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ורמס יאחה 5קול יממה דיזה חמה בצמרת האח  /השלך
והעטלף יזאו ננהליס מחתה ומרוגז אנה וי^כה  /והרועים
העיזו אח מקניהם מן המרעה אל חון גדרותימו ן גם המה
הגיסז אח הנאן מן ההר למען מפגיע  /רק לבדם נשארו על
 ,ראש ההרלהביט אל הסער הגדול אשר על הים  /ולראות
נעלות הרעש בשועה ושערה *
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וחתנש עניה צעיף עננים ועבים העולים כהררי
אל מעל שפת היס ♦

אחיבזעץ
גם לעבר פנינו מעבר לים הלאה בשה שמיס ערפל  /המו
שמה  /עוד ישקוט — ןא מהר יחלוף שקטה  /והריע
קול סואן ברעש  .הקשב Iקול עמת  /קול המולה  /כקול
יללת מרי נפש! גהגדת המון רנה מפני הות פתאום /
מרחוק ישמע —
יהזנתז

־עיור

נא\ לאט לאט יעלה האד ירבה עבים כהררים /
ועמי אופל וקדרות השתרגו עלו ממחשכי מצולות —
אחימעץ

עזד תתגדל תרים קול • הבט  /חשכתלילה

הבהההמולה
נפלה עלי הים  /נבלעו כל אייו  /כל נראו עוד ♦
פתה חבנו המאורות* ואך לבדו יהל לכת • מגדל המאיר לעוברי
ארחזת ימים במו אזפלוע -פקה * ) — אולם שא עיניך מה*
הרוה הולך ופוער  /עתה יבקע ענדם  /כרעש ורוגז יהזפס4
יתגעשו בזעפו עלי במתי ים  /הומה הוא בקצפו —י־
השער

יי )
־

רעד «צו 3נמרק  /דיצובאקע  ^ n «5r1/פייצוד ptiוייצן
עירריצו « עע5לווזרנדן ~ערד! 6 .טן זזירד *
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יהונתן

הסעד הולך וקרב  /איום ונורא מאד • אמנם חמדתי
ההשיב שאונו! ומעונג בלול מגיל ורעדה שגב לכי
לראות המראה הנורא  /אס גס אתה חפצתה בה  /הואל נא
עמוד פה  /הלא מצער דרכנו  /ואס יגבור עלינו ועפו חיש
ירדנו מן ההר להחשות תחת גג אהלנו *
אחימעץ
 0וב ! אשב אתך פה  /כמוני כמוך אהבתי את המראה הזאת "
עתה יקרב הרעס  /הנה יתגעשו משברי היס עלי
שפתס  /והרוח סוער בין עפאים כפופים "
יהונתן
מהרהבט

אלהיס /

איך יהמו גליו ודפיו ויזו

קצפםעדי

עננים! יעלו גבנונים איומים כהררי':צור /ובשאון
עוזה ירדו תהומות  /יבלעו בתהום רבה  /עלי גיווס לוהטים
להבי ברק  /ותופע במו אפלה מנודח י
אחימעץ
אהה אלהים! רחם Iהבט אחי Iאניה תנוד שמהעלי
משבר נצפור בודד על גג  /הה Iעתה
תשבר  /איה  /ואיה אנשיה האומללים — הנאנחים — *
התהום "״'* קברם— i
יהונתן

האח'שמה /שמה ( /

לא

חולםאנכי )

הלאה

עליגיוהגל

תנשא החניה  /אנא אלהים  /פלטס ! נאפלטם— I
הבט /הנה עגר עליה נחלה✓ הה המיס שטפוה ־־־ * מה
בקשתם  /ני עזבתם את אדמתכם וארץ מזלדתכס לעבור
ארחות ימים ? אס תחסר ארץ אבותיכם זי מחיהלשבור
רעבוננס ?י־  -אמנם עושרבקשתם  /ומות מר מצאתם *
אחימעץ
מולדתכם $
לשוא יבניון אכותיכס ונשיכם וטפנס עלי חוף
לריק ידירו נדר נמקדשמו למען שובכם " גס
קבורת

( יב )
קבורת אנשים לא תהיה לנס  /עוף השמים ודגי היס יאכלו
את פגריכם י — אנא אלהיס Iאחת אשאל לשכון תמיד שליו
ושקע כצל מלונתי שמח כחלקי  /עושר לא אבקש  /אדמתי
ועפחות שדי יכלנלני  /ועשתרות צאני ישביעני שמחות •
יהונתן

התשוקהורונו

יסרתיסרני יה כמואלה  /אם מעתה כעס
הכצע ילחצון לככי  /אם אחמוד יקר מאשר נפל חכל
לי 5רק מרגוע ובביתי לחם"
אחינלעץ
נרדהנא h.השפה✓ אולי ישליכו הגלים את גוויותהנענים
האלה עלי החוף  /אס יש כס עוד רוח חיים /
מחמה כהציל אותס מכאר שחת « ואס אין  /נביאם כשלום
אל משנבותס  /ונתנה לפגריהס קכר למנוחה ♦
*
*
וירדואל השפה וימצאו

נער יפה תאר

שוכב

מתכחול /

ויקברוהו שס כדמעותשליש • ויראו עוד שנרי האניס
נטושים אנה ואנה עלי כסלע  /ויבקשו תחתיהם לראות אס
אין שם נפש אדם עוד  /וימצאו ארגו ויפתחהו ויראו והנהו
מלא סגולות מלכים והון ככיר *
יהונתן
מהיתן ומה יוסיף

לנו זאת ?
אחימעץ

נהנו נקחהולמשמרת /

לא לנו

ולאלבנינו  /חלילה לנו !

אך להשיכו לבעליו אס יכקשוהו  /או לתתו לנפש
נענה וחסר לחם "
*

&אין

*

דורש ומאין מבקש  /שמה את האוצר הזה ימים רכים
בל שלחו נו יל • ויהי כאשר ראו כי אפס דורש

ומבקש  /בנו נו היכל גדול על החוף

 /ויקימו שש עמודים
מאבני

 ( ,יג )
» * .ני גזית יקרות אשר גג ההיכל נכון עליהם  /ובתוכו
הציגו תמונת נערה; שקעה ושלוה עלי תנובות שדה  /תמית
המנוחה  /ויקדישו את ההיכל הזה אל המנוחה ואל השלוה
ואל כל איש השמח נחלקו ' "
ב  Sרודפי כבוד נד־* אץ «־1עושר
זנרעי שוא הכם ׳ אף עמ  4יקצירונחכש יב ^ בם נבערת דתשינו
אותכם ׳

הליא

הבל* וריק יעזורו *
שמעון בר״ז •

?* זכר " דיעינו המחבר ע״ה אשר עמל כעדינו כל ימי שבתנו • חד*
ויגע מאד ל*צרף■ לשוננו הקדושה כאיש חיל ופועל* טוב .
הצגנו את ההעתקה הזאת אשר נשארה ממנו בידינו ׳ כחדש הזה ,י
הדש שמת בו זה שנה העברה' ׳> למען הקים שמו בץ משבילי העם •

דברי

המאספים *

חדה
תהוםאמר לא כיהוא  /כשדה היער לאמצאנוהו  /אל
שאול היד שס תשיגהו י היא לא כשמים  /גס
לא כאש רוח עפר ומיס  /ואולם היא כעילס  .המדינה וכעיר
ירושלים * לא כימי אדם שת אנוש  /ותהי כ־מי אמרפל  /לא
תראה אור  /תמיד תשכון בערפל י לא תבוא ככית המשתה /
אן־ אל כית האכל! לא בחדש ולא בשנת נ״א פעם ביובל '"
לא תרד מסה ואולם היא ממעל  /לא במושב זקנים אך עס
כני בלי שם וכן בליעל ״ היא כין יעלת חן ואילת אהכיס /
כרחל וכלאה הנעימים והנאהביס  /פניה פני להביס " אני
לצלע נכון כי נפלתי לפני כני עולה  /שלחתי בכלה  /ואני
בתוך הגולה * אכן מבלעדי אין כל  /אין מלחמה ואין שלום /
אין מלין ואין אלם  /אין לב ואין כשלים "

ג יי )

מכתבים

שונים

דרוש על השלום * )
הנדרש בבית הכנסת דק״ק בר^ ין יע״א ׳ ביום
שברת קרש  /בהדש מרבין בשנזחדת ׳ הו*»»*
חדש אדר ׳ בנ״ד בו ׳ שנרת תקכ״ג ?1פ״ק •
מהרב הגדול 1המפורסם החריף והבקי כמהור״ר
אהרן

בן

במהודר מעיהזצ״ל 1שהיד־ז ראש
בית דין דק״ק:n״♦ S

אחי בית יעקב

המקשיבים

לקולי

אחד  ,כל התלאות אשר מצאתנו  /ן 1הי אבותינו התיכו והגיעגו
ליום זה * יום שמחה  /יוסאשר לא יאסוף זכרו מזרע
דור אחרון ♦ ויהיה לעס נולד כמלכות הזאת ליום קדוש /
ויוס חג * כאשר אנחנו ואחינו המאמינים חוגגים  /יום הוציא
ה ' את אבותינו מארץ מצרים  /והוליכם ביד רמה לפני
רודפיהם * ימי פקודה חלפו  /ומוסרי משפעי אלוה עברו י
היום אנו חוגגים יום כפרה  /יום ישועה  /יום הצלה ;

הראשונים /
אנונגשים לפני כשא רם ונשאלהודות  /לא כימים
כעל גמולות! כעל ישלם חמה לצריו  /גמוללאויביו *
ויז נצחם כנגדי נקם  /בשפיכת דם אדם נאחד ממנו ן לא על
כי ידינו רמה עלי יצורי אלוה  /הנאנקים והנאנחים :
?* א כן ממנו היום לכי אס נביא לה׳ כבוד ותהלה  /על
ני החזיר את המנוחה והשקע בארן  /השיב אחוה נין
יושביה

*  £הדרופ הזה בגר נ־־פס מיוחד ב*ת ההיא ♦ אך לרוב יקרו ונועםחליצחו
הדפפנוהו פה למען ישו«* קוצו ! דלבה דעת פלר חח דבריהדרשני«
המאספים י
דברי
הנ ;8ל < מן*

( פזו )
יושביה  /וריעות נין ראשי הריס גבנונים  /אשר ביייס מוסר
שנע מושלים  /ומקל תנאיה  /לנהל מקרי נד איה :
נזנחהלה' ובחיהודה  /ולא יחלל חפלתינו מ,יקהקול
דמי מדוקרים  /ישי מוח עלימו י נשירה1ו שיר
חדש  /ולא יתערבו בשירי שבחנו  /נאקה סובלי יגון :חין
עוד שמחתנו פרי אבדון אחרים  /לא נקלה עוד מוסר שלומנו
על שכנינו  /וגחנורקס נרפא לנו • עקה יש לאל ידנו לאהוב
את רעינו כמונו  /יש ל?) ידנו לעבוד אה ה׳ בורא שמים וארץ
שכם אחד  /להיות עזרה נמצא להשתדל בהצלחת ברואיו :

ישועותהזאת  /אשרעליה

אשריהמגיע לאמונת עת חסן
היינו תואבים וכואבים
השלום הוא תכלית הבריאהI
השלום הוא ריעות הנבראים !
השלום הוא האושר האמתי במרומים !
השלום קול שמחת גאולי ה׳I

זה שנים

רניס1

השלום יהיה הבשורה הראשונה אשר בה יפתח המלך המשיח /
עת יתגלה לישראל  /כמאמר הנביא דה נאוו על החרים רגלי
מכשר משמיע עלום :
החכם ר׳ יהושע אומר ( מסכת דרך ארץ ) גדול השלום /
ששמו של הקב״ה נקרא שלום  /שנאמר ה שלום ♦
אחי Iכבר ידוע שהשם הנכבד הזה  /מורה בתורתנו הקדושה /
על השתלשלות נח לוה ממעל  /לפעולות חסדיו הנמשכות
ממנו  /ועל השגחה אלהיתהפרעית  /אשר בה מסבב בסנית✓
כפי אשר גזרה חכמתו הקדושה ♦ והנה כונתה ' אשר למענה הוא
בורא  /ומעמיד ומנהיג את עולמו  /נונת תועלה  /להשפות
מטובו על ברואיו  /בחסדו הגדול ״ הבתה אהבת הברואים /
ותכליתה להאציל מאור אין סוף עליהם  /ולפרסם כבודו
בעולמו  /כמאמר בעל המשנה נל מה שברא הקב״ה בעולמו /
לא ברא אלא לכבודו  /שנאמר כל הנברא ונו ' :

הזאת! כיכלה

ובהיותשהמלחמה היא סותרת את הנונה
ונחרצה היא לבעלי הריב  /באופן שכל אחד מתכון
למנוע שלמות זולתו  /וגהר הוא שזה הפך הנונה ברצון האל /

לכן

( פזז )
ונראה לנו  /כאל(

לכן דרכי השגחתו נסתרים כעת ההיא /
קדוש ישראל מזב את הארץ והנהגתה ♦
ולסבה זו נקרא השם הנככד המורה על השגחת האל ומדת
מצד שהוא נותן כה שלמות
חסדו ה׳ ש ^ם /
לבריאותיו :
חכם אחר מהחכמים הגדולים מכני עמינו

אומר :גדול

השלום שאלמלא השלום החרב והחיה משכלת את הארץ /
מה טעם שנאמר אם כחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם
אותם וגו׳ ונתתי שלום בארץ ושככתס ואין מחריד  /והשכתי
חיה רעה מן הארץ  /וחרב לא תעבור כארצכם ♦
ואלה דברי השכל אינם צריכים חזוק * הלא אין עד כבעל
הנסיון  /טעמנו ראינו כי רע ומר הוא לשית איכה
עם שכנינו ♦ עור היום ההוא שמור בזכרוננו  /עודנו כאבו /
יום מנוכה וממשה  /אשר בו למדנו להבחין  /שאין החיות
רעות משכלת את הארץ  /כאשר תעשינה האיכה  /השנאה /
הקנאה  /והמחלוקות  /ותולדותיהן כיוצא כהן  /הריב
והמלחמה  /שמה ושערזריה י
ע״וד היום הזה זכרנו את הדאגה וימי אכל  /אשר שכר האדם
לא נהיה! ושכר הבהמה איננה  /וליוצא ולנא אין שלום
מן הצר  /ני ה׳ שלח את כל אדם איש ברעהו כדברי זכריה
הנביא ( .ה׳ יו״ד ) *

בעח מלחמה

אסמינו

ללאברכה  /החריצות ללאהועילi

והמשתכר 12משתכר צרור נקוב  /ואיש מהיר במלאכתן
אינו נשכר  ,הישר מתעצב 12לבו! האמונה נאנחה  /התושיה
מסתתרת  ,והקשה שבקללות כנזכר בתלמוד יוהבו הנער
ביקן והנקבה בנכבד •
בבת מלחמה שכר אדם לא נהיה  /הערים שרופת אש /
הארמנות נהרסות  /וכל כתי חסד הבנויים לתלפיות
לחכמה ולגמילות חסד נתוציס  /הדתות נרמסים ברגלים /
מלאכות חושב חכמה בזויה  /ומה שהמציאו והפעילו קדמונינו /
בכמה מאות שנה לתקן ולתועלת ענין בני אדם  /נחרב בזמן
קצר 5ושכר הבהמה איננה  /עבודת האדמה אין  /שדדשדה/
עבשו פרודות תחת מגרפותיהס  /ואשר כל עוד צמחההב■ /
והולידה

. (rV
והולידה והצמיחה  ,אין משביע בעליו  /צי זרים אוכליםאוית \ #
ובעודו בכפו  /האויב יבלע זיעת אפו "

לכן כאשרהבעית ה' לההולניסבחוקותיו  /ושומריםמצותיו4

לתת להס ברכות גשמיות עלי אדמתם  /וידע שאין
תועלת בהם כל עת שחרב מלחמה תעבור בארצם  /סמך אלים
ברנה אחרונה  /לקיים על ידה את הראשונה  /וזה אמרו ונתתי
שלום בארץ  /רצונו לומר אני אעה לעוכותיכס לב אלה  /אשר
נידם כת ורצון לעשות שלום  /או מלחמה  /כדברי שלמה :
פלגי מים בל מלך ביר ה׳ * על כל אשר יחפץ יטנו *
והלאכמו ה׳ קורא למי
ארץ תלאובות  /ושדה צמאה /

היםוישפכם ! ונועה נהרותלהשקות

וצמח אחו  /פעם
לברכה 5ופעם מעלה תהומות ופרץ נחל מעם נר הנשכחים
מני רגל  /לשחת את האח  /והזבישו אנמס  /ואבדה תקותס9
נמו כן הוא נועה את לב המלכים כפי רצונו  /אס לשנע  /ואם
לארצו "
י
אם
מושכים
אנחנו
בעונותינו את מוסרי משפעו על צוארגוg
אםמבזים אנו את חקותיו5
יf
אם אנו משליכים משפעיו אחרינו $
אם עוזבים אנו את בריתו :
r
אזי ישלח

אישברעהו /

וכל

פעולות יגיעי כפינוהולכים

לעמיון י
אבל אס אנו

^זי

הולכיםכחקותיו /

ושומרים
מצותיולעשופסז

אזי נועה * ) אלינו כנהר שלום :
הוא מתן שלום בארן ונשכב ואין מחריד <

אחי

המקשיבים

ל

לקולי' ו * ■ -

כדי להכיר גדול ערך השלום  /אשר אנו חוגגים היום
.$
למען יאיר חין ערכו נהיר משחקים  /אנו  -צריכים
לשקול במאזני שכל  /הנפלאות הגדולות והנוראות  /נשגבות
בא! 2
ק
*)

ניעה בישעיה ויענו במשלי
« \' Wכחשן

והעיה !

כ״ו דומיה בהוראותס ׳ ופירושה בשגי המקומות*
הנופל על דבר < ןנןעה לכאן ולפאן •

( יח >,
מן העג« / .אשר נעשו למעןהשלום  /וכי ה׳ המשדד מעמת
הטבע  /ברך אח #נמובשלום  /ני קצר קצרה יד הטבע
לעשות את נל המעשים האלה "
ואולם מה אני ומה נחי ני איחל לבאר לנס

בארהעי*

את נל העולה על רוחי ? יאמת אני רונן תחתמשא
«עלה אשר מעהלבבי  /רוח בטני הלקתני  /מלאתי מלים /
יתרוצצו בקרני  /מי יצאראשונה ? ואס אמרתי אספרה נא
חסדי האל  /נאשר לגי רחש  /ונאשר נל מחשבותי מתפעלות
על ידן אשר לדעתי אף גלב עולות תפעלון  /ולב האגן אשר
גתומו מרגיש נח הערה הזאת  /י אף כי בלב מנין kפעולות
ה׳  :לא אבוא עד תכונתם  /לא אעציר נח לספרם  /בשפת
גשר ובלשון קרון מחומר  /לולי ה׳ עושה חדשות לברוא רות
חדש בקרני *
!ך ,חסדך עדהשמים / ,ואנחנו נצל עלי ארן • אמחך עד
 j׳ ׳ , . .שחקים  /ונחנו עפר ואפר י
 ?TMאפוא אתם חזק* מצת מנח* שי דרכי ההשגחה  /וכל חפצכם
ליחס הנהגת• העולם אל מקרה בלתי כונת מכון ? זיה
$
אתם נוזי אלוה  /אשר באות נפשם•שאפו רוח תאנתס  /ואומרים
לא יראה יה  /ולא יבין אלהי יעקב  /אס נל אשר נעשה תחת
השמש בעפרות תבל ? לכו ! וראו  —.והכלמו —  Iעוד ה* וס הזה
אנחנו הס אשר היינו  /עם פרייסן נשאר לעס עלי ארן  /וה׳
הוא אלהיו באמת ובצדקה  /עודנו חיים עמכם היום  /ונחיה
ורע ש 1וס  /ומלכנו אשר ה׳ יציץ נזרו עליו פלאי ונש לעמים/
&ןינו מושל עלינו נתפארת שלוש "
סי פעל את כל אלה?
ס* הרחיק מגגולינו את שאון המלחמה$
סי שתעזר על גגור אשריושיע ?
מי אזרו בחכמה ?
סי שנש — מתני חילו גרוח כביר וגבורה  /עד כי מאה מה « '
רגבה ירדפו ?

סי שקל בפלס הריס  /שהמועט יחזיק נגד המרובה עת אבדם
חכמת חכמיו  /ובינת גבוניו נפתרה  /ואמין לגובגבורי®
אמרנואש י
מי

( י® >

ערפת ן מישסגכוללשעחריה  /ואמר עד פה הנו*  /ולאתעבורחק f
ד«
ילהענע י הלא ה׳ הוא אשר עשה את כל אלה "
ה׳ הוא אשרמחצנו / .ונס רפאנו  /כמאמר משיח ה׳  /ביני
?
בוערים כעם ׳ היוסר גויכש  nsShיוכיח *
1hהעי; .
חתתמש/
ו
ה ,הנא אשר חלק מחכמתולמלכנו  /והפר מיושנותמתנגדיו /
זי «ליס  /י  4כמאמר איש האלהיס  :חמ^ מר לאדם דעת ׳ * ) ח׳ יזרע
)שפרהני) י  . ..מחשמותארבם >  .כי המה הב " S
תפעלת ! ה ,הצדיקוהרחום  /הוא אשר השקינו את כוס התרעלה /
האבןאשר !
עד יכ אנדה כל תקוה  /עז כל חכמי עולם ממתים מחלד ?
פעולות ; הניעו ראש עלינו ואומרים  :אין ישועתה לנו נאלוזיס עלה •
\
\
נשפת
/
1
כה אמר ה׳ צנאות  /ני יפלא כעיני שארית העם הזה<
1
רוח
לברוא
גס כעיני יסלא נאום ה' צנאות  /והנה

י " “ בימים ההם* /
אני מושיע את עמי מארץ מזרח  /ומארץ מבואשמש  /והיו ;ל
4
אמתךעד | לעס  /ואני אהיה להס לאלהיס  /באמת ובצדקה ".

ונלהפצנס\
מנוןז חיה1
/ואומריםf
בשהתמת |
־וסהוה |
ארן /וה׳ |
!ונחיה |
ןלעמים ( /
י )

אז* !
מאהמ<

אבדה |
ה כח

טבגנוד© I
|
\

ימ

מינתה נוכל לשיר עם המשודר הקדוש  :אשרי הגבר אשר
חיסרנו יה ׳ ומתורתך תלמדנו  ./להשקיט לו מימי
רע ו כימי שמיחס פגעי צרותיו  /־ואת כל התלאה אשר
מצאתהו  /למקרה בלי כונת מכון  /או למערכה הכרחית /
מסכות
ב %ג
ב
לפי משמעות המקרא «ראה בהבעה־ראשונה  /שהמקרא « מלמד לאלה דעת
זגז׳ מחובר לחה שלמעלה ׳ אחנס \ תכן נ״כ לפרשו לעדן ,שלאחרי« / ,כ*
 wיותר חוב; בהבנק חבור ענין המקראות  /ני המשודר הניא ראיה  .נתתלת
«מזמור ״׳ שה׳ יודע כל השמת חושינו ׳ ,כי הוא הנועעאזן ויוצר עין  /הלא
ישמע ויביע  /רצה לזמר מי שהוא הבורא אשר ברא חושי בני א־פ ונחותה1
הלא בודאי יבין הכתות  /אשר יעשה אדם וחי בהם  /׳וידע מה שיודע האד«
באמצעית חושיו ׳ ובזה הוא הותר דעת קצת חכמי עולה /׳ החושבים שהבורא
ליה ׳ יותר נעלה ונשגב  /מליחה לכבודו « שישגיח כהשגחה פרעית  ! :על הבל,
«ןשפליס הלפהדיס ׳ ועל הדכריס אשר אנו חשיגיס בחושים  /מפני זה המשור*
גקדוש גומר לאמי המלמד אדה דעת ׳ ה׳ יודע מחשבות א־ה ( אף כי ) המההבל
ונעשדיס  /ואז חלת כי פירושו אף ני ׳׳ כאשר נמצאו לו ’ הוראה הזאת בכח«
מקומות במקרא ר״ל אף כ• שמחשבות א־ס מקריים ונפסדים הס ואבדו עשתונותיהם*
<אף כי הה הבל גמור ׳«םע כל זה ה׳ יודע מחשבות אדה ׳ אחרי ש* וא היזונן
לא־«  .דעת  /וידיעתנו רנגבלת נאצלת מידיעתו הנצחית / ,הלא יביע <הן שבק«
לגו ׳ וץ7ע מה שישיג אדה אשר בעפר יסודו ;

נ

כי )

ולסגות מחייגות 4אפשר שישתה ימצה נוס התרעלה /העוברת
עליו געל כרחו  /בהשקט ובלי* חרדה  /ואס מבורות‘לא
יתאונן•  4י ולא ירכז  /ני אס יש 773 3וידוס  /אנללשמות
ניסוריס 4לגיל ברעדה  /בקרוב נגעלאהליו  /באמת לפי דרנ1
אין לו יסוד שיסמוך עליו ! ואין לו פתח תקוה  . /לרדת אל
עמק עכור בשמחה וכטוב לב  /וחפץ דנאו החלי  /ני היתרון
בזה לחכס בעל האמונה  /המאמין בהשגחת משגיח  /המרחם
ננל יצוריו ומשפיע עליהם מטובו הגדול "

זה

הוא אשר

יכין 4שה׳

ברגע קטן

יעזובוברחמים

גדולים מקבץf
זה הוא אשר בעת צרה  /בעבור עליו שוט תונחתאלהיו /
ונגעי מוסריו  /יכול לשיר באמת את השירהזה ; אשרי
ד*י אשר תיסרגייד־־ז ♦

ההשגחה :
זה הוא אשר למד מתורת ה׳ לכבד דרך קדש
לכן אס יאונה לו כלאון  /סמוךלבו׳לא יירא ומשמועהרעה
לא יירא 4נכין לנו י ואף אס עצמו משערותראשו
׳
אויביו  /נשבעו להרע לו 4רכים קמיס עליו  /ואפפו רעות
עד ני חדל לספור 4ויפן כה וכה  /והנה הוא נעזב מנל ואין
עוזר לו  /ארן מולדתו שממה 4נחלתו למבוסה 4אוהבינפשו
וקרוביו מות ירטס 4או הלכו שבי לפני אויב 4נקי כפיס״־
ואולם מהלי עוד פה להמשיל משלים 4ולדמה דמיונות 4הלא
קבינו  /אתם החרדי׳ לדברי 1ששמתי עיני ולבי 4על גבר
הוקס על  /מופתהתושיה  /אשר יופיע למשל תפארת /
גסערי דברי הימיס  /לדורות הבא*׳ עליארץ " מי יספי לכס
תהלה יאתה לו ? מי יפאר מדזתיו הטובות והנחונות  /ולא
לר נחו  /ולא התרפה ביום צרה ן זדי רוח אלהין ביה4
לאמרס ולכתבם בחרטאנוש  /לפניכם היום 4אשר  /אחס עדי
גדולתו ! להעלות זכרונס בקול דברים זה יהיה לי  /כאשרירצה
איש 4לצייר דמות השמש בצהרים 4בעצם השמים לטוהר4
כתבניתה ונמתכונתה ?  -אבל גדול מכולם שמו  /זאת אמירה
כעימה נתיבה יהביח שבחו/ראו מה פעל ופשה פרידריך  /עת
שמוהו הברקי׳ כמטרהלחציהם  /וימררו ורובו אחור וקדם9
גלאשמר את דרךה׳  /כאשר יאות למלןגדול  /נשא עלשנמו

משאת

( כא )

משאת המלחמה לכדו  /ותמיד קל מהר חש לעזרתנו « /מי*
!הpw /
ששקדה הדעה לגלותנו  /לכד חכמי׳ נערמם  /הוליך יועצי'
ממרותלא
שולל  /אין מעצור לרוחו כסופה יאתה מאלוה  /כך פכר מפלך
לשמות
אל
לפלך  /גנון והציל פשזח והמליע  /ואת דכאי רוח יושיע v
מת לפידרנו
 /לרדתאל בכל קראם אלץ 7והו פועל חנם / .ענד עבודת הבורא •/י
שמר משמרתהשכל  /ואת מוצא הדבר  /הניח ניד מנהיג
 ,ני היתרון
המרחם קורותינו  /כפי חכמתו אשר אין לה תכלה . :
!/
 Oנאשר נסעו כני ישראל ממצרים  /והיהלפניהם י.ם רח,/ 5
:ברחמים
ומאחריהם אויב רודףוחילו  /ויצעק משה kה '  ./ .ויאמר
< ן)יז מה תצעק אלי  /דבר אל גני ישראל ויספו  /ואמרן
אלהיו  /י!ו׳'ל אין להס אלא ליסע  /נלומר אין להם לעשזת עתה.
נחת
אשרי ו אלא ליסע  /ולהשען עצ הבעחותי  /המה יעשו את שלהס./ ,
זה :
ומשה יעשה את שלו  /לנהלם  /ואני אעשה את שליי ואעה
שגחה :
ואגמור הדבר נעצתי וחכמתי.כראוי :
שמועה רעהי;
ראשו ־ כאןלמדה תורת ה׳ דרךארץ  /שאל יבעע אדסכפתורה/
ועמת
יכ אס ישב נדד וידום ויתחולל  /יטשנמו לסבול4
ואפפו דעות1
ויעשה כל מה שהוא מחויב לעשות בפקודת משמרתו  /דגן על
עז 1מכלואץ | נ ו  /אשר נו ה׳ קורא אותו  /ועל מקומו אשר הפקידתהו׳
.
מיגפשו ארץ מולדתו  /ילך במרחב דגלים .בתוך אבני אש ורעש  ,וירכב;
ןינפיס  ; -על דבר אמת וענוה צדק  /בכל מקום אשר צדק יקרא לרגליו /
 / mהלא Iואס הוא עד שפת עמקי תהום  /ולא יירא בהמיר ארץ  /ובממו
 /על נבר\
הריס בלב ימים :
תפארת; 1
בי עד צדק ישוב משפע  /ואס כל יושבי תבל יחד יתלחשו./
י ישפילנס
יגידו על נפש צדיק  /להמתיק סוד לאבדו  /זנכל מאמצי.
וס  /ולא
ולהיןטה  ’ /נחס ומרמתס לענותו  /לשוא יעמלו  /בי לסוף  /דע צדקישוב '
/אחסעלי; משפע  /ואחריו כל ישרי לב  . /לסזף יודח צדקה כאור גזגה /
 ,כאשרירציו Iויאיר בעיני שונאי צדק  /דפלו על• פניהם  /דכירז כי אצבע
 ! /אלהיס היא  /וכי לא לאדם המשפע להרשיע האמת  /לא לאדם
לטוהר
ס
אמירה ׳ הנח להפיל ארצה משפרות הצדיק  /היושב בסתר עלית ’/זבצ3
זאת
צדק יתלונן  /כמאמר ישעיהו (נ״ד י׳'ז )  /כל"בלי יוצר עליך
דריך /עת !
לא יצלח  /וכל לשון הקונם אתך למשפט תרשיעי  /זאד־ו
הןר ו?דס? ן נחלת עבדי ה׳ < וצוקתבם מא תי באוםב ׳ה •
;5אעלשניייJ
אמנם

1

את!

(

נבX

אסגס ״
■נמה־
■ נקדם לאלהי קדס  /על כל הנפלאות אשר
משה לנו  /ובמה נזכה להיות ראויים לחסד האל /
אשר בחסדו העיר הגבור אשר יושיע! והגן בעדו ושמר אותו /
להצלחת ארץ הזאת והגיד לך אדס מה מוב ? ומה ה׳ שואל
מעמך  /ני אס עשית משפע  /זאהנת חסד 9והצנע לכת עם
אלהיך ? .

אחי
האהובים ! נעבדה נא את ה׳ אלהינו ונאהב
 .״
כמונו
/
וה
כלל
חובות
הלבנות
אשר
ה׳
שואל מאתנו /
ומצל השכל אנו יוחויביס לעשותם  /גס אס לא הגיע אלינו
את רעע1

מצות הנוראבגללם  /ני בהסנתקימההצלחתנו  /והס לטוב לנו
ולנפשותינו  /וזה אמרו  :הגיר לך אדם מה טוב ומה ׳ה
שואל מעמך וגו׳ :

האדם!

מה ה׳

אלהיס שואל

מעמך

אשר לא

טוב לך /הלא

בזה אתה עושה נחת רוח ליוצרך אס תאהוב את
רעך  /ותשתדל לטובתו  /בזה תקדם לאלהי מחס  /אס תעשה
משפע  /ואהבת חסד  /והצנע לכת עס ה׳ אלהיך "
ואף הנביא זכריה

מבטיחאותנו /

שה׳ אינו

שואלזבחי

תודה  /מן האומה אשר הציל אותה  /כי אס תיטיב לה׳
משור פר  . /עשית חסד משפט  /ושמור מצוה שבין אדס
למקום  /ושבינולחבירו  /כי זה כל אדס ז שנאמר  :כאשר
זממתי להרע לכם ׳ בהקצין* אבותיכם אותי ׳ אמר ה ,צבאות
ולא נהמתי • כן שבתי זממתי ׳ בימים האלה  /להיטיב את
ירושלים ׳ ואת בית יהודה ׳ אל היראו ׳ אלה הדברים אשר
תעשו דברו אמת איש את רעהו ׳ אמת ומשפט שלום שפטו
בשעריכס ׳ ואיש את רעת רעהו אל תחשבובלבככם ׳ ושבועת
שקר אל תאהבו  /כי את כל אלה שנאתי נאום ה׳ "
אליכםאישים

מביתיעקב } אשר נקה 5תס היום לפני

ה׳  /כמנוחהושלום  /זכרו הנדרים אשר נדרחס
לה ■-ביום צרה  /וחדשום בקהל המון חוגג  /למען יעמדו לנו
ולדור .אחרון  /לזכר עולם ז
דחסו על אותם הצריכיס רחמים  /כאשר רחס ה׳ אתכם /
יום קראתם אותו בלב נדכא  /התענגו לב יתומים
ואלמנות

(

־*אותא6ר |

זשדהאל \ ,
שגורj

שואל י
יזל
־מ לכתעס •י
*תמר» I

מאתנו  /ן
הגיעאלינו |
 cלעוג לנוI
בו ומה חI ,
:לך/הלא|

תאהוגאת .
אסתנשה

שואלזבחי ]
יטעלה׳ |

ושנץארס )

 :נאשר\
ה׳ צבאות\
היטיבאת ן
בריםאשר ■ן
וריום שפטו:
׳ושבועת .

היוםלפר ן
]רנדרחס ;
יעמוולנוi

ואזמרה

שמך

לעולם ועד ואשלמה נדרי יזםיום  /וברוךשם

קדשך

ז׳אסכם1

מC

השמים את לכנו  /ומגעו למי
ואלמנות  /נאשר הבלינ אלהי
את רעיכם  " /זכרו כי מילא
ה׳ vועשו את דברו  /ואהבו
 /ואל אחד בראנו לכבודו /
אחד אנחנו  ,הלא אב אחד לכולנו
הבריות ♦ עבדו כלב שלס את
וחקק בלבנו דת העבע  /ואהבת
אשר ה׳ בחר בו בחשדו  /ושת
ה' ואת .מלככם המטיב לנו /
על שכמו למשול עלינו*
המשרה
את רעיכםכמוכם  /אזי הבורא יתמידטובתכם
אסתאהבו
 /ושכבתם ואין מחריד •
׳ וישפת שלום לכם בארצכם
את מלכנו  /עטרת ראשנו0
ה' ־ אלהיס צבאות  /שמר־ נא
בדרכיך  /המושל בחכמה /
’  ,נגיד לאומים היקר  /ההולך
 /תמליכהו זתמשילהו לאורך ימי©
ובצדק ימלוך על יצורי כפיך
משמעתו  /אשי בידו יצליח וישכון
במנוחה ושלוה  /על עם
חרב בארצו  /ולא ישמע עוד במלכותו
בטח  /ולא תעבור עוד
אם בכל הרחובות וחוצות  /מחולת
קול פחדים באזניהס  /כי
 /יצאו במחול משחקים  /להודות
מחנים  /מבחורים ובתולות
על משענת קנה אשר נידם  /ישפרו
לך בשיר תודה  /והזקנים
אחר  /את כל הנשים אשר
לבני מיהם  /ובני בניהם לדור
• ומב־כיחיך חברך את
עשית בארץ  /על יד בנך פרידריך
 /אם הארץ הזאת  /אשד
בית המלך * שמור נא את הגבירה
 /ואת שרי המלך אשר הלחמו
התפללה בעדנו ביום צרה
שמך  /וגס השר יורש המלטת /
ביום קרב בעדנו  /לפאר את
ברכות טוב  /ונברכו בו כל
ההולך בדרכי פרידריך  /קקדמנו
ירושת טוב ליראי שמך  /את
ארצותינו * שמעת נדרי  /נתת
וימים על ימי המלך תוסיף /
החיים והשלום למלך תן /
בריתך
לפני אלהיס לעולם  /חשדך ואמונתך
ושנותיו דור ודור  /רשג
תאמצנו  /ותן אותנו לחשד ולרחמים
תכוןעמו  /אף זרועך
חשדו על שארית יהודה וישראל
בעיני המלך  /ולזה ישפיע
הנהלאה "
לעולם ועד אמן •

< כד )

בקורת

ספרים

חדשים•

'x
ספר ראשית למודיםמ^־ 1עשר
שעריכש
בחכמורת ריימודיורת

• 3זעכעיות " ראוז ברוך בר״לך־1

לעדריו

חבר
בדפוסלחירה־ז שוחרי הטובוהתושיד־ז * בך 5ך^ין
חיררח
חנוך נעריט..הקמ״ס • ( קנ״סדפים
*סעית ה^ לת מלבד
ההקדסה וההסכמות • מקחו ח״ינדולייס ) •

 1זחלת הכמה לחפוץ
ישמורחכמה  /אס יחפצנה יאהבגד * ,כי
יאהבנה
מצותיה ,ושומר מצותיה יחידה
לעלם • ( חפיזת שלתה
י׳ י״״י״ט) • החכמה היא נשמת העולם /
*כמו שחיי גוף גלי
גשמה נמנע  /כן חיי העול© וקיומו גלי
חכמה נמנע ״
מראש
מקדם נסכה /כה נוסדה ארץ  /וגה
חוללה קכל /
אמון
היא
אצל
אלהיס משתקת לפרו כל עת /
משחקת
בתבל
ארצו
ושעשועה
עס
גני
אדס
 /אשרי אדם יכחד
בה  /לקחת דבריה ולשמוע
תגכיהנו לקחה  ,נכון יהי׳ דרנו  /לא
יאונה אלץ רעה 5כי
מעל
כל
מכשול ופוקה  /תשמור
<פשו מכל חלי וכל
מדוה הנולדות משרשי המדות הרעות  /התן
מרפא לנפשו
כהולד
גה
שאת או ספחת סעיפי הספקות ומזימות
הזדון /
ותשפיע
שקד
לעצמותיו
נשמח את רוחו תמידגמחשנוה
רמות
ורעיונות
נשגבות
/
תאיר עין השכל לראות אור נאזר
אלהיס
בהניטו
אל
ה ' יראת רוממותו פועלו ואל מעשהו  /זתלריף לנו לירא את
וגדולתו  /כי זה כל האדם * ומה נעמו
לברי ־מליץ נאמרו :
אין סכלות כאיש יקנא לאשר למעלה ממנו
גהוןובעצמה  /ולא יקנא
ידעלאשר למעלה ממנו בחכמה וכדעת
קדושים וגמזמה  /ולא,
ינ
לפעמים הוא ועצמתו יביאהו
3דנר משטמה /
והחכמה
תעוז לחכם והיא סכק חייהנשמה י

אמנם קנאת החכמה
הנאותה למשכיל לא תהיה כאחת הקנאות
הפחותות

( בה )
הפחותות למען עשוה שם וננוד וחיל בארץ  /יי אס ? 1הפזץ
חנניה לכד  /כדברי החנם  /ר״ל למען השיג על ידה דרך
מבוא להתקרב אל תכלית השלמות האמתית  /ני זה מגדר
החכמה נאשר הזכרנו כבר בהקדמתנו לספר המאסף תקמ״ח♦
ולמען העמידך הקורא הנעים ל על אמתת הענין הזה /
והורות לך הדרך אשר תלך כחפצך קרנות החכמה  /נעירה
נא את רוחך להתבונן על תהלוכות קצת אנשי החכמה ועל
אודותיהם ותראה ני לא כל שוקד גנל חכמה הנס אמתי  /ולא
כל רועה כינה איש תכונה  /ובנח ההתכוננות הזאת תבין את
מחסורם וסבת המחסור הזה  /ותשמר מהס * הנסיוןשככל
יום דוס יראה לנו אנשיס מאנשי החכמה אשר נהיית חכמתם
לרע להם * הכחישו את גופם ומשמן בשרם ירזה  /גס רוחם
הומה עליהם כל היוס✓ ונאנס נעכר  /לא ימצאו כועס כקניני
העולס וסגולתם אשר ישפיעו עונג רב לנכש המשכלת » רע
רע יקראו לכל נמצא  /דכלזרו מחנק נפשס מלהסתופף כעולם
אשר מאסו כו! וידמה לך הנסיון הזה לסתור את כל דבלי
האנשים השלמים המשנידס את החכמה  /ומהללים כשעריס
מעשיה לאמור  :שהיא מחזקת את האדם ומרוממתו על כל
מקרי התנל ועמליה י אפם 7ע  /ני בבחנך את החכמה ואת
אודותיה בלב צרוף  /ונשונך שנית לשוס עין על האנשיםאי  1ה
אשר לא מצאתם נכונים  /תראה ני בגו מפשס ( הלנו עקלקלות
נהחלס לעסוק כחכמה *

כברידעת

כי החכמה תכלול כל למוד וכל מחשכה

ול5

פעולה וכל מעשה וכל הנהגה המקרכת את האדם אל
תכלית שלמותו י ואם כן  /נמו שרנו הלמודים והמחשבות
והפעולות והמעשים וההנהגות  /כן רנו חלקי החכמה  /וכמו
כן רגו גס המשעולים אל אס דרך השלמות אשר יתהלך .כס
האדם איש איש לפי תכונת נפשו ומזגו והנחות הנשרשות בו
לפי נריאתו יצירותיו ומצכו • ואם נאמר דרך משל  .:שמעבע
בעל הלחה הלננה להיות מסוגל לחכמת ההנדסה  /ומעכע
בעל הלחה האדומיה להיות ..מלץ ומשורר ומופלג נעביד כת.
המדמה  /יהי׳ דרך שלמות בעל הלחה הלמה  /ההנדסה  /ומלאכת

השיר

( כו )
השיר והמליצה משלמות כעל הלחה האדומה  /והפכם אמכם או
נמנע לגמרי✓ או לפחות עמל מנאיכ מכלי השיג תכלית שלמות
כל ימיו י לזאת יאות לאדם הנוחר כחכמה לגחון תחלה את
תכונת נפשו ויציתתיו לדעת לאיזה חלק מחלק* החכמה הוא
מסוגל כיתר שאת  /למען לא יגע לריק כזילתה ולא יעמיס
עליו עול ללא הועיל  /וסופו למאוס כה ככלל " ועל זה
הזהיר החכם נאמרו  :דבש מצאת אכו bדיך ר״ל קח ממנו
מה שדי לך לפי תכונת נפשך והשגתך  /והשמר מלכקש לכת
למעלה מפח השנתך  /פן השבענו והקאתו  /ולא ישאד בידך
מאומה " אך להיות האדם קציר כח לדעת תכונת נפשו וסגולתו
לאחד מחלקי החכמה  /זה מצד מחסור ידיעתו  /וזה מצד
רוממות לכנו אשר יתגאה לאמור  :ידי ככל ! לא נופל אנכי
וזבל אשר היו לפני✓ ומה ידע אנוש זולתי אשר לא אוכל דעת
:גס אני  /וכזה הוא הולך עקלקלות ומשחית נפשו לכלתי הצליח
לשום דכר ן ראוי לאנשי החכמה אשר נא בלבבם התשוקה לתקן
את הכלל  /לכחון בחינה כוללת מועלת לכל אדס יהיה מי שיהיה
לסקל לפניו דרך ילך בהתחלתו כחכמה  /ונו ימצא השיג די
סאתו למען התקרב אל שלמותו  /ואש לאל ידו להוסיף דעת
להעמיק חקירה וללכת כגדולות ונפלאות כמחשבות רמות
ועשתונות נשגכות  /מה יפה חלקו * והבחינה הזאת אשר
נעמוד עליה פה כדרך הקצור תסתעף רק על־ סדר הלמוד •
אהריאשר השכמנו

ילזד

אנחנו

הנעימים  /והם
וקוראנו

כחורי כני ישראל אשר גזרו אומר נלכבס למאוס
כסכלות ולאחוז כחכמה  /כי החכמה לא תנוח כנפש החוטאת /
ד״ל כנפש איש אשר יכקש חכמה למען התפאר כה tולמען
התגדל על זולתו  /או למען עשותה כקרדום לחתוך כה  /כי
אס כנפש הצדיק אשר חפץ בה למען הרבות דעת והשלים את
נפשו לכעכור התקרב אחת אחת אל תכלית שלמותו אשר שם
חק לו הכורא יתכרך • והנה ידענו כי תכלית כל תכלית היא
״דעת האלהים יתעלה ומציאותו בלב שלם וצרוף  /ואמונה
שלמה שכלית בהשגחתו כחסד ונרחמיס על כל בריותיו למגדול
ועד קטן ובהשארת הנפש כעולם שכלו ארוך  /ויתר הלמודים
הנשגכיס

( כז ־)
האלה אשר לא דכרה נהם הורתנו הקדושה כצירוש* /
הנשמים
אס הניחה לנו גן עדן הזה להשתעשע גו נל ימי חיינו גרות
ני
 /והזהירה אותנו לגחון ולחקור אחריהם  /נאשר
מבינתינו
נתוג נחורה ושנוי ננניאיס ומשולש ננתוגיס  /למען
מצאנו
על ידיהם את נפשנו ולהשריש גה המדות היקרות אהכת
השלים
,הריע  /וגמול חסד  /ועשות צדקה ומשפט וישר ונל הסגולות
את האדם מעין עולם הנא נימי חלדו י ולפי זה
המנחילים
 /שמצד התכלית האמתית  /מיועד כל אדס להיותחכסן 1הי
נאמר
כחכמת הנפש ושרשיה  /ואס כן ירעד לג נל שומע
ולמוד
ניאותו עוצם רחקו מתכליתו האמתית  /ני נשמה חכמת
 /רמו מסילותיה  /לא יעלה כס כי אס האיש זך
האלוהות
הרעיון ונעל השכל הצח  /וגס צריכה הצעה רכה כחכמות
ועומק העיון  /אשר לא נפש כל אדם מסוגלת להם
השמושיות
ויאמר כל איש אשר לא נסתה כף רגלו ללכת כאלה iנחלה
מכתי  /אכדפי  /כי לתכלית רחוק ננראתי ואנכי לא ידעת*
עד מה  /ותקצר נפשו כמהותו ואיכותו Iאפס  /כחסד
שם דרך ישע לכל אדס לפי מצנו ותכונת להשיג את
יתכרך
הנשגכה הזאת על פי דרכו י ולא הניח לכר כעולם
התכלית
שס נו אותות ומופתים על מציאות רחמו וחסדו /
מבלתי
ככנים כי רמו  -עדי חציר ומלוח הצומח תחת כפות
מראש
 /נמצאים מופתים נאמנים המחדקיס את יראת אלהים
רגליך
 $ממפעלות מלאכי אל כנירי כח עד הדות יד נמול
עוש־הס
גדולתו ונפלאות נפש משכלת אשר חלק גס לאדם על
תראה
 $מבריאת הראם הנורא פדי עש זוחל על עלת עשב
הארץ
כריותיו 5נלמו יתנו יד
תמצא רחמי האל המשגיח על כל
לעשניליס נס להיטיכאת דרכם ולתקן את נפשותס מגלי העמיק
 /כי אס איש איש לפי מצנו  /המלך כארמונו  /האכר
החקירה
 /המלח כאכיתו  /והדל בילקוטו  /ימצאו קול ן! היס קורא
כאהלו
לאמור  /הנני  /לטובתך ולשלחוחך Iכלמו ילכו נכון /
אליהם
 k.תנליתס הקצוב להם לפי תכונתם כיתר שאת ויתר
ויתקרכו
על רכים ממעמיקי כין והולכים עקלקלות * אכן איש
עוז
וככל זאת לא שס אל לנו להשכיל ולהיטב דרנו הרf
ידע זאת
חוטא ונפשו נכש החוטאת לא תנות כה חכמה * וכדבר.
נקרא

איות

( כח )
אמת אל הצלח  /ועל זה הוטח הנביא לאמור  :הזי משכימי
בבוקר שכר ירחפו ׳ מאהרי בנשף יין ידליקם ׳ והיד־ז כנוד
ונבל הף וחליל ויין משתיחם ׳ ואת פעל ה ' לא יביטו ומעשי
ידיו לא ראו ׳ ד*כן גה־׳ה עמי מבלי דע וכבודו מדתי
רעי והמונו צחה צמא ׳ והבן זה .
זהבהאס נתגונן על חלקי החכמה היותר קרובים
וקלים למצוא מבלי העמק העיון והחקירה  /נראה
כי היא חכמקהעבע (פיויק ) חיל ההשכלה וההתבוננותכבריאה
ובברואים והיא קלה מאוד ונעימה להשתעשע בה✓ וכפרנו

לכלאד®

בהיות חלקיה רביס וככל חלק ותיק ממנה ישתעף רב עוגלנפש
האדם המתבונן בה מבלי עמל ויגיע והשקפה תמידית המבנולק
את האדם מלעשוק ביתרצרכיו  /אשר גס המה נצרכים לקיום
נפשו זתקזן ממתיו  /וראוי לכל מורה לחנך את הנערי©
כחלקי החכמה הזאת  /ואס יגדל ונפשו נכונה ללכתבשאר
חלקי החכמה אשרהז  /ואס אין הלא תבל בנעוריו דרך נאה
ומסוגללהשכיל  /גס כי יזקין לא יסור ממנו * והחלק הזה
מהחכמה אשר כונתנו אליו לא עיוני ולא ל« ודי יכ אס שכלי
נולד במעע התבוננות בשכל הישר אשר לכל אדם חלק בו t
והוא שופע צדק אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד tכיא©
ירחיק שקר מגבולו  /ואס פעעהו ותתחפשהו בכלהמושפלות
והלמולמתשבעולם " אליו שבו רביס ממעמיקי חקר אחרי
בלותם במבוכי דמיונם זסעיפיהם אשד ירדן בס בלא כין
ההשגה  /ולא מצאו עוד מקום תהלוכות  /בחרובמשפעי
השכל הפשוגו ויהי להםלישועה *
והנה למען העיר בלבך בחינת

האמתהזאת  /מקשה נאי0

הקורא הנעים Iלשוס בל על ספר איוב המפיק דעה
ובינה מעל כל גדותיו* ולהבחין את הלמוד הנשגב היוצא לנן
במחקר הזה " ידעת כי סופר הספר מכבד הזה אשר אין ערך
 I:יופץ  /היה איש חכם ויודע בתכונת הבריאה ובנפש האדם4
וחושב מחשבות לסתור תא הדעות הנפסדות אשר יולדו לאדם
בהתבוננו במאורעות ההוות לאדס על הארץ על דרך לא נכון /
כידוע לבל מעיין בסדר המאמרים אסר יבואו בו ♦ והגהבראש

מפת

( .כפז )
ספדו הציג לכדנו תבונת ראש המדברים והוא אייב  /אשר
«מאורעותיו נסתעפו כל החקירות הנכללים גו  /כאיש סר
«רע וירא אלהיס  /אמנם עוגל מיראה ולא מאהבה • וראיה
לדברינו  /ני ספר לנו דרך איוב להשכים בבקר איורי הקיף
ימי המשתה ולהעלות עולות « ספד כלס כי אדר אילי חטאן
בני וברכו אלהיס בלבבבש • וגס דברי אליפז מור* ס תמיד
על החטא אשר בלב איוב בעבדו את אלהיס מיראה ולא
מאהבה • וליאת אמר  :הלא יראתך כהלתך תקותך ותום
דרכיך  /ונהנה רמת ♦ והגה אחרי עברו עליו הצריח  /שאבד
בניו ומקנהו וחילו  /וגס נלקה בגופו  /עשה פלוליס למקום /
ובקש דין  /על מה נעשה עמו נכה  /ני אמר  :הלא צדקתי
ועולה לא נמצא בי  /ומדוע נכה היתה כי יד ה׳  /ורשעי
ארץ שלוים ושקטים ינוחו באין פגע רע ? ובנח השאלות האלה
בא לידי וויכוח עס ריעיו  /ואיש איש מהם אזר חיל לנחמו
ולדבר על לבו  /זה פתח לפניו דרך ההתכוננות בחקירת הגמול
לעה״ב  /וזה הורה לו ני החיים הזמניים אינם נחשבים מאימה
וכל טונוחס אך מדומים  /הבל אין כס מועיל  /וכהמשך
החקירות נתרבה העיון בדברים נשגבים אילהייס ופילוסופיים :
אך בכל זאת לא נחה נפשו  /ורוחו הומה עליו להוסיף שאלה
על שאלה עד שלא ידעו עוד מענה  :וישבתו שלשת האנשים
האלה מענות את איוב ני הוא צדיק בעיניו " וגם אליהו
נן ברנאל הגוזי אף שהיו דנייו מתישביס על הלב יתר מדברי
ריעיו  /בכל זאת לא מצא די תנחומות לאיוב  /כי גס מענהו
היתה נשגבה ורמה מאוד ולא היתה מספקת לבינת איוב איש
קס הלזה  /אשר בגדולות לא הלך ובנפלאות לא יכול דרוש "
אמנם אחרי ענותו ה׳ מן הסערה נהפך לאיש אחר * ויאמר :
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר • ועתה  .נשימה לב על
מענת האלהיס אל איוב  /ונראה ני כל דבריו היו להעיר בלבו
המחקר בברואים ובבריאה למען יראה בה פלאות מעשיו
וחכמתו  /העיר אזנו לשמוע אל קול הברואים הנוראים  /גלה
את עיניו להביט במדרגות הנבראים כדוממים בצמחים וחיים *
ויהי נראות איוב את זאת  /וירא את מעשי ה׳ ני נורא הוא /
וידע את חטאו אשר חטא לי1להיו  /בעבוד אותו מיראה ופחד
ולא

ג

לx

ולא מיראה האמתית והיא יראת הרוממות הנשרשת בלב האדם
פ״י הניעו אל פועל ה׳ ואל מעשהו  /והיא העוגה הגדולה
אשר לאדם על הארץ לדעת בכוד הנורא ע״י הנרואיס והפועל
ע״י הפעולה " ולמען השיג את המעלה הזאת לח יצערכו
עמקי החקירות נמה שאחר העכע ועיונים מושכלים הרמים /
אשר המה נתנו לנד לאנשים יחידים מעעי מספר אשר שכלם,
רחנה מאד ויודעים לנתח את כל מושכל לחלקיו נאשר ינתח
המנתח את הנופים לחלקיו לגידיו ועורקיו ועצביו  /והחכם
המתיך את כל הנרואים ליסודותיהם ✓ וצא כל אדם זונה
למעלה הרמה הזאת  /ואס זנה כה מצד תכונתו  /עוד רנד
עליו המכשולים אשר יגון! רגלו נס וצריך שמירה מעולה כל
ימי חייו לנלתי ילך ארחות עקלקלות  ,ני אס ל 3עהור ומעט
התכוננות לשוס עין על הנריאה  /ואז ישכיל נכל דרכיו
לעשות את הטוכ והמעולה כצרוף המחשנה וכשרון הפעולה \
ולזה ספר לנו גס הנותנ ספר איוב כי חרה אף אלהיס -iD’b
וכשני רעיו  /כי המה כלנחס כגדולות ונפלאות נחקירות
עיוניות שמו תפלה באיוב ולא דנרו נכונה אל האלהיס י והיד
להס ללכת דרך השכל הפשוט אשר יעיב עשה עונה ניתר שאת
מכל הטענות הפלסופיות אשר הסינו כס את הענין ולא כאד
נם אל תכלית נונתס • עיין נא $הקורא הנעים Iאת פנים
הספר  /ותראה ני נכונים דכרינו אלה *
וילמיכן הרגיל את לכ האדם מנעוריו לכחור כדרך
הזה  /חסמו עד הנה את כל  /כי לא היה כינינו'
חכורים כעניניס האלה לתתס כיד המורה להיות לו לעיניס'
נליידו עס תלמידיו  /ואין לך ממש א׳ נעיר ושנים כמשפחה
אשר ידעו דרך הבחינה הטונה הזאת * לזאק נודה ככל לג את
המחכר הספר הזה  /על דנר עמלו אשר עמל לטונת ילידי'
עמנו ואסף וקח את ראשית לסודי מסלול הטבע מחכמי הזמן •
והציגם על סדר נכון ולשון קל וצח  /ותהי לנו נכת הזה כפלים
לתושיה  /ני מלכד הנועם חשר ישיגו הנערים בשמעם חדשות
ונוראות מן מיני הברואים והגופים הנפלאים  tיטיבו נס
דעק צחות צשונינן הקדושה  /ינ נמלצה שפת המחכר וקלה
להכינה

הטול

( ל* 0
להכינה י
נפי נחנו •

ומעתה גשונה

לבקרי

הספרהנחמד הזה הוא כולל

על דברי הספר הזה / -

יו״דשערים • והמחגרדגר

נהקדמהו הצחה די למכין 7למען דעת השחמש נם
נראוי מנון * ולנו חוו וראו «ה שהעידו על יקר חגורו
החכמים _ השלמיס הרופא  .האדון מרדני בליאך  /והרופא
האערצוחט ופי־ 56עטר האדון הערץ נ״י  /וזכר שפתינו
ךא למותר * אמנם אנחנו נלנה דרך המנקרים  /לראות את
דברי השפר ע״פ נלו  /ואס המצא ימצא בו עוד איזה מחסור
או שגיאה  /נציגה את מחשכוקינו הנה  /למען יצא על
ידינו נקי ומנופה נאשר היה ברצון המתנר *
שער א  3 $י נשאר טעות הדפוס אשר לא נתקן כלוח
איילערט  /ני שס החנם
גשם
הטעות /

היה איילעך .
שער כ §  ! 8השיג על התמיה מדוע אין אנו מרגישים.
 .שום תנועה בהתנועע הארץ ?  .והיא אחת מן
התמיהות אשר שגה גס נעל ספר מעשי טוביה  /והרגה שם
להג הרגה לסתור דעת התונן קאפערניקוס  /ואת הנתוב
שבלש בנבעון דום שס למחשה לו  /מגלי דעת פירוש הנתוב
ההוא אשר יוצדק מאוד אחרי מערנת החנונה החדשה י אמנם
המשניל המתגונן ויודע כחנמת הפיזי״קא והאסטרא״נאמיע *
ידע גנל לנו ני רוב שאלות נאלה יבואו מחסרון הידיעה4
ונאמנים דברי תורתינו הקדושה  /ולגרי הנביאים אץ נפתל גם
יג אס לעיניס קצרי הראות  /וללב גבר יהיר אשר לא יעמול
להתגונן בדכרי החנמה  /ני אס יענור עליה גרוח קל /
דאמר מצאתי און לי  /ידעתי העמק שאלה והגנה מעלה •
לא נן מעשה המחבר הזה  /הוא קכל האמת ממי שאמרו i
ונל דנריו מנוונים ללמודי התורה •
התחגלת היוצא מידיעת תנונת כדור הארץ רב הוא*י
ןהיטנ חרה לנו על המחנר שלא שס עם
ספח מפה תרועה עלילות « נדור הארץ לשני חלקיו ( חע^
ספעהרע

<
סעצהרע )

בפחם היה

ינ

הענין ביתר שאת "

לב )
להתלמידיס רב

אמנס אולי

התועלת

לדמות להם

חשב שביד כל מורה

להממת

את החשמן הזיז  /או במפה הנמצאת נבר ע״י חכמי
או שיוכל לציירו לפני תלמידיו על נדור של ען  /וזה באילת
דרך נקל ואינו מרבה בהוצאה »

האומות /

שער
מורכב

ג 1}SSdימורי

האויר וההחוו־ת והסערד־ז וכף •

האדר הוא אחד מן העצמיים הנפלאים האד " והוא
מכמה מינים
אדרים שונים /
וע״י חנמת
ההתכה

(כיזדא ) נוכל להתיכו לחלקיו  /ונמצא בו אויר צח כעצם הסמים
לטוהר  /ואויר מעפיש ממית את הבעלי חיים  /ואדר מצמיח
פצים  /ואויר מרפא לנפש * ואף שאינם נזכרים פה  /נוחיל
פד ינופף המחבר ידו שנית להוציא לאור ראשית למודי חכמת־
הטבע וחקותיה  /ואז יראה הקורא פלאים כבריאה י ופה לבר
רק מהאויר הפשוט (\ 4די ;י {ו  £ט )
ומחזיוניו *

שער ר ה

מגנזי ^ת

הארץ• זעניגיחבש וממהות המינם

וטבעו י גס המה  -נאמרו בקצור מאד  /כפי
אשר מצא המחבר די למתחילים בחכמה  /אמנם נחמדים הלמודים
האלה לשומעיהם  /ונכללים בהם תועליות רבות /
בפרטות
לאנשים אשר פדן לא ראו עיניהם דבר בחכמה זו /
יתעלסו גם
דתנו לב להתבונן את גדולות ן 1הים  /אשר עשה את כל ^ ה ""
יראו ישרים וישמחו על דברי הספר הלוה  /כי דבר חדש הוא
בישראל  /לא נכתב בס ספר מיוחד עד הנה *
ובשערים
הנזכרים האלה עדן לא דגר המחבר בפרטות מיני
הברואים4
אשר עליהם שם תוכן מחשכתו  /אמנם בשערים הבאים הרחיב
הענין  /ולמד מסלולי שלשת גדרי הטבע והס דומם ׳ צומח /
לחי * ומי יתן ונדעה את כוונתו מדוע הפך השדר  /והתחיל
גגלר החי ׳ וירד מיונו אל
הצמחים
והדוממים  fהלא מאז
היה דרך כותבי
ולעלות מהם אל

מסלול הטבע
הרמים •

החתימה

להתחיל

מן

פחותי הברואים
,

בדפים * הבאים ל

ה מ א׳ס .ף

ימיתלהם
ההמכות

אומות/

ווהנאות

הוכר • \
וז ׳ והוא ו*
 jההתכהJ
הסמים ):
צס
ויר מצמיח\\
/נוחיל ■ ,
ודיחכמת
וכהלנר

תהמים
ד  /נפי
למוד®
5
פרטות
תעלסובם
תכל
חח «צ

שערים
ואים /
יםהרתיג
׳צומח ׳
התחיל
«/
הלאמצו
ברואים

מרחשון

חדש

תקמט

תולדות גדולי ישראל
תולדות רבנו משה בן מנחם זצ״ל "
{,המשך
\

הסאסף לחדש

»ג

משנת ה #כרה • >

" עוד ואת לי לכל קורא משכיל טרם אכלה לדבר * שמעתי
חדשים מקרוב  /כי קמו אנשי חכמה ויראי! 2היס בין
העמיס אשר יחדיו העמיקו סוד לאמור « קומה ונאספה יתד
!  ,זקננו לשבטינו  /ונמוכעותינו נחקורה יחד על דבי פרוד
" הדתות השונות המבד לות בין אדם לרעהו ומעוררות איכה
״ ומדון ביניהם  /אולי לאל ידינו לחבר חח האהל להיות אחד
« לטובת כל האדם " נדרושה בכל לנבנו ונסקלה את המסילה
״ להוציא משם כל אגן נגף  /ואחרי הצריפנו דת אחת נכונה

״ וראויה להתקבל מכלם /

נכרתה ברית יחד  /ונהיה כלנ1

״ בני תורה ועבודה אחת ונשפות שלומינו  /שלום יהיה לנו כל

« ימי הארץ  /והיה נל העמיס עדר אחד ורועה אחד לכלס
« כאשר תוו נביאי אמת ע! אחרית הימים ♦ “ חלילה לכנו
אוהבי מישור 1אל תאני ואל תשמעו להם " זאס כתום לבב
יחפצון זאת האנשים האלה  /וכל מגמתם לטובת האדם  /איך
כזב בפיהם ואין נפתל בקרבם  /הזהרו משמוע אל דבריהם /
והזהירם על נפשותס לבל יפלו במכמורת אשר שס לפניהם
האולת * אמרו להם  :ברי לבג 2אס שלמים אתם אתנו הרפו
ידכם ואל תוסיפו עשות כדבר הזה  /יכ לא וו הדרך לכונןאת

ג

א1

ן6צות

( לד )

שלו ת הארס י דעו כי האולת נמסתריס לאיוב את החכמה
למען הפילה פלאים * — מה  /אזלת Iאולת \ ידעפ תהלונופין
מדעים לי מעשיך * יידעת להתחפש אל כל אשר חפצת  /יצאת
בגכוריס לנושה שריון קשקשים ותפל חלכאים בעצומיך < יצאת השיןימנו
בתורם ותשאי משאות שוא ומדוחים ותעור עין מתים מחלד קנוני /
ללכת אפרי אלהיס אחרים לא שערום " אמתם ז יצאת בחכמים
פולהלמי
גאמיסה!
לוטה־נשמלח הענוה וכחלק שפתיך המתקת סול לכל דורשיך /
ותאטמי' אזניהס לכלתי שמוע עוד אל קול התבוצה ו ועתה ואושרמלו
יעשה
לא
בראותך ני נכרה יד החכמה  /ושבט התכונה נוהג 3עס להוליכו
רועה
הוא
דרך החקירה והבחינה  /ותראי ני לא תוכלי לה  /הגדלת
עקב ותתחפשי למבשרה שלום ורודפת צדק  /תאכי פרוש סכת הואיגקר
ישפות
הוא
שלום על נל בני חלד' ל למען אפור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם
בחבלי ברול  /והשליכי אנודק מוטה על מארי העם  /ותגישי אנוחיו 1/
את החכצלה מהסתפא ונחלת היאלס  /ותמלוכי אח לבדך על 1לנהפיס
כל הארץ — * שמעו לי אנשי אמת Iשקדו עלישלוסאחיכם /הדעותה»
הרבו מוסר ותושיה נאשר לאל ידכם * אבל אל תשימו לב על
9 1D1P7Ä
שטת הדעות והאמונות ז מה לנס כלכל משכבו על דבר נשגכ ואנתעןאיו
<ןי
מנח אנוש ? היתכן סח ר בדבר אמת נבמקנת כסף  /ומנור ליאיר3
אמונה פמרנ״לת ? ואתם אנשי האסופה האלה  /אשר נתתם מוימותנו
לווהו׳
זמר
אל לבבכם לצרף את כל הדתות להשליך מרס את הסניס  /זאת
אשר תוציאו מכור חנונחנס תעשו לדת אחת לכל עמי הארץ  /האנשיסאש
הבתכתה את מחשבותיכם 3פ 1ס מאוני צדק ? הידעתם ני לא
מלכוי
קקון
לאלהי
מאות שלות ואושר האדם כי אס בנחירה חרשת  /ואיךתחשבו י!5ק!
מרבות שלום האדס  tבסגור לפניו כל דלתי החקירה ונעצור «  ssAwtא
את רות מבינתו ז הלא כרוכלים העבורו בארץ טס בריתכם
החלשה בקול קורא לאמור  :חושו  ,בואו  /קנו חמת ! קנו
<ו/י
אמונה ! והיה האיש אשר בת© לבנו ימאן שיווע  .אל דבריכם0
מור ומודח מלבוא בקהל לכס  /ויהי לשמצה נמחנכס  /הבזאת
מרביתם טונה בארץ ? חלילה לנס אחי Iהרפו ידכם מדבר יאחהעיני
נללןון
הזה והניחו לאיש לעבוד את אלהיו על פי דרנו  /ולשמור את M
דתו אשר נחל מאבותיו  /ואל תתנו מכשול בארח צדיקים *
ך1נמלא
שמעתי שמעכם ואחקוטטה לדעת על מה אדניכם הטבעו 6 /יי!נדנד
זחפ׳ןמי תמלאון בעמלכם ? אםעלדגראלהיס תערכומערכה! ףגי/לא

ויגן6ז׳
5לוסהי/ו

ימ

\\liß

את
החכמה
תלוכותיך

־!צת/
יצאת
!וקו
יצאת

מהיסtJm
צאת
בחכמים
נל
דורשין /

 :ו
ועת«

בעס
להוליכו
ה /הנזלת
בי פרושסכת
וןיס
נכבדיהם
! 0:והגישי
אח לנוןעל
"שלום
אחיכם/
•; ימו לנלת
לע לנרנשגב
.סף!ומטר

! אשרגתה«

סירס< (את
כמי
הארץ /
:יפי,ס נילא
!אין
תחשב*
ףרה
ונעצור
ע®נדהג«

(

לה )

ד« בקש זאת מידכם  /הלא הוא יריב את ריבו  tואס למק
שלום האדם יצאתם  /שונו מדרכיכם ני לא זו ארח השלום •
השקיפו בעין בוחן  /ותמצאו באושים במקום קויתס עשות ענבים *
חנוני  /חנוני  /מלכי ארץ ורווניה Iאס קול קטן ודל כמוני
עולה לפני נס מלכותכם  /הואילו שמוע לו ואל התנו לב לעצת
האנשים האלה ני שוגים המה  /ומתעים אפנס מדרך הצלחתכם
ואושר מלכותכם י קשר הדתות לא יקשור הלבבות  /ויחוד הדת
לא יעשה את כל האדם לב אחד ־♦ האלהיס הרועה אותנו
הוא רועה אחד לנלנו אף אס לא נרעה על שדה אחת יחד /
הוא יבקר עדרו אף אס לא יעבורו נלמו תחת שגט אחד /
הוא ישפות שלומינו ברצותו את דרכנו בשמור איש איש את לקח
אבותיו  /ואנחנו נפמולה להטיב מעללנו ולהתהלך עם ריעינו
כלב תמים  /מבלי לדון על מחשבת זולתנו  /ולשפוט על
הדעות השונות « דעותינו  /אף כי שלא נעיז פנינו ליסר אוהו
ולדחותו מקהלינו על לא דבר ♦ כנה היה רצון האלהיס4
ואנחנו איננה גמרה בו ? ה׳ בוחן לבבות יצריף כליותינו
ויאיר לנו את נתיב האמת  /לו לבדו הדת והמשפט לדון על
מזימותנו  /ואתם שפטו בשעריכס על המעשים ותנו ברכה
ושכר למחזיקים בפלך ארצכם  /ולמרביס אושר עמכם  /ויסרו את
האנשים אשר ימרו את פיכם לעשות נקרצכס רעה  /להשחית
תקון מלכותכם ! והגינו במגן ישעכס את כל איש מטיב לכת /
ונותן לאלהיס את דבר אלהיס ולמלך את דבר המלך " האמת
ודמזרונם אהבו » י
*

חמתiקגי

אל
דבריכם /
נס !
הבזאי!
י ידכם
מדבר
ולשמוראי1
ומ
צדיקים *
נסכטנעוt

י1ונו9
ערנה*

יו

את הבטחתי  /הקורא האהוב ! והעתקתי לפניך
קצור דברי הספר הנחמד הזה כאשר לאל ידי <
ועתה עיני תלויות לך  /לדעת אס הפקתי רצונך ן נכספה
וגס כלתה נפשי לשמוע משפטך  $והיה אס מצאתי חן בעיניך
ותיטב מלאכתי זאת לפניך  /עוררת בי רוח חדש להרים ידי
שגית בדברי חקירה כאלה  $ואס אין  /נא דון אותי לפי מחשבתי־
ורצוני  /לא לפי מעשי " ודע ני בבור לבבי צעדתי ן) המלאכה
הזאת!  31ש מצאתיואחשוב לאון בלעהו לבדי  /וארדה אותו

ג כ * נ

*ל

* לו )

•זפתינלי

אל נפי  « /אקריגהו לפני העדה * ואמרתי  /יבואו הרעני©
רטכמוהו ותארנה פיניהס Iואס נפש אחת מד אלף מצאי*
נו מתק וכועס  /ישמח לני ותגל ננודי  /ותהי ואתמשכורתי
משרת מונים * אכן אחת נקשתי ושנית שאלתיה מכל קורא
אשר ימצא מקוס להשיג  /אס לשאול או להגיה את לכרי הספר
הזה  /להעיג עמי ולגלות אה אזני כדת מה לעשות לתקן את
המעות  ,ני זה חפצי י $עי ולגמתי נל^ הימיס למוות אזן
ולהקשינ מוסר ולקח מכל אל©  4ולא אנוש להודות בקהל מ
לאמור  /שגיתיI

וללנותג

נשמח

הע נל
אשר דיו
נאשריעי
ל«נס ל««
 Dichהפ
«אלוןיאי
וזיאיוחו
ציאוי
!![«
#ולמוימו
"נן את
 «#מגימו
{ #,אהד
יאקאני ל
אירע ל
וחונסו י

אחר ' כלות רננו ז״ל את הכפר היקר הזה אשר נגמר נשנת
התק׳מג  /שח את לנו על גגו ידיד לכי המשכיל
יוסף! וירא אה הנער ני עיג! זן הרעיון  ,ונפשו מוכשרת
לקבל דעת  ,ויאמר  :הנה הגיעה העת לטעת נלנושרשי
הלמודים הנשגל ס אשר אושר האדם תלוי נס  /למכן יצליחו
ויעשו כרי לטוב לו כל הימים י דנחר לו עוד שד יעים
משכילים  /האחד חתנו ר׳ עמעזן  /והשני ר  ,בער • W
ויתועדו יהד לקיס ננוקר השכם ולהתונח יחד על החקירה
הנפלאה נמציאת האלוהות עי׳ס מוכתי השכל • ודנרי הווט•
הזה הלא המה נכללים נספרו מועדי עחר * ) אשר יצא לאור
אחר זמן מה ע״פ כנה אחרת כאשר יסכר לך "
מנחם
בימיםההם הנדחדשות 3קרנ העמיסלאמור  :נן־-
אהבו החנם לעכיגג אשר מתm (* ,
יוציא לאור תולדות
יאקאבי
»K
נשנת התק״מא • דשייע זאת האיזון 4ה« ™ תטה
ויויייס
וינתוג אל נ ניר ה אחת מלומד ק ומודעת לרבנו מיני! צ8ר
.צדיפןד6ר^ /
 :שמעתי על ממדלסזאהן שהוא נותב את תולדות! ' וד4!.מ»״0
ן '׳ל לאמור
*) הנו צעסינג  /ונידעי ט מודעת אח להחנס הזה  /שאלי
ומיידי
נא 4אס נודע לו לעת לעסינג “ בעדן האלוהות  /ט
38
יי־ייי
ידעתי
די
«הס « .

יניזלקמ

»״ובל*

רו 4נ 0טונדן
*( ריצו *5
יצזזיין!(4טטע• 0

אדר &דא  1ע«ונ4ן

מילמגו
לוינר 1W1ל«יי! ו,

ו

( זל )
•דעתי נ5נ נטיח שהזא היה « ח הע־פינאציסטען * )  1יאף
ול לכותב תולדתו להודיע גס זאת ברבים •

כשמחג רננו ו׳'ל את דברי האדון נשתומם על החדשות
‘I
האלה  /גי להיותו מנעוריו אוהב דבק מאח ללעסעג /
hip1» 0
דדע גל מצפוד לנו  /לא נעלם ממנו דעתו במציאות הלוהוא
מויהסבו
אשר היתה צרופה וטהורה נדגית אחד המאמינים השלמים /
י לתקןאת
נאשר יעידון רוב ספריו וניתוד ספרו גצוטחן דער זזייוע ♦
להטותאזן
אמנם לממן לא הניח לאים לבזות את ריעו האהוג נקהל עם/
נקהל מ
[p
ולשום תפלה גאיש נודע לחנם וישר לבב tכתב רננו ז״ל אל
האדון יאקאני  /לאמור «« שמעתי ע*׳י החדרה פ׳ שישךל
ו מנרממ|
* ראיות ברורות על לעסינג שהיה מנת השפעאציסטןהמכחישים
ממיל
לני
»* במציאות הנורא  /ועתה באתי לחלות פניך ולבקש מאתך
מונשית
נפשו
« להודיעני על מה הטגעו אדניך 9ולהריזת לי איפה מצאת
שרשי
ן נלנו
«! גן את אהבי לעסינג rגי להיותי גותב את תולדתו$
למכן
יצליחו »« הנד מקבל עלי להיות סובר דנרי אמת tולא אשא פנים
יפיס
ו סר
« לאהבי  /כי אם אציג אותו לעיני העם נאשר היה ״ » והאדון
ניד ’ W״
יאקאבי השיב על האנרח הזאת* ויספר לרננו ו״ל את אשר
אירע לו נהיגתו מס לעסיגג בחנית מרעים * ואת אשר
החקירה
h1
הווטו
ומד
התוגחו יחל * אבל בגל דבריו לא נמצאה ראיה אחת גנונה
לצור
‘; ו יצא
להורות
 :נךמנח0

 33אסר מי1
ז יאר,אבי
רודניתצרנע
נ צחמלחא

לוהזת 1י
זעחי

» ).ונאי

השפיגאציססען יזמהתכ «ליסופים הניט‘«» אחרי דעתהפיליסון■
*)
ברוך יי ? 1סינאצא אחד מיהודי קהל1
!« ידיים אשר נולד באמשטרדם כשנת השצ״ב  .ולאחר שקרא ושגח
ארכת «® 1ד חכמת הקבלה והפלימוגיא* « הרכיב יחד ריגות המקוכלי© ־
והפליסופים ׳ ובפר© גענין «ויאות האלוהות ת יגיב לימודי הצמ*ו®
«נם איזה לימודי הגת המדברים יחד ובנח בדה לעצמו י וינתיב ספי
«סזיךהעיון מאד • ואנשי דורו פגעו וב ויוציאו עליו «« ס רע לאמור*
שהוא מנחי « כמציאות הבורא י ולאתר שהחרימוהו מעדתו פרים
«הם  ,והלך לראטרדאם י אמנם בכל זאת *1א המיר תא דתו « ולו«
 %ופרנס און
«בה לקבל המתנות והבכור אשד הכינו ול שרי העמים
& וישת הזכוכית לכלי ההבטה בל ימי תיש • ואף שגיאה הא י
נ« שו כל
ומרו! בספריו שלא כיון להכחיש במציאות הבורא * גבל זאת תשבות«
לפוקר * ובנו גל הפוקרים והסבחישים אחרי' שמו וקראו « ותס "! 93׳
י« שודו » ק •  Wלחרף ולגנאי לבל אשד וב יבזנוז "

{ דל > 1
להורות על ד,עת לעסינג בענק החקירה
נראה גהס בבירור שהאיש
תכ השפינאציסנק*׳ • ’

הזאתf

מ &ם

« wnלי

יאקאבי בעצמו נמשך אתרי יעת נהנרת0נ;
ויעיסאה!
באלה /.
5ס m

ויהי הראות רמו ז״ל תא מרי יאיזאבי  /וישת אל לבולהוציא
לאור תחלה את הווכוחיס אשר ול על דבר •מציאות
האלוהות $ואין הורה את הלמודים הנשגבים האלה
לבנע
^ואס יז
ותלמידיו $-ואחרי א.שר יראו החכמים החוקרים את המופתים
ק
אשר ול בחלק יראשגן מזה הספר  /ידנר■ בחלק השני על דעת 1ת«
זלמזד
לעסינג ויורה,בעוב עעס ודעת איך האמין• החכם הזה.במציאות
«.מגלה
הבורא גלב שלם 1ויצאו
לאור הוונוחים האלה בשם כזועד* גארח ?
חין׳
?»חר על דגר עת ׳תולדתם כשעות הבקר י והא לך 4הקורא לשמאל1
הנעים Iקצור הקדמתו לספר הזה ♦-
«פתי
אשל

ןי(לל
71ת.י
מיססא י!
שגילספר
0
«אמייס׳

 !#חוומחיס האלה המה משפעי השכל על דבר החקירה
במציאות הבוהות  /אשר עיינתי ודרשתי וחקרתי
מ זה יניס כבירים י♦ הה  1:זה לי כחמשה עשרה שנה אשר
ימעלו לפני דרכי העיון להרבות תא ידיעותי -״ גופי חל&
ונפשי עלי תשתוחח בגשתי אל ספרי המחקר לעיין גס ♦
גפ:י5
ראוני רופאים ותמהו במצאם כי לא הכבד עלי מחלתי• בהעמיקי
המחקר על מחשכות לבי  /כאשר תננדה עלי כקראי •תפר*
גזרהסי
זולתי■  /לזאת זרים לי רוב ספרי פלסופי הזמן  /ורבים המה סולן !מ
גדולי החוקרים כימים  t>taאשר אל ידעתי אותם• ואת אודותם .בהברות ה
ני אס מספומת אנשי בדתי  /או מאגרות הדקויות אשר
גלייהאר
הפרואת מהללס * -הה  /פיליסופיא ־ 1בימי עלומי הייתיל
«תןלהני
רעיה אהובה •  /׳ומנחמת לי בכל צרותי  /ועתה הייתכעוכרי
/
אלגלי ד
ויראתי מפרך כמפני אויב כמסתריס * או אפחד לגשת
אליך
׳לחנו;(■
כא ;ש■יפחד לגשת לא אהובתו אשד עלה  .רקב בעצמותה
והיא
גסמעול
כאהבתה מזהרת לאמור
אל תיגע בי פן תקלש י
ובכל
עעס71
ויק
זאת נדלה אליך
תשוקתי
ולא
יכולתי
כבוש את יצרי  /ולעחות
«פתי מ
שונות חרפתי
את
נפשי
למען
התעלס
עמך
באהבים
,
/
ואם
 Iממיהו!
כפעם כפעם תוכה •וכאב
חליפתי
־״
■
״
הליזודיות
|י

עתה גדל בני מסף וראיתי געשו■ מומתלחנמה ותושיה #
*חשבתי

קליי /
מילמאו;

< לט (

f
וחשבתי לחמה המועלת עלי לפתות לפרו שער* היזזךיה
אחיידעע .בהכרתהבורא •יתברך דרך מופתי התבונה • ובחרתי לו בר
ריעיס אהובים והשכמנו יחד נבקר להתווכח על העבירםהנפלא'©
 Jלסלהוציא •האלה  /,ובנח הוונוחיס ההמה בכתבו .המאמרים אשר אמי
ונרמצ׳0ע & ס היום לעין העדה לע הספר  /,ונו׳ ־״»
האלהלנמו
 nואם ידעתי יג .רחק דרכי מאוד עזרך פילוסופי הדורהזיה 4
מופתים
ת
יען בחרו רוג הפילישופיס החדשים דרך אחר  /ושנו
דעא
על
צי
את הלמודים וההקש/ס  /וה בנה במה לעצמו ■/וזה הרע מה
אוס
:זהכמ^
שמו כל הפלסופים הקדמונים  /ואנכי עודני גומד על מקומי
מועדו
נשא
זנארח החקירה"נאשר .עמדתי זה עשרים שגה מבלי נפות ימין
הקורא ושמאל ן בכל :זאת לא עמנתי ידי בצלחת  /,וכתבת* את נל
ל /.

החקירה
נר
סקרהי
תי \
אשר
ה שנה
חלש
נופי
:עייןנס •י
ההממיקי
ספרי
ראי■
ורביםהמה
תודות©
א
הורוהאשי
!ומי הייתיל
במוכרי /
ית
לגשתאלין
!הופהוהיא
י ובכל
 ,ולעהוה
ע  /וא5

מוגף© ן
:ה

;נאי

מופתי אשר לי בחקור מציאת האלוהות ✓ למען שמגע את
קול עדת החכמים בשפטס עלי  /אס מצאו תא דברי נניס *.
והיה םא יעיבו דברי •אלה בעיניהס  /אחי,ש להוציא לאור חלק
.שבי לספר הזה  /ובו חודע הסבה אשר נהיית לי לכתוב את
המאמרים ה^ הברנים י “ Tע״כ קצור ההקדמה הזאת י
גפ\3ן 5הספר הזה נאי •תחלה בדרי האמו־נ והמדזנידת
והטעות • ואחר זה בחן את מקור הכרתינו ובאר
כדרי הסבה והפעולה וחיסור יחנה * מבחינה הזאת הוא
הולך ומבאר בדרי מופתי הרכרירת ואופן השתמש בס
.בהנרוה החושיות המושבליות והנסיונינס י ואתרי .־זאק באר
•כדרי האמת ומיפהיו .׳ והספק ׳ .והכזב  /ואיך גדע ,במגפת
חותך להכיר • האמת מן המג ־• וכנח הכחי.נה ההיא הוא בא
■אל נדר חמציאוות  /וכל ההקדמות וההצעות • אשר יעמידהו
על מכונו •* ואחרי,זאת הוא מבאר .לג הדפוק אשר נתחלקו
 p2הנקות הפיליפוופים במצ-אוק האלוהות  /ומורה בעוב
עע.ס ולעת את מחשבות לפסינגבמציאות  /ולסוף הוא מורה
מופתי המציאות בעומק העיון ורב המחקר * ולהיות דברי
הספר הזה כנן נעול ומעין ת סו ס 'לאיש אשר לא ;שמש־ בחנמות
הלמודיות והשמושעת  /לא רציתי להוציא ממנו העתקת
הקצור  /ינ להמבין לא ישפיק הקצור  /ולהבלתי מנין לא
מעיל מאומה  /ואוחיל עד אדע אס יעב הדבר בעיני •חכמי

»מגז

( מ )
פמנו ומשכילי ישח 1לקרות את דברי הספר הזה כלשון פכר /
ואו הנני מוכן להוציא לאור העתקת כל הספר ההוא אשרכידיי
<זיד איש משגיל וחרון אשר עמל להעתיקו לעצמו * ג»
לא ארבה ספר בה שנח ומהלל התער הזה  /ינ ככר קדמוני
נל כותבי הנקודות וכל מנשרי חדשות במהלליהם • וככר
כדוס שנית כשנה הראשונה אחרי צאתו לאור לגודל ערכו כעיני
החכמים • והנע נא kדברי ידידי המליץ ר׳ הירץ ווימי מה
ששר עליו בקנת קו 4בהי כמאסף לחדש אדר א׳ שנת תקמ״ו "
מ1ה דנרי המשורר אשר הזנרקיו למעלה  /מל דנרי הספר הזה •
מועדי שחרץ־ האירו נתיב גבל*ו ראשונים
 1Spoמסי^ ה עו* 7ה  Sntviדבריך האחהניכס •
כהנו סבים סלית אורחותם י הרימות מכשול 1אתרימו ‘*
ועוד בו גס הקימות י בגית פורבג ע^ ימו1
בו תרוץ גדוד * ימתוp
 hüפניו תוניזזבוt
יש אלד! * יושב קדס סליה י
ויהיכראות יאקאבי
ו״ל את לימודי אהבו לעסיגג  /ויחר לו מאוד על
הדבר אשר עשה י ומדאגה מדבר פ! יגלה רמו ו״ל את
קלונו ברכים וידע כל קורא את דעתו  /ואגודתו עס כת
השפינאציסען  /מהר להדפיס ספר בולל באור ו־עת שפיגאצא }* /
והורה כו גי הוא נמשך מאוד אתרי הדעה הזאת  /אמנם אתר
זאת התנצל לאמור  :כמקום שתקצר השכל תמלא האמונה
את המחסור  /ואני בעל אמונה  /ומורה כלימודי דתאבזהי זנו ' *
וכזאת כקש להתחסד נגד העדה  /ותהי לו תודתו ואת כמי
חטאת לטהר את הטמא ולטמא את העהזרים ולשפוך טו
פל צעסי » ועל רננו ז״ל העומד לימין צדקו *
הספר

את הספיהזה  #איך התנצל רננו

*)

צוינר ריצו |עהר♦ דמם

לוענדןכעאהן •

\

ספיגצולצו צוין

בריפן

לון

הפררן<4

< מא )

ד! ספר ה1ה נא פתאום לפני רגנו ו״ל  /וירא את דברי
ל 5וןמי|/
וא אשררדי
יאקאכי ואס מגמת לנו ,ויחד לו מאד " מצא אוחו
:עודנו עומד על דעתו להוציא דגה מל אהוגו לעסינג * ובמהרו
! pיCi
להיות צדיק ראשון נריג  /הראה ני הוא נותן את רבנו ו״ל
קדמוני
ער
י י וער
לפני בן גליעל וירא מפניו  pלא ישמור הבטחתו לגל יגלה ברגים
הדנרים Tאשר היו בינם באגרות מיוחדות  /ולואת בא
את
בעיני
עמו
גמרמה לתת דופי בלעסינג ערם יצא לאור החלק השני מספר
ץוויו! 1מה
מועדי שקר ן והוסיף חטא מל פשע נפגעו גס גנבוד דגנו
תקמ״ו♦
ו׳' ל! ונחלק שפתיו נקש תואנה לאמור שגם הוא סרמאחר♦
5פפרהזה •
דרך האמונה המקובלת  /ומתאמץ להורות ול דרך ינחר למען
הליל את נפשו משחת אשר תפילהו בו חקירתו  /ונהנה דברים
רניס אשר היו למרת רות ולעלג נפש להסנס ו״ל התם לגב עם
ים •
אלהיםואנשים * גל אוהביו ומיודעיו אשר היו עמו נעת ההיא
ל 1אחדימו•־
אמרו עליו  :שמימיהם לא מלאוהו בן נדוד רוח ומר שיח נאשר
היה בימים האלה * אבל ננל ואת משל ברוחו וגגש את נעסו
למען השיב מענה רנה לאיש ריבו ולמר אקו גנוחות נהומת
ול את חטאו אשר חטא בדבריו האחרונים הנאמרים אל •אוהבי
לעסינג * ) הראויים להקמת מנל אוהב אמת * ואן מאמר
אחד בבבל אעתיק הבה5

התלוננו

ול מאודלפ
נבו ו׳'ל אח
ותו עס נח
2נאצא׳*1
אמנםאחר
האמונה
ולא
אמתיזנו׳ י
 1rואתצ«,
לספון מ

» הארון יאקאכי ** ) אשר לא ראה אותי גל ימיו ולא ידע
אותי ני  -אס בשם  /נחמי לפגי אחד החוקרים
הבונה את נל נמות חק* יותיו על יסודי תבונתו והיקשיו בחכמת
מה שאתר הטבע לבדה  /ומרים לגבו לאמור  :לי חקר נל
דבר  /ולפני תכלית בל פועל  /בסולם ההיקשים אעלה על
נמתי עב  /ובחבל המשפטים ארד תהומות  /נרות מבינתי
אמלוך על בל רות  /ובתדת שכלי אגדע כל קשר קשרו זולתי /
ךא אמון אין בלב האיש הזה* ולקח הדת לא תאנה נפשו קחת $
פן חשב יאקאבי אותי ואהי בעירו בחולה מתעתע  /וישלח ידו
לגעת בי ונרפאני ״ ולמען סבב את הדבר  /אמר  :אגלהול

סוד

ספר

ן קהפיח

* ) אן ריצו פריינדי }עטיעם *
** )ר רחע4דצו5טי שריפט וייטע ♦ 17

< מב (
סוד לעסינג אשר הסתיר לפניו גל ימי חיץ < /גפח התיזמלה
הזאת אבא להתוכח עמו דדעתיגס את מורשי לבבו וסוף הדבר
לכרות ברית עמי  /ואהי לו למשק להחזירו בתשובה שלמה
אל חיק האמונה אשר על<ה שמתי כסלי >• u
« 9א3ן אם זאת מחשבתו יוכל להצדיק תא מפעלו למק עשות
העקוב למישור נעץ העם 1אפס ידע נאמנה  /כי חנם
מזורה רשתו '  /ופעולתו מאפע י ידעתי גם ידעתי מסות
כאלה  /רבים מאנשי דורי נסו אלי דבר להתוכח עמי בעניינים
האלה  /אכן אחת דברתי כספרי ירושתם את כל מחשבותי
על דבר האמונות והדעות 4ומהס לא אזוז בל ימי חיי • ואס
מעודי אהבתי את החקירה העמוקה  /ועוד היום יקרה יל
חכמת המ שאחר הטבע מאד מאד  /ונפשי יודעת מאד ינ
מופתיה גאמתיות הנצחיות המה חזקות וקיימות המופתי חכמת
ההנדסה ןכגל זאת אל מפיה לבד אני חי 1יקומו הקמים ילחמו
יב • /.ירעישו האדנים אשר עליהם הטבעה חקירתי  /.יגבירו
עלי חיילים דפרקו גל הקדמותי
!< •יפילו כל מיני שכלי בידי
לא יוגלון קום  /בגל זאת לא יתירו מלבני אף שק מני
האמתיות הנצחיות  /ואמץ ביבי גלמו נכונים וקיימים עד
עולם " בכל ארהות האדם ננל מצביו ובכל מדרגה ומדרגה
אשר יעמוד עליה , /.נגלו לעיניו אותות ומופתים.,מאין ; מספר
אשר■ יאמקו .בלבו הלמודים הנצחיים ההמה י מה יקרו’ לי רעיו
איש הצפוני  ,משוכני ארץ ןרענ ^נר ■אשר לא ידע תפר
וחכמה  ; /נהתהלגו עם גומר אשמזי עלי קפאץ  /וירא,והנה
הבוקר אור»,יקי -השמם מפיקים נוגה פלי הרי הקרת ויקרא
ויאמר נ אמי ןהבט -ל,זהר היום יתחדש לבקרים  /מה יפה ן
האח  j.אס כן הדרתהנברא ׳ מה,נהדר,הבורא — 1אף אנכי גרוב
שקידתי ובכל חקירותי 4יספיק לי מופק אחד נזה להחזיק כידי
אמתת הלמודים הנשגבים ההם *• נאמנים וקימים לי ;דברי
נעיםזמירותישראל יבאמרו :גיזלי״ס רי .״׳)י•
הנוטע אזן רלא יישמע /,
אס יוצר עץ • הלא יביט
 .זזמנלמד
אדבס רערז
 / 71יודע מהעוגות אדם ־
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חכמת
ועתי
ילחמו
<וין
ן
,יגבירו
שכליבידי
 1שמןמני
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 uכל ימי גהרתי לגת הארת הקצרה אל מכלית שלימותי i
וכל דבר אשר ילמדני •השצל הפשוט אשר לגל אדם,,
גלמוד צאיננו למוד  /חלק / 13הוא צנון לפני נאור בהיר" ואש
תועיל! למודי תכמק המ האתר המבני,להחזיק אתמשפטיו /
מה טוב ומה נעים ןואה אין * « ,ינ עוזב אתדרך החקירה
הזה ותומך נפ״שי כגל משפט השכל הפשוט לנד! • ויואל אלה1
יבחנו זאת כל המשכילים טרם יכבפן רגליהם #ל הרי;נשף" אשר
הרימו המתחכמים והמטעאיים במסלת החקירה' /,יכירו וידעו
צי זאת ארח סלולה ישרים ילכו בה למען דעת 'תא האלהים ואת
למה־י האמתיותהנצחיות אשר אושר האדם תלויבהן ״ ונו׳ י»
ומו .לפניך  /הקורא האהוב Iדברי רבנו — האחרונים I
אתריהם לא שמענוהו עוד מדבר אלינו  , /אחריהם לא הביע
עוד לקת לתלמידיו השואפים לקולו וצמאים להקשיב אמרותיו
הצרופות! ,אחריהם לא נשמעו עוז ביעקב כמותם  /ההI
הס היו דבריו האתרוגיםI
מעיון והמחקר מתיש את נחי הגוף ואס בשרו נחושה /
אף ט גוף חלש ענוג ורך !כמותו >* ,בר שקידתו
ועיונו לע החלק הראשון מספרו מועדי שחר  /הכאיב את בשרו
וקצר את גחותיו  /ולזאת גזר אומר לשנות ממלאכתו ולהנפם
עד תקחדש בקרבו עצמה > • ויחליף כח• לנופף ידו שנית על
המלאכה הנכבדה הזאת בחלקו השני * אך .רוגז הריב■ הזה קפן
עליו ולא .נקנגו השב רוחו  /הוסיף כבליו מכאוב  .ותוגה /
והעמים עליו עמל ונעם  / ,ובכל,זאת לא יגול עצור א.ת .רוחו
למק האמת  /ויכתוב את דברי! האחרונים החלה  ,וימסרם
לדפוס  /וכטרם יצאו לאור שמענו קול בונים לאמור ו נאסף
אל עמו I־־־־ הסכת נא  ,ושמע את דברי החנם החוקר הרופא
וצ  £ראהס ^ פר £6.עטר הערץ ( /אשר •זכה לעמוד ;לפניו
ד«
ולשרת אותו דע צאת נשמקו♦׳
" משת הלך לעולמו בחתן יוצא מחפתו י כאשר ראינוהו
ינ *י חייו .צועד לפעולה טובה שקט ושליו בלי אומר

( סד )
מלי מריס  /גן שקנו ושליו ישן המוחה * אס אשנח מוח הישר
הזה אשכח ימיני אשר תמנה ראשו נצאת רותו •־ רעי I
אהובי 1אוהביו Iמדוע מרחוק עמדתם ? מדוע לא מהרת»
לבא 9הה  /מדוע לא זכיתם לעמוד עליו ולראות פגי הצדיק
הזה  /עת ערד מעלינו • »
ביום השני העבר ( כ ' שגט החק״מו ) שמעתי שהוא שוע
על ערש דד ומהותי לבא אליו  /ונבואי החדרה
מצאתיו עומד וריסק בדברי חשבון! ועל שאלתי  /מהןל
דודי Iענה אוחי לאמור « שבת העבר יצאתי החוצה נקור
« היום  /והרגשתי כאב וקוצר רוח בשוביהביתה » י אחר זאא
דבר ממי על אודת יאקאני ויאמר  « :שש אנכי על גלותי
« jאת הריב הזה ני היה עלי לעולולמשא • נלאתי נשוא טרח
« כזה יג קציר בת אגני  /בח זכרוני נגד ני זה ימים לא
« נכיר  /לזאת עמל אנכי לסדר אק דגרי חשמותי • ג 0
!« נתמעטו נחות גופי  /ואני חלש מאוד מאוד ״ “ ואחרי
מששי את דפקו מצאתיו דופק ידרכו* אך נגדה עליו הריק
את הליחה מעל החזה  /ולזאת לקת פעס אחי פעםדבש
({! קר ) לתוך פיו נדרנו נל הימים י ני היה אוהב מאד אח
הדגש * ואחרי בלותו לדגר ממי « הלכתי מאתו מבלתי חתןל
מרקחת  /ני ידעתי את טבעו שלא יכול לסגול סממגיהרבואה* »
ל* למזורחו גיוס השלישי שבתי לראות גניו קודם חצות היום§
מצאתיו עטוף באדרת שער שובב על ערסו ופרו
רעים מאד ♦ ויאמר לי tבבדה מלי מחלתי היום מאד מאד§
לא אוכל הקיא ליחת התזה  /לא יכולתי אבול וגם שנקי גדדה
מעיני  tובל נחתי גחדלו * עודנו מדגר ובנו הצעיר בא
החדרה  /וירא את הנער ותה* עמו רוח אחרת  #ויספריל
את יקר הגער הזה ואת תבונת גמשו לחכמה ורעת * אחרי
זאת מששתי את דפקו ומצאתיו נודד והולך לאט לאט* ואפציר
נו לקחת לפעמים כף אתת קטנה מן המשקה המקרח וממתנת
הליחה אשר הכינות*ול  /ואלך לדרכי * »
מ בערב נשעה התמשית מצאתיו שוגב על ערסו וחום קדת•
עלה נדמו י אבל רוחו מיתה צלולה מםשאיבת
האויר

( מה )

הישר
מויז
• רעיI
והרק®
לא
הצדיק
נד
שהואנוע

יאהיזררה

 /מהןל
וצהנקמי
אחרזאת
גלותי
מל
נשואטרח
ה ימיםלא
זי * גם
י‘ואמרי

דבש
פפס
נ«דאהא
!סי חחול
ואה*44

והרום1
וסוופדו
מאד*
*אז
סיגודא
!צלואנ
ויספר'ל
י אסרי
אפציר
/
משתנת
,

והושקיה

שאיבת
;ם
י

נקלה ול יהי ממה שהיה קודם חצות הץם * אחרי
האדר התשיעית כנה החוס  /וגס שאיבת האויר לא כנדה
שעה
עליו  /אפס אמר לי שהרגיש מכאוב תחת לגו ( טטיגע)
וחשגס לרוחות סנומת גמהלכי הליחה * ולזאת הסכמנו יחד
האדון הרופא בלאן• ואנכי לתת לו נקיית המעיס על ידי
קנתהשלשול  /ולשום מטפחת חמה על מקום הכאב וואס
נוחת לא יכלה המכאוב  /צמו להקיו דמו • ונשמעו אותנו
«זהירים את האנשים העומדים עליו לצאת החוצה  /אמר
נדרן שחוק  :הניחו להם  /הלא לפי דעת קצת חכמי הטנעt
האויר גחדר מלא אנסים יפה לנריאות הנוף ״ “
" כבקר יום הרביעי בשעה הש3יע* ת בא גנו פתאום נחרד
ונרעד אל נייד ויקראני לאמור  :גא נא חיש אל
אני  /כי נכדה עליו מחלתו  /ותדד ממנו מנות « ויהי ננואי
אליו  ,ראיתיו ובהלה אחזתני * פניו חמרמרו והלבינו  /וגם
אור עיניו לא היתה עוד אתו נמאן ״ ובשמעו את קולי /
קבלני בדברי חן נדרכו  /ויאמר « אל גא יהר אפך ני קראתיך
« היום נבקר השכם  /הה  /הצילה הזה היה מר מאד  /לא
״ נחתי ולא שקטתי  /המכאוב עזמי  /אפס פעמים1שלש
«< הסנתי את רגלי ועל זה נחלשתי מאד מאד * “ ואחרי
הגליגתי עניידו לאמור ״ .אמנם לא ידעתי מה לעשות עמך /
תש נח אתה ואינך סובל סממני הרפואה * ויתחזק וישב על
הערס ויאמר  :אנסה אס אוכל עמוד על רגלי אולי יטבלי "
וישב כרגע  /ויקס וישוב אל פרסו ♦ ויהי
ויקס וילך אל
נסאוהשני לדבר על אודותיו עם אשתו ובניו /
גצנתי אל החדר
שמעתי קול מתנועע בחדרו וארון אלץ לארא והנה הוא שוכב
ישן שנת עולס  /כאלו נשקהו מלאך אל מעל האין " עוד
תאר פניו מלא שכל טוב  /צורתו לא נשתנה  /הוצק חן בשפתין
נמותוצגחייו ז חנקתי את ראשו ועמדתי כאגן דומם  /מנל*
זעת כנות ימין ושמאל 3עצכ וכאב נעכר  /ואך לגי הומה
לאמור  :יואל אלה יפיל עלי תנומה  /אנרעה אתו  .ועמן
אישן המותה Iע׳' נ דברי החנם הלל w .
קול השמועה הרעה הזאת נשמע ברחובות ברלין ותהם

1

נל

( מל )
צל העיר * צל יודעיו ספקו כן* אל ירן*  /כי אגל ‘
משושם ומחמד לכס  /וכל קוראי ספריו נאנחו " וי־הי אגל
ומספד וכני לכל איש כיהודי סולתו מן העמיס  /וראשי
הקהל יע^׳א קדשו עצרה על כל קהלם ויפריעו את העס
מעמדתו ויצוו עליהם לכלי פתוח יזכויותיהם ולבלתי שלוח יד
כמיף וממכר עד אחר קבורתו י ויניס משרי ברלין זמנית
המלכות שלחו אל אשתו לנוד לה ולנחמה ♦ וככל מקיםאשר
פס משה ושמעו מגיע  /נשמע קול יללה וכני ומספד לרניס
כי גדול יקרו וכבודו בלב כל מכיריו  /כאשר י עידון הקינות
אשר נשאו עליו רניס ממשוררי העמיס * ) ועל ראשס
מחכספראפעסר ראמלר משורר המלן־ יר״ה אשר חכר קנה
נעימה בה יבואו שתי נשיים קוננותשסהאחת שולמית (כנהנה
מסתישרל )  /ושם השנית אייזעבי'א (לכנוי עםהנוצרים ) ) **/
אשר לעומתן תשאינה קולן  .על מות החכם ו״ל ולגודל
פרכה אעתיק הנה שתים ושלש נתיס :
#ולפיה
בת עמי ן איה איפא תמי ך ואורץ #
מי חכם ויורה דעה ?
 1זה 1ראש מוריך גוע ׳ איהו ן
איייזעג״א
הבת בר־^ ין Iמו יקום בתושייה לנס עמך ן
חכמי אמת איה אחיכם t
1זה ! ידידכם גוע ׳ איהו9
הנמה
*)

לטוב‘ יזכר שס דזאמןמאגיסטר

קאנץי

אשראבר שייר' מיוחד ,

כנה אותו ו׳ואהנט  Tjnfr Dtenדער וויי* ע
סונר 1על
 jr CJL'Wונזכר אותו לטובת עניי ישראל .
** ) שולמית אוניאייזכבי ^ ה 6ייני טר1יארקצונטצוטע א1י^
רען טצור דעט יידפן ווע^ט ווייון  /תצמעש

4צוד .ן5קצ קצור! * plrnh
רצור׳ולר י

tö

i
כיאבו
יהיhü

זרל/שי
!1
^ 1העם

ואיייזע * *

« 1לימית-

לןס& ף* ׳ ו/ושירת ׳ וחסד "
קוננורת * הדi
פן־מנוזס עובנס גוע— ואיו•

שלומיו

ומדין
־לץ
אשד
זיןיס
פדלרדס
הקמות
!ן
ראשם
על
חברקנה
(r
כנהנה
ים))"/
ולגודל
"ל

(

עולמית

ךןךז ן חו^ה לזיד־־ו עין <ד*עור ׳
^נפו{* משענדת ׳
 äStא^מנה הרנין

בתנחומתו1

«זייז ^ ניא

1

ך!! ! -הו*אדד ^ו ו! ומך/ b *h
?* יתומיס אב רדזמיס ׳
! S3Vהי ^ ן• פתח דל־יתו *
*מימית

ואייזעני*

בצו צי פס עוזי ׳
יתומיכם ד/לילר ני שדוד מושיע ׳
אלמנורת שאנז־ת

עמר;

; מיוחד /

; 1ועל

ע« אל
דע !» ,
!:

קנוי־ז

כי תלך

מנחס *

כל השיר הזה מספר מהללי החכם והוא רב הצחות מפורר את
הלב < ולזאת שברוהו האדון קאפעלדילעקעואר וועסלי
צן אחי המלץ ר׳ תידץ ודזל בשיר וכגון  /וקוננוהו שרים ושרות
נמקהלות עס לכבול ולתפארת ישראל * ורגיס מחכמי
העמיס ושריהם העמידו מצבה בגנותיהס לזכר החכם הזה  /וחכמי
ברלין עודס המס מקבצים כסף מנדיביס למען הקיס לו מצבם
באחד שוקי העיר עם שלשה חכמים מעלתם אשר היו אנשישם" בל
נל זאת יעיד יגיל את שלמות החנם הזה ותומו עס אלהיו
המפאר ענויס בתשועה ברצותו בס  /כי אף שעמד בל פע©
׳לקראת קמיו  /וכאן תפלה ברבים ממוריהם לעין העם /
והורה בכל תבוריו שלא יאבה שמוע אליהם כעניני האמונה /
והניע לפעמיםיסודי מופתיסס  3 /נל זאת אהבוהו וכבדוהו

שנע

*

גסח )
שנע על אחת מאשר כבדוהו אנשי עמן אשר החזיק
והיה מגן בעדם כל ימי חייו "

אמונתם

עמוגיוס ד' ה' שגע החקמ״ו בן שגעשנה

ויאסף משה אל
* וחמישים שנה,וחמש חדשים  /ויקבר למחרתו גיוס
ה׳ וישכב עם אבותיו ♦ וכל תלמידיו ואוהניו נשאו עליו קנה
ובכי ן ויהי אגל כגד לכל תכמי הדור אשר ידעו ערוך גדולתו7
וגנל ספרי הקורות ומבשרי החדשות אין אומר ואין  .דברים גלי
נשמע קול נהי על מותו  /וקול רנה והלל על מעללותיו נימי
חייו ״אשרי ה $יש שננה לוI

כלאואחי וריעי המשכילים נעם והישריםנלנזתםIנכרעה
נברכה לפני ה׳ עושינו ונודה לשמו על העוג אשר גמלנו
לתת ימי חלדינו בגורל הצדיק הזה « אשרינו שזכינו לעמוד
לפניו לשמוע לקח מפיו ז אשרינו שנתן לנו * 1היס עירם לראות
ולב להבין אמרותיו לצרופות הטחנות חיים לשומריהן ן אשרינו
שלמדנו ממנו ערוך אותו ואת לטודיו היקרים < אשרי העלם
שזנה להיות גין ילידי ביתו ו אשרי הנער שזכה לצוק מיס על
ידו 5ני בכל פסע  ..ופסע ממהלכיו הביע מוסר ותורת חיים /
די זרע אמק להשריש בלב נכון להצליח ולעשות פרי — 5אי
לך Iאיש בער אשר לא ידעתו  /וכסיל לא הגנת דבריו$
אבוי לך Iאיש עקש אשר מאנת הטות אזניך אליו ותמאס
בתוכחתו < שוב הבוגד Iושים עינך על ספריו ועל למודיו /
והכלם < הבע אל תולדותיו וראה איך העלהו אלהיס מערמת
^עפר על במתי התפארת  /למטן האיר את עיני עמו בנתיב
האמת והשלום  /והחפר ן שוב נא מחעאתך ערס ינגפו רגליך
על הרי נשף  /חראהי חתת ותגהל  /תדע ני זדון לב השיאך
לתת דופי בחכמה ודורשיה  /תאבה שוב אחור ולא תוכל ן
נרות ברית לשפתיך לבל תוציא על אדם עתק ערם בחנת אוהו
ואת דבריו ז אז תלמוד אהוב חכמה יושר ואמת  /ואז תתענג
על ה ׳! בהפקת עיניך להגיע אל פועלו  ,בדעתך את תעודחך
ואת הארת אשר תעבור בו למען בואך אל המקום אשר שם שם
חוק לך בוראך  /לבעבזר השביע בצחצחות נפשך  /ולהנחיל לך,
מרב עוג הצפוד ליראי ה׳ ולחושבי שמו עדי נצח ♦
אס

אם

 :שנעשנה
:חיתוביום

ו עליוקנה
ךגדולתו/
דבריסבלי
צותיונימי

מרעה
11

אשרגמלנו
דנולעמוד
לראות
יניס
אשרינו
קן
ושדהפל®

ןר) מיסלע

לתלו״ס/

תורבדיוJ
ותמאס
ליו
ללמודו /
מערמת
יס
עמומחינ
ינגפורגלז
השיאך
ן לב

לאחונל ו

גתאוהו
תתענג
ןאז
תעודתו
את
אשרשס
ולהנחיללו
אס

( טט )
מפניהם
אלהיס  .גהלקח
נעס באצבע

נכו המשכילים
מחמד עיניהם מורה דרכם ומישיר לנתם ן המערים
בעם\ הלא נכס היתה יד אלהיס ? — עונים היו האמללים
האלה אשר טעמו את חמת נוס התרעלה הזאת  /מן העליויס
אשר הריקוהו מנלתי מצוא נפשם מרורות למו jשהם ידעו
את ונחלתם ויחתרו אחרי מזור למען החיות נפשם  /ואלה לב
אבן לנס  /לא ידעו ני מרה תהיה באחרונה • שפרה עלי
גחלת הבונים  /מתקם דמעת הנאנקים אשר יונה מקירות
לבם עלי קברו  /כי ממקור השכל ודעת יצאה • מקור נאמן
לאיש החל רוח החכמה לפעמו לנצח לא יכזבו מימיו " הס ידעו
את מכאובם בידעס את יקר ההולך אשר ספדוהו  /ותהי
קנחומתס ללכת את הדרך אשר סקל לפניהם  /ולמלאות את
לבבם מן האוסס אשר פתח לפניהם והשאיר אחריו ברכה וטובה
לדורשי אמת ומוצאי דעת " הס גמר נפשם יריעו אף יצריחו על
המות אשר לא ישא פני איש בעברו כנחל שוטף עלי חלד * ) 4
אכן אחרי הנליגתס ישחקו לפחדו  /ילעיגו לרע® נידונו/לאמור!

9ןת ו #ץ חט?ת ^אר פך :ת ׳
כלו שחתאפס,קצהו ׳
עוד מכתב חכמתו חרות .על לוח ! **)
אל

יא ® אל אתיו נוחם יביע  /מותו לא לקח הכל ! עולנו מי אתט 1

עוד דובר אתנו ***)
אל

אל

לשון

וספר׳

ואפר
משפתי •בשירt rrעפר
ז v ••t
אומרוךברים |י
ד א י4
סא

ביורו ♦
יג

* ) עיין קול נחי להמתין ד* הייץ זדזל גמאסף לחדיי אדר א ,תר! «״« •
*יי ) הן המה דברי המליץ הגיל ש& •

*** )

הש

נאמר ' ZDJרי^ין •

*

(

נ

)

רב לנו  /אחי ! חזינו נפלאות מתורתו  /נשא אותנו נאשר ישא
האומן את היונק אל חיק החכמה  /הדרימו אל משעול האמת
והורה לנו דרך תושיה בהאיר לפנינו את נתיבה * נא  /אחיI
כחזקה בעדינו לבלתי שור ממנה ימין או שמאל  /ונעמולה
בכל מאמצי כחינו למלאות לבבנו חכמה ומוסר 5הוא הנין
לפנינו דרכה  /הוא הציג גנוליה  /לא נעבור עליהם * תולדתו
תהיה לנו לנס  /ותורתו לעיניס י אחת דבר ורבות שמענו
משלו על יעוד האדס לאמור  :רדוף האמת׳ התענג בנאוה<
הפוץ בטוב ׳ ופעור המעולה * ) ׳ זה נ? 1האדם •
אלה תולדות האיש המפואר אשר יאזת אמור עליו דברי
החנם * * ) יקר בדורו יחיד בעמו  /ני כל חכמי
העמיס אשר הכירוהו או ראו את חבוריו  /העידו והגידו שהוא
היה אחד מן היקריס אשר לא בכל דור ודור יולדו מהס רבים
על האו ץ ! ובין חכמי ישראל לא נודע בדורו איש כמותו שלס
במעלות ומדות וידו בכל חכמה וחושיה • אשרי הדור שזנה
נו 2והנה ידעתי נס ידעתי כי גנל עמלי שעמלתי ננתוב
תולדותיו אלה  ,לא מצאתי די הפק רצוני  /אף ני רצון
וולתי ן ועוד נכספה וגס כלתה נפשי לנייר נחרט אנוש את
נל תכונות נפשו הרמה ככל עיז  /למען יעמוד לזכר דור
אחרון  /ולעס נולד אשר לא ידעהו * ואם חדל מאתי עע
׳ תופר ממיר  /לא ארף ידי מלתארו כאשד אוכל ׳ אולי אעיר
חת איש רב פעלים לבא אחרי ולמלאות את חסחני •
רבנו
דמיוויל היח הוא מקור נובע מישיהייס  hyיעוד האדם  /והוא
נול ,?1כל דגר הן «!־;'•גבותיי הן לימודיי וחן מ*׳וויי אאר ?*אד 8
והכרתו  2תי$צו־*
&גכי .וד גל* יהם ^ האיץ  ,והם :דרי ע ת האמת
נגסשיצו * אהבת היופי עס^יעטיק • ד־־״שתדלזת לרתשיג

דנ־־יר־ו ' דטובור־נ עטיק * ועע -ית הטיב והחסד והיער כפי
היכול ; !4פרצוקסיט וב״א«ר ♦עוד האדם אאור אכתוב אי״ה ב׳יגת
,ה ;אד .ארחיב ביאורו ? 5בני אוהבי החכמה

׳

 ) »'Sכן נתב *יליו חבש אחד תחת מגנתו אי«ר הקים ?1זכרונו במחיי
««*ומי :צ!ןד %צוק דבויק  /לו;<*ר דק«ייני*!צ* יינצי14

נאשריש5ן
1:להאמת
א/אחי!
ממוצה
הואהנין
יתולדתו
ותשמעו
גבגאות<

רבנון*ל

היה

קעןהקומה /

ארך השוקים

ומראה
ונחוש מאד מאד י נעל שער שחור ודק /
פניו שחרחרה * לא הדר לו ובכל ואח מצא חן נעין כל רואיו /
ני חכמתו האירה פניו • עיניו היו גדולות ונוצצות הנה והנה
נפתחו את
מרח רקיע  /וכחציס חודרים אל ל 3רואהו •
פיו לדנר  /הוצק חן כשפתיו  /וכל עורקי פניו הניעו שמחה /
ויתר חלקי פניו ושרעוסיו וגנה מצחו כלס הגידו עליו שהוא
איש זן הרעיון ורנ תכונות ונעל מדות עונות * ) " נדנדו לא
הרים את קולו ולא האריך

נאמחתיו /

ונלשון קצר נקי ונכחר * הוא היה
ונפרע נימים אשר נהס חש נחו /

עליו ונוי
נל חנמי
שהוא
;גילו
מהם מים
מותושלם
הדורשונה
3ית ננת!נ

 qfנירצון
ו אנושאת
לזנרדור
מאתי עע
אוליאעיר
t

ואז נתועדז נכיתו חנריס ותלמידים המקשיניס לקולו  /ובשובו
לביתו מצא את הועד הזה  ,ונחוכס חכמים תורניים פליסופים
סוחרים ושרים ויועצים וקנים גנריס ונערים תושנים ואורח* ©
אשר נאו לשאול לשלום לו  /והתעלס עס נלם גאהניס  /וספר
להם חדשות

־.ז

נחנמה או

»

זתלהעייג

וך־־עיףיפי

י איית נ«<י

; ,1ר»ו בחי׳י

כתולדות הזמן /

והתונח

עמהם

כשוויו

ותשובות המחדדות את השכל  /ונתן לאיש איש מהם די חקו
לרוח נו נפשו * חאת היתה מסנלותיו הנפלאות  /שהיה יודע
להחונח עס כל איש

כעניינו/כסוחר כשופע

נפילסוף

נתורני•

כמדקדק ונו ' איש איש לפי עניינו מצא אותו נכון
כמשורר
לקת§ וננל ואת לא נשמע מפיו
להתיעץ עמו  /ולקחת מאתו

מנו

 '« mלו<ד8

ני אם

דנר

ננחת

צוהנ מאד את החנרה /
ולא היה מתנודד ני אם

ננקד השכם משעה רניעית אחר חצות הלילה עד השעה השמינית
או התשיעית  /ואחרי זאת הלך לחנותו ועסק נממנרו עד
חצות היום ולפעמים שעות שתים או שלש אחר חצות היום /

ו

רם! והוי

ונבוההחזה /

* )

בג 4

לשון

נמצאים כמה וכמה ציורים ממנו אשר נעשו| ע״י אומנים גדולים trhx
המפוארה שבכלים היא
בצבעים ואליה על לוח נחשה ׳ אמנם

ואחדיח
הצורה אשר  ,עשה האדון נ 1ריש צייר המליך ידיה בברלין ׳
בשטוטגארד
מיללר
כדמותה < עשח לוח נחשה ע״י האומן האדון
בהוצאת ראשי הברת חנוך נערים מנחה לאדוננו המל^ ך ידיה  /נאותח
מאד מאד • מלבד זה נטגעה צורתו במטבעת כסף וזהג ע״י האומן
אבראמפאהן ׳ פתח חותם בחצר המניך • וגם חצובה באבן
האדון
טאסארט פוסל המלך • והיא עומדת דז !כךו|
שיש ע״י האומן האדון
על עבוד של שיש נאה ~ מאך בחדר ראשי הגרר .חנוך נעדי  8׳ .

( נב )
לשון גוזרת אומר ומחלעת משפם כלשון המורה אלהתלמידים
כי אם שפה רכה דורשת את האמת  /כתלמיד החפץ לקת
ומתוכח נשאלה וחשוכה עד נואו אל קצהחקירתו י הוא היה
מהר מאד מלדנר לפני איש אשר לא מצא את לנו נכון  /דבר
בחכמה הנשגנה י ועיני ראו בבוא לפניו נחור רך נשניםושאל
«אתו פירוש נדכרי הראג׳יע על ' דנר ההשגחה הפמרת 1למען
התראות לפניו נפליסוף  /והשיג לו  :גס אנכי לא ידעתי
הרושו ( /דרושה תחלה נמסעלות אלהיס וננהנה חסדו ועונו
על כל בריותיו למטן נדע גדר ההשגחה tועול חזון למועד
לעמוד על נונת הראנ״ע י בבל מפעלוחיו אהב מאד את
הסדר  /ולא התוכח עם איש נשום דנר  /ערס סדרו תחלה
את חלקי הוטח מן היסו? נה עד קצה בחינתו  /ונתן תחלה
אם מחשבות המקונחיס צרופות ונכונות יחד נגדרי הדנריס
אשר דגרו גם 1ני אמר  :הרו 3מהמחלוקות והפלפוליםאשר
ייפלו במרי חכמים  /גסתעפים מחסרון גדרי דגריהס «
ולפעמים דעות שניהם שווים נלגם jאך ע׳׳י דנורס נשמנו
מדמו רחוקות אשה מריעותה • וכנח הסדר הוה נהדר מכל
החכמים אשר קראו את ספריו  /ני ידע להקל על הקורא את
בל רמ קשה נחיזירות עמוקות  /מל ידי סדרו אתהמאמרים
גצחת לשונו ובארו את המושגים גגדרס המרחקים נלמושגים
וזלתס וזרים ♦ וזאת אחת מן המעלות הרמות אשר לא כל
אדס זונה בהן • ולזאת שנא מאד אח דרך הפלפול אשר
הורגלו בס תלמידי גני עמינו להיות נבהלים תוך דברימכריהם
בשאלות וקושיות ערס הגינו את אשר דברו י ופעם גא אליו
אורח איש פולניא ואמר  :נאתי מה לפלפל עמך 5ויפנה
אותו גפנים שוחקות לאמור  :אל תירא אדוני Iשלום יהיה
לנו ! שכלו היה צרו^ מאד לרדת אל מעמקי החקירה בכל
!גר נשגב* ואהב מאד את החריפות בעדני המדע  /אנל
יותר ממנה אהג את הסברא הישרה  /כמו שנראה מכתבו אל
יאקאבי מעתק לעיל עמול ק*ד וקיה * וכה אמ* לפעמים
אל ריעיו ; מהרו מאד במשפעי השכלהפשוע  /כי הואשופע
&דק אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד  /הוא ירחיק שקי
והמו־שנליות
*כנולו  /אס אס קעעהו זתתחפשהו ננל הלמודיות

< גב )

מידינו /
החפץלקח
־ הואפיה
כין /לנו
מניסki
למען
חז<
ידעתי
לא
זסיוועונו
למועד
חזון

« 7לולאת

תחלה
סלח
תחלה
ונח!
הדנריס
רי
אשד
לפולים
דנויהס1
פרסנשמו
; נהלומנל
 Jהקוראאת
מאמריס
וה
ררםגים
נל
אשר לאנל
אשר
:פלפול
חבריהם
׳נוי
אליו
!נס נא
וזן5ויפנה

שלוםיהיה
וחקירהננל
[לע /אנל

;ה מנקנואל
לפנמים
מ*
שופע
ינ הוא
ן ימייןםי\

המהנלי(א

סלס

וגם
שבעולם> סופך לתת ד:ן וחשבון לפני גם משפעו *
זאת אחת ק המעלוס היקרות בהיות 5תי .ן1ה הסגולות יחד/
כי לפי הרוב לא יאהבו החריפים את הסברא הישרה  /ונעלי
נפל הישר יקוצו בחריפות  /והוא אהב את שתיהן  /גל אחת
צפי ערכה לתכלית שלמות הנפש  /ונוכל לו,מר עליו  :שהוא
בהר את החריפות להתהלך ולהשתעשע בה  /ואת הסברא
הישרה לנוח ולהנפש בה * )  5מלכד זאת היה-ול שכל חד במ& ל
מליצה וחדה  /אשר אס פנע נו נשונאו ואיש ריבו ירד׳אל חדר♦
לנו כמדקרת חרב * * ) אמנם היה נשמר מאד מלהשתמש בו/מדאגה מדבר פן ישנה כעס בשיחותיו  /דחן רגז בלב רעהו
־ מלי דעת " זה אחד מן המכשולים אשר יזהר גהס המשכיל
בשמירה מעולה  /ני אף בלב עוג וכונה רצויה ינשל■בו /
ויבוא להלבנת פני חבירז ויבעיר שנאה וקעעה על לא •דגר ♦
כבר הזכרתי למעלה ממלת ענותנותו נגד כל איס ./
מימיו לא התגאה על איש  /אף על הקטן שבקטנים /
ואס הוכיח לאיש על פניו  /סבב את דבריו בוונוח גאה בשלות
וחשובות עד בואו אל הענין אשר בקש לדבר עליו  /ובטרם
ידע האיש אח מבוקשו  /ראה גלכו את אולתו זאת שכנתו י
האיש אשר ראהו פעס אחת ושמע את דבריו! נלכד באהבתו /
ונלכב לתוכחתו ולקחו  /ולכן באו אליו גדולי עס לגלות לו
את רזי לבבם ולהתיעץ עמו על אודותיהם • כל בואי ברלין
כבדוהו לראות פניו  /שרים ורוזני ארן אשר נסעו מארצם
לשוט כארץ לראות חדשות ולשום לב על כל לכר יקר  /צא
ישבו בברלין ימים אחדים מבלתי בקרו בביתו ? והוא קבל את נ3
אדם  /כשר כהדיוט  /כלמוד נאיננו למוד  /בפניס יפות * אמנם

לא
* ) ואא  £ס ( זאגט עד ) וזיךווייניםפערףלאדא .ן u*♦» 11פאן
ד ער העערטטראשע אבצ  £1יהד] מיינם  /סטעה♦ איך
טט,־ ^ א!; ד ז51י תיך נז אריענטירן * מארגן שטונד! זייטע  165״ *
* * ) וואן ועזי דיא ;א  5עראינדזנ 4כ« ד עד אגטוואדט אן דען
קאטפאד
העדרן זואזעט ווענדלטזאה} פאן יאחאן
זא 1ואםער •

( נד’ )
לא הניח לאי® להללו בפניו  ( /אם אמר אחד מן האנשים
הנכרים האלה  /ני בא לברלין למען ראות פניו ן השיב /
ההיית במקום פלוני וראית את החנם פלוני  /או במקום פלוני
וראית את החכם פלוני ? למען הורות ני הוא קטן בעיניו /
וראוי לתת לב על גדולים ממנו בחומה :־
חנם לב יודע כי ההסתפקות היא אחת
כל
מבלמדיהן לא תכונן חנמה אמתית בלב
חומד מותרות אץ להעשיר ולהרבות הון  /לא
על החכמה  /גס לא ימלט מחטאת הבצע /

מן המדות אשר
אדס  /כי איש
ישקוד בכל לנו
אשר בראשיתו

יתחפש במטע החושיה לאמור  :אך למען הספיק נפש אקנוץ
הון  /ואחריתו להיות יצר רע שולט ומושל על כל מפעלות
בשיו5
האדם  /מוליכו אל דרך אשר לא כן  /ועוכר את
אמנם כרמו ז״ל היתה המדה הזאת ביתר שאר ויתר עז /
ני היתה כציר לסבב עליה כל מלותיו ומעלותיו הרמות י
בסבתה נמלט בנעוריו מהבלי הימים האלה והספיק את נפשו
במאכל ומשתה כד רעבונו וצמאונו  /ולא חמל מלבושי שש
ורקמה ( המרימים לב אנשים רבים אשר לא ישומו עס כלבי
צאן לעמוד נגד מלכים ) כי אס הסתפק בבגד נקי מפני כבוד
הבריות ובמחלצות להחשות מורם וממטר  /למען קדש את
גס בימי חורפו עת אשר
כל כחותיו לתקרובת .החכמה *
לא כחשב הכשף למאומה  /וכל אוהב כסף השביע כסף נאות
נפשו * ) לא שס לבו עליו ולא פנה חל שטי כזב  /ני אס שמר
את תפקידו ולא מש מאהל החכמה ל ובנח המדה הטובה הזאת
גבר עלינו טובתו  /כי בימי חליו ומכאובו  /אחרי אשר נכר
סרה ממנו תקוה לשמוע עוד מפיו לקח  /עמדה לו הסתפיזותו
ופרישתו מכל תשוקות הגופניות להחליפו נח ולהחזיקו שגית
לדרוש טוב לעמו לכבוד אלהים ותורתו * וכך כתב עליו אוהבו
החנס האדון פראפעסר ענגל אחרי מותו « לולא נשמר החנם
״ האמתי הזה בכל נחו מכל תשוקות הנפש והגוף ימיס רב־יס,

*)

לזר לייט רעס

וינענ׳יעהרי4ן קרי 4עס •

*

( נה )

מןיזאנ
 5השיב1
:מקוספלוני
עןנעיד! /

;«ודוחאש!
 /ני&יש
ז 7בנ3לנו
ורראשיתו
נפשאקמן
יי1מכפלות
אתנשרו
"הרע!
רמות
אחנפשו

מן בסמני
כבוד
ן מפני
ץג הדםאת
אש¬¬
ו בת
;)נאות
שמר
נ־ אס
הזאת
הבונה
ד• אשר גני
תפדוהו
}חד1pשדין
שמרהתנז
מיסרלש׳
היה

" היה מר נאסף אל עמו אחרי סתגלע הריב אשר היה לו
והנה מתשוקת הנוף נרחק בשמירה
"פס לארואעער ן
"מעולה פד יו ס מותו  /והיה לנר נפלא לראות נוף אדם
" מתכלכל ' ומתקיים6ומעט סמוון אשר החיה בה את נפשו וה
״ ימיס רבים  /ותהי גס עגמת נפש לראותו יושב על המשתה
״אשר הכין לאוהביו וריעיו  /והמה אוכלים ושותים ושמחים
״כאותם  /והוא  /בכל תשוקתו  /לא טעם ולא שס Uפיו
״ מאומה  /כן כבש את יצרו בתשוקת הגשמית 5אמכם לא
״ כן בתשוקת נפשו אל דברים הרוחניים  /היא נברה עליו ולא
״יכול צה  /כי אם אחת אחת שב חל דרכו הראשון  /והריס
״ ידו שנית

להורות לבני

דוח את אשר חקר ואזן כימי

עלומיו9

״ ולו הניחוהו ללכת שליו ושיזט מבלי הקרה לפרו אשון  /היה
״יגול לעמוד עוד ימים רבים על הארץ״ * ) •

האלהיםברכו כעושר די הספיק את ביתו ברווחוהותר /
ובזאת היה יכול למלאות את צל משאלות לבבו /
לתמוך ידי אביונים  /להטיב עם בני משפחתו  /ולפתוח ביתו
לאורחים  /ולהושיבס סביב לשלחנו ולהתעלס עמהס באהבים *
נביטה נא על חשדי האל יתברך עם האיש הזה י הולידהו
במצב העור והמחסור למטן אלן נפשו לבחור בחכמה  /ואחרי
הממידהו עלי מכונו בכל חכמה וחושיה  /הנחילהו גס הון די
מחיה  /מבלתי מתנת יד זולתו  /למען הרבות לו טובה « מתת
אלהיס היא לנפש ישרה להיות נשגבה מעל כל דאגה  /למען
השליס את חקה • ולולא היה עני וחסר כל בנעוריו  /מי
יודע אם הגיע• למעלתו הרמה בחכמה ? ולולא היה עשיר
אחרי העמים עליו עול כלכל אשה ונניס  /מי יודע אס היה
עומד נתקפו  /או אם נתכבד ונהדר כן בין בני עמו ? "
ראיתי רבים מבני עליה אנשי מדע ואוהבי דנה  /ואחרי אשר
העלו על שכמם עול מחית נתיהם  /ולא השיגה ידם לי
חפצם

*)

לוין דער
עריינדי

עלוו־רעדי לו

לעמיהם "

רעד

טריפט 4לון דיצי

(

נו )

חפצם  /היתה את® רוח אחרת  /מאסו כחכמה  /יתעבו
כמדע  /וגם כמעשיהם שנו את טעמם 5ני נכרתו לשאת
פנים ולדנר חלקות לאנשים אשר העיגו עמהס  /וסופם להיות
נזוייס כעין העם  /ודכריהס אינם נשמעים 9מכל ואת שמר
האלהיס את רכנו 1״ל לעוכ לו ולעמוי
גמדה הסתפקותו כעניני מחייתו וצרכיו לבלתי היות אן
להעשיר  /נן היתה ככל פעולותיו אשר פעל לעוכת
זולתו  /לא נקש שנר ולא תודה ✓ ולא רדף כבוד ושם  /כי
אס עשה את אשר עשה מפאת הנווכ והתושיה הנמשכת עם
הפעולה עלמה 9ואחרי נלזתופעולה עונה לזולתו  /אובהמלין
כעדו אל אחד משרי העדינה  /או כספחהו אל אחת הכהונות
יחי נהם  /או נהסר מעליו אימת עונש או חרפה כענת על
אחת מחקי המדינה  /וכהנה רכות  /כי כלם כאו אליו לכקש
עצתו ומליצתו  /נראתה השמחה על סניו! כאלו נעשתה
הטונה הזאת לנפשו " זנן הסתפק כנפש חפצה גס לשמוע
דגרי חכמה או מליצה מפי זולתו  /ואף אס לא■ יקרו בעיניו
־כיל כך ן שמע את הדברים גאז ניס קשובות  /וקנלס בדנרי
חן  /כאלו היו נפלאות לא שמעס אזן אנוש עד הנה  /למען
תתעצמהנלב המדכר או המליץ לאמן את נחו עוד  /ולהשלים
את ידיעותיו 5אמנם לא כן כדנרים הנוגעים כבחינת האמת
והשקר  /בעניינים האלה לא הסתפק כדברים כינונים • ולא
נח ולא שקט בבח־נתו וחקר והוסיף חקור עד צרפו את הדבר
והוציא את האמת לאור מזקק שכעתים ״ _ ני על כל מדות־ו
הטובות הגדילה מדת אהבת האמת םלשהמדותהג1ה ההסתפקית
והעטה ואהבת האמת היו יסודות לכל תכונת נפשו וגדלו
־ותפארתו ז בכח ההסתפקות חכם  /ככח הפכוה נאהב  /ובנח
אהבת האמת נשלם י• חפצו ומגמתו ויגיעו תיו להטיב עס כל
איש אשר בקש מטנו עזרה  /נודע מאד לכל יולעיו  /ןא על
כלס נכרה תשוקתו וחדיצתו להורות את האמת  /ולהעיר בלב
אנשי דורן רוח הבחינה  /לנקש דעת ומושר זתישיה " בספריו
ונובוחו עם אוהביו ובאגרותיו אל מיודעיו שם כפעם כפעם
רומי התושיה למען הועיל כלמודיו לכל אדם כפי מצבו ותכונתו*
I
הטוב

( נז )
חטובאשר עשה לעמו

ינחןלשתיפנות /האחח  /הואהיה

הראשון אשר השיב את גחורי מי ישראל אל מקוד
התורה  /ני דורות רנות אשר לפניו  /עזכו מי עמו אח הדרך
הישר אשר הלנו נו חכמינו האמתייס ו״ל  /לדעת תחלה את
התלמוד5
התורה שבנתב על בוריה  /טרם ירדו לעומק יס
וינחרו נדרוש טרס הנינו הפשע ונתהפוכות כאלה נשתכחה
התורה מישראל  /ולשוננו הקדושה והצחה שנתה את פניה ז
ותהי לשון עלגיס 5איש איש עשה כה את אשר יזם לעשות /
ועל■ כל דמיונו רעיונותיו המבולבלות מצא כמוב נמקרא לדרוש
גו את הבליו ואת השיח והשיג אשר לו * )  /אמנם רמו ו׳ ל
כהורות את דיך
סקל את הנרס והוציא משם כל אנן נגף /
הקודש איך ילמד הנער את הלשון והמקרא טרם החלו לשוס לב
על הנחלים הנובעים ממקור מיס חייס הזה  /וכהקדמתו לספרו
נתינות השלום שקל נפלש מאזני צדק ראשית למודי ההגיון
נערך ראשית למודי חכמת הלשון  /למען העיר את רוח
התלמידים ללכת דרך נכונה " ואס עוד היום לא נקיה עדת
 .ישראל מחטאת הזאת  /ועוד רנו ניניהם אנשים מלעיגי לשון /
ומשחיריס את יפעת התורה הקדושה נהנלי סעיפיהם  /הלא
נכדם המה בעין כל משכיל אשר קרא פעם אחת את דנרי רמו
ז״ל  /ומיום אל יום נחלשה עוזם  /ועוד מעט ואינם  /ני
וכיתר
גס המה עושו וישונו מדרכם ללמוד טרם ילמדו *
מכתביו הרמים כעל רכנו ז״ל פועל רב כין עמו '  /כי הזרם דרך
לחנך את מיהם איש איש לפי מדרגתו  /וללמדם לשון ושפר
להיות איש איש מדבר כלשון עמו אפר הוא יושב נו כלשון צח
ונקי

* ) אולי ייזש־וני קלת מקוראי " נרי ני באת ,דהה לנפח־ " ח על לומדי תורה
אסר לא בגו בכתוביס  /חלילה לי י חי אנכי כ* אוכיח זולתי וני אורהו
זי ! ? אמנם כוגתי על קלת הלרשניה וחחברי הפריס וזלא הבל ורעות רות ׳
מבלי דעת ״בר בתורה או בחכמה < ושכלס אך פנל המוניי יברי נתוק ול1ו;
נבנגמת שיתי סכר  /יט־מ רק בעץ סכל ויושב קרגות ׳ ולב הכה יכאיבו•
והיו ימרורות למו • והמה מחבליה כריייה ומגלים פניה בתורה פלא כהלכה
אוי לנו! גלותנו ופזור קהלנו הקבר לנו nhtי והנה בידי פלסה ככרים כלה
מקריב! ו ?ל כל קיראיייפי '" 3ין* ליאות אמתת דברי ללוי! עלי
הניפסיס
•
וא&לחה ' לידו חנה א*1

( נח )
ונקי * ) ולהרגילם לאהבת החכמות הלמודיות והשמושיות /
נאשר יעיד הזמן כי נמצאו בינינו כעת נעלי לשון  /משודרים,
ומנגנים תוכניים והנדסיים אומנים במעשי חרש וחשב •
לא
אלמן ישראל  /ולא עוד יהי לחרפה בגויס לאמור ; אך עס
חסר לב הוא לא יצלח לכל דבר "

!
‘
;;
i

הפנההשנית בבחינת טובתו עלעמו  /היא
העמים ♦ ני בכתבו את ספריו בלשונם צח ונקי
נאחד הגדולים אשר בין חכמיהם  /קנה לו שס טוב  /וידרשו
 vkרכים מראשיהם וגדוליהס להתוכת עמו  /ויאהבוהו ויתחברו1
עמו לפעול יחד פעולות טובות לאושר הכלל  /ויסירו נמה !

תפארתובין

מכשולים אשר היו לאבד נגף לבני ישראל בימים הראשונים /
בעוד העת שכל האדם כפוף תחת מוטות אולת הכומריס אשרj
דרשו את רעת העם הזם  ,אלה בקשו להדיחם
מאמונתםj
ותורתם נחזקיד  /ו1ה אחרו  /עס נואש הוא מפזר ומפורד כין ;
העמי© /לנס ולאות ני ידן! היס נגעה בו על דבר מאשו בתורה
החדשה  /ותהי להם שפלת עדת ישרן! למופת להחזיק אמונתם ; /
מכלי שוס לב כי המה פשעו בס  /ובמרד ובמעל הורידו אותם
 kתחתיות הי 1ה 5וזולתםאמרו  /הניחו לעדה הרעה הזאתללכת
נצאן בלי רועה! מוזרים המה לנו  /האלהיס עזבם והדיחם
מעל פדו ואנחנו נחוס עליהם ונרחמס ? את כל דברי הנאצה ■
האלה הפיר רבנו ו״ל מאת פני עמו  /והורה בחכמתו ובמדותיו ;

מדי  .דברי .בילדן הלשון זכור אזכור דברי אחד הדרשנים הפועריס פה לבלי
חוק  /אשר הוכיח את עדתו על לבר שוהם לב על חכמת הלשוןן אן
מיראת המושל אשד הוא יושב תחתיו החניף בחלקות לאמור
גס בכתב ולשון
נכריה י יבקשו חשבונות רבים  /כי יאות הוזה *לבדי ׳ ותיקון ג־ול הוא זה תיקן
מליגה  ■/ואלה בגי שה מחשבי קיצה קץ ותכלית  /פמא יש חרה אחרי שיגדלו
לא יתמידו בלמודי תורה ׳ ויהיו לכוחרי ארץ כחור החור ולא ידעו את לשוגה
ואת נתנה ׳ ואיך יכחרו זס בזה  /הלא נפלגה הארץ ויושביה ! לא ישמעו איש
שפת נכריה ׳ יכו׳ “ צר לי עליך  /הקורא כקול ! אם לא י «בה בעיגיך צחות
הלשין ני אס להשתמש בה להוחרי ארץ סחור החור י מכותלי ביתיך נכר שכחמי
ייתה ׳■ האר תכונת רויזך כתאי פד ספי ‘ ׳ זחחשבותץ בלולות ומעורבכנת*
במאמרי

מדרשיך jהואל גא שבת דוחס ללמוד תתלה ואתר הדבר י

( נט )

שיות

שוררים
!!

ני גס לא*ש ישראל חלק ננחלת התושיה  /ני לא נופל הוא
מאתד האדש נתורת האדם  /וככל זאת לא סר מדת אבוידו
והחדק
אך> פסע אחת  /וקייס מצות אלהיו בכל לכו /
אמונתו נגד כל ‘ הקמים עליו נסוג טעם ודעת * הה  /עמי /
עמי\ מי יהן וילכו רניס געקנותיו ✓ להאמין בי״י אמון צדק
אשי לא ינועו ולא ידעדנל תחבולות ומחשכות אנוש ממקומו5
לשמור תורת משה עידו הטהורה והצרופה ככל נפש  /כאשד
־הורה נספרו לדושליס * ,ולכבד פני חכמים אמתייס כנל לר.
נאשר פשה משה 5חננו אלהים Iוהאצל עלינו מרוחו  /קן
למען נעבדך ונשמור
נלכנו מ :ראת! מחכמתו וממוסרו /
דבריך ונכבד • את כחיריך אשר שמת עליהם רות חכמה עצה
ונינה כאשר עשה האיש היקר הזה כל ימי חייו * אך בדברנו
נגד חכמים בעיניהם החזיקה בעדנו ושמור את נפשנו ממורן
לבב  /ותן בכו עוז ועצמה להוחתס את אוצתס ולהוכיח על
בניהם את אשר עותו ♦
לפניך! הקורא האהוב Iאה תכונת נפש השלם
הציגותי
הזה נאשר היתה ל? 1ידי  /ועתה נטרס אחתום /
אדנר עוד מחכמות הלמודיות אשר היה שלם בס י בלשונות
היה יודע לשון עברי  /יוני  /רומי  /איסאלקי  /צרפתי /
אנגלי  /ואשכנזי * נשפת אשכנזי נתב אח רוב ספריו  /והמה
צחים מאדי ישתאה עליהם כל מכין ♦ והעידו עליו חכמי העם
הזה ׳ /שלא קם עד הנה איש כמוהו בעמם  /יודע לכתוב את
 7נרי החקירות העמוקות בחכמת מה שאתר הטבע כמליצה צחה
הנעימה לקוראיה * ומה סוב חלקנו ככחרו לנתוג כלשון
אשכנזי  /ני לולא זאת  /מי יודע אם ידענו נעת את גודל
 12ה שם לג על נער דורש
מעלתו ? מי מאנשי ישראל כימים ה
חכמה 1אס לא מחכמי העמיס שמענו שמעו  /מי מאתנו
ידע את ערכו ז — שמעתי רכים רגנו עליו לאמור  :מדוע
לא חכר את כל ספריו כלשון עברי לסוכת ישרן) ? — והמה
כתמתם שנחו או לא ידעו את המאורע ( אשר ספרתי למעלה
עמוד י״ב י״ג ) עם מכתבו קד 4?,ת מוסר * גדולי ישראלI
נא חמלו על עמנס אם בלב תאהנוהו tוכקרן היטב אס תמצאו
נינינס

f

,ג

סc

ניגינס אנשים זני הרעיון

וחכמי לב* היקי גרשם כ מידכם I /
פילמ״פיא י
וכבדו אותם לעין עדתכס ואל יהיו קלים בעיניכם  /נדיככס ; * אהוהט!

מאז  /ואל הוסילו עז יוזמו לכם שלום ופעולתם מחכמי מס
זולתכס  /גי חיפה היא לכס ולעדקכס  /ונותנת אתכם
לשמצה נקמיכם *
בחכמות השמושיות היהה לו
בקשבורתוחשמר המסחור  /כידיעת געאגרא״פיא
והיסטא״ריע • ושמעתי עליו שבימי בחרותו בעת הקהיל לעסות
בחכמה  /פיה תחלק עמלו על היסטא״ריע (קורות הימים לכל
מדינה ומדינה  /ובאמת ידיעתה הסתעף מאד לטובת דורשיה§
היותה מלאה מאורעות שאירעו לבני אדם בכללם ובפרטם
לעתות שומת  /ומתוכם ילמוד האדם להתהלך ברוח מבינתו>
לדמות דבר אל דבר  /ועת אל עת  /ועם אל עס  /ואיש אל

יד גדולה /היה נקי מאל

איש בחוקותיהם דתיהם ונימוסיהם  /וסופו להחזיק כת בחינתו
להבדיל בין אמת ושקר  /מלבד התועלת שיהיו ול לתקן את
מלותיו  /ולהרגיל את .נפשו אחרי■מדות אגשים שלחים בעלי
מעשים גדולים אישר מצא את קורותס בהמשך הספורים t rb
ונהגה ר .ועליות רבות ) והוא ידע גבר כל כללי ספוריה בעל פה
נעת ההיא ♦ בחכמות הלמודיות היה יודע חכמת ההנדסה
םע כל סעיפיה בצרוף חכמת אלגעב״רא היטב מאד * ) חכמת
פילסו״פיא

נייר׳ ו

*־יי ד
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*וצ״בנ״ס יער זעמצליבן מענדלסזאדזנשן דייט׳צזן וועדקי *

^א 5פט ווענדושואהנט פילאואפיטפ טריפשן ג טייה[י /
(עגשי אדס4אכפ ברלין 777י
סעדאן  /אדר חיבר דיא אונששערבליכקייט יפר * פעלי7$
יאהאן יאקאב רושאוט אנהאנדסנן .פאן דפק א1רפפרד״4
ברלין56
דפר אונ 4לייכהייש דער וועגטן *
סרייבן אן הערק יהאן קאטמאר־ לאו!אשר דיאקאנמו
לו לירך69
אנשווארש אן דפן הפרק ^אזפט ^פנרלשואהן פאן
יאגזאן קאטפארלאוואשר  /נפבטש איתרנאצעראינרונ4
,
 5אן ו׳ואועט ** ענדלשזאהן70
אנ^ערק1נ 4לואבששפריי;דםאפשלי5ר קארעטפאניעלן
יערו* אלעק/ארר איבררעלי 4יע*י *& 5שאונדיומטוהק$3
<4אר4נטשןנרן  /אדר פארלנג*ונ4ן איבר דאט דא*יין
! .אששעט85
צאן ד ער אזניןערפרליכקייט יפר ^פנטליצן *פעלי
ירן85
(אהני דעש פרעאטרט פארוויט! הרויפ  44ענן )
אן דיא פליינדי לעטמ 4ט  /איין אנחאנ 4לו הפרין
יאקאביט בריפוןעכטל איבר דיא לעהרי דעט
טפינאלא ברלין86
איבר דיא עחירפלן אין ^ עשאפיוימפן ןויטנשאפשן88
פאפע איין אפשאפידקר88 1
דא

( סב )
אלוהות טעהא״לאגיא ראציא״נאליס! והנפש פויכא״לאגיא /
והמה הלמודים בענייני המציאות וההשארה ע״פ מופתי השכל /
ני המה היו תכלית כל חקירותיו  /ויסוד כל עמלו בחכמה /
כמאמרו ז״ל * ) ״ אנכי בחמי ידעתי  /ני מבלעדי האמון
באמונה שכלית את אמתת מציאת האלוהות לא אמצא עונג
בחיים  /ולא שמחה בכל קרני העולס ״ על כל שמחת נפש1
אשר מצאתי בימי הצלחתי ועונתי  ,/ועל כל נחס אשר החיה
ומויב את לבי כימי מכאובי  /אברך אך אח האמון הלזה אשר
החזיק בקרבי הידיעות הנשגבות האלה  /ני מנלעדיך !2ומבלעדי
השגחתך וטובתך אתרי הפרד רוחי מגוו״תי  /למה לי חיים  /ומה
12ה ועל ההשתדלות לחקור בהם
כל טובתי ? — “ ועל הידיעות פ
משד החלק הראשון ממשלו הנזכר למעלה  /לאמור  :ררוף האמת!
אחרי

| אתרהמלי
־בענייני «׳
היןשר
■ ולן
'עניינים
' ווה רה
:לנבוליה
לעניינים1
; •
\ :םירהשיר
 jניהמה מ
ן הנזכרלאל
 :עודיתר י
; לנו גסס!
י השכלנולל
־ הזליןהשל
! נראיםמוס

צוויעלהו4
דיא פזמ ^ן •  3ווייטי צרבעטרטי

י88

סעיפיהם
י
^לונאטע כן אילראעלט רעטונ 4דער יורן ♦ ג8
! להרמים ה
איבר«עטגו< 4דער עיג^ ביכר ^ -ל» עט לוק4בר־ויך
 :עסהנל י
ברלין80
דער יידיט דייטכזן ניטיאן ערטטר טהייל /
פעולותיו
ריטואל*4עט3י דער יורן  /בטדע 5נד ערבכזאפטן  /פאר* ;
; נשומו אל
^ו ; דט ואבן טעטטא ^ ענטי אונד עהעלאכן אין לא חייט «יא
החלי
! נוסד
ברלין78
דאס * יק אונד ריק אנ 4עהן /
\
חלון
 /זה
אחסר דיזם פיגדט מאן פאן איהם
זורו
הפיחעי
פילי! ברי 3ע אונד אויפ* עט3י אין אבטט עריינדטאפטליכער
קאדרעספאנדצנין) אין רען בריפן דער אללר נייאטטן ' אמונהמל
ליטעראטור  /אין דער ביבליאטעק דער סעהנן וויטנטאפטן /
הלןנעד)
בעש
נדול
אויך5ינדן
אוגד אק דעראלל^ 4יינןדייטטן ביבליאטעק *
השנירלו
דך נאך פאן איהק לרכוטרייטע כוריפטכן אלט י דיא
.5ינר«עטלונ 4פאן ציון הלא תשאלי ׳ שירה דבורה ׳ אייני♦4
קאפיטל אדט דעק
*)

בחינות עולש

*אר;4עטונדן « ייטע! $5

א׳ 1 '%׳ ♦
*} 5הי1

( סג )

לאגיא  ! : /אחרי החלק הזה אזן וחקר הרכה נחלת פילוסו״פיא המוחשת
דהשכל/
בענייני הנאה והמגונה והיא נקראת עסטע״טיק  /היא תורה
חכמה /
נההפעליות הנפש ע״י
את הקשר שנין הנפש והחושים /
הרןנייניס והפעולות הגאיס אליה ע״י החופיס  /ונחלק החכמה
ג7יהא?ען
«Mעונג
הזה היה אחד מן הראשונים כדור הזה אשר הציגו חוק
!מחלונפש
מלאים
לנכוליה  /ורוב מאמריו נספרו הראשון * )
1םרהירש
•ועניינים האלה  /וכגדרה תנוא גס העתקת ס תלים
ושיר השירים יויתר שירי התורה והמליצות אשר שס לפנינו /
:לזדאשר
מבלעדי
!1
ני המה מסתעפים ממנה • ועליה נוסד החלק השני ממשלו
בנאוה Iואלו זכינו לראות
ייס /ומה
הנזכר לאמור  :ד־זתענג
עוד יתר חנוריו אשר שת לנו עליהם להוציאם לאור  /היה
חקורנהס
האטת!
לנו גס ספר כולל חלק החכמה הנקרא עעי״ק והוא מוסר
רי
השכל כולל ענייני רצון האדם והכתירה  /אשר עליו נוסד
החלק השלישי ממשלו! לאמור  :חפוץ בטוב  /אמנם
(ראיס מופתים רביכו בכל חכוריו שהיה גדול מאד נחלתי
החכמה האלה הנקראים עטי״ק פאליט״יק יוס״נאטורע ויתר
סעיפיהם ההולכות לאין קץ י ועל כל זאת ראינו ממעשיו
S2
הרמים הנקראים פראיזס״יס הצדקה והחסד והישר אשר
עשה כל ימיו  /ני היה נכל דרכיו משכיל ומתכונן  /וכל
ן So
פעולותיו מיוסדות על המושר והחכמה והאמת ברצון י״י
פוזר«
>
בשומו את האדם על הארץ להיות נוחר נטו / 3ועל זה
ייט !יא
נוסד החלק הרביעי ממשלו לאמור  :ופעול הטעולה !
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11י5עו
ועי
1ילושטן
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צסין2י:ר|

חלק האדם הגדול הזה מאלהיס  /ומתת י״י לגני
דורן Iחכמתו ומעשיו היו שווים לטונה עד יום

הפילו מאתנו 5דורש חכמה מעל ספריו ידרשנה  /ומנקם
אמונה מאמרותיו יקחנה  /ונפש כוספת לנחור דרך הישר
מלך בעקבותיו  /אז כשחר ינקע אור ישראל  /ונכודו יהיה
בדול נעמיס ♦ יראו חכמי דור ישרים וישמחו בנחלתו אשזד
השאיר לנו  /תורת אלהיס ושירי קדושיו מפורש ושום שכל
להנין

* )  5הי !צוזצועיםי טריכטן י

< סד )
להכין נטקרא ו אמונת עס ישראל צרופה וחזקה  /לא
יקום נגדה אויב ומתנקס ן ודי תנחומות לנסש נענה בדעת
אל עליון נותן שנר טוב ליראיו מרב ה 13ונ הצפון לו לעד
ולעולמיעולמים ״ אשרהו * /שרי חלקו ואשרי פעולתןJ
תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהוI

ז

איצק איינל* 1

מייעה ,J

 1געמצרבכ
הפרקים האלה מתולדות החכם זצ״ל נדפסים כספר מילחדכשם ; מי אישיח
תולדות רבנו החכם משה בן מנחם
1
עס דמות פכי המכס חרות .על לוחנחשה .מעשי ידי אומן * ונוסף י האמתלהג
עליו מכתב לריעו ר׳ יואל בר״יל מאתהמחבסמלבד השנויים
ישפע
׳ לעת
ונמכרים
אשר באו ככמה מקימות כזה הספר * והמה תשעה בדגן
אשיהרזב
;
כעד ח׳ גדולים * ובכרך בעד ט׳ גדולים ׳ והיה הספר הזה לזכר
אין בידם המאסף * ונבקשה גא %תאתנן7נ
צדיק ולברכה כיד האנשים אשר
מכל אוהב דברי התכס ואודותיו לקחתם תיש  /כי עוד מעט ואין
לא
בידינו אף קונטיס אחת ׳ יען לא הדפסנו כי אס מספר מעט /
או
:
דד הקונים קופצים כס לרוב תועלתו ־
ממיס ר
העתקה
גםנודיעה בקהל רב שנגמר בעזר האל ספר יונה עס
וננלpti
אשכנזית וכאור ע״י ר׳ יואל בר״יל ׳ ונסמך אליה העתקת
וזעקהמו
הפטלרת לשחרית יוס הכבוריס ע״י ר ' דור פרידדענדר• מקתי5
על נייר טוב ה ,גדולים ועל דרוק פאפיר ד׳ גדולים * ובתוך זמן המיסהשי
לא כביר יוגמר כעז״ה ס׳ קהלת ׳ ואחריו ס ' משלי fואס
״לוןhu
יאבה ה׳ החזיק בידינו יעתקו כל ספרי הקודש בזה אתר ! ה)
’מעיהי)»
לטובת כלל ישראל "
עיניו
לנג7
(? גור זאת נודיע להמשכיליס< כי כחדש כסליו הבע״ל נתחיל למשפע1
להדפיס ס׳ מורה
נבוכים עס פירוש הנורבוני־ היתה !?
ופיר ,גבע,ת המורד ,שני פרושים יקריס אשר לא היוכמות©
אולתמ
על הנה על הספר הזה ־ והמה יקילו על כל קורא הבנת ספר
המורה • ועוד מועד לחתום על הספר הזה עד חדש שבט הכ״על* הזקדס
נינה ♦
בעד ג׳ ר״ט י אמנס אחרי היוס המוגבל הזה לא ימכר כי א©
בעד א׳ פרילריכסלאר • דפוס חברת חנון בערים בכרלק •
יןניל1

ן !י

■־
;; ן ־

דהר ) "

האמת  /וסנלת הרבים מששה באפילה ומה בפיה תמנהשק,׳
אכן כאשר גס עצת אלה המפעים תחץ למחלקותם  /ואץ
משפט אחד נינותס־הלא אשר עירם לויראה  /ט נסמה©
מקצתם שגו * וסקר ני תתנכר■ פניה היתה לאמת בעיניהס "
ועתה אשובה אל דרני אשר החילותי ללכת עליהלאמור ן ג©
בתוך הוקדם האלה אך׳המעע לבדו מצא האמת  /והרוב שגה#
והיה כיוס סחר ואנחנו יוספיס עוד לשמוע בקול הרוב וחעאנו
לנפשותינו " ואס בכל אלה נטוע נלביתינו למוות אחרירביס•
נל שמוע לדברי המעטים כאממו יו© יום*  :הרבים ישג1
והמעטים יחדלו ז הנה זה עדן הפלא ופלא\
לעתה אתם אחי בני ישראל־ בחורי חמל Iשימו עצה
והתבוננו בינה * הנה ליומן התר אגודת החקירה
הל» /שונו אל חקות ההגיון וראו את מהלךהשכל  /ואז תמצאו'
סבת המחלוקות והשגיאות בדעות בני אדם ואז תמצאו אתאשד
תדרשו  /האמת תמצאו * והאיש הזה אשר יגיד לנו המענה
מיותרעובה  /אותו נהלל גשעריס וחכמתו תברכהו " אך אחת
אבקש מכס  /והיו מרינס גלויס ומבוארים  /והשפה שפתי
יהודית לא״תערוגותבקרבה * זולתי אס לא תמצא לנס יהודית
לבלה • גס הענינים סדרים יבואו בלשון למוד© w /קלי©
צשמז׳ע נאזן לכ מקשיב *

ד ״ * פ ״ פ • מב * • ?

קורות

העתים

דברי דזימיס לימל^ כי אעור מדי
'J
. . . .־ ובבן 1׳*מנמרוי עדביאקסארים *
אלילnf>p״)n
(עיין חדש ד
ביסים הה © כהיות מ© פר בני האד©

’

ייעצו!

־ 'r
והארן

; פומהשמא©ומלא© יעדיםוסבכים  /סנ רנציחיונן׳

משפלות וטורפות טרף  /דנואו ממעונותיהם דהרגו נמתלפות©
מנוי1האד©
נהמות אוכליעשב "רשתו את ©«7ן נ©
#

(

שק,
תמנה
 1׳ואy 1,
ט נסמה© ? י
1עיניפס•
אמור!;| PJ
שינה"[ #
הרוב
רוב וחעאנו ן,
רירביס•
רבים י»ן

שימועצה
החקירה
דת
תמצאו'
ואז
ואו אחאשי
לוובמגען
י ןאאתת
שפתי
והשפה
יהודית'
לנס
■־
-■/ 1
קלים

סנ “ "

לא חשנז שמס נאשר רעב נפשם רשגירום .לימיו  , tדהיו נ5
ימי האיס ימי עונייוצרה  /ויבלה את חייו בלב רגו ובדאגה /
וייצר  15מאד ויקוץ נתייו מפני הפחד והצרה " ויקס איש תיל
ושמו גטחר * ) דת•זזק ויושיע את אתיו בכחו זיגבורות ימינו/
דשיסו אותו למלך עליהם* הארץ אשר מלן עליה נמרוד היתה
ארץ עונה ומריה ושמה שנער! אחרי נן קראו לה ארן
הנשרים (ק5ציעא ) • ויהי נאשר החל האדם לרוג על מ•
האדמה  /ולא הנילהיאותס ארץ קטנה ויתרחקו תמידא־שמע®
אחיו  /דתיעצו מה לעשות למען היות ניניהם קשר אמיץ וחוק /
ולמען לא יתפרדו להיות תמיד למשען ולעור איש לאחיו « וימו,
עיר ובה מגדל גנוה עדלשמיס ** ) ( אייןלייצשנסר ^  /וכאשר
אנו להודיע דגר לאחיהם עשו אש על המגדל  /או העמידו
עליו נס ויהי לאות ולמופת לכל יושבי הנני ויתקבצוויבואו א3
מעיר ושמה התיעצו יחדיו 5אכן נאשר לא היה חפץ אלה•®
אשר ישנו בני האדם במקוס צר ובמדינה קענה והיולאגד®
אחת  /ורוב האדמה א ננה נושנת  /כי אס חפץ אשר יפוצו
וישנו על פני כל האדמה  /למשול על הארץ ולהתבונן את נ3
«עשה ה ' ״ בלל את לשונם ולא היו כנראשונה לב ונפש אחד»
את אשר אנה ויעץ האחד לא אנה השני  /ויהיו תמידשוני®
געצה וברעה ויתפרד! ויפוצו על פני כל האדמה ויהיו לנוי®
רבים * אכן נמרוד ואנשיו ישבו בעיר אשר בנו להם ויקראן
שמל יבל / 1ועל כן נקראת כל ארץ הכשדיס מל * *'* ) ( יא® ,
גצזני!צןנמ 1ערייך ) ״ לנמרוד היה גן ושמו נינוס  /וילך משנער
לאשור (צוטיריען ) ויבנה את עודי עיר גדולה ורחבה מאל
למען
ה ב » 5
*
יי )

ןVh

נצזחיוי1

ןמחלפות®"

מגי *W

לא

סז )

««יי העא־ם היוג־ס קיאו לי כעלים $
« * V1אלילהאשוריים  ,הי* < מי«ד •

סג

גקי* כן נל״הק כל #

יראתוו כ׳ימים אצ בשתים חחש  /כי ;* יגי בלתי אעשיי * פי א*
כלנית בגי האדם כאשרמצאכו  :עיים.1ד?* ות ובעורות ב’»פיס *

׳

בבל יכבול בסעזאפאטמיען  /געיבי (אראב־ען׳) ׳ בטיעון הים ( « )
ה«ישיי (דעי «•!־־/ישע מעעיבחע! ) ׳ גנבי הדקל (עיניים ) #
ובנהר פ רוו (דעי א"« י.ראהע ) *

;«> שין ראשית למודיםיל*

ברוך

ליגרא רף ל• <יכ ; ־׳״
י >
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 1מען עשית לו 5ס -גארץ * אודך הפייר ה ^ס 3פ׳ןח&:*5ר&ה
רקבה ארבע וחצי ועיגולה ארבע וכשרים ׳•* . :קומות ,העיר׳ היו
וזזקיס וגסהיסורחביס מאד עדני יכלו לרכיב עליהםבמרכבות*,
<גא היו כעיר לזמש עשרה מאות מו.דלים  /,דאי כבלותו למות
 6ח העיר דייך אל באקנ׳רא או באקטריאנא הנקראת  .עתה
<נארא «! והיא חלק ( פרצווול) ) נמדינת סיכ' עו 1ילחס :עם
,יושביה וילכדש •* וי^ ור אחריכן על באהטרא עיר :הממלכה
ךלנוד' ,אח העיר ' בחכלות ובתחבולות זעמיי־אסיה  .׳אשת ,אתל.
«עמיו ן ויהיה כאשר היתה אשת חיל  /ויאהב אוקה מאך.
ךחכוץ .לקחתה לו לאשה ו אכן נאשר היהה בעולת בעל ויועץ
להרוג את. .בי1לק במרמה  /והוא כאשר ידע מחשבת המלך
ן* שס יד בנפשו  , /והמלך לקח תא אשתו ויולד ממנה גן ויקרא
 6ת שמן» :נ;יאס י ולפני מותו נתן את כסא המלופה לאשתו v
והיפה

ךהי כצושרמת נינוס ותחחזןזעמיראמיש ותגדיל אח
 ?\ pfiiעיר  /ותמשרל בחשד וברקמיס על יושבי
|ה לשס ולתפארת ״  .למען הריס קין עמה  /,להגדיל אושרה
ןלהזוין  .להס למחסה  . /.נסעה בכל ארצה רעירלע/ר  ;/ותט*כ
< גס מחה הגלי© ועירית למען יוכרו דור• אממן
^יישביה■« .
פש ^ דקימ \ .1יתפמ מעשי ?:י ע< • לה  .נעשו7בריס■ רגי^
ל 1ת<
לתועלת המדינה .4 ,הגא עשתה י שרים ותעלות המיס ( וד־טסעס
1יי.םונ4ען ) ;.למען גיגגן איחס אל למקומות אשר תשר ? ותפנה
‘  pfהזרניס ותשול אדיס למען ינ 1נור  .עו 3ר דרך 3טח■ושאין
ועמיי־אמיס נלחמה מלחמות רנות  ,/ןבה  0ידחה מלחמת ארץ
אעדי ^ן * ) מלחמה גדולה ועצומה  ' 5,וכאשר ידהה הגא/ -;.
זולת
. ,
,
' ” ״; .־,
  rי-’ ך־—רד־‘ -
•איניייעייקראנש5ו אינד א״ט?יןנכי .1יייזיי^חלחירנסועטטפןיורד
בבל

העיר tויהי

יח״ידטארמא?
 . </ל^ כור .כמידפן ■ ’,יימד-ער »'* סספרגי-נצו .
־■ JWiV.A״' QIS ■' .
רען ( ז-יל« ורל « פ ט<רטלרי'/ל ) י ליחיח .לטטפן י■ פר «למפנל׳ונטגלמ ) ”
כאינדיי ( ולטדל ;דילו*
מדפי * rיגטלג ר
ימניל ררי ! א/יצ  -יוב* “  • .ידען
ינ** עאטפר ד י׳ * *•קלי 9־ןריין ר< אאתס חי4״ ונר Irלא ייריתדגש  /והסי־דקרוז•
התחלקה־ ; רעליי־יי־טש-לי יעבר יורה המלח רל,הוק י<ר,י * ‘  5,וקקפר ) ז> לי ,י יען
<בויאןןמז? ע tליש• ויאג״יש* רג־יליכ רלקרר ר קלקלטניטסע■^  /ער זי * *? 6
* pA־■ יר ^ תריואזיבוכילן» ׳ אמ -ק • קרות« וייגיייהי אכינה • רגשיפאר/מקצת®
ירוקיס מזרלתרשחוייייל•*•ויאייונת מ*האוזינד ' י\ אאיממלה  /רנן ישכב עוד א9ר יע ;ןד
לשמו ולירח ג • 5יד־־כ ונוצריה שמה ימצאו 1אף כי המר החעע מח<*יה '* ־

נ< )ימ ! ראשית צנזוריםךל <. V8א rי

-

•־־■ ' : r־ v •.

( סזפ )
(!ן*** 'א ^ ;* ;ייער ),היחידה אשד חזקה את לבה  ,ולא יראתיו
«להלחם עם אנשים גבויים ומדי נכש כיושבי אינדיען ,־ נגיד
בה דבר מהחל זיוה הזחת י זעמידאמיס למען הגדיל את
ממלכתה < ולמען תת עולה על עמיש רבים  /הלנה עד
שפת נהר אינדוס  ,דהי נבואה שמה וישלת אליה מלך הארץ
מלאכים  ,וישאל אותה על מה ולמה נפלה בארצו  /ואיך
השיתה נפשה ללחיש עש מלך תש וישר אשר לא עשה לה רעה
מיום שבתו לע נשא מלכותו ז ירושה עוד לצרת אליה למהר
ולשוב אל ארצה ואל מולדתה 5ואש לא  ,נ^ יש יקיש בה וישלם
לה נגמול ידז ♦’׳ ותש־ב׳זעגדראמיש אל המלאכים ותאמר להם
אלורו לא׳־וננש לבל יחשוב בלבבו ני אשה כישים אנוכי  ,אשר
יק דבר ספתיס עמדי ולב אין  /יערוך את מלחמתו ונתראם
בצייש♦ ותמהריאחרי כן ותאבה לעכור את הנהר  !/אבן
אויביה לא נתנוה לעבור ותהי מלחמה עצומה וקשה ותן את
שונאיה מנה רנה זיכישו מפדה  ,רותיי מעשרה רבזא איש •
הוליכה בשבי * אחרי כן חזקה ואמצה ותעבור בארץ הלון
ומלך אינדיען נש מפניה וזאת היתה תחבולה מעמו ' ,
ונצור
דהי נבואה אל המקוש אשר חפץ נו לבו  ,ויפן לה פנים ויערוך
אתה 'מלחמה רציה  ,ויסבול גש את ועמיראמיסותנש מפניו,
ולולא קלות סושה נפול נפלה ביד
ולוא' רדף אתריה ,
רודפיה * את1־י כן המירו השביים* וזעמיראמיש גיס יתר אנשי
מלחמתה שגה לביתה ♦ ויהי בשבתה בביתה כש לום תשלו ה
ותשמע את־מה ניניאס ' מבקש את נפשה וקושר קשר מס נרי
האיז « ותת? אח כסא' המלכות ברצין ובנפש שלימה לבנה ,
והיא התחבאה ולא נראתה עוד • אחריימותה מלך ניניאם בן
גיגוס והוא לא ה1ך בדיני אביו  ,ויאהב את העצלות  /העונג,
והשמחה ולא מדע ממנו דבר עזב אשר עשה בארץ ל ■וכמוהו '
היו עוד שלשים אשר מלכו  ,ושמם בחושך יכושה ולא טדעו "
בשנת שלוש אלף שנימאויז שלושים ושלש ליצירה בא פול (פוהל )־
על ירושלים / ,דתנו לו אלף נכר נשף • אחריו מלך
ז ?$דח2נ? $פ 8לוס , .וכמוהו לא היה מלך רע ושנוא בכל ארץ
אשור • היה מזישגר בהיכלו' תמיד דשב בחבורת נשים ויעשה את
מעשיהם  ,עח ו *־ג■כמוהם ויפי לאשה י «ארדאנאפאלום
חפץ
א "י' ;

שםבארץבעשרו  /במספר מץאשר איו/

תפץ לעשות לו
ובחוענות אחרות אשר פגיה נפשו ונזר?  1c3אכן נאשר
פשה  /כן שילם לו אלהים  /ופלי מעשיו אכל  $ני אראבאסעפ
שר מדי  /ובעייעדס שר נבל קשרו פ!יו קשר  /וכאשר שמע
זארדאנאפאלוש את אשר נעשה דתחנא חדר גחדר  $אן ^ מה
משו להלחם  /ויטהו וירדפוהו עד גנוה « ויצורו אחרי כן ע5
«עיר אשר היתה לו למנוש ולמחשה  /ותהי העיד במצור,ימיה
מיס ־והצרים עליה לא יכלו ללכדה  /ני העיר גדולה ובדורה
פד מאד  :אכן אחרי נן גדלו די הטתער וישענו חלק גדול
מן העיר  /נס בתומת העיר עשו פרצה /ויחרדו דלכיואת
את העיר ״ ויהי כראות וארדאנאפאלוש כי אבד ממש  /ויפש
אש גדולה וישרוף3ה את עשרווה ט ונשיו וגש את נפן* ־*
אחרי מותו  /בשנת שליש אל ^ שני מאות חמישים ושבע הוחלקה
הארץ לשישה חלקים " ארץ מדי ( * עדיען ) נתנה לאראניאקעס,
נה
נבל עס כל הכנר לנעלשיס  /ו» שור אשיננוה
פיר הממלכה לנינוש הקנון ( דנ/ס ז־עד יי; 4רע ) י נעלעזיס
יקרא נס כן נאבאנאצאר ובל  #מן " וימלוך על נגל שמס
רמת ♦ אחריו מלך נט ממוך ביאתן
שנהT
" Tעשרה
אשר שלך מלאכים ־ 1חזקיה  /ואחריו מלכו עוד גלשה אואובעה
«לניםי אשר נשתכחו ונעלמו  /ואחרי אלה באהארן ז קחת
 « .משלת מלך גנוה  /ויננע תחתיו פד בוא נאבאשעלא ^ סאר
*; ,
אשר לנד את בבל וימלוך עליה עשרים ואחת
* שנה י ניטש הקנון כאשר נבר אמרנו מלך כמוה והוא הנקרא
חגית 8ל » הר  /ואת מעשיו אשד עשה הלאהמה
נלה״ק
גתובים נמלכים י דמת נינוס וימלוך תחתע שלסנאצר
(*צזלא ^אנאמצזד ) בשנת שלוש אלן» שני מאות שבעים ושש #
ותקפו וגבורתו הלא גם המה כתובים בשנר מלכים י וימת
שלמנאצר בשנת שלוש אליח שני מאות שמונים ושבע  /וימלוך
סנחרב תחתיו ויבקש כיחזק־הי ליחן לו מס מדי שנה בשנה t
וכאשר לא אבה עלה על ארץ יהורה למלחמה  /דתן לוחזקיהו
.והב וכסף רב  /וינסח על דנריוועל השבועה אשר,נש3עגלעזונ
 .את הארץ ן ■ אכן ^נחןריב ^גךןילא מ? ע :.ןוזלליזי?:זלש ^ח מיל
גזול -עלירושלים  /אכל כאשר שמע כי מא יבוא תרד,קה
עהאראקא

<

זיאיל/
כאשר
וכן
אסעט
*tf:שמע
!ך־המה
זרי כןעל
לזד®
ולוו
בצורה
!ה
חלק גו!!
ולד!את
1c,ימ
תנפקו *

הומלקא

ס^עס,
נ&
עלפזיס
! בנלשד»
בלאדון
ורן

\ttip.

רץ,תחת

«ווזאראקא מלך כוש (עטהילופיען* ) להושיע ולהציל את
את העיר  /רלך׳ילקראתו בכל ידלו ויכהו וירדוף
אותו על"מצרים ' (ען \תנ1ע) ) ואתרי כן שב לירושלים ויצר על
העיר יריצד לה מאד כי תשועה ומכוש אין § ויראהו ה׳ את
ידו החזקה ויהרוג כלילה כל מתנה אשור  /ושנחרב שב לביתו
כחרפהובנלימה " ויהי כשבתו בעיר ממלכתו נננוה וימלא אף
ותימה על הרפה אשר באתה עליו  /ויהרוג רבים מגני ישראל
אשר הגלה הוא ותגלתפלאשר • אחרי כן באו שני ימיוהגדולים
אשר קצו במעשיו הדעיס ולא יכלו עוד אשבול את האכזריות
אשר צעקתה עי שמי מרום גאה  /וימיתוהונהתפללו״בבית
גסרוך אלהיו והמה ברחו  /ואחיהם הקטן אזאראדאן מלך על
וילכוד Tגס את
האק דמלוך על ננוה ועלבבל /
ארס (^יריען ’ * ) ואת יהודה רגל את יתר היהודים אשרנשארו
כארץ  /וישבה את מנשה ויאשרהו ויושיגיהו בכלא עד אשר
העיב את מעשיו * וימלוך אזאראיאז שלושים ותשע שנה רמת
* בשנת שלוש אלף שלוש
וימלוך תחתיו זאאסדוכין
וחמש  /והוא נכוכדגאצר הנמצא
מאות שלושים *
נכתוב • ויערוך מלחמה מס מלך מדי ויכהו 1וילכוד את
יע.ר עקב ^<* ״ *־ * ) רשב אל ננוה ♦ אחרי כן שלח את
מאלאפערנעס"/

ווהרעגןחני ) גאפריקא נויולקת להג•חלקים ^ גן|טדן#
עטהיאפיק (*

זגלאמא

יאפיען ר־זתחתון ועטחיאמיען  Srnיון  /הנקראים
מאגאמאטאפא ואביסיגיען • האיז " אח תגביללצפיו
גחצריס  .לחעיב ניס האטלאנטי « ולחזרת ביס האינדייאי׳
,

ד 16w

ויצויוז
1י
.־פ f.n ,

«WQW
ה\ rpü
נמ 8למו

\\n^ x

עא )

«לדרוס ניס

י : .

הנושיי ,

( ילינו

טטהעיויפיעע ייעעי) •

«  pfגדולה באסיען אפי גבולה לחזית ולדרום גא יז ^ רבי ( חריוני^
לצפיו נאטאללען  « -Vלמעייב היה הנקרא (לתםזויםטטז1טגדי»8
•סעי • המשק (לי׳» ל׳םק ^01היא עיר הממלכה « /הא pft pשמיה
״״
_
עצלים<.פ<1אי .עגזלה •
ביא הגירה גמדי •

<בע )
האלאפעינעס שיצנאולצור מל בעט ^יא * ) וללנלה,.
 ,ונעת ההיא היתה מעשה יהודית לדעת ' קצת הכותבים* וימת
מונמאצר וימלוך תחי/ין זאיאקו* .הנקרא c2ק כ\נ? 8יאח§גוש_
והוא היה מלך עצל ן רע ןיקשור ע $ין נאב^פאלאשסאר
וילכוד את נבל וכל הנכר ? ולמען הנין את נשאו ולסעדו /
עשה כרית עם סיאקסאי״ס מלך מדי  /ויצורו על בכוהוימיתו
,את ואראקוש והעיר לכדו ויחרבוה וישרפו אותה  /וישימוה
תל עולם " ומעת הזאת היתה כגל עיר הממלכה באשורוימלוך*
נאנאפאלאססאר על הארץ עשרים ושנים שנה וימת  /וימלוך
תחתיו נבוכדנאצר בנו בשנת שלוש אלף ואינע מאות  /ה\ אv
כביכמאצר אשר הנה את .פרעה ננה (נעכאא ) וילמד אח
כרב שיש וירש את ארם (דריען )  /ואת ארץ ^יהודה  /ויצר
על ירושלים וילכוד אותה  /ויביא את יד,ויקים המלך אשר מרד
נו בנחשתים אל כגל  /ויגל אנשים רביםמיושב* הארץ • אחרי
כן מלך יהויכיןכארץ  /ויהי למש למלך בבל jאכן נאשר" מרך;
כי .הלך נבוגמאצר לירושלים וישבה את יהויכין עם א 1תוובכיו
דשים את :זאסאגיא למלך על האיץ ויקרא את  .שמו צרקיחו‘/
כס הוא מרד
בו ויעשה בר* ת  ,עש פיעדת חפיע מלך
מצר־ס וילך ננוכדנאצי להיאת פרעה ויכהו ׳ וירושלי ^ לנל.,
כחזקה  ’/וימית אנשים רביסיוצדקיהו עוור וימלינוהי בגולה "V
אחדי כן הלך נבופדנאצר לארס ויצר על צור (שירוש )שלוש
משיה שנה וילכדה ויושבי העיר עס חילם והונם ברחו  /ויהי
השלל ־והביזה אשר בווו אךמעע * אחרי כן י”שכ
במנוחה־ובשלוה
כביתו  /זייפה את העיר  /ויכנה בנינים גדולים  /ויעשה. v
בריכות ותעלות למקוות מיס • דתרדגרי נבוכדנאלרוחלומותיו
הלא המה •כתוכיס׳בדניאל " רמת וימלוך אויל 'מרודך ננו
תיזידו בשנת שלוש אלף ארבע מאות ארבעיש ושניםליצירה ♦
ויול <£ת יהדכין מן הכלא ויעש עמו עונות * אך אויל מרודך
היה שנוא ומתועב לבל עמ 1ויקשור עלץ נעריגילססאר קשר
וימיתוהו רמלץ* תחתיו •  -ויהי כהיותו על כסא .מלכותו ׳ ארבע
שנים וילחם ,עם סי& נסאחס מלךמדי זיפול כמלחמה■וימות "
••••••  ,״ ■ ■ ״־
י־ וימלוך
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ללכדה \ ,וימלוך תחתיך יצב^ראז ^ רכאד כנו  , /וימלוך תשעחדשים
וימת | ויקשרו עליו קשר וימיתוהו  /וימשחו אתי־יאביגיטי ) הנקרא,.
;:ים*
אראנוש
גצה ק בישאער למלך עליהם * נלשאצר הזההיה כןניעאיי־יש
עשש^י'
?£
ונשנה הראשונה למלכותו החל נוי» (מירוש ) לצור על מל
וילכוד את העיר  /ונלשאצר מת כשנת שלוש אלף ארג ע מאית"
! 1'mh
וחמישים • משפר השנים מן בעלפדש׳עד נורש שני מאות
רמי®
כנוה
ועשר ״ אראנאשעש  /נאשר נגר אמרנו  /היה אחד מן
®
/וישימו.
הקושי־ים אשר קשרו על וארדאנאפאלעש ולו נתנה ארן מדי
רמלון־
1ם.יד
(ץועדיען ) כשנתשליש א 1ף שני מאית חמישים ושבע וימלוך
 1זזימצץ
על הארץ ן ואת עול מלכי אשור פרקו מעל צווארם ויהיו..׳
ות  /מז
בראשונה גבודיש ואנשי חיל במלחמה  /אכן סרו מהר מןהדרך
דלכודאת
העוב ו נ* ברכות ^• מיש לא בקשו עוד במלך ושר ויקוצו
לה /דצך
במושל , / ,ויאהבו להיות חפשי ולנתק את מוסרות המלוכה ./׳
מרל
'ן אשי
ויהיו כפראים בודדים ויגדלו דרצתי ויעשו כל הרע • וייצר
אחרי
רן*
להם מאד  ,כי אין משפע וצדקה בארץ  ,וכל איש הישר בעיניו ,
נ 4־&יו.
ע״ה  . /ובבור תיל אין' לעמוד נפרץ • ויהי ברבות הרע והעול ׳
ובנץ
א1תו
יום יים  /דקהלו גדולי ונרי הארץ ויועצו יחדיו מה לעשות ?
;ןעדתיתי/
ותהי העצה היעוצה למשוח עליהם איש תם ונקי למלך אשר ;■
חפיעמלן
ישפו־ע את משפנס  /וישבר מתלעות עול ורשע  /וישכן צדקהs
ללם.לנד.
הניחה .במגוריהס " וידרשו,דחקיו כלס למצוא איש אשר
בגולה 1/
;וה־
ק אוח לו המלונה  /ויהיו כלם עה אחד למשוח עליהם את *
שלוש
יוס)
דעיאחעס למלך . ,וימאן דעיאשעש כתחילה ולא חסץ בנזר
רתו  /זיר
""המלנוח  «.ני ידע מאד את המשא והעול אשי ינניד עליו
ften:
זני יקשה לו לרעות את עמו .כרוע עדרו  /ולנחויזם כתום .
/ויעשה-,
לנב
;לומות!,
סוודןננן

יצירה י
מרודך
אזיל
קשר
סהאו
ארבע
תו■
וימוין*
מה
לון

* ) ,אבילאביניע .היה אול מר 1דךושה אחו ניטאקריס  /והיא היתה
 :אשת תיל ותימה מאד • על ידה נעשו בבבל לבי־יס יגיה לתועלתיושביה; ;
יליופי דמיינה • וכאשר  .מתה צותה לאנשי סודה לקבוי אותה ולהצב חצבת אבן
יקר על' קביה ולחקוק עליו  :פה טחוניס וקבוי־ס יזטחוניס יביס  /והחלו
אשי'!יצרון להם בעת עוני וציה יפתח את הקבא ויקתס • ויהי הקבר כנויי^
■■׳•אותו עי בוא דר־זס (דאקחס )־והוא■ פיזת אתיהקבר י אכן איך
ולא&5ת איש
השתומם ׳ תחת עושר וזהב מצא כתוב  :אוי לך צמאל־ככן> -ושוקק לזהבי ׳
אילא הייתאיש ,כילי לא חפשת בקברי המידה ׳ ולא גזלת מהם את מנוחתם •

( ער )
לנג תתמנות כפיס ! ולא אנה לקחת את כתר המלטת עז
#שר נקשו אחיו ומיודעיו ממנו יום יוס ולא יספו  /דה•
דה•
'עליהם למושל נשנה שלוש אלף שגי ייאות תשעים ושש
נשגתו על נסא המלונה ויתחזק ויתאמץ ללמוד לעמו,אקים
ומשפטים עונים ונכוחים  /ולא נח ולא שקע עד ני הדריכם
נדרך ישרה וסלולה • דנן להם עיר ני כראשונה ישבו נאכלים
ויהיו נודדים ולא ידעו מקו® מנוחה * גס משה דעיאס&ן חק
 # .שר לא ידנר נל איש עמו נפה נדנר איש אל אחיו  /נ* אם
•נהוג נאינרת את שאלתו ונקשתו • דעיאסעס החני®''מאד
לעשות החק הזה למען תת יראת המלך לע נל איש ואיש •
i״  ,וימלוך חמישים ושלשה שנים רמת " וימלוך מהיאא^טעס
תחתיו גשנת שלוש אלף שלוש מאות ארנעי® ושנע ״ r 2ויהי
.תהיאארטעס גנור ואיש מלחמה  /וארץ מדי קטנה בעיניו /
ויחשוק להגדיל את שנע מלכותו ולעשות לו שם גגנ״ורים  :jוילך
לפיס ( עכרדען ) וילכוד אותה ויאנה להלחש גס גאשורל אנן
■* ונובדנאצר הראשון הנהו מנה רנה וילך למדי ויירש אתעקבאטאנע
י
ויתן אותה לאנשי מלחמתו לגוזולשלל  /ואת פהראארטע® שנה
אחריכן חיוימיתהו ״ וימת אחרי אשר מלך עשרים ושדםשנה •
וימלוך תחתיו סיאקסאריס הראשון והוא היה נן חיל וכעל נפש
דלך דלכוד חלק גדול מאסיא דל חס גס נאשור ויצור על ננוה/
ני שקקה נפשו לנקום נקמות נעיר הזאת  /תחת אשר §מיתו
את מלכם את אביו ן ויצר עליה והנה מלאך בא ויאמר ני נפל
חיל גדול מן הסיטען בארצו* דמהר דשכ  .הגיתה וילחם נ®
ויתריס ושמונה שנים עד מהוחשס ואוחרי כן עשה ברי ^אחוה
מם נאנאפאלאססאר מלך בבל ויצר על כנוה  /ויחרים את
העיר דשימה תל עולס - • 4דמלוך סי £קםאו:ים .״אמע? םשנה
וימת וימלוך תחתיו אסטיאגעס נשנת שלוש אלף ארנע מאות
ותשע •י וימלוךשלושים1חמש שנהויוליד  £ני מיס את מאנדאנע
 vTמאשתו הראשונהאשר .לקח אותה קאמניזעס מלך פיס,לאשם
וה*א םא נורש (שידוע )  /ואת סיאקסאחס מא^ תוהשניה /
והוא מלן אחריו במדי " סיאקסאריס השני הוא-הנקרא׳בלה״ון
־<•
יי דריוש וזם־י  ■/ויתר דמיי סיאקסאריס זאת אשר עשה געפר
^
מואימ אצטיש • י' ־* ' " ד׳‘ ,
■1־א״ « ־״
#״*

**.ז יי <*• * » ד

tw

׳m

***® tv

^ סי*

י

ינה)

-

?.1

וננדיקו t
ולנוח« ■ « רם נתחיל לספר את מעשה גירש ותקפו
 /רה•
נגיד את המעט אשר ידוע לנו פהלודיס (ריקליריער )#
 ciדהי
3י דגרילס נקשריםואחוזים בדברי ערס  /והיה נסכרינו את
•נלחמות גורש עמלם ידע הקורא מ• המה  .היודיס המ?ן
וקקיש
ינלזיינש
יוצא חלצי לידו ס3ן אטיס ♦ המדינה הנקראת י}ידיע) * 1
וזיתה קיש מאוח וחמישים שנה תחת ממשלת ההעראקרידען
מי הערקויעס  /והאחרון מן ההעראקלידען היה קד״דוילעפ
׳אסעצןחק
) ניאס
אשר מלך על הארץ בשנת שלוש אלף שני מאותשמונים ו?!ש #
יש^עאד
ולו היתה אשה יפת תואר ויפת מרחה ולא היה כמוה בארץ *
ואת י
ויקרא לגיגעס אחד ממשרתיו ויראה אותה לו  /והיא ערומה •
עס
אאו^
ז1יחר אפה מאד על הדנר הזה  /ועל הנדון אשר נעשה לה /
ויהי
ייז
יוקצו לקרוא את ניגעס ותאמר אליו  :ני גדלה החרבה .אשר
לשה לה אישה מנשוא  /והתוענה הזאת עד למרום תצעק1
:בעיניו/
•ס היא נשבעה ליקח את נקמתה מאישה * והושף ותאמר
ים יוילך
לגיגעש ני קראה לו למען היות תומך לה ולנקום את נקמתה /
1ור?/אנ|
ואס לא יאבה תהרוג אוהו נלי חמלה • ויחרד גיגעש מאוי
אעאנע
עש «מ
וידנר יעלי לנה  /אכן היא לא שמעה לדנרץ זתאטיסלאוניו
ולשמוע לו ותמאן הנחם ותאמר  /ני נאשר אמרה  pהוא ולא
וניסשנה•
יבול דנר מדבריה ארצה  /ני אש הנקמה נערה נ־לנהזותצת
עלנפש
גלדשל
את נל נפשה ומה יועילו דנרי חנמה ותבונה לאיש .
עלנווה#
שר י!מיח1
מחשוקחו ואסור נייקי תאוהו  fינואו שכעקמשיבי נועש וינדכו
־׳ «ליס ויוציאו את צל רוחש  /יהן יבושו רנלמו -נלאוחם" ני לא
ממינפל
לאוזן שומעת כי אס לאבן דומס דברי פיהש ו ואחור יסוגו
דלתסנם
ויודו ני לשוא נל תחבולות לבם ותשובותיהםנ־שארו «<י i • 4
זי ^חוה
תחינע לכנות תשוקת אוילי משרשת  .ופורחת (להדריכו,ין :דרן
רי®את
תלולה  /אס אהבה אס שנאה> אס רונו אס נקמה  /אך שוא
עיש שנה1
תיגע ני המה כלס בוערים נאש צרבת •* ויהי נראות גינעש ינ
נעמאוח
לא האזינה לדבריו  /ויהרוג את קאנלוילעס ויקח את אשתו
אנדאנע
וימלוך על הארץ * ’ נס היו אנשים דנים אשי לא סרן אל
לאשה
משמעתו ולא אגו לשמוע אל דנייו  /עד אשר שאל ישאלו
השניה/
« rדעלפהי׳
■ ’
■ '* ׳־

בלה״ק

*ו
היו59
»V
■
,׳

*

!••ffO
י׳ ) יי* מאטאליע^יאקי• ג& ינן

הי• מיי?לב«ד .

( עד )

ביע?לפהי * ) אס ' לו משרע המלונה • ונינעס שילח מתנדןי
רכות רקחת לפהני אפאלר « בדעלפהי זתהי תשובת האליל ^ :ר -עחו
לתש פל זפזיינא מילעטו©•? ןוכזוש י)י
לטוב לו • אחרי כן
ן ^חעען י
וקאלאפחןז י' * Vvלכדום♦ דמה אתרי מלכו
שלושים ושמונה שנין מיסמוי
ולמלוך « דיס כני  / vrrrוימת אחדי «שלן
 cv5דנת
ארבעים ותשע שנה וימליך ו * ייא ט ; ס י' ויצר על מי^ עט
והעיר עוד לא נלכדה וימת' • י וישב אליאטטעס -מו־על נשא■ !? חדיהזי
ץרגיוו;3כ3
המלכות בשנת שלושי אלף שלוש מאות
שמונים״ וחמש ' ״
■ ^ 1יז ׳ י־
ויהי,,אישי מלחמות ויגרש את יזסימריער וילכוד אתיזמירב*►■
מורקד?
וקלא־צאסען ויצר על מילעע ותהי העיר נמצור ימים רכים
ו־צו :האראקעל * *־* ,י נדעלפהיעל אליאטטפסלשלות !(נדי ז^נן
ולכרות עמהם ברית פלוש כשני חדשים ♦ להראות
מלאך זמ ילעגו
ן:)1ו יאה1׳
ויהייכשמוע טראזיבולי־לוס מלך סילעט אח הדבר היה ויצו
nsM 5
לכל אנשי העיר לאסוף את כל מזון ומח ה אשר אשפו בבתיהם y
ולהניחו כשוק הפיר« והיה כתתו להם׳ ' אות יאכלו רשתו ״*''׳ "נאי1
ה־צןי
״ ידחיי(
ויעוא־ מלאך־אליאטטעס וירא והנה די מאכל ומזין דשי bאדוניו
1
 ,ויאמר אליו  :כזה ונזה ראיתי  /ויירא אליא ענו עיש כי ימשכו" " נ!; הגיוי
עוד הימים  /ויעזוב את העיר ולא צר עוד עליה י וימת " ירא"ו
דושיף
שח!
אליאטעעס אחרי מלכו חמישים :ושבע שנה וימלוך תחתיו קרעזום
?יעאג
בשנת ש־לוש אלף ארבע מאות ארכעיס ושדם  ,והוא היה עשיר
8p#
מאד  /ע״כ יאמר משל הקדמוני  :עשיר כקרעזוס י• ואתהעושר•
:דאמז?5
הזה קנן מהרי הזהב והנשף אשר בארן גם הנהר פאק -טא& ם•.־
 vhיי
אשר'

דעל^ פהיהיא עיי קטני בפאהסידעןגח־י;ת יון (',ר'3
פצזאני>
■י
וכה היההי נל אפארלא יקי מאל ♦ אפאללא היה  /נאשר יזמו:
הגויה► האיש
' י אשי לחד לכד הא־כ «?* 5״ והחליצה!
וימציא אח גל גלי השיר לנגן כהה י* אף התנכא זיגללכד רא״ס אץ
■העתידית ד־עלפהי* ושתה שלחו גל גדיהאין לשאול גל דכר קטן
וגדול לדעת מה
לעשות * ;
• ׳■״׳־
* -״
שלוש' המקומות האלהכנאטאליען * זזחירנא היא * דייג יגל •יכר המכוא
הגליל ( דעיהלוסען ) אשר לה ועל גידל החשחור אכר כה י
* * *  £אראקעל* להבדיל בין הקודש למול שמשי כי תחת אשרשמשוהענריי*
; Tאוריה  .יתומים כהיות • על אדמת* • ־
׳

י(513s
13״
« » .. /״

■( VJ
) .
בכל זה היה

ושר .-יגדשו• ;מימיו■ זהב דג העשיר אוחו ־•
טל ^ קרעיוש איש מ 1חמה ויביר סיל וילכוד את פאמפהידיען
ז ^ ׳פקריעעז• יסיזיען * ) ומדידה אמרות  -גס אהב חכמה ומדעי/
ןשמ:
״ jjאנשים■ מונים ; ןמחקריס ה ו הירד נגיהו ואינלי ש*’ חנו * ויהי
אחיי
עלסי ^! דוש דגיא זאלאי אמד .משבעה ח :מ* התבל * ) אל זמררעס
וירןכלאותו
יחקים ומשמדם ב? ןטדתען ו
)הריתהו
י :אשי שמעז הולך נכל
!  im־ ,ןןרעווש בכבוד ג דול נאשר יחיה לאיש
 rזשיונא :ארץ י ילך לקראתו עס נל שדיו ויועציו והרה כלש מלובשים
,-3ן זהב ורקדה  . /רקו קיעזוס ני־ ישתומם ואלאן על עשרו .ונע^
מדםר
בגדיו■ 5אכן ז!1אן לא הגיד דבר וישתוק■י ויצר היעזוש אחרי
^
חךז.ם  ,כן להראות לו את אוציותיד ומעמודו ונל יקרו• • ויהי אחר♦
י
אשר ראה זאלאןאת כל אלה  /רשלהו קרעזוש להגיד לו ♦/מ
ר
י ז , 5האיש אשר -ברנו ׳ה דאשיוהו •י וישיבהו זאלאן לאמור " יש אץ!
י מת
ף , , :כאטיזצ,יושמו טעללוס איש אשר נתן לו האל די מחשורי נל
, vישת
״ ימי־ חייו  /והוא ראה בד שלישים ויהי ני זקן • וילחש עול אין
ימשיך ^ מלחמית ארץ . ,מולדתו זימת כמלחמה כאיש ישר זוצדיקffh
 xכי
 ^ ,״ ירא מפני חמת המוח “ ויחשבהו קרעווס .לאויל ־וכקך
^
קרעוו^ ויוסיף שאול לו  :מי הוא המאושר אחיי טעללוש י ויען זאלאן
תיו
עשיר «ז קלעאביס וביטאן מארגאס  /ני המה היו שני אחים אשר
א היה
" אחות® ואהכחס היו לאות ולפלא בארץ י ויהי היום ותאבה
לדמותם •לילך ^־־הינ-ל יונא  - /ויהי נאשי־־לאי-אנ -ו־עזדהשושי -ס
c^ cp }!!:
ויאסרו שד נדה לפני העגלה
י« אשר ירניבוה שמה
וירניבוה

(v׳ ;״)’(*b׳

«

נאכי ימי '

' ידחל'־ה ׳"

י גל דני ימ\׳

;נ;ד:ר;?.!8

!rמד
 .ןמ

' 1״ ,

 6רוז״יכויז ידקטיי־ץ י \ לה בנאט^ ליען ולפין ידיה האוו> עי (־ 06
בלו
ו« יטטנ 1חעגייעט «> :טער ) א 5ר*

יננול

דפאמפהי ^

יען יקיא

יס

הפאט׳

פהילי ( לרע פ» 6פיד.ןיעע » טעי ) *
ילי^ יז " וליחס *
יחכמיס׳האלה » היו■ לשמו־ה ;
.
♦י♦ ' 5 /נינ _ז. .

טהאלעס

' ביטיאגט ׳ ' פיטטאקוה מטיטלעהגעס ׳ ביאס מפריענ*
געה ׳ זאלאן מאטהען ׳ קלעאיילע מלינדע  /דיזאן
קינעדנם ונז ^ אן־אשר יייבשפארטא* כל המקוחיר ריכך

)  ., .,גאסן יון  .י והאגפיס האלה כיפר העידו נל סופרי רעיהיס היו חכמיה
>
נדוליס *  .אכו כל הכרייה אפר כתבו נאנלז ולא נפאר וצא גו־־ע דהה
. .j .
ויולניירה אן' מעט מזעיר ׳ ואיזרמעע א« ל ■א אציגו ווים נגידונהפי
?מאיגו ל־נרי היחיה

לאין יון •

< עת)

מ דרניגוהו &  ! cיגל הגשים כיאותס אח וה ניצי את הא «»
רשא
| בנאר
ן! ויודוה על נרה  .ומדם כאשי באו אל ההיכל' נפלו ארצ< ! נד ! ני י
« יג״עיס הגיגים * ויעשו הארגיאעי צורות אכן כדמותה ויעמידו  jמערנמר
ומעל *
« אותם תוך ההיכל לונדון עילם “ ויתר אף קיעזויש מאד על
ואלאן ני דמה מגשו אשר יאמר  /ני אין איש מאישר בארן #יהפג3
• וזאלאן נאשר ראה ני קצף עליו הרתיח ינו 3תינש
כמוהו על .עשרו והונו
ולמ ;ו וילך לניהו ולארצו • קרעווס הוליד שר נניס האחו אחיM
אלם והשר נשם אטיס היה יורש נשאו  /רהי הי־ס וילך אעיש מולןצח ו
מעמון
צדז
נפעם נפעם על השדה לצוד ציד עס אדראשטעס ופנה צני
לקראתש  /וימשוך אדראסטעס את קשתי לירות אותו דורה «ולןאק
את התץ נשננה בלב אטיס ויפול ארצה  • rmואדראשטעש «צמה
הגס היקה  .שגגה ממנו  /התאנל מחד  /דשפיך דמעות לאין  11עלהע;
לקחי
מאו
ן* ספד  /וימאן להתנחם ויקץ נחייו דלחור את החר 3ננטגו •
צקמעזוש אניו התאנל על ננו שני שרם ונל ימיו חלפו ועגרן נרהאלמו
ניגון ואנחה ולא דאג עוד לניתו ולמדינתו  /עד נא כור*
(שירוש ) וילחש עמו ותתי רוחו * זאת אשר עשה הלאהמה
נדגרי הימיש למלן כורש י

השאר בדפים הבאים

משלי מוסר י

הגזלן
קצון זיך גשדס

יצא

(שמנח?
1'3ס(1פד

זהנער
לפנות ערג לשיח3שדי» 0

ועםנן11

את עירו וירא והנה מלן לקראתו  /ויצר לו « אוד 0ועסכסף
,
ינ אמר ג3נו אין1ה ינ אם לקחת נהש• נא הנה  . /וישב ע 5יסיאוע
הנאד

א  £ץילודנך
במרמה

נרםהאזן

כשמו ע

הרעה

אעים
דלו

יכנהצר
אותו ד1מ
אשעעפ
יועיתלאין
־3ננער •
ולפןועניו
ד באגורן

ה«{

נבהל להון איש רע עץ
ולא ירע יב חשד יבואנו •
איצק דעגזסאחד

חדה

עולשד ,אחים יחדיו התחברו • שש  41ב ^ ים בנו םש ינידוi
ושמנדת עשר בניכש הולידו ♦  -הם רע .או טוב לנו .יגידוjj
פעם לפני מלכים יעמודו • ופעם כעבדים בהם יעמדוi

Hi

*N

י וליאיי}

וי « «
נאי

פעם בל דבר סתי  -ונלה בהם • ופעם בהמה המה; להם ".
פעם נסף וזהב עדי לבושיהם • ופעם ערום ויחף מהלכיהם :
פעם יאהבו רק ננעזריהס י ופעם יהללו רק בזקוניהם :
פעם

_ _

< פ )

פעם במחיאות מושבות® * ' ופעם על גל ציור מכונת® ;'־ •
כל בתים וחוכמה בונים ־ וכל חרית בתים מכנים1
כל הילודים פתחם יבואו י וכלם דרך ־שערם יצאו ;
גוי וממלכה הם הולידו • אף כמוהם יהיו כי נשמדו4
.אךי כי יהפך בתיהם • אז פרי בטן נמנע מהם :
חי אהבה וחמיה שפתם • וחמס וכלי חמס מכרות®•*י
עין נגועי מום יעמורו • ואף לרפא נגעים יעמרו  :י
'דגן וב־ ימדדו במדתם ־ דגים וחיות יצורו במצודתם" :
חליפי• .ותמורות גס י־פ יסחרו * .זעת העתיד הנה יבשרו. ?:
וכי תחקור לרעת אוייתם • כי אחד מבני נח מהותם :
ומטח משפחתם -לבית אבוהם  •.בני עבר הס נהלהם :
ה; איש משטף הצילו בביתם • הוא ראשון לבנות ביתא?יב נ והסה
והשיג קי ^1בחירתם • ולמשפחות שני אחיהם קללה מצאתם• ;׳
שני משפחות לעולם הביאו • ולהם יאמרו עדתם סורו צאו :
־׳י■
יי '
■׳• :
.׳ י ■ ,ז־ ו״ ■ ׳
■ועל אהבת בן אשר הולידו • הרגום שני אנשיס ועירה השמידו ;
הנה מושיע" הלאעזון הצילו • ומושיע האחרון הם יובילו;
נקמת ה׳ נוקם בהמה • וברית נצח על ידם הושמה :
בין כל מום רע המצא מחנתם• ואיה רפאו * Vמלך יהודה אודות® '
אח אחי אותו כורתי ברית יכירו • ואח השני עמו בני בינה ירבח
רז״סף אח השלישי עליהם [״ אזי יצורי ארס במלואותיהם ;
אחי בין שרי אחי־יס לו ספורות
והשני חציו ביי שרי העשרורת
והשלישי .׳הצי חשני בין שרי המאות•;
לו  1חד בנדת ב! תי שרתת־קירירת
ואחד בנד־ז ביתו -ש« ־1ש גדרוח
והשלישי סגר ביתו מארבע פאורת

י*■ ייV־* •'5ן ,

< פא >

מכתבים

שונים

אגרת א ♦
לנ * *

הפי;

זס' :

־ .ימתן

!והס:

ר.ס:

■! ו1
!;:
u,y׳1

;:
לצאתם
■;

 mצאו.י
פ
שמידו;

:בילו ;

מהל
האוחתס
יינהירבוו

• ז

תיהס;

«* הי(

לאהובי ידידי האברך המופלא השנון

כוו׳

מג משכו־לות

תקוו"*

אליעזר שי׳ ז

אין
הפנאי מסכים עמדי לכת עתה  ,כי אס להשיג על
אגרתך בלבד  /לא להפיק מבוקשך נה " לפי■ שהדברים
צריכים ביאור רחב ודעת שוקעת  /מה שאין הזמן גורס אצלי
עכשיו  :ואכן זאת תדע לך שאינך ראשון לשאול ממני זאת /
אלא שכבר קדמוך רבים ושלימים המשתוקקים לדעת דברי
קפץ ן וגם אנכי נעתרתי להם למלא משאלותס  /והנה
מריצים אלי אגדותיהם ונוגישיס אציס גי יום יום  /ונתחייביד
להס תשוגה  :ולכשאשיג להס  /ואמצא סופר יודע מה שמקרין
אותו לכותבו כראוי  /אוי אשלח לך העתקה :
ומהשנתאויתלדעת  /מה היא חכמת הנהגת המדינה
בדרך כלל ? הנה צריך שתדע מקודם מה היא חכמת
הנהגת האדם את עצמו  /שהיא קודמת לה געגע  :לפי
שאינו דומה המלקע פניני מוסרים מפוזרים  /לצורך שעה לצורך
^מקום /
לסידוק גםפרי החכמות  :שדרכן להניח יסודות
כמה הקדמות שכל אדם מודה כהן בהשקפה ראשונה ;  /או
שנתבררו לראיות ברורות בחכמות אחרות ♦
ולעוחנן זוifc
בסברא  :ולארוג מהן בדרך השתלשלות מכלל לפרעי ;/מהק3
או החמר ומפשוע למורכב * עד שימשיכו מהן כללים רבים
ודינים מינים ממינים סונים י :ואחרי כך ישונו להורות גם
יאת הדרך אין יותרו על ידיהן כל השאלות והטבעיות שבעולם/
שאיפשר להן להימצא גענין ההוא  :ואמשול לן משל בנידון ? ידן :

ההרמה ן׳ א $
המשפעים שדעתו

( פב )
ומכאן  /ב
שחייב

§

האדם לשלםהלוואותיו ג
ג

ולפי רעד דמי המלוה /

ךפ

§

!

גלזשני

מייתוסף החזב $

והוא הרין /
לכל מי/ח שהמה ו מלתו /

? להיות

שצריך

ד§

• יופי)'

לגמלו נמצאהב ?

i

ן

(א ) ולפי שכל מטיב בטונה  /הוא מעיב מאהבה יי שמעירן •; .מיייה
■י
מינה שהאהבה לבדה יותר קטנה וקודמת לכל הטבהבכוונה נ
< ) 5וכל שנן בהטבות יקרות שחייו ונדדו תלויין לו בהן י:
<נ cוהד מילי  /בשדהש שורן י דאל״ה אין כל הון ביתי & ! (iw
"
,
מדמע שחולה כנכד אהבתו של חשוב *
ומכאן ואילך  /ו $

שאס עשה עמו חסד של אמת  /כגון שאין הגומל פשוי לקבל
פרס או שאין יד הנהנה משגת✓ וקל וחומר כשדהס כאחת •י:
(וביותר בשעת הנאתו ! בשעה שהוא אוכל אה ליזמו או מתכסה'
נתבאר
ולהזדקנן
,נשלמתי ) ♦ שחייב להחזיק לו טוגה על לכ פנים /
נללני
להיות מכיר בטובהi
ז5
ולפי רוב הטובה שיכיר ( עיין סי׳ ג ) >Sי כך יגביר גלפו
זי
באהבתו וחשקו לעשות לו קורות רוח קטדס נפי נחו

ובןחו

\בראש

 CGא

ת1שולטנ

כיצדt

< >6לריןלאהבו ; () 3להכיר  /ולספרנשכחו  :ס )להרבמך לגלוה
«ל

( יפג >
• לו אוהבים • ונפרע מאוהביו  .ומי

גילו t
• 1

ט5

להיות כרוך אחריו תמיד ולדקדק בעסקיו  /בנדי שיוכל להניד
מחשכתו ודעתו מתוך מעשיו4
ועי״ ב § < /
ידע איך לעשות רצונו כרצונו :

; ■R

.

יא§
(א ) לאהוב

תא

אהוניו  /ולרחם את מרוחמיו ♦ ( ס ולדמן

ז • mc
 1נהנניונה .
יין לוכהן:

במידותיו :

inp
’jpJ

לנעל רצון עצמו מפני רצונו :

עאכ״ו  /יב $

ומכאן ולהלן /
שצריך להיות

מושל

; '
r. 5 , ,

יג§

ברוחו ♦ ונו׳ וכו ' ;

>

הקדמה :יי §

,

מלעשי ^

ניכשכאחת י

מחל®
מן צו

נן יגדרלנג
ינהו>

להוגו
),(,
(1

בתכאר כחכמתהאלהותי' (א ) שהשם ית ,לכדו רס ונשאעל
כל הנרואיס ( 5כ ) נעלה ונשגב על כל חסרון והיצערנות *

הקדמה  :טו$
’5
וכן מכואר כחכמת העכע שהעניע השס יתעלה בכוחות כל מעשי
בראשית • ( א ) שהיא נאישפקלריא מאירה להראותשלימותו:
שס אתה מוצא גדולתו כמקום ענוותנותו ✓ שם חכמתו ושם
שולענותו  /שם חמלתו וחנימתו לברואיו ♦ וזכו׳ ונו׳ אין קץ:
(ג ) ומכאן אמרו✓ שתכלית כוונת הכריאה שני דברים ♦
לגלות שלימוהו ; ולהטיב לברואים; ׳■
ו ב; 6 %

שהפליא

< פי )
יקימה  :הז־ $
(א ) שהפליא כיצירת מיניי האילנות והצמחים׳ על סדר ויחוס
נחמד  /כעין אומות ושבטים משפחות ונתי אבות ומינים5
לכולם שרשים קלחים בדים כלים נצנים ופרחים  /ואין בין הכל
אפי׳ כחוט השכרה לנטלה  :וזרע שלהם לעולם מוצאים מין
את מינו  /ומתעוררים זה כנגד זה  /ומתייהדים בזיווג זו״נ
להוליד בלומה להן ✓ וכר׳ וכו׳  :הכל על פי המצאות נוראית
וחורפוח עצומות  ( :נ ) וביותר ביצורת נפלי החיי® תחבולות
נמרצות ועזחות  /צנורות וכלים חלולים דקים מן הדקים /
נולן פליאות נשגבות רנות לאין מספר ולתמיחס אץ חקר :
קצתם ערך  /בנדי לקיים את חייהן ! ולהיות ניאותין בפרנסתם
ומחסורסי״בלכד  :וקצתם התקין✓ להגן עליהם מפניי המעיקים
להם וההרפתקאות המתרגשות לבוא עליהן  ( :ג> ובקצתם
נתכוון  /להמציא להם מיני שטשועיס ומצהלות  /בכדיי לבדח
את דעתם עליהם ולהפיג מרירות חייהם וטורחס כל ימי

היותם :גל )להודיע  /נמה

וןקדמה ו

חביבין מעשי

יזיז לפניו נ״ה *

יז
%

(א ) חיבה יתירה נודעת לן ? 1איס  /שנחר בו יוצרו על אחא
*ושלושים אלף במיני בכלי היזיייס  :השליטו בכל  /ונתן׳ הכל
לבניו ליקח מהן לתועלתו  /לשמשו להראותו ולשמחו  /להתפרנס
להתלבש להתקשט לדור ולהתרפאות ולחון בהן את
הפיןi
,ולעדן את נפשו השוררת ברצון ובחירה מוחלטת על התאוות
ועל המדות ושנתנו לה להשתמש בהן ולצמח עליהן כחפצה׳:
(כ ) וחנן אותו זיעה והשכל להבחין במטבע שלו  /להשפנל
 3הוד אשר הלביש צור ליצורים  /ולהתעלס בצחצחות ההשגות
האמורות  ( :עיין ס ' ,ט״ו§ C

 1ון סייגת fידו$
וסהפליזן על עליונים ית׳׳ש ( עיי׳ סי ' '  § fאוח ( א ) ) #
הואהגומל חסדים של אמת שס(<  / cהמטיב מאמה (סי*
ם׳

( פה )

שדרדתות
, pn! 1־

ה׳  $אות (א )  /לשפלים גזס  ( /ג )  ; /טונות-יקרות רנות לאין
קץ  - /מתמידות ושופעות על,ברואיו בכל עת ובכל  .רגע /
כמעין המקגבר כנחל שוטף וכנהר,שאיני עוסק לעולם  ( :סי'
ט״ו§ י״ז § )  :ולכשתיכוק תבהין מליצת הכתוכ  *.כי גבר
«לינו ,חסדו , :ואמת :ה׳ לעולם כר -לגהליס קי״! ׳ב ) •

rיזי! ו:

ג §:

ביןהי
אי!
ווצאיסמין
בזיווגזו׳נ
;ומינה  • /,ים §
נוראות;
יה
ובולות ; ;שאנו חייבים לאוהבו  /יאהבה ' יתירה * ׳אהבת לב ;ואהבת נפש *
דקים < j /סי׳ »' ’■ ( § '»■i H

רנסתם
להיות אוהב את הכריות; /שמח .בעוג :להם  :ומילטערלפורענותם
מעיקים
>כיזצהס (* Iי׳'א § ט״ז § יאות (י׳ )♦י
כדיילבדח1
כא £
ן נלימי
וביותר לאהוב ־את האדם ;שנברא כצלם  /,לחבבו כלבו :וכנפשו *
:נץב״ה
(’״י § )
יבב ;§

ליחד כל מגמותיו 'לאהבת כנורא ויראתו ( ; /,פי׳ ייראה יהאהבה*
 1עלאחין ■jכגון מי ;שמתיירא לעשות דבר ימה ; /שמא ' אין ידעת -אהובו
ונתןהכל !
יתפדנם ; נוחה כימנו וחרד מלעבור על :רצונו ) ; :ולעורר את כוסףנעשו
וגעגועיה תמיד,על ידי,שירי•י,די 7ות וזמירות ותושגקות § ) יי
הלן: J

!תאוות ;
פצה :
השתנל

1השגות

כג ;5
ייזייב להבחין■•בברואים ( ט״ו  §,אות ( נ ) ולהיות לופה כמעשה
בראשית כפי כחי ( י״ו 0אות (נ) י • ח ' § אות (ב) ־* ט ' / ) j
ולהסתכל בחותמו של יוצר הכל ב׳־ה ;שבו,מצויירים רוממותו
.ושלימיותיו ( ט״ו§ ( א)

ן^) )♦

כר§
לידגק במותיו ( /י"א § אות ;( C 3עניו ; /מחום  /וחנון /
m

t

פזc

(

׳ טוב ומטיב לדעיס ולטובים  /ארך אפיס  /מעכיר■ על מלותיו/׳
:וסובל ושותק ונו׳ וגו׳ :
בזז§

;חנייה
 :מד ל
cfi» .

להיות■ רודף לעשות קורת רוח לבריות  /ולסייע לבריאות סלון ה
מפס ( /ט״ז § י׳§ ) קל וחומר שלא לעמוד על 7מס ״• ■ bM
וכ״ש האדם  /שאפי׳ המצער את עצמו נקרא חוטא  :כ״ש פלא ־■vflw
׳וש ׳א לצויוJאוהבא
לקלקל שוס דבר מתכונתו נמתעסין נעל״א
בכוון Hהרצון ' העליון • ואפי׳■ על הצמחים עובד מבוס בל\ pf,המ<
חשח* ת (ט׳'ו § אוח נא׳ )  sואיסור נלאים ונו׳ ( שס שס ) י ! :ס

 -יסלס-ג

מ'$

? דני
וליזהר מן הגאוה הכעס  /הקנאה  /השנאה  /נעירה  /נקימה/
Iפעולת
ואכזריות  /ונו׳  ( /י׳׳כ§ י״א § ( נ׳ ) :
ולהמצי
;
כז r
 iמיוי
להיות

מושל

ברוחו /

וכז׳ ־ופו׳

:ואתל

ובו׳*־

\2ri9 I

והיה הרחבתי את המשל ונתרחקנו הרכה מכוונת המאמר /
ואולם
ונחזור לענין  :חכמת המושר נחלקת לג׳ חלקים  ( :א)
מולב
( ג ) שבין אדם לחבית *( :־) זשכין
'דברים שכיבו לבין עצמו
ו״מ
•
למקום
אדם
את !
 1בחלק• הראשון .נתבאר /כיצד ׳להתנהג בכל כוח •
מכוחות אסה
הגוף וכיצד ישתמש בנל איבר מאיבריו ♦
להחלימס ולאמצם בטורח ממוצע  /דהיינו שלא ינוקו בעמדות
שלא■י
פרך  /ושלא יקפיאו ויפשדו על ידי הבטלה  :איך יערוך
מ־גיה
ביניהם גלל תיקון הגוף ובריאותו  !.ואוך דאותין בטיולים
««
פינוקים ומיני שעשועים המותרים לפי כוונת הבריאה ( /ונמו
גפר
שנתב״ל סי׳ י’ ז § ) :
נ< צד יתנהג עס נל״בח' מנחות הנפש תאוותיה ומדותיה  /מפג
לחדדו למזגו לזנכו ולאמצו בתכלית שלימוהו הפרטית • ולפי זהני
מה שרמז לו הבורא בתחילת יצירתו  /כשתיחם לו כח שלימות ניזצי
כל אחד ואחד מהם בשיעור ובמשקל שגזרה חכמתו ורצונו ית׳ :השם
.־וכיצד לחלק עסקם מנת חוק* לכל אחד  /באופן שיצא מבניהם

תיקון

v

(

עלדמם :

ה /נדמה1

 rהמצמד /
יס  :מו
 co:מיו

רנויזוי!
נוין
ראיברץ
נענוווי!
:קו

 :אזי

בטענה
ןפין
אה 1( /נ5

פזc

תיקון הנפש בכללה  hכמהשאיפשר * ■ווהן נקרא בפי החכמים
.הכליה ביינות ה :םש ; הנהגת רפואת הגוף ויפואת הנפש
בכדי לגדוד בפני כל מ :ני כוק ותקלה  /ונפרע לשמרם מפד
חולאים המהלכים ומתדבקים  /חוליי הגוף וחולאי הנפש :
מלק הג׳  /חנו בלול באהבת רעהו מפשז  /ולהינדב  .לו במאי
להניא ליה לגפשיה • דהיינו  /במה שנתבאר בחלה הראשון :
גם חלק הג׳ כולו כלול בחלקים הקודמים  /ני אוהב את המקום
אוהב את הבריות  ./אוהב תא הבריות אוהב את המקום  /משמת
את המקום משמח את הבריות ומקרבין לעבודתו  /ונמו שנת״ל •
וכן' גס בחכמת הנהגת המדינוז  /רואץ־נל בג* המחוז .ההוא
טלם כאיש אחד ,־ :וכל אחד ואחד מכני החבורה  /כאילו הוא
איבר מיוחד מאיברי הגוף הכולל ההוא  :לפיכך ?צריך להתקין
פעולתם בפרעות • בכדי להבריאס ולהחטמם  /להפרותfc
ולהמציא להם מחסורם  /למנעם • מן השיגוש והנעלה /ולבצר©
מצד ואויב וצו׳ •* דהיינו להצדיקם וי^ הצי-יחש  /כל אחל
ואחד לפי נחו  :ולחלק נס עסקם ע״פ הערכה מחוכמתA
באופן שיצא מביניהם תיקון הכלל כולו  :הכל נמו שנת״ל :
ואולם גם בחכמת המוסר גס בחכמת הנהגת הבית והמדינה ,
בכולם יש מדריגות מדריגות וו למעלה מזו וזו מעולה מזוx
וגונב
ד״מ •יאיסור •גניבה ממש ז גניבה ע״ט למיקט
את שלו מן הגנב  :לא תשקת ? מיחזי כשיקרא ; ודובר
אמת בלבבו  :לצאת ידי שמים מחשש ממשו של איסור%
לצאת ידי הבריות מחשדו ־ 5ואפי׳ מידו זי ברעבתגותא לא /
שלא יתמה על היריותז -והרכה מאוד כיוצא■ בזה  tונפקא
מיניה לענין שיש בז תרתי לסתרי  /ידחה הקל הקל תחלהt
מועטיקלקל שעה אחת  /ולא יקלקל כל ימיו  tידחה הטפל
בפני העיקר  /פראי מפני הקבוע  /מיעוט בפני הרוב ויחיד
מפני צבור זגו־׳ *
והנה הארכתי איגרת זו יותר מדאי נתחלתה על ק הוכרחתי
לקצרה בסופה  /אבל ארחיב לך עוד במקום אחד בעזרת
•כנפש אוהבך מענרל 1מפטגאי י
ושלוםי
השם /

( פה )
אגרת ב ♦
מ•••

 6סתר חיגנייז הקמ״יו

להנ״ל

הגיעתני
איגרחך ( מסוףטבת )

וה

נמה
שבועות ,ואהה

מבקש ממני לכתוב לך לל בחכמת הטבע שהטביע
הש״י זכו׳ “  :מדעת קונך יש כך  /שאתה מתאוה לדברים גדולים:
היא דיך יקרה לשרידים אשר ה׳ קורא  /ובה דרך אברהם
אבינו ע״ה להכיר את בוראו  /תיקן את מעשיו זינך אח מדותיו
וקידש השגותיו  /עד שנסתייע לחכמת הנשמות והרוחניים
והאלהיות י צפה ברוח הקודש  /זנה לגילד שנינה  /לנבואה
מפורשת  /לקריאה בשם  /וירושת עולם לזרעו ונו׳ זנו׳:
והוי יודע שחכמת סיפור הטבע ככלל  /הול ילקוט מוחלט
מכל הברואים הן וטבעיהן וכוחזתיהן סגולותיהן
ודיקדוקיהן ן והאיך צמצמה בהן החכמה העליונה ית׳  /הכל
לפי חילופי הזמנים ורוחות העולם והמדינות ההרים והגיאיות
הסלעים והחולות ומזגי קור וחום ליחות ויובש ונו׳  /כיצד
לקיים על ידיהן ישובו של עול© כלול  /בהדרו וצביונו נימי
השמים על הארץ:
זוהימלאכהארונה  /לא יספיקו עליה כמה וכמהספרים
יתירה להכיל כל מה■שמצאו החכמים העמלים בשקידה והשגחה
ונסיונות רבות  /בהתמדה רצופה דור אחר דור כמה
אלפים שנים כמה אלפים גזלגולות  /ושביזבזו בה אוצרות
מלכים וקיסרים אלפים דנכות ל ושהכל לא תחסרו מן הכוונה
האלהית ית׳  /אפילו כזנוב מוצצת בים הגדול :
ואפי׳ חכמת הטבע בפרט  /שהיא רשימה מחוקות הבריאה
בגופין הדוממין כמה שהם ובדרך הראוחן לחושי בני
■האדם ׳ /׳צריכה לכמה וכמה הקדמות והצעות עיוניות /שאני
נודר לבארם לך אתת לאחת בעידון צילותא בס״ד  :והא ואחד
לך סגנון מהלך חכמת סיפור הטבע בפולס השפל הנקרא
־תולדות הארץ  /בהעברה בעלמא ובקיצור מופלג  /אפס
קצהו תראה וממנו תלמוד על הכלל כולוt
כל

( פט )
כל הברואים שברא הקב״ה גששח ימי גראשית נחלקים
לארבעה מינים! ואלו הן « דומכס  /צומח  /חי /
משכיל\ וכולן ;ה כנגד «ה כחומר שכיד היוצר לעשות מהן
כלים :
המים העפר הנתר והגפרית ונו׳
אין עליהן תורת בריה! הן גופות הדוממין שאין
ביניהן לא שלימות ולא אחרות וכוונה ניכרת כל כך  /ולפיכך
קול שירה שהן מעלין ליוצר הכל ב״ה חשאי ונמוך הרנה מכל
זולתן  :והרי הן כחומר לגבי הצומח :
אין

גהס יזילוסאיברים /

הצומח ברייתו מןהדומם  :מחוברמכמה ן1פיםלפרקים
וחוליות שהכל מנוונים בתרי 1ות נפלאה לתכלית
שלימות אחת  /שאס ינעל אחד מהן ישאר חיסרון ניכר :
זוהי בריח מיוחדת מקלסת גדולת החכמה העליונה ית׳ בשפה
ברורה  :והיא כחומר של יוצר בראשית לגב החי ל החי למשכיל5
והמשכיל זוכה להיות מרכבה עליונה וכן׳ :
הדומם נחלק לנופין מפורריןומחוברים  :האבקוהחול
וכיוצא בהן  /הן גופות מפוררין  :והמחוברים
נס הן חלוקים זה מזה בחיבורן! יש מהן קשים ויש דפים :
גופין קשיס הן אילו שכח הדיבוק שלהן חזק וצריך פח גדול
להפרידם  /כגון הברזל הספיר וכיוצא בזה tהרפוים נחלקים
לקפואים וללחים  :הקפואים אין ביניהם נח הדיבוק בדרך
כללות ,אלא חלק■זה מדובק לחלק הסמוך לו ל ולא עוד אלא
שכשנתפרך ממנו אינו חוזר ודבק -איליו  :הלחיס כל גרפה
וטיסה חושקת לידבוק עם כל אחת מחוברותיה  /ואס נקפרקת
הימנה חוזרת ודביקה עמה פשהיתה  :כל הקפואים תחלקן
מן הלח י ,וכל הלחים עשויין להקפות לע ידי הצינה ואפילו
הכסף חי יכולין לעשות ממנו כלים ומקישין עליו בקומס /
בתוקף הקור במדינות הצפוניות ביותר /ונו׳ ונו׳
דש בכאן חלקים רכים  /כמו חכמת כיפור המחצבים
ומיני האדמות והאבנים המלחיס זהזפתיס והמתכיות
המימות האויריס ונו׳ * ותשמישי כל אחד ואחד מהם✓ בטיבו
במנוחתו ומהלכו מקומו וזמנו ונו׳ :
מימי

( צ )
יהא לך

דוגמא§ fr

בזים* ■ אזיךאנוס אץ להם מהלך שוטף גנהזרות ונחלים ,
ואפי׳ כל הרוחות שבעולם אינן מדיין אלא המים
העליונים שבהן  ■ /ולא עוד אלא שהן מגולין מגד •אור •השמש
וחומה תמיד ״ • והרי הן עלולים להעלות ריקבון ולהבאיש :
והירח נא עליהן • • /והם נערמים במו גד גדול להקביל פג♦
הלמה מלמעלה י והשאר ניגר ונופל כנגדו מתחת לארץ
מלמטה  /וכך שני הררים גדול -ס שלמים אלו  /מלוין והולכין
אחר הלמה ממזרח למערב לעולם  /וממרסין במים עד התהום ;
ועדיין תנועה זו קלה בערך כל אוצרות תהומות הללו  /והם
עתידים להתחמם ולירקב י עמד הקב״ה ומלחן וגז׳
*£

ב§
בל באי עולם שותק מן האדר ז שואפץ לתוכן אויר הטהור
על ידי הנשימה  /מדיחין בו פנימית הריאה ופולטץ
אותו כשהוא מעוכר 5חוזרין ובולעין אס הצלול ומקיא־ן אותן
מגועל וכו׳  :וכל הנבילות והזבליס והאגמים מעלים סרחון
מתמיד כאדר
וכך כל האויר בכללו הולך ומזדהס לעולם *
וסופו לריקבון ולהבאש  ■ :זימן לו הקב״ה אס הרוחות שמשיעין
את הזיעה או ההבל העולה על ידי חום השמש מן הים כנזכר
לעיל  /ומביאי! אותו לישוב  :מעבין אותו ועושין מהן עננים5
סוחטץ
הגהה • מכאן תבי; לחה יזי הים מלותיה בה־־ימתהמיוחיות יותר הסכמיות ?
ואמנה אעפ״עשהיה עצמו ודודו חלותיה  /אין הזיעה היוותה מה; תלותה■*
חה ידוע אצל ותותי יחא  /שכשכלו להס המי.ס פורשי; ווילונות ושפוגין של
צסדעיל הנש ! וסמזעין מהם חיה מתוקים  :וגס זו מפליאות הכריאה.־שאילמלא כך ׳» היו הנאיות והנהרות שהן תולדותיה; מלוחים היוצא בהן «
והיינו מתים■בציזאון  :ולא זו בלבד אלא שאס■ היו מי הגשמים חלותיס • היו
מעכדין את הצמיתה :כי כשס שרקיובית של  .צמתים והאיד העולה וזרק הס
■הומר מעולה לצומת  :זגלי ;הומת מפעמי; האלמות הכחושות ׳ ואפי׳ זרעוני
הצמחים עצת;מיטשטש*; וררקבין קוים לקליטת;  :כך הזכר •ידוע יג" י • להיפר*
במי המלח והציר עימדי;
גקראת ארן

כפני

מציתהלע ■שם ?ן •

הייקמן (■ Jארן ■ציה « .אי .מ

מגילת פילות

( צא )
סוחפין אותן להדדי ומזרידין מהן את הנשמים  /ולותתיץ בהן
את־ האדר ומרביעין בהן אתהארץ :
שרשי הצמחים מוצצין מי גיהוץ הללו מן הארץ  ,ומבררין
מהן ניצוצי הצמחים הישנים וממלין אותם לפנסים5
והן נכלעין בהן מיץ במינו  /ומוציאין את שאינו מינו עם
מותרות הרבנות דרך הוורידין הדקים שבעלים מל ידי נקבי
ההקפדה 5ומפריחין אותן לאדר ומרביעין בהן את הפל :
והוא חוזר ונופל על הצמחים jומבררין ממנו שארית הניצוצות
השייכים לאותו מין  /ודוחפין את המותרות בנ״ל וכן׳ :
כלבעלי החייםנחלקים  /לחיות הים ו היותהיבשה ;
והחיים בין במים ובין ביישה  :חיות היבשה  /יש מהן
(א ) בעלי ד׳ רגלים • :מלובשים עור ושער  /בעלי פה
ושיניים  /יולדים גורים חיים  /ומרקים אופס׳ בחלב שנדדיהן :
(ב ) בעלי ב' רגלים  :מחופין בנוצות  /מזדינים כחרפומיס /
בעליב' מפייס ■/מפילים ביצים /
צפצופן דק וערב /
ואפרוחיהם ניזונים תיכף ממאכלי יולדיהן  :יג ) מרבי הרגלים
הנקראים שקצים ; ( ד ) והזלכי על גהו! הנק׳ רמשים :
בחכמה וו משפרים תהלות ה׳ ושחו  :איך כרא הש־׳י
לכל אחד מהם איברים מיוחדים  /מבעים וכוחות
חכמות ותחבולות שונות מאוד מאוד! ללחום ולהסריש לארוב
לרדוף להטעות ולהישמע < לחפור לנשר לבנות לפוח לפוות
ולארוג ולהציע את קיניהן  /להזדווג להוליד לגדל ללמד ולהגין
עצ מדיהן  /לערוף להכין לקבל ולעכל את מזונם באופןשיפר*
וירכו ויתחיימז כמשפרס כל ימי עולם  :זה שעץ חמדות דקות
פרודות בנקישות  /וזה שיניו קהות קצרות ועבות ומדתקות /
חרטומושלזה פשוט דק מחודד  /וזה עב קפועמעוקם קצר
ועגול רך או קשה כקרן וכר  ,וכו ' :
ואפי׳ בשוד חכמים ונבונים ובמושב זקנים  /שש אנכי לשפר
בשבחי גדולת הבורא ית׳ במקהלות  /ולשיח בדבר*
נפלאותיו  /כל שכן להודיע לבני אדה גבורותיו בל ידננזס ✓
ולעורר את רוחס בחדשות אשר לא שמעום  :כיצד כל חוקות
!ובריאה מתוקנים בחכמה פליאה עליונה . /כיצד כולם חזקים י
מוצהיס
ז

< בצ

)

מוצקים עמודים•לעד לעולם  /־וכיצד הכל ישע  -ורופף <נד,
של מאזנים שמשהו אחד מכריעו לכאן או לכאן
כיצד ג״£
משמשת בשליחותו של מקום נ" ה  /באלף דרגים כאחת לעונה■»
וח״ו כ״כ להיכזך
אבל לא איננס עמך עתה ־בגדולות ולא • אפליגבעמזקות*
אלא אקבץ לך עכשיו קצת אגדות .של .סיפורים קטנים
וקלים  /ואי״ה לעת הנושר אשלים לך הביאור בהם  /־ואתה
שלום כנפש■אוהבך■ד״ש :
•גזמה1־•

:השאר בדפים זזבאים *

בקורת

ספרים ; חדשים

;חתימת ■הבקורת
 Säספר :דאע־ית « 1מודס■ (חדש■ קשרי יקחוד■<״!' (

שיכר •הששי גו •דבר יהמחבר ;על חבעל־יי תייבש •למיניהם
;וגדריהס כאשר ־חלקו אותם חכמי  -המבע! והוא מלא
לקחלטוב  /מורה נחלת הבורא כתתו לכל גברא הכלים
והתחבולה להשיג■ בס את ־תכליתם לפי מצבם כבריאה  /אשרי
משכיל=ב1זמז עץ על■הנפלאות ? b /ומי זה עקש •וערל לב
אשר •בכח ההתכוגלות■האלה■יביט אל פועל• אלהים  /ואות«
לא יירא ?  -הדרך הישר הזה הוא הסלול•והפנוי לכל עיבר להטיב
מחתץ לראות את •קטנותו • ושפלותו בבריאה המלאה והנשגבה
מצד .זה  /ואת גדולתו ורומו בהחשירהו •בוראו מעט ׳מ12הים
וישת כל תחת רגלו מצד •אחר  /ויכיר את מקומו לבלתי
התגאות בלבבו ולכת אסרי :שרירתו  ,וגס לא יקוץ במצבו
אשר כצב בי  :ע״פ -חכמת בוראו יתברך •* •ולזאת כמו חכמנו
ז״ל גאמרם ;; ׳יתוש קו&ך •י :ובמקום אחר • אמרו ;חביב
יאדם

( צג )

׳חפף«1
מצדנ״א
!«iP
4WI

-.
עמוקות■/
־־יוקטרו

י /וצמו

ודלי

וים

לורדום
ירואיולצ

אהגלים
■,
אשרי
וערל לג

■,
ואותו

:ר5הפ*ב
שגבה

עימן 1רו

מו
לבלתי

ין1׳נמצנו

ויזנמו
::
חביב

מ

אדם שנבח* בצלם ופר יי ומה יפה עשה המחבר  /ששם
אה תולדות מין האדם לאחריה דבריו  /ודבר החלה
שע״ר שביעי ושמיני על הצימה־ם והדוממים  /כי נס
בס נכר אות אלפים אמת ונורא על כל שביביו ,
מאשר תראה את המפלות הימות אשר ילכו בם המינים הפכעייס
הצמחים האננייס והמתכות  /ואיך לא נחה ולא שקפה הבריאה
מששת ימי בראשית עד עתה לפעול בפעולה עצומה ונוראה
ננל מהלכיה  /ווה שאמרו ; בבל יום מחדש מעשי בראשית י
ואחרי חתמו המאמר הוה  /דבר
שיער תשיעי על תאדם י הוא שפר פתוח לכל אוהב חכמה
ויפת את תכונת נקה האדם  /כיי זה דבר קל לדעת
ורב התועלת  /ובכל זאת לא יבקשוהו דעת הרוב מבני אדם /
ומיס מהמחקרים והמתפלשפים יבקשו דעת תכונת כנב צדק
או נגה ולהעריך גלגלו ומצבו על חלק דק מן הדקים  /ואת
גופם ועצם תכונתם ישליכו אחרי גיו חקירתם  .מר נאמר
פעמים מיס ני עקר כל חקירתינו דדיעתינו היא ידיעת
עצמינו י וכך היה כתוב על היכל החכמה בארץ יון  :רע
*גת עצמך י והאיש אשר לא שת אל לבו לדעת בריאת גוף
האדם לחלקיו ואת עבודת כל אחד מאיבריו לתכלית מיועדת /
מאין ידע כוחות נפשו וחושיו  /וכל ההתפעליות הנולדות
נהנה  /אס לא ידע ויכיר את הכלים והפועלים אשר בס
יתפעלו ? — שים נא עיניך  /הקורא הנעים ! על הפרק
*הזה אשר שס לפניך המחבר בקצור נמרץ ובלשון צח וקל מלא
תן ושכל פוג להשכיל ולהרבות חקור את העניינים הנפלאים
האלה * אמנם אחת מהירך שלא הנא לידי פעות בדברי המחבר
נאמרו ( דף ק״ב ע״ג ) § 1! 8מארבעה יסודותדגאל־־־יו
<צר הבורא את תאים הראשון בחכמו־־ה נפלאדז וכו׳ לא
ציון אל הארבעה היסודות הכוללים ( ריצו 5יר עלע ^ ענטי)
והם אש רוח מים עפר✓ כי הם באמת יסודי כל היסודות
וכל זמן שהאדם חי המה מורכבים ובלולים נו  /ומהם יתהוה
המזג אשר ידע הבורא יתניך לעשותו שוה נשוה למען הקימו
!החיותו על הארץ  /ובהתמעע אחת מהנה או בהתגבר אחת
מהנה

( צד )
ריפותיהחתהוה חלי ומדיה /

ממהעל
ההשתוות ואז יתרפא

דע

יתזיר

ישובבהן

ויחיה! ואס לא  /ישוב לאדמתו .י

אמנם כאן כיון המחכר על יסודי הגוף  /ני אף שלאחר מות
האדס תצא מאתו הלחות והרוח והחום  /ולא ישאר כ״א הפפר /
בכל זאת העפר הזה איננו עפר היסודי ( עו" ע ^ עגשאריכ}י
כרדי ) עד אתרי הרקב ומכול הכשר וחלוץ העצמות ואז יתפרדו
ממנו העצמיים השמניים והחלקים המלחייס מד תשאר גל עפר
לבדו והוא העפר היסודי ♦ ואולי כיון המחכר לדברי אלה
בתיבה אחת וזה באמרן  :יצר הבורא את האדם הראשון והוא
פעל נוכל על הרכנת החומר לבדו והכנתו ( די  6בילד1נ) 4
וכן כחוב בהורה וייצר ,ד 7אלהיבש את האדכס עפר סן
האדמה  /ואחיכ ויפח באפיו בשמת חיים  /והמשכיל יבין ♦

ףד ק"ר ע״באמר הוורידים המה מורכביםמפתיליכש
דקים מאד ולבנים ונו׳ * וכוון אל החלון
הדק הנקרא ( נמרען )  /אמנם במחילת כבודו באמרי ינ
שגה פה ״ הוורידין המה מין גיד הנקרא בל״א (  iahפירן)
ובלשון רומי נקרא (וזענצז )  /ולדעת המבקר יקראו החומים
עצבים ע״ד ידיך עצבוני
הלחים הדבקים האלה " בלשוננו
(איוב י׳ ח׳ ) ! וכן שמש בו הרב המורה ז״ל ( חלק ב׳ פ״א)
נאמרו  :האק הגיעה המקל והמקל הניעתו היר  /והיד
המיתרים! והמיתרים הניעובו העורקים ׳ והעורקים
הגיעוה
הניעום העצב־ם ׳ והעצבים הניעום החום הטבעי *
הגעאגרא״פיה•"
שער עשיריהוא כולל ראשית למוד ידיעת
רבן למודה לאדם החושק להיות בעל כימו®
ויודע בגרב העולם והמדינה * והמחבר בחר דרך הקצור /
אמנם הורה ארח ישר לכל משכיל למען דעת כל פנות חקירת
הידיעה הזאת * כי לא לבד על דעת תכונת הארץ ומצריה
וגבוליה תשתעף החקירה  ,כי אם גם על אקלימה ותבואתה
ופריה ועל מזגי יושביה ונימוסם תרחיב למודה * ומתוכו יראה
המשכיל כי רבו ממשי ה׳ מלאה הארץ קניננו  /אבל מה
שהחסיר לזה מלא לזולתו  /למען יתאחדו ויתחברו למלא
שלמותם ותנליתס על הארץ ל 3אחד :

המחבר

( צה >

ר ישובגס!
אדמקו ׳
שצאמרמות
אהפפר/

יתפרדו
 .ואי
זאר גלכנו
לדבריאלכ

שוןוהא

בילדמוי)
י6
 eעפוט;
כיל עין י

מפתילים

ק לצ הח3ן
 1באמרי ני
/מסדרן)
ראו< tw

עצבוני
:וין־

לון3׳פי<)1
היו /והיד
העורקים
׳
'r

אייפיה*
נעלנימוו

יןהקצור /
חקירה
פכות
ומצריה
pj
תבואתה
מה
יראה
ומתוכו
 /אבליוה
« « זW

חנר

המחבר הבטיח לנו לחבר עוד חלקים לספרו " הנחמד
הזה  /ונרצונו להדפיס שנית לימודי חכמת הטבע
וחקותיה  /עס תנכית כלי השמוש לחכמה הזאת חרותיס על
לוח * ועליכם  /המשכילים Iלהחזירן בידו להוציא את מחשבתו
מן הכח אל הפועל בהחיש לקחת החלק הראשון הזה י שש
המנקר לראות מחברות כאלה בישראל כי המה ישוטטו חוצות
וירבו הדפת  /יצריפו המחשנות ויכשירו את המעשים • חושו /
משכילי עס Iוהורו כי חפצי חכמה אתם  /שימו נינה3ל3
ילידי עמנו  /והזנו רפיון עם ה׳ הפכם ונבון בתורה ובחכמה
ובמוסר ✓ וראו כל בשר יחויו ני פי ה ' דנר ♦
ע •

י

•

פ

׳ז

משלי מוסר •
יום בגאוןעמדו  /הופיע לצו ממרוםאל  /דתןתורתו
לעם קדשו אשר בחר! אז מתחנן בבכי ונשוא כפים
עמד גנו עמרם על הר הקודש  /ויאמר  :אנא האל צופה לכל
דבר ומביט סתריו\ דרכיך למדני  /נס אורח חיים תודיעני
מדת ימינו עלי הארק מה היא  /משפט הרשע וגמול הצדיק
איהו ? כדברו אלה  /והנה קול ברעש נשמע  :הן עבדי אתה
משה  /בן עמרם נביאי ונאמן ביתי ו אמנם הקשית לשאול
הפעם  /כי לא יראה ארס את דרכי׳ וחי  /נסתרים המה
ממנו בעודו עלי ארץ  /ועתה עלה נא לא ראש ההר אשר אתה
עומד עליו  /וראה משם את אשר תראה *
דעל משה ההרה•  /וירא והנה נחל נובע מתחת להר /
ואיש רכב3א מן החיל ובידו זהב וכסף רב  /וירד
מעל סוסו דשת מן המיס וילך  /ובהלכו עזב את השק אשר נו
הזהב והכסף על שפת הנחל  /והנה נער קטן גא מן העדר
להשקות את צאנו  /וירא את השק דעב בעיניו הזהב והכסף

ויקחהו

( צו )
ויקחהו וילך לדרכו  /ויהי אחרי הלכו  /והנה איש זקן ושבע
ימים3א מדרכו עיף ויגע  /וירא את האלון אשר על שפת
הכחל  /וישב תחתו לחסות ולנוח בצלו  /והרכב שב מדרכו
לבקש את שקו חשר עזב  /ולא מצאו /
וירא חתהזקן ויבא
 12יו בחרי אף לאמור  :תנה לי את אשר מצאת  /כי רק אתה
לבדך היית פה ואין איש אתך /
ועתה השיבה לי את כספי
בערס אמיתך • והזקן ישב לתומו ולא ידע דבר גס מן השק t
גס מן הזהב  /ויען ויאמר  :אל -אלהי '  /ה׳ הוא היודע כי
לא ידעתי מאומה מכל אשי תשאל ממני  /ואתה האדון מדוע
תמיתני  /ק לא ראיתי שקך  /גס והכך לא מצאתי /
ורע
אין בידי  /והרכב לא שת לבו לדברי הזקן  /ולא חמל עליו /
וישלוף את חרבו ויכהו אל החומש וימיתהו * כראות בןעמרס
את הדבר הזה  /ויפול על פניו ארצה ויבך ♦ והנה קול כרעם
שנית נשמע לאמור  :צדקו משפטי ה׳  /נאמנים המה יחד$
אמנס קצה מעיך מראות  /ולבבך לא יבין ן 1ה  /ועתה פקח
עיניך וראה את אשר לפניך  /דע הנה האיש הזקן הזה  /אשר
תראה מתגולל בדמו  /זה ימיס רביס הרג את אבי הנער
הרועה  /רקח כספו ממנו /
ועתה גאלתי את דמו בנפש
המצת  /אשר הרג הרכב כיום הזה י

ערקו דרכי ה׳ ׳ ^ טוי הם * %b
גט משפטי אפו יחד נאמנו *
ואם גם ברעתו וברוב הפשע
יחיה הרשע  /גם עבר חייד* 5
ובצדקתו איש צדיק בוזה רשע
ובלה ביגון גם יום גםi S ’S
אם בטרם קצו ימורת בי Sר
מכבד דבר ה׳ ודורש תוררתו ׳
ואוהב שקר ומרמה יעוז בהותו
ירבה בהול ימים  ’Syהחלד :
מארת ה׳ היתה זאת ־ ומה יתן אומ$
>גנןש גבוה נמוגו קרוץ מחומר ו

נ ♦ ♦ ך♦

המאסף
חדש

ת ק מש

טבת
תחנת

^חעו דירהודימ דהדריכש במבילנוית !׳.ראם'
בריטאגיע  coS » r ^Sroה ^ דיר החפיד

,־־

געארג השלישי ־.
■•־  :.: :די״ ' ; .
׳ 'י  ■ " ,׳
נשגה הזארת  .׳השם ירפאהו ויחייהו *
* ״־. . .
•  w .־. . .

;.

•ü,

אנא

י‘

לע

כל בני אדםיוישו ,

T T

יז יהמשגיח ממכון שבתו

הארץ ׳ וכלם אהובים לן־ ׳ כי את כלם בראת
בצלמף ׳ ומאהשקף אותם חשבת מחשבור/
להצילם מרע ׳ ודיחבר מחלקיורז לביתם ׳
עליהם
אחד ♦ המלכת
ראש
כלם Vאל
ולהפנות
•  *» . T * - :יV *J
T V
,
T V
 :־־ :
מלכים ׳ אשר יוציאם ! אשר

שיאם Vלמען

איש על מקומו יבוא בשלום ♦ ואתה ממעון
קד־שק על עצת מלכיהם ת$1יע ׳ ותתן עליהם
ז א

! 7

הור

;
״x
( צח )
היוד מלכות ׳ לבעבור חן׳ * ארו ;אשר צרח ; ן8י
בחכמתך על כל לאום ולאום בארץ■ בי לב ;T0
אל
מלכים בידך ׳ ולכל אשר תחפוץ תטם י
ועתה יי הנה גם על הממלכות האלה
אדירים י
מלכים
המל־יכת דור דור
*
• T :
T ; - :

אי

•

ינ ו
היקרה ” בית1
ממשפחה
הוצאת
אשר
וישרי ••לב
•
 TT־ t | t:
• • ;
T
••
:־ v

r

לינבורג ׳■אשר הרימו קרן מלכותם ׳ והגרילו ;•Sn
כבוד ארצם ויושביה עד קצוי ארץ ׳ ומהם שא ; נא!
אהובך ,מלף צדיק המושל בנו היום ׳ הוא ;מפו
אשי ימני

געארג השלישי ׳
אדוננו ומלבני
ה:ית עמו ועם ביתו הנשא עד היום ׳ ותתן לו  :הח
ונח!
וכל
בנים רבים דגולים מרבבות ימ אדם ׳
המגדלים1דע

רואיהם ! כידו כי הם זרע ברן■ יי ׳
מנעוריהם תחת :ד אב חכם ומושר ,חסיד  -׳לעי
אשך יולדתם ׳ הגל גם היא בפך בטנה ׳ י נין
אשר דלתה צופיה הליכות ביתה אל ך המלך
וישמחו ׳
האלה
הארצות
יושבי
אישה י Tראו
T V.
 * Tי
; T־ T
” :
T
ויאמינו כי בצדקת המושל כי רבה ׳ כן  :יב
שלומו תמיד ויילה זימיו בטוב ושנותיו בנעימים ! -
ועד

( צט )

t
מיח יער זקנה ושיבה יצא כנוגה צדקו ומשפטיו
* ״T
אדם
ושבט ;בני
רעה ׳
תאונה ••אליו
בצהרים׳ אל
ק• יבבל
TT
V •* :
־יT V
V
־I
T Tלא תפקוד עליו י

זהאלה

ז י• v
אך לעפר הורתו ראשנו פאעזר באה
! אדרס
העזמועה כי ה; תהזיךך ? איים ימי.נך
יקרה ••נית יכ חלה אדוננו הטלף ׳ רפו ידיו מעשיות צדקות
t | t:
׳ ופול!
ידענו
ממנו ׳
נדחה
ויתישיה
אהב ׳
אישר
: “ T
* V
*; T
*T
:־
•• T
:־־V

ונוהםשא

כאשר נכהו ינזנדכם מארץ נכהו סחשבוסיך

ם ׳ תא ממחשבותינו ׳ ומי ; בין תעלומות מעשיך • זאת
ין  ,אש¬ נשיב אל לבנו ׳ יע .יען חרה אפך לע הצאן
׳וההן ל החליוה ארה הרועה ׳  .ועונוותינו הטו אלה -
■ם׳ןנל ובחטאינו מנעת טוב ממנו י על זה ; חד ,לבנו ׳

דגנולים

על כן חישבו עינינו ׳ ובמר רוח אנו באים

צלחסיד׳ לשפוך את נפשנו לפניך ׳ ולהתחנן לפני עסא

!ףנטנדז ׳ כבודך על שלום אדוננו המלך ׳
‘ tהמל; יושבי הארץ ׳ותשיבצעי תפארתם עלראשם׳
כי תעלה ארוכה ומרפא למחלתאדוננו-
יכ

נעימים
"v

תסלח לעון

יתארהו חיל להוסיף צדקות על מפעלותיו
הטונות
נ7
זב

?  nöteiאשר פעל כארץ דע הכ ׳ יכ אתה
ממית:ומחיה ׳ מוריד שאול ומעלה ♦ וכאשר'
שמעת תפלת המלך חזדןיזהר ודמעותיו ךאית
בתלותו ׳ ! וחי מחליו ׳ כי אמרת ול הנניריופא
ידך ׳ כן תשמע תפלתנו ווךפלת ןל לעבי
הממלכות האלה • ואת דמעותינו הנוזלים על
לדדינו תראה ׳ ?מער אנו מתפללים ובוכיכם
לפנוך :על אדוננו המלך ♦ אם חזק הליו גואל
הזק אתה ׳ תשלח דברך ותךפאהו  -ונדרנו
נשלם לך ׳ ותחת קול בכיה בשמחה ובשירים
לשירה לך על סובך ועל חסדך .׳ אשר הפלאת
לעשות עכם עברך המלך ׳ ועמנו החוסים
בצלו ♦

יע

אם תךפאהו נרע ל ר? ית

םנ

את

הארץ ואת עון לנובית *

אנא

יי

תגן על הנבירת

המלכת

שארלאט ^ ׳ אשת אדוננו המלך•
נחם אותה מינונה ׳ זכור לה צרקותיה הגדולים׳
ומהרה תראה את המלך לימינה יוצא כשנדש
בגבורתו
;

קא)

(

בגבורתו י וע  4בגי המלך תשפוך רחמיך ׳
אהה
׳נ
ראשם
“ T
עטרת
והשב' V Tלהם
מחה T t Tלבם '
הקל
T
 :־V V
•• T :
 •• :•• )
י ®יי בריא א,יזלם ופועל ישועות בארץ כמקלם ♦

ראית
w
הטה ספת
האלה
הממלכות
שרי
ועל
ועליהם
T ’T
•
V ** T
דר ; Tזיז
; ־
י ; * • ־V

ענירופא שלומך ובעצתך תנחם • עצבת רוחם על מלכם

׳ימני
ויל
;״

זלים ל

 cובונים

לטוב לא תעצור בעד

הנודעת

חכמתם

בלאומים ׳ לעשות צדקה ומשפט בארץ י
מהרה ישמחו לראות את מלכם בראשם -
ז•

T-

• ; :

V

• ;

י T :

:

T

אתה ;•יי¬ו ביל
ליוגואיל דובר מישרים מכסא מלכותו ♦ כי
 •ןו
 ■י • ••
•• • t
י•
ונדונו
׳
;ז •*

rבשיריס

תוכל ׳ וננדולתך ענותך לשמוע תפלת מעברי
לב ׳ וכן תשמע מפינו ותושיע ׳ אמן ♦ .

;רהפלאת

נפתלי היוץ וייזל י

והחוסים

ן

נס

העתים

קורות

אח

דברי הימים למלך נירש עד דאריוםהראשון •
( עיין הייאסן»

לתדש

העני )

 3ורש היה לן קאמביזעס * ) מלך פרס  /ושם אמו
מאנדאנע3ת אסטיאגעס מלך מיי * פערייננן
או פרס היתה נימיס ההם למלוך קאמביזעס מדינה קנ1נה /
ומספר

אנלנכו

ווריי

*)

קאמביועש הוא מזלו
אירגע מאות וחמשליצירה

הראשון

•

אשי מדע ל<ו והוא מלן3ש<זי שלוש

( הב )
ומספר יושביה היו מאה ועשרים אלף איש  /אך כורש בחכמתו
ובגבורתו היה הולך וגדל ויכניע קחתיו מלכים רניס וימלוך על
כל בני קדם י אחרי כן נקראת כל הארז  /אשר איכה מן
הנהר אינדום .עד הנהר טיגריס ממזרח למערב ורחבה מן
הים
הקאספיי (דאט קצזםפיטע ^ עער ) עד הים הגדול
מצפון לדרוס  /פרס * וזה עד ה* ום אורך ורוחב הא  pהנקראת
פערזיען ♦ מרש היה נער « פה מראה  /תס ואוהב משריםf
טוב הלבב ומלא חנינה  /גס אצל לו האלהיס רוח גבורה
ודעת  /ויהי לנער משכיל משתוקק תמיד ללמוד חכמה ודעת
ז לקבוץ מזימות  /הון ועושר לאין נחשבו לו רק בתבונה ובשנ?
התגאה 1וכבוד ותהלה המה היו מגמת לבז ♦
קאמכיזעש
אביו גידל ויחנך אותו כמשפט וכדת פרס  /כי דת ומשפתי
המדינה היו באבס בימים האלה ואת אשר היה טוב מכלם היה
חינוך הבנים י הטוב הכללי ותועלת המדינה המה היו לקו
ולחבל המדה  /וכאשר הוא טובת ואושר המדינה נהיות אנשיה
גכוריס ואנשי מרי נפש  /אנשיק אשר למדו מנעוריהם לאכול
ולשתות די החיות את נפשם ולא לזלזל ולסבוא  /למען יוכלו
לשאת רעב וצמא במלחמה ומחסור נעת צרה ועזה  $גס למען
לא יטו מן הדרך פקזב ויהיו רעיס וחטאים בזללם ובסנאט
ונהשתוקק נפשם למעדנים ולמאכליס יקרים אשר ימתקו לתיך
ואחריתם מרה כלענה 5ויתאזרו מלכי פרס וידאגו מאד מאד
לחינוך הנערים וישימו עיניהם עליהם ויפרשו עליהם את כנפיהם
להיות להם לצל ולמחסה מתשוקות זרות ומתאוה נכריה /
ולא נתנוס ניד אבותיהם יכ ידעו את אהבתם ולכבס הרך אשד
הוא לפוקה ולמכשול לרוב הנערי®  /רק גדלוס כלס כבית
אחד והוא היה ביה החינוך  /ושמה היו כלס שויס כמלך
כנאכר  /נשר כעבד  /ויהיו להם מורים אשר למדום לרכוב1
לרוץ  /לשוח ולירות בקשת ולעבוד כל גנכודה למען החזיק
את נופם והיה אם יגדלו  /יהיו נושאי עבודה וטורח  /ומאכלס
ומשתיהס מדדו להם במידה ובמשורה וזה היה לחם ומים וכרתי
(קרעטטע ) ועל הדבר הזה היו כלס אנשי זרוע ובריאים י
אס חננו הנערים לעשות צדק ומשרים  /לאהוב חסד וצדקה /
ולילך

בחפמתו
יז1

ה וימלוךעל

 %אדנה גון

' 3וימנהמן

הגדול
:ו היה
תראי}
י)רן?
יהנ מים1
גבורה
רוח
ודעת
־ פנמה
ובשכל|
בתבונה
אמביזעס
ומשפטי
י זה

 7tמנלםהיה

המה היולקן
אנשיה
נהיוח
לאכול
גודהס
יונלן
 /למען
למען
והוגה
ובסכאם
וללה
ליזין
־ ימתקו
יאנו מאדמאו
כנפיהם
; אה
והננויה /
אשי
נס הרן
יס נלסמיה
 cשויסנמלן
לרכוב1
מ7ןס
החיי?
! למען
ומאנלוז
רק /
ונרה׳
& ומיס
כריאיס י
ןע
סוולון^
ל־לו

ולילך במעגלי יושר י ואס נמצא נער מעקש דרכיו לבד אשד
היה מתועב ושנוא לא חשנו את ידיהם מלידות אותו ולענש
גס היו קצת הנערים האלה משומרי
וליסר אותו כמשפט י
המלך וממשיתיו * נדת וכמשפט הזה גודל גס כויש  /ויהי
ני חנן אותו ה' בשכל ונינה גדל על כל אחיו ויתנשא בחכמה
ונעצה זנגנורה י נהיות נורש נן שנים עשרה שנה הלך עם
אמו למדי * Iאסטיאגעס זקינז ני חשק מאד לראותו על השמועות
שמע ממנו י ויהי נבוא נורש בבית אנזעיאגעת
הטונות אשר
וירא את נל ההדר והנבוד  ♦-ואף ינ היה עודנו נער  /לא חמל
אליהם ני אם כזה אותם לנעשו * ואסטיאגעס שמח מאד עליו
ויתד על ק דברי שפתיו ועל תשובותיו הנעימים  /אסטיאגעס
אהב מאד את כורש וימאן לשלחו ויעש משתה גדול למען צול
את לבו  /זיפור עליה הון בר וגורש לא ראה עוד נמוה •
ויפלא בעיני אסטיאגעם,מאד על פי שתק גורש ולא דבר מאומה
ולא השתומם על גל גלי הנשף והזהב והמאכלים היקרים אשי
לא ראה ולא שמע מהם עדן דבר  . /ויאמר לו אסטיאגעס ;
 <#מה לבני
הראית נאלה בפרס  /בני ? ויען גורש לאמור
עמי וליושבי ארצי העול והטורח הזה אשר לא יועיל מאומה f
את אשר אתה עשה ! ביגיעה רכה ייקל מאד בעיניהם  /למען
רוות את נפשיך אין מסער למאכלי שלחניך  /והמה נמעט
לחם שבעים ושמחים ♦ >£ויהי אחרי גן ויאמר אסטיאגעם
לנורש לחלק את המאכלים ולירון לנל אורח מנה * ויתן כורם
מנות לכל עשיתי המלך י לראשון מל גי היה מורו ומלמדו /
לשני על כי היה עבד נאמן לאסטיאגעס  /ולשלישי על גי
עשה נבזד לאמו וגאלה לרבים י אכן לזאקקאס שר המשקים
לא נתן מאומה  /גי זאקקאס היה האיש אשר ישב תמיד לפגי
פתח חדר המלך ועל ידו באו גל האנשים אל המלך  /וכאשר
הסתולל פעם ושנים ולא אבה להניח את גורש אל המלך ויחד
לו רקח את נקמתו ממנו  /אנן אשטיאגעס קלף מאל על
החרפה אשר נעשתה לאחד ממשרתיו  /ואותו אהב מאד על
גי נתן לו לשתות בחן ובטוב טעם  /ויהי נראות גורש יג
התקצף אסטיאגעס ויאמר ול  « :אני Jאם זה הדרך לישא
הן וחסד לפניך אמני אמלא מקום זאקקאס  /ני לא יבצר
ממני

ממד מעשיהו “ * ויצו אסטיאגעס וילבישהו מגד שר המשקים !
רקח את הטם אשר ישתה ממנו המלך ויקרינהו אל פי המלך
בשלוש אצבעותיו  /וישמחו כלם עליו/נס מאנדאנע אמו שמחה
מאד על כי משה את עבודתו במהירות נפ לאה וכאחד המלומדים /
אתרי כן חבק כורש את צווארי זאקקאס ויאמר אליו  :הוי /
זאקקאש Iנפלת ממרום מושניך כי כמוך כמוני  /אנוכי אבוא
תחתיך ואהה תלך לדרכיך ♦ אחרי כן אמי אסטיאגעש לכורש/
כי הגס עשה את עבודתו במהירות נפלאה ובטוב טעם  /בכל
זאת חטא פלכי לא טעם מן היין אשר נתן לו׳* ויען כורש ויאמר :
 «,ידעתי גס אנוכי ידעתי כי זה הוא הלח והנימוס  /וכי הוא
משפט שר המשקים לטעום ראשון מן היין טרם יתננו למלך :
אכן ירא יראתי לטעום  /כי פחדתי אולי סס המות נתון ביין » "
סם המות ביין ? צעק אסטיאגעס! ויחרד • ויען כורש ויאמרi
«« זה ימים שנים אשר ראיתי אותך ואוכלי שלחניך שותים יין
לרוב ותהיו כלכס כחסרי דעת  /הן הייתם כלכס מכרכרים
ומפזזים ותרימו את קולכם ותצעקו ולא יכולתם לקום על
רגליכם  * uויען אשטיאנעס  :״ היפלא הדבר הזה בעיניך ?
הלא ראית כאלה אצל אביך “ ? ויען כורש לאמור « :ל לאI
כי כאנשי ארצי כן אבי י הוא ישחה אך מעט למען מות צמאונו
ולא יסכוא למען ענג את נפשו 5ורוב שתייתו מיס ולא יין
המשכר ומאפיל את לב האדם “
יויהי כאשר רצתה מאנדאנע
לשוב אל ביתה דאבה כורש להיות אצל אסטיאגעש " ויהי
שמה ימים רבים  /וכל אנשי העיר למקטון ועד גדול כבדוהו
ויהללו אותו * בימים ההם גפל אזיל מרודך בארן אשטיאגעס /
וילך לקראתו ויערוך עמו מלחמה ויקח עמו את נויש למען
ילמוד מלחמה  /והנער עודנו נער ובכל זאת הראה אח תקפו
וגבורתו כי על ידו נצחו אנשי אשטיאנעס ויכו את חיל אויל
מרודך ויכישוס י ויהי ככלות המלחמה הזאת וישב כורש לפרס י
אחר הדברים  rtaמת אסטיאנעס זשיאקסאריס מלך תחתיו *
ויהי כשבתו על כסא מלכותו וישמע את נעריגליססמר מכין
להלחם עמו  /רשלח מלאכים אל קאמביזעס מלך פרס ויבקש
ממנו תשועה  7ויאמר קאמביזעס  /כי ישלח לו שלושים אלף
איש בחור  /ויחן עליהם את כירש כנו לשר צבא וידבר כורש

(
שיהמשקיס:,
אל פיהמלן־!

שמחה
ע #

71מלומדים /
אליו :הוי /
אבוא
 /אנוני
אננסלנווש/
 :טניס 1מל
נורשדאמר ז
וס  /וניעא
ןנט למלך:
נחון ק «•|
מרשויאמר:

:יך שותים יין
:סמכרכריסj
/ס  dpiעל!
הזהבעיניך ?

עם הפקידים והשלישים נדברים האלה < :ל הידעתם את מי
החתים
חלשים ודני הלבב /
אנחנו נלחמים ? עם אנשים
והנפחדים נראותס קשת וכידון /
 3ה נפשם כבר המה נלכדים ואחוזים
להס אח דבר

מיד שושיו ומיד מלך

ואחרי גלותו לדבר
וילך שמח וטוב לב

למלחמהf

בעת

סיאיזסאריס

צדקי

אנשי

מלחמתו

התפלל

לאצהיו

סיאקשאריש✓
ההיא באו מלאכים מן מלך אינדיען אל
ויאמרו לו כי אדוניהם חפץ לדעת על מה ולמה הוא

בלחם

מעריגלישסאר /

עמו
שונא
התגר גו

צמאונו
ן רווח
 1מיס ולא יין
מאנדאנע
צתה
נס • וי<י
ניולכבדוהז

ויבקש
1ך פרס
ושלושיםאלף

להושיע את

דודו

סיאקסאריס✓ אשר לא צרר את בבל ולא היה
י ויען
לנעריגליססאר מתמול שלשום  . /והוא בעולה וברשע

וו  :״אל •

מלןתחתיי י
^יפסערמנין

וברוב

מעול ורשע  /כאשר יאות לאוהב

ולהחזיק לב

סר עד

אה לוחתקפו
 0tחילאדל
גורשלכוס י

המלחמה וכי ילך

בידינו££

התענוג אשר מגנה
י אחרי כן אמר

ולמען החזיק את לבם אמר להם כי לולא מצות ?! היו לא נלחם
נעריגליסשאר  /אכן ?! היו אמר לו  :עלה הלחם והצלח /
כנס

וישיבו אל

סעיאגעס | /
מרש למעןI

קה)

וני יתן תשועה ועזר לאיש אשר הצדק

מלחמה על לא דבר /
אדוניהם

וישובו

כדברים האלה *

המלאכים אל

מלך

ארמעניען /

ביתם
אשר

עתה אל

משמעת מדי ונתן לו מס מדי שנה בשנה /

שמע

כי

מרד כאשר

נעריגליססאר נלחם עס

שיאקסאריס /

תקומה
אמר בלבו אשל לא יוכל לעמוד לפניו ולא תהיה לו
לפני מלך גבור כזה • וימאן ליתן לו המס הקצוב והחיל אשר
נתן לו תמיד בהיות מלחמה /
מאד  $אכן כורש דבר על לבו
ויפול בארץ

סיאקסאריס וייצר לו
ויסרד
וימהר אחרי כן
וינחמהו♦

ארמעניען והמלך לא שם על לבו

ויכהו וילכוד את

מבצר המדינה ואח בית המלך ותחזק ידו עליו ויכנ -ע תחתיו •
ממלכתו כבראשונה וידבר
זנורש בכל זאת הושיניהו על נשא
עמו כאח ונריע ויפצר בו להיות אח נאמן למלך מדי ולבל יפשע
עוד בו  /בדבר הזה הראה נורש את יתית נפשו וזכות רעיונו
אשר האירה
לבד איש חיל

בקרבו✓ ני לא כגכורי ארץ יכמושלי אדמה היה
במלחמה  /מהיר וחרד לכבוש ארצות ובעל עצות

להכניע גויס

התנשא עליהם בלבו הטוב והרך /

תחתיו 5אכן

( קו )
בחמלתו ובענותו * האנשים אשר לכד חנן 11,נינה נפלאה ולא
יסרס במקרנים נצר ונאויב ונעור פרא אשר לא ידע נכוחה *
אלה המדות המה לשם ולתפארת למלך  /המה גאותו וגאונו t
ור .זהב לראש* וענקים לגרגרותיו י אחרי הדברים ן) ה גיאות
נורש את חניכיו חזקי הלבב ומשתוקקים ללחום  /ויועץ עם
סיאקסאריס לילך לקראת מלך נבל  /ני אמר לו אשר הוא עוג
בהיות המלחמה בארץ האויב  /גס האשוריים יחרדו ונמס
לכבס והיו לנשים בראותם אופס עזים ומרי נפש  /משימים
את נפשם בכפם ושוחקים למות • ויעיבו דבריו בעיני
סיאקסאריס ויאמר אליו לעשות את העוב בעיניו  /וילך,כורש
לאשור ויבוז וישלול שלל רב  /ונעריגליססאר הקריב ויערוך מלחמה
לקראת כורש ויכהו וינס מפניו וירדוף כורש אחריו עד המחנה
ויפלו חללים רבים וגס נעריגליסשאר מת והנשארים נסו וחיל
מדי רדפזס תמיד כל הלילה וינוס ויהרגו הרג רב ויהי השלל
אשר שללו לאין מספר * ויתן כורש את כל הדברים היקרים
אשר נמצאו בביזה לסיאקסארים ✓ והוא לא לקח דבר לבך
הסוסים אשר שלח לפיס  /ויהי ממחרת ויעש נורש משתה
גדול וננלותם לאנול ולשתות קרא את החרטומים ויצו להם
ליקח לה© ולאלהיה© מן השלל את אשר ישר בעיניהם  /וביום
מחר חלקו אנשי המלחמה השלל הנשאר י בתוך השנויים אשר
פאנטהעא המלכה אשת ? אבראראטעס מלן
שבו היתה
ויהי ׳ כאשר אמרו לכורש בי היא יפת מראה
זזזיאנע י
וימאן לראותה ני ירא מפני תשוקתו ותאות לכו באשר עודנו
נער  /והיא בעולת בעל י אחרי כן צוה נורש ליתן לפאנטהעא
את כל אשר תחפוץ ולכבד אותה  /כי בת מלך היא י ופאנעהעא”
כאשר ראתה את מעשה כורש ותום וישרת לבו ותכתוב ספרים
אבראדאטעס כאשר
לאישה ותהלל ותשבח מאד את כורש ♦.
קבל את השפר מאשתו לקח שני אלף סוסים וירכב אל מחנה
פרס ויקשור קשר אהבה עם כורש  /אחרי כן הוליכוהו באהל
פאנטהעא  /ותספר לו את כל אשר ראתה למיום אשר היא
שבה  /ואת כל הטוב אשר עשה מרש עמה ✓ כמעשה
אבראדאטעס עשה גס גאבריאס וגאדא 1$עס 1גאבריאס ? ירד
בנעריגליססאר על ני הרג בן נעריגליהשאר את בנו בהלכם

לצוד

I

«

נפלאהויא !
ילענמחה י
/ותווגאונו4
הניאות
4£
> ויועץשע
אשי הואטוב
יחרדוונמש
/משימים
יכריובעיני
דלךכורש
/
מלחמה
עתן
המחנה
 yעל
ייס נשווחיל
השלל
 :ויהי
ייםהקדיש
ף

לנר

לני

טרםמשתה
יס ויצולהש
הס  /וניס
השנוייםאשי
אטעה מלן
ייפהמראיה

$ :ר עודנו

כאנטהעא
אנעהעא
,נחוגספים
אעעסנאשר
יגנ אלמחנה
כאהל
הולינזהו
יוםאשי ^
,כמעשה

דאגז8יי
גא3

3pמ

לצו:

( קז )
לצוד מד * ® -חימה ולעס חץ שמן גלב אמש  /אינן אס
בחיק מלך ינוחו רשפיהס רשפי אש אוכלת  /ובל יתיצב לפניהם
איש  /ניס נזהס יהמו ו,ננחל שוטף ישטפו חיל וחומה —
חזיר יער היתה המערא לחץ בן ? ערינלישסאר ויהי נאשר דרך
את הקשת ויורה ויחטא ויפול החץ לפניו ארצה ובן גאבריאת
מהר ויהרוג את החזיר  /ועל זה התרגז3ן נעריגליסשאר
וימית את גן גאבריאש  /ויבקש גאגריאס מן נורש ויפצר בו
מאד לניזיש את  ,נקמתו רושף ויאמר  /ני לא נשארה לו
רק בת יחידה והיא מוכרחת להיות פלגש לבן נעריגליסשאר
ועל הדבר הזה צר לו  /מאדיגס בתו בונה ושופכת דמעות
תמיד כי רע עליק הדבר מאוד ליקח רוצח אחיה לאיש • ויהי
נשמוע נורש את הדברים האלה וינמרו רחמיו על האב ועל
בתו וישבע לו לנקום את נקמתו ולא איחר עוד וילך עס גאנריאש
לארצו ויביאהו גאנריאס בהיכלו ויצו להניא לפניו נל כלי הכשף
והזהב אשר לו ונל הונו ומטמוניו י ואחרי נן הביא גס את
נחו והיא היתה יפת תאר ולא נמצא כמוה ננל הארץ  /ויפול
גאכריאס לפניו ארצה ויתחנן לו ויפצר בו להחסות את בתו תחת
צל מפיו וליקח את המתנות אשר נתן לו * וישיב מיש ויאמר :
*« את הזהב והנשף אקח ממך למען תת אותו לכתך למוהר
ומתן  /ונש ימצא שאר בשרי אשר ימצא חן בעיניך להיות חתן
בחך הגס לא ברך אלהיס אותנו בעושר ובנכסים! כי כמוני
כמוהם  /כסף וזהב לאין נחשב להס אס לא יתחברו עס משפט
וצדקה  /כל אות נפשם הוא לילך נדרך הישר  /להיות נורא
לאויביהם וטוב בעיני אלהיס  /אס קשיו קשר אהבה עס איש
אהבתם נאמנה ועכוקות האהבה אצלם לא ינתקו » י נדברים
האלה דבר כורם  /ואשרי ארץ אשר שריה אוהבי אמה וצדקה
כמוהו | המקגאיס נהלנס נתיבות ישרות ולא יחימרו
בכבודם ובעשרם האליל  { /אשר המה רבים אשר יתנשאו ויחשבו
בעיניהם לבני אלהיס על ני המה בני רבעים למלך * אחרי כן
הלך כורש לארץ נאזאטעס ושם היה מגדל בעופל ובוחן (צויין
פעסטם טלאט ) ונו היה פקיד ממלך בכל וילכוד כורש אותו
במרמת ’1גאדאטעש { /י נאשר לא נודע עוד בארץ אשד
מרד במלך בבל  /כי אס חשכו אשד הלך לרגל מחנה פרש /

דלו

( קה )
וילך אל המבצר ויאמר לפקיד כבל להלחם יחד לקראת מרש
וכאשר בא אל המבצר לא התמהמה וישגיריה אל כורש ובה הסיר
כל הארץ אל משמעתו והמה היו לו נאמנים כי מלך עליהם
בחסד ובמשפט י אתר הדברים האלה כאשר שמע מלך בבל כי
מרד ט גאדאטעס וילך בחיל גדול לקראת כורש וכורש הכה
ואתרי כן כאשי יגעו שניהם
אותו מכה " רבה וינוס לפניו /
מן קמלח־מה עשו ברית לנית מן המלחמהכש? יס אוכשלושה
חדשים  /אחרי ק שב כורש אל מדי וישתומם בראותו את פני
סיאקסאייס זועפים ולא היה עמו כתמול שלשום כי קנא לו על
כי נצח והגדיל את שמו  /ויבקש כורש ממ? ו לדבר עמו בסתר
ויאמר אליו ; " למק פניך רעים ? האס ירא יראת ני שקר
ענד  fאל ? א
עוב ולכי בל
ומרמה בפי ? ני אדבר עמך
/
תאשימני  / pbדודי י ואל תשימני נאחד הנבליה  /א '
וחי נפשיך כי אהבתי ^ יך נאמנה

ועשתונוח לבי עלי שפתי " «

וימס לבב

לדונג דנך

קיאקסאריש

ויהי

ויהי כדברו עמו כאלה
חייו4
ממנו כל ימי
וישק לו וישבע לו כי אהבתו לא תסור
ולמען תת לו אות נאמן מאהבתו אמר ליתן לו את נחו לאישה
וכל מדינת מדי למוהר י וכורש אף ט חפצה נפשו ב?! ה השיב
כי לא יוכל לעשות דבר בלי ידיעת אביו  /וילך אחרי כן לפרס
בנס

ויועץ עס אביו ואמו ויהי כאשר חפץ לבם להתחתן את
סיאקסאריסt
סיאקסאריס וישב אל מדי ויקח את בת
עם
ואחרי חתונתו וככלות ימי המשתה הלך אל המחנה ויבואו אלין
מלכים ממלך אינדיען בכסף וכזהב רב ויגידו לו כי מלכם לא
ימנע מליתן לו תמיד כאלה יען כי ראה את צדקתו וישרו /
ניקח מרש מהם את הכסף והזהב ויבקש
כמחנה אשור ולהגיד לו את אשר ראו /

ממנם להתחפש ולילך
ויעשו המלכים כאשר

צוה להם מרש וישובו ויגידו לו מ קרעזוס הוא שר הצבא וכי
פאקטאלום * ויהי כשמוע טרש
הוא חונה עם חילו על הנהר
לטימברא /

את אלה וימהר ויפקד את צבא המלחמה וילך
וקרעזוס חרד מאד כאשר ראה כי הקריב עם מחנהו ולא
נותרה בו עוד רוח ונשמה • אכן אחרי כן התאמץ ויגבה לבו
על מספר אנשיו ויערכו מלחמה * חיל מרש היה מאה ותשעים
ושש אלף רגלי

ורכבים  /לנד אלה היו לו שלש מאות מרככות
בעגלות

[ראת הות
השיר
 cוגה
עליהם
יילן
מלןעל ט
גור5הנין
שניהם
יגעו
שלושה
צו
ותו צתפני
קנא לועל
כשתי
עמו
צא טשקר
י ?אל?א

לןין1וןי/ 5
שההיא ׳

לדונגרנך
ימיח״! i
לאישה
; tw
השיג
fb 1c
לפוש
זרי נן
;פן צתננס
שאריס ׳
אליו
ויבואו
י מלכםלצ
תווישוו /
,חפשולילו
נאשר
לניס
ו הצבאוני
כורש
:שמוע
ימיוא ׳
חנה!ולצ
זןויגנהלנו

השר®
מצה
מוננוח
לות

(

קט )
מלחמה /

בעגלות ובמגדלים ועליהם
חיל קיעזוס היה
שלוש מאות וששים אלף רגלי וששים אלף רוכנים • ויהי ביום
מחרת כהלכס לקרב וחתן פאנטהעא לאכראדאעפס אישה מגן
וצנה וכל כלי המלחמה וקאמר אליו להתחזע מלהיות לבן חיל/
לנחור נמות ואל ינום למי אויבו נאחד הרקיס ♦
אנשי

 1יד! י כאשר החלו להלחם וינוסו חיל ככל לפלהם לנד המצריים
אשר עמדו כתוהה  /וילחמו כאריות  /גס חיל פרס
שבו מפניהם אחור י  .אכן כורש מהר ויחזיק את לב לוחמיו
ויכה את שונאיו מכה רנה  /כמלחמה הזאת היתה נצש פורש
נמצר כי חיל המצריים הנכוהו ויורו את סוסו נח*צי&  /גס
אבראדאטעש מת ופאנטהעא כאשר שמעה כי מת אשה ותקרע
את נגדיה ותמאן להנחם וכאשר ראתה את אישה מת על שפת
הנהר פאקטאלוס ותחבק אותו ותמרר כנכי עד ני גנר יגונה
עליה ותדקור את * חרג בלבה ♦ ואחרי *1ה הלך כורש לזארדעס
וילך קרעזוש לקראתו וילחם עמו וינס לפני גורש ויסגר כתוך
העיר  /ונודש צר עליה וילכדה נאזקה ויצו לאנשיו לנל ינחו
וישללו ולא יעשו רע לאיש מיושבי העיר  /ואחרי כן צוה ליושני
העיר להניא להם את כל כשפס וזהבם והיה שלום להם ולביתם /
ויעשו  / pנס קרעזוש מלכם נתן לו כל אוצרותיוומגומוכיו
הנמצאים כבית גנזו  /וירחם כורש על קרעזוש ויתנהג עמו
כאמ 1ה ונחנינה ויהי מאוכלי שלחנו " ויהי נאשר לנד נורש את
זארדעס וימלוך על כל אשיען הקטן מן הים הנקרא (יצום
ע4עצויםע * ועער ) עד נהר פרת י משס הלך לארס ( זיריען)
וערני (תרצוביען^) (; לכדום ויפנה אחרי כן אל ככל ולא ירא
להלחס עמה אף כי היתה העיר נצורה וגדולה כשמים  /וגס היו
גה אנשי מלחמה לאין מספר י ויהי כי ידע פורש כי לא יוכל
ללכוד את העיר כחזקה  .ויועץ לצור עליה ולהרעיבאותה /
ואנשי העיר עלו על החומה וישחקו לנורש וילעגו לו  /אחרי
כן צוה נורש לחפור תעלה גדולה למען יתקבצו נה מי נהר
ברת ני הוא היה מחשה לעיר  /ויהי נכלותס לחפור את
.התעלה והנה קרה מקרה כי חגו יושכי העיר חג גדול וישמחו
ויגילו

ויגילו ולא נתנו את לכס אל המלחמה וגס המלך באלטאזאר
משך כיין את נשרו כיוס ההוא ויהי אך שמח ולא דאג"
לעיר אשר היתה במצור 5וכורש נאשר * דע את זה וימשוך את
כל המיס מן הנהר אל התעלה ולא אחר וילך נחרבה עס כל
אנשי חילו וילך הלוך והקריב הפירה ויהרוג נל איש אשר בא
לקראתו וילך בהיכל המלך וידקור את המלך באלעאזאר וימלוך
על העיר ויצו לכל יושבי העיר ליחן לו את כל חרנותיהס
אשר נמצא אתס ולהשגר בבתיהם והאיש אשר יצא מפתח ביתו
יומת • ויהי ביוס מחר נאשר שמעו אנשי המלחמה אשר
היו כמבצר ני נלכדה העיר והמלך מת וישגיח גס את המבצר
ניד נורש • אחרי כן הקהיל כורש את כל שרי מלחמתו
ושלישיו ויאמר להם כי ישמר! לבלתי לכת במעגלי יושבי העיר
ובנתיבותיהס העקשיס והצלוזיס ויעד בס לבל ילמדו ממעשיהם
ויהיו באחרית הימיס עבדי התענוג וההוללות  /כי המה היו
ליושבי העיר לפח ולמוקש ויורידו© שאלה * ויושף ויאמר
להס ני משול ימשלו תמיד על הארצות אשר לכדו אס יהיו
בבורים ואנשי מרי נפש נאשר היו עד עתה  /אס לא יסורו
מן הדרך הישר והיתה להם הצדקה ומנוחה לקו ולמורה ח
אז יהיו עוב בעיני אלהיס ואדם וגס אנשי בבל הרעים והחעאיס
ילמדו מהס להעיב את דרכם ולבחור במעגלי יושר י אחר
,הדברים האלה נתן מחנות לאנשי חילו לאיש כפי ערכו ומעשיו
ופקידי ושרי החיל לבשו את הבגדים היקרים ,אשר שללו בגלי
;שש ורקמה נארגים ומצופים בכסף ובזהב וישיאו בפוך עיניה©
ולא האזינו לדברי כורש דאהנו התענוגים והמעמיס ויהי
להם לפוקהולמכשול « ויהי כאשי מלך כורש על כל בני
קדם וישב אל שיאקשאריס ויאמר לו כי ילך לנבל ושס ימצא
היכל יקר ונאה אשר בנה לו וילך סיאיןסאריס לשמה וימת
והוא הצקרא בלה״ק דריוש המדי * ואחרי עבור שנישציסמא
קאמכיזעס אבי נורש וימלוך הוא לבדו על הארץ " בשצא
ארבע ועשרים למלכותו אמר ליהודים אשר היו בארצו
לפלות לירושלים ולבנות את היכל ה׳ והוא ישב בביתו בשלום
ובשלוה " ויהי ני קרבו ימיו למות ויקרא את בניו ויצו על
ביתו ויחלה אתרי נן רמת ויהי נכי ומשפד גדול נאיז י
אחרי

לטאואו
לאג

 :דמוןאת
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צ נאיז *

חרי

אחרי פן מלך קאמכיזעס * ) כן נירש על האיץ ולא הלך
גדרני אכין ויהי אכזר ורשע ויעזוב את הדרך הטוב י בתחילת
מלכויץ מרד כו מלך מצרים וילך לקראתו כחיל גדול ויה* ככואו
אל הנבול וישמע ני מת אסאזיס מלך מצריס וני אשף
לילך לקראתו וימהר וילך אל
פזאמעיטוס בנו את כל חילו
העיר פעלוזיוס ויעש בערמה ללכוד את העיר  /וישלח לפניו
נלכיס וחתולים ושייס רניס וכאשר הץ החיות האלה קדושים
ליושבי העיר לא לחמו עס קאמביזעש ולא ירו חץ ני יראו
להרוג את אליליהם  /וילכוד את העיר כלי שפוך דס • ויהי
כאשר לכד את פעלחיוס ויערוך מלחמה לקראת פזאמיניטוש
ויכהו ולא נותר לו ני אס מעמפהיס עיר הממלכה • ויהי
כשלוח קאמביזעש מלאך אל העיר לדבר אליה לשלום ויהיו כל
אנשי העיר מלאים אף וחימה וימיתו את המלאך ויחטאו מאד
בדבר הזה וקאמכיזעם נאשר לנד העיר נקס נקמתו ככני
האפרתיס ( רער תדעו  ),ויהרוג מהם רכים ועמהם בן
פזאמיניטוש « “לפזאניידטזש נתן ארחת תמיד ויטיב מאד
עמו  /אכן פזאמיניטוש מרד נו דעשה קשר וימיתהו קאמניזעש ♦
ממעמפהיס הלך קאמביזעס לזאיס רקח אה גולם אמאזיס
מן הקנו" ויצו לכסזח אותו נקרב חוצות ואחרי עשו לו
חרפות וגלימות רנות צוה לשרפו * ויהי לתקופת השנה ויחפוץ
קאמכיזעס להלחםבכוש ( עעהיצועיען ) וישלח מלאכים kמלכם
♦ ז ומלך כוש ידע כי מרגלים המה
במתנות לרגל את הארץ
וישחק על המתנות אשר הייא לו דתן למלאכי קאמניזעס קשת
גדולה וכבידה ויאמר אליהם  « /אמרו לאדוניכס זאת העצה
היעוצה
קאאביןעס מלן ; שגא שלוש אלף ארני 1מאות שבעים ותחש  /ואולי זה
הואאחבזיש  /ואל תשתומס על רי לא כתבו סופרי הגויה (והמה ר 3יפ)
גזברי היתיב לקאמכיזעש דנר מן מעשה החן ׳ כי המה לא זכרו דגי חז!ן
נאשר לא כתבו גס מעשה דייאל וחיייה מישאל ועזריה  /ובאחת הוא סלא לחה
שתקו חן כל הדנריג האלה באשר המה נפלאים מאד ובחעע לא יוכללהשיג
אותס שכל איש ׳ אס לא ימצאו היבריס האלה בדברי היחיס למלכי מדי ופרש
נוכל לאמי כי בושו וחכלו לילל ולהצדיק את היהודים /אכן כאשר לא זכרו
היונים והרומיים דבר מכל לה לא ידעתי מה אשיב לאיש מכחיש ;דברי • הלה
נאומי■ נקשייתרע «ו ני ב* או אישים חלבם את כל אלה •

( קיב )
היעוצה ממלך כוש למלך פרש  :אם יוכל לירות כקשת הוה■
הוא ואנש־ו יבוא וילחם עמי ✓ ואם לא  /יודה לאלהיו על כי
ישב עד הנה בהשקט ומוח מבני מלך כוש “ וישוכו המלאכים
וידברו אל קאמניזעש את הדברים האלה ויסקצף מאד וימלא
חימה ויצו לשרי הצכא למהר ולהכין למלחמה  /וכאשר היה
אץ במלאכתו לא דאג לכל צרכי המלחמה וילך למצרים ויבוא
האמאניער
לטעהגען וישלח #ושס חמשים  qfcאיש לקראת
אך ז גהלכס
ויצו עליהם להחריב ולהחרים את כל הארץ
כמדברות גדולות נשב רוח דרומי חזק מאד ויקבור אותם חיים ׳
וקאמכיזעס בכל זאת הלך לכוש ויהי כעיור־ ימים מעטים ולא
היה לחם לאכול לחילו ויאכלו עלי עציש למען החיות נפשם
וככלות אלה אכלו בשר הבהמות נושאי משאם וגה  tkנא& שו1
ויפילו גורלות ויאכלו איש את אחיו י ויהי כראות קאמכחעש
את הצרה והמצוק * הזאת עזב את ארץ כוש וילך לשוב לביתו
ויבוא לטהעכען ויכה כל ההכלים והמקדשות אשר היו שם גס
את המשוכה היקרה אשר היתה סביב קבר אזימאנדיאש גזל
" ושמחה
למעמפהיס ותהי כל העיר צהלה*
וישע משם
ני דמה כנפשו אשר שמחו עלי
חימה!
וימלא קאמביזעש
הרעה והשוד אשר נא עליו וישלח אל יועצי העיר להגיד לו את
דבר השמחה וישיבו לו ני שמחו על אשר מצאו האליל אפיס «
ולא האמין כס ויטכחוס כלס בלי חמלה * אחרי כן קרא לכוהני
העיר וישיבו לו גם המה מכר הזה  /ויאמר להם כי יחפוץ גס
הוא לראות את אלהיהס  /ויוליכוהו נההינל וירא והנה שור
אוכל עשב וכלס כורעים ומשתחויס לפניו וימלא כעש ורוגז על
הפתיות הזאת וידקור את השור בחניתו ויצו להכות מנה רבה'
אח כהני העיר על מרמת לכס ותרמיתם  /ככל אלה חפא
.קאמגיזעס מאד  - /לא יאות למלך לגזול ולבוז ובפרט לשלוח
יד כהכלים ומקדשות  /כי בזה יכביד עליו שנאה גדולה
ועצומה  /כי האמונה יקרה לאדם מנפשו ויוחייו  /למענה
*ילך במו אש  ,לא יירא ממים גודשים רפש וטיט וישים את
.נפשו בכפו למען הציל את אמונתו  /אס גס יאמין נשוא
נתעה  . . / .בחלומות ובהבל יחזיק כס וידמה כנפשו כי הדברים
האלגליס■ האלה נכוח־ס  .וטיכיס ולמה נעשה לו רוגז ואגמת נפש .אם
• •; .
I

( קיג )

;

:קשחהזה ; אס אין לאל ירינו ללמדיהו חנונה ולהדריכיהו במעגלי ישר ♦
ה !,על ני 1׳ גס זה לא היה טוב מקאמביזעש אשר הרג את השור אשר היה
!:לאכים ג; קודש בעיני המצריים 5בחזקה ובזרוע לא יחכם איש אוילי /
חא 1 fihn7יקלל ויאור לאיש אשר שלח יד בקדשיו והוא נל ימי חללו
כאשרהיה [ גאולתו יתהלך ולא יסור ממנה  /בשבט ונשוטיס לא תטיב את
 %דרכיו כי אס ננחת ובמענה רך  /לקאמביזעס היה אח בשס
ויבוא |
צרים
מאניעו ן טאנאקסארעס וימיתיהו על כי חלס חלום אשר אחיו קושר
1 T
בהצכס  1עליו קשר • ואחרי רצחו את נפש אחיו עשה עוד תועבה גדולה
תייס ׳  1מזו את אחותו מעראע אשר לקחה לו לאשה  /ויהי היוס
יחס
ויהגר מלחמה בין גור אריה
ויעש לו
ועטיםולא
 1ויהי כי גבר הארי והכלב נפל ארצה ויבוא כלב אחר להושיעו

תיינעהעגע)
 Iשחוק (

וכלב

נפשם
ויוא
אאשו;
1ה
מכיועס
לביתו אהבה כאהבת שני הכלבים האלה " ויחר אף קאמביזעס עליה
שוב
!׳( שש גס ויכיה ברגלו על הבטן והיא הרה ותפול ארצה ותמת! מעשים
; chגיל אכזרים כאלה עשה רבים  /לא עכר וחלף יוס אשר לא נהרג
ושמחה אחד ממשרתיו ושרי הארץ  /ויהי היום ויאמר לפרעקסאספעס
"
פרס
אחד מאנשי סודו להגיד לו את אשר ידברו ממנו אנשי
־ שמחועלי
להגיד לואא ולא יעלים ממנו דבר • ויען פרעקסאשפעס ויאמר < :ל אדוני /

זתבך מעראע וישאל לה קאמביזעס על דבר בכיה  /ותשיב
ותאמר נ ^ ונרה את אחיה אשר המית ולא היתה בינו ובין אחיו

נל האיץ תשתומם על מעשיך ויודוך מאד והדבר אשר לא
ייטב בעיני אנשי ארציך הוא כי תרבה לשתות יין ותעבור את
הגבול זזה לא יאות למלך “ ♦ ויאמר קאמביזעס " ידעתי את
מחשבותיהם  /הן ידמו בנפשיהס כי בשתות יין רב אבדה ממני
תושיה ודעת  :אכן עוד בלילה הזאת תראה כי לא כן הוא “ ♦
וישתה כפלים כאשר למד לעשות מתמול שלשום רצו לבן

יל  mי

לנוהגי
רו)"
וי יחפוץגם
והנהשוי
ש וחג!לע
 /מנהרמ

.הרעקסאשפעס אשר היה שר משקהו לעמוד על מפתן הפתח
רקח את הקשת וידריך אותו ויורה את החץ בלבו  /ואחרי כן
צוה לנתח אותו וליקן לו את לבו דקת את לב הבן ויראה
לאביו ויאמר לו  :הגד עתה אס ידי חזקה אס לא ? וישיב
 /אף
פרעקסאשפעס  :אבל  /הפלאת לעשות י
לא
כי הוא ציד גדול ומורה חציו השערה ולא יחטא /

י אלהחטא

לשלוח
פרע
נאהגזול'
למעג!
ן,
ע ףשיסצח
אמין
ן ניהמיס
י׳פ*
(אגמין

יערפך • מי האיש אשר לא יחרד בקראו את מעשה קאמביזעם
הזה ? שערת בשרו תסמר בשמעו דברים אכזריים כאלה /
!

ח

א8 1

וכאשר

( קמי )
וכאשר ישנא את המלך הרשע והמעול  /כן יתעב בתנופת האב
מתבושש בדמו ולא מנע את פיו מלדבר
אשר רקה את גנו
רייויען
ויהי היום ויתאמץ קרעזוס מלך
הכופות לרוצחו י
לקאמביזעס כאשר עם לבבו וייסר אותו על מעשיו הרעים
ויגד
אשר לא נשמעו עוד כארץ פרש  /ויצו קאמביזעס להמיתו ;
אכן נאשר ידעו כלס כי ינחש על אשד עשה בהיות חמתו שכנה/
לא הרגוהו • ויהי כעבור ימים מעטים ויתאבל קאמביזעס על
אשר עשה  /על אשר המית את קרעזוס כי הוא היה לו ליועץ
גדול 5ויאמרו לו עבדיו כי עודנו חי  /וישמח מאר
ולמשען
ויהי
ובכל זאת הרג את האננדס אשר לא האזינו למצותיו "
קאמביועש שנוא ומתועב לכל ארצו ויקשור עליו
ולו היה איז אשר
החרעמיס קשר /
אחד מן

פטיזיטטעם
היה בצלם

/
קאמניזעס
טאנאקסאדעס כן כורש אשר הרגו
ובדמות
קאמביזעש את ידיו בדם
היה״נשתר׳ונעלס כי גאל
וכאשר
פטיזיטטעס את אחיו על כסא המלכות כמדי וישלח
אקיו ויושיב
מלאכי®

בכל

המדינה לאמור :

זה הוא גן גורש ולו

קאות

וקאמביזעס כאשר שמע אח הקשר אשר קשרו עליו
המלונה *
וילך אל מדי בחיל גדול והנה קרה כי נפלה החרב אשר היתה'
חגורה כצדו מתערה ותתקע ביריכו וימת  /וכל הארץ משחו
זמערדיס
פטיזיטטעס למלך *
זמעררים אמי
עליהם את
כאשר ירא כי תודע ותגלה הרמיה אשר עשה נסגר תמיד
גהיכלו ולא יצא מפתת ’’ ביתו וכל מעשה המדינה נעשו על ידי
משרתיו ואנשי סודו * החרנזוס זמערדיס לקח לו את כל נשי
אטאגעס *
פהעדימע בת
קאמכיזעס ונהם היתה אשה גשם
לבדה
בהיותי
ויאמר לה אביה לראות אס יש למלך אזנים
החרטום
כראות

עמו  /ני פורש קצץ את אזני
ויהי
את נפשו בעודנו חי •
למלך

ותמהר ותגד לאביה /

זמערדיס על כי האשים
פהעדימע כי אין אזנים

והוא עס שש

בעת ההיא בקשו
קשר ״
להגיד שנית לכל יושבי העיר ני

מכדי

החרטומים
זמערדיס הוא

הארץ
המלך

קשרו
ולו

תאות המלונה י וילך על מגדל גבוה וידבר בקול רם עם העם
ויודה את חטאו ויאמר להם כי המלך אשר ימלוך עליהם הוא
ומערליס אחיו ולא אחי נורש ( אחר כן נפל מן

המגדל וימת י
ויהי

( קשו )

ומפההאי
מלדבר
1־1
:ןליו׳ען
הרעים
שי!

1להמיתו;

שכנה;
ומתו
)מניועשעל
ליומן
יה לו
רשמתמאד
*r:וימי
זיטטעה
היהנצלם
מביזעס1
ןידיונדם

ויהי נאשר שמע העם את הדברים האלה ותהום כל העיר
והקושריס הלנו להיכל המלך וימיתו את החרטום ויסירו את
ראשו ״ ויצאו מן ההיכל וידיהם מגואלות בדם  /וידברו באזני
העיר מן הרעה אשר נעשתה וימלאו חמה וימיתו רבים מן
החרטומים אשר היה בקשר ויעשו את היום הזה לתג עולם /
אחרי כן נועצו השדים האלה מה לעשות  /ואת מי ימשחו
למלך עליהם ? ויהיו כלס פה אחד למשוח עליהם למלן האיש
אשר יצהל סוסו ראשון בעלות השחר  /ט כאשר עבדו לשמש
והיא היתה אצלם האלהיס העליון על כל אלהיהס האחרים /
ויחשבו בלבבם ט היא הוטחה את האיש למלך * ויהי ממחרת
וישכימו בבוקר וילכו אל איות הסוסים והנה סוס דריוש
(דצזריס צהל ראשונה וימשחו אותו למלך עליהם י ולריוש
גידל את השש השדים מאד ויהיו מאנשי סודו  /ומעת הזאת
געשה לחק בארץ ליתן למלך שבעה יועצים י דריוש בא על
כסא המלכות בשבת שלוש אלף ארבע מאות שמונים ושנים י
ויתר הדברים הלא המה נכללים■ ונקשרים בדברי הימים ליונים
(דיא גריכען ) וברצות ה׳ את דרכינו אלה ט נספר את
ועתה נספר עול
הקורות ליונים נשלים גס הסיפור הזה י
מעט מדתי אשור ונבל ומחקיהם ואמונתם *

וישלח
נמדי
ש ולותאות
עליו
ר קשרו
היתיז
י אשר
משח(
הארץ
יומעולים
נסגרתאיו
נעשו גיל יי
את נ3נשי
אטאגעס1
?ז ־לנדה
האשים
;צ ני
אונים
ינ אין
הארץ איי

וט יהיה לאלהיס אחדי מותו  /גס נקרא אצלם המלך  /מלך
המלכים  /כאשר עודנו היום כארץ ישמעאל ( דית טירקיילו ) /
על ט לכדו מלכים רבים כאשר ראינו  /כסא המלכות היה

העם
jך 5גם
ן עליהםהוא
מגדלוימת י
ויהי

ונמות האב נא תמיד הנן
ירושה כאשר עודנו ננל הארץ /
הכפור תחתיו רמלא את מקומו י וזה היה חינוך המלך ודתו:
מיום אשר נגמל לא נתנוהו תחת יד מניקתו  /ט ידעו את
הנשים ואת דרכס  /ני יזרעו זרע שקר בלב הנער וישחיתו
תא דרנו  /לא ידאגו ולא ישימו לג להפיץ ולהשליך מנגד י/ת
תאוות
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כל מגזים הלה כבדו את מלכם כאלהים  /כי חשבו כעיניה©
אשר על יד אלהיס גא על כסא המלכות למשול עליהם /

( קטז )

m
i
הרפיס  /ולכנוח הומה כצורה לכל
ותשוקותיו
תאוות הנער
■
והיה ; מ «י
יעברו חוק  /כי אס יעשו את כל אשר יאבה ויחפוץ /

tאשר

וקוץ
סניכו
לקוץ l

כרכות הימיס כי יגדל הנער והנה עלה כלו קמשוניס /
ודרדר הכליון צמחו על כל גדותיו  /והיא עמדת פרך
הנכריס מן אדמה נעזכה וליעע אחרי כן נעע אמת
כל ילדי

אשר יתן פרי  /ואס הנשיס המה לאכן נגף לנער איש נקלה /
הלא שבעתים יהיו למכשול לכן מלך  :על כן כחרו אנשי פרש
אנשים

צדיקים

וישרים

מן

הסריסים

(ריצו

עערסניטענען)

אשר כל מגמת פניהם היה להחזיק את גוף הנער
עיניהם על בריאתו ולהרחיק ממנו כל משעין ופגע
זרוע♦ אחרי כן בהיותו בן
יחלים והיה חזק וכעל
נתנו לו מורים אשר למדו אותו לרכוב  /ולצוד✓ ולשוח י
ארבע עשרה
ומישירי לכת
ן 1היהס ואיזה
האלה סלפו

 /לשיס
רע למען
שש שנים
בהיותובן

שנה נתנו לו למוריה ארבעה זקניס יודעי מדע
י האחד למד אותו לקשוס קשס  /והוא עבודת
דברים עכעייס הנעשים על דרך העכע  /והקוסמים
גס עיני ההמון וישקרו לאמור  /כי יש להס ברית

י הקוסמ׳ס האלה הגידו גס
זרות
עס מלאכי שמיס ורוחות
צאראאסטער מחוקקם אשר
למלך את משפעו ודתו ,כי כן צום
למד את הנער לאהוב
נתן להם תורות ותקים "  .השני
האמת ולבל דבר שקר ומנסה אותו תמיד במרמה ובתחבולות
להמנע מתענוג
לראות אס יכזב וישקר * השלישי למד אותו
ויורהו
ומשמחה נכריה אשר המה פחים ורשת לרגלי איש :
הרביעי
לכבוש את יצרו למען יהיה מלך נאמן ושופע צדק י
הדריך אותו להתחזק ולהתאמץ מלהיות לכן חיל לשחוק וללעוג
החינוך
לכל מעשי בני האדם ותחכולותס ולבעוח באלהיס «
הזה היה עוב מאד ובכל זאת לא היה בו מועיל  /וכל העמל
והעורת הזה לחנך את הנער
ני מה יועילו דברי פה וניב

ולהדריכו בדרך ישר היה לשוא /
שפתיס אס אין מעשה ? מוריו

למדוהו להתרחק מן התענוג וההוללות  /וככל אשר יפנה ראה
תענוגות בני אדס לבלי חוק  /אשר התעו
חפצים וחמודות /
מוריו הורוהו לאכול
העוכ5
אותו ויעו את לבו מן הדרך
ולשחות די שבעו  /לחונן כל איש בהזכירו כי כעבד ככן המלך t .
שניהם לקבר יובלו

ולעפר ישוכו /

ואין יתרון למלך כי אס

כהיתוו

! ומה
jנהפך
jהיהה
? ישן
;ומשיב
; איתי
ממיל
ניןדי
ולמען
 Sוני
'לשכוב
?ונאמן
 ,אשר

־:

חקי

 ,נמע

זאיזר
מיל
אמיד
WP

את1
כעמי!
אשיי
ונמלי
והנז
לאיש
אשר
וזמוג
«משל
ולול

נצורהלבל

 / [1והיה.

דש /וקוץ

ן נעעאמק
אישנקלה /
 rאנשיפוש
ניטענק)
לשיש
1ר /
:ע רעלמק
שנ׳ס
ק שש
בהיותונן
תי
! יודעימדע
והואענוות
הקוסמים
ברית
ת3הס
לה הגיווגס
אשי
מחוקקם
לאהוג
; הנער
תחבולות
ה
ומנעמסע«
ן :ויורהו

•הרביעי
וללעוג
שחוק
ן "המינון
העמל
 ,וכל
היהלשוא׳
שה ?מוח
שר יפנהראי

 ,אשר התני

לאניל
הורוהו

*נוןה <׳

למךל ינ א5
הית!«

ביהמחו נקי דשר  /ונמשתה אביו אשר עשה' יוס יום ראה
מעשים שונות כלס זוללים וסובאים וממלאים את מונס עד
אשר הקיאו את אשר אכלו 5גס היו תמיד עבדים ומשרתים
סביבו אשר סרו 12משמעתו ויעשו את נל אשר צוהויחנפו אותו/
ובזה השחיתו את דרכיו  /וזרע האמת אשר זרעו מוריו בלבו
גהפך לתבואת שקר ויולד בלבו גאוה וגאון ואכזריות • אף כי
היתה ממשלת המלך בלי חוק ובלי גדר לא עשה דבר עד כי
יעיז יעץ עס שבע יגעציו אשר היו לו והמה היו מביני מדע
ומשיבי משפע • בעזרא נמצא גס כן כי הלך לירושלים על פי
ארתחשסתא ( ארסצזקטערעט ) ויועציו  /גס אחשורוש התיעץ
תמיד עם יועציו*ואנשי סודו! מלך פרס הוכיח פעמים רבים
גין דין לדין וישפוע את העם אס היו דברי רינות ביניהם /
ולמען ישפוע בצדק ובמישור למד בנעוריו מן הקוסמים את
דכי המשפע ודתי המדינה * אכן כאשר לא היה ביד המלך
לשפוע את כל עמו באשר היו רבים  /היו בארץ שופעים צדיקים
ונאמנים והמה הוציאו לאמת משפע  /ואס היה בהם איש רשע
אשר לקח שוחד ויעה משפע  /הושם לו גמולו בראשו והומת ♦
תחת ממשלת קאמביזעס היה שופע בעל מרמה אשר לא הלך
גמעגלי יושר ויקח שוחד  /ויצו קאמביזעס להרוג אוחו בלי חמלה
ואחרי כן צוה לפשוע את עורו ולכסה בה את הכסא אשר היה
רגיל לשכת עליו בנו אשר היה שופע גם הוא  /למען יזכור
תמיד את עובש אביו ולא ילך בדרכיו • צער ורך שנים לא
הושם לשופע כי לא האמינו בו ולא בעחו על דברו  /כי ידעו
את עשתונות ורעיוני הבחרות אשר תשים לתענוג ולאולת
בעמיה  /והאמת והישר קל בעיניה  :על כן היה לחק בארץ
אשר לא יבחר איש לשופט אס לא בן חמישים שנה הוא * בפרס
ובמדי1-היה כל איש שורר בביתו כמלך * אם חעא העבד
והכהו אדוניו ! ואס היה אכזרי המיתוהו והוא היה נקי • אס היה
לאיש משפע מות לא הומת עד ני בקרו וחפשו אחרי כל מעשיו
אשר עשה כל ימי חייו  /וישקלו במאזני צדק את כל הרע
תחת
והעוב אשר פשה וברבות מעשיו העוביס לא הומת •
ממשלת דריום (י־צוריום ) היה שופע אשר העה אחרי הבצע
ויצו דריוש להמיתו ויהי נהוציאס אותו אל שער העיר לעשות
את

( קיח )
את מצות המלך ויזכור דריוש את כל הטונה אשר פשה לן
ולארצו  /ויחמול עליו ויכתכהו לחיים ויתן לו את נפשו לשלל ולא
הסגירו ניד המות י אס האשים איש את אחיו או העיד נו על
חטא ופשע אשר עשה  /נתנו השופטים עת וזמן לאיש אשד
הוא שם לטהר נפשו מחטאו ולמחות הפשע ואס ראו השופטים

 :דחה י
 03.א'
ידע ה
; הבידיא
# :אד נ
; וו מ

כי הוא נקי ענשו את האיש אשר האשים אותו כמשפט * איש
דובר שקר ומכזב היה שנוא ובזוי מאד בכל הארץ  /נס איש
חועל<
אושר לוה תמיד היה לחרפה ולקלס  /ני על דבר אשר נשה 1:
תמיד היה עצל ולא עבד את עבודתו ונבוא העת לשלם ולא
;) Mw
נחלקת
היה לו שקר ונחש ויחטא את נפשו • מדינת פרס היתה
' ןל«ו
גחנאיס
למאה ושבע ועשרים פקידות ( ט.1#צודטיה 6ןסערייען ) והמס ;
אשר נכתבו במגילת אסתר  /ושם נקראות מדינות * ) ועל יהמע3נ1
כל מדינה ומדינה היה שר הנקרח זאטראפ ול 1היו שלשה
; «למן1
אחריו
ויחקרו
יועצים אשר התכוננו את מעשיו
ילאיש ׳
והגידו למלך את אשר עשה אס טוב ואס רע ♦ גס היה נימוס
ג־ארתיז
,
בפרס אשר בכל יום ויום3א עבד מעבדי המלך וינערהו יטאר^
משנתו ויקרא לו לאמור  :קום אדוני ועשה את אשר צוה לך ; *3נוי
אראסמאדעס * * ) אשר הושיבך על כסא המלכות י המלך
m
/סע בכל שיה ושנה במדינותיו לראות בעיניו ולשמוע
; נלוג
באזניו את נל אשר נעשה י עיני המלך היו משוטטות תמיד  1נעשי
מל כל אשר נעשה  /על דנר המלחמה מל המשפט ועל
המסחור אשר המה משענות המדינה י ויותר מאלה התבונן \ #קי
! וחומו
העין דשים עינו עליהם  :המלך
המלך גס בדברים קטני
׳ (ויא
דאג
; / W

ייןולעי
מדן 1אריגה^ל
מדינה ׳
הלד״ק ייקר המדקלקיה שמו סרס סס
הסברא יהיה שדשי חן ( יינמן ) יויזה שה מדינה על משקל כיריבה ׳
מרינדה
וקראו לממלכה אחת או איין אתת מייח־ת בשס
«ישרש רןר *
על ' דבר הדין וה־ת שיש לה מיותדת יייתל הארצות ׳ ויכול להיות שבממלכה
אחת אשר בתוכה מחוזות מיוחדות ונפרדות ב־יניהן ( פרמווינ;( דיל! •עדי מיהר*
ב» י׳נדוי יוריטדיקטיל׳ן .ד  6ט ) יקרא כל

הכתוב במגלת אסתר

מחה

מ ^ ה ועשרים

ומחוז

ושבע

מדינה • ובזה יוצדקו דבהי

מדינה*

דברי המאספים •
**)

 pכצו את האלה־ס עושה גדולות ומושל בכל *

| M

עניני
אכן1
«צופ
יחנה

נסה

( רןפז )
־
; דאג לכדני ויופי העיר  /ויעמול לסלול אה הדרנים ולהגות
15
5/י עשה
; אותם לכנות נשרים וריקים ( דעוזוזע )  /גם עגולת האדמה
ißל5ל!ולא
; היתה מגמת פניו כאשר היא משען ועושר הארץ  /וענוש
הלז מ ע3
ענש את האיכר אשר היה עצל ולא ענד את אדמתו  /למען
%
»ןלאיש! : fידע המלך מהרה את נל אשר געשה המציא המלך פורש את
השופע׳»
יא!
 :הכי דאר (רי 6פצוטטיגן ) ועל ידם קבל כל ספריו כעת קצר
שפט ׳ אין
■ מאד כאשר עודנו זהיוס " לפנים לא היה הבי דאר רק למלך
 /נסאין
;פד שנת 1576למספר העמיס ✓ ומפת הזאת והלאה נעשו
3ראשר »f
 11לתועלת גל איש ואיש 1עושר המלך ותקפו במדינת פרס לא
h
1תלשלם > ; כמצא עוד על פני כל האדמה • היכלו וכלי ביתו וגנו ומאכל
היקה
נחלקמ שלחנו ויקר בגדיו כלס העידו על עשרו  /אוצרות המלך היו
1
ומ
)
ייען
' גחכאיס מתחת לארץ והמקום אשר החכאו שמה נקרא גאצא ♦
bi
)
*
נוח
’ המענע היקרה כארץ היתה הדאחקוס ( אדרנמון
! 1היושלש
 .,בלשון התלמוד ) והיא היתה של זהב ־ אס נתן המלך מתן
קרו איזח \לאיש ✓ לא נתן ול כסף וזהב רק שדות ומדינות נאשר נראה
:ס היהדמ 0י !:בארתחשסתא ( תרטצקמערטיט ) אשר נתן לטעדתמיס -
מלך
וינגירהז  1טאקלעס שר צכא יוני ארבע ערים * אנשי פרס היו בתחילת
נוהלו
אשר
מלכותם אנשי חיל וגכורים ושמס הלך בכל הארץ  /יב
נות ימלן החינוך וגידול הנערים נאשר נכר אמרנו היה טוב מאד י
כידו
ולשמוע כל הנערים אשר היו בריאים וחזקים נלקחו לאנשי מלחמה כעני
המיז
שוטטות
נעשיר  /למלך היו פשר אלפים איש למשמרת נפשו והמה היו
מסמוועל חזקי נפש וכחי מות  /גס לא נמצא ננל הארץ חרבות טובות
־ואלה
התבונן כחרבות פרס י בימי נורש היתה ידיעת טכסיסי המלחמה
; : cהמלו
(ייא  -קריגעטקזנטט ) באבה /אכן אתרי כן התמעטה יזם
דאג
יום  /כי אנשי פרס היו ’ ז לאנשיס ולא היו עוד מורי חיצים
וקולעי אבן כבראשונה י חכמת המין פרחה מאד בפרס ובכל
אסיא נאשר העידו סופרי העיתים כלם ויהללו וישבחו את
ן  ,אמנהיוהמינים הגדולים אשר היובבבל  /בזאדדעס ובמקומות אחרות /
uדייה,
מדינח; אכן כל הנדנים האלה התגאו בגדלם  /נכסף ובזהב אשר היו
Pwj
מצופים בו  /אך בסדר הבנין ובדברים אשר יוצרך להם ידיעה
י
»
יפי
! 1ד»
רחבה קטנו  /ויגדלו מהם היונים • חכמת הזמר והניגון גדלו
• ן:ד ?■!!' ,י* ;
גס המה בפרס  /כי כאשר היו אוהבי התענוג והשמחה עמלו
תמיד להמציא חלשות ונפלאות ועל הדבר הזה היו להם משוררים
גי י
וא^
ומגנים

( קב )

:

ומגנים יקרים ונפלאים ״
חנמת הרפואה נולדה כמלחמת
טראיא  /כי נאשר חלו רכים כמלחמה הזאת עמלו גני האדם
למצוא צרי ומזור למען רפאות נפשם י עסקולאפום עשה
לו שם כימים ההם וכאשר הוא הרופא הראשון אשר נודע
בארץ עשו אותו היונים לאב ולאלהי הרפואה ל אכן ככל זאת
לא ידע עסקולאפוס רק מעט מזעיר כי לא ידע רק איזה
עשנים ובהם ' ריפא חכורות ופצעים ומשאר החלייס עוד לא
ידע מאומה " אחריו נא
היפאקראטעם איש יוגי ושמו נודע
בשערים והוא היה איש חיל  /צמא לדעת וחוקר ומתכונן כל ? עתי׳
מעשה הטכע ופעולותיה ויקצור קציר רב כשדה חקירתו
♦( 1מת
ואף ני נמצא עד עתה עוד דכריס רבים נהנה ורופאים חדשים
ונמס
הוסיפו על דבריו בכל חלקי וענפי הידיעה  /ככל זאת עודנו ; גאל?
יקר בעיני כל איש  /וכל אדם אשר ישתוקק לדעת חכמת
גואו
הרפואה ויתמיד את נפשו על פתחי הידיעה הזאת יקרא את | רגלי!
ספרי היפאקראטעש וישנן את דבריו בלבו היטכ ♦ הדבר אשר
לא
גדל בה היפאקראטעס ויתנשא על נל אנשי דורו היו האיתות  .הכזב
הטונים והסימנים ( טי ^יצוטיק ) אשר נתן לכל מחלה ונגע ♦  :ה׳1
ספרי היפאקראטעס נודע ז נבר נימים ההם ככל הארץ
וגס\ 3אנ
בפרס ומדי שמרו את דבריו ויעשו את כל אשר צוה אס נחלה ; ושב
איש • בכל אלה לא ידעו לפנים רק המעט מאשר אנחנו
דבר
יודעים עתה! וחכמת הרפואה עתה נשגבה ולה יתרון
גדול 5ילכו
מבראשונה  /ני בימים ההם לא ידעו מחכמת הניתוח רק את ! נאשר
אשר יראה בע־ניס ולא ידעו עוד תועלת חלקי האדם /
הרפואית! איך
והסממנים לא היו רק ממין הצומח יכ נח ותועלת מין הדומם י
■ מלי(
נעלמה ממנם  /גם חכמת הטבע אשר היא לעזר ולמשק
להמר
גדול לרופאי דורינו היתה בימים ההם קבוצת דברים אלילים י אש
וחלומות אשר המה ללעג ולקלס לכל שומע אותם ״
וחכמת 1מולל.
הנעמיא ( דיא טיידעקונטט ) גס היא קטנה מאד * והמעט | האיי!
אשר ' נודע ממנה  /טמנו הכוהניס והחרטומים בסתר לבס  | /ניב
למען סלף עיני ההמון ולכזב כי הדברים הטבעיים אשר
עשו 1ויצנן
המה נסים ופלאים ♦ חכמת מהלך הטנביס נמצאת כבכל  ! /הרוח
ובחכמה הזאת גדלו על כל גויי הארץ על דבר אשר
נבנתה Iןאת
■העיר בערבה גדולה והאויר במדינה הזאת בהיר וטוב /
גס\ חלע<

to :
נאש«
• לא1
; ננל
להגו
 :נשוי
הנו(
־ אשו

( קכא)

המלחמת ך
' 1מיהארס J
סעשה
לא!£
אשי ;?דע
וון
אכןבכל /את
רע  pאיה
לייס עודלא
י ושמונודע
ומתבונן נ!
חקירתו*
חדשים
!איס
:ל זאתעוונו
!דניתחנמק
ת קראאת
נר׳אשר
האיתות
הי?
וחלהונגע י
! האוןוגס
נחלה
!:ה אס
אנחנו
מאשר
 1יתרוןגדול
הויז ויןאת
הרפואוא
/
מץהממס
!רולמשק
אלילה
;ריס
וחכמת
*t
; ♦והמעע
נסתרלנסן
יס אשרעשו
וצאתנמל ׳
אשרמוה*

טוב ׳

צל

על המגדל בבבל ראו טוב מאד את נל צבא השמיס  /אצן
כאשר לא היו להס עוד כלי המחזה אשר נמצאו זה מאה שנה
לא ידעו רק מעט אס יערך אל ידיעתינו עתה * גס אנשי
בבל תעו מאד וילכו נתיבות עקלקלות וזרות ויעשו את הידיעה
להבל ויהבלו י תחת היות חפן האיש הקנס אשר לא יאמין
בשוא נתעה וישליך כל הפתיות אחרי גוו  /לדעת מהלך
הנוצביס למען רווק נפשו הצמאה והמתענגת בחקירות ובדברים
אשר מצאס שכל איש והיה כאלהיס  $בקשו המה לידכבא ולדעת
עתידות מן הנובביס  /ומי פתי יסור הגה אכד הדעת
(מתנת הן 1היס היקרה אשר נתן לו ) הוא יאמין בכישוף בקסם
ובמעוננים ויחטיא את נפשו  /הוא יירא ויפחד משדים ומאולת
גאלה ויפול בשאול תחתית ינ ישתגע ויאמין בדברים אשר
גדאוס מלבם רמאים וכוזבים  /השמרו אחי  /לבל ידרוך
רגליכם בדרנים הנלוזים האלה גי דורך נס במחשנות ילך ונצח
לא יראה אור » הגידו נא איך יוכל היות ני ברא ה׳ את
הכוכבים הרבים האלה למען הגיד לנו המאורעות לאחור ? הן
ה׳ בחכמתו עשה אשר לא ידע האדם עתידות ני היו יהיו לו
לאבן נגף ולצור מכשול וכל ימיו בבני ויגון יבלה גי ידע נער
ושב יום מותו וכל השוד והרע אשר תבוא עליו Jגס הוא
דבר בלתי אפשר לדעת עתידות ממהלך הכוכבים  /ני המה
ילכו תמיד במסילוחס וסביב קוטבס ירוצו ולא ישנו את מהלכם*
כאשר הלנו לפני אלפים שנה כן ילכו עוד עתה  /ואס כן הוא
איך נוכל להנבא מזה ? וכאשר זה הוא אולת כן האמונה
בשדים וברוחות  /איך נוכל לדמות בנפשעו כי יעשה ה' דברים
להחריד גס בני האדם על לא עול ופשע ? ומה הס השדים /
אם בעלי גופות וגשמיים כמונו איה מקום ישיבתם וארץ
מולדתם ? הלא רבים המה אשר נסעו בכל הארצות  /בכל
האיים ובכל המדברות ולא ראו מהם דבר  /מה יאכלו רשתו /
ני כל גוף לא יחיה את עצמו בלי אכילה ושתיה ובלעדס יבול
ויאבד 5אס הס רוחניים איך נוכל לראותם בעין גשמי ?
הרוחני לא יושג ולא יראה רק מהדעת ומהתגוגה לא בחושים /
ואת אשר קשה מכלם על מה ולמה לא יראו אנשים נבונים
ויודעי מדע פלאיס כאלה ? נשים וכסילים ועניי דעת המה
לנד

( קבב )
לכד יראו כאלה ואיש הנכון לא ידע מהם מאומה  /אכן זה
דכר חדונס  :כל היום כשדה האוילת הזה מחשבותיהם ישוטו
וזה תמיד רעיון לבס והיה כהפחדס תמיד יחשבו לראות את
ילדי עשתונוחס אף כי איננם * הלא ידעת ידידי הקורא ט
יוכל כל איש לצייר לו ולדמות בנפשו אתכ ל אפי יחפ יז אס
גס הדבר איננו לפניו  /וככה ידמו הפתיס האלה נריה כרגלי
תרנגול ובראש שוש ובכנפיס כאשר חשבו לפנים הנויס העוורים
ויחשבו לראות אנשים אשר מהו ככר אף ני הדכר כלתי
אפשרי י נס הכישוף הוא סבלות גדולה  /מי האיש החכם
והנאמן אשר ראה קוסם ומכשף ? נכר באו אנשיס אשד
בתרמית ובמרמה אמרו ני קוסמים המה  /אכן לסוף נמצא
תמיד כי מעשיהם הבל  ,והדמיה נגלתה ויענשו כמעשיהם פי
אבו להתעות את האדם ולעקש דרכיו  /על הדבר הזה כתוב
בתורה להרוג כל קוסם ומעונן על גי הכל ותוהו כל מעשיהם /
וכתרמיתס וכתחכולות לבס יוכלו בקל להסית את בני האדם
ו־להטם מן הדרך הטוב י מ* האיש אשר יוכל להאמין ני יירא
הרוח או השד מדברי המכשף אשר יצפצף ויהגה נסתר ויעשה
מהר את כל אשר יצוה עליו ? גס בזה נראה כי שקר ורמיה
גל מעשיהם ני כל דבריהם עקשים ולשון עלגיס לשונם אשר
׳ישביעו בו הרוחות וזה למען לא יכין איש את הכשלות ני בזה
סוף הדברים
ואופל5
המה מנשים את מעשיהם בחושך
כל אלה הכל  /ואיש חכס ימשוך נפשו מהלוך בנתיב הזה
*לאיש יהודי הוא חטא ופשע להאמין כאלה ני יכזב כה׳ ויאשיס
את נפשו  /ה׳ הדליק כנו גר התכונה ויאציל עלינו שגל ודעת
בתורתו התמימה המה יכונו דורו לנו את הדרך אשר נלך
בו  /בשבילם נצעד ומן דבריהם לא נסור ימין ושמאל ני המה
׳לבד אמת וכל השאר אין בו מועיל • נאשר התחילו בני האדם
לחשוב ולהתבונן את נפשם ואת נפש כל חיה אשר סביבותם
ואת כל מעשה התבל ויבינו כי לא יוכל היות ני נבראתה
הארץ וכל אשר עליה במקרה בלתי מחשבה ודעה  /וכאשר
התברר אצלם גי יש לעולם בורא לא ידעו עוד מי הוא הבורא
החזק והאדיר אשר בתקפו ובגבורתו עשה את כל אלה י
ויהי כראותם את השמש בנוגה זרחה זאת הירח יקר הולך
ויחשבוס

< קכו) ,
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שנ1ש

ויחשבוס לאלהים ולגוראי התבל  /אחרי כן עשו גס הכוכבים
וכל צבא השמים לאלהיס ויתפללו להם נעת צרתם  /ונהיותם
סכלים ואצילים חשבו לעשות טובה לאלהיהס בזכחס ומסכם
להם ובהקטיר להם קטורת ולא התבוננו ני לא יוכל ה׳ להיות
נשמי ובהיותו רוחני איך יוכל לחפו׳ן זבח ומנחה  /ככה סנלו
ויהגלו תמיד כל גויי הארץ  /נס פרס ומדי הלכו בשביל
העקוב הזה וישתחוו לשמש ולירח  /והשמש הימה ה^ היס העליון
ונקראת אצלם מיטרא " אחרי בן הקדישו נס את האש
הקריבם את קרבנוידהס ויהי להם אם
ויתפללו לו לפני
קודש והחרטומים שמרו אותו ויחדשו אותו תמיד בעמן אשר
נסנו עליו ויאמרו ני מן השמים הוא  /והמון העם האמין
בזה! גס בער האש הזה תמיד ולא כבה • אחדי אלה כבדו
נס המיס! האדמה והחת ויעשוס לאלהיס  /להפארזען
אראססאסדעס ואדימאניוס י הראשון
היו עוד שני אלילים
והשני מקור
הטוב
היה מקור ומעין כ ^ T
הרע י צאראאסטער מחוקקם בקש להטיב את אמונתם
ולהדריכם" 1■ Tבדרך ישר ויאמר כי יש אלהיס רס ונשא על
כל אלהיהס הנשארים והוא אלהי האור וכאשר לא אבה להפץ
בלבם זרע שקר ויאמר ?י האל הלם הזה הוא אך טוב וממנו
לא יבוא רע רק יש שני מלאכים תחת ממשלתו והמה שונים
מאד * האחד הוא בעל חסד  /מלא חמלה וחנינה מבקש
סוב בני האדם ואשרם י והשני הוא בעל קנאה ותחבולות /
גוער ונוקם  /רודף בני האדם בלי חשוך  /וממנו כל השוד והרע
אשר יעבור בארך וכל התוגה והאנחה אשר במשכנות בני
האדם ושני המלאכים האלה לוחמים תמיד איש עם אחיו /
והמלחמה הואי! תהיה עד סוף הימים כאשר אמר צאראאסטער *
והיה
נס הניד להם מהשארת הנפש ומשכר ועונש T /
באחרית הימים  /נאשר אמר צאדאאסטער  /ערש ה׳ את
המלאך הרע ושלח אותו המדברה עס כל חילו  /שמה בחושך
ואופל יבלה ימיו ובבכי ובמספד נגמול ידיו * והמלאך הטוב
יושיב ה׳ בארץ עדן והיתה אור ונוגה סביבו ופרי מעשיו
■יאכל! ואף כי שקר והכל רב בכל הדברים האלה בכל זאת
האמונה הזאת טובה מאד מאמונתם הראשונה י הפרתמיס
דיא

( קכד )
(1י5ו פצודוען ) לא זבחו

לאלהיהס כהיכל

או כמשכן כי אס

בהרים ובגבעות  /ני אמדו חרפה וכדון הוא לאלהיס להקריב
לו כבית צר וקטן וכמקום מוגדר מרוממות ני נכודו מלא כל
הארץ * החרטומים לבד ידעו את כל דת האמונה וחקי ונימוסי
הקרבנות והמון העם לא ידע מאומה  /מכל דבר קטון וגדול
יאשר יקשה בעיניהם שאלו לחרטומים והמה למדום את אשר
יעשו ועל זה היו מכובדים מאד • גס המלך למד אצלם כאשר
נבר אמרנו משפטי ודתי המדינה  /ולא היה ריב ומדון
ומשפט בין שני אנשים אשר לא הועצו עליו המה וישאלו את
פיהם  /סוף הדבר החרטומים והנומרים האלה היו  /כאשר
היה לפנים בכל הארץ 7החכמים הכוהנים הנביאים החוקריס
והפיליסופיס והכל פל ידם נעשה י בפרס ובכל ארץ הקדם
לא חנטו את מתיהם נאשר עשו המצריים  /גס לא שרפום
גאשר עשו הרומיים ני אס קברוס כאשר אנחנו עושים היום "

השאל בדפים הבאים ♦

מכתבים
המערה
שמעו

שונים
בעין

גדי

בני ! הקשיבו אמרי  /אספרה גבורת איש וגדולתו;
לא גבורת מלחמה וגדולת עשר וכבוד  /כי גבורתו

עלי יצרו  /וגדולת נפשו הנפלאה " כענן שמיס מריק ברכת
ה׳  /על חלקת רשע כצדיק ; כן איש מאריך אף ורב חסד /
וכצור חוק לא יירא ני ירעם הים  /ני יהמו גליו מסביב ל
כן איש יקר רוח  /מחזיק בתומו  /בל ימוט  /ני יאפפוהו
משברי מות  /לא ישמע חלקלקות  /ולא יקשיב ני ידברו
אוהביו 7להנקס מאויביו • ינ צדקתו לנגדו תמיד  /אליה
עיניו

( קפה )
עיניו יכיעו /וליל אפר תענו ילך  /רק כה חפצו  /ואליה
תשוקתו • והיא גס היא לא תמוש ממאהביה  /גס ני ילכו נע
ונד  /עשוק ורצון  ,ואץ עוזר י נן הלנה עס רוד ככרסו
מפני שאול וילך תועה כחדכר  /נשה נעזכ  /ונצפור נודד /
בהיותו כמצדות  /כמערה כעין גדי  /להשתר מחמת הרודף
המבקש נפשו לקחת * שס ישכו במערה  /במקום ציה ושמה
מעון תנין וחיות  /אלה מזה ואלה הזה י לא שכן בה איש
אוהב ימיס לראות עוב! ני לא הופיעה בה נהרה  /אורשמש
משמח לב  /צר וחושך וצלמות ילין בה ״ לא ישמע קול שמחה /
ני אס צעקת עורפי ערף • ועתה כי צרה קרובה  /ואין מפלט /
שמח דוד בה  /כמשוש חתן בחדר כלתו * ישב שמח בעיע
ורפש  /כמלך על כסא מלכותו  /ועמו חנו מסביבלר*’  /למצוא
מרגוע  /כי עייפים היו מכל התלאות אשר מצאום * נקעה
נפשם בחיים  /ויאמרו איש אל אחיו  /הבה לנו ונסיתהו
בשאול  /להנקס על כל הרעה אשר גמלנו 5לכו ונוכחה עמו /
מדוע הוא בושש להלחס ? הלא גבר והצליח גס תמול גס
שלשום ,וידינו חזקה מאד  /ולמה נלך תועה במדבר  /ברעב
ובצמא ובחוסר כל ? נשינו וטפינו וכל רכושינו יהי׳ לבז לשאול
ולעמו ? ויהי כדברס איש אל רעהו זה נכה וזה בכה✓ וישם
ישבעם בן חכסוגי פניו אל דוד  /ויען ויאמר  /אדוני דודI
הלא ידעת כל המעשים אשר עשיתי  /מאז הייתי עמך לקחת
את ערלות הפלשתים * רוחי נאמנה לך  /השכלת בכל אשר
אחריתוי
יעצתיך /כי לא מהרתי עשית דבר  /בל ידעתי
לא ישרו בעיני מעשי הנערים  /אשר כמעט חרה אפס  /קמו
לערך מערכת מלחמה  /בל ידעו בל יבינו אחרית מעשיהם ♦
אף לא ישרו בעיני דרכיך היום  /לא נכון לאיש גבור חיל נמוך
היותי מתעצל  /יושב רפה ידים ופיק כרך* ולמה תירא ותחת /
ותרוץ כאילה מקול ציד — מה נהפכת  Iאנה הלך רוחך Iהלא
אתה אמרת גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך! והיד־ז
הפלשתי הערל הזה כאחד סהס ? הלא אתה אמרת אל1
יפול לב אדם עליו׳ עברך ילך ונלחם עם הפלשתי הזה ?
הלא אתה הכית את האיש הביניס  /אתה לבדך  /באבן אשר בידך /
ועתה חרב וחנית נדון ורמת  /ואנשי חיל מסביב לך  /ומורך
בלבבך

( קבו )
בלבבך  /ונפשך דאבה — Iמי שאול ומי מחנהו ? הניתי׳
בחנית אשר בידי שלש מאות חלל בפעם אחת  /גס יכול מכל
לבן קיש ואנשיו החלושים  /ומי יתן ותדע מה צמאה נפשי לדם
אויביך  /מה כלתה ונפספה לנצח ולעשות חיל  /תשמח בראותך
נלנו בזרוע מושעת * יש לאל ידינו  /לא נירא  /אל ימלנו איש
מכל רודפינו  /גס צאן גס נקר לא יחיה  /לא תשאר פרשה *

ויאמראליעזר בן דורי בן אחוהי׳
עמדי עמדך כקרב /
בארפי
מערכת הפלשתים /
ברדפי אחריהס  /וחרבי אחוזה בידי  /לא חמלתי שללס /
ולא עמדתי על בצעם  /כי עכרתי מקצה אל קצה לכרות שמכו
ולאבדם  /ואך אותס עד בלתי נשאר מהס שריד ופליט <
ככחי או כחי עתה * שאול יהיה כאחד מהם  /וחילו נחלליהס%
זכור נא בן

ישי Iיום

גם
עומד! בן אנא הררי/נשא את קולו ויאמר  /הלא תצלינה
עוד
באזציך
שירי
הבתולות במתולותס  /לאמור  :הכה
שאול באלפיו ודור ברבבותיו • מה תרבה שמחתן ומשוש
לבן כראותן כי גגר איש נקי  /נרדף חנם  /זך מעון ופשע *
בלס יצאו בשיר לקראתך  /יטו שכמם לעול מלכותך  /יאהובוך
וישתחוו לך ארצה  /ויתנו כתר מלוכה על ראשך י בטח בנו4
ני נעבדך י לא נסור ממך כל עוד כשמה באפינו י בכרות
ישראל מפני הפלשתים  /נשארתי בשדה עדשים  /ואך אותם
מכת הרג  /השכוח שכחת כל דברינו מאז  /כל המעשים
אשר עשינו להראותך את פחינו ואת ידינו החזקה י' וכאשר
חנינו כמצודה  /ותאמר  /מי ישקני מים מבאר בית לחכ£
אשר בשער י• ואנחנו קמנו  /שמנו נפשנו בכפינו  /ונבקע
נמתנה פלשתים לשאוב מיס מבאר בית לחם אשר
נשערs
אף כי נשים נפשנו בכפינו  /להביא לך דם אויבינו  /נפש
רודסך /המבקש נפשך ! ולכרות את שמנו /חושה אל תעמודיי
הנה חרבי שלופה בידי  /ולא תשוב ריקם התערה ♦ חיצי אשכיר
מדם אויב  /ונבלתו לידתו
■ ארן אשליך  /ושללם חרס יהיה •
ומין בניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקיגצאל
ויאמר  :ומי יתן ואשוה לאלה שלשה הגבוריס אשר
הרבו לעשות חיל רב  /ואס  .מעט ימי  /ומעשי במספר יתנו<

או

( קכז )
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(אך שני אריאל מואב הפרתי  ,וארי ביום שלג ׳ ואיש מצרי
בעל חמש כאמה  /נחמת אשר כיה )  /ורונינחושה  /וחרכי
ת£נל כשר  /עיני לנכסי תצפינה — עד מתי יהיה זה
לנו למוקש  /עד מתי נמס לבב העס  /ולמה יקל כבודנו
בשערים  /כי יאמרו  :ריי לככ הס  /גס דוד גסאנשיו  /סר
כחס מהס י נחבאים הס כגנבים  /שודדי לילה  /כי ייראו
מאור השמש ני יזרח  /ונכודנו בקלון ימירו * לכו ונלכה /
ה' אתנו  /ואויביך כחציר יכלו * היום יודע כשלמי הרעה /
הלנו או לצרינו ?
ויען » ביתר הכהן ויאמר  :שמע נא עצת אוהכיך /
גבוריך השלמיס אתך  /כי צדקו כלס  /אמת כפיהם
ואין כקרכס רמיה  /ולמה זה נלך שוכב נמדכר הגדול
והנורא  /ונשב פה כמערה  /כמעון תנין ועקרב ? הלא
ידעת כי המית שאול כיוס אחד שמונים וחמשה איש כשאי אפוד
נד * ואת נוב עיר הכהניס הכה לפי חר 3מאיש ועדאשה /
מעולל ועד יונק  /ושור וחמור ושה לפי חרכ " וכל ואת
בשנאתו אותך * זכור דכריך נאשר דברת לאמר  :אנכי
סבותי בבל נפש בית אביך  /ועתה קול דמי נית אבי צועקים
אליך מן האדמה 5קום ! מלא ידיך היום! ונקים נקמת דם
עכדי ה׳ השפוך * ה׳ ירא וישפוט! וישם דמוכראשו • משית
ה' אתה  /ובחירו אשר בחר בו למלך על ישראל  /קום
והושע עמו ועבדיו הפהניס • וה׳ אלהיך אמר לך  :אתה
הרעה אה עמי אה ישראל־*  /ואתה תהידת נגיד
עה עמי ישראל־י !

ויהיבדברו /

ויכלא אחד מאנשי דוד אשר שט

ויכוא ויאמר  /הדדi

כמדכרלרגל /

הדד Iני ’’נשכהאויכt *’":

הנה הוא כידינו  /שאול לקראתינו ♦ קומו הצליחה נא Jחילו
פנה ללכת דרך הסלע  /ואך הוא לכדו נשאר מאחריהם *
הנה הוא הולך ובא לפתח המערה צפונה  /קומו ונתפשהו *
דשא כל העם את קולס  :הנה היום שקוינהו iהחזיקו
חר 3וחנית כדון ורמח Iהנה היום אשר אמר ה׳ אליך הגד־י
אנכי נתן את אויבך בירך\ ־•— ונקמת אפס קמו איש
מתחתיו  /לרוץ לקראתו י

ודוד

( קנה )
עליחרכו  /ובעירם

ולודקםמתחתיו  /ויעמוד נשען
מפיקות נדינה  /מלאים חדות ישועה ומצהלות
הצדקה  /משוש לג ישר השמח בעשותו חסד והאריך אפו
לאיש אויב ומתנקם  /פנה אל גבוריו  /וינט הנה והנה /
ויאמר אליהם  /עמדו נא ✓ אחי ! מכקשי טוכי Iעמדו /
ושמעו Iויעמדו י ויען ויאמר  /אנשים נאמנים אתם לי /
עד הנה לא סרתם מדברי /
גס מתמול גס משלשום ״
שמעתם ככל אשר צרתי אתכם  /ה  ,ישלם משמרתכם Iשמעו
נא לדברי גס עתה  /ותנו לי איש את חרכו  /ושכו איש
תחתיו י לא לנס להנקם משאול  /לי הדבר  /כי אויבי הוא /
ואך נפשי צדה לקחת ♦ ויתנו איש את חרבו  /וישנו תתתס ♦
ודוד הלך צפונה  /וירא והנה שאול לבדו בא המערה /
להסך את רגליו י הוא לא ראה את דוד! ודוד ראהו  /גס
שמעהו מדבר ואומר בחרון אפו « ומי יתן וימצאו אנשי
את דוד  /ונתתי את פגרו לעוף השמים * ולחית השדה י
אנה הלך ? ואנה משכנו ? הלא אמרן ני פה במדבר
מחנהו י מי יתן ואמצאהו י• “ — וחי האיש אשר ימצא את
אויבו המשלם לו רעה תחת טובה  /ויגרשהו מכית אביו /
מאשת נעוריו  /רודף אחריו לקחת נפשו חנם * הכי לא
ישיב לו גמולו בראשו כי יפגעהו ? ייזזקהו נערפו ! ירמסהו
הגדי 5ישמח לראותו מתבוסס
לארץ  /וישסעהו כשסע
בדמו  /וכלבים יעחבו מעיו « ופגרו לחרפות לדראון עולם ♦
אך דוד בגודל צדקתו  /יושר לבבו  /וטוב נפשו  /נגש
לאט אליו — ויכרות ככף מעילו י —

י— ד— ע.

לפתרון

החדה

כמאסף ?1חדש תשרי העבר

הלא

תמצא את אשר תבקש בבתי הצולמדיס  /בין הילדים
והעוללים  /גס במלמד הנקר אשר בו לא לאט
ינהלוס לרגל המלאכה  /הכי זה יקרא

למד !

י  -ר  -ע

המ אס ף

/מעירס !
זעמצהלות1
זאריןאפן
הגזוהגה/
הדש ש ב ט ת מ מ ט
1עמלן /
אתס לי1
ימדברי1
שמפו
נ! :
 /ססאי!
אדניהוא/
על השארת הנפש ) * .
תתתס
שס
מערה /
(ישיב העפר עיר הארץ כשהיה
ראהו /גס
והרוח תשיב  Snהאלהים אשי נתנה(קי?!.״״; )
אגש
רמצאו
השדה • 5
ית
הפבמדבר
:ן
מגנפר
שר ימצאאח
זניתאניו1
גם $ל עתר ישובקצח דין<
הנילא
לנצח ׳
קיים
גוה
פל
חומר
:כי
ירמסמ
חן /
VT
 Tl״• T
T
מתנוסס
זו
אין־ רוח האדם תשוב אל* אין י
מולם
און
שו \\ w /

שירי ם

יבא1ייןצח

׳אם

_ך _ ן ; | .מי לא .ןדע׳ מי ?  tfיבין כי נצח
ישראל רחום הוא ! אם כן מאין " ;
יבא מופת כי איש לאברים מצח
יכ מות תמות נפשו ׳ כי שנר א!ן ?
חלילה
א9 1
ט
)* j
_ ( !I

השיר ה/ה

:/״ל

נשלפה

הוא

תייל־תהשפר כ״לאן שיזנל

מאחר■ «,

ועל

תיע«

כל

רננומשה

נן

מנח®

אה־ מה« חוכר כל •:ת חנת־י

( קל )
5ומשני
בלשוןא
;
האם
;0רי5ט׳
!קוצרמ
 יולד רק אל עמל יגלן וצער«ינמצא! י
למורת לעד בלתי תקוה ושבר ׳
; חודש
ןלדברי
האם ממנו טיוב כיל  .ח! ות !ער י
להראות
:
יעייונו>
*
*
*
לרות נ
לא ׳ לא ♦ ♦ נפשי תשובילמנודדכי ׳
הסכמתי
;
המצוה ן
f
תח.יי סלה ; ינ ;ה .יגמול עלוני !
! ולכלנני
יח״י ישראל ס״טי ’ להיזונב

לאלתים !
חלילה

מכתבים
אחי וריעי

גבר ׳

שונים

שוחרי הטוב והתושיה !

; רביאי

?! היות כוונתכם המוכה כחמרהמאסף  /להראותלעין
כל צחות מליצת לשוננו הקדושה  /והיותה נאותה4
ללמד כנו יהודה במלות קצרות  /עניניס גדולים חקרי לכ  /ומכיס
לדעת חכמה ומוסר להכין אמרי בינה  /על כן אמרתי  /יישר
חילכס לאורייתא Iגס אנכי לא אחשוך את ידי  /מהלוות
 »ffעיון
פעס בכאור דכרי פי חנם
אתנס בעסק הנכבד הזה /
זק נזה
מקדמונינו  /פעס בהעתקת דברי איזה מחבר מלשון לועז /
א״נםהי&
ללשוננו הקדושה  /ופעס אשלח לכס תשורה  /ממה 'שיעלה
*יתזז ; /
במצודת רעיוני כיד ה׳ המוכה עלי ♦
בפירוש
ז״ל
הרמג״ם
וזה אשר יצא ראשונה באור דברי
״» ; יr .
המשניות
א'

( קלא )

?

:י /

וי

■אלס״ט י

המשניות למסכת צבות  /אשר חגרתי זה ימים לא .כדר
בלשון אשכנז  ,וככר יצא לאורו  /במכתב החדש״ (* tnsfotin
סריפט ) פה ברלין  /ומה מאוד נפלאו כל חכמי לב על
קוצר מליצת הרב דל ועומק שכלו  /כי אחרי הבאור הנזכר /
נמצאו דבריו אשר היו עד הנה כדברי הספר החתום  /נוקכיס
ויורדיס עד התהום • ביסודות ההגיון והפלסופיאה  /מסכימים
לדברי גדולי פלסופי זמנינו  /ולא היה מהראוי שאשתדל
להראות העמיס והשרים גודל מעלת הרב ז״ל  /ודקות
עייונו  /ושאמנע זה ממי עמינו  /אשר להם השפע הבכורה /
להיות הרב ז״ל נזר הגולה  /עערת תפאית ישי^  iלזאת
הסכמתי לבאר דבריו גס כן בלשוננו העברית  ■/ועתה עליכם
המצוה הזאת להדפיס זה הבאור בחבור המאסף שלכס ,
ולכל בני ישראל יהיה אור במושבותס  /ישמע חכם ויוסיף
לקח ונבון תחבולות יקנה
י• \ :
שלמה בן יהושע ממדינת ליטא •

באור פ ל ו ס ו פ י י

ם

דירי הרמב״ם  V1בפירוש המשניותשריו •

אבות פרק ג משנה r

וי!/ןללעין

תה
נאותה^
חקרי לנן
רתי "/
שי
/מהל[1ע
;וי פיחם
לפוןלוגי! ן
שיפלה

רבי אליעזר בן עזריא אומר ׳ אם אין כו׳ ־
אין בינה ׳ ואם אין יינה אין דעת■ כד ~ '

אם אין

\ fי .

רסב״ם•

!רות

רוצה

לומרבלה .׳

שכל אחד

האחר ׳ ומשלים זולתו •
הוא־ עיון פלסופיי דק מאוד <
שעיין

כזה הענין •

י■ ;־ ־

משניאלו ׳ מועיל
במציאות

ואמנם רבדיו כדעת
אזברהוi *.

ובינהiv

נ^־ען

על  .תבונת טי

והוא* שהדעת הוא אשד יגיע לנו

זנקנח״אותו"

ואני

אמנם השיגנו חמושבלות אשר נשיגם ׳ אם  :פריד הצורה ונשכיל
אותה /

לל ב$יוו*

דעת

או שנשיג הצורות

אנחנו דעת׳

אבל הם

הנפרדות במציאותם /
במציאותם

ם ב

ג

9

מב^תי שנשימם

דעת . /זאת ההשגה תקרא
בינת

( קלב >
בינה• והיא
שנשיגt

וכאלו אמד שאם אין

ואם לא נשיג

זה הדבר

הדעת /

ובדעת ו.ם ק גשכי^ ונבץ  /ונשיו .מה

מושכל אין

קשה מאד !

דעת לנו /

לא במיג מושכל

דעת לנו ׳ כי בדעת נשינהו •

/

והבנת

ואפילו מן הספרים המחוברים כו וכל שרן

הנה ׳ אבל אנחנו מיישרים אליו דדך הישרה לבד * עד כאן לשוני •

ראיתי
קודם שאתחיל בבתור דברי הרב המחכר ז״ל /
להציע הנה  /כאור גדרי המלות דעת  /בינדז /
זהמשפעיס המתחייכיס מהם כהכרח  /ואומר :
דעת

( ערקענטנים  /ערקעננן ) הוא שם לפעולה שכליית
מיוחדת  /והיא יחוש איזה ציור מושכל לנושא

מיוחד (צזיינן פרסטצונדט ב 4רי ^ צווי ^
 4ען .נטנ1צונר  1J /כליהן ) •

(פרטטצונד /נרטטעהן )
בינת

הוא שס

צדינן

נטטי ^ ען

שכליית
לפעולה

אחרת ✓ והיא הוצאת איזה ציור  /או משפע שכליי /
דיל האחדות כרכר  /מהנח אל הפעל • ( הערעצור ברינ«4נ4
צויינט פרטטצונדט ג 4ריפט  /צודר צ« ורטיי 1ט  /רלזט
חייטט /

צויינר

איינהייט * p ’ft /צו ;ין.פצו{ טי4ן ) י

והמשלכזה /אם אשאל איש אחל /מה היאתמונת
השמש  /והוא יענה  /תמונת השמש היא נדוריית /
אומר עליו שהוא יודע ומכיר תמונת השמש  /והנה הוא
מכואר  /כי קודם שידע ויכיר היות תמונת השמש כדוריית /
«ותחייב כהכרח  /שיגיע לו ציור התמונה הנדוריית כעצמה /
ושישפוע אח״נ:
ושיקיש נין תמונת השמש והציור הנזכר /
היות תמונת השמש מסכמת לציור התמונה הנדוריית  /או
שייחט אל השמש .ציור התמונה הנדרויית  /וזאת הפעולה
היא נפי מה שנארתי  /גדר הדעת * ואולם הוצאת ציור
התמונה הנדוריית כעצמה  /מהנח אל הפעל ! מזולת שנייחס
אותה לנושא מיוחד  /כמשלנו (השמש ) והוא ציור התמונה
הרשומה  /לפי חוק מיוחד שכליי  /והוא שכל הקייס שאפשר
שימשכו מנקודה מיוחדת כחללה אל הקיפה  /יהיו שווים
זה

י
י :זונגד!
מועיל

׳!

( מלג )
זה לוה  ( /שהוא גדר התמונה הכדוריית ) קודם שנדע ונכיר !
אם נמצא איזה דכר כעולם  /נעל התמונה הנזכרת או לא /

י •ד«!; /

זאת ההשגה תקרא בעדת •

נז זבלענן ’

המשכיל  /ני הנה אפשר שיהיו
והנהיתבונן
דרכים שינים 5והוא שלפערדם תקדם הדעת אל
הבינה  /ולפעמים יהיה הענין כהיפוך ר״ל שתקדם הכינה אל
הדעת  /ולפעמים גס כן לא יקדם האחד אל האחר  /אבל
תתחייב מציאות שניהם יחד בהכרת י והנני מבאר זה  /כמשל

:אןלעוני י

/רציתי

 /נינה /

סכליית
לה
:צלנושא*

שלשה
ככאן

שהקדמתי  /תקדם הבינה אל הדעת  /מפני שבכדי שאדע
ואכיר  /היות תמונת השמש כדוריית  /מתחייב בהכרת שיגיע
לי מקודם ציור

התמונה הכדוריית בעצמה "

IHWM

ואולםאס אשיג ציור איזה נושא תצוד על דרך משלמראה
האודם  /אכיר המראה הנזכרת  /ואכדילה מכל מה

שכליית!
שנליי /
פע
י נוי';ו;נ

שזולתה  /אך להיות הציור הנזכר מיוחד  ( /דער ב 4רי^ ל? רר
5גלודסטע ^ונ 4צויזט צוינדי » ירוע  ✓ 0הנה לזה עס היות
שהגעתי להכרת הנושא המונח  /עם כל זה  /לא הגעתי

 / 1יצטג

!) ״

לאהמונח
דורייה/
הנה ה!׳
דוריית /
בעצמה ׳
ת

וןעאס*נ:

יית ) *

הפעולג
את
הוצאתצייי
שנייחס
יולת
התמינח
זו

שור®
יירו
!5

עדיין להשגת ציור מושכל כולל י

ואולם אחרי אשר אשיג

נושאים אחרים זולת המונח  /ואקיש ביניהם  /ואמצא היות
ציור מראה האודם משותף להם  /אז יגיע לי ציור כולל ממראה
האודם  /וישוב הציור שהיה מתחלה מורגש לבד  /ומיוחד *
ציור שכליי כולל • והנה בכאן קדמה הדעת ר״ל
הדבר  /אל הבינה ר״ל השגת ציור מושכל ממנו •
רדוע

הכרת

עוד ני צורות השכל  /הס גם כן מושגיו בעצם
וראשונה י והמשל בזה  /זה המשפע א הוא סבת D

או אס נניח א יתחייב גס כן שנניח ב בהכרח  /נולל בעצמו /
זולת זה ציור המשפע המיוחד! גס כן ציור מין המשעע (ריצו
מרט רעם צוורטיילט ) ר״ל היותו משפט תנאי^ (צויין
חיפצוטעטיטעט אורטיי! ) אך להיות מין המשפע או צורתו /
נלתי מושג בעצמו ר״ל מזולת שנייחס אותו לנושאים מיוחדים
א ׳ ב ני אס נאמר על דרך משל נושא הגיוניי ( צויין1וצ  4יטם
אביעקט ) הוא סכת נושא הגיוטי  /יהיה זה המאמר משולל
הכזונה
T

(

קלדC

הכוונה  /מפני שאין נושא הגיוניי  /נכדל מנושא הגיוניי /
ויהיה כאלו אמרנו  /הדכר הוא סכת עצמו  /ר״ל שאין לו
סנה כלל  /וזה סותר מה שהנחנו  /וכן אס נאמר ע 7״מ א
וב ׳ נושאיס
הוא ננדל מן ב יתחייב כהכרח שיהיו א
מיוחדים  /לא הגיוניים כוללים לכד ( בטטי ^ טע  ,ניכט trtta
5א 4יקצ 51יכוע וצ  4411זיינע 4ע 4גטטענדע ) כי הנושא ההגיוניי /
אי אפשר שיהיה נבדל מנושא ההגיוניי  /מפני שהוא מאמר
סותר עצמו (צויין ווידרטפרוך )  /מבואר מזה  /כי ככיוצא
גאלו המשפעים  /תחייכ מציאות הבינה  /מציאות הדעת
בהכרח  /מפני היות הנינה  /צורת המשפעים  /והדעת חמרם
ר״ל נושאיהם י וכן כהיפוך ר״ל שמציאות הדעת  /שהוא הכרת
הנושא המיוחד  /על ידי הצורה הכוללת ( דיצז פרקפנטניש
דעט בטטי^ זטן אביעקטט  /דורך דיצז וצ ^ זיינע פצורק)
מחייב מציאות Tהבינה  /שהיא הצורה הכוללת  /נס כן
בהכרח  /ואו 1ס ראוי שתדע עם היות שאמרתי  /שלהשגת
איזה נושא מיוחד  /לפעמיס תחייב מציאות הדעת  /קדימת
מציאות הבינה  /ולפעמים בהיפוך  /לא שיתחייב שיהיו שניהן
נמצאות יחד כהכרח  /שזהו כבחינת ידיעתנו לכד  /לא
בבחינת הדבר כעצמו  /כי אם היות שלא הגענו לידיעת
והכרת התמונה הכדוריית  /כי אס אחרי אשר השגנו מציאותה
בפעל באיזה נושא מיוחד על דרך משל  /השמש  /עם כל זה
בהכרח שנודה  /היות ציור התמונה הכדוריית ככר קודם
מציאותה כפעל  /נושא מיוחד שכליי  /עם היות שאי אפשר /
שנדע היות לנו הציור הנזכר  /ני אס אחרי מציאותה כפעל י
וכן כמשל השני  /עם היות שאמרתי שבהכרח שתקדם הדעת/
ר״ל הכרת המראה האדום והבדלתו מכל מה שזולתו  /אל הכינה
שהיא ההקש בינה וכין זולתה  /והפשעת הציור הכולל מהם /
ר״ל ציוק מראה האודם  /הכה לא יהיה זה רק כבחינת
ידיעתנו לכד  /אכל כבחינת הענין בעצמו  /אי אפשר שיקדם
האחד אל האחר! אכל תתחייב שיהיו שניהם נמצאים יחד
בהכרח  /מפני ני נבר נודע היות ההשגות החושייות  ,נמשכות
בזמן (ריצו זינ 1יכע ע ^ פ  5עדזנ4ן וזערדן צוין צויינר לייט 2צי^ 4פ
»צורפן) ובכל עת 6מהזמן (חין יפרק צייט פונקט)

א״א

( קלה)
:גיורי\

שאיןלו

דע 'מ א

> Dfo:

דיש נ
מניוד /

fn:מאמו

נינכיזאא
ותהדעת

פהחמרה
:וצמרת

■קענטניש
(p:w j

 /נסנן
להשנין
קדימת
/
שגיק
m
נד )
לידעת
:מ
ציאויץ
ע
פס נל?1
:נרקרוס
אפשר /
נפעל
סהדעת/
אלהמז
ללמהם ׳

בנתעת
p
!שרנקה
ימו

א״א שנשיג זולתו
מהמראה האדום

פונקש)
נקודה אחת עכעיית (צויינן עיויכזן
עד״מ 4ולוה גס כן אי אפשר שתגיע לצו

ידיעה ( איין בוו  6וטט זיין ) ממנה  /ולזה אי אפשר שתגיע
לנו ידיעה מהמראה האדום ני אס אחרי תפיסת הדמיון משפר
( אפרעהנויאן דער צויינ*
הנזכרות יחד /
מהנקודות
מה
בילדונו״ט קרצופט )  /וזה אי אפשר שיהיה ני אם אחרי חדש
ההשגות הפרעייות העוברות  /עם ההשגה ההוה עתה ( דורך
דער  5ארהער 4עד* נדן איינללנן  5ארםש י 11וונ 4ן /
רעפל־אדונירן
דער 4ע 4נווערטי4ן )  /וזה גס נן כלתי אפשר ני אס
*יט
היות נלם
/
אחרי ההקש ביניהם והוצאת המשפע השנליי
ממין אחד  /ולוה הוא באפשר גס נן שיהיו נקשרים יחד /
להשגה חושיית אחת '  /מבואר מזה ני גס נן בכאן  /לא קדמה
הדעת שהיא הנרת הנושא המיוחד אל הנינה  /שהוא המשפע
השנליי
נפי מה

הנזכר4
שבארנו♦

ואחרי

אכל

כהנרח

שיהיו שניהן

נמצאות יחד /

ז״ל * דיג

מה שהקדמתי אשוב לבאור דברי הרב
בי הדעת הוא אשר יניע לנו ונקנה אותו* ר״ל שהנרת
הדבר  /וציור היותו נושא מיוחד  /לא צורה שנליית נוללת
נעלת חומר  ,ר״ל נושא מיוחד  /הוא
לכד  /אכל צורה
מהחוץ ( 4וואט וויר פאן צווים *
,אשר יגיע לנו ונקנה אותו /
ווערטט כקא ^ ען )  /מפני כי המוטבע בשכליכו  /הוא צורת
.ההשגה לכד  /וצורת ההשגה לא תקנה לנו הכרת איזה נושא
מיוחד  /ולזה בהכרח שתגיע לנו ההכרה הנזכרת מדבר נמצא
ואמנס השיגנו המושבלות אשר נשיגם ׳ אם נפריד
זולתנו /
רומז בזה אל מין הציור שבארנו במשל
הצורה ונשכיל אותה*
השני  /כי המראה האדום שב שכליי כולל  /על ידי שהפשענו
*מ
כעצמה♦
אותה
וציירנו
המיוחדים
מנושא־ה
אותה
דעת*
שנשיג חצויות הנפרדות כמציאותם  .מנלתי שנשימט אנחנו
אבל הםכמציאותם
במשל הראשון *

רומז בזה אל מין הציור שבארנו
דעת*
התמונה הכדוריית  /היא צורה
כי ציור

נפרדת במציאותה בשכל  /ורומזת לנושא מיוחד /
״ ואת ההשגה תיןרא
מציאותה בפעל ח 1ץ לשכל

קודם שנשיג
בינה ט׳♦

הדעת

( קלו)
«דעת נם מ ^ עוביל ונבון
כו׳•
רומז כזה א3
שהוא צורת המשפט השנליי  /עד״מ ציור השגה  /שזה אי
אפשר שיגיע לנו  /ני אס אחרי יחוס צורת המשפט  /לנושא.
מיוחד  /כפי מה שבארנו ✓ ולזה על ידי זזדעת  /ר״ל

מין

הציור /

\פורשין

; הדנו!

היסוס לנושא מיוחד /
נשכיל ונסן  /ר״ל שיגיע■ לנו ציור ואתה
מושכל מצורת המשפט  /מה שהיה בלתי אפשר
זולתה*
 :זעלכל
וגזה נתבארו דגרי הרג המסגר1״ל *
;להיות ן
שלימה •

חתימת

אגרת

\ומספין

!ומצרעי
 :מיסגפ
;הנמרח
אתהעו
| אחל /
; <גלמל
.אותה ל
ממיסי

ב •

(עיין לחדש כ& ליו העבר)

א §

; (
לומצע

בחילוליהאילנות הישנות או בכוורת אחת /מקננים ההל
גדול של כמה אלפים דבורים  : .נקיבה אחת יש
ביניהם ״ והיא המלכה שניכרת גגדלה מכל המון העס  :ואחריה
 .הזכרים  /קטנים הימנה אכל גדולים מכל אחיהם  /שהם כל
כלל העם העסוקים במלאכה וכפרנסה  :הזכרים הם מתי
מספר  /והם נטלני הדור  /אין להם עשק עס הצינור ואין
להס עוקץ  /ולא נגראו אלא לפריה ורגיה  :המלכה מתעברת  1זמספיןן
מהם ומטלת ביצים כל ימי הקיץ  /ואח״כ קמים עליהם נמה תמקצס
אלפים מן,הסריסים אנשי המלאכה  /ממיתין אותם וזורקין ־פצהגקי
 .ואני׳ ו
נבלתם מחוץ לכוורת  :הביצים הללו מתחממין והולנין לחום
השמש  /עד שנבקעין ומשריצין נחיל אחר מתוכן  :ומשנולד וזניחין
החר הקדש ההוא וגדלו קלת עם המלכה החדשה שלהן  /נוטלין ; ונמס נ
עצה וסחרין להם יום צח ומפושר ♦ וכל המחנה יוצאה טס •נעצלגין
המלכה ההולכת לפניהם  /ומנקשין להם מקום מוכשר לקנוע ; אותן ה
להן כרך אחר לעצמן  :לפעמים נולדים נמה מלכות כאחד 1ןארבעה
וא 1אין להם מנוחה עד שממיתין את היתרות  /ואינן סובלין |געגודוי

3
מלאכ
מימ!
נמולץ
; \
מחלץי
! שותמל

אלא

( קלז )
אלא מנהיג אחד לדור  /ואחרי מות המלכה מתפרדה החבילהt
ופורשין להס איש איש לדרכו  /להיטפל לעס אחר וממלכה אחרת :

הדבורים

יש

להן חוש הריח חד

והבחנהדקה  :בורהין

מכל ריח רע מרחוק  :ומרגישין את הרוחות
ואת הנשמים העתידים לבוא  /ואו אינן יוצאות מפתח ביתן /
ועל כל פנים אינן מפליגות הרבה ניוס ההוא  :אס עתיד היום
להיות חוס צח  /אזי הכל מסכיחין למלאכתן  :אילו יוצאין
ומשעין בעמקים ובשדות ומלקטים אבק של פרחיס בידיהן ,
ומצניעין אותן נקומצי כפות רגליהן האחרונים  /ואילו מביאין
•מיס בפיהן  :אחת מהן ממונה על החצוצרות  /ומקיפה את
הכוורת ומריעה ומכרזת בשתים או שלשה שריקות  /להעיר
את העס לעבודה י .ותיכף מתקבצים ומתעופפיס כולם כאיש
אחד  /ומתפזרים איש איש למלאכתו  :אילו יוצאין ומשוטטים
על הנצניס ועל הפרחים  /זמוצצין מהן ליחה מתוקה ומבליעין
אותה לשלחופיח הדבש  /אילו מביאין המים בפיהם ואילו
ממיסין טיפין טיפין בצמר הדק שעל נבי גופן  :הכל עמלים
לאמצע והכל ניזונים מקופת הציבור  /אלא שכל כת וכת מוחזקת
במלאכה מיוחדת לעצמה  /ואין בניהם משוא פנים ועולה :
מי הנעורים עסוקים במלאכות השדה  /והזקנים עמלים בנית :
נוטלין את האבק הדק ומגבלין ולשין ממנו את השעוה> ועורכין
זמחליקין אותו היטבזובונין ממנו את חדריהן בעלי ששה צלעות
שות מצומצמות  :במקצתן אוצרין את הדבש לפרנסת החור^> /
זמחפין אותן בקרוס של דונג  /ושל קיץ מניחין אותן מגוליו*
ובמקצת החדרים המלכה מצניעה את ביציה  :מקפידים מאוד
על הנקיות  /ואינן מניחים שוס ליכלוך וטינופת בבית עבודתם:
ואפי׳ הריעי של אותן העסזקין בעבודת הפנימיות  /אינן
מניחין לשהות שס הרנה  /אלא גורפין אותו למקום אחד /
וביום המעונן דומי דפגרי זורקין אותו מחוץ לכורח  :מכירין
נעצלני® ומייסרין אותם תיכף  /זקונסין עליהם עונש מיתה :
אותן המכנסים פרחים  /באין טעונות מן השדה " ושלשה או
ארבעה נטפלין לאחת ופורקין מעליה  :לפי שגס העסוקין
בעבודות של פנים מחולקים למשמרות שונות 4יש מהן בזנים
דש

( קלח )
ויש מחים ‘ ומחליקק  /יש מושיעים מיד ליד ן והאומרים יושגין
ומרקסין מאפל מן השיר שהמאו אחיהן  :לעת ערב הנל שנין
ומתמעטת  /עד
לגיתס  /ומצפצפין ומהמם כשריקה הולכת
שהאחת פורחת ומשוגכת ומחצצרת להיות העם נאשפין למנוחה:

המלכהחשוכה

וחניכה עליהםמאוד :

פרחים ואינה
יושנה לה
פנימה  :לא

עוסיזת ככל

אינה

לקושש
יוצאת

מלאכת

ענודה " אלא

נקתדרא/ופוקדת ומחזרת לעורר את עושי המלאכה
נתנה לה היצירה עורןץ אלא ככלי ד ינן של מלכים /

שאינן משתמשין כהן
למייל ולצאת  /אזי כלס

אלא

לנוי אכל לא להזיק :
מתוועדק בכית ונמלכים

כשהיא רוצה
והומים גמה

ומפקחין על עסקי הדרך וכוחרין לה יום
ימים קודם לפן /
וזמוזג ונוח  :ואז המלכה יוצאת כראש  /וכל המונה מתאספין
סמכה  /׳ועומרי{ אותה ומגינים עליה * וכל אחד ואחד דוחק
את עצמו להתקיב יותר אל המלכה  /ליראות לפניה ולהראות
גדודיה תומכין
לה חביבותה  :כשהיא יגיעה ממורח הדרך /
כמקום
כה ? וכשהיא נחלשת כיותר מכתפין אותה לגמרי :
וכשנלכדה

שהמלכה רוצה לפוש  /תיכף עומדין כל חילה סמכה :
עמה 5ואס נקצצו כנפיה  /הכל
המלכה  /כל צבאה נישמן
משתיירץ אצלה  /ואינן נשממץ ממנה אילך ואילך  :כשהמלכה
ואינן מטיילים
ומתענין /
מתה כחולי הכל בפולין ממ לאכהן
כשדה ״ אלא הכל עומדים צפופים /
סכיכותיה נ

ומקוננים

בשריקה עצינה

־ §
צפרדע של משה * ) הנקרא קרא״קאדיל וכערכי אל״תחמס /
דומה לעקרב
היא חיה דורסת ורצחנית מאוד :
משונה וגדול  /הולך על אר 3ע רגלים קצרים ועמם  /ומסומרים
נצפרדים חזאים מאוד  :חי כין כיס ובין מכשה  :ויש לה כח
עצום בזנכה שהוא משפע ויוצא מגופה כשל דג  /מלובשת כעור
של קשקשים קשים כשריון כרזל על

*)

הראנ״ע בפרשת וארא •

גמה :

עיניה קטנות וחדי
הראייה

( קללז)
הראייה  /ורואה מכניס ומאחור  :שיניה חזקים  /ולסחה
העליון מתנועע לגבי התחתון  :ממלת ביצים הרבה כשל אוו!
וטומנתן בחול  /והן פוקעין מחוס השמש מאליהן ! ויוצאה מהן
!את החיה הרעה הנוראה  /שמתגדלח והולכת עד שמונה
עשרה אמה  :בלילה נכנסת ליאור! וביוס מהלכת ביבשה /
וטורפת וחובלת באכזריות גדולה  :כל הקרב אליה  /חומפתו
ומקיעת את בשרו בצפרני ידיה  :מכישתו במלתעתה העליון
הארוך  /ומקפיזת לפעמים שתי שוקיו של אדם נדול בפעם
אחת ן ומוחצת והורגת בכח זנבה את הרחוקים מלאחריה :
זאת החיה המסוכנת גדילה והולכת כל זמן שמזקנת tומארכת
ימים מאד  :ן1א שברא לה הקביה העכבר המצרי הגדל בכרכי
נהר נילוס  /לאויב ולשמן לה בכל דרכיה  /והוא הנקרא
איננעאמן בלשון יווני  :זה העכבר מכמין לזקני הקראקאדיל
כשהן נרדמין כשינה  /והוא קופץ לתוך פיהן במהירות מופלגת /
ויורד לתוך חדרי בטנן ומקרקר מיעיהן עד שכריהן נבקעת :
ולא זו בלבד *)א שמחטט בארץ✓ ומפשפש והולך עד שמוצא את
ביציהן ומנקרן וגומען  :ואף גס מבני האדם יוצאין גדודים
ברמחים שבידיהן  /והולכין ודוקרין בחול שעל שפת היאור /
אלא
לחבל את ביצי הקטלנית הזאת ולעקרה מן השורש
שנחנה בה הקכ״ה דיעה  /והיא זהירה להטמין אותן בעומק
׳
החול ופו׳ :

מהודקים
מכאןתראה כמה גדולים כח מעשיו ית׳ /
בשלשלאות של ברזל ומשולבים בעניבות טפופות :
שאילולי היקה צפרדע זו מארכת כל ימיה! וכל ריבוי ביציה
מגדלין וולדות חיים  /היה העולם חרב מפניה יואילו היו
מצליחין כל מגמות שונאיה והיא אינה מעמקת להסתיר ביציה/
כבר נימח שמה ואבד זכרה מן העולם  :ואמנם כשם שאין חפץ
להקג״ה בהשחתת עולם • כך גלוי וידוע לפרו ית ' שאילמלי
היה העולם חסר אפי׳ מין אחד  /אינו עולם מלא  :וכך השגחת
הש׳,י יושבת ושוקלת בין הגרמות ההפוכות הללו! לכל מר
לכל שעה כבי זכות המקבלים  :זורק אח החץ ותופשה בחוט
ארוך  /ומאריך לרשע וחפץ בהצדקו ונו׳ :

השם

יתברך שס לו

( קם )
ג $
לאדם פה  :קבע

לו ריחייס לטחוןכהן

ותלה3ו ענבל להוציא את האותיות
המאכלים <
ולצרף מהן את הדיבור * כיצד :
( א ) המפרקת הוא כסיס קבוע להעמיד עליו גלגלתהראש /
שבו נתונים המאורות והמוח שלא יזדעזעו וימוטו :
העירם והחוטם הן שד מומתץ יושבין למעלה משער הריחייס /
לכדוה כתבואות  /לקרב את הראויים ולפסול את שאינן ראויין
לקיים על ידיהן בריאות הגוף  :עצם לתי התחתון מחוכר
איליו במיתרים  /ומתנועע על שני צירים! לפתוח ולנעול מ
את הפה נפי הצורך  :ונח גדל ניתן בז לנחש ולרסק  /ושיערו
חכמי המשקולות באדם בינוני  /בכדי הגבהת משאוי של שבעים
אוקיאיות  :בתוך הפה משובצים לו שתי שוחת של שיניים /
משופים וקשים מאוד  /פלא ישתתקו על ידי רוב תשמישן :
החיצונים (ר׳'ל אותן הנראים מתוך סדק הפה )  /דקים רחבים
וחדים מלמעלה  /והפנימיים גסים ומשוטחים בראשם לצד
פנים  /ויש להן ג״נ חידוד לצד חוץ  :החיצונים דוחקין את
חידודן זה לגבי זה וחותכין ונוזזים פמשפרייס  /לפיכך נק'
שיני הנשיכה  :מוסף עליהן הפנימיים שטוחנין וממרקין1
ונק׳ שיני הלחיים או שיני בכי וכיוצא :
(ב ) ונתן בו את הלשון  /עסק גדול מליץ ואומן  /בקי
ומכיר כל בדק וכל זוית בכית מלאכתו  /ומקפיד על
הנקיות ועל הפרזרין  :ארג בתוכו מקלעת של מיתרים
נפלאים  /להיות שולט כעצמו לחדד להרחיב להאריך ולקצר/
כופף פושט ומצדד  /ומזיז עצמו  qtaנענועים וחצאי נענועים
ברגע אחד :פיזר לו על נבו פיצולי פרשות של מוחין מרגישים
מאוד  /בנדי שיוסיף לחקור בטיב המאכלים  /וגס בכדי שיוכל
ליהנות בעריכות צופים ולשמח את הנפש בעידן חדוה  :ושלא
תהא תקנתו תלקלתו  /שמתוך שנתחדדה הרגשתו כל כך  /יהא
עלול לינוות ולהינזק • עמד וחופהו כעור קשה ועומד גפני
החום  :ואדרבא אס ארעו מאכלים רותחין לתוך הפה י הלשון
נוטלן

( קמא )
נועלן על גבו ' /ושואף עליהן את האדר הקר עד שיצעננו  /במי
שאין עור פגימות הפה סולדת בהן  :וכשם שדיקדק לביאות
את השיניים חלקים! נך מילא את הלשון בגננוכיס ותלוליות
ועמקים על גנו  :ועי״ב נוח לו לקפל החאנליס מע׳׳ג השיניים ♦
נדרך כל דכר רך  /שמיתפרד מן הקשה וחלק ונדבק בפגום
ומבולץ נאופתא :
(ג ) נינה יתירה ניתנה לו ללשון  /ורוח עצה וגבורה ושקירה
דקה מאוד  :מעולם אינו נמלך בשכל האדם  /ואינו
ממתין לעצתו  :ונערם יכיר איש בין ימינולשמאלו  /מסתכל
הלשון באלף הבחנות שונות  /ומתעורר על ידיהן להמציא להן
אלף מיני תחבולות מחוכמות  /ומוציאן מכת אל הפועל וגומרן
כולן כהרף עין  :והוא שגיב כח  /לרדוף עשקו זה בשקידה
תנופה  /בלי מכשול בלי שגיאה כמה וכמה שעות רצופין :
(ד ) בשעה שהוא בעל ממלאכתו  /מונח דבוק על ירכתי
הפה * עיקרו גבוה מעע משיני הלחיים וראשו נמוך
מעע משיני הנשיכה  :כשהוא רוצה לרוק  /מגביה אח ראש
הלשון ותומך אותו למעלה חן החינניים העליונים  :ומפריד
את עיקרו משולי הפה ומוצץ עליו את הרוק  :ומקצר ומנמיך/
וחוזר ומאריך עצמו ומוליך את הרוק מן השיניים ולחוץ «
ומתקצר פתאום וחועף ראשו לתוך הפה  ,והשפתיים מפיחין
מעליו את הרוק  :ועל דרך זה הוא משלח את ראש הלשון
ומשועע בכל פיאה ובכל פינה  /חוצה את השיניים מקנת את
הפה מכל לפלוף וזוהמא  /ומתיזו כצינורא ;
(ה ) בשעת אכילה  /מנין כל מגמותיו לקבל ולשאת .וליתן
המאכלים ממקום למקום  /ולהחזירם פעמיים ושלש
כפי צורך הצעי ^  :ובמקום שצרינין לשהות שם  /משעדת
אותם שלא יפלו אנה ואנה  /ומגירה לשם את הרוק וממיקתן
ומוציאה מהן את הטעם  :ואחר שנגמרה מלאכתן  /נועלתן
תחת החיך ומגלגלן ברוק יפה יפה עד שנעשו עגולים ככדור /
ומושיען לבית הבליעה :
(ר )

כשהוא מקבלן על ג / <3מדקדק לקבלם למקום היותר
מוכשר

(

קמב)

מוכשר למלאכתו  :הילכך אס הוחלקו חוץ למקומן לצד שמאל /
ונשמע מתחתיהן
כלשון מגביה אח עצמו ודוחקן אל החיך /
להיפוךc
למקום הראוי להן ! והיה
לצד שמא 1עד שמגיען
פנימית עיקר הלשון ביותר ״ דוחקן ננ״ל /
רכן אס נדחקו לצד
ומיהו אס לא העמיקו לפנים
ונשמע מתחתיהן לפניס וכו׳ :
הרנה י אזי מנמיך עצמו ומאריך עצמו ומוליכן חוץ לשירים /
ומתקצר ונשמע מתחתיהן לצד פרס /
וקוזר ומגביה עצמו
עד

שמוציאן למקום
לתוך הפה :

הראוי5

וחוזר ומנמיך

עצמו

ומכנישן

ולעולם כשהוא מקבלן  /הוא נזהר מאד' מלקבלן סמוך
( ז)
לראשו או לשפתו מצד ימין או שמאל " אלא נועלן
אמצעיתו  :וכל כך
מראשו ולפנים או משפתו ולהלן לצד
למה ? נדי שלא יפלו מהן פירורין לתוך שולי הפה ויצעער
בהן  :ובדיעבד אם אירע שנפלו! עורח ומצדד עצמו ומתהפך
עד שנמעש תוך נדי דיבור מצליחין מעשיו
גמאה גוונין /
תחת
ואס תנסה ותניח פירורה
להעלותם על גבו :
מנוחה
תראה שאין לו
כלשון /
שמעלה אותם על גביו :

נרגע /

ואינו זו משם עד

פרוסה מן המאכל  /מנמיך את ראשו
(ח ) כשהוא נושך
התחתונים  ,באופן שתפול עליו
לשיפולי הנושכים
החתיכה מראש הלשון ולפנים מעע ( עסי׳ ז׳ )  :ואו מקצר
הלחיים sוהן מחתכין
עצמו ומצדד ראשו וכותנה ע״ג שיני
אותה לשני מלקים  /חלק אחד נדחק לבין מחיצת השפתיים *
והב׳ חוזר על הלשון ; והוא מנמיך עצמו מאותו צד שכלפי
ועי״כ
ומגביה עצמו מצד ב׳ :
הלועסיס עכשיו /
הננין
והשפתיים דוחפין

נוח לו להחזיר את חלקו לנין השיניים שנית /
ונו׳ *• וע״י
את חלקם מיכאן  /והן מתתכין אותן פעס
וניגר על
מתעורר הרוק ממעינו /
העסק והחיכוך ההוא
שיפוע הלשון לצד המאכל הבלעס  :ולפי שעיקר הלשון גבוה
נמצא שכשהוא מנמיך צידו האחד
משיני נכי ( עשי׳ ד׳ ) /
מהשיניים ( אזי נוגע באמצעית ארכו את המאכלים
למעה
מפריד עצמו ומקפלן מע״ג
מ״ל 5וכשהוא
ודוחפן לביניהם
הש־יניים  /אזי כאין עליו להלן משפתו לצד אמצעיתו ( עסי׳ז ' ) :
לפיכך

מאל/

לפיכך

אס

נקעלפו

מנין

מצד זה /

חוזר

ומצדד ראשו

ןן ;ל/ 3

לצד כ׳  /מגביה את הנמוך ומשפיל את הגבוה  /ודוחק המאכל
לבין שיני הלחיים מצד 3׳ וכו׳  :עד שכוששין את המאכל הדק
היטב  /ומכינין אותו לבית שילוחו  :אח״כ חוזר ונוטלן על

־ 31
פנ־ש
שידם /

גנו ומלחלחן שלא ידבקו בלשון או בחיך /
ב׳ ) ? ומתחיל מראש הלשון

קחקיהן

;:
־שן )

ותומך אותו בחינני השיניים

ופנים /

מלמעלה  /והולך

זמננישן

ועלעיט

ילן
שמוך

(ט)

ומגביהו אחת אחת עד

הכדורים הנ״ל ( שי '  3׳ )

אילו הן קצותדרכי .הלשון
וקיטוף שלו

/

|pראשו
!פולעל'י
 $גזקצר

חתכץ
פתיים*
ו
שכלפי
זפי״ג
יסוחפי!
׳  :ולי
וניגרעל
לשוןגניי
ידו
האחד

מדובק  -ומפורר
לחים
הלשון בשעת .
(י )

אותיות
בחינכי

שמדביקו כולו לקיך /

לתוך • בית

הבליעה :

וחכמתהצניל ^ רדייהלישה

ובהם כלולים

רבים מאוד ? לפי חילופי המזון <

;צטער
1תהפך
וין
מעשיו
■התחת
 1משםעד

ומגלגלן ננ״ל ( בשי'

פרטים

וחילוקים דקים

משקה או

ונגוביס ונו׳ :
הדינגך :׳

מאכל

ונתחיל

קשה רך

בשיפורי עשק

דטלגת  /יוצאין מן  .דפיקת ראש ‘ הלשון
הנושכים
העליונים ן וזה שדרן :
כשנשאר

עיקר הלשון על מקומו ( עשי׳ ד׳ )  yומגביהו כולו ומדביק
צדדיו וראשו בחינכייס סביב  /זעי״כ שוגר את ההברה מלצאת5
ואח״כ
מעכה ומחדד קצת את ראשו /
ההברה לימשך לחוץ גנחת ■* יוצאת ביטוי
כנ״ל  ,ומרחיב את ראשו  /ופוחח ודוחף

ומנמיכו  .ופותח את
הדלית
ואם עושה
את

ההברה בכת

קצת ״ ויצאה טית  :ואס מכין עצמו ננ״ל ואינו חוזר ופותח /
אלא ממשיך את ההברה דרך החוטם • יוצא נון  :ואם מנית
כל הלשון על
בלבד

מקומו ( שי׳ ד׳ ) ׳

ואינו אלא

בחינכייס העליונים /
ומשנן את
וחינכי הככין • יוצאה למד :

ההכרה

תומך את ראשו
בין,צידי הלשון

(יא)
אותיות ו \ בק יוצאין מדפיקת אמצעית הלשון בחיך /
וזה סדרן  :כשנשאר ראש הלשון על מקומו  /ומעבה
ומגביה
אמצעיתו ונוגע בו בחיך ואוטם את ההברה
מלצאת
ואח״כ

פותחה י

יוצאת גימל :

ואס

נוגע בעיקרו בחיך כנ״ל •

יוצאה כף רפויה ;
ואס נוגע בחלק הממוצע שבין גימל וכף
רפויה 5אזי הקוף יוצאת :
ואס גוגע בעיקרו ונאמצעיתו
נאחד  /ואח׳׳כ פותח בו כמחג קטן ומוציא
ההגרה נין החיך
וחלל הלשון • יוצאה יוד ;

( קמד)
זסשרץהן אותיות השריקה  ,רוצאין מתוך חינכי
(יב )
השיניים וחלל הלשון ; כיצד * אס מגביה ראשו j
ומעמיק חריץ באמצעיתו  /ונוגע בשני צדדיו בעליונים חינני
הכנין  /וזוקק את ההכרה לצאת מתוך חלל הלשון וחינני הנושכים
גנחת* יוצאה ויין :־ ואס דוחפה בכת קצת  /יוצאה סמך :
ואס מכין עצמו במו כזיק  /אבל גבוה יותר קצת • יוצא שין:
ונשסזגות בכח יותר גדול  /עד שמזעזע ומכשכס ראש
הלשון * יוצא ריש  :והצדיק מחוברת מטית וסמך כאחת :
(יג ) אלו הן' י״ב אותיות  /שהלשון הוגה ומפרש אותן  /ע״י
 .י״ב מיני דפיקות חלוקות ומובלעותזו מו3רוחי 1חוע
השערה  :וגדולה מזו  /שאפי׳ נאותה דפיקה עצמה יכול להבדילv
ולחלק אותה לעשרה גבוליים ניכריס עדיין ומבוררים לגנש
השומע  :והן עשר תנועות שנעו חכמי הדיקדוק י קמץ פתיז
צירי ונו׳  :תן עשרה לנ״א^ מהן  /ויצאו מאה ועשרים ' ביטוים
שונים  /שהלשון יודע לחתכס  /ולמצוא בחושך לכל אחד ואחל
מהן את נענועו המיוחד לו  /בפחות משלישית של רגע
כמימרא אחד  :ואפי׳ בשעה שלבו של אדם מטולטל בעירדות
ופיזורי הנפש ועסקים רביס י הוא עומד ומשרת בדעתצלולה
בשדר ישר ׳ 3ליפ ?כז ?3לי ספ ? 5ויודע להאיראת דברי
י
כרוח חן ושכל טוב ♦ ולמלל ולהלל גדולת יוצר הכל :
_•
_
_
_

ב

!המליץ
רש 'רצ
 :י1
 Iספר /
;{ןעמן
; יומיס
געו «ן
; *3np
(רה
; המ
; <)foד
; גלהמנ
י; &0ר ס5
ן לא ^
נואלוריס
!

 :אומרוא
זיצפצפול
זאת לדוגמת על דבר האגרות אשר כתג הת ומי הרבני1
ויתפשו
מוהר״רנ׳׳ י איש סטנאב ל ריעיו
המשכיל
ומיודעיו כנמה ענייני החכמה  /ובלעת המחבר להוציאםלאור י איננו ל!
ת\ך ומן מועט י בכןהננג מבקשיםמכ לאוה3י החכמה ! iwjk
ותומכיה להודיע לנו אתמחשבותיהם  /אס נכספה נפשם ; מנה הנ
"1
לקחת ספר הזה אשר לא יהיה כי אס במספר עשרה נויג1 1
חב
1״״ ץ* ^
.
.
.נ
י!
וכל כדגן על נייר טוב ימכר לערך (וצ א׳4רצוסן )
מזה אבל וודאי לא יותר •

או

פחות

חבית שוחרי הטובור,תועדה •

; עי׳ס

(

בשורת

קמה)

ספרים

חדשים

נודע ביהודה ספר הנכבד■ ומחמד
בחינת העולם
ובישראל גדול שמו • כי הוא קפר נחמד בעיני כל
משכילי ' מדע  /להיותו כולל מוסר השכל  /וחקירות וחכמות /
תורניות  /למודיות  ■/מושכליות  )? /היות  /והכל במליצה צחה
ונכבדה  /אשר חכרה ראש חנמי דורו וזמנו  /החכס השלם
המליץ מ׳ ירעיד ,הפניני מדרשי ״ אך אהה Iעל הפרצה
אשר ראיתי בזמנינו זה  /כי כמעט לכ איש יודע לקרות
ספר  /ימשש כדברי הספר הזה וישאהו בחיקו * לו יהיה
טעמו למה שהוא  /די כי דברי הספר נמלת* פימש כלתי
«וכנים לכל איש י אכן הס סומכים על משענת קנה רצוץ ♦
גינו נא משכילים\ לכו חזו כמה וכמה פירושים אשר חדשים
«קרוב יצאו  /ואס חיך המליצה לכס ויש לכס יל ושם בדברי
המורה אשר יסודי אדני פז ממליצת הספר הזה ננליו מיוסדים /
הלא תטעמו אשכלי ראש וענבי מרורות אשר ; חזו* שוא ומהתלות
הל המפרשים יחדיו  /השחיתו החעיבו עלילות הספר הזה
אשר סכלו בידיהם  /עשו סביבות עצבים ומזמות כסל  /אשר
לא עלו על דעת המחבר ♦ זהי יפנה מאמריו ׳• לדרוש בהביאו
מאמרים רחקיס ומדרשי רז״ל וילכיש בהם דברי המליץ • ואין
אזמר ואין דברים כלי נשמע דברי המליצה רק יהגו כיונה /
ויצפצפו להראות כחס ועוצם ילס כדרוש • ולדמיון״אציג לפניך
איזה• פסוקים אשר יזדמן לי ממה שאזכור עוד מפר־ושיקס כי
איננו לעת כזאת לפני (בחינת עולם חלק א 4פ״ז ) " אם
לעשות מלאכתי שלחתי? הנה ; ואני רפד ,ידיכש -נמע• הטיול
מנה הבטלה מה ייטיב ומה ירע שבתי הבית מעט,או■ הרבה
יפרש אס לעשות מלאכתי להוכיח את העולם שלחתי הנה ואיך
אעשה לכתוב ספרים להפיצם כיעקב ולחלקם בישר?) ואני רפה
ידיס ולא אוכל לכתוב • ואס אעבור אני בעצמי מעיר לעיר
להוכיחם ואני נגוע הטיול * ואס אקח סופרים ואני אגיד להם
דברי והס יפחהו * אך אני מכה הבטלה • ואס אין אחת מכל
אלה מה ייטיב ? וגו׳ * יאמר לי איש יודע ומבין ההיה זה כונת
י ■:
יא! 0 1
המחבר

( קמו )
המחבר ? .הלא זה הכל וההוליס ? כנה המצא לרוב כפירושוי
ורכים כאלה קפצו על דכרי השפר ובאו עליו שלא נדרכו  /והלבישו
ומלאו פני כלו במאמרים זרים אכן במקום החקירות היקרות
למודות ואלהיות לא ידעו ולא יכינו בחשכה יתהלכו י נמו בחלק
ח׳ פ״ב המתחיל היעשה ה׳ אלהיס דנר " אשר זה הפרק כולל
נמעט כל החלק השלישי מס׳ המורה התעלמו עיניהם ולא הבינו
על דבריו • ואחזה אנכי ואשית אל לני  /כי כאב לבי מאד על
וה אשר העכירו נועם מליצת הספר  /עד אשר לא תואר ולא
הדר להם  /ואמרתי נדי להעיר עיני המשכילים  /אבשר ביעקב /
על דברת הספר הזה ועל משפעו  /והוא כי יש תחת ידי ספר
עם שני פרושים נעימים ונחמדים  /והדברים עתיקים  /משד
מחברים ישנים גדולי ישראל אשר שם האחד יכונה כשם
'ן חביב אשר חברו החנם מ׳ משה ׳ן שם עוב * ושס השד
פראנסיש אשר חברו החכם השלם מ׳ יוסף פראנסיש
יכונה
והן אמת ששני הפרושים נבר היו בדפוס  /אכן מרוב הימים
אפסו ונעדרו ולא ימצא אחד ושנים במשפחה * ושניהם נאחל
פרושים עוביס ומספיקים להבנת המליצה על בוריה  /כאשר
יראה עין הקורא בנסיון אשר אציג למראה עיניס לדמיון איזה
מאמרים מהם  /ועתה אקרא אל כל מביני מדע החפצים
עורו  Iעורו 1והתאוששו כי תחפצו
בהספר הזה לאמר /
תתמהמהו Iוהאספו וחתמו
לדעת אמרי נועם « חושו ואל
ידיכם ’ לקחת הספר הזה בעלותו מבית הדפוס בכסף מקנתו "
כי לא חפצתי להרוית בו ולהרבות זהבי וכספי רק לבד קנאת
כבוד המחבר ונועם אמרי הספר הזדרזו לבבי להעיר לבבכם
עליו  /ותנעם לנס כי תראו והשיגו  /ותוכלו להבדיל בין
דברים כנים ובין אמרי הבל  /ודברים אשר לא כן " ותחזו
כי יאורו עיניכם מהפרושים האלו בדברי מאשר מכל אשר
לפניהם  /ותכירו יתרון האמת מן השקר י ולמען יאמנו
דברי אציג לדוגמא איזה מאמרים אשר יזדמן לפני ני כלס
נאחד טובים ונכונים " אמנם נמות הספר ישתרע על ערך
נז״ו באגען  /ואולי יותר ני לא אוכל לשער עוד  /וכסף מקנת
כל בוגין יהיה א ׳ גראשן במעות ל״ד י וכאשר תשיג ידי
החתומים למלאות הוצאות הדפוס אבוא אני ומלאתי את דברי
כאשר נדרתי * למען דעת כל עמי הארץ בשרתיה בקהל רג
וכל

<

קמזC

וכל איש אשר יחוש ויפסוף על דנית השפר הזה ישתדל כל
איש כעירו לאסוף ולקבוץ על יל החתומים  /והיה שכרו אחת
מעשרה כנהוג  /ומשכה שכר משמים ישיג * והיה מעשה הצדקה
שלוס השקט ובעת עד עולם ״ יום ג׳ כ״ע טבת תקמ״ע ♦
יהודא ליב קראקא *

דברי הצעיר

בחינת עולם פרק ג
פראנסיש

חלק ה

׳ן חביי
ובחפשי צמהחות עהוהי •

ר״ל
אמתחות עתות
מחפשי
שהתנאי
אמתחות לחה
כמקומו כי כל חלק חאזחן ימצאו נו עתות
ימה אותה אל
הרנה .אין תכלית1
מלחהלכן חהס י׳וירצה בזה חלקי הזמן
אמתחת גדולה
נ/הצלחות החדוחיות ' תחיינו חככה זולת הודי  /ר״ל
הזח ; מאי ׳ כי הזמן
?צי ייל ׳ ;ל את האדה׳י לבחפיצד
* ; T:
גש אה ירצה לעזרו נכל
מאמצי כתו ׳> גס הוא
עת 1תי אם
קצר יד להושיעו מיד
; ^ל אמצא נביע היד !־קני
חזק ממנו
בחכאוניו ולהש -רש וג ־ נעורהב" האם יו-ב^
ר״ל לא ד• שאין נו כת
לאבדש אלא להשירם זמני כבדני גם כי יהיה
בלכל ' אין נו כת :

ר״ל בהיותי מחפש
 /אס אמצא גביע

חלק הוד  /כי גביע
וכוש הס שמות
נרדפים  /ואס
מתחלפים מעט
בתמונתם  /ומצינו
שס כוס הוא נרדף
על חלק אמר דוד
ג ישבתי ה׳ מנת חלקי
בעוזרי
לא
ז■־■
 * 1וכושי  /ולפישרצה
T:
;
יד
וארארהז קצר
; "■ ׳יי?;-
 Tלומר קנה מנורה
■{:ד
•• : v :
™לשיש  brönbבמי איובי להסירבש אמר גביע הוד /
והכל הוא משל אס
משלי
ימצא חלק טוב
בעמלו' שיעמול נחלה בלי מצרים  /וז״ש  :ב האם יוכל זמני •

גס כי יהיה כעוזרי  /אף כי לא יכבדני  /רק שלא ימשך לי
נזק כלל מצד הזמן כאלו כוונתו להיות לי לעזר ולהועיל "
והנה בהיותי בזאת המחשבה  :ו .שבתי במחשבה ואראהו
בפועל כי הזמן קצר יד מהושיע לי למשול כמכאובי טרם בואםשלא
יבואו עלי  /ולהסירם מעלי  /אף ני שלא יוכל להסירם מעלי אחרי
בואם  :ד לא יסור שבט פחדו עליהס ולעצור וגז׳  /לא יעצור
הזמן
ב1® 1
י

( קמה )
'׳ן

חייב

פראנסיש
ד ? 1א יסור וגו׳ •

י״ל לא

יקרב6בנ1

הזמן כת ’  /האת  :ה אף כי
ינחרני זמני מיתר שכני כו׳
מרוכשי  /מרגשי כר ונתנני
עליון נגד אחי -כר היש לאל ידו
מכמה
להצילני
פגעים טכעייס מעי־1י
•• T T
שהם מוכריזי׳ לכא שבט פחד1
על האדם מצד הלשצויר במחריבי לא
 ! * 1״■ ־
 :־נ“
הוראות מערכת  2עצור כח  :הכי יבחרני מי -ר־נר שכני
השמים
אשר ־ל^ צפגי בסכה מרוכסי מההומ׳וות
נלחמו ני י ואפשר
שזה החכם רמז אל מקריורח מךגשי ' שואורתרצלני־ורה :
ונתנני
מה שבאר הרב
המורה  .גפי״ב מח״ג מהכלל דבריו  /יכ כל רע שיכא
לאדם ישוב על א׳ מג׳ מינים " האחד מה שיקרה לאדם
מצד ,טבע הויה והפסד  /מאשר הוא כעל חומר  /כי מפני
זה יארעו .אל  .האדם מומים גדולים ונטול האכריס ככל היצירה /
כמו ',מי שנולד מדם הנדות ומשככת זרע ✓ א״א שלא ימות או
יחלה או יכאוכ או יבואו לו מינים שונים המתחייבים מטכע
הדה והפסד כמ״ש גאלי״נוס בג׳ מספר תועלת האברים /
נכר הביאו הרב שס; ♦ ואלו הרעות מעטים מאד  /ני לא

אימתו .לרעד אותם ולהפ&ידב  :ה כי
יכחלני * ר״ל אפילו אס נידה שכנר
יוכל הזמן לשיזור את האלה בהוכתל
מהרמות החקי־יות גס מקני ] מהומות
אשר יבואו ברצונו ר״ל מצד הדמיון
לבד  :גס מרגשת
הנמשכות
ד  nSיסור החבכות
לבחירה  /רצונו /
ע? ליה  0בבחירת נח השכלי :
ה־ש

יקרה  qbמן האנשים אחד שיצא משונה באיבריו בחסרון וביתרון
זלא יסודר זה מפאת ,הטבע כמו שהתבאר בשני מחלק השמע4
אכל הוא דבר נמשך למעוט החומר ורנויו " והמין השני רעות
שיבואר לבני אדם מצד המלחמות משרבו קצתס לקצתם ונלחמו
איש כאחיו  /ני רבים חללים הפילה ✓ וזה המין יותר .כולל
מן הראשון ✓ למה שיהיה שרשו מן הגצחון ובקשת השררה אשר
הןיסודי המפתה אחרידמיונם  /והן עוד היום המין הזהמן
הרעות הלוך וגדול אשר איש את רעהו חיים בלעו * והמין
השלישי רעות שיקרו לאדם מצד רעותיו ופעולותיו כעצמו ✓
וזה מצד רוע הנהגתו במאכל ונמשתה ובמשגל ✓ שלש המה
מטיבי צער ( מוסיפי מכאוב ✓ ני הס בהוסיפו מהם גורע כחו
וגופו

< ממט )
'ן חביב
וגופו  » /ה המין כולל יותר מך השד  /אבל לא יכלול בל העולם /
הנההסתלויס בבחירת אדם לנפול
ונכלל המין השני והשלישי
בהם או להנצלמהס • עול תדע ני המין הראשון נתחלק לשני
חלקים  /אס רעות נמשכות מטבע הדה פרטית נמשכים מהכרת
האשיי
 ,נגד א*זץי נמ 1,ט?ב -שבנ-וך-י החומר
ז ונתננ
ואס
כמ״ש5
־; . r :
•• L:v : TTs״• :־־ * :
הנמשכות ריחירר־ז ; ח ■ היש לאר ידו
: -

י־ t • :

להצילני מנעד־־.

־־״

* ••

י

פגעיס « בע יק !1ס מי1
תוצאות

נמשכות

רעות

ההויה
לטבע
הכוללת  /נמ1

נשם שוטף ואבני אלגביש ברקים ורעמים וברד כי הס לפעמים
וכנגד החלק הראשון ממין
'ממיתים אנשים ובעח״י ♦
כראשון אמר  :הזמן קצר יד למשול נמכאובי■ להסירם מעלי /
והס המומים המכאובים אדם מצד חומרו ן וכנגד חלק השני
אמר tלעצור במחריבי  /י והס הברקים והרעמים
ממנו
והברד המחריבים הגתים המלאים כל טוב והבע״חי < והמין
השני ג*כ נחלק לב׳ חלקים  /האחד שאינו איש מלחמה ולא
יתכוין אליה ולפעמים לא ישמור מחץ יעוף יומס אומאבני
קלע אשר ימיתוהו 5והשני מי שהוא מלומדי מלחמה כל היום
חרבו על ירכו  /ועכ״ז יגגור אויבו היותר נבור ממנו והנהו
נפש • וכנגד החלק הא׳ אמר ה מרוכסי מהומות מקריות
היונל להצילני מהם 5ואמנם קרא לאלה רעות מקריות  /יל
המקרה מעט מאד ולא יתמיד  /וכבר בארנו כי אותו מין מהרעות
איננו מתמיד ולא כולל עס היותו יותר כולל מן הראשון י וכנגד
החלק הב׳ אמר מרגשת שואות רצוניות  /כי בהיותו מלומד מלחמה
וחרבו על ירכו הנה אס אויבו עליו יתגבר ורצחו נפש לזה קרא
רצוניות ״ וכנגד המין הג׳ אמר  :ונתנני עליון נגד אחי נמלט
מסבכות המבוכות הנמשכות לבחירה  /ר״ל כי האדם יכוין לבחון
הרעות הנמשכות מרבד המאכל והמשתה והמשגל  /ויעזוב רבדם
ולא יקח מהם כי ההכרחי לקיום גופו ״ ואמר בדרך כלל  :ח גס
כי יצילנו זמר משני המירם והס השני והשלישי  /האס אפשר
שיצילני מן המין הראשון אשר הוא נחלק לב׳ חלקים  /החלק הא׳
פגעים טבעיים מצד טבע ההרה הפרטית  /וזהו אמרו היש לאל

“:

ידו

( ר,נ )
׳ן חני י
ידו להצילני חכמה פגעים טבעיס מוכרחים  /ואל החלק הב׳ והס
המקרים הנמשכים מן ההויה הכוללת אמר  /והמו! הוצאותתלאות
משמים ילחמו בי י  .שים עיניך נבל זאת החלוקה בזה הלשון תמצא
דבר נחמד  /והנה הוא מתחיל .לבאר מן הרעות הנמשכות אשר
^ לו (־המן־זנ היצאיות הלאוירת מישמים י לח :י* בי » :
•־י־־־ •-־-
t:
היותוr
מהם מצד
 3עח ,.י ןהןא יי? כי אראה כדורים יקרים מסודרים סביבותי
ני־י
שיתחייב מההראו׳
השמיימזת  /אס בעתי הלידה אס לאחר שיצא לאויד העולם /
■ומתחיל חתחלת החקירה  /ואמר  :ט ני אשא עיני ואראה
.כדורים יקרים סביבותי * אמנם היות השמים כדורים יתבאר
מענק התנועה ני■ לפי שגדר הטבע הוא התחלת התנועה כו'
׳נמו שהתבאר בתחלת מאמר פ״ב מס׳ השמע  /הנה .בהכרח
,נאמר שהתנועה נמשכת לעצם המתנועע הולכת ממנו מהלך
,סגולה  /ויתחייב מזה שיהיו מספר הדברים הנעתקים במקום
כמספר התנועות .המקומיות  /והוא מבואר שהתנועות המקומות
,בלשה  /מן האמצע !  kהאמצע  /סביב האמצע  /ויהיו הנשמים
המתנועעים  kהאמצע  /המיס והעפר  /והמתנועעיס מן האמצע
האש והאדר  /ויתחייב שיהיה שם עגול אשר יתנועע סביב האמצע /
:היא תנועה סבונית  /כמו שהתבאר בס׳ השמים והעולםבראשון
'ממנו  /וכבר התבאר זה ג״נ במופתים הכרחיים בס׳ ן!פרא" גני
.וסי*)מגאש״טי  /ואין להניא בכאן מופתיהס  :והיותם יקרים מבואר
‘לחוש ,/ .ני חומרס זך ונקי ומאירים כספירים  /וכפרט היותם
,קיימים באישי  /גם מן התנועה יש להם היותר שלימות
!שבתנועות  /נמו שבאר אריסט״ובשני מהשמים והעולם • ואמנם
להיותם מסודרים  /הוא מבואר לחוש ממה שיראה מתנועותיהס
,המסודרות לא ישתנו בזמן מן הזמנים מן הסדר אשר הס עליו•
1כדור יצנפני צנפה * ר״ל יטלטלני נאשר יטלטלו הכדור המשחקים
לבו  :י והמה נפלאו ממני  /ר"ל עם היותי היותר נכבדשבברואי
,עולם השפל '.הנה השמים נפלאים ונכבדים יותר ממני ♦ וזה ינ
לדעת מעשיהם .הנפלאים תאבל כל חכמה האנושית להיותה
;בלתי מספקת וזהו אמרו בפלאי מעשיהם וגבורתם ר״ל מהירות
וחוזק תנועתם נמעט שזה נמנע מאתנו ני נס אם נרצה לעמוד
על

( קנג )
גראגסיש

׳ן הביב

יגגלחייה השמיימיס למה שכס •ישלים
ראשונה בחצכות וכח״ש אח״כ  :יוה אבל קצוץ ננפיס לא יוכל
ישתרר כו׳ כ״ז רונואר ע״ד אווי ו לברוח ואמר שקוע בכלא *
היוכל זווגי בו ,ירצה כי כבר יוזצאו
ננראיים השתייז״ס פתתים ושותות עוווקו׳ ר׳' ל כי אף אס לא יהיה לו
יכול בה  :כא אלו הגופים הנוראים כנפיס איפשר שינוס ברגליו
כו׳ ירצה כי נעצה
«ראשונה בריאת השמים בא א 1Sד־זגופיס אכל אס הוא שקוע
&ימה לתכלית כבודת
בכלא במאסר אנה
יצורים אובדים כלים
הנוראים שמם בוראם
־־
T
״
T
T
J
T
יברח
/
ואמר
מעוך
ונפנדיה כ• אב הז
עבדים
:
נירדבזידיס בכלוב כי כבר
היה אחד חן התכלית
היה זה השנית ׳ ולכן
הגמור "להתעגג מזיו כבודו איפש׳ אס המאסר
אחר כ• תכלית
להיותם
עבדים( Jס״א התענוג בכפור) רחב שיוכל להמלע
להתענג מזיו כבודו
תכלית« מבלי שפה מבליהייות אנה ואנה וימלע
•רצה
כי
בריאתם היא להשיג ל־יאורת ועמל 1מצב מקצת המקריס
מחנו ית' כפי מה
;
T T:
׳* "
אבל אס המאסר
שיפשי
להם
ולפי
מעמד□
במערכרת :
פאחר שהם מתמי״יס
בתכלית הדוחק
*תעטג בזאת עבודה
עם
ככלוב העופות אין
אמר

לו מנוס בשום צד
וז״ש מעוך בכלוב * וכל זה רמז על האדם ני אין לו מפלט
ממה שנגזר עליו בעת הריון ולידה מצד היותו נע״ח י אבל מצד
נפשו יחוש מפלט לו ולא יפול משערות ראשו ארצה כמו שנבאר
במה שיבא  ( ■/אף פה אדלג מאמר אחד לאהבת הקצור ) :
נא אלו הגופים המראים • הנה קראם נוראים לסבת שכבר
נזכר למעלה ממעלוחס ויתרונם * ואמרו שמם בוראם עבדים /
הורה על היותם מחודשים  /ושאמנם נביאו עם כונת מכון
ובשומת משים לעבוד עבודת הקודם " ואמר מתמידים רמו
אל תנועתם המתמדת המדובקת בזולת הפסק כמו שהתבאר
בשמיני מס׳ השמע ״ ואמר להתענג בספור כבודו * ר״ל יכ
.מצד תנועותיהם ישיג מציאות השכלים הנבדלים המניעים אותם <
כמו שכנר בארגו למה שכנר התבאר במופת בשמיני מספר
השמע  /כי כל מתנועע יש לו מניע  /ומצד מניעהס נשיג
מציאות הבורא  /ני התבאר ג״כ במופת  /כי עלות ועלולים
לאין תכלית למספרם שקר ויחויב שיגיע הענין אל עלה בלתי
עלולה

( הנב)
׳ן חייב
נשר מס '
השמים והעולם שהארץ היא באמצע העולם לפי
שנל
חלקיה
יתנועעו
מכל נקדת קרוב הגלגל kהארץ על יויות
בצבת
וזה
מכל
צדה
וכאשר
היה
זה
כן הנה כלס יתחברו אל
נקודה אחת
היא מרכז העולם  /ואולם סכת היותה באמצע
חשב בן דקלי" ס
שהן ׳ליזוזק ה ; ועו׳
ועפו־שיהט  :וגו׳ ים מה יצטער (י׳־ג
האויר3
קנןעןת
ישתרר
)
צעיר
זבובי
 aקצוץ
פנפים
הגרם
השמיימי
/
'
שקוע
בכלא
מעוך בכד^וב ובל* צב ^ה
המשל
בזה
אס
'
שמים
ע׳ומדים עליו מימינו ומשנלארו:
תמלא
כיור
מיס “
TTV
י ‘
‘ ‘ ^,
ויהיה בו מעט
עפר
ותניעהו בחוזק עצום הנה העפר יהיה באמצע לחוזק
התנועה
וזה
הדעת נראה מספיק אבל כבר סתר אותו ׳ן רש״ד
בשני מס׳
השמים והעולם וכן סתר לעת אפלאטון האומר כי
להרמותה
אל
המקיף עמדה באמצע י והדעת האמתיהוא
זעת
אריסט״ו האומר כי הליכתה אל האמצע והיותה נחה
שס
אין
דבר
זולה
צורתה הטבעית וזה הכבד במה שהוא כבד
הוא
מתנועע
אל
האמצע כאשר היה חוץ ממנו זינוח נאשר
הגיעהו
וזהו בטבע שאל״כ היתה תנועתה ללא תכלית ולא
היה
לה
שלימות
*
וזהו
הטעם
בעיני
הוא לשאר היסודות
וע׳'
נ
אמר
החנם
ארץ נתנה באמצעותם וכן הוא דעת ר״א
בפ׳׳ה
דיומא
בפרק הוציאו לו ( דף נד ) תניא ר׳'א אומר כל העולם
באמצעותו
נברא שנאמר בצקת עפר למוצק ר״ל שהאל שם בטבע
יסוד
העפר
שיהיה הוא המוצק ר״ל המרכז וזה מצד הטבע ולא
זולת
•
ואמרו
מערה
שכלה  /בערך הבטתינז אל מה שלמעלה
ממנו
יראה
לנו
שהיא
שפלה אמנם בערך kעצמה היא אמצעית :
אליה ישפנו
וגו י• כי החומר הראשון קבל ארבע צוחת מצד
תנועות
גרס השמיימי נו׳ ( המחבר האריך עוד ולקוצר המצע
מהשתרע
אקצר בזה ואדלג איזה פסוקים מהמליץ עד מה
יצטער ) :
יט .מה יצטער צעיר זבובים בהקש ן! יהס  /וקרא
עצמו קצוץ
מפיס
כי
הזבוב
בעל
הננפיס כבר יברח מהמזיקלו

( קנג )
פואנסיש

׳ן חביב

הגוימייה השמיימיס למה שהס יושליס אבל קצוץ ננפיס לא יוכל
ראשונה במלכות וכמ״ש אחי־כ  :מה
ישתרר כו׳ כ״ז מבואר ינ״ד אמי ו לברוח ואמר שקוע נכלא "
היוכל זמני בו׳ ירצה כי כבר ימצאו ר"ל ני אף אם לא יהיה לו
מריחיים השמימיים פמתיס ושומות עמוקי׳
מפיס איפשר שינוס כרגליו
יכול נר  :כא אלו הגופים הנוראים
גז׳ ירצה ני נעצם
אכל אס הוא שקוע
«ראשונה בריאת השמים בא
בכלא במאסר אנה
איננה לתכלית עבודת
יצורים אזבדיה כלים הנו ראיס שמם
יכרח/ואמר מעוך
־• T
t
Tt:
זנפכדיס כי יאפ זה
ככלוב ני ככר
היה אחד מן י :תכלית
היה זה השנית ׳ ולכן
איפש׳ אס המאסר
מזיו
אמר כי תכלית הגמור
רח 3שיוכל להמלע
להיותם
ענד יס ( :ס״א
להתענג מזיו נבזזו •
אנה ואנה וימלע
מבלי שפה מבלי
תכלית
כי
•רצה
• "
TT
״ t״*J
מקצת המקרים
בריאתם הוא להשיג
אורת
י
ת׳
נפי מה
אכל אס המאסר
,זומנו
;
•T T
זלפי
להם
 8יפשר
כתכלית הדוחק
מאמר
שהם
מתמידים
TT
;
• Tי
יתעגזג בזאת עבודה
שס
ככלוב העופות אי|
אמר

דזגופיט
בוראם
עבדי מ מרתמידיס
’0להתעגג
נבוד5
התענוג בכפור)
הייות
י^
ועמד* מצב
מעמדט במערכותi

לו מנוס כשום צד
וז״ש מעוך בכלוב
וכל זה רמז על האדם ני אין לו מסלע
ממה שעור עליו נעת הריון ולידה מצד היותו נע״ח * אכל מצד
נפשו יחוש מפלט לו ולא יפול משערות ראשו ארצה נמו שנכאר
במה שיגא  ( /אף פה אדלג מאמר אחד לאהנת הקצור ) :
בא אלו הגופים הנוראים • הנה קראס נוראים לסכת שכבר
נזכר למעלה ממעלותס ויתרונם ״ ואמרו שמס כוראס עכדים /
הורה על היותם מחודשים  /ושאמנם נבראו עם נונח מכון
תשומת משים לענוד עכודת הקודם י ואמר מתמידים רמו
אל תנועתם המתמדת המדונקת בזולת הפסק כמו שהחכאר
כשמיני מס׳ השמע י ואמר להתענג כספור כנודו " ר״ל ני
מצד תנועותיהם נשיג מציאות השכלים הנבדלים המניעים אוחס /
כמו שכבר בארנו למה שככר התנאר במופת בשמיני מספר
השמע✓ כי כל מתנועע יש לו מניע  /ומצד מניעהס נשיג
מציאות הבורא  /ני התבאר ג׳' כ במופת  /כי עלות ועלולים
לאין תכלית למספרם שקר דתויב שיגיע הענין אל עלה בלתי
עלולה

( מגר )
׳ן

הביב

פראנסיש

אמי ולא נחשוב היות לאות ועמל בה 5
עלולה  /מצורף לזה מה שיראה
ואס תגועתם נצחית ונכ״ת וזה שהם
תנועותיהם כתכלית
עמל לאות
מהיות
נעלריס הסבות שמחייבים
ויגיעה כמבוא בשמע ובא׳ ומס׳ השמיע
הסדר כי זה ממה שישימו
ביכולת הטכיעם  /ירצה
והעולם  :כי•
להודות לאל בוראם על זאת
כי מלבד זאת המלאכה הנכבדת אשר
בעבורה נבראו בעלם
התכונה הנפלאה:
וראשונה כפי מה שקדם
צרהיירת
יתנו
בר ישם
לפי
מבלי שפה *
והוא ציור אותן הכבוד
•' ד
 Tי:
הנפלא וזמנו ית׳ נבראו
המה
לצו־קיה
ילא
שכנר היו חוסכים

מן הקדמונים שיש
ל^ו הגופים קולות
עצומים מאד/עד

ידעו־ג״נ
י_עבדו שדי י^א
שדון  :כי .ואן* גס זאת ביכ ^תהטביעס
בחלון!
נתגבם
היקרה
יוראכש בגזרתם
' • :
*  tז
״גיד* t ‘Tt
;
; ז
מצבים

שקצתם חשכו כי
הגלגלים
קולות
גנ׳גוניס ערבים מאד  /אך לגודל רחקס אשר בינם לבינינו •
ונבר נעל זאת הסברא בשני משמ״ס ועולם " וזה אמר החכם
מבלי שפה  /וכן דוד הוא אומר אין אומר אין דברים בלי נשמע
קולס י ואמנס אמר זה ע״ד המליצה לפי שהתחיל באמת
להתענג בספיר כבודו  /והשפוד לא יושלם כי אס בדבור הנקרא
שפה כמ״ש בחבור הדקדוק שער הראשון ממנו  /וכן אמר דוד
אין אומר ואין דברים הנה הכריע כדברי ארשע״ו וכן הוא דעת
הרב פ״ח מח״ב ״ מבלי היות לאות ועמל ♦ ר״ל כי אחד
בכל

גללתיל»׳

 Mהגמל

המלאכה5

bית' ל

כההכאלו
!c״cזאן>
לרהמעלה
•עלו ר ?‘.ן

גיללזו ׳
היקרה ו'
מוריה
מוחדגל
׳גל ריכ!1
« r!Hמ
זההפי׳
•גחלויוin

פי'זאת י
בוראס ;זי

־פיפויש !5
על כ׳5י

יקרהר״ל
*,ינער3
י5

גלד;

הסמח
יץרא מ

irfrמה
עת הנלקי1
בכלל המיוחד?

מתכסיסי המלוכה היא הגבורה לסבול שרות המלך
ובכל רגע נאשר דבר מלך ושלמון ולזה מנה נבוכדנצר
התכסיסים ואשר נח בהם לעמוד בהיכל המלך  /לזאת אמר
המליץ כי הגרמים השמיימיס מתנועעים תמיד מכלי שיהיה■
להם לאות ועמל לעמוד במערכותס וזה מבואר מצד היותם כלתי

יצדקפ!
&נ5את

משס ה
.מנפית

נפרדים ( המחבר האריך עוד ואני קצרתי )  :כב שם יתנו
צדקות • ר״ל הס הוגים וקוראים צדהות ה׳ ר״ל שמתנועתס:
נתבאר צדקת ה׳ ומשפעיו עס הנבראים והס לא נתנו לצוקות •
ני לא תבא עליהם צרה וצוקה נמו שכבר בארנו  /וזהו אמת
עוד המה יעבדו שדי ולא ידעו שדון • ר״ל אינם עתידים ליתן ךההווה!
ועול\ זכרוכל
וין וחשבון במעשיהם למה שאינם בעל בחירה ורצון /
י; אינס יוצאים מצור הבורא ית׳  :נג ואף נס ואת * ר״ל 4
יג
לא

וחג

( קנה )
פדאנפיש

׳ז הביי

•נ׳יג לתכלית אתר והוא גמדוש ההזיות
שזאת לא זו בלבד יש להם שמשנחין
השפלים ולפי
^לו המוצאים
♦:מלאכה שפל וזאוד בערך מליהם הנה את ה׳ כיהנה בוראם הטביעס
•הוא ית׳ לנבות יכולתו הגדול
הסניעה ג״נ ביכולת מצד גזרתם היקרה
דהה כאלו הם כלתי חפצים גזה *
וש״ש זא?» נם זאת ירצה אמפ" שיש שהיא תמונה כדורית אשר מצדה
להם ממלה ריזה ווזאת
אין להס תנועה
ענ״זרצה השה והטגיע'
ונזר־זלניבס
מצביבש
*T - :
* *T
זולת
מקומית
בגזרתם
ביכלתו ׳
היקרה ר״ל כי הס
הפכייכם :כד מהייבי חלוף המצבים כמו
גוזרים בתבל גזרות
רנות ומל פיהם יהי׳ פע ^ש י׳־עפליפ
וכן
בהנעת שבארנו!
_ TT :
־ • :
| T:T־
״כל ריב ז 5גמ  /ונס ספים■'שובתים מתים  :במהלכים הכנייס
מציאות ההויה  :ולפי
יש מהס
כ*
זה הפי׳ אמרו נקנס
ונתינת
מתנועת׳ ממזרח
•בחלון 4מצבם ׳ הוא
פי׳ זאת המנויה אשר נשבילה המבימה
נכאיפשר למערב ומהם ממערב למזרח
בוראם בזה המנע אשר בו !
'שיפורש זה מל אופן איור וזה כי א? 4וזה בתנועותיהם המיוחדת
.מל פי שהעבימה האל ניכלהו בגזרתם להס בטבעם זולת תנועה
יקרה ר״ל שישיגו קמי־ מחנו ית׳ מה
'באיכשר להשיג להם מכ״ז נקנס גחלי? 4ההכרחית אשר להם מצד הגלגל
מצגים :
למערב

היומי והוא ממזרח
נכ׳׳ד שעות הנה מצד התחלפות אלו התנועות  :כד אשד
הס מחייבי פעלים בשפלים  /ר״ל בהניעס היסודות בהם אשר

קרא בכאן גופים שובתים מתים  /הנה קראם נופים לפי שבכל
•אחד מהם מורכב מן ההיולי והצורה הגשמיות שהם המרחקים
הבלתי מוגבלים לפי דעת ׳ן רש״ד  /ומן הצורה הטבעיות
המיוחדת לאחד אחד מהס מצד מה שהוא היסוד ההוא ולכן
יצדק עליהם שם הגשמיים! וקראם שובתים מתים  /לפי
.שכל אחד מהם יש לו מנוחה במקומו הטבעי  /ולא יוכרח לצאיז
משם הנה התנועעו לשוב למקומו נסור המכריח וזה בהתחלה
.טבעית אשר בו  /אמנם קראם מתים כי הס במדרגת הדוממים
אין נהם צמיחה וחסרון :
ודי׳ג כי אס היות שהתנועות השמיימות בגלל הס סבות
להתערבות היסודות קצתם בקצתם אשר מזה תתחדשנה
ההרות כמ״ש וכלכל הגלגל מתפשטות בכל הנמצאות  /עכ״ז כנר
זכרו כל הפלשופיס שיש לכל כוכב מיוחד כח מיוחד במן מיוחד כי
הס

\

( קנו )
'ז הביב
הס אמרו נדור הירח מיוחד על המיס  /וכדור

השמש

ליסוד

אש וכדור הכוככיס על האויר וכדור הכוכבים הקיימים על
הארץ • וכן כאר המורה כח״ב פ״ו  /וזהו אמרו כאן בהנעת
גופים • ר״ל מלבד הנחות הגלגליות הנה יש כוכב מיוחל
לכל יסוד מיוחד
בן ׳  .כה

ןנתעת

כה ונתינת

הכנות לקבל

הצורות

להשיב

הגלגל*
; לפי מה5
;הארץ *
; נפשהגל
י עולותה
 :יראה נל

המות
לק3ל
jהחומר נ
מתלבש ה :ותביש ממערומיו :
 Iיוצאמנח
הצורות ♦ ר״ל ני
מצד התנועה השמיימית יוכנו החומרים לקבל הצורות  /וכזה  :הצירהוה
ישוב מתלבש המתבייש מערומתו • ר״ל החומר הראשון הוא
מתבייש מהיותו ערום מבלי צורה ולא יעמוד רגע בלחה /
ולהיותו חסר בעצמו הוא משתוקק אל השלימות עד שאס היותו
עס צורה אחת מתאוה להפשיטה וללבוש אחרת נמו שהתבאר

ןמשפעc

 iיוניחמדו
 העעסנע :ני וה7ע
?החומר מ
■ אנלנצור
;יתלבש ן

מראשון בס׳ השמע  /עד שהרב אמר במורה חלק א׳ פ״ה
וז׳' ל מה נפלא מאמר שלמה המלך ע״ה בחכמתו בדמותו החומר
לאשת איש זונה ( ומיין כהמליץ פרק א׳ מח״ד באמת היית
במיני כאשהזרה ונו ' ) כי לא ימצא חומר מבלתי צורה כלל ; /נחיןיוה
א״כ היא אשת איש לעולם לא תמלט מאיש ולא תמצא פנויה ; לוגית ׳ן

דאה א׳
ועם היותה א״א ההוא מבקשת איש אחר לעולם ולכן קרא זה
החנם ההיולי מתבייש ממערומיו  /כאלו החומר מתבייש מהיותו אפשר ש1
מופשט מצורה  /וזה ע״ד משל ני אין החומר בעל בושה :
סמי!אל
סולתאמו
ודע

ני המחבר הזה רמז פה ל דרוש פלסופיא נפלא מאד /

ככר נעלה מחלוקת גדולות בין הפלסיפיס  /והוא מי
הוא הנותן הצורות בתמרים  /כי מה דעת 'ן סינה לפי מה
שסופר משמו הוא שכל הצורות מושפעות ממי שהוא נותן
הצורות והוא שכל הפועל כי הוא הנותן הצורות בחמריס כפי
ההכנה אשר יוכנו כל אחד ואחד מהס מצד התנועה השמיימית
וזה הדעת שוה בכל הצורות עצמיות ומקריות וכן נראה שהוא
דעת הרב המורה ח״ב פ״ד כי נותן הצורה צורה ונותן השכל
שכל וכפ״ג ח״ב אמר כי הצורות כלס משכל הפועל והוא המלאך
שרו של עולם וכן יובן מדבריו בפי״ב כי הוא אומר בס׳ ע״ב מהחלק
הראשון וז״ל כל נפש שתמצא לבעל נפש בעולם התחלתה נפש
הגלגל

( קנז )
׳ן חביב
הגלגל  /ודע פ* הנחות המניעות 'מן הגלגלים כזה העולם
לפי מה שהתבאר ארבע כתות נו׳ כמו שכתב לפנים עד סבוב
 Jהארץ • א״כ נראה מדבריו שאפילו נפש האנושית התחלתה
נפש הגלגל נהו שמבואר מדבריו בשני המקוי׳ות • וראוי שתדע
עוד ותתעורר מאד לזאת השחירה * ואמנם דעת ׳ן רש׳'ד
יראה כל הצורות הטבעיות והמקריות הנה הן מוצאת מכח
החומר כי כל פועל הפועל הוא היותו מכין החומר והצורה
תצא מנח החומר  /ני הפועל הה-א מכין לא זולת זה כי
הצירה והמקרה אינם ' מפעולת הפועל הצורה האנושית לכדה
משפע שכל הפועל ני נותן השכל ראוי שיהיה שכל! וכן
יוכיח מדברי ארשט׳׳ו בשני מהויה והפסד ובי״ו מבע״ח * ולזה
הטעם נטה החנם ר׳ אברהם גיבגא״ל הפלסוף הגדול ואמר
ני זה דעת התורה יזיות הצורות הבלתי אנושית מוצאת מנת
החומר נמ״ש הנתוב תוציא הארץ נפש חיה תדשא הארץ דשא /
אבל בצורה האנושית נאמר נעשה אדם בצלמינו כי שנל הנבדל
יתלבש נההכנה ויבא אל החומר ♦ ואין פה מקים להאריך
בחקירה הזאת! אבל כתבתיס למה שנראה המליץ משכים
לדעת ׳ן סינא כאערו שהגלגלים נותנים ההכנה לקבל הצורות
נראה א״כ שנותן הצורות הוא דבר זולת הגלגלים  /ואי
אפשר שנאמר שהוא רצה בזה על צורה האנושית לפי שהוא
סמוך אל מאמר להשיב מתלבש נו׳ והוא ההיולי נמו שבארט
בזולת אמצעות אחרות ודי בזהי

מכתם
מצבת

פול

הקבק

חיה bis
תשעיס שנה
ורביט קבר כעשיר מגני
נעת יאמר מעל 1הקדמוני
נודרת שחרת בדת יעול^

י -ל

tt-

( קנה )

משלי

שומר פיו

מוסר

והשונו

שומר מצרת נפשו

רתד ! מי זאתהנשרןפת
אשד ,ב^ה וסרת .טעם
מוכה בשחין וננילפח
לא ראיתי לרוע נז^ת הפעם
.ידיך !  -והלא ;אחותי היא •י
א

3י
ריעי ! לא
עליה
שאלתי
•• •
יT V T
;
• T
 .הלא
מאז
אליה
תשוקתי -
•יל־
• ״ t v
:
 JTי
אך ךרשתיך על רעותה
V:אמור
אנ !
הידעת
אותה ?
T
“T
T
t
כ

:ךיך ! הלא אעיתי היא ! -
אה ח האלרי

( קנט )

החץ
בגויה וגאון אניד ההין /
 S !np2עופור־ג אל־ 1בני שהין :
קומו קניוני בהבורתכבם /
ני לא נופיד אנוכי מנכ = •
הן כבני רשף אגביהי עוף /
וכנשר מוד* פני שמש אעוף *
גש  :ה ^ אה ! -ענו העופורת *
מה לך בין צפריבם עפורע
האם בכוחך והייד* ך תגבר
לולי עיר* יתר כוננך גבר
רק בעזרתו תרכב שחקיבם
החיש תמהר בלהב ברקיכם :
בר כוהו ולארץ תטה ׳
ף
׳
ף
/

וגלמך

הוא ישפילך מטה •
*

*

זה ענין רע גם ייני ארס ,
מדי עלותם ירבו רוב שאון •
אכן ערת יפד* ו מבלעמדכש #
יעידו ני ?־1פני שבר גאון י

הכלב

והירח

כלי אחד שמר בית אדונו /
וראה הירח ברקיע השמים*
הריס קולו ׳ החריץ ?1שונו ׳
מול־ 1הירח ' עדי שמיבש •

ויפן אחד הכוכביבש אל ה־רח
ויאמר  :שקע אורך אל תגיד,
עוד לשוכני ארץ • אך לנו תהי זורחו
אך מול צבא' מרום גגהך תגביה1
פותי ! ענה הירח
לא לכלב אנכי זורח

:־.

לא לקולו אנכי בורח
לו חק הטבע_  Sהחריץ לשון
לי חק הבורא להאיר באישון *
י *

’ *

נחר נרונך בער ! אל תרף /
בחבם ׳ ננבון ׳ חרוף חרף
הוא בתבל כשמש זורח
אתה בתבל ככלב צורח •

המאסף
חדש

אדר

תקמט

שירים
שיר

מפותה ייז( 1פורים

בואו ידידי□ בואו•
הושב הארץ ונכר
סבאו• ידידי□ ק? א.3
הני־ז "ן ושכר
שתו ושכח רימיס
מןשף2ד יזשחר
הנה כוסות ונבמניס
מראים ^ דום ו^דור
ה

אלתפנו אל העצליס
גנים נבחרים ואוילים

;?!ששו• מנור ;צהרים
אי א ! "
כתחיס

r

( קסב )
סרוחים עלי ערסם
כחמרים ו/חר־ 1וגיוסם
;גד השמשךב «• ' שנדם;
ואנחנו נקום וניתעלד
■ לי כדוךכים  :הידד
ענו
אל תחנו שינה לעימם ♦
הרופאים אדי־יסיתו אחכם
לגרש ה»ן מבתיכם
ולצבית בטנכם במים3
בלבם ! •חשנו
מדמורת
; T
;*
ל_י!ן המה !« ארס
;גרב בוקר וצהרים *
לכן שיתו ל״ן לבכם
ותנו בכוסחעיניכם
המלאים .על $לנדוררם ♦
ג

מנגד • לכילי
•לנו ••
הרחיקוהו

(קסג )
הרחיקוהו מן גבולי
הרחק לא־תשורהו $
דזשם כסף מבטחו
ןהב נשברתי ורוחו
וירא לנשות אל־יןן
; ••T

V

V VJ

, *T

פתעזיביוא את־ו
געש הונו' ומאילו
ה תעיף עינץ?ףף :ן ♦
ר

מה־מאיוד נמאסת מים!
:

• ; * T J

*T

'

אם לרדדן ;דים ורגלם
נבראת ׳ איף תנעם לפינו1
רפש וטיט שונניף
חול וזעפר שמיף
לכן שותיף יאמרו חלינו
! 1ן5ה מאיד נעליקת
לש ?ח אנוש נבראת
לולא היותף** ל? המתן־מינו ♦
דאגות
יא נ « !>

( ל,סד )
.ד

דאגות ממ! ם ! צמת
ומריח: 1ך?ךת•
לכן שותה מים >!יש §דו
ואתםדי* גשירתבונה
אלי הנה
קרבו•
אל המישתה אשר עשיתי
בתולות גם בחורים.
אנ
T

“

•

•• ד

• •

•

XV

•

*

[קלם » ם נערים
ביואואל■ 1תאחרו• אותי ן
 Maידידים ב 1או
תיושב ארץ ןנכר
?באו• ידידם ס^ או
הנה "ן ושכר
שרתו -ושכתחעים
מנשף עד השחר
הנה כועדת וגביעים
מלאים אדום וןחר י
אהרן ה ^לי

(

קסה)

מכתבים

שונים

א
חביב אדם שנברא בצל^ס א{*היפ .״
במדבר בערבה נטה מחקר אחד
דבר אין לו עם אדם  /כ״א בדד ישב  /לדרוש
•את מעשי ה׳ ✓ חופש כל חדרי הטבע  /חוקר עזוז נפלאותיו /
ונער קטן עמו אשר אין לו אב ואש  /ויהי אומן את הנער /
ויהי לו לאב *־־־־־־

אתאוהלו  /דחןשמה ן

בהגיעתור
הנצניס /

מועד

חורש
האביב  /כצאת
השמש

בגבורתו לערוץ הקרח הנורא  /אשר פרשז ההררים
העטופים לגינים  /ויברחו גדודי החורף מפני הדר גאונו5
יתעלס השלג וחס השמש ונמש ן אז נראו ראשי הררים
משובצים והב  /ופלגי נחלי מיס  /מקודריס מני קרח ✓
יזלון עתה לאט מימיהם  /ואור פניהם חיי נפשות — I

יקר לעיניסלראות  /בהסירה האדמה מסוה השלגמעל
פניה  /פשטה בגדי אלמנותיה  /ותתנם בצעיף
הדשאים  /מעולפת ספירי הירקות /
ממקמת נתכלת
וארגמן  /ונפלה תעדה חציר גנות ושיח השדה ; — אף
שחקים יערפו טל נדיבה  /ורסיסי לילה נטל חרמון יורד על
נצנים  /והצמחים יבואו בעדי עדיים  /ויחרגו ממסגרותיהם— I
נם כל עץ עושה פרי  /אשר שנן עליו ענן
החורף0
ועמס ילין מבלי לבוש  /ויעש לו האביב נתנות עור
וילבישהו מגדים  /ממגד תבואות שמש ומגד גרש ירחים ותנובות
ניחוחיס  /תרבינה יונקותיו  /תגדלנה פארתיו  /גשעיפותיו
צפרים יקננו  /ומבין עפאים עוף השמים נותן זמירות  /וכל
עצי השדה ימחאו כף ולשוגימו רינה — 1
הגצנים נראו
בארץ /

אז יצא איש השדה

יפתח דשדד אדמתו /

*

לפעלו
ולעבודתו

להוציא לחם מן האח
להשביע

׳:
«fWfp
»V

( קסו )
להשביע יו& ניה  /על מ ' מנוחות

עלות ינהל  /ורעו כנשים

נדנרס✓ צאן ונקר יחדיו ידודון ידודון  /יתרועעו אף ישירו "
ויהי לנחת ושעשוע הנער הזה  /כבוקר לא ענות  /מנוגה
דשא הארץ  /ורשפי שמש עלי עשב השדה  /או נין הערכים
בי ינטו הצללהם והדודאים נתנו ריח  /או  .יתענג כיער חורש
מצל  /ורפתה עליו רוח השמחה ! —
 VMהיום וילך הנער לשוח כשדה  /לראות כאני הנחל /
ויהי מצחק נסתר קנה וניצה  /וימצא ענף אשר עליו
גווה עכביש קורותיה  /בתוכו ישתומם לנו  /ויפלא נעיניו
נשערה!
המעשה הנורא לראות כאופן העגלה מחוטים דקים
מחוטבים תכנית היכל  /והמה מרוקמיס בחכמה נפלאה ולעשות
י
כמוהם תקצריייד גדול חורש וחושב •

עודנותעלוזנה כליותיו ולנו ישמסבקרנו  /נשא אתעיניו
וידא את המחקר מרחוק! נפשו ננהלה מיראת
בנודו  /וישלך את הענף ארצה — * ויקרב הלום המחקר /
וישאל לו  /מה זה נני השלכת ארצה  /נחרדתך אשר חרדת
לקיאת בואי ? — וינעהו הנער  /אבי iאני Jנושת פני
־ תכשני  /וחרפה אשא על נעורי  /להגיד לך על מה השתוממתי
גיל כן ננהלתי — אני התהלכתי עלי דשא כמשפטי לראות נין
הערכים הכדור הלוהט מתחת חוג השמים  /ושם מצאתי ענף
אשי עליו טוה שממית כזרה ניתה  /פרשה מצודתה לצודד
ומדם /
בגדול /

להביא טרף לגויתה  /והיא נתוך העגולה נמלך
׳
׳ועל זה ישתומם לני נקרני *

שמע נני ! יתמוך דנרי
אז המחקר ישע אמרים אליו :
לכך  /ני צעיר לימים אתה  /ע״כ הוצאת מפיך מילים
לאנדעת  /ועתה השנת ואלמדך להועיל *

דע־ בני למבלעדי הנפשהחוטאת /

אין דכר

נבזהונמאס

־ נעיד אבי כל ♦ יען מן השרץ השורץ על הארץ עד
מפעלות אלהים כולם  /ני הכל מעשי
שמיס!-
ההולך חוג
ידיו להתפאר  /ולכבודו בראם — " ואולי אל התולעת
השפל אשר תראה שמה בקורי ענניש

תתחמם /

ועל צמרת
אח

( קסז )
ארז קמה ובכתה דתה נתן ה ' חכמה יתירה מלאיש חכם
כביר אשר נין לילה אבדו עשתמתיו  /נבערה עצתו /
לנב
ועתה טוב ממנו הכלב החי — I
 /לא ידע ולא ינץ  /ט חכמת אלהיס
אך טפש לב
האדם באשר הוא מתנשא לאמור  /אני ואפשי
גס בנל יצור /
—  1ולו חכמה ישכיל  /ידע כי דעת ותבונה גס במו "
עוד

אמנם

מכלי

בחירהרצונית  /ולא ברצוןחפש/ ,תעשינה

ידיהם תושיה  /כ״א נפלגות חוקר לב כראשית
יצירתם כחות הכרחיים טבעיים למיניהם וכחות מכחית שונות
נעדרי החפשי  /ורסן הבריאה בלחייהם הושם ✓ אל אשר יהיה
התמדתם ללכת ילכו  /ולא יעפילו לעשות מהנכדל בפעולותיהם
זולת התחלקות כחותיהס ♦

\

אךמה יוסיף ומה יתן  /כרכות ה׳ אלהיס חכמהלאדם /
ללכת בדרך תמים  /והוא בשרירות לבו ילך ארחות
מקלקלות ? מה כשרון כי חבלים נפלו לו בנעימים  /אשר לו
הבחירה  /והוא בוחר כרע ומואס בטוב ? — ישוב לכסלו
משפט
יביט5
חכם הוא להרע  /לא יכיר את ה׳ ואת פועלו לא
יאמר מה יתבונן אדם חי ? ומה יסכון לגבר ילוד אשה ט
יחקור תעלומות ? על זה תאכל נפשי  /ארחיק נדוד ט אראה
עפר ואפר הולך בשרירות לכו ויעשה את הישר בעיניו  /בכת
יגבר איש  /וזרוע רמה היא תורת צדק  /על כן תשתפך
נפשי  /על זה אשתומם — ולבי דויI
דאמרהנער  /טאדוני ! פליאה נשגבהבעיני /אינה
תתרומם הנקלה  /ותקטין חין ערך המתנשא
לראש ? גדלת ורוממת העצב הנבזה  /שממית בידים תתפש
עליה הוד מלכות 5והן האדם בחר ה׳ בו מכל הברואים /
נתת
אותו בדמותו וצלמו ברא $וימלא לנו רוח חכמה / ,ובעטרו
שמה חכמת הבורא חוקות שמיס וארץ  /והוא עכור האופן אל
מרכז  /אליו יסבו הקייס בלכתן  /כן האדם תכלית העולם
 /יכהן פאר החכמות  /כדעתו תהומות הנינה נבקעו /
כלו
וכשרון כל מעשה ומלאכת מחשכת הוא יודע  /ואיגכה אוכל
וראיתי

( קסח)
וראיתי /
נחמן חכמה יתירה לשממית פס לא פו  /וחכמת
האדם גממה בעיניך ? — ונדי בזיון וקצף לכל משפחות
האדם ! *— על וה יפלא בעיני מאוד ״ עתה איש האלהיםI
הורני נא כתשדן ואדעה אמרותיך  /פתח לי שערי רעיונך /
האר עיני בתורתך  /ואזני יקשיבו לקולך  /לבל אפיל דבר
«דברך ארצה "
כטלתזל אמרת
המחקר  /ויאמראליו  /הן עיניראו /

ני רבו צמו רבו אנשים הממלאים בתיהם שלל גאים /
ושערי שנלס סוגרת ומסוגרת  /בל יחזו שמש החנמה  /נאשת
נפל ונעולליס לא יראו אור  /וילנו באפילה אל המרוצה לעשוי!
מושק  /ני יקום חילם וישגא נבודם  /ותגרע אליהם נטפי
גינה  /ואין משים על לבו לראות מוסר וחנמה מהרחש הקטן •
ני יצר לב האדם רע מנעוריו  /ישען על בינתו  /ובוטח על
לבבו ✓ על נן יגאולוהו חרפת נעוריו  /יעטה בושת עלומיו /
מקוב לבו בילדותו  /ואנוש הוא גס עד וקנה ושיבה !—־

והתאוהוהתענוג אסרו
לשלל /

לשומו

בזיקיםנפשו  /והיפהלהם
מרמס /

וימשנוהו נל אחל

ברשתו ! ובהיותם זה לזה מתנגדים  /ע״נ זה מושך הנה וזה הנה /
והאדם יחוג וינוע ננוע הקנה במים  /ונאניה בין גלי הים *

התאוה תטע

איתן מושבה

כנשרבשמים tוכיןכוכבים

תשים קנה  /ולאסוף בתפנה עפרות אופיר וכתם
«ופז וכל סגולה ן — התענוג בארץ על רוב שלום כוננו ידיה
מנון לשבתה  /והארץ הנה רחבת ידים לכלנל את כל
«בוקשיה ״ — * )
ולאיש

* ) רמיוקי לא ילה לפרוט להנער עניני התענוג ומיניו המנטליס הא דהמעשי•*
הטוב ומוציאים איתי יון העולם ׳ מפגי שידע מאמר חז״ל עינא ולבא
הרי פוסורא ! עבירה  .יא״כ אם יגלה לו מה פלא ידע מתחילה ייוטטאחריו
לנקש דה שיש בו מהעוגה ׳ ו 5הופו יעבורייעשה  :לכן עוב לכל מגרהלהעלים
מנער רוב עבירות וחטאי •מוקש• 3נ• אדם נדי פלא יבוא ליד• נשיון ויצטרך
איו״כ מו5ר וחרדות ליסיי אילתו < וזהו גיה שאחיו מוטב שיהיו שוגגין
 Swמ^ידין  /ודגייהם נאמריםאג « ח כדרכםנלייי ׳

( קסט)

ולאיש אשר אלה המעלות המגונות לו  /אמרתי טוב ממנו
הרמש  /הלא ינלס מרוע דרניו  /ני יתעתע
במסילות לא שלולות * ועוד יצאתי הבן יקיר ל*  Iלהבינך
קשט דברי אמת  /ואאלפך מפלאות אלהיס אשר שם ביצירת
הרמש הזה  /ני נורא הוא *
אל דיכות הפליא בהשתדלותו בבריאת הרמש לחולשת מזגו /
בעת יחמנה נושי האדמה ורגבי עפר תחת
מגרפותיהס מיקוד שמש לוהט  /אז יחרגו ממשגר וירימו
התולעים והרמשים למיניהם  /וגס השממית הנה היא באה — /
ותהי לנפש חיה * אז על נל עץ עושה פרי  /על פינת
גג  /ובהינלי מלך תבנה ביתה בצדק ועליותיה במשפט — /
.והיה כל מצוד בתוך ארוגיה למאכל פיה • לא תאכל מאומה
יותר  /זולתי לשובע נפשה למען תחיה  /כי כן יסד הטבע /
שם שס לה חוק ומשפט  /ואת היותר תחרים! ולא הענוד
את מצות הטבע  /לרשת משכנות לא לה * — לא תעשוק
את רעותיה  /ואין מגור מסביבם  /לא קנאה ולא תחרות —
לא ירעו ולא ישחיתו  /לא יארגו חבלים למכשול ופוקה  /אין להם
חוקים ומשפטים  /אין קצין שוטר ומושל ־־ד וצדק ילין בס1
וכמרכן מי לא יתפלא על חכמת
הוסן לה מאת יושד ארץ  /בענין ארינות קוריה *
הן תתחכם בתיקון מלאכתה במה שהיא יותר בקיאה מאורגי
בני אדם  /לעשות ציורים ורקמות שונות בפועל כפיה  /וזה
שהיא תחילה תשלח חוטיה מקיר אל קיר או מענף לענף אן
מצד אל צד באדר לא תשורנו עין  /ני דקים הם למאוד /
ותאמץ זרועותיה לעשות קוים אלכסונים וכדורים עגולים /
ותחזקהו כבמשמרוח בקויס ישרים וחוטים שזיס  /והמתתם
כאוהל לשבת ✓ זתאחג בשתי או בערב מסביב סביב ותניח
באמצע יריעותיה עגולה פתוחה  /תעמוד שס לצודד זבובים /
וכל זה מפעל ידיה תעשה  /מבלי שיותן לה צמר או פשתן
אז כלים הראויות למלאכה הזאת  /נמו שיעשו האורגים
והרוקמיס מכני אדם במה שיצטרכו אל הבנין והכנות הכלים
המפורסמים אצלם נמלאנתם  /אבל חשד הנורא יתברך הפליא
לעשות

העכביש ותחבולתהאשר

( קיג )
לעשות עמהס ברוב רחמיו ותנינתו * —

ובהגייגתור הימים לנער במצולותהשכחה  /והאביב פנה
לבא  /חלף הלך לו גס הץיץ  /אז גס שב גס
ישיש העכביש  /וה שגתה מענו ! וכאלף שרם בעיניה להמיר
קיומה ברגבי עפר בצקת למוצק כבראשונה  /צפד עורה להשיב
אל העפר נשהיתה  /וכל רגע יחיש להניף חרמש ההפסד לחלל
נזרה  /ולנכה לא יחרד  /כשמחת לנכה תארוג לנפשה לבוש
שנים  ,כגבר סור מרע ביום צרה ותוכחה הוכח במכאוב
כפשע איז  /יתעטף בשמלת צדקתו ומייחל לרע כי יבוא /
ומוסר שדי לא ימאס — כן תתנדב נפשה למות ותמסור
עצמה להשתנות הזמן עליה  /כי * ) יודעת היא מדי עברה✓
קשוב עוד לראות הארץ /ולהכין מושכה כבתחילה על כל ען
שתול  /לאור באור החיים •
דגתת גני ! הלא באזנך שמעת  /ואשרי חלקיהם של רשעי
ארץ אס ידמו כשרץ השורץ אשר אין לו חשבון וזכרון
במעלליו מטוב ועד רע  /אכל אתרי שלא שס חלקנו כמוהם✓
והרחיב ה ' לנו לתת תורה ומשפטים טוניס  /נחנו מחוייגים
לאהבה את ה׳ ללכת בדרכיו  /להיות עושים רצונו ✓ ולבחור
קמיד במה שישלים אותנו  /כי עת לכל חפצינו וכל מעשינו
נספי נכתבים  /ובעשותינו הישר נהיה לעס סגולה  /אשר
על זה אמרו חז״ל בטיב טעם ודעת  /חייב אדכם שנירא
בצלם אלהיס ׳ וחבה יתירה נודעת לו  -וגזה יש אליו
יתרון רב על שארי הברואים  /ויש לו אות מעלה וסגולה מכל
הבהמה והחיה  /גבה ונשא למאוד  /להרים כבוד כחית נפשו
לענוד ליוצרו ככל התורה והמצוה  /לבלתי לכת אחרי ההבל /
להשתמש בנחות נפשו בדברים שתחת השמש להשתעבד הנכבד
לנקלה

* ) אל יקשה כעידו הקורא• שכתגתי מלת יודעת< כי אתי* כן ינעייי
!ווצאתי נתפר אגרת נעלי חיים« נדברים האלהמ ונהשתגית תקיפו*
עליהם ויתבלבלו ח־יש• האדר והתכבדדז הטבעי ׳י ימסרו עצמן אל
ןר הימים
הקורות ויתגיגי לתות לדעתם באמת ני הנורא יתהוו! לעת קץ בהתעקהזמן
הימים וישתווהעיתיה ( יתמוגגו האד ריש כאשד עשה *שגה שעברה• 44
יו וימתקו

היי!
^ לקליה

י ביקרבליו

;וינתח ׳

יןבואליד
שתחתה:
לאהנ\ולו
והשהמד
לןממה;
התעלם מ
הבחינה

הרוחותוי!

דזחיזין
המהיעידו
השגה /
I

 fvת

! השימה

 Iשחיןל נה
י עמיההין
הזה /זה,
החמהוהי!

אומו ת7יג

והרנהמר
ומהשלק י
תשיאך0
חזקההגו
גאילו עוז
ועדגדול
אדם 1 /
יתעלה /
והנשתית

( קינאc
לנקלה היקר לזולל  /אשר על וה ישא בשיחו המשורר ואדם
:ביקר  biילין ׳ נמשל 1כבהמות נדמו — !
דנתה  /מי יחידי ! אס חפצת שיהיה יראת אלהיך תקועה
נלמך תמיד  /הנה לך עדן חזק אשר עי י כ לא
תנוא לידי תקלה  /והוא שתמיד תתכונן בעדן נריאת היצורים
שתחת השמש  /הנע אל ספרו הגדול  /משס תלמד לעבדו
לאהכו ולרוממו  — /ותעניר על מחשבתך מה שחננך מעונו
וחסדו מני נען! ואז תשכיל ואז תצליח • ושמע מה שאומר
לך ממה שהתכוננתי • בדברי החנס המפורסם נאזמותינו ואל
תתעלס ממנו "

וגדוליהס /
הבחינה ננל מה שיש בעולם מקעני הבריאות
ומדרגות הברואים  /ירידת הנשמיס  /ונשינת
הרוחות ויציאת הילד מן הרחש  /ומה שהוא יותר נפלא מזה /
ויותר דק  /ויותר נראה  /ויותר נסתר מפלאי הנורא ן
המה יעידון ויגידון פה אחד על שלימות חכמתו ויפלחו והנהגתו
העונה  /וחנינתו הכוללת ורוב השגחתי על הברואים " ואל
ישיאך רוב ראותך אותס  /ואורך רגילותך נהס על עזיבת
התימה והבחינה מהס  /ותהיה קדימת ידיעתך אותם מחייכת
שתקל בהס  /בעבור שהורגלת בס • וכן נאמת ימצא רוב
עמי הארץ והרנה מחשובי בני אדם הולכים עקשיס על הדרך
הזה  /והוא שהם תירהיס מדבר שלא הרגילו לראותו נמו לקוי
החמה והירח וכדומה ואינם תמוהים ממה שנמצא עמס ורואים
אותו תדיר נמו ירידת הגשם  /הגרת המיס מן המעיינות
והרנה מזה  /על כן  /נד Iראוי לך לבחון נמה שהיית רגיל
ומה שלא היית רגיל נו  /נמה שראית וכמה שלא יאית  /ואל
תשיאך סכלותך מבלי הסתכל נענידם ותעזוב להתנוננס נעת
יזזקה הכרתך והגעת לבינת גדול  /אך הנע והסתכל נהם
כאילו עוד נעלמו ממך • וכן תתכונן ככל מיני החיים מקעון
ועד גדול סימני החכמה והיכולת מה שלא חנילהו מחשכת
אדם  /אז יתברר לך כי כל חנועתך נקשרות בחפץ המרא
יתעלה  /והנהגתו ורצונו הקענה והגדולה שבהם והגלויה
והנסתרת חוץ ממה ששם ברשותך מנחירת הטוב והרע■4׳'
וכאשר

< קעב )
וכאשר יתברר לך זיז  /תפתוד עצמך ככל תנועה שתנוע /
וזכור הקשר אשר קשרו מ הנורא  /ותירא אותו ותמסר
לדינו  /ותרצה במידותיו  /וכן תהיה למצותיו ואזהרותין
מעלה בלבך כפי זה והשתדלך ונורחך געניניו  /או תמצא חן
ושכל עוג כעיני אלהיס ואנשיםי
שמעון בדו •

ב

מי!

המ)*

דנר שט אל המדברים *)
בבאורנולמנלתאסתר (אשר הוצאנו לאור
תקמ״ח ) כפרש׳ ג׳ פסוק א׳  /כתבנו כזה הלשון:

כחודששכט

«ל ואס יקשה השו 12הלא זה נגד התקון שהתקינו שבעת
לד השרים אחר מות זמערדיס .הנזכר במה״ס  /וכפרט
לל כשיהיה המן מארן אחרת מזרע עמלק ולא פרשיאומד*
לל כדעת חדל ז הנה ידוע שהמלך הנזפש הזה עשה
ללככל מה שעלה על רצונו  /והעד * * שאין מזה
לל קושיא כלל  /הלא מרדכי היהודי משנה למלךאחשורוש
לל ע״כ לשונינו שם *

וסאז

אשר באנו להגיד ואת קמו איזה אנשים אשר

3נ
הה

מא

הגז
1ע;
ני

שא׳
1או

9S
פ!

מ<!

נשאולגם ועתו!

אותם לקנא הנאת סופרים ־־־ ויחפיאו עלינו דברים
אשר לא עלו מעולם על למו  /ולא יעלה על כל לב יודע הכין
כספר  /כי אמרו  :שנוונתינו מה והעד ונו ,היה  /לאמור :
והעד שהמלך אחשורשטפש היה שהרי מרדכי היהודי היה משנהו "
ואנחנו החרשנו ולא שמנו על לב לחוש לדברי רוח כאלה  /ני
אמרנו  /מי האיש אשר לו עיניס לראות! יראה מעצמו ני
יכל ישעם וכל חפצם רק למעיט את כבודנו ✓ לתת אותנו
כעיני אחינו כית ישראל כמתעתעים ונחי דכר ה ,וקדושיו ־״
ואולם נעת אשר נאזנינו שמענו  /ועינינו ראו ני גם אנשי חיל
אשר
*)

יראן
לדוברי נו
אזרנולא
והשלוםt
ישמע נ"
חו
וא

הד ; י הראשון הוא המאשן> יזקמי׳ו הדש אליל ♦

* * ) מלות שאין מזה קושיא כלל ׳׳ כשתעו הפניה השפר ולצני -ור כ־זקוגי העעות :

קצרנוsc
«פני
שנאג
ינ לא
נדרך
לנפול!
!53
גספר ! /
ולאלהרג
גני
ישראל
גאי!מנין

( קעג )
אשד יראת ה׳ נוגע בלבבם  /האזינו למרי מה האלה  /רשעו
לדוברי כזב  /ואלינו לא שעו לפאול את פינו לאמור מה זאת ?
אזורנו לא עת לחפות עוד Iעתה נקום לכבוד ה׳ ולמען האמת
והשלום  /ונציע כוונתינו ודעתינו לעין כל חנם ל / 3והוא
ישפוט נין שנינו 1ווה הוא :
חו״ל אמרו איזה פעמים ב״שש המן מזרע עמלק היה /
ואיזה  .ממעתיקי הנוצרים  /וכפרט האדון ריטטער
מיכעליס * ) הקשו לשאול על זאת גאמיס איך יתכן שיהיה
המן מזרע עמלק ולא פרסי או מדי  /הלא זה נגד החוק
נפרס  /ני התקינו אחר מות זמערדיס שלא יהיה אצל
המלך רק מאנשי מדי או פרס ? ונעבור הקושיא הזאת
מאנו כמאמר חז״ל הנ״ל  /אכל אנחנו הפכנו כי קופית
המעתיקים ליתא  /נענור שהמלך אחשורוש נופש היה
ועשה ככל מה שעלה על לכו אף נגד החוק והתקזן4
כי אין מעצר לרוח כסיל ונופש Iוהוספנו עוד  :והעד
שאין מהחוק הזה קושיא כלל  /שהרי מרדני היה יהודי /
וא״כ בוודאי לא מדי או פרסי  /ובכל זאת היה משנה
למלן " אלא וודאי שלא השגיח המלך אחשורש על
החוק הזה  /וא׳' נ נכונים ג״כ דנרי חז״ל  /ועל לא דכר
מאנו המעתיקים בדבריהם "
ועתה ידידינו הקורא Iנינה נח בדברים מ״ל וראה והביטה
אם לא נראה ונגלה לכל כהס כוונתינו זאת • ואס
קצרנו שס גמילי.ם ולא הרחבנו נאור רחב  /אין זאת כי אם
מפני שנאת האריכות 4ושממו על המבין ועל כל אנשי לבב /
ני לא כדרך איזה מחברים דרכינו  /ולא כמחשכותם מחשבותינו /
לנפול ולשלש דבר אחד מאה פעמים tלמען הרבות נמות
.הספר  /ולהרבות בגללה כסף וזהב  /ואנחנו לא לבצוע כסף
ולא להרנות כבודינו קרבנו אל המלאכה✓ ני אס לטונק נערי
בני ישראל עשינו זאת לבלתי היות ספרי קג״ך נספר חתו©
נאין מנין לתרגמו כראוי « וזה הגמול אשר המה משלמים לנוI
דותר
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מרדני
ננהנה
ונו׳זע
ונו׳<ע
:הזה /
)החפנו
אמןל
'] (
שנעפז
•

דותר מזאת  /אף אס יהיה דברינו סתומים דש להם דרך
לנטות ימין ושמאל  /מדוע המו לרעה ולא למוכה ? הלא
משנה ארוכה היא כמס׳ אלות הוי■ לן את כל אדס לכף זנותI
אפס Iלא
וזה דרך הישר אשר יגול כעיני אלהים ואדם •
על ראשי ישראל תלונותינו פה  /כי יודעים אנחנו שהמה דני
מפי השמועה ולא מפי ראיה  /ואילו ראו את באורכו הנ״ל
פנים אל פנים  /ניודאיהודז לדברינו ויאמרו אין להם נפתל/
אך  /כפונינו רכים פתה עס הארץ ונגד פניהם חכמים ונכונים י
והמה שוקדים תמ* י על פתחי גדולי העם ויום יום יחישו רע
על כל איש ואיש אשר נתן ה׳ כלכו מעט חכמה מעט תכונה /
הראשוג
מקנאת איש מרעהו  ,ואלה האנשים מאזרי זיקות ומפריאים ;*
מדנים  /יכזבו כלשונם לראשי העס לאמור וה ד; ר ככה  /אשרני
וזה עשה נכה  /ויפתוס בפיהם לחרחר ריב על לא חמס ; /־׳לדוש
ובגלל האנשים הולט רכיל האלה  /רנתה מחלוקת כישראל  /לאממ
הלה המה הקוצים המכלים את הכרס רשמוהו כתה  /אחינו  1ואחנכי
נית ישראל Iהרחיקו האנשים האלה מעל גכולנס  /זכור ;■לומר7
יוזכרו ואל תשכח מאמר חז״ל  :אד 1הוזיראו סן הפרושים׳ ךשלאי
; נייח
אל תתיראו מן הצדוקים  /התיראו מן הצבועים :
זאתועוד אחרת שמענו דנת איזה אנשים על אשראמרנו וא״נ1

\פ1רא1
מחור
\

פרסי לשפת מלשון

ג׳מה״ס  /שמגלת אסתר נעתק מלשון
עכר tכי האנשים הצדיקים האלה האמינו  /אחרי שאמרו
קז״ל אסתר ברה* ק נאמרה  /לא נוכל לומר עוד שנעתקה אשרמל
מלשון אחר  /כי כעיניהס דנריס האלה שני הפכיס כנושא אחד מנר /
ואף כי ככר הצגנו דברי כעל פקדה הדב המפורסם ר ' יצחק שאץ פ
עראמה ז״ל שכתב ג״נ כדברינו ואמר כאמצע התלכשות ר״הק לאלנד
בררו האמת מן השקר מהכתוב וכו׳ ככל זאת לא סרו מדעתם ינאס
כאמרם גס הרב בעל עקדה חטאו ישא בגלל הדכר הזה אשר ודברי1
כתב  /ולכן חשבסו למשפט להודיע להקורא  /כי לא לגד הרג ניהוא
בעל עקדה אמת את הדבר הזה  /כי אם גס דעת הרג גנוה!
הגאון מהר״שא ז״ל  /אשר נודע כיהודה וכישראל לאיש צדיק ׳ ואכלנו1
אשיר ופרוש  ,נוטה לדעת הר״י עראמה ולדעתינו  /כי הוא ;יחסו¬
ו״ל כתג נמש׳ חולין פרק שלוח הקן  /על הא דאמרו המן מן משוויי
התורה מנין וכד אשתר מן התורה מנין ונו' וז״ל ושם המ איזינש
מרדכי

מייזם

( קינה )
מרדכי ואסתר נראה ני שמות הפרסים המה  /בי הממ* ה
נבהבה ע״י הפרסים שע״כ לא הוזכר עזם הקב״ה במג ^ז־ז
ונו׳ וע* כ אמרו המן מן התורה מנין  /שזהו שס המיוחד לו
ונו׳ עכ״ל • האמור תאמרו  /מחרחרי ריב  /גס על הצדיק
הזה  /כי חדש הוא ? ואס פנמתס בכבוד החנס הר״י עראמה
ונעידה לנו עוד עד
התפנמו גס בכבוד החסיד מהרש׳׳א ?
נאמן לסתור דעת המתלוצצים גנו אשר חשבו שלא יתכן לאמור
שנעתקה מלשון אחר אס נאמר שהיא ברהי׳ק • כי מה ספר
עזרא בוודאי גרה״ק ננתב  /כי געגור זאת הלא שמוה בין
הכתובים  /ובכל זאת מצאנו בתוכו שני אגרות כלשון ארמית /
הראשונה אשר נתב רחום בעל עעס ונו׳ ( פרשה ד׳ ) והשניה
אשר כתב תתני פחת עבר נהרה ( פרשה ה ' ) והתשובה שהשיב
דריוש מלנא (שם ) ואלה האנשים אשר נתבו האגמת האלו /
לא מבני ישראל היו  /וא״כ לא שרתה עליהם הדיהון  /ובכל
זאת נכתב כל הספר עזרא כר״הק  /אלא ע״כ צרינין אנחנו
לזמר דלא משגיחנן כלל על המכתב הראשון  /רק לפי שנתב
עזרא את הדברים האלה והעתיק אוחס בספרו דין קדושה להטt
ינ רות ה׳ דפקה על לכו ותעוררהו לכתוב זאת זנרון נספרו /
אס כן הוא באגרות הללו אשר לא נשתנו
וא״כ צא ולמד !
מלשון הראשון כלל ( ני בתחלה היו כתובים ארמית וגם עתה
הניחם עזרא בלשון ארמית ) על אחת כמה וכמה במגלת אסתר
אשר מתחלה היתה כתובה בלשון פרסי  /ועכשיו כתבוהו בלשון
עבר  /שנוכל לומר עליה שהיא כתובה ברה״ק  /וזה ק״ז
שאין עליו תשובה Iבושו לנס אנשי ר* 3והולכי רכיל Iכי
לא לנד שלא נתתם לב לחקור אחר האמת ולעיין במקראות /
יג אם גס דברי הרב מהרש״א ז״ל לא ידעתם ולא קריתס /
ודברי הרב הזה הלא המה נחשבים ונודעים לכל איש תלמודיי ’/
ני הוא ידע לכלכל דבריו במשפע * אל תרבו לדבר עוד גנוה
גבוה Iכי גס לנו לבב כמוכם  /גס אנו שתינו מבאר התולה
ואכלנו מפרי גפ״ת וכס נהגה עוד  /גורו לנס ! פן נפשיגוכס
אפס Iזאת
עחס ועריה 4ונראה נכלתנס לעין כל עובר !
עשו ויהי ה׳ עמנס  /לנו לבתינס לשלום 4אהבו את ה׳ זאת
אתיכם בית ישראל  /גרשי המדון מאהלינם  /ועולה לא תשכון
בגנו לכס

( קעו )
בגבולנם /

אז חשפנו נעת ושאנן ויהי בגוד ה ,עליכם באשר

שכן על אבותינו בימי
שחים וארץ "

קדם1

יואל בויל ־

חנוך

דברי אחיכם עכדיס לה׳ קונה
אהרן בן וואלף האלילי •

נערים

לא לתהו בראה לשבת יצרה *

הפסוק הזה סמכוהו חז״ל לקחת אשה! להרבותולקיים
מין האנושי • דבריהם נכונים מאוד  /אך אמרתי
ונאמר ני לא ברבות מין
להרחיבם מענו ולבארם יותר •
האנושי לכד תהי׳ הארץ בישובה  /הלא ראינו איים רבים
ומדינות^ אשר הולידו יושביהם בנים ובנות והרבו משפחותיהםä
ומעשיהם תהו ללא יועילו  /בלי סדרים  /בל ידעו איזה הדרך
העוב אשר יביאם להצלחתם האמתית  /ונס ארצם ציה אין כל
בלתי מעט הצמחים והעצים אשר תוציא הארץ מעצמה * ולק
נראה כי המאמר הנ״ל כולל גס הענינים הצריניס לתרבות
האנשים  /לגדלם ולחנכם ככל מה שהוא מועיל לקבוץ המדיני
המאושר  /איש איש על פי דרנו תוך עם חכם ונבון אשר מלא
לבס רוח נדיבה  /בשגס זה יקרא שבת והפונו תוהו * ולפ״ו
כולל המאמר גס כל המנהגים והתקנות חוקים ומשפטים /
אשר על ידם תקום כל מדינה ומדינה ואנשיה על מכונה  /אולס
לא נאריך עתה לדבר בענינ׳ס האלה  /משר ומושל והעמים
אשר תחתיו  /או מחובותיהם בין איש לרעהו  /אך נדבר לבד
על תחלת מרבית חברת האדם  /ועל אחינו מי ישרן! בפרט /
אשד לנו עוד מלבד חוקי המושלים גס חוקי אלהיס ותורותיו •
זעל זה אשים דברתי  /ני יקח איש ישר^ אשה והוליד מיס <
באיזה דרך ילך הילל העברי הזה  /בילדותו בקטנותו ובנעוריו4
עד

( קעז )
עד ני יגדל והיה לאיש ישר הולך  /וראוי לכוא כקהל אנשי
שם ומדע  /וכחברת בני אדם  /גל יהי גלי סדרים וכשרון
מעשה  /למען ימצא חן נעיני כל רואיו ככלי חפץ ונאה לקיום
הקבוץ המאושר •
אף פי האדם ראש לכל היצורים  /ויפת ה׳ באפו נשמת
חיים  /ונעע בתוכה רוח חכמה רוח דעת ותבונה /
אין בידו לבחור בטוב האמתי מעודו  /ללכת בדרך הישר ולנהוג
אותו בהנהגות טובות מעת יש לאל ידו לעשות! כי יצר לב
האדס רע מעריו  /ובעודו קטן נקשר לבו בהבלים  /שחוק
ושכלות וקלות  /וילך הולל ושובב מבלי אשר ידע אס הדברים
 rtaאשר בחרבם לטוב לו כל הימים אשר הוא חי על האדמה /
וגס אחרי כן י ואס אחת ישתרשו בו כילדותו  /האזלת
הסכלות✓ הקנאה והתאוה  /העזות וקשיות עורף  /השרירות
המשרה והגאוה  /קשה מאוד להסירן עוד ממנו  /גס ני יגדל
והיה לאיש  /לא יוכל לגרשן כלה כלה  /כי איתן מושבותס *
לכן נכון הדבר להדריך הילד בעודו קטן  /להסיר כל אבן
ומכשלה מדרכו אשר ילך בה  /הסר משם קוץ ודרדר  /למען
ירוץ הנער בדרך הצדק  /והטוב לו כל הימים אשר הוא חי
עולמים ♦
דגל מי הדבר הזה לעשות  /ולנטות את שכמו להמשא הגדול
הזה ? הלא על ר־זוריו המצוה הזאת  ,חובתם היא *
כי ד־זם בהיותו  /ואס מלאו דבר ה ' פרו ורבו  /יקיימו גס
ומלאו את הארץ  /שתהיה הארץ במלואה ותקונה נכון וקים /
ואין זה כי אס ע״י הגדול והחנוך כדת וכראוי * ד־זם הוסיפן
אדם בארץ להרבות בז החברה האנושית  /גס ד־זם יישרו
צאתו ובואו בל יהי משחתה בו ״ גדול עונס מאוד  /אס העלם
יעלימו עיניהם ממנו לשלחו בדרך פשעו והיה כעיר פרא ללכת
אחרי שרירות לבו להרע לאחיו * תעלה צעקת הפשוקים
השמימה  /וחי בעוכרם ? הלא אלה ההורים אשר הרו עמל
•וילדו עון • אנה \ שאו פניהם  /אנה יברחו  /ני ישמעו יללת
אחים מקללים למו ני הרבו זרע מרעים ? ומי האיש החפץ
חיים נצחיים ואוהב ימים לראות טוב עד בלי סוף  /אשר לאת
יב
א13 1
לא

( קעחC
לא ישים לנו  :אס כל נהמה חיה ועוף חסים על מיהם /
ודורשים להציל ממות נפשם להחיותם חיי הנלס  /עתות
קצוכות  /אף כי האדם✓ אשר צלם אלהיס צלמו  /לא יסיר
ידו מנניו להנחילם חיי עד ימים אין מספר  /ולהציל נפשם
משחת כלי ״ הלא נשלומס שלומם  /ונטוגס טוכס  /וישמחו
גם שניהם אבות על נניס י
אך לא אל איש להיות כמוהו רג נח משקיף כשקיפה אחת
על " כל מעשיו מקטן ועד גדול* לא יוכל איש לעשות
מלאכתו כשדה  /לסחור ולחור כארץ  /לדרוש אחרי המחיה
׳ והכלכלה  /ולהיות נס נכיתו אצל כניו להשגיח עליהם ולנטות
את שכחו לסכול עול החנוך והגדול! ומה גס ני יברך ה׳
את כיתו והרכה ירכה את ורעו  /נכול יכול גס הוא נס כניו "
על כן ינחר להם סורר־־ז  /איש ישר ונאמן  /איש יודע ספר
ויודע דרכי עולם  /לו יחן משנה שכר שניר  /למען יפנה
האיש ההוא מכל מלאכתו  /לשאת עליז המשא הגדול הזה לשוס
נל דעתו ולכו על אלה הכניס ולהיות להם נאכ שני  /יהיה
תמיד עמהס לחקור אחרי כחס ותכונת נפשס  /חסרונם:
יתרונם ומעלותם  /ועל פיהם ינהלם לרגל המלאכה  /לנחותס
בדרך הצדק  /ללמדם תורה ומוסר ויראת ה׳ חכמה ולעת
לפי השנים ולפי נח השגתס "
והנד! לדעת קצתם יהיה החנון והגדול עד י׳' ג שנים תחת
יד פנוי ולא תחת יד בעל אשד־־י ! כי אמרו שזה
אומר כלכו  /לל כעל אשה אנכי  /אין זה לפי נכודי לעשות /
!ל .להקטין אותי ולהשוות להילדיס נמעלליהס ובמעשיהם,
!ל ולהשתעשע עמהם * » גס כל הדנרים אשר יעשו הילדים•
לא יהיו כרצונו  /ואינם נפי מהות ומצב הנשוא  /וידא תמיד־
בהס למנעם עשזת כחפצס כשחוק ורקוד  /ועי״ז תסור השמחה י
וצהלת הנפש מפניהם  /ני תהיה אימת האיש בעל דאגותJ
לפניהם תמיד ״ לא כן אס המורה הוא פנוי  /מה שהוא
מכונה על הרוג כשם נחזר  /הוא כאח יהיה כעיניהס  /חגר !
במעשיהם  /ויטו אונס לו כאהנה  /ירוצו נשמחה לקראתי !
לשמוע אלין ♦ — ואני לא אכריע פה א® האמת אתס  /ט1
!
אולי
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אולי יאמרו אחרים שלהיפך לא יהיה מורא רבס עליהם כראוי /
אף כי הנסיון יעיד נגדם tני רוני ההורים לוקחים פנוי
נכיתס ולא בעל אשה * אך את זאת אגיד  /ני גס לדנרי
הראשונים לא יהיה המורה פחות מנן עשרים שנה " ני עד
הימים האלה לא טהר לכו עוד נס הוא מדרני נערות  /אשר
יהיו למכשול גם ול גס לאבות על מים  /ומתרבים ריב
ומצה יום יום "
ר׳גרד1ה ראיתי יתרון התנוך תחת יד מורה /מאשר הוא
יחיהתחת יד ההורים " ני רחמי ההורים רכים הס על
בניהם * על כל דברפשע אשר יפשע הבן  /בקענו בילדותו
ה׳ובנעוריו  /יצדיקוהו תמיד ונסלח לו • ומה יעשה הבן שלא
יחעא  /לתור אתרי לבנו ואחרי עיניו י ני יבנה ויתחנן /
גם ירגז ויצעק לעשות לו ננפשו  /והס לא ייסרוהו ולא יניאו
בו  /ני יאמרו  :מה זה  /מעשי נערות הם  /ואס יגדל
תגדל חכמתו ויסיר מפשע • אמנם לא נן  /ינ נאשר יגדל
וירבה ימיס  /כן ירכה לפשוע ולהרע  /אחרי שכבר נשתרשו
כל הרעות בלגו "
 .גם בעבור זה לא עזב הדבר שיהיו המיס כל עת תחת יל
ההורים  /ני פעמים רביס יש הכרת ונשיאות פנים
ניניהם לבניהם  /הן מצד אב  /הן מצד אס " לפעמים יאהב
האג אחד מבניו יותר מהאחרים  /לתת לו פי שנים לטובה /
או בעבור היות שמו כשם אביו  /או שהוא בדמותו  /או להיות
מנהגיו כמנהגיו  /וכהנה  /וכן מצד אס  /ובפרט אס הבנים
שוניםלמשפחותיהם  /אלה מאיש אחר  /ואלה מאשה אחרת /
ורבים  rbאשר עליהם י שאו פנים ביפר שאת ויתר עז  /ועי״ו
קבוא המשרה והגאוה בלב הנאהב  /ובלב הנשארים תבואקנאים
נקימה ונטירה  /מורת רוח ודאבון נפש  /וזה מקורההשחתה ♦

M
ועגין רע הוא זה אף להמורה  /בראותו כי להכניס איזה
tot
מנהגים או מדות ודרכים לא טובים  /והס טבועים
חניבגופם ובנפשם לטבעיהס מיום יוצרו בבטן י ישנס דברים אשד
׳אתי
באו להרגל אצל האבות  /ומעשיהם יורשים הכניס ♦ ואף אס
/י
יתאמן העורה בכל נוחו לשטנז מעשות כאלה בהיות תלמידו
יב נ « u
אצלו

פחות
י5
אצלו  /כמעט יתנדף עיניו ממנו יגבר טבעו כו וישוב לאיחנו
הראשון י הנה נראה מנהגים ומדות שונות אשר אחזו הבנים למען
ולא ישרו בעיני האס  /והס מעשי הא / 3או להיפך  /וכל
אחד רואה מוס חנירו ולא מומו י ורע רע הדבר הזה ההולך
■לפעמים מדור לדור דוריס "
הלמוד • הן כמה
והיותר קשה מכלם הוא
ונפלאת היתה בעיני אנשי שס /

להס

ולפי

פעמיםראיתי
טוניס ומאריני'

אף בלמדם את בני אנשיס אחרים  /ובלמדס את בניהם נרגע
חרה אפס לקצוף ולנעוש  /מלבד מה שהם נעים ונדים תמיד
מענין לענין ומלמוד ללמוד  /מבלי לתת מעצר לרוחם לעמוד
באחד מהם כל כך עד שיכינהו התלמיד על בוריו " ואמרתי
אני בלבי אין זה ני אס בסבת האהבה העצומה התקועה בלב
כל אדם אל כל מה שנלוה אליו אס קטן ואם גדול  /היא
התכונה המוגבלת קצת בקצוי הגאוה ותכונה בל א ( ריצו צייי 4נ*
ןיבי )  .היא תפתהו להאמין את בנו יותר מהיר ומסוגל בחכמה
ובבינה משאר נערים בני גילו  /ואס שלא יתודע הדעה הזאת
לו לעצמו בברור  /מ״מ טמון הוא כקרב עשתנות לבבו "
ולכן אס לא ימהר הנער הזה להבין מאמריו וצמודיו  /הנה
הוא מתגרה בהתכונה הנזכרת אשר היא נוחה מאוד להתקצף •
ומאותו הטעם עצמו יהיה אץ להעדיף ולהרכןת הידיעות
בקדקוד גנו  ,להנחיל לו יתרון החכמה בכל עוז ובכל תוקף
לעשותו דגול מרבבה י ואס שהכונה בעצמה היא טובה מאוד
מאוד  /מ״מ לא קכון המלאכה ני אם אחת מני אלף "
הבחינות האלה נלמד ששניהם  /כן הלמוד נן החנון• /
מכל
נקל יותר ביד המורה הזר • פי כמו שהוא מצד האחד
לא יכיר פנים ולא יקח שוחד דברים רכים  /יאהב כלס כאחד /
איש כאחיו  /ולא יסלח תמיד לכל פשעיהם < ולא יצדיקס בכל
עת כשיעשו רשעה ל כן להיפך מצד השני לא יאלצס ולא
ילחצס  /כי אס ינהלם לאט לרגל המלאכה  /עד כי ישכילו /
כל אחד כפי מתכונתו ומדרגתו י ועל כן ראוי לכל אב אשר
יש לאל ידו לעשות כן לדרוש אחרי איש חכם ונבון ותמים
במעשיו לאספהן הכיתה  /אבל לא יהיה בעיניו כאחד מהמשרתים
הפחותים '

נואל

הפחותים שבנית  /כי אס יבמת בריח עמו  /וכבד יפבדנו
למען מיו אשר יתן תחת ידו  /פי כן תרכ גס אהבת המורה
להם  /להשגיח עליהם כעין עונה ולכלכל עמהס מפש נעימה:
ולפישהילד מיום הולדו תחת יד ההורים 1והס ראושמץ
מה מכוחותיו ומעלליו אשר בהם יתנכר הנער  /לכן
ימרו עם המורה לאמור כזאת וכזאת הן כוחותיו  /לזה דעתו
נוסה  /וזאת אות נפשו " ואס האג גס הוא נכון ויודע ספר
ונעל מדע  /יועצו שניהם יחדו על התנוך והגדול והלמוד •
ואס לא  /מועב שיהיה הדבר ביד המורה לכד לעשות כאשר
|
|
I

יראה ויכין ״ יהיה איך שיהיה! לא יגוש האב את המורם
לאמור כלה מעשיך דבר יום ביומו  /כי כזה אינו שיה לשניהם
גס להמורה גס להתלמיד כי הנה המורה ירדה בתלמידו בפרך
בני
אשר על הרוב
להסיר מעליו תלונות
משכיל  /שכלו זך  /ומהר לשמוע ולדעת כל אשר יורהו  /אך
בעצלות הרב תולה האשם! ומלאכתו מלאכת רמיה * בעבור
זאת ילחוץ הרב את התלמיד לכלות את קצבו אשר יוןצ 3לו /
ואם הדברים לא יועילו  /יבוא עליו במקלו ויעבירנו תחת
השבע✓ ועי״ז תקיא נפש התלמיד ותמאס ותשנא גס את הרב
גס את התורה והמוסר  /וילך תהו לדבר סרה על כלם יחד /
ויפול ברעות רכות אשר תהיינה לו לצר כל הימים * לא בקל
תעשה המלאכה הזאת  /קשה היא העבודה  /רבה היאcfi I
אס יש להמורה תכונות עובות מאוד  /הנה כמה מעלות
ומדרגות יש בבנים  /ועניני הלמודים שונים הס • גם לא כל
העתים שווים לעובה  /שיהיה גס התלמיד גס הרב בנפש
שמחה  /וא* אפשר לקצוב קצב לכל יוס חס שבוע ושבוע:

|
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ואל נא תאמרו שהימים הראשונים היו עוביס מאלה בדרך
החעך והלמוד  /כשהיה עול הרב על צואר התלמידים
ויראת השבע על פניהם — הן גדלנו והיינו לאנשים חכמים
ונבונים *  -הנה אין כאן המקום לוכח  /אך את זאת אגיד/
כי לא על ידי הלחיצה והנגישה ועעינת הלמוד כעבודת פרך
הייתם לאנשים נלכס ♦ ני לא הנגישה הולידה השכל והגינה /
ולא הלחיצה הזנרון י  /ולא העעינה מרנית הידיעה " גם
ארנעתן

I
*
*

«MH
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|
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האב /

יאמר  /בן

( קפב )
אינעתן לא הניאו ההתמדה והתשוקה האמתית  /לא כן  /אך
נימי נחורוחיכס /י וברבות הימיס אחרי שגדלתם או הושפחס
ואותה ההתמדה וההתאמצות עשו
דעת תכלית מעשיכם /
אתכם לאנשי שם ״ אמנם  /לו הונהגתס בדרך נאה ונעים
עוד יותר היתה
מימי החלוחכס לדעת נין ימין לשמאל /
הצלחתכם רבה בתורה ונמושר ובכל מדע יקר ן ורבים עתה
עם הארץ הבוערים בעם אשר יצאו מבית החדר נקיים כל4
היו יודעים לכל הפחות דבר מה נפי ערכם  /אם שלא היו
מגיעים למעלתכם אשר חנן ה ' אתכם בה  /כי אי אפשר לעול©
נלי מדרגות • זכרו נא והתבוננו בהיותכם קעניס גס אתם /
איך שחקתם ורקדתס ושמחתם ביומא דפגרי  /וכאשר חלפו
הלנו להם  /איך קצתם בחייכם מפני יומת המציק  /ובכל
בוקר ונקר תאמרו מי יתן ערב ונלכה חפשי מבית האסורים "
הלא אס אין תשוקה אין התמדה  /ואס אין התמדה אין מדע
נכונה בשום דבר •
DJ

וו רעה חולה באבות  /אם יעו אונס לשמוע רכילות
מפי הבנים על המורה  /או לשאול אותם שאלות כאלה /

נמו  :למה נפלו פניך t
׳ אשר נס ישחיתו כל ענין החנוך /
למה עינך כהות ? למה אדמו לחייך ? ההנה אותך מורך t
ובמה בשבע או במקל ? ונהנה • וביותר כי יחר אפם מהר
לחלל כבוד המורה ולזלזלו בפני התלמיד■! עוב מזה ני ישאלו
את פיו לבדו נסתר  /לדבר עמו משפעים ולהניאו מלעשות
עוד ואת '״ וכמו כן לא ישאלוס תמיד לאמור  /נפשך בנלי זה /
או בשחוק ורקוד  /או כמלבוש וה ? כדי למשוך את לבס
אחריהם  /ותדבק נפשם אך בהם  /ואו יצר להם בראותם
המורה הבא להוליכם אל בית הספר  /אשר יהיה בעיניהם
לבית אסורים  /והמורה לשען  /והלמוד לעבודה רבה ועול
קשה  /ונפרע כי בחרות אפס בס יאמרו  /אקרא למורך להביאך
לחדרו ולהנוחך שמה • לא נן יעשו אס בדעת והשכל ינהגו את
בניהם  /ני אס כל עת אשר ישאל הגן דנר  /או כשירצו לתת
*לו מתנה  /יאמרו ואת מנת חלקך יען כי העבת עשות לשמור
והמתנה הזאת היא לך לכבוד ולתפארת בעיני
מצות מורך /
אחיך

( קפג )
אחיך * הכל נאשר לכל! דברי האבות יהיו תמיד להגדיל
המורה בעיני הנער  /וכל הטובות אשר יטיבו ן עם הנערים
על יד המורה תעשינה למען יהיה להם כאוהב נאמן בבריתם
ותדבק נפשם בו לשמוע בקולו ולשמור מנותיו ותורותיו :
והגה לפי הדברים שאמרנו  /כי התנוך והידול והלמוד
יהיה שלשתן תחת יד המורה  /לכן צריך הוא ג״כ
לפנות את עצמו מכל הדברים אשר יהיו לשטן לו  /כל מחשבותיו
לתלמידיו תהיינה  /ני בניו הס  /ואבותס נתנוס לו טפר
נפשם להיות הוא תחתם בגדול וחנוך  /והוא גס הוא לקת
עולם על צוארו  /עבודת הקודש עליו  /קודש קדשיס היא /
אל יחללה  /ואל ימעול בה מעל  /כי אז יצעקו על ה׳ והיה
בז חטא ונשא עונו  /וכל העם עונים אחריו ארור עושה מלאכת
ה ' רמיה * אגל תמיד יהיו מיניו ולבו עליהם! אל יעזבם
ואל יעלים עיניו מהם  /־ אף בשחוק ורקוד עמהס יהיה לא
לבד להזהירם ולשמרם בל ינשלו  /ובל ישחיתו את נפשם
להיות להס מוס עולם  /כי אס גס להשתתף עמהס לפעמים /
ללמדם עשות חפציהם בכל מה שיהיה ע״פ סדר נכון בדעת
ובהשנל ♦ והשגחתו על בריאות וחזוק גופם  /אשר הוא צריך
להזהר בו מאוד  /תכלל ג״נ שירחיקם מכל מיני עצלה ורפיון/
ויזרזס בכל מיני זרוז  /בל יהיו רכי לבב בעלי תענוג או מורך/
או בני פחד ומורא • אל יושיבס תמיד בעת הלמוד  /יכ
השבת מרנית חולאים היא  /אגל התנועה והעמידה הן טוגות
לגוף י גס אל יתנם להרים קולס ניותר לצעוק בלמודם t
גל תחלש החזה :
המורה צריך להיות איש חנם לג יודע ספר ומדע ודבר
דבר בלשון למודים באר העב " צריך לדעת לשון
עברי בדקדוקו  /גס לשון העם אשר הוא יושב בקרבו /
לתרגם בה כראוי התורה נביאים וכתובים ותפלות  /הכל
בטוב טעם ונקל לשמוע • יאריך אפו ואל ימהר־לקצוף ולכעוס
ולרנו  /ואל ידבר קשה  /אבל כל דבריו ומעשיו יהיו גנחת
ורצוי באהבה ואחוה * ימתיק להם דבריו ויסדרס על נכון גם
בעדני הלינות עילם  /ואף ט שישדר יתקןלכלכל דבריו
בלמוד

/

/

( קפד )
בלמוד  /נדי להקל הענין להתלמיד להקשיבו ולהביכו *
וכשיתחיל ללמוד עמו  /הן בתורה הן בגמרא או בשאר למודים
יפרש לו תחלה על דרך ספור והגדה תוכן הדבר ותכליתו •
כי נערה רבו הקלקולים ורעות רנות השיגונו ע״י למוד הסתום
^והנעלם והנשגב משכל הנערים הקענים " אס לא ידע הנעת
מה הוא ולמה הוא  /מה תועלתו ותכליתו  /למה יעה אונו
ולבו לשמונ ; ? הלא עוב לו משחיןו ומעלליו אשר בהם יתנכר
) תכליתם ותועלתם לשמוח בס ולהשיג את נפשו ? אמנם ני זה
עקר כל הלמוד  /להראות תכליתו ותועלתו מראשיה הענין
עד אחריתו  /אשר עי״ז תבוא אהבת הידיעה וחשק הלמוד בכלל
בלב הנער  /ויתאמץ להבין ולהשכיל  /נם לחדש דבר לשאול
שאלות או להשיב מענה  /נפי שניו והשגתו
מטע״םזה ועוד מכמה עפמיס
נערים קטנים בצמוד הגמרא במסכת קדושין כתובות
 xוגטין  /ואף לא במסכת ברכות  /הגס שמיראת ה׳ דברם/
ואלו ואלו דברי אלהיס חיים  /מ״מ הפלפול הזה אינו מעורר
שכל הנער ללמדו בחשק ורצון * טוב מזה וגס נקל מאוד להתחיל
עמו כמסכת בבא מציעא  /המדבר בעסקי מי אדם  /ונקל
להמורה להמשיל משלים מעניניס אשר הס תמיד לעין הנער /
ולדבר עמו כאשר ידבר איש אל רעהו • ישא ויתן עמו תחלה
וישאלהו מה דעתך בענין זה  /אץ תעשה אתה אס יקרך כזאת /
ומה תענה אס ישאלך איש דבר זה ? מה תעשה אם יבקש איש
ממך כזאת ? ונהנה " וע׳׳פ התשובה ישא ויתן שנית עד
ץ היכן אשר הדברים מגיעים לפי נחו וידיעת נפשו  /ואחרי כן
יאמר לו בנועם  ,ראה בכי נזה ונזה יהיה הענין אשר נלמוד
היום • רבה התועלת מאוד מאוד ללמד נל דבר על זה הדרך /
פי מלבד מה שימשוך לב הנער אחריו  /ותקל המלאכה גם
לשניהם  /הנה יראה ויבין מיד מה בלב הנער ואנה דעתו
נוטה  /ומה נחות נפשו  /בפרט בעניני המוסר והיראה /
אס להרע או להטיב  /לרחם ולאהוב  /לסלוח ולהאריך אף .#
או לחרות נמעט  /לרדוף לנקום ולשנוא  /וכיוצא בזה "
אחריםלא נכון

אל

ירע

בעיני המורה לכפול ולשלש

להתחיל עם

מר אחד 7גסא5
יעמוס

/

( קפה )
יעמוס עליו משא נדול נפעם אחת  /אך לאט לאט יבהלנו /
אל ילחוץ עליו לכלות מעשיו ולידעס הטב גיוס אחד  /למה
ירדה בו בפרך  /הלא יחלה ויאלם בעודו קטן  /ויאבד נחו
טרם יגדל ויוסיף שכיס  /העת אשר שכלו אביב זך ומהיר
לדעת ייסוד ושורש ותכלית האמתית מהידיעות התורות
והלמודיות  /ונל מה שהוא לומד גקטנו אינו ני אס נמו פתיחה
והקדמה לספר  /ספר תורת אלהים ותורת האדם הנצמדות
יחד  /הן הנה אבן פנה ויסוד האדם אשר עליהס יעמוד עולמיס/
ולק צריך המורה להזהר מאיד ליסדס ולהשרישס הטב  /מוצק
וחוק  /בל ינועו בליסונו  /ויפול נל הברן אשר נשען עליהס "
אםיהיה הילד בן ארבע שניס יתחיל עמו
ובקריאת לשון עברי  /ובהיותו נבן חמש שניס יתחיל
עמר במורה! וגס לקחת בלשון עמו אשר הוא יושב בקרבו •
וילמוד אתו בתורה נפי נחו ושכלו! יקח מוסד מנל פרשה
ופרשה להראותו את דבר ה ' ני יקר הוא ומביא לטוב לו בעה f
ועהי״ב * ואולי נכון ללמוד התורה פעס ראשונה בדלוג כזה :
סבר בראשית כלו  /ספר שמות מלבד רת סלי משפטיס וסדרי
ויקהל ופקודי י בספר ויוןרא יתחיל צו שמיני  /וידלוג תזריע
מצורע  /ויתחיל סדר אחרי מות  /ויפסח כרשה י׳׳ח  /ויתחיל
קדושים עד פ׳ ך׳ פסוק י״א  /אחרי כן מפסוק ניג עד פרשה
כ״ה  /ויפסח בהר בחקותי • נס׳ במדבר יתחיל בסדר
בהעלותך עד תוס הספר  /וספר דברים עד תומו * ואז ישנה
התורה כסדרה ולא יפסח כי אס דברי האישות  /עד ני יחזור
ללמדה פעס שלישית בלי דלוג כלל  .ויתרגם לו בתחלה לג
מלה ומלה גס בדברי השירים הגאים בתוכה בדרך ספור והגדה/
ואח״כ על דרך חבור במליצה צחה ונאה "

באל״ף ני״ת

בהיותוכבן שגע שנים ילמדנו

נס לכתובכתיבתנו /

ויודיעהו מעט מעט מהארץ בכללה  /ואחרי כן
לאט לאט פרטיה חלקיה למלניה שריה ופחותיה איש על ידו
ועל דגלו * ובהיותו בן שמונה שנים אשר נבר כלה התודה
פעם שנית ושלישית  /ילמדנו יום יום בנביאים ראשונים /
ויתחיל עמו ראשית למודי הדקדוק לשון העברי  /ויתחיל
לכתוב

(

קפוC

 Nלכתוב גם נתב העם אשר הוא בקרנו  /וירגילנו גס לקרות
נרש״י ומפרשי התורה  /למען יקל עליו למוד הגמרא כהיותו
3ן תשע • ואולי נכון ללמוד אז תחלה עם התלמיד שש או
שמונה חדשים ההלכות כהרי״ף או בהרמכ״ס  /כי קליס הס
לשמעם הן כלשונם הן נפלפולס  /ומה מאיד יקל למוד הגמרא
להתלמיד אחרי כן י אמנם עקר הלמוד עד שלש עשרה שנה
יהיה כתורתנו הקדושה כנביאים וכתובים וגמרא ופירושיהן
העונים  /ואז יוכל להתחיל גס שארי ידיעות וחכמות המחנכות
• את נעליהן כעיני ^ היס ואדם • ומי אשר ימלא ה ' אותו רוח
חן ושכל טוב להושיע ולהתמיד גס בדיני התורה ש״ס ופוסקים
הראשונים והאחרונים  /אשרהו ואשרי חלקו  /ני אז ישכיל וגס
יצליח  /ומוכטתים אנו כו שהוא יורה הוראה כישראל וינהיגם
נדרך ישרה לכבוד ה׳ ולנכוד תורתו הקדושה ולנכוז עמו /
אשר יאמרו עליו רק עם חכם ונכון הוא אשר יש לו חקיס
ומשפטים צדיקים וטוניס ככל התורה הזאת •
פ ^ ם אחת כשנוע ידנר המורה פס תלמידיו פה ן) פה כעניני
המוסר ויראת ה׳  /יעריך דנריו לפניהם לדכר על
נחות הנפש ומעלליה  /כמו הנקימה והנטירה והשנאה  /חנינה
וחמלה ושלום גמול  /גאוה וענוה  /עצלות וזריזות /-וכהנה/
ולערב נתוכס מעשי וספורי הדורות  /למען יתכוננו נהם
וישפעו עליהם  /אס טונים הס ללכת אחריהם או להרשיעם
ולהסר מהם * וטוב הדנר כי יסמיך ויחזיק דבריו ומוסריו
נפשוקי תנ״ך להוציא מהם מקורס • לפעמים ילך המורה
י עמהס להתהלך' נעיר כשדה ובכפרים  /למען יראו אנשים
מאנשים שונים נמדותס מנהגם ומעשיהם ♦ גס ידנר עמהס
מדרכי הארץ ומלואה  /על צמתי השדה העצים ועריהם /
נהמות חיות ועופות ורמשים  /מיני האבנים והמתנות
למיניהם  ,ולא יהיו נעור רומס שושנים ומחמדי ארץ נל ידע
מה תחתיו וסכיב לו * ומכל הדברים האלה ימשוך המורה
תועלת להקל כו לפעמים את למודיו "

סוף

דנר כל הנהנות המורה מעשיו ומעלליו יהיו נכונים
וישרים למוצא דעת  /למען יראו המים ממנו וכן
יעשו

( קפז )
יעשו גס המה כמוהו לעונה  /והיה נדנה • ני אס על הדיך
הזה יגדלו הנערים הענריס ויחנרנובהסנל הנדס  /כלחברה
וקבוץ יאספוסאליהם  /ילכו מחיל אל חיל  /ישכילוויצליחו
נל הימים  /וחיים ושלוס לכלישראל • ,
יוזל*ראכנאווע *

מכתם
לאזב ל

״

רוח זנונים התעך ׳ אובל
הבלם ♦
חכמה ייכל
תתמכי
• •• r
t : t

'

הוללות כי  :דפרון מנאפןך ׳
וחטאה
תהפוכות
סרה
־T T
 ;TT
תרוי אונך שמ1ע .מליהם
תשחלןי להם תקיצי ע:ן
לא תחפרי ולא תבושי
הבלמי נא יכ לא תבושי!
חחפירי ני עיור לא תח״ירי!

י -ל
1Sra
נבוד הנמים '

אם עמך מו לך  -נחשון ! היות שיופטמו
הלא טוב לך מ לעפרון אשר שמו,עלימו
דון עליו :תאיוננו• עתה הה למה שמנוהו
עליך  -נחשון י .ןוקאוננו למה לא שמנוהו

( קפה )

בקורת

ספרים חדשים

מגלת  .רות עם הרגום אשכנזי ובאור מתורגם
ומבואר  bvפי אהרן ב! וו ^י 1ן
< חבר לחבררת
שוחרי חטוב והרתושיה • ברד^ ין בדפוס חנוך
נערים התקמ״ח • ( ל״י ע^ ים 8גר׳)
איש
נער כי ימית  /גס שמו גס זכרו מת עמו .ושם יקבר
כי אין זכחן לו עוד בדור ההוא וגננים אשר יולדו *
לא כן האיש התפס ואוהב דעת 1לא במותו יקח הכל כי אם
השאיר תמיד אשריו ברכה למזכרת שמו וגל יסף לדור דוריס ♦
כן מנת חלק איש אלהיס אדונינו רמבמין\ אף יכ לקח אותו
ה׳ השמימה  /עוד רוחו מתהלכת בתוכינו ותעורר כפעס בפעם
אנשי מדע ותבונה לפעול צדקות בקרב הארץ ♦ כי זה משה
האיש סקל המסילה < הריס מכשול מדרך עמו דורס הדרך
הישר ילכו בה למצוא חן בעיני אלהיס ואדם — הוא הודיע
לבני ישראל אורחות הנין נספרים ותרגומם  /ויאמר להס הנה
אנכי פניתי לפניכם הדרך לבל תגוף באבן רגלכם ✓ מי לה'
ולתורתו ידרוף נו ! ותודה לאל חי ✓ כי לא לריק יגע ולא.
לשוא עמל בעדינו לא לתוהו הורה אותנו אורחותיו בעודנחיים
חיתו  /כי געת היאת קמו ויתעודדו אנשים יקרים רעים
אהובים ר ' יואל 1ירי״ל ור׳ אהרן האל* לי  /חברים לחברת
שוחרי הטוב והתושיה  /והוציאו לאור חמש המגלות עם ת״א
ובאור בלשון עכר  /להזיל כטל אמרתם אל יליד* עמינו /
ולהרעיף כמטר לקחם אל מוריהם — " תשואת חן חן להם
ני הגדילו לעשות1
המגלההראשונה אשר הוציאו לאור היא מגלת רות /
והמתרגם ר׳ אהרן הנ״ל הקדים לספרו מכוא הספר
בלשון צח וקל /
ומסכמת לכוונת השפר • ולא כדרך רוב
המחברים בבני עמינו הנותנים הקדמות לספריהם ' כאשר' עלו
ברעיונם  /כלתי הבין בראשונה אס היא מסכמת ונאותה לספר
הזה

( קפט )
הזה  /אס לא  /ולכן פעמים רבות זה נא בהקדמתו מלאה
תחנות ובקשות  /וזה  /מלאה קורות פגעי זמנו  /זה מודיע
לנו בה ארצו ומולדתו בדברים רכים אין בהם חפץ  /וזה שם
אשתו בניו ובנותיו ואבותיו פד דור העשירי ז לא כן המחבר הזה /
הוא הראה לנו בהקדמתו מבוא הדרך אל השפר פנימה  /בה
הודיע לנו ( א ) שם הכותב המגלה  /שהיה לדעתו שמואל
הנביא • ( ב ) שזמן המעשה נעלם מעין החוקר * ( ג)
התועליות הגדולות היוצאים לנו מזה השפר הן בדינים  /נמו
דיני יבוס  /ואיך נתנהג בבוא נכרים לחסות תחת צל דתינו
מתי נקבל אותם ומתי נרתקם  /והן במדות כאשר יראה המעיין
בשפרו מעצמו " ועתה אשים עין הבקור על תרגום השפר
ובאורו  /ואומד  :המתרגם הזה השתמר מאוד ללכת בדרך
המתרג ' הגדול רמכמ״ן ו״ל ובעקבותיו י אך בכל זאת סר במקומות
אחדים מן הדרך הישר כאשר אודיע אותם פה לעין הקורא י

פ׳ א ' פס' י״ויצס צ1יך דיךpftbSצזו;ד ע6ן דיר
דייק / ifotהיה יכול לתרגם במלות
מעעיס מאלה וכלשון קצרה  /כזאת :
דיך  !c &bSא; 1ד
פלזן דיר לודיק 1Jרייין " כי כן תרגום המלות בלשון עברי
לעזבך לשוב tוכל עוד שיכול המעתיק והמתרגם להשמר
בתרגומו  /לבלתי שנות מיני הפעלים ותכונותיהם  /וסדור
המליצה  /עלב הוא מאוד  /ונפרע אס יהיה התרגום לתועלת
כערי מיישרן! ללמוד מתוכו תרגום האמתי על כל מלה ומלה ־־־ "
עים פס,

י״ז pHועלבסנ 1דער טלזד
פצון דיר
סרעננן " itotוכתב ר״א הנ׳'ל כבאורו ני

גם המות לא יפריד ביניהן אכל

יהיה חלקה ממה בקבר • ואין

לעתי נוחה בפירוש הזה  /כי מה טעם  :בשביל שתהיה בקבורת
נעמי  /לכן אל יפריד המות ביניהן ? ומה שדמה המבאר זה
הענין למה שנאמד ( בראשית ט״ז ט״ו ) ואתה תבוא אל אגתיך
בשלום  /אין לו דמיון כלל  /כי כוונת רות היתה פה רק
לאמור לנעמי שאין רצזנה להפרד ממנה ולשוב לארצה ולכן טוב
יותר לתרגם כפי׳ רש״י אס יפריד כיני וכיניך לנר מה ינ
אם  /וא זולת המות "

שם

( ר,צ )
 DÄפ׳

י״ח *ויט

איחר דאעאן1Jספרענן *  .עוגיותר

נמלות

מעעיס :

איחר1J

צורעדן •

שם פ' כ״אדער עו1י4י ^ יר יאעי{ עצענד וכן׳ *,
התרגוש מתנגד לדקדוק לשון העברי ני בכל
מקום שנמצא■ פעל ענה ואחריו ני שעורו לשון עדות  /לא כן
תרגום הרמכמ״ן כתהלים ( קי״ח נ״א ) כי עניתני ( ליכטי 4ען)
לפי שנקשר עם הכנוי3י • ולכן דעתי פה שפרושו זה׳ ענה ני
העיד כי כלומר הראה לכל ני אינני עוד כמקדם נהנועס וא״כ
ותרגום נפשוק כזאת  :״ pnrt
למה תקראנה לי נעמי ?
ו1אל{ ט לדהר ^ יך א{« א ריא צר 4ני 4טי נענין  /דא רער עווי 4י
יעלבסט ווירר 4 ! ,vsניי 4ט האם ( דאס איך עם ניכט יייא ) "

פ' ב׳ פס׳

ג׳דא®

ייא אין איין ונו׳ צריך

להיותאוי^

איין ונו'
שס ם׳ י״ח ד״ט תרגם המתרגם ר״א ותרא בטויעטי המלה
ה* את איננה משכמת פה כלל✓ כי עיקר
הנחתה בל״א ( כמו שנתב החכם האדון אדלונג נשפת אשר
כתכ על דקדוק לשון אשכנד ) על ההשתנלות והשקפה כדכר
ופה אצל נעמי לא
פעמים ושלש לחקור ולדרוש נו מאומה •
יוצדק זאת  /כי מה היה לו לחקור ולהסתכל כהלקע  /הלא
מלת
רק לראות מה שהניאה  /די כראיה מעע נרגע *
תרגס* 4א * *{ ט ילא מצאתי נשום מקום שיהיה
עשית
קרגוס עשה  ( /יא ^ן )  /ומה שכתכ ננאורו  :נמו אשר
עשו כחרן (כראשית י״כ ) איננו נכון  /ני גס שם אין תרגומו
וא * *{ ן  /רק ער 1וארנן  /וכן צריך להיות מתורגם
גס פה י גס זאת הוקשה* לי על המתרגם לדעתו נאה רות
נחלקת השדה אשר לנועז כיוס הראשון אשר הלנה מאת חמותה
ולא היחה לפנים נשחת אחרות✓ וא״כ מלת היום ( פסוק
י״ע ) מיותרת לגמרי כי היה לה לשאול איפוא לקעת ? וכלעדי
זאת קשור המליצה נשני הפסוקים  1bאינו נכון " ולכןאודיע
פה דעתי והקורא ינתר♦ למעלה ( פשוק נ ' )  .נאמר ותלך
ותנוא ותלקט ונו׳ וספר הכתוב דקר מקרה חלקת השדה וכו׳
אשרתרגומולדעתי  :עם טרא^ ייך צדינסטדאיש « יאאוי^
דאס

( קצא)
ראט 3ע!ד דעט מעז 4ראטחן וואר ונו׳ מזה נראה שהית?
לפרס בשדות אחרות ללקוט  /אך זה היזם קרה שנאה נשדה
בועז * ואולי לא הרנתה ללקט נימים הראשונים ומעט היה
אשר הראה רות לכיתה ועתה נאשר ראתה חמותה כי הרכיחה
להביא צדקה שאלתה איפא לקטת היום ? ופן תרגומו נל״א
!ל1ט דיא טווי4רזזוטטר ןלו ה וואט * יא6וי5ג1עזן * /יא אויך
הערויטלא 4או;ד דאם  /וואט ייא גאכמנק *יא « אטט וואר
איברי4 4לאכ*ן  /איחר  /דער טווי  04ווטר4אב  /דא טפראך
דיאזעובי  :ווא האטט דוא חייטי א«י^  4לעק או;ד וולו
חאטט דוא (די« ט א ^עס ) ערווארםן ? ונו׳ «
ולבלתיעבור חוקי

וגגולי
הבקורת /

אציגה פה

רקדבר '

אחד עוד ואחר אחדל " ם ג׳ פ׳ ט״ו תרגם
המתרגם מטפחת טוך ונתב בבאורו כשם ריעו ר׳ יואל שהוא
בגד הנשיםשקורים (טירלי ) ובעבור התרגום הזה הונרח לתרגם
עליך אן

דיס וישת עליה חירין טוחן * וללא צורך התלחץ

המתרגם במלות האלה י גס מה שתרגם הבי חא 1טי חער
אינו נכון כי בכ״מ מלת הבה עס סימני הגוף  /תרגומו4עבן
ולא סימן הקריאה (
אינטנגריעקציאן ) עיין בראשית ( י״א ג׳)
בבאור להרמ״ד ♦ ולכן דעתי בזה הוא  :מטפחת היא בגד
הנשים שקורין שפרייאטוך אשר בה מכסין כל גופן מראשן עד
רגלן  /ולובשין הבגד הזה הנשים כמדינות ידועות גס בזמנינו /
וכזאת תרגום המקרא ; פר טעראן  :רייכי ראט טון דאט
דוא אוי^ ריר חאטט  /הער  /אוני 5אטי דאראן  /ויא
עחאטס  /ער ^אט איחר * עקם וואט4ערסטן  /לע 4טי
עט1
איחר אוי^ ונו׳ י

וטרםאכלהלדבר /

אתן רב תודות

לאנשים היקריםהן1ה

על רוב עמלם אשר עמלו בעדינו להוציא לאור חמש
המגלות הלל • ומי יתן ויהיו לשאר אחינו גית ישראל למופת
מהם יראו וכן יעשו איש ואיש נפי מסת ידו אשר חנן ה׳ אותו
בחכמה ובתבונה לתרגם שאר ספרי תנ״ך בלשון אשכנזי כמעשה .
האנשים המחברים האצה ומה׳ תהיה משכורתםשלימה "
ד— w

ג קצב)

מודעה
ז* א ויך אוצטרדעקנאךצויבל־י4ן פארראט מספר■ ׳העוון
השלום אייני פארטייאלויינל 5כר נפדים נע ^ ליך ויקרא
אונד
במדבר אוצר דברים  /צאן אל1ן וארטן בצינדט
ראהער צו פרצופן אתט  /דאס דתי * עהררן פא׳ רען
קייערן צעהלן! דא הינ 4ע4ן ייא איביי4ן  /אלט בראשית
אוגד שמות נייא אידזנן אי ברקא4ופלעט ויין ו 1ערדן  :וא
 4לדני איך דורך דתי אנליי4י ^ אנכק לן דיהגן  /דער נאך
אוים 1יפרו 4:דער א־ברקא ^פלעטטן עקטע ^פלארי ריא איהק
 3עהלנדי ערועלט בקעווט • וינד איבריהם יע ^ אנד וועחררי
עקטעוופלארי מש' בראשית ושמות כייל « /א ביטטי דע\ו*
«עלבן ויך עבנפאלט בייא ודר לו *עלרן • א; 1ד ויך וניט
*יר איבר רען פרית לו בטפרעכן •
ברלין ר״ח אדר הקני״ט •

פרומט אלמנת ד

משה דעפזיאז״ל •

פרטימר אירחננן אונד ^יטברייצי ועהן וויר אונט
מענן
׳ 4נעטי 4ט אנסואלט עצנטליך אגל<ליי4ן :
•
דאט וויר קייני אויפועלי פאן אונבנאנטן פרצ.אטרן /
t
איתר אינהאלטוייא וועלצר רע וואללי  /אגנעה ^ן קעננן "
יאט וויר לוואר יערק צרצאטר דעק דאראן4לע4ן
צייערליצטט צרטפרעצן ויינן נאוון לו פרטוויי4ן  /דיור
,
אבר נווט אונט וועני 4סטצט בקאצט ויין *
*יטן צ1ללי גריצי אוצר פאקעטי אן אונפ פאסטנרייא
3
איינ 4טיקט וועררן ! וויררי 4נצאלט ודר דיועלבי1m ' 6
אוגערבראצן לורוק טיקקן וועררן "
ויצר אללי דיא אן אוצורי4ועללטא  5ט 4ריצטטי בריפי /
3
אן או,ורן סעקרעטער אונטר צאל; 4דר ארפטריפט
{ 1אדרעטירן :
Herrn B. L. Lindau in Berlin,.
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מינ״ ^ ל^ חדש המגניב
לכבוד' הואר פני רמב״מן
בחיות המלך געארג מיתליו
ער «1עין
חזות קשה
קנה על חורבן בית ה׳
ותרגומו בהשון אשכנז
מבתם
לפתרון החדה בחודש כסליו
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אם חדש חוא איו אםנושן ־
שים תשיבם ננינןז ב״ן •
יש חדיש »?1א ישןן
*שן ׳ משר!ה א:ן •
גםז
יכ

וב

המאסף
חדש

ניסן

תקמט

שירים
האביב
הנצניםגראו
בארץ  /ואנכי למה זהאחשה ?אשחקלך
המון קריה משכנות גאון וגאלה  /אפרד מעליכם
ערים נשגבות  /למה אראה בכס משרים ידכאו תחת יד*
מעול  /והולכי נכוחות ילכו שחוח לפני בני בליעל ? מצרת
בוגדים  /באין מעצר לרוחם לקבוץ הון יען בתוכם הכסף יענה
את הכל 5מגוריה מתגרים איש באחיו מבלי משים לב kהעוב
אשר חלק ה׳ להם בעולמו להתענג בז ולהתעלס באהניס יחד
איש עם רעהו  /ישימו זהב כסלם ויבקשו להס תאות מדומות
אחוזים בריב ומדון  /וכל איש ברעהו יהתלו ✓ לאמור  :יל
היתרון /
לבינה  /לי הכסף והזהב • — אשים לדרך
פעמי  /אלין בכפרים ✓ שמה אמצא מנוח לנפשי  /שמה אמצא
האושר האמתי חף בלי פשע ומנוקה בלי שן * איך יתפאר
לבבי בקרבי בצאת חפשי מבית כלא 1בהשלן מעלי מוסחת
הזמה  /קול פחדים עוד לא יבא באזני  /לא אשמע עוד קול
נגידים ידברו בגאוהובוז לנגדי • מה נחמד למראה הככר הזה ?
פה אשב דרור כי דרור הוא לכל יושביו  /אן תתהלכנה מזימותי
בראותם את כל המראה הנאוה הזה את אשר הכין לנו הבורא
ביצוריו * עיני ישוטטו בין תלמי השדה  /כמראה הלהב מתוך
האש יבריקו לעומתם ציצים ופרחים משולבים  /באות נפשי אשאף
ריחם האלה לאפי נריח הלבנון  /איך יתגאה רוחי כי מצאתי
מחסה לי ומגן בעד חצי המלשינים המרגלים בריעיהס רעה /
עצומים מספר הרוגיהם אשר המה צהס למערה * שם אבכה נמר

יג ב

נ! 2

גפ*י

( קצר )
נפשי ני ראיתי רגיס ישרי לב לשבח יובלו *
נה  ,תשיש בישועתו :

פה נפשי תגיל

פתאוםהשמש באה לעיני  /מודה בהוד יפיה תשלחקרניה
לנגדי  /עודה משחקת לעומתי  /הלוך וירוד ימה<
ואיננה 5היא אשר רנה משערה עלי ארץ  /המשפיעה רב עוג
להקיף מעגלה להאיר
לתבל ויושביה  /עונה את מעודנו /
לעס היושב ממולי  /גס המה יתענגו בזיו כבודה  /ואנכיעיף
ויגע מעבודתי אשוח בשדה בין הערבים השתולים עלי יבלי
מיס  /פה אשכב למעדנות בין חציר וקנה לקול המית הנהלים
קצילנה אנניס ♦ה׳  J ,rbנפשי יודעת מאוד ני מידך זאת לי/
מאהבתך לנו  /ומאשר יקרנו בעיניך משית לנו את כל החיל
הזה י איך ימלא פי תהלתך ולשוני תדבר צדקותיך ?
תחת כל השמיס דממה
הלילה כשה פני הרקיע חושך /
מסביב לי  /תבל ויושביה נחים שקעים מעבודתם /
איך ינעס לנפשי התלונן פה תחת השיחים  /פה רוח ימה יפזר
נרדים 5האילנות אשר יסוכנוני המה
לאפי ריח כפרים עם
ינטשו פארותיהס  /עוד ירבו חושך ואפלה סביבי 5ועתה איך
קשמח נפשי מזוהר הירח המציץ מבין סבכיהס לעומתי  /איך
נאוה למראה כי יופיע אורי עלי גלי הנחל מנוגה נגדי יצהילו
פני  $איך ישתומם לני אס אבחן למה זה תדוס הארץ ומלואה ?
האילנות כי ינועו לי ענפיהם בנחת ימחאו ! קול מרוצת המיס
צי ינוסון לאע ילכו  /מי זה אמר ויהי ? יוצר כל צוה עליהם
לבל ישנו את חקס  /לבלי הפריע שוכני תבל ממנוחתס י

הרב

משוש

לבי כי אראה בעלי חיים

ישמחו
למשפחותיהם כי

וכי יטעמו נועם השקע והשאנן 5מבלי יגורו מבני
אדם עתרו בין קנה וסוף  /הדגים בימים ובנחלים 5תחת
כי יומם חתו למו לבל יהיו לבוז לפורשי מכמורת  /לילה ני
יביטו ממעונתס  /ויראו את הארץ כי שקעה  /אז גדודים
יצאו וידלגו הנה והנה 5בעלי כנף למיניהם בראותם כי הלילה
להם למחסה בפני המורים עליהם בחצים  /מבין עפאים יתנו
קול ן מחירם  /לא אשמע קול שרים ושרות ♦ ראה גס זה
מרחמי

( קצז )
מרחמי ה׳ עליהם אשר נתן להס הלילה למשיכת נפש  /חסין
ני היו נל היום בפחד ובמורך לבב מפני חמת המציק /
השתעשעו 1וגילו 1כל עודכם בעוחיס כי לא יעלה הכורת
עליכם  $אך השמח מאוד לנפשותיכם  /שחר כי יכקע/ואור
לכס ולכו  /ני עמו שודד יכואכס ♦
אם פה כמערכה כשדה חדוה ושמחה יעערוני  /למה אתאונן
לעזוב תשוקת הכליות  /אשר השיגם לא אוכל בלי
חסרון רעי איש כערכי * גס לו נתן ה׳ חלק בארץ  /כמוני
כמוהו אל אחד בראנו ! ובמה כחי גדול לנוף אותו להיות עבד
לי ? אס פה בנאות דשא נוה שלו ושאנן שפעת ברכות יסובבוני /
למה אחפץ לקנות רכוש  /לצבור הון  /לבנות עירות  /לרכוס
נצביס ובפרדים  /מעשה תעתועים הבל אין בס מועיל ✓
מקושרים בריב וקלון * עלץ לבי בקרבי אס אשמע קול התור /
נרן יחד עוף השמיס אשר לקולם עציס ירננו  /תתעדן נפשי
לקול צלצל כנפיהם* תהי זאת משכורתכס  /אתס רעים אהובים!
תחת ני הייתם שעשוע לנפשי וכי שרתס לפני כל הלילה4
איעצכס ועזב לכם  /החישו מפלע לנס בערס עפעפי שתר
יבשרו זריחת השמש  /פתאום עריצים הצמאים לדם נקי
ירדפוכס ורע לכס *
עצי היער ינועו

הנה והנה  /אביעה• —

ראה

זה חיה

לעומתי✓ לנוגה הירח הנה הוא דומה לצבי  /בא לרות
צמאונו ולשתות ממימי הנחל י איך תואר מראהו נאוה ? חים
אמנס Iמה יתרון לו בכל אלה ? מי יודע
קל נש ברגליו ״
אס מחר לעת כזאת עודנו כחיים ? השמש יצא על הארץ /
וארחות רובי קשת עריצים מסביב לו  /ישיתו בו כלביהם4
יכפהו לעזוב משכנו ולרוץ תועה על פני השדה עד כי רגליו
ילאוהו  /והוא נופל עיף ויגע  /ינופפו עליו כלי חמסם /
יהרגו ולא יסמלו ״ אכזרים 1למה זה תרדפו באף לאשר לא
גמלכם רעה ? התחשבו כי על כן נתן ה׳ אתכם למשול על
חית השדה החלושים למען השמידם מעל פני האדמה ? למה
לא יפמרו רחמיכם עליו בשמעכם את קולו מר צורח  /בראותכם
איך פניו יגילו ינ נמעגה רך תחטניס יבקש להציל נפשו מי?

עשקנ

( קצח)

!

עשקו  /ולו אץ משפע מות • אמנם ! למה זה אתמה ואתפלא ■
מלוע נכה אתס עושים לחיתו יער  /אס גס לבני אדס כמוכם
רשעכס  /תקנאו איש באחיו ✓ ואיש את רעהו תרדופן ; t
תצפנו לנקי חנס  /למען הכרית זכרו מן הארץ "
נעים חלקי ? ומה יפה גורלי ? כי נטעתי אהלי פה ^
מה
הרחק מעיר  /לא אראה עוד חמס וריק  /לא אשמע
שד קול יללת הגברים כי יצעקו מפני לוחציהס ואין מושיע ׳
להם ♦ למה אשאף תשוקותיכס המשוכים בחמת פתנים ? בם |
תעורו עיני האנשים ההולכים לתומם כלתי הבין אחריתם ולא :
ידעו כי בנפשותס הוא ן המה יתאוו תאוה להמית ' הונס /
לבנות בתים  /ולעשות להם שם בארץ  /לא כן עמדי • ראיתי
איך רבים חללים הפילה האביונה הזאת  /ראיתי איך רבים
חוכקי תענוגות חרפו נפשם למות למען השיג תשוקתם אשר
ומאפע jעודם יאמינו כי טובם בכפם  /וכפתחס
המה מאפס
איננו מאומה בידם י בוערים ! העל זאת השלכתם את נפשכם
מנגד למען אסוף קורי עכביש אשר המה לכס לא לעזר ולא :
להועיל  /רק לבושת ואחריתם מרה כלענה ? הלא טוב לכס
שכת פה ולהשביע נפשכם מטוב האדץ ״ האכריס  /עובדי
אדמה  /ורועי הצאן כלס על משמותם ינוחו מנוחת בטח t
אין רעה גמגורס  /כי מה זה יעצב רוחם ? אין קנאה
באהליהס  /ואין תחרות בנויהס  /ידיהם נקים מחמס ! יודעים
יכ יעד ה ' אותם לעשות מלאכה ולעבוד אדמתם  /בשמחה ,
ובטוב לב יעבודו  /קנין ומסחר רב בל יחפצו  /תתעב נפשם
לברבורים אבוסים  /יודו לה׳ חסדו על אשר נתן להם אוכל
למכביר  /את אשר הולידה והצמיחה הארץ לפניהם 5תחת יכ
עבדו אדמתם ישבעו לחם  /יריקו עשב השדה  /ואת היותר
יחרימו • לקול צפור השמים יכ יזמרו בקול יעירו משנתם /
שחר יכ יגה שביב אשו ימהרו ויחישו לפעלם * איך תתעדן
נפשי בראותי פה הכורמים עודריס כרמיהם  /האכרים יפתחו
אדמתם 5פה על ראש הגבעה הצאן רועים על
וישדדו
ידיהם  /פה בשדה בעבדם  /את פעל ה׳ יביטו איך מקצה
משמים השמש יצא על הארץ יורה חיציה עלי מזרעם  /יחדיו
ירננו

קצט)

(

ירמו כגאון ה'  /מכורן חלקתם בארץ השקע ושלום במשכנותםt
כעמל אנשים הרכים אינימו  /ועם כני אדם העטגיס לא
ינוגעו  /כזמר והלל ירננו צדקות ה׳  /וחשדו לכני אדם יודיען ♦
ירמיה הנובר •

קורות
דברי הימים

העתים

והקורות 4אי סיצי^ יען *

] אי גדולה ביס האמצעי (דלוט ^ יטטןןי1נדי 0י
סיציליע
 :#נער )  /והיא נדמות משולש אשר על כן
נקראת בלשון יון טרינאקרא וטריקעטרא  /גבוליה  /בפאת
צפונית ארץ איטאליען  /בדרומית אפריקא  /למורת דהיכש
זארדיניען9
היוני ( דצוט 4ריכישי  #עער )  /ולמערב האי
ים הנקרא לשון מעסיגא יפחד סיציליען מאיט ^יען "
ולשון
הזאת היו לפנים ערים רבות  /ובתוכם זיראקיס הבירה /
נאי
עיר בצורה ויפה מאוד על חוף הים  /ויושביה עם־ריס ואנשי
שם • הוסדה מן ארכיאם איש קארינטי בשנת ג׳ qhב ,מאות
וחמש ✓ זגהגדלה נחלקה העיר לשלשה גכוליס /
תשעים
אכרארינא וטיבע  /והאי הסמוכה עליה מאוד /
המנונים
חוברה ע״י גשר את שאר העיר  /ועל האי הזאת בנו
ואשר
בנינים גדולים והיכל המלך  /אחרי כן הגדילוה עוד והוסיפו
עוד שני חלקי©  /בשמות נעאפאלים ועפיפאלים *
עליה
איש היה בארץ סיציליען ושמו יעל / [ « 1ועיר מולדתו
יעלא  /איש גבור חיל ורב* פעלים  /ני הוא
את מלחמות היפפאקראטעם מלן יעלא  /ובכל אשר
נלחם
הפנה השכיל ״ דהי אחרי מות המלך  /ותבער בלב יעלאן
התשוקה למשול ✓ אך לא אבו אנשי ארצו למשות אותו עליהם
בטוב לבב  /וילחם עמס דככשס תחת ידו וימלוך עליהם
״ אחרי כן לכל גס את ויואקוס וימלוך שס  /ואת
כחזקה

ימלא

(

ר )

יעל* א נתן לאחיו
היערא♦
בימיו עלה
קסערקסעס מלך
ברש  /ויקשור קשר עם אנשי עיר קארטאגא וילחם בסיציליק /
ויצר על העיר
הימערא  /וילך יעלאן לקראתם ויכם • בכל
זאת לא רם לבו ולא
אכה למקם באויביו  /רק שאל מהם
ב׳ אלף
טאלענטא * )  /אשר פזר לצורך
המלחמה/וישביעם
אשר לא יזבחו עוד את מיהם להאליל
זאטורנום * * ) ■♦
ויעש עמהס שלום •
ויהי ככלות
המלחמה וישוב יעלאן
לזיראקוש  /ויקהל את כל אנשי העיר  /וישאל להם אס רוצים
המה את
מעשיו* * * )  /ואס יש ביניהם איש אשר לכו פונה
מעמו /או אשר יאשים אותו על דבר אשמה
ומעל י ויענו
כל הקהל פה אחד ! כי לכס שלם עמו וכי לא ידעו ממנו שום
דבר רע /
ויחדשו המלוכה אחרי כן ויאהבוהו מאוד /
וכל
הארץ
היתה
שמחה
תחת
ממשלתו  /כי מלך עליהם בחשד
ובתום לבב  /ויעש אך משפע וצדקה בארץ י
וימלוך שבע
שנים וימת  /ויהי בכי ומספד גדול בכל הארץ /
וימלוך
היעראן אחיו
תחתיו בשנת ג׳ אלפים חמם מאות שלושים
ושנים * ויהי בתחלת מלכותו אכזר ורשע מלא גאוה ורמיה /
ולא הלך בדרכי אחיו /
אכן אחרי כן העיב את דרכו
הישר לכת "
בשנה הראשונה כשבתו על כסא מלכותו חרה
אפו על
פאליצעלעם אחיו  /כי אמר אשר הוא צודה לקחת
את נפשו ! ויהי תמיד ריב ומדון ביניהם " ומלך
אגריגענט
הוא
טהעראן  /אשר לקח בת פאליצעלעס לו לאשה  /החזיק
ביד חותנו \ ויהי שנאה ומלחמה בין
אגריגענע ימים רבים עד בוא החכם

*)

מלכות זיראקוז
זימאנידע־ס /
ביניהם

ומלכות
ויעש

הואכערך חמש עבר אלן> ר״ט למעות שלנו *

* * ) זאטורנוס(הוא הנקיאשבתאי )

אתל מאלילי

עליו בהוא « לך בשמים ובארץ ( חולי שנעבור /ה

יגייס אשר אמי«

נקרא מולן בספרי

הקודש ) עד
בוא
יופיטערבגו ( הוא
הנקרא צדק ) ויגישהו וישב על
צהאו  /וילך אחר• ין לאיטאליען  /וילת? לבני האדם אשר ? יו עוד שה פיאיס
בימיס ההה לעבוד אח האדמה  /ובג* קארטאגא אשר יצאו מבני כנען ז ; חי
לו בנים ובנוי* •

* * * ) על

לרן

ברצותה ' את ימי איגז *

( רא )
ביניהם פשר  /ויתחתן היעראן עם כת טדזעראן /
שלוס ביניהם מן היוס ההוא והלאה •

דהי

הרגראן היה איש חלש וחולה תמיד רקץ בחייו  /רצו לקרוא
אליו אנשים חכמים וידועים להיות מאוכלי שלחנו
ולהשתעשע עמהס • ויהיו אצלו זימאגידעס ופינואר ועוד
אנשים אחרים מחכמי יון * ויהיו לו למורים דדריכוהו במעגל
טוב ונדרך סלולה  /תחת אשר בראשונה שחת את דרנו /
וינחמו אותו בחליו בחכמתם ובדבריהם י ויחי היעראן אחרי
המלכו שנים עשר שנים רמת  /וימלוך טהראזיבולוס אחיו
תחתיו  /הוא היה איש רשע ובליעל  /וישמע לעצת מערים
אשר גדלו אתו ולזקנים לא הטה אוזן  /וירע מאוד לעשות
ויגזול ויחמוס את עמו וימית רגיס על לא חמש בכפם  /ני־
גפש האדם כדומן נחשבה לו ♦ ויהי שנוא ומתועב לכל ארצו
ויקשרו עבדיו עליו קשר  /רצות את העיר זיראקוס וילכדוה /
ויגרשו את טהראזינולוס "• ויהי לחוק כזיראקוס לחוג את
היום ההוא מדי שנה בשנה ולהודות לאליליהם על אשר הצילום
מיד שוסס * רבסלו דמות יופיטער מאבן שיש  /ויזבחו לו
בכל שנה כיוס ההוא מאה וחמשיס שורים • ותהי סיציליען
מן העת ההיא חפשי  /ולא נשאה עול מלכות  /עד אשר
נא דיאניזיוס דחן עלו על צואריהס י וטרם נדבר ממעשי
דיאניזיוס  /נזכיר דבר מה מאיש פיטאגאראס אחד מגדולי
חכמי יון אשר קנה לו שם תפארת
’’בחכמתו ובתבונתו /
ומקורות איזה מתלמידיו "
זאמאס*) היתה עירמולדתו  /ואחרי
ומדינות רבות למען קנון דעת ותבונה שב אל
ארץ מולדתו ן אכן לא ישב שם ימים רבים  /כי קצה נפשו
בממשלת

עברומקומות

*)

זאמאס היא אי גדולה ופוריה נין איי
עריספאנטעס נס יס העגעאי׳ שענינו

יי־י יי 1אל? ״ ית״האייס •  6י
יש אשר יש נו אייה רניס י

אוניפעלאגזסן

אליפה הוקרא נלשיגס

יההאיים  /כי יש
כהוא ג״נ

פס כולל

נל

( רב )
עשהל!
בממשלת &* אלייקראטעם האכזר * ) ו אף ט לא
אשר התהלך עמו כאח ונריע ויחן לו
עול  /ונהפוך הוא
מתנות  /בכל זאת לא אבה פ טא  :אראס שכת בארץ אשר
דתיעץ
חמסי
אנשיה עכדיס ונושאי עול בייל תחת יד איש
וילך לאיעאליען  /ונס שם לא תקע אהלו כמקום אחד  /ינ
אס הלך ונסע ממקום אל מקום ויגדל האיש מאוד וילך שמו
בכל הארץ * וכל יושבי הערים הקרובים באו אצלו ללמוד מפיו
חכמה  /מספר תלמידיו היה תמיד כארבע או כחמש מאות4
ולפני קחתו אותם  /בחנם לדעת הישנס מוכשרים לשמוע תורתו4
וחמש השנים הראשונים לא נתן להם רשות לוכח או לפצות
תלמידיו כבדו אותו מאוד מאוד  /ולמען
פה בלמדו אתם •
תת מופת אמיץ וחזק לדבריהם בהתונחם עם איש לא יגעו
ומזמה! רק אמרו רבנו אמר ככה * ובאמת
למצוא תעדה
ט לא יאות לאיש חנם
בזה עברו חוק לחעוא בנפשותס /
להאמין בדבר התולה בדעת ערס חקר והתבונן ויגע לבוא עד
תכונתו • לא לחנם נתן ה׳ בנו לב לדעת ועיניס לראות  /הלא
גס שפתי כסיל ובער דובבות את אשר שמעו מפי מלמדיהם /
וכבר אמר החכם מכל אדם  /פתי יאמין לכל דבר וערום עין
החכמה לו לקו  /והתבונה
לאשורו של אותו הענין ששמע!
ולאורם ילך בנתיב
המה לפניו ילכו /
לו להבל המדה /
:
היושר והאושר

טרםבנות ארביאס את זיראקוס כאשר

זכרנו למעלה/

לשאול ולדרוש
יון!
 /וכבואו שמה מצא

דעלפאס בארץ
הלך לעיר
באלילי אפאללא  /אנה יבנה את העיר
מיססעלוס שר צבא אכאיא לדרוש גס הוא את
נס את ‘ T T
פי

אכזר* וראיית
* ) הכותב הנכבל תינה השה הימי טיראןבשה העברי
מושל יחידי  /אשר תענו אנשי
כי שס * ה היית בימי קלס על כל
איילות האלו ׳ כי אחרו שזה נגד החיות האנושית  /אבל ריב יזוושלותירס היו
עיע הנהגת הזקנים  /כבמדינות הככהיות ( רעפונ?יקן ) המצויים עתה • ונם
*חדי לן אשי בבר הורגלו בחלונת מלןן ריבו המושלים היחידים נס כארצות
ההם  /נשאר זה השם ע 4מלן אכזר ובליעל בלבד  ,המתועב בעיוי עבדיו *

דברי

המאספים •

*

( רג )
פי האליל על עדן כזה  /אנה ענה הוא את עירו קראטאן "
דורה להס כהן בית אפ ^ילא את המקום על כי ה12יל ד/ T
ויוסף לשאול להס איזה טוב יבחרו לעריהם אשר הס בונים /
ויבחר לו ארכיאם עושר ומיססעלוס בחר לו בריאות  /וכן
היה ני
זיראקוס היתה אחת מהערים אשר עשתה לה
שס בעשרה /
וקראטאן היתה אס אנשים בריאים וחזקים /
על נן יאמר שס :
ז בריא כאיש מעיר קראטאן י
השמלנא  /ידידיהקורא ! פן תחשוב ני היה
אליל למלאות חפץ איש ולהודיעו עתידות על פי
סטרא דשמאליה  /כי לא מחכמה יאמר זאת • ונכר אמר
החנם האלהי נר הגולה רבנו משה " ז’בר מימון זצ״ל על כתוב
מכשפה לא תחיה  /אלו היה ממש במעשה נשפים לא אסרתו

בידכהד

התורה י כל מחשבות האדס ותחבולותיו לאון ואפס נחשבו
וכל רעיוניו ועשתנותיו הבל אס לא רצם ה׳ ביום בראו את
תבל " נאשר עלה על רצון ה׳ לקרוא ארץ וחי צומח ודומם
מן תזהו זבוהו יעץ את כל אשר יהיה באחרית הימים  /ואת
אשר יעץ ה׳ לא יפירנו על דברת בני האדם והבליהס  /ולא
ינחם על ני רעה הוא בעיני אנוש קצר שכל  /כל דבר קטן
או גדול אשר היה או אשר יהיה עד שנים אין מספר נקשריס
ואחוזים איש באחיו  /המה חוליות השלשלת הגדולה הנקשרת
בכסא ה׳  /אשר ארונה מארץ מדה  /לא שזפתה עין אנוש /
לא יערננה ולא ישיגה בן אדס •
החוליות האלה תמיד איש
את אחיו יתמוכו  /הראשון יוליד את השני והשני את השלישי /
וכן עד אין סוף * מקרה ופגע אין תחת השמש  /רק הכל
נעצה ובתבונה * אס רעב ודבר בארץ  /אס שוד ימית פתאום
ואנשים רבים ילכדו ברשתות המות ולפני עתם יובלו לקבר ✓
או אס ינצח גבור מלחמה את אויבו ויולך רבבות לטבח  /גס
איש פרעי כי יעני או יעשר  /ני יחלה או ני יהיה בבריאה
תמידית  /כל אלה ילדי שכל הס  /לא תשיגהו עין ולא יביטו
אנוש • וזה טעם מאמר חכמינו ז״ל אין מזל לישראל  /כונתס
לומר שכפי אמונת ישראל הקדושה אין שוס דבר תולה במזל
עור  /אגל הכל גילי ה '  /וכל המאמין כשטות נזה הוא עובד
עבודה

( רד )
ענודה זרה " איך לשחק ונלעג לאיש עובד אלילים משיזחוה
לדמות זהב ונשף ומתפלל לאל לא יושיע  /אס לשחר לענוד
אליל חדש אשר הולידה הכשלות וגדלה האולת ן נשא בחיקנו
רעיון ^ יל ונאמר זך אנחנו * חלילה 1אין לך דבר שאין לו סבה/
זה׳ הוא סכה כל הסבות ועלה לכל העלות * ולכן גס אל תבטח באיש
מצפצף ומהגה  /בן רמה ותולעה המתגאה להכיר עתידות עי׳י
נשפים ודברים רעים  /ואס תמצא כאלה בדברי הימים ובספורי
קורות העתים לגויס אשר הלכו בחושך וישימו אולת כסלם /
ידוע תדע ני כל תשובוחסהיו בתחבולות ונערמה • דרך משל
בכהני בית אפאללא י־ ) שזכרנו  /אשר שם היה הבת קול
המפואר מאוד ביניהס * * )  /הנה ידוע עתה שהיו להם מרגלים
כמעט בכל המקומות לתור את מהותה ומהות מנהיגיה ויושביה
טבעיהס ומזגיהם ותכונותיהם ומעשיהם  /וכשבא אחד מהם
לשאול את פי האליל  /היו אומרים לו כל לבו  /והשיבו לו
על פי אותן הידיעות הקדומות והוא סבר שהאליל גלה את
דומה לזה בנדון שלפנינו  /היו
אזנס לאמור להם נל כך י
יודעים ני אקלים קראטאן טוב מאוד לבריאת גוף האדם /
ובדאו מלבם שהאליל אמר לחדש דבר אשר גבר היה לעולמים /
וכנה ידעו ני זיראקוז הוא לחוף ים ולכן טוב למשחור ולככעניס
וינבאו לו עושר • ולפעמים כשלא היה להם די באותן הידיעות
למצוא מענה  /כסו את תשובתם בעלטה ויתבאו דבריהם
בלישנא דמשתמע לתרי אפי • דמיון בזה כשהלך קרעזום מלך
ליריען להלחם עם בורש מלך פרס  /וישלח לדעלפאש לשאול
באליל אם ינצח במלחמה אס לא  /וישיבו אותו דבר לאמור :
וכאשר נפל במלחמה בארז
בצאתך תאבד מלבות גדולה /
כונת

) * v

ומגינה • גם אליל
הוא היה אליל הכתר השיר
רובל הנזכרים
לשמות יבל
הזה יומה במבטא

אבי יושב אוהל
לחלל צשה ה׳

ומקנה והשני אבי בל תופש
נעשו נס מהם אלילים

אשר מעולם היו אנשי שם /

כנזכר

׳

בפירוש

כנוי
כי כל

הרועים  :ובהיות הש 6
בתורה אשר היו האתר

ועונב< אפשר שכאשר הוחל
אלילי

הגויה המה

הגבירים

הרמ״נמן (בראשי׳ ל׳ כ״ב  /וי ד׳ ) •

דברי המאספים •
* * ) דאס אראקל צו
ז *

דעלפאה •
t

( רח )
נזנח המאמר עלמלכותו /

ואולי היה

מנצח אח ארכו  /היו

אומרים שהטעם על מלכות פרש שהיא ג״נ מלכות גדולה4
וכיוצא בזה רבים " גס יש שאנשי איוה עיר ועיר או משפחה
ומשפחה מבורכת בעונה מה  /בלאו מלבם ויפזכו מאמרי אראקל
על העובה הזאת לתפארת עירם או משפחתם י וכשתתבונן
ותחקור בספורי העתים יתישבו לך כמעע כל הננואת בפי כהני
אליל על אחד מג׳ האופנים שזכרנו  /וכאשר יעידון על זה
החכמים בין סופרי הקורות * ואני הארכתי מעע בזה העדן
לדעתי שרבים נבונים בדברי האראקעל לבלתי דעת מה לענות
בו • ומעתה נשוב אל ספורנו ♦
עשרהפרסאות מהעיר קראטאן היתה העיר זיבאריסאשר
הוסדה לפני קראטאן  /והיא משלה על עשרים
וחמש ערים  ./ויושביה היו רבים מאוד  /כי הגברים אנשי
וולחמה לבד היו שלש מאות אלף איש! ותגדל ותתגאה מאוד
כעשרה ובגבורתה  /ותסור מן הדרך העוב ותהי אך רע ♦
נל מגמת נפש יושביה היתה רק לאכול ולשתות ולעגוב אחרי
הנשים  /ויבלו את ימיהם בשירים ובמחולות  /בנגן חמר
ונתאוה נכריה • האיש אשר עשה משתה גדול עשה לו שם נאחד
זתהלה 5לרוקח ועבח אשר המציא
הגדולים ויאסוף כבוד
תבשיל חדש ינעם לחיך נתנו מתנות ויהללוהו בשערים "
וישחיתו עוד לעשות ולא נתנו לשנת בעיר לא איש עובד מלאכת
עבודה  /אף לא תרנגול אחד  /לבלתי יפריעו אותם משנתם
של שחרית קול הקרנס וקול הקורא • נכה זרעו רע ויקצרו
חרפה ונלמת עולם  /נאשר יאמר עוד היום על איש זולל
וסובא ומתענג לבלי חק  /זיבאר׳טי הוא ? ויהי היום ויולדו
מדון ומריבה בעיר על דבר טעליס שר העיר אשר הרשיע מאוד
לעשות דהי לאכזר  ,ויברחו משם חמש מאות איש ויתקעו את
אהלס בעיר קראטאן י וישלח טעליס שמה ויאמר להסגיר
בידו את האנשים אשר ברחו ממנו  /ולא אבו אנשי קראטאן
עשוה כזה  /וילך לקראתם למלחמה בשלוש מאות אלף איש /
וצבא קואטאן לא היה רק מאה אלף איש  /ובראשם מיאלן4
איש חיל בקרב וגבור כארי  /וינצחם ויכם ויהרגם בלי חמלה4
ואחרי כן הלך לעיר זיבארים  tדן את נשיהם וטפיהם דתר

העם

( רו )
העס הנשארים בה עד בלי השאיר להס ני אס מעט מזעיר
וההי זיבארים שחמה ימים רבים עד בוא אנשיי ממדינת טהעסאל?
יען דשגו שס * אבל גס המה נפלו אתרי ומן מה כקרב לפני
אנשי קראטאן  /ויהי בהיותם במיצר  /וישלחו לאחיהס ארצה
יון ויבקשו מהס תשועה • ויתמלו כליהס אנשי אטהען ואנשי
שפארטא  /וישלחו להס עשר אניות איבה ויפקידו עליהם
לאמפאן וקסענאקראטעס  /ויושיעום מיד שונאיהם  /ויגנו
עיר קדשה
קרוב לעיר זיכאריס י
ויקראו
לה טהוריום • ( שמה חין ליזיאס המליץ והעראדאט סופר
הקורות ודברי הימים ) ״
ויבואו
פליטי T Tזיבאריס
דנחמו עס היונים בוני טתוריום  /דמעו לפניהם  /ויגרשו
היונים את אנשי זיבאריס  /לבלתי תת להם חלק ונחלה
נמושנותס י אחרי כן נתנו את לבם לקבוע להם מצות וחקים
ישרים למע! יןן ק יאמ ז את העיר החדשה *
ויתנו עיניהם
באיש אחד מתלמידי פיטאגארס  /ושמו כאראנדאם  /ויהי
להם למחוקק  /וזה מעט
מהמשפטיםT T
אשר שם/
לפניהם "  -א ) לא ישא איש אשה אחרת אס נבר הוליד בנים
מאשתו הראשונה אשר עודם בחיים חייתם ן ני אמר כאראנדאס
האיש אשר לא יאהוב את בניו לא יאהוב גס את ארצו • ( ב)
צוה להעניש את האנשים המדברים סרה ומלשינים את אחיהם:
(ג) שת עונש לאיש אשר יתהלך עס איש רשע כאח ונריע /
אף כי לא נודע ממנו דגר רע  /וכדאמרי אינשי  :אמור לי
רעיך  /ואני אומר לך מי אתה " (ר ) צוה אשר ילמדו כל
הנערים איזה חכמה וידיעה  /כי זה נזר האדם ותפארתו ♦
(ה ) צוה להלביש את האנשים אשר ברחו מן המלחמה בגדי אשה
וצהראותסככה ברחוב העיר שלשה ימים * (ו) נאשר ידע דרך
נניהאדם אשר יבקשו תמיד חדשות  /ויגרעו ויוסיפו דשנו
תא דברי המחוקק  /ונעשו ע״י זה לשחוק וללעג ולהלס /
לכן צוה להרוג כל איש אשר יאבה לעשות מציה חדשה אס לא
מעצת הזקנים • ויהי בימים ההס וילך השדה ויבואו עליו שודדים
וירדפו אחריו וינס העירה  /ויבוא בחרדה אל חדד הזקנים
•ושבי מדין וחרבו על ירכו  /רקם אחד מן הזקנים ויאמר :
אין תעשה זאת✓ (אתה אמרת אליבוא איש הנה בחדר השלום
חגור

J
3
^

*
ו

‘

( רז )

חגור חרב  /והאיש אשר יעבור עליו דמו בראשו י רען
כאראנדאס ויאמר  :לא עובר דת אנוכי ! משסע מית צויתי
לאיש  .אשר יעשה כנה ״ אנוכי אשמתי את נפשי  /ואנכי —
ויקה את החרב ויתקעה בבטנו • נכה עשה כאראנדאס /
וכנה ענש את עצמו על אשר עבר על אחת מחוק* ארצו *
הוא המחוקק  /הוא העונר  /הוא המעניש  /הוא הנענש "
 AJQההיא היה נס איש אחר מתלמידי פיטאנאראס מפואר
בין עס לאקריאס  /ושחן צא ^ עאוקוס  /רעש להם
נם הוא
חקיס r Tומשפטים • הוא צוה לירא ולעבוד
את ה׳ לא מ״י קרננות ומנחות  /ני אס לבקש אהבתו ורצונו
בעשות הצדק והישר החסד והאמת  /ני הס הס דרכיו /
ולכך נבראו בצלמו ובדמותו בדעת בתבונה ובשכל " וכך היה
אומר בקהל עם  :שמעוני אחי Iדרך חנמיס שמור תושיה /
ודרך הכסילים תת זבח י חלילה Jהשופט כל הארץ יקח שוחד י
לא יחפוץ אלהיס נעולה וזבח  /כי לו כל חיתו יער  /באר
וצאן ובהמה רבה  /אס ירעב מי ימנע ממנו ? ואס יצמא מה
יבצר מידו ? חלילה ! ההוא אוכל בשר פרים ? ההוא שותה
דם עתודיס ? הלא אתם האוכלים ואתם השותים • ולמה לו
רוב זבחיכם ? אל נא אחי תרעו הניא מנחה ונסך  /כל מנחה
שוא  /כל קטורת תועבה היא לו • ואת עשו וחיו  /חדלו
הרע  /למדו היטב  /דרשו אמת  /שפטו שלום  /ני וה כל
האדם • נכה לבר צ ^ עאוקוס י נס צוה אשר לא ילבש איש ואשה
בגדי רקמה ושמלות אחוזות בכסף וזהב  /ולא חח ונזם אצעדה
וצמידים  /ני המה יסיקו לחעוא ולסור מן הדרך הטוב *

מהאישמילאן /

הגבור מעיר

קראטאן שזכרנולעיל /כתבו

סופר העתים שאכל ושתה בכל יום יותר מארבעים
ליטרות בשר דין  /בפרט הסופר פוזאניאם נתב מגבורתו
דברים אשר נמעט לא יאמנו • אך כלס יסכימו בוה שגבורתו
היתה לו למכשול  /ני כהיותו זקן הלך בדרך וירא אלה וגרון
תקועה בה ויחפוץלשברה  /ויתאמץ להפרידה ולחלקה לשני חלקים
בשתי ידיו  /ויפול הברזל ארצה ושני חלקי האלה התלבקו ולא
יכול להוציא את ידו  /ואיש אין להושיעו וצא יוכל לזוע משם4

וימאו

( רח )
«.יבואו ואניס מן היער ויאכלוהו " מילאן עגב מאוד אחרי
הנשים והמה משלו בו • כנה גברה אשה ז על האיש אשר גבר
על כל אחיו * ועתה נשוב לדבר בקורות האי סיציליען "
אחרי אשר גרשו אנשי זיראקוס את טהראויבולוס ישנן
שאנן ובעת בארצם וילכו הלוך וגדול ויאספו הון רב
כתבואות האדמה ובמקנה בקר וצאן • ויהי אחרי כלות ששים
שנה ויקס איש ושמן דיאניזיום סופר העיר זיראקוס  /ויבוא
*וימלוך על הארץ * וכך היה המעשה *
במרמה ובתחבולות
אגריגענט עיר ואס בסיציליעז לחמה מלחמתה עס אחד אויביה
יתמהמהו זקני זיראקוה
ותשלח אל זיראקום להושיעה י
לשלוח לה העזר המבוקש ותהי העיר במצור ומצוק  /והעם
אשר בעיר ויראקוס זעק וקצף על זקניה על אשר אחרו לעשות׳
כדבר יושבי אגריגענס • ויקס דיאנידוס וילך למקום אשר׳
ישבו שם הזקנים מושלי העיר וידבר אתם קשות לאמור :
בוגדים אתס בארץ אבותיכם ומגמת נפשכם להסגיר כל הארץ
ניד אויביה  /ואס לא תשמעו לי לשלוח העזר מהר  /הנני
דרגוז
אבקש מן העם להפילכס ולהושיב אחרים תחתיכם *
קהל הזקנים ימלאו חמה ויענשו אותו לשקול סך כסף נפי
אשר שתו עליו אל גנזי העיר לקנס תחת אשר פשע ודבר סרה
וישקול 5חיליסטוס אחד מעשייי העיר את
נגד הזקנים ♦
ודיאניזיוס קם בחמתו יצא אל העם אשר
הכסף בעבורו •
נאספו ברחוב אשר לפני בית המשפע וידבר קבל העם ממצוקות
העיר אגריגענט ומרעת הזקנים  /ויאמר כי הס קשרו קשר
עם שר הצבא לדכא כל העניים והפחותים שבמדינה ולמשול
אח״נ על כל הארץ ״ וירא ני מצאו דבריו חן באזני העם /
ויוסף ויאמר  :אין מנוס ותרופה להציל את כל הארץ ני אס
בהגרש הזקנים ולהושיב תחתיהם מנהיגים ישרים וטובים האוהבים
את העם ׳ וישמח המון העם מאוד על דבריו  /וימהרו ויורידו
את הזקנים היושבים ראשונה כמלכות ויושיבו אחרים תחתיהם
ויהי אחרי הדברים האלה ויבוא דיאנידוס במרמה ויסת את כל
יושבי העיר לשום אותו שר צבאס  /ויאבו לו ויעשו כן " אחרי
נן התאונן מול העם ני  .יש ול בעיר שונאים רבים מקציני הארץ /
באהבתו

(־רפזC

באהבתו את דלת העם tוהמה יצפונולנפשו  . /ויבקש מהם
לתת לו אנשים חגורי חרב להיות לו למחסה מפני ארבץ /
ויתנו לו גם את • ויאסוף אליו עוד אנשים פוחזים ור? יס
ויהי להם לשר ויתן להם חרבות ויבוא בראשם אל שער העיר/
ויבקש לו המלונה • ותחרד כל העיר  /אכן נאשר ראו כי
אין מעצור לרוחו ואין מי יבצור ממנו לעשות ככל העולה על
לבו  /וימשחו אותו למלך עליהם בלב רגז ובדאבון נפש " ויהי
כשבתו על כסא מלכותו ויצורו אנשי קארטאגא על יעלא /
וינגף לפני
ויצא דיאניזיוס לקראתם לעזור העיר
האמילקאר שר צבא קארטאגא גס כפעם הראשונה גסבשניה
נם בשלישית וישב החרב אל נדנה ויחדל מהלחם  /ני
אם יעץ את משבי העיר לנוס ' הלילה ולהציל את כל אשר להם /
וקבואב העירבידהאויב* ויכעסו כל אנשי המלחמה /ויחשבוהו
לאיש כרית קארטאגא ׳! דמלאואמה ויעזבו אוהו כל המחנה/׳־
והרכב אן העירה זיראקוס ויבוז את היכלו ואת אשתו ענו /
ותתעצב לע לבה והמת מרוגז ומחרפה ♦ ויהי כשמוע דיאניזיוס
את אשר נעשה וימהר וילך 7רך זיראקום במאה רכב וארבע
מאות איש רגל אשר נשארו לו עוד  /ויבוא העירה ויהרוג כל
איש אשר קם לנגדו להלחם אתו  /וגס רבים מיושבי העיר
המית רשום ויבוז את העיר * אחרי כן עשה האמילקאר שר
צבא־ קארטאגא שלום עס יושבי זיראקוס אחרי אשר צוה להם
לחדש המלוכה למלך זיאניזיוח  /רעשו כן • אך דיאניזיוס
מלאגה מדבר פן ישונו למרור בו < לא שמר את השבועהאשר
מבע■להם  /וימית רכים "מגדולי העס ועשיריהס אשר *ראי
מפניהם למען חזק את נסאו " וינצור גס את האי:־ /חלק
העי-ה אשר בו היכלו ואת ארמונו בחומות נצורות מאוד  /להיות
לו״ למנוס נעת יקשת עבדיו קשר 7אסרי אשר לאאהבוהו .
ויהיכאשר .ירא כן גא  .לד’ '/ני אסרי עבור שני חלשים  /ויצא
להלחם בעיר דתערבעסוס  /וימרדו בו אנשי הצבא .ויקומו.
עליו להרגו  /דחפוז לנוס זירצקוזד־י ויבוא היכלו ויסגר בו
ויצורו שונאיו עליו * וירא כי נגעה אליו הרעה . /ויוען עס
אוהביו דש לס מלאכים לאנשי זיראקוס לבקש מהם לשלחו ארן
אתרק ולקק לו רק נפשולשלל * ובעת ההיא שלח גס■ אלחיל
קאמפאניען
א1! 4
יד

(

ד )

קאמפאניען  /אשר נאו פס דזאמי&ןאר מוך .צבאיו לארץ
סיציליען  /ואשר היו עוד שס אחרי אשר שלחם ככלות המלחמה5
להם שלח ויאניזיום הון רב כסף וזהב לבוא אליו ולעזרו מיד
פבדיו ♦ וישמעו לו אוהבי בצע האלה  /ויהי נאשר יועצו שרי
זיראקיס יחדיו מה לעשות למלנס < ויבוא חיל קאמפאניען
פתאים אליהם ויפלו על הצרים רכוס  /ויושיבו את דיאניזוס
על נשאו כבראשונה  /ויורש את כל החושבים עליו רעה ולא
נח ולא שקע ער אשר ישב בעת ושאנן מפחד אויביו  /וילחם נס
ולעאנטיום וילכד© *
קאטאנע
כערי נאקסוס
X
־“ “־'

ויה♦אחרי הדבריםהאלה /

ויואל לגרש

נס אנשיקארטאגא

מכל החי כיציליעז  /אשר עזרוהו לשוב לשבת על
נסאו  /לבל יאמרו עליו שיש לו אדון נבוה ממנו  /ויעש כערמה
רהפך לאיש אחר ויצור את נפש עבדיו במתנות ובחסד ויתראה
נחס וישר י בעת ההיא בא פלאטא אחד מגדולי חכמי יון אל
זיראקוס  /וימצא שס את דיאן *אח אריסטאמאכע .אשת
פלאעא
דיאניזיוס גן משניל וצמא לדעת  /ויהי עס
כל ימי היותו שמה וילמוד ממנו רב  /נאשר העיד עליו
החנם הזה גחכוריו • הוא היה אהוב למלך וידבר על  .לגו ויפצר
ונ לקרוא את החנם הזה אליו ולשמוע מתק דבריו  /כי אמר
בלבו אולי ייעיב המלך את דרכו בשמעו אח מוסר רבי וחכמתו /
ולא יחטא עול * אכן פלאטא בכל חכמתו ואמרתו כנעימהלא
וחאן
העה את לבבו ולא מצא אזן שומעת  /וילך לדמו / .
נשאר עם דיאמזיוס וידבר עמו כאשר עם לבבו ולא העלים,
ממנו דבר* .
נלה דיאציזיוס את סודו ' אל עבדיו ני אם אחרי הכינו
אל
כל כלי המלחמה/אז ' אמר להס שבדעתו להלחם עס אנשי,
קארטאגא  /וישאל להם הייעבו דבריו בעיניהם ויענו אות1
כלס פה אחד צא הלחם נס ; כי תמיד היו שוצאי קארטאגא־
בלנכס  /גס חשבו לפרוק את עול דיאניזיום מעל צואריהם1
מיותם חגורי חרב י ויצן דיאניזוס להרוג ולאבד את כל אנשי
?אוטאגא אשד ישבו באי סיעילתגן שלו ושאנן ולא יחילו דבריכ
בעתו על השלום והשבועה אשר בין דיאגיזיוס וקארטאגא •
 י ויפלו־׳׳ ״ •:
» ■■ ■>■

( דיא )
«יפלו עליהם וימיתום ויבוזו שללם • אחר זאת שלת דיאכיזוס
מלאכים אל קארסאגא לבשר להם דבר המלחמה בינו ובינם "
ויחרד כל העם כי ה־ה אז דבר שמה  /ויהי אכל גדול ומספד
נעיר " בכל זאת מהרז ויאספו את כל אנשי המלחמה דתנו
את
אימילקאן בראשם  /ודיאניזיוס גס הוא הלך לקראתם
נחיל
כבד מאוד* ויכס וילכוד עס רב מהם • ויהי לתקופת השנה
ויתאמצו אנשי קארטאגא דלכו עוד לקראת דיאניזיוס בשלוש
מחות
איש  /וילכדו ערים רבים בסיציליען  /וישימו את
פניהם לבוא נס זיראקוזה  /וימהר דיאניויוס משדה המלחמה
וירץ
העירה!
ואימילקאן רדף אחריו בבל חילו ויחרים את
כל
הארץ
אשר
עבר
בה
 /ויבא על זיראקוס ויצר עליה ■י ויהי
נאשר גבה לבב אימלקאן על גבורתו ויתגאה מאוד ✓ והנק
פתאום בא מגפה במחנהו  /ורבים חללים הפילה  /וריאניזיוס
שמע את אשר נעשה וימהר ויפול גס הוא עליז ויכהו זיעש טבח
גדול י ׳וישלח איסילקאן בצרתו אל דיאניזיוס לבקש ממנו על
נפשו ופל נפש יתר העס הנשארים לשלוח אותם לארצם .״
דאבה דיאניזידס' לשלוח את יושבי קארטאגא  /אך האנשים
משאר העמיס אשר התחברו עמהס לא נתן לשוב לארצם ויוליכם
שבי י ככה נפל והושפל ביום אחד האיש אשר התגאה מאוד על
גבורתו  /רגע שתי אלה גאו לו והשליכו תפארתו משמים ארץ
על כן יאמר משל הקדמוני  :ביום רעה יקו לבך rוביום
טובה ראה ' בי .רעה נגר פניך  /כי טוב ורע
אחיסיחריו
יתהלכו! וזה ' בעקב זה בידיהם יאחזו ״ ועוד •
השמש
יפיץ ענני ; חשך ביום סגריר  /וקולות וברקים יחרדו הבל
ביום קיץ• ׳ "

בעח ההיאסג

פ^ הליקסענעס

איש

טהעסטאאחות

דיאניזיוס ז מ אי סיציליען למען הציל נפשו מיד
המלך אשר שנא לו מתמזל שלשום על אשר חרפו ודבר מרעת
תכונתו כפני כל העיר י וישלח המלך לאחותו  /ויבקש ממנה
להגיד לו אן הלך אישה  /ותען
טהעסטא בלי פחד ובלי מורך
לב :
הנאחת הנבלות תחשבני ני תאמר בלבבך אשר אשב פה
כמנוחה
ואישי
נע
ונד
כארץ
!
יתן
אלהיס
ואדע
מקום 35ת1
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ודרכו

( ריב )
ודרכו אשר הלך גו ! מל כנפי האהבה אעוף אצלו ארחיק נדוד
להיות לו למחסה ולדבוק בו כל ימי חיי ♦ הלא טוב לי היות
אשת פאליקסענוס כארץ שממה  /מהיות פה אחות דיאניזיוס
האכזר ♦ אכן אוי לי  /אינני יודעה ממנו דבר ולא ידעתי
אנה פנה הלך לו ״ וישתומם המלך על אמריה < וכל אנשי
העיר כבדוה ויהללוה בשערים •
מות אשתו מכעס ורונו במרידת יושבי העיר  /כאשר

אחרי
אמרנו  /ויאנה המלך לקחת לו אשה אחרת  /למען
יהיה לו בן יושב על כסאו • ויפן אל יושבי רעגיום אשר בארץ
סיציליען! ויחפוץ מהס לתת לואפה/
*יטאליען ממול האי
ולא יאותו לו האנשים  /ני שנאוהו על דבריו ועל מעשיו /

ויחר אפ־ו בהם  /וישבע לנקום את נקמתו בהיות לאל ידו ♦
ויהי כאשר הנה עוד את חיל קאריטאגא תחת פקודת מאגא
שר צבאם  /ויותרו לו עשרים אניות שלמות וטובות וילך
אל העיר רעגיום ויצר עליה  /ויתאמצו יושבי העיר ויהיו
לאנשייס  /ויצאו מן העיר פעמים ושלש  /ויפלו על חיל
דיאניזיוסויכם  /ואיש משך בקשת לתומו רך את המלך ויחלה/
וימשכו ימי המצור יחים רכים  /אפן ברכות הימים ויחזק הרעב
בעיר  /ויסגירו אותה נילי דיאניזיוס "־ י ויבוא המלך העירה
ומצא חללי חרב ומתי רעב מפוזרים בעיר אנה ואנה  /רון
•שש אלף איש אשר עוד כחיים חייתם דלי  .יתאר מאוד * אותם
שכה  /וכל איש אשר היה לו עשרים זהובים לתת כופר נפשו
והעניים מכר לעבדים  */אך על שר העיר
שלח חפשי /
פיטאן שפך את זעמו  /כלה נו חמתו ♦ בראשונה לקח את גנג
 Tויעלהו על שן סלע גנוה וישליכהו משס ימה  /ואחרי
,בן לקח אח האב  /ויוליכהו בכל רחובות ובכל שוקי העיר1
ויסרו אותו שמה כקוצים ובעקרבים  /וכבואס אל ; קצה העיר
ויצו ויעלהו אל כלי משחית גבוה מאוד * )  : /ויאסרהו שם
מחושתיס  /ויצו להגיד לו ני המית נס את בנו ביום אתמול
למען העציב את לכו * ויען פיטאן ויאמר  :אשריהו ואשרי
חלקו
*)

קאטאפולט נלע״ז והוא היה כלי

את חומת העיר :

חלחמה א5ר ;ו גגתיהו לעני 9ורק?ונ

( ריג )
חלקו  /ני ראה בטובה יו® אחד לפני ראותי • אתרי כן דורו'
המורים עליו בקשת  /עד כי יצאה נפשו  /אחרי אשר היה מוכה
ונגוע ע״י חצים רבים ‘
הטוב אשר ספרו לנו הקורות מהמלך דיאניזיום הוא מענן
מזעיר! והאחד אשר בעבורו יאות לו תהלה הוא
כי אהב דעת וכינה  /ולא בלה עתו בדברי הכל והענוגכמיני©
אחרים י שירים אהב עד מאוד ובהם התענג תמיד • נ :חה
עשה שירים שונים  /וקצתם היו טובים * אך גס בזה עבר
חוק  /ני אמר שאין משורר כמוהו בכל הארץ  /ויתגאה גס
על כל המשוררים הגדולים אשר היו לפניו  /ויהי ללעגולהלש
בעיני כל יודעי מליצה ומביני חין ערך השיר י כל אוכלי שולחנו
ורעיו ומיודעיו חנפוהו ויכזבו בפיהם ולבס כל עמס  /לכד
פילאקסעטס המשורר הוא לא כחד ממנו דבר  /ויהי נאמרו
יום יום שלא ייטבו שירי המלך בעיניו  /ויחר אפו עליו ויאמר
ני מקנאתו ידבר סרה על מליצותיו ויתנהו בכית
הסהר$
ויתחננו איזה שרים בעדו לפני המלך וישיבהו אחר ימיס מעטים
אל שער המלך י בעצם היום הזה עשה המלך משתה לשריו
ועבדיו  /ויקרא אחד משיריו לאזניהס וישאל את פילאקסענוס
לדעת ערכו אם טוב ואס רע  /כי אמר המלך הלא היום
יהללני * ויסב פילאקסענוס את פניו אל הגבוריס שומרי הסף
וחגורי חרב  /ויאמר להם  :השיבוני אל כלאי " וישתוק המלך
ולא דבר מאומה ♦
כאשרהיה אוהב בצע ולא ישבע  /לקת מבית יופיטר ארן
טלית הזהב הכבד מאוד אשר הן 1יל היה מעוטה מ /
וילעג לאמור  :הלא בקיץ משא הוא לאלהים זה  /וגס בחורף
{א יחס בו  /ויגזול אותו ויצו לעטותו בטלית צמר אשר הוא
טוב לו בקיץ ובחורף • פעם אחרת הכרית את זקן אליל
עסקולאפיוס * ) אשר היה ג״כ זהב מופז  /נאמרו לא יאות זקן
לבן
הוא היה הרופא הראשון אשר נודע לנו ׳ ועל הן עפו אותו הגויה ל !:הים
ב־מות זקן • ונהיות ששמי הרפואה הם מוצאים מהעשבים אפר הה׳תנואיז
שמש  /אמרו עליו שהוא3ן
אפאללא אליל השמפ אשר למד אותו חכמת הרפואה1
ודמותו היה דמות נער יפה עיניס • '« לחן יקיא האליל ג״כ נקה

■עיי« ; rciיין ?״י אווי שוסו3ל 6יןארמי •

פענוס /

( דד )
לגן בעמוד לנגדו אביו בלי זקן * כל השולחנות אשר היו בהיכלי
אלהי הארץ היו מכסף מזוקק ✓ ועליהס חקוק פתוחי חותם:
מתנה ?* אלהים הטובים " ויקח© דיאניזיוס ויאמר ט לא יתר
אפס עליו באשר המה גווביס * גס כל הכוסות ומנורות וכלי חפץ
רכ א 1ר עמדו לפני האילים מנדבת איש איש אשר נדרו להס /
גס המה לקח דיאניזיוס  /ויאמר כי מעשי אוילי הוא להתפלל
תמיד לאלהיס על הון ועושר  /ולמאן לקחתו בתתס אותו
בנפש חפצה  /כי לבכבבור זה העמידום פה ולא סתרום *

כאשר ירא תמיד מפני שונאיו ומבקשי נפשו היהלגוש
בכל עת שריון ברזל • גס לא דבר עס העס כי אס
ממגדל גבוה מאוד י ויהי היוס ויבוא הגלב לגלח את שער
זקנו ✓ ויאמר לו בשחוק  :עתה נפשך כידי  /וימלא המלך
תימה ויצו להרוג אותו ומן היוס הזה והלאה נלחוהו בנותיו *
וכאשר גדלו לא בעת גס בהן ולא נתן אתהן להעביר תער על
נשרו כי אס למד אותן לשרוף את זקנו בקליפי אגוזים יויזדיס *
לפני שכבו בלילה הלך לרגל ולחפש כל החדר אס לא הסתתר
שס איש * סביב מעתו היתה חפירה עמוקה וגשר עליה כמו
לפני חומות המשגב  /ובכל לילה ולילה כשעלה על יצועו משך
את הגשר לבל יוכל איש לעבור אותו לפגעו בלילה * כאשר.
באו אליו לדבי אתו  /ואס היו מאחיו ובניו  /הוכרחו להפשיט
את בגדיהם ולהלביש אחרים תחתיהם לעיני אנשי המלחמה אשר
עמדו פתח חדרו  /כי ירא אולי חרב סתור בגגדסי
בימיוהיו

בעיר זיראקוס שני אנשים גרים דאמאןופיטיאס ,

־דעיס נאמנים מתלמידי פיטאגאראס .

רהי

היום ויחטא האחד למלך דיאניזיוס ויגזור עליו משפט מות s
ו שאל האיש רשיון מן המלך ללכת אל ארצו טרס אשר יומת /
ולדבר שס עס אחיו וקרוביו tואחר זאת ישוב אל זיראקוס
לקבל עליו' ענשו  /ולמען יאמנו דבריו חרף רעהו את נפשו
המועדי
לעירגון למות תחתיו בחרב אס לא ישוב ליום
דשתומס המלך וכל העס על האיש הלזה אשר נסה דגר גדול
נזה ״ ויהי כאשר בא היום ועוד לא שב החוטא! וריעו הובל
אל מינוס ההרגה  7ויקצוף עליו העס ויחשבהו לאויל ומשוגע /

( רטו )
יען השליך נפשו מנגד בעבור ריע אשר עקב יעקכנו • אגל
הוא הלך בלי מורך ודאגה ני אמר לא נבל ריעי ומוצא שפתיו
ישמור ♦ עודם מדברים והאיש אץ אל המערכה ויקרא הנניI
הנני ! אל תשלחו ידינס בצדיק ונקי  /לולי מנעוני הקורות/
יזי המלך Iני על יוס אתמול באתי ♦ קת נא את נפשי /
דיאנידוס Iוישתומם המלך וכל העם עוד על אהבתם העזה
והנאמנה  /ויאמר להם חיו שניכם Jומי יתן ואהיה עמכם
בחבורתכס*

דיאיגיזיוס ׳ דאמאקריעסשמו  /הללתמיד
אחד מעבדי
הצלחת המלך ואושרו  /יען כי הוא מבורך ככל טוב
בהון ועושר וכבוד  /ויאמר מי יתן ויהי חלקי כמוהו * ויהי כי
נא הדבר עד המלך  /זיצו להושיבו על מעת שן מצפה בזהב /
ולהעמיד סביבו שולחנות ועליהם כלי כסף וזהב רב  /גס
עבדים ושפחות יפות מלכסות רקמה נתן לו לשרתו  /ושלחן
ערוך בכל מיני מעעמיס ומעדני מלך הניאו לפניו  /ואיש
נמקעורתו עומד ומקעיר לפניו ריח ניחוח  /וישמח דאסאקלעס
מאוד ויהי בעיניו כנןאלהיס ♦ ויאמר לן דיאניזיוס שא עיניך וראה/
דשא עיניו וירא והנה חרב שלופה קשורה בקורה כשער סוס
דק תלויה מעל לראשו  /ויחרד האיש וילפת  /ויבקש להסית
מעל הכסא ולא חפץ עוד להיות כהמלך י וזה היה באמת דמות
שוה מאוד למעמד המלך ן בלב רגז ודאבה ואימת מות תמידית
נלה את ימי חייו  /ולא עעם כל ימיו נועם האהבה ומתק
האחוה ני כלס שנאו אותו על מעשיו האכזרים לאין מספר ♦
ויהיבשנת שלושים

ושמונהלמלכותו /

ויקר

לו שמחהגדולה

מאוד  /כי מצא אחד משיריו חן בעיני חכמי אטהען
המפוארים  /וישלחו לו נתר כבוד ויכירוהו לנזיר המשוררים
על השנה הזאת י ובטוב לבו על הדבר הזה עשה משתה לכל
שריו ועבדיו ימים רכים  /ויאכל דשת הרב מדי  /ויחלה וימת /
ותשמח נל העיר ולא עשו לו משפד  ./כמאמר .החנם ? באבוד
רהועים רני• * ויתר דברי דיאניזיוש הראשונים והאחרונים t
וגבורותיו ומלחמותיו אשר נלחם עם אנשי קארטאגא כל ימי
חייו  /ואת אשר הרע מאוד לעשות הלא הם כתובים על ספר
דברי הימים למלכי זיראקום ♦

דהי

( ושז )
מותדיאניזיוס  /וימלוך

דיאגיזיוסהשד

בנו
ויהיי אחרי
קחתיו  /רקח את זאפראזינע אשת אביו לו לאשה /
ואחיו טהעארידאס לקח את Tז אחותו ארעטהע נחזאפירא*
טהעאריואס ותקיז" ארעטד־זע את דיאן
וינע♦ רמת*
אחי אריסטאמאכע אשת המלך אדה • וילך דיאניזיוס בדרכי*
אביו לעשות רע מאוד אך לא כאביו • תחת אשר היה אביו כן
חיל ורב פעליס במלחמה וכעסן ובעל חימה ואיש פרא בביתt
הכן היה רך לבב ורחמן אבל עצל ושונא עבודה * ויהי בתחלת
מלכותו ויאהוב את דיאז בעל אחותו איש טוב מעללים בכל לבו
ובכל נפשו  /ויועץ עמו מה לעשות למען חוק את המלוכה
בידו  /י ויעש הטוב והישר כל ימיו אשר הורהו דיאן • ויהי
לתקופת הימים וישנה המלך את טעמו רעש כאות נפשו ולא
שאל עוד את פי אוהבו  /ויירא דיאן לבל ישחית המלך את דרכו /
וישלח לעיר אטהען ויפצר בהחכס פלאטא לבוא אליו * ויסע
•לאטא זיראקוזד־ז ויעמידהו דיאן לפני המלך  /ויקבל אוחו
בכבוד גדול מאוד  /ויקרב קרבנות לאליליו על אשר שלחו לו
איש אלהיס כזה • ויהי לו פלאטא לאב ולמורה בכל אשר עשה /
והוא היה לו לבן משכיל וחרוץ ומנין דבר  /וילמדהו תבונות
וידריכהו במעגלי יושר  /ולא אהב המלך עוד העצלות והתענוג
כי אס שקד תמיד על דלתי החכמה ויאהב עשות צדקה והלוך
אמנם אין רע כאיש הפכפך /
גכוחה ותשמח כל הארץ ״
׳פתאום נהפך המלך והיה לאיש אחר  /בסבת אנשים חונפים
'ורשעים אשר לבבוהו  /אשר הרע בעינם דרך דיאן ופלאטא
אשר הדריכו בו את המלך  /כי לא אנו במלך זך וצדיק  /כי
אס גזולל ומתענג ובאיש שומע לעצתם י המה משלו בו /כי
ציד בפיהם בדברי חלקות  :ויועצו יחדיו ויקשרו קשר לגרש את
דיאן ♦ וידברו עס המלך  /וישחקו על מעשיו ועל מאכלשלחנו ויאמרו לו כי חובת המלך הוא לפזר הון רב  /ולהתענג
תמיד ולראות הטוב בחייו ולשמוח בגורלו אשר נפל לו  /כי זה
חלקו מכל עמלו " אולת הוא לשמוע אל עצת דיאן המתגאה
בחכמה מדומה  /כי חכמה וידיעה הבל הוא ורעיון רוח לא
'יאשרו איש ♦ אחרי כן הלשינו את דיאז למלך לאמור כי מרד
גווני חפץ הוא להושיב את גני אריסטאמאבע אחותו על כסא
המלכות

( ריז )
המלפוח * ויהי נדנרס עמו יום יום נדברים האלה ויעידו נו
להשמר מדיאן  /וישמע אל•דבריהם  /ויגרם אותו מארצו •
ויתר לפלאמא מאוד על הדכר דלך וישב לעמו • ויקח לו המלך
את כל אשר היה ילח ^ ן  /דתן את ארעטד־זע אשתו אל
טד־זינזאקראטעס אחד מאוהביו • ויהי אחרי כן וישחית המלך
מאוד' את דרכו  /ויתגולל בתענוגים וילך אחרי שרירות לנוt
ויהי רע בעיני אלהיס ואדםי
וישמע דיאז כעיר צאכינט אשר התגורר שמה  /ני קצו
העם כאיש הנליעל הזה ✓ ויאסוף אליו כשש אלף
איש ויבוא עמהס לאי סיציליען  /ויתחברו עמו שם עוד רבים
מעמי הארץ אשר שנאו את דיאניזיוס • הוא היה כעת ההיא כארץ
איטאליען  /וימהר טימאקראטעס וישלח לו מלאך להגיד לו את
אשר נעשה  /ויבוא זאב מן היער ויגנרוף את המלאך ויעברו
שכעת ימים ערס אשר ידע דיאנידוס דבר מכל אשר נעשה ♦
והאיש דיאן לא התמהמה וילכוד את כל הארץ ויכוא kזיראקוס/
דלכו לקראתו נכבדי העיר וזקיניה ויקבלו אותו ככבוד גדול /
ויפתחו לו שער העיר ויהרוג כל אוהבי דיאניזיום  /וישלם להם
את משכורתם תחת אשר המו את המלך מן הדרך הטוב /
ויוליכוהו מתינות עקלקלות • ויסע בסל העיר סביב ויקרא דרור !
דרור Iויפתח את כל כתי האסירים אשר מלא דיאניזיוס
באנשים מוכים וצדיקים  /וישלח האסירים חפשי  /ויחן חנית
וחרב וחצים לכל יושבי הפיר  /וישמחו מאוד על בואו ויחוגו
ויחריבו חרמות לאלוהיהם  /על ני הצילום ביד דיאז מידי
שוסיהס * אחרי כן נא חאניזיוס וילחם עם דיאז וינגף לפניו
וינס  /רק אפאללאקראטוס בנו לכד את האי עס ארמון
המבצר ולא יכול חאן להורישו " וילונו העס על דזעראקלידעס
אחד משרי הצבא אשר עמד על משמרתו אצל חוף הים לשמור
מוצאו  /על ני לא חשך את דיאניזיוס לברוח נאשר היה לאל
ידו לעשות " ויאמר דתעראקלירעס איש חנף ומרע ודורש
רע לעמו  /לתקן את אשר מות  /ולמצוא עוד חן כעיני העם ♦
ויעמול לפני החהל ויבקש מהאיש חאן לחלוק כל הנחלות לחלקים
שויס בין יושבי העיר  /המרבה ימעיט והממעיטירכה ממכריו
מז
9

(

ריח )

מן האמת עד כי חלק כחלק יאכלו כעני כעשיר * וייטב הדבר
בעיני" דלת העס * אבל דיאן היה איש אוהב צדק ומשפט /
ויאמר  :לא כי איש את נכשיו לו יהיו ♦ ויקצוף ההמון בדיאן
וישמע אל דברי ד־זעראקלידעס ומרעיו אשר הסיתו אותש נגד
דיאן/ודברו סרה עליו/פי הוא מבקש למשול עליהס כחזקה תחת
דיאניזיוס  /ויקומו ויגרשו את ייאן  /וילך kהעיר לעאגטיום
אפאללאקראטוס
ויקבלוהו שס בכבוד גדול • ויהי כאשר שמע
כי גורש דיייי־וז מן העיר  /ותחי רוחו ויצא מן המבצר אשר
התחבא שס וילחש פס יושבי העיר ויכס מכה רבה ועצומה /
וינחמו על אשר גרשו את דיאן מהסתפח בנחלתס • וימהרו
וישלחו אליו ויעצרו נו לשוב אליהם ולהושיעם עוד הפעם
ני
ולסלוח אשמם אשד האשימו נגדו * ויעתר להם חאן /
לבו רק טוב על ארצו ועל עמו  /ויבוא ויכה אתאפ ^ לאקראטעס
ויתרם את כל העם אשר אתו  /וילכוד את אי המבצר " וינס
אפאללאקראטעס עם אחיותיו ואמו אל אביו ארצה איטאליען
והעיר דראקוס צהלה ושמחה י
ויהיאחרי הדברים האלה ויוסיף העראקלידעס לדבר בקהל
עם נגד דיאז  /ולהיות לשטן לו בכל דרכיו ובכל מעשיו
אשר בקש לעשות לטובת עמו • וישלח דיאן אליו להסירו
מדרכו הרע  /ולא שמע י וירא דיאן ני לגו רק רע וני הוא
זורה רשת לעס ללנדס בחלקות שפתיו  /ויפגע בו וימיתהו "
אך לא רבו הימים  /ויתעצב אל לבו וינחם על אשר המיתו /
גי מימיו אהב ולשפוך דם אדם ואס הוא אויבו • ויחל
מותו י גם
רוח יעה לפעמו /ולא סר ממנו עד יום
באוכלי לחמו היה איש חנף ומרע ושמו קאלליפוס  /ויגדל
עקב על איש שלומו אשר בטח בו  /ויאמר בלגו להרוג את
חאן ולמשול על זיראקוס ♦ ויוגד הדבר לאוהד ריאן  /וירצהו
אמו ואשתו וכל אוהביו להרוג אותו  /וימאן לגאל ידו עוד בדם
אחיו וישב בטח * ויבוא היום אשר בחר לן קאלליפוס ויהרוג
את דיאז  /וימלוך על הארץ בחזקה  /דחן את אריסטאמאכע
אחות דיאן וארעטד־י־ג אשתו בית הסהר  /להיות לו לעירנו
נגד אוהבי דיאז לבלתי מרוד בו • ויהי אחרי כן וילך על
קאטאנא להלחם בה  /ויהי כעזבו את העיר ויקומו האנשים
ויפשעו

(

דיטC

ויפשעו נו וימליכו עליהם את
השני וילחמו עמו * ויכש קאלליפוס אל רעגיום  /ויקשרו
עליו שם שני אנשים לעפטינוס ופאליפערכאן ויהרגהו /
ואמרו קצת מתני העתים שהרשע*
הוה Tנפל באותו
החרב אשר המית נו דיאן הצדיק • והמלך היפפארינוס הוציא
את אשת דיאן ואחותו מנית כלאם  /ותלכנה אל איצעטאפ
איש זיראקוס אשר מלך כעת על העיר לעאנטיום  /ויחשס
תחת כנפיו • אך גס הוא הפך לכו לשנוא אותם  /ויתקשר
עם אויבי ייא!  /ויאמר לשלחם ארצה יון  /ויצו להרגם
נדרך ולהשליך גויותיהס ימה י
היפפארינוס אחי

דיאניזיוה

וימלוך ד־זיפפארינוס שתי שנים  /וילך נדרך רע  /ויהי
כשונאי יין תמיד  /וישתכר מערב עד ערג * ויקשרו
עליו עבדיו וימיתוהו • וימלוך ניזעאוס אחיץ תחתיו י ויעש
נס הוא הרע בעיני !) הים ואדם  /ויקוצו בו עבדיו ויהי ריב ומדון
בעיר כל הימים • והשמועה באה עד דיאניזיוס אשר
היה
בעיר
לאקחם  /וימהר ויאסוף לו כשני אלף איש
דבוא ן 1דראקוס פתאום וילכדה וימלוך בה  /אחרי כלות
עשר שנים מיום אשר נס משס • ולא עזב דיאניזיוס את דרנו
הרע  /ולא הפיל דבר מכל דבריו המתועבים  /וימלוך
באכזריות ובתימה גדולה  /ויצר לאנשי ז״ראקוס מאוד י וישלחו
נסתר אל איצעטאס שר לעאנעיוס  ln /העיר קארינט אשר
בארץ יון  /אשר היא היתה עיר מולדת למיסדי זיראקוס /
לעזור להם ולהצילם מידי האכזר הזה י וישמח איצעטאסעל
הדבר הזה  /כי אמר בלבו למלוך על זיואקוס  /ויצא נגד
דיאניז -וס ויערוך אתו מלחמה דן אותו וירדפהו עד אי
המבצר זישגר דיאניזיוס שס מפגיז  /והוא לנד את העיר
וימשול עליה ויבקש גס למשול על חצי המלכות היציליען /
ויכרות כרית עס אנשי קארטאגא לחלוק כל האי ביניהם ולהביאה
תחת ממשלתם  /ויבוא חיל כבד מן קארטאגא ן) סיציליען
להלחם בה " בעת ההיא בא גס חיל קןגרינט ובראשם
היטאלעאן איש גבור חיל ועוב מעללים  /ויפלו אליו כל ערי
סיציליען אשר יראו מפד
איצעטאס ואנשי בריתו /
וירב

( רב )
איצעטאס
זירב החיל הזה מאוד מאוד וילך
טימאלעאן אחריו
לפניו וינס העירה  /ויבוא
טימאלעאו
איצעטאס  /וחצי הע* ר ביד
ביד
T
וירא דיאניזיוס כי 7
ביד דיאניזיוס •

לקראתו וענף
 /ויהי חצי העיר
 /ואי המנצר
תוחלתו נכזבה7

טימאלעאן ויפול לפני רגליו ויכך לפניו
ויצא מן המבצר אל
ויבקש ממנו על נפשו  /ויתן את המבצר ושני אלף איש ושריונות
וקשקשים וכלי הרכות רבים כיד טימאלעאן  /ויסלח לו האיש
ויהי שם
הזה וישלחהו אל קאריבט לחיות שמה מיגיע כפו /
בעם
דרכו
אחרי
היכל
אכזר

מקרי דרדקי ופעם משחק לפני ההמון  /ולא עזב את
הרע לעשות כל דבר משוקץ ומתועב עד יוס מותו י
איצעטאס מן העיר ויתוץ את
כן גרש טימאלפאן נס את
המלך ואת המבצר לבלתי היות עוד מנוס ומחסה לאיש
״ ' וירא את העיר כי פרועה היא  /בתיה חרבות מאין

יושב ורחוגיה ושוקיה שוממים מאין הולך ובא  /כי בימים ההם
אשר י מלכו האכזרים  /רבים נפלו נחרב ורבים נשו מארצם למלט
על נפשם * ויצטער מאוד וישלח אל עילץ אל קארינט  /ויביא
משם כעשרת אלפים איש ויתן להם הבתים והשדות העזובות
מבעליהן י ובהיות כי אפש הכשף מן העיר  /והעם הולכים ודלים /
ויצו סימאלעאן להביא כל פסלי כשף וזהב ומתכת אשר העמידו
המלכים האכזרים לכבודם ולכבוד אוהביהם  /ולשפיט עליהם
אם טוניס היו האנשים אשר בעבורם נעשו כדמותס וכצלמס /
וראויס להיות להם זכרון עד כעיר הזאת • וימצא כי כלם היו
דמות אנשים רעים  /רק פסל אחד שהיה דמות המלך יעלאן "
טימאלעאן  /אך כל הנשארים צוה להתיך 7
אוהו השאיר
והמתכת בין יושבי

ויחלק את הכסף
לקנות בו כל דבר מסחור גס כלי
חורש וחושב  /ותשלם העיר *

ויאסוףאיצעטאס

עוד חיל

העיר לחזק ידם
מלאכה לעשות

הרפה

מלאכת כל

להלחםבזיראקוס  /ואנשי

קארטאגא עוזרים את ידו  /וילך טימאלען להראתס
איצאטעם חי בידו עם כל ביתו ואוהביו / .
ויכס ’ דתפוש את
אחותדיאן ודס אשתו אשר שפך בראשם *
דהרגס וישב את דס
ויראו אנשי

קארטאגא ני נפל איש

בריתם7

וככל אשר יעשה

טימאלעאן

( רכא )
טימאלפאן ישפיל וכן יצליח  /ויכרתו ברית עמו וישבעו לו
לבלתי הלחם עוד נויראקוש • ויהי כאשר טהר טימ^ עאן הצדיק
את כל הארץ  /ויכרת כל מושל ונוגש  /וישב כביתו כעיר
ויראקוש שלו ושאנן ולא הלך לבו כגדולות ולא כקש ממשלה
ומלכות 4ויכלה את חייו בנעימים • כל אנשי הארץ כבדוהו
עד מאוד4
והיהכלהדכר הקשה בעיני זקניה ושופטיה והניאו
אליו וישאלו את פיו 4ועצתו אשר יעץ היה להם כאשר ישאל
איש בדבר אלהים  /כן שמעו לו וכן עשו י ויחי טימאלעאן
עוד אחרי הצילו את סיציליען עשר שנים וימת בשנת שלשת
אלפים שלש מאות וארבעים ושבע לב׳' ע  /זקן ושבע ימים /
ויספדו לו כל העיר וכבוד גדול עשי לו במותו כאשר יאות לאיש
תנס ונבון גבור וצדיק

כמוהו י ותשקוט הארץ עשרים שנה *
יוסף בדה בו״ן י

מנתם לחדש האביב ־

בחדש אביב נשקו• שמשם וארץ
 jrtמשמים נשקף סוב ; צמח מארץ

משלי
התולעת

מוסר
בגבינה ♦

גבינה אחת גדולה דשנה וטובה  /שרצה תלעיס ־* ותלכנה
אנה ואנה לאכול מדשנה ולשבוע מטובה ׳
ותפרל
אחת .מהן ותלך הלוך סביב לגבינה עד בואה עד ראשה ♦ ותשא
את קולה ותען ותאמר  :שמעוני אתי כלס  /האזינו אמרתי
ינ נגידים אדברה יהלוך הלכתי סביב לכלור מושגתנו לתור
ולחקור נו פנימה וחיצון■ ולראות נל הנעשה תחת השמש ני1א

«וב

( ־רכב )
טוב היות אך אוכל ושותה
ועתה
ודעת דבר •
להביט מקצה אל קצה
עיני♦ שמענה
מנגד
לא ידעון ולא שמעון
דבר חדש נמצא  /הלא

ומרוה בטן /

מבלי לחשוב

מאשמת

הנה אנכי נצב פה במקום גבוה ורם ,
ואין נסתר
• אין דבר נעלם ממני /
והשתוממנה  /אספרה גדולות ונפלאות
אבותנו מעולם • ואל תאמרנה  :ומה
ידענו ני בגבינה אנחנו  /והיא מחיתנו —

עדן לא ידעתן כלו •
מזעיר✓
מעט
אפס קצהו ידעתן /
לא ראיתן עד הנה גדולתכן כבודק ותפארתנן עלי ארץ • אזנתי
חקרתי דרשתי הטיב  /ומה רב יתרוני היום מתמול שלשוס *
עומדת
ני הגבינה אשר נחנו בה /
אחיI
דעו
בקערת כסף משובצת זהב טהור  /והשולחן אשר הקערה עליו
יריעותיו
מעשה חרש חושב הוא י ונס הבית אשר המה בו /
רקמת שש וארגמן ומסנרת פז  /וכלים מכלים שונים * שם
ראיתי חיות קטנות עס גדולות תרצנה רצוא ושוב  /לשלול ולבו!
כי אמרתי תשלמנה
ממחיתנו  .־ואף בזאת לא גערתי בן /
ואקרב
טובה תחת הרעה הקטנה  /ני תגדנה לי חדשות •
ויהי בדברי רען הפרעיש ויאמר ידוע תדע ני ישנן
להן /
מבלעדנו חיות גדולות כשמנה ותשע מהגבינה  " /ונשם
עוד
אדס תקראנה * ואשאל למעשיהם  /וישיבני הנה הס עושים
ויעף אלי הזבוב
— עוד לא כלה לדבר /
גבינות יום  .יום
ברעם • ורעש׳  /ויהס את הפרעש ויאמר אליו  :ומה תוסיף
דבר  /הן לא שטת בארץ  /ומאין תדע לכלכל דבריך ? שמע
הוספתי חכמה /
חוקי \ אנכי ידעתי ספורות לך /
אלי
י ואומר /
הארץ
בעזפפי בקל כנפי בכל
ראיתי רבות /
ולהגיד לך הענין
ויען  /כן הוא /
האמת בפי הפרעוש ?
תדע ני מלבד בני אדס ישנן עוד חיות רנות ובשם
כלו /
ברות תקראנה  /שס תרבצנה נגן מחוץ לחלון הבית  /גס בשדה
מהגבינה *
ואחו אשר ארנס ורחנס רב מששים רכוא אלפים
בס יצמח צמח ודשא  /מגשם ממטר  /ואור השמש כי תזרח "
וטרחתס ! נס
בהם יכלכלו בני אדם הפחת * רנה יגיעתם
בשדות לעזקן

ולסקלן /

נס

בפחת לגדלן ולשמרן

ועתה
החלב ולהקפיאז לגבינה ־־־ *
ולמולדתנו י
היא אחותנו לנו היא

/

להחך

הגבינה הזאת
אחיJ
מה רבה גדולתנו ני
למעננו

( רכג )
למעננו
נל המעשים הרכים האלה י ולמה ימטיר מטר /
מזרח
השמש
/
אס לא להצמיח צמחי השדה ודשא " ומה
מעלתם
/
אם
לא להחיות נס הפרות  /הנותנות חלב *
ואיך
תעמודנה אלה  /אס לא יהיו כני אדס לגדלןולכלכלן /
להתך
חלכן
ולהקפיאו
לגבינה
לנו ולצרכנו ? לא יקום ולא
יהיה אחד
כי יעדר אחד  /נשלניס איש אל אחיו  /חה את
הז יעזורו
 /עד כאס עד קצס ועד תכליתם ותהי הגכינהI
אנחנו
מבחר
היצורים
i
זזה
לכן המופת  /ני בלב הארץ
נחלתנו
!
ונטכורה
מושנתנו  /והכל שואף ומתאמץ לנו /
נחנו
תכלית ואחרית רצון היוצר ♦ צאנה וראנה נכודכן
ותפארתכן
עלי
ארץ
*
יתר
שאת ויתר עז —
עודנה היא מדנרת נגאוה וגאון  /רקח אדס אחד עת
מכינה
אשר עמדה עליז המדברת  /וינלע גס התלעה גס
הגבינה
יחד
/
ולא
נשאר
ממנה
שריד
ופליט
 /וזכרס אנד ♦

לן־ .אל־ 1התולערת אנוש ווקאלפך ח ; מה ♦
הגרלת ׳
הוספת ׳ עשה
שם
מהרת .
״ ;• ; T
 T :•״
• T J
בניות ׳
הרסת ׳
נטעת ׳
r *r
עקרת
- T
rj
rs * r
r j 1- *r
תמונזעשץ^ :נצח ׳ א3ד ן^ ןם המה ♦
י » ו üע

מודעה
זה נמשלוש
שבועות  /וקול עוכר בין אחינו כני ישרן!  /כי
גאו
אגרות שונות ורצוף כתוכס כרוז מבר ^ן ׳ לק״ק
פ״פ דאדר
פראג המבורג בחגסלדא זאמשטדדאם  /ועוד
מקומות אחריס
 /כלתי חתומים נשמות הנותכיס  /לאמור :
בי יצא הקצף
מלפני כבוד אדוננו מ״ו הגאון המפורסם וכית דינו
הצדק!
להתריס את ספר מצפה יקתן! אשר יצא מחדש כדפוס
חנוך
נערים
/
ולא עליו לבד יצא הדין להחרימו  /כי אס גם
<גל
שאר
ספדס
אשר
נדפסו (אשר יצאו לאור כדפוס הלל t
 .ואנשי

( רכד )
ואנשי רכיל הוסיפו לאמור שאותן האגרות יצאו ובאו ממעין
אמנם אס הקול הולך ולא.
טהור מבית אדמ״ו מאון נר״ו •
יסף אנחנו לא האמננו לקול השמועה  /ני ידענו שמעולם לא
יצא משפע כזה מבית דין גדול רם ומפורשס לצבי ולתפארת4
ואף ני מפי אדמ׳יו גבר הוקס על י ני בשלמה הרעה הזאת
לנו ? הלא על פתח שער השפר הצננו וערכנו דברינו נגד
גדולי הדור נ״י  /ולמשפע,חשבנו  /לבלתי הדפיס ספר כזה
ההוראה 4עד שקבל
לאיש רב את אחל הרבנים יושבי כסא
המחבריייעליו שאנחנו ח״מ נקריב את משפעו לפני כל יודעי דת
ודין  /ושיקיים את כל -מוצא פיהם  /אס אחרי העיון בשפר•
יורו המורים שטעה  /ויצדיקו את הרב הראשון 4ויאמרו שראוי
מבור זה לנדותו ולענשו  /ונן עשה המחבר  /ומה אשמתנו
איב בדבר הזה ? ואף אס יאמר האומר שלא עלינו עלה החרי
הזה  /כי אס על הסער ועל מחברו  /הלא גס זה לא יאומן7
מתוך דברינו אלה  /כי אחרי שקבל עליו בעל השפר את הדין
אס יורהו שלא צדקו דבריו  /איננה ישפטוהו  /ונ׳׳ש משפע
חרוץ נזה  /בטרס סתרס את טענותיו ועל מגן :
אפסנדי להוציא מלבן של כת הצבועים וכתהחנפים /
ולשכור פי דוברי שקר  /קמנו ועלינו■ ילחם הדרת
אדמ״ו הרב הגאון ...יצ״ו 4ושאלנו את פיו אודות הדבר ♦,
ושמחנו לשמוע מהדרת כבודו שלא טעינו במחשבותינו  /יכ
כבול אדמ״ו אמר לנו בפה מלא :
"ני לא ממנו ולא מבית דינו הרבנים המובהקים יצא שוס
ולכרוז ונתב חרס 4הן על הספר הנ״ל והן על מחברו4
,להן על הספרים הנדפסים  /והן אשר עתידים להדפס
« ושכל הנתבים אשר ימצאון בכל מקומות ישראל אשר יאמר
..
"בתונס כזאת  /הן יהיו חתומים הן בלתי חתומים בשם
מעשה אנשים אשר
** ,ל הכותב כלס מכתבי עמל המה /
,,במחשך מעשיהם לירות במו אופל לישרי לב “ :
וסלגתה יצאנו ידי חובותינו להודיע את נל זאת כרבים
ולהשקיט .לבב הקונים המתאדם לקנות ספרים אשר
.י :
זלהגדיל תורה ולהאדירה :׳
נדפסו אצלינו לרות צמאונם /
ברלין ר״ח גיסן■ תקס^ט • . .

»יצק ברד מברלין *

-

״

. .

דוי פוידלענדר *

1

חדש

אייר

תקמט

שירים
לניוד ולתפארת תאר פני אדב :חראשון לכלי דבר
שבקדושת הרוט בתם  Smעל־* לוה נחושרה זה
משה האיש ספרא רגא הפץ נו המלך מלכו שיד*
עולם ונשא הן ושניד* טוב בשיני מלכו ושריו וכיד*
הימי הארץ ה׳יה התורני המעולה נר ישראל גדול
נירנן שמו נמו הרי משה בן ר׳
מנהםמ״כ •
נפשו ושמו ילגצח ׳ ויד* זנר עולכם יהיה צדיק :

זאתהיא צורת

האישמשה ׳

גדול במאד ומאד $יו ׳
.נאה
דור׳ס ׳
נאה
עושה ׳
v T
••
V T
V
הכמת
אדם
האיר
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TT
כסגנון

אחד ׳

זאת תיאר מענדלסון
ותמונתו ׳
משה סופר
מהיר
ומאד
עניו -
 T׳
:
TT

וכגורל חכמתו  -כן צדקתו ׳
אשרי מי
שראה ־־ :הדרת
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T TV
־T T
חפשי
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( רכר )

מסלול

& ל0

הטבע

בצורצו*ועטער)
ה א ו יר (

האויר המקיף את כדור הארץ מכל רוחותיו  /עד נובה ג׳
פרסאות לערך  /הוא מצס דק  /זך צלול ומנשבי /
זג נגר ומסתפג ✓ וכל החלולים ומקומות הרקיס כתוך שאר
הגופים מלאים ממנו  /וזה נדע ע׳'י כלי המוריק את האויר
( 5ועט פו ^ פע )  /כי כל גוף ונוף משלשה סוגי הטבע כאשר
מחן תחת הכלי הנזכר להריק האדר ממנו  /יעלה אבעבועות
הרנה מלאות אויר המכונס כתוך החלולים הרקיס אשר
באותו הגוף :

היותו מתקמץ בעתההכרח  /עדכי

מסגולת האדר הוא
יחקנץ בתוך מקום יותר קטן ממקום טנעו

/
ונסור המכריח ישוב להתפשט ולהתדקק כמקדם  /אשר לזה
הסכימו חכמי הטבע לתאר לן כח מהפשט ( ע!6כ1נ1יכ1יג 1עט)
ל)ן נח מי־הפג ( פעדרקרצועט )  /וגס זה יעיד הנשיון /
כי כאשר נקח איזה קנה חלולה  /ונדחוף נתוכה מכקש עגול
הממלא בדקדוק חלל הקנה  /לא נוכל לדחוק המכתש עד יסוד
חלל החנה  /כי האויר המכונס נקוך חללה  /יתקמץ יותר
ויותר בתוך מקום צר כפי אשר נדחוק המכתש יותר למטה /
ואין דרך לו לצאת למעלה מתוך פי הקנה  /כי סגר המכתש
דרכו  /והיה כי יחקמץ׳עשרה פעם יותר מאשר היה בתחלה/
לא נוכל לצמצמו עוד אף אם נוסף תת כוחינז להוריד המנחשת
ני יתחזק נח ההתפשטות באדר לעמוד מנגד דחיקת המכתש /
מבלתי נתן לו עוד עכור בגבולו  /ולפעמים תתבקע הקנה
מנח ההתפשטות הלז 5וכאשר נשיב ידינו מהמכתש  /ידחוף
האדר

( רכז )
האדר את המכתש מאלץ וממלה  /ויתפשט כמקדם כתוקף
ועוז 5ומזה הטעם האויר התחתון אשר הוא סמוך לכדור
הארץ הוא יותר בע ונכד מהאויר העליון אשר הוא ממעל לו /
ני האדר העליון  /אף אם הוא קל ודק מאד  /יש לו כובד
מה אשר בו יכביד על האויר התחתון דלתון חלקיו להתקבץ
יותר ולהכפיל עוביו ונבידותו מהאויר העליון  /ולפי רבות הלחץ
ההוא יתרבה התקבצות האדר * ולכן יותר שיגבה איזה מקום
ממישור האדן יהיה האדר יותר דק עליו  /כי יקצר עמוד
האדר כערך נובה המקוש ההוא  /וימעט כבדותו אשר בוילחוץ
על האדר התחתון  /וכן להיפך "
ודע ,ינ חכמי הטבע אשר כבר היו לפנינו
לחלקי האדר איזה כובד  /באמרס אולי יהיה להאדר
כובד מה  /יחויב שיפלו חלקיו על הארץ עגור כבדותו  /ויחויב
שנרגיש אנחנו משקלו לרבוץ תחת משאו יומס ולילה עד ני נלאה
לשאתו מוד jאשר לזה גזרו אומר  /ובראשם ארי״סטוטלס
היווני  /לחלק כל הנשמים הנמצאים בטבע לשני מינים 5המין
האחד יש לו נח הכובד אשר בו הונן מצד טבעו לרדת תמיד
למטה על הארץ אס אין ול איזה מכריח אשר ימנעהו מנפול(
ומזה המין כל הגשמיים מוצקים  /נמתכות  /אמיס  /בעלי
חיים וכדומה • ולמין השני גורו תכונת המפופי אשר בו יאהב
מצד טבעו להגביה עוף ולעלות תמיד למעלה  /וממין הזה
חשבו העשן  /שלהבת  /והאילים העולים מן הארץ וכדומה5
אולם האדר חשבו היותו ממוצע בין שני כוחות מזכרים  /לכן
יעופפו חלקיו תמיד באמצע  /מבלי עלות יותר למעלה ומבלי
נפול יותר למטה • אמנם הנשיונות אשר עשו הסוקרים אחריהם
הכחישו המשפט הזה  /ומהם — מה שאנחנו רואים בחוש /
אס נשקול חתיכת עץ על המאזנים  /זאח״ב נשרפה ונשקול
אפרה  /יהיה משקל האפר תמיד יותר
קל! מאשר היה
משקל העץ כתחלה  /אף שנדע כי לא נאבד מן העץ דבר ע׳' י
האש  /ני אס האידים העולים ממנו עם העשן * ואס יהיה
נשבית החוקרים הראשונים יחויב ההיפך שיהיה האפר יותר
נבד

מאגולהחליט

סו כ

ג! 5

( רבח )
כנד מהעץ עצמו  /ני בתוך חליי העץ מנונס* ס ח 1קי האידס
אשר בטבעם הוכנו להגביה עוף דענבו נח הכובד אשר בחלקי
העץ לרדת למטה  /אשר לא כן עס חלקי האפר ני המה כלס
נאתר הוכנו מטנעס לרדת למטה י לכן נוכל בבירור לשפוט נכוחה,
יש להס
שכל הגופים הנמצאים נטבע  /יהיו ממין שיהיו /
נח הכובד אשר בו המה נוטים תמיד לרדת למטה עבור
נטבע אשר יהיה קל בהחלט /

נבדותס  /ואין לך דבר גופני
ומשולל משוס נבידות  /ואס נאחר ד״מ שהנוצה קלת המשקל
( ני
היא  /אין זה ני אס ביחס אל נוף אחר היותר כבד /
כמבואר לבעלי ההגיון ) •
נגד וקל שמות מצטרפים המה /
ונבדותס
וגס האויר והעשן והאידיס כלס מוכנים מצד טבעם
אך לפי

לרדת למטה /
/

לכן

העשן והאידיס
זהאידים הדקיס והשלהבת
ינשאו על כנפי האויר *

התפשטות מהאויר חזק מכובד
שכח
ידחקו חלקי האויר את חלקי העשן
מעלה מעלה מחלק אל חלק אחר כ ^ ו
והעד על זה נאשר נסגור נר דלוק
למעלה/

בתוך הפעמון זכוכית  /יכבה הנר והעשן יעלה נתקלה
וכאשר נוריק אז האויר המסוגר בתוך הפעמון ע״י כלי המוריק
האויר  ,ירד העשן לאט לאט ויפול על שולי הפעמון סביב /
כי אין מעצור לו אז מהאויר ויפול בעבדותו הטבעית • והעד
השני היותר נראה ונגלה כל כובד האויר עצמו הוא זה  /נאשר
ואח״כ נוריק האויר
נשקול איזה כדור ממתכות מלא האדר /
ממנו ע״י תחבולות ידועות יקל הכדור אז ממשקלו הראשון /
כשיעור כבדות האויר אשר לוקח ממנו • וע״י התחבולה הזאת
נדע שערך כובד האדר אל כובד המיס הוא נערך א אל שמונת
ככרמהאויר/
מאות  /או שהמיס הוא שמונה מאות פעמים יותר
אינו שוכב על אבר
אבל לפי שהאויר אשר הוא ממעל לנו /
וגס
כי אס הוא משבב אותנו בכל צדינו /
אחד מהגוף /
כמרחףעלינו/
כחההתפשטות אשר לו איננו כשוכב כ״א
בעבור
הלא תראה שהצוללים
האדר5
לכן לא נרגיש מאומה ממשא
והשוחיס ( טוד 4דד 1ד  /סויכער ) ירדו במצולה בלב יס במעמקי
מטעם
מיס ולא ירגישו מאומה מכובד המיס השוכן עליהס
הלל /

ומכיש האדר אשר הוא כל כך יותר קל מהמיס י
הכשיו!

( רכט )
ה  :סץן יעיד
נקח איזה קנה
חלולה אב ( תמונה א׳)
מאורך ל״כ רגל פארי״׳ד
( לערך ט״ו אמותC
ומעלה  /אשר תהיה
סתומה מלמטה ופתוחה
מלמעלה/ונמלאנה מיס/
ואח״ננשתוס פיה העליון
ונהפניה על פיה בתוך
כלי ג מלא מיס  /ואו
נפתח פיה נתוך הכלי /
יפול עמוד המיס נתיך
הקנה אשר יזול לרך פיה
הפתוח בתוך הכלי  /עד
היותו ל״א רגל פארי״וי
ממעל לשטח המיס אשר
בתוך הכלי ואז יעמוד
מנפול עוד • והשנה
מדוע לא ישפך כל עמוד
המים מתוך הקנה kתוך
הכלי הוא זה  /ני עמוד
האדר המרחף על שטת
הכלי רה ממעל למיס /

נאשר

ידחוק על שטח המיס
ההוא נכנדותו הטנעית
אשי לו מבלתי נתן מקום
להמיס אשר כתוך הקנה
להשפך עוד ז ני נהשפך
המיס מתוך הקנה יתרגה
המיס בתוך הנלי/ויצטרך
א״נלהגביה שטחו/ויותר
שיגבה שטת המיס יצטרך
לדחוק
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( רל )
לדחוק  .למעלה והלאה את עמוד .האויר■ המדחף עליו ממעל לו /
ויותר שיתקמץ עמוד האדר יתקבצו כמות חלקיו לא מקוס אחד
וירבה כבדותו 5וכמו כן יותר שימעט המים מתוך הקנה ימעט
כבדותו אשר בו ילחוץ עמוד האויר מעל שטח■ הכלי  /לכן
נאשר יתמעט המיס כתוך הקנה עד רום ל׳׳א רגל פארי״ןי
יהיה נוגד עמוד המיס משיעור הלז עס כובד עמוד האדר
המרחף על שטח הכלי במשקל שוה  /ואז יהיו המיס בתוך
הקנה תלויס ועומדים על פד המים אשר כתוך הכלי מבלי
יוכלו לנפול עוד כ• חזקת עמוד המיס וחזקת עמוד האויר
שוה ואין אחד יכול לגרש את אחיו ♦ ומנ״ש נאשר תהיה הקנה
פחות מאורך ל״א רגל פארי״זי לא יזול טפה אחת ממנה
נתון הכלי! מטעם הלל ■״
רגל פי הנסיון הזה נוכל מקל לדעת כמה יהיה משקל
 ,עמוד האויר על איזה מקום מכדור הארץ  /ני כבר
הראית לדעת שמשקל עמוד האדר המרחף על שטח הכלי ג
שוה לכובד עמוד המיס אשר בתוך הקנה עד חס לערך ל״ב
רגל פארי״זי  /וידוע שרגל מעוקב מיס ישקול שבעים ליטראות
ואס נקח .א׳׳כ קנה חלולה מאורך ל״ב רגל  /ומדת חללה תהי׳
רגל על רגל  /יהיה א״כ משקל עמוד המיס הלז ל׳׳  3פעס
שבעים ליטראות  /שה*א ב׳ אלפים ב׳ מאות וארבעים ליטראות/
ונמו כן יהיה משקל עמוד האדר ( המרחף על שטח  .הכלי אשר
היא רגל על רגל /
מאורך ג פרסאות (שהוא רום כל גלגל
הנשימה (דונטטקלית ) לואס נחשוב לפ׳׳ז כובד כל האויר עם
העמיס ' והאידיס המסבביס את שטח כל כדור הארץ  /יהיה
משקל כל האדר
 11,982378/823,232,000,000נכרים #
וכמו כץ אם כחשוב שטח אדם בינוני על כל צדדיו י״ר רגל
מרזבעיס! י יחויב שמשקל האדר השובב את האדם « מעל לו
עד לוס ג פרסאות יהיה ג מאות ככרים  /או שלושים אלף
ליטראות! ובכל זאת אין אנו מרגישים שוס לאות ללכת תחת
המשא הגדול הלזה מטעמים ׳הנונריס לעיל "
וכבר
נודע אצל מחקרי הטבע שערך כובד כסף חי ' לערך
׳־ • מבד המיס הד* נערך י״ד אל א  ,ד״מ אס תשקול
מדה

( רלא)
מדה ידועה ממים ליטרה אחת  /יהיה משקל אותה מדהעצמה*
מכשף חי י״ד ליטראות  /לכן כאשר נמלא א״כ קנה הלל עם
כסף חי ונהפכיה על פיה בתוך כלי אחר מלא מכסף חי /
יחויב שיפול הכסף חי תוך הקנה י״ל פעס יותר נמוך מהמים /
כי רק או יהיה כובד הכסף ח־ הנשאר כתוך הקנה שוה לכובד
עמוד האויר הלוחץ על שטח הכסף חי אשר כתוך הכלי1
והנשיון יתן עדותו ויצדיק המשפע הזה  /שיפול הכסף חי
בתוך הקנה א ב עד רוס כ״ח אצבעות (לערך ב׳ ורביע רגל
פארי״ף ) ממעל לשטח הכלי ג ואו יעמוד מנפול עוד יוהנה
אם תהיה אותה הקנה א״כ ממין זכוכית אשר גתוכה הכסף
חי  /כדי לראות מחוצה לה שיעור עלותו ונפילתו  /אז תקרא
אותה הקנה פלס האויר ( 11פט וועטער ) ובלשון יווני יקרא
באראמעטער ( מורד הכובד)  /כי על ידה נוכל לשקול
ולשער כובד האויר כפי אשר יכביד על שטח הכלי אשר כתוכו
פתוח פי הקנה  /ומעכי הכסף חי כתוך הקנה מנפול עוד "
והנההכלים האלו נעשו כעת בתחבולות שונותומתמונות
שונות ✓ אבל כולם כאחד על אדני החוקים האלו
הוטבעו  /תורה אתת להס שישוער תמיד כובד האויר המעכב
נפילת הכסף חי  /עם כובד הכשף ח* בתוך הקנה* והנה
בתמונה ב אציגה נא אחד מהם אשר נראה לרוב  /ומשפט
עשותו הוא זה  /בתחלה נקת קנה זכוכית ז״ח אשר היא סתומה
אצל * ופתוחה אצל ח  /ובתוך פי ח נמלא את כל הקנה עם
כסף חי בצמצום ובדקדוק גדול לבלתי ישאר מקום רקות בתוך
הקנה אשר בו יוכל להכנש חלקי האדר  /ואח״כ נחבר אותה
הקנה ז״ח עס הזכוכית ב״ח על היותם כלי אחד * והנה נעת
תהיה כל הקנה זח״לב סתומה מלמעלה אצל ז ופתוחה אצל פי
הזכוכית כ jוכאשר נחבר אותה הקנה עלי לוח עץ ונתלהו
בתוכו כסדר הזה שיהי׳ ראש הקנה ז למעלה והחיבור ח למעה
או חיש יפול הכסף חי מתוך הקנה ח ויוול בתוך הזכוכית ח״כ
עד לערך «" ט ואז יעמוד מנפול עוד  /כי עמוד האדר המרחף
על השטח י״ט יעמוד מנגדו  /וכאשר נחלק הקנה ז״ח לאצבעות
והאצבע לשנים עשרה קוים  /אז מכל לראות ץ© יום השתנות
הנסיון
כובד האדר נאשר יבא עול י

( רלב )
הנסיוןיעיד שישתנה שיעור נפילת
עצמו נפי
יהיה

כסף חי כאותומקום

השתנית איכות האויר נשנה  /כי נאשר

האדר זך צלול רכש

יכביד יוקר

וידחוק 3כח

התפשטותו

אשר לו את הכשף חי יותר למעלה כתוך הקנה
ז״ח 5ואס
יהיההאויר לח ועכור ימעט כוחו מהנביד על שטח י הכלי י״ט/
והכסף חי יפול יותר למטה כתוך הקנה זי׳ ח ל ומדת השתנות
הנפילה הלז לא תהיה ע״פ רוב יותר משיעור אורך ג׳ אצבעותV
אבל אינו שוה בכל מקום ל
ד״מ בעיר
אמשטער״דאש• הבירה
במסית האללאנד לא יפול הכסף חי לעולם יותר מעומת נ״ו
אצנעות שני קוים /
ולא יעלה לעולם יותר מגובה שלושים
אצכעות ז
געירגעטטינ״גען יהי׳ הנובה שלושים אצכעות וארבע
קרס  /והעומק כ׳׳ת אצבעות ד׳ קרס ל וכאשר נגרע א״כ
שיעור העומק משיעור הגובה  /ישאר שיעור ההבדל  /אשר
גס יקרא שיעור השתנות הנפילח ל
וכן נאשר נגרע חצי
שיעור ההבדל משיעור הגובה  /ישאר שיעור אמצע
הגובה 7
(יהיה לפ״ז דרך משל י.
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הגונה 28

אצבעות.

יפאריז י*געטטינגן
סך

אצבעות$01 -

^יבעות

אצבעות \ ך 2

אצבעות • 281

אצבעות

אצבעות  1ב

אצבעות

ב **

אצבעות

אצבעות - 1ע 2

אצבעות

אצבעות 2g i

סכל הנזכר יחויב שיפו ל הכסף חי בתוך פלס האויר על ההרים
הגבוהים יותר ממה שיפול נעמקיס באותו הזמן עצמו/
כי עמוד הארד המכביד יעל ,שטח י״ט הוא יואר קצר וקל על
ההרים הגבוהים מנחוך העמקים  ✓.ונמו כן הוא,יואר דק ( ני
יותר שנעלה למעלה יתפשט
רתןקק ' הארר כנזכר ) " .וימעט
נוחו מהכביד על שטח הכלי ולענב הכסף חי בתוך הקנה מנפול
עתר • וגס זה יעיד הנסיון /
ני בעיר מצער קלויז״טאהל
על הרי האא״רץ יהיה תמיר שיעור גובה ‘ יותר נמוך מבעיר.
געטטינגן

כשיעור אצבע ואמש קויס /

ואף ששתי יערים האלו
הנה

( דלג )
הנה סמוכות זאת לזאת י י־־ וממה שהבאתי רוכל גס כן
למדוד הגונה מאיזה מקום  /דהיינו שאנו חושכין ערך הגובה
אותו המקום אל ארץ המישור נערך יתרון נפילת  .הכסף היד
באותו הגובה אל נפילתו במישור *
ועל אדני  .התחבולה
הזאת  .נוסדו דוחות המספרים ( טתבע ^נין ) אשר על ידם נדע
נמה יהיה נוכה המקום אס  .יפול עליו הכסף חי נכמו שיעור
ידוע > ואין כה מקומו לדבר ממנו •  -וממה שדברנו עד כה
נדע ני נוכל להכיר ע״י פלש האייר הנ״ל איכות האויר  /אם
יהיה לח ועכור מלא מאידיס וקיטורים העולים מן האדן /
וימטור בתוך זמן מועט להריק חלקי הזרים המעורבים בתוכו ני
נכדים המה ממנו ולא יוכל לשאת אותם עוד * )  ••/או אס יהיה
זך צלול ויבש_5לכן ימצאו כעת ברוב הבתים הכלים  ( vbאף
לאנשים אשר לא השיגה ידש לדרוש ולחקור בחכמת הטבע)
לדרוש העתים על ידו  /ני כנפול הכסף חי ידעו שקרוב הגשס
לבא  /ובעלותו למעלה יודעים שיהיה יום צלול ונעים * —
אולם אם ינשב הרוח מקצה ' מערבית צפונית אצל שוכני איראפא
אז יבשר נשם ע״פ רוב אף בעלות הכסף חי כתוך הפלס י
והסבה לזאת כעלם עד עתה :
והבה אציגה נא פה איזה כללים אשר יזהר
לעשות פלס האויר * ..

נהס מישירצה

» ) שתהיה חלל הקנה שוה בכל מקום  /מבלי היות רחב
במקום אחד וצר  .במקום אחר  /ני אז לא ישמור החוקים
הנזכרים מגובה ועומק הנפילה י
נ ) שיהיה הכסף ח* זך ונקי מאד לבלתי היות מעורב בתוכו
איזה אבק או חלקים זרים המכחידים אותו לנפול ולעלות בנקל
בתוך הקנה /
ומנ״ש שיזהר שיהיה חלל כקנה גקי מכל
אבק ותערובות ♦

נאשר

* ) ומיגלא בכיויוי דאייפי ׳ כאשר ילא רעשן מתון נג הכית ולא יעלה למעלה
כעמוד׳׳ כ׳ אס יפסח ששיח על גג הבית ׳ שקרוב הגשם לבא ; וחייה
פכתבתי תכיד כ• האמת אתה•
כי אס יחלש האדר מנשוא הששן למעלה /
אז נוודא• יהיה ייעורב הדנה מאילים וקיטוריס וימשול בזמן «וועט ננ״ל •

( רלד)
ג ) כאשר ימלא הקנה עס הכסף הי ישמר מאד לבלתי ♦שאר
מקום רק בתוך הקנה אשר בו ימש האדר ני גס אז לא
ישמור " הפלס חוקו •
ד) שיהיה כל הקנה מלמעלה למסה  /ונס מקוש החיבורח
עס הזכוכית שגור מאד  /לבלתי ידחק האדר מחיץ אל תוך
הקנה בין חלקי הנשף חי  /ני אז יושחת כל התחבולה *

ביון ליגדא "

תולדות המינים הטבעיים
בינער

או

פיבער

איקאסטאר

קאכאדא
מכירתוומולדתו כחלק אמעריקא הצפוני במדינת
אשר למלכות בריטאניע הגדולה  /ובחלק אויא
במדינת הודו  /ומעטים נמצאים בחלק איראפא במדינת שוויין ,
איטאליען  /פראנקרייך ושפאניען • וכאשר הודיע לנו חכמי
ולומדי בית החנון בדעסויא הבירה ( אשר יקרא בשס פהילאנט־י
רתפיש עדוקאטיאנ׳ס אינשטיטוט ) נמצאים גם כארץ אשכנז אצל
נהר עלבע ונהר מולדע במדינת דעשויא * )  /אפס אינם
פורצים לרוב על פני אדמת איראפא משתי שבות י האחת :
מפד רוב תושבי הארץ הזאת אין להם בה רחבת ידים להיות
נפשם t
תמיד באגודה אחת ובאתוזת מרינדהס כאשר קאוה
כי האנשים האלה ילחצו וידחקו אותם ממקומם  /לנוס ולהסתר
גמעחת ובמחילות עפר  /לא כן בחלק אמעריקא  /שם
נמצאים
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( רלה )
גמצאיס כנרות ארץ לרוג אשר לא יעבדו ולא יזרעו  /לא
עבר כהס איש ולא תדרוך כף רגל אדס  /ולכן יש להם מקום
מנוח להתאסף יחד! ולא יכצר מהם כל אשר יזמו למשות *
והשניה  :אנשי איראפא אורכים להם נמאוד לקחת את נפשס
ולהכחידם מעל נכולס  /לכל יחכלו ןבל ישחירו שקר)* ,
ומשגרות המיס ( ווצוםר דעזווזי אונר ט1ייון )  /והעמודים
אשר עליהם הגשרים נשענים  /כי זה דרכם למו כאשר אכתוב
עוד ♦ מגורם אצל יאוריס  /נהריס ואגמים  /מאכלס קליפת
ועלי אלני רפים נמו ערבי הנחל  /והעצים אשר יקראובשמותם
(ער1גנ  /פלוסענגלמיק ) * ואותם הנככשיס תחת יד כני
אדס  /ילמדו ע"* ההרגל לאכול נס שאר מיני מאכלים נמו
ברות העץ תכואת ולחם האדן  /אך ככשר נפשם קצה מאוד /
וכמסר זאת מעולם לא • ארונו לנפש והמה וחיה  /וגס שלום
להם עם הדגים אשר כקרנם וגסביבותיהס המה יזשכיס כי אין
להם כנשים חפץ * *) * ימי חייהם יגיעו לחמש עשרה שנה
ואס בגבורות לעשרים שנה  /ומולידים ככל שנה ושנה שנים
או שלשה ילדם *
גדלו נכשב או

ככלבגדול /

משקלו אם הוא

עב וגדול

כחמישים או ששים לטראות  /ראשו דומה לראש
ענכר הגדולי שניו מחודדים נמורג חרוץ נעל |פיפיות  /נהם
ארזים ישכר ורמי הקומה יגדע  /ידיו קצרים וקטנים מרגליו /
אצבעות רגליו מחוברים כעור כרגלי האוזים  /ונקרא עור
השחות (םהמ׳מוחויש )  /ויהיו להס למשוט כעת ישחו כמיסן
שערותיו דקות ורכות מאוד כמשי  /מראיתן שחרחורת /
ופעמים נמצאים לכנוס  /נקודות וכרודות • אליהו מכישה
משכיבבקשקשת  /ואין עגולה נאליות שאר החיות ני אם
רחכה

* ) מלשון הנקרא כל עושי שכל ( ישעיה י״ט יו״ד ) •
** )
ושגגה היא מרעי ריקד ר׳יב לינ׳־ויא נכתבו בספרו רנתמד ראשית להו־יה
(ל״ט
חי
)
!
כי
הניבר
איכליה
דגים׳
אולי
העתיק זאת מספרי הק־יזמיה
אשר
כתבו לפי המדומה ולא חקרי ודרשו היטיב בעבע החיה הזאת • גב מה
•כתי לע* הנ״ל מלק זנבי כאמה  /ע״ס הוא זצ״ל כחצי אמה •

( רלר )
יחכה ושטוחה  /אדנה כחצי אמה ויחיה כרביעית אמה « ודה/
ועביה כבוהן איש  /מתחת לאליתו לו כיס קטן ובו ליחה זבה
ושמנית  /בה ימשח שערות גופו עת יבוא מדם לבלתי אחז
בהן המים  /וירטבו ויקררו ע״י כן את גורתו  /ובפרט בימי
הבציר ובחורף כי או המים קריש מאוד • גס יוקח מן הליחה
הזאת לרפואת בני אדם  /והיא מועלת מאוד לדברים רבים /
ויקרא ( כיברן \י  0והרופאים והתקחים יקראה בלשון רומי /
(  Teiles Gallonsאו • ) Cüfiorcum
הדבר הזה טובים ויקדים מאוד בעיני האדם /
שעדות
ומהן נעשים נגדי חופש  /כוכעות נעלי יד ורגל
ומפורסמים בשמם ( קצזשטלזר׳היטעי טטרי\ זפ  £ע ונו׳ ) /
ומעני' בריטאנ״יע עושים עמהס משחור רב  /וישלחום לארבע
כנפות הארץ * ואולם אל קדמה בלבבך לאמור  /ני כל
הנובעות ונעלים הנמצאים במדינותינו ואשר יכנוס הסוחרים
בשס קאסטאר  /שהמה באמת משערות החיה הזאת מעובדיםj
לא כן  /נ* אס ע׳ /י תחבולה  /יערבו בהם שערות ארנבת
ושפנים  /וצמרי רחלים • והמכין יבחן מיד על ידי המשקל
מה המה  /כי שערות הביבר קלים יותר משארי השערות *
איזה מהאנשים היושבים במקום מושכות החיה הזאת  /זובחים
אותה ויאכלו את בשרה  /ויעשו להם מטעמים מלשונה ומאליתה /
ני טובים להם למאכל מאוד  /ואנשי הודו מכסים את בשרם
בעורה  /ומשנה עוש־ס שכינים ומזלגות "

הפליאו והגדילוהמחקרים

מתכונות ופעולות החיה הזאת
הקדמונים עד מאוד  /ויתסדוה מעט מאדם
בחכמה ובתבונה  /אך החוקרים אשר קמו אחריהם ועמלו יותר
כדברים האלה  /ולא סמנו את עצמם על השמועה  /כי אס
חקרו ודרשו היטיב ערס יכתבו על הספר  /המה כחשו ברוב
הספורים ההם  /ויחשכוס לתוהו • אפש עוד השאירו לה
סגולות מיוחדות ובפרט במלאכת הכנין  /אשר נפלאת עד
מאוד בעינינו ✓ ואין בכל בהמת וחית השדה תדמה ותשוה לה
בדבר הזה  /וכל איש ואיש אשר בעיניו יראה בניני החיה הזאת /
ישתאה ויתפלא  /ובלבו ידמה  /אין ואת יכ אס מעשי ידי חרש
וחושב

( רלז )
חישב  /אשר נעה קו ונמלזוגה יתארס  /אשר כח זרועו
פע׳ס  /ונמיכות ונמסמריס חזקס Iאך זה חלקה מאלהים
ומכת כוסה מיוצר כל  /הוא בחכמתו העליונה ובידיעתו הכוללת
המצ־א לכל הננרח־ס תכונות וכוחות די שפוקס וצרכס  /והוא
נתן בלב החיה הזאת לעשות מלאכת הנונים כאחד חרשי עץ
ממנו • ולמען תכיר גדולת ה־ וגבורותיו✓ אצינה לפניך מנהגי
וסדרי בניניהם! כאשר הגידו לנו החוקרים הנאמנים •
כבר הגדתי כי הניכר אוהגיס

האתוהוהריעות  /ולכן

יתאספו ויתקבצו המונ ס המונים כשלשה או ארבעה
מאות נמספר בחדשי הקיץ ( יוני לוו;ד יוצי ) ללכת אל שפת ‘
נהר או אנס (ועט ) לכנות שם על המיס בית זגולס  /להיות
להס למחסה ולמסתור כל ימי הנציר והחורף ׳ ובהגיעם kמחוז
חפצס זה החלס לעשות  :יסכימו יחד לב אחד לעשות שבי בעד
לבלתי
המיס לש־ס על ידו כריח ודלתיס לשאון מימי הנהרt
תכלעס וחשעפס השכולת  /כי גאו המיס רעלן על ראשם *
אורך השכר הזה תמיד כמדת רוחב הנהר  /ואף אס יהיה
רוחכ הנהר כשמונים או מאה רגל ( כ! ם ) * ) לא יחדלו ולא
יעדנו גם המה מלבנות בנין גדול כזה  /רוחב השכר כשניס
עשר רגל  /ולפעמים עוד יותר נפי אשר נראה להס להכרת
וצורך מפני גאון ותגליות המיס * אך אס יאוו למקוםמושכוהם
על מי אגס אז יחדלו מלכנות השכר הזה" 7כי ה אלהיס חלק
להש בדיעה לדעת  /כי עלית המיס כאגס מעט מעט היא /
ולא ירנו ויפרצו מי אגס /
מי לא יתפלא על הדבר הזהI

כמימי הנהר אשר

בשטף יעבורו *

כלי מלאכתם אשר נהס עונדים המנודה הנפלאה הזאת
הס  :ארבעה שניהס החוקניס ( עיר טניידע נעהני ) /
ידיהס  /רגליהם וזננס' ”* ותהי להם השניס למשור (יאצ) 4
ולקרדוס  /כהס יכריתו ויחטובו העציםוהאלניס ; ידיהם ‘ /
לדקר  ) * * /נהמה יחפרו חפירות וחורים בעפר למען נעוץ

גתוכס
* ) חרה ימע שגי רגליה ׳ ;1יוה "
* * ) חלשו; הרפגה יחפורכדקל־ (

ייצה

א׳ א׳ ) *

( רלח)
גחוצס העמודים אשר עליהם הבית ישען5
רגליהם  /לעשות
כחומר וכסיל 5.וזנבס  /לרחת ( כוויעע! ) ולנפיש הבוניש * )
(אזךעדקע $וי )  /ולדף המשוה (
רייבענרעטס ) * * ) לעוס גו
יציעי כ* תס •
והנה כראותם עץ שתול על שפת המיס אף
אס כאחים גבהו ועמו ככרת איש  /לא ימחו ולא ישקוטו עד
כי הכריתו אותו מתחתיו שמוך לגזעו והפילוהו כתוך המים אשר
על שפחו י
ואס יהיה מקום שיפול העץ על היכשה  /אז
יתאמצו
ויאזרו
חיל
לסחוב
המשא
הנגד
הזה
אל
תוך
המיס /
ואחר כן יעמדו כולם יחד עליו /
וינתוהו /
על יד• זנכם
ורגליהם אשר נהס ישוטו  /י 1המקום אשר נחרו לשנת  tויניחוהו
על פני ארכן ! אחרי הקצות והכרת את ענפיו ושוטריו כשניהם /
להיות ליסוד הכנין י
וככלות הדנר הזה /
יתחלק ההמון
לצנאות צבאות
המשוטטים
אנה ואנה /
אלה יחתרו עמקים
כמקים בעפר
/
ואלה
ילכו
לחתוך אלני קטנים וענפים  /אשר
יניאום
רפסודות
למשכנם
/
רנעצזס
גהעמקיס  /טורים טורים /
לסמוך
בהם
את הכית אשר יכנו 5אלה יביאו ערכי וקני הנהר
וישרשרו אותם מעמוד לעמוד מעשה ענות ורשת /
וימלאו
החלול כתוכס עם עכר האדמה  /ואלה ילכו לקושש קש ללכוץ
הטיט ושיד ולטוח בהם ע׳' י זנבם גדרי השבכה
לחוקם בל
ימוטו ״ ובקצה העליון של השבר עושים שתים או שלש
אדומת t
למען עבור בהן מ• מהר  /פעם ירחיבו אותן ופעם יקצרון ,
כפי מסת עלית ונפילת המיס־  /אשר נפשם יודעת עד מאוד "

במלאכת

השכר

מה

בתים כלמו

יעזור  /ואיש את

*)

**)

יתד /

איש

אתאחיו

רעהו יחזיק  /אך ככלותס
העבודה

בס זה מלשון משנה ( מ־ות ס״ג משנהד ) ,ושמות האלה אינם נמצאים
כשפרי תנ״ן ולכן נשאילס מלשון המשנה  /כי לשונה לשפת עבר יחשב •
כפים או כפית  /ו־־יז הסשוה  /המה כלי הבונים  /צורת כפיה כשעת
משולש ,מברזל ולו בית יד ׳ בז ישליך הבונה את העיט על הכותל׳ וציית
הולפות

כמקכע אייו

׳ ״ ' ־גן ׳ נו ישוה ( יישר כל הט־ע על הכותל •

(

רלטC

הפגודה הזאת יתחלקו למשפחה ומשפחה  /אשד כל אחת גורית
לה מקוש על השכר לגנות שס ניקה *
מנסת הנפשות לגל
משפחה תגיע פעם לששה או שמונה או עשרה  /ופעם לשמונה
עשר עד עשריס נפש  /איש ואשתו * תגרת הבית וצורתו /
כאהל עגול  /ופעמים תחתים ושרם יעשו נו  /לפי רוב
המשפחה כן יעשוהו! לרבים יגדילוהו  /ולמעטיס ימעיטוהו♦
ני לכל זוג וזוג יש חדר מיוחד לסגת שם " קירות הכית ענות
וחזקות  /ומבית מכופרות כחומר ובסיד  /כמעשה ידי כונה
חכם  /ואת קרקע הבית ירצפונירק ודשא הארץ להיות להם
למשכב רך  /אס ינוחו וישכבו * לכל בית שני פקחים /
הפתח האחד נ ; .קף על פני היבשה  /ויהיו להם למפלט מפני
אדניהם  /כי עת יחרגו הציידים לצוד אק נפשם ׳ היש מהר
ינוסו דרך הפתחיס להחנא ולהסקר עד כי יענוד הזעם י
ואולם על הרוב ימלטו דרך הפתח הפונה לצד המיס  /כי מעור
השחית נרגלס לא יכלו לרוץ קל ומהר על היבשה ולהמלט על
נפשם  /רק הלינתם נהליכת החוזים לאט לאט בתנועה מרוחשח /
ולכן לא יעבדן כפתח השני כי אם לעת הצורך  /ובלעדי זאת
יהי להם הפתח לצד המים  /לצאת שמה חוץ  /למען כסות
את צאתם! כי הנקיות חביב מאוד בעיניהם  /וישתמדו במאוד
לבלתי טנף את ביתם "
אורך הבית כרוחב השכר  /ורחבו כמכסת נפשות אשר
שוכנים בתוכו  /פעם יהיה רחבו משמונה עד עשרה
רגל  /ופעם מארבעה עד ששה רגל י ומספד הבתים יגיעו
לשמונה עשר  /ומעט מזעיר יגיעו לעשרים בתים " בתחתית
הבית לצד המיס עושים חדרי מסננות tבהם יאצרו קליפות
ענפים וחזטרי אל ניס אשר יאכפו הביתה בימי הבציר  /לאכול
מהם כל ימי החורף • ונהגיע תור האביב והנצניס נראים
בארץ  /יעזבו את בית משכנס וילכו יחד ביעריס ובאלוניס /
להתענג שס בכרידס ונמלים ולהתעלס באהבים  •/והיה בשובם
אל בתיהם ומה פרצו המיס בהם פרץ על פרץ  /אז יתחברו
יחד כבראשונה לחזק את הבדק ולהעמידם על כנס * ואס יראו
כי פרו המיס בס עד היסוד דשימוס לתל  /אז יפרדואישמעל

אחיו
1

רמ)

(
אחיו וכל

אחד פונה לדרכו  ) * /מקום אשר רוחו ללכת ♦

׳כזאתדרכי מתכונות החיה הזאה וממנה לכדה תכירקורא
אהוב 1גדולות וגבורות יוצר  /אף פי תפקח עיניך
על כל הנביאים לשוגיהם ומיניהם  /אשר לכל אחד ואחד
מהם  /סנילה מיוחדת לא קשנע עין מראיתם  /ולא תמלא
אוזן משמוע מהם ✓ אז תדע את ה׳ לאהבה וליראה אותו
כל ימי היותך על האדמה הזאת  /ואל יפתך המתחכמים נעם
לאמור  :לא וה הדרך הטוב ייטב כעיני ה '  /נ* הזמן יקר
במאוד מלגלותו כדברים כאלה  /אל תפנה אל דברי תוהו וכזב
הל1ה  /ואל תאבה להם  /כי שקר המה דוברים< עליהם הכחוכ
אומר את פועל ה ' לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו י ועיין מה
שכתב על זה הרב החשיד רנינו כחיי כספיו חוגת הלבנות
אהרן האללי י

שעי הכיזינה פ״ד "

שונים

מכתבים
מנתב

עשריה ׳

לאמנון שר הצבא אית יעי
אתניעם׳ בגיא ההריגה ** )
אהרי ימת
נפשי

נמלטה ממות כיום הרג רכ  /אך להרע Iלמראה
עיני כי נפל אחינועס ידידי  /מר ממות השיגני /
 .אהה

* } לא «גלה החט כי לאיזה חהנזתכיס התיל־ות החיניסהטכיגיס  /דרך אתי
כספור הזה  :אך אני את פי החכה האדון זולצער שמרתי • באשי כתג
13רער״עקונו .דערל׳דפיזערקולואק-יש ל!ן;ד דעשגלוגדענק;®
לוראיגונו .ן
כספיו ( 5
ער ששר צוייג ) •

( ** SRacf
) 2)ufcf
)$ moralifcf
>ett Briefenj«r
ter

$זי
&12

( רמא )
אזה ! עשייה  /זז אחינו עס
מודעתנואזכת
איננו  /לכן תייליל אוהב את רעיך ראה שנזל לנפשו /
בחור מעם  /עלי ישר בעדה  /עצי ידיד נבשר *
* על
ימיני פרחח אמיץ לב בגבורים חץ שחט כשחוט הזגת
לכפר
אדמתו ועמו ל ודם אביר השקה את שדי קנול *

נפטאהנמהו/
עלי

התחגילבה דמעוהי לבקש את שאהבה נפשי מעל מקום קברו
לשוא בקשו למז ל יד משלחת התירה חרצכות
לימים  /קשרם יושר על לב ולב  /ועבותות אהבה ישתנרגו על
נפשות קרונות ברוב סרעפן בקרבינה נתקו לנצח "
לבל
תכלית ל נס שמחה לישרי דרך גס שלות נפש  /ראהI
שוע פתאום  /משבות מתהפכות  /אף שרירת רצוץ
אנוש ירדו בהנה ל פתאום יבא שברם  /ואש יוקדת בחיק ישרים
באהבת נפש
מוקד עולם בחימה נדענה
ו
י*
t ■4
כן

מתק ששון לבכות  /כיתר מעדני חלד /
רגע יחרוץ
משפעס ל ויגדל שבר  /נגולל חסרון לא יוכל• המנות1

יש
לנשף נבהל להון < יש לזהב יהיר תקוה כי ינרת  /רגע
יחתוף ורגע ישיבנו ל זחשרון אוהב כי יגוע ואיה  /מיי
ישיבנו ? ממעט תנחומות בתבל  /מך מערך נפשות אוהבות
באמונה  /ימי  .יעצור זרם דמעות « ורמו עיני עלי שבר ?
שכלנו

מאיש בלעדו לא ערב לנו חיינו אתנו  /לא תשורנו

עוד עין הנשקפה כמו שחר  /וינאס נאום משכיות
חמודי נפש ־יקל־ה  /כי בא מאורו ל בחברת מרעים לא יעבור
עוד גיל עהור לבב  /ואהביס עלז גס 5לא תעבורנה ע{
שפתותיו תהלות  /לספר מעללי יה /
ואמרות טהורות
מוסר אלה לא תושפנה להשמיע ' י

אבד־

לאיש ישר! בן

מתבל משל
ולכל ריע אוהב נחמד י

אמון בו למטה

ביתאבותיו/

מה נהיה מכל טוב ורבת יושר הנצו בקרב לגו כימי עלומץ/
מה מאוד תופיע אור זרע בקרבו לתפארת אחיו התושבים
עמלן  /כלם פרח  /ועץ חיי כי הכשיל פרי ?
טז
א16 1
האלהיס

I

I

.

( רשב)
האלהים* עשה  /עודנו באנו נקטף  /נחתוך> ירי ; ממעגל
קוצר כחבצלת נגעת בה רוח וישעה מגזע  /על
מפר נחת ריח לא תפיק ✓ אס יתר שארית יחליפו נח /
בעבור סופה ואיננו •

הבןיקיר רך וענוגמבנים * חנס וישר י רצוי אחיו
ואהוב מכל בני חלד\ כיקר חייך כן יקרה מותך *
למען הקיס משפע אדמת אבותיך  /לישע אנשי בריתך רגזו
וחלו משסף צורריהם / ,להשבית נחלתם עברו  /נגרה דמך *
גועת
נגוע איש חיל ן טרם סוגרו עפעפיך עוד ראית
משנאיך נפוצים נגפים ממגן עזר אבירים בקרבך /
עוזבים חלקה עקובה מדם  /זרועה מגדודי טבוחיס  /ורב
חללים נפלו שמה ז עוז ותעצומות לצבאותיך  tאולי גס שלום
הארץ בדמך קנית •

אבןאס

בין

מצהלות

יושב ארץר ברן

יחד המון

לאחיך לבדנו תזל דמעה  /אס גבה בעינינו
עוזמו  /אל תראונו  /כי כל מחמדי היינו
השחויגו  /ונפשינו בנפשיך היו קשורות  /הלא אתה
מי ישיב לנו ריע כמוך /
וריקנפשינו דנ ימלא ?
ידידנו  ,אהה Iאינך *
אגידה ואספרה איך
ידעתו מאהבתו ובריתו נאמנת
התבונן חילו למלחמה •

שלו בי

שלס מחיר
" בחייך
זנחתנו /
אחינועס.

נפל גבור במלחמה  /ידעתו עשייה /
לך  tעתה אאלפך

במוהשחר עלה ומקר אור  /ליוס איום לאלפי רגבה /על
מי לא יקום אורהו ני יטה לערוג  /והנה אנכי נחפז
ללכת אל אחינועס רענו להתראה עמו פנים אך
הפעם5
כבואי והנה מצאתיו כורע על ברכיו וכפו פרושות השמים ל
לבלתי השביתו מני מערכי לבו  /הסתרתי אחרי יריעות אוהלו /
יג לא יראני  /ואני תפלה עמו "
ככלות

לפלל.
ככלות

ויןס

( רמו) .
עלרגליו  /אזנגשתי /

ויחבקניויאמר:

הן קדמתני  /על לעתי לצאת לקרתך  /לולי
עתה באת •
אהי Iעוד מעע רגעי אלו כעוסות לחיותינו אנו חיים על
האדמה! מי יודע אם לא המה חרוצים לאחריתנו /
ועצם היום הזה 1יפריד ביני וכינך " אכן כן חיינו אשר לא
ננהל מהמותה • וממות כחלקת השדה התעתדה למות יפגיע
היום שמה  /אין יקר יתר גדול מזה "
לי אמר לגי כי לא אראה השמש תזרח היום ככואה  /כאשר
לא ראינו צאתה עודנה  /ברכני נא ידידי  /נאשר דמינו
כן היה תהיה עתה עת קצנו י אס נשוב חיים שנינו  /אס נא
נכא ונתראה יחד כמנצחים  /מה מאוד תרב אז חדות לכנו /
עתה לך {ך ושמור נפשיך באשר תוכל  /וכאשר תכונות קרנות
יחפזצזן ♦
מי יתן נערכה יחד ומקרה אחד יקראנו אס לחיים ״ — אולם
טוב חייך מתיי  /ני עיני רניס עליך  /ומעע מזעיר עלי
ישאו נהי "
נזכרה אחי את עוני

אבותינו /
נחלת

ומי יתן

ואנכימחיר

דמי אקנה את שלום ארץ  /כנה דגר האיש רפול
על צווארי  /ודמעותינו היו שפתינו אתנו *
אז יתקע גשופר וחצוצרות התרועה נתנו נש להאשף  /נוע
התנועע המחנה  /ויתאו ראשי הצבא שג וישיש וחגקג
איש את אחיו  /ואיש את רעהו גרך  ,וקול המון נגיר מלא
את מרחבי המערכה  /גס אנחנו שכנו לחגק ולנשק .אותנויחד/
אחר אל מקום מצבנו הלכנו "

השאר בדפים הבאים ־

*זג1$ 2

ישלי

(

רמז־

)

משלי מוסר•
הדברה

והנמלה

ביום צחונעים ׳ שטה הדברהבדשאים
בפרחים שושנים ואהלים ׳ בהרים ונהלים ׳
לאסוף דבש ונכאת ׳ לערוך בביתה מערכות •
נם הנמלה שטה בגנים ׳ בזיתים וגפניבם
בשדי חטים וזרעונים  /ובאוצרות רעים
לאגור ׳ ולצבור בר ׳ בל יחסר לה דבר •
ויהי בראותה הדברה ׳ מעופפת בשמחה וזמרה ׳
ותקנא בה ותאמר ׳ הן לשלומך מר לי מר י
למה תשבי את בנהת ׳ ואנכי מכל איש בורחת •
ירדפוני האנשים תמיד ׳ אותי וביתי להשמיד • —
וכמעשיך מעשי נפלאים ׳ בר,פרי בורות ומחבואים
מערות גדולות והמורות ׳ בגנים כרמים ושדות • .
ולמה יגרשוני מאוצרותי ׳ וכאויבים הם סביבותי ׳
אומרים לנפשי נודי ׳ והרבו עניי ומרודי •
ואתך ברית יכרותו ׳ בתיך בל ישביתו •
היא כלתה לאמור ׳ ותעז הדברה ותאמר •
למה זה תשתוממי ׳ ומי ברעתך מי ?
הלא מידך זאת ׳ בצאתך נגדם בעזות
לאיד פרים ועצם ׳ ולהחריב יבולם וארצםי
אך לנפשך נל דאגותיך ׳ ומטובס רחקו מחשבותיך *
נמולך ישיבו בראש ׳ טובתך בל לדרוש •
לא נן מהשבותי ׳ גם לי ולהם אוצרותי ♦
אוכלים גרני ומדושי ׳ ארו יערי עם דבשי •
לבן שלמים  qnעמי ׳ לשלם לי כתמי •

■-י*

,

ני  -ר  -ע

( רמה )

במורת

ספרים

חדשים

יונח עט תרגום אשכנזי ונאור  /עיר* פי יואל1
ברי״יר חבר ^חבררת שוחרי הטובוחתושיד־־־ .׳
ברלין בדפוס חבררת חנוך נעריכם ׳
(נלקחו ׳ 5גר* ) ,

התקמ״ח

מסדרי ההפטרות התקינו להפטיר שפר יונה ביוםצויס
הפפוריס  /במנחת ערב  /למען התעורר על ידו
את העס לתשובה אמתית  /ני אס יקראו ויתבוננו בחסדי ה׳
ורחמיו על העיר נמה כי נחם על הרעה אשר דבר לה בעבור
ששבו מדרכם  /אז גס המה יתנו אל לכס למפרש דרכיהם /
ולשוב אל ה׳ 1ואז יכפר ה׳ בעד עונותיהם וירחמם כי המה
עמו וצאן מרעיתו י אפס  /כינת המשדרים הצליחה ועשתה
פרי בימים ההם בהיות שפת עבר עוד מתהלכת בתוכם  /וכל
ישראל מקענס ועד גדולס ידעו ויבינו לדבר בה  /לא כן בדורינו
ובזמנינו  /ני רבים עתה הבלתי יודעים  /מהיודעיס הבין
בלשונה  /ותהי שפת עבר בעיניהם כלשון נכריה אשר לא שמעה
אזנס ואוזן אבותיהם מעולם ( /וכאשר באזנינו שמענו לפעמים
חרופיס וגדופיס אשר המה מתפללים מחוסר ידיעתם הלשון /
ועליהם אנו קוראים תפלת הש״ץ  :היה עם פיפיותיהס /
הגרם מה שיאמרו  /הבינם מה שידברו ־־־ ) ואס כן אפוא
מה תועיל קריאת המעשה הזה לאנשים האלה ? ני כקול השיר
לאוזן חרש ומראה השושנה וחבצלת לעור! ׳כן הדבר הזה !
בעבור זאת קם והתעודד המחבר היקר הזה ר'  krברי״ל חבר
לחברת שוחרי הטוב והתושיה  /ויוציא לאור בחודש ן! ול העבר /
ספר יונה עם תרגום אשכנזי ובאור .בלשון צח ונעים מאוד "
עתה יודוהו אבות ומיס אנשים ונשים יחדיו ני הסיר מפניהם
המסוה ? ובלעדי החשד הזה בעד ההמון  /פעל ועשה גס
לאוהב*

( רמו )
לאוהבי ולומדי תורה  /כי על ידי כן יש לנו עוד ספר אחד
כמאמרם דל מצוה
נתנ״ך מתורגם ומבואר באר היטיב /
גוררת מצוה  /אשרהו ואשרי חלקו !

התרגוםוהבאור שניהם כאחד טובים במאוד וכברנודעים
מעשה אצבעות וילידי רעיוני המחבר הזה ע״י שאר
ספריו ומכתביו אשר כבר הוציא לאור  /ויעש לו בהס שס /
נאחד אנשי השם * גס הקדים לתרגומו מבוא הספר ושם דבר
(א ) מימי חיי הנביא (ב ) מכותב השפר ( ג ) הערות איזה
שאלות שנפלו בזה הספר (ד ) מהתרת השאלות ( ה ) מתועלת
הספר (ו ) מסגנון הלשון (ז ) מעדן הדג ( ח ) מענין הקיקיוןי
ואף כי ההקדמה הזאת ארוכה ביותר וכמותה תעלה על נמות
גוף הספר  /וגס הרכיב בה המחבר דברים אשר אינם מועילים
לכונת הספר  /מ״מ נמצאו בה דברים רבים טובים ונכוחים4
ישרים למוצאי דעת * והמעט אשר מצא המבקר נס בהקדמה נ
גס בתרגום ובבאור  /אשר לפי דעתו צריכים תקון  /יצי
הנה לעין הקורא והוא יבחר ויקרב "

ללא
א׳ בפתח דגרו הביא דברי הירושלמי
במ״הס פרק
צורך  /ני הלא נונת המחבר רק להודיע
שהנביא יונה היה בימי ירבעם בן יואש מלך ישיאל  /ואס כן די
לו בהבאת המקרא לבדו  /נדבר ה׳ אשר דבר ונו׳  /אך שפת
יתר הוא בדרכי מליצת הלמוד י
'שם פ״ג

ור׳הערה

המחבר שלות

רבות טונותועצומות/

אבל חשובת איזה מהן כשארת מעל  /כי
הדבר שהשיב עליהן בהתרתס  /דרך דרשנים הוא ויוצא מן
דרך הפשט  /עיין שם פרק ד ' חלק ' 3וג׳ " ולדעת המבקר
יתורץ השאלה אשר שאל  :מה ראה יונה למנוע את עצמו
מהנבואה הזאת ? על ידי פירוש רש״י עם מעט הוספה /
והוא  :לפי שאמר הקב״ה ליונה לקרא על ננוה בזה הלשון
עוד ארבעים יום וננוה נהפכת  /בלי התלות בתשובה לאמור
שאס ישובו מדרכם  /יסלח להם  /ני אם  /ייעד להסהכליו!
בלי

( רמז )
גלי תנאי  /ויונה ♦דע ני אל רחוס ה׳ לא יחפוץ 3מות המת*
פי אס שב מדרכו וחי  /ולכן ירא פן י יאמרו אנשי נמה עליו /
אס יראו אחר התשובה שלא עשה ה׳ נאשר דכר  /שנכיא שקר
הוא  /ובלשונו רמיה  /והוא הוכר אשר התפלל הנביא ( פרשה
ד׳ פסוק ב׳ ) באמרו ; הלא זה דברי ובו׳ על כן קדמתי לברות
חרשישה ני ידעתי כי אתה אל חמן ורחום וכו׳ ולכן אמרו אנשי
ננוה  :מי יודע ישוב ונחס ה׳  /כי לא ידעו בוודאי שירחם
ת / ,לפי שייעד להס הנביא בלי תנאי "

גאמרו :ונמו כן

פץהעיר המחבר בסגנון ההגדה
שם
יאהב להכפיל ולשדר שם המקרה אחר הפעל ונו ' /
ובאמת ק דרך לשון להשתמש אחר הפעל בשס המקרה אובמקור/
ני קרובים המה ומתחלפים זה בזה  /וכן מצאנוהו בתורת משה
ויחרד יצחק חרדה ( בראשית  /כ״ז  /ל״ג ) ויצעק צעקה ( שם
י׳׳ד ) חנואתם חמאה גדולה ( שמות ל״ב  /למד ) לעבוד עבודה
(במדבר ד׳  /נ״ג ) בריאה יברא ה׳ (שס י״ו  /למד ) ודומיהם
לאין משפר  /ובמקום אשר לא מצאנוהו מפורש אחריו  /הוא
בנח הפעל "

צחין  /מלת
צזכטי * יך
פרשה א פסוק בדאוךיונח *

דתך פה קשה לשמע אוזן ויותר מוב
לכתוב תחתיו  :יונח צזבר *צוכטי ונו'

אלהיך/לפי
אפשר שחשב
מעסהאלהיס
 /הלא רב

המחבר  :קרא
כבאור  /ווה לשון
שם פ׳ ד״ו
שהיה המעשה סמוך לארץ ישראל
האיש הזה שעתה בידי אלהיישראל לעזור ואוליזה
בה״א * כשגגה היא מאת המחבר בכתבו זאת
החובל לא ידע עדיין שהוא מבני ישראל כאשר ראינו אחר כן
ששאלו אותו אי מזה עס אתה ואו הודיעם עברי אנכי • "
אל

שם פ׳ יודתרגם מה זאתעשית  :ווצוט הצוטט רוצורען
 4מאחן * הנה לפי תרגום הזה ונמו שנתב
המחבר בעצמו בבאות  /לא ידעו עדיין מה שעשה * ‘ושאלו
מה

(

■m

רמח )

מה היה המעשה  /והוא נגד המליצה  /ני אס כן היה להס
לאמור מה עשית כמו והגד נא לי מה עשית ( יהושע ז׳  /י״ט ) /
אגל עתה שאמרו מה זאת עשית  /ע״כ שעורו כחבריו בכל
ספרי חנ״ך (ואין אחד מהס יוצא מן הכלל ) ששאלו נמתמ־היס
איך יכולת לעשות זאת או מדוע עשית זאת והוא דעת רש״י
ז״ל ותרגומו לפ״ז חלוט (  ) pnftiiהלוטש דולו דלו ( דיזט)
4טלןהן ? ולפי הפירוש הזה מאמר כי ידעו אינו מושב למקרא
שלאחריו כדעת המתרגם האשכנזי  /רק הוא נתינת טעס למה
שלמעלה כדעת המתרגם הארמי  :ארי ידעון גובריא וכו'
ומתורגם כי tדען  /והכפיל הכותב בפסוק י״א שלאחריו
מלות ויאמרו אליו  /לפי שהפסיק המאמר כדרך הלשון ותרגום
ויאמרו אליו  :דלו פוהרן פלורש  /או  :לזונד שפרלוכן
 3ננרנר לו לויהק •
שם פ׳ י״ד לוונד רעכני לוונש ניכש לוונשולדי3 4ר4לוטנט
ב 1וש לו " התרגום הזה אינו נכון בעיני המנקר/
ני שפיכות דם של נקי  /נוודאי יחשב ה׳ להם לעון  /רק
שעורו אל תחשוב לנו כאלו הוא שפיכת דס של נקי וכף הדמיון
נמלות דס נקי נחסר מהמקרא כדרכה ויתורגס לפ״ז  :רעכני
עם■ לזונם ניכש!ל  1ט 6ונשולדיג פרגלזטנט בלוש לו • וכן
תרגם כאמת המתרגם הנאמן רמב״מן  /נפסוק ואל תתן דם
נקיא (דברים  /כ״א  /ח׳ ) ל
פרשה ב׳ פ׳ י״וד חסדם יעזובו  /הגיא המחבר גשם
הרד• ק וז״ל ידעתי שאתרשנמלטו (אנשי
הספינה ) מן הצרה יעזבו חסדם שיראו את ה׳ ונדרו נדרים /
לא יקימו מה שנדרו וכו׳ אבל אני לא כן כי כקול תודה אזבחה
ךל ־׳״ שגגה היא היוצאת מלפני הרד״ק  /כי איך יתכן שכוון
בזאת הנביא על נדרי אנשי הספע?  /הלא המה נדרו אחר
שהשליכוהו אל תוך היס ( עיין פרשה א׳ פסוק ט״ו וט״ז ) וא״כ
איך■ ידע הוא מנדריהס ונדכותס  tוהיה להמחבר לעיין כדברי
הרד״ק אס נניס המה  /טרם יביאם נספרו ♦
פרשה
י"
 «.י
:t־ ■ v

( רמפז )
הדרשנים
בעקבות

פרשה ד׳ פ׳ פ׳ גס בזה הלך המבאר
והניס לדרך הפשוגז *
וטרם אכלה לדבר  /אתן רב תודות להחנס הגביר ר׳ דוד
פרידלענדר נד׳ו על הטוב אשר עשה לתרגם ההפטרה
של שחרית מיהנ/׳ פ ( אשר היא במחברת ספר יונה בשופה)
כי מי האיש יודע לשון וספר בבני ישראל  /אשר לא ישמח
לקראת התרגום הזה ? ומי האיש הקורא בה שנים ושלש דלתות
אשר לא יכיר בהם מעשי ידי החכם המתרגם הזה  /הנודע
נגר ביהודה וישראל כי רב נוחו בשתי הלשונות האלה  /ני
סמך משה את ידיו עליו " ומי יתן ויאנה החנם הזה לעמול
עוד בעדינו לתרגם את ספר ישעיה מראשית ועד קצו נאשר
החל לעשות בשתי הפרשיות האלה * ני אף שינו נמו רבו
התרגומים על הספר הזה מאנשים חכמים  /עוד נשארו לנו
מריס ומקומות אחדים בס אפר בעינינו כסתומיס וחתומים ✓
וגדולה ייד המתרגם להאיר לפנינו הדרך באור שכלו  /ונעל
א ־־ -
״
הגמולות ישלם לו נמפעציו הטובים *
ה¬¬

תולדות רננו התנכה משח בן מנחכם ׳ מארת
איצק אייכל חבר לחברת שוהרי הטובוהתושיה
ברלין בדפוס חנוך נערים תקמ״ט •
המחברת הזאת יעד המחבר הנכבד בראשונה

להביאהאחת

אחת בספרנו זה המאסף  /וכן תקרא שם
בחדשי שבט  /אדר ב '  /ואב מ״ח  /וחשון מ״ט " אמנם
גס הטה אזן לאנשי׳ משנילי׳אשר בקשו ממנו להוציא לאור גס בחבור
מיוחד! כדי להפיצה יותר בישראל• ולהרבות התועלת * היטב
לעשות לשמוע עצתנו  /כי החבור הזה נחמד דקר מאוד •
ומאמריו✓ובפרט
נחמד; מפאת נועם ויופי סדור מליצותיו
המכתב לריעו ר׳ יואל ברי״ל  /אשר הקדים המחבר
היקר הזה לספרו  /שס הראה כוחו ועוצם ידו בצחות הלשין
ויופי החליצה  /לא ילאה הקורא להגות בו  /וכל עוד יוסיף
לקראו
\

( רנ )
לקראו  /יוסיף להתעלס ולהתענג כו  /ומה מתוקים דכרץ
נאמרו לרעו הנזכר :
״דגר  /הפללת ראות אותי רועה בשדי המדע ? —
״ מי הגיד לנו כימי נעורינו לאמר ז הנה ימים נאים
״ ותפגשו איש את אחיו נדרך מנזא החכמה ? —׳ ונו'
ולמטה  /נאשר ענותנתו הגידה לנו  /כי נימי נעוריו שערי
החכמה היו ננעלים לפניו  /אמר לריעו :
״ידעת את הימיס — אכן מחם מספרך  /לא טוניס
״היו  /כמספר שכרתי אל יכואון  /לריק חלפו ✓ הכל
,ל ומעשי תעתועים — ונו׳ •
וגס אחרי כן נאשר ידכר מתועלת החכמה ויקרא כאזני נערי
ישראל לשקוד על דלתותיה  /היטיב כמאוד את אשר דנר :
ל ,כי מהכספת עלמה טונת שכל  /מתרפקת על דודה/
" וככל זאת תתראה כנוזה אהכתו ׳ תסתתר אזנה משמוע
,ל לקול שועתו  /ותמאן הש*כ חן על דכרי דודיו למען
"נחון את לבו אס שלמה אהכתו jכן הדכר הזה  /החכמה
לי תסרב לפתוח דלתה לקול דופק ✓ ערס דעתה ני כתם
״לבב ידרשנה • איש אשר אך למען לכר גדולות יחפוץ
לל קרבותיה לא יעכור על מזוזת פתחה לעולס /

אכן

לל לתס לבב אשר מאהכתו אותה יכסוף שנת אתה /
לל תפשוט ידה  /כזרוע נטויה החנקנו  /ולנצח לא
ל? תרפנו • — וכו׳ »» י אפס למה כל הדוגמות האלה /
מי לו עיניס לראות * יראה בעיניו את כל המחברת  /וידע
כי אמת דכרתי *

ויקר; מפאת תועלותיוהרבים  /הן התועליותהיוצאות
לנו בידיעתנו תולדות האיש הגדול הזה כאשר העיר
המחנר בעצמו  /ומה לי צהוסיף על דבריו ? אציגם פה ינ
ישרים ונכוחים המה :
,ל נלכה נבחנה יחד תכונת איש מרומם מלפי ן 1פיס אנשים
לל אשר בגילו  /למען דעת חסדי יוצרינו אשר שמהו
לללנס עמים  /ואס ידעת מצוא אותות ומופתי אל מבלי
לדעתקצור ממקומו  /ואס ידעת בחון קשר הסבות
«והמסובכות בכל פעל ה׳  /ולמצא בקשר הזה אות ופלא
יותר

( רגא )

V

ודופיגדול ונפלא מפל הנפלאות אשר נגד או חוץלטבע/
׳ 5,נס ידעת ני יום יוס יעמסלנו האלהיס טונות נפלאות
 *5מכלי הפוך סדור הבריאה ל עתה נהשכילנו ודרשנו אחר
תולדת הצדיק הזה  /אשר כל עוד גדלו השבות המונעות
השלמות  /פן נפרצו כלבוביותר
 nמלהביאן אל רוס
"עוד סכות ונחות נגדיהן ונו  ,חפיר ני מאת ה׳ היתה
״נסבה ני חפץ להגדיל שמו נקרב הארץ י
ואס יניר זאת  /יתאמץ ללנת בדרכיו  /ואל יפנה אל רהבים
ושעי כזב  /ני אם נל ישעו וכל חפצו לדרוך בעקבות משה איש
להגות בתורה ובחכמה נל ימי חייו  /מה רב
האלהיס /
התועלת הזה Iוהן מפאת הלמודיס אשר הודיע לנו המחבר
הזה בספרו ע״י העתקת הספר הנחמד ירושלים לרמ3׳' מן ז״ל
והמעט מהספר היקר מועדי שחר מלשון אשכנזי ללשון עכר /
עתה ידעו ויכירו האנשים אשר לא ידעו הכין בלשון אשכנזי /
והעמל אשר עמל בימי
את פרשת גדולת אדונינו רמב״ק /
חייו בעד עמו בית ישראל  /עתה יאמרו עליו  :אין זה ניסא
איש אלהיס ואנחנו לא ידענוהו !

המחבר
אך על איזה דברים מועטים ראה המבקר לעורר לב
לתקנם ולשנותם אס יצא החבור הזה פעם שנית מתחת
ידיו  ( /ני בודאי יחרבו הקונים על נלי חפץ כזה מן סכום
הנדפס ) נענין ש ^ ת מה דהוי; הוה וכיוצא י ני אע״פ שבודאי
נונת המחבר לטובה להיותו אוהב אמת וטוב מעללים  /מ׳' מ
למה יתן פתחון פה לתלושי דעת שאינם יורדים לעומק כונת
המאמרים לפער פיהם לבלי חוק לאמור שהלעיג נגד דברי
חז״ל  /אשר בודאי לא עלה על לנו מעולם ל ורבים עתה
עמי הארץ האורבים לנפשות אוהבי חכמה ומדע וטומנים להם
גס
רשת ללנדס נאמרי פיהם ולהבאיש ריחם בעיני העם *
זאת שגגה היא היוצאת
זיסא  /ני שרה שמה
הוא  /הנה האמת שוה
אמת יותר מאמת אחר
כידוע לחכמי המחקר •

נקראו שם אס משה ז״ל
מלפניו /
מודע בברור למבקר * ואף ני מצער
כבקטן כבגדול  /ואי אפשר לומר שזה
 /כי אין מדרגות בעדן האמת ׳

-נ -פ

( רבב )

הזמן

תולדות
הנובר
י׳ אייר

תקיים •

בחדש אדר העבר שדדנו שמחה כי סר מאתנו משוש לכנו
ה״ה אדוננו מורנו ורמו הגאון מוה״רר ארי׳ ליבש
המפויסס
חושורת כן הגאון
זצ״ל כעל ספר פניכם
מוה״רר יעקב יושע זצ״ל  . /מחבר ספר פגי יד־זישע /
אשר יסכ על כס הרמות כמדינתנו שנים רכים  /ונהג את עמו
בתמימות ויושר ♦ הלך לעולמו זקן ושבע ימים אחרי ראותו
כניס וכד כניס עושקים כתורת ה ' כחפצו כל הימים • וקודם
מותו צוה על ראש* מדינתנו להושיב את כנו ה״ה הרב הגאון
מוה״רר בערש ני׳ על כסאו אחרי מותו  /וכן עשו  /כידעס
את יקר כנו הרכ הנ״ל אשי ישב אתנו כעשרים שנה והרביץ
תורה והעמיד תלמידים הגונים  /ונתקבל לאכ״ד כהסכמת כל
אנשי מדינתינו יום שביעי של פסח העכר  /ושכת העכר דרש
בבה״כ הגדולה לתפארת זלככוד באזני כל שומעיו  /ה׳
יאריך ימיו על

כסאוי

פראג
י׳יט אייר הקברט ־

ביוםג׳ נו״ז העכר נלקחו כ״ה אנשים מאנשיקהלתנו
לעכודת הצכא על העגלה כפקודת הקיסר יר״ה /
ותהי שערוריה גדולה כרחוב העיר  /שמענו קול אמות מככות
על מיהן  /אחות מיללת על אחיהן  /ונערות על כעל נעוריהן
כעזכס את עיר מולדתם לצאת כקרב נגד שונאינו י ואחרי
התאספם יחד כמגור אנשי הצכא ( קאסערני ) הלך 12יהס אדונינו
מ״ו הרב הגאון מוה״רר יחזקאל נ״י  /לדכר על לכס תנחומות
ולהורותם דרך ילכו בו בימי היותם במחנה * וידבר באזניהם
את הדברים האלה  ( /אשר נציגם פה כלשונו בלי שנר ותושפות
כאשר

( רנג )
נאשר באו לידנו מאיש אמת ) י מד המיש לנב נל שומעם /
ותרדנה עיניהס פלגי מיס  /נס המה נס אנשי המלחמה אשר
עמדו סבינס להביאם אל מקוס תעודתם כנו  /ויכטיחו להקל
מעליהם עכודתס נפי ינלתס ולשמרם נבנת עיניהם * ונה דנר:
^וייכי נרידר1וצורט /
מייני בלידר * ריצו תיהר
נתך תי 3ט עם « ייעט  /צוונד־ לויתור ויין חערדט /
«צולאנ 4תיהר פרתק תונד רעבטטתפפן התנדלט *  4תטט
צווני תונ 5ר תללר 4נעדי 4טטר קייור /וין! ✓ דצוט איתרp !J
^יליטערריהנטט4נת ^ןווערדן״־*תללט * טיקט צוייך יאהעדא
תין צוייר טיקוצול  /עצול^ ט צוהני ^וררן  4 /הצורכט6ייר)
3תר*4ע3טן  /וייר טריית תויט פפליבט  /צווני4רולרי 4תויט
 4התר; תק * ’ פר 4עסט תנר ניבט תיירי רננ1י4יצון ; טע ^ ס
תייך ניבט יהודים תונטר וא פיל קריטטן > 3ויין י בעטם
 4תטט טע 4לין 4לייך ביית תייימ תויפטטעהן תן  ,רען 4תטטט
י דער קייור * עלבטט תיוט
ייהנטט 4עהט נתר תpH
טולדי' 4 4צוטט תנ 3ובעען  /תוכר תללי דיני דיהנר דית 4ע 4נ*
ווערטי4ן * ) תונד ניבט 4ע4נווערט*4ן בעטן טע 4ליךתיהרן
טעפפר ת! * סעווט תייך דיור3ייבן דער ייריטן רע1י4יתן
ני 5ט * *) יווען תיהר 3ייט התבן וועררט  /וצו בעטט תללט
דתט ו! תט תלין יעדר יהודי  /ווית תיהר ברייטט וויטט ✓
 13בעטן טולדי 4תיוט jהתבט תיהר תבר ניבט וצו פיל 3ייט
תיברי* / 4ת לעוט וועני 4טטנט דית פרטה שמש ישראל • —
טבח .קענט תיהד תויך התלטן  /ווייל תיהר  /ווית תיך הערי/
*וייטטנטהיילט תן  pinטת4י ראטטן 1ועריט * דית חצו4ן
ט ^ יערט תי ^ר פרייטתג פתר תבנד  /סונר תיברהויפט
תללט וותט תיהר רען טת 3 4ופאר טיהון קעננט  /יתט טהוט ♦
לעבט צוין תיינטרתצט 14יט תיירן קריטטליבן קת ^ רתין f
ועהט  /יתט תיהר דת תייך 13פריינדן וותצט ל רצון~וונגרדן
דת טבדגפירתייך רען דיהנטט פרריצטן ל תיהר תבר וועררט
יען
סיביי ^ נג לעגן' דיל!

* ) ד .יר * אינ 1י ער אייגי ד .עם ! יכי
* * ) הירבייא גאי ער יעיק פ׳״ן איר .נן איי)
אולד ■ איין טדר הפ! ד/ .

אגוועעדי

עיעקכן33־/ 71־ ' א־ין

ל׳סעררי •
פאאר/ ■ j!*£ 7J

(

רנד),

פדא ^י
רען יאנטא £ 4יר ייא ארבייטן  /דא אויך וילו
*עננר אוי,ד קריטטן רען יאנטא 4גליך * ע 4ליצקייט לו נייעדן
טולרי « 4ינד * — פאן אללן אונערלדבטן טפיי:ן ענטהאלטט
אייך יא5אכ 4אלט * ע4ליך י דער קיייר וואי־ יא 4נעדי 4לן
יא4ן  ,ראט י^ אן אייך גיא לווינ4ן ווירר פלייט לו עטן  /איהר
קעננט דננ ^ נאך פאן אייער  ,בוטטר  /ר,עיי  ,אונד אנררן
ערלויבטן,טפייין אי ^ ר יא לאנ4י לענן  /ביש איהר לו יהוריק
קא ^ יט  /ווא אייך רען איירי ^ ענטנפריערליצי * יטיאלדאטן
אונד יפאי 4יעלטי לו איהנן הינלו 4עוזן ערלרנן וועררן ״ —
*אללטי יער<צו; ד פאן אייך קראנק ״ערדן  ,יא יופי ער ייך
יא לאנ 4אלט \ יע 4ליך דורך טהע לו ערהאלטן  /ביט עטריא
גאהט ערפארררט  /דאט איהר פלייטבריהי לו אייך נעח *ן
^יטט * — א־ק איברי4ן יייד אי ^ ר 4אטט 4טרייא איק
רעק 4לויבן איירר
הערלן✓ ווייבט אין קיינק פאלל פאן
מעטר  /אן ; ד דיה ; ט אונורק אללר 4נעדי 4טטן לאנרטפירטטן
ערווירבט
 4דט 4וטק jH’iiאוכד־ ראטטלאיר טהעטי4ר,ייט י
עוזרי5
אייך אן ; ד אוינירר 4אנ$ן ׳ * נאליאן דאנר ,אוגד
דא ^ יט ^אן יעהי יאט אויך אונירי ביטהער אונטרדרוקעי
;אליאן איהרן לאנדט  £ירטטן אונר איחרי אברי 4קייטן ליבט /
א; 1ר איט פאלל רער נאהט איהר לעבן אוי  2לואפ  £רן ברייט
אייט " איך האפי דאט 1ויר דורך אייך  ,ווען איהר אייך
עהרליך אונר טרייא  ,וויא עט יערק אונטרטהאן לוטטעהט,
אויפפיהרט  ,אויך ; אך יע; ר האלבפעטלן חעררן ענטלערי 4ט
ןוערק  ,ריא אונט צוק טהייל נאך דריקקן ל אוני־ וועלכן
רוחק אונד ןועלצי ליבי וועררט איהר אלטדאן ניבט דאפאן
«רא4ן  /בייא אללן< רעגטטאפנן * ענטן יא 4וט  /וו.יא נייא
אייק ^ יטבריררן " אונר היר * יט ווילל איך אייך נאך *יינן
אויט אינני 4ק הערלן ע * פארטטיי 4נדן יע 4ן 4עבן" 5ילל
אןי ^ אייך יע ;י פטור,יק אין תחליק אנו« ענדן  /ריא אוי^
איירי אילי 4י או ^ טטעגדי פאטן♦
לוי תאונה אליך רעה ונגע

לא יקרב

בארזיך:

ןאטט ווירר אייך ניבטט בעיט לוקאלי!
דאט הייטט ;
!אסן  /או ;ר פלצו4י ודרך  £ערן ייין פאן אירן לעלטרן *
כי‘

( רנה )
ני מלאכיו יצור לך• לישכזרך בנל דרכיך :
ער ווירד * ייני עד !.,ניאר אייך חערוענדן  /ריצו אייך היטן
ו וערדן *
על כפים ישאונך פן הגוף באבן רגי ,1ך ג
ויא ווערדן אייך אוין? איחרן עלי 4ןן טר46ן " נורגיבט אצנ1ונ4
יאט אייר 5וט לא -םטרוינ^ ט { איחר ניכט *יט
* 4עלי דער רע1י 4יאן איברטלעטט *
על שתל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין •
ןןען דער5יינד ראחד וויא איין טיגר א ונד 4יעט5א ^' וויא
אייני ט1אנ4י אנ 5ורענגן קא ^ ט ווערדטאיהר איהןנרטרעטן :
יברכך ה׳ וישמרך ׳ יאר ה׳ פניו אליך ויחנך  /ישא ח׳ פניו
אליך וישם לך שלום !
ואחרינלותו לדבר כתן לכל אחדמהם ד ' זהובים ולכלאחל
משומריהס א׳ זהוב י ויברכו את רנם וישאז תשואות
קן לו ועיניהם מלאות דמעות  /גס הוא הרב נ״י הוריד דמעות/
ויפלו לפניו ארצה וישקו את ידיו  /ואת ברכיו חבקו /
ואנחנו העומדים מדאגה מדבר פן יגדל הכאב מליו ויחלישהו /
לקחנוהו משם והולכנוהו לביתו * ויתר העומדים נתנו להס
איש נפי השגת ידיו כסף וצדה לדרך דפרדו מהם בלב נאנחה
ונעינים נחלות דמעה י
*

*

מי בכם  /הקוראים הנעימים ! אשר לא יברך את הרג
הגאון הזה בכל לכו בראותו את הדברים האלה ? אשריך
ישראל . Iעול לא הסיר 0׳ ממך משען ומשענה  /עוד
יצא שמך בעמים  /בידעס כי גס כך לב לשמוע את פקודת
״מלכך  /ולעשות את כל אשר יצוה עליך לטובת עמו וארצו /
וככל זאת לא תשליך אחרי גיוך דת אבותיך  /ותהי נוח למקום
ונוח לבריות  /אשריך1

ט א נ ט 1ב א
לאשי

י״ב

אדר תקמ״ט י

קהלתינו יצ״ו הסכימו לעשות עיי אנשים משכילים
הקוני ושדר הלמוד לחנך לע פי דרכם את הנערים

המיועדים

( דנו )
12ה הסהליודיס
המיועדים להיות אנשי משחור ומשא ומתן • ו
אשר ילמדו * ראשית למודי 4ע ^ אעטריא  4 /עא4רא ! היא /
לימודי המדינות והנהגותיה ( פינאנלחיטנטא£טן )  /וקורות
העמיס כעלי המשחור ( 4טיכטי דער האנרלנרן 5ע .קר ) /
ולמען השיג התכלית הזאת  /אשפו להם שפרים יקריסכענייני
הלימודים' האלה  /ורבים מקציני העם הישרים בלכיתס נדבו
כסף מכיסם להחזיק את הדבר הטוב הזה " מי יתן ויראו מהם
היהודים כיקר ארצות מגורוהם' ויבואו גם המה אחריהם למלאות
את דבריהם ולעשות כמוהם למוב להם כל הימים1
( 6רט

דטר

ןיטנ 1רלוטור 5ייטוצג • ) י

נא כרי כ ט
לריר האבן  /אין ער 5אהרו 4 4:בראכט  /דאט עט1ייג1י
 4יבט דיא דך ערקיהנן א 1ט עלון או ; ט אוים4טיקט*
קל ^ יטיאנערם  13 pnnרייק  /לוונד לוין אנדרן לורטן רען
ויישן {י 4נחא 2טי 4טיכטן אויעבירדן  /דילו לוונט ניכטלונ 4נעהק
*יין.קכבכן * ,וואהל אויך דורך לויהרי טלעכטי אויע  £יחרונ4
דאט לוסעהן אונורר 4זע 33טא £ט אין רען אזי4ן אללר רעצט*
טאענן העראסעלן י סאנדרט4יבט עט איען 4וויטן ישר^
בער  /דער *יט איעי4ן בייאאונט הרויט4קא ^צן טעריק אין
דער טאשי  * /יך א11נטהאובן עיר איינן עאיטער מחברת
שוחרי חטוב והתושיה אויט 4יבט יוויר ד 1הן אונט דאהער
; 4עטי 4ט עענטליך בקאנד לו * לובן דאט וויר ביו יע 3ט נאך
ני ^ אנדן אין לווכורן4שע £טן אין דיא ערעורי 4טיקט האבן5
אק וועני4טטן אבר ווערדן וויר יע וא 1כי טוביעקטי  /וויא
בער  13/אונזרן ^יט 4לידרן אדר אויך כור
 4דאכטן ישראל
 13לדרןגד איינק  4 pmטעעטטטרע 4ר■ ןועהו'ן * ווער
קי ;£טי 4דך אין דער ערעורי א 3ס איינן דער אונ; רי4ן אויטי
 4יבט  /צווני־ ניבט לויט מריעטליכן בןוי«*ן עאן א* ט עדתה)
אי*ט  /דען קאן וואן4ראדי.לו אלט איינן בטדי 4רי אנועהן *
חברת שוחרי הטוב והתושיה *
־ *.צ ■־•

*

המאסף
חרש

תקמט

סיון

שירים
■בחלות געארג השלישי מלך בדיטאמא־• ■ י־
ויחי מחליו
מאת
הרב המליץ המפואר
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גד
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נפתלי תירץ ו ו י ז ל
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ג ר״ו
. ~1

עורעדיך<5ל,ץד. .

עוד תבל תתפארי
עיי געארגד!י עוד £ה

.

ןצןז'.. ,.
אוחעל1

^; 3יה
חי הוא בעבור החיות ממלכה .עס י1
שוכני מרום אל לעם לאמיר גורבינינו ' - ,
אהוב אל מה לך ינזעת איין בוא אלי»
י■

עי ? תת אליהים הוא

לא

תבל וע» ח

א' א ' "1« 7

( רנח )

הדףמלכות געארגמטה נגעםמטך
כלך אוהב ל! סד גם לגבירה הז 3ך
לתת עת לשתיהן חכמת לבך ש1לןלת
עמך תנחה במישור בתבונה נוך
מלך רם אב חכם ריע טוב אל ריעך
תחתך תפרח דעת תחתך תבול א? לת
גש לעת כפה ענן נגה רפעליך
גדלה
נכר ב 1ע^ 1ד
מצאת
צרה
יום
lv : T
• -
T
T T
TT
צךקתך הגה כל לב כלהפ  ;:כימה
כי ך : ,ביר מה מתוק אור שמש לעק
תועה דרך אלה ויקו לאור ואין
ךא כן נכרת צדקת תום עת כי אינ ;ה
בענן חוה אהבת חעם כלו .נראתה
א מאהבת אב ;.אהבוך מה נפלאתד.
אל שוכן מרום אל אבי כיל בל נש»
חצבת
אשר
ספיר Vזה
אנא ־•אל ! עמוד
T : “ T
 :־V
־* *
TT
משען רבבות עם הוא י שור יכ כלם העצברז
בנטות המשען צרהםג ; גון מצ»

־

זכרת

( רנט )
זכרה חסי' געארג ! שנדו בישועתך
ייוס יום חבר רב טיב בפתיל !ראתך
חסדיו אם !מנה איש כרגליו!»9
כי אם בנו דוךה אפך
נא אל ! לא
על אודות הצאן מן הרועה סר כפך
לא

וב

הרף מפנו כי די יןש 1ר* הראיתנו
ןזליס ראה אלתים ודא כי נכנעו
פתח דלתות שמיו רוחנוני .עם נשמעו
ודברו יקלח ממרומיו דרפאך
רנע נרפאת ולמון רב עמך נךפאו
גיל לבשו תחת רוח כהה לך !קראו
אהוב לכל ! ptqכי " רופאך
אעקד כיקנד; לךארובת .עמך
מה עוד חסרת לתת כבוד לשמך
 .אם אהבה וצדקה כפני איש אל רעה?
שונא טוב צדק לא הם אד,בה !נחלי
חלף כל כסף ומדוד לא אותה ישאלו
אהוב אל כל אדם אהוב ;ם אל עושהו
וסי
יז נ ? 1ג
וב

זן

( רס )
ומי מגחלי ארץ לא מצא יום שם
מאהבת אל אותם ששת זאת מטוב&8ם
גם אהה שןאתכן? אלזאתקראן?
אחרי גיצזם גתה דמה אוד ה?1ש
אחרי הסתיו עבר
הזמירשע
אוגרי שם אל עודבישועתו :ראן;
תש

בי״כתו תה :ה בשמן טוב על ראשן;
ובצחצחות אוח ״ישבי״ע את !;פשע
ובהלו אוח זאיר בהשןזאורן;
:פתה לף את שמיו ברכ׳ותיהםזיריקן
רצו לתהומות החת טובם לף יפיקו
טרם תקרא לו  :שלח מקדש ,קי[5

׳

ארך ימים ושנות ח:ים שקוד עליע
םג .על רבת השם יושבת אהלן;
זר בנות הליכות ביתה צופותעיגיר,
T

5־ *

••

T

״* T V

הןבירח שרלטני מיזי אשה משכלת
אל :ד המלך חסד וצדקה פועלת
גפן פוריה יגילו לביונקותיה
כדמגי
־.' .יי

* T

*•

♦י

I :

V

T

< רסא)

בריטניהנהמלכך
הולך
"I

Tואיור

$עזך

הוא מרוי׳»

פירה בחצי החדש
־V

ל•■ - ?•Tי ■י ; ־ ז

עוד במקהלים תהיה חכמתו גשמעת
בקהל עם מה גדול שמעם ומהנהדרו•
שרי ארץלעזור את אחיהם עברו
זרןני עם וחכמיו גם צעיר ומלוא .דעת

מלוניותיף
אםים עביל נזבל רות
ככנפי שחר כן הם כגפי צלקותיף
עפו חיש עברו .ים אחרית תבל הגיעי
כלם יאהבוף רוו־שיס בשלום הודף
עליון מסעדך
שמעו עמים 9לם
T

* -

T •r i

יכ

יV

1i

י

1V T :

תקעו כף ובקול רנה לאלהים הריעו

מבחנים ש וניס
ויכוח שגי ריעיס
זרח
מיוםצאתך מעירנו עד

הארץ  /איןמנשר
עתה נחה שקעה

ואין אומר  /נכספה וגס כלתה גססי לראותךאחי
ולשמוע

( ר 9ב )
ולשמוע ממך חדשזת אשר לקתה אונך בענרך

ארחi

פרץ
לא
יצא

שמעתי מאומה  /זולתי מהספר
לאור זה ימים מעטים י

מצפת יקתאד־ 1אשר

זרח
מהספר מצפה יקתאל tלא לקחה
לי ריעי מה הוא  /ומי חגרו ?

אזני שמץ

מנהו  /הגד נא
*

פרץ

לנה נא ונשבה יחד תחת עץ רעגן הלזה  /להסתר שס החת
צל ענפיו מפני חוס השמש /טיס אגיל לך את נל הדנריס ♦
(וילבו שניהם יחדיו וישבו שם ) •
פרץ י

הלא ידעת את ספר הורת יקותיאל מעבה
ר' רפאל הנהן אנ״ד בהמבורג .״. .

ידי

הרג המפואר

זרח

הידעתיו  — tזכור אזכור עודנשכתי עסחבירי נניח אדמ״ו
מהראי׳ד נחורף תק״ם  /ולמדנו ממנו מש׳ חולין עס הפוסקים /
הראה אדמ״ו לנוגנל יוסויום הספרת״י  /והשיג עליו פעמים
רנות  /ונה אמר לנו  :לולא ידעתי את המחבר הזה פנים
ן) פנים ני מופלג נתורה הוא! מכותלי ספרו לא האמנתי /
ני רנו השגמנות נו *
פרץ

אמת הדנר  /גס אנני שמעתי כזאת מפיהו  /נאשר עניתי
דרן עירו בימי חג האסיף ללכת אל כיתי והייתי עמו ימים
אחדים • אך הסנת ושמע  /מיום הולדת הספר הזה ועד
־יפתה לא שמעתי שיהין איש אמד לשלוח נו יד ; ני האנשים
המליניםעציו /׳המה*’ פערו פיהם רק נניתס ובחדר משכנס
לנדס

( רסג )
לכיס  /ולאור כל שמו ידם על פיהם י ועתה קס אס אתד
וזה שמו אשר קרא לו הרב מוה׳ עובדיה נהרב מוה׳ בתך
נר״ו  /והוציא לאור ספר אחד בשם מצפה יקקאל  /ובו גלה/
לפי דברו  /שגיוני ספר ת״י לעין כל מבין וחכם31ב  /לא
הניח  .דבר קטן וגדול אשר לא שש עליו עין הבקיר " פה
הראה שהלביש הרב המחבר בעלית שאינו שלו  /ופה ני לא הנין
דברי התלמוד  /פה שנעלמו ממנו מאמרי המשנה  /ופה ני
אחז עיני המעיניס במה שהביא פעמים רכות רק תיזלת דברי
הש״ס ופוסקים ולא סופם למען יאמינו הלומדים ני כינים
דבריו  /ונפלאתי מאוד על המשיג הזה * * •
זרח
העל זאת תתפלא  tהלא נבר ‘היה כמוהו לעולמים לאין מספר י
זכור נא איך השיג הראל׳ ד על הרמ״בם  /רכתיב עליו דברים
רבים כהנה ונהנה  /ומדוע אשתאה על הספר הזה ?
פרץ
אך סא אתה לו שמעני Iלא לכד שהראה הרג המשיג שגיון
המחבר באפרם שונים/ני אם הודיע לכל גו! שהרב המחבר
התיר לקיחת שוחד  /ואכילת איזה אשוריס ושאר דברים המשימים
את הרב המחבר לשמצה בקמיו ♦ ויקרא את שס ספרו מצפה
יקתאל אשר אמר > :ל יצפו כל היושבים על כסאות למשפנו
ביני ונץ המחבר דוניחו בין שנינו  /והיה כי יראו הרמים מורי
הוראה בעדת ישראל  /כי על לא דבר קרבתי את המחבר
למשפט  /ועל לא חמס בכפו ושגיון בספרו שמתיו כמערא
לחצילשוני  /אז הנד  /ללכת אל מקום מנוחת המחבר /
לבקש מלפניו ! כתלמיד מלפני רבו על חטאתי ועל שגגתי » *
מאת וכזאת דבר המשיג * ועתה אחי  /אמור אתה איך לא
אתפלא  /ני אראה שהרב המשיג הזה נכון ובטוח בדבריו /
ומאמין בשכלו עד ני נגש למשפט לפני כל חכמי דורנו  /ונדמה
בעיני דבריו כדברי איוב  /הן ערכתי משפט  /ידעתי כי אני
אצדק \
אם

( רסד )
זרח
אס כן אפוא האמת אתך  /וגס בעיני יפלא " אך ספר עתהיל
אתי 1אה,ענו היושבים על מדין על זאת ? ומה היה אחרי נן ?
הרץ
מה היה ? קול רעש גדול ותמעת מלחמה אשר יצא להחרים
אותו זאת ספרו •
זרח
את מי ? אח הרב המחבר ? ומדוע ? הכי הודו כל הרבנים
לדבר* המשיג ויצדקו דבריו ? אך לבי ישתומם בקרבי  /איך לא
שמו לב לבחון מהות ואיכות הס׳פר ידי מיום צאתו החוצה /
עד עתה אשר קס הרב המשיגi
פרץ
לא הבנת אותי Iני אס הספר•מצפה יקת 1ומחברו החרס *
T

זרח
מאח הרבנים אשר נדרשו לשוס עינם עליו ? אמור נא אחי
מאת כל הרבנים ? אך שמוח שמחתני בבשורה הזאת Iני
האחת אגיד  /כאשר ספרת לי מדברי המשיג אמרתיבלבבי :אס
נינים דברי המשיג הזה  /לא ידעתי איך נשול ינשל הרב המחבר
בעונות האלה  /הלא אמרו חז״ל אפילו לבהמתן של צדיקים אין
הקב״ה מביא תקלה על ידם  /לצדיקים עצמן עא״נו ♦
פרץ
לא כן אחי ! ני תעית *
החרימו אותו * •

דייני וואנזיבעק ואלנוונא לכדס
זרח

המה לבדם ? ורבני ארץ מה אמרו ומה השיבו ?
פרץ
אין אומד ואין דברים! כי המה החרישו ועצרו במלים •*
אס

( רסה )
זרח
אם כן מדוע עשו דייני וואנזיבעק ואלטונא כזאת? ואיך שמו
נפשם בכפס להחר־ס איש ישראלי  /ערס היו יודעי דין אשי־
אליהם נגש בעל הרע למשפע פה אחד להרשיע את האיש הזה?

פרץ
קנאת רגם עשתה זאת Iכי נאש היתה בוערה בעצמותם ולא
יכלו עוד להתאפק 5ולכן פרשו עליו מצודת חרמם להראות
ני מי אשר שלח ידו במשיח ה ' לא ינקהI

זרח
לך אני מגלה  /ני לא נשר הדבר לפני אשי עשו הדיינים
הנ״ל *  cfiני טוב הוא מצד אחד בהראותם שיראו את רבס
בכל לבכם ובכל נפשם ויצילוהו משני המשיג לבלתי תתו נצוד
במצודת השגותיו  /מנל מקום לא מחכמה עשו זאת לצאת לריב
מהר ולהתעבר על ריב לא להם  /ובפרט המשיג הזה ערך
דבריו לפני רנני וגאוני ארץ  /ולא לדייני א״ו המשפט • —
ואולם הגד נא לי אחי במה סתרו השגותיו ובטלו טענותיו ?
במה הראו לעין נל ני שקר דבר המשיג נאמרו מהתרת לקיחת
שוחד ואכילת אסורים ? הגד לי גי נפשי אותה מאוד לשמוע
תשובתם ♦

פרץ
מה להם ולתשובה ? הלא המה השתימו פי המשיג לבלתי
יתעודד עוד לדרוך לשונו ע״י החרס אשר פרשו עליו ועל ספרו /
וגס אשיו על נל איש ואיש לקרות את הספר הזה ולעיין
בדבריו  /ואס נן השגותיו בעלים ומבוטלים מעצמם  /ומה
להם ולתשובה •

זרח
מה להם ולתשובה ? אנא אחי אל תשקר ני ואל תונני Iלא
אוכל האמין בדבריך האלה  /חלילה וחלילה לדייני א׳׳ו /
הנודעים לישרי לב ואוהבי צדק  /למתונים בדין ואינם נבהלים
להשיב

( רפו )
להשיב  /מעשות כדבר הזה להרשיע איש מעדת ישראל ולתת
אותו לכן בליעל  /ערס גחיו וחקרו היעיב אותו ואת שיחו *
חלילה להם /השופעי עדת ישורן באלנוונא לא יעשו משפט
צדק ? ולכן אחי  iהגידה נא אמתת הדבר ואל תוכני עוד <
פרץ
על דגרתי ! אמת זכיתי ואין בלשוני רמיה  /כי אך יצוא יצא
התאספו
השפר מצפה יקתאל ממכבש הדפוס לאור יומס /
יחד דייני וואכדבעק ואלעונא  /ויעבירו קול בבית התפלה לאוני
העדה להתרים ולנדות את המחבר ר ' עובדיה ואת ספדו
אשר כתב לא יפקד ולא יעלה על לב לעולם להגות בו • ררביצו
עליו קללות רנות ונמרצות  /נבהלתי מראוחס כתובות כספר
אף כי אשא את שמותן מל שפתי *

זרח
מה אומר ומה אדבר ? במה אצדק דייני לעונא ? הלא הוסג
ואס כנה יתנהגו
העמידו1
אחור משפע  /וצדקה מרחוק
שופעי ישר^ ננל מקומות מושגותס  /הלא תפוג תורה  /ולא
יצא לנצח משפע אמת וצדק ? מר לי מר על השמועה לא עובה
אס הרועים נשול ינשלו! וימששו נעורים כצהרים מבלי מצוא
דרך הישר  /מה יעשו העדרים ז — דבר אתה אחי Iהבעבוד
הקריב איש אחד דבריו לפר מורי הוראה! הבעבוי זאת יקומו
אנשים אחרים אשר לא להס המשפע ויריקו עליו חרמם ? מה
נדמה מעללי דיני ן 1עונא ודברתם  /לאיש אשר יבוא ? Iרעהו /
ויאמר לו הנה אנכי יצאתי להורות לך כ* שני ההפכים בנושא
אחד אינו מן הנמנע  /אך אל תשיג עלי זז 1תעעמי בתשובות
פן בחרם אצא לקראתך ״ אמור  ,מה יענה לו הריע ?
או ברוח יברח מפניו כאשר יברח איש מפני הארי ודוב שכול /
או יצחק וישחק לאולתו • כן הדבר הזה בעיר Iומה יאמרו
משה
העמיס אשר סרבותנו בשמעם את כל אשר כעשה :
רבכם אמר בתורתו ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמיס ונו׳ ואמרו רק עס חנם ונבון הגד
הגדול הזה ונו׳ ומי גוי גדול אשר לו חקיס ומשפעיס .צדיקי©

וני

( רסז )
ונו׳ ועתה איה אפו חכמתכם ובינתכם ז איההחקיס והמשפטים
אנכי Iלא יכלו למצא מענה נכונה  /עד
צדיקים ? חי
הסירם החרס טקרנסi
פרץ
ואיך לא יחרימו  /כי מי זה ואי זה הוא ר׳ עונדיה? איש
אשר מעולם לא שמעו את שמעו ידום וישיג על רב הגדול בדורו
ויושב על כסא הוראה בעיר ואם בישראל  /ויאמר עליו כי
הוא גועה נדברים שאפילו תנוקת של בית רנן יודעים אותו ?
זרח
«ה זאת ? אמרת בלבך השב תשימי  /ובאמת תשובתך נשארת
מעל Iני מה להם לחקזר פל היישיג ר׳ עובדיה ? יהיה ר'
עובדיה הזה  /אחד מן המופלגים בתורה או מן בר ני רב דחד
יומא! הלא עליהם מוטל לחקור לבד של דברי המשיג אם
כינים המה אן לא  /ני נבר נודע המאמר  :קבל האמת ממי
שאמרו ״ יהיה האומר תנס או סכל ✓ צדיק או רשע  /האמת
במקומה עומדת ולא תמוט לעד ! ואס הרב המחבר גדול ומופלג
בתורה  /הלא גס גדולי דורות הראשונים  /אשר קטנס עבה
כי בדור הזה /
ממהנינו טעו לפעמים ני שגיאות מי יבין /
הלא נודע להם מאמר חז״ל אם הראשונים נמלאניס אנו כמי
אדם  /ואס הראשונים כמי אדם אנו כחמורים Iולכן אחת
דברתי ולא אשנה  /לא טוב עשו דייני אלטונא בצאתם לריב
מהר  /והיה להם להתאפק עד בוא יבוא משפט חרוץ מגאוני
ארץ היושבים על כסאות למשפט בין דין לדין  /ני אליהם שם
הרב המשיג את פניו  /וקבל עליו את דינם  /ולא דין זולתם •
פרץ
צדקת אחי צדקת Iני עוד לא נשמע ולא נראה איזה מהם
צדק  ,אם הרב המחבר או הרב המשיג  /ואין אחד מן הנדרשים
הכריע את היף • רק ואת אודיעך נאשר נראה מתוך החרס
של דייני אלטונא  /היה טעמם ונמוקם להחרים הרב המשיג
הזה נעבור שהרבה לשפוך בח בחרון אן> וחימה על כבוד המחבר /
וגזרו
׳ י

( רסה )
וגזרו אומר  /שמחוך כך נגלה  /שכל למודיו והשגותיו  /רק
לקנתורהמה  /ולא להרבות כמד התורה בא כי אם לבזותה/
לתת תכלה באיש גזול ויקר י
זרח

:
ן

באמת! דברי חרוכים ונאצות אינם נאותים לחכם לב  /כי
כל דכריו בנחת נשמעים  /אך ככר נודע■ מאמרם האי לורבא
רשיון)
מרבנן דרתח  /אוריתא היא דמרעחא ליה  /ומי נתן
ובלעדיi
להראב״ד  /לדבר ולכתוב דברי נאצית על הרמבי׳ס ?
ואת לא ידעתי אנה מצאו דייני אלעונא הדין לנדות ולהחרים :
על דברי נאצות וגדוכיםf
פרץ
אנה מצאו ? הלא דין ערוך הוא  :ממין על כבול הרב "

ובמקום

שיש

ערוך

הואI

חלול השם אץ חולקין כבול לרב /

גם זאת זין

פרץ
אבל דייני אלטונא אומרים שהמשיב חלל את השם וכן אמרו
נהחרם  /מיום עמד רנשקה לחרף מערכות אלהים חיים לא
היה חלול השם נזה י
זרח
לא ידעתי למה מלל המשיג את השם ?

.

. , ,

פרץ
ע״י שבזה
המקום "

וגדף את הרב המחבר /

יג

הושוה כבוד הרב לכבוד

זרח

אחת אשאל ממך  /אם ידעת בברור  ,מזקן ואיש שיבה
שעבר עברות חמורות  /התצטרך עוד לנהוג בו כבוד

בוודאי

אחד

( רספז >
פרץ
בוודאי לא ! כי נאשר עבר עברות חמורות הרי הוא נקלה ונכזה!

.

י1

זרח

; אמור  /הלאווין  /לא תקח שוחד  /וערפה לא תאכלו  /הקלות
 jהן או חמורות ? '

ןפרץ
י מה תשאל אותי ? הלא ידעת דרש חז״ל על המקרא נעו
מעגלותיה לא מדע  /׳אין אתנו יודע עד מה תכבד העונש של
ענירה הזאת ועונש של עבירה אחרת  /בעינינו כולם שווים /
ואולם השגרא נותנת בי הלאודן האלה חמורות מאוד כי מהן
נסתעפו סעיפים מים בדינים י
זרח
אס כן אפוא אחי מדוע תרשיע את הרב המשיג ? הלא הוא אמר
בספרו מצפה יקתאל להניא ראיות גרורות לפי דעתו שהרב
המחבר התיר לקיחת שותל זנו׳ וא״כ אין צריך לנהוג בו כבוד /
ובמה חלל את השם ?
פרץ
 4ס אנכי ידעתי שהדב המשיג מאמין שהביא ראיות
נגד הרב המחבר  /אכל דייני אלעונא אומרים עליו שקר הוא
ד^ בר ואין בראיותיו ממש -

ברורות

זרח

I
j

בפלאתי מאוד על תשובתך י  ,מאין ידעו דייני אלגוונא כי אין
גראיותיו
הלא החרימו אותו

ממש?

הכי רוח ה׳ דבר נס והגיד

\ r

ערס נחנו כלל אתספרו/.

להם כי שקר דובר
המשיג "
פרץ

| מי יודע  /אולי נחנו דבריו בינם ובין עצמם ♦

זאיך

( רע ')
זרח
איך תדחה אותי בקש ז הלא אך יצוא יצא הספר ' לאור ל
החרימו אותו  /ואיך יכלו המה לעיין גדיכיס תמורות וקשות /
אשר מפוזרים במהומות רנות כש״ס ופושקים  /במהירות ובזמן
מועט נזה ? זלו -א זאת אם בחנו את דבריו ומצאו ינ על לא
דבר תפש את הרב המחבר! היה להם להשיב על דבריו לעין
כל למען יראו הרבנים אשר להם -המשפע עס מי האמת f
פרץ:

;ז
דייני אלעונא אין משיבים לאיש

• ,י

הלומד לקנתור *

זרח -
מי יודע זאת כברור? אולי הרב ר׳ עובדיה הזה  /איש צדיק
תמים הוא ובתם לביו וכניןיון,בפיו עשה זאת להשיר מכשלה
מקרב עמו 1,הלא מתוך ספרו ניכר שהוא למדן ומופלג
בתורה י ומה גס אס ידעו בברור "שנת 3את ספרו רק לקנתור
מחויכים המה להשיב על דבריו ולסתור טענותיו 7וכה עשו
אבותינו בדורות הראשונים בימי חכמי התלמוד כאשר ראיתי
מעשה בש״ס י אך מה אומד ומה אדבר*' בדור הזה כלנו כצאן
תעינו/ואיש הישר בעיניו יעשה  /זה בונה וזה סותר זה נוטע
ווה עוקר נעל מי אנו להשען אלא על אבינו שבשמיםI
פרץ
מה
לדבר הזה ?

המעשה אשר

ראית בש״ס מחכמי בתלמוד אשר נאות להשות
זרח
•

כמסכת הוריות דך> י״ג ע6ב ראיתי ׳ ואספרה לך בלשונם :
דשב״גינשיא ר׳ מאיר חנם ר׳נתןאכ״ד  /כי הוה עייל רשב״גי
הוו קיימו נולי עלמא מקנדה  /כי הוו עיילי ר '׳מ ור״נ הווי
קיימי נ״ע מקמייהו • אמר רשב״ג געינא דלהוי הנירא נין
דילי לליצהו  /תקין הא מתניתין (כמו ששנינו לעיל ; כשנשיא
נכנס

( רעא )
צמס כל העם  .עומדים  /כשאלד נמש עושים לו שורה ׳א
מכאן ושורה א ' מכאן ונו׳  /וע״י כך היה היכר בין הנשיא ובין
האחרים ) ההוא יומא לא הוו ר״מ ור״נ התם * למחר כ♦
אתו  /חזו דלא קמו מקמייהו נדמקמי רשב״ג  /אמרו מאי
האי ? אמרי להו הני .תקין רשלג • אמר ר״מ לר״נ אבא
חנם ואת אב׳' ד  /נתקין מלתא נל דלין ( פי׳ נועץ נגד זאת •
דש גורשין ני לדדין כלומר נעביד לי ' מלתא כי היני דעביד
הוא לדידן ♦ ) א׳'ל ר״נ מאי נעבדיה ליה ? נימא ליה תני לן
ננוקצין  /דלא גמר  /וני לא ידע נימא ליה מי ימלל גבורות
ה ' ישמיע כל תהלתו  /למי נאה למלל גבורות ה '  /למי שיכול
להשמיע כל תהלתו  /וניעכריה ותהוי את נשיא ואנא אלד •
שמעינהו ר״י לק אמרדילמאח״ו אתא לידיכשופא אזיל ויתיב
אחורי עליתיה דרשלג גרס ותנא גרש ותנא ונו ' יהיב רשב״ג
דעתיה עיין בה וגרשא ✓ למחר אמרו לי כתני מר בעוקצי!
פתח ותני  /בתר דאוקי  /אמר ( רשלג ) להו  :אי לא
גמירנא ניסיפתון (פי ' אס לא למדתי המס׳ הזאת הובשתם
אותי ) פקד✓ ואפקינהו מבי מדרשא  /הוו כתבי קושייתא
בפתקא ושדו  /דהוה מפרק מפרק  /דלא הוה מפריק  /שדו
פרוקא ( פי׳ היו נותבים שאלותס על הספר ושלחו לרשב״ג
בבית המדרש אס היה יכול להשיב עליהן  /עוג  /ואס לא
נתבו גם המה התשובה ושלחו לבה״מ  /ונתב רש״י שעשו זאת
להראות חכמתן י ונו׳ אמר רשלג נעיילעהו ( לבית המדרש)
ונקשינהו דלא נימרו שמעתתא משמייהו  /אשיקו לר״מ אהייש /
ולר״נ יש אומרים  /אחוו להון בחלמא  /זילו פייסו לרשלג •
ר׳ נתן אזל  /ר״מ לא אזל " אמר דברי חלומות לא מעלין
ולא מורידין י עד כה לשונה ♦
פרץ
ובמה תדמה זתשוה המעשה הזה לדברי ריבות גארציגו ?
זרח
גמה ז הלא נער קען ורך בשנים יבין ויראה הדמיון משד
המעשים כי אמור נא  /מה היתה כוונת ר״גל ור״נ כשיועצו
יחד

( רעב)
יחד לאמור לרשנ״ג :
לנכדו  /או לבזותו ?

למול אותנו מסכת עוקצין

?

כוונו

פרץ
מה תשאל עוד ?
מעצמו ♦

בלתי ספון למותו

וכאשר הנין רשב״ג

זרח
ואס כוונו למותו  /מה השכל נותן לשפמו על מעשיהם אחר
כן  /כששלחו הקושיות לנית המדרש  /המונו ללמוד  /או
להקניע י

פרץ
השכל נותן שכוונו להקניע  /כי אס לא כן  /הכתיבו מיד גס
החשוכות על שאלתם  /כדי שיראו הלומדים נכית המדרש
ויבחנו  /רק עשו ואת להקציע את רשג״ג ולהראותן כי המה
חכמים ממנו *

זרח
יפה שפעת ״ וכל איש לנון יודה לדבריך  /ונפרע נאשר ראינו
איך היתה השנאה עמונה ותשלח שרשיה בקרנס  /ני ר״מ לא
רצה להלוך לפייס את רשב״ג אף כי הראו לו בחלום • ואס
כן אפוא אחי✓ צא ולמד  /הלא רשב״ג היה יודע בברור  /ינ
שולחים שאלתם אליו רק לקנתור  /והוא היה נשיא העס ובידו
ומדוע השיב כלל על
לרדות ולישר כפי העולה על רוחו /
השגותם ✓ ולא החרים א? תס ואת מכתבם לבלתי קרא בהם
איש  /ותהיה ע״י זאת תשונה נצחת מספקת לכל שאלותס /
נאשר התנהגו דייני אלעונא עם הרב המשיג ר׳ עובדיה ?

פרץ
ראה דבריך עובי© ונפוחים\ ולו חכמו דייני אלעונא והשכילו /
יתנהגו םע הרג ר׳ עובדיה  /כאשר התנהג רשנ״ג עם ר׳' מ ור״נ
בשם

זרח
אחי ! האמין לי לו חכמו והשכילו דייני אלעונא  /לא פערו
פיהם כלל  /ולא דברו גפני הגדולים אשר כארץ  /וזיל קרי
גי רג הוא  /המדות שמנו חכמי התלמוד גחכם  /כמו ששנינו
במסכת אבות * אפס ככר הגדתי לך בדורנו כלנו כצאן תעינו /
ומקוים בנו המקרא בפשע ארץ רגיס שריה — ומי יתנני לנגיד
על עס ה '  /אז אשפוע על כל הנוגעים בדברי ריב האלהI

פרץ
ומה המשפע הזה אשר תחריץ עליהם ?

זרח
כה יהיה משפעי ! להרב ר׳ עובדיה אוכיח על פניו לבלתי
יוסיף עוד להרבות דברי נאצות בספר  /כי אס ישיג בדברי חן
ומוסר ״ ולהרב המחבר תורת יקותיאל אצוה  /שאל יתמהמה
מלהשיב להרב המשיג על השגותיו ושאלותיו ויצדיק את עצמו
לעין כל '  /ואם לא יוכל להצדיק את עצמו  /כי כינים דברי
הרב המשיג  /אז ישים כבוד לה ' ( לתורתו ויודה לכל כי שגה
בספרו  /ולא במרד ובמע 3עשה זאת כי אם שגגה היא היוצאת
מלפניו  /ומי ינצל מהשגיאות * ועל דייני וואנזיבעק ואלעונא
אשים תוקף פקודתי שימהרו זיבעלו את החרס אשר בקרבם /
ויכתבו כתב שלוס ואמת להרב מהו׳ עובדיה לבקש מלפניו
סליחה ומחילה על כל הבזיון אשר בזו לו •
פרז
ומי יתן ויהיו כ 5שופעי ומנהיגי ישראל כמוך  /כי אז אך שלום
יהיה בימינו * ועתה אחי אני אלך לדרכי  /וכי אשמע פול
קדשות 4לא אמנע מהגיד לן"

זרח
לךלשלום !

ו1
\

( רעי )
אז

המשך אגרת מחודש העבר •
►

עוד לא הציץ השמש ממרום הריס! והנה ראינו עב ענן
עולה מעפר הארץ לקראתנו  /וברק חרנות האדב t
קרניס מידו להנה הולך ואור ✓ כאש לוהט  /מתלקח מתוך :גרנות,
הקיטור  /גס אנחנו הקרבנו מערכה מול מערכה✓ וקול ;רוחו ה
! עללת
רעם במחנה הומה מענראל עבר  /והנה החל הנגף *
טה המראה ומה החזיון בעיני איש  /ומה קול ההמולה ;
באזני חובב אדסi
נסו
ואויבינו
־
/
ישרים
ריב
את
רב
בצב למשפט אלהים
Sגח^י
רעי
זה
/
מגבורת חיל גדודינו  /בלכת אש הבטתי
!
רודף אחר הפליט  /גחפז• חש בז דגל מאחד מצבאותיו  /ימעמי
לממן היה לו נסות עיניס  /להשיר חרפת הנכלמים בנוסס י קימוד
לשובבוסבותי
כאריזועף בדי גורותיו שדדסאורב  /דלק אחרימו
שביתם  /והנה מתי לרעי מרחק ממני  .והלאה .ויקף
עליו חבר גדוד אחר  /מנגע למו יסכן בו  /באזרתי חיל /נשארתי
ואעופה לקראתו לפזר לו "
אהה ז

חפץבידו צלח /במתי מעט ירד אל המערכה /מלט
בזרוע עוזו דגל שביס! מגוללה בדמים ואויבים נתנו אותנומ
עורף  /נגפים מכפל יד שנינו 5אך עתה היתה מבוכתינו /שניטi
 ":י■ '* ימעותגן
חץ שחוט בא אל נפשו היקרה ויגהר ארצה *

כראותהאויב כי נפל גבומו  /החליף נח ויבקעבמחנה frP P .
<ע5
עציו
חזיתי אחינו נופלים  /אבדון ומות פשטו בגדוד  /וזעף :מות
p
שעשו
אף החזיקתני  /ברעש ורוגז  /סורו iקראתי למו«1 ,t

האינכם חאיס בנפול אחיכם שם נפל מבחר שלישפס  /קומו ן:
נקמו דמו  /אס עוד יקרה נפשו בעיניכם  /ואם בו תתפארו "

עדות05

>חלון
לוחמים מרי נפש עברתי במענה המחנה  /למצוא 11

ב 0ך
קבר בירכיתי אחינועס ידידי בחלקה הזאת  /ואיננו׳
כי נס מפני נהנים אויב דעתק
ממקומו 1והמלחמה נסבי* מלישן \
,
לעח ותעצומות לנו י
־1; ff 1
.U

cf

או

1
ו

( רעה )

אז ירדתי מעלמרכבתי  /לחיק עוד הפעם את ידיד נפשי1
חייתו לשחת הגיע  /ומה הוא פקח את עיניו נכאות
בע
עב). /י ממות  /פרש לנגדי ידיו הרפות  /ובקול ענות חלושה דגר לי
ה׳/דג
לאמור הנני גוע אכל נצחנו Iאתה אל אחינותשוב  /לך וקח
קתממן ; ברנותי אלה האחרומת וכרך אליהםתשיב  /כנה דכר  /ותצא
 V /רוחו הישרה  /בהאנחו ופנה למעלה ? ראשו נטתה לארץ /
 "iעל לחיץ הוצקצלמות  /ונשל הדגל מידו וימות ♦
ilm
חזיון מיתתו  /לנגד פיני תעמוד תמיד  /בחיר מרעים
אחינועס ל עדי עד לא אשכחך "
יבינונשו
והרפי בתלי דמעה הורידו עיני סכיב גופת איש הכי נכבד  /קחתי
בין זחעותי את דודי המת  /שכחתי אותי  /שנתתי
!בנוסם* גני עמי  /כי תסנון עלימו המלחמה  /לולי נערי
הקימוני מעליו י׳
■ימו
לשו«
וסבותיאני שנית מול פני המלחמההחוקה  /בלבשלהבת/
לאהדקף
ליאש  /גס נה לשוא חפרתי מותלנפשי  /והנה
יר,יחיל
/
נשארתי
 /לקונן עמדך *
אהה• משריה כן תהיינה עתותעו מקודשות להתעלס
באהבים /

/מלט
לחושך לתוהו! לריק מכלמשוש  /בשוב אלהיס
ייביסנחנו אותנו נשובבאבל  /עודנו תכלינה עינינו מייחל נוחספיקדנוהו
כתינו ! שנינו  /צרה ישופנו איש על עבר פני אחיו 5ועל לחיינו
י ־‘ ' 1דמעות בדמי יתהלכו למו  /דמעות לא נוכל הצפינס *

מתנה  ,י

י /חפף

ותילמו,
/קומו!
פארו"

מןהוא והלאה כערער
נטעם במנעמיהן  /כליל יופי
נמת עליו חח ולקח הכנור בידו ) עש תפנוקי הזמיר  /היו
לנו שעשוע מאוד מאוד  /לא תערכו לנו  /באין אחינועס
עמנו ן אתינועס Iידיד האהוב לכל  /הנותן מעדנות לכל
חדות לבנינו  /אהה Iאיננו "

נהיהבעינינו /
משוש

בנקיזן

שמחות לא

נל ( לו יומר אחינועם

,
למצוא; זה חלק גורלנו
עשריה  /כל גיל תחת
,
ואינני׳
i
אף לקדושים כארץ המה/עת ממהר מדי עגרהקקח אותו
מה [ איכלי שן לחילה פור תתפוררנה וכסאות למשפט יתכחשו לה ן
<תקטן עוד זאת  /על משואות היכל על ארמון ששמם לא
א
יח ב! 8 %
ינוד
השמים אין

נכון לו /

רעוC

(
מוד /
מפניה

בכי חלדI

י

שר ע
י)

דאבון-לאין
עמל היינו /כי תוסיפו

האין די

משחית

כלי

תכינו

מספר /

/

רום אדם
לאלה תשא

תפארת
אס
יחבאו  /אס

צדק
פרס

ורעות /

אהבה

ויושר /

עופי

אלהיס.

הארץ /

לחבל נ 3

קידול

לא צוה *

כמה

מי

עוני
למכשול

2m

/

אליהם

ולפוקה

רעים

./
תרגמה כאויב אכזרי
להקל משאת עמל חייהם /
תחת צל
במשכנות  .מבטחיס

אלהיס

עצבס "

איך

קבר

על

להועיל

■

רעבון

בו

לרנן

/

מכין

מעניתש

חוללת

ירכקו ,

שוכב על

/

לשבת

אוהל

אתם

אבל
.
ק ׳ב

איומה

מנל

למי

אדם

חנות

סוב

שפת

אחזתני

מלמדי

ולא
עוני

ודאבון /

וקופצת

באף

הגד לא

תוכל

אספם  ,לגוי

/

לאשור

למלוכה

הצליחו

עדי

תאלתי לך

/

חסד

/

לאון

מזה

/

נימש מ

! ./

אח

 .שוכחת

סלה

חשל /

✓ רב פגר בגיא ההרגה ? ,
לעינים
/

ברבבות
שס החל הנגף
 /יראה ורעל עברו נפשי

י

מה ני

אס אשא

/

ורצח

עצבון

חושבת
רחמים

למתו

ידיהם

/

רוטטת
ומכאוב

אדס

מחמס

נפשותיכם

אקוב את

היעמודלב אדס יראה
אנוש

כולם

משחית /

חרשי

פניכם

להם

הקים

ומעול  / ,ואל על
ברוכים לאל תהיו

/

עס לא

זה
שם

היה b

מעטר

מ

וימתחם,

ומשפט

חוק :

ינודו

בהמה לא

החיים

אשר

/

הארץ

משפחות

שממה

קרעת

השגיתה

ממדבר

קרא

אשר

/

ואתה האיש

הוצאתJ

הראשון

עיים(

ואוצרות זהב שבר

האדמה /

חיק

תחבולות•

מוצאי

חכמי חרש
למעשיהם "■

כלים

אדם

לפעולת

להתאחד j
נפשות ברואות
להתעלס באהבים  , /ואת
יד
להתרועע־ /
השלום

עפריכס

עוד יקר

אחונן

ותרבות

ומושרות נשק

מוטות

יצמידו

אדס «

אחינועסבעודו)

( המתיק לנו

לא יעציבונו בסוד מרפיס

יתלת׳
' מזה ו!

מה לי

איפה

בגיא

פניס

למותת

/

מסם

החזיון] 4

זלעפיז [ !מידוח
יי'

U

( דעז )

עזת 1 /

ל31
היש

שם י חזיתי אחחת קכר יכל מרואי מלא דם  /מלא גדות <
 ...מאוהבים ומשנאיהס  /ממתים פכר מתו ומדוקריס
אשר עודנה כאפס נשמה  /ומי אדם כתוך גהמת ארץ •

קירותלני המו לי /

וכל שערות

כשריתשמרנה /כשירי

את עמק העכור הרב הלזה  /פלצות על פלצות
מ׳קדקדי עד כפות רגלי תעבורנה ! כל חלי וכל מנה  /ויגר
מזה דמו  /כנפשי על* היו כולנה ♦

(17IU

ןהרגת

ואזכור ואראה  /פכים שונות משחת מראהן לנהלה i
_ עצמות רוחכות  /כנער נפש  /ירדמון כאבאנוש /
עיניס כלות עתות מראות  /וזרוע רמה  /ידיו לקרב /
השגיתהןנלהוח  /ותעמודנה פרושות שמימה 5שפתים פתוחות
מעבור תפלה לא כלו  /במעע רגע קרב קצן  /עצמות
רועשות  /גוויות מקוצצות  /וכל יד עמל מתהפוכות עיני
ומכאוב כחנל הנה ראיתי *

אהד j

 /ואת
 /יל

בולות-
 jicאזס
זהב
שגר•
•מדבר

כל צ 1צכ וכל כלהות הנהיה למן היום התחולל ארץ על עצם
היום הזה לא בא שמשו עודנה  /כולם התקבצו וכאן
הנה כאחד הגאיות "

;[לןלמה1

מחים.

ס
חמהI

לונה ! /

אס
אשא■
.מי3ן ׳ i
שוכחת i

j

הוגה? i

חזיון* ;
לעפה

מזה קרסו כרעו עניסמרודים /

נשוא לשזא ידיהם  /ופניהם יסבו

 U־

עפעפסצלמות /
לבקש

רחמים ואין *

יגועשו משכיב על
עלי שדמות זרע וירעש נפשות הפגרים והחיים
צרמש נעלמה מראות  /רגל עובר ירמסנו בין עפר האדן ♦

נפשם המון
הצוכאיס  /ושוש דוהרירעיש

אחלא ימלעאיש  /מרוך ימס לנכו אל מראיו כי
מבלי מועד ימשלו לא ישלח יד להחזיק בו 5למש מאתי!
חסד  /אדם לא ימנעהו מאדם והוא אויב לו ׳

יועלt

משםנשמע אנקת

רצון

ושים קץ לעמל

נעיניו חטאה גדולה /

כזאת
\
I

על

וכזאת נעשה

לא

מכם ויתחנן מאת אחיו להמיתו

מכאוביו 5ותהי עוד
אכזר כלתי יבהל מפניה

לרחמים r

היוםמשריה  /ההליום ! פריל♦
תבל

!

( רי׳גח )
המה ייחדהו במספר ימי
תנל  /רהבס שפוך דס עמיפס /
צבאם לצבי ולתפארת למו  /דמיס להס  /יתוו בהמה שמותם
ואדס אין בארץ אשר לא יחפוץ באבוד
לזנרון דור אחרון /
.. . .
גל זכר לו •

לפנותערב נתנה יד אל שאריח הפליטה

להסתר /וגמר

אומר הוא הגורל אשר הוכיח בין שתי המערכות /
והנה דממה ותוגה מסביב על פני השדה צפתה מדמים  /השמש
אף שמים
אבל✓
בבואה הנה אופלה לוטה בעבים התקדרו
עודמעע

.בעליהם! אגלי דמע על פני עמק העכור הריקו /
הלוה♦
'קחשיך הלילה תרקיע סביב מרחבי אבדון הנורא

.ורעד

כ]

אנכי

נהלכתילאט /

למצוא את

תידבקון♦

פגריהאנשים

ורוח נכאה שאנן בין
יאנתי♦

אחינועס ידידי

אין קול אין

רכים שכבו סביבותי קודרים מני קרח /
ימה
קשכ  $לא נכונו לראות השמש בבואה  /עוד זרתה עליהם
.בהיותם שלרם בשמחות וגיל לבוקר •
׳ישם  -ישיש הכי
הארץ !
,

נכבד ! הדר זקנה שינה מגואל בדם
ועטרת בנים רבים אב נאמן ואיש חיל

ינודו בניס לא נוחמו יריצון ידיהס יזוקו
לו
גופת איש חופף עליהם  /כאבל בת
*יחסרו נו ' " ’

אכןלשוא חולודמעות /
י<

'

לא

:vci

נאשמו4

על און

לא יתן השיב

ובעפר
למלחמה/

ומולדתובקרבו/

‘גס בזוקן לא יחס לו עודנה תלהת אהבת עמו
־
? זיצת חס 'ין נעורים כעלם נגברתו "

דמעות /

סביב

באבדן

גמרי

עמו

ואב

גם&(

ח3

בריס

אז יהלוך שאיה בין שוכני קבר  /וחיל יאחז את הולך אורת
דעת/עלי נחשב ידע דרכו עבר בה
מתהלך בקומו בבלי
עתה
מתמול שלשום  /בין נאות המלאה בין הידד הקציר /
הפגרים 5בפחד ופחת יביע מסביב/
נעו מעגלותיו בין גויות
ורעע
״יעמוד ולא יכיר מראהו  /חיש ישוב אחור יפנה לגוש /
יחזיקוהו באשורו  /כה

 ( iי*
| סזפג

יפרשו כף' דמיוןיתומיו
פקודתו ימקבר מר  -המות ' /

ני

היקר מ

אז ני!
fo
בצג3א'
פהמע7

בקרב

לחצו!
ניcfiל!
גאנדון ה
1אנלקה
הקרבהנ
מנגדנש
\אישצא
ורזעקיך
ידעתו3
עניזתו -
מתי1

(

;פרימי
מותם
iאמד

רעט)

(ני לא אז יגרעו נטפי דמעותי ודמעותיך עשריה ✓
משחת נפש אחיכועם ידידנו ) :
עזם

/ונמו

לגאול

מפלת איש נץ ערפילי צלמות  /הכרת פניו תענה עוד
חושן עוזו ונדבת לנבון וימחה כמות לא תוכל לכבותם5

ואבזקן על .ירכתו נפלו במספר הרוגים
במותם נכרת שבע גבוריס  /עדי רגע5

בני
הנעורים /

:רנות1

/שמש
1ף
שמים
דמעע

גם שם .הוא תפארת הבחורים  /על ראש גבעה אחת  /ואתו
 s, vחבר מרבבות גבוריס החזיקו על ידו נלחמו ומתו י

♦

בידים רפות מלאות חלחלה החזקתי את גויתו העהורה /
שמתי פי על פיו  /ועל כתפי נשאתי את המשא
היקר ממצב הלזה "

,ןאורת
ענרנה
פתה
סביב /
,זרטע

ינשים

אז נאספו יחד אחוזת מרענו ובכי הקריבו לדודנו
המת ו
כאחד .ככולם רעים נעזבים  /כולנו מלאים מלים מרוב
עצב לא יעבורון פה  /על פנינו דמעות חרישית דוס והאלם
בה עמדנו  /כעצב שיש עומד לציון עלי קבר "
1

העליהםן
ן

cונעפי :
לחמה! ן
jבקרבהן
 ,סביב 1

!ץגניי I
ן

ןתומיו I
־•מות*
ני
I

בקרבלבבנו

יהוי

איש הדמים !

אנה לידךלקחת

אשר
איזו לבב

נפש רענו זה  /לו ידעת
היתה למטרה
לחצך  /יחל נכמרו נחומיך כי עשית ( הגס הלום אין משכורת
כי אס לאבד נפשות ) " לו ידעת משפר האוהבים נאנחים המה
באבדון האיש משלוח ידך  /כי אז תרדנה עיניך דמעה  .קודר
ואבל תהלך ( כל עוד נגע רוח אנוש בקרניך ) לתשובת יום
הקרב הנורא הלזה 5מגן אס תחזיק עוד  /אס לא תעמוד
מנגד במלחמה עזה מאשפת לטבח בני איש לא נכרו זה אכזה
ואיש לא ארב לרעהו ן אס לא אהוב תאהבנו  /כמוני כמוך על
זרועתיך לקחתו  /ובמשבר..אוהבים■ אולי על כולנו עלית לו
ידעתו בחיים חייתו 9עתה היית בעוכריו  /הכיתו נפש /
טבחתו  /ואץ חרדה הפגיע בך גגון האשמה "

מתיאון !
ראהו

הנועדים לרצח לשנוא

/

איש אתרעהובטרם

בגאות שריהם שופכים דמי אדם יאהבוהר
בהודעו

( רם )
נהודעו למו sירצחו אוהביהם יוחילו להם למועד נעכר מזה ־5
שם יסור שבע מחמסמושלים  /וזו כוחם עלי אהבה ואיבה4׳
עלי חנות וחמלה לא -יצגה .עוד ן שםתמצאנו  /אס כדרכיו
זך וישר הייתם  /אס כמותו לעבת אחריו נועדתם 4 .שם
תמצאנו ואתה תחזה אז  /מי זה האיש היתה ידך גן "
_־׳׳ .

אכןלא אותנו לבדנו הפריד

•* ׳ '* 1

■

נפשותינו
שודהקרב  /לא על

גרואות זו לעומת זו לכדנו עלה הכורת 5איפהיביגוון
עיניך  /תזובנה דמועות עלי אחים עלי אבות ומיס ודודוריע*
ואח בודד ומיס יתומים  . /ואס סוערה נאנחים "ופורשיה
•  r ; .ר" 7 -
י!
צף

המסרבת ! איפגזלאישכלת Iמלוא■דאבהותוגה
חרב
בכל «

ח• ךc

י

מקצות ארץ עולה עשןשלהגת  /וערים נוטשות -אומנים
! לגרים נהמה  /ולמניניהס־  /עד אפם נשי)•מלוחם
־ r: :חדס* *C:•: c
!לאיכר אזל לו כלילמחרשתו . ..
*

נמוגהאדום מדהרות חלוצי

צבא!

,

 rer״c . ; . ,

נשף כרוחו קדים ים

־ ונגב  /ושטף ועלה  /כאפיק כחלים 'ומשברי׳ים
כסערת תימן יעבורו גדותיו ?  3שוא גליו ישטופו עמקים
עטופי גר ירדפו עובדיהם  /ושחת את יבול האיץ / ,ואת
י ־,־׳' ■
מגרשיה "
בער

השלח יפולו

חללים לא

יספרו מרוב

 " /כגז

חרמם

י; 3קמה 5יאתיו  .מני צרפת .למצוא קבריהם הלום בץ
פגרי,אחינו 5מירכתי צפון ממזרי קרה יבילון בניהםלאלפים
 : .״• .
ולרבבות 7כולם נתרמים למטבח *
רתלמי שדי זרע העונדז בזעת אפו האויב בלע־דרטש
 :״• ■ ' .
י  .לעיניו •
לא ימלט אינקי 5כירגליזוריה  /בחמת המשפטשלח
.י :,אימתו והדביקתהו בעקב הפנתה לנוס ' 1בדםשארית
הפליט נתך ארצה מקרב נוקמת הריקה אחריהן 7זיתנו צינ
נדרך

( רפאC
בדרך נסובו ! אס יכופר עון בצמר1רננ וקציר כל הרע ארגi
במו דמו תלושן האדמה לתשובת הקציר  /משחתו בה "
.מה אכנה

הוי! מראה ונגאלה Iסאוןסואן !.,

שיקוץנפשי

בך Iמה,מלים .אמצא ואספרה ' ל ^אדמת ממי הנלאה
והנגוע איך היית למדבר שממה  "/למהפכת חרבות י*
אין ציה אין וי& פע  , /האמת נעדרת  /־וסר מרע וברלבב #
אנשים ריסים נצים בזו לעגו לפס * י

זקנים "מחדרםשבתו /

עלהאח ' מבוערת ליחס

מאש

מצמנתיהס.מתקררים.מזוקן  /הגלו /מסוכה יתלוה
אבותיהם הראשונים מדור דוריס •
** ״ך «־  #ן «יי* ך*

"*

>־׳•  0״•*!

י•  • /.<- -־:־-״*ז *■ן

«*■*-

י ’ החתיכה בדפים* הבאים •* 1

 - V־■ ,

"־ ־־

*" rr

-

מ כ■ה-ם
:

״׳׳׳׳■ ;

י ־ י י ■ י ; ה*/

עלי יעיך'*> י
בל*י אכ1ב יזובו מינויה' /
אין Vpשאון בי תכה גלים*’־
בפעלתך ». /אדם ! שמור אורחותיה i
 . ,״־״
זזרש תפע ^ ׳ישועורה »•J .v־.
י־י חח
נלי'המולה״תגמו ^ חלים!' *■ tQ׳"
;־:

י  3 ;.' u־.
/״"*־* .״־ ^ *
־ '‘

*)

-

ש־

; Vjrv

‘י  4ץ ״ <* •״ •• r r * f ~ . -״*v •*.
י- w . X
■ * ׳ «י• • * ; 4־ •V

לווי© דער ןיריסין כלו ^ ףלעןי

עצזן

• *

ג♦
־ ' •'׳
י-T

רת ^ ר,1

י
%

ג רפב )

ג

חזות

’

קשה *)

נייד 1הכיל־ ’1איש עשיר ורע עין ■ /
בחלוט חלילה ׳בנפול־ 4ןזרךיץן -״ ;

;

הכרה הברים ׳ ויישק את קרוא ץ <׳"
׳‘ 1
ויצר לו ׳ ותרד שנתו ׳ ויקץ בחימר,
^
" וישבע  ':אם יתן עוד לעפעפיו שינח _ "־
כי ירא פן תשגה החלוכם כהנה •
<י
?> ד

.ד

׳ 4 *4r, -

 -י; -

״,

■.- .

■ r :: ! ■- .; J

ר ש ־*,

-

ג♦

.

בקורת . ,ס ערי ם חדשים
♦-ושבי

תבל־ יבינדוישכילו למאום ברע־ולבחור
בטוב כי יבואו בעיד£י המדורת

וישחקו לפניהם ל״ילישו רוח חיים וילחמו זה עם
זה ׳ הנדיב ירתיעץ על־ 1נדיבותו ׳ והכיני עירי
אכזריותו ׳ הנאוה תודיע רעתה ׳ והענוה ארז
חכמתה ׳ וכמוהם רבים  .אשר יתוכחו יחד להודיע
רעת הרשע וטובות המישיר לכת • הבר מארז
הירש דערנבורג בשנת תקמ״ט לפ״ק • נדפס״כק״ק
אופיבאך בדפוס כ״ה צבי הירש פג״ל שפיץ מפ״ב.

הזה /אשרנפי

הןיראתילגשת .אל המלאכה לנקר הספר
רצון מחכרו יהיה בצלם וכדמות החנור המפואר לישרים
תחלה מאת החכם ך /משה חיים לוצאטו ז!' ל  / .בראותי
פתיות עשחטתיו תאיר מנין פתח דבריו לאמור כגובה אפו:
,,מארבע תלונו^ז בל ימלטו כותבי ספרים ומחבריהם אשר ילונו
ע^יהס המוני עס תשירי דעת ותבונה וגו׳ * 41אמרתי אשמרה
" לפי
־
'

*)

ורין
חצ«4ער5

' י1

*

; -

( רפג )
לפי מחסום בל יעמרו אותו התלונות הרבות והעצומות על
הספר הזה אשר כלו נפתל מעשה תעתועים  /לבלי אבוא
במספר המוני עס חסירי דעת ותבונה • אך זאת אשיב אל
לבי  /אנוכי צדק צדק ארדוף  /ולא אירא ולא אשא פני איש /
ני המשפע־ לאלהיס הוא  /על כן על משמרתי אעמודה /
בקורת תהיה — ולא יזידון עוד להקריב קרבן בלתי מומלח
קפל כריר חלמות אל מזבח הדפוס  /להבאיש ריח לשונינו
הטהורה  /להוליכה הלוך וחשוד  /ולהפוך אותנו מהר מהדרך
הטובה אסר שקלו לנו אנשי שס  /ה״ה החכמים המפואאיצו
נעלי מדע ומליצה זנה ונקיה  ,ר׳ משה ה׳ים לוצאטו׳ ‘ י'
דור פראנק* מינדיס ׳ ר  ,נפתלי■ הירץ ודיזל  /ובני גילם
המעטים  /זכרה להס אלהיס לטיבה "
המחבר ( הקדמה צד כ׳ ) לסכור פי האומרים נפלו
כונת
אשיות לשון הקודש ואין עוד אתנו יודע מה לדבר
ביופי המליצה  /ולזאת ישוטטו לקרות בספרים חיצונים אשר
אחריתם ראש ולענה  /כי אף אם ימצא אחד מני אלף המגי*
לאדם ישרו במדה אחת  /כסו פניו חרולים ללמוד מתוכו רנות
רעות ומגונות ותחת חטה יצא חוח  /מסובכים המה כסבנייער
להיות עווחם יותר מתקונם  /יגמלו רעה לנפשם לירד על
שאול תחתית בל יוכלו עוד עלות* * 4כה דברו נאש  /יורה
ויקים בדברי חפץ  /דברי חכמים מחוכמים  /אשר קטנס עבה
ממתניו  ./אף ני מעט הטוב הנמצא באמתחתו גנוב הוא אחו
מנחלת האנשים האלה אשר שפך בוז עליהם " ומה יחשוב האיש
הזה  tמה דעתו ? היאמין כי בעבור ספרו זה  /אשר איכותו
קטנה עוד מכמותו  /אשד אין בו לא טעס ולא ריח  /יעזבך
אוזני המליצה כל דברי חן ונועם אשר ימצאו בספרי געללערט/
לינטוועהר< לעסינס ווילאנד ,
ראננר ׳ האגערארן ׳
י געסגר  /מייסי /

קלייסטא ־דאמלער ועוד

רבים ' נהגה

ונהנה  /המלאים כל טוב י־ונהפוך הוא  /מדי קראס החבור
הזה יקוצו נו ויברחו להשתעשע בספרי לשונות אחרות  ,לרות
צמאונם  /ישחו וישכחו רישת המחבר •הזה  /ואת החלאה אשר
מצאתם שם לכלות עיניס ולאדיב נפש יואיה אס -ק איפוא
התועלת אשר האמין הסב בחבורו  /להגדיל שם לשוננוהקדוש®
אמרו
ולהאדירה ? לנו נא ונוכחה "

(

רפד )

אמררחכמי המליצה  1 /תפרע החכם לעסעג בחמה על

 המשל  /שיסוד כל משל צריך להיות « מתת׳־ מאמרמוסרי אחד  /מלובש במעשה פרטי מחלט  /נאשר מונח
מכמה ראיות גרורות ומצורפות  /אך שאין נאן המקוםלהביאם
פה ♦ .אמנם כאשר נתכונן בהתכור מחמד של החכם לוצאטו
וי ?ל  /נמצא באמת כי גס פתשגן המשל  /גס שם המשל /
גס המדברים כלם יסכימו לגרר ולהקים אמתת מאמר מוסרי
אחד /׳ והוא 1לישרים נאוה החלה ־ גם הצטרפות המדברים
*ין .איש לרעהו  /ואשה,לרעותה  /נאה !מאוד מפאת תולדותלכ אחד ואחד וטבעה הנטועה גה  /כאשר יכין כל משביל /
%ראה .כל קורא בהקדמת  -החנם הלל י וגנל העררסיהאלה
נהפוך הוא בחגור שלפנינו  /כי מה יורה לנו הפתשגן ? או
•אמתת מאמר חלל הוא \צ״הר הוא השטן הוא מקטרג (רבוד
ע״ג ופ׳'ב ) ? ,או :שאוהב כסף לא ישבע כסף ? או שהואממדת
הנד׳יב .להיות נוח לכעוס וקשה לרצות ( דנור ג׳ מ״ב ) ? או
שהוא -ממזת הכילי לשמוע תונחת מוסר ולעזוב דרכו הרע כרגע
אחד ( דבור ז׳ י״ב )  /היפך מה שאמרו החכמים היהפך כושי
עורג ונמר חברבורותיו וכילי כליו הרעים ? או שסוף
■ דבר הכל
נשמע וכל נעלם יודע במשפט ? או כל אלה יחד ? ומה ערן
שס המשל יושבי הבל ? לאמור שאלה המדברים הס יושבי
קבל ? אך מה ערן לתבל עצמה שהיא ג״נ בין המדברים ? ההיא
נם היא אחת מיושבי תבל ? גם מעולם לא ידעתי שענין תבל
אחד מן המדות  /עד ששמעתי מפי המחבר (הקדמה צד ב)
יוצא מפורש  " :ואומר אל לבי אבחרה לי גס אנוכי אנשים נעל♦
מוות ואפח באפס נשמת חיים ידברו זה עם זה אחד לפי מנהגן
הנדיב וגו ׳! התבל תודיע רעתה איך נשחת מקורה וגו׳ • »
ובענק .׳ הצטרפות המדברים הלך אחרי שרירות לגו  /ולא.שמר
הנאה והנכון נפי מהות כל אחד מהם  /כי איך יתכן
שיהיה נדיב מוליד־ הגאוה והנילי מוליד הענוה  /ואס כן הדבר
ראוי לעווב -דרך הנדיבות ולאחוז בלק־ הכילי י ובאמת כל מעשה
הנדיב כספרו זה הס גלם עמל ואון  /יקבל רכילות  /יגרע
בקי מביתו על לא נקש

לקבל ממנו

מתנות  /ורוצה להנקס גס

( רפה )
מאיש אחר אשר יאספהו kביתו (דבור ל*ח ) וכיוצא בזה  /וכל
מעשי הכילי להיפך הס טוניס מאוד  /יעה אוזן למוכיח תפס /
יאהב הנרדף ויעניקהו כל טוב י גס זה הבל הוא ורעיון רותי
דנוד ראיתי רעה חולה על המדנריס האלה אשר כלם נשגעון
יתנהגו וישנו את טעמס כלי טעס וסכה • הנדיב יתפאר
(דבור א׳ ) נגד קירות וכותלי ביתו על נדיבותו וטוב לבו נגל
כל אדם  /וכאשר ישמע קול צעדים על מפתן חדרו יקרא /
מי אתה ? בוא נא ! בוא נא b 1נא מה תבקש ואתנה לך » /
אשר נעבוד זה מתהלל יקרא שמו לא נדיב • (דבור ג ' ) יאמין
כתחלה לדברי הולך רכיל ויכעס על שונא בצע  /וכמעט רגע
יתקצף על המלשין לאמור « כי באת להגיד לי דבריס מאנו אוני
לשומעם “  /גס ידבר עם שונא בצע דברי חן ורצוי ( דבור י״ט
כ׳׳ו ) עד כי ימאן זה לקחת מתנה מאתו  /ובזה יראה נדיב
ר׳איה ברורה שהוא איש רע ובליעל ונחשו בפניו יעיד  /ולא
ישמע לקול רודף שלום המדבר טוב עליו ( דבור מ״א )  /ומה
מזה שיאמין לזה  /למה לא יאמין לזה ? ־־־ הכילי ( דבור
ה׳ ) יעיל על עצמו שלבו לב אבן  /ועוד מעט יתרכך לדברי
רודף שלום ( דבור ז׳ ט׳ י׳׳א ) דובר דברי הבל ורעות רות /
ויהפך לאיש אחר ״ — התבל מדברת  .בינה לבין עצמה (דבור
נ״ה ) ומראה האהבה העצומה והאמתית אשר בה תאהב בנה
הקטן אוהב כסף  /על אשר הלך בעקבותיה להוסיף חטא על
פשע  /והשנאה העזה אשר תשנא לכנה הגדול שונא בצע  /גס
יעצתהו ( דבור ע״ג ) לפרוס רשת לאחיו הגדול  /אשר היא
הלכה לה ממנו בחרי אף ( דבור ס״ט )  /ובבקר והנה היא תעיד
רשעתו על פניו ( דבור פ״ב ) ותיסרו על עזבו את ה׳ ״ ־־־
מחרחר ריב ישנה את טעמו ( דף נ״ט ) לדבר כאלו.הוא
רודף שלום  /ויתאמץ לעשות שלוש בין תבל ובנה ♦ ־— וכן
כמעט כל המדברים *
אמנם אין להפלא על וה  /כי גס הדברים אשר ידברו לגר•
• שגעון הס  /או שאין בהס טעם* כלל או שאינם ראוים
בפי אומרם יד״מ <ד 3ור א׳ ) ג 5הבוקר אור  /החושך לא ינסה

עול

עוד ארץ » אץ וה כי אס יפר ה ' בריתו את הלילה  /ולא
תשוב עוד לבוא על פני תבל י ; דבור ג׳ ) נדיב למתרחר ריב :
תיסרך רעתך כי גדלה מרעת שונא בצע  /הוא לא העיז■ מצחו
להגיד בפני דברי ריבות־ו כאשר עשית אתה “ * אהה ! הכי איש
ריג נדיב האיש הזה ? ואס חמא  /אינו כי אס דבר סרה מל שונא
בצע שלא בפניו כאשר הוא דבר על נדיב ג״כ שלא בפניו 5ובמה
א״נ גדול רעתו מרעת האתר ? ( דבור ד׳ ) רודף שלוס :
*להולך ותר הנד לתת את ברית* שלום אל אנשי ריב ומצה ‘‘ ♦
הלא ידמה כאלו רוצה בהס ובמעשץ  /כי כן אמר ה־שש ב״ה
לפנחס הכהן ברצותו את דרכיו  :הנני נותן לו את בריתי שלוס "
(דבור הי ) הכילי לל לא השליגזני ^קיס על כל עמלי אשר נתן
תחת ידי  /לבי לב אבן “ נראה שכפי דעתי ראוי לתת צדקה
לעניים אלא שהשם מנעהו במה שלא השלימו וגר ל ואיך יאמר
מיד אח״ג ד* לולי ( צ״ל לו ) ה׳ אוהבם לא הגיעו לימיס האלה
ימי עוני וענוי “ משמע שהוא נגד רצון ה׳ לתת להס מאומה
ולבעל עונשו * ( דבור י׳ ) לל כי סיבו עלי אנשיס רעיס וארורים
המה לפני ה ' לאסמי בזקיס וידי לנחושתיס הוגשו לבל אפתחם
לרחם דל ואביון “ * מי יתן ויודיענו מי המה האנשים הארורים
המונעים אוחו  /והלא הוא בעצמו תלה המניעה גס בדבור הזה
בהשס אשר לא השלימו ? (שס ) " בעצור ה׳ השמים מהממיר
על הארץ  /והדגן והתירוש נכו כי אפילות הנה “ ♦ הנה המאמר
האחרון לא יתכן ני אס בסבת רדת הנרד  /לא בעצירת הממר "
(דבור י '׳ד ) אוהב כסף  " :ואז לעגתי ליקהת עמים הבומחיס
על חילם “ ״ הלא גס הוא שם מעוזו ומבטחו בכסף ונוהג *
(דבור כ״ד ) נדיב לשונא בצע  :ללואעידה בך כי החלפת משכורתי
עשרת מונים “ ״ אחת דבר עליו רע  /זו ששמע ממתרחר
ריב 5א יותר  /וא״נ מה ענין לעשרת מונים שוכר ? אץ זה
ינ אס בשביל שהכתוב אומר כן  /ובוודאי שהתורה דברה בלשון
צחה ונקיה • דומה לזה יאמר שונא בצע ( דבור כ״ז ) " למה לא
הבואתד אל קברי אשר כריתי לי “ והוא באמת לא כרה לו קבר
«עולם ט אין לו שוס נתלה בארץ והוא גר מתגורר בארץ נכריה
במשמע מתוך הספר  /אלא יליף גזירה שוה  /כתיב התם
בקברי ( בראשית ׳ג ) וכתיב הנא אל קברי  /מה התם אשר
כריתי

( רפז <
אף הכא אשר כריתי לי "
עשו לי נני תבל הלזו נניס
שגרשו מביתו על לא חמס
אשר הלשינולאדונו • אמנם

בריתי לי  /כי כן נתיבנהדיא /
)דבור כ״ט ) שונא בצע  " :נאשר
לא אמון בס » * כופתו על נדיב
בכפיו  :ואולי נס על מחרחר ריב
לשית שניהס אינס בני תבל  /ני אס הוא ואוהב כסף אחיו י (שס)
נמהוכל הרעיס רכיליהלונו “ " והו נגד דעת המחבר שאמר
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בהדיא בהקדמתו לזה הספר ( צד ח׳ ) שיש לנעות בעת צרה
בריע ההולך רכיל  /כי לו היתה שנאתו שלימה כבר הודיעה
בשער בתרביש  /וזה לדעתו פירוש הכתוב ( ירמי׳ ע׳ )איש
מרעהו השמרו כי כל ריע רכיליהלוך  /ועעס השמחלעשות
מעשה  /ע״ד שאמרו ז״ל השמר פן ואל היינו לאתעשה י אוי
:לקה לאותה בושה ולאותהכלימה  Iהיש נלוי פנים בחורה שלאכהלכה
יותר מזו" השחית מליצת הכתוב הפשועה והנעימה לדבר דנריס
אשר לא כן( — 5דבור ל״ח ) נדיב  " :וישמעו בקולוללחום
בי ועלה מןהארץ » ינס וה אינו ני אם נזירה שוה נדלעיל*
( דבור מ״ז ) כילי אל רודףשלוס  " :פניתי אותי ( תיבתאותי
jיליותרת ) להביט אחריך כל הנכר לראות רקמשחור■תארך » *
למה שס המחבר את רודף שלוס לאיש קדר אשר חשךמשחור
;
תארו ? ( דבור לב ) שונא בצע  " :קרבה עתי לבוא בכלח
אלי קבר “ ״ איך יתכן זאת בפי איש הרוצה למות בחצי ימיו ?
!
הלא זה דומה מאוד למאמר סכל אחד ידוע  :הנה אבי היוס בן
I
שמונים שנה  /ולו היה לו נחת בימיו כבר הגיע עתה להיות בן
'
מאהשנה י ( דבור לה ) תנל  :יי תבל שמי אשר שמה שמות
;
בארן “ " תמה אני איך יכולה עדיין לדבר אחרי שכבר אבדה
•
עצמה לדעת  /הלא תבל וארץ אחת היא * ( דבור לו ) תבל
למחרחר ריב  :יי עוד לא סרה הנגע הזאת וחצי הזה מבנישונא
!
בצע וגו׳  /בל יוכל עוד ראות את דרך הישר “ " ולעיל
אמרה (דבור לה )  .כי תיקר נפש בנה הקטן בעיניה על ינ " כל
טוב תתעב נפשו ומדרך הישר יטה  /ידאה משד להרשיעולא
גן דרכי הקטן ( ללהגדול) שונא בצע שמו וגו׳ “ וא״כ מההוא
שתקרא הדרךהישר ? (דבור לט ) נאוה ; » אנוכי נאוהעליזה
.
 jוגו׳ “ ״ :אם עבור כל מעלזת*ה תתנאה האשה הזאת  /הנהאין
לה להתנאות מ׳'מ על צחות דבורה בלשון עבד  /יכ לו היתה לה
!

v

I

( רפח )
די מה הלשון לא אמרה  :יי ירבו לשלוח לו נדניהם״ 7 4ני אם
ירבו לשלוח לי סוהר ומת!  5גס היפה יודעת שאין כאן ענין
כלל למאמר לנסני אותי בחירתך שאמרה לאמה  /אס לא שממנו
למדה גס היא ללבר בגדרה שוה  /נאמר גמלפה שבאותבוא
לנסותו ונאמר כאן ולא באתי רה לנשני אותי (ל !ל ל 5שותי ) /
מה התס בחדות אף כאן בחדות  ( /דמי ע״ו ) ענוה  :י  ,אם
קטוא יחטא איש לאיש ופללו “ * אנוכי לא ידעתי לכון טעם
המאמר הזה כפי המשך הענין * ( דבור פ״ג ) שר שלוס  :זאת
משו וגו׳ ♦ הנה ערמת השופט הואת גנוב הוא אצל המחבר מאת
אחד המחבריס הלועזים אשר דבר סרה עליהס  /אך בעודה בכפיו
נשחתה ׳ כי איך יאמר לשני האחים יחד  :יי ועתה כתבו בזה
הלשון  :את רעיתי 1שלחי לי .בזה את אשר הכאתי הלילה
מבית חמי הנדיב בתתי תודה כי גנבתי “  /והלא נדיב אינו
כי אס חמי האחד ממנו( 1דבור פ״ז ) מחרחר ריב  .לנדב :
,יק יאבדו כל מנריתי ומפריד רעיס ואחיס אהזביס נמוך “ /
הלא גזה יקלל את עצמו לא נדב ״ — לפעמים יחוברו מריס
אשר לא יאתה הצטרפותם מכל וכל ״ נמו  /ארורים הסד,
השלמים במעגלותם  /העיד רשעת שונא בצע בפניכם /
אין זה כי אם שונא בצע ענרני ויקח את בל אשר לי /
אתה הרשע הנדיב 1ורבים כמוהם י

לשלמה ;להיות
אשר שר

גםפתח דברי המחבר שגיון הוא
בלי אוהב זו רעה חולה  /טעה במשקל להמיר נקבה
נזכר  $ואס ירא לבטל שווי * ההברה בתיבת תגלה בסוגר /
המה
אבל תיבות האחות הנוח! גם האוהב רתרהב ׳
נחרוזיס בעיניו ? Tומה * טטס והשבר מי ינחב ? 5הכי
השבר הוא המנוחם ? ואיה המשקל אשר שקל עליז המשורר
הזה את דלתותיו ? הכי לזה קרא אותו שיר השירים  /אשר הוא
כקול הסירים ? אמנם כלאתי מספר שגיאות המחבר אשר■לן
אכתבס נלס יעצמו מן הספר *

סוף דבר  /הבל הבלים אמר המחבר  /הבל הבלים הכל
הבל ורעות רוח י

המאסף
חדש

תמוז

תקמט

חולדות המינים הטבעיים
D1D

היאור

(ני | פפערד)

מהשנהב" אסיגדלדגיע
ויקטן מעט

הואגדול וגס במאוד
לימי עלומיו יהי׳ משקלו כשלשת אלפים לנוראות /
ופעמים מסקל עורו לבד כשמונה מאות אל,ת לטראות " ארץ
מכורתו ומולדתו בחלת אפריקא ומגורו אצל יאוריס ואגמים /
ולפנים נמצאים המונים המונים ביאור מצרים הנקרא נילוס /
ובעבור זאת וה שמו אשר יקראו לו דלפעעדד  /ואולם כעת
אשר החלו יושבי הארץ ההיא לפרוח ולרבות  /וגס אניות עשו
להם אשר יום יום רנות ושנות על פני המיס מרוב עזנוניהס
ומערביהם  /בגרשו רבים מהסוסים האלה ממקום מנוחתם /
ורביס מתו תחת יד הצידיס האורבים על נפשם לבלתי היותם
לשטן ולמפגע לעוברי דרך ✓ ולכן הלכו הלוך וחשור בזמנינו
עד מאוד * בדברים אחדים תדמה החיה הזאת לסוס  /אמנם
תמית פניה כפני השור וגס קולה כקול השור בגעותו  /ולכן
קוראים אותה איזה אנשים בשם זואשר אנט * מאכלו דגים /
אורז ודוחן  /פרחי ועלי עצים  /חציר ודשא השדה י ימי חיץ
יגיעו לארבעים או חמשיס שנה  /דולל בכל שנה ילל אתל ♦
ראשוגדול ועב והוא לבדו מנושה

בעור רךודק  /כי עור

גוויתו קשה ומוצק כפלח תחתית לא יעבור בתוכו גן
אשפה  /ולא ידרוך בו חרב וחנית * פיו וגרונו רחביס במאוד /
אזניו ועיניו קטנים  /רגליו קצרים ועבים ולהם ארבעאצבעות/
ונגנ
א1 19
יס

( רצ )
זנבו קצר ועב ומכוסה בשער דק ושניו עבים ומחודדים  /חזקים
ומוצקים גמלואתס /
איש באחיו ידבקו ויורדים עד גרונו "
ומלבד מורי השנים האלה  /יש לו עוד בלחי התחתון ארבעה
שנים גדולים מן האחרים  /ארכס בחצי אמה  /ועבים כקרן
השור־  /ומשקלם כחמשה עשר למראות י השנים האלה לכנים
ומוצקים משני השנהב /
השנהב * ) /
וגם נוכל
נמו שמוצאים האש מברזל
כאפיק נחושה מוצקים /
הארץ ההיא •

ומהם עושים כל מעשה כמו משני
להוציא מהס אש על ידי הכוהס באבן
מוצק ( מטצוה! ) *
גרמיו ועצומץ
ובשרו אוכלים הדלים והרשיס בעם

הסוסהיאור הזה לא יירא ולא

יחת מכל בהמותהשדה  /ני

בומח הוא ברוב נחו  /יעוז על אומץ גבורתו  /יודע
ינ ידיו רב לו להושיע מכל הקמים עליו  /ולרדותס תחת כפות
רגליו *
ובעבור זאת נל היוס ישכב וינוח בסוף או בחול על
שפת הים  /תחת צל ענפי עצים  /שלו ושאנן מפחד רעה /
ולעת ערב ני יבוא השמש יקום ממשכבו לתור אחר מאכלו /
ישומע ביבשה או ילך בתוך הנהר או אגס לאסוף לו דגי הים י׳
וגס הוא אוהב השלום ואין דבר לו עס חיתו יער המשחקים
לפניו וסביבו  /אפס אס יכעיסוהו ויעלו עשן באפו  /או יורו
עליו המורים בחצס ובקשתם  /אז חמתו כאש בוערת יהרוג
ויאבד כל הבא לקראתו  /מנער ועד זקן  /ובכל אשר יפנה
ירשיע ולא יחמול  /ולא ישקוע וינוח עד ני לקח נקמתו
ממכעיסיו וישיב להם גמולם בראשם  /או עד כי מת תחת
ידם אס הביאו

בראשם בני

אשפתם /

ני אך בו לבדו יעבור

החץ להיותו מכוסה בעור רך ודק ! כאשר כבר
ליורדי היס באניות הוא
יראו

מסוכןמאוד /

הערתי למעלה י

כי הוא

יכוללשוע

ולהליך תחת המיס  /ולכן נפהע פתאום  /טרם
המלחים ואנשי הספינה אותו  /ישוע תחת הספינה בלב

יס ויגביה אותה
נ , 3אשר בה

באומץ

בתוך

כסו

המיס

למעלה !
/

ואס

יורו

ויהפכה

וינער

עליו

המורים מן

הספינה
*)

עיין ומאהף לחודש

היון י׳קח״ת ?

את

( רצא )
הספיגה וימרחהו  /אן הוא כחרון אפו ינקב נקביס קנים
ביסוד הארה על ידי שניו למען חדרנהס המיס וחצלול כעופרת
בתהוס תחתית  /בי עז אפו ועברתו קשתה עד מאוד * לפנים
אנשי מצרים עשו ויפסלו להם תמונת השוס הזה על ראם
העמודים נשוקיס וברחובות  /והרומיים פתחו צזרותס על
המעבעות •
אהרן האללי •

באור ספרי הקודש
א
הנה נא יהמזו־ח אשד עשיתי עמך * חציר
כבקר יאכל • הנה נא בחו במתניו ואונו
בשרירי בטנו ׳ יחפץ זנבו כמו ארז גידי פחדיו
ישרגו • עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטי S
ברזל • חוא ראשית דרכי אל 1העשו ינש חרבו •
ני בול הרים ישאו לו וכל חית השדה ישחקו שם
החת צאלים ישכב בסתר קנה *ובצה • ימכהו
צאלים צללו יפבהו ערבי נחל • הןי יעשוק נהר
לא יהפוז יבטח ני יניח ירדן
פיהו •
( איוב מ׳ ׳

«״< •־־־ נ״ג ) •

אם נביע אל המקראות האלה  /נדע כי בונת השם ג״ה
באמרו הנה נא בהמות ונו׳ על חיה אחת ששמה בלשון
העבר בהמות  /ולא על מין הבהמה נבלל  /כאשר יגידו עליו
הכנויס שהמה תמיד בלשון יחיד  /כמו נמסרו  /אונו  /בטנו
ונו'  /וכן דעת הראל׳ע והרלנ׳׳ג ושאר מפרשים • וכתג
הראב״ע עוד על הפשוק חציר בבקר יאכל וז״ל /
נעבור*31
אמת המפרשים שהוא הפיל  /ואינינו ראיה
גמורה t
יט ב 3 .19
ובאמת '

( רצב )
וכאמת לא לכד שמזה אין ראיה להדעה הזאת כי אס גס איננה
נכונה מסכות אחרות  /כי איך יתכן לאמור על הפיל נוחו
גמתניו ואונו כשרירי נענו  /הלא נודע ההפך מזה  /ט עור
הפיל חזק ועב  /מלכד תחת נענו הוא רך כמאוד * ) וגס אס
ידבר מהפיל  /מדוע לא יזכור את שופרו  /ני הוא ראשית
נחו ואונו * לכן לדעתי העיכו המעתיקים האחרונים ונראשס
האדון החכם הערדער * * ) אח אשר דברו  /שהכתוב מדנר
נאן מסוס היאור  /המנונה בלה״ק בשם בהמות * כי אס
תעיין כמה שהגדתי למעלה מסגולות ומשיגי הסוס הזה תמצא
שכולם נזכרים בפרשה הזאת באר היעב יואל תדמה באמת
יחפץ זנבו נמו ארו  /שנראה מזאת גודל זנבו ויהיה לפ״ו
ההפך ממה שספרתי ? לא כן✓ כי אין כונת המקרא פה על
ארכו וגדלו כי אס על עקמימות וכפיפת זנבו שהוא נמו ארז
הכפוף ועקום מרוב חועריו י וכן תרגם המתרגם הארמי
כפף זונביה כארזא ונו׳ י ואמרו ני נול הריס וכו׳  /אינו
כדעת איזה המפרשים אשר פרשו על רול מאכלו שהוא אוכל
מאלף הריס ונו׳ אך שעור המקרא כן הוא  /הריס ישאו לו
גול  /כלומר שהוא אוכל מה שגדל בהרים  /ופעל ישאו מוסב
על הריס שהוא נושא המאמר  /וכן דעת בעל העעמיס י
ומה שספר הן יעשוק נהר וכו׳ לדעתי כן פרושו ני המקרא
הזה בא ללמדנו שהוא חי בין ביס ונין ביבשה וע״ז אמר אף אס
יעשוק הנהר לעבור בשטף  /הוא (בהמות ) לא יחפוז לנוס
מפני גאון המיס  /יבטח  /פי׳ שונן בטח ושאנן אף אם יגאו
מימי הירדן אל פיהו " ואל תתמה נזכרו הירדן אף שלא
נמצאו הסוסים האלה כלל בנהר הזה  /מ״מ לפי שהיה נהר
ירדן יחע לאיוב  /הציג אותו פה לאמר שהוא לא יירא ולא
יחת אף מנהר גדול כהירדן * והמפרשים דרך אחר להס במקרא
הזה " ועל הקרא החיה הזאת בלשון עבר בשס ?ה מו ת הנה
מר העיד האדון החנם הערדער הנ״ל כי בלשון מצרי נקרא
הסוס
ע»ן

Snש 5תבתי
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( רצו.
הסוס הזה

)
 /והוא מתדמה מאוד לשם

כהמות כלשון עברי

•
אהרן האללי •

ב
דאס ערשטי אונד דאס פירציגסטי קאפיטל
ול« יס

י ש ע יוד
צור פראבי אינרזעצט
&אן

חד פרירלענדר«
אין דעק 4ט #אר ,אוגד כ5וך דעק *וטשר בי*א 4עהנדר
לחייא קאעיש{ איזש דער איברזעלר וויל 1גט רען
 4צונלן

ישעיה

^ יש

קרישיטן או;ד היטשאריטן אנ ^ ננד*

קונ4ן לו 1יפרן  /ווען ריזי פראבי דען בייאעאל! ע5שר
קנגננר ערהעלש ♦
אויך ומגן דיא איכרזעלונ4 4פננלש /
בששי ^ש וןערדן ווען

קאן קייני לייש

דאש 4אנלי ערפא« )41א

11

♦

דיאאנ ^ ערקונ4ן ווכנרדן^4ייננילי 4דין אוגר ^ יש פאר*
בייא 4עהונ 4א 5למאוישרווע^ נשל3ן גור דאטיעני4י ענש*
הא!שן /

וואש לור ערקלעהרונ4

דעט פראפעשן /

אוני ערליישרונ4

פיר 11טב4ירי4י יינ4לינ4י  /יירטר

גאליאהן בואנדרט  /איגשרעסאגש ויין קאן *

( רצד )
קלופיע♦ 5

ערם שש

גזי 5ט <  1וע 54ם ישעיה זאהן אמוץ זאהי פאן
יהודה אונדירושלים ׳ אין דעןרעגידונגסיאהרן
עזיהו יותס ׳ אחז ׳ יחזקיהו ׳ קעניכי פאן יהודה •
הערט איהר היממל ! פרגיכט ערדי 4דען לעב עוויני
שפריכט’
קיגדר האבי איך ערצאנן ׳ אונד עמפאר עראבט  :זיא
עמפערן זיך ווידר מיך •
;

*

*

ן דער אנס קעננט

זיינן

העדרן  /דינר  bvjזיינם אייגס

טהימרס קריפפי ׳
ישראל קענט מי ך ני5ט  /מיין פאלק האט דיזי איינזי 5ט
דנט •
 4א זיגדיגי נאציאהן ׳ פרעפל בלאסטטס פאלק ׳ איב^
טעהיטר ברוט ׳ אויסגארטטי קינדר !
ויא האין דע; עווען פר ^אס; ׳ דע; היילינן ישרא ^ס
גשמעהט ׳ .זינד פאן איהם גוד5ן •
מאהין

f

זאלל^ ט

איחר

נאך

גש

^ גן

וזערדן /

ווען

דיא

עמפערונו .צוניממט ?

דאס*
( * ) י חזון .ישעיהו כן אמדן אשר חזה יגל יהודה וירושלם נימי עיי׳ח
יותם אחז יחזקיהו מלבי יהודה נ
(ב) ®:זעו י 8»2ים והאזיני ארין כי ה׳ דיר
'בנים גדלתי ורממתי והם גשעו גי :
( נ ) ידע '.שור קנהו וחמור אבוס 2עי!,ו
..ישראל לא ידע עמי לא התבונן ;

(ד )
(ח )

הוי גוי חטא עם בבד עין זרע מדעיםמשחיתים
עזבו את ה׳ נאצו את קדוש ישראל נזרו אחור :
על מה תכו עוד

תוסיפו סרח

.

( רצה )
דאס נאנצי הויפט איזט קראנק ׳ דאס הערץ שמא 3טט
*פאן פוסזאהלי ביס שייטל ׳ ני 5טס איז-ט אונפרזעהרט5
אללס וואונדן ׳ שטרינזן ׳ אונד אייטרביילן5

?

s

9

10

אחני היילפולפר׳ אהני זאלבי ׳ פאן קיינם עהלי גלינדרט.
אייאר לאנד איזט עדי ׳ אייארי שטעדטי פאט פייאר
!רצעהרט ׳
דיא עקקר — אונטר אייארן אדגן ׳ פרצעהרן זיא פיינדי ׳
אללה פרוויסטט ׳ ודא נאך פיינדלי5ר פרהעערונג ♦
טא5טר ציון אלליין איזט איבריג ׳ וויא אייני לויבי איכם
מיינבערגי ׳
מיא אייני מע3םר׳« יטטי אים קירביס פעלרי  /וויא אייני
פרהעערטי שטאדט ־
העטטי דער נאטט צבאורה דיזי גרינגי צופלונט אונס
ני5ט גלאסן ׳
וויר ווירדן סדום גלייך ׳ עמודה עהנליך זיין •
הערט דעס עודו.ן רעדי ׳ העדרן פאן סדום1
פרנעהמט
בל ראש לחלי זכל לבב דזי :

(ו )

מכף ח .ל ועד ראש אין מ מתם
פצע וחבורה ומכה טריה

לא זרו ולא חבשו ולא רכבה בשמן :
(ז ) ארצכם שממה עריבפ שרפות אש
אדמתכם לנו.דכם זרים אכלים אתה
ושממה במהפכת זרים :
(ח ) ונותרה בת ציון בסבה בכרם
במלונה כמקשה כעיר נצורה :
(ט ) לולי ה׳ צבאות הותיר לנו שריד כמעגו
בסדם היינו לעמרה דמינו :
(י )

שמעו דבר ה׳ קציני סדם

מאזיגו

( רצו )
5רנעהמט דיא לעהרי אונזרס גאטטם ׳ פאלק פאן עמודה י
 XIוואצו איירר אפפר מענגי ל שפרייט דער עוויגי •
איך בין זאטט ׳ בראנדאפפר פאןווידדרן ׳ דעס פייסטן
פיה׳ס אונשליטט זאטט
דעו שטיהרי  /לעממו  . /אוגד בעקקי בלוט ׳ מאג
איך ני 5ט •
וואצו קאממט איהר ׳ ערשיינט פאר מיינם אנטליץ ׳
מער פארדרט פאן אייך  :מיינן פארהאן* בטרעטן •
ן ! יריגגט מיר ני5ט מעהר פרובטלאזי אפפו —
איהר דופט איזט מיר איין גרייאל ;
נייאמאגד ׳ רוהיטאג ׳ פעסטליצי פוקינדיגונגן  :איך
ערטראגי זיא ניכט ׳
זינדלי5ם לעבן אונד פייארליני פרזאממלונג!
14

יא איירי

נייאמאנדי

אוגד

פעסטי

/

דיא

גאטטהייט

האסם זיא <
זיא זינד מיר צור לאסט ׳ אונערטרעגליך •
שטרעקט
האזינו תורת אלהינו עם עסורת ;
(יא )

למה לי רב זבחיכם יאמר ה׳
שבעתי עלות אילים וחלב מחאים
ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי :

(יב ) כי תבאו לראות פני
מי כקש זאת מידכם רמס חצרי :
׳ ( י ) 4אל תוסיפו הביא מנחת שוא
קטדח תועבה היא ♦ל
חדש ושבת קרא מקרא

אל

אוכל

און ועצרה :
(יד ) חדשיבם ומועדיכם שנאה נפש*
זז♦« עלי לטיח נלאתי נשא :

ובפרשכם

( רצז )
 nשטרעקט נור איירי הענדי עמפאר  -מיין  p’Siווענדט
 זיך וועג •הייפט נבעט אדן* נבעט — איך העדי עס ני 5ט :
איירי הענדי טריפן פאן בלוט •
זואשט אונד רייניגט אייך ׳
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שאפט וועג פאן מיינן אויגן

דיא פרעפלטאהטן /
לאסט באסהייט פאהרן5
? 1לערנט נוטס איבן■  /ערפארשט דיא גזעצי ׳ ברוהיגט

%
דען .אונטרדריקמן /
שאפט דעם
וואיזן
רע
3
ט
׳
נעוזמט דער וויטוון קלאגי אן •
* 1וואהלאן לאסט אזנש רע5טן ׳ שפרי5ט דער עוויגי ׳
זאללן איירי זינדן ׳ וויא שארלאך ראהט ׳ ווייס וויא
שנעע ערשיינן ?
«אללן זיא ראהט וויא קערמעץ/מאורס׳בלוט * ) ׳ וויא
ווייסי וואללי גלענצן ן
נהארנט
* ) דילו ב 1ונ 1רלוהטי  6ל! יני ווירד
זעי p ' 6לוויטול!ו 1כט לויינר

לודט 6 puty ! pr 'rtדר לייטעקט בר * טט/
סטדדי ייך

ri *)1:1.'ftp
11A111־  pל1ין ול ^ עריקל! ג" 1ן ־

קערמעץ* ,
ול!5לון דל׳ש

דייטש*

גגיןייוט /

דיל!

סלויני

הייטט לוי  pארל׳ניס{

קארמעזין א»1ייטי 1ל׳ייט •

(טו ) ובפרשכם בפיכם אעלים עיני מכם
גיס כי חיכו חפ לד! אינני שמע
ידיכם דמים מלאו :

*

( •זז )

רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני
חדלו הרע . :

( יז )

למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ
שפטו יתום ריבו אלמנה :

(חי ) לבו נא ונוכחה יאמר ה׳
אם יהיו חטאיכם כשנים בשלג ילבינו
 qnיאדימו בחזלע כצמר יהיו *
־

לזונד

לויזט pm

׳
ז 4״

( רצה )
 ! 9גהאר 5ט ורגליו .״ זא עיסט איהר דעס לאנדס זעעגן■•
 soווייגרט אונד עמפערט איהר אייך  :דאן פרים ט דאס
שווערדט :
זא איזט דעה עוויגן אורטייהל !
ו* בורג דער טרייאי ! אך דוא ביסט צורבוהלרי! ווארדןן
אללרעדליני  1איינסט רוהישטאדט דער גרע 5טיגקייט —
איצט דער מערדרI
 *3דיין זילבר איזט שלאקן ׳ דיין מיין מיט מאסר פרפעלשט־*־
? 2דייני פירשטן — אבטרינניגי אוגד דעפגנאססן •
אללס לינט בשטע5ונג — אללה יאגט נאך לאהן •
דעם וואיזן שאפט גימאגד רעכט ׳ דער וויטוון קלאגי
קאממט ניפט פאר •
פידמאהר ! זא
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שפרינט

גאטט

צבאות ׳

ישראלס שוץ :

' וועהי ! איך פארדרי גנוגטוהוגג פאן מיינן מידרזא5רן ;
געהמי פאן דען פיינדן ראני ־
מייני

(י6ז )
(כ)

אש תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו י
ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו
ב* פי ה׳ דבר :

(פא ) איכה היתה לזונה קריה נאמנה
מלאתי משפט צדק ילין כה ועתה « דצדוים5
( כב ) בספך היה לסידס סבאך מהול במים :
( בי ) .שריך סוררים וח5רי גנבים
כלו אהב שחד ורדף שלמנים
יתום לא ישפטו וריב אלמנה אל יבוא אליהם :
(כד )

לכן נאם האדון ה׳ צבאית אביר ישראל
הד אנחם מצרי
ואנקמהמאויבי :

יי'“ ' " י‘ '*

'

ואשיבה

( רצט )
זב דייני האנד פעהרט איבר דיך הין ׳
לייטרט ריין דיעי שלאקקן ׳
שיידט אב אונעדלס• SSsorto
איך זעצי דיר
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ריכטר איין וויא אין

ז

פארצייט ׳

געבי ראהם נעבר דיר וויא פארמאהרם .
דאן נענט מיאן דיך ווידר■; ־ .
שטאדט דבר גרעבטינקייט ! בורג דבר טרייאי !
ך%

יא ציון « ירד דורך בד 3

טספפ^1גי ׳ דיא ווידרקעהרנרן

<  -דורך טוגנד ערלעזט ♦
 38עמפערר אונד זינדד קאממן צוגלייך אום -/
דיא רען עוויגן פר^אסן ׳ ודבררן אוישגראטט •
 *9איהר שעמט אייך איינסט דבר איינן ׳ דיגא איהראה
גל1יבט ;
זוערדם שאאכש ראהט איבר דיא נעדטן דיא גאיוזר
גמעה ^ט •
מען
(בה ) ואשיבה ידי עליך
ואצרף כבר סגיך
ואסירה כל בדיליך :
( כו ) ואשיבה שפטיך כבראשנד.
זיע«' ך כבתחלה
אחרי בן יקרא לך
עיר הצדק קריה נאמנה :
( נז ) ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה :
(בח) ושבר פשעים וחטאים יחדו
.
ועזבי ה׳ יכלו :
(פט )

גי יבשו מאילים אשר חמדתם'' ׳'
ותחפרו מחז : .ןה

אישר

בחרתםs

בי

( ש )
 59מען איהר זע^ יסט איינר איי5י גליינט ׳ דערן מ* עטטר
פאלין /
דעם נארטן גל1י ינט ׳ דער נאך וואסר ? 1ענצט •
 ; 1אייאר שוץ״גאטט מירד צובט מערג ׳ דעי בילדנר צוס
פונקן /
ביידי ענטברעננן  :ניאטאנד לישט •
פי ר ל י 4ט ט

!
2

5

( ל)

ם ק צ! פ י ט Jי

טרעסטט ! טרעסטט מיין פאלק ! שפריכט אייר גאמט •
שפרעכט מוהט דעם הערצן ירושלים איין ׳ פרקעדיגם
איהר :
געגדיגט זייא איהריליידנסצייט ׳ איהרי זינדי פרזעהנט ׳
פיי  4פאך האט זיא גליטטן פאן גאטטס האנד איהרר
מיססיטאהטן מעגן *
דיא שטיממי ערשא Sl7ט  :יו אין וויסטן באהנט דעס
עוויגן דען מעג {
*,אין איינעדן אונזרם גאטט דיא שטראסי .
יעדם
כי תרדו כאלת נבלת עליה
וכגנה

אשר מים א־ן

לה :

( לא ) והיה החסן לנעורת ופעלו לניצוץ
ונערו שניהם יחדו ואין מכבה :
(א )

נחמו נחמו עמי יאמר אלהיבם ;

( ג)

דברו על בל ירושלם וקראו אליה
כי מלאה צבאה בי נרצה עונה
כי לקחה מיד ה׳ כפלים בבל חנואתיד :

( ) 4קול קורא במדבר פנו דרך הי
•שרו בערבה מסלה לאלהינו* :

( עיא )
4

«יעדס מהאל 1ערהעיי זיך >
»בעת אונד היגל זעקי איין <
»קרומר פפאד ווערדי גראדי באהן /
»שטיילי העוז׳ צור עבנן פלעני;

s

« גאטטס

*

ך

מאיעסטעט

אפפנבארט זיך «

»יעדי קרעאטור ערקעננט :
»דיס זייא דעס עווען אויששפרוך •
» פרקינדי ! — ערשאללט דיא שטיטטי /
איך שפראך  :וועם פרקינדייאיך :
הינפעלליג איזט אללס פלייש וויא גראז <
אללי זייני טועד וויא פעלדס בלוטי •
נראו ד ^ ררט ׳

בלוטי ווע ^ קט ׳

ווען ו.

אטטפ וזינד

דאריבר זועהט •
פירוזאהר\ דאס פאלק איזט היגפעלליגס גראז •
9

» לאס גראז

(ד )

כל גיא עשא

דאררן ׳ בלוטי

וועלקן:

גאטטס

ופל הר וגבעה ישפלן
והיה העקב למישור
והרכסים לבקעה :
( ה )

ונגלה בבור ה׳
וראו כל בשר יחדו
גי2י ה׳ דבר :

( ו )

קול אכזר קי־א
ואמר מה אקרא בל הבשר חציר
וכל הרדו כציץ השדה :

{ ז )

יבש חציר נבל ציץ כי רוח ה׳ נשכת כו
אכן הציר העם :

( ח )

יבש הציר נבל ציץ

וד2ר

( שב )
״ נאטטס  ‘,וארם בשטעהט עור 1;‘.ץ• •

«אמן* האהן בערג קלים היגאן ׳ היי ^פרקינדוין ציונם !
9
מערד,עי• מעעטיגל^ יך דיא שטיכזמי ׳הייל״פדקינדרין
יהשלים׳ס י
«ערהעביאד ׳ זייא ני 5ט באגנו *
"זאגי דען שטעדטן יהודהi
"שמעט — אייר נאטם —
׳ דעד עוויגי ! גאטט 1קעמכלט טיט אללגמאלט ׳■
 ic״ער
«טיט מע 5טיגם העררשסארם ♦
אד,ן 1׳
"בייא איהם איזט גראפר4
T
«פרגע^טונג פאר איה״ •
» דעס הירטי גלייך מיידם ער דיא העערדי <
זיין ארם אזמפאהט דיא לענימר ן
טרעגט אין זיינם שאאסי זיא ׳
לייטט זאגפט דיא זיענד; •
ררגר אלה־גז יקים לעולם :
(ט ) על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון
הרימי בבח קולך מבשרת ירושלם
הרימי אל תיראי
אמרי לערי יהודה
הנה אלהיכם :
( י ) הנה יד אדני ♦הזה בחזק יניא «
וזרעו משלה
הנה שברו אתי

לי1

והעלתו לפניו :
(יא)

* דעה עדרי ירעה
כזרעו יקפץ מלא־ש
ובחיקו ישא
עלות יגתל i
•

*3

( עע

)

ג! מער נדהסט מיט
האהלר
האגד דיא תאפו
אללי ן
T
יי*
יוער מיט אייגר שפאנגי דיא הימפול ן
וועד מים גראסם מאאס דער עידן שטמיt
וועד וויגט גבירני  /וועד דיא היגד* >
אין רינטיגר שאאלי גליינגוויצט ?
? 1מער בשטיממט דעס עוויגן גייסט ?
מעלך וועזן גיבט איהם ראהט ?
14

מיט וועס

איברלענט ער ׳ דש עד ווייזר

ווערדי ?

וועד לעהרט איהן דעס רענטס פפאד /
דער ערקענטניס וועג ׳
דער ווייזהייט גאגג ?
ן! זיהי 1רעם האנגנדן טראפפן אם איימר ׳
דעס שטויבי דער וואגשאאלי ׳ גליינן נאציאהנן י
דיא מעערס אינזלן פליגן אדן* מיא ליינטד שטויב /
16

לבגונס  .דואלד

רייצט

נינט צום

אלטאר

פייער ׳

זיין
(בי )

( 'נ )
(יד)

סי מדד בשעלו טיפ
ושמים בורח תבן
וכלי בשלש עפר הארץ
ושקל בפלש הרים וגבעות במאזנים :
מי תכן את רוח ה׳
ואיש עצתו יודיענו :
את שי נועץ ויבינהו
וילמדהו בארח משפט
דלשדהו דעת
ודרך תכונות יודיענו :

(מו)

הן גו ם בנזר מדלי
וכשחק מאזנים נחשכו
הן איים כדק יטזל :

( טז )

ולבנון אין די בער

וחיה!

יy

( שד )
זיין נווילר נינט צו אפפר טהירי אויס *
17

דיא

אללי שווינדן וויא נינטש געו.ן איהן ן
פעלקר

איהס פרגלי3ן  /העלך ניכטיגי ׳ אייטלי וועזן י
מים
וואללם איהר דען אללמעפטיין דען פרגליינן ז
» 1ומס
וועלנגי גשטאללט זאלל איהן דארשטעללן ?
מגס בילד

19

דאס דער

קינסטלר נישט ׳

דער מייסטר מיט נאלדבלעך בלעגם ׳
מיט .זילבר? קעטטי פרצירט ?
סב אדר יענס דירפטיגן העני /
דער אייגן בוים ריין פאן האודם #פראם וועהלט ׳
נון ווייז; מייפטר אדף זו 3ט ׳
איין אונפרנענגליך בילד צו פערטיגן י
איהר וויסט עס נינם ׳ האבט עס ניא נהערט ?
 21וויא ?
האש אייך לענגהט קונר גטהאן איזט ׳
וואש

וחיתו

אץ1י עולה :

(יי)

בל הגזים פאץ נגדו
מאפס ותהו נחשבו ליו :

(יח )

ואל מי תדמיון אל
ומה דמות תערבו לו :

ניט)

הפסל נסך חרש
וצרף בוהי • רקענו
ורתקות כסף צורף :

(נ)

המסכן

תרומה

עץ לא ירקב יבחר
חרש חבס יבקש לו

(פא)

להכין 3פל לא ימוס :
הלוא תדעו הלוא תשמ;גו
הלוא הגד מראש לבם

( שה )
וואס פאן וועלטןערינדוגג דער איינדנט נאהי לעט •
* 1ער ׳ דער איבר עררקרייז אוגד איהרן

הייאשרעקעליי5ן

בוואהנרן

טהראנט׳,
■

ער ׳ דער דיא הימיזל אויסדעהנטי וויא טעפפיך ׳
וויא גצע^ טי אויפשפאננטי צום בוואהנן •
<* ער וואנד^ ט פירשטן אין ני 5טס ׳
ערדףרינטר אין אייטלי זועזן •
24

דאש איהר שטאם זיך גינט ווייטר

פפלאנצט ,

קיינן זאאבזן ברינגט ׳
קייני וואורצל פאסט ׳
הוינט דער ווינד זיא אן  :זיא טראקנן •
איין שטורם פיהרט זיא וועג וויא שטאפפ^ן •
 2sוועס

ווא^4
טכ

איהר בייך רען .גאכנילדן׳ רעם איך גליי 3י ?

שפריכט דער הייליגי1

העבט
הלוא הבינותם מוסדות הארץ :
(כב ) היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים
הנוטוז כדק שמים
וימתחם כאהל לשבת :
(גג) הנותן רז נים לאין
שפטי ארץ כתהו עשה :
(גד) אף בל נטעו
אף כל זרעו
אף כל שרש כארץ גזעם
וגם נשף בהם ויבשו
וסעדה כקש תשאם ;
(נה) ואל מי תדמיוני ואשוה
יאמר קדוש :

כ

א2© 1

1HF

( עזו )
£ג העיט גען היממל איירי אויגןi
זעהט ׳ זוער שוף דיזי ?
ער ׳ דער דיזר העערי צאהל הערפאמברא5ט " נענט
ימיט נאהמן זיא •
רעבם אללגוואיד^טיגן ׳ דעם אל ^ פרמעעדן ענטנעהט
דיור וועזן קייגס •
7ג יעקב ! ווארום זאגסט את דען /
ישראל ! ווארום שפרינסט דוא :
רעם עוויגן איזט נזיין וועג פרבארגן ׳
מיינם גאטט ענטנעהט מיין רע 5ט1
 2gערקענני עס ראך ׳ ויען דוא עס ניא גהערט ׳
ראש דער וועלטן הערר ׳ דער עמיגי  .רעד ערדן<נדענצ;
שעפפרv
ניא ערשלאפט  /ניא ערמידט /
אונד דאש זייני ווייזהייט אונערפארשליך איזט ♦
דע

־t ■.
.־,; • ; 1

י ',

׳; ;i

( כו ) שאו מרום עיניכם
וראו מי כדא אלה
המוציא במספר צבאם לבלם בשם יקרא
(בו )

’ij

r

מדוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר1
למה תאמר יעקב
ותדבר ישראל
גסתרה דרבי מה׳
ומאלהי משפנזי יעבור :

(כח ) הלא ידעת אם לא שמעת
אלהי עולם ה׳ בורא קצות הארץ
לא ייעף ולא יגע
 .אין חקר לתבונתו :

ותן

( עוז )
29

ער

פרלייהט אבר דנן

ערשלאפטן

קדאפט•

,־i

' ניבט דען אהגמעכטיגן נייאי שטעדקי •
 ?0קנאנן ערשלאפבן אוגר ערמידן ׳
יינגלינגי שטרדנלן אוגד פאללן י
! 3אבר דיא אויך נאטט פרטרראן ׳ ערנייאן איהרי קראפ « /
גלייך רעם אדלר  /גוויננן זיא נייאי שווינגן •
זיא לויפן — ערמידן ני 5ט ׳
זיא נעהן — ערשלאפפן נינט •
(כט )

נותן

ליעף

ולאין
( ל )

אונים

ויעפו

נערים

ובחורים
(לא)

וקד

ה׳

•עלו

אבר

ירוצו
ילבו

כח
עצמה

ירבה :

ויגעו

כשול

יבשלו :

יחליפו

נח

כנשרים

ולא ייגעו
ולא

ייעפו :

מכתבים

שונים

יהי ה׳ אל* היך עמך ריעי כלבבי היקר ר׳

—I

א
כנות ,בדבריך הנעימים אשר שלחת אלי כתוכיס כספר וה
ימים אחדים ׳ /מותי בהס ותרב שמחתי עד מאוד /
ני גלית היום את אזני ממעמדך העוב✓ כי שלום לך ולבית
אביך  /אשר לשמע אוזן קותה נפשי זה ימים רבים♦ וגס
הגלת לי היום ני שקדת על דלתות התורה והחכמה #
כ
ב20 3
ואליהן

5

( שח )
]

ודרךנ

נ
ואליהן יזם יזם הדרוש  /אשריך ריעי  /אשריך וטוב לךI
הפרהא
«i
ועל אודת שאלתי אשר שאלת מעמי  ,לחות לך דעי על
;המשפר ה

מאמרם דל בעדן חזקה ורובא ועל שאלת השואל בעדן
אחרי רבים להטות * )  /אנא ריעי  /מה מצאת בי  /ני
הרימותני מעם לעטרני בשאלות ? הלא מעט החכמה אשר

שאבתי מן הבאר אשר כריתי לי  /מעט מעט היא מלרות
צמאוני  /אף ני לרות צמאון זולתי Iאפס לבלתי השיבך ריקם /
אודיעך דעתי בדברים האלה  /ואס ישרו בעירך  '/תהיה
מרגוע לנפשי י ואקדים לך באור איזה מלות הגיוניות וגדרן
אשר עליהן תשוב תשובת השאלה הזאת  /וארחיב בהן הנאור /
כי אולי לא לקחה אזנך שמץ מנהו עד היום הזה  /ואלה הס :
גדר הנכון או וודאי ( גוזיטהיים )  /גדר הספק ( לוויים *
חא  £ט )  /וגדר נטית אל האמת (ווצזד« רטיינ1י  5קייט ) "
כל משפט או מאמר פושק אשר נכר בו אמתהו ע״י ידיעתנו
שההפוכו מן הנמנע  /והוא  :שיהיה הפוכו (קצזנ*
נזראדיקטאריט ) סותר את עצמו! אז נאמר על המשפע
ההח ✓ שהוא נכון ) * 3ואס יהיה הפונו אפשרי כמו
המשפט עצמו  /ואין אחד מהם אפשר יותר מאחיו  /או
המשפט ההוא כספק  /כי לא ידענו איזה מן שני המתנגדים
אמנם אס אותות האמת רבות באחד
יכשר יותר לקבלו3
מבהפונו  /דהיינו שהוא אפשר יותר  /אז יהיה המשפט ההוא
נוטה אל האמת (ווצזהרטיינןיך )  /ועל הפוכו אשר אותות
בלתי נוטד־ן אד־' האמת
האמת בו מעטות נאמר שהוא
( 6זנזוצוהרסיי;) יך ) • • ׳
ודרך

*) ׳ עיין במאס^ לחודש כסליו חקמ״ע

•

* * ) דע יקירי י כי צא אדני פה רק ח; אותן הננוניס אשי נקראים
נשמותס (^עא» פטייישי ו״יש־ייט ) ני כל משפטי גפלואעטריע ננויס
ומיוסדים על אופן הזה ׳ואילה יש עוד מין נ >ו; אשריקרא (אלורלו’ 1עי/
כה ,אולי אלנר עמן
מדר '* פטמםחיטי 4״יפ  -ייס ) < ואין לי עחו עסק
מזה

נפעס אתית נרצית ה׳

*

*)h 0 -

מתרחיז־ג
נ<ןנליוחי
 ,והיהלפיו
אמתה
נחו
ני נלהמי
שההפון י
המט z

1p\m
סד »פג
האמדיוס!
יהיהערן
ובמשפע
המשפע־נ
נינמסה

ומואח <

וגיניען

טטעי
ה^

אסיקח(
יעלהעל
וסנהעוט
אלפיש
הגמל ,
ההנהפוג
!אמתתו

י) מי ו

ז( ?

( שפז )
ודרך כלל אד אומר  :נכל משפט ערך האמת גו אל האמת
בהפונו  /כערך מהפר האפשריות אשר בתוכו אל
מספר האפשריות נהפונו  /ולכן אס הפונו מן הנמנע  /דהיינו
שמספר האפשריות גו  mסויהיה לפ״ז גס אמתת שבו
— סולכן ע״כ מתנגדו נכון * ) ל ואס אמתתשני ההפוכים
מתרחקים כרחוק שוהימן  °אז תפול גהס הספק מי מהם
נקגל יותר ל אגל אס כמשפט אחד האפשריות יותר מכמתנגדו /
ויהיה לפ״ז גס אמחת שגו יותר  /ומתרחק גס יותר מן ס
כמו אמתת שכחנרו אז נאמר שהוא נוטה אל האמת * מזה תראה
כי כל המין כמשפטים האלה גנוי על יסוד ההפוך✓ כי כל עוד
שההפוך מתקרב אל ס מתנגדו יתקרכ אל נכון עד שאס
הפוכו — ס מתנגדו — נכון * ותשכיל מזאת כי יש
מדרגות מדרגות כמיני נטיה אל האמת * והוא  /שנמצא פעמים
שני משפעים שונים אשר שניהם נוטים אל האמת  /אך המשפע
האחד יותר מטה מהשני  /ני אס נניח דרך משל כמשפע א
בערך  : 4ג
יהיה ערך משפר האפשריות גו אל שגהפונו
וכמשפט ב יהיה הערך — §  :ב  /תראה אף ששני
המשפעים נוטים אל האמת  /מ׳׳מ השני נוטה יותר מהראשון /
ני כמשפט ב יתרחק אמתתו יותר מן ס כמו כמשפט א /
ומזאת תקיש על השאר ♦
זאת כאר היטי  /אדמה לענין הזה
ה ^ וטטעריע אשר כה יהיה שנים עשר אלף פתקין  /ואומר :
אס יקח איש אחד ששת אלפים פתקין  /אז הוא בספק אם
יעלה על גורלו הסכום הגדול  /ני מספר האפשריות שגו
ושכהפוכו שוים ודומים אל  -ל אמנם אס יקח איש שמונת
אלפיס  /אז נשפוט שנוטה אל האמת שיגיע אליו הסכום
נערך 8ז גג ואמתת
ניאמתתשגו אל נכון
הגדול /
שהנהפונו כערך ! 12 : 4ויהיה לפ״ז אמתתו כמו f
ואמתתו שכהפונו נמו  fי ואס יקח עוד יותר כמו עשרת
אלפים
*)

שני קוויה שוכנים נזה סב  :יורו על השווי ; ושני נקודות
על העדן ׳ כנודע •

סה V 1מ

ליכשת

(

ש'

)

הצי׳
!ha

אלפיה אז תגדל הנטיה יותר ותהיה  / £וכן תגדל הלוך
וגדול עד שהגיע אל נכון  /דהיינו שיקח כל הי׳ 3 /אלף /
ואז יהיה הפופו ~ " ) * °
עד הנה דברתי מן הנטיה ננחינת נמות האפשריות  /אך
דע לפעמים נכיט אל האפשריות כנתינת אינותס /
אף אס כמותם תמעט מכמות האפשריות בהכונו ♦ דרך
דמיון  /אס ידענו שראוכן הלך עס חמשה אנשים נאדה לעמר
את הים  /ושמענו איחרי כן שאחד מששה האנשים האלה מת
בדרך  /אס נשפוט עתה שראובן מת  /יהיה המשפט הזה בלתי
מטה אל האמת כי ערך אמתתו אל נכון יהיה רק § ופחות
מהחצי ל אמנס אס ידענו כבר שראובן הזה היה איש חלש ורפי
המזג  /וגס ידענו שראובן לא נסה מימיו לעבור אח היס /
וידענו עוד שאויר הים קשה מאוד לאותן האנשים אשר לא נשו
מימיהם ללכת בדרך הזה  /אז יטו איכות האפשריות את
המשפט הזה יותר אל האמת ♦ ומזה תבין מה שאמרו חז״ל
בעמים רכות בש״ס  :סמיך מעוטא לחזקה  /ואתרע ליה רוגא י
כונתס  :איכות האפשריות יבעלו כמות האפשריות גהפוכו ♦
רש עוד מין נטיה אל האמת  /והוא  :אם לא ידעכו כלל
מספר האפשריות עד כמה המה מגיעים עד נכון  /רק
ראינו פעמים רנות נושא אחד אשר אליויתלוה נשוא אחד  /או
להפך שראינו נושא אחד משולל מנשוא הזה! ורוצים אנחנו
לשפוט גס עתה על הנושא הזה לחייב אליו או לשלול ממנו
הנשוא  /אז יהיה המשפט הזה  /ממיני נטיה • דרך דמיון :
ראינו עשרים אנשים אכלו מאכל אחד וכולם מתו אחר אכלם
הזה! ונשפוט אנחנו על ראובן אשר בדעתו לאכול
המאכל
ממנו  /שימוק גס הוא  /יהיה המשפט נוטה אל האמת $
ובלבד שתהיה משיגי הנושא והנשוא על האופן אשר מתוכו נוכל
להשכיל

יורעית

ד;תח

ומהונ
9
וונאואי
דליתאןי
האלה;
נ«י;ת
בכילה1
שן!
שנו
נרובא
לאידע

יהיה מורכגיס

* ) ואס דלתה נפשן לדעת רתשבון מן חיני נטיה /
או נלתי מורנב־ה תעיין במי היקר המכונה :
Gravefande grtnlettung tttt>te SOBeltnmöljett
. tu
סיזחוווםיע* סרישטן לאדונינו הרחב״מן ן״ל
ומיטות •בחבור •
«ז obתחצאס מגזאדס היטיב נטוב טעה •
הן אש

גזונהדמ,
ftfcהמאי
ממית ני
יזיע!תצוי
ב3ת*מגד
גלץר
געה
הארץ /ולי
נס קמלי
«דה /
היחשוהה
יורהעל
DVXB
נאשרשמ
ישפטוש־
נתינתם נ
נ3ננינה

G. 1. s.

* ) * 1לI

שני*

למעל
וארב

בחלין

( שיא )
להשכיל הצטרפות דחס מה ניניהם ✓ וסבת המסובב מהם /
נמו בהדמיון שלפנינו  /נוכל להשכיל ההצטרפות בין הנושא
שהוא המאכל  /להנשוא שהוא המיתה tוהוא שיכול להיות סם
הממית בקרב המאכל הנזכר " ואולם אס אין אנו יודעים ע״י
ידיעות אחרות  /היחס וההצטרפות שביניהם אז יהיה המשפע
בלתי נוטה אל האמת  /נמו אס נשפוט  :אחר שראינו פעמים
בעת עלות כוכב הזנב בשמים היתה אחרי כן מלחמה בקרב
הארץ  /ולכן עתה נראה גס כן כוכב הזה בשמים  /יולד שתהיה
נס כן מלחמה בין יושבי תבל  /המשפט הזה אין לו חלק במיני
גטיה  /ני מי יודע  /ומי יגיד לנו ע״י ידיעות אחרות /
היחס וההצטרפות שביניהם ✓ לאמור כוכב אחד מכוכבי שמיס
יורה על פעולתנו ומעשינו ויגיד האותיות הבאות? וממין
משפטים הכוזבים האלה יש רבים בין המוני עס וחסרי דעת
כאשר שמעתי  /שאס ראו יראו כלב בונה לפני פתח ביתם
ישפטו שימות איש אחד מאנשי הבית  /בידיעתם זאת עפ״י
בחינתם פעמים 5ובאמת רעיון רוח הוא  /ני איך יצטרף
בלב בונה למיתת אנשים  /הגל המה ורוח ישאס  /ואס תהיה
זך רעיון  /תרחיק המשפטים הכוזבים האלה מעל גבולך *
ו יגתח תבין מאחרס ז״ל ( מס׳ חולין ד׳ י״א  /א׳ ) נאשר
השיבו על שאלתם  :מנלן דאזלינן בתר רובא /
מהכתוב אחרי רבים להטות  /בארו יותר את שאלתם ואמרו
רובא דאיתא קמן לא קמיבעיא לן  /כי קא מבעיא לן ל־ובא
דליתא קמן כגון קטן וקטנה וכו׳  /כוונו על שני מיני נטיה
האלה  /כי ברובא דאיתא קמן ידענו משפר הכמות האפשריות/
כמו תשע חניות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר
נבילה  /שאמרו בנמצא הלך אחר הרוב  /לפי שמספר אמתת
^ * ( 4rzואולם
ואמתת שבהפונו
שגו שוה
ברובא דליתא קמן  /נמו בקטן וקטנה שמה תמצא איילונית /
■ ידענו כלל מספר האפשריות  /רק סומכים אנחנו  /שראינו
לא
פעמים
* ) ואל תשימי חמה שאחיו כל קניע כתתלה על חיז5ה דחי/שהוא < נד מהשאתיתי
׳ בי ידעתשקבלה י\ תה זאת בידה מהכתו'
לתעלה מן נטיה אל האתת

נארב צור 0;,עליי ( ב״קל 2מ״לע״נ  /כתובות ,זסגהלרין ) *

( שיבc
פעמים

רמתהנושא

מהנשוא

הזה משולל

היה •

*)

תועלת נעיה אל האמת רנה היא עד מאוד  /ובלעדה לא
נוכל לצאת ולבוא כידיעות רנות ונכבדות  /אשר
ישודתס לכדס על מעיה  /ולא אאריך בזה כי נודע המאמר:
המפורסם אין צריך ראיה " ולכן חשבתי כי גס הכלל אחרי
רבים להטות מוסד על המין הזה כאשר אגיד לך עתה  /ואס
נינים דברי יותר גזה שאלת השואל  /ואומר :

הדי]

עם

השואל כי

האמת תמלא רק

בפיהמעטים /ובפי

הרבים השקר  /ואני אוסיף עוד על דבריו ואומר כי
האמת יהיה רק בפי אחד לבדו  /ואדמה אותה לסכום הגדול
נלאטטערי אשר זכרתי למעלה * אך בזאת יודה הסו!] לדברי1
באמרי  :אם נחלק כל מין האנושי לשני חלקים בלתי שווים /
דהיינו שיהיה בחלק הגדול המוני עם  /ובחלק הקטן זקנים
ויודעי דת ודין ✓ ונבקש למצוא האמת  /באיזה חלק מהאלה
ימצא ? הלא בחלק המצער  /כי אף אס הוא קטן בכמות /
גדול הוא באיכות Iומעתה אס נחלק החלק המצער הזה עוד
לשני חלקים בלתי שווים  /באיזה מהס נבקש האמת ז הלא נס
בזאת יודה שיבוקש בחלק הגדול /כי מספר האפשריות מ
יותר מבחלק הקטן✓ ובאיכות שניהם שווים  /ואס כן אצל סנהדרין
אשר היו דרך דמיון✓ י׳' א מחייבין וי״ג מזכאין  /אחרי שהנחנו
כי האמת תמצא בקבוץ הזה  /וצריכים אנחנו לתפוש רק באיזה
החלק מהשני חלקים תמצא  /הלא הדעת נותן בחלק הגדול /
ואחרי שכל החלק הגדול יחד פה אחד לזכות  /על כרחך האמת
עם הזכות • ולכן אמרו הם ז״ל אס אחד אומר איני יודע
מוסיפין עליו וכו׳ כי בלעדי זאת לא היתה נטיה אל האמת פה ♦
וזה הוא מה שרציתי ל 3אר לך עתה ♦ ויהי כבוד ה׳ על ראשך
נאות נפש ריעך השוחר טובתך כל הימים "
אהרן בן

מ׳

וואליף

רופא ז״ל* מהא^לי •■׳

* ) ולא כמו שנתב רס״י ז״ל (חולי; י״ב נ׳ ) ! מאי שנא האי מדהאי וכו׳ « כי
באמת יש הפרש גדול ביניהם כמושה1לעתץ  /ואולי שישלהצד -קו לדעת
ר״א ב״י! אן לא אארין נזה  ,יכ הוא יוצא יין נמתי בזה הענין •

(

שיגC
ב

חתימת
בבצע

האגרת

מחודש העבר •

מעשקוח לא תחון חמת המציק על איכר ולמדו
/
את הנהמה יזנח למאכלו
למיטעמותיו  /ואת בעליו

יחר  :ס לאשור איסר לפי דגלו /

לשאת חרג על עמו ואל

עזובהמחרישה בחצי המענה
הבהמה רוב
כל אוכלת /

עבודתה

עס שבר רעבון

לא

כלתה עודנה ו שנר

מרעה בארץ /
תבואת

החרמש

עובדאדמתו

לתקופת הקיץ כי יבא •
גלוז

תמורתו /
ובגורן לא

חלף

יושיף צידה

ועמל ימיו

לרעבון

נגועמדאגתרזון  /יביט מסביב לו /

העובד

זעת אפו /

מצמחת קוץ ודרדר5
לא תשמענה צליל

בשמחת הקציר

עבודתו

המלחמה

אגר

לריק

הזמיר יגיע על פני שדה ערומה /
ורוב שדמותיך /
הבית
אדוםi

לא י*

שדדה

הגורן /

בעמל ידיו לפיהו *
לשוא היה עמלו /
לאויב שופכה *
עת

מולדתו•

היא חיל

אחת

הרשומים

החורף •

יושר אדמתו

נרע5

כישממה

ישא עיניו מר ינכיון וקבה לך אוהבת בלע  /סבאך דם
ודמעת עשוקים יתומים ואלמנות תשתה  $משחתת מקדשי

אדם

אל  /ופועל כפיו האדם ועמל ידיו /
נהתוליס תשחק בהס
ותחרב  /יקלל חלקתך שוד רהב  /המחריב ארץ בכל  /ומזח
תבל  .חשים שממה  /למען השתכר מלוא רוחב מדרך כף רגל •

הנשארמשעטת פרסותסוסים  /וחמת
ומה בוצע בצע לא
הסר

וכפן ודבר שלש אלה
אחריה תמיד •

אתכל הישרתעקש /
חסד /

לקח5

אחוזים נעיזב

משפטי אל

וגמר לב האדם

מושל עולמות  /כל עוד
לבבם לכלות
ולשנואי

היו

זדון

לארצון /

למאכלת אש "
המלחמה /

הולכים

מעולםכאין  /כאפסלנצח

לאדם /

כאין אלהיס

נוסדו יחד שופטי ארן

/
מקדשי

גשמים
מצאו את

( שיד )
מקדשיאל בעשן נלו  /לעברת לוחמים למען בוצע בצע j
למעןגאוץ עריץ  /אין די תגרת ידם באנוש כערכם/
מזבחותיו עליו
יהרסו
כי יעוררו עוד כשק מול הקודש / .
יקנדרון קטורת  /וזבול בכוי לכבודו היכל להיס הוא✓ יחולל לארק *
מקהלות קדושים ומקום צקון לחש  /באשר כרע
תאלמנה
ברך  /ותריץ ידלאלהיס  /שס סושי רכביגמאו
ותחת אשר נאספו שמה רבים וחלו
מאברהם5
'איץ  /ופתחו
את כבוד ה '  /שס אשף
מתבוססים בדמיהם •

הקרב שלל

הערים /

בתחתית הגבע לא יעלה שם  /כי אס

ואפיס

הצנע לכת

שחות ארצה  /קול אלה וכחש התרועע *
ועל
מנחם תבכה כלה נתרפה  /לבושת ערותה /
כמונו היום אכל בניס איש
דודה העלם העבד לה "

מבלי
אל אחיו /
לו

ואנשים מוכים

וריע לריע  /כולם ימשכו

ירא אלהיס בעוני הארץ /

דמעותיהם

תתייפח מרוב

בדמעותיכו י
אכזריות אנשי

מדון  /שותה בגועל נפש דמי אנוש שופכו שכיריה בקרבה5
•
ויסובב שלות שלום לנו
יושב השמים תחריש

חביעמזבול

נמליםיתקועעון

קדשיךעל

בעד ראש שיבולת  /כי שבו שרידי חרב קבצו שנית
נשק♦
נפוצותיהס  /וחדשו עוית
מושל אל מושל לשכור דם עבדיו  /ויוציא מחיקו משך
לוחמים חדשים ויהי הוא רובה מחוץ בנשק ברזל /

שלח

ומחדרים׳ בכסף *

על :כל

פנה

יתקעבתקוע /

יקרא חרב גדודים

למצבבעמק

יזוב שם דם אדם  /כשפעת מים יריקון העבים ביום
גס
מת♦
את

אלי קורא תעודה אם
לארצי ולמולדת  ,י .

לחיים
.

ולנצח

/

סגריר*
למות

א®

אנא אשוב ואראה פדך  /עשריה ! בארץ החיים בתבל ?
לא ידעתי אסחבואון הימים האלה  /אולי אראה עוד
אתינועסננורס

אראך  :אז תישן  /׳ אז

תשכבנה

עצמותיך

רחוקות

( שטו )
רחוקות ממני הלאה  /ולא כתן אלהיס אותנו להתאחד כקרב/
אחרון על עפר יחד •
הוחללמועד אס שב ישוב אליך ידידך והביא בחוסן אתשלום
ארצו  /או לשמע אוזן תשמע נ• רב את ריב אדמת
אבותיך  /ונפל ומת  /דוחר לך למועד נעכר מזה ♦

ש¬¬ג¬
ג
השובה אל ד& בקר *
במאסף לחדש אייר  /ראיתי דברי בקורות כל מגלה רות
אשר הוצאתי לאור עס ריעי כלבבי השלם ר׳ יואל
ברי״ל  /ותגל נפשי מד מאוד  /בריאותי מקוכס  /כ* שם
המבקר היקר הזה עיניו ולנו גס על תרגומי גם על באורי /
לצרפם ולטהרם מנל מעות ושגיאות * אלף תודות לך ברוך
ה׳ ! על כל העמל אשר עמלת בעדי  /אף כי העלמת את
שמך ולא הודעתני אי מזה אתה  /הצא מדלתות מכתבך הכיתי /
כי חפץ אמת אתה  ,ולא בעבור נתון הפלה גי  /או הרבות
כבודך קרנת הנה  /כי אס למען האמת להעמידה על כנה /
זזה הדרך העוב אשר ישמח אלהיס ואנשים  .ולכן באתי גם אני
היום ( כי כמוך כמוני  /אליה תשוקתי ובאהבתה אשגה תמיד)
להשיב על דבריך ואודה ולא אבוש ני במקומות אחדים האמת
אתך  /ואתי תלין משוגתי  /אפס באיזה מקומות במכתבך /
הפרזת על המלה  /ואולי בחפוון עברת על דברי אלה /
ולא עיינת בהם היעב  /וכעבור זאת  $בארם לך עתה להראותך
ני נינים דברי  /ואתה הסכת ושמע1

בפרשה א׳ פסוק
י״זני המות יפריד ביני
״הרחקת תרגומי וקרבת פי׳ לש״י /
בי הקשית לשאול על תרגומי מזה לשונך  .מה טעם בשביל
שתהיה בקבורת נעמי  /לכן לא יפריד המות ביניהן ? ונו׳«
ובאמת טעמי הוא  :אחר שאמרה רות אל נעמי  /נאשר
תמותי אמות  /הלא גלתה דעתה נזאת  /במקום אשר תמו*}
נעמי
ובידך/

( שטז )
נעמי  /נס שס דעתה למות ! למען היות עמה אחר המות /
מרוב אהבתה אליה  /נדרך האוהבים tאו מטעס אחר נטעס
וקברתני בקנורתס  /ולכן תרגמתי גס פה  :חען «ע1בטנ1
דער סאר *יך עצון דיר טרעננן / iirttני תמיד אהיהאצלך
אן> כקבר  /והוא דרך מליצי  /הנהוג עול בימינו *
פ״א וה׳ ענה בי ונו׳  /דעי עווי4י ^ יר וצו H
שם פ׳
ע | ענד ונו׳  /מאסת בתרגוס הזה  /באמרך
ני הוא מתנגד ללשון העברי  /ני בכל מקום שנמצא פעל ענד.
ואחריו יחס ב שעות לשזן עדות ונו׳ ואמרת עוד הרמב״מן
ז׳'ל תרגם (בתהילים קי״ח  /כ״א ) ני עניתני לינסיגן  /לפי
שנקשר עס הכנוי גי ונו׳ י הפרזת בזאת מל מלותיך  /אס
תצדיק תרגום הרמב״מן במלת עניתני  /ו תרגומי במלת ענה
פה תרשיע ! כי אמור נא אנה מצאת עוד בכל ספרי קנ״ך /
פעל ענה בקל עס הקשור שהוא לשון עוני ? ובנל זאת
תצדיק הרמב״מן אשר תרגמו נגדהכלל  /ואס כן מדוע תמאן
באמרי גס פה לשון עוני הוא  /וגס הוא יוצא מן הכלל נמו
חברו ערתני ? ובלעדי הדברים האלה  /אשאלך לדבריךשבכל
מקום שנמצא פעל ענה ואחריו יחש כ׳ הוא לשון עדות  /מה
תענני במלות לענות בו (קהלת א׳  /י״ג  /וג '  /יו״ד ) ?
וראה גס ראה כי שס תרגס באמת החכם ר׳ דוד פרידלענדר
באופן אחר ולא בלשון עדות *

פר׳ ב׳ ׳ פס

י״ח וי״פז ותרא חמותה ונו׳

השלכתמנגד

תרגומי בסויננטי על מלת ותרא
בי אמרת שעיקר הנחתהכל״א  /נמו שכתב החכםצודלונ 4על
ההסתכלות והשקפה בדבר פעמים ושלש ונו׳ ואני אומר מטעם
אשר הרחקת תרגומי! מטעם הזה כחרתיהו  /ני אחרשהיה
נפלא מאוד כעיני נעמי הלקט הרב הזה והסתכלה גו פעמים
ושלש ושמחה עמו  /ני כן דרך העני בעת כי יקרא לו דבר
גדול  /עיניו לא תשבענה מלראותו כל היום • ולכן תרגמהיו
בטויען * וחבירו ויראו ויקחו איש מטהו ( במדבר י״ו כ" ד)
שפירושו גס כן שהסתכלו בו  /כמבואר שס • ועוד אם אתרגס
בדעתך דצז זצוה  tאינו נקשר יופי המליצה בלשון העברי  /עס
המאמרים
,

! ■ יU

( שיז )
המאמרים שלאחריו  /אנל לפי היגומי  ,יהיה מאמר ותרא
חמותה ונו׳ כאלו הוא מאמר בפני עצמו  /ואחרי כן ספר הכתוב
ותוצא ותחן לה ונו׳ שעורו כאשר הוציאה לה משבעה  /א1
ותאמר חמותה ונו׳ • והאמת אניד אס לא שהיא נגל המסורה /
היתי אומר שצריך להיות נ 2י א ופעול את נחסר נדרכו ויהיה
תרגומו זי 6לי עסי תיהר ונו׳  /ונקשרו המאמרים יפה "

שם

שם

אחר שהקשית לשאול

עלדברי  /כתבתדעתך

ותאמר שרות היתה לפניס בשדות אחרות ללקוע /
אך זה היום קרה שבאה כשדה כעז ונו׳ נינים השגותיך עלי /
אך זאת אשאלך והודיעני  :לפי דעתך שהיהה רות כבר בשדה
אחרות  /ואס כן נודעים לה מנהגי הלהט  /איך לקטה בשלה
בעז כין העמריס אשר לא הורשה ? ואל הדחני ביש ליישב
בדוחק —

האחרותלבררם

ואם תוסיף עוד להניף ידך על המגלות
וללבנם  /אז אדע כי לככך שלם עס אוהבך •
המתרגם • ־

בקורת

ספרים

חדשים

מגל^ ת אסתר עם הרגום אשכנזי ובאור * מתורגם
ומבואר על פי אהרן בךוואלף חבר להברת שוחרי
הטוב והותושיה ׳ בר  4ין בדפוס .הברות הכוך
גערים ׳ התקמ״ח ׳ ( מקחו  $גר ' ) •

ר׳אהרן

היא המגלה השניה אשר הוציא לאור המתרגם
בן האלף  /וגס כזאת לא סר מעקמתיו הטונות
אשר נודעו לנו עיי המגלה הראשונה " כמנוא ספרו חקר
ולרש  ( /א ) על הכותב המגלה אשר לדעתו כמו שכתבו חזיל /
אנשי

I

יו■

( שיח )
אנשי משת הגדולה כתבוה  ( /כ )■ השכיל מאוד להראות כי
המגלה הזאת נעתקה מלשון פרסי ללשון עכר  ( /ג ) הרנה
לחקור על המלך אחשויוש מי היה י וכלעדי אלה נמצאו
דעתי
במבוא הספר הזה  /דנריס עונים וישרים למוצאי
ועתה אשים את פני אל התרגום והנאור  /ודברים מעטים
נהם יאשר לא ישרו בעיני אציגה פה  /והקורא ישפוע ♦

פרשה א פסוק ז׳ /והשקות /

תרגם

המתרגם

דאש 4טרענק דאר*
ר״א /
4ריי5ט  /ולדעתי הוא תרגום רחנ  /ויותר עוב כדעת
רש״י  /איינ 4טנינקט אין וכו׳ ♦
ש  0פ ' ה ראש 4 16hאלן אוי^ דיאזע 3בי וזיתי אונד
איבדא 11קיין 3״א; / 4רען זכו׳ " וכתב
בבאורו  /שדעת רש׳'י ואיזה מפרשים  /אשרפרשוהו  /שמנהג
היה נימים ההמה לנוף כעלי הסעודה לשתות מנוס אחל
גדול ונו׳ דחוק הוא  /כי לפי דבריהם איך יתכן מלת כדת /
עכ״ל י התרגום הזה רחוק הוא בעיני משני עעמיס  ( /א)
כי הוא נגד הנגינה  ( /ב ) לפי תרגומו לא באר כלל במה
היה האונס ? ולכן דעתי בזה כדעת רש׳'י עם הוספה מעע /
ראש4טרענק אבר נאך דעק קעני4לי5ן
וכן תרגומו :
עדיקט אהני3וואנ / 4רען זא האט רער קעני4אויכנדריקליך
ני 1אה1ן וכו׳ " ומושב לפ׳'ז מלת נדת על כי כן יסד המלך
ומלת השתיה אינו טעמו נאשר חשב ר ,יואל  /על כל
הסעודה  /כי אס על המשקה לנד •
שם פ׳ י״ג תרגום יודעי העתים טטאאטטרעטהן  /מדוע
לא תרגם כפי כוונתו כלה״ק■4 /שי3טשקז;די4י ?
שם שם יל כן דבר המלך וכתב המתרגם בגאות  :ני
רבים ממפרשי הפשע נלחצו בפירוש זה המאמר /
סבותt
ואני אוסיף כי ים המתרגם הזה נלחץ פה משתי
(א ) לפי תרגומו יהיה טעם כי נמו אשר דאם ואינו כן בכל
המקרא  ( ,ב ) לא ידעתי אין מצא המתרגם•לבאר במלות
דבר המלך * /איעשטננטש " 0ר3עט(3נ 4הלא יותר טוס
לבארו

( שיט)
לנארו נטעם דבר יוס ניומו  /ותרגומו דע!  6tזו 6ר מגט
קעניגט4זו 6הנהייט  /או 6tפע 1ע 4טי 6יין קעניג ונו׳י
שם פ׳ י״פז
דבר מלכות 6יין
טוב גענגהל —
פ' ב פ׳ ה וד 6נון נ 6ך בק  6נט4ו6צונ 4רעם קעני4ליכן
ננדיקטט  /עיר יונ; 4רויען ונו׳  /הוא נגד
הנגינה  /יה תרגומו6ו' ט מנר קעני 4ויכי
בעעהל 6ונד
דעטן‘ עדיקט נק; 6ט וו6ורדי צווני־ צי1י יונ 54רויען ונו׳ •

קעני ^ יצט וו 6רט  /יוקר

שם פ׳  T"tOותלקח אסתר ופו׳ פה האריך ר־׳א בנאורו
לתת טעם לדברי המתרגם הכשדי אשר כתב:
ואעל יתה לכית אדרון  /ויאמר שכתב זאת מב׳ טעמים /
(א ) באחרות נאמר לשון ביאה  /ובאסתר נאמר לשון לקיחה /
(ב ) באחרות נאמר כית המלך ובאסתר בית מלכות  /ולכן
תרגם גם הוא  /נ6ך דען קעני  14יצן^ 4עכרן  /להורות שנתן
לה המלך יתר שאת ♦ ובאמת הדברים האלה דרך דרשנים
הוא ויוצא מדרך הפשט  /כי הכותב לא כוון כלל לזאת רק
האריך בדבר אסתר יותר מבאחרות  /לפי שה*א עיקר וגוף
הספור  /ועליה תסובב כל המעשה  /ולכן האריך פה וקצר
באחרות ♦ ולפי זה  /אין אנחנו צריכים לתרגם המקרא
שלאחריו כאלו הוא מוסגר  /וטעם ויאהב נעבר שכבר נשלם /
וכמו שתרגם המתרגם  /אך תרגומו כפשוטו *
פד ד פ׳
ח p !6עט אפתי לו ליי4ן אוגד 6יהר ע 6ר*
לוטטע ^ן
׳ 16ט 6יין
בעעהן 6יחר
6וי  5לוטר46ן ונו׳  /התרגום הזה קשה לשמע אוזן מאוד /
וגס הוא נגד הנגינה  /ני האתנחתא מועמדת גמלת להf
והמתרגם הרכיב שניהם יחד ♦
כל! אלה חשבתי להציג פה למען האמת ואם
אלה בעיני המתרגם ני מים המה  /ישמרם וינצרס
עד בוא המועד שיודפס המגלה הזאת פעם שנית  /ואו יתקן
המעוות ♦ ואני אוסיף עוד לשוס עיני על המגלות משארות
נפי יל ה׳ הטובה עלי "

ייטבודברי

ד~ ס

( שב ) ,

בשורת

ספרים

חדשים

זהימים רכים שמענו קול המשכילים בעם ה׳  /אשרהתאוה
תאוה לאמור  :מי יתרגם לנו ההפטרות של כל שגת
ושכת נתרגוס יפה ונכון  /כאשר עשה לנו החכם רמכ״מן  /עש
והאמנם Iכעוד אדונינו
תרגום תורת משה איש האלהיס ״
היה עם לככו לתרגם גס
רמב״מן ז״ל מתהלך כתיכיו /
ההפטרות מדי שכת בשנתו למען ידעו ויכינו האנשים הנשים
והטף את מוצא שפתם  /ולא יהיה עוד דברי נניאינו בעיניהם
נדנריס סתומים ונעלמים • אך ה ' צוה המותה לו ולקח אותו
מאתנו טרם התחיל לעשות את אשר יזם " בעבור זאת קמנו
עתה  /אנחנו חברי© לחברת שוחרי הטוב והחושיה  /לכבוד
ה׳ ותורתו  /ולמען אהבת אחינו בית ישראל  /החפצים
וגזמו אומר להוציא לאור ההפטרות בתרגום
ללמוד ולהבין /
יפה ומסודר * וכה יהיה משפטם :
א) מדי שנוע כשבוע יצא לאור לזייןבצז4ן על נייר יפה"
פעם
פעם יודפס על באגן הזה רק הפטרה אחת /
שתים דהיינו משנת זו ושלאחריו ופעמים עוד יותר /
כפי גודל ואריכות ההפטרה כן תבוא עליו "
מתחת התרגום יודפס באור קטן בלשון צח וקל  /קטן
ב)
הכמות ורב להבין על ידיו כוונת המקרא וטעם המלות "
מקת כל באגן יהיה 1גראשן  /וישולס כל פעס בעת
ג)
קבלת הבאגן •
ד ) ולאחינו כית ישראל הרחוקים מעירנו אנחנו מבטיחים/
שיגיע לידס תמיד ההפטרות על נכון  /ולא יתאחרו
מזמנם וממועדיס  /ולכן אנחנו נשלחם לידס גנל פעם
איז ? שבועות מקודם •
הברת שוחרי הטוב והתושיה ׳

ה מא ס
חדש

תקמט

אב

קנה*c
-

עלי

חורבן בית ה׳

שממת הארץ הקחשה

ועלי

אשר חבר המשורר הנחל הרב

ר׳ יהודה ה לוי
נ"ע

(לגודל י 8יה העתיקה

אשמזi

לילישון

החכם הפולל המפואר

רבנו

משה בן

מנחם

מ״ב

*)

הקנה

המפואיה הזאת בליון» העתקתה הנחחדת ללשון אשנס ׳> כבר הדפיס

התורני החלקלק הגמל חו״ה שלמה חיובנא רבתי נר׳יו בקונטרס עליס
לתרופה אשר הוציא לאור בשנת תקל״ח לפ״ק ׳ וחה צדקו דבריו שם באחרו ,
שאין עריו להקנה הזאת בכל  .המון השירי » והקנית אשל חוברו אחר חתימת
חזו ; ונביא ,וגס ליופי העתקתה בל״אן אשר בעבור זה חמדו אליה חכמי
האומות והדפיהוה בכתנס! ויתמהו איש אל רעהו על מחשבות מחברה בלה״ק
אסר המה עמוקים מאוד ׳ והתענגו גס כמעה לשון המעתיק ז״ל • ואן» נס
זאת עשה מה״רשד הנ״ל לתק; את המעות והקלקולים אשר נפלו במספרי הית־ות
לתנועות ע ' *,מ־פ־סיס שאינס בקיאיס בפלס משקלי רש־ריה • ועתה בראותי!
שכנר נתמעט מכפי הקונטיס הנ״ל  /והוא הולך ככל יוס הלוך וחסוי ׳
אמרנו להדפיס עוד כעס שני אחים הטונים והנעיחיס האלה גס יחד  /ולאכפס
בספרנו זה המאסי» למחנה העברים ,לחמן יהיו פה למשמרת לבני בינה השוקדים
על דלתות החליצה  /ולהיאותה אין המר  .ימיר אותה איש מבין .ומדע ! ויריק
אותה קקלי

אל< ( וחבלי ידון»

ריחה*

בא א 1ג 1

דברי

המאסעיס ?

( שבב)
ציץ הלא תיש  -אלי לשאם אסי־ריף
ד־ו־ישי שאו־מןי והם יסר עד -ך:ין
מים וטךרח ומ -צפק וסי־־מן' שאם
רחוק  .וק־־אב ש ^י מכד—1עבריןז
ושאם אסיר ת  -קוה נתן ךמ־ן 5יו כטל"’ 1
חרמון ו? ל־טף לרד־תם ןןר -הך־ךץז
לככות ‘לנו־תן■ אני תנייםיתית א־חלום
שיברת שבו  -תך אני כנור״לשי־ייןז
לבי לבית אל ולפ -ני אלימאידף־המה
י ודימ־־חנך־ים וקא נגלי 'טהיו -רןך
שם ה־־שני־נה שכו־נה לה וה־יו־ציךT
פיסח״למיויל ש־ארי 'שסקשונ -ריןי
הנה כבוד אל’ לבד האי מאי־רף ואיל
’סהר וש־מש״וכו־כבים מאו -ךןך
אבחר לנפ -שיללהש־תפך״במ־קום אשר
רוח אלהים שפו  -כה’ זןא־בחי־רץי
את בית מא  -כה ואס כסא לבור א:לואיןי
יישבו

המחבר

הדר הקנה הזאת על משקל שתי

הגועות ויתד ותטעה וית־ ושתי

תנועות וית־ ותנועה ויתד בדלת וכן בכוגר ! רק בסוף השונישה
זחקוס
גמה

הית־־ האתרון תנועה וכן

שו״אין נחים שעשאס

נע״ס

עשה בסוף ה־־לת של הביתהראשון • גסשנה
וכן להיפך • אך בזה כדר הרשו  .את מצחה

גל המשוררים הקדמונים כמבוארבשפריהס • וראיתי לדקדק בנקודותיה ובכל
קותי הבתים כקדתי הרי״ש בקחן נלין ש״ס *

מהדשוי •

< שכג )
פרו \ סכ $יחא  /ציון 1דער דיינן ׳ דיא שק ^ אפיש אין
פעסלן יעצם שמאפטן ?
לעס איברועסטס יענר
■ אונשולחגן העערדי ׳ דיא פארמאלס
אין דיינן רוהיגן טהעלרן נוויידט ?
ניבישט דוא דען פרידן ניכט אן ׳ מיט וועל3ס זיא דיך פאן
אללן זייטן בנריסן  /דאהי! זיא איהר טרייבר צרשטרייעט ?
דען נדום איינס אין פעפלן נאך האפפנדן שקלאפן >
דעם זזיממרנד דיא צעהרן זויא טראפפן דעס נענט ^ ינן
טהויעס • אויף הרמון העראי ראללן ? ־
צופרידן קעננטי זיין טהרענךבאד מר דייני פר  4אסני הינד4
בפיינטן ?
(א ! זייני האפנוגג זינקט נאך נינט 0
יעצט דא איך דיין עלענד יווייני ׳ נלייני איך דער נעפטליכן
איילי י

אונד זוען מיד פאן דיינד ערל^ עזונו .נטריימט ׳ זוירד מיק
פראהס נמיהט דיא הארפי דיינר פריידינן דאנקלירר •
בית אל י א Tדיזי עררינרונג בדי 5ט מיד דאס
הערץ י
1
דיין הייליגטהום ! דייני אונענטודיהטן האללן!
זוא דיא מאיעסטעט גאטטס זיך זיכטבאיליך ציינטי 5ד
זוא דעס היממלס אצדני טהארי זיך ניאמאלס פרשלאסן;
ווא דער נלאגץ דער פרהעררליכטן גאטטהייט ?־* יינטטי •*
אונד
זאגני /
מאנד אונד גשטירני
פררונקלטי *
T
T
י
א קעננטי איך מיין באננס הערץ דא אויסגיסן /
ווא נאטטס מיסט זיך איינסט אויף ישראד*& יינגליעגי
עדנאס !
זעלינר ארט ! דעי ' אירדישן טהראגן צוהייליג ׳ דעפטהראני
דער העררלי5קייט גאטטס נרד אייננמייהט וואר —

כא

ב ג !2

אך

< שכר )
אך יעצט האבן פרוועגני קנעפטי דייןד־רייל^יגטהונש.,
ענטווייהט • —
אקענטי מייני זעע 4י אין טרוירינר שטיללי דא איינזאס
הערומשווערמן ׳
■ ווא גאטט זיך דיינן זעהערן אפפנבארט י
מערי איך מיט שגעללן פיטטיגן פרזעהן ! וויא ווייט וואללטי
איך אין דיא איררי הרום שמייפי /
אוגד מיין פאן יאממר צרקנירשטם הערץ דארט צווישן דען ׳
טרימכורן דיינר פאלעפטי הרום טראגן י
רארט ווירדי איך מיט מייגבם אנגזיצטי אויף דייני ערד*
דאהין זינקן ׳
מיך פעסט אן דייני שטייני אנשליסן ׳ אונד דיינן שטויב נאך
ירינסטע זעננן •
קעננטי איך .מיך דאן אויך דען נרעברן מיינר פרוועזטן
עלטרן אויפריכטן ׳
היד חברון  /דאסהערלינסטידעד נרעבר׳פרצווייפלונגספאלל
אנשטוינן;
דארט יעני ננירגי ערבליקקן  /דיא דיא גרעסטן לי 5טר דני
ערדי ׳ דייני לעהרר ׳ ברעקקן:
א זא צעג איך דיא לופט דיינם לאנדס דעם עטהער פאר /
דען דיא נייסטר אטהמן ;
דיין שטויב וועדי מיד העררלי 5ר  dSnאלליגווירצי ׳ אונה
דייני פליססי זיסר אלס שטרעמי פאן האניג •
מיט וועל5ר וו ^ לופט וויררי איך נאקקנד אונד ענטשטעללט
יענן עדן נרונד בזו5ן ׳ ווא דייני פאלעסטי גפראנגט י
נוא דיא ערדי זיך אויפטהאט ׳ דיא לאדי רעס בונדס אונד
דיין אללרהיילעסטס -
אין דונקלס שאאסי אויפצונעהמן  /דאש זיא קיין רוע ^אזר
ענטהייליני *
וארט

( שכה )
♦.עכו עב  -דיםעלי כסאות גבי -ריך
מי ;  -תנ  -ינ משו  -טטיב -מקו  -מות אשרr
’נגדיו ' אלתים לחו־־דך וצי—תך־
מי ! ־עלה לייכנ -פים ואר -חיק נדוד
אניד לבת -רי ' לב -בי ביין בת־ריך
אפול לא -פי ?נילי 'ארצךיואר  -צה אב¬
יגל מאי ולףהו -נן את״עפ  -לף
אף ?י בעמ -ידי עלי קברות אבו־־תי ואש¬
תומם עלי ח  -ברון מבחר קב -דיף
הר ה -בע -רים 'והר ההר אשר ישם שניT
אורים ןידו־לים מאו  -מך ומו־ךך
חיי נש־מות אויר ארצך ו'מ -מר -ךרור
אבקתי עפ  -ריך ונו  -פת צוף נה־ריך
שעם לנל־שי סלף ? יום י־חף עליי י
'חךב 1ת ' שמ  -מה אשר ה; ה ךבי -ריך
?מקום "ארו־נך אשר נגנז ובמ -קום 'ברו  -י
לךז־תשיר ’ש -־בנו ךוךךי חד—ריך
אגוז

אדר

ארצך ,הפתמש בחלת אויר

שאיננה מפיפי לה״ק כי לא נמנעו
המפורייס

מלהשתמש גס בקצת פרשי לשון המשנה והתלמוד בשיריהםן
גה בבקשה רנתמדת אשר חבר המחבר הזה ליום כפוריס המתיוצת ה׳ נגדו כ1
תאותי /השתמש בחלות בעל כלתי שהס לשון גמרא • ונמצא פעה אחת בתרגום
'לקחתי בחזקה ( 6״א ב ' ) תרגה יונתן ק עוזיאל ימבון מנך בעל כורחך "

מהר״שד *

\

( עכו )

אגוז ואש־ליך פאר נזר וא־קוב זמן
י

חלד 1

בא־רק

טמ -

את־נזי־רךי.

אה

איךד  *.־ערב לי אכול ושתות פעת א -חזה
י'"בי .יס־חבו ה־כל־בים את־ב״י -ר;זן ׳׳
א 1אין־ מאור יום ןדוי מתוק לעי־־ני בעוד
אראה בפי ש־ריים’ פגרי לש־רעי
כיוס ה־ינו־ינים לאט הרפי מעט’ כ* לבר י
מלאו כס־די' ונפ  -שי מ־מרו־ךעי ׳
ןןת אז־בךה״א־הלה אשתהחמ־רןז !?ז¬
י" כורא־לולי־בהיואמ־עה״אתשמ־רץי
ציון■בלי -לת יפי אהבה ' ודון עו־ררי
׳ למאד 'ובף נק־שרו נפשות חבי־וץי
הם ה -שמ -חים לשללתךוה־כו־אבים*
על שו־ממו־תך ובו־כים על־שב -ךיןי
מבור שבי שו־אפים נגדךומש־ת־־חוים '
איש מ־מקו־-מו אלי ’ נוכחי שע־ךיןד1
י
ונת־פ־זרו•
?לדי המו־נןז אשר גלו'
מהר

כ ^ ת יפי  ,יש בקנה הזאת קנת זדיה ע״פ הדקדוק אשר שנה מחירה
בכמה בעבור המשקל כמו כלילת יפי הראוי יופי  /ואוליכונת%
לסמכה אל מלת אהגה לומר יפי של אהבה  /אמנם איננה מלינה נאותה •

מוזר״שד ♦
עדרי המונךעדתילריך•

הנה לא הביא הלב

האלה
המתרגם שני הבתים

בתרגומו ׳ ואמר מהרש״ד העעס  /כי המקונן

דלג בם

מענין

לענין  /התחיל לדמות בני ישראל לעדר הצאןן ואח״ז אמי המחזיקים בשו ^ יך ׳
עזי.

( שכז )
דארט וואללט׳ איך דען שמוק מייגס הויפטס אויף דייג;
גרעירן הינשטרייען ׳
אוגד יעדי פרוויגשונג דאמיט איך דען טאג דיינר ענטווייהונג
בעלידי ׳ וועדי מיד פרצווייפלטן איין ווילדס פרגגיגן —־
גור איין ווילדס פרגגיגן קאן איך פרצווייפלטר נאך פיהלן י
זאנסט יעדי לוסט איזט מיד שנעדי ׳
זא לאנגי איך לעוון פאן הוגדן  /דייגי פירשטן פאן שקלאפז
צרפליישן זעהי •
איך שייאי דאס טאגסלי 5ט< דאס מירשייסלי5י בילדן צייגטי
דאס מיך דאבן ערבליקקן לעסט ׳ דיא דיינר הייל^ ינן ליי<5
נאמי אין דען ליפט; הרומצעררן • —
דער דוא דען קעלך דעריל־^ יידן מישעפט ׳ האלט איין !
שאן איזט אללס פאלל פאן דיינס ביטטרן טראנקי ♦
גור אייני קלייני ערהאלוגג ! איך זויל ^ אללן מיינן יאממד
ערשט נאך אייגמאל פיהלן7
איך ווילל אן אהלה ׳ איך וויל אן אהליבה גדענקן < —
דאן גיסי אויך דען רעסט גאך איבר מיך אויםI
ערמונטרי דיך ׳ קראגי דר שעגהייט 1ערווא3י ׳ ציון!
גדענקי דער ליבי ׳ גדענקי דער הול^ ד  /דיא דיא הערצן
דייגר גשפיליגנן מיט מענטיגס רייצי גלאקט •
זיא זיגד עס  ,דיא דיין מאהל ענטציקט «
זיא זינד עם ׳ דיא דייגי פרוויסטונג בטריבט ׳ דיא איבד
דיין עלעגד אין טהרענן צרפליסן *
גאך אויס דער גפאננגשאפט פיגסטרן ק ^ופט זעהגט זיך
איהר הערץ נאך דיר היןi
אוגד ויעז זיא פאר גאטט דיא  .קגיא אגדע3טיג בייגן ׳ זא
גייגט זיך איהר הויפט גאך דיינן טהארן צו4
3זיא  /דייני צאהלויי5ן העערדן ׳ פאן דיינן אנהעהן אמן
דיא אומליגנדן היגל גשיי 5ט ׳
אין

»ין ריא טי 5םטן טהעלר צרשטרייעט ׳ אך ! זיא האין דייני
הירדן נאך נינט פרגעסן5
שטרעבן איממר נאך אונערמידט דייני גרענצןצו בטרעטן5
שמאנטן נאך אונאויפהערליך נאך דען שאטטן דיינר עהח
זויודיגן פאלמן • • c
(א דריימאל זעליגיבורג ! )
T
קאן שנער אונד פתרום מיט ^ יהרר שטאר^ צן גרעסי• די1
בייאקאמנלן ד
זאלל איך יענם ענטווייהטי אראקל מיט דיינם אוריסאיגד*
תמים פרגליינן ?
קעננן זיא גזאלבטי הייפטר ׳ קעננן זיא פראפעטן ׳ קעננן זיא
לעוויטן ׳ קעננן זיא הייליגי זענגר אויפווייזן ן—
א דיא ריי3י דר אבגעטטרייא זינד וואנדלבאר ׳ אונדווערדן
אים רוי3י• פרגעהן3
נור דייני הער׳?ד1י5קי? ט וועהרט פיר ;אוגד פיר !
•/רען  .׳

עזכ ההת־חות הנזכר  /וחזר להמשיל את ציון לאיש אשר יאספו אליו כל מבקש עזר
׳והצלה ומחזיקי® בשולי
בגדיו! ושוב גמר אומר ומתאמצים לעלות בסנסגי
קמריך מה שאין לה קשור וחמר עס ראשית הכית ׳ כי מלת שיליס לא יאמר רק
על שולי הבגד או המעיל ׳ ולכן ראה המעתיק לעזבם כי אין להה צחות בלשון אשכנז
ע״כ • אחנה החנם

פראפעסר

מאיר בעיר המדרש

נעטטינגן « .אשר העתיק

כל הקונטרס עליס לתרופה ללשון אשכנז והדפיס ההעתקה הזאת בשית תקל״ע /
"היא הישין> להעתיק נס שגי הבתים האלה בדרך גאה ויכה מאוד ׳־

יאמר שטעה

בשוליךכאן עלגבולי הארץ׳ כי כן חצינו
בלשו! תז״ל שס
הקצות שבכל דבר! כמו שולי קערה והדומה ׳ וכבר העיד מהרש״ד בעצמו שלא
־נמנעו המשורריס להשתמש נס בקצת שרשי לשון המשנה כג״ל ־ ואמר המשורר

שוליה על

לעיר .ציון  / .אשר אליה כל קינתו זאת /

אע״פ שעדרי המונו גלו ממך ונתפזרו

אנה ואנה  /מ״ח לא פנתו  .גלליו אבל מחזקת עוד תשוקת נפשס במוליך ׳ ושעוד
המאמי

־ ( שכטc
מהר ליגב־ןןה ולא שכחו• גד -וץז
ומת־־א־־מצים'
ןזפ*חןי־לןים בשו־לץי
ל;עלית’ ולא־חיוז בסנ  -סני המ־רקז
שמך ופת -רוס' הי  ?-ןרכוןז בגך־לם’ואם
הבלם יד־טו ךת־־פיך ואו־רןן?
אל מי יך־מו משי־־חןך ואל מי נבי-
א* ןז ואל מי לו־־ןןך’ ושי—ך![י
למגה ויח־אף כליל כל ממ -לכות ה -אליל
'הסנך לעיו־לט ל'ד1ר ודל נז'י -ךיןי
■ »ו
י
המאמר המחזיקיה ומתאמצים לעלות בשוליך ולאחוז הגומי תמדיו  /וגיעה ולאחח
זגו׳ דנור מליצי לאחיי כמבקשים להגיע שתה ולנוח תחת צלם • ונהיות שזהפילגש
יפה חאוד ומהכיה

לכלל

השיל! חבלנו גה העתקתו הצחה מאלה בני הבתים עס

העתקת הלמב״מן ז״ל  /כדי להשלים השיל גסבלשו; אשכנז •
י

כל 1בינ ^ מת האי 1יל* ׳■

המאספים•

דברי

הוצלו ליתד ולפן גקדכליל בשו״א

הל׳ףבמקום

בליל בקמ׳יץ ואף שאיננו סחוך * והוא על פס
הכתוב והאלילים בליל יחלו^ ( ישעי׳ ב׳ ) ל״ל שהאלילים יכלקו כלה כאחד ׳ -ואולי
כונתו פה מלשון נזל שיקרא בגמרא כלילא ואז הוא כרזוך  /שיחלוף נזר של צל
ממלכות האליל ׳>
אותו הלשון

ואף כי לכ״ז רחקה כ( ;תו פה מכונת

על שפתיו  /ני

יש

הכתוב ועכ״ז נשא

לשון

בזה עליבות מה לאוזן השומע • * )

ניהיש״ד •
*)

מ״ח יש להזהל שלא
ומחריבי הלשון

להשתמש בזה הכלל יותל מדאי ׳ כי הלא הוא היה בעוכרי

בימיה האחרונים !

כאשר קמו אנשים שלא

ידעו דרכי הלשון

יהיכיבו כתובים לביס במקומותסלמושבוחיהס  /אף שאין בהם לא שייכות ולא חבור
וקפול נאה • אבל רחשולרים הראשוניםהמשכילים ׳ לא השתמשו בו כי אס מעט
מזעיל  /בעת שנפל נו הדמיון מבזאר הטב  /בלי לשחת הטעה והמליצה ׳ כננמן
שלענינו *

דברי המאספים

( של )

אוף למו־ישב
ואע־רי«•.. &a
י שחר וילן־יב דש־כון ב—חצ־־ריןל
אשרי מח־־כה וי -גיע .ויר־־אה עלות י ׳
אורך ר־־ב—קשי;עילדיו■שת־ךץד־
לראות בטו־בת בחי -ריך ולע־לות ביעמ־
חתך בשו־בך אאי ' קדמת ' נש־ר:ך

דען יעיר העדר האטי דיך צו זיינם אדפנטהאלט ערקאחרן •
היילרדעכם מאגני  /דער איינסט אין דיינן מויערן ווירד
ראסטן !
הייל דעש כזאנני ׳ דער יעצט האררט  /אונד דאז דיין לינט
אים אויפגאנני יויכצנד ערבליקקט י
ראן ברינט דיין כיארגן אויך איבר איהן אויס ;
דאן זיהט ער דאס וואהל ׳ דיא פריידן דר
מונטרן
ייננלינגי/,
אוני דיא דייני צוגלייך ׳ דאש דוא דיך ווידר פריעיפט י

מנתם

חכם לבב מךןה דעת

לליהי?ז עליהעיז *
אסוף אקח סכור פיהו•
ענן ענן יגיעם אין ♦

( שלא)

שונים

מכתבים
א

שלשה■ התרמגורת האדזרונורת
מתמונות ההקש { 1תמונה הראשונה •

להרמכ״סזצ״ל * )

אמרהמפרש ספר באור מלות הגיון
וזה לשונו  < :לוהכה בעלי ההגיון מצאו שכל הקש
" מן התמונה השנית או השלישית  -אט הוא אמת נבר ישוב אל
והתמונה הראשונה  /אס תהפוך אחת מן ההקדמות בענין
"שתשאר צודקת ,ולזה אין לנו באמת ני אס תמונה איות » "
וגס בשוך> באורו למיני התמונה הרביעית אמר  :לל ומה שלא
"מנה הרב ז״ל את מיני התמונה הזאת הוא מפני שבקל
״ ישובו אל התמונה הראשונה  /אס תהפוך אחת מהקדמותיהם
 ?5או תולדותיהם בדיני ההפוך המבוארים לך בשער ה׳ » י
ואניאמרתי לבאר פה אלה הדברים ניתרבאור /ולהורות
כל כללי החלון  :בנל אחד ממיני התמונות  /אשר איזה
מהן צרינית באמת עיון מה  /ולא יומרו בנקל נל כך כשאר
ההקשיס למיניהם • גס מה שאמר הרב המפרש ז״ל ללאחת
מהקדמיתיהס “ לאו דוקא  /כי לפעמים יצטרך ההפוך
בשתיהס  /כאשר יראה המעיין בדברינו אלה .
־< המין הראשון

לתמונה השנית •

בזה המין ההקדמה הגדולה שוללת כוללת  /והקטנה מחייבת
כוללת  /והתולדה שוללת כוללת  /נזה :
אין משולש
מ 1מרובע

בעל 1ד ,צרעות
בעל ד׳ צלעות

אין מרובע
־• **-

*)

־  -׳■

עיין סס באור מן המאחר מסוף שער ז׳

משולש1
מעתה f

־r

הימן ( א ) *

(

שלב)

מעתה אס כהפך ההקדמה הגדולה תשאר לודקת כמוכח מדעי
ההפוך נשער ה׳  /ואזי ישוב נשוא הקפנה שמתחלה -היה ג״כ
נשוא הגדולה להיות נושאו  /והתולדה במהומה עומדת ממין
השני לתמונה הראשונה  /נזה :
אין בעל ד׳ צ ^ ת

משולש

כל מרובע

בעל ד׳ צ^ עות
משולש י

אין מרובע
המין הימני

לתמונה

הימנית •

גוה המין ההקדמה הגדולה מחייכת כוללת  /והקענה שוללת
כוללת  /והתולדה ג״כ שוללת כוללת  /כזה ;
בר■‘ אדם

חי

אין

אבן

חי

אין

אין

אדם

והוא יבדל מן הראשון במה שאי אפשר להפך ההקדמה הגדולה
בלי שנוי הכמות ולעשותה חלקית  /אשר היא לא תוליד או
בהתמונה הראשונה כי אס בהיותה כוללת דוקא  /מלבד מה
בהרןדמה הקפנה היא שוללת ותהיה גס היא עקרהולא תלד
מאומה כנודע ♦ אבל כשנהפך ההולדה שהיא ג״כ שוללת כוללת
ותשאר א״כ אמידת  /אזי תשוב ההקדמה הגדולה להיות
הקמנה  /זהקפנה אשר תהיה אז הגדולה גס אותה נהפך
לעשות נושאה נשוא האחרת  /ואו יולד ג״כ היקש ממין השני
ה  /כזה :
אין הי
כל אדם

אבן
חי

אין אדם

אבן

אשר מהתזלדה הזאת יחויב ג״כ ההפוך שאין אבן אדם /
במונח משער ה׳! והוא מה שרצינו לאמת * מכל מקום
נראה מזה תועלת התמונה השניה מן הראשונה באיזה אופן4

יג

( עזלג)
ני מה שהיא האמת בנדון שלפנינו ע״י היקש ישר ( דירעקטר
בחייו ) לא יאומת ע״י התמונה הראשונה ני אם בהקש החלוף
(אינדירעקטד בחייו )  /ודלא כאותן האומרים שאין תועלת
נצל נשאר התמונות •
השלישי לתמונה השנית

נהמין הזה ההקדמה הגדולה שוללת כוללת ! וההקדמה הקטנה •
מחייגת חלקית  /והתולדה שוללת חלקית  /כלה :
הומר

אין שילח בהלקו
יש עשיר

חומד

אין כל עשיר

שמח בהלקו

והתולדה ההיא הולד ג״כ נהפוך הגדולה ע״י היקש ממין
הרניעי לתמונה הראשונה  /נזה :
אין הומר
יש עשיר

חומד

אין כל עשיר

שיזה בחלקו

המין הרביעי לתמונה השנית •

גזה המין ההץדמה הגדולה מחייכת כוללת  /והקטנה שוללת
חלקית  /והתולדה ג״כ שוללת חלקית נזה :
כל עץ

צומח

אין כל גשמי

צומח

אין כל גשמי

והוא קשה ההפוך מאוד  /כי מלבד שנד הנמות בהפוך הגדולה
ואיכות הקטנה אשר שניהם בלתי ראויס להוליד בהתמונה
הראשונה  /נמו שהערנו כבר לעיל במין השני  /הנה גס אי
אפשר כאן להפך התולדה ✓ בהיות הנושא סוג וכולל א״כ
יותר מהכשוא שהוא מין גלגד  /כמוכת 4״כ משער ה׳ הנ״ל י

וצק

( שלד )
(לכן בצערך מהחלה להמיר כן הנושא כן הנשוא כההקדמה
הגדולה כמתנגדו ע״י הוספת מלת אין  /ונחליף עי״ז איכותה
לעשותה מחייגת כוללת  /וכע׳׳כ שנהפככה אס תשאר צודקת5
וכההקדמה הקטנה נמיר ג׳׳כ הנשוא גמתנגדו להשוותו לנושא
הגדולה  /ונחליף א״נ גס איכותה לעשותה מחייכת חלקית
מכלי שישתנה כעכור זה ענין המאמר ל ואז יולד משתיהן
מאמר מחייג חלקיי הדומה לענין אותו המאמר המשולל חלקיי
שרצינו לאמת אותו  /כזה :

כי הענין

כל שאינו צומח
יש גשמי

אינו עץ
שאינו צומח

יש גשמי

שאינו עין

שוה

אצלנו כמאמר הזה ככמאמר אין בל גשמי עץ /

ודוק *

המין

הדאשון

מהתמונה

השלישית

•

נוה המין הגדולה מחייכת כוללת  /והקטנה מחייכת כיללת /
והתולדה מחייכת חלקית  /כזה :
כל משכיל
אוהב אמת
כל משכיל1
נדיב
יש נדיב
אוהב אמת
9

החלוף כזה קל מאוד  /כי נהפך לכד הקטנה כשנוי הכמות
ויולד היקש ממין השלישי לתמונה הראשונה המוליד בדמותו
ובצלמו  /כזה :
כל משכיל
יש נדיב
יש נדיב

אוהב אמת
משכיל
אוהבי אמת

«נדן

(שלה)
המין

השני

מתמונה

השלישית •

נזה המין הגדולה מחייבת כוללת  /והקענה מחייכת חלקית /
(התולדה ג״כ מחייבת חלקית  /כזה :
כל 1מושל 1ירוהו

גיור

יש מושל ברוחו

תש כוח

יש תש נוח

גבור

!li ; i

החלוף בזה נקל עוד יותר מנראשון  /כי נהפך לגד הקטנה
נלי שנוי הנמות  /וישוב ההיקש להיות ג״כ ממין השלישי
לתמונה הראשונה  /נזה :
כל* מושל ברוחו

גיור

יש תש כוח

מושל ברוחו
בבור

יש תש כוח

15* l

ת;/
המין

השלישי

מתמונוז

השלישית *

נזה המין הגדולה שוללת כוללת ✓ והקטנה מחייכת כוללת
(התולדה שוללת חלקית  /כזה :
אין משכיל*
כל משכיל

מדבר

אין כל מדבר

כילי

נילי

הנה או שנהפך הקטנה לגד כשנוי הכמות  /ויהיה היקש ממין
הרביעי לתמונה הראשונה 5או שנחליף ג׳׳כ איכות הגדולה /
לעשותה מחייבת כוללת  /פ״ד שהערנו לעיל במין הרביעי
לתמונה השנית  /ויהופך גס הוא להיקש ממין השלישי
לתמונה הראשונה  /נזה ;

גל

( עלו )
' אינו נילי

כל 1משכיל1
יש מרבד

משכיל

יש מדבר

שאינו כילי
מאמר

לעמן

אשר ממנו שיה אצלנו
שרצינו לאמת *

אין כיד־1

מדבר כיל*1

המין הרביעי לתמונה י השלישית -
בזה

המין

מחייבת

והקטנה

הגדולה שוללת כוללת /

חלתית r

גס ה

נזהמוץ ו
ןןקולדה6י

חלקית  /כזה :

והתולדה שוללת

אין נברא
יש נברא

מחויב המציאות
שכלי נפרד

אין כל שכל ’1נפרד

מחויב המציאות

3D4ההח;
נכהמין

הדין שוה בהפונו
כמותה  /נזה :

הקודם לו  /אלא

י/״נ ?׳cp
חליזית/א
מלבד מה

אינו מחויב המציאות

כל נברא

גברא

יש שכלי נפרד"
שי

שהקטנה תשמור

(לנןנצטו
שאיגוג?
?0׳vיעי

אינו מהויב המציאות

שכלי נפרד

המיץ החמישי מהתמונה השלישית •
חלקית /
מחייכת
הגדולה
גוה המין
כוללת  /והתולדה מחייכת חלקית  /כזה :
יש

אס

נהפך

הגדולה
אותה

לתמונה

הקטנה

אין כל 1נב

ונעשה! הי

המאמר ז

הראשונה

ההקדמה

מודע  /ואזי תשוב

והקטנה תהיה

הקטנה /

י' |
ההקדמה שהיא

ממין השלישי

צודקת

ג®»(99

סכיד^

יש הולך קוממיות

להיות

והקטנה

הולך קוממיות

כל אדפ6

התולדה תשאר

מחייכת

סניד*

ארס _

iß P3m

עתה /

הגדולה  /וגס נהפך

ואז ישוב ההיקש

הראשונה 4כוה ;

נ3

להיות

י״מאמר!

שלז)
! ‘ ta • : .אדם
יש כי?1

“

״־ ' ; הולך קוממיות ־־■ ״* ׳
 1אדם
סכל Sinך

יש

<א׳* כ גם הפוכו צודק  /והוא מה שרצינו
המין

חששי

קונימיות_

r

לאמת4

לתמונה השלישית *

בזה המין הגדולה שוללת חלקית  /והקטנה מחייגת חלקית /
והתולדה שוללת חלקית  / -נזה  j׳■ .
י* ; ד
«» ^

^

•

אין כל נירא‘ ׳־ v cך ; נשכ& v׳' rד ״ " r
> כל נברא
בר',*:
■* נמצא
אין כל נמצא

גשבש

גס פה החלוף קשה  /ניאס גס נמיר איכות הגדולה לעשותה
מחייכת חלקית  /באמתו יש נבראי שאינו גשם *  :. /ויהיה
א״נ היקש ממין הקודס לזה  w -מ״מ .נהיות התולדה שוללת
חלקית  /אשר הנושא כולל מ יותר מהנשוא  /אי אפשר להפכה /
מלבד מה שאי יאפשר שתולד השלילה משתי הקדמות מחייבותי
ולכן נצטרך לשכות גס איכות התולדה ולאמור יש נמצא
שאינו גשם  /ותהיה א״נ מחייבת חלקית המסוגלת אל ההפוך
נזה -/,יש אינו גשם נמצא  /ואז יהיה מאמר, .,כל,גגהא
גמ״צא ההקדמה הגדולה,. 5ואחרי השתנות איכות,המאמך
אין כיל נברא גשם כזה  ' /יש נברא שאינו גשם’  /נהפכהן
ונעשהו ההקדמה הקטנה ; ומבין שתי אלה ההקדמות יולד
המאמר יש אינו גשם נמצא  /על דרך מין השלישי לתמונה
הראשונה , /נזה:
נברא
יש אינו גשם
יש אינו גשם

,

נמצא  -j : \ :מ
־

נברא
נמצא

והמאמר הזה המלד״עתה נבר נוכל להפכו וישאג צודק  /באמרנו

מ אי !" גג'

׳יש

I

j

)( rh 'ü

•ש נמצא שאינו גשם אשר הוא ש«! אצלנו מנל וכל למאמר | ״גייס«
אין כל נמצא גשם  /וזה מה שרצינו לאמת ״ אולם נראהי* &1נילתמ
«זה גם תועלת התמונההשלישית  /כענור ההיקש הישר:• 4
ונמו שהערנו גטין הרגיעי לתמונה השנית ( /דות "
;
המין

הראשון

מתמונה

הרביעית *

ונכרמנו
אמתשאי

׳1

גזה המין הגדולה מחייכת כוללת  /והקטנה ממיינת כוללת •)1/
:
והתולדה מחייגת חלקית  /כזה :
 S3ארם
]
m
| ! בוההמין
חי
מרגיש
והתולדה
!
אדם
 , fיש מרגיש
הנה אס ננ -יר הקטנה נגדולה והגדולה נקטנה יולד היקש ממין!!
הראשון לתמונההראשונה  /כזה5
\
כיד* הי
כל אדם
כל אדם

מרגיש .
מרגיש

!:
חי1
! היקשמ
נספה

וננר מכואר שאס נהפך מאמר מחייג כולל בשנוי הכמותישאר׳!‘
'צודק  /וא״כ אמת שיש אדס מרגיש  /וזה מה שרצינו לאמתj 4
המין

השני

מתמונה

הרגעית

*}■< ומי מ
 ;jי וא״נגס

נזה המין הגדולה מחייכת כוללת  /והקטנה שוללת כוללת| | 4
והתולדה שוללת כוללת  /כזה :
'1

כל גשם
י׳'

אין נברא
אין מחויב המציאות

נברא
מחויב המציאות
גשם
נוה

!
!

?!ההמי
והתולדה

( עיליט)
נזה אס נמיר הגדולה כקטנה והקטנה כגדולה יולד היקש ממ*ן
השני לתמונה הראשונה  ,נזה :
אין נברא

י כל גשכס
אין גשסש

מהויב המציאות
 נבראמהויב המציאות

ונבר מנואר שכל מאמר משילל כללי יהופך וישאר צודק  /וא״נ
אמת שאין מחויב המציאות גשם  /כאשר רצינו לאמתי
"המין השלישי מתמונה הרביעית

גזה המין הגדולה מחייכת חלקית  /והקטנה מחייכת כוללת /
והתולדה מחייכת חלקית  /כזה :

י

יש נמצא
כל נוף
יש נתפס במקום

גוף
נתפס במקום
נמצא

גם פה נמיר הגדולה כקטנה והקטנה נהגדולה /
היקש ממין השלישי לתמונה הראשונה  /כזה :

כל־ 1נוף
יש נמצא
יש נמצא

נת^ס במקום
נוף
נתפס במקום

ואז יולד

>

וככר מכואר שכל מאמר חלקי מחייג יהופך וישאר צודק /
וא״כ גס יש נתפס כמקום נמצא  /כפי -נגה שרצינו לאמת *
המין הרביע♦ מתמונה הרביעית •

כזה המין הגדולה שוללת כוללת  /והקטנה מחייכת כוללת /
והתולדה שוללת חלקית  /כזה :
אין

כב כ ג י«

(שט )
־:

.

ל  ; •:׳•׳ ל* אק הכבש

י

כיל כוזב

מזב

נבל• 1־• ׳

יי

אין כ bנבל1
פה

הגדולה

נהפך

חנם

נמות שהיא  /ר״ל שמשאר שוללת כוללת /

והקטנה נהפך כשנוי הנמות  /כדין כל מחייב כללי  /ואד
תלדנה שתיהן אותה התולדה שרצינו לאמת בדמותה וכצלמה /
ע״י היקש

הרביעי

ממין

לתמונה

הראשונה  /כזה :

אין כוזב
יש נביל

חכם
כוזב

אין כל נבל1

חכם

המין

החמי׳עי

מתמונה

כוללת t
בזה המין הגדולה שוללת
והתולדה שוללת חלקית  /נזה :

הרביעית

והקטנה

אין

חומד

יש

חומד

פה נהפך שתי ההקדמות בלי שנוי
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 btfכבוד חברי שוחרי הטוב והתושיה *

נתתם שמחה נלני מעת
מי ישראל דור לשון צחות שמתם מגמותיכס רק
לכל שארי חלקי שנע חכמות השבותס פניכם ותאספו אותם
הביתה גית מאספכם " ואמרתי אני בלני אולי תמצאו טוב
בעיניכם אס אציג לפניכם הנה שאלה אחת קטנה אשר נדרשתי
לאשר שאלוני זה ימים לא ככיר  /אולי יחדדו התלמידים כמוכי
היום בהתרתס  /ויהיה להם לתועלת לכבוד ולתפארת  /זתתי
נפשכם בגללם "
ראיתי שלא לכד

ללמוד את נערי

עזאלה * למצוא שני מספרים כמספר שלמים  /באופן שמרובע
המסודר ממספר האחד שוה למרוכע המסודר השני /
אס נתוסף עליו חמשה פעמים גדרו  /גס שמרוכע המסודר
ממספר הגדול עס כפילת המשפרים יחד שוה למנין ששיס •

התרה* נניח שמשפר האחד הגדול הוא / aומספר הקטן
הוא  b׳ ול פ״ז יהי /נפי
או • a a + b a ZZ 60
והנה  b a + $ bהוא כמו

ההנחה 5 k

h2 +

= a 3,

כפילת  bעם 5־  4־ ♦ b

ולפ״ז הוא כאלו נאמר למצוא שלשה משפרים כאלה  ,מספר
אחד  / bושני / aושלישי  baבאופן שכפילת מספרים החצוצייס
זה בזה שוה למרוכע המשודר ממספר האמצע  /ואז יהיולשלשה
מספרים ההם יחוש געאמעטריא ( ) proportio geometrica
דהיינו יחושb : a iz a : b + 5
והנה בהיות ההבדל בין מספרים החצונייס הוא  $ונפי ההנחה
שלמים יהיו ע״כ מספר  bלא יהיה כי אס 4או 3אן ב או ב
ולא יותר  /כי אס יהיה למשל  / $ zi bע״כ יהי׳ משפר a
הגדול לא פחות מן  / 6וא״נ
יהיה  4 - ab — 66־a a

שלא

( שמב)
שלא כפי ההנחה  /ני ההנחה היה שיהיה רק / 60אלא נלכ
 bלא יהיה יותר ני אס אחד ממספרים הלל שהוא 4או ־ן או
ג או / 1ואו יהיה bעש 5־ * (prima inter fe) b -f
וכבר למדנו מספר תשיעי לספר אייקלידוס חס המשפרים
החצונייס ביחוס געאמענוריא ;  )prima inter feהס  /ע׳' כ
מרובעים מסודרים יהיו* ולפ׳' ז b + 5הוא מרובע מסודר
כמו / bומרובע המסודר מן bלא יהיה יותר נ״א 4כלל /ואין
לנו שני מרובעים מסודרים אשר הבדלם הוא / 5ני אס ארבע
וע״נ 4 — bואז בקלות תוכל למצוא שמספרa
ותשעה /
הוא / 6וא״כ שני מספרים המבוקשים הם * 4 • 6 :
סדר

החשבון

כך הוא :

 5 b־ 60 / a1 zz bz -+

“ aJ 4 ■ab

 $־׳ +־ b : a ZZ a : b
מהלל הנריחנו שמספר bהוא 4

א״נ 5 “ 9־ 4־b
וא״כ 5 b + b * zz 36

וא״נa* zz 36
וא״נa ZI 6

בחרתי לציין הסמנים באותיות b״ aלס' שאותיות לשוןעכי*
צמות ידועות יש להם ויבלבלו החשבוןי
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דברי הימים והקורות להעיר קארטהאגא •

פזרם בתחיל לשפר ^את מלחמות העיר הזאת וגבורתה מיום
הוסדה עד אשד נלכדה ונחרבה בידי הרומיים  /נגיד
&ענו מדתי וחקי הארץ  /מדבר המלוכה אשר היתה שס
ומדרכי יושביה .

הארטהאגאהיתה לפנים עיר גדולה וחזקה נחלקאפחקא

קרוב למקום אשר העיר טוניס עומדת עליו
עתה' /ויושביה היו ילידי צור ( טירוט ) הבירה כארץ פעניציען י
קאוטהאגא היתה עיר מסחור גדולה כהעיר צור אשר עשתה
לה שס כארץ במסחרה  /נס ככל הדברים הלנו יושניה בעקכות

;

יושבי

( שמה)
יושנייצור♦ באמונתם דבקו ואת אלהיהס כבדו  /ורוב יושבי
הארץ היו סוחרים וננעלס אשר העשירו אח הארץ כמרכולתם
ובמסחיס ״ שפח הארץ היתה דומה מאד לשפת עברי  /כאשר
נראה עוד משמות יושביהם אשר הוכנו בשם האנאן ( חני  0׳
דידא (ליבנ<מווירדי 4והוא ידיד ) וכאלה * אנשי Tקארטאגא
היו  7נקראים נסק פעני על אשר באו מארץ פעניעיען *
בין ר[ ארטהאגא וצור היה תמיד יזשר אמיץ וחזק  /ואהבתם
ואחותם ׳היתה למופת בארץ  - /כי כל ימיהם לא לחמו יחד ולא
■ ני אם היו נקשרים ואחוזים יחדיו כריעיס
היתה שנאה ביניהם /
נאמלס ♦ נאשר שלח קאמביזעס מלך פרס לעור לשלוח לו
אניות אכה לקראת קארטהאגא השיבו לו ני לא יוכלו להלחם
עס אחיהם • אחרי כן כאשר צר אלכסנדר הגדול על עור לא
חשכו יושבי קארטאגא מלהושיע להס  /ולחשות את נשיהם
וטפס החת צלם • גס שלחה קארטהאגא ננל שנה מתנה
יקרה לעור ארץ מגורי אמתם " אנשי קארטהאגא יראו מאוד
את אלהיהס ובצל דבר קטן או גדול לא מנעו מלהקריב להם
קרבן ומנחה י בצאתם למלחמה התפללו לאליליהם ויקרבו
קרכנות וידרו להס נדרים למען יושיעוס  /ובשובם בשלום
הקרינו' קדמות תודה וזכחיס " ואף ני נכו וינגפו לפני
אדניהם  /הקריבו עולה וקרבן לכפר על חטאותיהם כי אמרו
כי הס היו בעוכריהם * בהעיר קארטהאגא היו שני אלילים
אשר כבדו מאוד  /המה אוראניא או הלבנה אשר כנו גם
או זאטורן אשר זבחו לו בני
בשם מלכת השמים  /והמולך
אדם כידוע י וגס העבודה המתועבת הזאת ירושה היתה
להם מעיר עור * דבר כי היה נעיר הקריבו מספר רב מבני
הארץ  /לא חמלו עליהם בשמעם את נאקתם וצעקתם  /ני
אמרו נלכנס להשיב מעליהם חרון אף אלהיהס בהקריבם לו
את בניהם בשמחה ובטוב לבב * כאשר צר אגאמאקלעס מלך
ובמצוק Tאמרו ני
סיציליעז עליהם והעיר היתה במצור
חרה בהם אף זאטורן על ני רמו אותו בקרכמתיהס! כי תחת
בני האפיתיס הניאו בני עבדים ושפחות וימירוס בהם " וימהרו
ויקחו שני מאות מגדולי הארךדשרפוס חיים למען ינחם זצטורן
ולא יקצוף עוד עליהם יי

פה

( עימו)
פה ידידי הקורא Iנעמוד להתגונן על
ולהעיר על אולתס אשר עשו מיום כתא אלהיס ארץ
ואדם 5ני זה הוא התועלת הגדול לקורא גדכרי הימים לחקור
ולחפוש אחרי מחשנזת הנדס והעמיס  /עשתנותיהס ואמונתם

מעשה כדהאדס

ולשקול כמאחד צדק את רעיון לגס ולראות את אשד הוא עוג
ואת אשר איננו עוג  /את אשי הוא אמת מוסד על אדד
התכונה  /ואת אשר הוא שקר והכל ו ולסלול לו אתרי כן דרך
זך וישר ללכת נו * האמונה אס היא כנדה על אדני החכמה
והתכונה מתנה יקרה לאדם וכתרלראשו  /כי היא תנעים לו
את ימי חלדו  /תחוש אותו בצלה אס יאלצוהו צוקי עתותיו
ותשביעהו תקוה ז וגש כי עוג לו היא תכפיל ותשלש מנעימותיו
בדעתו כי מה׳ היתה לו הנרנה הזאת ״ זה הוא הדרך הישר /
אשרי אדס הולך בו Iאך איה האיש הנכון אשי פעמיו נאמנים
ולאיכשול ? מי הוא הגכור אשד יקח החכמה לקו והתכונה
לחבל המידה ויעמוד על משמרתו ולא יסור הנה והנה ? ■—
זה יכתוש באלהיס ממעל לאמור מי אדון לנו  /ינתק כל מוסרות
המושר  /יפ 3כל חוק ומצוה ויהרוס שתות הצלחת כני איש5
וזה יוסיף להאמין בהבל ותעתועים  /ישליך תכונה ודעת
מנגד ויפול ככור תחתית י —י שניהס רעה חולה ן אכן
בדרך האחרון כשלו רוב כד האדם מיום הושד הארץ עד עתה ♦
מסילת האולת רנות ופדה שונות  /כל גוי וגוי במסילתו ילך
ובאמונתו יחזיק ולא ירפה  /הבליס מהכלים שונים  /ומקור אחד
לכלס " כי כאשר כקשו החכמים בדורות הראשוניש להורות את
הפס דעת אלהיס  /ולא היפה עדיין השפה ברורה לדבר בעדנים
מופשטים  /וגס הכתיבה לא היתה מורגלת) היו רושמין כל
נוחות הנל יכול ומשיניו הנשגבים כתמונות אותן הגשמיים שהיה
נמצא כס מעע דמיון מהכתות האלה  /ד״מ היו רושמין נחו
הגדול כתמונת שור ואריה! חכמתו העליונה כתמונת פיל
ואדם  ,מדת אין סוף כתמונת נחש כרוך וזנבו בפיו וכיוצא
בזה י ופעמים הרכיבו חלתי תמונות רכות יחד iלהורות
על שתוף אלו המדות כעצם אחד " אמנם ברכות הימים נשתכחו
העדדם .המופשעיס אשר עליהם רמזו אלו התמונות  /וההמון
חשבו ני המה צורות האלהיס המגשימים ומכריחים ומעיבים
ומריעים

( עומז)
ומריעים בארץ  . /והיו מתפללים להם  /מד .שהלכה הדעת
הלוך וחסור ונפלה בשאול תחתיה לחשוב שהאלהיס האלה
ישפיעו כחותם כאלו הצורות והסתעפו מזה כמה תועבות
גדולות  /כי ע״י ההנשמה הזאת נעשו אלהיהס נעלי מחסור
ונעלי תאיה המתענגים כאכילה וכשתיה וככל מיני מעדן /
ולכן זנחו וקטרו להם  /וכאמרם שלהם נאה המכחר שבאוכליס
היו מקרינים להם כשר אדם אשר הוא מכחר היצורים עלי ארץ /
וכמאמר הנביא זוגתי אדם עגלים ישקון  /ירמוז על הפך
דעתם ודרכיהם העקלקלות  /שתה שהוא פחות • המדרגה
יככדו וינשקו לו  /ומה שהוא מעולה ממנו ימיתו וירמסו לארץ
כבודו « ולכן התאמץ אני הנביאים מאוד להרחיקנו מדרכי
הנדס המתועבים האלה  /ואמר השמרן מאוד לנפשותיכם ני
לא ראיקס כל תמונה  /ני אתם הראיתם לדעת את ה'
בלבבכם ידיעה שכלית  /אבל צוה ה ' אותנו על פיו איזה
עבודות וצמושיות לשנן עי״ו למינו Aהדברים הרמיםוהנשגבים/
כי ישאלונו מה העבודה הזאת לכס  /ואז נורס טעמי המצות
והענין שהם מורים עליו  /נאשר האריך מזה החכם *הרמכמ״ן
ואנחנו נחזור עתה
ו׳ /ל בספרו הנחמד ירושלים * C
להביט בתועבות העמיס  /ונראה כי כפרט הכומרים ונביאי
השקר היו לפוקה ולאבן נגף לכל יושבי חלד  /באשר המה
לאגו רק לנפשם וכל מגמת פניהם היה לקנות עושר ולאסוף
כבוד ולמלוך על המון העם ולסלף את עיניהם כרמיה ותחבולהי
החכמות והידיעות לא היו לפנים נתונים נספר כאשר הוא
מתה למען יקרא בהם כל איש ואיש ויקצור קציר רב בשדה
החיע 5רק הכל היה חתום ונעלם וסגור נקבר הדמיה ויהיו
לסוד עולם אצל הכומריס והחוזים ל וכאשר עשו דבר טכעיי
אשר ידעו היום הילדים בנעוריהם בית מלמדיהם ה־ה אז נס
ופלא • בתרמית לבס אמרו ני פועל ידיהם הוא אם קרה מקרה
אשר החלה איש חלי  /או אשר קם ממטתו והיה בריא5
אס מת או אס חיה  /תמיד היו המה ההורסים והבונים *
ונפי

*)

ץ פלי לשפתי 3עניןהקדמזיז •
ועיין נס מה6נתכ הרג רחודה בחלר

( שמח )
ונפי אמרם
הפחותשבמעשיהס  /ואס היהר 6עה ותחבולה מדון/
צל זה לצדקה יחשב
ולחפץ אלוה ממעל ל רציחה ומדמה התאחזו
עם הדרך הישרה
וינואלו
את
פניה
ויתעבו
אותה * אנשי
קארטהאגא שרפו
את בניהס למולך  /כהני ציבע ^ לע סרסו
עצמן לכבוד התועבה
הזאת  /וכל כהני האילים פעס ענו בצום
נפשם וייסרו בשרם
בשוטים
/
ופעם שמחו ויגילו כמשגעים
ונחשירי דעת עד
בלי
די  tבעשותם מריס מגונים ומתועבים
מאוד  , /ואמרו שנל
זה מצות אלוהיהם " אבל נס מאליליהם
עצמם ספרו
כדברים
האלה שעשו מעשים בלתי ראויס כי אם
לאיש חמש ובליעל *
ויותר מזה אש נמצא איש אשר לא החזית
נאמונתס ולא הלך
בעקבות הנלוזים המיתוהו בלי חמלה אף ני
היה נקי ובר לבב
ולא
תשב
רעה
בלבו
 /וחרוד יחרד לב כל
קורא בזכרו את
כל
הרעה
והעול
אשר
עשתה אמונת שוא על
הארץ "
רבים
אשך
הוליכה
לעבת
מהאנשים אשר מתו בדבר
ובמלחמה •
איומה
היא עת תשלוף תרבה ותעיר תרועת
מלחמה "
נ
*
ס
נוהם
וגורש
וכרוח
חזק מפרק הריס ומשבר
סלעים תשרג
ותאשים
את
כל
ולא
תדע
נכוחה
־
לא
תשבע
עדי
ישעופון נחלים מדם
חללים ורחובות עיר ימלאו פגרי אנשים
נקיים * אשרינו !
כי נועל יד וחרב מידי הנומדים והבודאים
ושבע המלך מתת
תמשול
—
למה
נרע
לאיש על כי לא יאמין
את חשר אנחנו
מאמינים ? —־ ולמה ירדוף איש את רעהו
על ני תעה
וילך
בשגגה
נתיב
זר
*
־־ אם הוא נקי ונר לבב
אשר לא
יעשה
לנו
רעה
כי
אם
ילך
במעגלי הצדק והמשפע /
מה לנו
מימושיו
לקראת
ה
'
אס
עוביס המה אם לא ? יוכיח
אותו
אלהים
אם
חעא
ויורהו
בדרך
הישר ואנחנו מה ? סוף
דבר
/
האיש
אשר
יאמין
באלהיס
חיים
וטוב ואהוב לבני אלם
הוא
אחינו
ורעינו  /כי אב אחד לנלנו ואל אחד בראנו •

ההמשך באחד מדפים הנאים יי

( שמט)

תעובד .אל

הטב' ק ר .

כמאסףלחודש תמוז העבר הוסיף המבקר שנית אתידו
לצרף ולטהר את תרגומי וכאורי על מגלת אשתי /
ולהסיר משם כל המעוות בעיניו  /ואני את מוצא שפתי אשמור t
ולא אשנה את אשר הגדתי כנר למבקר  /כי כל ישעי ונל
חפצי רק להעמיד האמת על מכונה  /ובעבור זאת בכל עת
אשר אני רואה ני שגיתי  /לא אכחיד תחת לשוני  /ולא אבוש
לאמור אתי תלון משוגתי  $אפס גם זאת לא אחדל ולא
אעלים מעין הקורא בראותי כי כניס דברי✓ זבחפזון עבר
המבקר עליהם  /ולכן יצאתי היוס להשיב אל המבקר על
השגותיו ותלונותיו "
פרשה א׳

גצמ׳ןצ!וץ* די 6יצ^בי
פסוק ה׳  /יאט 5n6w

ןןיי« י tצווני צדבר  $16קיין
לו/צזנ / 4רען זנו ' * וימאס המבקר בתרגום הזה נאמרו שהוא
נגד הנגינה  /ואנכי לא אוכל לכוון דעת המבקר בזה  /כי׳אס
יהיה נונת שאלתו  /שהנגינה במלת והשתיה תהיה לפי תרגומי
במפסיק ולא במשרת לפי שהיא נושא המאמר  /לא ידעתי'איך
יצטדק המבקר בפרושו  /ני לפי תרגומו מוסב כדת על כי
כן יסד המלך ונו׳ ואס כן בוודאי צריך להיות השתיה מופסק
וחשתיה 11כדת ן איך
מן כדת ותהיה הנגינה כזאת:
אונס ותהיה נדת בטפחא אף שהיא מחוברת לפי תרגומו
מפני שיש ב׳ נקודות לפני האתנחתא כנודע ליודעי דת ודין
הנגינה י ואולס קושיתו מעיקרא ליתא ני אף אס יהיה* מלת
והשתיה נושא המאמר מצאנו כמוהו פעמים רבות נושאי המאמר
בהס במשרת  /ועיין מזאת בספר שערי זמרה שער ה׳ וז׳
פתח ט׳ ✓ י״ב  /ושס תמצא הכל מבואר היטב " נס דעת
המבקר בשעור הכתוב אינו נכון  /כי לפי דבריו שעורו השתית
היתה כפי הדת של המלך  /דהיינו הדת אשר יסד המלך

<גתה

(

)

עתה /
באץ אונס לשתות יותר מכדי מדתו  /ואס נן אייך
יתכן
לאמוד
כלת
בה״א הידצה  /אחרי ש זא' הה ^־ דכי־ ?יל
עתה
מהדת הוה י ואס יחשוב המבקר  .שהדת נודע מפאת
שנזכר
למשה כי כן יסד המלך ונו׳ הלא יחטא באמת נגד
המליצה /
כי חוק הוא במליצת הלשון  /י שהי' דוע(:זרשב -על
ילה שלפניו ולא
על
מה
שלאחריו
/
אס
לא׳שנקשר
במלת
^יסר
זפה הוא ’
נקשר במלת■ צי שהוא נתינת טעם נראית מלת כן
הבא
אחריו
•
ואס
כן
תרגם
המבקר
ליתא
«
■
ושאר■הפרושים
במקרא
הסתום הזה כבר הנאתיס בנאור* ושש אמדתי ' טעמי
זנמוקי
על
מה
מאשתי
בהם
/
ובחרתי
כפיזש ידידיורעי ר׳
יואל
שי׳
'
י
יעיין
הקורא
שס
וימצאם
מבוארים היטיב י
שם
פ׳־י״ו .יודעי העתיס  /טסאאטט^ רעטהן  /ושאל
המבקר מדוע לא תרגמו נפי עונתו בלה״ה
 4טי5
המלה טםקונדץר ? יראה המבקר מה שכתבתי בבחורי על
הזאת וימצא תשובתו בצדו "
ישם
שם ני כן דבר המלך וכו ' יאטאייני־ *א 1כי5רלעלונ4
 ,׳
דער
"
^
איעטשעט אווי[ ונו  / :וכתב המבקר
על
תרמם
המקרא
הזה
.
/
ני
.
כלחץ הוא משתי סכות  ( /א)
לפי
התרגום יהיה טעם כי כמו אשר דאט ואינו כן ככל המקרא /
(ב
)
לא
מצא
המבקר
עוד ענין תרגום דבר המלך * איעטטעטט
5ר
1
ע
3
ז;
4
י
ואני
אומר
כד
נייס המבקר אמר להא מלתא /
כי
על
שאלתו
הראשונה
אשיב
/
לו הטריח המבקר את עצמו
'לעיין
בתנ״ך
מצא כהנה וכהנה  /ולמען לא אאריך בדברים /
אציג פה
רק דוגמא אחת וממנה יקיש על השאר  -,בדברי הימים
(א׳ נ״א
מ״ה ) נאמר ומלאך ה׳ אמר אל גל לאמור לדוד /
כי
יעלה
דוד
להקים וכו׳
שתרגומו* 6ין גע  14גאטטט
ספראך
לן4ד  /ער *א ^טי דוד *א4ן דאש ער הינוי^
 4עחי
וכו׳  •.ולשון המבקר בעצמו יענה בו  /כי הוא נתב
בהבקורת
ממפרשי  /וזה לשונו  :וכתב המתרגם בבאורו  ,כי רביס
הפשע נלחצו ונו׳  /שפרושו  /אשר רבים וכו׳ הרי
;לפדן שהוא בעצמו ניתב .כיבמקום אשר
יואודת שאלתו
.השניה

( שנא )
השניה

/

לא

דבר

מתורגם

*צוט

דעט

וכן

ידעתי מה

היה לו

?

/

וכן הוא

לפעמים וצופי

פרשה ב׳ פסוק
המנקר כזאת
ומנהגי

( שופעים י״ח ז '

ה׳

דעתו /

הנגינה אשר

הנגינה * אולי יש להמבקר
כן הוא יורני ואני

ואס

כיח ) .

נצזך
בלןמצט#צו5ונ 4ונו׳/

וויצו נון

כתב
חוקי

מתורגם

פה

ריצו

קעד  4ט  /שהוא  /ווצום דען קנגנ*  4לו 4:עהט /

דוגמתו ודבר אין להם פס אדם

סתם

הלא כבר נודע שמלת

המנקר שהוא

במה הוא

נגד

מתנגד /

הנגינה *
ובאמת

נפי

למדתי  /לא אוכל לכוון שהוא

נגד

חוקים

אתרים אשר לא

שמעתי /

אשמע י
המתרגם •

מודעה
אל?

יכםאישים שוחרי הטוב
לי

תפוצו נין

שדבריכס

והתושיהאקרא✓ בהיותידוע

העובים

והמועיליס לבני

העמיס עשו פרי בכל אשר

אני לבקש מאת כבודכם

נקשר,ס ,

לכן באתי אף

להעמיד דברי בקשה אלה תוך דבריכם /

אולי ייעיב לי ה׳ בגללכם ויחן בלב קוראי '
הכית מדרש אשר הוקס זה איזה
יע״א  /ולכס ראוי לעמוד לימיני
בד ישראל

עמינו אשר

להדריכם בדרך הישר

מאספכס

להעיב עם

שנים בקהלתי קהל דמשויא
ני כל חפצכם להושיע נערי
והאמת /

ובית

המדרש הנ״ל

אינו לגד לפני גדולים רק גס ילדים רכים יתנהלו שם *
ואס
אין בנו עוד כח להדריכם ולהויס כעת נאשר אותה נפשכם כי
הסך שקבלנו עד הנה אינו מספיק לזה /
מ״מ גס התועלת
המעע היוצא מזה ראוי שתאזורו כגבר חלצנס לתמוך אותנו
בכל מה דאפשר ותבקשו גס אתם מאת כל נדיב לב
אותנו *
ועוד יש בו כעת תועלת
אחר והוא
המגודלים
שם
סור מרע יהיו
/
מה שהביעול
יולידו

ההיפך

"

שיתמנו
שהילדים
והעצלות

מאיר פידדא *

( שנב )
בקשה מאת כל נדיב לב
זה

איזה שנים אשר כמה בדיני

V

עס ישרי לבב תומכיםאותנו

להחזיק הנית המדרש אשר הוקס בקהלתנו  /ועוד ידם
נטויה לסייע אותנו כברכת ה׳ העונה עליהם וככיזס אז ; נחס
גנחה " אמנם יש אשר נסוגו אחור וקפצו ידיהס מלתת עול
מהשנדבו לבס מאז  /ויש שלא התחילו לשלוח אפילו  .פעם
אחת /
ועליהם נאמר טוב אשר ; לח תדור ונו׳ כי גמלו לנו
רעה
גדולה
/
בהיות שהיינו מחשכין עליהם בהוצאתינו
וכעת נשאר מעל * גם יש מהן שהולנין לעולמם / .וי״ש מהן
הולכים ודלים ואין עוד ביכלתס לבצוע אמרתם הטוב  /על כן
כל עוד אשר המסת בה״מ הנ״ל הוא באופן שאנו מצטיכין
לסיועת אנשים מטיבים ומחזיקים לומדי תורה לא משו ידינו
׳מלבקש מאת כל ישר לבב לתמוך ולסעד אותנו למען שלא
יהרס הדבר הטוב הגדול היה • ובזכות זה ישמעו ויראו
שמחות בבתיהם  /ויגלו בטוב ימיהם  /ויזכו לראות הגאולה
הס ונשיהם ונדהם • ר״ח אב תקמ״ט *
-

הק׳ מאיר פירדא •

הק׳ מאיר יפה *

לו האמננו שדגומו
,
ג״כ עם
הקצידס
הנ״ל ראשי בית המדרש דק״ק דעסויא
■יצ״ו
/
לבקש
מאת
נל
נדיב לב לתמוך את ידיהם לגל ילאו
למצוא תכליתם הישרה והטובה • .כי בטוחים אנחנו באלה
המשגיחים והמנהיגים שיתאמצו בכל נחס  /להעלות בית
החנוך הזה מעלה מעלה במדרגת השלימות הייתר .אפשרית /
.ולחברקלמוד קורה גיס דרך ארץ חבור יפה ונאה  /כמאמר
;חכמינו ז״ל ! כדי שיהיה רוח המקום ורוח הבריות נוחה הימנו /
-וימצאו התלמידים היוצאים משם חן ושכל טוב בעיני ^ היס ואדם •

עולה יפה באזני קהל עדת ישורוןהחיתמו

הברת שוחרי הטוב והתושיה •

המאסף
הדש

אלול

תקמט

שירים
לשמועה הי נאה מחשד פרי פיר באזיל נננדיחויושבי« /
ורב עוג אשר וגמלו לאחינו כני ישראל ניוס אידם /
ביום קמו אנשים רקיס ופוחזים כמדינת עלזאס  /ויהרסו
כזדון כתי שרי הארץ וכתי נהניה  /ועל נית ישראל שפנו
זעס וחימה  /ויחריבו כתיהס  /וכל אשר להם גזזו  /וכאשר
היתה רק נפשותיהם להםלשלל  /וכרחו רכים להמלט על
נפשם אל עיר נאזיל המהוללה הקרובה להס  /אשר אין כה
יושב מכני ישראל  /אז החזיקו שריה ננכדיה ויושביה כיד העניים
העשוקים האלה  /והחסום נצל קורתם 5וערום פסו בגד /
לרעכיס וצמאים נתנו ד♦ מחסורם  /על החולים ועל כל נושל
חסה עינם  /על הרה רולדת השגיחו כרוב חמלה  /וכל
מעלליהם הטוכיס האלו צמחו מנטעי אהכת ריעיס שבנפשם /
כי נצע כסף לא לקחו י ויען מעללים טוכיס כאלה אות הם
על יקרת נפש האדם הננרא נצלס  /נקשה נפשי להזכיר
הצדקה הזאת כתודה וכקזל זמרה  /ואומר :

נט ; ך שדה כיינ׳ולו•יאנה*
נ?ןעי נפש בחם לעדיתנו•
גם

אחרי בלותם עוד ;הערנו

כי דדים

הם לזקוניהם .ילדו
כ;
א3 1

־באזיל

( שנרC

באזיל!אי/

העידיורת

על זאתבארץ

יום נדחים מצר בך מצאו עזר
יען אהבת אדם אל ראשך נזר
שד .ישראל ראית עמלת בפרץ
עם הךד!ךןת מדור דור מבוא אליך
בצר לו רוב רךמך עליונעטרו•
מה שןרה נפשנו הראו רוחך
אם אין סל לעם

זו

תת
תגמוליך

יעז בל לאל  .את ביל ידיו יצרו
•־•• T

V

Tr

TT

הוא ענזביעך מפרי עלילותיך
נפתלי הירץ ווי!ל •
י

על האפס
I

נוצרתי ולא נבראתי
ועד לא שמים וארץ הייתי
בהעשותמ בא עת מותי
ובשובם לתוהו עת חידתי
נסרתר מכיר 1עין אכותי
אין דמורת הגוף דמורתי

כיז

( שנה )
בין חקרי
רנתה המחלוקת על אודו;*
האחרונים גרשו ממקום שבתי
ויעבירו רוח צח בנחלתי
והראשונים ברוח שמו ביתי
המשכיל 1יבין ני יודע אותי
הסכל יחפוץ ( 1דעות אותי
שמעו בנים ׳ ובאזניכס תבוא אחותי
ואם תבינו תשימו 1:אל מלתי •
אהרן הא?י• ¥

מסלול
מודד

הטבע,

החום(טערוו&וועטך 1זואר ^עטטר)

כל הנופים משלשה גדרי הנוגע  /בדומס צומח וחי /
מתפשטים גרנות החום  /וחוזרים ומתכווצים ברגות
הקור ׳ וההתפשטות והתכווצות הלז יוכר יותר לפי רבות חילוף
החום עם הקור  /וגס ההגדל הלז מתפעל יותר נתוך גופים
זגים ונגריס מנתון• גופים מוצקים  /כינאשרנלגן חתיכת ברזל
נאש יוסיף על ארכו נעת לגנו יותר מאשר היה לו נחחלה
טרם לננו  7אנל ההשתנות הלז היא מצער מאד ולא יורגש
בחושינו לנד כי אם כאמצעית כלי המיוחד לכך הנקרא פירא*
מעטער ( עייער זזעטטר )  5אמנם אצל הגופים זכים הוא
נכר כיותר עד היות הפרש ההתפשטות הלז נראה לעיניס /
כי זה ידוע ומפורסם נאשר נקח כלי מיס אשר איננו מלא /
ונרתיחו על האש  /יעלה המיס מעלה מעלה עד היותו מלא
על כל גדותיו * — וגס יהי ? הנשיון הזה לעד אס נעת כדורי
זכוכית חלולים  /ישוטו על פני מיס קרים  /ני כנד המים
מ
כ53 %
מהס

( עונו )
מהם ויכלכל לשאת כובדם  /אולם נאשר עתנו אל תוך מיס
תמיס לא יעמודו על פניו כי אס יצללו בתוכו עד היסוד /
וזה הוא לעד שחלקי המיס אשר היו מקובצים מהקור  /התפשטו
עתה מהחום ואבדו מעט מננדוקס הטבעי לבלתי יכולת עוד
וההחפעליות היותר נראה
לשאת כובד הכדורים על פניהם •
כחוש הוא אצל האויר  /כי כאשר נקח איזה שלחופית נכוחה
ומתוחה מלא האויר ונקשור פיה ואז נניח אותה במקום קר /
תתרופף ותתרכך השלחופית מאליה אף אס לא תאבד כלוס
מהארי המוסגר בתוכה זי וכן להיפך אס נקח השלחופית רפופה
אשר  . .בתוכה סגור רק חלק מעט מהאויר ונקשור פיה ואז
גניחה במקום חס או אצל התנור חס  /נראה בחוש איך השלחופית
תתיפח מאליה לאט לאט עד היותה מתוחה מאד ממעט האדר
הסגור נחוכה 5והסבה מזה הוא כי האדר אשר בתוך השלחופית
מהתפעלות הקור  /לכן יעלה פניה קמטים
יתקמץ ויתכווץ
קמטים בהיותה במקום קר  /ולהיפך כאשר נניחס במקום חם
יתפשט האדר יותר מהתפשטותו הטבעית  /ע״י התפעלות
החום על חלקיו  /לכן ימלא מעט האדר את כל חלל השלחופית
דמחיחה בחוזק  /עד שלפעמים כאשר יתפשט האדר יותר עדאי
מרוב החוס  /באופן שתקטן חלל השלחופית מהכיל אותו  /תבקע
השלחופית להוריק האדר  /כי קצר המצע מהשתרע עוד * —
והתפעליות החום והקור על חלקי האויר היא גס הסגה המיוחדת
הנודעת לנו להוליד הרוח ( עיין בספרי ראשית למודים " ) § 3°

אולםכל השנויס האלה הנזכרים

לא יורגשו ויוכרו כי

אם

בהתחלפות החום והקור  /אבל ככל זאת לא נוכל
להכיר ולהבדיל על ידם מדרגת החום מחום אחר אשר קצת
חזק ממנו  /או מדרגת קור מקור אחר החזק ממנו  /ואף
כי רבה מאד תועלת הידיעה הזאת לנו  /כאשר ינא יעוד5
אשר לזה חכמו השכילו והמציאו מחקרי הטבע כלי מיוחד לכך
מורי
אשר צעשה בתחבולות שונות  /וזה שהו אשר יקראו לו
קארנעריי
החרם (ווצור ^ זננטער  /טער *צווד .נטער ) *
דרעבבעל ,איש עונד אדמה מעיר אלקאמאר במדינת ה ^ אנר
הוא היה הראשון אשר מצא התחבולה הזאת לערך לפני שמונים
שנה

!? 5gוער!
היה /לקח נ
חלול( 1י',
אוהדלק
ומנית ב 1/
וזעטמיס /
החנהנפיה
תוךנלי ג1
וכעת נפלל!
נתוןהקנה
ושאר<
נ/
עס הנדודמ!
נאשר
וא״נ
ננדוד א1
מהתפע
יותר
ולחיי! !מ
הקנהיותר
ת!ןהנלי /
המיס  ,ול
יתקררלאו
יותרישאר1
יקותכתוך
יעלה המי!
נמקדס /ונו
לעשותנלי
מפוף קל
מל»
הפתוחה
כשופר  /נ
מאד לפיהד
שיומת ה
*"
והקור
התוס

( שנז )
שנה  /ועדן עשוהו כך
היה  /לקח כדור זכוכית
חלול  ( /תמונה א׳)
א והדביק בתוכו קנה
זכוכית ב  /ונתן בתוכו
יומט מים  /ואח״כ הפך
הקנה בפיה הפתוחהk
1־
תוך כלי ג מלא מים /
וכעת נפל המיס למעה
בתוך הקנה עד לערך
כ  /ושאר חלק הקנה
עס הכדור מלא מאויר /
וא״כ כאשר יחם האדר
בכדור א  /יתפשט
יותר מהתפעלות החום
וידחיק המיס בתוך
הקנה יותר למטה אל
תוך הכלי  /ופ׳׳כ יפול
המים  /ולהיפך כאשר
יתקרר האדר יתכווץ
יותר וישאר א״כ מקום
רקות בתוך הקנה לכן
יעלה המיס יותר
נמקדס  /וכמו כן נוכל
לעשות כלי זה כאשר
נכפוף חלק הקנה
הפתוחה מלמטה למעל׳
כשופר  /כמו (
תמונה
כ׳
)
.
והנה אף שהכלי הזה ישתנה
מאד לפי התחלפות החום והקור /מ" מ רכו כמו רבו שגיונות
וחשרונות המעכבות אותו להורות בצמצום מדרגת התחלפות
התוס והקור " כי בנקל נראה למי אשר למד מעט בחכמת
הטבע
V

נ שנח )
בטבע /שהאדר ישתנה ג״כ ע״י הלחותוהיובש  /אף אס לא

יתפעלמה
י5וןרתניר
ירתיח נ״י
וגסנימי
אולס נ 3ז
והקוראו
לעשות נ
שיחלקו נ
שנוכל
עד
נהיךהין!
«ורוהחו
אסתמני

ישתנה מדרגת החום והקור  ( /עיין במאסף לחדש אייר פלש
«!אויר )  /ויצטרך א״כ המיס אשר בתוך הקנה לשנות מקומו
לפי התחלפות לחות דוכש האדר אף אס מדרגת החוס ישאר
כתכונה שוה  /לכן כאו אחריו מחקרי הטבע  /ובראשס ראסור
פארענהייט  /מושענבראק  /דעליל וכדומה וסקלו המסילה
בל אחד לפי דרנו עד עשותס כלי הלז כצמצום ובדקדוק גדול
לשער שנוי החום והקור כדקה מן הדקה * ועני} עשזתו כך
הוא  :כאשר נקח איזה קנה חלולה ( המונה ג׳ ) הו ונדבקה
למטה עם צנצנת ז  /ונצוק כתוך הצנצנת עם הקנה הפתוחה
לה  /מיס או שאר דנר נגר  /עד שיעמוד המיס כתוך הקנה
לערך מול ח  /ומהחלק הרקות הנשאר בתוך הקנה ההנמצוץ
קשתמאל
האדר כצמצום גדול  /ונסתוס גס פי הקנה ה  /עד כי לא השתנות
יוכל האדר ללחוץ תוך הקנה או צנצנת כ 5וס מקום  /א 1נראה יצטרכו ה
בחוש כי מיד שתתחמם הצנצנת  /יתפעל המיס מהחום הלוחץ שוה /
דרך הזכוכית  /ויתפשט לעלות למעלה מנקודת ח בתוך חלל
השנית/
,
ובהחקרר
הקנה דחזיק מקום יותר גדול מאשר היה לו גתחלה /
התפעל•
:
ח
מנקודת
הצנצנת  /יתקבץ המיס כתוך הקנה ויפול למטה
ההוא נ
יתראה
הלז
והשנוי
ליסחזיק מקוס יותר קטן ממקום טכעו5
הנחלה
/
יין
/
חי
כסף
/
תמיד  /בין שיהי ' כתוך חלל הקנה מים
הנחלה
I
תמיד
יוכר
/
נגר
דבר
יין מצורף יסודי ( וזיין 4ייםט ) או שאר
יוהדוו
השתנות הלז כתוך הקנה בהחליף החוס והקור • אמנם לפי
3יןנההו
קנאים אחריס אשר נודיע  /לא נוכל לקחת כל מיני זבים  /כי
ז״משני
המיס .לא יעמוד מפני הקרח הגדול  /ויקפא כתוך הקנה לקרת
יותרמ:
ויהיה לגשם מוצק  /מכלתי יכולת לשמור אז מתכונת עלותו
מלת ע
]
ונפילתו  /בהתחזק הקרח עוד או בהתמעטו ן והיין מצורף
לוגאחן
j
יסודי (וויי!  4ייטט )  /יתחמם מקל ויעלה אבעבועות ויתמוגג למעלה
לאדים וקטורים כרכות חוס האדר  /ואז גס הוא לא יעמוד\ השנית
יi
על משמרתו לעלות או לרדת בהוסיף החוס או כהמעיטו
מהתפי
;
בעת
ונצטרך א״כ לבחור מאותו מין נגר אשר לא יקפא מקל
וגס הי
הקרח ולא ירתיח בנקל נעת החום * לכן היותר מורגל אצלנו ‘
מהקנה ככסף חי  /כי נס הוא Iנשף ת
הוא למלאות הצנצנת עס חלק
יתפעלI

( שגטC
יתפעל מההחלפות החום והקור  /אכל לא יקפא נ״א כהיות
הקרחנורא מאד אשר לא יזדמן אצלנו אחד מני אלף! וגס לא
ירתיחכ״א אצל אש גדול מאוד  /וישתנה א״נ תמיד כימי הקרח /
וגס כימי הקיץ ! אף אס נוסיף לחמס האדר יותר מטבעו —
אולס כל זאת איננו שוה לנו  /כי ככדי שנודיע מדרגת החום
והקור או מזג האדר  /לאנשי זולתנו אשר איננו אתנו✓ נצטרך
לעשות כל הכלים האלו כמדה וכחלויזה אחת הסכמית • דהיינו
שיחלקו כל הקנים ממודד החום על דרך אחד בחלקים שווים /
עד שנוכל לאמר ד״מ בהתפעלות החוס הזה עלה הכסף חי
כתוך הקנה עד רום 80חלקים  /ואנשי זולתינו יראו אז על
מודד החום שלהם שיעור עלות הכסף חי  /בכדי שיוכלו להכיר
אס תכונת החום שלהם היא חזקה או חלושה ממנו  /וזה הוא
קשה מאד לצמצם אצל הכלים האלו  /כי אס תהיה מדת
השתנות הכסף חי בשני מודדי האדר תמיד בשיעור שוה /
יצטרכו הכלים  1bלהתדמות בכמותם ואימתם בצמצום ובדקדוק
שוה  /כי אס יהיה מדת צנצנת האחד גדול ממדת צנצנת
השנית  /או חלל הקנה האחת צר מחלל הקנה השנית  /יהיה
התפעליות החום יותר על צנצנת הגדולה מהתפעליות החום
ההוא בעצמו על צנצנת הקטנה כשיעור עודף הכשף חי כתוך
הגדולה מבתוך הקטנה✓ ויצטרך א״כ שיתפשט הכסף חי מצנצנת
הגדולה בקנה הצר שלו לעלות למעלה בש -עור קטן מהחום /
יותר ממה שיתפשט הכסף חי בצנצנת הקטנה לעלות למעלה
בקנה הרחב שלו בשיעור החום היותר חזק  /ני כאשר נאמר
 7״מ שבכמו מדרגת חום ידוע יתפשט הכסף חי חלק עשירי
יותר משיעורו הראשון  /וא״נ אס יהיה בצנצנת הגדולה מכונס
מדת עשרה לוגין  /יתפשט א״כ מהחום ויחזיק עתה מקום
לוג אחת יותר ממקומו הראשון  /ויצטרך א״כ עלות יותר
למעלה בתוך הקנה בכדי מקום לוג אחת✓ ואס בתוך הצנצנת
השנית לא יהי׳ כ״א חמשת לוגין כסף חי  /ויוסיף א״כ כעת
מהתפעלות החום חלק עשירי על שיעורו שהוא רק חצי לוג /
וגס הקנה שלו עוד רחב מהראשון  /ע״כ ימעט שיעור עלות
כסף חי כאותו מדרגת החוס עצמו  /בתוך מודד החוס השני
«בראשון

(

שסc

מנראשון * — לכן חקרו הכינו והשכילו מחקרי טבע כל אחד
לפי
דרכו למלאות גס החסרון הלז ע׳־י איזה תחבולה  /להמציא
בז
חלוקה הסכמיית א $ד על ידה נוכל תמיד לשמר ולחשוב
מדרגת
החוס בעתים ובמקומות שונים אף אס מודדי החוס לא
ישוו
בכמותם
י
ויסוד
החלוקה
הזאת
הוא
/
כאשר תעשה כלי
מודד
החוס
כהק
וכמשפנו
אשר
הורתיך  /תדבק הקנה עם
הצנצנת
עלי לוח עץ ( הסונה ג׳ ) לבלתי חשכר הצנצנת עס
הקנה
 /ואז תטכול הלוח כשלג או קרח נשחק כעדן שינסה
השלג
או
הקרח
את
גל
הצנצנת
עס
מעט מהקנה  /ותראה עד
כטה
יפול
הכסף
חי
כתוך
הקנה
/
וכמקום שיעמוד מנפול עול
משיעור
הקר
הלז
/
חרשוס
עלי
הלוח כאיזה סימן  /אשר
הוא
גטכוליקרא נקודת הכפור ( 54ריהר פונקט )  /וכמו כן
הלוח
הלז
עס
הצנצנת
כתוך
מיס
פושרים
/
ונרבה החום
לאט
לאט לכלתי תכקע הזכוכית  /עד ירתיח המיס  /ותראה
פי
יעלה
הכסף
חי
בתוך
הקנה
מעלה
מעלה נפי רנות החום /
והמקום
אשר
בו
יעמול
מעלות
יותר
מחוס רתיחת המיס /
תסמן
ג״כ באיזה ס* מן עלי לוח העץ  /אשר הוא יקרא

נקודת רתיחת המים(רהרענד* וול01רפונקט ) — ♦
שתי

נקודות  1bדהיינו נקודת הכפור ונקודת הרתיחה הן הנה
♦סוד
ומקור מכל מיני חלוקות הסכמיות אצל הכלי הלז ✓ כי
שתי
המקומות
האלו
ישמרו
תמיד
תא
מתכונתם לא יזוחו ולא
ישנו
מצבם
לעולם
/
ותמיד
כרדת
הכפור נתחלת החורף יקוד
האויר
בנדי
שיפול
הכסף
חי
עד
נקודת הכפור  /וכן תמיד
נאשר
יחס האדר עד מדרגת חוס רתיחת המיס יעלה הכסף
חי
על
נקודת
הרתיחה
/
ולא
יוסיף ולא יגרע עלות כי אס
נהוסיף
החום
או
בהחמעטו
✓
ולכן יקרא אותו חלק מהקנה
בין שתי נקודות הללו  :סלם
ההשתנות (םק 16צו /
1יינ 1ער ) /
נאשר אשר חלקוהו החוקרים לחלקים שונים כל אחד לפי
זרנו
נדבר "

ההכם
ראמור (
 ) Reaumurחלק
ז
נהודות
הנזכרות
לשמונים חלקים שווים  /והתחיל
לספור

המקום ביןשתי

( שסא)
לספור מלמטה למעלה  /ורסס נקודת הכפור כסילון נו״ל ( / ) °
ומשם כפר ומנה ממ^ ה מעלה עד כי הגיעה נקודת הרתיחה
לסוף שמונים מעלות • וחכמי שוועד’ חלקו המקום כין שתי
נקודות הנ״ל למאה מעלות וספרו ג"כ מלמטה למעלה  /ויהי׳
א״כ לפי חלוקתם נקודת הכפור כסימן נו״ל  /ונקודת הרתיחה
מעלות י החנם דעלילע (  ) Deiüleחלק
לסוף מאה
המקום הנ״ל למאה וחמישים העלות  /והוא התחיל למנות
מלמעלה למטה  /דהיינו שרשם נקודת הרתיחה כסימן נו״ל /
וכן ספר מטה מטה כחלקים שויס עד כי הגיעה נקודת הכפור
לסוף מאה וחמישים מעלות ♦וכמו כן חלקו עוד אותו חלק מהקנה
למעלה מנקודת הרתיחה ולמטה מנקודת הכפור  /לחלקים
שווים למעלות הסלם  /וספרו כל אחד לפי חשבונו הראוי לו/
לדעת על ידו עד נמה יפוג או יעלה הכסף חי כהחזק הקור
והחום יותר משיעורים הנוכרים * — והנה נמצאו עוד חכמים
מושענבראק ׳ לייבניץ  /נייטאן
אחרים כמו בערנולי /
וכדומה אשר שנו את תפקידם לעשות חלוקות שונית אשר
א 9נס אין בו מועיל יותר י אמנם החנס פאוענהייט המציא
תחבולה חדשה  /הוא אשר מצא ע׳' פ הנסיון שכאשר נערב
שלג או קרח נשחק פס מלח סאלמיאקי  /יתקרר האדר
בתערוכות הלז יותר מאשר היה כתחלה כתוך השלג או קרח
בלי תערוכות  /ויחויב א״כ שיפול הכסף חי כתוך הקנהכאשר
נטבלה בתוך התערוכות הנ״ל עוד למטה מנקודת הכפור  /וכן
העיד הנסיון  /שנבל הכסף חי למטה מנקודק הכפור ככדי
שיעור  ?8rמכל הסלם  /עד שאס נחלוק הסלם נין נקודת
הכפור לנקודת הרתיחה למאה ושמונים חלקים  /יפול הכסף
חי למטה מנקודת הכפור בכדי שיעור ל״ב חלקים " וכאשר
מצא החוקר הנ״ל שנס מקום הנפילה הלז יעמוד תמיד על
משמרתו לא יוסיף ולא יגרע כשיעור קור התערוכות הלו /
לכן התחיל הוא למנות ממקום הזה וקראו בשמו נקודת
המלאבתי ( דער קינטט 1יכי4י 1ריהר* פונקט)
הקרח
וסמנו פס נו״ל  /ומשם ספר מעלה מעלה עד הגיעו כסוף
ל״ג מעלות לנקודת הכפור  /והשמין אותו במספר ל״נ /

יק

(

וכן עלה עוד
רי׳ /כ מעלות *

במספרו

פי ׳ V - i w

עד

הגיעו

בנקודת

הרתיחה

לסוף

ואתה ידידי הקורא ! עירך לנוכח יביטו בכל הדרנים ה 1ה
ובכל שנוי המחלוקות הנוכרים  /נוכל בנקל לחשוב
ולהעריך מעלות מודד החום האחד לפי מספר המעלות מחודד
החום האחר נפי ערך השתנות מחלוקותיהם  /אף אס לא ישוו
בכמותם * ד״מ החכם ראמור חלק הסלם נין נקודת הכפור
לנקודת הרתיחה לשמודס חלקים /
וחכמי שוועדי חלקוהו
למאה חלקיס  /ויהי׳ א״כ ד׳
מעלות
רא
^
ורי
שויס לחמשה
מעלות מחכמי
שוועדי! והחכם
פארענהייט חלק הסלם כין
נקודת הקרח
המלאנתי
לנקודת
הרתיחה
לר
י//
ב
מעלות
t
ותגרע
א״כ ממנו
ל״ב
מעלות
מנקודת
הקרח ה מלאכתי עד נקודת
הכפור
וישארו
ק׳׳פ
מעלות
/
ויהיו
א׳׳כ
ערך
מעלות
 5ארענהייטי  /למעלות רא ^ ודי כערך  80 k 80ז או ארבע
מעלות רמזורי שווים לתשעה מעלות
פארענהייטי  /ומזה
תקיש

על

השאר♦

אך על זה
לפי

אעיר
מעלות

עוד /

נאשר

פארענהייגד /

ייתן מדרגת
ונרצה

לשערה

החום
לפי

מעלות רא ^ זרי /
נצטרך בתקלה תמיד לגרוע
ממעלות
פארענהייסי ל״ב מעלות כנזנד־
לעיל! ואז נעריך את זה
לעומת זה כמשפט אשר
הראית♦
וכן להיפך כאשר יותן
מדרגת החום לפי
מעלות ראי׳וור*
ונרצה
לשערה לפי
מעלות ^ פארענהיישי  /נעריך
אלו ועל
המספר היוצא
נוסיף
עוד
מעלות /
ואז
נגיע
למבוקש
*
והסבה
מזה
הוא
לפי
שהחכם
פארענהייט
התחיל
למנות
מנקודת
הקרח
המלאכתי
עד נקודת הכפור
ל״ב
מעלות /
אשר לא העלו
החכמים
אחרים בתוך
המכין
/
לכן
יצטרך
תמיד
להוסיף או לגרוע
המקום
הלז מן המנין י
כתחלה

מעלות אלו

ל״ב

ולדוגמא

לעומת

(

שסג)
חכם•

ולדוגמא אציגה פה לוח
קטן  /אשר בו תמצא
ערך מעלות אלו מגד
אלו *
תועלת הגלי הלו
רנה מאוד
לבעלי הני״מיאה /
/
לחוקרי הטבע
לרופאים  /לרקחיס /
לכורמים  /ולכל איש
ואיש אשר יתור ויחפוש
אחר מצפוני הטבע /
סגולותיה
מפעליה
ודרכיה  /ע״י כשייכות
בונות  /לדעת על ידו
בצמצום ובדקדוק גדול
נמה מדרגות מהחום
יצטרך לתחבולה הזאת׳/
ואיך יתפעלו הגופים
ממדרגות בונות מהחן/
אחד המרבה ואחד
הממעיט  /להתיך
המתנות שומת/להמס
דונג! לרקוח מעשי
רקחיס  /להוציא מיץ
רפואה מעשבים/ירקיס
אושרשים  /ולשער ע״י
כלי מודד החום שינוי
ותכונות האדר במחוזות
ובאקלימיס שונים /
ואיך ישתנו צאצאיהנז

ראמור
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סי-

( ששד)
כאשר אציג פה לדוגמא אחה דברים אחדים אשר הורונו הכסיוכות
ע״י מודד החום י ־י ""
כברידענו נאשר יפול הכשף חי כתוך
מעלות עצורנמהיינוי  /יורה על
מהקרח  /כאשר הוא מצוי אצלנו כהתחלת החורף  /האויר
יהיה קר  /ושכבת העל יקפא לכפור  /האדים העולים מן
הארץ יקפיאו לשלג כתוך מדרגת קור האויר הלו /
וגס מי
מקוה יתחיל לקפא ן וכרדתו לשלושים מעלות יקפא החלכ /
לנ״ח מעלות יקפא השתן  /לכ״ה יקפא דם שיים
וגדיים ,
לעשרים יקפאו איזה מיני יינות חלושים ♦ אולם הכסף חי לא
יקפא לקרח ולגשש מוצק כ״א אחרי הנפלו®  38מעלות תחת
נו״ל נאשר מצאו חוקרי הענע כעיר פעטרסכורג כמדינת
רוסלאנד בשנת תקי״ט כיום הקרח הנורא בנפול הכסף חי
עד עומק 43מעלות תחת נו״ל  /עשו תחבולה חדשה ועבלו
צנצנת כסף חי בתוך השלג מעורב עם שקוי סאלפעמרי
(טצז^ פעטר כיישש )  /וייצאו כי נפל הכסף חי עד 380
מעלות תחת נקודת הקרח המלאכתי  /ואז נקפא וה י /לייתכוק
מוצק ! וכאשר שברו הצנצנת ולקחו הכסף חי מתוך .התערובות
י הנ״ל עשו ממנו רקועי פחים ע״י הצמת הפעיש  /אולם
אחרי עמדו בכמו שיעור כ׳ מינועין בתוך האויר הקר  /נמש
כמיס ושב לעבעו הראשון זב ונגר ״ — וכאשר יעלה הכסף
חי בעת האביב עד רום מ״ח מעלות  /יהיה האדר ממוזג
וממוצע כץ קור וחוס •
בהתחלת חוש הקיץ אצלינו יעלה
הכסף חי עד ששים מעלות  /ושיעור חום הלז הוא היותר
בריא עוב וראוי לבריאת הגוף ושוה לכל נפש  /ולכן ראוי
לבלתי נחמם החדרים כימות החורף יותר י משיעור המכר או
לכל היותר עד ס* ו מעלות  /וכשיעור הלז יצערכו גס להשיק
כימות החורף בתי הצמח ( נוועכט היי* ער ) אשר בו יכונשו
אילני לימו״ניה ותפוחי ס י //נא וכדומה משאר אילנות אשר עיקר
גדולם בארצות החמות  /לבלתי יוזקו מקור החורף ( מיץ
ראשית למודים § %9לימוניש ) 5
וגס בחדרי החולים יזהרו
יואר לבלתי ייתם האדר כתוכו יותר משיעור הנזכר  /כי אז
יחלש

מודד התום עדל״ב
מדרגה ראשונה

( שסה)
יחלשגופו וכאבו נטכריוחר י — כאשר ייחס האדר עד רוס
ע״נ מעלות ירימו תולעי משי וישרצו מתוך הניצה * כארץ
גומאני לא יעלה הכסף חי באמצע הקיץ יותר מרוס פ״ד או
ומהתפעלות חוס הלז תמס
פ״ח מעלות פצזרענהיישי /
החמאה * כאשר נעבול מודד החוס כתוך דס חס מבע״ח יעלה
הכסף חי עד רוס צ״ו מעלות  /וכשיעור הלז יעלה ג״כ הכסף
חי נאשר נחממו תחת בית השחי  /ומדרגת החוס הנ״ל יצשרך
להוציא אפיוחיס מניצת תרנגולים * וגס מרחצאות החמיס לא
יאות לבריאת הגוף ברנות חומס משיעור הנזכר✓ נאשר יעלה
עד ק״ד מעלות יתוך חלב נקר  /וכשיעור לןט״ז מעלות חלג
צבי ימס כמיס י נמיס '":חמים נכדי שהיד סולדת3ו יעלה הכסף
חי עד רוס ק״ל מעלות  /וכהגיע למדרגת ק״מ מעלות ✓
ימס הדונג כמיס  /כמדרגת ק״ס מעלות יתוך הזפת שחור/
כמדרגת ק׳' פ מעלות ירתיח יין יסודי צרוף ( 4רייני 4םר וויין
4ייסש )  /ונעלות רי״כ מעלות ירתיח מיש חייס  /ומי היס לא
ירתיח כ׳׳א במדרגת ר״כ מעלות ז במדרגת רל״ו מעלות ימס
הגפרית! ובמדרגת רמ״ב ירתיח מי המפריש ( מיידי ווצזטר ) ל
בדיל נקי ומזוקק יחוך במדרגת ת״ת מעלות  /עופרת יהוך
במדרגת תרן״מ מעלות  /פיטריצזן ירתיח במדרגת תקמ׳' ו
מעלות 5כסף חי  /שמן פשתים ושאר* מיני שמנים לא
ירתיחו כ״א במדרגת ת׳'ר מעלות *

׳

תולדות
נרד ^

ברוך ליגוא "

הזמן

בעמים את אשד נתהוה במדינת צרפת בימים האלה /
בקוס קהל חכחיס ונבונים שרים וחזנים ויתועדו יחד
לבקר

( עזסו)
לבקר אחרי משפע מלכותם וחנוכת עמס  /אס טוב אס אין ♦
ויהי במצאם כי דל עמס ואפש כשף נכר המלכות  /עד כי חלב
הארץ זרים אכלו  /נוסדו יחד לאמץ את כל כתס למען ת*ןן
את המעוות  /ולשום חקיס ומשפטים חדשים נארצותם
לגוייהש כפי אשר יסכימו נמועצותס בוועד הגדול אשר קראן
בלשונם ( חטאי׳זב! ע נצ1ליצ1נצו | ע ) ♦ ויהי ראשית משפעס להשוות
דת וחירות " " כל v״ *אנשי ארצם  /כעס ככהן כשר כעבד
איש איש לפי גודל צדקתו ועמדתו לטובת ריעיו  /ולא יופר
עוד גדולת האפרתיס המתילדיס למשפחותיהם ומתנשאים על
יתר העם ברוש עיניס ורחב לבב  /ובקרבם הוות ואין כפיהם
נכונה לטובת הכלל • השרים הישרים בלבותם הרואיש כי מצד
הבריאה אין יתרון לאדם מל זולתו כי אם מפנת חכמתו ויושר
לבבו  /התחברו עמיהם ברוח נדיבה  /ויקשרו קשר לאשר
ולקיים את כל אשר יכשר לעשות על מוצא פי הוועד הגדול ;
ואת אשר יגזר במועצותס " ואת לב העם הטו אליהם וישנס!
את מחגיהם כנשק למען יעמדו לטובת העם נגד קמיו ככל עוז "
ביום ה ' א׳ תמוז אחרי בואם ככרית יחד אל בית מועדם
נפל העם הסר למשמעת הועד הגדול הוה  /כלס תפשי מגן
וצנה ! על אנשי הצבא אשר למלך להביא גס אותם בכרית החדשה /
וכל איש אשר מרה את פיו הכו לפי חרב י גס את בית הסוהר
הנקרא באסטיללע אשר היה מחתת כל ישר לבב ותועבת
ישרים י החריבו עד היסוד בו ואשיריו שלחו חפשי ואת שר
בית הסהר הרגו לפי חרב « ואחרי אשר היתה להם התשועה
נתאספו יחד בכית מועדם ויבקשו מאת פני המלך יר " ה אשר
ישב בווערסאלליע לבוא נס הוא)2יהס לקיים את דברי הברית
על הפדות ועל הגאולה  /לקרוא דרור לכל יושבי הארץ
ולקבל עליו את החוקים והמשפטים אשר יתוקו נשיאי הוועד
הגדול' הוה אשר חזו מן העם * ויואל להם המלך •
דחי כראות אחינו היהודים הדרים בעיר מלכות פאריז את
היד הגדולה אשר אחזה צדק ומשפט ופועלת טונה לכל,
אדם  /באו גס המה בדברי חין ומליצה כתובים על ספד
להודות לטוניס ולבקש חשדם להס ולזרע® • והמכתב הזה
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ששוותi
נענו;
זפר !
ועל ;
יזה :
צד
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בא לידינו כלשון

צרפת!

אחנס

למען ישבע

כני עמנו אשר אין להם יד לקרות לבון
הנה ללשון עכר  /והיה נס הוא לאות
עת תקוה לאמור  /אולי טוניס יהיו
הראשונים לעדת ישראל המפוזר ומפורד

מתקו גס אנשי

העתקנוהו
העם הזה /
לבכי ישראל  /כי כא
האחרונים מן
הימיס
נין העמיס ; וכל ישר

ל  3ומשכיל בקרכו יכרך אלהי ישראל ובשפתיו

יננדהו "

מנתב
שלוח לוועד ראשי העבש במדינת צרפת
יוב ל ' ד׳ אלול תקח״ע •

%f

מאת
׳׳1

עדת היהודיבש הגרים בפאריז הבירה •
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אנחנו העכריס הגריס פה עיר מלכות פאריז ראינו מפעלית
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עדתכס הוועד הגדול /
צדק ומשפט יצאו מקרב
גס
במענו — ונירא את שמכס *
ראינו — וכן תמהנו /
זה החלס לעשות  /לא
היום הרהכנו כנפשנו עוז לאמור /
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אדונים !

יכצר מהס

להשקיף כעין

פקוחה גס

עלינו ועל מצבנו י

יוס ותתנו גס לכ עלינו  /לקחת חלק כטובה> ולשנוע מפועל
וננש הנה להקריב לפני
חכמתכם ל
ידכס הושס כארץ עקכ
וועדכס הרס תשואות חן ותודה על הטוב אשר
הדרת יקרת
תעדתו גס לנו עכדיכס ל ונעידה נכס היוס ני
נכס אחיס נאחד אנשי עמכס !

דכקיס אנחנו

מוזריםאנחנו מעס על פי מועצות רשע עד היום הזה /
נרדפנו מקהל  /וכל אשר בשס ישראל יכנה אותנו/
ואס יחד הטינו
ידמה התקלס כנו  /כי תועבה הנא למו ל
שנס לשאת עול ממלכה נאחד עמנס  /ואס כפלים באו מהוות
העבודה

הסש

)
הדוכעה

על
כתפנו
/ילדחנ חכרת האדםנשארנו
/
התכוטנ
אין
לנו חלק
ונחלה
*
וטיבה
צא
!
ןכ
היה
חצב
העס
הזה
כמדינת
מלכותכם
 f :אלוניהאח
/והומכ
מצכ אחינו העכריס
ככלהארצות
אשר
פזרו
 :¥יי :יאל מפי
שמה
*לככו התלאה
אשר מצאתנו
נכל עת וככל שעה 'לא
ןמספע פלל
ידיתס
שכחנו למייס
את חקי העם המושל כעכדיס סריס למשמעת אדוניהם
׳
"ונלנס
את כל מכלי פצות פהללין
ן
ונחנאנ מקוצר רוחנו
וקול רוגנים
לאהרמנו
5
תקעז
העם הזהויללותיו
לא
ש
נאה לאזן גדולי
ממשלתכס
/
ונרסח
כל ולא נקשנו דכר
5
הלא
5סו
הוא
עשינו
םכדיע יל
והחרשנו
— התעו נתנו נא  /סא לא יענה כנו
מעללנו
1
־,הוג
זה
לאמור
ג
אל
טוב היותם מוזרים
מעם
/
םייואר
המה
נ1I1.
לפתוח לפניהם
ונ,עדי
דרך קושיה נאחד האדם
♦
ישונו י;
( הד
נאמנה
( /ונשפנו אותה מאד לחזק את האמון הלזה)
/רשויו לכנכם לאיוחילני ;
תרוה
<f־
צדקתכס
לא
תחפוץ תחנה
• 3וניתובא
עד נא
בקשתנו תחלה לתת לאדם
חלק כאדם ולהושיבו
על
/ל
ותרומו
כן
משפעו
אשד
יעד
לו
בוראו
5
יכ
לא
הכללתם
בחוקותיכס
בין
י! ו
אדם
לאדם
ן
סנ
עלינו נקרא שס אדם
/
ויעפשמנו
לא נופל
f
'עמג>l
משנענו
אנחנו
מיתר
האדם
יןה
.
רשא
על
הארץ

;ריס«Jcs

m

יא

/
ינודאהארץ !
טפשמה הנעים הזה המנע ממקור חקתכס אשר
חרצתס
/
חיטבי אותנו בלב נכון
 /ינ
לא
כשכתנו
מאז
עדעקה
 /ןכשבתנו כיניכס מהיום והלאה
"
הכלממכ
הזאת
ארץ
מולדתנו
נקראנו
גשם
אוחזי
הארץ
!
ןעי
נקרא שס
אדם עלינו
/םשו אוחזי הארץ
,שירוי לנומשפע האחוזה כאחד
יושביה
5
ליחני
לנו דת וחירות לעבוד כארץ להחיות
בה
נפשנו
כאחד
תושביו
/
עפשמו
איש
איש
מן
הקבוץ
אשר
גסכמונו
לבא
כמוהם חלק לנו גו *
למען לא תשלח עולתה ידיה לסלף דכרי צדק מוצא
שפתיכם
זןעמל
לא יביע איש עוד אל הלחץ והעוני אשר
הושלכנו
נו עד הנה הרחק מאד מחכרת האדם
/
רמאל
:אל
עוג היות העם הזה כין אוחזי הארץ
זןעמל יסור ההמון (אשר
לא בנק {
ךירעי
ל3
לגעמל ישר )תאהמונות הכוז והקלון מעל
לבו
/רשא מרדנו
בס מאזונתרחקנו
מקהלס
/
סרמאב זרים

1
העונמ
ה
ונרד
 /יל
מושפול
ה׳
ממשות
צחנה
ןנא נגן
והשקע
הנו
נמוגו
שוע
ומצות
ימים
והו

ן<

סנ

׳ונענעמכם
עדאן

אמי
הצ (

1

(שסט)
ודים הס למ  /בכבודנו אל ייחדו ן באנו להתחנן מאפכם <
הארץ Iלהזכיר גדתנס אשד תעבירו בארצכם שם
אדוני
ישראל מפורש ✓ ומאת תקדישו בקרב עדתכס את שמנו
ומשפנו עדתנו בארץ •
ידע״תס  /אדוני הארץ ! כי בלב שלם קבלנו עלינו את חוקי
הארץ! ושחרנוס בכל כחינו jידעתם כי גדלה
ידעתם את לב עמנו כי רודן»
מאד5
אהבתנו את המלך
שלום הוא ל שמעתם את האלה ואת דברי הברית אשר כרתנו
לעיניכם  /להקדיש כל טוב ידינו כחינו ונפשנו לטובת הלאום
הזה ל כל ואת עמדה לנו לחמת נכון לבבנו ובטוח  /כי לא
לריק ישובו תחנותינו מלפניכם  /וברחמים תקשיבו kבקשתינו "

הורתאבותינו

אשר

דדינו נבדלת

בכל לב בשמור את

מתורתעמכם /ואנחננ

התורה

הזאת אשר

הנחילזנו

אבותינו  /לא נפיל ממנה דבר 5אכל האומץ הזה להדבק ג^ הינל
ובתורתו יליץ בעדנו  /ני נלכה מישרים גס בחוקי המדינה
ולא נמעלה את פי מלכנו • התורה הזאת היתה לעד היום
בהשבענו לשמור מצות המלך  /והיא תנצרנו לבלתי בפיר את
השבועה הזאת כל ימינו * אחון לבב איש עורב ערוכה על תום
דרנו ! לא כן לבב איש בוזה דרך£2היל * תורת ן 1הינו תדריכנל
במשעול האמת כל ימי חיינו ו תהי מתג ליצר לבבנו אס יסטיבנל
מעשות צדק 5והנה אמונתנו זאת ערוכה בכל ושמורה אין
בה אבן נגף לזולתינו  /אין במצותינו דבר אשר ישבות שלות
והשקט הכלל « ומדוע לא תבחרו אתם  /אישי צדק 1באנשים
כמונו שומרי תורת אבותינו בכל לב  /מאנשים גחי חקי©
ומצות והולכים בשרירות לגס ?

ימים עברו יעידו

השכתנל
על האותיות לאחור ♦מימינו לא

מנוחת העם אשר אנו חונים בקרבו /
גס בעבודת האלהיס אשר
עמכם עד הנה  /כן נהיה עד אחרית הימים *

גס במעשינל

שמרנו כמשפטה 3כאשר היינן

חיירוחנו  /להיות לטובהממלכה

אך אחת הוגה לבנו בו
ולהקדיש לה את כל מאמצי כחנו  /ובאלה צא יבצר ממנל
לעשות
א\ ?4
כד

( סע )
לפשות אח כל אשר לאל ידינו ל לחרוף את נפשנו למות /
וללחום נגד הקמים עליכם כאיש מאזרחי הארץ 5שס תושב
אשר תקראו עלינו יהיה לנו לפינים לבקש שלות הארץ כאחד
התושבים " נפשנו יודעת מאד כי כל יושבי ארץ יתנו לב יחל
לקבל עליהם עול החוק והמשפט אשר הושם על פי מחוקקיה/
נס אנחנו כמוהם נשמע ונעשה את מוצא פיכם כיקר עבדיכם
הצרפתים ל נשורה למשמעת• זקניכם ושופעיכם אשר תתנו
בשער־יכס  /למען הצלחת הכלל והצלחתנו ; ולא נבקש עוד
מכם את משפט הבחירה לבחור לנו ראש מאחד שבעינו /
נאשר היה לנו מימים ימימה י
הואילו /אדונים Iהואילו לקבל
ני מחנו עבדכם את משפט בחירת
אך חק ומשפט מידכם יבקשוןI

את תחנתנוהזאת • ראו
מנהיגיהם t

הואילולהעלות לזכרון לפניכם את דברי הברית

אשרכרתנו

ואת האלה  /להקדיש בכל עת ובכל שעה טונינו
נתינו ונפשינו  /לתשועת העם הזה ותשועת מלכוi

הואילולהשקיף על מצמו

בעיןפקוחה  /העבירו קול

נמחנינס והשמיעו באר היטב את אשר בלבכם
לטובתנו  /למען ישמע עם הארץ  /ולא עוד יהי שס ישראל
לחרפה ובה אשר נבזינו  .נו זה ימים רביםI

אלההדברים אשר ערכנו לפני

הדרת יקרתנם  /אדוני

הועד הגדול 1ואס קצרה מליצחנו זאת  /ואפש ממנו
דובר צחות  /אמרנו ענותכם ישא מדברותינו  /ותמלאון את
מאויית נפשנו *
אתם האנשים העומדים בפרץ /
נחנס
זחסדנס ישיבו
מלין
/
ני ברצון תקבלו את בקשתנו זאת
להיות עבדים
לכס
לסור
למשמעתנס בנל לב ערוך ושמור אל
החוק אשר חקקקס למו עמכםי
הנהאס אנו עולים מבור
תושבי הארץ  /ובתתכס לנו משפט אחוזה בארץ  /הלא
עוימס את אשר יאותלנס מפאת משפע וצדק אשר חרצתס5

השחת אשר נפלנו בו אל מעלתיקרת
ואנחנו

(

ן

ווין 1 /

 0קושב1
 fכאחד I

ייזל\

זו<ןףה I ,
מחם ן
יהקנו !

ף טלj
זו 1ן'

י ולו
הסi

Ü
11

רתנו !
"'3ני |
g

זקול ן
בכם ן
פוצלI

אלוניי!
ממנוi

ין

את1

ואנחנו נקבל אותו כחסד ורחמים  /ובהלל ושבח
ברבים  /ואחינו העברים בכל מקום מושבם ישמחו וישישו גס

הס בעוביו  /וכמונו ישאו קול
גס יפר חוד הארץ לקרוא גם דרור להעכריס היושבים פחת
שבטס * מפת אלהיס היא לבס  /אנשי חיל! להשפיע מרוב
חכמתכם וטובתכס על כל עמי הארץ אשר ישמעזן אתפעלתכס
מה רב טוב וברכה הצפון לאנשי חסד
ויכבדו לשמיכס *
ואמת  /אשר בפעל ידם הצילו את העם הנרדף הזה מקנאת
צרים  /וירימוהו למשפט האלם ואחוזתו בארן י

י׳ גאלרשמיד
לאפעש לאגזנא
אברהם
T

דאש
שגן

מ׳ S ”n

גורר

י׳ בנימין
י׳ 3עמאגדעפ

גודר
גורר

מרדכי לוי

«ובי

הראש

טובי
טובי

יוסף פעדעירא בראגדאן
בףידעלקאמפא

פאריז

המדברים

טובי

אלעזר יעקב
טרענעדילע
מרדכי אליה

i

!ם: 5

אחריכם יבואו

פודה לכס י

חנס
זאת ;
וראל •

זית :
הלא ן

שעא)

נודיעהו

«ובי
טובי

י״טb'ha

בהתאסף יחד ראשי העם בוועד הגדול  /המליץ הסופר
היום
גרעגאאר
לאחות הנהנים  /החכם האדון אבט
להמית אותד ננחת
בעל עמנו ודבר טוב • למעננו /

כד

ב

נ 4ג

העם

(שעב)
העם  /ולחתלנו חלין ונחלה כאזרח הארץ • זכרה לו אלהי
לטובה\ הוא החכם אשר ככר כתב מנתב ' מיוחד לכוונת עמנו
לתשובה על שאלת אקארעמיא בעיר מעץ אשר שאלו  :מה
לעשות להעיב את מצב ישראל ולהישיר לפניהם הדרך לפעול
כפי כחס לעונת הכלל ״ זכרה לו ולהם אלהי לעונה Iועל
השאלה הזאת השיב נס א ;ש אחד מבני ישראל מתושבי פאריז /
הלא הוא החכם ר׳
זאלקינד איש פולניא אשר הוא כעת
ביבליאטעקאר למלך צרפת  /הלא המה נדפשיס שתיהס בלשון
צרפת * ועוד כלוה להן תשובה שלישית מחכם אחר י ויהי כי
יעבו שלשתן בעיני חכמי אקדעמיא  /ויחלקו להס סכוס הכסף
אשר שמו החכמים הנ״ל למנה  /למי אשר ישיב תשובה נכונה
על שאלתם י ואנחנו עומדים ומצפים לתשועת ה׳  /והאל
הטוב יגמוד בעדנו *

מכתם
ה׳מתנות האדם "-

נל יציר בארץ נאחד בסגלתו*
ועמו מתגוררת עדי אחריתו •
ד*ב האריה דחמס בל ימס ׳
־ג*ב הארנברת מורך ; ונמס "
השועל 1כל ימיו מלא מדמורת
הכלב עובד בעליו בתמימות •
אך הארס לא ישאר במת כנתן
נל רגע ורגע יחליף מחשבתו •
ואם כן  /תבונתו מד ,מועלת ?

הני להיות ' געשו מדעתמשוללת ?¬ר

אם

ג cm
חיי

האדם "

היל 1ד איננו יודע מאומד.
הנער נעדר חכמה ומזמה •
הבחור תשוקהו גרו  Sה
האיש יוסיף תחבו  Sה •
— .זקן רתמיד יחרה ׳
ד
השב כי  Sד יורה *
בינה זאה הגבר !
א  Sתשנה את הקבר ־ —
המים

מובחרים •

שמחה ׳ מנוחה ׳ «1ב מרפא <
סוגרים הדלת בפני הרופא ־ -י
הבטחון •

אם זולתי נתן ה׳ לי את החיים5
נם חסרוני  -זולתי ישלח משמים •
יוסף

בשורת

ספרים

מטדאפלאוד׳ן'}

חדשים

שמעוני אחי בחורי חמד העומדים על המשמרת
ללמד נערי בניישר* / 1שמעוני וישמע ה׳^ -יכם !

וילידיישראל /

מאזאשר נתן ה׳ אלהיס בלגי להורות נערי
וללמדם ספר ולשון עברי  /שמתי עיני ולכי כל הימים
לע

( ®ער )
על דבר חנוך הילדים גענין הלמוד  /לברור לי הדרך הטוב
והקצר  /למען הקל מעלי ומעל תלמידי המשא הכבד הזה /
ולהסיר ממני את התלאה אשר לרוב המורים בנר עמינו בגלל
הענק הזה י כי ראיתי כי לא טוב הדבר אשר המה עושים
בחנוך תלמידיהם כלמוד ✓ ולא כשר הוא בעיני כל משכיל/
ותחת אשר יכלו ללכת מעגלות ונתיבות יושר  /ישובו באריזות
עקלקלות  /ויהי הלמוד להם לטורח ולמשא ולעמל כל היום /
ולשכיס ולקוצים בעיר תלמידיהם ייעפו שניהם יחד ואין נחת
להם * והשבה לזאת אפמיעכס עתה "
ידעתם  /אחי ! ידעתם המנהג אצלינו מן היום אשר
הלא
יכול הילד לבטא כשפתיס תיבות ומלות בסדור  /ילך
תורת משה איש האלהים
לבית הספר ללמוד אצל המורה
ומי בכס אחי וריעי אשר לא ידע
מראשיתה ועד תכליתה "
כ* ספר התורה הזה  /עמוק עמוק עד מאוד ✓ ובו דברים
רבים סתומים וחתומים אשר לא יובנו בלתי עיון רב ופרוש
רחב  /ובפרטית פרשת משפטים וספר תורת כמיס ודומיהם /
המלאים בדינים ארוכים לא יכול האיש לבוא עד קצם אף אס
ירבה שנים לאין משפר • ואס כן אפוא אמרו נא איך יכול
הילד אשד לא ידע מימיו מלה אחת בלשון עברי הזאת  /איך
יכול הילד הזה ללמוד מיד ספר הקודש הזה ? איך ניגע כת
הזוכר בנפש הילד הזה  /עם דברים רבים ושונים ? כיי ' מה
יזכורהיל 7תחלה  /אס המלה כלשון העברי  /אם המלה
״בלשון תרגומו  /אס קשור המלות  /אס באור הדברים ?
ואס תאמרו באמת אנחנו לומדים עמס רק הדברים הקלים
בספר• הזה  /ופוסחים על הקשים  $לא כן אתי Iכי הגידו
נא ' לי פרשה אחת מתורת משה אשר אין בהם מקומות הצריכים
באור * ואיך לא תקוץ ותמאס נפש הילד כלמוד  /בראותה
קוצר  .המשיג ועומק המושג ? צאו וראו אס תרצו ללמוד לשון־
אחת מלשונות העמיס  /ההסכן השכנתם ללמוד כזאת ?
התוכלו ללמוד דרך דמיון לשון לאטיין מספרי ווירגיל או האראץ
טרם ידעתם בראשונה דרך הלשון ההוא  /או טרם קראתם
י נתחלה ספרים אחרים קלי הבנה הכתובים בלשון ההיא ? הלא

תלאו

ומיעע
ת!אן
מאחלנס
אשי
3ןיה [ /

דברים י
אל
סחכמי
נצפן

לבדו  /ט
למש!
שטס
ומעלה1
י:ילהילד
^יסולהר
מונונמה
קורה י
זאת יר;1

ובגלל
וב;יע מי
ובכתות
מי&ינס
נ ענדין•
ירנןrp
עלנרכב
 /3זאז

האש*9
זלתועלל
יניאו ה
ללמדs
זנהיה־

א) י5
מ

1

ירןה® !;

,נו הזה/
,מינןבגלל ;!
מעס־ן ח
1משכילI; 1
־גבארהות;1
ל ה־יסן
ואיןנתק | |

שז

אשר I

־/לןr

הי/להיס1

' יזע

:זונות ;
 3ופרוש:

ןמ*הס /

ןא £אן

קימל ,

 / rאן
ניגעניו

י ”?מ

זכעלה

יס ?

קלים י
יגיד!

;צמת

רצתה :
וולנו! :
? :pf

אראן

ראתם:
ו הלאI

(

שעה)

עד מאוד ואין חפצכם נידפס יצליח ! ואם
תלאו ותיעפו
אף כי לילד קען ורך נשנים אשר לא נשה ללכת
כזאת לכס /
תשוקתו רק לדנריס הממשיכים את לכו  /לא
 / ftaואשר כל
דברים חמורים וקשים הצריכיס עיון רב י
אל
ראו בעין שכלם הצח קושי הלמוד הזה ✓
גס חכמינו ז״ל
ומן רב  /והוא חמש שנים  /ללמוד המקרא
ולפן נתנו
כמש׳ אבית כן חמש שנים למקרא בן עשר
לבדו  /נמו שאמרו
וגם המה קבעו זמן הלמוד רק מכן חמש שנים
שנים למשנה •
כאשר אנחנו עושים עתה ללמדם מהיום אשר
ומעלה  /ולא
לדבר! כי כוונתם היתה  /לחנכם מקודם בלמודים
יכול הילד
ידס אל השפר הקדוש הזה פנימה * ולזה
קליס ולהביאם על
במקום אתר קען היודע לדבר  /אבץ מלמדו
כוונו במה שאמרו
השכילו זאת אחי ותראו ני נינים דברי Iובלעדי
תורה ״
זאת יהיו שני המאמרים נשותריס *
הזה רגו כמו רבו נאקות האבות ואנחות
הדבר
ובגלל
• אלה יאמרו מה עבר הקיץ פלה החורף
המורים
בבית השפר  /ואין אחד מהם יודע מט /
ובנינו מה אתכס
האמת נוגשים ואצים במלמדים לאמור כלו
וכפרעית אם יהיו
שמע בשמע  /ני בעיני האנשים האלה  /המורה
מעשיכם מדי
יחשב  /לא יחמולו ולא יחושו עליו אף אס
כעבד קבין כשפס
" ואלה יאמרו לא עלינו תלונותיכם כי אם
י,־־כץ תחת משאו
על בנינם אשר עתו עיניהם מהשניל ♦
ראיתי וקמתי לכבוד ה׳ ותורתו ולמען אהבת
זאת
כל
וילידי בני ישראל להוציא לאור אחר חג
נערי
ספר קען ומעע הכמות לתועלת המלמדים
האשיף הב״על
ויקרא בשם מבוא הלמוד  /ני על ידו
ולתועלת תלמידיהם
את תלמידיהם אל הלמוד ביתה  /ועל ידו יכולו
יניאו המורים
משה בהשקע ובנחת  /לא ייעפו ולא ייגעו ו
ללמד שפר תורת
וכה יהיה משפעו ♦
הספר הזה ספורים ומעשיות מלוקעים מתורת
א ) יכלול
ומדברי הנביאים  /הנאותים לידיעת הילד וממשיכים
משה

את

(

שעו)

את לנו  /וכתוגיס בלשון צח וקל  /גלי ערבוב מלות נכריות
אשר לא מלשון עבר המה •
ב ) יכלול איזה מליצות קטנות ויקרות  /אשר יפלו לנטוע
נקלות בנפש הילד ולשרוש בו • וטוכיס ללמד על ידם
מעט מתכונת הפעלים  /ומתכונת השמות ♦

ג) אציג

בסוף השפר תרגום מן נל מלה

קשההנמצאת.נזה

הספר לתועלת המורה  /ולתועלת הילד  /כאשר אודיע
זאת באר היטיב במבוא השפר (צוין דער צויינ 1ייג1ונ) 4
ברצות ה׳ " ושם אגיד איך יתנהג המורה עס השפר
הזה למען ישכיל ויצליח1
ר ) מחיר ספר הזה יגיע לכל היותר חמשה גראשן  /ויודפש
על נייר יפה מאוד  /אחר חג האשיף הבע"צ י
ה ) אחר כלות הדפוס אשלח השפר הזה ליד איזהממיודעי
ואוהבי הנקובים בשמותס פה /
כאות נפשו וכרצונו *

ומהם יקנה איש ואיש

ולבינכון ובטוח אם יתחילו המלמדים ללמוד
נספר הזה נשנה אחת ני אז יצליחו במאוד ללמדם
אחר זה שפר תורת משה בלי עמל ויגיעה  #וגס הנערים ישכילו
וירבו דעת ללמוד תורת משה בזמן קצר ובנפש חפצה  /תחת
אשר למדו עד כה בזמן ארך ובנפש בוחלת " וה׳ אלהיס יהיה
בעורי ויביאני אל מחוז חפצי • לברי אחיכם

עשילידיהס

אהרן בן הרופא הרבני מ׳ מאלף האללי
ואלה שמות .האנשים אשר יטיבו עמי
לאסוף חעומיס בעיריהס למזשבוינס •
אלטונא
אמשטרדאם
ברשסלדא
דעסויא

ר׳ חיים פאפפנהיים
ר׳־־ שלמה פראג
ר׳ יוזל ראכנאווע-
ר׳ מאיר פיוד

ד,מבורג

זליי

ג שיגזc
האמבורג
הנובר
ווין
נאנסי
פיר ד
פראג
פ״פ דמיין
קאסל
קאפגהאגן
קעניגסבערג

ר׳ דרים ווירצבורג מברלין
ר׳ פייבל בדז סג״ל
ר׳ פסה האללי
ר׳ זעליגמן פאפפגהיים
ו׳ שמואל דעטמאלד
ר׳ אברהם ליב לינשיץ
ר׳ יעקב שטערן
ר׳ ליי פופרט
ר׳ שמעון נייאקירנן
 .ר׳ מענדל ברעסלדא

מודעה
אחרי אשר גורנו אומר לחלק עס המאסף 3כל שנה ושנה
ציור אהד מאיש מפואר מאחינו חרות עלי לוח נחושת ,
אכל המניענו השנות זה ככר אחה שנים לקיים דבורנו  /הנה
באנו עתה כשיש לאל ידנו לשמור את מוצא שפתינו כשני ציורים
נאים  /מלאכת מחשכת אומן חנם ומפואר  /האדון דביאה־^י
בערגר! לשנות מ״ח ומ״ט " האחד הוא ציור האלוף הקצין
סוה׳ איצק ב״ר
דניאל נו״ו  ,נשיא ארץ ישראל־* ,
מיסד ומנהיג חברת חניך נערים  ,וחבר מנהיג לחבררת
שוחרי הטוב והתושייה * והשר הוא ציור האלוף והמרומם
מורת׳ דוד
פרידליננדרנר״ו  /מיסד חבח־ז חנוך
בערים  /וחגר תורני להברת שוחרי ד־זטוב וחתושיה *
כל האנשים אשר נדבו את לכם לכוא על החתום על זה השפר /
יקכלו שני הציורים הללו עס המאסף לחודש אלול משנה וו /
בלי תשלומין י וכל מי הרוצה לקחתם מלבד השפר ישלם כעד
בל אחד מהם שמונה גדולים מעות פריישש  /ויהיו נמצאים אצל
כל אחד מרעינו הנקובים בשמותס לעיל *
הברת שוחרי הטוב והתושיה •

לוח
ער שורה
י'׳3
ט״ז
—

—
י*ח
מ״ט
כ׳
נ״א
—

ל׳ג
נ׳'ו
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ציו
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החת

י״ב
מחמה
כ״ג אל משתכר
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למ״ד מלאכות
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כ״ג חושינו
נ״ו ו
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י*ו באור
י*ח •
יי׳ח נכתוג
נ׳ וימליכוהו
נ״ט נעריגילססאך
ל״א סיאנסאריס
י״ג עמדו
ג׳ הנתל
י״ב יוציאם
— לביאם

הטעות
קרא
מחמס
משתכר אל
שרופות
מלאכת

פרייסן

חושינו
/
כנו
יגולו
עטרת
וגס

הנה לפי וה
ותכונתו
דערת
כאד
/
נספר יהודית
ויוליכהו
נעריגליססאר
סיאקסאריס
עמדנו
הנחל
יוציאום
למאום

י״ח ועזה
וצוקה
כאנר
נ'׳ 1מאכר
היית
קנ״ה — היותי
קנ״ו ה׳ אחר לא נירא נשמט ני לא כרב עס ילחס לחס /
ניברב כח ואמיץ לב •

צר
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—
קס״ה
—
קש״ו
—

קס״ח
קע״ג
קע״ד
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—
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הה ת

קרא

י״א אהר ופלש נשמט ראה פצעי נס על רקתי
גס על גנות עיני ועל
לחיי ועוד רכים מקחת
לנגדי המה יעידו עלאומץ
לני וחזקתי  /כי נבע דמי
מהס נהקיר ניר מימיהולא
שתי לכי למזור אך לרדוף
אויכ ולמקם מצורריך •
יאהגוך
י״ז יאהוכזן
אהלו
ר' אוהלו
למיס
י׳ לבינים
ישומס
י״ג ישפס.
ויענהו
י״ז וינפהו
יגאלוהו
י"ד ינאולוהו
נש״ס
ר״ו ב״׳שש
דנו
ה׳ דני
גרשו
ל* ג גרשי
לזאת
ל״ב לאת
כעיני  /אנשי
\' בעיני אנשי
כני
כ״ה נכי
שמר
י"כ השתמד
וסנוא
י״ג והנואכ
דיאניזיום
כ״כ זיאניזיוס
לא אהכ לשפוך
כ״ג אהגולשפוך
ל״א לעירנו
לפידנון
טימאלעאן
כ״ט טימא לק
ג׳
ונהפכה
מהפניה
ל״א
העשן
הששן
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ותכונת
מתכונת
ה׳
סגילה
סגולה
י״ג כהפרי
בחפדי
כ"ו לק
ל־ו
כ״ב ?

%
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ר״ע
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כ״ז
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בשם

לנו
זרח
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י״א
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—
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כה
וכה
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חשרו
וידע זה
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.

ויחנו ציו
ולהפוך
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נבורס
חשיו
ויד עזה
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ויתיו ציון
ולהתעות
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Zugabe

zum

Jahrgang
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hebräischen Monatsschrift

( ) המאסףder Sammler.
Herausgegeben

sott einer Gesellschaft hebräischer Litteraturfteunde
zu Königsberg

und Berlin.
1789

September

I.
An

Basels menschenfreundliche Bürger.
Nach dem Hebräischen
- es

t

Herrn Hartwig

9?icht

wie

der

Pflanze Reis

Zst im Menschenherz
Bald

Wessely . *)
der

in

Empfindung

Erde

Schoos

eingesenkt.

verwest ist jener zarte Stamm , die Frucht
dahin;

Ewig daurend
*) DaS Original

diese , oft erstickt , erstorben nie.
Edles
ist im

Ellul-StUck

dieses

A

Jahrgangs ru lesen.

(

*

)

Edles Basel; du lehrst

die Wahrheit aufs neu.
Sieh ! Israel flieht, von Raubsucht ausgestoßen.
Sief
Hin bis an dein ihm sonst verschloß
zwa
'nes Thor;
zeug
Menschenlieb
' eröfnet es, Mitleid nimmt ihn auf.
; gar tu
Ja du nimmst es auf, das dir verfremdte Volk, ; rvug
lig un
Das , Hände ringend um Sckutz dir fleht;
ick uu
Umschlingest es mit der Menschheit heiligen Bande.
Vor
i llck
Ewiger! Seegenreicher
! Unser aller Vater!
' wäh
BelohneD u mit Fülle diese große That.
s
Hyp
Ach! Israel ist' arm! seiner Harfe Danklied ver,
^ fotti f
stummt.
! digg
I Hur
| hky d
; wür
n.
i Den
Nähere Beleuchtung der Mendelssohn-| daß ft
 ןderm
schm Uebersetzung des 110. Psalms.
I es ne

*^ err LrLedländer schrieb bekanntlich im Deremb. Stück der Berlinischen Monatsschrift, 786.
sein etwas über dre Mendetssohnsche psalmenüberseyung , und begleitete dreses mit einem kurzen Kommentar zum no , Psalm, worinn er den Gesichtspunkt angab
, aus welchem
sein berühmter Freund diesen Psalm erblickte.
Der Herr Rath und Prediger perschke nahwen hrerauf Gelegenheit diese Abhandlung deS
Herrn Friedlander so wohl, als dre Mendels-

sohnsche Uebersetzung dieses
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, in einem
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besonder « Werkchen zu beleuchten ; da denn das
Resultat dahin ausfiel , daß die Uebersetzung
zwar von dem Geiste ihres berühmten Urbebers
zeuge , der Ein « des Originals aber ganz und
gar nicht in ihr übertragen , und die Erklärungs -Hypothese , die er im Sinne hatte , völlig ungegründet , ja überwiesen falsch sey. Da
ich nun in meinem hebräischen Kommentar zu
vft genannter Psalmenübersetzung , welchen ich mit
Dorwrssen und Genehmigung meines unvergeßlieben Lehrers herausgegeben habe , bey vorerwähntem Psalm gleichfals jener ErklärungsHypothese gefolget bin , und mich also gleichsam seiner ltkterarischen Vergehungen mit schuldtg gemacht habe : so sey es mir auch vergönnt,
hier in einer nähern Beleuchtung den einigen,
bey der ersten Ueberficht wichtig scheinenden E !nwürfen des Herrn Perschke zu begegnen —
Denn viele derselben find freylich von der Art,
-aß fie keiner Widerlegung bedürfen , so wie wiederum andere deren nicht fähig find, in wie fern
es nehmlich bey dem streitigen Punkt blos auf
Geschmack ankömmt , da es denn abermals bey
jener alten Regel , die Sterne so schön kommentirt hat , sein Bewenden haben muß.
1. ״Davids General Ioab ( sagt Herr P.
Seite 4 . seiner Beleuchtung ) schickte als er die
 ״Stadt Rabba dahin gebracht harte , daß fie
 ״sich nicht lange mehr halten konnte , eine Bot ״schaft an den König , mit dem Anträge , der
möge nun selber mit einem Corps
״Könrg
 ״Truppen vor Rabba kommen , und , damit
 ״ihm die Ehre des Sieaes nicht entgehe , die
 ״Einnahme der Stadt in eigner hoher Person
 ״vollenden . Zu gleicher Zeit sott aber vert, muthlich ein begeisterter Sänger von Nabb-

A2

״nach

)

4י

" nach Jerusalem hingeeilet seyn , der dem Kö ״mge im Namen Gottes einen Antrag vom
 ״Gegentheil
deßen machte , was der Gene ״ral angerragen hatte . Nun ist es historisch
 ״gewiß aus eben dem Kap . 2. Sam . , daß der
 ״König den Antrag Joabs befolgt habe . Mit
 ״Davids religiösen Charakter und mit allen
 ״übrigen National - und Zeltumstanden ist es
 ״schlechterdings unverembar , daß er , in die,, sen sich widersprechenden Anträgen , seinem
 ״General , und nicht vielmehr dem begeisterten
 ״Sänger , sollte gefolgt haben , und daß er,
 ״Kraft dieses , an ihn gerichtet seyn sollenden
 ״Psalms , nicht in Jerusalem sollte geblieben
 ״seyn." Dieser Einwurf scheint Grund zu haden , ist unwiderlegbar , so bald nur Herr Frieds
!ander das in der That behauptet , was sein
Gegner ihn behaupten laßt . Hat denn dieser
aber wirklich gesagt , daß der begeisterte
Sänger
dem Röntge
einen Antrag
vom
Gegentheil
deßen machte , was der General angetragen
hatte ? oder hat Herr Perschke h!er blos unglücklich kommentirt ? Herrn
Friedlanders eigene Worte lauten folgendermaßen : ״Nunmehr gleich nach erfolgter Einnahme
 ״der Wasserstadt eilte vermuthlich ein begei ״sterter Sänger von Rabba nach Jerusalem,
 ״und verkündete dem Könige im Namen Got ״tes , er solle hrnfort geruhig in Jerusalem
 ״verharren , eine friedliche Regierung führen,
 ״und seine heilige Person nicht mehr der Ge ״fahr des Rrieges aussetzen . " Kann dieses
aber wohl mit Recht auf die diesmalige Neise
des Königs angewendet werden , da alle Kriegesgefahr eigentlich schon vorbei) war , und es bloß
darauf ankam , eine ausgehungerte Garnison
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scheint
strecken zu sehen ? Vielmehr
Waffen
auszunehselbst Diefen Fall dadurch
Dichter
Rechten
zu meiner
men , wenn er sagt :  ״Werle
dir zu dernen Füssen
(  ) עדich deine Feinde
 ״bis
schon
 ״lege, " weiches ergentltch , nachdem Joab
harte,
 ) עירerobert
Kastel
das lömgliche
war ; und der König
auch so gut als geschehen
dre Reise aufAnrathen
Dav ; d konnte also immer
jenes
gegen
, ohne
antreten
Feldherrn
seines
null,
nehmen
es Herr Perschke
, wofür
Verbot
Doch hat wohl der
zu verstoßen .
im mindesten
und
hier eben so wenig als Mendelssohn
Dichter
geVerbot
an ein ausdrückliches
Friedlander
diesen
durch
Gott
daß
,
nur
sagt
Er
.
dacht
verden er ihm durch seinem Feldherrn
Ereg
Wunsche
dem
zu
Gutheißen
sein
liehen , gleichsam
für seine
gegeben , daß der König
des Volkes
die
der

bleiben , und sich
in Jerusalem
friedlich
Person
aussetzen
Krieges
des
Gefahr
der
mehr
nicht
möge ; daß er dennoch , durch sein heldenmürhigesichert,
Feldherrn
ges Volk und seinen tapfern
Landes
erwählten
des von Gort
Herr
immer
und
muthig
das
,
Volk
sein
;
.)
4
.
v
(
fern werde
sein
freudig für ihn in den Krieg ziehet ( v . 3 .) , und
gezeigt,
Gelegenheit
jetzigen
der
, der bey
Feldherr
unmerklich
des Königs
daß er die Abwesenheit
den Ruhm
wisse ( v . 6 . ) , ohne einmal
zu machen
zu wollen ; und daß
für sich erobern
des Sieges
solchen
eines
nicht zum Nachthell
drese Ruhe
könne , der schon so manche
gereichen
Königs
hat , schon hinlänglich
geliefert
Heldenschlacht
. 5 .)
v
(
.
ist
bekannt
als Sieger
nach 2 . Sam . 21 , 15 . 5 heißt es
2 .  ״Und
erst in
S . 7 . ) auch
Perschke
bey Herrn
weiter
er einer Kriegesschlacht
Folge , wohnte
 ״der
bey , woPerson
in eigner
 ״Mit den Philistern
 ״bey
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 ״bey er in die größte Lebensgefahr
gerieth,
 ״welches eben die Gelegenheit war , da
ihm
 ״seine Generale eifrrg zuredeten , bey
keinem
 ״Treffen mehr gegenwärtig zu seyn."
Hregegen fragt sich: was erweist es denn , daß dieses
erst m der Folge geschehen ? doch wohl nicht die
spätere . Erzählung desselben? Jeder , der kein
Neuling m der biblischen Litterarur ist , wird gewiß schon längst gefunden haben , daß die Folge
der in diesem Buche vorgerragenen Sachen,
Nickt immer der Ordnung gemäß sey, nach weleher sie erzählt sind ; *; und um jeden , der etwa
hieran zwerfeln wollte davon zu überführen,
brauchten wir ihn nur auf 2. Sam . 8 , ! 2. zu
verweisen , wo das von den Kindern Ammon erbeutete Gold und Silber auch schon mit unter
den Schätzen gerechnet wird , öte der König
Dav .d dem Ewigen weihete ; das er aber doch
zu emer Zeit noch nicht erobert haben
konnte,
da ihr König Hanon noch lebte , der fern Freund
war , und dessen Tod sammt der darauf folgenden Veranlassung zu den Kriegen seines Thronerben gegen den Kömg der Israeliten
erst zu
Anfang des zehnten Capiteis erzählt wird.
Offenbar leuchtet es hier hervor , daß der Geschichtschreiber , der nun einmal Gelegenheit gefunden , von dem Schatze zu reden , den dieser
König zum Behuf des künftigen Tempelbaues
errichrete , zugleich alles das herrechnet , was
zur Vergrößerung dieses Schatzes beygetrageu
hat ; vielleicht um nicht in dem Verfolg seiner
Geschichte erst dieserbalben den Faden unterbrechen zu müssen. Eben so klar ist es aber auch,
daß
*) Welches die Rabbinen - ekanntlich durch 9אין נ»?ד
 ופאזחרausdrücken.

( . 7)
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gerieth, Laß
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— 22.
die Krieges -Anekdoten 2. Sam . 21 , iz
alle
sie
well
,
sind
zusammen gerückt

Nur darum

, von denen der
er) ffinetn die Kruder der Rapha betreffen
durch
sämmtlich
sie
Dichter erzählen wtll , daß
' Hleger
Streiter
«
tapfer
seiner
und
die Hände Davids
daß dieses
knicht die gefallen sind. So gar zeigt schon der Eingang
hier

 ותהי עוד, daß diese Folge von Anekdoten
, wie jeder Sach- ; ganz am Unrechten Orte stehet
rvlfd ge
mdeffen noch
Was
.
wird
verständige bald sehen
die Folge׳
1. Ehr . 20,
daß
,
ist
,
scheint
-verther
bemerkens
‘ Sachen, ;
gleich
Anekdoten
wo die drey letzter » von diesen
nach welNabba
von
Eroberung
der
Erzählung
 ׳der etwa auf sie
folgen , jene erstere , dre dke Rettungsgeschichte
berßren, !
Davids enthalt , mit Stillschweigen übergangen
?/ r2. ß
wahrscheinlicher macht,
- ; ist ; welches es um so schon vor jener vorgefalmmvn er
mitunter 4; daß diese Begebenheit
mit den
len , etwa in oder bald nach dem Kriege
)er König;
wird,
erzählt
1.
,
8
.
Sam
2.
der
1iber fcr# ■ Philistern ,
die Veranlassung war , daß wir
vielleicht
und
1t konnte, ;
den Kriegen mit den Ammoni»Freundi ihn darauf bey
zu Hause finden.
öfterer
schon
- ; tern
1f folgen
die Mendelssohnsche Hypowäre
Sonach
- ־
 יThron
.  ׳Es sey mir indessen
gerettet
1erst zu ! these hinlänglich
über diesen , wenn ich
mehreres
ein
noch
erlaubt
. ;
It wird
Psalm
,
darf
; der Ge- ! mich so ausdrücken darum Horazischen
so nennen möchte,
, den ich
anzumerken
- ,
׳nheit ge
so wohl in Ansehung des
^ weil man in ihm,, als
>en ökeser
der Ausführung im EinGanzen
im
Plans
ipelbmä
Geist wieder findet , der
feinen
et, was ! zelnen , ganz den römischen Dichters so charaktedieses
Werke
die
getragenf
den
ristisch bezeichnet ; und weil sich dieser gegen
lg seiner
besser
nicht
August
zweyseitigen
,
lobsüchtigen
nterbregehätte benehmen können , als unser Sänger
, !
er auch
Erobeder
Besingung
der
bey
gen seinen König
daß :
rung Rabbas . Wie wichtig diese Eroberung
איןסזקדס
für das israelitische Reich war, ist aus derGe-

derfeinי

A4

schichte

(

8)

schickte genngsam
bekannt ; erhellt
aber auch
zum Theil schon daraus , daß Ioab , der seinen
König wohl kennen mußte , durchaus
nickt den
Ruhm
davon sich zugeschrieben
wissen wollte,
und diesem lieber einen Antrag thur , der bey
nur etwas minder gegründetem
Heldenruhme
von Sellen
des Königes , für eine offenbare
Moquantene
hatte gelten müssen ; welchen Antrag dieser denn auch wirklich befolgt , und eine
Stadt
einzunehmen hinzieht , die eigentlich schon
eingenommen
war , darmt sein Name auf sie genanut werde . Daß eine so wichtige Begebenhe׳.t zu einer Zeit sollte unbesungen
blerden , die
für die Dichter
dieser Nation
Epoche machte,
läßt sich nicht gut denken ; wohl aber , daß der
Dichter , der diesen Gegenstand
zu behandeln
hatte , in einer nicht geringen Verlegenheit
seyn
mußte . Sollte
er den Sieg dem zuschreiben,
der ihn wirkich errungen ? Diesem wider seinen
Willen einen Dienst
erweisen wollen , nachdem
er offenbar gezeigt , daß ihm damit ganz und gar
nicht gedient wäre ? Oder sollte er ihn dem
Könige zuschreiben ? wider sein eigenes Besserwissen ? wider das Besserwissen aller der Manner , deren Achtung ihm nicht gleichgültig
seyn
könnte ? —
Unser Gedickt
beweiset , daß ein
ferner Geist sich überall zu helfen weiß . Der
kritische Umstand selbst muß ihm den Stoff zu
seinem Lobgedickte hergeben . Es ist nicht blos
der allgemeine Wunsch des Volkes , es ist der
Wille Gottes , daß der auf seinen Lorbeeren ruhende König , sein und seines Volkes Liebling,
sich von den Gefahren
des Krieges
entfernt
halte . Gleich zu Anfang wird auf die wichtigsie Tdat
Davids
hmgewieien , die Eroberung

Zions , der Gbttessiadt .

Die unbegranzte Liebe

(

r>

)

des Volkes zu seinem Heldenkönige wird beschrieben : so wie das Wohlgefallen seines Gottes an den Gerechtigkeit liebenden König —
abermals Anspielung auf Me Eroberung Ierusalems — den er eben darum eine ewige Herrsckaft zusichert , nachdem er ihn mrt so vielen
eigen erfochtenen Sregen gekrönt . Hier erst
Nimmt der Dichter Gelegenheit auf die itzige
abermalige Eroberung einer wichtigen Stadt zu
kommen , die er jedoch als redlicher Wabrherrs.
Freund nicht dem Könige , sondern ernem an«
dern Helden zuschrerbt , wiewohl er ihn aus
Achtung für seine geäußerte Bescheidenheit unbenannt läßt . Ich getraue mirs zu wiederholen , könnte e!n Horatz mit mehrerer Delikatesse,
zu Werke gehen?
Nach dieser Uebersicht des Ganzen bleibt mir
noch die nähere Beleuchtung einiger einzelnen
Stellen übrig ; daher ich mir denn noch einige
Zeit zu .folgen bitte.
 ־11 ־6 . Diese Ueberschrift , die sprachrichtig
sowohl den Namen des Verfassers , als auch
dessen, an welchen das Gedicht gerichtet ist, anzeigen kann , wird immer durch den Inhalt
desselben leicht naher bestimmt werden können.
Bek nders aber scheint folgende Reael untrüglich
zu feyn . Spricht der Dichter bauptiachlich in
der ersten Person , wie wohl bey den meisten
Psalmen , die dieses Wort an ihrer Spitze führen , der Fall seyn mag : so ist erstres mit mehrerem Rechte zu vermuthen , und  ?* דודwird vor?
David heißen . Spricht aber der Dichter vornehmlick in der zweyten Person , wie im vorliegendem und zwanzigsten Psalm , oder vom Könige
in der dritten Person , wie Psalm 21 , so wird
, und  ?*דודfür an
auch letztereswahrscheinlicher
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David oder aufDavid
zu nehmen seyn ; fo wie
aus eben diesen Gründen auch das nv *
7v '? das
dem 72 . Psalm vorgesetzt ist, an
Salomo
oder
auf Salomo
zu verstehen ist. Auch hat Herr
Herder m fernem vortrefflichen Werke vom
Geist
der Hebräischen Poesie offenbar immer
diese Regel genau befolget , und darum unter
andern auch
unfern streitigen Psalm für eine Ode auf
David
erklärt . Zwar sagt Herr Perschke
Seite 108
seiner kleinen Schrift ausdrücklich , daß
dieses
bey Herder nichts als eine Art
feiner , ernstlich scheinender Persiflage
sey. Mein , da
der Ton , m welchem diese einzelne
Stelle vsrgetragen , kein anderer als der Ton des
ganzen
Wrkes ist : so müßte auch , wenn jenes
wahr
seyn sollte , das Ganze nichts als eine
Art feiner
ernstlichscheinender Persiflage seyn ; welches anzunehmen doch aber gewiß weit
sonderbarer
wäre , als einen Psalm , der die
Aufschrift in '?
führt , auf diesen König zu deuten.
 לאדוני. Sonderbar ists, wenn Herr
Perschke Seite 34 seiner Beleuchtung
gradezu erklärt,
daß es dem Geiste des Alterthums
nicht gemäß
sey , das Wort  ׳ünrr  ״Herr " als
bloßes Tirelwort gegen jemand , der eigentlich
unser Herr
Nicht ist zu gebrauchen . Von den vielen
Stellen
der heiligen Schrift , die dieser
Behauptung offenbar widersprechen , sey hier nur die 1
B . Moses
24 , ! 8. ausgehoben , wo die junge
Rebecka dem
unbekannten Elieser , aus bloßer Höflichkeit , diesen Titel beylegt . Doch hat Herr
Perfckke durch
diese Behauptung
wohl mehr seine eigne Hypothese nnterstützen , als die des seligen
ManneS
widerlegen wollen , nach welcher allerdings
der
König David der eigentliche Herr des
Sängers war.

(

״

(

Nach Psalm 48/ 2. Z. liegtder
 ירכתיzur
heilige -L>erg Ztvn צפון קרית מד־יך רב
. Also
Residenz
Könrglrchen
der
Mitternachtftlte
zur Rechoder
MLttagseLte
zur
dre Königsstaor
Denn beydes heißt rm
ten des Gottesberg .
dieses kein gewöhnlicher
Daß
.
Hebräischen ימין
Zion " ist,
Alltags  ׳Ausdruck für  ״bleibe zu
nicht ; hebt
gar
und
ganz
schadet der Hypothese
, und kann
vielmehr die Sprache des Gedichts
haben,
schon bloß darum den Dichter bestimmt
Neerwähnten
oben
der
,
bedienen
zu
dessen
sich
gedenken.
zu
nicht
bentdeen und Nebenursachen

שב לימעי.

 עמך. Bey

einer gehörigen

נדברת וגו׳
des dntConsiruktlvn erscheint der Parallelismus
, daß
vollständig
so
,
ungezwungen
so
ten Verses
und
gelehrte
viele
so
wie
,
man sich wundern sollte
übersehen
ihn
Männer
kundigen
der Sprache
geänderten
können , und daher ihre Zuflucht zu
mußten.
nehmen
Lesearten

iwychny

 לרותףל^ טל: — - — -

, des
Das Subjekt des ersten Satzes ist עמך
Satzes
ersten
des
Prädikat
das
;
ילדותך
,
zweyten
im erist  נדבות, des zweyten ,  ; טלvp בדזררי
nähere
die
,
zweyten
im
מרחם
משחר
und
fien ,
muß
כיום
חילך
und
;
Bestimmung des Prädikats
aus
לך
wie
so
,
zweyten
den
in
ersten
aus dem
genomherüber
,
dem zweyten in den ersten Satz
men werden ; wie bey mehreren Parallelismen
eine Verhäufig der Fall ist, wodurch gleichsam
entstehet.
derselben
Gliedern
den
kettung zwischen
PallelisDas eigentliche Band im vorliegendem
 טלzn
und
נדבות
mus aber rst in den Prädikaten
näher bedieses
durch
jenes
nehmlich
da
,
linden

flimms

(
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stimmt wird . Ich erkläre mich.
 נדבד־־תheißt
ursprünglich im Hebräischen freyerwille
, Freymutt) / Edelmuth ; hernach im
Allgemeinen
jedes freywillige
Geschenk als Tndut
der
Liebe und des Wohlwollens , und rm
Besonoern
ein feeywiUiges
Opfer , wie d!e FreudenOpfer dey festilGen Gelegenheiten .
Diese letzkern waren gewöhnlich mit
Blumenkränzen und
andern Zrerraren geschmückt. Dem
vatrwlischen Dichter aber ist auch der
Knegesschmuck
ein heiliger Schmuck , in wie fern
er zur Beschützung des Gottgeweihten
Landes angelegt
wird . Ihm kann also mit Recht das
zum Wohl
seines Königs freudig sich aufopfernde
Volk als
lauter freywillige Opfer im heiligen
Schmucke
erscheinen . Das Gegenwort  ״ טלThau
" indessen erinnert , daß auch oer Begriff
נ* גשפ נדמה
 ״milder Regen " nicht zu
vergessen sey, welches
eben den Ideengang des Dichters
auf das folgende Bild hingeleitet hat . Sollt
dieses gar die
einzig herrschende Idee auch in dem
ersten Satze
gewesen seyn , so gewönne das Bild
noch von
einer neuen Seite , in wie fern
nehmlich die
Thaten der kraftvollen Männer
der starkern Regentropfen , und mttderWürkung
die der angehenden jungen Kneger mit der Würkung
des gelindern Thaues verglichen würden .
Alsdann aber
wäre der Vorschlag des Herrn
Herder , בהררי
für  בהדריzu lesen, um so mehr
anzunehmen.
Dein Volk ist milder Regen,
An deinem Siegestag , auf heiligen
Vom Schooße der Morgenröche dir Bergen;
Thau
Deine junge Mannschaft . **)
Ich
*) S . Psalm 68, 10.
**) Ich habe in dieser freylich etwas
gezwungenen Uebersetzring mit Fleiß dje Wortfügung - es
Origi-.
«als

/

(
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Ich sage um so mehr , denn es ist allerdings
un ׳
nicht $u läugnen , daß überhaupt der Bau
Abvorerwähnte
die
durch
seres Parallelismus
weil
anderung noch etwas vollständiger wird ;
die beyden nähern Bestimmungen
alsdann
NeV -rp  בהרריund  מרחס משחרauch gleiche
benumstande , die Bestimmung des Orts nehmich
lich , bezeichnen würden . Schlüßlich muß
Noch bemerken , daß wenn der selige Mendelssohn in seiner Uebersetzung nur einem einzigen
nicht
Perioden aus diesem Vers gebildet , er
ganz
also
und
,
Satz
einzigen
auch bloß einem
in ihm gefunden;
und gar keinen Parallelismus
sondern bloß ihn so in unserer Sprache besser
in
auszudrücken , so die Haltung des Ganzen
gebewerkstelligen
der Uebersetzung besser zu
glaubt hat.

 • אתה כה? לעולםDaß die.Benennung

einen Priester , und
geialso hier , wie Herr Perschke will , einem
dies
,
mäße
anzeigen
Helden
stigmoraltschen
beweiset die Stelle 2 . Sam . 8 , ! 8. nach welcher
die Söhne Davids  כדחניסwaren , welche Prmzen wahrscheinlich doch nur so genannte weltliche
Fürsten waren , und etwa nrr , mit Herrn
Perschke zu reden , körperlichmoralischen
Aemtern vorgestanden haben mochten . Warum
Naaber der Dichter seinem Könige Titel und
men der uralten Besttzer dieser Refidenz beylegt,
läßt sich folgendermaßen erklären.
zeichnete sich schon
Salem oder Jerusalem
zu des Patriarchen Abraham Zeiten durch einen
aufgeklartern Gottesdienst und , chrem Namen
nach

 כד־־זןnicht immer durchaus

dev
uals beybehalten wollen , um die Richtigkeit
oben a!rge!eigten Cvnstruetion noch anschaulicher

ru machen.

(
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nach zu urtheilen,

auch durch eine glückliche
Negierung , unter allen ihren
Nachbaren aus.
In ihr war der erste Diener
des Staats
auch
der erste Diener der Gottheit ,
und führte den
ehrenvollen Namen  מלכי צדקRönig
der Gerechtigkeit ; so wre die Stadt selbst
auch den
Beynamen  עיר ד־זצדק, Stadt
keit geführt haben mochte , dennder GerechtigGerechtigkeit und Friede küssen sich; **)

worauf denn die Anspielungen Jes .
1,21 . u . 26.
zu deuten waren . Wie lange sie
sichm dieser Vollkommenheit wirklich erhalten habe , ist
ebenso .veNlg zu bestimmen , als ob der
König von Jerusalem,
der zu Josuas Zeiten lebte , den
von jenem nur
unwesentlich verschiedenen Namen עדק
 אדוני,
Herr der Gerechtigkeit
, mit eben so vielem
Rechte als  ׳seine Vorfahren
getragen haben
mag . Doch wäre es in der That
nichts befremdendes , in der Geschichte der
Nationen unerHörles , wenn sich auch nur mit
dem Namen
bloß noch immer die Achtung
erhalten hätte , in,
welcher sie bey den umliegenden
Völkern stand;
wenn sie noch immer die
Lreblrngsftadt , die Residenz Gottes blieb , der Ort ,
der seines unmittelbaren Schutzes sich erfreuet .
Darum war
es dem Könige David so
wichtig auch seinen
Thron dort zu errichten ; darum
wußte er auch
erst nach der Eroberung
dieser Stadt , die
dem Lteblingsfürsten Gottes
aufbehalten war,
(2 . Ehr . 6 , 5 . 6.)  ״daß der
Ewige ihn zum Kön,ge
* שים נ, .Friede ,
Vollkommenheit ;
(
von  )ירושת שאםzusammengezoqen und ירושלםdar
scheint) der Sitz
des Frieden , der
Vollkommenheit-

**) .  צדק ושלום <׳»קז, Ps. $s , n.

(

1;

)

über Israel anbereitet , und sein Reich
«
 ״ige
 ״seines Volkes Israel wegen erhob -n habe"
(2 . Sam . 5 , 12.) ; so wie er auch erst nach dieser Zeit die Versicherung aus dem Munde Nathans erhalt , daß der Ewige ihm ein Haus errjchten und dieses Haus immerwahrend auf dem
Throne Israels bleiben werde ; und eben darum
sollte auch der erste Thronerbe aus diesem Hause
den symbolischen Namen der göttlichen Königssiadt , . שלמד■־, führen . Aus allen diesem erhellt,
daß dieErinnerung an diese Begenhett dem Könige
immer höchst angenehm und schmeichelhaft seytt
mußte ; und daß der Dichter durch diese Ansprejungen , und besonders durch die Benennung
Röntg Zedeks , das nach obigem mit Röntg
synonym ist, zugleich der TapferJerusalems
Gerechtigkeitsliebe desselben , dm
der
und
kett
eines Königs , ein gebeyden Haupttugenden
fälliges Opfer brachte.
 ראש על ארץ. Herr Perschke meintיבה
Seite zo . seiner Beleuchtung , es wäre durchaus
sprachwidrig hier unter  רבחdie Hauptstadt des
Landes Ammon zu verstehen , weil es ganz wider
die damalige Sprachmamer sey , ein Land nach
der wichtigsten Stadt in ihr zu nennen . Folgende Stellen dcr heiligen Schrift werden jedoch
diese Meinung hinlänglich widerlegen . « רץ יעזר
(4 Buch Moses z2 , 1.) wo  יעזרdes dritten Verfes zufolge auch der Name einer Stadt ist;
msn  ( « רץIef . 17. 8♦") wo  תפוחzugleich der
Name oer Gränzstadt dieses Landes ist ; und vor. 51 , 29 .) das sonst ge(
nehmlich  ארץ בבלIer
heißt.
ארץ
כשרים
wöhnlich
Freylich heißt  ארץ רבתauch ein großes
Land . Dies beweißt jedoch nur so v ׳el , daß
der Dichter , dem vermuthüch daran gelegen war

die
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die Wichtigkeit dieser Eroberung heraus zu heben,
seine Ausdrücke gut zu wählen wußte ; daß er
die Kunst verstand mit wenigem vrel zu sagen;
daß der Uebersetzer aber nicht »mmer den Sinn des
Originals ganz erschöpfen kann , und stch alsdann damit begnügen muß , bloß die Hauptidee
ausgedrückt ru hab ->n.

.-™  > מנחל בדרך יheißt das unreine
Wasser trinken müssen, das am Wege lauft , nachdem das reine Quellwasser entzogen ist. Herr
Perschke ließ stch durch einen Druckfehler zu der
Critik verleiten , daß die Subjekte in diesem Verse
nach der mendelssohnkchen Uebersetzung verwirrt
sind . Erst hieße es nehmlrch : er trinkt ans dem
Bach am Wege , und darauf : es erhob sein
Haupt . Allein nach der mendelßsohnfchen Hypothese muß durchaus das diesem Vers vorhergehende  ארץ רבה1 ראש עיdas
Subjekt seiner
Heyden Satze feyn ; und in der schon vor Herrn
Perschkens Beleuchtung erschienenen zweyten
Aussage dieser Psalmen - Uebersetzunq heißt es
wirklich an dieser Stelle : schon trmkt es aus
dem Bach am Wege.
Berlin

Joel Löwe.
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חיום הסער ׳ וקול דממה
ימה
לאט ;לרוח
ירעש
 TT- : .
־• ; ׳יי■*
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ימ זה מניר הצפון ויתנם פק1ל נ 1ךא ?
מי *Tצרר
עבים
ונערמו•
כהררים
בסערה י
־* T
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מי בעזוז ידו כובד מעזאם הטריח ׳
להיות ממעיל כךאי מוצק חזקיס ־
את חוג הקשת בהיר הוא בשהקים
מקצה העזמ!ם ועד קצהו מי המתיר! 1
םל'א אתה אלי ׳ סלעי ׳ עויטה גדולות
רוחן :שא מבעיר רעם !חזיז קולות
פוטר רפיה מי ♦ם וסערה ;
תשא נופי וטחת ;והנה בלו
מצוקי חלד ׳ וארץ ותבל כחציר !מלו
ערה מגיל ׳ מפל משוש נבערה ♦
ךצוקז תעטיף שית שפ! ים
תעלה עמקים עת עדים
ואברי רוח בטליןז !רקרק ! בהירו9
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מהיולן־ על ארבע עד רמש האדמה ׳
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בצבא
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.אשר העברת על פני כל בריותיך
נודע כשפל הברואים ׳ יצעיר התולעת * -
כאור נוגה.
■ ממעטה שלמותיך ׳
יריק כרבותיו לתבל ארצך ׳
במיי־חק זה עצום ורחב יד :ם ׳
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על שלבי הסלם הזה ארצה מוצבים
וראשותיהם עולות על ממעל לכוכבים
שם לפני נסאו תכרעי בי־כןם !
הללוהו כנפי רנגים ׳ הללוהו• צפרי שמים
השתחוו ארצה כל באפיו נשמת חיים
׳ ומעפר תצפצפו תהלות נלוזים !
השתחוו
שחו צמו־תעם אחי לבנון והסיני אלונים
הש״ילו ראש גקעות נשאות והרים גבנונים
המגייהכם כמו ׳ וגבוה מעל גבוהים ♦
לאל
הללי שלשלת הסבות מאחות תושיהיחד
קומו קצוי ארק קומו עלות כאדוד
ושירו ליי שיר חדש  -ומרו לול עושה פלא!
אפס  -הרפו ורומו ! הן היותכם
מבשר ומורה מלהג כביר מוצא שפתכם
יכ

אל גדול הוא ומאוד נעלה - .
ש -נ
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כצל ימינו
עלי ארץ * )
נשיולרה הנהר

 bshwמהר
יעופו ימיך
ורואיך ישאילו אינה :
מנחורה עיניבט
מחסרון שניט
«מבטן שחרה
אין חכמה תנצרכה י
אם אשפה יציעך
או כס מ ^ם כסאך
 SWהמודה אהה
ישב רוחו ירעך נרך :
דהזעק ורהשוע
איננו שומע

 bvhכאבך
סגר לבו nSישא פניך * .
אל 4תקו גאול4
משערי שאול4
מתוחיכם הם
ולנצח kSיפגרו :
אך פרהאובט
יביא היובש
תרד תהתירה
רמה ל* ך ישברו •
* )
-

«איראברגיק *

יופי שיר הקטן הזה הוא לדעתנו כמתכנתו ׳ כי ע״י קצור חרוזיו תתרנה
•
מהירות! יכאזנעו שמענו וכעידנו ראינו מרו :ת הזמן כאין מעצר .

דירי הבלאפיכם •

(

טc

באור ספרי קודש
אגרת
אלהיס עמך יקירי השלם ר ' יואל גרי׳" ל

נ״יI

זה ימים אחדים נבואי אליך לראות את כדך  /נדנדנו
יחד אני ואתה על איזה מקומות סתומים וקשים הנמצאים
בספרי תנ׳'ך  /ונעלמים מרוב הלומדים ספר גנני ישראל /
כי המה יעיות עליהם חיש מהד  /מכלי שוס על לב  /לעיין
אחריהם ולבוא עד קץ כוונתם < וסומכים על המפרשים נאשר
יסמוך העור בדרך על הפקח  /יהיה נאור המפרש אמת או שקר /
מעות יובאמת ראו ראינו ני פעמים רנות לאין
ישר או
מספר לא יספיק באור המפרשים כלל למלאות רצון הקורא
המשכיל * ני בעס יצאו מדרך הפשע וילכו באריזות הדרשנים
ופעם ישימו יד לפיהם ועשו עצמם כאלו לא ראו הדבר הקפה
הזה י והגדת אז בשבחנו יחד  /כי כלתה וגס נכספה נפכך
לעבור עמדי על המקומות האלה  /להסיר משם כל מכשול /
ולבררס ניד ה׳ העונה עלינו *

והנה בשבוע הזאת בלמדי עם תלמידי ספרשמון) /פגעתי
פרשה אחת הנעלמה ונשגבה ממני  /מאז ההלותי
הבין בספרים עד עתה * וזכור אזכור עוד נאשר הייתי בימי
חרפי  /שאלתי את פי איזה אנשים הנודעים בתוך עמנו
לגדולי חקרי לב על אודת הפרשה הזאת  /וקויתי לשמוע
מהם באור נכון! אך לשוא קויתי כי קשוגתס נשארת מעל /
ופניתי אל המפרשים רש״י רד״ק ורלב״ג  /וגס שס לא מצאתי
מנוח והשקע לתשוקת לבי  /בעבור זאת אמרתי עתה אקום
למלאות רצונך  /ואשלח לך בזה ילידי רעיוני  /בבאור הפרשה
הזאת  /ונפשי בשאלתי שתודיעני נש דעתך ונונחך  /אס ישרו
לברי אלה בעירך  /אס לא  /ואקוה שלא תשפוט אותי בעין
האהבה  /אף כי רבה היא  /ני אס בעין האמת והצדק *

(
!IV ■I

י

)

וירך הכל^ ך ואנשיו ירושלים אל 1הייזסי יושב הארץ ,
ויאמר לדוד לאמור לא תבוא הנה כי אכש הסירך
העודים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה • וילכוד
דוד את מצרת ציון היא עיר דוד • ויאמר דוד ביוכם
ההוא כ ^ מכה יבוסי ויגע בצנוי ואת הפסחים ואדת
העורים שנאי נפש דור על כן יאמרו עור ופסח לא
יבוא אל הבית • וישב דור במצודה וכו׳• (שמואל
כ׳  /ה׳ /

וי

ו)

ואםאמיתי אספרה את כל הקושיות אשר
גזה  /יהיה אך למותר פי גלויס המה לכל בהשקפה
ראשונה • אמנם! בדברי ה־מיס (א ' י״א ) ספר הכתוב המעשה
הוה בלשין אחר ובאופן היותר נאות  /כי שס נאמר ויאמרו
יושבי יבוש לדוד לא תבוא הנה  /וילכוד דוד את מצודת וכו׳
ויאמר דוד כל מנה יבושי כראשונה יהיה לראש ולשר  /ויעל
בראשונה יואב כן צרויה ויהי לשר וכו ' * עיניך רואות כי לא
ספר שם הכותב כלל מהעוריס והפסחים  /גס מלא את החסרון
אשר נחסר פה  /והוא יחיה לראש  /נמו שנתב רש״י /

יקשההמעיין

j
 ,ו8 :

וזה לשונו  /כל מנה יבוסי הרי זה מקרא קצר כי לא פירש
מה יעשה ובדה״י פירש וכו ' • ודעתי כבאור הפסוקים האלה
הוא זה • צנור  /שעורו כמו אל הצנוק ואל המהפכת ( ירמיה
נ״ע  /כ״ו ) והוא שם לבית מועד מה  /ושעורו פה הכית אשר
נו ישבו החלושים ו ? זקניס מאנשי המלחמה  /כמו שאנחנו
עושים בימינו ונקרא בלשזנינו ( צמווא 1ידן הזיו )  /כי אחרי
״לא מצאנו המלה הזאת רק שני פעמים במקרא  /האחד פה /
זחבירו בתהליס לקול צנוריך וכו ' יכולים אנחנו לפרשו נפי
ענינו וכפי מקומן  ,העודים והפסחים  /אחשוב שכנוהו בזה
השם אנשי המלחמה החלושים אשר לא יכלו עוד לצאת ולבוא /
ויושבים בבית הנזכר • כי אס  /אין פרושו כחביריו ברוב
המקומות ( ולזנדק  /רען וו*1ן ) רק פרושו כחגיריז לא נכחד
מאדוני ני אס תם הכסף וכו׳ ( בראשית מ״ז י״ח ) כי אס יש
אחרית ( משלי כ״ג י״ח )  /שפירוש אס כמו אמת  /לאמת
הדבר

(

♦א)

ווצויזיך  /ווצ!הרהצו £טין / ) .עיין מאור לדמכמ׳׳ן
הדנר ( /
אס  cpהכסן £ונו׳ י הס־יך  /המקור עס
ני
על הפשוק  /והמורים והפסחים נושאי המאמר  /ושעורו
כמי הפעול
יסירו אותך י על כן יאמרו  /פרושו
העודים והפסחים
ישעיה  /והוא נמו ני על נן עברהס על מנדנה
נדעת רכינו
! אן» כה פיושו נענור שאמרו •
שפרושו נענור שעכרתם
הוא דוד ואנשיו הלנו לנכוש את ירושלים הנקראת
ונונת הספור
שס יושבי הארץ ההיא הנקראים ינופי  /ופנר
לפנים ינוס על
וירושלים פני חלקים מעיר אחת היו  /ציון
נודע ני ציון
נעין מה שממיס אנחנו (ליטאדנג ^ ) /וירושלים
המצודה
היתה
אשר3ה ישנו התושבים יוהצנור ה1ה היה נפתח
היתה העיר
סמוך לפתח ההיא  /והיה מנצר וחזק מאוד •
שער ירושלים או
לדוד לא תנא הנה דהיינו נתון העיר /
ולכן אמר יושב היבוס
בנית הזה והם העוריס והפסחים! ילחמו
ני גס החלושים
אותך מזה  /ני הס גזרו אומר שלא יברא
נגדך וינלו להסיר
מלת לאמר שפרושו אשר אמרו ( /ווכנ35י
דוד הנה י וזה נועם
ן האבן ) " ולכן אמר חד כל מכה יבוסי עם
*יך עצור4נצו ^
 /ויבוא בתוך הצבור  /יהיה לראש Iועעס
העודים והפסחים
4ן )  /ומלת מנה מוסב נס על העוריס ונו'
ויגע ( איי; ררע
 /ואמר אח״כ שנואי נפש דוד  /כלומר
כדעת המפרשים
לדוד כמאוד לפי שאמרו לא יבוא דוד אל
הפורים היו שנואים
הצנור  /ועור ופסח מוסב על יאמרו " הודיעני
הבית והוא
נא דעתך  /והורני אס העבת לדבר ממני !
עם אחיך וריעך השוחר עובתך ודורש שלומך
יהי לכך המים
כל הימים ♦
אהרן האלילי בן הרבני הרופא

בל׳

מאלף• Vt

(

יב )

קורות
דברי

הימים

העתים

והקורות לעיר

קארטהאגא

(המשך המאסף לחודש אב מ׳' מ)
משפט

המלוכה

המלוכהבעיר־ קארטהאגא היתה נחלקת בין ננכדי הארץ
והעם (צורישטצ! ? דעא« צוקרצוםיכ ) * ) 1כאשר היה
לפרס בעיר רוסי *
אריסטאטעלעס וחכמים אחרים שבחו
את
קארטהאגא מאוד על
 /בר המלוכה אשר היתה שם5
כי בכל תמש מאות שנה אשר גדלה והצליחה העיר הזאת לא
נשמע בה ובכל המדינה מלחמה בין יושביה כאשר היה במדינת
רומי ובמדינות אחרות ואשר הוא דבר איום ונורא  /עז וקשה
מאוד ממלחמת האויב  /כי אס יגדל אש השנאה בין איש לאחיו /
ואכל ובער ואין מנכה • * * ) גם לא מדע שר ושופע אכזר
וממול אשד הרע לארץ וימלוך ביד חזקה *
הממשלה היתה
נחלקת שם בידי שלשה /
והמה היו
הסופעטען ( בל״ע
שופעים )
/
היועצים
והעם י
אתרי כן הושיפו עול
על אלה
מאה
אנשים
להיות
שופעים
נאח •
ממשלת
הסופעעען

*)
אייסטאקראטיעהיא ממשלת בני האפיתיס זגכנדי האיץ
־־־!ס בעיי
וונעדיג ובעיר יענו ^ ה נאיז איטאל־^ יען /אבל
דעטאקראטיע היא ממשלת העה כאשר  .היה לפניס בישראל לפני
מלין מלן • ואס שני הממשלות האלה נקשרים ומחוברים יחדיו נקראת
כאשרהוא

אריסטא ? דעמאקראטיע •

.

* * ) מלחמות כאלה היו מלחמת פלגש בגבעה זמלתמת אבשלום אשר נפלו
ומליו בהה אנשים רבים לאין מספל* וכל הקורא אותם יחרד עליהם «

(

יוC .

הסופעטעז לא ארכו יותר משנה אחת כממשלת היועצים
 ) cjiwftpjלפנים בעיר רומי ♦ וכגלות השנה נחרו אחרים
’ 1תחתיהם י על פיהם ישנו קהל היועצים למשפט ולדין
והמה היו הראשים י גס בהיות מלחמה בארז  /היו הסופעמען
לפעמים פרי החיל * היועצים היו עדת זקנים והנמיס ועוני
המדינה י המה התיעצו על נל 7נר קטן וגדול כמלחמה
ונשלוס ויאמרו נדת מה לעשות  /ואחריהם לא ישנו אס היו
אחדים בדעותס ל אכן אס פנו לדרכים שונים ולא יכלו
להתאחד ✓ שאלו את פי העם והמה שפטו את הדבר הקשה י
כל ימי היות הזקנים נכבדים בארץ והממשלה תחת ידיהם
קארטהאגא יום יום ותהי כליל יופי ✓ אכן כאשר
גנרה
העשיר העם ויגדל בהונו ונכסיו ויתגאה ויבקש נס הוא למלוך
ולא שמעו עוד לקול היועצים ויבלעו וישחיתו את כל ויהי
למכשול  /כי בימים ההמה הושפל כבוד הארץ עד אשר נפלו
בידי הרומיים י כשנת שלש אלף שש מאות ותשע כאשד
גדלה חגורת איזה אנשים המכונים בשם המאגגףנען ויבקשו
מאה אנשים
להכניע את הארן תחת ידם ✓ הקימו
לשופטים בארץ והמה היו גדר וחומת בחל לקראת יד
המאגאנען " מאה האנשים האלה שפטו גס את שרי הצבא
נשובס ממלחמה אס עשו את חובתם אס לא • בין מאה
האנשים האלה היו תמיד חמשה אשר גדלו בחכמתם וידיעתם /
ויהיו ראשי העדה הזאת✓ ובמות אחד מעדת המאה בחרו המס
איש אחר כמקומו  /כטוב בעיניהם * ולעדה הזאת לא נתן
שכר (אתנן חלף עבודתם  /כי אס כאשר היו אנשים ישרים
ודורשי טוב המדינה עשו את עבודתם בלי הפוץ תמורה •
אכן גס המה סח מן הדרך הטוב וירעו לארץ י תחת אשר
בחרום העם להיות רועיהם ולהנהיג המדינה יבתמת צב
ובצדקה ✓נהפכו לאכזרים י ויהי כי קשתה ידם על יושבי הארץ
ויעש אניבאל בימיו חוק  /אשר לא ימשלו חמש האנשים רק
שנה אחת  /תחת אשר משלו עד עתה כל ימי חייהם •
אף

כי הלל אריסטאטלעם ושבח מאד הנהגת המדינה
בעיר קאוטד־זאנא _  /בכל זאת מצא בה חשר־גוק

שתים

( יד )
שתיס *
החסרון הראשון הוא כי העמיסו משא כבד על איש
אחד  /כי נמצא בדברי
ימיהם אשר היה רבים
ממנהיגיהם
שרי צבא  /יועצים
ושופטים כעת
אחת5
ומה חטאו אנשי
קארטהאגא
כאחת  /ורב
השני הוא כי
עשיר ובעל
ני היה נקי

 /שי צכא אחד לא יוכל לפקוד על שני תילים
החובל אחד לא יונל לנהוג שני אניות • החסרון
לא נתנו יד וממשלה לאיש רק כהיותו איש אפיתי
נכסים  /וימו עצת עני ונכה רוח ולא בחרו בו אף
ונר  .לבב י אלה המה דברי
אריסטאטלעס *

אמנם החכם הזה כאהבתו את הצדקה והיושר למאוד
וכבוד לאין נחשב לו  /שכח כי באמת על הרוב טוב הוא

ועושר
לבחור

משיר לשר ומושל בארץ מבחור אחד מדלי העיר • כי בן עשיר למד
מנעיריו חכמות ודעות שונות ומתהלך תמיד עם אנשים נבונים
וידועים ויוסף לקח  /ני אוהבי עשיר רבים  /נס דעתו גדולה
ורוחו
נדיבה 5תחת אשר בן העני לרוב דל רוח ונפשו שפלה
ולב אין לעשות חיל •
גס ינושה איש רש ודל יותר לקחת
שיחד דטה משפט כעיור בצע
כשף! מאיש עשיר אשר יש לו
די
והרמת •
על כן
האשים
ארישטאטלעש את אנשי
קארעהאגא בזה על לא דבר • /

כבראי דנו נירןכ אנשי קארטתאנא

היו

סוחריםוכנענים

ומה גדלו ויתמשרו • ממצרים לקחו שש ובוץ ונייר * )
ותבואה ומפרשים וחבלים לתורן י
מהודו וכוש ( תינדיען
« 6כד עטחי : 6יען )  /לקחו בשמים  /לבונה וקטורת  /זהב
ומרגליות ואבן יקרה י מצור לקחו ארגמן ובגד רקמה
וכלי חמדה למלאכת הבית היקרים וכל מעשה חורש וחושב✓ כי
אנשי

ויריעות

* ) הנייר הזה לא היה כנייר שלנו  ,כי הוא לא נודע עד אתר כלות אלף
שרם לחכפיה ! והרחיים הראשונים אשר יטחנו כה הבג־יס ההחובי®
והבלואים נעשו

כעיר

כן כתבו על עלי
שלנו

כעבדו

פאפיר

•

העז
וכבר-

־לזה מצורו ׳ כעי;

נירעניורגנשנת שלש עשר מאות ליוםפרס ׳ ולפני
פאפירוס הגיל במצרים ועל כן נקרא גם הנייר
אמדנו במקום אתר כי כתבו לפניה גר על עורות אשר
פארגאמענט שלנו  /ועל עלים ואבנים וכאלה ־

( פו )
אנשי צור היו אמנים גדולים י חלף זה נתנו להס 3י1ל
ובדיל ומוכרת ונל מיני מהכת* אשד לקחו ממדינות אקרוס
ומה אכפו הין רב י נס נכבדי הארץ לא משו מלסקור /
ואף ני היו משירים גדולים היו ננל זה חרוצים במעשיהם
וידאגו .לכל דבר קטן וגדול נאחד מקשיי הארן " בזה השיבו
למשות כי חוג כל איש ואיש הוא לש־ס עינו על כל מעשיו /
& גיען חצבו
קארטהאגא למדינת שפ־
נאשר הלגו אנשי
מהרריה זהב וכסף ויהיו להס נס המה מעין רכוש רב והון
יקר • אף ני היתה קארטהאגא עיר משחור! בכל זאת
התגברה ותעש לה שס נס !?ולחמה  /כי כיוס קרב לחמו
אנשיה כאריות ולא הפנו עורף לכני אויביהם • אך רק מתי משפר
מאנשי המדינה היה בין חיל קארטהאגא  /והנותרים■ הין
אנשים זריס אשר שכרו צהס למלחמה כנהוג בימינו jנס
מהעמים אשר היו להס למש ומהמלניס אשר היה להם עמהס
ברית אהוה קבלו לוחמי לחם ♦ החכמות והידיעות לא גדלו
במדינת קארטהאגא ומתי משפר היו אנשיה יודעי מדע • כל
אנשי קארטהאגא חנכו את נניהס לשוחריס ורוכלים  /וכאשר
המסחור לנד היה מגמת פניהם לא למדו דבר רק לכתוב
ולחשוב חשבונות אשר יוצרכו לזה  /לנתיב כל דבר אשר קנו
או מכרו על ספר  /ולהבין בשחורה " מלפנים למדו לשון
יונית  /אך צא רבו הימים רעשו חוק בארן אשר לא ילמוד
איש מיושבי האדן שפת יונית למען לא יוכלו לדבר עס
שונאיהם ולבגוד בארן אגותס י גס אומנים לא נמצאו בארן
וכל הציורים הנחמדים ופטילי אבן היקרים אשר נמצאו שם היו
מעשה עמים אחרים • וכאשר לא למדו חכמה וידיעה אשר
המה תאר וכליל האדם לא ידעו דרך נכוחה ועשות חשד
וצדקה ׳✓ רק היו בעלי מרמה ותרמית ואוהבי כזב ושקר  /על
כן לא בטח איש על דבריהם ושנועתס  /כי לשונם היסה
לשון תהסוטת ולכס בל עמס ויהיו למשל בארץ ברמיקש ♦
מלבד הרע הזה היו גס נעלי גאה וגאון ויבקשו ויחיגעו תמיד
למלוך על כל הארץ • לנס היה לב חגן אשר לא ירע חמלה
וחנינה י אם הוכה שר צבאם במלחמה ־  /אם שהיסה שינה
מאתו  /או ני גברו אויביו ממנו והוא היה נקי  / .תלו אותו
<גצ-

(

פזז )

על עץ בשובו לארצו נאחד הבוגדים • נכה התנהגו תמיד /
ויעשו להם שס באכזריות לנם ובדם נקי אשר שפכו יוס יום "
את אשר קרה להעיר קארטהאיא בשבע
מאורע׳ שגרת כזיוט הוסר “ עד אשר
ג ^ נדרת ונהרבדה בידי הרומייבש •
צור(פהעניציעו ) מדינה ידועה מאד בפפרי הנביאים
ובישפרי הגוים בעבור מרנלתה ומסתרה " ויהי
נאשר רבו אשבי הארץ יום יום ולא הכילה עוד הארץ אותם /
וישטו משס אנשים לארץ אפריקא רבנו עיר חדשה ויכנוהבשס
■קארטד־זאגא * ) " כאשר ספת סופרי המים נבנתה העיר
מן עליססא היא דיר * אשת זיבעאוס אשר היה עשיר גדול
בהרץ « לדיד־א הזא ^ היה אח בשש פיגמאליאן איש רשע
ושמש אשד מלך בצור ויהרוג את
זיכעאוס Tלמען קחת
לו את עשרו והונו אשר עגבה להם נפשו הרשעה ♦ אך רירא
אשתו נשה מהרה ותקת את כל אוצרות ומעמוני בעלה עמה
ותברח ^ א £ריקא ותבן שמנעלשפת הים את קארטרתאגאי
גם יסופר כי מצאו בהושד העיר ראש סיס בארץ כאשר חפרו
בה ויה* להם לאות ולמופת אשר תגבור העיר במלחמה • אבלI
לא נמצא גוי ועם בארץ אשר לא התחיל לספר את דבת ימיו
באותות ונישיס  .ויהי כאשר נבנתה העיר ו״כוא היארבאס
מלך דהיעטוליען * *•) « ויחשוק ברידא ויחפצה
לאשה  /וגם היא אהבה אותו עד מאוד ✓ אכן כאשר נדרה
־גדר אשר לא תקח איש אחרי מות אישה הראשון ותירא להפיר
יאת דברה זסדקור חרב בבענה ותמת  .העיר ההיא נבנתה
בשנתשלש .אלף מאה עשרים ואחד  /הוא מאה ושלשים וחמש
שנים לפני העיר רומי ♦ לא עברו וחלפו שנים רבים ויגדל
שם העיר וילחמו אנשיה בהנושייס עטדתיאפיער או מאיע?

ובעם

*)

ענין השד

רז :

 5לפון

צור

* * ) היא * מדינה קענה בתלת

קדתא
אמריקאי׳".

חיתא (
ניילועאלוד« ) •

> ( m
־ותאמר לשינה  :חמלת♦ עליך \
כי חלש אתה ושוא נבראת ׳

^
'

־גש  -עוףקטן יניד עליך ׳
ומפני רוח קל ירוא יראתי ׳
תנור ותנוך ראשך מהרה*
 .פן יבוא והכך ושושך מארץ »
לא כן איני ! ני אתגברד,
׳.
נגד כל קמי לעמוד בפרץ
קרני שמש -לאי בי ידקורו ׳
ולפני נל סערה אדים מצה5
אשלו ואשקוט עת עלי יעיורו ,
׳ r
.
י
המשחיתים האלה לפצוח פצה • י
טובי לך כי השנון נצל דליותי ; "
’ שחתך בוראך ׳ אך ני עזרך •
ויען הקנה  :מה לך לראג על אודות♦ *
 ,,ז  -ולמה תרבות גבהה  /יצא עתק מפיך ?
הלא הכיר טוב בוראי אשר הנני *

להתרפס ולנוף עד כי יעבור זעם5
י כ ומי יודע אם לעת כזאת טוב■ לך כמוני*■.
רעם•
י :עודם מדברים והנה קול
הלך .וקרב  /ורוח גדולה סוערהו הומה /
 •. :״;־ ־• וישה הקנה ויעבור עליו הסופה*
אכן האלה לא נושה ממקומה ׳
ז
 m r . ;.חשבה; בתקפה׳ למצוא לה תחפה » " ד}
ויוסף הרוה וינשוף נהנה וכהנה /
ויאחז את האלה׳ יין עפאיה" r “ V
־״ ת׳
*‘;יי ;י
 T cי ויאבק עמה ויחזק ממנה ׳

ייך:

” '•׳ ״  " -״

ב

א2 1

י "; L

דהתה

( די )
?דהתה ויסהה דחפנה על פניה ' ׳
*
*
למען תמלט מסערת אף ושצף/ .
הזהה yבני !  .למוד מחמה. •tc
כי הגאוה תעורר קצף /
ומענה• רד ישיב חמה.
■״.

י.

-

.

י -ל

מ כתם
ל^ כף מאזניבט״ ^ דמך  /תבל! 1
כי .גבס בך • ירד הכבד יעלה ההבל ♦

ז -פ

במורת

ספרים

חדשים

שירי תפארת חבור כולל שמונה עשר שירים כלים
מספרים תהלת ה׳ ועזוזו ׳ונפלאותיו 5*5 -שר עשה
לאבותינו בהוציאפם מארץ מצרים וקרבם אל הר
סיני • מאת נפתלי •הירץ וועד 4׳ ברל* ין בדפוס
הבררה חנוך נערים• ה׳תקמ״ט יי• מחברת ראשונה
(בו ד ^ ש^ רים ( גרלוט ׳6קטי^» . 1וכ 1ןדעכג 1ןי פריי» * 16ר" ) *
■ץk

■י; w

־
■

-

זחלתי ואיראי« חות דעתי מושפע
הזאת מידיאיש  ,נודע למלין ;נשגב ומשורר נעים
בזמנג*  /כי ידעתי גס ידעתי את גודל העבודהאשקשמתי
על

על מר המחברתהיקרה

ץ(

ריא >

על שכמו 3חר\ ף׳נפשי •לצעד לא מלאכת הבקור׳ על השיר הזה "
אמנסילהיור! מתכלית סקר המאסף,ללמד לנערי בני ישר^ את
7רכי \ס 1נ ^ הקודש ואת .גדרי מליצותיו ושיריו  /ולסקל לפניהם
הדרך•• , .. /איך יתורו בעין; משפט לע ׳.הדבר החדש אשר יבא
לפניהם לדעת אס טןב־ואס רע  /ולזאת הושם ראש אחד בספרנו
בשס  0ב9ור\־ת  ^ /לל כן הנני,גס אני בתוך הכאיס להוציא
לאור משפעי על :השיר ממד הזה כיל כלו ועל תלקיו * ואס
אמנס ידעתי את קוקף ? נול המחבר ועוז תפארת חיורו /
3נצ זאק לא״ארף ,ידי ולכתוב את אשר יראה לי -ואשר יולד לי.
3ו.איזה :ספק  . ./למען אשמע דעת הרב המחבר ודעתהמשכילים.
בעם ?,יי נמענה  .פיהם; על שאלותי־  /להורות לי .את שגיוני
3בקורנ*; הזאתי " הן אלה מגמותי,ישעי וחפצי בצאתי .לשפוע
על המלאכה הנשגבה הזאת  /אשר ? מתכונתה לא נעשתה
מ^ ; וה מעם שגלו ישראל מעל אדמתם • ומרס \אתל לדבר
?ומאות המחנרת הזאת  -ויקרהו  /אציג  .לפניך הקורא תחלה
איזה ?לליסולמוץייס הנוגעים,בגל -יעת -המל-יצה והשיר והס יהיה
בי 7ך,לפלס ק אזני צדק בצאתך :אחרירלכקד על דברי שיר ׳ /והם
יאיה- ,לך• לעיניי ללמוד נוקוכס את מהות השיר נכללו •
y׳ .
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המשה ' המה החושים אשר שש הבורא יתעלה,כאדם׳להתיש
על ידיהם את כל דכה החוצה לו  /ומהס יתפעלו
התפעליות פנימיות איש איש לפי דרנו « ומהם שנים רציתי
3גמכ)חוש. :ת :0ןתד גהיעיזע הקאשייס  !. . / .מן,השלשה רציתי-
\ הםשו ^ו״ ? גגן1ם; /׳ " ינ מ שלש אלה המה
ל\מר.ךת ^
קשיס; ?ות)ל ^־?זן .ו /י ואינם ,מקישים מבלתי שיגעו בגוף הדבר
המ,זחשונלי ^מצ ^  ,כ ^ אאדס לאזרוח^מבלתי שילכו חומרים
קטנים•מקלק?  ,העלם■,ה^וריס; ^אל ^ ענע להתעעלי■ שש .׳;בעצבי.
קחוש הזה כיד \^ #מי ^טכע׳.־;  , /צנן .המוש הטאס ^א״ךסוש,
ולמשש»
עד ש ^יא ^ -י ^תש אל פיו ; ^ /והמ ^ש &נרח לנגוע^
יתפעלו ע״י ,אמצעית,
בגוף הדבר • ״ *,אמנם  ,הךאום^ ,,ז
ןוגעי ^׳הלל ^גו ^ הדבר המוחש וגס
^
>Wp
'י ' ‘

ב

ב

* V

י

' " יא " "

( ריב )
לא יחסירו ממנו ז 3ר לעולס כאשר• יעשו :החושיס האחרים׳
הממעטים את הדבר המותש אחת אתת ♦ ולהיות האור והקול
נ נ עצמיים נוכעייס עומדים תתת חקי המדידה ואתמעהV
יכלו להם החכמים לשערם ולחוק להם כלליםלימודיים• עד
שנעשו נסבחס חכמות רמות מלאות דרכי ההלוכותסבכלל
ובפרט  /ואליהם יפן כל בא שעריהם  /מהם לא יסור" אם
לא יחטיא בדעת אותם ואת מהותם " ולכן נוכל לשפוט על
האדם לומר שנשחת טעמו אס יאמר דרך משל שמראה הקשת
מכוער  /או שגעלה נפשו בקול הצפור הנותן ומימת בלילה5
כי יופי מדאה הקשת ונועם קול הצפור לא יטיבו בעינינו מצד
ההסכמה  /כי אס על יסוד מוסד בחכמת־הטבע וכחוק כרא*
מוצק ע״י השכלתנו בס י אמנם לא יתכן לואר על אישימצא
נועם בריח שרף המפריח ( 6טצופעדיטצו ) או יאהב לאכול
בוםובצל  /שהוא משחת טעס~  /יען לא ידענו התפעלות
הדבר על כלי הרגשתו במסור לנו דעקהאמצעי <יוהמהעומדים־
עם ריעיהס ' המשוש תחת תק ההסכמה לבדו'  /אין יד משפע
השכל מגעת אליהם  /אל ישובתו ולא יגונו כי אס פ״י הסכמהV
ואם אמנם יש לדבד בערן הזה הרבה מאד כי למודיו דג,
בחכמות ; בכל זאת לא אאריך בס פה  /ולא יצאתי כי אס
להורות ענין הראות והשמע לבדם  /כי המה החושים אשר
ארחיב בס את קאמרי זה  /והשאר יהיה מונח על שיבא מקום
להתגדר בז י
“
" י'“ ־
י'

;

־י  • . .ב

חבטת

הציור והנכון שתי

' , V. ■. ' ;:ז . .. .

אחיות
מתאימות .הנה 7־נודעו

לנו בצלמם ותבניתם ע״י חוש הראות והשמע יי
הראות־* יא ני הציור יושם מולידו האור! זהשמעאבי הגגון
ומולידו הקול 7ונפש האדם השוחרת־שלמות וסדר בכל דגר
נכללוובחלקיו  /היא כאומנת להן עת תבואנה לשכוןן נהt
תטהר אותן ותשליך מאתן סיני התהפוכות ובדילי העזותV
עדי'שיושלמו  /ואס באלה לא ־ חוסרנה תקון־ ותבעל בהן לתר
תרצנה " י והנה לאין‘ קץ) יגיעו למודי החכמות האלה אשר
יסודקס בחכמת הנפש" והמדידה והתשנורת הנכללים באחת
~ -
 - rמחכמות

( דיג )
•מחכמות הראשיות אשר חסהעפנה יונקותיה על המפורסמות
במגונה ונאה  /קראוה חנמי היונים ( יןעטטעםיקא ) ודגיו
מהם לפי מקומם חכמי ישראל הכוזרי ונעל מאור מינים מלבד
מה שזכר מהם הרמב״ס 5׳'ל■במקומות שונות בספרו המורה
׳בטוב טעם ודעת  /לא שזפתם עין חכם זמן הזה  /ני לא
•שמז -לב עליהם עד שנא חכם דורנו השלם ר׳ משה בן מנהם
יז״ל ✓ והחזיר את העטרה הזאת ליושנה׳ נלזגוריו הנעימים
<5ין*6צועיטי טרינסך)  /והרהיב עוז ננפש נערי 3נ*ישר>,/1
לחור אחריהם  / .ומהם ילמדו דבר צחות ולהבין דברי נביאנו
ומשוררי אמת כאשר יתבאר עוד כמאמר הזה • ואנכי לא
באתי להכיל כמאמר הקצר הזה את הענין  /ני אס קעמודעל
מקומי  /לצאת במשפט על החבוי אשר לפנינו בקצת ההקדמות
והצעות הצריכות לכך  ; /ועל כל איש כעל נפש משתוקקת
לדעת  /ממני יראה וכן יעשה״להשתדל להביא אל לנו למודי
■העניינים הן 1ה / -אשר יפוצו מעיינוהש חוצה  /על רוב מעללי
האדם  /ועל הנהגתו בחברה׳ /אשרי .משכיל* i

. :

. .

י.ו

חכמת השירהקודאת

תולדתשתי החכמותהאלה  /היא
להם כטבע ומאוחרת להס במעלה ,נאשר אבאר *
כי השיר היה מראש ומקדם בפי בני האדם כהסנימס יחד לשבת
בחכרה  /וטרם ידעו הנדל .והפרד בין ,חומר הדבר וצורתו
ע״פ הכללים הלמודייס  /השתמשו כבר בדרכי’השי ר לתפארתו
וקוצר מאמריו המסוגל להחקות בזכרון האדם  /עד שנוכל
,לומד בדרך .משל שהולידתהו נפש האדם נלי ' הריון 3.\ /יןין
חבלים וצירים המליטתהו  • .ואין לך אומה ולשון שאין לה שירים
נוסדו בעת הוסד חברתם  /ובטרם היו לעס  /ישגו הרועים
על עדריהם  /ותלכנה השואבות על בארס להשקות את העדרים
בקול מצהלות ושיר * זקניהם איש איש לבית אבותס  .שיו
,לילדיהם מעשי אבות ומקריהם  /מחוקקיהס שמו ל הס יזק
'ומשפט במאמרים שיריים לשימם על לבניהם  /וכמי ה ס שר
בובות ללהיהם את מעללותס " אך נל אלה לא יבואו במשפט
מה
׳•
י ׳י

( חד )
הכה  /כ״א נצעדה' לדרכנו  /לדעת טבע השיר
ומכספו*:
כבר ידעת שהנגון הוא תולדת חושי השמע  /והציור תולדת
חוש הראות  /וידעת גס עתה שהשיר אס בצדק• ינון  /ה>'א
תולדות שני החושים האלה יחד  /שמלבד מעמו והענוגו אשי
ישפיע כנפש המשכלת ע״י כלי השמע  /בהיויזו  :משודר
כמאמרים קצרים  /שווי המשקל  /מאריך התנועה צל' מאריך
ומקצר על מקצר  /או מאריך ומקצר על מאריך ומקצר /
ונחמה לו כתפארת וחן כזה  /יצייר נס את הנושאים אשר
ידבר נס בנשואים נאדים  /ויחבר עמ  6פעלים מתפעלים
בנפש כאלו הוא רואה עכשיו את המעשה' אשר יסנר המשורר
לפניו "' ונזה אין הנדל אס הנושא בעל חי או איננו בעל
קי ני המשורר יחיה מתים יביע א למיס  /וישיח ' דוממים /
וכל עוד שירבה לתת לנושאיו חיים תנועה ופעולה ( אס לא
יהיה הבדוי כל כך נופל בגדר הבלתי — אפשרות עד שייזוץ
בהם הנח המדמה ויפגל בספורו כאשר תראה להלן ) כן ירבה
ויגדיל תפארת* שירו  -״ ולדוגמא על דברי■ אלה  :/נתורהאנ
אני ואתה הקורא
הנעים Iלתת לב על דברי נעים זמירות
ישראל  /כבואו לספר אפס•• קצה מעשי* יציאת מצרים ע״י
קריעת הים סוף  /אמר :

י

היבס ראר־ד • וינס
הירדן

♦סוב

לאחור •

ההרים רקךרנאיליים׳
גנעורת ' כבני צאן •

.

בחן המשורר להיס חוש הראות והכנה כאלו ראה את החיל
הגדול בא עליו וה׳ בראשו! ולא יכול עוד לעמוד נתקפו
לבלתי הניחנו לענוד  /רנש  ' /ונתן לו/המשורר נח ההליך
לנוס  /והירדן אשי דמה ־ כעבד ליס עמד מרחוק וירא את
רבו ני נס  /סב לאחור 7כאיש משתאה לדעת מה זה אשר
הוה לפניו * ולמען ספר את גודל מעשי ה׳ כי נורא הוא
בחקו חק ביום ההוא ליסודי הבריאה לצאת מגדרם  /אמר גס
על הדוממים  /שרקדו־ ההרים הגדולים כאילים  /והגבעות כעי
צאן

( רטו )
 Iצאן♦ ולמען התפעל בטוב טעםבלב■ מדן הציג את הקורא
כאלו  .הוא עומד ורואה את החדש הזה בעידו מבלי דמה מה
 Iזאת ומי הסיב אלה  /עומד ורואה יס בנוהו  / .ירדן בשובו
לאחור  /רואה הריס וגבעות מרקדים נאיליס ומי צאן /
ובהשחאה על זאת  /ישאל :
,

כי תנוס ?

 ,מד־.

?. 1אחור ? .

— הירדן■ — רתסוב
כאילים ?
— ההרים•■■ —• תרקדו
  -כנד' צאז ?י־ גבינות ־ ^ — -והנה הפ יצפה הקורא אשד שם ש ^ תראל היס והירדן וההרים
לפמוע מענה מפיהם וטעם מל תנועתם הבלתי טבעיית /
אמנם לו שם־
והציגם המשורר כאלו אזניס לה& לשמוע •
המשורר את המענה בפיהם חטא נגד חקי הכח הדמיון  /ני
םג האדם• החנם בעבור עליו פתע פתאום שנוי נפלאה מתנגדת
לכחו וישבעו  - /יכול נתמהון ולא ידע להשיג לשואלו דבר /
ולמען תת ניס הצורה הזאת לאלה הדוממים לא הניחם להשיב •
ני אם פתח פיו הוא בעצמו לחת מענה על הדבר  /כ*! ו אמד
ידעתי סנת השתנות טבעך כי מלפני ה ' נשת * ואמר :
כיד^ פני

חולי

ארון

מלפני  pkמנקב :

ארץ
--

כאלו אמר צדרןת הים והירדן וההרים והגבעות הטיגותס
רקוד  /ני כל הארץ חולי" מלפני האדון  /הנא הכרית
ז
אתכם  /הוא רב פעלים כביר נח✓ הוא :
' ■.׳׳•׳.

.

 .ז

ההפכי דתצול _ אגכם מיש
חלממצ .לממיגו מים •הבט נא במזמור הזה וראה כי לשמע אזן נלמראה עין יפליא
ני 04אס לא תבין נועם המליצה  /בכל
לעשות /
זאת

( רסז )
זאת תמצא אזגך נועם בשמעך אותו מפי יודע לקחת צחות /
ני מאמריו מודדו /וחלקיו ערוניס כמערכת הסדור הנעים
לחוש השמע " אמנס אס זכית יתר מזה ותנין גס טנגסי
ונמוק המשורר  /ואיך דמה את המעשה אשר יספר כנח המדון
שלו  /עד שתתפעל גס אתה ותחשוב שנתמה לנגד עיניך7
אז תשמח נו והתרומם נפשך והמצא מעדנים מאין כמוהם •
צא ולמד גס זאת נגדר השיר מן המזמור אשר לפנינו • וזה /
שהמשורר מלכד שצריך לנוון כחומר השיר לעשותו נכון ונשר
ונעים  /יוצרך גס להדר את צורתו י ולעשותו מנווןלעניינו /
ודרך משל  /כמזמור שלפנינו שנקש דוד .לספר מהירת הים
לנוס כראותו אק המעשה הגדול והנורא ושאר הפעליס /
הרקוד  /והסגת אחור  /הוצרך גס לחנר מזמורו מפסוקים.
קצרי המאמרים ונמקוס האפשרי הניח את המפורש נסתוס 7
נמו אחר שפרש כחלקו הראשון הים ראד־ז סתמו .אצל הירדן
ולא אמר עול הירדן ראה ויסוב אחור  /וכמוהו יתר הכתובים.
נאשר תראה ננתוחס נאשר הציגותיס למעלה ♦ ואס תשמע•
ספור נזה ממשורר פחות הערך  /איך הגעל נפשך נו :ואנני.
אנסה להציג לפניך דוגמת שיר כאשר ישורר המשורר ההמוני׳
על ענין הזה ותראה את מחסורו •
בצארת ישראל מן ממשלת מצריבם
בירת יעקב מעבודות עבם־ל*ועז ♦
פתה הים את עיניו וירא את העם
.הולך למסעיו וה׳ הנבור והנורא בראשם
ויהרד מפניו וינס אהור•*. .
ה ירדןבראותו את  .הים בי נס מפני אלהים
וילפר־ת גבם הוא ויכוב אהור •
ההריבם הרימו ־רגלים וירקדו נמו אליבם
וגבעורת רקדו כבני צאן •־ ’־
■זאשאד* ׳ מה ? 1ך היבם כי .רתנוה. . ?..
מה
הירדן כי רחסוב,לאהור ^ 3כ י }
ראה

( ריד )
ראה נא הקורא הנעים ! את הלהג ההרבה מבלי טעס והן
אסר תמצא בספור נזה * ודוד אמר נל זאת בדברים קצרים
ובמאמרים סדורים  /והוא טעס לגפשץ* •'

ד
אחר♦ אשר ידעת מקצה הדרנים האלה אשר יתהלך בס
המשכיל נבחנו את סגולת השיר בכלל  /אציג לפניך
־ - .י
הנה סגולה אחת מפרטיו  •/והוא יפתח לפניך את המבוא אל
השיר שלפנינו " ראש אחד לסוגי השירים הוא השיר הספורי
עפיטי 4דיכט ) והוא השיר אשר יספר בו המשורר
(דאט
מאורע אחת מן המא רעות והקורות אשר נתהוה בעת מן
העמיס • ובמלאכת ה שיר הזה צריך המשורר להשקיף על ן! ה
הדברים אשר אציג לפנייך • והס  ( :א ) גדולרת ד־זסעא
(ווי  5טי 4קייג  4דעט 4ע 4נטטל 1נדס ) ר״ל שיהיה המאורע אשר
וספר בשירו דבר גדול ונפלא  /כמו גבורת איש חיל  /וצדקת
איש מרומם ✓ או הצלחת אומה מן האומות אשר הצליחה
במלחמה או בכבוש ארצות  /או תהפוכות עם ברעש ובמלחמה/
וכדומה לזה " ני אס יהיה תוכן ספורו ענין קטן הערך אשר
לא יתפעל בלב השומע מצד עצמו  /נמו אהבת איש אחד את
רעיונו  ,או ספור מאורעותיו בלכתו למסעיו וכמה  /ירד
השיר ממעלתו הרמה לחלק פחות בחלקי השיר  /קראוהו
המשוררים ( רא ^צזנלי  /ב  616דע ) *’ ( ב ) יעוד הכונר«
אנשיו׳ ( בטטי ^ טהייט דער כצורצוקטנירי מנר פער*צ: 1ן)
ר״ל שיציג המשורר את כל איש ואיש מאישי השיר לפי תכונת
מזגו  /תארו  /ונחות נפשו אס לטובה אס לרעה ושישמור
בכל דבריו להיות האיש ההוא נשאר בתכונתו הזאת מבלי
וזאת אחת מן הסגולות הנבחרות בחלק
אוספות וגדעון /
השיר הזה והפונו ישחית את כלו ♦ ונכלל זה שאמרתי הוא
סלא יפרט המשורר בפירוש תכונת כל איש מאנשיו  /דרך
משל  :ראובן הוא איש ארך ' הקו « » גבור חיל עושה ביד רמה /
ושמעון‘ הוא קטן הקומה,קולך כפוף ועושה ברמיה וכיוצא בזה/
כי־־אם יספר כל כך ' פעולותיהם ומעשיהם וישיס בפיהס
דברים

(

דת t

זבריס אסר מהם יצא דעת לבס ; ומאשבותירס ותנומת■ נפרס
באלו .הס נגד .עינינו * לכן ישמר■ מאד׳ ׳מלהמליף הדבוריס
ולחת כפי עניו דברים אשי יתארוהו כגכה־ לנב  / :או37די
מלש ורך הלבב על לשון גביר בעוז * ( ג ) הקרוב לאמת /
(דים1ו^.
־י.־ר 0יינליצקייב ) 1להיות שהספור הזה אשר ישורר
עליו
המשורר
את
שירו
/
לקוח מדברי הקורות אשר היו נימיו
או
נימים
•
׳הקדמונים
אייתעדוע
;
.
אך
.
על
;
י
?
׳י
מלאכתו
*
תרחב
העכא
ויוצג
לפנינו
כאלו
נעשה כלי זאת לנגל■ עינינו ; וצריך
שיחדש נו מאמרים וקשור ההווה כרוח מבינתו ונח דמיונוv
על כן צריך שמירה־ מעולה להיוק כל .
הדכר־יסדאשר  :יתחלע
בשירן קרוגיס לאמת ;■ שלא יהיו מתנגדים•לאמת; ב:ל.׳ל •/ושלא
יעוף באבדות דמיונו חוץ לעולס ההויה וידא על מפי סעיפיו
נצנולם העהו והכהו עד אשר .לא ירע אנוש מקום■ מוצא ומובא י
ורואה את  .הנדוי בעין ; דגעל נפשו נד 3יר המשורר:כנשית
וסיג אין נו עעס ו-רית ״  .ומה יאמר• א?ש~ס5ל' ;אשד■ ידע
לנקר נין עוב ורע אם ישורר דיך משל איש רעל מווג יואב
נן צרויה לאמור
.י ; .
r. :
ףקם ץ א דןנ ״ן1

-

■ ן וןרעש

״
■  ■- *:י ""/ ,

י דשא ארא לןו< ד*וץר־עקע 'ר־חעייר^' vC::

כי אין■ זה אושדבכחמ׳דצו  /וא״נ הוא 3דד ; ומפגל V*.פי השיר *
(ד ) המליצה (דיצו י פל1' 1נ1־  [ $ספרלוצי ) יזהר המשורר
לדבר במליצה מאותר אל עדעי  .דבריו! בברור המאמרים
הנכדליס מלשון המון כני אדם  ' /בלשון צח ; ונקשור התנית
פ״פ סדר יפה וצע ;ם ׳נלשמע יאז) פלבינת לב * ויתר חלקי
המליצה על ידי האריס נאים המרימים ־אא הנפש ומוצידיל
האפעליוח ועונג כנפש ; הלא המר כתובים על ספרי האכמיק
אנשי ^
עסא׳׳עסיהא■“»'/
־ואין להאאיך צם ♦ ' הן אלה
ד׳״ תלה!
־ .״י - -
■» \ r ‘ ' *r׳־  f׳1־■ ! .
 7י
 , Wה
הראשים אשר ישאדל צעהורם־ המשורל השפורי ( דער עפעסי
דיכסר ) ועלינו 'נ  5ת'& 5ןא בדברי ' המבורר ' אשי־ ' לפנינו'pH
מלא נשית את כל מאדנו  /ואילם את כל האנאיס .. •' .rb
 f*- J-׳י'■־ * ־

' “י

'אל 1נס"

( דיפי )
אמנם ,טרם -בל נציגה למיץ הקורא1־ ; 7את ספונת המשודר
היקר הזה ואת אשר הסיב  :לבו לקרב אל המלאכה
הרמה הזאת • הרב :המלץ ר ' ד־זירץ וויז?־־* נ״י -הוא נעס
קרוב לחיי ששים שנה  /ומיום עמדו על דעתו יצא משק בדבר
זולת בחקירה התורה האלהית ,ודברי פבלאינו הקדוקיס ושפר*
חכמנו ז״ל • ונל הידיעות הזרות אשר קבץ אחת אחת  /לא
עמל עליהם נ• אס " למען היות לו לתועלת לרדת על ידס
לעומק עיון החזרה ודפת־ -דדני־ה•/־ ".ולהיותו מצד מזגו איש
מהיר ההתפעליוה ורב הדמיון / .נולדה בו סגולת חכמת השיר
ויהי למליץ ומשורר נקרב עמו מימים ימימה • רב מאוד מספר
שיריו הנעימים אשר חקךלכבוד מלכים ורוזני ארץ  /ולכבול
נגידי' ישראל ומחברי ספרים • אך כל ירדו היה מצטער לאמור :
הנה הרימותי קולי זה פעמים רבים לומר לכבוד מלכי בשר
• ־‘
ודם ולכבוד מלך מלכי המלכים לא פציתי פה1
ויהי היום ויבא אליו אחד מן התלמידים ויאמר  " :אמד
ומה שמעתי קול מן השמים
״חלום חלמתי .בלילה הזה / .
״קורא שיר משיריך אשר חברת על משה אדון הנביאים ע״ה “ *
הדבר יצא מפי העלם ופני המליץ שש לקראת דבריו • ויאמר
בלבו אעשה נדבר הזה  /אשיר גדולת משה ונפלאות אלפים
אשר עשה על ידו לזרע יקקב אשר בחר בו  /ויהי זאת קרנן
תודה לאל אשר  .הגדיל עלי חש־דו,י  .ומעת■ ההיא התחיל לחבר
את השיר הנכבד הזה אשר לפנינו היום  .חלקו הראשון  / ,הכולל
’ספורי סבלות מצרים ואת אשר קרה בימים האלה עד גלות
.
י
ה׳ אל משה י .
בראש כל פיר משיריו שם שיר אחד חרוזי הכוללרצון
המחבר את אשרםש ■ אל לנו לשיר בשיר הבא י
והשיר הראשון הזה המתחיל * ל■ יושב הכרובים הוא כולל
.במליצה צחמאת הדברים האלה .״  .ענות האל לנחור מעון
בבני אדם נבראים שפלי הערך  /ויכה כוון המליץ להתחיל
בזה הענין כי מזה ניסב ' יציאת ' מצרים ובחירת עם ישס' להיות
לו לעס סגולה • ומספר והולך במליצתו  /חטא • אלס  /מעשי
דור המבול ודור ההפלגה  /צדקת אברהם אשר הכיר את

בוראו! לידת-

יצחק/עעשה,העקידה  /וקורות יעקב /
ושבת

(

רב )

וסבת רדת ישרג! מצרימה ע״י יוסף  /וסבלות; מ 5ריס״זגא\ לפ
ה׳ ע״י משה יכל ואת כלל בארבעה עשר בפיס בני ששה ששה
שוחת • ראוי לכל נער ללמדם בעל פה פי הס כוללים
יסוד דת ישראל ותזרתינו הקדושה♦
אהרי -זאתפתח; את פיו בתחנה לה׳ נומרן ;
צורי ספר זאת אל אהי  .חפצתי
נא השלכה ׳חפצי־ מלא יעצתי
ישמח לקראתו הקורא דבריו אלה כי כלו ממתקים  /והמיה-
דברים היוצאים מן הלב  /ויכבשו אל הלב למלאהו לעת יראת
ה׳ י וערם חתמו את השיר הזה  /עוד שם שלש בתים יגיד
 3ס תועלת השירים האל  ( * :א ) להעיר בלב עוזב התורה
החפץ לשוס לב על מעשי ה׳ ני נורא הוא 4ואמר :
ישמע צדיק

אמרי פי ויהל^ 1

גבם עוזבי ותורה ישונו *[’Sx
אס שירי לב עד־ 4אולתו יגביה
(ב ) למען הגיד נס נעמיס צדקות ה ' וכסלאיתע  /ומה
כעמו דבריו בתתו שבח למלכי הארץ וחכמיה  /אשר לא כעמי
קדס יפנו אל האלילים ' ויתעיכו כל איש אמונה אשר לא
כמחשנוקיהס מחשבותיו✓ ני אס אנשי מוסר ושכמה המה /
ועובדים אל אמת ואוהבים את העוב להיותו ישוב י לא יכולתי
לעבור את הבית הזה מבלתי הציגו ע״פ כלו לפניך שנית :
.

יניד  bxעמיבם אות עלי ^ תיך
דהלילו בלאומיםי אה

צדקותיך

כי כמונו גבס הכם מעשי ידיך
גדי ד־זדור הראשון טוב תעבו
גויי דור זה
־ .׳
(ג )

ומושביו טוב יאהבו

כלס יורוך ני על  byהודך •

ותנחומין על לב איש

■■

׳

ישראל נגלות; המר

הזה /
יאמר

hl

( רכא )
יאמר ח׳'ונואש  /ני גש מכובד הגלות גס מאורך זמרו לא
יירא  /ני אס בלב בטוח יחכה לגאולת אלהיו כי קנוא אס
תתמהמה • ועל כובד הגלות שר כטוב טעם ודעת /
קורות אבותבם כל 1בושל־* יקימו
גס הם מנוד ברזל אל  Snנהמו
בי מאותות על 1אדמת נוף פעלת
ומנפלאוו־ת נכס עבש זו  Swת
תפרה

¥

תקותם גואש בל

יאמת,♦ .

 <.על דנר אורך הגלות אשר יניא לג אדם מבטוח עוד ,על
גאולה  "/ .אמר שפתותיו חן *
דהן קוי  SNמעולבס לזא נעזבו '
'  .וביום אתניול רוב שניכם לו נהשנו
י ,טיב הכר־־ 1S ,ישירו ויזמרו*

'
0. j

אתהשיר הנעים

<ןרא נא
_■
:1

ממתקים לחנך

( המשך כדגישיהבא^ ם)

• ׳

הזה ויהיה

.

י

־

.

מכתם
/ל מצ  :ת אשה רעה

'תחרת הציון הז  ,1קבררתי ' אשתי., SnflN
 .ו* יאשמ עושה  .פלא ! ,שמעו זאת יושבי הבלן .
אבם מידה נגזררת? עוד בהייפם חיירתה
.־ ־שברוחי .אלי סיינחי :׳ אהד מורתה ׳
. -־:*«0 .׳♦

“

א  -ה♦

 jרבבC

טובת- u:r .v

ה•,

יי,

-

׳

'•יי '

••

" .-

.

׳

( ,י

הרב הגאון כבוד מוה׳ירר  .שאול נדו ׳ אב״ר דק״ק
פ״פדאדר ׳ בן אדוננו כדיו הגאון מוהריר ציי הירש
נ״י

כרלין

אנ״ד ור ; מ  .דק״לן

והמדינה_ יע״א ״.

? 1הרב י מוד .ירד משד !-י*ן׳ >
שנית על אודות החרם צזאלטונאי
.5

. . ..

.

..

.

.

,

אחרי 'שוביי ממסעי “  ' /להתרפאות מחולי הייצע  /ג׳׳ה
אשר עזרני עזר מעט  /והוא יגמור ‘ חש^ ־דעמדי
להכריאני ,/ועל ; מותי יעמידני  ./ז ?  .שנתי הבית מעט /

והנה כתבך למראה עיני  /אשר תהית על קנקני שנית נדנר
נאמיך שאינך מוצא מענה עלי־הדבדיס האמורים
החרס "
בפסקי * הבנוי׳ס על הדין ועל האמת '* ועל השלום י אמנם
יפלא ^עיגי ^ ־מה1ו שןדקקנקנע! ^ כל^חכמי״ישראל  /מזדון!
יעצרו במליסיםרי׳ס וגדולים' חקרי לב ככל מקומות׳מושצוקם/
אהו׳  /שאלה גדולה שאילת י ־•  -יומר ' שאלתי אני נן לכבוד
שאירי הגאון המופלג בחכמה ומקנה השם יאריך ימיו ראש
המ 7.נר .ים״ 15ודנו .ר״מ  .ואנ"^ 7.דפראג נר״ו » ו הנני שילח לד
מה העתק תשובת החנם הצדיק נר׳־ו! וזה כנה אב לכל
החכמים היושבים ' עלךמוא:־ ההוראהדבכל הארץ הזאת ני אין
שתיקתם חלילה הסכמה ? מעשה ' הנעשה מאנשי אלטונא /
ונהפוך הוא כי נתעב הדבד-־אצלס  /וממילא שהן מוחרמין
ומכודין כדין המנדה,יד שאינו חייב ניד ^  /ומכלל דברי הגדול
הזה אחה למד כי כל האנשיםז אשר מן היום ומעלה  /אחרי
ראותם ^ .,/^ y ? zi PPודס אוטמים אזניהם משמוע / .ועושים
כוונים [להעציב* לב איש המצפה ולמרר ' את רוחן{ לוקחים
עצמ ^ לצד ^ אחד׳לומרייאנו חוששין לחרם • /י מהי־שכל גדולי
הדור “ פה• אחד דליית ביה ׳מששא *'
שיעורו .בראשיתכוונת
הגאון.גר״ו .נתב לכ זה  /לפי
והנה■
המחבר
• *.
* «׳,

( דב C :
הממכר  /שהיא שלא לשש שגגים , ,/ ,מה דעתו דאין דורשץ
תחלות כאלה  /לעצשיו  /אכל לני אומר לי כי המגישה ככל
.חלקץ . /צא מן נו ההמ נר אלא צעען ..שמן האמת והצדק •
׳שאר  -לכריך נכמה ס ברוח הלמודיות; ' /
C-

בספר בשמים׳ ראש ;< :ידו,א

כפד

ינו׳א

בגז״ה* מהם

 jSplmיזכמות ראשודס "/ל

 cr fנת״י אשר אני רוצה ?.להדפיסו עס הגהות
'חכרתי עליו קדאתים כסאידהרסנא  /אם׳ יגמור ה׳ כעדי
«ימלא אתי יד להוצאת־ הדפוס  /גס כאגרת .אחת אשר שלח>ל
«מכס אמד קראה׳הקורא קול ונתשובתי ^ז בעז״הי ?בוא• מזה *,
׳' ־ י
.
ז ' *׳ י י ■
הק׳יכואול־־* -1
ה• ; ׳ י .

 :.y t׳ •7

tb ■c, .*/<*> i . -tr

1
■> •

העתק דברי

. . ./

 .ד״כ -ין

הנאון

•י .

,

מכדאג יאיר נמ נצח ¬

ל•'•-עזב■אליל

^* יט — .• )fVV״ - r .׳•

.לשמע קול שופר ׳ '
בריתי רשלום־ .ל '< <י1זרפרי׳
*
ד -׳ס ף £'-ג־־ד ' >׳ י.־  ,־ .
ן.־ ־ י
'יי ! :׳
ודהייבם טוביכם ייד*ק בבפר ,ניוד ארו׳ ש־׳י
;
ידידי והניבי רכב הבלאוך הגדול־ 1המפורסנש
 *> tי>•

■■■• .וי■

t

י

:־
■•־• ■ • • . * *.

"* ' vי הג ^ מין toV־ ..שמו נ:וד׳; רר'..
!מבהבל ^/מי ^ .ק 53ר \' /
^'  f׳\

בזצותלי

כתבו י

שאודי גל; ו •

ומ.או7ד ;צלר *,לי

שאיננו

כילו;

t

נצפרו ' בראותי

הכרילזה ^ 1; /

הרופא

מנס

*♦שלח לו רפזי1ה ^ :/זולת זה אשדי גקשני גיל־ דכד המצפה הקשה
לשאול ואין דרכי להכניס כמחלוקת  /שתמלתו משני הצדדים
שלא לשם .ישמ? ס0 ,ג 5היגתבדוד הזה קתהילהכניס נשום דגר
אחרי שגברה׳ החוצפה ורבו■ע ^ פמם  • /ואין שומע לגערת
חכם - 7ומה שכתב " מעלהו ש-יש' 1מוש :מדשקקו גטלי הדור
ש׳' מ הסכימו להכהזת דגיכי .לא ^
אב  -/--אני אומר זיל לאידך
גיסא
 1<,דלא,קצאג שוס .-.עזר ^וס,.אחד ,.מגידולי -הלץ ר או
שיסכים  ,עמקם,,מכלל .שלא ; ;!.בנסו . .זגריהס באזני ' החננגיס* /
ולכן טונה השתיקה  /כנו הבחור המופלג היה פה ' ימים
 אל * יס .מ ; ג־ד 1מיןל 5שרק  3איןצד <_.דנרי ש״כ א״נ הדש״ת •— ".^ ^ ■. .עהעק^ל סג״ל לגוא י

( רכד )

מודעה
בהקדמהלספרי

אבטל־ייון q7ב ,נ 1״א כמתיברהל :

"ולא כללתי כה מלות זרוק אשר לא מלשון עכר
" המה/רק שלשה שמות פרטים אשר נמסריםכלל
מכשפת עכר  /וגלה הס  /ספוג  /סרטן  /ענכר ♦
והנני חודה נזה ולא אנוש ני שגיתי כדבריםהאלה  /ני
כאמת בנכר מלת בכרי היא  /ומקרא־מלא כקורה יעיד ע״ז
(ויקרא י׳׳א ) החולד והעככרוהצב  /וכן מצאנוהו מניאים
פעמיס רכות זה אחר זה ( שמואל א׳ ו ) /עככרי זהב ונו׳
ומרוב החפזון והמהירות כעת ההיא אשר הוצאתי הספר הזה
לאור ני בעלי הדפוק אציס אותי לאמור כלה מעשיך ז /לא
היה לי פנאי לעכור על הדכריס אשר נתכתי כעיוןהיטב /
רק הנחת*ס נאשר פלטתס הקולמס — והנני מכקש כזה מכל
 .קורא אהוב אשר יקרא כספרי אכטליון הלל לתקן את אשר
עוויתי ולמחוק מלת עכנר מן הספר  /והיה כלא היה
למען לא ישכון באהליהס עולה *
ומדידבריבזאת  ,שפתי לא אנלא

להודות לאנשיםהישרים

בלכוחס אשר העירוני כמפתכס על■דכר ‘השגיאה
הזאת  /ובפרטות אציגה פה דברי חן אשר כבדני אוחי תורני
מפורסם אחד כתובים על גליון הספר על אודת הדבר הזה /
 ( .ני בעבור ' יפיו וטובו לא אוכל למנוע אותו .מעין .הקורא)
וכה נתב החכם הזה :
 ." .איש משכיל אם לא זכר העכבה בחורה ׳ . ,
״יעןכי הואיל־ ,ה ^ ך אהר צב לא אהב ׳ • ׳

'״מדוע עכבר פילשתיס ממנו נזוררח ? < י
״ה? שכה ההכנ = .מקומ אשר שס זהזהב_ ? ■
רב תודות לכס אנשי אמת אשר הדרכתם אותי נדרך
האמת  /רב תודות לכס מאת עבדכם המחכר י

י אהרן גךןץאלף מהאללי ♦

( <ז

)

תעס נומידיען וינצחוס " ויהי ט ראו ט חוקה ידס
רש! ־נו את עול מלך הארץ מעל צואריהס  /ולא נחנו לו
עוד מש כבראשונה  /מעת אשר כאו כארץ הזאת  /וילכדו
להס חלק גדול מחלק *יתפרי-ז ^* " אחרי כן לחמו גס בהאי
ז * רדי  :יען אחת מהאיים הגדולים על הי ס האמצעי * )
ויכבשוה ותהי להם לארץ מחיתם ט משמה קבלו את דגנם
ונל מיני מאכל * אחרי כן לכדו גנ 5את שני האיים הנקראים
סאיארקא ומינארקא אשר המה ג״כ איים גדולים על הים
האמצעי tומשם היו להם קולעים
משכילים« ט באיים האלה ,חנכו את בניהם בעודם ילדים
קטנים לקלעות באבן וידחו את מאכלס על עץ גבוה והילדים
קלעו באבנים על העץ עד כי נפל המאכל  /ככה חנכו את
בניהם מנעוריהם עד ט קלעו באבנים אל השערה ולא יחטאו *
ועל הדבר היה נקראים יושט האיים האלה באלעאחנס
אשר הוא שם כלשון יוני לאיש קולע אבן ( לויין טרי ! ער עד ) 1
ויקראו גם האיים ( דיא נצולעצוריםי  ) jiirftעד היום הזה י
להאי  .מעארק >* יש מבוא" ’גדול הנקרא מבוא מאגאן על
קארטהאגא אשר מה אותו ויקיפהו
שר צבאT
חומות בצורות • המבוא הזה עודנו היום ביס האמצעי
ומכונה פארטמאהאן  /והוא ת־! ת יד ענגלאגר *
 TT
ופ $ר□ נדבר ממלחמות קארטד־זאנא נגיד דבר מה ממדינת
שפאניען * הארץ הזאת נחלקה לפנים לשלשה
חלקים והמה באעטיקא  /לוזיטאניא טארראקאנעבזעס *
הנהר
שםT
נקראת כן על
באעטיקא
באעטיס יהחלק הזה פונה לדרוס ויחלק עתה במלכות
*גרענאדע ׳ » נראר־יוזיען וקצה מה מן ק ^סטיר־־ייען
חדשה ועסטרעסאדורא * קאדיקס העיר הנקראת לפנים
גאדירא גס היא נחשבת לאנדאלוזיען
גי ^ דיס או
גם כן קאדיקס  ,ורחוק כתשע
והיא באי קטן הנקרא

ב

*)

א2 1

עיין המאשף להדש גישן ח״נ♦ 1

פרסאות

( יח )
פרסאות מן גיבעראלטער הידוע * ) • בעיר קאדיקס
גנה הערקולעס הגמר ** ) שני מגדלים גדולים לאות
על גבורתו ומלחמותיו אשר קראו כשמותס עמודי הערקולעס /
אך באורך הזמן חרבו ולא נשארו עוד היום כי אם החרמת "
באעטיקא ארך פזריה ותבואה רבה ויושביה היו רביס  /ינ
היו בו כשני מאות ערים * החלק השני לוזיטאניא /
גבולו למערב הים הגדול  /לצפון הנהר דוריוס
(דוערת ) ולדרום הנהר אנאס (4ווצוריצ!נא ) ♦ והנה הוא
עתה למלכות פארטוגאל
 /מלבד ׳ ’ חלק מצער מן
ארץ קסטיליען ישן וחדש  /אשר גס הוא יחשב לארץ
לוזיטאגיען בימים ההם * החלק השלישי טאוראקאנענזים
־

* )

עיר

אשר

נין
חלק
אייראפא לחלק
אפריקא ׳
ושם
לחלל
ענגלאנד וחפויסס לנל בעבור גבורת שר

אשר

קענה

באנדאל^ וזיען

בחכמתו ובגבורתו

במלחמה

הגדולה

**)

הערקל ^ עס

הגין

על לשו :הים

על העיר

היתה בימינו

אשר

הוקרא כשחה ומכליל
מבצר גלול ות ; ק
הצבא עלליאט
T

לקראת חיל צרפתיס

למדינת

היה גבוי חיל

־ זיחלק

עננ ^

בארן ולכד

אנד

ומש

וספרד
עם יושבי

מדינות רבות ובא

עד לפו ; היה הנזכר  /הנקרא נס כ;
נשמו
דרך
העדקולעס
(
 / ) fretum Herculaneumומשס עבר והגביר עוד עד קאדיקם *
היוניס והרומיים משלו ובדאו מהאיש  .הזה דברים רביס אשי אין פה המקום
להגידה  /כאמרס אשר ילדתהו
אחו
ואשר המית שני נחשים בעודנו יונק שדי אמו
העניניה בהבליהה •
בכל זאת נ! וב הוא
ותועלת

גדולה

חדשים ידברו
(הדברים

היא

לקורא בשירי

פעמיה רבים ממשלי

סתומים

וחתומים

לאיש

יפרשו המשלים ׳והחידות האלה
ועונה צפונה בס

אלקמענע

להאליל

יופיטער ׳

וכאלה  /כדרכה לבלבל

אחתת

לדעת כל הדברים האלה

משורריה ימי ק* ס

/

/

אן> משויריס

ומאמונת עובדי אליליה וכוכבים ומזלות •
זר בהעניניה האלה *

כאשר

המה כתובים

/

כזה

•

 ( /אין כאן המקום להאריך

גה
ל.ק

פעמיה לא
דעת

אחרת

(

יש )

וואלענטיא* קאטאלאציען / .
יסלק עתה נ!ה  :מורסיא ׳
ארראגאן ׳ נאוואררא ׳ גאליציא  /ביסקאיא  « /סטוריען
ולעאן וחלק גדול משני הקאסטיליען * כל ארז שפאכיען
 Tהיחה לפניס ארץ טובה מאל  /כי מלבד התבואה
והיין היה נה גס זהב וכסף לרוב 3ואנשיה היו אנשי חיל;
ומדי נפש במלחמה • ויחשקו אנשי קארטהאגא למלוך ע*
האר) בעבור עשרה וגבורתה ; ויהי ני שלחו מימים ימימ"
אנשי מלחמה לקאדיקס אשר יושביה היו נס המה מיליד ,
צור  /ויועצו להלחם בשפאניען ויעשו כן וילכדו את כל
הארץ * שני המלחמה הזאת נשכחו ונעלמו ולא נודעו לנו *
סיציליען ( כאשר נכר אמרנו * ) אי גדולה ביס האמצעי
ונפרדת מארץ איטאליען בלשון יס קצר מאוד/
רחבו חמש עשר מאות צעדים לכד והוא נקרא לשון יס מעסעי
בעבור העיר מעסינא הקרובה אל שפת הים ינאי הזאת
לחמו אנשי קארטהאגא וילכדו חלת ממנה עשרים שנה לפני
עשותס ברית אחוה עס קסערקסעס מלך פרס י ואחרי נרתס
את היר־ת הזאת  /כעת אשר נלתס המלך הזה בארץ יון /
לבלתי תת מלכי סיציליען לעזור את אחיהם היונים  /ויאמרו
ללכוד את כל ארץ סי־ליליען וישלחו שמה אק אמילקארבשלוש
מאות אלף איש בשנת שלוש אלף חמש מאות ועשריס ליצירה *
ויהי כבואו בחיל הנורא הזה בארץ ויצר על היעדסא * וטהעראן
פקיד העיר נאשר היה במיצי שלח אל יעלאן "" מלך זיראקוס
וימהר ויבוא בחיל חמשיס אלף רגלי וחמש^ אלף פרשים ♦
וכשמעו ני אמרו יושבי זעלינוטוש באי סיציליען לשלוח
אנשי מלחמה לעזרת אמילקאר  /רעש בערמה ויבחר מאנשיו
גבורים ואנשי חיל במספר אשר אמרו יושבי זעלינוטום לשלות
וישלחם במחיה חיל קארטהאנא ויחשבוס שם לאוהבים « המה
באו ויפלו על העם ויכום וימיתו את אמילקאר וישרפו את
יב- - 2 2
הארות
■ כ

*)

עיין רמ £סף

מ״צ

צד

רך,׳' « •

( כ )
הארות /
ייעלאן גס הוא לא התמהמה ויפול במחנה אויביו
עס כל
חילו
!
והאויבים
חתיס
ורני
לכב
על
מות שר צכאם
ויהרוג
בהם
הרג
רב
י
ויהיו
מספר
החללים כמאה וחמשיס
 12ף  /והנותרים הוליך שגי * ) ♦ ויהי כבוא השמועה הרעה הזאת
 bקארטהאו׳א ותתאבל כל העיר וישלחו ן) יעלאן מלאכים להתחנן
לו ולבקש ממנו לעשות שלום עמהס * יעלאן אף כי נכר דלו
הושיעה לו לא גבה ולא רם לבו  /כי אס נעתר להם ויעש
עמהס ברית שלום כנזכר כבר * * ) • כאשר היה חוק אצל אנשי
קארטהאגא האכזרים מאוד להמית את שר הצבא אס נגף
לפני אויביו  ,ואמילקאר מת במלחמה  /רקחו את נקמתם
בבנו גיסגאן ויורישזהו מן הארץ דנם אל זעלינוטום ויהי
שס כל ימי חייו י

בשנתשלוש אלף חמש מאות תשעים ושנים קשרויושבי
עגעסטא עם קארטהאגא וישימו את אניבא< 4
נכד אמילקאר אשר היה סופעט בימים ההם בראש הצבא /
ויצר על זעלינוטום ותהי מלחמה גדולה ועצומה כי גם נשי
העיר לחמו ברוח עזה ובמר נפש ✓ וילכוד אניבאל את העיר
ויבוז אותה ויהרוג את כל אשר נמצא בעיר מיונק ועד שיבה /
ויתוץ
חומות העיר ובתיה הרס ויהי לאכזר ׳ זה היה קץ
העיר
אשר
כדלה
ושגבה
שני
מאות
וחמשיס
שנה
י אחרי כן
לכד גס את הימערא זיעש בה עוד אכזריות גדולות מהראשונות
וישם

*)

כעצה

היום הזה,

לתמו שלש

הגביר
טהערמאפהילע

לעאנידאס/

ובראשה
כשלה

( דרך

טהעסאליעןלאי!

אכאיא,

מתל מהם על אחל *

** )

המאסף

הנ״ל

צד

עס
צר

קסערקסעסמלן פלס
אשל יוליד מאלץ

שתי נפות כאיץ יון ) למען
אמס זיהגילו כל • את נפש® לחות / .

מנוע אותו לעכול ללו
לא

מאות אי»

מאנשי

שפארטא

ר׳

( כא )
וישם את העיר לתל עולם /

והשמים ענה ויסרס עד בלי

חזק  /ויסר אחדי פן את ראשם  /וינקם בדם הנקיים האלה
על כי מת שמה אני אניו זה שנעים שנה  /ואף כי אבות
ההרוגים האלה לא היו כעוכריו  /כנזכר לעיל • וישב אניבאל
לביתו ותצהל כל העיר לקראתו ויקנלו אותו בשמחה ונככוד •
ויהי מקץ שלוש שנים ותבער עוד התשוקה כלב כל אנשי
קארטחאגא ללכוד את כל האי סיציליען וישונו ויעשו את
אגיבאל לשר הצבא  /וכאשר לא אבה ללכת במלחמה על כי היה זקן
ובא בימים ויתנו לו עוד את האמילקאר להיות משנהו ולמסעל
לו י וילכו בחיל עצום ונורא להאי סיציליען * ותהי אגריגענט
העיר הראשונה אשר צרו עליה והיא היתה מבצר חזק ובעלת
ותהי העיר במצור ימים רבים ויבוא פתאום
שס בעשרה *
דבר בחיל קארטהאגא וימותו רבים מאנשי החיל ואניבאל גס
הוא מת • אך האסילקאר בכל זה התחזק עם יתר חילו • ויצר
על העיר " ויהי כי ראו אנשי העיר כי אפס תקוה וינוסו
יעלא י ויהי ביום המחרת כשמוע האמילקאר ני
בלילה אל
נסה כל העיר וילך וישלול בה שלל רב וימת את כל הנותר
בה עוד לפי חרב  /והמה לא היו כי אס חוליס וזקניס חלושי
נח אשר לא יכלו לנוס י וישב שם כל ימי הקור עד בוא האביב
זיחרם כל העיר  /ויצר אחרי כן על יעלא וילכדה  /אף כי
הקרע דיאניזיוס את כל מחנהו להציל את העיר ולהגן עליה "
ויהי אחרי כן ויעש דיאניזיוס שלום עם האמילקאר ויתן לו את
ואשר היו לפנים תחת ממשלת
כל הערים אשר לכד /
קארטד־־ואגא  /וישב האמילקאר לביתו י
דיאגיזיוש לא עשה הכרית הוה עם קארטהאגא בלב שלם
ובנפש עובה  /כי אם למען הנפש ולהרבות
כוחו ולשוב הלחם בם * ויהי כאשר הנין את כל כלי המלחמה
ויפקד את הצבא וידבר על לבב אנשי זיראקום להפר בריתם
את קארטהאגא  /ראותו לו  /כנזכר * )  /וימיתו כל אנשי
כמוהם4
קארטהאגא אשר היו בעיר  /ובכל סיציליען עשו
ולא

*)

עיין החאשן»

הנ״ל

צד

ל״י *

<

בבC

ולא חפרו ולא גושו להיות נוגדים כאוהבים וחוטאים' מפשותס •
וילך דיאניזיוס אחרי כן ויצר מל מאטיא וילכדה בחזקה ויהרוג
את כל אשר בעיר  /לבד האנשים"
אשר נשו kהיכל האליל
וישלול 'שלל רב *
נעת ההיא היקה מגפה גדולה בעיר
קארטהאגא אשר
רבים
חלליס הפילה  /בכל זאת לא אחרו
וימהרו את אימייקאן וישלחוהו בחיל כבד אל סיציליען וישב־
וילכוד את מאטיא ויאמר לצור גס על זיראקוס וילך לזיראקוס
הלוך וקרב ומאגאן הלך אחריו עס אניות אכה אשר ההת
פקודתו
ותהי 'סרחז גדולה כעיר זיראקוס •
רחרם
אימילקאן
את
כל
המקומות
סביב
לעיר
וילכוד
נס
ארן
אגראדינא
אחד
מגבולי העיר * ) ויבוז את היכל עערעס
ופראזערפינא * * * ) ויקו ללכוד גס את שאר העיר בימים
העטים •
אימילקאן לכד כבר את כל סיציליען ולא כשאר
רק ' העיר זיראקוס וגס היא היתה במצור  /ותבוא פתאום
מגפה במחנהו וימותו רבים מאנשי הצבא  /וימהר ריאנ׳יזיוס
ויפול עליו בכל מחנהו ויכהו מכה רבה מאוד • ויאח את
מקצה האניות והנותרים שרף באש ♦ ותצא כל העיר לראות
ברע אויביהם ויפלאו מאוד על התשועה הגדולה הזאת דודו
זיהללז לאלהיהס *
ואימילקאן שלח אחרי כן אל די ^ מויוס
ויתחנן לו לשלחו עס שאר אנשיו בשלום ויאמר לתת לו שלוש
מאות טאלענטא  /ויעתר לו דיאניזיוס י ויבוא איטילקאן
אל ביתו ויתאבל על הרעה אשר גאתהו ותקצר נפשו רקץ
בחייו וידקור החרב בבטנו רמת " השמועה באה עד קארטהאגא
ותחרד כל העיר ולא היה בה עוד רוח ♦
 :ויוסיפו

* )

עיי; ההאכי> רנ״ל צד ק  :׳' ט *

** )

צעיעסהיא בת
והיא הובלת על כרי האדמה

*** )

פראזערפינא בת

האליל זאטורן
אשר •

נקראת

פלוטאשר הגיהנם

צערעס אשר יללה

גס די ^ וצינא ׳
 /כרכר תשבו עוכדי

9ת<ן לכל דבר ר בר שד אתר המושל עליו

ללה

לאליליופיטר /

דדיקאטע
האלילים

נימים

•

ליזאפים ׳

׳

היא אשת

הה® אשר

( ס) :
עליגונה /

עוד תושבי אפחקא בימים ההם יגון
כי מרדו בה על אשר הוליכה ילידי ארצה

וץסיפו

לענת♦

העיר מה לעשות ויהיו כלס פה אחד להשיב מעליהם
ויועצו זקני
אימילקאן את
ופראזערפינא אשר שרף
צערעס
את חרון
את פשיליהס מאבני שיש יקר ויבנו להם
ויפסלו
מקדשס♦
לכוהנים לזבוח להס זכחיס כדת היונים ואחרי כן
מזבחות ויצוו
שכניהם • כא& ר לא היה לתושבי אפריקא שר
יצאו לקרב נגד
לערוך מלחמה  /וכל איש מהם חכס בעיניו עשה
ופקיד יודע
קארטהאגא וינוסו לפניהם «
הכשר לפניו  /וינגפו לפני חיל
בהיציליען ויצוו
קארטד־זאגא מלהלחם
לא נחו אנשי
עור
מהמוכיס במלחמת
מאגאן שר צבאם אשר נשאר
את
מעסאנא  /ויצא דיאניזיוס לקראתו
אימילקאן ללכת ולצור על
אחר פעם רקח מידו את כל הערים אשר היו לאנשי
זיכהו פעם
איצעטאס מלך
קארטאגא בהאי • אחרי הדברים האלה ויקרא
קארטאגא להלחם עמו בעיר זיראקוש
לעאנטיוס עוד את חיל
דזיפפאחנום שס * ) וישובו וישלחו שמה את
נעת מלוך
איצעטאס /
ויהי ריב בין מאגאן ובין
מאגאן שר צבאם י
וילך וישב אל ביתו  /ויהי כראותו כי לא עוב הדבר
ויעזוב אותו
אנשי עירו  /ויך את נפשו וימת  /כי ירא
אשר עשה בעיני
העם  /ויקומו אנשי עירו ויקחו את נבלתו ויתלוה
מפני חמת
ויהי לתקופת השנה וישלחו עוד את חילם אל
על עץ *
ודתאמילקאר
אזררונאל
סיציליעז תחת פקודת שני אנשים
קארינט אשר שלחו עמו לעזור את יושבי
טימעלעאזאיש
ויכם
הזה«
 /אף גי היה רב ממנו  /כי מלבד גבורת האיש
זיראקום
רוח סערה וינשב בפני מערכת האויב וישלך עליהם
הנה קם
וברקים רב ויהומס י אחרי כן וישלחו עוד את גיסקא
אבני ברד
 אן  /דנגף גס הוא לפניו  /ויהי כי ראו כי*בטימאלע
להלחם
ויעשו שלום ויהי
בעלו כל מזמותיהס* לכבוש את כל האי /
להם חלק מצער
ונחל הגבול *

גפאה

המערבית

מהאי

עד נחל

דתאליקוס
אחרי

* ) שיין המאסף

ה< ״ל

צד

רי״נ1

י

( כד )
אהל '
הדכריס האלה דקס איש אחל מפקודי החיל rf « /
עשיר
וגדול
באחיו
/
ושמו חנון  /ויבקש להסב לו
נתר מלונה /
ויאמר בלבו להרוג נל קהל הוקניס ונכבדי
הארץ •
ויועץ
בראשונה
לעשות
במרמה  /ויקרח לכל נכבדי
הארץ
ושריה
אל
משתה
אשר
עשה
לבתו ביוה חתונתה ויבקש
להמית
את
כל
קהל
הקסאיס
כסס
המוח אשר ישים לפניהם
במאכלם ♦ אכן
נודע הדבר ולא בא איש מהס אל המשחה *
געת ההיא עשו
חוק אשר לא יעשה איש עוד משתה גדול ולא
יקרא אליו ני
אס
מתי
מספר
/
אבל
לאיש
הבליעל
הזה לא
עשו מאומה  /כי
לא פורש הדבר לעין השמש  /ואין מי קם
להעיד רשעתו
בפניו
״
וירא
חנון
כי
אפס
עלמה
/
ויאמר
למלוך ניד חזקה
 /וידבר על לב העבדים אשר בעיר ויקח לבס
במתנותיו ריק
אותם
כעשרים
אלף
איש /
דתן להם חרבות
בסתר  /ויצו
אותם להרוג את כל אדוניהם בלילה אחד •
ויודע גס הדבר
ההוא  /וינש חנון עס חילו בחח והמליט אל
מגדל חזק "
ויעברו ימים מעטי׳ וישבו אנשי קארטהאגא את חנון
וייסרו
אותו
בשוטים
/
וינקרו
את שתי עיניו  /ויקצצו את
ידיו
ואת
רגליו
/
ויחזיקוהו
נמסמורית עלי עץ עד כי יצאה
נפשו •
גס את
בניו
ובנותיו
וכל
אנשי
משפחתו
המיתו
לפי
חרב  /לבלי
יקום אחד לקחת את נקמתו מהם  /ולגל ידי
עוד איש להרשיע כמוהוי

השאר בדפים הבאים •

מכתבים

שונים

הגהות שתים
אל כבוד עדת
לדשת♦

המאספיםI

ני
אנשי אמת אתם ודורשי אמת  /אבקש מנס להביא
נץ
כתבי המאסף אשר תוציאו לאור מדי חודש
בחדשו

( כה )
בחדשו להגדיל חכמה ולהאדירה נקרב עמנו ( פועל ידכם עורך
ומשכורתכס תהי שלמה ) גס את שתי אלה אשר ראיתי להגיה
בספר הנחמד ראשיה למודיכש לחנרכס היקר והנככד ר׳
נרוך כר״ל לינדא • ני יען' וביען השפר הזה נחמד מאוד
להשכיל  /ונסות אני נו שימצא מהר בידי התלמידים אשר
ישאבו מהנאר הזה לרוות צמאונס  /על נן תאנתי מאוד לצרפו
מכל סיג  /אף ני לא עלי המלאכה לגמור *

א
שער א § 4
״בקיץ יצא לנו השמש נבקר בקצה מזרחית צפונית  /ויבוא
,,לערב נקצה מערבית דרומית ובחרף יצא השמש על
יל האיץ בקצה מזרחית דרומית  /ויבוא לערב בקצה
״ מערבית צפונית • »
אם כן למה יארכו הימיס בימי הקיץ ויקצרו בימי החורף ?
הלא גזה ובזה תלך לעינינו ברקיע השמים מהלך
שוה ? כי מקצה מזרחית צפונית עד קצה מערבית דרומית■
ק׳׳פ מעלות הן  /וכן נס מקצה מזרחית דרומית עד קצה
מערבית צפונית ק״פ מעלות  /וכמו כן מאמצע פאת המזרח
עד אמצע פאת המערב  /מקוס זריחת ושקיעת השמש נימי
ניסן ותשרי  /ויהיו א״כ יום ולילה תמידשוים בכל עתי השנהי
אבל האמת שתבוא השמש בקיץ בקצה מערבית צפונית  /ותבוא
בהירף בקצה מערבית דרומית  /והסימן  :נאשר בא כן יצא5
ויהי ' א״נ מהלך השמש ממעל לאופק שלנו בתקופת תמוז ר״ע
מעלות  /ובתקופת סבת רק צ׳ מעלות  /ובשתי תקופות
המשוות ק״פ מעלות *וכן יעיד החושי

ב
שער

א §6

" היותר קרוב אצלנו ( מכוכבי שכת ) הוא ששיבש אי־^ ף
?ל פעם מרוחק השמש מאתנו  /אן קמ״ר אלף מילייאן
פרסאות

( יכו )
« פרסאות ♦ “ ובגליון פתכ ט יזמי אור יעופו בזמן
״ שקונדא אחת ר ' א־־ייפים פרסאות  /וידוע ע״י חכמת
״ ההנדסה ני הקרוי לארץ  .מכל כוככי שכת רחוק נערך
״ק״ןי ^ פים פרסאות מאתנו  /ויצטרכו א״כ קרני האור
« מכוכב אחד ערס יגיעו לעע־נו דרך האדר זמן ה׳ שנים • “
הנח

יכלו נזה כמה קושיות "
(א )

(ב )

(ג )

(ד )

(ה )

כאמה ( שם  ) 9$היות מרחק השמש מן הארץ
ב"ר מיליאן פרסאות  .מה שהוא נכון כאמת /
יהיה א״נ הסך היוצא מזה המשפר המוכפל ששים
אלף פעס  /קט״ר רבוא מיליאן  /וזה עשר
פעמים יותר מהסך הנזכר כפנים המאמר ♦
ישתור הגליון את הפנים  /נאמרו שמרחק היותר
קרוב ממכבי שכת הוא כערך ק״ן אלפים פרסאות /
ונצטרך להגיה ק״ן רבוא מיליאן  /ני לולי זה
יסתרו דברי הגליון עצמו כחוש  /נאמרו שקרני
האדר יעופו בזמן שקונדא אתת ר׳־ אלפים פרסאות !
זאעפ״ב יצטרכו ללכת דדך ק״ן אלפים פרסאות זמן
ה׳ שנים •
ואף אחרי נן לא יצא החשבון כראוי ! ני אס הצטרך
לאורך ר׳ אלפים פרסאות סקונדא אחת  /יצטרכו
א׳׳כ לסך ק״ן רמא מיליאן׳שבע מיליאן וחמש
מאות אלף סקונדן  /שהם נערך כ׳ אלפים ופ״ג
שעות  /או פי׳ו יטיס י״ט שעית  /אשר לא הגיעו
עדיין לזמן רביעית שנה  / .ואף כי לזמן ה׳ שניםי
ידוע ני קרני אור השמש יבואו לנו בימן ח׳ סנוטין i
שהם תפ״ד מקונין ,ובה־זת המרחק ההוא כ׳ ר
פרסאות  /יעלה א״כ על כל סקונרא אחת לא יותר
ני אם נ׳ אלפים פרסאות י

ולק נגיה דברי הגליון כזה  :קרני האור יעופו בזמן סקונדא
אחת נ׳ אלפים פרסאות  /ונהיות היותר קרוב לארץ
מכל כוכבי שבת רחוק כערך' קין רבואמיליאן פרסאות מאתנו /
יצערכו א״נ קרני האור ערס יגיעו לעינינו מכוכב אחד ללכת
דרך

( כז )

/

דרך האדר לערך שמ״ז ורניעית יום  /שהוא כמעט שיה
תמימה  /ומהאקריס אשר יתרחקו עוד ה ' כעמים דוקר /
לא יגיעו הקמים לנו ני אם בזמן ה׳ שנים ויותר * כצ״ל י

רביםמהשגיאות האלה  /ואפשר כלן  /יצאו מפחת הדפום
ואין להמחבד חלק כהן • אמנם אל המנקר אשים
מלתי tואתו תלין משוגתו  .כי הוא אמר ( במאסף לחדש
תשרי תקמ״ע ) לבחון את דברי השפר ע״פ נלו  /ואס המצא
ימצא נו עוד איזה מחסור ושגיאה  /יצ־גס לפני הקורא למען
יצא השפר על ידו נקי ומנופה כאשר היה ברצון המחבר ♦
אבל הכברה אשר בידו חוריה גדולים מאוד מאוד iוביותר
נדמה משפט הבקורת אשר לו לקורי עכביש  /אשר הזבובים
* * *
הקטנים יתפשו בה והגדולים יתמלטו י

משלי

מוסר

הערבי הרעב
במדבר  /וילך דרך שלשת
תעה

לאמצא

ימים
ע .רביאחד
מיס לשתות  /וגס צידה לא היה לו  /כ• אזל הלחם
מכליו  /ויהי ביום השלישי  /והוא עיף ויגע מאוד✓ וישאל
את נפשו למות  /דשא את עירו וירא  /והנה באר לקראתו
מאחד הבארות אשר ירביצו שם ארתות הישממליס את גמליהם
להשקותם מיס י וימהר וירוה את צמאונו  /דשב שסלנושיי
מעט מהחלאה אשר מצאתהו בדרך  /ולמען החליף נח לגעת
אל מקום מושב בני אדם י ויהי כשנתו דרא עוד והנה שק
קטן למולו שוכב למרגלותיו  /וישלח את ידו ויקחהו  /וישמח
האיש מאוד  /כי גמששו והנה עגולים עגולים קטנים בתוכוt
ויאמר אל לבו אכן תמרים הס  /עתה אשקיט חמת הרעב •
אהה tאך פרניס
ויפתח וירא ויזעק זעקה גדולה ומרה :
המה ! וישליכם מנגד •
גם

( כה )
נס רסן* נם זהב נים אבני יקר
אלילים המה  abיועיירו •
כל הבוטחים בהם יבושו ריקם
כי ביובבם עברה לאיצייתו •

תפארת תפארת
מיינות שירי
 4מנצח
הן לעושהן ה׳יה ההככס המפואר המשורר
הנעלה הרב מוה׳ נפתיר «1הירץ וויזד־* די
מכתבם

נפתולי אלהיכם נפתלת
נפתלי ! נותן אמרי שפר ׳
יבלת
נפתלת ׳ משביל ! גם
״־־T ; T
 * :*  :״־־ T :

ל"

!

עשה
! יפה
למע

הוחק רעד על זה הספר •
־

! jא!!  /עדשנ
 fכל נהוגלא
? הוספהמניאי
; הא1המכשור
י :שאירעלאח־
( ר׳ » ־ ’ "
;חלום ( /ר
 1יפתרו פעכ
\ והכסףיענה
בתלומו
| אלץ
; להתפללבעד
 Jהיי ל;הקרא
; חסוהוא ש
ן הקהלה הל'
; וקראו עלהי

י  -ל•

ושמאל !1 /
 .כימי7כשה

בקורת

ספרים

חדשים

מעשה תעתועים /יזהיר מחברת
פועלי און מעשי תעתועים/המתקדשים
והמטהרים במעשים זרים ✓ וישימו עיניהם על ריעיהס
לפתותם באמרי שפר  /ככל הכתוב בספר " דפוש שיסטפיו
(ל׳׳ט דפים שמינית העלה  /מקחו  4גר׳ ) ♦
כפיהנראה מפנים הספר הקטן הזה הנה הוא נדפס נעיר
העליזה פראנקפורט דמיין  /וכאשר שמענו מאז כן
ראינו עתה בעינינו  /כי קמו שם אנשים מתחסדים הולכים
אחרי ההנלויהנלו  /נותנים מעשר מן התבן  /וקרנם עמל

לקווהתנה
באריזות p

כה

לא!
אבן

אנשיםצנועים /

ז 7יו
ללציס
מקום
בניהומת

במצרףהלן
יחד /לש
הרגילים נ:
הצרינץ יה
דבריםטובי

לדוגמא
פה

ואון

ti-f

( כפז )
ואון ׳ /עד שכבר באו לכלל שפיכות דמיס  /כנעיס מאמר ז״ל
על נקוב לא חושיפו ולא תגרעו * נדי שלא תגרעו  /כל
הוספה מניאה לידי גרעון " כן הדכר נס באנשיס החטאים
הא 1ה כנפשוהס  /אשר ככר מצא האלהיש את עונש  /כמעשה
שאירע לאחד מהס עס איש ישר ושפל רוח! עשיר ונדיב לב /
ר׳ א ־ * ש • *  /הולך לתמו בתוך עמו  /ונא עליו חולס
חלום  ( /כי זה דרכס כסל למו להתנבא ע״י חלומות שוא אשר
יפתרו פעם לטובה ופעם לרעה נפי העולה על רוחם /
והכסף יענה את הכל )  /ויאמר אל הנדיב הנ״ל  / .כי נראה
אליו בחלומו שיחות מהרה אס לא יפדה נפשו ויחן לו נכרו
להתפלל בעדו  /ויחרד האיש וילך אל ביתו ויחלה וימת ♦
הכי לזה קראו שמס חסידים  /יען ני עשו התועבה הזאת /
חסר הוא עונס ישאו י וברכה תבוא על ראש הרוזנים מנהיגי
הקהלה הנ״ל  /אוהבי אמת ושונאי תרמית אשר עמדו כפרץ /
וקראן על האויליס האלה קול גדול  /לגלות סרחונם  /ולהודיע
קלונם  /ולא יספו להתנבא עוד במחנה העברים •
יפה עשה המחבר כתוב זאת זכרון בסכר ושימה לעיני העם /
למען תה* להם לעדה  /לבלתי סור מדרך הישר ימין
ושמאל  /וכמאמר המלך ז״ל  /אולת אדם הי .רף דרכו /
כי מיד כשהוא נוטה מעט מדרך האמת  /ולא יקח החכמה
לקו והתבונה למשקולת בכל אפר הוא עושה  /ילך תועה
בחרחות עקלקלות  /ויתרחק יותר ויותר ממנה  /ולא יוסיף
עוד לראותה כל הימים  /וככל אשר יפנה ירשיע "
אבן לא נכחד מאת המחבר ני לא מצאנו טעם במעט הדבש
דרך דרש אשר הקריב בסוף מחברתו י אבל נתן בו
מקום ללצים לאמור על זה נון המלך ע״ה גאמרו  /אכול דבש
בני הרנות לא טוב * גס לא צרף כל אמרותיו ומליצותיו
במצרף הדבור הצח ומליצה השלמה ✓ כי ערבב שתי לשונות
יחד! לשון ארמי ולשון עכר • אולי עשה זה לטובת ההמון
הרגילים בכך  /ולמען עשותו שוה לכל נפש  /בהיות שהן הן
הצריכין יותר לאותה אזהרה  /ני באמת• יש לאל ידו לחבר
דברים טובים כנראה מאיזה מליצות בזה הספר / .אשר,נציגם
פה לדוגמא "

קנית
I

■!

קנות בינה במעוט שנה הורן המיריס
נקנה
החכמה • tJ :
כי ־־ ;t r

לילה
בעמל ־"־ t :
-

הפמדיס * )
שנה ייות
בהרבות
בינה
; Iקנ 1ת
•
־
•• T
 :־ •־
־T
יכ ינוא החזון' בחלום ללה
* )

המורים הב׳

מלשון

שמעו נא המורים

״ .

־  Saמאמר חז־ל מיונט שחרי בית המקדש
נטילה נבואה מן הנייאים! ינתנה לשוטיס

מעה החרבה ר׳ך :ת המועדות
הכם החזון ספו יודעי עתידות י
יכ אבדו חכמי עיר נוולם איש רוח
ןא • מעת רבו אוילים והתהברו•
פרצו ההוזים והמשאות גברו
רוח
משגע *איש
הנביא
האויל
♦כ
—
; י .־T
־־ T״
 V; T״
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ת ו לד ו ת

ל

 -ע

הזמן

<עתק ממכתב פרלן{ עס «ערבצו! להועד הגדול
(6טצו * מענצוכוילונלו^ ע ) אשר איתן מושגו
נעת ההיא  D»tenruבירת מלך צרפת •

ז

י ( שס ד׳ אהמ חג של סכות תק״ן כין הערניס • )

ציריאמונים אשר שלחו קהלות ישראל הדרים במחוזימעץ
נלצוכורינ^ן' נקשו מאת ראשי הועד הגדוללגשת
mfo
'לפר

(

לא )

לפני כסאות למשכנן בנית מועלם ולערוך לפניהם עוד את
בקשתם  /וכאשר יצא הדבר מאת הראשים החלה •לתת אוסס
להתיצב לפניהם  /קס אחד מדרי היהודים הלא הוא האדון
^ » טרינגן /
ר׳ בער אורעיל טנאנסי ציר נאמן ליושבי
ונידו מנתב ויקרא אותו לפניהם לאמור  :איך נלקה נפש
שולחיו לנקש מאת ראשי הועד  /לתת נס לב עליהם ועל
החנותיה® אשר שמו נגר לעיניהם ננקב  /למען העיב את
וכה דכר :
מצבם כארצותס •

אדוני !
הנה אנחנו נצנים לפניכם היום
האמת ועושה

השלום5

בשם

ה׳ הגדול

והנוראאבי

נשם ה׳ האלהיס׳אשר בתתו

לאיש איש מברואיו מנת חלק נחלק כארץ  /שס גס על שכס
אחד 5ובשם יקרת
גלמו עול מלכותו לשאת אותו לב
האדס מבחר ברואיו אשר היתה לשמצה זה מאות שנה  /בתת
ילידי אחד ראשי העמיס לגוז ולמשיסה בכל גוי וממלכה אשר
פוזרו שמה ? למענם התיצננו היוס להשגיעכס  /אלוני הארץI
לשוס לב עליהס ועל רוע מצבם ני אומלל י

נמאש מעס /

הגוי הזה
נכנע כל עת למשמעת מושליו מכלי הריס קול תלונה
למרות 5הגוי הזה עומד נממיה לחצי המיון
ופצות פה
■וקשתות הנאצה בכל העמיס  /תחת היותו ראוי לשבת בעת
תחת צל החמלה והחנינה ל עם ישראל הלזה  /אשר שמו נקרא
עלינו היום בבואנו להשתחוות לפני הדום רגליכם! נושא עין
אליכם  /רוזני הארץ Iלהוחיל מצדקתנס ני לא תשוב תחנתן
ריקם מלפניכם ל ואס רבה טרחנס ומשאכם בעבודתכם אשר
נדכא ושחה

עד למפר

בכלמקום/

אתם עמלים בו לטובת ארץ מולדתכס  /לא יקען גם הוא
בעיניכם להטות לב לשולחינו  /ולהאזין באזניס קשובות קול ענות
חלושה עולה לפניכם ממעמקים אשר הורדו שס המדוכאים
בעניותסי
האלה
לא נכבירה עליכם מלים  /אדוני Iואך למותר דבר שפתים
להעריך לפני יקרת מעלתכם עצם בקשתינו ולחות ני
נצדק משאלותינו  /הלא המה ערוכים בגל וכתובים על ספר
אשר נבר שמנו לנגד עיניכם ♦

לו

( לב )
לויבוא יום יברך ישראל את

חשדכסלאמור  :עוניםהמה

הימים האלה מן הימים הראשונים אשר נאנחנו כס מן
הצרה אשר באה על נעשינו ל ינוא יום יושר מעלינו צעיף
הכלימה אשר היה על פנינו זה ימים רבים ויהי לקרעים ל יכוא
האח 1הואילו
יום ונהי כעין כל אדם כאח דבק ואהיב למו ל
ותהי סכה שלום ואהבה המשמחת אלה־ם ואנשים אשר עמלתם
לפקוד על עמכם  /פרוסה גס עלינו ז יבואו נא דברי ברית
צרופה להגות סיגי החוקים אשר סבלנו עלם עד הנה5
תצא נא כאור משפע חרותינו אשר למענו קראנו רנות ואין
עונה  /ואשר למענו אנו מפילים תחנה היום ודמעותינו על
לחיינו ל מי יתן והיתה זאת לנו מידכס  /חשדכם יעמוד לנו /
אדוני ! ומפועל כפיכם תהי לנו התשועה הזאת1

ראש מדברי הועדהגדול

ויהי אחרי כלותו לדבר ויקס האדון
 12ה לאמור :
(פרעדדענט ) ויען אותם כדברי© ה
הועד הגדול הזה שמעו את דבריכם  /ואין איש
״ אישי
משיר אזנו משמוע בכל לב  /ני כניס היסודות
אשר עליהם נשענתם * דעו איפא ! ני בכל מאמצי נח נעמולה
לדרוש ולחקור על דבר בקשתכם זאת  /וישמח לבנו ויגל כבול נו
כהיות לאל ידינו לקרוא דרור לאחיכם ולהושיגם על כני ההשקע
וההצלחה  /ואתם לכו לשלוש והגידו את דברינו אלה כקרב
אחיכם ! “
אחרי זאת הושיבו את הצירים האלה על כסאות אצל כמות
מושבם  /ויתיעצו להניא כמשפע את דבר היהודים
ומשאלותס ערס יכלו את האסיפה הראשונה הזאת *
כל הדכ׳־יס האלה כתובים על ידי סופרי הועד הגדול
ונחתמים

בענעתס הגדול חערזצוויט כ׳' ו תשרי תק״ן ♦

ברלין
המובהק החנם

המלךיר״ה המשיך עוד חסדו על הרופא
דואפראט ופראפעסר כזרדכי הערץ
המפואר

/

לקצוב כסף חקו מדי שנה בשנה חמש מאות ר״ע  /חלף שכר
התועלת אשר יקחו המתחילים לשקוד בדלתי החכמות  /בשמעם
למודיו כחכמת ההגיון  /וחכמת ; הפיזיק  /וחכמת הרפואה
בכלל (> זערעלי ; יסי צזנטעק1צופעדיצו ) •

המאסף.

חדש

טרדושון

הקן

שירים

*

על הוועד הנמל־* אער יצזדינת ערפת * )

ישקוט וקו לעשוח ענב
איש ה ^ דמה שרק ניטע :
יועצי הנמה על לב שומע־ ♦
מלכם ׳
זבראשס
־•פגות Tעם ׳
־־ Ti
T
;
נאספים ׳ .יהדקו• כל בדק'5
!עמידו ארץ במשפט
מסעד לכסא !עשו צדק י
בכנפיה
מרפא
בשמש
• T v Ti
״ •• :
V Vלשבעת נדם אם ז־ורהת ן
כן רפאת גוי  .אהבת יושר ׳
בלבב צדיקים מתלקהת *
אשרך
נ א ! 5
*)

עיין המאש?» לחזי« אלול תקמ״יו צד6ש״ה ־

( לד )
אשרך ארץ ! מלבך משביל ♦
 .אך בך חסד ואמת נפגשו
■;
בךבר פיו השיב מארצות
בניך .זה כמה גרשו ♦
?ל |ל שעשה ׳ אם רע אם טוב ׳
האדם יךאה לעימם ;
האמת אם ש?ןר .ינחל לב
ילדון היושבי בשמים י
בבתה להבת המשטמה ׳

. .

בל עושה טוב נכון בטוח;
 .ללבב מיושלים הנה שומה :
אין שליט לכלוא את הרוה* *0
אם איבה בין אחים פרחה
יד הסבלות היתה במעלs
אם התבונה מרום זרחה
•• T

|

. -

־ • ;

*

־ :

הנה

T

T TT

;T T

••

ורוץ

■S.

T TT

מזבח הבעל4
מוסרות

* ) 4ווינממ ; פרייהי<ט . /טא^עראנ !,י

( .לה■ c
מוסרות ך! םדע נסקו *>
שלום לאיש ייאיב מעשהו5
יום נגלות תורת האדם
יב

■ סרה קנאת איש מדעהו ♦
תוסף ארק פחה לעט
ישימו משפחות עליה ־
• T

יב

*

; T

T V T

בן צוה יוצרה לשבת :
וערב טובה ברבות אובליה ♦

בית ;עקב ! שבעת שק ׳
;  rrnפלא על לא פשע5
!אמיץ לבך  .בי .יש אחרית ׳
קרבה צדקתך ושנת ישע ♦

,

נם לב אייה ופריץ חיות
.יפול ׳ אם נפשו ?נדושת; ם;
ףא

*)

חבמת אדם תתבלע
תמס_יהלוןז לבו במ!ם ♦
ההולך
׳
י ' ג ל3 3

רענק^ פרייהייע  /פמגפ* פר ” ד\ יפ ♦

( לו )
ההולך מדחי אל זיחי
נדהם לפו ומשתוחח:
"ן מורק מכלי אל בלי
אל י .יעמוד בו טעם וריח ♦
גם

בניך הוסיפו• לקח׳
דרשו ספרי עתים וקראו !
לבם לא נצפן משכל ׳
’עת רחמיך בארצות מצאו ♦
: T

יב

•

״

• •

;

t/t

נורא ! עליון על כל נוצר!
נפלאות אלינו עשית ».
צבאות שמקישמרו חקיך
איש איש אל .יד מענל צויתj
לריס משקל ; לים חיק ׳
קצב לבל ידך עשתהן
מעלמות תהלוכות אור
וסדרים מתייהי5ןלא50

האר

פלה ליטרים,

דזאר

• T :-

▼I V

 Tיי•

יתרון ארץ בכיל ; דרושו5
ני תורם אתה הנכוחה ׳
••

״

״* T

: -

T

י ■ הס^ -ם שולחיהם לאישו » ♦
אם ברזל שמין; מעל -
שוא .יעמול החורש ל;זרוע
ומי ; ישפוט ראשית עטים -
בלתי תתך לו לב לשמוע•
אשריכם זורעים לצדקה ׳
דור אחרון בכם ; שתכה5
הנה הצבתם לעם  t׳
שם ינון עולם כירח»
עם
•
עקב

.

נברא בכם .יתברך
.יען רןמתכם לעמוד בפרץ5
טיוב תהיו לתהלה
כימי שמים על הארץ*.

מעץ •

משה ענסחיים •

> C nV

מכתבים

שונים

אגרות
משלם בן אוריההאשתמועי *
פתיחת
י ההכם המפואר • • • אשר נזסרסלידינו •
ב״ה א • «• ד׳ אאל תקמ״ט •

 Wאנשי אמת ואוהבי מדגי היקרים חברת
שוחרי הטוב והתושיה יחי׳ בברלין •

ברוכיםאתםלה׳  /אתיורעי  /אשרהפצתם•טו3
בישר!
.בדבר מכתבכם הבא מדי חדש בחדשו ללמד דרך
תושיה לנערים ובחורים אשר גגילכס " חזקו והיו לעס מורה
דעה ומנין שמועה נגלות החיל הזה  /אשר הוריד לעפר
עטרת ישראל  /ומשנורתכס תהי שלמה מה׳ הנותן שכר
טוב ליראיו "

הנה כמוסים עמדי חתומים באוצרותי זה שנים רכיםאגרות
נעימות אשר הנחילני אתי אשתי במותו אשר העתיר;
אותם מנתינת יד של חכם ספרדי אחד  /כאשר תראו בספור
המעשה אשר אציג לפניכם הנה ״ ואם תמצאו חן בעיניכם /
לא תמנעו טוב מקוראי מכתבכם ותדפשום בשפר המאסף אחת
אחת " ואס יהיה לאדם אחד מני אלף תועלת מה בקראו
אותם  /ברכתו תעלה לי משכית עשרת מונים ♦

בש 2ת
*התקכ״נ!

ליצירה שלח איש

מנגיד מי עמינו
יושבי

עיר אל ^ פפא ( הנקראת בלשון הגרי הליבון)
אוויח שמו את בנו משלם לסע דרך הים אל ממלכות ארצות
אייראפא

( לפז )
אייראפא  /לראות את נימוסי עם מדינות האלה ותכונותיהן "
והנער היה בן שמנה עשר שנה בצאתו מנית אבץ  /־ משכיל
וזך הרעיון! יודע לשון עמו ולשונות -עמים אחרים * ומיום
החל אביו החכם לחנכו למדהו חכמה ודעת  /המליצה הנגון
וההגיון  /תכונה ומדידה  /ויתר סגולות איש אשר לפני
גדולים יתיצב * והיה גס הנער ההוא יפה מראה ,ועוב לבב
נחמד בעין כל מכיריו וירא את אלהים מאד כל ימיו * ואלה
האגרות כתב לרעהו כרוך ק אלבוזאגלי בלשון ערבי  /נעתקו
ללשון הקודש על ידי איש סופר מהיר מחכמי הספרדים אשר
ישב ימים רבים למורה צדק בבית אבי משלם • הוא הביאם עמו
בשובו לארץ מולדתו על אי מאיארקא "
והנהאנכי שולח לכס מחברת הראשונה כוללת י״ב אגרות/
עשו בהם כטוב בעיניכם * ועל פקודתכם אשלח
לנס את יתרם אשר עודם תחת ידי *
מ ״ • פ • • ס״ט

אגרת א
מאדריט קרית מלך שפאגיען •

אייר תקנ״ט • י

בשם אלהיס אל רחמים !
אל תבהל  /אחי !( kתאחזך רעדה בשמעך את קולי מדבר
עמך ממקום תועבת ישראל  /משכן צוררנו מימים
ימימה\ האלה־ס הסיב את הדבר 1מאתו לא תצ א רעה "

*רעת אחי ל

את מועד

צאתי

בשלש»
מעירשסירנא *)

לחדש הזה בבקר השכם הלכנו על הספינה ונסע משם
שמחים

* ) לתו'עלת הקוראים הצגנו פה לפעמים באורי העניינים למען יבינום על
דגר♦ המאמנים *
; נכון •
שמירנאש 9עיר גדולה במדינת נאטאליען תחת ממשלת החוגר tוהיא יבת
החמתור על חוף הארנינעלאגוס •

(

מ)

שמידם ועוני לב דרך ארכיפעלאגוס * ) יכ אל מקום חפצבו
שם היה הרוח ללכת י רב החובל ונל מלחיו שומרים את
מלאכתם ,כחבל ושדניהס  /וכל האנשים אפר על השפיכה
סוחרים ישמעאלים ונוצרים אנשי ספרד וצרפת  /כומרים
ומשוררים איש איש יושב בחדרו  /ואי} אתנו יודע מי אנ :י
ומאיזה עם אני י כן נסענו שני ימים עד למחרתו ביום השלישי
ונבואה אל אי קאנדיא י ותשבות הרוח לא יכולנו ללכת עוד ♦
ויתירו המלחים את הסדינים  /וישליכו את הוו הגדול אל
הים י * ) ותעמוד הספינה כאי מוצק כתוך הים מבלתי פנית
אנה ואנה •
 A7Tאת פקודת אבי בצוחו עלי לשנות את מלבושי ולהחליף
בגדי ארצות הקדם בבגדי אנשי אייראפא ערס צאתי
מביתי  /נאמרו כי נאות הוא לאיש הולך בארץ לחקור ולדעת
חכמה /
להסיר מאתו כל אות אשר יורה עלץ בהשקפה
ראשונה כי הוא איש נכר /
ולהתחפש בבגדי ונימוסי העם
אשר הוא שוכן בקרבו! למען יחשבהו נן ארץ מולדתם  /ולא
יסתירו מפניו נימושיהס זדיעותיהס  /ובזאת ישיג את מאודו
ללמוד דעות ונמוסיות שונות * * * ) • ואבי וקר אשר לא כן דעתו /
משב זאת כפרצת גדר  /באמת אסור לאיש ישראל לשנות מנהג
אבותיו ולזוז מהם נמלא שער * ואס אין עעם לדבריו
זאת עמד על דעתו  /ומפני כבודו שמעתי את דבריו
משם לבוש בגדי ישמעאל  /אבל ערס צאתי משמימא
את מתלצתי והלבשתי בגדי אנשי אייראפא  /באמרי /
הזה אינו נופל תחת חקי האלהיס /

 /בכל
ויצאתי
חלפתי
המנהג

וישתנה כל פעס נפי
הסתנות

אר  5יפע ^ או .וס ׳ כן נקרא,כלשון יה •ה ייצא אי־ה קטניה ויש כאלה
רניה מיייניז היה ׳ אכל כשכא כזה מורה כל פעס על היה האי עי
( ד 6ט * פגעאיעי » עטי ) אפר עי ,מדינות
מארעא חוקדון ראמאניע
T
־- T

נאטאליען וקאני-יא •
** )

הוו

הגדול! כפי העדן יורה 5*rעל כלי החכוראשר ישליכו המלחיפ אל

חול הים לקשור הספינה מפני השכנה  ( ,דער מגקער ) •
* * * ) ע״ז אחרו חז״ל ׳ עלת לקרתא הלן כנימושין י

( מא )
השתנות המקום והזמן ♦ והנה מצאתי עתה ני צדקו דברי אני
מלבדי זקני  /ולולי שמעתי אליו  /מי יודע אס לעת כזאת
הייתי כותי לך י כי שמע נא את אשר היה לי י
בערב יום השלישי אחרי אשר שקע הים ופניו כראי מוצק
מנלי שוא גל והריס דניו  /ואנחנו על השפינה
שלויס ושקעים סמוך לאי קאנדיא  /ירדו כל האנשים אשר
אתנו איש חיש אל מעתו לישן  /ואנכי לבדי קמתי להשתעשע
על גג הספינה להביע אל הים הגדול הזה  /אשר ירגיע לב
רואה להביט את פועל ה׳ ולהגדיל שמו בקרבו  /והנה הירח
עולה מאחורי ההרים מאיר לארץ ולדרים עליה  /ומתיאה
ביס נעלמה יפיפיה מתיצבת מול גליון בכשוף נפשה הנפיל
תמונתה לעין חושקה 5זוהרו משתק על פני הים  /ועינו
מלא גיל  /יפיק חדוה אל לבי  /ואשא כפי לאלהיס עליון
בורא כל אלה  /ובלב עהור מקעיר מור תודה ולבונת הבינה✓
ברכתי ברכת חדוש הירח  /ובחתימת ,לאמור בא״י מחרש
חדשים ✓ שמעתי קול קורא אמן • נבהלתי לקול אשמע ואין
איש אתי  /עוד לא ידעתי נפשי שמתני  /ופתאום עמד איש
מן הסוחרים אשר על השכינה אשר חשבתיו היותו נוצרי מילידי
שפאניען לנגדי  /ויאמר  :אחי אתה  /ברוך ה׳ ! שם תחת
הסדין הפרוס על לחבלים ישבתי בדד לנועם הלילה הזה /
ואשמעך מברך * ועתה השבעה לי  /לכל תוציא מפיך דבר /
עד הפרדך מעלי  /ואודיעך מי אנכי  /ואשבע לו י ויען
ויאמר מילידי העברים אנכי אשר בארץ שפאניען  /בית אבותי
לפנים היה גדול ורם בין מגורי עיר מאדריע ונאנשו לקחת
עליהם דת מוצרים  /אמנם במשתריס אנחנו שומרים עוד
ה־ום הזה תורת משה וחקי ה׳ אל אמת אשר הנחיל לאבותינו /
אנחנו שובתים בשבת ומקדשים את המועדים נפי ינלתנו ♦
אך כל זאת לא יעבור על פינו  /ני אם יודע זאת בחוצות אזי
משפט מות עלינו  /אותנו ימסרו לשרפה ואת רכושנו יחרימו ♦
אחרי נלותו לדבר חכקתיו כריע כאח לי§ ונשבה יחד כל
הלילה  /ואין איש יודע מאומה משיחתנו * ויספר לי ע זד
על שני ריעיו אשר אתו ועל משרתו לאמור גס המה יהזדיס
מאונשי שפאניען ♦
ויהי

( סב )
דחי למחרתו וישב רוח
נש 7ונסע לדרכנו שלשה ימיס ושלשה לילות על היס
התיכון * ) עברנו ארצות יון אשד מימין לנו וארצות חלק
אפריקא משמאלנו  /עד בואינו לאי סאלטא  /י ונבואה בין
האי  .ההוא (בין מלכות
סיציליען *
עודנו נוסעיס

קדמה בכל נחו  /ורב החובלהריס

ומצדדים את האני*  Cלרוץ אר־ת מערבית צפונית  /למען
בא לארץ איטאליען  /והאלהיס הטיל רות סערה על היס
לא יכולנו לגשת אל היבשה  /ונלך ברוח קדמה חזקה מבלי
מצוא מנוח  /והמלחים יראו לבל יתקרבו אל שפת חלק
אפריקא ויפלו ביד אנשי חמש העושקים אשר בארגיל ** * )
פעם וטוניס ויאמצו את כל כחס לשמור דרך שפתאייראפא✓
וכה נסענו שני ימים מבלי דעת אנה נפנה כי הרוח הולך
וחזק  • /ומער וקולות וברקים רב נפלו מן השמים  /לא יכול
איש לראות את ידו  /וביום השלישי חתרו המלחים לבוא אל
היבשה  /ונבואה זה שמנה ימים לעיר מוריציא חוף במדינת
שפאניען  /רעבים וחלשים מאין עצור כח לעמוד על רגלינו •
כל
מי הארץ הזאת אשר היו על השפינה שמתו בראותם
ארץ מולדתם  /ולא אבה עוד איש מן האנשים האלה
ללכת לארץ איטאליען עס הספינה הזאת  /בלתי אנכי לבדי *
דהי בעמדי עוד לראותם כלס נושאים את כליהם אל היבשה /
ויבא אלי דון מארקא די באראיאטצי ( זה שים האונס ) וידבר
אלי .בלשון עמו לאמור  :אחי 1" 1מה לך לחרוף נפשך עוד
ללבת עם הספינה הלאה  /שמעני אנכי איעצך  /בא עמי
למאדחטיעיר מולדתי  /ושבה עמי ימים אחדים כאשר י־נוב
בעיניך

■* )

ים התיכון (רי!'» 0נ1ןן<»
דיעי »»!עי ) *

** )
.

מצדדיםנראהשכון ב;ה אל תתכולת יורדי היס באמות ׳ אס יחסללה®
הרוח אל המקוס אפי עקפו ללכת » ׳ ילכו בכת רות אתל ( אס איננו
נושב כננזס ) ויעשו אלנסוניס רבים ועי״ז יבואו אחת אחת אלמקו®
חפ$ס הה.

אשר

יקראו לו .השפנים (ד6מ ?ו!ווירן ) •

* * * ) .כן יקיא אלגירבלשון היהודים המשכים שס  . /ולא מדע לנו עעש
&<ד' האה ה«ה  /ואולי הוא דרך גנאי *

( מד) .
געינין להשע את נפשך  /ואחר נלכה יחדיו feליווארב*►
אשר שמנו דרכיו לה תחלה * אל תירא מפני חמת המצרים /
ומקנאתם אל יחת לכך ני חי אנוכי אס יודע לאיש צאתך
כה 7נר האיש הנעים הזה  /ואנכי
ובואך  /אנכי אערנך •
יילאתי את דכריו  /ואלך עמו תוך ארבעה ימים ששיס ושתים
פרסאות עד מאדריט הבירה י

השר דון

והנהאנכי נותב לך את האגרת הזאת בנית
נאדאיטצי  /וערם אצא מפה אכתוב לך את יתר ההוות •
T

ואתה

דבר נא באזני

הנערים

אשר ילכו

לשוטחוצות /

לנהוג נדרך הארץ אשר הס הולכים שס * כי לולא
שניתי את כגדי ואין איש יודע להבדיל אותי מאחד יושבי הארצות
האלה  /הייתי לחרן* ושמצה נין עדת שונאי ישראל אשר על
הספינה  /גס אהבת נאדאיאטצי ✓ אשר לא יערכנה כל הון /
לא קניתי  /לולי ידעתי להתחפש בנימוס מלבושי ולשון עש זה י
וכרוך אלהיס אשר הנחני זה ראשית צאתי אל ארץ נכריה בדרך
אשר אלמוד בו דברים מסוגלים לדעת לאיש כמוני " ובאגרת
השניה אשר אכתוב לך אודיעך עוד חדשות • ישמרך אל אמת
נחפז אוהבך אשר לא יפריד בינו ובינן ני אס המות •
מש 4ם "
גם זאת לך אחי Iבשמירנא באו לילי שתי אגרות
ראויים
מאני ומזקני  /דברי תונחה ומוסר /
להיות למשמרת לנל משניל  /אעתיקס לפניך ואשלחם
לידן עס האגרת השניה אשר אכתוב לן "

אייר •

אגרת ב

בזאדריט •

בשם אלהיס אל רחמים !

,ברוךאלהיס אשר הוליכני דרך מצוא חדשות אשר לאימצאם
נל איש הולך לתור אחריהם * עודני יושב פה כבית
ריעי נאח לי האדון באדאיאטצי איש מפואר מאד נין גדולי
העס י יום יום אנכי רואה אנשים רבים אשר בגילו  /שומרי*
 . . . .תורת
.
.

( מד )
הורת משה במסתרים י מהם שרי מלבות  /מהס נגידי ארץt
יועצים סותרים  /ואנשי חרשים • כלס כאחד שמחים לקראתי /
ישישו צי מצאו איש מאחיהם כקרב מועדם • זה לי שמונה ימים
שבתי פה בהתעלסות אהבים עם האנשים האלה  /ולא אסע
מן העיר הזאת עד אחר חג השמעות אשר נחוגה במערה שגורה
ומסוגרת מתחת לארץ ♦ החג הזה לבדו יחוגו האונסים בארץ
הזאת  /כי הוא יוס מתן תורה  /יום נראה אלהיס לאבותינו♦
ויש מהם יחוגו גס יתר המועדים  /ואוכלים מצות בפסח אשר
יאפו במערות ל אבל רובם אינם שומרים את המצות כלל /
באמרס כי המה לא נתנו כי אס למען קשוי את האגודה  /בהיות
עם ישראל בגלוי ואין זר משעין את עבודתם  /אבל בהיותם
נין אויביהם ופחד מסביב  /נתרה הרצועה ודי להם בעבודה
שבלב כי היא עקרת • לא ידעתי אם כניס הדברים האלה  /ני
לפי מחשבותי נקשרה הצלחת איש ישראל בקיום המצוות לבדם /
ואס יתכן להיות שלס ומאושר מכלתי קיום המצוות  /הלא
יהיו סאקרא״ט היונ״י  /וצאראס״טר האי״נדי שלם ומאושר
כאחד אנשי ישראל ? — הודיעני נא /
אחי Iאת
דעתך בחקירה הזאת  /כי ידעתי כי צרופה אמונתך ויראתך
מאד  /וירדת ברוח בינתך אל מעמקי חקירות כאלה "
שלשום הלכתי עם אחוזת מריעים כלמו אונסיםלכפר
שקאריאל * ) שש פרשאות מפה  /וראיתי שם
את הברן המפואר הנקרא בשם 'הכפר • מימי לא ראיתי
כמוהו ליופי * בתוכו ראיתי בית השפרים אשר למלך  /וקריתי
בקצתם* "׳ נמצאים־ פה כתבי יד לאלפים בלשון הקודש ולשון
ערבי  /אמנם לא יכולתי לעיין בס  /ני אצו האנשים לשוב
אל העיר * בצאתי קניתי לי רשימה גדולה מכל השפריס אשר
נמצאיסגעה " ומצאתי גתונס גס ספרי קורות היהודים
במדינות האלה בלשון ערבי  /ואבקש מן השר השומר את נית
הספרים הזה למסור את הספר ההוא בידי למען העתיק יל
את התוכן בקצור • והוא הבטיח לי לשלחהו לבית גאדאיאצי "
וכהיום
*<

עהקור-אל •

!
■ז

( מה )
זכהיוס הוא תחת ידי
דנר נמצא נו *

ואס אגמרהו פה אודיעך מה שרש

מהרן עם שפאניען להושיב אנשים בשעריהם מעדת הכומריס
אשר ישקיפו בעין פקוחה על העם  /אם ישמורו את
אמונתם ועבודתם בנהי תפלתם על הדיך הנכון לפניהם /
וזה אשר יקראו לו ( קוועדנ1ליא ) ונראשס שר גדול אשר
יכנו ( עו פצזדרצו רי קוועויטיליא )  /והס מעמידים שומרים
בכל מקום ובכל פנה לראות היש בם איש עונר על חקיהס /
ואס המצא ימצא איש אשר לא יבא אל נית התפלה .בחגיהם / ,
אזי יאמרו עליו כי הוא איש יהודי  /או עברין  ' /ומזמינים
אותו לשער משפטיהם  /לעמוד בדין ולהשיב על כל אשר
ישאלו מפיו י ואס יבואו עדים להגיד כי ראוהו עושה דבר
מתנגד לחקיהם אזי יוציאוהו להשרף י ומיראה ממשפט הבליעל
הזה  /נמצאו נס אונסים נוצרים רבים  /אשר ישמרו לעשות
בכח המשפט הקשה הזה עבודה חיצונית  /ולכם גל־ עמה י
כן הפר לי האדון באדיאצי  /בבואו לבקש מעמי ללכת אתו
זאת בני ב* הו אל בית התפלה לשמוע תוכחת הכומר ל כי
ירא ירא לבלתי יודע הדבר חוצה שהוא אסף איש נכר בביתו/
ולא הביאהו עמו לבית התפלה  /ואלך עמו למען מלאות חפצו "
ההיכל הזה אשר היינו בו  /הוא בנין רב ורם! ובתוכוכשלשת
אלפים מתפללים ומתפללות • רוב תפלותיהם הס .שירי דוד
מספר תהלים נעתק ללשוניהס • ראש הכומריס מלובש מעיל
לגן ואפוד זהב * והוא דורש לפניהם מענייני אמונתם על כתוב
אחד מתורתם * והס שומעים אותו מדבר מבלי כצוה כה •
וראיתי אותם נוהגים מנהגים כמנהגי ישראל  /מתפללים
תפלת השכבה * ) ומדליקים נרות בעבור נפשות המתים • לא
ידעתי אס ראו מנהג ישראל ועשו כמוהו  /או אם נאו לנו
המנהגים  rtaבהיותנו בגלות ניניהם ** ) * ,כי לא ידעתי אס
נזכר דגר ממנהגים כאלה בתלמוד ירושלמי ובבלי  .הודיעני נא
אתה את דעתך בזה •
•שש
7ן נקרא תפלת הזכרת נשחות כין הנזפי־יס •
** ) ידוע ני כימי קלס חפצו הנוצרי« גה באריות המזרח

* &J8B

Mi

ג מוי >
שש אנכי על דכרי ספר קורות ישראל אשר ניד  /אחי£
לגמרו טרס המועד הבא! כי למחרתו אשע מפה
לאיטאליען  /ולא אשב עוד בארץ הרשעה הזאת י ואתה אתי
היה שלום "
משלם •
לאלה לפניך אהובי /
העתקות האגרות מזקני ואבי /
הזכרתי אותם במכתבי הראשון *

אגרת אני זקני

הנךהולך למרחקים ואנכיזקנתי✓ מי יורע אסתראני
עוד בארץ החיים  $לכן שמע נא בני את אשר איעצך
ויהי אלהיס עמך כל ימי חייך *
ראשיתכל דבר יראתהאלהיס /

והוא שיהיו

כלמגמותין

לשס שמיס י שתקום בכל בקר להתפלל  /ולשלש
אחרי כן משנתך שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד •
ואל תשכח ללמוד לפחות מדי יוס כיומו איזה פריזי משניות /
כי משנה היא אותיות נשמה ומסוגלת מאד מאד לטהרתה *
הזהר מאד מאד בני בנטילתידים  /כי כל האוכל
גטילת ידים כאלו בא על אשה זונה שנאמר כי בפד
אשה זונה עד ככר לתש ♦ בן שכעיס שנה אנכי היום  /ומימי
לא אכלתי פחות מכזית בלי נטילה  /ואולי זנות זו עמדה לי *

לחסבלי

בבואךאל עיר גדולה לשבתבה / .אל תראה אליופי
בנייניה רחובותיה וגנותיה  /כי הבל המה אין בס
מועיל אך השתדל ללכת אל חכמיה וראשיה  /להתאבק בעפר
רגליהם ללמוד תורה מפיהם " אס תמצא בין התפמיס איש
חוקר בחכמות זולת חכמת התלמוד אל תאבה לו ואל השמע
אליו  /כי חין חכמה ואין תבונה עומדת נגד חכמת התלמוד *
ואס יהיו כל החכמות שכעולס׳בנף מאזנים ואות אחת מהוריות
לאגיי ורבא בכף שנייה  /מכרעת את כלס *
אהובאח בני תורה ושנא את
גריה ; מאשת בעולם כעס הארץ •

עסהארץ  /כי איןלך
ומה
דברי

מתי4ל

 (,פז )
דברי חז״ל נאמרס עם הארץ מוהר לקורעו כדג • .
שמור את השנת לקדשו מבלתי דכר גו שיתה כטלה  /והא
לך קבלה אשר קבלתי מרכותי tונהגתי נה מנעורי
ללמוד משניות מסכת שנת משולבות עס פסוקי שיר השירים
ותנצל מכמה פגעיס רעיס ♦ ואל יעיזו פניך לשאול את שאלת
המין לאמור  :מה דנקות וחבור יש דרך משל בין משנת
סכין וממשמשין בבני מעים  /לכתוב הדודאים נהגו ריח
וכן ' או בין כתוב סה תגידו לו שחולת אהבה אני למשנת
שמנה שרצים ונו׳  /ני יש כזה סודות־ נפלאות  /ואס תגיע
לבינה תבינם ותגל נפשך נס♦
- .
היהמתענה לפחות

פעמיםכחדש /

כי

התעניתומניעת

האכילה והשתיה  /מתישין כחו של היצר הרע ומפירין
תאוות החומריות  /ומנביהין את נפש האדס להשתלשלות
וחבור עס נחות כרואי מעלה ♦

היה נזהרבצדקה  /וכבר ידעת כל הנותן פרועהלעני
הקב״ה מחזיר לו פרועות רנות ♦ אך השמר מאד
לנלתי־נתון פרוטה או פרוסה לעני*אשר לא ידעת מי הוא /
ני תיישינן לכשפיה "
בהדשאלול עשה נאשר ראית
ה׳ בהמצאו  /כי ימי החשבון הימים האלה  /ועל
מעשיך בכל השנה תבא במשפט בימים האלה • לכן קח על לבן
תורתי  /הגה נתורה רדוף מצוה  /והיה שלס עם אלהיך־ "
הא לן מוכרת טובה מוקנך *

אותינוהג  ,לדרוש את

מרדני האשתומעי • ’י

אגרת אני
ברי  /ובר נדרי !
אבימורי זקניך שולח לך גזה אגרת אוגרת
להורותך דרך תלך בו  /גס אנכי אלך בעקבותיו לדבר
על לעך את אשר עס לבני ♦

דברימושר

ידעת

( מה )
ידעת

מי

ירחמך

האלJ

להישיר לבבך /
צרפהו  /והשלים נפשך "
מבלי התכוננות ובחינה כפי
החקירה ומשק זה שלשים
מהרבה י& ריא בבונה /

ני

מעודך

ולמלאיתו

שמתי כל

רוח כינה

ודעת

מגמתי
למק

לא הנחתיך משות אף דכר קיק
ני לפי משפטי בכת
השגתנו י
שנה  7למדתי ני טוב מעט בבונה
והמאמר הזה שדתי תמיד לנגדי /

עבודתי> לא קריתי עמך כתוב אחד כתורתנו
הוא היה אבי כל
הקדושה ובדברי נביאינו וחכמינו מבלי עמוד להשחנל במעמקי
ענינו לדעת את אמתתו ורב האושר וההצלחה היוצא ממנו לאיש
בנריוצרינו

אשר שם
משכיל בהביעו בו בעין השכל הישר /
להיות לנו מורה דרך ואבן בוחן  /למען לרף לבבנו לתושיה •
עצם אשר אין לו
ידעת ני האל הרס והנשא נשגב על כל /
אחור וקדם  /לא יכילהו מקום ולא יחליפהו זמן  /בראנו
לטוב לנו להשליס נפשותינו בעולם הזה  /למען נזכה לתכלית
השלמות הזאת בעולמו 5ואס בצדקתך לא קתן לו  /וברשעתך
נסוגאחור/
לא תפעל לו  /בכל זאת ירצה את יראיו  /ויתעב
עושה עול
וטובתך היא שלמותך •
כו טובתך הוא מבקש /
ופועל צדק מרבה שלמותו
מחשר שלמותו ומורד ברצונו /
בני 1כעבודת ה ^ הים
ונרצה לאלהיו ״ ולכן הוריתיך תמיד /
להיות יורד חל הנונה אשר היא הנפש  /והמעשה רק כחומרה •
נא בני ! יהיו לך הדברים האלה כחותם על לבך  /ואז תשכיל
עבודתך י
בכל אשר תלך ורצה אלהיס את
מעבודתך

את האלהיס תדע להצ׳־יף לכך להתנהג עם
האדם אשר בגילך ועם הברואים אשר משכיב

לך * איש יחשוב אלהיס אל קנא ונוקם  /בעל אף וחימה /
בהתפעליות
שופך זעמו על האדם מפחידו ומרעישו ומתפעל
גשמיות וחושיות  /יהיה גס הוא בעל אף וחימה נוקם ונוטר
ועושה בעברת זדון " ני על יסודי המחשבות אשר ייחם האדם
לאלהץ מיוסדת תכונת לבו והנהגת עצמו " אכל בעמוד האדם
כאשר ראינום
להשתכל בעין חוקר על מדותיו יתברך /
נתורתיגל הקדושה  /ובברור מאד ככל העולם בהשקיפנו על
נדעה כי הוא רחום
הבריאה המצאה אשר אנו עומדים בה /
וחנון

וחנון ארך אפיס וכו ,וע״ז אמרו פיות קדושים הדבק במרותיו*
אלה ה־סודות אשר לא תלחנה עיניך מהס רגע אחת  /והס
יהיו בידך משענת להחזיק גס תומך ואוריך  /אשר יתמימו
נפשך ויאירו שנלך  /למען היותך שלס "
כללגדול כולל כל המעשים נאמר גתורה ואהבת לרעך
כמוך  /רפה גדרוהו החכמים  /מה דע< 4ך סני
לחברך ד־יא תעבוד יהזהר גו מאד  /ואל תהי גז לאדם
יהיה מי שיהיה  /כי בורא אחד כרא אתכם * עשיר ורש חכם
ונשיל צדיק וחועא נפגשו  /עושה כלם ה׳ * בראותך ריעך
חוטא  /דבר אליו במענה רנה והוניחהו גנל כחך  /ואס לא
ישמע דבריך  /עזבהו ו& תלך בדרך אתו פן תאלף אורחותיו/
אגל אל תשנאהז בלבבך  /ואל תתן לפניו אכן נגף  /כי
האלהים תוכן לבות  /לפניו יבוא במשפט ♦ בהיותך באחוזת
מרעים ותשמע לברים יוצאים מפי ריעך מתנגדים לדרך האמת
כאשר חשבת אתה  /השמיעהו את מחשבתך בטוב טעם  /אס
יפנה אליך לקבלו  /עוג 5ואס אין  /הרף ואל תצא לריב עמו /
לאלצהו ולאצהו להיות מחשבוחך מחשבותיו  /כי אין אדם מושל
במחשבתו להחליפה במחשבת רעהו  /אס לא יהיה יסודי
רעיונם ולמודס  /תבונת לבס ומצבם שוה« ומימי הייתי מצטער
בראותי אדס מתעבר וכועס על מחשבות רעהו  /בעבור
היותם משונים ממחשבותיו  /הלא לאלהיס המחשבות  /לו לבדו
האמת  /ואדם מה יבין דרנו "
זולת המדות הטובות האלה יש לנו מדות רבותהנוהגות
רק בחברה! כהיות האדם עם רעיו • לנהוג בהם
כבוד  /לבלתי יבזה איש קטן הערך  /ולהיות נוח לכל אדם /
לבלתי הרבות בשחוק  /ולבלתי לכת בין ריעיו בפנים נזעמים/
כי השוחק יפחיד את זולתו הירא מפניו  /והזועם ירגיע עצב י
כלב תאיו ותשחת נועם החברה י וכהנה רבות אשר ידע האדם
להשמר מהם בהיותו נזהר להביט על עצמו כל עת • ונצם
נכללים בכלל הגדול  /מה דעלך סני לחברך לא תעביד *
ידעתי

בני Iמנעורך היית טוב עין  /בנית לקשה יום /
עגמה נפשך לאביון  /ותפרוס ' צנפש חפצה מלחמך

ך

א 4 1י

ליל

( ב )
לדל גס היוס אל חסוג אחור ״ הפושט יד  /תן לו  /ה׳
הריק מברכתו עלינו  /ומדוע נתדולה להשפיע ממנה נס על
זולתינו?
וכבר ידעתי
למותר
י
אך
בהיותך
היוש נין עס לא ידעת /
באתי כמגיד משנה  /להזכירך על כל אשר הוריתיך כל הימיסי
אביך אוהבך /
אוריה האשתומעי •

בני הנחמד Iאת כלאלה /

באור

ודבר

שפתיסאך

ספרי הקודש
אגרת * )

לרעי

כאח לי

היקר השלם ר׳ אהרן נ־׳י !

עיינתי כאמחתיך הנעימים אשר שלחת לי
כבוש ירושליס  /וכאות נפשך כן אתוה לך דעתי
בזה  /גס מה שראיתי נכון בהס  /גס מה שצריך שנוי בהס
לפי השגתי החלושה  /גס מה שכינותי אני בפסוקים האלה *

בעדן פרשת

יפהדנת במה שאמרת מן העורים והפסחים שהסאנשי
המלחמה הנחלשים  /ובמלות כי אכם שהוא לאמת
הדבר  /וכהמשכת פעול ואת העוריס ואת הפסחים לכל
מכה יבוסי הקודם  /ובמלות ער־' כן היות שעורו עליאשר ♦
אמנם תמהתי מאוד בראותי אותך מדמה מלת צנור כרי״ש
למלת צנוק בקו״ן»  /וכפרט על אמרך  " :אחרי שלא
מצאנו המלה הזאת רק שני פעמים במקרא  /יכולים אנחנו
לפרשו כפי ענינו ונפי מקומו » * הפי יאמר שעדן שתי
מלות שוות מכל וכל לא יהיה אחד בעבור ” שלא ימצאו צי
אס־'
* )

עיין המאהף

לתודש

היג״ל •׳

( נא )
אס ב׳ פעמים ולא יותר ? או נפרש נס לקול צנוריך
(תהלים מ״ב ) לקול בתי החלושים אשר לך ? ובאמת ענין
השם הזה ידוע מאוד! כן מסבירו הנזכר  /כן מדברי חז״ל /
שהוא הקנה העשוי להולכת מיס או דבר נוזל אחרי
מה שאמרת היות מלת הסירך המקור לא יתכן ע״ס נקוד
הה״א כחטף סגו״ל  /והוא לאות כי התנועה המקורית
אשר נתחלפה לשו״א בעכור מהירות המבטא היתה ציר°י /
כדין העבר ממין הפעיל לנתי העי" ן * ואלו היה המקור מזה
הבנין היתה הה״א נקודה חטף פת״ח תחת הקמק שהיא
התנועה המקורית כה ״ * )

(על אשר

אמרת

כי ציון

וירושלים שני חליזיס

מעיראחת

היו  /אף כי אמת נכון הדכר  /מ׳׳מ לא יתכן לאמור
שאחרי כי לנד כ־ר את המצודה  /שהיא העקר כעכין המצור/
נשאר לו עוד לכבוש את העיר  /ינ הוא נגד סדר המלחמה /
וגש נגד עדותהנש־ון " גס מה שתרגמת מלת ?* אמור לא
יבוא דוד (וזעוצי דך5צור 4נצוי׳ויץן האבן ) נראה לי דחוק ♦
וראיתיאני חבור משכיל לחכס

אנגלאטערריאחד /ושמו

קענניקאט  /על החלופיס אשר בס ' ד״הי פרשה י״א
ונס ' שמואל3׳ "" פרשה ה׳ המשכרים שניהם ענין אחד * ** )
שם מבוארת הפרשה שלפנינו באר היטב  /ואעתיק לך דכריז
מלשון אנגדאטעררי בהוספה מצערת ממה שהעירותי אני
בענין הכתובים • ודרך החכם הנ״ל  /להציב שתי הפרשיות
אשר יתבונן עליהם זו לעומת זו למען הראות יותר במה יתדמו
ובמה יתחלפו " וכן נעשה גם "אנחנו "
שמואל
ד ב4 2
*)

זהו כלל גמל במכטא למון עכר /
ומן

להתמהמה ׳׳

ה־יש

TT

:״*• T

הרשים< ( ההפ! ו

כהפוני• ר״ל כשיפתנה חה־רוז המבטא

מחלת* 7אמור /
"י

במקיס לאמיר! ואס • המי ה׳
י • •. .י

* TT:

כנראה

דומה ל; ר נאחר מ!

חי׳ש חד #י 0

שהוא

ארחיב הדבור בזה צענין כמקום אחר •

A Dtfiprtaüon Sc comparesI . Chron. XI . wilh 2. Sam.
V . & by Benjamin Keaaieot . Oxford mdccliii.

)* *

( נב )
שמיאל וילך המלך
י״הי וילך דויד ובל אנשיו ירושלים
ואנשיו

ירושלים

—

היא
שמואל — 1אל היבוסי יושב הארץ ; ויאמר ;
י״י יבוס ושם היבוסי יושבי הארץ  :ויאמרו ■
««

אל -

-

לדוד לאמור

לא תבוא הנה

יושבי יבוס לדויד —

לא תבוא הנה

שמיאלבי אם הסירך העורים

והפסחים לאמור

ד־תי

שמיאל לא יבוא דוד

ייהי

-

-

הנה  :וילכוד דוד

-

את

 : -וילכוד דויד את

שמואל מצרת ציון היא עיר דוד :
רה׳ מצדת ציון היא עיר דויד ז
שמיאל דוד ביום ההוא בל מכה יבוסי
רד,י דויד
 כל מנה יבוסי בראשונהויאמר
ויאמר
—

שמואלויגע בצנור
שמאל שנואי
שמואל ופסח

ואת הפסחים

ואת העורים

על כן

יאמרו עור

נפש

דוד

לא יבוא

אל

הבית

—

רהי

—

רהי

לראש וילשר ויעיל בראשונה יואב

שמואל —
רהיבן

-

—

— — — .

-

צרויה ויהי

• —

יהיר־ן

:

לראש :

ההלוףהראשון שהעיר עליו החנם הנ״ל הוא כנתינתשם
דוד  /אשר נספר׳ שמואל מלניס תהלים משלי■

( נר) .
ישעיה ירמיה ויחזקאל ככתב תמיד בלי יו״ד  /ובספרי דה״י
עזרא נחמיה וזכריה נכתב תמיד ביו״ד נזה דדד  /אשר א״כ
אינו ע״י קרי והזדמן כי אס כהסכמה מכוונת  /והוציא החכם
מזה איזה הולדות  /אשר לא נאריך כס עתה בהיות שהואיוצא
מכונתנו  /ומזה הטעס נעזוב עוד איזה חקירותיו ולא נלך ני
אס לרגל תוכן הענין אשר לפנינו *
הסירך  /אמר החכם הנ״ל שהוא במקום הסימך  /כי כן
נמצא מלת וכבשר־ז ( בראשית א׳ כ״ח ) חסר וי״ו✓
וכן מלת חשכנהו ( ישעי׳ נ״ג ג׳ ) ורבים עוד ♦ אמנם אין
צורך לזה לפי הכלל הידוע שכל פעל הבא לפני השם לא ישמור
לא את המין ולא את המספר ✓ ושעורו כהבלתי נודע עדיין
(עט הע^ ט דיךצונ ) י וטעם ההוא בלשון עבר  /יפה אמר
החכם שהוא בעבור הבטחון בדבר כאלו כבר נעשה  /ונדמבואר
עוד ממה שנאמר עתה *
והפסחים  /הנה ידוע שיותר מארבע מאות שנה
האורים
אשר ישבו בני ישראל על אדמתם לא יכלו להוריש
את היבוסי מעיר ירושלים * )  /וזה לאות כי היתה העיר
בצורה מאוד  /וגס היתה המצודה שלה בהר גבוה ועי״ז שגבה
מכל הנלחמים עליה * ולכן נאשר בא דוד עתה להביאה במצור
היה כמצחק בעיני יושבי העיר ויהתלו בו לאמור לא תבוא הנה י
ולמען הראות כי בוז יבוזו לו לא העמידו על החומות גבורי
חיל כלל  /כי אס העוריס והפסחים והחלושיס שבהם  /כאלו
המה ימנעו אוחו מלבוא בעיר  /לא ע״י חרב וחנית צנה
ומגן  /ני אס בחרפם לבד לאמור לא יבוא דוד הנה •
וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד " אמר החכם
הנ״ל שהכונה בזה לא על המצודה ני היא לא נלכדה
עדיין כמשמע מהכתוב שלאחריו  /ני אס על העיר בלבד /
וכן אמר יוסיפון בספרו להרומיים שמתחלה לנד את העיר
התחתונה יאמנס אס גס כנים דברי יוסיפון  /ומעשה שהיה
נו

*)

עיין יהושע ט״ו ס״גן שופטים א׳ כ״א וי״ע יו״ל ׳ ומלניס א׳ ד״ו א׳ *

< נד )
נך היה שמתחלה נכש את העיר ירושלים אשר כתחתית ההר
ואחרי נן לנד את המבצר אשר בראש ההר  /מ״מ לא בא הכתוב
לספר זאת  /כי לשון מצורה אינו מיושב לפי זה הפירוש •
ולכן נ־אה לי יותר לפרשו דדך כלל ופרע  /שמתחלה אמר
אע״פ שיושבי העיר היו בוטחים בחומותיהם הבצורות האוד /
אעפ״כ וילכוד דוד את מצודת ציון  /ואח״כ פרע באיזה אופן
שלכדה  /דהיינו שאמר עוד ביום ההוא  /לפי שעלה חמתו
נאפו על אשר חרפוהו בדברי נאצה  /כל מכה יבוסי וגו׳ /
ויעל יואב וגו׳  /וזה עעס ביום ההוא * ומל פי שני עדים
יקים הדבר שכותב הספר הלך עתה בזה הדרך * ( א ) מהכתוב
שלאחריו  :וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר ד( ד  /שזה בברור
פרע חלק האחרון מכתוב וילכוד וגו׳  /וכמוהו ויאמר דוד
ביום ההוא וגו׳  /הוא פרע חלק הראשון מהכתוב הנ״ל •
( ב) מהנקוב
שלפניו  :ני שם אמר דרך כלל ובירושליםמלך
שלשים ושלש
שנה
/
זאח׳
'
נ
פרע
באיזה אופן הגיע למלוך על
ירושלים /שהיה עד עתה עיר היבוסיי
בצנורכבר העירותי לעיל שהשם זה נופל על הקנה אועל
נל מקום צר העשוי להולכת מים (ו!צוטר 1ייטונ" ) 4
ונראה מזה ני ערום ערס דוד לבוא במצור דרך הצנור וקרה
לו נאשר קרה לנורש מלך פרס בלחמו על בבל י הלא גס היא
היתה קריה נשגבה מאוד ולא יכול לעלות חומותיה הבצורות /
ויושבי העיר עמדו עליהן ויחרפו אותו ויבוזו לו לאמור לא יבוא
ביתה ( נמו שעשו יושבי יבוס לדוד ) * וירא כורש והנה נחל
קען נובע מהנהר הגדול נהר פרת ההולך סמוך לעיר  /ומוליך
המיס תוך העיר מתחת לחומה  /ויצו את עבדיו ויסכרו את
פי הנחל ויבדל בין הנהר ובין הנחל ויחפרו עוד בארות בארות
להמשיך את המיס מן העיר והלאה ולא נתנם לבוא תוך הנחל /
דהי ני עברו איזה ימים  /ויתרבו מי הנחל  /ויבקע נורש
עם מחנהו לילה העירה דרך הנחל הזה  /והעיר שקעה באין
פחד מפני האויב  /וחוגגים חג אליל אחד  /והנה כלששנוריס /
ויבואו עליהם בעח  /ויהרגו רבים  /וילנדו את העיר • בה
בלילא קעילבלשאצר מלכא כשדאה  /די עבד לחם רב לרברבנוהי •
הלא הוא כתוב בספר דברי הימים למלכי מ די ופרס ♦
ץנמצא

( נד) .
עוד מעשה אחר דומה לזה  ,נכתב מהסופר
ונמצא
פאל־־ייביוס  /אשר קרה כעיר ראבאטאמאנא כארץ
הקדם כמדינת הערכים  /אשר לא ינלו הצוררים נס כן לנוד
אותה  /עד אשר הראה להם אחד משני המלחמה דרך ידוע
לו מתחת החומה  /אשר שמה יצאו ויבואו אנשי העיר לקחת
להם מיס לרוות צמאונס * דומה לשתי אלו הקורות נאמר נס
כאן שנאו אנשי דוד העירה דרך הצנור  /ויהיה סעס ויגע
(רורצדריגנן )  /ונהיות השכנה ככל זאת גדולה לההולכיס
כשיודעו לאנשי העיר  /לכן אמר שכל מי שינדכ נפשו לעלות
כראשונה יהיה לראש " והחנס הנ״ל דבר עוד דכריס נכונים
מכונת המלך כזה המאמר  /אלא שהוא יוצא מנונתנו עתה *
שנואינפש דוד  /עד אלהכית  /זהו מאמרמוסגר /
ואינם ככלל דכרי דוד  /כי אס רצה הכותב להעיר /
למה כקש דוד גם להנקס מהחלושיס האלה העוריס והפסחים /
ואמר לפי שגס הם התאמצו כאמת להראות שנאתם כחרפם
לאמור לא יכוא אל הכיתי
צוטי2וק )כלע״ז /
רעקווענג1
יאמרו /לשון הוהתמידית £( /
כלומר שלא פסקו מלאמור  /ונכר העירותי על
הכלל הזה נמה פעמים בבאורי לס׳ תהליסי

האפודכיתה✓ מחוץ

אל הבית /נמוהכיתה  /אל עכר
לעיר וכיתה  /בלס לשון פנימי הס *
ויהי לראששנשארכשררותו  /כי נגר היה שרהצכא
לדוד * ומלת ויהי יתורגס ( ער בליב ) " וכן
נכאר מאמר יפתח לזקני גלעד  /אס משיכים אתם אותי להלחם
ככני עמון ונתן ה׳ אותם לפני אנוכי אחיה לכס לראש " והס
ככר הקדימו לאמור  /והלכת עמנו ונלחמת כמי עמון והיית
לנו לראש לכל יושכי גלעד ? אלא שכפי דכורס היה יוכל להיות
העעס על עת המלחמה כלנד ׳ והוא אמר אס ככר נתן ה׳
אותס לפני אנוכי אהיה לכס עוד לראש גס בימי שלום /
דפורגס אהיה ( איך זוילל בחייכן )  /ועל זה השיכו אותו /
ה׳ יהיה שומע כינותינו אס לא כיברך כן נעשה * אמנם לדעת
החכס הנ״ל עעס ויהיה לראש דנאן כמשמעו  /כלומר שכמו
שהיה

( כי )
שהיה עד עתה שר הצבא אשר ליהודה  /בן נעשה עתה ע״י
המעשה הזה שר צבא כל יהודה וישראל חברים  /כי המה באו
בעת ההיא חברונה לכרות ברית עס המלך לוד  /כנזכר נכתוב •
ועתה

אתרי עמדנו על טעמי הפסוקים האלה  /הנה
אתרגמם ללשון אשכנז  /כפי הבחינה אשר תצא
משתי הפרשיות הנזכרות *

דער קעגיג דוד אונד אללי זייני לייטי מנגן דארוין*
באךירושלים ׳ וותל5ס דער יבוסי נאך איממר אינם
בזיץ האטטי • אונד חגיה איינוואחנר צו יבוס יתיסן
דתס דוד זאנן  " :דוא ווירסט נינט צו אונס התדיין
יי קאממן • דתן ווארליך ׳ תס האלט! דיך שאן דיא
יי בלינדן אונר דיא לאהמן אב מיט דתן בלאסן ווארטן:
» דוד ווירד ני 3ט התדיין קאמכון • “ אבר דוד תר*
אברטי דיא פתסטי בודג ציון  /די ^ז יתצט שטאדט
דוד׳ס הייסט* תר זאנטי נתמליך אן דעכוזעלבן טאני:
מ דתר תרשטי ׳ דתר איינן יבוסי שלתגט  /דורך דיא
»וואסרלייטונג דרינגט  /אונד ריאבלינדן אונד לאהמן
ולאיברפתללט ( דיא דתם דוד דדובם פרהאסט ווארן /
מייל זיא אימנור אין איהרפש שפאטטי פארטפוהרן:
תד ווירד ני 5ט התדיין קאממן ! תר ווירד ני 5ט התדיין
קאמבלן ! ) דתר זאלל פירשט אונד פתלדהתרר זיין • »
דא דראנג צותרשט היניין יואב רתד זאהן צרויה׳ס ׳
אונד בליב תרשטר פתלדהתרר •
וטרם אכלה לדבר אעירך  /אחי ! גס אני על פרשה קשה
בשפר שמואל  /והוא מאמר יהונתן לדוד בכרתס
כרית ( ש״א כ׳  /ב׳ — י״ז ) * אס תמצא בו פירוש נכון
ותרגום נאה  /נא הודיעני •
נאום אחיך ורעיך אשר אהבת נפשו אהכך

יואל
בקורת

בדילי

(

בקורת

נזC

ספרים

חדשים

מגלת שיר השירים מתורגמת אשכנזית ע Sידי הרב
רבנו

משה בן מנהנם זצ״ל

ונאה  vSnנאור המלות

מאת אהרן בן־וואיאף ׳ ומרעהו יואל ברי״ל הברים
מקחו 8גר׳ י
יאהבררת שוחרי החטוב והרתושיה /
בחריין בדפוס הנררת חנוך נעריכם  ,הרתקמ״ח •
ספרינו

מיהאיש החפץ חכמה ואוהב לדרוש ולחקור אחר

הקדושים  /אשר לא ישמח לקראת התרנוב היקר הזה י
הרמנמ״ן ז״ל ? ומי האי־ש משכיל
אשר יצא מפי אדוננו החכם
אשר לא יתן רב

לרעים אהובים היקרים ר׳ יואל

תודות

נרי״ל

ור׳ אהרן האללי על כל הטוב אשר גמלונו להוציא מתת יקרה
יברך ה׳ חילם ופועל ידם ירצה
הלו לאור ולהפיצו בישראל ?
כי הטינו מאוד לעשות בהנחילס לנו הברכה האחת אשר נשארת
לנו מן

למורשה♦

החכם הזה

וטרםאבוא לשוס עין הבקורת על התרגום
אחקור ואדרוש אחריו בכלל /

הזהבפרט /

ולא לבד על

הומרו

כי אם גס על צורתו  /ואומר  :כל קורא משכיל יראה בהשקפה
מעט כי גס פה דרך המתרגם הנאמן הזה בארחותיו ונמסילותיו
תרגומיו ובאוריו על ספרי הקודש
אשר פנה לו ככר * בשארי
והוא  :לאהוב את האמת ולתור אחריה מבלי שים על לב אס
היא

נמצאת

במקומה

באמתחות
עומדת✓

ספרי בני ישראל אס לא /

בל

תמוט אס יהיה

כי

האמת

האומד איש ישראלי אס

נכרי  /כאשר אמר הוא ז״ל בהקדמתו לשפר קהלת  :יל ואחרי
אשר הזהרנו החכמים לקבל האמת ממי שאמרו  /הנה חפשתי
ואם
גס באמתחות המפרשים אשר לא מבני ישראל המה /
מצאתי בפיהם דבר

*)

אמת

הרימותיו

לה׳ והיה קודש • ) i
וכן

*)

בפר מגלת קהלת עה כאור קלי ומספיק להכנה הפתור על פי פפוטו
לתועלת התלמידים כרלין תק״ל •

( נה )
וכן הודיע לנו דעהו בהקדמתו לשפר חהלים  /נאמרו שס :
ל♦ אס שניתי תרגום המליצה נשפי הזה מכל אשר היו לפני /
לא עשיתי זאת ,
לכוונת המשורר /

רק נעיור חשכתי■ כי תרגומי מתכון יותר
ואולם כראותי ני גס המתרגמים הראשונים

היגויבו לדבר  /גס אני בחרתי בדרכיהם ודרכתי כעקכותס י * )
כי באמת יסודות תרגום המגלה הזאת בכלליו ובפרטיו ? :יושדיס על
אדני תרגום אחר יקר ונכבד  /יצא מפי החכם האדון הערדער * * ) /
אשר נבר נודע לתפארת ולתהלה בעניין הלמודי הזה על ידי
ספרו הנחמד אשר הוציא לאור המדבר מענין השירי בלשון
עבר * * * ) כי שם הראה כתו
אפס

ועוצם ידו בדרכו הלשון הזה *

אל יחשוב הקורא בלבבו לאמור  :אס כן הדבר הזה
נמה יודע איפוא מעשי ידי החכם הרמבמ׳׳ן ז״ל ?

ומה נחו לחצוב לו נוחת ממקור מיס נוזלים ? לא כן ! כי כאבנים
יקרות וטובות אשר העלה נידו הצולל במים אדירים לא יערכו
ולא יסולאו עד עבור

עליהם יד האמן והחושב ללטוש

ולברר

אותם  /ואז יבריקו קרניהס לעינינו  /כן הדבר הזה ; החכם
האדון הערדער צלל במים אדירים והעלה בידו מרגניתא טנא
עבר בעין
ואולם אדונינו רמבמ״ן ז״ל /
בתרגומו הנזכר /
שכלו וברוחב בנתר עליו /

וינקהו ויצרפהו /

פעם בשינוי

עליו!
פעם הושיף
ופעם בקשור המליצות /
המלות /
ופעם גרע ממנו  /נמעט לא הניח חרוז אחד אשר לא שם עליו
עין הבקור  /עד כי יצא התרגום הזה מנוקה וברור מאוד "
ולהראות לקורא ני כינים דברי אציגה נא 7׳בריס אחדים מן
הבא בידי משני

התרגומים

SOlofeS Sftenbeföfoftn.

הנה /

ומהם יקיש על השאר
פרשה

י

* ) SMe $ fafmen , ükvfe ^t
Q5evün 1788.

) Sieber bcr Siebe , bte dUcfltett unb fcb&nften au$ bemי־ *
SOlorgenfanbe, 1781.
 e &väifäen $ oefte, »on 3 •® •# erber.־***) ?50m 0 eift ba
Seivsig 1787.

( נט )
(פרשה ו' פסוק

ח׳)

הערדער

רבזי״מץ

* ) אונד איך דיא ראוי דעט
 5ע{ רט /

דיא ראוי |wta p ' 6טהא: $

דיא {י{ יע א* ק טהא{ *

ודא דיא ראוי אונטר דארנן /

"ודא דיא {י{ יע אונטר דען

איך בין די(«  1יליע טרונ׳ט /

*א

אונטר ^כנו־צן

^ייני

וארנן /

טננפרין!

איוט ^ ייני5ריינדין אונטר

יי ודא אונטר ווי 1דק 4הע1לי

רען טעצטרן "

איין אפי ^ בדק /

וויא איין אפפ{ בויק אונטר רען

יי וא אונטד יינ^4ינ4ן  /אדין
{• ברI

ביי ^ן ^  pןוא5רי /
וא איוט *♦ין { יבראונטרדען

^יר

נהאן .טט אץ

ועהנן "
אין ויינק טאטטן ננרקוויקקי
איך ^יך /

טאטטן /
דא וי 5׳ איך נידר /
אונד ויט

אונד וי3י נידר /
אונד וייני פרוצט

איוט 4 pruוטון
וייני פרוצט ♦

אינ׳ט וויינהויו בראצט ' ער

איוט nsינק ^ ונדי ויט *
ער האט ^ יך 4פיהרט

ויינק

^יך /
אונד } יין פאניר איוט איבר

אין איין הויו דעט וויינס !

 4דך  /דיא {יבי "

אוני ויין פאניר /
איבר ^ יך דראבן /
איוט 5יבי • “
*)

ל־ער המתרגם הזה rנחשו השיר הזה ליעלה /
היווציא־ס

וכבר הזכירו זאת מכירינו ,

החגלהלאור  /בבאורס על הפרשה הזאת • דברי

המאספים•

(t 5

(

( פרשה ד׳ פסוק ט׳)

הערדער

רמב״נין

דוא בהערלטט איך  /א אייניפוועטטר ברויט !

דוא רויבטט p^vsהערין /
א טוועטטר! Iיבי ברויט !
T

דוא ב־ננרנטט איך  /איט
אי ינק דייני ב3יקקי  /איט דייני מיקקי איינק /
איט איינר קפטטן אן דיינק איט דייני טניהרי א  pהאאי
הא אי י
איינר *
וויא * ים אטט דייני3יבי /
זזיא האןדאאט דייני 1יבי/
דולו

רויבטט אי ין הער/ },

T

רוא אייני טחפטטר נרויטI
ודא *יטד אי«ט דייני5יבי וויא* יטרדייני { יביאלטווייןS
דען וויין Iדייני «א 1בן דועט  /א 3ט
א31י ודרליJ
דעי  cfnפאן דיינן *א3בן /
א3ט א ^ר דופט י
טוד1טטר /

! יבי

ברויט !

( פרשה ז׳ פסוק ט׳)

הערדער

רביי״מן

*ע35י« 4ינד קעני4יננן /
אונד אכט3י 4בוהלעריגנן /

«עכלי * 4ינד דער קעני4יצנן /
דנגר נעבן* פרויען א5ט3י/ 4

א> יד יונ 4עיויכבן אהני 3אה: 3
אייד דיא אי*ט אייני טויבי /
מייני רייני /
*יא< דיאאייניאיהרראוטטר/
דא  /דיא ןינסטי איהרר
אוטטד "

יונ 4ניויען אחני 3אה: 3
איעי✓ דיאאטט ואיני טובי /
מייני פראממי י
אייניy

אידזרר

אוטטר

 3יבטטי /
צדהרר ו״בעהררין טיינגרטטי1

מנל

■ )
( סא
מכל זאת ישפוט הקורא מעצמו על מגישה אדוננו הרמכ״מן
ז״ל  /ויראה אין* הוא ז״ל המתיק המל׳־צה במאוד או
על ידי הוספת או גרעון תיגה אחת! או על ידי ששנה את
סדור המליצה  /נפי משפט חכמתו וידיעתו כשתי הלשונות
האלה כי רבה היא  /ועוד אחת אניא פה אשר ממנה יראה
עוצם מתק תרגומו וחן שכלו *
( פרשה ב׳

^

סוק

א׳)

הערדער

רניב״מן

צוין מפרצון  :״ איך ' wvjp
לווי^ דען פלו ^ זנבדקJ
לוין ערפלוטי זייני לוויני /
דייני בריסטי
לוונד

זלוללן

לזירטרדבן

זיין /
דיינט תטעאזט דופט ודלו

צויך

מפרלון  :לאט לזין ק1י ^ן
לוד^ רען ס&  4זנבדק /

עד^ דיי £ן זייני ל!ויי 4י5
לל 1ט דייני בריטטי ויין /
ודלו pftודינמטלור,
ריינר

לופפו דופט /
לוונד

קאסטי דיינש מימן

ודלו 4וטן

חוץ־  /ודלו
לופפו רופט ;

דיין  / jwuודלו דער ערלי

ודין — “

ללדער לדינט 1יי5ט ודינק !יכן
צוונו-

נלוזי

זיט הימין ✓
 mwitoדילו | יפפ׳
לויהק זייזעלנד לו ♦

טרדבן5

וויין

-

ללדער ^ יינק עריינדי זל1נ 5ט
לדינטלייכט /
לללוונד

מוולולחל31טלזלוצט

!לרעש מ  pnwuiויעפן ) * :

השאר בהו צ הסמוך *
* ) חכירינו המוציאים החגלה הואת לאור העירו נכר כמקום אחר מלההשתנות
בין פני התרגומים האלה > ועל כל הטוב אפר פעל אדונינו רמכ״מן ז"ל
בתרגום ה;ה ׳ ודבריהם הנס כתוב־ס על העלה הנקרא^nteUujsm^ Watt .
t5cr aögemcinen gitteraturjeitung. 2ft1־< ע"!
0.־
1789
הקורא שס וימצא

דבייהס מבוארי« •

דברי

המאספים * ,

( סב )

תולדות • הזמן
*פראגיו״ד

חשון •

ביום ב ,ער״ח הזה בהתאסף ראשי
דרש אדוננו הרב הגאון
המפורסם
מוהר״ר יחזקאל
סג״ל לנדא נ״י אב״ד ור״מ דקהלתנו מחבר ס׳ נודע ביהודא
וס ' צ״לח  /דרוש שבח והודאה על דבר הצלחת אדוננו הקיסר
יר״ה נגד ארביו  /נתת אלהיס בידו את עיר מצודה בעלגראל
על יד שר הצבא נאראן לוידאן ♦

כיסירא־ 3בה׳׳כמייזל

דרושהזה

בא

בדפוס

בלשון

הקודש ע״י הנעלה

נ״האברהס

קיש שמש הגאון אכ״ד נר״ו ובד״מוש י
ללשון אשכנז ע״י שני תלמידי הרב נ״י ♦

ונעתק גס

עימהכולימראה עינינו בראותנו דברי חן יוצאים
הנכבד  /אשר שומעיו העידו על נועם מליצתו
בדרשו לפני עדתו מקדם /
עוד ינוב בשיבה תנובת השכל
והתבונה  /עוד היום חכו ממתקים י והא לפניך הקורא/קצור
הפתיחה אשר פחח בה  /ני יתר דבריו לא נוכל להדפיס פה ,
למען לא• נפגע בכבודו ח״ו באסרו אסר על זר לבלתי ירוס
איש את ידו להשיג גבול ה״רר אברהם הנ״ל  /אשר למען
העיב עמו ולהצמיח לו איזה ריוח הרשה ענוותנותו להדפיסה /
והיתה לו לבדו  /ולזרים חקה ♦

מפיהזקן

פתיחת

הדרוש הזה היחה עלהכתוב • מ וה' 4חמר
המכסה אני מאברהם אשר *י? ני עושרה
ואברהם

( סג )
ואברהם ה ד־ז ידהיד־ז לגוי גדול 1ועצוס מברכי בו כד־1
גויי הארץ • ופירש״י מדרש אגדה זכר צדיק ל״יברכדת
הואיל והזכירו נרנו ״ מכאן למדנו דרך ארץ  /בהזכירנו אדס
ננכד לזייניס אנו כשעת ההזכרה לתת לו נרנה * ויען כלשורש
הדרוש שרצוננו לדרוש הוא להזכיר הצלחת אדוננו מלמו הקיסר
האדיר יר״ה  /וא״כ חייבים אנו לכרכו • וכאשר חשבתי
ברעיוני איזה כרכה אתן לו  /נזכרתי מאמר האכרכנאל כברכתו
של משה רע״ה שכירך את השנגזיס וכאשר בא לברך את שכנו
וביוסף אמר מבורכה ה׳ ארצו ממגד
יוסף נתיב /
שמים ונו׳ ודקדק האנרכנאל כי לשון מבורכת ה׳ ארצו אץ פי׳
שמשה מכרנו עתה שתהי׳ ארצו מבורכת דא״כ הל״ל מבורכת
ה׳ תהי׳ ארצו אבל אמרו מבורכת משמע שבלי ברכתו ככר היא
מבורכת ופי׳ האכרבנאל ע״פ מ״ש ( תענית ה׳ ב׳ ) משל לאדם
שיהיה הולך במדבר והיה רעב עיף וצמא ומצא אילן שפירותיו
מתוקין וצלו נאה ואמת המיס עוברת תחתיו  /אכל מפירותיו
ושחה ממימיו וישב בצלו  /וכשבקש לילך אמר אילן במה אברכך
אס אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין הרי פירולדך מתוקין /
שהיה צלך נאה הרי צלך נאה  /שיהי׳ אמת המיס עוברת
תחתיך  /הרי אמת המיס עוברת תחתיך  /אלא יה״ר שכל
נטיעות שממעין ממך יהיו כמותך " והנה יעקב נאשר כרך
את יוסף ברכו בברכת שמיס מעל ברכת תהוס רובצת תחת
וזה כולל כל מה שנאמר בברכת משה " וזה נוצת משה רע״ה
כאשר בא לכרך שבט יוסף אמר במה אברכך שכבר זנית בברכת
יעקב מבורכת ה׳ ארצו ממגד שמיס וגו ' כל זה פכר זכית
מברכת יעקב לכן אין אתה צריך לברכתי בזה והוסיף לו
י
■
ברכות י “
«  pאני אומר נגד אדוננו מלכנו הקיסר האדיר יאזעח
השני :אילן במה אברכך ? אם שיהיו ארצותיך
מבורכת  /הנה כבר ברך ה ' כל ארצותיך  /בכל מיני
תבואות ופיחת וירקות דין וכסף וזהב ברזל ונחשת ארצוחיך
מלאות כל מוב ל ואס שיתן ה׳ לך חכמה  /מי לנו חכס
כמוך ? ואס בהצלחה  /הלא עליך אני קורא ויהי ה׳ את
יוסף

סדc

(

רכו 5וא״כ
מצליח 5ואס כחיל רב ? הלא
יוסף ויהי איש
במה אבךנך ? אכל אני אומר יה״ר שגס המדינות שאתה כוכש
מחדש ומה שאתה עת* ד לכבוש אף
זרועה  ,כאשר יבאו לרשותי יהיו
ברבות  -ויהיו ארץ דגן ותירוש ארץ
הנטיעות שאתה נוטע  /דהיינו שרי
יצליחו בהצלתה נפלאה ככל מעשיהם
וישכילו ככל אשר

תשלחם  /אמן •

שהם לעת עתה ארץ לא
ארצות מבורכות בכל מיני
לא תחשר כל בה ! וכן כל
הצבא וראשי המלחמה כלם
וכלס יהיו חכמים מחוכמים
»

אחריזאת דרש על מאמר ר״י היח צריך
התורה וכו׳  /דרוש נחמד על
טעם

ודעת איך

ממרומים ישגיח

להתחיל את

ההשגחה

והורה בטוב

האלהיס על מעשי בני אדם /

לכבוש את
וכל הצלחת הקיסר יורו כי מאלהיס היתה זאת✓
שונאיו ואין כאן שוס עושק כלל כמאמרו בהקדמה קטנה הנצכת
אחרי הפתיחה *

אשריך

תטפנהשפתיך /

חכם לב נופת
הראית גס אתה אמת מאמר

חז״ל

בכל

דבריךאלה

ת׳' ח

כל זמן

שמזקינים דעתם מתישבת עליהם • גס עליך אני קורא את
דברי פיך  :אילן במה אברכך ? הלא לא חסרת דבר ? אלא
כמותך♦
יה״ר שיהיו כל רבני ישראל ומוריהם

ה מ א ס

יני5וא׳׳נ
שאתה מש
ארץ (א
חז
מ מלמיד
מ  /ונןנל ן
;מלחמהכלס !
מחממי  :ן
יש

תפלת
עדת

; »w

[
|

יושבי

ישראל

ברלין.

ןעל שלום בני המלך ירום הודו ׳ כאשר
בעצת הרופאים הוצק בם מחלת הפאקקן •
(יוש

ה׳

י״ט

כסליו)

-

מדן/ל 3הI
ח כ 3ומןI
י ידורא אתI
V ,
אלא £
נר ?

I

כסליו

הרש

הר « טזנI
נרא7ס /
 3נמעל/תj
ענההנצגתt
(

jj

תקן

T

Tאנא

ורוטן ׳ אשרייצךת
אלרחום

ועינך על^יה מראשית שנה

תבלבחכמתך ׳

עדאחריתה ׳

שרת אור בראת חשך ׳ עשיוןז שלום
ובראת רע  -וחסו־ף מלאה הארץ  -לחנן
על .ישרי לב ועושי טוב ׳ בי ן?לו תקימם ׳
ישבו• בחשך אתה אור להם ׳ והצילם
מןל הרעות אשר צרתם מלןךם להיות
ה א* 1
לננעי
יכ

£

׳

( סר )
»לנגעי בני ״r Tאדם ♦ עוד
נרתת
T * T

TTTבארם •״Sב

מבין ינצד וב מדעותיו ׳ בי יבין מה לעשורת
להקל Tבל
מחלה
וכל ננע מבני
האדם
ורפא
) •' T :
־ T :
T :
TT T
 :־ ••
ירפאם בעצתו ובחכמתן י ואולם בעזרתך ♦
יב אתה יי לבךך עזרת האדם ומושיעו בערת
צרה ׳■ על בן תעלה נא רזפלחנו אל היכל
ר)ך'שך ׳ וקבל ברחמים וברצון את הרנה ואות
התפלה .א ^ר אנו מתפללים לפניך על שלום
מעשה שיך התפאר בם ׳ מטעיך אשר נטעת
בארק הזאת לשמחת כל יושעיה ׳ הן המה
הנשיאים בני המלך אדוננו ♦  .יעלה לפניך
לטובה זכרון הנגיד איש ח;ל תקנת בל יושבי
הארק ׳ הבכור יורש העותר הוא האדון
פריז־ריןי
וילהעלם  ,חברון אחיו משושי
בל הארק ׳ השר לידוויג ׳ וזכרו! אחיהם
היקרים השירים
ןזכרון

אחותם

הייכריך ׳
הנעימה

ו־וילהעלם ׳
אוגיסעא ברז

המלך ׳ אשר כעת בלם סגורים בחדריתם
בעצת

( סז )
עמהם
המתעסקים
הרופאים ׳
בעצרת
• v T
י־  • :י
־* • :
• *
Tבךפואות להצילם מרעת ה ?אקיןן ׳ אשר
האדםי .
בבני׳
ושלחה TTידה
•פשט־ בארץ
TT T
־ “ :
T : T ; I ¥ TT
T ; T
עצתם
הרופאים ׳ :״“על
T Tאנא •ל •עמוד •לימין
;•״ TT
יז,
תועיע ׳ ואת ןדיוזם תתמוך ■ וארת
כל אשר הם עושים עמהם הצליח ׳ כי אל
רופא נאמן אתה ׳ ומקיעון קךקך תסעד את
בני המלך היקו־ים האלה  -ועל משכבם עדיו
שמתים ומוכי לב ׳ לא !שיינם כאב ולא
רפיון ׳ ולא תאנה אליהם רעה ♦
יושבי
אנא יי תעלה הפלתנו עב ‘תפלת Tכל
•
‘ *
־
T: T
T
הארצות האלה לפניך ׳ ותזכור צרקת
עברך אביהם אקר הקימות למלך על העם
הזה ׳הואת אדוננו•
וילהעלם ,מלך ירא

מלפני

פרידריך

אלהים;אשרפעל

יש־ועות בקרב הארץ ׳ וכטל על חורב היה
לעמים רכים ׳ ובאךצות מלכותו אהוב לכל •
שופט צדק ועושה דזסד עם על בני אדם •
נם
ה ב * s

(

סח (

גם צדקת •• אם
הבנים
תזכור ״ היא
הגבירה
; I־
•
T־ :
“ T ■:
המלכה
פריךריכןע
לואיזע ׳ את
החסד ואת הטיוב אשר גומלת לבני אדם>
וא׳ער ה! לףם ודקרים נטל שעשועים האלה
היו באמנה אתהי  .ותנהל אותם ב; ראתך ׳
למדה לשונם לדבר שלום ׳ וידיהם לאשיות
רק טוב ♦ צךר) ת אבות תזכור לבניהם
המגדלים מנעוריהם בדרכי יושר וכל מעשיהם
מטיבים לבבות שומעיהם * עתה יראו
עינידזם יכ כשחר פרוש על הרים כן .חסדך
פרוש TJ־על
צאצאיהם ׳
ומהר ••יראו
בקהל Tעם ׳
•• T V: V
 V־ •י
T־  I:־
בריאים  .וטובים ׳ ו!ש'מחו בהם כל רואיהם
דכירו כי הם זרע ברך יי י
מתפללים עתה לפניך ברוח נינזכרה לעורר
רחמיך עליהם ׳ כן כאשר תרפאם ממחלתם -
וכאשר אנחנו

עשיר ובקול תודה נשירה לך על חסדך ועל
טובך עם אדוננו המלך,ועם פיתו הנש' א :׳
כי אתה ;י ברוך  ,ואהה תברך את מלכנו'
ועיתו

דע

עולם

אמן ♦
נפתלי תירץ ודל •

סט )

<

לחנוכה
מחכם אחד

שלשח חדות
על

תענוגות פועלי
*

*

*ן

כטל

בחלומיוהנה איש עומד לנגדי  /וראיתי׳ « ניהוא
מכירי וידידי  /ויאמר אלי קום מה לך נרדם4
כא עמי והראיתיך תענוגת כני אדם  /והלכתי עמו * וכאתי
אל ארמון גדול ורחק  /ומפני אנשים רכים עמדנו כדוחק /
זה עומד וזה יושב זה ער וזה ישן  /זה אוכל וזה שותה וזה
וראיתי שם שני שורים לכנים מנגחין זה
מוצא מפיו עשן ♦
את זה להפיל לכור  /וכל העומדים שם אימריס סחור סחור /
והשוריס רצים על מקום שארכו יותר על רחכו שנים  /וכו
בני נורות חלולין כמו שלש פעמים  /והמקום כגד כנשים
כחלולין וכמסגרת זה אל זה
לכוש וכמסמרות קבועים /
נטועים  /כי יש להמקוס משגרת טופח כמו גדר • והשוריס
‘כחושים כלי כשר וכלי אדר! אין להם לא גידים ולא דם /
והנה שני כעלי
ומנגתין זה את זה ע״י הסתת כני אדם *
שורים הולכים וקמים  /כל אחד משענתו כידו ילא מרוב
ימים  /וגס כל אחד דוקר את שורו  /לנגח את שור חכירו4
להפילו אחור אל הכורה  /וישח האיש ועינו ישפיל  /לראוי!
איזה שור נפל  /וכל פעם את השורים ידקרו  /וכל אחל
יביט את אשר דקרו  /כי הס שווים כמראה וכמדה  /רק שיש
סמנין כנקודה  /והבור רק אין נו מיס  /אכל יש נו חרמות
ארכס טפחים  /וננפלו אין קול מן השור  /רק נשמע קול
העכסיס בכור  /והשור שנפל בהם נשבה אכל לא נשכר /
והכהן העומד שם ימעלהו מן הכור • בהפך הדת מכל הארץ
וככל האיים  /בעל השור שנפל לכור משלם־ לרעהו שנים4

ואשתומם

(

ע)

ואשתומם עם רוב הנגיחות שאין להשוריס חכורות או חבלים /
ועיינתי בהם וראיתי שהם שני פילים  /והנהן יש בידו שני
מקלות גדולים  /לאחד קראתיו נועם ולאחד חבלים  /והוא
קורא ומונה כקול כלא הפרשה  /אחת ואחת אחת ושנים אחת
ושלשה  /וסופר ומונה לא כמספר אדום וישמעאל  /רק כסדר
מספר בני ישראל  /ובהגיעו אל שיט בנימין  ./אזי נא הקץ
וזמן הסשלומין  /ואמרתי זה הוא שהכריז הנכיא כקולו  / .הנה
עמי נעצו ישאל ומקלו יגיל לו :

במלה סלע

שתיקותא בתרין

וראיתי שלשה אנשים חוץ
למחנה  /פניהםאיש kאחיו
וכאשר

ישבו שס יחנו  /כאלו הס נדכקיס בחמר וכופת /
ומצפצפים בלשון צרפת  /כדכרי חכמים הנטועים כדרבונות . /
כאילו הס מכינים שבעים לשונות •
לפניהם ובידיהם כפרים
כגליונות שריקות  /וכולם זה בתוך זה נזרקות  /ואמרתי
לידידי מה הנה  /אשר הס יושבים לבדנה  /ואמר לי הם
עוסקים במראות נגעים ואהלות  /ובדיני נזקים וחבלות /
אי אמרינן ברירה  /וכמה יש סלע חסירה  /ובניהם קללה
ואלה  /מתח* לין ביוס ונומרין בלילה  /והלכה פסוקה דיני
נזקין בשלשה  /וכן תשלומי ארבעה וחמשה  /לכן מתנודדים
שלא יהא דעתם נבערה $כי הן הן הלנות התלוין נשערה •
אם תרצה לידע דינם אני אומרים אליך  /בין תכין את אשר
לפניך  /ואמרתי דבר כי שומע עבדיך * ויאמר דע כי מראות
הנגעים שהים שהן ארבע  /והרבה השנויים הס שתים כצבע /
ושלשה אבות נזיקין הם  /ותולדותיהן כיוצא בהם " הראשון
והשלישי מועדין לעולם אפילו לשאינו מינם  /ונת השני מועדים
למיניהם ולא לשאינס מינם  /המזיק הראשון כשור ביומי ניסן
בצהרים  /לכל רואיו מגיע פיק ברכים  /ומזיק לכל בעין אחת
שיש בחזה  /הן לשמן הן לרזה  /וני תבוא לראות את פניו /
נפול תפול לפניו  .השני יש לו שתי עיניס  /אחת בראש ואחת
ברגלים  /שחורות כעורב על אפיקי מיס  /ומזיק נשבע על
חטאתם

(

)

עא

השלישי 7ומ?

חטאתם נמרי  /אס ילכו עמו בקרי * המזיק
וצלם דמות תכניתו •
לראשון בעינו ולא כדמותו /
הכת הראשון
כתות המונים המונים  /זה מעל זה חונים /
והכת השני פניהם נשגלות /
כנדגלות !
כצורת אדם איומה
והכת
הכת השלישי שדה ושדות  /החונים בכפרים ונשחת /
ושאר

כמלאך

המשחית מלא

רק
הרביעי אין להם ידים ורגלים /
עיניס  /עד כאן דמות הנזיקין ועיניהם •
ידו גורל בראשונה  /מי
ועניניהם /
מקנץ המויקין וכל נגע צרכת  /והכילה מערגת  /וסך
המוכר
הכל מהמזיקיס ונגעים  /נמו מלקות ארבעים  /ומשלשין נמנות
ושלשה  /עד תשלומי ארבעה וחמשה  /וכל אחד רואה
שלשה
אשר בכפיו הגיע  /אך שלשה עשר מי יודע  /והיה אס
את
תמצא חן בעיניו בראותם  /יחליף וימיר אותם  /ואס המר
לא
ימיר וראה אונים  /כי זמן שחורים ומצא למיס  /אזל שמחה
ומשוש  /והוא משלם כאשר זמם לעשות  /קרן וחומש  /ובלבו
ועתה שמע מהאנשים
המוכר ומי הקונה /

וקמוש  /ודין אונאה אין ביניהם  /ני תגרי לוד הס •
חוח
שמענו משלשת האנשים קולי קולות  /מזה קללות ומזה
בתוך
ויאמר הנה אינם
ואמרתי לידידי מה זה ביניהם /
אלות /
מזוקקות/
ואמרתי אס אין יתיהס כזהב
שווין בפסקי דיניהם /
יקרא שמו

סלע

המחלקות •

ואישן

וארא

בחלומי

שנית

אמרלי ידידי כאן לא תאחר  /לך נא אתי אל מקום אחר/
כראשונים !

זה כנגד זה

וראיתי שם שלשה אנשים
כולם נדמות
חונים  /וכן המזיקים אך סך יותר מהמה /
ובהמה  /אריה ליש ונמר  /איל צבי ויחמור  /וכל אחד
חיות
מודיע לכל אדם גבורותיו  /כי בו
מראשותיו זממרגלותיו /
נדי רשעתו במספר  /וכל הקטן
מרשיע ומזיק כשור פר /
הוא בולע  /ומתי מספר הוא קולע  /ועוד רוכבי רכש
ממנו
כאחשתרניס  /סוסים אדומים שחורים ולבנים  /ושאלתי לידידי
על
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תכונות

המזיקים  /ואיך

החיות

בעולם באים  /והשיב

באותות

(

עב • )

באותיות ראשון על חטאים ✓ ועל דבר תכונותיהן הן ידועין
לעושיהן * ויש ביניהם שני נערים  /שדן בלבושיהן אבל כמדותיהן
נעדרים  /והאנשים יושבין ומעיינין בדיניהן  /מה יהיה משפע
הנערים ומעשיהן * אחד רואה ומדק לכריות בזרוע הנטויה /
זולל כשר וסובא כוש רויה  /ומרוב שמן וחטין המשיכה לו אמו
בנחת  /יכול לעמוד כל היום על רגל אחת  /ואוכל פרי מגד /
ואף כי היין בוגד  /ותמיד אכילה ושתיה בידו מניפו  /לכן
כבן סורר ומורה נידון על שם סופו  /כי לבסוף מלסטם
הבריות  /השכם להרגו ואל תתן לו חניות  /אוי למי שבא
בגורלו  /ורנה וישועה לשניהם שראו מפלו  /באבוד רשעים
רנה  /בכל פנה ופנה * שני רואה ואינו מזיק לבריאות  /הן
במזיד הן בשגיאות  /אינו דומה למדת חבירו כלל* לפי
מעשיו יהולל  /לא מכת הסובאים והזולליס  /רק כל היום עוסק
בחלילים  /איש בושת ועניו  /אס בא אחד כנגדו יפיל על
.פניו  /ולעמים יתן חן ולא יכלו להויקו  /אשרי למי שבא
נחלקו ״ וראיתי יכ שני האנשים אומרים לאחד קצין תהיה עלינו /
יקמו המזיקים ומערים וישחקו לפנינו  /ואתה תחלק המתנות
לשלשה חלקים  /וכל אחד כלי משחיתו בידו מרוטה כברקים /
ומי שיכול להכות ולהמית את שכנגדו ולהפילו  /הוא יהיה
ננור בארץ והמת יהיה לו  /ויחלק עליהם כת ובה מנות ✓
וחמושים עלו מידו אל המחנות  /ויאמר אני הגבר לי איל /
גי נשארות בידי כח לעשות חיל *
ויעמדו מערכה לקראת
מערכה למלחמה  /כל המזיקים אדם חיה ובהמה  /ונהרגו
כילם עד שלא נשאר אחד מהמה  /סוס ורוכבו רמה * ושלשה
האנשים לקחו הפגרים  /ועשו מהם חמרים המרים  /דלי
אחרי כן רקח אחד מהם הפגרים כולם מפניהם /
ויגהר
עליהם גידיו ויעמדו על רגליהם /
ואמרתי זה הוא שאמר
החכם גמליצותיו  .הנעים  /ראיתי רשעים קבורים ובאים .

מסלול

( •גג )

מסלול

הטבע

שיחרת שני אנשיכם על־־,
אורת רבות וחסרון המים*)
(ענבי 6ונד) uö5
אלדד
איפוא

היית אחי כי בוששת לבוא אלי זה ימים דנים ?

הנה דרשתיך ובקשתיך בביתך פעמים ושלש /
ולא מצאתיך ״ מה זאת ? הלא ידעתי ני לא הסננא
לעשות כזאת "
נמדד
בדרך רחוקה מאוד הייתי✓ כי נבואי לניתי אחר הפרדי מעמך /
מצאתי מגלת ספר שלוחה אלי מריעי אשר בעיר . . .
לאמור  :גקראך הדברים האלה קום מהר ובואה אלי  /אל
תעמוד  /ני דבר לי להגיד אלין פנים אל פדס • והנה
תמול

*)

בחלתי בדיו מכוח  /לחשב• כי עיי השאלה והתשובה והמשא ותח; בדני

יבוארו העכיניס היטב מבדרן הלחוד גרידא • ועל אשר רחקתי שמוח
עלות ונפילת המיה ׳ הנהוגים בלשונגו* הטעה לפי שהעליה מפילה אינם
עצמות

העדן< ד׳יח כעלות המיס בכיר בעת הבשלו  /כי אס מקרה מכו־כ ע״י

שיתרבה כמות המיס חמש בחקוס מיוחד ׳ ותחהר ותמעט אחרי כן • ולכן בארתי
וחסרון המיס ע״ד הכתוב וירבו המיס וגז׳ ויחשרו המיס
יותר בשמות רבות
וגו ' ( בראשית י״ח ) •

( ינד )
חמול שיני מהדרך הזאת  /ופיוס יצאתי לראות פדך  /לדרוש
שלומך ולהתעלת עמך באהבים •

אלדד
אגל י .דאגתי לך במאוד  /כי יראתי
חרב שמחתי עתה כראותי כי עודך ח*
אחי אם מצאתי דןכשידך  /ספר נא
עידך כדרך אשר הלנת! הלא ידעת
נדכריס האלה •
מידר

פן קראך אתון  /ולכן
ושלום לך * ועתה
לי החדשות אשר ראו
כי נפשי אותה לשמוע

לא ראיתי מאומה זולתי מראה אחד גדול ונפלא אשר שם ן) היס
נמפעלות העכע 4ואשר פכר ראית בעיניך נימי בחרותיך /
בהיותך מתהלך נעיר מולדתך ♦

אלדד
מה המראה הזה ? הגידה נא לי ♦

דידד
י* יצאתי ' כחוס היות לשוח על שפת
בהיותי בעיר *
היס  / .להתעדן תחת צללי אלוני רעננים אשר שתולים לה
מתביג  ,וארא  /והנה גברו המיס במאוד ויגבהו לעלות מעלה
מעלה  /ואחרי כן היו הלוך וחתור מעט מעט  • /ויהי בעת
רד היום ויחתרו המיס מאוד  /ועוד מעט ותראה היבשה /
ואוחיל שם עוד וישובו מי הים למקומם  /וימלאו כל גדותיו
כבראשונה  /ולולא יראתי מפחד לילה  /עמדתי שם עד אור
הבוקר ני לא שבעז עיני מלראות המראה הגדול הזה "
־ אלדר
לדקת אחי צדקת ! וכור אזכור עוד טרם התעו אותי אלהיס
מבית אני  /ראיתי בעירי כזאת פעמים רבות  /וגס שאלתי
את פי המלחים ותוכלי הים על הדכר הזה  /ויענו אות
לאמור  :הדבר הזה כבר נודע לכל יורדי באניות ולכלשוככ
 .לחוף

( עה )
לחון? ימיס  /ני פעמים בכל יום ( דהיינו מעת לעת שהוא
ך׳ /ד שעות ) יתרבו המיס נימים ומהריס גדולים ♦ דעלו
מעלה עד ־ ני נערמו כמו הריס רחסדו אחרי כן מעט מעט
וישונו לאחור  /והעת אשר יעלו ה« '  0תקיא גשס רבות
המים ( פ 1והט )  /והכת אשר יחסיו הקרא חסי־ון המיס
(עכבי ) • ואני לא ידעתי אס אמת בפיהם אש לא  /ינ
מרוב העבודה אשר היתה עלי לא יכולתי לצאת תמיד החוצה /
לראות הקלו המיס או גניו "
מירד
נינים דנרי המלחים נאמרס פעמיס ככל יוס (ר׳'ל חון
ארבעה ועשרים שעות ) יהיה רכות וחסרון הרדם ( עבבי
צוו ; ד{3וחט ) — אך אין עלותם ורנוחס שוה כנל הימים /
ני יש אשר יגברו המי® נהס ויעלו עד קומת רגל ' אחת
(ילוש ) ויש כשלש או עשר רגלים  /ויש אשר יעלו עד ארבעים
רגל כמימי הים אצל העיר בריסטאל! במדינת ענגללאגד,
ועל הרוב לא נראה המראה הזה  * /ני אס בימים גדולים ורחבי
ידים  /ואולם בימים קטנים או כלפי רחבים כיס התינק
(* דטטע ^ ענדיסי * ועער ) אויסנאלטיקא ( ב ^ טימי ^ עער /
צ«־ר צוטט יעע ) לא תונל העין לראותו  /ני רבותס וחסרונם
מעעיס ^ מה במאוד "
אלדד
מן כל הדברים האלה לא הגידו המלחים לי מאומה • ונס
אתרי נן חקרתי ודרשתי אחר סכת המראה הזה  /ויאמרו
אלי  /הסבה לזה נעלמה ונסתרה מהם • ואמרתי בלבני
אלכה נא ואתור בספרים  /אולי אמצא נהם מרגוע ^נפשי /
אך לריק יגעתי  /ני מחקרי התולדות לא הזכירו את המראה
הזה בשפריהס ♦
מירד
?

בזאת אדע כי חפשח כספרי החוקרים הראשונים אשר היו לכנים /
כי המה לא ידעו ולא הכירו את מעשה ה׳ הגדול הזה  /נאשר
.נודע  .י

( ■ער )
נודע מהחוקר הגדול אריסטאטלעס היוני■  /כהיותו כארץ הודו
מזרחית מס אלכסנדר מלן ‘ מוקדה  /ויהי היום וירא והנה
נסוגו מי היס ונכרתו ממקומם אשר היו שם בתחלה  /וישתאה
האיש מאוד  /וימהר וילך בתוך היס וירץ אחרי המיס כי לא
ידע מה זאת  /ויה• בהיותו בדרך וישוכו מי היס למקומם ,
וכמעט רגע ואיננו/לולא הציל את נפשו בחתור מהר kהיבשה —
נם קרוב לזמנינו סי איש אחד חוקר מפורסם ושמו קעפלער
איש אשכנזי  /ובשומן על לב לחקור אחר סנת  .המראה הזה  /עלה
על רוחו לאמור כדברים האלה  :מ הארץ הזאת אשר אנחנו
יושבים עליה היא נפש חיה גדולה ( צויין ווירקליך לעבענדינט
טיהר )  /וככל פעם אשר תשאב רוחה תמשיך מי הים בקרבם
ואז יהיה חסרון המיס  /וכעת אשר חשב רוחה ישונו למקומם /
ואז יהיה רכות המיס “ — מזאת תראה אחי  /איך נעלמה
ונסתרה סבת הדבר הזה  /עד כי בדו דנריס מלכם אשר אין
נהם תבונה "

 .אלדד
נפלאתי מאוד  /איך יעלה על לב חכם דברי רוח ורעיונות
כאלהi
שגיונות
ניידד
לו למדת הרבה ומות בספרים  .מצאת בהם דברי רוח כהנה
וכהנה  /כי ממינו אין קץ לספרים  /וכל איש אשר כשאן
.לבו  /׳יכתוב• על השפך ילידי רעיוניו מכילי  .שים על לב אס
י  :ר -ס המה אס לא  /כי כל תשוקתם וחפצם רק להתראות
 :כסוגד חבורים ולעשות בהם שס,ותפארת — ואולםאס יש
את נפשך לשמוע סבת הדבר על מכונה כאשר למדתיה מפי
אנשי מדע ומספרי חכמים ונבונים  /שמעני ואני אגיל לך♦
אלדד
כשכיר יקוה פעלו כן קותה נפשי לשמוע ממך הדבר הזה י
מידד
וה מאתים שנה היה איש אחד בארץ ושמן

קאוטעזיוס איש
צרפתי

( עז )
צרפתי הוא החל להתגונן במשיגי המראה הזה ולחקור היטיב
על
אודותיהם  /וישפוט ברוחב בנהו  /ני הירח לבדו הוא הפועל
והמשכב השתנות הזאת כתוך מי הים  /על פיו יתרבו במקום
אחד דמעטו במקום אתר  /וכה דבר  :הנה נודע ני העת
מן רבות המיס עד חשרונס ( עאן  wniJsביט עכבי ) שש
שעות וי״ב דקין ( ל׳דנ! ט־ן ) ומעט מזעיר יותר  /ואס יהיה
לרך משל היום רבות המים בחצות היוס בצהרים /
יהיה
חשרונס לעת ערב כשעה ששית וי״ב דקין /
המיס ויגבהו כלילה בשעה י״ב וכ׳׳ד דקין /
ששית ושלשים וששה דקי} יחשרו וישוכו לאחור •

ואחר כן ירבו
ולמחרת בשעה

אלדד
ידבר נא אחיך דבר באזניך ואל יחר אפך בי •
האמנתי  /על
פי הדברים האלה
יתאחר זמן רנות
וחסרון
המים
ככל
יום
מן היום שלפניו /
כארבעים ותשעה לקין י
ני׳־דר
טוכ הדבר

אשר

דברת /

וכינים

דבריך  /פי אס

יהיה דרך

דמיון כיוס ראשון לחודש זמן רכות המיס בשעה ששית בבוקר
יהיה כיוס ההוא רנות השנית נשעה ששית ונ״ד דקץ ועוז מעט
כערב  /וכיום השני לחודש יהיה הרבות בשעה ששית
מ״טדקין
בבקר /
והוא א״כ ארבעים ותשעה לקין מאוחר מן היום
שלפניו • * ) — ואם תשוב ותתבונן בדבר הזה תראה  /ני
בכל פעס אחר מלאת חודש ימיס  ( /והוא  ,ב״ט יטיס וי״ב
שעות ועוד מעט  /ני בעת הזאת יסובב הירח גלגלו ויבוא

אלן
* )

ידעתי שרבים

שעה בלבד /
הירח •

מהחוקרים כתבו שהש־זמת הזיון הוא פח!
אך אני

פלש

רביעית

לא אוכל לצריצס התפבון הזה על פ* מהלך ובנוב

ו ש מהם אשד אמרו גי

ההשתנות מ״ין לקי; ׳׳ וכן חרגלא בכלמי

דאינשי ׳ ואזלה זה יתכן אס יהיה סבוב הילת שלשים יום שלחיה ׳־

לידיעתנו שהירח יסובב רק בכ״ט ימים וחצי /

אבל עתה

לא יכולתי • לכוון החשבון ני אס

לאשר אחלתי  :מ״ט לקין ׳ זגמן שהוריתי החשבון הזה בלבלי אלדד

*

( פ )
כמה יצדיק ויבאר החנם הזה סכת רכות וחסרון המיס הלה ?
האמור יאמר גס בזאת  /שהירח לוחץ אותם ?

א^דד
שקלתי במאזני שכלי שאלותיך הלה  /בחנתיס וצרפתים  /ומצאתי
ני נכונים המה במאוד  /ומי יתן ותגדל חסדך עמדי להוחת
לי דעת החוקרים האחרונים אשר העיבו לדבר מהחכם הזהI
מידד
נבר הבעחחיך להורות לך את הדרך הנכון כפי מסת שכלי /
וניד ה׳ העוכה עלי  /ומוצא שפתי אשמור — אפס הניחה
לי כעת  /ני הנה רפה היום לערוב  /ולא אוכל להתמהמה
עוד פה  /ומחר אבוא אליך ואעשה כדבריך "
אלדד
אל

אעצרך עוד • ויהי צאתך לשלום *
(השאר בדפים הבאים ) •

אהרן האללי י

שונים

מכתבים

אגרות משלם האשתמועי ♦
אגרתג
מאווים •

פיון תקניט ■
בשם אלהיס אל

?גורני

רחמים1

סגור בתדרי כל היום לקרות ולהעתיק את ספר
קומת היהודים בארן הזאת  /ונפשי ,עלי תשתוחח

’ געת

I

(

י! ?51
ו

צאתי
להורותי
הזה1

כלי1
הדיזה

ז
i

4

i

5
k

פא )־

ראותי אח כל התלאה אשר עברה על; עמי על לא דבר •
גפת
נמחה כעת הזאת זכר ישראל מן הארצות האלה אשר
ואיך
נגן אלהיס היו להם  /לא נשאר שריד ופליע כגלוי לא
לפנים
בממלכה הזאת ולא בפארטוגאל ממלכה הקרובה אליה י
אחי Iידעתי כי שבע אף אלהיס עלי עמו על דבר
ידי׳גתי
המרותס במצותיו ולא אנו הלוך בדרכיו  /אבל לא
מפניך את אשר חזיתי אנכי נשיתי את לבי על דברי
אסתיר
האלה לעתות שונות /בהביעי את העם עולה ויורד /
הקורות
פעם אוחו בשבע מלכות ופעס נודד במקל עוברי אורח  /ושואל
ללחם להשיב נפשו הרעבה  /ראיתיו כשחוק לצרה  /מתגולל
כגלגל לפני סופה  /וכמוץ לפני רוח י אמרתי  :אתורה
נא לבקש איה איפא מקור הרעה הזאת  /אשר נלכדו
בה נתי אבות ישראל בארצות האלה י מאחת משפחות
אשר גס המה בניס אשר גלו מעל שלחן אביהם /
אחיהם
ראיתי ולקחתי מושר *
בראשיתימי בוא אנשי ישראל אל הארץ הזאת בזמןחרבן
הבית היא היתה תחת מחשלת הרומיים אשר
מאד עמהם והניחום לעשות חיל וכבוד בארץ י
,העיבו
ובשנת ארבע מאות למספרם באו עם גאט :ויורישו את הרומיים
וימשלו על הארץ  /וכשלש מאות שנה אחרזאת באו עליהם
עש צאראצענן ועם מרירן אנשי אמונת מחסר  /ומשלו
רביס על הארץ  /ותחתס ישנו ישראל לבעת  /עד
שנים
בא אליפונזוס קזאטאליקוס הנוצרי /. .ובימיו גורשו קצתם
ובימי המלכיסןאשר אחריו גורשו ושבו
ואת"כ שבו אל
הארץוהיו• בימי■ מלכי מוצרים חשובים גדולים
כמה פעמים /
קרובים למלכות ״ אך כאשר כסף וזקב הרבו להס  /רבקה
התרוממות והגאות  /בנו להם בתים גדולים  /עשו להם כרמים
ופרדסים שדה ושדות תענוגי מי אדם  /רככו על סוש מלובשים
ושש  /רהיו לצנינים כעיני ההמון באמרו  /הן עם זהשונא
שני
מתמול שלשום בא לגור בתוכנו ויהי עצום ורב ממנו
אותנו
 .אותנו מנחלתנו • וכאשר ראו הכומריס כי גדול ערך
ויוריש
ישראל בעין המלך  /הסיתו את ההמון  /בדרשם רע על
איש
היהודים
א6 1
ו

( פב )
'היהודים וישימו עליהם עלילות לגרים לאמור  :רוצחים המה
ואורבים לדם נוצרים חוכחיס עולליהם דןרכן לאלהיס  /דביאו
את דנתם רעה אל המלך והשרים • ובכל ישרם וחכמתם לא
יוכלו לעמוד לימין צדקתם  /כי גברה עליהם יד ההמון ויראו
מפרו  /ויגרשום מעל אדמתם ל לא למען ענותם  /כי אס
למען המליט את נפשם מפני חמת שאון ההמון  /אשר המו
בעיר לאמור  :אם לא יוריש המלך את העם הזה מעל
בניו  /נקומה יחד ונעבור חלוצים נעיר להמית אותם מנער
ועד זקן לא ישאר איש * ואחרי שקוע החמה הזאת נקרא דרור
לשוב < וישובו אל הארץ  /ולא פגע בס איש ברעה כל עת
אשד היו מתראים נכנעים  /אבל תוך עת לא כביר  /שנחו
את הצרות הראשונות וירימו לב שנית  /וירכבו על סום וילבשו
נגדי רקמה מתעבות כסף וזהב  /ויפרצו פרץ בהראות את
עשרם וכבודם  /ובעירו■ אש הקנאה בלב ההמון עד אשר נוסדו
עליהם יחד שנית ויהרגום וישללו את רכושם ורכים הושיבו
באניות בלי מלח ומשוע  /וילכו הלוך ונסופ -ביס  /קצתם
בטבעו וקצתם באו אל איים וארצות הקרובים  /ובחמלת
יושביהם נתן להם מקום מחסה עד אשר חמת שפאגיען שכנה
ושבו לביתם י וזה היה להם פעמים רבים עד שבימי המלך
פערדינאנדוס קאטאליקוס אשר חי בשנת ה׳ אלפים רנ״ג יצאה
הפקודה אס לא ימירו דחס יגורשו כלס מנער ועד זקן מן
 12ף בתי אבות
הארץ בעוד חדש ימים י וילכו בעת ההיא כשלשים
קצתם הלכו לפארםוגא  4הקרובה /
מן הממלכה הזאת /
וקצתם דרך הים לממלכות אחרות ♦ האנשים אשר הלנו לחלק
אפריקא נסו מפני המיס ובאו באש  /כי נפלו כיד הרשעים
האכזריים אנשי הברבריא  /אשר בזאו את רכושם ויעבידו את
נפשם בעבודה קשה בפרך * גס נמלטת פארטוגאל לא האריכו
ימים! ני אף שנתקבלו שס בחסד רב מאד  /אחרי הראותס
את עשרס ואת כבודם  /העירו רוח קנאה וחמה בעם הארץ
שפאניען ויגרשום מעל
הזאת ויעשו עמהס כאשר עשו עם
פניהם  /וישובו רבים לארץ שפאניען וימירו דתם  /ויתראו
כמקבלי דת הנוצצים בגלוי  /ובסתר לבס נשארו יהודים עובדי
אלהיס אלהי ישראל  /ומאלה יצאו האונסים האלה * תראה ׳מזה

:

אתי

( מג) :
אחי\  :פי לא מקנאת אמונתם גזרו המצרים תמיד כזאת
על ישראל  /ני אס באמת נצטוו על הרחבת דתם ללמדם
לכל איש! מ״מ לא הורשה להם מקל חובלים  /ללחוץ
את הנלוזים  /ולפגוע בס בחרב וחנית אס לא ישמעו jגס
משאת החכמה לא ידעתי איך יצדיקו את מעשיהם בבקש מאת
הגרים לקבל  .עליהם דת אשר כל אנשיה יתיצבו בשטף אף
ואכזריות חמה להניח עולה על שכס בני נכר ? — אך כאשר
אמרתי  /לא מקנאת הדת  /ולא מאהבת תורתם עשו העמיס
האלה זאת כישראל  /כי אם מקנאת גדולתם ורוממות לבס /
למעלה! מתגאים
בראות ההמון את אנשי ישראל עוליס
בעשרם ומתגרים גס  /עושים חיל וכבוד בארץ  /ויהיו להם
לאבן נגף  /ולמען בקש מהס תואנה  /שמו את דתיהס השונות
מטרה לחצי רשעתם« וישימו עליהם עלילות דברים עד כלותס
מן ..הארץ ♦ לו חכמו והשכילו אנשי ישראל  /להשמד על
נפשם  /ולא התגאו נגד שונאיהם  /אשר קטנס עבה ממתנס
בחיל וכח  /לא הגיע אליהם כ 5הרעה הזאת • שפתים ישק■
משיב דברים נכוחים /זה אבי החכם יברכהו אל רחמים /
בבוא אחד מאוהביו לשאול  /מדוע איש אשר ברכך אלהים
בעושר וכבוד וגדולה  /מדוע אתה יושב בביתך הקטן מאד לערך
גדולתך וגזית לא תכנה ? מדוע לא תרכב על סוש  /ולא תרבה
לך עבד ושפחה כאשר יאות לאיש כמוך  /אשר לא החסירו
או היס דבר ? ויען לאמור  :ידעתי ני לא לנילי תחשבני /
ואל תתנני לפני איש בוצע בצע  /אבל למען היקר והגדולה
אשר חנן אלהיס את עבדו  /שמתי חק עלי לבי להשמר נפי
כחי מבוז וקלון י לו בארץ נחלתנו ישכנו  /בניתי לי טירות
םריס וסגלת רוזנים  /אבל עתה בהיותנו על אדמת זרים <
םוכנים על קרן צני בארץ לא לנו  /מה לי ולרעה הזאת לתחר
□מרעים  /ולהביא אלי את קצף המון הישמעאלים שונאינו
בלב ? חלילה לי להפוך בזדון לבי ברכת האלהיס אשר
ברכני לקללה  /לעשות כספי חרבי וזהבי חץ לירות
ני Iבניתי ובקרב קהלי אוכל להריק מברכחי אשר הטיב
אלהיס עמדי על זולתי י תחת גזית כי  -אבנה  /אנונן
בנין עולם  4ולשבטי ואלמור את בני חכמה ודעת ? תחת גן
אשר
ב ג6
ו

פדC

(
אשר אעע

להשתעשע כו /

ולהרים עלי ככל

עלה אשר יצמח

קרן רשעת שכני אשר יקנא לי! אטע שתילים סביב לשלחני /
יתומים אשר אין להם עוזר  /אתמכס ואלמדס תורה־ וחכמה
פרי 5ותחת שני ורקמה כי אלביש" /
למען יגדלו יצליחו ויעשו
אעטיף מעיל הענוה להיות קרוב לכל בא בצל קורתי  /לכל
יירא איש מפני יקר מלגשתי  /לדבר לפני את אשר עם לבבו /
להוכיחני על פני אס אשגה  /ולזרזני לעשות טוב כפי יכולתי /
ואז אשקוט ואשלו נקרב לבי /
יסלפני בחלק אמרותיו ״ ואס
בארץ נתן אלהיס לאדם לשמוח
לכוחן ? הלא ידעת  /כי גס

נבל לא ירמני  /ופה חנף לא
תענני לאמור  :כל הטוב אשר
בו  /ושמחת המקבל היא תודה
מזה לא הניחותי ידי  /שלחני

ומה בצע כי
ערוך מעדנים  .כפעס בפעם וכוסי מלא רויה /
די לנו אס
נודיע כבודנו חוצות בחצוצרות וקול שופר ?
בקרב מזעדנו יעלוז לבנו  /ובין אוהב ומודע יגל כבודנו • כה
דבר אבי  /מה נעמו אמרותיו  /חכמת אלהיס בלבו לא תמעד
אשורו ״
הוא איש נבון מאוד  /יזדע חכמה ולשון /
באדאיאטצי
ולבו צרוף ביראת אלהיס  /הוא בעל מדות
טובות/נימוסיו נימוסי מלכות והוא גדול ונכבד בעין כל העס  /כי
צדקתו וענות לבו ימציאוהו חן ושכל טוב * ביתו פתוח לרווחה
לכל הלך  /בואיו עצבים יוצאים שמחים  /כי כמוהו כן אנשי
ביתו  /כלס טובי עין ואנשי חשד " לולי יראתי לשבת עוד בארץ
הנחמד
הייתי מתגורר בבית אהובי
הזאת מפחד הנוצרים /
נעמה 5גס
להשתעשע בזיו חברתו  /כי
הזה ימים רבים /
תבואנה /

אשתו כגפן פוריה  /ובנותיו תמות וברות  /יום יוס
לבקש מאתי  /לבל אשים לדרך פעמי עד כי יעבורו ימי הקיץ5
אך לא אוכל מלאות דבריהם  /כי יראתי פן יודע הדבר חוצה /
הגבירהזה/
ויהיה לי לרעה * אל תתמה אתי ! בשפרי מבנות
ני תבואנה לדבר עמי  /כ־ לא כדרך אנשי ארצנו דרך אנשי
הארץ
עמהס
גדלה
-

אוכלים ושותים
הזאת « הס יושבים בחברת הנשים /
על פלחן אחד  /ואל תחשוב זאת לזמה  /כי בכל זאת
צניעות הנשים  /והאיש אשר ירום לבבו לחשוב מחשבות
דופי
*

( פה )
דופי על אשת רעהו  /לא ירצה לבוא כקהל להם  • .והסנוהגיך
ועמלים בעדן להביא
עומדים מפניהן /
כמד בנשותיהם /
דבריהתול
לפניהן אח אשר תש ^ נה✓ ונשמרים מלדבר לפניהם
ושתוק אשר יעירו את יצר לב האדם למחשבה זרה  /כי אס
יעריכו את כל דבריהם שקולים במדת הצניעות הכבוד והיראה /
אשר יעיז פניו לתבוע דבר
ומי זה איש זד וגבר חסר לב /
זמה וזרה ?

אשיש'מאוד למצוא האגית הראשונה מאמתיוממך  ,אחי !
לליווארנא * הגד נא נס אתה את אשר קרה לך
במאי
מיום פרידתי מעליך  /חי בנעימים והיה שלום *
משלם •

מוסר

משלי
העטלף

המדבר *>

וההובי *

אשר גסע  /רשנ-רמא

עטלף

אחד שג ממסע החורף
דשא עיניו וירא
בארץ חס לגור « במגורי אביו "
פה אשב יכ
ויאמר אל לבו /
היגל גדול תואר והדר לו /

רקח לו קש ותבן  /טיט ורפש  /מכל אשר בא
אויתיו /
ויהי כראות השר את
ויעש לו קן באחד החלוניס •
בידו /
וירע בעיניו  /רצו לאשר על ביתו
קיר הבית מגוא ? בעיט /
להסיר הקן משם /

*)

ויעש כן *

אמרו המפישיס על שם

המראה בכוצתן ׳•
בגי האלה לדני /

העטלף לבנות /
אלקטה

ויוסיף

ויאמר

ותכייס הנמצא &תיב שהונח על העופוח • פוי!

המכוניס גל״א ( ם 5ויא ) •

וכריות שהעוף אפר יחנכו

המכונה בל״א ( פחפיגייל! )  /יש לי נס כן נוצה יפה מאוד /

אדחה אכנה אותו בלשון הקודש

בשם ההובי

המדבר *

( פו )
אלקטה נא קדם דקיס ואדנקס דנק טוב בל יפלוארצה " אך
לשוא עמל הבוכה  /כי נמעט פנה לדרכו  /הורד לארז קנו *
ויהי בשובו והנה הורס כיחו  /וייצר לו מאוד  /וירא את החני
יושג בכלוב זהב תוך החלון  /ויען ויאמר לו  :הגידי נא לי
חנס7
אחי ורעי  /למה הרע אדונך לי נזה להרוס ניתי
והלא אותך אסף הכיתה להטינך כל ימי חייך * הגה לי עצה
אנה אשים קני להיות שכנך  /ני פתני לכי לשכת עמך כארמון
הזה ״ ויען התני לאמור  :אם אתה לו שמעני  /מהר
המלט על נפשך✓ כי כן צוה עליך אדוני אמש  /לארוב לך
ולירות אותך אס תוסיף עוד להראות פה  /לכן חושה על
תעמוד • — העטלף  :מה מאוד נפלאתי לדכריך אלהV
אחי ! למה זה ארע בעיניו  /והלא טוב לו שנתי פה  /למען
הציל אותו מחיל הזכוכיס והרמשים הקטנים אשר חרכות ככטנס /
ואשר המה חלק ה׳ לי לאנלה יומה מעשיך ני יקרבוך  /מה
חועלתך  /כי ינכדך נשנכת זהב וישביעך במטעמים  /ומה
יתרונך ני מצאת חן בעיניו ? הגידי נא לי מה לעשות  /אולי
אמצא חן בעיניו גס אני♦ — התכה  :ומה זה תשאל ?
הלא תראה כליל מצתי והוד פני * יפת תואר זיפת מראה אני/
הן זה משוש עיניו  /ואנוכי שעשועו יום מם כדברו לפניו דברי
הוללות וסכלות  /לכרך ולקלל כל עובר כרצון אנשי הכית "
זה דרכי כסל לי בפיהם ירצו  /ישישו עליו נעל כל הון /
וימחאז כף לקולי ימיום שכתי פ ♦ לא עשית* מאומה  /ישכתי
נעל כמוהם אך אכול ושתה וצחוק ודבר דבר * לו תאבה־לצחק
בעיניהם כמוני  /אדבר לך לאדוני  /אולי ירצך ולא תוסיף עול
לשוט בארץ י — העטלף  :אל נא אחי # 1אל תרעי לי "
טוב לי לנוד ולנוע כארץ רחבת ידים  /מצחוק ורקוד בכלא7
טוב לי ארוחת ירק ושלוה בה  /ממגד מעדניך בזיקי זהב  /טוב
לי שכון אצל עושי מלאכה  /מהתחעע עם פוחזים ורקי  9מכלים
ימיהם בהבל  /טוב לי עכוד עבודה ולנקש"מחיתי  /מאכול
לחס עצלות  /טוב לי דובר משרים  /מפי חנף ומרמה • לא
ני ארחיק נדוד אלין בכפרים  /כשדות ויערים  /שמה אמצא
מרגוע לנפשי י ויפרוש כנפיו ויעף *

י -ר -ע •
ונאתי

( פז )

במורת

ספרים

חדשים

מגלרת שיר ד,שיריכם מתורגמת אשכנזית<  Sjידי
הרב רבנו משה בן מנהסזצ״יד 4וגו׳ וגו׳ וגז׳ •
(המשך המאסף לחודש

העבר)

ובאתילהניד כל זאת 4לנעכור יהיה אדוננוהרמב״מן
ז״ל למופת לנערי נני ישראל  /ממנו יראו וכן יעשו
לתור ולחקור בכל נחס אחר האמת ובאור הדברים על מכונס!
ולשמעם מפי כל איש ואיש • כי  /אס אדונינו הרב ז״ל אשר
ידיו רב לו בכל חכמה וככל תכונה לא בזה ולא שקץ דעת
אחרים  /ויע אזנו לפרושיהס  /אף כי אנחנו תלמידי תלמידיו *
ואל תשעו עוד לדברי רוח ורעיוני שקר העולים על לב איזה
אנשים מתחסדים בבני עמנו  /לאמור  /החכמה והמדע לא
ימצאו כי אס כספרי בני ישראל הכתובים בלשון וככתב
עברי  /ובלעדי הספרים האלה הכל הבל אפס ותוהו  /פגול
*וא לא ירצה ״ אל תאבו להם  /אחי וריעי Iואל תאזינו
לקולם  /כי עיני האנשים האלה טחו מראות  /ולבס יצפן
מהשכל • לו חכמו ישכילו 4כי כמונו כמוהם בני אב אחד
אנחנו  /האלהים ברא את האדם  /ויתן בו חכמה ותבונה
להבין ולהשכיל את כל אשר נעשה תחת השמש  /כי בזאת
יתנשא מין האנושי מן כל הברואים בתבל הזאת  /ואס כן איפוא
מדוע תבהל נפשנו בדברי חכמות אמתיות היוצאים מפי אנשי
עם אחר  /כל עוד שאינם מתנגדים נגד דתנו הקדושה *
ואיך נעיז ונתגאה לאמור אותנו לבדנו חנן ה׳ בשכל ישר  /וכל
האדם זולתנו כבהמות נחשבנו ? שאלו נא בספרי חכמינו
הראשונים וראו  /יכ במקומות רבים הציגו דעת חכמי אומות /
לא לבד בדברי חכמות וידיעות  /יכ אס בפירושי ובאורי
תנ״ך  /וכן עשו ר׳ סעדיה גאון  /ר׳ דוד קמחי  /זהר״י
אברבנאל ודומיהם "
ובאמת

( פח )
ובאמת

לא

לנד

שלא

יאות הדבר הזה מפאת

השכל ני אס

לא נונל לשמוע בקולס מפאת ההכרח < ט מה
נעשה למקומות הקשים הנמצאים גספרי תנ״ך אנה ואנה  /ואשי
נשארים סתומים וחתומים נכל הפרושים והבאוריס אשר נקנו
ונארו המפרשים למיניהם  /ומכואריס היטיב לפעמים כשפרי
החפץ יחפוץ ה׳ בזאת שנמששה נעור
חכמי אומות ?
נאפילה אס נתן לנו עעיס לראות ? או ללכת נאיחות
עקלקלות  /אס דרך המלך לפנינו ? ( ני כן דרך המתחסדים
האלה ✓ נמצאם מקראות שונים יקשי ההכנה  /וכראותם כי
קצר שכלם מעזור  /ינחרו להם מוכה אפס  /דרניס זרים /
דרך הודיי או דרשי  /מעיילו פילא כקוכא דמחטא  /ויאמרו
בלבכם אין חכם ונבון נמות תחת אשר יכלו לבארם בדרך
וההכרח
פשוטי  /רק אם יטו אזנס לקול איש זולתם ) •
הזה נראה ונודע יותר בנאור השירים הנמצאים מפוזרים
כספרי חנ״ך  ,ני החלק הלשון הזה ( ר״ל השיר ) הוא הקשה
בכל חלקי הלשון  /וצריך נל איש מתחיל בלשון ההיא לעיין
נהם היטיב ולהכינם כראוי טרם יהין לעשות כמתכונתם /
ני נשגבים המה במאוד הן מצד חומרס לנדס  /והן מצד צורתם
לכד  /ומצד חומרס וצורתם יחדיו " מצד חומרו כי כאשר
נודע  /ישתמש המשורר פעמים רנות נמלות בלתי מורגלות
ונשגבות ממחקר איש המתחיל לדבר או ללמוד
בפי כל /
נס ישנה
בלשון ההיא  /ולפעמים ישתמש נס במלות זרות *
עמים סדור המליצה  /יקדים המאוחר ויאחר המוקדם  /ולהפך
ישמש לנוכח בלשון נסתר  /פעם יכפיל דבר אחד פעמים  /ופעם
סוף דבר
יקצר במקום שראוי להאריך בהגדה פשוטיח /
הכל נפי כח דמיונו השולטת עליו בעת תחל רוח הסיר
לפעמו  /כי לא כדרך מליצה פ שטית דרך מליצת שירי "
מצד  .צורתו  :כי השירים הנהוגים בלשון העמיס אשר
סביבותינו  /מיוסדים ומרס על חרוזים ( ריי ^י ) על איכות
התנועות ( ב;1זצ  £נהייש דער ויובן ) הארוכים המה אס קצרים
ועל רגלים (  £יםי ) ועל פי רגלים האלה יקרא שם השיר /
כי פעם יהיה חרוז השיר בעל שש רגלים פעם חמש ונו ' /
לא אאריך בזה כי נכר מדעים המה לכל
-

המעיין במלאכת
השיר

( פט )
השיר • ועל יד החרחיס האלה  Zfיתיפה השיר וימתק
נועם מליצותיו ויערב באזני השומע  /ובעגור זאת צריך
עיון רב לעשות נמתנונתס  /לבלי לערבב החדחיס  /כי
אז יהיו כקול השירים  /קהת קול השירים " ומצד חומרו
וצורתו יחדיו  :ני חומר וצורת השיר ישתנה נפי הענין
ההוא אשר יעיר נח המדמה גהמשורר לשיר  * /אס יהיה
הענין ההוא מות אוהב נאמן או אדם גדול  /או נליון עיר
גדולה והדומה  /או יהיה הענין ההוא גבורת איש חיל /
או נצחון שונאיו או תהלה ושבח ודומים להם  /כי לא כדברי
ומשלי המשורר גבורת איש חיל דברי ומשלי הסופד על
מתו ולא כדברי שניהם דברי האוהב לאהובתו • ואציגה
לדוגמא משירי לה״ק אשר מהם יראה הקורא א*ך נל משורר
ממשל ממשליו כפי הענין ההוא אשר בו • והוא  :נאשר
שר אדוננו משה לה׳ בעת מפו כל מצרים בתוך הים /
דמה את ה׳ לשר צבא מלחמה  /אשר יוצא לפני מחנהו
וילחוס בעדם נגד שונאיהם וכל אשר יקום נגדו יכריע וכן
אמר ה ' איש מלחמה  /ימינך קרען אויב ונו׳ * אמנם
נאשר הוכיח את בני ישראל לפני מותו ויעוררס לאהוב את
ה' ללכת בדרכיו  /דמה את ה׳ בשירתו הנשגבה ( נפרשת
האזינו ) לאב רחמן האוהב את בניו מאוד ובצרתם לו צר /
וכן אמר כנשר יעיר קנו ו ;\ ׳ ירכיבהו על במתי שדי ופו׳ /
ואולם בסוף השירה נאשר עלה ברעיוני המשורר העת אשר
ינקום ה׳ נקמות עמו מיד שונאיהם  /דמה את ה׳ למלך גדול
היושב על הכסא למשפט וחזרה כל רע וכן אמר ני אשא אל
שמים ידי ותאחז במשפט ידי ונו׳ ומזה תקיש על השאר " ועל
בי הענין הזה ישתנו כשמוחס  /נמו ( הי*«נו 1 / 0צוב«4צינ• 4
ע 1ע 4יע  /ק1זצ ; 4דיכט )  ./ודומיהם  /וישתנה נס צורת השיר/
ני מספר החרודס בקנה ( ע 1ע 4יע )  /אין שווים למספר החרוזים
בשיר תהלה ( חי ^נוס ) ונן בשארי סמניס •
כזאת דרך שירי לשון העמיס הנהוגים
יראה הקורא מעצמו את נל העמל אשר יעמולהאיש
הרוצה לטעום היטיב נועם מליצותיהם  /ולהבין חן ערנס .
ואמנם

עודבימינו  /ומחה

( צ )
ואמנם שירי לשון עבר הנמצאים כשפרי חר׳ך קשים ונשגבים
עוד נהיה ונהנה  /גס מצד חומרס גס מצד צורותס  /ולא
יכול איש לבוא בעת הזאת,ע״ קצם * ולבאר זאת ארחיב פה
מעט ואומר  :הנה נודע ננל פעם שרוצים אנחנו לשפוט
ולמור על תכונת שיר אחד  /מחויבים אנחנו לדמות ברעיוננו
אותו העניז״אשר עליו שר המשורר ובאותו מקום ובאותו זמן /
מבלי הוספת או גדעון דבר ממנו  /כאשר דמה ברעיונו המשורר
הזה  /אשר שיריו אנחנו רוצים לבחון / .ויהיה כאלו ציור העדן
ההוא עתה בנפשנו  /שוה לציור העדן אשר בעת ההיא בנפש
המשורר  /ואס עשינו כזאת  /אז נוכל לשפוט על שיריו אס
נ ; נימים המה אס לא ♦ כי נעימות ויופי השירים משתנה /
בהשתנות המקום ובהשתנות הזמן * והטעם  :ני המשוררים
ישאילו עליהרוב צוריהם דמיודהס ומשליהם  /מן המותשים
אשר לנגד עיניהם תמיד  /או מן המוחשים אשר בעיניהם
יקרים ונשגבים מאוד " ובמוחשיס ההם יתארו העדן' אשר לד
ישירו י דרך דמיון  /הרועה אשר לנגדו תמיד שדה ויער
נעדרי צאן  /אס ירצה לשיר ־‘ לאהובתו הרועה  /יתאר וידמה
אותה גהמותשיס ההם  /אמר שידך כעדר ^ קצובות  /ראשך
הכרמל  /שערך כעדר העזים ונו ' * האיש הפרד אשר כל ימיו
עבד אדמה זרע וחרש וקצר ✓ ואשר לא ראה מעולם דבר יקר
זולתי בבואו לפעמים אל העיר הסמוכה למקום שבתו  /וצנן
כל חדש אשר יראה בתוך העיר הזאת  /יקר הוא בעיניו למאוד*
האיש הזה ידמה אהובתו בדברים מורגלים לו ! יאמר עליה בטנך
נערימת חטים ! או יאמר אפך כמגדל השן  /כי המגדל
הזה עודנו בזכרונו מאז אשר ראה אותו בעיר  /ויקר הוא
בעינו  /עד ני ידמה אהובתו לו • והאיש היושב בקרית מלך /
ועידו ראו כל הון יקר בגדי חופש  . /לבושי ארגמן  /אנשים
רוכבים על סוסים ופרדים  /יתאר תואר פניה כבת מלכים /
או ידיה כתואר גלילי זהב עם נקודת הכסף ✓ או יאמר
לסוסתי ברכבי המלך אדמך וכו  • ,ומטעם הזה ישתנה נס כן
חומר השיר בהשתנות הזמן  /כי כהפרש אשר בין איש שדה או
פרד ובין איש עירי  /כן ההפרש בין הדורות הראשונים /
לדורות האלה  /כי לפדס יושבי תבל היו ע 3הרוב או עובדי

אדמה

( צא )
אלמה  /או רועי צאן ובקר /
והדנרים האלה לבדם הספיקו
להס לכלכל אותם ואת נשיהם ואת טפס /
ולא היו צריכים
לדבריס אחרים
זולתי  / rbכמו לצבור כסף ההב רב או לבתים
ומינים גדולים ודומיהם  /כי המה לא ידעו כלל ררן מן הדברים
אשר היותם הכרחי [ לקיום מן האנושי  /לא מן הדברים אשר
היותם בלתי הכרחי  /רק מותרי "
ולכן האיש בימים ההם
אשר היה לו צאן ובקר ועבודה /
נדמה
בעיניהם
לקצין המס
במאוד /
ונן מצינו כאשר שלח
יעקב
אל
עשיו
אחיו
להגיד
לו
את כל
אשר
אסף
וקבץ
בהימיס
אשר
היה
בדת
לבן
/
אמר
:
ויהי לי צאן ונקר ענד ושבחה ונו׳  /ולא אמר ויהי לי כסף
וזהב אבנים יקרות בגדי חפץ
ודומיהם /
כאשר ידבר עתה
איש אל אחיו * ולכן המשוררים בימים ההם השאילו ציוריהם
זדמיוניהס רק מן המוחשים ההם אשר
לעיניהם /
ואס לא
הספיקו המוחשים האלה /
השאילו
לכל
הפחות
מן
הדברים
ההדס תמיד ומולדים מן
הטבע
/
נמו
השמש
/
הירח
ודומיהם /
וכזאת מצינו על הרוב בספרי חנ״ך /
יעקב דמה את יששכר
לחמור  /את יהודה
לאריה  7את יוסף
לשור  /את נפתלי
לאילה  /את דן
לנחש
/
כולם
דמיזניס ממוחשיס אשר היו
לפניו *
לא כן
גדורות
האחרונים
כי
כעת
אשר
החל
האדם
לרוב
ולפרות
מאוד
על
פני
הארץ
ויאחזו ויסחרו בה  /ויעשו
להס
אניות
רצות
ושונות
על
פני
הים
למצוא
ארצות חדשות
אשר לא ידעון אבותינו
מעולם !
וימצאו בהם אוצרות כפף
וזהב ואבנים
יקרות5
וברבות ההון והעושר כן ירבו חשוקות
ותאות בני האדם  /ולא הספיקו להם עוד דברים
ההנרחיס /
כי אס גם המותרים לא
הספיקו  ,נאשר נראה בכל יום ויוס
יתרבו המותרות עד אין מספר /
והמותרות האלה המיל
לנגד עינינו נאשר היו
ההנרחיס לנגד עיני האנשים אשר היו
לכנים /
ובעבור
זאת
המשוררים
נימינו ישאילו דמיוניהס לא
לבד מן
על ידי
אנחנו
נדמה

ההדס העבעיס ני אס גס מן הדברים
מלאכת מחשבת מעשי יד אמן " ולכן בכל
רוצים עתה לטעום נעימות שיר אחד משירי הקדמונים
נרעיוננו תחלה אותו הענין כפי אוחו הזמן ואותו

המקום  /ואז נוכל לשפוט עלץ אס

המותרים

הנעשים

פעם אשר

הדמיורס

נאותים אם לא *
והנה

( צב )
רכפההמחלוקת

והנה בעבור חסרון ידיעת ההפרש הזה
והדעות על שירי קנ״ך ונפרעות על השיר הזה אשר
אנחנו עקה טושיק־ס נו הנקרא כשס שיר הש־ויכס י כי
המתלוצצים נעס ✓ שכנו לשונס נמו חרב וירחיכו פיהם עליו
לאמור  ,לא קואי ולא הדר לו  /ותגעל נפש הקורא אותו
נעבור דמיוניו ומשליו! כי המה דמיוני גזויס ומורגלים רק
נפי פחותי הערך ובמושב עדת שנוריס • ואולם המתקדשים
והמקעהרישבעס  /כאשר ראו כי הרמיוניסהאלה המה באמת
פחותים ונבזים באזני הדור הזה  /השירו מהשיר הזה בגדים
הצואיס וילדשוהז מחלצות לאמוד ' בהם נרמזו סודות נשגבות
ונעלמות מעין כל חי  /בהש נרמזו הספירות  /וקשור העלות
והשתלשלות הסכות וניומה  /כאשר העירו כבר הריעיס
המוציאים המגלה הזאת לאור  /במבוא הספר/יעיין הקורא שם/
אולם לו השכילו האנשים האלה ההפרש בין שירי הקדמונים ובין
שירי אחרונים נאשר בארתי למעלה  /שמו ידם לפיהם  /ולא
הזידו לדבר נדברים האלה אשר אין להם שחר ♦ כי באמת
הדמיונות והמשלים הנמצאים בש< ר הזה  /אינם פחותים ונבזים
מצד עצמם  /רק מצד השתיות הזמן  /כי אלו היו האנשים
המתלוצצים והמתקדשיס האלה בזמן ההוא דהיינו בימי שלמה
המלך  /בודאי היו המשלים האלה נערביס לנפשותס  /ונעימים
לאזניהס  /אך כעת אשר אזניהס הורגלו במוחשיס אחרים /
נשתנו גס כן ענין המשלים והדמיונות •  .ואני לא באתי בזה
להכחיש כלל דעת האומרים שיש בשיר הזה רמז מה לדבר אחר /
ני אולי ניניס דבריהם  ,אך אחרי ששלמה המלך בחר בשירי העם /
יענה בו צורתו  /ני לח לבד לכוונה השניה הקנון  /ני אם
נס לכוונה הראשונה  /והוא פשועו  /ע״ד שאמרו ו״ל אץ
מקרא יוצא מידי פשוטו *

ויצאתיבזה חוץ מגדרהמבקר  /רק להעיר לבב אחי
וריעי בני ישר^ על יופי השירים ולהנעים מליצותיהם
באזנם  /לבלתי לכת אחר ההבל כאשר עשו עד כה  /כי בעונינו!
מהעת אשר גלה כבוד מישראל ובפרטית בדור הזה  /היינו
כחולמים חלום ' 7ואין איש אחד מגדולי העם וזקניו מתעורר
להחזיק

( צג )
להחזיק כרך שפת לשון עכר  /אשר ירדה מעה מעה (ולולי
הותיר לנו ה׳ צבאית שריד כמעט  /אחה אנשיס יקרים
המקנאים קנאת ה׳ ותורתו ! חסמו כל ) ונהפוך הוא כי המה
בעוכריה  /יערכו כלשונה שפתי עמים רכים  /אשר אץ להס
חלק ונחלה עמה * ואס הקים ה ' לפעמים מושיע בקרבנו /
אשר לאל ידו להעמידה על מכונה  /יחעימו אז ;ס לקולו /
ותגעל נפשם כו  /יאמרו על מעשי ידיו המהוללים מאוד גפי
כל העמיס! כי הכל המה ונער יבתכס  /כאשר יעיד על זאת
המכקר  /ששמע מפי איש אחד אשד נודע כתוך עירו  /שדכר
כזאת וכזאת על השפר היקר המכונה שירי תפארת  /מעשי
ידי הר 3המפורשש המליץ הגדול מוה׳ הירץ וויזל נר״ו  .ומי
האיש משכיל ויודע ספר אשר לא יתפלא על השפר הנחמד
הזה ? יכ כמוהו לא היה מן היום אשר גלו ישראל מעל ארצם
ונחתמו ספרי תנ׳״ך ! וכאמת כאשר ראו חכמי העמים את
השפר הזה כן תמהו וינשאו את המחכר היקר הזה כמאוד
ויהללו שמו כשעריס " אין זאת כ* אם כעמר חסרון ידיעת
החכמות אשר בתוכנו  /וכענור העצלות אשר נעופה כקרבנו
ירדנו ככה ✓ להבזות אותנו ואת רועינו כעיני כל העמיס אשר
סכיכותינו * ותחת המה עולים יום יום מעלה מעלה כחכמות
נשגכות  /המשמחים אלהים ואנשים  /אנחנו יורדים מעה מעה
ועם ה׳
ואין שם על לכו לעמוד נפרץ  /ועוד מעע /
נדמה מבלי דעת1

גם

מצד

צורתהשיר /

נשגבים שירי

שפת עברמשירי

העמים  /כי שירי לשון עבר אין שקולים ונמנים במספר
התנועות ואינם בנויים על רגלים  /כמו שירי העמים  /רק
בנויס על סדר נאה ומהודר מאוד  /על דלתות מקבילות
בעלי שלשה או ארגעה תיבות  /נאשר האריך בזה אדונינו
הרמב״מן ז״ל בס ' נתיבות השלום בפ׳ בשלח " וצורת השיר
הזאת קשה היא עד מאוד ✓ ואין אתנו יודע בכרור להניח
כללים ידועיס על משפע מעשי שירים האלה  /כאשר המה
נודעים בשירי העמיס  /וכן כתב אדונינו הרמב״מן ז״ל בעצמו
(שם ) וזה לשונו In « :.תלמה בנפשך מלאכת המזזיק המצויה
בידינו

( צר• t
בידינו היום אל החכמה המפוארה אשר השתמשו

בה השלימיס

ההם  /ני הנראה שא* ן ביניהם דמיון כלל  /אכל קרה לחכמה
ההיא כאשר קרה לחכמת השירים וכו׳ “ י מכלמה שהבאתי
יראה הקורא ני נינים דברי באמרי שצריך עמל רב ועיון היטיב
לטעום נעימת שירי חנ׳' ך  /ואס כן איככה יוכל האיש המתחיל
לטעום נועם השירים טרם הרגיל את עצמו במלאכה הזאת1
וטרם הרגיל את עצמו לכל הפחות בשירי העמים אשר■ בקרבם
הוא יושב ? ולכן מה טוב ומה נעים אם ירגילו נערי בני ישראל׳
ללמוד נספרים אשר חוברו מן חכמים ואנשי שם בכל דור
ודור  /ואשר בהם מבוארים העדרם האלה באר היטיב  /כמו
הספר אשר זכרתי למעלה מערן השירי בלשון ענר מהארון
הערור  /או ספי מבוא התורה להחכם ה « רון אייכהארן /
ושאר ספרי חנמיס הדומים להם  /כי אז נקל להם מאוד
רגיעהי
להבין הדברים כראוי  /וילמדו אותם בלי עמל
ועוד

אחת חשבתי למשפט להציג פה

ולהעיר אזני

מי

ישראל עליה  /ואף אם היא יוצאת מענין ההוא אשר
אנחנו עוסקים פה עתה  /לא אוכל להתאפק ולהכחידה תחת
לשוני  /כי האמת בכל מקום באה והאמת אדבר עתה  / .והוא
אחרי הודעתי את כל העיון והעמל הצריך למלאכת השיר /
תשתפך עלי נפשי בזכרי המנהג הרע אשר יתנהגו מי ישראל
בימינו  /לחבר תמיד שירים וחרוזים לאין מספר ואין אחד מהם
יודע דבר מכל מלאכת השיר  /כי מיום ידע הנער לכתוב
א״ב ולהבין מקרא אחד בתנ״ך  /יחשוב בלבבו לאמור אד סופר.
מהיר ונעים זמירות  /ולכן אין קץ לשירים וחרוזים ממצאים
בתוך עמנו  /והמה ממלאים בטעיות ושגיומת לא תואר ולא'
הדר להס  /הן במליצה והן בסדור המליצה ♦  .כי רוב המחברים:
אותם המה כבעלי השיר היוצאים• בשיר —־ מה לכס אחי ורעי־
ולמלאכת השיר ? הכולכם תהיו משוררים ? בחרו לכס דרך
אחר אשר ייטב יותר ואפר יועיל ליס יותר מהדרך הזה /
מה לכם השכם קום ולאחר שבת /למען חבר חרוזים ושירים/
ולבלות הזמן על .לא דבר  /הלא טוב לכם להשים רעיוניכס
המביאות את האדם לאושרו 4 .
על לגרי חכמות וידיעות /
הזמני

ג צה )
ממני ולאושר מצחי  /הניחו השירים למשוררים  /אשר חלה
ה׳ להם חלק ונחלה נמלאנה הזאת /
קעמודו ! * )

ואתם במקומם אל

רעתה אשים פני להתרגוס הזה כפרט  /ואף ני ידעתי /
את שפל ערכי ומעוט ידיעתי  /נגד המתמס
הגדול הזה  /לא אנוש ולא אנלס מלחות דעי כשני דברים
אשר מצאת ,כתרגום הזה וזרים המה כעיני  /ואולי משגה
הוא היוצא מתחת יד הסופר * הראשון (פרשה ג׳ פסוק ר)
הנה מטתו שלשלמה  /ותרגם הרמכמ״ן  ( /יעהט mb־ .זיין
בנגטט )  /התרגום הזה מתנגד לדרכי המליצה כלשון אשכנזית /
כי מעולם לא יבוא כנוי הקנין אחר השם אשר אליו מיוחס
הדכר הוא  /ולפי מעוט שכלי יותר טוב לתרגמו כזאת  :זעהט
ויין בעטט  D'rmb /בעטט • והטעם נפילת הכנוי והשם
לדעתי הוא  :כראשונה אמרה מטתו  /מגלי הזכיר שמו /
ני לפי שהיה אהוכה שלמה תמיד ברעיוניה ולא ימוש מהונם /
המכה על השומע שיכין מעצמו שכוונתה על מטת שלמה  /אך
מיד נחמה על זאת ואמרה בלבבה אולי לא יבין השומע את
כונתי

*)

ניניה מרי המבקי /

ומי יתן דחוקו

אחינו בית ישראל

לכס למען היות להה למשמרת ולא יוסיפו לעשות
נראותינו יוה

מריו על לוין

עוד^ גי רע ומר לני

יוה! 6וחיה אלינו מנתניה מאנשים שונים  /והתה מלאיס בחרחים

ושירים  /פחותי ערך ־ ואנחנו ידענו האנשים ההם *

ני ה* חנן אותם בחנייה

ובתבונה לחשוב מחשבות אחרות המועילות לנו יותר חחרוזיס האלה י -אן ההרגל
געשה עכע ✓ כי הורגלו מנעוריהם בזאת ולכן עד זקנה ושיבה אל יעזנוה ׳ בעבור
זאת באנו עתה לפרסה זאת

ברבים ,ולבקש מאת כל איש אשר ימנו לנו לתמוך

אותנו במכתביו לבלתי רעמיה אותנו עוד בזירים ׳ כי אס בדברים אחרים בידיעות
ותכחות והדוחים להה •

דברי

המאספים *

*

( צו )
■כונחי  /אז הושיפה לבאר דבריה  /ואמרהשלשלמה ׳ * )
.והשנית (פרשה ד' פשוק ג׳ ) כחוט השני שפתותיך ומדברך
נאוה תיגס הוא ז״ל  :ודא רלו«ן דיי»י |יעפן  /ריא
כ 1פר6ש.ןידלזצוסן5יבןיך " מלת שפראבג^ידמ& סן לדעתי
קשה במאוד לשמע אוזן) * ) וגס אינה נאותה לשיר הזהאשר
חובר ממיס■הקדמונים • ולא אאריך נזה נ* נכר יצאתי מגדר
ך _ש .
הבקורת הרנה מאוד *

חבירינו המוציאים המגלה לאור

* )

/

העירו כבר בעלה

הנזכר למ*1לה

( ימ » ע!( יו .עניןב! 6טט ) על התרגום הזה ויאמרו  /כי נס בעיניהם זר הוא
מאוד  /ולולא • תוק שתו להס לבלתי שנות דנר מת ממעשי ילי

רחתרגס הגדול

ה ; ה  /כבר תרגמוהו באופן אחר ׳ יעיי ; הקורא פה בדבריהם כי היטיבו לדבר שס
בערבה משפטם נגד איש אחד בשמו ר׳ אבירה ברא קל אשר גר בברוינשווייג /
הוא אשי קה
הפשוק

ובראותו

והלפיש השיר הזה בכתב אשכנזית /

אותו*,

הזה! התחזק לשלוח בו יד ולשנהו ׳ וכה שנה

ועהט זיין /

ט ^ ׳זה

התרגום על

זיין בענ1נ1

.הלא יפה אחרו רהייחשוב האיש הזה־בהוסיי» שגגה על שגגה ? בי תחת אשר היה בתחילה
חלת זיין רק• פעה אתת שגגה ׳ הוסץ> עליו האיש הזה עוד פעה חלת זיין /
ונעשה שגגות  /האמור יאחר כחאמר חז׳יל כל יתר כנטול ־מי 1אין זאת כי אס
<חו שאמרו חז״ל אי ; אדס חוטא אלא נכנס בו רוח שטות ׳ וכיו ; שחטא ועבר על
לאו דלא תסיג

גבול! נכנשה בו רוח שטות ׳ אשר פתתהו לאחור איש נבו; אתה

*קי® ופגע בתרגוה הזה ! וכן אחר החכם  /ערום ראה רעה ונסתר ׳ ופתאים
עברו ונענשו — ובאמתאל ידענו מין היה לאדונינו הרמב״ח; ז״ל לכפול הנניי
הזה  /ימה נגרע אס נתרגם nio vr-ut .־׳  c '.בעטט

/

או ז -עהט דלוט בטסט

 / c 'nultfוגס המבקר הרבה לדרוש פה על צא דבר  /׳כי אי; ראיה חכפילת הכניי
■ כנוי ותראהו
גלה״ק כלל ׳ תפני שככר נודע דרן הלשון להכפיל השם אתר הכמי ׳
את היל־ ידות־הס

דברי

•

המאספים"■

גם זאת לא שני תבינו מטעם שזכרנו למעלה  /ואנחנו נוכל לתרגמו מ־ברך
דייגי רעי)  /כמו ישא מדברותיך  /או דייג* ל׳ונטררערונו/ ).

:

דישקודר•

דברי המאספים •

ק ויזת ח עתים
דברי הימים לעיר קארטהאגא

• ־׳ 'W

ר׳ יוסף בר״היבו״ן 5V

הפרי ם ח דשי ם

בקורת
מעשה תעתועים
מגל־ית שיר השירים

י•

.-.ז

םע

ת״א

המשך הב״ד

תולדות

ל  -ע
ו *-׳
היג״ר1

הזמן

וועחאל־ייעס ן״ו השרי
ברר־יין
פראג יו״ר חשון

כי*
מ'
V
*i

\ ל'

לב
אב

נ א כ רי כט
ייא4ריםנ 1ן 5אן אוטרן חעררן פרעט * פראנצ1ן דק
וואונמ 4אייםרנ 1האבן  /איהרי עקסע*4פ 1ארי מאסף
 1יבר  5ירט 1יעהרי 4אוני 4העפג 1ע  11ערהאלען  Wh /איהנן
דיא איינללגן בא 4ן 4אר לו א  $פ פרלארן 4עהן * א האק
וויר אויך ל&י^ דיין לדהק אאונפ ריקדכט4נצו ^ ^ן  /צחכד
ליפרן נונ * ננהר טטאט לווייאאו ^ ט 1ע4י יעהרןיןדערן פירי /
 frראט יעדר 5ירטןיאד .ר4אנ 4איינן מאנדרן הננפט2יר
וין אויס ^ אנט " לו4ליי5ר לייע5רוולו ;ד1ן וויר ריא ביטד .ערי4י
פרענו *<גראליאהן לוין מובסקריבליאחן  fr /דלו© טטא«
ד 5נר4ענל 1ינן פאראויטבלאחזוג 4פאן לווייא * והאלי אין 1״י /
סאן נון אן פירט 1יעהרי 4בי יק יערם ^אןי4ן ע ^ פ 2אנ 4מג«
העפטס איין חאלכר טהא 1ר אין | ״ר גלאהלט » ירד< ןןע 51ס

»« ד הירורט ♦פדק אמטרפטענטן לוד<א 5יר  5ט ורטטהיילן
#אללן  /אזנד ביטטן ודר3ו 4לייךאןנורי העדרן קאללעקטערס . /
גייא דעי אויםטה*ילונ 4דייםהעפטס  /יא ו! יא בייא אללי
איברי 4ן  /דיא סובשקריפליאהנט 4ביהק4ל* יך א  },עו* £פאנ4
 fJנעהו*ן אוכ-־ד אמש,אנהערא/לו .ניאר4ן• :י « אלזטןרך אבר
דאך אייד4י ליבהאבר פיכדן  /דיא איהרי בא 4ן ^ אנאטלין
* 13נרהאלטן ודנטן  /יא יא1ל אודך דיים נאך א} א» נס* 4א 5טר
אנ3יי 4י4׳טעהן ן דיא העהרי פאטטפארטא אבר טרע4ג1
#ין דייק פאללי ודא ביללי 4דער קייפר "

 pyוא האבן ודר אד^ אנתק פילר אעטרעספנטן ביזלאס[ /
י.
דיא הפטורות סבל השגה עם חמום’ אשכנזי ובאור
«סאטט1וע5נטליך איינן נא4ן במטר העפט .ודייי ! א!נד ?!!אדזר
אין5ינ^ הע 5טן נאך דען עינן^ טדדילן דערד/ורה  /הער» » .
3ו 4עבן 5או ; ד ליי4ן ודר היר 4דט לו 4לייך אן ! דאט דאסמרסטי
המעט  /יא אייל^ נא4ן טטארק'  tנונ ^ עהר דיא פרעם*
פרלאטן האט  /או ;ר או; 4העפטט אייל^  4רא 0ן  4 /העפטט
אבר
 4^ 1*153ראטן פ׳ ק קאטטעט י עט עגטהעלט אוינור
דען
12
הפטורות
״לבל
הפרשיות
מסדר בראשית  /גאך
 gלים־ם טובים בחודש תשרי  2 ,לשבתות
שביניהסt
%
. 2$

לשבת

חנוכת ׳

דזפטורגת "

אונד1
דיא

לתענית

פאל 4ד} :

עיבור /
העפטי

ווערדן

אליא 3ויאת *ן
אייור

נאך

דעק .אנדרן אין קור 3ר 3ייט ;א 5פאל4ן  /יעדר איינללני אבר
3ייא ווייטק ניבט וא טטארק אן אב  4ן3אהל אלט דיור
מרטטי ויי! "
מנית שוחר־ הטובוד־תושיד .י
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