לוח
הקרמה •

המכתבים

-

 .חבות שוחרי טוב וחושיה
שירי ם

ה)י השובב על מטות שן /
טוב שבש משמן טוב /
לא נאה לבסיה כבור /
עה קבר אשרת חיל־< ,
חידה אחה קטנה /
לפתרון החידה /
שיר מזמור לחנוכה ביהt
החולים /
י ׳
מכתבים

ע ־יל
י  -ל
י ~ ל P-
ע  -פ
חפשי
א —ה
ל  -ל

צד ל
— ל״ב
י—

•?•י

— -
— לא
 קלב -קלג

שונים

השונה על רבי האינאקולאציאן א  -ל
—ב¬
—
— על דבר אנטנעוס הקיסר פלאי
ל
אגרה האחד מהההמידים  ,ר׳ איצקאייכה* P -
׳%
מאמר חקור דין
ר׳ ד־זיוץוויזל־י -צ־׳ז
דלל
המשך המאמר
הן
ה
/
קלה
—
תפלה לסאקראטס /
קלו

״יי-.י»•־*^«#

מדרבי
הלשון
אגרות על טעם ונחמהא /
ר׳ אהרן האללי
ור׳
יואל
—
בריל
י״ז
 .מאסר ת״א היריעה /
י  -ב  -ל — נ״ת
—
לא
מכתב חמישי על ונחטתא  /ר ,הירץ וויזל
שמע שלמה /
ר׳שייםאסטנאב  -׳ל ב
והמליצה

משלי
האריה והשועל/
העני והחל *,מt
העכבר ובנר
האשד־!
והתנין
/
חאשה
והדבורהt
רחבעמ הרשע /
אמנון הנער /
אביעזר הרואה ?
אבנר הבורס /

ר׳ ברוך
הנ״ד1
־ י ־ -ל
ר׳ אהרן
הג״ל
א  -ב
ג  -ד
ה  -ו
ז  -ח

חנוך
§וין
השישי /

מהנהגה הבריאות

תולדות

מוסר
לינדיא צו<! /
 מ״ד סיהאללי  •-ע׳
 צ״הי־ ק ע" ד
י־ קע״ה

ר׳ שמעון בר - f

האריה /

הטבעי  ,ם

ר׳אוזוןוז ^ל1׳

תולדות  -גדולי

בשורת
«׳ ראשיה למודים ׳
 מסלול על רקרוקt המתורגמן /המש מגלות עם ה״א ?

■ <זי־א

נערים

המי נים

רבנו משה בן מנחם /
חרב מנשה בן ישראל /
המשך הולדות הרמב״מן /

— .

ישראל

ר׳ איצק אייכל
ר׳ דוד חפשי
ר׳ איצק,א?ילכ

ספרים

 -מ״ע

 קי׳־ג קס״ד -ק?ג״ו

חדשים

)"13
ר׳ ברוך לינדא
ר׳חייפקעסלץ  -ח״ס
ר׳מאזוסרינסל  -ס״א
חברת שוחרי ס״ות -קי״א

La

המאסף
לשתי תקופות האחרונות
משנת

ה ת ק

טח

♦unb$3edtn, 1788
&eu 55«($br«cfere9.
3« bet pwntaltfc

mm

המאסף
♦
*

התק מ ח .

t

שתי

תקופות

האחרונות.

(נל0עשז?-דןנמג .
אשר ייוסוהו הקלמוציס לאיש

שמו

קד־מוס מלן■ פיני 5יה $

קךמוס בתבוגד/ר׳ ד! 0ץיא זאת החכמה ♦
הפעירת הקול ׳ דוברת אל־ ;(יניע *
1ברן 5ע -׳,י4קוד1ת  ,בתמונות . ,ובדרמה ♦
ך,שןיל לר;ת מראה ;נוף למדטותינו'♦
1זפעויz

ה ימ אסף
חדש

תולדות
מיום

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

©> T0 6TS
^
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

נגד

סנפיריס)

!« 15t
הכובע

יחפוץ

לשבת «

ההוא יצא

מקנה קשור

כפיס

ובראשו ילבש

קנה חליל

כינע

מעור קשה ׳

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

מעומק

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

