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

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

מליןד לפתאים עךמה יתנ♦ 5
לנדרים לטעום מני

יין

הרקת *

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

השאי
3לתי
תפוי!
פרחי
גסלהד!
יגלעואגל
 51ממהס

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

אותולערי
לערות !
יאמרעליו

גואהו
מאודממב

«י

לי  /ני1

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

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

;

#
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יים

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

{

רעה

)

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

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

(

רעס

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

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

כמו ראשית

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

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

1

1

חמימים
יאה
י נאמר נע
לפנמים
זר

אולם
,

מלשים
מוח
או
 ,נ>»1(1(91

ןןהפי 1מ 1

( Elepג)

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

ראשיתנחו

ואונוגשופרו  /ברצותו מפשיעוומארינו$

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

אנשי

( רעח )

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

עס

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

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

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

מלחמה
אשראש
ונבואס

( רעט )

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

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

הדו י

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

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

שנהב חי  /ותשפוט

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

( רפא )

בע! ורת ספרים חדע! ים.
סאז החלה החכמה להתהלך כין לנכות אנשי משכיל  /והגדל
ותצלח ותעש שרש למעה ופרי למעלה  /ותכרות כרית
עס משקריה  /לאמר  :התאזרו וקנו לכ דעת למען תשכילו
בכל דרככם  /ותחלק סעיפיה אשר נחנה לכני אדס לענות
בהם איש איש כפי ידו וכחפץ תשוקתו  /לפנות שמה כמזימות
רעיונו  /וכל איש ואיש כפי ענינו דרך כחכמה לו בחר  /אלו
המוסדות ארץ מתחת יחפירו ואלו לנכה רום שחקים עיני
בחינתם ישיתו  /נפלאות יוצר כל היקום יכקרו  /אלו כעכעית
ואלו כלמודית ואלו כאלהית  /מהם ישוטעו לבקש המדות והמוסר/
החקיס הדתות  /נמוסי העם  /הנהגת המדיני  /הן כלמו יחדיו
הן המה חכמה המה חיי אדם להיות אדם  /אך מה חיי אדם
בהיותם הכל קצרים ועמלים נולד נעור וריק תמול הוא ^לא
ידע מאומה קצרה מחשכתו להשיג אחת מאלה על תכלית השלימות
אף כי כלס יחדיו  /לכן ראתה מאז ומלפנים לתת כלב איש
משכיל תשוקה נמרצה  /כאשר ישער בעצמו שהשיג מושכל תבער
גחלי החשק בלבנו להודיע לזולתו וזה פלא מפלאות אלה כמ״ש
הרב המורה ז״ל וז״ל  :אחר שהי׳ הדבר ה^הי  /מחייב בהכרת
לכל מי שהשיג שלימות מה שישפיעהו לזולתו הנה כל מה שהשיג
מאלו העניניס אס מעיוני אס ממישר מישרהו א״א לו מנלתי
שיאמר אוחו jוכתב עוד במקו׳ אחר וז״לו כי לולי היה החכמות
מחברות בספרים ולא הי׳ העניניס מפייסים לדעת האמת כי
לא יחבר חכם דבר לעצמו ללמד לעצמו כל שכבר ידע אבל טבע
השכל כן הוא שישפיע לעולם כו׳עכ״ל " זזה באמת דבר נפלא
אשר בהיות שאר לנו מדברי החכמה המחברים בספר מחכמים
אשר לפנינו  /בהם נוכל לצלול תוך מעמקי מעיני התבונה /
כמו מי מעין טהור בתחתיות ארץ קצרו ידי איש להשיגם כ״א
בתחבולות כי יקשור חבל בחבל עד ידלם מתוך מעמקיה  /כן
הספרי ' המחברים בחכמה המה יועילו לדורות הבאים דור אחר
דור כי יגיעו אל תוך עומק החכמה  /אשר האריכו בחבלי
מדמות

נ רC3£
מדמות עד להשיג אמתתה  /ואחזה אנכי ואשיח אל לד במצוא
חפץ יחי זה השפר האמונות והדעות לרב סעדי׳ גאון אשד
חכר נמעגו תשע מאות שנה לפני זמנינו  /ואס נדפס כבר איזה
פעמים אך לארך ימים וברב הזמנים כלו וגס אפסו ולא ימצא
אחד בעיר יושרם במשפחה ע״כ אמרתי להדפיסו מחדש  /למען
זכות בה אנשי משכיל אוהבי ההתיזעות על שרשי האמונה והאמת
גלב תבונה "
ולמען העיר רעיוני המתאדם בחכמה ושוקדים על דלתות
האמונה ולהודיע להם מעלת הספר ותועלתו בחכמה
ובאמונה אציג לפניהם משפע הספר ומהותו וענינו וכל החכמות
והאמונות הכצולים בו ואומר יכ כלל פרקי המאמריס עשרה המה ♦
המאמר הראשון יחקור מ מעניני תדוש העול׳ בהנאת מופתים
וראיות על אמתות אמונה הזאת ✓ ועל חדוש
מאין  /ואחר אמרו זאת בראיות ובמופתים
0
יביא דעות הרכה בענין האמונה הזאת ומבעל
אותם בראיות מהשכל ומהכתוב *
המאמר השני

יחקור בו מעניני אחדות הבורא  /והרחאת
הגשמיות ושמות התואריס  /וכל הענינים
הנתלים בכלל ההוא ויביא אחרי כן דעות הרבה
במכחישי האחדות ויבאר כעלים מהשכל
ומהכתוב *

המאמר השלישי יחקור נו מעניני מצות התורה בכלל השמעיות
והשכליות ובנתינת עעס על הצווים שבה
ומתועלתה בנתינתה לברואסיומה השבה
בשליחות הנביאים ומבאר השפאות והשאלות
שיפלו בענין הזה "
המאמר הרביעי יחאור שהאדם המכון בבריאה על כן מן הראוי
לצוותו בעוב ולהזהירו מן הרע וגס מבאר
ענין הידיעה והבחירה *
המאמר

>

( רפג )
המאמר החמישי יחקור נערן הזרות והתונות וידבר כתועלת
המצות ובאר נו מדרגות שיש בין מקיימי
המצות והפנס ננמותס ואיכותם והבול שפרם "
המאמר השישי יחקור בו במהות הנפש ופעולותיה וערן
הגמול לה חמן עמידתה בגוף ומה השנה
להתחנרותה אל הגוף ♦
המאמר השביעי יחקור בו במהות תחיית המתים וזמנה
ואיכותה ועל איזה אופן שתהי׳ ולאיוה אנשים
ומה יהי׳ מענינה "
המאמר השמיני יחקור גו מערן גאולה האחרונה ואופן ביאת
המשיח וברן ב״ה וכל הנחלים נערן הזה "'
המאמר התשיעי יחקור נו מערן השכר והעונש ממן ובמקום
ובאנשים וככל מה שיהי ' מערן הזה "
המאמר העשירי יחקור נו מהנהגת האדס במעשיו וכמדותיו
ועל איזה אופן שיתנהג בכל מזה ממדה בערן
וכמקום וכזמן והוא נכנד מאד י
עד הנה אשר רציתי להודיע ממשפט הספר ותועלת  /ולגודל
תשוקתי בשפר הזה למצאי תועלת רב כו ללנב אנשי
משרל ומה גם ני על יד הספר הזה יתנאר כל שער היחוד
שבספר חובות הלבבות ( אשר מהנה לוקח כמבואר בהקדמת
ספרו ) שהוא לעין הכל כדברי ספר החתוס  /התאזנתי חיל
לפרש דברי ספר ההוא בשר מאמרים הראשונים שהמה צריכים
ביאור למען יובנו דבריו לעין כל  /התעוררו נא כל אנשי לבב
אוהבי אמת בלבבם ותמכו מלאכת הספר הזה בידכם למען תמלא
האר! דעה ואמונה ואל ילכו כל איש תועה בדרך לא השכל
ותשלם מלאכת הדפסת הספר הזה טרם כלות הקיץ דברי הצעיר/
יהוד׳ ליב במהו׳ מימין זאב וואלף יצ״ו מקינן קראקא,

ערכך

( רפד )

מנתבים
 .תשובה אל המב?}<־ * )
אהבתך לי /לבקר

המבקר  /כי הגדלת
יברכך ה׳ ידידי
את ספרי ילדות וכחתת  /אשר חכרתי  /יען מצות
עשה שומן גרמא היא  /שישנו וישלשו המורים תוכחתם ומושרס
לתלמידיהם  /כיוס בואם בברית האלהיס  /הוא יום אשר
נקרא כפי כל יום הכי מצוה  /לכן לא מנעתי נס אנכי
תוכחתי בתוך חכי  /ביום אשר בא תלמידי בכרית האלהיסy
ויען כי כבדתני לבקש מפי מענה  /על שאלותיך אשר שמת
לפני  /ישמח לכי לקראתך  /לגלות את אוניך דעתי *
רעתה כי דברת אתי משפעים ידידי המבקר  /על דבר
מחברת המלות  /אשר ערנתי את לכי לחדש
בלשונינו העברי 5אמור אמרתי להשיבך תשונה נצחת כאשר יד
אלוהים עלי לעוכה  /לא בלעג ולא בלצון אדבר בך  /אן
נאשר ידבר איש אל רעהו  /באהבתו לדעת את האמת /
וכזה אבוא אל העדן •

זכרנאידידי !

את אשר

אמרתכהבקורת « ולוליפקודת

המחבר יחי׳ אשר נתן לי ספרו כתנאי לברר מחשכותי
עליו “ נו׳  /לא ידעתי את האיש אשר נתתי לו ספרי כתנאי I /
אמנם אמת הדבר  /כי נתתי ספדי ליודעי ומכירי חנם אין
כסף  /רק חליתי פניהם  /להכין לי איה שגיתי  /למען
אהבתי אל האמת  /ויען כי כן  /נא ידידי תן תודה  /כי לא
כן דברת כמלת כתנאי  /וכשגגה היוצאת מלפני השליע הוא:
כשגם דברי ידידות אשר תדברנה שפתיך אלי יתנו עידיהס /
אשר לא שמתני לך למערא  /לירות ני חצי דבר מר  /גם
הואיל פנה כי  /כי שורש דבר נמצא  /באמרי על השער על
יום

עיין כהמאסן לשתי תקופת האחרונות

התקיחו,

דן קע״נ ! והלאה •

( רפה )
יוס כר המצוה< כיום בואו בברית האלהיס  /ואס האמת
אתך באמרך לא שמעת כלתי היום לקרוא כן יוס בר מצוה /
אך הגד נא אס תוכל  /האס שקר דנרתי באמרי זה הוא
׳ היוס  /אשר בו3א כל איש עברי בחפצו וברצונו לברית
האלהיס  :ואשר אמרת ני כן יקרא יוס המילה נפלא מאיד
בעיני  ,איך ינוא ילד בן שמנה ימיס לקבל עליו הדת יהודית*
הלא אז אביו הביאו 5ומה גס מצות המילה איננה היא הברית*
אך אות הברית  /כאשר יוכיח הכתוב ונמלהס את בשר
ערלתכם  /והי׳ לאות הברית  /וגס ערל זכר אשר לא ימול
בשר ערלתו איננו חייב כרת עד ני יגדל •

אמנםבן י״ג שניס ויוס א׳  /נא כדעתו ובשנלו אל דת
משה וישראל  /והברית אשר נורת עס ה׳ הוא /
גי יקבל עליו לשמור ולעשותכנל הכתוב בתורת משה/ובעבור
זה תהי׳ משכורתו שלימה מעס ה׳ * ונמו זה תמצא (בדברי
הימיס ט״ו ) ויבואו בברית לדרוש את ה׳ וגו ' י ואס אמור
יאמר המבקר  /כי זה היום יוס המלה הי׳ ? ועוד יש לי
ראיות עצומות מן הכתוב  /אך לא רציתי להאריך י ומה
מאוד השתוממתי  /בקראי כי ידידי המבקר יבחר לכתוב
ביום היותו לאיש * ולדעתי לא יתכן לקרוא כן נער רך
בשנים  /רק מבן עשרים שנה ומעלה  /הלא שס איש ענינו
גדול או אדון * ונער בן י״ג שנים איננו עוד גדול או אדון /
רק בעת ההיא יתחיל לעזוב מעשי קטנות ויעמול לקנות לו
דעת חכמה ומזמה  /או להשיס אל לבו  /להביא עוד נפשו
אל הפועל  /אס להיות איש מלחמה או עובד אדמה ואכריס/
וכיוצא בזה * ואס באחת מאלה הצליח  /אז ראוי להקרא
איש  /ואם לא נער וחסר לב יקרא ♦ הנה זאת חקרתיה
ולפי דעתי כן הוא  /ואס אמנם שגיתי  /אל תלין אתי
משוגתי  /אס תנבדני להשיב לי תשובה נכונה • עוד הוכחת
מילים ידידי Iושנסת מתניך נגדי  /על נתתי בהקדמתי
הטעם לסבת הספר ני חברתיו יען חוכת הזמן היתה עלי /
ואתה אמרת ני לולא רוח בטני הציקתני לא כתבתי ספר כו ' /
לברי 0ומה לי להעיד
ואנכי אשבע באלהיס ינ לא שקר

( רפו )
י

עדים  /הלוא כלוי וידוע אל יודעי ומכירי
דףא׳ ״ .חכרתי המאמר לנטות בךאהלי  /והנך נשפטאתי
לאמור " לא ידעתי אס יצדק המאמר הוה לאמור נטות אוהל
באדם “ ואנכי אשיבך  /אס יצדק המאמר לשנן אוהל באדס—
ט מקרא הוא אוהל שנן באדם תהליס פ ח— גס זה יצדק "
גס ( ביחזקאל נ״ה )  :נמצא כתוב ונתנו כך משכניהם * הלא
תראה איך העברי ישמש על דרך הזה בלשון יחיד  /על דבר
המין אשר אליו הוא מדבר  /הוא באמת רניס  /וא׳'כ מלות
באדם בך  /ענינס אינס כפי הכונה הראשונה  /רק על
ענין רחוק  /יען חכור אישיים רבים מין אחד הוא  /כן
אחשבה אנכי להישר הכונה במאמר לנטות בך אהלי אשר ענינו
כפי הנוגה הראשונה כמוות אוהל ממש  /רק להיות סכלות
תמיד על יד ילדות בלתי עזוב אותה רגע אחד  /ע״כ יוצדק
לרך הזה לדבר * אמנם ידעתי נס ידעתי ני אותיות השמוש
ישנו את תפקידם  /בהבדל חנויס עס הפעלים  /אך מי לא
ידע  /גס שמושי הבי״ת הנקרא אצל המדקדקים ני״ת העזר
או בית הכלי  /או במקום עם  /ורוב הפעלים ימצאו מחוברים
נשמושי הבי״ת האלה  /נמו בך יברך ישראל ( /בראשית
מ״ט )  :כי כיצחק יקרא לך זרע ( בראשית ך״א )  :בך ארוץ
גדוד ( תהלי׳ י״ח )  :הרק אך במשה ( במדבר י׳׳נ )  :ועוד
רבים אין מספר * גס נמצא שמושי בית נמו על  /או אצל /
נמו ובנה ובעמך יעלו הצפרדעים ( שמות זיי״ן ) * ולמה זה
לא כחית לפרש דברי באחת מהדרכים האלה ? זבכרט ני
תמצא חבור הפעל נטה עס הבי״ת באחת מן העניניס האלה /
כמו ויט בכידון  /אשר נטה בנידון ( יהושע ח׳ )  :ולו שמת
לכך אל החלק הראשון מן המאמר ויאורו עיניך * הנה סכלות
אמר אל ילדות  /העת גס דעת נס חכמה אחותה עוד לא
תכירי  /טוב כי שבת בדד אותך מצאתי /עתה נס אנכי
אצלח  /כו׳ ר״ל עתה ני אותך גלמוד מצאתי  /בלתי איש
אחר עמך  /להטות לבבי מאחרי tאנכי אצלח לנעות בך4
בעזרתך  /אהלי  /ני גס את תהי לי לעזרה "
העברית /
תהי׳  /אין זה דרך שפת
ע״א :תכלית מה לבתי
דףב'
מי יתן ט יבואו מריך למדעני על מה מחשבותיך

מסיו

( רסז )
נו־סדו  /הלא כאשר יצדק לאמור וחכמת מה להם  ( /ירמי'
ח ' )  :כן יצית לפי קוצר שכלי  /תכלית מה  /אולס  /אס
אינך תחפוץ במלת תכלית כנראה באמרך ני תכחד לאמור
לנתי מה תהי׳ אחריתה  /ישתומם לבי בקרבי  /איך נעלם
מעיני מנקר חנס נמוך  /ההבדל אשר בין כוונת השס תכלית /
לכונת השם
אחרית י תכלית ענינו שלימותיי המוסרי רציני
בזה שקידת המעשה לעשות הישר באשר הוא טוב בעצמו  /וזה
הוא ברצות ה׳ דרכי האיש  /יען כי הלך בדרך החכמה  /ואז
נל אשר בידו יצליח  /וגס עד בלתי שמיס לא יאונה לו כל
און ״ ובאופן הזה נוכל לאמור תכלית שדי  /בי כל דרכיו
יכונו על התכלית האמיתית  /ולנצח לא ישקר  /וגס האדם
יש לו עוז להוליד כדמות התכלית הזה  /באשר נברא בצלם
האלהיס  /הוא החכמה אשר נתן לו בוראו ללכת בדרכיו /
למען הביא ה׳ עליו הטוב הנצחי׳ אשר מן הנמנע לבלתי לבוא
עליו  /אס צדק לפניו יהלוך וישם לדרכי ה ' פעמיו " ואפשר
ני המשורר אלוהי כיון לזה נאמרו ( תהליס קי״ט ) לכל תכלה
ראיתי קץ רחבה מצותיך מאוד  /ימן כל שלימות המוסרי
אשר כל חלקיה אשה אל אחותה על עבר אחד תלכנה מן
הנמנע הוא לבלתי היות לה קץ! והוא האושר הנצחי  /כי נל
לגר הכללי אשר פרטיו כולם טובים גס אחדותם  /והוא
הכללי בעצמו טוב גמור תהי׳  /אך האדם אשר יצר מחשבות
לגו רק רע כל היום  /לא תעשינה ידיו תושיה  /לולי ה'
נצרתה לו  /וזה הוא רחבה מצותיך מאוד  /ר״ל  /כי המטיב
לכל עשה לו עזר כנגדו  /בתתו לגני האדם מצותיו  /והס
שרשות גבולות אל הקץ הטוב י ועל זה דאוה לג צדקה /
בדאגתה על גתה ילדות  /פן תהי׳ סכלות לה למוקש /
לבלתי היות לה התכלית  /והיא שלימת המוסרי  ($ /תגעל
גפשה לקחת מוסר השכל ״ אמנם לא כן כוונת השם אחרית /
הלא הזמן נגול לו וענינו גמול הדנר הטוב אז הרע  /אשר
לא לעד יהיה לכל הצלחת הזמניית אחרית מעשי גני אדם
הם /וגס יתמו מןהארץ  /אם ירטה דרך החכמהלנגדם /
ויען מחשבות צדקה  /לתת לבתה ילדות דרכי מוסר  /אשר
וזנמה ולעת תחונה $ותוצאות חכמהודעת תכלית הס /לכן

m

לא

•:a«atgsiEsg

( לפח)
לא יכולתי לאמור לכתי מה תהי׳ אחריתה /
לומר אחרית שדי! אחרית חכמה ודעת ♦

כאשר לא נוכל

דףג׳ ע״א שפתיך כי תדברנה גדולות ״ אין זהמאמר
לשבח לבאר כי ידברו דכריס נשגבים/כאשר רצה המחבר /
כי אס לגנאי בגאות זרום לבב תדברנה  /כידוע למחקרי
לשון  /וא״כ הפסיד הכוונה עי /הלשון “  /לא כי ידידי
המבקר ! הטה אונך ושמע את אשר לכי אומר  /כי כל מקום
אשר יתואר המאמר במלת גדול ענינו תמיד להגדיל ולחזק
את הדבר המדובר  /כמו  :ואגידה לך גדולות (ירמי ל״ג ) :
אל תכקש לך גדולות (שם מ״ה )  :דבר גדול הנביא דבר
(מלכים ב׳ ה׳ )  :ואס אמנם עלי תגדיל על המצא כתוב
(כתהליס י״ב ) לשון מדברת גדולות✓ וזה המאמר הוא כאמת
לגנאי  /אך הלא תבחן תשובתו בצדו  /ני מלת לשון תלשין
בעדו  /וגנותו היא יען אמר לשון מדברת גדולות  /כמו איש
לשון כל ינון בארן ( תהליס ק׳' מ )  :ובמקום אחר הוא אומר
תאריכו לשון (ישעי ' נ״ו )  :וזולת זה נתכונן כי המשורר לעג
לאויביו  /ובהשכל בחר דבריו לאמור  /איך אויביו ידברו
דברים גדולים  /ואז אזני שומעיו תקשבנה  /מה הדבר הגדול
אשר דברו? והוסיף לאמור אשר אמרו ללשונינו נגביר י וזה
דרך כל הארץ  /ברצות האיש לדבר בלעג לשון  / .להוציא
בשפתיו דברים כאלו ירצה לפאר את מעשי הנלעג  /אך סוף
המאמר מוכית על תחלתו  /ובזה יתגדל ויתחזק הלעג •
עזם ע״ב עוד הבית לבנות י  ,רצון המחבר לאמור למען
בנות עוד בית נזה למחר  /אך נשחת הכוונה ע״י
י העבת דבר כי זאת כוונתי/אולם מייתן לי
הלשון כנראה
עירם פקוחות ואראה גס אנכי למה נשחתה הכוונה ע* י
הלשון ^ הלא אס אמור אמרתי  /ומחר השדה נצא  /לבנות
מוד הכית כמו כו׳* לא שתיתי כוונת המאמר  /ומה עשיתי
עתה אשר לא עשו גס מיסדי הלשון  /להשים המקור לבנות
בסוף המאמר  /הלא חגי אמר עת בית ה׳ להבנות (שם
א׳ ) וגס זכרי׳ השתמש בזה הלשון לאמור ההיכל להבנות
(שם ח׳ ) ♦ ואף גס זאת לא נשחתה הכוונה ע״י הלשון /
ואס החסרתי מלת לסען  /הלא שמתי תחתיו אות הנכלס/
יכ

( רפט )

£י
לאשכל

ן זה
מצמר
זמחבר /
ע
נמחקרי
צ ניידיד
נ :מגס

וגדיל
זלחו?
•מייל״ג):
הנביאונר
המצאנהוג
הוא
כאמת

 1ון
תלשין

נמואיש
הואאומד
צררלעג
׳;ין
ידברו
זנוהגמל
יר יוזה
,

להוציא

 /אןסלף
הלעג י
*וולמק
וכוונה לי
1מייח!ל,
ונה ^
,לבנות

^
עשיתי
ןולבנות

ות (*

;ל
להמוא
יהלשוןן

נ?
הלמ״ד כמקור ענינו נמו למען  /ומי מור מלראות הכוונה
נמאמר
הזה
,
1
עלנן נצא גם המחר השדה ' "  /עוד הכית למות
נמו
היום נהרסה “ הנה מלת כמו ינאר את אשר לא פורם
בחלק
הקודם  /כי כוונתו נמו הנית אשר היום נהרסה /
ומדוע נביאה את ידינו בנבל זמחשתיס לאסור אותם לבל«
מצוא חפץ לבנו כדרך השירי * ( דף ד׳ עמוד בי״ת ) :
כי
הבשורה אנכי מבשרת  /איננה היא מצערת י! קצרה יריעת*
המבקר
מהשיג
כוונת
המאמר
הארוך
הזה
/
אשר איננו לשון
עברי  /ומי יאמר בשורה מצערת או בשורה רחבה wצחוק
עשה צי ידידי המבקר  /ני תשאל מי יאמר בשורה מצערת /
הלא אנכי ידידך הוא האומר  /אולם את אשר אמרת כי איננו
לשון עברי  /אחזה אנכי ואשית לבי להתבונן הכי צדקו
דבריך • ידוע הוא לכל יודע ספד כי השם מצערת ענינו
מעע  /נמו במצער האנשים באו (דברי הימים ב׳ כ״ד ) או
ענינו קנון כמו ורב יעבוד צעיר ( בראשית כ״ה ) ועיניך רואות
מן
הפסוק האחרון  ' /ני רב ומצערת שמות מתנגדים הס /
והנה
הכתוב
אומר
המבשרות
צבא רב ( תהליס ס״לז ) ולפי
דעתי מלת רב יחובר אל המבשרות וענינו המבשרות רב  /או
אל
שניהם  /וענינו המבשרות רב  /צבא רב  /וא״כ כאשר
נזכל
לאמר
המבשרות רב  /וענינו המבשרות בשורה רב  /כן
ילדק לאמור בשורה מצערת  /ולא נאשר אמרת כי מצערת
ורחבה מתנגדים והיית כמתעתע להחליף צר בצער  /ני צר
ורחב מתנגדים * דף ה׳ ע׳׳א לא לריק אחזתי אלה המלות
אחת אל אחת » גס זה יצא מגדר מהלך הלשון ושפתו שפת
זר
* צדקו דברו המנקר ממני  /ואבחרה אנוכי עתה
לכתוב
לא
לריק חכרתי נו׳ " שם בעבור רק בחני אבינה
<!
קשה על המבקר להבין מחשבות המחבר  /ולדעת מה זה
תבין בחיך ? “ סלח נא ידידי Jאס אעתיר לך דברי  /הלא
כל
יודעי לשון יודעים  /ני החיך הוא המקום אשר בו יטעם
האוכל מטפמותיו  /ואף העור יודע בו מה הדבר הנאכל /
הטוב אס רע הוא  /והעברי ישתמש במלת חיך אס רוצה
לבאר  /יכ הדבר מובן לו כטעם  /אף אס לשונו אל חנ1
מקה  /עד יג לא יוכל למלל את אשר יבין חנו✓ ואף ערל
♦טאו יעו
שפתים

?G

ג רצ )

ונפשו המשכלת תתענג׳ י מויורה
שפתים יבין ניזכו דברי פי חנם /
יפלו!׳
! |1:
גהס  /אס נס אטמו שפתיו מהגידס  /ומה מתאו לי דברי
הרל״נג על הכתוב חנו ממתהיס ( שיר ה׳ ) ודל כי ישלשכל 1י* • מ־עי!
ר״ל שיעתיק בה מהמאוחר • אל הקודס .נמו־ ; זה לשוןפ!
אופן אחר מהשגה
 /אשר דרישתם עפה נהגעיתע■י■מרי /
העדן ברוב החכמה הטבעית
בתכלית המתיקות ; אמרי נ,
אמרם  /שמה שישיג השכל כזה האופן הוא
נמצאר
 /לפי שבחךנעתק■ f!i
והעדינות  /והנה המשיל זאת השגה לחך
” ; בין קבין את אשד ; ולתע3
מהטעם אל ידיעת העצס המועעס עכ״ל
 /ותראה ני לא שקר מלי « ולו אונך מי,וס ע
לפניך ידידי המבקר
 /איך כנר נודעת 1״&פ33מ
שמעה ותבין לה דברי ילדות במאמר הקודם
 /וחכה כבר טעם ׳■ניסר נו
לה כי התבונה תמצא רק תא אורך ימים
הדברים
תוחלתה עוד נכזבה להגיד נל לבה( יען־ |
אשר הוגד לה  /אך
שוקקה  /ובשפתיסעלג־יס »לחי1
לא מצאה עוד ידה כביר לרות נפש
צדקה אמה  /בעבוריר< |®היא •/הל
אמרה יכ כנדה עלי׳ להשיב שאלת
אינם
גחנה תבין  /וזה אשר טעס חנה  /ותבין נפשה המשכלת ךו3מ
חן שרתיםי אימה לה להמתיק מוצא ; !מות .ג
מפי השמועה  /אפס
פצעין
שפתיה  /והנה במענה אלי ' נמצא כתוב דברה לשוניבחני■ )\ 1־
הלשון מדברת •!! rני• •/
(איוב ל״ג ) ולמה לא תשאל ילידי מה זה
אמר הלאלשוני ;?:לניאוי))
בתיך  /אס הוא הדבר אשר דברתי  /אליהו
תדבר בטעס וגמתוק נעבור חכ• כבר טעם ומין דברי  /ולא מניןהחי
תשכיל והבין דיני לשון עברי  /פעםהמל/מד ן
הכל יפצה פי  /ועוד
משפט ♦ (תהליס )  /ופעם נאמר דברתי שנרבאר
כאמר לשונו תדבר
ורציתי(
גלשוני ( שס ל״ט ) על דבר האמת  /יכ אמד לשון הסדיברי ^
המדבר ✓ ויען נמצא אם חני לא יבין הות  /ותבונת החך p:אין<
 /וא״נ יצדק לאמור אבין בחכי  /ומה לך ־נ רבהו
הוא קבונת המבין
עוד לשאול מה וה מבין בחיך  /הלא רוח מבינתי יענךV
זיר■
(וף
שיזמו
״ שס ע״ב  /הגה חשכת הלילה פתאום לנו נפלה ין’
המגק
גס זה מאמר לשון עס זרלאמור ( דיצזנצו5ט צויזט צויץ שסהוא
<<
כן יאמר העברי  /ומפסוקחשכה• ומורי;
אמנם לא
4פאל3ן ) י
לשוני (׳I
גדולה נופלת עליו אין ראי׳ כי שם יורה מלת עליו טעםלשון
.1
נפילה ופו׳ 44י עד מתי אהי׳ לזר בעיניך ידידי המבקר4
יילתrc
הלא פיך ענה בך  /רגע אחד אמרת צי מפסוק חשינהגדולה
ונ
אין ראי׳ נו׳ ורגע א׳ שכוח קשנח 4כי גם במאמרי מלת
לנו

•יו־

ן( רצא )

חתחע;נ  :לגו יורה עעס לשון נפילה  /וענינו איננו ( ריא צק3ם ה* זנ4או לי זברי
איין * ) |iteS4כאשר רצה המבאר  /ני אס ( די 6נאכנו
:י ישלשנ 5י איבר — i\Dצדבר דצדסעע — אונש )  /ואף גס מאמר
:אודם כמו וה לשון עם זר אך מה לי וללשון עס זר אס נמצא כמוהו בלשק
;בהגעתו ; עברי  ;? /לא עס זר הנס אדם■ כאחד ממנו  /חה זולת
המחיקות האפשרי ני שניהם לדבר אחד נתכוונו  /אך אס תשיבני יכ
מןמיר,ון ' לא נמצא הפעל נפל עס שמוש הלמד על דרך הזה  /רק עם
ין אתאשר; מלת על ; על זאת אשיב ואומר ני שמוש הלמ״ד נמנא לרוב
ולו אוון נמקוס על כמו ואמר פרעה לבני ישראל • ( שמות י׳' ד ) ודגון
נברמדכין ; נופל לפניו (שמואל א' ה׳ ) באלה ודומיהם הלמ״ד נמו על
כבר כיעגז כאשר נודע למדקדקים י " ובמאמר הזה לזר נחשבו גס
ל »( ק־ :הדברים ההיא ני נכריס באזני מליץ עברי " לו חכמתי
העלגיס ׳ והשכלתי זאת כי המליץ העברי לא יכול לשמוע מה התבונה
עמסחן ; היא  ■/הלא גס אנכי עברי  /וגס אזניס נרה לי י״ה  /ובכל
המשכלת זאת אינס נכרים באזני דבריס כאלה י דף וי״ו עמוד בי׳'ןל
תיק מוצא אובדת . .ברעינגה לי נאבדו הכוונה לזרות הלשון•  uגאמניס
לשור נקני; לי פצעיך :ידידי  /כי צדקת ממני  /והמאמר  .הזה נדאתי
קמלנולן ( מלבי * :ש על דבר הכתוב ארמי אובד •אבי  /והוא נמו ארמי
הלא
לשוני ־ אבי וא אני הארמי אובד והפעל :או3ד מן הקל ובודד הוא וכונתו
רי ! ,
ל־א ■ כבנין התפעל לדעת קצת המדקדקים• הראשונים  / -וענין
י ! פעס\ המאמר הזה הוא אבי הארמי והוא ! עקב ( ונקרא ארמי לפי
מר7
ברתי ! שגר בארס ) נשפל וירד מעה ✓־ כי הי׳ שם בצער גדול י
ן הסדברי  :ורציתי לחדש הכוונה בתואר אובדת על שמושו כהתפעל  /אך
ןסגקהחן י ;פן אין לך חפץ בו גס אנכי מאסתיהו  /ואודה עלי פשעי
ן ^ לן ני רב הוא ; ואכחרה עתה תמתהמאמר הזה רעיונותיה גברו י
ןי יפ<ן  ( ; ,דף זיי׳;ן ע״א ) להכין חצי לשוני «  tהגס נאמר בכתוכיס
לנונפלה ; חץ שחוע לשונם אין לסמוך על זה לכתוב חצי לשון  /כי
^חיין ן שם הוא .תואר ללשון הרשע  ( /תיהרע לונגע ת* זם איינקן
ןןק
חשכה ’ דורכילינ 4ענדן פ £יי14 1ייך ) י וא 'ך ' יסתעף מזה ליאמר חצי
עעס ^ן י לשוני (צוכ 4ען 3פ 'י  • “ 0אל אחי Iהנה זאת לא צדקת
המ? 3ו j /לאמור כי שם הוא תואר ללשון הרשע * לא מלת חץ כי אס
נהנל ^  1מלת שחוע יתואר המאמר ללשון הרשע  /אולס השס חץ נכון
 Iלחברו נאשר חברתיו אני  /וכן אמר ישעי׳ וישימני לחץברור

י!

1

יט ב

ג? j

שם

( ויצב )
(שס מ״ט ) וכאשר פתר אותו הרד״ק לירות כלשוני למרחייך
לרשעים ר״ל יען כי החן הוא כלי קרב לירות
למערא  /ואמר הנביא כי השם שס אמתו לחץ ברור
למוכיח חכס אך לא אל אוזן שומעת  /לכן תוכחתו ומוסרו
גחל נובע להקיר למרחוק לרשעים י לו חכמו וישכילו את
זאת  /לבלתי לכת עוד אחורנית  /ונס ( חנקוק ג׳ ) נאמר
ותרגמו יונתן עמן במימרך אתגברו /
לאור חציך יהלכו

'ועתי

ני

למרחוק ומאמר ת
 /וענינו מלתיואינו

ותרגומו ויהון נפקין
נאמר ויצא כברק חצי
(ובזכרי׳ ט׳ )
נברקין פתגמוהי ולפי תרגומו קראו הנביאים דברי ל׳ חציו /
יען כי נתנו לשבר את ערלי לב האנשים אשר טפש כחלב
ומי חכם ויכן גי המתרגם המלות מלשון אל לשון
לנס "
יחטא וישחית כונת המדבר  /ומה לך ילידי לקרגס המלות חצי
לשון ( לונגען £5יי  / 0אשר יכבד על אוזן האשכנזי לשמוע :
הלא כוונתי אל דברי
ואס אמרתי להכין חצי לשוני !
ודברים היוצאים מן הלב נכנסים לא
דעת !
היוצאים מלב
לשוני t
וא״נ הי׳ לך לתרגום המאמר להכין ח ^
הלב ,

* ו

יו ׳

התפרדחל

ןומתנגד
וענורגיד

ישתתן
cjf
ימעא

עדם

עודתגני!

מוסר wהוא1

עוונה הו
/

רעדי צונצוצזררענען ) י מנתחנו
לא יען נפשם בי גפלה נ!ננשכר
ע״ד מהלך לשון העבריגהשיוו /

סרעעענדע
(וזיינע דורכדריגן״ענדע
( שס עמול בי״ת ) יען מה אם
המנקר להישירו
" גס זה קשה על
יען מה החרשת מדבר ידידי
ואיןלהאריך
הלא טוב יכ הארכת ואדע כוונתך בזה הבקותת

המנקר •* מ דנרי

זנזעש
;נתונים
ועתה ינ שמת ידן למו פי  /אבחנה ואראה גמה הלכתי ;כזונה0
עקלקלות ✓ ונטיתי מדרך צשון עברי  /האס נכרי
;iהאדם
החמר
ךל ידידי דרך הזה לשאול יען מה ? או הקשה עליך
זוגבעיר
מלות אס לא עם המלה יען ? או הזרה בעיניך דרך הזה
 ,ונלךבטח
ולהשיס אחרי השאלה המענה בלתי לבר הבדל
לשאול$
;יושפע ל
נניהס ן אך יהי׳ מה שיהי ' תמצא מענה אס תביט אל הכתובים i
יחכםעוז
♦

יען מה נאום ה׳ יען ביתי אשר הוא חרב ( חגי א׳ )
ומה ךל
טמאת /
(וביחזקאל ה׳ ) אס לא יען את מקדשי
עד לזעוק ני קשה עליך מאמרי להישירו ע״ר מהלך לשון
( רף חי״ת עמוד א׳ ) ג& סיעת רנות יי המאמר
«ברי "
גוה זר נעיד  /גי לא ידעתי אס נמצא כמוהו בתלמוד הגם

ידעתי

!ה
לוד
ה
ינ  /א

הל זרה

( רצג )

וסק
ידעתי כי איננו כנתונים “ ״ נתר לי זער ואחיך  /היצדק
0,מן המאמר הזה או לא  /הנה השם יורה ענינו על כל דנר אסר
חלקיו אינם מחוכריס היטב עד כי לא יתמוגג אס ירית להבת
אש * והכשר אשר יבושל במעט הזמן באת אשר על האס
לוDü
•קרא רך  /ועל דרך זה אמר הכתוב בן בקר רך על נהל
עח  /התפרד חלקיו או בבשול או בדבר אחר  /יען מספר שני חיין
! :ודגו־ מעט  /וחלקיו עוד לא התחברו בקשר אמין וא״כ השם
ציו /ייך מתנגד אל השם קשה  /ונס האדם מעט שרם רך יקרא ♦
חצו :עבור גידיו ועצמותיו אינם עוד חזקים ובנקל יפרדו וישכרו ♦
■זף ישתתף מלת רך אל הלב  /להורות כי עודנו רפה עד
!שון  :י יכנע אל אויביו  /והמס ימס אם קול ענות גבורה ישמע /
1ן
חצי
: :ן עינים רכות הם  /אס אין להם כת לסבול ניצוצי השמש /
עוד תגביר כוונת המלה רך לאמור גס על דברי פי איש יען
וסר
רוע הוא כי כל מאכל רך יתענל היטב מהקשה  /ונשאלה
שצל
ר  /יכוונה הזאת אס להורות כי יחניף איש את רעהו בשפתי
לקות  /להמתיק לו הרעה אשר יכחידנה תחת לשונו  /או
ff׳ ס בתחנונים ידבר הרש  /אז גס הוא יעמול בחן שפתיו /
פלה
ילב נשבר  /עד כי ירצה השומע בקל  /לעשות שאלתו
ענד
:קשתו  /ועוד שלישיה  /על המענה הרך להשיב חמה /
'? ס דברי עונג זולת הרעש והסער  /לרצות לב הרגו
;כועס  /ויש לאל ידי להוכיח כל זאת אשר אמרתי מן
נסי כתובים  /אך למה בוחן אס שבט מואסת לא יהי ' —  /ועל
1ננד כוונה האחרונה תמכתי כוונת המלות פסיעות רכות/לאמור
;:ל האדם אשר קל כרגליו  /ובלא רעש יצעד * ועתה אס
י ה!ה וב בעיניך ידידי 1בחון נא דברי אשר שמתי לפניך  /וברוב
בדל כלך בטחתי  /כי לא ברב כח תריב עמד  / /כי אס בצדק
נ&! :משפט תדינני  /הלא חכס אתה  /ואמר התכס  /תן לחכם
חכס עוד "
) י
 hג/רד הוספת ידידי המבקר לאמור יי בי לא יוצדק
במליצה
ל»!
העברית המאמרים להרביץ בך עוד משכני דף י׳׳ן
״ / 3איננה קורי סרעפי ךי 3ע״ב ’ יתלקדה ך״ג ע״ג ,
«8
לה זרה בעינו “ * כן דברת • וראוי׳ להיות יתלקחה כאסר

זיי

בבר

(

רצדC

שהתנצל

כנר המנת נהיגת המלה הזאת מרס נאה מקורס ליד /
אולם לא צדקת לנקר שני המאמריםהראשוני / ,כי מה עול
נמצא כמאמר להרביץ כך משכני  /העוד לך לשפוט על מלת
3ך  /הלא ככר הוכחתי ני & מזש הכית ענינו גס כמואצל /
ואס מאוס מאסת כמכור הפעל רכץ עס השס משפן אנוכילא
מאסתי כו  /יען ענין הפעל רק יאמר על כל דכד אשר
יונח על המקום אלזד להיותו שס זמן רב  /וככה נאמר על
הבהמה עת תשכב על הארך  /אס לישון או להשיכ רוחה /
וגס המקום אשר תנוח מ יקרא מרביץ כמו למרבץ צאן
(יחזקאל כ״ה ) וגס יאמר על האדם אס ישכון בטח במעונו /
ועל החטא והאלה אס לא ימושו מבית הרשע • /ועל הברכה
כי תשכן לנצח בנוה צדיק ׳ /ולמה לא נוכל לחברו עסהשש
משנן  /ובפרט כי נמצא הפעל רכץ על עדן הושבת דכר
במקום  /כמומרניץ בפוךאבניך (ישעי׳ נ"? ) וכפירושהרד״ק
מושי-ב משכיב ע״ש -י

ל לא1

מרס
גי נל1

ואסי1מ

הנה

נלm
צי) 'fl
למרח

)\\\v

ןרי1ה
השנה
העשר
לאדם
אן גג
ועתה נראה הגי צדקת לנקר מאמר השני קורי שרעפי ! לנמר
הנה הכתוב אומר וקוריהם לא יהי' לבגד (שםג״נ ;5לקה
זנוגתו על מחשבות הרשעים  /כי מחשבות שוא הס קרנב הממש
כגמל ואון  /אשר לא לעד יצלח  /ונמו נן קרא הנניאקודס" מעשי
לזה מחשבות האלה תורי עגכיש על גי נקל תאכדנה  /ואב :.האנש
המחשבות כן תקראנה  /מדוע .לא כן יקרא ההתחברותם ־ | נקי
 /ואשיבך דני; שם !
לפדך שאלותיך האחרונות
עוד
אציגהעלנא אופניו  /אמרת עוד י  ,עמד אחת ליעב שאלי
• -Aדכור
*ץ המדברים האלה/ודחה; האג
המחברהנ״־צ  /מדוע הציג שפ
משק דתה  /הלא לגאול? וסע;
תעקם ? רך צדקה נהיות שם בן
י
הלי י מלג
וגבה בל יחשפו לכ מעשיה נשאלה את 3ס נזההלשון י
האנשים הגיזה נא מה שמעת  /ההטיבו דכי אק
מרוצתך בין
 /זכר אס כיעלץ נס
מממללי בתי ? ובמאמר .אתר• תאמר צדקה
 /הכזה יהי׳ מעשהצדקה נלין
,גסמכתי .מיום בץ הנוטלים הלכתי
דבר על דבר השם? ־  -י :ומהםג «י יפלאבעיני לשס
לעשות
לאמור לשם הגידה גא מה שמעת  /הלא שם הוא המדבר ׳ לאה
למוליך את הקול tואע ישמע  /ואל ישיבני המחבר ממה
סהתנצל

י רצהc
שהתנצל בהקדמתו על הדבר הזה  /ני אמת׳הדבר אודה לוי
ני לא יחשב לעדן לשפר מעללי צדיק  /אמנם עת נשמע
דכריס כאלה יוצאים מפי הצדית עצמו געלה נפשנו בז  /ונאמר
בי כל פעלו אך רמיה ונכה לב “ • הקשבתי ואשמעשאלותיך/
ואם אמצה יסודם אהרוס  /הלא גס■ הס ישמחו לכלי תרופה -

הנה שם

הוא אשר

נקרא כלשוןהעמיס*) 6ms
והמשוררים

הקדמוניםכראוהו  /ויצרו אותו גס ' "'באוזן קשנתלשע^
כל דבר חדש י הנעשה תחתהשמש  /אם טוב אם רע9
אס אמת או שקד הוא « וכעונג נפשו יוליך הוא את הקול נס
למרחוק * ונצלס וכדמות הזה עשה לו המשורר הגדול
ואנכי
(ווידוי! )  /כשירו אשר חכר לספר מעשי שם
קראהיהו מאז מתורגם ללשוןאשכנזי  /ומדברי * ’ תראה את
השנה על מה נתתי לשם מקום בין המדברי׳ 1יען כל דבר
העשוי בארץ הן טוב או רע יש ול שס .בארץ 7וא״ב טוב הוא
לאדם לעשות צדקה ומשפט  /לא לבד לקנות לו שם עוב9
אך גס לכלתי היות לו שס רע  /ומאת התעודה תלכב ילדות
לנחור בטוב  /וגס לא תעקם דרך צדקה בהיות שם קמשק
כיתה  /ני לא היא שמתהו להיות רב ביתה * רק יש לשם
הממשלה הזאת מכח עצמו  /ואף לא לגאות וגבה לב יחשכו כל
מעשי צדקה בשאלה את שם כזההלשון  :הלא מרצותך בין
האנשים  /הגידה נא מה שמעת  /ההעיבו דבר ממעל !י
בתי י הלא תזכור ידידי  /את אשר אמרתי  /כי ממשלת
5ס לספר כל שמועהושמועה ✓ העוגה אס רעה היא  /וזה
שאלת צדקה לשס ההיעיכו דבר נו׳ " וחפצתי בזה להודיעא5
האב משפט המוסרי לבלתי יבטח על עצמו לשפוט לע בגו
ומעשהו  /יען אשר ערן רע הוא  /כי אהבת האכותא5
הבנים חכה אותם בסנויריס  /פד ני לא יכלו לראות מומם t
אכן אס ילכו לדרוש את יושבי עיר מולדתם מה בפיהם  /האס
גס המה יאמרו על בניהם ני זך וישר פעלם  /או תעלוזנה
כליותיהם  /ויבקע כשחר אורם  /וגס לזה השיבותי פר כתתי
לשס מקוס בין המדברים ✓ וגס דברי צדקה מיוסדים היטב
לאמור זכר נא ני עליך נסמנתי ר*ל  /הלא מיום הלכתיבין

( רצו)
אנשי צדה  /עליך־ הושם בטחוני ני תגיד דכר האמת מבלתי
תוסיף או תגרע דבר אל המשפט אשר שמעת מפי הגדולים
היודעים דת ודין * ועתה אל תכחד ממני דגר למען אדע
דבר מה לעשות עוד עם ילדות בתי להטיב דרכיה * והנה
עינך רואות  /ני יש לשם אונים קושבות לשמוע מה הדבר
ידבר איש אל רעהו  /וא״נ לא תוכל עוד לשאול על שאלת
צדקה לשם  /מה שמעת איך ישמע  /הלא הוא המדבר
והמוליך את הקול  /אמת הוא ני זה מעשה שס  /אך לא
בטרם ישמע  /הלא משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו
וכלימה * ומי הוא זה ני תגעל נפשו במעשי שם או בדברי
צדקה  /אשר במאזני משפט ישאו יחד *
ועתה לנה ונכרתה ברית ידידי המבקר  /ונהי ' למופת
אל בני עמנו! כי לא לחרחר ריב באנו יחדיו אל
משפט קוראי מכתבינו  /רק למען דעת חת האמת  /ומה
מאוד יקרה לי אהבתך  /אך ני לא פה אל פה הוכחת עמי /
וגס שמת על פניך מסוה לבל אדעך  /הלא קרן לי עור
הנמתך  /ולו תיקר נפשי בעיניך להודיעני בנתב ידידות אם
ממיודעי אתה  /אענדנו עטרות לי " גס קריתי ושניתי
*שלשתי דבריך הצחות ושמת לבי בראותי כי יושר לבך אמריך /
נאשר אמר החכם  /טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת /
וכל עוד נשמתי בי הנני ממכבדיך ואוהביך /
קעניגסבערג י״ז כסלו תקמ״ח לפ״ק

♦

מענדל בועסלויא •

( רצז )

תולדות

גדולי

ישראל

 nnSmההנם מהו ,יעקב יהודה 4יאון*t״• S
החכםהרם ומאוד

נעלה סופר מהירכתורת ה) 2היםכמהו'

יעקב יהודה ליאק ז״ל מחושבי העיר מידלבורג
במדינת זילאנדיאה שפלטו אל מבא באש ובמים במלכות איספאניאה
נולד בספרד שנת שצ״טלאלף הששי •  1639למנין האומות:
ונדל בשם טוב פה באמשטרדם על ברכי הרב הכולל והשלם נר
מערבי בקי בחכמות החפשיות בטבעיות וכאלהטת במהו״רר
יצחק עוזיאל 1זכור לטוב אב ב״ד ור״מ בק״ק נוה שלום פה
הכנסיה השניה הקדמונה בעיר הזאת  :ומאז התחיל ליצוק מיס
על ידיו הצליח בהשכלת הדקדוק בפרק השיר וכהלצה מכל בני
גילו וילך הלוך וגדול בתורה וחקר בכל מדע וחכמה עד שזכה
לבוא בסך י״ד תלמידיו המובהקים אנשי השם ששמך ידיו עליהם
וחלק להם כבוד נגדה נא לכל עמו  :והחכם ליאון החל רוח
ה ' לפעמו הבקר אור בימי נעוריו עודו רך כשנים ועמד וחקר
במופלא ודרש במכוסה סוד שרצי קדש צורת הכרובים השוככים
בכנפיהם על הכפורת " נושא נכבד ויקר נבוכו בפרש״תו כל
חכמי קדם  /ואחר שאסף איש טהור גחפניו כל דעותיהם אמר
ויהי אור לישרים בחש״ב אפודתו נופך משלו וכתב בספר קרא
שמו מחברת על 1הכרובים ללועזים בלע״ז ספרדי " ראוהו כן
תמהו חכמי לב ומשכיל עדתינו מבוני עמים זולתינו ויהללו
בשערים מעשהו •

בשנתהת״ג

• 1643

בהיותו בן לד׳ שנה חבר
עודבזילאניאה

ס  ,תבנית חיכי 1שלמההמלןע״ה • המין המפואר
והמקודש שגבר מעלתו ביתר שאת על כל המינים האנושיים
אשר היו מעולם בניני השם והמעלה היא נפלאת בעיני אדם נם
מי

( רצת )
מי איש 3 :ו התגבר לחקור בקשר אמץ ונשפה ברורה על
הניח הקדוש הג״ל גכל חוקותיו וככל צוחמיז הנעצא \ נו * ופל
*כל הכלים אשר ישרתו כס כקדש איש איש נפי עבודתו אחד לא
נעדר • וגס על המגדל והמצודה שדרשו החשמונאים מהקיסר
מריז״ו אנעוגי׳יו להגן על המקדש וקראוה מגדל אנטונ״יה
לזכר שמו " הכל נאשר היתה יסודתו כהררי קדש למיוס
הבכרתו עד אשד עיטוש נתנו לשמות עולם נחרכן כיח שני
קונ״ב י ולא נחה חתו בלמדו דעת את העם תמיתו במכתב
נשפר עד אשר אחרי כן שלש שנים עשה מלאכת תכנית הכית
הזה וחצרותיו ונו׳ בכללם ובפרטם דכר דבר ככל הכתוב נספרו
הנ״ל כדמותו ובצורתו מעשי חדשים כולו בנוי באוק יפה מחופה
רפידתו
זהב נוצץ טוב עד מאוד בהוצאה ובהשקפה רבה *
שלהן עץ שלוש אמות ארכו  /שלום אמות רחבו  /ואמה וחצי
קומתו * ,כאופן שבצכיונו היה חלק משלוש מאות מן המקדש
לארנו ולרתנו וחלק מתשעים אלפים משטחיותו • וחלק מנ״ז
רבבות מגדולת כל גופו * וגודל הכלים כל א׳ מהש חלק
מעשרה מכל כלי לארגו ולרחכו וחלה ממאה משטחיותו והלק
ץמאלף מגדולתו  /ובהראותו את עושר כבוד מקדשו לבל נבוני
מדע הוסיבו על שמו שם טימפלו בל׳ ספרדי העתק מלת
מקוש • והליצו עליו מקדש ה׳ נונט ידיך  /ני הוא הרים אותו
מעפר חרבנו והציבו על כנו מדאגה מדבר לאמור  /זה ינחמנו
עד יחוננו אלהיס עליון וארמון על משפטו ישב כבראשונה * ראו
עינינו וישמח לכנו ב״ב • :והספר הנ״ל נדפס פעם אחר פעם
כמעט שנים עד הפעם הרביעית טרפו הוגים החושקים וחפצים
לדעת הקדמומת ההמה כסדר נכון ואופן חדש וקל להכין *
ואת״כ נדפס עוד שנת תכ״ט מועתק ללשון האללאנדש כשם
• Afbcelding van de;1 Tempel Salomons

n
ו; 1

וההדפסה *

הראשונה נעשתה שנת הת״כ •  ! 642נרסיון אצילי מדעת
זילאנדיאה כמידלנורג כז ' פעכרזאריוס  .וברשיון אצילי מדינת
אולאנדאה זוישטפרידאה כך ' יוליוס כאותה שנה *
עוד

הוסיף לחקור כל סתום מלאכת בנין אוהל 1נמעד
וסבר כל עיוניו עליו כמגילת ספ׳קראו ס^ אית הבלשכן
הוא

i

( רצט)
הוא משבן העדוי* אשר הקים השלם שבאנשים מרעי״ה במדבר •
וכל כלי החלש אשר משה לשרת3ם  /זמהאהל וכליו עשה כמו
כן תבנית יקר נגתס פז לא יסולה *
בעוד הזמן ההוא בשנת הת״ט «  ! 649בחרו בו פמסי
הקהלה ויושיבוהו בכסא רבנות במדרש השישי
ללמד לבני יהודה פרחי הקהל קס״ת סופרים הלצה לקלוק
ושיר ומיון השיתא סדרי  /ויעש חיל  :ובאותו פרק
נחקקה דמות תבניתו בעט ברזל לע לוח נחושת והובא חל
הדפוס לזכרו ן תמיד י

הת״י
בשנת

 1650 .הדפיס פה באמשטרדם

ספרותבנית

היכ  Sהנ״ל בלשון ספרדי וחכמי העמיס לשמע
שבחיו צוו להעתיקו להס בלשון צרפת ובלשון אינג״ליז • ונשמוע
החכס החוקר הגדול דוכס ברדגשווייג תא שבח יקר תפארת
החגור הלז צוו להעתיקו לו בשכר כלשון רומי י באותה שנה
עצמה הדפיס עוד מחברתו הנ״ל "
מהברה hvהכרוניס ומחברת על בנין אוהל 1מועד והתיחשותו
י4
עס מקדש שלמה שניהם בלשון ספרדי

בשנת התט״ו«  1675העלה על מזבח הדפוס פה
באמשטרדם כלשון ספרדי ההעתק המשובח שעשה
מש׳ תלים בשני דרכים הדרך •האחד דרך קצרה מלה במלה
והדרך הב׳ דרך ארוכה בפר״שת גדולה נשואיו י ביאור פרטיו
וכלליו בלשון צח וקל ההכנה לנתיב אב המדקדקים רד״ק ומשעול
יפר המפרשים הכל ממולח טהור קדוש ובשולי היריעות הציב
ציוניס מורה מקום מוצא פירושיו ומקודם לקוטיס כעיון תמידי
בחכמת התמנה * מדידת הארץ  /והטבע וזולתם * אשר
כללם מדעו וקגצס בחינתו יתנו עדיהן ויצדקו שידו היתה שולטת
ותבונתו מקפת בכל החכמות •
מקודם לכן מצא חן ושכל טוב כעיני

האדיר
נשיאנו המרומם

והבהיר ווילהעלס השני נשיא אוראניי ונסאו וכו׳
‘ופו׳

כש )
ונו׳ וכף מאז הראה וכאילו ולשריו בהיכלו את תבנית מקדשו י
דתן לו פתשגן כתב רשות וזכות נכתב ונחתם כחותם שיחתו
להראות העמיס והשרים את יפיי ואת מלאכתו לכל כאי שער
עירו לעיני כל חי כאסור איסר וכענוש נכשין לכל זולתו אשר
יעשה כמוהו להרויח כו כי חפץ ביקרו ורוחץ *
T

בשנת תל״ה•  675זשם לדרך פעמיו
שקדמנו זכרו  /כרשות פרנסי הק״ק הלז * וילך
ללונדון עיר מלוכה כאינגלאטירה • ונתקכל כהיכל המלך פנימה
ככבוד ויראהו התכנית והכלים וישמח המלך כראותם ובשמעו
פרש״ת טיבם ושימושם ויתן לו גס הוא משאת ופתשגן הדת
מתב ונחתם בטכעת המלך ׳ברשות נתונה לו לכדו ואין לזרים
אתו להראות בכל מלכותו את מלאכתו היקר הזה לכל בני
מלכותו ויושבי ארצו לעיני השמש לעשות נחת רוח לנפשו וכסף
וזהב ירכה לו מבלי » ונע ומעכב או מסיג גבול •

פס תכניתההיכל

אחריכן שב למחנכו זה אל עבודתו
חניכיו ילידי כיתו ומדרשו בתלמוד תורה ודעות אמיתיו׳
ומדות משובחות וטוכות וילך למסעיו בדרך כל הארץ זקן ושבע
ימים אל המנוחה ואל הנחלה המתמדת והנצחית ויספדו לו כל

ואלמשאו • וירק את

ישראל וכל גויי הארץ ידעו שמו וזכרו לא יסוף מזרעם •
אחריפטירתו נמצאו עוד בכית גנזיו ארבע
יד ב׳ כלשון ספרדי וב׳ כלשון קדש
א רכוחיס שהיו לו עם שרי וחכמי זולתינו
בלשון

ספריםכתיכת
*

ואלו הן "

על
האמונה :׳

ספרדי •

ב הכרעות לכל סותר למראה עיניס אל מחקריו וראייות
נוצחות לאמתת עיוניו וכתיכותיו ומעשהו כתכנית ההיכל:
בלשון הנזכר "

ג

מעשה הקרכנות בפרטן ומעשה עכודת בית המקדש ♦
גל׳ קדש •
ס׳ כולל

( עזא )
ד ס׳ כולל ההקדמות
*דברים קשי
בלשון קדש •

מחקרי©
הנצרכות למעיינים בעניניס
בשיתאסדלי׳גסכן

ההבנה בדברי רו״ל

וזאת הקינה החרוטה בעט כרזני
וחצובה בצור מצבתו לזכר עולם •

במות יעקבזה נשיאי יהודיה
נהי קוננו עם שרפים בחלה
;
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*

• ־י *

וענו אהה על אבי

ארי *) החבורה

;

T

התעודה. J:
ומקרעהת (ה

&רונו שכלים ועדה• ,
?בדי ז
?עוז אחזו סופדים קול לדל,
ולא עצרו !ד וברז נשיאים
ןנעובהונלרןלו>!רון ה^להים ♦
חפשי *

)#

ארי בללו ליאק "

( עיב ).

.מרדכי9 ;.לשון ,והמליצה < r
מאמרי יבל בן הגי לבית דברי
מאמר די

מדוע ׳ למה ׳ על־־מה
כבר העיד יריד ר״ *ליצק איינל :1המגיה פרקי רבי אליהו <
בהקונגורס האחרון אשר הוסיף עליהם וחדש בו דברי׳
מוכים  ) * /׳; על ההבדל נין ; מלוס מרוע ולמה  /אשר יתדמו
בזה שעמן שניהם שאלת הסבה  /וישתנו כפי שנוי הס 3ות /
ויהי׳ שאלת לנזה על הסיך!  .התכליתית  /ושאלת מדוע על
הסבה הגורמת  /והביא ödראיה לדבריו מבין הכתוני׳ בכתבי
הקודש י אמנם הניח עוד מאוס להתגדר מה הענין (א ) במה
שלא-וכר ";מ4ת על״מה שהוא־ ג״כ; לשאלת הסבה;׳*> (כ ) בהתרת
איזה  ,ספקות "אשר■ יש יעוד לעורר" על דבריו♦־ ' כי אולי יקשה
למעיין בהם  /אס יהי׳ טעם מדוע מה .דעת  /כמו שהביא
ע״פ המחבר  /מה עמן זעלמדוע לא יבער הסנה׳? הגי■
ראוי לאמור מה דעת הסנה שלא יגער ? ואש יהי׳ מועם מה
נונת הפועלי המו שהושיףמדעתג  /הנה במהינדל זה מש^ ת
התכלית ? ו ! כאורה נראה שהכונה היא התכלית אשר אליה ינון
הפועל ? גס לא יתכן לאמור ששאל יתרו לבנותיו נמה שאמר
מדוע מהרתס לבוא היום $ /ה ־כוצתכם נהכיאה המהירית i,
מאותו הנועם עצמו שזכר שלא יתכן שאלתו לאיזה תכלית שנתן
מהרה ? גס .נראה איזה כתוניס סותדס וה הכלל שהניחי
ואחר בימתי נספרים זנכומז :אלה! המלות אשר הנוכיעו מניתי
הלשון על אדני ההגיון  /ראה זה מצאתי שצדקו דנרץ כנתינה
הכללית  /ךא שהם צריכים הרחנת נאור קצת פעם להוסיף
עליהם
ספר פרקי י' אליהו עס תוספת גאוי והעמקות המלות -ללשון אשננוf
הו?א לג־ת הדשוש לתועלת התלפידיס  ,כרלין דאו«זי«יך גערי« התקמ״יי •

(

שג )

עליהם ופעם לגדוע מהם  /ועתה הנה באתי אחריו למלאות את
דבריו  /ולבאר הענינ-ים ה^ ה על נורין  /נפי אשר תשיג ידי י

כאשר נחקור אחרי־ מכין הסבות כמותםואיכותם /נעמוד
על שלשה דרכים אשר כגם יסכב דבר מה הוית
המסובב ממנו י
(א ) הפבדןהפועלית ( דית חירקנדי  / ) \ 36m6והוא
נל נח שהטביע ה׳ ניצוריו  /ןה בעלי חיים הן
בלתי חיים  /להוציא ולהמשיך דבר אחר  /הן מדעת
הן פלא מדעת י כיוצא מה נאמר שהחמה סכה פועלת
אור היוס  /האש־ סבה פועלת הבערה  /המכה סבה
פועלת הצער  /מטעמים סבה פועלת הנחת  /התקוה
סבה פועלת השמחה  /הדאגה סבה פועלת התוגה t
* י הוריעה סבה פועלת הצמיחה  /האג סבה פועלת הבן •
והנה כל הסבות כאלה יקדמו את המסובב מהם מימן /
גס יש שיתהוו• עמו כאחת  /אבל אי אפשר שיאוחד
הויחן אחרי הוית המסובב  /כמבואר בחכמת ההגיון "
...
י

..

■ ריצו מועגנדי צוודואפי )  /והוא
( ב ) הפיה ר,גורמה (
נל  -מה :הממשיך דבר אתר  /לא מפני שהוא
מוכרח כטבעו להוציאו  /ני אם ע״י רצון אחה כעל
דעת הרוצה בהצטרפות הזאת הראוי׳ כפי דעתו להמצא י
אם גמל ראובץ לשמעון הטובה שעשה לו  /הנה הטונה
הראשונה הסבה הטובה השניה לא מפאת טבעה המכרחת
התולדה ' הזאת  ( ./אשר לא נולדה כלל אס היה ראובן
כפוי טובה )  /כי אם גרמה בלבד הרצון בלב ראובן
לעשות־גן * והיא תקדים תמיד את המסובב בזמן ,
ולא תתהוהיעמו כאחת לעולם  /לפי שתנדל מהסבה
הפועלת במה שצריכא אמצעי  /דהיינו הדעת המשקיף
עליה בהודאת! .המסובב  ) * /ווה שאין כן בהאחרת4
אשר היא פועלת המסובב גרידא בלי אמצעי "
הסבה

* ) להיוי« רהפקפס הזאת פעולה ימפליו חיית •זמן < ז(ריגה
«ה גי; התהדז החק ;נ להתהויז המהי  :נ «

"ץ

( שד )
(ג ) הסבה התכליתית (ד־י5ו ענרלוורילוצי  /דער
ענדלוועק )  /והוא כל המסובב מאיזה סבה
פועלת  /אשר לא נתהוה ני אם בעבור התולדה הזאת
הקדומה לה במחשבת איזה בר לעת " כיוצא בזה הפרי
סבה תכליתית לעץ ואיכותו העצמותית  /הצמיחה סבה
תכליתית לזריעה  /הכלי סכה תכליתית למלאכת החורש /
קיום הגוף סבה תכליתית להאכילה  /וכל כיוצא
זבזה * * ) או שתמשך

התולדה זמן מה אחר

הסבה

כאותן שזכרנו  /או שיתהוו כאחת  /בחמימות הבערה
המוכנת לחמס וכאור הנר הנדלק להאיר  /אבל לא
תקדם לעולם בפועל  /כי אס במחשבה לבד  /ווה תמידי *
מזה נראה

שכל

סבה תכליתית היא באמת

סבה גורמת/

במה שהיתה תחלה במחשבה וגרעה הפעולה  /אף אם
יש שס סבה גורמת אחרת  /שתהי ' או הסבה הגורמת הרחוקה /
והסבה התכליתית היא הסבה הגורמת הקרובה * אבל לא כל
סבה נורמת ג״כ סבה תכליתית * ד׳' מ הרע הבא עקב החעא
סבתו התכליתית הוא העונש  /ושבתו הגורמת הוא החטא •
מ׳׳מ בבחינה האמתית החטא גרס כונת העונש  /וזאת גרמה
הרע • אבל על החטא לא יתכן לאמור שהוא התכלית
מכל וכל * ** )

(החתימה באחר מהדפים הסמוכים* )

 ) fאבל אס ראובן הולך נדרן לעשות חלאניזו ומצא אנייה ! הנההמציאה
ידחתובבת לא תהיה סנה תכליתית להליכה ,אשר לא נתהוה כלל
 /בעבורה י כס לא נקרא הבן תכלית האג , ,גהיזת סזה לא ננלא
נענ! רו לוקא ! כי אס גס־ לעונתו • •
* * ) ונזה צלקו לנרי המגיה שהנדיל נין כונה לתכלית י כי אס גס כל
תכלית היא כונה  /אין כל כונה תכלית • כגון אס ייעינ איש לנן
נעבור האב ,הנה הנן תכלזי תההענה׳ היא הכונה הקרובה / .אכל
TVDX%
הרחוקה הוא גא  :הגורםאותה • היאשונה תאויזרבמעשה ׳
•תכונת ו*״א ( מבזינט ) * זהוגיה תוקלה  .נאועל tלתכונהבל״א ( ריקזיגט ) 1

