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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
סדי היקש ממין הרביעי לתמונה
זה המאמר שרצינו לאמת  /נזה :

זה מה

לעיניהם ״

הכמות /

ואז יבואו

על

הראשונה /

ותלדנה

ג״נ

חומר

משכל

יש סוחר

משכיל

אין כל סוהר

חומד

שראיתי

התלמידים

מחייבת

סוחר

אין כל סוחר

ולהקל

לברר

חלקית0

משכל

משכל .

אין

•

בחלוף

המלאכה

התמונות
למלמדיהס

/

:

ההגיוניות

לתועלת

בשימת

הפרטים

.
יואר

' ,
בריר •

( שמא )

ב
 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

־ ״ מ—& —

נ שמג• )

לפתרון החדה
 1חדש
;

במאסף

כסלייו תקנרט •

למלאכת רןסות סופר ׳
ידי לא מצאתיi
’

T T

•T

י

על רום הרי עופר ׳
תלי ליא הנחתי י
־אך למצא חן ונפר ׳
נענוה בטחתי ♦
TT , T

"

- T

^

*

*

חדתכם ראיתי "
 Tי

« V : -

*

למשמעתכם אסורה ♦
והמיר חרשת
אבל לא בבן פרה ♦
עושה בתיםבגיוסי ׳
והולדתי שמנה עשרה *
•

*

•

•

•

יי

הירשגאלדשמיד

( ?צמד )
ש^ שה אתים ■

ירחם
ששה כודם

חמר חרם מחר

מרח

שמונח  ,עשר

רחם רמח

כניס

יין
השחתה חליפין ,
שחיקת סמנים שם אבר
חמור
רשת
זמן עתיד מוס אבר ידוע
ידוע
טיט מום חוטם
אהבה
סיד
<
חמלה
איפה

נל

׳

.

חנית

.

אבי שכס

קורות

העתים

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 •

