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יופי שיר הקט;  .הזה הוא לדעתנו  -במתמתו ׳ כי ע״י קצור חרוזיו התרבה
המהירות! ובאזנינו שמענו ובעינינו ראינו מרוצת הזמן באין העצר .

דברי המאפיסם •

( 1ט )

באור ספרי קודש
אגרת
אלהיס עמך יקירי השלם ר ' יואל נרי״ ל

נ״יI

אתפניך  /נדנדנו

זהימים אחדים בבואי אליך לראות
יחד אני ואתה על איזה מקומות סתומים וקשים הנמצאים
קנ׳' ך  /ונעלמים מרוב הלומדים ספר בבני ישראל /
בשכרי
ני המה יענורו עליהם חיש מהר  /מבלי שוס על לנ  /לעיין
אחריהם ולבוא עד קץ כוונתם  /ושומנים על המפרשים נאשר
העור נדרך על הפקח  /יהיה באור המפרש אמת או שקר /
יסמוך
תאמת ראו ראינו ני פעמים רבות לאין
ישר או מעות *
מספר לא ישפיק באור המפרשים כלל למלאות רצון הקורא
המשכיל י ני פעס יצאו מדרך הפשט וילכו באריזות הדרשנים
ופעם ישימו יד לפיהם ועשו עצמם כאלו לא ראו הדבר הקשה
הזה ♦ והגדת אז בשבתנו יחד  /ני כלתה וגס נכספה נפשך
עמדי על המקומות האלה  /להסיר משם נל מכשול /
לעבור
ולבררם כיד ה ' הטונה עלינו ♦

ספר/ )n»cפגעתי

והנהבשבוע הזאת בלמדי עם תלמידי
פרשה אתת הנעלמה ונשגבה ממני /
עתה יוזכור אזכור עוד נאשר הייתי כימי
הבין בספרים עד
חרפי  /שאלתי את פי איזה אנש* ס הנודעים בתוך עמנו
וקויתי לשמוע
לגדולי חקרי לב על אזדת הפרסה הזאת /
באוד נכון  /אך לשוא קויתי כי תשובתם נשארת מעל /
מהם
ופניתי אל המפרשים רש״י רד״ק ורלב״ג  /וגס שס לא מצאתי
מנוה והשקט לתשוקת לכי! בעבור זאת אמיתי עתה אקום
למלאות רצונך  /ואשלח לך כזה ילידי רעיוני  /בנאור הפרשה
הזאת  /ונפשי בשאלתי שתודיעני נש דעתך ונוצתך  /אס ישרו
דברי אלה בעיניך  /אס לא  /ואקוה שלא תשפוט אותי בעין
האהבה  /אף כי רבה היא  /ינ אס נעין האמת והצדק י
וילך
מאז התלותי

(

י

)

וילך המלך ואנשיו ירושתו אל 1היבוסי  -יושב הארץ ,
ויאנלר לדור לאמורל>ה תבוא הנה כי אכש הסירך
העודים והפסחים לאמור לא יבוא דוד הנה • וילכוד
דוד את מצדה ציון היא שיר דוד • ויאמר דוד ביוכם
ההוא כיל כיפה יבוסי ויגע בצנור ואת הפסחים וארת
העודים שנאי נפש דוד על כן יאמרו עור ופסח לא
יבוא אל הבית • וישב דור במצודה וכד • (שמואל
ב׳  /ה׳ ׳

וי

ו)

ואםאמיתי אשפרה את כל הקושיות אשר
ב! ה! יהיה אך למותר כי גלויס המה לכל בהשקפה
ראשונה • אמנם! בדברי ה מיס (א ' י״א ) ספר הכתוב המעשה
הזה בלשין אחר ובאופן היותר נאות  /ני שס נאמר ויאמרו
יושבי ינוס לדוד לא תבוא הנה  /וילכוד דוד את מצודת ונו׳
ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר  /ויעל
בראשונה יואב בן צרויה ויהי לשר זנו׳ " עיניך רואות ני לא
ספד שס הכותב כלל מהעוריס והפשתים  /גס מלא את החסרון
אשר נחסר פה  /והוא יהיה לראש  /כמו שכתב רש׳׳י /

יקשההמעיין

זזה לשונו  /כל מכה יבוסי הרי זה מקרא קצר כי לא פירש
מה יעשה ובדה״י פירש וכו׳ " ודעתי בנאור הפסוקים האלה
הוא זה • צנור  /שעורו נמו אל הצנוק ואל המהפכת ( ירמיה י
כ״צו  /נ״ו ) והוא שם לבית מועד מה yושעורו פה המת אשר
בו ישבו החלושים ומקנים מאנשי המלחמה  /כמו שאנחנו
עושים נימינו ונקרא בלשונינו ( אינווא $ידן הויו )  /ני אחרי
שלא מצאנו המלה הזאת רק שני פעמים במקרא  /האחד פה /
וחבירו בתהליס לקול צנור־ך וכו ' יכולים אנחנו לפרשו כפי
ענינו וכפי מקומן  .העודים והפסחים  /אחשוב שכנוהו נזה
השם אנשי המלחמה החלושים אשר לא יכלו עוד לצאת ולבוא /
ויושכיש בבית הנזכר • כי ן 8ם  /אין פרושו כחביריו בחב
המקומות ( ואנדרן  /רען ווען ) רק פרושו כחביריו לא נכחד
מאדוני ני אס תס הכסף ונו׳ ( בראשית מ״ז י״ח ) ני אס יש
אחרית ( משלי כ״ג י״ח )  /שפירוש אס כמו אמת ✓ לאמת
הדבר

(♦ א

)

 611pbftiiהרהא  5טי / ) 4עיין בנאור לרמבמ״ן
* /
ה 37ר ( /
המקור עס
הסירך /
מל הפסוק ני אס תס הכסף ונו ' «
ושעורו
והמודים והפסחים נושאי המאמר /
ננוי הפעול /
 /פרושו
על בן יאסרו
אותך♦
המורים והפסחים יסירו
ישעיה  /והוא נמו כי על גן עברתם על טבדכם
נדמת יבינו
שעניתם  /אן> כה פיושו כעבור שאמרו •
שפרושו נעבור
הוא דוד ואנשיו הלנו לכבוש את ירושלים הנקראת
ונונת הספור
על שם י ושני הארץ ההיא הנקראים יבוסי  /וככר
לפנים ינוס
וירושלים שני חלקים מעיר אחת היו  /ציון
נודע ני ציון
המצודה כעין מה שמכניס אנחנו (ל* ט  6דע 1ו ) /וירושלים
היתה
אשר נה ישנו התושניס י והצנור הזה היה נפתח
היתה העיר
סמוך לפתח ההיא  /והיה מנצר וחזק מאוד •
שער ירושלים או
היכוס לדוד לא תנא הנה דהיינו כתוך העיר /
ולכן אמר יושב
ילחמו
והפסחים /
ני גס החלושים כבית הזה והס העודים
ני הס גזרו אומר שלא ינוא
נגדך ויכלו להסיר אותך מזה /
טעם מלת לאמר שפרושו אשר אמרו  ( /ווננל 5י
דוד הנה * וזה
ן האבן ) " ולכן אמר דוד כל מנה יכושי טס
*יך עצור4נצז ^
והפסחים  /ויבוא בתוך הצנור  /יהיה לראש 1וטעם
העוריס
ומלת מנה מוסב גם על העוריס ונו׳
ויגע ( צויינרריס־ן ) /
כלומר
ואמר אח״נ שנואי נפש דוד /
כדעת המפרשים /
לדוד במאוד לפי שאמרו לא יבוא דוד אל
הפורים היו שנואים
הודיעני
והוא הצנור✓ ועור ופסח מוסב על יאמרו "
הבית
ממניI
דעתך  /והורני אס הטבת לדבר
נא
עם אחיך וריעך השוחר טובתך ודורש שלומך
יהי לבך תמים
הימיםי
כל
אהרן

האללי בן

הרבני

הרופא

דנ

וואלף ז׳יל *

( יב )

העתים

קורות

דברי הימים והקודרת לעיר
(המשך הכיאבף

משפט

קארטהאגא

לחודש אב כן" ט)

הנבוכה

ננכדיהארץ

המלוכד ,כעיר קאדטהאגא היתה כחלקת כין
והעם ( קריסטל דע ^ קרקטינז ) * ) כאשר היה
אריסטאטעלעס וחכמים אתרים שבחו
לפנים כעיר רומי ־
את קארטהאגא מאוד על  /כר המלונה אשר היתה שס ;
כי ככל חמש מאות שנה אשר גדלה והצליחה העיר הזאת לא
נשמע בה ובכל המדינה מלחמה בין יושביה נאשר היה כמדינת
רומי ובמדינות אחרות ואשר הוא דבר איום ונורא  /עז וקשה
מאוד ממלחמת האויב ! ני אם יגדל אש השנאה נין איש לאחיו /
ואבל ובער ואין מנכה * * * ) גם לא נודע שר ושופט אכזר
ומעול אשד הרע לארץ וימלוך ביד חזקה ♦ הממשלה היתה
נחלקת שם כידי שלשה  /והמה היו הסופעטעז ( בל״ע
היועצים והעם • אתרי כן הושיפו עוד
/
שופטים )
כארץ י ממשלת
על אלה מאה אנשים להיות שופטים
הסופעטען

*)

אריסטאקראטיע היא ממשלת

«•! ה בעיי

מי

האפלתיס ונכבדי

וונעדיג ובידי יענו ^ הבא יז

האיץ כאשל רוא

אימא ^ יען

׳אבל

דעטאקראטיע היא מחשלת העם כאשי היה לפגיה בישיאל לפני
מלוי מלן • ואס שני הממשלות האלה נקשליס ומתזבליס יחדיו נקיאת

אריסטא * דעמאקראטיע ♦
* * ) מלחמות כאלה היו מלחמת פלגש בגבעה ומלחמת אכשלוס אשי נפלו
ימתו בהה אנשיה יניס לאין מספל ׳ וכל הקורא אותה יחרד עליהה ♦

■r
(

יגי‘

)

היועצים
כממשלת
יותר משנה אחת
הסופעטען לא ארכו
) לפנים בעיר רומי * רפפלות השנה כתרו אתרים
ciioßpj
* על פיהם ישבו קהל היועצים למשפט ולדין
ד תחתיהס
הסופעטען
והמה היו הראשים • גס בהיות מלחמה בארז  /היו
שדי החיל " היועצים היו עדת זקנים וחכמים וטובי
לפעמיס
המה התיעצו על כל דבר קטן וגדול במלחמה
המדינה •
ואחריהם לא יפנו אס היו
ובטלום ויאמרו כדת מה לעשות /
לדרכים שונים ולא יכלו
בדעותש  j־ אכן אס פנו
אחדים
שאלו את פי העם והמה שפעו את הדבר הקשה *
להתאחד /
היות הזקנים נכבדים בארץ והממשלה תחת ידיהם
כל ימי
קארטרתאגא יום יום ותהי כליל יופי  /אכן נאשר
גברה
העם ויגדל בהונו ונכסיו ויתגאה ויבקש גס הוא למלוך
הפשיר
עוד לקול היועצים ויבלעו וישחיתו את כל ויהי
ולא שמעו
 /כי בימים ההמה הושפל כבוד הארץ עד אשר נהלו
למכשול
מאות ותשע נאשר
בשנת שלש אלף שש
בידי הרומיים •
חבורת איזה אנשים המנונים בשם המאג ^ נעז ויבקשו
גדלה
מאה אנשים
הקימו
תחת ידם /
להכניע את הארץ
והמה היו גדר וחומת ברזל לקראת יד
לשופטים כארץ
מאה האנשים האלה שפטו גס את שרי הצבא
המאגאנען "
ממלחמה אס עשו אין חובתם אס לא • בין מאה
בשובם
היו תמיד חמשה אשר גדלו בחכמתם וידיעתם /
האנשים האלה
העדה הזאת  /ובמות אחד מעדת המאה בחרו המה
ויהיו ראשי
ולעדה הזאת לא נתן
איש אחר כמקומו  /כטוב בעיניהם *
חלף עבודתם  /ני אס נאשר היו אנשים ישרים
שכר ואתנן
טוב המדינה עשו את עבודתם בלי חפוץ תמורה
ודורשי
תחת אשר
אכן גס המה סרו מן הדרך הטוב וירעו לארץ י
בהמת לכ
המדינה
ולהנהיג
רועיהם
בחרום העם להיות
 /נהפכו לאכזרים * ויהי כי קשתה ידס על יושבי הארץ
ובצדקה
אניבאל בימיו חוק  /אשר לא ימשלו חמש האנשים
רעש
החת אשר משלו עד עתה כל ימי חייהם *
שנה אחת /

רון

אף

כי הלל
בעיר

הנהגת
אריסטאטלעם ושבח מאד
קארטהאגא ^  /בכל זאת מצא בה
שתים

המדינה
חסרונות

(

יד )

שתים " החשרון הראשון הוא פי העמישו משא מד על איש
אחד  /כי נמצא כדברי ימיהם אשר ה*ה רפים ממנהיגיהם
שדי צבא  /יועצים ושופטים כעת אחת 5ובזה חטאו אנשי
קארטהאנא  /שי צבא אהד לא יוכל לפקוד על שני יזילים
כאחת ! ורב החובל אחד לא יוכל לנהוג שני אניות י החסרון
השני הוא כי לא נתנו יד וממשלה לאיש רק בהיותו איש אפיתי
עשיר ובעל נכשיס  /וימו עצת עני ונכה רוח ולא בחרו בו אף
ני היה נקי ובר לבי • אלה המה דבירי ארישטאטלעש *
אמנם החכם הזה באהבתו את הצדקה והיושר למאוד ועושר
וכבוד לאין נחשב  / $שנח כי באמת על הרוב טוב הוא לבחור
עשיר לשר ומושל בא־ץ מבחור אחד מדלי העיר • כי כן עשיר למד
מנעיריו חכמות ודעות שונות ומתהלך תמיד עם אנשים נבונים
וידועים רושף לקח  /ני אוהבי עשיר רבים  /גס דעתו גדולה
ורוחו נדבה ן תחת אשר בן העני לחב דל רוח ונפשו שפלה
ולב אין לעשות חיל י גס יכושה איש רש ודל יותר לקחת
שוחד ויטה ״שפט כעמר בצע כשף  /מאיש עשיר אשר יש לו
ד• והרמת " על כן האשים ארישטאטלעס את אנשי
קארעהאגא בזה על לא דגר ♦ /
כבר אמרנו

ני רובאנשי

ק%
־טת #נא היו

סוחריםוכנענים

ומה גדלו ויתעשיו • ממצרים לקחו שש ובוץ ונייר * )
ותבואה ומפיש־ס וחבלים לתורן • מהודו וכוש (צוינייען
 ;!6ד עסהיאחיען )  /לקחו בשמים  /לבונה וקטורת  /והב
ומרגליות ו זבן יקרה י מצור לקחו ארגמן ובגד רקמה ויריעות
וכלי חמדה למלאכת הבית היקרים וכל מעשה חורש וחושי  /ני
אנשי

* ) הדיר הזה
לא היה כנייר שלכו! כי הוא לא גויע עד אחר כלות אלף
שג־ס
לווכפיס
,
והרחיים
הראשונים אשר יטחנו בס הבגדים ההיזוכ־ס
והגלואיס
געשו
כעיר
נירעניורי ישנת בלש עשר מאות למספרם ׳ ולפני

קכתביעל על' ר־עז
פאעירוסהילל במצרים יעל כן נקרא
פלגו פאפיר ׳
וכבר אמרנו במקום אחר כי כתבו לפגים גס על עורות אשר
.עבדו
לזה הצורן  /כעי;
פאוגאגזעיט שלגו  /ועל עלים ואבגיס וכאלה •

גס הנייר

( טו )
חלף זה נחנו להס ברזל
אנשי צור היו אמניס נדוליס •
ובדיל ועופרת וכל מיני מהכת אשי לקחו ממדינות אחרות
ונזה אספו הון רג י נם נכבדי הארץ לא בושו מל סיור /
ואף ני כיו בשירים גדולים היו בכל זה חרוצים גמטסיהם
וידאגו לכל דכר קטן וגדול נאחד מקטני הארץ ♦ בזה הטיבו
לעשות כי חוב נל איש ואיש הוא לשים מינו על כל מעשיו /
קארטהאנא למדינת עיגאניען חצנו
נאשר הלנו אנשי
מהרריה זהב וכסף ויהיו להם נם המה מפין רטש רב והון
יקר • אף ני היתה קארטהאגא עיר משחור  /ננל זאת
התגברה ותעש לה שם נס והלחמה  /ני ביום קרב לחמו
אנשיה כאריות ולא הפנו עורף לפני אדניהם • אך רק■ מתי מספד
והנותרים כיו
מאנשי המדינה היה בין חיל קארטהאגא/ .
בימינו jנם
אנשים זרים אשר שכרו להס למלחמה כנהוג
מהעמים אשר היו להם למש ומהמלניס אשר כיה להם עמהס
החכמות והידיעות לא גדלו
ברית אחוה קבלו לוחמי לחס ♦
במדינת קארטהאגא ומתי משכר היו אנשיה • ודעי מדע • כל
אישי קארטהאגא חננו את בניהם לסוחרים ורוכלים  /וכאשר
המסחור לבד היה מגמת מיהם לא למדו דבר רק לכתוב
ולחשוב חשבונות אשר יוצרכו לוה! לכתוב נל 37ר אשר קנו
מלכניס למדו לשון
או מכרו על ספר  /ולהבין בסחורה •
יונית  /אך לא רבו הימים רעשו חוק בארץ אשר לא ילמוד
איש מיושבי הארץ שפת יונית למען לא יוכלו לדבר עם
שונאיהש ולנגוד בארץ אבותס * גס אומנים לא נמצאו בארץ
וכל הציורים הנחמדים ופסילי אבן היקרים אשר נמצאו שש הץ
מעשה עמים אחרים * וכאשר לא למדו חנמה וידיעה אשר
כמה סאר וכליל האדם לא ידעו דרך נכוחה ועשות חשד
וצדקה  /רק היו בעלי מרמה ותרמית ואוהבי כזב ושקר  /על
בן לא בטח איש על דבריהם ושגועתס  /ני לשונם היהה
כרמייחסי
לשון תהפוטת ולבס בל עמס ויהיו למשל בארץ
מלכד הרע הזה היו גס בעלי נאה וגאון ויבקשו ויקיגעו תמיד
למלוך על נל הארץ " לבס היה לב אבן אשר לא ידע חמלה
וחנינה • אס הוכה שר צבאם במלחמה  /אם שה״תה שגגה
מאתו  /או כ• גברו אויביו ממנו והוא היה נקי  /תלו אותו

יגל•

( פז )
על עץ בשובו לארצו כאחד הבוגדים ״

נכה התנהגו תמיד /

ויעשו להם שם כאכזריות לנס ובדם נקי אשי שפכו יום יום *

את אשי קדה ? 1העיר קארטהאגא בשבע
מאירת שגרת מיובט הוסדר־; עד אשר
נד* כדה ונחרבה בירי הרונוייכם •
צור

( פהעניליען ) מדינה ידועה מאד בשפרי הנביאים
ובספרי הגויס בעבור מרכלתה ומשחרה * ויהי

כאשר רבו יושבי האיץ יום יום ולא הכילה עוד הארץ אותם /
וישהו משם אנשים לארץ אפריקא רבנו עיר חדשה ויכנוהבשס
קארטהאגא * ) יכאשר ספרו סופרי הגוים נבנתה העיר
מן עליססא היא דידא אשת זיכעאוס אשר היה עשיר גדול
בארץ • לרייא הזאת״יהיה אח בשש פיגמאליאן איש רשע
זינעאוס Tלמען• קחת
וחמס אשר מלך כצור ויהרוג את
לו את גישרו והונו אשר עגבה להם נפשו הרשעה ♦ אך רידא
אשתו נסה מהרה ותקח את כל אוצרות ומנומוני בעלה עמה
קארטהאגאי
ותברח kאפריקא ותבן שמכ על שפת הים את
גס ישופד כי מצאו כהוסד העיר ראש סוס בארץ כאשר חפרו
בה ויהי להם לאות ולמופת אשי תגבור העיר במלחמה ♦ אבל\
לא נמצא גוי ועם בחיץ אשר לא התחיל לשפר את דברי יחיו
באותות וניסים  .ויהי כאשד נבנתה העיר ויבוא היארבאס
יויתשוק בדידא ויחפצה
היעטוליען* * )
מלך
לאשה  /וגם היא אהבה אותו עד מאוד  /אכן כאשר נדרה
נדר אשר לא תקח איש אתרי מות אישה הראשון ותירא להפיר
את דברה ותדקור חרב מענה והמת  .העיר ההיא נבנתה
בשנת שלש אלף מאה עשרים ואחד  /הוא מאה ושלשים וחמש
שנים לפני העיר רומי " לא עברו וחלפו שכיס רבים ויגדל
מאחס
שם העיר וילחמו אנשיה בהנושייס עטדתיאפיער אן
ובעם• T

*)

עני; השה ה; :

כושין

* * ) ה* אמליגה קעג?

מר קרתא

אפריקאי־־*.
נתלז

טיל׳עטלוד* ) ׳
הרתא (

)*

( יז )
ונמס נומידיען וינצחוס * ויהי ני ראו כי חזקה ידם
וישליכו את עול מלך הארץ מעל צואריהס! ולא נתנו לו
עוד מסכבראשונה  /מעת אשר באו בארץ הזאת  /וילכדו
להם חלק גדול מחלק אפריקזא • אתרי נן לחמו נס בהאי
זארדעיען אחת מהאיים הגדולים על הי ס האמצעי * )
ויכבשוה ותהי להם לארץ מחיתם כי משמה קבלו את דגנם
ו;:ל מיני מאכל * אחרי כן לכדו גס את שני האיים הנקראים
מאיארקא ומינארקא אשר המה ג״כ איים גדולים על הים
האמצעי  /ומשם היו להם קולעים
משכילים  /כי באיים האלה חננו את בניהם כעודס ילדים
קכזניס לקלעות באבן ויניחו את מאכלס על עץ גבוה והילדים
קל ען באבנים על העץ עד כי נפל המאכל  /כנה חננו את
בניהם מנעוריהם עד כי קלעו באבנים אל השערה ולא יחעאו •
ועל הדבר הזה נקראים יושבי האיים האלה באלעארעס
אשר הוא שם בלשון יוני לאיש קולע אבן (תיין ם{ יידערער ) /
ויקראו גס האיים (דיתבת1עתריסי תינזק ) עד היום הזה "
להאי מינארקא יש מבוא ' 'גדול הנקרא מבוא מאגאן על
שר צבאT
קארטהאגא אשר בנה אותו ויקיפהו
חומות בצורות • המבוא הזה עודנו היום ביס האמצעי
וזנונה פארטמאהאן  /והוא תחת יד עננלאגר ♦
רצדש נדבר ממלחמות קארטהאגא נגיד דבר מה ממדינת
שפאניען • הארץ הזאת נחלקה לפניםלשלשה
חלקים והמה באעטיקא ׳ לוזיטאניא
טארראקאנענזעס*י
באעטקא
נקראת כן על
שםT
הנהר
באעטיס • החלק הזה פונה לדרוס ויחלק עתה במלכות
*גרענאדע ׳ אנראד־יוזיען וקצה מה מן ק ^סטיד־ייעץ
חדשה ועסטרעמאדורא " קאדיקה העיר הנקראת לפנים
גדודים
או
גאדירא גס היא נחשבת לאנדאלוזיען
והיא באי קנון הנקרא
גס כן קאדיקס  ,ורחוק צתשע

ב

*)

עיין רחא5ן>

לחלש

א2 1

גיסן ח״ט •

פרשאות

( יח ) .
פרסאות מן גיבעראלטער הידוע
בכה הערקולעס העור ** )

שני

קאדקם
* ) • בעיר
מגדלים גדוליס לאות

על גבורתו ומלחמותיו אשר קראו בשמותס עמודי הערקולעס /
אך באורך הזמן חרבו ולא נשארו עוד היום ני אס החרבות ♦
באעטיקא ארץ פוריה ותבואה רבה ויושביה היו רבים  /ינ
לחיטאניא /
החלק השני
היו בו כשני מאות ערים י
גבולו למערב הים הגדול  /לצפון הנהר דוריוס
(דוערצו ) ולדרום הנהר אנאס (4ווצודי 6נ ) 6י והנה הוא
 /מלבד ” ’ חלק מצער מן
עתה 7מלכות פארטוגאל
ארץ קסטיליעז ישן וחדש  /אשר גס הוא יחשב לארץ
לחיטאביען בימים ההם " החלק השלישי טארראקאנענזיס

*יחלק

עיר
אשר
אשר

קטנה

מקרא

על לשו ; היס

באנדאל־* וזיען

כשמה ומבדיל

אפריקא ׳ ושם מבצר גיול ויו־ ק
אייראפא לחלק
חלק
בין
הצבא עלליאט
ענגלאנד ומפורסם לכל בעבור גבורת שר
למלך
T
בחכמתו ובגבורתו
הגדולה

במלחמה

אשר

על העיר

הגין

לקראת חיל צרפתים

למדינת

היתה בימינו

אנד

^ נג ^

ושפיל
עם יושבי

אמעדיקא •
היה

הערקולעס

** )

עד לשון הים הנזכר

חיל בארי־ן ולכד

גמר

הנקרא גס כן

/

מדינות רבות ובא

וכבש

הערקולעס

בשמו דרך

קאדיקם*
 ) fretum Herculaneum׳> ומשם עבר והגביר עוד עד
(
ריוניס והרומיים משלו ובדאו מהאיש ה ; ה דברים רבים אשר אין פה המקום
להגידס

/

אלקמענע להאליל

אמו

כאתלס אפר ילדתהו

יופיטער ׳

ואשר המית שני נחשים בעודנו יונק שדי אמו • וכאלה  /כדרכם לבלבל

העניניס

־

בהבליהם

ותועלת ■ גדולה

היא

זאת

בכל

(הדברים

יפרשו המשלים
וטובה צפונה בם

וחתומים

לאיש

׳

אן> משוררים

/

ומאמונת  .עובדי אלילים וכוכבים ומזלות •
•

זר בהעניניס האלה
המה כתובים

/

ואין כאן התקוס .להאריך  .בזה

•

והחידות האלה
/

לדעת כל הדברים האלה

משוררים ימי קדם

לקורא בשירי

חדשים ידברו פעמים רבים ממשלי
סתומים

טוב הוא

אחתת

כאשר

גם

פעמים לא

ר־ק

לעת אתר ת

( יט )
יחלק עתה
*רראגאן ,

נזה; מורסיא  /וואלענטי » *
קאטאלאניען /
נאיואררא  /גאליציא /
ביסקאיא!
אסטוחץן

וליעאן וחלק גדול משני
הקאסטיליען " כל איז שפאניען
 Tהיתה לפרס ארץ עונה מאד  /כי מלבד התבואה
והיין היה בה גס זהב וכסף לרוב 5ואנשיה היו אנשי חיל1
ומרי נפש כמלחמה " ויחשקו אנשי קארטהאגא למלוך ע 1
הארץ בעבור עשרה
וגבורתה *7ויהי כי שלחו מימים ימימ'
אנשי מלחמה לקאדיקס אשר יושביה היו גס המה מיליד’
צור  /ויועצו י להלחם בשפאניען ויעשו כן וילכדו את כל
הארץ • שני המלחמה הזאת נשכחו ונעלמו ולא נודעו לנו  .י
סיצילדגן ( נאשר כבר אמרנו * ) אי גדולה ביס האמצעי
ונפרדת מארץ איטאליען בלשון יס קצר מאוד/
רחבו חמש עשר מאות צעדים לבד והוא נקרא לשון יס מעסיני
בעבור העיר סעסינא הקרובה אל שפת היס • באי הזאת
לחמו אנשי קארטהאגא וילכדו חלרן ממנה עשרים שנה לפני
עשותס ברית אחוה עס קפערקסעס מלך פרס י ואחרי כרתס
את הכר־ת הזאת •  /בעת אשר נלחם המלך הזה בארץ יון /
לבלתי תת מלט פיציליען לעזור את אחיהם היונים  /ויאמרו
ללכוד את לנ ארץ פיציליעז וישלחו שמה אה אסילקאר בשלוש
מאות אלף איש בשנת שלוש אלף חמש מאות ועשרים ליצירה *
ויהי כבואו בחיל הנורא הזה בארץ ויצר על היערמא • וטהעראן
פקיד העיר כאשד היה במיצר שלח אל יעלאן * מלך זיראקוס
וימהר ויבוא נחיל 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 אמדו יושבי
זעלעוטום לשלוח
וישלחם במחנה חיל קארטהאנא ויחשבוס שם לאוהבים י המה
כאו ויפלו על העם ויכום דמיתו את אמילקאר וישרפו את

כ

ב2 2

האניות

( כ )
האניות  /ויע ^ אן גס הוא לא התמהמה ויפול כמחכה אויביו
עס כל חילו  /והאויבים חתיס ורכי לבב על מות שר צבאם
ויהרוג בהם הרג רב * ויהיו מספר החללים כמאה וחמשיס

\1

 12ף  /והנותרים הוליך שבי ^ ) * ויהי כבוא השמועה הרעה הזאת
להתחנן
וישלחו bיעלאן מלאכים
 bק*נרטהאגא והתאבל כל העיר
עמהסי יעלאן אף כי גבר וידו
לו ולבקש ממנו לעשות שלום
הושיעה לו לא גבה ולא רם לבו  /כי אם 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  /ויקחו את נקמתם
בבנו גיסגאן ויורישוהו מן הארץ דנס אל זעלינוטום ויהי
שם כל ימי חייו "

Afcrי£
יו»
■
•-
יר

בשנת שלוש אלף חמש מאות תשעים ושנים קשרויושבי
עגעסטא עס קארטהאגא וישימו את אניבאל־1
נכד אמילקאר אשר היה סופעט בימים ההם בראש הצבא /
ויצר על זעלעוטום ותהי מלחמה גדולה ועצומה כי גם נשי
העיר לחמו ברוח עזה ובמר נפש  /וילכוד אניבאי את העיר
ויבוז אותה ויהרוג את כל אשר נמצא בעיר מיונק ועד שיבה /
ויתוץ את חומות העיר ובתיה הרס ויהי לאכזר • זה היה קץ
העיר אשר גדלה ושגבה שני מאות וחמשיס שכה • אחרי כן
לכד גס את הימערא ויעש בה עוד אכזריות גדולות מהראשונות
וישם

*)
בשדה

בעז«  .היום

 .הזה לחמו שלש ימאות איש

זנראשס הבנוי ? 1עאנידאס
טהערמאפהי^ ע.

/
(

עס
דרך

מאנשי

שפארט ^} *

קסערקס ^ ס מלך פר»
צר אשר יוליך מארן

אכאיא  ,שתי נפות באר! יון •) למען.
לאין
טהעסא^ יען
ארצס וישמרו כל • את נפשה לתות /
מנוע אותו לעבור לרן
.
לא מתר מהם.. .עד אחד *
* * ) המאםן>

הנ״ל

צל ר ' *

( בא )
דשם את העיר לחל עולם /

והשנוים ענה ויסרס

דע

כלי

חזק  /ויסר אחרי כן את ראשם  /רנקס כדם הנקיים האלה
על כי מי* שמה אבי אביו זה שכעיס שנה  /ואף כי אכות
ההרוג־ס האלה לא היו בעוכריו  /כנזכר לעיל • רשכ אניבאל
לביתו ותצהל כל העיר לקראתו ויקבלו אותו בשמחה ובכבוד •
ויהי מקץ שלוש שנים ותבער עוד התשוקה גלב כל אנשי
קארטחאגא ללכוד את כל האי סיציליען וישובו ויעשו את
אניבאל לשר הצבא  /וכאשר לא אבה ללכת כמלחמה על כי היה זקן
ובא בימים דתנו לו עוד את האמילקאר להיות משנהו ולמסעד
לו י וילכו בחיל עלום ונורא להאי סיציליען " ותהי אגדיגענט
העיר הראשונה אשר צרו עליה והיא היתה מנצר חזק ובעלת
שס בעשרה * ותהי העיר במצור ימים רבים ויבוא פתאום
דבר בחיל קארטהאגא וימותו רבים מאנשי החיל ואניבאל גם
הוא מת " אך האמילקאר בכל זה התחזק עם יתר חילו ויצר
על העיר " ויהי כי ראו אנשי העיר כי אפס תקוה וינוסו
בלילה אל יעלא * ויהי גיוס המחרת נשמוע האמילקאר ינ
נשה כל העיר דלן וישלול בה שלל רב זימת את כל הנותר
בה עוד לפי חרב  /והמה לא היו כי אס חולים וזקנים חלושי
כח אשר לא יכלו לנוס * וישב שס כל ימי הקור עד בוא האביב
זיחרם כל העיר  /ויצר אתרי כן על יעלא וילנדה  /אף ינ
הקריב דיאניזיוס את כל מחנהו להציל את העיר ולהגן עליה "
ויהי אחרי כן זיעש דיאניזיוס שלום עם האמילקאר דתן לו את
נל הערים אשר לכד  /ואשר היו לפנים תחת ממשלת
קאוטהאגא  /וישב האמילקאר לביתו •
דיאניזיוס

לא עשה הברית הוה עם

קארטהאגא בלב שלם

וכנפש עובה  /ני אם למען הנפש ולהרבות
נוחו ולשוב הלחם גס " ויהי כאשר הכין את נל כלי המלחמה
ויפקד את הצבא וידבר על לבב אנשי זיראקוס להפר בריתם
את קארטהאגא  /ראותו לו  /ננזנר * )  /וימיתו נל אנשי
קאוטהאגא אשר היו בעיר  /ובכל סיציליען עשו כמוהם /
ולא

*)

עיין החאשף

הנ״ל

צדל״י •

כבC

(

ולא חפרו ולא בושו להיות בוגדים באוהניס וחוטאים מפשותס׳"
וילך דיאניזיום אחרי כן ויצר על מאטיא וילכדה בחזקה ויהרוג
אשר נשו *היכל האליל
את נל אשר בעיר  /לבד האנשים ‘
נעת ההיא היקה מגפה גדילה נעיד
וישלול שלל רב •
•קארטהצגא אשר רבים חללים הפילה  /בכל זאת לא אחרו
וימהרו את אימילקאן וישלחוהו בחיל כבד אל סיציליעז וישב
וילכוד את מאטיא ויאמר לצור נס על זיראקוס וילך לזיר ^ קוס
הלוך וקרב ומאגאן הלך אתריו עס אניות אבה אשר החת
ויקרם
פקודתו ותהי * חרדה גדולה בעיר זיראקוס •
אימילקאן את כל המקומות סביב לעיר וילכוד נס את אגראדעא
•
אחד Tמגבולי העיר * ) ויבוז את היכל צערעס
ופראזערפינא * * * ) ויקו ללכוד נס את שאר העיר בימים
אימילקאן לנד נבר את נל סיציליען ולא נשאר
מעטים •
רק העיר זיראקוס וגס היא היתה במצור  /ותבוא פתאום
מגפה במחנהו וימותו רכים מאנשי הצבא  /וימהר דיאגיזיוס
ויפול עליו בכל מחנהו ויכהו מנה רבה מאוד * ויתח את
מקצה האניות והנותרים שרף באש " ותצא כל העיר לראות
גרע אויביהם ויפלאו מאוד על התשועה הגדולה הזאת ויודו
ואימילקאן שלח אחרי כן אל די ^ זניזיוס
ויהללו לאלהיהס "
ויתחנן לו לשלחו עם שאר אנשיו בשלום ויאמר לתת לו שלוש
ימאות טאלענטא  /ויעתר לו דיאניזיוס • ויבוא אימירקאן
אל ביתו ויתאבל על הרעה אשר באתהו ותקצר נפשו ויק׳ן
בחייו דדקור החרב בבטנו וימת • השמועה באה עד קארטזזאגא
ותחרד כל העיר ולא היה בה עול רוח •
ויוסיפו

עיין המאפן>

*)

** )

הי״ל

לד ק>״מ •

צערעס היא3ת
והיא מושלת

*** )

האליל

זאטורן אשי יללה

לו זאפיס ׳

על פרי האדמה •

פראזערפינא בת

צערעס אשי יללה

לאליל יופיטר /
/

העק ^ הטע
גקראת נס ?־‘ וצינא ׳
פלוטאשר הניהמס  ,כאשר השבי עובדי האלילים נימיה הה 8אשל
<תמ לכל לבר

וזבי

שד

אמר המושל וגליו •

היא

אשת

( כג )
עליגונה /

ויוסיפועוד תושבי אפריקא בימים ההם יגון
יכ מרדו בה על אשר הוליכה ילידי ארצה לטבח •

ויועצו זקני העיר מה לעשות ויהיו כלס פה אחד להשיב מעליהס
את חרון צערעס ופראזערפינא אשר שרף אימילקאן את
מקדשש י ויפסלו את פסיליהם מאבני שיש יקר ויגנו להם
מזבחות ויצוו לכוהנים לזבוח להם זכחיס כדת היונים ואחרי כן
יצאו לקרב נגד שכניהם • כאשר לא היה לתושבי אפריקא שר
ופקיד יודע לערוך מלחמה  ,וכל איש מהם חכם בעיניו עשה
הכשר לפניו  /וינגפו לפני חיל קאוטוזאנא וינוסו לפניהם4

עור לא נחו אנשי קארטד־זאגא מלהלחס בסיציליעןויצוג
את מאגאן שר צבאם אשר נשאר מהמוכים במלחמת
אימילקאן ללכת ולצור על מעסאנא  /ויצא דיאניזיוס לקראתו
ויכהו פעם אחר פעם רקת מידו את כל הערים אשר היו לאנשי
קארטאגא בהאי " אחרי הדברים האלה ויקרא איצעטאס מלך
לעאנטיום עוד את חיל קארטאגא להלחם עמו בעיר זיראקוש
היפפארינוס שס * ) וישובו וישלחו שמה את
נעת מלוך
מאגאן שר צבאם ♦ ויהי ריב כין מאגאן וכין איצעטאס /
ויעזוב אותו• וילך וישב אל כיתו✓ ויהי כראותו כי לא טוב הדבר
אשר עשה בעיני אנשי עירו  /ויך את נפשו וימת  /כי ירא
מפני חמת העם '  /ויקומו אנשי עירו ויאחו את נבלתו זיתלוה
ען י ויהי לתאופת השנה וישלחו עוד את חילם אל
על
סי׳ליליע! תחת פקודת שני אנשים אזדרונאל ודתאמילקאר
טימעלעאןאיש קארינט אשר שלחו עמו לעזור את יושבי
ויכם
זיראקוס  /אף כי היה רב ממנו  /כי מלבד גבורת האיש הזה /
הנה אס רוח סערה וינשב בפני מערכת האויב וישלך עליהם
אבני ברד וברקים רב ויהומס * אחרי כן וישלחו עוד את גיסקא
להלחם בטימאלעאן  /וינגף גס הוא לפניו  /ויהי כי ראו כי’
ויעשו שלום ויהי
בטלו כל מזמותיהס 1לכבוש את כל האי /
להם חלק מצער בפאה המערבית מהאי עד נחל ר־זאלקוס
ונחל הגבול "
אחרי
עיין התאסן>

הנ״ל75

לי״ש •

( כד )
אחרי
הדנריס האלה ויקס איש אחד מפקודי התיל  /איש
עשיר
וגדול
באחיו
/
ושמו חנון  /ויבקש להסב לו
כתר מלוכה  /ויאמר בלבו להרוג כל קהל הזקנים ונכבדי
הארץ ♦ ויועץ בראשונה לעשות במרמה  ./ויקרח לכל נכבדי
הארץ ושריה אל משתה אשר עשה לבתו ביום חתונתה ויבקש
להמית את כל קהל הקר( א* ס בסס המות אשר ישיס לפכיהס
במאכלם יאכן נודע הדבר ולא בא א־ש מהם אל המשתה "
געת ההיא עשו חוק אשר לא יעשה איש עוד משתה גדול ולא
יקרא אליו כי אס מתי מספר  /אבל לאיש הבליעל הזה לא
עפו מאורןה  /כי לא פורש הדבר לעין השמש  /ואין מי קם
להעיד רשעתו בפניו * וירא חנון כי אפס ערמה  /ויאמר
למלוך ביד חזקה  /וידבר על לב העבדים אשר בעיר ויקח לבס
במתנותיו וירק אותם כעשרים אלף איש /
דתן להם חרבות
נסתר  /ויצו אותס להרוג את כל אדוניהם בלילה אחד *
ויודע גס הדבר ההוא  /וינס חנון עם חילו ברוח והמליט אל
מגדל חזק י ויעברו ימים מעטי׳ וישבו אנשי קארטהאגא את הנין
ריסיו אותו בשוטים  /וינקרו את שתי עיניו  /ויקצצו את
ידיו ואת רגליו  /ויחזיקוהו במסמורות עלי עץ עד כי יצאה
נפשו " גס את בניו ובנותיו וכל אנשי משפחתו המיתו לפי
חרב /לבלי יקום אחד לקחת את נקמתו מהם  /ולבל יזיד
עוד איש להרשיע כמוהוי
השאר בדפים הבאים •

מכתבים

שונים

הגהות שתים
אל כבוד עדת המאספ -סI
לרשת♦

ני אנשי אחת אתם ודורשי אמת✓ אבקש מנס להביא
בין כתבי המאסף אשר תוציאו לאור מדי חולש
בחדשו

( כה )
בחדשו « הנדל חכמה ולהאדירה נקרב עמנו ( פועל ימס יבורך
ומשכורהנס תהי שלמה ) גס את שתי אלה אשר ראיתי להגיה
בספר הנחמד ראשית למודיכש לחבינס היקר והנכבד ר׳
ברוךבר״ל לינדא • ני יען וביען השפר הזה נחמד מאוד
■להשכיל  /ובטוח אני בו שימצא מהר כידי התלמידים אשר
זשאס מהבאר הזה לרוות צמאונס  /על כן תאבתי מאוד לצרפו
מכל סיג  /אף ני לא עלי המלאכה לגמור *

א
שער

א4 J

.

״בקץ יצא לנו השמש בבקר בקצה מזרחית צפונית  /ויבוא
לללערב בקצה מערבית דרומית ובחרף יצא השמש על
ללהארץ בקצה מזרחית דרומית  /ויבוא לערב נקצה
לל מערבית צפונית י “

אם
כןלמה יארכו הימים בימי הקיץ ויקצרו בימיהחורף ?
הלא בזה ובזה תלך לעינינו ברקיע השמים מהלך
שוה ? ני מקצה מזרחית צפונית עד קצה מערכית דרומית
ק״פ מעלות הן ✓ וכן נס מקצה מזרחית דרומית עד קצה
מערבית צפונית ק״פ מעלות  /ונמו כן מאמצע פאת המזרח
עד אמצע פאת המערב! מקום זריחת ושקיעת השמש נימי
ניסן ותשרי  /ויהיו א״נ יום ולילה תמיד שיים בכל עתי השנה ♦
אבל האמת שתבוא השמש בקיץ בקצה מערבית צפונית  /ותבוא
בחורף בקצה מערבית דרומית  /והסימן  :נאשר בא כן יצא;
ויהי ' א״כ מהלך השמש ממעל לאופק שלנו בתקופת תמוז ר״ע
מעלות /
ובתקופת טבת רק צ׳ מעלות  /ובשתי תקופות
המשוות ק ? פ מעלות ♦ וכן יעיד החוש *

ב
שער א 6 $
לל
לל

היותר קרוב אצלנו ( מכוכבי שכת ) הוא ששיבש אי^ ף
פעם מרוחק השמש מאתנו  /או קמ״ד אלף מיליאן

פרסאות

( 0־ )
(! פרשאות • » ונגליון נת « 3זיני אור יעופו נז«ן
״ שקונדא אחת ר׳ אלפים פרסאות  /דדוע ע״י חכמת
"ההנדסה כי הקרוב לארץ מכל כוכבי שכת רחוק כערך
"ק״ן אלפים פרשאות מאתנו  /ויצטרכו א׳׳נ קמי האור
״ מכוכב אחד טרם יגיעו לעינינו דרך האויר זמן ה׳ שיים u .
.הנה יפלו

(א )

(ב)

(ג )

(ד )

(ה )

נזה כמה קושיות♦

נאמרו ( שש  ) 9$היות מרחק השמש מן הארץ
ב"ר מיליאן פרסאות  .מה שהוא נכון נאמת• /
\היה א״כ השך היוצא מזה המשפר המוכפל ששים
אלף פעס  /קמ״ד רבוא מיליאן  /וזה עשר
פעמי  £יותר מהשך הנזכר נפנים המאמרי י
יסתור הגליון את הפרס  /נאמרו שמרחק היותר
קרוב מכונני שכת הוא נערך ק״ן אלפים פרסאות /
ונצטרך להגיה ק״ן רבוא מיליאן  /ני לולי זה
יסתרו דכרי הגליון עצמו נחוש  /נאמרו שקרני
האויר יעופו נזמן סקונדא אחת ר׳ אלפים פרסאות /
ואעפ״כ י -צטרנו ללכת דרך ק״ן אלפים פרשאות זמן
»
ה׳ שנים ♦
ואף אחרי כן לא יצא החשמן כראוי  /נ• אס תצטרך
לאורך ר׳ אלפים פרסאות סקונדא אחת  /יצטרכו
אי' כ לסך ק״ן רבוא מיליאן׳שבע מיליאן וחמש
מאות אלף סקונדן  /שהם נכרך נ׳ אלפים ופ״ג
שעות  /אן פ״ו ימים י״ט שעית  /אשר לא הגיעו
עדיין לזמן רניעית שנה  /ואף כי לזמן ה ' שנים ♦
ידוע כי קמי אור השמש יבואו' לנו נ! מן ח׳ מנוטין /
שה.ס תפ״ד סקוני־ן  /ונהיות המרח  $ההוא כ׳ ד
פרסאות  /יעלה א״נ על כל סקונדא אחת לא יותר
כי אס נ׳ אלפים פרסאות *

ולק נגיה דכרי הגליון כזה  :קיר האור יעופו כזמן סקונדא
אתת נ׳ אלפים פרסאות  /ונהיות היותר קרוי לארץ
מכל כוכבי שכת רחוק כערך ק״ן רבוא מיליאן פרסאות מאתנו /
יצערכן א׳׳כ קרני האור ערס יגיעו לעינינו מכוכב אחד ללכת
לרך

דרך האדר לערך שמ״ז ורביעית יום  /שהוא כמעט שנה
תמימה  /ומהאחריס אשר יתרחקו עור ה ' פעמים יותר /
לא יגיעו הקרניס לנו ני אס בזמן ה׳ שניס ויותר * נצ״ל *

רביםמהשניאותהאלה  /ואפשר נלן  /יצאו מהתההדפוס
ואין להמחבד חלק בהן * אמנם אל המבקר אשים
מלתי  /ואתו תלין משוגתו  .כי הוא אמר ( במאסף לחדש
השדי תקמ״ט ) לבחון את דברי הספר ע״פ כלו  /ואס המצא
ימצא בו עוד איזה מחסור ושגיאה  /יציגס לפני הקורא למען
יצא הספר על ידו נקי ומנופה כאשד היה ברצון המחבר י
אבל הכבדה אשר כידו חוריה גדולים מאוד מאוד iוביותר
נדמה משפט הבקודת אשר לו לקורי עכביש  /אשר הזבובים
* * *
הקטנים יתפשו5ה והגדולים יתמלטז ״

משלי

מוסר

הערני הרעב
ע״רבי אחד תעה במדבר  /וילך דרך שלשת ימים לא מצא
מיס לשתות  /וגס צידה לא היה לו  /כ" אזל הלחס
מכליו  /ויהי ביוםהשלישי  /והוא עיף ויגע מאוד tוישאל
את נפשו למות  /וישא את עיניו ררא  /והנה באד לקראתו
.מאחד הבארות אשר ירביצו שס ארחות הישמעליס את גמליהם
להשקותם מיס ״ וימהר וירוה את צמאונו  • /וישב שס לנות"
מעט מהחלאה אשר■ מצאתהו בדרך  /ולמען החליף כח לגעת
אל מקום מושב מי־ אדם י ויהי כשבתו וירא עוד והנה שק
קטן למולו שוכב למרגלותיו  /וישלח את ידו ויקחהו  /רשמת
האיש מאוד  /כי במששו והנה עגולים עגולים קטנים בתוכו /
ויאמר אל לבו אכן תמרים הם  /עתה אשקיט חמת הרעב •
אהה Iאך פנינים
ויפתח וירא ויזעק זעקה גדולה זמרה :
המה Iוישליכם מנגד •

( •כח )
גס בסף גם זהי נבם אמי יקר
אהילים המה יד* א יועיילו •
בל הבוטהיה ברם יבושו ריקם
כי ביוים עברה לא יצייתו •

י -ל

תפארת תפארת
למנצח בנגינות שירי
׳ הן לעושהן ה״ד .החמם המפואר המשורר
הנעלה הרב מוה׳ נפתית י הימן וויזיד־ 4די
מכתים

נפתוילי אלהיכם נפה״לת
נפתלי ! נותן אמרי שפר>
יכלת
נפתלת ׳ משכיל ! -גס
T : T
T :
*
הוחק לעד על זה הספר •
י -s-

בקורת
מעשה

ספרים

חדשים

תעתועים /יזהיר מחנית ,אנשיםצנועים /

פועלי און מעשי תעתועים/המתקדשים
*
והממהרים כמעש*ם וריס  /וישימו עיניהם על ריעיהס
לפתותם באמרי שפר  /ככל הכתוב נספר' " דפוס שיסעניו
(ל׳'נ 1דפים שמינית העלה  /מקחו 4גר׳ ) ♦
כפיהנראה מפנים הספר הקטן הזה הנה הוא נדפסנעיר
העליזה פראנקפורט דמיין  /וכאשר שמענו מאז כן
.ראינו עתה בעינינו  /כי קמו שם אנשים מתחסדים הולכים
אחרי ההבל ויהנלו  /נותנים מעשר מן התבן  /וקרנם עמל
ואון

( כט )
ואון  /עד שכנר באו לכלל שפיכות מייס  /כנעיס מאמר ז״ל
על כתוב לא תוסיפו ולא תגרעו ׳ .נדי שלח תגרעו  /כל
הוספה מביאה לידי גרעון • כן הדכר גס באנשים החטאים
הא 1ה מפשוהס  /אשר כבר מצא האלהיס את עונס fבמעשה
שאירע לאחד מהס עס איש ישר ושפל רוח  /עשיר ונדיב לב/
ר׳ א ־ * ״נו * *  /הולך לתמו בתוך עמו  /ובא עליו חולס
חלום  ( /כי זה דרנס כסל למו להתנבא ע״י חלומות שוא אשר
יפתרו פעם לטובה וכעס לרעה כפי העולה על רוחם /
והכסף יענה את הכל )  /ויאמר אל הנדיב הנ״ל  /כי נראה
אליו בחלומו שימות מהרה אס לא יפדה נפשו ויתן לו כפרו
להתפלל בעדו  /ויחרד האיש וילך אל ביתו ויחלה וימת * .
הכי לזה קראו שמס חסידים  /י יען ני עשו התועבה הזאת!
חסד הוא עונס יגאו י וברכה תבוא על ראש הרחרס מנהיגי
הקהלה הלל  /אוהבי אמת ושונאי תרמית אשר עמדו בפרץ /
וקראו על האויליס האלה קול גדול  /לכלות סרחונס  /ולהודיע
קלונם  /ולא יספו להתנבא עוד במחנה העבריס ♦
יפה עשה המחבר כתוב זאת זפרון בספר ושימה לעיני העם /
למען תהי להס לעדה  /לבלתי סור מדרך הישר ימין
■ .י ף דרכו /
ושמאל  /וכמאמר המלך ז״ל  /אולת צדם הי
כי מיד כשהוא מטה מעט מדרך האמת  /ולא יקח החכמה
לקו והתבונה למשקולת בכל אשר הוא עושה  /ילך תועה
נארחות עקלקלות  /ויתרחק יותר ויותר ממנה  /ולא יוסיף
עוד לראותה כל היחיס  /ובכל אשר יפנה ירשיע "■
הדבש
אכןלא נכחד מאת המחבר ני לא מצאנו טעס במעט
מחברתו יאבל נתן בו
דרך דרש אשר הקריב כסוף
מקום ללצים לאמור על זה נון המלך ע״ה באמרו  /אכול דבש
גני הרכות לא טוב * נס לא צרף כל אמרותיו ומליצותיו
במצרף הדבור הצח ומליצה השלמה  /כי ערבב שתי לשונית
יחד  /לשון ארמי ולשון עבר י אולי עשה זה לטתת ההמון
הרגילים בכך  /ולמען עשותו שוה לכל נפש! בהיות שהן הן
הצרינין יותר לאותה .אזהרה  /ני באמת יש לאל ידו לחבר
דברים טוביס כנראה מאיזה מליצות גוה הספר  /אשר נציגם
פה לדוגמא •

יןמת

קצות בינה כמעוט ענה הורו המוילים
לילה
בעמל1
נקנה
החכמה
פי
t .A
-- T
* J:
“T ; T
קניות כינה פהרפות שנה יוד ' המורים *c
לילה
החזון  -יהלום
פי Tיבוא
; TJ T V
* )

הטורים הב'

מלשון 5מי1ו נא המורים

♦

עדי מאמר הדל מייבב שחרי בית המקדש
נעילה נביאה מ! הנביאיכם ונתנה לשיעים

מעת החרבה קחת המועדות
תם החזיון ספו• יודעי עתידות
פי אגדו חכמי עיר נאלם איש רוח
אן־ מעת רבו אוילים והתחברו
גברו
והמשאיות
ההוזים
פרצו
TT
 :־־ ־* ;
*
״
T׳ ;
יכ האויל הנביא משנע איש רוח
'יי  -ע
״״’ * ’

הזמן

תולדות

נעתק ממנח 3פרא 5עטוזערבצו  1להועד הגדול
( rbv^ üiVנצזטי6נא5ע ) אשר איתן מושבו
געת ההיא »  D»tonrבירת מלך צרפת •
(ייס

צירי

׳ל

אסרו חג ißהכות

תק״ן

כין הערניס • )

אמונים אשר שלחו קהלות ישראל הדרים במתחי מעץ
עלימםוללו1:ר<נ4ן נקשו מאת ראשי הועד הגדול לגשת
לפגי

(

לא )

לפני כסאות למשפט בכית מומדס ולערוך לפניהם מיד את
נקשתס  /וכאשר יצא הדבר מאת הרחשים החלה לתת אותת
לפניהם! קס אחד מצירי היהודים הלא הוא האדון
להתיצב
ר׳ בער אורשיל מנאנכי ציר כאמן ליושבי ד־י ^ טרינגן /
ובידו מכתב ויקרא אוחו לפניהם לאמור  :איך כלתה נפש
שולחיו לבקש מאת ראשי הועד  /לתת כס לב עליהם ועל
תחנותיהם אשר שמו נבר לעיניהם נכתב  /למען העיב את
וכה דגר :
מצבם כארצוהס •

אדוני !
הנה אנחנו נצביס לפניכם
האחת ועושה

היום בשס

השלוםj

ה׳ הגדול

והנורא אני

בשם ה׳ האלהיס אשר בתתו

לאיש איש מברואיו מנת חלק כחלק כארץ  /שס גס על שכס
אחד 5וכשם יקרת
כלמו עול מלנוילו לשאת אותו לב
האדס מכחר ברואיו אשר היתה לשמצה זה מאות שנה  /בתת
ילידי אחד ראשי העמיס לבוז ולמשיסה בכל גד וממלכה אשר
פוזרו שמה 5למענס התיצבכי היוס להשכיענש  /אדוני הארץ!
לשוס לב עליהם ועל רוע מצבם ני אומלל י
הגד ה! ה נמאש מעס  /נדכא ושחה עד לעפר בכל מקום/
נכנע כל עת למשמעת מושליו מבלי הריס קול תלונה
ופצות פה למרוח ל הגוי הזה עומד כמטרה לחצי הגזיון
וקשתות הנאצה גכל העמיס  /תחת היותו ראוי לשכת בעת
תחת צל החמלה והחנינה jעס ישראל הלזה  /אשר שמו נקרא
עלינו היוס נביאנו להשתחוות לפני הדוס רגליכם  /משא עין
אליכם  /רוזני הארץ Iלהוחיל מצדקתנס ני לא תשוב תחנתו
ריקם מלפניכם ל ואס רבה ערחנס ומשאכם בעבודתכם אשר
אתם עמלים בו לטובת ארץ מולדתכס  /לא יקען גם הוא
בעיניכם להטות לב לשולחינו  /ולהאזין נאזניס קשובות קול ענות
קלושה עולה לפניכם ממעמקים אשר הורדו שס המדוכאים
האלה בעניותס •
ננבירה עליכם מלים  /אדוני Iואך למותר דגר שפתים
לא
להעריך לפני יקרת מעלתכם עצם בקשתינו ולחות ני
בצדק משאלותינו  /הלא המה עחכיס בנל וכתובים על ספר
אשר כנר שמנו לנגד עינינס ♦

^

לו

( לב )
לו ינוא יום יניך ישראל את חשזנש לאמור  :טוניס המה
הימים האלה מן הימים הראשונים אסר נאנחנו כס מן
הצרה אשר באה על נפשינו  $יכוא יום יושר מעלינו צעיף
הכלימה אשר היה על פנינו זה ימים רבים ויהי לקרעים 5יכוא
יום ונהי כעין כל אדם כאת דבק ואהוב למו ז האת Iהואילו
ותהי שכח שלום ואהבה המשמחת אלהים ואנשים אשר עמלתם
לפקוד על עמכם  /פרושה גס עלינו 5יבואו נא דברי כרית
צרופה להגות סיגי החוקים אשר סבלנו עלם עד הנה ;
תצא נא כאור משפע חרותינו אשר למענו קראנו רנות ואין
עונה  /ואשר למענו אנו מפילים תחנה היום ודמעותינו על
לחיינו 5מי יפן והיתה זאת לנו מידכם  /חסדכם יעמוד לנו /
אדוני Iומפועל כפיכם תהי לנו התשועה הזאת. 1
ויהיאחרי כלותו לדבר ויקס האדון ראש מדבריי הועדהגדול
(פרעדממט ) ויען אותם כדברים הן 1ה לאמור :
״
אישי הועד הגדול הזה שמעו את דבריכם  /ואין איש
מסיר אזנו משמוע ככל לב < * כי כניס היסודות
אפר עליהם נשענתם ׳ דעו איפא  /כי בכל מאמצי כת נעמולה
לדרוש ולחקור על דגר בקשתכם זאת  /וישמח לכנו ויגל ככולנו
בהיות לחל ידינו לקרוא דרור לאחיכם ולהושיבם על כני ההשקע
וההצלחה  /ואתם לכו לשלום והגידו את דברינו אלה בקרב
אחיכם“ i
אחריזאת הושיבו את הצירים האלה על כסאות אצלבמות
מושבם  /ויתיעצו להביא במשפע את דבר היהודים
ומסאלותס ערס יכלו את האשיפה הראשונה הזאת •
כל
הדבייס האלה כתובים על ידי סופרי הוער הגדול
ונחתמים בעבעהס הגדול ו!ערזצ! 1יט כ '' ו תשרי

תק״ןי

ברלין
המלךיר״ה המשיך עוד חסדו על
המפואר
האפראט ופראפעסר כלרדני הערץ
לקצוב כסף חקו מדי שנה בשנה חמש מאות ר״ע  /חלף שכר
התועלת אשר יקחו המתחילים לשקוד בדלתי החכמות  /בשמעם
למודיו בחכמת ההגיון  /זחכמת העיזיק  /וחכמת צרעואה
בכלל ( ^ ערעליניטי צונםעקןלזעעדיצו ) •

הרופא המובהק החכם
/

מאסף.

ה
הדש

תקן

מרחשון

־ •
שירים
יi
■* אשר במדינתצרפת *)
 hvהמשי הנמל
ישקוט ^ויקו לעשוח ענב
נוטע^ :
האדמה שירק
אישי
*•
•• I
T T- ; T
כן תוחלת עמים פקת
יועצי הנמה על לב שומע ♦
מלכם -
ובראשם
־•פנות rעם -
 ; t;
ז
»הפיט ׳ .יחזיקו כל בדק ;
!עמדו ארק במשפט
מסעד לכסא .יעשו צדק ♦
כשמש מרפא בכנפיה
לשבעת מ!ש אם זורחת ' :
כן לפאת נוי ׳ אהבת יושר ׳
י
* )

■ -
בלבב צדיקים מתלקחת י
אשרך
גא ! ?

<יי; המאס?> לחיי« אלול תקמ״ע צד נש״ה

•

( לד )
א'שרך .אך׳ן ! מלכך משיביל י
אך כך חסד .ואמת נפגשו !
זןךבר פיו השיב מארצורת
■ בניך .זה ןמה גרשו«
על כל מעשה ׳ אם רע אם טוב ׳
האדם
יראה
לעינים ־
TT T
*; V
•T •• T
האמת אם שער .ינחל לב
שחן היושבי בשמים י
כבתה
להברת
המשטמה>
TJT
־׳ 1*:
־** ־  :־• T
כל עושה טוב נכון בטוחs
בלבב
מושלים
הנה
שומה ג
* ; “
 :־
* ־•
T
אין שליט לכלוא את הרוס י * )
אם
איבה
בין * -אחים
פרחה
•• T
״ ו
T TT
יד הסכלות היתה במעל ג
•אם
התבונה ••מרום
זרחה
־ :
T
T TT

הנה

נר״ץ

מזבח ס 5על ♦

* ) 4וויטנם  6#ר״ד.יי» ׳ ג»1ןערלונ׳ן■ י

מוסרות

( לה f) -
נאסרות המלע נהקו• *> י r .
שאם לאיש  :.יטיב מעשהו;
יכ

יום מאת תודח האלם
 ,סלה קנאת איש מרעת ♦
הוסף ארץ כהה לעם
;שיש משפחות ?נאד;5
כן צוה עצרה•לשבת :
אוכליה•♦
ברב1־ ת
טובה
»; vתרב
t v :
•ג
t v
יכ

פית ;עקב ! שבעזקייגץ -
.:הלה §לא על לא פשע !
:אמיץ לבך ? .י .יש ,אחרית ׳
׳ קרבה צדקתך ושנת■ :שע ♦
םנ

לב אך :ה ופריץ חיות
.יפול  -אם נפשו בנחשרדם ;

אף חכמת אדם תתבלע
תמס :הלוף לפו כ£י.ם *
ההולך
"נל ־3
*)

דצנק* 5רייר.יינ / 1פמנפ* 3רי ?זייפ ♦

( לו )
ד!ה 1לך מדחי אל יחי
נךסם לבו ומשתוחח:
"ן מורק מכלי אל כלי
לא !עמוד בו טעם ןריח
םג

בניך הוסיפו• לקח ׳
דרשו ספרי עתים וקראו• נ
לבם לא נצפן משכל ׳
עת רחמיך בארצות מצאו ♦
: T

יכ

♦

• ; ״

־ •

¬Jt :ז

נורא ! עליון על כל נוצר!
נפלאות אלינו עשית♦
״ ; T

״״ ״*

T

״T

צבאות שחק ישמרו חקיך
איש איש אל .יד מעגל צוית י
לרוח משקל > לים חיק ׳
קצב לכל ♦דך עשתה !
מצלמות תהלוכותאיור
וסדרים מתוהו קראת י
• T:

•

tJt

T

(

לז (

דואר פניך ל; שרים ׳
;תרץ ארץבכל ;דרושי5
ני תורם אהיה הנכוחה ׳
־ T

•

הם גם

T

: -

שולחיהם לא יבו^זו ♦

אם בחל שמיך מעל׳
שוא :עמול החורש לזרוע
ומי .יעזפום ראשית עמים ׳
כלתי תתך

לו

*♦

לב לשמוע *

אשריכם זורעים לצדקה ׳
דור אחרון בכם ;שתבדו5
הנה הצבתם לכם יד -
* ״

*

־ V :

שם ;

VT

כיון

T

עולם כירח ♦

עם נבך ^ בכם ;תברך
.יען קמתם לעמוד בפרץ 5
עקב טוב תהיו לתהלה
כימי שמים על תאיץ ♦
מעץ *

משהענסחיים •

)( nV

מכתבים

שונים

אגרות
משלם בן אוריה

האשתמועי׳*

פתיחת
ההכס

המפואר!• • • אשר נוסרס לידינו •
ב״ה א * «  *.ל' אלול' תקנז״ט •

אל

אנשי אמת ואוהבי מדע היקרלם חנית
שוחרי הטוב והתושיה יחי׳ בברלין *

ברוכים אתם לה׳  /אחי ורעי /
בדבר

מכתבכם הבא

אשר

הפצתם טובבישר!2

מלי חדש בחדשו ללמד דרך

תושיה לנערים ובחורים אשר בגילכם * חזקו והיו לעס מורה
דעה ומנין שמועה בגלות החיל הזה /
אשר הוריד לעפר
עטרת ישראל /
ומשנורתכם תהי שלמה מה׳ הנותן שכר
טוב ליראיו •
הגרו

פמוסיס עמדי חתומים באוצרותי זה שנים רבים

אגרות

אותם

נעימות אשר הנחילני אתי אשתי כמותו אשר
מכתיבת יד של חכם ספרדי אחד  /כאשר תראו

העמית
בשפוד

המעשה אשר אציג

לפניכם הנה ״

ואס תמצאו חן בעיניכם /

אל תמנעו טוב מקוראי מכתבכם ותדפשום בשפר המאסף אתת
אחת י ואם יהיה לאדם אחד  .מני אלף
תועלת מה בקראו
אותם  /ברכתו תעלה לי משכרת עשרת מונים "

בשנת התקכ״ט

ליצירה שלח איש

מנגלי גני

עיריאל ^ פפא ( הנקראת בלשון
אוריה שמו את בנו משלם לשע דרך הים אל

עמינויושבי

הגרי
הליבון)
ממלכות ארצות
אייראפא

( לפז )
אייראפא  /לראות את נימוסי עס מדינות האלה ותכונותיהן"
והנער היה בן שמנה עשר שנה בצאתו מבית אכין ✓ משכיל
וזך הרעיון! יודע לשון עמו ולשונות עמים אחרים * ומיום
החל אביו התפס לחנכו למדהו חכמה ודעת  /המליצה הנגון
וההגיון  /תכונה ומדידה  /ויתר סגולות איש אשר לפני
גדולים יתיצב • והיה גס הנער ההוא יפה מראה ועוב לבב
נחמד בעין כל מכיריו וירא את אלהיס מאד כל ימיו " ואלה
האגרות כתב לרעהו ברוך בן אלמזאגלי בלשון ערבי  /נעתקו
ללשון הקודש על ידי איש סופר מהיר מחכמי הספרדים אשר
ישב ימיס רבים למורה צדק בבית אבימשלם * הוא הביאם עמו
בשובו לארץ מולדתו על אי מאיארקאי
והנה אנכי שולח לכס מחברת הראשונה כוללת י״ב אגרות /
עשו בהם כטוב בעיניכם * ועל פקודתכם אשלח
לנס את יתרם אשר עודם תחת ידי ♦
מ ״ • פ • • ס״ט

אגרת א
מאדריט קרית מלך שפאניען *

אייר • תקמט •
בשם

אלהיס אל

רחמים \

 hüתנהל /אחי !  bתאחזך רעדה בשמעך את קולימדבר
עמך ממקום תועבת ישראל  /משכן צוררנו מימים
ימימה 5האלהיס הסיב את הדבר  /מאתו לא תצ א רעה •
יד ^ ת

אחי ! את מועד צאתי מעיר שמירנא * ) בשלשי
לחדש הזה בבקר השכם הלכנו על הספינה ונסע משפ
שמחים

* ) לתועלת הקוראים הצננז פה לפעמים באורי העניינים למען יבינום ע!
דברי המאספים *
נכין •
שמיר גאש #עיר גדולה במדינתנאנזאליע; תחת ממשלתהתוגר  /והיא דנת
המסתור על

תוף הארכיפעלאגוס ♦

(

מ)

שמחים וטוני לב דרך ארניפעלאגוש * ) ני אל מקום חפצנו
שם היה הרוח ללכת " ר 3החונל וכל מלחיו שומרים את
מלאכתם כחבל וסדניהס  /וכל האנשים אשר על השפעה
סוחרים ישמעאלים ונוצרים אנשי ספרד וצרפת /
נומריס
ומשוררים איש איש יושב בחדרו  /ואין אתנו יודע מי אנכי
ומאיזה עס אני י כן נסענו שני ימים עד למחרתו ביום השלישי
ונבואה אל אי קאנייא * ותשבות הרוח לא יכולנו ללכת עוד ♦
ויתירו המלחים את הסדינים  /וישליכו את הוו הגדול אל
היםי * ) ותעמוד הספינה כאי מוצק בתוך הים
אנה ואנה •

מכלתיפגות

ירי׳גת את פקודת אבי בצוחו עלי לשנות את מלבושי ולהחליף
נגדי ארצות הקדם בבגדי אנשי אייראפא טרם צאתי
מביתי  /באמרו כי נאות הוא לאיש הולך בארץ לחקור ולדעת
חכמה /
להסיר מאתו כל אות אשר יורה עליו בהשקפה
ראשונה כי הוא איש
נכר t
ולהתחפש בבגדי ונימוסי העם
אשר הוא שוכן בקרבו  /למען יחשבהו ק ארץ מולדתם  /ולא
יסתירו מפניו נימושיהס ודיעותיהס  /ובזאת ישיג את מאודו
ללמוד דעות ונמושיות שונות * * * ) ״ ואבי זקני אשר לא כן דעתו /
חשב זאת נפרצת גדר  /באמה אסור לאיש ישראל לשנות מנהג
אבותיו ולזוז מהם נמלא שער * ואס אין טעם לדכייו
זאת עמד על דעתו  /ומפני כבודו שמעתי את ־דבריו
משם לבוש בגדי ישמעאל  /אבל טרם צאתי משמימא
את מחלצתי והלבשתי בגדי אנשי אייראפא  /באמרי /
הזה אינו נופל תחת חקי האלהים /

*)

 /נפל
ויצאתי
חלפתי
המנהג

וישתנה כל פעם כפי
הסתנות

ארכיפעלאטם• כן נקרא בלשון יו; • כ יילא אי־כ קטניס ויש כאלה
רביס בת־־ינת היה  /אבל כשבא הייה תורה כל  .המס על ריס האיע*
( דל׳ט לוענ״איעי *י!־.יר ) אפר יב ; מדינות מארעא מוקדו; ראמאניע
T

״•

 T׳-

נאטאליע; וקאנ״יא •
**)

הוו
׳

*־ * * )

הגדול< כבי העדן יורה זה על כלי התבור אשר ישליכו המלחיה אל

חיל היה לקשור הסכינה מכני

הסכנה ( ,דנ׳ר יזנקעי ) •

ע״ז אמיויהז״ל  /עלת לקרתא הלן בנימוסה י

( מא )
השתנות המקום והזמן " והנה מצאתי עתה כי צדקו דברי אני
מדברי זקני! ולולי שמעתי אליו  /מי יודע אם לעת כזאת
הייתי כותב לך י ני שמע נא את אשר היה לי ♦
בי ^ רב יום השלישי אחרי אשר שקע הים ופניו כראי מוצק
מכלי שוא גל והריס דניו  /ואנחנו על הספינה
שלויס ושקעים סמוך לאי קאנדיא  /ירדו כל האנשים אשר
אתנו איש איש אל מעתו לישן  /ואנכי לנדי קמתי להשתעשע
על גג הספינה להניע אל הים הגדול הוה  /אשר ירגיע לב
רואה להניע את פועל ה׳ ולהגדיל שמו בקרנו  /והנה הירח
עולה מאחורי ההרים מאיר לארץ ולדרים עליה  /ומתיאה
בים כעלמה יפיפיה מתיצכת מול גליון בכשוף נפשה הנפיל
תמונתה לעין חושקה ל זוהרו משחק על פני הים  /ועינו
מלא גיל  /יפיק חדוה אל לכי  , /ואשא נפי לאלהיס עליון
נורא כל אלה  /וכלב עהור מקעיר מור הודה ולבוכת הביכה✓
כרכתי גרנת חדוש הירח  /וכחתימתי לאמור בא״י מחדש
חרשים  /שמעתי קול קורא אמן * נבהלתי לקול אשמע ואין
איש אתי  /עוד לא ידעתי נפשי שמתני  /ופתאום עמד איש
מן הסוחרים אשר על הספינה אשר חישגתיו היותו נוצרי מילידי
שפאניען לנגדי  /ויאמר  :אתי אתה  /ברוך ה׳ 1שם תחת
הסדין הפרוס על החכליס ישנתי נדד לנועם הלילה הזה /
ואשמעך מנרך * ועתה השכעה לי  /לכל תוציא מפיך דנר /
עד הפרדך מעלי  /ואודיעך מי אנכי  /ואשבע לו י ויען
ויאמר מילידי העברים אנכי אשר בארץ שפאניען  /בית אנותי
לפנים היה גדול ורס בין מגורי עיר מאדריע ונאנסו לקחת
עליהם דת הנוצרים  /אמכם במסתרים אנחנו שומרים עוד
היום הזה תורת משה וחקי ה׳ אל אמת אשר הנחיל לאבותינו /
אנחנו שובתים נשכת ומקדשים את המועדים כפי ינלתנו •
אך כל זאת לא יעבור על פינו< ני אס יודע זאת בחוצות אזי
משפע מות עלינו  /אותנו ימשרו לשרפה ואת רכושנו יחרימו י
אחרי נלותו לדבר חכקתיו כריע כאח לי  /ונשנה יחד כל
הלילה  /ואין איש יודע מאומה משיחתנו • ויספר לי עוד
על שני ריעיו אשר אתו ועל משרתו לאמור גס המה יהודים
מאונשי שפאניען "
ויהי

( מב )
רהי • ־ למחרתו וישי רוח קדמה ככל פחו  /ורב החובל הרים
נס  /ונסע לדרכנו שלשה ימים ושלשה לילות על הים
התיכון * ) עברנו• ארצות• יון אשי מימין לנו וארצות חלק
אפריקא משמאלנו  /עד בואינו לאי מאלטא  /ונבואה בין
האי ההוא <בין מלכות
סיציליעז "
עודנו נוסעים
ומצדדים את האני * ׳׳ ) לרוץ ארח מערבית צפונית  /למען
בא לארץ איטאליען  /זהאלהיס העיל רוח סערה על הים
לא יכולנו לגשת אל היבשה  /ונלך ברוח קדמה חזקה מבלי
מצוא מנוח  /והמלחים יראו לכל יתקרבו אל שפת חלק
אפריקא■ ויפלו ביד אנשי חמס העושקים אשר בארגיל *** )
פעס וטוניס ויאמצו את כל כחם לשמור דרך שפת איראפא /
וכה ' נסענו שני ימים מבלי דעת אנה נפנה כי הרוח הולך
וחזק  /ומער וקולות וברקים רב נפלו מן השמים  /לא יכול
איש לראות את ידו  /וכיום השלישי חתרו המלחים לבוא אל
היבשה  /ונבואה זה שמנה ימים לעיר מוריציא חוף במדינת
שפאניען ! רעבים וחלשים מאין עצור כת לעמוד על רגלינו •
כל בני הארץ הזאת אשר היו על הספינה שמחו בראותם
ארץ מולדתם  /ולא אבה עוד איש מן האנשים האלה
ללכת לארץ איטאליען עם הספינה סאת  /בלתי אנכי לבדי *
ויהי בעמדי עוד לראותם כלס נושאים את כליהם אל היבשה /
ויבא אלי דון מארקא יי באראיאטצי ( זה שס האונס ) וידבר
אלי כלשון עמו לאמור  :אחי\ * מה לך לחרוף נפשך עור
ללכת עם הספינה הלאה  /שמעני אנכי איעצך  /בא עמי
למאוריט עיר מולדתי  /ושנה עמי ימים אחדים כאשר י־עב
בעיניך
*)

ים התיכון ( ד^ט »יטחענדיעי »;יעי ) •

** )

מצדדים נראהשכוןבזה אל תחבולת יורדי הים באניות• אס יחסרלה®
הרות אל המקום אשריבקשו■ ללכת שפ ׳ ילכו בנח רוח אחד ( אס איננו
נושב כנגדם ) ויעשו אלכסונים יביס ועי״ז יבואו אחת אחת אלמקו®
הפלס וזה אשר

יקראו לוהשפניס (דאט !
אווירן ) •

* * * ) כן יקרא אלגירבלשון היהודים היושבים שה /
שנו• השה הזה* ואולי הוא לרןגנאי •

וצא

נודע לנו עע&

( מר) .
בעיניך להשיג את נפשך yואחר נלכה יחדיו feליוואמ >*
אשר שמנו דרכנו לה תחלה ״ אל תירא מפד חמת המצרים /
ומקנאתם אל יחת לבך כי חי אנוכי אס מדע לאיש צאתך
ובואך  /אנכי אערבך י כה דנר האיש הנעים הזה  /ואנכי
מלאתי את דבריו yואלך עמו תוך ארבעה ימים ששים ושתים
פרסאות עד מאדריט הבירה ♦
והנה

אנכי כותב לך את האנרת הזאת בבית -השר דון
באדאיטצי yוערם אצא מפה אכתוב לך את יתר ההוות *
T

דבר נא נאזני

הנערים אשר ילכו לשוט

חוצותy

ואתה
לנהוג נדרך הארץ אשר הס הולכים שש • כי לולא
שנות* את בגדי ( אין איש יודע להבדיל אותי מאחד יושבי הארצות
האלה■! הייתי לחרף ושחצה נין עדת שונאי ישראל אשר על
הספינה yנס אהבת כאדאיאטצי yאשר לא יערכנה כל הון /
לא קניתי yלולי ידעתי להתחפש בנימוס מלבושי ולשון עםזה *
וברוך אלהיס אשר הנחני זה ראשית צאתי אל ארץ נכריה בדרך
אשר אלמוד בו דברים מסוגלים לדעת לאיש כמוני ♦ ובאגרת
הפניה אשר אכתוב לך אודיעך עוד חדשות * ישמרך אל אמת
נחפז אוהבך אשר לא יפריד בינו ובינך ני אס המות י

 dSw־
גם זאת לך אחי ! נשמירנא באו לידי שתי אגרות
מאבי ומזקני  /דברי תונחה ומוסר  /ראויים
להיות למשמרת לכל משכיל yאעתיקס לפניך זאשלחם
לידך עס האגי־ת השניה אשר אכתוב לךי

אגרת ב
אייר *

מאירים »

בשם אלהיס אל רחמים !

ברוךאלהיס אשר הוליכני דרך מצוא חדשות אשר לאימצאם
כל איש הולך לתור אחריהם • עודני יושב פה גבית
ריעי נאת לי האדון באדאיאטצי איש מפואר מאד בין גדולי
העם ״ יום יום אנכי רואה אנשים רניס אשר בגילו yשומרי
תורת

( מד )
תורת משה כמסתרים « מהם שרי מלכות  /מהס נגידי ארץ /
יועצים סוחרים  /ואנשי חרשים * כלס כאחד שמסים לקראתי/
ישישו ני מלאו איש מאחיהם נקרב מועדם • זה לי שמונה ימים
שבחי פה בהתעלסות אהכיס עם האנשים האלה  /ולא אשע
מן העיר הזאת עד אחר חג השנועות אשר נחוגה במערה סגורה
ומסוגרת מתחת לארץ ♦ החג הזה לבדו יחוגו האונסים בארץ
הזאת  /פי הוא יום מתן תורה  /יום נראה אלהיס לאבותינו •
רש מהם יחוגו גס יתר המועדים  /ואוכלים מצות בפסח אשר
יאפו במערות ל אבל רובם אינם שומרים את המצות כלל /
באמרס כי המה לא נתנו כי אס למען קשור את האגודה/בהיות
עם ישראל בגלוי ואין זר משעין את עבודתם  /אבל בהיותם
בק אויביהם ופחד מסביב  /נתרה הרצועה ודי להם בעבודה
שבלב כי היא עקרת * לא ידעתי אם כדם הדברים האלה  /ני
לפי מחשבותי נקשרה הצלחת איש ישראל בקיום המצוות לבדם /
ואם יתכן להיות שלם ומאושר מבלתי קיום המצוות  /הלא
יהיו סאקרא״ט היונ״י /
וצאראס״טר האי״נדי שלם ומאושר
נאחד אנשי ישראל ?
—
הודיעני
נא
/
אחי
I
את
דעתך בחקירה הזאת  /ני ידעתי כי צרופה אמונתך ויראתך
מאד  /וירלת ברוח בינתך אל מעמקי חקירות כאלה •
שלשוםהלכתי עם אחוזת מריעים נלמו אונסים לכפר
שקאריאל * ) שש פרסאות מפה  /וראיתי שם
אתהמין המפואר הנקרא בשם הכפר • מימי לאראיתי
כמוהו ליופי ♦ בתוכו ראיתי בית הספרים אשר למלך  /וקריתי
בקצתם • נמצאים פה כתבי יד לאלפים בלשון הקודש ולשון
ערבי  /אמנם לא יכולתי לעיין בם  /כי אצו האנשים לשוב
אל
העיר יבצאתי קניתי לי רשימה גדולה מכל הספרים אשר
נמצאים פה * ומצאתי בתוכם גס ספרי קורות היהודים
במדינות האלה בלשון ערבי  /ואבקש מן השר השומר את בית
הספרים הזה למסור את הספר ההוא בידי למען העתיק לי

את התוכןבקצור •

והוא הבעיח לי לשלתהו

לבית
באדאיאצי *
וכהיום

( מה )
ונהיוס הוא תחת ידי
דבר נמצא נו ♦

/

ואם אגמרהו פה אזדיעך מה שר6

מהרןעס שפאניען להושיב אנשים בשעריהם מעדתהגומרים
אשר ישקיפו בעין פקוחה על העם  /אם ישמורו את
אמונתם ועמדתם בבתי תפלתם על הליך מנון לפניהם /
וזה אשר יקראו לו ( קוועדנ{1יצז ) ובראשם שר גדול אשר
יכנו (  bפחדדלו די קוועוינ1יצי / ) 6והס מעמידים שומרים
בכל מקוש ובכל פנה לראות היש בס איש עובר על חקיהם /
ואס המצא ימצא איש אשר לא יבא אל בית התפלה בחגיהם /
אזי יאמרו עליו ני הוא איש יהוד 4או עברין  /ומזמינים
אותו לשער משפעיהס  /לעמוד בדן ולהשיב על נל אשר
ישאלו מפיו * ואס יבואו עדים להגיד ני ראוהו עושה דבר
מתנגד לחקיהס אזי יוציאוהו להשרף * ומיראה ממשפע הבליעל
הזה  /נמצאו גס אונסים נוצרים רבים  /אשר ישמרו לעשות
בנח המשפע הקשה הזה עגולה חיצונית  /ולגס בל עמה *
נן הפר לי האדון באדאצי 4בבואו לבקש מעמי ללפת אתו
ואת כני ביתו אל בית התפלה לשמוע תונחת הכומר  $ני
ירא ירא לבלתי יודע הדבר חוצה שהוא אסף איש ננר בביתו/
ולא הביאהו עמו לבית התפלה  /ואלך עמו למען מלאות חפצו י
ההיכל הזה אשר היינו בו  /הוא בכין רב ורם 4ובתוכו כשלשת
אלפים מתפללים ומתפללות * רוב תפלותיהס הס שירי דוד
מספר תהלים נעתק ללשוניהס • ראש הגומרים מלובש מעיל
לבן ואפוד זהב • והוא דורש לפניהם מענייני אמונתם על נקוב
אחד מתורתם • והס שומעים אוחו מדבר מבלי פצות פה *
וראיתי אותס נוהגים מנהגים כמנהגי ישראל  • /מתפללים
תפלת השכבה * ) ומדליקים נרות כעבור נפשות המתים • לא
ידעתי אס ראו מנהג ישראל ועשו כמוהו 4או .אם באו לנו
המנהגים הלה בהיותנו בגלות ביניהם * * ) ל ני לא ידעחי אס
נזכר דבר ממנהגים כאלה בתלמוד ירושלמי ובבלי  .הודיעני נא
אתה את דעתך בזה *
שש
*)
י♦ )

כ; נקרא תפלת הזכרת נשמות נין הפפרדיש •
ידוע ני נימי קדש ששלו הגוצריש נש

נאדות המזרח •

( מר )
שש אנכי על דכרי ספר קומת ישראל אשר בידי  /אתיש
לגמרו פרס המועד הנא  /כי למחרתו אסע מפה
לאיטאליען  /ולא אשב עוד כארץ הרשעה הוא ת * ואתה אתי
היה שלום "
משלם •
הפתקות האגרות מזקני ואבי /
ואלה לפניך אהובי /
הזכרתי אותם במכתבי הראשון *

אגרת אבי זקני
הנךהולך למרחקיס ואנכי זקנתי /מי יודע אסתראני
עוד בארץ החיים 5לכן שמע נא בני את אשר איעצך
ויהי אלהיס עמך כל ימי חייך ♦

כלמגמותיך

ראשיתכל דבר יראתהאלהיס  /והוא שיהיו
לשס שמיס י שתקום בכל גקר להתפלל! ולשלש
אחרי כן משנתך שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד "
ואל תשכח ללמוד לפחות מדי יוס ביומו איזה פרקי משניות /
כי משנה היא אותיות נשמה ומסוגלת מאד מאד לעהרתה *

לחסבלי

הזהר מאד מאד בני בנעילתידים  /כי כל האוכל
נעילת ידים כאלו בא על אשה זונה שנאמר כי בעד
אשה זונה עד נכר לחס * בן שבעים שכה אנכי היזם  /ומימי
לא אכלתי פחות מגזית כלי נעילה ! ואולי זכות זו עמדה לי4

בבואך אל עיר גדולה לשבת בה  /אל תראה אליופי
בדיניה רחובותיה וגמפיה  /כי הבל המה אין יבם
מועיל אך השתדל ללכת אל חכמיה וראשיה ✓ להתאבק בעפר
רגליהם ללמוד תודה מפיהם • אס תמצא כין החכמים איש
חוקר בחכמות זולת חכמת התלמוד אל תאבה לו ואל תשמע
אליו  /כי חין חכמה ואין תבונה עומדת נגד חכמת התלמוד •
ואס יהיו כל החכמות שכעזלס בכף מאזנים ואות אחת מהוריות
דאניי ורבא בכף שנייה  /מכרעת את כלם *

עםהארץ /

אהובאת בר תורה ושנא את
בריה נמאסת בעולם נעם הארץ

י

ני איןלך
ומה מתקו
דברי

דנרי חדצ נחמרס מס ה׳

מותר לקודמו כדג •

שמוראת הסבת לקדשו מנלתי37ר נו שיחהנטלה  /והא
לך קנצה אשר קבלתי מרגותי  /ונהגתי נה מנעורי
ללמוד משניות מסנת שנת משולמת מס פסוקי שיר השירים
ותנצל מכמה פגעיס רעים י ואל יעיזו פניך לשאול את שאלת
המין לאמור  :מה דבקות וחנור יש דרך משל נין משנת
סכין וממשמשין בבני מעיס  /לכתוב המראים ; נתנו חח
ונו׳ או נין כתוי מה תגידו לו שחולת אהבח אני למשנת
שמנה שרצים וכר  /ני יש בזה סודות נפלאות  /ואם תגיע
לגינה תבינם ותגל נפשך נס ♦
היה -מתענה לפחות פעמיםבחדש  /ני התעניתומניעת
האכילה והשתיה  /מתישין נחו של ה; צר הרע ומפירין
תאוות החומריות  /ומגביהין את נפש האדם להשתלשלות
וחבור עם נחות ברואי מעלה ♦

היה נזהרבצדקה /

ומר

ידעת כל

הנותן פרוטה לעני

הקב״ה מחזיר לו פרוטות רנות *
לבלתי נתון פרוטה או פרוסה לעני
כי חיישינן לנשפים י

אשר לא

בחדש אלול עשה כאשר ראית

אך השמד מאד
ידעת מי הוא /

אותי נוהג /

לדרושאת

ה׳ בהמצאו  /כי ימי החשבון הימים האלה  /ועל
מעשיך נכל השנה תכא במשפט בימים האלה • לכן קח על לבך
תורתי  /הגה נתזרה רדוף מצוה  /והיה שלם עס אלהיך ♦
הא לן מזכרת טובה מזקנך ♦

מרדכיהאשתוכזעי ־

אגרת אבי
ברי ׳ ובר נדריI

אבימורי זקניך שולח לך נזה אגרת אוגרת דכרי מוסר
להורותךדרך תלך נו  /גס אנכי אלך בעקבותיולדנר
על לבנן .את .אשר עם לבני ♦

( מה )
ירינת בכי ירחמך האל Iני מעודך שמתי כל מגמתי
להישיר לבנך✓ ולמלאותו רוח בינה ודעת למען
צרפהו ✓ והשלים נפשך י לא הנחתיך עשות אף דבר קטן
כי לפי משפטי בנח
מבלי התכוננות ונחינה נפי השגתנו י
החקירה והנשיון זה שלשים שנה✓ למדתי כי טוב מעט בכונח
מהרבה שלא בנוגה ✓ והמאמר הזה שדתי תמיד לנגדי /
הוא היה אבי נל עמדתי✓ לא קריתי עמך כתוב אחד בתורתנו
הקדושה ובדברי נביאינ < 4חכמינו מבלי עמוד להסתכל במעמקי
ענינו לדעת את אמתתו ורב האושר וההצלחה היוצא ממנו לאיש
משכיל בהביטו בן בעין השכל הישר ✓ אשר שם בנו מצרינו
להיות לנו מורה דרך ואכן כוחן✓ למען צרף לבבנו לתושיה •
עצם אשר אין לו
ידעת ני האל הרס והנשא נשגב על כל ✓
אחור וקדם ✓ ״לא יכילהו מקום ולא יחליפהו זמן ✓ בראנו
לטוב לנו להשלים נפשותינו בעולם הזה ✓ למען נזכה לתכלית
השלמות הזאת בעולמו 5ואס בצדקתך לא תתן לו✓ וברשעתך
לא תפעל לו✓ בכל זאת ירצה את יראיו✓ ויתעב נסוג אחור✓
כו טובתך הוא מבקש ✓ וטובתך היא שלמותך • עושה עול
מחסר שלמותו ומורד ברצונו  /ופועל צדק מרבה שלמותו
ונרצה לאלהיו * ולכן הוריתיך תמיד ✓ בני Iבעבודתהאלהים
להיות מרד אל העונה -אשר היא הנפש✓ והמעשה רק כחוחרה •
נא בני י יהיו לך הדברים האלה כחותם על לבך✓ ואז תשכיל
בכל אשר תלך ורצה אלהיס את עבודתך *

סע״בודתךאת האלהיס תדע להצריף לבך להתנהג עס
האדם אשר בגילך ועם הברואים אשד משכיב
לך • איש יחשוב אלהיס אל קנא ונוקם ✓ בעל אף ותימה ✓
שופך זעמו על האדם מפחידו ומדעישו ומתפעל בהתפעליות
גשמיות וחוסמת ✓ יהיה גס הוא בעל אף ותימה נוקם ונוטר
ועושה בעברת זדון • ני על יסודי המחשבות אשר ייחס האדם
לאלהיו ממשלת תכונת לבו והנהגת עצמו י אבל נעמוד האדם
להסתכל בעין חוקר על מלותיו יחכרך ✓ כאשר ראינום
גתורתינו הקדושה ✓ ובברור מאד בכל העולם בהשקיפנו על
נדעה כי הוא רחום
הבריאה המלאה אשר אנו עומדים בה ✓
וחנון

מס* )

(

וחנון ארך אפיס וכו׳ וע״ז אמרו פיות קדושים הדבק במרותיו י
אלה ה* שודות אשר לא תלוזנה עיניך מהס רגע אחת  /והס
ואוריך✓
יהיו בידך משענת להחזיק גס תומך
נפשך ויאירו שנלך  /למען היותך שלס *
גדול כולל כל

כלל

במוך /

המעשים נאמר
גדרוהו

ויפה

אשר

גתורה

החנמיס✓

יתמימו

ואהבת  .לרעך
מה דע  Sך סני

הזהר גו מאד  /ואל תהי גז לאדם
לחברך ידא חעכוד ״
אתכם♦ עשיר ורש חנס
יהיה מי שיהיה  /כי נורא אחד כרא
וכסיל צדיק וחוטא נפגשו  /עושה כלס ה׳ • גראוחך ריעך
חוטא  /דגר אליו כמענה רכה והוכיחהו ככל כחך  /ואס לא
ישמע

עזגהו(  kתלך

דכריך /

תאלף אורחותיו /

נדרך אתו פן

ואל תחן לפניו אכן נגף
אכל אל תשנאהו כלכנך /
בהיותך
האלהים תוכן לנות  /לפניו יכוא כמשפט *
מרעיס ותשמע דכריס יוצאיס מפי ריעך מתנגדים לדרך
כאשר חשכת אתה  /השמיעהו את מחשכתך כטוב טעס

כי
/
כאחוזת
האמת
 /אס

יפנה אליך לקבלו  /טוב 5וא  6אין ! הרף ואל תצא לריב עמו /
לאלצהו ולאצהו להיות מחשכותך מחשבותיו  /כי אין אדס מושל
אס לא יהיה יסודי
במחשבתו להחליפה כמחשבת רעהו /
רעיונס ולמודס  /תכונת לכס ומצנס שוה • ומימי הייתי
בראותי אדס מתעכר וכועס על מחשבות רעהו /
היותס משונים
האמת /
זולת

ממחשבותיו  /הלא

ואדם מה יבין
המדות
רק

המחשכות  /לו לבדו

דרנו♦

הטובות

כחברה /

לאלהיס

מצטער
בעבור

האלה יש לנו

מדות

כהיות האדם עס רעיו *

הנוהגות

רבות

לנהוג בהס

כבוד  /לבלתי יבזה איש קטן הערך  /ולהיות נוח לכל אדס /
לבלתי הרבות בשחוק  /ולבלתי לכת בין ריעיו בפנים נזעמים /
והזועם ירגיע עצב
כי השוחק יפחיד את זולתו הירא מפניו /
בלב רואיו ותשחת נועס החברה * וכהנה רבות אשר ידע האדם
ונלס
להשמר מהס בהיותו נזהר להביט על עצמו כל עת •
נכללים בכלל הגדול /
ידע״תי

מה

דעלך סני לחברך לא

תעביד♦

בנית לקשה יוס /
בני Iמנעורך היית טוב עין /
עגמה נפשך לאביון  /ותפרוש בנפש קפצה מלחמך
ד

א

ו4

לדל

( נ )
לדל גס היום אל חסוג אחור • הפושט יד  /חן לו  /ה׳
הריק מברכתו עלינו  /ומדוע נחדולה להשפיע ממנה גס על
זולתינו ?
וכבר ידעתי מי הנחמד ! את כל אלה  /ודבר שפתיס אך
למותר « אך בהיותך היוס בין עס לא ידעת /
באתי כמגיד משנה ! להזכירך על כל אשר הוריתיך כל הימיס "
אביך אוהבך /

אוריההאשתוכזעי •

באור

ספרי הקודש
אגרת * )

לרעי כאח

לי

היקר השלם ר׳״אהרן נ״י !

בערן פרשת

עיינתי באמרותיך הנעימים אשר שלחת לי
כבוש ירושלים  /וכאות נפשך כן אחוה לך דעתי
בזה  /גס מה שראיתי נכון בהם  /גס מה שצריך שנוי בהם
־לפי .השגתי החלושה  /גס מה שבינותי אני בפסוקים האלה ♦

יפהדנת במה שאמרת מן והעורים והפסחים שהסאנשי
המלחמה הנחלשים  /ובמלות כי אם שהוא לאמת
הדבר  /ובהמשכת פעול ואת העוריס ואת הפסחים לכל
מכה יבוסי הקודם  /ובמלות ער־ ,כן היות שעורו על אשר ♦
אמנם תמהתי מאוד בראותי אותך מדמה מלת צנור ברי״ש
למלת צנוק בקו״ן*  /וכפרט על אמרך  :מאחרי שלא
מצאנו המלה הזאת רק שני פעמיס במקרא  /יכולים אנחנו
לפרשו כפי ענינו ונפי  ,מקומח‘ ♦ הכי יאמר שערן שתי
יהיה אחד בעבור ” שלא ימצאו כי
מלות שוות מכל^ גכל
אס
* )

עיין המאהן>

ליזודש

היגנר •.

ג נא )
אס ' 3פעמים ולא יותר ? או נפרש גס לקול צנוריך
(תהליס מ״ב ) לקול בתי התלושים אשר לך ? ובאמת מבין
השש ה•* : .ידוע מאוד  /כן מחבירו המכר  /כן מדברי חז״ל /
שהיי! ה זנה העשוי להולכת מיס או דבר נוזל אחרי

מרזשאמרת היות מלת הסירך המקור לא יתכן ע׳׳פ נקוד
הה״א בחטף סגו״ל  /והוא לאות כי התנועה המקורית
אשר נתחלפה לשו״-א במכור מהירות המבטא היתה צי ר יי /
כדין העבר מבנין הפעיל לנתי העי׳* ן  vואלו היה המקור מזה
הגנין היחה הה״א נקודה חטף פת״ח תחת הקמץ שהיא
התנועה המקורית בה ״ * )
רע״ל אשר אמרת כי ציון וירושלים שני חלקים מעיר אחת
היו  /אף כי אמת נכון הדבר  /מ״מ לא יתכן לאמור
שאחרי כי לכד נכר את המצודד  /שהיא העקר בפנין המצור/
נשאר לו עוד לכבוש את העיר  /כי הוא נגד שדר המלחמה /
וגש נגד עדות הנש־ון י גס מה שתיגמת מלת לאמור לא
יבוא דוד ( וועלכי רך עצוח־נא ^ זן האבן ) נראה לי דחוק "
וראיתיאני חכור משכיל לחכס אגגלאטערריאחד /ושמו
קענניקאט  /על החצופים אשר בס ' ד״הי פרשה י״א
ובס ' שמואל כ׳ ז פרשה ה׳ המספרים שניהם ענין אחד י ** )
שס מבוארת הפרשה ' שלפנינו באר היטב  /ואעת־ק לך דבריו
מלשון אנגלאטערוי בהוספה מצערת ממה שהעירותי אני
בענין הכתובים ״ ודרך החנם הנ״ל  /להציב שתי הפרשיות
אשר יתכונן עליהם זו לעומת וו למען הראות יותר במה יתדמו
ובמה יתחלפו " וכן נעשה גס “אנחנו י
שמואל
ב4 2
ד
*)

לפון עכר ׳

.חדיש חדישים

זהו

כלל בדול כיזכעא

זמן

ה ״יש* הד* ציס ׳ ורהפיך כרפיכו  /ר״ל פשישתנה מהירי ז החגעא

דומה לזה נאחר מן

TT

:־ * T-

:ד▼ "

להתמהמה  /כנראה מחלת י^ אמיר ׳ ?היא כמקוב ייאכלו ר! ואס

♦הנני

ה'

אדקי ; הדנור כזה העדן נייקיס אחר •
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( נב )

« » אל וילך המלך ואנשיו ירושלים —
רהי וילך דויד וכל אנשיו ירושלים היא
««ואל ■ — אל היבוסי יושב הארץ  :ויאמר
י־ה ,יבוס ושם היבוסי יושבי הארץ  :ויאמרו
« »אל -
 לדוד לאמור לא תבוא הנהי־הי יושבי יבוסי לדויד —
■ לא תבוא הנה
« « אל כי אם

הסירך

העודים

והפסחים

לאמור

« » אל לא יבוא דוד הנה  :וילכוד דוד את
יהי
  :וילכוד דויד את« «אל מצרת ציון היא עיר דוד  :ויאמר
רהי
מצרת ציון היא עיר דויד  :ויאמר
««ואל■ דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי —
ר׳הי דויד —• — כל מכה יבוסי בראשונה
« ® אל ויגע בצנור
« » אל שנואי

ואת

נפש

הפסחים

דוד

על כן

ואת

העורים

יאמרו

עור

«® אל

ופסח לא יבוא אל הבית
— — —— -

ד״הי

לראש וילשר ויעיל בראשונה יואב

רהי

שמואל —

דהי

—— -

■■ —

—
יהירה

:

בן צרויה ויהי לראש :
1L

החלוףהראשון
שהעיר עליו החכם הנ״ל הוא כנתינהשם
דור /אשר כספרי שמואל מלכים תהליסמשלי
.

ישעי־י:

( ני) .
ישעיה ירמיה ויחזקאל נכתב תמיד בלי יו״ד  /ובספרי דה״י
עזרא נחמיה וזכריה נכתב תמיד ביו״ד נזה דויד  /אשר א״כ
אינו ע״י קרי והזדמן כי אס בהסכמה מכוונת  /והוציא החכם
מזה איזה תולדות  /אשר לא נאריך בס עתה בהיות שהואיוצא
מכונתנו  /ומזה הנועס נעזוב עוד איזה חקירותיו ולא נלך כי
אס לרגל תוכן הענין אשר לפנינו י

הסירך /אמר החכם הנ״ל שהוא במקוםההיי־וך  /כי כן
נמצא מלת וכבשה ( בראשית א׳ כ״ח ) חסר וי״ו /
וכן מלת חשבנהו (ישעי׳ נ״ג ג׳ ) ורבים עוד ♦ אמנם אין
צורך לזה לפי הכלל הידוע שכל פעל הבא לפני השס לא ישמור
לא את המין ולא את המספר  /ושעורו כהכלתי נודע עדיין
(עט העלט דיךצוב ) י ועעס ההוא בלשון עבר  /יפה אמר
החנם שהוא בעבור הבגוחון בדבר כאלו כבר נעשה  /ונדמבואר
עוד ממה שנאמר עתה ♦
והפסחים  /הנה ידוע שיותר מארבע מאות שנה
האורים
אשר ישבו בני ישראל על אדמתס לא יכלו להוריש
את היבוסי מעיר ירושלים * )  /וזה לאות כי היתה העיר
בצורה מאוד  /וגס היתה המצודה שלה בהר גבוה ועי״ז שגבה
מכל הנלחמים עליה יולכן כאשר בא דוד עתה להביאה במצור
היה כמצחק בעיני יושבי העיר ויהתלו בו לאמור לא תבוא הנה4
ולמען הראות כי בוז יבוזו לו לא העמידו על החומות גבורי
חיל כלל  /ני אס העוריס והפסחים והחלושיס שבהם  /כאלו
המה ימנעו אוחו מלבוא נעיר  /לא ע״י חרב וחנית צנה
ומגן  /ני אס בחרפם לבד לאמור לא יבוא דוד הנה •
וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד יאמרהחכם
הנ״ל שהנונה בזה לא על המצודה ני היא לא נלכדה
עדיין כמשמע מהכתוב שלאחריו  /כי אס על העיר בלבד4
וכן אמר יוסיפון בספרו להרומייס שמתחלה לכד את העיר
התחתונה * אמנס אס גס כניס דברי יוסיפון  /ומעשה שהיה
נד

«
*)

עיין יהושע ט״ו ה״ג ;

שופטים א׳ כ״א וי״ט יו׳יל ׳׳

ומלכים א׳ וי״ו א ' "

*

( נד )
נך היה שמתחלה נכש את העיר ירושלים אשר בתחתית ההר
ואחרי כן לנד את המבצר אשר בראש ההר  /מ״מ לא נא הכתוב
לספר זאת  /נ* לשון מצודה אינו מיושב לפי 5ה הפירוש •
ולכן נראה לי יותר לפרשו דרך כלל ופרט  /שמתחלה אמר
אע״פ שיושבי העיר היו בוטחים בחומותיהם הבצורות מאוד /
אעפ׳' כ וילכוד דוד את מצודת ציון  /ואח״כ פרט באיזה אופן
שלכדה  /דהיינו שאמד עוד ביום ההוא  /לפי שעלה חמתו
נאפו על אשר חרפוהו בדברי נאצה  /כל מכה יבוסי וגו׳ /
ויעל יואב וגז '  /וזה טעם ביום ההוא י ועל פי שני עדים
יקום הדבר שכותב הספר הלך עתה בזה הדרך * ( א ) מהכתוב
שלאחריו  :וישב דוד במצודה ויקרא לה עיר דוד  /שזה בברור
פרט חלת האחרון מכתוב וילכוד וגו׳  /וכמוהו ויאמר דוד
גיוס ההוא וגו׳  /הוא פרט חלק הראשון מהכתוב הנ״ל *
( ב) מהכתוב
שלפניו  :ני שם אמר דרך כלל ובירושליםמלך
שלשים ושלש
שנה
/
ואח״כ
פרט
באיזה
אופן
הגיע
למלוך על
ירושלים  /שהיה עד עתה עיר היבוסי ♦
בצנורככר העירותי לעיל שהשם זה נופל על הקנה אועל
כל מקום צר העשוי להולכת מיס (ווצ! טר 1יינ 1ו;♦ ) 4
ונראה מזה ני ערום ערס דוד לבוא במצור דרך הצמר וקרה
לו נאשר קרה לנורש״ מלך פרס בלחמו על בבל " הלא גס היא
היתה קריה נשגבה מאוד ולא יכול לעלות חומותיה הבצורות /
ויושבי המיר עמדו עליהן ויחרפו אותו ויבוזו לו לאמור לא יבוא
ביתה ( נמו שעשו יושבי ינוס לדוד ) * וירא נורש והנה נחל
קטן נובע מהנהר הגדול נהר פרת ההולך סמוך לעיר  /ומוליך
המיס תוך העיר מתחת לחומה  /ויצו את עבדיו ויסכח את
פי הנחל ויגדל בין הנהר ונין הנחל ויחפרו עוד בארות בארות
להמשיך את המים מן העיר והלאה ולא נתנם לבוא תוך הנחל /
ויהי ני עברו איזה ימים  /ויחרבו מי הנחל  /ויבקע כורש
 1עס מחנהו לילה העירה דרך הנחל הזה  /והעיר שקטה באין
פחד מפני האויב  /וחוגגים חג אליל אחד  /והנה כלסשכורים/
ויבואו עליהם בטח  /ויהרגו רבים  /וילכדו את העיר • בה
בלילא קטיל בלשאצר מלכא נשקאה  /די עבד לחם רב לרברמוהי ♦
הלא הוא כתוב בספר דברי הימים למלכי מ די ופרס •
ונמצא׳

( נה )
עוד מעשה אחר דומה לוה! נכתב מהסופר
ונמצא
פאר־ייביוס  /אשר קרה בעיר ראבאטאמאנא כארץ
הקדם כמדינת הערכים  /אשר לא יכלו הצוררים נס כן לכוד
אותה  /עד אשר הראה להם אחד משבי המלחמה דרך ידוע
לו מתחת החומה  /אשר שמה יצאו ויבואו אנשי העיר לקחת
להם מיס לרוות צמאונם י דומה לשתי אלו הקורות נאמר גס
כאן שבאו אנשי דוד העירה דרך הצמר  /ויהיה עעס ויגע
(דורכדרינ4ן )  /ובהיות השכנה כפל זאת גדולה לההולכיס
נשיודעו לאנשי העיר  /לכן אמר שכל מי שינדב נפשו לעלות
בראשונה יהיה לראש • והחכם הנ״ל דבר עוד דברים נכונים
המלך בזה המאמר  /אלא שהוא יוצא מכונתנו עתה *
מכונת
נפש דוד  /עד אל הבית  /זהו מאמר מוסגר /
שנואי
ואינם בכלל דברי דוד  /כי אס רצה הכותב להעיר /
בקש דוד גס למקם מהחלושיס האלה העוריס והפסחים /
למה
ואמר לפי שגס הס התאמצו באמת להראות שנאתם בחרפם
לאמור לא יבוא אל הבית ♦
פרעקווענסצומינות )בלע״ז /
יאמרו /לשון הוהתמידית ( /
כלומר שלא פסקו מלאמור  /וכבר העירותי על
הכלל הזה כמה פעמים בבאורי לש׳ תהליס "

האפוד ביתה /מחוץ

אל הבית  /כמו הביתה /אל עבר
לעיר וביתה  /כלס לשון פנימי הס *
ויהי לראששנשארבשררותו  /כי כבר היה שרהצבא
לדוד " ומלת ויהי יתורגם ( ער ב 5יב ) י וכן
נבאר מאמר יפתח לזקני גלעד  /אס משיבים אתס אותי להלחס
בבני עמון ונתן ה׳ אותם לפני אנוכי אחיה לכס לראש י והס
נבר הקדימו לאמור  /והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית
לנו לראש לכל יושבי גלעד ? אלא שכפי דבורם היה יוכל להיות
על עת המלחמה בלבד ׳ והוא אמר אס נבר נתן ה׳
העעס
לפני אנוכי אהיה לנס עוד לראש גס בימי שלום /
אותס
אהיה ( צדך ümiב1ייבן )  /ועל זה השיבו אותו /
ויתורגס
ה׳ יהיה שומע בינותינו אס לא כדברך כן נעשה י אמנס לדעת
החכם הנ״ל עעס ויהיה לראש דכאן כמשמעו  /כלומר שכמו
שהיה

( כר )
שהיה עד עתה שר הצבא אשר ליהודה  /כן נפשה עתה ע״י
המעשה הזה שר צבא כל יהודה וישראל חברים  /כי המה באו
נעת ההיא חברונה לכרות ברית עס המלך דוד  /כנזכר בכתוב *
ועתה אחרי עמדנו על טעמי הפסוקים האלה  /הנה
אתרגמם ללשון אשכנז! כפי הבחינה אשר תצא
משתי הפרשיות הנזכרות ♦
דער קעניג דוד אונד אללי זייני 4ייםי גינגן דארוין*
באך ירושלים ׳ וועלנס דער יבוסי נאך אייזמר איכס
יזיץ האטטי • אונד דיא איינוואהנר צו יבוס יריסן
דעם דוד זאגן  " :דוא ווירסט ני 5ט צו אונס העדיין
«קאמכלן • דשן ווארליך ׳ עם האלטן דיך שלאן דיא
« בלינדן אונר דיא לאהמן אב מיט דען בלאסן וואדטן:
זי דוד ווירד ני 5ט העריין קאממן • “ אבר דוד ער?»
אברטי דיא פעפטי בורג ציון  /דיא יעצט שטאדט
דוד׳ס הייסט* ער זאגטי נעמליך אן דעמזעלבן טאגי:
*י דער ערשטי  /דער איינן יבוסי שלעגט  /דורך דיא
»וואסרלייטונג דרינגט  /אונד ריא בלינדן אונד לאהנון
«איברפעללט ( דיא רעם דוד דדובט פרהאסט ווארן /
מייל זיא איממר אין איהרבש שפאטטי פארטפוהרן:
ער ווירד ני 5ט העריין קאכומן ! ער ווירד ני 5ט העריין
קאמנין ! ) דער זאלל פירשט אזנד פעלדהערר זיין ־» :
דא דראנג צוערשט היניין יואב רעד זאהן צרויה׳ס ׳
אונד בליב ערשטר פעלרהערר •

וטרם אכלה לדכראעירך /אחי ! גס אני על פרשהקשה
בשפרשמואל  /והוא מאמר יהונתן לדוד בכרתם
נרית ( ש״א כ׳  /ב׳ — י״ו ) י אם תמצא בו פירוש נכון
ותרגום נאה  /נא הודיעני *
נאום אחיך ורעיך אשד

אהכת נפשו אה נך

יואל ברי״ל♦

במרת

(

במורת

ספרים חדשים

מגלת שיר השירים
רבנו

נזc

מתורגמת

אשכנזית על ירי הרב

משה בן מנהגם זצ״ל ונליוה אליו באור

מאת אהרן

בן־ווא ^ ף ׳

ומרעהו יואל ברי״ל הברים

שוהרי דתטוב והרתושיה ׳

מקחי 8גר ' •

^  pSבדפוס חברות חנוך נעריים ׳
מי

האיש החפץ

חכמה

המלות

ואוהב לדרוש

הרתקמ״ח •

ולחקור

אחר

ספרינו

הקדושים  /אשר לא ישמח לקראת התרגום היקר הזה "
אשר יצא מפי אדוננו החכם הרמבמ״ן ז״ל ? ומי האע  4משכיל
אשר לא יתן רב תודות לרעים אהובים היקרים ר ' יואל כרי״ל
ור׳ אהרן האללי על נל הטוב אשר נמלונו להוציא מתת יקרה
הלו לאור ולהפיצו בישראל ? יברך ה׳ חילם ופועל ידם ירצה
כ• העיבו מאוד לעשות כהנחילס לנו הברכה האחת אשר נשארת
לנו מן

החכם הזה
אבוא לשום

למורשהי

וטרם

עין הכקורת על התרגום

הזהבפרט /

אחקור ואדרוש אחריו בכלל /
ולא לכד על חומרו
ני אם גס על צורתו  /ואומר  :כל קורא משכיל יראה כהשקפה
מעט ני גס פה דרך המתרגם הנאמן הזה בארחותיו ( במסילותיו
אשר פנה לו ככר* בשארי
תרגומיו ובאוריו על ספרי הקודש
והוא  :לאהוב את האמת ולתור אחריה מבלי שים על לב אס
היא נמצאת באמתחות ספרי בני ישראל אס לא /
ני האמת
במקומה עומדת  /בל תמוט אם יהיה האומר איש ישראלי אס
{כרי  /כאשר אמר הוא ז״ל בהקדמתו לשפר קהלת  :מ ואחרי
אשר הזהרנו החכמים לקבל האמת ממי שאמרו  /הנה חפשתי
גס באמתחות המפרשים אשר לא מבני ישראל המה /
ואס
מצאתי בפיהם דבר

* )

ספר

מגלת

לתועלת

קהלת
התלמידים

אמת

עס
ברלין

הרימותיו

כאיי קצי
תק׳יל

לה׳ והיה קודש ‘
יכן

ומספיק
•

להבגת

הכתוב על

*)

פי

פשופז

( נח )
וכן הודע לנו דעתו בהקדמתו לספר תהלים  /נאמרו שס :
״אס שניתי תרגוס המליצה בספר הזה מכל אשר היו לפני /
לא עשיתי זאת  /רק כעמר חשבתי פי תרגומי מתכון יותר
לכוונת המשורר  . /ואולם כראותי כי גס המתרגמים הראשונים
היעיכו לדבר  /גס אני בחרתי בדרכיהם ודרכתי כעקכותס ♦ * )
כי נאמת יסודות תרגום המגלה הזאת בכלליו ובפרטיו מיוסדים על
אדני תרגום אחד יקר ונכבד  /יצא מפי החנם האדון הערדער **) /
אשר כבר נודע לתפארת ולתהלה בענין הלמוד הזה על ידי
ספח הנחמד אשר הוציא לאור המדבר מענין השיח בלשון
עבר * * * ) כי שם הראה כחו ועוצם ידו בדרכו הלשון הזה *

הדברהזה

אפסאל יחשוב הקורא בלבבו לאמור  :אס כן
במה יודע איפוא מעשי ידי החכם הרמבמ׳׳ן ז״ל
ומה כתו לחצוב לו בורות ממקור מיס נוזלים ? לא כן ! כי כאבנים
יקרות וטובות אשר העלה בידו הצולל כמיס אדירים לא יערכו
ולא יסולאו עד עכור עליהם יד האמן והחושב ללטוש ולברר
אותם  /ואז יבריקו קריניהם לעינינו  /כן הדבר הזה ל החכם
האדון הערדער צלל כמיס אדירים והעלה כידו מרגניתא טנא
בתרגומו הנזכר  /ואולם אדונינו רמבמ״ן ז״ל  /עבר כעין
פעם כשינוי
שכלו וברוחב בכתר עליו  /וינקהו ויצרפהו /
פעם הוסיף עליו /
ופעם כקשור המליצות /
המלות /
זפעס גרע ממנו  /כמעט לא הניח חרוז אחד אשר לא שם עליו
עין הכקור  /עד כי יצא התרגום הזה מנוקה וברור מאוד ♦
ולהראות לקורא כי כינים דברי אציגה נא דברים אחדים מן
הבא גידי משני התרגומים הנה  /ומיהם יקיש על השאר י
פרשה
?
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( נט )
( פרשה וי ג חוק ח׳ )

הערדער

רמב״מן

* ) אונד איך דיא ראוי דעט
פעלרט /
דיא 5ילינג

לדק טהאל *

" ודא דיא ליליע אונטר דען

איך נין דיא {י 1יע
דיא ראי איק  jvMbטהא: 1

טרונ׳טt

ןןיא ריצו

ראי אונטר דארנן /

אונטר

«א

דארנן /
איוט אייני פריינדין אונטר

ט עפרין /
וי חילו

רען טענטרן *
וויא איין אפפלבויק אונטר רען
בייאאן

^ עדכן

אוייני

אונטר

וילדק 4הע1לי

איין אפ  13בויק ✓
מ

*א

לדק ווא 1די!

אונטר יינ 54ינ4ן  /איין
 1יברI

וא איוט *ויין ליבר אונטר רען איר*׳• נהא 4טט אץ ויינק
ועהגן ♦
טאטטן /
אין } יינק טאטטן ערקודקקי
איך איך /
אוני רלי נידר /
אונד « ייני ערוכט
איוט

יא

ינק בעוניי יט י

ער האט

איך 54יהרט

אין איין הוי« דעט וויינס\
אונד

« ♦ין

דלו

צווני

ויל׳ לדך נידר /
יט איוט יא ינק
)WM4
וייני פרונט ♦

אינ׳ט וויינדזיו בראנט׳ ער
איך /
צווני ויין פאגיר איוט איבר
איך  /דיא ליבי •

פאניר /

•איבר איך דראבן /
דל * ט ליבי • “
* ) ( ־עין רחתרגס הזה גוישן הש־ריהזה למעלה  « /גגי ה-זכירו זאת חניר־גו
המוציא־ס המגלהלאור ׳ בנאויס על הפרשה הזאת ־ דברי המאספים •

(

ס )

( פ רמוז די פסוק ט׳)

הערדער

ריע״מן

דוא בהערלטט ^יך  /א ^ייני
מחעטטיר ברויט !

ד 151רויבמט 4דין הער / /
 6טוועטטר ! ליבי ברויטI
T

ךוא נהערלטטי ^יך /

^יט

איינס דיינר בליקקי /
 5דט איינר קעטטן אן p ^n
האל*י ♦

דוא

רויבטט **יין

#יט דיינר כליקקי/ pr !5
^יט דייני טניהרי  p6האלזי
.צויינר4

וויא דט אטט דייני ליבי /

ו! יא

דוא ^ ייני םוועטטר נרויט1

טוועטטר /

ןןיא

הער’ן /

האלראיוטדייני זיבי #
T

ליבי

ברויטI

דמי אי* ט דייני ליבי יויצו* יסנידייני ליביאלטוויין5
רען וויי) \

דייני

; אלכן

דעי ד! נט פאן דיינן *אלבן <

דופט  /אלט
אללי) 1ירצי \

'אלט אללי דו עט *
( פרשה ז׳ פסוק  -ט׳)

רמנ״יק

־ הערדעד
*עכלי 4מד קעני4יננ| /
אונד אכטלי 4בוחלעריננן /

*ענני 5 4ינד־ דער קעני4ימן /
דעי נעבף־פרויען אנטלי/ 4

אונד יונ4פרויען אהני לאהל  :יונ 54רויען אהני לאהל :
אישוני טויגי  /אייני ! דיאאיוט ^ייניטובי /
אמי דיא
מייני פראממיי
מייני דייני /
*יא* דיאאייניאיהרר ^ וטטי /אייני
*יא /

דיא ליבטטי איהרר
^וטטר ♦

 , /איהרר

^וטטר

ליבטטי /
איהרר 4כעהררין טייערטטי}
מנל

( סא )
מבל ז& ת ישפוט הקורא מעצמו על .מעשה אדוננו הרמב״מן
ז״ל^  /ויראה איך הוא ^׳ל • המתיקהמליאה 5נמאוד או
על יד הושפת או גדעון תיגה אתת  /או על ידי ששנה את
סדורהמליצה  /נפי משפט חכמתו וידיעתו נשהיהלשונות
האלה כי רבה היא  /ועוד אר אביא פה אשר ממנה יראה
עוצם מתק תרגומו וחןשכלו ;*
( פריצה כי פסוק

א׳)

הלגרדעד

רניב״מן

צויך טפרצוך  :״צויך  'nwlpצויךםפרצזך ; ( יוטודךק
צווי^ רקl p ’DwiftD
צווק' דק/ p'GivslOD

^ן

צדך ער 2
צוטי « ייני
דייני נריטטי *

צוללן

לוויני /

עדן.ריי *' |5יינילוויקד ן

לדרטרדנן

 1צוט דייני

*יין /

 6ונד דיינט צוטע4לם דופט וויצ!
5ופ 5ל רופט /
צוונד

קאסטי דייגש מימן

וויצו צ 1ק

בריטטי דין /
וויינטעצוק

דיינר נצוד ה1יך'  /וויצ1
 6פפל דודם ל
דיין 4ד *ן  /וויצ 1דער עד1י

וויצו4ושן !/יין — u
<« דער צויינס1יי 5ט p ;’»Hליבן

וויין ־— —.

"דער

דט הימין /

לןן;ד טלו ^ רט ריצו  $יפפ'
 pn 'ftוייועלנד■ לו ♦

טרוינן5

עריינדי4.צונצש
צויינט!ייצט /

ן<צ«ו;דטווצולחצו  3טd56h
" דעט ט  vwjJמדן ויפפן ) * :

השאר בהו! צ תסמוך י
* ) חנירינז המוציאים המגלה הזאת לאור העירו כבר במקום אחר מל ההכתגות
ביי; שגי התרגומים האלה ! ובגל כל הטיב אשר פעל אדוגיגרירמל׳מן ז״ל
בתרגום הזה ׳ ודבריהם .הכס כתובים לע  .העלה הכקרא«&fatt־3nteÜtgen -j
0. . 1789־. 9h
 / tci’ ciUgcmemen Sittevativrseitunöעיי;
הקויא שם ( ימצא דבריהם מבוארים •
דברי המאהפי * •'8

( סד )
יוסף ' ויהי איש מצליח 5ואס לחיל רב ? הלא רנו ל וא״כ
במה אכרפך ? אכל אני אומר יה״ר שגס המדינות שאתה נוגש
מחדש ומה שאתה עתיד לככוש אף■ שהם * ת עתה ארץ לא
זרועה  /נאשר יכאו לרשותך יהיו ארצות מבורכות ככל מיני
ברכות ויהיו ארץ דגן ותירוש ארץ לא תחשר כל בה  /וכן כל
הנטיעות שאתה נוטע  /דהיינו שרי הצבא וראשי המלחמה כלס
יצליחו בהצלחה נפלאה בכל מעשיהם וכלם יהיו חכמיס מחוכמים
וישכילו בכל אשר תשלחם  /אמן י “

אחרי זאת דרש על מאמר ר״י היה צריך להתחיל את
התורה ונו׳  /דרוש נחמד על ההשגחה והורה בעוב
טעם ודעת איך ממרומים ישגיח האלהיס על מעשי בני אדם /
וכל הצלחת הקישר יורו כי מאלהיס היפה זאת  /לכבוש את
שונאיו ואין כאן פוס עושק כלל כמאמרו בהקדמה קטנה הנצבת
'אחרי הפתיחה *

דבריך אלה

אשריך חכם לב נופת תעפכהשפתיך  /בכל
הראית נס אפה אמת מאמר חז״ל ת׳‘ ח

כל זמן

שמזקינים דעתם מתישגת עליהם י גס עליך אני קורא את
דברי פיך  :אילן במה אברכך ? הלא לא חסרת לבר ? אלא
יה״ר שיהיו נל רבני ישראל ומוריהם כמותך *

המאסף
הדש

כסליו

תקן

תפלת
עדת

ישראל

יושבי

ברלין

על שלום בני המלך ירום הודו ׳ כאשר
בעצת הרופאים הוצק בם מחלת הפאקקן •
(יום ה׳ י" ט

כשליו)

אכא
T T

אלרחום והנון ׳ אשר יצךת תבל בחכמתך -
ועינך עד^
יה
מראשית
שנה -עד
אחריתה ׳
:
:
T V T
.
T T
“ *:
T
תירך .אור בראת חשך ׳

עשית שלוט

ובראת .רע ׳ וחסדך מריאה הארץ  -להגן
עת .ישרי לב ועושי טוב ׳ כי !?לו תקימם ׳
יב .ישבו בחשך אתה אור להם ׳ והצילם
מכל הרעות אשר צויתם מןןךם להיות
ה
א ‘s
לנגעי

( סו )
לנגעי בני
אדכם ♦ שד
נתת
בארכם ••לב
TT
T • T
T TT
מבין  :נצא וב מדעותיו ׳ כי יבין מה
להקל כל מהלה וכל גנע מבני האדם

לעשותi
ורפא:

:ריפאם בעצתו ובחכמתן ♦ ואולם בעזרתך *
כי אתה :י לבךך עזרת האדם ומישיש בערת
צרה • ־על
כן
העלה Tנא
תפלתנו ״אל
היכל
TT
״'
־ V :
; * •• T
קדשך ׳ וקבל ברחמים וברצון את הרנה וארה
ההפלה אשר אנו .מתפללים לפןיןז על שאם
מעשה איך התפאר בם ׳ מטעיך אשר נטעת
בארק הזאת לשמחת כל יושעיה ׳ הן המה
הנשיאים בני המלך אדוננו ♦  .יעלה לפניןע
לטובה זכרון הנניד איש דדל תקות כל יושבי
הארק ׳ הבכור יורש הןרער הוא האדון

פריךךין־ וילהעלם ",כאן אחיומשוש
כל הארק ׳

השר

לח״וויג׳ וזכרון אסיסם

היקרים השרים היינריך ׳
ןזכר־ון אחותם הנעימה

!
:1

ווילהעלם׳
אוגוסטא בת

המלך ׳ אשר כעת כלם סגורים בחדריהם "
בעצת

:

( סז )
המקעסקים

הרופאים ׳

בעצת

עמהם

?קפואות להצילם מרעת הפאק.קן ׳ אשי
האדם ♦
בבני
ושלחה ידה
פשטה בארץ
TTT
: 1 TTי•
T ; T ; l¥TT
T ; T

איאי;

עמוד

הרופאים ׳ עלעצתם
לימין

תופיע ׳ ואת ןדיהם תתמוך • ואת
בל אשר הם עושים עמהם תצליח ׳ '3אל
רופא נאמן אהה * וממעון קדשך הסעד את
יהיו
משכבם
האלה ׳ :ועל
היקרים
המלך
בני
• :
• ; T T
•V •• T
 ג־1־1Iw
:
שמחים וטובי י לב ׳ לא עשיינם כאב ויהא
רפיון ׳ ולא תאנה אליהם רעה ♦

א 3א

♦י

T T

:

הפלתנו עם הפלת
העלה
TT
- :

כליושבי
׳T

־

הארציות האלה לפניך ׳ ותזכור צדקת
עבדך אביהם אשר הקימות למלך על העם
מלבנו פךיךף־ך

הזה  -הוא אדוננו
וילהעלם ,מלך ירא אלהיס אשרפעל
ישועות בקרב הארק ׳ וקטל על חיורב היה
לעמים רבים ׳ ובארצות מלכותו אהוב לכל ׳
שופט צדק ועושה חסד עם כל בני אדם ♦
גם
ה ב ג ז
*

(

סח)

גם צדקת אם הבנים תזכור תיא הגבירה
המךיכה פךיךרילןע
לו־איזע׳ אות
החסד וארה הטוב אשר גומלת לבני אדם>
ואשר הןלדים ה ;קרים נטל שעשועים האלה
היו לאמנה אתה ׳ 1תנהל אותם בןראתך -
למרה לשונם לדבר שלום ׳ וידיהם לעשות
רק טוב ♦ צך_ קת אבות תזכור לבניהם
המנךלים מנעוריהם בדרכי יושר וכל מעשיהם
מטיבים לבבות שומעיהם * עתה  :ראו
עיניהם כי כשחר פרוש על הרים כן דוסךך
פרוש על צאצאיהם ׳ ומהר יראו כקהל עם ׳
כי־יאים וטובים ׳ רשימחו בהם כל רואיהם
דכירו יכ הם זרע ברך יי * וכ« הלר אנחנו
מתפללים עתה לפניך ברוח נשברה לעורר
רחמיך עליהם  -כן כאשר תרפאם ממחלתם ׳
בשיר ובקול תודה נשירה לך על חסדך ועל
טובך עם אדוננו המלך  :ועם ביתו הנשא ׳
כי אתה ע ברוך  -ואהה וקברך את מלכנו
וביתו  .עד עולם

אמן♦

נפתליי הירץ וויזי* •

( סט ׳)

לחנוכה
שלשה חדות
על

מחנם אחד

תענוגות
* * *;

פועלי

בטל

בחלומיוהנה

איש

עומדלנגדי /

וראיתי בו

כי הוא

מכירי וידידי  /וי? 1מר אלי קום מה לך נרדם /
3א עמי והראיתיך תענוגה כני אדם  /והלכתי עמו * ובאתי
אל ארמון גדול ורחק  /ומפני אנשים רבים עמדנו בדוחק /
וה עומד חה יושב זה ער וזה ישן  /זה אוכל וזה שותה וזה
וראיתי שם שני שורים לבנים מנגחין זה
מוצא מפיו עשן *
את זה להפיל לבור  /וכל העומדים שם אומרים סחור סחור /
והשוריס רצים על מקום שארכו יותר על
שני בורות חלולין כמו שלש פעמים /
לבוש וכמסמרות קבועים  /בחלולין
נטועים  /בי יש להמקוס מסגרת טופח
נחושים בלי בשר ובלי אדר  /אין להם
ומנגחין זה את זה ע״י הסתת בני אדם

רחבו שנים  /ובו
והמקום בגד כבשים
ובמסגרת זה אל זה
כמו גדר " זהשוריס
לא גידים ולא דם /
והנה שני בעלי
•

וקמים! כל אחד משענתו בידו ולא מרוב
שורים הולכים
ימים  /וגס כל אחד דוקר את שורו  /לנגח את שור חבירו4
להפילו אחור אל הבורה  /וישח האיש ועינו ישפיל  /לראות
איזה שור נפל  /וכל פעם את השורים ידקרו  /וכל אחד
יביט את אשר דקרו  /כי הם שווים במראה ובמדה  /רק שים
סמנין בנקודה  /והבור רק אין בו מיס  /אבל יש בו חרמות
ארכס טפחים  /ובנפלו אין קול מן השור  /רק נשמע קול
העכסיס בבור  /והשור שנפל בהם נשבה אבל לא נשבר /
והנהן העומד שס מעלהו מן הבור * בהפך הדת מכל הארץ
ובכל האיים  /בעל השור שנפל לבור משלם לרעהו שנים4

ואשתומם

(ע

)

ואשתומם טס רוב הנגיחות שאין להשוריס חכורות או חבלים /
ועיינתי בהס וראיתי שהם שני פילים  /והנהן יש כידו שני
מקלות גדולים  /לאחד קראתיו נועם ולאחד חכליס  /והוא
קורא ומונה בקול כלא הפרשה  /אחת ואחת אחת ושנים אחת
ושלשה  /וסופר ומונה לא נמשפר אדום וישמעאל  /רק נסדר
מספר כני ישראל  /ובהגיעו אל שבע בנימין  /אזי בא הקץ
וזמן הקשלומין ✓ ואמרתי זה הוא שהכריז הנביא כקולו  /הנה
עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו :

 במלה סלע שתקותא בתדץוראיתי שלשה אנשים חוץ
למחנה ! פניהםאיש kאחיו
וכאשר
ישבו שס יחנו  /כאלו הם נדבקים בחמר ובזפת /
ומצפצפים כלשון צרפת  /כדברי חכמים הנטועים כדרבונות /
כאילו הס מבינים שבעים לשונות "
לפניהם וכידיהס ספרים
נגליונות שריקות  /וכולם זה בתוך זה נזרקות!
ואמרתי
לירידי מה הנה  /אשר הס יושבים לבמה  /ואמר לי הם
עוסקים במראות נגעים ואהלות  /ובדיני נזקים וחבלות /
אי אמרינן ברירה  /וכמה יש סלע חשירה  /ובניהם קללה
ואלה  /מתחילין ביום וגומרין' בלילה /
והלנה פסוקה דיני
נזקין כשלשה  /וכן תשלומי ארבעה וחמשה  /לכן מתנודדים
שלא יהא דעתם ננערה  /כי הן הן הלכות התלוין בשערה ♦
אש תרצה לידע דינם אני אומרים אליך  /בין תבין את אשר
לפניך  /ואמרתי דבר כי שומע עבדיך * ויאמר דע כי מראות
יץלגעיס שהים שהן ארבע  /והרגה השנויים הס שתים בצבע/
ושלשה אבות נזיקין הם  /ותולדותיהן כיוצא בהם יהראשון
והשלישי מועדין לעולם אפילו לשאינו מינם  /וכת השני מועדים
למיניהם ולא לשאינס מינם  /המזיק הראשון כשזר ביומי ניסן
בצהרים  /לכל רואיו מגיע פיק ברכים  /ומזיק לכל בעין אחת
תיש בחוה! הן לשמן הן לרזה  /וכי תבוא לראות את פניו /
נפול תפול לפניו  .השני יש לו שתי עיניס  /אחת בראש ואחת
ברגלים  /שחורות כעורב על אפ* קי מיס  ■/ומזיק בשבע על
חטאתם

( עא )
נמרי  /אס ילכו עמן בקרי * המזיק השלישי דומה
חנואתם
בעינו ולא כדמותו  /וצלם דמות תמיתו * ושאר
לראשון
המונים המונים  /זה מעל זה חיניס ✓ הכת הראשון
כתות
אדם איומה כנדגלות  /והכת השני פניהם כשגלית /
בצורת
הכת השלישי שדה ושדות  /החונים ככפרים ובשדות! והכת
אין להם ידים ורגלים  /רק כמלאך המשחית מלא
הרביעי
עיניס  /עד כאן דמות הנזיקין ועיניהם י ועתה שמע מהאנשים
 /ידו גורל בראשונה  /מי המוכר ומי הקונה /
ועניניהס
מקבץ המזיקין וכל נגע צרכת /והבילה מערבת  /נסך
המוכר
ונגעים  /כמו מלקות ארבעים  /ומשלשין במכות
הכל
מהמזיקיס  /עד תשלומי ארבעה וחמשה  /וכל אחד רואה
שלשה ושלשה
בכפיו הגיע  /אך שלשה עשר מי יודע  /והיה אס
את אשר
תמצא חן בעיניו בראותם  /יחליף וימיר אותם  /ואס המר
לא
וראה אונים  /כי זמן שחורים ומצא לבנים  /אזל שמחה
ימיר
 /והוא משלם כאשר זמם לעשות  /קרן וחומש  /ובלבו
ומשוש
 /ודין אונאה אין ביניהם  /כי תגרי לוד הס *
חוח וקמוש
האנשים קולי קולות  /מזה קללות ומזה
בתוך שמענו
משלשתלידידי מה זה ביניהם  /ויאמר הנה אינס ׳
אלות  /ואמרתי
דיניהם  ,ואמרתי אס אין דתיהס כזהב מזוקקות /
שווין בפסקי
יקרא שמן סלע המחלקות *

ואישן וארא בחלומי שנית

לאתאחר /

לך נא

אתי אל מקום אחר/

אמרוראיתי שס שלשה אנשים כראשונים  /זה כנגד זה
 /וכן המזיקים אך סך יותר מהמה  /כולם כדמות
חונים ובהמה  /אריה ליש ונמר  /איל צבי ויחמור  /וכל אחד
חיות
וממרגלותיו  /מודיע לכל אדם גבורותיו  /כי מ
מראשותיו
ומזיק כשור פר  /כדי רשעתו במספר  /וכל הקען
מרשיע
הוא בולע  /ומתי מספר הוא קולע  /ועוד רוכבי רכש
ממנו
 /סוסים אדומים שחורים ולבנים ושאלתי לידידי
כאחשתרייס
תכונות לה המזיקים  /ואיך החיות בעולם באים  /והשיב
על
באותות
לי ידידי כאן

׳.

( עב )

יאוחיות
ראשון על חטאים  /ועל דני תכונותיהן הן ידועין
לעושיהן
*
ויש
ביניהם
שני
צעי־יצז
/
שדן
בלבושיהן אנל כמדותיהן
נעדרים /
והאנשים
יושבין
ומעיינין
בדיניהן
/
מה
יהיה
משפט
הנערים
ומעשיהן * אחד רואה ומזיק לבריות בזרוע הנערה /
זולל בשר
וסובא
נוס
חיה
/
ומרוב
שמן
וחגדן
המשיכה
לו
אמו
בנחת /
יכול לעמוד נל היום על רגל אחת  /ואוכל פרי מגד /
ואף כי
היין בוגד  /ותמיד אכילה ושתיה בידו מניפו  /לכן
נק
סורר
ומורה
נידון
על
שם
סופו
<
ני
לבסוף מלסטם
הבריות
/
השכם
להרגו ואל תתן לו חניות  /אוי לחי שבא
בגורלו /
ורנה וישועה לשניהם שראו מפלו  /באבוד רשעים
מה /
בכל פנה ופנה • שני רואה ואינו מזיק לבריאות  /הן
נמזיד
הן
בשגיאות
/
אינו
דומה למדת חבירו כלל  /לפי
מעשיו
בחליליםיהולל  /לא מכת הסובאים והזוללים  /רק כל היום עוסק
 /איש בושת ועניו  /אס בא אחד כנגדו יפיל על
פניו /
ולעמים יתן חן ולא יכלו להזיקו  /אשרי למי שנא
בחלקו
י
וראיתי
ני שני האנשים אומרים לאחד קצין תהיה עלינו4
יקמו
המזיקים והנערים וישחקו לפנינו  /ואתה תחלק המתנות
לשלשה
חלקים
/
וכל
אחד
כלי
משחיתו בידו מרוטה כברקים /
ומי שיכול
להכות ולהמית את שממו ולהפילו  /הוא יהיה
נבור
בארץ
והמת
יהיה
לו
 /ויחלק עליהם כה וכה מנית /
וחמושים
עלו
מידו
אל
המחנות
/
ויאמר
אני הגבר לי איל /
ני נשארות בידי כח לעשות חיל י
ויעמדו מערכה לקראתי
מערכה
כולם עד למלחמה  /כל המזיקים אדם חיה ובהמה  /ונהרגו
שלא
נשאר
אחד
מהמה
/
סזש
ורוכבו
רמה " ושלשה
האנשים
לקחו הפגרים  /ועשו מהםחמריס חמריס  /דה♦
אחרי
כן
וייקח
אחד
מהם הפגרים כולם מפניהם  /ויגהר
עליהם
בידיו
.
ויעמדו
על
רגליהם
/
ואמרתי
זה הוא שאמר
החנם במליצותיו
הנעים $ראיתי רשעים קבורים ובאים  .י

ואיקץ "

מסלול

( ענ )

מסלול
שיחות שני

הטבע
אנשים לש

אודה רבות וחסרון המים*>
(עבני6ונד פ 1ום)
אלזיז*

איפוא היית אחי ני

בוששת לבוא אלי זה

ימיםרבים ?

הנה דרשתיך ובקשתיך בביתך פעמים ושלש /
ולא מצאתיך ״ מה זאת ? הלא ידעתי ינ לא הפננת
לעשות כזאת ♦
בזידד
בדרך רחוקה מאוד הייתי  /ני בבואי לביתי אחר הפרדי מעמך /
מצאתי מגלת ספר שלוחה אלי מריעי אשר בעיר ♦ " י•
לאמור  :גקראך הדברים האלה קום מהר ובואה אלי  /אל
תעמוד 4ני דבר לי להגיד אליך פניס אל פנים * והנה
תמול

*)
בתדפי גדין הונוח< לחשגי ני ע״י השאלה והתשובה והמשא וייתן ב* 3ר
יבוארו
העניניה היטב מבדרך הלמוד גרידא * ועל אשר רחקתי שמות
MlS #
ונפילת המיה  /הנהונים בלשוננו  /הטעה לפי שהעליה וגמילה אינה
עלמות
הענין  /ד״מ כעלות המיה נסיר בעתיהבשלי ׳ כי אם מדר * חכובב ע״י
שיתרבה
כמות המיס ממש למקוה .מיוחד ׳ ותחהר יתמעט אחרי כן ♦ ולכן בחרתי
יותר

בשמות דיות

וגו׳ ( בראשית ז׳ י״ח ) •

וחסרון המיס ע׳יד הכתוב וירבו ? חים וגז׳ ויחכרו המיס־

(

עד )

תמול שובי מהדרך הזאת  /והיום יצאתי לראות פניך  /לדרוש
שלומך ולהתעלש עמן נאהניס ♦

אלדד
אבל ! דאגתי לך במאוד  ,כי יראתי
תרב שמחתי עתה בראותי ני עודך חי
אחי אס מצאתי חן בעיניך  /ספר נא
עיניך בדרך אשר הלנת  /הלא ידעת
נדבריס האלה •

פן קראך אשון  /ולפן
ועתה
ושלום לך *
לי החדשות אשר ראו
ני נפשי אותה לשמוע

כזידד
לא ראיתי מאומה זולתי מ ^ אה אחד גדול ונפלא אשר שם 12הים
במפעלות המבע  /ואשר מר ראית בעיניך בימי כחרותיך /
בהיותך מתהלך בעיר מולדתך *

אלדד
מה המראה ה 5ה ? הגידה נא לי

♦

מירד
י יצאתי כחום היום לשוח על שסת
בהיותי בעיר * *
הים  /להתעדן תחת צללי אלוני רעננים אשר שתולים לה
מסביב  /וחרא  /והנה גברו המ 4ס במאוד ויגבהו לעלות מעלה
מעלה  /ואחרי נן היו הלוך ותסור מענו מענו  /ויהי בעת
רד היום ויחסרו המיס מאוד! ועוד מעט ותראה היבשה i
ואוחיל שם עוד וישובו מי הים למקומם  /וימלאו כל גדותיו
כבראשונה  /ולולא יראתי מפחד לילה  /עמדתי שם עד אור
הבוקר כי לא שבעו עיני מלראות המראה הגדול הזה ♦

אלדד
צדקת אחי צדקת Iזכור אזכור עוד טרם התעו אותי אלהים
מבית אכי  ,ראיתי בעירי כזאת פעמים רכות  /וגס שאלת,
את פי המלחים וחובלי הים על הן 3ר הזה  /ויענו אות
לאמור  :הדבר הזה כבר נודע לכל יורדי באניות ולכל שונה
לחוף

( עה )
לחוף ימים  /ני פעמים בכל יום ( דהיינו מעת לעת שהוא
ך״ד שעות ) יתרבו המיס בימים ובהרים גדולים ♦ רעלן
מעלה עד ני נערמו נמו הריס ויחסרו אחרי פן מעט מעט
וישוכו לאחור  /והעת אשד יעלו המים תקיא בשם רכות
המים ( פווהט )  /והעת אשר יחסיו תקרא חסיון הכזיס
(עכבי ) י ואני לא ידעתי אס אחת כפיהם אם לא  /ני
מרוי העכודה אשר היתה עלי לא יכולתי לצאת תמיד החוצה/
לראות הקלו המיס או
גכרוי
מירד
נינים דברי המלחים כאמרס פעמים ככל יוס (ר״ל תוך
ארנעה ועשרים שעות ) יהיה רכות וחסרון המים ( ענני
 6ונד  ) uniis־־־ אף אין עלותם ורכוחס שוה כגל הימים /
ני יש אשר יגכרו המיס בהם ויעלו עד קומת רגל‘ אחת
(י1וש ) רש נשלש או עשר רגלים  /ויש אשד יעלו עד ארכעיס
רגל נמימי הים אצל העיר בריכטאל  /כמדינת ענגלליאנד /
ועל הרוכ לא נראה המראה הזה  /כי אס נימים גדולים ורחכי

ידים  /ואולם כימים קטנים או נלתי רחכיס כיס התיכון
( ^ יטטע 11ענדינ1י * עער ) אויסכאלטיקא (נצו 1טיטי * עער /
 6דר אשט * עע ) לא תוכל העין לראותו  /ני רמתם וחסרונם
מענויס ^ מה במאוד "

א^דד
מן כל הדברים האלה לא הגידו המלחים ל♦ מאומה * ונם
אחרי כן חקרתי ודרשתי אחר סכת המראה הזה  /ויאמרו
אלי  /הסבה לזה נעלמה ורסתרה מהם « ואמרתי כלבבי
אלכה נא ואתור כספרים  /אולי אמצא בהם מרגוע יינפשי /
אך לריק יגעתי  /כי מחקרי התולדות לא הזכירו את המראה
הזה בספריהם "
מידד
כזאת אדע כי חפשת כספרי החוקרים הראשונים אשר היו לפנים /
ני המה לא ידעו ולא הכירו את מעשה ה׳ הגדול הזה  /נאשר
נודע

( עיי• c
אחסטאטלעס היוני  /כהיותו בארץ הודו
נודע מהחוקר הגדול
מזרחית עס אלכסנדר מלך ’’ מוקדוו  /ויהי היום וירא והנה
גשוגו מי הים ונכרתו ממקומם אשר היו שס נתחלה  /וישתאה
האיש מאוד  /וימהר וילך בתוך הים וירן אחרי המיס כי לא
ידע מה זאת  /ויהי בהיותו בדרך וישובו מי הים למקומם t
וכמעט רגע ואיננו  /לולא הציל את נפשו בחתור מהר kהיבשה —
גס קרוב לזמנינו חי איש אחד חוקר מפורסם ושמו קעפלער
איש אשכנזי  /ונשומו על לב לחקור אחר סבת המראה הזה  /עלה
על רוחו לאמור כדברים האלה  :מ הארץ הזאת אשר אנחנו
יושבים עליה היא נפש חיה גדולה ( איין’ ודרקליך 1ענענדי 4ם'
טיהר )  /ובכל פעס אשר תשאב רוחה תמשיך מי הים בקרבם
ואז יהיה חסרון המיס  /ובעת אשר חשב רוחה ישובו למקומם /
ואז יהיה רבות המיס « — מזאת תראה אחי  /איך נעלמה
ונסתרה שבת הדבר הזה  /עד ני בדו דברים מלנס אשר אין
בהם תבונה י

אלדד
נפלאתי מאוד  /איך יעלה על לב חנם דברי רות ורעיונות
כאלה I
שגיונות

כוידד
לו למדת הרבה ומות בספרים מצאת בהם דברי רוח כהנה
וכהנה  /ני בימינו אין קץ לספרים  /וכל איש אשר נשאו
לבו  /יכתוב לע הספר ילידי רעיוניו מכלי שים על לב  .אס
ערים המה .אס לא  /כי כל תשוקתם וחפצם רק להתראות
בחובד סבורים ולעשות בהם שם ותפארת —־ ואולם אס יש
את נפשך לשמוע סבת הדבר על מכונה נאשר למדתיה מפי
אנשי מדע ומספרי חכמים ונבונים  /שמעט י אני אגיל לך *

אלדד
נשכיר  .יקוה פעלו כן קותה נפשי לשמוע ממך הדבר הזה *
מידד
זה מאתיה שנה היה איש אחד בארץ ושמו

קארטעזיוס איש
צרפתי

( עז )
צרפתי הוא החל ' להתבונן במשיגי המראה הזה ולחקור* היטיב
על אודותיהם  /וישפוט ברוחב מתו /כי הירח לבדו הוא הפועל
והמפבב השתנות הזאת בתוך מי הים  /על פיו יתרבו כמקום
אחד רמעטו במקום אחר ✓ וכה דבר  :הנה נודע ני העת
מן רבות המיס עד חשרונם (עאן ע 1והט ביש כבני ) שש
שעות ד״ב לקין (ללינזש*ן ) ומעט מזעיר יותר  /ואס יהיה
דרך משל היוס רבות המיס בחצות היום בצהרים  /יהיה
חסרונם לעת ערב בשעה ששית וי״ב דקין  /ואחר כן ירבו
המיס ויגבהו בלילה כשעה י״ב ונ״ד דקין  /ולמחרת נשעה
ששית ושלשים וששה דקין יחסרו וישונו לאחור *
א^רר
ידבר נא אחיך דבר באזניך ואל יחר אפך בי ״ האמנתי  /על
פי הדברים האלה יתאחר זמן רנות וחסרון המיס בכל יום
מן היום שלפניו  /כארנעיס ותשעה דקיןי
מירד
טונ הדבר אשר דברת  /ונינים דבריך  /כי אם יהיה דרך
למיון ביום ראשון לחודש זמן רבות המיס כשעה ששית בבוקר
יהיה ביום ההוא רבות השנית בשעה ששית וכ״ד לקין ועוד מעט
בערב  /וכיום השני לחודש יהיה הרמת בשעה ששית מ״ט דקין
בבקר  /והוא א׳׳כ ארבעים ותשעה דקין מאוחר מן היום
שלפניו * * ) — ואם תשוב ותתבונן נדבר הזה תראה  /ני
גכל פעם אחר מלאת חודש ימים ( /והוא  /כ״ט ימיםוי״ב
שעות ועוד מעט  /כי נעת הזאת יסובב הירח גלגלו ויבוא

אל
*)

ידעתי שיכים

פעה

חהתוקריה נתנו

שרשתנות ה/חן הוא כחן בלש

רכיעייז

נלנדן אך אני לא אוכל לצמצם החשמן הזה על פי מהלך וסכוב

הירח • דש מהה אשר אחרו כי ההשתנות מ״ת דקין  /וכן חרגלא כפותי
דאינשי! ואולם זה יתכן אה יהיה כמב הירח שלשיס יוםשלמים ■׳ חבל עתה
לידיעתנו שהירח יסזככ רק ככ״ש ייזיסוחצי  /לא יכולתי לכוון החשמן כי א•
כאשי אתדתי מ״ע דקי; ׳ וכמו שהוריתי החשמן הזה כדכרי אלדד *

( עח )
אל מהוס מצנו אשר ממנו יצא התחלת החודש ) ! יהיה זמן
הרבות בהמועד אשר היה ביום הראשון לחודש שענד •

»{1דד
מותי כדבריך ומצאתי ני ישריס הייה ׳ ני אס יתאחר זמן
רנות וחסרון המיס בכל יוס ארבעים ותשעה דקין  /אס כן
חתר נ״ע ימיס וי״ב שעות  /יהיה זמן המתאחר כ״ד שעות /
ני נ״נז וחצי פעס מ״ע יגיע לסכום ארבע עשרה מאות
וארבעים וחמשה דקין והצי  /שהם כ״ד שעות ועשירית שעה
בערך  /בעלות ששים דקים לשעה • אמנם בהיות שזמן
המאוחר לא יגיע למ״נו דקין שלמים  /ננכה מן החשבון
העשירית השעה הנותרת וישארו א״נ כ״ד שעות בערך /
שהוא העת מן הנוקר הזה עד הבוקר למחרתו או מן הערב
הזה עד הערב למחרתו • ואס נן אס יהיה ביום א׳ למולד
הירח הזה זמן רבות המיס בשעה ששית בבוקר יהיה כיוס א'
למולד הירח הנא  /גס נן בשעה ששית בבוקר *
מידד
ומה אס נבינה כעלות הירח ממעל לאופקנו ( הצורילצזנט)
נראה  /כי גס הוא יאחר עלותו בכל פעס כארבעים 1ותשעה
לקין ✓ מן היום שלפניו  /כמועד אשר יאחר זמן רבות
המיס ביום הזה מן היום הקודם • — ולא לגד שיתדמה זמן
רבות וחסרון המיס לזמן עלות הירח  /כי אס נמות הרבות
משתנה כפי מצב הירח בשמים  /כי כאשר נודע יגבהו  .וירבו
המיס יותר אס יהיה מצב הירח כקו המי& ווה (עקווצושצור)
והוא באביב בסוף החודש ( זזערין )  /ובבציר כשוף"
החודש (* עפטננזזבער ) — גס יגבהו וירבו המים יותר אס
יהיה הירח במולדו  /או במלואו ✓ ולא יגביהו כל כך אס
גראיס שני רביעי הירח ( דהיינו הראשון והאחרון )  /ועל פי
הדברים האלה שפע החכם קאי־טעזיוס ויגזור אומר  /ני׳
יש הצערפות בין הירח ובין המיס אשר בארץ /
זאת בקרנ המיס י

והירח פועל
ומה

( עט )
אלדד
ומה משפע אשר שפט החנם הזה ? הודיעני נא אותו ♦
מירד
שמעה לי ואדכרה  :בעכור הירח ממעל לארץ  /ילחוץ בככדותז
את האדר אשר סביב לארץ ממעל ויקרא גשם מעג $הקיטור
או עגול הנשימה ( אט ^לוטעעהרי צורר דונטטקרייו ) ונמו נן
לוחץ האויר הזה את המיס אשר תחתיו  /ונעכור זאת ילחצו
וידחקו ממקומם וישיגו אל שני הצדדים  /ואז יהיה במקום ההוא
תחת מצב הירח חסרון המים tובהצדדיס אשר יתאספו וירבו
יהיה רבות המיס • ולכן יתאחר זמן רבות וחסרון המיס נמו
שיתאחר זמן עלות הירח! כי בלעדי עלותו לא ידחקו המיס
וצא יחסרו " כה דבר האיש הזה י

אלדד
אולי כעבור זאת יתרבו המיס יותר אס יהיה מצב הירח בקו
המשוה ני אז מהקרב אלינו יותר ועל ידי כן יפעול נח כבדותו
ומשאו יותר בתוך היס ✓ מן העת אשר יתרחק ממנו ♦

מידד
האמת אתך Iכזאת חשב גס האיש הזה — ואולס בכל זאת לא
ישרו דבריו בעיני החוקרים האחרונים אשר בימינו  /מסבות
רבות*  00לא יתבאר לנו בזאת טעס רבות נמות המיס וגבוה
עלוחס  /בעת אשר יהיה הירח כמלואו או במולדו י הלא נודע
שפעמים רבות בעתים האלה יהיה מצב הירח מאתנו רחוק מאוד!
(ב ) אס כדבריו כן הוא  /יהיה מקום חסרון המ* ס החת
מצב הירח  /ואס כן אפוא מדוע יחסרו המיס פעס פנית ביוס
ההוא מקץ י״ב שעות כ״ד דקין? הלא בעת ההיא  /הירח
נבר חלף הלך לו ? ( ג ) הנה הנסיון יעיד  /ככל עת אשר
ירבו ויעלו המיס אצלנו יהיה גס כן רבות המיס ביןלק השני
מכדור הארץ אצל האנשים החשבים מול נפות רגלינו ונקראים
(אנע* פ 6דע] ) וכן יהיה כעת חסרון המיס אצלנו  /ואס כן
במה

*
'

( פ )
נמה יצדיק ויבאר החכם הזה שכת רכות וחסרון המיס הג1ה ?
האמור יאמר גם בזאת  /שהירח לוחץ אותם ?
אי1דד
שקלתי נמאזני שכלי שאלותיך  / rbבתנתיס וצרפתים  /ומצאתי
כי נכונים המה במאוד  /ומי יתן ותגדל חסדך עמדי להורות
לי דעת החוקרים האחרונים אשר השיבו לדבר מהחכם הזהI
מידד
כגר הנמחתיך להורות לך את הדרך הנכון כפי מסת שכלי /
וכיד ה׳ השונה עלי  /ומוצא שפתי אשמור —־ אפס הניחה
לי כעת  /כי הנה רפה היום לערוב  /ולא אוכל להתמהמה
עוד בה  /ומחר אבוא אליך ואעשה כדבריךי־
אלדד
אל

אעצרך עוד " ויהי צאתך לשלום י
< השאר ברבים הבאים ) •

אהד! הארלי *

שונים

מכתבים

אגרות משלם האשתמועי *•
אגרת ג
מארריט ־

סיון הקי־ט •
בשםאלהיס

אלרחמים !

עורני  °סגור בחדרי כל היום לקרות ולהעתיק את ספר
הורות היהודים באר־ן הזאת  /ונפשי עלי תשתוחח
נעת

( פא )
נעת ראותי את בל התלאה אשר עירה על עמי על לא דבר• •
ואיך נמחה כעת הזאת ונר ישראל מן הארצות האלה אשר
לפרס נגן אלהיס היו להם  /לא נשאר שריד ופליט בגלוי לא
בממלכה ה 5את ולא בפארטוגאל ממלכה הקרובה אליה •
*דעתי
אחי Iידעתי כיי שבט אף אלהיס עלי עמו על דבר
המרוחם גמצותיו ולא אבו הלוך בדרכיו  /אכל לא
אסתיר מפניך את אשר חזיתי אנכי בשיתי את לבי על דברי
הקורות האלה לעתות שונות  /בהביעי את העם עולה ויורד /
פעם אוחז בשנט מלכות ופעם נודד במקל עובדי אורח  /ושואל
ללחם להשיב נפשו הרעבה  /ראיתיו כשחוק לצרה  /מתגולל
נגלגל לפני סופה  /וכמוץ לפני רוח * אמיתי  :אחורה
נא לבקש איה איפא מקור הרעה הזאת  /אשר נלכדו
בה בתי אבות ישראל בארצות האלה " מאחת משפחות
אחיהם אשר גס המה בניס אשר גלו מעל שלחן אביהם /
ראיתי ולקחתי מוסר "
בראשיתימי בוא אנשי ישראל אל הארץ הזאת
המת היא היתה  -תחת ממשלת הרומיים אשר
העיבו מאד עמהס והניחום לפשות חיל וכבוד בארץ " ־
ובשנת ארבע מאות למספרם כאז עש גאטן ויורישו את הרומיים
וימשלו על הארץ  /ונשלש מאות '’ שנהאחחאת באו עליהם
עם צאראצעגן ועם מוירן אנשי אמונת מחמד  /ומשלו
שנים רבים על האיץ  /ותחחסישבו ישראל לבטח  /עד
בא אליפונזוס קי ^ טאליקוס הנוצרי׳  /ובימיו גורשו קצתם
ואח״כ שבו אל הארץ * ובימי המלכים אשר אחריו גורשו ושבו
נמה פעמים  /והיו בימי מלכי הנוצרים חשובים גדולים
קרובים למלכות יאך כאשר כסף וזהב הרבו להם  /רגתה
התרוממות והגאות  /בנו להם בתים גחלים  /עשו להם כרמים
ופרדסים שדה ושדות תענוגי מי אדם  /רכבו על סוס מלובשים
שניושש  /ויהיו לצנינים בעיני ההמון באמרו  /הן עם זהשונא
■אותנו מתמול שלשום בא לגזר בתוכנו ויהי עצום ורב ממנו
ויוריש אותנו מנחלתנו • וכאשר ראו הנומרים ני גדול ערך
איש ישראל בעין המלך  /הסיתו את ההמון  /בדרשם רע על
ו
א6 1
היהודים

בזמן חרבן

(
היהודים וישימו

עליהם

פכי)

עלילות דכריס לאמור :

רוצחים המה

ואורכים לדם נוצרים וזובחים עולליהם קינן לאלהיס  /ויניאו
את דנתם רעה אל המלך והשרים * ובכל ישרם וחכמתם לא
יוכלו לעמוד לימין צדקתם  /ני גנרה עליהם יד ההמון ויראו
מפניו  /ויגרשום מעל אדמתם  5.לא למען ענותם  /כי אם
למען המליט את נפשם מפני חמת שאון ההמון  /אשר המו
העם הזה מעל
בעיר לאמור  :אם לא יוריש המלך את
כקומה יחד וכעבור חלוצים נעיר להמית אותם מנער
בניו /
ועד זקן לא ישאר איש " ואחרי שקוע החמה הזאת נקרא דרור
הארץ  /ולא פגע בס איש ברעה כל עת
׳ וישוני
לשוב
אשר היו מתראים נכנעים  /אכל תוך עת לא כביר  /שנחו
את הצרות הראשונות וירימו לב שנית  /וירכבו על סוש וילבשו
ו־פרצו פרן בהראות את
בגדי רקמה מתעבות כשף וזהב /
עשרס וכבודם  /ויכעירו אש הקנאה בלב ההמון עד אשר נוסדו
עליהם יחד שנית ויהרגום וישללו את רכושם ורבים הושיבו
קצתם

באניות בלי מלת ומשוט  /וילכו הלוך ונשוט ביס /
ובחמלת
הקרובים /
נטבעו וקצתם באו א .1איים וארצות
שפאניען שככה
יושביהם נתן להם מקוש מחסה עד אשר חמת
וזה היה להם פעמים רבים עד שבימי המלך
ושיו לביתם *
קאטאליקוס אשר חי בשנת ה ' אלפים רנ״ג יצאה
פערדיגאנדוס

הפקודה אס לא ימירו דחס יגורשו כלס מנער ועד זקן מן
הארץ בעוד חדש ימים * וילכו בעת ההיא כשלשים  qbבתי אבות
לפארסוגאד־ 1הקרובה /
קצתם הלנו
מן הממלכה הזאת /
וקצתם דרך הים לממלכות אחרות • האנשים אשר הלכו לחלק
כי נפלו ביד הרשעים
אפריקא נסו מפני המיס ובאו באש /
האכזריים אנשי הברבריא  /אשר בואו את רכושם ויעבידו את
פארטוגאל לא האריכו
נפשם כעבודה קשה בפרך • גס נמלטת
ימים  /כי אף שנתקבלו שם בחסד רב מאד  /אחרי הראותס
העירו רוח קנאה וחמה בעם הארץ
כבודם !
את עשרס ואת
ויגרשום מעל
עופאניען
הזאת ויעשו עמהס כאשר עשו עס
פניהם  /וישובו רבים לארץ

שפאניען וימירו

דתם /

ויתראו

כמקבלי לת הנוצרים בגלוי  /ונסתר לבם נשארו יהודים עובדי
אצהיס אלהי ישראל  /ומאלה יצאו האונסים האלה י תראה מזה
אחי

( מג )
תמיד כזאת
דתם ללמדם

אחי .י כי לא
על ישראל /

הנוצרים
מקנאת אמונתם גזרו
ני אס באמת נצטוו על הרחבת

לכל איש /
את הנלווים /

מ״מ לא הורשה להם מקל חובלים  /ללחוץ
ישמעו jגס
ולפגוע בס בחרב וחנית אס לא

מ שאת החכמה לא ידעתי איך יצדיקו את מעשיהם בבקש מאת
עליהם דת אשר נל אנשיה יתיצבו בשטף אף
הגרים לקבל
ואכזריות חמה להניח עולה על שכס בני נכר ? ־־־־ אך נאשר
אמרתי ! לא מקנאת הדת  /ולא מאהבת תורתם עשו העמיס
בישראל! כי אם מקנאת גדולתם ורוממות לבם /
האלה זאת
מתגאים
למעלה«
בראות ההמון את אנשי ישראל עולים
ומתגרים בם  /עושים חיל וכבוד בארץ  /ויהיו להם
בעשרם
לאבן נגף  /ולמען בקש מהם תואנה  /שמו את דתיהס השונות
מטרה לחצי רשעתם  /וישימו עליהם עלילות דברים עד כלותס
מן הארץ י

לו

חכמו

והשכילו אנשי ישראל /

להשמר

על

נפשם  /ולא התגאו נגד שונאיהם  /אשר קטנס עבה ממתנס
בחיל ונח  /לא הגיע אליהם כל הרעה הזאת * שפתים ישק
זה אבי החכם יברכהו אל רחמים /
נכוחים)
משיב דברים
מדוע איש אשר ברכך אלהיס
מאוהביו לשאול /
בבוא אחד
בעושר וכבוד וגדולה  /מדוע אתה יושב בביתך הקטן מאד לערך
גדולתך וגזית לא תינה ? מדוע לא תרכב על סוש  /ולא תרבה
אשר לא החסירו
לך עבד ושפחה כאשר יאות לאיש כמוך /
ידעתי ני לא לכילי תחשכני /
א ז היס דבר ? ויען לאמור :
ואל תתנני לפני איש בוצע בצע  /אבל למען היקר והגדולה
אשר חנן אלהיס את עבדו /
לו בארץ
כחי מבוו וקלון •
שדים וסגלת רוזנים  /אבל

שמתי הק עלי לבי להשמר כפי
נחלתנו ישננו  /בניתי לי טירות
עתה בהיותנו על אדמת זרים /

שוכנים על קרן צבי בארץ לא לנו /
ולהביא אלי את קצף
במרעים /
חלילה לי להפוך בזדון
בלב ?
לעשות כספי
ברמי לקללה /

מה לי ולרעה הזאת לתחר
הישמעאלים שונאינו
המון
לבי ברכת האלהיס אשר
לירות
חרבי וזהבי חץ
הטיב
אכונן

בביתי ובקרב קהלי אוכל להריק ( :כרכתי אשר
בי !
תחת  .גזית ני אמה /
אלהים עמדי על זולתי י
תחת גן
ודעת3
מין עולם לי ולשבטי ואלמוד את בני חכמה
אשר
ב6 2
ו

(
אשר אטע

פדC

להשתעשע בו /

ולהרים עלי בכל

עלה אשר יצמח

קרן רשעת שמי אשר יקנא לי  /אטע שתילים סכיכ לשלחני /
יתומים אשר אין להם עוזר  /אתמכס ואלמדם תורה וחכמה
למען יגדלו יצליחו ויעשו פרי ל ותחת שני ורקמה כי אלכיש /
אעטיף מעיל .העטה להיות קרוב לכל בא בצל קורתי  / .לבל
יירא איש מפני יקר מלבשתי  /לדבר לפני את אשר עם לבבו /
להוכיחני על פני אס אשגה  /ולורזני לעשות טוב כפי יכולתי /
ואז אשקוט ואשלו בקרב לכי /
יסלפני בחלק אמרותיו * ואס
בארץ נתן אלהיס לאדם לשמות
למתן ? הלא ידעת  /ני גם
ערוך

מעמיס

נפעם

נודיע

כבודנו

חוצות

נבל לא ירמני  /ופה חנף לא
תענני לאמור  :כל הטוב אשר
נו  /ושמחת המקבל היא תודה
מזה לא הניחותי ידי  /שלחני

בפעם וכוסי מלא רויה /
בחצוצרות

וקול

שופר ?

ומה בצע ני
די לנו אם

בקרב מועדנו יעלוז לבנו  /וכין אוהב ומודע יגל כבודנו * כה
דבר אבי  /מה נעמו אמרותיו  /חכמת אלהיס בלבו לא תמעד
אשורוי
באדאיאטצ*

הוא איש נבון מאוד /

יזדע חכמה ולשון /

ולבו צרוף ביראת אלהיס  /הוא בעל מדות
טובות/נימוסיו נימוסי מלכות והוא גדול ונכבד בעין כל העם  /כי
צדקתו וענות לבו ימציאוהו חן ושכל טוב * ביתו פתוח לרווחה
לכל הלך  /בואיו עצבים יוצאים שמחים  /כי כמוהו כן אנשי
ביתו  /כלס טובי עין ואנשי חסד * לולי יראתי לשבת עוד בארץ
הזאת מפחד הנוצרים /
הייתי מתגורר בבית אהובי
הנחמד
הזה ימים רבים /
להשתעשע בזיו חברתו  /ני
נעמה iגם
אשתו כגפן פוריה /

ובנותיו

תמות וברות  /יום יום תבואנה /

לבקש מאתי  /לבל אשים לדרך פעמי עד ני יעמרו ימי הקיץ5
אך לא אוכל מלאות דבריהם  /כי יראתי פן יודע הדבר חוצה /
ויהיה לי לרעה • אל תתמה אתי ? בשערי מבנות
הגבירהזה/
כי

תבואנה לדבר עמי /

כ־ לא כדרך אנשי

ארצנו דרך אנשי

הארץ הזאת • הס יושבים בהברת הנשים /
אוכלים ושותים
עמהם על שלחן אחד  /ואל תחשוב זאת לזמה  %/כי בכל זאת
נדלה צניעות הנשים  /והאיש אשר ירום לבבו לחשוב מחשבות
דופי

דופי על אשת רעהו  /לא ירצה לבוא כקהל להם  .והס נוהגין
כבוד בנשותיהם  /עומדים מפניהן  /ועמלים  .בעדן להביא
לפניהן את אשר תשן 1נה  /ונשמרים מלדבר לפניהם דברי התול
ושחוק אשר יעירו את יצר לב האדם למחשבה זרה  /כי אס
יעריכו את כל דבריהם שקולים במדת הצניעות הכבוד והיראה /
ומי זה איש זד וגבר חשר לב  /אשר יעיז פניו לתבוע דבר
זמה וזרה ?
אשיש מאוד למצוא האגרת הראשונה מאמתי וממך  /אחי !
במאי לליווארנא • הגד נא גס אתה את אשר קרה לך
מיוס פרידתי מעליך  /חי בנעימים והיה שלום *

משלת •

משלי
העטלף

מוסר

והתוכי־המדבר *»

עטלף אחד שג ממסע החורף אשר נסע! דש 5ויבוא
בארן חס לגור במגורי אביו * דשא עיניו וירא
היכל גדול תואר והדר לו  /ויאמר אל לבו  /בה אשב יכ
אויתיו  /רקח לו קש ותבן  /טיט ורפש  /מכל אשר בא
בידו  /ויעש לו קן באחד החלוניס • ויהי כראות השר את
קיר כבית מגואל בטיט  /וירע בעיניו  /ויצו לאשר על ביתו
להסיר הקן משם  /ויעש כן י ויוסיף העטלף לבנות  /ויאמר
אלקטה

*)

אמרו המפרשים על שה

המראהבנוצתן ׳>

ותגייס הנמצא בכתוב

החנונים נל״א (פסויא ) •

שהמת

על העופות יכומ

ונהיותשהעוף :א6ל יחננו

בני האלהלדבר  /המכונה בל״א לפאפיגייא ) ! יש לו גס נן מצה יפה מאוד /
אדמה אכנה אותו בלשון הקודש בשס התוכי המדבר •

( פר )
אלקטה גא קדם דקים ואדבקס זנק ג 1זב3ל ־יפלו ארצה * אך
י לשוא עמל הכונה  /ני כמעט פנה לדרכו  /הזרד לארץ קנו •
דהי בשובו והנה הורס ניחו  /וייצר לו מאוד  /וירא את התני
יושב בכלוב זהב תוך החלון /
ויען ויאמר לו  :הגידי נא לי
אחי ורעי  /למה הרע אדונך לי נזה להרוס ביתי חנס /
והלא אותך אסף הביתה להעינך נל ימי חייך • הנה לי עצה
אנה אשים קני להיות שכנך  /ני פתני לבי לשבת עמך בארמון
הזה * ויען התני לאמור :
אס אתה לו שמעני  /מהר
המלט על נפשך  /ני נן צוה עליך אדוני אמש  /לארוב לך
ולירות אותך אס תוסיף עוד להראות פה  /לכן חושה על
תעמוד • — העטלף  :מה מאוד נפלאתי לדבריך אלהf
אחי ! למה זה ארע בעיניו  /והלא טוב לו שבתי פה  /למען
הציל אותו מחיל הזבובים והרמשים הקטנים אשר חרבות כבטנס /
ואשר המה חלק ה׳ לי לאכלה ״ ומה מעשיך כי יקרבוך  /מה
חועלתך  /כי ינכדך בשבכת זהב וישביעך במטעמים! ומה
יתרונך ני מצאת חן בעיניו ? הגידי נא לי מה לעשות  /אולי
אמצא חן בעיניו גס אני • — התכה  :ומה זה תשאל «
הלא תראה כליל מצתי והוד פני ״ יפת תואר ויפת מראה אני4
הן זה משוש עיניו  /ואנוכי שעשועו יום יום בדברו לפניו דברי
הוללות וסכלות  /לברך ולקלל כל עוכר כרצון אנשי
הביתי
זה זרני כסל לי בפיהם ירצו  /ישישו עליו נעל כל הון /
ומוחאו כף לקולי " ' מיום שבתי פה לא עשית* מאומה/ישבתי
בטל כמוהם אך אפול ושתה וצחוק ודבר דבר י לו תאבה לצחין
בעיניהם כמוני  /אדבר לך לאדוני  /אולי ירצך ולא קוסיף עוד
לשוט בארץ ♦ — העטלף  :אל נא אחי Iאל תרעי לי י
טוב לי לנוד ולנוע כארץ רחבת ידים  /מצחוק ורקוד' בכלא4
טוב לי ארוחת ירק ושלוה נה  /ממגד מעדניך בזיקי זהב  /טוב
לי שכון אצל עושי מלאכה  /מהתרועע עם פוחזים ורקי  8מכלים
ימיהם  .בהבל  /טוב לי עבוד עבודה ולבקש מחיתי  /מאכול
לחם עצלות  /טוב לי דובר משרים  /מפי חנף ומרמה י לא
ני ארחיק גדוד אלין בכפרים  /בשלות ויערים  /שמה אמצא
מרגוע לנפשי " ויפרוש כנפיו ויעף "

י -ר -ע
ובאתי

(

בקורת
מג^

תר

פזc

ספרים

שיר השיריכש כלתורגנות

חדשים
אשכנזית  bvידי

הרב רבנו משה בן מנהנם זצ״? ל וגד וגד וגד •
(המשך המאסף לחודש חעבר)

ובאתי להגיד כל זאת  /לבעבור יהיה אדוננו הרמנ״מן
ז״ל למופת לנערי כני ישראל  /ממנו יראו וכן יעשו
לתור ולחקור בכל כחס אחר האמת ובאור הדברים על מכונס!
ולשמעם מפי כל איש ואיש ״ ני  /אם אדונינו הרב ז״ל אשר
ידיו רב לו ככל חכמה ובכל תבונה *לא בזה ולא שקץ דעת.
אחרים  /דע אזנו לפרושיהס  /אף כי אנחנו תלמידי תלמידיו "
ואל תשעו עוד לדברי רוח ורעיוני שקר העולים על לב איזה
אנשים מתחסדים בבני עמנו  /לאמור  /החכמה והמדע לא
ימצאו כי אס בספרי בני ישראל הכתובים בלשון ובכתכ
עברי  /ובלעדי הספרים האלה הכל הבל אפס ותוהו /פגול
הוא לא ירצה • חל תאנו להם  /אחי וריעי Iואל תאזינו
לקולם ✓ ני עיני האנשים האלה עתו מראות * ולבס יצפן
מהשכל י לו חכמו ישכילו  /כי כמונו כמוהם בני אב אחד
אנחנו  /האלהיס ברא את האדם  /ויתן בו חכמה ותבונה
להבין ולהשכיל את כל אשר נעשה תחת השמש  /ני בזאת
יתנשא מין האנושי מן כל הברואים בתבל הזאת  /ואס כן איפוא
מדוע תבהל נפשנו בדברי חכמות אמתיות היוצאים מפי אנשי
גנם אחר  /כל עוד שאינם מתנגדים נגד דתנו הקדושה9
ואיך נעיז ונתגאה לאמור אותנו לבדנו חנן ה׳ בשכל ישר  /וכל
האדם זולתנו כבהמות נחשבנו ? שאלו נא בספרי חכמינו
הראשונים וראו ! ני במקומות רבים הציגו דעת חכמי אומות /
לא לבד בדברי חכמות וידיעות  /ני אס בפירושי ובאורי
חנ״ך! וכן עשו ר׳ סעדיה גאון  /ר׳ דוד קמחי  /והר״י
אנרכנאל ודומיהם ♦
ובאמת

( פח )
ובאמת

לא לכד שלא

יאות הדבר הזה מפאת

השכל ני אס

י לא נוכל לשמוע כקולם מפאת ההכרחי  /כי מה
נעשה למקומות הקשים הנמצאים כשפרי תנ״ך אנה ואנה  /ותשר
.נשארים סתומים וחתומים ככל הפרושים והבאודיס אשר נתנו
ובארו המפרשים למיניהם  /ומכואריס היטיב לפעמים כשפרי
חכמי אומות ?
החפץ .יחפוץ ה׳ כזאת שנמששה נעור
באפילה אס נתן לנו עיניס לראות ? או ללכת באריזות
עקלקלות  /אס דרך המלך לפנינו ? ( כי כן דרך ההתחשדיס
האלה  /במצאם מקראוק שונים קש* ההכנה  /ובראותם כי
קצר שכלם מעזור  /יבחרו להם כגונה אפס  /דרכים זרים /
דרך סודיי או דרשי  /מעיילו פילא בקופא דמחטא  /ויאמרו
בלבכם אין חנם ונבון כמונו קחת אשר יכלו לבארם בדרך
פשוטי  /רק אם יטו אזנס לקול איש זולתם ) •
וההכרח
הזה נראה ונודע יותר בבאור השירים הנמצאים מפוזרים
בספרי חנ״ך  ,ני  .החלק הלשון הזה ( ר״ל השיר ) הוא הקשה
בכל חלקי הלשון  /וצריך כל איש מתחיל בלשון ההיא לעיין
בהם היטיב ולהבינם  .כראוי טרם יהין לעשות כמתכונתם /
ני נשגבים המה■ במאוד הן מצד חומרס לבדם  /והן מצד צורתם
לבד /ומצד חומרס וצורתם
יחדיו ימצד חומרו ני כאשר
נודע  /ישתמש המשורר פעמים רכות במלות בלתי מורגלות
בפי כל yונשגבות ממחקר איש המתחיל לדבר או ללמוד
בלשון ההיא  /ובפעמים ישתמש גס במלות זרות י גס ישנה
עמיס סדור הנעיצה  /יקדים המאוחר ויאחר המוקדם  /ולהפך
ישמש לנוכח בלשון נסתר  /פעם יכפיל דבר אחד פעמים  /ופעם
יקצר במקום שראוי להאריך בהגדה פשוטית /.
סוף דבר
הכל נפי נח דמיונו השולטת עליו בעת  .תחל רוח השיר
לפעמו  /ני לא כדרך מליצה פשטית דרך מליצת שירי "
מצד ,צורתו  :כי השירים הנהוגים בלשון העמיס אשר
סביבותינו ✓ מיוסדים ובנויס על חרוזים ( ריי ^י ) על אימת
התנועות ( בטא £נהייס דער  ) pWהארוכים .המה אם קצרים
ועל רגלים (  5ימי ) ועל פי רגלים האלה יקרא שם השיר /
ני פעם יהיה חרוז השיר בעל שש רגלים פעם חמש וכו ' /
לא אאריך בזה כי כבר נודעים המה לכל

המעיין במלאכת
השיר

( פפז )
השיר » ועל ידי החרוזים האלה ? /יתיפה השיר וימתק
נזעם מליצותיו ויערב באזני השומע  /ובעבור זאת צריך
עיון רב לעשות כמתכונתם  /לבלי לערבב החרוזים  /ני
אז יהיו כקול הסירים  /תחת קול השירים • ומ^ד חומרו
וצורתו יחדיו  :ני חומר וצורת השיר ישתנה נפי הענין
ההוא אשר יעיר כח המדמה בהמשורר לשיר  /אס יהיה
העכין ההוא מות אוהב נאמן או אדם גדול  /או כליון עיר
גדולה והדומה  /או יהיה הענין ההוא גמרת איש חיל /
• או נצחון שונאיו או תהלה ושבח ודומים להם  /ני לאכדברי•
ומשלי המשורר גבורת איש חיל דברי ומשלי הסופד על
מתו ולא כדברי שניהם דברי האוהב לאהובתו י ואציגה
לדוגמא משירי לה״ק אפר מהם יראה הקורא איך כל משורר
מחשל ממשליו נפי הענין ההוא אשר נו • והוא  :נאשר
שר אדוננו משה לה׳ בעת מתו נל מצרים בתוך הים /
דמה את ה׳ לשר צבא מלחמה  /אשר יוצא לפני מחנהו
רליחוס בעדם נגד שונאיהם וכל אשר יקוס נגדו יכריע וכן
אמר ה׳ איש מלחמה  /ימינך תרעץ אויב ונו׳ * אמנם
נאשר הוכיח את כני ישראל לפני מותו ויעוררס לאהוב את
ה ' ללכת בדרכיו  /דמה את ה׳ בשירתו הנשגבה ( נפרשת
האזינו ) לאב רחמן האוהב את בניו מאוד ובצרתם לו צר /
וכן אמר כנשר יעיר קנו ונו׳ ירכיבהו על במתי שדי ופו׳1
ואולם בסוף השירה כאשר עלה ברעיוני המשורר המת אשר
ינקום ה׳ נקמות עמו מיד שונאיהם  /דמה את ה׳ למלך גדול
היושב על הכסא למשפט ומזרה כל רע וכן אמר ני אשא אל
שמיס ידי ותאחז במשפט ידי ונו׳ ומזה תקיש על השאר ♦ ועל
בי הענין הזה ישתנו בשמותס  /כמו ( הי*מו 61 / 0ב4ולונ* 4
פ 1ע 4יע /
קלרינט )  /ודומיהם  /וישתנה נס צוית השיר/
ני מספר החרוזים בקנה ( ע 1פ 4יפ )  /אין שווים למספר החרוזים
בשיר תהלה ( חי4זנום ) וכן בשארי סמנים "
כזאת דרך שירי לשון העמיס הנהונים

עודבימינו  /ועתה

_־ יראה הקורא מעצמו את כל העמל אשר יעמול האיש
הרוצה לטעום היטיב נועם מליצותיהם  /ולהבין חן ערכס .
ואמנם

( צ )
ואמנם שירי לשון עבר הנמצאים בספרי הלך קשים ונשגבים
עוד כהנה וכהנה  /גס מצר חומרס גם מצד צוחחס  /ולא
יכול איש לבוא כמת הזאת עד קצם י ולבאר ואת ארחיב פה
מעט ואומר  :הנה נודע נכל פעס שרוצים אנחנו לשפתו
ולגזור על תכונת שיר אחד  /מחויבים אנחנו לדמות גרעיוננן
אותו הענין אשר עליו שר המשורר ובאותו מקום ובאותו זמן /
מבלי הוספת או גרעון דבר ממנו  /כאשר דמה ברעיונו המשורר
הזה  /אשר שיריו אנחנו רוצים לבחון  /ויהיה כאלו ציור הענין
ההוא עתה בנפשנו! שוה לציור הענין אשר כעת ההיא בנפש •
המשורר  /ואס עשינו כזאת! אז נוכל לשפוט על שיריו אס
נעימים המה אס לא ♦ כי נעימות ויופי השירים משתנה /
כהשתנות המקום ובהשתנות הזמן ״ והטעם  :כי המשוררים
ישאילו על הרוב צוריהס דמיוניהס ומשליהם  /מן המוחשים
אשר לנגד עיניהם תמיד  /או מן המוחשים אשר בעיניהם
יקריס ונשגבים מאוד • וכמוחשיס ההם יתארו הענין אשר ל1
ישירו * דרך דמיון  /הרועה אשר לנגדו תמיד שדה ויער
ועדרי צאן  /אס ירצה לשיר ’* לאהובתו הרועה  /יתאר וידמה
אותה בהמוחשיס ההם  /אמר שיניך כעדריהקצובות  /ראשך
הכרמל  /שערך נעדר העזים ונו ' • האיש הפרזי אשר כל ימיו
ענד אדמה זרע וחרש וקצר  /ואשר לא ראה מעולם דכר יקר
זולתי בבואו לפעמים אל העיר הסמוכה למקום שנתו  /ולכן
כל חדש אשר יראה בתוך העיר הזאת  /יקר הוא בעיניו למאוד/
האיש הזה ידמה אהובתו כדברים מורגלים לו ! יאמר עליה בטנך
כערימת חטים ל או יאמר אפך כמגדל השן  /כי המגדל
הזה עודנו בזיתנו מאז אשר ראה אותו בעיר  ,ויקר הוא
בעינו  /עד כי ידמה אהובתו לו י והאיש היושב בקרית מלך /
ועיניו ראו כל הון יקר בגדי חופש  /לבושי ארגמן  /אנשים
רוכבים על סוסים ופרדים  /יתאר תואר פניה כבת מלכים /
או ידיה כתואר בלילי זהב עס נקודת הכסף  /או יאמר
לסוסתי ברכבי המלך אדמך ונו׳ • ומטעם הזה ישתנה גס נן
חומר השיר בהשתנות הזמן  /כי כהפרש אשר בין א*ש שדה או
פרד ובין איש עירי  /כן ההפרש כץ הדורות הראשונים /
לדורות האלה  /ני לפנים יושבי תבל היו על הרוג או עוכל ,

אדמה

( צא )
אדמה  /או רועי צאן וכקר /
והדנרים האלה לבדם הספיקו
להס לכלכל אותם ואת נשיהם ואת טפס /
ולא היו צריכים
לדברים אחרים זולתי)2ה  /נמו לצבור כסף וזהב רב או לבתים
ומינים גדולים ודומיהם  /ני המה לא ידעו כלל רק מן הדברים
אשר היותם הכרחי [ לקיוס מן האנושי  /לא מן הדברים אשר
היותם בלתי הכרחי  /רק מותרי •
ולכן האיש בימים ההם
אשר היה לו צאן ובקר ועבודה /
נדמה בעיניהם לקצין העם
במאוד /
ונן מצינו נאשר שלח יעקב אל עשיו אחיו להגיד לו
את כל אשר אסף וקבץ בהימיס אשר היה בבית לגן  /אמר :
ויהי לי צאן ובקר עבד ושפחה ונו׳  /ולא אמר ויהי לי כסף
וזהב אבנים יקרות נגדי חפץ
ודומיהם /
נאשר ידבר עתה
איש אל אחיו * ולכן המשוררים בימים ההם השאילו ציוריהם
ודמיזניהס רק מן המוחשים ההם אשר
לעיניהם /
ואס לא
הספיקו המוחשים האלה /
השאילו לנל הפחות מן הדברים
ההדס תמיד ומולדים מן הטבע  /כמו השמש /
וכזאת מציגו על הרוב בספרי תנ״ך /
יעקב
לחמור  /את יהודה לאריה  /את יוסף לשור  /את נפתלי
לאילה  /את דן לנחש /
כולם למיונים ממוחשיס אשר היו
לפניו "
לא כן בדורות
האחרונים כי כעת אשר החל האדם
הירחודומיהם^

דמה את יששכר

לרוב
להם

ולפרות מאוד על פני הארץ ויאחזו ויסחרו בה /
אניות רצות ושזבות על פני הים למצוא ארצות

ויעשו
חדשות

אשר לא ידעון
וזהב ואבנים
יקרות
ל
וברבות ההון והעושר כן ירבו תשוקות
ותאות בני
האדם
/
ולא
הספיקו
להם
עוד דברים ההכרחיס /
כי אם גס
המותרים
לא
הספיקו
 ,כאשר נראה בכל יוס ויום
יתרבו
המותרות
עד
אין
מספר
/
והמותרות
האלה
תמיד
לנגד עירנו נאשר היו
ההנרחיס לנגד עיני האנשים אשר היו
אבותינו

לפרס /

ובעבור

זאת

מעולם /

וימצאו בהם

המשוררים

בימינו ישאילו

אוצרות

כסף

זמיורהס לא

לבד מן ההדס הנובעים ני אס גס מן הדברים המותרים הנעשים
על ידי מלאכת מחשבת מעשי ידי אמן • ולכן בכל כעס אשד
אנחנו רוצים עתה לטעום נעימות שיר אחד משירי הקדמונים
נדמה
ברעיוננו תחלה אותו הענין כפי אותו הזק ואותו
המקום  tואז נוכל לשפוט עליו אס
הדמיורס נאותים אס לא *
והנה

( צב )

״

והנה בעבור חסרון ידיעת ההפרש הזה רכתההמחלוקת
והדעות על שירי תנ״ך ובפרטות על השיר הזה אשר
אנחנו עתה טושקיס בו הנקרא בשס שיר השירי□ * כי
המתלוצצים בעס  /שננו לשונם נמו חרב וירחיבו פיהם עליו
לאמור  /לא תואר ולא הדר לו  /ותגעל נפש הקורא אותו
בעבור דמיוניו ומשליו  /כי המה דמיוני בזרם ומורגלים רק
נפי פחותי הערך ובמושב עדת שכורים י ואולם המתקדשים
והמתטהריס בעם  /כאשר ראו כי הדמיוניס האלה המה באמת
פחותים וכבדם באזני הדור הז.ה  /השירו מהשיר הזה בגדים
הצואיס וילכישוהו מחלצות לאמור בהם נרמזו סודות נשגבות
ונעלמות מעין כל חי  /בהם נרמזו הספירות  /וקשור העלות
והשתלשלות השבות וכדומה '  /כאשר העירו כבר הריעים
המוציאים המגלה הזאות לאור  /במבוא .השפר  /יעיין הקורא שם /
אולם לו השכילו האנשים האלה ההפרש בין שירי הקדמונים ובין
שירי אחרונים כאשר בארתי למעלה  /שמו ידם לפיהם  /ולא
הזידו לדבר כדברים האלה אשר אין להם שחר * ני באמת
הדמיונות והמשלים הנמצאים בשיר הזה  /אינם פחותים ונבזים
מצד עצמם  /קק מצד השתנות הזמן  /כי אלו היו האנשים
המתלוצצים והמתקדשים האלה בזמן  .ההוא דהיינו בימי שלמה
המלך  /בודאי היו המשלים האלה נערביס לנפשותס  /ונעימים
לאזניהס  /אך כעת אשר אזניהס הורגלו במוחשיס אחרים /
נשתנו גס כן מנין המשלים והדמיונות * ואני לא באתי בזה
להכחיש כלל דעת האומרים שיש בשיר הזה רמז מה לדבר אחר /
ני אולי נינים דבריהם  /אך אחרי ששלמה המלך בחר בשירי העם/
יענה בו צורתו  /ינ לא לבד לכוונה השניה ההנון  /ני אס
גס לכוונה הראשונה  /והוא פשוטו  /ע״ד שאמרו ז״ל אין
מקרא יוצא מידי פשוטו "

ויצאתיבזה חוץ מגדרהמבקר  /רק להעיר לבב אחי
וריעי בני ישרן! על יופי השירים ולהנעים מליצותיהם
באזנם  /לבלתי לכת אחר ההבל נאשר עשו עד כה  /כי בעונינו!
מהעת אשר גלה כבוד מישראל ובפרטית בדור הזה  /היינו
כחולמים חלום  /ואין איש אחד מגדולי העם וזקניו מתעורר
להחזיק

)

( צג

אשר ירדה מטה יוטה ( ולולי
להחזיק כרך שפת לשון עכר /
איזה אנשים יקרים
הותיר לנו ה ' צבאות שריד כמעט /
י

המקנאים קנאת ה ' ותורתו  /חש־נו נל ) ונהפוך הוא ני המה
בעוכריה  /יערכו כלשונה שפתי עמים רכים  , /אשר אין להש
נתרמו ,
חלק ונחלה עמה י ואם הקים ה ' לפעמים מושיע
יחטימו אזנס לקולו /
אשר לאל ידו להעמידה על מכונה /
ותגעל נפשם כו  /יאמרו על מעשי ידיו המהוללים מאוד כפי
כל

יכתכס /

העמים  /כי הכל המה ונער

המבקר  /ששמע מפי איש אחד אשד

כאשר יעיד על זאת
עירו /

שדכר

תפארת /
כזאת וכזאת על השפר היקר המכונה שירי
ידי הרב המפורשם המליץ הגדול מוה׳ הירץ וויזל נר״ו
האיש משכיל ויודע ספר אשר לא יתפלא על השפר

מעשי
ומי
הנחמד

הזה ? כי כמוהו לא היה מן היום אשר גלו ישראל מעל

איצס

ונחתמו
הספר

ספרי תנ׳׳ך
הזה כן

ויהללו שמו

!

תמהו

כשעריס

וכאמת כאשר
וינשאו

•

נודע כתוך

אין

את

ראו

המחכר

העמים את

חכמי
היקר

הזה

כמאוד

זאת,כ׳ אם כעכור

חסרון

ידיעת

וכענור העצלות אשד נטועה כקרננו
החכמות אשר בתוכנו /
ירדנו ככה  /להכזות אותנו ואת רועינו כעיני כל העמים אשר
סכיכותינו * ותחת המה עולים יום יום מעלה מעלה כחכמות
נשגנות ✓ המשמחים אלהים ואנשים  /אנחנו יורדים מטה מטה
ואין שס על לכו לעמוד
דעת1
נדמה מכלי

גםמצד

נפרץ

צורת השיר /

/

ועוד

מעט /

נשגכיס שירי

ועם

ה׳

שפת עכר משירי

העמיס  /כי שירי ל €ון עכר אין שקולים

ונמנים

כמספר

התנועות ואינם בנויים על רגלים  /כמו שירי העמים  /רק
גנויס על סדר נאה ומהודר מאוד  /על דלתות מקבילות
כאשר האריך כזה אדונינו
בעלי שלשה או ארכעה תיבות /
השלום 3פ׳ בשלח " וצורח השיר
הרמכ״מן דל כס ' נתיבות
i,

היאת קשה היא עד מאוד  /ואין אתנו יודע
כללים ידועים על משפט מעשי שירים האלה /
נודעים בשירי

העמיס  /וכן

(שם ) ווה לשונו : .

נתב

אדונינו

תדמה בנפשך

בכדור להניח
כאשר המה

הרמג״מן ז״ל בעצמו

מלאכת

המהיק
׳בידינו

המצויה

( צד )
כידינו היום אל החכמה המפוארה אשר השתמשו
ההם  /ני הנראה שאץ ביניהם דמיון כלל  /אבל קרה לחכמה
ההיא כאשד קרה לחכמת השירים וכר  ‘4י מכל מה שהבאתי
יראה .הקורא כי כינים דברי באמרי שצריך עמל רב ועיון היטיב
לטעום נעימת שירי תנ״ך  /ואם כן איככה יוכל האיש המתחיל
לטעום מעט השירים ערס הרגיל את עצמו במלאכה הזאת /
כה השלימים

וטרם הרגיל את עצמו לכל הפחות בשירי העמיס אשד בקרבם
הוא יושב ? ולכן מה טוג ומה נעים אם ירגילו נערי כניישראל
ללמוד בשערים אשר חוברו מן חכמים ואנשי שס בכל דור
ודור  /ואשר בהם מבוארים העניניס האלה באר היטיב  /כמו
הספר אשר זכרתי למעלה מענין השירי בלשון עבר מהארון
העח־ר  ,או ספר מבוא התורה להחנס ה « דון איי  5הארן /
ושאר ספרי חכמים .הדומים להם  /ני אז נקל להם מאוד
להבין הדברים כראוי  /וילמדו אותם כלי עמל ויגיעה י
דגלד
אחת חשבתי למשפט להציג פה ולהעיר אזני מי
ישראל עליה  /זאן ^ אס היא יוצאת מענץההוא אשר
אנחנו עושקים פה עתה  /לא אוכל להתאפק ולהכחידה תחת
לשוני  /כי האמת ביל מקום נאה והאמת אדבר עתה  /והוא
אחרי הודעתי את כל העיון והעמל הצריך למלאכת השיר /
תשתפך עלי נפשי בזכרי המנהג הרע אשי יתנהגו מי ישראל
נימינו  /לחבר תמיד ש־ריס וחרוזים לא ן משפר ואין אחד מהם
יודע דבר מכל מלאכת השיר  , /כי מיום ירע הנער לכתוב
א״ב ולהבין מקרא אחד גתנ״ך  /יחשוב בלבבו לאמור אני סופר
מהיר ונעים זמירות  /ולבן אץ קז לשירים וחרוזים הנמצאים
בתוך עמנו  /והמה ממלאים בטעיות ושגיונות לא תואר ולא
הדר להם  /הן במליצה והן בסדור המליצה י כי רוב המחירים
אותם המה כבעלי השיר החצאים בשיר — מה לכס אתי ורעי
ולמלאכת השיר ? הנולנס תהיו משוררים ? נחרו לכס דרך
אחר אשר ייטב יותר ואשר יועיל לכס יוסד מהדרך הזה /
מה לכס השכם
קוסולאחר שנת /לממן חבר חרוזים ושירים/
ולגלות הזמן על לא דגר  /הלא טוב לכס להשיים רעיוגינם
על לברי חכמות דליפות  /המביאות את האדם לאושרו /
הזמני

( יצר) .
הזמני ולאושר הנצחי  /הגיחו השירים למשוררים 4אשר תליז
ה׳ להם חלק ונחלה כמלאכה הזאת  /ואלן® נמקומם אל
תעמודו) * i

רעתהאסים פני להתמוס הזה כפרנו /ואף ני ידעתי/
את שפל ערני ומעוט ידיעתי 4נגד המחמם
הגדול הזה  /לא אגוש ולא אכלם מלחות דעי כשני דנרים
אשר מצאתי כתרגום הזה וזרים המה כעיני  /ואולי משגה
הוא היוצא מתחת י 7הסופר י הראשון (פרשה ג׳ פסוק 0
הנה מטתושלשלמה  /וקרגס הרמכמ״ן  ( /יעהט  rwioייין
בעטנו ) ! התרגום הזה מתנגד לדרכי המליצה כלשון אשכנזית /
ני מעולם לא יבוא כנוי הקנין אחר השם אשר אליו מיוחס
הדבר הוא  /ולפי מעוט שכלי יותר טוב לתרגמו מאת  :ועדזט
.יין בעטם  /ס ^ ה׳ם בעטט ♦ והטעם נפילת הננוי והשם
לדעתי הוא  :כראשונה אמרה מטתו  /מכלי הזכיר שמו /
ני לפי שהיה אהובה שלמה תמיד גרעיוניה ולא ימוש מהונם /
סמנה על השומע שיכין מעצמו שכוונתה על מטת שלמה 4אך
מיל נחמה על זאת ואמרה נלננה אולי לא עין השומע את
נונתי

*)

כינים לנרי המנקר  /ומי יתן ויחזקו אח* « גית ישראל ינריז עללוין
לנס למען היות להס למשמרת ולא יושיעו לעשות עול ׳ ני רע ומר לגי

כראותי «

יום יזה שליחים אלינו

מנתניה

מאגשיה

שוגיםו והמה מלאים נחרחיה

ושיריה ׳ פחותי ערן • ואנחנו ידע « האנשים ההם* כי ה' חג! אותה ני! ;ג!ה
ונתנונה לחשונ מחשכות אחיזת המועילות ל « יותר חתרוזיה האלה • אן ההרגל
יעזנוה* נעכול

נעשה טבע  /כי הורגלו מנעוריהם כזאת ולכן עז זקנה ושינה אל
זאת באנו עתה לכיסם זאת ; יניס ! ולנקש מאת כל איש אשר ילבנו לנו לתמץ
אות « במכתביו לפלמי העמים אות « עוד נשירים* ני אס ; ; :ריס אחריםבידיעות
וחכמות וה.ומי 8צהש *

דברי הסאכפים •

( צו )
כונחי  /אז הוסיפה לבאר דבריה  /ואמרה שלשלמהי * )
והשנית ( פרשה ד׳ פשוק ג׳ ) כחוט השני שפתותיך ומדברך
נאוה תינס הוא ז״ל  :זוית רלו«ן דייני 1יעפן  /דיא
נ 1פרצו 45יר ^ ושן ויב! ין * מלת ששראבנלידמאסן לדעתי
קישה .במאוד לשמע אוזן  ) * /וגס א* כה נאותה לשיר הזה אשר
חוכר כ*מי 0הקדמונים * ולא אאריך בזה כי ככר יצאתי מגדר
ך _ ש •.
הנקורת הרכה מאודי
* )

חנירינו

׳

המוצייא־ס המגלה לאיי

העירו בנר כעלה

( :לוינטע( 1יו .ענן ןב!ל .טט ) על התרמה הזה

הסכר למעלה

ויאמרו /כי גס בעירהס זר הוא

האוד! ולולא חוק שמו להס לבלתי שנות דבר מה ממעשי ידי המתרגם הגיזל
הזה ׳ בבר תרגמוהו באופן אחר< יעיין הקורא פס ב׳לבריהס יכ היטיבו לדבר שס
בערנס משפטם נגד איש אחד כשמו ר׳ אברהס בראקל אשר גר בברוינשווייג / .
הוא אשר ק®

והדפיש השיר הזה בכתב

אשכנזית>

ובראותו

הפשוק הזה  /התחזק לשלוח בו יד ולשגהו ׳ זכה שנה אותו

וננחש ויין /

wla־.

ני ין

התרגום על

;

בעטט

הלא יפה אמרו מה יחשוב האיש הזה נהיסין> שגגה על שגגה ? כי תחת אשר היה נתחיל®
מלת זיון דק פעס אחת שגגה ׳> הוש׳י;> על־י האיש הזה עוד פעס חלת זיין /
ונעשה שגגות  /האמור -יאמר■ כמאמר חז״ל כל יתר כנטול דמי ? אין זאת כי אס
נחו שאמרו תז״ל אי ; אדס חוטא אלא נכנש נו רוח שטות ׳ וכיון שחטא ועבר על
לאו דלא תשיג גבול ,

נמשה בו■ רוח שטות  /אשר פתתהי לאמיר איש נבון אתה

קיס ופגע גתרגיס הזה ! וכן אמר החכם ׳ עריה ראה רעה ונשתר ׳ ופתאים
עברו ונענשו —־ זבאמת לא ידענו מה י היה לאדונינו הרמנ״מן ז״ל לכפול הכנוי
יעהע »?0ה׳ש יטטט  / .אז יט״ט למש בטטט
הזה  /ומה נגיע אס נתדגס
 / o 'rmluוגה

המבקר

הרנה ל־ריש כה על לא דכר ׳ כי אין ראיה

מכפילת הכנוי

בלה״ק כלל ׳ תפני שכבר נודע דנץ הלשון להכפיל השס אחר הכנוי ׳ כעו ותראהו

אתהילדו״ומיהס ־

דברי המאספים¬

* * ) גס זאת לא פנו חנינו חטעס שזכרנו למעלה  /ואנחנו מכל לתרגמז מ־ברך
דייד יערן ׳ כמו ישאח־ברותץ־ ׳ או דייני לוונטררעד«גגן ׳ זיסקוהר •
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הודן ל» פי טוב

שיר חדש לו שירו

חסדו ו ^מתו ספרו

כאשר יכלההערפל

טובו הזכירו
מרוח השמש

פלתד! ?וצבת לבב כאשר האיר אל לנו
דשב לנו פךדוי גנו נטעיעז־ן
אשר נטעאלהים בארצות האלה
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על ערשם סעד אותם עליון מקדש
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דל ! יות מגני ארץ לעמים משענת
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פריךריןדמה נעמת תקות בל
לבני ארם גיל בבני המלכים תפארת
בל

לודויג ציץ מלכות למאדדןרת

[ם אתה

מה נעמו

גם אחיכם היינריך ווילה ^
ו^ הוסקם אוגוסטא* ילדה מחמד כל עץ
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מהחרךנו ממים נסתרתם ממנו
מפני הנגע ידה על אדם קשתה
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רבת המהומה חללים !בים הפילה
כ:אשר '?? ובמר .נפש אל אל צעקנו
פתח דלתות היכלו דשמע קולנו
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משד״ר אחד

מי !גיד גדלף ומי יוכל הללף
י וצבאף במרומים הקערנףיודו-ן? -

ויי שוכגי בתי חומר עפר נמוגו
< אך אם בשמ!ם הלינות נסאף

ףא

יי ! אם גם המה יודו את פלו
&ף
לא תבזה תדזידות תבל זאת לא מאסת
ומהיכל קז־שף

תשקיף גם !וליה

אסערפל התולתה חשף !חשיכנה
! 56רושף ממן־ מראות
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( קג >
ומבין רבבות עם תזרח על אהוביך
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משורר שני

כרגע צאת 'שמעז ובעמקים עוד ה #ך
נראה אורו על ראשי דןהךים ממעל
כן אם צרהומנואוב !אפילו ?שפל
!זרח אורך .על ראשי עם בם בחרון
המנצח בשיר

כאשכול בגקן יכ !מצאוהו
בין עצי !ער פרי לא !שיאו
אל כורתי עציהם הלא !קראו
אל תשחיתוה?
אשבול זה ברבה
וב
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םא

מימין טו?

ומשמאלם עם רב

םי

♦פולו
אלף .
תע אינימו

הם !עמודו רע לא !קרב אלימ1
קול קורא מעל על אלה חמולו
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משורר אחד

עתה

ך,

יצית לאלהים

בחצוצרות הריעו

זרע צדיקים נמלט
משומר צך_קת אבוה
שמתו איות

מכל רע נשמח•
נוצר לעד חסד

■,

צךקתכם לבניכם תפארת

אשריכם בני המלך

ולבבכם היטיבו

מ' .תביטו *! ל צורים

חצבתם מהמה

וילהעלםאר,ם

מלך פועלצדק

פריד־ריקע

לואיזע לבמת כותרת

צאצאי

אשריך אב חכם

אשזריך איש מצליח

כי תראה מסעיב לך
'~: 1

כשתילי זיתים

י

מחמדי עיניך

■־ ־

.

;י

העומדים על פלגי נעם■ ■

אשלי עבדיך_יאשךי יושביאךצך ;
תרעם על מ.י מנוחות

תרביצם ב; נאות דשא

מתרועת שופר למלחמה לא  .יחידי 'י
ייוךעים כה :רב

חפצת
3י רק־
סיטב  T־־ ; T

'( יקה )

*

משורר שני

אל נחל עוטף עלום וירתה חכמתך
לע

עץזיבש .על ¥י״ן נבל3י ישמיד׳י
כריח מ־?ןיך עוד !שובו ? ’.ריד*

מנחל צן־לןתך מי.ס עד ים הלנו
אל המחוזות הלויות אל ארץ פעדן
היתה
שוממה
נמעט
חיתח
לולי
TTT
• ״T
״ ; ־
״ י * T
נריח במחיוקקך הולכתם לןדימה
נפלנו
הדגים
ארץ Tשם שריה
Vאל
• ; T
* —T T V T
•
בתבונתך; עצת שלום בינם כוננת
צפונה
ללנת י-גם
נהלך
Tגאו *״מי
T
T
VV T
־* * V :

•

•

נלחמו
אחים
וביבשה
שם בים
־ T :
־ •
־־ TT
־־
T
חרב איש את אחיו אל תערה השיבות
אם בל זאת חננך אל תקוה מלאתנו
ינ

עוד .על הרים רמים מימיך !עבות•
וזימנה ! לכו מךר_ מי דוש ! מתיקו ־
זה
י

זה ג1ךלןד איש טוב מין באל בטחת
משורר שלישי

האדים שיחת מדם אדם

תשנא נפשך

שים מבצרים למפלה .יעציב לבך
יב

לא על דמעת עשוקים תכין כסאך

על כן משדזך אל שמן ששון מחכירים
ישמיך אם ייראוף יאהבוך -
כי עשית

Iשס  Tאהוב

לבל .יקרא־ר

יען .יראת אלהים  .עטרת ראשך
חכמה לך עדיך צדק אזור מתעך
אלחים עמך ומי ןתיצבנגזקך
הנלנצח ישיר

יעתקי• ~־
ממקומם.
אםהרים
חלמיש גם צורים אםןתפוצצו•
עמודי הצדק

בלןתפלצו• י ־ /

עבותות החכמה בל .ינתקו•

.

,
־:

וילהעלם

( קז )

וילהעלם! ^משלתןז וחכמהיוסדת
המר ארי; איתנים לאדטקוטו
ובלב ימים הומים הרים ;מוטו
אל תירא ! צרלתל לעד שמדת
חברת

המהללים

נורה לאל
ממירות

ול

נריע»ז

יום זהבמרןהלים
אמרו הללויה!
(פתויי־ היוץ ווי!•1

הטבעי)

מסלול
שיחה

שניה

*

אלדד
a

כחך ה׳ Iהנה אנכי נצב פה מאז הנוקר ועד
נואך לשלוס /
בכל דכריך אשר למדתני יום אתמול  /שדתי
גיחה  /והגיתי
יהיו חקוקים על לות לבי לזכחן תמיד י
ושלשתי אוחס ' 1נעבור
נא והורע? עוד  /ואני אביו את שמך בקול
ועתה אתי הואל
תודה על כל טוב אשר גמלתני •
מידר
נדברים האלה? הלא ידעת מן היום .אשר נשאני
למה תדבר
החכמה i .היתה תשוקתי לא ללמוד לבד  /כי
לגי • למור אחר
ולהועיל לזולתי  /וטוב לי אם המעט אשר
אס גס ללמד
את נפשך להבין עוד בפעולת ה׳ ולהגיר את
הוריתיך יעורר
 ,מאלפי תודות אשר תקריב אלי  /ני
גדלו ואת ידו החזקה
״ — ואולס טרם נבוא אל מוצא הדבר ההזא
באלה לא חפצתי
אתמול לדבר בו  /אלמדך ואורך היוס דברים
אשר החלונו
נכבדות'  /אשר עליהם ישוד הדבר הזה מוי /
אחדים משתי ידיעות
המקריב אל 1המרכז( ) vis centripeta
ואלה הן  :כח
והשני כח ד־זמרחיק מן
(אדר זענקוננם קרצו ! ע ) •/ :
 visאדר ע 1יהי קראעט ) * אפש
המרכז ( Centrifuga
עתה ממני וכולם לא תשמע  /ני ארוכים המה
קצתם תשמע
קצר מלבארס לך נ 'אוי • ועתה תש* ת לבך לדברי/
מאוד והעם
ימ1שו מפיך  /כי יקרים הם למוצאי דעת♦
שמרם נזנרונך! ולא
הודיעני

המשך המאמר ?1חודש ככליו •

הודיעני נא אותם  /וכחותם מל לבי אשימם •
מירד
שמעני * אם נשים לב אל כל הגשמים ( קערניר ) * ) מראים
ונודעים לנו על פני תבל הזאת  /נראה ני סגולה אחת להם /
והיא שהייה נונרס תמיד אל מרכז הארץ ( , U6קערפר הציבך
אייני די 4ונ 4לוק \ דטט^ פונקט דער ערדי ) ויתאמצו לנות
שם /אס לא יהיה דבר מה המתנגד להם ועומד לנגדם לשמנםי.
יהיה חי או בלתי חי /
כי אס תגביה בידיך גשם אחד /
גשם מקשי ( פגיטטר קננרפר ) או גשם זביי (  5ויסי 4ר קערפר /
ותרף אחרי כן את ידך ממנו  /הלא יפול לארץ  /אס לא
יהיה

* ) לתועלת הקורא ההוא אשר לא שש לכו מימיו ל־ברי הכחיש כאלה ׳ א ליגה
כה כדר הגנה  /למען ידע כל היבריס הנכנהיה תחש הנס הזה •  .ואחר•
שהדברים האלה ארוכים ועמוקים במאוד  /לא ארחיב פה ביאורה  /רק או־יע
אישה ב־רך כלל כפי חהשציייכיה אנחנו לכמת רעכין אפר בו אנחנו עיסקיה עתה •
התפשטות ( ׳דיל׳ ל׳ויט־עהנו » ) באורך ברוחב ובקומה •
*4ר^ ןגש  5היא ( א )
אחר מ ( ליל׳ ׳ל ; .ד  .דנדרי ;.י !.יכקייט ) דה-־גו שלא*
הננס גוף
(ב ) בליתי
כי
יהיה נשה אחר נאוחו הזמן עצמו נה באותו רמקיס אבר בו הגשה הזה ־
אה תנעון דרך דמיו ; חתיכת עך בתוך שעוה ׳
בחקוס אשר ט השעוה

,

לא כן ׳

גייקימה עתה קטן מלפניה טרה

אל תאחר בלבבך שיעץ הזה הוא

רק על ידי נעיצת

רען חתכוצש השעוה

נעצתנה את העץ׳ אבל מקוה •ושעור אי ; תקיש

י .עןן כי אין שני גשמיה בזמן אחד במקום אחד ( יעדר קערער הלש * ייק ב׳ח»
העצלות ( ויל! טרענהייש ) והיא ׳ שלא יש ; ה לעילם תעמדו
דרן ידע ) • ( ג )
אה לא יהיה לנר אחר חוצה לו המכריחו לשנות  .ולכן אה יהיה הגשה כמנוחה /
יהיה תמיד בחנותה ׳ ואס הוא
התנועה ׳ עד בוא • נוא כח אחד

בתנועה׳ יהיה תמיד כשנועה ההיא וב־יתי מהירת
החנריחו לשנזת המניחה לתנועה ׳ או התנועה

למנוחה • וכל אשר לו שלש אלה יכנס נכלל גשש י

ומ׳ -ה חכין כי ה *דכ הבהמה

החיה האדר העש; והאיל והדומה ׳ נולה נקראיה גשמיה ( ק*נרשר ) •

יהיה דגר אחר לנגדו לקבלו או למשען לו • ונ ן עתה אנחנו
יושבים פה כתוך החדר הזהוקרקע הבית משען לנו  /לולא המשען
הזה  /גס אנחנו כפול למעה י אין נל זאת כי אם בעבור
מדת הגשמים אל מרכז הארץ לנוח שם י זהנעיה הזאת קראו
החוקרים בשס כובד ( ריצו טוועהרי ) בעבור שמדתס מכבידים
על הדבר אשר עומד לנגדם ולמנוע נפילתםלאל־ץ  /עד שאס
יהיה כת הכבדתס יותר חזק מפח המתנגד ההוא  /יכריחו גו
באמת לסור ממקומו ולתת להם מקום לפול ארצה " כאשר
תראה אס תניח אבן גדולה על עץ דק  /קשכר האבן את העץ
ותפול למעה • — ויאמרו החוקרים עוד כי סבת הכובד או
הנעיה  /נח אחד אשר נתן ה׳ לארץ הזאת ויקרא כח המקריב
זא המושר ( ריצו צונלידזנרי קרצו  £ט ) ני הוא מקריב אליו
מסביב כל הגשמים ומנריח אותם לנעות אליו * ) * ועל פי
הדברים

*)

רבתה המחלוקת נין גדולי חקרי לג  /אה הנח הזה נע -וע נענע האר!  /או
אה הוא חוצה לה  /על ידי חותר

נטיטי *אטעו־יע ) הלוחץ שני

ידוע (לדיני

גשמיה יחד להתקרב זה אל זה • כפי הדעה הראשונה יקרא הנח הזה בשם

כח

נקראוהחוק־ריס

המושך  /וכפי דעת האחריס יקרא נח הניקריי • וכן
החולקים בדבר רזה נשחית האלה ( לומנ1רלוק '.ילד \שטן  /לוי» פו!ש־לוי.ערש ) • ימדי
T
־״T
.לנרי בזה זכור אזמר השגגה היוצאת

חלפני ריעי היקר ל׳ ברון  :#דא
לשונו מ דע כי האל הטו:

ככתבו נכפת הנחמד ראשית לחודיה ( ך ) $ 1וזה

הטביע ככל גופים חיים אז נלתי חייס כח עצלות אחד אשר יקרא בשה הכובד /
זע״י הכס הזה כל גון* נח ושקע במקוס אשר ינוח אס לא יכריחו איזה מכריח
לעזבו ולתמעע אל חקוס אחר וכו־׳ “ •
עס כח העצלות

שגה בזה ( א ) במה שהרכיב כח הכוכד

יחד  /ורחוקיס המה במאוד  /כי סבת הכובד מכת המושך וחקרה

בגפה ׳ והעצלות היא

עצמותבגשס ; ( ב) במה שהגדיר העצלות לאמר שכל גון»

כח ושקט בתקיה אשר ינוח וכו׳ נמשך בזה אחר
וסיעתו ובבר נבטלה דעה זאת מהחחקריה

דעת הקדחוניה אריכטתעלה

האח־וגיס  /וגדר העצלות הוא לדעתה

כאפר הוריתי למעלה פכל גוף נת במקום אשר ינוח /
יהיה

ויתנועע בתנועה ההיא אה

בתמעס אה לא יהיה נח אחי המכריח לשנות מעמדו  ,וגדר הזה קימו וקבלו

עציהם רונ״החחקריה נימינו ( חוץ נת מחקריה אחת  /אשר להם עוד דרך אחרת
נהפר*

קיא)

(

הדברים האלה ' לא יפלא בעיניך להשיב

להשואליס  /אשר שאלו

ממעלה למגוה ולא
מדוע נקל להשליך אבן
ממעה למעלה ✓ כי אם ביקר נח ?

נקל כמוהו לזרוק

אלדד
כאשר

למדקני /

הסבה לזאת

נראה

לעין כל

ונער

יענם * כי

אז אנחנו רוצים לפעול נגד
אס נזרוק׳ דבר מה למעלה /
פעולת נח החושך  /ולכן צריכים אנחנו בתנועה הזאת לתת
נח  /עד שיהיה מסת כחינו יוקר ממסת נח המושך 3אבל אס
למעה 1אך

נשליכהו

למותר יהיה כוחנו  /כי די

לתנועה הזאת

אולס שאלה אתית אנכי שואל
—
כנח המושך לבדו •
אס כדברך כן הוא שהנח הזה לבדו מסבב הנעיה
מאתך /
או הכובד בגשמים מדוע צריך כת יותר בהגבהת אכן מתת נח
או דרך כללי /
בהגבהת עץ אשר שוה בגודל לאבן ?
ישתנה הכובד בגשמים ויהיה גשם אחד כנד מהשני /
סכתהכובד אחד

מדוע
הלא

הוא?
מידד

־הן היתה
כזאתי

במחשבתי לבאר לך גס את זה אף אס לא שאלת
באמרס שכל הגשמים נמשכיס מל
ועתה שמעני •

פרעי וחלקי החומר
נונחס לאמור  /כל
ידי הנח הזה /
בגשס ( ני החומר הוא עצמות הגשס ) נמשכים ממנו  /ולא
הגשס ככלל לכדו •

ואס כן

נפי

רכות החומר כגשס כן יתרבה

חלקיו  /ועל כן יתרבה גס משיכתו  /והוא כובדו • וכן הוא
כי כמות החומר באבן רכה מכמות
בהדמיון אשר הנאת /
החומר כעז אשר

נמדתו

בהפרש מה ) • עיי; מזה בסהר

ונגדלו

ובעבור זאת נמשך האבן
יותר

/

המכונה נריפי ר! לדיני דייטטי פרמ־ננש -ן /נאגרת

השבעים ושבעה • ובספר אשר כתב הפלוסוף האדון
גול־נקן עלון נל׳טט  /דער ״ע! ס לחגד

ספרי מהלול הטבע ׳
בהנחת

דעי יעע! י דעה ptM

ותמלא לברי כיני® •

התנועה (וועצל׳דק ) •

מאלף✓ המכונה  :עי״נעטיג*
 4 610 • 62cובשאר

ועל הבצל ה ; ה במיס רוב הלינוליס

( ק' ב >
יותר למעה מן הטץ ויצטרך כמו כן נח יותר להרחיקו מן
וכן יהיה נעית או כובד הזהב יותר מכובד הכסף
הארץ י
(אס יהיו שניהם שווים בגודל ) מפני שכמות החומר בזהב יותר.
סוף הדבר הנובד ישתנה נפי נמות
מכמות החומר בכסף •
החומר בגשם  /אס מעע הוא או רב ♦
אלדד
שמחתני אלופי ומיודעי שמחתני ! כי עריניס אלי דבריך
מאוד * אך אס מצאתי חן בעיניך אשאלך נא אך הפעם שאלה.
קטנה  /וגדולה היא אלי י הלא אמרת כי סגולת הנעיה
מיוחדת לכל הגשמים אשר בארץ  /ומדוע יעלה איזה גשמים
למעלה אף בלתי נח אחר המנריחס לעלות  /כהעשן אדם
וקמורים ? אחור נא אתי מה זאת  /מדוע לא נמשכו הגשמים
החלה מהנח המושך ולמה יגרעו מהשאר?

מידד

י■*

:Mi

m

:m

ובאמת המחקרים הקדמונים כאשי ראו
הסיבות לשאול .
שעשן ואדים עולים למעלה  /ושאר גשמים יורדים ונופלים
למסה  /גזרו אומר שיש שני מיני גשמים  /המין האחד
כבדם בעבע והשני קלים כעכע  /כי קצרה ידם מלהשיב על
זאת כראוי * אך המחקרים בימינו היטיבו לדבר ויאמרו ני אין
נשם קל בס  :ע רק לנולס יש כובד  /פעם מעע פעם הרבה/
כפי כמות חומה כאשר הגדתי לך  /והשמות כובד וקל /
רק שמות מצטרפים המה בבחינת שני גשמים  /אשר לאחר
חומר יותר מלשני ♦ ואולם בעבור זאת יעלה העשן ולא יפיל
למעה  /מפני שהוא נשוא מהאדר אשר במעגל הקיטור.
jצ1נו *צוט  £עהרי ) ני נמות החומר בהאויר יותר מכמות החומר
בעשן או אדים  /ולכן גס כובדו יותר מכובד העשן  /והוא
למשען לן 5אמנם אס יתרבו האידים ויהיו לאגלי מטר או כפור
או שלג והדומה  /אז יהיה כובדם יותר מהאויר  /ואז יפלו
למעה י ואל תתפלא על זאת ני יש לנו כיוצא בו  /הלא
ראית אם השליך עץ בתוך נהר .יעלה למעלה ויצף על פני
המיס  /והלא העץ הזה במלאי,מגשמים בכבדים הוא ? גס
אס

( קיג )
אסתשליך בחוך כסף חי (קו! עקד 1נר ) עופרת ברזלונחושת
(אס יהיה כמלת כשף חי  /דרך דמיון זרת מל זית נדום
זרת כסף חי וכן עופרת או ברזל ונו׳ ) יציפו המפנות האצה
מליו ולא יצללו למטה  /אין זאת כי אס שקל ינשא מהכבד
ומסיק העיד
וחומר בכסף חי יותר מהחומר במתכות האלה ׳
ני טניס דברי המחקרים האחרונים  /כי אם תשאוב האדר /
ממקום אחד על ידי הכלי השואב את הרוח (1ו  £טפו*ופי ) אז
תראה ט באותו המקום יפלו גס העשן גס סקטורים יוהוא
הדבר אשר דברתי/נפילת העשן נכחד מחמת האויר — * ואחרי
הודיעי אותך זאת  /תראה איך מאלו האנשים אשר יראו
לנפשיתס לאמור אס השמש במקומו עומד והאח תתנועע וחשוב
ננל ציריה! איך נוכל לעמוד עליה  /הלא נפול נפול גס
אנחנו גס בתינו ממנה ? • " "
אלדד
לא אכחד מעם אחי יקירי כי נס בעיני היתה נכלאת זאת
מימים ימימה  /ולא מצאתי מרגוע לנפשי * ואס אמרתי
הארץ עומדת וכל תסת;  /דאגתי לאנשים היושבים ממוליתחת
נכות רגלי המנונים ( אנטיכארען ) • ואולם עתה הוריתני כי לחנם
דאגתי  /כי איך 5פיו הגשמים הלא המה נמשכים ממרכז
הארץ מכל צד ופיאה ? ואנה יפלו  /הלא הנפילה רק אל
הארץ ולא מן הארץ ? ועל כן לא אירא עוד בשבוב הארץ
וצא אחתI
כיידד
כדבריך כן הוא • אי אפשר נפילת אחד מגשמי הארץ  /מפני
שאין אחד מהם למטה * ט שם מעלה ומטה רק כבחינת
המדבר  /ולא כבחינת הארץ ׳ ואנחנו נאמר על כל דבר
המתרחק מן המרכז  /שהוא למעלה  /ועל כל דבר שמתקרב
אצ המרכז שהוא למטה • אס יהיה אדם אחד על הר גבוה /
נאמר שהוא במעלה  /מפני שהוא רחוק יותר ממרס הארץ
כמו אנחנו  /אבל אס יעמוד איש במר עמוק נאמר שהוא
למעה  /מפני שהיא קחב יותר אל המרכז יואחרי שכל

ח

אs 1

גשש

( קיד )
גשם

מתקרב

יותר אל

נפי יכולתו

המרכז

/

כעמר

זאת,

דהיינו ממקום רחוק מן
/
ממעלה למטה
המיס
נוזלים
המרכז אל מקום קרוב אל המרכז * ואס יהיה ביכלתנו לחפור
בור עמוק בארץ העוכר על מרכזה  /אז יהיו האנשים החופרים
ובעברם את המרנו
בבחינת ירידה עד נואם אל התרכז /
יהיו בבחינת עליה מטעם אשר אמרתי י
אלדד
אחי Iבדברך מן הבור הוה  /זמרתי אס יהיה בור עמוק
ני
כזה ונפל שמה נשם אחד  /לא יפול רק עד המרכז  /ובבואו
ני אי אפשר לו לעבור ולהתרחק
לשם יהיה תלוי ועומד /
מהמרכז  /ני אז יעלה למעלה  /חה יהיה נגד חוק הטבע •

מידד
בראותי ני שמת עיניך ולכך על

שמחתי על אמרותיך האלה /
נינים דבריך ואין בהם
דברי  /וחקקת אותם על לוח לבך *
נפתל  /וכן הביא החנם ר׳ יוסף שלמה קאנדיא נספרו מעין
אריסטאטלעס  /וזה לשונו  « :נתב אריסטו בשני
חתום בשם
עד מרכזו או מעבר
לשמים שאלו היה הכדור הארצי נקוב
לעבר  /הנה הכבד הנופל בו לא יעבור ממרכז והלאה כי שס
מקומו ונו ' ואין הנדל אס הוא עפר או מיס שמוכרחים לעמוד
והנה לא לבד שישתנה
שס ותלוים באדר עכ״ל “ ־׳ ) —־ *
המשיכה

*)

החכה האדון איי ^ ר הוכיח מזאת כי הכוכד אין עצמות לגשס ׳ כי אם « ית
הגשה נתון המרכז  /לא יהיה לו נטיה כלל למטה  /ולפי זה לא יהיה לו

נס~כובד >

ואס כ ! נראה שאין הכובד עצמות לגשם • אבל לפי קוצר שכלי לא

ישפיק ה« ו  5ת ר ;ה ׳׳ כי לא נאות לאמור על הגשם הזה שאין לו כובד כלל בכות /
לפי שלא יראה עתה בו בפועל> הכי נאמר ד״מ י1צ האבן מאגני^ ט שאין לו כח
להמשיו את הברזל אליה  /בעת שהיא מונחת בזוית  /ואין לה בר*ל להראות כחה
זה בפועל ? אחנה • יש מופתים אחר־ס
שאין כאן המקו® להאריך בזה *

על שאין הכובד עצמ! ק לגשה ׳

אלא

( קטר)
המשיכה צפי נמות החומר  /ני אש ישתנה צס צן צפי רחוק
הנשם מן הארץ  /דהיינו כל זמן שיתרחק יתמעט משינתו /
ונאשר השכילו וחקרו המחקרים האחרוניס על ואח מצאו /
שערך התמעטות המשיכה נערך המרובע מן הדחוי • דרך
דמיון אש יהיו שלשה נשמיש הא ' רחוק פרסה אחת והשני שתי
פרסאות והשלישי שלש פרשאות  /יהיה מעוט המשיכה של
השני ד׳ פעמים ( נהיות ד׳ המרובע של ) ' 3ומעוט המשיגה
של השלישי יהיה ט׳ פעמים פחות מן הראשון ( בהיות ע4
המרובע של ג׳ ) וכן בשאר • ולכן אס יהיה גשם אחד ד״מ*
אבן אחת רחוק מן הארץ כרחוק הירח ממנה  /יתמעט משינתו
מאוד  /ונבר הגדתי לך שהמשיכה תסובב הכובד  /ואס כן
יתמעט גס כובדו במאוד •
ומעתה צא וחשוב אס יהיה כובד
אבן אחת המוניחת על הארץ ג׳ אלפים שש מאות לטראות  /נמה
יהיה כובדו אס יתרחק מן הארץ ברחוק הירח ?
אלדד
נאשר למדתי יהיה אז משקלו רק לטרא אחת * כי האבן הזאת
רתוקה עתה מן מרכז הארץנמדת חצי קיטר הארץ ( ערדריא*
*ועטי■ ) והירח רחוק מן הארץ שלשים קוטרי הארץ שהס ששים
חצי קוטר  /ואש נכפיל ששים פעם ששים ( ני נאשר הוריתני
יתמעט המשיכה כפי המרובע של הרחוק ) יעלה לסך ג׳ ן! פיס
שש מאות  /ונשנוש הזה יתמעט
משיכתו י ואחרי אשר
היתה לפנים ג׳ אלפיס שש
הנזכר  /ויצא לטרא אחת "

מאות לטראות נחלק זאת נסנו©

בלידר
ומה יהיה הכובד אן המשיכה /
מן האיץ *

אס תרחק האבן כרחוק השמש
אלדד

אז תהיה המשיכה מעט מאוד וכאין נחשבה* ני מרחק השמש

ה

ב ג
%

מן

הן האדן שלם מאות פעמים יותר ממרחק היית מן האיץ * ) /
שהוא שמנה עשר מאות חצי קוטר הארץ  /ואס נרבע המשפר
הזה יגיע לסכום שלש מאות וכ״ד רבוא וכל כך יתמעט משיכתו *
מידיד
אך דע * אף שראית בעין שכלך ושפעת שמשיכת האבן אל
הארץ תתמעט מאוד ברחוק גדול מאת  /מ״מ השכילו וחקרו
המחקרים / .ובראשם החוקר המפורסם נייטאן איש כריעאניא
ומצאו שכת המקריב או המושך אינו מיוחד לארץ לבדה  /ני אם
גם לכל נשמי וצבא השמים  /כמו השמש הירח מאדים שבתאי
ונולי  /גס כל צבא השמים וכן הארץ מושכים זה אח זה בחליפות ♦
וכולם נמשכים בפרעות מן השמש אשר מקומה באמצע בבחינת
גלגלי השאר " ואל תפלא בעיניך זאת לאמור הלא הגשמים
האלה רחוקים זה מזה במאוד ואיך״־ומשכו ? כי  /אם תשים
לבך לגשמים האלה תמצא שכמות החומר בהם רבה במאוד /
וא״כ מה שנחשי על ידי הדחוק  /נשלם על ידי נמות החומר /
ואחרי שכמות האומר בשמש יותר מכמות החומר בשאר כוכבי
לכת ( פל ; 6עםן ) על ק הוא מושך אותם אליו י ואולם הירח
אשר איננו רחוק צל כך מן הארץ כמו שהוא רחוק מן השמש /
 1ג  0נמות החומר בירח קטן מכמות החומר בארץ  /על כן
במשך הירח תמיד אל הארץ ולא יעזבה לעולם (כי כח המשיכה
בארץ יפעול יותר בירח מנח המושך בשמש אליו  /מפני שהוא
קרוב יותר לארץ * ) ולא■ עת היום לבאר לך כל זאת באר
מיטיב /כי נאשר נכר הגדת לך  /הדברים האלה  -ארוכים
ועמוקים מאוד  /וגס המה יוצאים מכונתנו כזה הענין  /אולי
בפעם אחר אשכילך ואורך כל זאת  /ואולם כעת לא אשמיעך
רק את הצזרך לעניננו והוא שלכל כוכבי השמים יש כח המקריב ♦
אשר על ידו המה נמשכים זה לעומת זה ( והוא הנקרא בשם
כובד

* ) .־ יש דע 1ת שונות במידיזק השמש מן האדן  /כי איי זח אצשיס־ ירתיקר אותו עוד
יותר < אן צפי שכוא יוצא מנונלזנו  :עתה ׳ צא אנאר זאת •

)

( ףר
כובד הכלל־ «4או כח המושך
 6דר צווו «*4יי;י צוטרצוקניצון י
אל הארץ  ,וכן פעולת משיכת
מפעולת שאר הכוכבים עליהם

הכללי 4 ww4iteרצווויםצו{יצון
ופעולה המשיכה של ירת
)
הירח את הארץ  /יותר חזון
מפני שהמהקחביס יותר ♦

אלדד
לא אוכל להתאפק מלשאלך עוד  /ואס מצאתי חן בעיניך אל
תשיב פני ריקס ♦ הנה אמרת שכח המושך מיוחד לכל צבא
השמיס  /ואס כן לא ידעתי מדוע לא יתקרבו גשמי השמים
זה לזה והיו לאחדים ? הלא אתה הוריתני שנפילת האבן לארן
יהיה רק נעבור כוח המושך אשר בארץ ✓ ואס כן מדוע לא
יפול גס הירח על הארץ או שניהם על השמש ?

מירד
צדקה שאלתך  /וגס אני זמותי שתשאלני כזאת  /על כן הקדמתי
בפתח דברי לאמור לך שיש עוד כוח המרחיק מן המרכז *
ועתה אבאר לך אותו  /ואס תסכית ותשמע לדברי  /תכיר
ותנעס לנפשך מאוד מאמר החכם
בו גדולת וחכמת הבורא /
ה׳ בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה ״ —־ הנה עיניך רואות
אס תריס אבן אחת בידך וערף ידך ממנו  /תפול האבן הזאת
על הארץ דרך קו בצב וישר  /ואולס אס תזרוק האבן לצדדים
אז תפול ארצה דיך קו עקום • והסבה לזאת היא  /בעת אשר
תזרוק לצדדים יהיו שתי כוחות הפועלים על האבן הזאת י
והנוח הזה רוצה
הנח האחד הוא כוח המושך אשד בארץ /
להעזת האבן אליו ולהכריח אותה למעה  /ואולם על ידי כת
התנועה אשר נתת להאבן להתנועע לצדדים יוכרח האבן להתנועע
לאותו צד אשר  rbזרקת אותה רחוק מן הארץ  /וכת התנועה
הזה הוא אשר נקרא בשם בה המרחיק מן המרכז  /כי רצון
הכח הזה הוא להרחיק האבן מן הארץ ולא להעות אותה אליה /
אך אחרי שנח המושך בארץ יותר חזק מנח התנועה הזה אשר
געת4
עלכן צריך האבן צהעות אל הארץ /
נתת להאבן /
אשר

( קיח )
אשר נאגד כח

התנועה ממנו ✓

וישאר אך כח המושך לכדו •

ולכן תלך דרך עקום  /כי מענן ממנו יחלש כח המרחיק ויגבר
עליו כת המושך  /ועל ידי תגבורת הזאת יתקרנ מעע מעגן
אל הארץ עד אשר יבול
עליה • ועתה אחי אמור אחה אס
יש כנח האדם לתת להאגן הזאת כח התנועה לצדדים כל כך
עד שיהיה הכח
התנועה הזה או כח המרחיק הזה שוה כערכו
לכת המושך אשר כארץ  /אמור נא התפול האבן הזאת ארצה ?
אלידד

על בי דבריך האלה חשבתי לנושפנו שלא חפול ארצה /
רק
תהיה חוזרת ומסבכת תמיד את הארץ  /לא תקרב עליה ולא
תרחק ממנו יותר רק
תהיה כדחוק שוהכאשר היתה בתתלה/
מפני שנח המושך מתנגד לה לבלתי התרחק עוד יותר מן
הארץ /
ונח המרחיק מתנגד לה לבלתי התקרכ עוד יותר
אל הארץ  /ואחרי ששתי כחית האלה שויס
בערכם! אס כן
כל אחד לא יכול לבטל את חברו  /ולכן תסובב תמיד את
הארץ * אך  /איך יהיה ביכולת בן
כזאת שיהיה שוה לכת המושך בארץ ?

האדם לתת נח

התנועה

מירד

כדברך כן
הוא 1מה אנוש לפעול כזאת י ואולם יד ה  ,אלהיס
אשר ברא כל מאין  /היא יכלה לעשות כזאת  /היא עשתה
ותוכל 1ני כאשר כרא ה ' אלהיס את הארץ וכל צבא השמים /
העכיע את השמש במרכזם ויצו לכוכבי השמים והארץ שיתנועעו
לצדדי השמש  /ועל ידי זה נתן להם כח המרחיק להתרחק מן
המרכז שהוא השמש  /אך בעבור נוח המושך אשר הטביע בשמש
אשר על ידו ימשכו כל צבא הסמים אליה  /לא יכלו להתרחק
כלל
ממנו ! וה׳ אלהיס שקל בחכמתו ובידיעתו העליונה שתי
נוחות האלה

בפלס

ומאזני .צדק

ונתן

לשתיהם ערך שוה

/

( קיט )
דהיינו שנתן לשמש כמות חומר נפי מסת חזקת התנועה אסר
נתן לצבא השמיס נדי שלא ימול נח אחד את חכירו " ני אס
נתן לשמש נמות סומר מעט מאשר גו עתה  /יהיה גס נן
כח המושך נו אין חזק כל כך  /ואס נן עבר עליו נח התנועה
או נח המרחיק  /ויכריח הכונגיס והארץ להרחיק מן השמש
הלוך ורחוק ולא יהיה לנו שונני הארץ הזאת עוד השמש לאור
יומס  /וכנפיה אין עוד לנו למרפא ונהנה רכות ל וכן להפך
אש נתן לו חומר יותר  /יהיה גס נן נח מושך אשר נו יותי ׳
ואז יגבר על נח המרחיק ויכריח אותס להטות אליו ולנפול
עליו  /ואז נהיה אנחנו ונל הברואים' על הארץ הזאת לחרכות
ולדראון עולם  /כי מי יוכל לעמוד מפני האש הגדולה הזאת
אשרכשמש ? אך הוא לכדו יכול לכלכל כל זאת כמדה וכמשקל /
ולכן המה רחוקים זה מזה עוד נאשר היה בתחלה ולא ישתנו
עד עולס * ומזה תקיש על השאר  /גס על הארץ עס הירח /
ני חוק אחד להם  /והחוק הזה נקרא בלשון העמיס (דצזכו
4רצ! טי גלייצ^וויצכ 1דער נצוסור ) *־־־־״

אלידד
מה רנו מעשי ה׳  /ומה נעים מאמר המשורר  /השמים
מספרים כבוד אל ומעשי ידיו מגיד הרקיע * ועתה בוא /
אחי 1י י * "

מידר
כתר לי זעיר ואראך עוד כ ' תמונות אשר באמתחתי  /העתקתים
מספר מסלול הטבע לחכם אחד מחכמי העמיס  /והבאתים
פה למען הראות לך באר הטב סנת תנועת הגשמים בעגול /
ולבעבור יהיו הדברים האלה אשר הגדתי לך מתנועת גשמי
השמיס ועעס סבובם בעגול חקוקים על לכך  /ולא יזועו משס •
ואקדים לך לזה שתי הנחות *
הנחה ראשונה • כל גשם אשר יוכרח ע״י נח אחר להתנועע t
יתנועע

יתנועע תמיד כתנועה ישרה  /דהיינו על קו ישר ולא
מעוקם  /אס לא יהיה ד 3ד אחר המנריחו להתעקם  /וזהו
אשר נכנה כשס מגמת התנועה  /כלע״ו ( ריצו דירעקניאן ) •
הנחה שניו! י אס יהיו שני כוחות שויס נערנס  /הפועלים
נגשס אחד להניע אותו תנועות שונות  /אז יתנועע הנפס לא
כרצון הפח הזה גרידא  /ולא כרצון השני גרידא  /ני אס ילך
 7דך אחר אשר הוא רחוק נשוה מן שני כוחות האלה  /והוא
קן אלכסון הנקרא כלע׳יז

מתמונה הראשונה

( דיאגאגאו ליניע )  /כאשר תראה

הזאתי

אלדד

ב

ראיתי  /אחי iראיתי *
הנה א הוא הגשם  /ב
הוא י נת אחד אשר ירצה
להרע הנשם א דרך קו
אג יואולם הכח השני ד
ירצה להרע אותו הגשם
דרך קו אה  /ובהיות
ששתי הכוחות האלה שווים
.בערכם על פן יתנועע
הנשס דרך ממוצע לשניהן
והוא קו אלכסון אם ♦

ג״

ת‘ .ןב

מירד
ילה דצת ״ ופתה שים פרך גם לתמונה השניה הזאת /
תלמוד ממנה סבת תנועת האבן בעגול אס תקשור אבן
אאת בחוגו ומניע את קצה החוע בידך /
כאשר ראית
זאת כמה פעמים בידי כערים וילדים  /אשר קוראים הדבר
הזה גשס הקולע (דיצו סליירד ) "
׳
~
וזה

( קכא )

ל*

ו

הו

;1*3

־!1

הא

ראה
*י•  1י!

»

ה
ווה באורה  :א הוא קצה החוט ביד
ומה בעת אשר יתחיל
בקצה השני "
תלך האבן בנח
למעלה /
 7״מ ממטה
u

דרך קו ישר בר ( .הנחה ראשונה ) • אולם יד הנער האוחזת
בקצה השני של החוט  /היא מושכת את האבן הזאת אליה /
וכפי נוח המשיכה הזאת לבדה תלך האבן דרך קו ישר בא /
ואין אחד מהם יכול
ואס ששני נחות האלה שויס בערכם /
לבטל ’ נוח

השני  ,אזי צריך האבן ללכת דרך אלכסון
בי ( הנחד־ז

t

הנער /

ב האבן אשר

ממר למיע את האבן
התמפה מאת לבדה

שניה ) *

שביניהם i

ועתה נניח בבוא האבן לנקודת

והוא קו
ב שתבטל אז משיכת היד  /אוי חשאי מגמת התנועה על קו
אבל באמת כח היד במקומה עומדת למשוך עתה
ישר בג /
ומהצטרפות הנוחות האלה תולד עוד מגמת
האבן דרך בא /
האלכסון בב י ובן הענק תמיד  /בכל נקודה ונקודה תשתנה
מגמת התנועה מקו ישר לקו עקום  ,כי בכל די ע ורגע ישתנו
מגמות אב ובג  /אשר ע״י הצטרפותם פולד השלישית בב /
אבל שתי הנוחוה ש־וות

בערכם

תמיד /

כל עוד שלא יקצר

החוט

*V

v

/

החוט ויהיה במחוק שיה מן היד שהיא המרכז * )  /ולכן סובב
סובב הולך האבן דרך עגול שלס • בימת אחי ! בימת ?

אלדד
בימתי * ולמען היאותך זאת אקיש ענק התמונה הזאת על
סבוב הירח תניב לארץ  /ואומר  :א תורה על הארץ  /ב
על סייח • והנס כח המושר אשר בארץ תמשוך את הירח
אליו דרך קו בא  ,אך מגמת התנועה אשר הטביע ה׳ בתחלת
הבריאה נהירח  /ואשר קראנו בשם כח המרחיק  /היא ד״מ
קו בג! ואחר ששני הנוחות האלה שווים ולא יגבר האחד על
השני  /הולד מגמת העגול נקדם בב  /והירח עוד במקומו
רחוק מן הארץ נאשר היה כתתלת הבריאה  /נמו שהאבן לא
תקרב אל היד "

מידד

יפה דברת *

דהיינו /

נמו שהפח המושך לא תתרבה שס /

בעבור מרעת הקרוב ע״י אורך החוט  /לכן לא תקרב להיפך
בנדון שלפנינו הירח אל הארץ  /בעבור מניעת מבוי נח המושך •
ני הקרנות ורכות נח המשיכה הן בהצטרפות תמידית ומסבות
זו את זו * וכן הענק ג״כ בשבוב הארץ וכל כוכבי לנת סביב

אלף תודות לך  /רעי  Iעל אשר פקחת עיני כלמודים יקרים
כאלה • ועתה בוא נא  /ברוך ה '  1ואכול אתי לחם בצהרים/
מרעיםי
ונתעדן שם בחברת

מירד
אנכי אעשה כדבריך  /ומחר כעת הזאת אשמיעך את יתר
הדברים מענין רנות וחסיון המיס ♦
אהרן האלרי •
(השאר ברבים הבאים ) •
*.

*)

כי לולי כן יתרבה ע״י הקרוב כת החשיכה

דנכור

על

כת המרחיק •

*

)

משלי
אהה! ה׳ /

אתה

נ? ו ס ר

הזאב הזקן
מעשיך /
רחום על כל

נמותרשע

לא תחפוץ

כי אס בשובו מדדנו וחי'  /רחם נא עלי  /עוט גדו1מנשוא /
רגו פשעי  /יעצמו משערותי  /ונכדו עלי כמשא כביר לא אוכל שאת*
לדם נקי ארבתי  /שיות חמימות אלה סף מפשעיס  /נעדרו
מכל כלי ני .ף לעמוד על נפשם  /היו טר ^לשיני  /בקר סללת*
עד  /ועד ערב לא שנעתי בשד • הה 1הה 1לגי הם בק $־־ /
מה אומד לפניך שופע צדק Iהכמעשי תשפטני  /לא חונל
קום י אך מודה אנכי ועוזב י מות יערפני  /אם אערף עוד
שה תמים וצאן תועה י ביעב אמות  /רק בשד חי פגול יהיה
לא ירצה לפני  /לכן ה׳! 2היס Iחוסה נא Iכי 12חנון אתהI
כה צעק זאב אשר נפלו
%
1
אל 1תרניני ׳ רשע ! אם הנחם תנהם
ני ל ^ן מנקיון  22bרתעזוב פשע
אך נערת גשלל^ו ממך כל־ £י רשע
uwS־• ישונו רתנחכש מדתנהס
שניו

ונעלו

לו

העוחנותי

י
:
•
•

מכתם

י -ר

לשלמה * )

אלףממים ׳ המלך ! לקחתי•
אמית :
ימצא
אימת חיל מי
T ;- T
* ; T
*
־*
•* V
לו רק אחת מהנה לקהת ׳-
אמרת ׳
מצאתי
חיל
אימת
״T ; - •T
T T
“*
*• V
א ־ דן •
* ) על בי באורהרתב״מן בקהלת!' כ״ח •

( קכה )

בקורת
1

ספרים

חדשים

מגלת איכה עבש הדגוש אשיגזי ובאור מתורגם
ומבואר  hvפי אהרן ב! מאיליה היד* .להברות ,
עוחרי הטוב והתדמית ♦ בילק בדפוס חברות
בערים ׳ התקמ״ח (

מקהו8

גד ) י

לאשר
נס

בונת המגלה הזאתהיתה ? וודאי לתועלת עס ה׳
נשארו כאימת העמיס אתר גלותם מארץ ישראל /
גס לבניהם אחריהם ולדור האחרון * ני הל דבר הנעשה תחת
השמש  ,להיות למזכרת את אשר כבר דרת  /יהיה הדבר
ההוא מצבת אבן או עץ ממשה ידי אמן כאשר עושיס לזכר
גמרת איש חיל במלחמה ויקרא בל״א ( איין דענקתצ 01או יהיה
המזכרת הזאת  /רק דבריט חקוקיס ^ גל ספר אשר יקיא בסס
(דענקסריעם ) אין נונת העושה לתועלת העבר  /כי מה יועיל
דרך דמיון לאיש גכור חיל אחרי מותו אס בכל מקום מוקער
לשמו ? הלא אין לו עוד חלק ונחלה כתוך החיים Iרק כונת
העושה לתועלת העתיד  /למען שיהיה האיש הזה למופת
לאישים אחרים אשר עודם חיים  /ויתאמצו ללכת כדרכי האיש
הזה • וכן הדבר הזה במגלה זאת * כי נקראם הקמת האלה
יחפוש רותם לאמור  :על מה עשה ה ' נכה לארץ הזאת /
על מה נתן יעקב למשישה ישראל לבוזזים ואת נחלתו לתנות
מדבר ? ויכינו על עזכם את ה׳ ולא הלנו כדרכיו  /אז יכנע
לנכס וישוכו אל ה׳ וירחמם כרוב חשדיו * וכעבור הכונה
הזאת  /חכר את הקמת כדרך שירי כדי שיכנסו הלבריס יותר
בלב הקורא והשומע  /כי כאשר נודע תפעל יותר מליצת שירי
מהגדה פשומית  /כאשר הארכתי כזאת במקום אחר ( עיין
במאסף לחודש כשליו בשנה זאת בבקורת לש״הש * ) וגם כעבור
זאת יסד אותם על חרוזים ההולכים על סדר א״ג '  /ני על
ידי הסדר הזה  /יכלו ללמוד השירים על פה  /ויהיו רגילים
בהם

נהם  /לאמרס המיז ולעורר מאח את לגם לתשובה שלימה •
ואולם הנסיון יעיד שכל דבר אשר לתועלת ההמון צריך להיות
יקר ולא מורגל בפיהם  /כי על דנד המורגל מאוד לא
ישימו לב כלל  /כמאמר הנודע  /הרגל מנשה טבע " ולכן
יראו חכמים הקדמונים  /אם יקומו הקנה הזאת תמיד /
 1תהיה בעיניהם כמצות אנשים מלומדה  /ידברו כפיהס  /ולבסבל עמס  /על כן התקינו לקדש לזאת רק יזס אחד בשנה והוא
תשעה לחודש אב ביום שנשרף ביק אלהיש בירושלים  /וע״י
כץ יהיה הקמת האלה כחדשים בעיניהם ! וימרדו קותס להשיר
רוע מעלליהם וליראה ולאהבה את ה ' * ואם הצליחה הפנה
זאת בימי חכמינו  /היא לא תצלח בימינו ובדורות האלה "
כי מה יועיל הקמת האלה הכתחדס בלשון עברי בימינו ? הלא
כשפת נכריה נחשבה בעיניהם ? ומה יועיל דרך השירי אשר
עמל ויגע המקונן בו  /לאנשים האלה אשר מעולם לא טעמו
טעס שירי ? וכן ראיתי העם הזה יושבים בבית תפלתנו ובוכים
כני רב  /והיה ני אשאל אותם לאמור על מה אחה בוכים ?
אין אתם יודע להשיב תשובה נכונה וראויה  /ני וה בוכה לפי
שראה את אביו ואת אחיו בונים גיוס הזהויבך נס הוא עמס/
זזה יבכה בחשבו אס אנחנו עוד על אדמתנו כבתחילה  /אני
הייתי שר ושופע או מושל  /ועתה חסרקי כל ועל חנם משתי
לי כסף וזהב  /ועל חנם יקראו לי קצין העם י ולדן חחל
מהם שס על לב את כונת כותב הקמת האלה אשד זכרתי
למעלה • אין כל זאת ני אסי בעבור חסרון המת הקנות
האלה בראוי " ובעבור זאת לבדה חייבים אנו להודות בפה מלא
לריעיס היקרים המוציאים המגלה הזאת מתורגמת לאור *
ומה עוב ומה נעים אס תהיה המגלה הזאת עתה ביד כל
המורים והמלמדים בעם  /להשיר המסוה מעל פניהם אשר
היה עליהם עז עתה * ואולם איזה דברים אשר צריכים תקון
לדעתי אציגה הנה  /אולי כשגגה יצאו מלפני המתרגם "

פרשהא׳ פ׳ א׳ איכה ישבה בדד  /תרגם ר״אלוך "יא
ליגט זעז וצו צזיימצזק י לא ידעתי מדוע
שנה התרגום מכונת הענין בלשון העברי  /כי שס אמר ישבה
שהוא

( קבז )
שהוא זיצן ? הלא נודע ט מליצת השיר משתנה מאוד ממליצה
פשוטית /
ט המל־צת השיר יכול המשורר ליחש כל איכות
נפשיות אף לדברים בלתי ח״ס (כאשר כתב זאת המתרגש
כעצמו בפישה ג׳ על פשוק אני הגבר ) ואש כן אן> שאץ נהוג
כמליצה כשישית לאמור ריצו טתארט וילש  /הרשות לאמור כן
כשיר  /אח־ שלמה את העיר לאלמנה היושבת בלד * וכל זמן
שיכול המתרגש להיות נאמן כתרגומו טוב יותר♦

שם פ׳ ה׳ עולליה הריו שבי :הרגם איהריטפרעסלינ4יי
 | 4;6£ 4עצור ויך הער טרייכט  /חטא כאמת
נגד יופי המליצי; י ני זה כלל מונח ככל עת אשר נתחיל כמליצה
לדמות מוחש אחד לציור מה  /צריכים אנחנו לדנר מהמוחש
ההוא כאלו הוא הציור עצמו  /דהיינו שרחש ? ליו כל הדכרים
החיותש־ם אל הצע־ ההוא י ואס תרגם עוללים טפרעמלינ 4י
ודמה בזה הבנים לפנם־ם  /צריך גם הוא לשיים כדמיון זה
ולייחש אל העוללים הדברים המיוששיס
לענפים♦ דרך דמיון
שיאמר הענפ* ס נכרתו או נכולו  /אכל לא טנל לאמור עליהם
שהלכו שב־ כי זאת מיחש אל עוללים ולא אל ענפים 7ולכן
היה יותר טיב אם הניח כפשוטו בלשון העגרי איהרי קינדר
 £4אנ4ן וכו׳ *

שם פ׳ ף״וכאילים » Vמצאימיעי 4/ 5וייבןהזנ4רי4ן רננהן•
התרגום א־נו נשר בעיני חשתי סבות (א ) אינו
מספיק לנוכח המשורר העברי כי הוא אמר לא מצאו מרעהרק•
לנעכוד שכב אחריו וילכו בלא כח  /כי ההליכה הזאת היא המשוכגת
מחסרון מרעה ככל מקום י אכל אם נתרגם כתרגום הזה
(הונ 4רי 4י רעה* ) נאבד יופי המליצה  /כ* יש אילים רעבים
וככל זאת ילכו בכת • (כ ) הוא נגד חוקי השיר • כי המתרגם
הזה  /המיר בתרגומו ציור מותש (איינן אטטויענרן ב 4רי ^ )
הנאמר בלשון עבי  /והוא לא מצאו מרעה  /עם ציור מופשט
או מושכל ( אניטט־אקטן בכריך ) והוא ( הונ 4רי4ן ) • כי כל
עוד שנוכל להשתמש בשירים בציורי מוחשות יותר טוב *
שס ,עיין

חדיכו
יע4־י

בלא כח תרגם  /דיאקרצ!פכזל 3«6אר psi
עלהן *

לא ידעתי לכוונו /

ני אס המה
בלא

בלא נח איך יכלו לטש ? מלוגי לא חממו כפשוטו  0יא
ווצו;קטן ) אשר מורה על הלינה כעיפות מגלי נח ? וזה הוא
עומק כוונת המקרא •
שם פ ' ט׳

טומאתה

בשוליה  •nteאיר לויהר אונ! 5אהטי

יותר נחה ונקיה לתרגם איהרי6ונרייני 4קייט ♦
שם שם  /ותרד פי־יאים  /דלורוק5י 6n 1זאנדרבאר •
תאר הפעל הזה לא שייך לדעתי כלל לפעל/ )U65
ויותר כיה ראוי לתרגם כזה  :אויסרארדנטןיך וואר איד,ר
 ** / Ü65א האטטי לווין ניכט איינן טרעטטר *
פרשה ב׳ פ׳ ד באוהל בת ציון שפך כאש חסתי  /תרגם
המתרגם אוני טיטט גייק אין ליון אויש /
אייערט 14וט י וכפג גיאות כשם רש״י כן חגור המלה  /שפך
חמתו שהיא כאש ונו׳ ונן תרגמתי • לא ידעתי אנה לג המתרגם
הלך כנתנו זאת ? הלא לפי הנאור הזה צריך לתרגם אוני טיטט
ברעננדן 4רימ • ואיך
זיינן עייצזר 4רימ לודט  /או זיינן
ינול הוא לאמור על פי הנאור הזה ונן תרגמתי ? הלא נה*פוך
הוא ! ונס מה לו ולהמלה  /עייערטי^ וט ? הלא היא עומדת
פה כזד כלי קשור וחיזר  /וקשה לשמע אוזן 1סוף הדנר לא
אוכל להכין זאת 1ולני אומר לי ✓ כי יד אחר נגעה כזה
התרגום ( אולי יד המגיה כאשר יקרה זאת כמה פעמים ) /
והוא רצה להטיב עס המתרגם  /ותה* להפך כי הרע לעשות «
גס שנח כזה המקרא לתרגם המלה באוהל  /וכה ינון המשורר
העברי על נית המקדש • וכפי תרגומו יהיה הכונה על העיר •
פרשה
 4זעהן1
טטדלזעי
ופה רצה
סטרלועי

׳ג פ׳ א׳ אני הגבר ראה עני " תרגם ר״א 6יך
בין דער \* לון דער דצ 1ט עו״ענד זעוישט
לא ידעתי מדוע נחר כמלת עוענד־ ולא נסר כמלת
? ני מלת עועגד מורה על המוכה ולא על המנה /
לצייר המכה ולא המוכה  /ולכן יותר טוב לתרגמו
כי זאת יורה על המכה * ואולי טעם המתרגם כזה

מפני שהשם הזה (טטרלועי ) כלשון אשכנזי יבוא כסימן הנקנה /
ואחרי שנאמרו כל הננוייס של עני פה כלשון זכר נמו אותי
נהג

( קבד )
כהג וילך✓ בלה כשרי ופו׳ לפך בחר כמלת׳ ( ע{ ענד ) כדי
להשוות המדים דשתי הלשונות י אפס בעבור זאת אין צריך
המתרגם לדחוק עצמו בתרגומו " וכן עשה פעמים רכות אדונינו
הרמב״מן ז״ל כתרגומו על התורה כמלת נפש *

הפלתי פרו5י!1אוהצ!ןןעדיא  5ים 61טד

שש פ׳ ה׳  ,שתם
תטי ^ זי4דר לזרוק  /כמה׳ארוך התרגום הזה
על שתי מלות לכד ״ ואס באמת שמלת שתש כאן זרה קצת /
מ״מ כבד דבר נכונה על זה בבאורו  : i "»TT,לל ואמר לא
די שגדר בעדי  /אכל גם לא עזב פתיחה קטנה אשר משש יצא
קול תפלתי  /כי אם אזעק  /הנה סתום תפלתי ולא תצא /
והקמן החת השורק • » ועל פי הבאור הזה היה ראוי לתרגם
הכתוב  4 ,וען איך אויך חני צון ;ד פלעהי  fit /כלייבש וזיין
ן .נעג 1דעננאך ערבאר^ ן י אבל בתיבת חיררחאולט השחית
הוא בעצמו הפונה  ,פי עי"ז נראה כאלו כונת־המשורר על
שיבת הקול אליו  ,ואינו נן באמת  /מזכר "
ושוד יש אתי איזה ספקות והשגות בהתרגום הזה  ,אבל
לא אאריך עוד לכתוב כלם על שפד  /כי אין כונתי
חלילה לתת דופי בכבוד האנשים המשכילים והיקרים אלה אשר
נדבה רוחם לקרב אל המלאכה הזאת לתועלת בני עמנו /
(הלא כאמת איך אדע אס לא את* תלין משוגתי ) " ני אס
מנתי לכד להעיר לב הקוראים אל החקירה נמה שיקראו /
לכלי יאמרו הנה נודע שם המחבר הזה בשער בת רבים לאיש
משכיל ויודע דבר  /וכולא* כאשר יאמר כן הוא  ,כי אין אדם
משכיל כארץ אשר יעשה כלו טוב ולא יחטא  /ושגיאות מי
יבין " ולכן תמיד יהיה עין כל אוהב חכמה פקוחה על כל אשר
ילמזד או מעל פי הספר או מעל פי הרב  /ולא ילאה לחקור
ולפלס ולשקול כל הלמודים במאזני השכל והכינה  ,כי אז ישכיל
ואו יצליח • ואם כה יעשו מלמדי נערי מי עמנו גס בענין.
התרגום הזה  ,אזי יהיה להם לאור יומם לנחותס הדרך
האמתי והישר  ,ואזי יזנו לראות פרי מעלליהם כאשר קוו /
והיא היא התודה האמתית לכל מחבר נבון  /כי אז יהי נועם
ד— ש
כברכה עליו ומעשה ידיו יכונן*

המאסף
תקן

שבט

חדש

שונים

מכתבים
צ? א כ? ד

*

חדשות

מגיד
צתוב

טאו/

נפתל*« הירק ודז?* •
אם ראוי לכל אחד ממי אדם לחזק את ידי דממו הנרפים
מעצלה ויגון וכיוצא  /ולדבר פל לכו דברים נחומים
המעלים אותו מנור יגונז^  /ומכינים אותו לחשוב מחשבות
תקוה ואחרית טונה  /שעל ידי כן תחזקנה ידיו לעשות פעלים /
צל שכן שצריך האדם להחזיק במדה זו נגד מי עמו אשר הם
בגלות החיל הזה  /לדבר על לבס דברי שלום ולהזכירם קדמוניות
שמרוב ימים ורוב צרות נמעט נשכחו מן הלב  /ולנחמם בהם /
ונאמרו חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו • ואולי יהיה
כזאת על‘ ידי דברי הימים קצר שאנו מעתיקים ללשון עברי
במאמרנו זה 4ונמו שנדבר עליו בסוף הפתיחה הזאת ♦ זה
יותר מאלפים שנה אשר גהס אותותינו לא ראינו אין עוד נביא
ולא אתנו יודע עד מה 4כי מיום שחרב הבית בראשונה נחתם
חזון  /ובימי הבית השני מיאיה לא מצאו חזון מה '  /ואף
ני אחרי חרמו  /ואס אין שכינה בישראל  /אין אותות
ומופתים  ,ובגדם אין תורה לנו כתורתן של ראשונים  /כ* אין

ט א

\

* $

מג ־

() bp

י'

גגו אנשי שם המלאים רוח חכמה להגיד לעס העלומות הפורה
וברור ההלכות ולהכינם דרכיה וספוריה הקצרים מאד ואין מנין
גס * ומלכד זאת עוד ירדנו פלאים מכל העמיס  /שמרוב התלאה
אשר מצאתנו בין הגויס  /ופזור האומה לארבע רוחות השמים /
ושבמקומזת מושבותיהם היו נדכאים עד עפר  /אין להם נחלת
שדה וכרס  /ולא מקורות אחרות לשאוב מהן חיי שעה זולתי
ע״י מקנה וקנין ומסתר  /גנרה העניות נישראל וכל אישהולף
אחר נצעו  /ואין הלב על מכונו לחקור ולדעת נדבריםהקשורים
נגס התורה זעם האמונה  /שהן החכמות והתכונות שהיו מורות
הראשונות תפארת ליודעיהן  /וכל כך נפל למו עד שרכים ממנן
אינן חוששים להעדר ידיעתם בק✓ בוז להן לענז להן  /ולא לנד
שחסרו החכמות הצריכות לגינת לב ולעומק הדעת  /נמו המדידה
והמספר והתכונה וחכמת הטבע ועל כלס חכמת הנפש  /אכל גס
הידיעות שהן למעה מהן  /והן אותן שאילן צריכין לגינה יתירה /
ומצד אחר עולות על הראשונות בעבור תועלתם והשתמשות
האדם בהן ננל רגע  /כמו תכונת הארץ לגבולותיה שהיא
הגיאגראעי  /וספורי הדודות איך נשתלשלו הדברים דור
אחר דור  /שהיא ההיסטאריא  /גס אליהן לא יביטו וכדברי
תהו נחשבו להם  /לדעתם לא יועילו אס ידעם האדם ולא
'יזיקו לו אם לא ידעם  /וכל .זה שכוש הלב וחסרון דעת /גי
מלבד .כי שתי אלה הכרתים לאדם בחיים אשר חי תחת השמש
וכל רגע ישיחו גהן גס גני אדם גס גני איש  /והמשכל
אופס יהיה בחברת בני אדם כאיש אשר לא שומע  /וגס יזיקו לו
1במשאו ומתנו  /ונמו שבארנו בארבעה המכתבים שחלקנו ביעקב /
אלא שהן צרינין והנרחיס לנו גס להבנת דברי התורה והנביאים/
והתורה אומרת זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור וגו׳ /
גהנתל עליון גויס וגו ' יצב" גבולות עמים וגו / ,שהיה וה בימי
גח כשנפרדו בני אדם ונחלו ארצות תבל במצות אביהן נח איש
האלהיס  /ונזכרו גבולי ארצותיהן לגוייהן בתורה  /אף צי
התורה קצרה גספוריה! הנה גס הספור הקצר הזה לא
יערמו זהב ופז רב  /ני הוא ראשית ספורי ימות עולם
וראשית גבולי הארצות  /וזאת התורה לבדה למדה זאת לבני
אדם fני זולק הספר האלהי הזה  ,אין מחברת או ־מנתב
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( קלא )
סופר קדמק נעולס ששפוריו מגיעים לעתים ההם  /ואפילו
עד אלפים שנה אחרי כן לא יגיעו  /ני סופרי העמיס המובהקים
שהיה ראשיתם לערך בימי התחלת מלכות פרש  /שנתן*
קורות זמניהם על הסדר  /נל מה שדברו מדורות קדמוניות
שהיו לפניהם  /שמעו מפה אל פה  /ומלאים הזיות והבלים
ודמיונות עובדי אלילים  /ומענו מן האמתיות ששמעו מאנשי
אמונה המעורבים בהם  /נלס עדים נאמנים על שפורי התורה
והנביאים  /ני על נן גס כת המנחישיס בנבואה וכתורה מן השמים
חולקים נבול לתורה מצד האור המגיה מדבריה בעניד ימות עולם
ושמת דוד ודור  /וגנולי הארצות שנחלו צאצאי שלשה בני
גז  /אשר בלעדה החשך ינשה על הסופרים הקדמונים
והאחרונים ♦ ואנחנו אפר גשם ה׳ נלך  /ידענו ני ה׳ דבר נל
זאת ביד משה עבדו  /דגד לנו נח מעשיו מיום ברוא אלהיס
אדם על הארץ עד בוא ישראל על גבול ארץ כנען  /והקים
בנו נביאים שכתבו משם ואילך עד בואם שנית אל הגבול ההוא
ברשיון מלך פרס  /ואלה הספרים אשר בידינו כתובים למרות
גרה״ק בעבור ישראל  /ובגלגול דברים נזנר בהם מקצת ענינים
וספורים קצרים משאר ממלכות הארץ  /מאדום ומואב ועמון
ועמלק ופלשת וצור וצידון שכיני ארצנו בימים ההם  /מממלכת
מצרים  /ממלכי עכר הנהר וארם צובה  /ממלכי אשור אשר
ראש ממלכתה היחה נינוה העיר הגדולה! מנבל ומלכיה
וממלני כרס ומדי ויון  /אבל מלבד הספרים האלה היו
באומתנו בימים ההם ספרים נתונים בהם ברחבה פרעי קורות
אומתנו  /והן דברי הימים למלכי יהודה וישראל  /שרמזו
עליהן בכל מקום כותבי ספרי הקודש  /ועוד ספרים רבים
מעשה ידי נביאים שכתבו בחכמתם דברי העתים שעברו על
ישראל ועל כלל עמי הארץ בימיהם  /ובהיותם נביאים ויודפיס דעת
עליון  /אע״פי שכתבו גס ספרים נדרך הסופרים מדעת עצמן /
אין לדמות אליהן ספרי סופרים הדיועיס  /ני הנביאים היו ברילבב
דדיהם אמונה  /לא הוסיפו ולא גרעוס על המאורע  /ולא שנו בו
דבר לא מאהבת אדס ולא משנאה לא מבצע או מפחד  /נאשר יקרה
במעשה הדיועים  /גס הודיעו בדבריהם עוב עעס במקרים.שקרו
נפי רוחב חכמתם  /ולמדו ע״י זה לבני אדם דעת ויראת פ׳ •
ואל
ב9 2
יש

קלד)
(
נמנדכצר  /והגלה יהודה ומימן ועמהס כהניס ולדם לככל /
הסמוכות לארץ ישראל מצרים ואדום
ורכים הוגלו לארצות
וכשעלו רכים
ועמון ומואב ולשאר מדינות הסמוכות להם /
פרס ! כנו את המקדש השני /
מהם מבכל כרשיון כרש מלך
ולקץ שנים התרינוהו פנית וועשפאסיאנוש וט־טוש  /והגלו רבים
ומשם' נפזרנו עוד לכל ארצות
לערי יון ואינוליא ורומי /
האיראפא באנו גם
ומן
האיראפא גס לאזיא ואסדיקא /
לאמעריקא  /וככל מקומות מושכותנו הנ״ל יש לנו מנהגים
שויס וספרים שוים והן כ״ד ספרי הקדש אשר כידינו עם ספרי
אמנם עשרת השכטים
המשנה והתלמוד שחוברו כגלות •
וכהגיע קלם
שהיו כזמן הכית הראשון תחת מנכי ישראל ,
כימי מלך הושע כן אלה העיד הכתוב שעלה עליהם שלמנאשר
מלך אשור והגלום לחלח וחבור נהר גוון וערי מדי  /והיה זה
נרביעית למלכות הוקיהו מלך יהודה וכמו קל״ז ש 5ה קודם
דבר*
שנחרב הכית  /ומאז עד היוס לא שמענו עוד מהם
ואנותינו לא ספח לנו איפוא הס יושייס  /ומה קרה להם כארץ
שוביהם  /ואס משני השנטיס יהודה ומימן אחרי אפר נשארו
שוכיהס •
הולידו כניס והרבו לרוב בארצות
מעט מהרבה /
נאשר עינינו רואות עד היום  ( /ה׳ יגן עליהם )  /כל שכן
בני עשרת השבטים  /אןס אס תאמר שנשארו מעט מהרבה /
ברכת אכינו גס עליהם לפרות ולרכזת כדגי הים  /ואיך מעם
אמת ני הגידו סופרי
רב כזה לא נודע לנו דבר עד היום י
העמיס ני יש יהודים במלכות
והדבר קרוב הוא להאמין בו /
מזרחית צפונית  /והוא הדרך
פענינג סופר הגיאנראפי אומר

/

שינא שהיא כקצה המורח
ני מלך אשור הגלום לפאת
לבוא אל המלכות הדל  /ונן
כי במחוז האנאן  /שמרוב דשנו

סינאגאגע או
קראו הגן אשר בשינא  /שם יש ליהודים ' ׳
וכלי ספק הס מפוזרים בכל ערי המלכות
דת הננשת /
ההיא  /ונזכר אני ששמעתי בילדותי מפי ראשי האניות שחזרו
לקאפנהאגן מעיר קאנטאן שהיא כקצה גבול שינא על הים
הדרומי ! שראו פס יהודים נין הסוחרים שנשאו ונתנו עמהס/
ונקראים כלשון הארץ ההיא וואוואן  /וכן הוגד בספרים מספר
•אלדד הדני שהניאו .הרד״ק

בשרשיו t

שבא מקצה האפריקא /
ושיש

מיסש!
.ויב״אר
ומצא נ
הרגהי
אמעדין־א

׳ מסנדל:
; נראה !ר
מהד

;

! ספרם
י נאמטס

מא־ז
 :יהודה
; פגי רו
ישגפורו
י־לאמעריק
’ הנחדע
י נלותס
' קוית
; שזיו ד
,שהצילו

,

m׳

! pfc

! להסשק
שרינו
 ,שריו נ
י; מממו
 1אהליבה
גמול
נצחק
צר /

ן איז

 Iאש /

נימים
\

(קלה )
ושיש שס יהודים רכיס  /וכן ספר לנו הסופר .הנאמן קאפיטען
גיג״אר  . /שנסע בזמננו בפקודת מלך דענימארק לפרי המזרח
ומצא בערביא במלכות תימן יהודים רביס  /ונפלא .מזה כתב
הרב החכם מנשה בן ישראל ע״ה שיש יהודיס רבים נמחחות
אמעריק׳^ למעלה ממלכות מעקציקא ע״פ עדות יהודי אנוש
מספרד ששב לדת אבותיו שמו אהרן הלוי  /ובאמת ערן זה
נראה זר בעינינו  /אלא שלא באנו פה לערוך דברים נגד
כותבי ספריס ורושמי שמועות ששמעו  /רק זאת נאמר כי
ספריס כאלה ורבים כיוצא בהס אע״פי שיהיו בעינינו דברים
נאמנים  /לא יספיקו להניח דעתנו בענין המבוקש ממנו  /ני
מאין,נדע אס אלה ' היהודים הס מגלות אשור  /או מגלות
יהודה וברמן שגאו לבבל ולפרס  /ובאורך הימים נפוצו על
פר הארץ עד הודו ושינא ותימן  /או הס מגלות הבית השני
שנפזרז עד שס ✓ כמו שנפזמו אנחנו לקצות האיתפא וגס
לאמעריקא  /נס אס נחלע שהם מכר עשרת השבעים  /האס
תנוח דעתנו מה  /ואנחנו נכספיס לדעת מה קרה להסאחרי
גלותם מארצם  /מה מנהגיהם ומעשיהם  /אס יש בידם
קורת משה רבינו ע״ה כאשר היא בידינו עס ספרי הנביאים
שהיו בימיהם  /ואס יש בידס עוד שפריס אחריס מן הנביאים
שהצילו גיוס חרה גס אף ה׳  /כאותן שזכרנו למעלה שנאבדו
ממנו  /ואס יש להם עדיין קבלת אבות ופרושי המצות  /אחר
שאינן יודעים דבר מן המשנה והתלמוד אשר בידינו ? ואם יש
להם שארית מן החכמות והתכונות אשר היו בימי קדם ביד מלכינו
שרינו כהרנו ונביאגו  /ואס יש אתם ספרים שחברו אנשי שם
שהיו ביניהם אחרי גלותם  /וכיוצא בחקירות כאלה tשאס
נשועע מיס עד ים לבקש מענה לא נמצא  /ומה נעשה לאחותינו
אהלינה ביום שידובר בה  /ומי שמצפה לישועה  /ולבו דבק
בכבוד ישראל ובדברי הנבואות שהשאיר ה׳ לנו להתנחם • בס
בצרותינו  /ונגד עיניו כל המחמדים שאבדנו מיום נפלנו ביד
צר  /ני נסתלקה שכינה מישראל  /ויצא ההדר מבת ציון /
אין מלך ואין כהן ונביא  /ובית קדשנו ותפארתנו היתה לשרפת
אש  /וכל הטובות וההצלחות העליונות שנעערו בהם אבותינו
נימים הראשונים החכמה והתבונה והגבורה וששון הלב ובעתוננו
בישועת

< קלו)
גישועת ה׳ ויגות כאלה לוקחו ממנו  /בהעלות כבוד ה  ,מעל
ראש׳נו  /הוא תשתוקק נפשו תמיד לשמוע חדשות ודנרי אצלת
בעניניס כאלה להתנחם בהן" ־
דק הדור הזה רבו בו דברים נפלאים  /ותמורות הימים
הראונו חדשות בתבל ארצה  /לא דמינו ני תקראנה•
באלה  /אולי יבוא גס כתונס מנתב מאחד מחכמי העמיס
אשר בא לידינו  /כולל ענין נכבד  /אשר אולי כקרב ימים יספיי!
לרוות צמאון חפצנו בענין גלות עשרת השבעים  /ומה יש בידם
אשר איננו עוד אתנו  /ויהיה■ משען לאמונת רכי לבב ויחזק
ידים רפות  /בראותם איך מלאה עצת ה  -ככל הכתוב בתורת
משה רבינו ע״ה  /ובוה יתיצבו נגד הטוענים עליהם וכמו שנבאר
עוד לפנינו " והמכתב הזה הוא מחכם נכבד בעמו דרשן בעיר
האג  /ושמו ריטץ  /נתב אותו אל האדון איי 5הארן חאפרצזהע
ופרצו  2עטר בעיר 4עעינ4ן  /והוא הדפיסו בכיבליאטעקע
שלו בחלק שלא יצא עדיין לאור * )  /אך לבקשת המשכיל
געטינגן4
כהר״ר איצק »’ יכל* שהיה זה שמנה חדשים בעיר
ובקש ממנו שכבוא איזו דבר חדש מענין זה לידו  /שישלחהו בטובו
מיד לכאן  /שלח עתה הקונטרס הכולל ספור ד״ה זה לכאן
באנו מעתיקים עתה ללשון עברי " • והנה אנשים האלה בקיאים
בספורי הדורות ונגבוליהארץ  /ונותנים לנס להתבונן ולחקור
בדברי התורה והנביאים! ובהיות ני לא מבני ישראל המה t
ידענו שאין מגמתם להחניף לעדתנז לאחוז בדברי חלומות /
ולמות עליהן תפל ושוא  /ואס הס נותנים לב על הדבר הכלול
במכתב הנ״ל  /ומשתוקקים לעמוד על ברור הדבר בכל פרטיו /
כל שנן אנחנו בני ישראל ,שהדברים נוגעים לנו ולתורתינו /
מה מאד ראוי לנו לשוס לב ולהתגונן בס < ולא נהיה מפליגים
הזינר כדרך נמהרי לב אשר טרם ישמעו ישיבו ראה זה הבל
הוא  /כי באמת יש  .במכתב,זה לברים הראוים לכל בעל דעת
להעלות אותם על מאזני משפט שכלו ; ולעשות מה שיש לאל
ידו
־
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יזו לעשות לבקש
נחל לדנר כזה

נדור דנר

ולהפמילו על ממנתו' 4

ועתה

"

בכתיבת
ידאחד מן הפקידים אשר לקומפני
האללאנדי
השולחים אניותיהם לאינדיא המזרחית /
ושמו מארצע  4וס בל־| עס  /איש נככד ומשכיל  /ונטכעו
חוקר ודורש לדעת הדברים על בוריין  /ורשם במכתביו
הדברים שראה במדינות שעכר בהם  /מצא האדון ריטץ הנ״ל
ראשי דברים מספר דברי הימים אשד ליהודים היושבים בעיר
קושין על חוף ארץ מאליבאר שהיא ארץ הודו  /אשר קבל
הפקיד הנ״ל מיד• יהודי שהמיר דתו ושמו 5אן דארט שהעתיק
הדברים מדברי הימים הגדולה העברית שהיא
* תחת יד נשיא
היהודים שבקזשין  ( tוכפי מראה לי לא ראה פאן דארט
האריגי״נאל הארוך  /רק זה הקצור מצא ביד מי שמצאו
והעתיקו ללשון הולאנדי ונתנה לפקיד הנ״ל )  /וכבר נודע
לאדון אייכהארן זה זמן מה מדברים אלו ע״י מכתב שכתב לו
האדון מ׳ פויל־יום מעיר האג בחודש אפריל
שנת 1738
למספרם והדפיסו בספר ביבליאעעקע שלו
שכבר
יצא
לאור
בשנה הנ״ל * )  /ועתה כתב לו האדון ריטץ בעצמו ושלח לו
ההעתקה הנ״ל (שחזר והעתיקה מלשון הוללאנדי ללשון אשכנזי ) /
ומתנצל על כי התמהמה מלשלחו לידו עד כה  /כי באשר הוא
נבוך בנבכי הספקות  /ונפשו נכספה לעמוד על האמת  /כתב
אגרת כחדש נאוועמנר  / ! 788ושלחה לאינדיא ע׳ ,י סוחרי
מי עמינו המפורסמים בהאג  /המתעסקים במו״מ עס יתומי
איש יהודי נכבד שהיה נקושין ושמו יחזקאל ראכני זה א־וו
שנים הלך לעולמו  /ובקש מהם שיודיעו לו אס אמת הדבר
שנמצא בקושין דברי הימים כזה אס לא  /ואם אמת  /ישלחו 'לו
העתק כלו בלשון עברי  /ואם לא כלו יעתיקו ממנו הדברים
הרשומים שנו  /וקופה נפשו שעם האניות השבות משם ישיג
חפצו אשר שאל  /אבל זה איזו ימים האניות שבו ואשר שאל
לא הביאו לו  /ואמר « על כן אני שולח כעת לאדוני זה המעט
אשר
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( קלח)
אשר בידי  /וכאשר אקבל מענה ודברים חדשים מאנשי קושין,
לא אחדל מלשלוח גס הס ליד אדוני י “ ואמר עוד :
» מלבד הקצור הזה ( שנמשר מיד פאן דארט ליד הפקיד
בהיותו כבר באי סי״לאן הקרובה לחוף מ ^ ־׳באד לשוב משס לארץ
מולדתו עס אניות הקומ״פאני )  /מצאת* במכתביו גס דכריס
שראה הוא עצמו אצל היהודים והעב״וס שבקושין במדינת
מאליבאר  /ויש בתוך הדכייס עניניס חדשיס לא התודעו
חפץy
מדין באירו״פא  /ואותן הדבריס שהן בעיני דברי
אלקעס יחד ואביאם בדפוש למנה אל יודעי דעתי
וע״תה יבואו דברי קצור ד״ה
האשכנזי של האמן ריטץ
ובלי גרעון  /עס ההגהות שבו מן
וההגהות שבו מן הפקיד בלעם /
ההגהות שהגהתי אני נפתלי הירץ
ללשון עברי •
ראשי דברים מדברי הימים

הלל שהעתקתיממכתב
ללשון עברי בלי תוספות
המעתיק פאן דארט /
וכתום הדברים אכתוב
וויזל  /המעתיק אותו

עברית* הנמצאת אצלהיהודים

היושבים בקושץ על* חוף ארץ מאליבאר > רשום בה
הבל מימי מלך הושע בן אליה אשר

מליף

בשנת עשרים

וארבעה ושמנה מאות אחר* צאת גני • ש־־אל מארץ מצרי■
( * ) £$

ונמשכת

דע

היום הזה משנה לשנה

באמונת

בעדות הנשיאים והרבנים אשר הנהינו ואשר הודו ? 1יהודיםr
ושמורה ב? 1עת תחת ♦ 1הנשיא המושל בם :

בעונה התשיעירת למלך הושע בא שלמנאסר מלך אשור
ויולך את ישראל משם שבי 5ויושייהי בחלה והבור
על נהר גוזן ובערי מדי ( ב )  :בשנת שמנה מאות ותשעים
וארבעה שלח שלמנאסר השלישי משבירת היהודיכש מנחה
לפוראודא מלך תימן ( ךי ) אנשים ארבעה מאות וששים איש
וביתו  :כבואם שמה הרע עמהס המלך ויכבוש אותם לעבדים ג
הגולים האלה הביאו עמהכם ספר תורת משה ספר יהושוע
 •.ספר

( קלט)
ספר חת ספר שופטים׳ ספר שמואל  .ראשון׳ ושני מפר ניתכים
ראשון ׳ שיר השירים לשלמה שירי הליל דוד ואפף והימן ובני
קדח ׳ משלי וקהלת שלמה וגם הדותיו ׳ נבוארת נד ונרתן
שמעיה ואחיה י ספד ישן נושן אמי יונה וספר ישעיה ( ד ) ( אבל
מספד אחרון זה לא יש ממנו רק עד אחרית  .פרשה עשתי
עשי )  :הספרים האלו נחלקו לשלשה מהלקות החלק האחד
כולל הורת משה׳ השני הכתובים ( והם הספרים אשר יקראו
בלע״ז האניאנראפיא )  ,והשלישי או החלק האחרון הנביאים :
בל חלק הבדילו מחיריו בתיבת עופרת ויהיו משמרת ביד
נשיאם שמעון רבן משיט אפרים ׳ הוא הראשון בשבית תימן
המשגיח עליהם •
ההת  .ממשלת המלך הזה היתה שה פזורה ישראל מאכל
נבזה לזאיבי תימן  :להוץ לשורר עמהס שיר הזאב
אשד לבלו  /ולהיות עמהס במערת נסרוך .בעבדם לאלהיהם :
בעבור המלט מהיות טרף לזאבים *הקשים אשר יבלעו אותם
אם ימרו בם  :מאימרת משפטבט נפתו רבים :מן הנפוצים:
האלה לכסות שער השה אשר עליהם בעור הזאב׳ כי כחשו
בפיהם בשם ה׳ הקדוש׳ ויודוןלנסרוך ויכבדו את תרפיו  :אך
לאלהי ישראל התחננו בלבם תמיד כי יפדבם ויסלח להכם :
ומעטים מן הגולים האלה נשארו נאמנים לה ,אלהיהם ועושים
כתורת משה נביאם בעצת רבן ותוכחתו  :על כן שלח מלך
הזאבים לקרוא את רבן וישאלהו מדוע הוא ואנשיו מקשיכש
ערפם * .ולמה סרו משמוע את המצור ,אשר צוה להם על דבר
עבודת אלהיו  :ויענהו כי לא הוא לבדו אבל נכם המלך יט
לדבר הזה ליראה אר־־נ הא  Sהגדול 1ה׳  :יען מלבד כי אל
עליון זה מלא דבר קרא כל יש ויהי ׳ וכל אשר ברא בעוזו
יעמיד בחסדו ושומר אותו לעולם  :אמנם גם לך מלכי הוא
אשר נתן לך הכה והמלוכה על הארצות האלה לפקחן בידיך *
על

על כן עלייך המצות ?* השמד מתת דת ? 1הכירות את המצוד! ׳
אשר :צוני יוצרי :
ודבר המלך הזין על רבן להגיד לו כימה גורע לו לרנן כי
^היו ה׳ הוא יוצר המלך׳ ולחוביההדבר באר הימי»
וישאל אותו רבן מה שרש דבר ני המלך חי ? ומה הס החיים
האלה אשר בקרבו  :וישב דבר זאת ידעתי כי רוחאלראי יש
יי וילעדו גם להתנועע לא אוכל  :ויען  .רבן אס כן הייהחיים׳
הבורא והמעמיד הכד׳ מי יכזב ני הוא אלקראי׳כיהוארוה כל
הרוחות אשר לא יושג׳ ני הוא חיי העולם׳ ומה דמות נערוך
לו לתארו בו (ך| )  :ויוסף המלך וישאל מכדי קבל רבן זאת
לדעה את האלוה הזה  :וישב רבן ממראות נראה בס ה ^ הים
ומעל ספר אשד נתן אלהים לנו ביד משה נביאו׳ עודנו שמור
עמדי עד היום׳ ויקר בעיני מכל אוצרות תבל ;•
דחך אף המלך ויקח מיד רבן את כל ספריו ויניחם בתיבת
זהב ויעלה ןעל במרת נסרוך  :ויאמר הבפן נסרוך
האדיר כי הקרבתי לך חמדות כל אוצרוות היהודיכס׳עשח
בהס כחפצך  :ובכל זאת נבעת המלך מדברי רבן ׳ ולא מלאו
ילבו עוד  .להפחיד אות היהוריבם ולגגוש אותם לעבוד ארת
אלהיו  :ויאמר לכתוב את דברי רנן לזכרון על ספר דברי
הימיכש אשר לו;
גזלת הספרים הזאת העציבה את היהודיכש ויקראו צובש
בחמשה עשר יום לחדש אלול בשנות שמנה מאורת
ותשעים ושבע וילבשו שקיס ויתנו עפר על ראשהש [ :יובש
■הצום הזח ׳ יצומו עד היובש הזה היהודיס אשר במאכא
ואותן שהן על הוף מאלייאר ] * ) ורבן קם מהוך העדה
ויפרוש '
* ) האדון דיץ העיר פח שהמאמר המומגר הזה הזא דברי 5אן דארנו
המעתיק מלשון עברי לחוללאנוי • ואני נפתלי המעתיק לשון
עבדי

( קמא)
ויפרוש כפע השמימי .ויאמר  :ה׳ אתה ליד 4ך מלכנו הושיעה
נא את הדלים ואת העשוקים האלה ני אין זולתך יוכל להושיע :
אתה ידעת יארע היגון ואת הלהץ אשר באנו בחס  :שמע
נא אבינו את קולנו המר ׳ ואל יתאפקו עלינו רהמיך  :אמת
בי צדיק אתה כי חטאנו לפניך ועל כן נתתנו ניד אויבינו ג
אך ה׳ אלהינו לא לנד ני בעונותינו אויבינו לוחצים ומריעים
אותנו בעבדותינו הקשה ׳ אבל נם אמרות קדשך לקהו ממנו
וחושבים לבלענו■ :ראה ני על ידם הרמה יאמרו עצבינו עשו
זאת ומבקשים להפר ארה הברירה אשד נדרת עם אבותינו /
לכלות שרש נחלתך ׳ ולחתום או לפתובשבל־־* פח המכבד
לשם קדשך י ה׳ אל נא תתן שבטך ומטך ביר יהא המה
ואל יחרפונו  :יגון השיננז הפוך לשמחה ושפוך חמתך( bi
אלה אשד לא ידעוך נ הלא יודע אני כי הושעת את ישראל
בכל עת ואתה מושיע ותושיע לעולם • אמן ;
כשנה הראשונה למלכו  nבן המל 1ך הלה אשר נקרא
קודשא ׳ בשנת תשע מאות ושבע היה הדבר אשר
קרא המלך בספר דברי הימיבש את הדבריבם אשר דבר רבן
?־ 1אביו המ< ד* ך לגעו הדבריכט מאד אל לבו  :וייובט העשירי
לחדש שבט השיב ליהודים את כל ספריהם ויתן דת כי נייוס
זה והלאה יעבדו את ה׳ אלהיהם באין מעצור  :רבן והיהודים
אשר עמו שמהו על הדבר הזה מאד ויאמרו לקיבש עליהבש
לעשות את היום הזה חג לדורות עולם ; נ היום• הנזכר עד
היום
עברי אומד  /שגם rה נ<גתל מדברי הכותב הראשון שיכתב■קיצור
דברי הימיים זה בלשון עבריי ׳ שבימיו היה צום זה עדיין ליהודים
*כאבא ׳ אבל כשנת  -תקי״ז שהייתה העתקת פאן דארט לא היו שם
מן היהודים הראשונים האלה ׳ וכסו שכתבתי בהג״הה.1׳ ♦ או שנאמר
שאע״פיי שגורשו היהודים נשאר להם זברון יון צום זה  /או שהמעתיק
פאן דארטדן כן מלבו לפי שראה כי היהודים כמאליבאריקרא? עדיין
צום ביום זה ׳ יק' שם היה פאן רארט לא בתים? ׳׳ ויועד .כזה •

( קמי)
 CPמאל’ 1כאי קאיערענז או קאנאדינז * ) יושבי .הארץ
 ,מעולם ׳ יש להם עוד בבתי .שקוציהט העתקודתמן
האגרות האלו וחוגגים עס היהודים ביום אהד את הו .הפורים
ואומרים ני היום הזה הג להם להקת עולם יק ממלכם בעת
ההיא מלך פונא וקאנארע אשד מלך תחת ידאהשוחשהיתד;.
המצוה עליהם להרוג ביום הזה את כ  Sיראי ה׳ ( היהודים)
ויתפך הדני ויהרגו הם את שונאיהם ־ ואם ישארא לעס
הנזכר .מה שם גדלה להם יענו מבני האחשדרפנים הקדמונים
אנהנו ׳ ( הנזכר  :גס במגלת אפתי העברית ׳ ( מתורגמת
בנייליא ההולאנדיזי שטאטהלטר)
בשנת חמשת אלפים וארבע מאות ועשר ליצירה ׳ זלחשיזו
הנוצרים 16 *0מת האחרון ממשפחת רבן ושמויאשיד,
נשיא ליהודיט אשר במאליבאר היושבים בקאליקוט ( יך )בחמשי■
לחדש ושבט ותהי המשרה אחרי כן למשפחות אחרות :
חשבוןהשניבש אשד בספר דברי ימיכם זה הוא
ליהודיבש
המתחיל מעת צאת בני ישראל*‘ מארץ מצריבם ׳
ודבר ברור הוא .ליהודים ני מקץ אל פיס שגה לבריאת עולכם
יצאו בני ישראל מארץ מצדיע  (.טיו ) •
דברי הימים הקצי הזה נעתק ממקורו אשד הוא בלשון
עברי כאשר אמרנו בהחלה הדברים * קו שי ן $7ף1
מלמגינינו הקי״ז לפ״ק • וחתום תחתיו)

לעאפאלר עמנואל יעקב פאן דארפז"
ואלו

*)

קאנאוינז הללו תם מכת ( קאכמא ) הקאנקאניעד! ואין פזעלהש

פחותה הרבה מן הבראמינק • בארץ קאנאראק קרוב לנזאליבאר
נמזאיס ונים מהם • מיאס גאו לקושןי « ועל כן נקראים קאנארינז ׳

.בלע׳ים :

( קמה )
יאלו
הךההגרות שרדוי־ד להגיה י1ל

" יי

הימיה ה־צד

רזה1

והכל נחפזו :׳ ני הוולפיסיה אציה לה־יכיסי ׳ ואן> כי הגיפפע
לדיו מעיכות ׳

וכי אקח וזי " ־ אולי מפריס אפרזט ׳ הגה

סלנד זה העיקר שאנו מיתליס אליו ׳

הן ההגדות ש נואו עוד

מקוש•( ומכל קח > <ואלינ* ד ,ואז יצא כנגה רפפט הלני •

א
זר.

המשפר אינו מכוון מס המשפר שאנו סופרים

על פי

ספרי הנביאים שבידינו  /כי מיציאת מצרים עד כנין
הגית ע״י שלמה מפורש ( מ״א וי״ו ) שמכרו ארבע מאות
ושמונים שנה  /והבית נכנה בשנה הרכיעיס למלכותו ✓ והוא
מלך על ישראל ארבעים שנה  /וא״נ מיציאת מצרים עד חלוין
מלכיות עברו הקט״ז שנה  /וממלכות ירכעס עד שנה התשיעית
להושע בן אלה עברו מאתים וארבעים ושתים שנה  /וכל זה
מפורש בכתובים  /זא ' ׳נ היה גלות השבעים בשנת שבע מאות
וחמשיס ושמונה ליציאת מצרים י והאדון פוילוס הרגיש בזה /
ורצה להוכיח מזה במכתבו הנ״ל כי ספרי היהודים כקושין
מסכימים עם העתקת ע״ב זקנים אשר ליונים ! שמנו חמש מאות
ותשעים ושתים שנה בין יציאת מצרים ומין הבית * ובאמת גס
עם ההעתקה הזאת אינה משכמת  /שכפי מספרה יהיה עת
גלות משרת השבעים בשנת שמנה מאות ושלשים וארבעה
ליציאת מצרים " אך אין לחוש לכל זה בהעתקה שלפעמים
יטעה השופר באלה  /וכמו שיש עוד טעות אחר גדול מזה
בסוף המכתב  /וכמו שאעיר עליו במקומו  /וגס ראשית דבר
זה אינו מועתק מדברי הימים עצמו  /אבל הס דברי הסופר
מה שכתב בראשיתו •

2

ובכדי מדי/

וכן

כתובבשפר ( מ׳׳כ י״ז דיו) " וקצתיש

לפקפק על השוות מקרא זה לדברי הכתוב /
י א
! IO
וכפי

( קמו)
וכפי המבואר לא היה ניד הגולים האלה ספר מלכיס שני /
שנכתב אחרי גלותם מן האיז  /אנל לפי שכך היה מעשה
 12ה  /כקל שישוו כזה שני הספרים *
שהגלוס מלך אשור למקומות ה
ולמ״ד לחלח שמושית והמחוז נקרא חלח  /והשני חנור  /ושתיהן
על נהר גוזן  /והוא בסוף האש״ירי הגדולה הסמוכה לפרס /
גם הושיבם נערי מדי הסמוכים לאשור מצד מזרח  /וגס היא
היתה אז תחת יד מלכי אשור ונמו שתראה בהג״הה ׳ג  /ומדי
ידועה עד היום  /ונקראת עתה אדרכאצאן! וכה עויריס
שהיא עקכאעאנא הקדומה  /ארדעכיל  /וכקעת מאגאן /
ומצריה למזרח ולדרום מלכות פרס  /ולצפון העארטארי
החפשית  /ולמערבה מדינת אשור  /ועוד נצערך לזה כהגהה ח׳ י

ג
מי^ ך תימן  /המעתיק תרגם תימן מא 5א /והיא פיר
ידועה נאראניא המבורכת  /יושבת על חוף
ים האדום והוא ים סוף  /והמלכות ההיא מתפשטת משם על
פני האראכיע כלו עד הים הפרשי קדמה " והממלכה הזאת ידועה
עד היום כשם יע״מאן  /ושם היה קאפיטען ני״בור כפקודת
פריד״ריך החמישי ז״ל מלך דענימארק זה שלשים שנה  /וגם
הוא מצא כיעמאן יהודים רבים  /וכעיר המלוכה סא״נא  /יש
נכמו אלפים כעלי בתים  /והרכה דברים עליהן ! גס במחוזות
הסמוכות והרחוקות מיעמאן לדרוס הארא״ניא נמצאים יהודים /
והעיד שיש מהן שאינן תחת יד מושל  /אכל מתנהגים מעצמן "
וגס בימי הרב רמב״ס ז״ל זה שש מאות שנה  /היו היהודים
בתימן נודעים לאנשי ספרד  /כמו שנראה מספר אגרת תימן
שכתב הרב הלל לקהלות תימן * אכל על כל פנים היהודים
היושבים עתה כתימן ואשר נדו שם בימי רמב״ס ז״ל אינן מן
היהודים הנזכרים כדברי הימים שלפנינו  /שאילו הן אותן עצמן
שבידם הספרים הנזכרים בקצור דברי הימים זה  /איך אפשר
שלא באו פד היום לידנו  /האס לא נכספה נפש רמלס ז״ל
היקרה  ,לקרות חדות שלמה וננזאת גד ונתן ושמעיה ואחיה ?
ואיך אפשר שבהיותם מדציס זה לזה אגרות אחזה וריעות /
שלא

( קמז )
שלא יודיעו לנזר ׳דורם רמב״ס ו״ל שיש בידם המטמון האלהי
הזה  /ושלא ישלחוהו לידו  /אחר שהיה נידם תנ״ך ומשנה
ותלמוד ושפרי הגאונים והרמים נמו שהן בידינו י אגל האמת
כי היהודים הראשונים ששלח מלך אשור מנחה למלך תימן כנזכר
3ד/׳ ה זה  /לא ישנו בה רק לערך שש מאות שנה וכמו שנזכר
לפנינו  /ואחרי כן גורשו משם  /והיה זה לערך בסוף ימי
הנית השד  /רחוק יותר מאלף שנה מימי חיי רמנ׳׳ס  /ושדם
רנות אחרי כן באו שם יהודים מאנשי גלותנו זה  /והס באו
ממצרים ומבבל השמונה לתימן  /והס מיהודה ומימן כמונו /
וספריהם ומנהגיהם דומים לספרי ומנהגי כל אנשי הגולה הזאת ♦
ודעני
שלמנאסר  /הבאים אחריו עד שנחרבה
מלכותם
נשנה
הראשונה
לנבונדנצר
 /היתה להם
הממשלה הגדולה בעולם על אשור ופרס ומדי והודו tנמו
שמלך אחריהן נכונדהצר על כלל המדינות האלה  /ונשחרב
נבל ובאה המלוכה לפרש משלו מלכי פרס על כלס  /נמו
שכתוב במגלה המולך מהודו עד כוש  /שהוא מאינדא״סטאן עד
אכישינ״יען  /שביניהן כל הממלכות האלה  /וכשבאה הממלכה
ליון כיד אלכסנדר  /משל הוא בכלן ✓ וכבש הודו כלו עד

דנוהראש

המקום שנופל נהר גאנג״ז ביס שהוא לחוף קארמאל׳דעל •
וכל אלה הדברים ידועים אין חולק עליהן  /ורק העירותי
עליהן להאיר עיני הקורא בהמת ד״ה שאנו מעתיקים לו *

ד
וספד ישעיה /אמר המעתיק אס אמת הדבר
הימים עברי נזה ליהודים אשר בקושין ושעד
היום יש בידם הספרים הנזכרים בקצור ד״ה זה  /כמה תגדל
חובת כל איש חנם לתת לבו על הדבר הזה  /לעשות מאהבת
בקשת האמת מה שיש לאל ידו לעשות  /הן בעצה הן בפועל
בעבור השג שפר ד״ה אשר לאחינו כקושין  /וביותר להשיג
העתקה נאמנה מכל הספרים אשר בידיהם  /לא שמעתי מעולם
לבר גדול כזה  /ני אז נראה אם ספר תורת משה רנינו שבידם

שנמצאדברי

י

ב1© 3

מסכמת

( קמח )
מסכמת ככל עס ספר תורה שלנו  /לא אוכל לפרוע העונה
הגדולה שיגיע מזה לישרי לבב בכל פרעיה  /כי אס תשכים
בבל עס אותה שבידינו /
תהיה לאות למי מרי האומרים
שבכית ראשון נשכחה התורה מישראל ונאבדה מתוך הקהל /
ושזאת היתה כליאת הכה״ג בימי יאשיזו כשמצא במקדש ספר
התורה  /בי לא נמצאת עוד בישראל! ואין ראוי להעלות
על ספר מה שאומרים בעלי ריבנו על עזרא הנהן  /ושאין
התורה שבידינו נמו שהיתה מלפנים  /וכל העענות הללו /
אע״פי שנוכל להראות מצד השכל ני תהו המה  /עוד כעשן
יכלו  /אס יגיע לידנו התורה שהיא ביד היהודים מגלות
שלמנאסר  /אשר לא ידעו את כל הדורות,שמימי חוקיה ואילך /
וכן בענין המחלוקת במלא וחסר ובקרי וכתיב  /את הכל יודע
לנו במופת החוש כי התורה שבידנו עודנה כאשר היקה בימי
הנביאים הראשונים שבכית ראשון • וכל שנן אה אמת מה שכתוב
בקצור ד״ה זה  /שיש בידס ספר חדות שלמה  /ובהיות שאין
ספק שכל חדות־ו רצופים מעניני חכמה ודעת  /הגע בעצמך
כמה חדשות בחכמות ובתכונות שאפשר להפיק מהן  /שלא היה
מקומס להנתב בספרים שכתב ברה״ק  /ושנוכל להתפאר בהן
נגד זקני העמיס וחכמיהם • וכן אס בידם נכואת ארבעה
הנכיאיס גד ונתן ושמעי׳ ואחי׳ שהיו בימי דוד ושלמה  /מה
רב עוב יצא לנו מדבריהם  / .הן כספורי מעשי הדורות ההם
ומקריהם  /שעי״נ נוכל לצייר אמתת הספורים הקצרים שהן
בספרי הנכיאיס שבידינו  /והן מדברי חכמה ודעת שמזגו
בספריהם  /נבין רבות ביראת פ׳ ובגדולתו  /והן בהגדת
דברים שקבלו_ עד למשה מסיני מה שיקרה לאומתנו באחרית
הימים וכיוצא  /וזה פתח תקוה לנו  /והן ללמוד מהם דרכי
הלשון ונקיבותי׳ ולסדר מליצות נעימות  /ותיבות חדשות בלשון /
ני לשון עברי שבידנו קצר מהניל כל מה שנרצה לדבר  /בעבור
שאין מחברת כעולם ללמוד ממנו דבר ני אס מכ״ד ספרי
הקודש  ,ובהרבות ספרי נביאים אי אפשר שלא יבואו נהן
תיבות עבריות לא שמענום מקדם * ובאמת אין צורך להאריך
בטובות .היוצאות מהשגת הספרים הנ״ל  /וכל מכין מדעתו יבין,
אלה ועוד רבותשלא זכרנו© t

לתארו

( קמט >

.ד
לתארו בו״

תשובת רנן מלאהצח  /והיא
הישר  /אשר השומע ירגיש טוב טעם בדבריו /

ערוכה נפי
השכל

לא כדרך התשונות הבנויות על חכמת המעטא״פיזיק הדקות ׳
ועל הרוב לא תשיגם נפש המדנר  /וכל שכן נפש השומע /
כי נאמת אין להשיג עד מה בגדולת השש  /זולתי ע״י הרגש
הנפש כשתשיג תחלה את עצמה  /ואיך מתרוממת בחכמתה
וכטהרתה על כל המעשים /
וזוהי דעת אלהיס שנזכרה
בספרי הנביאים  /ועל זה ערוכה תשונת רנן ♦ ואס תחפוץ
לעמוד על כונתינו קרא מה שכתבנו בספר המדות שחברנו
בחלק השלשי ממנו ( פרק י״א ) ♦

(
ישככו  1ybי מליצה של חכמה אני רואה פה  /כי האדם
שהוא למטה בארץ  /אין זה אלא מצד גופו /
אכל כשלנו טהור ורוחו נכון  /כאותו העת עצמו שוכן מרומי©
ני נפשו דבקה נו ית '  /וזהו שראה יעקב כי הסלם המוצב
ארצה ראשו מגיע השמימה  /ונהיות הנפש זכה בכל עת ולא
תתגאל כלל  /תשכון תמיד מרומים ועל המתנה הזאת
התפללו היהודים בעבור רבן וזרעו שיזנו אליה *

t
פלוזוס* צא וחשוב
שהיה
^ זה תקצ״ב שנים
ע״י מלך אשור  /ואס כן קרה הגירוש הכולל
הזה מארץ תימן נימי בית שני /לערך נימי הורודוס  /אולי־
מפני המלחמות שהיו למלכי ערב עם היהודים  /כמו שזכר

אחלי לכתםכגולה

פלאוויוס יאזעפזס  /קרו דבלים שבענודן התקצף מלך תימן
על היהודים שבארצו  /אז ירא שיתחברו עם אחיהם ויהיו לו
למכשול וכיוצא בזה  /ינ לא נזכר שגרשום בעבור אמונתם א1
שאנסם שיכפרו באמונתם "
אלפים

( קנ )

ח
אלפים י גוזוראעי מחוז ידוע נאינדיא המזרחית הנקראת
אינדאסעאן  /ונקרא כן עד היום ✓ והיא
הקרונה ביותר לארץ פיס  /מזרחית לפרס  /ולאינדאסען
מערבית עס חצי האי קאמניא  /וכה העיר סור״אעא ! וכעת
מושלים בה עם מאראען « וכשהגלה שלמנאשר את היהודים
לערי מדי  /היה ‘ " נקל להם לבוא למחוז גוזוראנד דרך ארץ
פרש שהיה הכל תחת ממשלתו  /ני ממדי עד אינדאשעאן
איננו מאתים פרסאות  /גס הדרך עוג כי עוכר בצד הצפוני
של ארץ פרס י ונהיות גוזוראכוי ושאר מדינות שכאינדאסעאן
ארצות עונות ורחנות הדעת נותנת שנמשכו שס הנולים
הרבים  /אולי לא מצאו מנוח בארצות מדי ופרס  /ותת להם
ארצות אינדאסעאן לשנת נם  .אנל ללכת מתימן לאינדוסעאן
המרחק רנ  /ויראה שעברו מתימן המזרחית דרך ים לגוזוראעי ״’
וסנה אלפים שנה האלו ענח  .לפני אלף ושלש מאות שנה
לזמננו עתה *

ט

האלילים י ממעשים הנזכרים נד״ה הזה  /ראינו שנתקיימו
יעודי השם שיעד עלינו כתורתו  /כי אמר ני
תוליד נניס וגו׳ והשחתם ועשיתם פסל וגו׳  /העידותי ננס
היום ני אבוד תאכדון וגו׳  /והפיץ ה׳ אתנס נעמיס וגו׳ /
וענדהס שס אלהיס מעשה ידי אדס וגו׳  /וכקשתס מפס את
ה׳ אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבנך וננל נפשך ( דברים
 1׳ כ״ • ) 13כי ראינו שנענור עבדו ישראל אלילים כשכתם על
אדמים  /הפיץ ה׳ אותם בעמים  /כי באו אל חלת וחבור ואל
נגריימדי לתימן ולהודו  /ומשם גס לארץ סינים  /שהיא ארץ
שייבא בקצה מזרח העולס  /וכמו שאמרנו נתחלח המאמר /
ותחת שעברו ע״ז מרצונם נגד רצון השם ורצון יראיו הנביאים /
כשהלכו נגלות ונכנע לנכס הערל ! ונקשו לאחוז באמונת השם /
עבר עליהם חמת שונאיהם וכפום לכפור בה׳ כפיהם ולענוד
את האלילים  /נמו שקרה להם בתימן ופונא ונוזוראעי  /ואד
לאותה

( קנא )

קראת
/והיא
אשען

א 1/נעז

!הוזיש
דוןצדן
שטאן
7:צפוני
סטאן :
נולים ■
ר\להם :
סטאן ׳
אטי•י ,
ותשנה1

קיימו
צמרני
תינכס
ונוי1
־נרם

הפל
־ואל
ארן

לאותה צרת לנ לענוד נעל כרחו לפסילי עז ואגן  /וככל זאת
הנטיח לנו השס כי לא כלו רחמיו  /שנס בעתים רעיםכאלה
אם נכקשהו  /ונדרשהו גכל לב ובכל נפש  /נמצא עזר מקדש /
נמו שקרה לשמעון רבן בארץ תימן " וכמו שקרה גס ליהודה
וננימן בדורות רנות של צרה שכפו אותס להמיר אמונתם /
וגס המה פעמים רבות בקשו את ה׳ וימצא להס  /וכל אלה
הס דברים ברורים "
י

בצד מערבי שלאינדאסטאן/

וישבו שם* חוף מאלינאר הוא
והולכת מצפון לדרוס ויש בה ממלכות רבות /
ואחת מהן קושק  /שבה עיר קושין  /והיא תחת יד קומ״פאני
המזרחית של הוללנדי  /ואין ספק שנס במקומות אחרות יש
שביהודים  /וזה אין גו ספק  /ני גס מבלעדי ד״ה זה
הנודע לנו עתה  /ידענו שיש בקושין ובסביבותיה יהודים /
ובילדותי נבר שמעתי שס יחזקאל ראנבי הנזכר במאמר זה /
אבל דמיתי שהן יהודים שבאו לשס לפני חמש או שש מאות שנה
מבני גלותנו  /ע״י סבות■ זגרושין מפרס ומשאר מדינות /
ומי עלה על לבו שהן מגלות שלמנאסר כנזכר בד״ה זה /
וזכורני שבילדותי קראתי בספר שכתב באנא״שע  /שהראשון
מישראל שמצא בקושין יהודים זה לערך מאה שנה  /שמו
הינריקוס יהודי ספרדי שהלך עם אניות קאמפאני המזרחית
שבאינגליטירא לאינדאסטאן בעסק מו׳־מ מאבנים טובות /
וכשהגיע לקושין  /הרגיש שבין יושבי הארץ שנשאו ונתנו עמו
אנשים שיש להם מנהגי נני ישראל  /וגס הס הרגישו בו
שמנהגיו משונים ממנהגי שאר אנשי האניה  /וכשהתודעו איש
אל אחיו  /היתה השמחה גדולה על יושבי קושין  /ועשו אותו
היום כיוס חג ושרו הלל ♦ וגס זה מורה שהם שם מגלות
אשור  /ני אילו באו שס מאנשי גלותנו  /לא תמהו לראות
יהודי מארץ אחרת  /אגל בהיותם שס מראשית  /מאין ידעו
ני יש עוד יהודים בקצוי ארץ  /ני אינגליטירא קצה תבל
(מערב  /ואס אנחנו הנפוצים באירופא שיושביה חכמי חרשים
ויודעי

1

( קנב )

דלדעי ימים  /תמהצו נשמעכו ני יש יהודים באינדאסטאן /
כל שק היהודים היושבים שם שיפלא בעיניהם בראותם יהודי שמעמייוי
!3ת׳
מקצה הארץ אשר צא שמעו בארצם מעולם וצא דמוהונלבס ♦

(י;הי.טנמ

יא

נלרךאמי

'מהבנתתג

 tumי
צח ונכון  /מהפור הזה אנו רואים ני עד היום הזה מעורבים;
ומובלעים מזרע ישר 12ל^ פיס ולרבנות בין יושבי
אינלאסטאן /
נמו שנבלעו גס בגלותנו לרבבות בספרל
וכפורטגאל /
ואעפ״נ יודעים בלבם ני הס מזרע ישראל /
ומאמינים
באלהי
ישראל
 /ונמו שמעיד ד׳׳ה זה על האנוסים
שבנוזראטי ששומרים את השבת וי״הנ ומלים בשר ערלתם " וכן
ידוע מארץ אבעס״יניען שהיא לזרום מצרים שמדברים ג״כ
שפת עברי ונוהגים מנהגים כמנהגי ישראל ומלים אתבשר® /
ועל אלה וכיוצא בהן הבטיח הנתוב והיה  .ביום ההוא יתקע
בשופר גזול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים
והשתחוו לה׳ בהר הקדש בירושלים  /והאובדיס בארץ אשור הס
אותן שנזכרו נד״ה זה/שהן אובדים בין האומות שבאינדאשטאן /
ועוד הלאה מזה בארץ שינא • והנדחים בארץ מצרים הן
אותן שבאניס״יניען  /ועל כלס יחמול השם ביום יקבץ נדחיו /
כל אשר הוא מזרע ישראל ישתתוה לה׳ בהר הקדש בירושלים /
וכן יקרה לגלות יהודה ומימן * ומספור זה שמענו כי מימי
כלות אשזר באן רבים מעשרת השבטים אל ארץ הודו  /ושישבו
שם שקטים לערך י״ב מאות שנה  /עד שלחצוס המאגול הגדול
לעזוב אמונתם ולעבוד אלילים  /ולא נזכר נד״ה זה למה ועל
מה בעת ההיא עבר עליהם נוס התרעלה * ואפשר בהיותם
בארץ ההיא שנים רמת ועובדים לאלהי ישראל 7בלי ספק
נתפרסמה אמונת ישראל בארץ ההיא  /והחכמים שבין העכו״ס
קבלו מפיהם מציאות השם אחדותו ויכלתו הבב״ת ודרכי טובו
רחמיו וחסדיו וכיוצא  /ואולי גס רביס מעם הארץ נשמעו
לעצת חכמיהם אנשי אמונה  /ועזבו עבודת אליליהם  /ושזאת
מיתה חרון
מלך רשע שקם בעת ההיא  /ועשה בהם נקמה
והכריחם
לכפור
גאחונתס
ולעמד
לאלילים  /ורואה אני מזה
ני

לנו נליי
'סכריעי:
יהנדיס<
(ענפיי
יג מ*7

< pfאי

;!עוניו
נאלוהד

נלאה*?

1הניר
לנס3
נראמיו
אנרהנ
לעמי?
העלי(
0V

להמו
הא5נ
(הדו!
במל
לשה
נאפ
זל
(11
אתי
סע
נח

יהי

( קנג■ C
כילהיענתי דבר זה איזו שדם שהראו לי תורת אינדאשעאן
שהעתיקו חכמי איראפא ללשזנזהס  /ונקרא 3שס העדאן /
שיש נו הפלות ואמרים על השסב״ה אין בהם דופי  "/הולכין
בדרך אמונתנו במציאות השס ואחדותו ובגדולתו שאין לה חקר
ובהשגחתו על בריותיו וכיוצא  /ותמהו האנשים הקלה איך
האומות הרחוקות האלה שלא ראו ולא שמעו תורת מר׳׳עה /
דנו כל זה מלבם נארח שגל  /ואד אמרתי אעפ״י שזה הוועדן
ספר ישן  /מי יודע אס לא כנר לפני v״\ מאות שנה באו
יהודים מערביא ומפרס לאימאסעאן שלמדום הלמודיס האלה /
ועכשיו אני רואה כי אמת יצא מפי  /ועוד רב ממה שדמיתי /
ני מד״ה זה ראינו שמזמן גלות ישראל ע״י שלמנאשר מלאו את
ארץ אינדאסגואן  /ומפיהם למדו לדעת את ה '  /ואע״פי
שעונדים אלילים מכירים פס ה ' עליון  /אלא שמאמינים
נאלוהויות שתחתיו המושלים בעולם  /ופהניהס נקראים
בראה״מינין  /שלדעתי בא זה משם אברהם שעזב 12הי אבותיו
והכיר את נוראו  /ועל שמו קיאו היהודים מתחלה כן לנל
חכם בין עכו״ס כשהיה עוזב ,אליליו וקורא בשם ה׳  /וזהו
בראמינין או אברהמידן  /ותראה עתה כי האיש הגדול אבינו
אברהם ע״ה  /זנה להקם זרע  /שמצאצאיהם יצאו מורים
לעמים  /וקראו נשס ה׳ בכל חלקי העולם✓ ולמדום המציאות
העליון הזה הנכבד והנורא  /ועל זה אמר לו השם כי אב המון
גויס נתתיך ( בראשית י״ז ה ) ! כלומר מורה ומלמד האמת
להמון גויס כלס  /ני מבית ישראל פתפשעה הכרת האל כפי
האמת עם דרכיו ואורחותיו בכל העמיס  /כי נודע לכלשהיונים
והרומים ואחריהן כל ממלכות האירופא  /היו בימים קדמונים
עובדים לפסילים /
עד שבאו אנשים מאומתנו בעלי קורת
משה  /ולמדום אחדותו ית׳ ושאין עוד מלבדו י וכן הממלכות
באפריקי וגחזנרמה למדו כלס הלמודים האלה מן היהודים
ותורתם  /ומהם נעתק הדבר לאמעריקא החדשה  /וכן למדו
אח* נו כל זאת ליושבי אינדאסעאן  /ובהיות נס יהודים במלכות
סינים  /כמבואר למעלה  /בלי ספק הכרת השם שמכירים
גדולי הארץ ההיא זה אלפים שנה  /מידינו ואת להם  /ומי
יה־עאס לא החנס שהיה בזמן ההואבשינא  /שמתורתו למח

חכמי

( קנד )
חכמי שינא וגדוליו הלמודים היקרים האלה  /והוא קונפוציוס/
גס הוא היה חכם יהודי מגלות אשור  /כמו שמעון רנן
כתימן  /או אחד מאנשי הארץ שלמד חכמתו מן היהודים •
סוף דנר דגר אלהינו •קום לעולם  /שאמר עלינו ואתם תהיו
לי ממלכת נהנים וגו ' (שמות ע׳ ו׳ )  /כלומר תורה יבקשו
מפיכם  /ותורו לכל עמי הארץ חכמה ודעת  /ואמר ושמרתם
ועשיתם כי היא חכמתכם ונינתכס לעיני העמיס וגו׳ ( מריס
ל ' ו׳ )  /ובארנו המקראות האלו כבית ראשון מספרנו גן נעול
(חדר ו׳ חלון א׳ 3׳ )  /שהמונה העליונה היתה שכאמצעית
שמירת התורה והמצוה  /שעי״כ ירים השם קרן עמו ננל
נפלאותיו  /ישמעו ויראו כל העמיס כי עם גדול אנחנו /
ורק החכמה אפנו  /וילמדו גס המה ליראה את ה׳ לטוב להס♦
וכאשר הפכנו הקערה על פיה  /ותחת שנלמד אותם חכמה
ונינה  /למדנו דרכי הגוים שכנעו לזנות אחרי|1היס אחרים/
כלתה חמת ה׳ ננו והגלה אותנו נין העמיס ליסר־נו על חטאתינו /
ונפו אותנו לענוד לאלילים  /וככל זאת למדו ממנו ככל אפסי
ארץ לדעת כי יש מציאות עליון על כל ונורא עד אין חקר
וכמו שאמרנו •

יב

והעתקתים י לא אדע מי המדכי זאת /ואחשוב ני פאן
דארט אינו המעתיק מלשון ענרי ללשון
הוללאנדי  /ני אם העתיק הוא הדנריס היה נותן לפקיד כלעס
גס העתק ממה שכתוב על לחות הנחשת  /אגל קצור ד״ה זה
נתנו מי שנתנו לעצמו  /לקח המרים מד״ה השלם שכיד
הנשיא  /והוא אומר שראה הלוחות והעתיק מה שחקק עליהן /
וד״ה הקצר הזה נא ליד פאן דארט והעתיקו ללשון האללאנדי
ונתנה לפקיד נלעס  /וכן מה שנאמר למעלה מיום הצום על
דבר גזלת הספרים ויום החג על דגר שהושבו להם  /שמתענים
וחוגגים עד היום נחימן ונקושין גס אלה דנרי הכותבהראשון /
וכמו שאמרנו למעלה ♦

ע

בלשון טמול'*

לשון

טמוליידועה /

והיא שפת

כלערי

מאליבאר היושבים על שפת הים /
באינדאסטאן

ויש

(

קנה)

נאינדאשטאן גס לשונות אחרוה  /אבל שפי! טמולי ידברו בה
על חוף מאליבאר  /מאדורא  /וקארמאנדעל! ובכל ערי חוף
היס שכאינדאסטאן " והנה דבר אסתר היה נמו שלש מאות
שנה אתרי גלות ישראל על ידי שלמנאסר  /והמלך האדיר
אחשודוש מלך גס על הודו ומוכר בכתוב ולק האגרות שכתב המן
מלכות! למדינה ומדינה ככתבה
ומרדני לקנ״ז מדינות
וכלשונה  /אלה ששלחו להודו כתבו בלשון טאמולי  /שהיא
שפת הארץ  /ואס זה הדבר אמת שהאגרות הללו נמצאים עוד
שס  /יא־רו לנו נסדר הדורות לרעת באיזו זמן היה  /ומי
ממלכי פיס היה אחשורוש זה  ,שנחלקו בזה מאד סופרי
העתיס  /והאגרות עצמן תנשוף כל נפש לדעתן "

יד
בקאליקיט

יסמאליכאי

יגס היא עיר גדולה על תוף
צפוניתלקושין  /ונמו שנאמר כחתימת המאמר*

טו
מצרים /אלה הס דבריהמעתיק  /ודברי טעות הס  /כי
יציאת מצרים נפי חשכון שכתורה היתה שנת ן 1פיס
זתמ״ח שנה לבריאת עולס  /ואפשר שהוא טעות סופר שדרכו
לטעות במשפריס ונמו שכתננו בהגהה ראשונה "
ובחתימת הדברים לא אעלים

משפטלכי  /את אשראני

חושב על קצור ד״ה זה והמעוראות שנזכרו נו *
והנני אומר כי לא מצאתי כו דכר אשר יניאני לומר שהוא דבר
הגל או כוב  /לא מצד המליצות  /ולא מצד המעוראות שנו /
כי גיאת אחינו מערי מדי למחוז נווזראטי ולשאר מדינות
שנאינדאשטאן  /הוא דבר מתקכל על הדעת כיותר למי שיודע
צורת הארץ ותכונתה! וכן היהודים ששלח מלך אשור מנחה
למלך תימן  /הוא נהוג שכעולס! ולא אאריך בזה  /וגרוש
היהודים מתימן  /ושאנשוס באעדאשטאן לכפור גאמונחס/נזה
זכוה קרה לגלות יהודה וברמן גממלנות האירופי פעמים רגזת
ושהאונסיס

ושהאנושיס בהודו אף כי חורת ה׳ אין
אתם  /עדיין מקים
באמונת אבותיהם  /בן ראו עינינו כאנוסים שבספרד תפורמגאל *
וכן המליצות שנגד הורקו מלשון עכרי ללשון הוללאנדי
/
ומהוללאנדי לאשכנזי /
ועל ילינו שכיס עתה גס ללשון עברי
יעידו על האמת  /ני אע״פי שלא שניתי דבר^ גס לא הוספתי
עליו ולא גרעתי ממנו  /צא הפיגו טעם העברי  /ולא המירו
ריח המליצה  /הגל מעיד שמקורו וראשיתו הוא מכתב ענרי,
וכן דברי שמעון שדבר למלך דברי שכל טוב  /וראויס הס למי
שאמרן * והתפלה שהתפלל לה׳ בצרתו  /זנה ונקיה משגיאה/
והיא נדרך התפלות שהתפללו אבותינו הראשונים  /ונין תפלת
העם כעד נשיאס  /גס היא טהורה ונקייה י
סוף דכר נמעע
אי אפשר לי להאמין שתהיה מכתב מפואר כזה מעשה ידי נבל /
הדובר רמיה להטעות את הבריות  /גס איני רואה מה בצע
לאיש העושה כאלה /
והנה מכל הצדדים שזכרנו לבי נוטה
להאמין כי יש ממש בדברי הימים הזה /
דורש את האלהים לשוס עינו עליו •

ואולםמצד אתי

נולד לי

ספק בו /

ושראוי לכל משכיל
כי אחר שזה

מאהשנה

שנודע לנו באיראפא שיש יהודים בקושין ועל חוף
מאליבאר  /ונמו שכתבתי למעלה בשש הסופר באנא׳׳שע מיהודי
ספרדי בשמו הינריקוש שהיה הראשון אשר מצא אותס
שס4
וגס אחרי כן נתודע הדבר יותר  /עד שוה שנים רנות ששולחים
לשם הספרים אשר אתנו למשא ומתן  /וכמו שנודע לי שגס
ארבעה ספרים ממחברת יין לבנון על מש׳ אבות שחברנו נשלחו
לשם  /ואיך בכל הזמן הרב הזה לא נתודעו אחינו היושבים שם
אל אחיהם היושבים באיראפא  /ולא הודיעום מאין באו לשם /
ושהם מגלות השבטים שהגלה שלמצאשר מלך אשור בימי הושע
בן אלה /
ומה הם הספרים שנשארו בידיהם מאבותיהם /
וכיוצא בהודעות כאלה רצי הערך  /י ואיך החרישו מכל זה /
ולא מדע לנו דבר מטוחרי ישראל העושים עמהס מקנה וקנין4
עד שבא האיש המעולה ריטץ ומצא בין כתבי מארצעללוס בלעם
קצור דברי הימיס זה שהעתקנו פה  /שנעתק זה שלשים שנה
מיהודי שהמיר דתו פא
לארע מלשון עברי ללשון האללאנד§

ויגד

( קנז )
ויגד לכו דברי חפז כאלה  /לא שמעתן און יהודה ומימן
הגולים בארצות האלה  /כל זה המהון לב  /ני אם אמה הדבר
הנאמר בקצור ד״ה זה  /לא לנכוד יהיה לגר ישראל  /אשר
השיבה ידם לחקור ולדרוש בערן זה  /ולשאוב האמת ממקורו
וממקומו  /ולא שמו מל לכם לעשות תשד זה עס בד הגולה
הנחלים על שבר ניה יוסף  /והומים על אחיהם אשר נאגדו
להודיעם ני
מתוך הקהל ולא ידע איש א־פוא הס רועים /
עוד עמק הענור יהיה לפתח תקיה  /באשר רבים מהם האובדים
נין הענ״ום  /עוד לבס לב ישראלי  /ואומרים גני ישראל
אנחנו  /ורניס מהס ע 7היום הולנים נדרך ה  /וספר תורת
ה׳ אתם  /ורב מזה ני בידם עוד מחברות נביאים אשד אינם
פוד אתנו ?

סמוג!!•
אנדי /
עברי-
1ם1ן
אוספתי
המילן
ולא

חבעמי,

־ 5מ למי

שגיאה/
תפלת
וכן
נרנמעע
יריגבל /

סירוצני
דותר יפלא כעיני* איך היהודים היושבים כקושין ונמ ^ באד;
אם אמת הדבר שיש גידם התורה וספרי הנביאים ננל

יי sw

שניל

הכתוב בד״ ה זה  /הנה אחר שקבלו ספרי היהודים שבארצוק
האלה שהן ך״ד כפרי הקדש והמשנה והתלמוד ומי יודע כמה
ספרי המחברים ששלחו לשם לסחורה  /איך לא שלחוהם ^ ינו
העתק משפר התורה וספרי  .הנביאים שבידם ✓ ולא שמחו את
לב בני הגולה ל& מר להם מה לנס ברנה הנשארת לגו מאוצר
ה׳ אשר איננו כמכס  /שהוא ספר החידות לשלמה ונבואת נתן
ונד ושמעי׳ ואתי׳ י גם לא נודע צנו עד היזם מה אמרו היהודים
שם כשבא לידס המשנה והתלמוד והספרים הנמשניס אחריהם /

WE5

!חון»
הודי

1ס /

חיה
ישגם
שלחו

האס קבלום עליהם ללכת בדרכם ולקים נ 3מה שכתוב בהם
נאשר אנחנו עושים פה  /אז מאנו בקבלת דברי חכמים /
וכן לא נודע לנו עד היום איך נהגו היהודים ההם לפני זה4
אתר שיש להם תורת מר״עה  /איך פרשו הדברים  .האשור
והמותר הסמא ומומר וכיוצא בזה  /אס היה להם מקצת קכלת
אבות בפרושי המצות  /או לא  /וכל איש  .הישר געיגיו עשה • "

WE
5ם /

מוז
/
4

ז׳
ג

חותר לבא אל
הגה ביס הספקות האלה לני משוטט /
היבשה לעמוד בפח  /ולא יכול  /וחיחל עד יתלבנו
הדברים על ידי כתנים שיקבל האדון ריט״ץ למענה על
שאלותיו  /רואה אני ני יצא ישקוט האיש המעולה הזה על
כלה '

I

< קנח )
כלה מעשהו  /וידע להבחין
איש ישראל אשר השיגה ידו
בקושץ✓ ודורש מפיהם האמת
הינוב  /תבוא עליו ברכה /

בין האמת והשקר  /ואמנם כל
לשאת ולתן עש אחינו היושבים
בכל כרעיו דגד לנו הדברים באר
כי מלאכת ה׳ הוא עושה  /ומה

נקל הדבר הזה לעשותו למקצת מי עמינו אשר להס יד ושם
בחצרות נכבדי ארץ הוללנדי ✓ כי אש הננכדיס האלה ידברו
באוני ראש* ומנהיגי האניות  /וגם יכתבו לנכבדים מכידיהס
נאי סילון ובחוף מאליבאר שיחקרו על הדבר הזה  /ויבקשו מן
היושבים שס שיכתבו את כל ונוכחת בשפת עברי לאחיהם
היהודים אשר באירופא  /עשה יעשו ויצליחו • וכן נכבד
היהודים שבאינגליעירי אשר מצאו חן וחשד בעיני השרים וגדולי
הסוחרים  /יביןשו מהם לפקוח עינם על הדבר הזה  /ויצו<
למנה־ג* אניותיהם לקאלי״קום הנזכר בד״ה זה  /ונאמר בו
 12ף הששי מת שם הרבן האחרון ושמו יאשיהו ונתנה
שבשנת ת״י ל
הנשיאות למשפחות אחרות ■ /ולפי שאץ הזמן ההוא רחוק כל
כך מדורנו  /ואס אמת הדבר  /קרוב הדבר כי עד היום
גרים שש ממשפחות היהודים הללו  /וביותר כי זה שנים רבות־
שהעיר קאליקוע וסביבותיה תחת יד ממשלת עם אינגליעירי7
ואם ימצאו חן בעיני השרים יכתבו לאדון גאווערנער האדון
המהולל קארנוואליש  /שמלבד נחו הנודע בעריכת מלחמה
ובגבורה /וכי ידיו רב לו בחכמת הנהגת המדינה  /הנו גס
כן גדול במדיניות לחקור על בל מעשה תחת השמש  /נדרך
האנשים הגדולים היודע־ס מה רב התועלת היוצאת מברור
דברים כאלה לההמון בכללו  /הן לכת הדורשים בקדמוניות /
שמידיעה אתת חדשה תודע להם  /תצא אור להאיר ולהבדיל
בין הדברים הסותרים והמעורבביס  /והן לכת הדורשים בלהיות
ובהכנת דברי התורה ומביאים " ואס השר הנ״ל יפקח עינו
על זה  /מה נקל לו להוציא מים מבורות עמוקים  /כי אס
דבר ידבר הוא באזני היהודים היושבים תחת ממשלתו  /מפיהם
ישמע מה שרש דבר נמצא בכל הדברים אשד אמרנו  /לו יתברר
מה עיגן .של • היהודים היושבים שס  /וא* מזה באו  /מה
מנהגיהם  ,ועל אי זה דרך שומרים את התורה ואת המצוה /
מה הס השפריס הנשארים להם  /ואס יש עוד יהודים במחוזות
אחרות

( קנט )
אחרות שבאינדאסטאן! ומה עיב היהודים הרכים האוכלים
בין הענז״ס ועובדים עמהס לנלולים  /אם אמת שעדיין
אומרים מי ישראל אנחנו ושמליס גשר ערלתם  /ושומרים
יום השנת וי״הב כמו שנאמר בד״ה הקצר הוה  /וקן לחנם
ויחכם עוד כי יוסיף לחקור כדרכי חכמתו על דכריס רבים
לא זכרנום עה  /ויותר תכלה נפשנו לדעת כל זה מיהודים
שכקאליקיע מדעת אותם מפי יהודי קושין  /ני לפי הנראה
אם יש יהודיה כקאליקזע  /עדיין שוקעים על מנהגיהם
הראשונים  /כי לא באו לידס עדיין אותן השפריס שהן
בידינו מן הנביאים  /ולא אותן הספרים שחוברו כינינו בגלות /
וכל אשר נשמע מהם יהיה אות ומופת על אמיתיות רנות
שאנו מחזיקים בהם! ואין כידינו לבררם נגד העועניס עלינו •
ואולם באשר שאין ספק כלל שגקושין יש יהודים רבים  /יותר
נקל לשרים ולנככדיס שנהוללנדי לחקור■ על הדנר  /ולשמוע
מפיהם כל הפי־עיס שבעניין זה  /שמתוכם נלמוד לדעת אם
יש דבר אמת וצדק בדברי הימים הקצר הזה אס לא • גם
היהודים אשר במלכות דענימארק! גס הס יעזרו לדבר הזה/
ידעתי ני האיפות ההולכיס משם לטראנקעבאר שבהודו  /נאים
על תוף מאליבאר ולקושין בפנוי קניית הפלפלין שמוציאים
משם  /ואנשי שם שבעדהנו אס ידברו עם מנהיגי האניות
ואנשי שס שביניהם  /גס הם יפנו לב לחקור על הדבר /
דשימיעזנו מה נודע להם  /ומעדות רכים יתחזק הלבד יותר /
ולדעתי בהיות שאין המרחק רב בין קושין לעראנקעבאר /
ויש יהודיםביקושי!  /יש נס קצת מהם נעראנקעכאר  /יושבים
במחוז ההוא  /או עוברים ושביס לסחורה ולמ״ומ  /ויש ניד
הגאווערנער הד* אני אשר שם לעמוד על מקצת אמתת הדברים •

מכריעי©
דבר .הספקות האלה אשרהעירותי /כמעע
סוף
את כף המאזנים  /לחשוב כי רוב דברי קצור ד׳ה
זה הס מסבל נס יחד! ורגע אביעה במכונז דבר דבור על
אופניו  /וזכור תזכור נפשי כי על כל פנים יש יהודים בקושין
ובכל ממלכות המזרח  /וכעדות הסופרים והסוחרים כלס
גס כפי הכרע הדעת באו שם מימים ימימה מערי מדי וגבולותיה /
אומר

א $ר לנפשי לאה חסני עיניך מד׳ה זה  /הותילי עדברא
אמרת אנשי האדן ההיא  /ויגיח לך סיב הדבר ואמתתו ♦
עתה בית ישראל הנה הצעתי דברי לפנינס  /זאתסתוקן■
דאמץ■לנכנס .כל המיחליה לה" ♦
אוהבכס זעכדבנו
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נפלאתי
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שונים

מכתבים
א

אגרת בגדר האמת* ז'
מאוד  /ונפשי לא יודעת מה זה tנבואאלי
לפלאתי
ספר מקרית ספר  /ישאלני איש (ואת שמו
לא הגיד לי ) על דברי חכמה  /האס נונל להאמין שהארץ
סובבת  /והשמש לעד עומדת כפי התכונה החדשה  /כי היא
ישרה מאוד בעיניו  /או האם היא נגד הורתינו ודברי חז״לf
גפתחי מחריש משתאה עמדתי  /תחילה לא יכולתי להאמין /
שספר זה שלוח אלי < כי מי אנכי להשיב שולחי .דבר  /ובבית
תבונתי אין כל  /מאין לי פרחי מדע> פרי התמנה  /להשיב
על שאלת פלוני אלמוני אשר הגביה שאלה? ויהי בקראי בו /
ומצאתי שמי בקרבו  /אמרתי אל לבי  /אולי למחיה שלקו
א-לוקיש  /להחיות עשתנותי אשר עממוס פלגי הדאגות  /מקרי
תלד והמונו • כי אזכיר ימים מקלם  /הייתי נער גן שש
עשרה  /שוטטתי מעט כשדי התבונות אריתי מור וכשמי
החכמות  /לקקתי דבש וחלב לשון  /כתבתי אז מנתב קטן /
והנה הוא באמתחתי  /עלי האמת
קראתיו רסיסי לילה /
והאמונה  /ועל דבר כי צעיר אנכי לימים  /ומי אני לעמוד
בקהל חכמי לבב  /לאמור קבלו דעתי כסיתי פניו הלוט הלוט /
«הנה זה לי שנים פשרה  /נפוצו סרעפותי מאוד  /עלי הרי
הפמסה  *T tועלי בקעי המסיבות לעבוד את האדמה  /כמעע
שנחתי; *
ג

"י

*'

׳־i

< .

\ -

׳ * ) באה לידינו האנית הזאת וראינו בה דבריה עוביס ונרותיה למוצאי דעת •
ואס שבאמת אין אנו מסנימיס לכל דבר‘ המתבר  /ויש.-בה& דבייה הציי<יס
'1רין> נתצרן> הבינה י ויש בהס הצריכיס באור רחב יוקר /מ״מלא נערב דבר*«
בדברינו /

ונעזוב להקורא המשכיל  / .לישא .ולתן בהס ולבחצס 3נור *כלוי«

דברי

המאספים י

שנחתי
ותשחר

לחשות
אבוש /

את שאהכה נפשי  /ועתה באת אפה  /גן הנעלם t
פני גשאלחך אשר היה בקצי גבולי  /אמרתי לא עת
 /יעבור עלי מה  /אני אדבר את אשר עס לעי ולא
ואס שגיתי אתה תודיעני .

האמת/

ואס היא בשורשה

ויסודהאחת  /היאשומת

עלי שלש אופנים רמזתיס בתיבת אמת ׳ אנושי /
מושכל  /תעלומה * אמת אנושי  /או אמת חושי  /הוא כל
מה שאנחנו רואים! או כל מה שאנחנו מוצאים עיייחושינו /
ד" מ איש עומד על שפת המיס  /לעת בוא השמש  /והנה יראה
שהשמש שקע במים  /אס יאמר זה האיש לרעהו  /הנה השמש איננו /
כי נכבה נרו במים  /הוא אמת חושי  /ני הלא בעינינו ראינו
ני כן הוא  /והחוש איננו הולך הלאה מחוגו נאשר נבארעוד*
אכל השכל  /אשר באופני העשתונות וגלגלי הסרעפיס יעוף
מומן אל זמן  /בראותו למחר השמש יצא על הארץ  /נגד
המקום אשר שקע אתמול  /ישכיל ויאמר  /הלוא זה נבר יסוד
מונח  /שהארץ עגולה  /וכי השמים והאויר המה תחתינו /
'כאשר המה עלי ראשינו  /הנה כאשר השמש יצא ממזרת /
ויאיר לנו עד בואו למערב  ,כן בלילה זורח הוא שם /
; להאנשיס הדרים תחתינו  /פד למחר בבואו אל המקום אשר
יצא ממנו  /וסובב סובב הולך  /הנה זה אמת מושכל /
(ר״ל ע״י תנועות הארץ נאשר אבאר  /ני הליכות השמש
הוא רק אמת חושי ) • והנה ידעתי גס ידעתי  /שמיד תש)2ני /
אס האמת מושפלי אמת  /האמת החושי שקר  /ניהנההשמש
עודנה בעולס  /ואיננו כבה נרו  /לא כן  /כל אמת בגדרו הוא
'אמת  /ני אף שבתבל הוא כן נאשר הוליד השכל  /הלוא
ענינו רואות שהשמש איננו ותחשך הארץ  /והוא אמת גמור
שאנחנו ־רואים כן  /וגס השכל יודה לזה* •

והנה האמתתעלומה /

הוא האמת הגמור

גלי קץוגבול /

אשר הוא לאדון הכל לבדו  /ונוכל לקראותו ג״כ
גשם תושיה ני הוא ידיעת הדבר נאשר הוא בישותו ועצמו /
נעלם מחושינו ושכלנו  /ינ כמו שחושינו לא ישיגו יותר
י  -מגדרם כמו -כן השכל ואו יעמול / .ט הדברים כאשר המה
באמת
י: .

( קסז )

מילאסן
לנניול!I
!: wמון

אנמי/
 tהואכל

יזמינו /
י
יראה
והנה
שאיננו/
ראינו
»ייויוו

*ivrfa

סיבוישף
 1נגר

:נייסוד

יזחינו1

רת /
שם /
;וסאשר
1שנ; /
השמן
וק

תש^ני /

השמש
זנה

גמל : /

הוגיע
; / mן

וימי ן

הזוה ־(1

!

! לא יוכל איש לדעה  /זולת הנורא אשר
נאמת הגמור
 /ני על דבר שהכל נברא מאין  /ואנחנו לא
בראם מאין
האין  /איך נוכל להשיג .מה שנברא ממנו ? ארבעה
נוכל להשיג
 / .באמצעיתחושינו  /והס הזמן (ציינ) 1
המה מושגי שכלנו
קרוצזש)
( רויק ) והתנועה (בווע4ונ ) 4והתערובות (
והמקום
(^צוטעריע ) והנה הזמן והמקום עמוקים המה
או החומר
גס התנועה  /הרחק המה מאוד מאדם  /וכי ישלך
למאוד /
מה החומר ? מהתשיכהו ? נס ממנו לא
ילדי לבבך לאמר
רק התערובות  /ני נל הדברים נוכל להפריד /
תדע דבר /
לאין כבחינתהחושים  /ד״מ אס תקח עץ  /וחשרפהו
עד שיהיו
יצא לך ממנו אפר  /קח האפר וחתנו במים  /יתערב
באש /
כמוהו  /הן המיס על האש בצלחת עד כי ישרוף
במים ויהיו
אם תאמר היכן הוא הצץ  /תשיב איננו • וכן
הכל  /והנה
הכל  /א״כ אמור נא לי מה החומר ?

מזה  /אנחנו לא נדע הדברים פאשד המה  /ני
היוצא

יגיעיס  /רק מה שיאמרו לנו חושינו7
הדברים
 7ואשר יאמר שכלנו 7הוא אמת מושכל /
הוא אמת לפיהן
עדים נאמנים שהוא כן  /הנה ירח הלזה אשר
ואעידה לך
נהלך  /יאיר לנו באישון לילה נשמש כעתצהרים /
נאורו כאפלה
אשר' יכחיש רעהו בקראו נר  /לאמור שקר
מי זההאיש  //ומה לנו עוד יותר  /התורה אמרה ויברא
אתה דוכי
המאור הקטון לממשלת הלילה  /ולא ראיתי אחד
אלוקים וכו׳את
יכחיש  /שהלבנה אינו' אור לפיהמושכל  /רק
מחכמי אומינו
אורה מהשמש בסוד אור חוזר כידוע למעעיס בחכמת.
'שמקבלת
 ,שכאשר ישלח השמש קרניו כאויר  /הנה נאשר
האפעיק
חלוק  /יוורו אחור ועל עינינו יפעלו  /אשר
יפגעו בגוף
הכינם בוראנו לקבל אלו קרני האוד  /ומזה יולדו
המה כלים
כמבואר בחכמה הלזו\ גס ע״י ליקוי החמה
כל .הצבעים
בלי שום ספק  .שהלבנה גוף חשוך  / .שזה דבר'
אנחנו חאיס
שליקוי חמה נולד נאשר יעמוד הלבנה כיןהשמש
*דוע מאוד
 . /ואז יכסה בגופה גוףהשמש  /וכאשר נוכל
.ובין הארץ
ע״י כלי ההבעה  /וא׳׳נ אס יהי׳ הלבנה אורp
לראותו בעינינו

אין׳

( קסת )
איך אור יצול להחשיך אור ? א״כ הוא חשוך והאורה קראז
מאור הקטן ? אגל זה הוא הדבר אשד דגרתי שהאמת החושי
בגדרו הוא אמת גמור  /ומה לנו אס היא מקבלת אורהמהשמש /
או יש לה אור גפ״ע ✓ הלוא הוא מאיר לגו  /ולגרה תורה
כלשון גני אדס  /והוא האמת החושי  /למען יגינו כלהאנשים /
והמשכילים יגינו עוד יותר  /שהלבנה לא לבד היא אוד לנו /
אגל היא נפ״ע תגל ומלואה $אורלחושינו  /ותנללשכלנו /
ואין שני האמיתיות מכחישות זו את זו נאשר אנאר לך עוד /
(מה רגו מעשיך ה׳  /מי כמוך יעשה מאין הכל  /דגר
והפוכו  /חושך ואזר  /תדבק לשוני לחיכי  /א® לא ע5
מרומי שדה תקרא אין נמוך ה׳ ואין כמעשיך ) *
והנהלפי האמת הנעלם זאת

לאזאת /

כי

מהאנחנו.

רואים  /צל קיקיון  /עלה נדף  /כאשר אראך עוד/כי
לו לגדו נתכנו עלילות  /חושינו ושכלנו המה מהגל יחד /
כי גם •לשכלנו אין מגוא נגני הידיעות ותו שיות הדגייס /
רק ע״י חמשה שערים  /והמה החושים  /ואף כי ירחיק
מעט יותר  /יעל הרי הגין  /ובגאותו ♦עוף עד לשמים /
דלתי שמים מי פתח ? לאמור  /בוא ראה מה פעל אל /
איך ירה אגן פנתה  /ני כאשר אינך תוכל לראות מה שהוא
הרחון הלאה מעיניך  /ולא תשמע מה שהוא רחוק מאזניך /
כן לא תדע את מעשה אלוקים אשר התה למעלה משכלך בלי
תכלית וגג  / %והוא האמת הנעלם  /אשר עין לא ראתה
בלתי ה ' לגדו "
וחגה לא אכתוב לך פה יותר מאמת הנעלם  /געגור
שאינו נוגע לעניניך  /אגל דע שהוא דגר גדול
מאוד  /ואף שלא נשיג מהותו  /נדע זאת  /כי כל מהשאנו'
רואים  /הוא רק כן לפנינו  /ושם חלקתי העולם לשני עולמות 1/
עולם המחזה  /ועולם האצילות  /עולם האצילות הוא כפי
ראותינו בחושינו וגשכלנו ♦ שא נא עיניך  /הגט השמימה /
שוד אוהל תכלת הלזו ביתידי זהב מחושק  /אמור היש כן'
במציאות האצילות ? מי אשר הציץ רק מעט גחכמת הראיה/׳
ידע’ מאין יבוא וה המראה' 4בנפול שחודבלבן  ,גאשר עד
׳:
פה

>i

.< mp

הפ מראה פיצינו ואו יעמוד ן עוד ואת עשה * קח לך כלי
ההנטה  /קטן גדול תראה  /וגדול קטון  /כפי שטיחות
הזכוכית  /הודיעני נא מה תקרא גדול או קטן ? וכהנה רבים
מאוד לא אוכל לפורטס פה  /לכן קראתיו  /עולם המחזה /
כי אנחנו רואים כפי אשר ראה חכמת אלוקינו טוב לנו  /אבל
האצילות  /כאשר הוא נאמת  /אנחנו לא נדע  /רק מה
•
שגתן לנו האל בתורתו והיא מסודיה •

ואבואהיום אל העיון אשר יצאתי ממנו  /להשיב על
שאלתך ״ הנה תנועת הארץ  /ועמידת השמש /
הוא אמת מושכל  /ולכן תוכל להאמינהו ינ כן באמת כידוע
למעיניס בתכונה 5והנה תנועת השמש  /ועמידת הארץ /
השמשt
הוא אמת חושי  /כי כל איש יראה הלינות
והארץ לעולם עומדת✓ ולכן באמור יהושע ביום הגדול ! שמש
בגבעון דוס  /אמר כן לנגד כל העם  /והס אינם מבינים רק
אמת חושי  /ומה לי אס אמר  /ארץ עמדי ואל תתגלגלי
עלי קוטבך למען יראה השמש עלי אפקנו או אמר השמש
ידום  /הלוא לנגד" VTעינינו  /השמש ידום  /כל זמן■שהארץ
עומדת מלהתגלגל  /ומי הוא זה אשר יתעקש ויאמר שמזה
מוכח שאנחנו לא נוכל להאמין תנועת הארץ  /הלוא נבר
הראיתי לך  /שהתורה נתנה מיד אבי כל  /מדברת נאמת
החושי ,בקראה הלבנה מאור  /והרנה כיוצא בזה בתורם
ובדברי חז״ל •
רקהוא /

ולמען אבררהדבר  /ולהראות ני לא דבר
הוצרכתי לדבר עוד אך הפעם! והוא  /שאל
תאשימני שהוא נגד יסוד מאמר הסתירה ( דען fufttדעע
ו 1יררטפרזכש ) כידוע בחכמת מה שאחר הטבע  /ני אולי
תאמר  /אם הדבר אמת שהשמש עומד  /איננו אמת שהוא
מהלך  /וכן בתנועת .הארז  /ואיך אוכל לקרוא שניהם .בשם.
אמת ? הנה אראך שגס זה אינו  /הנה זה המאמר 7ממאמר
הסתירה  /הוא אמת מושכל לפי חושינו  /ד״מ  /באמרנו /
הדבר "הזה הוא שחור ולבן  /הנה זה שקר מבואר  /ינ אם
הוא שתור tאיננו יוכל להיות ג״כקל  /וכן להפך  /והנה
השחור

רקעt
יה בעולס המחזה /
השחור והלבן איננו בעולם האצילות /
כידוע כחכמת האפטיק / .והכה לפי ראות עינינו החלב לכן /
וא״כ איננו שחור  /וזה לפי לעיסות עינינו  /ולו לעש ה'
עינינו על אופן מהופך  /היה החלב שחור * הנה נאמר שיש
עוד עולם  /ויש שמה אנשים  /אגל עיניהם על אופן מהופך
מלוטשים  /המה יראו החלב שחור ✓ עתה  /אם יאמר איש
בעולמיכו שהחלב״לבן  /וזה בעולמו החלב שחור  /אמור  /יש
כאן סתירה ? תאמר לא • האדם יראה לעירם  /וכל אחד לפי
מראה עיניו יראה י הנה כן הוא בדברינו אלה  /החוש רואה
השמש מהלך  /והשכל הארץ  /ולכן זה וזה אמת  /כל אחד
כנכדו * ואל תתמה על החפץ  /ואל יהיה דבר זה זר בעירך /
ני זה מאמר הסתירה  /הוא ג״ב רק בעולם המחזה  /,אבל
באצילות אין לו מקוס כלל  /כי אס יאמר לך אדם  /הא־ן
הוא יש! והיש אין  /היש סת* רה גדולה מזו ? והאלוקים
עשה הכל מאין ? ‘ 7ואל תאמר שגס זה צריך מופת  /אל
קאמר כן ‘ 7 /האין הוא באצילות  /והאצילות לא נכיר  /את
אשר לא נכיר לא נוכל להביא עליו מופת •
ראה ידידי דברי המעטים  /בחנם בנור שכלך  /ואל יהיו
קטן בעיניך גי הס בעיני מפתח גדול  /ונתיב מסוקל
לכל החכמות לידע  ,עד היכן הדברים מגיעים • ולא אוכל
לכתוב לך עתה יותר  /ני ידוע לכל באי שער עירי  /שכל
היום היא למלאכה  /והיה לעת ערב! והנה עשתונותי
נרפים המה נרפים נפוצים הנה ועוה  /והיה ני ירחיב ה׳ את
זמר  /אדפיס את מכתבי הקטן  /אולי אמצא חן בעיני חכמי
מייתן מציון ישועות ישראל /
לבב  /ותהי זאת נחמתי •
גיוס ההוא תעמוד האמת על תלה  /והחוט המשולש יחד4
חושינו ישכיל  /ושכלנו .יראה אלוקינו  /ונאמר הנה " "
מונה בסנוור הזמן /
אלוקינו  /זה עתירת איש המור /
ידידך כלי אדע מי אתה
גזשה

מאחל* צע? 1מא^ טונא •־ .

למחרת

( ק? גא)

ב

אגרות משלם דואשתמועי *
אגרת ד
תיון תקכ״ט •

ליווארנא •
נשם אלהיס !

^  0הרת חג השבועות עזבתי את נית ריעי אהוביבאדאיאטצי
והלכתי עמו ועס שניס מאנשי ביתו על המרכנהי
עדברצעלונא  /ומצאנו שם אניה הולכת ליוואדנא  /ונהי
ששה ימים על הים  /אין שטן ואין פגע רע  /וזה שתי שעות
ונבואה לעיר הגדולה המהודרה הזאת  /וכעת אנכי יושב בבית
מודעתינו הגביר גדעון בוזאגל^י ש״ן אשר הנין לפני דירה
בביתו  /וקורא אני שמח וטוב לבב את אגרות אנותי ואגרותיך
אשר קדמוני זה שמונה ימים • על דבר ליווארנא ויושביה לא
אוכל ספר לך היוס מאומה כי לא נשקפתיעדן בעד החלת  /אנל
ננל זאת לא ארף ידי מלכתוב לך עוד חדשות ממאדריט /
ואס עיף ויגע אנכי מאד מאד מטורח המסע ♦
ספר " ' לך באגרתי הראשונה שהיו שני ריעיס עסבאדאיאטצי
על הספינה אשר הלכנו כה משנדרנא אבל נעלם
ממך עד הנה מי היו האנשיםהאלה * גס אנכי לא ידעתי מהם
דבר  /כי אם את שמוחם  /אחרי אשר התפרדו מעלינו
נבואנו למאדריט  /ולא ראיחיס פד יוס חג השבועות בהיותי
במערהלהתפלל♦ שס האחד פישאן והוא גביר מפואר סוחר
מנכבדי אח ושם השני דוד - Irרעמעצי סופרו ושליש על ביתו "
פיעיאן הלזה הוא מילידי שר גדול ליהודים מתושבי עיר
אווילא תחת ממשלת המלך היינריך אשר מלך עד
שנת’ *379למספרם  /והוא היה סוכן המלך ופקיד על המס "
ויהי אחר עשותוחיל וכבודבארץ  /רם לבס ויתנשא על אתיוt
ויפרל

ויפרד מעל היהודים ויתחברו אליו שרי המלך  /והלכו כניו
ובנותיו ועשו משתה כית איש יומו ויקראו מאפרתי הארץ
לאכול ולשתות עמהס /ואיש יהודי אל קראו׳  /ז ויקנאו מ
אחיו  /זישעמוהו ויוציאו עליו את דנתו רעה אל המלך •
אך לגודל חכמתו וחנו אשר " מצא בעין המלך לא יכלו לו ,
וישמרו את הדבר  /ע7י_ אחרי מות המלך ויקס בנו ייאהאן
תחתיו  /וישימו עליו עלילות לברים ויבקשו  ,מאת המלך *
למסרהו בידם לשפוט אותו משפע חרוץ * ) י והמלך להיותו
עוד צעיר לימים  /שמע אל דבריהם■ וימסור את הפקיד אל
ידי שונאיו * הדבר יצא מפי המלך וימיתו את פישאן  /ואק
,׳
ביישו שמו תל עולם .

אשרעשו

דחי כשמוע שרי המלך ויועציו את הנבלה הזאת
היהודים על  ,פי המלך  /וידברו על לבו לאמור  :מה
עשית כי הרגת איש נקי ? ואיך העית אזן לקול רוגנים אשר
גרוע לבכם ארבו לנפש צדיק ? ־־־־־ וינחם המלך על הרעה
וישבע לאמור  :כה יחן ה׳ וכה יוסיף אס לא אנקום אתנקמק
האיש הזה  /ויוריש את כל היהודים אשר גאווילא  /ואת
בתיהם החרים "

קראתי את הספור הזה תוך ספר הקורות אשר היהבידי
שם  /ואשר העתקתי קצור ממנו  /והוא כתוב
בלשוננו * ) במליצה צחה * והבענא  /אחי 1את אשר נתב
הכותב בסוף הספור הזה  " :כמו תאנה ורמון אשר לא
תצליחנה בהרי השלג  /לשוא ישקוד שומר  /לריק יעמול נוצר /
ני לא תעשינה פרי  /ואם ברב עמל אנוש תגמולנה ותהי
בכורה  /חיש תחדל תנובתה ומתיקה תהי לאין 5כן לא יצליח
עושר וכבוד בחיק גייס בארץ לא להם  /אשר יהיו כעבדים
בעין עם הארץ ובאחזתס אין חלק ונחלה למן • מי חכם ומושל
ברוחו

* )• אחת הדבר פהי< ליהודים בארץ גזאת דקיפיאל בדמי גפ& ות מוכרו נים
סעשי ראיס הוה נסמרי הקורות ליוחלנזת פפאגיעך • דברי המאספים •
* * ) לשרן‘ עלבי' •

*

( קעג•C
ברוחו 1להשתיר את גדולתו מעין קמיו  • /ולהתראות עדו
ונכנע לעין מקנאיו  /בגא גד להשפיע עליו ברנה וטובה ? -
נהפוך הוא  • /יצר לב האלם יחפוץ התראות רם וגדול  .מעל
נל אנשי גילו ׳ וכל עוד ינניעוהו זרים  • /כן יתרומם ויגביה
את לבו לפני צריו ♦ אל לכס אנשי ישראל בכל מקומות מושבותיכם /
לא לכס  /רדוף אחרי עושר וכבוד  /עד ירצה האלהיס את
מעשיכם וגאל אתכם מצרותינס  /כי כספכם יהי לשנים בעי,ן
שונאפס;  /וזקבנס לצנינים * ואם שלם עמכם לב עם הארץ
וברחמים יחוס עליכם לבלתי שדד רבצכס ן דעו ני מקרבכם
יצא שמיר ושית! ואכל את כבודכם  /וחילכם יהי לשמה •
עשו זאת איפא והצליחו  vהשפיעו^ מכבודכם על אחיכם /
והפיצו תורה ודעת בין עמכם  /עד ידעו כעס ככהן נעבד
כשר  /בי שקר .ההון והבל העושר  /אך דעת? וגינה יתהללו7
וטהור לבב לעד ייזום יאז נהפיץ אור יומס ענני חשך /
תפיצו כל משעין  $מרע מקר ^־ מחנכם ותהיו ברנה “ Iע״נ
דברי הכותב  /נאמנים דבריו ומתוקים מנפת "
לא אוכל השיב דבר על שאלותיך היום  /ני אס אוחיל על
ישבתי פה חדש ימים  /ואו אודיעך את אשר עם לבביr
כי נגר שאלתי את האדון בוזאגלי אס החנם .המקובל די מורינא
עודנו חי  /ומחר אלך לראות פניו  /ואס אלמוד ממנו ׳דבר
ראוי להעלות על שלחניך לא אסתיר ממך •

באדאיאטציהלך לו במלון אשר דרכו לסור שסבעברו
■דרך פה  /ובקש ממני לבלתי הזכיר אין
אמו‘ בין היהודים  /ני ירא מהם אולי יודע הדבר ויהי לו
לפוקה  /ואס יבא אצלי גלת נוזאג? ^י וקראתי לו גשם
אחר ♦
היהודים אשר בליווארנא דרים יחד

גהשקט

ובטחבבתים

נכבדים נין שרי ארץ  /ובתיהם גנזים גזית
ז
•ורוב אנשיה סוחרים ונכבדים־ ♦ רובם מגולחי זקן ומתו לתלי
השער אין הנדל במלבושם למלבושי עם הארץ * ( הס ׳מדברים
לשון העם צח !מצוחצח  /כאףל :עליצ? הם •״
* סמוך
׳c

( קעדC
©מוך לחדר משפני ראיתי חדר גדול יזלא ספרים ונחוכו
יושב חון הכנסת כל היום ללמוד וללמד לכל שוקד
על דלתו  /ומשאיל ספריס לאיש החפץ נס • נמלאתי גיל
נראיתי זאת וכבר ידעתי לי איזה שעות גיוס לשנת שמה ולנקר
מעל ספרי החכמה את אשר אמצא לעוג לי ♦ הואל נא לקחת
את דכרי אלה עד אנופף ידי שנית לכתוב  /ואז אשיבך מלים
אחיך אומן כנפשי
כגל כל אשר כספת לדעת י

טעזלם *

»גרת ה
סיון תקכ״נו •

יזיווארגא‘

כשס אלהים אל רחמים !

החשך  /כן יתרון עס הארץ הזאת מן
כיתרוןהאור מן
עם שפאניען אשר גרתי נו " אנשי שפאניען המה
גאים ורמי לבב  /ועצלים לשלוח יד במלאכה ועבודה  /עד
שבחרו לבקש פרוסה על דלת זולתס  /טרס יעמולו להשקיע
רעבונם מיגיע כפס ל לא נן אנשי איטאליען  /ענווים המה
ומקרבים את האדם איש איש לפי כבודו ! והמה חרוצים נכל
מלאכה ובמסחור  /אוהניס את המדע  . /ועוסקים בחכמת
השיר והננון  /הציור והכנין  /ונותנים יקר וגדולה לחכמה
ולאנשיה על כל * ואס דתם דת עם שפאניען 4בכל זאת
לא נשחתו על ידה המלות  /לא ישנאו מתנגדי דתם  /ולא
יגרשו עס אחר מהסחפח כנחלתם  /ולא יענו את הגר הגר
גחונם " והנה בעיר הגדולה הזאת אשר מספר יושביה כחמשיס
אלף  /יהי כמעט חצי המספר הזה יהודים ♦ רוכס נוהגים
מנהג ספרדים  /ומהם אשכזיס ופולנייס  /ויש להם ננסיות
מפוארות  /יושבים שלויס ושקטים ואוחדס בכל מלאכה ומסחור•
כאוות נפשם י ישמח לכי בקרבי אף יגל כבודי בראותי את אתי
יושבים לבעח בקרב שוביהם כאין שען ופגע רע •

(■ קעהC
אמיתי• לך באחד מאגורתי אשר כתבתי לךכמאדריט1
כבר
לבל תשתומם בשמעך מנמוס אנשי אייראפא להיות
בחבית הנשים לאכול ולשתות עמהס  /אבל במדינה הזאת
גשתוממתי גס אנכי על המראה  /אין חכרה ואין משהה ואין
שמחה מבלי שיתערבו יחד האנשים והנשים כקורים ובתולות /
ומכבדים אותן קמים לפניהן ועומדים לשרת אותם  /החת
אשר תהיינה בארצותינו הנשים כשפחות אל האנשים " בראשית
ראותי זאת אמרתי  :אך משחת הדרך הזה! ולא יבצר מהרבות
אמנם נחמתי על הרעה אשר דברתי  /אחרי
זמה כעס •
היותו פעמים ושלוש בחברותיהס י ונהפוך הוא ✓ כי הוא דרך
להישיר את הנמוס ועל ידו יתקנו ' המדות בלב הנערים "
אחיI
ואמרתי  /אכן מילידי החכמה המנהג הזה ♦ ידעת /
גס ידעת  /כי מדת הבושה היא אבן פנה לכל המדות הטובות
אשר יבחר בס האדם  /כי כל עוד שלא צמחו כנפשו שתילי
החכמה והמוסר לדעת בין עוב ' לרע  /לא יגדור בעדו דבר
וע״ז
לשמרהו מעשות דבר כלתי הנון  /כי אס הבושה י
אמרו חז״ל בושת פנים רגן עדן  /על שם סופו  /כי ע״י
והנה במדה
המדה הזאת יכשיר מדותיו ויצדין במעלליו •
הנשגבה הזאת שם הבורא יתעלה המשרה על שכס הנשיםי י
להיות הבושה שולעת בנפשותיהן וגוברת על כל הרגשותיהן /
למען תשמור ארחותיהן להצילן מידי זדים ומדיחים  /לבלתי
תחעאינה ♦ והנה כל עוד שינהגו כבוד באשה ישגבו בנפשה
את שרשי מדת הבושה  /ותירא מאד מאד מהשפיל את• כבודה
ומקשיב על דברי
בעין האנשים בתתה אזנה לקול עגביס /
חשק • ולכן טוב לגבר גי יהיה בנעוריו בחברת נשים צנועות
כאלה  /אשר תהיינה לגדר מבצר ועוז לפיו ולשונו להשמר
מבלתי דבר דבר נבלה  /אף ני לעשות דבר זמה אשר יחשב
לחרפה ושמצה באחזת מרעיו " ירגיל את עצמו להשכיל על
כל מוצא שפתיו  /וישמר מלכת אחרי זוללים  /מדאגה מדבר
בן יודע הדבר ויהי לגוז י ובכת ההרגל הזה יתאמצו בנפשו
המדות הטובות הצניעות והענוה והנמוסיות הטובות המגביהות
את האדם ומרימות את כבודו וימצאו חן ושכל טוב בעין כל
רואיו * וכלל זה־ אשר למדיני אומרךל * האדם הוא קרון
מחומר

(■קעי )
מחומר  /ויצר מחשבות לבו מחר גחומרייס וגשמיים מנעוריךt
ולכן יהיה יסוד בחינת האדם — האדם 5ועל1ה יאמרשלמה
ברזל־* בברזל יחד  /ואיש ׳יחד פני רעהו * קלו נעיד
נימוסי ומדות איש אשר היה כל ימיו יושב אהל  /ובחנית מי
אדס לא בא  /ואס הוא בעל שכל זך  /ורצון טוב  /ידמה לי
כבדולח עלה היוס ממקור מחצבתו  /סביבו לא יהל אור עד
יבוא נו יד לוטש וממרט  .כן הוא אחי  /חקרוהו ובחמהו
;חכמי דור ודור  /והחכמים האחרונים הוסיפו מליו לאמור :
ואשת חן החד דפ על^יס "
בגנזי  .לספרים  ,אשר בניתאיש .בריתי האדון השלם בוזאגלימצאתי ספרים רבים יקרי הערך לא שזפתם עיני עד היום
הזה  .ושש אנכי בשפר קטן אשר קראתי תמול נקרא4הלה
בני ד־זנעורים מהחכם הרופא אפרים ד־יוצאטו והואקבוץ
שירים בלשון צח מאד י אתור לבקש אחריו ואקנהולשלחו
לידך אחי  /כי תתענג נו  /ותמצא מעדניםלנפשיך "
למחר אסע עס שד גני בוואגלי לעיר פלארענץ בירת
■ אחדים־/
המושל המפוארה  /ואולי אשב שם ימיםי
כי רבו בה הדברים היקרים אשר יהיו למחמד עין רואה • ואס
,אמצא שם דבר אשר אדע כי ייטב בעיניך  /לא אעלימהו ממך
איש אשר נפשו קשורה בנפש אחיך
•-

משלם

סבתם
לע

עעל זולל וסובא •

מזדיר ׳

כאכלןל הן אתה
ובלכתך:סעצלון רגל ? ׳
איעצף אנ  -ןכר יהיר ז
אנ ^ 1בר ^ ולכה יג 5יןל •
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ספרים חדשים

הפר בית מדות אין לגמור להלל 1אהודות ונו׳ חברו
ר,רב ד־זחריף המפורסבס החנכם השלכםמוה׳־רי^
מרגליורת אב״ר דק״ק בוזנאב אשר הבוריו,כנרקיימו.
וקילו ונו׳  ,ונו׳ • נדפס פה ק״ק פראג בשנת בסף •
משנה קחו בידבכם וקחו החבור הזה הטוב ני הוא
מתוק מדבש ונופת צופים לפ״קודו״ק •

הסכמת הרמים

'הספרהזהנדפס  /כאשר נראה מתוך
וגם מסוף השפר  /בשנת תקמ/׳ ו או בשנהשלאחריה
(ואנחנו לא נדע מדוע העלים המחבר או המדפיס פל פני
הספר את שנת הדפוס ויסתירהו בחדה ? האס לנסותנו
בחדות הוא בא ? ולמען עורר לבב הקורא עליה כתב אתר
החדה מלת לדוק• מי יחוש לדברי רוח כאלה✓ ומי ישת
לבו לדייק בהם י ) ואולם אנחנו לא ראינו ולא שמענו דבר
'מנהו מיום צאתו לאור עד העת הזאת אשר הובא לידינו על
ידי הזדמן ומקרה  /ויהי בעינינו כחדש מקרוב בא  /על כן
שמנו עתה עין הכקורת עליו ועל אודותיו כפי יד ה׳ הטובה
עלינו  /ונציגה פה לעין הקורא גס את הטוב גס את הרע
אשר מצאנו בתוכו אחר ששקלנו אותו בפלס ומאזני צדק.
עצם הספר הזה נחלק לב׳ חלקים  /החלק האחד דברי
מוסר ותוכחות על הנהגות בני האדם כפי מקומם
מצבם ומעמדם  .והשני איזה דברים מכוחות הנפש ופעולותיה
ובאור איזה שמות בתנ״ך אשר הונחו על המדות האלה  /וגס
איזה פשוטים ובאורים דרך דרש על מקומות אחדים במקרא /
נאשר נתב המחבר בעצמו שתי הקדמות זו אחר זו על שתי
העניניס האלה ♦ בהקדמה הראשונה האריך המחבר לספר
בודל ומעלת המליצה הנתונה בלשון צחה ונקיה וילחוס נגד״כל
הקמים
א! 2 1
יב

־ •'( קינה )
הקמים עליה אשר יאמרו מה הושיע ואת  /ומה הוסיף לנו ו
&ודטי/י
!צ

עיס?
/ומט

מליצה צתיה? ולגל פי הדברים האלה נא המחבר כמתנצל את
עצמו על אשר כתב ספרו הזה כלשון וכמליצה צחה ולא הלך פתילתעמי
בעקבות מחנריס אחרים ונו׳ יעיין הנוהג נהקדמה וימצא שס ן(
פהלה״“
הכל,באריכות .מאוד
ואמנס אס הדברים האלה נכונים מצד מונה•־
אפי
עצמן  /מכל מקוס אינם גנונים מצד מקומן  /כי המנקר קרא }הואני'^ /
שנה ' ושלש את השפר הזה מראשיתו עד תכליתו  /ולא מצא ׳;
־ולנר1wc
בו כי אס מעט מזעיר מליצה
הגונה וראויה ' /והשארי הס מליצות |צ cju 3ה
מעורכב־ות וכלולות כמלות זרות דמשתמעין לתרי אנפין  /עד
ט ינחל נפש הקורא המשכיל לקרוא אותס  .ולבלתי הלאות ■בחלל/
את הדןורא בדוגמות רנות נציג פה מריס אחדים מדברי
המחנר ומהם יקיש על השאר* כפתח דברו כה אמר  :מישרים למיגד31
 הרנינו ויודעים האזינו לקול יהודה מרגליות ויפה  /לפני 3 ■:ונד 0ו;־ הנלל
צול«
רוזני ארץ מחוי קדה חמש מאות באמרי צרופה  /הא לנס זרע
; גה׳
והישו
קודש מגלה עפה  /אשר עליה לתרופה  /לחולי נפש מכשר
החופה! להקימו מעפר השכלות  /שפחה יורשת גכרת  /מרןר3מ
הומיה וסורית  /והב גסזפה ( /רצוני לומר לשון סופה :
ותמהנומ
וסערה ) ולישר המדות ונו׳ “  .יאמר נא מי שיש לו חיך לטעום ■ !,
ועיקר
טעס מליצה אס כזאת מליצה נעימה תקרא ? הייטב כעין כל ;wich
משכיל לכחור תיבות זרות לא תואר ולא הדר להס  - /נאשר
\יהשומריס
עשה המחבר הזה כנתנו והב בסופרי  /עד שהוצרך לכאר את
עצמו ולאמור שכונתו ורצונו לשון סופה וסערה ? גס מה
זאת מחוי קדה באמרי צרופה ? הן מצאנו לוי מתר קדה לפני
רנינו הקדוש  /אבל ברגליו ולא באמרותיו ? ( דף ל״א ע״ב)
כתב המחבר על החלוקים שנתפשטו בימינו בין הרמים ויתעב
אותם בלשון זה :
״ רמי הלכתא אהלכתא ומשיאה ע״ג
חברתה ואחר כל ירוק ידרוש הקדמות דקות ושדופות ( יקשור
גימא מימא ויארוג המסכת בשכע מחלפות ראשו העקום »
וכו ' כוונתו לרמוז במלות ירוק על מה שנהוג בין המון סע
לאמור על דבור בלתי נאות שהוא ( 4רין )  /הלזאת יקרא מליצה
יפה ? ואס נדבר כלשון המחבר הזה נאמר על שיחתו ועל
לשונו שהיא לא לבד ירוק כי אס ירקרק ~ ( דף ל״ב ) סייס
המחבר מאמרו יאמר  55והאל הכבוד פאמו  /והרינו  /צהרינו' 4
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;־מאורינו . ✓,צורינו ! יוצרימ  /יוצר הכל השם נפשינו
 :ישים אותכו מן המיחליס לעבודתו ופו׳ ויכמר וירחם ויחס פחם
" פתילת עמו ישראל שתהא שלהבת דביקותם עולה למעלה לשם
מליצה כזאת אינה צריכה התנצלות כלל על יפים
־ ולתהלה
! וטובה  -אפס הלא נודע שהדבר הזה מעות אשר לא יוכל ליתקן׳
 .הוא בין אחינו אנשי פולין  /כי מחלה נושנת היא בתוכם /
 .ודבר שפתים בזה יהיה אך למותר  .ובעבור זאת נשים פנינו
| אל גוף הספר ,

פין1על ;

מי הלאות

ים

כספר הזה הראה המחבר את עצמו

בחלקהמושר אשר
מדבריכאיש דובר משרים אשר לא ישא

פני

איש

ולא יהדר

ול ישרים( פני גדול כאשר הראה לנו כל זאת ( מדף מ׳ עד מ״ב ) בהוכתו
1

למי

לרבנים

וליושבים

על

כסא

הוראה

את

מומס

.

(

ובוודאי

לא

על

לש ורע( הכלל כולו יצא  . /כי עוד לא אלמן ישראל מרבנים הדבקים
מנער ■ בה׳ והישרים בלבותם  /כי אם על איזה מהם יצא אשר נודעים
רי : ! 1בברור למחבר הזה  /כאשר העיר הוא כעצמו את זאת  ) .׳*
סופה; ותמהנו מאוד בקראנו דברי הרב המוכיח הזה באמרו (שם)
לממש « Iועיקר האשמה תלויה בראש החורים והסגנים ידם במעל
ניןכל  :ראשונה אשר לא יקימו .דיינים הגונים  /אך הקם הקימו
אשר ; השומרים הבלי שוא הורים ומורים המורים עצת קדוש ישראל
אר את־ ויעשו סמוכים סמוך אע׳׳פ שאינו נראה ונו׳ האוכלים ושותץ
גש מה! ומסורבלין כדוב ואוכלים כריס מצאן שה פזורה ישראל ומוציאים ,
לפר נקי מנכסיהן והס בוכים למשפחותיהם! והוא כל ימיו בטובה  /־
יה
לפניו תדון דאבה  /לא פסיק חוכא מפומיה כולא יומא ובלילה
fע״ב)
ויחעג שירה עמו  /ומאחר שגס הוא נוהג כמנהג הסגנים וחורי
זפי׳ג ; ארץ •באכילה ושתיה וסיכה נאה ומלבושים נאיס וכו׳ ומהם
קשור; מראים עצמם בנגלה כחסידי עליון וכו׳  /בפתיל תכלת באון ־
[וס : mבן פלת וידי אדם פשוטות מתחת כנפיהם לקבל נדריםונדבות :
ץסע י וכו׳ תינף לנטילת ידים ברנה יברכוהו בכל פאר ותהלה ונו׳»
נזללה; ועוד דברים רבים נהנה ונהנה  .ונפשינו עלינו תשתפך .
בשמענו השמועה לא טובה הזאת מאיזה רבנים היושבים עלc
מל
כסאות למשפט במדינת פולין  .ומי יתן ויכנסו דברי המונית■■»
,
הזה גאזניהם וישובץ אל ה׳ ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הרע
ץ*
הזה
w 2
יג 3

( קפ )

הזה Iומי יתן ויפקחו רמי אשכנז את מיניהם פל הדבר הרע;<mjנספיי
הזה הנהוג־ כמדינת פולין ויתאמצו לחזק בדק הגולה ולהסיר הדאפעה
המכשול הזה מתוך עמנו  -י גס שפך המחבר הזה חמתו על בנדיD־pf
אותן האנשים הנקראים כשס בעלי שמות  /האומרים שהם הזהמאס
יכלו לעשות פעולות נגד הנובע ע״י צרופי שמות הקדושים  .אן«(cp
ועוד נמצאים נחלק הזה דנריס עונים ונכוחים על איזה מדות מושר ה!
כמו הגאוה והענוה והכילות -והנדיבות  /הקנאה ודומיהם  .זזנמיהיי
ואעפ״י שככר נאמרו ונשנו הדברים האלה פעמים רנות נספרים מוסרנס
שונים לאין מספר  /מכל מקום כל המרבה לדבר מדברים ראשית י
האלה  /וכוכתו לשס שמיס לעורר על לדם לכות כני האדם 3) ?1J
לעזוב דרך הרשע וללכת בדרך הישר  /הרי זה משוכח מאוד ( /פעמיה
ומה ' יהיה שכרו .
(עיין ז

ע(ליוו

ואולםעל אודות איזה דברים לא יכול המבקרלהתאפק מסורת
מלדבר עם המחבר הזה משפעים  /הנה המחבר ע3מנה
הזה שלח כחך לשונו והאריך מאוד להזהיר את בני ישראל !התורה
מלמוד הפילאזאפיע וההגיון ( דף י״ע  /נ׳  /כ״א ) כאמרו המחבר
שם  " :מעבע זה הלמוד למשוך את האדם ללמוד גס מתוך
ספרים חצוניס ונו׳ רמי מלא ימצו למו ישתו כצמא את דברי סותרי
אריסע״ו ושמרי־ו “ '■ ונו׳  /וכתב עוד "" :ולהזכיר על זה חכמה
«b
המנין אמר המלך החנם כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה/
ואין הנמצאים הפחותים עניי הדעת אמודיס בכך שימצא מעצמם מנח:
ני י
מה שחשכהו הנותן מתנה יקרה ולכד לעמו ונו ' ולא נאמר
הס ׳
מגיד דבריו לאריסעו  /חוקיו ומשפעיו ילאפלעון  /אלא
מגיד דבריו ליעקב על אשר חשק באבותיהם ויבחר בזרעם אשר
אחריהם להוציאם מחיק הנהגה הפלוסופית השכלית ונו׳ ואם אויבי
לוקח יעקב ממות הארך כאלו למה לנו תורת חיים » וכו׳ • מאן?
ואין כאן מקומו להמליץ בעד חכמת פילאזאפיע ולהניא ראיות  jהחש
ומופתים על עובה רפיה  /וגס אך למותר יהיה אס נרבה פה | הרל
דברים נגד עעמת החלושות -של המחבר הזה ולסתור אותם✓  #עיי
ני דבריו ועענותיו מכועליס מאליהם כעין כל משכיל * אך ן עס
אריסעאנולעס ! נמי
אתזאת צשאלהממנו  /אס כדבריו כן הוא שדברי
ודברי פלאעא אבני נגף המה לבני ישראל  /מדוע הציג המחבר | חא
הזה
'1

ו

< קפא )

להדנרהידע 1הזה נספרו ׳דברי האנשים האלה ? הלא ננל דף ודף נספרו
ולהסיר ן הביא פעם דברי אריסטאטלס  /פעס דנרי פלאטא  /ופעם
נ^ה
יוד חמתו על 1נכרי סאקראטעס ושאר חכמי היונים ! מדוע נתן המחבר
׳מיס שהס Iהזה מקום לאמור לו  :רני גאה אתה דורש ואינך נאה מקיים /
jדושיס  | .או קשוט עצמך ואחר כך תקשיט אחרים ! הלא רוב דברי
ל איזה מזות | מוסר הנאמרים נשפר הזה לקוחים ונעתקים המה מספרי
מיהם י | חכמי היונים האלה•  Iמדוע לא; קיץ ואשף המחבר הזה דברי
הגספוי® | מושר מספרי חכמי ישראל כמו מנורת המאור  /חוכת -הלנכות/
דנרמדברים 1ראשית חכמה  /של״ה ודומיהם! אם דברי היונים לא ירצו
ת ימ האזם Iלו ? ולא זו בלבד שקק והעתיק •דבריהם  /כי אס הודיע
מאוד  [ /לפעמים בספרו תילדותס ומקריהם למען יהיה לנו למופת
שובח
\ (עיין דף מ״ח ע״ב ) — עוד התרעם המחבר ( 7ף כ״ו ע״ב)
! מל למוד לשון צרפת באמרו  ;, :ולהבדיל הבחורים הקטנים
לרסאפין 1מתורת ה׳ ללמדם לשון צרפת ומלאכת החשבון הס מוסיפים
ההמחבר [ על מנהג אבותיהם  /ומשנים ממנה גס • ביתר שאת וספחת
ישראל iוהתורה חוגרת שקני נתמעט מונתה « -ונו׳  /גס פה שנח
י:י)נאמרו \ המחבר אח עצמו ואת דבריו הראשונים כנתנו זאת  .כי
גס מחוך  iלמעלה ( דף כ״ד ע׳'כ ) כתב  " :וגם האומרים שהחכמה
סותרת היראה הוא חלול האמת וכטולה ני היא יראת ה׳ היא
את דבריj
ו hוה\ חכמה וכו' ובמאמר הפתאים האלה ייתן■ יד להאומריס שהחכמה
והמעלות לא יועילו באדס אבל מזיקו וכו ' כאלו היתה החכמה
1ומונהi: /
מכחשת האמונה ח״ו וכו' ולא על הכלל כלו יצאו להבזות בעליהן/
צאסעצמסj
כי חכמת התבונה והתשבורת אשר תחתיה  -תעמוד משלנו
ולאנאמר :
הם  /והידיעה בהם חונה עלינו כי אין כבוד הדת ועדת ה׳
ן 1אלא
אשר נואלנו בעיני העמיס וכו׳ החפץ לה' שיהיו נחשבים בלבם
ורנורפס .
אויבינו פלילים ואותנו יחשבו סכליס ואויליס « ונו' הרי שבת
וגו׳ואס ;
ימאוד למוד התשכורת ומדוע פער עתה פיו על למוד מלאכת
“ ונו' י
החשבון ? גס אס התשבורת טוב לאיש ישראל ללמוד למען
אראיות ;
הראות תפארתו בעיני עמים מה נשתנה למוד לשונות ? הלא
נרבהכה ;
ע״י כן יכול להראות מתי חת תפארתו בפנים שונים כי ידבר
אופס ; /
עם איש ואיש כלשון עמו  .קולי חשוב יחשוב המחבר הזה
ל •ןא י
כאשר שמע המבקר שתומי
כמחשבת תורני אחד בדורנו /
אנולפס
;מתני +אחל מצוה לתלמידיו לאמר  :השמת לכם מללמוד לשון צרפת

ט

ו
!

i

( קפב )
כי אין הלשון הזה ינ אס דברי
נ״ג ע״ב ) הונית מי דורו ויאמר
לו להתבודד בלמוד
לו פרנסה על ירי

■««&■
 jאולר

נאופיס ועגביים ' ! י ! — (
והפרס-יי
דף■
 «* :ואפילו ־מי שאי אפשר

התורה מחמת דוחק הפרנסה ראוי שיקבע ; אליךוהכף
למוד התורה  /נדי שעכ״פ בתורת ה' ! ויונגד פ
! המנוגדהיי
ממעט בעסק ואף זה המעט אס  .אפשר
יאפיולח
מגמדות ; !
להתפרנס ע״י
אם אפשר לו

יהגה וזה באור הוי
לך עסוק בהורדה
דיינות ומגירות וכדומה ונו׳ “ *

הנה

נמה שנתב שיותר טוב

משיתפרנס ע״י מעט עסק
ומגירות
להתפרנס ע״י דיינות
מו״מ  /לא נוכל להעריך דין ודברים נגדו  /כי כוודאי הדין עמו /
והמחבר הוא היודע זעז
מפני שהוא מבפנים ואנחנו מבחוץ /
שיותר טוב ויותר מועיל פרנסת דיץ ומגיד מפרנסת איש אשר
לו מעט עסק מו״מ  /אכל במה שנתב שנס יותר טוב לנחור
מלמדות  /לא נוכל להודות לו " כי אם כניס דבריו לא קלל

מזאתכמי

לננדלא
שנאמרלי
נקראג(
האלה /

הלא נר
ההש נו

ואפיצם מאודי

יעקב בזאת את בנץ שמעון ולוי נאמרו  :אחלקם ביעקב
ובאמת כל משכיל יראה
חז״ל♦
בישראל נמו שפרשו
כי לא כונו חז״ל מעולם על דברים כאלה  /וחלילה לנו לחשוב

מעצמו

בדבריהם דברי רוח כאלה /

ונהפוך הוא הלא הס אמרו בפירוש

והדיינות ומגילות
פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריות /
הס דבריס אשר לא יכלו להיות בלתי הצטרכות
ומלמדות✓
הבריות /

אפס

לא

כאשר יעידו על זאת הנסיון והחוש .

פעס אחת ולא שתים החפיא המחבר

הזהדכריס

אשר לא כן על דעת חז״ל  /ינ אס פעמים רנות <
ולא לגד בדברי חז״ל ני אס גס כדברי נביאינו  /ולדוגמא נציגה
" בשמעו שמו של רשע

דבריס אחדים מבאוריו ( דף נ״ה )
מפורסם יקללנו שנאמר שס רשעי® ירקב  /ואסור לתת שלום
לאדם רשע אך במקוס שאין יכול להשמט ויש בו מפני דרכי שלום
יתן לו שלום ויכוין להשי״ת נמו שהתנהג דוד עס נבל שאמד
ואמרתם כד־ז לחי וצו׳
לשר־יום
ושאלתם לו בשמי

לחש1נד
לנעל//
שצומס
אנחני1
לוראו
האלה.
טענ
ואיש
למונ
לתת
המח
מי1

ה7נ!
מדו

די

ואי

באמירת השלום “ —

פי׳ ותאמרו כן לחי העולמים אליו תנונו
ןל וזה באור מאמר הכתוב ( ירמי׳ 3׳ ) רעי יכ
(דף נ״ט )
דע ומר עזבך ארז ה׳ ולא פחדתי אליך  /ר״ל כי למול
שיעור העזיבה זמן מה לשכוח

בתולה

לעומת זה תופסד היראה

אצלו

יס!

יי1

ן

נ;

אפשריf
י סאי
עויקבע ו
יוי
הורת&' |
W
ס,אפשר
מדמוווז
שיותרמוג
מגיעעסק
ליןפ«:/ 1
1יוזעזעז1
אשר■
ה אים
לברור■
גווב
לל ז
חי ^

אפיצם ן
מעצמו ;
:וחשוב :
פירוש |
מגירותf
רנות ל

זברים ־
בות /
ציגה
זא
שלרשע ל
הפלוס ;
שלוס !
:י
אמר :
יוצו' <
»—

ךכי
מול
ראה

אולך ממיז שקמת  .נגר  . /ויהי תיבת ומך לשון .יזלוף וצו '
והפרוש  .וחלוף עזבך את תמורת זה תהיה גס ולא פחדתי
אליך והכף — 4הנה באר המחבר מלת ומר  /אבל שכת שגס
רע נגד פניו  Iובאמת דנרי ירמיהו האלה אנחנו קוראים על
המחבר הזה לאמור  :.דע כי רע ומר עזבך את פשטהאמתי
ולא פחדת לגלות פנים בתורה שלא כהלכה ! ־־־ ורעה גדולה
מזאת כתב האיש הזה ( /דףנ״ט ) וזה לשונו , ; :לרשע או
לנכרי לא .יתחבר ולא יספר בשבח מעשיהם או דגר מדבריהם
שנאמר לא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך 44וכו' מה גדלה תמיהתנו
בקראט הד,נרי  0האלה ! וצאים מפי איש ישראלי בדורותינו
האלה  Iניאף אס נודה שחז״ל פרשו הפיסוק לא תחנם באופן זה /
הלא נראה לכלמשטל מעצמו  /שכוונתם היתהרק על העמיס
ההם בדורותס  .עובדי אלילים ופסילים  /אשר הציקו לישראל
במאוד וירדו בהם בפרך  /לא כן בדורותינו  .וחלילה לנו
לחשוב מחשבת פגול מן העמיס אשר בקרבם אנחנו יושבים עתה
לבטח  /ובשלומס שלום לנו .ונהפוך הוא חובה עלינו לדרוש
שלומם וטובתם .ולהתפלל אל ה׳ אלהיט בעדם  /נאשר באמת
אנחכי נוהגים בנית תפילתנו  /כי בני אל אחד אנחנו  Iובוודאי
לו ראו הרבנים המסכימים על השפר הזה  /את הדברים
האלה / .לא הרשו לאיש הזה לדפוס דברי ריב ומלון כאלה /
יכ בעונינו נמה וכמה נפשות נהרגו מישראל בעבור זאת /
ואיש אחד חטא ועל כל עזת ישראל היה הקצף  Iוזה יהיה
למופת לרבנים המסכימים  /שיזהרו בדבריהם  /ואל ימהרו
לתת השנמותס על כל ספר ושפר טרם יבתנז היטב דברי
המחבר  /כי האשמה תלויה בראשי בני ישראל י אפס בזאת.
נדון המחבר הזה לכף זנות שבוודאי  .לא לבו הלך עמו בכתבו
הדברים האלה ונד נייס המחבר .חבר הספר הזה  /כי לולי זאת /
מלוע סתר .המחבר הזה את עצמו נמה וכמה פעמים  /נאשר
גראה  .מקוך ספרו את אשר קרב בדף זה  /רחק בדף אחר /
זאת אשר רחק פה  . /קרב במקום אחר  .ינ פה ' כתב  :לא
יספר  .בשבח מעשי נכרי או דבר מדבריקם  /וממש בכל דף
ודף הביא דעת היונים ומעשיהם  .פה אמד  . /אשור לשאול
נשלגס אדםרשע  . /ובמקום אתר ( דף צ״ק ע״ב ) צתג וזה

( קפד)
לשונו :

« ומבואר עוד במקומות

רנות שאין השי״ת

מתנהג

ן  2נלי eins

הרחיק
הסאפיאנציג (פרשה י״א ) נתב ש3א
בשנאה עם הכריות וגס׳
־־־
וז״ל כי אתה אוהב חת כל המעשים ואינך שונא דגר מבל הנקודה"
כספרי
 fמ יל
אשר עשית  /לו שנאתם מאז לא יצרתם ואיך יקוס דגר לא
כחסד י
| אני
תחפץ גו ונו׳ רצונו לומר אף את הרשעים אין הש/,י שונא
בהחלט ונו ' עכ״ל « וא״כ אס אין הקב״ה שונא אותם /־ ) א5נקן7ת
מדוע ישנאו אותם גני אדם ? הלא נאמר כתורתנו נו תדנקון ; לעגוצההס
וידוע פשע יזז״ל על המקרא הזה שהוא מורה ללכת בדרני ה׳ ?נזרפוניס
עיקר אהכת האל הלנויס י
ולעשות כמעשהו ( Iדף כ״ז ) כתג « אין
קלויה באמירת בקשות■ רבות וצומות וסגופים » ונו׳ ובאותו־ ; (חדר'7

■
הדף כתג למטה מזה  « :ויראה תמיד להטיל חלשים על החומר
ולהחליש גופו ותאותו ולהתענות עכ״פ יום אחד בחדש ני  1עדיף מ3
הכפרה היא גדם הנמעט ונו ' וכשאינו יכול להתענות יאכל ; ' tn\p0ה
ליחס ומיס ונו׳ » — ואס המחבר הזה בלג ולג ידבר  /מי יאמין ! && וונר!
עוד לדבריו ותונסתיו  /על כן טוב הספר הזה שלא נברא  jההמלוק
משנברא .
 jבשמימג
ובאור* האחדים
גםבחלק השני מספרהזה (אשר יכלול נוחות הנפש
הזהמאז
גדר השמות אשר הונחו עליהן נתנ״ך ) הרע המחבר׳
מג מ
מאוד לעשות  /ני כל דבריו הנאמרים בחלק הזה ( לבד איזה
דברים אשר מלוקטים מדברי חכמי היונים הקדמונים ) נבר ! מצודנח
1:1׳ קג
נאמרים ונשנים על ידי הרב המפורסם ר׳ נפתלי הירץ וויזל
רנות׳
נעול*
נר״ו  /ונודעים לכל משכיל ע״י ספריו הנחמדים גן
עתונג
יין לבנון  /חכמת שלמד־־ .ודומיהם  /ונהם מבוארים גדרי

השמות ובאור הפשוקים לפיהם היטב מאוד  /ואיך התפאר
המחבר הזה בדברים שאינו שלו ונתב על עצמו ( דף ג)
י? את הכל עשיתי יפה ? } ? £-ולולי שפיו של המחבר ענה בו
שראה הספרים האלה ( עיין דף ט״ז ודף י״ט ני שס העתיק
דבר אחד מהרב ר ' הירץ הנ״ל אבל לא כתג שם האומר רק
סתס־אה״ח ) החרשנו כי אמרנו אולי כונה דעת המחבר לדעת
הגדול ממנו ! אבל עתה במה כצדיק אותו אשר עשה את עצמו
כאלו לא ידע כלל ספרי הרב הנ״ל ? וגדולה מזאת לא לכד
שהעתיק גספחמגת ובאור הרב הנ״ל  /ני אס לפעמים העתיק
גס את לשונו אות כאות  ( .דף ג ) נתב המחבר  « :ינ אס
שכלי

ונו׳-
 ,לעהשי
רנות!
פוכרינ
העת־י
ד»לנכ
מחוש
אתמ
כששח
 .קאי!

שפלי החלש לא ירה חלץ בכל מקום אל נקודת האמת אקוה
שלא הרחיק מאוד ולא ירה אותם מחוץ לעגולה הסוכנת אח
הנקודה “ ־־־ והן הן הדברים אשר דבר הרב ר׳ נפתלי הירץ
הלל בספרו גן נעול ( דף כ ) וזה לשונו שס  " :ואולם בגנות
אני בחסד השם ב״ה שאס שכלי החלוש לא ירה חציו בכל מקום
אל נקודת האמת לא הרחיק במאוד ולא ירה אותם מחוץ
לעגולה הסובבת את הנקודה » עכ׳־ל " ( דף ח ' א׳ ) " והם
כזרפוניס מנועים בעומק הארץ אשד פעס יגדלו ונו »
הדברים האלה נהוויחן ונכתב! מלוקטים מספר גן נעול
(חדר ד׳ חלון א׳ ) וכן כהנה וכהנה  /וגבר מדע מאמר
יזז״ל אין סגנון אחד עולה לשני נביאים  /ואמו המחבר הזה
עדיף מנביא ? הנה לא נאריך בדוגמות רבות  /מפני שכל
הקורא החפץ לדעת אס כניס דברינו  /יקח לו שני הספרים
אשר זכרנו ויראה בהשקפה מעט שבכל דף ודף דברי המחבר
הזה מלוקטים מספרי הרב רלה הלל  /פעם אות באות ופעם
בשנוי מעט בהוספה או בגרעון במליצה * ואולם אך הדברים
האחדים האלה נציג עוד  /ני נדברים האלה התפאר המחבר
הזה מאד כאלו מלבו יצאו  /ובאמת גנונים המה אתו מספרי
הרב הלל ♦ ( דף ילד ב׳ ) אחר ששאל המחבר מדוע לא גא
הצווי בתורה על המדות בפרטיות נחשר בדה על מעשה מצות
וכל נתב וזה לשונו  " :ואס היה השם ב״ה מרבה באזהרות
רנות חוץ להשחתת המדינה וההמון היו עוברים עליהם בכל
עת ונענשים עליהם  /ראה הש״י ני כמשא כבוד יכבדו עליהם »
וכו׳ — וזה לשון הרב בספר גן נעול (חדר ילד חלון  .וי״ 0
על השאלה הזאת  " :דע שראה השם ב״ה שאס ירבה אזהרות
רבות בחובות הלבנות יעברו ההמון עליהם בכל עת ואם היו
עוברים כמשא כבד יכבדו פשעיהם וכו׳ » הרי לפניך כי
העתיק המחבר דברי הרב רק שינה מעט וכתב תחת חובות
הלבבית ׳ מלות חוץ להשחתת השדינך־ז  /אשר המה כאן
מחוסרי הבנה כלל ( — .דף י״א נלב ) " אצל יראה כשנאמר
את מורה על יראה הרוממות בעבור גדולתו ורוממותו  /אבל
כששמך לו רלם מלפנים או מלאחריו נמו יראו מה׳ כל הארץ

( קפר >
■ היה דכול לשפנס על הבריות ופו׳ »  .:הנה  .׳גזמה:
מד ־עי
המחבר הזה בדבר שאפילו תנוקת של בית רגן יודעין אוחז ./
שכתבי אמר יראו מה׳ אמר הכתוב כונס כנד מי ה* ס ׳  .ובאמת
המקרא שלפניו הוא  :כונס כנר מי הים ובו ' יראו מרת'
כל והארץ ! ועתה שמע דברי הרב גס׳ גן נפול ( .חדר וי״ן,
חלון עי״ח ) כל מקום שנסמך תיבת את אותו ואותך אל לשון
יראה' כולם לשון יראת כבוד ורוממות וכו׳ וכל לשון יראה,
הסמוך אל מ '׳  0בין מלפניהם בין מלאחריהס פולס על יראת,
פחד ועונש וכו׳ כמו יראומה׳ כל הארץ✓ ני קודם זה אמר,
כונס כנד מי הים וכו ' ובידו יתברך להחזיר המיס על כל,
הארץ כבתחלה אס יעבדו בני אדם על חקיו ומלותיו להענישם —!
(דף לג א ) כתב המחבר מגדר האסגה וזה לשונו ל ז כי אין,
כמוךלאהוב חנר1
הדעת סובל לפרש שתצוה התורה בתיבת
־מפשר ממש וכו׳ "• כי מאי רבותא דדוד מיהונתן שמפליג
הכתוב ,כי אהבת נפש אהבו✓ הלא בודאי כל אחד קי -יס ואהבת
לרעך כמוך ונו׳ לכן נראה בפי׳ קיבת כמוך שהתורה תתן.
טעם וסברא שראוי לאהוב וכו׳ וזה דיוק תיבת כמוך כלומר הלא גת
הוא כמוך־מרגיש בצער ונברא בצלם אלהיס✓ וחביב לפני המקום
ג״ה כמו שאמר התנא חביב ארס שנברא כצלם אלהיס “ ונו׳ .״•
ואעידה לי עד נאמן ואעמיד ערב אמות בעדי ( מה זאת ? ) על זה
הפירוש שהלל הזקן הניח שכלל התורה היא מאי דעלך סני “ וכו׳ "
בכל הדברים העתיק המחבר הזה כל דברי הרב רנ״ה הנ״ל,
כאשר המה כתובים בס׳ יין לבנון ( פרק ג׳✓ י״ח ופרק ד׳ /
ג׳ ) והבאור על החומש ( ויקרא י״ס ) ותמהנו מאוד על האיש.
הזה איך יתפאר לאמור ואעירה לי עד נאמן וכו׳ ✓ הלא גם
העד הזה מלוקט מספרים הנ״ל  .ומדוע לא אמר הדברים
בשם אמרם ? — סוף דבר על ספר המחבר החריף המפורסם
הזה  /נאמר כאשר כבר אמר חנם אחד :

הטוב בו לא־ ממנו הוא׳
,ואשר ממנו לא טוב הוא !

וו  -ן
מפאריז

*
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( Iהפז ■<)-
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תולדות

*קו /
אמת
מח'
זוי״ן

שון

ירי)?

'ראת

י .•#

ע( נ3
■

—

ניאי\,

בר\

הזמן

מפ& ריז בא קול מנשר ישועה וגאולה לאחינו מי ישראל
לאמור  :הדת נקנה מאת שרי הוועד הגדול
יצונצו ) $אל היהודים השוכניםבבו^־דעא • י •
(  rtewtoftנצז3
לקרוא להס דרור  /להיות נאחד אנשי ארצם ולאחוז בה נעוב '
,בעיניהם * ואיש יהודי מהיר במלאכתו וראוי ליקר בין זקד
ארץ ושריו ירום נסאו " אמונת אבותינר ותורתנו לא תהיינה
עוד לאמי נגף בדרך אושר המדיניי  /אשר לא7רך .נה רגל
;ישראל מיום הורד לעפר גאונם  • .אין טובה בארץ הזאת אשר
’ לא ינחל אותה היהודי כאחד אנשיה  /וזאת קורת האדםt

ליג

נובעטספאר

תן.

/
להראות ני שלם לבבם' Tעם לב העם < ואיך מלאם לבם
לקיים עליהם את כל דברי הברית אשר כרתו ליושבי ארצם
בימים האלה * וישמחו לקראתם שרי הוועד  /זיושיכס בעדתס
ביום ההוא •

המשיםאנשי ישראל מיושביצרפת .שמו על
החירות (קצזקאררע ) ויבואו יחד אל הועד הגדול

נת

גס
ום
1

W

נשמע /
כהיום

כי קמו אלף יהודים חלוצי

צבאנושאים

מגן וצנה ויתחברו אל חיל־ עם צרפת לעמוד לימין
נגדשונאיהם  /ולסבול אתם בכל עגודתהצבא • ויהי להם
לכבוד ולתפארת בעיני העמיסI

1
vt

גם
י

ס

בה ' יקר חסדך אל Iעוד השארת ניר לזרע ישח'1עבדיך "
לא מאסתם ולא געלתס  /כי אס שמתם עמך ונחלתך
לאות ולמופת /

1
L
י!

למען ידעו כל עמי הארץ ני אתה האלהיס

אין עוד נלתך ♦ אס יחטא לך עס מן העמיס! ויסוגו אחור
מהביט אל כבודך וגדולחך < כי לאהשכילו /־ ותחדל חכמה /
אוצר וחושך בעריפיהס  /ועל עמך ישראל יערימזן סוד
לגרשן

מלהסתפח בנחלתם /

דדנאוהן על לא -חמס
אך

בכפוi

( קפח )
אך בזרוח שמש החכמה על גוי וממלכה  /ותפקחנה עיניהם
לראות צדק ומשפנו; 7ושיא ותפל ישליכו• מנגד פניהם  /או
יעריצו ;! הי עולם  /ועמך ישרן! לא יהיה עוד זרים נעיניהס /
ני אס יחושו עליהם כאחים  /ומשפט אחד להס כמוהםי
נינו זאת אחינו בני ישראל נפל מקומות מושבותיכם  /ודען
ינ נרוס החכמה תמס כנודכס  /וברכות הדעה תינה
טובתכם  /לא תושעון ולא תגאלון עד כי  .מלאה האדן דעה
■ ליס מנש־ס * .
לדעת נכוד ה׳• נמים־

.ודק ט׳ אדי
.בשבת העבר כששי־ לחדש הזה נשא קול יללה בעירנו /
ני עלה^מות באדמוננו  /ויקח את מחמד לב
יושבי הארץ כי נאשףאל עמו אדונינו הקישר האדיר והחסיד
'יאזעח השני  /אחרי עמלו כל ימי חייו להרים קרן עמו /
ולהשפיע לו שפעת ' נדכה עונה ואשי לתפארת לו זלממלכתו
מד אחרית הימים •רעים היו ימיו האחרונים  /כי מרוב
עמלו בשאתו לבדו טורח עמן ארצו וחילו הרב  /נחלה ונפל
למשכב ימים רבים  $אכל בכל .זאת y.ובכל חליו ומכאובו לא
רפתה ידו מאחוז בעבודת עמו וארצו  /עד הפרד רוחו מעל
גוויתו * זאת נחלת נפש צדיק מאלהים  /לא תירא מפח
יקוש  /תשחק לאד  /ולפיד לא תחת ״ ימוטו הריס ✓
מהרשינה בקעות /לב צדיק לא ינוד ממקומו ליקומו
עריצים  /ויפרצו קמיס  /לא יערו׳ן ולא ינהל לקול שאונס ל
גם חמת המות העז הלזה  /לא ישא קול פחדיס באזנו /
שאול לנגד עינו  /וממראהו לא יחרד 5ני חשדו יהי למשען
לו  /ורחמיו יתמנוהו * יבואו צר ואויב חלי ומלוה  /אלה
ירעישו וישומו שעריו חוצה  /ואלה פנימה יחדרו לערות במהלכי
גלמו  /עד הישוד בס  /עוד כו רוחו ✓ ומריח ישרו
וצדקתו יחליף כח  /ישוב יתאמץ ויהי לאיש  /עדי שב גויתו
אל עפרו  /ורוחו מולה מעל להיות כאלהים יודע טובI
ל^ א אליכס כל עוכרי דרך ✓ הדמות מנאובנס למכאובי /
אתס הורדתם ארצה  /ואנכי ירדתי פלאים • בהטיפכס
דמעות

׳( קפט > ,
דמעות חוגה .עלי מפת  /פלגי מים תרד מיד  /נוזלי אגל
מהול' בדמעות תודה  /על הכווב אשר גמלנו כל ימיו * "
הוא היה הראשון במלכי ארץ אשר בזרוע עוזו השיח מעל
אדמתו גבול גאים המהכליס גגלוליהס  /וינוע יונקות האהנה
והצדק וימש אותם אלה ואלון לחשות בצלם כל איש אשר בשם
אדס יקרא  /וצלם אלהיס חותם תמיתו י הוא הריס נאות
ישראל מערמת עפר  /ויביאהו אל חדרי המדע והאושר לקחת
חלק בו נאחד אנשי עמו • הוא שסי את לבו הטהור עלי ילידי
נד ישראל  /ויפקד פקידים להוליכם אל בית הספר  /למען
סקל לפניהם דרך למצוא טובה וגדולה בארץ • רב לכס אחי
בני ישראל י .ספר לדור אחרון מטובו וחסדו  /׳ אבל נהנה
ונהנה זמרו בקהל רב חכמתו  /לא לבד בחשדו שס מגמתו
להטיב אתפס  /ני אס גס בחכמתו עמל בעדכם להטיב
מעלליכם  /למען עשותכם ראוי לטובתו ♦ קצרה ידי מספר.
את כל כמו  /הלא■ המה כתובים על ספרי הקורות אשר.
יעמדו לנס עמים כל‘ ימי הארץ " וכאשר החל לעשות עמנו
אות לטובה בבואו על נש ממלכתו 1כן הוסיף והרבה חשדו
משנה לשנה • נאשר ראה כי פרץ ישראל ועשה חיל בעמו /
כן הגדילו ונשאו ביתר שאת ויתר עוז * ) * זכרה לו אלה
•• :
לטובהi
* ) * יהי

דיצז

דיינזטי לו 4לובי
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דיוק יצוהך4צז;4י ♦

נא כרי כט
משלי עם תרגום אשכנזי ובאור מאת .איצק אייב^
חבר ל* חברת שוחרי הטוב והתושיה • בדפוס חברת
ריצטיגן * מלובי piiס!!®
חנוך נערים תקנז״ט • (ני! ן 6ייני
וער

סל׳רועלי

תק" נ ) ־

~ ־'

רקעגבארי.מפוק.פצ1ן.דעק.
־לזונ5
דיזי6יבר*עלוד» טרע4נ1
«■ ־אד׳״גליימי לזונו!
יג■

־דער / ,rw

*צנ דער! ערסתשר דרד^
ערווענדט

 5רווענדט  /א 1קעטוואט 4וטט אויר פצו ^עכי־כום? 1ןי5רן  /אונד
אי« ט איין אברו«א3י 4ר בחיי;  /ודא איבראיי 1ט ראש אורטהייצ
אי* ט  /דאש ראך אוצטר אד״ט נור 4אר 13אפש 4הערנן.
ווירד  ,א | ט * ייא דאש ס׳ משלי איינש דער !♦יכשששן כיכר
דער הי־י3י4ן שריפט  .אפט האט « יך דער פרפאשר די« ר
לויבר«עצונ 4 4געטהי 4ט* 4עהן4אל] פאן ;יינן פאר 4ענ 4רן4
*או 1אה 1חפרשיס אוט איבר; ע3ר אבצוווייכן  /אוגד אייצן ,
אנררן ווע 4איי;3וש3א4ן > אן ;ד « ע 3נשש ווען ער כא1ד די« ט
ארר יענש ערק 1עהרונ 4םאר 0בייאבהא1טן / .האט ער ראן
 4רעסטנטהיי 1ס  -רורך אייני ו1ענדינ 4אדר איינן המ3ו 4פי4טן
נעבנאו *שטא:ד  /ריא «אכי אויש איינק אנירן«4יכטטפ« ןקטי
דאר 3ושטע| 1ן4וואוטט  .דא ווא איה  ^ pעהררי « יננטארטן4
 « 13יין4שינן / .פיהרט ער אדך דערן
ריא ^ ע !,4יך ריכטי 4ן
^עהררי אין « ייגק בא 1ר אן  /או ;ר לי  £רט דא« ע 3בטט 34 !3ייך
אויך ריא 13איהק 4הערי4י איבר« ע3ונ * 4רייי קנייני שקיצי ׳
^ע4י דא3ו דיהין  ,דיא 3ינהאנר דער הענרעאישן [יטרא*
טור א) יןי די« טבון  /דאטאיהנן 4וויט ווי33קא ^| « יין ווירד/
אןיפ ^ ערק* אק 'לו ^אכן  .אין דער באורטחיי1וג 4דער  «.אכן.
«ע 3נטט אכל  ,ן/א|3ן וויר דעק 3ע« ר ניכט פאר4ריי5ן י
(קאטטעט 4 21דאשן/או; ד אי« ט» 3האבן בייאאללן קא ^יש
סיאנערם בחבריי  /שוחרי הטוב וההושיה ) ♦

איטליון(קיגויז־נריי ) והוא מבוא הלמוד לנערי בני
ישראל ולכל החפצים בלשון עבר ׳ מארת אהרן בן י
מאלף חבר לחברת שוחרי הטוב והתושיה • ברלין
ברפוס חברת חנוך נערים תק״ן •

נאךדעכן

בוך✓ «וע 3כש
דיזסערסטי העברעאישי!10
די4ן אוגד בריהאשן
אורטדדי! ;אייגע «אכערשטע; '

*אננט  /דאט עט אן * יינר טפיטלי טרפ4ט  /אללן אוסרן
קינדרלצהררן וויללקא ^ן דין ווירד  /ענטהפלט  ) 1 :דיא
בנפננו 4:דפר ^♦יטטן אונר וויצטי 4טטן דינ4י א־ן דערוופלט /
אין אייני 4ק לו*א ^נהאנ4י דאר4םטפללט • ג ) ^אראליטי
 0פרי5י *  ) 3תולדות אבותינו • דיוי רובריקי ענטהפלט
ערטטלין רען קורלן אדט3י 4יפר 4טיצטי 5אן אברהק /
ילחק  /יעקב  /יומ^ אונד< nvvנפבטט רען לא^יט פרי
בונמן נפנן או^ טטפנדן 5לווייטנט אויטלי4י אויט אייני4ן
4טיצטן א־ן נניאיק ראטוניק! אין ^אראליםר .ר.יקרצט "

) 4משלים  /פאבלן5

אוני) 5בדייטונ 4ן4אנ? ן4לייצר

ןוערטר אין דטטן־טפרינן איינ 4קליירט י־ פאטט אללי  .די*י
רובריקן * ינד־  pnviiאין קליינרי אסעלי פרטהיילט  /לוויטן
דפנן דפר אנפפנ 4ר טהיילט פרטידני םפראצרפ4לן  /טהיילט
אנדרי לור;עצט!ויי*ו;4ן פינדט * טליטליך אסט נאך אייני עד־
קלפהרונ 4אללר אין דסק בוצי פארקא ^ נדן הפברעאיטן
געס אונל לייט ווערטר אנ 4הפנ4ט  /אוי[‘ וופלצי דערטילר
ןעהר פלייטי 4דורן דיא 4יאכטי נאטן אונטר דפק טפקלטי
5רווי1ן ווירד • ( קאטטפט4 7ראםן  /אונד אי*ט לו האבן
בי יא אללןקא ^יטדאנפרט ** חברו  /סוחרי הטוב והתוטיה י)

,
איק בא 4ן
לו
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דיא 4!65נרר^)0
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Edier
des hochseligen und in Gott ruhenden

Josephs
die Juden

Kaisers,

des Zweiten
in Galizien

betreffend.

«^ ? ir Joseph
der Zweite , von Gottes
Gnaden erwählter römisch er Raiser . rc.
Nach
den in Ansehung der Judenschaft
getroffenen
vorläufigen Vorkehrungen ist es sowohl den angenommenen Grundsätzen der Duldung übereinstimmend , als dem allgemeinen Besten
zuträglich, den Unterschied, den die Gesetzgebung
bisher
A
wi-

(

r

)

zwischen christlichen und jüdischen Unterthanen öeobachtet hat , aufzuheben
, und den in Galizien
wohnenden Juden alle Begünstigungen und Rech¬
te zu gewahren, deren sich unsere übrigen Unter¬

thanen

zu erfreuen haben.
Im allgemeinen also soll die galizischeIudenschaft von nun an in Rechten sowohl als Pflichten
vollkommen
, wie andere Unterthanen angesehen,
insbesondere aber von den Verordnungen, welche
in Ansehung der Religionsübung , des Unter¬
richts , der Gemeindeverfassung , des Bevöl¬
kerungsstandes , der Nahrungswege , der po¬
litischen, und Rechtbehörden , und der Pflich¬
ten gegen den Skaat bestehen, die Anwendung
auf folgende Art gemacht werden.

Religion.
§. i . Die gesammte Iudenfchaft soll in Aus¬
übung ihrer väterlichen Religion und angeerbten
Gebrauche so weit solche mit dem gegenwärtigen
Gesetze und den allgemeinen kandesgesetzen nicht
im Widerspruche stehen durchaus frey, und unge¬
hindert seyn.
§. 2. Statt der bei mehreren Gemeinden be¬

standenen Ortsrabbiner soll von nun an in jedem
Kreise nur ein ordentlicher Rabbiner bei der in
der Kreisstadt bestehenden Iudengemeinde, oder
wenn in der Kreisstadt keine Gemeinde wäre bei

einer andern zahlreicherern Iudengemeinde des
nämlichen Kreises bestellt werden. Len übrigen
Judengemeinden aber sind allein sogenannte Religionsweiser oder Schulsinger gestattet.

§. 3. Oer Kreisrabbtner hat die Aufsicht
über dre Religionsweiser
, oder Schulsinger des
ganzen Kreises, und fertiget den Amtswer¬
bern

(

i

)

bern nach vorhergegangener Prüfung das gewöhn¬

Zeugniß aus.
§. 4. Dem Kreisrabbiner bei

liche

seiner GemeinReligionsweiser und Schulsinger bei
der seinigen
, liegt ob: i . die Geburts , Trauungs und Sterbregifter der Iudengemeinde zu
führen, und2. über die Schächter der Gemeinde

de,

wie dem

tragen.
§. 5. Die Wahl der Rreisrabbiner ge¬
schieht an dem nämlichen Tage, auf eben
Art, und für eben so lange Zeit, welche fürdiese
die
Wahl der Gemeindevorsteher in dem r8. §. vorge¬
schrieben ist, mit dem Unterschiede
, daß nur ein
Rabbiner gewählt wird, daß derselbe eben nicht
aus der wählenden Gemeinde selbst genommen
werden muß, und daß, um vorher verfichert zu
seyn, ab der Gewählte die Stelle annehme
, den
Ausschlag der Wahl erst nach4. Wochen dem
Kreisamte anzuzeigen nothtwendig ist.
Nach Verlauf von6. Jahren, von der ersten
Wahl an zu rechnen
, welche nach Vorschrift die¬
ser Patente geschehen wird, ist das Kenntniß
des
deutschen Schulunterrichts
, um zu dem Amte ei¬
nes Rabbiners zu gelangen
, als eine unumgang^
lich nöthige Eigenschaft erforderlich.
§. 6. Wenn ein Kreisrabbiner wahrend seiner
Amtsführung stirbt, und bis zur allgemeinen
Wahl noch mehr als 4. Monate sind, soll dessen
Platz inzwischen wieder besetzt
, und davon läng¬
stens binnen6. Wochen dem Kreisamte die Anzei¬
ge gemacht werden.
§. 7. Die Religionsweiser
, oder Schulsinger,
der sogenannte Schumes, und andere
untere
Diener der Gemeinde können von derselben nach
Gutbefinden bestellt
, müssen aber immer aus der¬
selben gewahlet
, und nach Verhaltniß der Starke
A2
und
die Aufsicht zu

(

4)

und Vermögensumstände entweder ordentlich be¬
soldet , oder durch andere Vortheile jährlich be¬
lohnet , diese Delohnug aber muß genau bestim¬
met , und von dem Kreisamte selbst bestätiget wer¬
den .
Auf gleiche Welse ist die Besoldung der
Kreisrabbiner zu bestimmen , und von dem Kreisarme zu bestätigen , zu dieser Besoldung haben al¬
le Gemeinden des Kreises nach Verhältttrß ihrer
Vermögensumstände beizutragen.
§. 8. Fremde im Lande herumziehende Pre¬
diger , und Schulsrnger
sind bei keiner Gemein¬
de zuzulasten , sondern als Landstreicher
anzuse¬
hen , und zu behandeln.
§. 9 . Gemeinden , welche zu ihren ReligionsÜbungen eine Synagoge , oder ein zur Verrich¬
tung des öffentlichen Gottesdiensts
bestimmtes
Pnvarhaus
haben , behalten dieselbe , und wird
ihnen gestattet , sie auszubessern , oder wieder neu
zu erbauen .
Auch wird das Krersamt , wenn
eine Gemeinde zahlreich genug , und die nöthigen
Kosten zu tragen vemögend ist, die Erbauung ei¬
ner Synagoge erlauben.
Wenn aber em Jud die Erlaubnß zu erhalten
wünschet , für sich allein zur eignen Bequemlich¬
keit das Gebet in seinem Hause mit Aufstellung
der Thoras zu verrichten , so hat er dafür eine Ta¬
xe von 50 fl . rhn . jährlich zu entrichten , die für
die jüdische Normalschulen zu verwenden ist.
§. ic . Jeder Gemeinde rst erlaubt , eine eige¬
ne Begräbnißftatte
oder sogenannten Gottes¬
acker zu baden , und dazu von der Herrschaft den
Grund zu erkaufen . Für dieErlaubniß eine neue
Svnagoge zu erbauen , und eine Grabstätte zu er¬
richten , sind dre vorgeschriebenen Kammeraltaxen
zu bezahlen.

Unter-

(

5)

Unterricht.
§. ii . Um die Judenschaft
durch bessere Bil¬
dung des Verstandes , und der Sitten
fähiger zu
machen , den heilsamen Absichten des Staats
zu¬
zusagen , wird für dle jüdische Jugend , in so weit
es thunlich rsi , bei jeder Gemeine
eine deutsche
Schule nach dem Muster der Normalchulen
ange¬
legt werden .
Die Lehrer
dieser Schulen
sind
zugleich als Ueberseyer
der Gemeinde in Eioespfllcht zu nehmen.
§. i2 . Und da nach der gegenwärtigen
gesetz¬
mäßigen Verfassung
das Kennlnlß
der deutschen
Sprache
und Schrift , der Judenschaft
von mehr
als von einer Seite zur Nolhwendigkeit
wird , so
soll an den Orten , wo eine deutsche Schule be¬
sieht , kein Jüngling
zu den Talmudunterricht
ge¬
lassen werden , wenn er mit dem Zeugnisse des
deutschen Schullehrers
nicht darthun
kann , daß
er die deutsche Schule gehörig besucht , und den
Unterricht derselben sich zu Nutze gemacht habe.
Ueber die Beobachtung
dieser Vopschrift sollen
die Echuloberaufseher
, und die bei den deutschen
Schulen
der Judengemeinde
angestellken Lehrer
gehörig wachen , und die Ueberkretungsfalle
immer
sogleich dem Kreisamte
anzeigen, . welches sowohl
dem Hausvater
, den der Jüngling
angeht , als
den Lehrer , der denselben ohne Zeugniß der deut¬
schen Sckule
genommen
hat , jeden mit einem
dreytagigen
Verhaft
strafen , und die Zurücksen¬
dung des Schülers
in die deutsche Schule be¬
sorgen wird.
§. 13 . Auch soll kein Jud getrauet
werden
wenn er sich nicht über den in einer öffentlichenSchu -,
!e,oder zu Hause in der deutschen Sprache empfan«
genen Unterricht mit dem im §. ir . vorgeschrieA 3
nen

(

6)

nen Zeugnisse ausweisen kann .

Hiervon jsind je¬

doch diejenigen ausgenommen , die im Jahre 1786,
da diese Anordnung zu erst erlassen worden ist, das

izte Jahr schon erreicht hatten.
Diejenigen , welche dieser auf die Bildung der
Juden abzielenden Anordnung zuwider , stch trau¬
en lassen , werden nach dem §. 48 . des 4ten Kap.
des bürgerlichen Gesetzbuches von politischen Ver¬
brechen behandelt , diejenigen aber , welche die
Trauung verrichtet haben , werden ihres Amts
entsetzet , und für unfähig , jemals ein Amt zu
bekleiden , erklärt.
§. 14 . Damit die Juden , welche dem Lehr¬
amte sich widmen wollen , die vorgeschriebene Normalmethode
erlernen , und zu ihrer Bestimmung
tauglich machen können : soll soll bei der Haupt¬
normalschule zu Lemberg ein jüdisches Schulmeisterfeminarium
unter der Aufsicht der Schuldirekzton angelegt , und die Kosten der Schulanstal¬
ten sollen aus dem Betrage bestritten werden , den
jeder zur Schutzsieuer verpflichtete jüdische Haus¬
vater ohne linterschied des Vermögens , und Gewerbs unter den Namen Lten Guldenbetrags , wie
bisher , zu bezahlen verbunden ist.

G e m e i n d e v. e r f a ß u n g.
§. 15 . Dermalen ist die galizische Iudenschaft
in 141 . mit Einschluß der Bukowina in 14z . Ge¬
meinden eingetheilet , welche Eintheilung auch
ferner bestehen soll.
§. 16 . Die Vereinigung der Juden in Ge»
meinden hat bloß die besonderen auf die Eigen¬
schaft !als Juden sich beziehenden Angelegenheiten
zum Zwecke. Eie sind also eigentlich nur , wie
Innungen , zu betrachten , bey deren Mitgliedern
in allem , so den oben bezeichnten Zweck ihrer

Ver-

(
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Vereinigung nicht betrifft , keine Unterscheidung
von andern Unterthanen statt findet . Es gehört
demnach jeder jüdische Einwohner als Unterthan
zn derjenigen Gemeinde , zu welcher die übrigen
Ortsernwohner , sie mögen Christen oder Juden
feyn, gehören , und er kann eben sowohl zum Vor¬
steher seiner Ortsgemeinoe gewähret werden , als
er das Befugniß hat , bei dieser Wahl mitzustim¬
men , obwohl er <M Jud derjenigen aus den 14z.
Gemeinden zugefchrieben bleibt , zu welcher er nach
der vorerwähnten Eintheilung gehöret.
§. 17. In jeder Gemeinde sollen zur Leitung
der Geschäfte Gemeindevorsteher
erwählet wer¬
den . Die Zahl derselben ist bei allen Gemeinden
auf drey festgesetzt, mit Ausnahme von Lemberg
und Brody , in welchen Städten wegen größe der
Gemeinden , die Zahl auf sieben bestimmt wird.
§. i8 Die Wahl der Gemeindvorsteher ge¬
schieht nach folgenden Regeln:
1. Wird sie alle z . Jahre am 15 . September
und wenn am diesem Tage ein jüdischer Feyertag
einfält , am nächstfolgenden vorgenommen . Die
erste Wahl wird im Jahre 1789 . gehalten.
2 . Zur Wahl sind sämmtliche "Hauseigenthümer der Gemeinde zu erscheinen berechtigt.
Wo aber ein Haus mehrere
Eigenthümer hat,
soll nur einer aus ihnen die Stimme haben , und
zwar der Eigenthümer des größer « Antheils.
Z. Die Vorsteher müssen aus dem Mittel
der Gemeinde gewählt werden.
4 . Sie sind der Wahl nicht fähig , wenn sie
Nicht ein eigenes Haus besitzen. Nach der im
5. für die Rabbiner bestunmen Zeit , müssen sie
sich auch über das Kenntniß des deutschen Schul¬
unterrichts ausweisen können.
A 4
5 . Jede

(
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5. Jede Gemeinde wählt sechs , die von Lem¬
berg und Brody aber vierzehn Männer.
6. Zu der Wahl wird allzeit ein von der Orts¬
obrigkeit hiezu ernannter Stellvertreter , bei den
zwey zahlreicheren Gemeinden zu Lemberg und
Brody aber ein Rreiskommißär
erscheinen, wel¬
cher mit dem wirklichen Gemeindevorsteher die
Stimmensammlung
gemeinschaftlich vornimmt.
7 . Die letzteren machen vcki den Namen der¬
jenigen , welche fie zur Wahl fähig halten , ein
Verzeichniß , dem fie ihren eigenen Namen beizuseßen befugt sind.
Jedem Wählenden wird davon eine Abschrift
gegeben , der dann die Namen derjenigen , denen
er seine Stimme ertheilt , herabreißt , und dem
Stimmensammler
behändigt . Die Mehrheit der
Stimme entscheidet.
8 . Von den durch die Mehrheit der Stimmen
gewählte » 6 . oder 14. Kandidaten muß längstens
vor Verlauf von 14. Tagen dem Kreisamte die
Anzeige gemacht werden , welche von dem obrig¬
keitlichen Stellvertreter , zu Lemberg und Brody
von dem Kreiskommissär , und dem größeren Theile der Stimmführer unterschrieben
feyn soll.
9 . Aus iden vorgeschlagenen Kandidaten er¬
nennt das Kreisamt ohne Verzug drey , und für
Lemberg und Brody sieben wirkliche Gemeinde¬
vorsteher , zeigt sie der Landesstelle an , und laßt
sie der versammelten Iudengemeinde
jedesmal
durch die Ortsobrigkeit bekannt machen.
10 . Sollten bei der Wahl Mißhelligkeiten
entstehen , so wird das Kreisamt die Gemeinde¬
vorsteher aus eigener Macht ernennen.
11 . Die von dem Kreisamte ernannten Ge¬
meindevorsteher treten jedesmal mit iten Novem¬
ber ihr Amt an.
13
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12. Eine gleiche Wahl und Vorstellung der Kan¬
didaten muß immer , auch noch dann geschehen,
wenn die Gemeinde mit ihren gegewartigen Vor¬
stehern zufrieden ist, und solche daher in ihrem
Amte bestätigen will . In diesem Falle hat sie
ihren einhellig, oder durch die Mehrheit der Stim¬
men , unterfertigten
Wunsch dem Kreisamte
schriftlich anzuzeigen , welches , wenn nicht wich¬
tige Ursachen entgegen stehen, immer darauf Rükstcht nehmen wird.
ig . Wenn einer von den Vorstehern in den er¬
sten ^zwey Jahren "seines Amtes stirbt , oder auf
andere Art vom Amte kommt , so kann die Ge¬
meinde , um ihn zu ersetzen, auf vorige weise
sogleich zwey Kandidaten wählen , und Vorschlä¬
gen . Im dritten Jahre bleibt seine Stelle bis
zur allgemeine Wahl unbesetzt.
§. 19. Die Pflichten dieser Vorsteher sind:
daß sie ihre Gemeinde , wo es nöthig ist, vertre¬
tet , in ihrem Namen sprechen , ihre Gerechtsame
vertheidigen , für die Verpflegung der armen Ju¬
den sorgen, die zu den Gemeindeauslagen bestimm¬
ten Beitrage einheöen , wenn es in unvorhergese¬
henen Fällen um eine neue Gemeindeauslage zu
thun ist , sich an das Kreisamt verwenden , und
überhaupt alles dasjenige besorgen , und handha¬
ben , was zum Wohl der Gemeinde abzielt.
Bei diesen, und allen Gemeindegeschaften , und
Rechnungen soll nur die deutsche Sprache
ge¬
braucht werden.
Zum genaueren Unterrichte über ihre Amtsver¬
richtungen aber werden sie auch noch mit einer be¬
sonder « Anweisung versehen.
Von den Gemeindevorstehern jeder Gemeinde
haben in Amtsangelegenheiten einer für alle, und
alle für einen zu haften , sie können daher auch ihre
Az
Amts-
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Amtsgeschafte nach Wohlgefallen unter
sich verthetten , oder in Besorgung
derselben
unter
sich
abwechseln.
§. 2v . Die Gemeindevorsteher
sollen von Seite
der Gemeinde in Ehren
gehalten , und in ihrem
Amte durch Gehorsam , und
Folgsamkeit erleich¬
tert werden : wie dann die
Magistrate , und Kreis¬
ämter selbst ihnen mit
Unterscheidung zu begegnen
angewiesen sind.
Jede Gemeinde nach Verhältniß
ihrer Stärke,
und Vermögensumstande wird
den Gemeindevor¬
stehern eine jährliche Belohnung
an Geld , oder
andern Vortheilen
bestimmen , die durch das
Krersamk zu bestätigen ist. Dre
Wahltaxen aber
werden ihnen gänzlich
nachgesehen.
§ . 21 . Dagegen werden sich
dre Gemeindevor¬
steher befieissen, ihre Pflichten
genau , getreu , und
eifrig zu erfüllen , und sich aller
mittelbarer , und
unmittelbarer Gelderpressungen , und
jedes Miß¬
brauchs ihres Amtes enthalten ,
widrigens ihre
Vergehungen mit doppelter Strenge
geahndet,
und ausser einer
angemessenen
Leibeoftrafe
auch die Amtsentsetzung , und
Abschaffung aus
dem Lande darüber verhängt
werden soll.
§. 22 . Zu Bestreitung
der bei jeder Gemein¬
de vorfallenden Unkosten und
Bedürfniße endlich,
hat jeder Hausvater nach seiner
Gewerbsklasse
einen Beitrag zu leisten.
Dieser Gewerbsklasse « sind dre ? :
In die erste Klasse gehören
diejenigen , welche
entweder eigene oder gepachtete Felder
bauen , die
sich mit Handarbeit , oder
durch Dienste , die sie
anderen für Lohn leisten , ernähren ,
ingleichen die
Handwerker , Faktoren , Tändler ,
Fuhrleute , und
Schänker.

In
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In die zweyte Klasse , die in öffentlichen oder
Gemeindediensten stehenden Personen , als Aerzte,
Chyrurgen , Rabbiners Schulsinger , desgleichen
diejenigen , welche bildende Künste treiben.
In die dritte Klasse endlich diejenigen , die
sich durch ordentliche Wirthschaft und Handel er¬
nähren , als Pachter , Fabrikanten , Handels¬
leute , Wechsler , und Kapitalisten.

Bevölkerungsstand.
§. 23 . Um das dem Staate ebenfalls nöthige
mit den
Kenntniß der jüdischen Volksmenge
zu erhal¬
sich dabei ereignenden Veränderungen
ten , wird bei der Iudenschaft die Seelenbeschreibung durch das Militär auf eben die Art einge¬
führt , und fortgesetzt werden , wie bei den christli¬
chen Unterthanen üblich ist.
der Iudenfamilien
§. 24 . Alle Beschränkung
auf eine bestimmte Anzahl derselben in einem
Orte hört gänzlich auf . Es sieht daher den Iu>
den frey in allen Fallen , wo es christlichen Unterthanen durch die Gesetze gestattet ist, und in soferne das gegenwärtige Patent für die Juden kei¬
ne Einschränkung enthält , sich ohne Entrichtung
einer Ehebewilligungstaxe zu verehligen , und ha¬
ben sie in Ansehung des Ehevertrags sich bloß nach
dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, und den
für Galizien in allgemeinen erlassenen Vorschrif¬
ten zu verhalten.
§. 25 . Nach Verlauf des Jahrs 1790 . wird in
den Dorfschaften der Aufenthalt nur denjenigen
Juden , die sich mit der Feldwirthschaft , oder mit
einem Handwerk nähren , gestattet . Sollten nach
dieser Zeit Juden , die andere ., als diese beiden
Nahrungswege einschlagen , auf dem platten Lan¬
de angetroffen werden , so sollen sowohl sie, als die

Herr-
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Herrschaft , welche sie ausgenommen ,
det hat , empfindlich bestrafet werden. oder gedul§. 26 . Fremden Juden wird die
Einwande¬
rung , und Ansiedlung in Galizien in
der Regel
nur dann erlaubt , wenn sie sich erklären ,
sich dem
Ackerbau zu widmen , und wenn sie ihre
Ansied¬
lung aus eigenem Vermögen bestreiten
können.
Im Falle sich aber ein nützlicher Handels
- und
Gewerbsmann in Galizien niederlassen wollte , so
hat er sich an die Landesstelle zu wenden
, welcher
das Befugniß emgeraumet ist, die
Erlaubniß nach
Umstanden zu ertheUen.
§. 27 . Das Uibersiedeln von einem
Orte zum
andern ist auf die nämliche Art gestattet ,
als es
den übrigen Unterthanen frey steht , zur
Verbesse¬
rung ihres Nahrungsftandes
von einer Herrschaft
zur andern überzuziehen.
§. 28 . Dw Auswanderung
einzelner Juden
oder ganzer Familien ist gegen
Entrichtung des
gesetzmassigen Abfahrtgeldes gestattet . Doch hat
derjenige , welcher auszuwandern Willens ist,
vor¬
her mit seiner Grundobrigkeit , mit
seiner Ge¬
meinde , und falls er Gläubiger hat , auch
mit die¬
sen sich auszugletchen , und darüber
sowohl , als
über den Betrag des Vermögens ,
welches er mit
sich nimmt , glaubwürdige Zeugnisse
bei dem Kreis¬
amte einzubrrngen , welches die
Auswanderungsgesuche zur Ertheilung der Einwilligung der
Lan¬
desstelle zusenden wird . Diejenigen , welche
ohne
von der Landesstelle erhaltene
Bewilligung in Ge¬
heim auswandern , sollen in
Betretungsfalle nach
der Vorschrift des Emtgrationspatent
behandelt
werden.
§. 29 . Zur Erhaltung der Ordnung
sowohl in
den Ronskriptionsbückern
, als andern bürger¬
lichen Geschäften ist bereits die Vorsehung
getrofftN/
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fett, daß jeder jüdische Hausvater einen bestimm¬
ten Namen führe.
Denselben hat er stäts unverändert beizuhalten,
und sind seine Kmder und Nachkömmlinge , solan¬
ge sie in den Erblanden wohnen , darnach immer
auf gleiche Weise zu benennen . Derjenige , wel¬
cher irgend eine öffentliche Schrift , ohne den an¬
genommenen Zunamen ausftellte , oder bei irgend
einer Behörde überreichte , soll durch einen Ver¬
haft von 14 Tagen bestraft werden.
§. 30 . Damit die Bevölkerungslisten der Ju¬
denschaft stats mir Genauheit , undZuverlaßrgkeit
geführet werben , ist jeder Hausvater verpflichtet,
Verände¬
die in seiner Familie sich ereignenden
rungen den Gemeindevorstehern anzuzeigen , wel¬
chen obliegt , gemeinschaftlich mir dem Rabbiner,
oder wo kern solcher ist, mit dem Schulvorsteher
oder Schulsänger ein richtiges Verzeichniß über
und Sterbfalle in deut¬
Geburten , Trauungen
scher Sprache auf eben die Art bet der Gemeinde
zu halten , wie diese Verzeichnisse von den Pfarrern
der christlichdn Gemeinden gehalten werden.

Nahrungswege.
§. zi . Der Iudenschaft wird erlaubt , alle Ge¬
zu
werbe zu ererben , und alle Nahrungswege
ergreifen , welche den übrigen Landeseinwohnern
angewiesen , und durch die Gesetze gestattet sind.
Daher alle hierin bisher bestandene » Beschränkun¬
gen , in soferne solche die Judenschaft allem betra¬
fen , gänzlich aufhören.
, die
§. 32. Nur allein solche Pachtungen
mehr den Müßiggang befördern , als zu nützlicher
Aemsigkert , zu welcher der Staat die Judenschaft
einzuleiten , zur Absicht hat , anerfern , sollen ihr so
lang untersagt seyn, bis Betriebsamkeit und Fielst

in
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in andern Gewerben bei
derselben allgemeiner wird.
Daher bleibt es hierin beider
bisherigen Beschrän¬
kung , wodurch Juden von
den Pachtungen
der
Schankhauser
sowohl auf dem offenen
Lande,
als in Städten gänzlich
ausgeschlossen sind.
Die Kreisämter haben
darüber auf das sorg¬
fältigste zu wachen , und
inUebertretungsfällenden
Juden , welcher eine
Schankpachtung
hat , mit
einer angemessenen
Leibessirafe zu belegen , und
von der Pachtung selbst
schaft aber , welche ihm abzufchaffen ; die Herr¬
dieselbe überläßt , das er¬
stemal zu der auf den
halbjährigen Pachtbetrag
festgesetzten Geldstrafe , das
zweitemal
zu Erle¬
gung des ganzen jährlichen
Pachrbetrags
anzuhal¬
ten , das drittemal
aber dieselbe der
Verwaltung
ihrer Güter zu entsetzen.
§. 33 . Erlaubte
Schankgewerbe sind also für
gegenwärtig nur solche, die in
Städten von Ju¬
den in eigenen Hausern ,
und auf eigene Rechnung
getrieben werden.
Es wird demnach die
unter dem zten Novem¬
ber des Jahrs 1734 .
ergangene Verordnung , wel¬
che denjenigen Juden ,
die bis dahin auf solche
Art
sich genahret haben ,
auch ferner ldabei zu
verblei¬
ben erlaubt , hiemit
erneuert .
Mit dem Tode,
oder Austritte des
Gewerbsmannes
aber , odev
mit dem Verkaufe des
Hauses erlischt dieses Recht,
und kann aufdes
Eigenthümers Erben , oder Nach¬
folger nicht übertragen
werden.
§. 34 . Eben dieselben
Ursachen, die es für das
Wohl der galizischen
Unterthanen nothwendig ma¬
chen , die Juden von den
zu
entfernen , schliessen sie auchSchankpachtungen
von den Pachtungen
aus , die
r . einzelen Gründe ,
welche unterthanigen Kon¬
tribuenten gehören,
2 . Mahl-

(

*5

)

2 . Mahlmühlen
z . den Zehend einer Herrschaft oder Geistlich¬
keit
4. Markt - und Standgeld , Weid - Weg - und
Pflastergeld zum Gegenstände haben , erb oder zeit¬
liche Pachtung ganzer Güter ist unter dem Verbothe nicht verstanden , mithin auch die Pachtung
der angeführten Realitäten und herrschaftllchen
Gefalle nicht , wenn sie von den übrigen Emkünften eines Guts nicht abgesondert werden , sondern
einen Theil der im ganzen gepachteten Nutzung
desselben ausmachen.
Ein Jude , der sich in eine der vorerwehnten
durch die Gesetze untersagten Pachtungen einiäßt,
eben sowohl , als der Verpachter soll mtt der oben
§. 32 . festgesetzten Strafe belegt werden.
§. 35 . Nebst Handwerken , Gewerben und er¬
laubten Pachtungen wird den galtzischen Juden
auch aller Handel mit jeder Gattung Waaren , in
so weit gestattet , als sie dabei die allgemeinen
Handlungsgesetze beobachten , auch ihre Bücher
vorschriftmaßig , und in landesüblicher Sprache
führen . Dre nämliche Erlaubniß bezieht sich auch
auf fremde Juden , und auf die jüdischen Einwoh¬
ner von Brody , so weit nemlich fremden christli¬
chen Handelsleuten der Handel in Galizien gesiattet ist.
§. 36. Das Herumtragen der Waaren von
Haus zu Haus , oder das sogenannte Hausiren ist
den Juden ebenfalls , sowohl in Städten und Mark¬
ten , als in Dörfern nach den darüber im allgemei¬
nen bestehenden Verordnungen erlaubt.
§. 37. Damit die Juden zum Ackerbau einge¬
leitet , und zugleich dürftigen Iudenfamüien
Gele¬
genheit verschaffet werde , bet dem Feldbau ihre
Nahrung zu finden, so solljedeIudengemeinde auf
hier

(

-6 )

ihre Kosten eine gewisse Anzahl Familien ansiedeltt/
und dazu nach den Gewerbsklassen beitragenDie Zahl der Familien , die angesiedelt werden
müssen, und die Art der Ansiedlung wird den Ge¬
meinden durch die Kreisamter bekannt gemacht
werden.
§. z8 . Bei so vielen der Indenschaft nunmehr
erössneten ehrbaren Nahrungswegen
ist es um so
billiger , daß die im allgemeinen wegen Müßiggän¬
ger , Landstreicher , und muthwilligen Bettler
so¬
wohl , als wegen wahrer Armen getroffenen Vor¬
kehrungen auch in Ansehung der Juden strenge gehandhabt werden.
§. 39 . Jede jüdische Gemeinde hat daher für
die Verpflegung ihrer Armen eben so zu
sorgen,
wie es bei den christlichen Gemeinden üblich
ist.
In jenen Gemeinden aber ; wo die Juden mit
den
Christen vermischt leben , haben auch die ersteren
mit den letzteren zur Unterstützung
derLokalarmen
zu konkurnren , dagegen aber daselbst auch
die
Juden mit ddn Christen an den Lokalversorgungs¬
anstalten gleichen Antheil zu nehmen.
§. 40 . Wenn et« jüdischer Hausvater , oder
mehrere ohne ihr Verschulden durch Feuer verun¬
glücken, kann ihnen , wie christlichen Unterthanen,
von dem Kreisamte erlaubet werden , eine
Samm¬
lung zu veranstalten.

Politische - und Rechtsbehörden.
§. 41 . In politischen Angelegenheiten ist die
Iudenschaft der ordentlichen Landesobrigkeit nach
der vorgeschriebenen Ordnung unterworfen.
Daher ein Jude gleich dsn übrigen Landrseinwohnern eine Beschwerde , oder ein Gesuch in po¬
litischer Angelegenheit znerst bei seiner Grundobrig¬
keit , dann bei dem Kreisamte , und endlich
bei
der
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der Landesstette , und bei beiden letzteren immer in
deutscher Sprache abgefaßt , anzubringen , auch
zum Beweise , daß diese Ordnung beobachtet wor¬
den ist, der höheren Behörde jedesmal den Be¬
scheid der vorhergehenden Unteren beizulegen hat,
ausser in Beschwerden gegen die Verzögerung ei¬
ner untern Stelle , als in welchem Falle eine sol¬
che Beilegung unmöglich ist.
§. 42 . Streitigkeiten
der Gemeinde unter sich
hat die Ortsobrigkeit allein zu schlichten , und sind
die Kreisämter damit nicht zu belästigen.
§ . 43 . Wenn Juden mit ihrer Grundobrigkeit
über die Verhältnisse
des Unterthans
zur
Obrigkeit
in einen Streit gerathen , so ist mit ih¬
nen , wie mit den übrigen Unterthanen nach der
unter dem rten September
des Jahrs 1781 / in
Unterthanssachen
ergangenen Verordnung zu ver¬
fahren.

§. 44 . Wie die gallizische Judenschaft in politi¬
schen Angelegenheiten den Landesstellen unterwor¬
fen ist, so soll sie in Rechtssachen von den beste¬
henden ordentlichen Gerichten abhangen.
Daher wird den Rabbinern , da ihre Gerichts¬
barkeit ohnehin schon gänzlich aufgehoben
ist,
noch bei Strafe von 50 Dukaten verbothen , je¬
manden in den sogenannten großen , ooer kleinen
Bann zu thun , das Halseisen anzuschlagen , irgend
eme öffentliche Buß aufzulegen , oder was sonst
immer für eine Gerichtsbarkeitshandlung
auszu¬
üben.
§ . 45 . Um den häufigen im Namen der Judengemeinden nur von einzelnen oder einer Varthey ohne Vollmacht der Gemeinde bei den Kreisamtern sowohl als der Landesstette angebrachten
Bittwerbungen
und Beschwerdführungen
Einhalt
zu thun , ist den politischen sowohl , als GericheSB
stellen
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stellen verkochen eine Schrift von irgend einer Judengemeinde anzunehmen , wenn dieselbe nicht von
den Gemeindevorstehern , als den eigentlichen
Vertretern der Gemeinde eigenhändig unterzerchnet , und das Gemeindeinstegel , welches stets in ih¬
rer Verwahrung zu verbleiben hat , beigedruckr ist.
§. 46 . Alle Rechtsstreitigkelten der Juden so¬
wohl mit Christen , oder unter fich , über was im¬
mer für einen Gegenstand , sollen von dem obrig¬
keitlichen Richter der ersten Behörde nämllch der
Ortsobrigkeit
, dem Magistrate
, oder wohin
die Sache sonst gehört , den allgemeinen Landes¬
gesetzen, und der Gerichtsordnung
gemäß abge¬
handelt , und enrschleden werden . Die weitere
Berufung geht an das Appellationsgericht.
§. 47 . Wie demnach die Judenschaft in allem
nach den bestehenden allgemeinen Gesetzen von dem
Staate den übrigen Unterthanen gleich gehalten
wird , so sollen auch alle sowohl ehmals anbefoh¬
lenen , als durch die Gewohnheit eingeführten äusserlichen Unterscheidungszeichen in Tracht und Klei¬
dung vom Jahre 1791 angefangen ganz aufhö¬
ren , und d<e bisher übliche Kleidung nur den
Rabbinern
allein beizubehalten erlaubt seyn.

Pflichten

gegen den Staat.

§. 48 . Der gleiche Vortheil , welchen die
Judenschaft mit den christlrchen Unterthanen von
dem öffentlichen Schutze gemeßt , legt ihr auch mit
diesen gemeinschästliche
pflichten gegen densel¬
ben auf . Diese Psttchten bestehen in öffentlichen
Dienstleistungen
und Entrichtungen.
Daher ste Botengänge , Gemeinde , Weg¬
ausbesserungen
. diejenigen , welche Zugvieh hal¬
ten , Militarvorspanne
, gleich den christlichen
Ortsbewohnern zu leisten, jüdische Hauseigenthümer
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Orten, welchezu dem Straßenbau frohStraßenfrohnen mu der Hand , durch
die bestrmmten Tage, entweder selbst, oder durch
ihre jüdischen Hausgenossen
, oder sonst durch jüdi¬
sche Arbeiter zu verrichten haben.
Da , wo sie von einer Herrschaft Unterthansgründe erhalten, haben fie sich nach jenem zu ach¬
ten, was das neue Urbarialpatent dießfalls be¬
stimmt.
§. 49. Ingleichen sind die jüdischen Unterthanen wie die christlichen zur Militarstellung geeig¬
net, und daher auf dieselben alle wegen derRekrutirung bestehenden Vorschriften auch auf die
Juden anzuwenden.
«rer

den

in

nen,

die

Um dieselben jedoch nicht irr verschiedene
Reglemenrer zu zerstreuen, sollen sie insge¬
mein bloß dem Militärfuhrwesen Vorbehal¬
ten bleiben , wo sie nach ihren Religionsbe¬
griffen, und Gebräuchen gemeinschaftlich zu¬
sammen essen können.
Es wird darauf auch Ln so weit Rücksicht
genommen werden , daß sie am Sabath zu
keiner andern Arbeit angehalren werden sol¬
len, als welche allenfalls die Noth fordert,
und wozu auch Christen an Sonn - und Feyertägen angehalten werden.
Jenen Juden aber, die eigens statt dem Fuhr¬
wesen lieber unter dem Feuergewehr dienen zu

verlangen, wird dieses zugestanden werden.
§. 50. Die Entrichtungen der Iudensckaft sind
die Schuyfteuer , und die Verzehrungssteuer
vom Koscherfletsch.
§. ?i . Jeder jüdische Hausvater hat jährlich
vier Kaisergulden als Schutzsteuer zu entrichten,
von welcher aber sowohl diejenigen Hausvater,

wollen

die

sich

gegenwärtig bloss von dem Feldbau

B2

nähreu,
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ren , als diejenigen , welche sich demselben in Zu¬
kunft allein widmen werden , ausgenommen sind.
Die Eintreibung der Kontribution hat so, wie
bei christlichen Unterthanen zu geschehen.

§ 52 . Die Verzehrungssteuer
scherffeisch ist
1.
Kalb ,
2.
3.
4.

vomKo-

Von einem pohlnischen Pfund , Rindvieh,
Lamm , Schöpfen oder Ziegenfleisch i z kr.
Von einem Huhn , oder einer Taube 1 fr*
Von einer Gans 7 kr.
Von einem indianischen Huhn 10 kr.

§. 53 - Die Einrichtung geschieht auf
folgende Weise:
Alles Fleisch des Thieres muß versteuert wer¬
den , ausgenommen der Ropf , die Füße , und
, welche dem Fleischhauer zur
die Eingeweide
Vergütung seiner im Aushauen zum Kleinverkauf
erlittenen Einbusse frey bleiben.
des
§. 54 . Wo auch die Hinteren Viertheile
geschachteten Viehes gereinigct , und der Iudenfchaft zum Genüsse verkauft werden können , ist von
diesen , wie von den vorderen Theilen , die Steuer
zu entrichten.
Das sogenannte Tröfefleisch aber , welches
von dem Koscher zurücköleibt , ist den jüdischen
Fleischhauern erlaubt , allerorten frey zuverkau»
fen .
§. 55 . Es sollen auch dieselben niemals an¬
gehalten werden , Kofchersieisch, wenn es mit dem
Aufschläge belegt , und folglich nur allein für die
bestimmt ist, zu ihrem Nachtheile,
Iudenschaft
Preis an das Militäv,
um den gewöhnlichen
oder
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«der andere christliche Landeseinwohner zu über -,
lassen.
§. 56. Dagegen wird auch den jüdischen
Fleischhauern auf das strengste untersagt , unter
was immer für einem Vorwände den Preis des
Koscherfleischesüber den gewöhnlichen , und den
dazu eingerechneten Betrag des Aufschlags zu er*
höhen , und dadurch die Iudenschaft bei diesem
nothwendigen Nahrungsmittel zu überhalten.
§. 57 . Ein Schächter darf ohne einen bei der
Direkzion des Gefätts erhaltenen Erlaubnißschein keine Schächtung vornehmen . Uebertrerungen dieses Verboths werden im ersten Falle mit
einer Strafe von 50 . fl. rhn . bestraft , im zwetten
Falle wird der Uebertreter für unfähig zum schach¬
ten erkläret.
Die Ortsrabbiner , Religionsweiser , oder
Schulsinger sotten die Schächter anhalten , daß
keiner ohne Erlaubnißschein eine Schächtung vornehme.
Wo die Rabbiner , Religionsweiser , oder
Schulstnger diese Pflicht verabsäumen , und eine
Übertretung geschieht , werden sie des Amts ent¬
setzt, und mit einer Geldstrafe von 100 . Gulden
rhn . belegt , wovon die eine Hälfte zur Gefättskasse, die andere in die Policeykasse gehört.
§. 58 - Zu Verhütung des Unterschleifs über¬
haupt müssen die Schächter immer in einer Stadt
wohnen . Will ein entfernt wohnender Iud von
seinem Vieh etwas schächtcn lassen, so muß er dass
selbe entweder zu dem nächsten Schächter bringen,
oder allenfalls diesen zu sich rufen.
§. 59 - In gleicher Absicht wird verbothen , von
einem Orte zum andern Fleisch zu führen . Das
gegen dieses Verboth irgendwo eingeb rächte Fleisch
<oll, wen« es gefunden wird ^ verfallen ftyn , und
ist
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ist der Uebemiker « och anjuhalteii , nicht nur di«
Steuer davon zu entrichten , sondern auch einen
Kaisergulden von jedem Pfunde zu erlegen , wovon
die eine Halste der Gefallskasse , die andere Halste
der Kreispoliceykasse zufließt .
§. 6o . Es ist auch keinem galizischen Juden erlaubt , weder ausser Landes schachten zu lassen,
oder ausser Landes zu kaufen , und einzuführen ,
noch einen ausländtschen Schächter m das Land
zu rufen .
Eben so wenig kann einem Fremden Juden ,
der in das Land kommt gestattet seyn, irgend eine
steuerbare Fleischgattung einzuführen . Alles auf
solche Art eingebrachte Fleisch wird den eigenthümern abgenommen , und unter die Armen des Orts
vertheilt . Ausser dem werden sie noch zu der §.
59 . bestimmten Strafe angehalten.
§. 61 . Wer immer eine Beeinträchtigung dieses Gefälls anzeigt , erhällt die auf den angezeig«
ten Fall gesetzte Geldstrafe , in so weit fie der Ge¬
fallekasse zuzufliessen hat.
§. 62 . Wenn jüdischeFleischhaker , und Schäch ter irgendwo die Judenschaft nicht zur Genüge ver¬
sehen , so wird es der Gefällsdirekzion frey stehen,
eigene Fletschhaker , und Schächter einzusetzen.
§. 63 . Uebrigens muß jede Gemeinde sich die
nöthigen Gewichte aus dem Betrage der Fleischbankmieihe selbst anschaffen.
§. 64 . Alle vorhergehenden die Abgaben der
Juden bestimmenden Vorschriften haben auf die
in dem Bukowiner Kreise wohnenden Juden keine
Anwendung , in Ansehung welcher es , bis auf
weitere Anordnung bei der gegenwärtigen Ver¬
fassung der Steuerangelegenhert
verbleibt.
Wir versehen Uns demnach
, daß die galizische
Judenschaft aus der Aufmerksamkeit
, welche Wir
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allen auf ihre Verfassung sich beziehenden Gegen¬
ständen zuwenden , Unsere Sorgfalt
für ihr wah¬
res , und dauerhaftes
Wohl nicht verkennen , und
'sich bestreben wird , des Landesfürstlichen
Schutzes,
^en ihr gegenwärtiges
Gesetz zusichert , sich durch
genaue Befolgung
der ihr dadurch auferlegten
Pflichten würdig zu machen.
Gegeben in unserer Haupt - und Residenzstadt
Wien , den 7 . May im siebenzehnhundert
neun und
achtzigsten , unserer Regierung , der römischen im
fünf und zwanzigsten , und der erbländischen
im
neunten Jahre.

Joseph.
(L . s . )
Leopoldus Comes a Kollowrat,
Regis, Bohi*. Supus. &A. A.prmus,Cancius.

Franz Karl Freyherr von Kreßel
Johann Wenzel Graf
von Ugarte.

Ad Mandatum Sac. CatC
Regis Majeltatis proprium.
Joseph Freyherr von Alten Snmeran.
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 Smבקר י ^שיר !  Stעלי שושנת
!פיקח חיקה יפיק ריחה ימלא מישור ן
ואמרות בין בחיק עלם כמו תפעלנה
הקיץ ליו הנין רוחו אהוב האישור י

ה■ פ א ס ף
חדש

ניסן

תקן

קורות

העתים

דברי הימים לארצות יון י

אסריזכותבמרי הימיםהאלה /

לא נעלם ממני

מךערכי

וקוצר ידי  /ולא איש אנכי נאחד הגדולים אשר למדו
לשונם לדבר צחות  /נס מעשי ועסקירניס מלעבור על הדברים
אשר כתבתי בעיון היטיב ולהצילו משגיאות  /ונכרע
בענין הזה אשר עתה אני עוסק בו צריך התמדה והשקפה יותר /
ני לברי קורות היונים ארוכים ורחבים המה מאוד  /ולא נמצא
עד הנה נותב אחד אשר כתי כל קזרותס ותול־דותס יחד בסדר
נאה וראד  /כי אס דבריהם מפוזרים הנה והנה ׳ בכל זאת
לא מנעתי את עצמי מלגשת אל המלאכה הזאת  /למען
התועלת הגדולה אשר תגיע לנערי נד ישראל ממנה  /אס
ישננו היטיב בלבבם את כל הקורות והמאורעות אשר קרו לגויי
ארץ ולדורות הראשונים ויפקחו עיניהם על כל אשר עשו תחת
השמש  /ובשכלם יבררו וילככו את כל הדעות והמחשבות
השונות אשר נולדו בקרב לבס מיום הבדאים ועד עתה  /ויבחרו
להם את הטוב  /ואת הרע ישליכו מנגד • ולאיש יהודי עוד
תועלת גדולה  /ני בקראו הפורים נחלה  /יכול להבין לפעמים
טעמי המצות והמשפטים אשר נתן לנו משה עבד ה׳  /ומה רב
התועלת הזאת  /ונבר העיר על טעמי המצות הרי רמב״ס
ן״. 3גשפח מורה הנבונים וגס אנשים אחרים אשר קמו אחרץ
היטיבו מאוד לדבר בעדן הזה  /וחוב על כל איש ישראלי לקראם ,
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 Phאשי לא ימצא צתיל כספדיהצז ' עמול למצוא ע״* שכלו ✓
הצדקי
וידיעת קורות ושפורי עתיס תהיה לו למורה דרך
ועתה קורא אהוב•  1הסכת ושמע לדברי קומת אלה אשר אגיד•-
לך מעש גדול אשר היה־ לפרס  ■ /עס חכם ונכון אשר כמוהו
לא היה כין גויי הארץ  /כאשר יעידו על זאת ספרי חכמיהם
ומשורריהם אשר נשארו לנו מהם עד היום הזה לשס ולתהלה"
עד מאוד י ( ואף פי ידיעתנו כאיזה חכמות כמו חכמת המדידה
והענע  /וידעתם לפנים בהם  /רחוקים כמאוד  /רתר שאת לנו
כיתרון האור מןהחושך  /מכל מקום לא נוכל להכחיש כי החכמות
האלה מהס יצאו  /כארץ יון • נשתלה החכמה ועשתה פרי /
והיה פריה למאכל לרומים  /כ־ הרומים קבלו מהיונים  /ואנחנו
קבלנו מרומים  /ואם אנחנו הושפנו עליהם' אין זאת כי אס
כאשר יאמל משל הקדמוני מנש' ע׳׳ג ענק • ) עם עז וגבור (
ובלתי אכזרים כאנשי פרס צור והארעהאגא  /כי אס צדיקים;
ועונים י העם גדול כזה אםפר לך קורא אהוב ל את קורותם
ותילדותם כפי אשי לקימת ' ואספתי מספרים שוניס • .׳
ארץ 'ון (4רימ5חנד ) *)למזרח  /היםקעגעאי
גבול
הנקרא האס « רכיפעלאגוס  /לדרוס יס קרעטי או
( יצום יצוניעי ^ עער ) ולצפון
קאכרי  /למעיב הים היוני
מדינת איללידיען וטקראציען  /׳ אשר נכללים עתה בשם
אלבארעז ♦ זמן ממשלת היונים דהיינו מיום הוסד ארץ יון
עד אשד גביו הרומים וימליכו עליהם  ' /גיע לשר אלפים
צואה וחמשיס וארבע שנים * והשלם האלה יחלקו לארבע־
עתות 1העת הראשונה  :מיום הוסד מלכות דסיאן מד אשר
צרו היונים על טראיא העירי הגדולה  /ושנותה  Tc,bשרם ־ *
הב׳  :מיוס הלכד ז טראיא עד מלוך דריוש (דצוריום ) ק
הישעאשפוש נפרש  /ושנותיה שש' מאותשש ' ס ושלש שרם •*'
הג׳  :מיום מלוך דריוש הנזכר עד מזת אלכסנדר מלך מועדון /
ושנותיה מאה ותשעים ושמונה שרם * הד '  :ממות אלכסנדר
עד בוא הארץ תחת ממשלת הרומים ושנותיה שני מאות תשנרס
ושלש

*)

ארן יון הזאת ידא עתהחלק הדרומי ממלכות ישמעאל ( טורקיייו ) גאיירופא י

( קצז ) -
ושלש ״שניס • ה׳ממלצוח היו כארץ יון זיס* אז  ■/אמאס נזיהענע
אשר נקרא עתה כשס מארעא • והמשובחים כסס הין  /אסהעז /
עופארטא ׳ טהעבען ! r
מאצעדאמען •* זיסיאן המלכות
' הראשונה אשר
מסדה
בארץ זהקחיל לדעת קלת כ־תבי
ורשומי עתים כשנח אלף תשע מאות וחמש עשרה ליצירה *
ולפי זה יהיה אלף שלש ייאות זשלש עשרה שניס לפני אלימפיאדע
הראשונה * ) " המלכות ארגאס בפעלא־פאנעס״נושדה־
כשנת אלף ושמונים לפני אלימ& יארע  T /זהראשונס  /והוא
לפי ערך נימי אכרהס אמנו ע״ה י והמלך הראשון אינאבום /
אחריו מלך כנו פאראנעאוס ואחריו אפיס  /ואחר מ לנים■ רמס
אשר מלכו אחריו  /ואשר נבר נשכחו שמותם ע״י אורך הזמן /
מלך יע ^ אנאר  /ויקס עליו דאנאאוס ויגרם אותו וימלוך
תחתיו •
אחריו מלך לינסעאוס  /ואחריו מלכו אבאס /
פרע טוס  /ואקריזיום * דאנאע נת אקריייוס ילדה
■
את
פעוזעאזס • ויהי כאשר גדל ויהרוג בשגגה את זקיט אקריזיוס /
ויתאבל*עליו מאוד  /דגש גמרת נפשו ד־ימיכענע וימלוך
שמה  /ויולד פערזעאוש כניס ומות  /והמהולליס בהם היו
אלשעאוש  ,שעענעלוס ועלעקעריאן * — אלסעאוש הוליד
ל) ת אמפיטריאן  /שטענעלוס הוליד את אייר -יסטעאוס /
ועלעקטריאן הוליד את הכת המפורשה אלקמענע • ויקח
אמפיטריאן את אלקמענע לו לאשה  /אך אחרי כן חשקה גם
גפש יופיטער כה ויבוא אל^ה ותהר לו ותלד את ה ערק יל עס * * ) •
המלניס

* ) ■ עיר היקה בעהעסאליען ( חלק אחא ,מחלק•' אדן ' י; ) זשמה אליחפיאש
~

'

ז¬

וגה נפשו  .מדי חמש בחמש פרה ־׳ מיני לחוק ושפבופי גט אדס

אשר המציא האיש הפרקולוס כאשי א־בי ילוד מזאת להלן •
.הזה קראו היונים חשך הזמן של חמש שניה בשה אלימפיאדע ׳

וכפכוי הגחוק
פל שה הפיר

T

אשר נפשה גה ׳
לעשרים שנה ־

ויהיה לפ״#

דרך חשל

וכן נהגו למנות השנים!

ארגפה אליחפיאר•;

כפי

׳

משך ■זמן

ויאשר■ ה־ה המנהג לפנים

בתוכינו

למנות כפי השממה או יובל  /כן ? הגז המה לחנות כפי אלימפיז־ן ♦.
T

* * )־

־

הפרקולעס הזה גם אגיז יופיטר נעשו מהעמים ההם לאלילים'  /ורכה

הערקיזלש

\

המלכים אשר מלכו אחר
פערזעאוס היו ע ^ גקטח ^ ; 1
שטענעלוס ׳ אייריסטעאוס  /אטרעאוס * * ) כן פעלאפס
אחי אם אייריסטעאוס / .ככה ירשו כני פעלאפס את המלוכה
ויקראו את הארץ על שם אניהס פעלאפאנעש *♦
אחר מות
אטרעאוס מלך לנו פליסטענעס  /אחריו מלך אגאמעמגאן
וימת וימלוך ארעסעס בנו תחתיו ״ ארעסט.ס הזה  /בעודנו
רך כשנים הלך עם אנין אגאמעמנא ^ללחום נגד עירעראיא/
ויהי בארץ ההיא איש ושמו עגיסטוס  /ויאהב את קליטעמענעסמרא
אם ארעסטס  /ויועץ עמה להרוג את אגאמעמנאן אישה בשובו
מהכות את טראיא  /ויעשו כן ויאמר בלבו להמית גס את ארעס*
טעס  /כי ירא ממנו  /ויודע הדבר לארעסטעס ויעש במרמהוילבש
בגדים אחרים ויתחפש ויבוא אל עגיסטוס ויאמר לו כי נשלוחכשלת
לנשר לעגיסעוס הבשורה הטובה כי מת ארעסטס  /כשמוע
עגיסטוס הדבר הזה וישמח שמחה גדולה ויבוא אל קלימטעמעי•
נעשטרא בטח ני אמר הלא מת האיש אשר אנכי יראתי מפניו/
וארעסטס

העיקילס

מודאי היה איש גשור חיל באשל

ניאה ממלחמותיו ־ אן העמי•

ההם והמושלים משלים אשר קמו אחריהם בלאו חלבה דבריה רביב מהאיש ה־׳ה /
אשר לא יאמנו גם בעיני נער היודע לבחור בטוב ולמאוס ברע ׳ אך ; ה דרכם
למו להפר ג־ילות ונחלאות מאליליהס  /כי בימים ההם היחה עוד מהוה השכלות
על פני האיץ וימששו נעור באפילה והמושלים משלים עושים למען הראות עוצם
<ת דמיונם ׳ ואת יקר תפארת מלאכתם • וכן ביו מהערקולעס הזה  :כאשד
נולד /

שלחת יונא אשת יופיטר שני נחשים להמיתו ׳ ( כי תרה אפה בקנאתה
T

את בעלה על אשר הזנה עס אלקיוענע ) אפם הילד הערקולס סיעך הנחשים
לערשו וימיתם בכח ידיו • ועוד דבריה רבים כהנה כי אמרו כי האשה יונא
העמיסה על הילד הזה שניה עשר עבו־ות למען המיתו ואולם הוא עמד בכולם
ויצא נקי מהם • ואי; כאן מקומו בזאת •
*)

אטרעאוס הזה ה ה איש פרא מאוד ואכזרי  /הוא המית בחחבא כל בני
טהיעסטעס אתיו  /ואתרי כן קרא לטהיעסטס אחיו לעשות לו משתה

«♦ערוך לפניו אה בשר גניו הנהרגים «

וגס את

לפני אחיו טהי ^ כטעס ׳ ואולם אחר ימים

ראשב 5וה להביא על השולחן
יביס הכה אותו עגיסטהוש כ[

עהיעהעעס  /אשר ל 3דו נשאר יובני טהיעכטס הנרנחיה  /וימיתהו •

*

( קצט)
ואדעסעס קם בלילה ויהרוג את עגיסעוס עס אמו קלימעג,/
סנעשערא על הנגלה אשר עשו שניהם • אחרי ק כשוך חמתו׳
נחס על אשר עשה שהרג את אמו רתעצב מאוד דהי נע ונד
בארץ ( המושלים אמרו כי רדפו אותו השדים והרוחות מקראים
אצלם כשם פוריען וימררו את חיץ מאוד ) עד ני נא לארקאריען
וימת שמה ע״י נשיכת נחש ♦ אחר מות ארעסעעס מלבו שני
בניו עיזאמענעס ופענעילעש  /ותהי להם מלחמה עם
העראקלידען ( יוצאי חלצי הערקולעס ) • כל הימים אשר מלכו
אנשי משפחת פעלאפס נעשה תועבות גדולות נחרץ אשר לא
נשמעו ולא נראו ?נוד כמוהם  /והארץ הוגומאה כדם הנקי אשר
שפנו ♦ — סעקראפס איש מצרי יסד את אטהען בשנת שני .
אלפים ארבע מאות”7ארבעים ושמונה ליצירה ־ /הוא חלק את
הארץ לשנים עשר כנרים ( קרי עי ) רנן אתנית המשפע הנקרא
ארעאפאגוס י אחריו מלך קאדרוס ויחרימו אדניו את ארצו
וישללוהו ויבוזוהו ולא היתה לו 7עוד הקומה מפניהם וימת תחת
ידם י אחרי מות קאדרוס נועצו יחד אנשי אעהגין לבלתי נתן׳
עוד מלך בארצם  /כי ראו ני סרו מלכיהם מדרך העוב ומשר /
ותחת שהיה להם להכין כסא מלכותם באמת ובצדק  /גאלוהו
במעשים אמרים וכתוענות גדולות  /דשתררן על .עמס בפרך /
ולכן השכימו לבלתי מלך עוד מלך עליהם  /רק להיות ארצם
חפשי מעול מושל אכזרי  /ויבחרו להם בעבור זאת שופעים׳
מקרנסאשר על פיהס יהיה נל ריב ואשר יצאו וינואו לפניהם/
והמה נקראים במס ארכאנטען  /והארץ היתה חפשית
ושם ז ארכאנעהדאשקמעדאן יבראשונה/
(רעפ 1נ 1יק ) ‘
משלו השופעים האלה כל ימי חייהם  /ואולם אחרי כן יראו
גס מפני השופעים האלה  /והסכימו לבחור תמיד ארפאנעען
קדשים מדי עשר בעשר שנים  /וגס זאת לא היהה שוה להם/
עד כי בחרו בכל שנה משנה שופעים חדשים •  —-קאדמוס
איש צור נכש את עהעגען אשר נקרא אחרי כן בעאעיען ויבן
את העיר והיכל אשד קרא על שמו קאדמעא  /ז נשנת שד
בשנת זשני י^ פיס ארבע
אלפיס חמש מאות ארבעיסותשע *
מאות שמונים ואחד ליצירה מלך לעלעקש המלך הראשון
־>
נלאצעדעמאן  /אחרץ מלך מענעלויש  /גימץ צרו היונים יג{

העיר

*

(־ Y

)

העיר נוראיא וישימוהו תל עולם  ,וזה היה לכר המלחמה  :פאריס
גן פריאמוס מלך נ 1ראיא גזל אח העלענא אשת מענעלויס הנזכר
לובית אישה ויוליכה לעירו לטראיא ויולד ממנה נניס וכנות
ויחר הדבר הזה מאוד להיוניס ויעלו על העיר להלחס בה ויצורו
עליה עשר שנים  /עד כי החרימוה וישימוה חל עולס * וזאת
היתה בימי השופטים  /ולדעת יקצח בימי יפתח הגלעדי י
ואין פה מקומו להאריך ולספר מהמשלים הרבים אשי נמשלו
מהמשלים על דבר המלחמה הזאת  /ולהגיד את כל הנפלאות
והאותות אשר נדאו הכותבים מלבם  /אך הרוצה לדעת אותם /
יקרא ספר איליאדע  /אשר כתב המליץ הנדול אב המליצים
 ,האמער  /אשר חי קרוב לימים ההם ומגורו היה כארץ יון  /כי
בו כתב כל הקורות והמאורעות על דרך שירי  /והוא ספר
יקר ערך מאוד ולרוב יפיו וטובו נעתק בלשונות רכות ♦ —
זיויפוס בן עאליוס לכד את קארינט אשר היתה לפנים תחת
ממשלת אנשי ארגיער וסיסענער וימלוך עליה ♦ והיא לקץ
מאה ועשר שנים אחר כבישת עיר גדולה טראיא  /ותגבר יד
העראקל1י דען על משפחת זיזיפוס ויגרשום  ' ",מן הארץ * אחרי
כן
מלכו יוצאי חלצי נאנ 3וס✓ בימיהם הסכימו העם לגרש
שם המלוכה מן ארצם  /בראותם כי תמיד הכביד המלך עול
קשה על צווארם וירדה בהם בפרך " ויבחרו להם הוקיניס
למושלים  /דהיינו בכל שנה ושנה בחרו איש אחד להיות שופט
עליהם ויקרא בשם פריטאניס * אחרי כן החזיק איש אחד
סיפזעלוס שמו וימליך בחזקה על הארץ  /וימת וימלוך בנו
פעריאנדר תחתיו — מן מלכות מאצעדאניען  /לא נודע הרנה
לפני " מלוך המלך פיליפוס וכנו אלכסנדר" • 1ואולם מה שנדע
ממנה! הוא שנתיסדה ארבע מאות ושבעים ואחד שנים לפני
מות אלכסנדר מלך מוקדון(4זצו 3עדצ 1ניען ) ומזמן מוחו עד מלוך
פערזעאוס אשר־נשבה מהרומים היה מאה וחמשיס וחמש שנים/
ולפי זה כל מספר השנים אשר מלכו מלכים במאצעדאניען /
שש מאות ועשרים וששה שנים * כל אנשי יון האלה אף שהיו
שונים בדתיהס וחוקיהםי גס בלשונותס (כי היו ארבע מיני לשון
בארץ יון ) בכל זאת בבוא הצר לצור אותם  /היו כולם כאיש
אחד להלחם נגד האויב ואיש את רעהו החזיק ויעשו להס שס
בגבורתם

( רא )
מכורתם " וכן הכו פממייס רנות חיל פיס ומדי העצום 1יב
מהס * המפוארים ככל גויי יון  /אשר קנו להם ש ס ננדלס
ובמעשיהם  /היו אנשי אטעהן  /׳ואנשי לאצעדכמאן הנקראים גס

כןשפארטאנער •

♦

השאר ידפיס הגאים *

מכתבים
אס תי

שונים
השומרוני

אל1

עדת

הם אפ פי ס

זה.
■ ארגע שדם אשר לא שמעתם את קולי מדברעמכם /
ותמונת אותיות ,לא עלתה נגד פניכם " אף ני בכל
ואת לנכי ברך אתפס כל הימים  /על־ הטוב אשר הפצתם גקרב
אחיכם כימים האלו  /בהראות פי לא זזתם ממקום אשר
עמדתם שס כראשית צאתכם  /וכי יום יום הרביתס משוס טונ י
וצדק עם אחיכם השואפים לרות צמאונס ממקויכם י ועור
■ ידיכם נעויה לעמול ככל כחכם ללמד כני יהודה סכר ודעת /
בהעתקות ספרי נניאינו ומשוררינו הקדושים  /ובקנץ אחת
אתת דכריס מסוגלים להאיר חשכת המם אשר ימשש כעור
בצהרים מבלי מנין שמועה ומורה דעה * אשרי חלקיכם Iחנו
תודה וכרכה להרב ר׳ הירץ וויזליעל דכר מאמרו מניד חדשות/
 ,ומי יחן ימלאו דכריו להוציא ספרי הקודש היקרים אשר נאכלו
בגלותינו  /מידי אנשים בני בלי שם  /אשר לא ידעו■ ולא יבינו
את ערך כלי החמדה אשר בידם  /ולהביאם בידי אנשי מדע
אשר • דעו ערכם  .זיפיצוס בישראל לטוב להש * זמיו בקהל

י^לת

( רב )
חהלת אחיכם כעלי מקרא אשר גנל החס יעמולו להבין באור
ספרי הקודש אשר באו במאסף • ה* לו בשעריס את כבוד
המשכילים בחנמח הטבע  /ומספרים רוממות אלהיס אשר שס
רמזי גדולתו וחכמתו בברואיו  /המה^ השופריס הנחמדים כותבי
תולדות המינים הטבעיים ל חנו צדקות אחינס נותני תולדות
גדולי ישראל  /אשר ירהיכו עוד בלב כל קורא לעזוב דרך
חחבגזה! הן המה דברי איש אחד
הוללות ולאחוז בדרך
מעדחכס אשר ספר את מהלכו מנעוריו  /ויורה בטוב טעם
איך הגדל ה׳ את חסדו עלץ  /להסיר את המשך אשר שס
מולדתו וחנוכו בינו ודן החכמה  yייחדקהו היות לאיש י לא
אכביר מלין על הדברים האלה  /כי מי האיש אשר עינים לו
ולא יראה את יושר לנכס ואת מגמתמז וחפן ישעכם להגדיל
האמת ולהבדיל בדילי השקר והכזב ממחשבות אנשי גילכם ♦
אבל שאו נא אם אומר לכס היום את אשר עם ל׳כבי עליכם /
ואת אשר מוטל עליכם לעשות פוד אס חפצתם להשיג את המבוקש
הגדול והרם אשר עלתה בראשית מחשבותיכם  /לעת כי שמתם
אח פעמיכם על רגלי מנשרי צדק בקהל • שמתם ראש אחת
לבקורת ספרים חדשים  /וזה הדרך הטוב והישר  /למען תת
מורך בלב החכמים בעיניהם ולא יהרסו עוד לעלות על מרומי
הסופרים בראותם כי יש שופטים בארץ אשר יכלכלו בפלס המשפט
את דבריהם " וישר כחכם על דבר איזה בקורות אשר הוצאתם
לאור  /השלכתם ארצה את המוכיח בלי דעת אשר קרא בחיל
בהעלותו עולות העור והפסח וכל משחת אשר בעדרו על העתקת
ספרי הקודש ( אשר לא ידע ולא יבין שמן מנהו ) אשר עמלתס
להבינם לעמכם כדברכם על אזכס בלשון ממם✓ נפל ולא יוסיף
קום האיש הזה  /כי ירא מפרכס * שמתם מחסום לפי איש
דוני צחות בעיניו  /אשר אמר בלבו לי ההוד במליציס ולא
התפארה כמשוררים  /ממני יראו כל יושבי תנל וכן יעשו *
והראיתם לדעת כי אין מלה כלשונו  /ומחשבות כסילים כקרב
לבו  /לא יוסיף שרת לני צחות  /עד ני ילמוד לתקן את
אשר עוות • והיה אתרי ציפו את מלאכתו  /וייטב בעינכם  /אז
ישא ברכתו אליכם־  /כי אתם הוריתם דרך ילך כו  /ולא
ימעדו אשוריו * אמכם ככל זאת לא מלאתס עד הנה את מאחיי
המשכילים

(
המשפילים /

רג )
להסיר

אשר ככל לנס יחפצון

מספרי מי ישראל

הנעמת וחוסר דעת
כל שרוע וכל קלוע  /ולהכין את העם את
ולולי היה נספרים
סכרים!
האנושי השולט נרניס ממחנרי
באלו דכר נ״א חוסר התועלת לבד החרשתי  /ני מה לו לנעל
הגן

לסקל את גנו רראכן קטן אשר לא יגוף נו רגל עוכר  /ולא

יזיק לאדם * אין שנר לעמלו ואין נזק נהחרשלותו * אנל לא
גינהנס על שני סכרים אשר באו
נן הדבר  /אעורר אה רוח
האחד נדפס כמקום מושבכם  /ויצא כנר זה
העם  /ואמם לא שמתם 5כ עליו ולא נקרתם

לידי מחדש /
כשלש שדם בין

זלנקוית ספרי
ואס תאמרו  :מה לנו
אוהו ואת דנריו *
ידיו 3קרנ הארין ? מי
הדרשות והתוכחות אשר נדני הים לרוב
וה יגנר חיילים להשקיט אה ההמון המוכיחים והדישניס המגלים
בניס כתורה שלא כהלכה ? הלא לריק נחשונה לנטל את הרע
ואין 37ר עומד בפניו  /ומוטב שיהיה
ידיעתם
אנשים אשר ככל חוסר

הזה אשר החזיקהו ההרגל /
למשמעת
נני עמינו סרים

יעירו את העם לתשובה חפלה וצדקה  /וסוף סוף כרי הטוב
מלהיות יושבי נטל ועוסקים בשיחה
והצדק עולה בידיהם /
ומתחברים אל חברת הטיילדס אשר יביאום לידי חטא ?
נעילה
ובמקום שאין ביד החכם למהות /
הנה בצדק דברי פיכם /
אבל ראו נא את אשר אציג לפניכם מלבדי
ידום המשכיל /
הספר אשר כוונתי אליו ותדעו את יודל התקלה אשר תצא מאת
מחברים כאלה  /חלול השם  /תורה שלא כהלכה  /שנאת חנם /
ובזוי
נניס

העוסקים בקורה לשמה י ואס
תלמידי חכמים האמתי־ס
תמצאו את דברי  :הלא חובה עלינס להזהיר את אחיכם

מקריאת הפריס כאלה׳  /ורף אם יהיה
להשמר
ויהפך אליהם לרועץ י
בהפסדם /
יצא שנרם
ס׳

אהלים ( נדפס

יהדות

ועל ראשו
בהקדמתו • .
«י

הסכמות איזה

ואהר

ברכות
האהלים

שכתבתי

בעדי

בדפוס חגרת חנוך
רמים /

התורה

נערים

בברלין/

ודייני רנא

דק״ק ברלין /

שלפנינו באתי

לגלול

יריעות

הטמון כאש

תורה

ולהראות

לפענ״ד הוא

כוונתם לטונה
ז״ל כמחבר

קרת

את

לאמת /

נדי

להראות

( רד )
'למי עמי נרי ־תורה נמ 1פ•  1למענ ממני (רומי ) •.ננירק
■כשטות־ התודה ממאמרים תמוהים כדברי חז״ל מהשכעלס
מעינינו לפי השקפה כראשונה כלי עיוני (עיון ) ויגיעה
רנה ופו׳ י־ “
הנה המחבר הזה התגאה כדרך ענוותנותו לגלול יריעות האהלים
המכסים את הדברים הצפונים ונסתרים כמעטה  /וכקש להראות
אה הטמון כאש! .ואין לך דבר־ המסוגל להטמן נאש כאכן הבדולח
וזולתו מהאבנים היקרים  /וא״ב החשוב אתה שיציג לעיניך
אבני יקר ספיר ואחלמה  /ואחרי גללו את יריעות אהליו /
גלל את גללו  /רגל ערותו בהראותו את ילידו עיונו ונטעישכלו
אשר כנם כשם תורה ( אוי לאותה כושה ) 1שכתבבעיניו  /לפי עניות
דעתו דייקא  /ואמר עליה הוא קרוב ( היא קרוכה ) לאמת י ולסכת
הספד אמר  /כדי להראות לנכי עמי  /ומפרש מה זה כני עמי /
מי חידה כמותי  ' /גבורת פשטות ונו׳ אשר לא ירד איש עד
עומקם אס לא בעיון ויגיעה רבה  /כאשר עשה הרב הזה /
וא"כ ראוי למשכיל לרוץ כגמר עלי אורח אל פכים הספר /
■ את נפשו השזקקה אל
למפן־ירוה חיש את צמאינו ולמלאות -
האמת יי ומתה הקורא עשה נאנס אתה כאשר עשיתי אנכי /
פתח את הספר וקיא ככל מקום אשר יפתח לפניך  /ותמצא
אמידות בכבדות אשי תהיינה נועם לנפשין ♦-
בדרועץ־לשבת־הגדול ( דף *"ח ע׳/א ) אתי שרצזושבר
■וערסי כמה־ כתני הקודש ומאמרים מדחז״ל בטוב
טעמו ודעתו ! גלה טפח מן דעתו השפלה הקטנה לכבוד הנורא
ב״ה  /בהקשותו פל הכתיב דע את אלהי אבץ ועבדהו וכי מי
ארס יכול לידע׳ את ה ' ?  :ופירש שכוונת הכתוב לדעת מדותיו /
הקשה (א ) על הלי־יות והמחלות אם עושין הקליפות מעצמם
ומגטכס הורישם ? י (ב ) וכי נביאים הם ובמה מגרשים כשעושץ
רצינו של מקום? והקדים הקדמה כפייש הכתוב ׳הבל הבלים
אמר קהלת הכל הבל מה יתרון לאדם בכל עמלו ונו׳ ואמרינן
בגמרא,׳ ' תחת השמש אין נו  /אבל למעלה מהשמש יש לו • וקשה
בעיניו סמיכות הפשוקים ? גם איך אמד שלמה ברישא הכל
חלילה הכל משמע אפילו למעלה מהשמש אפי׳ ־יראת ק׳ הוא
שטות

( רה )
שמות והבל? ונו׳ ואמר חיל■; והנה באמת בזזהר׳הקדוש כתב
סודות נוראים על אותן ז׳ הנליס  /מה שאני הקטן אין בו
שוס ידיעה במעשי מרמה  /אנל כל דבר תודה גריכה נס
פירוש פשוט •  /אבל הפשע גמור והוא רחום .יכפר  /אל הקרי
הבל בסגול תחת ההי״א לשון שעלת וריק .אצא הבל נפתח הקת
־‘"‘' ההי״א והם ז׳ הבלים של אדס ונו׳ ונו "”,ונהקלימחאת
המשיל משל צח ומצוחצח  /המלית מיס  /והמתיקו  /ונתן
לתונו קמח  /כאלו מוכן ומזומן נרמ״ח איבריו ושש״ה גידיו
לשס יחוד נו׳  /לאפות עוגות  ,אבל תוך נדי דבור עלה בצקו
ונחמץ  /לא ידע איש איה איפה הלך ומה היה לי  /ני< לא עלתה
בידו למצוא את הנמשל למשלו י ואחר שצעק ובכה וחזר לעלות
בהבל  /ופער פיו במילין אין בס בינה  /גור אומר שכל העולם
"כולו עומד עלה הבל  /ופי׳ דברי קהלת הכל הכל העולם עומד
על •ההבל ' כי מהי ' תיון לאדס שיעמול תחתיהשמש רק ההבל
הוא ' "היתרון י וכל ואת לפי דעתו אמת נכין על דרך"
הפשט * ובסגנון הזה הלך לבאר דיני סדר של פשת והזהירי
על אכילה נסה בערב פסח  /וסיף לס פוף חמד' שההנל היוצא
מפיו של אדס בליל פסח הוא שורף האליפות  /ולכך גזר
אומר  /מי שמתנוצץ אש יראת ה׳ בלבבו יחדד כל דברי ויעשה
כשדר שנא׳ הן נשוי או נער או כתולה ני ההבל' שדן בפלסו /
כ* אין יד ורגל בא למעלה רק ההבל * ונתן עצה טובה וחמר
ואס מתבייש מאשתו ובניו הלא יוכל ליתן על פניו מסוה כישן
מעט וימסור נפשו תחתיו  /וההבל יוציא " וכן בחור כשהוא
מתבייש ( כוון על הבחורים האוכלים על שלחן אחרים ) הלא יונל
ליתן ידיו על פניו נישן או_ שאר דגר * הכלל הכל תלוי בלב /
וההבל יונא דרך הלכי * ולא תלוי כלל בהכאה׳ כף אל כף
שמעורב בו זיוף וגיאות וקיאה של שני הכתות הכ':ל✓־ כשרואץ
ומערבין המחשבות מרות ושיתוף אשרי מי ששומע לי י כמה
לילות בעו״ה כשע־ת מעברין והש נעורים כל הלילה • ־ויוני
כל זה כשלוקהין בגד מתים ללנ :ו' שקויין קיע״ל מה שדיבר
הספר זה לזכרון עוב וכו׳ עד סוף הדרוש *
־ ׳•-י
׳:
הביטו וראו אחי■Iאת דברי האיש הזה  /היסכלס דעת
אנוש ? הפך את לנרי •שלמה למען׳הוציא את הבלו.
והרכיב

( רו )
והרכיב

דכריס אין להס שוס יחש למען מלאות את ספרז“ אשר

קיא כדק בשס יתרות  /לו שש לבו לקיים  /ויתד קהיה לך על
אודך ושבת ונשות את צאתך י

בי־ף

דרךנעים

ל׳ ע״ל כלוי אותיות הא לפא כיתא על

קרוב לאמת נאמרו שהה״א מורה על הולדת הזרע /
חי״ת גוי״ת שמשמרתו
ך״ו מקל שקד  /זיי״ן שזנת אותו /
מן החטא  /וה־ו״ד אשר מעלה לה נשם האיש יותר מבשם האשה
ולא ידעתי אס אין
מ; רד על כת עשיה אצבעותיו עכ״ל /
לאישה עשר אצבעות נמו לאיש ? או אס כיון לכת אצבעותיו אשר
ירדה בם בפרך ?

ברף

ל״ז ע״ד הביא קושיא עצומה

התורנים
עמדו עליה כל

והחוקרים מזמן רב ואי ; איש יודע נה עד מה • וזה
לתת טעם לסמיכות החזן בנה״כ חת הכתוב מנחל כדרך ישתה
עס אשרי יושב* ביתיך ? ותירצה בטוב טעם ודעת גאמיו מנחל

נדרךישתה

פ י/

עתה בעוונותינו בגלותנו מנחל

של

דרך משכב

אשה שיקרא דרך ישתה זה נחו ונר ע״כ יריס ראש בעוונינו /
אבל תקנה ע״ז לנצח אותו שלא יבא לידי קרי ועבירות זנות
סמיך החזן אשרי יושבי ניתך משכהו לבית המדרש לתורה ונו ' י
יצאו ברות פיו דברי שעות והתול /
ונאיקו דף כעצמו /
עול כה ודברים מאוסים  /וכן בכמה מקומות פער פיו לגלי
הוק
האזן
כזה
כבוד

בדברים אשי לא ישמעם
להוכיח ולעורר את שומעיו /
מנלי מצוא כס מריחת  /לחג סכלותו ונערותו " ושפר
אס יבוא ב־ 7המון העם יחשבו אותו לדבר קודש  /וינהגו
במחירו  /אשר לא אשיתהו אנכי בין משרתי מדרשי י /
ברבנות ישימו

ובספרי חכמים אשר לא מאנשי פולין ומנוהגי
קה לה  ,י ולא יעלה על לבס למוחם גשס שפר " או לנו מעלבונה
הלילה לנו
של תורה י אס דרשות כאלו קרובים לאמת /

לבקשו  ,מוטב שנהיה בוערים וכסילים מלכלות זמן על שבושים
כאלה אשר הפסדם בצדם  /כי כלבב ההמון יעירו דעות כוזבות
ומחשבות
שמ ז <ו

בדויות /

ובעין המבין

יהיולצניניס ולשנים "

ישראל Iאתם הושמתס ראש לעמוד
נא  /חכמי
על המצפה לשמור את צאן מרעיתנס  /רנות שמעתי
קולכם

( רז )
קולפס צועק נחיל על אנשי הרור הזה אשר השליכו אחרי גיוס
ספרי חנהיהס וינהרו לקרות כשפרי חכמים זולתם  /ומתוך
הקריאה הזאת כאו לפי דעתכם לכלל מינות • אמת הדיר /
יש ויש אתנו ספרי חכמים מחכמי ישראל הראשונים המישרים
את השכל ומדריכים אל המדות השונות ראוי לכל איש יהודי
לשומם ענקים לגרגרותיו  /אגל גם באלה לא חפצתם  /וידעתי
גס ידעתי כי רכים מכס ישימו תהלה במעייניס נספרי המורה
והעקרים ובמאור עירם  /ויאמרו אך דרן זר הוא לנו יעקל
עליהם התהלוכות  /ועל הוגים נספרים כאלו לא תפתחו כת /
ואולי יש נכס איש יאמר כי ראוי לקרותו  /ותשימהו נערן
דרוש ויקבל שכר נהוגה כתורת אמת י• חלילה לכס חכמי ישיי ^ I
אל נא יושת עליכם חטאת המסכימים לדפוס דנריס בטלים
שתוק וקלות ראש תורה שלא כהלכה הכל ושעות ונערות  /כאשר
שם המחבר הזה תחת אהלו ! ואל תאמרו  ,לא באנו אלא לעזור
את העני להמציא ערף לביתו  /ני דל הוא " כי אין זה מדת
הרחמים נמקוס שיש חלול השם וחלול התורה • וראו לכם לנתון
את הדנריס תחלה ערס יצאו לאור  /אס אין נס שמץ דופי
לפחות • שאוני ־אס דנרתי אתכם קשות  /ני נמר לכי דברתי /
והאל ידע כי זאת מגמתי כל הימים לשקל את המשילה העולה
נית אל  /לכבוד התורה והחכמה ולננוד אנשיה ♦

החתימה־ נדפיס הנאים •

משלי

מוסר

צפרדע

מתנפחת

צפרדע רבצה על שפת היאור ׳
ותשא עיניה ותרא ארת השוד
עומד באחו רועה לתמתו ׳

ותקנא

( . .רה )־י
ותקנא אותו על גובה• קומתו ,
ותאמר מי יתנני גדול כמוהו /
מי יודע אוכל לו אפ אנסתו *
ותהל לפחת את עוד בשרה /
ותאמר לרעותה ׳ הבט ותני נשרה,
אפם עלתה בידי האותי • .
ותען מ לא  pאחותי“ 1
ותוסף לפחת ותאמר היזח ? —
מ.לא ! “ — איל עתה ? — ״ מה  .זה
נגד קומתו ? “ השיבה לה רעותה * ■
ויחר אפה ותעל קנאתה ׳
ותרעש ותרגז ובכל כהה מתאמצת /
הלכה הלוך ונפוה והיא מפורצת *
*
*
רבו המתפרצים על מעמדם ׳ .לעשות,שם באין לאל ידם ל,
וני אבדה תקותמו . . .. /
על אחיהם יטילו שגאה * .

,

,רק רע יכינו למו ׳
ני פותה המית קנאה י _

, , v.

' ה' מ נ ה ו

היא לד'

“
קנה גדל על יבלי מים / .
•< *
ועלר שפתם אלה גדולה
הגבוהה רליותיה ערי שמים1<,
ויהי היום ותרם האלה קולת

* ..

י

וחאמל

( רט )
ותאמר ? 1שננה •־ חמלתי עליך !
ני חלש אתה ושוא נבראת /
נם עוף קטן יכבד עלך ׳
ומפני רוח קל ירוא* יראת ׳
חנוד ותכוף ראשך מהרה ׳
סן יבוא והנך ושרשך מארץ *
לא כן אנכי י! כי אתגברה
נגד כל קמי לעמוד בפרץ *
קרני שמש לא בי ידקורן ׳
ולפני כל סערה ארים מצחל
אשלו ואשקוט עת עלי יעבורו
המשחיתים האלה לפצוח פצח •
טוב לך ני תשכון נצל דליותי ל *
שחתך בוראך ׳ אך בי עזרך ־
דען הקנה  :מה לך לדאג על אודותי>׳
ולמה תדברי גבהה ׳ יצא עתק מפיך ?
הלא הכיר טוב בוראי אשר הנני י
להתרפס ולנוף עד ני יעבור זעס ;
ונוי יודע אם לעת כזאת טוב לך כמוני *
עודם מדברים והנה קול רעם
הלך וקרב  /ורוח גדולה סוערהו הומה ,
וישה הקנה ויעבור עליו הסופה /
אכן האלה לא משה  .ממקומה ׳
חשבה בתקפה למצוא לה תרופה ׳
ויוסף הרוח וינשוף כהנה וכהנה ׳
ויאחז את האלה בין עפאיה /
ויאבק עמה ויחזק ממנה /

ב

אs 1

ויהתה

( רי )
דחתה דסחה דחפנה על 1פניה •
*
*
למען תמלט ממערת אף ושצף /
הזהר  /בני ! למור מהמה ■:
ני הגאוה תעורר קצף /
ומענה רך ישיב המה •

ן

•יי  -ל

מכתם
 Sנף מאזגיפם אדמך  /הבל־! 1
ני גבם בך ירד הכבד יעלה ההבל •

ז  -פ

ספרים

בקורת

חדשים

שירי תפארת הבור כולל שמונה עשר שירים כילם
כמספרים ההל ת ה׳ ועזוזו ונפילאותיו אשר עשה
ילאיותינו בהוציאס מארץ מצרים וקרבם אל הר
פיני • מאת נפתלי הירץ וויזיל ׳ בריל־* ין בדפוס
חברות חנוך נערים ה׳תקמ״ט • מהברת ראשונה
ובו ל '

שירים

( גרלוט

לוקטאוח  irnןךע .עט |

פריי !  16גר׳ ) •

זחלתי ואירא מחית דעתי במשכנו על דבר המחברת היקרה
הזאת מידי איש נודע למליץ נשגב ומשורר נעים
בזמננו  /ני ילעתי גס ילעתי את בודל העבודה אשק שמתי
על

( ריא )
על -שפמי -נחרוף נפשי לצעד אל מלאכת הבקור על השיר הזה ♦
אמנס להיות מתכלית ספר המאסף ללמד לנערי בני ישר ^ את
דרכי לשוננן הקודש ואת גדרי מליצותיו ושיריו  /ולסקל לפניהם'
הדרך  /איך יתורו בעין משפע על הדבר החדש אשר יבא
לפניהס לדעת אם טוב ואס רע  /ולזאת הושס ראש אחד בספרנו
זה בשם בקורת  /גלל כן הנני גס אני בתוך הבאים להוציא
לאור משפטי על הש* ר הנכבד הזה על כלו ועל חלקיו " ואס
אמנם ידעתי את תוקף כבוד המחבר ועוז תפארת חבורו /
בכל זאת לא ארף ירי ולכתוב את אפר יראה לי ואשד יולד לי
בו איזה ספק  /למען אשמע דעת הרב המחבר ודעת המשכילים
בעס  /במענה פיהם על שאלותי  /להורות לי את שגיוני
בבקורת הזאת « הן אלה מגמותי ישעי וחפצי בצאתי לשפוט
על המלאכה הנשגבה הזאת  /אשר כמתכונתה לא נעשתה
כמוה ■ מיום שגלוי ישראל מעל אדמתם " וטרם אחל לדבר
ממהות המחברת הזאת ויקרתו  /אציג לפניך הקורא תחלה
איזה נלליס למודייס הנוגעים בידיעת המליצה והשיר והס יהיה
בידך לפלס מאזני צדק בצאתך אחרי לבקר על דברי שיר C51t /
יהיה לך לעיניס ללמוד מתוכם את מהות השיר בכללו *

א
חמשה המה החושים אשר שס הבורא
על ידיהם את כל דבר החוצה לו
י ^ פכליות פנימיות איש איש לפי דרכו י
לומר■ חושי הראות והשמע הראשיים ✓
לומר הריח והטעם והמשוש נכבדים /
גסים כתולדותס /
המוחש כלי אמצע /

יתעלה כאדם להחיש
/
ומהס יתפעלו
ומהם שנים רציתי
ומן השלשה רציתי
כי שלש אלה המה

ואינם מחישים מבלתי שיגעו בגוף הדבר
כי האדם לא יריח מבלתי שילכו חומרים

קטנים מחלקי העצם המריח אל חוטמו להתפעל שס בעצבי
החוש הזה -כידוע לחכמי הטבע  /ונן החוש הטעם לא יחוש
עד שיביא את המוחש אל פיו  /והמשוש נכרח לנגוע ולמשש
בגוף הדבר * .אמנם הראות והשמע יתפעלו ע״י אמצעות
האור וחקו? / 1ואינם נוגעים כלל בגוף הדבר המוחש  /וגס

ב

ב2 2

לא

( ריב )
לא יחסירו ממנו דנר לעולם כאשר יעשו החושים האחרים
הממעטים את הדבר המוחש אחת אתת י ולהיות האור והקול
;  2עצמיים טכעייס עומדים החת ,חקי המדידה והתנועה /
יכלו להם החכמים לשערם ולחוק להם כללים לימודיים עד
שנעשו בסבתם חכמות רמות מלאות דרכי תהלוכותס בכלל
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 לצפור המתן זמירות בלילה5
כי יופי מראה הקשת ונועם קול הצפור לא יטיבו בעינינו מצד
ההסכמה  /כי אס על יסוד מוסד בחכמת הטבע ונחזק כראי
מוצק ע״י השכלתנו בס י אמנם לא יתכן לומר על איש ימצא
נועם בריח שרף המסריח ( צוטא פעריטצו ) או יאהב לאכול
שוס ובצל  /שהוא משחת טעם "  /יען לא ידענו התפעלות
הדבר על כלי הרגשתו בחסור לנו לעת האמצעי  /והמה עומדים
עם ריעיהס המשוש תחת חק ההסכמה לבדו  /אין יד משפע
השכל מגעת אליהם  /לא ישובחו ולא יגונו כי אם ע״י הסכמה .
ואס אמנם יש לדבר בענק הזה הרבה מאד כי למודיו רב
בחכמות ,בכל זאת לא אאריך בס פה  /ולא יצאתי כי אם
להורות ענין הראות והשמע לבדם  /כי המה החושים אשר
ארחיב בס את מאמרי וה  7והשאר יהיה מונח עד שיבא מקום
להתגדר בו ♦

אחיות מתאימותהנה  /נודעו

חבטתהציוריוהנגון שתי
לנו ,בצלמם ותבניתם ע״י חוש הראות והשמע *
הראות אבי הציור ושם מולידו האור  /והשמע אבי הגגון
ומולידז הקול  /ונפש האדם השוחרת שלמות ושדר בכל דגר
בכללו ובחלקיו  /היא כאומנת להן עת תבואנה לשכון בה /
תטהר חותן ותשליך מאתן סיגי הקהפוכות ובדילי העוות /
עד שיושלמו  /ואס באלה לא חוסרנה תקוץ ותגעל בהן לא
והנה לאין קץ יגיעו למודי החכמות האלה אשר
תרצנה •
יסודקס בחכמת הנפש נהמדידה והתשבורת הנכללים באחת ,
מחכמות

( ריג )
מחכמות הראשיות אשר תסחעפנה יונקותיה על המפורסמות
במגונה ונאה  /קראוה חכמי היונים (צועטטעמיקא ) ודכיו
מהם לפי• מקומם חכמי ישראל הכוזרי וכעל מאור עיניסמלבד
מה שזכר מהם הרהכ״ס ז״ל כמקומות שונות נספרו המורה
בטוב טעם ודעת  , /לא שזפתם עין חכם זמן הזה  /כי לא
שמו לב עליהם עד שנא חכם דורנו השלם ר׳ משה כן מיחס
ז״ל  /והחזיר את העטרה הזאת ליושנה גחכוריו הנעימים
(פי ^ צופיטי סרי 5כ1ן )  /והרהיב עוז כנפש נערי כד ישר*/■1
לתור אחריהם  /ומהם ילמדו דנר צחות ולהכין לכרי נביאנו
ומשוררי אמת כאשר יתבאר עוד כמאמר הזה • ואנכי לא
באתי להכיל כמאוור הקצר הזה את הענין  /כי אם אעמוד על
מקומי  /לצאת במשפט .על התנור אשר לפנינו כקצת ההקדמות
והצעות הצריכות לכך  /ועל כל איש בעל נפש משתוקקת
לדעת  /ממני יראה וכן יעשה להשתדל להביא אל לבו למולי
העניינים ה
12ה  /אשר יפוצו מעיינותס חוצה  /על רוב מעללי
האדם /
ועל
הנהגתו
בחברה  /אשרי משכיל1

.ו
תולדתשתי החכמותהאלה✓ היא
להם בטבע ומאוחרת
במעלה כאשר אבאר •
כי השיר היה מראש ומקדש בפי בני האדם בהשנימס יחד לשבת
בחברה! וטרם ידעו הבדל והפרד דן חומר הדבר וצורתו
$נ״פ הכללים הלמודים  /השתמשו כבר בדרכי השיר לתפארהו
וקוצר מאמריו המסוגל להחקות בזכרון האדם  /עד שנוכל
לומר בדרך משל שהולידתהו נפש האדם בלי הריון  /ובאין
חבלים וצירים המליטתהו * ואין לך אומה ולשון שאין לה שירים
נוסדו בעת הוסד חברתם  /ובטרם היו לעס  /ישבו הרועים
על עדריהם  /ותלכנה השואבות על בארס להשקות אח העדרים
בקול מצהלות ושיר * זקניהם איש איש
לגיתאנוהס שרו
לילדיהם מעשי אבות ומקריהם  /מחוקקיהס שמו ל הס חק
ומשפט במאמרים שיריים לשימם על לבביהס  /׳וכהניהי ס שר
בזנות לאלהיהם את מעללותס * אך כל אלה לא יבואו במשפט
הנה

חכמת השירהקודמת

/

(

רירC

הנה  /זנ״א נצעדה לדרכנו  /לדעת טבע השיר ומעלתו *
נכר ידעת שהנגון הוא תולדת חוש השמע  /והציוד תולדת
חוש הראות  /וידעת גס עתה שהשיר אס כצדק ינון  /הוא
תולדות שני החושיס האלה יחד ✓ שמלכד נועמז ותענונו אשר
ישפיע כנפש המשכלת ע״י פלי השמע  / .כהיותו משודר
במאמרים קצרים  /שווי המשקל! מאריך התכוננה על מאריך
ומקצר על מקצר  /או מאריך ומקצר על מאריך ומקצר /
וכדומה לו כתפארת וחן מה  /יצייר גס אח הנושאים אשר
ידבר נס בנשואים נאדים  /ויחבר עמס פעלים מתפעלים
בנפש כאלו הוא רואה עכשיו את המעשה אשר יסכר המשורר
לפניו  .י׳ ונזה אין הנדל אס הנושא בעל חי או איננו בעל
חי ני המשורר יחיה מתים יביע אלמ*ס  /וישיח דוממים /
ונל עוד שירבה לתת לנושאיו חיים תנועה ופעולה ( אס לא
יהיה הבדוי כל כך נופל בגדר הבלתי — אפשרות עד שיקוץ
בהם הנח המדמה ויפגל בספורו כאשי תראה להלן ) כן ירבה
ויגדיל תפארת שירו * ולדוגמא על דברי אלה  /נתורה נא
אני ואתה הקורא הנעים Iלתת לב על דברי נעים זמירות
ישראל  /בבואו לשפר אפס  .קצה מעשי יציאת מצרים ע״י
קריעת הים סוף  /אמר :
היבם  n *oדנם
הירדן יסוב לאהוד
ההרים רקדו כאלים
גבעורת כבני צאן •
נתן המשורר להיס חוש הראות והכנה כאלו ראה את החיל
הגדול בא עליו וה׳•בראשו  /ולא יכול עוד לעמוד נתקפו
לבלתי הרחנו לעבור  /ויגס! ונתן לו המשורר כח ההלוך
לנום  /והירדן אשר דמה געבד ליס עמד מרחוק וירא את
רבו כי נס  /סב לאחור  /כאיש 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 ;כנר

צאן

( רטו )
ולמען התפעל בטוב מעם בלב מכין הצי ^ את הקורא
צאן »
כאלו הוא עומד ורואה את החדש הזה בעיניו מכלי דעה מה
ירלן

עומד ורואה ים בכוסו /

,זאת ומי .השיב אלה /

רואה הרים וגבעות
לאחור /
ונהשתאה על זאת  /ישאל :

מרקדים

כסונו
/

ומי צאן

באילים

כלה  Sך המס כי תנוס ?
הירדן — רהסוי יהאהור ??
 — -ההרים — תרקדו כבגי צאן ?  -גבעותוהנה פה יצפה הקורא אשר שם ש ^ תו אל הים והירדן וההרים
תנועתם הבלתי טכעייח /
מפיהם וטעס על
לשמוע מענה
אמנם לו שם
והציגם המשורר כאלו חזנים להס לשמוע •
המשורר את המענה כפיהם חטא נגד חקי הנח הדמיון  /ני
גס האדם החכם בעכור עליו פתע פתאום שנו• נפלאה מתנגדת
לנחו וטבעו  /יפול בתמהון ולא ידע להשיכ לשואלו דבר /
ולמען תת גם הצורה הזאת לחלה הדוממים לא הניחם להשיב •
ני אס פתח פיו הוא בעצמו לתת מענה על הדבר  /סיו אמר
ידעתי סבת

השתנות

טבעך כי

מלפני ה׳

נסת *

ואמר :

ארון חולי ארץ
מיד^פגי
יעקב-
מלפניn)k
כאלו

אמר

צדקת

הים

והירדן

הטיכוחס

והגבעות

וההרים

הוא

/

רקוד  /כי נל הארץ חולי מלפני האדון
אתכם  /הוא רב פעלים נכיר נח  /הוא :

הכריח

ההפכי ד־זצור אגכם מים
הלמיש למעינו מים •הבט נא

במזמור הזה וראה כי לשמע אזן

לעשות

/

כי גם אש לא תבין

\

נלרראה
נועם

עין יפליא

המליצה  /בכל
זאת

(

רטזC

זאת תמצא אזנך נועם בשמעך אותו מפי יודע לקרות צחות /
ני מאמריו מודדו  /וחלקיו ערוכיס במערכת הסדור הנעים
לחוש השמע * אמנס אס זכית יתר מזה ותבין נס טפס
ונמוק המשורר  /ואיך דמה את המעשה אשר ישפר בנח הדמיון
שלו  /עד שהתפעל גס אתה ותחשוב שנתהוס לנגד עיניך /
אז תשמח בו ותתרומס נפשך ותמצא מעדנים מאין כמוהם י
5א ולמד גס זאת בגדר השיר מן המזמור אשר לפנינו * הה /
שהמשורר מלבד שצריך לנוון בחומר השיר לעשותו נכון ונשר
ונעים  /יוצרך נס להדר את צורתו ״ ולעשות? מנוון לעניינו /
ודרך משל  /במזמור שלפנינו שבקש דוד לספר מהירת הים
לנוס בראותו את המעשה הגדול והנורא ושאר הפעלים /
הרקוד  /והסגת אחור  /הוצרך גס לחבר מזמורו מפסוקים
קצרי המאמרים ובמקום האפשרי הניח את המפורש בסתום /
כמו אחר שפרש בחלקו הראשון הים ראד־ז סתמו אצל הירדן
ולא אמר עול הירדן ראה ויסוב אחור  /וכמוהו יתר הכתובים
נאשר קראה ננתוחס נאשר הציגותיס למעלה • ואם תשמע
הפור כזה ממשורר פחות הערך  /איך קנעל נפשך בו ואנכי
אנסה להציג לפניך דוגמת שיר נאשר ישורר המפורר ההמוני
גגל עדן הזה ותראה את מחסורו "
בצאי־ת ישראל* מן ממשלת מצריבש
בירת יעקבמעבודרת עם  W1Sי
פתה הים את עיניו וירא את העם
הולך למסעיו וה׳ הגבור והנורא בראשם
ויהרד מפניו וינס אחוד •
הירדןב ראותו את הים כי נס מפני אלהים
דל?£תר גנם הוא ויסוב ^הור •
ההריכם הרימו רנלכם וירקדו כמו אליכם
וגבעוות רקדו כבני צאן
ואשאיר* ׳ מה לך היבם
כי
ותנוס ?
מה לך הירדן כי ותפוב { 1אהוד ?
כף
ראה

() tn
ראה נא הקורא הנעיס Iאת הלהג ההרבה מגלי טעם וחן
אשר,תמצא נספור נזה " ודוד אמר כל זאת בדנריס קצרים
ובמאמרים סדורים  /והוא נועם לנפשיך *

ד
אחר♦ אשר ימות מקצת הדרנים האלה אשר יתהלך גס
המשכיל בבחכו את סגולת השיר נכלל  /אצ*ג לפניך
הנה סגולה אחת מפרטיו  /והוא יפתח לפניך את המכוא אל
השיר שלפנינו * ראש אחד לסוגי השירים הוא השיר הספורי
(דצוס ננפיטי 4דיכט ) והוא השיר אשר יספר נו המשורר
מאורע אחת מן המא רמות והקורות אשר נההוה נמת מן
העתים • ונמלאכת ה שיר הזה צריך המשורר להשקיף על)2ה
הדנריס אשר אציג לפנייך • והס  ( :א ) גדולה הנושא
(ודכטי 4קייט דעט 4ע4נשטצונדס ) ר׳'ל שיהיה המאורע אשר
יספר נשירו דגר ג7ו 3ונפלא  /כמו גבורת איש חיל  /וצדקת
איש מרומם  /או הצלחת אומה מן האומות אשר הצליחה
במלחמה אוגכגוש ארצות  /או תהפוכות עם גרעש ובמלחמה/
וכדומה לזה י ני אס יהיה תוכן ספורו ענין קטן הערך אשר
לא יתפעל גלג השומע מצד עצמו  /נמו אהגת איש אחל את
רעיונו  /או סבור מאורעותיו בלכתו למסעיו ונהנה  /ירד
השיר ממעלתו הרמה לחלק פחות גחלקי השיר  /קראוהו
המשוררים (רצז ^צונלי  /פצ1ן<ודע ) י ( ב ) יעוד תכונה
אנשיו ( בטטי ^ טהייט דער כצזרצוקטערי דצר פערזאנן)
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 נתנונתו הזאת מכלי
תוספות וגדעון  /וזאת אחת מן הסגולות הנבחרות בחלק
השיר הזה והפונו ישחית את כלו " ונכלל זה שאמרתי הוא
שלא יפרט המשורר בפירוש תכונת כל איש מאנשיו  /דרך
משל  :ראובן הוא איש ארך הקומה גבור חיל עושה ביד רמה/
ושמעון הוא קטן הקומה הולך כפוף ועושה ברמיה וכיוצא כזה /
כי־אםיספר נל כך פעולותיהם ומעשיהם וישים בפיהם
דברים

( ריח )
דגרים אשר ' מפס יצא

דעת לכס

ומחשבותיהם

וחכוכוח

נפשם

כאלו הס נגד עינינו • לכן ישמר מאד מלהחליף הדברים
ולתת כפי עניו דכרים אשר יתארוהו נגנה לבב  /או דברי
חלש ורך הלבב על לשון גכור כעוז ״ ( ג )
(ריצו
ווצוהרשיינליכקייט )
להיות שהספור הזה אשר ישורר
עליו המשודר את שירו  /לקוח מדברי הקורות אשר היו נימיו
או בימים הקדמונים אמת וידוע  /אך על ידי מלאכתו יתרחב
הקרוב

לאמת ;

העדן ויוצג לפנינו כאלו נעשה כל זאת לנגד עינינו  /וצריך
שיחדש בו מאמרים וקשור ההמת ברוח מבינתו ונח דמיונו /
על כן צריך שמידה מעולה להיות כל הדברים אשר יתחדש
בשירו קרובים לאמת  /שלא יהיו מתנגדים לאמת כלל  /ושלא
יעוף כחכמה דמיונו חון לעולם ההויה וידא על כנפי סעיפיו
בעולם התהו והכהו עד אשד לא ידע אנוש מקום מוצא ומובא *
ורואה את הבדוי בעין /
רגעל נפשו בדברי המשורר כבשיח
וסיג אין בו עעס וריח "
ומה יאמר איש שכל אשר ידע
לבקר בין טוב ורע אם ישורר דרך משל איש
ק צרויה לאמור :
ויקס יואב מעל
דשא

נסאו

אה קו  4ו

ותרעש
והבקע

על

גבורת יואב

הארץ
העיר •

ני אין זה מוסד בנח אדם  /וא׳' כ הוא בדוי  /ומפגל יופי השיר *
(ד )
המליצה (ריצו
פאעטיפי כזפרתכי )
יזהר המשורר
לדבר במליצה הנאותה אל עדיני דבריו / .
בברור המאמרים
הנבדלים מלשון המון בני אדם
ע״פ סדר יפה ונכדם כלשמע
המליצה על ידי קאריס נא־ם
התפמליות ועונג בנפש  /הלא

 /בלשון צח  /ובקשור התנית
אזן כלביכת לב •
ויתר חלקי
המרימים את הנפש ומולידים
המה כתובים על סכרי החכמים

אנשי
אעסט״עטיקא  /ואין להאריך בם "
הן אלה ד׳ חלקי
הראשיים אשר ישתדל בעבורם המשורר הספורי ( דער עפיטי
דיכטר ) ועלינו כעת לבקר בדברי המשורר .אשר לפנינו אס
מלא בשירו את כל מאויינו  /וקיים את כל התנאים האלה •
אמנם

( דיט )
אמנם טרס נ 5נציגה לעין הקורא  /את מבוכת המשורר
היקר הזה ואת אשר השיב לנו לקרב אל המלאכה
הרמה הזאת * הרב המליץ ר׳ ד־־דוץ וויזל־ 1נ״י הוא כעת
קרוב לחיי ששים שנה  /ומיום עמדו על דעתו לא עשק בדבר
זולת בחקירת התודה החלהית ודברי נביאינו הקדושים וספרי
חכמנו ז״ל * וכל הידיעות הזרות אשר קבץ אחת אתת  /לא
עמל עליהם ני אס למען היות לו לתועלת לרדת מל ידס
לעומק עיון התורה ודעת דרכי ה ' * ולהיותו מצד מזגו איש
מהיר ההתפעליות ורב הדמיון ! נולדה בו סגולת חכמת השיר
ויהי למליץ ומשורר בקרב עמו מימים ימימה • רב מאוד משפר
שיריו הנעימים אשר תקן לכבוד מלכים ורוזני ארץ  /ולכבוד
נגידי ישראל ומחברי ספרים • אך כל ימיו היה מצטער לאמור :
הנה הרימותי קולי זה פעמים רבים לזמר לכבוד מלכי בשר
ודם ולכבוד מלך מלכי המלכים לא פציתי פהi
ויהי היום ויבא אליו אחד מן  .התלמידים ויאמר , , :אדוני
״חלום חלמתי בלילה הזה  /והנה שמעתי קול מן השמים
*,קורא שיר משיריך אשר חברת על משה אדון הננראיס ע״ה “ *
הדבר יצא מפי העלם ופני המליץ שש לקראת דבריו * ויאמר
בלבו אעשה כדבר הזה  /אשיר גדולת משה ונפלאות אלפים
אשר עשה על ידו לזרגג יעקב אשר בחר בו  /רהי זאת קרבן
תודה לאל אשר הגדיל עלי חסדו י ומעת ההיא התחיל .לחבר
את השיר הנכבד הזה אשר לפנינו היום חלקו הראשון  /הכולל
ספורי סבלות מצרים ואת אשר קרה בימים האלה  .מד גלות
ה׳ אל משה ♦

חרוזי הכוללרצון

בראשכל שיר משיריו שס שיר אחד
המחבר את אשר שס אל לבו לשיר בשיר הבא *

והשיר הראשון הזה המתחיל אל יושב הכרובים הוא כולל
האלה י ענות האל לבחור מעון
במליצה צחה & ת הדברים
בבני אדם נבראים שפלי הערך  /ויפה כוון המליץ להתחיל
בזה הענין ני מזה טסב יציאת מצרים ובחירת עם ישר 12להיות
לו לעס סגולה י ומםפר והולך במליצתו  /חטא אדם  /מעשי
דור המבול ודור ההפלגה  /צדקת אברהם אשר הניר את
בוראו  /לידת יצחק  7מעשה ,העקידה  /וקורות יעקב /

ושנת

*

( רב )
ושנת רדת ישר 12מצרימה ע״י יוסף  /וסבלות מצריםוגאוללן
ה׳ ע״ימשה • כל זאת נלל בארבעה עשר גתים מי ששהששה
שורות ♦ ראוי לכל כמר ללמדם כעל פה כי הס כוללים
ישוד דת ישראל ותורתינוהקדושה ♦
אחרי זאת פתה' את פיו

כתחנה לה׳ כזמרו :

צורי ספר זאת אל אחי הפצתי
נא השלבס ה פצי מלא יעצתי
ישמח לקראתו הקורא דבריו אלה כי כלו ממתקים  /והמה
דברים היוצאים מן הלב  /ויכנסו אל הלב למלאהו דעת יראת
ה׳ י וערם חתמו את השיר הזה  /עוד שם שלש בתים יגיד
נם תועלת השירים האלה *  Xא ) להעיר בלב עוזב התורה'
החפץ לשום לכ על מעשי ה׳ כי נורא הוא * ואמר :
ישמע צדיק אמרי פי ויהללך
גבש עוזבי רחורה ישובו *[ ’Sk
אם שירי לב עד‘ אולתו יגביה

(ב ) למען הגיד גס בעמים צדקות ה ,ונפלאותיו  /ומה
נעמו דבריו כתתו שבח למלכי הארץ וחכמיה  /אשר לא כעמי
קדם יכנו אל האלילים ויתמיבו כל אישי אמונה אשר לא
כמיזשכוחיהסמחשבולדו  /כי אס אישי מושר וחכמה המה %
ועובדים אל אמת ואוהבים את הנ 1וב להיותו עוב " לא יכולתי
לעבור את הכית הזה מנלתי הציגו ע"פ כלו לפניך שנית :
יגיד אל־‘ עמיבם ארח עלילותיך
ויחלטו בלאומים את צדקויתיך #
כי כמונו גכס הבש מעשי ידיך
גויי ד־זדור הראשון טוב תעבו
גויי דור זה ומושל־‘ יו טוב יאהבו
נלבש יורוך כי על בל־* הודך •
(ג ) ותנחומין על

לב איש

ישראל בגלות המד הזה /לנל
יאמר

( רכא )
יאמר ח״ו נואש  /כי גס מכובד הגלות גס מאורך זמנו לא
יירא  /ני אם בלב במוח יחנה לגאולת אלהיו כי קנוא א®
תתמהמה • ועל כובד הגלות שר בטוב טעם ודעת /
קורות אבוהט בל 1בושל־ 1יקימו
גם הם מנור ברזל אל  Snנהמו
ני מאותות  Sאדמת נוף פעלת
ומנפ^אורת  □ :עט זו גא  Sת
הפרה תקותם נואש בל יאמרו י
ועל דבר אורך הגלות
גאולה  /אמר שפתותיו חן ♦

אשר יניא לב

אדס מבטוח עוד על

דהן קרי  Snמעולט לא נעזרו.
וכיום אתמול רוב שניט לו נחשבו
הנדה  (hישירו ויזמרו *
טוב
קרא נא את השיר הנעים הזה ויהיה ממתקים לחנך *
(תמעך בדבים הבאים)

מכתם
על מצבת אעה דעה •

ההרה הציון הזה קיררתי אשתי איזב , S
אשה עושה פ*7א ! שמעו זאת יושבי הבל !
אט מידה נגזררהי עוד בהייט חיירהה
שב רוחי אלי ואחי ׳ אחר מורתה /

א  -ה♦
\

( רכב)

תשובת
שאול נדו ׳ אב״ר דק״ק
הרב הגאון כבוד מוה״רר
פ״פדאדר* בן אדוננו מ״ו הגאון כלוהריר צבי הירש
נ״י

אנ״ד ור׳־מ דק״ק

בדלי]

והמדינה

מג״א •

4חרב מוה־רר משר !-יין -
שנית על אודות החים מאלטוגא י
אחרי סוגי ממסעי  /להתרפאות מחולי הייצט  3 /״ה
אסר עזרני עזר מענו  /והוא יגמור ' חשדו עמלי
להבריאכי ,ומל במותי יעמידני  /זה שנתי הבית מענו«
והנה כתנך למראה עיני  /אשר תהית על קנקני שנית כדנר
כאמדך שאינך מוצא מענה על הדברים האמורים
החרס •
כפסקי ״ הנמים על הדין ועל האמת ועל השלוס * אמנס
יפלא נעיניך מה זו שתיקה ששתקו כל חנמי ישראל  /ומדוע
יעצרו כמלים שרים וגדולים חקרי לכ כפל מקומות מושנותס /
אהו '  /שאלה גדולה שאלת " וככר שאלתי אני פן לככזד
שאירי הגאון המופלג כחכמה ומקנה השם יאריך ימיו ראש
המדנריט כדורנו ר" מ ואכ״ד לפראג נר״ו * והנני שולח לך
נזה העתק תשוכת החנם הצדיק נר,׳ ו  /וזה כנה אב לכל
היחכמיס היושכים על כסא ההוראה ככל הארץ הזאת כי אין
אלטונא*
סת־קתש חלילה השכמה למעשה הנעשה מאנשי
ונהפוך הוא כי נתעב הדבר אצלם  /וממילא שהן מוחרמין
ומנולין כדין המנדה מי שאינו חייב נידף  /ומכלל דנרי הגדול
הזה אתה למד כי נל האנשים אשר מן היום ומעלה  /אחרי
ראותם את דבריו  /עודם אוטמים אזניהס משמוע  / .ועושים
טוניס להעציב לב איש המצפה ולמרר את רוחו < לוקחים
עצמן לצד אחר לומר אנו חוש& ין לחרס  /מה שכל גדולי
הדור פה אחד דלית ביה מששא *

והנה הגאון נר״ויצתב כלוה  /לפי• שיעורו בראשית כוונת
המחכר

( רב) :
המחבר /

שמיס * /

שהיא שלא לשם

חחלותכאלה  /לענשו /
חלקיו /

לא

כון נו המחבר

אגל לכי
אלא

למען

מה דעהו דאץ דויסין

אומר לי כ ' המעשה ככל
שמו

האמת והצדק י

שאר דכריך ככמה סברוח
תלמודיות  /יבוא בפז״הימהם
כספר כשמים ראש (.היא כפר נפלא קובץ תשובותראהודס ז"ל
«לובן צהרא״שז״ל ).

נת״י

אשר

אני

רוצה

להדפיסו

עם

הגהות

חכרתי עליו קראהיס כסא דהרסנא  /אס יגמור ה׳ כעדי
וימלא את ידי להוצאת הדפוש  /גס באגרת אחת אשר שלת לי
חכס אחד קראה הקורא קול וכתשובתי 12יו בעז״הי יכוא מ!ה ♦
הק׳ שאול־• ,

זזעתק דברי הגאון מפראג יאיר נרו נצח
כ״ה פראג ו '.טוב אלול תקמיט לפ״ק •

לשמע קול שופר ׳ ברית השלום לא הופר ׳
ולהייפס טוייבס ייחק בספר ׳ כבוד אהו׳ ש״י
ידידי והביבי הרב המאור הגרוד* המפורסבש
הגאון כבוד שמו ניוה״רר שאול־־* נר״ו •
מכתבו מק״כ קבלתי  /ומאוד צער לי בצמרו כראותי
מכותלי כתבו שאיננו כקו הכריאה ✓ והרופא תכס
ישלח .לו רפואה! זולת זה אשר נקשט על זכר המצפה הקשה
לשאול ואין דרכי להכניס כמחלוקת  /שקחלתו משט הצדדים
שלא לשם שמיס! ומה נס בדור הזה קשה להכניס כשום דבר
אחרי שגברה החוצפה ורבו עזי פטם  /ואין שומע לגערת
חכם  /ומה שנתב מעלתו שיש לחוש מדשקקו גדולי הדור
ש״מ הסכימו להכרזת דייט אלטונא  /י אני אומר זיל לאידך
גיסא ■/מדלא מצאו שוס עזר משוס אחד מגדולי הדור או
שיסכים עמהס מכלל שלא נכנסו דבריהם כאזני החכמים /
ולכן טובה השתיקה  /בנו הבחור המופלג היה פה ימ* ס
אחליס
ץכ ' ־־ומרוב הטרדה אקצר  /דברי ש׳׳ב א״נ הדש״תי
הק׳ יחזקאל סג״ל לנדא •

( רכד )

מודעה
בהקדמה לספרי אבמל־ייוז q7כ ,ע״א נהגתי מ״הל :
«ולא גללתי בה מלות זרות אשר לא מלשון עבר
ןנ .המה  /רק שלשה שמות פרנויס אשר נחסריסכלל
מ נשפת כבר  /ת 1ה הס  /ספוג  /סרטן  /ענבר "
ומני אודה בזה ולא אבוש ני שגיתי בדברים האלה  /ני
באמת ענבר מלח עברי היא  /ומקרא מלא בהורה יעיד ע׳'1
(ויקרא י׳׳א ) החולד והעכבר והצב  /וכן מצאנוהו בנביאים
פעמים רבות זה אחר זה ( שמואל א׳ ו ' ) ענברי זהב ונו׳
ומרוב החפזון והמה׳־רות בעת ההיא אשר הוצאתי הספר הזה
לאור כי בעלי הדפוס אצים אוחי לאמור כלה מעשיך  / .לא
היה • לי פנאי לעבור על הדברים אשר כתבתי בעיון היטב /
רק הנחשס כאשר פלטתס הקולמס — והנני מבקש בזה מכל
קורא אהוב אשר יקרא בספרי אבטליון הלל לתקן את אשר
עוויתי ולמחוק מלת ענבר מן הספר  /והיה כלא היה
למען לא ישכון באהליהם עולה *
ומדידברי בזאת שפתי לא אכלא
בלבותם אשר העירוני במכתבם על דבר השגיאה
הזאת  /ובפרטות אציגה פה דברי חן .אשר מדני אותי תורני
מפורסם אחד כשבים על גליון הספר על אודת הדבר הזה /
(ני בעבור יפיו וטובו לא אוכל למנוע אותו מעין הקורא)
וכה כתב החכם הזה :

להודות לאנשיםהישרים

"איש משביל 1אם ?1א זכר הענבר בתורה ׳
״יען ני הואיל־ ,היד^ ך אחר צי לא אהב /
״מדוע עכבר פל^ שתיכס ממנו נזוררה ?
יל הישנה ההכנש מקוכס אשר שם*הזהב ?
רב תודות לכם אנשי אמת אשר הדרכתם אותי
האמת  /רב תודות לכס מאת עבדכם המחבר "

בדרך

אהרן בן־מאלף מהאללי ♦
¥

חמא ס ף
חוש

אייר

תקן

שירים
על 1רמו משה ין מנהםמדעסויא •

משה עוד .עלם ה :ית רך דודנים
עוד הליכת בית הספר
חבקת בורועיך ספרי נבונים
חמלת דעת אמרי שפר
דרכת נתיבות לא ןו־כו זקנידוךינו
אךחות לא נודעו  .בם עקבותינו*
בנתיבות אלה מטמונים חתו־ת
אלי פעולות יי שמת פניך
עמקי הו/בוגה ההעלמה הכרת
? .אברהם אוית דעת קונך
כל קוץ וחוח שרשת מתלמי לבך
נ £עו בו אלופיך זוךעו מוריך *
וב

’■

נא3 1

ראית

(רכו )
ראית אחין; ! שךאל תועים בך.ךןד
־

רחמיך נכמרו עליהם חמדת
המת וחברת חבור ירןר ? יך
הקהלת * )
מוסר
היוצאת
מומה
• / :״־ ; T
T
•• T
;• T
שלחת ז־בךיך ךמחק־ז העקרים
דרך .ישכון

איור

יבסרו

המוךם ♦

אך עוד לא ;בלו הביט .קרני אור
זרחה
פתאום
תבונתך
שמיש
יב
T TT
* ;
* : T
;
V V
•
באפלה דור דור
ההולכים
המה
; T״* •* T
* :
•• T
חשבו אור במשבותם ודרך נכוחה
פערו פידזם שרקו• לשונם בלי חוק
ודבריך הנעימים היו להם לשחוק ♦ **>
על־יכן שפת עבר נטשת
מצוף ךבשך ללועזים הטעמת
מחזות נועם לבני־יהוךה החרשת
 החשית* ) הפר קהלת חוסר אשר חכרוהדפיס חרס
במאסף בשנת קקמ״ד *

׳כ

פרקים ראשורס ועיין

* * ) עיי; בתולדות רמב״מן אשר הפילנו מיקר ר׳ איצק איינל כי צעירי•
*
; ' fצחקו עליו ולכן יסף מלדת עוד ילידי שכלו בלשון עבר •י

( רכז )
ההשית מטוב  -נאלמת
מפאר חכמותיך נכרים דלו
אמרותיך על כל גדלו• *

מניגילך זרים
הצדיקו־
2ןוןז יצא ,פני התבל
שמחי לקראתו כהו! אותו חבקו-
לא כנו עור ישראל םע
נבל
* •• T :
“
TT
לא אמרו עוד פסו אמינים
איה

חכמיהם וכינת נכונים »

כטוהרי רעיונך רב הראית
מעטך דפר צחות למדו
ארחוה
השכל
לחכמים
הורית
: T
־ •* V
־  :־־ T־
״T
היות כמור רוזנים
חמדו
V:
T
•
;־•
T T

(

דיין סודך כולם תאבו
שמך האדירו אותן; שגבו ♦
 .ךןיי נצח לעש,אדם שמת *c
•
*)

לזכיין י׳גויו היקר

גב־?
פעדאן •

תקות

( רכח )
השארת
תקות
לה * ; T : -
טובה T
T
• ;ן-
חממת
אותה
בהמת
מנפש
T :Tt
; ••
ע ^ רת תפארת לה עטךת
ממחצבה
באה ־ ־ TT :
בבוקר •היא T T
IV
ובערב בית המלף היא שבה ♦

עזמעת
נכבדות ה'
במופתישרעפיף
יש אל שוכן שמי ערץ *>
הופעת
חלד
לישבי
כמשה עבד יי
; TVV
: ! T: v V
V i
העליון עינו אל שוכני ארץ
לא יאמרו עוד שפתינו אתנו
גי־מוס לצדיק מי אדון לנו ♦

אלהים**•C
ירושלים עיד
• Tבנית
־״
* TT
הדתות
הצבת ;גבול
שם
T• ־־ T :
V
בין ברית הדוברה לברית אלהיס
עזם לאמונת .יעקב החזקת השתות

*)

לזכרון מבורו אשר יקרא בפס ייי׳מן *טומן *
מציאת הש 8יתעלה *

כולל

מופתים על

* * ) לזכרון מבורו מקרא בפס ירופליס ׳ כולל חזוק דתישראל ׳

( רכט),
במתק לשנל מחצת חצי ל ^ן
השוזרים לאיור ודורכים באשן ♦ *>
 3יךןלנזראל
יכ

שמעלשמעו

הוד עברים עמים קראול

עקבי מזימותל לכל נודעו
לנזר לעקב כולם שמיל
בדור*
האיש משה יחיד
אמרו Vזח
Tאו
J
* T
; T
בית  *.עקב כלכם

איור

לכם באות ♦

ן ^קך הצית אש התשקה באצילי■ עטף
הבעיר להב התאוה בלבות ישרים
תאבו לטעום נזתקי טעמיל
זרים
מבאר Tכרוהו
ישאגו•
תחת
•T
*  i״•
*: T־־
 -אל מול מעינותיל עין נשיאו
קראו ♦
מצאנו מי :רחובות
האח
T) T
TT
TV

*)

על הספר
ל״גד

אשר

רעצט•

חבר אח־ בן בל־ש 8ויקרא אותו :
עיין

בתולדת

רמב״מן

מר״א

איינל *

פאורעין

נל׳ןcM

(

ילC

על־־פן מישה גם אחר הפרדך ממנו
אחר המרת מעטה חומר בשלמות אורים
עוד רוחך מתהלך בתוך אצילי עמינו
והוא .ינחם בארחיות צדק דור דודים ♦
ב  -ין  -י *

קורות

העתים

מחוקי ומשפטי לאצעדעמאן או שפארטא ♦ י
( המשך המאסף לחודש העבר)
איש היה נלאצעדעמאן וש«; 1ליקורג נן המלך א״נאמום ' /
והיה האיש ההוא איש צדיק וישר  /נבון דבר* ונשוא
פנים  /ולו אח גדול ממנו אשר לו יאפה לשנת על כסא
המלוכה תחת אביו איינאמוס  /ויהי כאשר מת אחיו הגדול
ובן אין לו אך השאיר אחריו אשתו מעוברת  /וימאן ליקודג
למלוך על שפארעא ויאמר עתה אוחיל עד יום לידת אשת אתי
והיה אס בן תלד יקום הוא תחת אתי הגדול למלך על הארץ i
אפש עד כי יגדל הילד הוה אהיה מושל על הארץ כאפוערופס
הילד ״ כשמוע יבמתו הדברים האלה  /ותשלח אל ליקורג
בלאע לאמור הנה אשלח ידי בפרי בעני * אמיתנו עדם צאתו לאור
אם כזאת תאות לי לקחת אוחי לאשה  /אך האיש הישר ? זה
מאש כתועבה גדולה כזאת ולא שעה אליה ואל דבריה וימאן
לקחתה * וכאשר מלאו ימיה ללדת ותלד בן ותהי ששון ושמחה
גדולה בישפארעא על אודת בן הנולד  /ומרוב שמחתם קראו
את שמו כארילדשי
בימים
/

(
בימים

רלאC

ההם היה ערבוב וסכסוך גדול בארץ
מרדו
עשה !
איש כל הישר בעיניו

לאצעדעמאן
במלכיהס ולא

הטו אונס למצותם  /דמאשו בחוקיהם ובמשפטיהם ויהיו לאחור
ולא לפניס ויתעצב  .ליקורג מאוד על הדבר הזה כי ראה אס
ירבו \ מיס כאלה תתפרד החבילה והארץ תהיה שממה  /ויאמר
ומשפטים חדשים /
בלבו לשנות משפט המלוכה ולתת חקיס
טובים ונכוחים אשר יעשו אותם אנשי ארצו וטוב להס  /ונעבור
במדינות אחרות אשי כבר נודעים
ואת גמר בדעתו לנסוע
לתהלה על ידי חכמתם וחוקיהם הנכוחים  /ולראות שמה את
מנהגם ודתם ומהם יראה וילמד לעשות כן בארץ
משפטם
ויעבור ליקודג לקרעטא למצרים ולאשוען ומקץ
מולדתו •
שנים רבות שב אל ארצו ולביתו מלא חכמה ומדע אשר אסף
ויקרב

ואחר שובו וילך
וקבץ כל ימי מגורו בארצות נכריות /
קרבכות לאליל עמו הנקרא בשס אפאלל » 1וידרוש אותו היצליח
ויענהו האליל על״ידי " 1כוהניו * ) שיצליח את
דרכו אס לא /
אלהים

ויקרא את שמו ידיד
דרכו ויהיה עמו בכל אשר ילך /
וכאשר נודע הדבר הזה בשפארטא היה שם ליקורג גדול מאוד
גס הגדולים והזקנים אהבוהו מאוד ויבואו
בעיני כל העם /
ומעתה אספר בקצרה
עמו בברית ויהי למחוקק לאנשי ארצו *
מעט מהחקיס והמשפטים אשר נתן ליקורג לעמו אחר שלבו
לביתו ומהם יראה הקורא כי האיש הזה היה חכם ונבון מאד /
ני כחמש מאות שנה אשר הלכו אנשי שפארטא במצות מחוקקם
הצליחו מאוד ועשו
ליקורג ולא סרו מדבריו ימין ושמאל /
הסכתושמע:
גרי  /וממלכתש נתסידה ותהי למופת • ועתה
האיש

*)

ככר נודע שעל ידי התכולה ומלתה פתוהכהנים את ל־כ העה להאיר ; כרם
כאלו האליל ־כר ממה®  /ויתזו להעס משאות שרז ומ״ומיס כפי צורך

המקים והזמן  ! /כפי נדנת יד איש אשר נתן להה מהונו  /ומחכמה עש־ זאת
ל־קויג שהלן אל האליל כ• ירא פן לא ישמעו העם ל־כריו כאמרה מ־ שמן למחיקת
עלינו על כ; פנה אל הנהנים לעמו־ על ימינו למען ישמעו
שמלות אליליהם היא "

העם לקולו כי יאתינ י

( רלב >
הזה נאשר ראה רום לבב חלון המלכים כעת ההיא
באמרסמיאדון לנו  /גדר לתת מתג ורסן ליד וכוח
המלכים לבלתי יכלו להזיל עוד כבראשונה  /ויצו לבחור
 .עשייס ושמונה אנשיס מן העם אנשי מדע זקנים ונכונים /
.והמה ישבו על כסאות למשפט אצל המלך וידם תהיה ביד המלך •
ובשנת מאה ושלשים שנה אחר מות ליקורג ה& כימו יתד אנשי
שפארטא להוסיף על סכום הזה עוד חמשה אנשים אשר
יובחרו מן העם מדי ש9ה כשנה  /והמה נקראים כשס משגיחים
(עעהארן ) כי האנשים האלה השגיחו על כל אשר נעשה בארץ /
וגס דבר המלך היה תחת השגחתם  /כי אס ראו שהמלך חטא
ויעש שלא כדת וחוק  /המה דנו אותו כפי מראה עיניהם
.ולפעמים נתנו אות בבית הכלא " ובימי המלך
טהעאפאמפוס
נתישד החוק הזה לבחור עוד חמשה אנשים
המשגיחים Tעל
המלך  /ויהי כאשר נעססו אשתו
המלכה
על
אודת הדבר הזה
נאמרה אליו  « :חמסי עליך
כי
אתה
תנחיל לבניך אחריך
ממשלה בזויה ופחותה  /תחת אשר היתה לפנים ממשלה תקיפה
ויקרה “ ויען המלך ויאמר שקר את דוברת  /הטבתי את נחלתי
אשר אשאיר לבני אחרי מכל אשר היו לפני  /כי עתה יאריכו
ימים רבים על כסאס  /וממשלתם תהיה נכון • -
*

הדבר

השני אשר צוה

ליקורגלעמו :

לחלוק גס

אתארץ

אחויתס גס את כל הונס ועזבונס  /לחלקים שווים
נין יושבי הארץ  /למען תהיה לכל אחד כקטן כגדול כדל כעשיר
חלק ונחלה שוה לא יעדיף האחד ולא יחסיר השני * כי החכם
הזה ראה בעין שכלו שעל ידי השתנות מעמד ומצב בני אדם
נמדינה  /יתרבה החמס והגזל /
ויתגברו המדות הרעות
כמו הקנאה השנאה הגאוה והמשרה ודומיהם  /כי לא ימנע
שהדל יקנא נעשיר  /והעשיר יתגאה על הדל  /וכן יתאמץ
האביון  /בראותו כי בביתו אין כל להחיות את נפשו  /לרמות
ולהונות את אחיו ודומיהס רביס /
ולהסיר המכשלה הזאת
מתוך עמו  /גזר אומר לעשות חלוקה חדשה בארצו ולתת לנל
אחד חלק שוה בכמותו ובאכותו  • /זע״י נך כולם כאחד שווים
נמעמדס  /לא יתגאה עוד זה על זה ולא יקנא עוד איש באחיו/

יק

(

רלגC

רק שלום ואמת יהיה המיד ביניהם /
אליו לאמרה איש את פיו כי אס נולס

ומרוב אהבת הגדולים
סריסלמשמעתו✓ ויבואו

גדולי העס וקציניו ויביאו אליו את כל אשר להס והוא חלק את
כל לחלקים שוויס •
אפס עיני החנם לרחוק
תצפינה✓ ני
השכיל שהחלוקה לנדה כזאת לא תספיק ובל תביאהו לתכלית
כוונתו ' ✓
ני מה נקל שנזמן משרים או שלשיס שנה יהיה הכל
כבראשונה  /כי האחד יזלול ויסבוא ויפזר הונו ויעני  /והשני
־יקמץ כמאוד ויעשר /
ארצו כל כסף וזהב כל
רצו לכל יותכו ! יפותחו
מברזל *
והמטבעות

ובעבור זאת עשה לחוק לרחק ולכער מן
דברי תפארת ותענוג וכל דבר המותרי
עוד מטבעות מכסף וזהב כי אס מטבעות
האלה היו גדולים
וכבדים✓
ופחותים

בערכם
ושווים /
למען ימאסו אנשי ארצו כעושר ולא יתאוו
עוד לאסוף הון ואוצר רב • גס רקק כל האמניס וחושבים העושים
במלאכה אשר אין לאדס צורך
בהם✓
ני אס ליופי
ולתענוג
לבדו וגס אשר אין בהם טוב
אמתי/ויגרש
אותסמשפארעא /
לבלתי השאיר שם ושארית לכל תענוגי בני
האדם♦

החוק

השלישי

אשר נתן להם ליקורג היה

כעסקמשתיהס

זמאנלס ולבלתי אכול איש בביתו רק כולם ינוא^
ויאכלו יחד על שולחן אחד *
נס מיני המאכלים אשר יאכלו
מנה להם והמה נכתבים
בספר
לחק
עולם✓
ואחרי דבריו
לא שנו ולא סרו ממצותיז כי כל איש אשר מרה את החוק הזה
ויעש משתה בביתו וצא בא אל משתה הקהל ( לנד מחמת אונס
כמו חולה והדומה ) יסרו אותו ברחוב העיר לעיני כל ולא
נשאו פנים בדבר הזה אף לגדולי העם /
כאשר קרה שנים
רבות
בקש

אחר
לעשות

מות
ליקורג להמלך אגיס אשר בשיבו
משתה בביתו ולאכול שם עם אשתו

ובניו✓

ממלחמתו
ויוכיחו

אותו על הדבר הז*ה ולא הרשוהו לעשות • על פי החוק הזה
הביא איש ואיש חדי חודש בחדשו סאה אחת
קמח✓
שמונה
לוג ׳,מאאש ) יין חמשה לטראות גבינה  /שנים וחצי לטראות
תאנים " ואיזה מטבעות להוצאת הבשול✓ ובכל שולחן ושולחן✓
היו יושבים חמשה
לשוס

עשר

אנשים

החוק הזה עלה עשו באף

*

ויהי כאשר החל

ליקודג

הגדולים על הדבר הזה  /כי
טרם

( רלד )
טיס ירדו לעומק כוונת המחוקק וטרם הבינו היטיב טעמו /
היה החוח הזה להס למשא  /ויחר אפס מאוד * ויקס נער
אחד
את ליקורג על מינו האחת בחמת רוחו י ויחר
אף העס בו ויאחזוהו ויתנוהו לליקורג לעשות בו כטוב בעיניו /
ךעש
■ ליקורג כחנמתו ויקח את הנער הזה ויביאהו אל ניתן
וידבר על לבו דברי חן ושכל  /ויוכיח אותו על הנבלה אשד
עשה בימתו  /ויעד בו לעזוב דרך הרשע  /וללכת בדרך
הטוב  /ואחרי כן שלח אותו לביתו * דברי חן האלה הצליחו
ועשו פרי ני הנמר הזה כחס על הרעה אשר עשה לליקורג /
ויהי מן היום ההוא איש נבון אוהב משרים  /ומואש בתענוג * -
המאכל אשר אהבו אנשי שפארטא ביותר היה הרוטב השחור היודע
(דיא נקאנטי םוואר 3י וופעי ) ויהי היום ויבוא דיאניזיוס מלך
סיציליען לשפארטא וירא אותם אוכלים ומתענגים עס רוטב
השחור  /רשתאה על הדבר הזה ויאמר הנה נא טעמתי גם אני
מרוטב הזה ולא מצאתי בו טעם  /ויענו אותו כחכמה לאמר לא
יפלא בעינינו הדבר הזה כי ברוטב אשר טעמת לא היו הבשמים
וישאל דיאניזיוס לאמור מה המה הבשמים ? ויענוהו אלה הם :
עבודה / .יגיעה  /צמאון ורעב י ני הדברים האלה המה
|הבשמים למאכלי שפארטאנער- 4

גם על דבר חנוך הילדים בארצו שם עינו ייתן להם בענק
הזה חוקים רבים  /כי החכם הזה ידע שהכל תלד כחנוך/
הוא יגיד מה יהיה כאחרית ימי הבן/והוא אני כל המלות גס
טובות גס רעות  /על פיו יהי׳ הילד חכם או סכל  /נדיב
או כילי  /עין טובה או רעה ודומיהם  /ואחרי שמגמת פד
המחוקק הזה היה לעשות מאנשי ארצו אנשים טובים וישרים /
'אנשי חיל  /גבורי -כח אשר לא ישובו מפני כל  /על כן התאמץ
לחנך אותם בנערותם בדברים המביאים אותם למדות כאלה
ולהרחיק מהם כל מורא ופחד  /תענוג ופנוק  /ועל כן צוה
להם דברים כאלה 4י צוה  /שיבואו כל פעם הזקנים בהולד
ילד בעיר  /לראות אם הוא ילד בריא ותמים בגופו אס לא/
ואס יראו שהילד הנולד חלוש ורך! או משונה בצורתו ודמותו
וכדומה  /ימיתוהו טרס יגדל  -צוה שיחנכו האבות את בניהם
בנערותם

( דלה )
בנערותם לכל דגר עבודה ל לסכל קור וחום ; לאכול נל
דכר אשר עתן להס לאכול ולאביו כפלי תענוגים ומכונקיס ל
להיות נלתי מורך לככ כי אס יחננו ללכת יחידי כלילה  /נס
לא יכנו ולא יצעקו אף אס יושרו כשבגו או כמקל יד ן להביא
את הילדים כנל יוס דוס להשתה הקהל לשמוע שס מה שנדכרז
איש את רעהו  /וילמדו מנעוריהם חכמה ודעת ■ל לה־ות
בעלי סוד ולא יגלו לאחר את אשר שמעו  /וכן היה המנהג
לפני כואס אל החדר אשר שס אכלו  /אמר להס הזקן :
השמרן לנס בני לכל תדכרן חוצה את הדבר אשר אתס שומעיס
עתה יוצא מפינו * ) •ל לככד את הזקנים וגדולים ולירא אותם
(ומה מאוד גדלה והצליחה החוקה הזאת כי לא נמצא עוד גוי
זעם כארץ אשר כנד וייר | את זקניו יותר מאנשי שפארסא ) *
מקום אחד היה אשר שם התיקכצו כל הילדים ושם חונכו לכל
הדכריס אשר הגדתי למעלה • חכמה וידיעה וספר לא היו
בשפארטא  /נס ליקורג לא נתב את חוקיו על ספר רק שס
אותס כפיהם וילמדם לשמרס ולעשותם✓ וכן למדו עס הילדים /
ועי״! זאת חדדו המורים את נח הזוכר כילדים  /נס חדדו
את שנלס ע״י שאלות וילמדוס להשיב כהוגן כחכמה וכדרך
קצרה* י וכעכורזאת היה תשוכות הלאצעדעסאנער למופת
בארן  /כי המה הץ מענו הנמות ורב האמת • -
ואס
*)

מי יתן ויהי החוק הזק למופת עתה להורים ככני עמינו ־ כי התת שהיגיק
אנשי שפארטא את בניהם להיו׳ת בעלי הו־ ולבלתי הלוך רכיל< תרגילים

איזה הורי « בבני עמינו את בניהה להיכן ׳ כי זה דרכה לחו ששואלים את
בנירס בכל יזם ׳ אחור לי מה עפה מורך מה משהמו ? מה עשה העבד י מה
אפלה האמה" ? וזה דגרו ? ה־ברו מתני ? סוב או רע ? ודומיהם  /זע"י זאת
נעשה כמבע בילדיס להלשין ׳ וגס כי יזקין לא יסור מחנו ׳ וגם אס יבוא איש
אח־ ויוכית על פניהם לאחור לא עוב הדבר אשר ארס עושים עם בניכם
הלא הוא כמצחק בעיניהם ׳

ולא ישמעו לדבריו ׳

/

כי חנוך הבנים קטן ונקל

מאוד ; עיניהם עד שיחשבו בלבבם שגס להם לב לדעת חנוך הבנים על אפנו

/

עד חתי תפקחנה עיני העיוריס האלה וידעו כי חנוך הבנים ה!א דבר גדול ויקר
מאוד » לא יוכל איש לבוא עד תכליתו׳ בלע־י יגיעה גדולה ועיון רב׳ ומי ית;
זינקנו ספרים לחנוך

החוריםתתת אשד נכתבים עד עתה

להנוךהיל^

חס-

( רלו )
ראם

יצאו למלחמה ע ! אויביהם היו החוק בשפארטא לנצס
או למות  /ועל הדבר הזה אמרה אשה אחת לבנה

טרם צאתו ללחום נגד שונאיו לאמור  :או שוב אלי עם מגנך
או שוב על מבנך * ) — ואשה אחרת אמרה  /כאשר כשר
לה איש אחד הבשורה לא טונה שמת גנה במלחמה  :הלא
כעבור זאת ילדתיהו Iולא כבתה ולא צעקה כמשפט הנשים /
כי כן הורגלה בנערותה לסמל כל בנפש חפצה • אחרי מלחמת
לייקטערז אשר כה הוכו אנשי שפארטא מכה רבה מאויביהם /
שמחו ועלצו האמת אשר מיהם מתו במלחמה  /ואותן האבות
אשר בניהם שבו בלי לנצח את אויביהם  /בכו ויתאבלו מאוד
וימאנו להנחס  /כי כן היה חוקם  /לנצח או למות • אם
ברח איש מן המערכה במלחמה קראו אחריו נבל 1וחרפתו לא
תמחה • לפני לכתם למלחמה יקריבו קרבנות לאלהיהס
ויתפללו להם שיעזרו אותם בדרך אשר המה הולכים  /ואחר
זאת הלכו בנפש חזק ואמיץ ולא יראו מפני כל • — ולמען
תת קיום וחוזק להחקיס האלה  /אמר ליקורג לאנשי ארצו כי
הוא צריך עוד לדבר גדול ולמענו ילך לשאול את פי האליל
אפאללא  /וישביעם לפני לכתו להאליל  /לשמור מצותיו וחוקים
חשר נתן להם עד שובו מהאליל ואז ימלא החסרון אשר חסך
עתה  ,וילך ליקורג לרעלפיה וישאל את האליל אם טובים
עד
החוקים אשר נתן לשפארטא אס לא  /ויענהו האליל על ידי
כוהניו לאמור טובים המה מאוד  /ואם יעשו אותם אנשי
הימיםי
מהם /יצליחו וטוב להם י כל
שפארטא ולא יסורו
וישלח ליקורג התשובה הזאת לשפארטא והוא ישב בדעלפיש
וירעב ויצמא זימת שם למען היות מופת לאנשי ארצו •
רגתח  .אגיד לך החסרונות והמעות אשר מצא חנמיס בתורת
ליקורגהזאת " המעות הראשון הוא מה שלוה להמית
כל ילד חלוש ומום בו אשר יולד  /כי מי יכול לתת רשיון לאדם
בדבר

*)

אס חח אח־ בחלחחה  /הביאו לעירו יזושעב על מבינו

לקבור 5ס * וזה

הוא אשר אתרה או עס חגינו להימו שתשוב סי אתר שננחת  /או על
יוגינן  .שיביאו אותך חושכב על מגינן •

( דלז )
נדבר הזה להמית ילד על לא חמס בכפו ? ומי יודע מה
יהיה באחריה ימי הילד הזה  /הלא האדס רק למראה פינים
ישפוט  /אס רע הוא כעיני יוצרו הוא ימיתנו  /ולכן הועבה
גדולה עשה ליקורג במצוה הזאת לא ייטב בעיני אלוהים ובעין
כל איש ישר ♦
המעות השני אכזדיות האבות והמוריס נגל
בניהם yכי בעבור חצות ליקורג שיחנכו את הילדים בנעוריהם
לסבול כל■ עבודה נלבב שלס  /הכו ויסרו את הילדים בשבט
ובמקל יד על לא דבר  /עד ני יזזב 7ס על גוויתס  /ופעמים
רבות מתו הילדים תחת השבט  /והאבות ראו בעיניהם  /ולא
רחמו אותם ולא חמלו עליהם 4הים אכזריות גדולה מזאת ?
אפס  /אולי לא היתה כל זאת במצות ליקורג  /ני אס הבאים
אחריו הוסיפו כזאת על דבריו כטוב בעיניהם  /כמנהג אצל
רוב האמונות  /המחוקק צוה מעט והבאים אחריו מוסיפים על
בלי חוק  -חנמיס אחרים מצאו בתורתו עוד שניונות רבות
ואציגה לך שנים מהם לדמיון * הראשון  /מה שהיה על פי
פקודת המחוקק  /ערבוב הבנים והבנות בעודם קטנים עדיכ
יגדלו  /ומעט הבושת אשר היה להם ע״י זאת  /ני ראו את
מרותן והנה ראו את ערותס ולאיתבוששו • אולם אחר העיון
בראה שהדבר הזה אינינו חסרון נלל במצות' ליקורג  /ונהפוך
הוא לדבר מעולה נחשב לו  /ני על ידי הורגלו מנעוריהם /
לא היתה תשוקחס רנה ועצומה נאשר גדלו והיו לאנשים /
ולא ישחיתו את דרכם  /נאשר הנסיון יעיד • והחסרוןהשני
אשר מצאו החכמים  / .הוא #מה שהרחיק וינער החכמות
הידיעות והאמנות ^מארצו  /ני אמרו החכמים האלה  /שזה
יתרון אדס מן הבהמה  /ונלעדס מה האדם ני נזנירהו ?
ואולם איזה מהחכמים השיבו על זאת והצדיקו את ליקורג
באמרס  /אף שהדברים האלה טובים מצד אחד מכל מקום
יגיע על ידס מצד השני היזק ורע לאדם י ני בהם יולדו בלבו
.קשוקות חדשות אשר לא יזעם מעולם והמה בעוכרי את נפשו/
בהם ירבה את צרכיו ויצטרך לבקש המותרי תחת אשר לפנים לא
ידע דבר מנהו רק הסתפק בדבר ההכרחי ודומיהם רכים /
’כאשר נלל כל זאת החכם בדברים אחדים  :יוסיף דעת יוסיף
מכאוב * ואני לא להכריע ביניהם באתי הנה כי אס מגמת פני

P

(רלה )
רק לספר דברי המד© והקורת  /ולהעיר לפעמים■ לבב הקורא
על מה אשר קרא ♦

משפט המלכות באטהען •

האחרון
למעלה * ) שאחר מות קאדרוס המלך
כבר הגדתי
באטהען נועצו יחדיו אנשי אטהען 7לבלתי היות עוד
עליהם מלך“ ויאמרו ני האליל יופיטער הוא מלכס * ויסכימו
שליטיה 3ארץ אשר נקרא
פה אשד להושיב קחת המלכים
ארבאנטען ( טטלודטהאו 1טער ) ♦ השליטים האלה היו מושלים
חייהם! אחר כן התקינו לבחור מדי
 7בראשונה כל ימי
עשר שנים שליטים חדשים  /ובסוף התקינו לבחור שליטים
חדשים מדי שנה בשנה לבלתי תת ממ 8לה תקיפה ושלימה
לשליטים  /ני אהבת החפשי גדל מאוד בעיני העם ♦ ואולם
בעבור החפשית הזאת היה החמס והרע הלוך וגדול מאוד
בארץ  /איש כל הישר בעיניו עשה  /לא פנה אל שוטר ומושל
אשר ישרו אותו  /ולא שעה למשפטי והנהגת המדינה  /גס
לא היו אחדים באמונתם ויהי ריב ומדון תמיד ביניהם והארץ
הוטמאה • ויהי כאשר שמו על לכס הדבר הרע הזה ויבינו ני
חפשית כזאת ענין רע להם ויתקבצו כולם יחד ויועצו לחקור
אחר איש צדיק וחכם ונבון דבר אשר יהיה להם למחוקק  /ועל
פיו יצאו ועל פיו יבואו  /ויתנו עיניהם על איש־ אחד ושמו
דראקא • בשנת שלש אלף שלש מאות ושמונים נבחר דראקא
 7למחוקק באטהען "■ $ך האיש אכזרי הזה העמיס עליהם
מצות קשות ורבות אשר לא יכלו נשוא  /וכל איש ואשה אשר
לא שמע אל מצותיו הקשות וימרה את פיו המית  /אס קטן אס
גדול לא יחיה* * )  /כעבור זאת הסכימו אנשי אטהען לנחור
איש אחר תחת דראקא אשר ישב על נסאו ♦ ויהי בשנת שלש
אלף וארבע מאות בחרו אנשי הארץ את זאלאן למחוקק ולשליט
עליהם  /האיש זאלאן הזה היה איש חנם  7 7ועניו מאוד /
גבור

*)

עיי; במאהן> לתודש העבר.

* * ) בעמל זאת אמי

קצ*ע ע״א *

דעמע״אדעס יכ

דראקא כתכ את מלותיו פד« י

•

*

( רלט)
ונור מללחמה ואמין נח  /דובר מסרים ודורש טוב לעמו /
והוא היה אחד משבעה החכמים המפוארים אשד היו בימים ההם
במדינת יון *

הדבלהראשון אשר עשה זאלאן כשנת על

כשאדראקא /

היה  /לבעל כל המצות והחוקים ( חלבד החוק מל
אודת רציתה ) אשר נתן דרארא לאנשי הארץ  /אתר הדכריס
האלה צוה לקרא דרור לכל איש אשר נמכר לעבד בעבור נסיונו /
כי אמר :
לא יהיה עוד לוה עבד בארץ /
וכאשר שמע
העשירים וקציני העם המצוה הזאת  /חיה אפס וימאנו לשמוע
בקול זאלאן ותהי מרינה גדולה אך בימים לא כבירים  /נצח
זאלאן את מתנגדיו /
זכשאו היה נכון *
גס בית המשפע
באעהען אשר נקרא
בשס
זגרעאפאנוס
*
)
נתחדש
ונתעלה
מאוד על ידי
ואלאן
הזה
T
(
כי
הוא
צוה ( א ) לבלתי
שבת למשפע
בבית
הזה
כי
אס
הארנאנעען
לביס
/
המי
שהאנשים
האלה
היו
אנשים
חכמים
ונבונים
ויודעי
לעת
/
(ב ) שלא ישבו למשפע ני אס בחצי הלילה ני בעת הזחת לא
ישבית מאומה את רעיוניהס  /וע״י כן ישימו יוקר לבס למשכע
להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע  ( /ג ) גס לא ישפטו
כי אס בחושך למען שלא ישאו פנים לאיש ולא יהדרו פני גדול י
(ל ) שהמליציס
המדברים בעד בעל דין ( לודנ 6קלוכון ) נא
יאריכו יותר מדאי בדבריהם  /כי אס יאמרו רק הצורך לדבר
ההוא י
ויפה תקן גזה ^ /
ני האנשים האלה צדו בלשונם
ובחלקת אמרים את השופעים /
דעות את
עיניהם ע״י
מליצתם  ,ואז יצא משפע מעוקל  /על כן צוה הישר והמנסה
הזה להסיר המכשלה הזאת מקרב עמו ✓ כי כל חפצן היה רק
לעשות משפע וצדקה בארץ  . /עוד צוהיהחנס הזה שלא יתנו
האבות מוהר ומתן לבנותיהם כאשר היה לפנים /
כי אמר
החתון
*)

נקרא בשה ;ה ייל ש 5המקוש אשר נבנה עליו יי ארעאפאגוס בלשון יו ;*
הוא נבעת
מארס ׳ והביק רזה נבנה חאיש חצרי אחד בשמו סערקיאפש אשר
־*
T

♦.הד-
העיר אשהע; < הבית ה;ה היה מפואר ומהולל באו־ ושמעו הלן כיל המדינות /
5י גל הדומיה שאלו לפעחיה את פיו אה לצר קשה גא צפניה * •

0

( רם )

V
׳

החתון וההתקשרות איננו ממכר ואיננו מסחור אשר יערך על
פי רוב כסף או מעט  /כי אס החתוןיהיה מאהבת' " ,הנן
לנח גילו ומאהנת הנת לכן גילה  /והאהנה לנדה תאמץ את
לביתם נקשר חזק אשר לא ינתק  /וע״י כן יהיה הזוג הוה
י בטוב ובשלום כל ימי חייהם לא ישמע פרץ וצוחה ניניהם *
לא כן אס יהיה החתון לפי רוב הכסף — והנסיון יעיל על
לנריו כי כן רואים אנחנו פעמים רנות הרע אשר יצא מתוך
התקשרות כאלה  /האבות נותנים עיניהם רק על הכסף /
ואת פי נדהם או בנותיהם לא ישאלו אם טוב החתון בעיניהם
אס לא ,וע״י כך יסונב שיקח איש אשה אשר נפשו בחלה בה
וכן להפך  /ויהי ריב ומדון כל ימי חיים  /נפשם לא רואים
בטונה  /וכל אחד בוחר מות מחיים * ולא אאריך בזה כי
כבר נשנו ונשלשו הדברים האלה מחכמים ונבונים רבים בספרים
שונים  /וכל איש משכיל יבין מעצמו הטוב המגיע לא מצד
האחד ואת הרע המגיע לו מצד השני — גם הרשה לכל איש
אשר אין לו גנים או כנות  /שיוכל לצוות טיס מותו לתק
את הונו ועשר! לדיעיו וידידו אשר יקרא בשם  /ולא הוכרת
לעזוב את אשר לו להיורשיס  /לבד אם הניח אחריו מיס או
מות  /אז לא יכול למנוע מכניו אחריו את אשר לו  /כי אסלבניו
יהיה — •
החכמות
והידיעות
לא
בער
זאלאן מן הארץ כאשרעשה
ליקורגבשפארטא  /כי אמר  :החכמות והידיעות
ומלאכת מחשכת המה לתועלת גדולה כארץ  /על ידם יחיה
העני והאביון את נפשו ואת נפש מיו  /על ידם גרש
העצלות
) מן הארץ אשר היא אם .כל הפשעים והעונות  /ולא לנד שלא
הרחיק המלאכה והחכמה  /כי אס נס קרנ אותם מאוד ני כן
צוה שאין חוב לאיש להחיות ולכלכל את אביו אס לא למ7הו
אומנות אחת  /והוא במדה שאדם מודד  /מודדין לו! מפני
שאבי הבן הזה לא למד חת בנו מלאכה ולא דאג על בנולכלכלהו
ולהחיות אם יגדל ויהיהלאיש  /על כן אין הבן הזה מחויבלכלכל
את אביו ולהחיותו י ־־ וכאשר שאלו את זאלאן מדוע לא צוה
משפט ועונש האיש אשר ימית את אביו ? ( כי מדבר הזה לא
דבר זאצאן מאומה בספר חוקיו ומשפעיו ) השיב להם בחכמה
לאמוד

( רמא)
לאמור /

 1יןלע
P

1

־

מיןאת
!גהזה
ס *
ע 7ע(
F

1

לא אביתי לישא את שם

ולהודיע אוחה ע״י כן לאנשי ארצי כי
ידעו מתועבה כזאת מאומה — *
ויהי

כאשד כלה זאלאן את
וישביע

ן

^! 1
עיניהס;

צי.ני.

תועבה כזאת  -על

את

העס

הימים כי אש ללכת
מאעהען לארץ אחרת

המה לא נשו

ספרו אשר שם לאנשי

לבלתי

ממלותיו

סור

באלה ( לא

אטהען /
ומחקיו כל

כדרכיו ולשמוע כקולו /
לראות מה יעשו כהפרדו

ילכו כתורתו אס לא "
וירא והנה העיר אטעהן

שפתי

והוא
מהס /

נסע
א®

ומקץ עשר שניס וישב זאלאן לכיתו
ני היה סכסוך גדול כעיר
נמכה /

והע© כחלק לשלשה חלקיס  /החלק האחד והמה יושכי השפלה
נחרו להם לראש אחד ושמו ליקורג  /החלק השני והמהיושכיס

1רואים

בזהינ
פריס
1מצד
לאיש

מעגאקלעס  /והחלק השלישי
על חוף היסכחרו לראש את האיש
ראש חלק השלישי
כחרופיזיסטראטעס י
! דהיינו יושכי ההר /
התראה לעץ כל כאיש טוכ
הזה היה איש ערום מאוד /

לתא

הונית

וישר
הזאת
לבדו
החנם

וכערמה
ובקרבו שס ארכו /
וחנינה t
ומלא חמלה
ככרית✓ רק זאלאן
ויעמדו עמו
לנד את כל העם /
ני לא כעיני ההמון עיני
ידע כתכמתו תרמית לבו /
כטן♦ ואולם ככל זאת לא
 /כי המה חופשים כל חדרי

אוי
:ים
לבניו ן

אכה

עשי.

חזקה  tני אס דכר עמו דכריס רכים להמשיך את לגו לסור
מדרכו הרעה  /אבל האיש הזה לא שעה אל דנרי זאלאן ואל

:ידיעותj
cיחיה
צלות

:ד

שלאj

נינןi
מדה« |
 ,מפר1

לנלהו
:כלכל

הלא

ץ!נמה.

ן
{

זאלאן

להלחם

עם

פיזיסטראטעס

הזה

ולגרשהו

כיד

פיזיסטראטעס אחר
עצתו ויפן אליו עורף ולא פניה  /ויעש
כן בערמה ויתגודד כחרבות עד שפיך דס עליו  /ויצא כתוך
העיר וכאשר שאלוהו מה המכות האלה ? ויען הלא המה אשר
הנו אויני לי משנאתם אותי על אשר נלחמתי בעבורנס ובעבור
חירות העם וטובו  /ויהי כל העם פה אחד ( אף שלא התיחד
בזאת עצת זאלאן ) לתת לו אנשים חגורי חרב ומלומדי מלחמה
לשמרהו מכל הקמים עליו  /ויתנו לו חמשיס אנשים

למשמעתו /

/
^ והוא הקהיל עוד אנשים רבים אשר נבר קשרו עמו קשר
ויעבור עמהס וילכוד את הארמון  /ויתנשא למלך על הארץ /
נראות העם הדבר הזה וינוסו מפניו ויחרדו מאוד אך זאלאן
כי אס הוכיח
לנד לא נס ולא ברח מפניו  /ולא זע ממנו /
את עמו על אשר לא שמעו בקולו אשר
א4 1
ד

העיד

נהם

כתחילה♦
גס

( רמב)
נס לפיזיסעראטעס שס פניו ויוכיח אוהו על חטאיו ופשעיו * )
אפס האיש הזה לא סס על לנו דניי זאלאן מכותים כי אס עמד
וימת ואלאן
במרדו והתחזק יום יוס על כסא ממלכתו /
במותוי
בשינה עונה ויקבל* באעהען  /וכבוד גדול נעשה לו
ויהי כשנת פיזיסעראעעס מל כסאו ויקשרו שני הראשים אתרים
קשר וילחמו עמו ויגרשוהו מאעהען * ויעש פיזיסעראעעס
אחרי כן בערמה ויפתה את מעגאקלעס ראש האחד אשר נלחם
עמו וידנר על לנו לתת לו את בתו לאשה  /ויהן מעגאקלעס
את נתו לפיזישעראעעס לאשה וע״י זאת חור לאעהען וימלוך
כנראשונה « ימי מלכותו היו שלשים ושמונה שנה וימת בשיבה
עונה ״ אחריו מלכו שני מיו היפפיאוס והיפפארכוס  /אך
לא האריכו ימיס על כסאם! כי היו אכזרים גדזליס׳וישנאו
אותם אנשי אעהען ויהרגו את היפפארכוש  /ואת אחי(
ה* פפיאוש אשר מלך אחר מות אחיו הנזכר  /גרשו מארצם •
ההמשך נדפיס הנאים •

שונים

מכתבים
1

לרופא

תפלה
בי

ישפוך לפני ה׳ שיחו טרם נקרו את החוגים׳
הכרח

האדון

ופראעעטר

הוצ ע ר א ט ה

הערץ
ונעתקה

עלי

פקודתו

ליילשון

עבר •

אנא אל 1טוב ומטיב ! אתה יצרת אה נפש האדם בחכמה>
כהות רבות שמת בו  /ני □ 1נאחד ירוצו ולא ייעפו
?1שמור
* ) כאשר שאלו אחרי כן לזאלאן ׳ איו התחזק ליגי כאלה לפיזיהעראטעס /
ולהוכיח אותו ׳ הלא ידע כי האיש ה־׳ה אכזר ורע מאוד ׳ ואין השליו
את נפשי מנגד ן השיב זאלא; לאמור ; זקנת* שיבתי ותומתי התה המיתה
־T ** T
לעשות ככה  /ונהס בעתתי

(

רמג)

■לשמור את תפקידים למען החזק בבדק בירה הומר משכן
יחידתו • כל עת פועלי צדק אלה יפעלו בברית יהד ׳ הצנע
לכת ומהלכם סדרים • אך בקצור כה הגולם לסבול ׳ בהגביר
׳עליו יצרי לבו ׳ ויפירו ברית ויהפכו סדרי כהותיו ׳ אז להם
יין איש לרעהו  /וגלית האנוש תשאף שוב אל עפרה •
.ואהה כרחום משמי שמיך תשלה ציר נאמןטרפןתבא בלה׳
תוכיההו בחלי נאמן אשר יבשר לו תהפוכות נפשו ׳ יד־^ מען
ימהר יחיש קהת מוור ׳ אולי יכול לו ׳ גרשו מהסתפח בו •
רב חסד ! מלאת את אדמתיך הריך ויאוריך מרב טוב
הצ^ .ון להכמיך ׳ מזור ורפאות לשרי אנוש ׳ ישפיעו .
תרופה לנפש דוה ׳ ומבחם ישחרו בעדו להצילו מבאר שחת׳
ואת הארס חגגת' דעה ובינה להביט בעין שכלו אל מסתרי
בריאותיך לרדת עומק חררי גוריהם ׳ ולרגל ברוח מבינתו אם
תהפוכות בם אס סדרים ; גס מלאתו רוח הכמה לתור אחרי
בחית כל הנבראים ׳ תוצאי אדן ושוכני ימים ׳ ולהעלותם
ממקור מהצבם למען הקים בם נפש אהיו •
•
גם אותי עברך ראית ותבחר בי לעמוד על המשמר ולפקוד
על חיים ושלום יצוריך • הנני נכו; למלאות את פקודיך*
נא אל טוב ומטיב י תמכני בימין צדקך ותן עוז וישע בפועל
כפי להיות עוזר לדך ; כי מבלעדי חסדיך ׳ אל ! מה אדם
ני יצליה ? הצרף לבי לאהבת החכמה ואהבת יצירי כפיך
והסר מקריו חמרת בצע ורעיון יהיר הכוסף אך שם ותפארת ׳
כי שני אלה הם שונאי ר־זאמת וערי החסד ׳ פן יקיפו על־’1
■יהתעוניממעגל יושר אשר אנכי הולךבו להטיב עסיריותיך•
חזקני

אלהיבם ! ותמוך אומץ גוויתי ועוז נפשי להיורת
נכונים תמיד בלי עצבון ומורת רוח לעזור את כל

■קוראי כדל כשוע ,כצדיק כרשע ׳ כאוהב כשונא • בבקרי
את איש נדכא ׳ גל עיני ואביעה כי יציר כפיך הוא  ,הארס
ד ב
 4אשר

( דמד)
אשר לדאוג « אתה יצרת ואתה הקימות כשוע כדל 1׳ כטוב
כרע ׳ כאוהב את דברך כבלתי אוהבי
פלס מאזנישכל «1ואכלכל במשפט
צדק
לרעה
את
אשר
נכהי ׳ ולהביט למרחוק את אשר ילד יום * שמור
דוח מבינתי ושוה דרכו ׳ לא ירד מטה ׳ אולי יקצור ראות
את אשר לפניו sולא יגביה עוף למעלה פן ינבך בחזיונורת
וידמה השקף גדולות ׳ ואינם י• רק מני ארג גבול החכמית
הזאת לעמוד בפסעבין ההיים והמות •— היה עם רוחי ׳ אל!
להקימו תמיד על מכונו • בהתיצבי עד* ערם דוי ׳
יבהלני רעיון זר מפקוד בכל לבי על הנאנח • שו^ז את כל
אשר הרתו הנסיון והחקירה על לוח לבי ׳ נגדי תמיד ׳ ואל
יבעתני דבר בהתהלכי לאט לאט לעבודתי זאת  /כי קודש
היא העבודה ׳ לשמור חיים ושלום יצוריך ׳
שים נא ׳ אל אמונה ! אמון בלב החוליבם לבטוח בי
ובעבודתי ׳ ואזן לשמוע עצתי ♦ הרחק ממטתם /
כל רופא אלייד* ׳ וכיד*
דחכבד  /אנשיבש מודעים
וגואלים ׳ אשר ירתיצבו כיועץ והכם הרשיבשדי * המתיק
סוד יהדיו ׳ גס להקת הנשים דחסוכנות המתחכמות אשר
גם הנה תהרסנה לעלות ולבקר את עבודת הרופא ; כי עם
נבל העם הזה ׳ ברהב לבם יפירו סגולת הרפואה ׳ דורית
מבריאותיך אל חדרי מות •
חזקני אל ! ונהה רוחי ^ יימוע אל קול חכמיכם ממני ׳
בהורותם אותי דרך טוב ^ך בו  /כי לאין קץ ירביון
נתיבות החכמה הזאת ׳ ורבים ידעון את אשר לא אדע  .אך
בפצות לץ יהיר את פיו לחרף את מעשי  /תן בי אומץ ועוז
לעמוד על דעתי ז גדולה ־* עושר ׳ ותפארת האיש הזה בל
יקטינוני ׳ אך אהבת החכמה והאמת תהיה שבטי ומשענתי
יהמה ינחוני ׳ כי שמוע הנה מר ממות  /קורא שאולה נפש
יציריך

( רמה)
יציריך • האצל 1ע? «1רוח ענוה ׳ ? 1שום לב על דברי חכמיבש
גדולים ממני בימים ׳ אס כניב :דבריהם ׳ ואבס בגאוה ובוז
ישאו נגדי קולם ׳ אמצה מפיהם נופת להטיב מעשי ׳ ומופר
כלימתם אשמע מבלי סרה ׳ אהדר פני זקן ואם בוז יבוז לי /
כי גם אנכי בך הסיתי להאריך ימים על הארץ לפניך ה׳ ^ הי•
הישירני להיות שמה בחלקי בכלל קנייני אך  nSבקנין
דעת החכמה הזאת  /ואל יבא בלבי רעיון כפיל
לאמור מצאתי די חכמה ודעת 5אבל אתה ברחמיך הרבים
תן לי עוז וחפץ להתבודד לעתות ׳ למען אצרין* לבי לרעת
היטב את אשר למדתי ׳ וללמוד את אשר לא ידעתי • ידעתי
גם ידעתי את ההכמה כי רחבו גבוליה ׳ אבל גס בינת האדם
גדולה מהכיל ׳ ולאין תכלית ישלח מטרתו ; באשר דמיתי
תמול ראות אוד ׳ משתי היום באפלה ׳ ובאשר אחזה היום
כעצם השמים לטהר ׳ מי יודע ׳ מחר יכסחו ענן וערפל• 1
אל טוב ומטיב ! בחרת בי לעמוד על המשמר ולפקוד על
חיים ושלום יצוריך ׳ הנני נכון לימראות את פקודך •
גא תמכני בימין צדקך ותן עוז וישע בפועל כפי ׳ להיות עוזי
לדך ׳ כי מבלעדי חסדיך ׳ אל ! ביד אדם לא יצליח מאומה•

איצק אייב^

אגרות משלם האשתמוע♦
אגרת ו
פיון תק״בט
וזנהאנכי שולח לך כזה

ל׳ווארגא •

העתקת שירי אפרים לוצאטו /

ותראה כי כרס לנרי

אשר

אמרתי לן עליהם באגרתי♦

שוני»

(

רמו)

שונים מאד שירי האיש הזה ✓ משירי אנשי מדינתינו  /ט הוא
הלך בעקבות משוררי איט־׳אליא אשר לא מחשבותיהם כמחשבות
משוררי הערביים * תמצאם מהר נהציגך שירי גאפ״אר איבן *
אלבא ושירי אגולאטא הערב״ס  /מול שיר מעטאזטאדא האיטאלקי
יז הנעתקפה י על האביב ותוכו רצוף אהבה * ) "
הערכיים
יעלו הרים ירדו בקעות יסיקו שמיס ירכבו על כרוב  /ישלפו
חרב  /ויהרגו בשונאיהם  /ישכירו חיציהם מדם  /ויעבירו
להט ולהבה בקרב מחניהס /
למען השקט רגשות החשק
והתפעלות העגביס אשר הומה בקרב לבו  :והאיטלקי לא כן
דרכו כי אס ינחר דרך ענווים עת ידבר עס אהובתו  /יציג
מול עינה הבריאה המלאה כל טוב וכל עונג  :יורה פעולת
כל פעול מן האזוב אשר ביער עד האדם מבתר ברואי מטה ✓
וירד ברוח שירו מצבאות השמים וכל יופים והדרתס עדי האדם
העומד בינם ובין ברואי חמר * בחון נא את דבריו באומרו:
הנה

האביב הגיע יכו'

עליכם
שב

לעציכם שבו
החציר די * אהו

התחיל הנה לדבר מפעולת הצמחים איך התחדשו בימי האביב
בהחליפם כח  /אחרי היותם נגזרים בימי
החורף י וספר
ממחמדס והדרחס עתה בשובס לכסות פני
האדמה
"
ולמען
עורר גלב השומע את תכלית מבוקשו בבחינה הזאת  /והיא
להורות איך יעלה ברוח דמיונו אחת אחת על מסלול הבריאה
הרמה  /להשקיף על כל פרטיה איך כלתו ירוצו! למטרה אחת
להפרות ולהרבות בארץ  /להיות איש איש עושה פרי למינו
 3פי תעודתו מאת הנורא /ומשס יבוא אל עצם חפצו בשירו /
לדני על לג אהובתו לשמוע גם היא לקול העגב והאהבה אשר
נקרב לבו  /ולבלתי בוז תבוז לו  /ויאמר :
אך

נשיותי ? 1א

שלו ת לבי

נחו

רחקה •
ואחרי

* ) ? דר

הס

קי! זא כמאסף תקחי׳ו חהן נ*שן •

דברי המאספים־•

(׳רמז )
ואחרי

הביעו את

העוברת מן הלב /

נאנחה

הדברים האלה* /

וסבת

טעם

רחוק שלות

ושוקעת בלב השומע  /לא ספר עוד
לבו אך שב לבחינתו הקדומה ל והציג מצנו מול מצב הצמאים
והוא לא הגיע
השמחים בגיל ונחת לעשות פארות מחדש /
לשלות לבו  /ואיך הוא במצבו פתה תחת מדרגת הצמחים י
ולאחר שהניח ההקדמה הזאת לעורר בלב הקורא
גס סגולת הפרטיים אשר יזכיר עוד נזה השיר

גם,רוע,מצנו
כהציגו״׳אלה

מול אלה  /ילך מן הצמחים הפעוליס ויעלה אל
מתפארתס וטובם ויאמר :
הפועלים ויזמר

היסולותשהס

יישאו?*jSn 1

שדות
צצים
ושב לשור

הנה

והנה

כי׳י ; .־

עלבת השמש המחדש פני אדמה נזהרה

דפיה׳ /

ואמר:

אשו

השמש u

הקרה כי׳
יממה .
בהר
העבר
כי ha
נהר

-י -׳ ' •

ב ^ ביב

בלאט
עם
את '

מימיו.
שקויו
השפה

•; ׳ ־

ינאקו
נמקו
יפריח

*

.

פה יוסיף להזכיר בשירו הנחמד מיני הבעלי חיים ורוב בני אדם
הבריאה  /ני רבו מעשיה ומלאה
איש איש בעבודתו שמח בטוב
הארך קנייניה עד הציגו מול כל הטובה הזאת את ינון לבו /
אשר לא תואיל
כי השקט לא יופל על דבר רחל אהובתו /
שעות אל מנחת האהבה אשר הקריב לפניה י ונכה הוא' הולך
נעצבון לבו עד סוף השיר אשר כלו ממתקים « ומזה תראה
את ההבדל נין שירי עס זה לשירי ממינו • הערבי להיותו איש
התפעליות
יפארדו כל
דמים בעל נקמות ומושל בשונאיו /
נפשו בכח המדמה אל מרכז גדולתו  /והיא הגמיזה המלחמה
הנקימה והנטירה י ולכן גס בזמרו על דבר חשקו לדב_ אהכתי
אל הרעיה  /יאמר ינ למענה יחמף את נפשו למות  /יהרוג

את

( רמח)
r>ßשונאיו  /וישפוךדמים י

גס לא יתפאר נגדה גמלת

רחמנותו ורכות לכנו והעונג
כי אם ילנר גכוה מגכורתו
ורהבת
לנו
/
ויאמר "

אשר ימצא נפשו כמנוחהושלוה

/

ןמות היותינו לעד ?ספריוחקו.
ז?רון שנאינו לדור דור •
גבוריהס "באו ? בשרם אות
מעניתי
חרבותינו
עברה -עד*
נפשם •
ג
״
ג••
t r:
 ; rטלפון וימין

ידעו את להט החרב ה! אר 1׳

■ לא מרוטה כי רטושה על שךיוןלןמינו•
מתערה לאTתצא
אדיו לא
תשוב ׳
״ ; -״־^
T .
T
עד רבים ׳ רבים חללים הפילה*
ואת רעיתי אם לא תדעי ׳
צאי b

~\

אד

יע

המפלה -

ראישוממותם ׳ ורעי אומץ לבי ! *>
לא תייצא נוה איש איעאלקי <7נר נדנרי 8האל« איו
אהובתו הרנה והענוג«  /כי לא תחפוץ כאהנת איש
תימה ושופך דמים * אמנם כאשד התפעלת פאהכה היא
נעימה לנפש  /כןינחור המשורר דברים נעימים וערכים,
להמתיק על ידיהם את מליצתו * ובזאת ירך את לבב אהובתו
למען תואיל תת אזנה לשמוע אל תחנתו ♦
והנה
*)

מיי ®מואל אינן

עזיעהיהודי •

(

רמט)

והנה יהיה לדעתי סגולת השיר נבחנת מג׳ פנים  /ושניהם
נכונים בשיר האיטאלקי * וזה ני מלכד הנעימות
אשר יתפעל השיר בנפש השומע! יהי לו נס תועלת לתקן
המדות ולהרים את הנפש מעל הדעות והמחשבות הפחותות /
וזאת השמלה תמצא על נל גדות השיר האיטאלקי  /ני הוא
מלא גחינה וחקירה על גדולת היוצר וחכמתו בבריאה הנפלאה
והנשגבה  /אשר תרהב עוז בנפש האדם ותיישיר דרנו  .נל
המה רק פעולת הנח
זאת לא מצאתי בשירי בני עמינו /
הדמיוני לבד  /ושירי העם הזה המה שכליים ולמודיים  /ונבנים
על סדר נכון ונאה  /אס מצד תועלתם  /כמו שמצאתי גס
את תכונת העם הזה בכללו משונה מתכונת אנשי עמינו "
דבר נא ידידי 1אס כניס דברי אלה  /ואס לא כמשפעי
משפטך י נלבבתי משירי פייטני העם הזה  /ואנכי
<קורא מן הבקר עד הערב בספריהם  /ובפעם כפעם אמצא
מרגוע לנפשי •
עד הנה לא יכולתי ללכת לפיורענץ * )  /ני נחלה חיים בן
בוזאגלי יאמנם תוך שמנה ימים אס יחי העלם מחליו
אסע עסאניו ואמו .לראות את עיירי הארץ ונל מגרשיהם ♦
היה בטוב והיה שלום * אהבך

משלם ♦

לידיד יקיר לי ר  ,דוד טעאדאר נוי׳׳ו ♦

החכמה
כינצל

מאשריקרת בעיני עדמאוד  /ומדעתי
אתה שוכן ואליה תשוקתך ✓ על כן שמתי פני
אליך ואשאל ממך שאלה אחת קטנה וגדולה היא אלי  /אשר
עלתה ברעיוני זה ימים אחדים  /ונפשי משתוקקת מאוד
לשמוע דעתך ותשובתך  /כי מטרדות שונות לא אוכל כהיום
לעיין עוד גדנר הזה (לבוא עד תכליתו4

m

* ) פלארעק

(
לאפכיריס /

רנC

הנהלפני ימים
הייתי כחברת
קורנים וישאל איש אחד מהם אותי לאמור  /אמרה
נא לי /
מדוע איננו רגיל עוד כל נך בתונינו רוב שמות
התנאים והמוראים אשר נמצאו כתלמוד ? מדוע נשכחו שמוחם
ממנו ולא נקרא עוד את שס הכן הנולד רבא  /אכיי  /פפא
ופו׳ ? והנה לא אכחד מעמך יקירי ! שגס אני נפלאתי גבר
על זאת מן היום אשר ידעתי לכחון בין טוב לרע  /וגס
שאלתי את פי איזה לומדים במקומות שונות  /על אודות
הדבר הזה  /ותשובתם נשארת מעל  /איזה מהם דחו אותי
בקש  /בנענוע הראש  /בשליחת אצבע  /ואיזה מהם הפליגו
מאוד • לדבר בעדן הזה ומעיילא פילא בקופא דמחטא  /עד
כי
נפשי בחלה לשמוע עוד דבריהם * — ובראותי ני אין
איש
משיב
דברים
נכוחים
השבתי אני אל לבי כזאת  :אולי אחר
פזור עם ישראל בארצות שונות ובעמים שונים  /ונבלל שם
שפתם בתוך שפת העם ההוא אשר בתוכם ישבו בני ישראל v
הרגילו את עצמם לקרוא את שם בניהם ובנותיהם נשמות אשד
קוראים להם העמים ההם! ( מלכד השמות אשר נמצא נפנ״ך /
ינ
המה נשארו לנו על מתכונתם עד היום הזה  /כי כאמת
השמות
האלה נהוגים על פי הרוב גס בין העמיס נמ SHofes
 )E*p^ ramtודומהש הרבה •♦ ) אפש בני ישרן! שנו את השמות,
מעט  /כדרך העברי בגלותינו  /שישנה תמיד בלשונו את לשון
עם אחר אשר בתוכו הוא יושב  /וידבר כמנהגו וכטוב בעיניו

איזהאנשים.

מבלי לחוש על יופי הלשון ומכלי שים על לב דקדוק המליצה * ) /
ני
*)

לדוגמא אציגה לפנ^ך הפ

איזה דבייה מכפי

נהלת

שבעה ומתוכם

הראה אהבת
העברי בדורינו לשנות שמות הלועזים • ( סימן י״ב ׳ סעיף
י״ג ) כת  :וזה לשורי נ
באמבערק ( בקו״ף ) ואע״פי לנכתב גלחות שבחותם
העיר כתג בגימ״ל!׳
ח״ח
יש
לכתוב
בקו״ף  /דיגידו עליהם ריעיהה ׳ ווירצ*
פורג
שטרוםפלרג
ופו׳
כל
הני קורי[ ומזפירין בסון» המלה בגיח״ל /
וקרוב בעיני שגה
נכתב גלתות נכתביס בגימ״ל  /ואע״פי כן אנו טתבין גקו״ף.
יכו׳ • וכן האריך
בה
אס
לכתיב
באביבערג אי
באמבערג ׳ או בומבערג י
הרי לפניך  /ני
לא
תש העברי לרקד ? אתר
שמות העמיס 4כי לילי זאת

לא

( רכא )
ני— אס פישר בעידו ידבר  /ובעבור זאת נשתנו גס פן השמות
של האנשים והנשיס נתוכינו  /כי כן נאמר געטשליק מן
 / ® otcjtyalcfוכן קלונימוס מן השס • ״  Calonemודומיהם♦
והסבה למה שהרגילו בני ישראל לקרוא שמות בניהס ובנותיהם
כשמות העמים! לא אוכל לרעת בברור כי אולי היתה ונתהווה
על ידי הכרח מה — אן אולי מרצונם נעשתה כנהוג עתה
בימינו לקרוא את שמו כשם הלועזים ♦ יהיה איך שיהיה בעבור
ההרגל והמנהג הזה  /נלאצו ונדחקו שמות הראשונים בתלמוד
ממקומם * ומטעם הזה נחלקו כני ישראל בשמוחם כפי
המדינות אשר בהם יושבים  ,כי לאנשי פולין יש איזה שמות
מיוחדות אשר לא נמצאו כלל בין האשכנזים  /ולא כשמות
בניהם! שם הספרדים ואנשי איטאליא כנודע יככל הדברים
האלה השבתי אל לכי  /וכזאת השנתי גס כן להשואל הנזכר /
ודברי מצאו חן בעיניו ״ —

(אחר שובי לניתי ועינתי עוד בדברים האלה חשקהנפשי
מאוד לבוא עד תכלית השמות הנהוגים בתוכינו
ולדעת איך נתהוו  /כי מלבד התועלת אשר עליה כבר העירו
«כמי העמיס בספריהם  /יש לנו בני ישראל עוד תועלת
בדזלה  /כי על ידי ידיעתינו היטיב סבת וטעס וכונת שם
הלועז  /נוכל אנחנו בלי עמל ויגיעה לדעת את שמו הקודש
לקרוא אותו לעלית התורה  . /או לכתוב שמו בענין גטין
וקדושין יומה רב העמל אשר עמלו חזמייס קדמונים על
הדבר הזה  /רצוני לומר על עדן נתינת השמות  /וראיתי
בספר
לא ידעתי מה הפק יש פאן ׳> הלא ש& העיר מדע לפל ! ובלעדי ;את הלא
•ושמע בכל יוה « מודה רבות כזאת מאחינו ביהישראל  /וכבי העיר חפה
אחד מעמגו על זאת ויאמר נמדיית « ולין ובעיירות ההתוכות לה  /אוהביה
■ האבן ׳
העברים חאוד להמיר כל פעס פתח בקמץ  /כי אס אותר הלוע; ׳
שליאגן ׳ זאגן /יאמרו העבריה האבן ׳זאגן ש^ אגן• ופעה אחת
יהיה הקמץ גנון ׳

ואז יחידו אותו בפתח  /ני הש 8רזשה לועד® 3עחי3

מאזע,ס׳ <«« ימקוראי®

את

שמומאזוס • —

(

דנב )

נספר נחלת שבילה ( סימן א׳ אות ח ' ) שנתה :
חלוונא
(שס
איש אחד ) קזרין לש״ת לפידור*  /ע״ש שבלשון רוסיא
קורץ
לעץ
אוד
שקורי! ( בר  6נד ) ׳ הלפנא  /משתבש הלשון,
ואומרים
חלווכא כי עקרישמו חלאמא ונו׳ * הנך רואה
בעיניך
/
לו
לא
ידע
המחבר היקר הזה  /לעז מסיא  /לא
היה
יכול
לקרוא את האיש חלוונא לעלות לתורה בשמו הקודש!
ולולא
דמסתפינא
אומר
אני
אילו
ידעו
את שאר שמות הלועזים
בדקדוק
היטיב (כי כאמת כל מגמתס וחפצם היה לנד בתורתינו
הקדושה
*
ולא
עסקו
כלל בדברים חצמיס כאלה • /כי אס היו
בעיניהם
כגרמיזא הבא באחרונה * ) אפשר שהיו נותנים לאיזה
שמות
הלועזים
/
שס אחר נלה״ק  /דרך דמיון לשס געטשליק*
אנחנו
קוראים על פי המחברים האלה בלה״ק לס״ת אליקים /
ובאמת
לפי
דקדוק
השם הלעז  /צריך להיות שמו בלה״ק /
עובייה
 /כי השם געטשליק נגזר מן גאטט  /ומן שאלק /
אשר
מורה
בלשון
אשכנזי
הישנה על עבד  /ואס כן
שמג
עובר־
;
ר
ודומיו
רבים
—
וכן
תראה נספר נחלת שבעה /
שלא
באר כלל את השם טודרוס  /רק הציג אותו בלי באור
כלל
!
ני
היה
נעלם
ממנו
טעס
וכונת
השס
הזה
/
.
וגם בעבור
זאת
קוראים אנו את השם הזה לס״ת בשם טודרוס  /ולו
הבינו
טעם
המלה
/
ראו
כי השם הזה נגזר מן לשון יון והס
שתי
מלות טהעאדארם  /ובאורו בלה״ק מתנת ה׳  /ואס כן
שמו
הקודש
■
ז
 0פך; י» אן © סס״^ חי אשר נמצא בתנ״ך ♦
ולא
אאריך
כזה
יותר
כי
ירא אנכי מפני חמת המתחכמים  /כי
בגלותינו
המר
הזה
נתקיים בנו המקרא  /המשכיל בעת ההיא
» ידום י —
ובחשבי נל זאת מצאתי לחלוק הן שמות הלועזים אשר
בתונינו  /והן שמס בלה״ק  /לשני מינים /
ואלה הם  :שמות הלועזים בתוכיכו נחלקים ( א )
שמות
עצמיות! רצוני לאמור שהם נשאלים או מן שמות העמים
רק
בשנוי מעט נאשר כבר הגדתי למעלה במו שם בעגדיט
ונו׳
או
נשאלים
מן
שמות
חיות
ובהמות
כמו
ליב
/
הירש1
בער /לעמליין ובו׳ י ( ב )
שמות
מורכבותרצוני
לאמור

( רנג )
לאמור שהם הורככיס מן שתי שימת עצמיות tמשכהמה * )
ויהיו אחרי כן לשם אחד *וכן שמס הקודש נחלק(א ) שמות

ישרים ,מוני

נזה שהשם הלועז הוא

תרגיש ישר ונאמןשל

השס בלה״ק  /דרך דמיון מן אי׳לק ׳ אייזק  /נאמר שמו
בלה״ק יצחק /מן בענדיט שמו ברוך ,מן יעקב יאקב /
נאמר יעקב  /כי כן תרגומם כלשון אשכנזי♦ ' ( ב) T

דרך דמיוןוהצטרפות

שמות בלתי ישרי□כי~ אס הונחו על
מה שכין השם הקודש וכין השם הלעז  /ני כן קוראים אנחגז
מנחם• נעכור הדמיון הרחוק של
לס״ת השס מן /
שתי תינות הראשונות מי׳ס ונו״ן כמנחם  /וכדומה » —
אפס ככר הגדתי לך כי אין לי פנאי עתה לעיין עוד בדבר
הזה  /ואחרי שנפשי חשקה ׳מאוד לכוא עד תכלית הדבר הזה/
על כן אכקש ממך ריעי ויקירי  /לש*ס עיניך עליו ותעבור
בעין שנלך על כלהשמות  /ותודיעני טעמם  /סכתס והיותם *
וידעתי כי נל תוכל לעשות כאלה  /אחרי שחננך ה׳ בדיעה
ובבינה * יהי ה׳ עמך כאות נפש אחיךוחכרך *

אהרן בן־וואלף

מעלי

מהאללי ♦

מוסר

האדמה הברזל הנחי& ת והזהב *
סה

לך כן סורר ומורה  /כי תגדיל עקב על אמך  /וחכז
בעיניך דברילשלום ? הלא אנכי הוריתיך  /בקרבי
נולדת

* ) כאשר גד ^ שלפעמיס יקרא  :כ הכן על שם אמו ־שימי מעט  /דהיינו
אה מתה האג נללתה את כ 5הי ופן להען< תקרא הכת על שה אכ-ה
בשיגוי חעע ־

( רנד )
נולדה  /לולי צפנחיך כבפני ימים רדס /
ואמור כעדן
לשמרך לכל יקרך אתון עד היותך זקוק  /נפיפ חוצות נחשבת/
מאשפות מי
ירימך? ־־ כה לברה האדמה עת התיצבה
למשפע עס הזהב *

ויעןביהברזלדאמר  :צדקהאמך  /נן מבישומחפיר  /גס

בנדה ותשליכני אחור * הלא אנכי העליתיך מחדרי
.ארץ /
אנני פתחתי לפניך תוצאות לבוא ממקום אופל וצלחות
נכח
פני
השמש
5
עת
כי
קבץ
סרך
פארור  /אנכי נוהרתיך
וזצואתך
/
גלמך
ראו
עיני
לא
תאר
לו
ולא
תמונה  /ואשים
כפי
עליך לעשותך כלי תפארת י כל סובך ותפארתך מירי
היחה
לך
/
ואתה
פנית
אלי
עורף
/
ותחשבני כאחדהנבלים*
הזאת
יהי משכורתי עקב עבודתי  /הכזה תשלם טוב גומליך ?

ויען הנחשתויאמר  :אל תרבו דבר עוד בנגלהזה  /הפכפך

דרנו  /גס אותי מחש משוס עין עלי  /ואנכי הטי כותי
עמו
מאוד מאוד * אחרי צאתו מרחמך  /אדמה ! ואחרי
גמלך
אותו
/
הברזל
!
פרשת
*
גם
אנכי
עליו
כנפי חשדי /
וארא
פניו ירוקות  /לא ימצא חן בעין רואיו  /ואחמול עליו
לכנסו
שנית
ולצרפו
/
עד
יצא
תוארו
לחן
ולתפארת
* והוא
בבוז ירים
עלי לבו דתננילפניבןבליעל /
תחתאשדגמלתיוטוגי
■t

ויחי כשמוע הזהב כי חרה

אפסעליו  /ויעןויאמר  :נניס

דבריכם  /ידעתי נס ידעתי ני הטינותם
וכל
הטוב אשר דברתם עלי  /מידכם היתהלי  /אך אל תשימו
בי
און
/
לא
במרד
ובמעל
בגדתי
בנס
/
כי לא ככחי ועוצם
׳ידיי
הרסתי
לעלות
הנה
/
כי
 אם האדם המושל ככל קניידהארץ
 /הרהיב בנפשי עוז לאמור לי ההוד ולי הגדולה  /בי
ירבה
כבוד
ביתו
ני
יכתיר
מלכיו
 /ובי יקנה עבדיו  /בי יכלכל
אוהביו  /ובי יפתה שונאיו *
הגדולה והגבורה הנצח וההוד
אנכי
אערבנה מידי יקחנה  /לכן אתי -אה  - .הדבר יצא מפי
הזהב
ושלשתם
עמלו
מחריש
אין
איש
פוצה
פה ♦ -

מאודעמדי/

•

פראות

( רנד) .
אין מענה כפיריליץ /

כראות הכחל כי
ויפתח
ויאמר  :שמעני הזהב Iלא אשית אליך עוד
חטאת אשר נזאלת tני אס רממך האדס  /הקדומס  /ני
הוא רודה בכל קרני הארץ  /כל פת אלהיס תחת רגליו /
את אשר יכבד יכבד  /ואת אשר יכו ינקל " אס מפיו יגור
היותנו לעבדיםז לך לא נמרה עוד ולא נלינה עליך  /כי חי
יבא אזר המלך את אשר נבר עשהו • לא עוד נשימה נך
תהלה על שלמך רעה תחת טובה  /כי נהפוך הוא ידעכו נס
ידענו ני תשלם את היקר אשר ייקירך האדם עשית מונים /
ותסך בעדו ובעד כבודו ביתר שאת וביתר עוז ♦ אך אחת
אשאלה ממך  /השיביני דבר " מדוע תוקיר רגליך מבית
חכם  /והואיל שבת בין• הבוערים בפס? ראיתי בני עליה /
והמה דלים נודדים ללחם  /ואנשי כליפל אסמיהם מלא שנע •
דבר נא אינה תבחר שכון בעדת כסילים  /ותעבור על אהל
נכונים לבלתי סור שמה י הבזאת הטיבות עשו ?

אי;פיו

ויק הזהב ויאמר vבחנני נא גס כזאת יראה צדקתי ויושרי♦
דע כי שרירות הלב ישחית את רעיוני החקירה  /ואלו
נמצאתי גיד כל אדם לעשות בי כטוב בעיניו  /יפנו כלמו אל
רהבים ושטי כזב  /יבנוכתים יטעו פרדסים ויקנו עבדים וירבו
להס שדה ופדות  /ואל מעגלי החכמה לא ידיוך כף רגלם /
ולימים אין כביר תהי החכמה נעדרת י והכה כאשר ישפיל
השרירות את החכמה  /כן ירוממה המחסור י בהיות האדם
דואג ללחם  /יאמץ את כחות נפשו ויעמיק חקור בחכמה למען
החיות נפשו ועשות שס בארץ * סורה נא לראות בכל אשר
תמצא וראה כל מלאכת מחשכת מעשי חורשוחושב  /רוכס כפלם
נולדו כסכת המחסור  /לכן לא לנכוניס עושר  /למען ישכילו
לתקן מחסורי האדס  /החנם יפיץ חכמה בארץ  /והעשיר
יערוך לחמו  /וכזאת תמלא הארץ דעה •
ותק האדמה ותאמר״  :מי זה יעצור במלין שמוע אותך
דבר כזה  /הנה הנף בפיך  /חלקלקות תדבר
לשונך * הישר נא דרכיך אס כדבריך כן .הוא tדבר  /מדוע
בחרת

־ - :־■
־־ ג דנו ?-־ ;
בחרת שכח ככיח נבל ונילי  /אשר לא ירח נפש חכס הסתופף
מל מזוזת פתחו ? לאלפיס מצאתיך סכור בגנזי איש בצע אשר
מימיו ' לא פיס לרעב לחמו  /ויבחר מחנק נפש חכס נורים תתו'
נקע לשכור רעבון נפשו • מדוע הואלת  :השתפ;ח בנחלת רוע
לבב כאלה /
לא זדון לב השיאך  /ללכת ברום ליכךאצ_
כל אשד
תחפוץ
ולהסיר ממך עול הצדק והישר .
רק היהב ויאמר  :הה אס ביד איש כזה ירדתי  !. /לא עלי
תלונתך  /אמי Iשס מצאת* קכרי וכלא היה הייתי "
לאל הריתיני  /אי לזאת העליתיני  /להיות אשור בגור הננל
כעבד ישאף נגה  /לא נ 1וכ אנכי אז מעיע חוצות  /אבחר
חנוק אשפתות  /משבת3ב* ת .הכילי היה י־■הגזנוי נא וראי /
אה כזרוע רמה נלכדתי בשלל הנבל  ,אבל וחפוי ראש אשב
במסתרים לחנות עת יבוא יומו  /ואז חיש יורשיו יפתחו
מסגרתי  /ואנגי אמהר לנחת תחת ענותו אותי  /נצת
לא יזנר שמי עוד ‘בק5ב ביתו* לא לשוב לו נתחברתי אלץ  /ני
בחיץ לא התענג בעוני  /ובמותו לזרים יעובד י

ג— ח
׳

מכתם
 bi-המסתגף * •י

' ; .׳ C

••■י

נימה'זח ,תצום*,
■׳
■ תענה כחך ותמותבחייך ,
אכול•עיתה:
והישר
דרכך אז תחיה אחר מותך

י*

א  -ה♦ ! .

המאסף
ח דיס

סי ו ן

תקן

מכתבים

שונים

תוספות

דברים

( biמאמר

מגיד

חדשות

הנדפס במאסף ? 1חורש שבע
ג■

-

זה

מאת

נפתלי ה י ר ץ

וייזל

אחרי התפשטו בארץהדברים] המעטים שדברנובמאמר
הקטן אשר קראנו בשם מגיר הרשות  /על אודת
קצור או ראשי דברים מדברי הימים עבריות הנמצאת
אצל היהודים היושבים בקושין עתי חוף ארץ מאליבאר
בשלחה מק״ק פראג יע״א לחברת ש״ט וחושיה העתק מאגרת
הנמצאת שם  /שכתב ר׳ יחוקאל רכב״י גקושין ל׳ה תשרי
שנת תקל׳! או חקל׳ח לפ״ק  /להקצין המנוח כמה״רר
טובי׳ בועז ו״ל בהאג • ורואה אני שהדברים האמורים נם
משולבות הס עם הדברים שכתבנו במאמרצו מגיד חדשות הנ״ל
ומעידים זה מל וה  /ואס במקצתן אינן מסכימים  tאין
לתמוה על זה  /כי בקדמוניות כאלה כמעט אי אפשר שיסכימו
שדסופרים אשר לא ידע איש את אחיו נכל לכריהס  /ועל
הH

ו$

הקורא

(

רנהC

הקורא להתכונן  'pfyמי #שניהם £צדיןו יופר  /ועע  15הפרדס
זה מזה נשפוריהס !* ונהיות ני *האגרת הזאת הבאה' מק"ןר
■פראב  /נתונה בקושין מיד גניי מפורסם ונפנד איש אמונים
מוד ר׳ יחזקאל ר? בי ע׳׳ה  /אל ישיש ונכבד  /איש יראאת¬
ה׳ כבוד ר׳ עוני׳ נועז זצ״ל  /ושניהם למונה נתכונן  /ינ
יוגמת השואל היתה לעמוד על דברים שראוי לכל איש ירא ה'
ובמצותיו חפץ  /לחפוץ לדעתן ולדרוש עליהן  /ומגמתהמשיב
הוא להפיק רצון שואלו ולהעמידו על האמת י גס דנריס
רכיס נתשונתזיהמשיב יהלג■.אור נענין הנדרנר מאתנד  /שהוא
לדעת נדרך ברור איפוא רבים מאחינו נ״י" שהגלה שלמנאסר
מלךאשור  /עד שנוכל לחקור יותר על הלנריס האלו /ואולי
נאחרית נזכה לבוא באניות עד מקום תתנותס  /ולהודע
מ׳דנריס שישיבו לנו ^ • היש אתם עוד ספרים־' הכתביםבלשון
עכרי! ללמוד מתוכן דרכי ^ לשון שרשים ושמות ומלין יותר
מאשר יש נידינו היום  /ואולי יש אתם" הפרי נבואותשנשארו
נ* דס מימי גלותס { .,/אותן שנזכרו נקצור ?*ה .העבריה הנ״ל
(במאסף קל״ט ע׳׳א )  /או עוד .תפרים אחרים  /גס ספרי
חכמה הכתוכים מימין! .ההם וכל כיוצא בחקירות יקרות כאלו/
על כן עוב שיבואו גם דנרי תשובת ר׳ יחזקאל הדל בדפוס /
עם איזו הערות שהעירנו בדבריו מאהבלהאמת  / .גס להיות
עזר לעזור לחוצים מלדרוס ולחקור אתר הדנר הזק
■ באיזו׳ דרן
ילכו  /ואנה יהיו פניהם מועדים לבוא אל תכונת •׳הדבר■•.
••*••. ♦ •,

"י

׳

ואלה הן התשובות של 1ר/יהוקאלד 1רכבי - ,

hv

שאלורת ר׳ טובי׳

ז״לששא?־1ממנו

בעת ההיא ׳ הי׳ ראשית האגרת המדברת
׳  toעסקי משא ומתן שהיו ביניהם אז ׳
לא הבאנו בדפוס •
#אלה א ששאל מאיזה גולה היינו  /אודיע למכ״ת
מגלות בית שני תוב״ב שהיה בשנת ג׳׳א.:
נ״ח ליצירה (שהוא ד אלפים ת׳ מאות ונ״ח ני האמת
־'־ > ־•י

׳j

9׳

(

ריס ).

מספרו ח' :גלאות באלף בי״ח דאיקבכר
פ* פשוטה /
כנודע ) היא שנת ס״ח לנוצרים  /באו כמו עשרת! 2פיס
'■‘ ־אנסים .ונשיש לארץ מי1י 3אד'  /ונתיישבו בד׳ מקומות ששמם
כמגימר  /פלור  /מדי  /פולועא  /ורובם היו בכרנגינור
הנקרא מאגודע־א כגינס וג״נ קורין שינגלי  /והיא תחת
'ממשלת’ רילך הנקרא ש־רס פירימאל/ונתן להסמן ש* רס
פיר״מאל' ושחו אריוי ברמון חקיס ופרגעמאות כעס של
י נחשח הנקרא שעפידא בשנת • .דקצ״נו ליצירה ( ד״ל ד'
אלצניס קל״ע ) היא שנת שע״כו לנוצרים למנהגם
ולגיולאס  /והיו שס יהודים כמו אלף שנים תלזת
) ממשלתו  /והגדול שבהם נקרא אז תדיר שיריאנדרמפלה
כלומר איש הרוח  /וזה שס גדול שנתן שירם פערימאל
ובאותו הזמן שניתן לחם שיפעדא/הגדול שבהם היה יוסף
•־רבן" ׳ , /זזה המלך לסופו חילק כל הארץ מאליבאר לח׳
■• מלכים■ שהם בניס ובני ' אחותו י והנני שולח למענת
נוסח שלוי של העש נפשת לידע בבירור ♦ ונתיישבו
היהודים בנרניגור פד בוא פורעוגיזוז למאליכאר  /וכיון
שבאו פורעוגיזוס ולקחו כרגגינזר היו להס למכשול
■ ולפוקה  /ויצאו משם ובאו לקושיןבשנת השנ״ו ליצירה /
ומלך■קושין נתן להם מקום לבתים ולבית הכנסת שמוך
■ילפלעין שלו נדי להיות להס לעזרה  /ונבנה בה״ב בשנת
השנ״ח ליצירה יע״י ד׳ יהודים אנשים גדולים  /.שמואל
קשעיאל  /דוד כליליא  /אפיים צלח  / .יוסף לוי /
ועדיין היו בגלות מפני פורעוגיזוס שלא יוכלו לילך
בחיקינו ולא למחייתם לילך במקומות שלהם  /והיו להם
צרות רבות  /עד שנאו אולזנדוש ( ר״ל האללפנדר)
נתקררה דעתם  /ובשנה ראשונה כיון שבאו אולונדוס
לקושין  • /.ירדו וישבו במצור א '  /והיהודים היו משרתים
ונותנים להם כל צרכם  /ומחייה  /ובתוך זא היה איזה
עלילה ומרד בין מלוכה של מאליבאר ואולונדוס והרג
אולונדוס את מלך קושין  /ובשביל זה ברחו וישבו אותה
שנהבכרנגינור  /ואח״כ יצאו פורעוגיזוס עס אנשי מ^ יבאר
באפם ובחמתם  /ושרפו כל השוק ובתים ונתי כנסיות

W

ה

כג 5

של

( רס )
של היהודים נשניל שנתנו מחיה לאולונדום  /ונשנה
האחרת חורו ובאו אולונדוס לקושין ובתוך ימיהואועטיס
כמסר החומה לאולונדוס  /ומיום ההוא באו כל היהודים
שכרחו ונתיישבו במקומם  /וכיון שמשר המפתח של
החומה ליד אמדראל פאן גוץ היה עמו בה״ר שם טוב
קשטיאל והוא היה נשיא כאותו הדור  /אגל כעוונותינו
אותם המשפלזות נבר נפערו בלי גזע  /ונשארו מתי
מספר לבד  /ואח״כ באו מד׳ פנות עולם  /מן אשכנזי
ומן טורקיא  /ומן תימן " /ואדוני אבי נה״רר דול
רחבי מן חליפו  /ועכשיו יהיו בין הכל אנו פה' בקושין
נמו מ״ס בתים ( ר״ל פצו ^יען ) ואחד בה״כ Vוהיינן
שקטים ונחים עם אנשי מאליבאר בעזר אולונדוש /
ועכשיו כמו עשרים שנה  /ממשלה של מאליבאר הכל
היא תחת מלך טחינכור  /ואדונינו אולונדוס בכת
עושים רצונו  /ומפני מה אין אני יכול לפתוח פה האיך
היה ירידה זאת לאדונינו אולונדוס י

שאל! ה

ב׳

ששאל

אס יש נמאלינאד עוד קהליתופו/ ,

אודיע למע״כ .אנו הנקראים יהודים
לבנים יש כקושין כמו מ׳ בתים  . /אחר בה״כ מ״ל ולא
יש עוד בכל ארץ מאליכאר  /אבל יהודים הנקראים
שחורים יש בששה מקומות  /נקושין יש נמו ת״ז גתים/
וג׳ בתי כנשיות  /ועוד כעיר שנגד קושי! ,הנקרא
אנשיכימאל יש כמו ק׳ בתים וב׳ בתי כנסיות  /ועול
משם ה׳ פרסאות לצפון עיר פרעור  /ושם יש ק ,
בתים  /וא׳ בה״נ גדול  /ומשם א׳ פרסה לצפון עיר
שינוע  /ושם נ׳ בתים וא׳ נה׳׳נ  /ומשם כ׳ פרסאות
לצפון עיר מאלא ושם נ׳ בתים וא׳ בה׳'כ  /וגדרום עיר
מטוס ושם צ׳ בתים וא ,נה״ב  /טרטור מ/כתיס ואחל
3ה״כ * . V: -
.:״

שאלה

ג׳

ששאל

נ׳ מיד יהודים .לגדםושחורים

ונו׳ אודיע למב״ת  /אנו נקראים יהודים
*מיס6 'Vהס אנשים שכאו מארן הקדושה תו״נב /

׳1״ v -והיהודים

( רסא )
&יהודם שקורים שחורים  /הס שנפשו במאליכאר מן
גירות ושחרור  /אנל דינם וחקס ותפלתם הכל כמותינו/
אבל אין אנו לוקחים בנוחם ולח נותנים להם כי בד
בכד יהי׳  /וכל עבדים שאנו קונים  /כיון שניתן להם
שחרור  /מהחברים עמהס  /ועי״ז הס רבים  /ונלס
בעז־׳ה תחת דברינו שאס יהי׳ להם איזו דין  /צריכים
אנו לפשר ולחרוץ להם  /וכמנהגם יש הפרש נוגע
לדין  /ולכישתס כמו מאלינאר  /ורוכן אין נזהרין
במצות תפילין ומזוזה ובפדיון הככור *

שאלה

ד

ששאל

על מנהגי

תפלות ופו' אודיע

למכ״ת  /מנהגינו הכל כספרדייס ✓
ומעט מןהאשכנזים  /ונעשה ב׳ ימים טובים  /וזה כרוי
שאנו חוץ לארץ  /וכל ח׳ ימי חנוכה שמחים יותר מכל
הארצות וכן בפורים משנכנס אדר עושים שמחה ורקוד /
וקאמעדיע עד י״ו מ ואח״כ נכנסין להלכות פסח ♦

שאלה ה'

ששאל

אס

יש

תלמוד

וכו׳אודיעז
למני׳ת

שיש אתנו תלמוד בכלי  /שכאן מן
אמשטרדם ומן וויניויא✓ אבל תלמוד ירושלמי לא ראינו
פה  /כי אם לקוטיס כתוך עין יעקב! ויש הרבה
תפרים מדרשות ושאלות ותשובות ישיניס גס חדשים "
שאלה ז' ששאל על איזה פושק ונו׳
הפוסקים שאנו נוהגים פה! הה הלכה
פסוקה של בית יוסף בשלחן עמך  /אבל יש איזה הלכה
שנהוגים כמו ר׳ משה איסרלש לחומרא •

אודיעלמכ״ת

שאלה ז'
ששאל אס יש
למנ״ח
/
בתי
מדרשות מועטים הס אכל
מלמדי חנוקות  /וסיפוקם נותנים מן הקהל  -/עד שילמדו
הלכה בשלחן ערוך ורש״י  /ואח״כ מי שירצה ללמוד
בתי מדרשות

וכו׳אודיע

יותר הלמוד או ספריס אחרים  /אס יהי ' נקי /
אזן הקהל ילמד  /ואס לאו הולכים אצל מלומד בשבתות
ובעתיס המוומציס ולומדים עמו "

( רסב )
שאלה .ח׳
ששאל ,אס יש יהודים במלכות שינאזנו/ ,
אודיע לאדון  /שמענו מפי אנשי אמונה
במקום טארוואריא ששס כני ישראל  /אכל הס קראים
דודעיס בטיב לשון הקודש  /והשס יודע נזה /

שאלה ט׳

אס

יהודים

כטיבעט ופו׳ לא

נודע לנו זה השס •/

אכל יש ׳ יהודים

ששאל

יש

בערי הודו במקוס הנקרא דזא״פור  /ונקראים שס כני
ישראל  /גנפוציס ככל ערי מאראטא וגס תחת מונו" ל
זיושני אהליס  /מהם אנשי יקב שעושים שמן  /ומהס אנשי
תיל ואינם יודעים .שוס דבר כי אם פרשת שמע  /וגס
שוכתים ביום השבת  /וכמה פעמים הלנוחנמיס להדריך
אותם וללמדם ולא הצליחו  /ונא אחד מהס לקושין /
וישג ד׳ שנים ולמד תורה ומעט חקיס והלך  /ושמענו
שהוא עכשיו רב שלהם ומדריך אותם מעט מעט כדרך
יהודים  /וכפי השמועה הס יהיו כעשרת 12פיס נפשות /
שאלה י׳ ששאל על עשית השכעיס וצו׳ / .אין נודע
פה  /כי אנו כתוך העירות סוף אסייא
ומפה עד סוף אשייא שהוא כאפא כומירי מ ' פרסאות
לכד ♦

שאלה

י״א

ששאל

אס

יש

איזה כתנים

ישן

נושן ונו׳

כוודאי כיון שהיו נכראניגור  /עשו הרנה
חבורים  /וכלס פיועים וחרוזות  /וגס איזה חכמות
ונתיישנו ונאבדו  /ומה שנשאר אכקש ליקבצם  /ואשלח
אותם כדי להפיק רצון אדון  •/ועוד יודע למנ״ת /
שאיך כמדינת תימן יש הרנה יהודים  /מכפר מובא עד
צנעא מהלך ח׳ ימים  /וככל נפר ונפר יש הרנה
קהלות  /וצנעא הוא מקום מושב מלכים  /ושם יהודים
כמו אלף כתיס  /י״ז כתי כנסיות  /ויש בהם חכמים
גדולים  /ומקובלים וחסידים  /אבל כתוך גלותישמעג! '© /
שלא יוכלו ללבוש עטרה ומצנפת  /ועכשיו ג׳ בניס
קס מלכות אחד רע ומצורע  /והעליל עלילות  /שכנו
בתי כנסיות גבוהים /
ונתיס גבוהים כלי רשות /
וכאו

ובאו והרסו ח׳ בתי ננסיות  /וגס איזה בתים *. tלדת
את נה״ר שלם עראקי נ*ץ בבית אסורים לייןת־ מממ׳ממון
רב  /והוא וקן מן פ׳ ״דם  /וגדול ליהודים  /והדת
אותו גבית אסול־יס י׳יחדשיס ואת״כ נתחרנו "המלךוהוציא• אותו  /אבל עדיין בל ייקום ההירוס לא גיחן
'ישות לבנות  /וג  bמלנעא מהלך י״ב' ימים הנקרא
צעדא '  /ויש שס יהודים  "•/על ב׳* הריס׳ יושבים  /על
הר אהד -יש ק״ן נתים־יה׳ בתי כנסיית ’ ל ועל השד
יש ק• בתים וג׳ בתי בנסיות  /ועלהשלשיייש פ" בתים
 1ב׳ ב״כ והס בני תורי!  /לא יש־ עליהם שוס עול  /כי
אס ל1כשיס .כמו ישמע^ יסשבארצס ' /וגס מגדלים שער
ראשם  /דש בהם חכמים רבנים ובלם בעלי מלאכות
ויש חסרון פרנסה להם  /והם תחת מלך היקרא בד,י
והוא מושל על הריס וגבעות  /וגס יש מדינות על שפת
בוים  £פמפ מסמ / 1ומשס מהלך יוס על הים כפר
לאתר ושלישי נעמן/ויש מהם יהודים הרבה  /ונס ב״כ /
והס בני חורין־ אין בהם שוס עול מלכות כ״א חסרון
פמסזת ומלכות בדו גי״ב  /וזאת ארצות כלס קרובים
לבצרה ולפירסיא הנודעים לנס  /וימז שהודיע לגזע
יקרים של מעב״ת הנד מודיע גס מגזעי אשר הנן ה׳
לשרת למעלתו ני מי הבכור אלין; רחבי נר״יו  /והשני
משה ראבי־נר״ו ושלשי דוד רחבי נר״ו ובת אחת אשתי
רחב׳־ ויש להם בניס ומי בנים 'ה4׳ ,לעד  /ואני כנר
נזרקה כי ״• בה לשרת לאדון  /וגנן אצא בקידת אפים/
ובנשיקת כפי־ס  /לתת עליו היום ברנה בלי ' דיים /
כי דומיה קהלה *
קושין כ״ה לתשרי שנת

א ז  Vש י ר לפ״ק •

כה דברי אהובך ומוכן לשרתו כל ימי חיי הצעיר

יחזקאל

רחב ■♦,

עור

משובת השן1ה
הראשונה ראזי להתכונן בה  /שאס נפי הנראה
סותרת
מה שכתוב בקצור ד״ה עברית הנמצאת  Iנטו
בקושין  /כי
בה נאמר ( דף ט׳'ו ) שנאו היהודים מערי
המאגול ן סכ
לקושין /
והיהודים
אלפי׳ ליציאת מצרים ; שבערי המאנול ישנו בהן בהשקט עז שנת ן •
עצמ
ואס
נן
הם
מגלות שלמנאסר מי׳
השבטית  :ן m
כמבואר שם  /ומשיב האגרת אומר שהיהודים נקושין הס מנד m I
גלות בית שני  /אין
1I
כנו¬
בכך כלום  /וסוף סוף דברי איש אמונים
המשיב הזה
מלבד שמסכימים בכמה דברים עם הדברי׳ שנקצור ' קרא
 1״ה  /גס
מתיקים
החי
אותן מאד  /שנמעט אי אפשר עוד להסתפק
נדברי
שניהם
ני
דברי
למי]
אמונה הס  /כי איך אפשר כי עט שקר
ביוה
ועט
שקר
מזה
יכתבו
in״
גס שניהם דבר אחד המתאים מכל
צד
•
ונמו
שנזכיר
מקצתן
י
הקפ
האחד ; כי המשיב אומר שבשנת ל'
אלפים
קל״ט
ליצירה
מדע
שהיא שנת שע״ט לעמים נתן להם
;להיהודיס תקים
יm
ופרגטמאות בטש של כחשת הנקראת שעפעדא*
וכן גד״ה של
קושין
נאמר
שרש
(שס קי״ג ע׳׳א ) שכאשר עבר כוש
התימה על
היהודים
שבארץ
מאגול
 /שבעיס ושתים משפחות
קצור
הלכו
לארץ
הורו
שהיא
שנמר
מאליב ^ .ר ו׳שבו שס  ’ /ומן
ג!
הגהה
השמינית
שהנהנו
מפי
שם  /יבין הקורא כי שני העתים
מסכימים
זה
לזה
"
מן
שערם פערימאה " שנית הד״ה  .אומר ג״כ ואדוני הארץ
קבלום בטוב לבב ויחנם ברשיונותיו
קנח
*שר הוחקו על
שהי לוחה נחשה והגז ער היום הזדין
ימשו
בקושין  /וכן ממש
לברי משיב האגרת ♦ שלשית נעל הד״ה
אח)
אומר ני ראש
לשבעים
ושתיס
משפחות
שנסעו למאליבאר r
נזה
סמויוכף רבן ✓ וכן
אומר משיב האגרת באותו הזמן שנתן
ארכנ
להם שעפעדא
הגדול
שבהם
היה
יוסף רבן • ומכל זה
(0
לראה כי נאמנו
הדברים משני סופריס שלא ראו זה את זה /
מנד
רק כי משיב האגרה
תנ
אותר שבאו לקושין מימי גלות בית שני
נמו עשית אלפים
נפשות
/
ושכמו שלש מחות שנה אתרי כן
קרוב
נתן להס
השעפעדע
.
/
ואין
זה ני אס מפי משמועה  /ני
פה1
הכותב
איננו
מזרע
גלות
אשור
/
ולא
מורע הבאיםהראשונים
שנת
יונית שני yשהרי
הוא עצמו אומר שאח״כ  ( .שהוא קרוב
%

לזמנינו

(סה

 7ויסד! f
לזמנינו ) באו לקושין מד׳ סנורת עולים מן
אשכנז ומן
טורקיא ומן תימן ואדוני אבי כהר״ר דוד
רחבי
מן חלייפו
׳ (שהוא אחלב סמוך לעכו ) ועכשיו יהיו בין הכל פד־ז בקושין
במו מ׳ בתים (  / ) p ’i'Möואס לא ראה ולא דבר כותב האגמן
וגס מי גניהם של אנשי הדור הראשון /
נמו שאמר הכותב
עצמושבהמסר דזמפתח שר“
החומד־? ליד «
Sktdi
פאן
גיטץ
ד־זיו
עמו
כה״ר
שם
טוב קשטיאל והוא ד־זיד־ז
גשיא באותו הדור ׳ אבד־־־‘ בעונותינו אותן
המשפחות
צבר נפטרו בדי גזע ונשארו מתי מחמר לבד  /ואס אלה
הראשונים הלכו לעולמם  /וחדשים מאשכנז וטור״קי ותימן
התישנו שמה  /ממי יוכל המתג לקבל כי הראשונים שנאו
למאליבאר היו מגלות נית שני ? אכל היעת נותנת שמקצלן
עד״ה העברית שהיתה נמצאת ביד היהודים הראשונים שנקושין/,
התפשטו בקרב האשכנזים והספרדים היושבים שם עתה  /וממנו
נודע להם מה שהודיע משיב האגרה הנ״ל  /וכפי הנראה אין
בידיהם ספורי דברים על הסדר רק מה ששמעו ממנו ומה
שרשמו להם ועיר שס ועיר שם " והדעת מסכמת עם ספור
קצור ד״ה שאמר כי כאשר עבר כוס התימה על בני ישראל
שבממשלת המאגאל  /שהיה אלפים לאחר יציאת מצרים נסע
הנשיא יוסף רבן עם ע״ב משפחות להודו או למאליבאר  /ולהם
נתן שעראם פערימאל דברי שלום וחירות החקוקים  .בטס
הנחשת  /שאילו כדברי משיב האגרת שכבר היו שם יהודים
׳עשרת אלפים מנין ס״ח לעאיס  /על מה בטחו לגור בארץ /
או איך נצולו מיד יושב ; הארץ ?
נס אין להבין איך מעם רב
גוה לא נשאר גס אחד בימי כותב החנרת  /כי הוא עם
ארבעים בתים שנקושין כפי דבריו הס חדשים מקרוב גאו
אאשמז מתורקי ותימן '  /ועל השחורים אשר שם אמר שהן
עבדים לא מבני ישראל המה 7ואס כן לא נשאר נין ונכד מעם
דב נוה בארץ  /וכל זה רחוק מן הדעת  /אבל כפי קצור ד״ה
קרוב לומר כי שנעים משפחות שבאולמאלעאר '  /מקצתןישיכו
בה ומקצת פה /
כמו שרשם משיב האגרת מקומות רבות
שגרו שם  /וגרוב הימים אין ' עוד מגזעם איש ידוע בעיר
קושין  /וכשכבשו אנשי האללאנליא־י־את ' העירי והי רנ״ה שנה'
נמצאו

( רסו )
נמלאו שס ארבעה אנשים גדולים שמואל קשטע!  /חד בליליא /
אפרים צלח  /יוס״ף הלוי  /ואין ספק אצלי  /ני אלו היו
משאריה ישח 1ומגזע  .גדוליהן שכרתו ביום זעם מתחת ממשלת
המאגאל״ ונמלטו במאליבאר  /כי מערי אשכנז וטורקי אי אפשר /
שהרי ־קודם שבאו הפורטיגיזי ואנשי האללאנדי למאלינאר /
לא היקה זאת הארץ נודעת על נכון באיראפא  /ואין יבואו
שמה  /זולתי שנאמר כי באו שס מגלות אנשי בית שני שבארץ
תימן  /וגם זה רתוק " וכן אין ספק ני מגזע הישרים האלה
ואחיהו הנכבדים שנמלטו מארץ המאגאל  /ועוד ממשפחות
אחרות שנסעו אחרי כן מממלכת זדון המאגול  ■ /להמלט על
נפשם בארצות המאליכאר כאשר,נמלטו שם אחיהם  /נשארו
רכים כארצות  -ההם  /אבל א* נן נודעים  ,למשפחות האשכנזים
והטורקוס  .שהתישנו שם קרוב למרכבו  /שמהן ר ' יחזקאל רכבי
כותב האגית׳ וביד גזע אמונים אלה שנמלטו ביום זעם מחרב
המאגאל  /יש הד״ה העברית  /שממנו ראשי הדברים שהעתקנו
במאמרנו ־מגיד חדשות  /ואילו היה באירא״פא איש חכם לב
וחוקר נאמן מבני עמינו או מן העמיס  /בדור שבו בא קושץ
קחת יד האללנדי  /שהיו עמהם אז ארבעה ראשי ישראל
שזכרנו  /מה נקל היה לו לשמוע מפיהם חדשות רבות שאנו
.צמאים לשמען  /ני גלי ספק היה בידיהם דברי הימים שלהם/
אך לא בעבור זה תאבד תקותיו בענין זה  /נ* השכל שופט /
ני עוד נמצאים בארץ הודו הגדולה והרחבה הנה והנה רבים
מבני ישראל שהן מגזע בני הגולה ההיא שהגלה שלמנאשר מלך
.אשור  /ורק מידם נבקש׳ את  .הדברים  .שנפשנו כלתה לדעת
אותם  /שבהיותם מן הגולים בזמן בית ראשון \ בעוד מקדש
ה׳ ונביאיו בישי2ל  /ולא היה בימיהם חרבן כולל ואבדן גמור/
זלא היתה הארץ לשממה  /ועריה לשרפת אש  /רק שהגלים
מלך אשור  .מארצם והושיבום בערי מלכותו וביניהם היו
נדוליהס וחכמיהם  /נשאר בס גדלת ישראל  /ומדת נביאיהם
וסופריהס  /שהיו תשתיס קורות העתים שעברו עליהם ועל
ישראל ועל כל ממלכות הארצות  /וכמו שרמזנו במאמר מגיד
חדשות  /וכן קרוב הדבר שהלכו עמהס בגולה מחמדיהם
וספרי•ינביאיס וחכחי ס שהי! עד ימי הס  tןנשא רו ביד גדוליהס /
וכמבואר

( רכז ),־
וכמבואר

במאמר הנ״ל "  .לא  .בן

גלות יהודה בימי .

נממנצר

שהיתה ,באף ובהמה ובקצף גדול /
לאפעשתה כן תלות כל
השמים✓ אז נתקיימו נל האלה
והקללה
הכתובה
בספר תורת
ה/ /
ני אנג׳׳פי שרבים הוגלו לבנל
וניניהם גדולי .הדור
ונביאים וזרע
המלוכה / ,הירד נבול
ההמון בבבל  / .וגדולתן
פד,עפ-ר
הגיעה✓
והלשון העברז הצח שהיה
בידיהס״ערג׳
רב ^ לשונות אחרות עלה אתה• /
וכמו
שהתמרמרו על זה
ונדולי הדור ההוא /
נמו שנקוב בסער נחמי׳• ־  /ומאז ואינך-
י-ד׳ ישראל

הולנת ודלה /

שאע״פי כי פקד ה׳ את עמו למלאת

שנעים שנה לחרבות ירושלים *.
הייה• הכל בצוק העתים /
ותחת יד אדונים זריס /
פרס יון דומי־ והחת יד מושלים
קשים מקרבנו נמו הורודוס וזרעו  /וזרוע ה׳ לא עלינו נגלתה
בעתים הסס  /אין יעוד נביא ולא איש הרוח  /נס פרחה
בהם
צרעת
המינות ופרוד
הדעות /
למדו זרות
רמת
מפלוסופיהגוים אשר
סביבותיהם ■/וכמ ^ פחננו בפרושנו יין לבנון
בפי 1 ,עשו סייג
לתורה✓ ונפי  ,משנת אבעליון חכמים הזהרו
בדבריכם שמא תחונו חובת גלות ונו  / ,ואפילו הלנות התורה
שהיו מוסרים נשיאי הדורות לתלמידיהם /
גס בהם גברה
השכחה עד

שבימי  .תלמידי

הלל

ושמאי

נעשה

תודה  -כשתי

קורות  . /לא קס מ הס איש מגיד צדק נותב משרים מניח
ברנה לזרע יעקב מודיע קדמ -ודות וקורות הדורות הראשונים
מיום ברוא אלהלס אדם על הארץ עד דור נותב הספר; ✓
להביננו
תעלומות
ספוריהתורה  .והנביאים
סכר מוסר ולא ספר חכמה  /ני מימות

הקצרים✓
נס לא
הנביאים האחרונים

עד לור שקם נו רבינו הקדוש וחבר משדותיו  / -י שהוא לערך
זמן שש מאות שנה  /לא נשאר לנג ממנו ספר וזנרון דברים
מאחד
המעורעות  /או מאחד עניני שכל הראויים להכתב על
קפד✓ ווה לנו האות כי מיות בית קדשנו ותפארתנו היה לשריפת
אש בפעם הראשון  /החל הגלות המר ה! ה שבו נתדלדלה יד
ישראל! ולא חדלה הצרה הזאת נס דור אחד  /אפילו בכל ימי
הביתהשד✓ ונמשך עד היום ועד  -י -שוביה׳

לשמחנובשובו

אלצוהו

נימי
קדם
י והעדן הזה מתגלגל והולך
באומחינו נ ^ ימי
הגלות  /שמרוב רפיון הלב לא היו בנו סופרים נותבים ד״ה

מן

( ירמז)
«ן
הקורוח־אשר קחנו «  6מעמיס אשר נא « נאר 5ס  tי Ifi
מתי
גאנו
נמדינה
ומדינה
/
ולא מאין כאנו לגור נה  /ו&5
מרשיונות שרי  .הארץ שההישמו בתוכם /
ולאמן הקורוין
שקרו אותנו
בתוכם  /סוף דג ר הכל  .סובב,על המהומה הראשונה
יום
גלותינו
מעל
ארצינו
ניד
מלן מל 4אז אנדנו נל * pn
ואין
עוד
הלב
על
מכונו
/
עד
ישוג ה׳ לרחם עלינו « וא©
פן תבין
מדעתך כי אין לסמוך על קשונת ר׳ יחזקאל רכב*
שאמר
כי
באו
יהודיס
לקושין
מגלות טיטוס בשנתס״ח לעמים t
ומאין
לו
ולמשפחות
הגרים שס שבאו מחדש לשם מאשכנז והורקי
לדעת
בקדמוניות
כאלה  /האס אנשי בית שני שבאו לקושי!
מיד אחר
החרבן כתבו ספר ד״ה מתחלת בואס שס *
ושסופרי
ד״ה
המשיכו
דבריהם
מד
היום
/
דבר
שלא
עשו כל.
הגולים
מכל
המשפחות הנכבדות שבאו לבבל ובכל ערי המזריוי
ולארצות
היונים וליומא וערי אשמר  /כל והאין להאמינו v
ואילו
נמצא
.
ספר
ד״הןנזה
נקושין  /היה הגביר ר׳ יחדיאצ
מזכיר
אותו
ומעתיק
ממנו
דברים  /אבל העיקר נראה כדברי
קצור ד״ה
שנעתק מד׳' ה ענרית אשר היה ניד היושבי©
הראשונים
שכקושין
שבאו
לשם מארצות המאגול הגדול  /ולהם
גתן
שעראס
פערימאל
החיריות
על
טסי נחשת  /ואלה
המשפחות
כעת
אינימו
/
ובלי ספק מבניהם עודם בערי הודו4
זאבותיהס היו מעשרת השבטים מגולת שלמנאסר /
ונמו.
שבארנו דבר בטעמו במאמר מגיד
חדשות 4ומאותו ד״ה
נתפשטו
דברים והגיעו ליושבים עתה בקושין  /ועליהם סמך
משי3
*האגרת
/
ורובי דבריו אמת וצדק ! גס שמות הגדולים
שזכר
!
והערים
שהתישנו בהן  /ומה שקרה אותם עם אנשי
פורטיגאל
האללאנדע מיום בואם לתויף מאליגאר  /ואח״כ עס אנשי:
במלחמתם
מס
הפורטוגיזי
/
הכל
דברי
טעם ודברי;
אמת /
וגסהס גודעו להסמד״ה העברית שביד נוליהשבט־ם*
ני הם
אע״פי שהוליכם השם• לארץ אחרת רחוקה מנחלת
אבותיהם
/
והס
האובדים
בארץ
אשור  /ובמי״ש  .במאמר מגיד׳
חדשות!
לא עבר עליהם השממון הגדול כאשר עברי עלינו/ .
ועודם
למודים
בכבודם
הראשון
'
לרשום קורותם על
ספר• ' '/
ולהיות
אנשי
שם
ונבורי
חיל 4ונמו שתראה מן הספור הקטן
׳ י
של

< רסמ) 1
« 50ארבעה
«; אגרת "

הגדולים שעמדו לימין אנשי

האללאנדי שספד משיב

ותשובת השאלה השניה והשלשית בצגנין היהודים
השחורים /

אינן ברורות  /שאס אין שם יהודים לכנים או
יהודים מזרע ישראל כי אס ארבעים פאמיליעץ  /מאין כל
לעצדיס האלו עיי חרות ושחרור ? והוא עצמו מונהבששה
מקומות הסמוכים לעירו לערך שש מאות פאמיליען ? ומי
יודע נמה וכמה יש בערים וככפייס הרחוקים ממנו  /ונילדותי
צבר שמעתי מיורדי ימים להודו המזרחית ני קולונ״יען רבים
סל יהודים שחורים נמצאים שם  /ומי יאמין שהם כלם משוחררים
ממתי מספר שבקושין ? ומי הס העבדים האלו  /הלא
האינדיאני יושבי הארץ  /ובהיותם אדוקים בהבליהם  /איך
«יעזבו נלס דתם וידבקו באמונתישרי׳ל ? אכל נראה שהם כלס
מזרע ישראל מאותן שעבר עליהם מס חמת המאגול הגדול4
שברוב ימים שנחו התורה והמצוה  /ולא נשאר להם ני אס
המילה ויום ׳השבת ויה״כ  /ונמ״ש במאמר מגיד חדשות /
ואחר דורות נתגלגלו ובאו למאליבאר ונמכרו מקצתן לעבדים§
וכשמצאו שם יהודים שומרי תורה ומצוה  /שנו בלב טוב לדת
אנותס ומקיימים גס הס המצות iופושים נפי הדינים שלומדים
מן היהודים האשכנזים והתורקוס המשנים בקזשין  /אלא
שמקילין במצות ואין להפלא על זה  /ויושבי קושין החדשים
אינן יודעים ההורות האלה מה שעבר על גלות שלמנאסר תחת
ממשלת המאגול 4ולכן השחורים האלה בעיניהם מסופקים
מחשבים לעבדים משוחררים  /גם מתנשאים עליהם ואינן
וצתיזתניס עמם  /י והנדכאים האלה גס הם עצמם אינן יודעים
קורות הדורות לראשונות! ומאין נאו  /שהרי גס היהודים
שבמדינות אירזפא אין להם ספרי יחש ושדר דורות וספורי
קבחת אבותיהם < ולכן ענין היהודים השחורים צריך לחקירה
יותר גדולה ולברור יותר גמור מאשר חלק לנו הנכבד ר'
יחזקאל ע״ ה נתשובתו *
^

תגובות
.

יי'^ "5

השאלות ד׳ ה ,ו׳ «׳ אין אנו צרינין לדבר
מר tני מיונו משני קושין אשמדם

׳’ '

ותזרקוש

( v־ ) '2
ותורקוש  /הנה היו ממגגהס בידיהם  /וכאשר נראה מחשבותיו■ /
ו נ נ ד 'מא -ד טי נהג הן ה
־־ מ י 3מ א מ ר מגיד חדשות' ששולחים' מאירופא
לקושין כל מיני

תפרים*

ודברי'־לתשובה על
י•

*סינא ■!

גם

,

f .. .

השאלה
השמידח׳אם :יש ילודיםגתלכות
בזה

דבריו■

אמונה "  '" ‘/כ־׳י

 #ר .

ששמע

מאנשיי' אמז5ה שבטאדטאריא' יש ש& ׳מ ^שראיל  ' /א3ל' '-הס קראיס
ויודעים .בטיב־ לשזן הקודש • לנה גבר
■ כלבתי בהגהות ילמאמר
מגי7ל* חדשות ינ יש ־יהודים מינאי' /ושגס סופרי העמיס מעידים
על זה־ '/וזה אתו חדשים יבא ; לנגד עיני סלי שכתוב נו עדן
האמנא׳׳סאדי ששלח פע״טד* הראשון הגדול' קיזר רוש״לאנדי
לעיר פע׳יקיךראש ממלכת הקיסר בישי״יא■  /והוא שוהר״כאל
האמ  %שאדע שכתב
העק״רעטעהר שלו  /מכל' מה שאירע
יום ביומו נימי
היותם
ש
ס
/
גס
מזכיר מה שראה מטיב הארץ
וממנהגי
היושבים
בה
/
ועל
אמונתם
אמר לערך בלשון זה ( ני
:לעת־ כותבי זה  /אץ הספד ׳תחת ידי  /ולכן שסהשיפיר פלא
ממד״ /וכמדומה לי שהיתה האמכאשאדא פנה ®:ג  *7לעמים /
והוא■ סויפר נאמן מגיד מה שראו עיניו  /ומשיח לפי יתומו ) /
המלך והשרים וגדולי ארץ מאמינים באל המיוחד'  /אבל המון
העם עונדים גס לפסילים  /ומלבד אלה יש מה מעע־ם׳מכעלי
אמונת הישמעאלים הגרים בה  /ומבד" ישראל שבאו .ליפינא זה
שש דאות שנה עם הטארטארץ שהם מערביים לשינא  ”'/והנה
זאת היא הטארטארי שבין אינדיא לשינא /
■ • והוא הדרך הנכון
לגולי׳יאשור שהושיבם בערי מדי  /ומאס
נסעו
דרך
פרס
לגוזאראעי
ולטאמוארי שהיא מערבית לשינא וצפונית לאינדאסטאן  /וזה כדנף
משיב■ :האגריח י✓ ומה שאמר שהן קראים דוד עלם ־בטיב לה" ק /
גס
■זה־־׳אמת  /שבהיותן מגלות עשרת השבטים,איכןיודעים
לא ממשנה ותלמוד שבידנו  /אבל יש להם תורת * מרעיה
והנביאים ; ופי׳ התורה והמצויה נפי קבלתם בעל פה  /ועל זה
היא חקירתנו  /אס' אפשר לבוא עד תכונת דבר זה  /שיודע
לנו מהי ספריהם§ ■ ועל אי זו דרך־קבלוי מאבותיהם שמירת
התורה והמצוה •

רתשיובת

השאלההפשיצית  /שהודיע,שיש יהודים כערי
י י'
' ד־י״;' הודו

( תנא)
הודו הנקראים בשם ויזא״פזר ( שהיא המינוח הגדול הנקראת• 4
לעע״יאן ) ונקראים שס בני ישראל ונפוצים בצל עי ' מארא״עא
(שנפללה מחוז■ גחוראעי ששם העיר סוראמא  /וכמו שאמרנו
במאמר מגיד חדשות ) וגס תמת מתנול ויושבי אהלים  /מהם
אנשי יקב שעושים שמן  /ומהם אנשי חיל ;  /ואיים מדעים י
שוס דבר כי אם פרשת שמע ונס שובתים גיוס השבת  /יכל
זה מכוון ומתאים עס דברי קצור ד״יה שהעתקנו  /שנזכר מ
(שה דף קמ״ג ע׳ א ) שבשנת » לפיס ומאה ליציאת מצרים • /
נאנסו בני י שרד .ל שבטלכיה המאגול לעבוד את האלילים /
ואשר ישאאם מאיזו עם « רתם ׳ ישיבו בני ישראל נחנו/
ואף כי נשכחה מדתם החורדז שובתים אח השברת ואות
יה״ב ומלים את בשר ערלתם  ,ודוברים שפת עברי צח
ונכון־׳• והרי האמת מסכיס מכל צד  ,וגס קראה משיפוד זה
אמתת מה שאמרנו למעלה כי הגולים הראשונים ממלך אשור
לא נפלו במורך לב ונשממון כמו הגו־ליס בחרבן בית תפארתנו /
כי אע״פי שהס אובדים כארץ אשור עושקים במלאכות ועושיסחיל י

ותשובתהשאלההעשירית  /על דבר עשרת השבעיםר
איפוא־הם;  /שאמר אין נודע פה  /כי אנו בתוך
העיירות סוף אסייא וכו׳  /אמת כי קושין בסוף הודו סמוך
לאי סילון שביס הדרומי  /וארץ הודו הולך משם לצפון יותר
משלש מאות פרסאות  /אבל תמה אני שלא עלה על לב יושבי
קושין כי השחורים שזכרו בשאלה ב׳ וג׳ • והיהודים שזכר
בשאלה ח׳■ היושבים מואמואריאה  /והיהודים שוכר בשאלה,V
היושבים בועזאפור ובעדי המאראגוי  /שהן הן מבני עשרת
י השגגואם מן הגולה שהגלה שלמנאשר־ מלך אשור  /ורגלים הרגה
יש לדבר  /ואזכור מעע  /האחד שהן מדברים בלשון הקדש /
ואילו הס מגלות בית שני  /אין במורח ובמערב בצפון זים מכל
אנשי גילותנו מדבר צח בלה״ק כי אס כשפת עם זעם שהוגלו ביניהם /
שכבר עלה ערב רב בלשון הקדש בבבל קודם שנבנה הבית השני /
ולא היתה עוד שפה ברורה לנו כמו בימי קדם • שנית שאין
בידיהם משנה ותלמוד וכיוצא  /ואילו באו מגלות בית שני7
היו הספרים האלה גידיהם נמו ־שפס בידי נפוצות יהודה ובנימן
׳ .ננל  , ,־
>
■  .■. ■*V־■ .

(רעב >
מל מקומות מושכותס  /שלשית מי הניא הנולים הרדם
האלה לארצות רתוקות כאלו הנזכרים נתשובה זו  /עד גבול
סינא ונערי המאראטי tוידוע כ* הגזלה שהגלה נויטוס קצתן
באו לאלכסנדרי ולמצרים ולבבל  /וקצתן נשארו באיי ובמקומות
הסמוכות להן  /וקצתן ומרביתם ביוו לאירו״פא בכל ממלנותיה■ /
לא כן הגולה שהגלה מלן אשור הס באו בתחלה לערי מדי שהן
לפונים במלכות פיס  /ותשס באו בדרך ישר לערי המאראטי
ולטחרטארי הנמשכת עד שינא  /ולכן הס מדברים עד היום
נשפת ארז ישראל שהיא לה״ק  /שינקו דור אחר דור משדי
אמם  /ו* א נשתבשה בפיהם מעולם  /וצנן אע״פי שנאנסו
ממושל זדון לכפור באמונתם  /ואין תורת ה׳ אתם  /גס
ברוב ימיס שכחו ׳התורה והמצוה  /ולא בשאר בידיהם ט אס
אוח דם הכרית ושבת ויה׳׳כ  /לא שנו לשונם שנולדו בה ושלמדו
מנעוריהם מפי אבותם ואחיהם • ולכן אין ביניהם  /גס באיתן
שנשארו בדת ישראל  /ני אס ספרי המקרא  /לא ספרי
המשנה והתלמוד  /שלא היו בימי הבית הראשון  /אבל בלי
ספק יודעי׳ פי ' התורה והמצוה  ■/ועושים נפי קבלתם י ולולי
שהיהודים שיערי מאראטי ובשאר מדינות הודו ונטארטארי
המערבית למלכות שיכא הם מגולי שלמנאסר  /איפוא אם כן
יהיו האובדים באיץ אשור שזכר הכתוב  /וארץ אשיר ידועה
עד היזם  /והיא הסי״ריא המתפשטת למזרח העולם למדי
ופרס והודו ? ושאלה זו לא תכבד על הסכל המתפאר
נקכלותו  /ושמח בלבו שהוא איש חם שאינו יודע מתכונת
העולם דבר 1זולתי הרחוב שהוא דר בז  /ני הוא יענה מה
וו שאלה מי יודע נמה מדינות יש בעולם אתרי הרי חשך
ומעבר ליס שנשתקעו שם  /אך שפתי חכמים יזרו דעת  /ני
ומנהגיהם t
נהיוס נודעים גבולי הארצות נמעט נלס ויושביהן
ואי־ אפשר לנו למצוא מחוז ראד למושב מי אלם שישבו שם
הגולים האלה עם רב נמוהט שנים רמת ודורות רבות מבלי
שיודע מהן דבר לכל ממלכות האיראפא  /וולתי ארץ הודן
וטארטארי ושינא שנגלו לנו מקצת מעדניהן וה איזו מאות
שנה מעת החלו חדות ממלכות אירופא ללכת שמה  /והן
ארצות שהדעת מתנת שגאו לשם ,מערי «די בדרן ישר  /וני

איו

אין  .אלו אובדים ?
אחר שרכים
השתקעו כין הגויים כמלכות'
המאגול  /ומי יודע בשאר המדינות מה עשו להם  /וגן הס
אובדים מארץ ה׳ הר ' הקדש  /גס מאחיהם בני יהודה
ומימן/
ני מיום שהתרחקו מאתנו למדינות
הרחוקות בארץ אשור /
לא שמענו דבר מהם  /ולא הס ממנו  /על כן מרגע בראותי'
קצור ד״ה זה אשר ליהודים בחוף מאליבאר  /המו מעי אליו /
ני :נתליתי על שבר בית יוסף  /ואמרתי אולי יש תקוה לבוא
גבל ידי כן לעמוד על ברור הדבר יזה החילי לדבר ולעורר
לב בני ישראל על הפנין הגדול הזה  /על שבר בית יושף /
בהתעוררה נפשי עליו על ידי קצור וראשי דברים מד״ה
עברית הזה /
שבא לידינו מידי חכמי העמיס הדורשים על
תכונת הארץ ועל

יושביה ועל

קומתי׳ / .

ולולי כי זה שלש

מאות שנה הגדילו הפורטוגי״זי למשות לעבור בארות קו המשוה
ולסוב קצה דרוס ( קאפ דע באנא
עספעראנצע ) וללכת דרך
מורח עד מאליבאר /
ואחריהן ההולאנדי שערכו שם עמהס
מלחמה /
לא היו
נודעים
לבעלי
איראפא
עד
היום תכונת
המדינות האלה ומי יושביהן ומה ' מנהגיהן  /כי אם מעט מעט
תערובת אמת מעט בשקר רב • גס מאז באו ההולנדיים לשם
עד היום /
אנלפי שספרו והעידו ני יש שס גס יהודים /
היו לנו כחלום  /ולא ידענו דבר ברור  /ואולם קצורי דברים
מד״ה גדול שביד היושבים במאליבחר
שהעתקנו במאמר מגיד
חדשות  /הס החלו ללבן ולברר הדברים בדעתנו /
ועדיין
היו הדברים קוהיס ואינן מבושלים בנו /
מטעמים שכתבנו
כמאמר הנ״ל ( שס קנ״ו א׳ ב׳ )  /ואולם הקשובה היקרה הזאת
מך׳ יחוקאל רכבי הנדפשה עתה  /היא המחזקת
כל מה שנזכר בקצור ד״ה הנ״ל /
כי אחר שלא
החשובה דבר מד״ה הזה  /וככל זאת מזכיר בברור
היהודים שבערי הודו זכמאראטי ובארצות המאגול

והמעמדת
ראה בעל
גמור מענין
ונטארטארי

ומעשיהם ועניניהס ממש ושוה לדברי קצור ד״ה הלל  / .רק
שלא יןע לחבר הדברים כהוגן  /ולשפוט עליהן בשכלו  /וחשב
'שהן מבני גלות בית שני/ ,
אנחנו שיש לפנינו קצור דה זה
המגלה לנו שהן בני י.
שראל
מגלות
שלמנאסר
/
ובהתחברות
לזה השכל..הישל־ הנטוע באלם ' /
יי '
ר
אI

המלמדנו שהדברים מתקבלים
6
על

< רעד f
על דעת כל איש היודע תכונת הארצות ומנהג יושביהן  /ציממו
י נחשבהו לדבר ברור שאין לחלוק עלץ  /גס על ידי התשובה
«זאת סרה תלונהנו זתמיהתנו על ננבדיס בעדתס העושים
מקנה וקנין עס אנשי קושין! שלא נחלו על שגר כית יוסף /
ולא נקנו לב לשאול מאחיהם על אודה הדבר הגדול הזה /
ני באמת יזמר אלהינו זאת לעונה לאיש ירא את ה / ,נפשן
בעוב תלין  tמחותני כבוד מהר״ד עובי׳ בועז זצ״ל  /כי זה
יותר מעשרים שנה ששאל בתום לבבו על כל מה שראוי לשאול
ולדרוש בעדן זה  /ועל ידי שאלותיו זכינו לתשובת האיש
שעליה אנל
המעולה שהיה בקושין ר׳ יחזקאל רכבי זצ״ל /
דורשין ודנין נפי כחינו  /להעמידה האמת על תלו :

העשירית /
ובתשובתהשאלה

שהבעית הישיש

לקבץנפי

.ינלתו ספרי חכמות ופיועיס שנשארו בארץ
מעשה ידי היהודים שישבו בנאר״ניגור  /לא אוכל דבר על זה/
עד אראה מה המה כי אס הספרים מן היהודים החשובים שישבו
נכרנ -גור קזדם שבאו הפורעוגיזי למאליבאר זה שלש מאות שנה
היה נראה
שמהם הנשיאים שזכר ר׳ יוסף קשעיאל וחבריו /
שהם מגולי אשור  /ודבר יקר יהיה לראות מלאכתם וספריהם
מכמה עעמיס שכתבנו במאמרנו מגיד חדשות  /אבל בהיות
מיד הבאים מאשכנז ותורק״י  /הרי הס ככל מעשה החכמים
, .״
שבגלותינו זה :

הזה לריעובהאג  /כיבמדינת

ומהשהודיע האיש הנכבד
תימן יש הרבה יהודים  /צא״גא ראש מלכות
יש בה קהלת מישראל  /והעלילה שהעליל המלך על
ושהושע את הגביר שלם עראקי כ״ץ בבית האסורים
במחוזות ארץ תימן יהודים שאין עליהם שוס עול
; ומהנהנים על פי עצמם  /י צל אלה■ הדברים אמת
ונס מער  0ראיתי אגרת זו של ר ' יחזקאל רכבי  /נבר
• הודעתי במאמר מגיד חדשות ( דף י״ח ) כל הדברים שנפביר'
יחזקאל רכבי גשם הסופר הנאמן קאפיעען ניב׳' והר  /ונס
הסופר הזה כתב מפין העלילה של המלך על היהודים שבצא״נא
ושהיס מקצת מכותלי כתי מסיותס  /ושנתן ר׳שלס עראקי ב׳דת
האסורים
יעמ״אן/
היהודים
 /ושיש
מלכות /
ואמונה /

( רעה^)
, .:האסורים•  /־אחר שהיה מפקידיו מאמנים שדס רגזת  /וגזל
י .ממנו ממונו /
ואת״כ נתחרט ממה שעשה והוציאו לחפשי /
ושהוא דבר מס הזקן הוה  /והעיד עלץ שהוא איש תם וישר /
סוף דבר כל דברי ר׳ יחזקאל פה אחד עש דברי השופר ני״כור*
ואין עדות יותר גדולה מזה  /ני נכון הדבר  /שהשר ניגור יצא
מקאפנהאגן בקצה הצפון  /ור׳ יחזקאל גר נקושין סמוך לענול
סרטן  /ולא ראו זה את זה מימיהם  /ושניהם נתנו גשנה
אחת  /והכל שפה אחת ודבריה אחדים י וכבר הערנו גמאמר
מגיד חדשות ( עמוד י״ח ) ני היהודים היושבים עתה בתימן
.בעיר הממלכה צאנע ובשאר עריה וכפייה  /וגס אשר ישבו בה
לפני שש מאית שנה אינן מאותן של גלות אשור  /ששלח
שלמנאשר לפורא״ווא מלך תימן מנחה כנזכר בקצור ד״ה
שהעתקנו  /כי כבר בימי הורודוש הגלום מלך תימן  /וילכו
לגור באינדאשטאן אצל אחיהם בפונא ובגוזאראטו  /אבל הדרים
שש אחרי כן /
מגלות בית שני הס שנאו לשם ממדינות
הסמוכות לערב״יא  /ואולי מקצת מן היהודים הדרים במחוזות
אחרות כתימן יותר דרומיים ושאין עליהם עול מלכות העמיס /
י אפשר שהן מזרע עשרת השיטים מבני בניהם ששלח שלמנאשר
מנחה למלך הימן ונשהוגלו מארצו הלכו להם למחוזות אחרות
* ' לדרוס והתישבו שם  /והשם יודע י
מדברינו יוצא ני אותו קצור ד״ה שהעתקנו
חדשות  /יש לחוש לדבריו  /ואינן
דברים
הפורחים
באדר ✓ איל יש להם יסודות נאמנות שיסמנו עליהן  /ותשובת
ר ' יחזקאל רכבי שלא ידע מד״ה זה נותנת לו עוד תוקף וקיום
• ולפן מי שיש בידו יכולת לפקח על הדבר הזה  /עשה יעשה
י דהי ה׳ עמו  /והדרך הנכון להשגת המבוקש הזה  /הוא ע״י
ץ שרי .וראשי הקומפאניען באינגלנד ובהוללנד ובצרפת וכשווידן
׳ ! -דענימרק  /שאס הס יעשו הטובה הזאת לתת  .פקודתם ביד
 ראשי האדוק ההולכים לשם לחקור על הדבר הזה  /ולדבר עםל שארית היהודים עם אנשים נכבדים שיש בידם עוד ספרים /
;, -הגרים כדעקאן שהואועזאפור  /בכמה וכמה מקומות על חוף
■.י?5ס שבאים  .לשם א רות מלכי אי .רופא  . / :להפיק .מהן דברי טעם

במאמרמגיד

•; .

ו
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ודברי

(

רעוC

עדן זה  /יהיה,
אמת  /שעל ידיהן נעמוד על אמחת
ודברי
כי אולי על ידי כן ישיגו חדשות
דגר גדול לכל מי אדס /
שלא נגע כהן יד סופר הדיוע מעולם /
«דורות קדמוניות /
וכן במלכות רוסלנד ששולחים קאראוואנא שלהם בעבור משא ומתן
אס ידרשו שם אחרי היהודים
לפמקינג עיר ממלכת סינא /
הסעקרעמער שזכרנו למעלה /
הגרים שס בלי ספק כעדות
געארטריא
יפיקו מהן חדשות ויספרו להס גס מאחיהם הגרים
ואפשר שעל ידי כן יגיעו
החפשית שהיא לצפון אינדאסעאן /
וספריהם ככל אשר דרשנו עליו במאמר מגיד
לידינו מלניהם
ובזה נשים קנצי למלין בפעם
חדשות ( שם דן £קנה ונינו ) י
הזאת  /עד ירחב ה׳ לנו על ירי הודעות יותר רחבות  /וה'
רוחות השמים  /וישיבנו אל אדמתינו
יקבץ נדחינו מארבע
להשתחות לפניו בהר הקדש בירושלים * אמן י

2

תפלה

לשופט

בבקשו פגי ה׳ ט־ם ישבו < למשפט

איא אגוזים

שופטצדק ! ריוארבבורי .ברואי חלדמידך

יוצרו ׳

בצדקותך תרעב/ :

כלם בחכמה עשיתם ׳

בלמו בנח שמת בם עבירו ׳

ובמשפטך תנהלם •
יתאמצו למצוא השקט מאוויי נפשכם והפיק די

ובעוזבם

מחסורם •

ומאהבתך את האדם אשר בראת בצלמך ׳ אמרת ^ו  :הידה
נגיד ומצוה על קגיני הארץ ׳ כל שתי תחת רג
בו כחפץ ? 1בך • לא בכת וז* א בגבורה תמשול 1בבהמות הארץ

^ לרדוות

ובחיות השדה ׳  .כי— אם ברוח פי אשר אצל* תי עליך ׳ בבינה
אשר חננתיך תרדה בהם ׳ כלמו על פיך יסעו ועל פיך יחנו*
האדם

(

יעז )

האדם הזה בהישיר את דרנו לפניך ׳ה אגוזים בשמור אורח
תבונה ׳ והטות אזנו לשמוע אל החקיבש והמשפטיבם אשר
שמת לפניו ׳ ישכיל ויצליח בבל“ אשר ילך ׳ כי שלום יחילו
ושלוה בארמנותיו ; אך בסורו מדריך אלהיס  /ובאטום אזנו
משמוע לקול תבונות ׳ ירד מרום מעגלתו ונמשיד ,כבהמוה
נדמה' ׳ יבטח ע  Sזרוע עוזו■ ואובדן ידו ׳ יש  Sח כף מעויל
 #באהזת ריעיהו ׳ וכזאב יטרוף נהילתו ׳ כצפעוני ישך בעקב
אחיו עד יעיר רוח קנאה " ריב נקם ושלם ׳ ואז להםשערים•
ראתה ־אלהים בחפצך אחהשלופם ׳ חזירת מקרבהעיבם
אנשי היל ושונאי בצע ׳ ותשים המשרה על שכמם
לרחף צדק ושלום־׳ אליהם יבואו דברי ריב ׳ על פיהם יקום
כל דבר ועל ־פיהם .יצא משפט איש ואיש להצדיק את .הצדיק
ולהעביר ממשלת זדון מעל פני ארצך • גם אותי עבדך הזית
ה׳ אלהיע נתבחד־ בי לשברה על כס משפט ולהורות את עמך
לדעת־בין צדק ורשע ׳ יושר ועול ׳ ארה הדרך הטוב בעיניך
ואת אשר ::איגינו טוב • הנני נכון לעבודתך אלהים ! יהי נא
חסדך עלי־׳ ׳טוב אתה ומטיב למדני חקך •
אל ־דעות ה ' ! ילך נתכנו עלילורה הדריכני במעניל יושר
להבחין בין העול והצדק ־ רבות מחשבות בלב איש ׳
אוילי תתהפש העולה במסור! היושר ׳ ותקצר כהי מהביט
אליה ; אתה אלהים רואה ללבב ׳ נל־ $יני ואביטה נפלאות ׳
למען אדע משפם צדקך •

בקרוב אנשי הריבלפני ׳ שים נא מהודך עליוהנני ׳לבל
יראוני כאיש אכזר ויחרדו מפני ׳ וילא כאיש מורך
־ לבב ׳ למען ייראו מפני וישמרו מדבר שקר • בערכם לפני
דברי ריבם ׳ היה עם פיהם לבל יכשלו בלשונם ׳ וידבר איש
■ ובתמהון לבבם יוציאו
אשר עם לבבו ; פן ירעדו מאימת דין ׳
מלים

מלים אשר ?1א כן ׳ ואנשל־ 1במשפטי לבלדה* הלחין בין עדין
ועול ׳ בין שגיאה וזדון ׳ ואצדיק רשע ׳ ואושיע צדיק ־ עתי
דונם יחד הסר ממני כל יצרי ?־ 4יב המטים ארח בינת האדבש
עקלקלות ; רוגז ורחמים ׳ נעם והמלה ׳ קצף,וחגינו־־! בד4
יפגעו בי ׳ פן אשגה בפקודיך •
עשיר ורש ׳ נגיד ונקלרת כי נפגשו לריב ריבבם ׳ העבר
עיני מראות בהדרת פני העשיר ׳ לא יבהילני רעיון
רוממותו ׳ ולא יעזרו אבני משכיתו את עין שב Sי ׳ שוך־;
נגדי תמיד ׳ כי עושה שניהם אתהדד • גם בהביטי ^ הרש*
»  Sתתן למס לבבי ׳ ואד* יכגורו רחמי על־ייו ׳ פן בסרתר
תשחדני דלותו ׳ וברחמים אעזוב צדק ׳ ותהי לי לפוקר• .
עומרבי אל 1מכל שגיאה׳ לבל יכריע במאזני משפטי׳ לא
אהבה ושנאה ׳ לא בצע כסף ׳ לא פני איש ׳ ולא
דום לבב ; בל תניהני לשפוט למראה עיני ׳ פן אסכל ׳ ולא
אשען על בינתי לבד ׳ פן אתחכם הרבה ואשומם • לא אצדיק
איש בעבור צומו והרתקדשו ׳  » Stאדשיע ריעו בעבור סורו
מדרך הזה  ,ואל יעירני רוח נקם לנקום נקמרתך מאיש עוזב
את דרכך ה׳ אלהי ׳ כי המשפט לך אלהים ׳ אתה תשלם
לאיש כמעשהו  .ואנכי ארם קצר הראות וחדל הדעת ׳ מדת
אבוש ני יהרס לרדת לעמקי לב ׳ לדעת את אשר יראאלהיס
ואת אשר איננו ירא י אך אתה ה׳ ערוב עבדך הבינני ואצרח
משפטיך *

חזקניאלהיס ׳ותן כת בנפשי להתעלם מבשרי ׳אסבני
יליד ביתי יריב ריבו עם ריעו ׳ יהי גא בעיני כאיש
זר לא ראיתיו עד הנה ׳ ולא אחוס על כבודי להרשיעו אבש
כן משפטך • אך בצדקו ננד קמיו ׳ הרהב בנפשי עוז לעמוד
לימין צדקו ׳ ולא אגור מפגי איש ׳ ולא אבוש משגעת לצים׳
אשר

( רעט)
#שר יהפכו בושפטיליאכוור  :בגי הוא על 1כן עזרתיו* העיר חרפתי
אשר יגורתי ואתה^ כה ברחבה ׳ בידעי ני משפטיך דרשתי *
יך,י גא תמיד משפט איש נכר כמשפטי ׳ ומשפטי כמשפט
איש נכר • יהיו דברי אנשי הריב חרותים על לוה «nS׳ לב^ יפיל1
שמץ מנהו בקומי להכריע נין צדק ועול • והסר מעלי תרדמת
העצלה  /לבל אדחה את דורשי משפטי בלך ושוב • ופקח
עיני להשגיח על כל אשר תחת ידי 5פן יקרה אסון

במלאכת

ריעי ׳ -ויהי דרך משפטי צלמות ולא סדרים ׳ וחטאתי לאלהי•
הנני נכון לעבודתך אלחיס ! יהי נא חסדך עלי׳ טוב אתת
ומטיב למדני חקיך •

ע ~ -פ ♦
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תשובה״>
לריעי כאח לי ר׳ אהרן3ן -וזאלף  /שלום •
על אודת השאלה אשר שאלת כספר אשר שלחת אלילאמור
מאין למי ישראל שמות העמים אשר בקרבם המה
יושכיס ומתי התחילו לקרוא להס שמות אשר לא מבני ישר;!
המה  /הנני אגיד לך שנכד קדמך כשאלה הזאת אחד מחכמי
העמיס  /ואפס קצת מדעת המכס הזה רמזת במכתבךבאמרך:
זהסכה למה שהרגילו מי ישראל לקרוא שס מיהס ובנותיהם
זנו׳  /ולדעתי הסגה היתה  /אחר שאבותינו נגלו למדינות
אחרות  /והוצרכו לישא ולחן עס אנשי הארץ ההיא  /עלכן
לא רצו לפרוש את עצמם מהס אפילו כענין השמות  /ולפי
שלא מצאו בתחלה מקוס לתת למיהס שמות המאורעות
(4לענ 4הייטס נאלק ) לקחו לה 8שמות מחיות ומעוכות ואחרי
ןב אסמכוהואקרא  / :׳וגזה תתישב שאלתן אשר שאלת :
מדוע
• )

עיין3מקז«ה זאת לחד־* אייל *

(

רפ )

מלוע נשכחו שמות
התנאים והאמוראים ממנו
? » יכ
בראשונה היו
יושבים
בני
ישראל
במדינות
גגל
ואשור
היו רוב
שמותם
נלקחים
מאנשי הארץ ההיא  /אכל עתה זרים המה
אצלינו /
ותחתםעמדז שמות העמיס כמקומות ובמדינות האלה♦
אךבזאת

הקשיתלשאול :

איך

ולמה נתנו

מחירםשמות

הקדושים כנהוג בימינו אשר לפעמים רחוקים המה משמות
הלועזים כרחוק מזרח ממערב ?
ידוע תדע אחי יקירי 1ני
גס אנכי חקרתי ודרשתי כענין
זה
נכר
ימים
רכים
)
גס
אנכי
עמלתי לדעת כוונתם  /אבל בכל העמל אשד עמלת ; לא יכולתי
לבוא עד תכליתם ני יש שמות כחונינו אשר שמס הקודש לזר
נחשב בעיני נמו השם הלועז פייטל יקרא כשם נתן✓ השם
ליפמן יקרא בשם הקודש
יום  0׳וב! גם כאיזה שמות
גברה השחתת הלשון אשר הורגל נתוכינו  /עד שלא נוכל לבוא
עד קצה כונתס כלתי עיון היטיב מאוד  /ואציגה לפניך שם
אחד לדוגמא  :זנוויל " לדעתי אף שהוא שם אשכנזי  /מכל
מקום אחר העיון נראה ני מקור ומחצ-ב שס הזה כמדינת פולין/
כי אנשי אשכנז מבני עמינו אשד נסעד או גלו לשם  /בלבלו שתי
הלשונות ( הצוני לומר לשון אשכנזי ולשון פולוניא ) יחד  /וידברו
מלות אשכנזיות נדרך לשון פולוניא
והנה האשכנזים לועזים
את שם
שסואל כשם  / Samuelאבל אנשי פולין בלבלו את
השם
הזה
/
ני
כפי
חוק
הלשון
ניניהם
/
אם
יהיה
שתי
תנועות
סמוכות
וחוברות
/
יניעו
רק
האתת
(
רער
לזס־רי
וע 1בטנ1
 1ויטר חירד אין לזיין 4רט 1זיטר פרזזלזנד1וג ) דרך משל השס
 Paulידברו המה  Pa — velואס כן אף פה תחת אשר ידכרן
האשכנזים זאסועל  /ידברו האשכנזים כפולין זאט — ורעיל <
ומרוב מהירת המבטא החליפו אחרי כן המס בנון  /ני האותיות
האלה בקל נחלפו זה כזה  /ועל ידי כן היה השם זנוויל
גהונינו  /ולא ארחיב בזה  /כי יראתי פן אהיה כמצחק במיני
ההמון אשר לא חקרו ולא שמו על לנס מעולם לעיין בתנועות
מי האדם ובדרכם • ואולי ג© שמות פייטל פאלק ודומיהם
נתהוו על דרך זה •
ורעה עוד מזאת שפעמים נראה בברור
השחתת השמות  /ני ראה אחי גס ראה השם מיכל  /הלא
גער

( רם^ *C
נער וקטן יודיע שהוא שס המלועז מן שס הקודש מיכאל /
ובכל זאת קורין אוהו לש״ת ולכל דמו שבקדושה גשם ' הואל\
מכל אלה הדברים תראה אחי שאי \אפשר .לפעמים לתת הבה
אך11לר \ השיבך ריקם ולמלאות
הגונה וראויה לכנדיס י
הנני הציגה לפניך כה• אמה שמות מעטים /
רצוניך וחפציך
ואס ייטיבו בעינך אוסיף ידי שנית לקבץ אחת אחת עוד שמות
העמיס אשר הורגלו בתוכי נו • ־ומי .יודע אולי יתחזקו גס אנשים
אחרים אשר להם יד ושם 1 /יבאר 4את הנותרות ומעצמות ממני ♦
אבילי מקום הולדו במדינות■ עוווייץ  /כי השם הזה הוא
מורגל עור במדינה הזאת בין העמיס  /ולפי זה
מקורו1ס לועז  /ולפי הדמיון במבטא פנוהו בשם אברח□ "

אייזק מקום הולדו במדעהענגללאנר  /ני הלועזמשם
'  ppSבאשכנז הוא איזאק יואגשי בריטאניען ידברו
התנועה אי כתנועת איי שלנו * . ..וכן  ,השם איציק  ,הוצלו
באשכנז  /ני דרך מבטא האשכנזים בערצונקן ובמחלזבן לחלוף
וי׳׳ן  /כס״מך או בצ״די  /ואס כן תחת■ השסיאיזאמן ׳היו אומרים
איצאק  /ומרוב המהירה השליכו אות א׳ ואמרו איצק * .וכעבור
זאת שמו בצה״ק כראוי יצחק"
עלידי

באשכנז ( אבל משחתו בו
 סהיסולדואנשיל לדעתימיזז
מבטא כנהוג בתוכינו ) והוא נגזר מן השס אשכנזי
הישן אנזהעלם * )  /אשר מורה על איש גבור חיל  /והעברים
השחיתו את השם הזה  /וקראו במהירת המבטא אנשיל /
ואיזה מהם השחיתו עוד יותר וקראו ענזיל ולכך שמו הקודש
אשר לפי שכתוב אצל ברכת אשר  :ברזל ונחושת מנעליך /
ופי׳ רש״י ז״ל שארצו של אשר היתה מנעולה של ארץ ישראל
ונו׳ ״ — ואס יהיה השם אנשיל נגזר מן השם איטאלקי
אנשעללא *

•

fo

©.

*(

( ו־פב )
אנשע ^א  /לא ידעתי מדוע נתנו
בוניםמורכב מן שתי הינות וצריו
לו

(וו  6ה 45

השם הקודש אשר ? * )

להיות באנאנים

^הט )  /וכעבור ואת שמו הקודש

שמחד .־ ׳

•

ביגנדיטמקום הולדו באיטאליא /
העברי ברלך *
בערמן ופעמים נס השם ביכריקרא לש״תנש ^יעזעזבר*
ובאמת לא מצאתי שם התיה דוב אצל יששכר ני אס
שס הנהמה חמור  /ומדוע נתחלף דוב בחמור  /ובעבור זאת
אחשוב  .אני כי מלת בער מקורה מהפיכה האשכנזית הישנה
(בעהרן  /סראנן )  7על ק שס העברי יששכר  /לפי שנכתב
בתורה יששכר ' חמור  ..גרם ונו׳ ויע שכמו לסבול ״ •
והוא התרגום מן שם

גוטמן או נוטקינדכנוהו כשס טוביה /לפי
טוב הוא על כן נתנו לו השם הזה " והדין עמך אחי
במה שכתבת נשם געטשליק  /לא ידעו
השס הזה
ותרגומו  /על כן נתיר לו השס אליקיס תחת עובדיה "
הירשאו השם הירץ (אשר נשחת ע״י המבטאהנהוגה
בתוכינו ונתחלף השין בצדיק )  /יקרא לפעמים בשם
נפתליעל שס המקרא נפתליאילה " וכן יקראלפעמים
וואלף כשס מימן  /צפי שכתוב מימן זאב יטרף "
זלמןמקורו במדינתאשכנז  /כי בשפת אשכנזיתהישנה
מורה תיבת זאל  :היי{4 / 5יק " ולכן יקרא בשם
הקודש
שלמה שהוא
נגזר קשלום שתרגומו גה כן הייל/
גליק ונו׳  /ומטעם זה יקרא גם השם ז«* לקינ " בשםשלמה "
אמנם לפעמים יכנה השם זלמז כשם העברי משלם /לדעתי
הסבה לזאת היא  /שמי אשכנז החליפו כדרכם הזי״ן כצדי״ק /
וקראן אותו צאלמאן  /ועל כן זה שמו אשר יקראו לו כשפת
’ .
מבר

שראוני

* ) שמיית* מפי איש יאמן שגם היב יוועורם «  ' wnירוגתן אב״ד דאה״ו ".ל מקיר
ז 7יש אתר • השחוח הנהונים כתונינוי מהן הבה לשס אפשיל או עיזיל f
סהוא 7ותה לתיבה אשכגזית אמשליט  ,והעברים יד5דו נע־הם א־נזליט ׳ יעל
כן

שמי אשר / ,לפי שפחוב מאשר שמיה לחמו י

והבוחר יכ״ר •

( רפו) .
<31ר מ׳עזלם  /כי הוא לשון תשלומין  /ואל יפלא בעיניך
הדמיון הזה ני נהנה וכהנה אוכל לספר לך •
זעליגמןי  /יקרא ב 5ס הקודש יהויערג ני תרגום של ישע
בלשון אשכנזי  /הייל זעליג  /אכל אחת
נפלאת בעיני מה שקורין זעליג  /אשר בוודאי שש קצר הוא
ווזעליגמן  /בשם יצחק" ואולי נתיסד השס הזה על ידי
סבה אתרת  /דהיינו שהיה שם אבי אבי הכן הנולד יצחק /
ושם אכי א« הכן היה זעליג  /ושניהם מתו נעת אשר נולד
הבן  /ועל כן לעשות רצון האג ורצון הנןנמנהג כתונינו  /היו
נותנים לבנם שס החול נזה ושש הקודש כזה ✓ ומי יודע א.ס
נקהו ^מעעס זה וכדומה נמה שמות בתונינו ונבר הערת אחי
יקירי גס אתה במכתבך אלי נזאת
דסקינד יעס הזה יקרא לעלות לחורה בשם אלכסנדר
 wוממת הש® זיסקינד הוא התרגום מן השם
אלכסנדר  /אבל לא ידעתי מדוע קדוש אמרולפשם אלכסנדר /
הלא מלשון יוני .הוא ואינינומשפת העברי ? וראה כמקרהאשר
קרה להשס טודרוס אשר הערות עליו במכתבך כן קרה להשס
אלכסנדר✓ הרימו את שניהם לה׳ ויהיו קודש ובוודאי הדין
ננמך שאס׳ הבינו וחקרו היעיב אתרהלשונות  /לא היו נותנים
להס כלל• שמותכאלה  /אך זאת יפלא כעיני אף אס נודהשלא
היו יודעים קרגומי השמות מכל מקום בוודאי ידעו שהשמות
כאלה דרך דמיון עודרוס אלכסנדר  . /אינס נמצאים כלל
בחנ״ך  /ינ זיל קרי בי רב הוא  /ואס כן מדוע הניחולקרוא
את שמות הן1י 5לערן געין וקדושין וס* ת ודומיהם !  -מןהשם
אלכסנדר נתהוההשס סענדר  /ואולי מקורו באשכנז ני כןבין
העמיס רגיל השם סאנדער  /והעברים בלנוהו וקוראים סענלר"
זעקל שס הנקען (די*ויניטי £וק ) מן השם הלועז איזאק /
כי כן דרך וחוק הלשון אס יקעין דבר מה  /להוסיף
בסופו אותיות ליין! ובשפת איזה מדינותבאשכנזי  /ובפרעות
אצלהעברי יוסיפו רק האותלמ״ד  /ואס כן היה מןאיזאק1
איואקל

( ר 3ד )
איזאקל  /ולפעמים ישליכו עוד התנועה הראשונה ועל ידי p
נתהוה השסהזה! ולכן שמו הקודש יצחק* :וכן אירעלהשס
יוזל  /אשר מקורו מן השסיאזעף • ועל כן שמו לש״תיוסף•
יעקבהוא שם אגגליטר״יא והוא התרגום שס העברי
כי באשכנז אומרים יאקאב  /ואנשי נרימאניען ידבר
תנועת א כתניעת אע .על כן 7נתהוה השם הזה י׳ והשם
הרגיל בתונינו * « אקב הוא נגזר גס כן מן יאקאב רק
בשנוי מעי! כאשר הערות אתה שהעבר־ס ימירו הפתח
בקמץ  • /סוף הדבר על ירי בלבול וערבוכ נתהוה יעקב יאקב
מן השם  :עקב •

יעקב

פייבשהשם הזה כלקח

רון

לשון יוני

והוא Phoibus
והשמש

בצאתו על הארץ יקראכן  /וכעבור זאת יהיה
שמו אשר בו יקרא לעלות
לתורה אורי ^ אך לא ידעתי
מדוע הוסיפו על השם הקודש הזה עוד שם ארמי שרגא?
ני הרגום של אורי הוא בלשון ארמית שרגא י וגס מדוע
הרימו אותו קודש לה׳ ? מה בין לשון ארמי ונין שאדי לשונות?
סוף הדבר שרגא בגויהרא לא מהד י
קויפמן יכונה בשם משלםכי השוחר
צריך לשלם מחירו כסף " אך
לפעמים
יכונה בשם

אשר יק-נה דברמה

יקותיאל ולא ידעתי טעמו •
קלמן■ הואשם הנגזר מן השם יון קלונימוס כאשר הערות
כבר במכתבך וגס בזה בחרו שם יון לעשות אותו לקודש*

הנה

לך

בזאת אחי המעט

אשר חקרתי ודרשתי עליו

ואס ירחיב ה׳ גבולי אוסיפך
עמך כנפש אחיך ואוהבך

לך

עתה/

כהנה וכהנה *

דוד טעאדאר •
בחבורנס

וה'

( רפהC
אגרת
שרוחה

אלינו
אי  -הק־ן( 1פיק י
*

אל אדוני כעלי חכרה שוחרי הטוב והתושיה /

שלוםI

בחבורכםהיקר מעשה אצכעותיכס אשר הוצאתם

לאורמדי

חודש נחדשו ראיתי  /שנזרתם אומר לשים עין
כקורת על כל ספר וספר אשר יצא מתחת מנכש
הדפוס j
לחקור ולדרוש על טיבו ומהו או  /ולראות אם כסיס דכריזאס
לא * ומה מאוד עלץ לבי כראותי תומת לנכנס  /ויושר משפטכס
לא הדרתם ולא נשאתם פני כל  /כי נאשר השלמחס להמתהלל
כין יושני קכל * ) נפעלו  /כן השגתם נגמול ידיו להמתקדש
בבית המדות * *)  /ני כל חפצכם וכל השוקתנס רק להעמיד
האמת על תלה /
ולהסיר ממנה כל 7גר אשר יעמוד לשטן
לה י על כן אדוני היקרים ! התחזקתי עתה גס אני להעתיר
לכדי אליכם /
ולעורר לכנס על ספר חדש אשר מקרוב כא
לידי! אולי על ידי דכריכס הנעימים אס תשימו עין כקורת
עליו  /יפקחו עיני המתנר העור הזה  /וידע כי עירום הוא
מדעת ולא כינת אדם לו *

זהיחים אחדס בעברי ק״ק פראג לשוב לבית אגי ואליןשם
לילה אחת ויקר בידי הספר הזה  /וזה שמו אשר
נתוג על פרו :
עמוד השחר כול 1?1חכמות
עם וויכוח גדול

עצומות

מחכמי איתן •

דהי כקראי נו שרם ושלשה עלים עמדתי משתאה ומשתומם /
כי ראיתי שכל דברי המחבר הזה בהעליס האלה גנונים המה
אתו ✓

--

והעתיקם אות באות מספר הנחמד

•
* ) •עיין נחאש;> קקוויט ׳

לתויפ יישן*

* * ) עיי; בחאס>/צשכה ;את ; חולש אדר •

ראשית
אשר

למורים

-

( רפו )
אשר חוכר מן חבר לחכרהכס היקר ר׳ ברוך לינדויא * ולא
פינה בהם אפילו אות אחת ( מלבד המלות האשכנזיות נשתנו
לגריעותא בלשונו המגומגם  /ני כן חמר המחבר הזה נעכל
שטערנר תחת נעכל שטעמי  /וכן פאעלער שטעח תחת
פאלאר שטערן  /וכדומה ) וכאשר עשה בעל המחבר ספר
בית המדות לפרבר' נפתלי הירץ זויזל נר׳׳ו כן עשה
הנבזה הזהלחכרכם הנזכר  /גנב ילידי שכלו ויאמר בני הם אשר
חב ן לי ן! היס • אפס בכל זאת החרשתי כי זכיתי המקראכמשלי:.
אל תבוזו לגנב כי יגנוב למחאות נפשו כי ירעב  /ואולי
.להרבות בצע גסף ולמלאות נפשו כי ירעב  /פשה המחבר את
הדבר הזה  /ואולם אחר עברי עצ כל הספר עד תכליתו וקראתי
בו גס אח הדברים אשר ילאו מבטן המחבר הזה  /לא יכולתי
עוד להתאפק ואשליך השפר פחות הערך הזה מעל פני בחימה
ובקלף גדול • ני חי אנכי לא שמעתי רעיוני רוח ודברי
הבלים מעדת שכורים ומלהקת משתגעים נאשר ראיתי פה
כתובים על ספר בדיו י ולולא יראתי פן יהיו דברי רוח האלה
אליכם לטורח נלאיתס נשוא אותם  /הצגתי איזה דברים
מדבריו  /אך את זאת לא אוכל להסתיר מנגד עיניכם ולהתוות
באזניכס  /כי בוודאי כל השומע שחוק ישחק  /והיא  /מה
פכתב בספרן ( דף כו׳ ע״א ) כאשר ספר הכשיל הזה מחכמה /
אומד בזה הלשון  :ג© ילדתי שמונה אלה חכמים מחוכמים / .
.אריסטו/סאקראס  ,אפלטון ׳פלאטא׳צענא /
פענעלאך/
אנקסגארם  /פעדאן ♦ לא אוכל לעבור על הדברים האלה
נלתי המלא שחוק פי י אך\<  pfיפלא בעיני מדוע לא מנה
הסכל הזה גס ארישטאטלס  /ני נאשר שחשב אפלטון ופלאטא
לשני אנשים שונים  /פן יחשוב אריסטו וארישטאטלס לשר
גופים [ נס מדוע לא חשב איש ריבו קויפינקו
הפרוסים
כמו שחשב פענעלאן הצרפתי נין חכמי יון ? אפס כבר אמרתי
שלא להרחיב בשגיונות הנבזה הזה לבלתי,היותי עליכם לטורח/,
על כן אחריש מזה ואספרה לכס אנשים יקרים 1את אשר
שמעתי המקרה אשר קרה לו ביוס הולדת את ספרו • ני
טרם אכלה לחשוב בלבי על הדברים האלה ויגו ^ אלי אחד -ען
מאהבי

׳ ( רפז )
‘מאהבי ומיודעי ואשאל אוהו על טיב
אותי נדברים האלה לאמור :
המחבר הזה איש בער ובאהל כסיליס ינוח ושמו

ומשפט האיש הזה /
שמעון

מתושבי העיר הזאת *
חכמה ומדע ותבונה אין בקרנו
פסילים ינוח ) לעלות משפל מצבו
לו שם
ותפארת על ידי ספח
הדפיס המחבר על פני השפר! ומתונס תראה זדון
האיש

מפר שורש

ההקירה

הגדול4

החריף

שמעון

קרובונויא

קרומנויא

הזה אף שהוא נעור וריק מכל
/
התגאה ( ני הגאוה בחיק
על גפי מרומי קרת ולעשות
הזה!
ואלה
הדברים אשר

עמוד

השחר מן

המפורסם;
מעיי

רען

החקרן

הנובע

מספר

וגאון לגו:

דנרהג הגאון
הגדול4

מוה'

הגדול

וכף

הנה עשה לו גזאת שמות נשמות הגדולים אשר בארץ
את עצמו גאון ומאור הגדול ✓ ומי שמע עוד חוצפה
כזאתI
הכסיל הזה אשר תמיד בחושך הולך יקרא את עצמו מאור
הגדולI
הנבזה הזה אשר לא מדע נס לשנינו הקרוב אליו /
ויקרא

יקרא את עצמו
׳את עצמו גאון

החריף המפורסם ! האיש חדל אישים הזה יקרא
ישראל\ וגס על צד השני מהעלה הזה הדפיס

שירים וחרוזים על יופי ספרו /
והשירים האלה גנב והעתיק
משירי הרג המפורסם ר׳ נפתלי הירץ וחל אשר שר על הספר
ראשית למודים • ויהי כאשר שמע אמ״ו הגאון מוה ' יחזק׳ 1נר״ו
אב״ד דקהלתינו הדברים האלה וישלח לקרוא את הסכל הזה
ויצו עליו לא־מר השמר לך הן
הדפיס כדברים האלה על פני
ספרך ✓רק זאת תאית לך להדפיס עליו גוה [ הלשון עמוד השחר
אשר הנר הרר  .שמעון
מקרומנויא  /או אשר חברתי אני
הצעיר ובו׳ ״ ודברי פי חכם חן • אך הכשיל הזה לא שעה
אל דברי החכם אב״ד נר) ׳ו  /והוסיף רשעה על
בתוך ימים לא ככיריס נודע בעירנו שהדפיס
הסכל
הזה
בתוך
הלוחות אשר הודפסו למדינות אונגארן  /דברי שכח ופאר על
רשעתו  /כי

' עצמו כהנה וכמה  /ויתהלל בהם כגמחה פקר /
; אוזן לקול אדונינו הג״אבד נר״ו וימיה את פיו /
גאף אחו׳ הגאב״ד נר ׳'ל  /ויצג להדפיס מיד בתוך הלוחות
הגשאריס
זא

ולא הטה
עלה עשן

(* רפח)
הנשארים כדירים האלה ( והנד אעתיקס לפניכם פה ) ו 3פרסס
הדבר הזה ברדס  /למען ישמעו העכריס  /ולא יזידון השפלים
לעשות עוד כדבר הזהי
באשר שקס אתל נער ובער לא חכמה ולא זקנה יש כאן♦
הר״ר שמעון קרומנויא  /חתן מוהרר ליב אופנהייס רב
בק״ק פרייאשטאט והעיז פניו והדפיס חבור קטן אחד
וקראו עמוד השחר  /והדפיס על עצמו כאלו הוא אחד
מהגאונים  /ובאמת אין לו אפילו סמיכת מורינו כלל ♦
ני אינינו ראוי לסמיכה כלל  /והוא בעזות מצח העיז
4הדפיס על עצמו שאריס חשובים  /וכאשר נודע להרב
אב״ד דפה וניד נר״ו גערו בו בנזיפה  /ולמען ידעו כל
הקהלות הקדושית כי החבור נדפס בלתי ידיעת הרב
אב״ד וב״ד  /לכן פרסמנו הדבר בדפוס  :פראג תקן לפ״ק •*

ועתה

אדוני היקרים הנה אנכי שולח בזה

הספרעמוד

השחר  /ואתם כטוב בעיניכם עשו * ) י
יהיה
נא כבוד ה׳ עליכם וחפציכס בידכם יצליח כנפש עבדכם
המשתוהק לדבריכם ונכפס אל משמעתכס * "

צ— בע ♦

* ) אן> פכזרנו * ומר 1שיפ עין בקורת על כל ה* י יודש אשר \צא לאור /
מכל מ« וס אחר קראינו בספר י71ד וראיני * pפגיומתיו כי מיס המה /
ואמרי ששמענו מפי הכותב הזה  /אשר נודע לנו לאיש יק "1יוה  /משפע האיפ
רחמניומעשיה!  * /מרנו למחשיך ידינו כלל מן «ה«ר הזה כי אינו כהוי לבקר
אחריו ןאיכל ראוי יכ אה לצור

על פיצלוחית :

דברי

המאספים

לוח ד .מ

כתבים

שידי ם
כטל בוקר
לכף מאזנים
על טע כת אשת רעה
על רבנו משה בן מנחם
ערל ה מפתגף

משל♦
צפרדע מתנסחת
הקנה והאלה
האדמה והבחל הגתושת והזהב
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מכתבים ש ו נ י ם
אמתי השמרומ אל עדה המאספים
תשובת הגאזן מוח׳ שאול גר״ו
מודעת
הפלח לרופא
אגית משלם האשחמועי {V
אגרת על ענין השמות
ד' אהרן האללי
תוספת דברים
ר׳ תירץ וויזל
חפלה
לשופט
ע־־־®
חשובה לר״א האללי
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אגרה אל המאספים
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:* :ja 'O
ד׳ אהרן האללי
ו׳ איצק אייבל

וברי

r

רא
רכב
רכד
רמב
רמה
רמט
רנו
רעו
ר עט
רפה
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המכתבים

לוח

ש  *vם .
שיר שמינית
פתי יאמין לכל דבר
ד־־׳א?■ :החשבדיו
מה תשתוחחי נפשי
 Syדבר השלוס

דצ
דצא
שכ
שכא
שכב
שנו.

משה בן גדעון
ב— ב—י
ר—י
S "*rt
ך׳ יוסף טואפלאוויץ

באור < שפרי

הקודש
שכג
שנו

ר׳ דוד פרירלענדר
ר׳ אהרן וואל5סןאהן

איוב קאפי׳ כ״ח
שאלה ביהושע י״ז

העתים

קורות

מתכונת נפששפארטאנר ר׳ יוסף בו״ה בר״ן
מהמנהשים אשר היו ליונים הנ״ל־י

מנתבים

שונים

על תנוך הבנים בחכמות ר׳ 'מענדל ברעשלויא
1׳ .שלמה פאפנהיים
הערות באיזה עניגים
אגרת אל המאספים עם
ר׳ דוד טהעאדאר
הערות מן
מאספים
נאכריכט

בקורת

רצג
שכת

שפרים

המשך על שירי תפארת «
המשך :ns״ S
אמת
על ספר מופא לשון

_שא
שיד
-.שלד
שפ

חדשים
שמו
שנו
שס<

»

H

11

*

W

ה׳ ת ק" ז
תקופה

רביעית

<גת לאסוף הגת לפך

ה מאסף
חדש

תמוז

הקן

שירים
עיר « נמיר■!

והתאוי־ז
והכבוד
הנאת
 T- ::
 :־T
*T : 1
עד מות מהגוני ׳ וער חקבר
גם ת־פוני עוד לאי! תקוה ♦
עבר עלי שבר עדי אין עכר
דוה
שלשתם עד ;ספות
■
יצאו
* T
; T • T
•״ ;
רבות בנוצתם מלאות אבר ׳
איך ! עצור תל למדם .יצר ?
או יחדל לכסוף ולאסוף בצר ? .
איבה
־7
ז כ

( רצב )
איכת ?* צויר איני־ 1המיוןקנאת
עד אחזי־! צעיר בעת שהקת
גם יום אשיר אראה באיש שנאת
יתר שאת כבוד ונו נךבקת
נאד!
אשה ;להוד
T T
אחזה * T
איך V ; V
*• I
גבם לא לבב תולאו והיא הפקת׳
איבה בתוך האש ואיך אוכל ׳
להיות סנה בוער־ ולא אבד11

הבל ׳ הבלים אמרה קהלת ׳ *
אבל אבלים הוא ; והכל הבל!
בי כל ששון תבל לאין תועלת ׳
גם כל כבוד עולם הלא א,רי אביה ׳
ביו התבונה נהפכה אולת ׳
אמש למלך ׳ נזהרת אד נקל*
מעת לעת כמעט כהיף יצ! ׳
כדי היקום נהפך לאל יא(! י
נושה בן גדעון

אמחענטי •

אל
»

( רצ) :

קורות

העתים

ציתמנרת נפ׳ 1השפארטאנר יהאטעניעניר •
( המשך המאסף ד׳ח״-ש אייר )

 ,כבר אמרנו שהיונים היו מורים ואנשי חיל  .והצלחמס
הראשונה אשר כה הראו את גבורתם וחקפס היתה
מלחמת טראיא " אבל אנשי אטהען זשפארעא היו• מגורים
ככל אנשי  * Vני נמית אנשי טהעק הנפלאה כאשר
נדבר ממנה להלן לא ה* תה רק עת קצר חמן מועט  /וגבורת
מאצעדאניגין לא הצליחה גש כן רק בימי המלך פיליפוס וגנו
אלכסנדר  /ואולם אנשי אטהען ושפארטא הצליחו ועמדו
בנכורתס ימים רבים  /ובהצלחתם משלו אחרי כן גם על
אותןשזכרנו י ואס חשים לבך לדעת על מה רמה קין
האנשים האלה ומדוע גברו וגס עתקו כל כך  /תראה ותמצא
שתי סכותשונות " כי בשפארטא היתה השנה חנוך הגלם
כאשר צוה עליהם ליקורג נמו שכתבנו למעלה * ) .ני חננו את
המיס בנעוריהם לשגול עול ככד ותלאות המלחמה 1פי
נניהס הר־גלו מנעוריהם ללכת יחף  /לישן על הארץ /
לסבול קור וחים /לרעוב ולצמוא  /לסבול מנה וחבויה
מגלי תת קול כבכי ולנאוק נאקה • ונס ההרגל אשר הורגלו
מיום ה־ותם לשמוע ולהקשיב להול הזקניםוהישישים  /היה
להס לתועלת גדול כדבר המלחמה כאשר יבין כל איש משכיל
את זאת מעצמו  /והדנריס האלה הץ אשר חזקו ואמצו את
לבשפארטא  /ונעשו ביום קרב כאריות וכפיריס אשד אס
עכרו ורמסו וערפו ואין מציל " ואולם אנשי האעעניממר
אף ני לא הורגלו מנעוריהם על פי הסדר הזה מכל מקוס
הצליחו וגברו גס המה מחמת סבת רדפת הכבוד אפר היתה
בעיניהם חזק מאוד  /ני על ידי כך התחזקו והתאמצו מאוד
לעשות להם שם בארץ כאחד הגדולים אשר היה בקבל הזאת /
'גס
*)

עיין במאסף לחודש אייר •

( רצד )
גס מחוך קנאתם את אנשי שפאיטא לבשו בגדי עוז ויתחזקו
במאוד • ו? תוך אהכת הכבוד הזאת  /התקינו לעשות כבוד
גדול לכל איש ואיש אשי •  cpnנפשו למזת בעד עירן וארצו /
ויקימו להאיש הזה מצבה גדולה ועליה כתולס מעשי האיש
הזה תקפו וגבורתו למען יהיה לזנרון תמיד לדור אחרון ' /
והמשוררים והמליציס גשאו עליו שיריס ומליצות ויהללו בשעריו
מעשיו * וזה הוא אשר עורר לבב האטעגיענור לסצחם
בעד ארצה ולהשליך את נפשם מגגד ♦ —
ואם

נשימה עין על תכונת אנשי שפארעא ואנשי אטהען
נראה כי המה שונים נחנונתס מאוד " כי אנשי

.שפארטא היו קשי לגב ולא ידעו חמלה וחנינה  /ואנשי אטהמן
היו טובים ורך לבג מאוד  /ואם חטאו לפעמים גגבור
עליהם הכעס והרוגז  /לא עמדו ימים רבים עד שהכירו את
חטאה ויודו את פשעם י
השפארטאנר הרחיקו מעליהם
החכמות והידיעות ויהיו שונאי תענוג ועדן  /ואולם אנשי
אטהען היו חכמי גדולים ונבונים הצליחו ועשו .פרי בידיעות
ובמלאכת מחשבת ובכל אומניות ומשפטם וטעמם בדברים
האלה היו .למופת בארץ י מהם גאו כל האמניס והמשוררים
הגדולים על פני חבל אשר היו אחרי כן למורים /
ועול
היום אנחנו משתוממים ומשתאים על טוב טעמם בראוקינו
המעט אשר נשאר לגו מהס ♦ ככל הדביייס האלה הא אנשי
שתי הארצית האלה שונים אלה מאלה  /אבל דבר אחד לכולם
והוא אהבת התפשי והחירות  /כי האהבה הזאת פיתה נמ׳טרא

לכלתשוקותיהם ומאויהס ♦
מאמונת היונים
כל איש משכיל

הקורא בדברי הקורות הראשוכיס אשר היו

בימי קדם יראה ויבין כי מעולם כל גויי ועמי הארץ
האמינו וידעו כי יש בורא ומחדש להארץ  /וני הוא המנהיג
אותה ומעמידה ועל פיו תקום * אבל אחרי שרוב בני האדם
אינם נותנים לבלמתשבות עמוקות ונשגבות  /וופיט בימים
הראשודם

( רצה )

תחזקו
וקמזו
ארצו /

גיהאש

חרון־/
 c3״ n

הצה6

אטזען
אנשי
ני

הראשודס אשר לא רגו עוד הספרים כארץ  /והחושך כסה
פני תנל וימששו כעור  /על כן תעו העמיס ויחשבו מחשכית
זרות ואלילות מן ה׳ ועצמותו  /ויאמינו כי הדנר אשר עוג
להס  /ייטג גס לו  /ואת אשר רע געיניהס ירע נם לו  /ט
לנס טחו מהשכל דרכי ה׳ כי לא כמחשבות אדס מחשבותיו ולא
כדרכיכם דרכי׳  /על כן תמצא ט נל הגויס והעמים הקרינו
לאלהיהס קרננות ומנחות  /נחשנם שייטג לאליליהם המתנות
אשד יתנו לו כאשר ייטב נעיניהס אס יקרע איש להס מנחה
או נדכה * ) י וכרבות הימים השתגעו עוד יותר מזה ויחשנו
כ• אליליהם ישנה נעכורס אח חוקי הטכע ויעשה להם כסיס
ונפלאות ♦ עוד הוסיפו לעשות להם דנר מגיד עתידות ( כדמות
האורים והתומיס הקדושים אשר היה לנו ) אשר קראוהו נשס
אראקל י גס נכיאי שקר  /חחים חולמים מכשפים מנחשים
ידעונים וכל צבא האנשים הנודאיס מלכם דנרי שקר ותרמית
והמתעים את לבות; 3י האדם  /היו להס ולא חסרו דנר *
אך דע לך  /אף שהלכו הגוים האלה דרך זר וירבו כאות נפשם
מספר אלהיהס  /נכל זאת האמינו שיש אלהים אחד עליון
וגדול על כולם  /והאלהיס האחרים המה תחת ממשלתו כמשרתי
ועושי דברו • גס רוג ההכליס והתעתועים אשר תמצא שנדאו
מאליליהס לא יהיו נעיניך ט אס המשלים  /מרומז נתונס 7נר
אחר  /ואף שהמון העם באותו הדור היו מאמינים נהבליס
האלה  /מכל יוקוס החכמים ביניהם ידעו כי רק משלים המה /
ומה לנו לחוש לאמונת ההמון הלא נודע שההמון יאמין לכל
לבר  /ואיה לאוס וגד בארן אשר ההמון נו לא יאמין לדברי
רוח

*)

I

;i

אפה השחר לן ליזשוכ מחשכה זרה לשפוט מדבי ©,איור דנית ,פה ממעש
העמיס  ,על חפשי אבותינו הק־ושיס «

חלילה לנו כי כרחוק  .מזרח

ממערב כן רחקו דרכינו מ־רכיהס! כי הקיבנות אשד הקריבו אבותינו בימים
ההה היה על פי ה׳ האל הנאמןן וכאשר דבר אחרי הן פנים •אל■ פניה עסמשה
ויצוהו להקריב לפניו עילה מנחה חבחיה  ,לא כן דרהי ' העמיס ההם אשר
עב״ו
נפשם הקריבו ולא לאלהיס האל הנאמן  / .כי אס לאלילים ולשעירים « ! (שר
כאות
לא יועילו ולא זצילו *

9

y

( רצוC .
 mזאזלת  /זה נצה זזה צצה * על צ! אס קשפיט bדעולן
עם אחד לא להמון פשעה ני אסלהגדולים .מחכמים ועל פיהם
פשפוע אס ישר פעלס אס לא ♦

מחגי ומועד* דדונים ♦
אנחנו לא נזכיר נזה ני אס החגים והמועדים היותרידועים
ומפוארים לנדס  /יכ הקטנים ופחות ערך רבים
המה ואין לנו הועלת אס יולעו לנו אס לא  .שלשה מועדים
לאנשי יון אשר מפוארים מאוד  /והס מועדי !?5נאטהענעאי/
מועדעל־־־
^ייזכי  /ומועד באעי-ס  .המועד
הראשון חגו
להאלילה מעערווצ * )
ושני מיני חג היו  :חג לקט.
וחג•
*)

מינערווא יקיאת גה ק כשי* פא ^ לאס  ,היא היתה בי .הליל

יופיטער>

וב־או המושלים
מראשי
כאשל הכה עליי היורש פולקאן«
«היא היתה שית • החכמה  /בי גס יופךעד שאל לפעמים את כיה • ודע לן
אהובי
הקורא י כי בזה המשל  /אבו הקדמונים להודיע ! שהחכמה לא נקניתידק
ביגיעה
ועבודה
רבה
«
ושמושי
הנפש
אס
הרעיון
והמחשבה
בראש הוא ,על כן
אמרו
שאלילה חינעי־ויא שהיא שרת החכמה יצבה ׳מראש יופיטערע״י הכאת החרש«
בה
הראו
בזה
כי
החכמה
משמחת
תמיד
,
ובחכמה
עשה
ויעשה
ה׳
את
כל
/
כי
יופיטר
היה
העליון
על
כל
האלילים
ובכל
זאת
שאל
את
פיה ־ מ־נעיווא הזאת
לירה
את בני האדם למות להם בתים קחני  .אשר ישבו לכנים באהלים / .ותלמד
אותה
לארוג
ולעוות
/
נם
הכמת
.
הרפואה
וטכסיסי
■
מלחמה
הודעה להם י
וכאשר
לחתו הנפילים עם אלהים ( המשל ה  :ה מכובה בחוש־ ואפילה  /והחושבים
גי
מצאו
כדמותו
בתוי־תינו
הקלושה * שגו מאד כי צא עלה על .לב הפות* התזדס
שיצאה

לכתוב
דגי כזה ־ ) הודעה ודוערווא את גבורתה ועוצם ידה  /היא בנתה את
העיד
אטהען
יהאניה
הראשונה  ,היא הושיעה את הימנים במלחמת עראיא
־*
ז“־
ל תהי
תמיד
עמס
•
מיל
זאת
תוכל
להשכיל
את
מוצא הדני מהמשל הזה וכי
הוא
חורה תמיד על קני; החכמה כי החכמה פיעלת הכל וכמו שאמר החכם
בתחבולות
תעשה
לך
מלתחה • היונים ליירו את מעעיידא כבתולה יפה  /עיניה
זהרו
כזוהי הרקיע  /והכרת פניה ענתה על עוזה וגבורתה ׳ כובע ישועה על
ראשה  /שריון •על בטנה• מוגן אפר נקרא בפס
עגיךע על לבה ׳ ובימינה
חנית

( רצז)
וחג  .הגדול  .חג •הקטןחגי כפל שנה וחג הגדול  .חנו תמיד
עוקץ ארבעה שדש  .נימי החגים האלה התענגו והתעלסו
אנשי יון כמיני צחוק ושעשועים שוניש  .והשעשועים האצה
נחלקו  :שעשוע הארץ ( דצוט וועטטדעכנן ) שעשוע המאבק
(ד6כ 1ר*נ4ן ) ושעשוע הוויכוח דער ( טעטטשטרייט ) בחכמת
דזערמאד -נס
הנגון והשיר  .בחנים האלה שרו שיר לכבוד
■ואריסטאגיטאז  /אשר לא חשכו ממות נפשם
 Tלמען גרש המלכ׳ס האמרים מאטהען  /וכ<
שיו לכבוד שאר אנשים אשר התחזקו ועשו חיל לכבוד ארצם
ועיים  /כי כן שכחו וזמרו גס לטהראזיבולוס אשר נדש
שלשים אפזדיס באשר אספר עוד  /ויודו להאלילה מינערווא
כעכורו  .מה רב הועלתהיו לודבזח המנגנים והמשוררים
רגיעתם לנצח איש את־ אידו  /ני למנצח עשה כביד גדול
ושמעוהלך " מל הארץ  /וע״כ התחזקו כולם והתאמצו להגדיל
את שמס  /וכן ידענו משד משוררים גדולים נימים ההס
&ויד־יוס חאפאקלעס  /אשד שניהם חברו מיד השעשועים
עי
(טדלד״עדיען  /טררציד טעי5י ) ד&י
הנקראים ז ז
זדוס המועד וייטב השעשוע אשר עשזזאפאקלעס יותר משעשוע
עשילוש  /ויתנו העם לזאפאקלש את המחנה הקצובה ויגבדוהו
כמשפט  /ויחר הדבר מאוד למשילוש ני היה זקן ממנו• ויתעצב
אל לבו וימת ♦

אחר כלות מיני הצחוק והשעשועים האלה עשו הקפהבשמחה
ובחדוה גדולה  .והפאר והיופי בהקפה הזאת היה עד בלי
חוק  /וכזאת דרך ההקפה  .נתחלה התקבצו יחד נל אנשי
העיר אנשים נשים טף וזקן כחוייס ובתולות  /כולם באו
לשמוח בשמחה הזאת  .רקחו את הדגל הגדול אשר היה מכסף
וזהב מעשה אורג ועליו מצויירים גבורות ומעשי אלילתס /
'והדגל
חרת ♦ מזל ציירו אצלה אפעה ' יר 36ע ) ויערס (ני׳יכטמייןן׳) זהיאו ב־׳ה ה־חיז!
כי התכמה רחו־ה משאון והמית העיר ותקק כהחחדיה  /כי יוקרה אפעה
(היערה במזכר ובתרבות • עוד :הראו כזה כי החכמה ל;ת תירא וצא תיח־ד
מפר כל ותלך תמיד אן בין אפעה מחשיס כעת •

( רצח )
והדגל הזה היה יזקלע באניה אשי נקראת כשם האלילה /
והאניה הזאת הונאה מטעיאמיק עד ה־כל עלייזיני  /ולא
ע״י סוסים ופלדיס ׳ * ) ויקיפו כדגל הזה  /הזקניםראשונה
הלנו  /אחריהם אנשים אשר לא כאו « דיין נימים  /ואחריהם
הנערים והטף  /וישבחו ויזמרו למינעחוא ויתפללו לה .
המועד השני היה חי באנוס ׳ * * ) אשר קבלו היונים
ממצרים וגס הוא יחלק לשני מינים החג
הקטן והחג הגדול  /התג הקטן חגו היונים מחוץ לע־ר על
פני השדה נעת האסיף וקראו לו לענעא ( אשר הוא בלשון יון
יקב ) והחג הגדול נקרא ריאנידא על שם האליל אשר נקרא
נס כן כשש הזה וחגו אותו בימי האביב כתוך העיר  .כימי
החגים האלה היו גש כן כל מיני צחוק ושעשועים הן על המערכה
(קאוזפ ^ ע! ^ ) והס על הבימה (
טויצזביהני ) בשלשה ימי
החג

*)

תחת האליה היה תעשה אומן אשר תופל להבין א® למדת תכימת המיכאנינה/
ועל ידי כן

* *)

התנועעה האניה

יאכוס היה בן

אמו
ואביה
בשנים /

והלכה 1דרכה •

יופיטעל ואמו

זעמעלע )  /והבתולה (ני*  £ע )
אריסטעאום לחורה •

אטאלטהעא ( ולדעת המצרי® היתה
ניז ^ ה

היתה לו לאומנת

מינערווא הגינה עליו כ 1ימי היותו

•
נער

ובגדלו ויהי לתבס וגמר גדול ויעבור בארן וילמד למי האדם דברי«

רבי® אשר לא ידעו לפנים • הוא המציא נסיעת התאנים ושאר ען פרי גתחד
וטיב ׳ הוא החל לנטוע כרס ולהוציא ממנו יין * את באנוס ציירו כנער חשון
שח  /ועל ראשו קרניס קטנים ( מורה על גבורתו ) ותגזר בשריגי גע; י גס
צייי־הו רוכב על נחר ( טיגטר ) ולשמאלו גפן חלא ענביס  /וסביב לו מלא קיפי®
חזריס ואריות« וביחינו ענב גדול אשר יסחט בידו  /והיין נזל בכוס אשר תחתיו/
אחרים ציירוהו ערוס יושב על מרכבה וכפיריס אסורים לפניה ובידו ריחח מעוטה
בעלי גפן הנקראים
טהירזוס וכתר על ראשו מעלי ירק
ציירהו סביבו בתולות יפות מנגנות ומזמרות ובראשם איש משורר • מכל הדברים

הנקרא עי £יי • וכן

תוכל להשכיל מעצמך את כוונתה בזה הענין ׳ ני רצו להורות בזה■ גבורות ותוקן
היין  ,גס מעפה ומשפט איש שכול אשר לא ירא מפני כל • וני היין יקת לב
וכדומה לזה רמס • ■ ■י
י י י

( רצם )
החג הזה לא מנע איש ואיש מלעשות כל מה שלנו חפץ  /נש
האנשים נס הנשים רצים ושביס נעיר ונרחומת זנשדה יזם
ולילה ולא ישבותו  /ויהיו נחשזגעיס ונחשידי דעה וילכו
בנגדיס משמים  /ויכרנרו ויפזפזז ביעריס ובשדות  /ויהמו
ויצומו בקול המולה •גדולה  /וישתו עד נלי חוק  /ובשכיין
לא ידעו בושה ויעשו תועכוח גדולות ויזנו איש את אשת רעהו /
.וילכו חשופי ערוה  /סוף הדבר נימי החג האלה עשו את כל
אשי נפש איש משכיל וחוס דרך נחלה נו י ואס אשד גס
נפשם נימים אחרים הגעלהו  .מוה קראה נח האמונהI
כי • גס הדבר המשוקץ והמתועב בעיניהם תמיד ✓ היה בימי
החג הזה קודש כעיניהס והחטא והפשע נשאר ימים  /היה
עתה מעשה צדקה ואמתI
השלישיוהיותר מפואר מן כל האחרים היה חג
זזמ< עך
סערעס סעלייזיט  ) * /ולא היו בו
היופי כאשד היה בשני מועדים האחרים! כי אס חגו אותו בלי
המון ושאון  /רק בסוד ובחשאי ועל כן נקראו סודות  .והיונים
אמרו כי סערעס צוותה לסוג את החג הזה  /ומדי ארבעה
שנים חנו אותו משך תשעה ימים  /ויתאספו יחד אנשים ונשים
נערים ובתולות לחוג אוחו  /ךא בןככר* לא היה רשאי לבוא בו.
היונים האמינו בי כל איש ואיש אשר ידע הסודות האלה יהיה
מאושר בארץ ואף אחר מותו ייטב לו  /וכל איש אשר לא יגלה
לו הסודות האלה  /יהיה מוזר ונענש בחייו ובמותו  /ועל
כן שלחו את נניהס בעודם קטניס אל הנהנים למען יחננו
אותם ולטהר חת לבס לדעת את הסודות בהיותם אנשים /
אמנם האנשיס דיזאגנעס השטאיקר וזאקיאטעס לא האמינו
בהבלים האלה ולא/קשולהחנך 7לסודוק ז האלה כי מאסו
בהם

*)

וסיבעלע׳ והיא למדה את בגי האדם לחרוב
זאטורמס
היא ידתה בת
לזרוע ולאפות ולצייר ציורים! ועוד דבייה ייעיליס 1ותצוייר כאבה יפת

מראה ונכדיה בנדי יושבי כפייה ! יושבת על פור ובימינה כלי מחריפות ונפמניה
שבע גדול לדוש ׳
האתי חורש

ומגל יד ♦ יעל זרועה .הל מלא זרעוניע והבינה שני אנריס

והשל זורע « ופול שניה אשר יוהכ האתד דש והשני קוצר •

ש )

(
בהם

.

סדר

היה

וגן

חגיהם

נימים

:

הראשונים

ביום הרביעי
ופמנהגיהס /
הקריבו קרגמת רעשו כחקי׳הס
נין הערבים עשו הקפה מס הסל אשר פיה על עגלה ושורים
מושכים אותה ורכיב מנשי אעהען הולכים אחריה ובידיהם סלים
מכושים אשר היו בהס דברים נסתרים וצפונים אשר לא ראתה
אותם עין איש .

ביום הלזמדשי הלנו בולם במשואות  /על דבר

סעדעס

את

בתה

פואזער& ינא

במשואות אשר

אשר בקשה
הדליקה נאש את ההר ההר עטנא * \ נאשר גול פלוצוא שר
הגהינס את כהה הנ״ל ועל נן נקרא היום יוה המשואות  .היום
הששי היה שנת שבתון וקודש מכולם ונקרא יא  5וס ( צורח ) .
כיוס ההוא נשאו תמית האליל ה 5ה כפאר והוד וגדול מאטהען
נקרא דרך

ודרך הזה
לעלייזיש וינגנו ויזמרו בקול קדול /
הקודש  .ביום השביעי צחקו וסעשי גדרפס ולמנצח נתנו חומר
סעדעס לזרוע שעורים
שעורים  /למען הזכיר ני למדה להם
ושני ימים האתרוניס לא
זלעחון אותם ולמשות מהם לחס .
היו קודש כל כך  .נל ימי החג
ו * שופגדס לא ישבן על כסאות
גלה דבר זה משולות ה 1ה פיוש
דיאגאראס  /וכמעט המיתו את
המהולל על שלא חשנו

הזה לא הובא איש לבית הנלא /
וכל איש וחיש אשר
למשפט .
יענש  .ועל הדבר הזה גרשו את
ואלציביאדעס
עשילום המשורר
את פ־הס מלגלות

דעות הפותביס קורות העיתים שונות מאוד בדבר
הסורית .
מהם אמרו ני הכוהנים הויו לעס דברים
הסודות האלה /
ומהם אמרו כי עשן
נשגבים אשד לא יאותו לגלות בפומבי /
בחג הזה זמה ותועבה  /ועל כן הסתירו מאוד וימיתו את האיש
י מגלה לבלתי היות להם
להאריך בזה .

לחרפה ולבוז /

אפש אין פה מקומו

החתיבוה בדפים הימים •

*)

ההר עט  ffהיא

כאי

■
ציציליען נאיטלליא!

תזה אש ת ; ק חקינו ומתרינ כל הנכר הנ־מ /

יי! הדלקתהמשואותי

ופעמים לנות מקיא ההל
ועפ״י זה נעשה המשל

( שא )

שונים

מכתבים
א
ודורשי 6ליס אחינו
אלרודפי'ד■ ־

נניישר! !:הלא

הס רמי וגאוני ארץ  /היושבים על כסא הלין
ואל כל יודעי צדק  /שלום שלום לרחוק ולקרובi
בית יעקב לנו ונלכה באור ׳ ! ( ידעי) ,

הדור

&תס

ראו דנר

ה׳ אשר

דנר ניד

ישעיהו

הנביאע״ה /

כי יבוא העת ויגיע היום  /אשר ידבר איש על לב
אחיו ללכת בדרכי ה׳ אשר יתורו להש  .ומי עור לראות כ־
קרוב יוס ה׳  /ועוד מעט חכמה ודעת תהי׳ אמונת העהיס
חוסן ישועות  ,נשגס חכמי האומות אשר לא מעמנו הס
קראו לנו לשלום  .וכפרטס חנס אחד מארץ בריטאני אך
אנחנו מאמיני דת משה וישראל צריניס לסקל כל אכן "מכשול
אשר ימצא בדרך  /למען לא נטה ימיןושמאל  /וכל מגמתנו
תהי׳ לשיס נוכח ה׳ דרכינו  .ועתה הואילו נא ל אתםשופטי
ומהירי צדק להטות אזניכס אל ענדיכס הרוצה ללמוד מסיכס
מוסר חכמה ולעת  .אמנש טיס תשפוטו  /כחנו את דברי
ההטכתי דכר או לא  /ואל תאשימוני מהס על ערבתי אתלבי
לדבר כאשר עסלבבי  .כי למה יאמרו בגוים  /חכמי ישסי
עוזו וילעינו על פל איש חוקר ודורש האמת  /כאשר שמעתי
פעמים רנות כי כןיחשונו • לכן טוב לכס להראותם שלא דברו
נכונה  /והמה זה להס למופת נהריצכס אגרות שלומים אל
המאספים דברי חכמים  /אשר נקראו בשם חברתשוחרי
טובוהתושיה  /ותצדיקיני במקום אשר צדקתי  /ואס לושגיתי
או תכינו לי והורוני בדרךמישור  /ואנוכי אודה על פשעי /
ולא אקשה את ערפי לחזק את דברי נגד מופתי האמת  /רק
אעמול להגיד ולהודיע יושר וצדקת למכס  /אל כל איש מכין /
ואס

( שב )
ואס כלשון יהודית תדברו  /אשי לא ישמע כלי עס ועם <
הלא ימצא■ אנשים טובים וצדיקיס אשר דיר ה׳ נגע :בלבם /
יתרגמו דכרינס בלשונות העמיס למען יראה להם  /ני את
והאמת תדרושון  - /והיה זה לנס לכבוד
התנמה חאהבון /
ולתפארת .
< *

טיס אציגה פה תכלית מכתבי  /אבאר דכרי הנביא
אולם
הנה ידוע•שנייצוצי
אשר זכיתי וכיונתי באור ה ' .
וקרני השמש אשר יפעלו באמצעית העץ במוח האדס  /ידמו
וייצירו בגלגלת! ובמחשבתו תמונת כל יש הנמצא לפניו  /אך
ביום המעונן אשר בו האויר עב ומעורב הרבה מן האדים העולים
מן הארץ  /או לא יראו דברים הנמצאים זנים ובהירים נמו
ביום אשר השמש בגבורתו ינוהל את האדר מן הדברים המונעים
את קרניו מבוא כקו השוה בעץ הרואה  /ואס כן כל עוד
שנוספו דברים המונעים האלה  /יהי ' האור הלוך ותסור /
ואז נאמר כי חושך  /יען שהחושך איננו דבר עצמית רק שלילת
האור  /ונן נאמר להפך  /כאשר יחסרו דברים המונעים  /ני
אמנם האור הזה לא יפעל ני אס על הגופני
הולך ואור .
ובפעולתו לא יולד באדם שוס משפט שכלי  /אס לא יהי׳ .לו
נר ה׳ והוא נשמח האדם  /האוספת כל רושם ורושם הנעשה
במות באמצעית העין  /לדמות ולהשוות איש אל אחיו  /ואחרי
זאת תקחיאת שיביט המשפט לשפוט שפוט  /אולס לא כל
משפטיה אמתיס אף כי צודקים המה לפי הפעולה או הרושם
יען הבדל גדול הוא  /אס קרני האור
הנעשה במושבה :
המולידים את הרשמים יוצאים ובאים באויר ; זך ובהיר  /או
באדר מעורב מחלק• האדים נאשר אמרנו  ,וגם כחושים האחרים
יש להבדיל  /אך לא אדבר מאלה  .הלא תכלית דבורי הוא
האור  /וכאשר פעולת הדבר המאיר תקרא אור על דבר האיר
עיני האדם בזה כן פעולת או משפט השכל יקרא אור״יען
יען שראש
שנס בזה תאומה מחשבות ועשתונות האדם .
משסטי השכל נולדים מחוש הראית  /אס כן גס השכל יטעה
ויצדק במשפטו לפי תכונת האדר אשר נמסו נו הקרניס אשר
על ידם הוקס המשפט " אפש כאשר יש כח לשכל לדמות
בעיוני

( שג )
בעיוני הדברים אשר נראו לו נכר באמצעית עין החושי  /והכת
הזה נקרא נח המדמה  /כן יש .כת לשכל להרחיק הגשמי
מהעיון  /עד כי לא יותר עוד רק העיוני לכד ! וכזה תתרומם
ממשלתו  /באשר לא יפנה עוד אל הבא אליו מהחושי  /לדעתו
ני יש משמינים השומנים את הנח הזה לעשות בשלמות תפקידו /
אכן יתגדל ויתנשא לחשוב במחשבות אשר הבדיל מהחושי /
ואולי יצלח גס להביט בדברים הרמים והנשגבים כמו נצחית
הנפש  /וכיוצא בזה  .ולא כל האדם זונה לזה  /לא כעבור
שאין לו הנח ההוא  /רק למכן המצא דברים רבים המונעים
אותו להכין נח הזה אל הפועל  /וצריך לו עוד ללחוםבשומניו
והשליכם במלחמתו ארצה  /ואס בנל זאת נפשו נכספת מאוד
לדעת  /אז תחי׳ רוחו לעשות מה שביכלתו  /ובמוח הוא ני
לא לשוא תהי׳ עמלו  .ומה מאוד הטוב לנל לאדם בשומו בז
שתי נוחות האלה האחת היא נח הנוספת — המנוח או
ההתרשלות  /או לדעת דבר — והיא תקרא בלשון עברי :
הנפש  .השנית היא נח הפועלת✓ ותקרא רוח על ההשתדלות
להרויח את לב האדם  /ואס .נוחות האלה מתאחדים ר״ל
שיפנה הרוח אל נח הנוספת וילנו שניהם יחדיו אל תכלית
אחד  /אז יצליחו להשלים מה שהתחילו לעפות  /ואס אמנם
הם מתנגדים  /או ני רפתה נח הנוספת  /הלא אז תתגדל
והתחזק נח הפועלת  /וזה תוכל להיות לפעמים לתכלית
ההיזק  /זההפשד  /לולי היטב ה׳ עוד לבני האדם לתת להס
עוד גס נח השלישי  /ההוא יקרא נשמה (אז השנל ) והיא
תמשל בשתי נוחות הראשונות לצאת עליהן נפי שכלה  /ונשחת
שדי תבינם  /יען השכל והנשמה אחת היא לכן אקרא הנח
האחרון תמיד בשם השכל  /אך השכל הזה לא יתחיל משטרו
מיום הולד האדם רק אחר זמן מה tוזה הוא יסוד מונה
מחכמת הבורא ✓ לתת בזה אל האדם רצונית חפשית  /אשר
לא לו קהי׳ אס ימשול השכל מיום התחלת ממשלת כ׳ נוחות
הראשונות אשר זכרנו  /הלא אס בנקל תהיינה אלה נננעיס
לפניו ויעבדוהו כחפצו  /ואז יחשוב האדם שאין לו בחירה
כלל  /ואין לו כי אם רצונית אנושית  /על כן הקדים הנורא
יתעלה ממשלת הנפש והרוח לממשלת הנשמה היא השכל  .אולם

לרוב
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לרוב חהי׳ממשלי » להנל ילי־יק  /אם שת• מפות הנזכרות כנר
הזקו ולס  /לק הושס כאלם האות המנדה אשר על ידה יהי׳
רצון בוראו ואל תכלית מה יברא  /ר? ף כי זאת התאוה איננה
לו עצמית  /הלא ההידח ישנתנה לו  /והגדל או' הקנון לפי
לרך החנון אבר היה לו  /ולמען ננץ ואת כטוב טעם ודעת /
יפלח נא לי הקורא הנעים  /אם אאריך מעט בעדן הזה /
(אתחיל אה עיוני מבריאת האדם .
הנה ראיתי בלבי האדם הנביא  /כל עוד היותו לכדו  /לא
ואס יעמוד
ישים לבו רק על הדברים מצרנ״ס לו .
לפני עץ פדי נחמד למראה וטוב למאכל  /יתעבג מאוד למראות
עיניו  /אך לא עש אליו לקחת את הפרי עד כי ירעב  /והיה
כי ירעב אז יסנדפכו למלאות נפשו ובעודו נכפו ינלגינו ובכה
ישנה וישלש עד שישבע  /ואחרי זאת ילך לדרכו! יישכח את
וממשה אשר פשה  /וכאשר הלוך ילך דרך רב  /ומה ראשו
אבריו נכדים_ עליו  /ו יא יכיל ללכת מהר כבתחילה  /וישבי
׳על הארץ ותפול עליו תרדמה ויישן  /ואולי כי הולם הוא חת
אשר דחה ואת אפר עשה  /וכאשר תשוב אליו נפשו וייקץ /
דשא את רגליו וילך  /ובלכתו ירעב שנית  /אך יען ני הרחיק
•מאוד מהשדה  /ולא ימצא בזה דבר להשביע נפשו השוקקהז ׳
יזכור את העץ הפרי ואת מקום עמדו היטב  /וימהר דדן
אל המקום  /וכראותו אותו מרחוק ישמח לקראתו! ויגש
רקח את הפרי מלא חפייו ויאכל וישבע ויותר  /מס כתה
מחשבותיו תרבינה  /בזכרו איך היה רעב ושבע  /רעב והשר
לתס  /ולאחר עמלו נס שנע  /יחשוב פן יבוא עוד העת
אשר יהי׳ רעב ואולי נס השר לחם  /ויאמר בלבו  /הלא טוב
ני אקח דדי מפרי העץ למען לא יחסר לי אס ארעב עודי/
ועל לרך הזה יקש אח האשה אשר פגוש בדרך לאשה  /לא
רק למען < ץוה צמאונו  /אולם כאשר ידע
כי יאהב איחה ,
אותה ותהי ופלד לו כנים או בנות וראה אח עצב הריון וחבלי
להדק אח כניה ! ובכל זאת אליו תשוקתה ־"1־
ידה7
יען ני תי־ע את חולשתה אז תוכר נו אש אהבתו  /ולהראות
לה מחשבות לבן < יעמול להביא טרף לדתו  /וינהמה על

על

)

rw

(

על כאבה  /וידגר על לנה  /ובאהבתו אותה ידאג נס על
בניה  ,ואלה יהיר לו עוד זרים בעיניו  /ל-ולי רואה אות©
חלשים וכלי פח  /ואיך ישחית אח רחמיו בחשבו  £הזא סביב
להס כל זאת! ימן כי האדס הטבעי לא' יעשה טו 3ר אס
לא • חשיב שיאיש־ אשר יאכל טובו דאוי הואי׳) נך אס מצד שיאמין
שהוא היה שבק רעקו או מצד כי הנצרך למונקו הלש הוא /
ומדאגקו פן יפול ס הוא במכמורת הדין  /ולא יהיה ול
מושיע  /לכן ייטיב הוא לאחרים  /בקוקו למצוא גס הוא
עזר בעק רעקו  /וכאשר ירגיל את עצמו להיטיב אל יוצא*
חלציו  /תדלק בו להכת שלהבין האהבה! כי הרחמנית
מביאו לילי האהבה  /בראוקו איך המקבל טובקו יודה את
חולשתו✓ ויכניע לפניו את לבבו  /אך גרנות ימי בניו /
והנה הוא רואה אותם שונים במעשיהם  /ואס ייזן דבר אל
האחד בא האתר ולקחו ממנו  /אז אמר בלבו  /אס כן בחזקה
יריב איש אק אחיו עתה עודם הס קטנים  /וכת אין להם• /
לו יגדלו ויתחזקו עוד  /מה יעשו אז בכת ידיהם  /הלא
יטרפו אוקס ♦ וכהשקרגו סרעפותיו ישיב לו לבו 1אין טוב
רק להוכיח אותם על פניהם  /ולהראוקס איזה דרך ימצאו
טוב כאשר חשב כן עשה  /את בניו האשיף  /ויאמר להם
לאמר  :שמעו בני  /אתם ראיתם  /איך אביתי עד היום
הזה  /למשות את אשר טוב לכס  /ואנוכי היה אהיה עוד לכס
־לאב! אס לדברי תשמעו  /זאת מצוותי תשמרו  /לכן אל
תנאצוני במעשיכם הרעים  /הלא אחים תהיו  /אס תכרתו
ברית שלום ביניכם  /להיות נאייש אחד  /ולא יתנגדו עוד
מחשבותיכם  /דעו וראו כי יש חיות טורפות בארץ  /כאשר
בעיני ראיתי  /איך הס טורפים ואוכלים את בשר דמותם <
ולמה נהיה כאחד מהם להיות להם לשלל  /אס לא נקח מהם
'נקמה בהתאחדות כוחנו  .הלא גם אותי כבר טרפו  /לולי
שמקי נפשי בפפי להלחם עמהם  /בקשת הזה אשר עשיתי לי /
'ואם תרבה עלי חית השדה  /הלא גס עזר הזה לשוא יהיה ♦
הא לכס קשתות האלה  /אשר זה ימים אחדים לכס הכינותי
<הכינו כלי המות האלה ולמדו היטב להדריכם ולירות החצים אל
המבקשים את נפשכם  /אך השמרו מרדוף
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חאכדו ואוחי חשנלו  .אחרי הדברים האלה וילכו הנערים
נשלה  /וכלי מלחמתם בידם  /ויקר המקרה והנה שפי חיות
,טורפות לקראתם שאגו ויפול לגס  /ולהנל היתה עזרתם
,אשר נידם  /לולי אניהס אשר עינו תמיד על דרכיהם להושעס
;בא  /תיש מהר דרך קשתו  /ויפל חיה אחת על הארץ /
אך ערס לרך שנית את קשתו  /ותרץ אליו שנית הנשארה /
ופיה פערה לבלי חק לבלוע אותו כשאול חייס  /ויהי כראות
הנערים צית אביהם  /שכחו דאגת נפשם * וידריכו גס
כס את קשתם  /והנה חצם גא עד המערא  /ויעבור גבען
החיה ע 7גי .נפלה מת ארצה י
עתה שאביהם ממות הצילו /
מה מאוד פחו ורקדו  /וירוצו אליו ויפלו על צואריו וישקו
,אותו ויאמרו לו הלא עצתך עמלה לנו  .היה אחה לנו
למורה דרך  /ואנחנו נעשה ונשמע ככל אשר תצוה לנו .י
ץאתההקורא הנעים Jעמוד והתבונן
התאונן עוד למה זה האלם לעמל יולד  /הלא תראה
ותבין שלא העמל תכלית היות האדם  /רק עור יהיה לו לדעת
את כק שכלו  /ולהוציא כח הזה אל הפועל עד כי ישכיל ויבין
דרכי אל
ואס אמת 1$א שתכלית העמל ללמד את האדם
לעת  /ומה תכלית הדעת  /הלמפן המכאוב אשר יסובב
לו בה ? לא כי Iרק למען הבין שיש אלוהים שופעים בארץ
אשר יחפוץ בטובו  ,והחפץ בעוב לא לאבדון בראו  /כי לו
שאול אחריתו  /הלא הרע לאדם נחתו לו הנח לדעת את זה> /

הפלאותאל  /וא1י

ואס גס בספק — הלא אז הצלחית הבהמית יותר עוג מן
כצלחת האדם  /ואם ככה המע־ב לכל עושה לאדם  /הלא
טוב שיחניקהו בגיחו מבען  /אך הדבר הוא כאשר אמרתי׳/
החפץ בעוב לא ירצה ברע  /ואס כן תכלית היות האדם ועמלו
איננו רק להשביע נפשו השוקקה בשמחות נצחית  /באשר
ההתבוננות חסרונו יעוררהו למלאותו גדעת .
ולהגיע אל
האושר האמתי הוה  /החנוך הוא דבר הכרחי לאדם  /ואנוכי
הוחלתי להראות היותו הכרחי באדם העבעי אשר הבאתי למשל
.ולדוגמא  /ומי שיש לו מוח נקדקדו יבין מהמעע אשר אמרתי /
אין יעלה מין האלם נהענתהחנוך ממדרגה התחתונה למדרגה
העליונה

I

/

(

עוז )

הכלימה < ולא אאריך עוד ט הפנין הזה גדול הוא מאוד
והמעט אשר אמריך הוא נערכו כשתים או שלשה גרעוניס נערך
הסול אשר נשפת הים  /אולם די הוא להכין שהחנוך דני
הכרחי משלשה טעמים /
א למען הרגל החושים אשר כ©
יכירו המחשנות והעשתונות לעשות מלאכתם כשלמות  /ולול♦
וה הלא לרוב שקי יענו  /ואו גם משפט השכל יצא
מעוקל4
ב לעורר האהבה אשר כלב הנער שיאהב אח כל האדם  /יען
כולנו כני אל אחד נהנו  #ואיך יתעב אל את המעשה אשר
ידיו יצרן /
וכאהנה הזאת יכסוף גס לחנרת חכמים וישמע
נל היוצא מפיהם  /וילמוד מהם לשפוט לפי הנאמר ולא לפי

נח האמור /
למען דעת להנחין היטב נין האמת לשקר /
והשנה הזאת לא ישיג ט אס בהרגילו לשמוע תמיד דעות החכמים
אס גס שוכות הנה נלתי נחון לני לשאול מי האומר רק מה
הנאמר/ונהנינו ” היטב הדגריס הנאמרים  /אז יגיד אל מה
דעתו נוטה  /אולם מהר יסור מן הדרך הישרה  /אס יושס עליו
הדברים לקכלס כאמונה שלימה זולת נחינתס  /ולא ידע רק מה
ששמע מפי רבו  /ויחשוב את הדכריס אשר יאמרו אחרים להבל
ונזה יבער בלבו הכזיזן נגד רעהו אשר לא יחשוג כמוהו ! ומה
כס יהיה אס יסופר לו ט האנשים החושכיס שונים רוצים לנטל
נהנליהס דעותיו היקרות והרמות  /הלא אז גס השנאה תעורר
בלבו  /ומי יעמוד לפני הקנאה'  — Jובחנוך בזה הנוחיל עוד
שיצלח לנוא חל התכלית אשר הוסד לו מיוצרו • ג למען לא
תגדל למאוד לא נח הנוספת ולא נח הפועלת  /רק יועצו תמיד
יחדיו לשמוע אח העצה השר יעוצה מהשכל ויכירו אחת אחת /
איך טוב להס לחת הממשלה לנח האחרון הזה  /ואשרי האיש
אשר הצליח לסולל המסלה הזאת  /הלא אז יזדכך שכלו אס שהי
נוחות הנאמרות סרות למשמעתו  /ולא תהיינה עוד אשה אל
,אחותה לצרור  /ובערך כי יהיה השכל זך ונהיר חתרנינה גס
המחשבות הזכות על דרך הפלא ופלא למלא משאלתו  /להטע
נתמונת ה׳  /או גס לראות את ה׳ יושב על כסא רם ונשא "
ומי יתן והיה לבבנו שלם לבוא אל מקדשי אל נבינה תכליתנו
 .היטב  /זה איש המחשיך עצה במלין בלי דעת  /הלא שוס ישים
על צנן דברי הנביא אשר נבא לאזור  /ולא יהיה לך עול השמש
חב
ג8
לאור

־ ג עיח ).
לאור יומס ולמגה הירח לא יאיר לך  /והיה לך ה׳ לאור עולם
ואלוהיך לתפארהך  /מה באר הנביא באר היעב  /שגוא יבוא
היום ולא יאחר אשר לא נבעח עודן! המשפעים הכולדים באמצעית
החושים  /רק השכל יקים נשאו ממעל אשר ממד ה׳ עליו יזרח •<
וכמקום אחר הוא נבא והיה אור הלבנה כאור החמה  /ואור החמה
יהיר שכעח־ס כאוד שבפת הימים  .כוכת מביא גס בזה ברורה
׳מאוד  .הלא ידוע הוא שהלבנה איננה מס מאיר מעצמו  /רק
היא יתקבל קרני השמש הנופלים עליה  /ולזה לא חגיה אורה /
כי אם בעת אשי תעמוד נוכח השמש בלתי דבר מבדיל ביניהם /
ולפעמים גם אור החמה מנושה לעינינו  /אס ביום ענן וערפל
או אס גוף אתר יעבור לפניה  /ויען שהשכל מקבל ראשי עשתונותיו
באמצעית החושים  /ואס אלה מוגבלים בזמן ובמקום■  /הלא גם
הוא אז יוגבל  /לכן נבא הנביא כי הנה ימים באים אשר לא כן
יהיה  /רה השכל יעשה בשלמות מלאכתו ! ודבר לא יעמול
לנגדו לשמנו  /וזפ -א הזה אשד יעשה בארץ ביום אשר כולו
אור דמה מביא ע״ה ואמר והיה אור הלבנה✓ והודיע לנו שהחשך
לא יחשיך מהשכל  /והושיף עוד• לאמו■ ואור החמה יהיה שבעתים
מנתו חזק מאז עד שלא ימנע מאורה באדים העולים מן הארץ /
ובגלל זה אמר נאןר שבעת הימים והס שבעת ימי הבריאה אשר
הי׳ בהם האויד טהור וצח  /בשגם האדים  .אשר עלו אז מהאדמה
נשארו על הארץ ולא התערבו בו כאשר הכתוב כי לא המעיר
נו׳ לעד! ואס כן כולו הוא משל להתפשטות הדעות הדמות .
ומי לא עין שמת ה׳ דבר במביא ההוא! בהודיעו לנו במאמר
קצר השתנות העתיס לעוב אשר כל עבדי ה ' מחנים להם /
והמשיל ממשלת השכל לאור צח ובהיר  /אשר יומס ולילה לא יכבה /
ודבר אין בארץ אשר יחשיך קררו מבוא 12הדברים אשר סכיניו /.
וגס יוכל להיות שדמה מביא באור הלבנה את האנשים המקבלים
ידיעתם מן האחרים  /נאשר תקבל הלמה את אורה מן השמשi
אך לא כן יהי׳ באחרית הימיס הלא אז תמצא הארץ דעה את
ה׳  /וכל האדם ידרוש בשכלו  /ואיש נבוב ילבב ני תצלח עליו
רוח ה׳  /ו* 1יפלא בעירך הקורא הנכון  /שפרשתי מאמר הנביא
ע״ה על לרך כמשל ! הלא כל חכמי מפרשי המקרא פירשו כן
:הכתוב ונוגה נאור* תהי׳ המיס מידו לו כו׳ על משה רמוע״ה
על

( שפז )
על מאמר ני קין עוד פני משה  /ועל פי הד3ר* ס אשר אמרתי
— -ינואר היטב מה זה אור ה׳ ומה נונת הנביא
ועתה הנני לנס ראשי עדת ישירון  /הלא תשימו לבבכם פיל
המעשים הנוראים והנפלאיש אשד הפליא ה׳ לעשות
נימינו  /ומי אשר לא בזדון יעצים עידו הלא יראה ט
וכי ה׳ הבוחן כליות ולב יחיש
אצבע אלהיס היא /
מעשהו  yתקרב מצת קדוש ישי;)  /ואיך איס מתרפים לפורר לב
האנשים  /המשחרים אק טו־ עמיו נעמלס להקים את שס
יעקב י הלא אל bתשחרון שיצליח את דרך החכמה אשר החלו
מקצק מגני עמיו לדרוך כה< ואס אמור תאמרו מה לנו
לבמת אס ה׳ לא ימה ? אל נא Iמורי ויבותי! האזינה
עדי ! ואראה לפס כי לא נמחשבות־כס מחככות ה '  .הלא
הוא דבר ביד הנביא ־לאמר  .הנה אמני שולח לכס את אליהו
הנביא לפני בוא יום ה׳ הגדול והנורא  /והשיב לב אבות * ) על
כניס ולב נניס על אמתם  /פן אנוא והכיתי את הארץ חרס
ומי הוא זה אשר יש לו לעת אדס ולא יבין כדברים כאלהy
ני יד ה׳ תהיה ניוס ההוא להשיב לב איש על אחיו  /והכונה /
שנתון יתן לנו עזר ותשועה בסבות אשד יסובב להעיב את
לבנו ולב כל האדם עס אדון כל הארץ  /אך ככל זאת לא יכניע
את לבננו נכד רצונו  /אס אנחנו מקשיס את ערבנו מלשמוע
לברי עבדיו הנביאים  /המדריכים אותנו כדרך השכל ומישר /
ולמען נבין זאת היטב אמר פן אבוא נו׳ לאמור אס אנוכיאשלח
לכם את עבדי אשר בחרתי להעיב אח דרנס ואפס תמאנו
ומריתס הלא חרס יהי׳ כל הארץ והחרם הזה אינו השחתת
ואבדת העס כולו  /הנצת ישראל ישקר נאמרו .אל הנביא מחן
שמש לאור יומס נו׳ אס ימושו החקיש האלה מלפני גם זיע
ישראל ישביתו נו׳ אמנם החרם הוא השבתת האחדות נין העס /
וכל איש ילך בשרירות לנו  /ובפתיות לבס ירצו להשיר עול
שבלס מעל שכעס  /ויען שדבר אין להס עם החכמה  /ולא
ידעו
* ) אוצי קיא הגביא ווויי וראשי העה אבות ׳
שריאל •
על דבר הכתובבאליהו  /אבי אבי ר ;ב .

והעם שומעי

צחודיהס בגיס

(

שיC

ידעו איזה דרך ישכון אורה  /יתעו כצאן אשי אין להם■ רועה■־
■/
ייכחד עבדי־ה׳ הנאמנים בבריתו  7ויתלוצצו לאמר 7וחכמת
מה להם הלא בזוי חכמה המה .
רעתה הנה עיניכם רואות  /איך גלה ה ' את סודו איל
עגדץ הנביאים  /שלא יחפוץ בעבודת הכרחי והאנושי/
רק רוח נכון לירזא אוחו מאהבה ♦ וכפיוע פרעות כישראל /
הלא עוג ני אתם ראשי בית יעקב התאספו יחדו לדבר 12העם
בדברי אהנה  /ולהקל מעליהם הנושכות  /כאשר עשה ן1יהו
הנביא ע*ה  /בהונייז את דורו  /לא בחרב ולא בחנית גא
עליהם  /להחרים אותם  /אך בדבר נחת אמר אל העם /
למה אתם פוסחים על שתי הסעיפים  /אם ה׳ אלהיס לכו
אחריו כו׳  /וכאשר עמדו ולא ענו  /הוסיף להראות את כת
מעשי ה׳  /עד ני קרא העם קול גדול  /ה׳ הוא האלהיס /
ואולי נתן .לנו ה׳ אות ביד הנביא כהנבאו ושלחתי כו׳  /למען
הנץ שהאיש אשר ישלח לנו  /להורות אותנו את הדרך אשר
בלך כה  /לא כחזקה יריב ולא בקשות ידבר אתנו  /רק ישים
לפנינו את התורה אשר פי ה׳ יקבנו בנועם דבריו  /וכל העם
ישמעו ריראו י ועל יושר לבכם אנוכי בטחתי כי בצדק את
אמרי תשפוטו  /ולו איש במאזני מרמה ישקלני  /לא אשיםvk
לבי  /גם לא אקלל ולא אאור אותו  /כי אס אתחנן לפגי אדון
היצורים שיתן לו לב טהור ומח חדשה 7לייען תפקחנה ע* נ*ו
העודים ויבין כי חפן לעקש הישרה  /אולם אקס יודעי בינה
הלא לצדקה תחשונו אל כל איש מבין אשר יעורר לבו לעשות
נפי אשד תשיג ידו שיפוצו מעיני החכמה  /ובזה יצלח השכל
למות היכלו  /דסיר את הנחושתים אשר הושם בס  7ולא
ימע עוד תחת מחשבית האנשים אשי כח ומופת תבונתם
אימה רק שיחנו עידיהס את אשר אתרים הגידו בלתי נחנו
דבריהם האמת אתם או לא  /ואס כן נח שכלם למה להם ?
הלא עליהם נון מאמרם ז,׳ל תלמיד חכם שאין לו דיעה נבילה
טורה ממנו! באשר ידוע הוא שתלמיד חנם נקרא  /הן מי
ששכלו זך לחשוב מחשבות רמת וטהורות  /ויבחין גס בדברים
אשר למד מאחרים בין טוב לרע  :הן מי ששכלו עזוב וגלמוד /
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יען התרשל לחפש ולבחון אחדי דברי החכמה  /וכל עמלואימו
רק לאסוף ולקבץ דעות האנשים הגדולים אשר קדמוהו  /ווה
הוא א ) תלמיד קנס אך אין לו דעה ר״ 3שאין לו מעצמן
ומשגלו דיעה  /ויען שמעולם לא רצה לבחון ולנסה דבר על
1ן לא ידע רק מה ששמע מפי אחרים או מה שקרא בספרי
חכמיס אס טוב ואם רע הוא• ואם יעמוד איש לנגדו לנעל
את הדעה אשד יגיד מפי האחרים אין לו נח לעמת־ בתכונתו
ובשכלו רק יקרא בגרון לאמר  /הלא ואת אשר אמרתי דעת
בלוני אלמוני היא  /ותלמיד חנם הזה פחות הערך הוא מהנבילה/
ני ערך ידיעתו איננה רק כתכשיט אשר לא יוסיף ערך עצמית
המקשט בו  /אולם הנבילה אף כי פחות הערך היא בכל זאת
עצמותה היא ערכה יען ראויה היא למתן לחיות ולעופות
אוכלי בשר י ואס אמנס באמת ובתמים אנחנו רוצים לחקור
ולדרוש אחרי כל דבר אשר הושס קחת יד השכל  /הלא חכמי
תלמוד יהיו לנו למופת  /הלא המה נחנו ונסו את כל אשר
אמרו ואשר שמעו בכור שנלס  . /ולא החרימו את ר׳ שמעון
המתיר ב 6ר עוף כחלב  /וגס נח קול יצאה ואמרה על דברי
נ״ש וב״ה אלו ואלו דברי אלוהים ח־יס  /והטעם 7הנה פניהס
דברו במושר לכס את אשר בחנו בשכלם היטב  /ווה ווה יחזיק
דבריו על הכללים המסדים לפרש דברי הורה במקום שהם
סתומים׳  /ואלוהים לא ירשיע לא את זה ולא את זה  /אך לו
ירצה אס ילכו באחת מהדרכים האלה  /ולולי זה הלא פירש
היטב דעתו ורצונו " ולדעתי מופת חיתך הוא זה • ני רצה
אלוהים שנעבדהו בשכלנו וכקגונחנו ולא נהיה כשור לחרישה /
ההולך אחרי מוליכו מבלתי יכולת לדעת מה זה ועל מה זה /
ואס גס יש לנו מצות וחקיס  /אשר לא נוכל לנטות ימין / bei
הלא אז הגיד לנו איך ומה נעשה  /ואם ישאלני השואל צאמר
לו

.

שמעתי מאיש מבין אח־ פירוש על מאמר הזה  /ויען אחי לי גקלויד רב
אינני זוכר עתה מה היתה פינתו אילם אלה דנריו כאשד שמעתים יוצאים

מילה
יעה

א)

ןברים ;I

מפיו ׳ ת״ח שאי; לו דעה שאין לו שכל ׳

למוד> '1

■' * דעתי
לו ישר כת ׳ בחוותו אותי דעתו ׳ וייס רוח אחרת הייתה אתו ׳׳ לא

א> Pייי [

המ

היה לו •

ואס מנתו כאשר בארתי הנגי  -אוחל

( שיב)
ול נדנריך  /הלא תורתנו הקדושה איננה רק כעיר פרוצה אין
חומה ושועלים ילכו כה  /אנוכי אעכנו  /מה מאד הסנלת
לשאול  /פקח עיניך וראה שאמרתי על הכללים הנוסדיס לפרש
מרי הורה  /והם הכללים אשר נחנו לאבותינו מפיני  /ועוד
עינינז תראינה תא החורים אשר יורו לנו ניושר לנס ושכלם את
הדרך הטוב  /ואלה לא ירצו לרדות כנו כפרך להכביד
■ שלנו
שנשמע אל כל אשר עצא מפי איש התומי  /כאשר נמצאים
'אנשים דגים אתנו  /אשר ישימו מוצא שפתיהם אל חק אף3ם■
לפעמים הנל היא  /ואם יקים אלהיס איש חכם להראותם
ולהכינם שהם גלו פנים•כתורה שלא כהלכה  /ושכלו יעיד עליו
שמלאך אלהיסהוא  /־יסדקו עליז שגמו וידברו עליו תועה ♦
היתק הדרך הזה להקרא בשם ה׳ ? הלא חמאת שפתים מאת
הוא נכלל לא תשא חת שם ה׳ אלהין לשוא  /ולהסיר כל
המכשולים האלה הלא טוב לצפה על דרך התנוך אשי עי עתה
נמאסיונמה היה ונפרע נשים לכנו להוסיף כעמנו דעה חכמת
הענע כי היא היא הסולם אשר מוצב ארצה ורחשה מגיעהשלדמה /
ואנשי דעת עולים ויורדים נו לראות במעשי גדולתו ואחדות ב ) י
אמנם ידעתי גס אנוכי מחשבותיכם הלא תדאגו שיצא לתיכות
הרעה  /אס יחננו את בניהם ללמוד מנעוריהם חכמה ודעת /
יען ראית© אנשים אחדים 1אשר ערס דרכו גדרן החכמה/
היו כעיני רואיהם צדיקים ואולי נס חשידיס  /והגו יומם
ולילה כמשנה ונגמרה  /׳וכאשר התחילו לדעת םג את החכמות
ור כעיניהס הלמוד הראשון  /סרו מהר מן המסלה אשד■
סלו אבותיהם  /גס געלו נדי־כיסס וילכו בדרך לא עוגi
אך האיש יחטא ועל כל העדה תקצופו « שאלו נא -לחכמי
הרופאים ויגידו לנס  /שאס יש להם חולם לרפא מחליו /
הלא ידרוש ערס תת לו צרי אחרי סכות החולי  /ואם יצלחו
למצוא אותם אז יקל להם לתת להמתלה תרופה  :כן הוא
נדרך מוסרי  /להורות את הפס הדרך הישר  /ולצלוחלהביאו
אל המושר האמתי  /הלא טוב לחפש ולנקר אחדי המניעות /
ולכער
ב ) .עלדרך ה;«
לא

יוכל לפיה הצהוב וראיה אה אחורי

ר *:יתי להאר־ך וכמקוה אתר אדבר

מזה אי״ה •

ופכילאיראו 1אן

( שיג )
ולכפר אותם אס נמצאו  */ואנשי מדע ידנו דסנילו אז
ומה האנשים הנזכרים לכס למשל *
להעיב אה דרכיו *
הלא הגוה בנעוריהם לא ידעו ולא ידנו מדרכי המוסד האמתי /
בחשכה התהלכו  /ונס שמעו ספורים■ רדס מהניליס זעת
האדם  /נמו ספור הבל ממלכת שבא ומשזיס ול־ליס וכדומה
לאלה אשר מיראים ומפקידים את לב יזאדס  /ונל איש שכל
אשר ישמעס יחזרו כניו ויניש על הורדה דעת האדם להחתנם
בקסמי ההבל על האנשים אשר לכס טחו נתפל ! עוד שמעו
בדת הספר לעג מלמדי תמקות על אותן האנשים ׳אשר גדלו
והצליחו בלמודים הרמים  /ויאמרו עליהם דברים אשר כדו
(ולנס  /ויחזיקו דבריהס אשר לאמר■שדורשי חכמות שאולה
ירדו  /על ככתוב כל בא ה לא ישוכון  /ואס אנשים כאלה
המגודלים תחת .משא האמונה יוצאים מבית הספר  /ויתחילו
מעט לל־מוד  .מחכמות הרמות  /אשר די להם לראות  /איך
עד עתה כונו בסנויריס  / .וידנו שעל תוהו נוסדו דברים דנים
אשר שמעו עודם קטנים היו  /ויתר אפם על מלמדיהם /
ויצעקו אזי ואבוי על אבדת הזמן  /ויאמרו מאשריהס מתעים
היו  /ואת נל אשר למדו אז שקץ הוא להם  /וישליכו הכל
אחיי גיוס  /ולא יעמולו עוד להבחין ולהבדיל נין טול לרע י
יען יאמינו ינ את הכל שקרו וכזבו להם ' י אולם גס הם
בתכונתם שגו ■ /לו חכמו וישכילו את זאת כי עלו מן הפחת
וילכדו נפח הכלי מחשבותיהם! קירות לבי הומה לי על הרעה
אשרי נהימה בישראל! איש אל דרכו פנה  /בגוד בגדו איש
אחין  /וירדפו אותם עד החרמה  /המורי® יורו חצי החרס j
דהעס ידברו עליהם סרה  /תועבה נעשתה * לא כן דרני
ד־ניהס !
והגרם אשר סביבותינו * הלא המה מטידס את
ומרחיקים את השקר מהאמת  /את ה׳■ נירא שמיס וארץ
יעמדו  /ואהבת האחים ידרושו נס יעמולו לכדוה ברית שלום
אתנו  /נחנו אשי היינו עד עתה לשנים בעיניהם ולננירס
נצדיהס  /בושו והנלתו דת ישראל כ* הייתם להפך  /ותהי
האמת נעדרת ״ עוד לא קמו בתוכנו אנשים חכמים וידועים4
כי מתי
המיסריס ומוכיחים אותנו בדרושים ראויס להשמע /
מספר

אשר ילכו ממקום למקוםלדרוש

ברדס  /אף אם חכמים

.

הס

, .

< שיד )
הם  /לא יוכלו היטיב נתונחתס  /יען לא נודע לנו מעשיהם /
והעם כולו לא יטה אזנו לשמוע דבריו נאמרו האיש הלזה
 .גטונתנו הוא רוצה  /הלא לקחת את כספנו הוא גא לכן לא
יועילו לנרי המוכיח ותוכחתו נשארת מעל י אך מה לי עוד
 ,להאריך בדגריס  /הלח כל איש חנס אשר יודעשמצבו  /יעמול
להטינו כפי יכלתו  /הלא טונה תונחת דגולה מאהנה מסותרת
גא אל תחרישו ממנו  /אך השמרו מחרחר ריג  /מי יקיס א1
יעקב הלא קטון הוא * ועתה אוחילה נא לאלהי ישעי ! שיאמץ
את לגננו ללכת כדרכיו  /ויפרוס שלזס פל כל העמיס אשר
על פני הי1דמה  /וכרית האחוה לא תמוש מאתם ומאחנו ✓
למען ידעון כל עמי הארץ נ• הוא האלוהי® ולו לכדו נאוה
תהלה "
׳ קעניגסנערג יום א׳ נ״ח כסליו תקץ לפ״ק •

מענדל ברעסלרא ♦

ב
הערורח

באיזה עניניכם הכתוביכס

במאסף מ״ח זמ״ט לתשובתן בצדן ♦
א בהבדל נין שאלת מדוע ושאלת למה /יפה דנתם ויפה
הנדלתס  /וכן הכדלתי גס אני כספרי יריעות שלמה /
אמנס כקצת יתר נאור ונתינת טעם • מדוע יתפוס השואל
כשרואה איזה מעשה ואינו יודע סבתו כלשונו פעס לשון מדוע
ופע© לשון למה ? ( א ) הלא דנר הוא • וצריך להבדיל כין
חומר
(א ) ההנדל הזה מכואר ומפורש נהדא כמאסף לשנת מ״ט
צד שכ״ה • שאס ישאל השואל על הסבה הסועלירת
יתפוש לשון מדוע  /ואס ישאל על השנה התכליתית יתפוס
;לשון למה * והנדל אלו נ ' השאלות גס הוא מגואר שס צד

ש״נמפורש ושוםשכל *

דבריהמאספים •

( שטר׳)
חומד המעשים הנעשים  • /שמעשה המעמילאת הרואה
לשאול עליו מרוע נעשה ויש מעשה המעמד אותו לשאול עליו
למה הוא נעשה *  cpאולס « ה שהכנסתם ׳שאלת על מוז
נסוג אלה השאלות אינו נכון געיד * ני שאלות מדוע ולמה
שאלות התמיהה  /נופלות על דגר ור יוצא מגדר הנוגע או
המוסר ✓ כמן מדוע לא ינער הסנה שהוא דבר תמוה ופלאי
מתנגד לטבע • למה אמית » וזיתי היא  /דבר מתנגד
לאמת י גג ) ואין כן שאלת על מה שהוא נופל על דבר
פשוע

(ב )

אין הדבר תולה כלל כחומר המעשים כי אס במין
הסבה שרוצה השואל לדעת  /ונמו שזכרנו •
דברי המאספים -

(נ) כדר .התמיהה או הפליאה הוא העדר  .ידיעת סכת
המסובב  /אם יראה אדם דבר מה ולא ידע איך אפשר
היותו  /כלומר שאי אפשר לו לצייר סבה קודמת המולדת
הוייתו  /ויותר מזה אס יהיה נודע לו סנה מה המכרחת
היפך המסובב  /והוא לא ידע הסבה היולדת מרעת ההולדה
הזאת * הדבר שוה נסבה מוכרחת ( עיייטי 056n !6ונסבה
נלתי מוכרחת (*וצ! רצוןיסי צחריצוכי ) כמבואר במאסף הנ״ל •
וא״ג אין לתמוה שיתפוס המתמיה בלשון מדוע ולמה  /ני אנו
יודצגיס סבת התפיסה הזאת  /והיא תשוקתו לדעת השנות /
אשר על נן ישאל עליהן ויתפוס בלשון השייך לזה י אמנם
להיפך לא יהיה נל שחלת הסנה ס־מן התמיהה < ני יש ש ;צייר
לו אדם אפשרית סנה קודמת מה אלא שהוא לא ידע אותה /
ואס רוצה לדעתה  /יהיה לאיזה תכלית שיהיה ישאל עליה ♦
וגזה טעה הרב המגיה  /ני כמו נן שאל יוסף לשרי פרעה /
מרוע פניכם יעים■היום■  /אף שאין זה דבר זר כלל שיפלו
פד אדס לפעמים מסבה מה  /אבל הוא רצה לדעת הסבם
הפועלת זאת  /אולי יוכל להיות להם לעזרה נהסיר אותם
ותוסר כ״צ התולדה * וכן שאלת הידעת למוז ב» הי » לין4
שעורו
־ >

( שפזז )
פשוט ומצוי ושראוי להיות אלא שסיבותיו רנות והרואה אופו
שואל איזה שבה היא הגורמת אותו • כמו על מד־! non
את אתונך  /הנה הנאת האתון אינו דבר פלא עד שיתפלא
עלץ הרואה  /אבל הסבות גזה מרובות ' * יש מנה אתונו
בשביל לגמוע מן הדרך  /דש בשביל שלא השגיחה בלכתה /
ויש בשביל מאחרת ללכת וכיוצא נזה  /והרואה הרנאה לא
יתכן לי לשאול מדוע ולמה  /כי אס על מה■  /דהיינו איזה
סבה נורמת ההנאה (ווצזריבר  /וועט!וע4ן  /צדבר ווסט)
וכדומה ( ד ) ♦
ב בשאלת איך אמרה חייה אחרי רבים להטות  /אחר
שידוע שהשקר אצל הדוב והאמת אמבס אצל המנגוט * זאת*
«שאלה ככר מצאתיה בסכר נעתק מלשין ציפת לאשכנז * ) /
ושם נזכרה נדרך התול ״ ני בחמת הקושיא מעיקרא ליחא •
כי ההקדמה הראשונה שהאמת אמנם אצל המעוט שקר ומזב /
ממה שידוע ושאין חולק עליו  /שנל אדס יש לו שכל אנושי
בשוט אין אחד משולל ממנו  /אלא שכל אחד ואחד משמש שכלו
הפשוט

שעורו הודעת תכלית ביאתי אליך! בלי שוס תמיהה • ועל
וה הדרך שמש הרב המגיה בעצמו בתיבת מדוע  /גאמר
נההערה הואת ונתינת טעם מדוע יתפוס השואד־ 1וגו׳ /
ואס נזה תמיהה יקרא  /הנה אין שאצה כלל בלא תמיהה *
וא"כ אין לתמוה כלל על הכנסת שאלת על מה בדברינו ן1ה *
דברי המאספים *
(ד )
’
שס כל

הבחינה
במקום

הלא גס זה מפורש שס בהליא על מה שאלת הסבה
הגורמת ( ווצט! וב4ן ./וויאריבר )  1כמו שימצא הקורא
זה ככדור גמור  ; ' /ולדג המגיה לא ירד לסוף עומק
לזאת  /ולא לסוף דעת המחבר אשר דבר עליה
מ״ל ♦
דברי המאספים •

•^ eit &er natäv(id)en SKctfgionen
Umimftöjjlic
1772.

,

Stanjig

)*

( שי? )
הפשוט לעיין אחר * יש משמש אוחו לערכי המסחור ועושה
לו יד ושס בהכנת הסחורות ומשלחת יד ולהבדיל < ס האמת
והטוב מן השקר והרע וכל מגמקו אמנם כערכי המ״מו  /לכן
הוא מופשט ומסולק מהכנת שחר עדנים שסילק עצמו מהס
ולא הרגיל את עצמו אליהס כמו שהרגיל את עצמו לערר
המסחור • ויש משמש שכלו הפשוט לעניניס למודייס וקינה
הוספות דעת ויתרון הנשר חכמה לנפשו  /והוא שוב סכל
וכער לערד המסחור  /כי לא נסה כאלה י ויש מציכ לו יד
בידיעת מיני אומנות לתה טרף לביתו! והוא שוב משולל
ומנוער מידיעת למודות וסחורות * אכל הצד השוה שכהן /
שכל אחד יש כו יכולת לעשות הקשים אמת״יס  /ולהוציא
הולדת אמתית למעשיה ע״פ שכלו הפשיט המתפשט על כל
אישי המון י אלא שהתשמיש הנעשה ממנו מתחלף כפי חלוף
מגמת המשמשים אוחו  /ככחינה הפרטית הזאת בלבד יצדק
אמנם ־לאמור שהשקר אצל הח 3והאמת אצל המעוט ; דהיינו
שאס נשאול לאיזה קכוץ מכני אדם על איזה עיין מעדני
המסחור נד״מ  /היו רוכס טועים  /והמעוט אמנם מכוונים
אל האמת  /וזה ממה שרוכא דעלמא אינם סוחרים ני אס
המעוט שנהם י וכן הדין בערדס למודייס * וכן בעדנים
אומרים י אולם מיד שנשאול לקכוץ כד אדם שכלם סוחרים
על ענין מעניני הסחורה  /הדכר ידוע שהרוב מהם יהיו
מכונים אל האמת רק מעוטם יסכלו בו • ואיה איפו א׳' כ
הקושיא אצל הסנהדרין שמגמת והשתדלות הקבוץ כלו מימים
ימימה להוציא דין אמת לאמתו! שבודאי האמת אצל הרוב
ותו לא מידי " המכין עמון וידע ההבדל בין דברי אלה
לדברים הנאמרים במאסף נשם ר ' אפרן האללי ( ה ) ♦

תרגם

(ה ) צדקו בזה דברי הרב  .המגיה שדבריו מובדלים מאוד
מדברי ר״א ה^ לי ניר״א הנ״ל לא עבר על פד החקירה
בלנדיכי אס הפך בה והפך בה לעמוד על אמהת העדן « ומבלי
להכריע ניניהם נעיר פה לבד  /כי הנסיון מעיד בפרהסיא
גגד י מה שהקדים הרב המגיה שבעדן אחד האמת אצל החבי

יג

( שיח )
ג חמוס הפסוק לכו נא ונוכחה וגו׳ » ס יהיו חטאיככש
בשנים .וגו׳ מל■ פי החכם ר ' דור 5ריילענרר ישר מאוד
בעיני • אצא שלפי משפנו הלשון■ חסרה ה״א התימה  /והיה
ציין לומר ,אם יהיו חטאיכם כשנים הכשלג ילבינו ׳ ואפ
יאדימו■ כתיד־יע הכצמי ידתיו י כמו ואס שרד־ ,הברת
תשעים שנה תלד  /שלדעת המתרגם הלל ,היה ג״נ לומר
ואם שרה בת תשעים שנה תלד נצי ה״א התמיהה ( ) Vיי
מלת

ני נענין הלמודייס רבים מנסים■ לבית הספד והמשכילים
מבתרים  .למעת• מזעיר המה  /כן ? תורניים להוציא דין אמת
לאמתו מ״פ סנרא ישרה ושקול דעת נכון  /כן בתוכרים
שרבים הלכו משובב ולא השכילו כהשכלח קאפערניקוס ונייטאן
ותכיריהס המעטים  . /וכן בטבעיות  /וכאלהיות  /וכן ככל דבר
חכמה  /שצריך התבונות רנה  /ואין יד שכל אנושי כשוע
מגעת אליו י ובענין האומניות כיוצא בזה  /כי אף שיש כמה
וכמה סנדלרים! כמה וכמה חייטיס  /כמה וכמה נגייס /
ש 1מדו את אומנתם  /מ״מ המעמיס בלבד יגיעו עד ההשתלמות
היותר אפשרית בה  /ויותר במלאכת מחשבת  /כמו הציור
והנגון  /שמעט מזעיר מכל המתעסקים בס ישכילו להגיע אל
השלימות • גס בענק המסחור  /אף כי ובין וובינא תגרא
איקרי  /מ״מ הסוחרים המשכילים אשר ידעו להבחין מ׳' פ
שכלם ולהרכיב אותן המקריות המסכימות לתועלתם ואשר
הס יודעי העתיס  /עת לקנות ועת למכור  /עת לאסוף ועת
לפזר  /וכיוצא בוה  /המה המעטים " וזה התכונה בנפש
המכונה כל״ ע בשס שכי 4( / 1טיק 1יכקייט ♦ טעניצו ) בל׳'א /
ןצאו כל אדם זוכה בה  /ולפי שכלו יהולל איש♦ '־ ' דש להאריך
ד״המ • '
ןנוה הענק מאוד  /אלא שאין כאן מקומו *
( ו ) אק לדמות תמיד דבור מליציי לדבור הנדה פשוטית7
ני' המליצה לא תשמור בכל עת הכללים הידועים
־
נלשון < אבלי תעזבם לפעמים מפני צחות המבטא בלבד
נמנואר נמ״א דומה לזה מצינו ( חבקוק א׳ י״ב ) ה׳ למשהע

שמתו

( שיט )
ד מלתאויר  /אמרמהר״שד ( בהגהתו
להרמב״מן ) שאיננה לשון עברי  /ולא דק

לתרגוםהקנו?

הטב 4כי
מלת אויר מנורת אור נוי״ו נראית  /ע׳׳מ.ער .יאו פקח או
עור! מגזרת עור  /דהיינו מי שעלה עור על עינו י ובן
חוור ממרת חזר  /חור כרפס ותכלרת ׳ עול־־ישהסד־־יי
חורי 7לשון לובן  /ואמר לא עתר• פניו יחוורו  /כך שס
אי’.ר מןא יי  /ור׳ל מקום שיש נו מעברי לאור לעבור בו /
לא פוקי כשיש שם גשם שהוא מעכב את האור ואינו מניחו לעבור
פי חוצץ בפניו י וא״כ מלת אויר על כל חלל  /ומקום ריק
שאין בו גשם נקרא אויר 4ע״ש שיש נו תהלוכות האור נלתי
מעוכב מלהתגלות י או יהיה ענין אויר מוליך ומביא האור
({ יצט {♦יער )  /כמו שידוע שע״י האדר האור נא אלינו /
ובמקום שאין אויר האור הולך וכנה ( ז ) ♦
לוב ^ניץ כיח אייד תק״ן ?1פ״ק •

שלמה פאפיגנהיים •

שמתו וצור להוכיח יסדתו  /ששעורו כפי הברא * מל פי
והמשך העניניס ג״כ לשון תמייה  /הכי $1למשפט שמת
ולהוכיח יסדתו כאשר יראה המעיין שם *
דברי
המאספים •
גז ) נראים דברי הרג המגיה מה • ואף צי מאויר הזן
המכונה בלע״ן ( עטהער )  /שהוא סכת הגפת קרני
האור לנו  /לא נודע כי אס בדורנו עתה  /מ״מ הנסיון
שתכבה האור בלי אויר כלל הוא ישן נושן • אמנם חד מן
חבריא אמר שתיבת אויר היא בעצמה התיבה היונית
({ ועט )  /וכמו שמצינו שהרבה פעמים שמשו חז״ל נמלות
יונית *
דברי המאספים •

פתי

< שבי)

מכת ם
פתי יאמין

לבל דבר ♦

אתה■ תאמין  Sי  Sדבד
?־ 1דברי דס * שב ועובר
?־ 1כשרעיון רוח׳ סיפורי נשיבש
ו־הב ^ י׳אדגש ׳ בה אנשיבש .
נפל־יאורת ׳ לא הביט עין
אותות ׳«  «tSאפס ואין
סרעפי שוא  /מעשי תערתועיכש
.חזיוני  nb »S׳ טובינש ורעיס
 SS !nn » S3Sבדברי שקר
דברי כזב  ■/אין חקר
מדתי איש בער תאמין
ני פרתי  4נל דבר יאמין •

'

ב — ב —י

' -.ז

•

חדש

אב

תקן

שירים

ויא

אחריש ידיו ודבר ניירות וחין עדנו •

ולימ

לא נוצר אל ׳ יוצר הכל הנהו
ולצל ;צר הוא רר .ויחבר חבר :
הןגע החרות תחת תלהו
ולאפסי עת לעד שם למ.1קבר ♦
*! יישון אל ליל על יום .יפרוש אורהו
ממן ; גבל נצה ;משוך .טוב גלד
רואה בוחן בל ; ראה מראהו
נודד לא מתנודד מבלתי אבר י

י "

הוא ;ביל ביל לא ; ביל לו בל חלד t
Tידו
תטיב Tלטוב
עריץ
הפילה
ד
•• •
*T
T * • I
הוא אומר קרח קור  .האש חום  ;.לד♦ .

ם א ’9 1

י

הוא

( שכבC
הוא;י!שכיל עצמו בוי בו .ישכיל אשר ן
אוחילה
אליו
אדע “מה הוא
הוא ״־־בל
T
יT ,
*•־־
הוא אחד הוא .מי .הוא הוא טוב ויעטר י

ב
מחח תשתוחחי נפשי ומה תהנ1י

בעוניכי
תטיבי
אל“־Tנא Tלעד
•
 • ;- :־T
כי רב ׳ נפשי ׳ במלאת שפקך לך !.צר
הנך! די אין {א אל ךברי,יצר
ודע* ו.דאי כי הוא ראש תהלוא!כי ♦
שובי שולמית שובי למנוחיכי: .
למנוסה הכבוד שובי אל בצר
'אולם רק אל שרי ! ה! ה לך בצר
כי הוא גואל משחת את ח!!כי ♦
חושים רעים רעים לך ושכניכי
קדשי צום אתך קראי םב עצר
הילילי הה אתם חטאבונעוריכי ׳
כי תשובי אל אל יפרה לך נצר
משיש גן עדנו !נמול עליבי
י  $3״ן סמים היו^ ,עצר״♦

ר -י

( שבג ),

הקודש

באור ' ספרי
קאו־טג 1ב*ח ) •

( א־וב

•

דאסד 1בד האט דיני פונד4דובי /

1

חערדן4לי* טרט*

דט4אא־ * ייני 4ענ 4י  :דא
*6יי*ן ווירד א/יט דער
 4טטיין
3

לו

ערדי 4פערדרט /

ערי ן 4טו*א 1נן •
דער ;\ 5טטמיט 4רענלין

ער ( דער ווענט ) וע 3ט
ער ערטפעהט דט אייטרטטי /

ביט  pßטטיין  /רען גאבט אונד טאדטטאטטן דעקט *
4

ענטטטירלט איין
*א

טטראק ווא
T

עם ואנטט טרייפלטי /

אטט פר 4עסן יעדר פוטטריטט /

פרוואייט פאן ווענטן  /דיא עהידעק דך דארט 4יע 4ט♦

דה
( א ) בי יש ^ נס!> מוצא
וטוןופ  nntSיזקו: ,
י ^די * מעפר יקח
נ ב)
ואין יצוק נהושדח :
 ( .ו ) .קץ שם ?* 4חשך
 n 'b:m S :>S1הוא חקר
אבן אפל Svi 1מורת
) ד ) פרץ  Smמעכם גר
הנשנחיכם מני רגל4
ihi

מאנוש נעו i

ט כ

(

.

9 3.

-

j.

 -ארץ

( שכד )

ן

♦ 55יה דיא מרדי J .
' pftפגטטפריטט איהר
נראד© !
■י־
■«
פרו3ט /
s
דער4רו ;ד אי* ט♦ויל! פאק פי‘ צור חיך>דד.ןנ♦ 1
 6אין איהרק פפ[ ט רוהט רעד * אפעיהר /
היר איוט דעם 4א 1דטטדבט היי ^ אהט י
7
S

דיאבאהןדאהין — קייןבער 4פא 4ן פר* אה * יא יכג
 4ייארט אוי 4׳ האט ♦יא נינט פרטפפהט *
טטא^ צט הפה1ן טיהר האט ♦יא ניא בטרפטן /
ניא חא ^ טי דפר ןפוופ יי♦! 4אנ« 4

 9אבר פר ( דפר«4ענט ) [פ4ט

אן

;
■
י1

פפ !♦1האנד /

פר

( ה) ארץ ממנרה * צאttrh
ורתהתיה נהפך כמו אש ♦
( י) מקוכם ספיר אבניה
זעפרוח זהב : (b
ג ז ) נוהיב  abידעו עיט
ולא שזפוהו עין איה ♦
( ח)  »Sהדרינהו בגי שחץ
 abעררה ע ^ יו שחלs 1
( ט) בחלמיש ש Sח ידו
הפך משרש הריס *.
גי cבצורורה יאריס בקע

v

* ;
" יj

קפהרט נעמי פאן רפר1ואויצ‘{ א 1ק ♦
 0 10פרפנ4ט אויט רפק 4טטיין טטרפ^ ׳ הננרעאר•
נון פרויקט ♦יין אוי '4דיא 4ראטןטפ 33י"

 b2rיקר ראתד^עינו ז

j .

מבני

)

עיבה

(

י  1ער חע ^ ט דער כעצי ודק i
. . ... .׳•
כים ער רט פרבאר 4ני אנט {י 3ט ליהט —

V

®! 1וא וזין! ** אן אבר ו 1יי! הייט עיני} !
דער עמונפט שטעטטי —  !6rfאי! ט ! יא י
׳©

1£

•

דער!4ענש קעננט איהרי »‘ רדי 4קייט ניגט /
^אן פינדט * יא נינט בייא רען ;ן עב:רי4ן די! ר ערדי ♦

 . 14רעד אב 4ח :ד רופט  :אץ  tvsאי! ט ! יא טנט ♦
דיא שיעי ר £1ט  :בי יא 4דר א*! ט !יא ד3ט *
4 ptö *5א{ד אי! ט ! יא גיצט פיי! /
!י 1בר וד 4ט איחד]  1ועהרט נייטאוין* "
 ! 6איהר 4ןיי 43אכטט אי! ט ו 1עדר אופירט4א 1ד י׳ .
באן דע  $ר אניכט אונד ! אפפיחר *
ן .א} ד

<אי )
<בי )
< יג )
( יד )
ג טס

מבני נחחי־ת הבש
זתעיר׳מה יצא אוד י
והחנמח מאין תמצא
זאי זדה מקוכש בינר־ז :
לא ידע אנוש ערנד־ז

.
., .
.

זלא המצא בארץ החייבש i
תהומ אמר לא בי היא
ויבש אמר איר עמדי :

. _ .
■" ..

לא יתן סטר תהוהיה
( ?  1-א

ישקל־1

בסן*

מהירר־ז :

(טז)
 » Sתסל^ ה בכתבש אופיר
•בשהכש יקר וספיר * :

,

לא

■

( שכר )
 7ז 4ןצ 1ד צחנר קריטטצו!דצ * ט ניוו 4ור 5יהר 3 13ד 34יי 5ן(
 14יט פרצ 1כט  54עט זיצז ניבט צויינ 12טדטן י
 8ג רצווווי־; אוני 4ביט וופרדי ניצט 4גפנט /
יצו

 11ט פער!;*צ1נ 4לוי« טדער ל! 4נצ! ך ודיוהייט•
ריינג  3רצ

 19טצופצוו צ 1ויטי *וצוהרנ 1צונד  6טט צויהר
T
- T

ניכט  14ייך

'0 13כב53ן /
4די 4ע; ט4וצ 1ד ק5ון צויהרן « עהרט מבטעדרייכן ' *
 20ווצוהכנר קננאאט הצו דען דיצו ווייוהייט ?
דער 5רנונ־ £ט טטצטטי —  611צויוט1י ? 6
ייידק 3עבנדי4ן צווי 4י5רבצור4ן /

ai

דפק

פצ! $4

דנגט תי ^ ולט פרטטעקט •

 iirn 22׳ צוו;ד טצוד

 $יצי

טפרעצן :

בערנהער טעגטי מו; ס צדהר ’  * *p־־
4צוטט

(יז )
( יח)

( יפ) 1
(כ>
(נא)
נ כב>
■י• ו*

 shיערכנר־ז זהב וזניניר־ע
ורחמורתח ניד ’1פז:
דאמורח וגביש ? 1א יזנר
ומשך חכמד־־ז מפניניס :
 shיערכגה פטדר־־נ כוש
בכתבם* טהור לא תסיד* ה •:
והחנמד.

מאין

תבוא

ואי זח מקו* ם בינה
ונעימה מעיני כ  Sחי
ומעוף השמים נסו־י״רה :
אבדון ומורח אמרו
באזנינו שמענו שמעה :

•.

 4אטט קעננט ינגן ווע 4צו איהר /
אויפענטהאלט •

ער חייט איחרן

עריבאללט 4רענלן איברזאה /

 * 4אלט ער דעט

 iwvnאללט

אונטר דע p
3$

דפק

איברטויאטי

וויניי לו ווא  * 4יין 4וויכט
T

/

/

דעקוואטרן־אב }יין ^ אאט *
26

דעק רננ4ן

ויין / pU
כאהן4

דפק בליין איק דאננר פארסריב דיא
ך3

דא

ערואח

ער

דא /

בטטי ^טי } יא  /אונד

ברעצנטי  $יא

/

ערפארסטי ויא טי^ *

 28אוצר לוק ערדן זאהן טעראך ער:
פירוואהר 4 Iאטטטצורכט זייא דיר וויי} הייט /
דט נעזי ^יירן דיא דיר פרנונפט *

(מ )  .אלהיבם הבין דרכה
והוא ידע ארת מקומה :
(כד) ני הוא לקצורה הארץ יביט
תחו־ג כ  4השמיים יראה :
(כה)
( כו )
( כז )
(כח)

ל* עשות ל*רוח משקד*
ומיבם רהבן במרה :
* בעשרהו ^ S־ חק
ודרך די^הזיז קולורה :
אז ראה ויספדר־ז •
הכינה וגבם הקרה :
ויאמר לאדבם
■
הן ירארה אלגי היא חכמה
וסור מרע כינה־ :

דור

( שבה)

•

קורו״ת העתים
i.
1

מהנביאים1הילנחשיפ אשו ה«,לייוניס •
( המשך

לחדש שעבר )

בקראינוקורות לחומים וגויס בארצותס מצאנו שלאהיה
גוי ולאום אשר לא האמינו בדברי נביאים חודם
ומנחשים  /וגנל צבא המשקרים כאלה  /וצל הוצא פי האנשים
הנזדאיס האלה היה להם כקול אל שדי י והשנה לואת  /אחר
שקצר שכל מאדם לפעמים להשיג ולדעת את אשר עוג לו
ואשר׳ אינינו טוב  /ולפעמים את הטוג גדיעתו הוא נימת רע
וכן להפך ובגלל הדנר הזה לא נמחו עוד על שכלם ותכונתם
ונפרעות כד3ר נחל• נמו המלחמה או אס חלה אחד מהם
וכדומה  /ולמען השקיט תשוקת נפשם אשר נלתה ונס נכספה
לדעת מוצא הדבר  /הרהנו בנפשם לחשוב כי רוח ה ' דנר
בפי נביאיהם וטופלי כזב גאלה yוהמשקרים האלה יודיעו להס
את אשר מיחליס לדעת י אפש אץ שגו ! בטחו על חברי
כזבים אשר ברז דנריס מ לנס כפי אשר עלה על רוחש  /ואיך
השתגעו\ כי את אשר לא יכלו לדעת ע״י שכל ותבונה אנו
לדעת ע׳'י מהלך נחשים והתעופפות צפור השמים וכדומהI
כי גם איזה עופות היו להס  /אשר קדוש אמרו להס  /ויתבוננו
עליהם איי עפו אץ אכלו ואץ שתו וינחשו עזה ויגידו
עמידות * גס בקרב הקרכנות חקרו ודרשו ויתנכאו נהם
אח אשר יהיה ״* ׳■באחרית ♦ איך נואלו ואיך טפשו ! —
ואולם דע ינ באילת הזאת לא האמין רק המון העם והפתוחים
גי הזה בטחו וישעגו על כוהניו המוליכים אותם בחושךואפיליה
ויטו אותם תמיד מדרך האמת להנחותם נדרך עקלקלות /
למען הדבוק כסף וזהב yאו הוד וגדולה  /לא כן האיש החנם
והנבון  /הוא ידע ני הדברים האלה הבל המה מעשי ידי נהנים
אשר

געזכפז)
אשר מדיסיס את העם " הוא ידע ני ה׳ אלהיס נתן לאדם
.שכל ונינה לדעת על ידס את העונ לו ואת הרע לו /והשכל
והתבונה לגדם ינחו אותו נל ימי היותו על האדמה  /ואל ישע
בדברי חלומות והבלים  /בצעקת העוף ובהליכה הנהמה
וכדומה  /כי מה להםולהאדס  /הלא הוא נשגב ומרומם על
בולםI
מספרהאראקעל .לארץ יון רב היה  /והמפוארים היו
כעיר דאדאנא במחוז עפירוס  /בקלאר«ס /
כהיכל קיזב למילעט Tוהמשובח והמפורסם מכולםז היה
איאקל בי עלפי  /אשר לפי דעתם נתן אפאליא שס את
רוחו על הנהנת אשר נקראת פיטהיא * ) *והנהנת הזאת
«אה ותמר בשם אפאללא • וכה היה משפנו ושדרנבואתה •
אס גא איש לשאול את פיה  /הקריבה קימות וטבלה וטירה
את נשרה מכל דבר טמא  /לא אכלה ולא שתה שלשה ימים /
ואחר מל £ות זה קערה קטורת בהיכל האליל דפ שימלא כל
ההיכל עשן  /ותשב על שד־יש הצלע (דרי*5 6ומ ) ותבוא
עליה רוח אפאללא ותתגבא ♦ אכל תשובתה לא היתה נחרצה
(קלוטע4צורי ) 0כי אס באופן אשר יכול להתבאר ולהתפרש
גדרניסשוגים  /נדי שתוכל להציל את עצמה אס לא נא ולא
נהיה נדבר אשר דברה  /ני כל הנבואה הזאת וכדומה היה על
ידי תחבולה ומרמה  /ני כאשר ספרו לנו רושמי הקורות /
פעמים השינה תשובה נחרצה והגידה העתידות אשר תבאנה /
אין זאת ני אס היה לה מרגלים אשר ידעו כל דבר מקטון
ועד גדול והס קהרו בכית לשמוע את אשר יעשה האדםבחדרו /
ויגלו לה  /והמון העם השב כי רוח ה׳ דבר כה  /ובאמת
בראשונה לא ההגבאה רק פעם אחת בשנה  /אך לבסוף התנגאה
פעס אחתבחודש  /וכן לא היו כל הימים מוכשרים להתנבאות
אין ואת שהיתה ע״י תחבולה ומרמה  /ובגלל הדבר הזה כיתה
צריכה תמיד זמן מקודם לשלוח מרגליה ולשמוע מה בפיהם "
אפש השמר ךל ידידי הקורא לאמור שנעשו הדברים האלה על
ידי
*(

נקראת כן

על לכר הנחש

פיטהאן אשר

המית אפא ^ א •

( של )
ידי כישוף ושד או רוח רע  /חלילה לך Iכי אס כה מחשוב /
תשתגע  /למען נער שנעון  /קברח משאול וחבות באבדון —
הנהנת הזאת מרוב העבודה והיגיעה בנבואה הזאת (כי מחוון
קעור ועשן בהיכל היתה לפעגדס כמשוגע תשמר שערות ראשה
ועיניה כלפ -די אש עד כל הרואה אותה חרד מפניה וילפת)
מחה לפעמים אחר הנבואה • * ) — וכאשר שלח אלכסנדר
מלך מוקדון לדערפיח לשאול את פי אךאקל אס יצליח נדרכו
אשר הוא הולך אש לא ? השיבה הנהנת* הימים ׳ האלה אינם
מוכשרים עתה לשאול פי האליל  /וימלא אלכסנדר על התשובה
היאת חימה  /ויגש אליה ויחזק בה להוליכה כחזקה אל ההיכל /
ותשיב לו :
בני 1הן מעידך לא איש קש לקראתך ויכול /
ואיך אשה כמוני אקום לקראתך ואוכל ? ויאמר אלכשנדר  :רב
לי בתשובה הזאת ויותר לא אבקש ממך * —

משיני הצחוק ושעשוע♦ הגוף
השעשועים האלה היו אצל היונים קדושים  /ועל כן געשו
נימי חגם * ונונתס היו בשעשועים האלה
לחנך נל איש ואיש לעמול ולהתיגע  /לעבוד עבודת פרך /
ולחזק את גופו בעמדות  /נמו שזכרנו זאת כבר למעלה
פעמים רבות י משפר השעשועים היה ארבעה ונקראו כשמותס
צחוק
^ לימפי  /צחוק פיטד־יי  /צחוק נעמעאי  /צחוק
איסטמי *• הראשון נקרא כן על דבר המקום אשר נעשה שס
הצחוק הזה  /והוא היה לכבוד יופיטער  /השני נעשה לכבוד
אפאד־־ילא אשר נקרא גם כן פיטחיוס  /השלישי היה לכבוד
הערקולעם  /ונקרא הצחוק נעמאי  /על שס העיר אשר נעשה
שס  /והרביעי .היה לכבוד נעפטון  /שר הים  /ונקרא איסטמי
על שס לשון הים בקארעט  /הנקרא איסטהימום * — למנצח
גהשעשועיס נתנו למחנה נתר מן עלי עפיי או עלי זית /
או לארבעה  :ואל תחשוב בלבך לאמור" ” מה המתנה הזאת /
הלא

*)

בקראו ־
■ את

תמצא

ואס הבלם .ידמו

מה יעיס דביי רמקוק
ל ת מין־ואאריך ן

ר׳

יהודה

לוי נאמרו :

(  #לא )
■ הלא הנל היא וקטן מאוד ״ לא כן  /כי לא למען בצוע כסף
יגעו ועמלו נשעשועיס האלה כי אס רק למען חשוף כנוד
ותפארת מאחיהם ומריעיהס  ,ובודאי תשוקת הכבוד יותר
משונחת מתשוקת הכשף * — האנשים אשר עמלו נל ימי
חייהם לשעשע כשעשועים האלה להלחם ולהאנק  /נקראים
אטלעטן  /וידיעת המלאכה הזאת נקראת גימנאסטיקן־י*
והמקום אשר חונכו שם נקרא גימנאזיוכ  ) * /ולא הורשה
לכל אחד להראות את גבורתו גפני קהל ועדה ני אס רק להאיש
יאשר נולד בארץ יון  /והיה איש צדיק המיס  /ואיש חפשי /
לא עכד  /מיני הצחוק היה רכיס  /הראשון היה ההתאבקות
(דתלוייריען ) הנכאקים היו ערומים ומשוחים כשמן  /וכל אחד
התאמץ להפיל את חכירו הן כנח הן כערמה  /וכל מגמתם
היה להחזיק כרגלים את אשר נגדו ני אז נפל מהרה • הנכאקיס
היותי מפוארים ומפורסמים כדכרי הימים להיווניס היו מיד־^ אן
כיקראטאן  ,ופאלידאנ^אס אשר המית ארי חזק ונורא עלT
אלימפוס  /ויצחס עם שלשה נכורי
T
ההר * T
דריוש וינצחם וימיתם • המין השני היה הקרב (דצום עעכטן)
ההולכים לקרב היו מנוסי יד ככתי ידים מברזלי או מנחושת /
סעסטען fועל ראשיהם היה כובע המכסה אח
והמה נקראים
ואזניהם ,וזה הצחוק היה מסוכן מאוד  /ני נאשר
רקתס
לחמו כחרבות פצעו והלמו איש את אחיו  /ופעמים הלנו מן
המערכה הלומי פנים חסרי יד ורגל  /מוכים שן ועץ • המין
'השלישי הנקרא פאנקראץ היה התקשרות השנים הראשונים
יחד * הרביעי היה הקליעה ( דיטקזש  ,ריצו ווצוור״קו / )14
מעופרת או מנחושת✓ או
וזה היה דנר הצחוק  :נדור גדול
מברזל »כד מאוד היה  /והמנצחים קלעו כל אחד נדור נזה /
והאיש אשר השליך הכדור כרחוק יותר הוא היה המנצח מכולם *
החמיש* והננכד מכןל ס ?  rהמריץ (!! עטרעננן ) ומיניו שלשה
הראשון מרוץ כרגל * העמידו דבר מה למטרא ויתנו אות כקול
שופר ואז התחילו נל הרצים לרוץ והאיש אשר נא אל המטרא
בראשונה  /לו משפט הנצוח * השני  /מרוץ על השוס נגד
המטרא
השס הזה עדיי; הונח על .בתי החמן הנעליש ללמדס מלאכת מחשבת •
*)

( & לב)
המערא " והשלישי והנכבד מצולם מרון על רהב ( סטריים־
ו! א4ן ) לבני רכב היו אסורים שנים או שלשה סוסים וגהנתן
אות רצו נל הרוכבים לקראת המערא • שכר המנצחים היה
פבוד גדול ושם עולם לא ימחה י  .כראשונה נתנו על ראשו
כתר מעלי לולבים או זית או עפה " כאשר היה
עוד על
המשילה ההולכת למערא  /וכל הגיס קיאו לפניו ויהללו אותו <
ואחר כן הרכינו אותו בחרמה אל העיר בהמון נדול /נס
הושג המנצח כל פעם על הכסא הראשון כשעשועים הבאים ✓
ולמען תת למנצח שס מולם  /כנו את השנה ההיא כשם המנצח *
נס היו המנצחים חפשי מעול וסבל  /וניזונו מכסך> הצבור אס
מעז ידם ולא היה להם לי מחיתם  /והמשוררים שררו להם
שירים  /והחוצכיס באבן  ,חצנו את תבניתם בשיש ויעמידו את
התבנית על המקום אשר הותז להם שם הכתר * וממעות•
הממלכה שלמו פכר האומנים * —

מש*<שוע \ הנפש
כל
המחברים חבורים והמשוררים התקבצו ויבואו יחד
לאלימפיא
ויקראו
שם
את
דבריהם
ותבוריהם לתוכי כל
הקהל  /וככוד המחבר והמשורר אשר היה בלס במלאכתו /
גדול עד למאוד י אנשי אטהען אהבו מאוד ומאוד את מיני
חבור השעשועים של צחוק ( קא ^ עדיען  ( /ושגו כזפיהןיע ) ושל
אבל ( טר  46עדיען  /טרויער כופי״לע )  /ויתענגו בהם מאוד‘/,
ובגלל הדבר הזה הקימו שופעים בעיר אשר לפניהם יביאו איש
ואיש את מלאכתו כמכין הזה  /ואת אשר הועג בעיני השופעים /
בחרו להראות אמתו לעיני כל על ידי המצחקים(ר־ןצעועדילזנטן ) •
אפן השופעים לא היו תמיד אנשים תמימים וישרים  /רק
עשו לפעמים שלא כדת דשאו פנים לאח או למודע  /וימירו
ע״י כן עוג ברע ורע בעוב יואין פה מקום להאריך הרבה
משעשועים האלה נאשר המה חלקי מחלקי השיר והמליצה / .
ושמה ישפע עליהם ויוגד חסרוגיהס ומעלותיהם  /ולא אגיד
לך פה רק המשוררים הגדולים אשר קנו להם שס כמעשיהם /
ואלה הס :
עשיל־יוס tןאפאקד־־יעס ,
א״חפידעס חברו
חבורי

( שלג)
אריסטאפאגוס
קראטינוס /
חכורי אכל ! י* ) איי& אליס ,
נימי
היהT
מענאנדער אשר
חכרו חכורי צחוק י גס
אלכסנדר קנה לו שס ותפארת — • היונים ( וגס הרומים)
פזרו כסף רב נעבור שעשועים האלה  /והפאר והעדי אשר
היה בדברים האלה  /עכר החוק  /ואולם המשוררים האחרונים
גברו במלאכה זו והעיבו מהמשוררים הישנים ני תוכן ועצמות
המלאכה הזאת  /הוא  /יופי המעשה  /יקרת המחשבות /
ותפארת ההליצה ובכל אלה היעיבו המשוררים כארץ צרפת /
ונאריך מזה
בריטאניען  /איעאליע ואשכנז  /מהקדמונים •
{חכורינו למלאכת השיר אשר יעדתי לך פעם אחר אי״ה י
ואף שהיה רצוני לפ « ט לך כל דבר ודבר אשר היה אצל שעשועי
היוד  /עתה אראה ני לא אוכל למלאות את דברי  /ני אין
מלה בלשונינו לכנות בהם כל הדברים  /והדבר קשה לעשות
מלות חדשות ע״י הרכבה  /ומה נס אחר שנעשו לא ,ימצא תמיד
חן בעיני הקורא * * ) על כן יעצתי לשים עתה ידי למו
פי ואחריש "

יו #ף בדיה ברן ♦

עיי; מ;ה נחחשן> לחזלש שמכר •

*)
**)

צא

מה
כללי החליצה

כן היוש־והינו ׳
ע״י

ונהפוך הוא /

חלהה־שה /

וכפרטות שתהיה החלה החדשה

ועכ״י הגזרה הנכונה! תבוא

גל.
אליו י5יכ דברתו •
קזראי״משכיל ייטב

כי כל חי

אשר

יכול למות לכד

המר ,ומה

יחוש

עליו

כלכת טוב ׳

מ־יה״ת מל
ובוודאי כמיני

החחבי להקורא בלתי משכיל  /לא

דברי הנלאספיס •

( שלד)

מ כתב י ם ש ו נ י ם
לכבוד עדת חב׳מי ?1ב חברת שוחרי הטוב ותושיה

(א)

*י־יהד״ש תקבלו נ!ה ההעתק מהכתב 4אשר שלה לידי איש
בר* תי ושחל ממני שאבאר לו איזה מקומות כספר
המאסף  /ובתוכס מה שיאמר שס בסבת תנועה הסנובית /
ויען ני מסבת תהפוכות הזמן אף אני בתנועת הסכוב להביא
ערף לביתי לא יתנד להשב רוחי לעיין בדברים האלו הצריכיס
יפת צלולה להסאסאל נוח הבחינה! ע*׳כ הנני שולח לכס
ההעתק ממכתבו ישימו עיני נחינתנס עליז ואת העוב תקבלו
ובהיות כי' דורשי חכמה אתס ותכלית מגמתכס ללמד דעת את
העס ולהפיץ תבונות על פד תבל לבן ידעתי כי לא ירע בעיניכם
דגר הזה משפט אמת תשפטו ותקבלו האמת ממי שאמרו <
כ״ד עבדיכם המשתחוה מרחוק על הדרת כמד מעלתכם •

זרח ♦

•.׳

ה״ל אד״ש זכיתי ימים מקדם שבתנו כשבת אחים יחד השקע
ושאנן לדרוש ולתור בחכמות רמות לשקוד על דלתי
לימודיות יוס יוס בעיון נמרץ  /והיית לי לעתים להודות לי
דרך לחכמה ומסלול להבין אור גינה עפ״י דרכי הקשי הגיוניס /
ועתה

(א)

אגרת הזאת

שלוחה

לנעלי

בריתי אנשי

חכרת שוחרי

הטוב והחושיה 4והיא כוללת השגות על שיחה שניה
בעדן רסס וחסרון המים אשר חכר ריעי ר׳ אהרן האללי4
ולי נתונה מאת בעלי כרית* הנ״ל לעכור עליה ולעיין בדבריה
אס כרס הס אס לא * ואחר בכוחי כהס ראיתי כי דנריה
נמיס על קו תוהו  /ונל השגיתיו הכל המה יחד * והנה
אצ* גה פה נס השנות האיש הזה גס תשובתי עליהם ,והקורא
דוד טחעאראר מש׳ל *
ישפוט ,הדין עס מי *

1

(

שלה)

«עתה הנה אנכי יושב לבדי אין איש עמלי היודע לפלס נתינות
החכמה  /והנה נא לידי ספר המאסף הקופה שניה אשי לא
ראיתי עד הנה  /והוא מחברת שוחרי הטוב והתושיה שחיברו
להם יחדיו אנשים השלמים בכל מדע ובתוכו ראיתי דברי הפנס -
הרא״ה אשר שם דבריו בפי *) לד ומידד מתנבאים במחנה העברים
סבת תנועה הסנונית הנאה מכח המקרב אל המרכז לכח המושך
ממנו (לענטרצו 1קרעפנ 1ע ) ואיך מהרכנת שניהם תולד תנועת
הסבוב ושמחתי מאוד בראות את יופי הסדור עפ״י דרכי החפוש
ומליצתו הזכה  /אמנם באיזה מקומות נעלם ממני ולא אוכל
לכון דעתו ולא ידעתי אל מי אפנה לכן אמרתי אלכה ואשובה
לאישי ידיד נפשי הכי נקרא שמך זרח כי זרח לישרים אור
תבונתך אשאלן הודיעני נא דעתך הרמה ותאיר עיני אס שגיתו ♦
יא מ״ש ני בכל הגשמים הנראים ונודעים לנו על פני הגל נראה
ני סגולה אחת להם והוא שהם נועיס אל המרכז וכן
■נתב אח״ז כי סגולת הנעייה מיוחדת לכל הגשמים “ הנה אנכי
לא ידעתי למה בחר לו* סגולה בדבר שהוא עצמית אחר אשר
נודע לנו שיש הפרש נין סגולה לעצמית והנטייה היא עצמית
לגשם אשר ברא בו יוצר הבל צכח ההוא ילכו אל המרכז וכן
מבואר בהגיון כי כל מה שימצא לדבר מה כירידת האבן למטה
נקרא בעלמות כי אלו יצוייר הסתלקתו לא יהיה מה שהוא
עתה יע״ש י ( ב)
נמה
(ב )
מתוך דברי המשיג הזה נראה שלא השכיל כלל ההפרש
בין עצם הדבר לתאריו ומשיגיו י גס לא הבין דברי
הרמב״ס במלות הגיון על נכון✓ כי נאשר חשב המשיג שהרמב״ס
רוצה לאמור  /שכל מה שימצא לדבר מה תמיד יקרא עצם
הדבר  /יהיה דברי הרב הזה סוהרין  /כי למעלה ( שער יו״ד)
אמר בזה הלשון  /וכל מה שימצא לכל אישי המין תמיד ולא
•היה מעמיד למין ההוא נקראהו סגולה  /ואס כן איך יאמר
פה ( בשער י״א ) שנקראהו
עצמות י גס לפי הבנת המשיג
הזה יאמר נא איך יצדיק
דברי
הרג
נאמרו
בפרוש :
( שם)

וכ1

(

שלו)

כ גמה שנתבמ נדר הגשם הוא התפשטות כי אסהנעוץ
חתיכת עץ בתוך שעוה אל תאמר שהעץ הוא במקום שעזה
לא  pרק ע״י נעיצת העץ מתפוצת השעוה ומקימה עתה קטק
מלפנים » גוה לא ביאר יפה סכת התמצת השעוה  /ומדוע
מקומה עתה קטון ממה שהיה ל אבל גדר התפשטות הוא בהיות
ולזנצודין ) שהם חלק
כל גשם מחוכר ומקובץ מעצמים האחדים (*
החומר וכל גשס מלאה נקנים וחלולים רביס לכן אס עעוץ ען
נשעזה יהרתבו במקום מעיצה נקבים החלולים ואגב דוחקא
־ יתקרבו

<; וכן נל מה שימצא על הרוב נאמר עליו גס פן שהוא בעצמות?
הלא מה שימצא עלי הרוג קרא הרמב״ס אותו למעלה נפרוש
(שער יר׳ד ) מקרה ולא עצם • גס דברי הרמב״ס נעצמות
לא יהיו נכונים לפי נונת המשיג  /כי לפי נונתו צריךשיאמר■ :
נק* אהו עצם  /ולא נקראהו בעצמות  /ואולם כהורות את
המשיג הזה הדרך הישר אבאר פה דברי הרב בקצרה  /וממילא
נשמע שגס דברי רא״ה נכונאז הס נאמרו שסגולה אחת לכל
הגשמים זנו׳  /הנה כל דבר אשר יחויב אל גשם או ישולל ממנו
נקראהו תואר (א״ן״נטצן־ט )  /כי אס יהיה הדבר ההוא אשר
נחייב אל הנושא  /הנושא בעצמו דהיינו עצס הנושא  /יהיה
דברינו אך למותר ולא היינו צריכים לחיינו  /כאלו תאמר דרך
דמיון הגשם הוא גשם  /הלא לא חדשת מר בזה המשפע *
 :ואולם יש שני מעי פוארים אשר אסם קצתם הע*ר עליהס נבר
הרב נספרו הנ״ל (שס ) התחד תואר קייס כלתי נפרדבמחשבתינז
מהנושא או תואר עצמותי  ,דהיינו שלא נוכל לצייר במחשכתעו
המשא בלתי התואר הזה כמראה הירוק לזהב וכשחרות לזפת ♦
והמין השני תיאריס אשר מחוברים וקיימים בנושא אכל היה
נפרדים במחשבתינו יצעי לומד שאנחנו נוכל לצייר הנושא מבלי
שמוכרחים אנחנו לחשוב נו גס התואר הזה  /והוא תואר
בלתי טצייותי (צוויטר־ווע«נט!יך ) דרך דמיון עמידת הזהבבאש
(דית עיילור בטטענד* 4קייט דעט4ת 1דט ) הוא תואר לזהב אבל
נפרד במחשנתינו  /ני אנחנו נוכל לצייר את הזהב  /מבלי
שנחשוב

( שלז >,
יתקרבו ח 1קי החומר טייב מתים הנעיצה ומקום הען הוא
בחליל הגשם ולא בחלקי החומר * נ ג)
ג מ״ש גדר העצלות הוא שלא ישנה לעולם מעמדו לכן אם
יהיה הנשם במנוחה כן יהיה תמיד ואס הוא בתנועה יהיה
תמיד בתנועה עד נוא כח אחר לשנות המנוחה לתנועה והתנועה
למנוחה » וכתב שהחכם רב״ל בשפת ראשית לימודים שגה בזה
שכתב כי האל הטוב המביע בכל הגופים כת העצלות אשר יקרא
בשם הכובד ע״י הכת הזה כל « גוף נת ושקע במקום אשר ינויו
אם לא יכריחו איזה מכריח להתנועע אל מקום אחר הנה
הרכיב כח העצלות עם כח הכובד ורחוקים המה מאוד ני סבת
הכובד מכח המושך ומקרה בגשם והעצלות עצמית בגשם ושגה
גס במה שהגדיר העצלות לאמור שכל גוף נח ושקע אמנם גדר
העצלות היא‘} עכ״ל רא״ה הנה במה שנתב שהנובד מקרה היא
בגשם תמה אני ני דברים המקריים הס המשיגים שלא יתחייבו
מעצם
שנחשוב בו עמידתו באש " ני עמידתו הזה לא יודע לנו רק
ע״י דבר מה חוצה דהיינו על ידי התנחו באש * ועל פי הדברים
האלה צדקו דברי הרמב״ס באמרו כל מה ונו׳ נקראהו בעצמות
דהיינו אנחנו אומרים עליו שהוא נעצמות לו ולא יפרד ממנו  /ולא
שהוא באמת עצמותו ♦ ואס המחבר לא באר כל זאת בשיחותיו
מה בכך הלא הדברים האלה יוצאים מכונתו אשר בה עשק •
(ו ) .המשיג החפיא דברים לא כן על המחבר  /כי המחבר
הניא הדמיון בנעיצת עץ בתוך שעוה לא להורוק
ההתפשטות הגשם כאשר כתב המשיג הזה בשמו  /כי אס להורות
שלא יהיה גשם אחר באותו מקום ובאותו זמן אשר מ גשם שני
(רצוט יעדט זיינן6יי! .נן חיק אייןני ^זע )  /וכל זאת באר
המחבר היטיב במדנו  /גס הרכיב המשיג בדבריו דברים אשר

אין  £הס שייכות כלל לעדן הזה כי מה ענין לדברינו עצמים
האחדים ( \וצונאדן ) ומה הוסיף גזה המשיג ? הלא אך למותר
ובחכמתו4
המה  /אין זאת כי להתהלל ולתפאר בידיעתו
ולהראות כי לא נעלם ממנו שם מאנאדן "
י

אI
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(

שלח)

העצם המר כחיוג גמור כי אס האפשחת לכל צד יהיה אן
בלתי יהיה אמנם נל דנר שימצא לדנר מה בתמידות הבה הוא
< 1צמית למר ההוא וכיון שגס הכוכד ימצא לכל גשס כתמידות
לכן בעיני יפלא מל החנס הנזכר כי אמר מקרה הוא ♦ ( ד)
גם נראה לי .לבאר דעת רכ״ל לפי מה שראיתי כשפרי מסלול
העכע שגדר העצלות כגשס הוא כח כגשם נו יתתזא ויוכל
לעמוד נגד התנועה והיא השנה אשי לא יתפעלו הגשמים מכל
גח החי אשר ירצה לפעול גס • ( ה)
הכת

גדי ) כאמת המחבר לא כאר היטיב כזה את דבריו וקצר כמקום
שהיה יכול להאריך /אנל מה בכך הלא הדכרים האלה
אינם מגעין לגוף הענין ועל כן שס אותס המחכר כהערות
וסמך על המכין • ותוכן מנת המחבר הוא כזאת  :ההפרש
בין העצלות לכוכד הוא שסנת העצלות נמצא כתוך הגשס ולא
יזוצה לו  /אכל סכת הנזכד נמצא חוצה לגשס דהיינו כתוך
הרכז הארץ  /כי אס נוכל לצייר כשס אחד יחידי כעולם  /אז
לא יורגש כגשס הזה כוכד כלל  /כי הכוכד יהיה רק על ידי
ההצטרפות שני גשמים  /ואס כן לא נוכל להחליף ולהמיר
העצלות ככוכד • כי המה שני דכריס שונים ולא יתאחדו ¬י
( ה cאחרי שהגדר הזה אשר הגדיר המשיג את העללות הוא
יסוד לכל בניניו ועליו סמך וישען להצדיק דנרי רכ״ל
כגד המחכר  /על כן אמרתי לעיין היעיג כדבריו ולראות אס
ייסוד מוסד הוא  /כי כנפול היסוד יפול גס הננין אשר כמי
?גליו  /הנה המשיג הניח היסוד  :גדר העצלות הוא כח כגשם מ
יתחזק ויכול לעמוד וכד  /ואולם כל איש משכיל יכין שעצלות
הוא ציור ההעדר (איין נע 4אטיווער ב4רין* ) רצוני לומר
שמורה על העדר פעולה והעדר כוח וכן הוא כפי חוק הלשון /
(נאן דעק טפראך 4ברויך רריקט טרנצ 4הייט  /נור איין
'>זאנ  54אויט  /ראם נע ^ יך דעק דינ4י קייני טהעטי 4קייט
כי יא וואר;.ט ) ♦ ואס כן איפוא איך יקרא המשיג את העצלות
גם®

V
5

■

( שלט (

ויהי? .
 rnrtההוא משתנה בריבוי ומיפוע לפי כמות עצמיס האחליס
!j]5 9fi
שהם חלקי החומר אשר הורכבו מהם הגשמים "
ולהיות כל נוף יש לו שלש מרחקים והס האורך והרוחב
\{ך} :
והגונה י והנה הכובד משתנה עם שינוי הכמות
אחת משלש אלה י משינויים ישתעפו מכמות עצמים האחדים
משלול ;
וי
ינ לפי רבות חלקי החומר כן ירבה וכן הולך וגדול האורךןא
ויוכל ?
חיל
הרוחב והגובה או שלשתן יחד "
סוונל י!
ויהיה א״כ אף הכובד משתנה לפי רכות חלקי החומר הס
’■ן
העצמים האחדים ♦
 w׳״
ובהיות לפי הנזכר כי גס העצלות ישתנה לפי רבות חלקי '
_ I
מהעצמים אחדים✓ נמשך מזה כי הכובד והעצלות
אחים הם אחוזים זה בזה ודבוקים יחד לא יפרדו  /וא* נ אף
ומקו®
הכובד עצמית בגשם •
ואס
•
ערות
_
_:
_;
הפרש
:
סI f>l1
נשם נוח ? הלא כהפוך הוא העצלות מורה על העדר נוח !
;ןנתון !
ואם ישאל המשיג אותי אס העצלות העדר נח הפעולה  /הלא
ס/אז
אס יפעול גשם אחד בגשם שני לנועע אותו ממקומו והשני
על ילי
 jמתנגד נגד פעולת הראשון ולא יתנועע רק יהיה כמנוחה כמו
המיר
שהיה מקודם  /ע׳׳כ צריכין אנחנו לומר שיש להשני כת מתנגד
לן * !
ונש הפועל נגד הראשון ני לולא זאת לא יהיה כמנוחה  /ואס
!’
כן יהיה פה מאמר הסתירה כי לפי דברי יהיה העצלות העדל^
^™
פח ופה ראינו נחוש שיש במנוחה הזאת נח הפועל ? על זאת
 rינ^
אשיב למשיג  :בוודאי הדין עמך שיש נזה כח הפועל /אבל
^^ \
מלוע החליף המנוחה הזאת בעצלות מדוע החליף הסונב עס
יינמ'
המשובב? ני בוודאי יש נח הפועל כמתנגד נמו שיש נח הפועל
שםנן |
Sבהרחשון  /ונחות שווים  /אבל המשובב משתי נחות האלה
1עצ״?
שוה אל צערא “ ס • דרך דמיון אם תעבור אניה כיס ממזרת
^ 1יי ;
למערב! ורוח מתנגד נגדה ההולך ממערב למזרח  /ויהיה
{
 Iשתי נחות האלה ( דהיינו כח הים המושך את הארה ממזרת
רח
למערב ונח הרוח המושך את הארה ממערב למזרח ) שוויס
^ |
- Iנפעולתס  /ע״כ תהיה הארה הזאת במנוחה ולא תפנה אנה
^

!
}

ו

«

,

'

י

ב3,

10

ואנה

( שט )
,ואם תאמר הלא רואים אנחנו ני כאשר ישאבון האדר ע״י
כלי השואב הנקרא (!ו  £טפו ^ פי ) במקום אשר יפול
שם העז וכן כסף וזהב כולם יגיעו אל תחתית מקום ההוא
בזמן אחד והס מתנועעים בתנועה השוה  /ובהיות כי התנועה
היא תולדת הכובד בהכרח נמשך מזה כי הכובד אינו כת עצמית
משם הוכן מקרה היא י
אמול מעתה מדוע נאמר כי העצלות היא כת עצמית בגשם
אתרי ראינו ט בהורקת האויר ע״י הכלי השואב גס
כת העצלות לא יראה בו עוד כי לא יתאמץ לעמוד עוד נגד
.התנועה להיות שלא ימצא הניגוד כי אם כמקום אשר גשם אחד
הוא פועל כאחר אז רואים אנחנו ני כמות הנגוד במחפע ! וכת
החי מפועל (צוקליצו עט רעאקליא ) שויס הס  /ולפי הנודע
ני כמות נח החי הוא מורכב מערך מהירת התנועה עם נפילת
הכובד  /ואס יחלק הכפל על מדת הזמן יצא נמות כח החי /
ומבחינת הכלי השואב ידענו שבמקום השאוב מאויר תנועת כל
הגשמים שויס זה לזה כמשך מזה שבלי יכולת אחד מכל הגשמים
לפעול בחבירו ובמה יודע איפוא ני יש כח העצלות עצמית
'לגשם הלא כמקרה הכובד גס להעצלות

יקרהי
גס

ואנה  /ני אף שיש פה שתי כחות הפועלות מכל מקום המסובב
נסי אבל המנוחה הזאת לא נוכל לקרוא
#מהם והיא המנוחה
בשם עצלות  /כי המנוחה הזאת לא היתה מנועם עצלות כי
אס על ידי נח הפועל והמתפעל (צוקליצו פט רעאקליצז ) ועל
פי הדברים האלה נפל יסוד המשיג הזה וכל הלמודים אשר בנה
עליו לא יתכנו כלל על העצלות כאשר חשב המשיג ני אס על
נח הפועל והמתפעל • ואולם אס תרצה לדעת מה היא
העצלות שמעני ואחוה לך • הנה נבר אמרתי שהשם עצלות
מורה על העדר הקנין והנה ההפרש בין חיות ({ עבן ) ונין
בלתי  -חיות ( [עבןצוזי 4קייט ) הוא שבראשון יש כת לתנועע
מעצמו  /אבל בבלתי  -חיות אין בו כח לתנועע מעצמו ני אס
יבוא נח אחר קצה לו אשר יניע אותו ממקומו * והבלתי־חיות
הזאת

I

י

( שמא)

^:

גם מ׳׳ש בפשיעות שהפצלות הטבעיות בגשם הוא גויס שאם
הגוף כתנועה לא ינוח עוד עד יעצור נו נשס אחר *
הנה לפי העולה על הרוח בהשקפה ראשונה ידמה שיהיה זה
ממאמר הסתירה איך מסבת העצלה תולד התנועה עד אין סוף
*אף שנמצא כן כספרי התחלת יסודי הטבע עס בל זה הוא קשה
לשמוע ולהכין והמתחיליס ילאו למצוא מנוח לנפשם גדנר זה
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שהשבה

סותרת בעצמה למסובב ממנה י () V

אמנם אמרתי לקרב הדבר אל השכל שלא יהיה הדבר זר
בעיני המתחיל ✓ וטרס זה אבאר מהות התנועה
להוסיף חתנחו לגשם אחר עד
*איך נשס יפעול נאחר
שמבחו נס השני יתנועע י
בי הנה היוצר כל היצורים שס בטבע כל גשס נח התנועה
וזה נודע ע'׳י בחינות הרבה ואחת מהם הוא  /אס גשיס
בנלי אשר מקום ישבו רחב  /חול הלק ונדחף הכל לצד צפון
* מנועע החול בתוכו לדרוס ובהיות כי תנועת החול הוא לצל
שכנגד

_

__

_

_ __

הזאת יקרא בשס עצלות  /ואחרי שאין וב תה על כן לא יקרא
בשס נח עצלות כי אס בשס חוק העצלות ( דצופ  fruיער
ג 1דע 4הייס ) וידעתי גס ידעתי ני יש עוד פה מילים לבארהענין חזה אשר עמוק מאוד  /אך אין כונתי פה בזה בי אס
להשיב לשואל דבר ולהראותן כי לא הבין על נכון דברי המחבר
 :ונחנס »’ געליי *
( ס מה שרצה המשיג כוה להיגויב מרי המתנר אך למותר
הוא כי נאשר נבר אמרתי כל הדברים האלה נאמרים
רק בהערות ואינס שיינן לנוף הענין אשר בו עסק המחבר /
וע״כ קצר בהם כי סמך על המבין  /ומי אשר לא יכול להבינם
ן ידלג עליהם  /כי המחבר הביאם רק אגב גררא * ולא ידעתי
מדוע אחז המשיג הזה תמיד רק בשולי היריעה! ולא שס
ן מינו ולכו אל גוף הדבר  /נס שקר ענה המשיג במחבר  /ני
המחבר לא אמר שעל ידי העצלות תהיה התנועה כאשר נתב
המשיגבשמו  /כי כן דברי המחבר { ,העצלות והוא שלא ישנה לעולם
ן מעמלו

( $ .מב ).

שכנגד הדחיפה בהכרח שתנועת החול לא יסובב מדחיפה הנ 5י,
לצד צפון רק תנועת החול לצד דרום הוא באה מנח הנגוד לרן
אס יתנועע הכלי ע״י הדחיפה לצד זה יתנועע החול ע׳׳י
שיתחזק לעצור זאת התנועה לצד שמגדה  /ונהיות כן גס נח
הנגוד יחשב לכת חי • ( ז)

ינ

בעבור קבוץ האחדים בגשם וקשורים יחד בקשר של קיימא
בלי הכנס בו גוף אחר וזה הנח נראה בו לכל צד
יעמוד לכל רות נגד גוף אחר העצור בעדו מבלי יכולת
לבוא

ותעמדו אם לא יהיה דבר אחר חוצה לו המכריחו לשנות וייכז
*לאס יהיה הגשם בתנועה יהיה תמיד בתנועה ההיא ובאותן
*למסירת התנועה ואס יהיה במנוחה יהיה תמיד במנוחה עד
ללבוא יבוא כח אחר המכריחו לשמת המנוחה אל התנועה או
ללהתנועה אל המנוחה »
שהעצלות תוליד התנועה ?
(ז )

/

ואס כן

איפוא אמר המחבר

תמה אני מאוד על המשיג איך יאמר שהיוצר שס בעבע
כל גשם כח התנועה  /הלא נודע לכל הוא שיש גשמים

בלתי חיים ואין להם כת התנועה (כאשר העחתי למעלה
ההפרש בין חיות ונין בלתי חיות הערה ה׳ ) ♦ ואיך יאמר
כדבר הזה אשר אין לו שחר Iגס המופת אשר נתן לע זאת
הבל הזא ורוח ישאהו כי אמר ללאס נשיס בכלי אשר מקוס-מושבן
ל*רחב חול הדק ונדחף הכל לצד צפון יתנועע החול בתוכן
לדרוס » י האס יחשוב האיש הזה שסנת התנועה הזאת היא
על ידי הנח אשר שס היוצר בכל נשם ? שקר הוא כי אס סבת
התנועה הזאת היא על ידי הסגולה המיוחדת לכל גשמים שטעים
אל מרכז  /נועים גס כן בעיני החול הקרובים לשפת הכלי
לפול למעה  /מסבת כובדם י ואחד שנפלו גרעינים האלה /
יפלו גס כן הגרעינים אשר למעלה מהם וגס מעעס הנ״ל משבת
כובדם ני אין עתה דבר מה תהתה המתנגד להם ויעמוד לשמנם
מלפול  /וכן הולכים ונופלים כל הגרעינים • אבל לא מטעם
&שר השב המשיג  /ואס נאמין לדברי המשיג באמרו משה
נודע

*

לכוא במקומו ובחוח העכע כרגע לא ישמחו לכן בהכרח כיים
לכל גשם כת התנועה אשר הטביע נו יוצר הכל ובכח ההוא
הוא מתנועע לבל צד נפל פת בכל רגע * ( ח)
אמנם

מה שאנחנו

רואים גוף
שקע ונח כמקום אקר/
הוא לא יהיה סתירה
למה שהנחנו ושבת הנחתו היא זאת ני אס ד '׳ מ אם יהיה לפנעג
נדור גיאשמרכזו יהיה נקודה י הנה הגשם ההוא חלף והלך
לו כוחותיו לרוחות מתנגדים בי נכח גי שהוא הצי אלכסון
יתחזק להתנועע לצד ג ונפח יא יתחזק לפמוד להתנועע לצד
א ובהיות ני קו גי וקו יאשויס הס במבואר כיסודיאקלידס
גדר ע״ו כהכרח ינוח הנשם רשנג כמקום ההוא מכלי יכולת
להתנועע עצמו לצד אחד • /וכן נאמר ני • זאת הסנה ננל
הגשמיש שינוחו על משכבם כמרכז הנונד *
אך לכ זה שאמרנו הוא בעוד שלא יפעול בו גוף אחר אמנם
וב גשם אחר ד* מ שנדחף נדור פ ככדור גיא ויהיה
במשלינו כת החי והוא נח התנועה בכדור גיאלכל צד חמשים
מעלות כפי מדת חצי האלכשזן נ״ג הנה אס כמות נח החי
בכדור פ עולה סך למ״ד מעלות ובכת ההוא ילך במרוצתג
כנקודה ג בהכרח יצטרך הכדור גיא לפעול כנגדו
לפעול
בנח למ״ד מעלות והיינו שלא ישאיר מנח התנועה שהיה לו לצד
ג כמדת חצי אלכסון והיה חמשיס מעלות כי אס היתרון והוא
נ׳ מעלות כי כנס למ״ד מעלות הוא פועל ההתנגדות ופח ההיא
־יחשב

גודע ע״י בחינות הרכה ונו ' תמה אני מדוע בחר המשיג
הבחינה היותר גחעה "
(ה ) הנני אודה ולא אבוש שלא הכנתי בזה דברי המשיג מה
דעתו לאמור  /ני אמנם שלכל גשס יש מקום מיוחד
ואץ פני גשמים כמקום אחד אכל מה שייכות יש בזאת עם
התנועה סוף הדבר לא ידעתי תפרושו

( שמד )
יחשב בחת ונשאר לו עוד
התנועה לצד א הוא ג*' כ
החי לצד א יותר מפח
הנדור בנח החי שהוא כ׳

ובזה

יוכן ולא

נס החי נ « ,עלות  /ובהיות נ" כת
חמשיס מעלות  ,כ׳' ג בהכרח יהיה נח
התנועה ו.י נ׳ מעלות לכן יתנועע
מעלות והוא נערך היתרון ♦

נאמר עוד ני מסכת

העצלה אשר

היא
בגש®

תסובב התנועה כי אס מנח הנח התנועה אשר האל
הטוב הניח בטבע נל היצורים וכל הגשמים יש להס נח התנועה
נתמידות השקע לא יוכלו עד שינוחו על מרנ 1הכובד ♦
ומעתה צדקו נמי דברי רב״ל בספרו ראשית לימודים *
וס״ש וזיל כתב החכם אריסטו שאלו היה הכדור הארצי נקוב
עד מרכזו או מעבר לעבר הנה הכובד הנופל נו לא
יעבור מרכזו והלאה כי שם מקומו  /והחכם איילער הוכית
מזה כי הכובד אץ עצמות לגשם כי נניח הגשם בתוך המרכז לא
יהיה לו נטייה כלל למטה לפי זה לא יהיה לו כובד /
ונתב
הדא״ה לפי קצר שכלי לא יספיק זה ני לא נאות לאמור על
הגשם הזה שאין לו כובד כלל בנח לפי שלא יראה בפועל הכי
<אמר ד״מ על האבן מאגנעע שאין לו נח להמשך הברזל אליה
נפת שהיא מונחת בזויות ואין לה ברזל להראות נחה זה בפועל
ענ״ל * נזה תמה אני מאוד על דבריו ני מחיוב הקודם לא
תולד חיוב ממשך  /כי אחרי אשר בעינינו ראינו שהאבן מאגנעט
מושך הנחל אצלו מדאי נודע לנו כי נח ההוא נשאר בו אף
.שאין עתה הברזל אצלו ונמו שלא ינוה אש בגחלת עד אשר יגע
בו כן לא נראה פעולת המשיכה עד ני יניח ברזל אצלו ♦
אמנס המשפט הזה שהנובד הוא בעצמית ודאי משפט נמנע
פוא ני אס יהיה געצמית הלא נכחו אז כן עתה כשיניח במרכז
הכדור הנקוב מעבר לעבר כי ייפול הנופל ממנו והלאה לכן
הוכיח מזה האדון החכם אייצער שאין הכובד עצמית * ( ט)
אבל^ תמה אנכי על החכם מ״ל  /פי לדעת מסכת הכובד
מסובב שלא יפול ממרכז והלאה והוא כי אחרי הנודע
ונגלה לנו ני הארן ככדור  /ונמו שאנחנו יושבים פה על פני
האדמה

( שמה)
■האדמה כן .גונח נכות רגלינו שננו כני אדם ולאשי ידד הגשם
והשלי מן השמים לכשות הארץ כי יפלו נכח הכוני על הארך
ומטים גנח ההוא אל ק אס ימלאו העכיס נשם נוכח כפות
רגלינו על הארץ יריקו ונח כובדם יפלו על הארץ מנח נפות
רגלינו והנטייה היא אל המרכז וככלל נאמר
כל הנופל ייפול למעה ויקרב גנחו הוא נת
פכוכד אל המרכז זבד׳'מ אס יפול נאופק
אשר אנחנו שוכנים עליו סס ב ייפול גנח
הנוגד וגנח ההוא יהיה נועה אל המרכז ואס

יב

H

יהיה נקוב פד המרכז א יגיע גס גשס י {
הנופל נוכח נסת רגלינו  -ילך נכח הגונד
זנעייתו אל מרכז א ונהיות כן הכל שב אל
מקום אחד  /ומעתה אס הנשס ג הוכרח
ליפול למעה אל מרכז א אף ני אס יהיה
מונח כמרנג אף כי יהיה חלול מענר לעכר
לא יפזל ממנו והלאה כל עת שיהיה נועה ליפול למעה יכריחו
גח

כובדו שלא

יעזוב את מקומו /

והכן י( י)

ויותר לא אטריח אותך זאת הפעם ידיד נפשי בתו} נא
דברים האלו על מאוני יושר וכזאת ידעתי בי מצאתי
הן בעיניך *

דברי אוהבך אשר

נפשו קשורה כנפשך *

פרץ

(ט * ) המשיג הזה המה על המחנר  /ותמה על החנם
איי לער  /ואני המה על תמיהותיו  /ני האריך פה
כדנרים רכיס אשר א -נס נודעים כלל לענינו פה ואין לי חפץ
בהס אס אודה לדבריו אס אכסישס  /כי יוצאים מכונתינו /
ואס את נפש המשיג להודיע ידיעותיו יודיעם נשפר מיוחד
ני אין כאן מקומם "
לולי

( ע* מו)

בקורת
ד& שך

ספרים

חדשים

בקורת ספר ש* רי תפארת
(עיין הדש גיסן

העבר)

לול ' היב המחבר הזה איש רב המליצה ונודע נקרב אנשי
דודו לשס ולתפארת  /ולולא הזה חבות זה חכור יקר
הערך  /אשדישיש מ איש ישראל כמוצא שלל רב  /ו&שר
כ3ר קוה גדול אחד מחכמי גערמאי׳ניען מימים ימימה לראות
שיר על מעשי משה וספור יציאת מצרים ממשורר עברי * ) /
וענינו

* ) א^ ה דברי החכם החוקר והמשורר הגדול הערדר בחגורו
הגדול פאש גייסנו דער העברעאישן פאעזיע חלק שני
צד ע״ח אשר אציגנו לפניך כלשונו וכדבריו  /ז״ל  * :וין
!! אזידרטט  /דאט וויי בייא זא זואנק העברעיפן העלרס
4דיבטן אזטרר טפראכי  /נאך ק ייני עפאפעע איבר
jotbvs
האבן * ריא עררעטטזנ4צויינט© אלקט אויט דער׳קנעכטטאעט/
אונד ־יא בילחנ 4דעסזעלבן ל! ק ריינטטן 4אטטטדיהנטט
אונד פרייאטטן טטאאט *א אלטר לייטן  /וועהרי  /דינקט
זויך  /איין עדלפרט״טעהווא אלט אבעגטייהד אין טואבטן
אונר רימן 4דער
עלטטטי4יעל 4עבר דען וויר קענן <
רינטטי אידעען אינט זוערק * דיא אזנט אין וואנכן נאך
יעלט לז נייא אזנד לז האך רנד י דיא 4טיכטי ויינם ועבנט
אטט פאול ו 1אונדרבאהרר אמוע5טלונ . 4אין ע4יפטן
 4באהרן צווני־ ער לאגן  /פרבאננט ער ויך זעלבטט פאטרי*
א טיט  :זיין בך ^ אין דער זזיטטי  /דער !! עטטטטרייט
T
 .דעט

 ( .עזמז)
ועינינו ראינו איך שפרו חכמי פס זה בקהלם אין גדולההש*ר
ותפארתו* * )  /לא היה לי המנון■־־ מאומה לדני על המהני־ת
הזאת Iכי אם המצא ימצא נו לפעמים איזה שגיאה וחטאת
גגד חקי החכמה הזאת  /אמרתי שגיאות מי ינץ  /ונק־תי
את המחבר מחטאות כשהרוח נפלו נו  /למפץ לא ייראלגושן»
ידו שנית • ולחבר שורים כאלה  /אבל שיר איש כזה  /מלאכת
נפתלי הירץ וייזל  /הוא כאבן יקרה הוכן לכליל תפארת /
ילטשניתר שאת ויתר עוז פד שלא ישחר נו שמץ כחוטהשערהי
ולכן

דעט 64טטט ! יתר  3עטר זויט פרעה ■ /א 1נד דען וזיתן
ע 4יפטנו  6נדט  /די  6 6דטריי! י רורצט לועער  /עיי 6ר*לח ; ד
6ו ; ד יוו 6ןק,נ? יי 1י  /ד־ ! 4 6עטל 4עכונ / 4די  6חצחנדד 6ץ
לורלזביען  !\6 ! /ט דער  #ויטזיצט נ 6ך מען■ היגלדבר  /לו 51עט
דיזעט 4עבי 6ייגן טט 6ך לון דילו הצזנד  /דער6ן pinuS ’O
 6ונד ל 1ב« עכט! ונ 163 4נ  6טו  0ק! ; טט ^ רע 1י 6' 4נט * דטטן *
זזצזטעריען ^ ׳ט דער ג 6טור  1163טטן «  6ונדר
עעוקר /
עפלועעע! ד  6ט צוטט  6 15 /יי; ר
ב  14ייטט  ! )63ע 1בטט כור
העןרנערנעה  6נ 4ודרדי • ד  6ן ^ עכגד
 16טן דנונ 1נ?־ל1ז  :ד
 jripעקספל 1ד$ילז*־זן קיינן דייטשן ! תנדרן
 6יך אזיט די! ר
עברעער> 4ועקט ה  6בן * 6 Iהק 6י! ט יעי־
 6ייץ דייטשן
 4ע 4נטטלזנד נ 6לי 6נ  : !6יייני 6ונבעלונ 4ני פריהרי בק  6נטט  56ט
לויהמ 6ייני ע 5טרי
*זיט דען דינטק ^ ייגד נלו 5ילון ודטטי
דייטטן 4לעהרטן
נ6יו! יטעט ' /. p34לולט  )63) 6vsלוי ינק
וזיר ה 6נן די  6ביצר זא ! 6עט  6 /ונד ויען
 63דרן קענטי .
«יר ר  6ט  4טלע  5טטרגי  4יטטר 6ז  :דנעב) *לזו ^ טטענדי ווע  4ו  6טן t

ליונד די  6לוורקז; דליצםשן  /וז * ט פ  6עט־נ 1ר3י 11י לוונד
לזיינעלזלט נזר לז ! 6 ! : p ' cw .6ה  6בן וזיר י  6די  6עלטטטי
לומד עצסטטי עפלזפעע דער ט  6הטן 6ונר 4זעטלי4זל» עט .
החכם המפיאר האדי[ היפנאגל 1העתיק .־שיר אתל משירי תפארת ;
ובקש מהרג המחבר שיעת״ק את כל המחברת ללפון אשככזי  /והפליג
מאוד ליגי מיופי ותפארת השיייס גווכחביס שמיס  .ועוד הודיעו כויןיבי החדפית
הליוהיות את <ועמ השיריס האלו במגת-דייס .

*

( שמה )
ולכן ישא גא האדון המחבר אס אתווכח עמו על איזה דבר הוקשה
בעיני  tומפץ אשאלה מענה *

א
טרם כל נשימה לב על ספור הכתוב אשר ממנו לוקח נושא
השיר  /ונדעה איך מון המשורר להציג לפנינו תכונת
אנשיו  /לפי משמעות הכתוב כאשר הכינו הרב המבאר גש׳
נתינות השלום  /והביאו 3שס הרמב״ן ז״ל  /היה פרעה שונא
את ישראל כלבו וכקש לשרשס מן הארץ  /אך מיראתו שתהיה.
בגידה בעין עמי הארץ להכות חנם עם אשר נא במצוות המלך
הראשון  /וגס עס האיץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס
כזה ,ואף ני מי ישראל פס רב ועצום ויעמדו נגדם להלחם
עמהס ן לכן אמר הבה בתהכמה  /כלומר נערים ערמה איך
נוכל להם להחלישם אחת אחת ״ ואמר  :פן ירבה והיה כי
תקראנה מלהמה ונוסף גם הוא עד־ ,שונאינו תילחם בנו
ועלה נין הארץ  /ר״ל שיתחבר ישראל עם שונאי מצרים /
ונלחם בנו  /ונהיה כבושים תחת יד שונאינו  /או לפחות לא
יהי׳ לנו לעזר ולהועיל נגד שונאינו  /כי אס יעלה מן הארץ
ביד רמה  /ויניח אותנו ביד שונאינו " בי העליה מן הארץ
לכד לא היה דבר רע בעיני פרעה אשר בקש לגרשם ככל לבו •
ובזה לא יכולתי להסכים עם באור הרב בעל נתיבות השלום
אשר הביא נשם הרשנ״ס והרמ״כן וכי׳ נניי״ם במקומו * ספירס
שהיה ירא לאבוד עבדים * כי ראשון לא היו אז עבדים נושאים
בעול  /ושנית אס היתה ראשית מגמתו לאבדם לגמרי  .איך
יירא פן יעלו מן הארץ ז אך הרב המליץ כוון ככתוב וער־יח
מן הארץ כלומר שיעלו מארץ גושן להלחם על מצריס
ולהורישס מארצה בכתם ועוצם ידס * ולפ״ז צריך לסרס
המקרא ולדרשו כך :
ועד־יה מן ז־זארץ ונוסף גבם הוא
עי 1שונאינו ונל^ הם בנו " מלבד שלא ידעתי אס נכון הדבר
לפרש ועלה מן הארץ בה״א הידיעה על ארץ גושן * ועוד
אס הארץ מוסב על גושן איך יאמר .ועלה הלא מגושן למצרים
ירידה היא נמו שמצינו ויעל לקראת ישראל אביו גושנהואס
ממצרים
%

( שמט)
ממצרים לגושן נאמר עליה  /מ״כ מגושן יימצריס נאמר ירידה •
אך יהיה איך שיהיה  /כקש המלין להציג לפנינו את המלך
פרעה באיש אנור זנליעל אוהב חמש ושד  /כמו שאמר אויב
חרף עושד־־יו ( פסוק ) 3יועץ עצת און חורש רע ובליעל
(פסוק ט ) ועתה נשימה לב על הזכרים אשר שס המלין
בפי פרעה בדברו אל עמו :
הנה
■

שם

זח רב הוא כדגי הים ישרוצו

אף כרגבים ידבקו שצום הוא ממנו
אם עוד כהנה ירבו תעצומות יוסיפו
אחדול ממשול במו  -אהרול ממלזך עלימו
בזרוע רמה יתקוממו בי ימרודו
מה נקל 1להם זאת אם מלחמה תקראנה
אז הראו עם זה נופף גם הוא על 5שונאינו
גם הוא נלחם בנו עם הקמים עלינו
וממנוריהם יעלו על בנו ימשולו
ותתי הרפת עולם אל ממלכת מצרים
בי לא מושל ממשל רב נטה יד עליה

•

אכן אסופי הרב מארץ אחרת
מה נעשה לעם הזה 1הבה נתחכמה !
ועתה ישפוט נא היזורא המכין ! אס נמצא כדכרי פרעה
דכר רשע ואון ? הלא דבר נמלך חכם הנוהג כעמו
לפי חקי חכמת הפאלי״טיקא  /ואינו מניח לגרים להפרות
ולהרכות מאד באוצרותיו  /פי פן ואולי למכשול ופוקה יהיה
לו י ואיך נמצא לב חורש רע בדברים כאלה ביצאס מפי מלך
אל עמו ? ומה מאד הפליג המליץ לציירו כמלך נבון וחכם
מדיניי בחתמו את דבריו לאמר :
ני חכמה תעזור עם ומלכים בה

ימלונן.

*
*

.

ו

*

ל!)

( עזב )

ב

לא ידעתי מי הניא אפ «*פורר לאמי ש !:אל 1פרי« 5דש—
ונו׳  .הכתוב שתש את עצתם ואת סודש אשר המתיקו
בגלל  /ני כן דרך הכתוב לש תוס את אשי איננו מטף העניין/
ולפרוע רק את סוף העניין המשפע או המעשה אשר יצא מזה.
וישימו על־יייו שרי מסים ונו׳  /מכל זה לא
ואמר :
ראיתי שנואלו שרי מצרים לתת עצה  /ושהגזרה לענות את
העש בסכלותם הי׳ מפרעה לכדו * ואם רצה המשורר ללכת
3זה נדרכו להודות שאץ חכמה ואץ עצה בלב רשע  /הו ' מפיר
נאמרו4
מחשבות ערומים! מלוע נתן טעם לדבר
־*

שטפו תחבולות נודעה ודון גם או ^ ת
כי פתאום אנשי שם משפחות בם נאחזר
כבזויי עם נהיו כדגי הים נחשבו
אס זאת מגמת לבס  /מי ירשיע מעשיהם ? איה  /אנ האדון
המחבר  /איזה עם מעמי קדס ומעמי זמננו ! אשר סבל עס
נ *י• גרים וזרים לשבת אתם בארץ ולדחות את יושביה ? אף*־
כי עס אשר לא נדתי המדינה דתיו  /ואשר אין לו חלק ונחלה
בחוקי הארץ והוא עושה אגודה וקהל בפני עצמו  .שלא יניחו
מושלי הארץ לעשות כארצם קהל בתוך קהל ( שעאעוש אין
שעאעו ) י ואם אמר יאמר המתרץ  /שאס בחכמת המדינה
מפנת מופר השכל ראוי לאהוב אחי הגר
לא~ יתנן כזאת /
ולחבבו  /והעד שנצעודנו על אהבת הגר בתורתינו הקדושה ?
הגרים אשר היו בארץ ישראל היו יחידים
זה,
אשיב על
ורונס נעשו גירי צדק או נשארו אוכלי נבלות  /אכל מי הניחם
למשות קהל כפני עצמס ? ומי שידע קורות עמנו בימי הבית /
יודה שכל הציות אשר הגיעו אלינו היה בשנת האגודות אשר
נתחדשו בינינו  .וגם מפאת חכמת הנפש יודה גס הרב המוזכר
אשר עסק מימיו כחכמה זו  /שאפילו באומנות וכבוד המדומה
יצר לב הארס רע על וילתו אף ני בהצלחת המדינה ואושר
בעליה  .מכל זה נראה שלא כיון המשורר תכונת אנשיו  /אשר
נקש

( שנא )
נקש להציגם ברשעים וחורשי רע /
הצודקים ומצדיקים את מעשיהם /

ונתן בפיהם לכרי חכמה

ג
הנהאם נשכיל היטב כמהלך השיר הזה נראה כי
להורות את חשדי ה׳ הנפלאים  /איך הסיכ את מעשי
מלך מצרים למען ענות את העם כשכל ועמדה /
לתת על
צואריהס מוטות הגלות החיל  /ואיך מנית הרשע יצא גואל
ומושיע לעדת ישראל אשר גאלם כאותות ובמופתים  /והיה

בלמגמתי .

מחוק המשורר הוה להתהלך לפני ה׳ולדכקה בו  /לנשות את
בועל ה׳ באשר יכשהו האלהיס לפגי עין כשר עד אשר
יבוא יום הניקןדה  /ואו חיש כברק המתנוצץ נחשך ענן
וערפל  /יראה את אותותיו  /ועל לב חוקר ימא רוח הבחינה
לנתון את אשר היה  /ולקשר כרעיוניו את השמת והמסוכנת
וישפוט מן המאותר אל הקדום על חכמת האלהיס והשגחותו *
ולו בחר המשורר דרך הזה כשירו מנכד היה עושה כפלים
לתושיה מאשר עשה  .ני מחוק השיר השפוריי להציג כל פעש
את הצרות והשמת המונעות את אנשיו מן האושר וההצלחה
( ריצו הינדרנימי ) כיתר עוז  /למען עורר התפעלות בלב
הקורא /
עד שיולדו מ חמלה רחמים וחמת קנאה נגד
מתנגדיו
/
ותעשה
לו
דכר נושא השיר כדכר נפשו ( צוינטערעטיי ) /
ותחכולות
המשודר להראות פעס ציץ תקוה  /ואחריה צרה
מחשכת את התקוה ומגדלת את היגון וזה ימשוך לב הקורא
בחבלי
ההתפעלות עד שתנשוף נפשו מאד מאד לדעת את
מוצא הדבר  /ואז ימהר יפתח לפניו את הפדות והגאולה ♦
ויורה ני יד עליון כמושה מעין כשר עשתה כל אלה  /וזה אשר
יקראו לו חכמי העשטעטיקא הנפר־־יא (דצוט ווצוו  :דרבאהרי)
וההשתאות ( דצזט צויבררצופענדי ) ובזאת יצא המשורר ידי
חובתו לאשר ולקיים כל תנאי וחוקי המלאכה הזאת .
לפי
הדכריס האלה אשר זכרנום  /היה לו להרב המליץ
להסתיר תכונות לבו של פרעה ולהתחיל מן ( פשוק ו)
וכשורו ארת ישראל־* שוכן בדר בטה ןכו ' ,
,ואחר

ואחר זה «יה לו להצי^ מצת שרי 5ען  <.איך נשאו ונתנו 3דץ
מם מלכם  /ומתייק עצתם תלאינה מחשבות לבס ורוע ננלתש
ומר ראיתי בשיר אים
_לאכד כל ישראל✓ הם ־ומלכם י
חכס ומשורר מופלא אשר הציג בתוך שירו בית דין יושב לרון /
ואנשיו נושאןס -ונותנים בדיך ומתוך דברי איש איש נכי תכונת
ל3ו  1 ■ / .חע מחשבותיו  /או צד.ץהר  . .ואחד שספר הרב
המחבר שענה איתט כשגלו־תס  /היה מקום לומר שמרוע לבבו
וע״ו ינעם הקריאה
ושנאתו אותם בלב ענה אותם כל כך .
לאחור :
( דף ו׳ ע״3

הוי רב ארת יוצרו יועץ ניד עושהו י
, .י  .פשגק; ט״ז)
׳אךהרב המחבר לא שת אל לבו ללכה בדרך הזה  /כיא©
ארג־שירו פעם בספור פעם במחקר על גדולת האלהיס
וצדקתו ובדברי מושי השכל  /ויצא נזה מגדר השיר הסעודי
התוריי (דידאקעינזעע
(עפיטעכו 4דיצט ) אל ג 7ר השיר
 4דיכס ) ואנחנו כתורה לראות /
או גרצ 1אותו *

אם היטיב בזה את מלאכתו

ד
הוויכוחבין פרעה ושפרה ופועה  /הוא נמלך מאד ומלא
חן על כל גדותיו ומה מאד השכיל החכם המשורר
אחיותיהן! ואיך כחכמות
לשפר איך הסתירו עצתו מפני
יראות אלהים השימה דבר אל המלך • ותשליכיה מעל צואריהן
את עולימצותיו / .בדמי חן ונחת  /עד שהוצרך לקבל דבריהן
ואף שלא יכולתי לקבל את הפ י׳ הנכבד על הכתוב
נאמת .
ויעש להם בתים  ( /והוא לדעתי דרר כמוש נוגע אל נמוסי
עם מצרים  /אשר נעלמו מאתנו )  /בכל זאת בצדק אענה /
כי מצאתי נופם בקרא״ את דבריו אלה  /ושנותיס ושלשתיס
ובפעם נפעם מצאתי .מרגוע לנפשיV

החתימה

בדפים

הבאים

המאסף
תקן

אלול

חדש

שירים
על דבר השלים הנעשה בין בית פריים!

( בין

בית אעסטרייך

כעלות הענןעם רוח סיואה וסער
ד;1רד צפור כנף ; תלפות חיתו ן8ר

ופני האדמה דישןז ואפד* מלאו :
מרעם נורא המכיט משמי ערפל1
אנשי זלןרץ יחרודו ינוסו באופל1
כל זוחלי עפר מקיק סלע !כלאו •
►
פתאום תזרח השמש בדזצי השמ :ם
יגל כל כריה ! ישישו היולכי רגלים
••f

T

• T :

*• :

T

־ *” :

גם אי.שי ארץ !חו־יו ;רוני !שימחו«
השחקים ממעל עם הלם !תלבשו
עבים םרגי1י ארץ כל עוד !תפגשו
חר!ית הרעם עם הלפידים ברחו *
כן
אn x
יא
* :V

 *T־

*

* - -

TT

>

( שנד )
כן ; מים רבי□ פני געךמאנמ5ןחרדו-
בלמו ! אחזה השבץ נעו גסנדו¬
הרפתה
אבל
עטתה ׳
שק
החכמה
נם
״T
• ;
״V
יT T T
־
T ; T V
?}כים נוראיםזעלו וככר התפשטו -
פארם Tנמוטו
הפרית
ומוסדי
רגע -
״TT T
י; -
; ״*
 V״־
במעט  -חרב נוקמת רם אקים גלתה♦
בארצותינו
השלום " Tזרח
נגל!
פתאום
י•
; ־ י
* ־־T
״*
• *
הושב חרב אל הנדן הושב יקרנו
:״' על כן כל פה ; רון כל לב שמח5
אות נאמן זאת על גודל ; קכת לב מלכינו
הצלחתנו
קרבות
מגמתם הפרות
Tכל
־* •• TT :
*■
 ; TT?• בל יומת מבחר קכחאים כסס פורח ♦
;שימח איש האדמה פולח ובוקע
 Sjjהפוצר בכרם שורק נוטע
■<
־ ״מיש אכר זורע כי יאכל הפרי
;'שדד אדמתו ויקוה אדי צאצאיה
;לך

םע

לב שמה נגן פין תלמידי
כי קמו .לפירי האף .וקמת הקרי♦
י תם
■י ' י

( עונה )

כשלהבת
טעית
המלחמה
הם •איש
 7 T * -VV
•יי •י T T :
; ,
הכם האבק מ?ןנה השורף כשבת .
דהרת הסוס גם רעשיו בל שד ! שמע!
שחת
בחורים
חמת המלחמה תוריד
. T־*
*
TT ; * -

* -

-

•

תתיז הארק ; תחריד האבדין מתחת
החברה תפרד הידידורת תקר!} *
כליהו
בעשותו
ימלאנה
עושה
ישמח
״* V
־;
T
 ; TV
י- :
ייפהו-
ובידיו
שונות
מחשבות
יחרוש
 :־* ' ,
TT :
־ ; T

י־ ;

.

*•

יב תחת זעת אפו יתן לו בפלעש
גם את חכנזה י• הסירי בגדי אלמנותץי
זרעי זרעןז הטוב על תלמי לב דוךש!דן
בצהריס *
נשמש
ביניהכם
Tהאירי
 • TT; T« ־־־V V
V .
,

תגורו
אשר
בכל
אחי י•
ואתם
T
המקומות  :־ V
 :י
;T
v
־
יי
.
קוו הסר הזיקיכם עוד בעבם נשארו•
יה♦ -
מנגה שלום זה גם לכם שלום
• 7
T
דV T
•
V
T
י • •*
׳דרושו¬
יושר
מלכי הארציות האלה
*:
V
־'

•* :

T

T

V *• T

שנאת איש אל רעהו מארצם יגרשו
בעבור לעכו כלם בטח בלתי קול נהי *
 .יא כ י ! " ואתה

( שנו )
ואתה הממה

בל

מלכים החפץ נפשך :

הבט מןקהי שחק וגל הבלארצן;
:

גם על

ישהן 0מןל

מקדם אהבת -

ישפוך אהבת אודם תיוך כל לב י1שבי ארצנו
לכלנו
אחד
ידע Tכל *איש • Tואיש *יכ Tאב
 . :־T
T V
י—"
״ ול כ ל הולך דרך ישר  -רב טוב שמרת*
"

יוסף מטראפלוויטץ

י

באור

ספרי ה ק ו דש
שאלה
דלתותהתורה /אליכם

אליכםבחורי חמי השוקיים על
אשים דברתי לשאול שאלה אחח  /בנאור פסוקים
■י
אחדים נספר יהושע על נכון  /ה1ה הס (יהושע י״ז י״ל -י״ח ) י

וידברו בני יוסף את יהושע ל^ אמור מדוע נתתה ד* י נחלה
גורל אחר וחבל 1אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני
ה׳ •י ויאמר אליהם יהושע אם עם דב אתה עלה לך היערה
ובראתו לך שם בארץ הפריזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים •
ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני
היושב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק
יזרעא  • Sויאמר יהושע אל־ ,בירת יוסף לאפריס ולמנשה
לאמור עם רב אתה וכה גדול  4ך לא יהיה  Sך' גורל אחד
כי חו יהיה לך כי יער הוא ובראתו והיה לך הוצאתיו כי
תוריש
.

< שגז)
ארת .ד«נגענ♦ בי רכבברז  1S Sני זוזק ר־ןוא #
רהוריש

ואךלמותר יהיה אס אעוררכס על כל הורות אשרנמצא
בפסוקים האלה  /והמפרשים התיגעו במאוד לפרשם
במים אדירים והעלו הרש בידס ♦ ני עוד נשארו גזה
יצללו
רבות  /זאציגה פה רק איזה מהנה * (א) מי היו המדברים9
תמיהות
אס היו אפרים ומנשה  /איך יאמרו גורל אחד הלא לכל שבט ושבע
גורל לבדו  /ואס היה מנשה לבלו לא יצדק שאלתם :
היה
מדוע נתתה  /לי גורל אתד  /הלא תשובתם בצדם  /מדוע
אתם שונים משאר השבטים ? הלא ה׳ צוה למשה עבדו
תהיו
מאת לתת לכל שבט ושבט גורל אחד * (ב) מה היא האמירה
 /ומה התשובה של יהושע ? הלא הם אמרו לא ימצא
השניה
ההר  /והוא השיב כי הר יהיה לך י ( ג ) באור מלות ינ
לגו
הנפלאות מאוד נזה המאמר  /ודומיהם רבים :
אס טוב תענו אותי מאור נבון ומספיק ובלשון צת
והיום
ונקי  /ולא באריכות  /כי אס בקצרה ✓ ולא בדרך
 /ני אס בדרך פשט  /או אדפיס הפרוש זהבאור הזה
דרש
*מאסף  /להפיצו בישראל  /וללמדו בני יהודה  /ועל המבאר
תבוא ברכת טוב * אפס זאת עשו אשר תשלחו בגלל הדבר
הזה לחברתנו * תהיינו פאמט ערייצז  /ולולא זאת נשלחם
אותן להחזרה ״ למדו היטיב  /שפטו נכון  /ושאו האמת
אסינס החפץ בתורתכם י
תמיד לנגד פניכם
אהרן מאלפסזאהן*

ספרים

בקורת
ר- »:

־

חדשים

״י■ 1

המשך בקורת ספר שירי

תפארתי

( עיין בחדש העבר)
מרם

נחתום את הבקורת על שיר הראשון  /עוד לי איזה
דקדוקים בלשון המלין  /אשר לפי דעתי צריכים

( שנח )
חקון  /ואלה הס  :להיות השיר החרוז ,אשר בראש כל חליך
השידס נמו שער לכל דנרי השיר הנאיס אחריו ( אר^ 4ענט ) /
ואינו מגוף השיר  /א״כ אין להמליץ להמשיך את דבריו הנקובים
נעצם השיר על 7נרי השער הזה  * /עתה תמה אני איך התחיל
המליץ את שירו לאמור  :כאשר מת הדור ההוא • מה זה
ההוא הנמשך על מה שלמעלה ממנו  * /זה מה שקדם לו הלא
אינו מגוף השיר ז
שנית איך יאמר משורר נדול כזה הממלא את דנריז מוסר
השכל על כל גדותיו  /על דור צדק וישר מעשיו
עמו מתו ? מה זה תקות צ 7יק אס במוחו ימותו גס מעשיו
הטובים ולא ישאר להס שס נצחייבארץ ? מדוע לא הרגיש הרב
המחבר בזה  /ושנה הפסוק לאמןר  .כאשר מת דור יוסף4
מש *ךק ? ןןהאבץ ־ או כיוצא בזהי ׳

דף ז׳ע״בפשוק ט*ז אמר מפיו יצא נחל גפרית מהול
בשמן ✓ וכוון בזה על רשעה בלולה בדבריס רניס
למען הכניסם אל הלב * לא ידעתי להצדיק את התאר הזה /
כי גפריח ושמן ימהרו את התבערה  /ואין בו שוס רכות *תאר
לנחת וחן ♦
דף ח ,ע״ב פסוק לאומר דך משמן כלו
גס פה יצאה שגגה מלפני המליץ ני לא יתכן תואר
קבר על אומר  /ונס דבר רך משמן לא יכול להיות קבר
פתוה י ונבר קדמני בההערה הזאת חנם מחכמי העמיס ♦
השיר השני  /משפר לידת משה עד בואו אל ב* ת פרעה ♦
לא ידעתי מה הסיב את המשורר לספר לנו איך
פייס עמרם את אשתו לשוב אליו • ולפי דעתו שהציץ עליו
רוח הקודש  /וראה את הטוב אשר תגיע לעמו ע״י הילד /
איך אמר המלי ! בפתח שירו ( דף י׳ ב ע״ב פשוק ה׳ ) י ^ביו
אמר נואש בכה רב בכי • הגזה האמין עמרם ברוח נצץ
נו ? ואס דחקו ספור הכתוב נאמרו וילך איש מבית לוי ונו׳
לספר את המאורע הזה על דרך נס  /מדוע לא בחר נפשט
«רנ כמתרגם האשכנזי ע״ל אץ מוקדם ומאוחר בקורה •
עייי׳ש

קברפתוח ./

( שבט )
) י ולפי דעתי היה ול להמשורר מ התועלת
(עיי״ש במקומו
הזה  /גלי תוספות וכרעו! מאשר ספד
בספח את המאורע
* וכזאת יתרומם סנ השיר  /אחרי אשר הצפינתהו
לנו הכתוב
 /ותאר גי לא תוכל עוד להצפינו  /ותבך
אמו שלשה ירחים
א?. 1חיק אמו ותקונן •
סדז

דברי אם הילד (דף י״ל ע״א ) • מה געמו דברי
גמלצו
עצתה כאמרה :
המדבר בין בהמורת שדח אביאך ונו׳ עד
Sk
קץ יש ? 1חמת החיות * לא אל 1רשעת גבר •

המליצה באמרה זכרתי מפלט תבל ממבול המיס
ומה יפה
יוכבד ♦ נס דברי מריס אשר אחרה על
נו׳ עד סיף דברי
מגופת והנווניס מאד גענין השיר * אך אמרה
לבה 4מתוקים
אולי רוח יישאני אל הנוי פלע
ובשימון יחביאנו עד יעבור זעם
על מרה  /כי מאין יחיה הילד ? אם לא על
לא מצאתי לנותס
דרך נסי י ומדוע לא אמרה :
אולי רוח ישאגו  Skהשפה
יעבור  iSirnדר ו ונו׳ ?
חסר לנוהקוראים  /בהציגו כל פעם עצת אל
אמנם זאת
ערם הלנו לספר לנו את הקורות ♦ כי אי
ממרום
את שירו בהתפעלות החמלה על הילד ועלאבותיו
אפשר לקרות
התשוקה לדעת את מוצא המאורע  /ני הקורא
בהתפעלות
עושה כל זאת והוא יפנה את כל זהלעובה  /וזה
יודע ני יד אל
להסתיר מעין הקורא נאשר מר זכרתי לעיל "
היה לו להמשזרר
• הלכה הלוך גס נגן ונו׳  /לדעתי אין כאן
דףי״ך ע^ ״א מקום לשיר ונגון  /ויפה עשה המשורר אס אמר
פה

( שסי )
פה שרצחה ומהרה מבל* הבליג ונופש < על גואה לבית אמת :
ותחת אמרו ( פשוק ר ) וכפיה שוררת  #הי׳ ול לומר ובקו ^
דם קראד־" .

דף י״ח ש״אנושאים

אלומות ונד מה מתקו למיןהמנקר

המליצה הנעימה הזאת  /כלה מחמדים י ומה
מאד השכיל המשורד פה לקשר את הפסוקים אשר יקשה מאד
למשורר  /וזה אשר יקראו לו חכמי
האעסטעטיקא דע)
 6יכר4צונ • 4וכל דברי השיר הזה המה שכליים ונחלצים עד
מאד " ךא בדברי פמרס ( דף י״ט ) מצאתי לשאול את יפ
המשורר  :איך הציגהו כנביא בוטח באלהיו  /ונאיננו בוטח t
בתרי הפנים בנושא אחד ( שם פשוק ה׳ ו׳ ז׳ ) * ובסוף השיר
סש בפיו עוד על מים רבים אל עליון תשירי  /ולא ידעתי
ימ הוא האיש עמרם פעם ינבא  /ופעם יחשוב את בנו כאובד /
מי הכריח את המשורר אל כל אלה המחשנות אשר יבלבלו את
מקורא לבלתי דעת את האיש המדבר לפניו י

דף כ'

נתן המשורר
בת פרעה

שמחהכלבי /

בראותי

הנער הובאאל

בפקודות■ כזגיקתו השתחוה שם הנער
נגמול בטא תודות ־על־ 4טוב לו גמלה
ומה מאד הטיב המשורר לדבר על שם משה  /ופירשו על נ5
נל המעשים הנוראים אשר עשה נימיו "
השירהשלישי הוא כולל ספור הריגת המצרי
ממצרים עד תולדת נרו " במבוא השיר הזההחרוזי
יומר המליץ ;

ובריחתמשה

גוצר תורות אמו מוסר אביהו
מיד אומנתו רק ואת ישאל פיהו
אלך אל מנקתי בית איש הדעת
מי יסכים עמו גזה  /שלקח משה מושר ותורה
מאבותיו4
ושהיא ילע את עמרם גאיש לעת 1הילל אשר לא ידע יג

ן
!
!

(שסאc
אס לבטא תודה נגמול גמאו ניח פרעה  /ידע מושי ודעת
אשר קכל שס ז מכל אלה תראה ששכח המליץ לפעמים שהוא
משורר /ושהמשורר ישגיח על נל מוצא פיו ללכת אחרי טבעי
הדביים ושדד הנריאה כמו שהם  /ולא ימלא שיריו פלאי
צלאיס למעלה משדרי הטבע  /ונפרט בערן הזה אשר עינינו
רואות שהנהיגה יד עליון את כל המאורעות כסדרי הבריאה /
ולא עשה אות ומופת גלוי חוץ לדרך הטבע עד עת בוא הגאולה
בהוציא את העם קוממיות למען ילעו ני מה׳ היתה ואת "
דף כ״ג ע״א הציגהמשורר את משה עומד נשקול הדעת נושא
ומתן אס יהרוג אתהמצרי אס לא • וכל וה למען
הורות הוא ידע כי עד דור דור עושי טוג ממעיו לא יצאו* לא
ידעתי מדוע לא הניחו להרגו כמו שנתו כחורחינו  /מנקמתו
וקנאתו קנאת אחיו המוכה ? הלא ידעו ני על זאת המיתו ; אך הרב
המחנר ירא לחשוד את משה על חימה וקנאה ח״ו וליאת הציג!
מתפלסף ושוקל נמאזני התכונה תחלה אס ישלח ידו בו אס אין4
והלבישהו ישע ועטהו רוח נקס  /ושס גפיו הדברים

ומה אירא אס איל הוא הנותן ?1י חל
או מה חמת המלך > םא מכלינו ירצמ
ובכל זאת דפן כה וכה אם יש מצרי רואהו  /וירא כי אין שם
איש וירץ ויהרגהו  /היאות לאיש  /אשר לפי דעת המשורר
לא בהתפעלת הקנאה והתימה  /כי אם אחרי שקול הדעת:
והרכות הבחינה מצא ני יצדק בהרגו את המצרי  /לפנות כה
וכה ולגור מפני הרואה ז משה  /משה  /מוטב שהיית איש
קנא ונוקם נקמת ריעיך כהתפעלות לכנך כשאר קרוציס מחומר
מלהיותך שולח ידך כנפש האדם הנתינה ודרישה כזאת— J
גס אנכי פניתי כה וכה לדעת את היסוד אשר נשען עליו המליץ
נזה  /ולא מצאתי דנר • מדוע  .לא ספר המליץ  /־כראות משה
איש ענרי מכה אחיו וימלא חימה רך את המצרי ויטמנהו כחולי
ואחר המעשה נתחרט אך אמר שלא יודע הדבר  /ואחרי שנודעה"
■ י.
הדכר ברת ממצרים ♦
נשוף

( שסב }
בסוף השיר הזה עזב ספור המאורעות וסנה אל שיר חוריי
חרוזי מלא ק ומעם  /ואף שיצא מדרך הכלל אשר
אמרו חכמים בשיריס  /נודה לו תודות אלף  /כי נמלצו דנרץ •
קרא נא עמי  /הקורא Iאת הדברים האלה דהיו מעדנים
'
לנפשיך :
אריה טרף שה בן ישי הנהי.
מציל מלביא יוס זה מי שמהו י
היפעל כן מחר ׳ עשה כן אמש ז

ער* מה בזהנפשו ׳ בגד בה בגדז
הלבעבור שה זח השליכה מנגד י
וזלבעבור תנשמת יחדל אור שמש ד
אך דמעת עשוקים לבו ראה
שה זה לא חטא הכפיר עז מנהו
כן יקרה לאדם ׳ עז תם בולע .

ב
מרפא׳

עם ח׳ןשמעולי

ולתוכחתי׳לכבוד

הקב״ה ותורתו הקדושה חברתי ׳
יהיו לרצון אמרי פי אליו הוחלתי  /מודעה זאת
ניתן ( נתן ).לכתוב  pSאות שמי חתמתי נאוכש
יע׳יא •באלטונא ׳
רפאלוכד ׳ הונה ק״ק אהץ
בשנת להבין משל ומליצה דברי חכמים וחדיתס
טרם נביא לבקר משפט הספר הזה ומעשיהו  /נשים פדנו
על ספרי מושר בכלל נפי אשר יצאו לאור גזמנעו וקרוב
לזמנינו

־ ( שסג )
לזמנינו לחקיר עליהם ועל אודותיהם  /להעיר לבב הקורא מל
ההנדל הגדול אשר בין דנרי מוסר הנאמרים לגני ישרן! נימיס
ההס ובדויות הראשיניס  /וכין אותם אשר נאמרו לנו ולאבותינו
בדור הזה  /ולהראות לעין כל איך גס כדבר הזה ירמו מעה
הדרך הישר אשר דרכו בה הראשונים ללכת
מעה  /עזבנו
ומרחיקים אותנו מן המערא /
•ארחות עקלקלות אשר מתעים
כאשר עינינו רואות באמת שיוב דברי מושר והוכחה בימינו הן
אותן הנכתבים בספר כאלה אשר לפנינו  /והן אותן הנאמרים
המוטחיס הסובבים מעיר לעיר ומקום למקום  /לא לעזר
מפי
ולא להועיל המה לא הצליחו ולא עשו פרי כי לא יעלו על לב
השומע

והקורא

לעולס •

הנח בימיס הראשונים

בהיות מי

ה ' להם ככל דור ודור

ישראל על

מוכיחים אנשי

אדמתם הקים

אמת

וידועים /

רוח ה׳ דבר בס ומלתו על
הלא המה הנביאים הקדושים /
לשונם ללמד מ* יהודה וישראל לעת דראת ה׳  /להשיב איש
ואיש מדרכו הרעה אשר הלך בה

ולהעותו בדרך העונה והישרה /

כאשר דבריהם כתובים בםפרי קודש אשר נשארו לנו עד היום
ונקראנו דבריהם האלה ניאה כי כל מוסרם וחוכחחם
הזה •
דברו כלשון צחה ונקיה עד מאוד במליצה נעימה ומהודרת /
ישמח לכ הקודא אותם ועוד היום משתפים חכמי עם ועס על
וכן כתב
המתוקה והנשגכה *
רוב עונס ויפיס ועל מליצתם
המכוישס ר' נחתדיי הירץ דיזל בפתיחתו לשפרו הנחמד
הרב
שירי תפארת ( חלק ראשון ) ל? מראש ומקדס היה השיר כלי חפץ
,ילאלהיס ולאנשים  /תראה ט כששסע השס את יציר כפו על
«חטאתו נאמרו הדברים בדמות השיר /
«היתה באורח שיי ונו׳ וכן תונחת השם

ותוכחת השם לקין
העומדת לעדה במי

«ישראל דברי שיר הם וין דברי הנביאים ישעיה ירמיה יחזקן)
ומבוארת לכל
ובאמת הנונה בזה נראה
ללתרי עשר ונו׳ “
משכיל כהתנוננת מעע  /ט מה תכלית התוכחה ? האם לתת
תפלה ודופי כהחועאיס ולפרוע אותם לשמצה נגד השמש ? רק
לעורר לב החוטא  /לסבב
תכלית ומבוקש התוכחה היא :
שינחם על הרעה אשד עשה  /דתן לב לשוב אל ה׳  /ולבונה
הזאת מן הצורך שיתאמץ ויתחזק המוכיח בנל כתן  /לעורר על
ידי

י

( שסד}

די מושרו ותוכחתו נחות הנפש החיטאת  /כדי שיהיו דנריו
נכנסים ויפעלו כה  /ואין זאת כי אס  /רק על ידי מליצה
שירית tנעימה ומסודרת  /כי היא מושלת ככוסות האדם
וחודרת כמשניות לנו ותמשיך רעיוני השומע  /לא כן כהגדה
פשוט־ת נאשר ידכר איש חל■ רעהו כהמון העם tכי החוטא,
לא יתן לב לשמוע אותה ולהאזין לדברי המוכיח  /ונמו כן
כקב הרב הנ״ל נספרו הנ״ל (שס ) , ,ומה יתרון עוד יש להגדה
זן נשיר שכהיות מליו מעטים כנקל יסוקו כנפש וכנח הזוכר /
דל אבל המרבה לדני קצתן תקיפות וקצתן חלושות ונא זה ונטל
*י את זה  /גס אחרונות משכחות ראשינות לא יעלו עוד על
יל לג השומע ונו׳ “ — ולפעמים הצפינו תוכחתם נמשלים
ונדמיונות ונפרט נרצותס להגיד לאדם פרעי פשעו וחטאתוv
וכן עשה נתן הנכיא בהוכיחו את המלך דוד על קחתו את נת
שכע • לא דכר אליו לאמור  :מדוע עשית הדכר הזה ? איך
לא יראת לשלוח יד באשה הזאת והיא נעילת כעל ? וכדומה /
ני אס התחיל בדנריס אחרים על ידי המשל מן העשיר וההלך ♦
ומתוכו נגלה אליו עונו וחטאתו מעצמו י וכן עשה הנניא אל
מלך אחאב  /כאשר כרת מלך ישראל ברית עס נן הדד מלך
ארס  /התחפש הנביא נאפר על עיניו ויבוא אל המלך מונה
וכנוע והוכיח אותו על חטאתו ( מלכים א׳ כ׳ )  /ודומיהם רניס
בספודי הנכיאיס • וגס כזאת הנובה מבוארת ונגלית י ני
נודע הוא מתכונת ודיעות האדס לאהוב את מעשיו ודרכיו
ביותר  /וכל איש ואיש יחשוב בלבו לאמור  :אני הצדיק יכ
ועל כן אס יתעורר איש.
בל דרכי משפט וצדק ואין עול /
להוכיח את החוטא ולהודיע אותו ני כזה ובזה שגה וכזאת
וכזאת עשה  /לא במהרה יטה החוטא אליו את אזנו לשמוע
את דברי המוכיח ר׳ץ יפנה vh.עורף ולא פרס  /ואס ישמע
את לכריו מפני הנכוד או מסכה אחרת  /לא להועיל ול^
לעזר יהיה התוכחה  /כי הדברים לא יכנסו כלל בלב השומע
ולא יפעלו בקרבו  /ואחר פנות המוכיח לדרכו יהיה בעירו 1b
אינס נאמדים כלל ומה גס אס יהיה החוטא איש ננכד וקצין
העס! ני מה יעצור כרוחו לגרש המוכיח מעל פניו  /כפתחו
את פיו .לדנר ? וכעבור זאת השתמשו החכמים מ1ה במשלים
~
; <
' את

( שסה)
!בדמיונות השומע אותם יאמין כי לא לו יגיעד־׳הדבריס אשר
נאמרו במשל הזה ועל נן יעה אזנו לשמוע ולהאזין  /והוא לא
ילע ני בנפשו הוא! עד ני נאחז נח 3לי תוכחתם באין פנות
ימין ושמאל  /ונעל נרחו יענה אחר נן ויודה חטאתו אשר
חנזא י וזה הוא אשר נקרא בשס משל  /ני הוא מושל על דברת
גני האדם ותנונתיו  /יכריח אותם נעל נרחם ושלא בעונתם /
לשמוע להאזין ולהודות  /מה שלא עשו זולת המשל  /כמו
המושל אשר יכריח את ענדו לעשות דנר מה נעל כרחו • —
ועל פי המרים תנין ותשכיל עעס וסבה לדנריס רניס אשר
נמצאים נספרי הנניאיס  /אשר נמו זר נחשבו כהשקפה
ראשונה " כי מצאנו פעמים רכות שנא לנביאים דגר ה׳ לעשות
דבר מה אשר יפלא מאוד• נעין האדם  /כי כן צוה ה׳ ב״ה
את ישעיהו  /ללכת ערום ויחף ( ישעיה כ ' ) את ירמיה /
לקנות בקבוק חרש ( ירמיה י'/ג ) 1את יחזקאל  /להעביר חרכ
חדה על ראשו ועל זקנו ולהבעיר השלישית משערו באש ( יחזק?)
ה׳ ) ולהושע אמר  :קח לך אשת זנונים ( הושע א׳ ) ודומיהם
רבים  /וכבר עמלו וערחו המפרשים לתת עעס וסבה לדברים
האלה  /ואולם הוא הדבר אשר דברתי למעלה  /שהנונה נזה
היתה רק להעות אוזן החועאיס להתונחה אשר תצא מפי הנביא "
ני אס חשים לב להתבונן במעשים ׳האלה תראה שכולם נעשים
געת ובזמן אשר רצה ה׳ להזהיר את כל העם מקענס ועד גדולס
ולא אישים פרעיס לבדם  /אך לשפוע ולהוכיח אח כל ההמון
הוא דבר קשה עד מאוד וממש כלתי אפשרי בנח הנביא לבדו /
ני רבים מהמון אשר לא ישגיחו כלל על דבריו  /ורכים אשר
לא יכלו להבין היעיב אותם וכדומה  ,ועל כן צוה הקב״ה את
הנביא לעשות דבר אשר יהיה זר ונפלא כעיני הרואים  /דרך
דמיון ללכת ׳־ערום ויחף  /ועל ידי פן בוודאי כל הרואה את
הנביא ישעיה  /איש נכבד ונשוא פנים  /הולך ערום ויחף
כאחד הרקיס  /ישוס וישתאה וישאל לאמור על מה אתה הולך
ערום ויחף ? ומתוך השאלה הזאת יכנס הנביא עם השואל
נדברים ובתוך כך יגלה לו מאמר ה׳  :כן ינהג מלך אשור ונו׳ /
וכן הוא בקחת הושע את אשת זנונים ובשארי  /כולם רק
'לעורר לב ההמון על פעולת ממעשה הנביא נדי לסבב שישאלו

אותו

( שסו )
אותו דמסו עמו בדנריס עד שישמעו מפץ  /תופחת ה׳ ומוסר-
לשוב אליו בכל ל 33ס *
גלות בני ישראל מארצם ותמו הנביאים מן הארץ /
אחר
קמו אנשים אחרים להוכיח את העס ולהזהירו ללכת
נדרך העונה הלא המה חכמי התלמוד התנאים והאמוראים אשר
נקוניס כשמותס כתלמוד ובמדרשות וכדומה •יאבל נאשר נודע:
מן היום אשר יצאו בכי ישראל מארצם ונפוצו על פני ארצות
אחרות  /גלה גס לשון ענר מהם ואז הוחל לכלל לשון עס ועם
אשר כתוכו כד ישראל ישכו  /כלשון ענר  /כאשר ע־נינו רואות
נתלמוד שהוא כלול מאוד מלשונות רכות נמו לשון ענר  /ארמי /
כשדי  /יוד ורומי  /ונשארו מעעיס יחידי סגולה דונרי לחות
ואשר ידעו להעיר אוזן כמליצה הגונה וראויה  /או להמשיך ל3
השומע במשלים ודמיונות  /וככר קלסו בדבר הזה אק ר״י גן
זנאי נאמרם ( סוכה פרק הישן ) אמרו עליו  ,על ר״י כן זנאי4
שלא הכיח מקרא־וכו׳ משלי כובסים ומשלי שועלים ונו׳ ופי'
רש״י !׳ 1׳ל  ,משלי כוכסים ומשלי שועלים דכר חכמה שיסדו
הקדמונים לקת אקמלאלתוכחתס ותולין אותן כנוכשיס ונשועציס
ונו׳ ואס כן איפוא מה עשו האחרים אשר לא ידעו דנר צחות
ואשר לא יכלו למשל משלים  /ברצותם להוכיח את מי דורס ?
כמה המשיכו לב ורעיוני השומעים אל מוסרם לכל תקוץ נפשם
נהם? כה עשו Iידעו ני כל הכתוב כספר תורת משה איש
ה^ היס וכספרי הנכיאיס הקדושים  /נודע להרוב נהמון  /יקר
ונחמד מאוד כעידהס וכולם מתאדם לשמוע אותם • כי דמים
ההס ערס יצא התלמוד נכתב כספר לאור! לא היה לכד ישר^
ספרים אחריס זולתי תורת משה וספרי הנכיאיס  /ונהם לכדס
הגו ולמדו  /קהת אשר היה לכד ישראל כדורות ה3א* ס ספרים
הרבה בהלכות ובאגדות  /נדרשים וכפשועיס  /כדינים וכמשפעים/
אשר מועל עליהם להגות בהם יומם ולילה  /ותורת משה ודברי
נגיא -נו מונחים בקרן זויח אין דורש ואין מבקש להס ! — על
כן התחכמו להמשיך לב ורעיוני ההמון על ידי המקראות והפסוקים
שבתורה שבנתב  /ויתלו תוכחתם ומוסרם נפסוקיס החלה נמו
שעשו הקדמונים לתלות תוכחתם במשלים ומתוך * ההמון יחן
לב לשמוע המקרא יתן גס כן ל 3לשמוע עמו■ התוכחה והמוסר
אשר

( שסז )
אשר דרש המוכיח כפסוק הזה • דרך דמיון מצאנו באגדה :
הפורענות נא לעולם
«,אמר ר״ש בר נחמן אמר ר׳ יונתן אין
" .אלא ממן שהרשעים געולס ואינה מתחלת אלח מן הצדיקים
*י תחלה שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים אימתי האש יוצאה בזמן
*« שהרשעים מצדם ( פירוש  :הרשעים נקראים קוצים ) ואיכה
*« מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר ונאכל גדיש ונו׳44
הכי תעלה על דעתך להאמין שר׳ יונתן האמין וחשב שהפסוקים
האלה מורים באמת על הדרוש הוה ? הכי תאמר שהחכם
כהדרשן ר׳ יונתן הוה יחשוב בלבבו שהפסוק אשר נאמר מפי
הגבורה למשה להורות נין דין ודין גענין ננסי בני אדם  ,ירמז
הפורענות אשר רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב ?
כל דבר
חי אני Jתבגוד מאוד בכבוד החנם הזה
תאמין ,
אס כזאת
בתתך אותו כנבער מדעת ותבונה אין בו  /רק הוא הדבר אשר
דברתי  /החכמים האלה כמונו כמוהם ידעו שאין המקרא יוצא
מידי פשועו  /ונונתו רק משמעו לבדו  /אמנס לבעבור תת
לתונחתס תלו אותה בהפסוק נדי להמשיך על ידו לב
אמתלא
ואוזן השומע
במשליהס /
קרא
אמרו

להטות אותו אל דבריהם  /כמו שעשו הקדמונים
נמרגלא בפומי דחנמי תלמוד במקומות אחרים :

אסמכתא בעלמא הוא * ומזה תכין טעם המאמר אשר
כוונתם שענין
פעמים רבות  :אין משיכין על הדרש •

השאלה והתשובה בעסק הדרש הוא דבר בלת* מועיל  /ושלא מן
לסתור
הצורך הוא  /ני על מה ולמה תטריח את עצמך /
להאומרו שהוא
ולבנות להקשות ולהשיב בדבר אשר נודע גס
אינינו אמיתי  /ואשר נאמר מכוונה אחרת לעורר לבב ההמון ?
למען
ני בדבר הלכה יהיה למותר אס נושאים ונותנים בו /
שיבורר הדבר היטיב בלי ספק ותקום האמת על מכונה  /לא
נן בדברי ידרש ! כי מה תברר ותאמת כדבר אשר אינינו ברור
אמתיי ואס כנות בזאת היטיב  /תראה כי הסירותי
ואיננו
המלעיגיס על דברי חכמינו בעלי הדרשות  /ינ
בזה כל תלונת
המלעיגיס חשבו  /שחכמי
הדרש האמינו באמת שכונת
המתלוננים את לשונם
אפס לא כן

מחשבות

התלמוד אשר בארו פסוק אחד עפ״י
הפסוק כמו שדרשו  /ועל כן האריכו

לתת שמץ

ודופי בדברי

התלמודים  /ושקר ענו

הצדיקים ה! 1ה /
המלעיגיס בהם /

ני

( עיסח)
בי מעולם לא עלו על לכס להאמין דיר זר מאת ✓ והחנ&
יצגה דעת רוח ? ומעט מהדבר הזה ודוגמתו 1אנל לא כולו
ככר הכיא הרכ ר׳ יהודה הלוי כספיו המפואר כוזרי (כמאמר
שלישי ) ואציגה פה מעט מדכריו נפי אסר לקטתי אחת הנה
ואחת הנה  !! :אמר הכוזרי כן אני רואה כחלקי דנריהס מהוצאתם
«! ׳פסוקי התורה אל פניס שמרחיזת אותם ההקשה  /ותעיד הנפש
" ני לא היתה הכוונה כפסוק ההוא ונו  ,אמר החכר אכל נאמר
«! ונו׳ או שיהיה הכאתם לפסוקים על דרך אסמכתא ונו׳ כסימן
*ישמיקל עליהם זכרם • אך ההגדות מהם שנוהגים דרך הצעה
*! והקדמה לעדן שרוצים לנתצו ולאמצו ונו׳ ואני מודה לך מלך
י  ,כהר שבתלמוד יש דברים שאינינו ינול להטעימך טעמים
" מספיקים ולא להביאם כקשר ענין ונו׳ ומה שהיו ( התלמידים}
«! ניזהרין כמה ששמעו מרכותיהס עס השתדלותם  .שיחברו כל
" מה ששמעו מהם והיו נזהרים שיאמרו אותן במלוחס כעצמם
!< ואפשר שלא היו מנינים ענינו ונו׳ איך כל זה נמה שאיננו
״נאסור וכמותר ועל נן לא נרגיש אליו » ♦ ענ״ל מלוקט •
אך לפי מה שהכאתי אין אנחנו צריכים לנל זה י
ועל סי זה תוכל להכין מאמרם פעמים רכות כתלמוד "
אמרו ( כרכות פרק ראשון ) מאמר רב חסדא מאי
«דכתיב אוהב ׳ה שערי ציון מכל משכנות יעקב  /אוהב ה ' שערים
,1

המצו־ידס

כהלכה

יותר מכל

כתי

מדרשות ונו' »

כנסיות ונתי

אשר לכאורה יוקשה מאוד על שאלת הרג הזה נאמרו מאי
דבתיב  /כי מה הוקשה לרב חשדא כפירוש הפסוק הזה עד אשר
הוצרך לדחוק ולפרשו כפניס אחר ? מדוע לא הניח המקרא
כמשמעו שהקנה אוהב שערי ציון לבדם ולא שאר משככות נית
יעקב כארצם ? אכל כוונת רב חסדא כאמת כן היא • שאל *
איזה מושר ותוכחה נוכל לחלות כפסוק הזה אס נדרשהו לפני
ההמון ? וזה הוא מאי דבתיב כלומר מה הוא אשר נדרש בזה
הפשוק ? והשיב ע״ז תונחה כזאת נוכל לתלות בו  /והיא :
שחפץ השם ב״ה יותר בלמוד הלכה משיחפוץ לשמוע אגדתא
ותפלות ככתי ננסיות • וראיה יותר חזקה לדברי היא מה
שאמרן ( גיטין פרק ראשון ) " אמר ליה רב הונא כר נתן לרב
?/אשי מאידצתיב קינה .ודימונה ועדעדה ? אמר ליה מתמתא'
וארן
'י י
־u

i

( שסט. C
«דארץ ישרל קחשיב (פי ,המקרא מונה המקומות כאיז ישר)4־ •
** אמר ליה אפו אנא לא ידענא דמתוותא דאר״י קחשיב ? אלא
 3$רב גגיהה -נוארניזא אמר בה טעמא נל שיש לו קנאה על
,ג חבירו ודומם  /שוכן עדי עד עושה לו דין " הנה נראה
?חוש שהשואל ידע בעצמו שהשמות קינה ודימונה ועדעדה /
־שמות עירות בארן ישראל המה ובכל ואת שאל מאי דנתיב ט
נונתו רק לדעת  /איזה מושר ותוכחה נוכל בעת הצורך
לתלות בפסוק הזה  /שים לבך קורא לדברים האלה ואל
יהיו קליס בעיניך ל— •
 0טה שהבאנו עד כה ראית  /שכבר עזבו איוה חכמי תלמודים
בתוכחתם את הדרך הטובה אשר דרנו בה הנביאים /
וההבדל הגדול בין דרך התלמודים ובין דרך הנביאים  /בדבר♦
מוסרם ני לאלה יתר שאת במאוד  /ועתה תראה מה היה לנו
בזמנינו וקרוב לזמנינו והדרך אשר הולכים בה מוכיתי דורנו •
טאחר מות חכמיהתלמוד  /ואחר מות הגאונים והרבדם
המפורסמים אחריהם רדל כבוד ישראל מאוד פי התורה והחכמה
בלו מהם ונשארו עוד מעטים יחידי סגולה אשר אור ה׳ נגה
עליהם  /אך מתי משפר המה ונער יכתכס 1כי ההמון אינם
גותניס לב עוד .להגות בתורת שבכתב כלפנים  /רק נל איש
לדרכו יפנה להביא טרף לביתו ולהחיות את נפשו בצוק העתים /
והראשים ( לבד היחידים אשר זכרתי ) הוגים ועוסקים כל ימיהם
רק בתלמוד לבדו  : /והתורה שיכתב ממש בעיניהם כספר חתום /
באמרס  :מה לנו ולמקרא הלא התלמוד בלול במחי א במשגה
ובגמרא  ,ונבר יצאנו ידי חונתינו אס נלמוד התלמוד לבדI
ומה גם בעת אשר נפרצה הפרץ בבני ישראל למנות דיינים
ושופטים על ידי כסף וזהב Iראה נא גס ראה מה שכתב הרג
המהרשא ז״ל ( בסנהדרין פרק א׳ ) אמרו שם על המעמיד דיין
שאינו הגון נאמר אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכס * וכתב
הרב הנ״ל " והנה חטא ואשמה זו נשתרבב עתה בקרוב בינינו
*ונו  ,ויצא לנו בדור הזה למכשול ולמזכרת עון בכמה תקלות
הרי
וכו׳ “ עכ״ל והרב המהרש׳־א ז״ל חי בשנת שע״ו "
!מאתים שנה אשר כנר החלה הפרצה הזאת בעודנו Jוחי אניי
!אשר הייתי בעיר הגדולה •• •• ** ראיתי עשרה אנשים• תורדיס
אשר
א 1גז
יב
<

( ש? ג)
אשר אחה מהם ישבו לע כסא הוראה למשפנו לומדים מדי er
ביומו שעוד אחד כגמרא ובפוסקים אתר תפילת שחרית ופעם
אחת הגיעו להפשוין לך ׳ה הגדולה והגבורה ונו" אשר הוכא
בגמרא  /היו שואגים זה לזה איה מקומו * זה אמר הנה
בתהליס  /וזה אמר בוודאי בשמואל או במלכים תמצאהו 4כן
הדור הזה ! ורעה עוד מזאת בעבור עזבם להגות בתורה שבנתב
כראוי ואינם מדקדקים בה כראוי  /יכ מלאכת הדקדוק תועבה
בעיניהם  /ישובב שלפעמים יגלו פנים בתורה שלא בהלכה
שואלים ומשיבים בה שלא כהוגן  /ולא אעתיר לפניך דמיונות
רבות רק אציגה דברים אחדים אשר נודעים לכל ואשר שמען
אזני * מוכיח אחד דרש בעירנו פעם אתת על הפסוק שומר
שבת מתללו  /ויקשה הלא המקרא כולל שני הפנים בנושא ינ
אמר שומר שבת ואח״נ אמר מחללו ? הנה הבער הזה לא ידע
ההפרש נ ין מהללי ודן מהללי . — 4עוד דרש בר אחד
בעירנו על הגמרא ( שנת פרק ח ) ,ת״ר ה ' אימות הן אימת
חלש על גבור אימת מפגיע על הארי וכו׳ אמר רב יהודה אמר
רב מאי קרא דכתיב המבליג שייי  -על  %פנ״ל ודרש הרב הזה
לאמור המבליג שוי -לע & י 4וכאשר התקוממו איזה אנשים
לפורר לבו על השגגה הזאת נאמרס לפי קריאתו יהיה המקרא
סותר צמה שנאמר בתלמוד כי השוד באמת חזק יותר מהעו4
אז ראה ינ לא ידע וקבל עליו מן היום ההוא והלאה ללמוד
ולהגות תמיד כספרי תלך 4אשרי לו ינ זקנתו לא ביישה את
ילדותו — Iגס קרא רב מפורסם אחד גבית הכנסת בתוכחתו
המקרא אין נפלת משמים חילל בן שתר 4תחת הילל גן שחר I
גס החכמות האחרות אשר לפנים התהלכו בין בד ישרן! /נאשר
מצינו בתלמוד דברים אשר יורו באצבע לאמור שהחכמים ההם
כבדו ולמדו החכמות האחרות כמו בהלכות ערובין בדיני ורעים
ונלאים ‘ בעדן עבור השנה וכדומה  /נאבדו ממנו לגמרי  /יכ
בימי© האלה הנזכרים • הראשים שקן שקצו אותם  /ויאמרו
להעם תועבת ה׳ המה לא תביאו אותם אל תוך בתיכם  /ןפ
יחרה אן» ה׳ בכס Iואם כבר החל הנגע הזה בגד ישראל זה
כמאתים שנה  /מכל מקום לא פשה כל כך כבזמנינו וקרוב
לזמדנו ״ והמסובב מכל זה הוא רע ומר מאוד  /יכ אתרי
שבתכמוק

)

C

שבחכמות לא ישלחו את ידם  /על כן אינם מעורבים דן הכריות
כלל  /והלכות דרך ארץ והנהגת אדם לחדרו כמו ור נחשבו
להם  /נכלאים בכתיהס ואינם יודעים מאומה ממשכנו התכל
' ומעשיה  /את פועל ה׳ לא הניעו אשר נראה ונגלה לנו כל יום
ויום וחדשים לגהריס על פני האדמה הזאת  /ועל אשר אינם
הוגים בתנ״ך  /צא יכלו לדגר צחות בלשון ענר  /ואת לשון
./
העמיס אשר בתוכם יושניס לא יחפצו לדעת כי מאסוהג
ועל כן בלעגי שפה ידברו* ומליצותס מליצה מעורבבת ומבולבלת
לא תואר ולא הדר לה * ובהגיע התור והמועד הקצוב להוכייו
אנשי עירם ובני דורס  /אין אתם יודע מה לעשות  /במה ימשכו
ל 3שומעיהם להאזין לדבריהם  /וילכו ויחפיאו דברים לא כן
בדברי דרש ואגדות  /ויתלו אמתלא באמתלא  ( /יכ הדרש בגמרא
מר היה אמתלא כמו שכתבנו ) וכל העולה על רותם יאמרו ד זה
הוא כו! נת הדורש הקדמון ׳ אשר מעולם לא כוון לדברי רות
כאלה " ועל ילי כך מתעבים דנרי הדורש הקדמון מאוד בהלכישם
את דבריו בגדים צואיס ומגואליס * ואציגה לפניך דמץן אחד
מהספר מרפא לשון אשר לפנינו * וזה לשון המחבר הזה *
*לבש״ס דכ״ק יתיב ר״אור״א קמיה דר״י נפחא מר אמר ליה
לימא מר שמעתתא ומר אמר ליה לימא מר אגדתא פתח וכו/
אמר להס אמשול לכס משל למה״דלאדם שיש לו שתי נשים אחת
ילדה ואחת זקנה  /יללה מלקטות לו לבנות וזקנה מלקטות לו
שחורות ונמצא קרת מכאן וקרח מכאן וכו׳ אימא לכו מלתא
דשוויא לתרווייהו כי תצא אש וכו׳ והנה המאמר הזה צריך באור.
להדן דכר חכמים וחדותם כמה שהמשיל לשתי נשים יכ לא ‘ דבר
ריק הוא ויש לפרש באופן זה ונו׳ » עכ״ל המחבר הנ״ל  /יאמר
נא מי שיש לו מוח בקדקדו האם המאמר הזה בגמרא יצטרך עוד,
לנאור אחר זולת ממה שהיא מבואר מעצמו ? יאמר נאכל משכיל
מה שיקשה לו בהמשל הנחמד הזה אשר כבר נמצא בפי המושלים.
הראשונים  /עד שנצרך להתעמל להבין אותו ? אך נתר לי זעיר ושמע,
תשובת המחבר ופרושו בהמשל הנזכר וראה איך הפליא לעשות
צלל במים אדירים  /בא עד נבכי יס למען העלות — חרסמחרסי
אדמה ! אמר  " :כי השתי נשים כמשל רומח לאותן שתי נשים
היחעות והן חנופה וגסות הרוח  /עפ״י הכתוב והנה שתי נשים;
יוצאת
בב ג ! י
יב

 ,׳* וצאת ורוח בכנפיהם ופו׳ אשר דרשו חז*ל שפם חנופה וגסות
<רוח 1מדת הגאוה נאה לאדם קודם בזמן ולכן קרא אותה נשם
*קנה  /מדת החנופה היא הילדה ׳ והנה החנופה אינה רוצה
שילמד האדם אגדתאונו׳ ווה הוא שמלקעת לו למות  /ומה
שאמר למות  /הרמו פפ״י הכתוב בכל עת יהיו נגדיך לנניס /
ועוד אמר הנתוג אם יהיו חטאיכם נשנים ונו׳ והמקרא צוח גם
׳שינה זרקה והוא לא ידע ( גס אנחנו צווחין עתה ) Iוגשות
הרוח אינה רוצה שילמוד הלנה ונו ' “ ולא אעתיק לפניך כל
7נריו ני נלאיתי נשוא אותם ! נן שס המחנר את המשל הזה
עומס לסחי ולמאוס ! תחת היותו לפניס נחמד ונעים בעין נליי
׳גוה עשה לו המשל הנקי הזה  /כי קס עליז  /נאשר יקום איש
«גל רמהו להרגו ויפשחהו* ותהי המשל למשל ולשנינה ״ ־—■
ומעתה צא ושפוט קורא אהוב Iאיך יועילו ויעזרו תונחת מוסר
הנאמרים על אופן הזה ? איך תנעם ותטעם לשומעה ואיך תמשיך
לנס להעזת אוזן אליה ? הכוה מוסר ננחרהו ? הזה הדרך אשר
בה הלנו גניאינו וחנמי התלמוד ? עד מתי נהיה נעצני כסף
וזהב אשר עיניס להם ולא יראו  /אזניס להס ולא ישמעו ? -
ועוד דרך רעה אשר להמוניחיס והכותבים ספרי מוסר בימינו *
^שר גס כן לא לעזר ולא להועיל י והוא המנהג לערנגולבלבל
בתוכחתם  /סודות מדנרי קבלה הנשגניס מאוד מהמת ההמון ♦
ושתים רעות עושים בזה הדבר • הרעה האתת  /שנל דבריהם
לא יצלחו ולא יעשו פרי  /כי העס לא יבינו נלל דבריהם ויהיו'
בעיניהם  /כמראה לסומא וכנכון לחרש✓ כי מה יכין העם
בשמעם דברי המחבר הלל נאמרו ( דף נ״ח ) " רחל מבנה על
בציה מאנה להנחס הכוונה הוא כי רחל ידוע שרומז להשכינה׳
ננינול וככה על מיה על שהשכינה כגלות וכו׳ ולכן אמר נאום
ה ,ני אז יהיה השם במלואו וכו׳ ני אז יננוס השם ב״הלירושלים
של מעלה וכר עוד שס מביא הזוהר הה״ד זנפשענס שולחה אמכם
&מר הקלה אתון גרמתון דאנא ואתון נטרוד מעלמא הא
מטרוניתא נפקא מהיכלא וכו׳ הזאת תונחת מוסר להמון עם ?
והרעה השנית  /שעל ידי חונחתס כזאת גורמים להגשים השם
לה כעיני אותן האנשים אשר ידעו ואשר יבינו מעט מזעיר מזה/
ינ מטעם הזה י אשור נאמת לדרוש גדנרים הנשגבים האלה
נפרהסיא
u

( שעג )
בפהיסיא  ,רון להשרידיס אשר אור ה ,נגה עליהם  /לה»
לבדם נתנו הדברים האלה 1מה ייזשונו הכריות בשמעם י4
שהשכינה נגלות ? מה ידעו מירושלים של מעלה ? ופל יזי¬
זה יעלו דעות רעות בקרבם לחשוב על ה׳ דברים אשר לא כן j
ומידנס המוכיחים כעס זאת לבני ישראל Iאחס הסיבותס לב©
אחורנית נתוכחתכם * שאו נא עיניכם וראו דרך הנביאי ».
ברצותם ללמד אק העם גדולות ורוממות ה׳ * אמר (ישעיה¬
«׳ ) מי מדד בשעלו מים ? ושמים כזרת תכן ? וכל בשלי»
עפר הארץ ? ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים ? מי תכן
רוח ה׳ ואיש עצתו יודיענו ? שאו מחם עיניכם וראו מי בר *.
אלה Iהנה תראה איך התאמץ הנביא לעורר לבב שומעיו לדעת;
את ה׳ על ידי פעולתיו ונוראותיו • ומדוע אתם מתעצליס
בזה  /ישפוט נא הקורא ויאמר מה טוב לתוכחה אס יעמוד
המוכיח וידרוש כזאת  :לכו אחי שמעו לי  /יראת ואהבת הא
אלמדכם 1שאו סביב עיניכם וראו את כל הנבראים על פניי
האדמה  /כולם יעידון ויגידו על גדלו טובו וחסדו  /ראו
השמים מעשי אצבעותיו השמש והירח והכוכבים כולם תלדס על
בלימה סובבים והולכים ולא ישביתו  /מי סבבס ומי יחזקם לב :3
יפולו אחד לאחד ? מי ברא כל הנבראים בכוכבים האלה אשר;
עצמו משפר ? ראו הבהמות החיות והעופות למיניהם שוני»
ונפרדים זה מזה  /בגדלם במאכלם זנמשקס < מי כראם מיי.
נתן בהם חח להמציא טרף לנפשם זה בנה וזה בכה • ראר,
התולעת הקטנה הזאת  /אף ני מצער היא במאוד מאוד  /ל*
תחסר ממנו מאומה מכל אשר לחיה הגדולה  /כי גס לההולעת
הזאת נתן ה׳ לב ונכד וכני מעיס ואצטומכא וכו׳ בינו זאת ודעו
גדולות ה׳ ונפלאותיו iבינו את עצמנס ותדעו ינ אל גדולה'
ונו׳  /ואת האלהיס הגדול הזה לא נעבוד ? אותו לא נירא 9
ובקולו לא נשמע ? חלילה לנו מעשית כדבר הזה ונו׳ " .אן
אס יעמוד הדרשן והמוכיח בבית הכנסת יתאונן וימקזנך ויעתיר
לדבר דברים אשר אין בהם טעם  /יסתור ויבנה ו^פרק ויתרן
קושיות ושאלות געניני הדרש אשר אינם נשמעים להשומעי©
כאשר המה נמצאים בספריהם ובפרטות בספר אסר לפנינו !
■ גפתליזהיוץ וחללי
•ועל טוב יוכר שםהרג המפורסם ד־
לע
״■ *1

( שעד )
על העוג אשר עשה פ* י ספרו הנחמד המרות  /ני אל הדרן*
המוכיחים האלה דרכיו  /ולא כמחשמתס מחשבותיו  tועל כן
נל הקורא את דבריו ימצא נועם לנפשו  /ובוודאי אס יהיו כל
ספרי המוכיחים האלה בכף אחת וספר המדות הנ״ל בכף
שניה  /יכריע את כולס ♦
דע

הנה דברנו מההבדל יאשר נין מוכחת הקדמונים ובין
תוכחת האחרונים חצד המדובר  /ואולם בס מצד המדבר

יש הפרש גדול במאוד " כי הקדמונים הן הנביאים בכל דור
ודור והן חכמי התלמוד לא הוכיחו ’ את בני דורס ני אס על ידי
התפעציוק דפשס ורוחם  /נעת אשר ראו דנר מתועב געשה
מבני דורס  /נלאו נשוא אותו וכלכל לא י כולו  /על נן קמו
ויוכיחו  /כי כן דרך האיש אוהב משרים נפשו בקרבו גל תשקוט /
רוחו בל ינוח בעת אשר בני אדס סבינו הולכים נדרך לא עונה/
וכן מצאנו בתלמוד ( נרסות פרק גי) רב יודא גר אהבה חזייה
להאי כותית דלבישא כרנלתא גשזקא סבר דבת ישראל היא קם
קרעיה מניה זכו׳ ואף שהודה אחר כן בעצמו ואמר מתון מתון
ארבע מאות  mשוויא  /מכל מקום נראה בגלוי מהמעשה הזה /
איך לבס בער בקרבם בראותם דבר אשר בעיניהם נתעב ומשוקץ /
והתועלת היוצאת
ברוחם t
ולא יכלו עוד להתאפק ולעצור
מזאת רבה היא  /כי דברים היוצאים מן הלב  /נכנסים נס כן
אל לב השומע ויפעלו בקרבו נראד  /לא כן בחתו נקום
המוכיחים להוכיח את בני דורם  /אשר נל מגמתם וכונתם רון
לאסוף ע״י התוכחה כסף וזהב  /נדרך המוכיחים הסובבים
מעיר לעיר ומתנבאים כמחנה ישראל  /או כדרך המחברים
ספדי מוסר להרבות על ידס כסף מחירם  /או לעשות להם שם
קפאית לקרוא אותם בשם מחבר  /מה תועיל תונחה היוצאת
מפי האנשים האלה ? הלא פיהם ידבר ולכס גל עמס 1ובפרעות
פעמים רבות המוכיחים
בדורינו עתה כאשר רואים אנחנו "
בעצמם עושים מעשה ומרה ומבקשים שבר כפנחס " והוא הדבר
אשד נאמר בתלמוד  :תמה אני אס יש גדור הזה מוכיח ונו׳ ני
לא כל אדם ראך והגון להוכיח את דורו  /רק האיש אשר מדע
ומפורסם ' לאיש ישר ונאמן  /דובר משרים ושונע בצע  /לא
עשה לרעהו רע מעולם  tאוהב ה׳ ואוהב את הבריות יודע

לננל

I

( שעה)
לכלל דכריו במשפט ! ולהכין במשל וכמליצה ראויה  /הוא לכדו
♦קרב אל המלאכה הזאת כי לו נאה  /ולא לאחרים אף בי נקרא
גשם יושבים על כסא הוראה  /כי המעלות והמדות להורות
פין אסור ומותר  /והמעלות והמלות להוכיח ולדרוש מעשי
אמת וצדקה רחוקים במאוד tולאו כל אדם זוכה למדות ומעלות
התלה יחד Iולכן בל איש אשר לא טהור הוא  /ומעומאתו לא
רוחץ לעיני הבריות לא יבש להקריב ספר מוסר על מזבח הדפוס /
כי סוס בו לא לרצון יהיה קרבנו — 1דמי יתן ויחוקו הדברים
האלה בלב המחברים והמוכיחים ולא יוסיפו עול לעמוד במקום
כדוליםI
<הנהכדברים הנאמריםלמעלה  /דברתי דבריםאחדים
מהספר אשר לפנינו בכלל✓ ומעתה אנופףידי עליו.
לחקרו בפרט י הספר הזה גנזי על שבעה עמודים ועמוד אחל
עליהם כאשר כתב הרב הבונה הזה בעצמו  " :וזאת צורת הבית
על עמודי שבעה יסדתי  /וחתום מלאכת הכנין עמול אחד על
דאש העמודים העמדתי (בנין נפלא לא מצאתי כזאת בכל ספרי
מלאכת הגנין ״ ) עמוד שושן  7נגד ימי הדין יהפוךלששון /
ולשמחה אס הבנים שמחה זכו׳ ( מקיש בנינו למליצתו ) בפתיחת
הספר האריך המחבר מאוד להתפאר את עצמו ולספר את רוב
צדקתו וחכמתו  /יושר לבבו זתוס דרכיו וכה אמר  :והנה מיום
עמדי על דעתי קלה כמות שהיא אנכי לס׳ אנכי במופלא ממנו
.לא דרשתי וכו׳ בנסתרות לא עסקתי (ובכל זאת התעודד זיהין
המחבר להמתיק בספרו לברי קבלה וזוהר  /ויעפיל לעלות אל
ראש החקירה מענין הבחירה והידיעה  /אשר בוודאי מןהגסתתת
המה להמחבר כאשר נראה לכל קורא את דבריו מהשדרשבהס י)
זולת דבריהם הקדושים בהבל שיש בז חטא כחי לא פליתי ( הה
למליצה כזאת ) Iיתרון האור מן החושך הכנתי והכרתי ( מה
מאוד עמקו מחשכזת המחבר אשר ידע להכין היתרון האור מן
חושך  /ךא מדוע לא נתן לב להבין נס רישא דקרא ? ) קודש
בחול לא ערכתי ( פיו הכשילו וצריך להיות,חול כקודש לא ערכתי)
אפילו באצכע קטנה לא נגעתי  /באש זרה לא ^נכוויתי (אכל כאש
קודש ? ) סחור סחור וכו׳ לכן הקרב אותה לא קרבתי (הוא
.הדבר אשר דברתילמעלה בלשון עלגיס דברו ' /פימי האישאשר

; י" פמע

) ( W7
שמע מעולס שהקריב אדס אשה לקרבן * והמחבר הזה החלק*
פה הקל בהפעיל/ויחס הגבול  .שאליו ביחס הפעל וצריך להיות
.קרוב אליה לא קרבתי — אך על שגגתו הזאת גסלח לו ני גס
האשה הצנועה והנקיה דקדוק בעיני החסיד הזה אשה זרה ועל
כן לא קרב אליה לנגוע בה אפילו באצבע קטנה — ) מפתת
ביתי איהי ואביזריה (צריך להיות ואכיזרהא ני המחבר דביהפ
מאשה זרה ) הרחק נמטלזוי קשת גבוריס אותה הרחקתי  /קזרס
נמו דוה צא תאמר לה האמיתי✓ ( מליצה צחה  :תאמרהל
האמיתי ) Iמביתי החוצה אותה הוצאתי < לא ידעתי איך נאה
החצופה הזאת אל בית החסיד  /הלא הרחיק אותה למעלה
־מפתח ביתו הרתק נמטחוי קשתגבוריס ) להיות נאחתהשפחות
לרקחות ולטבחות אותה לא רציתי ( ראו ערמת האשה הזרה ידעה
כי גדולה שמושו יותר מלמדו על נן בקשה ממנו להיות שפחתו ־־־־)
עדות ה׳ הנאמנה ונו׳ כי היא שעשועי וכלי חמדתי  /אוצרי
זשכיותי  /ענקים לגרגרות♦ שמחי  /אחזתי אח ורעיתי ונו ' /
אמי אס לבינה אותה קראתי  tלכת ולבית אותה לקחתי ונו'
״פטרה לראשי אותה נשאתי  ./אילת אהבים ויעלת חן באהבתה
שגיתי (המחבר הזה רוצה להודיע ני הוא היטיב מעשיו מהרמ״כס
ו״ל אשר אמרו עלץ ינ הוא למד שארי החכמות רק להיות לג
לרקחות ונו׳ והתורה לבדה תהיה לו לגבירה  /אך החסיד הזה
געל ושקץ מאוד נהחכמות מד שלא ירצה לקחת אותם אפילו
לשפחה  /ולנן התורה לבדה היא אשתו  /היא אמו  /היא אחזתו/
היא בתו היא רעיתו  /היא ביתו  /היא שפחתו  /היא עטרתו /
היא ענק לצווארו  /היא אופה לו היא טבחה לו היא רקחה לו4
\היא עושה לו נל מה שלנו חפץ — אשת חיל כזאת מי ימצא ? )
כיריד קדם מי יחן אותי ׳ שס הרבה תורה למדתי ( ופה?— ־)
ואד בה׳ בטחתי זכו׳ י כן דבר המוכיח הזה בגודל לבב ויקרא
כקול גדול את צדקתו וחסדו Iכן הודיע על דלתות ספרושלא
תפץ בחכמה ושהוא משולל ונעדר מהם  /מה יקוה הקורא
בראותו פתיחה כזאת ? מה יאמר אס יראה האיש אשר יזהיר את
העס על גסות הרוח בגבוה לב ידבר ? מה יחשוב אס ישמע
יופי האיש אשר מאן הכלס להודיע שהוא משולל מן חכמות /
איהי־ות לבלתי למול קנמות ? אין יכול האיש הזה לשפוט ע3
מר

( & עז)
דגר אשר לא ידע שמץ מנהו ? איך יכול האיש הזה לאמור
( 3דף צ״ד ) י  .וחין גהס לא טעם ולא הועלת אלא אגוד הזמן
בהנל־ס ולמטה  :ומשנס אח שמס לקרוא עצמן נשם פלושפים
והמקרים (צריך להיות והחוקרים ) ואפילו איהנינון להו כוכי
טעותי׳ כשדם הן הוא שרוצים לחקור גדנריס של מעלה הלא
מוענק ה׳ נס זאת ונד האיש אשר לא ידע כלל מה שלמעלה
 .ממנו ומה שלמטה ממנו ? ואף אני אענה נדכריו וכמליצותיו /
אפילו יהביגון ליה מלי טעותיה לאמור שמחקר נדנרים שלמעלה
אין בהם טעם  /מנל מקום יודיעני החסאו הזה מדוע לא למד
שאר החכמות אשר יש נהם טעם וריח  /ואינס תוענת ה׳ ?
־יראה מה שכתב הדג החשיד געל חונות הלבנות בהקדמה
*יכלם Iווה לשון החסיד בעל חזנות הלבבות  :ועינתי מנהגי
בגי האדם ברוב הדזחת ונו ' אשר זלזלו בחכמת מצות האברים
כל שנן במצות הלכנות  /ואשר ידננו לנו מהס לעיין בחכמת
התורה הוא לדבר שיקרא נו חכם אצל עמי הארץ ושיעשה לו
שם אצל הגדולים ( לו ידה החשיד הזה קי בדורינו היה אומר
שמתכון לעשות קרדום בה להיות שופטומושל  /לנדות ולהתריס
נל איש ישר אשר ידמו לנו לנקום נקמת די ) והניח לעיין
בשרשי הדת ויסודי תורהו « שר לא היה לו להתעלם פחם
ולדחייתם ושלא יוכל־ 1לקיים מצות « ם לא ידעם ויעשם
כמו אמונת היחוד  /אם אנחנו מחויבים לעיין בו מצד
שכלנו או אם ים פיק לנו אם נדעהו מצד קבלה וכ< ׳
כאשר יאמרו הפתאים מבלי אות ומופת ( קורא אהוב הסכתושמע דברי החסיד הזה ופקח עיניך על דברי המונית אשר
לפנינו  -החסיד כעל ח״ה מצוה לעיין נהם  /והמוכיח שקץ
ישקץ כל מי שיעיין בהס  /ומדוע ?  -מכני שנס הוא אל רצה
לעיין בהס ולא למד דבר חכמה מעולם  -הא לך המשל מן
השועל והעננים ! — ) אז אם אנחנו חייבים לחקור ונו׳ עיין
בס ותמצא הכל באריכות " וכמו כן נתב עוד נמה פעמים
נספרו מודע  /והמחבר הזה קרא שנה ושלש ספר חובת
הלבנות  /נאשר נראה שמלא כל דף ודף דברי הרב הזה  /עד
שאס ננכה דברי נעל חונות הלבבות מדברי המחבר בעצמו לא
יעלה נמות הספרלשלשיס

דפיםתחת־אשר הוא עתה קכ״ד

דפים

( ש? גח)
דפים  /ובוודאי עשה המחבר את עצמו מבדים האלה כאלו לא
ידע • ואני לא להמליץ בעד החכמות באתי פה  /ני לא עם
וגס מה
איש ריב כמוהו אדבר משפטים בעד החכמות /
תחסר החכמה אס היא מאוסה בעיני המחבר ? הלא גדולים
וטובים ממנו אהבו ויכבדו אותה במאוד וירוממו אותה בקהל עם *
מ* לא ידע האנשים הצדיקים הרמנ״ס  /הרמינמן  /רד״ק /
רש״י  /נעלי תוספות וכדומיהם « אך לכי ישתומם בקרבי /
מעי מעי המו בראותי איך אנדה חכמת חכמינו  /וככל דור
ודור החכמה ממנו מתמעטת  /והאשמה תלויה בראשי העם /
אשר נותנים ע׳׳י זאת את עם ישראל לשמצה בין העמיס  /בוו
לנו לעגו לנו  /נקראם אחרינו עס נבל ולא חכם Iואין איש
מתעודד להרים ראש כי ירא פן כחרס יצאו לקראתו  ( /נאשר
עשה המוכיח הזה לאיש ריבו איש צדיק וישר  /איש מפורסם
וגדול ממנו כתורה ובחכמה וביראת ה׳ אשר קנא קנאת ה׳ צבאות
והודיע שגגות וזדונות המחבר הזה אשר שגה בספרו הקודם
אשר נקרא בשם תורת יקותיאל  /וככר הודה כל איש תורני
לדברי המקנא ויאמר ני האמת אתו  /וככל זאת לא הודה המחבר
ולא בוש מלהחרים המקנא • ושארי רבנים רואים וישימו יד
לפיהם  ) « -ראו מה שנתב הכוזרי בספרו ( מאמר שני)
ללאמר המכר והסנהדריס היו מצוגיס שלא תעלם מהם חכמה
מהחנמזת האמתיות והדמיוניות וההסכמיות וכו׳ ואיך ימצא
שנעים זקנים חכמים אס לא תהיינה החכמות האלה מתפשטות
קיימות כאומה זו ! ובעת שימות זקן אחד יעמוד אחר תחתיו
כמוהו ! ואיך  foיהיה זה וכולם צריכים אליהם בתורה ונו׳ עכ״ל ♦
עוד אציגה לפניך דברי הרב ר ' משה נוטריל אשר כתב נכאורן
לספר יצירה ( פרק א׳ ) וזה לשונו אמר משה נוטרילו יהיה נפש
אריסטו בעדן גן החיים מצד מאמריו הנכבדים והרצויס  /וחיי
ראשי אני אוהבו אהבה שלימה ני היה אב כחכמה  /ואני לקצת
מבני ישראל שלא השלים נפש באופן מאמר אריסטו ודרשיו /
כי הרבה מאמרים נכבדים דבר אריסטושלרבותינו הוא מסכים/
ומעוצס שכלו הבהיר גזר משפטים ודברים צדיקים ובו ♦ ,כזאת
חשבו הרבנים הקדמונים  /ולא הטילו מוס בכל החכמות /
ועל כן לא היו נעדרי » מהם  /והרג בעל חובות הלבבות בעצמו

כתב

( שעט)
יחב שסמך לחנורו מה שמצא כדנרי מניאים  /ואחר כן ןמ
דנרי קבלות ✓ וכן דברי החשידיס והחנמיס שנכל אומה ואומה
(כתג ונבר אמרו נל האומר דנר חכמה אפילו באומות העולם
חכם ונו׳ אך המוכיח הזה הביא נספרו פעמים רנות  /ונפרעות
3עטוד יום הדין  /שנלעיו וזולת חכמי ישראל  /והמה לדעתו
רה הרמים היושבים על נסא הוראה לבד  /אין חכם עוד
בארן " מכל מה שהבאתי ישפוע ויק־ש הקורא בעצמו על עיב
הספר הזה  /ויראה כי אין פמוהו עוד בלול זמעורנב  /בלי
תואר ובלי סדר  /וגל דרשיו פשעיו ומאמריו הבל המה וחבחל
נפש הקורא לקרוא אותם " וחי אנכי כי נלאיתי נשוא לקרוא
שנים ושלשה עלים ממאמריו מפני ערבוב דבריו במאוד  /ומפני
רוב דברי שעות אשר נמצאים גוה הספר  /גס יכפיל וישנש
וישלש דבריו  /גלי מספר  /ותקוץ נפש השומע והקורא "
סוף הדבר מי שירצה לראות אס בניס דברי יקרא נא איזהשק
שירצה  ,ובפרעות יעיין בדרשיו  /אשר כל השומע יצחק Jאך
על שתי פשעי המחבר לא אוכל להתאפק ולדבר אתו משפעים
(בדף ד׳ ) נתב וזה לשונו  :ועפ״י אמרתי ליישב הפסוק שובה
ישראל עד ה׳ אלהיך ני כשלת בעודך  /קחו עמכם דברים
ושובו אל ה׳ אמרו אלץ כל תשא עון ונו ,והנה יש לדקדק מ״ש
תחלה בעודך לשון נוכח ובפסוק השני אמר כל תשא עון שלא
ל־ינובח ענ״ל • ישפוע נא הקורא אס ברבי רב דחד יומא ישל
שלא כהוגן כאשר שאל הרב הזה ? הלא יבוש ויכלם בחרפו את
אלהיס לאמור אלץ כל־י תשא עודך ( 1בדף כ׳ ) הקשה על
הפסוק ני יפלא בעיני שארית העם הזה גס בעיני יפלא  /ויאמר
תקטבעיגי לשון רבים
דכתיב כי יפלא בדישון יחיד/
ונו׳ מי יתאפק עוד ויחן מחסום לפיו בשמעו דבריס כאלה
יוצאים מפי האיש אשר הושם להיות שופע על עם רב ישמרם
השם ? והאיש הזה אשר לא ידע כלל הכנת המלות יתעודד
להתקומם ולפסוע על ראשי עס קודש ? מה יאמרו העמים
אשר בתוכם אנו יושבים בשמעס כזאת ! אך מה אוסיף לדבר /
ידעתי כי לא להועיל יהיו דברי! ני אחרי אשר הקשה עורף
ותחת אשר היה לו
נגד הגאון המחכר ספר מצפה יקתאל /
להודות על האמת ולברנהו נאף הרדיפהן  tואיך יחפוץ לקחת

מוסר

( שפ )
מוסר ממד  /מל כן אסתיר פני ממגיומספרו  /ותפלת♦
לאל חי שיסיר לב האבןמקרבנו  /ויחדש ימינו פקדם— I
אנדת *

נאכריכט
אן דיא העדרן י 5ערדרעד*

אונטרשטיצר /

אונד פוישקרעענטן■ אונזרר מאנאטסשריפט •
דייק הע 5טי דאט לעטצטי קחארטא! רפס
מיל סלימן
יעכטטן יאהר 4אנ 4ט איינר טריפט  /דיא ראם4ליר!
האטטי פאק אנ£אנ4י איהרד ענטטטעהונ 4ביי יעלט יעדק
 4 13פא13ן * ודר קענן אונירי לעיר 5אטט אדן? א33י
קעננר
ליטעראריטי 3ייטטרי  5טן אנדרר נאטיאהנן פרודיין  /אוכן
דא 13איבד 3יי4ן  /ווע!5י פארטטריטטי פיר ריא אויפ־5
ר,ןעהרונ 4אונירט פאלקט ריא 4רעטטן 34עהרטן אונירד
לייט דך פאן דייר אונירר ב ^יהונ 4פרטפרפכן  /אונד
פריפאט בריפי פאן יוכ4ן אונד פ1ייטי4ן לייטן יידיטר
נאגדאנן  /קעננן אנניר פארהאבן ניכט4נ![ 4אבן  /אי ; דפק
*יא אונט דיא קרעפטי 4טטן בודייי 4עבן וואט פיר ווירקונ4
רייי טריפט אד^ איחרן 4ייטט  /אונך  pirnאיינפאט ייא
אדן ' איחרי בי 1יונ 4האטטי " ראט אייני יא51י טטיי ^י רעס
פומיק דוט פיר אונט דיא 4רעטטי .ב 3אה.נונ 4אייט  /דא
אונירי4אנלי טרהונ 4נור איינ3י 4אונד א | יין אדן* דען נוטלן
אונירר יו 4נד אב3י | ט  /אונד וויר קיק ' אנדרם אינטערעטי
קנננגן א\ ט ריא ב $יחרונ 4אונירר טחננכרן ברידר  /אייט
ליינט 13עראכטן  /אונד ודר ערקעננן עט * רט דעכן
סרבינד3יכטטן דאנקי "
אום

דעטטא קרענקנדר אבר וויררי עט אונט ייין  /ודינן
יעחן! אונירי ארבייט
.4
ודר אונט 4נעטי ט
גידר

(

רדד לו זיג4ן  /אוגד רעי יו 4נד אוערס פא3ק'ט איין4דטט3
 13עגטליהן דאש ויא 13אייגק וא ודנטי4ן אוגד עד 1ן3וועקי
פ\הרט  ,אוגד דאש וויר דאצו4געהטי 4ט וייןווערדן /
אשט3יידר א 13 33ק 3אהר פארהער 13ועהן 1דאהער
וויר4ע4גווערטי / 4דא עט גאך 3ייט איוש דיא 4וטי ואני
ווידר איגט  34ייוי 13ברינ4ן  /דעק פוב 1יקוק אוסרי ק1א4ן
פינקט 3ין פאר3ע4ן  /אוגד ויינן בשייר ערווארשן " jiton
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 psיעדרואצפרשטענרי 4ר ווירד דאריבר ערשטוינן וויא
עט ^נג  34יך וואר  /דיא זואגאטטשריפט בייא
♦ ♦15גר וא4רינ4ן אנלאה! טובשקריבענשן  /ב♦ יא אי♦נר
5רהעןטינטרועטי4 4רינ 4רן אנ3אה ^ 3יט־ארבייטר  /אוגד
בי יא איינר וא4ווי0נ 3און בהאנראנ^ 4אגכר קא^ יסיאנננר אין
אנועהונ 4רער לאה1ונ / 4ועיט יאהר הינדורך 13ערהא3טן /
אוצר ויא פאן יאהר 13יאחר4ואטעריא 3יטר וא וואה | א1ט
5אר4וא 3יטר 13העבן ♦ אאן ודרי אונס איינ 4שטעהן דאש
וויר א31ט וואט גור p 13בעטטן דער 4וטן ואני העטטי
 4סעהן קענגן ^ /יט דער 4רעטטן ברייטוד31י 4קייט4טאהן
האבן י וויר האבן שטאט דיא אנ3אנ 4ס הרויס  44עבני!2
באץ יעהר 3יך! פאן תקמ״ח אן דיא נא4ן3אה 3אוץ>
 — 24׳ «5ערחעהעט  /דיא שריפטן ואר54ע3טי4ר אוגד
*ויהיוא^ ר*4א^!ט  /אוגד יעדן פארטהיין דעט פוב1יקו*ט
 13בפערררן*4ונט  /אוגד דעלגאך — וועד וא33טי עט
 34דנן ? — האט דיא אג3אה 3רער טובשקריבענטן ויך
^ערק 3יך3ר איגדרט  /איוט דיא3אה1ונ 4בא3ד היר בא3ד
דארט אדן?4שאנןוןאדדן  /אוגד פאן אייני4ן ארטן4אר
אויט4ב 1יבן Iוויר רירפטן פריי1יך  pift /אונם ווע4ן רער
ניצטט3י  34יכרס טוחן  /א3ט ריא
 4וטן ואני 13רענן /
יעני4ן דיא איחר אוי^ אייני וא אונ 4רעטטן ודיוי אי  pווע4י
^ 13אנן  /אוגר אץ אונורר
טטעהן  /עפנט 3יך בקאגט
אנ3יי4י נאאגט | יך 13נענגן ; א 33יין דא וויר פריד3ערטי4ק*ינו
אוגד14י\ופפ 3ינט בטרא 4ן4 pijרונרואט’ן אונורר 4וע31שאפט
 4אאצט האבן  /וא ווא13ן וויר פאר יעטגט נאך יעדי הארעי
ב4ע4נו4:

( שפב )
ב 4ע4נונ3 4ר־*<יידן  /אין דער דזצו*נונ 4דאט / ftuווען.
איה 4 |:י 41נווערטי 4ט בלאט לי 4דצטי קננ ^ט  /דך דאראן:
קעחרן  /אונד איהרי פעהלר 4ונו לו ^ אצן בטטרעבן  .וועררן *.

אבר 3יר דיא לוקונפט בייא דפק עדלרך

אוםאונט
טהייל דער נאטיאן דער דען נוטלין אונורט פארהאבנע
איינדהט  /אונד דיא! 4טי ואצי 4ערני בעפערדרט וויטן
 / i’/fצאן דעק5אר«אורן^  /אלט העטן ודר דא אדע
נאצלעטי 4קייט איינטלעפרן אונדעניליך 4אנ/א "נ 4עהן לאמן4
בפרייאן  /ליי4ן ודר היררורך אן :
 1דאט וויר* 4אננן דנד רען מאסף פארטלזועטלן ! /ואלן
וויר אדךברייטט אייגי *ענ 4י פירטרעפליצי<4אנ 1טקריפטי
פאררעהטי 4האבן •
 aדאט וויר קינ 5טי 4ריא ^ אנאטט רובריקן אונר יאהרט*
לאהל 1וי 41לאטן* וויר אונם עאל 4ליך אן קייני לייע
כינרן * /אנדרן * א אפט וזיר איין העפט 13ועכט בא)4
 5ערטי 4האבן ✓ עט הרדם 4עבן וואללן  /דעננאך ואלל!
(אוק רען אנקד^ דער טריפט ניצט 13פרטהיירן ) יעהרליך
ניצט ^ עהר אלט פיר העפטי ערטיינן • ורט הין ודרד דער
«יאי מאסף פאן נון אן אונטר דעק הדפטטיטל •

המאסף כרך

השביעי

מחברת

ראשונה

ערשייגן  /אוגד זא פארט יערסמאה?* פיר מהנרות
(דהעפטי ) אייגן כרך ( באגד) אויס מאצן *
 $דאט ודר קיין טטיק אן קיינן קא ^ ימיאנפר פראבפאל4ן
' .לאטן  /אהני ענטווערר  p13פאראדט ריא נאה ^ן דינרי■
טובטקריבענטן  /ריא 4לייך נאך דפק ע ^ פפאנ 4יפדם טטיק
 4ע4ן אייני ןל1ויטטונ 4פאן אונורק רעראקטער  ^ .יט4 12׳ד
אין לו״ר {אהלן  /צאר אונט לו האבן  /אדר 5אן איהק ( דננק
קא ^יטיאנער )  * ,עלבטט  .פר* יכרט & הין  /ראט ער  .יילו
אנלאהל עקטע ^ פלארי דיא ער פרטרייבט 4 4ודס  :בהעלטt
אוגד
" ,,

( שפג )
אוגד־ אונס דען בטרא 4נאך דעק יעדט
צג  #פ2אנ4
פרא^ פט איינטיקט י אין  3ptnע 3טק פא 33אברהאט דער*
*ע 3ני אי עי 4רעסרי פראודדאן ודא בי* הער 13ערווארטן /
וואריבר ער 4יך רען נאך ערהע 1טנים דער אבנאח^י /
אונד * ועהררער או^טטענדי  <\ /יט אונורק רננדאקטער
איינ 3רטטענדי4ן ^א * 4אין יעדק פא33י אבר ביטטן ודר
אונט דיא נא^ן דעט טובטקריבענטן אויט  4 p 16 /יא ודיר
3אר דרוקן
לו 3אטן דא^ יט יעדר איעועהן קאן וועד
טיי 3נעה^ר אונורר 4וע 11טאפט איוט "
 4דאט ודר ידידנו ד־זיקר ר׳ אדהרן וואד־יפסזאהןp13
רעדאקטער א ;/ורר *ואנאטטשריפט  4 /וועה3ט האבן /
אוגד דאט ער ריא פר*ענדונ 4דיער.טרייפטן *א וואה 3ודא
דיא קאררעטפאנדענ׳ן אוגד איינקאטירונ 4דער 4עלרר איבר
ויך4נא *ן האט  /ע 54 ?6ין אויך דיא בריפי אן איהן אונטר
ויינר אדרעטי
Sfron 2öoff * fo &« .
 4ריכטט וועררן י וואבייא 13ב^ערקן  /דאט דיא בריפי
אן ריא« 4ע 33טאפט דיא עטווא אאנוטקריפטי אדר נאכר־כטן
ענטהא{טן ** יט דען בובטטאבן
דאט הייטט
ליטטעראחעון אינהאלטס בלייכנט ווערדן4דםן "
 3 5יטטעראיטע,בייאטרע4י  /וויא אויך ניטלליכע אווער*
טיט^אנט  /מאנדרם ווען דא אוטרר נאטיאן בטרע5ן /
ני^אט דיא! 4ע|3טא  5ט 4ערני אן אוגד פרטפריכט «א1כי
איינריקן13לאטן  /דא אבר וועהרנד דער עקטיטטענט אונודר
! 4ע 13טאפט ^ עהררי בריפי פאן אונבקאנדטן איינ*4ענרט
וואררן  /דיא וועדר אונס נאך דע  pip'bic pאיר 4נד איין
פר4ני4ן אדר נוטלן וואה 3אבר דער 4וע33נ1א  £טקאטי עער•
 4עב3יך ^  pפארטא בראצטן ל וא  pnאין דער לוקונפט
 ,ifoבריפי פאטטפרייא איינ* 4ענדט ווערדן  /אונר האט
רעריעני4י דער אונט *יט בייאטרע4ן דיא 1דרק! יך4דרוקט
וו £ררן פרויהט  /פר4יטי4ונ;♦♦* 4ט פארטא ווננן ערט
פר3אנ4ט  13.פרווארטן •
דאט

( עלפי )
דאט יעדר ^ אן דער ויך איינט אונבטאלטנין רו  £ט בוואוטט
6
אונורר 4וע 33טאפט
איוט  /וין  ^ ptenא 4אוק נוהיין אן
לונעה ^ן  /אונד (ו 1ימ ברייטט מין דעס תבנירח משגרת
בקאנט  #4א  5ט ! ומרדן ) ייך ענטמעדר א | ט תורמי
תקס״ז
ערטטרר
א| ט
אינטקריבירן 3אטן קאן *
 6דר  016נדיב
אויעואטן אונד
המט ער דאן  6ונד וולון איינן ויטעראריטן
בייטרא 4
יעהרןיצן 4ע 1דט
לעלטרר איינן ב 1יבי4ן
 36ט
וויר ערחארטן א! 3א היר*
לטובת החכרה איינלווענדן •
איבר רען בטייר איינט 4עעהרטן / ovsip'bfD
דעקדאראן
מייני טריעט די  6לוד ב 1עהרוג 4דער י ; 41ד
/
( 4ע4ן איוט
לוו נד! 3ר אוגטרהא [ טונ 4דער ער !1מבטנן דאט בעטטי אך .טד
ערהאלטן 5מונד
אויפרעצט13
פארהאנמן  iowאיוט /
אונט
טובטקריבענטן האק דיא^
ןןיר 200
 5רע  5ןיצטן אן ; ט  4ען
פראוופט
בעטט ציע ^ יצשטן קרעפטן
נאך 6ונ « י|•
*ע 3בי
י וואט מינרי 4נט גמך6בל* 4אונורר קאטטן
פמרטלו* עטלן
וועכטי JI6« /
דער* 4ע 1ןט  6פט פאטן
אין דיא קאטי .
דריבר

פחוענרט אונד
יעהר 3יך p !3בעטטן דער נאטיאן
עענטןיך רעצנטאיצט אב 14ע 4ט ו! ננרדן * ! וען וויר אונירק
אונר 34ויבן צררצרן דאט וויר ביו
 pjp ^ iDאוי{י טרייאי

פארטוט עיר דיא! 4ע! 1טאעט טטעהן  /וא
יע 3ט נאך אין
 1וא 4דאט לור ענטטו 3די ! 4נ 4דיהנן  /דאט וויר דיא פרטעראצני
האבןי
רעצנטאפט ביו יעלנו ניבט אנ 34ע 4ט

ברלין תק׳י-ן לפ״ק •
חברת שוחרי הטוב והתושיה י

 cנדעעדר

E

׳*יצטןצמנו :

 cי* מ
W־
! *T1

דצוראן f

;ד :
דיו־,ד\? ,
נש !,נ1ו; עד:

 jciiן6ו;י ;

י !5
■ t'£Wff
1 pjpr

• h , /

 uדרבי
ודר
ומנורת

 erוויר ניי
/
 priי*
םפרלוצ;י ,

ז* הנה שמעתי שנמצא סמוך לעיר
It ,j >up
« עתה  /גבית איש נכרי כמאה ספרי
עמנואל  /ובשמעי
זאת חשתי ולא הסמהגיתי ללכת לא האיש הזה ולשמוע ממנו
נ* אס ירצה למכרם  /וכה ענני ; הספרים הלה באו לפני
משנים רבות לידי אבותי מאיש יהודי אשר מסי אותם להס

*jלמשכון  /והמה התנחלו אותם לבניהם אחריהם עד עתה
ן* שכפלו לי גירושה ממונון אבי  /ובדעתי למכרם אך לא
<#לאחדים  /כי אס בפעם אתת  /וכסף מחירם יהיה כעל
 hכולם
ג ' מאות ר״ע  /שהוא שלשה ר״ע בעל אחד  /כזאת
«חשכתי
למשפנו
להודיען
למען וגו ,וכו׳ ׳י»

 1עתה אתם אוהבי לשון עבר Iהלא ידעתם כי הספר
המפואר הזה הוא יקר בזמנינובמאוד  /ורבים המתאוי׳
לו
ונפשם חפצה לקנותו בדמים מסבים  /ךא אינם נמצאים
כלל  /וגגלל הדבר הזה אמרתי להודיע זאת ברבים  /אולי
יתנדבו אנשים רבים יחד לקנות הספרים האלה✓ ואז יודיעו
אותי מחשבתם באגרות  /או יודיעו זאת להאנשיס המתעסקים
נערן הזה אשר נקבו
הספר בשמות למעה * אך בתנאים האלה יקבלן
המתאדם את
הנ״ל  /והוא ♦
(א ) אחרי
שמקום /האיש אשד תחת ידו הספרים הנ״ל  /רחוק
מאוד ממני והוצאות מרובים להביא אותם משם לעירי/
על כן יהיה כל ספר וס׳ שלשה ר״ע ת׳ פגים י להייע
השמונה פגים יהיו בעד ההוצאות■אשר פלי "

<ב) כל מי אשי נשאו לבז לבוא .על החתום לקחת הספר
הזה  /ישל?ז תינף א׳ ר״ע ח ' פגים  ( /ויקבל נגד זה
שובר ממני  /או אס ישלם להמתעשקיס ה?3ל יקבל
השובר מן המתעסקים ) והנותר דהיינו 3׳ רעים ישלם
נעת אשר ימסר לו הספד :

מודעה
ל

?ה

ימים לא כביריםהגיע ן)י מנפב מארץ

דחריןה וביווכונאמרt

לעיי ' יאשם

בתוכה  :אנכי מחגורד

*? הנה שמעתי שנמצא סמוך

«עתה< :מיתאיש :נכריכמאה!
ספייי ?נמגוא^י^
ונשמעי

*ג זאת חשפי ולא התמהמתי ללכת"* Iהאיש הזה ולשמוע,ממנו
״אס ירצה למניס  /וכה ענני  :הספרים ה&ז,באו לעבי
aשני© רנות לידיאבותי  -מאיש יהודי אשר מסר אותםלהם
< והמה התנחלו אופס גביניהם■ אחריהם על עתה
ן< שנפלו לי בירושה מעובון אבי , tובלעתי למכרס אך לא
* ;לאחדים  /יכ ' ,אס בפעם; אחת •  •;/זכסןםמחירם יהיה געל:
פולס ג׳ מאות ר׳׳נז  /שהוא שלשה ר״ט בעד אחד  /כזאת
 nחשבתי למשפם־להודיעך למען וצו׳ זכו׳ * »

נ
י
1
י

 1םתח אתם אוהבי לשון עבר,;::J .,הלא  ,ידעתם,.כיי .הספר
המפואר הזה הוא יקר בזמנינוכמאוד ; ורביס המתאוי׳
לו ונפשם אפצה לקנותו בדמים מרובים  /אך אינם נמצאים
כלל  /ובגלל הדבר הזה אמרתי להודיע זאת ברבים  /אולי
יתנדנו אנשים רבים יחד לקנות השפריס האלה  /ואז יודיעו
\אותי .מחשנתם באגיות! או יודיעו ואת5,-הא.נשיס המתעסקים
בענין הזה אשר נקנו נשמות למטה • אךבתנאיס ה
12היקבלו
המתאדם את הספר הל׳ל  /והוא י • \־
(א) אחרי שמקום האיש אשד תחת ידויהפפריס הנ״ל  /רחוק
מאוד ממני  /והוצאות מרוביס להביא אופס משם לעירי/
על כן יהיה כל ספר וס י שלשה ד״ע ת׳ פגים ♦■דהיינו
' השמונה פניס יהיו בעד ההוצאות אשר עלי *
(בס כל מי אשר נשאו לבו לבוא על החתום לקחת  ,הספר
ה1ה  /ישלם תיכף א׳ ר״ט ח׳ פנים  ( /ויקבל נגד זה
סובר ממני  ✓.או אם ישלם■להמתעסקיס הל׳ל ייז3ל
השובר מן המתעסקים )  .והנותר דהיינו ב׳ רטיס ישלם
בעת אשר ימסד ול הסהר ♦

י

:

(0

(  $פד >  4שר יבוא על החתום
על  /ואס יענור,ההי ז
 6דצופ יעדר ^ .1דע י*  16 ür * Tלחומים ^חדינ אני
יל *,
^ T * 1 15ד1
 P ,ßסה I* ^ ,׳ הלל  /ליד כל
{!;עד־ ^ן  /לוו;ד ( ודלו בריישש לוין דעס" ,
הקס״ז בקצו;נ44 1זאכטוולורדן ) •■ ״-ל •
צויר Dfoנדיב לוינםקףבי  -עמד יהבלו כעד טרחתם אחל
׳■ */״׳ »
והמס מחויכים לתת שוגר על קנלק הכסף
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