ידעם ולא יבינם  /ובל הקהל פונים
את פניהם ופורשים כפיהם להתפלל נוכח הקיר הזאת  /הלא
בשובו לארצו ועמו בספרו להס את אשר ראו עיניו  /נלמו ילעינו
או בשרס ינמרו על אנשי אייראפא המתפללים אל שרעועיס
שחורים המצויירים על קיר לגנה ז י וכן מצאנו שעעו אנשים
רבים בימים הקדמונים ויחשבו את התמונות אשר מצאו בהיכלי
התפלה לאלילים * ולעת חרבן בית אלהינו חשבו הרומיים את
הנרוניס (אשר הורו על ההשגחה ) ללילי בית ישרל  /ויאמרו
מליהס

( שמה )
עליהס  :אך גף עובד אלילים העם הזה * וליאת בקראנו
בספרי המסעות לאנשי הודו אשר יציירו תבל ומלואה נשואה
על גב פיל  tוהפיל רובץ על צב ודוב נושא את הצב והדוב רובץ
עלי נחש ילעג הקורא על הבליהם מבלי שאול ישאל לאמור :
הכי הנחש הזה שוכן על בלימה ? אכן אס נחקור אחרי נונת
הדבר  /נדע כי לא לריק חברו הציור הזה ויש לו רז אשר
יתעלסו בו חכמיו  /ולראי׳ לדבר אעתיק הנה מאמר אחד
מספר תורתם המכונה שאסטא אשר לכהניהס  /למען הורות בו
ני לא כל כך רקיס דבריהם ♦וז״ל הכותב בפר׳ ח׳* > ‘ w
« מאדו וקיעו ( שני תנינים עצומים  /תהו ובהו)
נלכדו  /ואל 1שדי יצא ממקום כבודו הנעלם f
ויאמר אל שדי
ועל סביגיו כדמות הספיר לטהר *

־

לאמור  :קום בירכלא ( כח הבריאה )  /וברא לי את
העולס החדש וכל צבאיו ברו־חי אשר שמתי בפיך * ואת
ביסטנוא (כח האצילה ) החיה וחזק את כל היקום והיצור" ;
כאשר צויתיך * ואתה סיעב (כח הביטול וההחלף ) לך
ושנה את היצורים בגלגול החלוף והשנוי  /בכחיאשל¬
אשים בידיך י וישמעו בירמא וביסטנוא וסיעב את דברי
אל שדי וישתחוו אפיס ארצה־ י ויעבור בירמא וישט על
פני יהאלא ( תהום ) ויראו אוחו בני מאדו וקיטו וינוסו
ויהיו' Tלאין " ויהי אחרי עבור רוח בירמא והתהומות
קמו מנוע עוד  /ויתלבש ביסטנוא בדמות דוב עצום
(תמונת הגבורה היתה אצלם הדוב  /לפי שהי׳ הגדול
והנורא בחיות אשר הכירו ) וירד אל תהום יהאלא ויוציא
בנשמת רוחו את ילודטא (ארץ ) אל האור* ״ • ויצא
מקרבו צב עצום ( תמונת הקיום ) ונחש גדול ( תמונת
החכמה ) ידשא ביסטנוא את הארץ ויעליה על גב הצב
וישימהו על ראש הנחש  /ע״כ ״ “
הנך

י)
נצוצריכטן3צון
.צזיגד& שטאן גלון הצו{1

בענגצולן
ווע11

אונד רעק
י

קייורטוהק

(־שמטX
,,יזזנך

הספרים־ הא ^ה ובכל

נמצאים

הקדמונים /
כס♦ אפס

/ -

האהוב Jשככל
רואה  /הקורא
להעמיס
והתמונות אשר היו
הציורים
נונות מיוחדות אשר יעמוד עליהם החוקר

לההמון העם  /אשר אך למראה עיניו ישפוט  /נתהוו מהש
■ האדם על
עצבים ואלילים אשר עבדו אותם * כן נשחתו דרכי
הראשונים v
הארץ  /נאשר יעידון ויגידון כל דברי הימים
לפעמים מענת נסלותס .כי חדל מאתם פלס החכמה לנחור בין
טוב לרע  /ולרדת עד עצם הענין  /וישליכו את הפרי וישמרו
ולפעמים מעקשות לב הכומרים אשר הטו את «
את :הקליפה ן
ויספרו
וכמביהס /
לבב 1ההמון להאמין כנחות העצבים האלה
נכה מזב
להם נפלאות סעיפים וחזיוני ליל אשר בדו מלכם •
עס זעם את דדך התכונה ויטוש אלה עושהו  /ויזבחו לשדים
ובנותיהם מבכות את
לא אלה  tמבניהם העבירו למוליך " /
ויקרינם לפני עצביהם
התמוז "  /רבים מזקניהם הובילו ל 14כח
עץ ואבן מעשי ידי אדם  /וישפכו דם נקי לפני תכנית שור אוכל
עשב . 1כדברי הנביא הושע  :זבחי אדם עג ^ ס ישקון * ואס קמו
זדדיהס אנשי אמונה וחכמי לב אשר דרשו את אלהיס אמת /
ויורו* כי הבל פסיליהם אין בס מועיל  /וני נרמזים -בס אך
משלים וחדות על המדות ' והקורות  /לא פעלו כלום  /ני כל
עוד־ בארו להם את כונת התמונות על דרך הפשוט  . /יותר
הסירו אזן משמוע דבריהם • —י כן דרך כשיל ובער  /יעמוד
משתאה על נל דבר נפלא  /ונפשו תתראה שואפת לדעת חקר
דבר ופשר סודותיו נעבד ישאך> צל ! אפש בהגלותך לעניו את
והודיען אותו את כוונתו בדרך קל ופשוט  . /לא יאבה
העדן /
שמוע עוד  /ני כל מגמתו לדעת דברים רחוקים מדרך השכל
פישר י — אלם הם הסבות אשר הפנו את כל מחשבות כותבי
והתכונות ע״ד משל
וסופרי דרכי המדות
הקורות הטבעיות
הצורות היו
לסעיפים פתלתליס ועקשיס *
וחדה✓
ומליצה
להס לאלילים  /והתמונות מעשי ידי אומן לגלוליס המטעים את
ההמון לזנות אחריהם  /והאותיות מדרס לרגלי
נס הכזב אשר הוליד דמיונם  /ולא נמצא עוד

החנפים לרמוז
תחבולה לחכמי
מחר נמות

העס לחוקק בספר מליהס  /מגלי דאוג לאמור :
ויבוא דור אחר וישחית נונתינו ויתן שקר תחת אמת וכזב מחיר
אמונה

(2זנ )
אמונה * וגן נראה מפת אחת מהפלסופיס היונים אשי גק*
מורם * ) להסיר המכשלה הזאת  /וישמש בשמות המספר
וצודתיהם כמקום האותיות  /בחשבו שהם לא ישחיתו את פונתם
הראשונה להיותם עשוטיס מופשטים מכל חומר וצרופים כלתי
?קבליס מושג אחר ותכנית גשמי ן אפס גס זה נהפך לרומן*
יכ תלמידיהס אשר נאו אחריהם לא הספיקו להס כשמוש המספרים
כאשר הניחם המורה  tזיחתת למצוא כס סודות עמוקות
!רמזים נפלאים בטבעיות ובאלוהיות  /ויחדשו נס דרשות רחוקות
ועניניס כדויס ויקדישום ויעריצוס  /וברבות הימים נעשו גם
המה לעבודת אלילים כידוע למחקרים י עד הנה הוריתי לך t
הקורא הנעים Iאינה נפרצה עבודת העצבים והגלולים נקרב
האדם על הארץ  /ועתה נחזורה לענינינו  rונלנר על מהות
הדת אשר נתנה לישראל מפי הגבורה  /ני נאנו נכח הכחינה
אשר עמלנו3ה במאמרים הקדומים עד הלום להראות גודל הערך
ברב היקר אשר למצות המעשיות הצוות לנו נתורתינו •
מ האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב הכירו את האלהיס
עצם הנעלם ובלתי כעל תכלית בבחינה ,ישרה
וצרופה ** ) ✓ והביעו את הלקח הטוב הזה אל לב גניהם
ומשפחותיהם לבית אבותס! ויהיו נלמו בעלי דעות צרופות
טהורות מכל מושג גשמי ונהיות ממחשכות אלילים  /וירא אותם
אלהים ני טוב ויבחר נס ונורעס אחריהם להיות לו לעס סגולה
גד קדוש וממלכת נהגים * עם ךז הרעיון אשר ישמור בקרבו
את הלמודים האמתיס האלה לדורות© ברית עולם( עס עומד
לנס עמים  /ממנו יראו כל עמי הארץ את מעשי ה׳ ני נורא
הוא ו עם יביע אומר בכל תכונותיו וקורותיו אשר יקרו אותו
באחרית הימים לכל ממלכות הארץ! ני ישרים דרכי ה׳ וכל
מעשהו באמונה « העם הזה אשר אמר אלהיס להפלהו מיתר
האומות גר בראשית  .היותו לעם בארץ לא לו  /נכנע תחת
שבע גוי י קשה אנשים עובדי אלילים אשר ענדו בו בפרך /
וכאשר
יי ) 4
יהמגמוממ *
** )  7ין *׳חמורח

י׳ייח* יק  *rWnי

( עעא )
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ופאשר מיום אל יו© נבר עליהם ידי הלוחצים  /ק קצר רוחו
לדרוש את אלהיו ולבחון את הלמודים האמתייס אשר נחל מעי
אבותיו י ויהי באנחס מן העבודה ותעלשועתם אל אצהיס /
וישלח ן1יהס נביאו✓ וימויחס לגאול אותם מיד צר! וכן עשה /
ויוציא אותם משם ביד חזקה באותות ומופתים  /לא ע״י שליח
פי אס הוא בעצמו ובכבודו  /הוא נואל© הוא מושיעם הוא
מלכם הוא מחוקקם  /וינעל© וינשאס בעובו ובחסדו וינחם
וירעם בתבונת בפיו אל תכלית מיועדת בחכמתו הנשנבס
והנעלמה * — קצרה עין בשר «הבינו * 1קצה מפעלות ן / 1מי.
חנם ויודע פשר דבר 4ומי גבר ירהב בנפשו עוז לאמור :
באתי אל מסתרי החכמה  /ובחקר בינה התהלכתי  /ראיתי
איזה הדרך ישכון אור  /והגד תעלומות נתיבות אל ידעתי ל¬
אפס  /אס כלכל משפע קנוונתי  /וגזור אומר לא אוכל /
בעד עשתנותי מי שם בריח ודלתיס* מתת אלהים היא אל
האדם לחשוב מחשבות וללכת במשעול הבחינה  /ולהקיש מן
הפעול על הפועל ומן המעשה על העושה  /ואס רוח אמת
נקרבו והוא שומר ארחותיו בלכתו לאט לאט מבלתי מלל
לצד עלאה  /מי ירשיענו בהשפטו ? הלא ה׳ צוה ! — ‘ל
« ידענו את התלאה אשר ימצא האדס לשמור את הלמודים
הצרופים בקרב האדס בלי בלבול וערבוב עם דברים
גשמים * הכתב העשוי ככלי לשמור בו את הדעות והמחשבות
ימים רכים  /הוא דבר *שמי בעל צורה ותמונה וסובל דמיון
ושווי וסופו להניא את האדם לידי דעות זחת רחוקות מאוד
מדרך האמת  /התמונות אשר שמשו בהן הקדמונים הרבו והפריצז
עבודות העצבים  /והאותיות אשר שמשו בם האחרונים  /המה
מרחיקות את האלם מן העיון והחקירה \  /והוא נשאר עומד
עליהם  /מבלי הוציא מתוכם המושג השכלי לבדו הכעוס בתוכן /
וסופן להגשים את כל מחשבותיו  /וכל הדברים נעשים בעיניו אך
מוחשים מזכר iולמען הסר המכשלה הזאת מן האומה אשר בחד
בה ה׳ נתנו להם מצות מעשיות הצריכיס הכנה  /אשר יישמרו
לעשותן יום יום י ומה יפה גורל האדם בהנחיל ול עליון
שמירת מעשים ופעולות כאלה  /צי המעשה אשר יראה ויעשה
אותה

( עונב)
אותה תמיד  /יעורר נלכו רוח הבחינה והחקירה לחתור אתרי
נונת המצוה * ואף שלא נצטוו כני ישראל נפירוש לאמור :
חקרו ודרשו את טעמי המצות וכונקיהן  /עכ״ז ידע כל משכיל
כי הטעס הוא העקר 4והמעשה נפקדה לסבב את חקירת
הטעם והנונה * ולדעתי היה זה יסוד ועקר גדול לתורתעו:
מחק החכמה לעשות את האדם מהויב המעשה למען• העירו י
על המהשבה והכוגה * ולכן השמיטה התורה ממש כל למודי
האמתייס הנצחיים אשר• תלוי נהם אושר כל אדס  /ולא למדה
מהס דכר בפירוש  /כי אס הניחם לכת החקירה אשר יתעורר
עליה האדס ע״י שמירת המצות  /כי אז ישתלו כלכו צרופים
וטהורים מכל דכר מ׳צחשי וגשמי  ,ולא יהפכו לכו לעכודה זרה /
יען יגואר כסכת הפעולות אשר יעכורו ויחליפו ולא ישאירו
רושם בלבו  /אשר יוליד בקרנו עשתונות משונות ודעות גשמיות
וזרות * עול זאת יתר שאת להמצות המעשיות  /כי יכריחו
את האדם להיות תמיד בחברק רעים ' ולא יניחוהו גלמוד
כאשר יעשון הספרים והכתבים '' המתגודדים את האדם
ומסיעים -אותו מחברת זולתו  /ובסכת ההתבודדות הזאת /
או מפיל על נפשו תרדמת העצלה ומואס בכל מחקר ועיון /
או הוא הולך דרכו לבדו מבלי מורה דרך  /ואס נבוך הוא אין
מי יישר לפניו אורחותיו י אפס המצוות העשויות בחכרה או
בקהל הס נותניס לו פתחון פה לשאזל מה זאת ועל מה זאת ? .
ואז יענו לו זקניו ומוריו ויתוכחו עמו לפי השגתו וכח שכלו4
ותהיינה רעיונותיו צרופות ועשתמתיו טהורות  - /מלאים זיו
ומפיקים נוגה בכל מהלכי הבחינה ♦ ולזאת הי׳ מספר המצוות
הנוהגות ככל מקום וככל זמן אך מעטים  /ותולדותיהן רכות
לאין מספר  /אשר ילמדם העם נע״פ איש מפי איש  /למען
הכריחם לשבת תמיד בחברה ולהקוכח עליהם כטוב טעם ודעת*
וגס נאסר על עס ישראל לכתוב את הדברים שנחנו להם בעל
הפ  /למען לא ימצאו התלמידים מקוס לטעות ולסור מאחרי
האמידות הנצחיות הנסתרות נם  /והיה התלמיד תמיד נוטה
אזן לשמוע מפי רבותיו את אשר נספה נפשו לדעת  /והמה
בחכמתם שמרו אותו כעין פקוח^ לנלתי הטות ימין או שמאל
מן הדרך דרך החיים אשר שס אלהיס לאדם לעולם • זאת
תכנית

( עינג )
תמית דחינו הקדושה אס פין שפל עינך הכס וראה  /לא תחסר
כל כה  /היא כוללת יחד התורה והפעולה החכמה והמעשה
אשר יעמדו uלעומת זו למען הדריך את הנער תמיד כנתיב
הכחינה  /אחוז כיד מורו וזקנו אשר ישגיח עליו ולא ימתנו
להסגר יחידי להיות חורש סעיפים פתלתולים ולהשעין תקיחתיו
על דכריס נדרים ונלוזים מארח האמת והצדק * ‘צ
♦,זאת תורת ה ' התמימה עץ החיים היא למחזיקים בה ✓ כן
עלתה כרצון נ ותנה יתכרך וכחכמתו להורות את העם
אשר כחד נו  /ולשמרו בכל דרכיו לבלתי יגוף באחת מן הדעות
הנפסדות המכיאות לידי עבודת הגלולים ו אפס האדם כשגם
הוא כשר קצרה השגתו וחיש יהפוך לבו לשפונו אחרי מראה
עיניו ויצר מחשבותיו  /ימים אחדים אחרי הגלות ן1הים לעיני
ישראל לתת לו את תורתו היקרה מפנינים כאותות ובמופתים
שב העם מאחרי ן1היו  /בראותו כי בשש משה ויקהל על אהרן
לאמור  :קום עשה לנו אלהים ✓ לא אלהיס אשר יחי׳ וימיתו
ויגשימו ויעשה לנו נסים ונפלאות  tני אם אלהיס  /אשר
ילכו לפנינו  /בקשו לעשות להם מורה דרך אחר במקום משה/
ובחרו בתרפים ני חשבן שידבק ענין אלהי בצורות התרפים
האלה ✓ ןן1ו היתה נונתס על אלהיס ממש לא היה אהרן משוח
ה׳ שומע את דבריהם  /וחרף את נפשו למות טרס שלח את
ידו לעשות עבודה זרה ח״ו * אמנם בידעו כי אין זה כונתם
וירא כי לא יכול להס כי אלצוהו  /עשה להס עגל מסנה /
ולמען החזיק בס המחשבה שאין העגל הזה ו 1היס ממש  /אמר
הג לה׳ מחר  /המזבח הזה שאני בונה אותו הוא לשמו של
הקב״ה  /והחג הוא חג לה׳ לא חג לעגל  /אפס למחרתו
ועוד משה בושש לבוא  /ויקס המס לצחק ויהי בפרוע פרעות
ויאמרו  :אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים /
־ ויחלו להוליד בקרבם דעת עבודה זרה  /אז נתרה האגודה
ומוסרות בריתם עם ה׳ נתקו  /ותהי האמת נעדרת* ) ־-
לריק יפעל בעל מריס  /ולאפס תחבולות דוגר צחות להשקיט
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שאון1

בספרו נתיבות ח׳ילזם •

( שנד )
שאון המון העם 7עת נתעורר ? קרבו רוח המרד ! הסוררות /
בדברי חן ומליצה! כלס כאחד יסורו אונס  /משמוע מוסר
השכל  /יענו ויאמרו  :ידינו אתנו מי אדון לנו ? לזאת לא
קס משה להורות את העם את קעאו אשר חעא בזכרי תוכחה
■! מוסר  /ולהשיבו אל דרכו נלקח עוג  /כי אס גחר דרך אחר
כאשר ספר לנו בתורתנו הקדושה בסוף מעשה העגל י שיס
לבך עליזה כל חכס לבב ומבקר בהיכל ה '  Iוראה גודל
מפעלותיו  /כי בסבת הפשע הזה באנו אל הידיעה הרמה
ממדותיו יתברך  /כאשר אבאר לך אקרי הזכירי עוד הקדמה
אחת אשר אעיר את עיונך עליה י **
העמים אשר עדן לא זרח עליהם אור התורה והחכמה ידמו
להע אלהים נורא ועצום תקיף ועוז זועס וכועס /
אבל לא רב חסד וארך אפיס § כי מדת החסד והרחמים בעיניהם
כמורך לבב אשר לא תאות לגבור ונורא יבחון נא את המון
העם ותראה כי הוא יקנא את זולתו על דבר גבורתו גדלו
ועשרו אך לא על מדת עזבו וחסדו  /יען יחשבהו לחולשה
וחסרון * ובאמת נעבע חוסר ידיעת יקר המזות הן1ה בתכונת
האדם הבלתי משכיל  /להיות מדת הרחמים והחסד ממלת
השלמות הצריכה עיון והתבוננות  /ערם נכיר כי השנאה והנקמה
והקנאה נולדים מכאת האימה והפחד לפני מי שתקיף ממנו /
אבל מי שהוא כל יכול ואינו ירא מאומה  /לא תנעם לנפשו
מדת הנקמה והשנאה כסדת הרחמים והחסד • איש יבין את
זאת ידע כי מדת הרחמים והחסד נעימה ונאהבה ביתר שאת
על מלת היכולת והקנאה  /ואם צרופים רעיוניו לדעת יכ
אלהים אל שדי וכל יכול  /ידע גס כי מא רב חסר ורחמים •
צאו נא ובקרו בספרי עבודת העצבים אשר לכל אומה ולשון וראו
אס תמצאו אציל אחד אשר יחדו לו מדתן החסד והרחמים ♦
ואלה דברי החוקר מייגערס אשר הזכרקיו למעלה  " 11/עם
יון החנם מכל העמים  /כעם ככהן כעבד נשר צבא כלם
נאחד חשבו שאליליהס הנשגבים מאוד ממעלת האדם  /היו להם
בכל זאת תאמתותשוקות והחפעליותאנושיות ♦ חשבו שהם
בעצי קנאה ומקנאים בעונת והצלחת האדם  /חשבו שהם
בעלי

( שנה)
נעלי חימהי הנתחרים לשפוך עליהם מרירתס אס «תישלו
בעבודתם » » וכהנה רכות  /כמו שתמצאו נדכרימשורריהם /
אץ גם אחד אשר זכר אלילים נעלי מלח חסד ורחמיםי
 «,ועתה שא נא עיניך ופקח  /היזורא הנעים ! את הלתח
הנתון אל עם ה ' עת בעטו כמצותיו במעשה
העגל  /ואיך גלה לנו ע״י פעולותיו את מלותיו הרמים
והנשנניס ע למען הנחיל לנו מקור מיס חיים לשאוג ממנו
קורה ולעת ומוסר כל ימי הארץ ״w
משה ירד אל העם וירא את העגל ומחולות ויחר אפו
וכו ' ויקח את העגל ויטחן עד אשר דק • וילכד
קשות אל אהרן ואל העם ע׳ והמהומה נעצרה כי ראה העם
את רשעו ואת חטאתו • ואימה גדולה נופלת עליו  /וגם פני
משה נפלו מיראת חרון אף ה׳ על הרעה אשר לעמו  /ויאמר :
אם אין פניך הולכים אל תעלנו מוה ! ובמה יודע איפוא
הלא כלבתך עמנו
ני מצאתי חן בעיניך אני ועמך
ונפלינו אני ועמך מכל העם-אשר ע  Sפני האדמז—. ,
ויען ה׳ ויאמר  :גם ארת הדבר הזרת אשר דברת אעשד־ז
ני מצאת חן בעיני ואדעך בשם •
ויהי כשמע משה את דברי התנחומות האלה יוצאים מפי ה׳1
וירב כנפשו עצמה וישאל מאת ה׳ לאמור :הראני נא ארע כבודך1
ויען ה׳ את משה ויאמר  :אני אעביר את נל טובי על מיך
וקראתי בשבש ה׳ לפניך וחנותי ארת אשר אחון ורחמתי
את אשר ארהם ונו '  /עד ופני לא יראו * ) אחרי זאת
ויעבור ננוד ה׳ על פניו וקול קורא לאמור ה׳ ה׳ העצם
ההי ' הוה ויהיה אל תקיף ויכול על כל רחום וחנון ארך
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אפיס

* ) נחון גא את הדברים א׳*ר «־בר ה*  :אתה ח&תצ לראות את כל
כבודי « * א עיניך וראה את טובי  /זה כל מדות♦ איור תדעט
ותקי׳י מהס לע עצמי ! אכן עצמי לא תראה יכ אל יראגי האדם וחי "
אי אסעד לאדם מצד תולדתו • « הוא ח♦ עטוף בחומר ;עכור  ,לראות את
אלהים * ועיין העתקת הכתובים האלה וגאורא נם׳ גת־נות ה׳ילום •

( שנו )
אפים ורב תפר ואיות נוצר,חסד ^ א^ פים דורות  /נושאעון
ופשע והמאה  /ובכל זאת נקה ? 1א ינקה אינו מוותר העון
לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט י
מי זה ערל לבב אשר יתבונן זאת ועיניו לא תדמעינה דמעות רעדה?
ומיעקש מבין עומק המקראות האלה ועוד ישים בלגו אורב לשנוא
את זולתו  /ולא ישא לחטאת ריעו  — tצדיק ה׳ בכל דרכיו /
מ טובתו נכיר את משמעיו  /וממשפט חרון אפו ישפיע לנו דעת
ח סדו י ראה נא המשך הכתוב ודע כי מאהבת ה׳ את ברואיו
י וכיחס  /וייסרם  /כמאמר סז׳׳ל  :שגס זה הוא ממדת חסדו
טובו של הקב״ה שהוא לא ינקה ויותר לגמרי  /ולא כאשר חשנו
י קצת אנשי שקול הדעת למצוא פתחון פה בכתוב הזה על עונש
גהינס נצחי וכליון והשחתה עולמית  /והאנשים ההמה לא שמו לב
איך יעתירו דבריהם את מדת שלמות הבורא יתברך  /ואין צל
ימצאו ידיהם ורגליהם במדרש הכתוב הזה המספר עדותיו של
ויען הדריכני הבחינה הזאת על מנין העונש אשר
הקב״ה *
יפחידו מפניו עושי רשע  /אציג הנה וויכוח אחד שהיה לי עס
אוהב נאמן חנס נוצרי אשר שאלני

לאמורt

״ ״ אם לא חפצתי להיות בטוח עיי אומר אלהי במחזה /
שלא אהיה מוכה ונגוע לעתיד אחרי הפרד נפשי
מגופי ? ולאחר שהתוכחנו תחלה והסכמנו יחד במשפט מחלט
שאי אפשי שיהי ; העונש אחרי מות האדם בלי קץ * ) כי
האלהיס הטוב והמטיב לא יעזוב נפש ברואיו לשחת בלי מבלי
תוסיף קום  /וגם לא יתכן לחשוב ערך העונש ני אם בערן
החטא מדה כנגד מדה  /ולהיות החטא דבר זמניי אשר יעבור
וחלף ואינו  /אי אפשי שיפול עליו עונש נצחי מאין הפגה *
ודעת קצת המתחכמים להישיר אמונת האבדון הנצחי באמרס1
החוטא פוגע בכבוד אלהיס עצם בלתי בעל תכלית  /לכן
יהיה גם העונש בלי תכלית  /לא היה דעת אהבי מ״ל  $ני
גאמת הדעה הזאת נשתלה בקרב האדם לחוסר ידיעת חיוג
האדם

*)

 mאחי העיקו* אמונח

חיווהח  #1ה7יאמו: 1

חחיה מוכה ומויחת ביסורין

וגאב1nüAי

חרזוצוא

)

( W

האדס ללהיו  /ואיננה ידעה מושרים ני אס מחבלת \ כאב נעצר
גלב האדס  ■/־רבה רעתה על הארץ  /רבוס חללים הפילה בימי
האופל והבערות  7טיס ורה עלינו אור החכמה ♦ אמנם
אנחנו חשבנו׳ שנינו יחד לטובה  /שהאלה ס ברא את האדס על
האדן לטובתו למען השג שלמותו  /ונתן לו תורה והנמה
למען אושרו  /ולו יענש החוטא ועובר על מצוה אחת לפי
פגיעתו בכבוד אלהיס הבלתי בעל תכלית  /ויהיה אס כן נ?ז
עונשו בלי תכלית  /לא היתה נת* נת התורה חסד אלהיס
על ברואיו  /גי אס מכשלה לגיףבה לרדת שאולה לאבדון
גצחיי  /ונוצר האדם מדוע שמהי למפגע לו ? התאותמשפט
<וה כחק אל צדייץ לחתות גחליס עלדאש במותיו  /והמה /
*ןרוצי ממומר  /הלא יכוו בס ז  -י אפס שלת-התכס היתה נ
אם לא הפצתי להיות■ בטוח נלכי שלא תאונה לנפשי שוס
■■§ ושלא אירא■מעונש צימס כלל t
ידעה אחרי מותי
לא יכ  /עניתיו  /ואת לא חפצתי  /אס חטאתי לאלהי הנני
משים שכמי תחת שבטו  /ובכל לבי אסבול מוסח למען
הטיב נפשי  /ידעתי כי לא יחפוץ דכאני ✓ ואחרי אשר יסרני
כמעללי יסור מעלי שבטו ויחשני נצל מפיו כי חפץ חשד הוא *
ויוסף עוד שאול ויאמר הלא ייטב בעיניך לדעת טיס מותן
יכ נשא האלהיס את עוגיך  /וגס מן המושר אשר עוללת
לך למען כפר חטאתן  /המליט את קייתך1
ואען ואומר ו ואת ידעתי מבלי מחוה אלהיס /ורוח מבינתי
יגיד לי  /ני אלהים אל צדיק לא יחפוץ במות המת ינ
אס אחרי הצריפו מ־זטאתיו יאמר למלאך הר ^  tואס יוכל
האדס להטהר מעונותיו מבלי עונש כלל  /חנון ה ' ואוהב את
בריותיו לא יריס עלץ ידו י אכן נפשי יודעת מאוד■ ני בעברי
על פקודי תורת־אלהים  /שחתי את דרכי * וחטאתי נגלי
תמיד ישימני קודר ואומלל 5ואשרי לי אס ישפוט עלי *! הים
גמדת דינו לכבשני מעוני ולטהרני מחטאתי  /יעלני מבור
היון למען ישלימני לראות באורו אור « פ׳ יל ממי איראI
הנני כבן ביד בא תמיס דעות אשר אל יחשוך שבטו ער הסד
חטאת גנו ועוגתו תכופר י

לב
6

( שנח )
אבל׳ הוסיף אוהני החכם להעמיק שאלה✓ אגל  /הכי לא ייסר
אלהיס את נפש האדם לעונת זולתו למען ישמע ויראה
את יד אלהיס וייטיב את דרכו  fואס גן הדבר  /הלא טוב
לך להיות כטות כלב שלםשעל ן1ה לא יביאך ה) 2היס כמשפט9
הגס כאלה לא חפצת9
לא כן  /ידידי עניתיו  /משפט אלהיס לא ייסר איש למען
הטיב נפש זולתו  /בחצרות אלהינו לא יפול שנט מוסר
על נו צייה למ  pצרף מזימות הרשע ו ולו יענשני אלהים
למושר זולתי נעות אני נחשדו שגס כזאת ייטיב את נפשי
וישלימני • ואס כן הדכר  /מדוע אפחד מטוכת אלהי עלי
אשר ישליס את נפשי ונפש זולתי למען העלנו יחד על במתי
האושר ? — אנכי אל יראתי דנר כי אס החטא  /אכן אס
חטאתי  /ונכתם עוני לפני אלהי  /יעמר עלי מדת דינו
הרב יככסני מעוני  /חניכים עלי יסוריו כי ישלימו את נפשי
ויחייני  /רפאות המה לתייתי  /ואחרי כלותס את מפעלתס
ולא נשאר עוד שמץ דופי נקרבי יסורו ממני ואבליגה בטוב
אלהי עד עולם * האשאל מאכי להסיר מעלי שכט מושר
טרם אדע כי נקתי מחטאתי  rידעתי נס ידעתי  /כי גס
הז מחסד ורחמי האל  /לייסר את החוטא למען הצדיקו /
אל רחום הוא ורב חסד ונקה לא ינקה  /נדכרי המשורר
הקדוש

( תהלים ס״ב י״ב י״ג )

,

אחת דבר אליהים
שתים זו שמעתי
ני עוז 1V7־,יבש
ו  Sך ה׳ הסר
כי אתה תשלים ?1איש כמעשהו' • זי

נסבת מעשה הענל נודע ביהודה מדותיו יתכרך שהוא כעל
רחמים בדין נמו שאמר המשורר בתהלתו המשפרת
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" עתה אשיב אל דרכי ואחתום את מאמרי זה בהורות
בדרך קצור את נל הלמודם היוצאים מן הבחינה
*זאת על מהות תורתישראל • התורה הזאת הנגלה לנו
במעמד הר סיד אשר נקראנו ברית ה ' עם עמוישר? 1טללת
שלש מחלקות ♦
{  ] 1למודים ותורות אנותיות נצחיות * מהבורא יתגרף
ואחדותו ומלכותווהשגחתו  /אשר מבלעדיהן לא יגיע
האדם kאושרו והצלחתו  /והס לא נתע kהעם בצוויואזהרה
על ידי תקות השכר ואימת העונש להאמין בם  /כי אם נסתרו
בעצם המצות למען סבב את רוח בחינת העם לבא עליהם ע״י
עיון ומחקר * ולמען התחזקם נלב העם לגל ימוטון  /לא
נתנו כפירוש על ידי נתבולשון  /כי אס הונחו* כשמירת וקיום
המצות  /וע״י העשייה יתגלו ממצפוניהם ויעמדו כאור בהיר
לעיןמשכיל * ן 1הי הרוחות לכל נשר לא הסגיר את האמתיות
ה^ה כידי האותיות והתמונות אשר יתחלפו וישתנו  /כי אס
רשם אותם בכתב אמת דרוש לכל חפציו  /ירוץ נו כל קורא
נלב תמים בכל עת ובכל מקום כדברי המשורר(
יוהצי® י"« ) ׳
השמים מכפרים כבוד אי1
ומעשה יריו ממד הרקיע
*ופם ליוכם יביע אומר
ולילה ללילה יהודה דערה
אין אומד ואין דיריכש
.ביד ’1נשמע קי 4
םכ
בכל־ 1הארץ יצא .קו 3ם
ובקצרה3ry־  Sמ  4יהגם
-לשמש שם אהל בהם זכי׳

מלא כל הארץ כבוד הלמודים האמידים האלה ישפיע טונה
ואושר מסביב כארץ כאשר ישפיע השמש גתקופתו אורו
צממתו על כל הארץ ־ג ואומר (®6קי״ג)
גומזדח שמש עד מבואו
מתל  4שבש ה׳ ו

וכן

( שסא)
וכן אמר מלאכי הנביא  :בי ממזרח שמש ועד מבואו
גדול שמי בגוים ובגל מקזנם מקטר מגש לשמיומגחר־־,
• מהורדת ני גדוד* שמי בגזיבש אמר ה׳ צבאורת י
 [ .ב ] אמתיות המקובלות ספוריקורות הימים הראשונים/
תולדות אבותינו הקדושים  /איך באו להכיר את
ווראם והתהלכם לפני ה׳  /ואיך הוכיחם ה ' בשגגתש לסור
מאחריו  /ואת הברית אשר כרת עמהם ה׳ והבעחתו לעשות
ורעם לגוי גדול ועם סגולה  /ויתר הדברים אשד עליהם
לונגה עדת ישראל ומלכותו " והס לפי מהותם מן האמתיות
הנתונות להאמין  /ולמען חזק אמון בס נתנו באותות ובמופתים
נוראים לעין כל העומדים • כי האותות והמופתים דיס להחזיק
על ידם האמונה  /מנר ה׳ לא משה  /הנה נא אליך בעב הענן
בעבור ישמע העם בדברי עמך  /ונס ךב יאמינו לעולם  /והדכרי׳
אשר שמעו אבותינו במעמד הוא המה אמתיות מקובלות לנו
ולזרענו עד עולם  /נאשר נתחזקו נלכס מל ידי האותיות
והמופתים אשר עינימו ראו *
[  ] 3חקיס משפטים ומצוות ותורת חיים  /אשר נתנו
לעם זו לבד למורשה  /ואשר על ידם נתחזקה אגודת
קהלם  /וע״י שמירתם יסתעף אושר והצלחת כלל העם הזה /
ועונת כל איש ואיש פמויי י ה׳ הוא מחוקתס  /אלהיס נורא
שמים וארץ ומחיה תנל ומצואה  /קרא את שמו הקדוש על עם
זה ביסוד  /להיות גואלו ומנהיגו ומלגו שומר את הכרית אשר
כרת עם אבותיו  /להנחותו בדד  /להרניבהו על כמת* ארץ
ולהאנילהו תנובות שדי « ואלה המצוות והחוקים והמשפטים
והתורות גלה להם כדרך נשגב ונורא למען העריצס והקדישם
להיות נכונים וקיימים להם ולזרעם אחריהם לבלתי סור מהם
ימין או שמאל בל ימי הארץ * ואף שנגלו המצוות והחקיסהאלה
בכתב ולשון  /בכל זאת לא ניתן בפירוש ני אם פקודת העשיה
והשמירה  /אמנם כוונתם והרחבת ביאורם והלימודים הנובעים
ממקורם לא נתנו בנתב ולשון  /ני אס נשארו תורה שנעל פה
למסרם להתלמידיס ולקבלם איש מפי איש להתוגח עליהם
בחברת נבונים  /לבארם ולפרשם להגדירם להרחיבם ולקצדם
התורה
נפי צורך המקום והזמן " "

( שסב )
ין התורו• שבנתב והתורה שבע״פ נמסרו שתיהס לעס ישראל
למען אושרו והצלחתו הכללי והפרטי אשר יתגדל
ויתרבה בקרבו בשמרו אח דנר ה׳ ועשוחו את מצותיו  /אפס
מלבד זה היו המצוות המעשיות ביד העם הזה נספר ולוח נרשמות
נו האמתיות הנצחיות המושנלות והמקובלת  /ני כעשיית המצוה
נתעורר רוח החקירה לשאול אחרי כונתה  ,ונסתעף נכת
הבחינה הזאת או למוד «ושכלי אשר אושר כל אדס תלוי בו /
או למוד מקובליי מקורות העתים הקדמונים ומהשתלשלות הסבות
ע״י המאורעות  /אשר אגודת אישי עם זה והצלחתו המדיניית
נקשרות בס • המצוות המעשיות היו לולאות חוברות יתד המעשה
והחקירה והפעולה והדעה * המצוות המעשיות היו חוט הריעות
ותקות הקהל  /לעשותם לב אחד על התורה ועל העבודה /
ויחבר יחד התלמיד והמורה השואל והמשיב להתונח בחברה
ולעורר רוחם על בחינת הלמודים הצרופים היוצאים מהם "
כן היה מצב מסת ישראל בעוד היות לבכם שלם את ה ' ואת
תורתו  /ובטרם היתה עליהם יד האולת ורוח העקשות לשנות
תא דתם ולהחליף טוב ברע ואור בחשך י »
״ אשרי עין ראתה תכונת אנשי הדורות האלה

/

בהיותם

על מכונס שלויס ושקטים כקהלתם  /וזכי הרעיון t
בידיעת הלמודים הנשגבים • הבוירדה ^ הית והברית -החברוז
היו ברית אחת עליהם לטובתם ואושרם הכללי והפרטיי • שומר
קיום אגודת הקהל עונד את אלהיס  /ועובד את האלהיס הוא
שומר קיום החברה * ינ העבודה והתורה והמוסר והדרן ארן
(טטצזצוטם ערעצוש( ; ) היו כלמו עצם אחד אשר לא יפרד "
אלהיס הבורא ומחיה את הכל  /היה גס מלך ומושל ומנהיג
את האומה הזאת בעצמו ובכבודו • המלך הרס והנשא הזה איננו
צריך מאומה ואיננו שואל מעמו דבר  /ני אס את כל אשר
ישלימהו דרכה טובת קהלתו ♦ וגס לא יכלה החברה לשאול
מאת אנשיה דבר  /ני אס את אשר נפקדו עליה כתורת מלכם
ואלהיהס • העדה הזאת היתה עדת ה׳  /עבודתה היתה
עבודת ה׳  /תרומת העם היתה תרומת ה׳ • הלוייס אשר
נקפרנסו ממסת העם אכלו את לחס ה׳  #להם לא נתן חלק
ונחלה

( שסר) .
ונחלה בארץ יכ ה׳ הוא נחלתם • כל העדה כלה וכל עבודותיה
כשלום ובמלחמה כעיר וכשדה היה קדוש לה : ,ולזאת אמרו
חז״ל  :כל הדר בחוצה לארץ כאלו עובד עבודות אהילים /
רצו כזה  /שהדר חוץ לארץ בזמן הכית ומקבל עליו עול מלכות
המדינה אשר הוא דר כה וחוקותיה  tהוא יצא מכלל חכרתישרן:1
אשר בל חקותיה המדיניות המה ככלל עבודת אלהיס * »
י! החוטא ועוכר על אחת ממצוות ה׳ אשר לא תעשינה הוא
מורד כמלכות ומתיר אגודת החכרה ומרעיש
« 4סודות אשר הדת נשענת עליהם בהמרות את פי המחוקק1
המכרך אתאלהיס חרף את ככוד המלך המושל על העדה הזאת #
והמחלל אח השכת בענ 1במצוה גדולה והפיל אחת מאכני ראשי
*פנה אשר אושר והצלחת הקהל הזה נשענת פליה  /כי ברית
עולם ביני ובין בני ישראל אמר ה׳ אות היא לעולם כי ששת
ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ וביוכס השביעי שבת
וינפש  :לכן תפול עליו יד השופט והכהו כדי רשעתו • לא
על דנר המחשבה הזרה אשד כלב החוטא הזה נגד נגחו הבורא
יתכדך  /ולא על דכר הכחשתו את מעשי כראשית  /כי אם על
דכר עשזתו את הרע כקרב ישראל  /ופרצו את נדר העדה
הזאת התמוכה על שמירת המצוות האלה ועל יראת "אלהיהס
ומלכם למען אושרם וטובתם כל הימים * אמנם כנל זאת היו
הזקנים והשופטים מאוד מאוד מתונים כדין  /ולא דנו דין
נפשות כי אם כעדים והתראה ונחקידות ודרישות ואחרי המשפט
היו מלינים את הדין שמא ילמוד עליו אחד זנות  /כל כן יקרה
כעירהס נפש אחיהם  /כל ךכ חסה תורתנו הקדושה על דם
אדם  /כבוד אלהים הוא לבל יקלה אחיך לעיניך  ,וקללת
אלהיס תלוי ✓ שים לכך על זאת והשביע נפשך בצחלחות
תורתינו הקדושה השופעת חיים טוכה וכרבה לנעליה ״ »
" אלה הדברים יניעו די לקח טוב לשוחרי דעת ותושיה ומהם
יראה כל משביל את חסרון ידיעת האומרים  /שמפנת
תורתינו להחרים ולנדות ולייסר נעוושיס זו; דיס את נעלי
הדעות הנוטות מעל דרך עיקרי האמונה  tושנתן לנשיאי
הכרית־־האלהית מקל חוכליס לרדותנאנשיס התמה • מהמאוד
רחקו

( & סד)
רחקו מעגלות האנשים כדורש האוד והמשפט ברעהו מערש?1י
מארת האמת  /בחשבם אותי נסוג אחור מדת אכותי על דגר
אמרי ; שאין ביד נשיאי הברית  -האלהית לייסר את געלי
הדעות הזרות  /אס למעשה לא ישלחו ידיהם *  -האמת לא
נלחם עס האמת  ,נגד הדנראשר יצא מפי הדת׳האלהית4
י■
לא רמה יד השכל האלהיי ממעל לסותרו* הספק והדעה הזרה
והגדויה לא הפילו איש מעדת ישראל גיד השופע ■ / .גילל־אס,
המעשה אשר יעשה איש ביד רמה  /וחרף כגוד אלהים מושיע
ישראל זמלנס  /והזדונות אשר יערו יסוד הדת הקלושה ויתירו.
את אגודת העדה ההיא  /המה יביאו אל הזקנים אשר בשער.
העיר  /וחקרו ודרשו היעג  /והיה אם .התת,שגי עדים נאמנים
בעושה הרשעה הזאת  /והזהירו אוהו בעונשו הנתון עלזמנו/
והוא יודע הזדון והעונש ובכל זאת לא שמע אליהם  /ויזיד
לעיניהם * הרי הוא בועע כפקודת מושלו ופורץ גדר החברה. 4
וענוש יענש בדי רשעתו " ובדרן הזה יתבארו ךל גס דברי
חכמנו ז״ל גאמרס ; מ ' שנה קודס חורבן הבית פסקו דיני
נפשות  /ואף רבים מדיני קנסות פסקו עם חרבן הגית *
כי אחרי אבדם את ארצם נקרה אגודת סברתם ונפרצה גדרתם4
ולא היה עוד העובר על אחת ממצוות ה׳ ככלל פורץ גדר
התגרה  /ולכן לא יכלו נשיאי החברה להענישו < ומושפע
ברית־־האלהית לא יבוא וג כסיל וחועא להתיסר  /אין נידה
לא שגע מוסר ולא מקל חוגל  /גי אם מקל נועם מורה דרך
לשגים  /אך רוח גשנרה יבוא שעריה  /ונפש מתנחמת על
חעאיה תשקוד על דלתותיה לשמוע הונחת מושר ולקח עוג4
למען תעיב דרגה ותעהר * u
״ ידעתי כי רבים ירימו קולס נגדי לאמור  :הרוב דברים לא
יענה  /החדשות הביע רוחך פיך  /ואת מי אין כמו
אלה  tידענו כי חברת היהודים היתה נהוגה בממשלת זקנים'
(היר 6קר6טיצו ) בממשלת כהדס ( עעהאקראעיא ) /וכל פקודות
העם " בצאתו ובבואו היו יוצאות מהיכל האלהיס ע״י הנהנים /
ידענו גס ידענו את מצב פעם הסת ממשלה כאלה אשר לא
יגצר ממנה לעשות את כל אשר יזמה — י אמנם לא כן4
אחי

( עסה ),
אחי ! אל תרעו ; הזהר! מלקרות על ממשלת עם ישראל אחת
מן השמות האלה אשר לא תאותינה לה לפי מהותה tתכונת
קהל ישראל כהיותה על מכונה היתה אחת בארן ואין שלה לה /
קראו לה ממשלית בושר ,על שם ראש העדה  /גי זו שמה
היאותה לה  /להגדילה מיתר הממשלות ואל תקראו לה שס כשם
אחת הממשלות אשר איגן דומות לה ואין להן ערך אליה •
הימים חלפו והתבונה הזאת נאספה  /ואך לפני האלהיס צופה
ויודע הכל כלוי וידוע! מתי ואיפה תקום תתחדש תכונת קהל
אנשים שנית להיות כמצג נכון ושלם כאשר היתה העדה הזאת י»
" כאשר יהיה רועה זונות ונואף אשה סשי לג לדעת נועס
האהבה הנלתי תלויה נדגר  /כן לא ידע ולא יבין
המשכיל נחנמת המדינית וממשלה נאשר היא נימינו  /את
ממשלת עם ישראל כאשר היתה נעת ההיא  /ממשלת המדינות
נימינו היא מי.וס 7ת על העצמה ורווי העס ורב הרנועותחכולת
המסחור  /והדת האלהית נחשבת בעיניו כמתגורסן נידהמושל
לרדות נס את המון העם  /והנהנים בעיניו כעדת דבורים
אשר ימצו את דבש הארן  /וכצרעה אוכלת את חלבה • ולמען
.לא תשכיל עשו לדמות ממשלת עדת ישראל לאחת הממשלות
האלה  /הציגותי לפניך תבניתה נאשר היתה עם כל מהותה
ואיכותה  /חקור אזוןודעכי כרחוק מזרח ממערב רחקו דרכיה
מנל דרכי ממשלות זולתה ואס בעין שכל תוסיף ותביע  /תראה
מחזה אלהית במקום אשר תראה עין זולתך אבן דומם ״>4
" אפס הדת הצלולה הזאת לא עמלה דורות רבות בתכונתה
הראשונה  /נימי שמואל מביא קם העם ויתקבצו כל
זקניו על שמואל לאמור  :הנה לנו מלך לשפתנו " מיום ההוא
החלה חומת בית ישראל להגקע עדי נהרסה ותהי מפי מפלה י
העם הריס את לבבו לבקש מלך בשר ודם לשפעו  /אס מסבת
זדון בני הכהניס אשר גאצו את מנחת ה׳ ואשר שכבו את הנשים
מועד! או מסבת רוח קנאה אשר עבר
הצבאות פתח אהל
עליהם בראותם את יקר מלכי הגויס אשד סביבותס  /בדבר
הכתוב  :שימה לנו מלך לשפטנו ככל המים • הנביא אשר
הרע בעיניו המר מאד  /אמר להם את משפע המלך למק
הורות

< עוסוc
הורות להם אח העול הגדול אשר ישימו על שנמס  < /איך♦זעקו
כיום ההוא מלפני מלכם אשר נחרו להם וס׳ לא יענה§ אגל
העם « אנו שמוע אק קולו ויאמרו  :לא יכ אס מלך יהיה עלינו •
רעש כן הנביא וימשח להס מלך י כזאת נתק חוט עדחס
ואגודקס נקרעה " נפרדה ברית -האלהית מגרית -החגרה
ותעמודנה זו לעומת וו כשתי אחיות נצות  /והאחת משגת את
גבול ריעותה • אמנם כל עוד היותם שחים על אדמתם ומלכם
אשר בראשם היה מאחת שבטיהם ) החזיקו מדק ולא נתפרדה
החבילה ע״פ נולה * אפס באחרית הימים אחרי אשר עברו
עליהם קורות רבות פעמים תחת ממשלת מלך צדיק וירא
אלהים 4ופעמים קחת ממשלת מלו אשר עשה הרע בעיני
ה׳  /נפל העם בשבי ויהי למס עובל למלכות זרה  /אז נפרצו
גדרי עדתו ויהי לזעוה ♦ עבודת האלהים נשארה בידיהם
כבראשונה אחרי | דת תורת משה  /ועבודת החברה נתונה תחת
יד מלנוק חמי fותהיינה שתי העבודות האלה המתנגדות
במהותן לעמל וכעס רב בין העם  /לפעמים פסחו על שתי
סעיפים ולא ידעו מה לעשות  /דברי מי ישמעו  /וחפץ מי
ימלאו  /ני פעם בעלה פקודת הקיסר מצות אלהיס  /ופעם
.סתרה מצות אלהים לשמוע דברי הקיסר ן לכן בפקוד הקיסר
לתת לו את המס אשר שם על הארץ  /והחכמים שו^יס ; האס
לא נחטא לאלהים בעבודה זן  tהשיב אחד מן התלמידים :
תנו אל הקיסר את דבר הקיסר ולאלהיס את דבר אלהיכש ו
רצה בזה  /קבלו עליכם באהבה את עול מלכות שניהם  /עשו
כל מה שבידכם לעשות למען שמור מצות אלהים והסק רצון
הקיסר י גם היום מגיד משנה אני לך  /זרע יעקב Jגס זאת
עצתי היעוצה לן  /שמור פי מלך אשר תשב תחת שגטו /
שמור את פקודותיו  /ואל תפרוש עצמךמנמוסיות המדינה
אשר באת לגור בה ♦ אכן אל תטוש תורת אבותיך  /ומדת
זקניך אל תרף ידך ♦ שמעו לי  /בני ישראל Iהיו לאנשים
והתחזקתם לקבל עליכם עול מלכות אלהים ומלך  /ידעתי ט
£גדתס טוגות זמניות רנות במדינות העמים על דברתם דרכיכם
עם אלהיכם ושמירת דתו  /כמו שידעתי סינבד עליכם עול
המצוות בזמן הזה בהיותכם על אדמת זרים כפי השתנות המקומות
והעתות

( שסז )
*העתות * אבל בכל זאת סבלו אח המשא המד הזה✓ ומכחכם
שחדו בעדכם ואל ימס לבכנס לסור ןמ הדרך הזה ימין או; ♦ tax
עמדו כגבורי חיל ויעכור עליכם מה  /ורעו כי מאלהיס היתה
זאת ✓ כאשר חזה עליכם נביאכם * “
" פליאה ממני דעת ✓ אין יצדיק איש ישראל את דרכו אם
נתס לבבו ישלח אחרי גיוו את דת אבותיו ״ אמת4
כתן לנו הרשות לדרוש אחרי כונת המצות ולחקור אחרי יסודתס✓
ובמקום אשר כסחה התורה טעם החקה ✓ יכלנו להעמידו על
טעם התלוי בזמן וכמקום  /ואפשר שתחלפה המצוה הזאת בהחלף
העת והמקום✓ בהיות חפץ  bלגלות לנו את רצונו* בהאיר את
עינינו וכגלות את אזרנו באופן נשגב מעל כל ספק ✓
כמו שגלה את רצונו כגלוי ובקול בעת ההיא 5אכל כל זמן שלא
נעשה זאת לא נתרה הרצועה ✓ והגות לכנו לא תועיל לנו
מאומה להחליצנו מן הדת הזאת " הן הנה שמה יראת אלהיס
גבול כין מסלולי החקירה והמעשה לאמור  :ילוד אשה Iעד
פה תבא Iואיש בר לבב ישמור את רגליו מבלי הסיגו ממקומו✓
בן יעבטון ארחותיו ״ בן אדם Iהנה אנכי קורא עליך שנית
את ראש דברי  :קצרה עין בשר מהביט אל קצה מפעלותאל✓
מי חכם ויודע פשר דבר ✓ ומי גבר ירהב בנפשו עוז לאמור :
באתי אל מסקרי החכמה ובחקר בינה התהלכתי  /ראיתי איזה
הדרך ישכון אור✓ והגד תעלומות נתיבות אל ידעתי « ־־אם
במשפט מלך בשר ודם וחקי מלכותו נאסרתי לבלתי שנות דבר
מעצמי ✓ וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו  /אף ני
בדברים נשגבים ואלהייס ? — המצוות התלויות בארץ ובמקדש
פסקו עם בטול הארץ והמקדש ✓ אבל מצוות הנוהגות בכל
מקום ובכל זמן קדושים המה לנס✓ זרע ישראל 1לא תתעמת
בס ולא תסורו מהם  /עד כי ירצה האלהיס להאיר עיניכם ✓
ולהצריף את לבבכם וללמדנס דעת את הדרך אשר תלנון ✓
בהקר את האגודה באופן נשגב מעל כל ספק  /נמו שהיה
במעמד הנורא בפת אסרה על נפשותיכם ♦ ))
 , jואתם אחים אהובים בעלי הדת החדשה Iמדוע ירע בעיניכם
ביק ישראל בלכתו בתם לבנו את דרך אלהיו ? הלא
דבר

(שסח)
דגר משיחכם גפה מלא לאמור  :לא גאתילנעלאת מרי חורת
אותהי ואין תחשבו אותנו מוזרים
ודשה ני אס להחזיק
מחנרתכם בתיקון המדינה וטובת מכלל על דבר שממו את
המצוות אשר נתן לנו אלהיס ע״י משה ן ~ ־הה  /אתי 1אם
לא תרצו להשפיע מטו 3ארצכם ומולכס עצינו עז כי נסור
מלבנו את דת אבותינו  /לריין הוחל « על הטוג אשר אנו
קנמינס פאןראהס וריעיו להנחיל לגו נארצכם/ני תמורת דת
אבותינו זלא נחפצה טונהנס  /טונה היא לנו מנל עושר וכל
כנול  /פקמן אלהיס היא כידינו לא נשלוח בה יד  /עד כי
ירצה לבקשינה מידינו  /וטוב לנו לסבול את כל התלאה אשר
מצא « עד היום מלהפריק מעלינו עול הדת אשר נולדנווגדלנו
נו  /ני כן יסדו עלינו החכמים  :הנולד נדת הזאת חייב
לקימה ולא יפרד ממנה כחייו ובמותו» ומה דאסר רחמנא
אכן לא שרינן ♦ ואין בידינו לזוז ממנה  /אבל זאת היא
בידינו וכבחירתינו לאהוב אקנה גתס לבבנו אהבת אחים  /ולנקש
מאתכם להקל מעלינו משאכם וטרחנס אשר שמתם עלשנמנו/
להחיות אותנו נאחד האדם המסתופף נצלנם  /הורו לנו דרך
ותנו לגו יד להטיב את מעללנו ואל תפריעו אות « מתת חלקנו
עמכם לטובת ארצכם ולטובת נפשנו  /כי זאת תורת האדם * »

יתר

התולדה בדפים הבאים ♦

תולדות
הךץ{  £א

המפואר החבס הפילוסוף במוה״רר

הזמן
נ״י בברלין

הערץ .מצא חן בעיני אדוננו
המכונה האפראטה
פהיראזאפיהע> אחרי א־&ד
המלך יר״ח ויעשהו פואפעסר דעך
גבר עשהו מורה ?1גניו בני המלך יר״ח בחכמת הטבע המעשית

(נגקמפערי^עגטאל $זיויק )  ,יקיצא ««ו לכבודולתפארת
 jpהעמים בחכמות האלה .

ה מ אס ף
חרשו

אלול

קורות

תקמח

העתים•

דברי הימים לממלכות הארצות
תבלית הדברים

האלה « תועלתם *

חארץ אשר אנחנו יושבים עליה עומדת נמעט שש  qkשנה♦
כל איש משכיל ישתוקק לדעת את כל המעשים אשר
:
נעשו עליה למיום הנראה עד פחה — מספר הגויס רב מאל
נהמה שונים נלשומתס בדתיהס ומימושיהס * את אשר האמין
הגוי האחד תענו האחרים ויבזוהו vכל אחד פנס לדרכו וכלס
חשנו כי לרסס כנתיב האמת ובמעגל יושר " ואנחנו ,אס נתנונן
את מעשיהם אשר עשו בארץ ונחקור אחרי מחשבות לנס נוכל
להוכיח ביניהם  /ולנו ייטב מאל כי נבחר בדרך .הטוב ונעזוב
את דרך הרע ״—־ יולעיס אנחנו כי תכלית כל הגרם והממלכות
וילעס עד הנה היה למען הריס קרנם ולמען יארינון יטיס על
האדמה אשר נתנה להם ! אך איננו יודעים אם באו כלס לא
תכליתם  /אם בקשו חכמה ודעת  /אס היו אנשי אמתומבקשי
צדקה ואס באו אל האושר האמיתי * — את כל אלה נדע ונכין
אס נקרא בדברי הימים אשר ספרו לנו סוכרים נאמנים ובהס
גכיר את אשר יאות ואת אשר לא יאות לאלם  /את אשר טנב
ואת אשר רע לו ו בראותנו כל נוי ונוי הולך וגדל ונשאו
$תנשא  /כל מימים אשר לא מש מצדקה ולא הלך אחרי שרירות
לבו  /ני אס הטה לתבונה אזן ויאהב אמת ומשפט 5אכן למן
ף א

! 4ע

היום

(®ע )
היום אשד עזב אין דרך החיים ויטה לעולה אזן  /למןהיו®
אשר כל מחשכוס וקתנלוה לנו היו למלאות תאותו לאכול
!לשתות ולמלא נטנו  /ולא חפץ עוד נחנמה  /וילך שובב בדרן
לנו  /א 1נפל יום יום  /ומגמתי עב עד לארץ הושפל  /זרים
נא! ויבוזו אותו ויאנלו אח עצבו ואה יגיע נכו  /ולא היתה
להם עוד תקומה לפני אדניהם י נראותנו את אלה נדע ונגין
כי אין טוב רק להישיר לנח ואין אישר אמיתי ני אס לתס והולך
משרים  /למושל נמחו ולנונש את יצרו  /גורלס טוג בארך
וחלקם לפון להם ״ ני נאשר נכלה ממלכה ומדינה יום יו© /
עת התלויושניה להיות זוללים וסיבאיס ׳ עת היפה פלחשוקחס
וחפצם לאכול מטעמים ומעדנים אשר ינעמו לחיך ואחריתם
מרה כלענה  /עת היו עצלים ושינאי ענודה5־' יען למן היוש
ההוא והלאה היו רני הלנב  /לא חרפו עוד נפשם למותכבראשונה
ונערנש מלחמה היו יראים ולגנס נע ננוע לבב הנשים  /וינוס!
לפני אויביהם ויפנו אייהס עורף ולא פנים  :כן הוא הדנר
נס נאיש הפרטי * — אס אכל מנעוריו דנריס נריאיס המחזקים
את הגוף  /אם למד לסבול קור וחוס  /שלג וייטר  /יפרת
ויעשה כרי 5אם יד חרוצים ידו< יתעשר יחן טיף לניתו
וחוק ׳ 1משרתיו! ישמח יחלקו וי 13ה 3טונ ימיו  /ולא יפחד
ולא י־־אג מחלי ומשוד ני יבוא " אכן חם למד מנעוריו לאכול
ממתקים  /לטמון לצלחת ידו  ,ולהתרחק מן העכורה ומכל
מלאכה  /נס ני יגדל יהיה כעץיכש א^ר לא יצ1ח לכל  /כלרע<5
עליו הלוא וכל ציה תשיגהו « יד׳די הקורא Iהנה אמרתילך
אך קצת מהתיעלח אשר יצא לנו נקראנו את דברי הימים9
ואף ני סעיפיה ופארותיה גודם רלים  tבכל זאת אחרים
®הס ואשים ידי למו פי למען בוא אל תכליתי ♦

המוות

דארץוחילקית •

הארץ אשר אנחנו יושבים עליה היא ככדור

לארבעה
ונחלקת

חלקים והמה  :אזי»-ה  /אפריקא ׳ אכלעריקא*
ואיראפא " החלק הראשון הוא אסיא והוא שנה למזרח ונבול!
אייראפא מצד מערבי  /ואסריקא׳מן הלחמי ומערבי  /והים
הסובב

(עזעא)
הסוכב חלק גדול ממנו ממזרח מצפון ומדרום « נו מראי מי
האדם וכל האמונות בו הוסדו  /נם הוא אב החכמה והמדע *
אקלים החלק הזה הוא ט1כ מאד ברוב חלקיו  /שמה דגן ותירוש
וכל אשר יחפצו נני האדם! לרוב • הוא היה לפנים טוב מנל
שלשה חלקי ההבל הנשארים  /ני מלבד עשרו ופריו וטובו גם
שם היה מושב החכמה והמדע • אך ברבות העתים נאשר נלחמו
תמיד ממלכה עם ממלכה ואיש עס אחיו נהפכו מדינות רנות
למדברות וארצות שמנות וטובות לשממה • ומאז עזבה החכמה
אותם והנם עתה בוערים ואזיליס ורובם לא ידעו מאומה ♦
נאשר רבו בני האדם ולא הכילה אותם אויא הלכו לאפריקא
וישבו שמה ״ חלקים רבים ממנו עודם " נעלמים ממנו * הים
סובב את כל החלק הזה לנד קצה קטן אשר יגבול גאזיא ♦ נס
שמה מצאו בני האדם ארז תבואה וכרמים ויבנו ערים וישבו
נם  .אכן גס שמה הראו את יצרס הרע וילחמו איש באחיו
ויעשו מדינות טונות לחרנות עולם ומלכיהם אשר מלכו עליהם
היו נדוד שכול ולא ידעו נכוחה  /ויהי כי גדלה האכזריות יום
יום ויעשו את עמס לעבדים ויתנו עול ברזל על צואריהם /
ויעבדו גם בפרך י ויהי ני היו כלס עבדים ותקצר רוחם ויאבדו
נס המה את תפארת האדם והדרו ונעלמה ממנס חכמה ומדע ♦
ועד הנה אנשי אפריקא אויליס מאד  ,אמונתם פתיות  /וחקיס
ומשפטים טוניס לא ימצאו שס י החלק השלישי הוא איראפא
אשר אנחנו יושבים עליו הפונה אל צפון  /ואף כי הוא הקטן
ננל זאת טונ הוא מכל חלקי הארץ הנשארים י אנשיו ויושגיו
הושיעו תמיד איש את אחיו ויקשרו ניניהם קשר אחוה  /גס
המסחור היה להם למשען גדול * נס ממשלה טונה  /חקים
נכוחים ומשפט וצדקה נמצא מאד באיראפא " כל החכמות
והאומנות גדלו ופרחו שמה ויעשו פרי זעודסבאנס י אף בעלי
אמונת הנוצרים אנשי מדות טונות מכל האמונות האחרות /
מזולת חורתינו הקדושה אשר היא תתגאה על כלס ואין נה
נפתל ועקש • החלק הרכיעי הוא אמעריקא ואותו מצא
קאלזמב המפואר זה שלש מאות שנה * יושבי איראפא הניאו
את החלק הזה תחת ממשלתם ויאספו הון ועושר * רג  /גם
אמונתם גנרה שם י אמעריקא פונה kמערב העולם מקוטב

ךג״ב

ג3

הצפוד
ג

( שעב)
הצפוני טל סמוך לקוטב הדרומי  /ועוד לא מדע כולו t
אקלים שלו חס וטוב מאד $כס ימצא שס והב וכסף ואנרס
יקריס לרוב י

דברי ר\ מים ל! ם^ כות מצו־יב
£צר '־ם הוא באפריקא! והארץ הזאת היתה לפנים משובחת
ומהוללח מאד בפי נל אנשי לארץ  /כי יושביה היו
חכמים ואומנים גדולים  /יודע ,עתים וחוזי כוכבים 5והעידו
עליה נל הנדס שהיא אס החכמות והיד־עות וממנה למדו כולם
מלית ומשפטים ישייס וטוב־ס יי שייה היו ' אבותינו ימים רבים
עבדים נאשר ניידע לפל אחד ממיטתנו ולכטצור ‘זה החילונו
מהם *־ במצרים היו לכנים ערים רביםואנשים' א׳ין מספר * ) *
הים האדום גמלו למזרח! ומשני לבוא לאין מען ולארץ
הערבי י גבולו לדרוס ולמערב ארץכיש י־נקרא עטיאעיען!
ולצפון גבולו היס האמצעי מירא י6יכו ^ יטטעללענדיפע
*ננער  /היאור הנק״א ני 1פינה מייוס kצפון ' לאורך הארץ
וחשקה אותו  /פי לאי יכול מטרבליצרים * אורך היאור כשני
מאותיפרסה ( וריר)  /ורחצו חמסה גישר פרשה  - *-מצרים
נחלקת לשלשה חלקים * ־ החלק הראשון היחיא ' טהגיבאאים
והוא פינה לדרוס■ הח 1ק האמצעי לנקרא הע5טל1נלוארם" i
והחלק האחרון הנקרא 1ע$טצו ־  /ושני המקומות '  Tסיעגע
זעלעםהאנטיס  /המה יגבול מצרים וכוש '* '־׳׳
 tritfונניניס מפיארים .בכ!ד* נח הזאת■ * •יי  -׳

בהלקהראשון הנקרא טהבאיס

הנהעהעכען **)העיר

הגדולה הדרה וגדלה ויפיה צו  -ע בכל הארץ ♦ מאה
שערים היו לה ויושביה לאין מספר * גם היו3ח 1ק הזה טירות
והיכליס גדולים ונאים ♦ החלק השר הוא הע$טצ1נצוורם

״

ונו־T

* ) כמצרים דיו־ צפי עדות כופרי יונים סוימה ע :םי ■אלפים יערים61י3י&
ככלל ש ; ״יכ מאות אלן» *
* * ) ואין להחליף העיר הזריז אסר ?מצדיק עה העיר  pvcwאפי היתה כאין יון •

ג עיש) .
זבו דעמח־היס עיר הממלכה ועיר מסחיר גדול » במעמפהיס
היו מינים גדולים  /נס היכל אליל אפיס י אחיי כן נמאס
מיר אחרק קרוב לציעמפהיס הנקראת קאירא והיא התנשאה
היה היכל המלך
מל מעמפהיס בגדלה וגיפיה יי בקאירא
’ועודנו שם היום י גס ימצאו ־" ׳ ז נהערנ*1נאמי'ס דברים
1נפלאים *  ,אשר גגידס פה בקצרה והמה הערורים"  T׳ ררייכה ׳
הת^לה והיאור * המצרים יגעו וע -יזו תמיד* לעשות ליזם שם
כארץ  /ולמען לא ימחה שמס הכיס מקרב הארץ ודור אחרון
יקומו ויספרו את מעשיהם  /בנו בנעים ודולים ונפלאים והמה
לבד למראה עין ואין בהם עוד שים תועלת  /ולתכלית ה1ה
מידם4
כנו העמודים וחמייכח • העדורי ם יחלקו לשד
המין האחד הנקראים אבצןיסקע tוהמין השד מקראים
פירא^ירצן  /יסודם היה׳מרובע והמה הלכו הליך וקנון עד ני
•היה־״ראשם קטן מאד י העמודיס הנקראים אבצ^ישקע הץ
מאבן אחת וקומתם מאה ועשרים אמה ונהמה 'י הץ שלפה
במצרים י העמודים הנקראים פייא ^ידצ) היו נם המה כתבנית
הראשונים אך לא מאבן אחת  /ומספרם היה שבע 1ומהם
היו שלשה אשר רמז מאד ויגעו עד לשמים כי קומתם היה
שלש מאות אמת י למען חצוב האבנים חלפו משרה׳שדם; /
ובעשרים שנה נבנו  ,ובעמודים האלה היו חדרים לאין מספר י
הכיבינה הנקראת !אבירינם ׳ איר{.א:כ י המץ הזה היה הפלא
ופלא כאשי העידו כ 1ם אשי ראו אותו כי הלו גו חמש עשרה
מאות חדרים גדולים לבד הקטנים  /וכל -איש אשר גא בו היה
הולך ותועה ולא ידע לצאת אם לא פשה לו אות נאמן  *-זזתעל*ה
הנקראת יצר וצע \*עריט ונקראת  Pעל שם המלך מערים
אשר חפי‘ אותה  /גם היא נעשתה ביגיעה וטורח רב אכן
תועלתה גדולה י עומק התעלה  -היה לפנים שלשים אמה
ועיגולו שמונה שרסאוק י והמלך מערים עשהאת התעלה

היאת

הגויה « « ןגע פל * הזבל והמה היו ?«ודי «* ייס *:המגוצה pjftin /
ג? ל > היכל ריאנאגי 1־י ע  £הצ« צ י?ב ,י יליידללזאלא^
הפ  5יועי ^ר *־ ג *יר ״ $י 1א 4ופסלהןמ 6גירי ראחט * זT

צ4

< עז? גד)
מזאת למען לא ישטוף היאור את הארץ* ני אס מרו■ מי
היאור התקבצו פה נהתעלה " גס השקו המצרים את הארץ
המי התעלה אס חסרו מי היאור י היאור מקורו בארן
אביסעיען תחת ההר ומשסה הולך למצרים וכוש ואחרי בן ישפך
גהיס האמצעי  /הנקרא דצ« ע ^ יטעע1לענדישי 1וזעער י
היאור מתנת אלהים לאנשי מצרים ינ הוא משקה את הארץ
וממרה אותה • מסוף סיון עד סוף אלול היאור הולך וגדל
ואחרי נין הוא הולך וחסר • זנחסור היאור יעזוב בארץ רפש
המזבלה ומפרה אותה י שלוש פעמיס גשנה יקצרו קציר * גם
מרעה הצאן והבקי טוב מאד במצרים • אך היאור איננו משקה
את כל הארץ  /ולבעבור זה עשו תעלות רנות בס יוליכו המים
אל כל המקומות י החלק האחרון הנקרא דעל* טא  /בו היתה
העליאפאדיס לפנים הבירה  /אך אחרי כן בא אלכסנדר
ויבנה* *את א^ כסנרריאה אשר קרא על שמו ותתנשא על
אחותה ותהי לעיר מסחור גדולה עד היוס הזה "
מ^#י

דבריהימ*ס

«גרים *

למלכי מצרים סתומים וחתומים

מאד ואתכל

אשר נדע מהם הוא מעט מזעיר " איננו יודעים אין
הושבה הארץ ואיך פרו ורבו שם בני האדס  /מלכים רבים
נשתכחו ונעלמו ממנו וממלניס אחר* ס לא ידענו דבר רק אשר
מלט בארץ ואנחנו ממששים כעור באפילה " את אלה הגדתי
לך ידידי הקורא 1לבל תאשימני ולבל תאמר בלבבך ני לא הגדתי
לך את כל וכי חככתי את פי מלחות לך את כל אשר ימצא
נספרים  /לא כן אהובי Iהבן בספרים וחקור בדברי הימים
אשר כתבו ולא המצא דגר אשר מנעתי מלספר לך כי גם אנוכי
קראתי בספרים ומהם העתקתי לך את אלה "־ ועתה התאזר
חיל ושמע ואל יחר לך אס לא יגה אוי על כל דרכי ואס יביטון
עיניך תעלומות ינ זה מעות לא יוכל לתקון • המלך הראשון
אשר מלך במצרים הוא מענעס ( בשנת אלף שמונה מאותוששה
עשר ליצירה ) והוא בן חס הנקרא בתורה מצרים  /והוא יסד
את  .אמונת הארן  /אחרי כן מלך בוזיריס והוא בנה עיר
. .
,
 .טהעמגן

<שעה)
אשר לה מאיו שערים * אחריו מלו אזעואנדיאש
ווהעבען
ונאות *
יפה את הארץ רננה ארמנות ועירות גדולות ’
והוא
ויעש משפע וצדקה גארץ " הוא גנה מקוש
<ס אהב חכמה
דמות האמת  :בהולה מביסה בצעיף 1w
המשפע ושם נראתה
סביבה • והדמות הזה יורה כי לא יכיר
«ניה וספרים רביס
לאמת יוציא משפע  ,גס יהיה חכם ונסן אשד
השופע פנים אך
נימיו נודע הכתב נס נכתנו ספרים  /ויה*
למד נספרים ״
הראשון אשי קנח וקבץ ספרים ומיחס למשמרת
אוימאנדיאס
לתכלית הזה וכל מבוא הסת היה כתוב :
יבכית אשר בנה
* אחריו מלך אוכארעאוס והוא גנה את
צרי ומרפא לנפש
עיר הממלכה  ,ותהי סחר גויס עד בוא
מעמפהיס לפנים
ויכנה את אלכסנדריאה וחשסת מרכלת מעמפהיש
אלכסנדר
ארץ עזבוה ויבחרו נאלנשנלריאה י ויהי כאשר
וסוחרי וכנעני
וימלוך מעריס תחתיו והוא ננה התעלה
מת אוכארפאוס
עד הנה היו מלכי מצרים מילידי הארץ חך
הנקראת נשמו י
הערכיים ויכבשו את ה rלק האחרון ממצרים /
אחרי מערים כאו
לכדו וימלכו על האיץ ישני מלכותם היו כשד
נס מעמפהיס
 /ונמלוך אחד מהמלכים האלה ( בשנת ' 3׳
מאות וששים שנה
ליצירה )  /גא אברס עם אשתו למצרים *
לפי׳ ארבעה ושמונים
טתעטבזאזיס ( נשנת 3׳ אלף שני מאוס שנעים
אתר בן מלך
לערביים ויגרשם מארצו " ואתרי שבתו
ושש ) וילחם עם
על כשא מלכותו ( בשנת נ׳ אלן» שני מאות תשעים
ימים רבים
עם הישמעאלים למצרים " אחריו מלך
ושמונה ) בא יוסף
)  /והוא היה המלך אשר לא ידע את יוסף
דאמעסעסיאמוס ישח) כפרך ושני מלכותו ששה וששים שנה *
"והעביד "את גני
ישב אכוענאפהיס על כשא מלכותו /
ואתרי מותראמעסעסיאמוש
אשר אין כמוהו ’ נסר נכל מלכי מצרים "
ואחריו מלך זעזאסטריס
ותשוקתו היתה לעשות מבנו גמר ואיש
חפץ אני זעזאסעריש
נוא אל תכליתו יצא דנר מלכות אשר יובאו אליו
מלחמה ולמען
אשר הולדו כיום הולדת ועזאסעריש  /והנערים
כל הנערים
האלה

* ) אי*י כקי*ה יגעיל

ועמססאשר

גמל< ישר*ל על פ«ז •

( שעו)
האלה גדלו סע
זעזאסעריס« ויהיו ליזם מורים ומלמדים נכל
חכמה
ומדע
י
ולמען
יוכלו
לשאת
את
נונד
ופורח
המלחמה
אס
יגדלו
והיו
לאנשים
/
למדו
מנפריהס ליון  /לרכוב  /ולצוד
ציד  /נם מאכלס ומשתיהם היו דברים בריאים ועונים המחוקים
את הנוף י ויהי יכ גדל זעואסעריס וישלח אותו אביו להלחם
עם הערכיים ויערוך אתם מלחמה וילכד© ♦ ויהי כאשר ראה
כי נצח על אויביו וילך גס לארץ כוש וילכוד חלק רב ממנו וישם
אותו למס י אחר הדברים האלה ( בשנת ' 5אלף חמש מאות
ושלשה עשר ) מת אביו וישב זעזאסעריס על נסאו ויהי לו זהב
וכסף ואנשי מלחמה לרוב  /ויהי כשבתו על כסא מלכותו
ויאמר ללכוד את כל הארץ י ויאסוף אח פל חילו שש מאות
אלף רגלי וארבעה ועשרים אלף רכב ויפקוד עליהם שרי לבא
אנש* מלחמה ונבוני דגר יוילך עוד לאדן כוש וילכוד את כל
הארץ וישימם למס ויתנו לו מדי שכה בשנה עצי אלמוגים ושן
וזהב  /כאשר קצב עליהם י אחרי כן לכד אק כל המקומות
על שפת הים סוף ( הנקרא גס הים האדום )  /וילך אחרי
כן לאזיא דנח וישלול שמה שלל רב * גם הציב במקומות
רבים" " מצבות ועליהם כתוב  :ועזאסמריס מלך המלביבש
ושר השרים לכד את הארץ הזאת בחרבו ובקשתו י אחר
הדברים האלה שב אל ביתו מצרימה בשלל רב .ובביזה גדולה
דתן לאנשי מלחמתו מתנות גדולות כאשר יאות למלך ורבים
מהם העשיר ויעש אותם לשרים י כי אמר זעזאסעריס ; האנשים
האלה הלכו עמי למלחמה ויעזבו את ביתם ואת ארן מולדתם
וירחקו גדוד ויעבדו עבודות קשות ולא חשכו ממות נפשם>
ינוחו עתה וימצאו מרגוע לנפשם מן כל העמל והמשא אשר
סבלו י אתרי כן לא לחם זעזאסעריס עוד ותהי שלום ומנוחה
בארצו י ויחרוש להעשיר וליפה את ארצו  /לתמוך יד עניי
עמו ולהיות להם למשען  /גם בנה מאה ארמגות לאלוהי האח
אשר חסו אותו בצילם ( לפי דעתו ) ויתנו לו כח להכות באויביו *.
אף בנה דיקיס רבים ויחפור תעלות ונתלים ובריכות מים למען
הקל המסחור ולמען היות קשר אמיץ בין הערים הרחוקים ♦
ויהי כי זקן זעזאסעריס ותכהין עיניו מראות ויקץ בחייו וישם
יד בנפשו וימת ז •
זעזאסעריס היה גבור גדול ובכל מלכי
T
מצרים

(

)

 iמצרים אין כמומו  /גס אהב את עמו וינחם 3דוס לבבו ובתבונה5
’אכן גאוחו היתה לו לעון ולמכשול ינ גדלו וחילו סלפו אותו
ויעורו את עיניו וישכח ני גן תמותה הוא וייהפך לאכזר נגד
המלכים אשר ככש ויאסור אותם בדרכו והמה הדניבזהו כרחוב
העיר גם המית רבים מן השבויס על לא דבר * אס נקרא בדברי
הימים נמצא עוד רבים אשר ישבו על כסא מלכות ויחשבובלבכם
כ* בני אלהים ולא אדם המה ויהיו אכזרים ליושבי ארצותס /
וישפכו דם נקי; אכן כגמולם השיב ה׳ להם כי גדלס ותפארתם
היה נרגע לבז  /כי כל האנשים אשר סרו אל משמעתם בגדו
בהם ויקשרו עליהם קשר וכאשר לא היה להם אוהב ורע וירדו
שאולה בלא עתם  /וגגזיון וכלימה אל חדרי מות נאספו י
זנימיס ההם היה גוזיריס אחי אמענאפהיש רשע ומעול וצר t
(יצרור מאד לכל יושבי שפת היאור" " דהי אחרי מות זעזאסעריס
(בשנת שני אלף חמש מאות שגעה וארבעים ליצירה ) וישב
פהערעאן * ) על נסאו ! אך לא הלך בדרכי אביו ני היה איש כעס
זקימה /ברגזו היה כדוב שכול וככפיר יערים  /ולא הבחין בין
טוב לרע ולא מנע מעולה ידו י בימיו גברו מי היאור זיצופו
על פני כל הארץ ויחקצףפהערעאן ויקח את קשתו גרגזו ויורה
חץ לקראת הנהר י חחתממשלתו ז נסעומי ישראל ממצרים והוא
טבע ביס  .המלכים אשר מלכו אחרי מות בהערעאן על
פראטעוש נשתכחו ונעלמו ממנו " ? מלוך פראטעאוס (בשנת
העלענא
ב׳ אלפים ושמונה מאות ליצירה ) בא פאריס
אשת מעכעלאש מלךמקדון ( ^ צעיתרען )  /אשר לקח בחזקה/
למצרים ויביאו אוחו אל המלך לעיר מעמפהיס וידבר אתו קשות
וייסר אותו על אשר לקח אשת איש אשד הואעון פלילי י ויוסף
(יאמר לו כי המית ימית אותו  /לולא תועבה הוא למצרים
לגאול את ידם בלס גד ונכרי ויהי כי חרה אפו עליו ויצוהו לעזוב
את ארצו  /והעלפנא עם עשרה והונה לא נתן לו ני אמד
לשלחה אל אישה הראשון 12ממנעלאס י וינש פאריס ( ילך אל
עיר טראיא • זאקרי היותו שם באן היונים כאשר שמעו יכ הוא
ז "
נחבא
קצתם אמרו שזה שה '• פרעה■» •'אבל ידוע כי כל מלכי מצריה •? קראו כוי
 Vזה «'־ כ* פרע? בלשון מצריה כמו שר בלשון עבר •

( & שז)
נאנא שמה דצזיו על העיר זינק » את העלעגא זאת הכסף
והזהב אשר גזל פאריס " וישיגו יושני טראיא כי לא ידעו דבר
מהעלענאוגס איננה תוך העיר י והיונים Tיחשבו ניכזנגפיה'
סקר המה דוברים ויחר להם מאד על מגלה אסר
נעשתה i
ויצורו על העיר פשר שנים וילכדוה וישרפוה^ כאש וישימוה תל
עולם • וככלות המלחמה עבר מענעלאס ' /בשזנו אל ניתז /
למצרים ויקיז את אשתו משמה " אחר כן מלך רוזאמפזיגי®
והדברים אשר יספרו ממנו משלים והבל המה  /כי
נדאו
וזמנו דברים ומעשים אשר לא תשיג אותם דעת האדם נאמרס
&שד פלךבגיהנס ועוד רכים * אחריו מלך כעאפס וכעפרענעס
שרהס אכזרים ורעים וחטאים לה׳ נזלו ויכהו * את יושבי ארצם
וישפכו דם נקי ! נם המה בנו עמודים למען משוח להם שם
בארץ ויעבידו את אנשים רכים בפרך " אחרי כן מלך מיצערינוס
בן׳ כעאפש והוא היה תם וישר וכל יגיעתו ומחשכוח לנו היו
לפשות* משפט וצדקה בארץ ולהושיע לעמו ולהיות להם לאב *
המצריים אהבו אותו מאז ויהללו וישכחו אותו " אכן לא מלך
כי אס שנע שנים רמת רהי מספד גדול בארץ וכל מצרים בנם
וקנן עליו • אשריך ,מלך אשר היית רועה נאמן לארצין ועל
קברך דמעות יזולון\ ואשריך ארץ אם תבכה תמיד יום מות
מלכיך Iאחרי מיצערינוס מלך אזיכיס נס הוא היה מלך
פושה משפע וצדקה  /זנס הוא בנה * עמוד אחד אשר התנשא
נקומתו וכיפיו על נל העמודים האחרים ויכתוב עליו  :נאשר
יופיעער כשמים אלהי האלהיס כן אכוצי בארץ עמוד העמודים •
בשנת ' 3אלף תשע מאות תשעים ואחד נתן פרעה את בתו
לשלמה *
אחרי כן בשנת של » אלף עשרים ושש מלך שישק
הנקרא זעואק  /ואחריו נא זרח אשר לחם מם אסא כשנת
שלש אלף ששים ושלשה ואחריו אגיזיס עור על שתי* עיניו י
כימיו נא
זאכעאוסמלךנושעס תיל גדול וילכוד את כל הארץ
וימלוך עליה’ בחשד וברחמים  /וככלות תמשיס שנה שב לא דתו
ינ כן צוו ול חרטמיו זהוסמיו ♦ אחרי כן מלך סעטאן ואחריו
»האראקא ( בשנת שלש אלף שני מאות תשעים
ותשע ) "
אחרי
כן ( כשנת שלש אלף שלש מאות
ותשע
עשר ) קשרו
שנים
עשר
מכרי
הארץ
קשר
וילכדו
את הארץ ויחלקו אותה
T
לשנים

>

( ww

לשנים עשר חלקים ויעשו ברית ביניהם אשר ימשול נל אחד מל
חלקו כעוב בעיניו ולא ילחמו עוד איש עס אחיו  /ולמען סיות
הברית חזקה  /גנו את המנונה הלל לאות ולעד י אכן גריהס
•לא היתה נאמנה  /ני אחד עשר מהמלניס בגדו וילחמו את
פזאנדטימס הוא השנים עשר זיננעו אותו וינרח מפניהם
ויתחבא נארץ עד כלות שני שנים  /או עשה פזאמיטינוס ברית
אחוה עם היונים  /וישלחו לו חיל גדול ✓ וילחם פזאמיטינות
עם אחד עשר המלכים וינכשוס וימלוך הוא לבדו על מצרים /
אחרי כן לחם פזאמיטינוש עם א־שור ותהי המלחמה גדולה
וארונה " אצאט היתה העיר הראשונה אשר צר עליה
פזאמיטיכוס Tולא לנדה עד עבור עשרים ותשע שנה * ובכל
דברי הימים למלכי הנויס לא תמצא מצור כמוה אשר משנו
וארכו ימים כזה * וימת פואמיטינוס ( בשנת ג׳ ן 1פיס ג׳ מאות
ארבעים ושמונה )  /ויבוא אחריו פרעה נכה הנקרא נעכאא *
נימיו לנד מלך בבל את אשור ויפחד פרעה ני ינוא גס~*
למצרים וילך כחיל גדול פד נהר פרת הנקרא צויי £רצוהג1
להלחם פס הבבליים וינה אותם וילכוד את כוכמיש דזשנ" שם
כראות
ויהי
אנשי מלחמה והוא שב לביתו למצרים "
גבופלאסר מלך בכל ני נלכדה כרנמיש ויירא ני מרוד ימרד•
ונ צור וכנען  /וישלח אתננו את נכוכמאצר להלחם נמצרוס t
וילכוד את כרנמיש וחיל מצרים הנה לפי תרב  /אחרי כן מלך
פזאמיס וימי מלכותו יויו שש שנים יאחריו ( בשנת שלש אלף
ארבע מאות ועשר ) מלך פרעה חערע הנקרא מפריעם$
וימלוך עשרים וחמש שנה ♦ בימים ’הראשונים אשרי מלך גבר
והצליח כי לנד האי קפרי הנקראת סיפערען  /גס עם צידון
ויהיx
הנקראת דדצזן ועם כנען ופהעניציען לחם וילנדום ♦
ראה "* ני בכל אשר יפנה יצליח ויתגאה מאד ויאמר בלבו
כאשר
ני אין כמוהו בארץ ויחרף רנדף אלהיס ממעל ויאמר כי לא
יוכל להסיר אותו מעל נ3ןאו • אך נאשר מרדו כוש ומדינות
אחרות ויבגדו נו נפקחו עיניו וידע את אולתו ♦ ונגונדנאצר
נאשר ראה את המהומה והמכונה בארן מצרים הלך שמה בחיל
נדול ויבוז את הארץ וישב אל ביתו בשלל רב ובביזה גדולה t
ואת חפרע הסיר ענסאו דמליך תחתיו את אמאויש (בשנת
" ' של*

< שפ )
שלפ
אלן> ארכע מאות שלשיםואדמג )  4רפי כדאולן
את הרעה אשי באתה עליו ויקנוץ חיל וילחש עם אמאזית
ויערוך אחו מלחמה  /וינגן» לפני אמאזיס ויברח וירדפוהו
חיל אמאזיס וישיגוהו ויביאוהו אל העיר זאאיס וימיתו אותו י
ויהי כשבת אמאזים על כסא מלכותו וילכוד" את האי סיפריס
רשימה למס י נימיו גא פיטאגאראס אחד מגדולי• חכמי יון
למצרים ללמוד תעלומות חכמה ולדעת סודות כהני וחרטמי

חפיע

*צרים 5גס רוה את למאן כי הנהניס אמרו לו כל דבר קט 1ן
וגדול ויחנכו אוקו ננל מדעס נאחד מהס י אמאזיס לא היה  .׳
נן מלך ני אס מהמון העס ועל הדנר הזה היה ללעג ולחרפת
לעמו ולעבדיו רגזו אוקו ו רהי כאשר חרה לאמאזיס ולא אנה
ליסים ולהסיר ממנו ניד חזקה את
חיפתס אשר חרפו אותו
רעש תחנולה 4ויקח כיור זהב אשר רחצו נו רגליהם הוא
ואוכלי שלחנו רעש ממנו אליל ויציגהו נשוק העיר י ויהי
כאשר התקבצו אנשים רניס לנתע ולהשתחות 'לאליל הזה ויאמר
אליהם אמאזיס  /ראו נא נני  /זה היה לפנים סיר רחצי
ועתה אתם משתחדס לו ומכבדים איתי י
וינינו כלם את
מחשכתו וישמחו על תחבולתו ולא בוו ולא לעגו לו עוד אחרי
כן י אמאזיס עשה חוק במצרים אשר כל איש ואיש מיושבי
העיר יכתוב את שמו ואומנתו אשר בה יחיה נפשו נספר ונתון
הספר ניד אחד משופטי העיר והוא יחקור וידרוש אס אמין
הדני  /ואם שקר גפת ימית אותו  /והחוק הזה היה לתועלת
נדול במלכותו למען לא :יהיו יושבי ארצו עצלים ושונאי ענודה
ני אם חרוצים ואוהבי מלאכה אשר בס תתרומם ותתגדל גר
וממלכה י ויהי היום כשנת אמאזיס על שלחנו רעכור חקו
וישתה יין רב וינרנר זיפזז לרוב שמחתו וירע בעיני השרים
ויאמרו לו  .פי לא יאות למלך המנהג הזה 4וישיג אותם
אמאזיס; אל נא רעי\ כאשר לא טונ לקשת להיותה תמיד
דרוכה כן לא טוב לאדם להתבונן ולהתחכם תמיד 4עת לחכמה
ועת לשמחה 4וייטב בעיני השרים * וימת אמאזיס וימלוך
תחתיו פזאמכלעניט אך כשבתו שש חדשים על כסא מלכותו נא
קאמביזוס גן נורש מלך פרס וילכוד את מצרים ואת פזאמח ענינו
המית י ויקר 37רי הימים לאין מצרים הלא המה בספר דברי
הימים

(שפא)
הימים למלכי פרם " נל שני המלכים האלה אלף שש מאות
חמשיסושלשה * ועתה ידידי הקורא Jאגיד לך של מעע
מהאמונה והמצות והחקיס והנימוסים אשר « Vלפניםבמצרים
וקצתם פונים מאוד למתבונן בס *
ממשפגו הה^ך ודתו *

 3סא המלצות היה ירושה נמצרים < ונמות המלך ישב הנן
תמיד ע! נסאו * אך יד המלך היתה קצרה  /ני
החקים והמצות אשר החקו נספר היו לו לקו ולחבל המזה
ומהס לא יסע ימיןושמאל « פני ונכרי לא שיתו את פני
המלך רק גדול♦ הארץ וחכמים וכנוני לנר המה ענדו עבודתו
וישרתו אותו ♦ המלך לא אכל ולא שהה את אשר לבו חפץ
ואת אשר התאותה נפשו רק מנו לו מאכלו וישתו כמשפנו
הארץ * גם את מעשיו אשי יעשה יום יוס ואיך־ ינהגו כתוב
נספר וממנו לא מש* דת האיץ ציתה למלך לנל יאכל מעדנים
ומאכלים יקרים ורניס  /למען לא ילך אחרי שיירות לכו ויסור
מן הדרך השב וישנה דין בני עמו * כעלות השחי קס המלך
ממעתו ויקרא את כל האגרות והמכתבים אשר נא אליו מכל
מדינות מלכותו ישיג אליהם מר י אתרי כן לנש את נגליו
וילך עם השרים אל היכל אלהיו אשר הקרינו שס את קרננם
מדי יום ביומו  /והכהן התפלל נקול רם כעד המלך וביתו
ויתחנן לאלהיו להרים את קרן המלך ולנשא את נסאו נעבור
צדקתו ורום לבבו ותחת אשר לא מש מחוק ומדת הארץ*
אחיי כלות הכהן להתפלל ספר את כל המוב והחסד אשר עשם
המלך /גס צא מנע מלהגיד את הרע והעול אשר נעשה תחלן
ממשלתו ( אכן אח המלך לא האשים רק שריו ויועציו המתעים
אותו * אתר* כן קראו לפני המלך מספר דנרי הימיםהמעשים
מעונים אשר נעשו נארן * המלך נחר לו שלשים אנשים
לשופעיס נארן! להם נתן שדוח וכסף1י מחיתם למען לא
יקחו שוחד ויש משפע * כל איש אשר נתפש על שבועתשוא
הזמת « לעדים אשר העידו עדות שקר עשו כאשר \ m
לעשותלאחיהם * גם היה חוק במצרים להמית את האיש אשר
ראה

( שפב)
ראה בעיניו בקוס רשע לנזול נפש אחיו וכיח להצילו ולא עשה *•
המצריים לא שבלו עצל וכן מכיש בארץ  /וכל איש מעשיר
פד דל לא חשך ידו מענודה ומכל דבר אשר הוא לטוב הארץ *
נס היה חובת כל איש ואיש לכתוב את שמו ואומנתו על ספר /
ומשפט מות היה לאיש אשר כזב ולא הניד האמת  /כימי המלך
אדכיס כאשר רנן הנושים ותהי למכשול ולפוקה בארץ כי הלויס
‘היו עצלים ולא עבדו עוד את עבודתם  /גס בבוא העת
לשלם כתשו וישבעו לשקר 1אף המשים היו אכזרים ולא ידען
נכוחה ויהי תמיד ריב ומדון בארץ ויצו המלך כי לא ישה איש
דבר אס לא קבל גוף אבי הנושה בו המת לעבוע י ויפי
כאשר חנטו המצריים אח מיתיהם ויכבדו אותם עד למאד /
ותהי לחרפה גדולה אס לא פדו את אביהס * אס מת אחד
ולא שלם את חובו קברו אותו כאחד הנבלים  /ולא עשו לו
כבוד במותו * וכאשר יראו כלס הכלימה והברון הזה שלמו את
נשייהס  /ורבים אשר לא אבו ליקן נוף אביהם למשכון לא לוו
כלל  /ויהי סלוס ומנוחה בארץ ♦ המצריים הדרו פניT
זקן ולפני שיבה קמו כלס * נס היו אנשי מצרים גומלי חסדים
רריאיס את אצהיהם *
אמזגת

המצריים ♦בדניהם "

אחלי
המלך היו הכהניס נכבדים מכל יתר הפס 7ומס
ומכס לא נתנו למלך  /גס המה ידעו כל רזי המלונה /
ני למדו מנעריהס חכמה ומדע והמה היו הגסניסי׳גארץ * נימוס
היה במצרים לסמוך את ידיהם על הקרכן ולקלל אוחו קללה
נמרצת "  .המצריים האמינו בגילגול הנפש ובכל חכמת מצריים
לא היה כמוהם עם וגוי בארץ אשר האמינו בהבל ותוהו ובמעשה
תעתועים כמוהם  /כי נס חיות שפלות ונממות כבדו ויעשוס
ל ^ היס  /קטרו והסנו נסכים לתנין אשר ביאור ויבנו לו הכלים
ומקדשים  /לכלב ולשה הקרינו קרבנות  /וישתחוו לקשאי®
ולאבטיחים • אזיריס ואירס היו האלילים העליונים ואחריהם /
השזר הכלב ■ יהזאב הקוף
והחתול  7ועוד בהמות וחיות
אחרות 5ואם המית איש אחת מן החיות האלה הומת * אכן
את

ל עופג )
ת #אשר נבדה הפיר האחת נעיר אחרת לתועבה הימה1
ועל הדבר הוה לחמו תמיד עיר בעיר ואיש עם אחיו •
במצרים היה שור בשם אפיס ולו בנו היכל גדול וישתחוו
ויכרעו לו וכאשר מת “התאבלו כלס ויחנטו אותו ויתפללו
לו אחרי מותו  .העגל אשר עשו ישראל במדבר היה דמות
האליל הזה iני נאשר היו ימים רצים במצרים וילמדו ממעשיהם
וילבו בעקבותיהם • גס העגלים אשר עשה ירבעס היו דמות
אפיס ני ירבעם היה ימים רבים במצרים כנודע • אס יספר
"לנו איש מנוי וממלכה הבל ומעשים תעתועים כאלה נשתומם
עד מאד  /ונפרט לא נאמין אוחס מהמצרים  /לולא העידו
אליהם כל הגרם * איה הבל גדול מזה לגנוח היכל ומקדש
לשור אוכל עשב 1לבהמה נמחה ומאוסה ? לשין השורץ על
הארץ  fלהמית את האיש אשי הרג אותם  /לחנטס אתרי
מותם ולעשות קבר לפגר מובס ולשקץ ? הנשמע אולת בזה
להשתחית לקשאיס זלצגיטיחיס להתפלל אליהם ולקרוא להם
נעת צרה ועוני ? הנכרי מארץ רחוקה גא אל ההיכל מצופה
נכסף וזהב ויחאו ליאות את האלהיס השוכן שש והנה קוף או
חתול או כלב " הנה מכל אשר אמרנו גרור לנו ני המצריים
היו סכלים ואויליס עד למאוד ובכל וה היו המצריים נגר
הנמים ונבונים במלאכות וידיעות רנות ואיך יתאחדו אלה ן
אכן כאשר היה תמיד בנדם וכאשר עודנו היום הזה באיזה
ארצות  /כן היה במצרים * כומריהם ונביאיהם המה לבד
היו אנשי החכמה והמדע  /וההמון היה אויל ופתי  /נביאיהם
אשר קסמו ונדאו מלנס שקרים וכזבים עורו עיני ההמון
ויסלפו אותם ויוליכו© נמחשנוח ולמען ייטב להם התעו את
אחיהם ולא נתנם ללכת בנתיב החכמה  /את אשר למדו וידעו
*חכמת הטבע גו עשו ניסיס ומופתים ויאמרו כי מאלהיהם
המה * אס הריס איש את פיהו לדבר נכוחות ולהראות האמת
צעקו כלס ני מחרף ומגדף הוא וימיתו אותו • נס גדאו
*לבס דברים נפלאים אשר נעשו בימי קדם ונהם נשלו המצריים
דהיו סכלים ואויליס באמונתם " אס מת אחד התאבלהלכ
המשפחה וקרוביו ומיודעיו בנו ויספדו ויצומו יום או יומיס /
ועד כלות ימי האבל נארנעיס או שלשים יוס  /לא אכלו

מעדנים

< שפרX
מעדנים ולא שתו יי{ « המת חנעו איורי הוציאם את הקרב■j
וישימו אותו בארון  jוקרוביו לקחו אותו בביתם * המתים
החנועים האלה נקראים מויזיען ועודם במצרים גס במקומות
אמרים באיראפא * המצריים שפעו את מיתיהס ערס שמו
אותס בארון * אס בא איש ויאשם את המת ויעיד עליו כי
היה רשע ולא ירא את אלהיהס קללו אותו ולא קברוהו ♦ אך
אס לא האשים  -אותו איש או אס ראו השופעים כי שקר גפי
העל ! הללו וישבחו אותו ויקברוהו *
אנשי

המלחמה

וזחצפזת

והאסונות <׳' י,
1

ארבע ,מאות ן 1ף שולפי חרב היו במצרים והמה היו מעם
הארץ  tאנשי חיל ומלמדי מלחמה  /בריאים וחזקי
הגוף כי מנעריהס גדלו במאכלים קשים וילמדו לסבול .קור
וחוס צינה וחורף  /לרוץ על רגליהם  /לרכוב על הסוס /
לשוח וכאלה י אס ברח איש מן המלחמה או הירא ורך הלבב /
היה ללעג ולחרפה לאחיו  /ועל יראתם מן החרפה לחמו
כלס כאריות ולא נסו לפני אויביהם ♦ בכל זאת* אהבו המצריים
שלום והשקע ולא אגו במלחמה  /כי ארצם היתה ארץ שמנם
ורחבה ולא חסר בה דבר וישמחו בגורלם וי.יעב להם לישב בהשקע
ובעח ולעשות משפע וצדקה  /ואכש* המלחמה היו להם רק
לגונן אותם ולהצילם מיד שונא בי * פול בארצם * המצריים הי»
חכמים גדולים וחקרי לב והמציאו׳ דברים רבים בחכמת העגע
והרפואה  /במהלך הכוכבים וכדומים י גס היו במצרים בונים
גדולים חוצבי אבן ועץ  /וחוצבי ציורים * גס הרועים ועובדי
האדמה היו נכבדים כגדולי הארץ  /כי ראו המצריים את
תועלתם ואת עבודתם הקשה וכי המה משען הארץ ולא היו
נעבזיס באשר המה עתה • ובאמת עון הוא ללעוג לאנשים
&ה  /הלא המה המחיים אותנו * אם לא ישכילו השכל כמונו
ואס לשונם לשון עלגים מה זה לנו כי צצחוק על זה* אם
היו יהיו להם מורים ומלמדים אשר יחנכו אותם מנעריהס דורו
להם דרך חכמה ודעת גס המה כמונו יחכמו וישכילו * הלא
למענינו 4וסובלים קור וחום
המה העובדים עבודת פרך
למען

t

( שפה)
למען החיה אותנו  /נמתיק להם את חייהם למען לא יקוצו
במלאכתם ולמען תהיה נחמתם כי יקרים המה לנו • גס רכים
אנשי תום והולכי משרים אשר מרמה לא ידעו ועולה לא תשכון
באוהלם • ויש אנשים אשר טומנים פת ופורשים רשתם לאכר
העני ויגזלו ממנו כמרמתס את יגיע כפו וישחקו ויחנו על אשר
עשו ✓ ויחשבו בעיניהם כי חכמים המה על אשר רמו דל ונכה
רוח ♦ אכן האנשים האלה רעים וחטאים  /וכאשר רמו את
האנר כן ירמו כל איש אם ים לאל ידם ♦
מפד*

מצחם

הארץ

*

היתה כאשר אמרנו כבר ארץ פוריה ושמנה ולא חסר
בה דבר ✓ ופה נגיד לבד איזה דברים אשר לא

ימצאו כי אס במצרים " על שפת היאור גדל עץ הנקרא
פחעירוט  /וממ^ו' עשו לחות דקות ויכתבו עליהם את מכתבם *
לפנים כתבו גני האדם על עלי לולבים (פצזן ^ב 5עסטר ) או
על לוחות עצים  /גסי על קרשים מכוסים בשעוה מקקו
האותיות  /אף על אבנים כתבו בחרט 5אכן כאשר לא היה
סדר הכתיבה הזאת כי אס ביגיעה ועמל  /בחרו בהעץ
פאפירוס  /עד אשר המציאו הגליונות אשר אנחנו כותבים
עליהם היום  /הנעשים מבלויי בגדים וסחבות  /ויכונו עוד גשם
פצזעיר כמעט בכל הלשונות  /לפי שהוא ימלא מקום העץ
הנזכר • לא נמצא על כל פני האדמה פשתן כפשתן מצרים
גי הוא היה טוב מאד  /גס ארגו אותו המצריים לחוטים
דקים כחוטי השממית וממנו עשו ביסוס והוא מין שש מונחר
ויקר מאל  /אולי זה הוא אשר נקרא בל״הק בוץ ♦

יוסף בו״ה בד׳ן •.

גשנה הבו״ל יוסיף המחבר המשביל הנ״ל לדבר מקורות  :שאר מטובות
*אדוות בקצור נאת ונעים כבטכתב הזה ׳ אשר הצגנו לפגי הקורא
דברי המאספים ׳
"

ךה
%

א*5 1

( שפו)

תולדות
טריעסט

אגרת רבני ק״ק

פה טריעסט מתא
ימא

ילשדר

הזמן
לעיר הבירה

ודגא יע״א •

דיתבא bvכיף

בדרך המ ^ך נ Sך •י

אל שלומי אחזני צ<י ישיאל הם העימי־יה על הפקודים
מאחינו תושכי מ־ינת גאליציע; ישלה ה׳ פעלם ומהי
משכרתם שלחה מעם ה׳ אלהי ישראל אכ״יר *

לא בלבד נקום ונתעודד לקבל פניהם המאירים לא דרך
אחת ולא שתים לח בלבד נשלח לעת חמן המצטרך נמה
פקידים שינוקשו  /לא כלבד דתי ונמלוך  /ניתי ונבריך בתוך
עדת ה׳ במצת ה׳ היא תקים לכבוד תורתו והדר אלהינו /
קתד! המו הננו  /אל דס
לא זו אף וו ואין צריך לומר זו
קדום קורא בשמנו  /מזומנים ומוכנים לעשות נכל מאמצי נחנו/
כל מאן דצריך לטובת מי ישראל ולחזק ולהתחזק געד עמנו /
אס השעה צריכה לכך  /אבל בנ״דד אחינו היקרים לא ראינו
ר ^ח מוכרחת  /ני ידענו בינינו ידענו רוחב לבבכם הטהור /
וחכמת ראשיכם המשולאיס בפז וחבונחכם תדריך נכח ה׳
דרככם דכל רז לא אניס לכם  /ולא תוכל לעוור ולא להועיל
כחנו החלושה •

שיצאמלפני

אמנםאיידי דאתי לקמןהאי ג*ד ודברי מלכות
המלך הקיסר יר״ה כנראה מאגרחנם הרמה הכתיבה
גיוס י״ב לחודש הנ״ל נעיר מין נימא ביה מלחא דניחא למרא
גוב רבנן עלמין  /דניחא ליה לאדונינו הק״ירה דרחיס עלן
וחשוב עלן טבין ני קם ונתעודד להקים מל ישראל מעפרא
דארעא  /וצוונו נמצוידו ציווי אחר ציור ללמד בני ישרן! קס״ת
לחרוש ולזרוע האדמה  /לעשות כל מלאכת מחשבת  /ללמוד
וללמד ננל חכמה  /והוא צוה 4׳' ג ללמדגני יהודהקשת

ולסגור
*

( שפז )
 /שם בטחונו בנו מה שלאחשבו
ולסגור חנית לקראת רודפיומגמתו שנאהב את המלאכה ונשנא
המלכים אשי לפניו  /ונל
תרדמה  /עצלה תשתית את
את העצלות  /עצלה תפיל
ידיו לעשות ורוצה לחיות בהין ויגיע
האדמה  /ני העצל מאני
הוא חומד ועוכר בלאו ללא תחמוד
כפיו של תנירו  /שוף
בל יו״ד הדברות במאמרם ז״ל *
זשקיל כנגד
נצטדק מד דברי מלך רחמן המרחם
אס צן מה נדבר ומה
נאמר לפניך יושב ממס ? זכי
עלינו ועל כנינו ? מה
לעמל יולד ? וכי נתראה כפויי עובה
לא הוא אמר ויהי  /אלם
ומשים « וחינו בנו ? וכי אין
עם מי שהעיב עמנו בני ברית
לגזרה וניפוק מנן חורבא ח״ו *
מקום ונעבוד נזרה
על ז 3י המלחמה וביודאייצ
הספקות
שלכם דבייס במתנה  /והס אמרו
יחדיו ג׳׳נ פערו כמה
צדקו רז״ל
במלחמת חובה אפי׳ חתן מהדרו
בד״א במלחמת הרשות אבל
א*א לקיים נתקוגן מצות ת״הק
וצו׳ כי ידעו נס הס פי במסבה
ודיני.רזי׳ל י
שאדונינו קיסר יד׳ה נמר אומד שכלאיש
וס־־־דור־ת
ערי מלכותו ישמור חוקות וחורת
ואיש מכל
במקומה עומדת  /אם
אבותיו ובדת אין אונס  /ורעאלעראנץ
התורה ולעשות !לקייס דבר*
כן כל מה שנובל לומר לכבוד
פניו שיפקוד פקידים ויצוה לשרי
המלך יר״ה הוא לחלות .ולחנן
ויתנו בדבר עם קצת הרמים היושבים
הצבא אשר לו  /ישאו
ראשי הקהלות הבושות יצ״ו4
על כשא דין ההוראה וקצת
על בוריו ותנידו למלך שאי אפשר
יקומו ־יעוודו יחדיו לדון הדבר
חפצה ובאמונה  /אם אינה תקועה
לעבדו גלב שלם ובנפש
אבותיהם בידיהם  ' /ובוודאי אי
בלבנו אמזנידנו שלימה ומעשה
ממנו עול מלכות שמיס פורק
לא האי לא קיימא האי והפורק
ועול דרך ארץ  /דון מינה ומינה
ממיו עול מלכות דארעא
על מקומו יבוא בשלום ומינן ומינייה*
וחלוקי באתרא  /ואיש
 /ומשם תצא תורה לבני ישר!
תישק שמעתתא12יבא דהלכתא
אדונינו הק״ירה  /ובאופן זה$
אשר ילכו ללחום את מלחמת
ועליהם " $מי זישח 1עושה תיל ונראות
תקיים זה זזה בידם /

ךד׳

ב 5 s־ ■

דל
««

(  $פח )
המלך ני
רצונינו לענוד את מלכם ולהועיל נפי החנו כל בל
אדם ־־־־ הוא מעיב לנו הוא ייעיב לנו /
ויוסףישית יח
ויוסיף שנית להעיב עמנו ♦

כך

צוונו רז״ל להתפלל בשלומה

שלמלכות  /ולדרושאת

שלום העיר אשר אנו כה  /ונפרע נתחייננו לעשות
עם מי
שהרבה עובתיו ונגכיר שפתינו אתנו אדון לנו  /ונוכל
ג״כ
להקדיש
שמו
ית
'
ברגים לעשות מצוותיו אשר צוונו לפאר
ולרומם
שם
ישראל
עוד בין העמיס ויאמרו לנו עס ה׳ אלה
הללו בני
המה יושביםכרית שומרים את חוקם — מועילים למדינה אשר
שם
/
ונאמנים
נכרי
תם "
זאתתורת העולה עללכנו  /ומונעחיס אנו גען־רתוית'
לכס נח שאס תלכו בדרך אשר אנחנו מזכירים לכס  /יחן
לעשות חיל* ותמצא מנוחה  /ותסורו מלבכם כל
הספיקות המערידות אתכם •
ואםאת הדבר הזה
תעשו
/
הרי
אנו
מוכניםומזומנים4
לעזור
ולהועיל
נפי
מסת ידינו  /אם בחיל חילינו
וממונינו /
ואס
בכח
ארשת שפתינו ✓ יען ת״ל יש ה׳ אתמ#
תורתו בקרבנו
אחינו  /ובני ישר 12בכל מקום שהם נקרא להם אחינו
אתם /
אתם
/
עמדו
וכואו אצלינו  /שכל מגמתינו
לחקור
ולדרוש איזה דרך ישכנו אור לקיים מצות ה׳ ועצות
המלך
/
נפי
העת וזמן המצערך  /ואחרי הקידה אפיס kמול
תפארתכם
בפרע במודים ושים שלום * נאם המשרתים ק״ק
עריעסע
/
^
חותמים
ג״נ
בשם
מעלת
הרב
מרנא
ורמא •
משה לוי ״
אברהם בן יוסף מורפורגו •  ' Mבן משה לוצאטו*

משלי מוסר
ימי חיי האדם
כראש ימות עולם ׳ אחרי היצירה
שר העולם אל בל הברואים קרא

לפצוב

'(

עפט)

? 1קצוב אל 1כלנם יחד בגזרד־!
מרה ? 1חייהם ולימותם משורה « :
אל 1החמור אמר נ לך הכינותי דרך
? 1עבוד עבודרת משא ויניעו־; פרך
הבה חיה לסבול <  Suלכרוע ברך
וימי שני חייך שלשים שנה בערך *
ויען החמור * .הן לי בעבודת תמרורים
לחיות שלשים שנה מאוד בביריבם
מחר אזקן נגוע ומוכר־ז ביסוריבם
שערותי לבנים וכל מאמצי נעדרים י
אם אוכ  Sשוע קולי אליך אריס
דהסר ממספר שנורתי עשריכם
כי די בעבודה ימיככ זעיריכם •
ויוקשב לו כי נראו דבריו ישריםi
אל הכלב אמר  :אותך לנוטר אשים
לשמור יומם וליל הון בית וחצר אנשים
מאכלך יהיו העצמורת היבשיכם
ומספר מקצב שנותיך חמשה ושלשים •
אנא י החל הכלי ׳ אדון המשרים נ
כמה קשה עבודת נוטרים ושומרים
בלי שנה תמיד לשמור הון זריפם
יספיקו לי שנים חמשה ועשרים "
אל הקוף אמר  :אתה זקוף הקומה
לאנשים תדמה יכל רק חסר מזמה
לצחק בך אותך בתוככם אשימד־ן
ולימי הבלך עשרים לך ארימה •
עשרים ׳ ענה הקוף  /הה אדוני!
הטרה אזנך  ’Sשמע וחנגי
הנם

)

(

הגם רק עשר שנים אחיה .אני
די ‘עת וזנק ההל הצחוק בעיני ז
הנה האדם בא ויקרא לו נש הנה ןI
נוי הבל ותבליהה אהה הכינה
לך הדרה חכמה לך שכל ו הבונרה
למשול בה בל הארץ לך נתונה י
 S3אשר הראדה ואשר בראתי
לכבודך יצרהתי *►ך עשירתי
מהר התעדן והתענג בכל יצירתי
כי רק שלשים שנה לך חק חקותי *
הארס נבהל וחרד לקיל השבזיעד־ז
נמה מעטים ימי ׳ צעק בתרועה *
 Spמרהר ירוצו במעט הנועדת
ומה הטובה םא דק כרנע בה להרגיעה *
ירי לך אפרוש וראשי כאגמון אכוף
להרבות לי ימי על המספר הנקוב
nn־  «Sזמן זרה תנקוף
מהימים אשד קצו בם חמור בלב וקוף *
הן 1הושב אליו■׳ .כדברך כן יהיה
אך בעודף השגיכם אשר תהירה
כגורל־‘ וכחלק זארה התירה
אשר ימיה גחלת כ; גורלך יהיה ־
*

*
*

לו דוח שקר ל^ * 5אז הסירתנו
כי כ ^ שר גגזר גן קרר־עז
קשרה המשפט עיריינו נחרצו“< .
ערתי שעשועיבם המד .נעורינו
הנכם נסיכם בצל עים ימינו
ושב מהול למחלה ושחוק לנאצת י
בהניע

( עצא >
יחגיע איש אל 1תור השלשיבש
ב :לש אורת קשים
תכבר
ויט כחמור  Snobשכילו •
כלכלה ׳ לבוש ׳ אשח ׳ בגיס
עבורה ׳ מסתיר ׳ ורב קנינים
ברגזדת ובראגדת יביא לחנזו -
ובעבור עליו שנת החמישים שנת
«  Snלנטור הונו בכיך ,עבר ופנה
יצר וכילורת יחיה פן יחסר מאורו ר
קומץ ׳ חושב  /סופר ׳ מוגדת וסוגר
לודת ׳ מוכר ׳ קערת ׳ שוכר ואוגד
מהונו לא יפנה עינו ולא יסור ידו
יהבל אתרי ההבל אשר על יי קיבץ
לא ינים ולא ישן ׳ רק על אוצרו רובץ
בכל יראה גנב גם באחי השרים
 S ^ Sהצפור יעור ויקוט בבהלה
ויתור ויהפיר אחרי השודד בל־לה •
ומה הוא אז ? כלב שומר הון זרים ־.

אכן כבואו לתקופרת הששיט
יזועו העמודים וייפו העושים
ובטלי הטוחנות וחשכו הנלאירים
ותופר השמע  Swמאישי ם
והטרף הדעת וגתקו המורשים ׳
ויהולל בקוף ׳ וצחקו עליו צעירים •

.ג

יהזדה ליב קראקא

האדם והתור
הארס

המ לךיונתי ! תמתי jניתאבל♦ /
מדוע פגיךזועפים  /הגידי wלי * ומי

( שצג >
ה ת ור

מר *S׳ מר ! אויב דרך קשהו
ויהרוג ארת דורי בבני אשפתו
והוא nSעול 1עשה ובו אין מרמת •
האדם

למה תעמוד* ? •-חיש עופי ?1הרי בתר /
פן ישוב יכונן עוד חציו על■* יתר
 b )ubנבמ חייבי ביד רמה ♦
החור

עצתך 1הגס כ4יר ל*א יתנני יתמותה
הרוג יהרגני הצער ומתוגה אמותה־־
יוסף ברייה בר“ ן *

אות היוצר תעבוד
אות האושר תחמוד
בין תבין גל תחליף
השמר S3
תמיר
••• T
״־ * T
עושר מניד שנח

אך לא היצר
•אך לא הע־ושר
יוצר ניצר .
אושר Tבע
 #1ר
•
V
ףא

ירב חתית

אושר מבטיחבל

גם נפש ;רום

היצר מביא רע

^ תרד תחתית
3ו תעל מרום
יוזל יא5אנ  11ע;

היוצר  :תן ה 1בנ

ש ר\* .נ ן
אן מייני טיט ברירר אין•דייטש^אנד *

•

 .איי ':אין העברעישר שפראכי גרדוקטי מאראלישי רעדי בטר/פגד <1

*«0ס אדסוארדגטלייצי בי ^איגי' צום מאסף
דיא * פרנצוכ! עטי4טי קער 5צ^ 1יה1נ ^ אונסי״ \6ו1ט די יממן
 Vיורן  /צוטט S45r5r äu*n j!60לייט \ .עדבן ^ר& 5טמ 36נן
 16נד נצוכמגנקנדן ה)יו 3צוטר‘ 5 '/וי !|־4ננ4נטטצונר; רצגר צנמטט?
־ד ^ טסט^ןנגןרצז5טונ# * 4צון הצוטן -פיהלט !!?צו" 4ראט דצוט
צווני צויוט ב ^ יהט ' 4ווע«ן 'ctol 'S' ftt p .vft
ty’tb ’6
'*4ונל־י פרצונפט ; /צנר ^אההונ ^ /
*<גנ !4יך ;צוב’ 3והע'51ן
6ונר ,פצורלי 4ןיך רצוט בייצוטפיל!  16טרי איטצ(1ינגרטן ל«ונד
פצורנ£ו 4ייטן ^ יטבר־דר  1ער .לטן '/יצוט יער פר ^ טי טריטט
יציר'
לור פרבפטרונ 4יער ער$י1ו* ; ןר ’ / .דורך 6יינפיהרונ% ' 4
רינט* 4ךצוונד :רי:יט1י5ן .טפל־ 6מ 4׳טעהך ♦ u\sדיט יייצו ריצו
רע מ יט נצוטוופניי4י בדינ4ונ 4׳/־צווד .ני ווע 1צי 6מי■ לנדרי פר ?
כעטר1נ5 4ר 4עפנט וייןצוונ 1לצט טטצוטטהצופן .,יירפטי׳• •
רצוטצוונטרצוונשצוינויצי ייד?ט * דייטט  /צ1ייני רע4ללצווי , /ער*
טטי^ 5טי y :צווני אויטר ר . .p < 416קריטי 6 ,ונפערטטענד 1יצי
םפרצוצ^  * /דטשי / ü ^ 0436.f (64אוני וצו וו 6ה .1היצו היי ^יז
 16ט ריצו־דייטטי *וטטרטפר־צוצי -צווי^ צוייד ^ פטצודיטי וויי 4י
6י}  5 -דיהר \* 4גד  14עחרט ו 1עררן 5נור[ 6 ,מי6ן :דיצו :עמ
*פ! 4יך יען 4,חנד לו צויינר■ לוועק *פ.שי4ן וצ.ונד_ 3רני ; פטי4ן
ןוען דצוטקינד  /׳1וי.וצ יננרר *
גי 5י |; 4יער  wלו לע4ן,
יד .

;* 1

jm

^אן איינ 4טטעהן וןירד  /אין דער * א 4נא ; טן יידיט ^ דייטטן
טפראצי קי״ני ריצטי 4י ב 4ריעי עאן איר; 4ד איינק דינ 4י
אין דער ןןעלמ ערלאנ4ן קאן  /ודא *אלל עט דען איק רייפרן
אלטר נאך ריצטי 4ן 4רונד* עלן האנדלן ? נון אבר גרוהן אל [י
פינמפט ערקענטניטי  /דיא וואהרי 4אטטספור  3ט  /אוגד
דיא עצטי * ואראליטעט אזין* קלארי אונד דייטליצי נ4רי  3י4
טפראצי$
אלוא קאן אןיך אחני ריצטי 4י " קענטניט רער
!ועדרגילליצי ודטנטאצט פרברייטט  /נאך 4רמד* עלי וואהרר
נרע ^י 4קייט אונד ע 5טר טו 4נדאין דיא הערלן דער יו 4נד
רא איברדע  pריא היילין \ טריפט
פרפפלאנלט ווערדן י
ראט \ עלעאןענטאר ? ווערק ,אמורך רעלי 4יאן א־יוט  * / .א אי« ט
אפפ ; ב 6רי'  7ד דאט וויר אהני טפראצקכנטניט חערר דק
 4רמדטעקטט פרטטעהן  /נאךאיחרי לעהקבייא רער ערי*
אוטרי פרדענלי ^.ר
ליהונ 4 p13 4רונדי לע4ן קענ ;ן •
ענדליך  " /דיא ליירר בייאנאהי '; אך 4ועהר פרנאצלעטי' 4ע
אוני 4אר קיי ;ן .,רעלי 4יעון אונד דטטליצן אונטר*
וועררן /
ערהאלטן ! 1וירדן בייא דער אייניפיהרו; 4דער ריק
ריצט
דייטטן טפראציא; 1דאיינר .רייטליצןאמד  2רטט :ננדליצן לעהר*
ארט נאך ^ עחר 14דנן  /דא * יא 4 ,לע 4נהייט נקע ^ן /
"ר,אפ ^ אמד הערין לו בילדן  /אמד דיא פפליצטן קעננןלו
לערכן  /ריא איהנן אלט דיא ניבט ^י ; דר ודצטי4י העלפעי
דעס * ענטליצן 4טלעצטט אבלי | 4י

זאאורטיילטן פמינפטי4י* .ועננר  /רענן דיא ערליה!נ4
איהרר קינרר אייני הערלנט אנ4ע[ ; 4הי ' ט ןואר  /אונד
איחר אורטייל ענטהעלט אייניי לו אויס^ 4אכטי אמד לו אייג*
לייצטנדי ווארהייט  /אלט דאט דיועלבי ניצט דך יעדר ^ אן
בייא דע  4 pרינ 4טטן נאצדענקן העטטי אןיפררינ4ן אונד
אלט דאהער רער נון פרעווי 4טי
איינ4נא  4צינרן *אללן «
סע־דלסזאהן דיני אין דיור ריקדצט פרפערטי 4טי
סאזס
יז  6יברועלונ 4דערפי ; ^ ביצר ^ אויט ( חאטה חו ^ טי מורה)
גקאנט ^ אצט׳י  /ע\ ופ 2ינ 4דער בעטרי טייל דער נאליאן #
דיוס 1ויבטיח 4שענקאוימ ויינן הענדן איט רעק איגני4קט
•f

דאנלןי

דאנקי  /אונר לע 4ט דיט דפר לייט דיוט ♦ /אוואהל אץ
בטראצט דפר ערקלפחרונ 4אלט אויך אין ריינהייט דפר
טפראצי  /אונ 2ר4לייכליכי ! ופרק  /דפר רעלי4יעון אונד ^ארא?
 6tוואורדן אויך
ליטן פרניהונ« 4ייני־ קיגדר4 13רו;די •
דיאפוא ^ן (ד/הליק ) אוי ;45א ^|  /אונד ביירי *דיטטרטטיקי
דפק 4ראטן לפהרר ריא דאנקבארקייט אונד
פרביר4ן
דיא האצאצטונ 4דפר וועלט אוגד דפר נאטועלט *
יעמעהר ^ אן טע 4ליך 2אן דפק נוטלן די 1ר איברועלונ4ן /
אונדדערדאדורך פרנרייטטן אלל^ 4יינרן טפראס
קענטנים איברליי4ט וואוררי  /יע 4רפטר נוארד דיאב4ירדי /
** פהררי 4וטי איבר*פטלו;4ן אונורר חיילי4ן טריפטן לו האבן *
עט דנד אויך ווירקליך פרטידני ^ פננר אונטר אונט אויפ*
4טטאנדן  /דיא דך אוק איהרי * דטברידר צרדיהנט ^אצן /
אוני 4וטי אינר1עטלונ4ן פיר דיא ופלבי צראגטטאלטן ♦
 5דיינדי דפר וואהרהייט אונד דפר ט! 4נד פארדרן *יא
טריפטליך אונד *ינדליך דא לו א1י^  iדי* ט  /אונד דיא אנ*
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ערלאנ4ן  /דיא יפרק ט!4נדהאפטן ^ פנטן אונד נילליצן ביר 4ר
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האבי  civs /צוין דפננאך4טטפהן  /ראט ר׳ אלפור פלפקלט
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**צוכן ״ ערייליך

דיור איהן רצון גיצט וופני 4ד אלט דאס
*וגד דין ליכט  6t/קאן
נכבכנן  /דפר דורך צחיפלפ! 4נ 4היילי 4ד
/אונדדפן« 4אן
גראסי ליכט
114צ1רר | * ני  5ט לן פר 4עםן
זזפנדיפאללי דעס גייסטס דער ודיזר״ייט

דפק 4פטטליצן ו*אן ^ אכט4
דאט יפנר ויך לו4ליי  5ר לייטלו
אויפלפ4ן  4 /ייםט דער ווייוהייט אוץ" וימן
דפר דורך הפגדי
אללי 4רענלין
אויט 4יסט ״ וואט פיר איברטריבני /
טילר
4ן  /דיא קיץ*4אן פאן איר 4נד
ןאבטפרהפנונ
איברטרייטנדי
טא ^ רפטהי וא4ן אדר הפרן קפגטי ! לו
אימק 4ציהל אהני
4ונ * m 4א |  4לויבן דאט ויא בייא רפר 4לייכן
איהרר נננטםולדי
דפנקן  * /א וופגי 4אלט דפר רבי אלעור
 5ראופן 4אר ניצטט
האט אלט פר ויך אוין> דפק טיטלבלאט דק
דא " בייא 4דאנט

נפנט (אלעזר זעירא וקטיעה הכותב
קליינן אוגד דען פרשגרממלנזן
ראך
טרעהנן אדרמיט טרעהנן טרייבט ל
דפראין
בדמעה )

ויין בוך אוי^ איינק בואנדרן טיטל וא
אבר

ננפננט :

 ,דא© איזט דיא * ווייטי קזויגללי פאן דק
אפפר דעס צווייטן מאנאנזפ
וואסרס דער עוויץ גליקזעליגקייט •
עוזעלף קוועללן דעס לעבעגדיגן

 ) 2קאגעטיין  /איק טעקטט

טטעהט ו׳וטיין"
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^ענס  3אר  prv6רטן
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טג /
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זיך גלאם< הדפן ׳ אוגד מאכטן איינןבונד פאן אירע טענלייך
מארא ^ ישי רעדן אין פרזאכמלטר גמיינרי צו הער ן ׳ אללי
? 1ויפן צו איחס וועגן זיינס רופס ׳> דאס אהרידאס איהן דפ *

נאממן

 5רייןיך איוט ואט חאחרר א; 1דן  /איק העברעיטן א 1נו pvs
וייטטן  /לוכד דא  £יר וגד עט טעני  3/יבי  ,האני* 4יטי ריי ^י «
דאט ווארט הדה קע * ט איין איינ3י 4ט ו* אד; ן אין יטעי׳ (י׳ילו
ח ' ) אק וער 4עטט! יבן בטדיימנ 4ועט 4א 1מן 3ייטא 1טרט
הייטט :
ו 1א טע
עאר /
אדף 1ער נאטטר שלופף/לאך .
* שפילין זזירד רעד זיי :.ליני
מירד אויף כאזיליסקןהעוזליי ! יין העגדק יזעק ( הדח ) f
דיגר * יטמעהגטי

ו 1א ראט הדה פאן איינר אונ 4וו* ין 4ראטן טענחייט איוט  /אונד
ואס טפי |ן ועט קינדט *« אה 3עריט אויטדריקט " אדט ויור
ערהאבנן נטדייבונ 4האט" נון וער הערר אפראבא 3יאה ; ט
טדייברויון * וויקא 1יטן אויטדרוק 4נא ^ון  /א 1ק איין ע 3ענומ
אהרן 13בוזירקן * ואט לנד ייא פריצטי דיור בונטן
טריינארט  /אוי^ ווע53י וין 4ואנצי נאך פי«3 3
*וטי טוהן • * עהררי וער 14ייצן טטע13ן ווערדן ועק 3ע« ר

וער אוסרי נייארי טריפטטטע 33ר *יט אייני 4ר אויפווערקיא ^ *
*קיים בטראצטן ווי?  /או ^  jiiftויישן אוי  £טטאטן י אונו איך
ווידוי נאך1\5י אויט רען א "ני4ן אקטאפוייטן ריור איבר*
־* עט3ונ 4אצ £יהרן  /ודען עט וערm T־ \ 5ר 3אהנטי  /וא51ן
־ 4רין; 3חא  £טן טפרא5אונרי5טי4רןייטן אוי^ ויא טפ1ר  3וקא * *
'4ון * איי 4נט! יך ווי! איך וויט דיור אויט 4פיהרטן טטע33י נור
□/יי*ן  /דט דיוי העררן  /ריא

העברעאיטי טפראצי  /ווע $צי

*יא ואן איהרי היי1י4י *« טטרטפראכי נעננן  /ויא א31י אנדרי
 3רורענ4ן ןא / 3$ווערר קעננן נאך פרטטעהן♦ אויך ווידוי
וורטאיין ! ייצטט ויין ׳ 13מוייון  /ואט ויא דיא 4רעבטטן טניט 3ר
ו״ע4ן דיא 4רא ^ אטיק ב 4עהן  /אבר עט איוט 3ייט עאן רע?"
י» םראפי אוי^ דיא זאק 13קאווו׳ון דיא דא ( עחק י

*

נאמבזן בצייגי עס ) 1׳ אויך איזט זיין רוף
ברייטספעסט?
גזעצט  /דורך זייני שריפט  /ברא נד א פ פר ד ע ס נ י יא?
נ? א נ ך ס ( עולת חרש ) דיא ער אים יאד־־זר תק״מה צובש
דרוקבפעדדרטי  /זייני גארבי
שטאנדאונד רינטטי זיך
אויף ב ) ׳ אונד דיזירעדן זינד אללר ארטן וואהל אויפ?
מאמנון • נון באטן איהן פיהלי " עד מע  5טי ראך אברמאהלס
זייני שטראפרעדן דרוקן לאמן  /אונד זאגן  :פעד־זלט דיר
עטוואם אין דיינם

הרזי• ) 3

אום דען וויללן רער ביטטנדן

צו ערפיללן ׳ געבי איך אלזא מייני

אפראבאציאן אוס איחן

צו אונטרשטיטצן ׳ אונד זאגטי  :לאס דייני קוועללן אויס*
שטרעמן ׳ דען אויף דייני ערשטי רעדן שטיממן אללי אין
אללגמיינן בייאפאל איין •

איך רחאפי אויך

ראס וואקרי

מעננר דיא גאטטס פור  5ט איבם הערצן האבן > דיך אונטר?
שטיטצן ווערדן /

אעדעבם

געילדי אן זיך קויפן •
גימט לוסט

איין / ) 4

זיא דייני ווערקי מיט

דער קייפר ניבט
דייני זיסן

פאללכש

נעלר אויס אונד

ווארטי ווערדן

אין זיין

אינרס שלייצן ׳ ער ווירד צי גאטט זיך ווענדן אוגד זיינן חאנרל
אוגד

 « ) 1ייגי עס תיך 5עזי ותעירה תיק טעקטט טטעהט ותעודה
ווע51ם היר קיינן זין האט *
 ) Xתבר * תה 5ס תייני

בימיני

רגידנטתרט דית נוי־ דייר

סטנמזט תוק זיך ת! ץ* דית יתהרם 3תה 1תק״ ^ ד 15 .רייוון*
ןוירק 5יך זעתר זיננרייך  /בעונת חק״מה < אלומתו
נצבה וגם קמה♦

 ) 3תייני רערנטתרטתויס דעק ת ^ וד/דילו אין הירגיצט
תנ5וןוע; רן ווייסי
 ) 4תיין וותרטטפין בסף תוגר מסף * תיבריגנט וועד דעק
* ־ להעדרן £ר  5תטר זיין ווי 1רק ^ יט  4 pteע 5רי תג *

קויפט

אונד  .מאנדל פדבעסרן ♦ וועד רעם העררן פרפאסר ויאהרג
מאהטן ערצייגט מירד צו גראסר נליקזעלעקייט נלאנק אוגד
( זיין גשלע5ט ) מירד צו טויזנרן־ג ^ ונד צעד־זן טויזגדן זיך
פרמעהרן ׳ אוגד נאך איבש ד־זע5הטן אלטר בליהן • דיס
זינר דיא ווארטי דעסיעגיגן דער צור עהרי דעס גזעטצס
אוגד צור עהוי דער נאטטס£ור5ט שרייבט •
אין פראג ‘״א שבט חקמ״זין *

יחזקאל סג־ל
 113י י ט

לנדא

י סי י S*5א 4י

אויס דעד מאראלישן דעדי ( עולת חדש השני דף י׳יב ) י
אזיסצוו.
_ U

אייננאנג ; אדר א נצי י ג י
לער

דע ס א מהאל ט ס

הר&אמר שפריכט * דאס איזט דיא לעהרי פאן דעם
שאק דעס אנשטעקנדן אויסזאטצם׳ דעריעניגן דיא
אזים דעם העברעאישן אין פרעמדי שפראכן איבר*
זעטצן * אונר דיא ווארהייט געהט פרלאהרן •

גלעגנהייט «וי? 1איך
בייאדי.זר
ערקליעהרן •
זין

אייני

משנה איםמאראלישן

זיא לויטט אלזא •

אללי היילעי שריפטן רעטטיט מאן פאר פייארסנפאהר
אס
קויפט  /ווירד « עוזר 4ןיק! יך ויין  /זיך 13טוימדן צוונד 3עהן
טויזנדן פרימנהרן  /אוגד צדק העכטטןול 3טד  • phוואט
דצוט פיר 6ייני בזריצט ✓  0611יצום5יר צויין5צורטדע5ןיכר
 |ftwזיין \* 1ט ׳ .לוין איי3י  ,ירינן 3ע* רן אייכי טטע{3י דרויט13
c
לוינרזעטלן *

(אכש שי!:־־* ) מאן מאג־זיא ־יעזן ) 1אדרניכטלעזן‘) 2
זיא מענן אויך גשריבן זיין אי! וועלכר שפראכי עס זייא /
ערפאדרן זיא אויפבוואד־־זהנג * ווארובש ולערדן ויא אבר
נינם גלעזן? » ״  Sדיס פאבם מוכן דער שוהלי אבדתאלטן
מיורי* ) 3
דאס ערקלעהרי איך .זא  :אללס וואס אין העבדעאישר
שפראכי גשריבן איזט רעטטיט דיא מענשן פאר
פייארסבריגסטי « דאס הייסט פאר אונגליקספעללי ׳ מעלני
אויך פייארסברינסטי הייסן ׳ אונד דאס איזט פייאר פאכש
היממל  ( /זא בדיהנט זיך דער תלמוד אין בבא קמא דער
אויסלעגונג בייא רעם פערו כי תצא אש וו ע ן פייאר
אוננליקספעללי ענט*
ענטשטעהט דאס הייסט ווען
שטעהן  /אוגר דארום הייסטעס אויך איפטעקסט מצילי ן
אותן ( דאס הייפט ) דיא הייליגי ביכר רעטטן דיא מעגשן •
מיינטי עס דיא משגה בור אים גמעהנליבן פרשטאנדי ׳' זא
ווירדי זיא נור■ מצילין אלליין גזאגט האבן • מאן מ -אג* זיא
ל עז ן אדר גיכט לעזן • דאס הייסט  .מאן׳ .מאג דאמיט
•בשעפטיגט

 ) tויא לעץ לזייסט  pft /טבה 4 .נרויך דאעאן מאכן : /אוגד
רצונו « עד דילן מורה אונר׳דיא ; ניאיק דיאאיןדער
רנא4א 4י{ 4עון&1רדן •
) 3זיא *מבטלעי! הייטט pft yטבו  /קיען 4ברויך1אפאן
מאכן  /אוגד ראש וינד ריצ 1כתוביק ווננ31י מלון אק טכז/
ד5ט { ע#ן דאר^ *
 ) 3ריא א | טן פע 1ע 4נון נעמ [ יךאק טבח ,ריא3ננהרן .יער
$ערימאניא*4 3עט$י עענטויך £אר3וטרא4ן  /אן;ר דא5ןא

ןןירדי דער4מייני' מאן חרך ראש אנ 4נעהמי1נני)ליי!
גתוביק אב 4הא [טן ווארדן דין  /רעםעא!ם [וא1ר1י אירימ
ראש | ע*ן אין כ ^ ביכן4אנין §רבאנין ♦

 5ט בשעפטיגט זיין • «וגד אישאן m
בשעפטיגט אדר ני
גשריבן זינד ) 1ב ^ייבן זיג< 6דאך אין
אין אנדרן שפראען
׳ אבר נור אין רער ריקזיצט דאש זי^
איהרר היילייגקייט
« אונד מאן זיא קיינס עפפנטל1י5ן
אויפבוואהרונג ערפארדרן
• אוגד מארוס ל*יזט מאן זיא ניכט
ארטי אויסזעטצן דארף
שפרא5י גשריבן זינד ? ) 2דארויף
מען זיא אין פרעמדר
דאמיט ד יא ש ו ^ ן נינט
אגטמארטט דיא משגה י.
דאמיט מאן זייני גאנצי ? 1עבנסצייט
פרזיימטהעררן*
ניבט

■ אנטטעקנדי
* א וואר לור לייט תנראןטנה אויך סאןרער
י ) אל
 /יאט *אן דיא היילי4ן ביצר אין
אויטואט’] אויט 4בראצן
אנדרן טפראצן האטטי !
מגר

פרפאטר

פרפעלטט היר א  £נבאהר יען

טעקטט "

)2
 4ט / 4דאט דיא פר*א4י רער ^ טגח
*אן רהט וואהל דייטליך
ניצט אוי ^ איברועטלונ 4ן 4עהט *
אוי^ כתוביק /
ווארטן דער * טנה  /דיא אייר לעדי4
סאן דיא בלאטי אידעדען
 /איינן ^ אראליטן * ין א׳ונטר
*אניא] פרארמונ 4ענטהאלטן
״ pH
איבראויט ווירריינני 4אוני אב 4ט * אקט
5ו 1ע4ן  /איוט
זא4ן ווא | טי  :דער אברי4קי־יטליצי :בפעחל
*ע * אנר לוק בייטפיל
ענטטםי 1הנדר פייארט *
^ דאט דיא נאצטוועצטר בייא
 /אונד פייאר' רז  £ןואללן “
* 4 1פאהר אילט הארן טטאטן
וועה ; ליצן ויכני✓ דק *אן '* יט רען חארטן
האבי אויסר דעק4
ליך/עדענטהאלטי
נאךאיינן 4הי« *ן זין * נעה *
 3רבי ; רט/אויך
 4ר דער טטאדט  \ :יאש זיא אין
רען אויפטרא 4אן דיא פרעדי
*י
זאללן Jאונר לוואהר ןוערי.
איהרן רעדן לויס שרייאן

דער 4היי

רארין ענטהאלטן  :וזעבטי ווערן־פדעדיגר
#ין פאל 4נדר 4טטאלט
 /או ; ד פייאר וועדי ליידנשאפט ן
ו־יא איבר דיא זיטטן ווא 5ן
וועכטר אונד
איר 4נדווא איין טריפטטטעללר /
(עט העטטי
אונד ליימטאפט פר4ליצן  ) /אונד אינ׳נ*
סייאר * יט פרעדי 4ר
«ארן

שטאסן

איהר פרברעכן לדט ? אירקן* אוגר
חיטידען לייטן

 3א

דיור

1י  3ע מיט פרעמדן שפראצן צוברעגן  • SSntוויו האבן פיר
דיא גאטט
אינם אוגד אונזרי קינרר אין שוועקייט נינטס
גר־־זיילינטי שפרא 5י .־ מיט וושלצר שר היממיר* אונר שרדי
גשאפן •

אין -איהר

שפואך שר מיט אונזרן ר־זייליגן פאר*

פא הר ן אונד מיט איהרן בא  5קאמנזן3

אין איהר וואורדי

דאס

 1ייר יע ^ אנד בהויפטטי נון ני  3ט  06 bדייר 4היי4יי וין וועדי
^ע 4ליך  /יאנדרן דא ט פאלילייא דעפארטי \* ענט האבי ווירקליך
ריין בפעהל אן דיא פרעדי 4ר לור אבייצט 4האבט  /אונד
הירדורך אויך ווירקליך 44עבן י וואט ו 1ירדן דיא נאנבאר^
לו דייק יע ^ אנד יא4ן ? ודרדן « יא עט ב* יא איינק בלאטן
אקטללוקן נווע ;דן לאסן ל — אונירט אויטלע 4רט צאנטאטטיטי
ערקלערו; 4רער * טנה אי« ט כייא ווייטק לעכרליצר" אונד
אב 4ט *אר,נ 1ר " וואט אייט ייא אבר נאך *ךע  .ר אלט לעצרלין,
העצטטן 4ראדישעדלייך /
א ונד אב 4ט ^ אקט ל ייא אי^ ט איק
וואהרס 4יצט פיר קאפך אונד הער * },דען וואט
איין
קאן טעדליצר  £יר אונם ייין  /אלט ווען *ןא דען ^ ענטנצר*
טטאנד יא הראב ןוירדי 4ט  /צרווירט אונד פרקריפפלט ?
ןןען *אן יאלצי

אלברני 4רונדיעטל*

אויטברייטט אונד ייא

א 1נטר רעק *אנטל דער רעלי4יאן פיר *אראל פרקויצט ל
ןןאסקאן טעדליצר ייין אלטדיא צאל4ן דעט * אראליטן אוגייננט :
ביכר שיטק אונד רעטטן פיר אונו.ליק •

 3אללענדט אין דעק יין  /אין " עלצק אוניר * אראליטט עט
 4נא * *ן האבן ןויל " וויא ל איין טראנק * יט העברעאיטן
©ריפטן ✓ ( נינם איינ * א־ל * יט היייק טריפטן  /יאנדרן נור
אין העברעאיטר טפראגי 4טריבנד ביצר ) — ניצט איין טראנק
5אלל  /יאגדרן נוי « יק מך/איין עורת חרש אדר עולת צבוך
רבי »לעור פלעקלש וועדי איין אבלייטר ראט * יך
קיין אונ 4ליק טרעצן קאן ? — דיד ביצר טיטלן אונדרעטטן
»יך 5אין  * 4Mיך  Wבטעצטי4ן אדר ניצט בטעצטי4ן /

ראם הייליגי גזעטץ ; בוך א ; ישראל גגעין ; איר ניבט ודא
דאס געעווערטיגי צייטאלטר .׳ דאם נע  5טי ודא דיא טאגי
מאנט ׳ אדף

שפראנן דער

^י־לינסטי שפראני ׳ דארין

פעד* קר ׳ אונד

ערקענטנים דעס שעפפרס איזט/

פאללר גייסט דער ווייזהייט אונד דעס
ז* א גינט איינניאל וויא

דיא אללו*

איין :

פרשטאנדס ׳

נזאנן

אנטיש׳׳גרינט ) 1דאה צו
לעצט

איך  46hדאטיעני 4י אדטאיבן « ואט אין דיון ב־צרן שטעהט אדר
נינט  /דאראן איוט ניצטט54כב4ן י ניין ! דער בואטי סי],
איינר *דענ 4י טאדטר בי  5ר  /אדר נור איעט א* ינ 53נן בוכט
*דט העברעאישן בוצשטאבן 4דרוקט אדר 4שריבן  « /וערי4נו4
*דן דכי לו שטעללן דאש yvsרךי | או 14 :יק טריעט ? 1וכנ 5צר
לעהר  tואט  l fאי ^ להין vsא 4איך נון איין ברעננד דגש אין
עולת חדש
*דינן האללששאלל ןןערנ1ן ; עט לינדט נ* צט5
אונד עולת צבור ודרקן ודט 4היי ^ ר קראפטאונד פרהינדרן
רען אויטכרוך  *,איו ^ ר הין  46hאיך אויט או ; עארוינטי 4קייט
 4יפט פרשלור!) * :וייני העברעאישי שריפטן פרניצטן וייני
שעדליצי ווירקונ « 4אי* ד* ר' הין ^ א 4איך בטרו 4או ; ד לייצטדן
דיא« 4צנללשאפטליצן פפליכטן אויט דען אוי4ן
אויטאיבן /
*עטצן  * :דיני ערברעצן| HH6pניצש אן רען טא / 4רען * דין
צזראנק  unsניצר ^ אצשראש דא פרשווי4ן בלייבן י וא בין איך
פיר אללט6ונ 4ליק ויצר ל ווען איך נון אבן דריין עולת חרש
לוונד עולת צבור * דט ישווערק 4עלדי ערקויצט האבי  /קאן
סאדטי״ען 4ליק1עלי 4קייט ער*
איך ^ יך אויךאללד אירדישן
דאעיר 4ארא; טירט * דר יער אברלאנדראבינר אין
צרייאן✓
פיא ( 4ויהי אפראבאליאן ) *
* ) גרמיזא איין קרויט דאט | 6vsאין אלטן לייטן נאך דעק עמן
לוי ב  5ערררונ 4רעד פרחיאונ 4אויפטרו♦ 4
יתד 4לע 4נהייט ווירד דער רעדנר ערווצט  /דאטיעני 4י
נ״א
 1ואט ער וזיר פאן ערלערנונ  14ער
י

4#

הענרעאישן שפראצי זא 4ט /
־

ועןבטט

*

לשצט קשממט  :אוגד עם איזט אין זיינר האנד איין בלייא?
לאהט אום זיא צו איברזשטצן אין אונפרשטשנדליכר צוגגי
אונד פושמדר שפרא3י  /אובם צו צייגן דיא גוואלט זיינר
מאנט ) 1אין גלייסנרישר צונני — אוגד אין דשר גשיקטן
מייסטריפשדר ׳י פאן אללן דשרגליי5ן איברזשטצונגן מיינט
דער רמב״ןיי דאש דיא ומיון ניכט שרלויבט האבן זיא צו
פרפשרטען  /משנן  :שס איזט אייני צייט צו טהון אום
גאטטס וו י
׳  ) aאויסר דשן ביירן איברזעטצונגן
דשם
יעלבטט לו בהערליק ; דק ערקאן פרדכרט מין/ראש אמירי
היילי 4י פארפאהרן  ,דיא דיא היילי4י שפראכי 4רערט האבן /
ויין העפרעאיש גי  5ט פרטטעהן הירדן י ראט קאן איהק איין
יעדר מדיון  /דער נור רען ודנדטטן ב 4רי^ פאן דער היילי 4ן
טעהנן אנעיקן שפראכי האטי
 ^ ) 1יינן ועירן  /רענן איך מאן פאן דעק שטיל אונירר נייאן
שריפטשטעללר עטהאכו 4יא 4ט האבי  /הירד דאך דאט
אוגד יגם איזט אץ דינו־ האני אי זי וי' אונערהארטט מין •
דק
ווירקליךיא וואט לעטט דך 4אר ניכט
פסווטהן> יואן * אללטי
עהר4ל 1יבן  :דאט או; 4פעהר האבי ימט דעק יעטלרקאטטן
 4שפילט  /אונד דיין פעריאדן המיט 4ומרפלט  /אלט דאם
איהן איין יוענט יויט פרטנפט Tגידר 4טריבן האני י הער אייט
אוי ^ אייניואהל דינר יואן העוצר איין בלייאלאהט אנ״ך /
אדר
(הען דאט חארט א ; ׳ז ך היא
דאטאברעפיאטור לייק אנלוליי 4ן
טיינט! אורימא
נביאיק
Sifo
'
p
בלייכנט
/
)
דיא
היילי 4י
שריפט אין הענרן
האט
/
אוק
ייא
נו
איבריעטלן
? היר האר
יא נאך 3אן איבריעטלן א 1נד איבריעטלר 4אר נינט דיא רעדי י
אויך שיינט עט  /אלט רעדי דער פרפאטר פאן איינק 4היק
איבריעטלר  /דער להאר אין אונפרשטענדליצר טפראכי
סרייבט  /אבר דאך אייני יוייטטר ,׳ מעדר עיהרט
הער קאן
דאט ענטרעטילן ל
 ) 2דים ברארך מיינר צרקלעהחנ 4י נאך אונירק אןר$
ספרינ 4ליק

דעס אונקל* ום ׳ אוגד יונתן בן עוזיאל ) 1 1אוגדגורים
גיכט

טפדינ! 4יבן pi 'co 'tוואר עט ניבט ער 11ינט 4דגד 3יך
אבגופאטןt
ערזזא 3טני פרארדנונ 4ן 6ונד 4געט3י טריפט 1יך
 |L5U6tאויט געהר ווייגן 4רינדן סינדליכי איכיליפרזנג
ואגדרן דיגי
בלייבן * א | ם נאבהער דירו 3ייט * או ^ טטענרי דיא הייפטר דעך
טינא 4א 4י3וואנ4ן גיא דעגנאך גידרלוטרייבן  /נאגטן גיא עט
אייניז לערםטער)נ 4דעט 4געט 3ט  /אוגד זזאנדםן דאהער נאך
איהרר4ו 1עהג! יבן ווייגי דען פערג דרוי^ אן  :עס איש אייגי
*ייט דא מאן אום ו .אטטס ווי^ ל} דאם גזעטץ

ןירשטערן מיי (* P '3*V

קי״טקכ״ו ) ♦ א13י \גאה 3א 3גא זוען 3ייט* א^ 1טטענדי אייני
אבווייבונ 4עאק א 1רטפרינ  14ינן 4געט3י ערפארדרן  /פ 15ע4טן
דיא ת ^ דיטטן  /אוגד אויך טפעטרי לנגהרר  /דיגן פער«
נייאר1נ| 4
אגלופיהרן  p16 /אג3ו3יי4ן דאט דער 34יי 5ן
גור 1וען עטא^  4 pאטטט 1וי 31ן 4טיהט  /טטאטט האגן דירפן •
דאטגיגד
 ) 1אונקל־יוס » < ונד יונדזן בן עוזיאל־* 1
נע ^ יך3ווייא ק  16דעאיטי איברגעט3וג4ן  ,טסיאכן דיא
וויי־ נאך 1ועני 4ר פרטטעהן א! ט ריא אורטפראכי * אבר
נון ק 1עהרט גיבש אדן‘ < אוני איך פאג4י אן דעט פר*
פאשרט 4רו; רגאט’)  13פרטטעהן * גאך  ptnאיגם עט 4אר
״ ניבט דרוק 13טדזון tדאט 11יר דיא היי\י 4קייט דער  £עהרן /
דעט 4ייטטט
דיא גיג ^ בקייט דער \גארא / 1דיא ער3יי  5ט«נ4
אויש רען היי1י4ן טריפטן ערקעגנן  /א 1גד אין  £ piwtoעבן
 13רע14ן אוגגרס וואגד! ט אגוועגרן « \\[ faדעןאד 3ו ו 1ירד יא
ערפארדרט  /ראט וויר ב 4ריפי ^ יט דען ווארטן פרבינרן /
אדר13
אוגד ווען אונס דיא אורטפראבי סרע^ ד 4ווארדןt
שוועד 13ער 1ערק איגט  /דאס 11יר דיא ב 4ריפי דורך איבר*
«עט3ונ4ן ער 1אג4ן *י גאגררן דיא4אנ3י היי1י 4קיינו  /דיא 4אנ3י
טארטן □ כטטאבן דער חיי1י)4
<גרטיאונ 4טטעקט אין דען
שריפט < דיא מיאטן קאראקטערי  /דיאבלאמן 1עטטק דעך
מעברעאיטן טפראבי  /גיא ^ ע4ן בלייצנן ו 1אט גיא ווא!3ן /

“ירק!

נינט איירזעטצונגן אין אונפרשטענדל5,1ר
פד עמדר צונגי איינר גמיינן
דאלמעטשונג ) rווא צוואר
צרשטערונג דעס נזעטצס
איינטריט  .איר עס
ני5ט אום נאטם ס ו וי SSן גשיהט • אישאן נון דער ר" ן
דעם רמי״ ן הירין ווידרשפריצט > אונד שרייבט  :דאש
שפר»5י »ונד

מאן
)וירקן נאך רעש פרצאטרט איינונ 4אללש* טו 4נד t
ודטנטאפט וא ;ד קענטדשי * ווען איך אדך קיין ווארט פאן
יצק 4בעטי פרטטעהי דאש איך הער פלוידרי  /ו 1ען עשגור־
העברעאיטי ! וארמי ומד  /וא □וירקן ויאאגדאבט/ערקגננטניס
רער 4עטטליבן וואהלטהאטן  /אזנד ער 4עמ; 4אין רען
 4עטטלינן ודללן * ווען איך אויך ניבט ודיש וואש דיא היילי4י
שריפט  /וואטדיא פראפעטן  /וואט דיא14עט’] ^ ןעהרר
«4א 4ט אונד 4לעהדט האבן ל וזען15יך נור איהרי ווארטי אפט
רעפעטירי  /או;ר ודט
*וונדי* 5ויינן לעערן טאליל הערפאר
ברינ4י  /וא איוט עט פררמטטליך יוא וואבט ודך דיוט
וועטי 4ר  /פרנינפטי 4ר . /ודיור א ונד בעשר • דאהער
ודרקט אדן ראש כוך עולת ״צבור  /ודיו עטודט העברעאיטן
לעטטק 4דחקט איוט  /אונבטארט וייגש אינהאלטט /
דאט ווען איך עט איק הדד האבי ודר קיק או 4:ליק לוטטאטן
קאן iדאהער בתיבט עט אויך ניכש4ראווו>1אטיקאליטי
ריבט' 4קייט אוני לא 4יטן פארטרא 4ל !.האבןך דאהער * ע4ן
1א פילי בא  4טוואקטי ז ואבן דרין טטעהן אלט גור איוווור הריין
קעננן « דאהער ועד דעק פר 5אטר אויך אונקלוט אוגד י 1נתן
בן עודאל חיילי 4־*ל ניבט ודיל שע לודיא פארטרעפליבי איבר*
*עטלר דנד  /ואנדק ודיל דא ודט הענרעאיטן לעטטרן
 4טרי ןב דנד *
• ) 1ראש איוש דאט אורטייל איינש וואננט דער וואהר*
טימליבר ודץ ניבט איינוואהל דייטט לעון קאן  /אוגד
צאן קימר טי׳ראבי אין דער וועלט איר 4נד איינן וויס* :
שאפטל־צו נ4־־ץ‘ האט *

מאן אום נאטטס ווילון אללי איברזעטצונגן עראי ין דארן* *.
אז מיינט ער דאך בור אין שפראבן ריא אללי לאנדסאייג*
וואהנר פרשטעהן  /וויא ר׳ סעדי׳ גאון אייני פרפערטיגט
האט ׳ אבר נינט דאלמעטשוננן אין אונפרשטענדליכר אוגד
שווערר שפראבי ׳ ווען אויך איינצלגי ייעננר דיזי שפראכי
גרינרליך פרשטעד־זן • רען ר ' יואר* פריאט אונס איינס
פראזעליטן דיא דהייליני שפראכי אין דיא זייניגי צו איבר*
־טראנן jדען וויר זאנן ני 3ט  :ע ס איזט א ייני צ יי ט אום
ג א ט ט ס ו ו י ל ל ן צו ט ה ו ן ׳ אויסר בייא איינר זא5י ווא ^ לס
צוסגוטן אייראיינשטיבעוט ־ אום זאפיל מעהר דיאיענען דיא
פראפעטן אינרזעטצן אין שריפט וויא דיא פעלקר האבן דיא אום
זיא הרוס זינד ׳גשריבן ארמעניש אונדאויסנלענט ארמעניש• ) 1
דען דיזי קעננן זיך אויך ני 5טס ברופן • ) 2איך רופי לויט
איבר דיזי לייטי פאלגנדי פערזי אויס ( יהזקאל י״ג ט ' ) * :
" אין דער פרזאממלונג כזיינס פאלקס זאללן זיא ני 3ט
זיין  /אונד אין דער שריפט דעס הויזס ישראל׳סז־אללץ
זיא ני5ט איינגשריבן ווערדן ׳ נאך זאלל־*} ויא אוין*
ישראל׳ס ערדרייך קאממן • »
דען דיא שריפט ישראל׳ס איזט אין איהרן אויגן אייני שריפט
פאללר שלאקקן ׳ אונד אייגי פרע5טלי 5י שריפט ♦ ) 3אוין*
דערגליי 5ן
אין דייטפר טפרצוכי צוונד

 ) 1דצוט £ jtetרב1יו* ט הייטן :
 4דט דייטטן { עטטרן ♦
« ) לווכר ראך הלובן לוונורי ענ! 4יטי פ6רטו 4יזיפי טפצורלר
אוני6יטא 1יעניטי ודטברידר דיל! היי1י4י טרי  5ט ואtew
 cteאיהרי 4בעטבי5ר אין איהרן ןאגרטטפרלוכן לוין רען
־ { p ’fonn /4עטטרן נירוקט ♦
 ) 3ודי! דא נע ^ יך לזוין^ דיא וויצטי 4קייט צווני טענהייט

• ptonn

דערגיד*יי5ן יורן זאגטי דור איבש היי ^ יגן גייסטי :
<< דאשזיא פרטילגט ווערדן אוי ס דעס בו  5י דע ס
«לעבנס׳ניאמיט נרע  5טן פרצייננט ווערדן ! »
דען גרע 5טי ווערדן פרציי5גט אוגד איינגזיגלט נאך איהרר
שריפט אוגד שפראכי מיט שריפט אשורית (אסיריש ) איבש
בוני דעס לעבנס ) 1׳ איר ניכט אלזא דיא גאטטלאזן דיא
אידחרי ? 1וסט אן שריפט אוגד שפרא5י פרעמרר
פינדן •
וויא אנינעהס דינר ניבט דיא שטראפרעדן אונזרס פאטרס #
אונזרסגראסן לעהררסדעס דאב י יחזקאל/ערשטןרי5טרם
אוגר הויפט דער שולי אונזרר שטאדט י ער שלאם נעמליך
פ^גנדר ווייזי • ווען בייא איינר איברזעטצוגג אינםגרי5ישי ׳
אין וועל5ר שפרא5י אונזרי ווייזן ראך ער ^יבט דחאבן צו
שרייבן ( /דיא אורזא5י שטעהט אים תלמוד נ מגלה ט׳ ב) ,
איבר דען פערו יפת אלהים ליפרת  /גאטט ברייטי
יפת אויס  /דיא שענהייט פאן יפת רוהי אין דען
וואהנונגן ש ם׳ ס • דאם וויל זאגן ו דיא שעגסטי שפרא5י
דער קינדר יפת זאלל אויך אין דען וואהנונגן שס׳ס רוחן ,
אוגד אוגטר אל ^ פעל* קרן יפר־־ו גיבט עס קייני שעגרי
שפרא5י
דערזע 1נן אויפווערקואק  6 /ונד דיא קעגטגיש דאפאן
א * 411ייגר ? -fiten p6wוויי!  nn »tyftאיינ*ינשם5א11רי }ייס*
ק1א4ן  /דאט דאם ;  ptnuxדיזר ,טפראכי פתאכ 1עטי 4ט חירד
אוגד אזמרי טריפשטשע 11רמכט אייג ^ אה! 4אר \* *אנ1יטי קענט&
(ישי האבן  iדאהער1יגד דיא איברזנגטלי־ 4אטט1א1י טפראס
פראנסר  tאוגד דעם טרפרלינשטן 115כם 11עהרש !
 11 ( Iאמ ראש הייס] *א y 11אים כוכי דעם לעכבם מיט עריפנז
אשורית פהצייכנט אובד אייגגדבלס דין  /ווערן
ווירfall

נייא4ירי 4לו1ויטן •

שפרא3י ודא דיא נריצישי ) דענגאך וועהמד דיזם אונטס
נעהמן  /צור צייט דעס קעניגס פטאלמעאוס דרייא טאגי
פיגס§רנים אין דער וועלט גוועזן וואר  ,זא ראש מאן דריבר
איינן פאסטטאג גח• טברת ) אנגשטעלט האט 5אום זא פיל1
נזעהר ראש אנדרי שפרא3ן אוגזרי אויגן פרפיגסטרן • איר
דיא אלטן * אין איהרם לי5טי וואורדי לי5ט נזעהן ׳ אונד
זיא מערקטן רען מאגגל דעס ל׳נטס • אוגד אלם דיא אלטן
(דיא זיבנציג דא  4מעטשר ) אין רען טאגן דעס קעניגס
פטאלמעאוס איירזעצטן ׳ מערקטן זיא ( אדר זאהן זיא)
ראש דיזי דרייא טאגי * דרייא טאגי דער פינסטרגיס זינד5
אבר יויר זינד נידרגיייגט אונד הארון איבש דוגקלן ׳ אין
איינם לאגדי שטאקריקר פיגסטרגיס  /דונקלחייט וואלקן אונד
דיסטרס יוויטטר ׳ אוגד וויר מערקן עס ני5ט  /וויא דיא
שזיער אין דען עפגונגן דעס היממלס פרפיגסטרט זיגר •
זא פוהר ער פארט מיט פרגיגפטיגר מאר ^ ;,פרעדיגט׳ ( אים
מאגאטי טבת ווילס גאטט רעדי איך מעו־זררס ד־זיריבר י)
דיא ווארטי אויס דעס כווגדי אייגס ווייזן זינד זאגפט • ) 1
ך* ןס וואר דאס שרעקן אוגד דיא גראסי פיגסטר;
אוגטרגאגג
ניס« דיא אויך אברהם פיל ביים
דער ואגני ׳ אלס ער זאדתי אוגד מערקטי דאש דער
גרעסטי טהייל דעס זעקסטן■יאהר טויוניס ב ) פארבייא
וואר * אוגד דיא דעמרוגג דער ואגני דיזר וועלט ד־העראן
בראך
 ) 1סלודי דלום דיוי1יב $יכי םטרא 3רערי רעמ ולונ״סן »  pולו
לויבראדם6וג  £רםטעגר ^ ך 6יוט  /ד 6ם » יר » עדר6י p
טעקםנ 1נאך  6ין דערלויברועט!3ג 4ורסן » לוםער  6י'4ננו | יך
*
ואגן
 ) 2נאן ערםלו5זנ 4דער » • ub

בראך י ראש מאן נעמליך אויף רעם פונקט שטעהפו -אל^
הייליגי שריפטן צו ענטהיילען 5ראש מאן דיא ווארטי דער
תורה אונד דער נביאים  /ווארטי דיא אויף דער ערהאנגסטן
שטופי דער זועלט שטעהן ׳ ווארטי דיא נאטטס מונד אוים*
נשפראנן דהאט ׳ אין מענשן שפראני איבדזעצט  :דא
וואורדן זייני אויגן מיט טיפר פינסטרניס בדעקט • ) 1דיא
העברעער מאנדלן אינם פינסטרן ׳ פררוגקלט זינד איד־זרי
אוינן דאש זיא דאס לינט ד ער רענטשאפנהייט ניצט זעהן«
אינדעם זיא גלויבן גראסם לי 5ט צו כרבליקן • איבר זי^
רופט דער פראפעט אויס :
וו וועהי רענן דיא בעזם נוט אונד  -ניטס בעזי נעננן5
זן דיא פעהטרניס אין ליפט אונד לי5ט אין פינסטרניס
לל פרוואנדלן; מעהי רענן דיא זיך ווייזי דינקף* !
דיא הויפטאבזיכט דעס איברזעטצרס איזט אונם זיינן נאמן
אונטר

 ) 1וואט * א4ן דיא לעור לו דיור ערקלעהי־1נ 4אדר לו דיו p
קאווענטאר איינט פערועט אויש דער היילי4ן טרי  3ט ?
איך ווייט ניבט וויט חעלכק נאוון א* ך עט בלע4ן ואלל " *ואן
גד ענקי נור רען טריפט * אונד פרנונפטווידרי 4ן 4דאנקן נאך
אללן צ1אל4ן דיא רארויט4לא4ן ווערדן קנבכנן י
» אונורמ  firפאטר אנרהק איברפיל אנ 4טט אונד טיפי
פינטטרניט  /אלט ער פאראויט ואהי  /דאט אין דער
לווייטן העלפטי דעט זעקטטן יאהרטויונדט נאךערטאפי4:
דער וועלט  /איברועטלר אויפטטעהן  /ריא דיא היילי 4י
טריפט אין אנדרי טפראכן איברטרא4ן ווערדן “ :
וזער ווא / 4ווער קאן אייני ואלט אויט 4מהרט איינט 3אנ*
טאסטיטן 4הירנס ווידרלע4ן ? איך בין אינרליינט  tלו דען
לייטן דער נגהרווידדי4ן טנהדרין  /ווירדי איין ואלצר קא* וענ*
סאטאר  3אר ראט 4ראמ* האהי 4רי 3נ 34 1ארררט וואדי] זיין /
־־ ד

t

■
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_ י

אוגטו רען פע ^ קרן

דאחרך בריר־זרט צו מאג! ׳ ראש ער

גינט ג ^ יבט ! ) אן דיא איבר ^ יפחגגן אוגד אויסליעגוגגן
אונזרר זעיד^ יגן ווייזן  /אויפר ווא איר־זרי זעטצי מיט דער
ניגונו .אנדדר ערדן> זעהגי איבראיינשטיבינין ׳ אוגד אל^ גנזיין
פאן יעדם פאלקי אוגד יעדר גאציאן אגגגאמנזן ווערדן • אוגד
איברזע*

ווער זיא גור קעגט ׳ אדר עטוואס פאן רען נייאן
צוגנן גזעהן האט  ,ווירד איינזעהן אוגד פרשטעהן דאש מייגי
ווארטי וואהר זיגר  /אוגד דאש דיא וואהרהייט בייא מיד
אוגד מיט מיר

איזט •

געהט גור «—,ין אוגד שויאט ׳ אוגד

בטראכטט רען צוואגג רען זיא זיך אנטהין ׳ מיט שפיצפיגריגן
אוגד ווייט

הערגהאלטן ער קלי ער ו ען  /די א

פאןדעם מיטטל;

פוגקט דער וואהרהייט * דיא פיר דך זעלבהט נירגט  .עגטi
פערגט דגד jב ) אן שטעללין ווא דער גראדי זין דער שריפט
איס

אוק איבר דיר « אהרי ענטוזייליגונג דער • שדיפט רעד אד,ד אנט*
«וארם |ל  4עבן י «3אונורר לייט קל«ן וואן נינטש « עטן .ד טה« ן/
עדקלעדזר«נ4ן ־עפנטליך דורך
ואלכי 4ועלווירריןד
אלט
איבר* עשלונ4ן בקאנט וואק *
 ) 1דער רעמר טפריכט היר אברווא־לש באלד3אן »דינם
איברועטלר  /באלר פאן וועחררן איברועטלרן  /י! דער
איברועטלר  /היישט עט  « /יל ויינן נאוון דאדורך בריהווט.
*ואבן  /ראש ער ליי 4ט ער 4לדבי ניבט אן ריאאיברליפר«נ4ן אונורר
ורטן ** «על 5ן * איברועטלר וויינט ער ? איינן«4ישן  /אדר
לוללי איברועטלר איברהדפט ? « אר! ק עדקלעחרט ער רך
ניבט דייטליך אונד פיהרט איבר דיד אנקלא4י מדיד  « /יא
עם איינק רענטשאפנן וואנני לזשטעהם ‘Iאדר « ארטט ע ^ 4
ביש ער ראל«  £ערווליך א« יפ 4פארדרט « ירד ?
ג ) דיא איבר« עטלונ4ן ט«י 4טן נינטש  /דאש קענגי איין יעדר
באורטיילן  /דער גור עט «אש פאן דען נייא) איבדועטלונ4ן
 4ועהן

*

איםאינדן ׳ א*ס אינרן דעס אינרן זייני האנדאזיסשטדעקט /
אונו* ראס היל ישראל׳ס הערן לעסט י זא וויא דיא הלפי
זיינס קשנעס אונד זייגס גאטטס ערהעבט •
וזיסט י איהר  /דיא איד־זר רעגנטשאפנדהייט שעצט אונד
דיא וואהרהייטSיבט ׳ איך צירגי ני3ט איבר דיאיעניגי .
דיא נא5רעם זיא אויס דער שולי ווא גאטטס ווארט לעהרט
מירד הרויסגגאנגן זיינד י זיך אויך דער פרעמדן שפראך
אונד שריפט בפלייסיגן  .אוגד פלי רע 5נונגן נא5זו5ן ן)
רען דיזי טהון וואהי־* דאראן ׳ אונד דיזס איזט אייני נראסי
פרבעסרונג ׳ אייני { 1אנדס^רבעסרונג • עס גיבט קינדר פאן
גוטס רופי ב ) דיא איהר ענדי בדענקן ׳ אידהר ענדצוועק
אונר פארטקאממן • פילליי5ט זינד אייגיגי אונטר איהנן ׳ דיא
ווען
 4זעהן האט • האט זיא רען דער3ר  3אםר4לעזן ? אונד
פאן וועל5ן איי 4נטליך ספרינט ער ? האט ער הינלענ4לי5י
קענטניט*  piftדריבר לו אורטיילן ? ער  /דער טווערליך דיא
אורשעראני פיסטעהט  /אוט־ אאהרטייי .ןיך נינט איינ ^אהל
דייטס לע*ן קאן• ?
 ) 1ראש זאלל
וואל
חיישן
 :אונר רעמן ! עמן מאללן «
 ) 2איק טעקשטי סטעהט  /או :ד דיר מעננר פאן רזף /דאנו
ו1יררי היר אבר גאנין מגנלאש ויין /רען ער*א 4ט הינטר*
הער  /מקדא * ידאנק  /איך האני איהק אלוא היר ראש
רינטי4י מארט אוגטר4לכ 4ט * ^ אן לאשי מך אבר נינט איררי
 p6Kל*  4לנן  /ראש דער פרפאשר היר דיא ערלערנונ 4דער
ספראט גאכ 4עבן • intל 11אר *א 4ט ער  /א 1ל רען פאלל
דאס דיא קיגרר ער1ואקשן < אד ,ד ראש0ט 1דיק רעש4זעטלש
נינט עארטזעטלן קעננן  |4rw /מא א* ^ רהין פרעומ־י
טפראנן ערלערגו  pt6איהרן האנרל טרייבן ל 1קענגן • אלוא
« 0איהק זזאגרל

ממן צו קעננן * /אללן מא

ספראק

נינט

לערגןג

*2

טען זיא ערוואקסן דאס שטודירן אים נזעצי ניצט פארטזעצן
קעננן ׳ אונד קויפ^ ייטי פערן אונד ווייט וועררן מיפן * ווען
זיא אלזא ^ דסשפראצי אונר שריפט גיצט פרשטעהן ווירדן.
זויא וואלילן זיא טיט איינאנדר האנדלן ? די ^ ערדי טיט
איהרן איינוואהנרן איזט ראך נון איינטאה ^ נטרענט  /זא
ראש נימאנד דיא טונדארט איינר פרעטדן שפראצי פר«
שטעהט jאבר דשן פרקעהרט; מונד האסי איך ׳ רען טונד
דעריעניגן ׳ דיא ווארטי דעס לעבנדיגן גאטטס אין פר*
דערבטר שפראצי אונד פרקעהרטר צוגגי פרוואנדלן ׳• דיא
א ^ זאצן איברזעצן ׳ וואבייא מעדר נוטצן פירס גאנצי נאך
פא^ לקאטטנהייט פ*ר רען איינצלנן גוואננן ווירד ׳ זאגדרן
אוטנקעהרט • רען עסאיזט איין גש ^ עצט פרקעהרטרארט •
דארום  /איהר קינדר יעקב ידיאאיהר קינדר דער וואהר*
הייט אוגד פריינדי דער וואהרהייט זייד<  5רבאנט
דיא שפראצי דער  wb׳ הערט אויף צו פרעפלן ! דעי ער
(נאטט ) האט אונס ערוועהלט אויסאללין פ ^קרן ׳ ערהאבן
איבר א ^י צונגן  /אונד אונס גד־זיילעט טיט דער דהייליגן
שפראצי

ני 5ט  pn5ייך פיון 4אטטט ווארט לו נלעהר־ן vלו איברניי4ן /
אונד לן ערבויאן יווען דיא עארהאנתן איבריעטלונ4ן ניכטט
טוי4ן  /ולו4ייטן וויר יא p !6ואפיל *« עהר דייטש1ערנן /
 p 16ענדליך 4וטי לו ער1אנ4ן * אבר עטאייטקלאיק/דאשדייס
גור piJטייני נאכ  44עבן ווירר  pift /עט ניבט4ראדילו * רט
דער לאנרט * אנרי 4קייט לו פרדערבן ׳ וואט הייטט דאט
איברי4נט  /דיא שפראבי דער איבר*עטל1נ 4דיא עלדערבט /
דיא ווארטי דעט לעבנדי 4ן 4אטטט פרדרעהט ? פאן וועלכן
ו־וארטן  /פאן וועל5ר שפראכי אשט רען דיא רעדי ? pnfoi
פיהרט דען דננר פרפאטר ניבט ©טעלל[ א! 11א דיא »ארעי
4אט ^מ פרררעהט לנר ?

שיפראצי  /אזנו* .ילדי צועי דיא פארגויבט קעמט מירד פס
דאממט  /אונד דער רויללי גאטטס מירד אין אוגזרן הענדן
גלינגן • פאלגנדס זינד דיא מארטי דעס זהר  ( :קאמענטאי
איבר דיאפערזי ) אונד גאטט שפראך׳ זיהי עסיאיזט
איינרלייא שפראצי איזט
איין פאילק ! אונד
א ו נטר איהנן א׳ ז ' מ׳ ׳ יוייל זיא נעמליך אין איינעקייט
זיגד  /קעגנן זיא גמייגשאפטליך ארבייטן  /אונד איהרי ארt
בייט מוס איהנן גלינגן • מעגן אללי איהרי שטופן ;לייטר
אבן צרשטרייט ווערדי ׳ דאח־רך ווערדן עס אויך אלילי
גאטטצרשטרייטי
אירדישי זיין י מאם פאלגט דארויף ?
ז .י א פאן דאננן • מען חא פראגסט  :מארוס גאטט איהרי
שפראני צרשטרייאטי אונדפרוויררטי ? דאס גשאהי ניררוייל
זיא אללי דיא הייליגי שפדאצי רעדטן " אונד דיזי שפראבי
אידזנן אייגי אונטדשטיצונג וואר • מייל דורך דיא האנדלונג
אונד דאס לאב איהרס מונדס ׳ וואדורך דיזי וזארטי גלהן ׳
זיאזיך אןדאס הערץבפעסטען אונד זיאאוגטרשטיצן  /ראש
זיא רען ארט עררייצן רען זיא ערשטייגן וואללן • ביז איהר*
שפראצן פדוויררט מאורדן ׳ ראש זיא איהר פרלאנגן ני3ט
פאללפיהרן קאנטן דורך דיא הייליגי שפראני  /דא אבר
איהרי שפראצן פרענדרט וואורדן .׳ קאנטי איחנן איהר פארf
האב! נינט גליקן! מיי  4דאס הימלישי העער ני5טס ווייס
אוגר גיצטס פרשטעהט אויפר דעו הייליגן שפראצי • אלס
איהרי שפראני פלמיררט מאורח ׳ מאורח אליך שהוי
קראפס גשוועצט אונד איהרי שטערקי גברא5ן • אויף אונר
זיהי י ראם ווארט מעלנס דיא אונטרן (שטערבליצן ) אין
הייליגר שפראצי אויסשפרענן  /ווייס דאס גאנצי השער.
רעס היממילס  /אונד ווירד דאדורך גשטערקט ן אנדר*
שפראבן אגך קעננן יעני גיכט  /אונו געבן זיך גיצט דורך
זיא

זיא צו פרשטעהן  .אוגד עין דרום אלם אידהרי שפראפי
פרוויררט וואורדי ׳ אלסבאלד הערטן זיא אויף דיא שטאדט
צו בויאן • /דען איר־זרי מאנט רואררדי גבראנן  /אונד זיא
קאנטן מיט איחרם וויללן ני5טס מעדהר אויסריכטן ׳ דער
נאמי דעס הייליגן גלאבט זייא ער  /זייא גבענעדייאט פאן
עוויגקייט צו עוויגקייט •
זאגט אויך דער תלמוד ( שית אונד סוטה ) ראש דיא
ערץ* עניל זיך ני5ט מיט דער ארמענישן שפראכי
אבנעבן •׳ אונד דיא רענטהלעהרר זעצן הינצו  :פיל וועניגד
מיס; זיא זיך מיט אנררן שפראכן אבגעבן • דאש אבר ר׳
יהודה נור דיא ארמענישי שפראני אנניממט  /הייסט ואפי ל
איינמאל ארכיעגיש ׳ וועלכס זיך דאך
אלס  /ניכט
דער הייליגן שפראגי נעהרט  ( /וויא אונזרי ווייז; זאגן ./
מאיום פרטריב נאטט דיא ישראל נאך בבל ׳ מיילאיד־־זרי
שפרא 5יזיךדער הייליגן נעהרטי • ) גשווייגי אנררר שפראכן •
דיזס שטיממט מיט דעם אינהא ^ט דעס אנגפיהרטן זד־זד
איבראיין ; דער ראי׳ש (אין ברכות ) אבר מיינט  /דיא
ערצעננל 'פרשטינדן צוואר אללי שפראכן ׳ אברדיאאר*'
מענישישפראכיזייאאיהנןפרהאסט ׳ אוגד זיא געיןזיך נאד
נינט מיט איחר אב ־ זיהי אויך שלחן ערוך א׳ ז׳ וו• ,
אוץ* דיזס פרוואיסטי גשלעכט זאגטי ענד ^ יך אויך דעף
קעגיג דוד אים הייליגן נייססי :
דעם זא.נ ; ימייםטר

אויף

השמינית

נעמליך אויף דיא אנטי פרטרייבונג ( דער יודן ) איד*ס :
בבל ׳ כשדים  /מרי! פרס! יון  /מוקרן  ./ישמעאל ׳ אדום /
דאש זיא וועררן אין דיזר שווערן גפאנננשאפט זאגן *
אונזרי צונני איזט פדייא דער מונד איזט אונזר1
מער דארף אונס מייסטרן ? •
ענדי

רער ו<גדי •

שלום '

אנמערהונג♦

רער תל*ודאין ברכוה (פרק היה קורא) אונד סוטה
(פרק איר־יו גאטריכש) ערלויבטניכש אלל״ןאיבר?־

*עט3ונ4ן אללר טרי 5טן */א 4אר דעס שסע ישר ^* וועלכס דיא
§וגרא *עגטאל*{עראי י פאן דער איינהייט 4אטטפ ענטהעלט $
*אנדרן לעהרט אויך* יא אין פרע * דן טפראכן לו טטודירן או; ד
לו4ננ 4נטטענדן רער אנראכט לו * אכן♦ ווייל *אן  /וויא
גאטירליך  /פאן דיק קוועללן רער רפלי4יאן קיינן נוטלן
סעפפן קאן  /ווען *אן * יא ניכט פרטטעהט * דערp° 2vn
 5אדרט אויטדריקליך  /אין רען איבר*עטלונ4ן אללי *ע 4ליט
ואר4עאלט אנ3וווענרן  /אונר * יא נאך דנג!  4נויאטטן רע4לן
אוני איי 4נהייטן רער טפראט אין דיא * |6vsיא איברועלט לן
פרפערטי 4ן♦ אונד לוואר *יט רער נע * ליכן קריטיטן4נוי*
6י 4ר!ייט אלט דיא היילי4י ספראני * פלכטט * וואם *אלל *אן
אל*א לו רען אנ 4פיהרטן טטעללן דעט* הר אונרד;ל *ור*א4ן ? -
£אל 4נרט  /וועלכט ריא איינ3י4י אטווארג! אי* ט  /ריא *אן
בייא  p *nאנטייננדן וויררטפרוך 4עבן קאן א1ני* 4עבן או* "
איין יעדר * יהט אעפננאהר  /דאט אוי^ אללן די*ן טטעללן איין
 4היי * ניםפאללט1ו ;קל לי 4ט! ראט פיר אונס אונרורכדרינ4ליך
אי* ט " נאן דעק* 4יינן ווארט  5רטטאנר קאן * אן די*י טטעללן
(יכט אמעה *ן  /אהני רען עהרוןיררי4ן טריפטטטעללרן דיא
ויא פרפאטט אונרעצט לו טחון ו אונד וויי *יטן אונט אלוא
 4ענלליך ענטהאלטן איק פראקטיטן לעבן4ברויך ראפאן לו
*א 5ן♦ דיא4ראטן * עננר ריא* יא נירר4טריבן האבן  /קאנטן
ויא 4וויט ערקלעהרן  /אונד האבן * יא אויך וואהרטיינליך
איהרן טילרן רענן ויא * יא 5ארטרו4ן ערקלעהרט • אונט
וינד אונד בלייבן עט 4היי *ניטי  /ריא וויר וועדר ווערטליך אס
גער* ,ן  /נאך ווילקיהרליך איינן * ין אונטרלע4ן דירסן "
וזיך *ינד פאן אוסרן וויי*ן אנ4וןיון  /אללי אידעען לו ענטפערנן
צוללן — הייטט עט אין
*יא לור פיל 4עטטרייא פיהרן ״ וויר *
*עהררן סטעללן —  4אטט  /אונר 4אטט אלליין אונראוס
*טרעננט פאן * יינן איי 4נטא  £טן אנרוען * ווען וויראיינללני
&”; 4טא « טן p !3 * cvp $4ביי(ו »פיל * ,ייניאלל *א5ט אדר
וייני

־ר ^יזינר־ 4קייצ 1אנרופ]  •/וא קאן ןיי5כ 1דילו איינ*
}ימיוצ \< פ6
בילרא 4טקראפט דיוי אלל ^אבט אדר דיוי אללבאר 4והע ^*£4
קייט אץ ליייכי פערואן פרחאנדלן  6 /ונד ראדורך ווא כי 5נ1־
אמועיטטלבאר  /דאך ועיט רעד לייט  /אזני צוין ערבינדונ4
מיט אר־רן ב 4ריפן  /אייני פי לחייט  /אייר צועהדהייט אין דער
 4אטטהייט פראנלאטן  /אלנו »על5ט אמורר היילי4ן דעליןראן
סטרטטראקס לו ןוידר איוט *
ניבט ^ ינדר ועד ןףר פרוואתט  /קייד ^יטט [ט פערואן לחיטן
 4אטט אמד אונטאנצונעה ^ן  /ואנדין אמור*  4בעטי  /אמור אנלי4ן
אזטויטטלבאר אן יאט ע»י4י וועון ועלבטטלו ריפטן♦ דיוט איוט
כאך דעק רמנ״ם  /איינס פאן • רען רדייצעהן פמדא<ץענטאל
,פרעלייפיען אוטרד רנג1י4יאן  /אמד לו'ואר אדטעבן דעק נעליהן
 4רמדי  /מיילדיא צדדע פאן ענ4ל ריאל ו׳דטן אונט אמר מגקעווי4ן
ומיון טטעהן  /אמד אזכורי 4בעטי פאר ויינן טראהן ברמ 4ן  /ריא
אידע פאן :אמטר 4אטטהייטן עררע4ן  /אוני ויא דעק^ 4יהטיי
אנגעת^לין *אכן קאץ  /אלט«ועלבט אבר ^ אהלט יען 4רונד*
ועטלן אמורר .רעלי 4יאן אפנבאר ווידרטפריכס ' * ) "״
^לי וואר .רי 4אטטפירכטי ' 4לעהררירער רעלי*4אן  /וועררן אלוא
דיאיער4י לעהרועטלי אדר מאמרים אויטרעקתל ^ ד /
דיא אללען,אריט 4טריבן ועד  /אוגר אייגר 4היי ^ יטריי5ן
ערקלעהרמ *4נדירפן  /ניכט אין איחרן פארטרא* 4רפן ) אדר
 4 p1$רמדי  -איהרר ^ אראליטן רעין לע4ן ; אונד לחאר א! יט
*עהר אלט איער פורכט  /אויט צועהר אלט אייגר אורואבי/
ודיל ענטווננדר דער 4ליינן  pnMwפאן דעק לוהערר  /ניבט
 5רםטאנדן אדר האלב פרטטאנין  /ריא פמדא ^ ענטי דער
רעלי4יאן אונסר4ראבן  /אמד ויא אין ם 1וערארייאן אוני אבר*
 4לויבן סטירלן קעכנן 5אדר מייל דיוי לעהרן ווערטלין־פר*
סטאנדן yטפאטט  /לייכטוין אונד איררעלי 4יאן או־יטברייטן /
♦Y
•אמד נאך טעדליכרי פאל4ן האבן אישן
*)

היסודהחסשי בהקדמתו לפי חלק י שהוא יתברך הוא הראו?
לעבדו ולגדלו ולהודיע גדולתו ולעשות מעותיו ושלא יעשן

לוה ליפי שהיא תחתיו במציאות מן המלאכים והבוככים וגו׳ ! ובן אין
ראוי' לעבדם בדי להיולח אמצעי לקרבה אליו אלא אליו בלבד יכונץ
המחשבות ז וימחו כל מד ,שזולתו • וזה היסוד החמישי הואשהוהיר
Ä
׳5
על עבודת אלילים ורוב התורה' מזיהרח עליו

פאן יאלצן פאל4ן  /ווייט דם * לעור פלעקלש ניצט
ניצטש 5יאנדרן עד  üvw:ווירקליך אונד ליין אללעק ערנטט די5ו
•ווארנ1י דעטדעל ^ ודטאין* 4ייינק.י?ן , /אהנילו נדענקן דאש ייא iw
יען 4רונריעטלן דער ר &י 4יא| ; 4אר .ניצטלופראייני4ן יינד  /א ונד
דאש ערדאדןרך; דעקח.ל * ודאיקאונער .יעטללינן שארן טהוטי
*וים אל לק מין 4עהט ; הערפאר  /דאש ני צטטדעק * יענשליצן
פרשטאנרי אונד דעקיוד,נטח .וק שעדליצסייא  ./אלט אונ*
מיטליכיאונד פרוואררני ב 4ריפי  , aאונד • דאש אללט וואט דען
צרשטאנד אויפקלעהרט  /אונד דאט הער ) ערחער ^ט  /דער
רעלי 4יאן אונד  .רעד * אראל איהרי איי 4נטליכי פעטטי 4ר) ייט
אונד שטילי 4.ינט♦ נון אבר קלעהרט ניצטט יא דען פרשטאנד
אוין*  /ערווער * ט ניכטט יא דאט הער )  /אלט אייני ריצטי4,
בשטי * * טי אונד אין דייטליצן ב 4ריפפן  .בשטעהגהי שפראבי»5
לאמש אוגט אליא פארטעאהרן  , /אוגירי יו 4נר,יא וואהל און
דער העברעאישן  -אלט אין דער -דייטשן שפראצי !; נאך 4רא * *
*אטיקאלישן אונר לא 4ישן רע 4לן אונטרריצטן לו לאטן ; דען
אלטדען קעננן  «.יר ז דעט  :בעטטן ערפאל 4ט  ,פיר קאט^ א ונד
הער ) אושרר
■ קינדר פסיצרט .ייין •״ לאטט אונט פערנר
איב' רניי 4ט ייין
/
1
־אש
דעריעני
4
י
דער
אונט
מיי
א
.
וי
5
קלעהרונ
4
,דער ב 4ריפיעי
אוי
^
איר
4
נד
אייני
1
מיי
/
א
1
נטר
איר
4
נד
איינק
פארוואנמ פרניהטן יוילל  /אוניר פייגד יייא  /דען ער וויל
אונט דאט שעלבאהרסטי 4שענק דער 4אטטהייט  /דיא פר^
נונפט רויבן /
אינדעק ער לעהרט ייא ניכש לו ברויצן *
זעלבסט
דאש
4
ע
4
נווערטי
4
דיא
אונצ
1
רדויאטן
/
* 1:שן  /אונד
פאנטאטטישן
4
רו
;
דיעטלי
דעט
דבי
*לעזר פלעקלש
בלייצטט יינד  " /אונדייין אונר< נטי4
רפרוויררטרפארטרא 4אק
טא 4י לי 4ט  /אייט דיא פאל 4י
איינר
איברזעטינונג
י וויר וולרדן
דיט אללט ניצט יא פיהלן  /וויר וו* רדן וועני 4טטנט ניצטאי
מיטליך דאפאן אינרניי 4ט ווארדן ייין  /ווען ייא ניצט אין איינר
דייטשן איבריעטלונ 4איברטרא4ן ווארדן ווערן♦ דא דורן
‘אפנבארט ייך יעדי אונרע4ל * עטי 4קייט  ,יעדר פעהלר 4ע4ן
<ן* .יינן * ענשן פרשטאנד אונד שפראצי  /אונד שפרינ 4ט אין
דיא אוי 4ן 5אונד ראהער 4לויבי איך  * Vיט דייר ארט פאן
,ארבייט פארטפאהרן לו * יטן  /ווייל איך אד פיר אויטרארדנטלין
גיטלליך אונד אינרליי 4נד האלטי •
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