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פיבער
פוס היאוד

ספרי

באור

מנתבים
:מכתב לאמנון שר האבא
ובוח שני רעינו
המשך מבהב ?  *-אמנון
השוכח בענין אחרי רבים להטות
חתימת המנתב לאמנון
חשוכה אל המבקר
בחלון* תמונות ההקש
שאלה בחכמת אלגעברא׳
תשונה אל המבקר
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היהודים הגרים שט
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המכתבים
שירים

«שרי אנוש יבחר חושיה
אח1י כד־יות ר־זרעס
כצל ימינו עלי ארץ
למנצח בנגינות שירי תפארת
על הוועד הגדול במדינת ׳לרפת

משלי
דהערפי והרעב
ד־זעטלףוהתכי־־״הטרבר

מכתבים
דהגהית שתים
אגרות משלם האשתוטעי
תפלדח על בני המלך
שר^ שה חדות ד״יחנובה
המשך אגרות משהם

באוד

ספרי

שמואר 1ב׳ ח׳ וי״ו
דזני׳ל^ זדה״י א׳ מ״א

מסלול
רבות והסיח המי«
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י ־ ל
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י  -ל
ר׳ משח ענסהיים
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שובים
***
מ״ • פ * • סט
ד׳ דזירץידיור־י

כד
לת
סה
סנו

פ

הקודש
ר׳ אהרן האללי
ר׳ יואד־י ברי״רי

9
>

הטבע
ך׳ «הדןהאלל<;

גגג

ה פ א ס ף
התקין
הקופה

ראשונה

» ■.ל

אי!1וי אנוש יבחר תויבת
דא מלין מדעת נמ 5ת
אכן זאת היא חכמה פתח
הב
*

;V Vאמת וצדק
נהרת
T ; V \V . T

השרי

חדש

תקן

שירים
מזיזוי לתודה
אחרי כליות הועם וישב ? 1דממה •

הרעם בסאון הליך וסער
ומשאתו היל אחז שדה רער
׳ ובמעגל קמור דהרות גלגליו כחת ;
נתם
וקל גאולת דשא נבלי שהקים
ברקים
מלאות יבו
נפרירת
 T :י׳
* :־
; T־
יפחידו ♦
לא
עוד
אורה
עובר
ספו ׳ ולב
; •״
T

 :־

חיום הסער ׳ וקול דממה
ימה
לאט ;לרוח
ירעש
 TT- : .
־• ; ׳יי■*
מתהלך בין סבני שיח וסוף וחוח5
הדשה
הינף
זמיר T *• * T
עדת
*
־ITT
״
יבשה
כי
שושנה
שגית
'
ישפה
*  T״• T
" ־T
*״
T ;T

״

הפיק ריחה ׳החליף כיח4
א א !1

מי
f

( ד )
ימ זה מניר הצפון ויתנם פק1ל נ 1ךא ?
מי *Tצרר
עבים
ונערמו•
כהררים
בסערה י
־* T
: VV:
*T
• ; TT
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
תסתיר פניל במו רגע ואינימו -
מהיולן־ על ארבע עד רמש האדמה ׳
בעבור קיטור חכבשן לפני סופה ׳ *.עבורו ♦
בצבא

( ה )
בצבא ד!שמ; ם בלה_קת כוכביהם
■ עקבותץ; ׳ דרכתעליהם ׳
נודעו
אתה האל ! נצח ועד מעטן; !
שלמות דבורת מחורי תרביון
נם בעין השחקS3תרמיון /
זיריף עצבם ׳ המה יצירי כ3י ?1י .
בעוד חשבת לול עדיה בתות
ופני תבל חבוש בבות
אתה הסירות המסוה מעל פניתi
קראת לתוהו• ותצוה ללדת
דתי חלד  -והנה עומדת
כמאז ׳ ארץ  -תבד 1׳ וצאצאיה «•
• V:

T-

tIt

T

T

־
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מנונהעפעפיןד .קפאיןודזשיכה .יניח
■ כדודים והיו למאורות בךקיע
;תמלטו
למאור הנדול לטוהר׳ לאור יקרות*
בגדול זרוען; תלית עלי בלימה
מושכות כסיד עיש עש וכימה ׳
מה בשחק ;נשא ׳ ומה3חוג מזרות *
אלהים
־T

•

ג

T

T-

• J

IT:

*T

T

*J

T

.

( ו )

אלתים מה מאול גדלו מעשיך !
אפס■ ׳ לא לבד ^חזה ביר! מפעלותיך
יאיר
מכין Tiכדי :יצור הבל
מלאה :
T״
• ״*
T •• T
גס טובך yאבי ואלי ג ואמונתך
.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 ׳
עד הארז בלבנון גדול הקומה ׳
ועל האזוב יוצא מקיר החומה ׳
על כלנה יאיר נרו .יפרוש _קךנים :
כן הבין בטובתך עזאר לכל יצור למינהו
לזבובדצעיר כנפים ׳ עלה נוהו ׳
למנתךבין עפאים ורן ננינותיו ׳
לכל הנמצא במרחבי תושיה ׳
לאדם■
מבהר
היצור
ותפאררת
הבריאה
TT T
•• ; ־־■
־t
י« • . V V :
־ ; • T
*מאווז■ עולם בעולם בתחבולותיו ♦
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עורי נפימי עורי ׳ הרימי פ; $מץי !
מעליך
נסית
המנסה Tבה
הסירי •• !• TT
* * T
* * :
“־ ״ V :
בשמים ׳
ליושב
ופסני בחיל וירעדה
״• - T -
״״
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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

(

ח

)

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
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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
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? הוספהמניאי
; הא1המכשור
י :שאירעלאח־
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;חלום ( /ר
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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 "
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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׳
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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
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—
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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 ) •

