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 • *
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< 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
7Pfo

; «נ

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

תקעהחמס אתאהלו :

י ־־ אף לא למראה  #ין ידיך ת  $פט !
כי ה־־ ח^ יק אדכםרשע מכינין;
מכנו5
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T T :
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מעיפט ־
ופניו׳
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מקוכם
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- VT
; |

' r

b

\  .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) .
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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
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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

