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( רכר )

מסלול
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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
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( 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.

■

אמסטערדאםז

שיעור

הגובה 30

שיעור

העומק  iקב

שיעור
אמצע

בעיר.

ההבדל  £ג
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
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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 *
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