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מדם חללים מחלב גכורים
קשת יהונתן לא נשוג אחור
וחרב שאול אל תשוב ריקם
עאול זיחונתן
הנאהבים והנעימים כתייהס
זבמותט אל נפרדו
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אך י זיא זינד גפאללן ׳ ריא העלדן ן
הין איזט דאס קריגסגרעהט1
יהונתן על
צר ?*י עליך
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אחי יהונתן
נעמת לי מאוד
נפלאתה אהבתך ?1י
מאהבתבימים :
איך גבלו בבורים
ויאבדו כלי מזיחמה :

באור
הצבי ישראל / 1פה מתחלת הקנה  /ואמרו נפסוק הקודס
דאמר ללמד בני יהודה קשת הלא היא כהונה על ספר הישר
נראה לי היות שעורו שאמר לשיר אותו על דרך אותה הקנה
כמתחלתנמאמר ללמד מי יהודה קשת 'ואשר היא כתובה על
הנזכר ככר בספר יהושע  /והוא ספר נאבדונשכח
ספר הישר
ממנו שלפי הנראה היו נכתנינו נו שירי קודש  /כמשמפ ג* נ
מספר,יהושע  :הצבי  /לשון פאר ויופי כדנתינ וצבי עדיו
לגאוןשמהו ( יחוקאל ו׳ כ׳ ) < ואולי שנקראת החיה ה׳ידועה
בשם צכי נעבור קרניה היפים שהס כעין כתר לראשה :
ישראל  /דרך קריאה  /לעורר את לבב ישראל לקונן על
הרנה מטלת שאול 'ויהונתןשהיו תפארתם  :חלל •/
אכילסס
לא

< ו >'
לא יתכן לאבד עדן ההריגה לשס " תפארת Vאבל עדנו כאן1
לשון חולין  /כי כן כתיב לחלל גאון כל צד ( ישעי ' כ׳' ג ט׳ )" ;?
ונכתוב ואתה חלל רשע ( יחזקאל כ״א למ״ד ) מר פירשו רד״י;
לשון חולין  /ואין  .נ1ה ספק כלל אחרי שנמצא שש נקבה זונה
וחדלה מזה העדן * אבל כאמת יתכן לומר שכון המשורר,
לשמש בשס זה המשתמע לתרי אפי  /וכמוהו ג׳׳כ כתיבת צד /
שיעלה נזה ג״כ כדמיון השומע או הקורא למיון הרעת אוהביו
כשפיכת לס נקי של צד  /שהיא חיה זנה ועהורה במעשיה
ומדותיה  /אשר יפלה לפני רודפיה גכורי הציל  :איך נפלו /
לשון תמיה והשתוממות  /כאלו אמר ' נפילתם היתה למעלה
מדרך ההרגל  /כי איך היה אקשר שיפלו גכוריס כאלה :
אל הגידו בגת  /הנה דוד היה עוד עס אנשיו נעת אשר קנן
את הקנה הזאת בארן פלשתים  /ולכן הזהיר אותם בזה שלכל
הפחות הם לא יגידו אותו נערי פלשתים  :בנות פלשתים /
שס^ ננות כולל לכל הנשים כעס מה מבתולה עד זקנה  /כעין
שם כניס אצל הזכרים כני פלשתים  /כיי עמון  /כני ישר^/ 1
ולכן תרגמתי כנות הראשון כשם ערויען לכלתי כפול מלה אחת
פעמים  :ושרה תרומות  /שדה שיש עליו קמה נראה כאלו
מריס ראשו מנר האדמה  /כי נראה יוקר מרחוק כשדה אשר
אין עליו תבואה  /וקלל הרי גלבוע שאל תבוא עוד עליהם
ברכת ה׳  /ככנור שפצו את פיהם לקחת דמי שאול ויהונתן:
מגן נמרים  /אולי שטעם ש  8סגן -הזא על דרך כלל ויחוד4
שמלכד ענינו הפרטי המורה על כלי מיות^־ המכונה בל״א שילד4
יורה ענינו הכללי על כל כלי מלחמה הלומים כזה שהם מגינים
על בעליהם  /נמה שהם מונעים באויביהם • ולכן אמר מתחלה '
דרך בלל מגן גבורים דהיינו כלי מלחמה של שאול ויהונתן /
ואח״ב פרע מגן שאול וקשת יהונקן וחרב שאול " ואולי שהיה
גבורת שאול בחרבו וגבורת יהונתן בקשתו שהיה רוכה קשת
משכיל מאוד  /ולפי שאין לרובה קשת מגן בשמאלו כמו להלוחמיס
בחרב  /כי הס צריכים שתי הידיס לדריכת הקשה  /לכן לא
זכר המגן כי אס אצל שאול  :בלי משיח בשמן  /כי אם תמיד
היה משוח מדם חללים ומחלב גכוריס  /כלומר שלא נח זמן רב
עד שנקמע ונעשה גללים גלדים והיהצריך למשחו בשמן לרכך
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היו נעשים לרוב ממורחזרן ) ני אס היה
אוחו (ינ ««נינים
חללים וחלב גבוריס שנצח פעם אחר פעם
תמיד רך ע״י דס פשה  :ל» נשוי « ,חור  /יש לפחרו על
במלחמות רנות אשר
מעולם במלחמה  /ואז יהיה חרנומו ( דפר
יהונתן שלא גס
) § אנל זה אינו נכון נעבור נפל העדן
’־ניצו ע>י 4עצורזקוזיך
תשוב מוסנ בהדיא על החרב ולא על
הגא אתריו  /שטעם לא
הזא מאותן הזגריס נלתי חיים הנאים על
שאול " ושם קשת
בווו שמש רוח אש והדומה  /ינ נן נתיב
שד משקלים נאחד
ע׳ י״ז ) והקשת אשר יהיה ( יחזקאל א׳
והיתהיהקשת (נראשית
בעבור שהוא גוף הנצי  /אמנם
נ״ח ) • וטעם קשת דרך
החצים •כללוטעם ?1א נשוב אחור  /ני אס
מוסב לפעמים על
כח לא יתקע החץ בגוף הנזרה אליו /
לא יהיה להרוכה די
 /ולכן אמר שמעולם לא רפה כח יונתן
•ני אס יפול לאחור
מפחד  /ינ היה אמיץ לב בגבוריס ♦
במלחמה ממורך לב או
.טעם לא נש זג אחור  /שהיה רוסה אל השערה
ויש לומר נ׳יג
היה החץ נשוג אחור מנקודת המטרה ימין
ולא יחטיא  /ולא
בל״א (יצוט דצו דצוט ציו פרפעהצטע ) /
ושמאל ולפ״ו מזורגסש* ול ויהונתן  /נמו שהיו לומים זה לזה
:והנוחר יבחר :
כאחד נאהבים ונעימיםלבריות  /הץ
בחייהם בהיותם שניהם
ולא נפרדו זה מזה  /ני שניהם מתו מיתה
לומים ג׳' נ במיתתם
וכלי שלא יטעה השומע לאמר שמרפיון ידים
אחת ודוס אחד /
לאמור מנשרים קלו ונו׳  :קלו  /אין
.נפלו  /הוסיף סיד
קלות רגלים  /מה שמתואר נל׳׳א גשס ( עליכטיס
לבארו לעדן
י אכל הטעם לעדן מהירתהעשיה /
כי זהו בזיון לאיש מלחמה
מכה רנס שוק על ירך מנה אחר מנה /
שימהר הגבור להכות
בהעודע ) " ואמר מנשרים קלו על פי
דהואר זה בל׳׳א (
א׳ ח׳ ) משר חש לאכול  /ני כן דלן סנשר
הנחי? (חנקוק
השמים על טרפו .בארץ מחיצה רבה :
מרום
ממהר לעוף
?י השלל הרב שהביאלארצו " ואמר34נות
המלבישפס. / ;.־ע
אמרו למעלה שננוח פלשתים תעלוזנה /
ישראל שתבנינה נגד
בימים 'הקדמתיס* שהנשים יוצאות במקהלות
כי כן היה המנהג • ומה מאוד ידע המשורר אח תכונת לב
כן לשורר נן לקונן
לבנייתן  /גענןר שלא יוכלו עוד לקשט
הנשים נתתז טעם
עצמן

X

ח0

עצמן־מגדיס נאים זכתנשיעיס יקרים ?־
וגו׳ * הנם
המשודר שנה ושלש המחמר הזה  /שהוא עקר חיק הקנה /
בשנוי מגע  /וזה p7־ נאה וצחה במליצה נאשר הראיתי בהקדמתי
לשפר זמירות ישראל־ ובבהורי למזמורי תהליס  :צר לי וגו / -
י אמי *' המשורר שמלבד ׳ההפסד הכללי המסונב ע׳ /י המאורע
‘ הדי  /הנה יש לו ג״כ הפסד פרעי לו לבדו באבדון *והכי נאמנו
שהיה אוהב אותי• יותר .מן הרגיל עי* שהיה מח לזשכרויכהפשדו
נדצתיב ( ש״א ניג י״ז ) וחחה תמלוך  .על ישראל ואנוכי אהיה
■לך למ 5נה * אמנם ב-כ״ו לא יספיד המשורי הפסדו הפיסי /
ני אס אחרי כ 1וח כידך הה  :סד בעבור הפסד הכללי לעמ1
וליז׳רצו (ז כי לאיש עיב רש " יקיים תועלת הכלל לתועלתו
• הנ!~ עי ת  :נפל» תת־  iכל מה שהוא יותר מדרך הרגיל נק*א
בלא עי ד הכתוב והפלא ה׳ את מכוחך ( דברים כ״ח נ״ע ) :
•מאהבה נשים!  /יש לבאר העעס מאהבת נשים ^אהוביהן  /אי
מאהבת נשים שתמצא להאנשיס  /כי יחס הקמן שייך גם לפועל
» נס לפעול י ׳אולי שכון המשורר לסתום הענין  /לאמור יג
משניהם נפלאה אהבת יונתן לדוד שאינה תלויה בדבר  /כמו
האהבה בין שני המינים ! שאינה נקיה מא־ 31ה הפרע ,לחיעלחו
ולהנאתו iכלי ב־לחסה  /מה יפה פיר״שי ז״ל שהוא מוסב
על שאול ויהונתן  /שהיו כל* דן של ישיאל  /שהיו מגעים
עליהם נגד אויביהם . /והכניעו אותם לפניהם י גם מה יועיל
כלי מלחמה לעס באין להם גבור מנצח יוצא ובא לפניהם I
אבל לאמור שקונן המלך• באמת על כלי המלחמה שאבדו במלחמה
ושנוזו להם החרבים < מה זה הבל ורעות רוח v׳כי אין • וה
למודת רחב לב לקוצן על ־דבר מועע כזה מלבי שאין זה מדרך
ההתפעלות האמידת ־לצער על אבידח דגר מה  /געת שהלב
שרר בצער יותר גז1ל '*־ כידוע להמשכילים בחכמת הנפשד#
ולצן הענק נמוס ^ -
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מנתב מהיקר־ר׳דוד הנובר וידידנו ר׳ ^ הרן
וואלפזאהן על דבד השאלה במאסף׳ תקוגה י" v
* • -
לשנת תק״ן •
••

האנאווער י ״ ״ תקנ״ג * • •ז

התחכרו רעיס אהובים  /מעת קמו ״דורשי א« ת /
ומהמעט מכל העם אנשי שס התקבצו  ' ,אנשים חכמים
ונבונים ' /ללמד לנר יהודה נתב יושר ודברי אמת  /למען
הפרן חכמה ודעת  /להרים לשונמו הקדושה מיושנת כדד מאין
דורש  /השכל וידוע דקדוקים  /צחותי  /ויופי מליצות /
( .הנה זה כמעט שני שנים מיוס היבא לאור המאסף׳מח״ללע)
וזיוס ו* צפנתי בלבי אמחלדהס אמרות טהזמת מזוקקות
שבעתים  /שמחתני ידידי Iשמחתני Iכי עוד לא פשו אמונים
’מקרב עמינו  /זרודכי צדק לא אשכו  /חפציך נס ' /צפיתי
היות חבר לשוחרי נ 1ונ  /אכן הזמן נגד בי  /בל*יכלת• לגשת
תוך חנור׳תס  /הצג מנחתי במעט צרי ומעט דבש « pöftרעיוני /
‘ז
^
י.
י;
*בל יכלתי־ ;.
״ * « ' tt rr
־'
ד ■ '* ׳
.ו י ~ ■ ״ -י '
צעיר לימי« עודני הייתי  /גלי הבן ימין ושמאל  /וכרנות
>•  -י — -עלי הימים  p - /רנו שפתי חלקות הד 1ני; וק/עסיס
וצו ^ יפת לענה־וראש■ עלי -נפש שמו למטרה ., /המה האנשיםאשר מיום צאתנו « רחס עד לכת אל כיח׳ הספן כל עצתם
;עלימלז • /לי< וי( ת ; לנו דרן .נלכה נה  /מעגל ונתיב נשוי )עליה /
נא-
 — .סורובלב ולב ידכיו יחדיו  /סורו נא .
אולם Iאתאפק .אחריש מזה איש תבונה אתה ידילי לך זרות
  :־־״י־ ; "'־ ד:
^
^הוס
ז״ ן ׳• דד .

־  » : .־ 'zz :

tri

.־י י .־ :

.

 ?:ה  .שלש שנים עברו״מדי נחקחי כחגט היתריס -לחיס ־  /נם
יל  ■-דןשרו ; זדועתי : /; .שניתי דלתות נחושה ,שמו על לני '*
ונחשתיס -כס שמוני׳  /אחריי חוקרי מדע ורודפי צדק דלקתי4
אחרי אוהבי חכמה  /אוהבי יושר מהרתי  . /קטפתי מלילות^ומ #אשר נטעו  /אמרתי אחסה גלילו  /חסיתי Jומצאתי נופש♦,
כזאת

/

( י

)

מאת קרה לי ידידן Iאכן החשיתי מדני טוב מלשאולכשלום
דוישי לשון עכר  /ני זה ששה תקופות הסיגו אסור
ידיה®  /כת -שירחם נחה  /ובמסתרס ישנו עד עתה מכלי
חת מילין ימתצמאוני  /מעוז ומחסה לנפש המשתוקקת
לדעת מה כפיהם נכונה  /עד פי זה חודש ימים הוכא לאור
חקופה ד׳ משנת התק״ן כתוכה מצאתי שאלה אחת כענין כיאור
פסוקים אחדים ( ביהושע ק׳ י״ז  /פ ,י״ד ,י״ח ) ממך ידיד לגי
אוהב חכמה  /תשואות חן לך 1תשואות חן 1כי כקעת5י
מעין  /ממקורו אשאב מיס אשפנס נגדיך  /אודיעך מהמצאתי
מענה על לכריך ♦
**

*

.

טרם נל~ דנר אציגה נא הנה ידידי דברי שאלתך למען
תוכל שקול נמאזני צדק את אשר אני דוכר אליך
(א ) " מי היו המדכריס ? אס היו אפריסומנשה  /איך
!ליאמרו גורל אחד הלא לכל שבע ושבע הי ' גורל
"לכדו ואס הי׳ מנשה ואפרים לא יצדק שאלחם
"מדוע נתת לי גורל אחד הלא תשובתם בצדם
* 3מלוע שונים ונו׳ ״ הלא ה׳ צוה למשה עבדו /
״לתת לכל שבט גורל אאד 7
(ב ) " מההיא האמירה שני ' ומה היא התשובהשליהושע?
"הלא הס אמרו לא ימצא לנו ההר והוא השיב ינ
"הר יהי׳ לך
(ג ) " ביאור המלות נפלאות מאוד נזה המאמר ודומיהם
־
״רכים “ ענ״ל *
להשיבך מילין נתקוי־ה תחלה האס הי׳ לכית יוסף לאפרים
ומנשה לכל אחד ואחד גורל בפני עצמו מחלק האח או
לא  /ני לדעת הרמכ״ן כס׳ פנחס ‘ /לאצי" צי 'אסגורל״אחד על
נל כית יוסף  /אולם לדבריו לא נוכל להבין הכתוב (יהושע
ק׳ י״ד  /פ" א ' ג׳ ) ואלה אשר נחלו מי ישראל כארץ כנען
כגורל נחלתם נאשר צוה ה ' כיל משה לתשעת המטות וחצי
המעה  /ני נתן משה נחלת שני המעות וחצי מעבר לירדן; וט'
לא

(

יאC

לא נתן נחלה נתוכס  /עיין מה שכתב מזה תאברמאללסיו»
לא הי׳ לאפרים ומנשה לנל אחד גורל לבדו וגס ללויס לא הי'
נחלה  /א״נ לא נשאר ליהשוע לחלק רק לח׳ וחצי המעותf
ולמה כתיב לע ' וחצי אע״נ הי׳ לאפרים ומנשה לנל אחד גורל
לבדו  /וזה לפי דעתי גס פירוש ספסזק שלאחריו ני ה י /מי
יוסף שני מטות מנשה ואפריס וכו׳  /עיין היטב האנרבנאל
נאותו מקום ני דבריו דברי נכוחים המה •
אך יש לנו לעורר מה דבר ה׳ אל משה נענין חלוקת הארץ
(במדבר נ״ו  /פ׳ נ״ד נ״ו ) לרב תרנו נחלתו ולמעס
המעט נחלתו ונו׳  /אך בגורל יחלק הארץ וכו ' על פי הגורל
יחלק הארץ בין רב למעט  /הל א הפסוקים סותריס זה אין
זה  /שאס בגורל יחלק הארץ  /לא הי׳ ביכלת ענד ה׳ הרכות
חלק לרב והמעיט למעט  /כי הכל הי׳ על פי הגורל כמה דנתיב
נין רב למעט  /ומה שכתב מזה רש׳י  /כלי יקר  /הרמכ״ן /
והרלב״ג ושאר ולפרשים שהגורל הי׳ ע״פ רוח הקודש  /אלפזר
הי׳ לובש באורים ותומיס וכו׳  /זהו דברי קבלה דרוש וסוד /
ונעלם ממנו וא?ן לנו לשען על זה  /וגס אתה ידידי הלא צוית
להשיבך על דרך פשוט ישרים למבין דעת  /והקושי* במקומה
עומדת /
ובנ״ל שחלוקת הארץ היתה כך וכך  /מתחלה הוטל גורל על
כל מטה ומטה שנים עשר גרלות  /ואחר זאת נחלק
הארץ על כל ראשי המעה וכל שגט ושבט  /כפי מנסוס השבט
נין רב למעט וכדעת הגמרא ( בבא כתרא דף קכ״א ע״ב ) אי
נעי להו ארץ ישראל לשבטים איפלגו או לקרקוף גברא וכו׳ /
עיין שס ובין מ למעט הכתוב בתורה פירושו כפי מכסות
המשפחה מכל שבט נין רב למעט  /וכמה דיחרגס הריכמ״ן
בתרגומו אשכנזי (גאון דעק דילו פלו4ז  #ע ללזר^רייך לוח*
ט״אך לויזט ) "
ועתה לכו נא ונוכחה < יאחר שנבר לקחו החצי שבט מנשה
חלקס עס גד וראובן בענר הירדן מזרחה מה הי׳
ליהושע לעשות לחצי שבט מנשה הנותרים  /להשליך גורל על
גל

( יב )
כל־שנטמבשה ?.5הלא החצי שבע כנר נטלו׳ .תלקם מס נד וראובן
ומהיעשה עס חצי גורל משאר ? אעיג צ״ליהשוע השליך גורל
אתד־עלהחצי שנט מנשה כפי .מנת חליזיזבאה^ פל חצי השבעv
ווה .הי* רק לרפת מי מנשה כי המה היו  .עם רב  /ואלו נתן
להם יהושע גורל אחד עש אחיהם מנשה הי׳ נטלו חלקס כפי
מפסום משפחותיהם הרנה נאשר פחה בגורל אחד;
Jlfl

הי ' דנרי חצי מי מנשה ליהשוע  */מלוע נתת

>  c״• גודל (המחזיק חנל אחד ) טוב תסךלי

חצי

לי

נחלה

גורל שהוא‘

נורל אחד עם אחי מנשה✓ ונא על חלקי כפי וזנסום משפחותי/
׳
ואני עם רב כאשר עדג כה נרכני ה׳ * ;
 1על וה השיבום יהשוע ✓,מה אעשה ךל הלא אחיך נד מנשה'
פכר נטלו חלקם עס גד וראובן יל* אין לעשיות רק כאשר'
לויתי מענד ה׳ רבי משה  /אולם איעצך '✓ אס עס רבאתה
עלה לך היערה וביאתולן* שס בארץ הפריזי✓ ני אץ לך הר
אפרים ✓ והנה בד3יך _ יהושוע לא נאמר^ שוס דכר שיננשז מי
מנשה ההר לבד אדרבה יהשוע בעצמו אמר ידעתי ינ  .אץ לן}
ה יאפרי 4 0
לכך ענו בני מנשה ואמה✓ הלא אתה ידעת ני לא ימצא׳
 .לנו ההר✓ ומה שאמרח שנעלה ההרה לברות לנו בארץ,
ניאנחנו אולם רנב ברזל בפל הכנעניואין4
הוריד✓ אף
לנוכח לכבשו כי מזק הואי ; ונשמוע יהשוע דבריהם נאמרים,
נאמת ✓ ובעצמו ראה,שאין נח לנד מנשה ללחום נגד הכנעני^
אז דבר יהשוע אל כל בית יוסף לאפהס ומנשה יחדו לאמרהלא.
אתהעם רב' ולך כת גדול✓ ' מדוע5א יהי׳ ךל גורל,אחד/י
צזייןהצזנהצועטווער־דןקוגנן? ) * )'[
(זצו 1טעטעדוצו ניצט
להשלים יהשוע דבריג׳באמה ני הר יהי׳ .לך,פי יער✓ הלא
ההר יהי׳ לן באשר שם היער ממה שדברתי לעעלם׳

< ) 1ליעת« ,בלגון הימין דגי \.רשומ ;א* 3אפי..שד 3י לאפייןזןמ :ה נצה ;.פיצ׳
זד־אי שג• נרלות וממי! אמר • השוע לא •הי׳ לן גורל אסד  /אלא «זד♦»
זני כן3לשון תימה  ,זכתה דתיגמתי בליא :

(י C 'r
■ לא׳ י ^צא ־לך * הר thft
ו 1לה היגירה־7־־־ה $ף' ־צי  mtäל*־ ^
נסיצעת ^תיך; אפפיסי ובראתו ו ^ ^ ת ^ ותע -ניfrfc-V ’HA
הממני .אך> .נהדבב״נר״ז ^לי ; /־ 5> (Wn- v ^ V4וא׳  /יג -הצת
 r״n
,
אחיך אפריס אתן והוא יהי׳ בעזריך *
ולמען היות ק 5להבין מה שדברתי לך ידיד נפשי  /אציג
י:

-

ו•‘ "*'

^

 5שס 6

,־־־־•ליrv : :

 :הכניס דגרי ׳אס׳ל ^

ריא קיגדר יוםףרעדטן דען יהשוע פאלמדרמאסןאז׳ ווארנ&
גאבסט' ־דוא נזיר איין גאנצעם ־לא»ןצ( 1דא  #נור איינן שטרין
ענטחעלט ) צום ערבטהיייד* ? דא דאך מייני כיאנשאפט
גזעעעטהאט ׳ tei
מאמיטדעד־ עוועעימיך ביס יעצט
• •■
צאהלוייך איזט • ׳ *; •״ • • .י '■■ י•'
יהשוע^ -בר־ז ^ טע אנייהנען 'י זדי!ן ד׳זיגי" מאנשאפט• ו^
צאהל־^ רייך איזט כעד • .היגוין» איניס ’געיהעלץ ׳ 5עלע דיר
דארוזאם לאגד פריזי אונד רפאים ..«.דא ; דעד בעת אפר^
 \ ■ - :׳״:זל
ב. -
ראך צואונבקמעהם איזט /
דיאקיגדךיוען*  .זאנטען הירויף ׳ דער בערג איזט אונת
איעמאד \ ני 5ט היגרייכענד  /אונד אין גאנץ כנעני זינד
איי זען פעסטעוייטער זא זואהל^ אזגטרדען יעניגען דיא
איהרןבזיץ אים טיפע [ ^ אנדע האבן ^ ץועל* 3ם צו בית שאן
אונד .דעסן לאנדשטעטי גהעוט ׳ אלם אונטר רען יעניגV
אים גרוגדע יזרעאל *
 K.:i־
(יד )

גון

בני יוסן* את ידזעווע לאפרימחע גתתה יל
וידברו
וחבל אחד ואנ<שע רב כאשר עד; כה~דב -כג! ה׳
'

(טו )

*־*

־ .

'

נחלה גורלאחד
! !HS

דאמר אליהם יהשוע  /אם עם רב אתיז עילה לך היערה« ובראתו
לך שם באר {,הפריוי והרפאים ׳ בי* ק לך הר אפרים ;

) ויאמרו בני *והך לא ימעא לנו ההר  /ורכג ברזל בכל חכנעגי
(ט!
׳ 3vבמרץ העמק לאשר בנית שאן וגנזתי׳ ולאשר בעמי! יגרעאל; .
;׳ m

( יד )
נון ואגטע יהשוע צוס הויזע יוסף '׳ *נו אפריט אונדנלנ ^ח
פאלגצדעס דוא ביסט יא״.מע'5טינ גנוג׳ דייגי מאןשאפט אין«
■ גינט איין לאאס האבהא§ ט
יא״צאחלוייך׳ זאלטעסט' דוא
וועררן קענן ?
דערבעתמארוף יעני וואלדונג& יזט מירד דיין זיין ׳פעל;[1(1
זיא נירר ׳ אלס דאן מעררן זייני אויסגענני׳היד^ ניצען מען
סא^ איינסט רען ננעגי פרטרייבן ווילסט אישאהן ער אייזען
פעסטירייטער האט .׳  .אב שאהן ער מעצטיג גגזגאיזט " ^
<^ז )

ויאמר יהשוע אל בין;
ובח גדול לך

קיא

יוסף לאפרים ולמנשול  .אל

מר עס רב אמון
•;.׳ • »

יהי׳ לך בייל אחד *

(יה ) כי רה ♦הי׳ לך גי יער •הוא ובראתו׳ זהי׳ לך תחגאווניו יכ תוריימ
ג.
 .את הכנעני כי רכב כחל לו כי חזק הוא

ועמה ידידי שים ' נא עיניך יעל הדברים האלה אשר הצגת' לפדן
הודעני מה מצאת כס להשיבני  /והי׳ וה שלו  ,מאתידידן>
סהפץשלומך
דוד בר״ז הנובר'

שירים
■ע?* יוט הול^ דת החככש
ך* דוד,פוידלענדר צדו

V.

^ןיןףן> עוררים ^רתכס ^ ח־/
י$

ת4

{!} #

יריעגביס;

 ?£בקהל ;.םד ;ענבים.׳
וח

םנ

י נעת

(9זו )
נצחו בנגינות הריעו וזמרו, ,( ,
לא ןמיונם מלים אחבירך. . • ; .
אניני לדוד אנכי אישירה ♦
*TT
T

•

;*T

T/

•

T

מך רבו מעשייך דוד מה נעמו ! י
יום ליום דג טיבך !ביע
לבקרים צדקתך חדשים תודיע• ;
$מ$רם מחול ירנון מצמתי עצמו1V
•:
מ$אר בתך׳ לבונים יליית<
מימיה חכמה ומדע שתית ; ■
לכן אם שנותיך .יכלו^ מעשייך לא .יתמו ♦
לק תר לדור צךקתך ירננו • ,
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אשד לא עזב חשדו ואמתו מאתנו  /ולא נזה ולא שקץ שארית ישח1
ופליטת יעקב * ואנחנו שמחיס מאוד לראות באיש היקר הזה
קורה וכבוד כמקום אחל > ותשוקתו להועיל לטובת כלל בד
עמנו בלמודיו אשר אסף וקבץ היא רוממחו  /וענות לנו
הנכרת מבין אמרותיו היא גדולתו ♦ ובהיות שהאגרות האלה
מלאות דברי חן ושכל טוב־  /לא נאחר מלתלקס ביעקב /
ונאמר לו תשואות חן על אותן שכב* הגיעו לידינו  /ונבקש
ממנו עוד לחזק את ידיו במלאכת הקידש לבאר אגדות חז״ל
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הן נפעם כפעם אמית  /יש זהב ורב פרניס באגדית ומדרשי
חדל / .מעמון  .חכמה ודעות יקרות נמצא בס  :מי יתן
,זהי׳ עס ,לבב איש חנס נכון 7נר וין ■/ע צחות להוציא יקר מחוך
דבריהם Iמיס עמוקים דברי פי  ,חכמים  :חיה איש תבונות
ידלם לישק את תעס ' מבאר מיס " חייס נרו לנו חכמים Jמי
ים־ת לש:ם לפצי העס אמרי דעת הנמינו דל המלמדים חקי
קיים , /חק ומשפט אשר יעשה הארס וחי בהס  /נמה יזכה את
׳ארחו '  /חין’ יתנהג עס א ;ש־ם .ואין יתהלך את האלהיס ! מי
יראנו עוב  /יקר מדות חנמיות *הנראה על פי פעלם Iמי
י־טעיממטזב טעש אמרי מפס ומענה רך היורד׳ על פימדותס
■ועדות על טהר נפשם המלאה חנינה וחשד וענוה צדן Iמי
יראנו בינת־ נבונים ננל דבר חכמה ומדע  /ואיך לשון חכמים
תיטב דעת  tמי יוליכמחדרי הנפש פנימה להראות אין :ידעו
ה 1ה תהלוכות*׳ ואיך דבריהם משיו על חכמת הנפש Iני
הפירושים הנמצאים אינם '־נאמריםדבר דבור על אפניו ולאשמו
לב לחכמת הנפש למען באר איך לשון חכמים מרפא ומשליס
נפש ואיך שומע לעצתם מאשר fועל כן לא יפיקו,רצון /
והשואציס להבין דברי חנמיש ^ פורש אין להס י ". ,' -וגה היו
לכריךkי אתמול בבואי לשחר פניך ואמצאך יושב ובניך לפניךמשביב
לך שומעים לקול דבריך מושר■ השכל אשר במאמרי חדל *
טובים המה,דבריך  :אך,אין איש שס על לב ' Iמונים
וידועים אך מעטים המה'  ' /וגס מהמה 1%משיים על
לעם
לדואך־לנפשם־ ייטיבו  /יצברו חכמה ודעת־ ולא
סבר רככק נפשם ♦ הן אמידלנפססיראו  :רבייס המה עם
הארץ ( /נרפים המה נרפים ־על גן ) חודשים רע על• רעיהם
היושבים לבטח אתם 5רכ*ס המתקדשים והמטהרים אלמהים :
אתנו הכמה ואין עוד  /חטאת היא לדעת וללמוד את׳ אשר לא
למדנו ולא -ידענוהו אנחנו — ־׳י אך בזאת חתקדשו / -נדלנכס
לא תוציאו מלין  /אך את דנרתתפמינו הנסתרים ־ « עיני פס
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הארץ 0ימו לפניהם לאמר  /סאה דביז חכמינו  /סאת
לוו עלינו  /כזאת עשה החכם הזה ן אז תאלמנה שפתי שקר
הדוברות עתק בגאוה ונח " או אז יפקחו העדיים עיניהם
וידעו .אח אשר לו מדיח נכבדות ונפש חכמה  /ועי האיש ירא
ה׳ ל או אז יודע הקדוש  ,והאהוב לחלהיו  /אז יניל הקלוש
והמתקדש  /הטהור והמעהר  :ההולכים בדיך חכנדס ' ומתנהגים
על פי מדותם  /הן ' “המה תמימי דרך * וייה רב טוב תעשו
בזה לעם Iכי כמת  /האיש אשר לא חלק לו אלהיס בבינה
ורחב", .יבי  ,ולא עלתה גורלו להיות מבעלי הגמ /י  jהלא ריקה
נפשו ומאומה לא ידע מדברי  .חכמים / .מיה הגיע ' להם ומה
•ר '
עשו■ ולא לו יהיה הטוב  :ומדוע יגרע ?
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השמרו :
אךבזאת

לבלתי פרש האגדות השחומות

אשראין

״ פי׳ גלוי לכל יודע שפר ולשון חכמים  /משנו יד מהם/
גי לא תהי ' תפארתכם על הדי־ך הזה  :כי בעי 0נו .לאינו אשר
יפרשם כל איש ככל העולה על רוחו!✓ החכם בחכמתו זהיסיל
גאולתו אשר לחכמה תחשב■ לו ל ויש אשר ימצאו .מקום לשום
ע״י דופי בחכמים! כי לא יחפוץ כסיל בתכונה כי אם בהתגלות
לנו  /ע״כ הס שמחים  .במלוא תואנה לשום עליהם עלילות
דברים  /קנו תודה לאמור  :הן רכים המה המאמרים .השחומים /
אין אתנו תדע עד מה ברור כוונחס " תנו כבוד ליזנמיס
לאמור־" :הן מפי חכמים לא וצא הוללות  /אך מה נעשה
ואנחנו•לא״׳נדע • משקרות  .הניחו  :אך הנגלות לנו ולמינו
המה ללמד מהם חקי חייס מוסר השכל חכמה ודעת,ל־קר .ת
כנוד^ נפש/חנמיש .״“ הן אלה שומו לפני העם וכהן ;תדברו ""

■-כה -יהי׳יהמשפט מאוח
ולדעתי.

לדכי כס נשפר

ינתנסאי-ש

■ ־ לכבוד חכמים *•׳ :המעשים והקורות אשר קרו את
■" -
**
חכמינו יספי כלשון צח וביותק שפתים / .יושן :לקח מה טוב
לכת בדרכיהם  /יראה יקרק חכמים  /טהר לכם ותמים דיכם
עם ^היס׳זאכשיס ’; ישמע חכם וידמה אליהם  ,והאיש ההמוני
ידעני גכהרדרכיהס ליקן כבוד לחכמים " חוק ומשפט בהנהגת
האדם יבאר  /איך כחכמת  :הנפש יתכונן ואיך יאשר ;עושהו־*
ואם ידנמיכהנהגת ה׳ או געגיני מדע  /יראה נינת נבונים

וטוב

( כית )
אולי ב& סתי 'הנצה נפש׳יקיה ני אביה* חכמת
(טוב טעמם *
« —
חכמינו  /תבקש הנמה ודעת וירבה
ננוד׳ישראצ* ׳ .ז*/יי" "ד
 ■ .V"
לאדוני  /את המעט אשי עשיתי ט {רפ *הדברים
והנה אודיע
!ה * ראה נא אדוני i .דנתן עשו פרי טהפריס*
הח
לשים לכי  %אידו < יוס׳ כינוי! ' ע:ן צל יקר
אנוכי התלותי
ו* בי ראה חנייה ולפת יייכה נדר-יהס :
 .ראתה* עיני
מכתנך*/פ סוג ייצאתי כפי־ האגיויו אשר
.גס בחי׳שי כאנורת
בהן " והן יש אתי נתור מהיר יודע צחות לה״י!
נתת לבן לדרוש
להבין ותזכו תבן לה נעימות מליצה  /ואצו
וקל
נותג לשון צח לי מאמר זה והרחיג הביאור נו נאשר אומר
עציו  :כתיב
לספר המעשה הזה ולהוסיף לקח מוסר השכל
איך  :נשה נא
אני אגצה-ילו רעיוני ודעתי אין ‘י-ערזך ערך
עליו•בלשו; צח *
לי לפה / .אני עורך לנניו  .מעךנז,לנ .והואיתן
מליצה והוא יהיה
טוב יזנד הבחור גשמו ; מאי״ר סעמנין ♦
ועל
אמרי שפר "
לעשות עמדי נדנד הזה ,%חלר ניאמן אהי
 , DRרביס ילוו אלי
הדנר נעיני ז אך נכד' ממני עשוהו לנד/ ..
ד ^  ’*, .להס  /.ני סיב
ורב לי עוד ללמוד ולאסוף חכמה' ודעת
צעיר אנוכי לימים
עד כי קצרה יד וקטנתי מעסות את כל אשר
לנפשי וצחור .בחכמה
 .כי אשית לני גס לזאת ללמד ולהויוס- *,
עלי לעשות  /ואף
הדנריסאשר אניני עויך לייריך " ' אס טיביס
שי  0עיניך על
לבך  /ני אתה השבות זאת  /דבריךבאו
"הס  /ישמח
תכלא׳ממני דנריךואנוכי אשמרפבלגי עד
אל נפש• ״ נא ! אל
עת לעשות • - /ני־י ק יו גע״ני חתנך *
ני יבוא

ישוה תמיד לנגד עיניו׳ הקורא .אפר אלין
זארצ ליעח ני הכותב
אס׳איש ואם נער כן יערוך עיךמליצתו •
ישיסדבייו :
ישכיל פיהו  /לדני כלשון הקויא כמו שער
לבכותב • ושביל
איש אשר אליו הוא דונר  :ננד ילדי
ננפשו כא :דנת׳ותכונס
חנה ורבה /ונגד איש דעת ידבר דבר־ובלשון
שע& ועיס בלשון

איש

( כו )
איש ♦ " וכן ימצא אדוני נס הנא * פעם ידכר נגד נערים t
והוא במעשה jo -המעשי־ המשופ־יס  /כי הצלה מתענגים
בשמעם ספור מעשה  /והמוסד הנמצא נמו לקח עוג הוא להם
יקחוהו לנפשם  /או חוכחת מושר במה יוכה נער אח ארחו /
או קריאת זירוז להטות לבס לתבונה ונ7ץמ '  5ופעם ידבר נגד
הורים ועוריס אשר עליהס מלאכת ה ' לחנך הנערי -ולהדריכם
במעגלי יושר  /ופעם נגד גדולים אשר גייס כל שובלהשיב
׳לאחיהם  / .ופעם לחנמיס איך יעשו נחנמהס  /הנל כפי -ענין
,
י
המאמר «

הוכח תוביח את עפזיתך ׳ זל*א תשא עליו״הטא • ■
בזדי ^ רערתו הסר  2b׳ ואיש תבונורת יההיש• •:.
יללי

שעשועים Iנטעי נאמנים !

 :?-ז

שמעו שמע! וראו ראו  /למען תכינו הדבי אשר אדכך
י אליכס זרע ברך ה׳ ל הקשיבו אלי ומשר אית אשר
אצוה אתכם היום  /להיות  .לשוד לנס כל הימים *"־*" כי תרבו
ותגדלו  /ותראו אחד ' מאחיכם אשי סנה מעם ה׳ אלהיו" /
לבלתי לכת כדרכיו ל שמרו מי Iבאיש ההוא  /אדישיאנס רות
קנאה*לאלהים  /לאמור  :נקומה מהי לחר^ י Vנוריד לארץ
גגודו  • /ונשימהו לחרפה בניתישראל  /כי גאל היו פשע ־— k
בני iחדלו הרע ! ז את עשו ז -דבד־ו אל לבו במענה רך /
ץהוניחוהו על פניו( • 5אך לאש לאש לני  /לממן צא ירחק
•ומכס  /זהשסתשיגוהו * .ואולי גם שוד רשיבוהו  /כיישוב
וניחם ) והיה כי יקשה רוחו לבלתי שמע !קולכם  /סורו מנו
סורו Jהחרישו ממינו  /וא ' תאמקו  :עתה ניע לו ! טיב לא
יטיב עוד  /אך מוקש יהיה ‘ לשונים ולי שיים נלמתס ל השמרז
.לכס •לנקש רעתי ! וחל יקל בעיניכם -לגלוי .קלוני ■,/-פן תחטאו
,נו —־ גם קוב לא תקנוהו  :גס בוז לא הנחוץל *  .-.כה חמר
•החנק ; 3ן לרעהו חסר לב  /ואיש תבונות יחדייש  .מאת
.משכילן . : ,העתירו בעדו אל ה׳  /ויסר את לב האבן מקיבו /
•ושד ורפא•לו י וני תרתו אנשי .שס אשר מעולם .זה דרכם /
לרדך>
4

, i:לולף ^

»liffpi f
יועלו  /א!
לן־חנמויש
מליןד •
*) נעט
מעלליהם
הארץ • ל
פתחהנחג
 :ה3א נחאי
 :עודאינס
'הרעע־סה׳
נפתס ר

7%töto
נעיגין:
מדרכם

בעונא
ה׳
שמיו ה׳
’ החנםהו
מדוע5א
ממתין
שמעלק
עליהם
| רותם ר

* )י¬¬
י¬ וי

ילז־נ•יי

ילשע־18
יחמי ;)

י ( ; בז ; )
.

 %לרדף ולהדף עושי רע  /לקללם ולקלותס :הרתוכות קריה•־ /
ובין קהל ועדה ׳ אל הפנו לדרכם  /ט תועים המה ^/־ ^א
י, .
יועילו  /אך ישתיתו את נפש החוטאת —
■הלך מ החכם מגדולי חכמי
לו*חכמו 'ישכילו בדרך קמים
v
כתלמוד ״ (ברכות דף יו״דיע״א )
* ) בשכונת רבי מאיר היו נד_ בליעל אשר הציקו לו עד
מ?וד  /ויהיו כקוץ מכאיב בעיניו על רוע
מעלליהם  /דעקי אל ה '  /לספותם נ"לוגם ולהנתידם מן
הארץ ״ אך אשתו אשת חןכראותה אח  .אשר עס ל 3מ  /סי«ה
בחסה בחכמה לאמור  :אל נא אדוני ל* למה תעשירלה לאחיך?
הלא כה אמר דוד מלך ישרן!  :יתליו חטאים מן האדן < וישעים
 עוד אינם ♦ חוטאים ' לא אמי ( שתשמע לנהור■-עלי גופי* הרשעים העושים רשע ) ינ אס חטאיס  ( :והס העונות והפשעי<)ר
כהתס* רשע  /ורשעים מדאינס״• תלשי Iעשה■ זאת איפוא: -שאלאשרי׳הרע לך  /וחיקר בעיני ה׳ אלה*ך  . /ני תעשה הישר
בעידו נדוד עבדו ן התפצל גס אתה נעלם  . /למעןישובג
 j . ; :׳־
־; *
מדרכם ותיו * .
בינו נא דברי החכם הזה ומענה אשתו  /אשדלא *  wקו מדרך לער.
הישי  /ועשה יל אשר בידו לעשות  /למען הוליך את
שנדו ' הרעים במישור (כי לולא נאמר כן  ’ /הלא יפלא על
 :החכם הזה  /איכה נעלמו מעיניו דברי התורה? והיא גס היא
וזדוע לא השיבה אמריה לו מתורת משה  :הונח תוכיחאת
עמתיך ? — ) ואחרי רואו  /כי המרו את עצתו /י וימאנו
שמע לקולו* הסתיר פניו מהם •  /ולכל זאת לא שפך נוו
עליהם  /אך גדאגזן נפש פרש ' כפיו השמימס < cאולי/יאסף
רוחם רגועז כעונס /ולא יהיו עוד למכשול ? לוליאשתו.

הישרה

הגהדברימי דהו! בשבבוקי׳דר״מ/ .דוהו<.קמ}ער; לוי ־טובא־/ליה קבע• ריוז
־ *)
לחמי עלדהו  •./כי היכידליחותז ! אמרה ליה ביוריהדביתהו  :מאידעתר
נ
י,תמנחטאיה  1.דז כתיבחוטאים ? חטאיה כתיב • וגס כיפיה לקרא מעיד
דכתיב
ימ
• וישעיה עי  :איגם  /כיון דתמו חטאים  /זרשעיס עזד אייס ?
.
י
רחמי עלייהז לציהלח נתשוגה •

*

( חכ

)

יהישרה הטתה את למו לטוב ♦ ובראותו את עצתה ני נעמה/
׳־־»וישמע לקולה־"

.

גס אתה  .מי '  Iקבלו  rnfoממי שאמרו  /.כקטן
'נגלול אליו תשמעון •
מ -ס -
..

-

־*

2 .

לנו בניס שמעו לי ! ואספרה לנס את אשר נדברו יראי׳ה
איש אל רעהו  /תעלוזנה נליותכס כי קראו מה נמרצו
אמרי יושר  /ותבינו איך ישרים המה דרכי ה '  /וצדיקים ילכו
גס_ ^ /למכגן תלכו בדרך טובים  /ותשכילו בכל אשר תעשיון ♦
* ) ארבע מאה חביות יין היו לו לרבי הונא והחמיצו  /וילן
אליו ר׳ יהודא אחי החסיד ר׳ סלא וחכמיו /
ויאמרו 'לו  :הלא תראה אדון על מעשיך  /למען תדע ' על
מה עשה לך ה׳ ככה « ויען להם ויאמר  :אחי Iוכי חשוד
אני בעיניכם ? — ויאמרו אליו  :אף אמנם אל לא ירשיע ולא
ולא -יעזת משפט — ויאמר  :ניחמתי על אשר דברתי  /אחי" !
הורוני את אשר שגיתי iהאיש אשר ראה או שמע  /יגיד על
בני דרכי  /ואס פעלתי און לא אוסיף י ויענו אליו לאמר:
הנה זאת שמענוה אדון  /אשר לא נתת לאריסך חלקומשריגי
הגפן  /אחרי הבצר כרמך • ויאמר  :הזאת חשכתס למשפט ?
הלא גס חלק מחלקי לקת  /ומעם מעט אשר השאיר לי  /מדוע
אוסי ^ תת לו ? רב לו ני אעזבה את הגניבה בידו י וישיבו
.
 .. .לו
.
־ -
.
"
♦ ) ניכית דן> ה ' ע״ב  /ר׳ הונא ר \ ל ת׳דני דיזמרא  /ש_קיפו לי ׳! עאל לגכ
ר״י אחוהדר'ץ סלא חסידא ורבנן  /איל  :לעיין חי במילי׳ 4ח’ל  ’ :ומי
יושידנא כעיני « ןא״ל־  ■:מיי־אפ>ד* ׳הקנ״הדעבד דינא בלא דינא ל "א״ל  :שי
איכא דשוויע עלי מילאא לימא ל־־א״ל ה־ ' הכי שחיי! לן  ,דלא יהב׳ מר שיגשא
לאריע/״׳ד׳א״ל  :ומי קשב־ ק לי מידי חדלי ל הא קא גרנליז־פולה*' א״ל :
בתי -ננבא כניב יעעמא עעיס »  .אמסלהו iנןביצנא עלי
מינו יאחדי אינשי
זיהננא לי  • -איכא לאמרי ; אייקר חלא כו״ע״ש >

'

’ י'

( כט )
לו לאמור 1זה הדכר אשר יאמרו אליוהמושלים * /ג\-נב* .מן,.
הנגב ( את אשר גנב לו ) נס הוא מטעמה טמס— " ויעןאו׳תס
ויאמד  :כן 7ברתס אחי  /שמע אשמעלקולכס  /חלק?.תלק":
־׳
אתן לו נכל• אשר ימצא .
למאת ה ,היתה נסבה ( /יען ראה אח מכשיהו ויטבבעיניו ) ׳
ני הוקיר החומ׳ן ;ו־ימנרהו נ מלדר ״ן fv>■A .
השתעשעוותמהו

עניסמשכיליםJ

גדלומעשה

מה

החכחיס האלה ^ /מה מאון לנכס שלם עם
אמן יקראו לו ~־"־
אשר
אלקי ' :איך לא נשאו כניס גס לאיש
*
י •־ *>
<
לראל נא את‘אשר השיכלשואליו האדם כגדול הזהוכיחשוח־ד
אני !עיניכם ? מי יאמר  :חף אנט מפשע ולא עין;-
לי / .ני אס איש בר לבב אשר זךוישר .פעלו ־״ ולכל זאת
נאשר יסייוהו.בשבט  .פיהס ואמרו האנוש מאלוה יצדק ? איך"
ירדו דבריהם ^ מהן חדרי בטנו  ( /ואף עדן לא מצא את
*פשו עובר על פשע ) על כי ענה ואמר  :האיש אשר ראה
או שמע  /יגיל על פני מעללי — ונס הס לא ככו חטאה /
ואמרו את אשר אמרו  /ואך את זאת מצאו ~ ♦
יאמרהנא  -אתם בני׳ ו מי מאתנו ל^קה שנק מנהו ז•— ׳־ f
השכילונדרך׳ תמים ואורחת

צדיק־סתשמרו  /חנו

לשכיר פעלו נייבא עלשכרו  /אס נצדק  /אס*
■'
מורמה הלך אתכס  i'frVתגרעולאיש 'חקו  /ואל תאמרוז■'
9ן כפועל אדס ישולס לו  /יכ יתר מרכבהו לזיק • ־־ 4~r: -
ותנו לב  /ותראו" ט דברי פי רכמיס לזן 'ישכל טוב /־ וכי י
הטיבו את אשר דברו פתח דבריהם '  :דרוש נא על
וועשך  /ט הלא בדבר ה ' נעשה לך הדבר הזה — ולא מיהר- 1
באשר לא
דבר אחו משפט בבואם אליו  /ט על נן באו
תעיב שאת לנפש החוטאת  /ולא תשא׳פני׳ האיש הדובר ליה ‘/
ני יפתח 1את פיו וינה ברוח שפתיו  /טרס הטרה היא את
«ועלליה  /אשר לא טוניס המה  /ותאמר לו זברואשמעך —
אנל כאשר קחפון לשמוע נקול לבדו  /יותצוהו לאמר  :פתח*
'

׳'

'־ '  :־ '

־׳ ׳

;

.

'עיר

( ל )
פ* ךד$ירו דבריך 5והיה כי יגיד על פדה דרכה  /והלא יאזץ'
לקולה בעשותו את אשר צותיז «ליו  /ורצונה היא כבודה -י::.
לצן השכילו עשו־ת אנשים החנמיס האלה  /את אשר לא נשאו ?
לכנס לדבר הדבר אשר למענה באו  /גס באמדו  1 :ני חכור:
אד .בעיניכם ? הלא מתה,מצאו  .מקום לדכריהק לאמר
וכזאת עשיק ? אך שכלו להשב הדבור  . . /עד יאשר אמר ' 1
הורוני  /את אשר שגיתי הבינו לי ואו דברו — וכל ערוס
יעשה בדעת ״ י  .י ־
ד. :::
 7►• I *•. 7ז

.R
•4
י
■׳rי(i

וטעט{ וראו «  5טובו אמרי הישר ההוא> דבריו׳ מה נעמו !,
באמרו  :שמע אשמע לקולנס אחי  ‘ /והן ' והה1א'
דדך הישר לאיש צדיק /״־׳אשר חבריו הוכיחו על כניו דרכו ) /
ונפשו יודעת כי צדקו דבריהם  /להכיר נגי סדהס׳כי האמת
אתם  /וכי יקבל דבריהם כטוב לב <־ למען  -יםמסו
הצדיקיס
I
במעשה ידיפס  /ויוסיפו אומן לעשות נהנה ונהנה רc
״c
׳ jr r
' "« * ' ¥ -־' t( :r r
!

El

ויאמרמשהאל׳ה'::/

הראני בא

־ ci cjc

•

׳f

אתכבודך »
ויאמר :׳לא

תוכל לראות פני( ,שמו׳ ל״ג )* אמלו .תבמיהתלמוד * > ז
כה אמר ה׳ אל משה כאשר חפצתי  /וישרה ,מגיד הראותן
אס כבודי  /לא רצית  - /עתה כאשר חפצת
תישר גע ?7ן
בעיני  /ולא תוכל .לראות את פד *  ; . - ,ד ; v
•־

I

״־ ‘-י י

• ן

אחת לכר אלהיס  /שתים וו שמענו • ט-תבין ח^ מה בלגך ^*.ן
 jודעת״לנעשך ינעם  /והיהכאשר ! קרה לך באחד
הימים להשליס חפצך < לאסוף .חכמה ודעה (נפשך  /יהי לבךf,
נכון  :עזוב את כל .אשר בידןובלבבך ל ^שונ/ה;- /ואל? יעצק!^
דבר 5גס פגעי הומן ני יסנוך  /אל תתמהמה ואל תאתנל^
* , r״ מהמועד ’ , .
כרכות דן»  tי עיא ת< ק משמי׳ דריב״ק  :אמי ליה הקדה למשה ייכשרצי׳ת•
לא רציח  /עכשיו שאתה רוצה  /אי<י רוצה ־ פ־רש רש״י כשרצית• בסנה/
אצ

רצית 5נאהר :

ויהתלתשה פניו (גו׳ •

( לא )
«המועל אשר קיה לך  /כי צא יאונה $א* גרמ>• v
צוה — אך האלהיס אנה לידך  /והלא־הוא  -מדרעך־בדרף
תלך  /ומלמדך להועיל • התרפית ניוס ההוא  /והזח חלף
הלך לו / .אס תבקשנו ככסף וכמטמונים חחפשנו  /לא תמצאנו
עול  :הימים אשר עכיו עליך  /לעו^ ס לא ישובו לקראתן♦
ומי יודע אס לעת אשר קישר בעיניך להכין לבנך לדרושחכמה
באמיך *הת אמצא מקום דעת דנה התישר עוד< 3עיני ה׳ ?
נ . :לא מחשבותיך מחשבותיו ־־ לכן שימה למך על כל אשר עא
לפניך  /ואם טוב הוא מיד תהללו * ני מי לנו גדול ממשה/
וראה מה עלה לו על הדנר הזה • ־־־־ י'
ועוד זאת הראנו .אלהיס  :ני יקחך לבך לדעת חכמה ולהכין
אמרי דנה  /אזי כל דיר אשר יושם לפניך והואטוב,
להשכיל / .תפנה ותשכיל ״ ..אלי יד־ף ממנו מרפיון רוחלאמור : :
אתיאלה לא אדעולא אדן לו  /בגדולות ממנו אין דורש לנפשי5
כי אס בדרך .ענוה בחרת  /לא יהיה תפארתך על הדרך הזה —
אזור כגבר חלציך  /חזק ואמץ בנחי נפשך  /אשר׳יזלק לך ה/
אלהיס ׳ חל תקטן בעיניך על מאוד  :נחון  /ועשה את
אשר תמצא ידך "
ועתה בני  /הנה גדולים עביו ונענשו  /שימו לב למגץ
יכונו דרככם ״ הלא חכמה תקיא  1/ונותח דתכם"
מתן קולה  /שימו .לה לס אל תחרישו ממנה  ,/בטרם תלך;
ואיננה " כי אס דמי עלומיכס תמזכול  /גס גיד׳ זקנהושיבה
א( *.ר.מצאוה ♦ לכן הקשיבו לדעת גיגה  . /ואל
■  :תעזבו ימיי.
ונלומינס  /ני לא
.
תוסיפו לראוקס עוד מד עזלס • למדו
היטב Iהטו אוזן .לקו> מורינס ומלמדנס :להועי-ל " והלא,
טיניכס רואות כי לל מאדי אבותיכם ומחשנותיהם עליכם •
טרף ומזון ארוחה ימרנון לפניכם  /למת האוכל גי יבא  /מה
תאכלו ותשבעו מטונס אשר לא עמלתם  -מ־־׳ -ולמלאיח כל
בוחסויכס יום יזס ידרושון 5וכל איש ישר מדע דעת .בהביטו
ני יש אח נפשותיכם לשמוע חכמה ודעת / .נפשו עליכם להורות
אתכס דעה  /וצהשכיצנס נינה • רניס יודו אתכם הדרך
קלכו
;r

(י לב )
 ./רייס יסקלו ימשילהלפכיכסר 5עתה פנו ולמי
מלכו נו
לה© וה׳ הצליח מ־ננס * * ) )
*:
מ— ס
*

c.

נמס־ יצפנו דעת ׳ ופי אומי מחתה קרובה ״
־  -הי
'■  :למוד לשונך לאמור  :אינו יודע  /פ! תתבזה
אמי החנם
Cc
ותאחז — ( נינוה דף ד׳ ע״א ) *
דברי הקנס ! חה נעים כי תשמרם נ זבכך  :לשמרך
צצה עייו
'גדולות  /ולהצילך מדבר תהפוכות " כי
מלשון מדברת
לקולו  /אך תגזור אומר על כל אשר יושם.
6ס תמאן שמע
ני •ניאון אליך דבר הקשה; Vאשר למראה עיניך
לפניך ✓ והיה
מהי  /כ♦ ♦פלא ממך  /עתה תמש‘,
לא תוכל לשפיוע עליו
בדרך האמת  /לאמור  :פל -אה דעת ממני <*
השב לשואציך עוד
 /יען השכן לא ה׳סי -לת׳עשית כה — ?r
נשגבה לא אוכל לה
 /תדני  /אך לארכהשנל  /ונקל יהיה לך
השיב ולא בדעת
דניים לא ק המה! למטן לא תבוז ולאז
ביוש ההוא לי־זפאות
יד לפה * אבל שומע להחכס ־יחכם  /בירתם;
קכלס כשזמך
החרש יחריש* ותהי לו לחכמה ♦
אחת חסת עף מדברי החכם המדבר  :למודלשונך*
זאת ועוד
איני • ודע  /ובדרך חכמה תמצא * כי יושם',
לאמי :
למשפע  /אשי החכמה תצו ה את צ עליה  /להכחדה'
לפייך דבר
מצד המקלל' ני רחוקה היא ולהלאה מהשגתו /
החת לשונו (אס
 :אס מצל המדבר  /הירא לדבר את אשר'
ולא יבין לאישורו
'
עם
׳
■ -־
‘ י.יי "
>״־  -־ ■-׳ * r -׳ . " ' !r
רלא יגדיר אלה יהתה ׳ אשר שמעתין חיגר למיךאתמי:
* ) יכד נא איילי !
בקיאי ' החאי! ר רזה לגדרם* ש6צזי נפש• ל־ער!
^3ביא• לשחר פדך •
ה  /כ• מה •והיפי למת לרס־זס זאת • אך -נח^
לאה אימי מדני הלנריסלאמ!
לקח עוי נתת לרם ותדבר כזאת וכזאת • וכאשר
זעת• ונתן שייפה בלב• ; בשמעי
 tמיהי ?כןאי הכיתה לכהגה על ספי •
עינו הלכריס כעיגי

 • hפ• ה•

*

(

לגC

עס לבבו  /פן יעה השומע את דבריו אל מקום אחר — )
ואיש יעשה כזדון להעמק שאלה  /או הגנה למעלה  /למק
הפילך ביישת אשר עמן לרגליך  :הלא לב חכס ישכיל פיהו /
לאמור  :את אלה לא ידעתי  /ולא יראה גך ערות דברושב
מאחריך ״ אבל לא כן האיש אשר לא רגל עללשונו  /מענה
החנם ועצתו  /אס יחשה  /אס ידבר יצר לו י
הולך הגזים יודע ׳ ונעקש ררכים יפו? 1באהת— "
ועוד בהשלשיה  /אשר הורה החנס במאמרו וצחות לשונו:
למוד לשונך לאמור  :אינו יודע  ( /ר״ל להתליע דגר
בבירור  /כהוראת מלה זו ע״פי יסודי הלשון — ) מוצא
‘שפתיך תשמור ✓ לבלי יעברו חץ  /לאמור  :זאת חקרתיה
כן היא Iאף אס ידונת ני האמת אתך * ואל ישיאך רוח
גבוהה לאמור  :הן את אלה ידעת*  /ואמת יהגה חכי  /כאשר
עם לכד אדבר  /כי לא יהיה תפארתיך על הדרך הזה  /אם
יעו שוממיך אך מעע « נקודת האמת אשר אליו כוונה מחשבתך
וחורשי עליך רעה  /גס כוו יבוזו לך  /לא כן כי תבחר לשון
'ערומים  /ושומעיך ישפועו הס  /והיה כי לא יפארוך גס לא
'ימירו את כבודי ־־־ ״ וזה הדבר אשר דבר משה עבד ה' :
'נחלות הלילה וגו׳  /ולא אמר בחצות ( ומשה מי לא ידע ?
אך ) פן לא ישערו היעב חוזי המלך ויתבזה  /לכן העניו יוכל
ג לא שת לכו לזאת אשר יאמרו  :הן משה לא ידע •
ותומת ישרים תנחם •
* :

נ?  -ס •

נזורי וחמי אלופי ומיודעי!
; לא אובל התאפק להציג לפניך הנה דברי משה ניפוי חולדות
j
סאקראטעס אשר העתקתי יען יכ נחותים המה .לעדן
 ,הזה 0למען דעת ני לא בכל עת יאות לחנם הדורש שלום
; ועונת עמו לדבר כאיש אשי אין אתו נכונה ני אס  .עת לדבר
ינלב נכון נעות נדנר האמת כי יש אתו *
 '1י

ג

א3 1

ידעת

( לר >
את רוחו שס ככל

מריו /

ידעת את משה לנעימת רוחו /
נעמו Iהוצק חן בשפתותיו וחורת חשד על
מה
שכפיו יוסיף לקת אף לאשר לא נסה ללכת בדרכי נינה
ועל
תאומה
ולתור בחכמה  /ני נטעוס מצוף דגש נועם אמריו
נתתי
העתקתי אש
נא שים עיניך על
עיניו לרעת בינה י
לשונו t

מהודו עליה • ראה לזאה,הצגתי את דבריו בל״א למול
למען תשפוע במישור "

העתקתי

¬ו¬

*
*

* | אניעהונ 4רער רעלי 4יאן טיינט עי פאל 4נדי #צוקםי $ #
א
עמר אד 4ן 4האבטלו הרוגן * יערי פאלשי לעוזרי אדר
ייגונ 4דיא א  £עננאד לוד אונויטטליצקייט פיהרט א ונד אל  .א
*.
דעי 4ליקועלי 4קייש רעש ריענשלינן 4טלעכטם ענט 4מ 4ןאייט/
וואורדי פאן איהק אוין' קיינרלייא ודיל פיטאהנט  /יאנדרן
עפנשליך רדק ביידין דער הייצלר  /ואצישטן  /אן ; ד דעמ
לעצרליך^ 4אצט אויר אץ
* 4יינן פאלקש  /בשטריטטן /
לדהרן א1נ 4ריי4יטן אבטיילינן פאל 4ן 4לי' 4ט י פאן דיור ארע
ווארן דיא לעהרן רער פאבלדיכטר פאן דען טוואצהייטן
אונ 4רעצטי 4קייטן  /טענדליצן ב 4ירדן אוגד ליידגטאפטן דיא
איהרן 4עטטין לו שרייבן ״ איבר דעי 4לייצן ועלי i
ייא
*א ודא איני אוגייצטי 4י כ 4ריפי 5אן דער פארועחונ/ 4
יע 4ירונ 4 4אטטט  /בלאהנונ 4רעם 4וטן  ' /בטטדאעונ ' 4דעש
געון וואר ער ני ^אלם לודיק האלטמנד ’  /לריאלש  /ועלבשט
 piiטייל ניבט לודיפלהא  £ט jיאנררן אלללייט ענטשלאסן
דיא ואצי רער וואהרהייט \ ויע דער 4יעשטן אונערטראקג?
הייט לו פר  5ע 5טן  ,אונד ודא דער ערפאל 4 4לי 4ט * יין
בקענטניט * יט דפק טאיי לו ציי4לן * אייל לעהדי דיא
כלאם טהעארעטיט צאלט אונד דען ימוטן יא 4יאשן שארן
לצט ברינ4ן קאנטי אלט סאן איינר ליאיונ 4לו בצירצטן וואדי/
נקאנטי לךפיל \ יעהר ע  £צטלין לו
|ימ ער א 1נאנ 4פאצטן /
בעאכאכעני דייל ילייד ^  44רינדטן
 1ער העררטנדן ולינונ/ 4

*עראאלק אן;ד רע!י4יאצס4כריי 3י 7מער ^ ידהינ 4ע4ן אללי
 %יע• •־י.
! 4ע; 4ד

( לה־ (
ו.לע:4הייש לן איינר ענששיימדן ערקלעהי־ונ $ 4אונד חען
איהי ניכש אדם
 .13חייכן וואר> !א האששי ער אייני לופלוכש
לוין נדייששאפש  ,דיא איר .ק ני־שאלט ענשששעהן קאנשי :
ער שיעלשי ריע אונודטענהייש פאר ״ —
*דחנטר ב4ינששי 4שי צויתן פא*3י 4ליך די ו׳ועשאדעלו לעוזין/
דיל /ער✓  /דא  /דר! 4עחן  /אדט אנדרן אסיכשן 4חעהלע
האטשי ידען דלן ער וייני לצהרן גיא ^אלט *דש דעק
האכ*< והש איי ; ט אלל/דט;דן ^אננש אנקינדי4שי  /דא ער3יל*
*עהי ניכשט ! עלבטש כהדפששי ! אנדין אללציינד דיל!וולוהדי*
הייש דורך ערא4ן צלון ! יינן לוהערערן זזידט לו לאקקן
חצעי :

*ול

וואר

איהק

ערלויכש /

דלוש ניכש לו

ודטן

t

חאש ערניכש ודשן קאנעי ארד דויפעי "דיא אייכ51קיינ1
אן ^ אלליע׳־״מ4ן אייני אנשוואיש לו ודטן  /האש !א **אנכן
 4ראטן 4ייסש עעדפיהרש דינ4י לו בהדפשן  /דיא עד לדק
*! ונדי אייגט אנדרן 4שאדלשוזאבן ודרדע " סאקי־אשעט חאר
עאן דער איישלקייש חייט ענשעעמש * פאן דינ4ן ד* א ווייע
איכר ! יינן הארילאנשוואק  4 /ששאנד ער ►שישדער נמיעטשן
צי-יי ^יהשיגקייש  :די!כ 1ודיש איך ניכש  /אונד 11מן ער
** עיקשי דאש איהק עאולן
■ 4לע4ש וולדדן
אונד 4ודט :ג
ששענדנישי

אכ  4לאקקש

ווי״דן

 6 t 4 /לא 4

ער ! יך

אוישדער

10י ; ט אוגד *א4ש*  :ניכשט ודיש איך ״ ווישש א-דזר /
ספראך טאקראשעש  /ןןארןק א £אללא * דך5יר דען
4ראשן ודי!ן א!־^ עידן השלש ?
ודיל אנדרי ** עד.דנ*
עיילט עעוואס לו חיטו 4לובן דא דא נ־כשט ודטן ו איך
אב־ ! עהי  .וואהל לדיךאונד 4שעעהי דאט אללט׳' וואט איך
חייט  /דאח \ הינדט לד  1ע  /דאט אץ ניפשט חייט • —
%

*

•

בדברי אאונות ודעות היה משפשו כזיית ♦ לכל לעודשור
ודיעה

כזונת

המתנגל״ס לאושר

ושלוש

האדם

u

נהשחיתס דרכו על פני הארץ* לא נשא פרס יועולם לנסות ;
קלונם  /גי אש שם אופס ללעגולקלס  /דגלה את נכלותם

ג ב

ג1

לעיני

( לדו )
מדרגתו ולפי תפארתו יתברך באוהלו וה׳ יבקר כהינלו  /יזכה
מעיינוהיהס חוצה  /כל אחד
ללמוד וללמד מתוך הרחבה יפוצו
מה שיעלו בגורלו הלא המה אחי ורעי חכמי ומופלגי תורה עיר
ואם בישראל ק״ק
שמעו

אנ

פראג

יע״א י

המורים מ ופלגי חכמי

עירי אה פי המדבר אליכם

דברים היוצאים מהלב הן המה ממקור נאמן לא יש בל
תיגת שנאה ונקמה והיודע ועד יודע שאין בהם מחשנת חוץ
התעוררות היראה להציל את בני קהלקינו מקלקול איסור
אבל
ועתה ה׳ הי ' נא עס פי
יבמה לשוק ואיסור א״א לעלמא /
הוריני את אשר אדבר ויה׳' ר שלא אכשזל בדבר הלכה ח״ו ולא
אבוש לעולם * שמעו את דברי ואשפר לכם את המאורע והן הן
הדברים אשר אני צריך להודיע הלא ידעתם שאלהיס מצא את
מומחה לרבים

מון עבדו נדכיתי ונחליתי עד שע׳' פ עצת הרופא
לאחתיבתי השדה הסמוכים
הלכתי מחוץ לעיר
לשאוב אויר זך ונקי למצוא תרופה למכתי  /והנה נאשר הייתי מחוץ
לעיר איזה ימיס בא אלי איש אחד ובידו מגלת .סתרים מחותם
והנה מענה גפיו שכתב זה נשלח לי מאת אחד מחשובי קהלחינו
פתחתי וקריקי בו ראיתי בהוא
ושמו לא הוגד לי וכאשר
לעסוק

ברפואה

העתק מפנקס של העצה יר״ה מצוואת המנוח ר׳ שמעון קוא
זיל ובהשקפה ראשונה המתי כוונת זה המשלח שרוצה לתת חרג
בידי לנקום נקמתי מהני תרי רבנן הרב מוה  ,מיכאל בכרך /
והרב מוה׳ יעקב ג״ב אשר הי  ,בעוכרי זה פעמים שדברו סרה
עלי למנוע ממני דנר אשר זכיתי בו פ״פ דין תורה ולהוריד
לעפר כבודי וע״י כתב זה הי׳ באמת גידי לנקוס בהם ולגרשם
מדירתם ולמנוע מהם חוקם אשר דתן להם מהקרן קיימת של
הגרוע

רש״ק ז״ל אך בחפזי אמרתי חלילה לי לאחוז בסבך ה מ דה
לנקום ולמהר מלעשות מעשה נגד הד קרי רבנן חס לי לורעא

 7אבאמלעשות נדבר הזה להיע לאדם אף לשנאי ואס הס המית ׳
עצתם

והראתס הלך איש אחד

נגדי .ועשאו שלא כהוגן וע׳ /פ
להקטימי בעיני יושגי הארץ שרי
לא׳מחוך
כגמולם ואף גס זאת שאני דן אותם לכף זנות כי
רע לבב עשו זאת אך מתוך קצות הדעת ומיעוט  .הכיתם במי
"האדם י
המרינה

אע״פנ לא אשיב להם

( לט )

|. !M

האדס שמעו לעצת צנוע החוניף אשר אינו רוצה בגדולת אדם
הגדול ממנו בתורה ובחכמה ובדעת כי הוא ירא לנפשו אם יתגדל
אדם בעל תבונה הגדול ממנו  /יוקצין חיותו אשר עיי חלקלקות
לשונו וחנופתו הוא ממשיך לבב העם ובאים אצלו לקבל ממנו
עצות בדעת ובמרמה גס משלישיס בידו שלישים וכדומה ומכל
אלה יש לו הכנסת " ואס יעמוד איש אשר ) קמנו עבה ממתנו
ויעשה כל וה נחם לנב בלי קשלס גמול בוודאי רעה נגד פניו
שיהי ' יושב בדד וימס ולא יבא עוד אדם לפר החורף הזה /
ומי זוגי רבנן לא הבינו כי במרמה בא האיש הזה ושמעו לעצת
נחש הערום מכל  /ובזה דנתי אותם לכ״ז ולמה אשכוא אותם
אס קוצר השגתם גרמה להס להתיצב נגדי לריב על לא דבר
ולמה אנקום לשנוא אותם הלא המה אנושים מחק טבעם להאמין
לכל דבר ונלאו מלהשיג ני ציד בפי איש המחרחר ריב וגמרתי•
בדעתי לגנוז ההעתק הזה ואמרתי אל לבי שתיק שתיק יהי׳
והנה נתעוררתי
הדברים לך לבדך ולאיש אחר אל תגלה /
ורעיוני על משכבי סליק שמעתי קול דופק בי ולכי הי׳ אומר לי
מה לך נרדם למה תחריש בדבר אשר יוכל להסתעף מנ י /אישור
יבמה לשו ? ואיסור א״א לעלמא בן מי את הלא אתה בן קנאי
אתיז במעשה אביך שהי׳ מקנא קנאות ה ' צבאות  /ולא הי  ,חס
על הונו ונאה הזקות היו לו ע״י קנאתו ובכל זאת הי׳ עומד
בצדקתו ועמד בפרץ ועתה דבר שנצטער בו אותו הצדיק יכשיל
בו זרעו קום אזור כגבור חלציך וקורא לחכמי עיר ותוצא דבריך
ואס האמת בפיך אז הס יהי׳ לך מעיר לעזור ואש טעות הס
יזלינךבדרך האמת ויברח טעותך ואס ח׳' ו יכבשו פרהס בקרקע
ויניאו פני האנשים האלה אז אתה תנקה מקלליש הזאת  /והנה
עדיין הי׳ הן ולאו רפי׳ ני הי ' קשה עלי לזלזל בכבוד הרמים
אך כאשד שקלתי הדברים אמרתי כמקום שיש חילו* השם אין
חולקין כבוד לשוס אדם ונתעוררתי על דברי החכם שאמר אוהב
אני את מפאלטון ואת אריסטו  /אכל האמת איוש מן הכל /
ועתה עמדו ושמעו דברי הצוואה אות באות בלי גדעון ותועפ'
בלשונו ‘« מש וז״ל בפסוק 2.9איך ביטע אונד ב  5עד .ןי אויך
ערט,ז יך דאס פאן א ^ ען 4צעהרטן אין ^ יינע לזוייא פונדיליאהן
סדודיר היטר וועלכע־פאן אבער ראכינר ^ יט לוליהונ 4דערן
אני

ג ,מ )
אבר יוריטטן אונד ♦ #ינעט ודיבעט עד! חי׳ אונד צויהרע
ערכן ווי א 4דא5ט איי) *4ע 3ט ווערדן דיא * ע 1כע דער 3ן
דורך אד* ק♦ יק דינטט אין דילל־ 4ודינדע א 1היר ניכט האבן
ע* ^א 4אי ^ ר נאק האבן ודא עט נור נאק חאבן קן פאן
ק 3יינטטן בי*  3וק 4רעטטן  /אויך ניצט איין טוה1פילרווא3טר
ודלדר אונטר יוריטט4טוויי4ן אנדרע דינטטע ניצט 13האבן,
אויך דילר * ע 3בי דילרן? ניבט אין { אאט 34ע 4ט ווילרדן ודא
ניכט ^ ינדר וואן איינר 3אןדילנילן 34ילהרטן אין ודיני טדודיר
היי* ערן דינטט אין דער 4ודינדע נקאק * אויטע אונד דק
דינטט אננעהק ווילרדי * א *א 11דער * ע 1בע אוי* וזיינק
טדוריר היי* פרן אב 4טאפט דערדן אונד לו ודיצילן טו[די4
*יין  /טטילהט אבר דילנען  14ילהרטן פרייא! דך פיינע
טדןדילנטן אוק דער ב 3אה1ונ 13 4פרטאפן אונד אנ3וני 1הק4
או;ד  .ודט איהנען 13טדודירן אנר קיינן די ;םט דערי1ן דיא*לי1בי.
דורך אוי* ניצט אננעדזק וואן אבר קיין דינטט האט אונד
פאן אברראבינר ודט 13ליהונ 4דערן אבי יזריטטן פפסואן"
3אא* הרוי* קא ^ ט אונד איינ*4ע 3ט ודרד דער * ע 1נע האט
*יין; 4וט 3עכנט3אנ 4אונר וואצענ 4ע{ ד 4 13ניטן אונד ניצט
פרטטאטן ווילרהן קאן אדטער דאט איין ודרקוצר בעודי*
וועהריל ראט דילר *יללביל  /וידר ודין טעטטאוזענד 4הא ;דלט "
ג־כ״ל הצוואה בענין הלומדים * ועתה אקס למולי ה׳ שקלו
נא בדעתינס אס לא כוונת הצוואה הזאת היא שהמצוה הי ' .
מקפיד וגס האפאלנטן הי׳ בכלל הקנאי הוה שלא יהי׳ הלומדים
האלה אפילאנטן ♦ והנה אס הי׳ ספק כלשון הזה אס נס,
כמשמעות דינסט אין דער נמיינדצג גס האפילאנטן המה ככלל .
הזה והי׳ בז דת ספק היינו יכולין לדינות דין זה להנוסןמתנה
ע׳׳מ שלא תעלה דנר זה וגס כאן הקנאי הוא שלא יעשה ^ דבר׳
זה״ ויקבלו דינסט נתון גמיינדע  /ומבואר נח״מ סי׳ רמ״א .
האמר לחדרו הריני נותן לך כך וכך ע״מ שתעשה לגר פלוניf
על המקבל ראיי  ,שקייס תנאו אבל אס אמר ע״מ שלא תעשה ,
 7נר< זה על הנותן להביא ראי׳ שניטל תנאו ובזה הי׳ לנו ללמוד
זכות על הד זוגי רבנן דגס כאןע״מ שלא תעשה דבר זה והי׳ ,
כל הנותן צהדאראי׳ אס הי׳ חי׳ ועכשיושמת על המערער,

■־להד*

( מא )
להב*א ראי ' שדעלו .הקנאי אבל אחר רעיון ליכא לדייו ' ,גלל
לנדון דידן דהא opuהדבר הוא מבואר בכמ״ע סף ס״ק נ״ג
דלכך יש חילוק בין תנאי אס תעבה לקנאי אס לא תענה דלעולס
מוקמינן הדבר מל חזקתו שנשאר הדנר נמו שהי ' מש׳יה צריך
להניא ראי׳ שנשתנה הלנר עכ״ל י והנה מרון לידן מודאי
נשתנה הדנר והנה עשו מעשה שנפשו אפילאנען ואין ספק על
מעשה אסינעשה .שהרי בוודאי כמשה הייעשה רק.,שאין קהוכקיס
במשמעות הנער והדנר מבואר בכמה מקומות / .שידנעלהשער
על הקובזצה ועל המקבל להניא ראי ' אס המשמעות הנער
נמו שהוא אומר  /ונן ממאר אפילו הינא שהוא מסופק על
לשון המחנה י) ס נתנוון למתנה גמורה על המקבל להניח ראי׳
כרו שמיואר גח״מ סי׳ רמ׳׳ו ס׳'ה וזה הוא כלל גדול נדינא שיד.
בעל השער על התחתונה  /וגס כאן שיש נית ספק אס נתכוון^
הנותן וקפיד להתנות תנאי וקפיד גס על אפילאגען אס לאו"
עליהס להניא ראי׳ ומדי דברי בדין זה■מצ £תי ממנה גדולה
דלעיל גסי׳ פ״ב ס ' י׳׳ב כשק המחבר 7אס הלה אומר דשטר
נעשה על תנאי אלא שאמר שעדיין לא קייס הלוה תנאו על
המלוה להביא ראי׳ והנה לכאורה הוא תמוה למה סחס המחבר
כאן ולא מחלק בין תנאי שב ואל תעשה לתנאי קיס ועשה
ואמרתי ליישב שבסי׳ רמ״א מיירי המחבר שהמקבל הוא מוחזון,
נמתנה ולכך לא מהע צי׳ חזקה בתנאי שב ואל תעשה שמוקמינן,
הדבר גמו שהי׳ אבל הנא המלוה בא להוציא מעוח)מהלוה  .לא.
אליס הך חזקה לאיקמיהדבר נמו׳שהי '  .להוציא המעות מהלוה?
שהוא מוחזק במעותי' אף בתנאי קוס  1עשה ועל המלוה להניא ,
ראי׳ ולכך לא מחלק המחבר לסי ' פ״ב בין תנאי .שב ואל חעשה^
לתנאי קו״ע ואץ ' להקשות לפ״ז אי מיירי  ,בעי׳ רמ״א שהמקבל,
הוא מו.חזי 4א׳ 'כ,למה לתנאי קום ועשה לע המקבל להביא ראי/
הא הוא מוחזק .במתנתו די״ל לחזקת המקבל לא אלים .והוא ,
חוקה גרוע הואיל ומודה שבתורת מהנה  .על .קנאי נא -לידו"
ומתחילה הוא של הנות^ א״גיש למנותןחוקת .מרא קמאמשא״ב^
בסי ' פ*ב בחזקת הלוה נגועותי ' הוא .חוקה‘ אלימתא אך.הב״ש^
גא׳ ׳הע? .סי ' .ל״ח ת״ .ק,ע׳ מפרש דעת .המחבר בסי׳ רמ׳׳א^
מתנאי שב וא״תעל^ הנותןלהניא ראי׳ ו^ ס לא הניא ראי ' ^
‘"* " ' המקבל'

( מב )
({

'

המקבל מוצא ממנו עכ״ל הנ״ש ע״ש והיא חמו׳ כעיני לכמה
ראה הב״ש דהמחבר מיירי שהנותן הוא מוחזק ולפי לכרי׳ קשה
למה לא מחלק המחבר נסי׳ פ׳׳נ נץ קנאי שב וא״ת לקנאי קום
ועשה והלבר צריך עיון אך אני כעת נבן כפר נלי ספרים
הראשונים והש״ס לעיין בדבר ואני לן רק מקוך הש״ע ואחרונים
אשר המה אתי כביח ונחזור לנדון לילן שכאן על המקבל מתנה
להביא ראי׳ איך הוא משמעות השער הואיל וספק הוא במשמעות
אס נש הניא לינא רבה הס בכלל לינסע בקהלה אך אלופי׳
לדעתי אין ללמות זה לזה כלל ואין כאן בית ספק ואינו בגלר
הספק כלל וכל מי שיש לו מוח גקלקדו ירא דשפוע שכוונת
המצוה רש״ק ז״ל ה י /שנס אפילאנען לא יהי׳ ונראה מה הך
התמנות אבילאנען ולדעתי אין למות אוחס בשש שס אחר רק
שיש להס דינסע בתוך הקהלה ושס הנאה להס הוא שהם עובדין
בעבודת הקודש ויש להס שירות לשרת בקדש והנה אחת משתים
צייך לכנות להס או לומר שהתמנות של הכית דינא רבה הוא
ממשלה הנקרא אמע  /או לומר להס שהס עוכדיס בענידת
הקודש ויש להס למסע בקהל והנא זה בוודאי אי אפשר לכנות
להס שיש להם ממשלה ושררה שהוא אמט ני איך נאמר לשון
שררה וממשלה לאנשים אשר בעו״ה אין להסשבט מושל ונע״וה
ידיה© אסורים לשפוט שפט או לנקוס לאחד העובר על דת
וציורי גדר ' /אך הס נקראים עובדים כעבודת הקודש כי עבודת
הקולש מוטל עליהם ני על מי מוטל להשגיח ביה המעכחיים
ולבדוק השוחטים ננל שבוע על מי מועל להשגיח עדני אישור
והיתר ועל מי מועל לבחור ־קפלות ובקשוה בעת צרה ר״ל על
מי ,מועל להזדקק לקבוץ 1נדבות לעת הצורך  /ומעתה קומו
וראו כי עליהם מונול כל זה ועתה יאמרו גא ישראל שיש להם
דינסט בקהל והבי׳ דינא רנה הס עובדים כעבודת הקודש
ועליהם נאה לומר שיש להס לינשט בייא קהל בייא דער גמיינדע
עליהם מועל להשגיח על כמה דכריס ואין נחס אלא בפה
להודיע שדבר זה הוא ' אסור או להודיע שנכון לעשות לכר זה
אבל אין להם שכע מושל להכריח על אותן הדכריס אשר הם
«שגיהיס עליהם וזה הזא שרת  :דינסט  :ממש שכל מי שיש
צו שרתלהשגיק עלז לבר 1להזדע מה שרואה ואק לו שמז מושל

ה*

( מג )
הוא עובד ומה יש לה ס שכירות על עבודתן המנסות סמיכות
מורינו וחגר שכר ויטין וחליצה  /וכדומה הרי מנואר שהס3£נלל
דינסט חין דער גמיינדע  /נס מלנד נל זה מי ש:ודע ןמניר
כלשון דייטש ומורנל מ יודע שכל העמטר ינו ;ה בלשון דייטש
נשס דינסט חוץ מי שהוא מושל מדינה או שהוא פערדינשט /
אבל גונערניאהל רעהטע  /אכילאטציאהנש רעהטע לאכדרעהטע
$ולים יכולים לכנות גשס דינסט  /ועליפי ^ רוב מורגל
בפורנס לומר ( 6יך* divsיינכן דעטט פ5ליכט .כ.נג3ליו 4ען)
!נפרט אצל געלי מלחמה נס היזמנות של השר ' צבאי נקרא
בשס דינטט כי כולס עוגדיס המלכות נכללות המדינה וסנ״ש
אנו ב״י כפופים נעו״ה נגלות מי ירים ראש לומר על עצמו
שיש לו^ 6ט אס לא מי שיש לו חיריות לכנות אח עצמו כשם
וצ *ט4וצון ’ גס אס נלך אחר אומד הדעת של המצוה שהי׳ מקפיד
הל כך שלא להיות גבאי צדקה ודיין כוודאי נראה כוונת המצוה
הי׳ שאותן הלומדיס ילמדו נהתמדה לש״ש ולא יהי" להם שוס
ניטול ופני נדברים אחרים ומעתה נסורה נא ונראה אס ה י/
הקפיד על דיין שלא הי ' עוסק בדירן כי אס נשעה שלא יום
!לא לילה נין ,מנחה למעריב וגנאי צדקה ג״כ ניטולו הוא שעה
ודעוטוח נשמעה לחשוב חשבונות של גה״כ וא״כ אס על ביטול
מיעוט כזה הי׳ מקפיד קל וחומר הדברים על אפילאנטן שיש
להס ביטול הרנה יותר ויותר מזה "שיש לדיין ונפרט הרג מהן./
מיכאל בכרך אשר יש לו ענודה היבה ' מביטול הזרה מאול נ <'
שלשה הפריק נפתחים לפניו ספרי החיים וספרי המתיס "
ובראשון הוא צריך לדרוש אל המתים לחקוי שם המת וסיבות‘,
מ 4חותו באיזה חוצה ויזת רכל צריך לכתוב הדברים כהווייתן
?פנקס  /שנית הוא קורא למילדית העבריות  .לשאול הילד .
יולד לנס אס נן ייס נת הוא לחקור על שס אביו ואמו סנדק
ומוהל « שפחה ומשפחה נכתוה וכקריאתה ולישוס הכל בכתב'
יושר ולחשוב המילדות  /שלישית צייך הוא לפנות ל 3ית
מתונות; לחקור שם החתן וכלה וכמה ימי שני חייהם ושם .
אנוקס ושושבניס ולכתוב בפנקס הזיווג את הכל הוא מוכרת .
למשות ומעתה עליו' מועל עבודה רבה ומבעל הרכה מלימודו ^
מי 1יקשה לגו לומר שכוונת המצווה לא הי ' על בית דינא'

רבה

( מד )
רנה  /שלישית ילמוד סחוס מן המפורש שהי ' אומר כזה הלשון
קיין לוזנטר חריטט 4טוויי4ן צ!; דרע דינעטע ולשון 4טוויי4ן
הוא בל״א כמו ק״ו נמו כ״ש! והנה על מה שהניא דיכא רכה
הם נקראים אפילחנען זה הוא שם כינוי׳ אשר אין אנו יודעים
מי נינה להם שם הזה ועל מה הס נקראים כך ני כאמת בלשון
דייעש נקראים צוונריןךיטען וכלשון הקודש נקראים בי׳' דינא
רכה  /ומעתה יוכל האדם .ללמוד ק׳' ו־ מעצמו מה הוא הל׳ש
מן אויעריוייטען יאמרו נא לוובריןריט*£ןישהוא ' החמוד מן
אוצעצ־יוריסען וכן  .כליה הק״ו ימן ' אחד דג* דינא זונ1א הנ5
אומר שהוא 1אחד מביא דינא רנה  /ומעתה עמדו נא ושפעו
במאזני השכל שאין ספקשהמצוה הי׳ מקקיל נס על אחד מני׳י
דינא רב? שלא ישכ כתוך נה״מד שלו ואם' נחזור על כל הצדדים
לא נמצא זכות על הד תרי רבנן הרב מהר מיכאל ככרך
והרב מהו׳ יעקב ג״ב והס יושדס בכ״המ של רש״ק דלשלאן
ביושר ואכן מקיר תזעק על שהם דרים ככיח אשר לא זינה
להם המצוה וחק אשר דתן להם בכל שבוע לוקחיסישלא" כדין
ולמה הדבר ' הדומה לניתן מתנה על תנאי והמקבל לא קיים'
התנא' ומחזיק במתנה שלא כדין  /והנה בצוואה זו התנאי הוא
מבואר נדץ כל תנאי המנואר נא״עה ריש ס'י׳ ל" ח שהוא תנא^
כצול והן קורס ללאו' ותנאי קודם למעשה  /אמנלבאמת׳בכאך
לא צריך להיות כלל דיני תנאי ני בכאן המצוה הי׳׳דתנה תניא ('
אס שלוחיו שסרב וני׳ דעא רכה ואשתו של המצוה המה שלופים
שעשה אוחס \ לשלוחיו שם 'מה יחקורו אותן הלומדים שישל
בביס המדרש שלו ולאיצריךיגי־ כל דיני תנאים כמו שאין ' צריך
 Sדין תנאיכפול ועיין3בי/ש סי׳ ל״ת סק״ז אחר זה מצאת^
מפורש נכ״י א״הע _ סי׳ ל״חיב״ש 'הר״ן דנל קנאי שהואפיקנה'
נגס השליח לא צרייך בי׳ דינא תנאי כלל וכלל וכל׳ אה כנדון' זיז
לא שייך לדקדק דין תנאי דדינא תנאי הוא ׳דוקא לאחד שנות{
יותנה לאיש הנוכחי או שמזכירו כשמו ואומר שנותן לו « תצ£
על תנאי נזה צרינין לה ־ות פרעי דיני תנאים  /אגל במי שמצוה'
שיש־כו הלומדים ככ״המ שלו ואינו מזכיר שמו מי שיהי הלומדים
רק שנותן בהם סימן מי שלא יהא לו לנסט בתוךל הנמיינדע
א* כ מי שיש לו שירות בקהל על זהלא הי׳ נוונתו״ואינר זונה^

"י י '

; ' v־ '

׳

במתנהr

( מה ) •
נמתנה ואין מין כו דן תנא ' כלל ומר זה הוא כרוי לדעתי
(הרי הדנר דומה לאדם שמזכה מתנה לא־ס שלא יצא מפתל!
זה ואינו ' מזכיר שוס שם מי שיהי׳ אדם הזה,שבוודאי מי שלא
יצא זכה ומי שיצא א ן לו זנות נמתנה ההיא  /ומעתה אס
הני זוגי רבנן יחזיקו בהנאתם שיש להם כל׳ממ נתאם נפש
בוודאי הוא חמש בכפם והס רסולין להעיד ממילא הס פשולין
לדין דכל הפסול להעיד פסול לדין כמבואר בח״לו סי ' ד
ס״ט  /ומעתה יראי ה׳ ושומרי ממת ׳ צאו וראו הקלקולים
שיצא מזה אס הס ישירו מליצה שהמליצה היא פשולה אם
הדעיס פשולין לדין נמו שפשקינן בא״הע ס ,׳ .קש״ט ס״ד
חלצה בל איו בג׳ ונמצאו אמד מהס קרוב או פשול חליצתה
פפולה! ואל יבהלוני אדם■ לומר' אס כדכייך כן הוא למה זה
שתק אניך הגאון זצ״ל ראני המורים ולא מימה נידס  /הנה
אני מעיד בתורת עדות שאא״מוה־ זצ״ל הכ׳' מ לא ידע מפרטי
הדבריס שנאמרו בצוואת רשיק ז "ל ומעולם לא הי׳ הצוואה
לנגד <ג* כיו כי לא הי ,רוצה להזדקק לדביי הצואה הזאת ני
הי׳ נפשו חיה על המצוה רש״ק דל ננל שזלזל בכבוד הני בני
שלשה מדינות והי׳ מתנא שלא יהי׳ הבמוייס של בה״מ שלו
ממדינת פולין אונגערן מעהין> וכמה פעמים שמעתי ממנו
שאם רש״ק הי׳ ממאש במי מדינות אלו הי׳ לו לנתיב שיהי'
מי מדיטתפיהס ומכלל הן הי׳ נשמע לאלשלא • הי׳ בני מדינה
אחיות והי׳ עושה כדין שבני מדינו תו קזדמץ לבני מדינית
 6חרת ולא הי ' לו להזכיר שוס מדינה אתית  /אך דרך בזיון
הי׳ נקל בעיניהם לזלול בני שלש אלה המדינות ולכך הי׳ אח״מוה
ז׳׳ל הכ״מ מרחיק את עצמו מעדן צוואתו  /ואף הטונות הנאה
שנתן מאת ' המרוח יש״ק דל להרב אל׳ד נמה זהו ' לנרות
להדליק בימים טוניס ומנויה כשן» לתשמישו של הרב כל ימי
יזייו של הרב לא קבל ממנו והי׳ ממאן גו ני לא הי׳ רוצה
להיות לו עסק בדנרי הצוואה ההיא ולא ראה ולא ידע פיטי
הדבריס הנאמרים מ י!2י הי׳ לנגד עיניו והי׳ יודע מה שנאמר
בז בכלל ופרט כוודאי לא הי ' שוחק והי׳  .מרעיש 1ברעש גזול
זהי׳ מוחה בידם ומי שמעיד ואומר ששאלו את אבי הגאו) זצ״ל
הנ* מ בדבר זה והתיר צהס שקר הוא מעיד ובוודאי הק״בה
עתיד

( מו >
עתיד להניע מן אותן האנשים * שר חולץ נו ? סריקי בקדוש
ישרן! אאמ״הג זצ״ל הכ״8נ ואל יחרידני אדם לומר שאני מוציא
לעז על הגיטץ וחליצית ע׳־׳י שלית ששדדו נגר הני תרי רבנן
ולדעתי אין ביה לעז כלל ונל החליצות וגיטץ ע״י שליח ששדרן
על הנה הס כשדים ני כל אדם הוא בחזקת כשיות מכ״ש
הרבנים האלה שהס יראי ה ,וחלילה לנו להרהר אתריהם שהם
ידעו מקדם פרעי הדברים של הצואה ובשאט נפש עברו והחזיקו
במאת האלה שלא כדין ואנו דנין אותם לכף זכות כי בוודאי
לא עינו בלשון הצוואה ולא ידעו פד היום ממדעי הדברים והם
שוגגים בדבר זה ואם ונשאו שלא כהוגן שעשו מעשה מנות שהלכו
אחר עצת אשה  ,מ׳ אידל חי ' ז״ל,שהיא היתה מורת להם שאין.
קפידת אס הם מדינת רבא והס ס « כו על דכיי האשה  /אבל
אס היו רואים ומדקדקים בלשון הצוואה נוודא• לא הי׳ מקבלין
עליהם עבודת הקודש להיות אפילאנען או שלא קבלו להיות
בנ״ה ובטוח אני בצדקתם של הרבנים האלה שיקדישו את השם
ויקבלו את האמת רעשו אחת משתים אז לצאת מכי׳ה או שלא
להיות מבי דינא רבה  /ואס ח״ו יגבור עליהם כבוד המדומה
דנישו לומר שתכלו עד הנה דבר שלא ביושר הס נפשלין מכאן
ולהבא  /אבל למפרע אינם נפשלין  /ואם יאמרו היינו יודעים
מכל פרטי הלביים ואפ״ה עשינו דבר זה וירצי לעשות העקום
למישור אינם נאמנים לפסול על עצמו למפרע והוי כמו שאמרו,
פסולי עלות היינו שלא באונם נפשות שאינן נאמנים דאין אדם
משים עצמו פשול  /וחלילה לומר עליהם לשון הגמרא אין אדם
משים עצמו רשע 4והנה אם יחזיקו בתומם דורו על האמת
ויאמרו שהאמת איש אתי הם מזוינים להחזיר אותן הנאית
שהי׳ להם למפרע ולעשות בו צרכי ינים כדין גזל ותינו יודע
למי גזל היזכר בת״מ סי׳ שש׳׳ו ס״ק אגס בזה דאנו פשקינן
נש״ע כי׳׳ד שי׳ קש״א ס״ז דגול ומלוה כריכית הכא לעשות
השובה אס הוא דבר שתינו מסרם אס רוב עסקו בכך ומחיתיו
בנך אין מקכלין ממנו כדי לפתות לו דרך תשובה ובת " מ סי'
סס״ב ס״א פשקינן אס אין הגדלה קיימת ותשובתו קשה אין
מקבלין ממנו כדי שלא ימנוע לעשות תשובה ועיין בשמ״ע שם
עי׳ ק״א  /והנה בוודאי על החמר בתשובה מוטל להתזיר  /וכן

מפורש

(

מז )

מפורש 3ש״נ י׳׳ד &י ' קס״א ס״ק י״ב בשם הרי׳׳ף להם חייבים
להחזיר רק על המ pבל גזרו חכמים שלא יקבל מהם ומעתה
בגזול ואינו יודע למי גזול צריך לעשות ציני רכים אני מסופק
אס גס גזה נאמר שלא יקבלו מהם הואיל והדבר שייך לרבים
א״כ ממילא נמחול להס מתקנות חכמים והפקר ב״ד הפקר
ואין כאן אדם שיאמר .שימחול לו בי הוא הנגזל  /והנה אין לי
ספרים כי אס ספרי ש׳ ,ע ואין גילי לעיין ולהחלים הדבר
ובל״ה הוא דבר מסור ללב כי אם רוצה לצאת ידי שמים ולהחזיר
אין מוחין כידו מלקבל כללו של דבר אני נבוך בזה ואתם תבחרו
ותעיינו גענין זה י ומעתה נדבר אם ח״ו יגביר על הני תרי
רבנן אהבת הנוצח כבוד המדומה ולא יעשה אחת משתים כמו
שכתבתי לעיל והן נפסלין מכאן ולהבא לדין אס הס נס נפסלין
לגט  /והנה זה פשוט דהס פסולין לסדר הגט ע״י שלית שצריך
לומר בפ״נ בפ ' ׳נ דזה הוי קייס שטיות ; /ובוודאי שנקרא דין וצריך
ב׳' ד כשר ופסול בקרוב ופסול כמבואר נח״מ | סי׳ מ"ו .ס״ד שאף
הרמ״א שס מיקל ביחיד מומחה אפילו בזמה הזה הואיל וקייס שטיות
דרבנן אכל בזה לעא חולק דהוא כמו דין ופסול בלילה ותנה
הש״ך 5ס ס״קה נתב דאפילו נדעבד לא הוי קיום ומשייס שם
ואין חילק בזה בין שטיות לגט אפילו במקום עיגון " ומעתה
«מילא נשמע כך לעדן דין שפסולין לדין שגס בדיעבד פסול
אס נתקיים הגט גב״ד שנמצא בהס קרוב או פסול ואףשפסקינן
נסי ' קמ״ד בשליח ועוד שנים אחרים כשרים קייס הגט  /והרי
לדידן יש עידי מסירה לצרף מס השליח ואין צריכין לב״ל
המסדרי׳ זה אינו חדא דאין העדי מסירה והשליח מכוודס להיות
ב׳׳ד לקיום הגע ואין נעשין ב״ד בלי רצונם וכוונתם ועוד ליש
קלקול גדול כשליח שעשה שליח דצריך לומר השליח שלית ב׳' ד
ו) ני גפני ניד כמבואר בש״ע שס סי׳ י״ט אך כגט שלא ע״י
שליח שהוא מיד הבעל לאשה בזה יש לפלפל דהרמ״א בסדר הגע
וו״ד החליט לחלוט שסידור הגט אין דין אך הב״י באה״ע סוף
סי׳קל״ו מביא גשס תפ״ר דגס כלילה פסול משוס דגט הוא
’ לין ואינו דדןבצילה  /והנה האמת הביי חולק בדבר ורלואיני
יודע מה עדן דין לגע ולפ״ו הס נשריס לסדר הגע שלא עיי
שליח אךבליין לני « הסס בדבריהני .יש אחל מגדוליהראווניס

,ראש

(!מח )
ראש המדברים שסובר דגע צריך ג" ר והוי צמר דין והוא רבינו
הגדול ראש הפרשנים יש״י ז״ל דמפרש כריש מש ' סנהדרין
 3ד״ה והמיאינן ז״ל יתומה קטנה שהשיאה אמה ואחי ' לדעתה
יוצאת בלא־״גע במיאון כל זמן שלא גדלה תחתיו ובשלשה בעינן
דכל דת* קון רבנן כעין דאורייתא תיקון ומיאון דרבנן דמלאורייתא
אפילו מיאון לא כעי דאין קדוש* קטנה כלום אא״נ קדשה אביה
עכ״ל • ומעתה מתוך דברי רש״י מוכח דגע ' צריך ג׳ דאי לאו
הכי אין שייך לומר דנל לתיקון רבנן כעין ד״ת הא בקידוש{4
גמורין שהש מדאורייתא אין הגע צריך ג׳ ומה זה נתב רש׳' י
דכל דת־קון רבנן כעין דאורייתא תיקון ודוחק לומר ' דנוונת
רש״י לדמות מיאון לחליצה דעפי  ,ה״ל לחכמי׳ לדמות לגע ולמה
יהא עדיף קידושין דרבנן מקדושין דאורייתא לקדושין דאורייתא היא
נפערת נלאנ״ד וקידושין דרבנן נפערת בג״ד 12אע״כ צריך לומר
דרש״י סובר דגס גע צריך כ״ד כדעת התהי״מ שהניא הב׳' י והנה זה
שניס רכות כעת שלמדתי מסכת׳ סנהדרין עס התלמיליס
הקשיתי קשה חמורה על רש״י מה דאיתא במסכת׳ ערוכין דף
כ* ג ע״ש וז״ל הגמרא משה בר עצרי ערבא דברתי הויא ורב
הויא ביי צורבא מדרבנן הד ורחיקו לי נול תא אמר אניי׳ לינא
דנסבי מצה לרב הונא דלגרש לדביחהו ותתבע .נח ובה מאבואו
וליסדר מהדר אמר לי׳ רבא והאנן מודר הנאה תנן ואביי׳ אעו
כל למגרש בבי דינא מגרש שיאמרו לו ידור הנאה ילך בצנעה
ויגרשנה מכיל הרי מפורש 3גמ׳ נגד משמעות רש״י בסנהדרין
והנה בלי פירוש רש״י בסנהדרין לא הוי יכול להקשות להך גמרא
ממתניתן ולסנהדרין אי גע לא צריך למה יהי׳ מיאון צריך נ'
מדרלנן דייל דחכמי׳ עשו חיזק לדבריהם ' יותר משל תורה א*׳כ
הואיל וצריכה בדיקה בסימני׳ שלא גדלה תחתיו לכך צריך ב׳' ד
אבל לפי׳ רשיי שכתב כל דיני רבנן כעין ד״ת קשה מגמרא
דעיוכין והנה עלה על זכרוני שהקשתי קוקי׳ זז צאא״מוה ויל
חכימ ותירץ לי .על פה מה דאיתא במסכת׳יכמות  ,דף נ* א
<ע״ל דברעתא מיאון ב׳'ש אומרים ביד מומחה וביה בל׳ד ושלא
]ננ״ד אילו ואילו מודים דצריך ג׳ דברי׳ וסי׳ זריא נר״י מכשירין
זכביד עניל הגמרא הרי דב*ד אומרים גנ״ל או שלא גל׳ד ואפיה
ממר ריי לצרין ג ' וצגפ״ןאמר א׳דא מוהיג ^׳ל ימדאי' גע
דצריך

( מט )
דצריך שלשה נמו שנתב רש* י רק סני גג " הדיוטות נמו בחליצה
דסגי גג׳ הדיוסת היודעים לקרות אך סתם גי׳ דיכא כקראים
נ״ד נעיר שהם מסתמא מומחים ועל זה אמר אביי לערכין
אטו כל דמגרש בבי דיכא מגרש היינו במומחין שיודעים הדין
דצריך לידור הנאה הא יכול לגרש בפני ג׳ שאינן מומחין ואיכן
יודעין דצריך לידור הנאה־ " והנה הדברים ראוי׳ למי שאומדן
ךא דברי רש״י במסי׳ ערונין אינן סובלי׳ דברי אלה ני רש״י
נתב יגרשנה נצינעא וג הדיוטות לא « וקרי נצינעא " והכה
הרבה יש לדבר ולחלש בסוגי׳ וחת אך נסתמו בי מעיני העיון
ןכ הרופא הזהיר אותי שלא לעיין בעיון רב ולכך לא כתבתי
אלא מה שצריך לדינא בענין שאנו עוסקים בו ולדעתי הוא זה•
יןושי ' גדולה על רש ־׳י ניוסב׳ סנהדרין ומי שתירץ הקושי ' ואת
מרך נכון אחזיק לי מלא חפנא טימתא היוצא מוה דא  5מצטרך
£׳ל  .הוא־ מחלוקות בין הפוסקים ולכך לנתחלה בוודאי אין
ראוי׳ להניח פסזלין לדין ולסדר הגט ולפי מה שעולה על
וכרוני נט״ו ובתשובת ה״א מזרחי ומהר״ס אלשיך מפלפלא בזה
הרבה ואני כעת חוצה על פני השדה ואין אתי בבית ני אם ד׳
ש? ׳ע ונו׳ ואיו* גמרות ולא אוכל להחליט הדץ ולחפש בתשובת
ראשונים והאחרונים אבל זה וודאי דלחליצה וגט ע״י שלית
פםולין .וכל זמן שלא יחזור בהן מבאן ולהבא ואס הס כשרים
לידות מן המוספים בחליצה ג״כ לכתחלה אשור נמ״ש הרמ״א
גאה׳ ,ע סי׳ קש '׳ט סי׳ז  :ומעתה אהו׳ אחיי׳ ורעי׳ יראי ה׳
ותושבי שמו הנה הוצעתי את דברי לפניכם כבן כפר בלי ספרים
מצרכים לדבר זה ולכס משפט הבחירה להעמיק בדין הלא לבכם
נפתחו של אולם ומבוא הש* ס והפוסקים נפתחים לפניכם ובטוח
אני נמלת צדקתכס שלא תחניפו גזה לשוס אדם ותוציא הדין
אמת לאמיתו ואין אני אומר ח״ו קבלו דעתי ךא אני אזמר
קבלו האמת ממי שאמדו ומי שיודע להפיך בזכות הני רבנן
אחזיק לי׳ טובלאס יבא בראיות בחיית לדחות אותי הנני מוכן
ועומד להודות אך אחת שאלתי ואותו אבקש שלא יבא אדס לדחות
אותי נקש בסברות נרשיות ני הלא ידוע לנס כי כ״ה לאו
קטלי קני נאגמא אנא ואחריש אס ידחה אדם אותו בעלה נדף
נסיאק־וה אבקש שלא יבא אדם נגלי בלבדי ח 1זדיס .ובחוצפה
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יסגא

( נ )
יסצא ואני לשלו׳ ני אדבר אף לא יהי׳ לכדו נשמעיך ולו!
יעשה רושם וזה; יהי׳ סימן שאין בידו להשיב על לגרץ נ״א נא
להחניף לעשות׳ עצמו כאחד הגחלים אשר .כארץ אשר נבונה
אפו יענה -דנדי הבלייס ועל אדם נזה כולם יאמרו מה שאמרו
חכמינו ז״ל פרת מפד מה קוליו נשמעין הואיל ומימיו מועעין
ודבר• חכמים מחת ישמעון והיה זי :׳ו  -אין אני רוצה להרבות
מחלוקות בישראל ושאתם תצאו לריב מהר או לצאת נחרב או
בחנית ומבקש אני ממעלתנס שלא :להתחזק במחלוקות עכור זה
ני אין אחס צריכים לכך רק אס תיצאו כי יש ממש בדברי
תפרסמו הדבר^ כי האמת אתי וממילא לא תבא אשה להחליץ
בפניהם או להתגרש ע״י סידורם כי מה לה לצרה צהכניכן
עצמה בספק יבמה לשוק או ספק א״א לעלמא במקום שיש
עוררין ומחזירין בשער בשיגוה אחרונה הרי אני מעורר ומשביע
אתכם באהבת אחים ורעים אלופי׳ ומיודעי חכמי קהלתיבדשלא־
תהא ח״ו בנס  .איש פורע ראש אשר ירצה לסלק את עצמו
ולהיות מנובשי פניהס כקרקע חלילה לכס ממשוח נדבר הזה
הלא תדעו כי לאיסור יבמה לשוק גלאיסוה א׳׳א לעלמא הדבר
נוגע וח״ו יהי׳ קולר תלוי׳ נצאווריכס קדשו את ד ויתראו•
ואס כגונה ארזיס נכהו לא יוכל לכס אם אתם מפרסמם
האמת בלי עניס ומי שחתמו אמת הוא יסייע לכס לדבר האמת י
ויברך אחכם בשלום ובאמת אלה הדכריס נתעכבו ע״י פשיעת:
המעתיק לא נתחלקו בזמנם ני לא הי ' נדי מספרם לחלקו!
ביעקב ולהפיצם בישראל וביני ביני .קול ענות חלושה אנכי *
שומע כי,צא״א מו;׳ה ז״ל הכ״מ הי׳ נשאל כדבר זה־והתיד־להס^
הנה מלכד  .מה שתולין כאילן גדול אינו מועיל כלל וכלל ודברt
שנראה לעיגיס שהוא שלא כדין אין אנו סזמניס על שוס אחז־=
עד שנחוזזע העעס מאיזה סכרה ■דן אלא ; אף גס זאת שהוא
שקר על ידבר זה לא נשאל מעולם אא* זמ מ״ג דל הנ* מ דרך ׳
שאלה ומעולם צא הי׳ למראה עיניו דכר הצוואה ולא ידע
פרטי הדברים ואוהבים הוא דמפקי להאי  .קלא לאלוהי יוצא
מא״א מו״ה דל דרך פשקבוודאי הי׳ נותב פסק דין בצירוף דל ׳
והיו חותמים נו והי׳ למסר פסק זה לחנו ליקוס משתמר יכ נוהג >.
לדורות ונוגע לקרן הקיימת שהוא לעול׳ עד ביאת הגח 1ביב ובוודאי »
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הי ' 'ראוי׳ לכתוב לגר זה• ננמב ' יזשר לנוצגן יע& ול ימים רבים’5
ולמען ידעו דור אתרוך שאותן הלומדים דב״המ של רש״ק ז״ל
יכו לין להיות מני׳ דיכא רבה והי׳ נכתיב ' נו נועם המר הד ;^
גרחה לעיניס שדבר שקר הוא ואס בכל ואת עא עדס ויכחישו',
את היודע ויאמרו שיהא״מוח״ל התיר להס דבר יוה ויצאו ממנו '*
בדרך פסק (כ• בוודאי כל ומן שאין הרמים האלה מניאים
לאי'} בעדים לשרים נדינ(־'" המה,פסולק ) צתיכיס העדים לעמוד '
ולהעיד נמני נ״ד ' נשרי והלומדים י הראר; לצ?א לנית המדרש
במקום מי זוגי רבנן המה פסולין לוה ונוגעים נמר עד :
שהסתלקו את עצמן מזכות זה וגס צריכים' להסתלק מהנאת ל
הצורכי רבים אשר יהי׳־חייכיס לעשות ממה שככר אכלו שלא
ביושר אס יצאו חייב מכ״ד  /וצריכין להסתלק בקניין כמסא־ל".
נת״מ סי׳ ל״ז סי׳ י׳׳ש ' ואפילו הלומדים שיש להס עתה דינסע’;
אין דער גמיינדע ג״כ פסולי! לזה ואין לדמות דין זה למ״ש שם ;[
סעיף יו״ד דכל ־הינא דהשחא אין נוגע■ בעדות אע״פ שאס
יתעשר יהנה בעדות־ כשר להעיד ע״ש היינו דווקא שאין לו לבא; .
הנאה על ידי עדותו עד שיתעשר דהוא דבר שאינו בידו אבל^ '
הנא הוא בידו להניח מן אותו דינסע ולכנוס במקום הרבנים *
האלה ולכן בוודאי* צריך שיסתלק מזה וצריך בזה^ קנלת עדות
בפני נעלי דינין שהם הרבנים האלה וקציני הד,הל :והפונדיציאהן
קומיסיאהן שהס נאים בהרשאת כל בני הקהל ואז צריכים להעיד _
ני בפניהם נשאל אא״מו ז״ל הכ״מ מירך6אלצ מ19נושהי׳ נוסחה
צוואה לנגד עיניו ולא שהי׳ שומע ענין הצמאה מפי ה 5ואל אשרי'
הי׳ יכול לשטח נוסח הצוואה כרצונו או בשוגג או במזיד ; זע״פי;
נוסח הצוואה שהי׳ לנגד עיניו פסק כן דיך־פסק לין אבל אס י
יאמרו העדים שהיו שומעי ן כן מא״א מרה׳דל׳דר ^ שמועההוי"
פטומי מילי ולא מעלים ולא מוזלין  /ג ~5אין לרבנים האלה
זכות׳נמה שנכתב בצוואה שאס א £תו בצירוף^ הרב ונ״דיימצאו
צורך לשנות דבר מה בצוואתו אזינולין לא^ואו ?'וי' הנה תשובתו'
בצילו שכוונת המצוה הי׳ שיהי׳ בו איזה צורךדהי׳ ־תועלתצר,רן־
■;
קיימתי או לצורך אחר אבל כזה״מה צורך יש כזהשיהי׳ הלומדים ',
האלה אפילאנען וכי אץ צרי בגלעד ולא היו ליומיים אחרים '
נמצאים י בקהלתינו ט סא הרמים האלהז ועוד 1להא נעשים

ר

ב * 4

אפילאנען

( נב )
אפילאנטן אחר שהי׳ בנ* המ של רש״ק  3*1.וינה צורך הי׳לבקש
גדולות להיות מבי׳ דינא רנה ואדרבה שוב יותר הוא שלא 'יהא,
הלומדם האלה מני׳ דינא רנה כדי שלא יהי׳ שוס פניה וניטול*
נדברים אחרי□ ני כן הי׳ רצון המצוה שילמדו נהתידה לש׳׳ש,
ולא להתפאר לבקש גדולות ולהתגאה נדינסט בקהל  ,ויבטלו,
בלימודים ולזה מעולם לא נתן המצוה רשות לשוס אדם לשנות
דנר זה מצוואתו ואין .ניד שזס אלם נח לזה ואלו הי׳ המצוה
חי ' הי? טוען לתיןיד שלרחיך ולא לעזותד ועכשיו אין  .טענינין
לי ,כן  /ובצא״ה הדבר הוא שקר מעיקרו שלא נתן מעולם
א״א מו״ה דל הנ* « דעתו לשנות דבר זה כי לא הי׳ הצוואה
למראה עיניו נמ״ש ועליהם להניא ראי׳ במדים שהוא ידע מפרטי
יודבדיס ופסק שיכולין לשנות לבר זה ונשתנה בצירוף הרב וב׳׳ד
וצריך בי׳ קבלות עדות נלימו ׳ עוד קול אחר נא ואמרשיש
להם שא״א מזו״הג ז״ל הכ״מ אמר שע״פ דין תורה כל הצוואה
בטילה הנה אני מסופק אם יהי׳ עדים ששמעו דבר זה מפי קדוש.
אך לו יהי׳ כדבריהם וכל הצוואה היא בעילה א׳' כ ממילא אין.
להס זכות כלל דמכח מה שיש לו לפס זנות בב״המ מכח הצוואה
ואס הצוואה היא בטילה מחמת שהי׳ מתנת בריא ולא הי׳ מ
הקנין כדין או מחמת שהי׳ תולה בדעת אחרים שיכולין לשנות
הצוואה או שהיא בטילה מטעם אחר ואני איני רוצה לסתור.
דבריו שנ3ר נתישנו ואינו מוטל עלי ואק נילי כלל ואני מדבר
רק לפי דבריהם ודרך א*כ  /ומעתה אס הצוואה נטילה הרי
הכל שייך ליורשי דאורייתא של רש״ק ו״ל ע״פ ד״ת אשר העביר
נחלה מהש א״ב הקרן קיימת והכל בטל ופשיטא להרנגיס
האלה יושבי׳ נו דלא כדין אבל באתת אין אני יודע בבירור אם
ע״פ הד״ת 'הצוואה בטילה ולא עיינתי גו כלל ועשיתי לזה סיג
לחכמה אבל באמת הדבר וה הי ,מוטל על הרבנים האלה ועיין
היטיב זה הצמאה והקרן קיימת נעשה על דת ואס זנו בו והי'
הקנין כדין ולמי שייך המעות על פי דת נדי לצאת ידי ומים
אך חה הוא ויצוה שלא לומר דנר שאינו נשמע ויהי ' איך שיהי׳
עליהם להניא ראי וערים על כל מה שיאמרו והב״ד כשר יפס ק
בדבר ג״ד אסקופה הנדרסת לפני כל בעלי מורה וחכמה גוש
המוכה גושאחיצי הונן וקורותיו נרדף עפרעוש אהת והוא

נגלור

( בו) .
י ^ננור לא יו&'3ללו'שיע וכוטח בזנות אנוח ^ ?ועצפה לתשועת
 vSTבהרף ע  fי? :הק׳ שמואל לנד* בן הגאון עוה ' יחזקאל
f
??*גדא הצ״מ אב*ד ' דק״ק פראג יע״א •
׳■ • ^ •
■
*  ft־.

.

־. -

■;■־־‘־■ :■• :1־ " ■ .
* ' ■. r c;, '.?• ; • , ,

ג

■
׳* '

לפב♦ ימים אחדים והנה אגרת שלוחה אלי מאוהבי אשר
♦ ף ובתוכו נאמר נזנריס האלה :
בעיר
^הנני״רוצף ב;הז.למ?גצלןך ספר קק> מ 4ט הכאות .ורב האינות
♦“ ל; נשכנו על
,יאשר חכר ידידנוהי^ןר המנוח ד ע♦י {♦,
ובחליואשר מידבו  ,ואשר עשר לידי טר® מותו
״ערס דר
יצויכישראל • וכה׳זכר;  4ידידנו הנזכר :
כיעקנ׳ולה^
»ל^צקו הזה חכרתי לכבוד אדונינו אזש אלהיס רכינו משה בן
"הספר מדעשויא אשר אהכת עולם אהנתיהו ויראתו היתה על
" «נחם
תמיד־״ 'ויד:עתי ;ב* וס צאת הספר הןהז לאור יתקנאו בו
״פר
״אנשי :ךי 3ומדון יעלה עשן נאף היתחניוס* ,ותחת רדפי
״טוב ירדינני באף בתימה ונקצף גדול  ,יכ כן דרנס mp
#הדברים י^גאמריס נאמת ונצדק ף ועל <ן לו החיה ה׳
"לבל
אותי  /הסתר הסתרתי הסער הזה באמתחתי־לגלתי יראה
**
"החוצה *4אך עתה ידעת• כי נימים לא נרדם אנכי הולך
(,צדלךיצל הארץ למקום׳ האמת והחיים האמתים ✓ למקום
אשר אין מ שנאה ותחרות  /רק שלוםליוצא־מא  ,ומהל»
*!
פה נעולה השפל הזה אס ישטמוני .ויתנו׳ ני דופי או אם
^עוד
ויהללו שמי  /אין לי חלק ונחלה׳ בתוך האדם על
למדוני
״האדמה היאת  /ולכן הנע מתן לך את .ה.ספון .הזה*ואשביעך
אשי היתה תמיד בינותינו מעודנו עד פיוס הזה7J,
״נאהנתינו
<דאשד תיעיסהו אחד מותי ואל תגרע מסונז׳דנך אחד ,וכאשר
«{תמלא שאלתי ונקשתי הזאת  /נן/מזל< ך!אלהיס שאלתך
 5 ,כקשחך ממנו בכל הימים אשי אחה׳ חיT.־־  tועתהאבקש
*יממעלחך לקיים ^ברי המת ולשמורמוצא ,שפתיו  /להדפיס
^הספר הזה נמאשף האדש אשר בדעתך להוציא ' לאור נימים
ילנלועטיסכאשד הודעת במודעה בשניצת^רגיס  ,ליען
אנקה
•' T

( (  3דc
 .^ ,אנקהמל ^ י^טשמעמג״אשר ; השגיעאות* ׳רינ4׳י לכלתי יקרל
 ; !/לשן '‘ ך^־
^ נזאת■כתב אלי אומי .הנזכר ויען יקר!
לי מאוד דברי ריעי- 4חשתי^ולא י»**ה«<-ןי}4למלאן,ת *שאליןו
ואעתיק פה הספר הזה כלשונו וכדבריו*ולא אשנה דברי אחדגו •
ברעס ^ יא
אהרןיווא^ פסזאהן מהאללע •
 t', fr *5r׳ ' * ?! zk -tf׳  it׳ , Hל
1?ZI * ftr3 * 13
 : c:בא'רץ״
 vT cwiז
}  1f£ר׳לינרמ/עןז'  pנזיכ ?*^ 4ספררי

 pלונוזס

jmf־ c-׳< ’# I8 W» !Wiir׳•!• fr.- :ד־,<.
נז  33ואנשנל ^  #דוומז רניררמשה׳ x »Wi0 • öfij ^ p
cl
׳  rcל "^ ח^3אריךההיים-.ש • -y־m.f v •.*? ul־׳ rd״f
 ict׳ י־♦•־ cr •_ 1 33* tecnי ז׳» זז
 < < u*tfמקוס* נ 1ול ודמנמלוס  /י *סבי 5
ש״ ^ל יל! (דנ ל׳1:cc
׳ 2י  .עץ פרי ) נחמד למראה ’ וטוב למאלל  wfH /צלם*י• '* u
־־־ בשמזת -רבות יו %ות להתפנמול^ חעל ^ t, ?m TV-,
;•
משה ־ק ייייייז הולךלדרה*  /והנה ואיש פלוני רן  k ' '.זז
לוןראחזוזויפמודלנגדו ♦  •:■. ) .ך;׳■■
* ' *** *

•י•V־• '*״ן> #3״!'‘1

־J

ך*??׳**  -ך•־* י׳ ,־

׳^;׳־! ).

|; ג ? ; " יזשהד /1משה ' [ .ע « ,למנא 1שמע
אשר אד • ז♦ ♦
}2״3׳! מ עדמלזיימתעמיר עלי דבריך ?*־ הלאיאמרתי לך פ* » דס
לא '
■י • ושלש־ הדחה לי׳ * .ראה שס׳יזח?5־אלוד ' רעננים להיןת׳
!a
ר״
1
־אמ
$
ישח
יושביה
ומתעלשיס
באהבים  /לך נא שמהזץסי
־
rq
^’ rtfנפשךצלה׳תרועע ,אך הרף ממוי^ ואלכה לדרצ^ד .ז

^ .3יח? זאפך בי *ואדברה ^ך ' הלעס*.// -האתה הי^יש'
\* \ "lמשה ^שר ^ו נודע גס öip ,כיןייהודה וישראל*?/
_  wrהאקה ה^יש א ^ר עלין יאלןרו.יושבי .זזבל . :ממשה.ועל*
^;וושה ל ^ ^ 'כי ^ה ; ?■ .ikiij »2M$ < .ותסל .אמריי
כי 5פללתי ראוח פניך ‘ךב 'א! ת קד/אלהיס  1 / -עתה ז
־1
ראיקיך״נאחל«  Riffמ -מע ^ . »yו4ז| <י 1לרך הקוד *>
־ ;» lfc
י''  #° ’ c״יזיא
. .

( נד) .
• g־, suיקרא לשפוך גוז ונל איש טרם דרוש וחקור היטיב את
•וצפוניו ?  .העיד אלהיס לך לראות את אשר מס לבבי
,
 . . lני קאטוס א 1ניך לדברי ? מה עשיתי לך ובמה הלאיתיך -
ד ; ־׳״ ענה ניI
מ״ב״ם צדקת ! לא אלהיס אני לחדור משכיות למך  /אך
• * י•  -עיני אדס לי לראות אי מזה עס אתה " ידעתי אנשי
ך* .מכזרתיךומולדתךידעתים /ני נניס המה לא אמוןא)
׳:־* :ז בס • ולא סדרים למו כמשפטם ובמעשיהם  /גס לא
־  .׳» _ למדו לשונם דגר נכוחה וצחותגב ) כמשפט * ורבת
שבעה לה נפשי היגון3נל עת אשר הייתי פה
במקהלותס! / .ועל בן .וה ימים רבים ברית כרתי יל
אצרני מן הדור זו לעולם "
׳צללו שפתי זתחתי ארגז לקול
פלוני; " (משתומם } חדה '
♦;  w tדברים אנכי &.,ומע 7

משה 1נתת דופי במי עמי ולא

זכרת כי .המה זרע ברוכי אלהיס " אל״תחן כלאתי
^ # vלמי בני בלי שס ,1ט אף אם רני עמי הארץ בתוכם
* ^ אשר עליהם לא נגה אור ה ' בימי חלדס  /הן לא
" 4Uי הסרנו נל */כי עוד יש שרידים המלאים חכמה ויראת
י ה / ,ולולא" היותם,אבדה חכמת חכמים ובינת נבונים
  f*c;rrאין עוד *־׳ ״^ u “ :.
פ״ב״ס־ ^ מתאפק ונאנח } < 7י
פלוני! הלא הוגד לך ושמעת 7ני כהיום מתרבים פריצי בני
״ ל * r .׳־עמינו בכל

» iי •
א)

מושגות נני ישראל ' /

,

!

i r -i

־ , «K
ערציהונגבל״א • כמו.

'

הבוטחים על

.

ויהי

חכמתם

וברוב
ז

אומן את הדהה •

 .דבריהמדובר •

 ) ;3קורא אהוב י! בקראן־ ילדבריס האלה אל תבה׳לאתנניו לאמור  :סקי ענה׳
*׳" ' מב״מ בו כי כל דברי' הפלוני הלא׳בלשון צחה וב׳פאה ברורה נאמרים ? אן
שמעני ודע לך  :הפלונ; הזה♦ושב ' בארץ החיים ויה מגפים ♦מים וש® למד לדבר
«כוחה■ בלשון עבי׳ אמר לפנים ב־חי חלדו לא ידע  /אן כבר נודע מאחרחכוזיגו
«״ל ׳ מבמיזא כיון׳ דעל על '*ולפן  -תראה לפעמים בחון^3ייו שפה בלולה  /לא
יזואי ולא הדר לה■g . iנרפא דינקותא היא * —י

דברי המחברי

(

נר־ ' »

\

וכרוב נעתם יתהללו ו' מייויצןר ברוח®  /ומיישיס
;> .
• רסן לפיהם אש לא השאיר ה׳ שריד כמעט הלא המה
^
מרועיבארצי. .? :כי לא נמיחמתס ^לא נדיב*
* מ ^ביח \! >$
דרכינו 5הווה יעפילו לעלות  .אל הרי החכמות
־ ^. ,
והידיעות  wואנחנו יורדים כל היום> לממק « נרכ$
י■ ; [ י י
לדברי חכמינו הקדמונים ודברי ההומים נכל דורודור"
המה אוכלים למעדנים ויעשו להם נגדי יוופש כחקות
* y׳ ;
העמיס אשר בתוכםיושבי® ! ואנחנו עם ה' מעשי
"
ידיו להתפאר ענינו נצום נפשינו 4־וברעב כוחינו
' .־

כלינו ״מ״ב״ם

מי בקש

• * "
ואת מידכם ? .

החפץ

ה׳ « ♦ י•

פלוני  ( .מבלי שים לב לדברי מ״נס ) כי־תורה קנינו מה יזםר#
ל ־ r׳היא עטרת ראשינו היא שעשועינומאכלנו וישתנו ג )♦
ך ועל מס ה׳ כאלה תשפוך חמתך» ?
i

*4.

..

•כי׳י׳ב״סי אתה עתה הראיתני כי לא נופל אתה מכל £נשי ארצן
 ? .וכמוהם כמור ♦ כי העתית.עלי  -דנרים וצא נתתד
נהשיב חמרוקי חניך  /הה עכס נסנ נמו
פ^ וני

ני אדוני 1מרוב כעסי דגרתי עד הנה  • /כי תדבק
לשוני לחכי אס לא יעלה צשן באפי בכל  .עת אשד
אונור החוטאים האלה "

מ״ב״ם* כעס בחיק כסילים ינוח vודברי חכמים מחת נאמרים •
פלוני י*

לא כן

האי

גברא רגא דרתח אורייתא ערתתא

) {,־• לו הוציא האב״ד מהמבורג ל׳ת כניו ‘מרפא ל 8ון לפני «נתיה י?ד« ףי£
הייתי אוחי יכ הפלוני נגב את דכייו מדביי הספר הנ״ל כי כזאת אחר
האנ״ד חה״מב בהקדמה להפר הנ״ל  /אן עתה אחיי שהפלוגי דובר דבריובעול©
*עליו; והאב״ד הדפים הכפר בעולםהשפל  ,על נרחנולריכין אניוגו לומר כמקרה>
;; \ - .
הנביאים כן מקרה הרב?י& זהיינו הגנון א« ז עולה לכמה יביים ״

;4

יג>
-דבח אוהבי•־-י זו-

<

גזC

w

למימר צומא מדרמן

5r

ליה * .ובאתר דלא ידעי’־ שרי
* י
* ? ׳ ..
^
אט*r CT
•?•־  ' ■.׳■׳

k

»
ת
t:

.מ״ב״ם ( אללכז )^ סא תכתוש אתיהאויל במכתש לא יסור
» י־ אולתו ממנח (אל פלוני ) מיתה; לי < ני מה לי ולך
ד  b J •. .נאתאלי < ה למלין גע7אנשי:מולדתך שלחוך« ,k

pi
מי

v

v
׳
י

f

׳מ״ב״ס תודות לי ? ־—

מל נל^ הטוב

אשרגמלתיך ?יי־־־

 %שמעתיך
מה זאת ? הלא *מעולתךאל ראיתיך ולא
T
״,״.״
ותקק אזני שקץ ממך !
פ9וגי { אס /ה1וד אשר גמלתני לא  TMöנמוכה£לי הלא
; ירך נאה א 4ך ; ואס מעולס אל ראיתנן; ה 4נמחיהא ^
;
 ■vחזיתיך מחוך; ספרך הנחמף.אשק :כתבת; ,דקרא נשס
יד החזקה  /נו הגיתי יומס ולילה yמראשיתו עד
קצו  /וחדד שנתי מעיני ־ותגדלי * * פמפי־יז&מש
דבריך הסתומיס והחתומים ומקומות אחליס /ולהשיב
י
על אפדהס אס המי נראיםי כמתנגדים וסוחרי© 4
’
שקלתי במאזנישכלי ,בחנידס וצרפתיס ; נכוד בינתי עד
הוצאתי כאורמשפטיך; נגד׳ אנשי מלותיך,ונפרט נגד
איש ריבך .אשר קנ £אחריך להמם תא אשר נ?תי ולעי^®
את•אשר■נטעת,הוא אברהם בן דזל * hS

י*
)*
^
<ןד

יי

1

׳עפה באפי יל אס מל אגדותי \ *הציקחני רוחבגוני
להל תודות לך על כל־הטיכ אשרגמלתני  /נילולא
קיומך הן נאחד הריקים 1שולחתי הגל "

י
I

מ״ב״ם

אס כן אפוא להברכה

{ *

פ^ וגי

אך אס אתה לו שמעני רתלן׳ימיסרבי^ אחריעמלי

^

תודות לי ?

"

היא ךל ממני^ומדוע אתה תתן
• ' -י ) "י־׳■

גו אמרתי עס לבני הן כל זאת ע*תת אלהיס*  /ני הוא
האציל מרוחו עלי להוציא יקר 'מזולל ולהעמיד האמת

יי

• • * >:

■Ü

יr
T

יי*}

בא לכלל נעם נא ,לכללגרפא דעקותיה .>* ,ועל,ק עונ ל » ןע גי־זמל£
בלשונו הרגיל נפואיה •

¬

דברי המחבר י
¬ו

• ׳;

(

נח f

 f toiואס .אכי מחשה ומנ& ה דברי מעין אדם/
v^ rtcf
ומצאניעון* על כן קמתי והנאת״ילידי שכלי על ספר
rז3י ז׳ להפיצם סשראל -יי• ויהי .כאשד ,ראו אצילי כני ישראל
 " iifאת ס ^ דתמ ^ איש אל אחיו.ויאמר;ראה האיש הזה
*  rקז ^ רויד-ה ^ ממנו ומלתו לע לשונו*  /מדע לכלכל דכריו
 0יז״ ;.,נמשפ,ט ^ובצדי; ה{ /׳ יי כמוהו מורה מי,כמוהו ;;זרה
־’ r ,)1זדע ^ יבין שמועה ? ויתאשפו ייחדי רשימו כס אחד
^ ^ c,אןתי׳ ^א ^עדים ^לרכ ולמורה עליהם גלנמזחס הדרך
אשר  .יעכ ^ קעיני אלהיס וארס  ; / .ועתה .,קח נא את
_ _ ,- ,כרכתי }זלף טו* חך _  /כי אתה השיבות כל זאק ^ חה
שמסנימ ע( ידיתפרך לרב וצגאון *גליהם  ".הלא מידך
״  f r־יה  f ?rדf v
*
(• בפגיפעועפות * ,אללכו ) מתאב .אנכי .גאון ןעקכ ׳ נזע "£
£לוב*" המ'  ' $זאתי‘ ? r ,אמרי */אך' שמחאשמח׳ן*■,כבשורה הזאת
ליא־תךצכיך זועפות  /החרה5ך ? ההשכלתי
3ש.י
>r rrnrqr
־.v 1,
* ד-׳׳י ?1״'n׳
זV £

\

W3ם־ ’ ( כלפינו אל' לבו ) היקפאר נפל אשת לג חזה שמש
שי ^׳־ן ' לאמו ^  .מא ואלמדך תנועת השמש/כי יתפחר האיש
*"' 3׳ר « ארך הזאת לאמור(לנו■ע* /אלמדכם כדרך זו הלנו1
c*c?r erיזה  4ום־הולד ססרי־־נו אם לזאת הריתיוץג1לתיו למה
 arן1־- :לא■ ןוד ^ ךמזמתיסןז ?• '• ^•  v * . r׳ 1־cr /
א ^ןני׳ז “ת ^זאשוג בלנך״ני' שתי כלשוני־/־־ראהכא נס ראה
עדות* יזרבכיס :וגאוני זמני 3/עומי מתהלך על פני
ד,ז ,החגל אדצ ^ ובוודא/שמעח פה ; את שמעם ני; אנשי
* מופת המה * ’( פלוני מחפש באמתחתו ויוציא את
*, ^ 1י? 1שפרז ) ,שמע נא דגריהס הנאמדים כאמת ואז תדע נ*>
^  vתג? ס גכןי  ( ^ :קויא & תוו .השפר ) " השכמת וחרמות
41א^ ג/החר ^ מדנת,פול ;ן ♦ הסכמת הרב הגאון הגדול
^המפורסם חריףובקי נר ישראל עמוד הימיני פטיש
החזק נמהורר » . . .ז״ל שהיה אל׳ד ור,׳«

״י*

בק״ק ״ * * ומצודתו פרוסה גק״ק ״ * ״ “ ־־־

 *TWöג־ ’נשבעתי־1ז לא שמעתי'
• :״ ,

שם

הרב המפורסם הזה בלו/י,
י׳״־’״" היום

r Wo
\«
V

 £גפז f
:.מקדושי עציודס  ?/ :ומבמות אשר
* ואקאימ
 nunד היום קש ?£0ד*:׳הזה,המת לי;לבר ממנוז♦
 ■JiCCיעלוהו
לע לו  /את םמפו זלאדשמעת ?׳ הא ;ש
פלוני הרב הזה לא נ
א^[ *נשס ר5ןשליצל*נצי־הקלה  /אשר מונ
י הוה"אשר£
 / 6נ%<1ני | תוךי 5במגוריו
ימידנמנמרתץבשגופ^
*ז5זזד ‘; *5
'‘1i5pVלו ' (נמרהבחלוקי(
ולנחמדיס f/
'
"
‘'rcaז~' ^נ53איס
'ל'א היהאי^י ^לינאץרב אשילד> 5
ובפלפול (5א£ר״נמואס
- ' *V
תענוגיהעוצם* הזה עד״׳ישלא הסתכל
*‘0ץזז ־ חפר ^ אס׳בכל
פ1$מג ' ו ) " הןאלה״׳קלזת ^רניו ועל
אפילו'בצורת
\
אמר לא׳׳נוד^ לך '£לבא5־ה ^ולא ראית
איש״־ נזה ׳^
‘
*
c3a
ומה* 'אדבר‘ אסץה |לושן ואחסיד הזה
 • Kiאואד ?׳ ^ה
■^
אומר־מיכולתו יקרב אטךיץישצון במעון
"לאיגור״במגו^ ך7
י>
 Uc<t1ף?) * tttrc
^מיס ופוערללרות^בקללהארץ ניכן
ס״ג״פ" (צנחת }הולך
rr iss 'rf * 3L״ 4cדי? א *
אאר"ו
ci ,
,
*t cw a*er cr!rr
ccanrj
׳
o
י׳זד
cvr \ c cf;frj
 üi rwין 17תא»
דו *לתוי*ס ונס בימי
חג ^ה ^סהלויי♦ ׳ כינ£
■‘'* « נ &יהיא
^ )’'
וקיסי>«fג^< 5הוגיס עתה
כלי היל4
דךסהנאוהעד והרג ג y
< ׳ יעקב״& אלאק< , !**,י היא היה
• ,ז־ -והיח׳לכ ^נר־*ז** :לאחרי .מ\מי
^יןץיי
^נאולע■כנן ,ני; 3ע  pר,ות לרבניה בזמנו
קזאת״צתןד״קש ^ •;,
כגאשזןאשר״התצי ^
fpv2תאיוע“(כ  4משכיל יודע יכ
\<
כאשר כ ^ בעל צמץידו ;
&' מחהבהה * ' ,
להתלוהי« שלא גאצאי'כללי
«M
"

^i .־־>  *72 •^ 7 ü־ »» ^ ג1רזא1דזבי
׳״ \ fייע ;■•:
*>*' C*4

■' -׳״)? ח ץ >*•»,־•«f
;j׳•
' עצמה אואין ^אחריס בשבח זה #
את
ך ) י כבי הורנלהל ‘ ייהידי זמנינו י‘ לשבח ידעתי חאי ^בא' ^ה^ה ^עיון הזה*
 r^M3מעביד• ואנכי לא
לז‘*
’• 'חסי^ות״אאמת ^ •4כ' •  "/אס כונק®
^בח! ברגר אשיי אץ לי  '*^ ,נ 8ולעמן
ל
ןזץב<1י;מז* >*6אשר אמרו
צזרה־ ^שריימל׳קמעכע‘ ' א :ד ^ק!
ש|!<:#וץי*ו* לראות ?
א־ ^כונתס שלא
הת ק<ף< ןה על «ג1סע ^ל *רו ^ן * ?)
לזרה״אשר\%
זקודיעו .לגו ^

'יאמץ לרסידבר ^א כזה  /פ• כגר
דהיינושיןינכ !די$יב !התעשר" '* מי
ההחכלו
ועשי־ד!*;:בה משהרנינו
זהק ^ה ?ומאל־ אלאלגל נביר אנסיז
גו^נ מאמר .תז״ל~ א ^
^הדבר הנל^ ה^לז וי• ^ יץ״ £ג '>
«« |יר מפהזלת ißלי׳סות•0 4
אוהבי ♦

■י
:,׳♦:

דברי

■ • yם>ז
הקדמוניםמו /9אלהיךדורש « יין ני אס «שית
ה ► ■irמרו .
• «ש «ו ואהנח ח  0דו0צנ«נ!צנת סע אלהיך • (רוצה
ÖCV
ללנת לדיני ) >»
 . ^ ,ני ^ ; ,למננון׳ובמגחיכי גסוהק לא.הנ< תאת ידו ואולי
^ im cr-rמגו ^אשך בו לאגלת ^ת  $מו - rזןא לא תמהר
;ללנק^ /אעלר^ה נא אותך ושמעלברי3י3מתוקיס «דבש
ונופת צופ!למ בהסכמתו לע תפלי אשר דברתי לן וכה
• 1.
ויבנ ^ אליאחד^ מן הצרוב"ים; ׳ בקיאים
ן , .ובידו מגלה  «.פת  /.כסולת מנופה /
* fY
^  /r ,ילבשלשיע& רה נפה . ./ .הוא ניהו חובר חב״ך  /כשם
־ ?*Y .ו^לנ ^; /יזש״?ך: / . *p% ) v .הי<4הגדול  /מ«ו1
*»! ־׳. #
 ra —/rlאומי בהיכלי
,/ f \j 9H־?.i
!׳•■
*«כמהו״רר  Tמזרה צדק לעדתו ועל ישראל הדיתו/
",וניקב
*ק
בר .$ ^ .ן< ןקדרשות•ופשץיס על .גנרן הרג #
 q׳ cן
ד ^<«,נ ואין אצ״ור לספ״רו  /הכל עשה יפה נעע״ו /
^« עע סופר מהיר  /כבשחקיס הוא נהיר  /להעלות
« ,לדצוךעל משנ״ח הדפוס  ,וד״פסת מרובה־ד־ב^סת.««. f,s,., rועם ייות כי קלני׳מראשג״קלכימזרוע /בגייצרו״:ה
ושמוני• קצירי ו«די«י  /ואשע,ממהקה
*,-;:Y Wfiנמררבי׳:
ד׳ד ־ ׳־*לואחנתנמר״האדומה  /ו7׳ שבועות שמיס ־שהןארבע
 *fcSfiä cל ^ יזיצהמאומה^־צקהכוני’עד 'חרמה' ^ג ו^
כישר ' ^למי^׳^בפלצו ^ ; ^ ^  i £י5כר הגאון
' 'trti׳<;^
"־
«« .המחכים מכל מקום אוקי גבראאחזקתיה ' /ו'כג
יינ<אי מלתא לימיו

משמיה

 /חזקת

לקברשאינג

«< ,מו1יא.-תיות יה  /לבי שאינו לפיכבודו  * /נוק
n
‘ «< ■cחד .מאן -גברא דק« סהידcעלוהי  /הוא ניהר׳רי*
ז״ד־ <י בלותא בוצינאממורא  /שרגא־נעיזלרא✓ דכהמנו״ב^
 » -י«ןר^ אכינ״א הג״אנל דין*ק " " מסכ״ים ומעריב«« כמליצות ערבות  /ועל* אגכיו ׳נית״דינו הצדק ימנו/
״׳"
אשחגש ^ כן יצאתי חון'
^ fTייתיהתן «אן .לתני «ידיון ל^
^  , .יי לנדרי יא שי גדרתי בעדי; שלא ליתן:הסכמה כלל עלf
ייספרי& תדשים מקרוב באו • :אך־על דעחיה דהאי>
ן׳ -
יי גברא ר3א לא נדרנא  /יג דס דאה אלו מצאין rth
יהיה
י ־ -ן» * ree
< S־ y

״>'

f

?.s yt .' * /

( ! " H 4 ))>'" '< *" Uyy

, ^ C^ iv

^
>יי;^ /ג4י ^י׳׳^>ן ^יי׳׳יי׳ל»׳ ] ״*'י
י »,וי' ,' ,1׳׳'
יי\ ,ר*־י׳•*?>!•)  £°yי!׳»6׳י >!*• f׳-ס pr-'inr.
*/
י
י '*״ !?%S fclWg׳; tיי/י<׳) יי׳ ן ‘ </׳׳׳)?-׳
׳*•V
Y

( סא)) :
ץי > לאריות אריה . .מי‘ מיצאיי »"•/ומרנן
,י t .י ׳« ייה*ה סנ '
איש

יהאוגלעותא /
שמתא-
 jר« ),אומרראשית,דברינו ?

*^ .
./ %
ז^ •
י■•׳,

כל

ןמתא < אשר ידעיס הספר .הזה גלי הרמן
«ננל־מתא
ורשותא■  •/משן■ששה שניתליטרקיה :חרא דרבנן
יי ציה,,אסותא  /וכל השומע יזנעס ,ותגוא עליו
«דלית
יברכת טובמאבי׳׳ניעס י הכ״דהשרוי כצערובדאגה
^
הוגה  /ומצפה לתשועת! ה׳ בהרף עין /
« ני ה׳

בעין) בשוב ה׳ שטת עמו• על יד־למורח ודאין/
יי עין
..
־־־* השמעת
" י♦חונה פה ק״ק *  .״1ל *
 « :הצעיר
י' :
האצה  /ומהקדברעול ?
;  -הדברים
לא לברים שמעתי זולתי קול  /ני שפת צא ידעתי
מ״ב״ם קי אנכי
 £ית שמעתי לא הבנתי לכר מכלאשר דברת "
ולא י 7עוןא
ידעתי כי מתאנה הוא צי  /למען4
פלוני (אל לכו ) עתה
בדבריו ! כי‘ לולא זאת  /איך יאמר על מליצה
ענותי
כזאת  :שפת לא ידעתי שמעתי  /הלאנלהשומע
צחה
?
ישחק  /ולכי בטוח שגה אבותיו ואבות אבותיו
אותה
מליצה' הגונה וראויה נאשר יצאה מפי
שמחו בשמעם
הזה * אין זאת ני אם מתאנה ,הוא לי
המסכים
מגבולו ( /אל מ״גס ) אס לא  .תאמין גס
להרחיקד
האלה בחנני אתה ונשכי‘״  b /נא אותי
לדכיי הגאונים
תכריןהעילקישאלה  /או הגבה למעלה /
משפיך אשר
*
הנני ! וראה אס אשיב פניך ריקם !, » f
פגוש ' דוב שכול כאיש ואל,כשיל גאולתו *
?0כ״ם ( אל לבו )
פלוני ) ידעתי כי נאמניםליבריך  /ידעתי ועל
(אל
]
^
כן לאאשאל' ולא אצשה ״
״
 Vלא אעזבך! כי אס בחנתני זצרפתני ״
פלוני  .לא כן
..
נא שאג\
אל לבו ) מה אעשה  , ?.ניןנד ה׳ ה׳ ביד
מי״ב״ם (כלפנים
(אל פלוני) אם דבריך יהיו מעטים0
לא אוכל להמלט
אשמע דבר עתה הדבר אשר יימב,ג«ג ;ניך
אנכי
■־
 . • ,י! } i Viיי« • *',
* /
חסדך עלי  /אך
( .,נשמחה ) ברוך אתה לה' ני הגדלת חשלך
פלוני
 1ועתה השנת ושמע  "/ני הדגר אשר~
שמח קשמחני

•ואדבר .׳ ;*

( .סב)
 cf־
<■ t ra

אדכר יהיה מעט ככמות ורב באיכות *
בשמעך אותו -תגיל ותשמח *

זזידעתיהיוס

ולכי נכון
ומשיכות \

ז; ^~ ־!לבבך / -כי -פוד לא אלמן ארצי מחכם לב ונבון לחש ♦
ן*  "-יב לא לכד לנתי את דינך והוצאתי כאור משפמך /
 - ■ nז ני אס גס דברי  :התלמודיים

העמדתי על מכוכס  /וה

5׳ : ; ::.ז לשיטתו חהלשיטתו  /לא הנחתי עודישמן ספקפפלפולי /
 sך* ועוד היום זכוראזכור  /כי יוה • יה הדרוש לראשון אשר
*,
דרשתי כמושב וקצים וחכמים  /שופטים ושוערים כעירי
:כאשר שמוני לר 3עליהם  /ומה מאוד שמחו נוJ
מ״ב״ם איך תרחיב פיך  /ואין קץ למליך Iהלא אמרת :
•v
דברי יהיו מעטים ככמות ורכים באיכות  /ותהי עתה-
י :
להפך  /רב בכמות ומעט באיכות *.
פלוני אל נא^תקצוף  /אנכי אדבר י, .בהלכות עדות פרק
;  ,ראשון ,הלכה שלש אמרת  :בהן הגדול אינו חייב להעד
אלא עדות שהוא למלך נלכד "  .והנהירניש שעמו
לדעת איך יצדיקו דכריך המתנגדים לעין  .כל נגד דכרי
'"  .תו״ל״נווס/לסנהדרין ז ) כלן הגדול מעלל בפד
המלך ? ~  .רניס חתר \ להשיב דבריך על כנס ולא
,יגולו־  /על שקמתי אני*מחסד :.׳ה עלי  /וגארתי הכל
יבאר היטיב ♦ ועתה הסכתושמע * .וטרם אבוא לבאר
אקלים לי ;שכ תימא ויש לומר כדברי כעלי תוספות
ימכור המ״קחיל  jוהא איןמושיבין * ״ .״ ,
מ״נ״ם  ( .אל לכו ) תימא דש לומר ?  -מל זאת ? כה_יתן ,.
ה׳ וכה יוסיף אס לא רוח אלהיס רעה מנעתו  /הלא
־'  ' ,נשגעו] ידבר * (אל פלור ) טרם תוסיף לעבר עוד
בדבר הזה ,אשאלך שאלה אחת ״ ״ •
,
ולוני * (במרוצה וכמהירות ) שאל נא ואנכיאשיכך  /ןס נפשי
יודעת .את אשך״קשאלד  / .לאמור; הלא,בהלכות^
י‘
' מלכים כתבתי דין זה כאופן אחר ? הלא ? ואילם אך
 / vאם אחה לושמעני  /כי גס השאלה הזחת  }/אתרץ
־ על גנו) וייצובבעיניך עד מאוד ♦
,
^ ~״- .
מכ״ס
ן ) דן «ויהעיא *

< סג )
ס׳־׳ב״ם

לא

כן Jשאלה אחרת אשאלך 7הלא ״? • !>

' אתית
פלוני (כלפנים ) שאלה אחרת‘ ? י—" (3מיין )
כתר נא ועין נתר נא Jאול/אמצא את שאלתך* ע'5
'׳
ידי שכלי  /נחר נאI
*
ע״נ״ם ( אל לנו ) אף לדור שאתה מנהיגו Iעם ה' איך נפלת
וירדת פלאים !
פלוני האח האח Iמצאתי! אנ_5כנר ,ר,דמיני כתשורה על
השאלה הזאת  /איש גדול ,הרב נעל כסף משנה /
*■
ונעלית שאינו שלי לא ארצה להתלבש ^ ולק שמעני /
;
מ״ב״ם ( נפנים זועפות ) נלאיתי נשאג ?עוד  /כלכל לא אוכל !:
הס ודוס Iשמע את אשר אשאלך ואחר תשיכניJ
( נהננעה ) סלח נא אדוני | אמיתי אך לחדוד
פלוני
שאלתני /ני נן דרכה לש תור׳ה ועל כן דכרתי עד
כה  /ואולם האמין כי 1אס .רעה זאת בעמיך  /לי!•'
אעשה עוד^ונרתל נאלמה אהיה לפניך לשמועזמה בפיך♦
מ׳ -נ״ם הלא אמרת  ■:ני הגית בחגורי יד החזקה,מראשיתו
יf
ועד קצו ?
פלוני כן דברתי  /ומוצ/א שפתי לא אשנה ; בחנני נא ונסני ♦
ס״ב״ם אסכן איפף /מה לנו ללפת אל אחרית ספרי לדבר
בדברים אשר כנר היו בימים הראשונים אשר חלפו
 _ *.ועברו . /נצכצן' אל ראשית ספלי "לש <וע  rמה^ בפיך /
גדנריסאשר^קיימיס ,ועומדלס‘לעולם —י • '" אמור נא
^
י הנה אמרתי בהלכות .דעות :כל הא(מ ר שהבורא ברון
הוא גוף ונעל תמונה ; הר ; זה"1מין  .י ושמעתי ני קם
אחרי איש ריבי הואיאברהם ' ק! דוד אשר זכרת ויאמר,
לאמור  :למה קרא^לזה ״מין ’ /הלא לחליס ועוכיס
,
^  ' ,ממנו האמינו כזאת ? _אמורנא המ דעתך בזה ? אין
יהין איש אחד לחשוג מחשכוא פגול ..טאת  /ולהצדיק שד
הפכים בנושא אחד ? 1ד' אס הבורא הוא גוף  /יהיה גס
■• י כן מורכב ומחובר מחלקים 5׳ ואס הוא ומדובר מחלקיה
ל־
יהיה גס כן מחודש ני ערס הרנבתדלא היה מה שהוא

עתה

( סד )
עתה /

דמיהגס על

יד ואתנמצא ברלקוסובזמן  /ו&>

f
איש לעס יחשוב כואיז ?
»% jyhhוגי (אל לבו ) מחובר « /חולש  /נמצא במקום ! — חדשות
וזרות תשמענה אזני  7לא הבנתי דבר מכל אשר לבר1
האס מתפלסף הוא ? ןמשה \ איך שנית את טעמך4
הנה אנכי 'באתי אליך להשקך מיין הרקת של הורה ' /
נדברים המתוקים ונערכים  /ואתה באת בדברים של נה
ננך  /אשר לא יתנו ולא יוסיפו לנו מאומה בידיעתם •
\
חי אנכי עוד מעט וישאלני גס מספרו מורה נבונים !
4
;
מה אעשה ?
פ״ב״ם מדוע נאלמת ולא תפתח פיך  « /תאמין גס אתה במרי
איש ריב ^שהבורא ברוך הוא נוף ובעל תמונה ?
*r
*’
פלוני חלילה לי מהאמין נדבר הזה אשר אין לושחר •
<.
ומאין הבאת מו  3ת
ס״ג״ם ומדוע ? במה סתרת טענותיו
בגדו ו ,
תלוני מופת ? « לא נראה כגלוי ריחוק .הגשמות מהבוראברוך,
הוא  /על ידי תורת משה רנינו  /כי שם נאמר כיה '*
. .ר
,
אש אוכלה הוא ״־
ח״ב״ם (מצחק ) מזה « באת מופת לשחור דבריך ולא לקיימסג
ינ המקרא הזה מגשם נם כן הנורא ב״ה  /בתארו*
אותו אש אוכלה  ’/ואולם באמת אמי אדונינו משה רה
f
על דרך השאל«  /ני האש הוא מעולה זך ונשגב מכל
שאר היסודות,וכל איש ואיש אשר יהין לקרוב אליו לא
_  .ינקה  /כדמיון הזה הוא ה׳ אלהיך אל קנא לא ינקה את
אשר ימרה את דבריו ויעבור על בריתו " ולו׳ דבר
אדונינו מש« רק לפני חכמים ונבוני דמת ^ יה מתאי“,
הנורא נרוך הוא בתארים נשגבים המרוחקים מכל
נשמות  /ךא עת« דנר לפני ההמון ?) שר לבנו | עת
)
מהשכל רעיונות נשגכזת על כן דמה אותו בציור מוחש •

פלו נ< ( אל לבו ) חי אנכי  rמתפלקף הוא  /מההשתוחחה
1מה תהמה נפשי נקרני "
מ 3״מ

ג

סהc

?$בע ם« 1ה,אס נאמר שנחסר פה כף הד« ץן כאשר דרך
י
הכתוב פעמיס רמת  /דהיה תשלומו ני ה׳ אלהין
כאש אוכלה הוא "
פלוני ( -אל לבו ) גס בדקדוק בא אלי  /לא אוכל להתאפק
עוד  /יענור עלי מה לא אשיס עוד ישן לפי & /ן
אדבר כאשר עס לבכי! כי קנאת ה׳ צבאות וקורתו
הקדושה תעשה זאת  ( /אל מנ״ס ברות גבוהה ) לא
 . !.כלוסוף אנכי ולא בן פלוסו / 3ני אס בקורק ה׳
י *־ ־ >הגי*תי  /־ ובה שגיתי תמיד * וכי אמרתי שהגיתי
בספרך מראשיתו ועד קצו  /היתה ד?גתי רקבדבריה
י הנוגעים ברומו

של

עולס כקינין ופתקי נדה /

*

דיני

קדשים וממונות ומה שדומה להס  /למען אוכללהורות
נין דין לדין נין דס לדס  /ומהלי בדברים כאלהאשר
,שאלתני  /מה מסיף לי אס אדעס ומה יגרע ממני אס
לא,ידעתי© < על כן לא למדתי כלל־ הלנות דעות• ה )

ה א5 1

מב״ס

ךן_ ) דאט דעי־ פ ^ וג• נראדץיפ 3ט א 1ט דיא רפדץ5א| איינר גראוואטיקאזיטן
דפג? איוט וא ופהר לוין היט£ל גרפהט  /אוגד ויך נארט גדיוגגן םיר .ןט /
!• יגן אונחי11ן דפן מב״ם .•£־} 15 !!.לוטן  ,נווייוט "יא! ופד.ר דפר סרפאטר
*י! ט זויניגן גטפרפנט וויט דפר דפנקונגס ארט אייניגר רבנים לוונורט 3יים^
»! טרס בקלוגט « יין אוט  ,אוןד ווילו ופ־ר פר איהיאיגפרט דורן גטויאט הלוט •
דפן ניצטט לוייט דיין וופגרן אונפרטרפגוי3ר ✓ כיצטס קל׳| ויל! אפהר' ‘ ב1יידיגן /
וי 1ם יופן ז^אן ויא דורן רקדוק נזפהרן  /אדר גלור דאדורן איהרי זלוסיסטרייפ|
ןןידר? פגן  • Ihiאיהר אבטייא אונד פק |  5אר דקדוק ו11ןוו<וח 1ו<זח ^1118ולו
♦ריט cדאט ייא וא גאר וין פרדרייקטן עסנטןין וויט דפר אונוויםנהייט דייד
 # aayוין •3ריהוון  ,אוגד א־וזרן אונטמפבנן ~ פרטנט 1ין אוגד 1VMטטרפנגע
*נ 3ונםפרןן  :דיוט טטודיון א 1ם איין גרייאן '13ב 13ראנטן אונד ' פאר איד <.ן1
ןדא וו*י! אגד פאר איינק אןנריינן «3 $ם?* הן  /וא‘ פרקיהגט ^  /ין גייאןין
!יין פא! נ* טר ראבבינריןיאין איינר דייטטן סטאדט׳« פפנטןיך אין' דנ 1ר0וד 1.ע אן
עבת הגדול גפגן
דקרוק 13פרפדיגן  ,־ וואנייא פי » יט אזזי סא& זאויגקייט
!יך 0ראך .זטץ  /ניא
דקדוק ו 1פרכט 13האבן ׳ אונד דאוזיט יא ייינץ 3וד .פרר דיים
*-
י?
י
ר 4־•׳«1
י-
י| <! מל סרדינ ^ט <.אך » פהר 0פ3ן *אן!ן  /פר» אנגןטי פר טצט 13דיוראונוויסנ?:
ז 7יט וין איינן חפן1טא  5טר 13חפר[,ן  /דפר  /חפן דפי ראבבי רפ 3ט הפטט?
ויהע P’iuדייו גרעשעיד 0ד,ו ; ־ - / yu ®'H : |56Mמון דיור
״׳י■י  :ז  •:־׳־; .

גיפזופא |טגנר
<זאר

ח* •"-
״r3

Sc

( סו )■
(אל ^ 0 3הלא הדבר אמר דברתי  :מתאכ ^ נני גא^
מ״ב״נז
 0עיןב כזה Iעתה השיר המסוה מונליו והתדאה לפט
<f
עחס נאשר יצא הנהן אמו * ואולם מה יאעשה ?
אניחהו ואלך לדרכי ? הלא אז יעמוד בדעת $הכחנייזצ
לא כן ! לכבוד ה׳ אחאפ ^ ואורהו נדרך ז 1ילך,אולי
לבנו יבין ושב ורפא לוז• ( אל פלוני ) האס על לא דבר
סדרתי בראשונה לספרי .הלנות דעות ? .הלא בזאת
הראיתי לדעת כי זה יצא ראשונה לקראתי איש ואיש
אשר נפשו חפצה ללמוד אח ספרי  /ונלמדו לא יבוא
תוך הספר • וכן אמרו חכמינו התלמודייסי ט )  /כל
תלמיד חכס שאין בו דיעה נבילה עונה ממנו • —
לא נעלם ממני מאמר התלמוד הזה  /ונבר בארוהו
פלוני
חכמי ותומי זמני בהד היעב נאמרס' שכונת המאמר
הזה הוא  :כל קלמין חכס שחין בו דעה והוא היראה
' '  .׳ הנכללת

*yi-

דפר הפיגי !  — .קיין לנדרפר  .ל! ט דפר ודרדיגטטץ
וולר — ל וו ער להון הלט
<־ד רשעיס  « /לגטי דפר גדלצט < רלנביV
 /משה רבינו י ! ! —
■
•*  tך .
דפר
י
מדקדי ^ ( ינט
ליגעבן  /ל! ;ד יעדר רש * ליוט לויין
קפק דן » יט דקדוק
{ ירינן רטע ד ? ר קרי{ בע! » דקדק לוידט t
וולהר ! ינר ! עור "'/דולו ^ד" ל^יך 'וויס
דקדוקולוךוולמט  * /יט/לדיג ( {
סלן 7ער־ פרעדעט דייופט
דרוך לין » וט עטוולט
 c *iibלורטייו | קל׳ן' לב ל-ך דעק נזרעדי!\י
יענן ,דלז 1יט ’; עדר «
וולורטן ד .פר
טטע־ט ~ די13ד' ;ד « 'י ^ אייג ^ ״לריט'? —
 ?•S15וטל׳רן הלב« (  :לין דפר*' הגדה
^ג
לכס י ^ א לו וכ!  :/ה »
חעבודח .הזאת לכם' ׳
ך׳׳ :ע מה הוא אומר ' זזה
לכח 13לדין ןולזר!  pטטפהט דט ל Ln
 pnrtuטטעהט
ול■ ך מדקדק י״עון ,
דטן 13אייך לו־וט דלךי \נ!
? { 13ליר־.נן ליינט דער וד 3יגפ רל׳בינר )
ן ! }יי *
" לרוק הלט פ<י
,׳ בשל* מא ל״י^ משה רבינו *וי« ט"_ק £ן
הו ^ ״דייט ^
דט להם  neu /רניס הלט ' < יט' הדן דליטעז
דער״תורח ן .סרינ| לנס לון
כעל הגדה דפר ! לסט דלך פט דפן רשז!
לןיד קיק .דקקוק ־ ; קפנט  /לבר דפר

,

אק.

מעלברייטע קענט קיץ דקדוק ?

אדדווע^ בד
דער קו) ט! ר

? 1%

מדקדק׳ איז&

לונורר

נלט 3יל|

* ? — — גוייט זוירד יעדר * ער' 13
ריין רש
? ^« וי 3ןיפ לנט־וולרט) ^ וולט דפר בע1
עטוולט~ ב״ל 3וטרלק 1זינטט  * /יט vh
הקהה את ' שנין” 5
אחה
׳י> י  3גדל 3ט ? ' סול ^ .לגט״לדטן ! פט ט  :אף
הגדה

רן ) ו!דר 1רנה  :דר1זיקריולפ 6ה א׳ *,י‘,׳"* ׳־"■  ,י

יי; " די• *

וואדפס זאחן •

( סז )
מכלכלת בה  /להכיר שמלות עציני✓ ניו ^ הוא מנבילה
ספטשהגבילה* בכל ינקום שהיא מושלכת ומונחת על
פני הדומן  /ירחיק כל אדם מהלוך סביבה  /ומכל מקום
לא יבוא תקלה על ידה לגני אדם  /לא כן תלמיד חנם
שאין נו דעה יתעב וירכיל זולתו בדרכים לא טובים
ויבוא מכשול על ידו לבני אדם .אשר אינס רואים ויודעים
אותו ״ — וכרוך אלהיס אשר הטה חסדו לי לזכות
■־• אותי נדעה כי ידעתי מך ערכי  /ומעולם לא נשאני
"*
רוחי לעלות מעלה בחקירות הנשגבות • רק תמים
הייתי עס ה ' אלהי ! -
מ״ב״ם לא טוב הנאור אשר בארו הורני דורך  /־ כי החפיאו
דנריס לא כן כדכרי התלמודים  /אשר מעולס לא עלו על
לנס • הביטה וראה נכל המקומות אשר דברו התלמודים
״
מעדן דעה  /ואמור איה מצאת שכונו נזה לדעת מך
;
ערכו ושפלת רוחו כאשר בארו תורניים האלה ? ראה
אמרו ( נמס ,ברמת וכמס׳ סנהדרין ) אמר ד אלעזר
גדולה דעה שנחנה נין שתי אותיות  /שנאמר כי אל
דעות ה ,י היש את לבבך נס פה לכאר מלת דעה
בידיעת שפלות הערך ? כי  /אס תחש1כ כזאת הל£
חטאת לאלהיס Iוצולם הסכת ושמע הנאור הנכון
נדבר הזה  /אשר אט עתה דובר אליך "
גלוני אנכי אשמע "־
‘

( ההמשך בדפים הבאים)

ד ,ב ג! 5

(חס

הולדות

)

הזמן

א
שולעלינערי בית
בית הלימיי וויללהעל״מס
מהבנת
הטלואיב־ ונל אשר
בר ?םל1יא  -ומייבש
בעיר
ישראל
נעשה בו י
 :רצון כלכיכס שפתי
דגרי המלך שלמה נאמרו
מה ייןרו
אוהב סחרבל ׳ ח! שפתיו
צדק׳ ודברי ישרים יאהב׳
כיל 1־ וכי״ב  /כלס דברי
רצוןמלבים לעבדזכ ^
רעהו מלך "
ממלכתו ודורש טוג
איש יושב על כסא
מד^ך הס * דברי
הפסוקים האלו  /לא
ני רניס יודעים כוונות
לעמו ״ ואס
 /אמירת ועוצם הזנריס
בהרגשת פנימי היקרה
הטיב
איש יושב על כסא מלכות/
ירגישו יכ אס איש כמוהו /
וטובם /
עולם  /ודרכי ומנהגי
 /וחוקר אחרי הליכות
דורש נחכמה
" כי האיש היקר הזה/
הצלחת עמווממשלתו
" וכמשא כבד יכבד
ארצו ׳ לבקש עול הכתר אשר עלראשו
הוא יודע את
לעמו  /וירו רצרה
אשר לבבו יחפוץ להטיב
עליו  /נל עת
הזאת  /ואין \ מ
המלאכה
לעשות :ולפי ני רבה היא וגדולה ולהכין ולהקים כל עניו
לבדו נ 5דכי < לתקן
צייןלהשיב אגשי ס ,
יושגת לעשות לטובת ארצוויושביה /
ומנין אשר הוא
ישוטו באיז  /יצאו
אשר יעזרוהו ״ המה
.ולהפקד פקידים
ויבין ויתיעץ ביועצו4
דנר לפני' * ואי ירא
כל
* ולהסיר הרע *
ויבואו  /ויביאו שבלו< לבחור בטוב הכללי
וישפוט שפוט בעין
האלו אשר יעמדו לימין
שיהיו השרים והפקידים
הקדושה  /אנשים חכמים
צריכים
ולכן  /עבדים נאמנים בעבודתו
בל ימעלו מעל  /נלישטנן
המלך
 /אנשי חיל ושונאי בצע
ויראי אלקיס
ישטמו וינזנו  /בל ישנאו
יסלפו ארחות צדק tגל
שטן  /גל
בדברי הימים והמלכים
»ולתם " ואס נחפשה
המאמינים אמונת
והצליחו tלהיות להם
נמ&' « עט אשר בללו
הראשונים /
יועצים

(■ סט )
יודובק בעון זה  /ווה כחטאת ואת •
יועצים ושרים * זה היו
 /וזה שינא אמונתו זולתו ♦ זה שקץ ותעב
זה בצע כצע רב
 /וזה השנית שלום ארצו  /כעיור השנת
חנמהיי" ־’־ " ומדע
ואיש הניא דכריו במרמה והון לפני* ”
שלום שננו ״ כל איש
לדבריו  /לכתוב ולחתום כרצונו • ומה
מלכו  /והטה אזנו ולבו
אשר הביאו מורן  /צער ויגון בלב העמיס
רגו המעשים האלו
• ומה הרבו חרב ורעב  /חרס וגרש
אשר ישגו השקט ובטח
מספר  /ואס כי רבו הצרות האלו  /ומרים
ורדיפה קשה עד אין
לכל איש אשר קקראנה  /בכל ואת לא הרעו
הן כלענה .וראש /
העמיס  /כאשר הרעו לנו < אנחנו ל׳י
ולא השחיתו כל כך לכל
מל הארץ כלה  /ני המה לגדיה® ולמשפחותיהם
שה פזורה
לכף רגלס בכל מדינה  /ומחסה בכל
מצאו עזר ותרופה ומנוח
• לא כן אנחנו  /עס נאנח  /ני אס נגרשנו
עיר זה בכה וזה ככה
אחרת  /ונדחפנו מעיר לעיר •
ממדינה זאת נדתנו ממדינה
אמרנו בצלם נחסה ונגור בתוכם "
מהי שחיק לעמים  /אשד
* ונתן לנו רשות לשבת בארצו  /מה
וכי רחס מושל א׳ עלינו
אשר נתנו אבותינו לו  ,רב מעיכת הארץ
רבו* ״היו המסיס
מערכת אנשי ארצו אשר יצאו לבית אבוחס
אשר ישבו בה  /ורב
מצאו לאבותינו  /באז לרוב עלי ידי
לצבוא » וכל הצרות אשר
אשר ישבו ראשונה במלכות י בי מלבד
הפקידים ויועצי ארץ
לטוב לנו  /ני השיאוהו להרע וחזקו דבריהם
שלא הטו לי המלך
והוציאו דבה  /דברים אשר לא עלו על
בקדושתם  /הלשינו
שוס רמז בתורתינו הקדושה  /ולא הזנירוס
רוחינו  /ולא נמצא
* גס השתיתו לב המלכים  /ודברו
ספרי תוכחותינו׳ היקרים
ני שמעו לקולם  /ועשו כרצון נפשם • —
אליהם יום יום  /עד
״ ברון ה׳ המרחם 1טובים הס ימינו מימי
צא כן עתה בימינו
 /מי האיש החפץ חייס  /אוהב ימים לראות
אבותינו הראשונים
יבין ההבדל הגדול הזה ? מי האיש /
טוב  /אשר לא ידע ולא
✓ נפש משכלת ולב נכון  /ולא יודה תודות
אשר לו דעה ישרה
טוב אשר הפריד לנו ה׳ גדור הזה ♦
אלף לאל עליון על רב
והצדיק אוהב הבריות ומשמח בטובם /
ובפרט בימי המושל,התכם
השני  /נשמתו נין נשמת הצדיקים
ה״ה הממח יצזעפוס
עליך מושלי* * רץ מולדתי  /צר לי
התמימים * — צר צי
מאוד

(ע )
מאוד  /מפי המו לי  /ני 4הלנת מאח' את' מולדתי הגס ני
לכשך בטוב תלון  /ואחיך כיקר יושב גל כסא מלכותך הרמה /
בגל זאת לא ירפא שברון לכי ופצעי  /כי ; לא זמת לראות
ולאסיף פרי נטעך  /נטע נאמנים  /אשר נטעתי בימין צדקך
ובנפש חפצה למשות רצון קוננו לבדו — — שנרך הרבהמאוד /
ני רב טוג עש* ת טמי ממשלתך המעטים י ומי יחנני — אך
נדבקה לשוני לחכי /י וגרוני נחר  /רבו דמעות עיני  /ועצמו
אנחות לבבי נוכרי נויעחך ל — אנה הלך רוחי < שובי נא y
שוני  /אל חמה ואל תמרר מתק שמחתי היום — • ; אל נא
אחי  /אל נא ירע בעידכס כי טובה רוחי אותי בדברי הקישי
ז״ל  /ותעוף עלי קברו לבכות ולקונן על עזבונו  /ני מרילה
*מד  /בכל עת זכרי בו ובמעשיו אשר עשה לנובחייו — וברוך
ה' אשד נחן :לנו פליטה גדולה תחת ממשלת פריישן יר״ה ♦
תקוידנו לא רכזנה  /לא תקום ולא תעמודהמשטני!  /טובות
רבות הטיבו אחיו מלכי פרייסן הראשונים  /ורב מכלס מטיב
החנו היוס המלך האדיר במלונה האהוב מכל ואוהב לכל־/
פדידריך' ווילהשללם השני יר׳׳ה״׳״פואצוה׳במצותו מיוסיח*
'היון העברלהטי* עס הישראלים היושבים פה  /נאשר הודננתיכס
כיי! וצוה להכין בית לימוד לילדי העברים✓ ברוך אל אלהים
ני  -יה רצון מ^ך ? 5עבר משכיל‘  /כי נתן מצותו להשר הגדול
׳נידב בשערים לתהלה דורש טוב לעסישראל  /־ה״הלמושל
כמשנה למלך במדינות שלעזיען גראף פאן האייעם עקסעלענץ
נ• לא אחד ולא עכב המכולה הזאת ׳ אףגס*התאמץ ושמח *נ
באה ” ' המצזה לידו  /מגלגלין זכות ע״י זכאי  /ודבר־ טוב
־לנו אל המלך  /והמלך האדיר שמח להושיענו  /שמע מרץ
הטונים /המשמחים נפש■ אוהבת עשות חש?  /כאיש שומע עצת
רעהו • אוהב טהור לב ׳* הי שפתיו רעהו מליך י י:ויחשוב
מחשבות רנות להק^ס ולסמוך אותנו  /ולפי כי רבו מעשיו /
ציה מ׳צותו לאיש יער רוח  /אוהב האנשים ומשמח לעזרם; /
הייה הקאמער קאלקולאטאר ואסעססאר באסיפת קהלהיהודים
י׳כיעסלויא־ והמדינה האדון ציממער מאן ״ רצון
שפתי 2״ק ודברי' ישרים יאהב * הוא טרח ויגע* לתקן הכל
י ניר התו י דהי -נראלתו "כי  -רבה היאהומלאכהי ^זאת־לעשותל
לבדו

( ע \א )
נר עמנו  </מעמו /
נבדל הוא דרך הגידול והחינוך
לכדו  /וכי
! הניא דבריו לסר השר
שדעתו רק להעיב ולא להרע
לעזר לו מגני עמנו " /אנשים
ולפי
והקאממער  /ונתנו לו
הגדול
ה״ה שיי הרופאיס/האמן ווארנורג
ומונים ויודעי דעת /
חכמים
דאנציגער ור׳ ליב דאהם
והאדון הענטשעל  /ר׳ אנרהס
הוא לסוכת ב*י להרים כבודנו
יראו וישפטו עמו אשר
למען
האדון הפראפעסאר גמדיקע
חרפתינו " גס הושם
ולהשייר
גימנאזיוס כין עלת
מורה לבית התנוך המנונה עליזאבמסעישעס
ביחד כל דבר על מכונו ■/
ושדרו
מנהיגי המדרש(  /המה‘ תקנו לחינוך הנערים הרכים  /וללמדם
וראויים
השיבו מורים הגונים * וככר ידעתם ני האש להמוריס
נפי ערכם ולפי שנותס
מהיר ר ' מאליבדי״לז  /אשר
ידימו היקר המשכיל ושופר
הויא
 /ומשנהו היקר התו; L־׳
גס הוא הושם כין קלת המנאיגיס
.אחרי ןגיע3ת רנות אשר
אלקנה מ יל שא * * * ) והנה
נזי־כאל
 .נההוצאת ואחרי בחרשמלמדים*
יגעו המנהיגים ל« צוא מוצא הנשף
ומול׳די המלות' ‘Vודוברי לשונות'/
נותנים  /וחושני חשבונותv
תעוב הזה " המס יום ׳ג
בא היוס־שקוינוהו ; בא היום
וני״ג *
 ,ומלאו הביס” הלימוד סופי/
 .א״ש תקרא אשר ישדו וחנכו
ט׳
בשעה שלישה אתר חצות •
 * /ראשי הקהל והעם
מנהיגי בית
הלימוד־ ובפרט החלמידוס אשר
ב 1היו
נאספים הס ונשיהם *בניאס /
מישראל /
־׳ ילמדו ♦
* י
תבל «  opכאשר צוח המלן
י שיפדה י י
נקרא שחו■בישראל - :ר׳,
זלחשפחתז לדור דוןייס ע
♦4 . ) ..פנ־ס
* םס יחש מיוחדי .לו .
לפקודתו שיביזר כל; -ביח׳אב
דאה ס אשי
* ׳.יקר הרוח ונכגל•
בשש ,דאה ? . :יעל  *,.ס #האדון
שינה השם י »ה
• ' ומי ־יחן ויכירו רני®
! חה שחו לפודות זכרון
דר » ראשונה רב עזב  .לעיונו
י* •
י*r
לעשותה ולשמרם •
טובות כאלה דחקקו בניבם
 :ל׳י חפאל רי״ל לעילמולד״תז
לעת טאת כנר ,הלו לו* * ) יש ^דעת -כי
" ידילמ" היקל * לייאהק
נאזר חאת עדת  -המנהיגים
ליהא  ! .וחיז־זיו
האדון נעדיקע אשל הושם
החנון ה נ*ל • גס התת
יואלע&זאהן  -לחורה בבית
זא -פיאפעהאר  .אונד .לעקעאל• הושם יגאדון -מאנ
לל״אש בבי ת החנון בעירבוינען׳
• .נ« נןפי> עליה©
 5׳ ליוע־ן ;י( « עךת החנהינייס
חאגיאלעני •; נייי<א!יי
אס
י
מ״ס ליוען החנון •
{ .כנדב ? :קד׳ל׳ -ליכחן
עול הקני

(

עב )

/

ז< \\ v
ילמדו כו  /בשלושים ומאה כמספרם  /הנערים הצעירים
עמדו שניס בניס  /ובין מצב ומצב מוריהם וסופרים ונו׳ כולם
•ולובשים בבגדי יום טוב  /והשמחה האירה פניהם  /לכבאות
ולבשר רב טוב לישראל * גס היו אנשים גדולים ונכבדים מיושבי*
העיר פחות vשגנים ופרתמיס היושבים במעצות הממשלה ובסוד
המלכות  /ועומדים בצבא  /גס מורים רבים מבתי מדרשיהם0
ולפי שלא היה השר הנכבד גראף האייעם כעיר ביום הוה0
להיות בהאסיפה הזאת לכבדינו בהוד פניו  /שלח תחתיו לנו
לכבדינ ^ נהאדון היקר יועץ המשרה והממשלה אנדראע * מי
לא ישמח בראותו אסינה נכבדה כאלה היום  /ויברך גס המלך
גס שריו ועבדיו ויתפלל בהצלחתם ואריכות ימיהם  /כל לכמת
דרש יחד להגיד להם מחשבותיהם ואור פניהם צהלה ושמחה •
דהי נאשר נאספו כולם יחל ככל החדרים  /וישוררו המשוררים
_ שירחדש * ) לחנוכת הבית אשר שר לכבוד היום הזה
ולכבוד הבית האדון קאממער סעקדאטער בוערדע " ונגינתו
מ .את  .המנצח בנגינות האדון היל־יד־יער מלייפציג טובים הס גס
שניהם יחד  /כי עוררים הס נפש השומעת בגיל ורעדה " ויהי
לכלותם לזמר*✓ ויגוש האדון קאממערקאקולאטאר צימסער סאן
ראש למנהיגי הבית הלימוד הזה  ) /יעמוד על העמוד וידבר
מאסר במילואים * פיו ולבו שווים לטובה  /וכמעט ירדו דמעות
מעיניו מרוב החדוה אשר לו מהמעשה הגדול הזה  /ואנכי לא
יכולתי ׳להתאפק  /ואבך דמעות שמחה  /כי זכיתי לראות
ולשמוע דברים נכבדים וטובים מאיש אשר לא מעמנו ומאמזנתנו
הוא ״ יקרים הס דבריו  /והנני אעתיקם למען יקראוהו מי
עמנו  /וישימו לכס עליהם למשל — חם לבבו בקרבו ותמימת!
עייפה /כן
דברה רוחו״ "' וכמים חיים הנגרים לשמח נפש
בואו דבריו מפיו לבשר טוב לישראל * וכן דרש אחריו הפראפעסאר
וחבר למנהיגי בית הלימוד הזה האדון געייקע " דרשתו מלאה
חכמה ודעת בצחות לשון  /אך גדולה ה-א  /ולא אוכל להעתיקה
כלמה  .לעת עתה  /לכן אקח מהם רק איזה טניניס בכלל0
לצעתיקס
.
1
&) השיר

הזה

נדכיםבלגי« ה;*יפ •

י >  -י־

דבריהמאספים ♦

( עג )
־בישראל /
להעתיקם /להקיש מהם עלהנשארה • שלחו«את
להראותם כי רבים מעמי הארץ אנשים יקרי לב מבקשים להעיב
עמנו לקרב הצלהותינו ועורריס א\ הנז לטוב לנו — ואחריו דרש
ילי־דגו היקר המשכיל ר׳ יואל נר״יל * ומה אומר לנס  /הן
ידעתם את האיש ואת שיחו הטהור והנעים  /נס מחשמהיג
גס דבריו * ואחריו המורה השני היקר המשכיל ר׳ מיכאל
אלקנה מליסא י ו* פי שהשנים האחרונים ממי עמינו הס  /לא
*פלא הדבר בעיני ישיאל  /ני דברו לטוב לנו י ולכן לא
אעתיקס ■יולבסוף קרא א׳ מהנערים אשר ילמדו פה /שיר
קטן אשר חנר הפראפעסאר  /חחילהו הוזה להנקראיס  /גיל
•שבגדו אותנו בהוד פניהם  /וסופו התעוררת לחניריו לעוררם
♦י•
כלמו לעשות ככל אשר נאמר ונעשתה להס
דהי בכלותם לענות  /וינגנו• המנגנים שדת בשיר וקול *
כולם שמחו בשמחת המילואים $כקטון כגדול  /נמשיך
כרש  /כישראל ואינו ישראל  /אכלו ושחו מיני מטעמים
ומגדנות וענו זאמרז  :יחי אדוננו המלך פרירריך ודלהעלם
השני האהוב מכל תצליח ממשלתו וכסאוירוסבכבוד  /יחי אדוננו
השר הגדן להכנכלי ו .יאף האיי־יכש  /וכל אנשים יקדים י/
*שר שמחו כחנוכת הכית הזה  /ותקום ותעמוד הבית
הזה  /ויגדל ויעשה פרי להחיות עס רב • אמן אמן " ובלכתם
נחלק צהס המטבע אשר נטבעה לזכרון היוםהזה * ) "
מספל לנערים ,אשי באים בבית; הזה ללמוד  /המהכשלושים
ומאה  /משבע שנים ומעלה י בו ילמדו מוסר השכל4
הורתנו הקדושה ,על דרך  .זך וישר : /נקל וגרור״בפרושיה /
דקדוקה וצחות לשונה  /גס נביאים וכתובים על דרך המעולה
הזה *
;A
י־ '  .ל
• *

ך r -,

.

י.

4

* ) זאת היא המטבע אפי נטבעה לכבוד יוניו הבית הזה • כיגבי הא ,יפתא
פחוחי חותם  :חצי גזע ישגה  /ועליו הוצק פ* יה רכה קטנה לצמוח
ולעשות פרי טוב • ־ וכתוב פליז רפאיה הזאת מכוארה־' *היא חגיאן> האיייס
׳ TTהשני מיות Cfpvn :
(פאן נראן> האייעס פערעדלט ) *' *ובעבר
א״ש תקניא  ,הוא יוס המילואים «בית לימוד ( מילהעלמפ8ולע) .לבייעל*
גרעהלויא •

*

עד )

(

הזה *״ לשונות* העמיס  /חכמת החשבון והמדידה  /ידיעות
הליכות־ ארץ בכללה ובפרעה  /מתולדותיהוצאצאיה  /כל דבר
למיכהו  /מחלקת הארץ למלכיה ושריה  /ודרך ממשלתם /
;דגרי הימים  /ידיעות ספור ולימור העבע וכי״ב * דנר יוס
ביום משעה תשיעה עד צהרים  /ומשעה שניה אחר חצות עד
שעה■ חמישית בערב *
דזאנשים אשר אין ידם  .משגת לשלם דמי הלימוד  /ילמדו
חנם אין כסף  /ואשר ביכולתם לשלם  /המה
?שלשה,מדרגות  /איזה יתנוא׳ ר״ע ויותר מידי חדש בחדשו/
}אעה ב׳ שלישים או מחצה* נם הילדים בשלוש מדרגות נחלקו/
ולכל מדרגה ומדרגה מלמד מיוחד לה  /ובה ילמד המלמד עד
שיבקרו המורים הגדולים ויבחנו התלמיד  /אס ראוי הוא
להמדרגה הנעלה ממנה  /ואז יעזב התחתונה וימס להעלימה■*
'הביקור והבחינה הזאת תהי׳ אידי שנה בשכל * 1
i %
ך,**.׳

ומי 'יחןשנבשר -פוד נשורות עונות ונחמות " .אלה דברי

ידידכם  .הדורש ומבקש עונת והצלחת עמו ישראל בכללור
ודור  /נאם אחי אמונתי יוזל ראבנאווי "
%
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באמרה מאת האדון ציממער מאן קענעליכר
קאממר קאלקולאב 1אר_ ואםעסאר.באםישת  .קהל* ..
<שראל* בבריסלויא וראש למנהיגי .הביההל 1ימ [יי ^
:.״,. . ; : .״
הזה *
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ואיש  /נס כל פס ועם  :לשמח שמחה רבה
 pזה לרך־כלא״ש '
י!׳ • גיגס אשר ׳יתתי־צ נו עתו לעונה•׳" היגרעו י היום בת*

ישראל• י ־• ׳^

f

( ינה )

*

ישראל היושיית נברעסלויא  /כיזם פוקס להס לעין כל דת
‘לימוד לילדיהן ? הנראה נדנר הגדול הזה־מיוס הושדה המדינה
'•הזאת עד עתה ? לכן נאספו׳ פה האסיפה הגדולה והנכבדה/
־'לשמח לשמחת המילואים " לו יש לאל ידי למלאיתי כאפר גיס
לבני לטונה  /ולהפיק רצוך מעליכם  '/שתשמחו גס איתסישרי
'לב  /נאשר שמחתי אני ני נכנדתי כפקודה הזאת  /למליוזת
המילואים האלה *
כי אנכי צויחי מאח השר הגדול והנכבד  /המושל כמשנה למלך
במדינות שלעזיען  /ה׳׳ה גראף ה־אייעם  /למליות ולחנך
הכית הזה  /וליתן הנערים ניד המורים • ומי יחן ותהנה
לשוני הגיון לני  /מחשכותי הגדולות זהנשגנות הראויות להיום
הזה על הכית ועל מכינו  /אשר פעל פעולות רנות להקיס
בית הלימוד הזה ולהגן עלץ • אך ידעתי ני קצרה לשוני /
וצא אוכל לפרטן נאמרי שפר ודנרי נועם לאוזן שומעת ♦ לכן
'אקצר דנרי בל אהי לנס  /יקרי 1למשא  /ואך את זאת אגיד :
כי הכית הזה  ,בית לימור יהיה * מ ילמדו נעי־י ג״י חכמה
ודעת  /צדקת ה׳ ומשרים  /לממן ייט'כ להם ולאיז מוללתס
כל הימים* /ויקרא שמו ווילהעלסס שולע  /על 03מלכנו
׳האהוב מנל ״ זה שמו-למולם  /וזה זכרו לדור ודור *
ה׳ שינן מרום " /אחה אמרת למשה נביאך  /כל ניקום אשר
אזכיר את שניי אבוא אליך וברנתיך '  /אתה ה ' מלא נא
דבריך היום  /ני גס המקום הזה לשמך ולזכרך הוא  /אחה הוא
'ה׳ אלפים לכל נשר ולכל נפש אשר תקרא את ׳שמך הגדול
והנורא  /ושמע תחימתכל איש אשר יראתך על פניו  /וחנמתך
זטוכך בלבו תצפנה  /אתה תראה לבב אמש ומחשבותיו  /ותכרכהו
•ני .ידריך בניו בדרך הישר ונכון לכל י יאנא י ה׳ ברך*כיוס הזיה
המעשה היקר והנכבד אשר ׳אנחנו עושים היום לפארך! ולגדל
את שמך  /שלח כרנה והצלחה למי עמך אשר נחרת‘ לך מאז
*וכל העמיס  /והופעת עליהם רוחקדשך * שמע נא שיר חדש
איך יזמרו לך הנערים הרכים ויהללו שמך הקדוש • הושיענו/
זשלח לנו מורי© צדיקים וישרים ללזנך ולגדל ולפאר הנערים.
לכבודן  •/וסמוך ידיהס׳גטונך • ה ' שמע קול תכלתנו וענה אמן; *

׳ ׳ ׳י׳ ועתה

!

( עו )
ועתה אשים פני אליכס המורים היקרים  /ואתן כידכס
הבית הקדוש הזה והנערים הצעירים האלו • רבה
היא המשא אשד נשאתם על שנמכס  /ואס לאט לאט תנהלו
לרגל המלאכה ותמלא חוכחכס  /רכה תהיה פעולתכם /
ושכרנס לעוצם תעמול • קחו נא את נערי אחיכם מידי היום /
לגדלם ליהודים ישרים  /ולאנש־ם טובים  /וחננו אותם לחברם
בחכרת אנשי הממשלה ״ ואת זאת אבקש  /אף גם אשביענס
בה׳ היודע כל  /בל תקל העבודה הנכבדה בעיניכם • הממשלה
היא נותנת בידכם הילדים הצעירים האלו  /אשר תגדלולהיות
לעם  /לשמור ולעשות רצון קורו  /פקודת מלכנו אשר יחסו
בצלו • לכן שימו עיניכם ולבכם עליהם  /התאמצו בל יכשלו
בעון  /בל יפלו בשחת " וכל דבריכם ומעשיכם יניאו בלב
הנערים יראה  /התמדה  /התאמצות  /יושר  /שלות רעים4
r
ואהבת ארס ושמור מצוה ״ ’

המשמרת הקדושההזאת /.

ואםיש את נפשינס לעמוד על
ולמלאות את חונותינם בלב שלם  /גשו הנה נגד כל
הקהל היקר הזה  /ונדדו לה  /גועל כל טוב  /ותקעו לי
t
כפיכם  /בל יפול לבר ארצה * )
ידעתי גס ידעתי מורים יתרים  /כי מעט הוא השכר אשר
יותן לנס חלף עבודתכם העשה  /ומי יחן להוסיף
לנס כהנה ונהנה " אך זאת נחמתי כי ידעתי כי אנשים חכמים
אתם  /ולא תשימו לכסף לבכם  /כי אס לרב הברכה אבר
הפיצו ברבים  /והטוב האמיתי אשר תטיבו את נערי ביי לטוב
להס ולארצם כל הימים ״ המה ירהכו לבכם  /המה יחזיקו
ידיכם  /המה יצהילו נפשיכס  /וישירו כל יגון מפניכם ויקוים
בכם דברי דניאל החוזה  /ומשכליכש יזד־זיח נזהר הרקיע
ומצדיקי הרבים ננוכייס לעולם ועד *
ועתה בנים נאהניס שמעו לי  /הא לכס בית הלימוד ומורים
הגונים  /הטו אזניכס ושמעו״לקולס ״ אל חנעיסום4

אל

החוליסהראשונים ! ויבשזאלץ ! «ישימו .כפס בכן הממי ׳ ייקעו
דלפו
 % äזמייוי

( עז )
אל תמרו בס  /ואל תקשו ערפפס * התאמצו התחזקו  /שמען
ועשו צדק ♦ אהבו אגותינס וכבדו מוריכם  /וחיו באהבה ואחוה
״איש את אתיז  /ואל תשנאו כל איש  /כקטון כגדול ♦ ודעו וראו
ני גני אדם כלמו  /אחים הס  . /בני אב אחד  f /אל אלהי©
חיים  /ומלך עולם  ,הוא בוראנו הוא יוצרנו • ולזנחן היום
הזה  /קומו מי וקחו מאת עדתכם ישראל מנחה הזכרון הזאת * ).
(,ראיתם אותה וזכרתם ועשיתם כל הדברים אשר אמרתי לכס "

ואתםאבות המיס שאו ידיכם קודש לאלעליון  /ותנותודה
ד  -י  .לוני נתך למדינת שלעזיען שר יקר ונכבד אדוננו
המושל כמשנה גראף האייעס  /אשר שם עינו ולכו עליכם • /
עם נעזב  /אף כי רביס הס מעשי הממשלה תחת ידיו עד אין
מספר * להקריב את ערכס  /אשר יצאו מנס  /מלכד כמקדם
אנשי שכל  /אף גס ' עתה אנשים מלומדים  /יודעים במלאכת
מעשי יד  /ומלאכת מחשכת לטוב להס ולארץ מולדתם•,
אמת .הדבר ינ לא יעשה הדבר הגדול הזהבקל /ובימים
מעטים נאשר נחשוב ומבקשים לראות במהרה בימינו/
כי כל ההתחלות קשות  /ורבים הס הדעות הישנות והאמונות
הטפלות אשר לאנשים  /מנשים הזקנות ומהמניקות אשר הניקוהו
*ילדותם! אך אל חניצלו להחרימם הסירו כל אבן נגף ומכשלה
מהדרך אשר ילכו בו מיכס  /אלתערצו ועל תחררו  /כי לא
עת האסיף היום  /כי אס עת זורע זרע  /זרע קודש בתלמי
לע הנער ״ התחזקו  /ויקוייס בנס הלוך ילך וככה נשא משך
הזרע בא יבוא ברנה נושא אלומותיו * התאמצו ואמצו בנינם •
אשריכם  /ואשרי בנ* נס ומי בניכם! כי הקשח על דלתות
״ נימוצאי ( אמרה החכמה ) מלא חיים  /ויפן
גית הלימוד
אחריתכם ישגה
רצון מה׳ ״ והיה אף ני ראשיתכס מצער /
מאוד *

ייי
*)

 3יא המתנע אשר

נזכרה 5עיל נהאגלת *

1

*

( עדן )>
י • .־־ ••״
י* ב
־■־ -י  ,־
פראגא׳ דר״ח איירתקנ״ג •
,
לא יום בכורה היום  /ני קרא ה׳ לנכי ולהספד כתוך עימו
׳ וצדה המותה לאדונינו הגאון אנ״ד מוה״רר יחזקאל סג״ל"
לנדייא ז" ל י כשלשים ושלש שדם היה מורה צדק בקהילתינו/
ולפנים ישב על כסא הוראה נ״ק יאמפלי כמדינת פולין ♦
העמיד• תלמידים רבים והיה איש צדיק וירא אלהיס לא נשי!
פנים לכל איש  /ולא הניר שוע לפני דל ♦ ימי חייו היו ע״ה
שנים • —

:׳־;
באורליום

בר ע ס ל ו יא
השלישי בשש עשרה לחודש חשון צוה

ה׳המות*

לאדונינו האב״ד בעיר הזאת התורני הוהרר יצחון
יוסף תאומים ממשפחת פרענקל * בו שנעים ושנים היה במותו /
ושלשים ותשעה שנים ישב על כסא הרבנות פה העיר • אי»
־ישר והולך תמים  /שונא בצע וירא אלהיס היה מנעוריו עד
מכספו נתן לדל וביתו היתה פתוחה 3לענייה
יוס מותן "
ואביונים * על נן לא ימוש זכרו ממנו ומכל יודעיו "

נ ^ גט )

בקורת

ספרים

חדשים:

י עמק היכא מספד תמדזרים {1יקרא דשכבא רבינו
,הגדול ונו׳< אשר דרש בכזקהלות עבם ה׳־ה כבוד
הרב השלכש הכולל החריף הגדיל מרה בתך
נרו בההכם המפואר רופא טבעי והו קר אלהי מו״ח
יונד־ג ייטלשנד״ו וכו׳ •* פראג .שגית תקנ״ג
לפ״ק • * )'
פעזלם לא נתאמת מאמר יזז״ל אגב חריפתא שכשתא נבדרוש
ההספד הזה המלא שעות והכל ורעות רוח על כל
גדותיו
* ) המחבר שלח לנו את ידוש ההספד הזה! ויהי כאשר קראני ני שניה א
שלשה ' .גליה עחינו חשתוחיויס וכאלמיס אשר אין" להם פה ׳ ’לא »?• ענו
«זה היה לנו  /כי הנה ידענו את האיש הזה ואת שיחו זה ימים כבירים שהיה
אוהב חכמה  .ובוחר בדרן  .כווביכר יתעץ בתבונה ׳

וכמה ׳מכתבים שלח לנו אשי

5ס דבר דופי על דורשי■■דרש ^י כמלה! ישפך רוחו ומי נפשו על מג4י פגיק
גתורה שלא כהלכה ועל כת החנני־ה והצבועים ׳ ועתה פער פיהו לבלי חוק
לחלל חלל רב אשר אין בו מועיל  /לתת יד לכסילים ולהתפאר בחריפות של
שעות • כל זה ראינו ונעלמנו ובו׳שת כנינו כסתנו* כ• חכי איש מודענו יצא
נזה וכזה • עודנו מחרישים1משתע־ס לא • גדע מה נדבר ובמה נצטדק האיש לזה /
שמנו ידנו למו פי ♦ והנה חגית שלוחה אלינו ובה בקיית חלאה נאצה ותוכחה
על הדי־וש הזה • כלו כליותינו בחיקנו  /בראותנו אין הבאיש ה־ורש את ריח*
 3עיני כל משכיל מבין 4נכמרו רחמנו עליו  /ואמרנו אל יודע החוצה ׳ הל£
אחינן רענו הוא • אבל מ־ת האמת וארבת הצדק ענתה בנו  :מה" זה תעשו ?
למה יאמרן הבריות משא פנים יש ב־בי! על אנשיה אחרים יענו קשות  /ועל
צולת אנשי סודם תכסה אהבה ./לא כן אמר אבי הנביאים על פי ה ' > כקרוע
אקדש ועל פני כל העם אכבד • אז אמרנו הנה תביא הבקורת לעין כל /
למען תהיה בנו לעלה כי אהבנו את ׳האמת יותר מכל *־ ואס יר! 1הדני * עיני
המחברויחרלו  /הלא ידע כי גס לנו היטב חרה לפגום בכבודו ׳ /אבל מהנעשה
הוא הסב לו את הרעה הזאת על כי לא שחר את פיו ולשונו ופנה את טעמ1
לעין העדה  ,ואנחנו נקיים *

 -י י ־ •י־4

דברי המאספים •

נ פ)
גדותיו ואין בו דבר טוב אין גס אחד ♦ אב  3לזה יקרא באמת
השפדשלא כהלכה /כי גלה הדורש פכים בחורה שלא כהלכה/
הן בתורה שבכתב הן בתורה שבעל פה  /ומה תלמידי חכמים/
ני אין לך בוזה תלמידי חכמים יותר מזה  /לסלף ולהשחית
דבריהם הנעימים והמתוקים כדבש ע״י פירושים וריס ורקיס
מדעת  /ולהחליף אמתותס בשקר שאין לו רגלים • על זה
אמר הכתוב הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע! 'שמיס מר
למתוק ומתוק למר  /הייא להאי כסופא דרכו כד חזי מלץ
כדין יוצאין מפי תלמידו החביב  /צוח קויהי לעשות ענבים ואעש
באושים  /ווייא להאי .נסופא זמרי דנ חזי אוריתא קדישא נידוהי
דמסאכא המתעב ומסאב אמרות ה׳ אחרות טהורות המזוקקות
שבעתים י גס בידיעות חכמות ולמודיות אשר בס מלא פתח
דבריו זכרי הדיוט קופצים בראש פתיחתו * )׳  /נאמרו על הא
דתני דמן בשביל 7׳ דברים התמה ליקה  (, /הנהי דברי חז״ל
"אלו תמוהים מאוד לכל רואה שתלו לקוי החמה בסבה
<י ובמאורעות תנל  /והלא לקה החמה מחזייב מתנועת וגרמי
» השמים וכסיליהם  /כאשר הירח מכסה אור השמים לעינינו4
״ אן ימש חושך בצהרים  /והלא • ע״פ חכמת מהלך הכונבי©
♦י והלוך הארץ ידענו טרם לקוי החמה או לבנה מתי יהיו /
ז  ,ולרוב פעמים ידענו אס היה (צ״ל יהיה ) חצי לקוי או רובע/
ן* וכדומה אס לבני אייראפא  /לאזיא  /לאהריקאאו לאמעריקא /
!» ,ו ? 1בלמו * » ראו אחי Iוהשתוממו על ההכזני המשכיל
הזה אשר נורא חדשות כקיב הארץ 1ני יוליך את החמה סביב
לארץ באופן שתעמוד מול יושבי אייראפא ומול יושבי אמעריקא
פעת אחת  /שזה נגד חקי הבריאה אשר הטבע היוצר יתברך
בעולמו • נם באמרן ולרוב פעמים ידעני העיד בפניו שהוא
באמת לא ידע ולא יבין מאומה מחכמת התכונה  /ני התכוניים
ידעו
\

I

* ) הגהברא!הדרו !

ימצא

תלק וזהדרץש עצמו
«אץ מתחילים

tmנמ< מה/ה:

מלת פתיחה כאותווח נמלות  /וה״ה אין ז9

« < אעיפכ לא נרמז בכל

דברי הדיו8

*

הספר /

 31כנל ורעוע חע

ואין

גה מקום לזה>

בסגיד על

ממג הזיון

• ■-״•;

?מי

( פא )
ידעו תמיד אס יהיה הלקוי כולו או חצי או רובע ♦
אמנס
מפלא מזה הוא התירוץ שמפרק  /נאמרו כי כן פירוש הגמרא /
*ן.א 3״ד שמת ואינו נספל כהלכה  /כלומר שאין אומרים אף
 *#נהשפדו הלכה משמו אז מת הוא בוודאי ואז אינו רוצההשמש
 vלצאת ולהאיר ומחו להו בשיתין פולסא מורא ואמרה להפוק
 ?,ואנהר •»> ראו נא אחי  /והשתוממו על הפלישוף האצהי
והתורני החריף הזה Iאטו לחו הקושוא במקומה עומדת ?
הלא הארת החמה על הארץ מחוייב מתנועת גרמי השמים
וכסיליהם  /כדכתיב וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף
זורח הוא שס  ./ואיך אפשר לזמר שאינה רוצה השמש לצאת
ולהאיר ? הכי נדידה תליא מלתא ? ואיפה תסתי ואנה
קנרח ? גס איך אפשר שכופין אותה גרי שיתין פולשא דנורא
אחרי אשר היא בעצמה אש בועית ? — ובאמת דברי חז״ל
ערכים ונעים לאומריהם בעלי חכמה ומוסר  /אלא שהרוצה
לפרש אותם ככתבם וכמשמעם אינו אלא טועה  /יען שהס
נחרו תמיד ליפות מוסרם כמשל ובמליצה ובחידות  /ועל
דיך הכתוב ל^ קהת מוסר השכל לתת לפתאיכש ערמו־־־,
להבין משל ,ומליצה דבר*■ חכמים וחדותם * יען באמרס
נשביל ד׳ דברים החמה לוקה  /רצונם בזה  :שבאותו המקום
שאלו הדברים נעשים ראוי שאל תופע עליו נהרה ושיחשיך
השמש לבלתי תראה נגלה .כזאת  /כעון נמרה המאורסה
שצעקה בעיר ואין לה מושיע שזה מעיד על רשעת יושבי
העיר זמדותיהן הגרועות  /ולכן אינם ראויס ליאות נאור
השמש וליהנות משפע״ניכותיה אשר השם יתעלה מריק על ידה
£ל,האדץ " וכן אב׳׳ד שמתולאנ -ספד כהלכה,/שאין להחליף
<מו שטעה הדורש הזה עס.׳מל& כראוי  bk /ענינו נפי הרגיל
*:ץ אנשים נעלי מלות טינות אוהבי מוסר וירא  .ה׳ ; * )
 1אס לא יספדו אנשי; העיר; על  .אכ״ל שמת ! , /ה אי אפשר
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*מלת כראוי יתזינס  .נליא גייה1זין אמגס מלתי .נהלכה ייזורגה בצ.״א
״; .״;• *ליו ני דן < זכן ני׳ הל5די ; כמא^ ! ן«^לרל^ד אחיי < ך ( דגיל*לצכק יחההעגין,
<ל׳ן pü >1וינטעט יין דעי נברויך •

( פב )
לכך*'
אלא על פי ג׳ אופנים  /או שלא היה המת ראוי
שיושביה ממנים עליהם רב שאינו הגון יכשר  /כודאי
ואוי לעיר
נשחקות מאוד מאוד  /ואינם רוצים בתוכחת איש*
*!דרכיהם
 5או שהוא היה איש צדיק נעצמו  /והנה הוא אבד
ישר ושוב
שם על לב  /הלא כעיר הנדחת תחשב העיר הזאת7
ואין איש
סדום ועמורה קבוא עליה 3או שבאמת אנשי העירי
ונמהפכת
על לנס האבדון הגדול הוה ורוצים להספיד אותה
משימים
 /אלא שאין בהם איש היודע להספיד כראוי * והנה־
כהלכה
מאוד לדור נעיר גדולה של חכמים ושל סופרים /
אף
שטוב שהמניעה הזאת אינה תלף׳ במדות! כי חס בהשכל
מ״מ לפי
אין בידי אדם לתת לעצמו המתנות ההגונות ה^ ה /
ודעת / /
חנס או למדן אם לא זכהו השם יתעלה לכך /
ולהפיס עצמו
את האור נעבור חסרון יליעת יושביה  /ונפרע
הנה אין
לקלל  v /כי מאה נכסיס לבית הספר וביניהם תלמיד
כשהיא מצער
אחל ״ אמנם כשהיה המת החשוב אב בית דין  /שהוא
משכיל הממונה על אנשים אחרים אנשי סיעתו שמועל עליהם
הראש
בעבודתו עבודת הקודש  /ואע״פנ לא גספד כהלכה/
לסייעו
$ה ענין רע מאוד  /ני אוי לעיר אשר אנשי בית דינם
כודאי
הבוערים נעם וכסילים אשר ישנאו דעת  */או שמחוך
המה
ואהבת בצע אינם חוסים על כבוד רנם שנפער  /תחין
קנאה
ובעודנו חי כתשו לו והיו מלקקים עפר רגליו ♦
אשר מלפנים
אי״ד דייקא ולא אמר על צדיק שנפער או על
והיינו זנקיע
כשר או על ק״ח  /כמו שהקשה הדורש הממשש כצהרים
אדם
העור באפילה  /ני אולי אין בעיר הזאת אשר « ת
נאשר ימשש
איש יודע להספיד  /ואין נעבור וה לקלל אותה
שם הצדיק
שאמרנו * ואין צורך כלל לפירושו העקום עקום מאוד
ונמו
♦ אבל זה דרנו תמיד להיות נותן עמס לפגם
מי יחפצנו
יזו״ל על ידי פירושו התפל  /ועולה בישולו כמבושל
במאמרי
ועלביס כמורק של ריר חללמת ״ אמרו ו״ל דכר מחוון
תאנים
«אוד) כל המלמד את בן חנירו תורדת באד־יו
המביאו לחיי עו״הג  /שזה עקר כל האדם אשד בשבילו
ינ הוא
גברא בע״הז להתקין עצמו ע״י פעולות עונות וננוחות׳להיות
לחיי עו״הג ( /נדרן שאמרו ז״ל התקן עצמך בפרוזחר.
מונן
גל» '

( פג )
פדי שתמס לטרקלין 5ולא אמר שהוא טוב מאביו המולידו /
בהיות שחיי עו״הכ המה טיביס ונעימים מחיי עו״הז  /כי מ*מ
יא אפשר הכנוס לטרקלין מבלי עכור בראשונה דרך הפרוזדור /
ולכן אביו ורבו הועילו לו שניהם כאחד 5ומה שאמרו את כן
חדרו ולא את אחד מישי^ כמו שהקשה הדורשבשם ה&נאזי /
,לישנא מעליא נקטו  /כלומר אע״פ שהוא בן אבי אחר מ"מ,הוי
כאלו ילרו  /גס לא אמרו את בן אחד מישראל! כדי ללמן
בלשון קצרה ♦ אמרו נא אחי 1היש סברא חלושה ועקומה1
יותר מזו  /שדוקא אם אבי הבן ת״ה אז הוי כאלו ילדו  /אבל
אם אינו כן ליתא Jהגי כשביל זה לא יהי׳ לאותו התלמין
תועלת גדולה מלמול התורה ולא תביאהו לחיי עו״הב ?63. .
ראיתי כמוה לרוע כי אס סברתהדורש  /שאס יש להרג מים
או הוא כאלו ילדן  /אבל אס אין לרב בניס אינו כן iהלא
יהמה שתי אחיזת תואמות הנולדות מפי׳ העקום שטעס כאלו
ילדו שהוא אוהב אותו כבנו  /מה לנו ולדוחקא זאת ? ־־*־
גסכעובדיה דר׳ יוחנן דחוק הדורש על לא דבר  /כי ר״י
צוער על דהוי ליה בנון ומתו  /אמר מה אנא לנבלמא דאתי•/ל
כלומר במה יוכר שמילטובה  /אמרו לו תלמידיו  /רבימימיך
אנושותים  /כלומר על ידנו עשית לך שס כארץ כיהרבצת
תורהבישראל ♦ לא נח דעתיה  /ווה מעיל באמת על.חסידותו
וזךשכלו  /יכ אם בא אחר ואמר לו תלמידיך הרי הס בני.ך
בודאי שהיה נח 'דעתו בזה  /כי אשרי האיש שיש לו תלמידיס
ר3יס וכן שלמים * אולם נפי התלמידים עצמם היה המאמר
הוה מאמר של גאות .ועוות גדולה לאמור שגזה קנה לו■שס
שהעמיד תלמידים כאלה  /ולכן לאנחרעתיה  /ממי להאי
כסופא דרבא כד חוי בעלי מדות גרועות בתלמידיו  . /שועה
וגס רוח■ או עו פנים או חונף או הולך רכיל וכדומה  /כי איך
יאמר ויתנחם בלגו שהרנץ תורה  /ונבר אמרו אס .אין דרך
.ארץ אין תורה ♦ ואחרי שקרה לו ואח כבר לא היהאפשר .גב
לאחר לנחמו בתלמידיו  /על שקם האי סבא ואמר ג| ליךיוחנן
; כלומר על כדומה לך אמר קרא  /כה אמר ה׳ לסריסיםאשר
*שמרו את שבתותי ובחת באשר חפצתי ונתתי להם שס שב
;ימ? ס ותמותשס .עול.0צא \כרת / ,או גת דעתיה , /כי ,ידע
בעצמו * ‘
ב6 2
<

( פד )
כעצמו שכל ימיו היה כוחי באשר חפץ ה* "' והנס הדורש סתר
את יסוד האמתי נדי לננות כנין של שטותלע ' יסוד של שקר ;
שאל שלא כעדן והשיב שלא כהלגה • שאל יי מאי לשון עליך
" יוחנן אמר קרא ? וני הקיא על ר׳ יוחנן אמר מילתיה ? »
השתוממו על חריפות הקושיא הזאת* Iאבל תשתוממו עול
יותר על חריפות תשובתו < /ל עליך יוחנן לאת' סובר דהוי ליה
«בכין ומהו לא קייס פ״ור ולכך תצער את עצמך אמר־* קראן
*! כי׳ הקרא בא למעט שיטתך כי מקרא מוצת■ הקרב אסי
ללוכו ' • “ — מי יתןואדע קרא למעט שטותו סל 'הדורשת
הכה אמרתי אותי ג׳ כעמיס בכל יוס ״ — אף כנתוני ספא
הקודש ידיו רב לו לסתור ובננות בפי בעולה טל רוחו הזך
והבהיר י על בכתוב במלאכי זכרו הוו* ת משה עבדי אש1
צדתי אוהו בחורב עד־ 1כל ישראל י תקים• ומשפטיםדקידצן
זלמען קייס מאמר
הדורש ,ל מדוע כנה אותו בשס עבדי
הכתוב ענדת כסיל באול־^ תו  /נפרק הקושיא הזאת כשטותיה /
כיון שפתח ספר יהושע שהוא* ראשון לספרי הנגיאיס במאמצי
משה עברי מח  /יאמר גס בספר״מלאכי שהוא האחרון
לספרי הנביאים זכרו תורת סשה׳ -עפד-י " י— על הכתוב
נתירה היק,־ ח עת ספר התורה הזח ושמתם אותו■ מצד
■ • את ’ מריך וגו׳ הן
ארון ברית ה׳ וגו׳ כי אנוכי ידעתי
נעודני חי עמכם ממריבם הייתם עם ה׳י״ואף פי ** התרי
מותי דקדק הדורש ללמה שייכות ק״ז הזה למה שאמר לקוח
ל* את ספר התורה הזה ושמתם אוחו מצד‘ איון ברית ה׳
על זה ישיב אליו בר ני רב דחד יומא; /־ שטיא שאי לשי&א
לקרא והיה שם בך ד־יער!  /כי אנוכי■ ידעתי את מחך
ו ^ ׳* •  ~ vעל מאמר הכשובנתהליס דיצ ^רה ^ מינו עליותיו
אמר הדורש היינו עליותיו של ס* מ * •הישמע' חרוף גדול יותר
«זו להחליף מך השס׳יתעלה בכנו״ הס״מ  /כי כל■ המדים
הנאים שס הן לפני המאמר הזה אך לאחריו מדבריס כלס בשם
הקדוש והטהור'  /והדורש הזה בעקבות ' שפתיס* מטמא &טהאר
בפירושו • גס איך ישמש ייי שיש לו־  Wבקייףו בצנוי ה5א
לזה״מקדס * ‘ יד־־ גלל
pppהשם /־ ' אס לאנזכר נ3ר:ה^ס '
ותדדמה״ננלה־ע ^ אג^ ם
-הכתוג ויהי השמש י לבו ^

i£

והנה

( פה )
ויהנד-זשאימד־־; חשיכה גדולה נופלת עליו ויאמר לאברם
ידוע הדע כי גר יתיה זרעך באדץ לא להם דקדק
הדורש "  <" :א ) כפל הלשון ותרדמה נפלה והנה אימהח&יכה
"גדולה וגו׳  ( /ב ) דמשמע לפי שנפלת עליו חשיכה נחש
*« אותו השס ואמר ידוע תדע כי גס יהיה זרעך  /ומה נחמה
’« הוא־ זה  /אוי לאזניס שכך שומעת  /ועוד מאי הלשון ויהי
״השלוש לבוא  /משמע שלא בא עדיין השמש  /והו״לל השמש
״בא ״ ‘4גס 'אנחנו נאמד אד לאונוס שכך שומעות 1כי לא
♦ידע הדורש מה שתינוקות של בית רנן יודעים " נמשגהו לבית
המדרש ונלמד אותו מקרא י הזהר ושמע  /פקח אונך והבן /
אס יש לך לב להבין י אמר הכתוב ויהי השמש לבוא  /שהיה
סמוך לביאה ולא בא עדיין  /ותרדימה נכלה על אביס דהיינו
בהלת רעיונות  /והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו /
הוי? ו היא וי״ו הסבה בעבור שחשיכה איומה וגדולה נופלת
עליו • התגונן מאוד  /אם חננך ה ' בדעת Iאס נבר בא
השמש לא היתה תרדמה נופלת על אביס בענור החשיכה /
כי נן הוא תמיד כשתבוא השמש תנשה החושך את עין האדמה /
אבל לפי שלא באה עדיין השמש ואע״פג חשיכה גדולה נופלת
עליו  /שהוא כנגד העבע  /ובשביל זה אמר נופלת כלומר
שבאה עלירפתאום ( איברעא ^ן גל״א ) / .כי נעת ביאתהשמש
קחשך הארץ מעט ווענו  /לבן נבהל ותרדמה נפלה עליו /
וכעת ההיא דאמר ה׳ לאכרס ילוע תדע  /לא בשביל החשיכה
אמר לו כך לנחס אותו  /חלילה לך לאמוד כזה לאחר  /פן
יהתלו בך חבוריך Iני אס רצה לגלות לו קויות בניו /
ואעבור שמחזה שדי יחזה נאה החשיכה ,ני לא זנה עדיין
לראות באספקלריא המאירה  /ורי לך בזה כי אין לך עסק
בנסתרות כמו שהודית בעצמך  /אבל תראה לפחות כי אין כאן
פפל לשון ואין מקום לאמור השמש בא  /ני לא בא ♦ —
על הכתוב בתהליס תפלה למשה איש הא ^ם »•־ :י מעון
אתה היית לנו בדור ודור בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ
ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל הקשה הדורש  :יל ( א)
״מדוע נקע דוקא שם אדני ואין לו עשק משתיות ? » —
הישמע חוצפה■ גדולה טאת 1בעבור שלהאיס הזה אין לו עסק

משתיות

(

פרi

משתיות  /לכן לא ישמש אני מניאים מאמן בכל דת &״
ופה אל פה ידבר בו כשם של אדני Iוהחוצפה היותר גדולה
היא  /שאחרי שהוא העיד בעצמו שאין לו עסק כידיעות חן /
ונמו שודאי הדין עמו  /כי אם מגלה לעין כל לא יראה /
הנסתר עמוק עמוק מאוד איך ימצא  /אעפ׳׳כ מתיז הקושיא
הזאת בדברי האר״י ועל דרך נסחר ״ עוד שאל  ( " :ב) איך
מ שייך לומר שהיה מעון נערם הרים ילדו ותחולל ארץ  /למה
<ז היה מעון ? וג ) מאי לשון בדור ודור ? ( ס שאמר נער»
״הרים יולדו ותחולל ארץ וחבל שהוא כפל  /שהר ליה רק
״ למימר טרס חללת ארץ ותבל  /ופשיטא טיס שהיו ארן
יי ותבל לא היו הריס ? “ — מה הרעש הגדול הזה Iהסו
אחי Iואל תשחקו לו * הלא ראיחס כי הוא עומד עתה בס׳
לך לך  /ואיך ידע כנר פירוש מזמורי תהליס  /ודרכי מליצה
הנשגבה ? יבוא עת ומועד וילמוד גס זאת * או תאמינוינ
לא יאומן זה  /וכי יש כאן מקוס למאמר חז״ל  .במס׳ קדושין
דף ? אס כן נמהר לאמור לו הפירוש האמתי באלה הכתובים י
חלק המקרא נזה והבן אוחו ״ אדוני Iאשי אתה אדון העול©
כלו  /מעון אתה היית לנו בדור ודור  /כלומר ננל הדורות
שגבר עכרו אתה היית מעון ומחסה לנו  /כי במה שהיית
מחסה לאבותינו להטריף להם חקם ולהריק טובתך עליהם /
היית גס מחשה לנו  /ני לולי כן לא היינו ולא נולדנו " גס
יש לך נח ויכולת להשגיח על כל  /ני נטרס הריס ילדו
ותחולל ארץ ותבל  /דהיינו בטיס כל יציר נברא  /ומעולם
ועד עולס  /כלומר ועד אחרי כלות הכל  /אתה אל ותקיף
וכל יכול * ואע״פ שאין כאמת * טעון כלל על כפל דבור
המליצה  /בהיות ידוע לכל תלמיד משכיל  /שדרכה תמיד
לדבר בנפל עדן במלות שונות  /מ׳׳מ יש להצדיק גס דברי
הכתוב דייקא על פי חכמת הטבע  /כי חכמי התולדות כלס
מורים על פי הנשיון  /שכמו שהעצמות הן יסוד הגוף המעמיד
אותו  /והן מכוסות בגידין וכשר ועור הנצרכות כלן לתועלת
ותכלית הנפש  /כן גס ההררים הגדולים הררי  .אל שק בעצמן
סלע וחלמיש צור  /הן הן מוסדות  .הארץ משלבות כלן
ועליהן נסה הבורא נמהמיני עפחת
בתחתיות הארץ /

תנל

(פז)
חבל * ) שלפעמים נפרדים איש מעל אחיו ולפעמים נבללים זה
גזה  /כפי הצורך לצאצאיהן הצומחים וההייס להדשיא דשא
ולהוציא עץ פרי  /להחיות עס רב עוף' ורמש ובהמה וחיתו
יער/ולזה יקרא הכל על בלילות מינים רביס יחד iוכשננדין
בספרי הקודש נמצא ג״כ עדות נאמנה על סדר הבריאה הזאת
שהרים קדמו * אף למיס  /כי כן אמר הכתוב יסד ארץ על
החום כלבוש כסיהו על ד־זרים יעמרו מיס /
מכונו ♦
כלומר שמתחלה ברא את ההרים שהם מכוני הארץ  /ואח״כ
הלביש התהום אשר שם מוסדות ההרים במים  /והמיס עמדו
על ההרים וכסו אותם כלבוש עד ממעל לראשם  /ואז מן
גערתך ינוסו! יעלו הריס ירדו בקמות אל מקוס זה יסדת
להם  /ותראה היבשה  /היא הנקראת כשם ארץ נדנתיב
ויקרא אלהיס ליבשה ארץ ; ואס פן זה גס פירוש הכתוב
שלפנינו בערס הרים יולדו ותחולל ארץ והכל עליהם •
וגמה ששאל הדויש , « /ופשיעא גזרס שהיו ארץ ותבל לא היו
ולהרים ? “ העיד על חסרון ידיעתו כן בספרי קודש כן
בחכמת התולדות ♦ — גס בפסוקי איכה הרכיב הדורש חצי
הנחוב  -האחד עס הכתוב שלאחריו ופירשו נשמותיה  /ייעל
־ " הרעיון ששמם שועלים הלכו בו אתה ר־־ז׳ לעורי ם
״תשב ? בתמיה ? פי׳ מדוע לא זזה השנינה מכותל מערבי /
״הלא כבר שמס המקדש ? ושעליס הלכו בו אין לך צער גדול
״ מזה? ומקרץ כסאך לדור זמר  /היינו הסונס לפי שהכסא
«,לא יהיה נכון ומתוקן אלא לדור ודור היינו ע״י דורות הרבה
«; ע״י פ״ור ותיקון הנשמות  /ולכן השב על כותל המערבי
ייני לולי כן לא יוכלו מי ישראל לבעול את נשותיהם ודוק
היטב ועיין עליו שהוא מחוק מדבש ונופת צופים * ואם יקשה
השואל א״נ* מאי מנין לרישא דקרא על זה היה דוה לבנו?
הוי אומר אס אינו לעדן זה תנהו לענין אחר 5על זה היה
דוה למו על דרשות כאלה המקדביס גכצ יוס דוס  /ותורת
ה׳ עזובה וגלמודה  /דורשי דרש אמת לאמתו מעטו  /ושועלים
הלכו

עיין  .נס׳ לאשית למודים להיקל ל׳ גלון ליפד* כשעל פיוילגגדל הממס•
*)

( פח )
הלנו בההמחנליס כרס ה׳ המלא ענדם טוניס ומתוקים  /בפלפול
של שטות ובצבול הדעת  *.אוי נא לצרה הזאת המקלקלת את
הדעת ואת השכל אשר חנן ה׳ למי אדם  /עד שיסתום המות
מנל ונל ואי אפשר לו לקנל סברא ישרה וקלה מאוד  /במו
שנעיננו רואיס בזה הדרוש אשר לפנינו י ני על המאמרים
הנעימים מאוד בספר קהלת טיב שם משמן טוב ויום המות
מיום הולדו  ,טוב לבת אל בית « בל מלכת אל בית
משתה  ,באשר הוא סיף כל אדם והחי יתן אל לבו,
אשר כמעט אינס צרינין באור  /הקש ? הדורש • « מאי שם
« משמן טוב  /מאי שייכיה דשס לשמן טוב ? '> —־ מאי
שייכיה ? הלא חנוקות של בית ' רגן יודעים השייכות הזה "
ני  /נמו שהשמן הטוב ריחו נודף עוד זמן רג אס כבר העכית
אותו ממקומו  /כן השם שקנה לו איש ישאר ג '׳כ אחרי מותו
ויופר לטוב ל אמנם כזה הוא עדיף משמן טוב  /כי ריחו
יתמעט אחת אתת עד שברבות הימיס ילך לגמרי ואיננו  /ואינו
כן נשם טוב שהוא שם עולם■ לא יכרת  /וכל ימי הארץ יעמוד
נתקפו י עוד שאל  :יי מדוע טוב יום המות מיוסהולדו
—
מדוע ? לפי שיום הולדו מניאו לחיי צער של הע״הז  /ויום
המות מביאו לחיים נעימים וארוכים של הע״הב • עוד שאל ל
יי מאי קאמר באשר הוא סוף כל האדם  /מאי לשון סוף לשייך
יילכאן ? “ — הנה האיש הזה לא ידע שסוף אדם למות ?
או אפשר שלשטזתו צריך לזה חכמת ר ' מאיר ? ני גס על
מאמר דהאי תנא בברכות שאל קושיא חריפתא כזאת " אמרו
שס פרק הקורא כד הוי מסיים ר' 1מ ספרא דאיוב אמר סוף
אדם למות אשרי מי שגדל בשם סוב ונפטר בשם סוב

מן העולם ועליו הכתוב אומר טוב שם משמן טוב ♦
והקשה הדורש ; יימ  -וע דוקאר״מ סייס הכא
־־־ האץ
זה כאלו ישאל השואל מדוע דוקא האיש הזה דרש הדרוש אשר
לפנ־נו ? הייא לפי שכלו ידבר איש  /ויש שתחל רוחו לפעמו
ל; נר דגר טוב  /ויש מי שתחל רוחו לפעמו לדבר דברי שטות
והבל ורעיון רוח כמחבר ההשפד הזה * — על מאמר אס
הנביאיס דל אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשן
להם אל־־יהי זהב ועתה אם תשיא חטאהים ואס אין

מחני י

ן

( ספ )
?מחני נא מספרך  #שר כתבת✓ דקדק הדורש  ’:יו מאי בעי,
’יו 3זה שאמד אשר כקנת הלא ידענו שכל הקורה כלה מפ'
«הק״בה ומיותר הוא ? ובאמת עוד דקדוק שהוי ליה למימר
«י אשר בחנתי ✓ כי הלא משה כקב התורה מפי השס ולי?
«ישהשם כתבה ? » — ראו נא אחי נמה יש לו יד לאיש הזה
בתורתנו הקדושה ! ני הוא לא יפרש טעם מספרך ספר
החיים או ספר היצירה אשר רשמת בעולמך כעדן שנאמר ימחו
משפר החיים ✓ ונמו שפירשו נל המפרשים בעלי השכל וזכי
אבל פי׳ מספרך
הרעיון ✓ כי אז אין מקום להקשיח "
מספר התורה✓ ובזה יהיה מקום להקשות✓ ויצא העגל הזה✓י
ה״ה פירושו הנחמד והנעים ✓ מ אם תשא חטאי׳ס ואס אין✓
«ר״ל נין שתרצה לשאת חטאם בין אם שלא חרצה לשאת את
וי חטאתם מחד נא מספרך אשר כתנת  /דהיינו שיש לךכמחשבה
מ ני בשפר התורה אשר אנוכי כותב מפיך לא נכתב מיתת
<י צדיקים ✓ וא׳ /כ מחד נא כפי אשר כתבת כתיבה שלך דייקא'
«והכין מאוד ״ ־» — ושבתי וראיתי עוד רעה חולה בזההדורש /
ני מלנד ^ לא ידע מאי לקאמרי רננן ✓ הנה גס לא ידע מאי
דקאמרי המינים י כי על הא דאמיי בסנהדרין שא 1-האי נזינא'
לר״א זגד־יהיבם גכחן ( צ״ל גחכז ) ותוא (כי -רשי חונה'
דמשחק בנביאיו ✓ דהיינו שפעם יאמר לו בכה ופעם נכה)
שאמר ליחזקאל* שכוב על־ 1צרך הימנית ושכנה עקיי*
עדך השמאליות  .הקשה הדורש  " :מדוע שאל האי מינא ב׳
 wשלוח שאמר על צדךהימדתועל צדך השמאלית אס לא ידע טעם
ין השנינה  /אס לא היה רק שוכב על צד אחד * ) נמי היה
מהקשיא ? " .מי לא יראה בחוש שלא שאל השואל3׳ שאלות ✓
ושלא היתה הקושיא שייכת כלל אס לא היתה השכיבה על ׳שד
צדדים — Iואס כן הדבר ׳ תלמידי חכמיס יאמרו על הדורש*
הזה לאו צורנא מרבנן הוא ✓ והמינים גס הס יאמרו לא לנו
יק {נול✓ ויצא האיש הזה בגפו קרח מכאן וקרח מכאן " למס*
הדבר

*)

מלת לא

מיויזלת ,או

שריה צריך

לוחי

אס לא היה שובב אללי

יון עלStf

נהדי־וש•
כנדעתו !גא«ד יעידרמקזמות הלנת
זל;ל ; לשמו
אתד« והאישהזהמ;

ג צ )
הדבר הוה דומה לאותו משל לתנשמת * ) הנמצא בספרי המושלים ♦
אמרו ויהי היוס דהי ריב ומדון בין החיות ונין העופות זיאשפו
כלס למלחמה  /ויעמדו מערכה לקראת מערכה  .בראש
המחנה האחת עמד האריה הגגור המלך כחיות  /ופקודיו כל
הולכי רגלים לדגליהם ולצנאותיהס מן הפיל הנורא על החולד
והעכבר  /וממולו עמד הנשר הגדול המלך כעופות  /וצבא
כל צפור כל כנף למיניה •  /יון היענה הגדולה בהס עד היונון
לבש הקטן מכלם • ותלך המלחמה הלוך וקשה ביניהם ימים
רכים  /פעם ינצחו החיות וינוסו העופות  /ופעם יגברו
העופות והחיות רצים לפניהם " והנה התנשמת ערום הערים
הדאגה מדבר פן תנשל עת כי הנגף המחנה הזאת אשר היא
בקרבה לפני אויביה  /ותלך מצבא לצבא  /ותחנה בין הכלים
אשר מאחרי המערכה  /והיה כאשר גברו החיות יתמהר ללכת
אליהם על רגליה ולקחת חלק כחלק משלל החללים  /כי אמרה
הלא מצבאכס אני וכחלק היוצא למערכה כן חלק היושב על
הכלים • וכאשר גברו העופות ותמהר לעוף אליהם בעור
המתוח בארבע כפות רגליה  /ותאמר הנני אחי iעל הכלים
ישנתי ואיה חלקי ? כן עשתה כל ימי המלחהה * ?! מנס כן
הדבר בעולם כל אשר יש לו תחלה יש לו ג״כ תכלה  :ותכל
כס המלחמה הזאת  /ויעשו החיות והעופות שלום ביניהם
ויכרתו ברית ויתייצבו כלס יום אתד לחוג את חג האתוה והריעות /
דתיחשו לצבאותיהם  /ותבוא גם התנשמח בתוכם  /ותרץ
רצוא ושוב פעם כה ופעם כה  /וישתוממו החיות והעופות על
המראה הזה  /ויבקש הדבר וימצא כי לא היה לבבה שלם גס
<גס אחד מהם  /ויקומו עליה ויכו אותה הכות ופצוע וישמטוה
החוציג ויצוו עליה אשר לא תכא נווד בקהלם " ני אז אחת
יתה להמית " מן היום ההוא והלאה היא נחבאת כל היום
בנקיקי הסלעים ובחורי הקירות  /כי יראה לצאת כל עוד
סהשמש מאיר על הארץ  /פן יפגעו כה החיות והעופות /
וכאשר

 9יא השרן המפונה בל״א עלעדרמוי ;

המסתתר ביוה

השמשות• ( עיי( בס ' ראשית למודים הניל

ומעופן בלילה

ין כ״חע״ב ) *

ויין.

( צא )
וכאשר מבואהשמש וגמעונתס ירנצון  /א! תצא לעבודתה
ולטרון» טרפה ♦ זה חלק כל חויף ונורל כל שפת* חלקות
מאלהיס iועתה ירח יראתי בעד הדורש  /כן לך והחכא /
יאמרו לו  /עד בוא שמש החכמה ולא יזרח אור המדע  /ואו
מלך לדרכך באישון לילה ואפילה־  /ואל תדאג לעבור בזה על
לאו ללא תסיר נאשר אמרו תלמיד חכם אל יצא יחידי בלילה —
 " ופניתי וראיתיואדרבא מקיא מלא הוא דמסייעך
עול דבור זר כפי הדורש באמדן * " ולולי דמסתפעא לטה
"גגחלחן של ראשוניס הזייתי אומר שראיתי ממנו דבר מה
דאמרינן נמס׳ שבת פי קאי רני בהאי
!<־שלא היה בהם /
«מסכתא לא תשיילי במסכתא אחריתא  /ואיהו כל הש״ס הד
יי דמיא ליה כמונח בקופסא ״ » הלא זה ידמה ' כאלו יאמראיש"
לוה הדורש  /לולי יראת* לפגוע בכבודך הייתי אומר סכל
אתה  /כי אחזת בסכלות מאוד * — אמנס נלאתי נשוא משא
הבקורת הזה  /קצתי בהבלי הבליס אשי בדרוש הזה ואשר עצמו
מספר  /ולכן אשיס סה קנצי למלין כתפלה להחונן לאדם
החזירהו
דעת  jלמד נא לאנוש הזה דעה כינה והשכל /
בתשובה שלימה לפניך  /קרבהו לעבודתך והשיבהו לתורתך
ללמוד אותה לשמור ולעשות  /תורת אמת יהיה בפיהו ועולה
לא ימצא בשפתיו  /בצדק ובמישור ילך ואז טוב לו סלה ♦
מ— ר"

( צב )
1

בשורת

ספרים חדשים
הרפואות

ספר

להחכם הפ^וסוף הרופא הערבי אבן סינ ^ה *,
'הניפורסבם בין רופאי הקדכש ונזכר שמו בין
חוקרי וגדולי בני עמינו לשם וליתפארת •
הנה אכה ה ' לידי איזה מאמרים מספרי הרופא אבן סינא1
בלשון ערני  /ולהיותם מלאים על כל גדותס׳
דברי חכמה ודעת המועלת לאדם נשומו עין על מהותו
ונותנת מנן ומשמר על נפשון
ותכונתו במצב הבריאה /
בהיותו כמצב החולי ר״ל  /אמרת* א עתיק ס לל׳' הק ואפיצפ’
״ ביעקב אחלקס בישראל  /למען יוסיפו לקח לעזב להם ♦
והיה אם אמצא סך חתומים די היבק משמית הדפוס  /לא
ארף ידי מלמהר י לפרסם את המאמרים הנזכרים  /מבלי
שוס לב על ־מחיר כסף חילף• עבודתי  /כי פעולתי בזכותי
את הרכים היא תהי׳ משכורתי "
והנה להיות המאמר האחד מלבד שהוא חקירי גס תורכי /
בדברו מענץ הנגעים והצרעת אשר כזכרו בתורתנו
הקדושה  /אמיתי אוציא את המאמר הזה נעתק לל״הק
לדוגמא נס׳ המאסף למען יראו המבינים את נ 1יב הספר
הזה וממנו יקישו על השאי "
ברלין

אדר שנת

תקנ״ג*

איצק אייצל

נ צג )
הרופא אבן סיגא על 1דבר צרעת אנשי הקדם •-

•

צלעה נקרית כל מכה וגוף הכאה ממקור משחת הדס
ובראה על פני הגוף ע״י סמנים רכים כאשר אנאר /
ומגע הראשה הנכללת נשס הזה הנקראת כל״הק שחין  /היא
מה שנקראת כלשון יוני ( ע 1עפה6נטיצז 1יט ) והיא מכה רעה
למאד  /ונאה כנוף כהשחפך המרה׳השחורה ככל חלקי הגוף
אשר תשחית את המזג ותשנה את ההאר והתמונה כאיכרי
הגוף  /יותית לפעמים את הקשר והחמר כין אכר לאכר
וסזפס להתמעק ולרקוב כרכות עליהם העריה " והיא הולכת
ומתרחבת בכל הגוף כמו החולה•אשר יקראו הרופאים כינינו
(קרעבט )✓ והמכה הזאת עומדת לפעמים כנוף ימים רכיס "'
ואם באה המרה השחורה תוך אחד מאיכרי הגוף  /יתקשה
האבר ותקרא המכה בלשון ערכי־ שקיררהוס * ) או יסהוה כו
*וכת ( קרעבט ) כפי תכונת הגוף ♦ אס יהיה החולה ההוא
רך וענוג  /יתהוה בו חצי הדקות (צו'ויטלעהרונ  / 0ואס
תתפשט המכה ההיא אל עור הגוף תתהוה כה באראס כתמים
כתורה)
מכמה מיני צכעיס כעור ( והוא בהרת הנזכר
אן באהאק שחור דומה לזהר הזהב ( והוא בהק הנזכר כתורה)
אן Tקוב« א שחין חכור אל הגוף אשר יאכל את העור *
ואם תתפשט זהמדוה אל כל הגוף ותתעפש יתהוה קדחת מרה
סחורה ( נחוצזרלט4צ 1!1ף 3-יבר )  /ואם תתאסף יחד אל
מקום אחד בגוף ,מבלי התעפש יתהוה שס שחין מחוץ לעור
י
(לוויטזלו) )7״ ״
סבה הרחוקה ( קדוצו רע*6נ1א )  .לתלי הרע הזה היא ןא
.

, t

תכונת

הכבד

ונחחממה

נתיבשה

אס

ושורפת א* ן

למאד

הדס למרה שחורה  /או ' תכונת סדר חלקי הגוף ככללו
הסנה החומרית
המקיריס את הדס ומקפיאים אותו "

*

-
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־

-

״""• tivtp-י

-
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־
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* ) אולי זה  01שקערורית הסכר נתירה אשר לא ידעו המפרשים ! לתרגמו »
י זאן> שדבר שס מגע הכית ' /כי הוא שאו ! מצגלגי מי אדם ׳ ועיין ננא( ל
המלא י׳

הירץ וויזל נס׳ נתיבות השלזס

״

'

*

.T
!»^aun

( צד )
(קויזצו4וצ1טינריננןןצ  0היא כאם ממאכלים אשר נם תכונת
המרה השחורה והלחות והתאספוח המזונות בלתי נתענלות * )
המחממות אח המי מעיס ומוציאות את הליחה הדקה ומביאי©
ענות וגסות במקומן " גס מהרבות אכזל דבר* ס קשים לעכל
מתהוה החלי הזה " גס יחהוה החלי הזה מסתימת חלצי
הזיעה אשר חפגה את החום הטבעי ותקפיא את הדס #
ומסתימת הטחול וחלשותיה  /אשר לא קשאוג את הליחה
ולא תטהר את הדס ממרה השחורה  /או בחלשת הנח הדוחה
(זדם ננקםפו*1יעצ  0אשר בבג* המעיס  /אשר לא תוליך
את הפסולת דרך המוצאות כשדר " גס יתהוה מרוע האויר
המעופש  /או בהיות שנן לחולאים בחולי הזה* תטמא
גס תנא המחלה הזאת מן
האויר ותזיק לשואבים אותו *
לרךכלי המשגל * * ) מגועלי נדה
האמת על הבנים /
וכדומה • גס חתינה המחלה ממן שתהיה האויר חס /
ואס לא ישמר הארס בעת ההיא מאכול מאנליס גסיס בשר
«לוח ודגיס יבשים ומלוחים ועדשיס כאשר יתהוה לפעמי©
באלכסנדריא של מצריס י וחס נתערבה המרה השחורה ע©
הדס ותבואנה עליהם הסבות שזכרנו  /אז תבוא המחלה
בסכנה גדולה " כי הלחה נקפחת ונתמעטת עד שנראה
בשעת הקזה טריה ירוקה ועבה כחול • גס נקראת המחלה
הזאת מחלה האריה  ( ,ועוין קרצונקהייט ) לרעת קצת
ולדעת לפי
המחקרים לפי שנמצאת לרוב בין האריות "

^
%

שתשנה

את

צורת

הזה הוא מסוכן
בואה אל • הגוף
אבל אם עמדה
ז

החולה עד

שנדמה

לצורת

ארי

י

והחולה

מאד וננ״פ רוב חין לו רפואה " ואס נתחלת
יעסוק ברפואה אזי יש לו להעמיס תרופה§.
גו ימים רביס תקשה מאוד להרפאות " וא©
נתהוה
•! ־

* ) <קרא  3לפוןערטאל תרןר הנקראגלשי! יי" 6 ( ,ינדי  4עטטיצ 5 1יבי)
עשייין *.

4וונסרדויל׳מג דפר

) ** Jנקיא בלשעער.ט  ty .גא© < # £הזא  tippה1גת .עלהזריעה תשלשעצרי

« ?1ן7״צ *

.
*

( צה )

*

יד

בתהוה ממרה השחורה אזי תלבין את פד החולה  /והכאיבו
מאד  /וסימניה החוס והענות הכשר  /ואס ידע זאת
הרופא  /יוכל לעסוק כסממני רפואה ♦ ואס נההוה מנובל
הדס לא תענה כל כך את הכשר ולא תרנה מכאוב " ואס
נתהוה ממדה חמה/ .׳ תלבין את פני התולה  /ולא נקל
הדבר לרפאות אותו * ע׳׳פ הרוג תתחיל המחלה הזאת
בחלקי הגוף הדקים  /מנפית את השער  /מחלפת תאר
הפנים  /ואף שמקורה כחלקי הגוף הפנימיים  /ע״פ הרוב
תצא על החלקים החצונייס ׳ /להיותם חלשים מחלקי כניס
הגוף " לפעמים ימות החולה ערם ירגיש את רוע המחלה
נחלקים החצונייס ״ כללו של דכר  /אס החולה ההוא כעל
מזג משחת אין לו הקומה ואין לו החפה  *.ואס ידעת פי
החולי הידוע ונקרא כשם קרעכש והוא רק מתלת אכר אחד
בגוף ואין לרופא כת לרפאותו  /אף כי מחלה כזאת  /אשר
הולכת ומתפשעת נכל הגוף *
!
מסימגי המחלה הזאת וכאור איזה כתני המקרי)
.נאחד ממחנחת הנאות • ־

־י ,ד
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C

לוח
*• ' !n־; \
;

המכתבים

'.׳ • ' I

.
י'

r
\

י'

׳ באור ספרי‘ הקודש
ר׳ יואל
קנת דור ער^ שאול ויהונתן
השובה עד־ ,השאלת במאסף * ־
ר׳ דוד
ע״ר הפסוקים יהושע י״ז י״ג

*־־״־״

צד
ברי״לג
הנובר. V

׳שירים
*

על יום הולדת החכם ן ,,דוד פ״ל ר׳אהרךוו ^ פסזאהן t

 ' .משלי

׳;

.

השועל והענבים
העון והעונש

4

מוסר
ל כ-
*—
ר׳ אהרן וואלפסזאהן אכ

שגנים • .

ים

ל — & — זז ד ' ומ — ם כ5
אגרות חכמה
הרב ר״ש לנדא לו
מכתב על דבר סכסוך בפראג
שיחה בארץ החיים בין מב״ם וביןמב״סן ובין פלוני נ4

הזמן

תולדות

עה דבר חנוך ווילהעד־ימם שוד־יע בברעסלויא
סת
ד יוזל ראכנאווע
עת
מות שני רבני זמננו

בקורת

ספרים

בקורת על ספר עסק הבכא
בשורת מאמרי אבן סיג*

חדשים

מ—ר
ר׳ איצק איינל

עט
צב

יוך ה ש ניעי
מחברת שניה

■י י W!S*W*SSÄSM*f
■"

^ ן ^יןכן ^מה «מנגז; 9י * .

עדידלך  4ך ^

ם*

עורו י• נלכה אחריו,בל נילאארחיתיך.
» » > r.

 tך ,־■ c .r

צדיקים ?.לבו ?ם לק פשעים יבשלו •

 n׳  jc״tA'-tier a

1

תפלה
אשר התפללו סי־זחינו עדת היהודים
יושבי ברעסלויא בכליום ערב ובקר לעת
צאת  .מלכנו יר״ה עם חילו בקרב •

א^ א

יי אלזזי צבאות אדון המשרים • מכין
כקאו » ודק ומשפט • ומנהיג אח עולמו
מפירעצת זדיבמ והישיר

 ?,חסד ו3ר!זנןים •

אווזות המטים ערןל^ לוהנם להפוך לטובה את אשר
תשבו הם לרעה •

יב

ןאתה עליון נעליו(
בהתעטף נפשנו .

לע

כנבוךתך
לע

ןב

חכמתך וקדושתך•

לכ • ן3ךיף נבואה ו!י 01
אודות עבדך אדו.ננו ו! מלך •

אישר מלאו לבו לעמוד בפרץ ננד עדת המהךפים
.והמתריבים אום וממשלהיכהפיךם

לכ

תד

וזייןקת

וטש§ ט המה סשחות אשר נוסד עליהם שלוס
כל
כ1 a
א

לכ

עיר !עיר מדי,נה ונז.דיזנה * אותו ךאה  .ועאץ *

!! אזור !זיל להלחם בם • למען הקים את בריות
ותארוה והריעורת השלח־”׳ והדחלוקט לנו ולבנינו
.עד עולכם :
אלוזים צדיק »עור אין !זקר לתבונתך •

א^ א

סי יאמר לןי ? ה תעשה • ואת מי תועץ

־

ויבינף * »?.ן נ'שת;חוה » ל מעוןזקףמף ביךאחף •
ולענות

בל

אנו מפיליט וזחנתנו לפניף • תעבר

נזהרה ממעזלת הזדון מן האךץ • והט

בל

זזמזידים

והמורדים לעזוב וךבם זו לכול למו ולאחיהם יושבי
וזבל • קרעו ריסזנבון בקרב תעמיס • ולב טהור
ברא לחנם • למען ! שכילו ויבינו

יב

טוב עזמוע

סמךי והקשב מהפצר תזבים • ולבלתי ? נות עוד
זול עזטי כזב • ; !זלא mTחסד־ן » מת יקגשו

•

;וצךק ושלום ! שקו :
אמנם

שופט
תרי< ת־

לב

הארץ *

אס אתה לא ןכ

ולוקבמתךוזנשנבהגזיתאוסר׳

לא

(קא)
לא יכ&ר לארץ

אם בדם • יען מלאה חמס

יפ

לפנץ? • והיא נטמאה • אנא ן; ־ הקשיבה שועח »■
ד\ ! מעיטה צרות ויצוקות דזטלחמה ננרוברחמיף •
הנה ענוה ןא?זצות לב להענ״ם ו!מרדים; והמדכאים
ממכותיה •  .ניכית

למען נס ;תם תענם ולמען

יפ

; הטיבם באחריתם • ז

אנ

הגן בעד עכדף מלב»

הוזסיר • וזיוצא ובא לפני עמו בקרב מחנהו * לא
ירים לבבו מאסר הצעירים ז> זשר ! צבאיתיו *
עטם הוא ? צרה * .ותדר שנחו מעיניולוזיעזביר־ג
מלחמור־ן בקצר־! ? »  Sהארץ בידף נפקיד סייר
תקדים • פלטהו ןהלצהו מכל רע • ימינף תוןהו
»ראות בהלחמו על־ 1ובר אקורת ועמד־! צךק •
וכבדהו לעשות ישוע1

תר

בקרב הארץ • הגן גם

בעד יורש עצר ואחיו ’ בני ורמלןו

הנאהבים

־ והןעימים אשר הלכו  .אתריו • ובעד השרים אתי
וזמלןיהסוננבים אותו ביום קרב ־ זו .ןה להם לצור
מעוז ולמלזסדה מפני  .חמת הוזרב המשקלת • חזק
ואמץ לב אנשי התר. 1ושרי דוצבא • לב .לז ימית
בקלון

(קב )י
בקלון כבוךם אימר• הנחלת להם מאז י■ הירםווזךך 6׳
פןךם •■ אמון לעבודת מלבם דעוז ?! נצח .הקמים •׳
ןדחמים נרוליס לעזוד ולנחכש זו ^ בויס וווטביס.
?מלחמה • היה ארזה ענזרם • הורם את_ הךךףילמ
?ה • והאצל ?גליהם ריס חכמה ובינה • תרו ע? ה
וגבורה • למען יעזכילו

אות ; S3א #ר .יעשו ■

ויצליחו בכל מדרך כף מליקכז לעשות ה? ל •
יבידו שמך ויבנוחו ?ך • .וידעו ?י אתה הוא הנותן '
בס ורוצה את יראיך המ_יחליכם־לחק.ךך * מהרה.
ישובו בועה ובשמחה יובלון אל עירם ומולדתםי■
־

,והיד הניארת וידועה

א 3א
י■

מצהיל9גיהם :

יי • ?ך בטחנו ועליך אנחנו
ידובנו • כי אהבת טוב

משליכיט

ותשנאער

•

האר עינינו בדרביך הטובים • למען נלמוד ליראה
און 1ך ולדבקה בך * ולבלתי סור מן הרךך הישר
ימין ועןמאל •

יכ

הוא מקור חיים ובאורך נראה

אוד , .תן לנו לב להבין עמקי סודותיך ־ למען.
;־ " :
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«גרת בענין חלו!» תמונותההקשיפ »
*שפות ה ,שלוס

ךל

רעי היקר מחמד ל׳ה אהרן נ״י •

יפה  ,דנת* בהגהתן על מה שאמרתי בענין חלון מין די
לתמונה השנית למין ג׳ לתמונה הראשונה  ,זשכע״ה
שנשתנה ג״כ התולדה מהשלילה ? 1החיוב ( מאתן שנת קמ״ש
דצ .של״ט)  ,שאין צורך לזה  ,רקגהפכנה למין ד׳ כראשונה,
ותשאר איכות התולדה כמות שהיא • ואחרי הזדעי ואין
עינתי מכורי שם! וראיתי לשנות המאמר כזה :
בזה המין ההקדמה הגדולה מחייכת כוללת  ,והקטנה
שיללת חלקית  ,והתולדה ג״כ שוללת חלקית •
אמנם ההקדמה הגדולה תתכן על ב׳ אופנים • או
שהנושא והנשוא שוים כהקפס  ,ר״ל שאין ככלל
משוא מה שלא יכנה תחת גדר הנושא  ,כזה ;

כל גבור
כובש את יצרו
יש מנצח במלחמה אינו כובש את יצרו
יש מנצח במלחמה אינו גבור
או שהנשוא בהגדולה יותר כולל מהנושא ,

כלץע
אין כלשג ם
אין לכ גשם

צומח
צומח

עץ
ובשניהם

כזה:

יקה)
» :שניהם ההפוך קשה מאוד,־ פי"בכ1ן האחרון מלבד
שגוי הכמות בהפוך הגדולה ואיכות הקטנה  ,אשר
שניהם בלתי ראויס להוליד בהתמונה הראשונה
הנה גס ־אי אפשר כאן להפך התולדה < בהיות
הנושא סיג וכולל א״כ יותר מהנשואשהוא מין בלבד,
כמוכח משער ה׳ למלות ההגיון ? ובפן הראשון אף
שנוכל להמיר הגדולה בלי שנוי הכמות  ,וגם התולדה
השאר צודקת בהפוכה  ,מ״מ המ כעשה לקטנה
המשוללת  ,והיא עקרה שלא תלד י ולכן נצטרך
מתחלה לכלל אתר בהגיון ד שלא זכרו שני׳המאורות
הגדולים בחבוריהס  ,והוא  :כל מאמר מחייב
"כללי  ,אם נמיר נשזאו ונושאו ' למתנגדם ע״י
הוספת בלתי  ,אין אז לא דישאר צודק ע״י
הפוך המשפט ־ ד" מ בנדון שלפנינו  ,אם כ ל
גבור כובש את יצרו  ,נמשך ממנו שכל מי
שאינו כובש את יצרו אינו כבור ואס כל ע׳ן
צומת כמשך מזה ג״כ שכל בלתי צומח אינו עץ•
כי זה נוסד באחת מן המזשכלזת הראשונות  ,שאי
אפשר :לדבר והפוכו בנושאאתד :,וא״כי/י אפשר שיהיה
ץע צומת ובלתי צומח יתד  ,וכן כל כיוצא בזה "
אמנם בהיות שכל מאמר משולל יובן באמת לע ב׳
אופנים  ,אז כמחייב אז כמשולל  ,דהיינו או
׳שנצייר מלת השלילה כחלק מהנשוא עצמו  ,ואז
הוא מחייב ' רעיזן הנשוא מחובר עם רעיון השלילה
אל הנושא  ,או שנצייר רעיון הנשוא בפני עצמו׳
והוא נפרד מהנושא ע״י מלת השלילה ( כמבואר
בפירוש הרמ״במן לשער ז׳ מאור שלא מן המאמר) ,
הנה לפ״ז תהיה ההקדמה הגדילה -אחר שנתהפכה
שוללת כוללת  ,כ ל א י נ ו־־יי כ ו ב ש א ת יצרו
*" .
אינו

; י
ז-

;

אינו * בו .ר יי וההקדמה הקטנהשתשארכמות
שהיא תתהפך ג״כ באימתה להיות מחייבת ^ לקית,
ןי צ ת מ כ צח במלח מ ה (ה ו א ) א י כ ז"י
< ? פשאת יצרו  ,אחרי־שנרכיב• בהכרח מלת
השלילה ; שבה להיות חלק מהנשזא  mp ,שהיא
בההקדמה הגדולה חלק מהמשא • וא״כתזלד
ששתי אלה ההקדמות מאמר משולל הלקיי ,
ע״ד המין הרביעי לתמונה הראשונה sשהוא בעצם
אותו המאמר הנולד* בשנוי ההקדמות מעט ע״י מין
הרביעי לתמונה השנית ;  ,מה *:
כל איגר־טבש את יצרו

׳׳• -

אינוגבור

קצת מנצח במלחמהי אינר״טבש אתיצרו
קצת מנצח במלחמה *איבו גבוי
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או מפן השני

י

-

יל בלאינד־צומח  ,איני עץ -
־־
קצתגשם ( *א) אינר -צוטח
י י ־ קצתגשם י •• ־ אינו עץ
*I

י

אמנם במה שראית להעיר ־בענץ חלון מין ה• לתמונה
השלישית  ,וגזרת אומר שלא תהפך למיןהשלישי
בי אס למין הראשון מתמונה הראשונה  ,מלבד שלא ןכ
עמדי  ,הנה גס לא ישכימו דבריך אלה למהשהעירזת
בעצמך במקום אחר בענין ההפוך ״׳ ראה והקש " לדעתך
אין להפך מאמר י ש א ד ס pכ ל בלי שנוי הכמות וישאו
מדק  ,יען כי

<  .קז»

ד

המבאר הניח הכלל־ שהמחייב החלק"
" אן שהרב
*לדק בלי שכוי הכמות והאיכות ,
״יתהפך ויפאר
יכ אס בעת אשר יהיה הנושא מצער וקטן
"אין זה
 ,אבל אס יהיה הנושא יותר כולל
״מן הנשוא
 ,אז לא נוכל להפך המחייב החלקיי בלי
״מהנשוא
הכמות שישאר צודק • ז וא״כ איך נאמרעתה,
״שנוי
אדס סכל; נהפך לאמור
"אחרי שהונח יש
כ ל א 1ס • הלא הנושא " א ד ם יותר
״ יש ס
וע״כאסנהפכהזצריכין
״כוללמהנשזאסכל ;
כל ס כ ל א ד ס • גס איך
״אנחנו לאמור
שסכל ה ול ן ק ז מ מ י ות
״נחייב מהתולדהי
קוממיות סכל ,
יש הולך
״ההפוך
לא כן  ,כי אס כל הולך קוממיות
"אולי
כ ל • יכ כאשר נאמר י ש ג ש מ ים עופות,
"ס
אתה  ,האס נוכל להפכה! כזה י ש עופות
״אמור
? רק צריכין לאמור כ ל עופות
״גשמים
״גשמים וגו“ • ,
יש בדבר  ,אחי • חדא 5איך תאמר,
הנה כמה תשובות
יותר כוללמהנשןזא
אבל א ס יה יה הנושא
להפךהמחייבהחלקייבלי
אז לא נוכל
הלא במאמר קצת שחזר אדם
הכמות?
שנוי
מהנשזא  ,כי יש שחורים בעופות ובהמות
הנושא יותר כולל
ובכל כלי מלאכה  ,הכי לא נוכל להפך
ובאבנים ובעצים
זה בלי שנוי הכמות וישאר צודק  ,באמרנו
המאמר בשביל
? ואדרבא בשנוי הכמות לא יצדק
אדס שחזר
קצת
ד ס ש ת ז ר " אלא ודאי שהיתה כזנתך
לאמור כ ל א
אס רעיון הנשוא לא ימצא חוץ מגדר הנושא
בזה לאמור :
שהנושא סוג והגשןא אחד ממיניו  ,כעין
כלל  ,דהיינו או
המשל
>

(קח)

«משל שהכאת יש גשמים  .עופות  ,אושהנשזא
«לא אתד מתארי אל משיגי המשא שלא ימצאו יכ אס בו
לבדו  ,כעין מאמר יש
אדם שוחק
תמיד ,
לע כל כיוצא כזה יהיה ההפוך בלתי צודק לדעתך כי אם
בשנוי הכמות להיקף כללי  ,זללן תמשך מזה שצריכיןאכהכז
לאמור  ,כ ל ^ ס פ ל א ד ס  ,כי אין סכל כי אס במין
אדם לבד • אכן שגגה היא גס זאת היוצאת מלפני ידידי•
כי אס גם נודה לך בענין הפוך המאמר החלקיי כפי הגדר
מגדרת  ,מ"מ אין זה דומה כלל לנדון שלפנינו  ,כיהתואר
הזה pכ ללא ימצא דוקא באדם לבדו  ,אבל כמושאומרים
האריה גביר  ,השועל ערוס  ,הפיל חכס  ,כן נאמר
הקו .ף סכל  ,כי ע״י סכלותו לעשות מעשי הבלובלתי
מועילים לו כלל הכה הוא נלכד בידי הציידים כידוע  ,וא״כ
יש
סכל שאינו אדם ,אשרהיא שוה אצלנולמאמר
אין כל סכל״אדס *
שלישית  :אמרת,גס
איך נחייבמהתזלדה יש
סכל
הולך
קוממיות
ההפוך יש ה ז ל ך ק ו מ מ י ו ת סכל • אולי לא
כן  ,כי אס כל הולך
קוממיות סכל •י¬¬¬
א ז ל י ? אולי' באמת כן ־ אך מה יעשה הספק בזה *
אנו אין לנו כי אס לחקור אחרי מה שתולדנה ההקדמות
בודאי  ,ואם קצת
סכל הולך
קוממיות ,
בודאי ג״כ שקצת
הזלךקוממיות סכל,
וזה מה שרצינו לאמת ,
לא
פחות
ולא
יותר
י
אולם
באמת
אין שייכות כלל לזה הספק כאן * אס יהפך איש מאמר
קצת
אדם שחזר למאמר קצת שחזר אדם,
הכינשאלהזג״כ
אולי כל
אדם שחור? בודאילא,
לפי שאין זה מסכים עס
בחינת
הרעיונות
של
אלו
השמות ,
וכן הוא ג" כ ככדזןשלפנינז • הלא רעיון ה ז ל ץ קוממיות
מתר כולל אפילו מרעיון אדם ,אחרישגסהתיההידועם
בשם

(קט)
נשם א 1ר א נ ג א ו ס א כ ג הולכת קוממיות> 1וכבר
גזרת אומר שרעמן אלם יותר כולל מרעמן סכל ,
קוממיות הכל• גס
וא״כ איך נאמר כל הולך
כלאדסהזלך קוממיות,
בלאו הכי  ,אתרי שאמרנו
הכה יולד מצרוף שתי אלה ההקדמות  ,ע״י היקש א' לתמונה
,כלאדססכל ,שהוא בודאי רעה יותר
הראשונה
אדם שתור •
גדולה מאמרנו כל
רביעית  :עלשאלתך  ,כאשר נאמר יש גשמים
עופות  ,האס נוכל להפכהו כזה יש עופות
גשמים  ,וישאר צודק ? אשיב בודאי שנוכל להפכה!
כן וישאר צודק  ,יכ אין אנו צריכים לאמור כ ל ע ו פ ז ת
גשמים ,רק אס נחקור אחרי אמתות העכין דיקא ,
יכ אז נסעה אס נאמר שמושג גשמי נמצא בקצת עופות
לבד • אבל אס נשמש בז לאמת על ידו משפט מה  ,זדי
לנו כבר בזה  ,אס יחויב הנשוא לקצת המין  ,מאי איכפת
בזה אס הוא שייך גס לכל המין אז לא  ,אנו אין לכו כי
אס הקצת שנעמוד בו עתה • ולכן כל עת שנרצה להפך
מאמר מחייב חלקיי  ,אין אנו צריכים לחקור מתחלה ,
אס הנשוא ימצא גס מחוץ לגדר הנושא אס לא  ,למען
נדע היתכן לשכות הכמות אז לא • כי לאיזה תכלית כשנה
כמות החלקיי ? או שהוא יצדק במאמר המהופך לבד ,
ואז איןלשכות " או שיש לחבר רעיון הנושא לכל הנשוא#
ולעשות המהופך מחייב כללי  ,הנה גס אז לא יבצר המאמר
החלקיי מלהיות צודק ־
ואם לא האמין בזה לדברי  ,האמן לדברי עצמך " כי כן
אמרת בהערתך השניה לשער ד' מבאור מלות הגיון  ,אחר
שהראית ההפרש שבין החזתריס ובין המתהפכים ובין תחת
המתהפכים באר היטב ! וזה לשונך שס :
וא

Op)N
י ״אן• יש עוד התנגדות אשר אל זכר $בר המחבר ;
אשרהאתד
״והיא בין משפטים בעלי הקפיס ,
" מחייב אז משולל כללי  ,והשני מתייב או משולל
וההתנגדות הזאת נקרא  .בלשונם
"תלקיי ,
 Propositionesשניהם יכולים
״subaltern #
"להיות צודקים אז בלתי צודקים ־ אך אס
״ה מחייב אז המשולל כללי  ,אשר נקרא
ע״כ גם
״בלשונם  , Subalternansצודק ,
״ ה ת ל ק י י אשר נקרא בלשונם Subalternata
"גם כן צודק ,אבל לא בהפוך " כי מהכללי
אבללאמהחלקיי על
״תקיש על החלקיי ,
״הכללי " .
לעין כל
לדוגמא הצגת
כהתמזנה שהבאת
סג
אדם כותב עם מאמר קצת אדם כותב
מאמר כל
בזה האופן מההתנגדות ששניהם צודקים  ,וא״כ אס גס
יתכן לאמור כל סכל אדם  . ,מ״מיצדק כמוהו ג״כ
לאמור יש הכל אדם  ,והוא מה שרציתי לאמת .
גס תה שהעירזת שם בעניך ההכרח והאפשר שיתנגד!
בזה האופן מההתנגדות  ,מהייע לדברי • כי באמרנו
כל הכל אדם העניןדומה לאמרנו שכל הכל בהכרת
העניןדומה
מחוג אדם  ,ואס נאתר יש הכל אדם
לאמרנז אפשר היות הסכל מסוג אדם  ,וכבר גזרת
אס ההכרח צודק האפשר ג״כ צודק •
אומר ,
ועוד ארחיב לך הדבור אי״ה בענין ההתנגדות הזה
בפרט ושאר ההתנגדות בכלל  ,אס תאבה להטות אזנך
לדבזרי • אך עתה לא באתי כי אס להודות לך על
השגתך הראשונה  ,ולהצדיק חלוף מין החמישי בתמונה
השלישית בכל אופן שיהיה למין השלישי מתמונה הראשונה•
והתועלת-בזה שלא נצטרך לב* דרכים שודס בחלוף זה המין,
כי

I

ח

ל
0:
ם
0

*

0
S

יל צזדאי לזה יודה כל איש שהחלון למין א ,מתמונה הראשוני
אינו שייך בכל ההקשיס מזה המין  ,דהיינו אס ההקןהכללי'
אל יתכן בהפוך ההקדמה הגדולה כמו שראינו לעיל'
במאמר ק צ פ א ל ס שחזר •
הואל נא השיבני דבר ולהשמיעני דעתך במה שתסכים עע*
ובמה שתפלג ממני ,זה׳ יואל לרותך כלטובכאותאחיך
« יער
יואל ברי״ל

:-;0

לי

לכ

כענין שני׳קויכט המקבילינם הנקראיבט
פאראללע  Sד־^יניען

כ3

,תג
:גס
ג״נ

w
:ונו
וח

מה
1רת

וה

בהיותי
בעיר בערלין שמעתי דבר חדש  ,נאה ומקובל
בענין שני קווים המקבילים ( סנתמו ^ ע! } יניען)
־ « פי החכם המהנדס המפורסם מוהרר אברהם קאסל נר״ו ,
לא מצאתי עד כה בכל ספרי ההנדסה  ,ועל כן חשבתי
למשפט לחלק דבריו ביעקב ולהפיצם בישראל לתועלת חפצי'
חכמה ־ ותוכן דבריו להראות במופת ו שאס קו אחד
(תמונה א )  ABעובר ו ^זתך שני קווים אחרים  EFי>
 CDבשטח אחד  ,והזויות הנעשים על ידי חתיכה הזאת
 DHKי  FKHפחותים ליחד מן שתי זויזת נצבות "
אז בהכרח אס יתארכו הקויס  CD 5 EFיפגשו זה
את זה במקום אחד * וכהבאר :
ץ ־ז

זנן

לע
וכה

נהי

כין,

הנחה
אם

נמשוך על שטח אחד מנקודת  Aשלשה קווים ישרים
״
י  ADי  AB , ACוקו אחד מהם דרך דמיון
 ABמשוער ומוגבל  ,ושני קווים האחרים בלתי משוערים
:
fומוגבלים

הפג-בי  -ות,

(קיב)
ומוגבלים ואין שוככים במישור כי אס נוטים זה לזהעדשתהית
על ידי נטיתם זוית אתת ; אז בהכרח נוכל למשוך ולהאריך
את שני הקוים הבלתי מוגבלים כל כך  ,דע שאס נמשוך
אחרי כן מנקודת הגבול  Cאל נקודת הגבול  Dהקו  CDי
לא יפגוש הקן  CDהזה את הקו המוגבל  ABכאשר נראם
בשלש התמונות הראשונות ( אי ביגי) המוצגים מה

;/״

.

הצעה א*

,

אם
הקו המוגבל  ABחותן־ את הזוית  Aהנעשה על ידי
נטית הקזיס הבלתי מוגבלים ( תמרנה די) אז נוכל
למשוך ולהאריך הקווים האלה כל כך  ,דע שהקו המשוך
מנקודת גבולם  CD׳
יגביל ויסגיר לא לבד את הקל
המוגבל  ABכי אס גס
חלק
מהמכל
הקווים
אשר
נמשכו על
השטח הזה מן הקו המוגבל הזה לצד מה יהיה אשר יהיה •
צאשרתראה פה שהקן  CDסוגר את הקו  ABוגס חלין
אחד מן הקו  BEאשרנמשך מן הקו הזה לצד אחר בשטח אחד•

שאלה אי
איךנוכל להקים על צלע אחת  ,דרך דמיון צלעAB
ממשולש ^  ( ABCתמונה הי) משולש אחר ABD
אשר בתוכו יהיהזוית אחת גדול בכמות כשתי זזיות יתד
במשולש הראשון ?

התרה
חלק את הצלע  BCהשוכבת מנגד לזזית השלישית A
במשולש  ABCלשני חלקים שזזים בנקודת  ; Eמשוך
.מנקודת  Aאת הקו הישר  AEוהאריך אותו עד  Dדהיינו
שיהיה  AE = DEואחר כן משוך את הקו  BDואז יהיה
לך המשולש  ABDאשר בתוכו הזוית  Bשוה לשתי הזוימו
 C- t-Bכמשולש הראשון » • ABC

המוסת

H

D

א ג

" 1. !

1•

mn

*׳*יי-

1

a'c-

גקטרC
המלפת
,גזשתי המשולשים  BDE , ACEהלא הבלעות

, CEוהצלעות yAE= EDוהזויות.
המקבילות
(עערטיקת{ ווינק! ) שוות זן לוו  BED = AECל ואס ןכ
בהכרח כל המשולש  ACEשוה אל המשולש  BDEוהזוית
 DBEשוה אל הזיית  ACEי ונעבור ואת הזוית הגדולה
 DBAבמשולש  ABDשוהאל שתי הזויות יחדבמשולש
הראשון  ABCדהיינו זוית ABC ,־ 5 DBA ^ =ACB4
.,ווה הוא המ שרצינו לבאר* ¬•י
* הצעה
צv
ידועשבל זמת וזדת אף אס תהיה מרווחתבמאוד  ,מכל
מקוס היא פחותה משתי זויות נצבות יחד אזןמ ^ 180
ואחרי שהודענו למעלה  ,שיש ביכלתנו לעשות מכל שתי

mt

במשולש

אחד ,זוית

אתת במשולש אחר

אשרתשוה

בכמות להשתי הזויות  ,אס כךבהנדח תהינה בכלמשולש
,שבעולם  ,שתי זויות יחד ׳פחותות מן שתי זויות נצבות או
מן, 180 °
דאסלאפן■ 4איך נוכל לעשות מהם
זוית אתת ? -
שאלה ב •

ואיך יתבארבמופת  ,שאםיהיה .קו אחד
JwwAC

" ומשוער < תפוגה ד) ומשתי נקודת גבולו דהיינו
 C , Aיוצאים על שטחו שכי קווים אחדים וישרים  CDי
 ABבאופן  ,ששתי הזויות הנעשות על ידי נטיתס עס הקו
המוגבל דהיינו זויות  BAC , ACDליחד פחותות משתי
וזית נצבות  ,שיהיה בהכרח שיפגשו הקויס ABי  CDזה
את זה במקום אחד  ,אס יתארכו אריכותהמ ?
*
ג2

גב

1זתרוז

* קיו
התרה
הלולן אה הקו  ACלחלקים שווים מאודי!  Rי משוך את
הקו  RLכפי רצונךי ומן הנקודה  Rמשוך את הקו
*  RMעד שיהיה  RM = RLי ואחרי כן משוך את הקו
 AM־ ״ הכה כפי אשר הראיתיך למעלה  ,יהיההמשולש
 ARM = LRCל זהויות  Cבמשולש  LRCשוה אלזוית
־־ 4־ BAC
 A :במשולש  ARMי ולפי זה יהיה הזויות DCA
=  BARh - BAMי ואחרי שהנחנו בשאלתנו שהזזית
 BAC-4-DCAפחותות יחד מן שתי זזמת נצבות אס כן
בהכרת גם הזויות  BAR-+-RAMגס כן פחותות מן שתי
זויזת נצבות  ,והשני קווים AM , BAאין הולכיםבמישור
:דק נוטים זה לזה  ,הנה הקו המוגבל  ACחותך את הזוית
 BAMי ועל כן בהכרח נוכל אנחנו למשוך ולהאריך את
הקווים  AB , AMכלךכ  ,דרך דמיון הפ עד Eי  Nעד
שהקו הנמשך מנקודות גמלם  NEלא יפגוש את הקו המוגבל
 ACי ( הנחה והצעה א)  ,ומעתה יתבאר במופת
שאם נאריך גס את  CDשיפגוש בהכרת את הקו הנתארך
 AB:דרך דמיז ^ מקודת  Hי
במשולש  AENנסגר הקו  ACוגס חלק מהקו CD
אשר נמשך מן הקו המוגבל  ( ACהצעה אי)
ומעתה אם נאריך את הקו  ACעד נקודת  Pבצלע  ENי
יהיה המשולש  , ANPכמשולש הזה נאריך מנקודת  Cאת
הקו  CDהנה לא ׳מלט משכי האופנים האלה  ,או שהקו
המתארך הזה יפגוש את הצלע  PNאז שיפגוש את הצלע
 AN״ אבל לא יכול לפגוש את הצלע  ANכי אז תהינהשתי
הזויות  Cל  Aבמשולש החדש הזה  ,שתי זויות נצבות (יכ
שתי זויזת המתאימות בנקודת  Cכשתי זויות נצבות כמותם;
ואתרי שזדת  IXRשוהאל זוית  RAMאס כן תהינה שתו
הזמת "׳

()Cpp
הזמת כמשולש החדש  / V-f- ßככמזת?  £שתי זויות נצבות) ,
זזה כלתיאפשרי ( הצעה ב ) ואם כן כהכרח יפגוש הקן
הנתארך את הצלע pY' PN
■ דמיזךבנקודת - Fומעתה
נתכונן כמשולש AEPאס נאריך את הקו  , CDגס כן
לא ימלט מהשנ?-קאזפ?יס  ,או שיפגוש  sfrהצלע AEאל
את הצלע  EPי והנה את הצלע  EPלא יכול ל $גו5ן ; אחרי
שהקווים PN , EPהולכים כמישורוכעשר  , .וככר פגש
הקו  CDהמתארך את הצלע  ' ENכנקודת ‘ ‘ Fואס כן
בהכרח יפגוש הקו המתארך  CDאת הצללג׳האחרת דהיינו
 AEדרך משל בנקודת  ( , Hהוא מה’ שרצינולבאר  ,שהשני
הקווים  CD , ABאס יתארכו ;,־‘ " '־יפגשו זה את זה
בנקודת H
״  :5.: nt :ד ^״>• • ־
4,

fLi.

־ . t־

והוא הדכר אשר דברתי בפקיחק ה?ואתג;״ ה1ה ,שאס קו
אחד עובר וחותך שני קווים מקבילים בש{וח אחד ,
והזויות הנעשות על ידי חתיכה זו פחותותמשיתי' זויותנצכות,
כמו כתמונה הזאת  “ ,שהקו  ACחותך את הקוויםהמקביליס
 , AB ,CDוהזויות A ,Cפחותות מן :שתי־זויזת נצבות,
שנעל נרחך אס יתארכו סקוויס " קמק^יליק יתפגשו
כנקודת  Hי

אחרןזואילפסזאהן

(קיח)
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ך • פשפש Cאחת עלתה על המטה
לנשוך את השוכב כה כמשפטה•
M . 1י
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• דרח ריח ניחוח לקראתו
i, .
ז״ וישלח ידו־ .לתפשה
ולהמיתה ,י ■’ ' .י , : ,י-׳> t
,
־’
כי ק בכל הארץ אחת דתה • י
יHA
.ותצעק צעקה גדולה וחאמח'
גש הלאה אל תגע בי
׳ " 1יc
יכ אם תרחץ ידך ותטהר ״ :
v
' כי כן צוה לי אבי ' .
'
 1י מכל ריח דע מאורהזהר־ •
; .־•;.יי»
ויצחק■ האיש קול• רם ויאמר
• זc«r
 vכל הנוגע ךב יקדש ,ואת סרוחה
ו!
■ «יאחז נםוירצץ תא מוחה •
;
• ןכ ראיתי — שמעו וספקו כפים ! —
אגשים מחטהרים במיכל מים,
טרם הלכו לקבור את מתם
לבלי ממאי ןזמא בטומאתם¬

*) תילעת קטנה נזכרת נדגוימז״ל ( נדה דן ניו)
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שתי חדותאחורה ועוד שלשיה
כה תמצא פתרון לראשונה ושניה
■ *זזו״ .׳;u
~יי
ראשון של שמי  ,שני של שמי
שני של  .שמי;* .ראשון■ של^ .?^ ,
פוף שמי  ,חצי סוף שטי •
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(המשךהשייך למתברתראשזצה צד זל ) v
י־;*
ך* ♦׳* ח■. %
מ״ב״ס השם המופשט דעה אשר נגזר ןמ שזרם ידע הנחת!
ראשזכה על הככס צורלת לרשמי המושג בנפשהמגיירת,
יהיה ציור חלשי אלשכלי  ,לאפר ןכ הלנתעל־פעזלה
שכלית לייחס ציזר מלשכל אחד לנלשאמיוחד ן להיא
השגת להכרת מלשג אתד על,ידי תארי'עצמות!
מעמידללהבדלו  ,כמאמרהתלמודיים  :אם אין
דעה הבדלה מנין • רצונם אם אין אדם יודעידיעה
בדורה מדבר אחדלמכירוהיטיב  ,אץ בידולהבדילו
מזולתו < כיאסימיריאלתובמלשגאחראשהנדמה
 (Vמצד מה • ואדמה לך דמיון אחד למען תבין את
אשר אדבר  rאחרי פהודעתפי כי לא נסית ללכת
בדרכים האלה " אמור נא מה דעתך בבאור השם
חנשמת אשר הוזכר בתורת משה אצל העזפלת
הטמאים  ,זאיך תבארהז ?
פלוני הכה אבארהו כפי למדוני מורי 1להוא העזן>הפזרת
כין הערכים כי לא יכול לראזת אלרהשמש "
מייב״ם כדברים האלה בארו גס רוב מפרשי התליה#
ואולם כללם שגז '  ,כי הפלרח הזה איננל מסלג
■ העופות
/
■

(ר! בא)
 mam .ני אם להית האחיחשב ,־ לא)
3לוגי התשחקבי ? הלאידעפיה< ראימיה פעמיםרמת,
־ זלה שפי מפיס לעופף3הן לע האח •
.

t

מייב״םהלא הדבר אשר מרתי  ,כי על אשר אין לךידיעה
ברלרה להשגה ככלנה ממיןהפלרח הזה לאין בידך
להגדיר גדרל  ,על כן המרתמיראלתז " כי משיגי
הפורח* הזה הלא המה  :שהלא מוליד כניםלמיכייץ
*r
י■  1 -י אלתס  ,גס אין לז כלצלת רק שערות  ,זככפין
מלבדלים מאוד מככפי העלפלת בחמרם ,׳ בצורתם
• לבתבניתס כנודע לכל ילדע תולדזת הטבע ,לבעבלר
זאת כארי לכדלב יחשב גס הלא לחית האס • "י
לכמקרה אשר קרה למפרשי התלרה בבאלר השס הזה,
כן קרה פעמים רבלת בדברים אחרים לאנשים אחדים
אשר לא עמלל להשיג הדבר ההוא לע מפלנל  ,לבפרט
בענינים
 )ttהרד״לן שמר מן הטעלת הזה לבאר שם תנשמת העלף
הצועק בלילה אשר נקרא בלשון אשכנזי חזהו אז קוי]
להמה ממין העלפלת הטלרפים אשר נקראים בשם חייוען ;
אך לעומת זה בארשס י עטלףהעכבר הפלרת בלילה׳ לאם
כן מה שהתקין בתגשמת העלה בעטלף " לאזלס כלהמפרשים
האלה  ,יצטדקל בבלי דעת מספורי הטבעהחדשים  ,אך
מי יתן ואדע מדוע תרגם גם אדוניכל רמבמ״ן אשר לפניז
כגלל הנסתרות האלה כשגיאה הזאת בשם עןעדר>ו! יוללא
בשם אחר ? מי הלחיץ אלתז לתרגלם הזה ? המבלי אין
עלפלת טמאים לישראל עד שהוכרח לתרגמו בדבר המתנגד
ליסוד אשר הלקד מיודעי מללדת הטבע ? י"
המחבר •

(קכב^
יציגים בשגביס '?דמיםז?  ? tסרמ ^ ׳אותסמן
n ,־ *■r :על ידיהתמדה־והשקפת; מה־כמו* ךמציאפה 13רא*
השגחתה עלבמאיו^ ,ה* קגתו עמהם; .;,־ והתארים
,המיוחסים לו ממנו • כי מכלי ידיעתם ידיעה במרה,
האפיאזיעלמד׳גריסלא-׳כן  iwf'Tעצ4מ*fcwfec
 1 rכפני אדם לע דבר האמז׳בה באלהים ׳' 1,למהרכל י
 - p־'

י );

crriV
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סלוני זכוראזמיחכי -חכמי התלמוד דכרופעמיס רמת
מכת,אחת אשרחשבה  , ,שיש שתי רשויות כעללס ,
 u :r ,%Jאתת פועלת,עלבי  ,לאחת פועלתער %
,$יבין ם' ,כן הוא ;״ ' כי אנא* הכא הזאת מבלי דעא לא יכלו
בלהשיג הטוב והרע על,נכזן  ,ולהבדיל בין סוב ורע
' ׳ "  wאמתי ובין טוב זרע מדומה  ' ,וימירו טוב ברע ורע
}־
־ '*
י׳־
״►ץ"* ־** ׳•
‘••?
י *■״
j
בטוב ד ובגל כן,יבצר מהס לשפוט עליה&זלהתאיס
’ y׳ ' * י אותם יחד במדות העליון ברוך הואי ד כמאמר
־התלמודים אם אין דעת איןבינה  ,י־י וכאשר
“שמעו״הסכלים האלה דרך דמילן קול רעם ' ,ויראו
״ ״ אש הברק לוהט ויבער מגדיש ועד קמה  ,האמיכו
(•־׳* משנאת פועל רע נעשהכזאת  ,ולו חכמו יבינוכי
;  .כל;זאת וכלמה שדומה לזאת  ,מחוקי הטבע היא,
*' יז אשר הטביע הבורא  ,מיום בחא את התבל /
לטובת הכלל  ,והרע אשר יגיע מדברים כאלה*.-.
ג
הוא רע מדומה בבחינת הטוב האמת  ,אשד יגיע
על ידם לכלל •
.פלוני חלילה לי  ,להאמין ככת הזאת,שיש שתירשויות
בעולם  ,אך גס דבריך נפלאים בעיני עד מאוד,
כי מדוע יבחר העליון ברוך הוא  ,להיטיב לעולם
בכלל על ידי נזק פרטי ? היפצר ממנו להיטיבבלי
בזק

(קכג)
וזק ? לעל כן שנח אני דברי מזר וגאוני דור אשר
למדו  ,שתכלית הרעם לענו £החוטא  ,ולשלם
הרשע כרשעתו וכפרי מעלליו  ,והן תן הדברים אשד
אמח התלמודיים אלהים עשה שיראו מלפניו • ()ב

?:$ $ "1ידעתי גם ידעתי כי לא תביןמילי ולא:תשיג אותם,
־ כי הדברים עמוקים ואתה לא הסכנת בעוד בחיים
״  .חיתך לחקור ולדרוש באלה  ,ולק גס כעתהזאת
^  .לא אוכל לבאר לך הדברים על מכונס ולהודיעך איך
הנזק הזה דבר הכרחי בפעולת הטבע כדמיון פסיק
ז
רישיה ואל מוות" אךזאת אגיד לך  ,חלילה לכל איש
ישראלי להאמין  ,שהרעס נברא בכל פעם לפי שעה
אס לשבש אס למסד  ,והוא למעלה מן השבע1
כאשר
(ב ) בזמנינו מצאו החכמים מחקרי הטבע להציל את
נפשותס ואת בתיהם מאש ברק על ידי כלי הנקרא גשם
(וזפטטר מב! ייטר )  ,ולו ידע הרמ״בם ןמ הדבר הזה ,
בוודאי הודיע אותו לפלוני  ,לסתור דעת פלוני מתכלית
הרעם  ’ ,ולהביא מופת חותך על בטול דעתו הנפסדה ,
מהרעם נברא לענוש החוטא בכל פעם אשר יהיה רצון הבורא
להעניש ־
ואולם זה ימים רבים לאין מספר  ,מצאו
חכמי פולין מעדת ישראל  ,ברוחב בינתם ועל פי סוד ה*
ליראיו  ,דבר גדול לעמוד על נפשזתס נגד רגשת הרעם
*אש הברק ,
והיא להניח מלח על ארבע פאזת השולחן
ולפתוח ספר בראשית " ואני ידעתי שהפלוני עשה כזאת
פעמים רבות בביתו  ,זמרגלא בפומיה שהוא בדוק ומנוסה,
ובכל זאת האמין שהרעס נברא לענוש החוטא ? היסתר איש
במלח או בספר בראשית להנצלימיד בוראו ? ״־׳

המחבר

(קכד ).
מלהרחיק הדעה הכוזבת
כאשר,יאמץ ההמון "
בלבם הדעת הישרה ,
הזאת מבני ישראל ולנטוע
ממסדים בחקי הטבע מאז
והיא  ,שהרעס והפרק
׳'
ארץ ושמים  ,יסדו חכמי התלמודיים
בלוא אלהיס
מעשה בראשית  ,להורות
לכרך ברכת עושה
 ,דהייכז מחלף הטבע ,׳
שהברק ממעשה בראשית
 ,כנוי לחוקי הטבע • "־י
ני שס מעשה,בראשית
בסבת הרעם • הלא
פלוני הנעלם ממך דעת האמוראים
למעלה מן הטבע  ,ניכה
הס אמרו שספת הזזעות
רבקטינאאמרכפיוסופקזזעלגבזו,
דבריהם :
אמר אנחה מתאנח • (Ü
ורבי מחצן
 .מלתא קאי " (אל פלוני) אל
ן» ״ב״ם (אל לבו) שטיא בחדא
 ,ואל תשען על דברי יחידfi (,
השיבני מדברי אגדה
כונה נסתרה בהמאמר אשר
כי  ,אז ליחיד הזה
לא

פרכות פרק הרואה •
00
לפרק הרואה פתב גס כן
(ר ) רגעו נסים גאון בפרושו
האלה וזה לשונו  " :האי מלתא
על המאמר הזה כדברים
דדמי לה אמרי רבנן אין סומכין
אגדתא היא ופה ובכל מה
הרמפה באגחתיו לחכמי עיר
על דברי אגדה ־ וכן כתב
לאדם להניח דפרים של
 " :וכן אין ראוי
מארסעלליע
כהן מנעור כפיו מתן ויתלה
דעת שככר נתאמתו הראיות
 ,שאפשר שנתעלם ממנו דפר
בדברי יחיד מן החכמים ע״ה
הדברים רמז  ,אז אמרם
נאותה שעה  ,או שיש באותם
" הלא תראו שהרי כמה פסוקיה
•לפי שעה ומעשה שהיה
ולפי שנודע בראיות של דעת
מן התורה אינן כפשוטן
שאי

גקפהC
׳

לא רצה לגלות לעץ כל { אז סהיחיד הדיוש הזה
פעה באמת  ,־לכנה לל מין תלה? על אפן בזהל
נפי העזלה לע רלחז * יכ כמזנז כמלהס מי אדס
היו  ,לאין אדס פאק אשר לא ישגה לפעמים
לידבר דפרים לא כן  ,כי זה גורל האדם ! .
פלוני ( פנפזל פנים  ,אללבז) רחמנא לשזנן מהאי דעתא!
האנכי לא אשען לע דברי חכמינו ? האנכי אמרה
את יפ הצדיקים האלה אשר קטנס עבה ממתכילכ
’ הפלוסופיס  ,אשר היו מימות אדם 1הראשון ועד
עתה ? ואולם מה אעשה  ,כרחל נאלמה נהיתי
לפניו כי נתן לי מורא ואיראהז * ( נאנח)
ו

מ״ב״ם למה נפלו פניך ועל מה תאנת ?
דבר מה אל תכחד תחתלשונך •

סא

יש את נפשן

פלוני אל נא הקצף ! אל אכחד ממן כי נבהלתי ?&1ד
בשמעי הדברים יוצאיס מפיך  :אל תשיבני מדברי
אגדה
שאי אפשר שיהיה הדבר כפשזסל יתרגמו המתרגם ענין
שהדעת סובלת אותן  ,ולעולם אל ישליך אדם דעתו
אחריו כי העינים הם לפנים ולא לאחור " ( אגרת
הרמבס דן נוית ע״א ) י קרא  ,שנה ושלש קורא אהוב !
הדברים האלה ואל ימושו מפיך • אך הבן מאוד נאמרו:
אין ראוי להניח דברים של דעת שכבר נתאמתו
הראיות בהן  /כי רק הדברים ההם אשר ראיות השכלי
והשבעי בהלל יאמתו אותם  ,אדבריס האלה לא תנית ואל
תסירס  ,ולא כל הדברים אשר מתנגדים לדעתך לכד  ,כי
מאי חזית שדעתן יותר אמת מדעתאדהאי  ,והרי זאת כאלו
׳ תאמר כסלו רצונכם מפני רצוני י
המחבר •

לא

גקכו£
,,.״ AfajwA •-מסען ! לע לכרי ות*ד  ,כ* מה חכמת
* » *,חכמינו( נינת נבונימנגד האבשי׳ס הטהורים ההם

. 1אשר?אזר ל נגהעליהס^ זנ^ דבריהסנאמרים

?•

באמת*יצדק  ,לע כי על~קזץ יוקון שכדבריהםיש
מלי תלים; של הלנית בכעלמיס  .והנשגבים ממנן
!עליהם תאמר שהם שג( לפעמים ? חח ה׳ דבר ,בס
יומלתו '־1 -
־־ < ■J
׳; י

!לא לבד שהרמב״ס גאגרזתיז ודבינו נשים בפרושו חשבו
,כזאת על עניני דאגדתא ני אם גם׳ איזה מחכמיהתלמודים
דחקו האגדה מעל גבולם כאשר מצאנו כירושלמי למעשרות,
ר זעיראהיה מקנטר לאלץ דא^דתא

יצית לזן

הקרידקכזמי,

?בממכתהופדיספרק ז״ץ ׳ אמח אגדתא לא נתנה :לכתזצ"
ורב שרירא גאון כתב  :הני־ מילי דנפקי מפהוקי  ,ויקרו
־מדרש זאגדק אומן׳נא היא  .וככר פידע המ שהשיב החסר
להימלך כווריי{ ^ מאמר ' ג) וזהלשונו ו מידה אני לפניך
מלך כזזחכי נמצאו בגמרא דברים אשר אנכי יכול להטעימך
בהם טעמים מהפיקים ולא להביאם בקשר ענץ  ,מהם
אותם הככיהו התלמידים וכ״ו • והרוצה לדעת חתר מזה ,
יקרא בהפר אמרי בונה פרק ט״ז  ,ושל ימצא הכלבאריכות " .
הוף הדבר כל משכיל צריך להבדיל בין אגדה ואגדה  . ,כי
ש* אגדות במדרש ובתלמוד המלאים דבר חן ומוהר  ,שכל
טוב לכל עושיהס  ,ואשרי האיש אשר יטה אוזן לדבריהם .
ולעומת זאת יש אגדות המלאים דברים המתנגדים לכל שקל
.אנושי  ,יהיה שהאומר אותה כוון בה כמכה מיוחדת הנעלמה
עתה,.ממנו וא :שהאומר אותה שגה כאמת  ,כמו האגדות
,המדברים מעכץ אחיזת עכיס  ,כשוף  ,מעשי שדים ,
.והדומים להם  ,על כל אלה צוח ר׳ שעירא הפרי דקהמי,
ואנחנו נאמר  ,כל שומר נפשו ירחק מהם .
דברי אוהבי
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?*  ?4 ^ hh*hX +$מ(5ד ^ עמי ^ ןיזט! כוילט
׳15
 jäqi & fי ^דעטטמ *ר־צגטער , Äצ 1נען! ר ^י־נר *.יינע
פחל -טטריט ^ ע אין ד .ק קענטטטן :י מוננ[ 1יטענ ^ |ט] י
דחמער מחט,מוץ 5:מוט ח! טעל ( Jיי 1מטעהו^>) ןען
״‘
•;
יי "
' * ביןייין*
.

)(rtep
סי׳ביי&״יהמכאת > öjmהמאמרה ^ מלבדי א £יה למפי
■• ז* ׳ יתיד ? •יי* ךא לא עת צמה‘ למר עמן בדבר
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*בי? דטן  £רטטתנדס  ,תיינען פתרלו 4פתר דפר יו* פנד;
* ?« 11יענפט חפהר־נייט יוזתטטע ערפתהןז ^ען ל*hm 1
 \lmמ1ט די*ס־ן:0חימ -דתט,טפד??חתו־« 1בייתקד
*ת}* ודיטק jלאכדרדקי^ עימא p!j i־  &i\ äנ«g»a 4
דית י ^נד ^ ן ד^ טמ1מט ^ יך; עערר,עןט 4
עבן mתי; ט דתט פ ^? ע 1טניס ביית דפ£ז !; פנט! יק
ט*  $כטע תיברהויפט ל;4יטן  .רפ  £׳פמ<אר ^ ץטמ! ט ^י
טפעטרן; ,לו^ 1ן; דקפמרפמד,דן
5רפט; פ! בן מונך.
ת1דג קד נתכקתת><ען  m . ..קמנטן/תונ ^ יך דית
דק,עדטטן כייטן:;mTמין :דית פפ<:בתר*
^ענטן מין
\ .ענט .טן 4ר.יי;< ניטע ר :פר* תט 1יזתייט<ך# ;0ן *,ייק  ,חית
תירילזע נתכקת<1ק  ,י ת 1נדדי; ע חיררו ^ גיכט«ת יעהר
ו1ית <ית » ענטן יוי] ;4דק טפעטרן לייק  ,וויי? ביית
יעך ^ .לייטת}טר  /ני,יפךפ ; פתד .ר^ |4ק?ד 4בתבתכק # «1ן,
תונד v>nתיחנן נייע פעד; וכע מונד• פחפי5דונ 4ק תעו
ןיכטטרעטן  , .דתהפר תי; ט עט ת 1ין ;י 1פהר ריכטי*
ווען ; \mת 4ט  :ח! טתין דפן טפעטפטטן לייטן דפר
ןןע?ול  ,יפנע פרמפ?גג( ידולטרתיינטרעפןווירד דית דער
פרתפעטזי ט ע י תו פערקינדט החטטע fדית ערדע
חירך ;ת פת}}  1iwקפנטניטפן ;יין ווית דתט אפער
 1 \mיהט
>* יט וותטר ( יטפיהו  ,י״ת׳ טית ) .
ת; 1ת הירויט פתן ; ע 5בסט תיין ,דתט ווען ועד wfo״
דיסט mט ; pvnתלע אם הראשונים כבני אדם  ,דען
דפר פלוני תי  £טפקסטע תנפיהרט  ,התבע ;ת 4ק
דפר ח? מט! יכע פערטטתנד דית תיט יפד־ן
לייטתןטעך
* ־

(קכט)

י*  ' -הזהל^ לת׳י העפיקאזתך גרעיזצות שזמתזזכפדדזת,
ד־ז ? אשר איךל$ג* חבור עם הדבר אשרדברפו עדכה;ן • < אשר אצי חצהלהודיעך • הזהל דע יכוא המועד
־־ •  :י•
ואז
נייטה} טער הין טטעטר הבנההזוע׳ ,ער היינע דער
*רעטטן הבזורחטעטן בהויפטעט העטטע ; הונדדעננהן*
חיררדיור  .וה} פהן,דע . 1£רעטטןה! יפן הונוררנהליהן
בוכטטעבןיך הט.צהזוחן ׳ נהך עבן
עדחעהנטרהרט
רע .ק} עהדגו הונד דהרויט גפה!*רכר ; דהט־זויר הי)
הזנורן טיטן.
,ה 1נט  4עגע] דיה רובאים הונד
אמוראים פרההוטן,וויה היינע נע 4הטיפע4ע4ן היינע
עהויטיסע נהה} ; קיי־צע נייערוט .פהן ווע} כר הרט ויה הויך
וייה הונטרנעהזון דירפן  ,והנדר] עט *< יטע ה} ןעטי הין
טטחטוקווה ב} ייבן וויה עט פהר  1500יההרן חהר<
הונר יעדע1עצדר 1נ , 4דיה הין הונור] לייטן  4חהכט! 1ירו7
וה ]4דיוע ערק} עהדער  ,היוט היי) פרברעכן  ,דהכר
ההרט בטטרהפט >ו 1ט וועררן  ,ועןבטט ו 1ען דיוע
ענדרוט .דהט  hmדער 4והחטן נהליה! בהבויכטיז.ן חי}ך
חייו חיר חענטןחיטעוע) טפרנונפטעטניכטחה\ .ןדיר"
ןפ ה1טנ הך דינ\.ע לו פדג -רייפן  ,דיה פה]  :חעכטן mt
חענטן פרנןנפט וינד פעטט4ועלט חהרדן  .הינדעטן
היוט דיוע פהרהורטיי} ההפטע חיינונ 4ניכט הונורס
נהניהן ה}!יין היי4ען  ,חהן פינדעט ויה הויך העדרטענד
ב-ייה :דעןטפפטרן טטההיקער ^ דען ריוע זעהרטן הויך
דיהז>< ענטן דער פהרחעזט וייפן פיו חייוער 4וועון
ה} פ היהרע גהכקה ^ן *)־ .זעובטט הונטר הונור^
:— :r
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מקל>

׳ואז אשיכך על כמןי ,או אולי גי 1א יזיוס אשרוב
; ,׳
 . .תאזרנה עיניך ותראינה את אשדלא האמנת עד כה •
 ! , . ...rכעת הזאפ דעלך כי .כלאיש ואיש׳אשר יתפאר
לאמוד
~t
געבען׳> פמ! קע המר פיט מוי ^ רען מנפמנ ■4׳ומעט
ימהרהונררטט • דימ עמר! יבע נ 1רען מ}טן { ע.1רן
*הנר טיטטעהען מ 1נ 4היין טטמרק *«. ,מ ן־מט המן גיפט
יע  #הנעי 4פמהך מיין פער ^ ןהרטס פמרמורטיי! מנגרייפן
■ מין pr ».vפיןימומפיטן !ענןטי*
קמנטעי . .ז ןאלן ;מ* טt
ערפינדזט ^ -זמהעכטט
קמן מונטר .דע ^ וומרס ,
<,נעהטי•4רער ^ עכן ערפינחנ^ען• נייער ג.דמנקן וינ# *, 1
׳י עי }-פערררו .ט ערוןעקקן 5ימ מיהר ^ מורהעבר  ,יהנד
 \m 8קמן*יך! נורבטטעטי!4נ 4דיוט*מ $טנ 1רערמי 5עח 7
"ו 1מט מין דער! 4עהרטן ווע! ט פיור4ע4מנ4ן  .רען דוו
"פינרן רך ! ייטע .ו 1ע! כע!רער*ומטן מן דע ^ טערטומצן׳
";ק! עבן  ,רמט -וימ 4מרניכטט פמן נייען ומכן מערן^ !!fcu
וונדי'
^מונרירימיענץ !.חע! כע פמן רען4היינן ה?ינ1נ4ן ^
׳י! עהרן מבנו 4עהןפיר ןעזזעי4 4עונדן ; ־מ! ט ניי!ינ4ע'
״מ 1יטטע!טן «• וימ היינן  \ m ,קעננע ניכטסניי־עפ}
"ומ4ן‘ , -׳חמט פמן דען  -מ! טן נמך ניכט v .\m
"«ומררןויימןמ 1נד עבןדיועמ! טןווערןמ 1יךקיינענמררן
ז(ו.וועון " ‘)* .עין דיור!4עהרטע ער3עה! ט מונס פמן
114p ^mיטן ' פראנציסקום רעדום  ,מיינ  pפ! מרע^0
ניסן מרלט ,.,דמט דיוער מיינע ;מ! כע פמרמורט^ יןי
חמפטע ; המכמכטונ44ע4ן מריטטמטע! עט המטטעr ,
רמס ער תין .קיינן טו  poזעה! חמ! טע ׳ דמזויט עס<
ניכטמיברניי\ .ט חיררע ,רמט4מ!י! עמוט ( מייןבריההטר
המטעהמטגקוט מונד מטטרמנמ ^  .נייע  .מ 1נד \ m
׳■ ־ : ■■•• .־ • ' ־״ ».״י
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)ClÄp
; ט לאמור מעודי ל £שגיתי  ,הוא מתהלל כמתת שקר,
י • , ,כי ׳כל סקרוץ .מאומד לא ימלט משגיאה * הלא
^ wmf :»:w , .־סוממשה בהיר אל אמרוששגה  ,באמרס,
;;;
בא

 pWהדיטטהטגסעט גהך• ניבט עדקהנטע טטעדנע ,
^עה] חעטטע !]^ - » . .יי! ביית דע! מנרד! גהניהנען)
 füknpjirtוילט \.דמכצ! ד 1יי ^ ^ו ^ טיי 1דך בטטרעבט,
פהןינגנען ’מונלייכן  £הרה 1רטיי}! דך גו ריי ניגען ) הונר
מיוטימי ^ ור׳נמך בפ! יטך,ומו מ!} אעה}יך .גענלןיך נופר"
גד! ; !4בייה ' הונט  -הבר 'limמונר רמר^ נתך יעגט
מכטט נייעט־ערפונד!  . ,עךק? עהרט הונדגוהגט ווערד! .
דההערדהט הזגבענדץ .ע טטרייין  ,מוכר דרהןזענדט
זלטדייה4ען.ן יעד ע צייעך 1ט1,, .ןע! דה מויך נו ר דית הס*
טמ  !£ט .הייניז .ר_ דיטברייכע  ,בטריפט  ,דמו ניכט
הייטדון ל! דע! נעאוהגיה! 4ועל! הוטרררעד4יהן \ .הע^
ומנדר! דמו ^ה לו דו ^ דן נור דורך 114הנדןייט היעגע"
טןיכן ההב! ״״ היי! רייטטר ערנערהטע היינטט הץ
 4ע4נו! הרט היינט כנהוניט! ל;מדן הייני ;עש פה) ה » ערי"
קה  ,הז ^ 4ןרי^ היה ^צר פהזהק נו ; ו 1הט \ ג! 1יבט
היהר הויך הן בעריקה ? הונדוו ! ט יענך דינן 1?4.יביט!
דורךבווימע בקרעפטי; :ע! ווהו! טע  ,ווהורדע
עדפהן דע  pפה! הק < 1 ,יט דע ^ בייה  .הוטרד נה*
5יה! יענטוה ! :ןייפיז !^ , ].אפיקורוס בעעהדט דע)
עוחר רעד 1פה! הק פהרט  ) ,פינדט היעזר הי! 4הנ}
הלךעפפיפ פה! ה 1ועריקה ? — ווהט העטטע ערטט
גןאלומבוס  5יר היינע }! ,ההנוט* עה! .די* ע  ^ £ןננעכ1
נגרווהדט!  4ד.מ־בט ?  4וויט ניכטט *1ריט :רט  ,ה 1ס
 Dirtגטחהן^ו ו 1ערדן | ,־־ךה! טהיך>1י?! פ:ווריכ [יי!
אבשליו [  ' , iw40 ’Wnהייפרל 1ע "היי! הרטהדהקטר
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גבHה^

<ק*לב>
אב לכלל צעס באלכלל■ טעות  ,ופעמיםbim
.יומצא בתלמוד שאמרו על מאמרי מתנאיםואמוראים ,
האי מימרא בדותא היא ד י-ל  -ולכן נשזבילעניכינז.
מכל

 \mמי) בער;ין  ,ועד וין'  J "1nויינן 5מנמגויש«וט
ברייטס * רימ& יכע
מגורמי “ נו ' [a^ aהמטr
^
ועהר העפטי \m . 4ריט תונבח! דעע ביכויין
תונד
ז
.
ען
.
ען
חיך
ת
!
ט
פרפתטר
דעטזע
!
בן
.
תיינר
חיינר
פריינדע  ,דערלו 4ע4ן חתר  ,חת!! טעתיהן פתןp :” 1
מיררטוהכ ; תיברליי4ן  ,ערהי! ט מבר ‘ פתן דיונ;
תייפרער פתן\ .נדעבינדי 4ע תונד4תנ) נתך וי}]ת 4יטטיטר;
^רט תבן .פתטטע ווידר! ע^ונז .ן תיהר ויירחיר דמך 1mד ה
דחע טןחההח ! ך עזי !  piionדער Aרעטטע חככ;
ז !.ןעון  ,נון חתרונ ; המט ער קיין תבטזיון  4חתכט י
ח ט ד ; ח ת חוט מיין ת ב ט\ י 1ן תונרעכט ; יין .־  -תוניד pmi
מיוטדתט 4רתטע 4טריית  ,דתט ויךיעלטפתןת!!ן דיינו!
 4ע 4ען דית טפעטע בערדי4ונ 4דער טתדט) ערהעבט ,
טר^ ךען פי; ען4טיקטן ערלטען,דית פירדיוע ותכע
' וינד ; תונד טרתןדען פ ^ ען ן .זער .רטן,דית 4רינד! יךמ! נד
*ויינ! ייכט :ר בחיון התבן ,דתט תוטרע חיי!י 4ע רע?י\
",
ימן ,דית טפעטע w3־’ a5iaניכט ת!! יין ניכט תונטך"
ותן .ט  ,ותנדרן ות4תר בפיהוט ; וותט תיוט דיוטtvnüA
מנדרט  ,מוט מייני תנהענ 4ויכקייט  ,תן עעריעהרטן
 5תרתורטיי!ן תונד חיטברייק ?,דית ערפתהרנטטן
ערלטע בהויפטן  ,דתט ניכט תטהחען תיוט קיין
ויפרטקענלייכן  ,דען סיינטתדטן פתן דע? ; חירקןיכן
טתדטן לו • תונטרטיירן  ,מוגר יעגע ערחידרן  \ ,ימ
י'
;
פעדר

vi׳ r

(קלס
'מכל■ הדברים אשר הודעתיך עדצמ'.תבין  ,כי האדם
׳ אשר חנכו אלהים~ בדעה  ,ואשר יעמול  .לקנות זל
"
 ; *- dדעה נחרה ! ?שיג בשפלז מדות .הבורא כחך הוא
כפי
 13עדר מוי^ דער נמוע וומר סימן יע הער מין ן.ברויך
ב< ימ מונטי פמ!? 4יךחוט דיוט מוין* מיין {

;(
יכרט•ו

קעננייכן ויין ; דמס הייטט חיסמנררךחמרטן  ,ווען
 1ימ נייען מרלניימלןונדי4ן רעכט העטטן *  mחיטטן
עט1ימ מ! טן מר5ניימקול1י\ .ךמוין 4חמוטט המבן ;; דמ
דמך דיה מ! טן פי} ק}ו4ה מונד4טי1ןטר חמרן מוט דמו
צייערן י — מייני 4ע}4עהדטן מונורר נמנימן בחייו]
ט־ & דיטטןמיךמיהר(
4רינד! יך מונד ד< יט}* ך,דמט דימ ^
לייטן וע? בר דימ טמדטן המבן?י 4ן }מטןדמרוי 1ער*
חידרן יענע  ,דיזער '*'«Uiטוץ.ט נילטט‘ \ דען'וויי־
וזמבן עמן יע  .הער רימ חמרטע דער ת} חודיטטךm
ערק! עהרן 4הערט  ,רמ  5יוטט רמס ענט 4ע4ענץטע3טי'
עמן מיירער חיינונ 4הרויט קמחחט  !.פערעמהדן די* ע
 1ייטענ« כט עבן ומ ; ’ 1וימ דער מבן ערו 1עהנטע \ פרמנ"
ליטקוט רערוט ? נחמהר טרמט^ ייזיךמיין נייער?יןע>(*

;|
|
■ן

*
I

' Mטfמיינ pדייטטייריי  ü,4רייבךמ) .די’מ י ^ ®‘«*ן*'•*
פפער וזפרעמרף
ןנמי־מהערני4ן נו ענדמר  ,מונך פמרירטע  ,חיממיינט ^ 3י 4׳ה״)-u
^ 1,/
rtM/hi
 1ער  :חירט דוד ' דעךריון* גל ית ׳דמש הייטט 5r,h
5 »11־גן יוונד ריטכ1ו־» - ,. 4ונדרו ןב  #ט ייו י"’  1י ’״?
טטיינערפ ?מטנד; לימי ער מיד £ .מן רען קמטך?11גיע! ^ y jC , # ,
'41יד־ד

'•

י׳ייז /

״  •11nדייארח חר»  5י 1חר*

 * 1mmז ^! י ;  • rmm f mmן ׳« #
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’*? טךך ממר4ט מבר  ' /דמט דורן למט ?י4ן }מטן
 r׳* "

ט ^ דט ן

*

, CftJyv

׳‘"*  fyi y׳ !/לזי

’ >y

ן

(קלי)

יי■-
כפיהאמה*
הציין ^ -מהיהזאימה־ שאמר ר׳אלע1ד
' ,. 6גלולה דעה שנתנה בקשתי',אותיותשגאמר
 .כי אל,דעות ה'— ö#Sעל׳ידי :דעה ישיגאדם
להצויף

^

טאדט]  yדיא}! פעקענע פערפעטטעט אערדן ך א ונד
א}(א אעהר טארן א} ט נוכג4ן<  - .אאיץ vt״) } יבר גוטר
 ! jhkחאט דיא פירטע^ פעטט ^ג ^ אנ^ ט׳| ראפיף
קעכנן ( יא 4ענג} יך אהנע ;אר* ע •*יין  ,רער piwpo
האט ^יי!  pj ^A^U^Pעפט £3ן עט ; אניטאטיטpin y
 1וירד 0א ^ אנטטא} טן טרעפן  ,ואט דער ^ ייכן א<?ב
ג 1כט איברקאנר^ נעד ».ע ^ ( אר4ן ( יא } יבר אבד) ,אק!
יב ט טע (ז.אן( עהקדאר f £1פיו" ריא <>:ארא}י  0ע ע? 4טט{
דען  44$יבט } מטע אונטר ! £pmiרערן .היי  4בייא£
}עבעט־יןע) ^ יבע הייט גיפטןןר א 1נד פעד} יכר אי 1ט^
א\ ט ז א[[ע .,א 1נשדעטט\נ 4דעך ! טארט\ קערפר *, .אולמ
דיא p?hדיג ^ איהרכ^ גיפטי ^ -הויך  ,איינע ^ וא^
האנדע! טרייבן  ,וויא איינטטדא ^ פי}}י< כט -נאך:יע< 6
אי) איטארע) דיא באנףט\ דאט הןיטט ;יא "} אט « 4ל
 )inn;pא 1נד פעהניפטן<1ארא}י)ט;צ;1.יהךע נעבן t.\P9H
ק1ין?׳ר .יזע< 1ענטן האבן ( יא  4מין;א<ין ווא ?(א> יט • אנע/.־
אונד דענאנטירן «א (יא ^ -ער0 {43h־( ;,א׳
איינר אי) 1ז 1אורן? ^ ; . rOunnp־־ ;  * .א) פרנייהע~ yu
קי( ע אבטחייפ 1ט;  -אונךקעהרע אי ^ ^יר ווידר< ןרע ' £
?יונע  ,אם .הראשונים כ « ^; אןם^ נורי ר4
דיא פרא\ .ע נו בעאנט 1ואר ^־ .3,ווע} כע :יערר א4יפ»
! 1עךפן ! וירד',
{יינ  ; £אנע ניכט בהויפטן י קאנטע  01$ . ,דיאp&fafcvn
פרנונעט>  Pnיערם נייטא} טר אבנעהאע  14 ,אטי4ף}}
ער

נ ק^ד!C
׳• ; ' ; ?- -להצויןשתי שמות האלה יחד להיות לאחדים וליחסם
ך -אז -דל 0מרא » ׳דכי־ השמות האלה שם הויה -ושס אל
 cziגוללים כל•התארים אשר מיוחסים לוממנו,ומהם
י ‘
?  , : rrvיסתעפוהשאר ' •

סלוני ~ צדקת קה  ! ,כי כן אמרו שהשם הויה מורה על
‘מדת הרחמים ,ושם אל על מדת הדין .
>A &: &£
מבס

&ך דען p »»r vmאם הראשונים וכד' וחוק ?
&יך ?4ויבע חבר  yאק־ןדמרן נו ר דחט בייחטפי!  1 ,ועוכש
£נר פחן דע ^ עו{ דעט  -ד ' פנחס בן יאיר חנפיהרט,
«זעק  /חולד  1fnwוירד! 4יין חייטעהן  ,חמס ערחונטר
 . !Ü1511ער ערנעה? ט
חבי\.ן ווחרט] החכע־בהויפט]
 £<K1דער 4דחבטע עוע? ריח חיברנחטירויכע ו .חבע
וזחטטע,,ח] וחק' §חר ^גע  .טע עוטטר \ ).ייך גו בעי-
>ועךק] ‘ ,חב ך״ע 1פוקטך גחך ^ 5ל וותר  .ער פער*
4,זי\ לט ח*1זח ויין גייטחוטער ^ יט רעכ; נייטחוטער דער
: p >ß}'j£נור חץ־חנ/עהונן .דער חיברנחטיחיכן פער*
$נעע ,, .חןנד״המ׳חין דץןט עט וייגע פח][קחו  0ונע
חיברנחטיחיכן4חבן דער
ך ^ט.ק .קייט  1 ,ען ידיח
 11ערדן פח] טחו “.גו טח\ .וע! טני  ,חונד ווח חיוט
יענט דעל׳ ^עצ?ז מגר" מן דען ו .פי 1וטן ז -עורקחמטן
חקנט רייכן ^ 1רי\ 1יין סעערק] קחן ; חב פחן pm
ו -עודא חיוט מעשר \.וע  .עבן וומרדן חדר ניכט  ,וויח
ווערויךחינדעטןוויטדיור
יענר עוע? חן* ייןפוטטר ?
עךקןעהרונ 4ניבט " ו .עננ 1יך גו פריד! ן .עבן קרוןנ
 jwrtע 1ועפעח} ע חיך חייגן חויפוח ^ חי] דע ^ ספר:
דערחיה^
&אוד .עיניםחי3ר  7קע » חטעריענו ! עק ,
4ו* יט4ינ  4ע] ו 1ירד ♦.
. :

וואלפסזאהן

( קלו•)
מ״ב״ם ואולם במה יזכה  £נוש את ארחי לקמת לו ידיעה
ברורה ממדות הנורא בחך הוא .ומתזאריו  ,אין
ואת כי אס על .ידי בחינה והתבוננה הינוב בכל
פעולותיו הגדולות והנוראות ^ הלאיהמה ברואיו
אשר ברא בשמים ממעל ונארז מתחת ובמים מתח*
לארץ ; על ידם נלמד לדעת  ,את ׳ה
* וכפי
התמדת העיון בענינים האלה קירבה הדעת להשיג
כל מהשיש .ביכולת האדם להשיג  . -והיא היפה
מעלת משה בן עמרם Kכי הוא השיג ממדופ
הבורא ברוך הוא על ידי התבוננות בדברים האלה,.
יותר מכל אדם אשר היה לפניו  ,גס מן אבות
הקדושים  ,כי כן נאמר וארא ^ אברהם יצחק
ויעקב באל שדי ושמי ׳ה לא נודעתי להם,,
רצונו  :האבות האלה לא השיגו ממני רק אתהדבך
ההוא לבדו מה שנכלל בתואר אל שדיי ׳ ׳ כעי
הפועל אשר פעלתי בימיהם ; .נגעתי את פרעא
בלקחו את שרה ; הוכחתי את אבימלך בקתתו'הא
רבקה ; מנעתי לבן להרע עם יעקב • אכל
:
אתה תשיג גס הדברים הנכללים בשמי הו״ית
וכן היה  ,כי כאשר בקש משה ויאמר הראני
בא את כבודך /רצונו הודיעני נא על ידי מה אשיג
עצמותךכי הכבוד כנוי לעצם  ,ומלת הראיני
מכוון לראיה שכלית  ,בא לו התשובה מאתיה" /
לא יראני האדם וחי  /כוונתו האדם החי ( ו) אשך
מלובש
,

< <a ~ r

(ו) אדונינו הרמ״במן ז״לתרגס הפסוק כי לא יראני האדם
?חי  ,על פי רוב מפרשי התורה לאמור  :רען רףין » ענ§ו
טויעט » ין יווכדבן « בט חס ) ענן  : .והפרוש הזה7איצצו
נכון

(קלז)
ד׳“•
 7׳
■-־
י -
י י
* י
ד

מלזצש כחומר׳וכל ׳ידיעתי והשגת ^קע< 1ידי תמרו
דהייכלחישמ  ,אל יכול להשיג עצם חחנ< ; אך זאת
אעשה לך’ אלמדך הדרך .אשרדתלך כה להשיג דרכי
ומדותי  ,והיא  :אני אעביר על♦ טובי׳על פניך /
'כוונתו כמלות כל טובי  /כל>הנכראיס  ,כי כל
הנכרא לטוכת הכלל נכרא  « ,אסיעכרז־אלה על
פניך דהיינו  ,שתעיין זתכחן כהס,אז וקראתי בשם
ה׳לפניךאז  ,תשיג מחתי הנכללים בשמי הויייה •

פלוני ; ( אל לכו) נאה דורש ! ודברמי עדיביס לי כענין
הזה  1,אס אמנם שאינם על הדרך האמת  ,מה ככד
מכל מקום לע דרךהלציי המה טוכים מאוד •
מ״ב״ם והנה העיון כעני] הנשגב הזה צריך תנאים רכים:
רעיון זך  ,מחשכה טהורה  ,כר לבב ,התמדה
והשקפה ^ הדומה להם ,'.י* ולארכים .,יחכמוויצליחו
. ,
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נכון  ,כי אין כוונית הכתוב לאמון .שימות האדם אם יראה
אלהיס  ,כדעת ההמון" . ,רק כוונתו לאמור שהוא דכר כלתי
אפשרי לראות את אלהים  < ,ויהיה מלת חי תואר לאדם
והאות1׳ כמקום אשר כדרכו  ,ופירוש .המקראן.כי לא יראני
האדם החי או האדם אשר חי  ,רען קיין } עבענדין־
ג־ר *< ענט קרו h jיך טויען .ומה שמצאנו אצל מנוח
שאמר לאשתו מות נמותכיאלהים ראינו ( שופטים י״גכ״ב)
אומר אני ,אלו הייתי כזמןהתלמוד ^ ,אמרתי ) ,מדכרימכזח
־  ■.׳*- ..־*
הארז היה
האלה מוכח י ,שמנוח עס
ז • י־
■
י
 V״■

*כ • ‘ייואלפמאק :

(קלח)

; 1־

1

,1

v .f

ברנד הזה׳ ז •כאשר מצאנו בתלמוד (ז) ארבעה
 פכנתו לפרדת  ,כן עזאי הציץ ומת  ,ק זומאהציץונפגע  ,אתר קצץ משמנות וכו׳* רצונם כמאמר
הזה הוא ז ; זה מרוב התמדתו כעיון הדק והנשגכ4
החליש תא גופו וימשיך לו  -תחלואים עד שמת;
זה מפאת עומק המושג וקוצר המשיג ,נשרפה דעתו ,
;זה יצא לתומת רעה וכחש באלהיס  .ולכן כל
המעיין בדבריה האלה צריך ,שמירה גדולה וחזוין
לב  ,לבלתי יזח דעתו ממנו ויעש באושים  .ונעבור
זע  .אמתאלהיפ .למשה ושמתיך בנקרת הצור
דרך למיון ומשל  ,כאלו תעמוד מקרת הצור
 .להשמר מכל פגע רע ולה& תר מזרם .וממשר  ,כן
‘תחזק ותאמץ בעיון הזיה ' ולא תסור ימין ושמאל,
ושכותי
לא תשרפה דעתך ולא תציץ ותמות .
׳ כפי ע^ךי גס זאי!’דרך  7מחן ורצונו ; 'אניאשמרך
מכל מחשבה .בלתי שהזדה ^ /ולא .אקצן בנשיעות,
ןדבר'ה :ת ;הל  ;:כלשוןמי׳אדם ‘ — ' ' .והרחבתי לך
הבאור אף שהוא יוצא מכוכתנו  ,למען הראותך
גודל ׳ מעלת ידיעה ברורה  rועל' 1עה כזאת ,
רצוני  ,להשיג דרכי הבורא ברוך הוא ומדותיו כפי
מתת שפל איש ואיש להשיג  ,אמרו•התלמודים: .
כל תלמיד .חכם שאין ג 1דעה נבלה שובה ממנוV
זכי יש לנבלה ־תועלת יותר מלאיש הזה אשר לא
"
יצלח לצל

־ ; ■;»״ : ,

•י

פלוני:

(ז) מתכת חגיגה פרק איןדורשין  .זשס פרדס ( סחמודילן)
' לע דרך השאלה  ,כאלו נככתו למקום"נחלוד ויפה
המשמח לבב אנוש  * ,כי העיון בדבר הזה '  ,משמת לבב
אנוש  ,ויעש לו תענוגים •

(קלט־)
פלוני " 'אם׳־ננאווד זנך הוא  ,איףלימ +וי} הדיש מהנת 1כ
ויקרא אלמשה ? • כי -שסאמז־ודבפרוש 'ויקרא אל
• ׳ משה ויד נר,ם׳ אליו מכאךלמדזד לכ תלמיד חכם
הדח 6vהוה «P
וכמה י8קשר..
״,שאין /כי .ייז O ^ /ונו׳ ,
1'~ V,
v
־■ '
■  * 1 Cיי •י ' -

,

" "ז

? . .מקרא.ההוא .י

מ״ב״מ^ גסאאת אגיד לך  ,אך׳אליתנהל על ,פין ותתן
■!’ ־״! אתשפתיךלכטא תמידדברי תזהו צא&ליצגשית דע
כ
דר! ; ?Vהכ ךכילק למען מחותך הדוןהישרי  ( ,למען
^ י׳ ’.צסוע בקרבך רעיזנות  -טופות׳׳ ^ דבר ^יעמך עד
• י'<' ,גח'ה״ ;' ׳’ ואס את נפשך 'לשאו )$שאלה אחת  ,הוחל  1׳^* rסיחצי׳יה& למתי דבר״;:׳ר׳ ^ ^ צנ ^׳צל^ הפעזלזפד r <.׳ 'וההפעלזת־ הצמצאיס בתזרח אדוצינומשה ' מיזחקיס
■  * -להכורא׳כרזך הוא , .כולם על דצ הדמיון נאמרו
^ 1לצער את אוזן השומע  " ,־ומוחאליס מצעזלזת בני
אדםי < כי הבורא נשגב וצעלה מכל ' הפעלה,
י׳*’
■•'  ‘ .יכ הוא איננו גוף ואיןזל ' 1מאיי ומשיגי גוף •
דד'*‘ *  tibiכן צל מקום שכאמור ויקרא ה' cyוידבר ה,
וכדומה  ' ,כולם על דרך השאלה נאמרו ד כי הדבור
yt

 / '*£־ מקריאה׳ נפעלים על ידי כלי המבטא ' ,וכלי מבטא
“־ “ ‘ קמה בי  5ים'גשמיס ומרוחקים מאתו יתעלה.

 : - ' ■* n V״י
^ ג־
 t־  Q 1t- .:r׳ ü
*ולוגי (אל לבו) כחרב חדה ־פודלים דבריו למשכיות לבי!
'.הנשמע כזאת ? ה׳ אלהיס לא ידבר ? הלא דוד

המלך אמר הנוטע אוזן הלא ישמע " ,המצר -עין

 %י

הלא ^ ^ו ^תה בו;• בי .לב  ,דיזל  ,יומא יכול
‘,להקיש  ^:השה תה opij 'vvji ^ oyfiiלי ולדוד
'המלך ,,הלא ' רבו תמו לבו,המעהיה מוראיסבקפרי
\חכמי .י $מ? , 3המורי ^ על״בטןל דבריו •pu ' .
׳ :יו;חא ;ן ;כן יוחאי 1לו תשמעכרבויס תאלהי ^ ית
-י- I

 -ז *־

•׳

זיי ^ י־י

’

* -־ Cop

אנכד viאס.לאי; נתת עיכיךבדזיהי ג*לשלעצמזת !
כעת אחריש
׳חהיה־אםob
 vc;.cאז יראהלפי שי לאל ידי' להשיב עלפלומותיו .

<<niאכל ואתאפק;

לדבר,

פנ ? ענז  , Vי כי‘ נפלאים לברי בעיניך  ,כי
יזדשות שמעו אזכיך אשר לא ה? יג לך}
מ> ;יפ אבותיך
ךי; ; אך הסכת וש;מע! ואז ייטבו לך י דל?ג <פל פעולת
;ז .יש קבה הגורמת ופועלת את הפעולה ההיא  ,ואם
 :לפעמים נסקרה מעינינו הסבה הפועלת* אין זאת
כ 1אס• בקחינת השגתנו  ,ולקוצר דעתנו היא
; v V .בעלמה ; ;; אבל בכל זאת היא באמת נמצאת  ,אחרי
•ז • & :הוגחאצליכו שאין פעולה בעולם בלתי סבה פועלת.
*••.-.;;,v .-,משפט• לשון עבך;בכל תע אשר יהיה פעולה אתת
ן•  :נמצאת,מבלי שמע הסבה הקרובה הפועלת אותה ,
אז תיוחס הפעולה ההיא ' לסבה הרחזקס  ,והיא
י  . -סבה כל הסבות  tדהיינו הבורא ברוך הוא >:ומטעם
.
׳ >הזה מיוחסים בלשון עברי כל פעולות הטבע  ,אשר
; fyסבתם .הפועלת הקרונה נעלמה בימים ההם ולא
בחקרה־. .;,להסבה הרחוקה להשס יתעלס • כמו
ב-,יי  .ויר ^ םה ' ?#רו ' המטיר  ,וברקיםרב  ,ישב
'**
רוחו (ך0״ י)
^*  1כן תמצא בתורת משה ויפקח
א׳להים או( עיניה וחרא באר מים (בראשית,
! א , ' :כ״א  ,י״כו) הלא בוודאי הבאר ההיא היתה כב1
י ..י
. . ..
•
 באותו>

• :ו

-

< Cnעל פי הדברים ' האלהז יהיו הפעלים בהקתר הגון
*י
(די1ו מונפערזענ) יכן 3ייט וזערטער) נאצאיס גס
פן
'
בלשון
עבר
כמו‘ בלשון אשכנזיץ ‘יאקההפרש ביניהם
הוא 'בלשון אשכנזי תורה מלת
עלהצוש 6מסתרt
’בלשץ עברי בא במקומו אילהיס  *,ואס יכן נופל לתרגם

וה'

txppl
גאלתל■קמ ?ם מתמזל שלגע  $גז & & אמו הכתלג
ויברא,אלהיס שת .פיזז מ*ם *;! { glיפקח לכל׳ןאחר%
שעד עתה<לא ראשה־ הגדאת;הבאר ^היא  ,על כן
כעלמה מהכלתפ הסבה & גלהמת לראות את הבאר
עתה מה שלא ראתה .להניס ומגביר זאת מיחס
הפעילה הזאת דהיינוהראיה לסבההואשלבה ליאמר:
אלהיס עשה זאת  -לבז.משפנ. 1הלחלן ככל פעזלה
אשל תכליתה דבר גד1ל  ,ויקר " ,לנשגב :ימפעללות
.המוכינת זא תיוחס4ס ק הפעללה ההיא לסנה
הראשונה  ,להזמת ; ,
שהסבה־הראשלנה פעלה זאת
על ידי אמצעי •
לרך
דמיון
מלחמת
גדעזן כמתי
מקפד עם מחנה
פלשתים
כי
ככר
כפל
פחד לאימה
על פלשתיכו מפני פני ישראל,כאשר נראה מפתרון
החלום אשר פתר איש פלשתילרעהל;• ונלהף לזאת
ביאת גדעלן כשלש מאלת שלפרלת כפתע פתאום
גלילה כעת אשר מחכה פלשתיסהיה בשח  ,זכעבז ^*
זאתהיתה מהומה גדולה כל כך כמחנה פלשתיםדע
 שלא הכירו בין אוהב לאויב ואמרהכתלב ( ישם 'החרב איש ברעהו • להנהנשמתהאדםעניןרוחני
1
•

י}

י^

וה' המטיר׳ , /גאטט ליס

■

יהולאל
י*

־<

רעגנען  ' ,אל עס

רעגכעטע #וירעם ה '  4,תטט ! יש דחננערן  ,או,
עש רחננערטע • לאולם בפעללות •אשד מקור סבתם
יותר בגשמיות שבאדם ממה שהואכשכל  ,לא יסתיר בעל
לשון עכרי את הנושא  ,אף שבעל לשון אשכנזי ישמש
כמלת ע ס  ,קר מיחס הנושא להגשס ההוא ,דרך דמיוןל
עס הלנגערט מיך  ,יאמר העברד ,ארעב ; עס
רורשטעט מיך* ,,יאמר,צסית ^ ט מקור סבתהפעזלות
האלה בגשם ולא כ&כל • —
ה מיזורי

*tSttp
1 c: 1?cא5וה9לא #ושג :עצמ<תהומהשלשי**ומנה הוא יק ע״י
י> ' &

אזתיה

WihM

־לנזכר

ןץואצוחותיה ‘ האלה יש

 u qי&תי^כ1תות־זראמדוצשגב1ת מאוד׳ ,והס חכ הדעת
 c-.<Vי־ זבח הז ביבה<</ל<ן אם־ ישיג אדם דפר גדיל זיקר
 :• 3״ *־ דוערןי ^ כה ד־עהו וישפוש לע הדבר הגדול ההוא
 " :ז^י; <4״י כא ^צאו ^ <:׳או ממשפפ הלשון לייחח־הפעולות
'האלה ^ דהנינוההשגהוהכינה,להבורא כרוך הוא,
ד־ ; ^ כאילו ?זוליעהבורא עתהלהאדס הזה הדעההזאת,
־• 1י3יכהרעתה ;לשפוט המשפנו׳הזה • וזאת משכי
 •Cu :1שעמיס אשר^הודעתיך*יי־ י הטעםהראשון  :מפני
?; cor4י שתכלמן הפעולה ההיא דבר יקר• ונשגב•מפעולות
3ז• •V:המוניות; זהטעס השני,מפני שפעולת השכל ככלל המה
ך ~ ג •.בפעולות אשד פבת־פועלתס כעלמה וכפתרה ממנו.
 , *'Mהבנת את אשרדברתי ו ? ־ "  $־,
 Mhpקבכתי \ אך הותן לדבר  ,ובכלותן אשיב גס אני
*
.....
^,ד תשובתי בעכץ הזה ,
מ׳יב־ם (אל לבו) עוד ‘מצואתו לא רוחץ  ,כי טת עיניו
w״« י ,מראותומהשכל־לבז ( *.אל פלזכי) ' ומעתה כשוב אל
המקרא אשר זכרת  .ידעת כי המצות  ,החוקים
 והמשפמיס אשר כתן לכד משה עבד ה׳  ,כולםי
? c״  ';:ממפךים על אדמ שכל ותבונה  ,וזה שאמר ,
י c ;,י שיקרא אל; ־משה,כזכתו^ לככות בזה התעוררות
בחהדעת כנפש משה להשיג• מה שרצה להשיג
"י?
 vMמענין עבודת השם  ,כי ההתעוררות מכונה בשם
! .׳  • cקריאה  ,ואחר שהשיג אמר וידבר ה' אליו כוכת1
 ; :: :ז־על־ התעוררות כת הבינה1בנפש משהילשפוט על
י■* * ■.ההשגה ההיא ולהודיע אחרי כן את משפטו לבניז
■  .ישראללעשות .אותו J,.ויכונה הביכה כשם דכור/ז
ו,צ .

■־״ .

; :•■iיכ•• -י  .ל5

ז

zrt

׳־ <י הדמריקודתועל הכינה מבזה יבדל מין& fM
 sממין החיות וקבהמזת שאין להם דמר אפני שאין
להםביכה — ( לטנה ממחדיד ננשכה ואת אצל
הקרבנות  ,להלרליולכו ; ני גס ' מצזתהקרבנזת המ
? מצזיז שכליות לממסליס על אדני תמצה  ( .ט)

־  ’.״ . /

* ‘ '"פלוני

(ט) הז לשון הרמ״בפ בתפח מורה בבוכים (חלקג־־,
 ppל״ג) זכמו זאת ההנהגה בעצמה מן  ,המנהיג
^הוא יתברך ( הרמ״בס מדבר פה מן פעולות הטבע) באו
דברים רבים בתורתינו  ,והוא שאי אפשר לצאת מן ההפך
אל ההפך פתאום  .ולזה אי אפשר לפי טבע האדםשיכילו
כל מה שהרגיל בו פתאום•  .וכאשר שלא השם משי5
ע״ה לתקן ממלכת כהנים וגני קדוש בידיעתל יתברך r
כמו שכתוב אתה הראית לרעת כ!  /והיה המנהגהמפלרתס
צעזלס כולו שהיו אז רגילין בו  ,והעמדה הכוללת אש5
גדלו עליה  ,להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות ההס,העשזיס
לשמש  .לירח לכו׳ * ,לא גזרה חכמתו ;תיזמלת*
המבוארת בכלבריאותיו  ,שיצוכו להכיח מיני קעבזדות ההם
צולם ולבטלם  ,כי אז היה מה שלא יעלה גלב לקבלו כפן
^ 1בע האדם שהוא נוטה תמיד למורגל  ,והיה דומה אזז
באלו יבוא נביא בזמנינו זה שיקרא לעבודת השם
ויאמר  :השם ? ל־וה אתכם שלא תתפללו אליו ול^
תצומו ולא תבקשו תשועתו בעת צרח  ,אבל תהיה
עבודתכם מחשבה בלי מעשה • ומפני זה השאיר השםמיפי'
העבודות ההם  ,והעתיקם עתה מהיותם לנבראים ולעניכי
דמיזכיס שאין אמתות להם  ,לשמו יתברך 'זכו׳ * והגיע
התחמלש בזאת הערמה מאלהיס  /שנמחה זכר עבודה זרה
והתקיימה הפכה הגדולה האמתית כאומתינו והיא  ,מציא%
השס

 3קמד£

<נילוני(,,אל 1כ0

חיאנכי אס

אוכגחןרהו^ ׳?לאפוסח

,ז \ .״ לע ^ שתי סעיפים הוא ! כי פעם־ ידבר ,כפלוסוף
■ופעם כאיש צדיק תמיסזלאלבד כצדיק כי אס ג®
~ ^  . .כהסיד ^ פנוס  .משורה הדין ; כיהןא אזמר שכל
* *Jהמצותשכליות  ,זמי לא ידע שמקצתם בלתישכליות
רקשימעיות ’ • "ומעתה’אל אתפלא עוד עלשדבריו
י סותרים זה את זה בספרו יד החזקה  ,ולו הכרתיהו
מאז
ז *• י

י־

_:

_•

י.

• -־־

השם ואחדותו וכו . 7ואני יודע שנפשן*• תברח מזה העכין
פהכרת־ובתחילתמחשבה - ,ויכבדעליך ותשאלני בלבךלאמור:
איך יבואו מצות ופעולות עצומות ; * מבוארות מאוד והושם
להם זמנים  ,והס כולס בלתי מכוונים אל עצמס רק הס דבר
אחד כאלו הם תחבלה וכו ' ? שמע תשובתי אשר תסיר
מלבך זה החלי והגולה' לךאמתת מה שעוררתיך עליו  ,והוא ,
שכבר בא בתורה כמו זה הענץ בשוה  ,והוא אמרו ולא
צחס אלהים דרך .ארץ פלשתים זכו '•י — 1הנה הצגתי פה
דברי דמב״ם לר בקצרה לתעךתדע טעם האמתי למצות
ארבנות vואשרי משכיל  ,אשר יעמול לקרוא הפרק הנזכר
מספר המורה מראשיתו עד תכליתו  ,יכ שם ימצא דברים
צווציס מאוד' ,המעידים על גודל מעלת אדונינו רמ״בס ז״ל
ועל רוחבבינתו  .והנה ידעתי שהרב רמ״בן ז״ל טרח ועמללבטל
דברי מל׳בס האלה  ,ולהוכיח שהקרבנזת היו מטעם אחר
צ(דצ עמדת השם בהכרח ; ואולם כל משכיל יכול בחקירה
ובעיון מעט לסתור דברי רמ״בן ולהראות כי הוא לא ירדכלל.
לדעת הרמ״בס ולא הבינהו ( ולולא יוצא מכוונתי פה  ,הרחבתי
מס ,יותר אולי אעשה זאת בפעם אחרת ולמועד אחר) גס
הפנס לון אברבנאל בהיןדמתזלהפר ויקרא הכה על קדקל.
הומ״ק  ,והראם בשכלו כטזל דעת המנגד הזה  ,,זצודין*
דעת
.
י

מןמה)
כ׳ך ::י  ^ ’ , !^ /ע^ לתי׳לתנראת? pירי ולהעמיד דבריו
דדך  :יעל מכונס : 7כי כן דרכוי ילפתות " על שתי
; .:? :ד  ,סעיפים  ( , . .אל מב״ה) לא לכ הממת שכליות הלא
ן• 1:׳ החוקים המה כלי שעס #.כפרה אדומה והקדמות
!דיל  :דבכלל י!
 n׳■ ; י;.ז .־ .
מ׳״בט ידעתי כי המצות צחלקות למצות שמעיות ולמצות
^  .שכליות  ,אך לא ־המת דברי  /כי מה שאמרתי
י
יד א־■'" 4 1
.שכל
« .!,*1ע■* ?־

?עא הרמ״בם
עיין שם  ,קורא אהוב ! ותמצא נועם
5צפשך  7כי
החכם
הזה
הביא ראיה לדברמ*זלדברי רמ״בס
; 4ם מדברי האמוראים  ,י יכ כן אמרו במדרש רבה  ,פרשת
אחדי מות  :׳ר פנחס בשם ר׳ לוי אמר ,ימשל* לבן מלך
סלבז גס עליז .והיה למוד לאכול נבלות ושרפות ; אמר המלך,
ייאכל על שולחני הז תדיר ומעצמו הוא פזור *Vכך לפי
שהיו ישראל להזשיס אחרי עבודה זרה  ,והיו מכיאיס קרמות
'לשעירים זכו  ,אמר הקג״ה יתיז מקריבים קרבנותיהס לפני
כאוהל מועד  ,והמה לפרשים מעבודה זרה '.־י — ואס
המפרש כעל שם טוב סייס בפרושו להפרק הנ״ל בתפר
המורה בלשון הזה  ' :אמר שם שזב כבר פרשתי לד״דעת ’הרב
'כקדמות ו׳כו ' אבל לא בעבור זה דעהרהרב הוא דעתי
כקדמות  ,אבל יש לצו דעת אחרות מתר מסכים לאמת ממה
שאמרהרב;ז״ל  : ,יוהאלמדע  ,ע״כל׳• ךאיאראני ; שאני
מדע כי דעת הרג מסכים יזהר לאמת מדעה בעל׳שס שוב/
יהיה דעתו מהשיהיה • ולו יהיה לבעל שם שזג לעת *ותר
אמתי  ,מדוע לא גלה אותה להצדיק הרבים ולזכותם בדעת
האמת ? הלא הנסתרות לה׳ ; והנגלות,לנו 1אין זאת כי אס
.לצאת ידישביהם ;4לאחוז ,בזה וגס מזה״ לא להדת  " ,ופן

לאייעשה * :

י <
־׳־? -

,

רקמו )"

־& צל המצות שכליות רצוני לאמ1ל* באומו המקום
־ י.־ • (נאור» הזמן כאשר נצטוה המצוה  ,היה נאמת
ז ״“ השכל הישר מחייב לצוות אותה •  .כי כן דרך דמיון
"•היוהקדבכות בימיסההס מצות שכליות למען הרחיק
בכי ישראל ממנהגם אשר למדו מאצשיי מצרים לזכות
 . .לאלילים  ,כמו שאמר הכתובנפרוש^זיקרא  ,נ״ז,ז' )
• למען~לא יזבחו עוד כני ישראל לשעירים אשר הס
׳■ זוכים אחריהם ' ! .בוודאי לא היה דבר אתר אפשר
בימים ההם להרחיא בצי ישראל מטומאת מצריםt
כי אס הזבח לאלהי האמתלפדל  .ואס כןהתצורם
בין שחעיות לשכליות הוא  :שהשכליות הס מצות
^ בלי' התלות בזמן ובמקום נמו כבוד אב ואס  ,ל$
תרצח  ,לא תגנוב וכדומה • והשמעיות המה
;
׳ תכליות הנתלות כזמן ובמקום מיוחד  ,ואשר בלעלו
י •
_ י ״ • הזמן״ והמקום ההוא  ,אפשר שלא נצטוו כלל)

והדברים עמוקים  ,ואין רצוני♦ לערבב רעיונך
י ) בדברים כאלה  .רק הגדתי לך למען תדעהקשור
והחבור בין המקרא ויקרא אל משהובין מאמרםאשךלמדו מזה מעלת דעה ( .י)
פלוני
י( ) ומה שלממ חז״ל הדרש הוה מהמארא ויקרא אל משה
. r .ולא ' מפסוקים הקודמים כמו ויקרא אלא אלהיס זכו,
(שמותג׳ ד׳) הזא -מטעם זה \ כי ידוע שמשפט לשון עכר
הזאאם יהיה משא אחד על שני פעלים  ,אז יבוא המשא
ההוא בץ שני הפעלים כמו ויגש .אברהם ויאמר  ,ויסא
אברהם את עיניו דרא  ,ובמקרא הזהאג < המשא; אחרהפעל
השני נגד חוק הלשק־ ,ועל  pבאמה! כאלו הפעלהראשון
;הוא דבר כפני עצמו דהוינו התעזוירק .להשיג מר .זה *
הממנר ci
והמשא  .מיוקםלפ?גל השני •

«נןמ 0
פלוג ^ מה ׳שמעתי לקולך ועשיתי כאשר צויתשי שמתי
מחמם לפי דע כי תם דכרך  ,ועתה הואל נא ושמע
דבר אחד אשר שפרו לכו חכמי האמת 1 ,אז תראה
 , 4ד ,בי לא ‘ מחשבותס ־צמחשכותיך לפאר ,הפעולות
 c. ... , ;tהמיוחסים להבורא על דדך השאלה והדמיון  ,ובוודאי
אס תשמע אותם אז ״ • " " " • י ׳ז
־מ׳צים " ידעתי גס ידעתי כי׳דחוק מאוד באורי ככתוכיס
* ;
אשר זכרתי מכאוריאמה חכמי תלמוד  .ואולם הלא
י "י
)
.
ז:/
הגדתילך פעמיםושלש \אל תסתירני מדברי אגדה
ד^מאל תדחיני מדברי )חיד  • .ילכ ; המה בדרכיהם
י ' ״ ' ” 1ואני אלך בדרכי  ^ ,והז השוב יכפר בעד השוגה •
סלוני. .לא מחכמי התלמוד אדבר עתה ' כי אס מחכמי
 . ,האמתכאשר דבריהספתזביס בספר הקדושזהשהזר
׳ ; t ,זוהי ! משם אגילןל  ,שם תמצא כי• נכון ^דבר
,
אשר לברתי  ,לא מחשבזתסכמחשבותיך .
« V ,ם( -tלא לבז) ספר הקדוש והטהור זוהר ? ׳ — מה
 ;’’ M:הספר הזה ? מי הולידו ? לא שמעתי ממנו
^
מאומה ( Iיא) ומי חכמי האמת האלה ? מי
״
■
.
.
,האנשים
אשר יתנשאו .לקרוא שמותם בשם גדול
 ־ תגאה תזה ? החכמים אשד היו לפני  .עלי ארץ; ; .׳ ־־ הולם חתרו לדעת ולמצוא את האמת  ,אך את שם
 ־־  rr -לא העלו לע ראשם ’ ואולם שרם אשפוט אשמע; • *
הו .בפיהם  ,אולי דברו נכונה •■ (אל‘ פלוני)
! ,,
הודיעני
כאור חכמים האלה ודעתם .. ,־
: .. " . .
דב«  ■*■4׳
 .סלוני
(יא) כאשר נודע לא היה ספר הזוהר כלל בימי הר״מבס,
ולא בולע ממנו כימיו מאומה  .ועיין מזה בספר
<מח דוד ,♦,י

(קמח)
 .פלוני (לוחש דבר מהבלחישה  ,ומקנח ידיוכצרור ) • t
׳מייב״ם מה ואתי?
פלוני,׳ קנחתי את ידי לטהרה  ,כי הלמוד בתפר הקדוש
 : • .הזה צריך שמירה וטהרהביותר  ,והתפללתיבלחישה ,
’התפלה אשר מיוסדת 'להתפלל טרם הלמוד בספר
הטהור הזה  ,למען החליש כח סטרא אחראולבלקי
 . - -Vחת,לו יניקה' בי> ,,vועתה שמע מעשה שהיה •
ר׳ ' שמעון הזה אזיל .לטבריא פגע ביה אליהו אמר
^
" ליה שלמא עלה דמך במא קאי עסיק הקדוש ברוך
הוא ברקיעא אמר ליה בקרבנות עסיק ואמר מילין
חדתן משחך זכאה  .אנת זאתינא לאקדמא לך שלם
ומלא חדא בעינא למשאל מנך לאסכמא במאתצימ
דרקיעא שאלכא שאילי עלמאדאתי לית ציה אכילה
׳  - . *-זשתיהוהא כתיב באתי לגני אחזתי כלה אכלתי יערי
י עס דבשי שתיתידייכי ־עם חלבי אמר ר׳ שמעון
~ וקב״ה מאי ק.א אהיב לון אמר ליה אמר קפ״האה
י :־:

בר יוחאי יימא

ואהיכא למשאל מנך אמד 4ר׳

שמעון

כמה  .חביבו חבב הקב״ה■ לכנסת ישראל זמסגיאו
* • דרחימודרחיס ליה׳ ישני עובדוי ממהדהזה עביד
ואף על גב דלאו אורחיה למעבד הכי הדא הוא
;.. ,1
 ' 4דכתיב באתי לגני אחותי כלה הואיל זאתינא לגבה
,־■  ,ולמיעל בהדה לחופה אכלתי יערי עט דבשי אמד
 .ליה רבי חייך מלה דא בעא קב״ה למימר ובגין דלא
למיתזק טיבו לגרמיה קמי כנסתישראל■ סליק מלא
לגרמך (יב) — השמעת הדברים האלה ? עתה
הראית
 ( .יב) זוהר חלק ג' דן רמ״א ע״צ  .ולתועלת הקורא
׳אשר• לא כסה להבין לשוך הזוהר אעתיק המאמר הזה
«שא;ז *״*

(לןמט )
 *,הראית -לדעת כי קגגעולוה אינם על לרך דמיון ,,
/ '. 1 ./הלא אליהווך' שמעון העידלכפירוש • . .
מ״ביים (כקצף) האם רוח אלהיס  :רע* מכעתך * לדכר
 כתועבה הזאה עלאלהיס ? ךל הסתר .מפני פן ״" !,*
פלוני (כהכנעה) כי אד(כי !  .אל נא השת עלייזכזאת  ,פי
 ,לא מלכי לכרתים דע כה tהלא המה כתזכיס כספר,
* הקדוש מפי חכמי האמת .
! " '־■ >זז
ד׳ . . .
v mמבס
ללשון עכר •  .ד' שמעון הלךלסכריא (שם עיר) והכהאליהל:
(הנביא ) לקראתו ויאמר לו שלום ךל אדוני ! כמה מתעסק
הקב״ה-בשמים ? אמר אליהו לו כקרככות ויאמר ד,כר חדש
משמך,איש מוצלח ! ועל) כן באתי והקדמתי לשאול כשלמך
ולשאול ממך שאלת אחת  :תגה בישיבה ,של  .מעלהכשאול
?שאל־ ,הלא בעולם הבא אין אכילה ושתיה ואיך נאמר
באתי לגני אחזתי כלה  ,אכלתי.׳ יערי עם ;דבשי ן שתיתי
ייני,עס^יזלבי ? אמר ך׳ שמעןן ומה השיב להם הקכ״ה ?
א  %לד אליהו כה דבר אלהיס ' :הלא* בן יוחאי יענה  /וכעכור ז
ואת .כאתי לשמוע* המ כפיך •'/אמר ר' שמעון אה רכה
האהבה .אשר אהב ה׳י־ את* כית^ישראל  ,כיי מרוב אהבתל
שכה ^תזץ־כוזמשפטדויעשה׳״מא ״שאין דרכו לעשות'  ,ולכן
אמרלאת^ לגני אחואי כלה  /אחרי שנאתי אליה ללכת עמה
^חופה ^ /לניאוכל׳גם כך יערי עם דכשי ^ ,אמרילן אליהו,
אדוני ! ^ חי״נפשך! 1גסי׳הקצ^ה רצה להשיב פדכואך האלה
ואולם לבלתי אתגדל כפני כית ישראל אמר לשאול את פיך — .
מי האיש מעדאיצו אשרלא יבוש ופניו לאיחורו  ,בקראו המאמר
הזה  :אדומים■לו* (כ? רכן מאוד ספוריס כזה כספר הזוהר)
ולאזכי חכמיאומות ? אפס אין פה מקומולהרחיב  .כזה הדכור
?כן אתאפק " כעתואת{ יך  :למן ט .,וכמקום  .אחר אגלה
י המזזכר .
בעני! הזה את אשר עם לפכיי• ״

(קב> :
מ),ביים מי הס ? ומה שמוח האנשים אפר ק^או להם
חכמי האמת ?אל 1ידעחים וצא ידעו‘ אצזתי דכר
״■־ '* ח?סי;
שם הספר/אפר^ ערת לא מדע %
' • ה^ה^ ומי״מדע מיהולידו ? אין זאא יכ אסרעות
רוח ממךומאצשיםכאוך ! ^
; ; l /
פ^וני לאדוני ! חי אנכ^התכ^ ר ^
שמעלן׳בן ^ אי חכר
,.השפל הזה  ,וכןיפאח*חא חצרו כמלח ברישהמורה
באצנע על ר'שמעוךבךיוחאי • .
מ״ב!זם און תחתלשונך ! כיי מפי החכם הזה לא יצאד
דברי חלהו כדבריםהאלה •. .גס לא יקרא את עצמ1
בגודל לצב חכסהאמת  .׳’ הכה חכמי המכים הגדולה
מאכל לקחה לה 6השם הזה  ,ויבחרו כשס אוהבי,
אמת (יג) ,אף כי הצדיקהזה  ,איךזאח! ‘אאך
מארצך וממולדתך חבל הקפד.הזה  ,כי כן ^
רכפ°
*

לדבר בגודל לכב — .

י

; י־

פלוני

׳w
י
>*

' *״* '• ;

 tr׳ '*

'■ ־* ׳

ד• • • * • ז

׳אם יש תחתלשוני .אוןJ
סאה שמעתי מפי מוח .וכן נודע ככל מושבות מי,
ישראל  .ואס׳שקר; עכו צהתנא הזה  ,חף אכני
מפשע וגס מולינקיים * כי גה .המהמקבליה 'היד
כזאת מאבות אבותהזה כשש מאות נעה י ^גס׳או(
 y •.תקיש מהמאמר הזה,על השאר ועל כל הספר' ‘ .יג
.האמן בי שנמצא בו דברים עוביפונכזתיה *pftY
,
;
חכמי‘‘5
הרימותי ידי לאל עליוך

—י
— -־די —

 :י—•

־י

'.׳־' — •■

(יג) זה מפם שםפילימרף (פיןמז1ו 5מפ)\ בלשון מני ,שהוא
מגמד,

כי!נ אוהג « 9$צל& יןעלר;יינן « עסשספיליפופין^

הרג מד,

•י׳ ז ־

(?*S
, to,j5mnעניי;/איהכ^ ^סמ • .י־
» י  •.״כ״

• • — 4-י » ; . < .

ך) 1 :

(.
CWp

**qm
היוג
<םןלאקהאל לאתסמופם בשם חכמי
האמת}
■
 ;; jר׳ ־־} המ לנו .
■(לפכמדהמסיס ? במהיעהכלמשוו לנו ?
י המה הלכל כל ימיהםכחלשן  ,אלד  .׳ה לא נגה
£ 3ל*הס  ,יעל כן גס שמה לזכרם ימחל מארץ החיים
י  - -הזאת,־לא-
ץפ £נת< ו בית ׳ישראל י־
י מהזאת ? יהתחשלב פי חכמי הילניםכמלזאקראעלעה
,
פלאגוא לחביריהס נכרתים משגת פה־אתנל לאין
‘^4}. 1להס חלז «נחלה1
כתלכינל־?איך׳גלאלת - 1
1
< $לוגי ־j־ אכל :אדוגי ! לאם .ישנו; פה עמנו מדלע אל ראיתים
 ;■;. ,.ו ז * 1הנה ? • הפה אנכי ילפג פה פשכתיס ימים ,
י * ׳ [:ועוד לא ראל מיני אחד מהם*
 ;:ף׳ י יו* יס״ב״נז בעבלר זאתי ,י ' כי  .עוד אל זכית לעלות ,אל מקום
מנזתתס ללעמזד במקלם הגדולים האלהן׳ '* הסיד
'»'■■ ־ דעות פפסדלת מקרבך  ,למוד לדעתי את~ ה׳ באמת'
קנה חכמה לקנה פינה*  ,זאז’:תצלח ^לשפת אתה
; ' 4יחד  .זלמען״יהיז האנשים האלה ;לן למופתי;
'׳  ::ז אלליפך אל הגבעה הלזו ; זמשם תראה בעיניך
 ;; ;*‘vמלשבות חכמי עם ־זעם ;י אפה תא קציהסהראה
'׳ ' ־בי רבים המה לאק" מהפר• עלה עמי אל הגבעה
יי " ; (זילכו שניהם יחדלא • הגבעה  7דהי ' בהיותם על
ראש הגבעה 'ליאמרימ׳״ב'■ם) אש ־עיניךימינה ;,הלא
:

י

תראה

<א וראה

אנשים ^ ביס ^
תא

לשביס

הביב

לאיש

אחל ; ־

הבע

האיש הזה ! ' ;H

פלוני’־ ראיתיי> שערלת אאשל ןזיןנל{לבנזת1כהלג ' ^לעלד
;;
פניו קרןכאזר 0 /בצהרים ! מיאוא' ןמה ׳שמו?
מי1ב״ם הלא זאקראטעם היוני [ הלא האיש ה׳גדלל אשר
~ , , 7שקה• גלה התרגלה:מש $ $ש־ל מנגד ,לכבוד האתק1
• . 7״  ,ועתה ראה ןןן .גונ  $כז& ו  ,לזה.ח<1ןןגלרלל ! ־יל"
 ’ 7 :77 : 7׳ "
n
 .י פלוני

(<ןבג)
פלוני (אל לבו) ‘" מדאי נשמה)
צדיקזאסד:מיןד!שיישדאל!
 Vד * בגזרת וזאמעל ^ .היתה ימגזל 4לפ בתוך היזכי
ד, .

^ הזה ^ סד ),

d

 duגי.;,־ *2

■ך,״: ),״ •* a׳ \ .־  *. ,ג, *d q r,c:׳י-:טדב״ם
(יד )* די ^
עז  1זרעדער ^ עןן/׳ווהנדר ( ^ 1גלגולנשמות)
;׳ח המע* מיהר דיו!יין מי* 4ענטןיך 1ען עגיפטערן נו
דמנקן  .דיוע יעהרטן נע«1יך :׳דימ־ & ע?ע מיירט « ענטן
 vmן״ נמ׳בדפע ויי! רען קערפער׳פצגר! חטן המטf h
יזיין מגדרט,טיהו ^ « ע! כט עמטע; 4במהרן חירד וומנ*
דע!ן  ,מ 1נד נמך דעע> טמדע דיועט טיהדט ווידר
יזין מיי) \ .ונדעדט \ 0.עע[  4עהן,״מונך iHwts mעיירע;
כיס ויי! מ! 1ע,כרהרע ,דער  .ערדע  1: ,דגגע׳ « מטערט
«י 5ד דער״ ^ פט ,דורך« 4מנד,ערט
■  r vpnדיו וייו יזןע
דתן 1ויד(; -יוין מ<ינן « ענ !0יכןז קעדפערל 1ריק קעהרט.
דיו ?.ג 4רמטע’ .מןנד בסו 1עהק! י:הע רייוע  « ,ורד פיון
יערעל ו.עע1ע יוי [ מיינעע .לייט .ר« עפמן ר< לייידט 1י! ענד
ימףר ^ עענךעט ^ פיטאגאראם .יזיין ו! ע! ט « ייועד
15ןי ךעכ %/יט זי? טער דעט  .פרתפעטן .ירמיה ברמכטגב
גו* עדטע/די; ^) } עהרע מויט גסעפטן « ,וי ער וי י בד
|«יןנ 3,י 4י1ות ^ע ^ עבט׳היוטטגג  ,נמך 4ריכענ! יונד יזונד
וי?טיוןי?גן ^ 1י« נד עיון דיו4:ינ! 4ץונו .מונןרעל ניזנירון
ידבר  .מנפמנ 4ט « מורדי ויין פיון דער נמלימן .מ!!«4יין
 14ט מויפ4נמ «« [ ; :1טפעטר^ הי! ,מבר פערומהל ויין
{!*ומר
מנ1ער^ ב ;ימ רענ ; ק!י4ךען טיי?
דעלועזבן ^ עלקע 1ס '! ין מבר דיענצמך בי! מוין ריוע
ני^יט  -ביימ* ךפער& ימען 4קןיוטעךי[/ט  1:ביייו ' נשיס!
צ -רקניזת ^בי ימ ' רען 4 mנממ 1ן’* ודלי ספר ! בייי! דע^
 4רעטטן ' טייל■ דער העחכךרייהרן‘ מוכיחים מגידים

ודרשנים

גקגג>
■ ! ^ י (*ג!ידכ* W
ב^ ,ים -ועתה :השמאילה5זראה■80׳»« .
משמת ,משה;ןב  .מנחם• מחגסוי עזלה  ,משה
;■ ר" גן מימין :משתאה דאמו ) המ זאת ? מי זה העילה
שם ,לקראתנו׳ - :? .הכה,י» מפאל.המל,אךהילך לפגי!
לפתותן .הדרך,־— !  .עתה יאה  ,חיש הלך ממני/
זכשמית .רמת פוגמת אותדושזמיחתלקראתי ך אין
זה׳ כיא&.איש” יקד.ינכקד  :מאזד1־ :הידעתאלת! ?
הראיתאיתי ;נימי,חלדך ?4־  qך; .:־;* ה  .ן■ ־ז
לא ^ייי ^ י ^יי -ןן :, ^ " 5ז) צ'  4ג  ;.ן
מ בם  .גזאי*,וכלנה .לקראתדלראזה^פגח • ז (!ילכז שניהם
יתד:לקרי)תןמשה גן מכיוס מדעשייא )  : .ד -ו*
. .

,

,

ךי ! .

־־ח

 7 AtKL- f .־ י

r —,

(ההמשך־במחבוןתיהבאה)

• ל ’ ;  • t ; -י~ . crרד־■>■ . . :

!ד^שנים׳תוכד ^ נרןיך ביייו רען *הייייגיט ^?? עןמן5ד

שסובעליקבלה)?
!! מונדרטהכטיקקמכת)יטטן (בעלי-
( 5יהע רע^נחבט

^)..T׳^ t^c׳cr

CI

;; •;c

זזית mדימ ^ יבטע^‘ נלערט ^מזי^ די*« מידעע דעך
זע!נ 11תנדמ ^ק ^>זן זינד ?!  #ד ?0Wfזית מ ^ענטןיך
דתנ£” 1עדתנ! תטט ’המט / ,׳ קתן $כ 1^ 1ישהייט ניבט
מינל4לבן קועדידן חמט יוין■ מוךיצל'זמ \ .עך { עטט /
מיו טניכטט # j1טרת? פ HSן פערמוהט\  ti }$ונדהיפתטעון
העדג -צתזמין; ■y

 wטייגט ' עט ' ייינדעטך י 1ע וותהי'

טיינןיכטטף־תט דיתן> .מנלע* ! עהר  $דעד זעצןנ 1זתנור 7נ4
 $די  £ן  7ווע? פע
}כבדי^ ייך דען פמזטעןז1ו נד מ
ידית מענט] רת »ת)י  54נייט פיון $41#ו  $לתנט 4תטטש
'השטן  /מ וגל' 1עף־מיינן ^ רעקגוה^י פ ־חיך והנזכר זית
זין
• ■־;

fer
;

׳'

י<ןנז 0
 ,״מ’ יחר?נ
־  £ ’ 6ע<*זצולק$
** < )$ m:;|i$Wfנע)* ןי; ך~  pw -wuטמ\ .ע נימג
&ועפפע üD>»AD^ « »M^ ÄmtT.,;[wwp -n »ihjpn
מ& גט  11-.מרן;  nra !w , $נ ^ ב ^מח ^ ^1י ׳ 0טיהרע ,
.פמ $ע) מומז ^  1וי1דט ^ ,ץ ^ ^ עהטטוינענד
ןומרן 1\m 1יך  .זחמ; מחמ* ע>מ1י . :4ו* מזזעד ינ 1מט דער

 0זעפפר\1מ פי 5ע*.עע ^ פיר  * *iOTmifrטעפפע ?
דען פיר מיהר! קערפ ^ר; .קמנטן ^מי ^ רכט רמהט
פערטמפען ,
והרודן רכגר ט .עפפר  ,נימ1ומ! ט־ מי.ן
פער! ע\ .פנהייט קע> וע חפן ער מיין  *pÄחערפמר
בדעגפן £וי}? •,ענ & ין  1מ מ) וע קערפער
מ 1יט טט4י ^■ « וגרי יעררע ב ^ טעהן ^ 7 :מ~ 4יבט דמט
פערטטמרמי <נסעפ[ ,
ווע) כט חרך פער 1וע*ונן.
 pnTiiנ 1טטזע  -ווירד ,ר־ומ״ ^ רן יש | 513לו
p :»M5
גייען קערפר .
מבר Hיט דער ופע! ע  H ,יט pvi
גייסטי ! [ 11ע־* 7j
דמטינמך
דפר
1
ויינ 1נ^ דער~ מןטן 37יימ
&! 5nftfo4b”> pן~־ 04עפפפ  . rמי ^ עף ׳מוי ^ דע^
 tעע! ן״גימ־ $ #נ # 1ר ^ ט*צמ ^ ן tw *pnv , jvuHi um
>* יט דע  ! pייבנג נו פפרמיעי^ ן pfcH vm '■hjו 1פ|4
 1ומ& 1טן ? ! !*n .

£ער .פ?)

 ^ 1W 'vA ?? ® '3מגזעל

^^ !^ :10;.ימ; ^י %עע  :ן ^ מ 1עע! ע 1,ומנרער£

<*י1
)*1ר פמךמיי ^ ץ׳טעפפע מין ךמט^ מנורע  .מונד מן
וזערן ^! ע ט 1ןירעגן ^ ט| ; המגך ,4נ ^ גןמן .למטועעוף
4,ומ\.מגין -גימ ; 0ן? ט ^ | עהרט ין 1וער.ד 7 •,•1וינלע  . £מיינע
4יעי\:פ
קערפר,ר.ינ! ענ ^ יךמי; ט • .יי•
 fj#מיוק,היר ; ןער מרט גיגט  , w ^ ntom ,מ 1נד
בטטן ^ טר  -פ  !$י( [ #ל ) 1מטעךיע;3ו טפרגנכן  ■,מין
1ענרןע דמה ^ן;
פ ^מי-ין vt,.מ!) jp.1יינן .ועופר
טו43
' 1V

*

" “ י

™P

 7קנה>
. »' pH#זדיון 1וי־פלוגי נעח! ין נ*> חזט 0דן5ןיעפ * $ע? ף
וומנדרו ^ חן :.,.מבד נחךחיינר *מלן * ייען חרגהpn *,
עד ! עסט דיח$עע! ע מיענו קדוש חין חאמעלםולליטן*
חין זאקראסזעם׳וומנדרןז דיט ו 1ערע  .ח!חו חל׳עע
ריק :עע^ ן״ז ומנורות  ,ד1ו ומקדחטעס ביימנמתגחיעו
ט 1יזעגד חוהר£ ,חד זזמח& ^ עבגן״מחע iח־זעט•חלונו
<ו בדויערן דמט דער פלוני דעעט ^ ין זימטעס3נ 1 .צע
*ע 4ן  pviמייב״ם *מייטרט.
דיור עמדקרעפ}י׳כע ^ עהרטע־ן • ^ עןערטע *וזעךנו
מעטגוע?K■&\ 'H :
(*« *pvn■ W
הי
נבוכים ,חפ ןpfci -־
׳
טפדנגב
ן
,
,
דעד;- ytety ,דעגן בלעק
חייטערט  ,נורי־גן ^נחחחן ר.מב] י<4ד^ן1.וחט• קעצטע
נחטיר} יבעד ז<ין  ,ח? ט -ךמק׳3
מי *.עפ{ ננ דפס פלו&
^יךדיקווערטט חין .יענ^ןרע^1ע ^גע ^ין ^ .חנמ^ 7
וועד ,,מומידמהער קמנטעדמ־חיר,ר;ן העדרן PM-w
#וידרבן .יי —י׳י* ד ־ ן!? r«cr tvvji:. rtr *hü
־״ • •" חוחן "■:־יי .
יע .־

״  irürqד־**ז  7־<־ ׳־ c er׳ T f ::rMKH״ww ti

״?  r*r״ , . !•:זj
א
t 'tty rMGr*w :
איך ־ 11מד ־חע
נטט׳חו
יו
ענניי
^
ג־זמחן
1
ן
*
ע
£
*
ע
1
.ר
עייפי*
*׳יי•
־ p >iג ^ בגיסמיעט^דחטןזקחרפ^ען•l«4 uK f^pu p * !:
* uu׳.

חייכ  £יפדו!יטמ 4לספוד שברו -קמכע*ן »:ח)1טע kvדפי f l’V ^ -

r♦U/r ^ ’rO

זי

"

חברחוט
^ ד ^ ןקחפן,
חיעען;! ויטע ^ דן ^פבן ,דפר חין^ ד^ן ח1
.רגצן־דג0י* * גי,ז;>!’Of”A
קפכ? 1וו? ח׳מ 1י>ו 1חי ,חונד חיןד ^-מדוד ^פד  0חו< ^ ^ 7t״^ *׳>' ..$
עדויח 11יח שמע ישראל־ cc^ rwpן *עפר; פמדפ• ^ gf u& 5
•ןו:
מרץ־ £וחצייך .דע  #דמדשץ.ן• ףג;.היכטרבדמכט:ע״זח«1ו
דעעד בעמה $דפן קמרפפן־חיט  pmגו!קבוי י.הש ^ ל
נו ברע<•♦ ! 4ו1מהדטיןנ $־’ 1£& >vmמןמידט .
|#־• ^ י
*c
וזועפרוי« ,

(קנו)
yfcwhiviafnA
עד שמע ישראל
ע<{ ס< דמנ 1ביימ ^־מ ^ דמט ער * יט ע חדן־ ב* רמבן
« 1מהרן  . rדעך » הןעז 11ס  ,חירדע  mן dmiaערטכו
ןעסעמנכט המין ^ .מב עיכט4מר דיע זגנע} ע מיינעגו•
^יי^ ע ה 4ממחרן,.ייימ  ,רמ
מצטדעןירמט נמהמק &ון־ .יפ} ע ^ו 1ים ^/טן ווירדעי

. . jv rw ^ ^jpt!nr3mu
* » Wמ $כע•^ דטן׳עיסע~זוען):ימ מנן .*-ריפע] * גדריקט
מד1־:י*צ 6}1כפעטni ?H1־|  # -ויי}) -מייצן טמן -פמך* יךג .עב,1׳י
^5ז״פר<י! ין ^נע* 1כןמנטעוומהרר .מט  ,דימ נממומנד
מ־ ^ ט ביימ דען פיטען
זי ^ ע׳ן 41ירד » ) דמערי טמן מבר
4אנ^ ׳«ו »וי?זקימרזןין*~ ,־ מונדענטטעעהט טחייוט פמ|
דער  -מויטפרע ^נ^  :מ 1פ 4מייט.נמן .נען דומפערט מונד
דער :ן! פפ ,טהייזפ^פמן ^ * נר ^מנדרן מיינריכט 1נ3
1־ער! קיר*.וע־ן" ; מז ^ פעהדצמ  ,ווימ גיימ רען מיטעקטן
דמט מנט!מ ^ דער פ1ץ.ע! מן דימ טודפ :קע!צכען רען
 '•jffl>r|1tfwM1־פעדמווממכט  ,מונד קמן דמהער ניכט

 vmמיינר טטיוצ 11עפערוועקטע}טווערדן  .רען
דמע  ,רמט ממט  :ד^ט״ ^ תצע ^ ^ וו ^ ןקיהחיכע טהענע
.1עד  $מר נו בדילגן ! /מונהזימעמך׳ פעדט£ידצען־ע 4ופ5גי *6
ך»נ \.ען מ&נועצדדן" ,פעז)} ט דען פיטן; ^}יך  ,ממדע£
ז< מ<1יט קייגען !} ו ^ עךןב  .מבפ ויצר * < דאזחער י מויך
ח* 42בקמגטע; ט' פר\ פו 1מדט  :טט  pwm !: £1פיטv
זועדעדנסצנמן דימפמנטמויע דמד } ייטע ניכט ברייטט
פמןזטו1רע ^ ער ^ עדהיטנט מ 1נר* מו:מ דעט מ1צטיז>
מונפעיל! 1ע1ן  ,מיונן העטטי דער רב
סלידעגט ז .מנן
*< ן ^ עהד ^ יט 1ק״ז .ע\:נטטענרן ־רער נמטוד בקמגט

מו  0ט י«;ג^מ* -ו|דר׳דן ^ ענפ ^ ויט צי־כט מימע זמ [כע
;}4
; -מוצ. 1דמעד• ןמו ג*טס
בפטעטי 4ט
■nwan *:
;!

(קנז*
בעטעטי 4ט; מונד דמדולך ויך פמר*1ער פעמינפצוי1$
>וע?ב ?■1עכר?יך-ןטומצט המבן  #מבר ומ מיוטט מיי»
 ! , \mיידער\ ביימ מונט  ,מולד ווירדט !!מהרעיינןיך,
גמך מללצע !מנ^ע לייט ב!ילבן ; דע ^  4רעטרן טיי1
פעה! ט" ענו■ מן *! פז ^הליט  ’*-,מוצר דע ^ ק! יינרןימ|
*וטן ווי}?ן  ,ויך ב! פהרן נו ! מטן — .

)j

מינדפטן pmמיך לור פהרע מוצורעך דייטען רבנים
בקעננן  ,דמעייעלט פי!ע מונטד מיחנןויהד  /וופ 1לע
דיורפמרוומורן 1גיכט טרעפן קמן  ,דמ וימ ויךווייק!יך
מם!ע4ן ויין !מסן  ,רעד!4ליכן פמרמורטיי!ע מויטדפט.
הערלן דעט ג^יינן »מנצעס לו פערבמננען  ,וומפמן מיך
פמ!4ג1נ1ש מ!ט בייטעי! מנפיהרן קמן .
 i׳
מין מיינר ג -רמטן מונד פמזקרייכןעטמדט ^/מין חע! כר
דימ מויפק! עהרוט .לחמהרטמן מיינע היטטפ \
נמך קיינן טפמפע! המט  ,טרמן? ניי! יך מיינר פר1ימ
עבענפמ!ט דמט מונ^יק  ,מיינען פיט טרייפן לו הפרן.
ןימ ! לט עט דע  £דמוי 4ן רב)1ע! רן ntט דפר פרמ 4ע,
ןןמט 1ולט דע  £וומ 1נדרדמ\.ע לו .עוהן וועדי ? דער

(<>l.y?p v^ y
מבר ^
י

רב^מיין>ומן רעד ויך רורךויינע ן.רינד! יכע ז!.עהךומ ^ ?/
קייט ומ %וה} ) מ! ט מויך דורך ויין מיומורהילטערש פיל!
מ1נד  4פפ!!י4ט ו 1ע!ן  ,פמן דען מיברי4ן ויינעט!4ייכן ׳»?\rpufa !* £
ועהר‘מויטלייכנט  ,מנטוומרטעטע טערלווייוע :
ממן 'Xndp
■
ומ!!ע דע  £פיעע ויין רעכט טוהן  .דיוע
מנטוומרט
*'
Lm!/!!<[yfy
וומורדע פמן דפר פר ן?מימי1דע־ ? ג'י |{גהנ־^1
יייי^ימי• י׳יא.
4נמממן  ,מונד וימ מיבר 4מב דמהפר ומ\ !.ייך רען
פיט ( ' v^ J
מייצג; קברן ״דיופר מבד מונבקמנט מיט רענן
 jus Piscisמונד פי!! ייכט מויך ל 11ייפפ!נר  ,מב
פס\
דיון היי!ע.ן מ! ט מיין קצין בעפרדץ,פן ומ!! ע; מוצ*
ן!
י&יע 3

:

V

*>mp
*ין; £מרר ^ ד :ערטט  .טובל זיין  ;; wnיודר מב
*ניהן  c?n vnhלויינן ^זיינען רוח בטרמכטן\\ tf\v
 4pupnptoirai ^ tnaדמכעןרב ׳ מנגד<1רחי! ט
עמן  ptnדען בטייד  :דמט רעכט מייגט מיטעט מיזט*
 pivö־ננענטן  0ער< עהרט ני 11ער ר  .;. •4׳•v, .

■»aו ר ו* üvma .
I׳

*i־ * ;" il

' » ״ ־■ -

יי '

rt

יTö

׳

י

עמודי הלשון המיוסדים על אמי ההגיון •
_ .,לתוחלת ,התלסידיס החפציס ללמוד
" ג! .שפר־ג ' עכר שפה גרורה להבין Wipta
 ..מפורש '.ושוט
• '
'
Swי

c

דייו ע1ע» עגטע רער עכריטן טפריוכע ביון
} 1מ4יטןפרינליפ<עןענטוויקק 1ט1,וייןהיוגדבוך ■ •
ז פיר ? עהרער
יפ !ן יואל גריל 1 ,
' -נעבטט פח!!טטענדי4ן פיורי! וין'1).ןדער נייט ",ז
' » .ו5ר נענו וערטר  .׳ברלין • בדפוס הצרת-
'
דנוךינערים היתקיינד• • ( 11 jMHmiSמו4ן •ז
5ןיןקוויורט  .פריי< 4 14רי!טן ) .
דער ׳פדפהטר" בפיו!ז.ט הין יר 1ער , p' umiMhiA
_ ! »4רע הין דער פיוררעוע ה״טערט  ,דעו
פ!״ן  ,רען ה! נט החכם רבנו .משה כן מנחם זצ״ל
n p#׳  pאור לנתיבה פיור ^ ייכנט הי! ט  ,נע>!1יך
י* « ,ט פ ר ח ע ד ,ר ע » ייט רער עקנונעט ) עהרעjj
‘ י
יי ‘ סרנינד! ־

עקגש)
טב«ג?ן ; pinfur 4־ דעד דץועס?4ג 1עענמגחעקערהייכש
-11יר.ר .<:למ^ ןדע(.ו  0יןרדי1ו  0ער 1ופעניכט «ר \ .רינד) יכה
ן* יכטר מוט־ מיןלף,ר £עד<גר ציינו דע !עו־נט»: ” .מגדר)
מ! יך ״  >; rך^ 3דעסן פדסטמגדעט קרעפטע דמ>ד 1דך
<גכב 1וויקקןנוחעןדדן ,.מןנרמיהסגדערריפטי4ע .געברויך
דער» ע!בן! 33יי 4ט וזירר  .. .ד5ז די» עש המגדבוך מיגדעט)
נזר פיר דימי !עחרער דעד מ  51טדן :קןמטטען ־מין דעד
ור! הע ^ ט{׳&»! ע.מ1י  «#ע 3טמיזש־ז  ito«in; , ,עס מוין
גינט מ! ט מיין 0מדמ$וטענדי4ש זעהד 4ביירעדעירעבריש)
טפרמפע בטדמכטעט 1וערדן » ,מגדרן מי» ט 0י! מעהח
גור מיין מוישלון .מויט מיינכ ;»מ! כן וזערקע  ,דמט
דעד פרפמטטער מוי^ מיין מנדר»מ? פרטפריכט ,
ווען די» ער ערטטע פר»וך ב<יכ ; פוב! יק  £1בייפמ! ןפינדן
»מ |! טע  .מויך רנד מיןדי £1טהיי] פפירט ערטטענור
 1ימ בשטמנרטהיי! ע דער טפדמכע 4דמט הייטט דימ
מיינלע!נ| דעדעטר«יי! ע מן " מונו3יר » ין » ע) בטט
ערק! עמרט מוני ערןייטעדט ו ומדדן  .דע »£מ\,נמנטן
טינטמקסמבד  ,מדרדעמיגג5יג ).טד .ייזעדעדטפרמכ"
}עהרע ,דעד״פ' מןדערפלבינחנ* 4ע .הדערעדדעדע"
טוזיי1ע  ,פמן דער בי! חט -מייג3עןנר»עלע מ.1גד .דע^
בויע4מנלר פערימדן ד .מנדע! ט  ,געבטט דעד דמ»1יט
פרבונדנן ! עחרע פמן ח1ן ט ^ סים \»מ}! מ 1נטר פמס
 1$יס» ענוג 4רערעבן 4דמכט! בריג4ונ 4מיין ב» מנדרעד
קהיי! ^נויידמעט *! ערד)  ,מוג<.1מך דעד עדשיינונ4
דעט» ע |בן  Um ,דעד פדפמטטד זיך מן דיממויט"
מדגייטונ 4רעש * דמכטן פמן!.שטענדי4ען ! עד .ד".
^ביירעט<1מכן v .%■r 4.
:
מעמר ־צייגדעט  ytמין ד*'* ד '  5מררעדע מייגע
■ מוינז׳
\ * נר 1יך 1י» עט
- - iי׳
בוכש

(קם ז
ב1בש  ,מונדריוונמ 3י<*ע ,־ חזט דיזו  ptn 13טהייז$
*}•פרטןמיוריודי*ו<ן פיון דפר1ו»5רדנו  #דפס ^עיקטץ
׳ vר'■ פיבש ספרי ׳ןינד" ף  -פרעמטטד
מדקדק
רעס ח ונטר דע ^ נמ1ק־ מדרש מלים בקמנטןעבריטן,׳
דייטטן חערטרבוכט־ , ,מוני {עהרעך*1ן 4מוכטרטוןע^
:מ פין גור,מנ3יי4ע וי* עט בוכט  y׳־ דעסן מייסרו
גטחפפנהייט < זוחס ודוק  ,פמכניר * בוכטטחבן
מ׳ ד4 ,׳ מנב}מ4ט  . ,רעכט 4וט מיזט  vמין ממעהונג
?עסמינרן וועהרטט דעס «נ! בן המט -ממן דעס יוורטהיי!ננ
דעט ז1וכער0טעגדי4ן ןע* רט ניבט פחר4רייפן היו!!! *
י י)
מ  -ר•
־־־׳1 ■*.

1r i.

:׳r
׳! ' שרייבןי' אן דיא ;ווירריגן  .מיטגלידרV
; 'wזעמטליבר.לעבלייבן 'אונדוואהלטהעטיגן
חברות,גמילורת חסרימ בכל הקהלוך־ג
ברלין
הקדושורת • פאן יואל בדי״ל
התקנ״ד
■
נערינם
•־צ בדפוס חברות' חברך
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’  36 ) Vפקטווך ! ייטן) ,

אין די1ע ; 5י£ור*יב| ׳■ ־חוט ״ V1קיוטטן »׳יגיגר1
איט ^ דדדצר ^ נבזיק  aז פ  Üט יו 2ט ד ' פך
 ■ygי * ניד ע•  13בר | ין4דרוקט יוונוגמוטיט יוויטגע"'
טד,יי}ט חיורדן יוי! ט  ,היוט דפר פדפיוטשפר רמשי
<1ייטטע 5וונדבעטטפעיוןדע ^ נ(1ו » )1יו^ טריולן jווי! טז•
«» טהעך  ,טהייןטיוין ר-י « גרumרפו־ )ייוניוטטטריפטי
^בטט  " ,יוונד טה-יעט י!ין » נדרן טריפטן• ^1-,/מ״>
ענר}יכן
י
» cי
י י

( )»Dp
עצד<1כן
דפר י«נ* יטטע  & titofWטנע^
בעערדי
4
פצט
דער
ז
ו<
1
ודטען ביייו יווגש *  pmnפיוס
 4ע  0מוכט « י 1רדן יויוט  .ע ^ ^יבכו דחרורךjpm
ו« עהר  pßליה} ע לו טדעססנן  ,מוטדע !זיך י«נ« יטטמ
ג& רוי ן דייו>טד !4ידר דער כעעדדינ4ונ 4ט׳ ^ עמטיופט
ועןבטט״ווענדעט
פיוןרערןרעכפטיי  £פצהייטיוונ^
#עצשען״ןיבע ,
י
1
!טי
«
ייןו
«
י« הרערפרע«)«4ק< יטי«צד
עכטר דע! י 4וחויטעט ער ויך לו * פהר יויברליי 4טהע 5טן'
&} ט מוטרפ * מ) יויהדן4וטן « ימן לו 5 ^ 1ןן$' 3röim
«יין פר £יוהרן־ יובלוטיופפן « ) " ,ודורך וייו וין דער
*פייהר  wיסועלן ‘ ,-דיושזעבן «יונכר «עצטןלו פרקירלך,
ו  1#יועמבטיופ £ונ fcfa 4יו הנערפ !פלונ 4דפר רפ?י'4יהן

6
בווערקטטע?זי4ן יוי 1ט; 1וןש « ויופמךער än ^ prt »u
דיינעש
טרייבצט יויברליי 4ט לו חיובן 'הלזטפ  .׳ * ז

ז* « ך יונפענ ^ך ממכש ער «וי מ) י^ דען מאמר חז* 9
*!♦פ« ערק «כו ;  ,אשר
יעשחאותכם' הארס וחי
בחס* ולא שימות' בהם ,טפלו!4ע " דעשטן «וי ניכט
« ; p » hi ?*Hfcוצדר| ל« יך^ 4מרבפעהןן ,:דיממו®
& #ו'נ  14ער'4ו ;נלע לומוכטרןמששען׳ץ^ ^ במןד& כנמ
נפשות דמביימ ßבויוחק יויוט " ; ז; עריעריויננרט «וי
©ערנר  /י « :ע! כט  ?«4יכט וזז״ליווין 1רמס מורטחיין
יויינעט ' רופא מומחה !עלן  ,די! «וי «ו\1£ר יון יוכו
כפור די1ט פיוטטןל^ בדעכן בפעח?ן ל « jäי«ין «וזצ 0
מרלט  ,וע? בשט שלא מבני עמנו; 1עש פיר לעטהיג
פיצדעס  ,יוב^זייך ריועט יויין אסור כרת יויוט  .יv.
 pwוויי« פין « עהר' יון «ו «<וי עט .פפןיככד ביייו ' חלנוו
המתים עט ? פדי ^יד^יייף דען וי « טטפרוך« 1ינט 4טימטן,
מרלטט יונקיו « «!  ßזיושן  /ומ ריועט׳ב ^ ט מיין לאו׳
הנא מכלל* עשהי » יוט שא ^ לוקה  -עליו ; «4M
נ 5ה א
ער

<גןםנ)
מין מייגר מט< פרקונ* רףט!יך מחגןמייגמנררועלט t
! mופ} בטט פר לידייך מויך מויספיהך} ין ליי* ט4
דמט דימ טטפ}} ע מי! דפר גמרא ( טנחדריןh״ iע״ב)
זוע! בפ חמן * וועהנ!*ך מנפיהרט .״ pi »,דמס פריוןפ
^פערדיגן לו רעכטפערטי*!  ,גייח מייגר ריכטיגן ער
ק} עהרוג 4פי} חפר.ר דמש *פ* נטהיי} ןעהרט  ,מונדמיין
פרחיי}! חיט דעסע ב* רמגן מין  pimפפ!}ן מ}}ערדיג* ט
* .טטמטטפט  .ןופן; ומד .ערטמ ^ ייט1מג* רלייטומ} כע
רימו< יטרעכטרימגגעג« נ* מיינעט רופא
ערלטע ,
מומחה פרדץזגן  ,רהרפטפט  a panדמ?> עט מויטח
ןן1ר מנגפחנרן פיי}? יט רעט קערפרט *מג) מ 1נד * מר
קיין וי,כרעטר4עננייכן מיינעט ןוירק? ין ערפמ!*טן טמדעש
$גט .ן מןנד ומס די1ו  £רחפפ חיג!  }p21יכטע מוגר
דער פעדר ומחמר*}  .rמ} טמויךמ}} ע זמ* נמגטע שגויס
וחונופר} עטי* יינד  ,חומחט מוט ייוטפ *וע} מפפנבמך.
?$ג*ן רמטפריהפבעערךי*| רערפערטטיורבגן  .הימין;
§יהרק ופר■ פרפמטטער .פי} ע • בייספיזע פמן חידר
חע! כפבחיחן  ,רמט דיי*
פרוומכטן חענטן  ,מן
<ך
חירק1י.
ערטיינ 1נ*ן בייממייג ^ טיין״טמרטן מוגר
♦?ר }יב חערע פט חיר
^רטטמרבנן *} ייך זיין קפננן
יימ}! רדינ* ט * ,מ* ט פר מי ^ינ*מג* ערמלו׳ חפןמיך
רימ ייך מונטר
י ,פי! פ דפר*! ייכן פךכפר!.ן קפנטע
י ,מ 1מרער גמנימן נ* 1טרמ*ן המבן  ,חע! כפ פריי} יך
״דמט חייטטע * חיכט המב! חירדן  ,ממנדרט חפן 1ימ
<י מין קד,לות גדולות פמר*פמ}}ן * וומ פרניגפטי* פ
מ חברה } ייטע צו* פ*ן חמרן  .מ}}יי|  ,חיממחטדמט,
^  13פרחמרטן  ,דח חיר מונט ימ גיכט ריח * הפרי\ .ע
,־,לייט מולו } מטן  ,מיינפ *מ! כע ערפמהחג* חמכן. «3
"קפגנן Aמונד !ניפט 4ג* 1לומיי} ןוויטן ,דעןטמדטן
דמט

(קסג)
חידמןמ *חן%ריכ 1מתל 1פרביטען ץ “ יל דעמ.0ן
£־יהךט* דעד פרפמטטער פינן 1זמ{כר בייטפי? ע מן)
חמפמן יד ח דריימ ערטטרן פיון דריימ בריהוט! יידיטן
עחנטן  ,דעת העדרן ד 11ק ט ר ה י ר ט ב־ע ר«3 a
קענ? Aטבער Aמק פרייסן  ,דע  pהעדרן פ רמ  £ע ט מ ר
מ 1נד ח מ פחו ט,־רחע ר ) מק בר}ק  ,מונדיעת
העדרן
המעאעחקוט  mמ<״ ק 13dהמנמווער
ערמ 1ה
}
טיחערדן
♦
חייט
למה
}
רייכד מבר״זינר דימ
^ייטפי^ע <;  .דימ עחפמן רען ערפמהר 1נ1ק מונזרע<-
נעבנפע!רק ^ מכפיחרט מוגר דימ ער מויס דעןחערקן
יער בריהחטן * ןעהרטן : ,ברוהיער  ,ברינקחמ^
#ונד ה ז פ ע Jמ נ ד  p!h*muהמט  ,מוני דימ ,
חימערבחערקט  pvs,זמ חעהר?4ו'יבן פרדיחנןi
יל דמ  mב^מט פיר מיהרע חיטברירר ז״טריב! המבן1
יל מ? זמ מויך ני 5ט מין יען פרדמכט קמחחן קענק
$ל מ! ט העטטן וימ זימ ב 1מט לו דעת עניע ערפונדן ,
" מותמונט פמן ד Apברייכן מומר פמרפמהרן מבחעגדי*
לוחמכן* “ דמטMרע  pחירדי Aטטע מונטר דיזן ביי"
טפיו!  ,מיזט רי 'מ בג ^ נהייט דעט מרלעניימ ג^ עהרטן
 p״ • • • מ 1יט מינ ^ טטחדט מין במידע!  ,יער מין
מיינרזמ?כן טמדטףעד.נ} יכן ערטטמרר 1נ ^ז\ , .מבר
זיטיכט  towמוני בחמוטט זיין המטטע  .מ ערזמה,
"הערטע  ,פיה! טע  ,נור חמר עט מידית מונ>* ע\ ^ך ,
מ דימ גריטנטטעבוועג״ו ^ הערפמר נו ברינק  .זיין
״קערפר חמר טטמרר מוני טמדטן עהנ{יך ; זיין
מ ז ^ טט ! עבטע  .ער הערטע דמט  pipזיינרפריינדע
״מוני פרחמנדטע  , ,חמר זיך זיינעט לוטטמניעס
״בחמוטטJ
זמהדיממנטטמןטןלוזיינרבעערד ^^ט
מ מונד ווימ דער טיט! ר דמט חממט\\  pזמר Aמ! מיהת
,
הב5 2
“ נמרית

<קםד)
! r jöni «,מימפ טרפקזיכפןח 4גג/׳* מי? דפר * נממו
גי פמר דפ  pבפערדי 14נ4ש טמ^ פקמ ^ ערווידר3ו* יך " .
דפר פרפמטטפר בט} יטט די» זפו* ט} יכן״פמןpnm .
ן מ מיך
מנ 4פיר« רטן בייטפי! פ » יט פמ ^נדן וומרטן
קפגטפ דיזפ ביימפי! פ כמך Hיט חונררט אנדרן פראעהרן*
"מבר * | ” Hפיה? פזופפרט זיך ~ ,*/מיך טוידרפ
ךייפט ,דא 1זיינפ \ .וופקטפ מיינבי?*
"פנטזפנן■ער4
״  da: hקרמפט  1ויר דימ ^נפ־! מנ ^ ייהפמו ^ ק! יכר
דימחרך,דיממ 1נ: 1פהוטזמ>;ו י
^ט? מכטמפפר , pinnw
"קייט מונדדפן { ייכטזץ מיהרפר ! רטברידר rדיון
,$מיהרפ ו 1מח? טחפטר זיין וומ?! טן  ,מויט דפ  ? pפב1
יי *טטמטן׳>  ,מונד דורן .קיץ מהנ* פעהד ^ רפטטפטy
״ * p *wרמבפ דפן ימ><>< עדפמד 1טטפן טמד * עפונד]
"המבן ! ! ' '׳־ “ “ ,־  .מונד הירוי^ פיהרט פר דימ־פמה•
טר? גפ! י 5עטטע! 1ע 1ופרט! יךיו}  ,די5ו דפר הפררפרמ*
המפרמט הפר, ).חין דפר 113ייטןמ 1יפ*
פעטמר מוכר
?דו^ ע זיינפט טרייבנט מיבר דיח פריהעבפפרדי Aונ Aהחט ,
 1ומפרדפן 3וטטמנד חייגפט.זמ? כןמי ^ ^ ובע פרוומבנדן
5ווכ^} יק? יסן דווי^ מיינפ< 1mייטטרהמפטפ מרט מ 1נד זדו
*  fwדפר נמטור גמךטי? דפרט  ,דמט  \mזימחהנ< 1ע^
?יך מהנפ פורכט מונד טרפקקן ? עזן קמן ; דח מייג^
דפר פנטזפנ! יכפ ן ^ קפ מונמויטב! ייב! יך מיברפמ ^ןע

 , v\hחימןייכט ^ ניכטבייממוטרפרפמרטנפ!?« ^

קייט מי  pב Aרמבן ופ? בטט מין דיופ טרפק! יכפ ?מ* פ
■״ ,
.
 Aרמטען קח! ♦
<י וומט זדו??ן ווירמבר טהון ,פפהרט דפר פרפמסטפר
״הירנפכטט פמרט)  pmדפר דריימפמכן * פחהר3ז
רדובןpnnA3An5^ i
מ פנט Aפה |  ? ,פבנדי^  ßב\-
 * p; n wמוכע ווידר נו פרו 1מכן ?
מ  13וופרדן}
 . .מ נינטש

\

(קהה)
יוכטו^ 1עהרטע »וצד* :מט« ע?י*&
,,כי 5טט יונדרט;■
"וועננר! י«! ס וויוט יוונורע עיורעיוהרן ^נטן יונדענקמו
<י 4טהמן  , pbnיוונדוויוט יוונורע״ווייון ! עהרער יוונט
<י לו טחון בעיוה!ן (וי ) היובן * “ "־־ היד ווירדדייו
בקיונטע  -משנה יוויט־ מס '* שמחות יונו& יחרט ,
*וצאין לבית הקברודת ופוקדין עד־ 1המתיבם עד
שלשה ימים • ואין חוששין משום דרכי האמורי, .
מעשה בא ' שפקדו וחי כ״ה שבה ואחייב מת • אחר
והוליד חמשה בנים ואחייב מת  ,אונד דיורויט
 , pa”Mערטטנט  :דיו חו"} וע! בסט בייטעי! ע עיון.
פערויונן יונעיהרן  ,דייו ^ pwובע ווידר ערוויוככ!
 , wויו יויוט  \mיועעכביור בועט בדבריהם  ,ווען

 \mדעת^יכן ערעי!הרונ^ עיר a»p5«3ערק!עהרט .
לווייטגט  ,דיוט חו"! דיועט ערוויוכן יוהנע יוונטרטיד
 pwirnטיורטןעיר יוע ^ יך היו! טן  ,וויי! וייו ניכט
ויונררן  p” MAito pwדיוט
^ 1ויםע עפ !! ע יונ\-עבן ,
בוויוכן דער טיודטן יוהנע ^ווישניו ^ ע ער!יונ ^  .יוונד
דריטטנט  ,דיוט וייו קיין > ויטט!  pwpaחיובן pm ,
דייו גטויטהייט דע^ו טיודעט יוונ!י ^ ביור נו בטטייסון ,
וויי! וייו ויונטט סטיוט דעט בוויוכענט דייו יונווענח#
דיור 1ויטט! ווירדן עריורמט היובן  .ווען וי ! ויו עיר
ד*וי יוינט יויב! יכן עריובן דיוט יוטעהן דער חכמי התלמוד
ניבט יונ ^ יהרט ווערדן קיון  ,יוונד וי !! ע ^ עחרטן
ברנטע וייו עיר יווננוער! עט ^ ערק! עהרן \ V'nm
קיון
(יו) יודר —ווען יוויך יויינ ^ע דיון בעעח! יוין דער
משנה ניכט וי !!1טן עינדןוויו!!! — דיוךוועני ^ תט
ו; ריוטחןאונד עחויבט היובן  .יוטו׳ דעט רענענוענטך

I

(קמו)
ק*ון * יך ד*וטי  14ויטן דפריעני^ן בר! הי4ן  ,די*ו * יך דורך,
וימן חענטן
*! ונד *ויהן פי!! ייכטדודך איי^ נע טו! ד * וויט רער רייהע
*
דפר ! פבנדיגן לו טט*« טן .

בטטיחחן!*«טן *,
m

עבן#
וויפפ«4
פע!!י*4

דפר פרפ* וטטער ח* וכט * יך * ע} בטט דען מייכז4מור*ף ,
מוט ח*ון פ* ורח*ו! ט *וין כוכין בע 4ר*ובן ,ר* וט  ,ח**.
ב 4ר'*ובן נ*וך
ד* 1ט בוו*וכן דער טחדטן * חיך נ* 1ך
חע! 4יך1ו*ור " ,ווע! כעט נ*וך רער *וילי4ן * ורט *וין דער
,
*ו!! יין
ערדע לו ב 4ר*ובן * ובר ניבט חנ 4עהט .
שופך ד&
פר*« 4טער  4 ,יבט*ו« נטדי* פסר* וטרעכט
בידים לו * יין  !* .ונר **«!! טע עט  pnmניכט חע!4יך
הירין דען פ* וררר 1נ4ן דער פרנונפט *« ונד רען
*יין ,
פ* ורדרונ4ן דער רע! י4י* ון! 4 13ייך4ני \ .ע לו ! ייטטן ? יי*
דער פרפ* וטטער ליץ .טד* וט 4ע 4נטהיי! די* ערפ*ור*חיטזי
ועלוני * ,וינדע ^ ער* ע! בטט פ* ורט! ע 4ע לו * ויינר**«! 5ן
פרי 1ימץ .ונ 4 4יבט  ,די*ו *ו!! פ *ווי! * 1עלע * חיט דע p
שלחן ערוך  44רמדט * מד  ,ווע!  5ט *«!**« * ויהדע
ער פר!*ונ 4ט * ובר פיכטי
 4ועלחפטי 4קייט בחייוט .
ד* וט ח*1ן דיוע פ* ורט! ע 4ע **«  4ר*ודעלו * וננעהחן **!!! ,
**« נדרן * ייןח*« ונטי! י* טב!* וט  ,ד* וטד?*« אנשי החברה
יעדר טטיודט די* פהע  5טט וויבטי 4ע ** וכע ,ווי*ו טפ
בהפרלמן׳ *« ונד לו
*ויהרפפפ! י  5ט *וי* ט  4 ,הערי4
דע  pענדע * ויינע ק*« חיטי*והן ערנעננן וו*ו!! טן  ,די*ו *« ויכו
ומהרופאיס
אנשים חכמים וידועים מבת הלומדים
לו** וחחן* 4ענט ו! ערע  ,ד*ו דפן 4וויט חיטט! *« ונד
חע 4ע ווירדן 4פונדן חערדן  ,די*ו* ווין בייון* ייטןד*וש
! 4ויטן פפ!! י 4ברוהי \.ן * ,ו!! ע ב**ורץ .ניטע * חיפהעבן ,
 1חנד דייו לופרידנהייט *ו!! ר פיורטייפן בחירקן  .׳־־יי
יי וועך*ויך  * ,עלט ערהמלו ! 4 «** I,יק! יך ויין**ו!! טע,
מי.די*«

(קסז)
מ דימ מויפמערקומרקייט דער מפט ^ מכטן מבט1צ ^,
^ 11עהרטן׳; פרמררןמ 1נד וומר .ןטהעטי ^ ען! טמפען
^חר^ דחן ן ויבטיחAע Aנטטמנד רע Aע HAמכט  ,יוונד־
 ,י רמ ו 1ירק? יך רמהין בטטירט לו המבן  ,מיהן מין
<י ערנטט! יכע aauüj^ wלו נעהרן iומהמבע מיך
"ריינןלוועקי ,,מר^ דען מיך ריט דח ^ טרייבןמב ^הן־ט
יי המבפ  A'toä ,עררייכט  .י “ ־־־ 1ומר!יך ! \< \#
 |A1ריח לןועק קמן דמך מויך
וחן חמונט מוכר>A
המבן'4
יהודי ניכטט
וומה! דער
פי ^ עהר ערפמרררט רינע פפןיכט  ,רימ mוומה? ,
1וע} כע ער  \mדיך וע? בטט , ,מ! ט מרך דימ  ,ומ ער
* !adויינע נעבנרענטן המט  ,מ  8עט רע ^ יכע לור
 A>rn ^ £2דחעט לחעקט בייל 1טרמ ^  .דען  ,דמט
נמך ייריטן חעלן) דמט1עבן מרך גור מיינעס מיינלי^
רענטן  ,מונד ווערט מרך נור דמטמיינעט ^ |: w3a
קינרט פמן דעי* העכטטן חיכטי ^ייט מחט  ,קמן ער
מוט רעכטטמפגר מוגד ו! ירק! יכר  :יהודי דמך ניכט מין
מברעדערין  .נמך חייט רעהר מבר מחטט דימפפדכט
דער בעעררי ^ נ ^חע!! טמפטן וע 1בטט  ,מייגע ומ | כע
קמריטימן לו טטמנדע לו בריג ^  ,דמ דימ מויפמפפרונA
פמן רענטן דורך דמט לו פריהע• בעערד ^ ן מיהר
 11aי ט ן מג ; רייטטן ב! מטטן רוט  1 .ויר הערן
יעדמך ניכט ,דמטדמט טרייבן דעט פרפמטטערט מן דען
:מרטן  ! ,ומעטהינ Aעקמ  MMען מחט  ,דיזן ערעמ?^
• Aהמבט העטטע  .דמפיר מבר מחט עטו ומט מנדרט
דמרוין* ^  , ua^ 5וומדורך  ,וועןעטג 1ייךריטדע£
פרפמטקערט׳ דערפין! ייכט ! יברדורך
וומונטע דעט
מ! ט דורך מויטמריטעט מוגר
מינרע  .מיברלייAוגA
ל1ומ  ! #וירקן חממטע  ,ניכט ^ רמדעלו מיברמיינטטירע,
דמן

(קסח)
,דמך מיחחר פיר דימ * 1טע ומבע מיין טריטט חפהר
*טהמן מי* ט  . .עט .פרפערטי* טע נעחןיך מיין יו  #ך
יידיטר ^ פהרטר מין >< עק}נב 1ר ; טטרע!י] פמן pxn
'לחמר מין דייטטר טפרמכע פרפמטטן  ,מבר חינו
<ידיט דייטטן ןפטרן ^דרוקףטןטרייבן  . ,מיינפפפן!<4
דייטטע מבטריפט ,
מונדמיבררייכטערמדפרדמרמ
גוי ^ ? מנדט רפ Aירוע . .רי* פ פמנר דפן מינר.מ} ט רפט.
 , a«aa’c5mi pfot .מו ^ הןמיהרערמויפחערקוחח*
גןייט לו חירדי ^  ,מוצר בעמה{ דמחין 5דפר דמרטי^
יידיטן ^ יינדע ,
ענטחפדר דמסועןבע ביגנן מיער
*חיטן לייט גרינד 1יך נו חידרוע ^ , .מדר דימ מוטיטטע
דפט פריהן o:An^ nמיינלוטטע}!!  4דימ ^ ויינדע
רייכטע דרוי^ חירק! יך מיינעAע Aנטריפט מיין  ,דימ
מבר פבן *מ וויררוימי* \ ! p :1äומרד  ,מ! ט דימו 1פ) כפ
דפר פר ^גר רב וכר לדיק} ברכה" מיינטט מיבערדמען
Aע Aנטטמנד ביימ דע  pקייור}י 5ן Aובפרנימ מיבר* עבן
המט ♦ עט חמורדפ דמהער דפר ^ ׳ויינדע בפמה^ ן,
ד<מ ערטטמרבנן ניבט מונטר דרייען טמ ^  ,מונדמזי^
יעדן פמ!! ני 5ט מהנע  wwltiמיינפט מרלטפטלו בAרמבן
מיבר דע  pומ}}טן וימ מויך מיין טמדטן הוי* לור מויפ"
בחמהר 1נ ; דער טמדטן ביט נ fרב Aרעבניט לייטפרבויען,
וומלו מיהר מבר רפט הערלמ Aט חר} 5ויכט מויטבעומצ׳|
דרפרחי! דעמונד ^ עדיממימחמטערימןיען טעגקטע♦
מין דפר \A\vd\svע Aנטריפט דפר טטרפ)ילר ^ יעדע
הייטטעטמונטרמכדר  pמויך “ 1דמטדערפרפמטשער
מ יענט טרייבנט פמן דפר היי! יגן טריפט דעטרבי
מ שמעון בן יוחאי מונד רען טריפטן רפט ר ' יצחק
'־ " לוריא-ז 1ויש ניכטט חייט  .רען ומנטט חיטטע ער
^ימ חיטן דמט דיוע ד«יי!י ]4ביכר דימ מ י י aכט? י כ ע
 nי י? י aע

(קסט)
; ״הי י ) י 4ע } ע ה ר ע
עגטהא?טך ,

דיאאיקיעדר

"ראבבינר וניטן ח 1ט  ,ווא כאןער־וי־יצע 4חיינדע לו
"פיהרן האט  ,אונד מוט דיוע הייזי4ן ביכר עפטרט
־״אי  1 1pי ד ר טפרוך )* יטדע  £ת ! >* וד
"לו טטעהן טיינן .
דיאחעהרטטןטיינןעטאברנור,
' " אוגד איין} 4עהרטר חוט ויא לו פראיינבארן חיטן f
"אונד ווא ער דאט אויך איינחא} ניכט ווייס  ,דאן
"דאסבפא!  4ן  ,חאט דאט ה י י ? י 4ט ט ע
״איהעהייטט י “ ־י* חאןקאן אויס דיור איינלי4ן
טטע!! ע טאן 4אנ] רען 4ייטט ערקעננן  . ,דער אין רי-ור
4ע 4נטריטט העררטט  ,אינדע ^א פרפאטטערדער*
וע} בן הירדורך איינן אונ)יי4בארן בחייו פאן איהרער
אונוויטטנהייט אונד איהר 4pענל! יכן fawMאן קענטניש
דעט יידיט] 4ועלעט אן דען טא?4 4ע 4ט האבן  .דען ,
עט איוט ניכטכור ק י י כ ט 1 1ע 4ט דיא פפןיכט איינט
ייויטן ראבבינר דיא 4חיינדע דורך דיא ספרי קבלזז13
פיהרן  ,אונד רארנאך ויינע אויטטפריכע איבר דאט
וואט ער! ויבט א 1נד ער! ויבט איוט נו בטטיחחן  ,א! ט
חאלו ער ויך ןעדי?4יך אן דיא ספרי
פוסקים  ,טורים

שלחן ערוך  ,שאלות ותשובות

א׳ bו״ו

לוהא!טך

האט  .ואנדרן עט הייטט וא4אר א 1יטדריק! יך אץ
איינ ^טעלבוכע דעטןאויטאריטעט א!!4חיין אנערקאנט
איוט  ,דאט 11ען ד י א טפרי קב! ה חי ט; דברי
הת Kiודוחפוטק<  pא י  1»pי ד רט פר 1כ עומד ,
 wא ן ו י ך ב } אט אן }
עלטרעלוחא } טן
אוגר ויך קיינטו! ע 4ט נאך דען ערטטדן גו ריכטן ברויכע{ב)
J
_
וואה!
'
(
ב
)
כתב־כ״ה
בכללי הפוסקים  ,כל דכי שבעלי הקבלה
והזוהר חולקין עס הגמרא הלך אחרי הגמרא והפוסק* ס,
מיהו

< קעc
 famtהחטטן חסוינו ו״} רעככר  ,ווען יו » דען  £ערו
חין דער תורה  ,אל תוסיפו ולא תגיעו \ פח!4נדר*
 jd«kערק! עהרן  ,לא תוסיפו כדי,שלא תגרעו ,
חיהר וח!! ט ניכטט הינל 1טהץ׳ מחויט חיהר ניכטט
פסוינדרט  ,כי כל המוסיף גורע׳ רען ו וער
10
עי? טהוט ח 1נד ח!! עט חיברטרייבט .
טחדעט רעד
*זטןוחכע  ,יכ עי"! העקר נעשה טפל־1והטפל־■1
נעשה עקר  ,וויי! הירדורךז  4חעהנ! יך ריחהויפט"
וחכע לזר נעבמחכע  ,חונר דיח נעבטחכע לוד הויפט"
וחכע ווירד  ! .יידר חחטט חבר בייח דען ווייטטן pm
חין חונורער היי!י4ן רע! י 4יחן mער4
<ח 4ן  ,חונדדיועט
חיוט דען; ח 1יך חירמגר פח!!  .חוק דחט נו בפמ!4ן
 11חס חי  pזוהר טטעהט . ,חפ ן דע  pעטגחרנחך
ניבט חיינחחוך .וויט חח ט  ,חב ער עבט  ,חדרב! חט
חונטר* טחבן וייח  ,חונד חין דע  1:1pעניגסטענכזועהר
פי! ע טטע!! ן 4חנן חונ!יי 4בחר נייערן חזרטפרונגט וימי
( , )4וועדדן ניכע נ1ר ריח מיט! יכטטן חויטטפריכע
דער

מיהי אס בעלי הקבלה מחמיריץ יש להחחיר ג״כ  ,ואס
לא הוזכר בגמרא וכפוסקים אע"פ שבזכר כקבלה  ,אץ
אנו יכוליס־לגוף לנהוג יק ( א״חלכהבח״א)  .י
 \mועהע ווחט הרב ר ,יעקב עזודן ו ?"3חין ויינק
»טפחת טפריק היריבר4זח 4ט החט  .נווחר החט
ערטטגחנן טי! יך יע Hחנד חיין טפר הערויטגגעבן ,
זוחרין רע ניכט נור דיח חנגפחכטנן טטע!!ן דעט זוהר
נו פרטהיידיגן ווכט  ,וחנדרןחויךוחדרייטט חיוטנחך
נייעחפפנבחרעפרפע! ט 1נ4ן נו רען ח! טן הינלונ 1פי4ן .
ח!! יי|

גקעא)
רעד גמרא הינטן מ) גועלט  ,ומנדרן  \mמיברטריט
ו ^ מו דימ עשרת הדברות - ,מונר > טוכטחיך קיין
גוויטןדרויטמוין 1לא תרצח עובר לחיין  ,אוי לאותה
בושה וכלימה  <> ,עכטע דיון ד<מ ! מבנטחעהרטע
גוען! טמפט רעד פריינועלו בר^ין דמטמנגפמנגנע ווערק
פטסענר)  ,מונררמט ערטטעל» עק ^ עסיגעמונדח« ה)
מיינגריכטעטע טמדטן״הויו מ 1נטר יידיטן גטייגדן
ריכטן ♦ )! עכטע דיוע קעניגטטטמרט  ,ומ ו 1ימ לוין
)׳ועהרערג ; ^וטן  ,מ 1יך הירי! דמט ) טטטרמונרפמרבי!ר
פיר,מונורע ברירר חערדן .
מ -ר
ז
 , fWfoומ עט פמן  ptnטמננע נמטמרינן ביןמנט
מיוט  ,מוט ער ניכטנור  prsתיינ ^ נ\ .ע ד Tויינר טריפפ
טען וע! בטט גריכטע  ,מונטר פמןטן נמט |  ,תויף^ יך
פרפערטיגט
מין רענן ער ויך מויף די1ו מוגפרטע*!"
סטטע חייוערימ גרעטטי ? מבטפרי 5ע ביי! עגט  ,ומגדר)
מויך ומגמר וין־ערדיכטעטע הסכמות טרייבט  ,מ 1פ
העטטע ער וימ עמן פרטטמרבנן רבנים ערהמ?טן /
מ 1יך מיברהויפט גערן ויינע מייגנן המ! ב חמוירן מונך
מונפרדויעטע קענטניטע רען בדיד ^טן ^ ענרןדערפמק,
טע! ט מונטרטיבט\  mקמן ער ,
דמחמעטמוין
וומהרהייט מוגר ו* מרמןיטעט מנקמטט  ,ו ומר«} קיינע
טטי* טע המבן.
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בארבעה עשר יום לחודש טבת כשנת התקנ״ד קימז וקבלו
עליהם עדת ישורן היושבים פה פה אחד את הרב הגאזן
המפואר מו״ה ישעיהו פיק נרי׳ז לראש בית דין ולמורה צדין
בעירנו תחת הרב המנוח הגאון תו״ה יוסף תאומים זצ״ל .
וכבר נודע תפארת הרב הזה בכל מושבות בני ישראל  ,ועליו
בשיר שירת חכמי התלמוד  :לא כחל ולא שיק ולא פרכיק
ויעלת חן *

ב

לעמבעך ג
מהעיר הלזו נכתב לנו כזאת  :אדונינו מלכנו החסיד הקיסר
יר״ה המשיך ״חסדו להאדון החכם הפיליסוף מו״ה וזירץ ./
המנהיג הראשי לכל בתי חנוך ילדי העברים אשר במדינת
באליציען  ,והראה לעין כל פי מצא חן בעיניו  ,בשלחו
ול מטבע זהב גדולה  ,להיות לו לכבוד ולתפארת  ,בגלל
המכתב אשר כתב מטעם המלך ויועציו לטובת אחינו ההודים,
לתועלתם ולתועלת הקבוץ .
;

מודעה
אתהמחברת הראשונה למאסף החדש

הזה הדפסנובעיר

כערלין  ,ועל יכ רחק ממנו מקום הדפוס לא יכולנו
להגיה אותה כראוי ולתקן כל המעוות  ,ועל כן נפלו

*״• V

בדפוס

5 .לפלס המתכות ההיא שגיאלתומת מאלדאשרעליהם
ן ;,
4

לא עברה עין ״המגיה  ( ,לזכר הזה יפלח לכו הקורא
האהלב ! -ואנחנו נציג אי״ה בסלף כל הכרך ללח הטעלת,

׳j

למען תהיה גיד גל קלרא לתקן השגיאה במקלם הראלי
,לה  .זאללס על דבר טעלת אחד אשר יצא מתחת

״, ; rמכבשהדפלס נדבר פה עזד דבר באזני הקזרא למען
האמת והשלום  .כי צפתיחתנל לאגרת הרב מלהרר
;*■
האגרת
שמלאל לאנדליא בפראג נדפס הדברים
הזאת שלוחת אלינו מאת הרב וכו ' זכאשר
שמענל היל; הדברים ן האלה  ,אתר צאת המחברת
׳
י  ,הראשזנה לאלר  ,כאבן נגף ; לאיזה אנשים בעיר
פראג יע״א בחשבם שהדברים כהללייתן לככתבן
ושהרב ר ' שמואל הנ״לשלח בשמו האגרת ההיא אלינו

י!

לעלרר ריב למדנים בין יושבי עירל  .בשמענל !את חשנו
ולא התמהמנל לשקזט כל ריב זכל מדין  ,לשלחנל על
דלאר; לאיש אחד מידידינו בפראג ;  ,את הכתב
!הנעתק פה לפרסמהל שם  ,להבטחנו גס כן להדפיסו
במחברת הכאה י לאלה דברי הכתב הזה אשרשלחנז;

הגהה
גדולה אמת שהיא יסוד כל שלימות  ,לאין לן מדה גרועה
ילתר מבטללה לאהבת השקר ; זלכן גס לא נמנע
מלהעיד לפני כל ?לתקן בפרהסיא שגגה אשר יצאה
מתחת מכבש הדפלס בעמן האגרת מאת הרב מל״ה
שמואל לאנדליא נר״ו  ,הנדפסת במחברת הראשלנה,
אחרי שלא היה בילינל להגיה אלתה טרם יצאה מן
הדפלס לגמרי בהילת שמקלס ההדפסה רחלק מעירנו
פה כארבעים מיל4
האגרת הזאת׳
נפתיחתנל להאגרת הזאת נאמר ;
שלוחה

יקע) 1
פל׳וחה אליצזמאת הרפ-גד ^ * זבמקזם אתר
^; שםאמרכל :
לעל  pגסדעש׳ה העתקנו
> — ־ האו :רת'.
הזאת
בתוך המאתף כאשד היא
שלוח ^ אליגו מאת הדב המחבר בלי
יז ערבוב * ה ישוס דבר מדעתכל וגל׳ .
מצרוף אלו ב' המאמרים ישתמע כאלו כתב לנו הרב
" !י • הממכר בעצמו בעכין האגרת הזאת  ,לאולם באמת
ג
לא כן הוא  ,יכ לא כתב לכור׳ישמואל הכ״ל לא
^ ־  -בעכין זה ולא בעכין אחר" גם אין איש אחר
מתושבי עיר פראג שלחה לנו  .אך
שבכל זה ידעכו ידיעה ברורה ונאמנה ,
; - r .כיהאגרת הזאת ייצאה מתחת ידי הרב ר' שמואל
׳יהכ״ל  ,כאשר יעידו על זה לכ אחיכו יושבי עיר
פראג אוהבי האמת השםישמרם  .ועכיןהשגיאה
ז־ ״ כך הוא  ,בכתיבת ידינו נמצא  :ה א ג ר ת הזאת
מאת הדב וגז ' שלוחה לנר להדפיסה
?
וגז׳  .אכן המאמר האחרון שזכרכו יצאמתוך¬
‘
•
י
•
ידיכו דברים ככתבן ; אלא שלא היתה פזנתנז בזה
לאמור  ,כאשר היא שלוחה לנו ,מאת הרב
המחבר  ,כי אס כאשר היא שלוחה לנו מאת
"  .הרב  ,כלומר כאשר היא שלוחה לכו ככתבת
מאת הרב; כאשר יודה כל יודע בסיבהלשון ,
שמן הדין להאמר כן  ,ע״ד כלל ידוע בדקדוק
הנקראעלליפזיס  )* .ואס יש בזה מקום לסעות
בודאי
*) וכן בל״או חיר התבן עט מיינגריקט  ,ווימ עש
מונט  ptöפרפחסר נו ^ קט ווחרדן חיוט "
ישתמע בזה האופן ; שהמחבר אינו המשלח בעצמו  ,אך
שבודאי יש מקום לסעזת אס לא תורה ההמשך אמתת העכין.

ן

(
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י בודאי ׳ ,סממו על שנוי הלשון כראש הפתיחה uאמס»
אעפ״כ מצאנו ששעה המגיה בפירוש זה המאמר
האחרון  ,ושכשניל זה ראה גם לשכות ולהפך המאמר
הראשון ככ״ל • נאום הדובר לכבוד האמת ולכבוד*
 מי שחותמו אמת . ,יואל בר״יל ז״לפרמעעסחר
ב״ה פהברעסלויא ט׳ אדר ראשון תקנ״ד לפ״ק • ׳
סחר הדברים האלה והכה אגרת שלוחה אלינו מעיר
פראג ובתוכה רציף המודעא יאשר הודיע בשער
ימ רבים הרב־ מוה״רר שמואל הכ״ל גס בעסק
הזהV
ולכחנו נעתיק גס אותה  .פה להראות לכל איש ואיש *7
יכ לא מחשבותינו חלילה לעורר* מדנים ולחרתד'4
בד י וכה דבר ז
'

״ מודעא
רבהr
י•*
אתמולבא למראה עיני בספר המאסף כרךשביער
אגרת אחד משמי ושם נאמר — האגרת הזאת
שלוחה אלינו מאת הרב החכם מה״ז שמואל להדפיסר
במאסף ולהפיצו בישראל וכז׳ ־*  -ונשתוממתייעל המראה
הזאת יכ ירא יראתי ןפ יהי' זה לנרגן מפריד לעורר מדנים.
ואני בורח מן המחלוקת י אך נחמתי ובזאת אני בוטח כ^
מיס רבים לא יוכלו לכבות את האהבה כי נתקע יתד במקום
נאמן מאת אנשי מדות אנשי אמת ואמונה אשד בתוכינו
אוהבי שלום ורודפי שלום אשר לא נחו ולא שקטו דע שהעמידו
הדברים על מכונס למען עשות שלום בינינו ונתקיים בנו
את והב בסופה  .ומצויים זה אצל זה באהבה לאחוה זכוחיס
זה לזה כהלכה  .ונשתקע הדבר ולא כזכר ואין עוד קול
תרועת מלחמה נשמע ואין צוחה ברחובתינו • עם כל זה
להסיר ממני קול תלונה שלא יהי' העם כמתאוננים עלי י
לאמך  .הלא יחדת  .את,דברך אז לחכמי העיר לבדם שהס^

(קעו>
ישפטו בלכר ולמה זה שנית את טעמך להתעדלל בהםלשלול!
דבריך חוצה ? ולמה זה ותערב זר בתוככם ? על• זה צרין
אני להודיע בשער פת רבים  .כי לא מידי היתה זאת לחכמיה
המחברים האלה כי אץ לי שוס הכרות עמהס .־ ומעולה
אל הי' דימר מצוי׳ בינינו לא ככתב ולא בעל פה ולא ידעגי
ממי• יצא הדבר • לצל הקורא במכתבי הזה למראה עיניי
ישפוט  ,כי לא נכתב האגרת הזה לקובעו בדפוס להפ<
צי>
בישראל כי בחפזי ' כתבתי אז כאשר הייתי־מחץ לעיר בלי
קפריסהנצרכים לזה • ולא הי' כוונתי יכ אס להודיע עייך
הדברים לחכמי הפיר ובתוך הדברים  .גמעוררתי באיזה׳
הערות מדברי* הפוסקים אשר עמדתי עליהם כתחילת
עיוני כי לא הי׳ הזמן והמקום מוכשר  .להעמ ;ןי כראוי:
להרחיב הדיבור במו״מ של הלכה כאשר נאמר במכתבי .
ולחכמי עירי היודעים ומכירים אותי להם דברתי כאשר
ידבר איש אל אתיז לאמר ראה אחי !־;' פה יש מקום גניוך
כי נסתרו דרכי הפוסקים בהשקפה ראשונה׳  .אבלאל
פן ידבר איש בענין אשר רוצה להפיץ יעל פני כל האון :
ולקובעו בדפוס למען יעמוד ימים רבים  :כי אז צריך הוא
לשום עין עיונו על הדבר ההוא ולישב בבית מלא ספרים
ולצרף מחשבתו בעת שדעתו צלולה למען יעמוד על דעת
רבותיו על מה דבריהם הטבעו ולחפש חדרי■ הפוסקים׳־
ראשונים ואחרונים לבוא על מקור הדברים להיות ראוי
למי שאומרן ולא לערוך שלחן במדבר להעלות מטעמים
אשר לא נגמר בשולן וחסרי׳ תבלין  .פן יהיה לשתזץ
בעיני בעלי בינה לאמר ראה זה שולח דברים כבר בי רב
דחד יומא י
ומעתה זה יהי ׳ לעד כי אץ דעתי נוחה
בהדפסת
דברי
האגרת
הואת
מכ״ש
שלא
בקשתי
משום אדם
להדפיסו  .עד כה דברתי לקיים דברי חכמינו ז״ל במשנה
במס׳ שקלים שאדם צריך לצאת ידי הבריות כשם שצריך
_ .
לצאת

ג >'w
 W**toiהמיןזס שנאמו זהיית0
זאזמ1
ומצא תן ושכל מזע כעיני אלקים♦אדה *  :אך כאשר דרצי
« #מי לדון את כל אדס לכף זכות לכפ'רמ לאצמיס אמתכרילן
«אלה שכוודאי לא יכזכו אי תעייצתס אש 1יפוצו חוצהכשק1
«כראהלעיציס * עלה צלעתי כי כשגגה יצא זפאתחתאלצש
«דפזס כחסחן מפגרת  .וכך צריך להיות אגרת הזה (שלוח$
;אלינו) מאת חדל «חכם יכו׳ והוא תאמר מוצגר כאלו נאמד
;«אגרת הזה ־מאת הרב החכם כז" מלוחה אלינו)להדפיאל
יעמאסף׳כז׳ ; :ואני כמזת כמדפיקי המאסף שישירוהמכשלה
״ «זאת .מעל ספרס ויפרסמו כדפוס סתמא כפרושו כי hמילי
נשלח להס האגרת הזה • פראג יוסזזג' ד׳ אדר ראשון
;הקכ״דלפ״יך*א האמן שמואל סג״ל לכלא כן הגאון ' מהלא
;וצ״להפ״מ אכ״ליק״ק .פראגיע״א
v
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 1הנה  .מהשצאג הרב ר ' שמואל נמודעא שלז  :כי ?! א
1
"  nbהיתה זאת לחכמים המוזכרים האלה
’וגס ? קזן מוין לאמיר כי לא מיהי נשלח להם האגרון
זאאת׳ אמת' ויציב הוא  ,וחובה עלינו לכפול ולשלש המוין!
‘ילאמר  :צי' הרג ר ' שמואל הנ״ל_ לא שלח כעצמו
 5את המורעא הזאת  ,כי אץ לנו,שום הכרות עמו ׳
י^ מעולס ל > * היד? דגור מצויה כינו ובינינו לא
.־בכתג *!־*׳ ־* — •-צי אס  ,איש אחד מאוהבינו וחמדעצו
אך * ר עצר דדן פראג לעיר קאולקנאי שלא אלינוהמודעא
 ,הואת 5ואולם המ שכתב ו ' שמואל הנ״ל  :פלא מזיעתו' נדפע
•
■•האגרתדההיא  ,ואין דיגתו נוחה כלל נפוסוס האגרה י,
משיביםאכתכו־  . :לו ידענו שאין דעתו׳שמואל נוחה צהדפסה
אגרתו  ,בוודאי משצמ ידינו ממנה ולא הצגנוה צללבחתבותנו  ,פי המ לנו ולדברי ריבות נין יושבי על מדין
יבעיר פראג? :׳ הא יתן ימה .יזקיף-ל «  ,אם הני תרי רנן

ר׳מיכאל

<קעח)
של
** Jמיכאל  .כפרן;ור ' * עפב  .בל יישכיס
,אסז הר־ב ר׳*& מזאל לאנדויא ! אם אישאחר. 5׳אי אץ אתו• ?
^אפל^ ׳אוהבינו הכזגיי -אשרדהלך;דרד ;פראגלקארלסבאד/׳.
■ הותהודוע לנו;•באר היתיב לאממ*<
♦ואשד,שלח מל האגרא !
*שמרצו ^ ןמדעת ^ שמואל הוא שולי! ;לפ 1האגרת .הזאין5.י
ין« א צוהלשלות;,ולמען תהיה.לנז :לעדה שהרן<ר* :שמואלקפץ
<פרסזםהאגרתלהואה־הראה,לכן : / ,.:שהאגדה השלזקה קיא
■מזגה ^ מכפינ-ת  -יררהרכר׳ שמואל בעצמו . ’.יהיהאיךשיהןמ
;אס הקולח הזה שקר/ענהשסרב :ו׳ושמואל -הג״ל הוא-אשם
<אכ< זהינקדס,׳ כיןסמככועלדברי־חשולחועלהמזפתאשר
c.
^כיאלאמה לכליו ^ *!:־■> : .־Ci,., ;; v
 *$ך  ,זאת'  .כשאל ואותה נבקש מהרב; ר׳ שמואל כר״דארןמ
• שאר התורכים כעיר* פראג;אשד המעשקו עמזדבגבכון
הזה * אתרי  .שעל  mהדפספ -האגרפ״הזאת נתפרסם
הסכסוך הזה כעולם  ,ורבים מאנשי צדק דושר מתאדם

$שמוע במה^כ ^ ^ ענותר/שמוא  £ה^
'יוה ה!ה לאל* 4 pjwjV fevפש'ר' ;כעצין"/ V W :כי כפי
"הנראה בעיניהם “ ' Vאס" 4הצוואה '*$ ?. ifc.ק יכפי א £ד
יה\ו ' .קושיות
,העתיקה; .הרב ^  #אל אמתז
:במקועכ>
;זםעכ(ת שליהוב; ^; שמואל חזקות ועצומד ;1.. ‘*.
;עומדות לאמורא אדשהני תה רבנן  .יניחו ידם מלאתן!
)כזכות :המתנה :של•רש״ק ז״ל1׳  -או .שיסו » אחור מלהמת
ביושבי  ,על מדין  ,ועל כן אכחפו מבקשים כשם אנשי צלק
4האלהן ,׳ שיולע ויתפרסם לע ידי~ הדפוס,תוכן הפשר הזה,
,איך נפל סזכר ^במהשהצשדקו־ • ז ז ^ אס  -המה מחשים
 !:מכסים את-הדכר* הזה  ,יאמרו פריצי׳כני־ עמכן ,תלמידי
;*יוכמיס מפרכסים זה .את הן כזונות וכובשים פניהס • כקרקע
<דכר! אשכ נו 4ע -טכס לבין־עצמס ולמה יאמרו•המתלוצצים
^עם שנתקדם) באעת .במקלוקת הזה; ו הב יזנ כס 1פה ?4

(קעט)
לא  Lpבודמגז בגבינה צדקת משפטכםן ,ץדד/ו כי יש
אלהיס׳־׳שזפטיס■ בארז Vוגס*אפיחכו נחזיק ידכם כדבר
הזה  ,כי  ,אס תשלחו לפז תיכן הפשר  ,אכחפל נדפיסהו
•
*ו  £חת תמחכרזת הכאות  .אתסהאמתוהשלי®
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המאסף
כרך

מחברה

השביעי

שליש

•י

קורא בספרים קאסף עמרים
ןר וח? ז ,mm
רב ולסם מזק לאנדים

י

קש ות?ן מספוא לעדרים .
.אסוף הבר עזוב הקיש
לכוה תלחם עם קרים יחישים

י

תפלה
אשר
התפללו אחינו יושבי ארצנו  ,אחרי שוב מלכנו יר״ה
בשלום מן המלחמה* וכרת ברית עם ממלכת צרפתs

איא י; אלהים המוזיל והכופאר  ,יוצרלכ
הנמצאים אדון כל־ התולדות ,לפניך
נבואה  ,נכרעה ונשתתוה מול הלרת קו־שף׳
!ינולה לשמך על תםזיף ועל אמתף אשר ומלוג
לנו  ,כי הריקות לנו קרבה ושלום משמי נועוניף.
ואם מק'?ור רות .והמצוקות אשר מלאו נ!ני תבל
שכוזנו מדת טו?ףלדדזמןד ; וחקמתף הנשגבה
אשר תנהיג בהם את עולמך ׳ קלח  -נא לעון
המתאוננים למען שמך הגדול כי רב הוא  :אמת
כי לך יאתה תקולוכה  ,כי אתה תמלוך על כל
בצדק בק??!ה ו?רלזמים • אתה משבית ׳שאון
א ב *1
ימים

4

( קפד)
ישים שאון גלייהם והמון לאמים • אהה תהפוך
חשך לאור ומקפד למחל• לכן ברוך וקבורףשמף
וופכת
בפי כל ממזרח עומש עד מבואו • גס לנו
r . T
ץ
r

־

אבל לששון ויגון לשמחה  ,בי שמעת את־ קול
חסנוננו ונחון שלום לנו ולכל יושבי אךצנו  ,גם
סעד מלכנו חווסיד לדזטוב ונורו יעוכווו אח כפף
עליו כל ימי היותו בגןרב בל ?פגעו בו וזמורים,
יתחלצהו מכל רעה עד השיבותי שלם אל ארצו
לטוב לנו ולבנינו כל הימים:
אוא

יי אל רחום וחנון בר חסר ואמת  ,מה¬
גרלה טובתך לנו  ,ומה רבה אשמתנו

אם לא נשים לבנו באמת ובתמים לעזוב דרך
עקלקלות וללכת באמת מישור לאהוב את־אשר
תאהב  ,אדווה ורעות ושלום׳ עשה קשפטצדרןה
ןח?ד ׳ ולשנוא את־ אשר תתעב ריב וקרון
ןשנאתועם  ,עול מלמה ואכזריות • מע־ך־ נא
ךזקדף עלינו ׳ ורוט לבבנו לע?ףך ?ילאה לאהבה
אתשמף ולך?יוה ?ף• האר עינינוברךכיף  ,לדעת
ולהבין

ל/

נ קפה )
ולהבין מעלליך הטובים בכל־־עת וככל  -רגע׳ אם
למשפט אם לחסד ׳ אם לשבט ואם למוסר• ברף
גם את מלבני יעכלך הנאמן • הקם לו יועצים
ושרים חכמים ונבונים אנשי אמת שונאי בצע׳
דזעומדים לפניו ? אמונה  ,ומחזיקים ןןדו לעשות
טוב וישר כמוהו ׳ בי חפץ חסד הוא ׳ וכל מאוייו
להטיב לעמו ולאלצו ׳ חך־לו ארך ; מים וכקאו
יחלה נכון לפניך • ת.קךטנו ברכת טוב ווזחדהו
בשמחה את פניך • גם ביתו תברך ׳ בל בניו
ובנותיו הנאהבים והנעימים השמחים אלי גיל
אנשים תשיתמו ברכות לעד לנוולזלענועדעולם:
T Tאיא יי אל רחמים אדון כל הארץ ׳ ? תח את
_ אוצלך הטוב את השמ;ם והרק ברכת
;שלומך על ?ל יושבי ס 3ל ארצךהשבת מלחמות
מקצה האלץ ועד קצהו ׳ שלח אולך ואמלנך
חלתה שמש ' צדקתך על כל העולם כלזז • טהר
והכן לבב כל יושבי חבל לאהוב איש את אחיו
לעזור איש את רעהו .׳ פי אל אחד ?ראנו ואב
אהד

( קפו)
אחד לכל נו  ,ומה טיב ומה־נעיםיע ?ת אחים גם
יחד אם על כ  /פשעים תכפה אקבת:
אמנס

יי משפטיך סחים רבה  ,נפלאים
מעשיך ומעגליך לא נידעו ׳ יב גס

מתיך ענן וערפל חזריס איר בהיר בשחקים׳
וטינשתפועלי און תעמיד! ישועות בקרב הארץ׳
ואם הם תעזבו לרעה  ,א ^ה תחשיב לטובה,
ותהפיך קללה לברכה  ,לע בן טיב יחל ודימם
לתשועתך ,

ללא נתיה עיר מעלליך להנהגת

עילמך יב אם נשליך עזבנו עליך לאתה תעשה
הטיב והלשר בעיניך • יב לך יי הגדולה להגבורה
והתפארת והנצח לההיד והט?! לבה מעילם לעד
עילם אמן לאמן:

י  -ל.

%

שירים

( קפז >

שירים

ומליצה
האביב

השמש בגמרת( האיר פכי תבל  ,דשאו כאות מדבר וגיל
גבעות תחגורנה זאככי למה אתמהמה ? אסתיר
פני מאדמכות נשגבות  ,טירות מלכים וסגולות רוזנים לא
תשור עיני יאשחק לקול המון קריה משככות עול למהי
אראה נקי כפיס כי תרמסכו רגל גאוה  ,ובר לבב כי
ישח לפני בן בליעל " אלין בכפרים אצא השדה פה אשב
כי אויתיהו פה מפעלות אלקיס תשמחנה אותי אס החשך ,
יכסה פכי תבל ודממה מסביב לי ואך את קול המית
הנחלים הנוזלים מבין העמקים עטזפי בר אשמע  ,גס
את קול הנותנת זמירות בלילה זעוף שמיס אשר מבין
עפאים יתן קול יגיע לאזני  ,ואשא עיני השמימה וארא
רבבות צבא הכוכבים בהליכותס אשר כועד להם מיום
הוסדס ילכו  ,אז יתעורר רוחי בקרבי  ,דמיתי בנפשי
כי כל הכוכבים אשר אנכי רואה עולמים מלאים יצורי ה׳
המה הלא ה׳ הוא אשר הוציא במספר צבאם ועל רוח פיו
רבבות עולמים יבראו  /מדוע עוד אפונה כי בריותיו גס
במו יחיו יגדלו כאשד כארץ אשר אנכי יושב בה — מי
יודע את מספר צבאם  ,מי ימוד מקום גדול ורחב ידיס
אשר יכילם  ,דמי שקל בפלס את משאם למען לא ימטו
בלכתם  ,אביט מתחת וארא את הארץ אשר תשאני ותחייכי,
מי יסדה ? מי כרה בה מצולות הימים  ,ומי שם ליס
גבולות

י" *•׳־

( קפחX
גבולות לכל יעמר  ,מי ברא הררי bאשר עבים סתר
להם ולא כראם  ,ומי חקק בתוכם פלגי מיס נוזלים על
העמקים מתחת לירוו כל צמח וכל עשב  ,מי זר כחיק
הארץ זרע עושה פרי למינהז • מחשגזת כאלה עלו לע
רעיוני  ,חרזתים עלי ללח לבכי לתשתלמם רלחי כקרכי לכה
דמילכי בער כאש להב!ם  ,לנפשי מאספת את כתלתיה
השג גדלת ה׳ לגכלרתל — אמכם מה מאלד השתוחחה
בראלתה כי גם שמץ מכהם דמות בל יכולה  .נפשי תחזה
אותך אלהי נעטר בהלד להדר לדגול מרכבות אשר בראת.
אתה ה ' המביט ממעון שמיס על בריותיל הזלכי שפל,
רלח אפיך יחיה כלמז — אך רגע באפך — ואינם.
אחזה אזתך כשלפט צדק לאחת  ,כאל קנא לאכהל — אכן
ברגע להכך אב רחמים הכלטה אזן bקזל שלעת בניו,
השלמע bקול עש זזחל עלי עלתיעשב  ,ויצלה bהרות
לבל יפילהו ארצה  ,גס על כל צמח לעשב ישא עין  ,וירוס
בגשם נדבות מבלי יבולו  ,וכאשר דמיתי כי אנכי אחד
ממבחר יצוריו אשר ברא בצלמו  ,נפלתי אפיס ארצה
ואשלם תודה לה ' על חסדו ואמתו  :ה׳ אלהי ! הכל בראת
לכבודךוכחכמתך הופעת על כלברואיך  ,נגדך כל תאוותי
וכל תעלומות לבי אתה יודע  ,לא אקבזק הזן לא אאסוף
חיל אך אחת שאלתי אותו אבקש  ,השביעני מטובך והחייני
באמרתך  ,ואם זאת תעשה לי אז גס בהמיר ארז והרעם
כי ירעם ויריע כגדי  ,וברין רקיע עיניס ילהט  ,לא יהת
לבבי כי אתה תקזתי  ,מחסי ומצודתי.
הנה עפעפי שתר יפתחו  ,ואנכי יושב משמים ומקתומס
כי אראה ערפלי יער  .וזמרת עוף שמיס מהירת עלות
השמש .

ר

קפט)

השמש יבשרו  ,אביט שמימה  1? ,מזל שערי מזרח השמש
אשים עיני  ,השמש לאש הולך מתחממת את  ,משבצות
זהב לבושו ראשו כתם פז  ,אתן עיני על אפיקי מים,
ליפעת השמש נגד פני תהל ,יתיפה האחו במעטפות
דשא  ,והאדמה הקודרת מני קרת תצמח יבוליה  ,פה
השושנה מרסיסי טל תפתח  ,פה הפרהיס האומללים
מחום השמש יגביהו ראשם ריחם יתנו  ,הצבי ממעונתו הולך
לאכול את הדשא עודנו באבו  ,ברגליו ירמוס את ירק
דשא תפארת אדמה ־— הלאה נשען הרועה על משענתו,
וישמח לבו ותעלוזנה כליותיו בראותו צאן ובקר לפני!
ירקדזן בהשמיעו רנת בקר על אילת השחר  .כל זאת ראתה
עיני נכספה וגם כלתה נפשי להודות לך ה' על פליאות
מעשיך  ,אמנם לא אוכל דבר כי לבי מלא על כל גדותיו,
פי יחריש — ואך לבי יהגה תהלותיך • —
אדירן

פאלאק•

( ר,צ)
ת ה ל ה ל ר ו ד
אשר שר הרב המלץ המפ! אר מהרו נפתלי הירץ וייזל
לכבוד איש נויתנז הרס החכם המפואר חוהורדוד
פראנקא מינוים באמסטערדאם * )
מל*וה גלזמל מכל מראית בארץ
מראה איש הם הילך בין קיץ וחום
לילזמים בי ממרים גבירי כיח
יכצרקי מוןחזק

לקראת כל פרץ

דוו זה כיחך כנו עמלת
עת עלית רךכי חים בך נכרו
ולעת גליי יזם יגל ראשך עברו
כנמר שיקר .על תומך ש_קךת
 .אם מחצי שדי יים יים נקפת
ומגוולית אעורו זדים ירדת
בהירה זרן? ון

וקחכמה שבת

'על כן אם רע ממות פה ^ ספון
אל אחרית טיב מחיים עבלת
עיר תאמר אילך אל כי בי אנפת •
נפתלי הירץ וויזל•
*) צזוח הרב היקר הזה  .חכר לחברתנו וכעל מחנו הספר
המפואר גמול עתליהו ׳ אשר נצטיירה על פי פקודת
הגביר הנעלה מוהרר בנימן כהן נעיר אמספארט׳
שלוח

/

( קצא)
יעז

יר

ידידות

לאיש סודות  ,מעושה במדי המדות  ,כבוד הרב החנם השלם^
המלין מ״והרר הירץ ודיזל חקקתי השירה הואת  ,למען
יעמוד ימים רבים  ,דור אחרון יראי וישפעו  ,יתנו תהלה
לישרים בלבותם  ,ודיר תהפוכות דוברים על גדיק עתק
יבושו ויחפרו סלה!
מאז דבלי שלום ואמת חבלי;
בהם
דעה
החפרת
• T- :
חכמים • 1
אין V T
T
T ; - : V
כחץ $נגו ל ^ ונם
5נר! בר פחחו $ר 1נם
»מרו תורת יי הפרת
אכן חיום חקור דין חקות *£
מקום גיהנ׳ם להם חפרת
בחץ מחץת; לשונם
עוד לא־־־יוזגו בגרונם
פיהם בכופר כפןחי
_

_י— ר

שלוח שלוחה אליכן מאמסשערדאס  ,ועליה כחכרהשיר
הזה  .ואכחכו אמרנז לפתח הצורה הזאת פתוחיחותס
לחלקה ביעקב זלהפיצהכישראל ; ואולם זה כשכתים
ימים יצאה אש ותאכל הבית אשר שם היתה לפקחן  ,זלא
נדעמה נעשה לה  ,אס כגנבה  ,אןשורפה  .אבלאף אס
אין תמונתו לנגד עינינז  ,הלא ריחן מתהלךבתוכיכו י
דברי המאספים •.
*) עיין המאסף לשכת התק״מוצדצ״ז  -קי״א קמ״ה  -קלהי

( קצי)

מכתמים
ירא
דעת
"לסף דעת יוסף מכאיב אמרה קהלת
"אם כן למה זה אשב בשבח תחבמני?"
פה אמר אלי אמש פלני אלמני
אחרי פי גרעו גרשוהו מבלתי יכלת •

•

" י י  -ל•

3.

למלשינים *)

מדוע תדברו בשער הצהוב
איעזר לענלה לאמור יכ היא ? חלתהו׳
':ולי אמרה רוקלת אעור מכו־חהו,
כי כן קנתהו בעד עיקל זהב•

י  -ל•
•3

בקורת ספר חדש
הנה יולדף קרא שמף עין משפט
ואתה לכל ו! ךאה יכ אין בראשו עיניס.
לכן מפי כל משביל וצא המשפט,
יכ ראש המחבר הזה הוא בעל קונים.

' י  -ל•

*) ?!ad) SffTuigö 103(c1t©inugcMd)(.

( הצג)
•4

למנוח סופר עז פגים
אם אין חורה אין ןירןי ארץ,
אם אין ד־ךןי ארץ אין חולה•
בזאת בז זאת אמרה ?והורה
הן רבים עתה םע וזארץ•
י  -ל•
•5

בזיון
היופי
"ץ 1קר הרון והבל היופי
"אשה מעזבלת היא המפארת•"
■
בה אנורה אזבל והיא מבעלת
לע בן ביופי התן ד1פי•

י — ל•

6.

־ שאלה

וחשובה *)

אמרו נא אלוי ? ,ה אעעזה לפנינה
איעזר חשקה כי לקחת אוחי לבעלה •
.הן עשרה ?ח1ל הים לרוב  ,אף היא זקנה!
בת שבעים!— לו בת תשעים היתה ומעלה׳.,

•

י־ל״■ ,

n1m3$ 107 f«1t ©inn3«( icOte,׳*) tKadj£

ו

( קצד)
•7

אמתי
■ מהלל
י אל נא ; החלל עשיר געעזרו
בי לא ידע מה ילד יום-
אל .יתהלל גבור »בורח1
כי ג.ם הוא יפול כיום איום¬
בחכמתו
חכם
יתהלל
אף לא
'.
;T : T
TT
׳ “ :
*
לעתו תסכל יושב אחורו •
מעללי איש הם מהללו
אם זך ואם ;שר פעלו•

י -ל

•8
המשקר
גמול
אל י פז -
מי זה יפה'■ מי הוא דופק על ללחות 3יתי1
סגו־תי בעדי  ,בל אראה זולתי•
עפיזן

פחח ולתיף  ,אליפז -י לעפרון רעך•
•י אליפז
הן פעמים רבות עיקר דכךה לשונך•
?י ? תע יאמין לך .כי עפרון תך?
♦הודה בן  -יונה

( קצה)
•, 9

מאויי

כסיל

משלי ׳אלימה מה מאוד נעזגבו,
אך כאחת חטא׳ אגירנה:
בין ארבע דברים לא תשבעןה
מאוד ? פיל לא 3ח£ובו •
מרדכי ראך.

לשכם
שכס בן— המור יקנה גם יצבור ספרים
מגבוני לב נכתבים ומחכמי הרשים
והמה סתומים לו אין אכ!ר ואין ויברים•
אדמהו .לסריס זה שמר בית חושים • .
מרדכי ראך.
■ 11
1

אל רופא

V

אליל

עלי שמשון מה הז
תתפלאו,
בלחי המור הכה המור לזמוךת? ס?
על רופא ••אליל •הלא
תשחאו,
* » T
בעט סוקר קהיר הוא ימית אלפים•

מרדכי ראך

קצו)

(

12 .

*

המכתטים *)

על

'האם אמ 1ר יאמר הקורא
מה  -ריי ולמקתמים קצרים ? —
איפא לואת יסלח הקורא ׳
יב המקתמים הם קצרים•

מכתבים

שונים

א

אגרות חכמה
(המשך השייך למחברת הראשונה צד ל״ו)
’ '

'

•5

מה׳ מצעדי גבר כוננו ׳ וררכו יחפץ • —־
'אז כדברו ירחי ה׳ איש אל רעהו  ,ויקשב ה׳ וישמע,
ליראי ה ' ולחושבי שתו•
ויכהב ספר וכרוךלפכיז
אמר בר אלעזר ( כרכות דן> ויו **) ולחושבי שמו (מלשון
מחשכה) חשב לעשות מצות אלהיו  ,ונאנס לבלתי עשותה,
לצדקה תחשב לו מחשכתו הסוכה  ,וכפועל כפיו תרצה•
דעו
״

©innaefcic
&t.

'.

 £־

*) 3fac&£efiwg$

**) מאי ולחושבישמו ? אמר ר' אשי ,אפילו חשב אדס לעשות
מצוה{ באנס ולא ע& אה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה.

■m

( קצז >
דעו לכס
בכי ! דבר גדול דבר החכם  ,והאמת אתו.
כי לא
אשר יראה האדם ; האדם יראה לעיניס־  ,זה׳
יראה
ללבב — אס מחשבתך פגול היא לא ירצה פעלך,
אך כי
תכון לבבך לקראת אלהיך  ,למען עשזת את אשר
צוך ,
והיה כי יקרך דבר אשר ימכעך לכלות מלאכתך אשר
החלות ,
גס לב נדבה אלהיס לא יבזה  /יען עשית ככחך
אשר
בנפשך
.
־־־־
ונכבדות
דבר החכם הזה  /אל הגדולים אשר בארץ המה,
ובידם
כל
טוב
להיטב
לאחיהם  ,ברוחב בינתם וכח נפשם
היקרה ,
אשר גדל? מעל אחיהם  ,לעשות טוב בקרב
הארך ,
לבל
יחתו ויביאו מורך בלבכם  ,לאמור  :הן נגעי
אדם
רבים המה  ,העומדים קביב להקטין  ,ולהפריע
איש איש
ממלאכתו  ,טוב לו כי ישב בדד וידום • זזה כל
אדס
בשומו לב לפעולת דבר לטוב  ,ימצא סבות מתנגדות
עומדות
על ימינו לשטנו ! וכאשר יגדיל לעשות  ,כן
יגדילו
שזטניו
—
אך יחגרו בעוז מתגיהס לעשות חיל׳
ואל ירף
ידם גס בהמצא שטנה  ,כי אס יוסיפו אומץ
וישובו
למלאכתם
.
והיה כי שגבה מהם עד כי לא יוכלו לה,
ונלאו
עוד
למצוא עזר למען השלם מעשיהם  ,הלא טוב
הוא את
אשר כבר עשוהו ! ואך זה הוא יעוד האדם
באדמה
אשר שלחו ה׳  ,להתאמץ בעוז כל עוד נפשו בו;
למען
הניע כחותיה אשר ישככו ,בה מבית החוצה  ,כפי
אשר
תשיג
ידו׳ להשלים כת נפשו אשר כתן ה ,אלהיס
בקרכי • ־־־
־,
לכן ,
אתם חכמי לב  ,אבירי כת ! היו לבכי חיל ! גס
כי
תראו
אלף
מימינכם  ,ורבבה משמאלכם להדיחכס
מעשות
הטוב  ,לא ירך לבבכם  ,ואל תקוגו אחור •
י
באג«
הרימן

( קצח)
הרימימכשיל  ,יעשו את אשר תמצא ידכס • יהיה כי
ינצר מעמכס עשית המזימתה כי צר כתנס — אל
העצבי  :אלהיס חשכה לשינה — יאתס  ,השיב כעיני
ה׳ עשיתם • —

לב חכם יחשב דרכו  ,וה ' יכין צעדו• —
מ — ס•

6.
 ,גאות אדם תשפילנו  ,ושפל רוח יתמוך כבוד •
הכמת ערום הבין דרכו  ,ואולת כסילים מרמה•*)
אמר ר׳ ייתכן משים ר׳ יוסי ק זמרה  :כל התזלה כזכית
עצמי  ,תילין לי כזכית אחרים ( ,יכל התולה כזכזת
אחרים  ,תילין לי בזכית עצמי • משה תלה כזכית אחרים
שנאמר  :זכור לאכרהס ליצחק ולישראל עבדיך  ,תלי לי
בזכות עצמי  ,שנאמר  :לילי משה כחיה עמד כפרץיג״י.
יזזקיה תלה כזכית עצמו  ,שנאמר  :זכור נא את אשר
התהלכתי לפניך זג״ז  ,תלי לו בזכות אחרים  ,שנאמר:
זגניתיעל העיר הזאתלהושיעה  ,למעניזלמעןדודעבדי.
(ברכות דף מדע״ב)
דעת לנבין נקל למצוא סבה לדברי החכם tוהיא  :האיש
השיב אשר חשקה נפשו לכת בדרכי ה׳  ,והאזין למצותיי,
ישמר כל חקיז ‘ ,זלא יחזיק שזבה לנפשי על כל השיב
אשר פעל יעשה  ,באמרי  :הן זה כל האדם — זגס כי
יגדיל עשית שוב בארץ  ,לא ירים לבבי לאמיר  :עתה
יאהבני
׳ *) עיין כתרגום שלהיקרר׳איצקאייכלי

( קצט )
יאהבני אדוני  ,כי ככיר מצאה ידי לכל אשר אשאלה
ממנו ירצני ; אך תקטן בעיניו עד מאוד כל ישרו
וצדקתו  ,אשר לא ישא עליז ראש גס בהשתפך נפשו לפני
אלהיז לאמור ; בצדקתי הושיעני ! כי כאפס וכאין יראה
בעיניו ישרו וטובו  ,ובמה נחשב הוא נגד טוב ה' ורחמיו
עליז מעת היותו  ,וגס כי יזכה את ארחו  ,מה צדקת
אנוש מזל צדקת אלוה ? אשר למענו יעתר לו ה ' למלאות
את אשר עס לבבו הלא גס את זאת יחשבה לו צדקה1
וענותו תרבהז בעיני ה׳ כי היא עטרת תפארת על כל
מעשה האדס  ,בדעתו אשר הוא אדס וערכו מה היא!
ואך בעבורה ישמע לקולו בעת קראו אליו • ( ולמענו
יעתר לו — )
לא כן האיש אשר לא יבין בלבבו  ,מה משפטו מזל טוב
אלהיו וצדקתו למי אדם  ,אך ירב בעיניו פעלו  ,לשוס
בה׳ מבטחו  ,כשכיר יקוה פעלו  ,ואל פועל ה׳ לא
יביט — ; אף כי גדול הוא במעשים  ,כאחד החסידים,
אין חפץ לה׳ בצדקו  ,אס כן גבה רזהו עד אשר שכח חגות
אל  ,ולא הודע אליו ערכו  ,כי אנוש הוא — גאותו
תשפילנו  .וגס כי יחנן קולו  ,לא לרצון תעלה תפלתו
השמימה  ,ואס יעננו אלהיס ברחמיו  ,לא למענו יעשה,
יען רס לבבו  ,ופיהו ענה בו — •

מ — ס•
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טוב נקלה ועבר לו  ,ממתכבד וחסר לחם•
אמר ר׳ חייא משמיה דעולא  :גדול הנהנה מיגיעל,
יותר מירא שמיס  ,דאלז בירא שמים כתיב  :אשרי
ב ב « ג
האיש

האיש ירא ה '  ,ואלז גכי נהנה מיגיעו כתיב  :יגיע כפין
פי תאכל אשריךזטלב לך  :אשריךבע״הז  ,וטובלךלעה״ב,
ולגבי יראשמיס  ,וטוב לך לא כתיב• — (כרכזת ה׳ ע״א)
שימו לב לדברי החכם להתבונן נהמה  ,מה יתרון לאדם
אשר כנפשו יניא לחמי  ,מרעהו אשר על פדיכזת יקום,
כי יעזרוהו אחיו  ,זיטיבו לו איש איש מהונו  ,להיות
טרף לביתו  ,למען יעמוד ביראת ה׳ כל היזם — הלא
המצא יתר שאת לאיש הטוב ההוא  ,אשר כעמל ידו ישבע
לחם • הן על פכי האדמה הזאת יבלה ימיו בטוב —
ובנעימות יחיה נצח • *־*־־ יראה בטוב אשר מצאה ידו,
'ישמח לבו צפרי מעללו כי יאכל  ,זבה ימצא עונג לנפשו.
(כי כן דרך האדם׳ למצוא כחת במפעלו אשר עשתה
ידו  ,שבעתים כעל מתת רעהו אשר יתן לו  ,והוא
לא עמל בז — )
ויתר עוז לו בצדקת ה׳  ,להיות תמים עמו — הצנעלכת
עם אלהיו ־־־ לא ישא פכי כל גבר — באלהיס ישים
כסלו׳  ,ולא■ישכח מעללילא  ,יען חדשים לבקרים יראה
חסדיה׳  ,כתתו לו לחם בבוקר לשבוע  ,ליזמו כתן מימיו
נאמנים  ,ואת לחם אלהיו הוא אוכל — לא ייחללאיש
ולא יקוה לו  ,כל מאויי נפשו אמת הם  ,להיות אהוב
לאלהיו  ,ולכל מעשיו מטרה אחת להפיק רצון ה׳  .הלא
זה•האיש תמים עם ה׳ ! כי גדר התמימות הוא  ,אס
כל החלקים מתאימים לדבר אחד ,והתמימות עם ה׳
שכל מאויי הנפש מתאימים ואד לעבודת ה ' — .
לא כן האיש אשר את חקו^ יאכל מאת כדיבי עם  ,גס אס
בין חסידים יתחסד  ,ויאא אלקיס מנעוריו  /אין עוד
בית טובו ; הן לבבו איננו תמים עס ה' כי אחרי אשר

(

ראC

יטיבו לו כעבור חסידותו וחיתה נפשובגללה ,הלא גס לא הטוב
ההוא ישא נפשו  ,ולמענה יעש זה  ,ואין בידו להעצים
עיניו מראות בטוב הזה אשר לנגדו  ,עד כי יהיו עינמ
נשואות לה׳ לבדו י — וגס פעלו איננו זךוישר  ,ני לא
תבצר להיות גס זאת נסבה לא המעשה אשר יעשה —
(ואף אס נפשו לא תודע ממנה  ,הוא מפנת שהיא מסתתרת
בעמקי הנפש להטות את לבבו  ,ומסתבכת בתוך שאר
סבות המניעות את המעשה — ) והפעולה המסתעפת
איננה זכה  — .ועוד זאת לו  :כי כל ימי היותו  ,לא
ימצא מנוח מדאזגעל נפשו פן תשחת  ,ט רבה המכשלה
תחת יד האיש הזה  ,אס יזח יראת ה׳ מנגד עיניו אך
מעט  ,אס לא יעשה תמיד משמרת לנפשו  ,ויבחון את
המעשה אשר יעשה בכור הבחינה  ,אס מקורה ממעין
טוב  ,או ממקורמשחת — עליו אני קורא? אורח חייס פן
תפלס/נעו מעגלותיה לא תדע — *) אבל האיש הנהנה'
מיגיע כפיו  ,בטח ילך  ,שובע שמחות וטוב לב תמיד,׳
ולא ידאג על נפשו ־— אך נכון לכו בטוח  ,לא יירא—
אשריו בעה״ז — וטובלזלעה״ב — **) הגס כי גדלממכל
רעהו בתורה ! ואסף יראת ה׳ באוצרו הרבה מאוד  ,לכל
זאת

*) ועיין באור זה הכתוב כס׳ משלי להיקרר ' איצק אייכל.
**) ר״ל  ,לו יהיה משפט הטוב  .כהוראת מלה זו עלשלימות
האמיתי  ,אשר אין בה סיג כל דבר רע ; ללא ישיגהו  ,כי
אס איש אשר גס הוא תמיםיפעלו  ,ושמץ דבר לא נמצא
בו  ,זאת תהיה מכתחלקו ! כי לפי פעלו ישולםאיש -
הן גס לרעהו הירא את ה׳ חלק ונחלהבאלהיו  /אך לא
צו יהיה הטוב ההיא •
־־י־ המחבר •

( רב)
זאת לא השיג ידו׳לכחזל מטובו  ,למעט מעט אשר אסף
הלא  ,יפריז לפכיז לרובי
גס כאלה יתר ממנזרעהל האיש ההולך פתוס  ,לכפזעלכפיו
מכלכל את כיתו  ,הלא הלא יהיה לכס עמו ! כל תנשא כבלד
התורה ! על אחת עשרת מלכים יפעלו דכריו ׳כלכ רעהו  ,כי
עין כעין יראו כי למען האמת והצדק הלא דוכר  ,עליו
אמרו  :הן יראת ה׳ תעשה זאת ! מופת יהיה לרכיס,
רכיס יסורו אליו  ,יכקשו תורה מפיהו  ,ילמדו מדרכיו וחיו • * )
שיתו לכ ! הן הירא את ה׳ מאוד מאוד  ,כאשר לחס כדכה
יאכל  ,לא תהיה יראתו עוד שלימה  ,להיות זך וישרפעלו,
ואף כי אחד העם — לכן דעו נא לכם את אשר תעשו
לבכיכס אחריכם  ,ואל תעכרו אותם ! כי אס תגדילוס
בלי דעת מה יעשו גס המה לכיתס  ,אך כתורת ה ' ישיחו
מכטחס לאמור iכי יצליחו בתורה  ,הלא היא תפרוס
לרעב לחמו ; והיה כאשר ככים וככזת יולדו להם  ,וכפשס
בל יודעת מה  ,איך  ,ובמה יכלכלו את ביתם  ,אס לא
תורתם תגדלם להיות רכ ומורה ; ואחיהם יפקדו למו חקס
חלף עכודתס  ,הלא עכרתם את בכיכם ! ותורת ה׳ לכז
תהיה • — תכו ככזד לה׳ ! זתכו ככוד לתורתו ! לבכיכס
אל תרעו ! הלא זאת תורת החכם מחובת האב לככו:
חייב האב ללמד את בכו  ,תורה  ,להשיאו אשה  ,וללמדו
אומנית

* ) הרמב״ם בספר היד ובשמכה פרקיו הרבה לשפוך בוז על
אלה השומרים דתם לתתה אוכל  .לכפשם ובוזי דבר ה׳
יקראם • ידרשהו הקורא מעל ספריו כי כופת תטופכה
המחבר•
שפתותיי •

( רג)
אומנות וגס' משפט השכל יגזור כן :
■ חייס כתת לו  ,עליך
ללמדו צמה יכלכל את נפשו  .ה ' אלקיס חנן אותו רות
דעה והשכל וכחזת יקרות • עליך להשלים רוחו  ,ללמדו
להכין ולהשכיל ללמדו אומנות  ,אשר יעשה אותו וחי בוI
למדהו חכמה ותורת ה '  ,ותחי רוחו— I

כה תעשו  :אז ימצאו בניכם חן בעיני
אלהים ואדם•
מ — ם•
ב

שיחה

בארץ

(המשך השייך למחכרת שניה

החיים
צד

קכ״ג)

מב״סנ ( יושב לבדו תחת צל רענן  ,אל לבו) כשבת רש
על פתח בית עשיר  ,נפשו כלתה עד יפתח השער
יבוא בו  ,כן שבתי הכה  ,כן אוחיל פה עד׳שובו
אלי  — .אך מדוע עזבני על מה הלך ממני?
הישמע מה ידבר אלהיס ? הירצני ? ומה יהיה
אס אין ? — אס אין ? הה נפשי ! מה תשתוחחי
כי ומה תתחלי בשפק ? א ) אס אין ? את מי לא
ירצה ? מי בא לראות פניו וישב ריקס ? גס
הרשע בתבל הלזו אשר פשעיו עצמו משערות
ראש?  ,כהכחמו על הרעה אשר עשה וישב אל

א ) בשפק כמושפי! המורגלבתלמוד  ,ובל״אלוזייפען,
ולשון מקרא הוא (איוב לו  ,י" ח ) .

המחבר

(גרד)
ה*  ,ירחמהוליאמר
■ לו שליופי אף מאיש כמוכי!
אס אזכרה
לאשפדה
*
לם
ילס
מימי
חלדי
,
אחפשה
בהם• כל יגיעי  ,האמצא מאימה כי אירא לאפחד ?
האמנם  ,ידעתי לא חף אנכי  ,למי אנלש בארץ
אשר יעשה טלב ולא יחטא ; לאולם גס זאת ידעתי
פי לא במרד לכמעל חטאתי לאלהיס  ,לא בזדלן
מריתי את פיהללהכעישל י לאס בשגגה חטאתילו,
?כבלי דעת שרתי מן הדרך הטיב  ,מה אירא?
האל הטזבלא יחשוב עזןלהחוטא בשגגה  .היודע
כליצר  ,יכפר בעד איש השלגה מבלי דעת  ,בשגס
הלא בשר ללא עיני אלהיס לז לראות באפילה
מצהרים  .ב) אל נפשי !אליזלשיפילדאבה! הרגעי
ודומי,

כ)

/

•• “"*ימי**

אלה הדברים אשר שס אדלכינל הרמב״מן בפי החכם
זאקראטעם לדברלריעיו היושבים לפניו כאשר היה
אשור בבית האשזרים  ,לאמור , , :ביין <>,יינע עריינרע י
" ווער לין מיינם רעלטטמפנען
וומנדעןטבחמוטט
"מילט  ,קמן לין מוטלע 4זיך בטריבן  ,מינדעכ ; ער
׳׳ דימ ריילע גו דילער לעעןי 4קייט מנטריטט  .נוד
" 1וער מי ן ;ייב ^} עבן 4מטט מונד* לענכון בליידיגט,
! |#וער־ליךרוין פיהיטער וורו?5ושכ1ד־.פריו 1.\^1וע? נטy
" ווערדער פערן .עטטערטן עהרע * לענלוענמפפר
" 4ט\ מכטעט׳ מונד מן מנדרער עןילנד ליין ער 4עטלן
"ז -עונר)  ,דערזלמגמן דער טוועןןע רעם טמדעט
" ניטטר)  ,מינדענ ; ער קיינען ב 1יק מין דמט פער"
 4.;/מנ 4נעמהנע רייע,קיינען מין דימ גוקלנפט מהנע
"פורכט טוהןקמן .
דממיןמבר  ,דמנקליימדער
"  4מטטהייט!

( רה >
מיזמי ; כי עוד מעט ואנכי אחזה כנועם אלהיס
אשבעשזכע שמחזתאתפכיו ; עוד מעט ואניבשדי
התמות האלה בתזך עדת הקדזשיס אתעלההי
שס עין כעין אראה אנשי השם מעזלס זעמהס
אמתיק הזד ה׳ ; שם אשכחך תכל עם חמת־
המתקדשים זהאתטהרים בתוכך  ,אשחק לחץ
שלחו לשונם כי לא יגע כי עזד  .גס אזתך אח
יקיר יל שם אמצא  ,אזתך ל ע pי נ ג אשר כנפשך
קשירה נפשי  Jאמצאך אחבקך ולא אעזכך עודI
(מב״ס הקריב) ואולם מה זאת אנכי שומע ? —
קול איש ! מי זה העולה לקראתי ? אקומה נא
(אראה הח >< *>
מ״ב״ם
"גמטטהייט ! זויר קיינע פתן דיק פמעווירפן נו
" »מ 5ן המבע  ,רממיך מין וזייני  4מננן ! עבן  ,דית

טוגענד
מייעערגווכטy
n
חמהר־חייטum

מונד דימ

"שיבר מ ^ עט ג 1יבט המבע ן * מ פרייע מיך > ויך,
 / 4דימ טטיומוע וער  4מטטר .ייטלו הערן  ,דימ> ויך
"פמןהיננעןחפט  ,מ  £1מיןייענעכ ; ןיכטענו גע"
"ניטן  ! ,ומרנמך מיך מין דיור פינטטערניט גע"
" טטרעבט המגע  .״ *) — וכמקום אחר הוא אזמר:
,,וומט וויך כטריפט  * ,מ בגניגע מיך Hיךזויט דער
דמטמיךעחיגמ 1נטרגעטטןי  5ער
"מיברנייגונג ,
, 4מכהוטסטעהן ,דמטויינעחיי! יגעמונדגרעכטע
" עמחעהונג מין יענעכ ;! עב]  m ,ו 1ימ מין דיוענ;
מיבר

$ &4bo!t , ober 146er Me Untfer&ltdjfeif 6er
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' ( רו )־
מ״ב״ם (הולך(קרוב  ,ובלכתו לאפלוני) שכה לך פה עד כי
אקראך ( .לאמב״מכ) שב אחי! מקומן לא תנת.
מב״מנ ברוך אתה לאלהי האמת והשלום.
מ״ב״ם זשלזס בואך בנאות השלום האלה • על מה אתה
יושב לבדך ? ולמי תחכה פה?
מב״מנ המלאך ההולך לפני לנחותי הדרך צוה לי לאמור:
אל תמוש מזה עד בואי אליך ; לא ידעתי אנה
הלך ? ומדועעזבני?
ני״ב״ם
"תיבר>ויך וותזטעט ^ וונד דתט זויינע חיוהרעגויק"
׳ ,זע}ין .קייט מין רען פועהנהייטן תו נר פחווקמזו"
"זוענהייט! זדינעט גייטטעס בטטעהט  :רתע*
"* ינד 1ועטץ .קייט  4 ,רעכטי\ .קייט  ,פרייהייט,
 ?,-,יבע  ^ ümiinmi ,ערקענטניטג .תטטעט,בע»
"פערדר ^ יינערתמיכטע!  ,מ 1נדעל־^ עבונ^ מין
' "* יינע ^י!י 4ען ווי!!ען  .די; עוע!י 4קייטןערחתר"
" טעןזויינרמין יענער נוקונפט  ,דתהיןמיךיויאלע,
 r/מונד תייןזועחרערטבדויכע תיךניכט לו חיטן,
 )/תו  Hpיט4טר vוטטע  pזווהטערען חען .תננוטרע"
״טען  ,דער >ויך דתהין פיהרט  .״ *) ויותר מזה
תמצא בתפרז היקר ירושלים בווכזח אשר היה לו עם
' אחד מאוהביו על אודת הגמול והעונש אחר המות• וכבר
העתיק .ריעי היקר ר׳ איצק אייכל הרבה ממנוללשון
עבר במאתף לשנת תקמ״ח.
מה רב
♦©efpracfy

Wittes

)*

ג רז ) .
מ״ב״ם ? Iתעצב אחי ! אס יתמהמה חכה לל • זיואשד
יקרת בעיני אלהים  ,על כן שלח מלאכז לפניך,
גס אנכי בענלר זאת הקדמתי לשחר פניך לדעת
מי אתה למה שמך•
מב״מג משה כן מנחם זה שמי זזה זכרי כארז•
מ״ג״ם (ברלחמשלקק) משהבןמנחס ?,לאת שס עירך ?
הגד נא לי אחי הגד!
מב״מג בעיר דעסליא נללדתי זבעיר בערלין נגדלתי •
מ״ב״ם (בשמחה) הנה לשמע אזזן שמעתיך לתכל נפשי
לך  ,לעתה הראה אלהיס אלתי את ' פניך (ליפלל'
על צללארי מב״מנלישקהל ).
מב״מג
מה רב שלב צפלן באמרלתילהאלה  /רפאלת המה לעצם,
למתלקיסלנפש  ,למי יק ליחלקל בלב איש לאיש מעדתנל,
כי אז סר מר המות ממנו . ,לאימתואל תפלל עלינו עלד;
כי אז לא נהיה עזד לחרפה בין העמים אשר לעגל לנל
בקראם אותנו עם ירא מלת  )* ,כי אס נשאלבכיכל
 kהאל הטוב אשר לא יחפוץ בעני יצילויל  /ולא יעזוב
נפשנו לרדת שחת  ,לזאת כז־נת ישעיהו הנביא נאמרו

(ישעיה כ״ה  ,ח׳ ) בלע המות לנצחלמחה ה ' דמעה מעל
כל פנים לחרפת עמו יסיר מעל כלהארץ • רצונו יראת
*אימת המלת יבללע לנצח  ,לאז חרפת עמל סר מן
הארץ  — .למה שמצאצל מאמרים מפלזריס בחלמוך
מענין
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(רח)
מב״מג ( כעכוה ) למה זה אמצא חן* בעיניך ? למי אתיז'
איש חמלדלת כי הגדלת חסדך עלי?
מ״ב״ם אני אחיך משה בן מימון הספרדי•
מב״מנ ( בחדוה) אך זה היום שקוויתי ! האתה אלופי
משה ? מה רב שלכך ידיד ה׳ ! מה הגדלת על
שמך אלופי למורי!
מ״ב״ם bתקרא לי עוד אלופי למורי  /קרא לי אחי,
כי אחים אנחנו sהלא אס אחת לכו  ,כמלכי כמוך
נולדנו על כרכי החכמה  ,למברכזת שדיה ינקכל,
וכמה נפליתי אני ממך אחי יקירי?
מב״מג

מענין מלאך המות וכדומה  ,דע לך קורא אהוב ! כי כולס
על דרך דמיון ומשל נאמת וכונה אחרת להס  /ואס הקת
אותס כפשושם חי אנכי ! תפגה מאוד בכבוד החכמים'
האלה • מזה הוא מה שאמרו ( משכת ע״ז) אמרו עליו על
מלאך המות שכולו מלא עיכיס וכ״ז ,ובמקום אחר במדרש
אמרו שהוא הולך משוף העולם ועד סופו  ,כולם על דרך
ציור נאמרו  ,וכונתסלאמור שאין יצור נסתר וכמלש מן
המות  ,וזה הוא כאלו המות מלא עיכיס שרואה את כל,
גס כל הנברא מעותד להעדר זהפסדוזה כונתס באמרס
המלאך המות הולך מסין העולם ועד סופו• רק השמד לך
פן תאמין בדברים האלה כפשומס,׳ ויותר מזה ' הזהר
לשמוע לדברי חלומות המורגלים בפי ההמון ומפוזרים
אנה ואכה באיזה ספרים המתקראים בשם ספרי מוסר,
כי אין להם שורש וענן ביסוד דתנו הקדזשהז צי תכלית
מה

( רט )
מב״מג לא כן אבי ! לך יתר שאת לך יתר הגדולה  ,כי
אתה החיללת להראות אצילי בני ישראל אי זה
הדרך ישמן אזר ; אתה בכוחך הגדול גללת את
האבן מעל פי באר החכמה אשר שמל חכמי
יונים
מה שנדע ומה שמחויבים אנחנו לדעת הלא  ,שיש שכר
לעונש לבני אדם גס אחר המות ; והידיעה הזאת מחויב
ומקובל מצד התורה ומצד השכל  ,אבל הידיעה מן איכות
וכמות השכר והעונש והחקירה בהם  ,הוא דבר בלתי
אפשרי  ,כי מי האנוש אשר שב מקברו והגיד לנו כל זאת ?
ובדברי נביאנו הקדושים לא נמצא מאומה המורה ומרמז
על זאת* גס מה יתן ומהיזסיף לנו אס אנחנו יודעים
שהעונש יהיה אכילת גחלי אש  ,או הטבילה בנהר די כור,
אז הקליעה בכף הקלע וכדומה  ,די לנו במה שנדע
שהבורא ברוך הוא ישלם לצדיק כצדקתו ולרשע כרשעתו
כפי דעתו הנשגבה ולא כפי דעתנו והעולה על רוחנו•
ראה מה שכתב הרמב״ס בפירוש המשניות במסכת
סנהדרין להמשנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא!
וז״ל  :כמו שלא ישיג הסומא עין הצבעים ואין החרש
משיג שמע הקולות ולא הסריס תאות המשגל כן לא
ישיגו הגופות תענוגים הנפשיות,זכמו -שהדגים אינם
יודעים יסוד האש לפי שהיותם ביסוד המיס שהם הפכי,
כן אין נודע בזה העולם הגופני תענוג העולם הרוחני
וכו׳ ומעתה הקש מזה על העונש  ,כי גס העונש הרוחני
אל נוכל לדעת בזה העולם הגופני• — ואין פה מקום
להאריך בענין הזה/אך אייחד לו מקום מיוחד גמחברזת
הנאות עוד במאסף ומס ארחינלעתיאס ירצה האל •
וואלפסזאהן•

נ

ריC

ימים עליה ותשקה עדרי עמך־ זמספרך אשר
כתבת היה לככי ישראל אזר  ,כאשר כסה החושך
ארץ וערפל לאומיה — גס המעש אשר שאבתי
לי ממעיני החכמה  ,מידך בא אלי  ,אתה
בריתם לי\ כי בעזדני נער התעכי אלהיס מבית
אבי  ,וגר היתי בארץ נכריה לי  ,באין עוזר
לנאץ סומך  ,נפשי בל ידעה איה החכמה תמצא
לאי זה מקום בינה  ,זבל יכלה להוציא יקר מזולל
ללהבדיל בין קודש לחול ובין טוב לרע  .ויהי
כאשר הקרה ה׳ לפני ספרך מורה נבוכים אז
תפקחנה עיני ג) ואראה המסילה העולה בית
לא אשר ישרת וסללת לעוברי דרך הקודש  ,אז
נשבעתי במסילה הזאת אעלה  ,לא אסור ממנה
כל ימי היותי על האדמה  .ועתה " " " *
מ״ב״ם ענותך תרביני אחי ! הלא טוב עזללותיך מבצירי!
כי ,אס אמנם החילותי אני להראות מסילה לאלהינו,
הלא אתה ברוך ה׳ ! פנית זסקלתה אותה  ,אתה
הרימות ממנה כל מכשול אשר נסתר מנגד עיני - .
אך הרף מזאת ואל נוסיף לדבר עוד בדבר הזה.
כשיחה נא ממשפט אנשי דורך זממעשיהס כי הוגד
הוגד לי כמקרה אשר קרה לי על אודת ספרי,
קרה גס לך מקרה אחת לנו  ,כי קמו דקהלן
עליך

ג) לכן כתב ריעי היקר ר׳ איצק אייכל נספרו תולדת משה
איך אדונינו הרמ״במן ז״ל הודה שספר מזרה נבוכים היה
יסוד כל ידיעותיו וראשית חכמתו י

וואלפסזאהן•

( ריא )
עליך עדת מתקנאים ויקנאו לך כקהל ישראל  ,מי
האנשים האלה  ,מה שמותם ומה מעשיהם?
סב״מג לא חכמים המה  ,בני פלי דעת  ,כי לן חכמ1
ישכילו ליבינו כי לא קנאת ה ' צבאות תעשה כזאתי.
היהיה לרצון לפני אלהיס תועבה צלם אלהים ?
היפקש העושה שלוםפמרזמיו  ,ריב ומדון בארץ?
ואולם הן בעודני חי עמהס  ,גס קנאתם האפדתי
מלבי  ,אף כי עתה אחרי הפרדי מהם  ,ומה
אשא שמותם עוד על שפתי?
מ״ב״ם צדקת אחי צדקת  ,אך נכסוף נכתפתי לדעת על
מה החרישו נשיאי העדה היזשכים על כםאות
למשפט בין דין לדין ובין ריב לריב ? הלא להם
המצזה להורות את עם אלהיס הדרך אשר ילכו
בה והמעשה אשר יעשון ! מדוע שמו יד לפיהם
ולא עשו כאשר עשו לי האנשים הטובים דוד בן
קמחי ומשה בן נחמן ואחוזת מריעיהס ? הלא
המה השליכו כבודם מנגד לכבוד האמת והשלום
ויתאמצו להציל הנרדף מיד הרודפים ! ר)
מב״מנ ( נאנח) הימים הראשונים היו טובים מאלה.
י 1לפנים בישראל התורה והחכמה  ,בנות אלהיס,
משולבות

ד) כבר נודע

התכסזך הגדול אשר

היה אחר מותמשה

בן מימון על אזדת קפח מורה נבוכים  ,ולולא
הרד״ק והרמ״בן היו בעוזריו  ,הוציאו רבני צרפת
אותו לשריפה  .עיין כתפר המכונה אגרת הרמ״בס.

דברי אוהבי•

( ריבC
׳ ־ משולבות אשהי 1אחותה  ,ובית אחד לשתיהן!
שם נאספו הרועים טרם ישקו העדרים  ,כי על
פיהן ירעוס ועל פיהןיכהלוס  .ועתה — (מתאפק)
מ״ב״ם על מה תחשהותתאפק ? מדוע תכחיד דבריך
תחת לשונך ? הן גס אס החרשתחריש  ,לא
יפלא דבר ממני  ,כי האיש הלוה העומד שם
(מזרה על פלוני) אותו אחקורואדרוש  ,והוא
יגיד לי את אשר לא תגיד • .
מב' ׳מנ מיוההאיש ? היודעלך?
מ״ב״ם לא הכרתיהז בלתי היום טרם מאך הנה  .ומי
יתן וגס היזם הזה נסתר מנגד עיני ! כי רבת
היגון שבעה נפשי על דברי האיש הזה ועל
חלומותיו  ,ולולא קזזיתי  ,מדרכיו ארפאהו,
הלא גרשתיהו ממני•
מב״מג

ואותו תחקור ותדרוש

על הדבר הזה?

ס״ב״ם כן הוא  .כי נחשתי גס הוא היהמהמתקוממים
עליך.
מב״מג הידעת את שמו?
מ״ב״ם זכרתי כי רבני דורו קראו אתשמו ״״ • י'
בן " " " " בא בית דין בקהלהקדושה " " "
פב״מג חיאנכי ! כדלריך כן הוא .
בילבלעני.
מ״ב״ם אקראהו זאימע מה יענה ,
משפטים׳ ,

כדוב שכול

פגש,

כי,אדבר עמו
מב״מב

(

רעC

 0ג " מנ אנא הניחה לו  ,הלא תשחית דבריך הנעימ> 0
לאזכי האיש הזה.
מ״ב״ם לא אשחית  ,כי בכל כחי אתאמצה להסיר
הדעות הנפסדות מקרב! ( להפכה! לאיש אחר.
מב״מג היהפוך כושי עזרו  ,לנמר חברברותיו  ,גס אלה
יהפכו ואיש כמוהו לא יתהפך ! אך לשזא תרבה
מליך  ,לחנם תעתיר דבריך  ,כי בעט ברזל
ובצפזרן שמיר פחתה האזלת על לות לבו ,לא
תמחה מקרבו אס לא יד אלהים מפליא לעשות!
מ״ב״ם ויהי מה אנסה נא אך הפעם  ,אולי ירצה
אלהיס את מעשי — ( ויקרא את פלוני) "
פלוני (לא מב״מן  ,ובנתינת יד) שלום עליכם •
מב״ם ) מיזההאיש ? מאין בא ?
,
מ״ב״ם
פלוני
מ״ב״ם

(

לא

(לאזני

פלוני) הלא ידעת אותו.

לא כן  ,לא ידעתיו ולא ראיתיו בימי חלדי.
הוא האיש משה בן מנתם מעיר דעסויא.

פלוני ( נרתע לאחוריו הדחק בארבע אמות  ,לא לבו)
מה זה אנכי רואה ? משה מדעסויא יבוא הנה
לשבת פה אתנו ? הוא ינוח על גורל הצדיקים ? —
תורה  ,תורה ! על מהתחרישי ? הלא זה האיש
אשר הסיר עדיך מעליך וילבישך בגדים צואיס!
ואתם אותיות הקדושים מן  .א ועד ח הלא פעמים
עליתם מן הארץ לשמים  ,גס עתה התעוררו,
הורידו כנחל דמעה לפני אביכם שבשמים  ,ובפרטית
^
ג
א3 1
אתה

(
־;

־

חד)

■ פוגת לך עד ט מקום ה)/
אתה טי״ת ? Iתתן
נקמתך’ .ה ) — ואולם איך כואלחי ! הלא הוא
יושב
_

t

׳ ה) ן .חיס ו! ירד*1מ 5:ר ! עורועהר a’TA ” 3זיין לו חיששן,
ווע!כנג ^ רהבעבןיירי\ 1.נ^ רעיפערעחץ .טע1וענ*'
דע! טומחןויךבומנדרם ^ דמט ט היובעש! 1דמ
^ומכט  ,דמש דערגכ? ובי ויו נ 1פערויכט! יך עש
מויפפמרררן קיון ,יויינערייועפיון> ועחר י«!ש ויבן _
טויוענד ימוזרען  ( ,רען mווייס Hmייו פיון דער
ערדע ביש p15ויבענסן הי> ש! ויין) גו מונטר*
נעה ^ן  ,מוכ ; מיינע ביטטשריפט ^> וענדע!ט"
ומהן מיין נו רייכען ? יויךווי!! וי ! ויו שמען ! עורן
בפחדים יויהרער ניימ^ ירדע
פמ! ^ דש נור
>< יט טיי! ען.
מ!! עAע Aנער דער פמרטרעפ! יכן>< ענדע! טומה"
נישן  A^ ruwדעט חשש  ,פיון רע<  £רבן שלכל
בני הגרלה יון ביש לן רע  £ש״ץומ״ץ העריוב,
זינד נוומהר ריורין מיינשטישומ  ,דיוש דיוע יויבר"
^ענוכג -יויין ^ שעט וי ז ^ יק פיר ח 1נורע היי! ^ ע
רע!יג ^ן וימו  ,דיוש וייו יו! ויו פערחהנע > ויט
סט\ \\ פ[ יוונד שטיה! הויס ^ טטעט לו ווערדן,
שנר מוט יעדר פיון יויהנן פערמנדן יויוט  ,ויי« ,
ווען יוויך ניבט עפענט!יך ( ,רען ריש דמר1
בעונותינו הרבים מין יווגזרן לייטן ניבט> ועהר
*טעהן) דמך וועני DAטענט מין p »>paמחרים
 1$ויין  .ערקונדי Aט>ומן ויךמבר ביימ דייןז״וג1ן !יי"
 ]AfcA׳
טען נמן דער מו רומכע מיהרער מגטיפמטיע
יענע

*

(

וטו)

תש * פה בדד ונעזב  ,אץ זאת כי אם נגרש
היום תהתתפח כנחלת צדיקים ! ומי יודע מי
היה האיש אשר ואינו שס על הגבעה עולה מן
הארץלקראתיכו ?
סנ״מן
יענעתיברזעלונן , .זת ווירדחתןזיתג .תנןפרטיהד"
נער חיינונן .פינרן  :דער תיינע ! ייטעט זית הער
תויט דפר טהעת!ת 4יע  ,תיין תנדרער תויטדער
פהי!ת!ת 4יע  ,תונד ענד! יך דער דריטטע חירר
תיהרעטעד! יכקייט בחייזןתויטדער תרטתג׳רת"
פיע ! חיינע ? עזר זתחן זית נוןתיינען נתך רע p
.תנדערן טפרעכן הערן  .נו ערטט דען טהעת!ת 4ן.
דית תיברזעלונ 4דעט חומש  ,זת 4ט דיזער  ,תין
ת״נע פרתפתנע טפרתכע חית דית רייטטע  ,תיזט
טנורטטרתקט4ע4ן רען חי!! ע!  4תטטעט  ,תונד
דתהער4תנ) פרחערפ!יך .נו זיינ ^ וייזע פיהרט
ערתן  ,יענע רריית טעגיגע פינטטערמט  ,דית
גתטט לור נייטן דעט קעני\ .ט ת!חי ( פטת! עחעתוט)
ענטטטעהן ! יט  ,חיי! ת1ין 7דעטן בפעה! דית ביבען
תינט גריכיטע חוטטע תיברזענט חערדן  .חתן
התט לוותר דת\.עג.ן דית תיינחענדונ44חת  5ט,דתט
דית קינדר תונזרער נתטיתן תויך פתרדער ענט"
טטעהונ 4דער חענדע! טזתהניטןתיברזעלונ, 4טתן
דתט חוחט תינט דייטטע תיברזעלט! 4ערנט הת"
בען ; ת!! יין רתחין 1ערווידערט יענר  :דיזעתיבר"
*עלזנ 4קתן תיי 4ענט! יך קיינע תיברזעלונ 4 4נענט
חערדן  ,חיי! זימ -ין ע ע בדעיטע תויטדריקע תוכד
^ר » a
חערטער

( רפז)
עודנופלוני' מדכרbלכו}

מל׳מן(לאזנימכ״ס ,
הראית כי חרד חרדה גדולה כשמעו שמי מצא
מפיך ? אנא אחי  ,הניחה לו וילך לדרכו.
מ״ב״ם

«וערטער ביית בעהע! ט  .מונד הירמין המט>ויין
טעמ!מ 4ני 5ט ומ4מנ) מונרעכט  ,רען 11עוכר ומב•
פערטטענדי 4ערקמן מונדחירר רען עהו<מ!י\ .ען
חונטרייכט מין  ünmבפמר ריח>וענר! טומהגיטע
מיבמעלוט .מנס ! יכט טרמט  ,מרר רען נמך יעני4ן
חץ רען ו 1ינקע! פוה! ען מדר דע ^ זמ 4ענמנטען
חדר׳ מדר מויך ריח פרדייטטוט , .דית וומן 4דרוקט '
פינרט מין במר > , 7\mו 4יטי )< נחה p 'tam ,מוגר
דער!4יי5ן  H ,יט דע ^ כממען מיבמעלוט .ב! ע4ען ?
» vמן נעהווע נורנז ^ ימטפי! פמ? 4ענדע מטע!"
}ע  ,רימ מיך  ! ,יירר ! ; ע! ברמין< 1יינר קינדהייט
פמן ! pr :”Mעהרער הערן וווטטען ויבזעשו
meהבכורה— מון ער המש מבזה*חעץעשו
 1ימ בכורה ; חדל להיות לשרה אורח כנשים —
עט המט פרווידן נו ויין ל 1שרה דער סדר פמן
מ)! ע ווייבעו — מונד ומגע וע! בטט מב דמעט
מיינעדייטטעמיברועגונגויימ ? *מ מוין מין רען
*דחקטן מיבסעלונגעןן וירא אליהוא כי אין
מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו ־־־מון
מןיה 1מהמטמילונד* 4עהן דמטקיין תשובהוומר
מין } mhפון דימ דריימ חביריםמון ער וומר

ברוגז•־— דמך דמ דיוער4ע4נטשמנד מין pri
<ענדע! טומהןגהעריג
*טפרענעוע! כמט פמן1
בע!ייכטעט ׳

מ״ב״ם לא זה הדרך השוב בעיני אלהים * הלא משה
מחוקקכו צזה לנו לאמור  :כי תפגע שזר אדנן
אז
ב} ייכטעט תונד דתט פרת עט קתנטרת 4נוית ער•
ערטערט ווירד  :זת קתן יויך פי\ !.יך דען שעת!ת 4ע|
ביית וייטע טרעטן} מטן תונד רתפיר רען פי!ת}ת| 4
תויפפיהרן  .עהעתיך<1יך תבר פתן יענע 4pעננ*
}יך טרעננע עחויבע  ! \mוירמיהקנתך פת ^ ענדש
תזין 1דית רייזע זויט ל!  4עבן  .תין רען תבען ער•
וועהנטן מגידים ( זית זינד גדרוקט תין זו} לבתך,
בביתובדפוט  p 'Dniümכ"\ז תהרן ובנו כהר״ר
ועק!ילו  ,בטנת כני }חכמתי הקטיבה ) פ״ק) פינדן
זיך ערק! עהרטע טטע}! ען דעט פסוקרית תין
דער טתהט טקתנדת! עז זינד  .ת} טתיינע פרתבע
ווי!! תיך כור פת! 4ענדע טטע!! ע תנפיהרן  ( :הוטגג
ב'  ,ד׳ ) קרי4ט 1ויט תייער * זוטר כלומרדתזתי*
כנסת ישראל דתזיעלעי דור דתטתיזתייןnv \u
לו דע  pדור וותז נתך זיין ווערט  .קרי 4ט תון זת4כ1
דתז זית ניט1ויין ! וייבתיז תו ן תיך ניט תיסןתן בין.
תון} תזזיתתבקעהרןתיר זנות פ 1ןתיר פנים תון
תיר  jp1ü” ppwפון תירבריטט כלומר רער סדר
תיז דתז \hדית הורן דריקט דית בריטט דתט} תזן
ויתניטטתן “  — .תונדדענתך 4תבתיין 4וויטער
רב ,דער תך תונד זועהתיברדית>וענד}
טזתהניטגג
תיברזעלוג\ .טריע ׳ דיזערתונחירדעען תיברזע׳י
לונ 4זיינע הסכמה• לוותר קתן תיך Hיר זעהר ! ייכט
דית תנטוותרט פתרטטען!!  ,דית דער רבהיחין
ערטיי!ן

( ריח)
א 1חמזח תיעה השב תשימי לז  ,אף כי אס נראה
איש תועה בדרך לא טוב  ,הנחדל מלהשיבו בדרן
הישר?
גגרטיי!ן חירדע  ,זית חירדתונ ^ עהר! mויטן:
ווירקעננען ניכטתי ^ רדתט ^לע ב 1ךד 1רכ)"ע
*ען  ,וועןחירת 1נ* רעהסכמה \ ^1ת!! ען ; ת!! יין
 jhpp ^uדי 1ע תנטחתרטג״ני ^ ? ווערזיהט ניבט
^ייךתיין  ,דתטהיררער רב לחיטן קעננען תונד
וות! ןעןניכטתונטרטיירןווי!! ! > תטרתךתויך יע"
דערלעטתררתט ^ תננע * ותנוטקריפט דורכ! ע; ן,
<* pnw ^ mייןתי> ופרי>* תטורערטיי? ט  ,וות"
; pnת!! דיט דעררב ניבט תויך טוהן קעננען?
 \mבדענקע נור  ,ווע?3ע תיב! ע פת! ^*ת! כע
תוטיטט! יכע תויטוריקקע  ,ביית רע p :»»MAp
הויפען נתך\יך ניחן  ,מתנדערט ווען * ית נתך
תבען דתריין דורך תיהרע היי ^ !.ע טטע! וע זתנק•
ליתנירט ווערדן ! —  mעי!  pßתבטיערע  ,תונד
גון קיין וותרט> ועהר Mיט  prTטעת!ת ^ — .
דית לווייכ 1ערוייכוועכחנ^  |a^aיענע
תיזט ת 1יט דער פיןתזת Aיע הער ^ת>ת*ן ן*1תן
 >p ^ umptoוענדע! ט; תהןפתר  ,ער
וותרן?
התבע זיך Aרעב! יך  4 \mתטט  £עתינד ^ עט,
תינדע  pער מזבח חרךת ! טתר תיבעחעלט.
רען ת ! ט ת ר  AM ,ט דיוער , m ^ Aטטת>*> וט
קיינעטווע Aט תויט רע  ! pתטייניטן  Alte ,תדר
 ( Altusהעהע  ,התך) הער  1,וית  <>mתנכערתונ"
וויטענרער ^? ^ A^lhויבען > וע 5טע  ,זתנדרן
ת ! טתר

( ריטC
הישיר ? ' העזזב נעזכהז ? לא אחי Iאל כעזפה1
פן יראה ה׳ זרע כעיכיז  .איעצך פתח אתה פיך
לאלם
ח} טחרחיזט חיין ווחחרעברחיטעט קחזזפחזי*
 , pwחויט אל חונר טהור  ,חוגר רחהער חיין
טפחטט חונד טי1זפן? ״נחחע  ,רען דיח יהודים
יענען היידניטן חפפערםטע)} ען4ע 4עב) החבען,
עמ?^ןיך חיזט דיזע חיברזעלונ 4טטחט מזבח
חיינע ^ חטטעט! עטטרונ . 4חיך זזחכטע לחחר
חייסזח)  \mחיינען זח} כען עי?ח?חג .ען ריח חייג•
וועגרוג ;  ,דחט עט כחך דיזער עטי<1ח! חז,יע חיי•
 4ענט}יך ח} ט ח ר חונד ניכט ח} ט ח ר הייטן•Im
}ע ; ערהי ^ חברדחר! ^ פח) 4ענדע חנטו וחרט
דיח> דך 4ענל} יךווידרבפרידי 4עט החט  .ערזח"4
טע נע ^! יך m :זויח פחן דע^ 1יי 4ענט} יכען החבן4
זח 4ען,ט}■יח4ען חונד רער}4ייכע)> זעהר  ,נחכהער
▼
דחט חוגעכטע החבען  ,זח 4ען,ט}ח 4ען ענטטטחג*
דען חיזט ; עבןזחפעה} ערחחפט ענטטחנד פחן
־*  paחיי 4ענט!* כען ח iט ח ר  ,רחט חונריכטי 4ע
ח ! ט ח ר • — ליהט * זחןגודי זערב> זערקונ 4נחך
חין ערווע4ונ , 4דחט אפיקורוס ניכט פחן pvi
בקחנטען ווע} טווייזען  Epicurזחנדרן פחן
אפקרותא׳ ח ונד דחט  Hospitalניבט פח ן
 |»5p1 :mH0spesאוסף דליםחבטטח>0זט,
זח פע}} ט יעדר לווייפע) 4ע4ן דיח בהויפטונ 4דעט
פי}ח}ח4ען פחן זע} בטט הינחען , .חונד עט ב} ייבט
חנח} חן .יט ווחהר חונד 4עוויט  ,דחטח} טחר
יידיטע

(רב)
לאלם הזה
ורפא לוי

דבר אתה עמו  ,אולי ישוב זכתס
מב״מן

יידיטר חערקונפט תיוט• יערער ! עהרער בע! יבע
דע>ונתך ^ פטי 4דתטתונדייט  0ע וותרטת ! טתר
*יך לו ענטהת! ט)  ,תונר דתפיר ענטחערר רהט
?יבענטחיררי 4ע חערטכען תפפערטט!! נו4ע"
ברויכען  ,תדר  pwויךגתנ) פיעליט תונדרייט! יך
תויט לו דריקקען  ,דער תיבחעלונ 4דער מגידים
 15פת! 4ען  ,תין ווע!5ר פט הייטט המזבח  ,לתו
— . mm
■ וויר jMvwpנון לו דע  ! pעלטן תבר תויך
נו! 4ייך
דע
p
וויכטי
4
טטן תונר טתרפוינני 4טטן
4ע4
נער
,
לו דע  pתרטת 4רתעען,ת 1נד 1ויינע ! עור
וועררן דתהער ערגוכט דיוע  pתיין תויפחער^
ותחעט תהר ל! 4עננען  .ויינע בעהויפטונג .תימו
פת! 4ענדע  :חענדע! טותהנעט תיבעמענונגתיוט
 mpmnתבטיית! יך תונד 4תטט !תו  ,חיי? רתרץ
*« יחחערדער נתחע גאטט חיט לחיית ט פתר"

 ,vmrspדען ,ות4ט ער4,תטטחוט דורכתויטכור

 wיטתיינע  pט 4טריבןו lערר{ ,רת Mיטת iטרתןדיtf
 5תה?  13הפרויט ^ חזחט  ,רעןנ 4 -־א־  4־ט
= , 13ווע! כע לתה! מין אחד ענטהת! טן תיוט;
טריבע  mן נו ן  ,פעהרט ער פתרט  4 ,תטט חיט
טט  ,ות קעחע תיינע 4רפטרע לתה! ת! ט13
הערויט  ,פת!!4יך חעהר ת! ט אחד ת 1נד חערע
דתהערתיינע כפירה באחדות הבורא • ־  -תונד
נ 1ן חירד וזתעענט! יך יערער וחיפחער ^ תחער
!עופר

T

( רכא)
מב׳׳מן אנכי אעשה כדבריך ( .לא פלוני) על מההתיצבת
מרחוק ? חורה נא אליכז!
פלוני ( מבלי שים לב לדבריימכ״מן ,
חתר ליאליך  ,בוא נא הכה!

לא

מב״ם) דבר

מ״ג״ם במקום האמת והשלום הזה אין חלד ואין
חתר• — אס כנים דבריך  ,ואס באמת ובתמים
המה הוציאם אלינו ונדעה יחד אותם  ,ואס אין,
יהיו לך לבדך.
מב״מן על מה תחתיר דבריך ? האמינה כי לא נפלא
ממני את אשר כמוח עמך  ,לא נעלם ממני
העולה

?פוער ויך פמן ופובטט ערק? עהרן קענפןpnw 1,
דפר פלוני mלופפמי 5ט! יך דמט ט ל 1דיופר ריי"
;פמויעפמרררןקמנטפ  .רפן דמרפר פלוני »יט
דפ ^ מרטמ^ רמפפןמיינער!יימ )<יינונ^ מיוט  ,זח
*? ויבט פר רמט ! עלטעט מין גאטטג.מנ)A'0'M
מונד פפרריכט 1נ ^מ 1נו פינדן ,מונר pnw miv
מ! ומ מוט וויכטי Aפ üAעפט יוויף  ,דפן פרמלפט
*ויט אפנדפ? טומהן נו פיוזרן * .מ פי! מכר מיך
ווייט,מי* ט ביט יפלט מין דיזפר ומ  5פ נמך קיין ופג*
טענ׳ן פרטיהנפן  m ,ן 1וירד זויר פש דמהפר ניכט
מיבע! מויפנפד ^ן  ,ווען מיןtמ^ מנAע דפר טטרייט
,
נמןניכטפנטטידפןמי; ט  ,דיממפנדפ! ט* מהניטע
מרטמ
^
ופיע דפר ע? וניפופן פמרליהע מונד
(מןמי  MMפר Aמטט Hיטל uיימט טרייבע.
וואלפסזאה;•

< רכב)
העולה על רוחך ! דבר כאשר עם לככך  ,׳ לכה
ונוכחה יחד  ,שים כה נגד אחינו משה כן מימון
והוא ישמע וישפוט בין שנינו .

• ^

פלוני (לא לבז) כל ימי נצטערתי על אותה מצזה לקדש
שס שמיס בפרהסיא  ,ועכשיו באה לידי ולא
אקיימנה ? מדוע אירא ? אדבר כאשר עס לבכי
ויעבור עלי מה • ( לא מב״מן ) שים כבוד לאלהי
*שראל ולתורתו הקדושה  ,הסר החרס מקרבך
ואחרי כן אדבר עמך כאשר ידבר איש לא רעהו*
מב״מן (בצחוק ) החרם ? הלא משתק אתה׳ כי לא
שמעתי ממנו מאומה כל ימי היותי על האדמה.
פלוני הן אף אס אתה הסבות לגזול חרב נוקמת נקס
ברית ה ' מידינו  ,ולסגור דלתי פינו לבלתי הוציא
החרס חוצה - ,כאשר נודע לי מהמכתב אשר כתב
אחד מנושאי כליך ויו ) הלא בלב כל ירא אלהים
החרם החרמת •
מ״ב״ס
\

ויו) כאשר נראה כונת הפלוני על הרב המליץ מוהרר הירץ1
וויזל נר״ז  ,אשר העתיק במכתבו דברי אדונינו הרמ״במן
על אודות החרס והרדיפה  ( ,מכתב שני) זשס נאמר בסוף
דבריו  :אס תאבו להיות נשואים זסבזליס זחנזניס
מזולתכס  ,שאז וסבלו וחננו גס אתס איש את אחיו*
אהבו  ,למען תאהבו ! — ואולם שגה הפלוני שגגה
גדולה בחשבו שאדזנינו הרמ׳במן גרס והסב לבטל
החרס מקרבנו  ,כי כבר יצא דבר המלכות להשמיד ולאבד
הרדיפה כזאת בכל מדינות מלכותו טרס הוציא הרמב״מן
רעיוניו

י ( רכג)
,מ״ב״ם
פלוני

למה עשה כי החרמתם אלתל?
חטאתו פנדה מאוד כי זה האיש אשר תרגם התלרה
הקדושה ללשון אשכנזי  ,ליצל ללמדה לנערי בני
ישראל על פי התרגום הזה יואתה ידעת כי תועבת
ה׳ עושה אלה  .כי כךספרו לנו חכמינו בעת שנעתקה
התורה ללשון יונית הביא הקדוש ברוך הוא חושך
שלשה ימים על העולם ,ואס כן הוא בהעתקהללשון
יונית אף כי בהעתקה לשפת בזויה כשפת
אשכנזית!

מב״מן האמנם׳ כסה חושך את האח שלשת ימים ,
כאשר הוצאתי תרגומי לאור ?
פלוני לא היתה זאות  ,ואולם בעבור זה  ,מפני שאץ
הדור ראוי לכך  •— .זין)
מב״מן
רעיוניז החוצה י כי המלך הגדול פרידריךד! שני,
כשמתו צרורה בצרור החיים  ,ראה בחכמתו הנשגבה
את הרע האמיתי אשר יגיע ליושבי ארצו על ידי הדבר
הזה  .כי זאת תורת קנאות המקנאים  :בן יקום באביו בת
תקום באמה ; חרב נוקמת לא תשיב לא נדכה עד כי
השבית מאנוש זכר הנרדף ! אשרהו כי העביר ממשלת
דברי אוהבי.
יזדון כזאת מןהאיז-
זין ) לו ראה הפלוני את הספר מגאון אחד בזמנינ ^תשובה
נצחת השיב לרמב״מן עלשאלתו ! הכסה חושך את הארץ
כאשר יצא תרגום אשכנזי לאור ? כי כן השיב בעל מחבר
הספר הנ״ל על השאלה הזאת בפתיחה וזה לשונו
הטהור:
»Kr

ßhייי*»^

( רכר)
מב״מן(? 1מב״ס) השמעת אחי [ את אשר השיב
על שאלתי?

מ״ב״ס (? 1מב״מן ) שמעתי אחי  ,ותרגז בטני  ,אך
כשאלותיו כן תשובותיו שואל שלא כעכין (משיב
שלא כהלכה " (לא פלוני) הוא הדבר אשר דגרתי
לך מאז בואך אלי לאמור  :ידעתי אכשימכורתיך
ומולדתיך ידעתים כי בכיס המה לא אמון בם
ולא סדרים למו במשפטם ובמעשיהם.
פלוני (לא לבו) אויה לי ! גס הוא בעוזריו ? מי יצילני
עתה מידם ? אהה  ,כתכניי ה׳ בידי לא אוכל
קום ! מהאעשה ? אס אחריש  ,יאמר שתיקה
כהודאה
הטהור  :והכה בעת שנעתקה התורה יונית בימי תלמי
המלך היה העולם חושך ג׳ ימים  ,ואס כן אנוסים היינן
בזה ( צריך להיות  :היו בזה) וגם הלשון יוני כבר אמר כת
יפיותו של יפת ישכון באהלישס  ,ואס כל זה העולם חשך
בעדינו ( צריך להיות בעדם ) מה נאמר ומה כדבר על *
הפרצות המתגברת בדורינו בהעתקת התורה בלי שוס
אונס והכרח  ,וכל אשר מתאמץ יותר בזה לחכסיחשס
והס קדמוכיכו בימי תלמי המלך היה עיניהם פקוחות
וראו את הנולד  ,לכך היה העולם חושך בעדם ג׳ ימים,
אבל אנחנו כבר כסה הענן האולת ( צריך להיות ענן
האולת) את עינינו ואנחנו שרזים בחושך ולא אור  ,ולכן
אין אנו מרגישים אס העולם חושך אז לא ואין שוטה
נפגע עכ״ל  .ודברי פי חכם חן  ,ושפתים יישק משיב
דברים נכוחים "

דברי אוהבי•

< רכה)
כהודאה דמיא  ,מכל מקום שיש חלול השם אין
חולקין כמד לרב  ,לא כן אשים פכי כחלמיש ואדבר
עמו משפטים • (  bמב״ס) על מה חרפת וגדפת
אותנו הלא לכו לעשות כפי התורה אשר הורנו
תכמיכז התלמודיים  ,והס אמרו ותפרו שהקדוש
ברוך הוא העניש את העולם והביא עליו חושך
שלשת ימים על שתרגמו את התורה  .ואס רע
בעיני ה ' לתרגם תורתו,מדוע נשים יד לפינו
וכחריש בעת אשר המכשלה הזאת לנגד עינינוI
מ״כ״ם שקר אתה דזכר  ,לא הפח התלמודיים מאומה
כזאת  ,ולא אמרו שהעניש ה׳ את הארץ  .כי
שלשה פעמים נאמר המאמר הזה  :במסכת
ובמגלת
סופרים,ט )
במסכת
מגילה  ,ח )
תענית יוד )  - .במסכת מגלה הפרו המעשה מתלמי
המלך

ח)

פרק ראשון דן> חי״ת.

ס)

פרק ראשון הלכה זין והלכה חיתי

המאמר
יוד) בסוף מגלתתענית< ויותר מאלה נמצא גס
הזה במכילתא בוא hפרעה פרשה י״לובב״ר  .ומשלשת
.
ספורים האלה תראה שאין עדותן מכונת  ,וכבר העיר
בעל אמרי בינה על המעשה הזה בספרו פרק זין  ,ומעט
ממנו העתיק אדונינו הרמ״במן בהקדמתו לתרגום
אשכנזי • גם בירושלמי דמגלה פרק קמא זכרו ההעתקה
הזאת ולא ספרו דבר שכנס אותם בע״ב בתים ושלא גלה
להם מה שבקש מהם  ,רק הדברים נאמרו כפשוטן כיןכ
אמרו

( רכרX
המלך שכנס ע״ב זקיניס והזשיבזס בע״ב בתים
<נתן הקדוש ברוך הזא עצה בלב כל אחד ואחד
להסכימה דעתם לדעה אחת • לשם לא נאמר
דבר מהחלשך אשר היה בעבלר זאת • — במסכת
סלפריס ספרז גס כן הדברים האלה כאשר המה
נאמרים במסכת מגילה " גס בהלכה שלפניה
ספרל מעשה אחר באמרס מעשה כחמשה זקנים
שכתבו לתלמי את התורה והיה היזם קשה לישראל
כילם שנעשה העגל שלא היתה התזרה יכזלה
להתרגם כל צרכה • וגע פה לא אמרו דבר
מהחושך  .אך במגילת תענית לבדה נאמר  :ח׳
בעבת שבז נכתבה התורה יונית בימי תלמי
והחושך בא לעולם שלשה ימים • לאזלס כל איש
משכיל ובר לבב  ,ישקול המאמרים האלה על
מאזני שכלו ויכריע ביניהם  ,כמאמרם נלמזד
סתום מן המפורש  .כי מה שאמרו פיז מהחושךj
אין זאת כי אם כנוי לצרה  ,כדרך העברי לכנות
הצרה בשם חושך  ,והצרה הגדולה היתה בעבור
זאת  ,שלא היתה התורה להתרגס כל צרכה  ,מפאת
קוצר הבנת הלשון אשר בו נעתקה • ואז יהיו
המאמרים האלה ׳משולבים זה bזה •
מב״מן מחשבותי כמחשבותיך אחי ! במאמר הזה  .אך
זה דרכם כסל למו  :עוזבים ארחזת יושר ללכת
בדרך
אמרו בירושלמי הכ״ל בלי שום הצעה וספור  :י״ג דברים
שנו לתלמי המלך• יהיה איך שיהיה ערבוב דברים יש
בכאן •
המחבר•

/

\

( רכז)
כדרך עקלקלות ; לא יחפצו לדעת הדבר על
מסכל ולהשיבו על אפניו כמשפטו  ,כי אס כל
חפצם וכל תשוקתם להראות כוחס לכנות ולסתור
לנטוע ולעקר ; בתיהם קורי עכביש  ,יהודתס
על קו תוהו ואבני מהו ורוח נשפה בהם ואין • נעל
כן תפוג תורת אלהינו  ,על כן לא עמד טעמה
< • בה  ,וריחה נמר י גס זאת עשו לך עס הפריך
אשר כתבת  ,החפיאו עליך דברים אשר מעולם
לא עלהעל רוחך  ,העמיקו שאלה הגביהו למעלה,
כמשל בפי חכמי התלמוד  ,לעייל פילא בקופא
דמחטא.
מ״ב״ם צר לי מאוד אחי ! צר לי מאוד • איך נפלת עם
אלהיס  ,ירדת פלאים בית ישראל ! ואם אמנם
לקחה אזני כבר שמץ מזאת  ,ואלי דבר יגונב זה
ימים רבים ממשפטס זממעשיהס  ,לא האמנתי
כי פשתה הרעה הזאת מקצה עד קצה י
פלוני

(לא לבו) חבי כמעט רגע דע כי יעבור הזעם  ,על
כן אשים עתה ידי למו פי ? והיה אס כלו לדבר
אז אקום  ,כי קרוב מצדיקי  ,מי ירשיעני?

מ״ב״ם אני בעניי הכינותי ההפר יד החזקה לתועלת
בני ישראל  ,כאשר כתבתי באגרת לתלמידייזהן
בן יהודה לאמור  :יא ) קנא קנאתי לה׳ צבאות
שראיתי האומה בלא הפר מחוקק שלא יהיה ב!
לבד עיון אמתי בלי מחלוקת ולא שבושים • ואמרתי
מעתה

יא )  ; .עיין באגרת הר״מבם ד ' ט״ס

( רכזC
מעתה לא יחלק עוד העם לחצי זה ילך בכה זזה
בכה ; כי אס דרך אחד לכללם על פי הספר הזה
יצאל לעל פיז יבלאל  ,זלא תרבה המחליקות עזד
בישראל  .לעתה שמעתי כי היה התפר הזה לאבן
נגף להס  ,לעל ידל רכל כמל רכל המחללקלת
זהשבושיס.
מב״מן כן הלא  .כי בעת ראלתס דבר אחד מספרך
מתנגד לדברי חכם אחר  ,אז אם יעלה על רלחס
שדבריך סותרים לדין ערזך בתלמלד  ,אז בזיעת
אפס יעמלל  ,לא ישקושל ללא ינזחל  ,יצברל
מקושיזת
ממרים חמרים משאלות זתשלבלת
־ ופרקות דע כי השלל דבריך לדברי המתנגד •
הבזאת חפצת?
מ ' ׳ב״ם מי בקש זאת מידם ? אס דברי מתנגדים לדעת
חכם אחר  ,יהי לן את אשר לן לאני אלך לדרכי;
לאס דברי סותרים לדין ערזך בתלמלד הלא הגדתי
כבר באגרת מיזחד לריעי פנחס בן משולם:
שלפעמים לקשתי דין אחד ממאמר שבא בתלמוד
אגב גררא לדרך משא ומתן ונתברר אותו הדין שלא
במקומל ללא ידע אדם היכן יבקש • — לגס אס
שגיתי  ,מה בבך ? האלהיס אני ?־ — (לא פלוני) דע
וראה כי חשאתך רבה אשר חשאת לאחינו משה
בן מנחם • לך התרפס  ,אולי ירצה את עזנין
ליאמר לך סלחתי ! —

(החתימה כמחברת הכאה)

x

( רבט)

מאמר

המלואיס

מאת האדון פרחעעסחר געדיקע  ,נעתקה ללשון
עברי ע״י יוזל פיק ראכנאווע * )
(המשך השייך למחברת הראשונה צד ע״ז)
כי
נשים עינינו לבחון הטיב במאזני צדק ומשפט  ,מעלות
וחסרונות דורנו אשר אנחנו בז־ היום  ,מכלי שמוע
קול
רנת סופרים אחדים אשר רנז שמחה לנו ויהללו טובו
בשערים  ,יכ הפריצו לדבר כיתר שאת ; בכל זאת ישמח
החכם
העומד על משמרתו בעיניס פקוחות  ,בראותו כל
הקורות
אשר הקרה ה׳ לנו בדורנו בימינו זה כחמישים
שנה ,
כי
הסיר
האל
הרחמן ענן הסכלות  ,והפיץ אפילת
השכל
,
להאיר
עינינו  ,להרים נפשנו  ,להרבות שלימת
האדם ,
ולחבר חברתו במחברת האתזה והריעות  ,השמתה
תצהיל
פניו
 ,ופיו יבשר לאמור  :הן קרבה שנת הגאולה,
כי
החיתה
החכמה העליונה את נפשנו  ,ותעיר הממשלה
היקרה ,
הנשלמה על ידה  ,להרים קרננו  ,ותה רב טובה
(אושרה
אשר
הופיעה
לנו בחמלת ה ,עלינו" ׳

דא * 4
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ספו

לירע בעיני הקורא הכעיס בשומו לפניו עצם המאמר
הזאת והעתקתי  ,לדמות אחת? Iאחת  ,ולא ימצאוך יחדיו
תמים  .הלא אמרתי במכתבי ( אשר נדפס במחברת
ראשונה מכרך זה צד ע״ב) לאמור  ,אך גדולה היא ( עצם
המאמר) ולא אוכל להעתיקה כלה לעת עתה  ,לכן לא
אקח רק איזה עניניס בכלל להעתיקם "

דברי המעתיק•

-

ככרת 1מוטות כחל  ,נשכר( רתוקות
מפו בלהות גזים ,
שמו עלינו כאייראפא המלכים
כחושה  ,אשר
ואך כקצה גבולן■ מזרחה  ,כשאר
האכזרים הראשונים ,
 .כאבדל טיבער ; נערא  ,ופילים,
עזד׳כמעט זכרם
היו ,בעכריכו  .המה הרגיזו יושבי
למיניהם ( א ) הן המה
כלבכם  ,בל יוכלו נחות כחס היקר,
ארצם  ,ונתנו מורך
אבד זכרם  ,תמו לנצח  ,לא יחרד
ופעולות נפשם הרמה ,
כי גדלו והצליחו צדק ומשפט ומישרים,
עו 1איש תס וירא ה׳
 ,נאבדו הדעות הטפילות נחלשה
והעלילה כרות נכרתה
העולה פיה  ,ולשונה לעפר נדבקה;
יד עריצים  ,קפצה
ותישר דרך מושלים  ,להטות
ותגבר החכמה הנעימה
להשכיל  ,ותצלח בנועם שבטה,
לתבונה אזכס  ,ולבס
חיל ,רב פעלים  - r ,ומה
להרבות  ,להיטיב  ,ותעש
 ,קאטארינא  /יאזעפוס  ,גוסטאף,
ככבד שס פרידריך
הימים להמחוקקיס מה רמו
ולעאפאלד • (  Üבדברי
אשר שמו בעין טובה ליושבי
דיניהם מה יקרו חוקיהם
 ,אשר שבתה בחמת אפה
ארצם  ,ומה נבזה הרשעה
גרעגאר ופערדינאנר ( ג) למיניהם,
בימי האכזרים בימי
עתה לארץ תש , :?.דומם בל ישמע
כל יושבי מלכותם .
 ..החכמה והעכוה  ,האחוה והריעות,
קולה  ,וזכרוכה תועבה
נמאס  ,וכשקץ נתעב זכרזן
עשו חיל גם יחד ,וכפגר
שמה בנבלות עשתה  ,שלוה ושאנן
מעשי הרשעה  ,ותנבל
אייראפא  ,כתושב כאזרח יעבוד
בימינו עתה ברוב מקומות
מחשבותיו בל יירא מלהבת אש
כל איש את האל העליון כפי
אף המטהריסאף ,בל יפת מחמת
המתקדשים בל יחרד מחרון
הטהורות לטהר ולהשלים נפש ריעיו
המציק לגלות מחשבותיו
כשלמה מחברת הבנין המפואר הזה
ועמיתיו  .אך בכל זאת לא
לא נראה האחוהוהריעזת בכלל כלה,
בכל חלקיו ואיבריו  ,כי
לגוייהן באמונתן • הן הנה
כי אס במשפחות הנוצרים
כרתו

( רלא )
כרתן
בריתהאחוה לגרשו עדת ישראל מקרמה — פזופיז
היא
העדה הנאמנה הזאת׳ שכללה היא לגלמודה  ,לאין
איש
מאסף אלתה בתוך האסיפות למיניהן • רכל אנחות
לכה ,
לצרת נפשה כצורעת נלשנת  ,מר לה רמ לע ענייז
למרלדה
;
לכן כרלכ הלא לכרוך שמל של האדלן היקר והנכבד
דאהם כי נכמרו רחמיו על האלמנה הזאת  ,זיכתלכ אמרי
כינה
להשכל  ,דכרי יושר לאמת להראות למלכים לשופטי
ארץ ,
כי גם לה משפט הנחלה בארצותס  ,וכי צדקו דבריה
באמרה
"
למה
אגרע
,
הלא גס אנכי נושאת עול המלכות!
"ולמה אגרש מהסתפח ללהאסף באסיפות המדינה
״למחלקותיהן כגר כאזרח "  -אך צעקה ואין מושיע לה,
עד
כי שם האדלן הנכבד הזה את נפשו בכפל  ,ויען דכדי
צדק
ומשפט  ,להוכיח עמים כלס  ,כי לא כן עשו  ,יכ
תועים
הס
במעשיהם
;
לכי
לא
ישלימו
הצלחת מדינותס
לגוייהם  ,בהחרימס ובהבדילם הישראלים מהם  .אך
בשללמם שלום לכללם  ,לאך אז יבואו דע תכליתם ואלת
נפשס
לטובה  ,כי ייטיבו גם עם היהודים  ,לתתנס ,
לחץ
זלחסד בעיני רואיהם יומי האיש אשר ישים ידו בחקו
ללא
יפרוש
כפיו לאל עליון  ,לתת תודות אלף לו  ,ולהתפלל
אליו
 ,שיברך את האיש הזה ומעשיהו ? אין זה כי אס
איש
רוע
לבב
,
איש צר עין  ,איש נשחת נפשו מנעוריל,
ומתחר
בראותו
טובת איש־ זולתי  ,אלי לו לאזי לנפשו יכ
גמל
לל רע  ,אשרי האדלן דאהם אשר המלין בעד היהודים1
אשרי
תבריז
הסופרים אשר שנו לשלשל הדבר זהרב 1לדבר
בלזאשרי העם שככה לל — הנה העיר האדון הזה בדבריו
היקרים,׳ את רוח מושל אדיר בימינו  ,קרוב לארצנו הלא ,
יכ
שת הדברים האלו על לכו ,למה גדלז מעשיו  ,מה
נפלאו
,
למי
יתן
ויעשו פרי כפי משאלותלבל  — .לבלב
דב 42
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( רלב >
נ 1זב ונפש חפצה אנכי אגיד היום  ,בפה מלא בשזרה,
כאזרח ילשב תחת ממשלת מלךחתיד  ,אוהב צדק זמשפט,
כי גס מלכנו האדיר פרידריך ווילהעלם לבשתו רזין
בדיבה • אן הןאראהרעת העם העשוק הזה ( אתלחציהם,
ותושע לו חכמתו וחכמת חכמיו ויועציו  ,זיצו להכין בית
הנון• לנערי בני ישראל לחזקו ולאמצו למען יעמוד ימים
יביס  ,לתקן ולהשלים בו כחות נפשם ולחנכם בדרך הישר
והטזב  ,גס במעשיהם גס במחשבותיהם לטוב להם לדור
דודים • — שוש ישישו ותקותס מלאה נפשם לראות פרי
מעשיהם אשר עשו ותקנו להרים כבוד ישראל  .מי בן
כקהל הנכבד הזה  ,הבא לראות מלזאת הבית הזה  /אשר
לא ישמח כמוני ביום המלואיס אין גס אחד יקפיץ כעת
כיו  ,מלהתחנן עמדי ליוצר כל  ,להחזק הבית הזה ילהמכו
בישועתו • וכל איש יקר רוח  ,החפץ בטובת אנשים זולתו,
יגיל וישמח  ,גס בכו גס במעשינו  .־־־־־ מה רבו שמחות
לבבי  ,מה עצמו  — .ואן בזאת אשעה מעט מהם
ואבליגה ואשים פני אליכם אנשים נכבדים  ,ואך לרגעים
אדבר  ,בל תכבד עליכם  .מענתי  ,להשיב שאלה אחת
הנולדת מחנזכת הבית הזה * בה יודע

הנכון הדבר וטובה להממשלה לשים
עיניה גם על נערי מי ישראל להיטיב
ולפאר גחלם ולמודם ? החובה היא לה
ומה היא התועלת אשר תבוא ממנה  ,גס
להממשלה גם לעם העברי?
לדעתיצדקו דברי העם

הזה

באמרם הלא גםלנו ככל

משפחות האדמה חלק ביקרת והוד טבעי האנושי/
הלא

()
הלא גס אכחכו מוכשרים כמוהן לכל השלימזת  /ולמה
נגרע מהן ? למה תשים כל ממשלה וממשלה עיניה דין
עלגזייה המאמינים זולתנו  ,זתסיב עינה תמנו מלדאוג
גם עלינו  ,להטיב לנו ולפאר חנוך בנינו • הלא כחכמה
ובטובת יד נטע הבורא בטבע מין האנושי בכלל  ,הכחוה
הגדולות והרמות  ,אשר כהוציאן מכת לפעולה תרמנהו
לראש יצורי עולם  ,ותורדנהז תחת כי יהרוס אותן וישכב
בעצלות יד • הלא תחטאו כי תנכרז סיבת ותכלית הבורא
כי תתאמצו להקים גויס רבים  ,להושיעם בימין צדקכם
להוציא כחותיהם לפעולה  ,ותשפילז ותכניעו העברי
להרסו ולאבד כחזתי? אשרב?  • .וכי תאמרו [ מיד העליון
נהיה הדבר הזה  ,הוא הטיב לקצת אנשים להרבות הצלחתם
במעלות רבות לאשרם  ,והרע להעברי מתת לו כל אלה ?
חלילה ! לחלל רוממות העליון  ,ולנבל הטוב ומטיב לכל
בכל ,ולחשוב מחשבות רעות כהנה ! אף גס סתירתו
לעין כל  ,בכל מאמר וספור מספרי הימים • כי בכל חלקי
הארץ  ,לכל שנוי מעמדם ומצבם  ,ראינו המין האנושי
מתאמץ להוציא כחותינז הנטזעין בז לפעולה  ,זלהשלימן
כפי האפשרי לטוב  .לו ולרעיו  .יהיה איך שיהיה  ,בכל
הארץ ובכל מקום  ,בכל משבו ומעמדו מתאמץ כל איש
כפי בינתו זקש׳גתו לחקור ולדרוש  ,הן בעניני מלאכת יד
אזמן  /הן בידיעות מגבות ורמות  ,אשר המה לטוב המין
האנושי בכלל  .רבים מהעמים הראשונים קראו לארצינו
בימים ההם  ,ארץ גזירה ושממה  ,כמהפכת סדום  ,אשר
לא תצליח להצמיח צמח  ,ובפרט מדינת
בראנדענבורג•
ומעתה הקיצו ישיני עפר ,קומו וראו הוראתה בימיכם/
ארצכם הטובה בטוב  ,כאשר היא היזס גערמאניא הלא
היא כגן אשר ברכוה ׳! מלא כל טוב ועסיס ? ואף בחכמת

הנפש

I

( רלדC
הנצש גדלה« הצליחה  ,כיהלציאז ילשפיה כחלתיהם  ,להשלימן
 04נפשם גם נפש ריעיהס  ,לכזה בר« ב מדינלת אייראפא.
וכבר היה כן בכל הארץ כלה ל« לי קמז לפעמים אנשי רשע
ושטנו חכמי הדזרלת להחריבל מקלמלת דבלת  ,לכל תפארתם.
— ולפי זה לא הלציא הבלרא את היהזדיס  ,הנכללים
גם הס במין האנלשי בכלל  ,משארי בני אדם אשר ברא
בעללמל  ,מתת גס להם כמלהם  ,כחלת הנפש להוציאן
לפעולה  ,לא בצר ללא מנע  ,ללא כחד מנפשם מאומה •
גס הלא יהיה לעס  ,יפעול פעלללת טלבלת בארץ מולדתו
גס הלא כאחד מהם לתכלית הגדזל אשר שם ה 7ביצוריז,
בקצבז ייעלדל למעשיהל  .לאך במסילות שלנלת המה יעלו
הר האלהיס  ,לאך במנהגים חיצונים המה נבדלים מהעמים,
לא במעשים האמתייס  ,לא בקצבם  ,ייעודם  ,לתכליתם.
טחו עיני הדלרלת הראשזנלת  ,זלא ראז ללכת בדרכי
הממשלה הנכונה וההנהגה האמיתי תעז בדרך שגל גס
הזידז • — אך למה זה אלך בדרך למרחוק  /להביא ראיות
ממשפטי לדיני האדם בכלל  ,להראלת חלבלת המושל
להעם הזה הלא קרלב הדבר לעינינו  ,והשכל מחיב אלתל
שהדין עמל * )  ,לחלקה אחת תהיה גס להם בכלל חברת
הממשלה
* ) הנה תמהז מקצה אחי אמונתי  ,כיחקרהדזרש להביא
ראיזתיל לצדקנל במשפט מדברי השכל  ,ללא הזכיר דברי
תלרתנל הקדושה האומרת  ,להייתס לי שגולה מכל
העמיס,כי לי כל הארץ  ,לכתיב אתם תהיו לי ממלכת
כהניס לגלי קדוש • לכתיב רק עס חכם לנבון הגוי הגדול
הזה לכל׳ — ואמרתי להצדיק דרך הדורש כזה • הלא
ידוע כי בעלנלתינל  ,לבעלנלת אבלתינל גלינו מארצנו
ונחרב

ז

(

ולה )

הממשלה אשר ישבו בתוכה שצריכה לשום עיניה עליהס
בכל־העניניס  ,ובפרט להטיב ולפאר גדול ולמוד בניהס
בחסד ורחמים  ,כאשר היא עשתה לאזרחיה ותושביה,
—,
—
ולכל הגרים הגרים תחת שבט מלכותה .
אם
ונחרב עירנו  ,ונשרף מקדשנו  ,ואנחנו כשה פזורה
בארבע כנפות הארץ  .ולפי זה אס הביא הדורש ראיזתיו
מהתורה כנ״ל  ,היו האמות משיבות גס הן מהתורה
לאמור  :לא מידינו רעתם להם  ,כי אס בעונותיהם  ,׳
כאשר העיד בס ה׳ ע״י נביאיו ; וכאשר מלא דבריו4
ולמען חדולכל מערכות דברים מזה ומזה  ,הלך בדרך
החקירה לזכינו בדברי השכל לבדי וכל איש נבון דבר,
ידע כי לא יוכל איש לנצח את איש ריבו במשפט  ,צי אס
בדברים ברורים מאוד ומאוד לזה ולזה  ,עד אשר אין
להשיב עליהם דבריהן הס דברי השכל הנטועים צלב
כל איש  ,לא כן בדברי האמונה ואמרי הקבלה  ,כי לא
כאמונתנו אמונת העמים  ,ולא כקבלותינו יןבלזת האמוא
ומי יתן ואסיר בדברי אלה כל תלונה מעלי  ,כי ידעתי,
בי רבים מבני עמי ילינו ויניעו ראשם עלי  ,בקראם
פסוקים שונים בזה המאמר  ,כמו ואך במסילות שונות
המה יעלוהרהאלהיס׳  .ואך במנהגים חיצונים המה
נבדלים מהעמים לא במעשים האמתייס  ,לא בקצבם  ,׳
ייעודם  ,ותכליתם וכי״ס ומהאני ? זך אני בלי פשע;
ףח אנכי מאשמת העם  .וגס הדורש לא חשב רע בדבריו
כי רק בדברי השכל הוכיח  ,לא בדברי אמונה  ,לא באמרי
קבלה  .כי כל העמיס ילכו איש בשם אלהיו" שמעוני
אחי ! ותחי נפשי זה׳ ישפזת שלום לנו ,כי גס כל
מעשינו פעל לכז •

.

דברי

המעתיק •

( רלוC
אם אמת הדבר  ( ,כמן הוא למלן צדיק תמים ותכה לה;
וחזנה היא לו לדאוג תמיד לארצו  ,אשר היא תחת שבשן
הנעים  /מלבד לע הטוב הכוכתי  ,אף גם לע הטוב
העתיד לבוא בהדור הבא  ,והוא על ידי הדאגה אשר
ידאוג  ,בל יקומו בקרבו בכיס משחיתים  ,זרע מרעים,
אשר ישתיתו מעשיו אשר עשה  ,ויהרסו בכיכו אשר בכה
בלב טוב ; ; כי אס יהיו בכים טובים והגונים  ,אשר יגדילו
לאנשים  ,אנשי חיל  ,אכשי שס  ,חסד ואמת  ,ולהכיח
בס גס אחרי מותז ברכה ליושבי ממשלתו הכאמכה.
וכבר נודע הדבר  ,כי לא תקום ולא תעמוד הברכה הגדולה
הזאת  ,כי אם על ידי הגדול זהחכוך אשר יהיה להקטכיס
בקטכס  ,ובימי כעזריהס  ,להראותם כל עת  ,טוב כל
דבר ודבר על מכוכז  ,עד שיגדלו לאכשיס  ,אשר ידעו
ויבינו ערכת ממשלתם  ,ויתאמצו גס הם באגודה אחת
וכדיבת לב לחזק עמודי הממשלה  ,ולסעד בימין צדקם
מסעד הכסא  ,זה לעומת זה כאשר עשו האנשים אשר היו
לפניהם  ,להשלים טובת המדינה למען ישככו בטח איש
תחת גפנו ואיש תחת תאנתו • ואס כן איפא  ,היצדק
המלך  ,היצלח המושל בממשלתו  ,כי יגדל ויפאר איזה
שבטים ומשפחות אנשי ארצו  ,ויניח הנשארים כלי סדר
וערוכה נכונה  ,וילכו שובב בשרירות לב ? — הלא
לאשם יחשב לו ! הלא ירע גם להם  ,כי ישחיתו נפשם,
זגס לעבדיו כי ישתיתו טובם — ואיה טובו אשר אמר
להטיב ? איה חסדו ואמית?  ,ואיה הבטחתו לכלכל כלס
כאחד בצדק ומשפט  ,חלף עבודתם אשריעבדוהו ? והלא
פרוע פרעות בישראל ! ויעקב גדל פרע ! — ואהודה
מה הוא  ,כי פרעו לשמצה ' בקמיהס ? ולמה יגרעו בכי
ישראל  ,כי יסיר המלך חסדו מהם ? הלא 4ם הס נתנו
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גרלז)
צוארם תחת עול המלכות  ,גס הס יסמכו כפי כחס ומתכת
ידס משענת הממשלה  ,והס גס הס מרכים במעשיהם
טזנת הארץ ומלואה׳  ,ומה פשעם  ,מה חטאתם  ,כי השיב
המושל הצדיק ימינו הנעימה אחורמהס  ,מלקרבס לחברת
יושבי ארצו ? הלא טוב להגן גס עליהם  ,להדריך גם
אותם ולפאר גדולם  ,ולהרבות בס הטוב הכללי בכל מכל
למען יעמוד לדור דזרים • הלא ישא ברכה מאת ה׳ כי
יגדלו הנערים הרכיס האלה  ,נקיים מכל עזן ואשמה,
ויעשו פרי להשביע נוטעיה ס במעדני ובמטעמי נפש ? —
וכבר ראינו טובות רבות אשר באו לממשלה ולחברת אנושי ע״י
העברים הנדחפים והנרדפיםהאלה -זבזדאי אס כתבו הדורות
הראשונות את כל מעשיהם אשר עשו לטובת הכלל כי אז
רבו כמו רבו ׳ אך באכזריות תימה העלימו אותם למען
תשכחנה ! ומה רב כחם בעניני המסחר ! ולמה לא תשלם
הממשלה גמול מעשיהם  ,למה תשיב ימינה אחור מלרחם
עליהם  ,לגדלם ולפארם ־ יוסיפו להראות כחות נפשם
ומעשי ידיהם  ,כמונו כמוהם • — רבים היו הימים אשר
עצרו המושלים בהליכות העם הזה  ,ומנעו חירות מהםf
אף גס ההתעוררות לעבודת הארץ  ,ושאר אומנות • —-
ועתה עברו הימים הרעים האלה  ,נפשם תרום בכבוד,
תעלה מעלה מעלה  ,ובמדינת פרייסןחי האיש הנעלה * )
 Jאשר רבים נפלאז לחכמתו  ,זתחד כבודו בכבוד עדת

פלאטא
* ) האיש

הנעלה הוא

מורנו ורבנומשה בן מנחמז״ל

מדעסזיא • וכל המאמר הזה
המשמחים ^הים ואנשים  ,וכל המממראשר יבואעוד
לקמן כן חשב וכן עשה עד ולכל בשרם מרפא
עליז נאמרו "

עד

( רלח)
פלאטא גייטאן ולייפניץ אשר עמדל לכ  0עמים הלא
האיש אשר אזן לחקר להתאמץ מאזד להרים כבלד עמל,
ללהדריכס כדרך הסלולה  :דאי להם לאלת כלמלדיל זפמעשיל
היקרים ילכנר י! מל להתעלדדו אכשיס נכבדים  ,אשר
למדי ממעשיו  ,להפריצו כרכה בעמם למעשי ידיהם צלתו
כי ראינו פרי עצם אשר נטעו כגן החכמה והמדע  ,המשמחים
אלהיס לאנשים  .ומי האיש אשר רזח יקרה בקרבו ללא
יראה בשמחת לכ כי יפריח הגן הזה  ,לעללת נצה לעשות
פרי  /וישאל ממושל הארץ  ,לעדר ללעזק ולהסיר קמשוכים
ממנו  ,ולהשיבו לעשות פרי רב הטלב לכל  .מי האיש
אשר לל נפש חניכה  ,ולא יפק רצון מהמלכלת כי תרחם
גס על העם הזה  ,זתקחהל בזרזעה הנטויה  ,בחמלה
לאהבה  ,להושיעל ללהרבות אשרו • — אהלכי הנכבדים!
הכה קצרה העת הילס להאריך בדברי לאס כי אפס קצהל
הראיתי לכם מהדין והמשפט אשר לעס הזה ידעתי גס
ידעתי כי די בזה לאנשי יקר רוח כמלכס המבקשים שללם
מין האנושי בכלל  ,להשיב בדברי אלה  ,השאלה אשר שאלתי
להממשלדת
בתחלה  :הנכון הוא ואם חובה היא
לשים עיניה גם על ילדי העברים  ,להטיב ולפאר
גדולם וחנוכם • לעתה אדבר עוד בדרך הכלל על הפעללה
אשר תבלא ע״י המעשה הזה  ,אשר אנחכל עושים היזם
בחנוכת הבית הזה.
כבר

נלדע ? נתאמת הדבר מדלר דלריס כי אין טלב להאדס
להרים כבודו ! ?לאמץ כחלת כפשז כ״א ע״י האמון

והלמוד הנכון לבדל  .ק היה הדבר בימים הראשזכיס
כאשר מצאנו כתוב בדברי הימים למלכים הראשונים ר׳אשר
גדלו והצליחו כל עת אשר הלכו בדרכי יזעציס זעשל מצות
חכמיהם  ,ושמדל משמרת כבזפיהס / .אשר שמל להם בענין
החניך

( רלטC
החניך לבניהם ; וכאבדל מהר בסורם מהס ( עזבותורתם.
לכן היא בימינו עתה • מי לא ידע הפעילות הרגזת אשר
עשתה
קאטארינא השניה בחסלאנד  ,מי לא ידע איך
הפכה
בחכמתה
לארצות
מושבות
השממות והמדברות הרכות
אשר היו לפנים כארץ מלכותה  ,וכל זאת לא נהיתה ולא
באה אם לא הכינה בתי למוד וחנוך לחנך ולגדל הילדים
הקטנים  ,ולהרגילם מנעוריהם לאמץ כחס ; להרים נפשם
!להראותם הטוב הגדול אשר יבוא להם ע" י הזרוז  ,ההתמדה,
המלאכה  ,והידיעה כל איש ואיש למינה!  ,למען יגדלו
ויהיו לאנשים אנשי חיל ועושים מלאכת מחשבת ועבודת
כל אומן יד  .וכן עשתה המלכה הגדולה מאריא סערעזיא
ברחבת ארץ מלכותה  ,להקים לה עבדים נאמנים בבריתם
עובדים עבודת האדמה ושארי עבודות ומלאכות על הדרך
הטוב • כן נהיו בתי למודים רבים במדינות גערמאניא אשר
הוכנו והוקמו בדרך אשר הראה להם האדון ראכאוו
ואספו תבואות הרבה מזרעם אשר זרעו לברכה • ועתה
מחדש בעינינו ראינו אשר עשה לנו אדוננו מלכנו יר״ה,
להרבות הטוב הכלל בימים הבאים  ,ע״י בית החניך אשר
הקים לילדי העברים י לא לשזא ולא לשקר יהיה גס
תקותי גס הבטחתי  ,כי לא בחלום אדבר  ,כי אס בטוב
טעם ודעת לאמור יגדלו הקטנים האלו הנגדליס פהע״ע
סדר נכון והגון  ,לשמה אלהיס ואנשים  ,ונזכה לראות
גם מהעברים  ,אנשים טובים לכל מלאכה ועבודת הממשלה
בכלל ובפרט .
, .
הלא
ייטיב הנער את דרכו  ,בהראנו לו מנעוריו
גדולת גבורות הבורא אשר עשה בעולמו ; היחוס
*וההצטרפות אשר בינו לבוראו  ,ופלאי פלאות אשר הפליא
לעשות

<רמ)
לעשות ככל יצוריו ? הלא יפעלו כל הדעות הרמות והנשגבות
האלו כלב הנער הרך  ,וזך מכל פשע  ,לעכוד את בוראו
בגיל ורעדה  ,באהבה טהורה וקדושה ? הלא ייטיבלכת,
בידעו ערך כל הענינים מקפנס עד גדלס  ,וכל המעשים
הנוראים אשד נעשו בכל דור ודור משפחה ומשפחה  ,איש •
ואיש  ,למן היום הוסדה הארץ עד עתה ? הלא ייטיב כי
ידע כל טובם אשר פעלו וגמלו לנפשם  ,הלא יסירמלהרע
כי ידע הרע אשר עשו  ,ואשר הריעו והשחיתו את נפשם
להורידה לבזר שחת ? ובפרט כי ידע הנער מנעוריו את
דרכי וחוקי הממשלה אשר הוא יושב בה  ,יתר שאתה,
ויתר ארץ מולדתו מארץ אחרת  ,כי ידע חובותיו אשר הוא ־
חייב לאחי אמונתו להאזרחיס והתושבים היושבים אתו בצל
מלכו • — הלא יטה ברצון טוב חת שכמו לשאת עול
המלכות ? הלא יחפוץ בנפש חפצה להתאמץ ולסבול סבלו,
ולעבוד עבודתו בשמחה רבה  ,רב משארי האנשים אשר
לא נחכמו ואשר לא ידעו גס טובזתס גם חובזתס להם
ולארץ׳ מולדתם ? — הלא יניסו ויאבדו דעות ותורות
נפסדות ואמונות טפילות  ,אשר הולידו בקרבם מחלוקות
רבות  ' ,שנאה נקימה ורייפה  ,ותהיינה לאבן נגף וצור
מכשל בינם ובין העמים אשר ישבו בתוכם ; יאבדו ויכרתו
מוצאי הדבה וכל רעתם  ,והטוב האמתי תחתס יצמח,
ושלום לע ישראל .
#ך ־־־ מה זה הזמה לי לבי בקרבי ? רבים מישראלים
• אומרים לנפשם  ,ואולי בקרבם אנכי עומד פה,
זאזנחים לאמור ״מה לנו כל זאת ? הלא בלימודי החכמה
״והמדעות תאבד אמונתנו  ,הלא נרחוק מעבודתנו הקדושה,
"בקרבנו להמלכזת « תכלנה כל ההנהגות אשר הנחילו אותנו
״אבותינו מימי קדם  .הלא בחזקס ידינו לעבודת הארץ
תפול

( דמא>
"תפול חזמותנו הנשגבה אשר היתה לצור חזק להבדילכי
"מהעמים אשר נחנו בקרבם עתה תכרתנה אמונתנו וכל
מנהגותינו הרבות ! " — לא ק אהובי ! עם עברי ! לא
כמחשבותיכם מחשבותינו  ,חומתכם לא תפזל  ( ,אמונתכם
לא תאבד  ,כי חזק נחזיקנה  .כה אמרה הממשלה k ,
תירא עבדי יעקב  ,ואל תחת ישראל  ,נחלת אבותיך לא
תאבד ולא תכרת • כל רע לא יקראך  ,חוקיך למצותיך
הטהורות לא ישבותו ולא תאקפנה.
כי האיש אשר דעת אלהים בו  ,ותורת אמת בלבבו  ,לא
ישטוס ולא ישטון אמונת זולתו  ,ולא ישים עיניו על
ההנהגות החיצוניות המבדילות עם מעם לשפוט משפט
נחיז עליהן • תגעל נפשו הרמה מדנים ושנאת האמונות,
כי כל העמיס ילכו איש בשם אלהיי אשר היה לנחלה לו,
או אשר השכיל ברוח בינתו הטהורה  ,מבלי לקנאות ומבלי
לחרות בריעו ועמיתו האומרים בלבם  :רב לנו בעבזדתינו
האמת אתנו  ,ואנחנו באשרנו • החכמה הנעלה תשמור
מצעדי האיש היקר הזה  ,בל יכשל  ,בל ישבות שלום ארצו,
בל יפר אחות הריעים מנוחתו ומנוחת אחי אמונתו אשר
שם אלהיו חלקו בתוכם  ,ובפנים יפיס ידבר עמהס דברי
צדיקים  ,לנהלם בדרך הישר  ,בל ישנאוהו  ,פל יבווהו,
אף גס יאמינו בו בדברו לפניהם בשער•
כןחשב וכן עשה

האיש היקר אשרהיה'בימינו  ,וכן

היו מעשיו בעודו בחיים בקרבכם • הוא האיר חשכת
ליל החכמה  ,והרבה תורת אמת ביעקב * ומה שמת
האי ^״ הנכבד הזה להורות לכל איש  ,בלי הבדל האמונה
וההנהגה החיצונה  ,אס חשקה נפשו לדעת דעה  ,להשביע
ממחקחתיו אשר חקר בהשקדה רבה »

ובכל זאת לא קר
מלשמור

\

(דמב)
מלשמור המנהגים אשר הין לנחלה לו מאבותיו • ואף גס
המנהגים אשר לא כן היו על פי דרכי החקירה ועיון
המדע  ,לא עזבם  ,אס לא הריעו לחברת האנשיםככלל,
למען לא יכעיס את אחי אמונתו • ותקיא נפשו פראותו
הפכפך החפץ לחדש דכר כאמונת!  ,וישיש מהדרך אשר
בקשו רכים מאמונת זולתו להדריכו כו והצדיק דבריו
באחרית ימיו בספח ירושלים * ) כי דבקה נפשו בתורת
אבותיו  — .ויהי לאות עמים  ,ומופת לאחי אמונתו,
זמורה לריעיו הנאמנים אשר הטו אזכס שמזע בקולו.
אלה הס דרכי האיש הגדול אשר האמת מנת חלקו  .זכר
צדיק לברכה • הבז גודל לו התאמצו אהובי העברים לילך
בדרכיו השובים  ,כי חיים הס למוצאיהם ולכל בשרם
מרפא.

ובדרך הזה ילכו המורים אשר יורו את בניכם ,זיגדילוס
בבית התנוך היקר הזה בשמחת לב  ,ונפש חפצת
שלום אחיכם ב״י  ,לטוב לכס תחת שבט מלכותנו שלום
ושלוה  ,השקט ובטח ♦ לא בלעגי שפה יפטירו  ,לא
בדברי זדון וריב  ,אף לא בשפת שקר ולשון רמיה  ,כי אס
כאמת ובתמים ! רב טוב יבשר לי לבי בקרבי אשר יהיה
בימים הבאים  ,גם לכם גס להמלכות  ,כי תלכו מישור.
ועתה קומו אבות הבנים ואמותס ! קומו הורים !• ותנו
תודות לבכם בגילה וחדוה בלי מורך ופחד  ,לאב
ומושל הארץ הזאת  ,זלהשר הטוב פקידו שימו לבבכם
לזאת

* ) כנר העתוק ידידי ר׳ איצק אייכל ראש עניני הספר
 .הזה בשכל טוכולשון.צח  ,כמאסף מתק״מח דצ קפ״ה זכו'
המעתיק•

לזאת וברכו המלך החסיד ואהזב לכל פרידריך ווילהעלם,
ואת השר הכככד גראף האייעם העומד* לימין צדקל,
 oyהאנשים העונים המחזיקיםידיכם  ,כי המה
כמאשריכס
המה שרחו ויגעו להכין ולהקים הכית היקר הזה I? .
תשקצו את נפשותכס ואל תחללו מעשיהם הקדושים b ,
תפנו לדברי סכלות ועקשות פה אשר יפחידו רוחכם וישפילו
 כבודכם בדברם דכרי תפל ושזא • י  -ראו כי שמע המלךאב הרחמים את קול שזעתיכס  ,והסיר בחמלתו הגדולה,
כלימתכס וחרפתכס מנגד עינכם ראו כי פתח לכס שערי
תקוה  ,שערי נחמה ; שערי אושר והצלחה♦ הנה בידכם
הדבר הזה  ,להשיב לכם במעשיכם ; אז להרע  ,להרים
כבודכם או להשפילו • אשריכם כי תקחו העצה וההכנה
השובה הזאת אשר הכינו לכס שרינו • אשריכם כי תמלאו
משאלות לבם להיותכם גס אתם אנשים נכבדים ראזיס
לחברת הממשלה  .ואנה תשאז פניכם כי תמאסו בשוב
ותבחרוברע  /זתשאז עליכם בזדון כלימה וחרפת עולם.
ןא בידכם הוא להרבות ברכתכס והצלחת דורותיכם אשר
יזכרו שמכם לשוב  ,אז אז מידכם הוא לכם כי יקללו
אתכם בניכם אחריכם זיאזררז זכרוניכס  ,בזכרם כי מנעתס
כל שוב מהם • קומו אהובי ! והיו אנשים אנשי חכמי׳ לב
ואמץ כח  ,שמעו דברי גדולים חקרי לב  ,הרוצים לפאר
גדול בניכם  ,קומו וכבדו הדור הזה המהללים דרכי המלך
׳ וממשלתו אשר אתם חוסים בה  ,קומו והקלו שזרח גדול
הפנים להמזריס אשר יורו אותם בבית הלמוד הזה • עזרו
וחזקו ידי בניכם  ,והרגילו אותם בבתיכם לסדר  ,והליכה
נכונה  ,לשמוע מוסר  ,וההתמדה  ,נקיות וענות צדק,
סמכו ידיהם  ,והסירו כל אבן נגף ומכשלה  ,בל יעצרו
ללכת בדרך הישר והשוב אשר סלו ופנו לפניהם האנקיס*
הגדולים

( רמד)
הגדולים האלו  .ולמדתם אותם במעשיכם הישרים  ,לעשות
חובתם אשר ייזייבו לאחי אמונתם  ( ,למשבי ארץ מולדתם
וממשלתם • ואז תהיו נקיים לפני ה׳  ( ,אל יתת לבכס
בקרבכם כי ישאל אתכם מחר השופט העליון  /ההטבתם
עם בניכם אשר הולדתם  ,ואשר הרביתם בהם יושבי ארצכם,
השמתם לבכם להם לעזרם ולהעלותם במעלות האושר אשר
«עלה בס האדם וחי לעולם ? או אחרתס בעצלות יד
ויחוגו אחור מלהיות גס הס אנשי שם עומדים במשמרת
המלך ועבודתו לטוב להם?
ואתם ידידי מנהיגי בית התנוך הזה  ,אתם אנשים
חכמים וצדיקים  ,אתם הטבתס עם אתיכם,
? Iתרפנה ידיכם  I? ,תעזבו  ,ואל תטשו  ,ואל תחוח
מלדאוג על קיום והעמדת המעשה הזה כל הימים — .
הנה כנדתס גם אותי להיות חבר לכס בפקודתכס  ,להנהיג
המנהג הזה  ,גס אנכי אהיה כאחד מכס לעשות ככל אשר
 :בידי ואמלא שאלתכם אס יהיה לאל ידי לעשות י קומו
ונעבוד בגן הזה בידים חזקות  ,ונטע נטעים אשר יגדילו
וישלחו פארזתיהסוענפיהם מקביב  ,ויעשו פרי  ,להשביע
כפש שוקקה•
גם

אתם מורים יקרים ! הנה בידכם הילדים האלו  ,אשר
נתן לכם ידידי * ) זה רגעים מעטים **) * שימו
לבנם

ציממערמאן ראש למנהיגי בית החנוך
*) הוא האדון
(עיין מחברת א׳ דצ ע״א) .
**) לדברים האלה נמשכים למה שנזכר כבר שם במאמר
׳ המלוציס הראשון שזכר האדון הנ״ל,עייןשסי

( רמה )
לנכסונפשכם לשמרם כמשמות הקדשה  ,ובטות אנישתדע<
את חזכזתיכס הגדולות אשר נשאתם עליכם  /שימן לכככס
ונפשם למלאות ולהקים דנריכס נאמזכה שלימה  ,לא נעבור
כבודהדמיון  ,לא בענורקבוץכסף  ,אן> לא בעבור ספות
הרוה את הצמאה מיצר ומחשבות לב בני אדם אשר לא
מהורות הן  ,כי אם להיות תמיד עינכם פקוחות  ,בלי
רפיון ועצלות  ,זרמיה  ,לעבוד באגודה אחת באחוה
ורעות ועצה טובה  ,בענוה ותמימות  ,העבודה הטהורה
אשר נתנו לכס הנה אבות הבנים זאמותס  ,הן אשר ישנם
פה עמנו היזם  ,זאת אשר אינם פה '  ,נותנים בניהם
מחמד לבס בידיכם  ,למשול בס בחכמה ודעת וכלב תמים ,
למען ישמחו אבות על בניס בכס  ,אל יחת לבבכם מפני
העבודה הקשה  ,חזקו ואמצו ! והסירו כל מכשול מדרככם
אשר תלכו בו  ,ואשר תדריכו בו תלמידיכס  ,השענו על
צדקתמעללכם  ,וישרת מעשיכם  ,וסעדו לבכם בתודות
אשר יודו לכס אנשי אמת וצדק • הן הגה תחזקנה ידיכם,
בל תרפנה בל תיגענה מלעבוד העבודה הקדושה הזאת
והנכבדה  .והיה אס ראשיתכס מצער  ,אחריתכם ישגה
מאוד כי כפלים לתושיה  ,רבה היא שמחת נפש המורה
הישר  ,בראותו עבודתו צלחה ! על אמונתי כי לא אכזב•
גס אני מזרה להורות  ,גם אנכי טעמתי פעמים רבים
מתק השמחה הזאת זנעימתה  .אך היא מכת חלק המורה
ישר מכל עמלו אשר הוא עמל  .אך היא תמתיק מורת רוחו,
זתצהל פניו בשמן ותקל מלאכתו הכבדה אך היא תשלם לו
משכורת שלימה  .ובשמחתו לא יתערב זר  ,כי לא ידעו האבות
כבד המלאכה הזאת  ,לא יבינו עול המשא אשר נתנו על
־שכס המורה  ,ןכ תברכו אתם מורים יקרים  ,כן תשבע נפשכם
צתצחות ככל אשר תתאמצולהטיב עם תלמידיכס כל הימים*

הא

!5

ואתם

ג רמו)
שמעז לי ( תחינפשכס ,

וראו ותנו

ואתםבכים
לבכם  ,להטוב הגדול אשר נתן לכס היום,
שפח נחלתכם ביתר שאת ( יתר עז נגד שארי מי ישראל.
קדוש זנורא יהיה לכם המקום הזה  ,אשר תלמדו פז יראת
ם׳ חוקיו ומשפטיו  ,גס ידיעות הליכות השפע ותולדותיה
בכלל  ,וכפרט תולדות ארץ מזלדתכם  ,מצותיכס וחזבזתיכס
אשר לכס  ,גס עתה גס בימים הבאים  ,לא תזידו ואל
מחללו המקום הנורא הזה ותמיד יהיה כבוד פני המלך
לעיניכם  ,למען תזכרו כי הוא אכיכס הדורש שלומכם
וחפץ בטובתכם ל כי תשכילו לעשות י — שמעז שמוע
באות דעת וענות צדק תורת מוריכם  ,ותמיד תהיינה
אזניכס קשובות  ,עיניכם פקוחות  ,ונפשכם ולבכם רצויים
באהבה זחדוה לעשות ככל אשר יצוו אתכם לטוב לכס לדור
דוריס  .כבדו מוריכם כאשר יכבד בן אבי 1ואהבזס  ,אז
יאהבו מוריכם גס אתפס  ,אתם תהיו שמחת ומחמד
אבותיכם  ,תגדל! לאנשים  ,לעשות חיל רב  ,וטוב לכס
בל ימי חייכם.
דעו

ויהי נועם ה ' אלהינז עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו,
ברוך יהיה הגן הזה  ,כן יגדלו שתילי!  ,שתילי
חכמה  ,מדע וצדקה  ,אשר צזה המלך פרידריך יר״ה,
ואשר הקים עבדו הנאמן האיעם לנטעס כימין צדק.
וכן יפריחו תחת ידי הפקידים ,ז אשר עיניהם עליהם תמיד.
ויעשו פרי לשמח מוריהם אשר יורו אותם כלס כאחד
באגודה נעימה  ,ונפש חפצת אהבה ואחזה  .רעננים
יהיו בצלם יחקו אבותיהם הטובות  ,אז גס הס יפארו
תפארת מלכנו  ,ויכתירו כתר מלכותו בהוד והדר  ,ויהללו
כל אפסי ארן מעשיהם בשערים"

הערוח

( רמזC
הערות
לתועלת המתחילים
אשר לא קראו דנרי הימים ( תפזרי
הדורות
אמרתי להציג פה בקצור משפנו
האנשים אשר נקפו פה בשמזתס.

(א)
טיבעריוס מלך חמי (
כשנת ג ' אלפים (" ד מאות וע״ה
ליצירה) היה
איש גנה לג אכזרי לא ירחס,
איש חמת  ,וכעל קנאה ,
מתענג בתענוגים • ( מקנאתו
הגדולה אשר פערה פז ,
הרג בן אחין ו & רמאניקום שר
צבאז  ,כי עשה ל( שם
בארץ  ,ברוב גמחתיו אשר הראה
מאז במלחמותיו  .וכזה קרה
לכל איש תם ( ישר לב  ,כראות
הבליעל כי נכבד הוא כעיני
העם  .וימת גס את סעסיאנוס
אשר השים למשנה
במלכותו  ,ויושב גמולו כראשו  /כי
אחד משומרי הסף אשר
לו  ,כסה אותו בשנתו בכתות
המטה  ,כל
ישאב חת  ,וימת בצר נפשו.
געיא מלך רומי (בשנת ג׳
אלפים ה׳ מאות וי״ד ליצירה)
לא קם כמוהו
מלך אכזר ואביר לב  ,הוא המית
את אחיו בריטאניקוס בתם
מות  ,והוריד אמן אגריפינא
שאולה*ויצו להרוג את מורו
היקר זענעקא  ,גס יועציו
ואשתו הראשונה  ,ואת
אשתו השניה דחה ברגליו ארצה
ותמות  .וילך שזלל
בשרירות לגו הרע  ,ויפזר כסף רב
למלאות תאות נפשו ,
והרבה עשות זמה והוא גס הוא
צזה להשריף בלילה את
העיר רומי המפוארת למען עשות
לו שם בארץ  ,כי יבנה
אותה שנית" ויהי כשמעו כי נודע
הדבר להעם כי מידו
היתה זאת להם וירע בעיניהם,
וישם עלילות דברים
להנזצריס אשר דרו שס  ( ,כי הוא
היה מעובדי האלילים )
לאמור הס עשו התועבה הזאת
ה
כJB 2
בשנאת

( רמח >
כשנאת אמונתם ״ זיקת כל עשרם מידם  ,ויגרשם מארצו,
ויהרג הרג רכ  ,גס האכיד אנשים רכים מאמונתו  ,דקת
רכושם  ,ויאסף כסף רב בעושק וגזל  ,ויק היכל זהב,
לכבודשמו • ויהי בימים ההם  ,זיאכח העס ; וימרדו בו.
ויקה וינס הוא ונושא כליו  ,ויאמר אליו  ,שלוף חרבך
ודקרני בה  ,פן ישיגוני אויבי ויתעללו כי  ,ויקס הנער
וידקרהו •
נדליפוס השני  ,מלךשפאניען ( בשנתה׳אלפיסג׳מאות
ליצירה) דבק מאוד באמונתו  ,וירד בעמו ‘
כפרך  ,וימת את בנו ברוע לבבו  ,הוא הכין בית משפט
האמונה  ( ,אינקוויזיציאן) והאביד בחרב ואש  ,כל איש אשר
האמין אמונה אחרת מאמונת הנוצרים המכונה קאטאליקא,
ויעש מלחמות רמת בגודל גבה לבז לרדות בעמים,
ולענות אותם להמיר דתס בדתו  ,רבים חללים הפיל,
מנער עד זקן  ,טף ונשים עד כי נחלש כחו  ,יכ באו
קולעים בנפשו דנגעוהו וימת •

(ב)
פרידריךהשני

בשנת ה' אלפים ה׳מאות
מלךפרייסן (

ליצירה) עשה מלחמה ימים רבים וינהג את
יחילו בחנינה ונפש טובה  ,ובצרתם לו צר • רבה היא תקפו
וגבורתו וידו החזקה  ,אשר הראה לעמים רבים  ,בשבע
שני המלחמה אשר הלחם עמהם " עצמו תחבולותיו ומעשי
הקרב אשר עשה לשם ולתפארת לו ולצבאו  .ותשקוט
המלחמה וייטיב מאוד לאנשי ארצו  ,למלאות חסרונם
אשר החסרה להם המלחמה  .ויבן זיטע להם מקומות
רבות אשר נחרבו  ,זיעש בתים לכלכל בם אנשי צבאו
הנחלשים הוא הקים אנשים נבונים להרבות מכמות ומדעות
במלכותו,

( ומט f
במלכותו  * .הוא גס הוא חכר תפרי מדע ומליצה ודבר*
הימים למלכותו  ,ויכן כסאות למשפט לשפוט עמו כמפרים‘,
כקטון כגדול  ,ויכואו גרים רכים לחסות כשכט מלכותו*,
וכל הנרדף ממדינות אחרות על דכר אמונות ודיעות וכל;
חכס לב וישר הולך  ,אלין נמלטו* כי לא הרע לאיש ע״ד
אמונתו ועמדתו לאלוהיו  ,אס לא הרע במעשיו לגני,
אדם  ,וישב על כסאו השקט ושאנן  ,ויהיו ימי חייו שבעים
וארבעה שנה ויגיע זימת*
ק
^ טארינא השניה מלכת רוסיא (בשנת ה״א ה״מוכ״ה
ליצירה
) אשה חכמה וטובת שכל  ,ידים4
ככל  ,ותעש חיל רב ותכבוש ארצות רבות  ,ותאהב כאם־
את יושבי ארצותיה לתת להם ברכה  ,ותקרא לחכמים ויודעי
דעת לעזרתה לה  ,להרים כבוד עמה ולהרבות הצלחתם
זאושרס •
יאזעפוס•

השכי p

מאריא

טערעזיא מלכתהזנגארן^

מלך לבדו אחרי מות אמו המלכה (כשנת לא
ה׳מ זארפעיס ליצירה) רמו מחשבות הטהורות  ,גדלם
נדבת לנו  ,הוא היה איש אוהב את הבריות ומשמח בטובם,
ויתאמץ מאוד  ,לשנות .לטוב דרכי יושבי ארצו ומנהגיהם,
אשר היו להם לפני מלכו עליהם  ,הוא טרח ויגע להסיר
כל מכשול מרוחם הנכאה  ,ויתקן תקנות רבות להדריכם
בדרך הישר והטוב לכל אדם  ,מבלי הבדל אמונות ודעות, .
ולכן לא עזב חסדו ואמתו מבני ישראל  ,ויחל להסיר ממנו
כלימה ובוז  ,וירים נפשנו בכבוי  ,לאספה! באסיפות
יושבי ממשלתו  ,והתעורר אותו באהבה וחמלה  /לשמוע
בקול מצותיז  ,מה עצמו הכנותיו אשר הכין לעבדיו — .
אך אהה ! כי לא ארכו ימי ממשלתו  ,כי מת המושל הצליק
הזה,

(מ)
הזה  ,עמוס תולאות  ,אחרי מלכו עשר שנים בהשקדה
רבה  ,ולא זכה לראות פרי מעלליו  ,לתבואות זרעז אשר
ורע לברכה  /שמו וזכרו לדור דודים •
גוסטאף השלישי מלן* שזועדען ( בשנת ה״א ה״מ ול״א
ליצירה) איש חכם לב ונכון דבר איש תיל ורב
פעלים  ,הכין הכנות רבות לטובת אנשי ממשלתו ויוליכם
מועם שבטו ובחמלה גדולה  ,ובכל זאת קמו אנשי רשע
וזדון  ,וקשרו קשר להרגו  ,ויזרו בז המורים  ,ויחל שנים
ושלוש ימים • ובימי חליו לא שפך בוז על אויביו לא רגז
ולא אמר לכלותם  ,ויתחזק על המטה  ,ויצז לבנו אשר
ימלוך אחריו לאמור לא תקום ולא תטזר את רעת המורדים,
את האלהיס bעליון ירא ועשה כטוב בעיניו ואל תפור
פן הדרךהישר  ,ובצאת נפשו היקרה  ,התפלל לאל עולם
שיצליח יושבי ארצו  ,ויסלח עזן מבקשי נפשו ויגוע וימת•

לעאפאלדהשני הוא אחי יאזעפוס ז״ל איש חכםונבון,
היטיב מאוד לעמו והרבה לעשות חסדביזשבל
טאסקאנא ואחרי מות
על כסאו הישרה במדינת
יאזעפוס עזב המלכות הזאת לשכת על כסא אתיו וילך
בדרכיו  ,ויאהבוהו עמיו מאוד מאוד וימלוך כשתי שנים
וימת.
(ג)

פאפסט)
גחנגארהשביעי היה אחד מאביהכהניס (
לאמונת קאטאליקא  ,איש גבה עינים ורחב
לבב  ,וישב על כסא הכהונה שלו ( בשנת ד׳ אלפים ח ,מאות
זל״ג ליצירה ) ויכהן בגאוה וגאון  ,וישם אותו לראש על
המלכים אשר היו בימיו  ,והכניע המלך היינריך הרביעי
החת רגליו  ,רבים מעשיו אשר הרשיעו בס עמים רקים
והרע

v

נה&

ןי הד

־

והרע להם מאוד  ,ככתוב כדברי הימים להמלכים (לצהכ^ ס
הגדולים ההם  • -י־

!

פערדיבאנר הראשון מלך שפאניען ושם אשתו אשד
מלכה עמן איזאבעללא  /וישב על כסא

יעןאמד

^ ft

1

קלווב

וויולינס

מיהו

זליזרים

1א ובז
מ אמו
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אל עולם

עוימת.
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נמש{5

ילו

( רגאc

מלכותן (כשנת ה״א ב״מ זכ״ה ליצירה) וימלוך באכזריות
ובחמה רבה  ,גס בעמו גם בשבויו אשר שבה במלחמתיל
אשר עשה  ,דבקה נפשו מאוד באמונתו  ,הוא הרשיע את
היהודים  ,כ* לא האמינו באלהיו  ,והמית רבים  ,מהם
במיתות שונות  ,ע״י ב״ד זמשפש האמונה שלו ( אינקזויזי"
ציאן ) ויקח את רכושם ויגרש מארצו כעשרת רבוא אלפי©
יהודים  ,ובתוכם הרב דון יצחק אברבנאל  ,וילכו עחס
וחוסרכל  ,נע נדבארץ  ,מלבד שאריהאומות  ,רבות
מאוד  ,אשר החרים ואשר המית  ,ואשר גרש מארצו  ,יכ
לא’ עבדו לאלהיו ויישיב הדבר מאוד בעיני אבי הכהנים,
פאפסש אלעקסאנדר הששי  ,כי קנא לאלהיז  ,ויכבדהו
בשם התואר
קאשאליקא  ,ומהיום ההוא והלאה כלמלכי
שפאניעןבשסזה בקראו,ככתוב בדברי הימים להמלכיס.

.

י שניםi
£
!

בקורת ספרים חדשים
א
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משלי אסף ללמד לאדם דעת מוסר השכל במשל ומליצה
וגומר  .ברלין  ,שנת ועשית השוב והישן
לפ״ק • .י ' ( תקמ״ח ) .

מעל
ניע׳
לי,׳® V

משלי אסף חלק שגי מרה דעה לאחוז במוסר השכל
וגומר  .ברלין  ,שנת תקן משלים הרבה
לפ״ק  ( .תקנ״ב ) .

סט)
רחב

1מאות־

זמירות

MfaMgnr

(
* זמירות אסף חלת

שלישי

רנב)
המלל חמשה הפרים וממר.

ברלין  ,שנת מזמור לאסף אלהיס כאו
גויס מחלתך  ( .תקכ״ג ) .
ז  7רב
המשכיל מוהרר איצק סאטנאף איש פולוכיא,
אשר הוציא את הספר הזה לאור ואשר באר ׳
יאותו  ,העלים מעין הקורא שס המחבר,י ולא הודיע אס
אסף הזה הוא המשורר הקדמון אשר היה בימי המלך דוד
או אס הוא איש אחר אשר כינה את עצמו בשם אסף למכה
מיוחדת • ולחזק הספק הזה בקרבנו כתב מהר״א בפרושו
לפסוק הראשון בחלק הראשון  :מ אשר כן זה המלין לא
יאומן כי הוא זה אסף בן ברכיהו הנזכר בדברי הימים
יי יתכן שאחד המליצים בדורות

האח/ניס כינה את עצמו בשם

אסף על שם אסיפת המשלים והידיעות וכ״ו ונקרא בן
ברכיהו על צד השאלה כלומר בן שברכו יה י״ — וכן
נאמר בסכמת הרבנים ובמודעה הנדפסת במאסף לחודש
גיסן תקמ״ח  ,שהרב ר' איצק אמר כי הספר הזה כן
נמצא וכן היה בכתיבת יד מאז ומקדם  .ואולם כאשר נודע
להמבקר בידיעה ברורה ואמתית,לא המשורר הקדמון אסף בן
ברכיהו חברו  ,וגם לא היה ולא נמצא הספר הזה בכתיבת
יד מאז ומקדם  ,כי אס הרב ר׳ איצק הנזכר הולידו  ,ומלבו
יצאו הדברים האלה  ,זיכנהו בשם אסף על פי ראשי תיבות
איצק סאטנאף פולוניא • — ובגלל הדבר הזה לא הודפת
על פכי הספר בשנת תקמ״ח מלות חלק ראשון  /אף
שהדפיס בשנים הבאים חלק שני וחלק שלישי  ,כי המחבר
לא נביא ולא בן נביא לדעת בשנת תקמ״ח אס רעיוכיז יולידו
עוד בכיס בתקופת הימים או אס יעמדו מלדת  .ולא זו
בלבד נודע למבקר כי אס גס זאת נודע לו בידיעה ברורה
ונכונה  ,שגס ההסכמה מן הרמים  ,וההקדמה והשיר מן

יוסף

(

רנג)

יוסף לוצאטה מלס מעשי אצבעות הרב ר' איצק הנזכר
המה ן הלא המחבר  ,הלא המפרש  ,הלא המסכים להוא
המהלל ; הוא ללא שליח  ,הלא ללא אחר  .על כן לא נזכר
בהחכמה יוס הכתיבה כמשפט כל החכמות  ,כי ירא לנפשו
ק ביוס יודע ; לעל כן נמצא בהקדמה אשר נחתם בשס
אחר אסף לוצאטו  ,פעמים ושלש המדבר בערל תחת הנוכח ,
כיכתבהעטיתיה  ,מצאתיו  ,משחתיו תחתהעטיתה,
מצאתו משחתו  ,אין זאת כי אם במהירזת הכתיבה שכת
המחבר את עצמל  ,ופיל הכשילו לענות בו.
והנה כל איש אוהב משרים ילדה כי לא טלב הדרך אשר הלך
בה מה״ראהנ״ל להמיר את שמל בשם משורר קדמלני הנזכר
בספרים הקדושים  ,משתי חבלת • האחת  ,כי רע הלא
מצד עצמו בבגדו באמת  ,כי אין מדה טזבה לגדולה מאהבת
האמת  ,וכבר הזהירו חכמינו ובעלי מלסרעל זאת פעמים
רבות  .ואין להשיב כי הדבר הזה מצער ושל מה בכך  ,לא
כן  ,האמת שזה כבקטן כבגדזל  ,ואין מדרגה בענין
האמת י — והשנית מצד ההמשך אשר ילטשך ממנו  .כי
כאשר נודע רבים חסרי לב בעדתנל האלמרים בלבבם אין
חכמה ואין תבונה בילידי שכל לזרות האחרזניס  ,והבוזיס
לחדשות אשר מקרוב תצמחנה בכל מדע הן בלמלדילת הן
בטבעיות לאשר לא ידעל אבלתינו מלפנים לבימיס הראשונים,
באמרם :אס אמת יהגו מדזע נסתרו מנגד דלרלת הראשונים?
הלא להם לבדם נתן ה׳ עיניס לראות כל אשר יהיה תחת
השמשי .ואס כן איפזא אס נשים בפי איש קדמון  ,ובפרט
כפי איש אלהים קדיש יאמר לז  ,דברים חדשים אשר נולדו
רק על ידי הבחינה והנסיזן באורך הזמן  ,הלא אנחנו
כזתניסלפני העווריסהאלה המכשלה הזאת  ,לנחזק בלבם
הרעיון הרות הזה  ,תחת המצלה אשר אלינו לטאטא אלתו
במטאטא

( רנד)
במטאטא השמד • ירעה עוד מזאת בעינינו תשוקת הגאון
ותהלה נלב המחבר נעשותי על עצמי שירים אשר נהם
מתהלל בלשון מדברת גדולות ויאמר:
"מה אדמה לך מה אשוה לך איש תפלה
"אדמך לצאת השמש בגבורה לאור
"כי חושך כסתה מליצה וצחות אפילה
״ ׳ה דבר ויקרא יצחק ויהי אור • "
ובמה יצטדק האיש אשר יקום ללמד לאדם מוסר השכל
ייאמר ( :א  ,י״ב  ,וי״ג) והמטים עקלקלותכט הישר
מעגלותם הדריכם בדרך צדקה ואמונה הורם נתיבות
החכמה והאמת " ׳ יכמקוס אחר ( יא,ג" יל ) " גבם
כמחיר נעימות אל תמכור האמת למען כחש"
אם היא נעצמו מוכר האמת במחיר נעימית נעביר טובת
הנאההמ ? יבמה יזדכה איש אשר יזהיר כני דירי על
העניה יעל הרחקת הגאיה באמרי  ( :נ  ,כ״ח ולמ״ד)
"עקב ענוה חכמה ודעת׳ ותכלית נאוה סכלות
והוללות ׳ אס חהלה אותה נפשך התהלל ב״ת
ואם רוממות התרומם בדרכיו " ׳ אם הוא נעצמו
שיקק לתהלה וחממות דע מאוד ? איך אל יבוש ופניו לא
יחירי כאשר שר לע עצמי השירים האלה ? איך יעלה על
לעת משכיל להתפאר כלשוןזה!
"צהלי ורוני יושבת סטאנאב
"כי גדל בקרבך נבון דעת רב ואב
"לו שוכני ארץ יתהללו בחכמיהם
"אז יאמרו באיים איש ואיש יולדךב
"ואליך יענו לאמור זה יולד בך
"כי כיצחק יקרא ךל שם ביניהם " :

יכן

ג רנהc
יכן אין ץק לתהלה ולשבח בהקדמות אשר עשה נשם מסן
לוצאטו וגשם ורחיה  ,כאלו חובת כל היצורים לפנמלהודות
להלל לשבח לפאר לרומם להדר לעלה ולקלס על כל דברי
שירות אשר כתב  .אין זאת כי אס כמו שאמרו חכמינו אין
אדם חוטא וגומר  ,וכמו שאמר הוא בעצמו ( כ״ג זין)
ארבעה הם מצוקי ארץ ושנים נשואי נפש בל ישכנו
יחד האולת והענוה׳ החכמה והגאוה — עד כה
דברנו ממשפט המחבר  ,ומעתה נשימה עין הבקזרת גם
לע התבור  ,ונתחיל מן החלק הראשון.
הנה אמת ונכון הדבר יכ נמצא בחלק הזה דברים טובים
ונכזתים  ,איזה מליצות צחות !נכבדות  ,ישמחו לב הקורא.
ולדוגמא נציגה הפ איזה מקראות  ( .כ כ״ו וכ״ז) הגבה
מעלה וקנא משכילים נכהו ממך למען תחכם;
העמק שפלה ונחם נענים שפלו ממך למען תתענג•
(נ׳ו) העצל יכסה מערומי עצלותו באדר הבטחון•
(ר ס) חורת אלהים תבער עצבי העינים ותורת
אדם עצבי הלבב ( יא יז זיח) ^ תזרח חול עלי קיא
צואה פן בלי דעת יהלוך עליו רעיך ויטנף את
רגליו • ( טו יח ויט) שמר רכושך מגנב תדע גנבתו
ולא תדעהו  ,נצור לבך מגנב לא תדע גנבתו ותדעהו
(בג נ וכא) חזיר עוזב גללו וחופש גללי צאת האדם,
עוצם עינו משחיתותיו ועוין מגרעות רעהו • ( לא
ן — יא) מיום הוחל לקרוא בשם ה ' רבו שומרי
אמונים אשר דחיהם שונות אז צמחה האיבה ותפרח
המשטמה בבני האדם׳ וירבו חללי האמונה ויעצמו
הרוגי דת  ,לא תוהו נוסדה להפר האחוה בין בני
האדם  ,אבל להישיר עלילות מצעדי גבר כוננה•
ועוד מקראות הדומים לאלה  .אפם מחומת המבקר לבלתי
שאת

(

רגו)

שאת פני איש במשפסז  ,ולבלתי הכחד תחת

לשובו

גס

את הרע אשר ימצא כספר הבקור  ,למען ידע הקורא בז
להוציא יקר מזולל ולהבדיל בין העוזב וכין הרע  .ולכן גס
אבחנו לא נכחיל תחת לשוכיכז ולא נסתיר מעין הקורא כי
רבו למאוד מקראות ומליצות בחלק הזה אשר בם תקיץ
כפש כל משכיל ואוהב צחות  ,ורחוקים המה מאוד מן
״צחות מן הצחות שדברו בס הנביאים “ כאשר הציגי
המחבר על פכי הספר  .כי פעם השחית תואר המשל
בעבור הנמשל  ,ופעם השחית יופי הנמשל בעבור המשל;
פה הביא במליצותיו מלות יתרות ללא צורך ותכלית רלן
בעבור שהמה כתובים כזה במקרא כדרך בני ארצו,
והאריך במקום שראוי לקצר  ,ופה קצר במקום שראוי
להאריך ועל ידי זאת נסתרת כונת המליצה ואין לה הבכה
כלל וגס פעמים רבות מליצתו זמשליו נשחתות מאוד ןה
מפאת הרעיון והן מפאת הדבור  ,כי לא ירד לעומק יקד
הערך של כל מלה ומלה  ,ועל כן לא הביא אותם על מכונס
זבמקזמס הראוי להם • ועל כל אלה כביאה אמרותי1
ומליצותיו בחלק הזה לעדה  ,למען הראות כי כנים דברינו ; .
(א ו) לתת יתרון והכשר לכל איש שורר בביתו•
מלות שורר בביתו מוצגים פה רק בעבור שהמה כתובים
במגילת אסתר  ( .יט ) פקיד בוגד באדוניו קופץ יך
סעני בוגד בה ' • ובאר המחבר בפרושו פקיד מי
שהופקד אצלו פקדזן  ,לא ידעתי מאין לקח המחבר כוני!
 tהמלה כזה ? הלוא שם פקיד יורה על המושל לא על
י בעל פקדון ולמה לא כתב בעל הפקדון כמו שמצאנו בעל
פקידות בירמיהו,לג  ,יג  .גם לו יהיה כדבריו איך שייך
מלת באדוניו ? האס המפקיד הוא האדון על האיש אשר
הפקד אצלו ? ( כ״ב) מקור מיס חיים • מלות מיס חיים
מיותרות

\

< רנז)
מילתרות רק לישנא דקרא קא כקיט ( כן לא יעשה המשלרר
הקדמלן אסף  ,אל אחד מנביאים הקדושים •
בחונף וחלקלקות
במהלומת יכנע הגוף
(ב ח)
 1בת וכהת השכל הנפש באמת ובצדק♦ מלות ומת
בלי תלאר להדר  ,בלי קשלר להכנה יכי כלכת המליצה היא כמו
שבאר  " ,אין פעל ההכרח פועל בנפש לאמת דעה אז
"לכזזבה  ,כי אס ילכה איש מאה להאמין שלשה הס
 " ,אחד  ,יאמר בפיו על צד החנלפהשהלא מאמין זה אך לא
״יאומן זה אצלל בשכללצ״ל • לאס כן מה למלת הגלף פה?
כי אל שהיה לאמלר במהלומות יכנע הגלף  ,לבתלכחת
השכל הנפש  ,אלבמהללמלת יכנעהנפשבחלנף  ,ובתוכחת
השכל תכנע באמת ובצדק  ,כי אז יהיה דבר להפכו  ,זה
לעלמת זה • אכל כאשר המקרא לפנינו מלים בלי דעת
המה ( כ ) ושבו העבים אחר הגשם והיו לאין•
מה לאלה פה הלא המחבר דבר מאיד לבדל • לאולם גס
פה בדרך כל בני ארצל הלך לצבלר מקראות! מקראות מבלי
פנלת אל סדר נאה לאל הקשזר ביניהם • ( כר ) בפסוק
הזה אמר המלין הזה כמתפלא הנה האש מטבעו לעלות
והמיס לרדת  ,והמתגאה עזלה לילרד כאחד דהיינו רואה
את עצמו בתוך המעלה ואת זולתו בתור המטה • —
מליצה נשגבה זנפלאיה לא תסללה בכתם אופיר ! המיס
יורדים למטה והמתגאה רזאה למטה  ,משל דלמה לנמשל,
לא שמעתי משל כזה בכל משלי מגידים בפולין  ( .כה)
ותכלית גאוה סכלות והוללות • החליף המלין מלת
אחרית במלת תכלית  ,כי הסכללת לא תכלית הגאלה היא
כי אס אחרית הגאלה  ( .כט־— לג ) פה רצה המלין לתרץ
קלשית הבן השואל לאיזה תזעלת ברא ה׳ תכלנת הגאלה
מפש בהיותו מגונה עד קציהז ויאמר ; לא תוהו בראך

ה׳

( רנח)

V

ה׳ שוקק גאוןותהלח לתכלית נכונו כך • אךהתשוכה
נשארת מעל  ,כי תשובתו איננה נכונה ואין מחוברת
ומקושרת עם השאלה • זכה אמר אם חהלה אותה
נפשך התהלל ב״ה ואם רוממות התרומם בדרכיו
וכ״ו ואס כן עדיין הקושיא כמקומה עומדת למה ברא ה'
תכונתהגאזה כנפש האדם ? אבל אס כזנת המליץ בתשובתו
להתהלל ולהתרומם נשירים על פני התפר  ,אז תשונה
נצחה השיב.
ג( ז) רעיון נשגב ונפלא ! העצל טומן ידו מחריצות ואומר
שהוא בוטח כ״ה אכל אס הוא יאכל לחם וישתה מיס  ,או
תגלה רעתו שהוא אינינו כעל בטחון  ,כי אס כדברי(
ק הוא היה לו לבטוח כ״ה שיכריאהז בלי אכילה ושתיה!
(יא ) חסיד איש עצל בעיניו בדעתו יצדיק רבים
מתגי לחמו ומימיו — לא ידעתי מאין ידעי המליץ
הזה  ,כל הידיעות האלה  ,לחדור בלב העצל לדעת מה
העולה על רוחו  ,אך השיבותי 12לכי כתשזכזת התלמוד על
השאלה מנא ידע היכא דמי פודגרא ? איבעית אימא
קוד ה ' ליראת  ,ואיבעית אימא מיחש הוי חייש ביה — .
(יב ) אדם לעמל יולד לעולל עלילות ברשע,
(הדחיק בבאורו  ,ברשע בטלטול  .מה לו וליש ליישב
בדוחק הזה ! למה כתב בלשון דמשתמע לתרי אפי ? פן
יבוא אחר ויקח אותו כפשוטו והיה על המחבר דמיס!
והמחבר בעצמו לקח מלות לעולל עלילות ברשע במקום
אחר בזה החלק כפשוטו  ,וכבר הזהירו חז״ל עלענין זה
כאמרזס חכמים הזהרו בדבריכם  ( — .יג ) בעד החלון
ישקיף העוני לבית החרוץ וכ״ו המשל הזה נמצא בתפר
אשכנזי ידוע  ,זכונתו לאמור  ,שאס גס יקרה לפעמים
ע״י מקרה וקבה רעה עוני מה בכית האיש החרק לא
ישהה

( רנטC
ישהה אצלו  ,כי ע״י חריצות( ישוב מהרלאיתנו הראש( ן
לא כן העצל אשר בנפלו ירד מטה ולא יוכן קום עוד•
אמכם המחבר כפי אשר באר אותו לאמור על כתי החרוץ
יפסח העוני לבוא בבית העצל שחת הכוכה והעיד על
עצמו שלא הבין ענין המשל הזך הזה כיפיו  ( .יח ) ימלא
הגרנות וכ״ו יעלה בם כל עשב לענה ורוש —
מעולם לא שמעתי כי יעלה בגורןעשב לענה וחש  ,בשדה
פורים ולא בגרנות  .אך המליץ מצא מקרא זה כתוב,
אמר הדר הוא להציג פה  ,צי לישנא דקרא הוא ובזה
מתורץ הכל  ( .כא ) במנוחות שאננים • — לא ידע
המליץ שס שאננים על בוריו  .כי לולא זאת איך יאמר
שברכת ה׳ לא תגור במנוחות שאננים  ,חס ושלום!
־ ( כד/כה ) גזר המלץ שכל אוהב חנף יהלוך ואין שוס
אהבה בעולם שתהיה סבתה אהבת הנאהב לכד • ואנחנו
נאמר עליו מליצתו  :כמראה
לב המחבר לאדם • —

המראה מנגה נגדה כן

(ד א ) לא תעשה לך פסל בלבבך “ הוא הדבר אשר
דברתי לא ירד המלץ לעומק כזנת המלות כי אין לומר
פסל בלב ,כי אס בלב אבן והיה מן הראוי לאמור תמונה
כלבבך ( ב) מאומת כל צלם * ,וכן בפסוק שלאחריו
מאומת דמות כל תמונה — לו ידע המחבר מאומה
מכונת מאומה לא כתב מאומת כל צלם או מאומת דמות"
(טו ) כונת המחבר בפסוק הזה היא טובה  ,אבל לא
המליצה כי היא מחוסרת הבכה כלל  .גס אין להפסוק
הזה קבור וקשור עם מה שלמעלה ותה שלמטה ממנו,
בדד עומד פה בלי תואר ובליהדר.
(ו ד ) ירוץ אורח מהלאה למרחוק • מליצה מחוסרת
הבנה  ,ני עכץ הלאה הוא הרחוק בעצמו ( יט כ ) פה
שכח

( רס >
.שכח הממכר את תיאר המשל כעמר הנמשל  ,כי אמד
אל תאירו מחשכים בשביב רקבון עץ  ,כי כאור
בוקר יזרח שמש יסדר ואינינו ׳ הלא בהבל יפצה
פיהו  ,כי אס ימתיכל דע איר הסקר
מדאי bיאירו
מחשכים  ,כי אז החושך הלך לו — גס מה היא מלת
כשגיב ? אצל האש נאמר שכיכי אש  ,אכל אצל רקבוןעץ,
איך שייך לאמור שכיב ? ( כ ) כעטלף השם אור לחושך
זחושךלאור • יאמר נא הקורא אס העטלף משים אזר
לחושך ? עיני עטלף לא יכלו לראות באור השמש,
אכל איד תשים האור לחושך ( מ ) כנער וכו ' ימתק
לחכו לענה
ורושומי המרים • — איה הנער אשר
ימתק לחכו לענה וחש ומי המריס  .בארך אשכנז לא
מצאתי נער כזה  ,אולי במדינת המחבר שס נמצא ! גס
מי המרים לא ידעתי פרושוי
(ז כא ככ) החכמה תלבש קרעים
לעיני הזרים למען ימאסו בה • חי
מעולם שהחכמה תעשה מעשה שטות
כהחכמהתתכסה צזאיס לבלתי יחמודו

ותתכסה צואים
אנכי לא האמנתי
כזה ! אשה יפה
הזרים את יפיה •

כודאי לו ידע המליץ דרך הנשים לא כתב כזאת ! גס אם
החכמה תעדה כליה לעיני מאהבה  ,ולפני הזרים תלביש
צואיס הלא האשמה תלויה בה  ,אס תבוזה בעיני הזרים,
הוף הדבר גס המשל גס הנמשל הבל ורעיון חח.
’( ח ו — י) במילים בלי דעת העתיר פה• המליץ  ,יקוץ
הקורא בס  .לבנות מעון וצבא רב לשבת בו  /איך
יתכן לאמור לבנות צבא רב ? ועתה התהלכי לרגלי
'והיי לפני  /שני הפכים בנושא אחד  ,אס היא תהלזן
לרגל לא תוכל להיות לפניו — גס תשובת החכמה,
נעדרה מכל

חכמה  ,אמרה אמצא חן  ,וצריך להיות
* מצאתי

( רסא)
מצאתי חן ; אמרה להנחיל אותי יש  ,אנה אמר
השם לה להנחילה יש ? אמרה לעבוד עבודת עבדי ה*
למלא כל חפצם  ,הלא מזה אל דבר ה ' מאומה עמה*
זרמת דברים לא יאזתז לחכמה  ,אם לא שנאמר & ,חרי
שדמה המליץ את החכמה לאשה  ,שם כפיה מענה אחכה;
כמל שאמה תשעה קבין שיחה ירדל לעללס וכל׳•
ט( כג) אבל כגובה אפו־־־ מליצה כאותה הזבוב בגבזם
אף ! ( כד) עצם מעצמה • גם בשם הזה לא ירד המלין
לעזמק כלנה המלה  ,כי אין יתכן לאמזר לראות העצם
מהעצם (1ומן ווי?? דמט ווע* ענט]י 5ע מידזרר ווכבזן
ועהן ) גס לא ישלבח לחבר השס עצם עם ציור מזפשע
ומזשכל  ,כי מלת עצם מזרה על הפלכל על צילר גשמי
 1אס רבים מהחוקרים שמשל בזה הלשון זיאמרל עצמלת
הבורא  ,גס המה שגו וידברו דברים לא כן • זעל המלין
הזה אשר מתהלל בלשונו שהיא צחה מן הצחות  ,מוטל
לשמלר את פיו ללשונו מכל דבר רע.
י( א) דבר סתר לו בפסוק הזה  ,ואחרי שאנחנו
אין לנו עסק בנסתרות על כן לא נוכל להבינו‘ •
גם מעולם לא ראינו ולא  -שמענו שיחתום איש
אחד קודש ל״ה בשמלתז החדשה אשר יכסה בה  " ,אולי
כונת המחבר על ברכת שהחיינו ( — .ב) וכי תתנדב
רוחך לכבס צואים וכז ' ראו קשור נאה זיפה ! נדיב רות
וכובס בגדים צואים ! מה תעלוזנה כל הנשים הכובסלת
יענו ויאמרו כי ביצחק יקרא להם שם תהלה ! — הוא
הדבר אשר דברנו בעבור הנמשל השחית תלאר המשל  .גם
לפי כזנת הענין צריך• להיות וכי יש לך בגדים צלאיס ,
הרגככסס ו" פ לאתרי הככסאז תחתזס וכ״ל  ( .יא ) יכ
ו
א6 1
כבריא

( רסב)

*

כי

כבריאאולם  /צריך להיות כי בנפשן ככריא אזלס
לפי דברי המליץ הלא שני הפכים  ,אס הלא בריא אול©
איך ידחש ארלכהלחליל ? ( יח ) ללחום את כפיל
אבל' אס ישב עם חכם ללתזס  ,יאדיב נפשן ? מחשבות

כמליץ בפסוק הזה שובות אבל לא דבריוי
(יא ג) למען כחש  /אין לו הבכה כלל פה ( .ו) נפש
זבסיל בדי הכמה אשר עשתה ׳ המליץ הזה מקשר
־רעילכלת נפרדות להפוכלת  ,החכמה כנפש כסיל ! אם
׳בנפשן היא אל יקרא לל עוד כסיל  ( .יא ) יתרועע אף
׳יצריח — לישנא דקרא קא נקיש  ,כי מעלל© לא שמעכז
־שגרעין הזרע ירים קללל ליתרזעע אף יצריח ( .יפ^לכבד
קיא צואה אין צריך כביר כח  ,כמל שאמדהמליץ  ,כי ישאל
.באלנערלתזשפחלת ותגדנהלל.
(יב כ) נ*£ש 1רר צריךלהילת ?לש 1רר כי כאשר כתוב פה,
ילמשך הפעל להכלשא שלפניו ליהיה הכלנה ה' משלרר.
(יח ) אואז  /מה למלת או פה?
( .י  0משל נחמד ממשל המלץ בפרשה הזאת לאיסזלה בכל
משלי שלמה  .ויאמר הכסילות תתחפש בבגדי החכמה,
למען תתככרה ללא ידע הכסיל כי היא הכסיללת
רקיאמין כי היא החכמה לתאמרלז ככרלת ברית לבלתי תלך
אחר החכמה Iהכי קרא שמה כסיללת בעבור האולת
הזאת ? בזלדאי דכ כייס המליץ חבר זאת המליצה.
(יד ל) שמש ומגןוכ״והמגןלאיאיר,רקמקראכתובהוא.
(טו י) ולא יעצרך הנשם  /הוצג פה בעבור המקרא
הכתלב כמלכיס ולהראלת שתי מובנות בענין אחד • ולזאת
קרא

( רסיגC

\ \,

יקרא צחה Jניר> שפת לא ידעתי אשמע  ( .כ ) הלא
המחבר דכר פה מגונבי הדעת זהמה החכפים  ( ,אס ןכ
איך אמר על הגניבה כזאת זעזד לא תמצאנו ? נכח)
בחלזס חבר המליץ המליצה הזאת.
(טז ח ) היודע כל יצר האדם זבוחן חדרי לבס  ,כאשר
עשה המליץ הזה  ,הוא יודע אם הבעל קנאה ומתעצל
עומן ידו לקחת אוצר נחמד מרחוב קריה יזאנחנו לא
נדע  — .גס ערבוב דברים יש בכאן  ,כי כופת המחבר
לעורר על חבור הקנאה והחריצה  ,והאריך לדבר מקנאה
לבדה  ( .א ) כי יש אחרית לא ידעתי פרוש!  ( .לא)
המקרא הזה אומר דרשני  ( .לד )
הרבים?

קשתותם  /מי המין

(יז ל ) בלתי  /צריך להיות כי אס  ( .בא ) המקרא הזה
אינינו על מקומו הנכון.
(יח ) מה מאוד תשך משחור תואר המשל הזה בכללו:
גס פרטיו לא ירצו כלל  ,אמר רוח נחכה
תשאךלבוא
* Vהיכל המלד  ,כזן לא הנמשל ושכח המשל ; לחזות
כל נועם נחמד להשכיל  ,אס הוא יבוא לחזות כל
נועס מדוע לא יטה ימין ושמאל לראות מה בימינו אז
נשמאולו  ,ועל כן היה יותר טוב אס אמר לחזות פני
המלך  ( — .בד) שיח לשממית וכ״ו פה הותר המליץ
דברי עצמו  ,כי חס כדבריו פה כן הוא שאנחנו כלמוד
מהשממית אשר צוה ה׳ בעבורה לזבוב לעוף במעונתה,
מה לנו זלחריצות  ,הלא טוב להעצל אשר כפי מאמר
המליץ הזה יכהה עצלותו באדר הבשיוון " ואולי לפונה
מיוחדת התר המחבר את עצמו בשתי מקומות למען השמת
הפח להפדי שלמה  ,כאשר אמרו בקשו לגנוז הפר קהלת
ו
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מפני

( רסד)
מפני שדבריו סותרץ זה את זה  ,כי יכל תשוקת המחבר הזה
לעמוד כמקוט הגדולים ולראות כתור המעלה של הנביאים
(ממשלי משלים כימים הקדמונים.
(יט ט  ,י) היודע משפט כני ישראל כמדינה אשר כה
מתגורר כעת המחכר הזה  ,הוא יכול להכין הפסוק הזה
על מכונו  .ואס היה הספר הזה ככתיבת יד מאז ומקדם
עמו שאמר מהר״א לא יתכן הפסוק הזה אס לא שנאמר
רוח ה׳ דכר מ  ( .יב  ,יג Cמליצה נחמדה מאוד ! גן ירק
לעומת ככשיס  ,ראה זה חדש הוא ! ( טו ) משאת המלך,
אך למותר הוא וכלי הכנה.
(כ ג) בעמק שוה היא עמלן המלך • כתוב הוא למען
השוות עם המקרא כחומש  ,כי אץ ל ; מוכן פה  ( .ד)
ירא אשר • קשור המליצה כזאת נגד חזק הלשון  ,כי
מחק הלשון העכרי יכוא אחר הפעל ירא מלת פן להורות
הפקות היראה  ,אכל לא מלת אשר ( .ז ) בתוהו ויאבד
לא ידעתי פרושו"
(כו כ) יתרון הממלכה בכשרון ויושר אנשי הצבא •
מה רב כח המליץ כידיעות מדיניות  ,כי הוא ידע שיתרון
הממלכה רק ככשרון ויושר אנשי הצכא ! ולו היה* ידע
המלך שלמה מה שידע המחכר הזה לא אמר מלך כמשפט
יעמיד ארץ  ,כי אס מלך ככשרון אנשי צכא יעמיד ארץ.
(ד) המלויתז לאיש לחם חקו לא יוסיף ולא יגרע!
אמרו נא יודעי מפות הארץ  ,איה המדינה אשר מלכה
יתן לכל איש לתם חקו לא יוסיף ולא יגרע ? אפס זאת
יורות דוכר משלים  ,לכרוא מדינות כרצונו ולהמליך
עליהם מלכים כפי העולה על רוחו  ,ולכן גם המליץ הזה
ממציא מדינות ומלכים כחפצו  ,לא כחפצנו  ( .עיר)
משל

גדסה)
משל נחמד* ! נעים  ,ומי יתן זאדעהז ! ( כב) המקרא הזה
אזמר דרשוני  ( .ל) וחיתו יער בטרף והאדם בעור *־
להשרף אז להמזון צריכים גס האדם גס היטל  ,כי מה
שאמר יכול בגשם  ,הלא ידע כי הגשס הזא מזון ליכול?
ומדוע אמר בחיה לכדה השרף יצלח • ואס יחשוב הצלחה
אמתית  ,איך יאמר שהיא בעזר ? ( ג) אס אפס די •
בחלום ידבר כי איך יוקשר האפס עס די ? ( ט) אשים
לפי מחסום  ,לבלתי הרהר אתר המקרא הזה  ,כי ידעתי
שהמחבר הזה בקי גס בחכמת השבע  ,ובודאי ידע כי כן
הוא כמו שכתב דהיינו סא נעצר המשגל אז תעלה התשוקה
אל הלשון ופה דובר נבלה ! גס בחכמת הרפואה הראה
כוחו ועוצם ידו  ,כי כתב בבאורו לפרשהל״ש  ,פסזקכ״דג
כל הקרב?! אשה נדה לאינקה מחוליהצרפתים • — ( כא)
ופני המלך לא הראה • צחוק עשה לי המחבר בפסוק
הזה כי אמר אס תרצה לראות הזד והדר מלכות  h ,תראה
פני המלך Iולולא הארכנו כבר יותר מדאי  ,הצגנו עוד
כהנה וכהנה  ,הן בפרשיות הנזכרים הן בפרשיות הבאים,
להראות כי בצדק אמרי פינו • ואם יעלו השוב והרע בכף
מאזנים ישאז יחד  ,בוודאי הכרע יכריע אתהשוב • ואולם
טרם נחתום הבקזרת הזה על החלק הראשון נעיר עוד
אוזן הקורא על דבר אחד בחלק הנזכר • והוא שיש למחבר
הזה מלות אחדות אשר יקרות ואהובות בעיניו כל כך דע
שהכפיל אותם בספרו פעמים רבות לאין מספד דע כי
הגעל■ נפש הקורא אותם  ,ובכל זאת אמר המחבר בהקדמה
אשר עשה בשם יוסף לונאשו "והמליצה כדת הצחות אץ
"אונס לכפול ולשנות מובן אחד בשורש אחד פעמים ושלש
 " .ככסיל שזנה באזלתז ונלעג לשון אין גינה “ הא לך נאה
דורש ואין נאה מקיים ! ועמלות האלה נציג פה לדוגמא
מלת

( רסו)
מלה ע ל י ל ה ופן מלה א ו א ז  piר ק ב 1ן ע ץ הנאמר «*
«נשנים דע אץ םוף • ונפרט מלה
ערוכה׳ ' ' הנמצאת
כנר נשאר חכור « כהנה זכהנה  ,נעתקת גם פהמתר
מארנעים פעמים  ,ועלהר 1כ אין לה מונן כלל  ,ועל
.ק אנחנו נאמר כמליצה המחנר•
העוף
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כתביושר להגיד לאדםישרו ,

איש איש

לפיאשוח

כז׳ בשנת וכתוב יושר לפ״ק ( תקמד׳)

כברנודעביהודא ,

כי .כאשר הוציא

הרבהמפורסם

השלס׳מו׳ נפתלי הירץ וויול כ״י את ספה דברי שלום
ואמת בשנת תקמ״ב  ,אז קמו רבים מרבני פולוניא לשפוך
בוז ונאצה על דברי הספר הזה ומחברו  ,אותו דמו להכרית
ואת ספרו היקר החרימו גס שרפו • וראש המקנאים הי׳
הרב אב •/ ,דליסא  ,והמבקר ראה דרשתו אשר דרש בשבת
הגדול בשנה ההיא • ואין קצה לחמת אף אשר השיח
בדרשה ההיא • ולמען לא ילאה הקורא ברוב חלומותיו
וברוב דבריו  ,נביא רק תחלת דבריו וסופם זכה אמר.

«תמה

( רסז ") .
*ל תמו! אנכי מאי ולכי יתר ממקומו האך העמ .איש רשע,
" בפניו איש הנעדר חכמות הנשגבות  . , .לגל.
;׳״
"קדרי לשון עברי ופשוטו לש מקרא עם .פירש במושכלות»
■»
*,ראשונות  ,ואין לו חלק ונחלה בלמוד עומק התלמוד
י,׳הראשונים תורה שכע״פ עדות ה׳ חקיס ומשפטים  ,ראמות׳
*,לאזיל חכמות האלה  ,וחכמות מה לו היאך יעיז פנים.
"לאמר הבה נתחכמה ,ונשית עצה לפני מדינות יקרוה
״מלאות חכמי לב ומביני מדע ויודעי דת  ,איך איש משולל
"מכל מוסדת המדע יבוא ללמד סדר הלימוד‘ ולהורות לרן.
״לעס ה׳ אלה ואת המעשה אשר יעשו  ,ולחלקם ביעקה
*,ולהפיצם בישראל  ,החלש יאמר גמר אני  ,שתום עין
"יאמר לכו לרגלי  ,אורה לכס הדרך  ,רש ונקלה יאמר
״לכו לחמו בלחמו ואין לחם בביתו כו '  .וקיום הדרשה.ו
*,ואתם רבני בד״צ דפה אתם עידי כי במאי הנהאל
"אביתי לתת הסכמה על ספח יען וביען איש
"אשר נעור וריק מחכמת עומק הגמר׳ וראשונים אין זה
י״בכלל חכמי ישראל  ,ולא יכלתי לעמוד בדעתי מגדל
"חפציכם באמרכס פלא לא יצמח ממנו לא דין והוראה;1
"פיתתני ואפת ונתתי הסכמה על ספר יין לבנון  ,אן>
"גם ראה איך רוח ה׳ דבר בהגאון אב״ד דק״ק פראג
"במכתבו על ספר יין לבנון התנה במכתבו מה״ל  ,בתנאי
"שלא יצא ממנהגו שכל דבריו בנויים על אמיתת ' תודתנו
"הנגלות והמקובלות אצלינו דור אחר דור מימי התנאים
״ואמוראי  ,פחד פחדנו ויאתנז יאשר יגורנו יבוא לנו
■״לכן הקשיבו אלי  ,לא תפנו לא אלילי דבריו  ,לא מליצותיו
״אשר יפרוש רשתות לרגליכס ולרגלי הילדים ״  " .ראו
"נא  .בחמלת ה׳ עלינו שאנו מסתופפים בצל כנפי השר
 ״הדוכק יר״ה  mא מגן עלינו לבל נקור מאמזנתינו ועזוז"דתינו

*זתינו״ח (  ,ולהגות ולהעמיק תה״ק כמה וכמה גדולי הדור.,
«,חצאים מכאן ( ליסא) אשר נתקבלו לרב אב״ד בקהלות
"גדולות במדינות אשכנז בעז״ה ( צ״ל כעו״ה ) זמהם אשר
,",יכולים לעמוד בהיכלי מלך ( במדאי כמכתז על מה שדרשו
"החכמים על פסוק אשר כח להם לעמוד בהיכלי המלך.
"דניאל א׳ כי לשון וספר לא למח ) עפ״י נמזסיהן ודרך,
"ארץ ( מענין זו פרישת דרך ארץ כמה שנאמר) הראוי.
״לפי כבודם וכו״ “ —
ועל  .דבר יריבות האלה דברי החלומות וזעקתם הנה
> pn ?> H17׳ק ^/
חבר חחד מגדולי חכתי ישראל* הספר הזה כתב
^ M
מעט
הכמות
ורב
האיכות חכו ממתקים וכלומחמדים
1 / %%מהתל ועד כלה • ישמח לב הקורא להגות בז  ,במצאו
כז דברי חפץ  ,איך יצא המחבר לעמוד לימין צדקת הרב
^ ^ בעל דברי שלום ואמת  ,ולהפך בזכותו נגד המתקוממים עליו,
 90 ^ 5^ /jיעמן הספר ותכונתו  :המחבר הזה אשר הכיר החכם
השלם הנ״ל  ,תומו צדקתו ויושר לבבו מעודו ועד
עתה  ,התפלא והשתומם לשמע אזנו את הבוז אשר שפכו
^ ' '' ^ ' ^ עליו רבני פולין  .ויתן לא לבו לחקור ולדעת מה האף
ס ? « * "" י׳ ומה החרי  .ויחפש איש להגיד לו דבר מהמריבה  ,בקטן
־) י־י׳י*»* התל  ,זיצו ויבוא לפניו אחד מהמלמדים ( ובוודאי הי׳ אחד
מתלמידי הרב המריב הנ״ל) ויתמרמר בחמת אפו על ספר
דברי שלום ואמת ומחברו • ושאל אותו במה אשם בעל
הספר בדבריו ? האס הפר תורת ה׳ ח״ו ומצותיה  ,או
ההרס דבר מיסודי האמונה ? ( שם כב ) ועל מענה
המלמד כי לא על אלה יאשימוהו ולא פשע על אתת מהנה.
וישב המחבר וישם לא ההתול פניו  ,ושאלו שנית בחדוד ע״ד
התול (איראכיש ) " האס בעט חלילה במנהגים הטובים
והישרים כסבזב הכפרות בערב יום הכפורים  ,וכהכאת
המן

( רסט >
המן בעץ בפורים אז כאכילת דאת הכבש « פחה■ ותמרי
וירקא בראש השנה  ,או התיר לאכול אגוזים ביזם הושענה,
אז דרש לעס יכ אין חפץ לאל בשתי שערות לבנות יוצאות
בין מעברתא לקציצה  ,או כפר ( הס מלהזכיר ) בסלר
הנענועים בלולב כז׳ ? ואולי דבר סרה על הניסים
הידועים לכל בני הגזלה  ,כאותם שעשה מזהר״ר לוי
בהזמינו את הקיסר רזדלפזס למשתה  ,ובהזכרת השם
הוריד בירה מן השמים  ,אז כפר בגולם שעשה מוהרר
נפתלי זצ״ל אשר עפרו עודנו טמון וגנוז (כק״ק פוזנא)  ,או
אולי השיאו לבז להטיל דופי בסגולות הידועים  ,שאיאיפשר
להסיר עין הרע בגחלים עמומות ובלחש זכ״ז (שם ) • זעל ״״
השאלות האלה השיב המלמד הדובר למחבר " אדוני י .אבל
גם באלה שלח ידו  ,במכתבו דש״ו פרק ה־־  -ולא יאמינו
עוד לשיחות נשים טפלות  -כו' ( aשם ) • והטיח עוד
שם בדברים להאשים את הספר על אשר כתוב בז ללמד את
נערי בני ישראל מקרא ולשון עברית על סדר הדקדוק.
כי בזה יגיע נזק רב להמלמדים כלס ני לא ידעו דבר
מפי׳ המקרא ומדקדוקי
וכראות המחבר כי .האיש המתלונן הלזה אזיל חסר
תבונות מאשים הספר על אל דבר  ! ,יעזבהו
בלי יוענה  ,כמאמר החכם אל תען כסיל וגו׳  .ויפן
? 1אחד הגדולים לשמוע מה גס בפיו  ,אולי יגיד הוא לו
דברים של טעם  ,ובדברו עמו לע אודות הספר  /ושמע
כל תלונותיו כי גס המה הבל ורעות רוח  ,אז הבקהמיזבר כי
דברי שלום ואמת צדקו יחדיו כצדקת מחברם  ,ועל לא
דבר שפכו עליז בוז  ,ויחם לבבו׳בקרבז  ,להציל נפש
צדיק ממתקוממי! אשר קמו לבלעו חנם* ויאמר אס
אבינה!

ר

ג דעt
אבינהל הדברים כהליתן  ,ילשין עלד שמא אותו  ,כי כנר
לבזסלגה באולת הרדיפה  ,לעיניל חשכו מראות את האמת.
דלעץ המחכר את לככז  ,לילך ליעשיגס הלא כערמה
יהחבכלנת החפר דברי שללם  ,מדרך הפשלה לבאר אותם
עפ״י חכמת הקבלת לחידות בחתרי המרכבהדוכר בהם,׳
צי הלא ידע לב בכי עמל  ,כי כל מאמר זר לכל דבר רחוק
אשר יאמר עליו כי הלא זה סוד כמוס מסודות הקבלה אף
אס לא יבינו ממנו דבר ישימו ידס למל פיהם והחרשיחרישו
ללא יהרהרו אחריהם  ,לכל אשריגד< 1הזחת יותר ינעם
להם באמרס אליהם הרי זה סלד י זלא יפלא בעיניהם
*לאומה ללא יקשה■ להם דבר  ,כי אלל הביכל לא הי׳
סלד  - .לילך המחבר בכח התחבולה הזאת להציל עשלק נקי
מיד עזשקיל חכם  <,לקיים ענה כסיל כאזלתל •ז ולחפצן
בידל הצליח כי כאשר שמע הגדול ההיא פירוש מאמר אחד
עפ״י סוד וכמה וכמה רמזים לסודות רמוזים בכל מלה
למלהמספרדברי שללם לאמת  ,אז נפקחו עיכיז -,וידע יכ
ערום הוא מחכמה הזאת  ,להצדיק את הצדיק  ,ללא רצה
עלד להרהר אחריו  ,ויבקש כפרה על אשרדבר תלעה  .על
איש רוחו נאמנה  .זהו תוכן עכין הספר  ,ויהי למלתר
אס נעתיק הכה לכ דבריו הנאמריםלב  ,אחרי אשר זכינו
לראותו כלל בדפלס אשר יצא לאור  ".לכל איש משכיל אשר
מלא לבו רוח חכמה ודעת,־ ישים עינו ולבו להגיעוולקרות
דבריו שכלם נעימים ונחמדים זשכלה אין בהם •

מחברהספר הזה נעלם מעיניהקורא  ,יכ לא הלדיעאת
 rשמל בשער ספרו  ,אך המבקר ידע אותן  ,כי
הוא גדול מגדולי הדור והלא הי' רבוגאון לאב״ד לחכם
גדול כי״ב  .והלא חבר הספר הזה בעת המחלוקות  ,ללא
נתכל

גפני להניאו לדפוס כל ימי חיי(  )* /יכ ירא לנפשו ןפ
בחרסיצאל לקראתו  ,כאשר עשו לו ככר כספר אחראשר
חכר ג״כ למען אהכת האמת  .כי איפה נקי דובראמי*
בלבכל זימלט מחמת הנוקמים נקמת שוא  ,אשר נשיכתם
זכל׳ אך עתה כי גלע הצדיק  ,זנאסף hעמיל כעיר
לונדון הכירה  ,לגדול הכנלד אשר עשל לל במותל־ילתר
מכחייד  ,כי ראשי נדיכיישראל  ,לגחלי לחכמי העמים
הלכו אחרי מטת( ככל לספדל עליו הלי אדון ( הזי הלדל,
ויקבר כככזד גדלל כמלה לא נראה  ,כראוי זנהלג לאיש
גדזל כמלהל • להיתה נפש הצדיק צרורה כצרלר החיים
ולקוראים ינעם זעליהס תבוא כרכת טלצ  :׳
ד — א • ■ \>׳
V

תולדות ה ז מ,ץ
א¬

זה

כשלשה

¬

חדשים זהקלל נשמע

כאגרות
מגידי

חדשלת הנקראים כשם לייטזנגען לאמור  :כארץ
חיטחזינג! התאספל יחד ראשי לנשיאי עדת בכי ישראל בכל
מקלס מזשכלתס לשוס עינם ללבם על המצזת החלקים
והמשפטים הנהלגיסבתלכינל  ,ללהקל מעל שכם עם ה,
המשא אשר יככידזכפי הטזכ בעיניהם להקל מפאת המקלס
להזמן
*) זהפרט הכתלכ כשער הספר רכ תר 3
תקמד) בודאי היא

ישר ( על מנין

ילצ״ל  Vוכ ת וב

ךברי אמתלפק ( מנץתקנד)•

יושר

J

^ רעב>
(הזמן  ( ,כבר החלו לעשות ולגזור אומר כי' לא יהיה עוד
יוה השביעי יום שנתון מקרא קזדש,כי  .אס יוס הראשון
בשכוע ועוד דכרים כאלה • האמנם כל  .איש משכיל לא
שעה כלל לדבר כזב כזה אשר יצא מבטן איש מהתל ומשחק ,
וידע כי שקר המה דוברים  ,כמאמר ח״זל הרוצה לשקר
ירחיק עדותו • אך בכל זאת חשקה .נפש אנשים אחדים
לדעת הדבר לע מכונו וישלחו אגרות לרבני איטאליען
לשמוע מפיהם תוכן הדבר • וכן עשה  ,התורני ר׳ ברוך
ייטלש מפראג  ,וזאת תשובת אחד מדייני דק״ק מאנטזא
 kר ' בחך .הנזכר  ,־ אשר שלוחה אלינו מיד* אחיו המשכיל
בישראל•
ר׳ יהזדא לחלקה ביעקב ולהפיצה
מאנטובא ביזם ב׳ כ״ד לחודש האביב
שנת תק״ון עולם לפ״ק > .
יהא שלמא רבא מן שמיא אתיא מבינייא זז היא
שובה זז היא ביאה על ראש יז״נה בן אימתי גס י
בר״וך יהיה בבני מזוני וחיי אב ובנו שראו את
החודש מקראי קודש •
לזאת יחרד לבי איך יאמין כי יהופר בדבר הזה ,אשראין
,לו שחר כי נעשתה התועבה הזאת בישראל  .לשלות יד
במשיח ה׳ זה משה האיש לתורה ולתעודה  ,ולחלל שר קודש
יכ יחפאו דברים אשר לא כן נגד ה׳ ונגד משיחיז רועי
ישראל • חלילה לנו ממנו למרוד ב״ה להתיר את האחור,1
דעו איפזא כי העלים הזמניות שקר הס דוברים כלו עושה
שקר מראשו ועל ( ועד) רגליו אס להליכה ואס למעשה ולא
דברנו ולא עלה על לבנו להקהל כלל וכלל הנה כי כן כזו וכזה
העלים בודים מלבם לא תאמנו כי לא יאמנו דבריהם•
את הדברים והאמת האלה יודיע כבודו לרבים ולכל חכמי
ישראל אשר בגלות ההל הזה יכ כגון דא צריכא לאזדועי
לקדש

( ועג)
יחלי ^ האל 'ללא

כמיס כי
כרכים.
עני משוע לישועתו תשועת
כרורה לקרוא כולם כשם ׳ה

לקדש שס■ י %הגדול המחולל
ימיר דתו לכרוך המקדש שמו
כלו עיני מיחל לאלקי יציל
ישראל ויהפוך ? Iעמים שפה
ושלום על ישראלי
העומדלשרתפהאתה׳אלקינו
הצעיר ייןותיאל תייס כ״כ הלל הכהן ז״ל *
אל

*

׳ ■-

ב

ב ע ר ל יץ

•

כיוס ד׳ כ״כ לחודש חשזן התקכ״ו לפ״ג צוהה ' המותה
לאיש יקר הערך ^ החכס והמהנדס המפורסם מזה״רר
אברהם קאסל כעיר הזאת• איש צדיק תמים היה בדורותיו,
ושמעו השוב נודע כשער כת רכים  ,כי אחד היה אכדהס
בידיעות הלמזדיזת וההנדסה  ,וכל שומעיו התפלאו לע
חכמתו בענין הזה • ימי חייו היו חמש ושבעים שנה,
ועליו יאמר כאשר נאמר על מות אברהם כן עזרא,
ואברהם בן חמש שבעים שכה בצאתי מחיץ ; *)

״* *gf

i.

י

* ) בדעתיכו לפתח צורת האיש הנכבד הזה פתוחי חותם על
ידי אומן חכסמעדתיכו ולחלקה לחתומיס על המאסף
בצאת מחברת הרביעית מהכרך הזה לאור במחיר 4
*רמכון  .וכל איש זולת החתומים אשר יאוה לקחת הצורה
הנזכרת יתן מחירה ג  41רמפ1ן  .ולכן אנחנו מבקשים
מן המתעסקים שיודיעו לכו מי ומי מן החתומים אשר
1
פפשו'חשקה לקחת הצורה ה״נל  ,למען נשלח אותה לידם
בעת שלוח המחברת הרכיעית אשר תודפס בימיםאל
כבירים

י דברי חטאספיפי•

מזלי (רבי

 r>pm2ד7-<,סלל

( רעד)

יע

צבת

יוסף

לזכרון

ריענו

יוסף בדיה ברץ
ז״ל
חבר לחברת שזחרי הטוב והחושיה
אשר הלך למנוחתו כדמי ימיו  ,כן ארנעה ועשרים שנה
כיוס ש״ז לחדש אדרשני תקנ״א לפ״ק • כל ימי חייו
מיום דעתו למאות כרע ולכחזר כשוב היה שוקד על דלתות
החכמה ללמוד וללמד  ,כי חננו ה׳ דעה ופינה והשכל  ,ולב
שהור כרא לו אלהיס להרכזת שזכ כאחיו  ,לעזרם ולתמכס
כנפשו ובמאדו  .כי מלבד אשר פזר מהונו  ,אשר ברכו
בו ה '  ,לנערי אביונים  ,אשר מלאם לבס להשלים נפשזתס
במדות זבמזתרזת  ,בחכמות זבלמזדיות  ,התאמץ גס
כנפשו לתת להם לקח שוב להדריכם בדרכי יושר ולהבינם
במדע  ,בידיעות הלשונות בחכמת המדידה  ,ובתכונת
הארץ וגלילותיה והרבה כאלו • אך מעוצם התמדתו
בציון ובלמוד הרבה  ,החליש גיזו ויחלה בחולי השדפזן
וימת • רבים תפדו על העדר כלי יקר כמוהו גם לבנו
פאנתה כי לוקח מאתנו ריע משכיל וחבר נאמן  ,וכי נכרת
ץע עושה פרילתפרינז המאסף הרבה חכמה ומותר בתוך
אחינו אך זאת נשיב אל לבנו על כן נוחיל • אשרהז כי
השלים חקו בימים מעשים וימת זקן בימי עלמיו:
ועתה עדה המצבה הזאת  ,כי כיקרתו לנו בעודו מתהלך
בתוכנו  ,כן יקר הוא לנו אף אחרי הפרדו ממנו  ,זכרו לא יתוף
מתוכנו ולזכר עולם יהיה צדיק.
ונקונן
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הקינה ה זאת  s׳

צר לנו ?ליך אמיני יוסף
כי בנעוריך ממנן מןרךון" )
ובחבלי הנעוזה נלכיד נלכדו«
- L,
אכן זכרך בינינו י^א יאנ1י( יי' ',. ".
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החשיתי דע כה התאפקתי עד כי כליה לדבר  ,ועת*
פלרגי
! הטה נא גס אתה את אזכך אלי  ( ,שמע את דברי.
הנה אתה קצפת עלי עד מאוד  ,זפקצפך כתת
דזפי בי ובאחחת ממעי  ,אציליבכי ישראל,זתמיר
כבודם בקלזן בתתך א( תס לשמצה (לשכינה — אלה
עשית והחרשתי כי זכרתי מאמר חכמינו  :בא לכלל
כעם בא לכלל טעות  ,ונחמתי אם יעבור זעמך,
תשוב תרחמנז  .ואולם קזיתי לטוב והנה רע ,למרפא
והנה בעתה  ,כי חרצת המשפט לאמור  :לךהתרפת
אולי ישא עלכיך ! אהה אחי ,לזאת יחרד לבבי ויתר
ממקומו ! — האנכי אלך ואתרפק ? חלילה לי
מעשזת כדבר הזה  ,להבזות תורת אלהיס אשר
בקרבי ! ומה פשעי ומה חטאתי כי תשימני החי
ומאוה ? ה׳ אלהיס שמני בימי חלדי לכוטר כרמו,
ואנכי אשים ידי למו פי כי אראה פריצים יעבור!
כו ויחללוה! ? אחריש אתאפק בקזס אדם לעשות
הרע כעיני אלהיס כאשר עשה האיש הזה אשר רצתה
אב* 2

נפשך?

) ( m
״ >־■ י יצפשן ? פי הן לן יהי כדכריך וחכמינו השלמזדים

המלך,
■ ״ .כאשר הפח לנו מהחושך אשר היה כימי תלמי
י-
״
׳

יד

רמזו רק על הצרה שלא המ יסלים לתרגמהכראלי,
הלא המה גל? אזנינז במקום אחד  ,ויעוררו לבב
איש ואיש אשר יראת אלהיס׳נוגע בלבנו על הרעה
׳הגדולה היוצאת על פי התרגום♦י הסכת ושמע
נא  ,כיאעידה ליעדים נאמנים אשר לא יכזבו " " י,

מ״ב״ם הס ודוס  ,ואל תעתיר עוד עלי דבריך לא טובים!
פי ממעין כרפש וממקור משחת המה יבואו  ,ויהיו
-” f
לחכי ללענה ורוש•
i

»

;

פלוני ( בהכנעה) בי אחי! עלדברתי ! ממקור מיס
נוזלים  ,מבאר כרזה אצילי־ העס שאבתיס; 1אך
 !! ■.״ ^ , ruu
&אס אתה לו שמעני ז«c
״ . .
■־•■ -. .- .. .
■•
י.:,
 י *• n r ,■ Vז■
0״ב״מ*׳נ(.לא מב״ס) למעני אחי fלמעני תחטוס לו וידבר
כאשר עס לבבו  -יכ גכון! ובטוח אני כאשד יענה
 vאותי בתלונותיו ודנדיז;  pcיודע תום לבי ונקיון
כפי ; הטה נא אזניך אליו ושמע דבריו! »
»  q -uד■'־•־׳

־ C* -

מ״ב״ם לתענך אעשה י( :לא פלמי) דבר אס תצטדק  ,מי
■? ■erהמה עידיך ? יבואו־ ויעידו*
';.
פלוני• (בלבו ) אם אל עתה ' יבוש האיש הזה  ,מצח אשה
*  0ע מפה :לן י( :אלמ" כ׳ם) הלא כה דבריהם במדרש על
!ז ׳•*־•י• פסוק בהושע אכמב להם רבי תורתי כמו זרנחשבו :
אמר דבי יהזדא בר שלום בקש משה שתהא המשנה
פכתפ  . ,וצפה הקדוש ברוך הוא שעתידים אומות
׳ ,-׳?

העולס

)

רפא

X:

 :י “ ; ;.1העולם לתרגם אח התורה ולהיות קוראים בזמנית• •זאומר אף הס ישראל  ,אמר -יהקדושבחך הוא
•>* ;•b.
ז׳
לאומית
מה
אתם
אומרים
שאתם
בכי׳ איני יודע
אלא למי שמסשירין שלי בידז הוא בפי  ,ומהו
המסטירין ? זה משכה  ,שאס היתה המשנה ביד
אומות אס כן כמו זר נחשבו* — ( א ) הכ דבר
1..׳ ^ ck
איש

(יא ) המדרש הזה הובא בילקוט ובתכחומא<• ומלת מסטירץ
נמצאת איזה פעמים במדרש רבה ( סדר ויצא פרשה ס״ח
 .וע״ד  ,סדר שמות פרשה א '  ,סדר אמור פרשה ל״ב ) ובכולם
ככתבה בטי^ ת ולא בת״יז מסתירין  .וטעם המלה הזאת כמו
 0כתב הערוך סוד 1וסתר  ,והיא כגזרת מלשון  .יוצי ורומי
*ויטטעריחן זויטשעריוק ובלשון אשכנזי ־גהימוניט  ,וכן
כתב בעל מוסףהערוך  ,וכן נדפס על הגליון כילקוט לפרשת
שמות ( סימן קס״ז) לשון וויכוטיריו י ובעל מתנות ׳כהונה
פרשהו גס כן בכל מקום לשון סוד וסתר  ,אך בסדר וירא
פרשה ג׳  ,פרשהו באופן אחר  ,כי שס כאמר חמשה ראשי
דיינים היו בסדום וכלכר ' .מסטירין  • .ואמר הוא מסטירץ,
נוטה דין • ולא ידעתי מי לחץ אותו לפירוש הזה  ,ולמה לא
*כארקו כס פה כבכל מקום האיש הממונה לע המסטיריץ,
והוא הנקרא בלשון רומי  Mysterkirchesי וק מצאתי עור
$גגה היוצאת מלפני בעל מתנות כהונה בענין הזה בסדר
אמור (פרשה  '%פ)* יכ שס נאמרזיך את המצרי ; רביי יציוק
:אמר באגרוף הרגו ל׳ לא ולהפות באגרוף רשע ורבי לוי אמר
במסטירין של ישראל הרגוכד״א והישמספר בכיישראל כחול
*m

ופירש הוא

במסטירין של • ישראל כלומר הרגו בפני •

׳קוראל וצוה להם שיסתירו הזבד וזהו ויסמנהו בקול אלו ישראל
 £5ז ^; .

י,

והפרוש

•

ג רפב (
אישי אלהים הזה  ,ועתה מה לך אתי כי־יזשת עלינו
חטאת בהתאספנו יאד להכףר המכשלה הזאת מכני
 !' ; -י qfl°

'־

ידי ^ בישראל

~■ciar g »; 4: :y

yetictir

נהפחשהזה איכן כמן יכ הלא אללוי אמרבפירוש,במצןטירץ
שלישראל הרגו ! ואולם המאמר הזה הובא סג כן בהדר
שמות ושם גאמרר׳ אביתר אמרהכהו באגרוף ;/ויש אומרים
מגריפו שליטיט נטל וכי׳ ‘/ .רבנן אמרו הזכיר עליו השם
והרגוך ויטמנהוכיזולשלאהיה שס אלא■ישראל שנמשלו לתול

כו 1ג  .זאס

כן מה שאמר פה; צמסטירין של ישראל

הרגו,

מנתו על שס המפורש  ,שהוא המסטלרין שלישראל — .
והנה על המאמר אשר הביא הפלוני בשם המירה  ,בנה רכ

* /אחדבזמניב^/בפתיחתו לקפרו; • בכין גחל להראות כישנא
ה׳לשוכותיאחרזת ,־ ומתעב כל המעתיק ימרתזלשפת אחר •
־ ומודאי אל לבו הלך עמו כאשר כתב הרב הזה :בספרו  ,כי
איך כלמוד מהמאמר של ר' יהודאגן שלום שאון חפץ הקב״ה
בלשון אחר אלא לשון עברי־ן יזהלא ר>1יהודא הזה שם בפי
אלהיס לשון יוני באמרו מקטידיךשלי !־ ומה יענו הדורש ר'
יהזדאכר שלום והמחבר הרב אס ץאו שגס המסטיריןעתה
בידי האומותבעוכותיכו .הרפיפ! והמשניות כעתקיסללשון .
רומיזללשזן אשכנזי ,ויותר מהמה גס המסטירין שלהמסטירין
געתקיס ללשון אשכנזי כמו רוב מהספר מושן משפט! ואולם אס
אני אדרוש תא הפסוק אכתב להס רובי תורתי ,כזאתאדרוש:
בקש משה שתהא המשנה גס כן צפתב /י זצפה הקדוש ברוך
שעתידים ישראל להניח תורה שנכתב בקרךזזתת אין דורש י
ואין מבקש לה  ,לא יודעים לתרגם פסוק כראוי  ,ולהבין עומק
פשוטו  ,ואמר הקב״ה אסאכתב להס גס למשניות הלא גס
המה כמו זר נחשבו ! וקל להבין•

״V

וואלפסזאהן•

( i m
*שראל ? הלא  ouwתועבת־אלהים  ,כי היא
^ ^ ,יחדיל הנער יס מ ^!מזד ^ ,קטירץ ^ןהקדזש בחד
~
^ הוא צווח הוי ! מה אתם אומרים שאתס בני?
,
j
האמור תאמר עוד לן התרפק ?
מ״ב״ם האץ קץ לדבריאוח ^ הה אישבער ^ עחמתיתאהב
* cf cnrrרפתיד ומלים בליידעת־יפצה פיך ? עד׳גיימתי תהיה
־כגבר הלמו׳ יץ לא״ידע מאזק ברע ובחוחבשוב ?"
■
ם3ש
הפה מאז באת אלי לדבר; :׳ נבעו מצפוציך גנ !ול
^
לכ חדח בסכך ^ ,חפשתינהם ולא מצאתי מאומה
crtu
^
אשר
יישב
בעיני
;
אלהיס
זאדס
^
זתהי מגופי כארץ
~
^ מלחהלאיצמימבה כלגעשב  ,תחת חשצ׳עלריבה‘
 ccr; r.eקמשוניס ^ יותחיכדגן כקו פגיה תחלים ^> ותחק'
^ "נפשיעליך ואמרתי אהיה פטלךל < כמטריערזן>
״י** ־־ ^ ילקחי אליך .,וממני פחד ימצא ״ ק׳ יזמתי חאן
 v־־לתוחלתי נכזבה  ,כי אתה פרעת ־עצתו זתקשה
 >3qcrזלפרפך לבלתי קחיזז-מוקר השכל^ ,זשמוע לקול
: w־ .התבונה י על קעזדך מחזיקבאולתך  ,וממנהאל
' rר״ז־־־•׳ תרפה r,על כן־תשב באחיךתדברזכאי ^ גקיתתן
׳ז*' • ^ 1׳־ '* דופי  ,כי ׳עיניך יראו זרות  ,ולבך יהגה תהפוכות ' .
 ? 0 demלו .אבית לעצתי ולחכמה הקשבתאזכיך* פייאזנצרת י
חן ^ סי 0עלדלשפתיך  3חשמזד מוצא פיך  ,ולאזגליתתא
סא ' t<id0חרפתך כהיום סהזה לאמור  »»,התרגום :תועבת
י* בחיץ* חאלהיס ^> ^ש? שאל לזרות ראשונים ויאמרו ךל יכ
קז -ס בזזדמאלפ -מאוד ^ פלא־אונקלוק עקילוק ויונחך פרגמו
3״! ד י את התורה  ,זאחדיהם בזמן קעדיצבמיוקף -בלשון
ךת׳~■*  .ערבי  ,ופעמים :רבות אמרו בתלמוד׳»־ אלמלא
:־ . >$>£ 2,מרגומאדהאי קרא■ ■,מן אמרו ( נדרים לא ) דקראו
כתורת אלהיס זז מקרא  ,מפורש זו תרגום  ,ודומיהם
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>.׳״<  $ןןמשפו;  ,£ומהןל ■ לתשעןי4ל משענת קנה
׳; _ ׳־  xnmy >0)pj $ fבמ ^ש ^ר ^ין״ל! שחר,
יי^ ׳ ^ ^ת?!נה אין »  {^ ,ןבג ^ מנוןדבני» לא,כן  .הלא
^  ^ ,עף5י ^תלמ1די'.ס ז ה״ר1״???ר ^ לפי <.נ התפרים
,כלשוןילכית  ;.,,זאממ ^;שמ 5ג גנל>
של 1ן שאתה
 '■־שומע(  • Öילא זאת ני אס גס התססיוין אשר
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 CDוכן אמד!בירושלמי (מסכת הוטה פרק ואלו נאמרין)
<לוי ברחמתא עללקהרין  ,שמע לון דהוי קרו קמת
שמע אלינקתין (פרושי לשון ושפת יונית) בעי׳לעכבינון
שמערב מהי ואיקפיל  ,אמר מי שאינו יודע לקרותה אשורית
לא יקרא ? קורא אותה בכל שמרע ומצא ידי־חובתו — .
אחי מת ישראל שימו עינכם ולבכם להמאמי -הזה* ודעי
וראו המ בין -דורזת הראשונים לדורותינו ! כיעתה רביסצתיו
מהיות המלאים עסיהארץ אשר לא ידעו׳ ולא יבינו .מאומה•
משפת עברי  ,ומצפצפים בהדווס קריאת שמע ותפלה בלא
ובגלי דעת,ואין אחד)מהס מתעוררלהמיר שפת עבריבשפה
אשר מבין  ,בשפתאיצו  ,כאשר עשו משכי קפרין אשרהתפללו'
נל& ין יין .הלא עליהם נאמרמה להם להפר חוק ה ' זישאובריאים
עלי פיהם,הלא בלא לב ידברו,ורוח אין בהם> וככר העיר ה* את
חחהגבירולדודפרידלענדרבברלין ,ויעתיקהתפלותבלשון
צס ונקי ,ישלם ה׳ לוכצדקתו  ,ואולם איה בית הכגהת בכל
מושבות מי ישראל אשר בתוכן יתפללו על יע התרגום Tw
והגשים זהש ^ למה באו בבית אלוהים להתפלל לפניו בלשון
עבר ? הלא עצמו מהפר החחפיח' והגזיופיםבתפלתם  ,ותחת
תהלה ישימו תהלה  ,ותחת תפלה  ,תתלה - ,אמטב זאת בעינו
ה׳ ? ולרעה ואה התוןעעה^ עזז ידעה אחרת ',היא  ,שדו ?‘
-** :■* r
^
ההדורים f* ,
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הזכיר החרש  * ,Wגם החזקים והמאפטיס לבכי

ישראל החכפתגיך ,כימי המתי על ה ^מס  ,בלשלך
עס אשר בתלכו אמזכל ישמל  "pi ,חברתי אכי את
פרושי להמשכה בלשון ערכי  ,לרבים מגדוליישראל
בזמן ההוא הלכו ' בדרך הזה ; איש ( איש כלשונו
בארצס■י־ 1־ ,
^

ופלוני
(לא לבז ) בטני כאובות חדשים יבקע ! אך מה
אעשה ? אדנדה ? הלא שלמעאין לי ! צדיק אתה
< ! כי כל מה דעכיד רחמנא לטב ןכיד^,
 0 .מ*ב״ס)  gfזאן תהיה
לעדה ולפי רעת
נגד פניו  .כי האנכי הקילוקי לתרגם התורהללשון
אשכנזי ,
הסדורים  ,הסליחות והמחזורים נדפסים בלי דקדוק והגהה;■
ומלאים שגיאות גדולות  /כי רגלה עהמדפיסיס בעמינל
(גם המתקדשים והמטהרים אינם יוצאים מן הכלל ) שמיס׳
עיניהם ולבס רק על בצע כסף אשר ירויחו בדפזסםולא
יחושו להוציא מתחת ידם דבר שמתזקן  .ומה מאוד חס לכי
הקרבי בראותי סדורים והדומה  .שנדפס על פניהם כלשוך
מדברת גדולותלאמור ,הב גהה מדויקת  ,בעמינמרץ ,וכדומה,
ובתוך הספר אין קץ לשגיאות וטעיות " הלא רעה מוכפלת
י^ א ׳ .לומדים לשונם לכר&קר *.זנזתני  0מכשול לפני עוריי׳־־-י-
וכבר נודע איש אחד קרא׳בהושענות אדמה מארד תחת
מארר וישאל את רעהו לאמור למה כפל הלשון הלא אדמה
היא ערר ! והשיב לו  ,כי כן דרך המקרא קמו בתהליךלא
תהיל,כסוס כפרד • •י  ^ -ואתס היושבים  .על מדין עליכם
המצוה לשום  .עינכם על הדבר הזה  ,או הלרס מה יאמרו,
הבינם מה ידברו ד או צזו להתפלל איש ואיש בלשון ארצואשך;
ודע ויבין  ,m xתהיה משכזרתכם •
וואלפהזאהן*
״׳״״׳ י ^ יי"•

‘^ י׳? r

היח קה י א "*ןבז י* עיאי׳ימ 'יע״י* יע<!

 wrמי, 1ן

1! vnw
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 sי .אשכנזי ? הלאבברקדמוני■ רביס מבני ישראלאצור
* תרגמו התירה וללשון אשכנזיה ומדוע « תקהאיש
^ י* הזה עס ריעין׳ מסרי הכרעלהמתרגמיסהאלה ?
:ל•  aי ומתר מזאת הלא המהחחויקדידי׳המעתיקים
.מ*  0 r- .בהסכמותס<• ויפערו פיהס־לפלי חק׳להללבשערים
במעשיהם ; אין זאת כיאסדוע לבב !ר{ .לא פלוני)
3״;
^ vד**  ccהלא לך לדעת מה שכתבבעלמגן דוד^ג) לאמירA
&. slוכתוב בסוד אבל אס יקרא בשאר לעז לא ,היינו
 0 .מי שיכול להבין כפ״רשיפחש המקראכראוי  ,אבל
_ מי שאינו בר הכי וודאי לקרות בפירושהתורה,שיש^
^
בלשון אשכנזי בזמנינו  ,כגון ספר צאינה וראינה",
'יי^ -סב ^נמצאכז כדי שיבין עמןהפרשה <-׳י עכה ס אס

wfctfcsf
 tU *rתצדק ! ׳^ >3׳'tf 4v «^ dQq -
<5
1־ >kroc au^ q acקש ?q «q׳«ra
 wh־tף״&
פלוג ^זז? (בלבו) אשמרה לפי מחסום $יפ :למה אשחית דברי
■ !favןז,הטלביסוהנכוחים ;;‘ הלא שזמע׳איןלי״דשחאשך3
mc

}■cj;.ר׳ ב> ח חח דחוröaf i ^Wr«ei
חח
מ״ב״;ם 0:ף (לפלוני) ומה תענה ? :במהתצסדק ?»  1״ rj'«r

 r^j tfa>wדו?

ikio

■ licr׳ttac
 »ticrן0חו

פלויב  yמה אוסיףלדבר פודזוהלאאהה אל נסשתנילכלות
■  VIדברי  ,זטרס אכלה לדבר שעכת עלי חרק אפך4דו
• ג) 0י כ> * — rm V; *q

»•ci־! .c.rrj

 :׳rc?ra ! 1

מ״ב״ם ^ אס תיטיב דרכך <ולא■תוסיף עוד לדבר מליס בלי
סדר דעת ; ןזכלה דבריך ואנכיאשמע ,.״  .׳ד ד יacr־
 a ^ <-קן?  ",ח ז:.

חח?

ן״ 1׳וזףימ דד ד !.. « -חו ;

ד

מ״במץו־זאניאזדה ולא אנוש אס לךהצדקה  hur .ן 10ז*

—

״!
k rccdm
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.חחי ז« ב : 1ב *-ד ? —.״;
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הלכות שבת
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סימן רפ״ה סעיף'ב׳ •
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מב׳ מן ) איך ת7מה והשלה תרגומן? לתרגומים
ך1י ההפ ? הלא כאשר גבה! שמים מארץ; ,כן גבהי
"? ;4ן> 0ג תרגומם מתדגומך* והואהדבר,אשר תפצתי לדבר
 ■-An<q>0:אס לא אתיכו משה בן מימון הכחיד אזתז תחת
ס•*״ ■ •:ילשוני ** .יי הלא שתים רעותעשית  :הרעה האחת ,
לא הלכת בדיד^ הטמ־ אשד הוח לךהמעתיקיס
< ;
ההם  . ,פי אלה השפמשז בלשון המורגלגבניישראל
יז> ״ >3ז הארץ אשכנז*יגל) מלק הקורא יח׳ןרבו  ,לא ייעף
 ^ crcwךרנ>  SK 11 esc*[ cc 'ra*<1rta׳ 7ולא
_
ttrfr jran -$trtx cacrc
a t c « f qsr׳ cmc׳*? ciarf tec
trtac ,
ד( ) *-הצפ■ לפני העתקת; תפ״ך על ידי המתרגם האשכנזי ר׳
יוזל מיצענהויזן  ,הנדפסת באמסטעדדאם על ידי
המדפיס יוסף בן אגרהס עטיאס בשנת תכ״ז לפ״ק  ,והיא
נכתב ובאותיות העמיס ג׳ומצאתיההקדמא שלא*) יוזל^הנ״ל
שקרא תגר מאוד יעל העתקת האשכנזית* אשר היתה לפניו,
ואמר Jג? ייך תט ווית דית רבני  £הייטץ.ן טתן .ט דית
קינדרתיןחדך :פערטיישטן  /דען זיתטייטסןפי! ע וועד"
טער תונד וויטן ועובר ניט חתט עט תיו  ,דען עט מי:
תיגזנן ת רך mגטייטטט זותרדן  .מעשח רוקם שייטטן
וית זזערקגברתשירס  \m ,פרע\.ש נו ר וזית פי! הונ"
דערט וותט \ .ברתטירטתיוט ? — דעטן !.ייכןטייטטן
 mקדדזתי » בער ^ ט* ער פעח! ר ק »ו» ט דתהער דער
זענר התט פתר רך־־גהתט תתכער (תזוברת ) דת התש
ער \.רת 5ט עטתי; תייןשעות‘ ,ער התש תיין יוד פער"
\ .עטן תונד התש רתהער ^ עגט תיתבער  /ותונד דער
טשות^ ב! ייבט תונטר תונט עד היום הזה • — ובכל זאת
פסל המתרגם הזה במומו  ,כי גס ה1א תרגם .בלשון שב!ש
מאוד  .ואס כונתו רצויה  ,מעשיו אינם רצוים  ! .על דרך
־

".
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י %׳  1ז ־ כלל ) 0
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׳
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רפח )

ולא ייגע  .ואתה לא כן עשית הכבדת עול על
*וארי המלמדים והנערים גתרגזמך כלשון יקר
אשר לא יבין החב מבני ישראל כי אס מעט מזעיר
; הקרובים למלכותי ובעבור זאת יבלה הקורא ימיו
^ בהבל ורעות רות י! ומה יתן ומה יזפיף לכו תרגום

*׳^.!; ,1; 3זך ונקי ף ומה יועיל ? מדוע נדקדק בז כאלו תלוי
י׳י * ע לפל קיז< זקוץ תלי תלים של הלפות־? ולא עוד
אלא כל המתרגם .את התודה בלשון צח וברור כדרך
; :־^ 1׳' המתרגמים מהעמים אשר לא מכני ישראל המה,
י אומר אני  ,שהוא עובר על לא תעשה שצאמר
"
^ .נכהוקזת העמיס לא הלכו•"
.,
^מהי ^כ
^ב״ס}-ןז ^טוו’1הכרם ! כרמך (א צטר^״ ^ייאל
;ז ^דברי אחינוז מפה בן מיתז? בקפחיד ׳היזזקה • ה$
>״ח*ז " * rכה׳דברו  ( :ה) קורא אדם את שמעי כקל לשון
שיהיה; ; .והקורא כ5ל לשון צריך  .להזקר,מדברי
י '" ' " י’ ",שנזשישנאותי הלשזן והנןדלדק ^ אייהוזזלשו{
יליליחצאתי
EC
הקודשי' •' :אי’ • 1' tr ,
שמדקדק ־ בלשון ׳ ' ,
־
״״•* •״ '-׳.«*fiכסו״‘ftr
■$’.
’‘ שכוש לשזן "יותר כמו בתרג ^ם ^אשככזי אשע ^יה
^
1
'
.
לאור
הולאתי׳הויגומי
טרם
ישראל
;לגני
c׳c
" סלוני 00
'f4at *c iüח »cr־•־ ' ז£׳ ־‘'3׳ » י זז :ז ׳
a «P n “ - •<> - : ■ M j
■  .־
«־*fl
\“l
- jךי><^ 1

■ .
^־-״יש״^״זד• •י-־*
  -ז!י , .“7 !r -כלל נוכל לגמר לע כל,תרגומי,אשכנז 0הנמצאים לבני■ישראל
ש4לת התרגום מאדונינו רמב״ מן< %גשמכמינזז׳ ^בזו.יהאתה
מאוד שאין^ להס׳לא כתב ולא לשנן והמה מהחמש אונ *$
זנתנו יעקגז'למ  t ,כי מתוכם למדן מנעוריהם)לךבר,פועה*
ומעתה מה הגמול אשר המה משלע ^לאדומנו הרמב״מן ? ^

ttrcun
> ,

00

& » oי  iwןזם 1חןןרc;v t׳e
CWM

■ ־־ ri
;  — rrfcf. fr*V ' -ד
דמ -גם  rהלכות קריאת שמע  ,פרק שני הלכה טי ת •

( רפט )
&ילוגי (בקצף ) מי אתה׳כי תעיז פניך לאמלראליהדברים1
״ז י לא למדת היטיב בתפר יד החזקהאיך השיאך
לבך להתפאר עלי בתפר הזה אשר בז עמלתי כל
ין:

 * -wtימיחלדי ? מהתדעבואתאשרלאאדע ? ידעתי
׳י* v׳
׳
 v׳ ^• t

דברי אתיכז  ,אך גס זאת ידעתי יכ אברהם בן
דלד השיג עליז לאמר ג " אין זה מקובל על הדעת
לפי שכל הלשונות■ פירושי הן  ,למי ידקדק אחר
פרלשל ( ו )

♦להדין* עמל

 >3ct$t״ • ! , • tj■ vז ־•o ctvir V
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יפה דבר .
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(ויו) ,בעל כתן משנה -דצה להמליז;:צ  ' %הרמב״ס נגד
הראב״ד  ,ואמר שכונת רכינו שכיאמר^ גאורהמלה
יאמר הבאלר היותר^אמתי ומתפיס 'לאותו ^ולי ^כלשון ההוא
לכללי* אך כל איש‘5משכיל 1יראה שלא ה^תת כזאת כלכת
הרמ/ם כלל  ' .כי אס כדביי׳כת ^ משכה לן ,ה  , $איך אמר
הר־עכס צמו שמדקדק בלשון הקודש ? ובלעדי זא^ו איך יעלה
פל דעת איש תכלנה לאמור ( מי 'ידקדק .אחר פרןשז ? גס
כדאא מדברי הרא״בדשכןלתל גס אחר הכאור היותר מתפית
 tידקדק  ,כי אס כזנתל ^א, .ידקדק כפי חק הלשון ההוא,
היה ׳לו ^אמור ומי ידקדקבפרושו  /ללא אחרפרלשל  .אס לא
שנאמר .שהוא  .בעצמן אל נתן לב לדקדק בדבריו  ..ותמה .אצי
•על| הקדוש החכם הרא״בדז״ל אשר בבית מדרשל הופיעה
14אהק(דש ( ראה רמבס’לה 'כ1תיתיכה) איך יאמרצדבר הזה? הא
לן אאמרחז״לשצאהחמקלקלתאת׳אשורה  ,זהיא ^מלבודת עיני
פקחיס ומתלפת דברי צדיקים ! — .אןלס ^ עלימגדל עוז
כתב ומה שכתב 'ארא׳׳בד  #ידקדק וכל׳ ידוע ^ וא׳כי הבקי
ידקדק אלא שאי אפשדלהכתב ,אבל על פה יכולתי לציירו;
עכ״ל ולא ידעתיפרלשז  ,אס לא שכונתו על מדרגלתהקולות
כעלמק וגובה ,באורןלקצר  .אך גס זאת נוכל לצייר בכתב .־־־־-

י־^:י’׳ '’v־*׳■: c־י? "•

המחבר •

ל) n
מינ״ם (י 1מנ״מן) לא עוד יקיא שמז נזטו הכרם כי א 0ז
■!׳■<
;! ׳י•־

מחכלנרס • -

*

'-W־• ״ ־* t‘.״■ ־ * *qin־ •'•fl Cג•
מב״מן ( tאלמב? )0הניחה לוכי עוד־ועההשנית תחתלשונן.
•■ * . .

־

•־ * $ ,

׳> • ״:׳ > '

פלוני והרעה השנית  :בכית תרגומך על כללי דקדוק
,לשוך הקודש ^ ס והזהרת את העבד בהקדמה אשר
קראת כשם אורלכתיבה^4 -ללמ)ד ולהבין מלאכת
הדקדוק  ,זהכהיזן יעיד כי המלאכה הזאת כחולם
אשר ראשו מגיעלפלזסוסיא  ,ורביע חללים הפילה^
*
יכ כל באיה לא ישובו לא ׳ה •  -וכפראמרו הזהרו
«  -; ,:׳י
*ז * ■<?■.בניכם מן ההגיון ובאת דש״ישכונתו על המקרא,
ואפי אומר» שכונתו עלילמוד,המקרא עס דקדוק
;■
ך.

 Iהמיוהד

עלאמי הגיון

כאשרעשית אתה •

ורבים

 •r ,י היוסבאדמה הלזו׳המתפרציסזי רק על ידי מלאכת<
זב־הדקדזק• ראה והביטה מה« . * ~ <<\i
ן)a: 4ץח
 Mw tM;v $׳־ r
מ״ב״ם נבהלתי משתוע כזאת ! אנא> אחי -משה ,הורה נא
*}r
 ^ ?r ■,מעל איש המשתגע הוה!
■•
 c*1canrn rcrm cc^ oaי <יח•-־ '
־.
מב״מן ס עתה תראה כי האמתכאתד בדברי אליך לאמור:
בעט ברזל ובצפית שמידתחתה האולת על לות
.
לבו  ,לא תמחה מקרמ אס׳ אל יד אלהיס מפליא
זזה יהיה לך למופת על משפט עמו
לעשות .
ומעשיהם  ,כאשר יאמר משל הקדמוני כעס פפהץ^,
כעבד כאדוניו • בחשיכה יתהלכו  ,לא ידעו ולא
יבינו במהיכשלז  ,וימאנו שמוע לקול התבזכה אשד
׳
לכ חפצה לפקוח עיכיס עזרות י ,ולשים מחשך
^ .ל־>? לפניהםלאור » והשרידים אשר אורה׳ נגה עליהם !.
• . . i :nm
עצרו
$

(
י

רצא >

 - ^.עצרו במילים וכף ישימו לפיהם דייפי יראולנפשותם
פן יבואו הרזעיס ( יגרשום וישמידום ׳מתחת שמי
ה׳ • דשח אדם זישפל איש מפני גאונםוחרזן איפס,
 a:וכן מרח דשטמו את ריעי כנפשי ופעל בריתי
נפתלי בן יששכר מתושבי בערלין.
.

”
■־ .־■  #־; .־A

מ־״ג״ם שמעתי את שמע האיש הזה ♦כ הוא איש חמודות
• * ^ . k 1יקר בעיני,אלהיס ואדם ccj6 -־ »jr<n
■ c*sattes sttq cqrte
ץ1
■; לדז*
מב״־מן * הן:הוא$״׳
אלהים
נתן
לו
לשון למודים וימלא אותו
׳•er׳ :׳  -בחכמה ובתבונהי• ד האיש אשר אלה ל ^ חס לבו
' ז ..־• * כקרבן בראות? מיאל חי כבםסשובביסלבאין אמון
־״״
« כאין תורה־;t״ עם חכם ונבוך לפגים *קרא שמו,
עתה למשל ולשנינה בין העמיס  ,זמיקםלהושיעם
 -־ ■ ויכתוב דברי ש ^ס ואמת/דבריסגכוחיס למביןוישרים למוצאי דעת ,, .ומרס את הדרך אשר ילכו
למען מצוא חן ושכל טוב בעיני אלהיס ואנשים.
 - >; C)$״ ואולם מה הגמזל אשד המה גמלו לו ? אותו דמו
להכרית  ,זאת קפח להשרף* ולולא חכמי ארץ
איטאליא היו בעוזריו ויפרשו כנפיהם עליו  ,הלא
•־•  rעתה גרשוהו מהתתפת עוד בנחלת אלהיס < כי
 >uHאךדמקל׳חזבליס־פידס לרעות־ את‘ צאן קדשים,
׳!
^ז? <; 1ממקלנועם  .לא׳ידע^!
■tr . ■tt
' ׳׳:S.
■a ^ ~Cf
^? w *i tt imtanיי’ < - -
מ״ ^ ם ;• ועל המ מרי האף הגדול הזה ?

 $9׳מן ;* ,על דבר אשר הזהיר את דורז לשוס לב על תורת
^האדס ויאמר  :יכ ראוי שמנעוריו יכתיר האדם
עצמו ביראת אלהיס כנמוקיסודעותשבעצזרן יאות
להקרא

נ

חיב

)

להקרא בשס אדם ; ( על דבר אשר צויולחכך כנגדי
ישראל בלמזד המקרא והמשנה לע פי הדד
כאה והגון וללמדם דכר צחות למען לא יהיו עזר
לכוז בין שומעיה© (ז)  .פי המתקנאים האלה לא
כסו ללכת בדרך הישר הזה מעולם ועד עתה.
כמוסים ודעות כנכריות נחשבו להם  ,ודבר צחות
תועבת שפתם  .וברוב אולתס ישגו ויאמרו בלבם :
כלו מנהג אבותינו בידינו ומנהג בכי ישראל תורה
היא  ,והמה לא ידעו כי המנהג הזה כמנהג יהוא
בן .נמשי ורע בעיני ה* .
צ 2״ב״ם

מד לי מר אחי על השמועה לא טובה אשר שאצנו
אזני  — .אנא אלהיס שלח אורך ואמתך להאיר
להם ללכת בדרכיך ולעבדך כאשר קפצת ! —
אבל אחי הגד נא לי מתי החלה הרעה הזאת לשלח*
יונקותיה ולעשות בדים בבכי ישראל ? מה הניא
• לבב העם הזה לפרוע אותם לשמצה בקמיהס ?

צוג״מן מחלה נושכת היא  ,לא ידעתי תפורות לימים אשר
'חלפו ועברו מאז אשר החלה להיות עד עתה י והיא,
תחת מסבות רבות מתהפכות  ,האתת  :עול כחל
אשר הכבידו העמיס על צוארי בני ישראל לרדות
בהם בפרך  .כי משנאת הדת היו בני ישראל כקוצים
כעיניהס  ,ולא נתנוס לעבוד עבודה בשדה או
לעשות

(ז ) ראה ארבעה מכתבים אשר כתב הרב ר ,הירץ ודזל
נר״ו  ,לע אודת הריב והמדון אשר היה לו עם רבני
פולין.

(

רצג
IC

לפשות מלאכת חדש לחזשב • ( כאשד יענזאלתס
כן מאש! בכי ישראל אש התקלות והידיעות,
הנמלקיס להלמזדיזת ויקוצו מפניהם  ,כי אמר(
מה לצו אזרת האדם למה תלשיענו זאת ? הלא'
ככהמלש כחשכנל בעיניהם  ,לאין לנו חלק למזלה
בכל אשר צעשה תחתהשמש • הרעיזן הזה הלניד
בימים הבאים רעילכזש אחרלת-זנפקדלת  ,למאזק
בתבל ליזשבי בה ולהרחיק אותם לאש בניהם ממכה
 vבמאלד מאוד ( ח)  .וברבות הימים המ הרעיונות
האלה למלרשה לקהלת יעקב לעל כן כאשר החלו
המלך להשריש בימינו להקל העלל מעל שכםישראל,
להקימם מעפר זלהלשיבס בתור האדם  ,מאכל העם
הזה לקחת הברכה הזאת מיל מושלי ארץ — .
מ״בים לא תפלא זאתי בעיני כי כן עשו למשה מחוקקנו,
הלא הוא הוציאם מעבדות לחרוש להמה העציבו
אתרוחלזאמרלזכרנזאש הדגה אשר אכלכלבמצרים
קנם  ,כי לא נקו להילת כטוב לבתהשי
מברמן כמשל בפי ההמון* ההרגל נעשה טבע — .
(הקבה השנית  :רבתהמחללקת  ,לדעות מתנגדות
בהחלקיס להמשפםים והדינים להתלוות ! ועשלת
קפריס
(ח ' ) וכאשר הרחיקו את עצמם ןמ הארץ< כן התקרבוk
השמים  ,ואז הוחל לקרוא בשם המלאכים להשביעם
לרדת ארצה לעשלת חפץ ורצון איש ואיש (למלאות שאלתו
וכקשתל • המה הגבלויס אשר מעולם בעלי שמלת כקראים.

בא ! 2

דברי אוהבי

< רצדC
הפרים הרבה אץ ןק על דבריחבלידהאלה • זעל
כל דץ לדין  ,חוק לחלק לכתבים הפרים הרבה
לשאלזת לתשלבות עצמו מהפר  ,זה כזנה זזה היתר
זה נלטע לזה עזק׳ר  .להיא מה שאמרל חכמי
התלמודים ישלטטז לבקש דבר ה ,זלא ימצא הלכה
ברזרה למשגה ברירה במקלם אחד ( ט) — זלליש
11
־ בידם הפר מלאהלכלת• ברוחה בלי מחלוקת זדפלת
שלנות• ,אז ירזןהקורא׳בזלא< ייעןולאייגע ,ליש
 :5׳
■ ^ 4;rלאל ידז לק 0נ 1עתי 0לחלרח אלהיס ועתים להורת
האדם  /כי הילס גדול והמלאכה א*נכה מרלבה.
 ■:nt .wcלאולם כהוזה הזה כבז ממכז הדבד׳מאלד  ,ללא
אג " qq 4׳* כוללד אף אס חיה אלףזשכיס פעעיס ; לגס ביזם
ד־ :לבלילה שכה בעיניו אימן חאה - * ~4
ה ׳•-a-^ cr <3cc^ 3v
״
■■ -rctmce
״־
דמ״ב״ם הזא־הדבר אשר דבר המכס שלמה בן דזד  :האלהים
ד־ -עשה את האדם ישר להמה בקשל חשבלמה רבים — .
ז-

מב״מן לההבה השלישית הדר י־למזדס הנהזג^ ביניהם זה
כמאתיס לחמשיס שכה  .דורשים ושונים במקרא
 .ובמשנה אל למען דעת כלנת המאמר ההוא’יליהכין
■  -אותן,
ז י•.

..

:

(ט) מהכת שכת פרק חולין תניא ר׳ שמעלן בן יוחאי אומר
־" ^ ^ 7חה לשלוםשנשתכח ^תואה מישראל שנאמר כי לאתשכח
'” מפי זרעלי ,אלא מה אני מקיים ישזטעו לבקש את דבר ה'
׳ ולא ימצא ן־שלא ימצאל הלכה ברלרה‘ למשנה פדלרה במקלם
\אתדי וכתבמ״הרשא  :במקום אחד רצונו לומר אפילובמקלם
אחד מפל המקומות שזכר לא ימצאו הלכה ברורה  ,כדמשמע
קרא דגם אחר שישלטהז בכל המקלמות לאימצאו  /ע״כל •

וו וו —וו!—ווו ו""חי וו

( רצה )
?  •vאותו  ,כי אס למען הראות כחם ועוצם• ידםלבנות
 ;! .wולסתור לפרק ולתרץ  ,מוציאים המאמר מפשוטו
ומכזנתו ומחפיאיס עליז דברים לא כן  ,והדרשה
כזאת יקראו כשם חלוק וחריפות  /וכל המרבה
לדרוש כזאת  ,חכם ונבון יקרא ולו משפט הבכורה.
וכבר קמו אנשים אחדים מחכמי בכי ישראל
ויזהירו את העס על הדבר הרע הזה  ,אך שזמע
 . ,־י אין להם  ,ובגלל הדבר הזה למדו לשזכסלשאול
 wenסידשלאכענין ,ולהשיב פלאכהלכה  ,ולאיחפצו ע:ד
 co mzrt,ללכתבדרן; הישר ומלעיגים זמתעביס בכלחכמה
&ז ^ ?»"יאשר יסודתה לע כללי הגיון י ולמען תדע היטיב
ס ^־י , :: cאת הסדר המגזכה הזה* אשמיעך דבר קטן אשר
שמעז אזכיבימי תלדימדזרש אחד  £וכה דרש.
ישעיהו הנביא אמר אנכי אנכי הוא מנחמכם מי
•*
את ותיראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יכהן
ותשכח ה׳ עושך י והמאמר הזה נפלא בעינימאוד .
ראשון למה הכפיל המלזת אנכי ? ושנית מה התבור
"י בין המאמר הוא

מנחמכםאל המאמר

שלאחויו?

מ״ב״מ ^ לא אתמה על המאמר כי אם על השואל  ,הלא
 qm :,נודע כי מחק הלשון להכפיל הנסתרים למען חזק
_ _ _ _ העכץ  ,גס התבור בין המאמרים טזב בעיני כל
משכיל.
; ־_ ׳;

r .

! ^׳! ד ן•,־׳ !*־

^סג״גןן» :הוא :תדבר אשר דברתי לך ז לא יחפצו ללכת בדרך
r
■  *rcהישר .
ועתה שמע נא גסתשובותיו  .הנה
0ןן>** ׳י ־ כאמר במדרש כל מה שהתנבא ירמיהו בפורענות
כנגדו התנבא ישעיה בנחמות ; והולך ומונה מן
^ ■, crctacא ,עדת׳  .ובאות פ׳ אמר ירמיה התנבא פרשה
» ; Cci
ג כ 22
ציון

די *־׳

.

( רצו ) "
aW c[-h if etaaiff ar
'
ד<1כנגד 14הסגבא ,יש ^ה  -אנכי אנכי
ציון בידיהז
׳
 r /הוא מנחמכם •  .,הכה סג המקרש הזה אין לןשחר
ךא אמרו בתלמודמפגי מהקדמה פ׳לע״יןכאיכה ?

 ^hwמפכי -שאמח בפיהם מהשלא  .קיאובעמיהם  .עוד, wc .אמרובתלמזד^אמר^ הוא מיפא לרבא עמאפזיזא
אתון דקדמז פומייכו לאודכייכו כי .הקדימוכעשה
־3-לנשמע  ’.זזעל יפ הדברים האלה יפה דברהמדרש:
 0 nt !5#ודמיה אמר פרשה ביון כזכתל שהקדים פ׳ ׳ על

 z& tדז׳שהקדימופהלעין ,וכנגדו התנבא ישעיהבנחמה
**& " אנכי,דהיינו אנכי הנאמד אצל עשרתהדבריס כי גס
־שם הקדימו פה לאוזן  ,ובאז זה למזל את זה •
ל־ ואס כן■ יפה* הכפיל מלתזאנכי פי׳כמנת המקרא
ולאמור ; אנכי הוא מנחמכם עסמלודאנכי!
rcj׳  -״  f׳ ■‘-׳־■  .,ר•

)

* פלוני

^

^ ׳־

 -ן

אשי 0

(בלבו ) בחייראשי?מתזק  .מדבש^ 1כהאי מלתא
לימדו משמי , .אבל עוד ןשאר לתרץ הה>משך•
3c(0aiföif

ח־"; •

סב״מן ג*ס אמדו בתלמוד אארןה8וא ^ דוקי לגביהה בן
':

* m

פכןיכןא

מיי ^ לצק 0

^

^

ימ1

מדית ? ן

מיתא

חיי,

' ^ '™ ^דחיי מיתא^ 1,:חדאאץ ח ^ ?; 'אאא ל^ה וויי לכון
א־י * לא הזי הזי,
1
;"‘ tr^ :ז איילאדאארייזזן'
 1^ 4 qrדיהזי אל כל ש 5ן? :וחה "לחסר^המאמריס  :אנכי
% fcqmc5הלא מכאמכם ^עזלפד ה<? חייה5/בזאולס מי את
מאנוש ימזיז ^לאי ^וא ^ דחיי מיתא,
" ^ 'ז
דמיתא חיי ? ותשכח ה׳ עושך  ,הלא ה ' עשך
^
* “ '■׳ ויכזננך ואס כן דלא^הוי הזי ; דהזי ^חםל־׳שק!
< ,$תאמרח עת  $אתי ^ ^ מ ^זאת ^ן בעיניך?
*q<2f
אס,יש את נפשך לשמוע עודגדבדיסהאלה  ,הגידה

 30.נאזאנכיאשמיע ^ ^ &

ן*> 4tic«ck#cwf
'מ״ב״ם

(

רצז )
; «•.י*

מ״ב״ם
י"

חלילה לי

מהטות עוד אזכי -לדברי תזהי כאלה;

 vחלילה לי לשמוע עוד  ,איך יהפכו*7ברי אלהים
חיים לשזא ותפל& אהה ! מה יתרון להם ככל
העמל היהאשר* יעמזלותחתהשמש ? ומה יעשן
ליזם פקודה ? — יאכל אחי אמרה נא לי האס

*

יחדיו נאלח( ?' האין בהם גס אחד עושה טוב?

־ •■־י• . vt! W"t1־•'

מב״מן חלילה לך אחל מלחשוב כואת •  /עוד :ישנו עמהס
 a <tzהיום אנשי אמת .חצדק  yאשר במסתרים תבכה
שסלעל יכ גלה כבודמישראלי;כזדכשארז
« *^ mm
 caoס,־ ,כבמי לב־מפו ^ דעת ^ -רק אץ כחס אלא בפה
!»ולהתפלל* ל ה׳ לפקוח״־׳עיכי העודים ; האלה למפן
• רז
»! - ctqrדבידעד יכ ערזמיס המה,ויהבושסו ; \ עוד " " "
!  äcrואולם שא אכ עיניך אחי וראה המלאך אשר הביאני
הלום  ,באלקראתיכזי (לא המלאך אשר הולך וקרב)
)&  ^ ' *1הלשלוס שובך אלי ? K

) ) cfo

מיכאל שלום שלום לך ידיד אלהיס ! 'אלתירא ; האזינה
 rעדי איש חמולות^ יכ כרך לקחתי וברך לך אשיצ!
יהגה כאשר הקול נשמע במתנההקדושים  ,באמשה
בן מנחם הגה  ,וישמחו כלהנגדה  ,יחדיו ירננו•
^דשא שלמלבן׳דוד מלך ישראל את קולו ויאמר:
Qtfv
^ ;-, 0ן^ מעוכי׳ןאחי1ל)ןאככי*אלך,לקראתו להביאהו

לא

הר

^ ^ #יןדשכו ^פחיעבודתו אשר עבד ^וקי  ,ובסתום
 :ויען דוד אביו ויאמר::־אח ^
^
 arap ,י r'jacn > 5ז ^
יןו&>5V׳
f

|ן 1

^'1ון ז^

יי .׳* י! — י!■.■ 1.

י" ■-י■" * ■'■,

־ ( יוו 0גאזח לספר קהלת יצכר אמרי ני{שו למס ספר
 '5ז'־ <); £׳ 1יןהלא מפני סיפריז סיתרין יה אפ *ה  " -אך כפיבאיר
אדיניני הרמנ״מן ז״ל לא ימצא עוד סתירה ניניהם.

a״ c״ a

( רצח )

-

לא כן מי  ,אני אצאמאראה פכי איש אלהיס הזס
מכעיס זמירותי ( ,מנצח בלשונו נגיכותי ( יא ) .
_ ויקסמשהקעמרס איש אלהיס ונאמן ביתוויאמר:
הלא זה האיש משה בחירי ! רצתהסכפשי בו כי הוא
’־ ״ • ׳* ' ' שם מורתי לפכי ^ כי ישראליבעד* עדיכ ^ ( יב) !
אנכי אנכי אלך לנהלו לא נוה קודש !■ (פכי
■ פלוני
^מפו) עודם מקברים 1הכה כבוד אלהיס נראה,
והקול כשמע לאמור ' :אלבכי ! בן יקיר יל משה,
- vהפיר מחשמתרשעי אוץ אשרלא יציצו לא פעולת
ה ' זמעשי׳ ידיו  ,ואץ אלהיס מזימותיהם יג . 0
על כן זה יהיה שכח ,,צדקו לפניו יהלזך  ,וכבוד
 ,ה׳ יאספהו ; — ועתה אנשי חמד וברוכי ה׳
(אל מב״מן ומ״בס) לא תתמהמו פה  ,קומו זלכ1
לרגלי ! (וילכו שניהם יתד [אתר המלאך  ,ויותר
פלוני לבדו ) .
*ZG״ ; ״ _ ׳׳*q ,.
•

(יא)
חרמם הפהליסאאר הוציא לאור /-ל׳)ינלוהקורא מ
; ישמח על בר טונומפיו־ .א  • wuiaז״א3׳זז>ר
־׳׳ '•
״״ ־׳ •ic<ü׳־
■׳ ל &:׳חי
־»
חרמם הכורה ; אשי לכ חפליט אל יפח ב? c .,".
•»
ו■ ' -A
■A: t
■ ; "י * ׳* >1ילז
ע( ) י הפר מועדי שחר4אשרב
^ שם
אוהותןוויעפת^זלע

״,,

•

מציאת הבורא ברוך הזא_• ויעליו שומשודר אשכנזי:

 . .־עס ממט מיי! גתסט ! 5:
^ז  1ע » 5זועט טמהןך"1
 •rnffO׳ -׳ ***•• -
•■ .״ • - -״״ - .
דעו נעו 1ימ עתב >
ותועט
• mmotowH
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•י
••actrs׳ ׳■<
מויששפרוך ,
 ^ Aהערט גתטטעש
־
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ן (:׳דימוויהרויין ווחרטעהרעורכטשפחן! פערעהרט!
? ^ * וייערע ברידר נעננען* :ין מייערע פיינדע*,
 5 4ערשטחטןחייךמ 1ם * וייכעסנמזוענט ווי)! ען.
־ .-־ *
 . * tws .׳ י _ ,
פערהעחיכט ו 1ירד רער ע.\' 11גכ ויי! /
( 1£וירד  :יבטבחר  :יין,ג 1חייערער״פריידע,
*

ונד ויח ~ #טי^״בשעזוס .
» * « r
?
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שמעוני אחי וישמע ה׳ אליכם!
מאז עלה על רוחי להדפיס השיחה הנזכרת במאסף,

אנשים
? ג.אשיחהבלבבי .•«# ,תהיהזאת' לאבןנגף .לרגלי
j
אחדים אשר מעולם אור ה׳ לא נגה עליהם ^ ובחשכה
יתהלכו ; יתקנאו בה אנשי ריב אוהבי מדון ומצה וישימזה
כמטרא לחצי לשונם  ,וכזאת הגדתי לאזני״כל בהקדמה
» להשיחה הזאת• אך סעיפי השיבונילאמור :לא תמנע טוב לה;לכי
1״ v
־״  03י ' 1
״‘ ד 1׳י׳זי?ז■־"  J־
IC.
; "המיס־בעבור גערת מעקשי דרך  ,לא תכחיד תחת לשונך
* ד 3רי אמת וצדק מפני חמת 'הכסילים 2, ,הלא אס פושעים
יכשלו בהם  ,צדיקים ילכו בס בטא ושאנן  .ול/ולם כאשר
דמיתי כן היהז יהראשונות אשר הודעתי בטרם תצמחנה
הנה באו  ,כי אחר צאת לאור שתי מחברות הראשונות ממאסף

החדשהזה ,

קמו שלשה

אנשיםאשר הכה אלהיסבסנוריס,
.ויתנו

) i m
ויממ עלי קזלםהמפףס:וב

ובחרק ^ככל ^ רי^

^* ( $

ptywb ' , Q&h& ti

רי ^ כלמ?^??! י מיה״רי/מ ^
^ ^ ^כ1כ 9פראפע*
צ^  4לעעא ׳
־הדפסכו ופל
אודון ^שיהה)אש^ ^ $האמצס<$הל ^י *&וד להוציא איו
ע ^ מן״גמחלן ^ הזאי}£ ,ל# %י ה^י ^ ^-־ילרחזזפגקמן
כפי לאמוח הלא אנוכי רק המוציא את השיתהלאזר ולא פמחגד,
ואם המחבר שגה וכחש באמת  ,הוא עונו ישא ואני פקי;
אבלאפ כהאדבהאתהאלאלהיסקאדע ^להלסתרו׳ת• כי מדוע
אכחידה תחת .לשונו ? ׳הפה אזדה־ולאאנוש  ,יפ אפי אני
הוא המחבר אותה מואשיתהועד תכליתה  ,גס צליהאצעוא
והערות הנוספים לה  ,מלבי; #אז  :ילדי שכלי המה אשד
חגן אלהים אותי  ,ומי בעל משפטם יגש אלי זירשיעני אם
יצדק  .! ,כי פיהעזן אס שגיתי  ,כיולאבאחר* .ואס מרא%
הסתר דברתי  ,ואת שמי כשס אחר 'החלפתי ; ׳ לא מדאגה
עשיתי זאת ^ וסגעו בי הרודפים $ */יפל הושלכתי* W
קעולס־<מ*מה .יעשה לי אדם^ 2אך אמרא^ אולי יכנסו דב^ ד
איש בלתי נודע ואשר כבד הלךלעולמו ^ ^יותר' באזני א  #ם
מדברי איש מפי  ,כי כךמשענדהעסלי & מע לקול אתו
פלאי ובחושך שמו יכוסה ר מלשמ1נ1לא(ל ^איש א%ז5קדצ'1
ה < 1י1שבי  .:ועתה כאשר ראיתי כי קמזשלשא #אצשי ^ &חין*
4
ולהתעלל,

 -ftöאל בפעם אחת ולא ממן אחד והרימו האנשים האלה
־!".־  -אתקולס עלי ,כי אס התחלקו לשלש משמורות להעירני
משנת-האולת • ועל יפ סוד יש ־לזה טעם הגון  ,כי כונו למ$
שאמרו חכמינו שלש משמורות הלילה " .ועל כן גם אנכו
שמעתי במשמורה ראשונה צעקת כלכ< בשניה -נעירת חמור!
ובשלישית .שיחת; אשהי  m s . ,ן* * *: - . n־ &■vr

ולהתעלל ^ אמדת* סא
להס על
וזלומזתיהס « ע 4דבמהם ? -היאך המת יצול להקויש את,
הי ^? י לאפן< אל אםצ  $פ ^עלד  ,׳אקזמה זאתדאה לעץ
צל ! ;אשיס -דנרי! כגדייאאי/״ה>שדיס״:כלמתס  ,והמהיצמק!
אח הצדיק וירשיעו את׳הרש ^ ״זלמנון תביצו ^יטב טרם
ה־שפטו ; " אודיעפש מי צמה האנצ ^ 1האל? 1בצל ^ ריכי,
משפטםןמ 89*&#ז oewM 4043 »1ך־׳>
w «1ron
** cq
ר׳ ^
 cctncr •3tc tcas c<*<m . <3räסחו
<  $מ ^אחל ^קארפע * א! כחמשה■ הדשיסמהגה קפד

^ ^ק^ן
לפניאשר^^ .
אמד,מילדי"
העברי0
בעירבעדלץ

#קנ  $כמ 4וישראל^ #
ממ : 1ג״מ.שמחה!• ג״זמיבר ^לשם
גה $ר $ן :משכק&} • ואפחמאת הצפר יאכאה מנההילד
#והבט תמרורים ^ ׳ עלהמאצףו<1ל מחבריו^ /קזלו .כצער
אלהי©קב ^ קה להעביר ממשלת זדזן  ,ממשלת
ןמאםף מן• האר!  4ובמרתנפשו זלגו עיניו דמעות גם על
עשירים העם במי ישראל אשר מאנו לתת את בנופיהם לנערים
כמוהו קנס בלא כתף  ,וישפוך לפני ׳ת שיחו  ,שיהיה רצון
הלפניו -להפזך לגביהם לב אבן ללב כשס^־ 4י ואולם ?1
הנערהלה :לא אשלק את ימ ולא אעשה לו מאומה , ,כי ידעתי
קב ^ תונקתו <*גול !$הלא היא באהבה מ פתרת  Iרשפיה
וןשפך,אש שלקה בעצמותיו  ,על ק כאבו נעכר למכתואנושה,
על

(פ) ^ אלה הדברים• אשר כתג•יל איש ככבד מתושבי בערלין
־» ^• " על דבר המפר> מה 1לאמורא על פמחברןעץ משפט
אמרתי  :משפטיך הסוס רכה אדם ובהמה? ! יכי ידעתי
שהקפר :כזה הולד מנעד וגס זקן ; והנער לא ' ידע מאומה,
ל4ץ* מצחק,יקדא לו זרע .״/הכי קרא שמו עין משפט על שק
"המקרא ויהי ני זקן יצחק זתכהין עיניומראוה ?
*י** -

(; שב £
על כן בצר לן קרא bאלהיס אללי שיתעשת לו זלא יאבד .
וגס ; אנכי לא אחדל מלהתפלל בעדו1בעד כפשל הנכאה;
שהשם ברון הוא ירחמהו ויגדלהולהורה לחופה ולמעשים
■  .י
* w
טובים אמן .
f
י•, .ח•■י
אחרי  .הדברים האלה והנה אגרת־ גדולה וארוכה מאוד
שלוחה אלינו  ,בהעלמת שם למקום הכותב ; 05
והיא ' מלאה על כל דלתותיה חרופיס וגדזפים  ,נאצוא
וקללות  ,כאשר יחרף ויקלל הפחות בפמויזי ערן ;כחץישחע*
לשונו ,זחמת עכשוב תחת שפתיו לעקר ולשבר ולמגר אזתא
וכל אשר לנו על אודח השיחה  .ובחתימת האגרת בקם
האיש הזה מאתנו להדפיס אגרתו הזאת במאסף ,,וכהדבריו;
י 5וכי תוסיפו עוד להדפיס המאקף  ,קחו מוקדי ואל כסף,
להדפיס גס דברי זאת האגרת  ,למען יהיה לכם לאוס
(למזכרת  ,כי קבלתם האמת ממי שאמרו .,והצדק ממי שלבנו
וצרפו ובררו  “ .־— האמנם מן הראוי ומצד הדין לבלתי שים
לב על האגרית הזאת  ,כי אס להשליך דבריו במצולה לא
יזכרו ולא יעלו על לבנינו לעולם  .כי למה נשחית דברינו
לאזני חכם בעיניו אשר אץ כוחו אלא בפה לקלל ולגדף?
למה נשחית הזמן וימי חלמו אשר חלק ה ' לנו להשלים
* נפשותינו בדברי תוהו .ורעיוני ,רוח כאלה ? ואולם,למען
הלאות
.
'־;

■י

(  0אחר ןכ הוגד לי ושמעתי .כי הכותב הזה ,הלא הוא
י״ ,1הרג הגא1ן הגדזל  ,אם ימיו כל חב « ישראל גבן
,מאזנים זהןא עם■ ר׳ אלעזו ק עיך גנן שניה מנריע אם
ב! לס ׳! מוה״רר דוב המכונה בערל המשגיח .עלהשזקגזים
געיר הגדולה וזין  .ה׳ יזכהו לעלות לציון ברינה ילירזשליס
י, . 1
בית מיןדפו בשמחת עולם !
i

< שג ) .
הראות כי האמת אהבני  ,וכל חפצנו להעמיד ? אמת על
מכונה  ,עשינו לפנים משורת הדין  ,יכעתיק כל דבריו
ותשובותיו  ,מכלי להוסיף עליהם ומגלי גרוע מאמר מהם,
כאשר יראה הקורא כהתשופה אשר השבתי להכותג הזה.
אפס הקללות והנאצות אשר באגרתו  ,השמגזתי לבלתי
הדפיסם  ,כי לו יהיו .רק למזכרת עון  ,ולהקורא לא יעלו
לרצון  .גס בעיני לס קללותמכלא,כחשב ; 1הברכה והקללה
מאיש כזה ומבני גילו ,..אחת לי  ,כי מברכותיהס לא אבורך
ומקללותיהס לאאקולל  ,אך את אשר ? נרו אלהיןו יבורך,
ואת אשר יאור יואר!
<[ וד כשאר השלישי והוא נחבא בספר האורב י* הוא העיז
לעשןת מכל אשר איה לפניו  ,כי הוא גזר אזמר
למחות שם המאסף מתחת הסמים  ,ולשבית מאנוש זכרו,
לבלתי נתן לנו שם ושאיבת עוד כאין  .איש המלחמה הזה
שלף חרב? מתערה ,בה ידין דע אפסי ארץ  ,ולא ישיבנה
? 1כ !נה על כי יפול המאסף חלל לרגליו י— הספר הזה4
פותין בי4ללה 'ומקיים בקללה על דבר השיחה והמאסף,
ובאמצע שתי אוגרות על אזדת הסכסוך אפר היה בעיר
פראג ביך הרב מוהרר שמואל לאנדויא ובין איזה דייני
העיר -,םע הגהנת אשר עשה ?מחבר על האגרות האלה • ועל
פני הספר נאמר שנדפק בסלאניקי  ,אך כאשר נודע,
שקרהוא  ,כי הספר הזה נדפס בעיר ויין בדפוס עברי שם,
גס יהתחפש המחבר ויכנה שמו בשם פנחס קחנניהו מא p
איטאליק׳ ואנכי לא ידעתי מה,היה לו כי הקתתר ? אם
’איש מלחמה הוא  ,אל יירא מפני איש ולא יחת מכן אדם;
ואם ירא לנפשו פן אשיב לו "קללתובראשו  ,העידותי המס
גגד כל  ,יהיה המחבר ימ שיהיה  ,קוב לאאקגצו גס ברוך J
יהיה  ,ינ דבריו עכו מ לאמור ; רות אלהיס רעה מבעתן
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קנאת קנאה גדןלה, ,.זקצ ^ גחל קצפת על* ,מגל ליעי
^פשג^היק ^ ^ י ^כר״יל  ,על
אלדת״המאסן»
אשר הוצאנו לאזר  *,שפכת עליכלזעמך ך ופיך מליאתאלזת
לקללות ככל האלזת הכתובלפבתפר התזרה  ^ .עתה הראית
לדעת כי שגגת מאוד בלבדי חכמיכל כי המה‘"אמרו חייב
אדם להלכיח את קמחדע* שיק^לכלליחרפנל זלאמרת בלבבך
שכלכתס  ,לצל ^יאפייומזעל להלכית את בכידלר 1כל כךעד
שיחרף ליקלל אלתס ; לאללם לא כן הלא - ,קר המלכיח צריך
להשתמש בדברי נעימים לרכים הנמתיס בלב השלמע,
לכלכת חז״ל שהמזכיח לא יחדזל מלהלכית על שיתלרף ויק&ל
מבכידלרל  ,כי  ,אס אלה יעשה' , Aאז יצא ילי חלעתל,
(עשה

) <w
ועשה כפי המוטל עליו י ואם כן אפוא הלא נקל
לבלום פיך ולסגוד דלתות שפתיך  ,אס אשיב כל קללותין
וחרפותיך  /עליך ועל ראשך ; אך חס לזרעא דאבא למיעכד
הכי Iחלילה לי מחטוא בלשוני לחרף ולקלל Iואס זאת
אעשה  ,במה יודע איפוא כי נפליתי אני ממך ימבניגילך?
במה יודע כי גבהו דרכי מדרכיך  ,ומחשבותי ממחשבותיך?
יל

מאוד

לא כן  ,החת קללתך אשיבך ברנה  ,אתפלל 12ה׳ בעדך f
יאיר שכלחישכילך באמתו ; ותחת כי חרפתני  ,ככד אכבדך,
אלמדך דעת למען תחכם באחריתך  ,וטוב לך ימי חייך.
גם מלאתי את שאלתך אשר שאלת מעמי , .זאעתיק פהלכ
השגותיך עלי ככתבך  ,ובכלותך לדבר אשיבך על נכון כפי
די ה׳ הטובה עלי . .
שנסת את מתניך ויצאת בפתח דבריך לישע את משיחך
את החמור של רבי פנחס בן יאיר  *,זכה אמרת :
״זזה החלי  ,בעזרת צורי וגואלי  .ידעכו כי האדם השלם
״השומר ידיו מעשות כל רע  ,יעזרולו מן השמים על מחשכתו
״הטובה  ,לכל יבוא חטא לידו גס בבלי דעת  ,כ״מש גס
"בלא דעת נפש לא טוב ,שאס קרה לאדכ 1חטא"' כבלי
"דעת ובשגגה  ,אות הוא שנפשו לרטובה  ,שלא שמר עצמו
"מן החטא  ,שאלולי כן לא בא חטא על ידו כ״מש אל יאונה
"לצדיק כל און  ,ואמר רגלי חסידיו ישמור • וידענו שרפ״בי
"מגדולי ישראל ( מחסידיהם  ,ולא טוב הדבר לפניו שיבוא
"לידי חטא ע״י בהמתו כי השעורים הללו כבר היו מחזיבץ
״במעשר כדקאמר ה״שס התם  ' ,ואלו אכל החמור השעורין
"הללו בטבלן היה הכהן והלוי נגזלים על ידו שלא היו
״מקבלין מתנותיהם שהתורה זכתה להם  - ,ורפ״בי לא היה
"מחויב לשלם לבעל האכסכיא כ״א דמי טבל שנמכר בזול
״מחולין מתוקנים  ,והיה הדבר הזה לגנאי לר׳ פנחס בן

יאיר

< • שז)
;* 1יאיר שלא נהנה כל ימיו משל אחרים כ 1אמר ה״שח התם,
*,שיגולגלו רעזת שתים על ידז לרכזת הזנו ע״י גזל הכהן
"והלזי  ,זהכהן זהלזי כגזלין בחבתו (מלבד האיחורשאשלר
' " להאכיל לנהמתו עד־שיעשר) אשר על כן מי שפתח פי
־ " האתון שלבלעם התם יפ החמור של רל׳גי שלא \אכלדע
;״שיעשרו  ,ולא יבוא חטא לצדיק כמותו שילעיזו עליו
"הכהניס והלויס והעכים שהפחידו על ידו (ואפי ' לדברי
«״הירושלמי שהביאו התוח •,שעדיין לא היו מחויבין במעשר,
"אפ״ה היה מכוער הדבר לצדיק כמותו שחטא קל נחשב
,בעיניו לפון גדול לרבות הוכו יע״י גזל עניס  *,שלא כהנה
^,משל אחרים אפי׳ בטובתן ולש שלא בטובתן) ומעתה הכי
"יחשב לזר בעיני כל בר דעה מעשה זה החמור  ,אס לא
״בעיני חמור • “ — עד כה דבריך.
 . •:m־ •

הנה אמת ונכון כי חכם אתה מאוד וכל חתום לא עממזך,
אתה חופש חדרי בטן החמור ובוחן כליותיו ולבו ,
ועל כן עשו תעשה וגס .יכול תוכל .להיות לו לפה,ולהמליץ
,כעדו לע שלא אכל השעורים  ,כי מחו דבר_ ^ ן ומלתו על
לשונך • אך שתים אשאל מאתך  :האחת  ,אם כפרושך כן
,הוא . ,איך תצדיק מעשיהז כפי שחפרו.בירושלמי ( ד)■ ואלה
דבריהם  :חמרתיה דר׳ פנחח בן יאיר גנבוה לחנוין עבדת
גביהון תלתא יומין ולא טעמת כלום  ,אמרו כיטשנה ולא
*הימות גבן ,ניטשת אולת וקמת על תרעא דלבה  ,שריא
ואיהאנחת  ,אמר להו ר׳ פנחח  .לי פתחו לה לעלובה דאית
,לה תלתאיומי דלא טעמת כלום  .פתחו לה !עיילת  ,יהבז

(ד) ירושלמי מתכתשקלים  ,פרק חמישי • והובא גם כן
' ^ נמדרש רכה פרשת חיי שרה  ,עס שנוי לשון מעט.
*V

( שח )
לה שעורין ולא אכלה  ,אמר! ליה דכי אל בעיא למיכל♦,
אמר להון מתקנין איכון ? אמרו אין  ,אחמתון דמאי?
אמרו לא כדין אלפין הכותן זרע לנהמה פטור מן הדמאי,
אמר מה כיעביד לה דהיא תחמרא על נפשה  ,ארומה דמאי
ואכלת  .הרי לפניך כי האתון הזאת עשתה מצד חסידות
האמתי לפנים משורת הדין  ,ותעכה בצום נפשה שלשת ימי©
אף שלא הגיע על ידי מאכלה תקלה לאדונה ! והשנית  ,לו
יהי כדבריך וכטעמן■  ,על מה תצעק אלי ? האנכי כחשתי
במעשה החמור הזה ? האס אמראי כי שקר הוא ? הלא גס
לבאורך יהיה המעשה הזה נדרך פלא ולמעלה חן הטבע,
כי מטבע החמור  ,כאשר ידעת  ,לאכול,אס ירעב,את
המספוא אשר לפניו,מבלי לחוש אס הוא מתוקן אס לא,
והוא הדבר אשר דברתי גס אנכי בהערה שמעשה כתיס
היה  ,ועיין המ שכתב הכותב בספר עין יעקב על זאת ושם
הראה כי גס הוא משתאה מאוד על זה הדבר  ,ובעיני כל
בר דעת יפלא  ,רק כעיני החמור לבדו לא יפלאי
r
הוספת לאמור  :מ אשאלפס והודיעוני לפי דעתכם הכפקדה
"שכל עוד שהוסיף עולס ימיס הוסיפו בכי אדם
יי חכמה  ,לכו נא ושוטט* בחוצות כל ערי החכמה אס תמצאו
"אדם בכל אלה נמצאי זמנינו אשר כח הכרתו חזקה והשגתו
"גדולה מאוד ללמוד ולדבר בשבעים לשון כאנשי סנהדרין
"שהיו צריכין לידע ולדכר בשבעים לשון כזי שלא ישמעו
"מפי מתורגמן  ,ועוד היו שתי התורות שבכתב ושבע״פ
"ערוכין בפיהן ושמורים בלבכיהן בלי גמגום והיו בקיאיס
"בכל חכמה ומדע חכמת הדבור והגיון והטבע ומה שאחד
"הטבע וחכמות המזלות שהיו צריכין לחשוב מולד האמתי
"להכחיש העדים או לקבל עדותן כמו שכתב הרמבס ז״ל
"ב״ה
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והעריכו ערךמש*;
יבפס
מדעסויא

<ה £הרמ״בס ז״ל בזך שכלו שמר פיו ולשמו מלהציג בספרו
יד החזקה מלות שבעים לשון רק הציג תחתיהן כרוב
הלשונות  ,גם לפי דעתו הרמה לא היה מעכב כלל אם לא
היו בל אנשי סנהדרין יודעים ברוב הלשונות כי כן אמר
(הלכות סנהדרין פרק ב ,הלכה ויו ) וצריך להשתדל ולבדוין
ולחפש שיהיו כולן בעלי שיבה בעלי קומה בעלי מראה נבוני
לחש ושידעו ברוב הלשונות כדי שלא תהא הסנהדרין שומעת
מפי המתורגמן  .וכתב ע״ז בעל כסן משנה בסנהדרין
ובמנחות אמר ר ' יוחנן אין מושיבין בסנהדרין אלא זכ״ו
וסתברבינו יודעקברוב הלשונות משוס דדבד זר הוא להמצא
מ< שידע בכל ע ' לשון ומשמע לרבינו דהאי אין מזשינין
היינו דהיכא משתכתי אבל אי לא משתכחי לא מעכבי כל
הני ויש סעד לדבר מדאמרו גבי משה ואילו נבונים לא אשכי!
ע״כל  .ואני מצאתי עוד סעד לדבריו כי אמרו במסכת
סנהדרין ( פרק מחכקין  ,פ״ח ע״ב) כל מי שהוא חכםשפל
ברך ודעת הבריות נוחה הימנו יהיה דיין בעירו משם מעלין
אותו להר הבית משם לעזרה משם ללשכת הגזית • הרי
לפניך שלקחו לסנהדרין האיש אשר מתואר במעלות ובמדות
האלה אן שלא היה יודע לדבר ברוב הלשונות • ובאמת
ספורס משבעים לשונות הוא עי״ד העברה כדרכה לפעמים,
כי אס נאמר שכונתם על מה שהאמינו שישנו בעולם שבעיס
אומות  ,הלא נשיב  ,לאיזה סבה היו הסנהדרין צריכין
לדעת לשון כל אומה ואומה הלא בימיהם לא היו בני ישראל
מפוזריןכלכך בארבע כנפות הארץ ? זיפה אמר כעל כסן
משנהדדבר זר הוא להמצאמי שידע בכל שבעים לשונות•
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מ מיעסויא ( ו) אס היה כאפשרית כת שכלי יתכלכתז ללמוד
ולדכר

אך בעיני הוב ו' בעול הזה לא זו הוא  ,כי הוא המדע
מחשבות ! ועיוני החמור  ,אן כי שיודע ועיוניומחשבות
בני אדס ללשונם באוצותס ! עוד שגג הכותב האבות
באמוושהסנהדרין היזצויכין לדבו בשבעיםלשון  ,כי שקו
הוא  ,וחכמינו לא בקשי דק הידיעה ולא הדמו  ,והמופת
לזה ממה שאמרה (מכות  /ויו ע״ב ) הכי לעוזי דאת? לקמיה
לדבא אוקי ובא תודגמן בינייהו  .והיכי עביד הכי ? והתנן
שלא תהא הסנהדוין שומעת מפי התורגמן ? ובא מידע
הוה ידע מה דהו? אמדי  ,אהד ווי הוא דלא הזה ידע,
פחש? שלא היה מדע להשיב נזה הלשון  ? .השגגההשלישית
המצאת ממנו שאמד שהי? צריכין לדעת מה שאחד הטבע,
בי מה להס ולידיעה ואת ?  .גס לא הי? צדיכין בקיאים
בכל חכמה ומדע כמו שחשב ד׳ בערל הזה כי אס כמז-שכתב
הרמ״בס זל ( שם הלכה א ' ) ומדעים קצת משאר חכמות
בגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות וכן׳ י • ולא זז בלבד
אלא סג בכל התורה לא היו צריכין כולם להיות בקיאים
לפי דעת הרמ״בס כי כן כתב ( שם פרק א ' הלכה זי?׳) היל
כה שלשה הרי זו בינונית  ,ארבעה מדעים לדבר הרי ז?
סנהדרי חכמה ובאר בעל כסף משנה וז״ל ומפרש רבינו
לדבר מדע ללמוד ולהורות בכל התווה כולה  ,ואחד לשמוע
מדע לשאולולהצזיב  ,והשאר נראה שצריך שיהין מדעים
לשאול ולהשיב כקצה דיביכש אע״פי שאינכם יודעיכם
*לשאול ולהשיב בכל התורה ע״כל  .והבאתי כל זאת
•לא למען התכבד בחלונו ולהראות׳ מעוט ידיעתו כי אס
ללמדה!

(

שיאC

ולדבר ב״ע לשון  ,אז אס היה באפשחתו להיות בקי בכל
חדרי תורה כמותם  ,או אס היה בקי בחכמת ההנדסה זהלוך
כוכבים כמותן  ,ועתה בחכו נא אס משה רבכס עלה על בני
דורו בחכמת הדבור בעמדו על תוכן שנים ושלשה לשונות ) 0
כמה

ללמדהו דעת ודרך תבונות  ,לבלתי ימהר לבו עוד להוציא
דברים אשר לא ידע ויבין  ,ולהכניס את עצמו בעכין אשר
גבה מאוד ומאוד מכח השגתו  ,למען לא יהיה לבוז למשל
ולשכינה בין שומעיו • סוף הדבר המשכיל יבין שהסנהדרין
בכלל היתה צריכה לדעת כל מה שמכה הר״מבס ז״ל אבל לא
כל איש ואיש מהסנהדרין  ,רק זה בכה וזה בכה  ,איזה
מהם ידעו חב הלשונות  ,ואיזה ידעו מחכמת תקופות וכו׳
גס לפעמים נמצאו אנשים אחדים אשר הפליאו לעשות ואחזו
בזה וגס מזה לא הניחו ידיהם  ,ואנשים כאלה יקרים המה
מאוד ויהיו למופת  .וכן הדבר עם חכמי התלמוד כי גס
המה רבים היו למאוד  ,ועל כן כולל התלמוד דברים אחדים
מחכמות וידיעות רבות•
(ו) משה רבכם ! רבכם  ,ולא רבו ? ולפי שהוציא את עצמו
מן הכלל הרי הוא כמודה שלדורותינז לא יחשב  ,ומה
דורו ? דור טהור בעיניו ומצואתו לא רוחץ.
(ז ) כאן הבן שואל הלא אדונינו משה ידע בשבעה לשונות :
רומי  ,יוני  ,אשכנזי וצרפת  ,איטאלקי  ,אנגלי *,ולשון
עברי ? נשיב לו כזאת* לשון רומי איכיכדבכלל לשון כמאמרם
על הרומים בזוי אתה מאוד שאין להם לא כתב ולא לשון;
לשון יוני כבר כאבדה מן העולם כמו שפרשו המפרשים;
לשוןצרפת  ,מלאה חוצפותכמו שדרש  .הגאוןר״משבפהרסיא
גב ג 3
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שיבC

כמה עצמי חכמתם ! גדלה מעלתם של הסנהדרין בחכמת
הדבלר וההגיון שעמדו על תוכן שנעים לשון  .עמדו נא
זהתבוננל בעלצס חכמת בעלי התלמזד כי מלכד שהיל בקיאין
בכל חדרי תורה ובכל חכמות הנזכרלת זהכל היל שמלרזת
בלבבם ולא היו נכתבים כלל  ,עוד ידעו כל מיני אומניות
שבעולם ממעשה מחט קטן עד כלי גדול המחזיק פוריים,
וידעו שם כל כלי וכלי עם כלי אומנות שלו וידעו זמן גמר
»מלאכת כל כלי כמו שדברו מזה במם׳ כלים . ,והניפו ' ידם
על כל זרע זרוע אשר יזרע לשער גבול היניקה מהארץ
 ..לההשתה לבכור כל פרי לזמן המוגבל להס  ,לידעל בחכמת
הנתוח לידע מנין איברי האדם 1טבע כל בריה לבדיה מי
מטיל ארס ומי לא לענין דרוסה  ,ולענין גלוי מי מהשרציס
מוצץ למי שותת ןמתי אפשר לבהמות לחיות ומתי לא וענד דברים
רבים שיארכו ספורה  ,והמעיין בס׳ הכוזרי ימצא יותר ממה
שכתב כאן > הביטו נא וראו גודל ערך בעלי ה״שס בעיני
הרמ״פסעס עוצם ורבלי ידיעותעוחכמותיו אשר רבו למעלה
ראש  ,לכמה מספר משבחם לכמה מקטין עצמו ; .לפניהם,,
להיותן יודע כי גבה ערכם מערכו בגובה ע -רכגמעככינגו
וכמו כן גבה ערך בעלי המשנה על בעלי התלמוד . ,.ללב
גבה ערך אכ״הג על בעלי המשנהר נל׳כ -גבהערך נביאוס
,
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האחרונים^
 -די..* ); ccti

,ולכן בזויה היא מאוד להחשבבכלל לשון • לשון אשצסי" ,מה
חדזשיש אס היה יודע הללא הוא נולד בארזאשכנחבע״ל־& יה
צריך לדעת לשון אשכנזי  ,לאס כן נשארו רק* איטאליןי/
אנגלי לעברי  ,ולכן,יפה דבר שעמד רק על תוכך שנים
ושלשה לשונות  .בינו זאת אחי  ,והתפלאו עלחריפות  .זאת I
ולא מלבי •יצאה  ,כי אס מרגלא המה בפומי דאינשי מפני
גילו של הכותב האגרה  ,כאשר שמען אזני פעמים רבות •

(

שיג )

האחרונים מן אכ״הג  ,וכ״כ גנה ערך נביאים הראשונים
על האחרונים  ,וכל נכיא לא הגיע למדרגת מי שלפניו
וגנלס לא הגיעו למדרגת אדון הנביאים  ,וכל עוד שהוסיף
העולם ימים נתמעטוהלבבות ונחלש כת ההכרה  ,ומה שהוא
די וספוק לדורות ראשונים כסימנים וראשי דברים עתה
בדורות הללו יצטרך להרבות בספרים ולהוסיף באורם  ,ודבר
זה נתבאר במופת וטעם לחכמי האמת — ולכך זכו
הראשונים לנבואה האלהית ולא האחרונים כי אין השכינה
שורה כ״א על חכם כ״מש ובלב כל חכם לב נתתי חכמה
כלי מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק ולפי שטותכס היו האחרונים
יותר מוכשרין וראוין לנ?ואה מן הראשונים/ 4־ך עד כה
דבריך*
לו הבנת דברי בהערה  ,לא פצית את פיך להוציא דברים
אך למותר  ,כי מי האיש בבני ישראל אשר לא ידגג
הל זאת ? ומי האיש מעדתנו אשר יכחיש ■ ויאמר שלא היל
ולא נמצאו בין חכמי התלמוד אנשי לבב ,אשר ידעו ואשר
יבינו גס משאר החכמות ? אך הדבר אשר דברתי הוא,
בבחינת החכמות והידיעות אשר יסזדתס על אדני הבחינה
זהנסיוןצמל חכמת הטבעוהדומה  ,בבחינת החכמות האלה
לבדן גבה "ערך דורות האחחציס מן הראשונים  ,ונכון הדבר
מאוד כי רוב שנים יודיעו חכמה  ,ומה שידעו הראשונים
מחכמות האלה  ,לא היה מנוקה וברור כל כך כאשר יודעים
«; אחרונים ,מהם • ויש ביכלתי להציג לפנין מופתים רבים
לאמת ולחזק זאת  ,אך ' למה אעשה ? לאזני החכם ואיש
תבונות יהיו אך למותר  ,כי הוא ידע כל זאת זולתי ומבלי'
שמזע ממני  ,ולאזניך ולאזני בני גילך יהיו ללא יועיל,
המראה לסומא וכנגון לחרש אתרי שלא הסכנת מעודך להבין
.ולהאזין .בקול חכמות האלה •

— ראה מה שכתב הרמ״בם

'בהקדמתו

(

שירX

בהקדמתו לפרוש המשנה " זזה לשונו ד מה שיעשה יהושע
ופנחס בענין העיון והסברא  ,הוא מה שיעשה רבינא ורב
אשי\ ואיך יצזייר זאת אס נאמר כדבריך שברמת השנים
נתמעטו הלבנות זכו׳ ורבעו  .דוד קמחי הניא בפרוש?
לנביאים (שמואל א׳  ,כ״ח ) דעת רבינז שמואל כן חיפני
הכהן ואמר שזה הגאון כתב אע״פ שמשמעות דברי חכמינו
ז״ל
בגמרא׳הואכיאמתהיהשהחיתה ( בעלת אוב) אתשמואל,
לא
יקובלז
הדברים במקום שיש להם מכחישין מן השכל ע״כל •
הרי לפניך שסמכו על שכלם נגד מאמר ח״זל  ,ואיך יעשו
זאת אס האמת אתך שהעולם הולך וחקור מתבונת אדם ?
ואולם בכל זאת אודה לך כי בבחעת מצב בני ישראל לבד,
היו הימים הראשונים טובים מאלה  ,ואין ערוך לדורות
העוברות לדורותינו הן מפאת החכמה והידיעות  ,והן מפאת
המדזת והדעות  .מפאת החכמה והידיעות  :כי לפנים בישראל
היו נמצאים עכ״פ יחידי סגולה בעלי תורת ה '" אשר גס ידם
היתה עם שאר החכמות  ,ועתה לא נתנו בעלי תורה לחכמות
הצג רגלם בקרבנו ; מפאתהמדות והדעות  :כי לפנים
בישראל לא נתמנה אדם להיות דיין זמורה עד שיהיה .בו
שבעה דברים אשר מנההר״מבס זל ואלה הס  :חכמה  ,ענוה,
יראה  ,ושנאת ממון  ,ואהבת האמת  . ,ואהבת הבריות להן,
ובעלי שם טוס ואמר עוד ובמה יהיו אהובים לבריות?

בזמן שיהיו בעלי עין טובה  ,נפש שפלה  ,וחברתן טובה,
ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות • ועתה בדורותינו אנשים
כאלה מתי מספר המה ,רבים עתה היושבים על מדין
ומשוללים מכל אלה או מרובם • והמפורסם אין צריך ראיה•■־־־־
אמרת מ ומה שעלה על דעתכם להביא ראיה ממעצור
הרעם אשר לא ידעו בז י הראשונים מאחר שלא
הביאו הרמ״בס  ,הבל יפצה פיכם — כי התחבולה הזאת
אינה

*

(

שטוC

איכה מופתית אנל אפשרית  ,שאף בלא הכלי מה• היה אפשל
שלא יבוא הרעם במקום ההוא  ,ומה לו להרמ״בס להביא
דברים בלתי כתאמתיס במופת תוך ספרו פן יקיש הקורא
מזה ? 1השאר ויבוא להשיל ספק באמתתן  ,ואף אס תתאמי*
הדבר במופת לאיבשם חכמה יקרא רק בשם תחבולה  ,וכי
ראוי להביא כל מיני תחבולה נס׳ החכמה  ,כי רק אהבת
האמת בשרו כמה “ -
לב הותל השך להחפיא עלי דברים לא כן • כי איה אמרתי
הדברים אשר אתה שמת בפי ? הלא זה הדבל
אשר כתבתי 4.לו ידע הרמב׳ם מן הכלי העוצר הרעם,
בוודאי הודיע אותו לפלוני לסתור דעתו מתכלית הרעם
שהוא נברא לענוש החוטא וכן׳  .ולא עלה על דעתי׳ מעולם
להביא ראיה שלא ידעו הראשונים מהדבר הזה אחרי שלא
הביאו הר״מבם  .כי באמת זולת הראיה הזאת צזדע לכל
איש משכיל שלא היו הראשונים יודעים פלל מהכלי הזה,
כי הוא בנוי על אדני החכמה והידיעה אשד בימים הראשונים
כעלמה מעיני בכי אדם  ,כאשר היא עתה בעלמה ממך* ולו
לקחה אזכך שמץ מהדבר הזה לא גלית היום את חרפתך לאמור:
«שאף בלא הכלי הזה היה אפשר שלא יבוא הרעם במקום
.ההוא‘  /כיעל פי הדברים האלה פרשת אזלתךבהודיעך
לכל מחשבותיך כי הכלי הזה עוצר את הרעם שלא יבוא במקום
ההוא יצא כן כי אם מסגולת הכלי הזה להמשיך את הרעם
אליו ועוצרהו מהזיק את המקום אשר בס
עוד הרימות קולך לאמור ג " ואשד עיניכם ראו זרות ולבכם
דבר תהפוכות להפך גלגול ללגלוג ללגלג על עכ<
 .בלגול הנשמה — וכדבר תחלה מן המושכל המחייב גלגול
הגשמה  .כי אס נניח גלגול הגשמהמן הנמנעוהוא שא״א
להנשמה

ר שען )
להנשמה לשכון כגוף אחר  ,ולתת לו חיים ותנועה אתד
הפרדה ןמ הגוף המת אל נמלט מאחד משני דרכים  ,או
שהשארת הנפש שקר או שהאפשריהוא מן הנמנע  .להוא ’
שאם כשכיסי שהנשמה אחרי הפרדה מהגוף נמנע ממנה
מלהחיות גוף אחר  ,כהכרח שנאמר שככר אפסו כוחותיה,
וכלן ביגון כלו בכלות הגוף ( ח ) ואינינה מה שהיפה בחיי
הגוף שהיה כחבידה לתת לגוף חיים והרגש ותנועה•  *,ועתה
<עדר ממנה אותו הכח ונמנע ממנה לתת עוד חיים לגוף
וקבר עלה עליה ההפסד כמו שעלה על הגוף  ,זזה שקר
מוחלט שככר הודינו שהנפש לא תכלה ולא 5תחלש לא כולה
ולא מקצתה בכלות הגוף  ,ואס נשים פנינו לדרך האחרת.
ונאמר .שעדיין היא ככחה אז כן כחה עתה  ,ויכולת בידה
לשכון עוד בגוף אחר ולהחיותו א״כ אפשד,לה להחיות עול
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(ח ) פלוספיא הזאת מהכותב את האגרת  ,היא עמוקה
מאוד מאוד ולאו כל אדם זוכה להשיג אותה  .פג
אנכי לא זכיתי להשיגה ולהכין דברי האיש הזה זמן רב  ,עד
שבא אלי שר של חלום והודיעני פשר דבריו  ,ויבארס במשל
הזה  ".הלא אתה מודה כי אני  ,הוא אני ולא אתהזלאאחר,
ואס כן אס נאמר שאין בכת אני להיות אתה או אחר  ,בהכרת
תנעל כרחך אפס מן אני הכוח להחיות אותן או אחר  ,ואס
כן נעדר גס מן אני להחיות אותי לאס ק אני אל אני  ,והוא
מן הנמנע כי אני הוא אני  ,ואס נאמר אני  ,הוא אני וגם
לא אני  ,יהיה שני הפכים בנושא אחד  .זאת כ ונת הכותב
הזה  ,ומה שהאריך מאוד בדבריו ויכפול וישלש דבר אחד,
הוא מטעם שעמוק הענין מאוד  ,וכבר נודעשנפילתהדבריס

$ןאמסוגל מאודלהקביר ולבארהדבר♦

( שיןC
וגוף אחר ואינומן הנמנע ( ט ) כי כל אפשר איני מן הכמננג
ללדבריכס הלא נמנע וא״כ כל אפשר נמנע  ,ואחרי שידענו
ששניהם אמת ר״ל אמתת השארת הנפש ( אמתה שאפשרי אינל
מן הנמנע  ,כי ככר עמדכ 1עליה חן המושכל שהנפש לא
תכלה לא כללה ללא מקצתה בכלות הגלף ( לאפי׳ ימ שלא נגה
עליו אלר התורה עמד על ענין הנכבד הזה מצד חקירת שכלל
ונתאמץ על האמונה הזאת לנתן נפשו עליה הלא ׳ החכ 0
חאקראטום לריעיל ) להוא מלתכס מכל האדם אשר ע־פ
האדמה  ,מלבד הקבלה האמתית לראיות הכתובים שהנפש
משאר אחרי מות הגוף זכל כוחותיה כמאז כן עתה  ,זא'} כ
אפשר לה להחיות עוד גוף אחר לגופות הרבה לק מן הראלי
מצד השכל (י) כי אחרי שהגוף אינו כ״א כלי תשמיש הנפש
להנפש מוציא מעשיהל י 1הפזעל ע״י הגוף כמל שהחלטב עצים
מבקע העץ ע״י הקרדלס  ( ,החייט תופר הבגד ע״ייהמחט,
לכי נאמר שבאבידת הקרדום והמחט אבדל םג מלאכת החטיבה
לתפירה מן החוטב והחייט ללא יוכלו־ עלד לחטוב עצים
בקרדום

(ט ) אתם חכמי ההגיון שימו לבכם היטיב להקש הזה יכ
לא מצאתם דוגמתו בכל ארבעה תמוכות ההקשיס.
>זכ * צורתו  :הקדמה הגדולה ! יכולת בידה לשכון עלד
בגוף אחר ולהחיותו ; הקדמה הקטנה נקתרת אך מובנת
.מאליה זהיא  :יכולת בידה לשכזן עלד בגוף אחרולהחיותו;
י והתולדה  :אס פן יכולת בידה לשכלן עוד בגלן אתן!
ללהחילתל  *— .הרה עמל לילד שקרI
<0

פיו הכשילז כי אמר לכן הראלי מצד השכל  ,לא״כ מוכת
?גד כה לא היל דבריו מצד השכל.

<
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בקרדום אחר ולחפור עוד כמחט אחד מודאי אין זה אלא
פתיות  ,כן הדבר הזה  ,באכילת הגוף מן הנפש לא יבצר
■מאתה לפעול כמעשיה ע ׳י גוף אחר שהיא לה לכלי אומנות י
ואינו מהנמנע שתתן עוד מכבודה על בשר זדם
אתר ולהשכין משכנה עוד על גופות רבים אחר שכל אפשר
אינו נמנע • הנה עמדנו על ענין הגלגול מן המושכל,
ועתה נסתכל באיזה מן הכתובים ונמצאס מכריחים הזד
הגלגול ובלעדו לא נמצא ידינו ורגלינו בפירוש הכתובים
והוא שה״שי אמר לאברהם ונתתי לךולזרעך אחריך את אירן
מגורידוליצתק אחר כי לד 5ולזרעך את כל הארצות האל ואמר
ליעקב ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה
והיכן נתקיימה הבטחה זו והלא לא נתנה הארץ לא לאברהם
לא ליצחק ולא ליעקב רק לזרעם והכתוב אמר לף אתננה ( יא)
וחלילה שתדבר התורה ולא תקיים  ,ההוא אתר ולא יעשה
ודבר ולא יקימנה ולא תהיה תורה שלימה שלנו כשיחה בטלה
בג׳ מקומות  ,והאבות ידעו כי לא להם יותן את הארץ,
שהרי נאמר לאברהם כי גר יהיה זרעך ודור רביעי ישובו
הנה  ,ולמה לא השיבו הלא לא לנו תנתן הארץ כ״א לדור
הרביעי * ועוד אמר והבאתי אתכם לא הארץ אשר נשאת
את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה
לכם מורשה  ,והרי ליוצאי מצרים לא נתנה הארץ ואיך יבטיח
הכתוב הבטחת שוא  ,וכן מבטיח הכתוב בהרבה מקומות
כיוצא באלו וארך עלי להביא כולם  ,אם לא שההבטחה
היתה לנפש כי אחר מותם תשוב הרוח להם להעמידם בגוף
ונפש לנחול את האת  ,יהיה בזמןהתחיה או בזמן מן הזמנים,
וכיוון •

(יא ) אס יהיה לך מה שאין לךאז לא יהיה לך  ,למופת
לך ולך כי לךעל סודהגלגול• . - .

( שיען )
וכמין שהנפש תשלב צפריר ? Iהגלן>  ,הנאמר שאין בכתה
לשלב כ״א לא הגלף הקדלס להזא ככר שב לא העפר לשב כליסזד
לא יסודו ( אס לא גזפלת הצדיקים שקיימים כדאמרינן בהרבה
מקלמזתבש״ס) אל לגזף אחר ( יב) היתפאר הגרזן לא החוצב
לאמור כי אין בכח החלצב לחצזב עצים כ״א בגרזן זה לאס
יאבד אל ישכר אפס כח החלצב לחצוב עלד בגרזן אחר • זהכלל
כי כל הברכלת והקללות שבתורה לא נתקיימו לאזתל הדלי
שנאמר להם כ״א אחר כמהדלרלת  ,האם לא יבוא הפועל
המתיגע כל היום בעבלדה על שכרו רק ינתן השכר ההזא
לבן בן מל  ,אז אס לא יענש המלרד במלך אך יושת ענשל
על בן בן בנו  ,אפלת אכלו בוסר לשני בניס תקהנה אס לא
שהנפשזת עצמן ירדל ממעל להארץ הלזל לקבל שכרם לעונשם,
יהיה באיזה דלר שיהיה בענין שהצדיק בעצמו יאכל פרימעלליו
לקפלשכרל  ,זהרשע בעצמו כגמול ידיל יעשה לל לקפלעכשל*
להרי הכתוב אזמר כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדותלכל,
זאמרתאלילעבדיס היינילפרעה  ,ויוציאנוה׳ משס,ואותנו
הלציאמשם  ,לכן נצשזז מביאי הבכזריס לירעל אותנו המצרים,
ויתכן עלינו עבודה קשה ונצעק לא ה׳זישמע קולינולירא
עמלינו זאת לחצינו לילציאנו ה׳ משם  ,והרי מביאי בכזריס
לא היו במצרים ולא הרעל להם המצרים לכל׳ כ״א לאבלת
אבותיהם נעשה כל זאתזהיה להם לאמור עבדים היואבזתיכל
' במצרים

(יב) תימא  ,אס גל׳פלת הצדיקים קיימים  ,הלא אבותינו
אברהם יצחק ליעקב בזלדאי בכלל צדיקים המה ולפי
זה גלפס קייס  ,לאס כן היאך מיכח מן לך לך זלך הנאמר
אצל אברהם יצחקליעקב  ,שנשמתם תשלב לא לבד לגוף הקדום
כי אס גס לא גלף אחר  ,הלא גזפס קייס לתשלב נשמתם
לגזפס ? ליש לזמר אגב חריפתא משבשתא.

במצרים ויוציאם ה' משם , .,,ויצעקו ל .ל וישמע את קולס
וכי' וכן כלס " וכמו כן והיה,בי יבואו עליך הדגריס ושבת
?גד ה ,אלהיך אתה ובניך  ,ושב את שמתן ורחמך  ,אס
יהיה נדחך משס יקבצךומשס יקחך זכו' וכל זה לא כמקיים
לדורו של משה שזהר .להם לנוכח וקפוץ הגליות לא יהיה לדור
שגלו  ,ומה תועלת להולכי גזלה בקבוץ הגליות הבאים אחד
כמה מאית שכה אס לא שהן הן שחשאז הן הן שגלו והן הן
שיגאלו  ,ואין זה כ■ א בסיד הגלגול שהוא מידת חסדיו להאריך
אפו לרשע ונגד יום מותו יחכה ל[ לשוב  ,ואס מת ועונותיו
בידו לא ידח ממנו כדת אכל משלחו כדרך אשר בא בה לתקן
את אשר עזות • אמנם אינו משלחו הכה כתמונה הראשונה
פן יכדו מ ( יג) לאמור עליז זה הוא האיש הפליעל אשרכזאת.
וכזאת .פשה  ,והוא ית , ,חס על כבוד הבריות ומשיב עמס
לשנות בגדי כלאו לתת לו תמונה .אחרת .וממציא לו דדך לתקן
עעוותו הראשון (והוא שאמרו ח״זל הגוזל מחברו שוה פרושה
יוליכנו אחריו אפילו למדי  ,כוונתם שאס לא השיב הגזילה
בחייו פצשרך נפשו לבוא פעם שנית לעהי׳ז זלהשיכ הגזילה
למקוס הנגזל אפילו הוא במדי ממציאז המקום י^ ת שמה
לתקן חשאו ( יד) ) והן כל אלה יפעל לא פעמיס ושלש עם
גבר ,ואם בשלש אלה לא יעשה הישיב לנפשו  ,חשאו שמור
לו לנצח עד כי בתמונתם לתארם הראשון רבים מישיני עפר
יקיצו בזמן התחיה שהוא עולם המעשה  ,אלה לחרפות ולדראון
,י4־■ ־:

^

*

עולם,

 vז .

0ג) עתה ‘ידעתי מאין היה לך לבדך לדעה סידהקמיש
גהמור שלרפ״גי  ,יהיא על פי סיד הגלמל •

(

שפאC

עולם ( ,אלה לחיי עולה לקפל שכרן “ • ( אמר בקבלה ( טו)
ואתה לך לקץ ותנוח ( תעמוד לגזרלך לקץ' הימין הרי שתחיית
המתים מפורש בנביאים אלא שבגמרא פעי ( סנהדרין צ)
* החיית המתים מן התורה מניין שנאמר למען ירפו ימיכם
וכ״ו לתת להס  ,לכם לא נאמר ןי א להם מכאן רמז לתחיית
המתים כזנ 1כזה למ״ש ועתה הביטו נא וראו פנים כפנים  ,כי
העידותי נכס היזם שלשה עדים נאמנים המושכל והכתוב
הקפלה,להעלות לכס רפאות תעלה־״• -

 • -כה דפרין*

»

הגדת היום מן המושכל מן הכתוב ומן הקפלה כי לא למדת
חכמה ודעת קדושים לא תדע • הקשת ושפטת מן
השארת הנפש על גלגול הנשמה  ,כאלו האחת מחייכת את
השנית  ,ובאמת רחוקות המה במאוד  ,סמכת על הכתובים
והודעת כי אין לאל ידך להשיג דרך המליצה  ,ואס לא תאמין
י1י  ,אעידה לך שני עדים נאמנים אשר לא יכזבו * האחד
רכינו ' סעדיה הגאון כי הוא כתב ( טז ) על גלגול הנשמה
אשר כלשונו כקרא העתקה או השנות ולעג מאוד עלץ
וזה דברו  :מ אכל אומר שמצאתי אנשים ממי שנקראים יהודים
אומרים־כהשנות וקוראים אותו העתקה  ,וענינו אצלם שחנו
י ^ וראובן
(יטו) < ,א ידעתי למה קרא לזה קפלה  ,הלא מקרא מפורש
הוא בדניאל ? אולי על הדמיון והשווי אשר יש לספר
ודניאל עם ספרי קפלה,־ יפי בדניאל נאמר וסתומים וחתומים
הדברים  ,יתבררו ויתלבנו ויצרפו וכו׳ ולן הוא כקבלה ; דניאל
אמר ואני שמעתי ולא אבין  ,״וכן הם אמד ודרך ,אחתלהס.

(טז) מפר האמונות והרימהמרבי« מעדיה גאון  ,מאמר
<י״ , 1פרק זי״ן נעצם הנפש.
t

1

( שכפ )
יי

ראובן תשוב אל שמעון ואחרי כן בלוי ואתרי ק ביהודה ,
מהם רכים שאומרים  ,יש פעמים שתהיה רוח הארס
בבהמה ורוח הבהמה באדם ודברים רכים מזה השגעון
והערבוב והסתכלתי במה שחושבים שהביאום לא המאמר הזה
ומצאתי ארבעה שבושים “ וכו׳ והגאון ז״ל האריך שס לסתור
חלומות האנשים האלה ולבטלם ", ,הכה ראי.ת כי גס הגאון
רביכו סעדיה שופך בזז על דבר גלגול הנשמה • והעד השני
.הוא רביכוידעיה בר אברהם בד״רשי ( ידי • באגרתו אשר כתב
לרביכז שלמה בן אדרת להמליץ בעד החכמות ושם אמר:
.ומכלל זה התועלת גם כן בטול מה שהאמינו קצת הקדמונים
־כפי מה שנזכר כספרי הכפש  ,בגלגול הנשמות  ,והוא דעת
אמרו בז שהנפש תתגלגל מגוף לא גוף  ,קצתם חשנו אפילו
מגוף מין אחד למין אחר וס׳ו וקצתם לא הפליגו כל כך אבל
אמרו שתעתק מגוף לגוף ממין אחד ומזה אמרו לע נפש
*ראובן המת שהיא החול בגוף שמעון  ,והכה התחזקו
מופתים האמתיס למחות אלו הדעות ולבטלם ,
שתועלת
בטולם מבואר מאוד באמונה “ זכ״וע״כל  .הסכת ושמע
 ?.ברי החכם הזה  ,כי הוא אמר באר היטיב שתועלת בטול
יעכין גלגול הנשמה  ,מבואר מאוד באמונה  ,ולא כאשר
אתה חשבת  ,שקיום עכין גלגול הנשמה הוא יסוד לאמונה!
עיין היטיב בדבריו כי שם תמצא ראיותיו על בטול הדעה
הכפסדה הזאת ! והוא הדבר אשי אמרתי בהערה .להשיחה:
ענין גלגול כשמות אין לו שודש וענף בדתינו הטהורה,
ואבותינו הראשונים לא ידעו ממנו מאומה  ,גס חכמינו
בעלי התלמוד לא זכר? אותו ולא העלוהו על שפתם ; רק
'איזה חכמי ישראל בזמן ידוע ראו אותו מתהלך בין חכמי
היונים,

(יז ) תשו׳-ת הרשב״א ;

שאלה

הי״ט.

( שכג )
המניס  ,וימהרו‘ להביאהו אלינו כי מצא חן בעיניהם  .ויהי
כאשר ראו כי הוא אינו שזה לכלכפש כי רוב העם או מקצתו
מאהובו  .אז התחכמו ויקראו לו שם חדש שס סוד  /תחת
היותו לפנים גלוי וידוע  ,למען חבב אותו בעיני שומעיו.
והדור הבא אחריהם כאשר שמעו ההוד הזה  ,שאלו מי איכא
הזד דלא רמיזא באורייתא ? ועל כן התאמצו ועמלו לבנות
לו מקום בתורה בנביאים ובכתובים  ,יהיה על פי ראשיתבות
אז על פי גמשריאות  ,אז על פי ויש ליישב בדוחק  .ולכן
לבי בטוח מכל איש משכיל יאמר על ההוד הזה  :בהזדסלא
תבוא נפשי!

פערהפין לבלי חק והבאת עלי קללות רבות על דברהזוהר
"
אשר הבאתי כשיחה ועל דבר אשר הערתי עליו
בהערה  #זכה דברת ליישב דברי הזוהר הזה על אפניהס
ועל מכונס  .יי שמעו נא דברי הגיוני  ,ושתו מי מעיני,
אכלו מלחמיאשר ערכתי  ,ושתו מייניאשרמהכתי  ,תעלוזנה
!כליזתיכס  ,ותנוח דעתיכס < ,י• שקר שנאתי אנכי  ,ואמת
יהגה חכי  ,וטרם כל אשאלכס והודיעוני  ,למה זה דלגתס
כפהחיס על ההרים מראש ההפר עד הזפו ולא מצאתם המאמר
«זה עד פ ' פנחס ? והמאמר הזה ככתבו וכלשונו כתוב ( יח)
־ בבראשית
(יח ) הפר הזוהר אשר לפני  ,נדפק באמסשערדאס  ,בבית
ובדפוס קאשמן בן הרר יוסף ברוך זצ״ל בשנת אשריך
ישראל לפק  .ובז לא מצאתי מאומה מהמאמר הזה לא לבד
בספר בראשית דף י״ש כמו שאמר הכותב האגרת  ,כי אס
גס בכל ספר בראשית לא נמצא  ,אולי יש להכזתב ספר הזוהר
מדפוס אחר  — .וגס אס אניח שכדבריו כן הוא והמאמר

הזה'

<
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הבראשית (ד׳ ים) ולי ראיתם לפני זה החאחדאז לאחרת ( יט)
לא מצאה הנפש ^ רעה מקום להתלופן עלה׳ ועל עבדיו הנאמנים
בבריתו  .ולאפל הזוהר הקדוש תלונותיכם כי פל ה׳ ופל
תורתו כי כמה מקראות שכינו לקרבן כשם אכילה שנאמר
את קרבני לתמי שפרושו מאכל כמו שכתב הרא״בעוק לחס
אשה  ,לחם אלהיך וכיוצא בהן מקראות הרבה  ,שקראו לקרבן
בשם מאכל  ,וכי יש אכילה לפניו ח״ו  ,היאכל בשר אבירים
או דס עתידים ישתה ? ( כ) ועתה הסו אזניכם ואאיר
עיניכם ־—

הזה נמצא גס כן בבראשית  ,ואנכי לא ידעתי אז שכחת?
שמקום המאמר הזה גס בבראשית נמצא  ,מהבכך ? קאתפאר
ואתהלל אנכי בבקיאות בספר הזוהר ? ומה יועילני אם
אהיה בקי מאוד בו ? זה שנים רבות אשר לא למדת* בו,
והמעש אשר ידעתי ממנו  ,הוא אשר נשאר בזכרוני מאז.
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פציתי כה וכה וארא כי אין מאמר לפניו או לאמריו
המתנגד hמה שהעירותי פל הזוהר הזה בהערם

להשיתה  ,ונהפוך הוא  ,כולם יצדיקו דברי אשר שס דברתי,
וכמו שאראה לעין כל בהערה להלן.
/

כ< ) מה התפאר בדבר שאפלו תמקות של בית רכן יודעין
אותו שנמצא פפמיס רמת בתורה הקרבן מכונה בשם
לחם ? ואולם גס בזה הודעת שתבונה אין בך להבדיל בץ
לשון התורה ובין לשון חכמים  .כי בלשון התורה היההכנוי
הזה דבר הגרתי לספר את אזני ההמון בימים ההם אשראל

בסו

(

שבתC

עיניכם — הלא ידעתם אס לא שמעתם כי
יצר תא האדם ממוצע נין שני העולמות  ,ר״ל העליון והתחתון
ומקזבר משכי עולמות כי כתן בושתי כפשותזהן נפש הטבעית
מןהתתתזכיס  ,ונפש המשכלת מן העליונים  ,ופכפשו הטבעית
הוא משותף לבהמת וחית הארץ והיא נפש הבהמי המתאזה
לרזות נפשה מתאות הגופנית והיא נפש האדם אשר אותה
אלהי

עולם ל

רע לקור מאחרי ה׳ ־ אמנם בנפשו המשכלת הוא משותף
לעליונים לשכלים נפרדים והנפש ההיא אוהבת הפרישות
מתענוגי הגוף זהבדידהמבני אדם לבל ימכעכה קברת אנשים
מלחקור במושכלות ולהתעצם בהן ולעלות בהן מעלה עד כי
העלה משפל מצבה להדבק באור פני מלך קיים אשר משם
נאצלה ( בא ) • ולמען לא תתגבר נפש הבהמית לע השכלית
היה
נקו מעודם להשיג רעיוני וציורי מופשטות  ,לא כן בלשון
החכמים האלה ני עליהם מוטל להשמר ולהזהרמכל דבר אשר
על ידו יגיע תקלה לאנשים  ,ולנצור דלתי שפתם לבלתי הוציא
ממנה קוצה דבר אשר ישתמע לתרי אפי  .כי רבים חללים
הפילו דברים כאלה  ,כאשר הכקיון יעיד  ,וככר אמרו חז״ל
מכמיס הזהרז בדבריכם  .ובלעדי זאת  ,לא תלונתי לכד על
דבר האכילה אשר הוזכר בקפר הזוהר  ,כי אס בפרטות על
דבר ההגשמה באמרו  :ובגין דלא למיחזק טיבו לגרמיה
וכל׳ וכדברים האלה יותר כאשר יראה הקורא בקמוך • היוצדק
זאת בעיני כל משכיל ? הייטב זאת בהשוותו את הנורא בחך
הוא כאחד האדם ממנו ? שים ידך למל פיך והכלם!
(כא ) לא שתי נפשות נתן הבורא כאדם  ,כי אס נ.פש אחת
אך כוחותיה רבות•  .וחדשות הגדת לי היום שיש לך
נפש הבהמי ונפש המשכלת ואנכי האמנתי עד כה שרק האחת
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הייה מחכמת הבורא י״ת להקים עדית כיעקב יתירה שםבישראל
להפרישי ע״י מצית התירה ממיתרי ותענוגי העילס ילהכרית
הטפש ללכתבעק׳בי השכל ככל אשר יירה השכל איתי תשמיד
הנפש לפשית ילכלתי סיר מן המציה ימיןושמאל  ,זאחרי אשר חנן
אלהים את האדם להאיר על חשכת גיפז שני המאירים הגדילים
אזר השפל יאור התירה  ,יהיא משחית דרכי על הארךלילך
במועצת נפשי הרעה  ,ואשמה הנפש ההיא  ,גדיל עיני מנשיא
וחטאתי כבדה מאיד  ,ומשפט האדם הזה חריץ כי חייבדאשו
למלך  ,ואחת דתי להמיתזלהמחזת שמומן הארץ  ,ולא יועילו
ולא

היאלך ! — גס שגגה גדילה שגגת באמרך הכפש המשכלת
אוהבת הפרישות מתענוגי הגיף יהבדידה מבכי אדם  ,אדרבא,
הנפש המשכלת אוהצת את החברה ללהקת אנשים ישרים במאה*/
ושונאת את הבדילה תכלית שנאה  ,כי על ידי החברה יגיע
לבכי אדם קכין השלמית  ,והיא תעזור להם לקנות קכץ רב
גיס ממדות גסממושכלזת ; ובלעדה ר מדזת רבות לא תזכרנה
ולא תפקדכה  ,ורבות ממזשכלות מחכמות ומידיעות לא תעלינה
על לב בכי אדם לעולם ! גס הרמ״בס בשמונה פרקיו העיר
על זה  .ולא זאת לבד כי אס גס תענוגי הגיף איכס מאוסים
לנפש המשכלת  ,אס יהיו נערכים בדרך הממוצע מבלי נטית
לשתי קצות  ,ותכליתס לחזק הגיף ולקיימו בריא ולהטיב על
יידי כך ־את נפש המשכלת  ,כי בחלוש הגוף יחלש גס *השכל
ומברכתו יבורך גס הוא  .וכבר רמזו חז״ל על זהבאמרס כל
המזיר את עצמו מן היין כקרא חוטא  ,כי כל תענוגי הגוף
אשר תכליתם וכוכתס לא למען החותר בלבד כי אס להטיב
על ידם את נפשו השכלית ; להיות בשמחה ובטוב  ,הרי המה
משובחים ! וכבר אמרו אץ שכיכה שורה אלא מתוך שמתה !
זאיךפה מקום להאריך כזה•
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זלא יצילן אותן לכ תשובותיו
אף אס יניא כל אילי ככיזת  ,ט
במה יקדס ובמה יכף פכי לא
יקח שזחל  .כי אס יחטא אדס
למלך בשר ולס הה צל יצילו
אותו כל תשובותיו וכל וידויי היקדמנז
בעולות ואף כי לממ״ה  .אך
להיות כי חפץ קהל הוא י״תולא
יחפוץ במות רשע  ,ולו
נולע באמת כי הכפש הבהמה,היא
החטאת ולא השכל ולמה
ימות השכל עס הכפש להכרת מן
העולם וחלילה לו להמית
צליק עם רשע  ,הכפש החטאת היא
תמות ולמה ימות החכם עס
הכסיל  ,לכן הזרה לאלס לרכי
התשובה להביא קרבכז
לפניה׳ מן הבהמה מן הבקר זמן הצאן
על חטאתו אשר חטא למען
ישיםי 1לכו מה המצוה הזאת לכו
להקריב כפש הבהמה על
חטאת האלס אס אלס חטא בהמה
מה חטאה שתשחת ותנתח
לאברים ותזשרף על המזבח  ,ולמה
תתן הבהמה את נפשה על
חטאת האלם אשר מעל מעלב״ה,
אס לא
שרמז לחוטא לשוס לא
לבז ולהבין שנפש הבהמי שבאלם
היא שחטאה למלכו של עולס ,
וחייבת את ראשה למלך  ,ומשורת
הלין היה ראוי שתעשה לנפש
האלסמה שנעשה לנפש הבהמה
הזאת לדוכו ב״ל מיתות ב״ל
כמו שנעשה לבהמה שנזרקת
לארץ זשחטזה זכתחזה
ושרפוה  ,זבלבריס האלה ישים החוטא
בשעת
הקרבכזת חטאתו לא
לבו לאמור כאשר כעשה לבהמה
זאת היה ראויה לעשות עס
גופי ונפשי כי תרלתי במלך גלול
ונורא אבל כי רק חסל הוא
ולא יחפוץ במות המת  ,כתן נפש
הבהמה זז תחת נפש הבהמי
אשר לי  ,למען הורות לי שכן
אעשה  -גס אני להמית נפש.
הבהמי אשר לי ע״י התשת כח
החומר ולגבר נפש השכלי
על כח החומרי ולא אשוב עול על
מטאי ע״י התגברות כת
החומר  ,זזו היא התשובה המעולה
טאין הקרבן מכפר אלא עס
התשובה שיסכים בלבו להשמר
.
ןמ החטא מכאן ולהבא ולשוב
לא ה׳ בכל לבבו ובכל נפשו ושב
ורפא
לו  ,זה טעס
הקרבכזתהנגלות לכו ולבנינו  ,והנסתרות
ל״האלהינו צפזכיס וסתומים
מלבות האטומים  ,וילזעיס לעין
ד
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מאה באור העליון ■,כי הוא עליון ( כב ) — וזה בונת %ל
שאמרו ( הובא בילקוט ' Pשכ״ח ותהליס 1pתפ״ב ) שאלו לחכמה
<זלטא מה■ יעשה ליתכפר אמרה החכמה חטאים תרדףרעה,
שאלו *

(כב) אס כזה טעם הקרבנות < בעל פרחך כתן ה ' לאדם
לא לכד נפש בהמית כי אס גס נפש עזפיתגס כפש
מנחת מרחשתית לנפש מנחת מחבתית וכדומה ! ועת , ,גס
עתה הקלשיא במקלמה עזמדת  ^ ,אס אדם חטא נהמההמ
חטאה ? יכ למען התעורר לבב האדם לע נפשי הבה « /
היה יותר טוב אס הענש יענש* & רנ אחר  ,או גמכוהיאו
בנתינת ממון כי הדבר הזה יעשה׳ רלשס בז  ,למען תהיה
חטאתל״אשר -חטא נגד עיניו  .ופלד  ,אס החוטא מביא
קרבן  /בע?׳כ שאתה צריך לומר שהחוטא הזה כבר התחרט
עלחטאז דאל׳) בלא היה מביא קרבן  ^ ,ואס התחרט עלחטאז
בע״ב? אתה ;:.צריך לומר שכבד גברה .נפשו-השכלית עלבעשו
הבהמית : ,ואם גברה נפשו .השכלית ^יעשה מעצמו התשובה
ויאמדבלבו .כואלתי מאוד בעשותיכךיופך ך ולא אוקיף״עוד
לעשות .קלף־• הדבר  ,טעמך אץ׳לו סעס זריח ^ גס מהךל
להעתיר דברים זלכפולדלשלש׳דבר׳אחד׳העמיס רנות ,הלא
בגוף הדבר אתה מודה לדעת הר ^׳בס
שהקרנן פעצמז
אינו מכפר כלל על החטא ני  tifהתשובה לנדה 9גזאם :ק
איפלאדילןס בדברים אתדיס־חאס אמור תאמר ; ד  0עס
הקדמות לדעתי  ,לעורר לפבאפוש• על ונפשו הבהמית ינ
היא הנפש החוטאת ! ולולא זאת » מ תצעק אלי ? שערIr
הרמב״ס  ,וקח את מטך והכה על קדקדז על כי עשה התועבה
הזאת לתת טעס על הקדמות אשר אל ישרה נפשךוב ; ואס
באלה לאמקר  ,הרחב פיך קללהו ותרפהו ועשה עמו כטוב
בעיניך  ,אך הרף ממני!

<

שכטC

שאלולכבואה חוטא ונו' אמרה הנפש החוטאת היא תאותוכו׳
שאלוולתורה חוטא לכו ,אמדה יביא קרנןשאל( להקב״החיטא
,וכו׳״אמר יעשה תשובה ,ע״ש שכפי שטחיות המאמר הזה הוא
משולל הבכה שכ״א יאמר דבר זולת דברי זולתו ולא יקכימו
על ענין אחד  ,וגס למה אמרה הנבואה הכפש החוטאת היא
תמות ולא’ אמרה החוטא הוא ימות  ,אכל באמת כולם לדבר
אתדנתכולז אף שלא התנבאו בשגנזן אחד הפוכה אחת היא
׳ואלזדואלדדבדיאלהיס :סייס הם למוצאיהם ;,7והיאשנשאלו
לסכמה ( -כלומר תכמההטבעית שבפי חכמי הטבע;) אל מצאה
ה^ ^ ית! ואסחאמרה ; פתשוסזהאץחכמהואק״עצה־ותבזכה
ינג׳ל ה;*אין:תרופה-׳לחוטא -המודד .באלהיו כפי שורת הדיןיכ
הרעה^אשר;פשקדתרד ^ אזתרלכלותומן העול ^ וכ״ווכאשר
לא־ מצאה החכמה ‘ מקום־ מפלט להאדס׳ הזה שאלו לבבואה
(בפי הנביאים שהיא למעלה מן הטבע) האס איך עוד רפאות
תפלס למחלה הזאת והשיב? יכ • לא יחפן אלהיס במות הרשע,
אבל הכפש החוטאת■ היא המית  ,אל אמרה החוטא הוא ימות
רק־ הנפש כלומר היא גפש הבהמי שבאדם היא ־תמות שיתגבר
עציציו זיפיש כה החומר ונפש הבהמי דע שיכניע תחת
' ממשלת הנפש השכלי ולא יהיה כח בחומר לעמוד נגדהשכל
קר יעשה ככל אשר פצוס עליוהשכל ושב מדרכו הרעה ורפא
ולפי שהנבואה השיבה^־דברים ברמז הלכו לתורה (לבעלי
התווה שגסהיאלמעלהמן הטבע) למצוא מענה מפיהלפרש
מרידהכבואהש; משיכה׳ למן יביא קרבך * כי־ע,׳ רהקרבת
הקרבן  ,ישים לאלב 1מהעכיךהקדבץ להמיתו ע ^דבר חטאתו
אס*אל שכל המ שנעשה בצהמה הזאת שחיטה וכתזח אברים
ושריפהך היו ראויס להעשות בנפשו אבל התורה חשה עליו
ורמזה לו להמית נפש הבהמי כמו שהומתה הבהמה הזאתוילף
אחר עצת השכל־זט׳ ולפי שגס התורה לא בארה דבריה חזרו
? Iהנביאים לשאול לקב״ה׳אלמימקדושיפיפנה  ,והשינייעשה
תשובה —

<

שי*

>

תשונה שהנבואה והתורה שכיהס מכו על התשוכהלהמית ולהתיש
החומר שהוא כפש הכהמי ולהגביר כעש השכלי ) והקרגן מעורח
להמית כפש הבהמי וללכת בעצת השכל לשובלא ה ' כי היןרכן
אינו מכפר אלא עם התשובה  ,אלא שהקרבן חבה לתשובה
וכולן לדבר אחד נתכזנו אלא שכל אחד מוחין לבאר דברי
המוקדם  — .מעתה הביטו כא וראו בעיכי שכל דברי חכמים
וחדותם  ,כמה כעמו דבריהם מתקו ממתיקות הדבש אחרי
כי יעבור האדם מחך הסכלות מעל פכיו יראה בעיכיו ולבבו
יבין כי רוח ה׳ בפיהם ודבריהם כעמו לחיך טועמיו כדבש
למתוק (כג־) ואל יעלה על דעתכם שהרמ״בס תפח טעם הזה
לעיקור

(כג ) גס פה דרכת בדרך המוכיחים והדרשכיס לשאול שלא
כעכין ולהשיב שלא כהלכה  ,ולבלתי פקוח עיכים
לראות האמת על ממכה  ,כי לו פקחת עיכיך ראית  ,כי
הדורש הזה רצה להודיע מה שכאמר בהורה בכביאיס ובכתובים
על דבר החוטא  ,עם הכפרה האמתי הכרצה מהבורא ברוך
הוא • והתחיל במדרגה התתתוכה שהיא הכתובים וחיים
במדרגה עליונה שהיא התורה ויככה הכתובים בשם חכמה,
לפי שהמקרא חטאים תרדן רעה כאמר במשלי שלמה החכם
מכל אדם  .ואחר כן הביא המקרא כיחזקאל ,הכפש החוטאת
היא תמות  ,ולא מחכמה שאלת למה השיבה הנבואה הנפש
החוטאת ולא החוטא ? יכ פקח עינך וראה מה למעלה ממנו
נאמר הן כל הכפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הכה
ועל כן סיים במלות הנפש החוטאת ; אחרי כן הביא מה שנאמר
בתורה הבאת הקריבן י ואמר אחר זה ושאלו להקב״ה  ,רצונו
לאמור שכפי משמעות המקראות האלה יאמין האיש או שהרעה
אשר עשה החוטא  ,תענישהו וכזה יהיה לו כפרה  ,אז שהמיתה
י

מכפרת

(

שלאC

לעיקור שהתורה תצוה להקריב תמידיס ומוספים עולות
ושלמים חטאות ואשמות ככור ומעשן ופסח ולחלל בהס
שנתות ומועדים בשכיל שהיו רגילין להקריבלאלילים  ,היו,
ילא תהיה כי למה בכה נח מזבח  .והעלה עולות וכן אברהם
*צחק ויעקב מבלי שצוה להם הבורא י״ת ובי היו רגילין להקריב
לאלילים חלילה להם  ,וכבר הודה רמב״ס שאין טעס׳בעיקר
אצלו הטעמים שנתן על המצות והדברים בזה אך למותר וכבר
בארתי בזה די והותר  ,לכו טעמו בטעמי  ,ואכלו מלחמי,
•טעם הנגלה הפה נגלתה  ,וטעם הנסתר התורה כסתה אכלו
טוב ותתענג נפשכם בדשן  ,ודעת נפסדת החדשה תוציאו
מלבכם מפני ישן ( כד) זכינו בדין היום שאין הקרבן בעצם
מכפר

מכפרת לע חטאת  ,אז שהקרק יכפר עליז  ,אבל באמת
הכוכה האמתית מהשם ברוך הוא ורצונו הטוב הוא התשובה
לכדה מועילה  ,ועל כן אמר בדרךהשאלה  ,כאלו שאלו להקכ״ה
טעמו ורצונו והוא כביכול השיב בכבודו  .ובעצמו את זאת,
כיהיאהכונההאמתית  ,והנרצה ממנויתברך.
<כד ) איך תעיז פניך לענות שקר בהר״מבם ז״ל ולאמור כי
הודה כבר שאין טעם בעיקר אצלו הטעמים שנתן
ייעל המצות ? איה מצאת כזאת ? ענה בו אס אמת יהגה
מכך ! הלא הוא ז״ל הרבה לדבר בעכין הזה בפרקים רבים
מספרו הנחמד מורה בבוכים  ,והכי תחשוב שכתב כל זאת
רק לשחק לפנינו ? לא לתוהו ולא לחכם כתב בסוף פרק ל״ב
מחלק השלישי והבינהו מאוד והסתכל בוי* לא לתוהו ולא
לחנם כתב בפרק ל״ א מהחלק הזה כהקדמה למה שהציג
אחריו נתינת הטעם לקרבכזת ( יאמר  , :מבני אדם אנשים

אשר

/

נ שלג >
מכפר כי אס המעשה המכין הנפעל ממנו והוא התשומז
שהקרבן היא•הכירם לה « יין שנןהןאכך לכואס־מביאהקרפן
ומקריבו בפועל יעילה ממני ? Iהתשונהואו אס קורא בפרשה
היןרבנ? ממשים* לא לגוענין הקרבניה ונעתקממנו
אל״התשופה
ישב בכלטל  . ' ,מודאי תשובתו רצויה,־ אקל הבורא*"ת אחרי
.
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אשר יכבד -:עליה 0נתינת גבה למצוה מן החצות יהי ,ואשר
יביאם bיה  ,היא מלי שימצאוהו בנפשם יכו׳ עיין הש היטי5
ובעל שם טז 5אן> שכתב שישלו־ ,דעת אחרת יותר מהכיס
לאמת . rבכל זאת הודה ואמר  :והכלל שראוי שיעיייןלכ
הפרק (ל״ב) .מתחלתז יעד סופו יכ כלו .ממתקים וכלו מחמדים4
ובפרק מ״ו כתב בעל שם סוב והבן זאת הבונה יכ• היא

נפלאה עד מאוד עם שרבים הסכלים יחשבו שאינו
דעת אמת ויבקשו סבות זרות אשר אין ראוי לכל
בעל שכל לזכור יויותר מזאת כתוב; על לוח לבךהמ .4
שכתב בעל שם כוזב בפרקכ״ו מאמך  :והבן זהכי הואכפלא
ומזרה על גדילת הרב ,ישתבח,מי  .שנתן לנו מורה r-fis
מורה לנו אמתיזת בהדור נאה וכ4ד מבלתי■ שישיג לז גגוי|..4
מהרבנים הסכלים אשר  oriVשם  .לע פני חוצות ולא^
ידעו ולא יבינו בחשיבה יתהלכו׳ ודרך רבינו כאור
נוגה הולך ואזר עד נכון היום — זהש?!ה אשרש?1ת למה
בנה נח מזבח וכו' גנובה* היא אתך מדברי ומ״בן אשר!ht
כזאת על הר״מבס  ,אך הבט bהמפרשים*אברבג? , 1הנובוני,
ובעל ש *8צווב ?תמצא תשובתם ממארת היטיב • • והיה זה לך
למופת לבלתי תשפוט עוד טרם' תחקור היטיב ולבלתי
הנכיה את עצמך בדברים נשגבים מךוך 7ואמור; תמיד לנפשך
כמאמרםלא ר ,עקיבה  :מה לך אצל א 4דה  ,כלן לנגעים
ואהלות!

\

( שלג >
שאין חפ׳ןל״ה בעזללת מחיסלברבבות נמלי שמן לאכתועלת
החצא ממכל והיא התשלפה המעללהלזה כלכת תז״יל שלף מ״ת
מנחלת זאת תלרת חטאת וצו׳ כל העותק בתורת חטאת
כלל הקריב חטאת לכל׳ לכן אמרו בתענית פעד תיכח בזמן
בה״מק קייס כזמן שאין בה״מק קייס מה תהא עליהםא״לכבר
תקכתי להס הדר קרנכזתבזמן שקלראין כהן לפני מעלה אני
עליהם כאלל הקריפל לפני לאני מלחל להם .כל עלנלתיהם,
והייכלכילן שאין הנרצה מןהקרבן אלא הפעולה הנפעלת ממנו
והיאהתשלנה  ,למזה הטעם-אחר שנחרב הבית פעלנינל ונעדרה
הקרבת קדמותרמזלגת״1ל לתקן תפללת במקלם קרבנותכי
אחד? שאין הנרצה מן הקדבן כ׳ א עזיבת החטא זהחרטה
ממנל ובקשת התחילה
■ מאתל י״ת וההשכמה לע המעשההטלב
לפ ^ אלהיס לזה בעצמו ענין התפלה לתפר בשבחיו כמלשדברו
הלויס במידעלהקרבךולהתידות על החטא לבקשתהמחילה
ושאלת צרכיו ממלל להודאה פל העבר ומשירת בפש בכפילת
אפיס כמל שמיתר נפשו אליל בשעת הקרבת הק 3ק לכל׳ ולכך
מותרה לז י״ת לעשות בה כפי התחייבה חכמתן אסלמלת
את לחייס  ,לא 6האדם עלשה כזה למכוון בל בתפלתו הלא
הלא בעצמו התועלת והתצלית הנרצה מן הקרבן לזהיט 1ס
חפל׳לת במקום תמידיןתקנלם  ,לטעם המעמדלת שהיל מתענין
ככל"יום לשבץבתשובה ( כה) ' לעתה שאל נא עיניכם לראו
י-
 >•■׳ ; יבדברי
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(כה) לאבן־ הלא כי בצ ^ שאממגמס׳ תענית שאנשי מעמד
י
מתככתין לבית המתת לילשפין ארבע תענילת בשני
בשבת בשלישי ברביעילבאיוישי ,בשכי על יורדי הים ,בשלישי ,
על הולכימדברלת  ,ברביעי על אתכרא שלא תפלל עלהתנזקזת
ובחמישי על עוברותלמניקלת  .לאס כדבריך מהילעילתענית "
אנשי , .
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בדברי חכמים ותקנותיהם אין הם מיוסדים על אדני פ! וכמה
ממה מתוקים מדבש וכופת צופים •  ,וכמה המה מכונים ?1
האמת והצדק וכמה הועילו לכו בדברים ותקנותיהם  ,ומה
 1מאוד יש לכו להודות להם ולספר בשבחם ולהגדיל מעלתם
כמו שעשודוחת שלפנינו אמרי כי הועילכז ורצו בתקנותיהם,
והשלימו חסרוכינו בחכמתם הנפלא הנשגבה מעינינו,
והכעלמה מהשגותיכז שימו לבבכם לדברים האלה וקבלו האמת
ממי שאמרו ותנו כבוד ל״ה אלהיכו ולתורתו ולעדת ה׳ וחכמיהם,
והתאבקו בעפר רגליהם ושתו בצמא את דבריהם כי חיים
הס למוצאיהם  — .ונחזור לעכינו להשלים ענין הקרבן
ומאיזה טעם קרוא כשם אכילה < כי כמו שהמאכל שיאכל
האדם לקיום גופו אין הנרצה ממנו המקיים הגוף כ״אהחלק
הדק שבמאכל שהוא משלים לו הליחה ששורף חזם הטבעי
והוא המקיים הגוף  ,אבל חלק הגס שבמאכל נדחה לחוץ
מגוף כך הקרבן חין הנרצה בו חלק הגס והוא עצם ההקרבה
*שאינו מכפר כ״א בתשובה  ,אבל הנרצה ממנו לו י״ת הלק הדק
שבו שהוא הסנה הרצויה בו והיא התשובה המתהות על
קרבן שמשים לא לבו להמית נפש? הבהמית ולהכניעה תחת
נפשו השכלית עד שיהיה שכלו שלם ובריא להשיג במושכלות
ולהתעצם בהם  ,ולעלות בהן ממדרגה למדרגה עד שיהיה
כחבו לעמוד בהיכל המלך העליון זלהדבק בסבתו הראשונה
י״ת כדבקות נפש בנפש ע״י אהבה עזה כמות  ,כמ״ש ואתם
,הדבקים ב״ה אלהיכסחייס כלכס היום  ,כלומר בעוד האדם
בחיתו והי ' נפשו דבקה אליו ע״י בר הלבב וזכות המעשים

לא

אנשי מעמד בהמיתם נפשם הבהמית  ,אס נפש הבהמית של
יורדי הים והזלכי מדברות ותפוקות ועוברות זמניקות עודנה
חיה?

)

C

לא יטרדוהו משיגי הזמן מדבקות; אהבתו למש באהבתה
תשגה תמיד  .וזה טעם שס קרבן כי קודם המשוכה עונותיו
מבדילים בנו לבין הבורא י״ת והוא רחוק ממנו כגבה שמיס
על הארץ  ,אמכם ע״י הקרבן והתשובה להתיש כח החומרי
אין נמנע מן השכל להדבק בו והרי הוא קרוב אליו י״ת והקרבן
מקריב אותו להיותו קחב  ,וכמו שהקרבן קרוא בשם מאכל
וכמו שבארנו ככה התפלה קרואה בשם מאכל להיותו דוגמתו
בי אין הנרצה ןמ התפלה דבור הפה בלבד אבל הנרצה ממנה
הכונה השלימה ומסירת הנפש ביד בוראו י״ת ( בו) —
עוד מטעם אחר קרואים הקרבן והתפלה בשם מאכל כי
כמו קודם שיאכל האדם• ונפשו רעבה אין דעתו שלימה
ומיושבת

(בו) הגדלת שמחתי עד למאוד בטעם הוה ־  ,כי הוא
כולו מחמדים  ,ומעתה לא יקרא עוד יום התענית
בשם תענית  ,כי אס בשם יום אכילה יקרא  ,כי כמו שאין
הנרצה מהמאכל רק חלק הדק להשלים הליחה ששורף חוס
הטבעי  ,כן הנרצה מהתענית לא עצם התענית רק הנרצה
ממנו להמית נפש הבהמית • ולא התענית לבד כי אס גס
לבישת שק  ,ולחיצת מנעלים וכל הענוייס יקראו בשם אכילה.
 •:גס המשגל יכונה מעתה בשם אכילה יכ אין הנרצה בו
*למלאות חשקו כי אס רק חלק הדק והוא קייס המין  ,וע״כ
כיפה דרשו על המקרא כי אס הלחם אשר הוא אוכל שכונתו
על אשתו  .ותודה לך איש גדול ! על כי למדתני כזאת • זאולס
שאר דבריך במאמר הזה לא זכיתי להבין  ,ולבי אומר לי כי
אתה לקטת אותם מספריס ישנים והצגתם פה מבלי שיס
גס אתה לבך עליהס להבין אותם ; ובפרט המקרא ואתם
הדבקים וכז׳ צווח עליך לאמור מה עשיתי לך כי גלית את
עדותך עלי ולהמיר כונתי הטובה ברעה ?

( עלו )
ומיושבת עליו והפעולה שצריך לפעול בעת הרעבון הוא
•למשא עליז ועושה אותה בעצמן רות ואינו נותן לה לפ
שלימותה הראוי יג מתאוה ׳למלאות נפשו כי ירעב /לאבן
אחר שאכל ושמה :ונפשו שמחה .ודעתו מיושבת עליז עושה
מלאכתו־ברנון :טוב'ל זמשתכל/לעשותה באופן היותר דאוי
וגאה למת לה כל השלימות* האפשרי 5ף ק הוא הדבר קודה
ששב האדם מחטאו אין רצון בוראו שלימה אתו ואין .משפיע
עליו כ״א בפטם זועפית nלא כן אחדי־׳ששב מחטאיו זעשא
רצון בזדאו/גתרצהאליו  :בפנים שותקות ושמח במעשי ידיר
האלו כביכול מראה לו שמחת לב  «.ולכך נמשלה התפילה
זהקרבן ל ׳לאכילה ! :ושתיה ( כז^ אשר עליהן אמד
המשורר כשיר אהבה אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני  .עס
חלבי• ^ ,הנה דברי הזוהר  ,כעצם השמים לטוהר שאמד
לבני זה המאמר בחמזך  ,אמר ר" שמעון על חא אד אחור
ליה־ ל3״נ לטעום כלום זע דייכול מלכא עלאה ומה אוהו
צלוקי ^ דב׳ ^ הו־ ופ״כ עוד לקמן>פחמוך< .בד״ה פתח שאמד
באתי
לאחותי כלה פז׳ אריתי .מוריזמצר אוד ,עם־-בשמי
אהבת עולם;  (:,מ החפרדיס  .אומרים בשחר אהבת עולס)
אכלתייער ^שמעישראל  ,עסדכשית $סכמ״לו " שתיתימכד־
והיה אס שמוע;דע ^יאמד נ ' -םע חלבי׳ד ויאמר עד אמת>
r/f%
אכלו

(כז ) פתח באפילה וקייס נ£תיה ? ויש
לתת :
■ •:מה£■zr-ו•אכילה
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כזאת • ׳ומיהר קשה לטעם השני של הכותב האגלצן ajKjjj;*.
ראוי להקרא הקרבן והתפלה בשם שיכה  ,כי הכחמן" יעיד
שיותר• תהיה הפעולה ׳ מפוחדת שלימות ׳אם גברה
■ השיגה
על  :ןב אדם משמהיה מחוחדת שלימות׳ אם־׳גבר׳הרעמן,
ולמה קרא אותם דווקא בשם אכילה ? וצ״ע.

( שאלן )
אכלן רעים ג' ראשונזהזג׳ אחרונות ,־ שתז זש־כרו רודים
שארברכאן דצלותאי• הרי לפניךשהתפלהמכופה) עשס מאכל
שעלידה מרצה את בוראולעשותדצון יריאיז כמו עכדמלך
שזמןאת המלך לא המשתהראשר עשהלו וערב למלך מטעא?
עבדן מיין משתין וכטוב•בל המלך ביין הטה חסדולע < נכמ
לפשות רצוכז אשר כקש תאת יהמלך אלא שאין מן הראן*
כלפיי מעלהלהכתב מאכילה ושהיה אפילו בדרך מאלודמיון
ליחס אליו םש הזנח על מקרה הגון אן בדיךשאלה  ,אבל
בעבור חבה יתירהשרצהלהזדיע .לישראל הא עושץ 1צופז דבר
להס .בכתבם וכלשונם כמו שדברה תזרהבמקומות הרבה בלשון
מי׳ אדם וירד ה׳ וידבריה/וילך ה ,ויעבוד ה* 1ה  ,כארי
ישאג׳  ,׳ קולו כקול מיפ־רבים <.חכ > זזה הוא עוגידיהווהר'
ששאל במאי עתקבק “ה3כלומר .מה הוא החפך־והרצו׳ז אצלו
י״הכי כל עסיך־האדסכוא בשביל השגת רצוצ 1יכ הז הוא
תכלית כל עתקיו  ,א״ל בקדמות כלומר כל תפצו ורצונו הוא
שיעשה האדם המעשה הטיב לפניו וישלבבתשזבההאתפפלת
במעשה הקרבמת וכמו שמבואד למעלה  /א״ל עלמא דאאי'
לות פיה אכילס ושתיה והא כתיב אכלתי יערי עסדב׳שימא^
דלית המ אכילה ושהיה אמר אכלתי יערי עהדכ& ^יכלומר
א״עגידקר^ איידי מיןרבמת זכ״מש לעיל מיניה <טכ ) לא
ז'-ל*>
היה
(כדן)
אתת כו׳ ולמקראות
הדומי® לו ? הגס כזה יש חבה יתירה
 0\■ ,י׳ז^י־ ;• : wö -oac' 3
■

שרצה להודיע 1
x*r

j

,־• • ה 53 & 0 C35יז

‘f.% Vofqao
ז י , .

כל איש »} nirfתןוה׳1לל .עיניםדלראות 'זלב־ .להנין; י
.ן״ :יראה !ידעמעצמו ! דברי
■ תזהו זרעיזני  m.אשר
\t־ ל ו«־ •1t
5
*
׳
7
״r
סמו׳כללת  !"•:ס!

ו

( שלח )
השאלה אץ

היהלו למיכתב בלשון אכילה אף שנאמר כלשון
זה מדרך הכבוד נגדו לכנות קבלת הקרבן והתפלה כלשון
אכילה שהוא דבר קיום גופני  ,וא״ל שמחב חביבת ואהבת
המקום לישראל העושים רצונו מדבר בלשון בני אדם  ,שאחרי
ששב האד,ס מחטאיו והתגבר בו כח השכלי על נפשו הטבעית
עד שלזכות הנפש ובהירותה קרובה היא להדבק בשבתה
ולרוב דביקותה מזשיפת לקבל אור העליון על אורה  ,ושמחה
שמחה שלימה וחדוה גדולה המעולה מכל שמחת העו״הז
מהשמחה גדולה שבעו״הז היא לכלה ביום חתונתה
וביום  .שמחת לבה שמתדבקת בבן זוגה כן המשיל המשורר
דרך דמיון היותר קרוב לכזנת האדם לשמחת הנפש הדבוקה
בבוראה י!' ת אף שאין ערך ודמיון ביניהם כי היא השמחה
מעין

בללת בזה המאמר מהזוהר  ,ונפשו תגעל לקרוא בז אף שנים
ושלש דלתות  ,ועל כן גמרתי בדעתי לבלתי השיב על פרושך
הזה מאומה  ,כי אך למותר יהיה לעיני כל בר דעת • אך על
ערבוב דבריך אעורר לבב הקורא  .אמרת שמאמר הזה נשמך
למה שלפניו שאמר אריתי מורי זה יוצר אור זכו׳ ועתה תאמר
אע״ג דקרא איירי בקרבנות זכ״מש לעיל מיניה  ,הרי
העידות כי כונת זה המאמר שמושב על הקרבן ולא נשמך
לא מה שלמעלה  .אליהו השיב ל״ר שמעון בן יוחאי בקרבכות
קאפשיק ובכל זאת שאלו בני הישיבה של מעלה שאין זה מדרך
הכבוד לכנות התפלה בלשון אכילה  ,מה ענין תפלה בכאן ?
אמרת שהמשיל לחתן וכלה  ,בעבור שהשמחה הגדולה שבע״זהז
היא לכלה ביום חתונתה ואחרי פן אמרת שהמשיל לחתן וכלה
בעבור שמרוב אהבת החתן לכלתו ממלא לו כל חפצה זכו׳.
וערבוב דברים יעידו על ערבוב הרעיון  ,מבלי יכולת בשכלך
להשיג הדבר על מכונו •

(

שלטC

מעץ עוה״ב אשר יפה שעה אתת של קירח חח מכל חי*
העו״הז  .עץ אל ראתה ולכן מדמה דבקות ישראל בבוראם
לשמחת חתן וכלה ע״ד השאלה כמו שמרוב אהבת החתן לכלתו
ממלא כל חשקה ותאזתה כן ממלא הקב״ה לככקת ישראל
כל רצונה לרוב אהבתה וידבר על עצמו י״ת כלשון בכי אדס
כפי הכרתם והשגתם  ,וממלא כל חפצה ככל אשר שאלה מאתו
ובזה מפורש יפה כל מאמר הזוהר שקרא הקב״ה לחתן  ,זלכ״י
כלה וכדברי המשורר שמדמה האהבה שבינו זשביכיכו לאהבת
החתן וכלה וכמו שבארנו —־ (  6והאדם אשר נגה אזר
השכל

(ל ) אס חפץ אמת אתה כאשר התפארת פעמים רבות
באגרתךהזאת  ,מדוע בגדת וכחשת בה עתה ? ,מדוע
פתחת בבאורך על המקומות במאמר הזה אשר בעבורן לבדן
אמרתי בהערה להשיחה  :מי האיש מעדתיכו אשר לא יבוש
בקראו המאמר הזה לאזכי חכמי אומות ? מדוע לא בארת
מה שאמר  :שהקפ״ה אמר מלין חדתא משמא ד״רש ,זשאליהו
הנביא אתי למשאל מר״ש לאקכמא במתיבתא דרקיעא ? מדוע
החרשת ולא הבאת שעם למה שאמר  ,רבי חייך מלא דא
בעא קב״הלמימר ובגין דלא למיחזק טיבו לגרמיה קמי ככפת
ישראל ^ליק מלא לגרמך ? היש הגשמה להבורא יתעלה,
יותר מזאת ? והלא אלה הדברים לבדם הידעלי לטורח ותקוץ
נפשי בס  ■,ואתה עברת עליהם' כאלו לא ככתבו כלל) פה ובכל
זאת ' העזת' פניך לאמור השקיתכס מעט מייני יין הרקת
והארתי עינכם מאור הזוהר יואולם בלעדי כלאלה  ,הלא
הוף המאמר הזה מוכיח על תחלתז שאין הנרצה־ בז מה שאתה
רוצה  ,והעולה על רוחך לכוון בז  ,לא על עלה דעת המאמר
הזה  ,כי כן נאמר שס בפרשת פנקס אחר שאמר הואיל
ואתינא

/

( שמ >
השכל עליז יפשוט חזמר המאמר מצורתו משתפל בפצימיותו
ליראה בעיניל ולנבל יבין כצורתו העליונה המאירה כלמת
החפיר

לאתינא לגנהלכל׳  :זילפינן מדלד דזמין להקב״ה לשצי עובדו*
ממה דאורחלי הקב״ה  ,וקב״הקביל לעצידרעלתיה  ,זמין
למלכא זלמטרוניתא בהדיה הה״ד קזמה ה׳ למכזחתיך אתה
זארלן עוזיך מלכא למטרוניתא כחדא בגין דלא לאפרשא לון
וכל׳ כך ויקח מאבני המקלס הלאיל זאתא חתן לגבי כלה
אע״ג דלאז אזרחיה למשכב אלא בכריס זכטתלת  ,לאיהי יהבה
ליה אמין למשכב לכל׳ משכב במקלם ההלא אע״ג דלאל
אזרחיה בכך  ,אלף נמי הכא אכלתי יערי עם דבשי אע״ג
דלאז אזרחיה בכך בגין רחימז דכלה  ,ועכ״ד בביתא דכלה
ולא באתר אחרא  ,באתריה לא אכל ללא שתי לבאתר דילה
אכל לשתי הה״ד באתי לגני אחזתי כלה  ,מלאכין דשדר
קב״ה לאברהם לא אכלו ללא שתל באתרייהו  ,בגין אברהם
אכלללשתל  ,אמר ליה רבי חייך מלא דא בפיהקב״ה למימר
וכו '  .הנה הראיתיך כי הבטתי מה שלאחריו ללא מצאתי
בל מאומה אשר מתנגד למשפטי  ,כ״א ילרה באצבע כי אין
כלנתו לחה שאתה תכלן לשוס בפיל  ,זלא ארחיב בזה הראיות
מפני המתלוצצים בעם  ,זדי לך ברמיזא'׳• — גם נשאתי
עיני למה שלמעלה תמנן לשם נאמר  :למאי טעמא דקרבנא
דבהמה להא יתיר הזה קגיא לתברא בר נשא ההזא רזת
ולאתבא בתיזבתא ? מאי טעמא נכיטו בהמי ללאקזדא לי
מורא דמדבחא ? אלא חא הוא בגין דאית בהמה דרכיעא
על אלף טזרין לאלף טלרין אכלת בכל יומא לכל׳ לכד חב בר נש
אייתי כעירא לקרבנא וההוא רלחא דבעירא דא טלקא לתב
לאתריה זאתפשט ההוא רלת בכללה  ,לאתזין לאתהנין מההלא
חלבא

)

(

הספיר -וכעצם
השמים לדברי אלהיס חיים  ,אמכםהסכלאץ
עין רואה לז ,
לא
ישים bלבל על הענין הפכימיי אשראליו
כיללן בעל המאמר
ללא יסתכל כ״א כמראה החיצון אשר אץ
לל תואר להדר לנועם ,
כאשר יאהב אדם אשה יפה וסרת טעם ;
ועתה שימו לבכם
לאלה
הדברים  ,פרשו השמלה אשר כה
צבורים אבנים יקרים
 ,הנה הארתי עיניכם מעם מאור הזוהר,
ופתחתי לבית
האפליחלוןלצוהר  ,השקיתיכס מייני יין הרקת,
ישמע
חכם ויוסיף לקח • — עד כה לשונך־
כבר השנתי
בהערות על דבריך בפרט  ,לדבר אין לי עוד
.עמך בענין
הזה ואס תאבה לשמעת לדברי ישמח לבי
גס אני ; לאס
תמאן לשמוע לקולי  ,יהיה דעתך לך לבדך
לבאהבתה תשגה
תמיד  .ילך לכ איש בדרכיו לאני אלך בדרכי,
וה׳ הטלב יכפר
בעד
השוגה מבלי דעת • — ואולם מסבה
אחרת הכמוסה
עמדי  ,הוכרחתי לדבר עוד • דברים אחדים
מענץ הזוהר בכלל .
הנה כפי מחשבת ורעיון אנשים רבים
בבני ישראל ,נעשה
וכחבר ספר הזוהר על ידי ר׳ שמעון בן יוחאי
לבדל  ,ובעבור
זאת
קדוש
יאמרו לכל הנאמר בז  -מראשיתו
לעד קנו  ,יאמינו
בל כאלל נתן למשה מסיני ; ובעיניהם כל
הכופר בדבר אחד
אשר בתוכן יהיה איך שיהיה  ,הרי הלא
כאלו יצא מן הכלל
וכפר ח״ל באלהיס ובתזרתלי אבל בהשקפה
ה א ! 5
מועטת

חלבא ודמא לכל'
להניא שם המשל מנר אחד שהלא מספיק
לדלוק ממנו כמה
כרות כן הדבר הזה  ,עיין שם כי שם תמצא
הרבה
ממהשהנאתי
,
כי
לא רציתי להעתיק כל דבריו מטעם
אשר אמרתי למעלה
• האמור תאמר עוד כי כדעתך דעת
הזוהר ? לכונתך
כעצם השמים לטוהר ? יהי כלאיש משכיל
לשופט ניכינו ויונית בין שכינוI

( שמב )
מועטת יראה כל איש משכיל שהספדהזה נחבר זמן רב אחר
התנא הנזכר  ,כי שמזה אנשים רכים .מהרים בתוכו,אשר חיו
לא לבד ימים רכים אחרי ימות התנאים כי אם גס אתרי
ימות האמוראים  .גס נזכרו בו מארי דקדוק אשר קמו
ונודעו אחר זמן הגאונים  ,וכבר העיר על זה אדונינו
ולמעלה
משה בן מנחם בהקדמתו אור לנתיבה ♦
בהערה להשיחה הודעתי בשם כעל צמח דוד  ,שהשפר
הזה לא היה נודע כלל בימי הרמ״בס , ,גס אין אתנו איש
אחד יודע בברור גמור מתי התל הקפד הזק להתהלך בתוכיכו,
ומה שם אביו אשר הולידו ? וכפי הנראה יהיה שנת צאתו
לאור  ,או כשוף אלף החמישי  ,או,בהחלת $12הששי  .ואולם
לא ידמה הקורא זאת בלבבו לאמור  ,כי עונתי ורצוני במה
שהבאתי  ,להסות את השפר הזה כלו  ,ולשפוך בוז על כל
דבריו  ,חלילה לי להעלות ' ע 5רוחי כזאת ! גס נפשי יודעת
עד מאוד כי נמצאו בתוכו דברים רבים טובים ונכוחים ,מאוד,
דברי אמת וצדק וישרים למוצאי דעת ; אך כונתי ורצוני
לאמור  :אחרי שלא נזכר שם שפר זוהר כלל בתלמוד אשר
קימו וקסלי היהודים עליהם ועל זרעם  ,ואתרי שגס סמן
הדמב״ס לק היה נודע ומפורסם  ,רק נתפרשס אחרי כן
סמן אשר ככר נפרדו ונתפזרו  .היהודים בארצות שונות לאy
לבד בארצות מזרחיות כי אס גס בארץ אשכנז ופולין «..,סמן
אשר רדו הנוצרים בבני ישראל בפרך ויענו אותם בענוג גוף
?בעמי נפש  — ,על,כן מן האפשרי הקרוב לא האמת  - ,כי
כמקרה אשר  .קרה עם שאר ספרים  ,קרה גם כן עם הקפר
•הזה  ,דהיינו יד זרים שלטו בו'  ,והחפיאו עליז דברים אשר
'מעולם לא עלו על לב הקדמונים  ,ורק למען מצוא חן הד ברים
האלה בעיני הקורא  ,שמו אותם בפיהראשונים  ,כאלו התנא
או האמורא הידוע אמר אותם  .וכן העירו על זאת החכם
קאנדיא בספרו נובלות חכמה/והרב מו״הרר יעקב עמון

בשפה.

בספח מטפרת
ספרים  /ואדונינו רמ׳יבמןי בהקדמתו
אור לנתיבה
ובאגרות שונות אשר כתב להרבמוהרריע״בץ
הנזכר  ( .לא
)
ובעבור' זאת נמצאו בו מאמרים זרים
%עד מאוד ) ,דרשות אשר
עליהם ישרוק הקורא  ,כמו הדרש על
’■  / •,׳י.*.ה■ יב
ג5
המקרא
ללא ) עוד המנהג
הרע הזה לא תם בתוכיכו  ,עוד ישנו
x <v׳ * הפ את?ו.מחב
 %קפריס? ,ישימו הדברים הנאמרים
, dar
בפי׳אנשיסידועים אשר תיו בשנים קדמוניות • והרעה
ביוצאת מהמנהג ה $
אשיר' גל חפצם זכ 1גדו $ןדע * מאוד iכי המחברים האלה
ישעס״רק
בצוע
בצע ולאסוף הזן רבלע
ידי ספריהם  /לא
ישימו לק על איכות ספרם,לעזרך לבב
הק 1רא על דבר טוב׳
זאאת  ,פי אם מגמת פניהם על כמות
הספר,־ כי כרכזת
הדפיס כן ירבה כסף מחירו • ובגלל
״הדבר הזה מערבים
בתוכו כל העולה על רוחם  ,כטוב כרע,
כאמת כשקר  ,רעיוני
חח ודברי הבל ואזן• ומעתה הקונה
'את’האפר הזה ,
ובפרטות אס ' הוא אחד מהמון אשר יאמין
לצל דבר  ,ויקרא על
פצי הספר שהמחבר היק מאנשי שם
נימים הראשונים ,
מהתנאים א?מהאמוראים  ,יאמין לכל
׳הנאמר בספר
הזה־מפלי בחור בטוב ומאוס ברע אשרבו,
ולהוציא יקל #זולל  ,כי
איך ?הין להעלות בקלמ_ ספק בדברי
^התכא  #והאמזרא  #זה
לערן עזשב לו !’" [על ידי זאת
1תצמחנה בקרבו דעות
כזזביא ונפסדות  ,זמהס לא יפרד כל
'ימיחייו׳ ^ וכל
זאתיעא נהיתה אס המחבר הודיע את שתו •
ואין ספק’ אצלי# ijb.,
לא היה המנהג הרע1הזה מעולם בין
"יושבי ארץ  ,דהיינו
ששלטו זרים כספר קדמון ; ,להעלין .על
דבריו אז לגרוע מהם ,
זגקו שהחליפו המחברים החדשים את
שמס  ,בשם איש קדמון
וכמה  #בריס טובים  ,בוודאי כמה נפשות מישראל נצולו,
היו
לנו
ולבנינו עד עולם • —

( שמד )
המקרא ( זכריה  ,ח  /ד׳ ) ואיש משענתו כידו מרוב ימים • —
וכמו זה יפלא בעיני המאמר  :כגוונא דא אמח מארי מתניתיןj
וימרח חייהםבעבודה קשה  ,בקושיא  Jבחימר  ,בקל וחומרי
ובלבנים  ,בלבוןהלכתא ; ובכל עבודה בשדה  ,דא ברייתא;
את כלעבודתס  ,דא משנה  ,אם תייבין כתיובתא זט׳ גלב) —
ואולי גס המאמר הזה מיד זרים נכתב  .וכמו כן נמצאו בו
דברים אחדים מחכמות וידיעות אחרות אשר אין דבר להם
עפדתינו  ,ומורים באצבע כי לא מפי הקדמון יצאו • ולדוגמא
אציג פה דבר אחד מידיעת האיץ ( 4עחז .רחפי ) המסכים
מאוד בכל חלקיו עם דעת תוכנים האחרונים  ,עם דעת
הנמנה המיוסדת על הבחינה והנסיזן  .וכה דבריו ( לני:
ובספרא דרב המנונא פרש יתיר  .דהא כל ישזבא מתגלגלא
כעגולא ככדור  ,אילץ לתתא ואילץ לעילא ( ולא כמחשבת

איתו

(לב)

וזהר פ׳ בראשית על פסוק ויקח ה ' אלהים את האדם י

(ל  0שם  ,פ׳ ויקרא על פסוץאס זבח שלמים קרבנו — .
ולתועלת הקורא אציגה פה דבריו בלשון עברי • בספרבר
המנונא הזקן מבואר יותר  .כי הנה הארץ מתהפכת בעגלל
ככדור  ,אלה (מיושבי הארץ) למטה ואלה למעלה  ,ומראות
יושבי הארץ שונות במקום מזשבותס כפי שינוי האויר,־ ועומדים
על מעמדם כשאר בני אדם ( כונתו בוודאי להסיר שאלת הבל
אשר שאלו איזה אנשים אס הארץ מתגלגלת או אס יש אנשים
השוכנים תחת כפות רגלינו אין לא יפלו האנשים ?) ועל
כן נמצא בהארץ חושך במקום זה ואזר במקום זה  ,לאנשים
האלה הוא יום  ,ולאנשים האלה לילה  ,ויש מקום בארץ,
יאשר (כל השנה ) יום  ,לכד זמן מועט  ,וכו׳  ,וסוד זה נמקד
לכעלי חכמה זכו׳ י

< שמה )
אותן אנשים האומרים  ,כל המאמין שהארץ מתנזעעה והשמש
עומדת  ,כופר כתורת ל שנאמר  :שמש בגבעון דוס  ,ונאמר
והארץ לעולם עומדת — ) וכל איכון בריין משונין כחזווייהו
משנוידאויראכפום כל אתר ואתרי ( וכן הוא כי מראה בני
האדם משונה מאוד כפי מקום מושכותס  ,יש אנשים ומראיהס
מראה לבן כמו אנשי ( מיימופת )  ,ויש פס מראה שחור כמו
הכושים ( נפגיפי) ויש עם מראה נחושת  ,מראה קכמוץ זכו׳.
גס טעמו טעם הגון  ,כי אן שיש עוד סבות אחרות לשינוי
המראה  ,",מכל מקום שינוי האויר הוא העיקר והסבה הקרובה
ככולם) וקיימין כקיומייהז כשאר בני כשא י ועל דא אית
אתר בישובא כד נהיר לאילין_ חשיך לאילין ; לאילין יממא
ולאילין ליליא  ,זאית אתר דכולהי יממא ולא אשתכח ביה
ליליאבר בשעתאתדא זעירא ( כוכתו על הקיטב בזמן שתהיה
השמש בתכלית הקחב לוי ולא ידעתי מדיע ל ^ אמרגס
ואית אתר דכזלהי ליליא זכו׳ דהיינו כהקוטב אשר ממולו ? )
והאי דאמר בספרא קדמאי ( כונתו על מה שנזכר למעלה
מזה) וכספרא דאדס הראשון הכי הוא  ,דהכי כתיב אודך
על כי נוראות נפליתי  ,נפלאים מעשיך  ,וכתיב מה רבו
מעשיך ה׳י ועל דא מלא שפיר \ ורזא דא את ^ סר
למאריהון
דחכמחא  ,ולא למפלגי חחומין בגין
 1איהו רזא עמיקא דאורייתא • ( לד)  -והכה אן
שהדברים

(לד ) ולא למפלבי תחומין * המפרשים פרשוהו ע״פי
הפרדס  :סוד זה נמסר לבעלי הקבלה ולא לבעלי
התוכנים  ,כי הס אזמיריס שיש גבול לעולם  ,ומחלקים גבול
העולם " והפירוש הזה איכיכו נכון  ,ונהפוך הוא  ,מאריהון
זחכמתא כינוי לבעלי התוכנים  ,ומפלגי תחומין יקרא און
 ..־  .כעלי .
V

■ י■ ■

( שמו )
שהדברים האלה נודעים ומפורסמת• בזמנינו  ,יומש לכל
המתחיל ללמוד כידיעה הזאה (*1מיכל ' מקום בבחינת הזמן•
אשר בו נכאב הדב ^יהזה  ,מן האפש ^ישלא היו נודעיםלכ
כך רק לאחד בעיר ושנים במשפחה ^ דעל כןקרא אותםכשם
סוד עמוק של תורה ׳ ואולי נוכל להקיש מזה עלשארי׳
רזא עמיקא דאורייתא הנזכרים נספר הזה*
הוךהדכה
הספר הזה כולל קודש וחול  ,דברים טובים ובלתי טומס^ י
ולבלתי טובים יחשבו גס המאמרים המגשימים מאודתא
הבורא ברוך הוא  .פי אף אס כצדיק איזה מהאומריםהאלה
ונאמר שכונתם בהגשמה הזאת פעמים רצויה  ,כי הס פונז
לדבר אחר  ,והלבישו את הכזנה הזאת בדברים נפלאים וזרים
כאלה  :או מפאת הרצון לבלתי יעצזרז ,בה זרים ויחללוה ,
או מפאת ההכרח דהיינו מפני קוצר הלשון והשפה אשר בה
דברו וכתבו׳ °לא היו יכולים להוציא ' ציורי ורעיונימופשלויס
ושכליס כי1ה  ,ימן שפתם החוצה  ,ועל כן השתמשוכציורי
ימשיס  ,מכל מקום עתה בזמנינו  £שר חנן  Vאותנו בספרים
רבים מחכמות וידיעות שונות המלאים ' כל טוב ; ,׳־מיפת
הארצות גדלה והצליחה כל כך  ,דע שיש לאל ידינו לדבר ככל
י •? 51
י
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בעלי הקבלה  ),כי אלה אמדז  ,למי שנכתב ’ למעלה חזה ,
כגזונא דא״שבעהארנלת להתאכגזונאדאיגזןרקיעיןדלעילא,
אילין על אילין  ,לאילין לע אילי{  ,ופין כל ארעא (ארעא
רקיעאדמהפרש בין דא לדא  ,לאית בינייהל ' ברייןמשילנין
אילין מן אילין לכלי מנהלן כתריאכלני! לילנהלן בארבעהלכל' .
לזה הלא מה שקרא אלתס מפלגי תחזמין  ,כי המה מחלקים
האדן לשבעה חלקים לכו׳ -זעלכן אילר בפתח דברל«,בספרא
דרב המנלנא פרש יתיר  ,נללמר מגלאר ילתר ממהשבאר(
נעלי הקבלההאלה — .

ג ( mw
אשר עפ לבנינו בכל חכמה ומדע  ,ואס ק מה לכדוללחץ
הזה ? מדוע לא נרגיל אותנו לנצור על דל שפתינו  ,לבלתי
ישמע לע פינו דברים *ריסקאלה ? וע ^פי הדבריםהאלה
טוב לנו מאוד אס יעמול איש אחד אשר ׳מלא אותואלהיס
בחכמה ובתבונה  ,להוציא בספר הזה יקרמזולל  ,ולהבדיל
בין קודש לחול  ,למען בקבל ממנו אך הטוב ^ ואת הרע לא
נקבל ; וצדקה תהיה לו מאתה  /כי הריס מכשול מדרך
עמו» — .כזאת חשבתי למשפט להודיע בענין הזה מטעם
הכמות* עמדי  ,ועתה אשוב אליך ואל אגרתך להשיבך עוד על»
•י"* - - rך■:.י
דבריך בחתימת אגרתן״י ^
■ Vי ׳ י
■ ' -־ ' י ־ ;  wד ’^ ;:
■י :־• .׳
ועלאשרהתרגזתפלמצואעוןברגשת
וכה .דבריך ; "
 . ,״פועלי און  ,הרעשתס"ארץ  ,פרצתה פנן ,ה 1עקתס
"אתאיש יהודה בזעקתכס  ,וכאקת חלל נאקתכף* ,מעיר
״מתיה , .להלין המתים  ,דמיתס להבין ולהורות^ בדברי
״בורות  ,העתרתם דבריכם  ,זפיכס יאלף^עוכיכס  ,לא
מ אשיב על דברי פתיות?ס  ,ועל דברי פתזזתכס ^ כיכבראת
י ,כל יקר ראתה עינינו קונטרס יקר הערך שחכר חכם מחכמי
״זמנינו  ,ושם מבאר היטיב צדקת מנהגי ישראל באורך  ,לו
"ראיתם אותו בא בלבבכם מורך  ,כי שס גלה ערוותכס,
״וחסרון ידיעתכם  ,לא אזכיר מדבריו כי אס אחד מכיאלן>
<? יען הזכרתם ;ךברזה ?לבריכה ושניתס באזלתיכס  ,לחשוב
*/דבר? מס׳ שמחות למשנה  .והוא דבלי בזרות,בידכם כי לא
^,נקרא בשם משנה .ל'א ' מה שחבר רבינז הקדוש בששה סדרי
" ,משנה *,וזולת תבור המשנה  .כגון׳ספיא וספח ותוספתא
"מס׳ כלה .ומס׳ שמחות ושאר מסכתות לא נקרא כ״א בשם
״״ברייתא שכשכו חון לבל׳מ  . .וממקום שהבאתם ראיה שם
^ " מבואר היפוך מדבריכם  ,שאמר בעל המאמר יוצאין יפוקדץ
 " ,לע הקברות ואין בו משוס דרכי האמורי ', ,הנה לא אמר

:

«?דרו '

(

שמח

)

מ פדרך חיוב חייב אדם ליצא ולפקוד על הקברות ולהמה
״שמה כל שלשה היעים לילה ויזם  ,שמא עדיין חי הוא זיעור
"משנתו ' ויבקש מפעומדים עליו להשיב את נפשז במאכל
"ובמשתה  ,אלאאשמעונץ שמותר לפקוד שאין זה מדרכי
"האמורי שדזרשין לא המתים  ,הואיל ואירע פעם אחת ושתים
"שלא שהו אף מעט י אחר מיתתו כמ״ש הרמ״בס פ״ד מ״ה
״שמחות וחי אח״כ  ,אנו׳חוששין שמא לא שהו ג״כ עם זה
״ואפשר שיחיה  ,אכל אחר ג׳ ימים יש בו מדרכי האמורי*
"ולדברי פתיותכס לא פקידה לפרקים צריכין אלא שמירה
״ביום ובלילה ( לה) • ועוד איך מותר ליתן ספק חי בכוך
״שהוא מקום קר וחושך ונחשים ועקרבים  ,ואין ריווח והצלה
"לפניו לזקוף ראשו ואיבריו ',זהפזקדיס אינם מתמידין שם
״לילה ויום  ,שאסור ללון בב״הק ( סנהדרין דס״ה ) הביאו
״הרמ״בס וי״ד סי' קע״ה ושמא ירצה לקום בלילה  ,ויבקש
"מאכל להשיב נפשו והנה העולם חשך׳בעדו ואץ איש מאנשי
"ביתו עומד עליו להקימו ולהשיס רוחו ונשמתו אליו יאסוף
"ומרוב פחד ובהלה חבלי מות יאחזוהו  ,ולמה קאמר ה״שס
"מ״קדכ״ב על כל המתים כולן המדחהמשתו ( ממהר לקברו)
"הרי זה משובח  ,זכ״כ הרמ״בס פ״ד מ״ה שמחות כלהמעמץ
״עיניו עם יציאת הנפש• ה״ז שופך דמים  ,אלא ישהה מעש
״שמא נתעלף כו'  ,איןחשהץ את המת אלא מדתה משתל
"מיד

(לה ) הגע בעצמך  ,כי לפי דבריך לא צריכים לשהותו כי
אס זמן מועש מפני חשש שמא נתעלף  ,ואס לא יחיה
בזמן מועש הזה הרי הוא כמת לכל דבר  ,ואס כן מדוע אמרו
פוקדין שלשת ימים ? הלא די לפקוד חצי שעה ?  .הא לך
כל הפוסל במומו פיסל•

ר

שמטC

,

;,מיד ע ' ^  ( .לו) ואלו חיישיכן שמא יתעלף ג׳ ימיס למה
״כתב שימתין מעט הריצריך ג' ימים  ,זאי איירי לאחר ג׳
״ימים למה ימתין מעט צכר המתין ג׳ ימים  ,ולמה הזהירונו
"הש״ת והרמ״בס עלהתעמצלת עיכמעס יציאת הכפש שאינו
"כ״א חיי שעה ולא הזהירונו מלתתז בכדך במקום קר ונחשים
"ועקרבים  ,במקלם שצריך לחמס גופו בכרים וכתתות אחרי
יי שחלס הטבעי שבל הלא בתכלית החולשה לצריך שמירה יתירה
יראיך כזרידהל חייםשאללה  ,לכגרס מיתתל אלא ע״כ אחרי
"ששהו מעט אחרי מיתתל מדאי מת הלא  ,למעשה דמה׳
״שמחלת היה שלא המתיכל כלל  .להרי הש״ת זהר״מבס ז״ל
"ראו וידעל מת ' שמחלת הכ״ל ללא כתכל לל שיעזר כמה מן
״הזמן יהיה בין מיתה לקבורה  ,ולמה האריכו בדיני מזקצה
"זשבזתה דרככן למגילה לכרחנלכה שכללן מדרבנן ללא בארו
"לנז דק זה ( לז) שהלא הצלת כפשלת שהתלרה חתה אפי׳ עלנפש
\
"הרשע
(לו) .מדוע הצגת רק פתח הדבר ולא תופל ? הלא נאמר
באר היטיב במת׳ מ״ק לכן הביאו הרמ״בס  :המדחה
מטתו על אביו לעל אמז הרי זה מגונה  .למזה תראה  ,אס
יקרא דשכבי הוא  ,נוכל להשהותו  ,לכל המשהה הרי זה
משובח י
(לז) שאלה גדולהשאלת ! אך הגד נא לי אתרי שחננך ה׳
אלהיס לשאלל שאללת עמוקות כזאת מדלע לא תשאל גס
פן  :למה לא הזהירזנל הש״ת להרמ״בס ז״ל על דבר ההנהגה
עם החללה כל זמן אשר הוא על ערתדלי ? למה לאהזדיעלכל
מה לעשות בז  ,אס כאכלהו מאכלים חמים אל קרים  ,אס
טוב לו דברים המקיאיס אוהמשלשלים ? כי החולה גס כן
צריך שמירה יתירה  ,ואם לא נשגיח עליו  ,הלא כגרם
מיתתו,

( שנ )־
"הרשע ואמרה להצילו העדה  ,למל׳ש על נפש הצדיק הלזם
"שלא נורידזהו חייםשאללה  ,והיא מציה שכל גזפי התירה
יי תללין כה • להרי ה ;הירלנל על חיי שעה אפי'• ומכ״ש על חיי
"העללס  ,אע״כשאין מקלס לחלש לזה כלל אחריששהל מעט
"וכל המדחהמטתו הרי זה משובח לאין לגל ;לזה; ממרי
"תלרתינל ז״ל לכל הפורש מדפריהס פלוש מךהחייס^ ע״כד
"הקלכטרח שחגר החכם הנ״ל* ללא הזכרתי מדברי! לא
"כטפהמן הים כי האריך לחתור בדכרי ; טעם לאמתלכ
"ראיותפס* ;,והביא ראילת הרבה כגדדעתכםיהכפחדה,־דרשו
"אחר החפר הזה כי תמצאלהל בק׳ ברלין אצל (לה>
יחידי חגללה המאמינים בתורת הי לקראו בל יכ כל דברת
אמת לצדקלכל׳ • הכ דבריך “ .
לא מחכמה עשית להעתיק רק כשפה מן היםהמ $גטרכן
אשר נמצא אצל יחידי חגללה •־ כי הלא אתה אמרת
למעלה  :מ לו ראיתם אלתל בא ' בלבבכם מורך “ . ,לאס כן
יפה עשית אס הצגת כל דברח להבאתכי דע נככי זה ^ יס
הגדלל לרחב ידים  ,כי אז הבאת מלרך בקרבי  ,ואירא לפתות
עלד שפתי נגדן ; לעתה לקקתז מן הים רק טפה אתת;/
 . ....טפה זוr .
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למתתו  ,לאס כן למה האריכל בדילי מוקצה ושבות למגלהלכר
חנוכה  ,ללאו בארו לכל מה כעשה לאחינו או לאחותנו׳ביום
חלים ? ראה הדרכתיך במעגלי השאלה לקיים מה שנאמ׳ל:
ללי י; י י• ;:י
זשאינל יודע לשאול את פתח
(לח) פה גמחקל איזה תיבות בהאגרת  ,וכפי מראה היו
נזכרים שמות יחידי חגללההאלה  .ללא ידעתי •למה
העלים שם האנשים אשר אצלם נמצא החפר היקר הזה  ,אדרבה
הלא -חובה עליז לפרחס הדברברבים  ,לזכלת בל כל מישירצה ?

) C MV
ספה וז המ תהא עליה ? המפכיה אסתר ואפחד ? הס
ככחימאז ק עתה,־
■ ; ויש לאל ידי להשיב עלהשגותך ?השמת
איש הכסשלך  .זאולס־ אחדו שכלהדברים הנאמרים בענין
הלנת המתים  ,הןאותףזנדפסיס במאסף והן אותן הנדפסים
בספרים אחרים  ,כ?לם מפי אחרים יצאו ילא ״חמליז כי
אני לא כתבתי מעולס שוס זבד על הענין הזה (זולה דבר
קטן בהערה להסיחהכה ^ל) לא בשפת עבר ולא ׳בשפת אשכנז,
על פן לא אתעפר על דיב אל לי  ,להשיבעלדבריחלומותיך
וזעקת המכסשלך . .ךל התרפס לפני המחכמסזהיקחםההם
אשר קטנ& עבה ממתכיךן :/אולי  .יוצוך להזרזת ^ןיולהביכך
זבריהסהנאמחם באמתוצדק —.ואולם אחרי שבא לידי הענין
הזה ,אחוה דעי גס אני בקצרה להמליץ בעד הלנת מתים ,ואביא
לזה שני טעמים  .הטעם הראשון ן אף אס אודה לדבריך
שיאהפרש גדול בין הפוכין בימים הראשונים־ובי^ הבתיםאשר
בהס אנחנו רוצים ללון המירם  ,ורחוקים המה מאוד ; גם
יהיה ' כדבריך שהכוכין היו מקום צר וחושך בלי מקוםולפשוט
ידים־׳ ורגלים  ,והיו מליאיס נחשים ?עקרבים וכל שחהשורץ
על•הארץ ; הלא בעל נדחך גס אתה מזדה לי שדין ערוך
•בש״א ובפוסקים שמותר להלין את המת לכבודו  ,וכן אמרו:
הליכו ' לכבודו אינו עובר עליו • כימה שאמרו כל המלין
את מתו עובר בלא תעשה היינו אס מלינו לבזותו דומיא
דהלוי  .ואס כןמה ^ זעקועל אחינו בני ישראל החציםלשהות
 ^ :תמיהיהס ותחמו קולכסבגדס ? הלא המה אומריםשגעשה
זאת רק ליקרא לשכני ; .ובאמת אין כטדגךול מזה 7כי
ע״י שמלינים את המת  ,מודיעים לכל שיקר בעיניהםהמותה
של האיש הזה  ,ונפשם גרסה לתאבה להשיב רוחו עודאליו
ולהתהלך בתוכם • הלא גם המה אמרו המדחה מטתז על
אביד ואמו הרי זה מגונה  ,הרי לפניך מ הדחוי הוא בזיון
למת  ,והמשהההמ הואמכבדוי — והשני ; אי יהביכון
י.
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לךכל טעותיך ונאמר שאמת לנכון היא שהתלמזדיס לא התירו
כלל להשהות ני אס קבור יקבר ביום ההוא  ,הלא יש לך לדעת
את הטורח והיגיעה אשר עמלו וטרחו רמי ארץ קרזביס
לזמנינו ( זכרה להסאלהיס לטובה ) לשכות את טעם ובאור
איזה מהאסורים זהחזמרות הערוכים בתלמוד ובדברי
הראשונים  ,רק להקל ממנו  ,בעוכינו ! המשא אשר יכבידו
האסורים האלה עלינו  ,בצוק העתים האלה ובגלות המר הזה;
ולא שקטו ולא נחו עד שמצאו מקום לפרש דברי הראשונים
באופן שדבריהם בימים ההם  ,מסכימים למעשינו בזמן הזה .
כי כאשר ראו בעין שכלם שהחומרות והאסירים האלה כמשא
כבד יכבדו על שכסישראל  ,ויהיו בעיניהם כגזירה אשר רוב
הצבור אין יכולים לעמוד בה  ,ועל כן נמנו וגמרו להקל
אותס בדרך אשר ייטב בעיני אלהיס ואנשים  ,יעשו מה שעשו.
ולדוגמא אציגה לך הנה רק שני דברים  .הנה תזרתינו הקדושה
הזהירה מאוד בכלל בלי שוס תנאי  ,חיץ ופרט  ,את איש
יהודי לבלתי קחת מאחיו ריבית  ,ואמרה באר היטיב 5ולאחיך
לא תשיך  ,את כספך לא תתן לו בנשך וכמוהם רבים ; וכן
הזהירו מאוד חכמינו בעלי התלמוד על הדבר הזה פעמים
רבות־ • והרמ״בס (בהלכות מלוהולוה  ,פרק  ,ד׳־  ,הלכה
כ׳־) כתבבפירוש :האלמדת שהמלוה בריבית עובר על ששה
לאררין לא תהוה לו כנושה  ,את כספך לא תתןלו בנשך,
ובמרבית אל תתן אכלך  ,לא תקח מאתו נשך ותרבית  !< ,א
תשימזן עליז נשך  ,ולפני עזר לא תחן מכשול ; והלוה עובר
בשנים זכו׳ .ף ובכל זאת התחזקו האחרונים למצוא מקום
להתגדר פו למען הקל מעט מהאסיר הזה  ,כי ראו אס יזנח
הדבר הזה כפי פשוטו  ,ירבץ העם תחת משאו מבלתי לכת
קוממיות  ,אחרי שבלעדי ההתר  ,אל יהיה^ח״ז עוד כנעני
וסוחר בבניישראלי — .והשני  :הלאמדע -כמה וכמה דפים
בש״ס מליאים מענין חמץ שעבר עליו

הפסח׳ ומה .מאוד
האריכו

(

שדגC

האריכו בעלי תלמד לפלפל בענין הגמל הזה ; ־ובכל זאת
התחכמו האחרונים ברוחב ביכתס ובשכלם הזך  ,להתיר
באופן מה חמץ שעבר עליו הפחח  ,דהיינו על ידי שסר
מכירה  ,רק למען הציל ממון שלישראל ( וידעתי כי בעיר
 1גדולה לאלהיס מליאה חכמים וסופרים  ,התירו היא״בד עם
־בית דינו פעם אחת בשפת בצורת  ,על ידי תחבולה הזאת
לא לבד תערובות חמץ וכלי חרק *,כי אס גס ככרות הלחם — )
ואס כן הדבר בעניניס הנוגעים רק בממון  ,ונאסרים על
פי לאזין רבים׳ אף כי בנדון דידן הנאסר רק מחמת לאו
הבא מכלל עשה  ,ונוגע בנפש האדם !
וכייש׳לךברדעת
שממונו חביב עליז מגופו ? הלא כל אשר לאיש יתן בעד
נפשו ! ומה מאוד נקל למצוא מקום התר לענין הזה  ,מבלי
שצריכים אנחנו לחכמה גדולה ולתבונה יתירה  ,כמו שהיו
מן הצורך בשני דברים האלה שהבאתי לדוגמא י כי מה יזיק
ומה יגרע לרבני ארץ  ,אס יאמרו כדבר הזה  :יי אחרי שנודע
"ומפורסם כי חכמת הרפואה בכל חלקיה גברה זעתקהמאוד
,,בזמנינו  ,ורבת נודעה בה עתה על פי הבחינה זהנסיון,
"מה שלא ידעו אבותינו ואמת אבותינו ; ואחרי שכל רופאים
"מומחים ומפורסמים פה אחד שצריך שמירה יתירה ופקידה
״מאוד לבלתי המיר מיתה בעלוף  ,והודו בפרהסיא כי אין
"להם סימן מובהק להבדיל בין מיתה לזגלוף יק סימני
"העפוש לבדם ;  .ואחרי שרבים מאחינו בכי ישראל הטובים
*,וישרים׳ בלבותם ; מבקשים מאתנו לתת להם רשיון להלין
״את מיתיהס כפי דעת הרופאים  :על כן חשבנו למשפט
"שהעכין הזה יחשב בכלל גזירה אשר רוב הצבור אין יכול
״לעמוד בה  ,וגזרנו אזמר מכאן ולהבא הרשות נתונה לכל
"איש ואיש ללין את מתו כפי מחשבת ודעת הרופא • ומה
;,שהחמירו רבותינו הקדושים לאמור המלין את מתו עובר בלא
״תעשה  ,היינו את מתו וודאי  ,ולא ספק מת  ,כמו שפרשו
"הרבנים
i

< שנד >
י ,הרבנים האחרים מאמר רבותינו הקדושים פעכיןחמזשעבר
"עליו הפתח  ,שכונתם היינו בלא שער מכירה  ,אבלבשנור
למכירה לית לן בה״—

שים ידך לע לבך ,אשאלך שאלהאחתוענה אסתצדק!
הלא הוגיד לךושמעת כ ^ חי׳זל אמרו מי שצפלה עליו
מפולת נודקץ> עד החוטם  < .לט) ואס 'אין חיות
בתזצשמל
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(לט)  erבמתכת־ממא פרק יזםהפפורים ל עד היכן הוא בודק?
 pw40c «tarcהוא מפקח לדעתהאמת;
פר״־ש־י) עדחוטמו
ויש :אומדיפ עד לבו • אמד רב פפא מחלוקת ממטה^לאעלה,
אב< ממעלה למעה כיוןדכדק ליה לע קוממו שוב אינוצדיך,
'לכתיב של אשר נשמת רוחחיים־׳באפיו '.־ -ואין הפק אצלי,
לו ידעו רבותינו חכמי.המלמזד שעל פי הבחינה׳והצקיק
אין הימן מובהק בבדיקת החוטם^ חזרו מדבריהם האלה,
והודו לככוד^סאמת  ,כי קד למצוא■והאמת היתה מגמתם,
ולא עמדו; לע ידעתם .בעת אשר ראו כי הרחיקו מן האמת ,
כי כן הודו לחכמי האומות בענץ מזל• קבוע וגלגל׳־הוזר,
,ולאיתבוששו  ,ולא הקשו תא ערפם לאחור לנ1הצדקה ; ולא
דברו בגבוה אן>\ ,כמשפט איזה אנשים בתזפיכו  ,לאמור :
מ רק בכו חשק ה׳ למלאות,אותנו בחכמה בתבונה ובלעת,
מולתינולאפתותוהו  ,וכאץנחשפו ל( “ ! לא כן ,
כיאס
רבותינדחנמ^ התלמוד אהבו האמת במאוד  ,וקבלוה ממי
שאמרה?; ; ובטלו דעתם מפני דעת חכמי האומות צעניניס
הנוגעים בידיעות וחכמות חיצוניות זולת חכמת התודה,
גאמרס לא לבס  :אחרי שרוב עסקינו זעקור למומו רק
בתורת

*י־
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שאינו מוציא רוח מדאי מת ויניחוהו • «מעתה■ ?
■  ftתענהI
אס ►קרה מקרה בלתי טוב כזה את מך או בתך אשר אהבת,
אז

׳:
■ 7 *:
«;תורת אלהית לבדה  ,ולמוד החכמות החצזניות בעיכיכז רק
$טפל כפי מתת צרכינו להגיע על ידן לכזכת תורת אלהית,
ולחומת זה עקור למוד חכמי האמות ריןבחכמות חצוכיזת
ובהם יהגו יומס ולילה  ,ועל כן לא יבצר מהם לרדת יותר
לעומק העכין ולבוא פד תכליתו ; ובעבור זאת הודו לפעמים
לדבריהם  ,וחזרו מדעת עצמם  .ומה מאוד חס לבי בקרבי
בשמעי תלונת אחה חכמי האמות בזמנינו  ,אשר לעגולרבותינו
בעלי התלמוד ומלעיביס בהם על דבר המאמר הזה ) באמרס:
"הלא פעמים רנות יקרה המקרה בבני אדם שיחלשו׳כל כך
"עד שיהיו בעינינו• כמל אשר אין בו רוח חיים  ,כמו הטובע
"בנהר  ,אז הנחלש מכת הקורוכדזמה  ,ולאישוברוחסאליהם
"רק אחרי עשות דבריס רבים על פני כל הגוף  ,אז בחלק
״אחד ממנו(  poבייווספי}  ,טטמרקט רייבען* מויפ"
"} ע4ן פערטימר נו 4פןיוטטערמן דימפ 1ט* מה! ען חונד
"רעה <!.יכן אעחר } ואס אתם תשמעו לקול בעליהתלמוד.,
"ותשמכו רק על בדיקת החוטם  ,הלא במרד :ובזדון תשפכו
"דם נקי בקרבכם — 44,,ואולם לו שמו חכמי האומות
המלעיגיס האלה לא לבס להבדיל בץ הימים ההם  ,ימי
לרבותינו חכמי התלמוד  ,ובין הזמן הזה  *,בוודאי לא פערו
פיהם ולא שלחו לשונם לדבר קשות נגדחז״ל  .רבותינו אמרו
הדין הזה בזמן ההוא אשר רבים וגדולים חקרי בל גסמשאר
אומות האמינו ששימן החיות רק בבדיקת החוטם לבדה « ,היה
השימן הזה מפורשס למובהק בכל הארץ«׳ ולק מה תלינו
אתם •עליהם אם ברבות הימים אחר מותם -נודע שהשימן
הזה

גשנו )
אז אשת חיקך אז ריעך -אשר כנפשך  ,ובלכתס ברחוב העיר
ביזם שכת  ,יפול כיח רעזע עליהם ויכס אותם מכף רגל
זעד ראש  .זכני ישראל העזמדים ממזלס זיראז המראה
הנורא הזה ימהרו זירזצז לפקח את המפולת רק להוציא
למרחב החוטם לבדו  ,זהידיס והרגלים וכל גופם יניחו תחת
העצים האבנים והעפר  ,המשא הגדול הזה  ,כי ימהרו
וישוטטו בחוצות אחרי כן ללקוט נוצות לדעת אס עוד נשמת
רוח חיים באפיו  ,אם לא ? כי עמי בנוצהישאל  ,ותבן יגיד
לו ! מה תאמר נפשך ? הייטב בעיניך המעשה הזה אשר
יעשו להניח בנך או בתך  ,אשתך אודיעך תחת הגל הזה
זמן מה עד כי ימצאו נוצה אז תבן לנסות את החוטם ? הלא
כקול גדול תקרא  :אחי ! לא תסורו מזה  ,שבז לכם פהI
פנו"
 .הזה אינינז מובהק ? צאו נא וראו בדברי חכמיכם המפורסמים,
וענו בי האס המה ידעו כל הנסתרות בהחכמות והידיעות?
׳ומדוע תשימו רק חכמינו בעלי התלמוד כמטרא לחצי לשונכם ?
האמור אמרו חכמינו בעלי התלמוד שהמה אלהיס לדעת כל
אשר יהיה ויודע כארץ עד יום האחרון ? אדרבא בגודל
ענותנתס הקטינו והשפילו את עצמם במאוד מאוד  ,לא גבה
לבס ולא רמו עינם להתהלל במתת שקר  .ראו כא מה שאמרו
בעלי תוספות ( יומא פ״ה ע״א  ,בדבור המתחיל ולפקח אינו
כן) אומר ר״י דהיינו טעמא דאין הולכין בפקוח נפש אחר
הרוב  ,משוס  ,דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם  ,שלא
יכול לבוא בשום ענין לידי מיתת ישר ^ • הרי לפניכם
שח״זל הזהירו לבלתי לבוא בשום עניז לידי מיתת ישראל,
ואס כן איפוא בוודאי חזרו מדבריהם אס עודם חיים וידעו
כמוכם שבדיקת החוטם אין סימן מובהק  .שימו אתם
המלעיביס ! כבוד להאמת ותנו תודה כי פשעתם ובגלתם
בכבוד חכמינו בעלי התלמוד •

«

פנו  ,הקלו  ,הרימו המכשול מעליהם ! כי אולי בעודכם
מתמהמיס לשוטט בחוצות יחלשו תתת משאם וימותו  .והיה
כי יעכוכה לאמור  :שבת היום לה׳  ,היום לא נוכל לעשות כדבר
הזה  ,היום חובה עלינו ועל כל בית ישראל לגהות רק את
החוטם  ,התחריש ? הלא במר רוחך תביא עליהם קללה
החת ברכה  ,תשפוך חמתך עליהם  ,אף שידעת כמון כמוהם
כי האנשים האלה צדקו לתומם  ,כי המה עשו על פי המצוה
אשר הוגד להם  — .כן הדבר הזה בענין הלנת המתים;
אחינו הרוצים ללין את מתיהם ידעו כמוך וככל מי גיליך,
את המאמר כל המלין את מתו עובר בלא תעשה  ,אך במר
יוחס ונצרת נפשם מדאגה פן ירדו  .חיים בבור  ,צעקו 1? :
תמהרו לקבור את מתינו מלפנינו ! חכו נא עד יודע כיום
כאת נפשם  ,כי אם תמהרו לקבור פן ישוב אליהם רוחם
ויחיו ליום צרה גדולה מאוד— I
ער מתי אתי  ,היושבים על מדין ! עד מתי יהיה ריכ
ומדון בתוך בני ישראל  ,וחרב מלחמת מצוה ( כי זה
שמה אשר תקראו לה ) תהיה איש באחיו ? עד מתי תאטזמו
אזניכס לקול שועת בני עמינו הצועקים אליכם בעד הלנת
מתיהם ? הלא ידעתם כי מרה תהיה באחרונה ! ואס
חכמינו ז״ל אמרו  :מתוך שאדם בהול על מתו אי לא שרית
ליה אתי לכבויי וכו  /אף כי בדבר הזה  ,אשר הוא בהול
יותר  ,ולכן אי לא שרית ליה " " " זכרו מאמר חז״ל
יצר חנוק ואשה תהיה השמאל דוחה וימין מקרבת ! — אנא!
לכבוד האלהיס אשר התהלכו אבותינו לפניו  ,ולכבוד תזרתינו,
למען לא יחלק העם לחצי ויהיה ח״ו כשתי תורות  ,לא תשיבו
פניהם ריקם  ,התאוששו וצוו כדברים האלה ז (א ) כל איש
ואיש מבכי ישראל אשר ירצה להשהות את מתו  ,הרכ* ח בידו,
ובתנאי זה שתהיה כונתו לעשות על ידי ההלנה כבוד למת,
יא * »
ולא

( שנח >
רצונו ללכת בחזקת העמים ( .ב ) המכהג להלין
*לא שיהיה
שלש ימים דווקא לא יהיה זלא יננמוד בתוכינז,
את המיויס
פעס תהיה ההלכה על יפ הרופא  ,וכפי אשר
יג אס בכל
כן יקוס  ,אס יזם אז חמיס׳אז שלשת ימים,
ישית הרופא
אחת  ,ני אך להרזפא לבדו המשפט הזה זמפין
אז גם שעה
) וכל איש אשר אין חפצו להלין תא מת( ,
אגו .קייס • ( ג
כבוד למת  ,אז שהזא נגד מאמר חז״ל או
באמרז שאין זה
 ,תהיה גס כן הרשות בידו לקבור את מתז מלפנין
.מטפס אחר
1ר  ,כי אין אונק והכרת בדבר הזהכלל ( מ)#
מיד בלי פכוג.ואת
*

וזלתי
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זויינר! 4עהרטן פליינדע זינד 3וומר דער
(מ)  .מייניגפ
זויינונג  ,זומן ורו?} ע דית טפפטפ בפעדדעונג
מ}ז>4ויין מיינעיהלן  ,מונד קיינע ^ מוג•
מוכטר מונס
מיינפ  pפממומנדע ,פר1ויבן זיינן טמך*
טער מירגפנד
?$
ט בגרמבפן ח! ט דימ 3ייט ריח דפר מל3
טען פריהער
ג* ע 3ט המט 4מו מיך מבר היר קיינע מבהמנד*
פעטט
הלנת מתים טרייבע  ,מ 1נד דמהפר דיוכב
}ונ 4מיבר
מין  pnnwגמנגפן מסזפמנגע פערפמ! גען
זזיינונג ניכט
מיןהירטר מן גו מערקן) ךמט י
קרון ; זמבגניגע מין
ריוערפריינדעזעהר } יבפפמ!! מונך
מבטמן .דיממבויכט
מיוט  1 ,ימ דעננמך  ,ווימ .מיך ג 1ויבע  ,ניע
ןומה ^ יינענד
צוועק בייח רען געגנרן דער טפעטפן בפערדי*
מיהרן
ווערדן  .דפןזוירדייכט  ,רמט דעריפני*
גונגפרדייכן
ביימ  }pruעבן פעסט מונר הייןיג ג? ^
גע  ,ו 1ע! כפר
זיימ מיינע קמפיטמ! ״* ינדע  ,מ\3ך
בט  ,הלנתסתים
 4כ} מזען מיינר פעדפר פמן דער נמזע#
דמט ניכט וופ
קענ3יי5ן דעט טמרעט ; דמס די*
זיימ מיין וומהרעס
 4ע מין p>1v ,פמ! 5ע ער  ,נמכדפ \ m p
 ,\ M 1ptזמ
מיהן

)c öitfr
וולתי אם* האיש אשד ימות צוה קודם מותו בפירוש לבלתי
הקצר בלי הלנה  ,כי אז ' מיוויביס אנחנו להכריח את החיים
לעשות ולמלאות בקשתו  ,כימצוה לקיים דברי המא )( .ד
ואיורי שאחינו אנשי הח״ק המתנדבים בעם לעשות חקד של
אמת  ,מתעמקים עס המתים בלי תשלום גמול בעולםהזה,
על כן תהית הברירה בידם  ,להתעקק בעצמם עם המת הזה
אחרי השהזתו יזם אז יזמים  ,אץ לקברו על ידי משרתים עושי
רצונם ; כמז שעשו אנשי הח״ק כעיר בערלים אשר בתוכס
אנשיאמת וצדק ויראי אלהיס מרבים  ,ישלם להם האל הטוב— I
ואסיסאת תעשו איש על מקומו ימאבשלום  ,אין פרן ואין
צווחה עוד ברחובותינו  ,זשלזס על,ישראל ♦
־^
״־׳ '""י•5׳ ~ ,י ! iיf" r 6 2 0 •: Pf 5׳7*** rי "1הנה
,״  !.״; .,. . ,. ^ 1
׳——
י;
מיה! 6דע > זע 4ע דער 4בריי5זי5ן קענ3יי |5פיר טחד
®*4קזעהרט ^ מטטע  ,וויר־ק? יך חידר 3ור בעוינטצג
קעהצג  ,ו.ווי  0פחר  , pjn4מוס ער mחונ?4יק! ין וותר,
 4ע{ן־*ייצן *}!בי ^ חוצד jVibדע  £סימן מובהק  ,ווידר'
מוין לו ? עבן  ,ויינן קויכ ^צוריק קעהרנדען 4ייטט  : ,מ
4ןייך ווידר יחיפגעבךחירדע ; מוצר זשעלט חויך ; דעד
נוריקקעהרנדע ! עבענטג -ייטט ווערע נוסאחנדהחפט
 pmמך פתן ועט4רחל(ז חויטטדייבן גו ! מטן m ,חיר"
דע דאך וואהדטיינזיך מהגר חידר חויפ! 4עבטע t \m
מוייןועהר שרז׳יל־עעס ? עצךפי ^רן  ,הירדע זיך מיה"
 imפחמויר ^
־־זוחננן  ,מוט ער חין דחס רייך דער
}עבענדען ווידר לוריקגקעהרט ויירו  ,חוכר שיךכרוך דע p
עכטן טחדזעחנן ; חונד roמיין עזענדט ! עבןל ווירדן
דמך יענע עד! ע> ועצסנ £רייצדע קיינט חיהרר היטברי"
ועד « ינסן ! ^ m -ן } חסע דחהעריעדע ^ יינך״יןןן,
 • 13i#ריע כור בדחכט דחסזייזער■ גהנדרי* חונר אהנע
נעקערייען בפח? 4ט ווירד  .ג

*

( שס )
הנה מלאתי את שאלתך אשר שאלת מעמדי להעתיק כל דברי
אגרתךבמאקף  ,לא העדפתי עליהם ולא חקרתי מהם.
ועתה מלא אנ גס אתה את שאלתי אשד אנכי שואל מאתך היום.
הלא היא  :אם יש את נפשך עוד להשיג על דברי זלהודיעדעתך,
ויישב בעיניך עוד לקללכי ולחרפכי בקללות כמרצות כאשר עשית
באגרתךהצזכרת  ,אנא Kחזק נא  ,חמול נא ; דחם נא! על כתפי
וממוני  ,ואל תשלח לי עוד אגרתך אליעל בי דואר  .קלל  ,חרף,
גדף אותי כאשר ייטב בעיניך ; כתוב  ,שנש ושלש אגרות רבות
המליאים השגות עלדברי; שלח ופזר אותם בארבע כנפותהאר״ך
גיד תשלח  ,אך הניחה יל וחמול על כקפי  .ובשכר זה ,אלשדי
יברך אותך ויפרו וירבך והיית לאב המון גזים  .תמו דברי עבל
אהרן וואלפםזאהן • ׳'*
ל״ה קונה שמיס זאת •
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 vnvפ5וך דע^ יידיטן ^ עטלע דמטמיבר»
פרבמטן?
&־נמבטן דער טמדטן ו« ירק ! יך
מין p3»wטרייבען מן .רען העדרן פרמפעטמר
־ לעווע מין ברעט! וימ.

מיהנן**,יין ווירדיגרפר^יעד! פירמיהר
ווען מיך
1י

 .,י

סר

ושנ ^

פרמנ ^

מיינר

פמסיגטי ^ רן

בהמנד*

ענד״%

?! ט -רער טממ 1ןהך 1יט,ג& .עכגט יידיט״ריי ^ טע ?
טן־ייבן *) מייגן..דמגק,ן 4פנט! יך מבטעמטטע* timüAm
1ן »ן ) ומר?נ^ מ  %קיינר מ.נ"
ע?ז< pn. puü
וערן ממי 5ט  ,מ1ט,מ ^ מ ^ ;ן פמק,דע 1יייי^ וועט ?ע"
* .ע:דן .פ! כ?יק!  #ט. yרימ .מינני 4ע לועק^ נרדיט  umרעד
מיך עע ^ עון המבע ט בנייתן  ,מוכר *ימ *מ חמה?  1וימ
מנררע וויריי\ .ע ^ עננר ׳  11רך ^ ין׳1ביטט] <> ^ 3עהר
דער ^ ייכןמונטרנעה ^ונ ^ מויף TpitfiH 13מיך :מן .ע
י י ר י ט ״ היי ט 0י ,דען  $ט מיין :מ! טכ המט1ויהר * ענד"
טרייבן מין « יינןמ1י 4ןמ! י5ן נו 1יפמכן וועהרט  .העטטן
1ימ מ! ט< ידיטרג .ןעהרטר [ למדן] דמטמו* נממטע וויי"
בער״דייטט פיר לו ^רי)  1המ} טן׳ ^ך ויינד טבדיהנן,
מונד דורכמרט דימ רמביניטע טס1־מכע -מוגב“  0ריפטי
ניכט ,מוך'
גוועה 1ט ; * י«  1.געה?ד,ע <pa ;nןן » קוו,יו..
 3רעטטענפיי! טפער  '£עה\ פ  . | *imעטחיה' 1עמיהר^
ביכ!יין ; ווי מ } mנכע  pמגדרן מין יעקר טפרמסע מב"
געפמטפן ז״וטן נוכע ^מט״ן זיין ;,ומק■ עט נעמרך ביימ
רענן דימ עט מי ^ר  pברועענמך פערפ ^>*4מ!! ט| ,
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נחין בדפוש וונוה חסן גער׳  (:הו/ק״גי} נ״ע  .י

,

»

( שסג )
מונד^ 3 -טמיי?* » ויך ו 1ירק! יך פפרטטע*  , !:קיע)ז מ*יכ"
 awaפינדט ; מונדפמן דענןדימ,פט  ,חען * ימ פטפעס
vhvniן חירדן  ,ניפט פפרטטמצדן חירד£
טטינדן ,
מיהרופנדטרייצן חירוע פמ! ^ יךדמש למהןדייכפפוג"
?«  pipדמש וימ  prwמויט פד! ער ממיצט  ,ודיכטטן*
ניצט ^ מבט המבפן * העטטן  mד .ינו 1ייר 1עמ! טד **ט
דורצמףטמ׳יןדייטטרטפדמ♦
טערטריפטטטע!! ר  ,עט
העדויט ^ פבן -ין  mחירדע פס מיינע
כע מוכר טרי טפ
פנט Aפ Aנ ^ פלטפ לו1קע ״ 11ידדי ^! ןייט * המבט המ׳בן מימד
 p !p>b1Dז 1ידדע פיר מיהר  £מרחמבן לו לממ! רי* ך
 iaומרדן ; וויהרע טריפט חערע חייט בקמנטר 1ו 1זדדןי|
העטטע׳יווערק ומ ? | ן|
מ! ט וימ מיהר  #פמרומלפ נמן
דמחפדע  ,ווימ חמן לו jAmפפ!וע ^ כיצט מין דעד
יה 1די ^ טו! ע ^ יבן ; מונד וימ מחך מויטרדזמןב דיודי
מכט^  1ע
בקמנדט חעלידן לו ! מטן  ,חמר 14מןיוי  5ר |יך
מבדצט  .וימ בי!! י ^ חמ a*^ iiחימ מיך  ,מיינעדל
*חיינע בקמנטחמצונ*  ,דעד מונטר  omהעדרט< דן
סטמרר״דנני*] בהמרר! יצקייטימו ^ צעדיעהרטפ פמד*
מורטיי! ע  ! .יידד ! חפרדן חוט ט ^ רערז לו  5י! ע »!מ
רעצט מ 1נד מונרפצט פמד ^ ומד  £ן  * .מר  :ע! טן פיהדן
מןיפדפקוגג^ דיזר מרט  ,מוש יען 1ופ* דפד בפטרול^
פפטר מבר ^ עבן וימ דפ  pיהודיך׳  £יעד ( דפרן עט?
מבניין מ  pפנדע רעש מכטלפהנטן ימהר־ חונדדטט*
נמך ופהר פי! ע * יבט ) fAע Aנה< יט p !3טפמט מונד ל 1ד
פרמכטונ ^ מונד ענד) יך פפ}! ט דימ טו! ד דער דמרויט
עמ?^ לדןי!^ יב? מוי ^ דען מונטו! די \ ן  1פרמנ! מטטעד לודידןו
וימ המבן מ! ומ  ,חיין ! וירדים פריינד'! מיין > ציטט! 4?a״
וופה! ט ) דמש מידור  pעד?{ מונד חענטנפר* וגד!י  5ןפמף•
 fwA(:ta1ענטטפריצט♦ חידד נון מיחד טריפטצן ^ דעט
טרמנקעגט

ג

שסג )

טריהקענט דען ויי« יויר;  4£ועטגטיוונ4וי  3טעטדעצניון
»« נטר ניכטי׳ יהודיה ; גקיונט ;  mקעהט עט־מין ^טנג
מענדע עט הירד כור פיון! 4עהרטן יוונד קעננרן דער
יידיטן  4טעריו  0ור!4עון  ,מוכר דיוע » נד פיזטט וי !! ע
יוויפ4ק} עהךטע  ,בידערע יוהד יוונט היווזווויוהנרע
העננר  ,דיי* פי} גו פי} טיוהנה 4פיר יוהט היובן  ,וי} ט
דיו ט וייו דייו פעריעהרטן היטברייכע דייו ניוך הייט נו
טיהע יהיט היונ }4יון עכטר קענטניט דורך טפיטנפיס׳
 1י4ע בה 1יפטה4ן פע .רטיידי4ט חערדן  ,ניכט ! יבר היט
 ,וי} ט
*גרנטטיוונד ווירדע דורך 4רהדע נור
|עכרןיך ל 1הי* כן הכן וין}} טן  .ויין » נד  m ,פי! ע היר
דערן גקיזנט4היורדן  » ,יהד4ניץ .ט היט דעה ; עד! רן
טהייהג » ונורר נמלייון »)4ינט» פט} יך לוד פרבעטרה*
»ונורט לוטטיהרט היט 13הירקן ; מונד » ין דער בע*
ח»גד} ה , »( 4ד» ט »יך » יינעטרוירי4ע ה» הרהייט} ויט
<4נטטעחן ד הה ! ) הייט פ» ר » כטי 4ר » ה* רכ; } יייוההד
4p *2היינן הויפן יויהרעט פיו}ק?4טניכט ניוךהעחר לו
ט» דן !» ,ט וע} בטט5י! ע דער הייריגן «»4ניונטן ! יטע"

 4ר»טיון » ונד פחי!»»1פען » ה* רד »יי4כן}4ויבנס4נ»טטן.
הע 4ךיענע » יהר* *» הוער טדיפטן } עון^ פריפן 7יוונד
<{ פנט} יךב» ורטיי}\  » ,יהר » ורטיי} יוהטיוהטב} עהרה, 4
»ונד יויחר ביי» פ»}}  4יבט וי 1נט בייק! 4עהרי4ן טהיי}
מהורט»פ  1ק?גט '» יההר4ווי 5ט; » המג הע} כט היד
פירט »}!4ה* ינע ני»  4וטט הירקן קענק♦
אלם היר»5ר עטוו» פירלעהן ייומרן 1 ,י» ניטל!י *3
קמט י» מ*» הן  ,יויבר היונכע » ידעען  » ,טטן,
 4ררייכע יוונד זיעגנטטענדע דער ! יטעריוטור מומרר
גמטייון  ,דען הפ 4דער פוב} יליטעט יויינל 1טןיו1* , |4יהנר

נו

( ש&C 3
נודיוע  £ענדע צלמע•פעריצוהי ^&ריפןש *)
Jshw
צווני 5ו! 1יין פיר pni .T
 p ^ mענטנווע  £ריצו עברי  9עקפרמ  5עע!! יקד ^י*
כנד .רצו>!צוה! ט *1IPTOיד
! עוררעכגן4 »1r,
לו יענר .נייק נמך״יעדר ^ג ^ ^ ^ ^ר ^ עןיטערמעוש;
*יך צרי ^ פמייהגטט יצור^$1צוכטע בע :רי& :£ .1פפרר
טשעהן ; רען עט ! עבטענצ1ן >:ח 1גשרצוונט חיק *t \m
לפט! פי?יוז^ ^יפ \־ .יורנ< כטט< 1נ ^ עט ^ פטדמריןפצונז</
צזונ4צוכטע״ טד ;י;ינר פרשרויןיגקי« ט  u>hרע ^ חריטטיו"
טע [עט צוונר  p }nפ1צוטצון; יעמצוך ריצוביב}צ «טצוייזהן7
יןצו>!ענטצושצ! ר^ לו  ; pnipüצויי}>וצון .יער יופייך ערי
י ^ר!
עפנט!יכן ! עהרטשו? יער ווע!ש 1וייוהייש>וינו
עהרע
בק
!
יייש
הצובן
!
ויריע,
.
וין
דעננצוך
ניכש פיר לו
ז׳רצוט .ה ^ שע בייצ! ויע ^ פחצקע רען %ינ} עהרד
(פוקרא דרדקי ) לו >  , pmצווני צויה ^צך ! ט  mnלו:
פריייטטן  .ייט 1וצור ריצו ” 1 ,לר גו Ox>Wפצורצויבד;
^צוטנע  ,עפצוכע,צוין יערווצוןנצ1ך ריצווצ} ט .עבריטע\
צוןנררצוביניטע ספרחכע  ipw pjnז .בר 1יכן קרונשע 9

p:»tפצו1

קע!1צונכע

פיר4צויי .ן5ו!יגוש5יט}<ך
צוינשע*

רעטצונפע גוצוהרחייט עפנש 1יןזלו <^ 1nצ 1ןמרע
טריעט עצונד 1^ :נטהצוןב\ נפעררער 1 ,
>צו!רנ פרעעה?*.
טע צעק־  .מיקו׳ר■ וייקט צויהרןנוועק ניכש  15H .נכר,
 1$ט עהך! יך4כ .\ 1נצוך^ חייעע,ל 4 1טטעהן,
רצו ט ער צויהל' ן! ענץ .טטנמ רען צןנפצוט זיינר בי} חנ*
לן פריצונקןהצוכע  .צוין רעדע׳צרט מיזזנן ,צויינ Hm £
-

 ;; ,:r r .*,.

— C ftr (f Ac !r־ — •• .נע' , -
 ; ־ —- vr••• - • .
יי־

,

.

.

־ / ft

* )  , famcnדער »י.ל^ י« מרע H1?n״ • Aדורן .רען« ^ n
חבטור יונ\ .קינדי 4ט וויורר .
’

( שסה £
נע רעד  pn5מנפמ  #ע*14יך מיין טעהטי4ד־><יסמרב \<»
סעד מונד ב  £ערמ־עדוערוע} בן ווחר  .וימ קצננן רען
פרעה} יכן ז; נוט  1 ,ען וימ מונס \1לייטן טועהרשע ,
 mהמבן דימ1ווצמ :עה><}יכק**ט | ירימ ׳וימ^ מולט מין
מנדרן ליישן לומל  14ויט 4מהיי}ש ; וימ המב[  m ’,סצ1י ץ.ן
מ ודנ מפ }} ןטעחן  ,מ1דנ  0שעד.ן צמךמי^ ור& ע 6זנ מיהר;
ptow ^ u־ /חידד מוין לו :הע? $ן .
מדמט עט מיהכן
*} ע4:ע דען  jpuלווע! ך; דממיט נו 1ערריינן ^/דען
מזין יעדר 1ומד :; 1ימשדגמך רעי ^נ ^ '1ווערט ?ן ?מ4נצ
מומרס פמ! קס דממימידצנקט ; מין1מ 4ע  ‘ ,למך הנר
ן.ע* נוועדטי4ן }מ 4נג^ 1ןע  } ,יידר ! המט דער 4ייטט
מ) » רר נמלימן * ,ייט&״  pהמטייד} מונור  %פרעו« יז.כץן
?עהדרט  ,מיינע ^%פ  5ע ן.ב!שמןט מנ.1גממ) ^ בעור
ווי}} עמיוט מן דימ  .טטע!! ע דער עהע>*מ} ^ ןמוטויטנ*
הייש*1שרעטן ; מין ! עערהייט } עטט ויך ' וומט ; היניין
בךינ4ן  ,חויט }4מטגהיינ 1טיינט מיבר ^יז?צ
 , \^ %131מונד
 1ויררטטעהט — ייעדמך  ,מן ק י י לר  i iש [ ז מ כ ע
פר« 1וייפ ! ן ,
קימע 4ענל ! יך מו־יפ 4עבן  ,מיוע
מיי ; ע} עהרע  ,רימ ו 1יריפמן מוצורצןו1ייון ' מפלוגהערט
המבן  } ,מסן 11ירמיהרטריימב!ייבן  ,מונדטשמלדהמפנו
פמרשפמהרן דימ חמהרהייט חיט ל! ! «11v1^*1מנן.י1
וויו׳ קעננן ; }מטן ודר  phדע! ממסך פמן צייע ^ מי!
וף 1מ} טש רעכט מ?ינלן*עטלן ; ! מטן מיה p13 '/דעפער"
?  pibmאמכן  ,ממדי)זויבטי4ע  ,דימ  pfWmמזןיין,
בטרעפנרע 4ע 4נט 0ע :דע  ,מוי^ מיינעמיי 4נפדעכ{לייס"
 4ייטט מנ «>4עטנע מרט  ,מויפ4טשע!}ש ווערדן קעננן;
דימ דייטטע טפרמכע *ויש יידיטר .טריפט  jftwלו\&•
»ייננישלי^ן ומ5ן  ,נמך  p4nמוטטד מיהרט nnvvm
בענט ךברויכט ווערדן מונד וימ ועד♦[ ן »יי | ^) ירד ^ ד
ער־יינד"

( שסו >
 5ריינד ! מיך בין דפר ערשטע דפר מיהנן הירמין נמ*5
; ?{DhM
מיינן
קמ>וט  ^ .עננן זימ  ptnמויעומצו 3פ
 jÜm mטמן נייט נו גייט > ועהר ; ממ טמן !ימנ 4ע מין
 ,גחך
סנו?כוהב?י^ן  ,מונרנוימוין!4ע\ .נהייט
פמ!4ן .ומפין כור־ פמרריפץ .מיבר דימ , pitsib.נמך 1ופ! כר
מיך דע  [ om pווידר ? עבן מונך גייעט מינטפרעטע,.לו
 4עבן ווינשע  ,יווכד נון עטו ומט נייעט מיברדימשמן פמ׳י
ערשפפפטמג 4ועהנעמחשפרימ דער פריהןבעערדי14ג* .

ענטשטעהןחונדפר4עהן  ? ,עבןמונדשטערבן  ,זינד
דימ מייערטטן מו ^ יטטע דער עקטיט*
) Wמו?רדינ4ע דפרנמטור  .ודר ועהן דפןP'\2
'מדטש!מ4ן  ,ויינע ב! יהשע ויך ביונו מייג ^  4וויטן4רמ*
דע ענט 1ויק}ן מ 1נר פרב! יהען  ,דימ פרוכט מ»!5עריןיך
הערפמרקיימן  ,וומקטן  ,רייפן  ,מבפמ1ןן  ,פרפוי!ן
מדר פרטרמקנן  ,מונד פרוועון  .וויר ועהן קיינע *m
טעמע דרוי^ ודרקן ,קיין שר« ר״ווערקדיופ ו 1ירקונ4ן
הערפמרבריש-ן  ,מונד )< יטןמ! וממ? ינעמינרע קרמפט,
מיינן נמשיתיכן טריב כור בי! חנ 4דיור פר־ו  5ט  ,דפר
מיהר פמר ^ ^שטמ^ ט  ,פמרבע .\ ,ש*ומק מונד  4רוך
4יבט ׳ מנגעהמן  ,מהנפוימ נו קעננן  .דמטמיי  ,רמש
דךמי ^ גרןדער הפננע פמן! קממ>ון 4בי? דט  ,טרעננט
זיך פמן דער » וטטר  ,ווירענשפערנפן עט פמן מיהר,
בוומהדן פט מייגע נייט ? מט .מדן , 1עט ב} ייבט שטין?
?י*ן  ,ווירד בווע 4ט 4 ,רישש] ט  ,חידד מ? ט שפייוע פמן
מונט4נמטן  ,מהנע נור נו מהנדן מוט מייגע שפור פמן
?פבן דמרין ענטהמ) טן ויימ  ,מונד דמךניי4ש מונטמונזר
פרשטמגד מונךמ 1נורע ערפמהרונ , 4מוט דיוע  4מננע
לייש

( .

ש׳סזX

 3ייט » יבר » ייגע ? עבנט " קרמפט
מייכרג »וצר! »^ 1
ב ^ יפ?י 5ע » רט ד» הין פרשויוטטן ח» ר  .רען וויד
ברינ\.ן ד »ט נעה »?י 5ע »יי נ» ן  3 1m»haייט » ונטר
»יינע העננע  » ,דר » ייגע בר<ט>ו» שינע  » ,וגר וידוע ד»,
ביננען p3^ pערה»! טן 1ויר »יין ! עבענדי^ ט ^ ונדס
טהירכן  ,ד» ט זיך , 0A^1t3ן .ניסס ׳ וועקטט » ונד ווידר
»ייעד גור פ» רט* פפ?» נ 3וסויינט ^ ט! ע 5טס ער3יי^ ט.
ו! ע?כש »וי^ ע ויחט  1 awhbוע? כר ! ין חיטרט ? עבן
»ין דער שוו»5ן גרברעכ!י5ן ט»»? ע ? —  mוינדמו
דיוע קרעפטע  ,ד» ט » יוט ^ש  » ,בר ווי» ? » ונד
 ? »11דודך1ו» ס *בוצדן ? דורך וו» ט »! יפ ^ ע! ס ? —
דיס »י 4ט גור דעג^ בקמנד  ,דער דיט ? עבן נ»ך »« pr
»5ן »  ??» p .vיין בטט ^ טן ^ עטנן * יבט » 13 ,יינה(,
» m־ }?» pיין בק» כטן 3וועק ערחעוט  ,י» 1נד » ין » יינר
פ»ן » ??» p .vיי) ערק»נטן צ» טווענדץ .קייט ווידר » וי *£
העבט  .וויד קעננן » ונד ו »}? | הירפ»ן ניכט > ועהר
?» , !dmi,ש » ונש נעהטע » ונד דיד.נ)יך » טס  ,מונד דיס
ה» ט דער וו׳יוע שעפ £ר » ונורר נ» טור » ונד »p ^ i
וועון פעטר?יך »נ  5רטרויט  » .ונורע ^ניה? ע פיהרן
»וגט »וין? דען ווע^  ,דיוע קרעפטע מיי] » ונש 13ער"
ה»? טן  » ,ונודע ויננע ^ עב| »ופט » יטט?  ,וו» דורךוויד
*<» ערה» וטן ק עכ פ ן » #ונד » ונודע פרנונפט ? עהרט
»ונש די» פפ?י5ט  ,ד» ט וויר וי » ערח»?טן ! »?} ן.,
וועדפן וויר » יינן שפעהענדן ב? יק »וי^ די» נ» טור,
בטר» 5ט! וויר די» פרסימען עפ»כן p !3 ,
3יי» שפין » יינט >וענשן ) פ»ן ויינר | »V >nnAביש13
*יינר פע?וי ^ 5י* ישן חויטבי?דונז »1 ; .נעה»ן וויר ו*י»
§רענדרונ ^ די» ^ ט»  , |a:«a-vw£ p *tדורן די» ויננע
י־ •
עיסש

(

שסחC

־ up $נמך *  pwאערק?י 5ן ניישמיכ ; וומהד;
 1ומה? וינו וויי׳ חרך חונורן פרטטמנו מיברגיי^
ומס דיוע פהענודוג ^
 ^ <Jn^MÜ15מין חונענד! יך,ק}יינן
 | a^ pמיוורוועהדנו פמרט ^ ^ וינד  .וויי־ רעבנן דמו
נייטועדעקטיטטענ} פמןדעממ 1יגנב! יקויינר*ב 1הרט^
 einהייטס ,פמן וע ^ מממעכטע מן  ,וח עד } עב 4׳
 [ , a^aamiויט מטהעק המ}ן מוגד ו* וו• /מייטרט  ,מופר
*וייכחמהן חיטן ו 1יר }waערוויו?נכט* ומט1wn .ע»
בענטמנפמג^ מר כמן מונורן וימןגרעכגט מיוס ; רמס
מייגע ועב 5טקרמפגו־טמן מי!  pawקיי  & £ע* ןזן ידיח׳
ויין ענט ^ טעחן רפערורט חמש  ,מ 1נד וייגע פמדס"
רוימר במידקן .וויר rwi - 41עדקעמן וימ5aגט}-
<י 7יג
קרמפט  /פטוינן מיהרע מ) 1חחכט מין p .vi«nסח? #ד
מן  ,מוט׳מיט{ מ 1מר ^ מ 1נ 1ניטנהייט ׳ 4טטעד^ ^ול 1וען
ןוירי .מונט 5דמג,ןו וומן מיוט מיהד* 1וידקגוד .מנפמס; £
 #11ועד ^ רטטעפוה מיהדרגחע\מט& 1דמוימ ערפטע
יחיטרו  A5מיהרר טעטעקייט ?
בפ? יוףטדענ 1ן11יד>
היד{ 1דיק *,חיי^מי ^ ערגי ^
חוגר
העדפמדבדיגרן
m
»{f
מוסרע חעכטטע קו? טט מונט ניעט הע} ןפ קמן  ,מזמז
וענמך
ווימ וויד ו*1וע; וומה} גרפטעהדן?
קעמן , ,פרחעטן; '  u , A12Aדעט ר 1עבנט ־עפוע וויסן■ל*
4ומו!! ו> רעטן; מנפמג 4מיד דמך * מנן מוגד * מר ניכנן
ק?גמן ? 7ל -ווימ  ,רעדמ  \ $טעע .וחחטעוען  .\mרעד
גמטור ביימי דעד כרפטעהדוט;"* יינר '^I^ üaחינרד
 14עיפג 4ג,מסונפהמבן ׳ מ] ט ביימ1ויד< דז ענטפטעהו^
מוי נו ומרגו  .וימ פריטטע .בפדינען,׳ז ריח> היד ניכט
^ערקבמר ו 1ערון ? ~ < 11רjiim
דמדטמוסרן !
יפי♦
גען  ,ויון טרי ^ יק*” , |aטדויען־ •,דח ויח מונס היד
מו *מג | מיהרןויהנטט פממ4ן ? -י  -ווע! כע Japiduhw

ווע!בע

< שסם >
 1וען 5ע מונ ^ רע5ש ^ קייט ! ׳ -י־ כיין  ,דימ נמסורזעהט
ביימ דערנמהטו וענדי ^ נעדניכטוג* דער דיט -ע*  11 ,ימ
בייח מיהרר הערפמרברי ^וש; עב) דען
 ; awטמד מוני }עבן ^ רענלן עבן ומגמהעי*מנמי*נ.
מגדר  1 ,וימ דמ; יין1ו1דר נ? כס ויין ; דערהע 3טטע* 1מד
דער פמיטן פמ! 1קמומ< נחייט ממט דער מנפמטWn .
ריקAמנ Aעט כור מויפ! עמנ ^ו; ו 1ע 1כע*5יננע מבר  ,וועד
<גע ^יח} ע^ ' i
 pö mפרטשמנדע ממשעסו & עבן״דמן
>< יומענט 11מהר נו מגה»ן■ ? קרמנק׳הייט  ,ממפע!ז* ^
קייט מ ונד טו 1ע 5ע ,ג { מטן מונס>vrmuומ< ^ מן פמו!"
?!: 1mmוירקון דער { עבנסקרמפש פד»ומטן  ,וומ
ממט מבר דעי מרגגד ^ חמדער פיויקע( ן ( ךעןטמר?מ
ממן מויס גגמומון )־ דער וין ו׳שרויעש :ךו*מ>( מטטע,
דיש טשערקע מונדטוועכע דערוע! ןב מצ3ון .עב[ ? דימ
קןיינטטע פמרטשע?ןונ 4פשן דמד*מ 1נטלז ^ %ושטהייט
ערהעבנדן קרמפש !,פרועצט לעץ טערפטשן » ענטג"
פרטשמנד מין מיין'  daw3טשוען ;,מ 1יס  pittמיהןטד
דמט ^ טשענדניס !* ׳ינרטוועבע מ 1נד זיינד מונוויסנהמס
הידר חר 1יסניהןקמן  -במבמכשן חיר׳נור1מי ! ענשן
 )a^ wiuüwמיינם טטערבנדן׳ >< יט' 1ועןכד >< מכט
ונר  p’W’PboHaדע ^ שמדע רי^  4ווימ £גר בו*1ע
 )a:uח* יטר .טוז ן* וומנו ׳דימ קונטט נענטנרטוועהרע
קרעעטר הייטןחירדע ; דייו קרמפס טייש לו °וינקן,
דערקערפר מ 1נט  0ץ-ש  ,׳ער ממט מ1גב 11ע* 1יךשמונ*ער
דמעי נעהמן קיין סייק דער ןעבנס ^ קרמ 5שי» עןזד מן
 prroוומד .ר ; וועד*  pahמונט מבד דמט וימי*fejjj'j'fo
} ^  phnAcw ,ויימ ? וממטע וימ ניכט מיפן׳ מיננרן
פעד־טןמטן נמך פמרטדויערן  ,פי [ ןמבט> דורך מימן
טטמטמע ! ררויטן {!# ,מבט דורן מיץ פמרשועט $נדט

גטטרעין

( עש

)

בטטרעבןיפמן אינכן חידד רע 4ע ווערדן  ,מ1נד גמך ז*ו0י
 4ע טעהטי 4ב! ייבן קעננן ? ־4

״ mדעימנירט רעד

דענקענוענמטורפמרטר  ,דערמוין דיזע ^ זועצע ויי*
נע מונחיטנהייט לו p »wהחהען 4רמדע דעט 1ויטנט
ערהעבט ; דיט בקענט דער בטיימע היי! קונדי 4ר,
אונד־ ! עהרט מונס דמט דימ ? עלטן וייטדען יינק וומהר"
 4מואגען בווע4ונ4ן עבן *מ וועני 4ב 11יין  £יר דמט ער׳
דע  0111 ,דייו ערטטן פיר רען מנפמנ 4רעט ? עביט
ויייו ; דמט דייר ב! חטע טטי?! טטמנד נמך בייא
pü ” 11
ציכט4עצל 1יכע עגטוזייכונ 4רעד ! עבגטקרמ  £ט
 115ר
מויטועלע  » ,יטהין מונס דחדורך קיינע * חיטהייט פמן
 p :” 11ווירק? יכן טמדע4זע  .עבן ויימ  — .מבד  ,וויא,
הערע מיך פדמ4ן  ,דימ מוטור  ,דימ אןnrw m pl ?n
טער 1יך פיר מונס ימר 4ט  ,מוגר > ויט p5»»nטטעטט
מפנען אני Aע מיבר1וונט ווא  5ט  ,דמט וויר מד״דמס
מונט ניטסי 5ע אובד מנ 4נעהווע 1וויט p ^ wרייכצנ׳
 4ניטן  ,מונד דמט טעד 1יכע מב: 4מנדרט  ,מונד פמן
מונט עכטפערנט 1וערדע  ,ןמ) 1טע מונט היר מק מיי"
<  prפמ! 1ע דער מ 1piis 1עב! מונד מ 1מרר * חנדהייט"
 4פעהר? יך ווערדן קעמטע 1 ,מ מונוויטנד!4מטן מ! נד
מונט גיכט 4מפנבמהרט המבן ; ו 1מן עט לייט מייט דייו
קערפר דער פרטטמרבנען פמן מונט! 1ע 4לו טמפן,
דימויט 1ימ מונט טכט טעד! יך וועררן ? — ימ Jrmii
מנטוומרטע מיך  ,המט דימ !! מרגענרע נמטור מויך
היר וויא מ}} נטהמןבן דמט מיהריונע לו טוחן ניבט
פרפעהזט  .וימ ? עטט דמט> וערק»מ? דעט ו 1ירק?יכ1
טמדעט  ,דער ^ עגלןיקמויפהעבו ^ דער ^ עבנטקרמפט,
דע! טובטי! טטן מוטרד  .ויננע לו ערטט חמהרנעה ^ .
דמט מ; 1טרי) 4יכטטע לייק דער 4ע ; לןיכןלרט> טעהרונ#4
מיזט

ג שעא >
ממטרימ סגיי?כיכו  -ו1מ } עבצטקרמפט ממט  ,קמן £יין"
גישגיכטמיינטרעטן  ,מוכר וומ דמע 1יךמייטרט  } ,עשט
זיך בהויפטן רמש יעכע פרטחמוגרן ממט ♦* רער ן.מ!}"
מרט עהנ!י 5ע מוטטר מייצעט מייעט ,
רער •m
/מטע }מנן .מהצע* בחעטנג מ! נד מהנע אערקאמה}
מירן .נד מייצר ! עבנטשפור !מ ;  ,ממט מממ*ר נמך רער
0טמן?  13מייג ^ } עבענרין.ן קי5זיי)  ,ממט ער מבר עוין
\.ו1מררן  ; ,מ 11ירד  1ועדר נמטור נמך קונטט מיהן מעט
?ע,בן לוריק דופן:1 . .ימ מיינטרעטגרע פיי! ניט ממט
מ}*מ רמט מיינלעע מ 1נטרע! יבע לייכן פיר רימ *עצ$י
?יכע לרטטערונ 4רגגר } עבגטקרמפט  ,רימ מיברען
מנ ^מ> *>1נען לייכן  } ,מטן מ 1נט ממ1ר נמך מי | ,מונטויט"
הייט ♦ ,מ זמ ^ור מין רער ו 1מד .רטיינ} יכקייט  ,דמט
דימ ! עבצטלןרמפט צמך ניבט מרפןסמבן ; «מ ; מ 1נד
פל1ו  5ע רימ מין  .מונזרר 3ייט » יט אעהררן קמר»»
וועךן מט .טע! 1ט 11מרדן *) .מיברניין !.מ 1נט דמט רמגג
קלמפט צמך iמנ Aע נמך רעש פער 11ייצטן מבטטער•
כען ^ריי 3עמ 1צר מין טהעטין .קייט ן .וע 3ט « ערדען
קמן.
דמע מצ\ .טטע!ןטן בטרמ  5ט 1נ ^ מ 1נד פרמכע  * ,ינר טמן
הינ? ענ^!יך ל 1ליען 11ימ } ייכטרננע רער מעצט מיבר
רמש ! עבן * יינען נע Aטטן רען טטמב בריכט  ,מ 1נד
מיהן' מויף רמש ב} משע ליעניט זיינר זיננע  ,מפטVW
קמ}שענ ; בזוטע מין רימ מונטרחע! ט טיקט • הירלן
קמHHן צמך מיינע »עצ 4ע ערפמהרונ ^ פמן טויערפמזן!

פענג*
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< שעב )
ב 4עמהייען  ,דמט חענטן דימ  \mפיר טמד?hhaכון;
*  prרמנדע דעט ^ר* ובפ * ,ודר * וין דע m pן פרנה"
4ע! טן ויורשע חירר ערוומכט דגד  ,דידו מין וזיר ניכג!
 , 41דמחיט  \mכיפט \ 1ויבע  ,דמט איך
ערלעה! ן m
*  pnחיינר בהויפט«כ 4 4חיכט לו4עבן * ,חין1דידו *וייס׳
בי! חנן .טקר* ופט לו « וירקן חכע  ,ד*ו *ויך מוך ב! מט
.\ p15חנרן חענטגפעיטטמגדע רעדע  ,מוגר פערחיי"
 1ע דמהער חיינע ) עור *!* Vדידו טריפטטסע!! ר פמן
דענן מיך וימ המבע  ) * .כנרנעפטי 4ע ערלטע מוגר
נמטורפמרטר המבן * ! mitויט חידר דידו חיטברייכע
דפר פריהן בערדיAונ 4 Aטפדמכן  * ,חנד חעהררע,
וומרונטר פמרל <רך דער בריהחטע המפרמט הופע"
}מנד 1,המבן חיטט! עדזר-4עו?*ו\.ן  ,ווימ דימ ! ייכן ביו לו
*ויהר ^ ויטן ט*ור  ,מהנענמכטיי! פיר דידו ! עבעג"
די4ען חיבר דער ערדע לו ערהמ!טן  * ,חנד ח*וט פיר
פרחכע חיט *ויהנן לו חמ  5ן׳  pmדימ פי!! ייכט נמך
פרהמגרנע ! עבנטקרמפט לו ריילן  ,מוגר חידר מין
טעטי 4קייט לו וענן  * .עט חפרדן נו  prmענדע *ןו
חעהררן מרטן5יי 5ענהיי* רמנ! 4ע 4ט  ,מוכדבוימחייטטר
מוגר ערלטע חעטמייפרן חיט מיינמנדר די* חע! בן נמך
רען בעטטן טוזעמריען מויפט גוועקחעטי 4טטע מיינ;"
נוריכטן "
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שעגC

 }#ט מין עמר
עטוומ נוועןף ימחרן מין » עהררן דייטטן
נייטטריעשן דימ
קומגן דער דייטשן 4ועהרטן מיברדפן
»יטגרניך דער
פריהן
בערדטוט ?w
דורך  mמוי^
,שריפטשטע^ ר4
וומן ו 1מרד ,דימ מיבר דמע> זמטעריע
מןיטעיהרויכר4
שריבן  ,מונד שרעקרכע ניימטעמע
פמן נופריה ב\.
רמבנן 1וענטן מויפ^ טטע} ןטהמבן,סיד.ן׳ו
טע מיךדמט שפחיכע דמט
* ויטברויכט P11DH mpm
pninnnnn
נינשסר פריה ומנדרן 4מרש} ייגי 4
מ 1סרעטמדטן ב
4רמבן  .יענט טרמטן מ!! ע דימ בי 1דר
דמט שרעקןיכן
סששמנרט מיינט >וענשן  ,דער דמש
»
מוטויק המשp n
פרשומטנן 4רמבע ווידר נו פרוומ"
כען פמר >רך ;
פרנעהוונ4ן  ,דימ מיךמין ^ ינר יטנד
עמן ווידר מויען.
וומ5טן טמדטן דימ מין רער הינד פ! פט* )
4ןפ4ן4 ,
הערשהמטטע,וומורדן מין >מי  41דעכטניטנוריק
*רוען ; מין
ערקןפהרשע  tmריח * וע! 4יכקייט רמש

\m

*) דמע
רעמטמרט ! וירד וומהו פי!ן עמן ! ויינען
!עורן
בקמנש ;יין  .דימ «  pnmפפופ4ן עמן יע"
»מנדן דפר פיר
טמד \ .הח* שן וומרד מונר חירר פרו ומבע
ממש ,נו, !4M
ער המבע מין דער ה י נ ר פ iפט4ע"
?ע4ן  .דיט
וומרטערק 5עהרע מיך>ויר עמן דפ ^ דייטטן
הינבריטן ,
 mגענט [iwדען נושטמנד וומ דימ {ע*
בנטקרמפטמיב ;
מינרן דעטקעדפפרש פרש} מטןממט;
מונדחר׳ךרייבוט
,
מדרפמ< עהרטעווער 1ופפמן מ 1יטן
'מטע \ .ממכט1
וירד 1 ,וידו  p !$ביימטפי! דמט קיכןיין
דורך דימ חיד£ .
־פמן דפר העננע >ויט 4טיין  0ן 11ער*1ע
ויך גמךמ 1כר
צמךענטוויק! ט  ,מונד *מ ! מט .עט עמן דפר
ומשטר! 4ועמוט
 11ירדמ<  pסשטמנדע דפט היכברי*
טנש ממט .
ח א * 8
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 \mבייע מויפ 4רמבן רער !ייכן  ,מייניגע 4פונד! דימ
מש 4קעהרט  pwומרגיע?4ע 4ן pמוגר  :ין רמט עןייכו
 ) purייבע גיריטןהמטטן ; ערנעה! 1נ4ן דימ ^ יךומנטט
פיר פמב! המפטע * ועהרכן המ! טן ><ו  :טע  .יויך טפרמך
דמריבר *, p «1כירק? <1יינר" פרייגדע  ,מ!! ע 1ומרן רער
>< ייגונ 4רמט ךי :ר4עג .נטטמנך .עפנטרך4רי 4ט חעררן
>< יטטע,מונרמןט רמ>ומה!יג .רהר 1יט 4עבר דעטסאסף 5ט
לויברנחה ^ לןיך עטחמט רמריבר לו טרייבן  .רימ טור"
רי 4קייט( ל<1יט רענן מין גו קעמפפן המבן וויררע,
 1ומר|<1יר גי 5ט פרע™  ,מיךקמנטע רעןג .ייטט מ 1נורר
נמנימן  ,מונר^ 1ומוטטע וומט ביימ מיהר ' רחט מנהג
אבותינו *) ^ פיר ^ מכט המט  ,מונרז דיט  pmומהנהר
מין
־׳  , !r :fitz fl/rד
*) מין ק/ון מונ {).ע\ !.יךדי .:ע 4ןגנ 4נקייטפמלמיבר 4עהן
!מטן  ,מ הנע « יינע  , mmמיבר מוט .מנהג
אבותינו נרמייטרן  .ןויר jp’kברענקן pu ^pivK ,
מנהג^ אהו^
מ ין רער גמרא 4עומ4ט ווירד ^
כ ידינו | רימ רעלן!  £מן רע! } .בן־ייכן יעגר 1וייו?גן
*יט"
מ ונר 0ריפט! 4עהרטן1ועננר מי :ט  ,דימ מונ1
:טזבמו/מויט^ רער ליי,ט רעל .בעטרן פרפמטונג רער
ייריטן ^מנייון מוין? וימהרונטר4קמ»».ן ויגר ;  .ווען ו 1יר
מבר מין מןן־ורן טיטן פמן מנהגים רערן  ,ומ ג) קעננ1
וימ ענטווערר דימ גיבוהרט מיינט >< יטי4ן ט 11ער>< ריטן
קמפפס  ,מרר \ .מר נמכמה 1(1נ4ן פרע1ורר .,נמנימנען«» J
טער רלגנן 1ר^ מין גלות! 4עבט המבן *יין* 1ן!-ט 4ע"
ברייכער?גק; נ! מרפמהרן1מ!!ן וימ 11 ,ען :ימ .גי 3טטעך"
}יךוינד pw \w 4פרנינפטען ו* מננע  ,וימ*1ע4ןמיברי־"
\ .ענט מן מוגר פיר ; יך נמך ומ4.ריג 4פי ;י 4ויין ^ מונמג*
־ 4טמט" ,י
.
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ש #ה )

י

חין ריוע
^ £ח}} ע  ,ו 1חדחטב! חוע חיבמח  5טןדערטחר׳"
טען
 fc,?iפירז*.ענוויררין .ן.הח! טן ווירד  .חיךענטווחר^דח"
י
‘
.
הער
ח,
- 1
■C

*.
טחטטעט ב?ייבן  .ויח חבר פיר mהיי! ע הח! טן  ,רחט
מיט
,
חוחטטענה! חונד בע(  %ווי0ך 1 ,ע} בטט 1וען  11יר
חיהרן
טער}יכן חיינסוט׳חויףיחמר ! עבן ’ !יטישן  ,חונד
נויטטאנד
חייטעהן
 m ,נ'י 5ט חצ ^ חפן צ־ןלצ׳ןיז;ח!! ן;
ח* וט
חיינט■ ער» כ ^צ  1*0יגגןמזעה %ט & ^ ^ ט-,חונד
הרחב
*
עטנ
4
רעד
ו
1
חהרן
היי
!
י
 4ן 4בריי’~^ :5ריח חין דגנך
חוי4ן רעט <>4יינען
 }}rHbriwirחיהדל קרח  £ט פר [יהרן
>* יטן ,
וחבח}ר ג 1ר 7^ >Ü^ ;I1% 1רחט* ענע  1 ,יחpn »n
עבןm
היי}י 4ווחרן  ,כור } עערע נחכחהחונ 4ח! ברנער
 4רי}}
ענ
£
ענ
4
ר
וייען  .עט חיוט 14ויט ; דחט דיח נייטomi
כע 4
ברייכע פרעחררנ4וליחינען  ,ריחחוט ^ע חאנדרנדן
פחרפחהרן מין רען ! עגורן  ,ווח * יח דך עטחח חיינע
$ייט}ץו #
סעטט ^ עלט החטטן  ,אנ4נחחן האבן  ,נו ייריטן
^ח 3ט
1
.חט
,
חבווחה
}
זיח חורטפייט!יך p^ i
%0
טטרחקט נו וולד ׳זינו  .חיך ווי}} נור p !3בייחטפין
^ן) 0
נהגכפרותחנעיהרן^ ' רחערהחטוזעדר י1ין תורה
שבכתב
כחך
תורה שבל׳פ חיינע \ ן .י 1נ . 1ריח מקובלים
הי׳יטט
עט  ,החבן חיה [ חיינ 4פיהרט) חהנעידחטוויר
1וי 6
ףווע
!
כעמקובלים
 / /ודרד 1רךווע! 5ע %טיוריטעש
חיב^
הויטס מקובלים־עטווחט ח!>4רין חיינליהל(" קאנטן.
דייאן .טי 3
טעוח^ט יחנ ^ מט בייח יען 4ריכען,ועריעני 4ע
ועד £חן
חיינר 4פ! ע1זר} ילן קרחצקהייט 4נע! ןווונודעכ;
טאדע
ענט4יונ4ן 1וחל  ,חיינע) החהן 13טוחכטן י 1פ} ע"4
טלז
ווחהדטיינ
} יךעו 1נ>*ן ריח יהורי < ,ריח חוצטרחיהנן
זעבמן ;
חיהרע וויחהייט טעלטן  ,חונד חיהרע פיינעןויש^
״1
י
ז ב
ג7
טען

( שעו >
ר,ער » יין5ו «וני>< עט סרייבן »ן די» רבני » £ו « ררנייט,
וווורין מיך פרמבועהווטיט ריק דיטברויך ריג -טע  ,דוו
וה ^ רעכט ווייחט ^וט
ווונרריקטעעטרעןווין[ ü\m
(חודש
טע] ! יבטן^ ,נוו}!ןוי>1ווונ^ 5ויחררג ^ ” כע,ווונרנווה"
 \mויו! פיון וויחנןוון  -ויט ודרו פיר ועניעניק rnpuv
ווווחרטיינ} יכר,דערקענטניטעפוון רען קוובוו} יטטיטן
?עחרן חווט  ,וווגד דוו היט רען פדוטווניטן פר ^ייכן קוון.
דיור \ .ברויך1וי 1טנון מנהגישראל  ,ווונרהוונכרווירדע
רען ,וער וויהן פרמוכועט ^ ט jפיר ודינן אפיקורוס חוו}"
טען  .־— 1וויךרווט הזכרת נשמות טיינט} עד ^ ויך חרך
וויינענוו 5מה» וט _.ענטטטיוגדן לו ויק .,רען פירביטטע
פיר דיווועע} עודינט ! ^ ^ :nbPp ^ pPAטחון* והנד
 pm3 ” l\MüMV>” tדערחו} ררעט חעי־־רן עהפפעחיק,
קוון נור בייוו  pwפוו! קע טטווט פינרן  ,רווט ריח ועחרע
פיו ן דער ע  nי aן ח ע}} עכ ט ט רוו פ ע  muwawן חווט;
ווברבייוו ווונט  ,רוחוירווונט מונטרדע! פרטטיורבנען
מליצייושר לוחוובןפרטפרעכן  ,וןונרוווי^ זכותאבזת
יפ} חוו}טן  ,וויוט עט וויי! וויררטפרוך  .עט טיינט
דווט דיור ג״גרויך רורך דייו טפרדי ^ לו ווונט \ -קו!"ה
הען  .טע וויזט י« ויך ניכט לו בלווייפון  ,רווט פי 1ע
 wנהAי  pווין  rעןקעפפן Mיט A,ר קצינים  ,ריווווויך  ,חיוו
ודר לו jawפפ!קש  ,וויין ביטכן טו} 1דויק קיונטן  ,׳אמד
דך פיר דייו טוביעקטע פיון חורה ונדולה במקום אחד
"וןי} טן  ,וויחרן w־  a:topחוובן  .דוו וווווררן דחן  £ח<"ע
"  4עוו .יהררחויופעטר} יכןו« ויטו 1דיטעטוויןוויחרר פוו#י*
}יע ווייט .פיחרט ) בייוובחוו! טן ווונד פיורט, p>w{£ba
 mמוט דש ווי! דעררריטט!  ,פירט! ^גנערווניוון  ,וויינר
מרט

(

שעז )

(חודש אדר תק״מה) מיין  .נון הערטע אמן55ון מ!!ן
זייטן ווידר דיון מוי  *£מןיו! טווידר מיין פרברעכן  ,טיובן,
מבר עטער £מ! גטעקיינעמנטו 1מרט  .מיך קמנטעחמה!
 pwפמרמויטפתזוהטן  ,ריוט ניאחנדפמןמיהנן *)Hיך
מרט5מן טמנקלימן ערהי! טן  ,מ 1נד נמך חונד נמך מנהגים
 1ומרדן  .דעקן .איינען אמכנע חערדן ז<מ ענדויך* מA*!” n
ווימדימעכטןג* עלע  ,מוגדאמןקמן* יךדע\ נמכטיי! פיר
די* עדענקן 11ען | 1^mמנפענגט יענע וע5ר! יך לו פינדן .רער
ן .ייטט דעררע!יג ^ ון 61mדמחקינמך מונדנמךפרטוויני׳
רען  ,מונד פעט .ס אמך 5ננחיך מן דייו מיבריג \.בויבנ?ג
}עג 1רעטממ! ע לוערקעננען מונד עמן * יךנווועדפן m ,
!י\״טלו ! עלט מ! ועט  pihwהויפן  ^ m .ערלעהוט פמן
ימיינ  £קצין דערלו ^ ייך למדן מונך מקובללו ויין ויך מייס׳
בי! רט,דיוט ער 2״  pסדר של פסח *מ3י! ע ! עכר! יכע
לערע ^יען^ -ו 5טע  ,מונדומפיוע ניימ Aירי Aע לוט! יער
הערביימ ! מקקטע  $ ,יט ער * יךענחיך גנעהט ^ טומה,
ויין הוי* מומכן לו ! מטן  ,מוקדען נו?1ין? מבנ 1ד.מ! טן♦
נמן * ייננ ; טיודע  £ ,מנד * \mייגע הגדה  ,דערן רענדר
מ!! ענטהמ!בן בטריבן וומרן ! ,ומרין מונטר מנדרן 5מ!*
\ ^ עט **מ* ט '! ומרך ■בכאן נוטל הב״באת מראות
■הצובאות שקורי^ טפיגוורואה לתוכו ויאמר? הריני
מוכן ומזומן לקיים מצות חייב אדם לראותאת עצמו ;
 wpמגדרן טטע^ עג־ בכאן נוטל הב״ב פסל אחד
וכורע לפגיו ואומר הריני .מוכן ומזומן לקיים מצות
מתחלה עובדי ע׳זחיו אבותינו• מונך דער\1ייכן מעהר•
מוגטר
סטיונד כך -,מקובלני מאא״ז זצ״ל — .

* ) \m 1חירדעמין £יר מיברטריבן בטיידן המ!כ ,[1ו! ען
b 2

)HM

מייגע חנטווחרטווירדי4ן חערדע5 yווכד רעטזוע4ן ! וחד
מויך * ויין טרייבן ח נח 1 ,p *iובד׳דחס ^ יזיינע ^ווויכטי"
ניכטחיחררחויפמערקזח4וי) ימ} _ וועחרט חח{"
 4ע וח  5ע
טען  ,חונד ) :מנכר פחן חיחנן נחךחו  4חר דחריבר :יינן
1וי )* £טפי!! זחסן‘ חירד  1 ,חט }ח 4מויטר  £יינר'עדיזומרי*
טוני ^ . .יטטןרוויי{ ערייזטע^  13ורךבר? יןחולדטפרחך
בייח ' דיולי{4ע 4נחייט 1רט חומר  $וויי; ך רבינוימשח בן
מנחם זכר צדיק לברכה  {*£ ,ט חיבר די :ע )! חטערייל.
ערמונטרטע ^ יךחוין!) , 1יינעוי |? טד :וכ 1נ ^ ויבר דיון
*ענטטחנד פחרט נו ; ענן  ,חונחגחב  yrtל 1דיזסך בת|  1יפי"

־ יי ) * f־

־ v״* '־־

נע ע-

{ 4 \mףבן■ קענטע  ,דחט חיך ^ יך ניכט חיינט בדיפגו
פחן חיינ ^ רבווירדיג .חכטע ^ רחטחיך קיינע מנטו ומלט
דערקענטניטדעט  4ייטטט' ח1נ"
ערווחרטעטע  ,וי 4טחין
*רערנחדיחן  ,דערן{ 4עהרצ 1ע דיח ' טו{יר  4טטע חרטיז".
קייט  4ען<ן יעדן ,! ü ^ hט חצט  11חרט| ;  1וען )זחן  4פרח 4ט
^ ד \) 1עןדער
■ ןוירד־;  4מנן ' פרקעניע[ ' ,מ1נ 1ח ^ ח^ 1ןמ
י פרח 4ריניפט חיינ

^ פרח ^ רחיטעט וחנ 1רן

בחורחמט.

 \ m Wבי׳יח יחודיציחוייט חדנטר1ען ; ד  £ט
מיין טטח 1ד ( ,
 4חערצצ 1ךחדר 4פריז 1ט \ עחע ^ צנט  ,סועסנן פ  ?£ע 4ט.
t

• ,,

■

•י  !7־ -

י

־״  • •/־

*) דחבמח חונט מיין בחנרמט מור ; ח 4נחנטט?4יי  3ע
׳ נוערטפע ^ חר חפט דיח טטע){ עח־ < יצד  5רטצפטי4ן
ענטטיימדן חגטחחרט סרטריט  ,חיוט  fmtרן חרךמיבר
דיון 4ע< 4טסח0ד >< יט חיינר פיר וויטלי׳  4חח? סנען חיי"
טרוט .חיי־נסרב״ט חחטן .טרח4ן  ,רערנחכדע ^ עדדיח
פרח 4) 4הערט המטטע *4 ,מ 4ט המבן ; ח!!  :וומט ? ); עבע"
 4מןבטרמן,נו פריד ? .איך וח^ 4וע ב^ רחבק ריח
■
'

י ־־01י* י^5־

-ז•

נ«
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ני^ עבריפעדימ ער :ע!בטט>רש לןןיימ רבניסדריבר \.
"ע
־וועקטןט  » ,ישדערער} 1יבניטז ^ בקמנשל  )]5«^11ווע}"
כעט מויך 4טעהן ( .מאסף לחורש תמוז  ,אב ו ^ ול
,חקמ״ה•) פחרתער 1יט חין* נדמיין טרייבן יוין רען
^וט^ וויינריקן  ,מוט מין־ ניכש מן דע« רבנים* זמנדרןמן
דייו ן .זע! 1טמפשדער הר 1ים 4עברדעט ^ טן?י ט ריכטע"
.טע  ( .מוזעןבטש  ,חודשתמוז •) מויךהיר1י]? ערפממ".
טעניכטט  ,יוונד 11יוה} יווכט ! מוט בי 5שט ערפמ? 4שע;
►רען pnuעוון דיזרזיישע טערחמרש] חמר ,לי ^ שע « יך
&גן~מייג£טרייבן  ,הע! כט יויין בריהחשר רבמוין1בע"
פעה [ מיינט המהען ! מנדט״קמ< ןעו.י  ,מ) ט זיין \ .וטמכטן
מיבר דיזע » חשעריע המט מבפמטטן חיטן  ,מונד פמן
דעטן וועהרטחמן זיךמיברפיהרן קמן  ,ו 1ען » מןזיךדימ
»יהע נטוחש
עט מאסף חודש אבו ^ ול תק״מו,
ו1
מעטווערש
!
יךמב
4
דר
1
קטמטט  ,גמךלו ! עזן  .נמכדע p
מוך נון פרייחיהטיג m .וזיוה! ריזעט טרייבןמ! טדען מב*
^מכשן<1ענד( טזמהניטן בריעחעקטן ר! ייכטעטמונד^«ין
 piijpmiwpw «.ערטטרן במ 1רטהיי! ט המששע  ( ,עבן
מוזע^ בטש) מ 1נר וזין פיר פע?!י 4מיברליי\ .שהי! שע  ,מוט
מ 4יןדיז ^ ו 1ע\.ע 1זייטר ניכטט נו טהוןזייע  ,פמררערטע
מיךחיינן ווירדי^ ןפריינררען המפרמהט העדן יוויף^
זיינע חיינ 1נ 4עפנט! יך מורמיבר 13זמ , ]4דער עט יוויך
מין דע ^ נעח} יכן ימהרע ניוך שהמט  .חמן קענכש דיזע
יחעדקווירדי4ע  0ריפט דימטמן■ p !3כווייבון חמה? עמויפ"
מע 4טמיזט * ) מזנדמיך 4טשעהעדמטמיך טטמ 5ןדרוין
בי] מיין חערק5ן פרמנ! מטטלו המבן  ,רמטדער!4עהר"
טעפערפמטרמ 1נטרזיינן פירטרעפדכן עריפטןחיטלו

_;

_
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)< p%
דען בעטטןנעהוט  ,עט וומרדפיןרמ ^ן מוגר דמריבר
 4טפריוק  ,מ 1נד 4 mמר מינט עבריטע מיבר* ע 3ט ; \m
ערהמרטעטע ענדדך מייגע« •, aau»?tv 1מבר עס/עמט ;
מוין דיטב!י כמחנע ווירקוג -)* . 4דיו עט פפויכט pnn
=• 1*.
דייו
*) מיך קמן דייו  pwמאסף תקט״ו רף ע״ח בפינרייבע
מנטוומרטמיינט פמ} ניט) רב״ט ניבט מין בטריוכטונ4
ניח 1׳ חיי! זיממיי^נטןיך \ .יורני 5טטענטך .ע! טז מ 1נר<1יינט
גגריוכטענט .נורמ^^Kוה! טמיינ Aריקט^וחררן ׳  pmניבט
דעןפמרוומ1רן? נו חיובן  ,מ 1ט 11ערן  pmידבר דיון WA
טטיונד מונ 4ירוקט יי 4ן4ב! יק  .עבן 1מ nעגי  AAדענקע ידך
דער טריפטן מייני4ר ערנטע  ,דייו פי! דיכטדייו wi4
הייט ניטנטן  pm ,מיהר פרדמרבןטפי) ביייו דער יידיט!
י וייגרע דייו * ימבדיחנן  pmiüiATru ,טיו 1מ!!ן  ,ימגד
דמחער מייגע טועכטעויוכעטועבט פרטיידי4ן  *.יין וינד^
מין דערלווייטןמדפ!מ\ ^ ערחערגי יטןטריפטנמךפער♦
דיהנטט מב 4פערטי 4ט 1ומרדן  .נמן 1ועני4ר י 1בר 4דענקע
מיך מיינר טפעער הין ערטיחנענען טריפט  ,דערן פער׳*
סמטר *.יןעהעדעכ ; ידןדינן עברעטןטריפטן מיט דעני׳
קענדר קיופן? יוייני 4ע מכט! נ 4ערממרבן חמטטע  ,מ ונד
 1יך !!,מהרטיינןיך ו 1ען ער מוי^ יענר במחן p *ÜAחערעד
נמך רמרין ערחיווטן חמב] ו 1ירדע  .בוו Aü׳?  BT>nAפיון
דנגנעןדמן מיכ; פוב!יקוכ ; פרטידענט! יךטפריכט,העפ*
טען מיהן ניבט חינרייטן , | p»wדמפיון מבג! 4עחן  ,מונד
מ! ט דייטטר טריפטטטע! [ר מוין 1נו טרעטן  ,דיו ער חירגו
קיין,טמןענטהמט  ,מונדיו 1יט1עמב 4ירעטוע! ב  * 4יינעל!"
ע? ופט נו ביהרודטלי4ן מ 1יטפעי!ן יוויןרעטפעקטיובןע
> $1גרג 1געה1ו4 1נעחט« 4ט 1ומר> דימיודך דין חערי ןמין
מיין

() |»&tf
די»» A>1fa3nnונר ד» טבטר» ^ ויינרנעבם* ענטן »י>^ 1
נ» ךדער בעטרן וייטע *« ב» ורטיי!ן  ,פיט" » יך»ן נ» ך
רייפ! יכר דויבר? ע\.ונ 4ד» ט טטי}! ט!« יי ^ דעד רבנים נו
פנטטו! דין.ן  .וו» טק» נטן וי»  ,מחזיך »יברלי ^ טה» ןטן
ד» ט דידו ןענ\ .רע » ויפבוו» הרוט .דערט» דטן ^ ענחידרע.
וייע  ,ק! ערטטוהן »! טטטי}! טו«יי ^ ? ויךחד^ דחט ^,
וע! בטטבר 1פן  ,ווערעה« רד» טחידרה» ה!ן1ו» ט » יהרע
*עגגר ,די» זי» פיר»  a0 ”!amהי! טן,ט»ן » פט »ןנ! פיהרט
• החטטן ; עטווחט נייעט ^ וי»  ,החטטן ד» ני 3ט פ» ר3ן
•^ 3
 \| A5וי» טוויז^ ד» הערטטין! » ונד זי» ט» הט) רע 3ט,
»<ך*בי!! עע עט ני 5ט נוד ,זמנדרן » יך ווי!! ז»  ^ aהיר
»יהרע טטע!! ע פערטרעטן » ונד מיחד1ו» רט פיהרן.
וי» החטטן פ»? ^ ט יוזנו וידרטפרעה! יכט עי ^יךA?A 1״
ועלט  ,מוט » ונזרע מערנונפט » ונט פע!!י ^ »£ן דעד
טעד)י 3קייט דער פריהן בערדי ^ » יבד 3יי& ׳ ז» קענ*
גען וויר »! ט  1וחהרע מנהע ^ ר דעד  !' jt>nm !nעהרן,
רעננחך » ונזרע !יי3ען ,ווען עט נור »«  » unנ\' עהט ,ניבט
»* בד מוכס »!נב ^ובן ?» טן  » ,הנע  » pAיין 5ערב» ט
דער רבנים* מוט וין » ובתורה שבכתב :פטינט  ,נו
ה»נדזן ; » דר>« יט » נדדןווחרטןז די» פערנונ  62ו« וטהיר
ו 1י» »)! נטה»! ק ׳ דע  Apעטט!י3ן ווי!! ן 1וייק  1ו 1ע! 5ר
יהוריה» טהירעטו» 1ט »י^ ננוזוענדן ? » ונד1ו» ט הענטגג
j׳ .•* l
׳ ס ״־*•
■'»
׳ m^ ^ rr .fir ,
■«••
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»יין נ» 5טהיי! עט !< כטזעלן h .
 | 15קיון חיהן ינ  5טטרעפנ׳*
דעד בטטרחפן »! ט דיזל
ויינעטריפט
^
ץ
»
ונ
!
:
רעט
נו
!» טן  » ,ונד׳וייגע »«; #ניע*|יברזע* #1ווירד » יהן »יברניי" !/
\ע\ ,ד» ט דיזע טטר»  £ע »יApר 1נרע  jaוין פיר » יהן ןייע4
יא ^ יט דער וויט » ין 4ענמי 5ע 6מר ^ סנו1יי?ו ^ רחה•"■
טעי —

(

שפבC

»£ן טיטן דער רבנים 4טעהן  1«t ,י» טךפיר » יברגיי 4ט
ה»} ט)  » ,הנפפערוענוט .דע;ט; 4,ענטהיר»ין נ; יכטנ»כ"4ע
בען נו קעננפן ? י* ויך דער פי» 1»1ן 1^ #ע\ 4טיך ער » יהרע
 4רינדעפיר » ונטטחטטהחפט הע! ט  , ,וחנדטן ב4וי 1\«0יף
די» פרנונפט טטינט  pm ,מ יר p ”ppטריק טרעטן,
יו 1כד־ טך טינר חפנטענפכיינדרבן בדענק 4ןכקייט11ןע .ן
,ד» חיט ברוהי4ן  ,מוט עט ב»ך .רע  »?. £נימנחוטפלעm
»( נר ניכט » ; דקט וייןט 1ח  .היף #י* ט-די » 4רענלטניע »11,
די»? פי]»ן» פיע חיט רערטהעמט 41יע נו סטרייטן מויפ"
י הערט » ,ונדן» ב}4ייךט» » ירןרניבט לוגעבן ק»ן  ,מוך
נ » כ 4עבן  wוט ♦־ ;
י
דטרחיטחערע נון די»*» 5פ » יין £יר »{! &») » ב 4ט(1ך.ן
/חעק  ,חעןניכט יענעט רעט 4יפטג':4ע [»ין » יינר » (ך•
»ןטן טפר» כפ » ב\ .פ» טטווערע ; » יבר 1ופ51פ ד 11$וע*
ני 4טטן רבנים ק» חפעטפנטפ ריכטר טנד 1» ,נד טכ״ט ד»"
הפר נ» ךפר»4ן ! פטט .י »ב רעןדער
5»11טטסגר1ך »^ 1
דען טיו טך ברו פן  » ,יברחויפט ריכטי 4פערטט»&דן
טיע? — הירח 1טנוןדי»’ פי; חן ^; יע » ינטחיטט! ערע•
טען» 7ונר די* ע ; ע! בטטטטענרי\.ע וויטעגט» פט  ,דימטך
ו 1עדר פ»ן » טטיוריטעטן \ .ביהט | ^»; :ד 1יך ט 1בסי? יטע"
טען פפר! ייטן ! עטט  »* ,נדרן 1ע? בטט » ינט »! טרט 1ה£
‘נוריק  4עהט>’ »ו ^ »ן! עטזע! בטנו» צגוטויען' » ונדנו»01״
טרחכן } ,חט»י חייןענטטיידן  .די» טטע) ןע » י  £תלמוד
 1ופן 5עמוט » יברנ» כטןדערט» דטן  £ערביהטן !»})  ,חי"
טפט »( : »*1סנהדרין מ״ 1ע״ב) אמרר׳ יוחנן משום
רש״בי מנין למלין את מתו שעוב ^ בלא ת ; נשה ודל
"כי קבר תקברנו רמכאן למלין את מתו שעובר בלא
^תעשה • ח»ן טהט  .ט»ן היר » ייני 4ע ט 11ירי4קייטן פיר
־
די»

<

שפגc

ריחחועהנזיכע ערק? עהרום דיורטטע??ע  .ערטטזיך*
ווען ר8י~היר מוט חיבדנחלטן פעדביחטן חין? ׳ j&nbii
פיהרט ער ניכטחחט פערבחט ( לא תעשה) דער תורה,
עע >*? יךלא ׳תליןחן ? לחייטענט :חען עדזט חזיט \י .רינון
?« בר חויט דע^4צחט ( עשה) נעח? יך כי קבר תקברנו
.הער? ייסן1וח?! טע m ,ןמ?? טע עד דען fumiiביום ההוא,
י דערטר »?? יין פיר רינעחיינה\ .בחייץ קחן  ,ניבטוועו.
?» ט | ,ידען יחיט קבר ^קברנו »??יין  ,י1י*ט* יךינטחעג 'ט
עדחיהץ דיוט מוטבגרחבן נ»ך ^ןרעחמנ!בן צ1חן .עa׳^
0עהן * יטע ?  --לילקוט חבר פיכמנחיך ריוע טטער
?ע חויט דער גמראחנדקט חט ^ יוזרטל ' ( מדוש ילקוט,
 .:ק׳עס$א) א .מר ך ' יוחנן מנין למלין או ./מחו שעובר
בלא תעשה ת״ל ^ תלין נבלתו  ,ומנין שי 1ובר אף
בעשה ת׳*ל כי קבר תקברנג•
 ^ r «z<j:ון
חבחחח! באך דטר? ע :עחרטדיח חביגעעיטטע פרח^
»עג ^ ע?? ט^  mפעהוט מון וחיך היר־דער' נחש] ביום
 .חתוא חויט חע? כק »3יז <,ט? יך מוט ? .בחט נחךחן רע> ר
* * ע?בן טח ^ aלו בעגגדמזץ ענטטטעהט  .חיר1וח?!ן מר
ז וזער דיחר  0טע?! ע חץ דער חורה קריטיט ? חנטרחכן,
‘ ״מוכרנחךמור רען מאמה דעס ר״י ערקןעהרן  -י
ד.ך־ ז ן ^• ; ?uca fj ' « *a » : -

'><w

.־

 ,בייהיהבאיןט חטא  .משפט מות והומת ותלית אותו
 1עלעץ  /לאתליץנבלתועלהעץכיק 5רתקברגו ביום
ההוא  ,כי קללתאלהים תלוי ופו' ( דברים כ״א)
ה* רחיוטריח רערעפחןרער?יי 5ע חייגטחרךהענקרט
^חנך ^ טעדטן חעלטן  ,ריח ניבט ? עמד ח? ט  pbטחגע
דער « -1ריבט\  prs #רחונע ה»כג |-טייבן  15 ,ונר כחך סחר
חבנר חעג ^ יופט חערדן^וי??  ,חיי? היץגהענ ^ חיינע
^נ\&עלונ ^ חטטטחי* ט  .י .

< .שפד )
ממט טע וייסמן? ניבט מנטטענדיג .מיעען?< יכנמ< , £דמט
הייטט  :מיינען ענטועעוטןקערפר  ,עפנט} יךלורטוימ
דענקטר״י׳מבעט
מזיפלובהמזטן " 1 :מממטטנ! ייךפמ ,
דער> קערפר מיינס פערברע 5נט חענן חרך דמו המצד
דעט הפצקער■ 4טעדטן  ,מדר דער מיינם נמטיר! יכן טמ*
<דעט פערטטמרבנן 11ענטן ממעי מין חימפערן גץ דמע
מנמומ^יע טטמטטהמפט מדר ניבט וייע  ,דירפן היר ני 5ט
גו במודטיי11וומנן* .עט ניבט ביימ דען חכמי התלמוד
 mפיזע טן« ט״:מ1נר פמונר 1ננט״מרטן (מ) ט דמ דנר שלש
עשרהמדות^ דמן ווידרסמך< ראיה  ,זכרמוגדר זר ) .
111ן מויך
דיממיחגן ממייןמיינן זינד  ,מוצדמיי 0זמ} מנ 4נמ>
קייצן 1וידרטפרוךזיידן  .וועןמ! זמלאתלין ציכט מ '«
ברנמכטן^ מונד תקברנו בנרמבן ( מין דימ ער 1ע
*עצקן ) הייטט  ,זח חיישש מלק מיףדפר מאמר דעט ר^י
עבגפמןט> מיברנמכטן  1> ,יט הין וזערע דער נברויך
מוגורע  pWמ  pטטרבעטמנע לו פערטמררן  ,מיין רמב•
ביגיסט נוע}  ,דמט זיך מ 1י[ דימ תורה נריגדעט  ,מזנר ב!י"
בע רען רבניס ניכטט לו טוהן מיכר* נמ? ט עט! ומ דימ !"ע
ועמרטן ( נוסחאות) מין דע  pמאמר דעט ר״י לו ב׳ריבטי•
^ען ; דערנברויךמבר נמךמיהרדמרט  ,נ* עלקרעפטינ
מוצר מ 1נוזידרטפרעכ!יך  * .מ? ןיקמזער ומנט מזצט דמש
דע  m pממט 11 ? .ער המט מוצט דימ חערטר mפער«*
דייטטט ? — ,מומר פמ! ניטד מלמד  ,דמר ! עהרטע
מונט מיןמונורריוננדו לאניטת ^ חמ ומ? טט חיבר
נעכטינן נבלתו זיין  flWäpfopעל מ! ן העץ דערנמ!*
*ען  ,בי ניימרט קבר בנרמבן תקברנו ר«מ ומ! טט בנרמפן
*  ; pivניבט ו 1מהר ? מונד דמע עקטענעוע  ,דימו ^ ר
מויטדערטוזע יענרמבנברמנטן וזיינרמונד ביהרטעצ"
קער המבן  * ,ממן וויר מין פע!! ן 1ומ עט מוין }עבן מזנד
טמד

?c

( שפה )
טמר מנקמ »» ט טרויען ? דיוע טפריוך״ מוני* יטטעס׳ 05
דערבנדע עפידע» יע מ)! ר דייטטן יהודי  , £זח!! מונט
גיכט נורמו « ר4מנלט? עבן הינחרך1wp ^ rtfp ™» ,
*; ע .פערפמ!4ן ? וויר *מו! ןוומהרנעה»ן ומט דימפמ? טן
בונריפע  ,דייו וו* ר דורך מיהרן מ ונטרריכט> ויט דע! nnii
טעןפערמגדן  ,מוכטנוטער!יכן פמרמורט<י!ן  5עד} ”"
טען  ,מ 1נד* ימניכטלובריכטי *)4וכן ? מיךזוי} זחידנור
»יינע ? עזר » pb *p^ w5»1nמכן המט יוג.
דכ ! יכע מייני
דסקקע פר» עז.ן  ,ווימוימ  ,וע! בטט דען * מיבטעטטן
פרטטמנד,ק!ייני 4קייטןמיבתעהן ! מטן ,פמץדענן* עהר
מפט «}ן .עטמבהענ4ט  .ייוהרע? מנ* חיובן ווידמיברדע)
 4ע 4גטטמנד דער פר׳יחןבעעררי4ונג 4 -רע 1עט  * ,טריבן
יוונר 4טטריטטן  ,מהנע דמט מונט מיינ 4פמ!} ןו 1ערע לו
פרמ\.ן  :מבדייו רמדיקטלון מי  £עבריטן דמנןיווירק?* ך
מיברנמכטן בדייטע ? מ 1נד נון ו 1ערדע מיך בווייון,
דיוט וימ עט ניכט בדייטעט  .ווען מין  prTוזמרטע לון
סמן רער ב4רין? פמן נמכטנייט ! ע 4ע  ,מיטהין טמן מן מונד
פיסיך דימ 4רענלעדערדויערבטטי» » ט ווערע  ,נע»}יך
ביו נמך פר}« ^ מיינרנמב־ס מדר ביז » p13מר ^נדן ומננעף
מויפז.מנ4ע 11 ,מ נו רען מוןנטחמ^בן וויו עט  pmתב״ך ( בעי
ומנדערט מוט פערבמט) פמרקח »» ט  ' ,׳מיינע געהרע
נייט״בטטי »»ונ 4דורך רען  \vrnlביום ההוא  ,בלילה
ההוא מ 1נד עד בוקר ? t .מפפנבמהר בדייטעט מן?מ לרן
ניכטט מוט^ מיין מונבטטי»» טט זיי»ן  5 ,ע ד ב} י י ב ן ,
פערווייןן  ,מוי  3בוומהרן ׳
מווילנהמ | טן
!» ונד ו׳
 11׳ ; דמהער יו!! נטהמ!בן ; וויו עט נעהטי\ .מיוט,
דערנוומ} דערדייו נייט בטטיומוט ;
אליןבמדבדסלח
חייטט  :מיך ווי??־ ט ט ע ט ט מין
דער
היטטעפר ב} י<«י
בען ;
טטעטט
מיברנמכטן חערעמוטין  .ריליגד

שס

( שפו /V
שבו מרפיעבורו■ ויהי מקצח שלשת ימים חירדע היי׳י־
טען  :ויין חיובן■י ד ר< י ח•*  0יו * ע»ויו י ג רדיו כ ט ע ט,
חען דער ב*רין? פיוןשידבמיוכטן ןיו* | ׳דע  £יויורטע
ויליט ןע4גג» ^ עבן « rווע ^ חיישכרקנד נ * דיוב< ף
וי < ן ־יו< יונע * רובע ןע^ ן ,.״קבר חיוס חיט pH
ב* דיפע ב*ריובן *יוד« ניכטס 1ו ^ ^ ו1ען מ« ך לוקביייו"
טסי! יוי  £עבריטן ^ חי} | *:עט זז  1ובע יעיייזנר יוי־ינע
*רו .בע* מ*!ףו 1בן 5קיון חיףניכט־יויקבוד איש קבד ^ 'ך
דיוט ו,עגקדעסטגנ ^יובןחיןד«1ו עדז !?1הייטט ^י ^ עבר^
טען כרד  4ד 1פריוזצדז> ^ יו  151ויייו דיוחדן ענטטסיונד^׳
גע עשנו ־ט הזי סס מר  ,שוחח וי הח  £ר ^זייוצו ח  $רב pi
העוכ ^ ^י ^ ע^יזיטן ^ זיי סערסערט ^זט! יוייכר \ .רופע
(קבר))יון.יקו; דוקט  </ 1;,יטס חצב ; ,יויוטיט 1ן*f&voHts
בועור ^ טס נע ^ חן־ ,יוונד ניי* ט דהש דייו * חעבח רעד

 üf1acjc׳; » »re?m r *a 1mמאא"
: *waca

rar

n
< UJJ irbl :'»(? . ; . <1?7r ^ CJü? Ijfrr׳ -,״f
נין־רט ^ ןגצוונרחיו טשעין!.
*) וועהרצד דע ^ יויך
פייד?י״י1־
mi ,.f

יוץ־יחיך  ,ערדייטטט היוט  .דייו ריכשי Aעבדייטונ Aדיוט
 £סייו£5יורטר עגן
עבריטן< וויודסעש יוי* טיו!ויו
וי♦ וועגי*' ווייו מי־ד עגט*מנ*|
'׳*
 11ג* ג *£י ב׳ןני3ט  £יזן 1ערב1ייטונ* וי יגל/יו5
בד* מ
טען דעדיחירסייויוט  ,חייו עדצזיי ^ יע ^ באו ^ןיו^/ט
ויונררןייווחן.קפהד<1ז1ייו בדייט $וי ^ב׳ ד לוי כצ\ ן i#8
שחן דע  pכ } י י 11-ןךעריווידטץ׳חייזעטדעןוי1יך ר*וכיו"
טור רעד ומבאיש זיךבד ^ | m*Wnדיו* וויט בןי^ בע
וויוחיוןיויברניוכטעט.

( שפז )
מ 1טן עטוומט >* עהרמ! ט מיינע>< יטדע ^ופמטען
3״
טעעפנונן .וומרן  .ידן ו .מנןתנ״ך פינדט>*מן ניכט קבר
 p»wדע ^ט-רי^ פמן 4רמבן פרבונדן  ,מויט4נמ> <0ןמין
דער מיינען טטע!} ע הנה אנכי מת בקברי אש 1כריתי
?!י (בראשית כ׳׳כ ) מונדהיר המט אוגקלס׳\m pxnמין
ריכטץ .קייטדערוומרטערקןעחרוט .טר« יעןקמן  ,דמט
כריתי >ויט דאתקניתמיבמעטנט ;מ1יך ד* מיש

מפרשיםביימ p «1רד״קמונרדער בראשיתדכהעך•

ק} עהרן דמט ו 1מרט  pnמיינן פרמחיננימ! ״דימ! עקגו,
מוגד1מ4ן  :לשוןקנין  ,אטר ר״ע כשהלכתי לכרכי הים

היוקוריןלמכירה בירה • ׳לןבדמיןט ^ jü»^ pמיי*

4ככ? 1יך ניבט מגדרט מ? ט1ימט ? מט״ניטע Sepelire
«וע 4טמפן * ,חיטדע ! מוי  4ן טמפן ; מןמיר 4נד
«■ יינן פרבמר  4נען מרט נידר 5עז 1.׳ מונדקבר
דער בטטי1מ* טעמרט וומ דמט 11ע; 4טמפטע מויפבע"
המחרטחירדPlnplJ ^ npn } .Sepulchrum ,
פדייזיך דורך גר 1ע ט  ,ג• ר מ ב 4ר מ ב mמ ^ימיבר"
וענט  ,ו 1יי 1רעד לייטטעדמט 1ומרט ניבט המט  ,דמס

 ps<1עבריטן ווימדמט !מטייניטע ענטטפקיכט.

דימ ערק! עהרוג\ .מ 1שרט טעקשטעט .,מחט « 1! mJימ
פ ^ט :
'
״י׳ . .
, ■) ■ • _ .
)^1
׳

• ז

?,ו ^  .י?ג1מ( .נד2מיין ערברגג ^  .ב 4ממן»וותרו«ן? דימ
מ טמךטשטטרמפע  $$ערט  ,מ1דג ער 11 .ירך היטריכטעט
"מונך יק מיק המ}ן 4.ה3גג 4ט,י* מ1מ!}1יין )י־יננמ ^ כט
"יו ^ המצ ^ בריבן*,מגרדן ד 1מ*1ושט מיהן מנט*גן ! בן טמ*

י{\ ^ס (טרר 1.הע טטערטע )ווגט.טמפפןמונד* ׳
11׳f> “ .
נמךדער נערטטערוט .דעט בית שני המבן דימ יהו pn
מ* נטרךען היימיטן פ& קרן! 4עבט< דימבקמנטןיךפי"
וע

(

שפחc

פרידמן>5w״
$ע נערע> וחמען וויט רען{ ייכן חיהרער
טען  m ,חויססטעןטן  ,במ?1«5:יירג1ן ; ^וונד »מנ 5עm
 4חר פרגעטטערטן  ,ריח חכמי התלמוד קחנטן 4חר
 5ייכט פירכטן  ,מוס ריח יהו  pnריוע פישפעוע דטטע,
וויחחי><0ר דער פיו!!יויזכו  ,פחן דער חעררטנרן נהניתן
חגנעה>ון  ,וי ונד ח ^ מרע> ויט דערוע! בן חין חבגעטטרייח
חויסחרטן רירפטן  pm .נון דיס נו פערהיטן ח 1נד נו!4ייך
 px>Tפרבחטעחיינערע!י4יע*ע רעכטסקרחפט נו4עבן,
שטיטנטן ויחעסחוין׳ 4וייןפרבחטיזין דערתירה • היר
חיוט דייו רינטי 4ע חיבר*עלונ 4רער חחרטע רעסר ' יוחנן
מ חין דעך גמרא • י ,ו וחהערוערנן וויר מוס רעריעניגע,
<י דערחיינעןיי 5עחויפבווחהרט  ^ ,עגןחייןפרבחטחין
״רער תורה החנרעןט ? דחהער•\ ווייו עס חין רער תורה
"הייסט  ,ד 1ח וח! סט חיהן ב4רחבן “ ( מוט הייסט חן חיי*
נען חרטהינט 1הן ).
נחך רער ועועחרט דעס מררש הייסט t m
יי ווחהער ! ערנן ווירמוטדעריעניגע ווע! כרחיינעזיי 5ע
<? חויפבו 1חהרט  4 ,ע4ן חיין פרבחט חין רער תורה ר.חנ"
"רעוט ? מוהער ; וויי? עש מין רער תורה הייסט  ,רוח
מ;ח! טטניכטחויפגווחהרן ; חונד וויח חיסן וויר ,דחס עד
"חויך (דורך ריח חויפבווחהרונג) געגןחיין גבחטהחס"
דע! ט ? רחהערז וויי! עטהייסט  ,רוח וחוטט חיהן
בגרחבן
פט ניי4ט דך היר חפנבחהר דחס דח דחס בוחטע חיבר"
נחכטןן.חר ניבט פרביהטן ווח!!טן  ,דח חין רען ביידן ! ע:ע"
חרטן* רערחיין .ענטןיכן לייטבשטייסחגגביוס ההואגחר
ניכטערוועהנט ווירד ,חונר רחס דחסגחננע הלנת מתים
«! חריבר ביו יענט ;ח פי! חויפהעבנט>4וחכט ווחררן ,

בוחש

(

שפטC

 pvw ü*wml2חיטפערטטענדניטהערריהרט ,דחט
וויח חיך דיכקט  ,מוך דיור! 4וימ ריכטי |4ערק! עהרונ4
וחיובן חיוט  — .וח}} טן חוגורע רמים עטחחט היד
חידר חיענוווענדן חיסן m ,ועד ויחעט רער  4וטן וחבע'
טו? די 4חיהרעחיינונ 4עפענט} יךג 1ומ4ן  .חיך« וי}} היר
גזר מוך ערקועהרן  ,דחט חיר ח! ןע דיח טטע}}ן מין רעד
גמרא חמפחן לינה דיח לעדע מי ; ט  ,בקמנט ועד־מעד
דמט קיינעמיעלי 4ע  4ע4ן חיך מעט  ,וחנדר! פיוחעהר ח}" '
?ע כרוך חיינר עדק} עהרונ 44נחחחן לו ויין טיינן ; מ! עט
מבר מויטרדע ^ ^ הטעחיעט 4ע 4נטטמנדט מעט חיך
חין דער}4ייכן ווחרטק« 5יברייען מיין לו ! חסן; חי?} חיך דיין
לייט חבו וחרט;  1 ,וח חיר’ ט ומ נמהע?4ע 4ט 1וערדן 1וירדi
חיך דמרין מיע} חטן נו חיטן  .ביט דחהין ביטטע חיך ח י י -
נע ע ד ! ע* 4ע? 1טמפט דער פריי נדע לו בער"
}ין ,דיח חי ^ ^ חעטמיין ! ייכנהוע ח! לו ? ע4ן  ,ויך
חין
חיהרקחענטנפריינחיכן פחרהחבן ניבט טטעהרן לו
ומטן
,
חונדחיינע
ומבע
מעט חערקלחעלן  ,דעו מיהר,
ווע} ט חונד נמכוועוט 13פערדמנקן " יטן חידד  .חיר
קעננען חונס פע}? י 4חיברניי 4ט המ? טן  ,חויךp ^ 5 ' 5
חינדטטן 4ע | 4דחט רע? י 4יע 1ע! 4ע) חוכזרר פעטר דחרורך
לו החנחן ; דיח ביו יענט וח עחוי 4פמרט 4וע 3טע מעטר׳•
 45611ליי 4ט , pm ^» 4דחט עט חו  pדערומצע וע} בטט
ווי}!ן  ,חונדניכט  ,וויח חייני 4ע רבניס בהויפטן  ,חוט דחט
ייךיטעלערעחמניעו " ! 4ע]

לו

חונטר 4רחבן  4טעהן וייע * )
חוכד

* ) מיןךע  4 £וטחכטןחיינט בריהוטן בית דין קמחחן
חייני 4ע טטע}}ן פמר  ,דייו 4 ptn .ריכטע ניבט כור
עהרע }4חנ4ן  .עט הייטט נעח! -יךדמריןן " חמט -מגבע*
ה א
י8
} חנ 4ט

(

שצ >

מזנד ד<מ מיינריכטונ 4דעט הויזעט וויררמ 1יךזמ 4טרמפן
ווערדן דמט פיר נימזומנד מיין מנטטמט דמרין זיין ויו?? .
מיךטןיטע ריזע ק! יינע מבהמנד}ונ ^ ויט מיינ ^ן פרמ*\ ,
דייו מיין יעורדעיר בר ^ דמלוהמט  ,עפנט! יך מדרפרי׳"
ו .ומטי  £טריפטןיך במנטחמרטן וומג. .
.

א) חמסהייטט גוסס? מונדו1ימ  1עטטזיןדמט »nmi
עטי1ומןמ 4יט ערק) עהרן ?

&מיןpmטורי״ד חייטטעט ;דיןחולה  ,ונוטהלמרת
וגוסס  /ומת ; רמ 11ירד מו;מ פמן פיר פערימוןfptn £üA
ווימ זינר די; ע גו בטטי ^ון?
ג) p >n

?מ ^ טבגיןהדבר של דבריהרופא  ,עיינו וחזרנו על
בל הצדדים ומצאנו שאין לחוש בשביל זה “ -מיף
זזעצטע ו 1יטן 1וייו ריזע >< עננר  ,ריח ניבט רען> זינדסטן
ב\.רין? פמן רען ע) ע) זענטן מירץ .נר מיינר וויטענטמפט
המבן ;  mמבטפרעכנר מ 1רטיי | 1מוגר זמגן קעננען:
ומצאנו שאין לחדש בשבילזה • מין* המבע ריזר 11ע\.ן
דימ פיזיטע בטרמ 5ט 1ט .יויבר 5עבן מוגר טיזר,
מויפזמן פמרמן \ .טיקט  ,דמ » יט זייו זעהןז< עגן ווימ פין
 ,בטיידנר רער ווירקויכע זמ 5קעננר מיזט  .פערנד זמ4ן.
זיממין רע ^ דמכטן  «! :ובאמת שהטעוררבדכר עצמו•
 .,מחשבתו נכרת מתיך מעשיו ונראה בעליל שאינו
 ,1^ itopp5to11רמטבע"
« .חושש לגוף הענין באמת״
ריכטמיבר מייגע! דער1׳ 1ענטהייטזממינטערעטמנטןג.ע"
*עגטטמנרמבטטמטטןזמ!ו  ,חיררעעטחמהןמייגפמןן! ,
דערזמכע מייגע זמ  4העטין .עו! ענר 1נ ^ געבן  ,מ  £1זיינל4
מונו 1יקע ; .הייט דמהינטר נו פערבער4ן ?

( שצא
ג)
מקעור ירדה דעה סי ' של״ט היישכיעט בשם
מה״רם מרוטנבורק  :מי שאמרו לו ראינו בנך
או אחיךגוסם היום ג ' ימיס הוא בחזקת ש  $ת ו;צריך
להתאבל עליו  .עט פרעגט1יך ; • וומר  £1ג׳ ימים?
דמ דך די 1עש דתך מ 1ין רמש מטנמ ^ ע רוב גוססין
למיתה גרינד־עט  ,מולד ידיח ו1עכי^םב1ן >*ענשן דריייו
טמן .ע מין מגמניע 1 m*7Riמ!! טע רמש אבלותfot״
*! יין  ,מונד ניכט ערטט נמך דריימ טמ4ן מנפמט.ן ? f:f
!» ]mירד מויש דיון \mm 43גשטעזןטן פרמק } ייכט
עו־ 1פהן  ,דמט מין פיר !דינן טיי! » עחר נחייפןע דמכו
גוסס דען 3וטטמנד דער מגמניע בדייטע  ,מונר75pA
לו פעסמהטן המבע  ,עט בנייכנע פי?» עהך רען נ"5
סטמנד רעש טיינטמדעט  ,מין ווע)ככ ; פי11יי 5ט רי 1ו
מ! טןי .עדע ! ייכעמין,ךען פרשטן דרייגו .טמגן ד  %ון*
מונך דמהפר מוין מין ד.ימ שריפטן דער פוסקים *pni
פעךי שטענדטט מיין״ן ^יבן » יין<1פגן  .חינדעטן1,וירר?4
<1ין די 1ע מ/נטר» וכונ\ .פיריענט 13חייט עיקרן ]/מונן
מין פערןמטע 1ימ יו ; piמ וועהר דמ מין<1יך פיר מי"
גער 3יץ .ט קמ^ קע מויט .ךער ה 11ע! ןע 0£עפפע,
דפק ועור ריין מייט״שענקט נ 1המבן.
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הזמן

(העתק קצר ממכתב שלוח אלינו מעיר ח> וטטרמ£1
יום ה׳ לחודש אלול התקנ״ו) "
* הבז לה׳ אתי היקרים  ,אנשי חברת שוחרי הטובוהתושיה! המלה׳ כבוד ועוז ! בשחתהלתו בתוך קהל ועדת
ישורון  ,כעל סוב אשר גמלנו כרוב רחמיו וכרוב הםדיס כי
העיר ה ,את לבב ראשי זמחוקקי מי חורים  ,עס ב מ ט תי*
(נמטניחנת ?*׳
זויען ,בהתאחפס יחד בוועד הגדול
« כג ) ביום זי״ו ל לחודש מנחם לקרוא דרור
פעל•
לכל בני ישראל היושבים בכל גבולם -,לפתח מוקרי צווארם,
להקימם מעפר ולהושיבה בתור האדם כאחד מהם  ,ולאמור
לעסישראל  :יי הנה  ,שנתגאזלכסבאה ! לא תהיו עוד חרפה
בגויס  ,ולשכינה בין העמים  ,ובמקום אשר יקרא ' לכם
לא — עסי ,יקרא לכס אחים אהובים י יכ הדתות השונות
עוד אל ירעו ועור לא ישחיתו בכל גכולינו  ,רק משפט אחד
לכו ולפס בארן הזאת תעתה ועד עולם ! — " כאשר
עיניכם רואות בהעתק החלק אשר אשלח לכס בזה ,ואשד
הועתק מלשון האלאכדיא•ללשון אשכנזי • *)
זכרה אלהיס לטובה לראשים ומחוקקים האלה בכלל  ,וכפרט
להאדון המהולל האהן אשר התאמן מאוד להיטיב עמקו -
בענין

* ) החוק הזה נציג כסוף המחברת הזאת בלשון ובכתב
אשכנזית • גס יבואו במאתף הבא  ,אגרות היהודים
נאמקטערדאם אשר שלחו לוועד הגדול לע אודת הדבר הזה.,
ואגרת האדון החכם האוזן■ ,כולם מועתקים ללשון עברית
לתועלת הקורא העברי.

דברי המאספים•

V

( שצג )
כענין הזה ; הריק כרכלתיך עליהם  ,וכגמול ידם הטוב תן
להסי .גס על כל אחינו  ,עם באטאזליען תמא כרכת טלה,
פרץ זצלחה לא ישמע עזדברחזכותם  ,זהיה מעשההצדקה
שלום מעתהזעדעזלס  .זאת שפתי לא אכלה מתחאלן>
תודזת לאנשים הטוכים לישרים כלכזתס  ,אחי כעלי כרית
אכרם  ,הלא המה הגכירים  ,ח׳ } ,ברח> לעט ; ינחק
דע
יחנגעוומירס ;  / t / wמשער ; ה  /דע ה׳ דע
ןע> וחן ; יעקב  ntפ תרטחז ס ; קמרי! .«5ט יו ט“vd
על כל* היגיעה אשר ’ יגעג לטובת אחיהם עםישראל  ,חרפז
נפשם לדרלש טזכ לעמם  ,חרפת חורפיהם נשאל  ,למוסר
כלימת המתקדשיםשמעל  ,לככל זאת על משמרתם עמדו
ללא שקטל ללא נחלדע מ כלל את אשר ההלל לעעזת 5־לזכר
עולם יהישמס״• “
־
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ככד העירו רכים
הלמוד הכהזגכתלכינל  ,והתאוו תאלה להקל אלתו גם
מעל שכס המלמדים ,גס מעל שכסתלמידיהם ה^יפ ככד,הלא
מאוד  ,אחרי שאץ כידינו ספר אחדכשפתיעכר ^ לחכך על
פיהו נערי כני ישראל כלמוד השפהג טרם יבואו אלהקודש
פניחה ללמלד תלרת ה׳ אשר נתן לנז משהמחלקקנז* זכגלל
הדברים האלה שמחנז מאלד כאשר עיכינז ראן .כי נדבה רוח
איש יקר :לדורש טזב לעמו !  ,הלא הלא הרבני יהמעכיל ר'
פרץ בר״י בעער מלרה כבית הלמזד אשר בעירכיךשאף
במדינת בעהמן  ,לפנות סדרן!■ולסקל המסילה ולהריוןמכשול
מדרך חנלך הלמוד  ,לע יזו ספח חולדות ישראל אשר
הוציאלאור ,לחשנל ללא התמהמהנו לכשר אלתזכתזך עדת
לכן

שלימים מכני ישראל על אלידתחנלך

ישורון,

נ

שצד>

ישורון  ,לזכות מ את הרבים  .תספר הזה סלל כל• הקוחת
אשר קרו לעם ה׳ מיום ברוא ה׳ אלהים את האדם דע ; שובם
מגלות בבל ירושלימה  ,נכתב בלשון צחה ונקיה  ,ונקצור נאה
«ראו*  ,כפי אשר יכלו כערים קשכים שאת בזכרוכס ; ומתורגם.
אשכנזית לתועלת המלמדים אשר לא למדו לשונם דבר צחות
נשפת אשכנז  .גס הציג התחבר בין כל פרק ופרק הערות
מלאות דברי חן ומוסר השכל  ,לעורר לבב המלמדים ואוזן
התלמידים על כלהכתזב בספר  ,לשוב להם כל הימים  .ובסוף
הספר כתב המחבר בשפה ברורה הנהגות טובות אשר יתנהגו
בהם הנערים מדי יום ביומו למצוא חן בעיני אלהים ואנשים*
ימ יתן מיהיה הספר הזה כיד כל המלמדים לחכך בו את
בעריהם בלמוד לשון עברי  ,כי אז חפץ ה ' בידם יצליח,
" w
(מקחו 1גולדן  10קרייצר) .
 C-i -־־־״ - -
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*

לפני ימים לא כבירים הוציא לאור הרבני היקר ,מוה״ח•
יהודא ליב מקראקויא  /בעל המפרש אמונות ודעות
לרביכו סעדיה גאון זצ״ל  ,ספד יקר ערך אאוד ונקרא בסם
תלמוד לשון עברי • בספר הזל כלל המחבר היקר  ,יסודות
לשון עברי בכלל ובפרש  ,ןפ בתנועות ובשמזת והן בפעלים
ובמלות ; ג  6שמזש הלשון,וחבור המ 5ופטיס,והרכבת המאמרים,
לא נעדריסיבתוכו" ויתר שאת להמחבר הזה מכל אשר היו לעניו
ממנינו וקרוב לזמנינו  ,כי הוא בכה" צל חלקי הדבור ליסודות
הלשון על אמי ההגיון  ,ולא קצר; במקום שראוי להאריך ,
ולא האריך צמקוס שראוילקצר  ,ועל כן חשבנו למשפט לפרסם
1
הספר הזה ברבים להגדיל תורה ולהאדירה ( מקחו

>

( 1ö; ©$rM
חולרותנח

"
ג

מדר

גפטיכטע

דעד

»וע 1ן * וע #ן  13 ,ר

וינדע? וט ,מין

ערבוימונ 4חונד מוני
שער"

טערהמןטונג יון |A'?”nדוה" מוכר פעטטט»\.ן החיש"
ג^ עבן פיון בענדיט שאטלענדר  ( ,פריט .ט) 8© 3
< י מיך המפע  ,וח 4ט רעד הרויטגעבר חין ויינר פחר?
*,רעדע  ,יווה; וחזועהר חוין 1רען בייפח!! וויינר נחלי?
יי חן רעכנןלו קעמן  ,דיו חחע טהחטוחכן דיח היר פחן
יל נח יוונר דען *.ייני\.ן ערנעה! ט * וירד (!! ערד! ) ניכט
"טר גיכט דען ז״רונחעטנן חוגורר רע! יגיחן ווידר"
י ,טפרעכן  ,וחנדרן פיחועהר חיט־דער הייןיג -ןסריפס,
יי רען קחזוענטחרן חונד חיבר ^ פרונ\.ן פח!!קחזומן חיבת
"חייגטרעפן  ,וויי* חויך דחט 1וער .רטט? ג חויט גחטט*
מ*גי ? ץ.ן שריפטן חוגר  pn >rwעגט! עהנטחי* ט — “ .י

ד
הרבני היקר מזה״רר דוד פריזנחויזן מתושבי ק״ק פיורדא
אשר מתגורר כעת כעיר בערלין זכה לזכות הרכים
אשר אל כסו ללמוד חכמות וידיעות בלשונות העמים  ,לע
ידי ספרו הנחמד כליל החשבון אשרהוציא לאור* כומכאר.
הרכנו המחכר את ראשי יסודות מהחכמה
אלגעבראו,
והיכולות הראשונות אשר עליהן נשענת חכמת המדידה
להכין ולהשכיל מאמרים רבים כדכרי חכמינו ז״ל המפוזרים
כתלמוד < וליתר הכאור נלוו בתוף הסער שלשה לוחות פחותי
חותם עם צורות למודי המדידה • את הכל חקר ותקן כהדר
נאה׳ ומהורי  /וכלשון צחה וכחרה  ,ישמח הקונה כהספר
הזה :,-כי השכיל המחכר מאוד לעשות  ( .מקתו עלנייר יפה
ט<  1 Kt &fr . 14 © $ועל כייר פשוט .) 1 $ tklr . 60gr .
מנחת בקורים לכפר פכי״המכקר אשרכקורה אותהנפשו
להציכלויד כספר אס ף ויק! לעשות עננים זיעש
כאושים  ,מאת
הדאקטארשענעמאן/ .תק״נז •

המחכיר שפך כעס

ותימה על

מכקר קפל משלי אסף
להרה

< שצו )
להרב ר׳ איצק סטנאב במחברת השלישית ילכרך זה
?דבר את? קשות כאלו הוא אתד הרקים  .והנה אס אמת
נכזןהדבר שמפי הרופא הנ״ל יצאודברינרגן כאלה החרשנו,
כי אמרנו רוח קנאה עברה אלי?? קנא אתאביו ? ,צדקה תחשב
לן • אמכם איכז  , pכי אנחנו ידענו את האיש הזה ?את
שיח? מיום כוא? לעיר ב ער ! ין כנער לא־ אמון בו  ,ידענו
שהוא  £יש נכבד זיקד  ,הן במדות ק בדעות  ,כי אזן ?’חקר
ויגע הרבה בחכמות זלמודיזת  ,זבפרט בחכמת הרפואה
בודאי הגדיל והצליח זעשה פרי  ,אחרי שחכמי המדרש הגדול
המכונה תן .ניו  1ער* יטעט השימזהו למורה בהחכמה
הזאת ( כי ענין שס ד ח ק ט ח ר בלע״ז כענין שם מורה כל״ע ) .
אולם כלשון וכתב עברית אין ל? די מכל וכל  ,כי לא נסה
באלה  ,ואפילו שורה אחת קטנה אינו יודע לכתוב באותו הלשון
ואף כי מחברת שלימה ובפרט בקור ספר גמור לברר הנאה
מן הבלתי נאה והצחות מן העלגות  .ולכן אינו כי■ אס■<־׳•׳
אס״ף בעצמו כתב כל המחברת הזאת אשר לפנינו  ,הן
האגרות  ,הן המנחה  ,הן הבקור — חולים  ,כלם מידו נגזרו,
ותלה באילן גדול  ,בשם בנו המפורסם בשער בת רבים עיר
דרי זן  .וכמו ןכ עשה במכתב שכנה בשם מכתב שמע
שלמה שנדפס ג״כ בספר המאסף ( בחודש טבת לשנת
תקמ״ח) שכתב נגד איש ריבו בעל המחבר ספר מסלול
הלשון  ,ותלה ג״כ בשם בנו הנ״ל ( יעויין שם) ואנחנו יודעים
 JNוהעדיס כי בפנינו נכתב ובפנינו נחתם בבית עקדהס ^ יס של
ע* ׳VV־ הנגיד}רד"י.וזה הענין עצמו בספרמשלי אסף שלא היה נמצאבכתיבת יד מעולם  ,ני הוא חברו לעינינו וכמעט בכל יוס
כאשר כלה מלאכתו קרא לפנינו שנים או שלשה פרשיות או
פסוקים להראות את תקפו ועוצם ידו בכתיבת הלשון  ,ולאמור
שגס הוא יודע לחבר משלי חכמה ומוסר כאלו הנמצאים
בספר משלי שלמה *,ישירים ומזמורים כמו שנמצא בספר

תהליס•

-I

! Ff

(

פוצוC

חהליס • ובכל זאת הנה שא ככלה שנעל קיאוגס במחברת
הזאת , ,ועדקלא שבמתעותו ויעיזפניו לאמור ( דף נ״ד ע״ב)
 *,ואולי היה לדאתף ישן ככתיבת יד בלי באור “ ובמקום איך
(דףו*יו ) י( זאת היא נפלאת  ,מאין ידע זה׳יהמבקר שלא
היה זה הספר בכ״י מעולםוגו ' “  .הכה זה העזה* גדולה
מאוד שהעיז האיש הזה בפניכו מדעי האמת הגמור  ,ומעשה
שהיה כך היה  ,ובזה יתן מופת גדול לדברי המבקר פאקילו
נצוץ אחד מהמדה הגדולה אהבת האמת אשר היא" יהוד כל
המושר  .וגס לו יהי כדברו  ,שבנו ,חבר המחברת הזאת  ,היה
לו לאמור לבנו  ,כתוב המ שתרצה  ,חרפס  ,גדפם,קללם4
והן אותם לע קדקדס  ,אך; בענק החבור  ,שים ידך ,לתו פיך
ועבור עליו  ,כי באמתן אני הכותב  ,ואס אל מפאת האמת
תעשה זאת  ,עשה נא מפאת החכמה  ,כי לולי ןכ יתמכי
לשמצה  ,ונגלה נגליתי כאחד הרקיס ולא ירצו הקונים עוד
לקנות את ספרי אשר אני מטפל בהס  ,למען החיותתא
נפשי ונפש אמך ,וטפלי דתליבי בק׳ק קטנאב  ( .דףי׳ע״ב) >;.
וגס זה לעד כי• אהבת השקר גברה עליו באמרז ( דףד׳ע״ב)
"שאנשי,החבורה (חברת שוחרי הטוב והתושיה ) אשר כעת
"איכס האנשים אשר היו מאז “ הלא זה שקר נגלה לעין כל,
כי אף במחברת הזאת ישנס דברים נכת $ים מאיזה אנשים
אשר היו ממיסדי החברה , ,ועודנה עומדת בתקפה ככקה
אז בן כתה עתה באומר ודברים  ,ובמה ידע איפוא יכ נתפרדה
החבילה  ,אין זה כי אס חח שקר פתתהו,,רוח האורב!
ועליו נאמר פתי יאמין לכל דבר  .אבל באמת הוא ידע
ואשם כדרכו לשקר  ,למען חנף יחניף לאיזה חנשי החבורה
אשר בעיר בערלק ! מבלתי פגוע בכבודם" ואפילו להרבניס
אשר תמיד היה בעוכריהם זמלעיג עליהם בדברי ליצנות

i.

הנוף יחניף עתה ן למען קחת את נקמתס מהמבקר שבע
לע

Mh 'ül
V

(

שצח

)

ע ^ חטאותיס והרעה הגדולה מזאת היא 'שלבעבור זאת
הוא הולך רכיל ושקר עכה באחיו לאמור ( דף ט״ז ) "שכוונת
"המבקר ללעוג על דברי הנביאים ובדברי  :קדמוניכז וכקש
"לשלוח יד נדכרי הזהר הקדוש  ,וזאתהיאנפלאתעל הרכניס
״הגאונים אשר היו כחדשים,־ ולא עכו אותו דבר  ,כי אמכם
לי ק דרך הורסי התורה  ,היזם אזמר שמיעה זז איננה כאין
*,ולמחר אומד שמועה זו איננה נאה  ,עד שיאבד הונו של
צל התורה כולה “ *— — השתוממנו על המראה הזה,
ולא ידענו אס נצחק עליו  ,או אס נצעק עליז וי ! ד ! אם
הסכלות עולה על הרשעה  ,או אס הרשעה עיבר את הסכלותV
לאמור  :שאס אמור יאמר איש  ,שמחבר ספר החדש משלי
אסף אינו יודע לדבר צחות הנה הוא בועט בדברי' הנביאים
וכופר בהורה ! ! ומה יפה אמרו חכמיבוי ז? ל -,אין אדם חוטא,
אלא אס כן נכנס בו רוח שטות  .הלא הדבר הזה דומה מכל
וכל למחשבת אותן הסכלים הפזעריס את פיהס נגד הדקדוק
לאמור  :גך דרכו של יצר הרע  ,היום אומר לו למוד דקדוקו
ומחר אותר לך והפקר • ובפרט המדקדק הזהר׳ אס״ף היה
להודות ולהלל שלא יראו עוד קשת ורומח באלפי ישראל  ,כי
בז יפגעו המודיס בראשונה  ,לדעתס כי גס הוא ירוץ רצוא
ושוב פעם כה זפעס כה  ,כמעשה של התנשמת הנזכר במחברת
הראשונה לזה הכרך (צד *׳ ) ולכן שתיקתו היתה עולה יפה
מדבורי  ,הלא אז חכם יחשב;
ועל עניןהבקור שהביא אחרי כן באיזה המכתבים במאסף ,
הנה יש קצת שהדין עמו ובקצתם שגה  ,ומי יתן ויכתוב ספר
בקורת בענין הלשון על כל שיריס ומליצות הנכתבים
והנדפסס מחדש  .כי ידיו רב לו במלאכת הדקדוק  ,ובזה
*היה מורה להועיל ( אבל לא יכתוב עוד בעניןחכמתהאפטי״ין
.נהקאטאפטרי״ק  ,וחכמת הטבע ומה שאחר הטבע שאץ
ידו

(

Y

(

שצטC

ידו משגת להס  ,וכמוכן בענץ הפליפפיא  ,ושמותהפריא״רי
והפוסט״ריאדי,הנמצאותכמעש ככל עבר ממכתביו  ,ונפרש
לא ידבר כענין המדות והמוסר  ,למה יאמרו נאה אתה דורש
ואין נאה אתה מקיים) ואנחנו גס אנחנו על משמרתנו נעמול
לבקר לכ ספר חדש הבא לעינינו אס שזב ואם רע  ,להגיד
לאחינו מה פעל המחבר  ,אס זכה או לא זנה לעלות בתור
המעלה  ,לא נשא פני איש ולא נהדר פני כל  ,ט המשפט
לאלה,ים הוא  ,וכל אשר תשים האמת בפינו אותו נדבר  ,ולפן
אל נירא ולא נחת מפני חרון אן> המחברים החכמים בעיניהם
אשר שננו לשונם כמוחצים  ,וחמת עכשוב תחתשפתימו  ,ט
.

A.,

;אמת ,תידל!ה #ת יסדיו תר^צנח
אולת וזולתה פיך,ן תנןפצנה;
דברי המאספים י

* c׳

גא כ ר י כ ט,

ליא נח! 5עטעקייט חונדu« pAnrtAim
מוני
:רער העררן קחזויטיחנערט חיוט ןעדע! יךטו! ד
דחרחן  ,דחס וויר ני ? ט חונורט פרטפרעקי ^ ועט דית
נח4ון דער העדרן חינטרעטענטן דיור חונורער לייט*
פריפט דורך דען ורוקבקחנט > וחכןקעננן ;  mוויחעט
עבן דיזע וחר ^חז ^ קייט חיוט  ,דערווירדיס<1ח} חייגן
חנועהנןיכן פר! וסט בייח חונורכ  /מונטרנעה>וןלו פרדחג*
קעןהחבן  .דעןח^ נ Aחכטעטוויר עט חונטבייחדערחני
wtvp

חויטדריק ! ין

פחרבהח ) טן ,

חונד

דיוע

בדינן^

חו ין

(

ת

)

חו Hט!ח Aפ דייט! יך ווידר החד .ןטהחבן,
י
דחטדיח חונטרטריפטיפרט טובטקריבענטןיוידזן מ 1יף
רחטהייטטפירזע*1ט! יכע  4העפטפ
חייכן * מנלןבחנר ,
פרבינד} יך1זמכט  :זח החבן דפנחך ריחקחחיטיחנפרט זח
וופני 4דחרנין ריקזיכט! mmma״ דחט דיח חננחהן דער
טןבטקריבענטן פחן  150ביט 120 pup ,הערזנטר"
 4פזונקן חיזט  ,ווחבייח דערדרוק דערלייטטריפטחהנע
דען פפר} 1טט רפט חונטרנפרז> 1רס חונחפ ^ יך בטטפהן
קמן ; חיין פער 1וטט #דפר נחך רחנו דיטזזח!  pmזח בפ*
טרעכטןי  5ר׳ח 1יטפחן! ן 4חטטפ  ,דח 11יר טטחט דפר
פערטפרחכנן  24בח^ן  ,דפר!  27ז !.יערטהחבן — .
טעזחכעגיפטזחזעהרמטהפרלן  ,זח
?ע^ פחונסדיח ^
»יסטפ ח 1נט דיזט * וויט .רחט ^ ונגפ חונטר<זע »*ן חויף
חיחוזר פפר!יידן  .דח ווירחבר פחן ^  pנוטנן חיינר זח!*
כפן לייטטריפט פיר חונזרפ נח«3חןחונט 3ו זעהרחיבר"
מי Aט הח! ט ^ ח* נדפ  pפט חיינרזייטט דפר חיינל ^ ע HעA
חיזט  ,ביימח< ינר Aוויט) ק! חטפ חונזרר ברידר ריח ! יבע
מוויטענטחפטן  ,חדררחךו 1פנעטטפנט  ,ריח pfm »i
רפע!ן ו 1יטן חזנדדפ? קןחיברהויפט; לוערוועקקןחונדט
זחוויחפטחנדרער זייטטחויך דערחייכני•
בפעטטען ;
 Aעחרט חיזט  ,ו1ח חיבר ^ טע פיר חונזרפ גחליחןחינ*
טרעסחגטע * -עגנטטפנדע  ,זח חונבפחג^  ,חפפן חונד
פרייח ^ דטיי! טו 1פרדן קחןן זחפירו! ןווירחונטג ^ונ"
*ען 4וועגי DAטפנט נחך חיינן פערזוך 13חחק  ,חונר נו
!יכפווערקניכטחונטרפח! ^ן
זעהן ',חב » ירריזפט ני3
■׳"ד־ ־
 | a>ia)h 2פחרטזפנן קפננן •
•׳׳\ ! . -

י *' ־ . .־

‘■ - K

fitr

 -וי

 ) 1יפדר קח> זיטיחנער זפנדט חונט ט פעט פ ט טע נ ט
 6ו 1חכן ; מךעוןפפממדעמ ^ע^ כווערטי^ן הפפטש
חיינפ

ץ

( תא ).
* *־ מ* ינעמנ >< ענט! יטטעפמןדעןהעדרן מינטדעטענ"
טען מיין,דימ רען קינפטי ^ ןאסף> ויטהמ! טןחמ!! ן.
 ) 2יעררמינטרעטענט פערביגדט*יך ,דורך* ייגע מונ"
טרטריעט 1ען קמ> ויטימנער ויינס מרטט,
זע>וט! יכע  4העפטע,רימ נו*מ ^ ןמייגן במנדמויט
 , | 5hmעמן רע ^ בןלור \ .הערץ.ן נייטחבטנעה^
 ) 3תויך53ות} ט יעדר מינטרעטענט ביימ דער גדמכטן
מזנטרטריפט־נו ^ ייך דמטערטטע חעפט12 u' M
 !ü ^ aפיו ר מ ו י ט  \wm \ ,ער מיינן פרענואע"
רמלימנטטיין פמן דע  pדמרטי^Aקמ Mיסימנערער״
הע) ט.
 )4עבן *מ בלמה! ט ער ביי ^ ע>* פפמנ ^ דעט ערטטן
העפטט דמט לווייטע ; ביימ רעטן ע>< פפמ  , #דחט
דריטטע  ,מוכר מימ דע  pעאפפמנג דעט דריטטן,
דמט פירטע פמרמויט  .מויך dihערpj ?v &«n
עMפפמ< Aדעטפירטן יערט ^ו! בטטי01ון  ,יוב ער
*
* דען עיו?^כדן במנד פערנר>< יט המ! טן ווי!!  ,מדר
•<י . .
ניבט .
 ) 5דער קמ> ויטימנער * עגדט מונט נעבטט דער טוב"
סקריבענטן "} יטטע  ,מוין מ! טבמ!ד דמט פרענו<1ע"
רמגימנט " ^ רפיר דמט ערטטע העפטמיין 1 ,ומ"
 ^ aערפמןמוגטמי* נןטיין מיברדימטמטמ) ״*"*11
 m 1ערהע? ט  ,מע!5ן ער מונט נמך ע> ופפיוט .דעס
העפטט^ וידרו  pלורוקטיקט  .מייצ[*מ! כןטיין ער"
הע! ט ער מויך  £מן מונט מיברדימ טמטח! ״חו0ומ
דעט לחייטן  ,רריטטן מוגד פירטן העפטט  ,רען ער
מ 1נט מיוו*1ר נמך ? AWfirmיערט העפטט לור 1ק
*עידן . um
 ** )6וס מונט יעדר קמ<1יסימנער £יר 1ימ מנלמה! רער
פמן

גחב )
5מן  #יד^ .ויינ ^ דקטן צוובטקריבענטץ
נ ןיכע  4העפטע 4וט*יין  ,מונדמונסוימועובי ^ בע•ליכטי^ן ; רען מיינני 4ןטטערבעפמחמויט ^ן)* 1ן,
דמערי דעןדמדורן בו וירקון מו* פפמן! ניבט נו עד"
*עלן ברויכט : .
?) דמפיר בווי!! יגן ווידמבדדעןקמ>< יטימנערסטטמט
דעי ביטהערי 4ן  10פ'׳ל פרצו וויוימן ,עיי\ פ! 1 5
פ״ל בים לי  5°עקטע>* פ!מר  5 ; $מן  50מן ביט
 100עקט׳  20פ״ל ,מונד עמן סס■1מן מונד דמריבר
 25פ״לפרמווי :ימן.
 ) 8וויר ווערדן פערנר דימ העפטע יעדט**מ}  ,ווימ
ביטהער ,ביט בערלין  ,פ״פ אןרער אדר ,לייפציג.
מונד פראג פרמנקמ ! יפרן  .יעדע מנדרע קמטט!
מבר>ןי  0ן דימ קמ ^ יטימנערט  ,׳ יעדרמןויינ ^ ח 0
טע  * ,עזבטטטדמ\:ן ; מונדקעננךמ* נטקיינעפער"
^ ^ נגדמפירמנרעכנן  .מויך>< יטן וימ מונס ברי•
פעמונד ^רר m ,חייט עש טהונ) יך מיוט  ,פמטט*
פריימ מיינוענדן.
 )9דמ וויר מיברץ .ענט ביימ  pmמונטדנעוז*זן קיינט•
ווע Aט מוין ^ 1ד״פרויהנטטמויט^ עהן  ? ,מפער*
טפרעכן חירמבר ^ ט * ,מ במ?ד וויר׳  250טוב"
טקריבענטןהמבן  ,יעדסהעפטלו* 8רמטן  ,מונד
$מ}! טע דימ מנלמה) ביט לי  35 °טטייגן  ,יעדט
הע £ט לו 4 6רמטן  ,מ} ומ רען< :מננן במנר לו 1טהמ׳י
?עד  ,דען העדרן מיגטרעטענטן נו מיבדןמסן - .
סז ) דימ נמ>ןן רער טובסקריבעגטן !firnטמן pri
עדטטן העפטעפמר ^ קט ! ומרדן  ,מונד דימיע"
גי4ן  ,דימ 1יךנוויטן רעלנייט מיינפינרן  ,ביימ יע*
רעטמח!י4ן העפט נחכ* טרמ ^ ווערדן♦

טןיטויך

ג חג)
’1'0,ס?<ן■

£י!!*י5שנווךנעהטין .לו ער»•«*[ ,ומגז

 1וירנורווונן .ערן יוונט ן.נו1יוו<^ן ן .ועהן היובן  ,מץ יעןזיגל*
טען העפטן דיוט במנדט » יינן 4דמטן  » pmיט שריפטן
פ ^ע)(י 0ן«1ינהמ!טטמנלו 5י}!ן׳ חימוומד.ז^1ר ^ט^ר 1נד
בהויפטן קעננן  ,דיוס חויך דייו עיון p5to1מיגהמ? טע
הנד ,דמט וייו פי! עעידמ ונורע נמלימן ניל! יכע 4עו *.טטע<*
«־ע .ערערטרן יו 1נד מין רמט  4הערי 4ע ! יכט יעגן* ו 1יר
ו 1עררן יוכד ניכט דעטטיו ווענץ .ר1וין דע) ק* כפטי4ן
העעטן דמהין ועהן* מ)! עט ל 1דיור רובדיק * הערי^ ע,
 1וכגן יוויך ניכט4יונן לו פערחייון  ,דמן* ז! ועני 4טטנט
טפמרומייער יוויפלונעה»ן  ,יו ונד דען  4רעסטן טיי! דעט
.\ p !m vm vpwnעז .נטטענדן יוויטלופ ^ןסדייי מ 1נטר
דען רובריקן  :באור ספרי הקודש  ,תולדות המינים
המבעים  ,הזמןוגדולי ישראל יזונד 1׳
 11׳ \ .הערן י —-
ווען ו 1יר נון יובר יוונורע לייט יוונר 1ויהע
דמט •
מיינני^ע מעפר ,מוט וויר p !3חיוה! יוונורר ניולייוןדיור׳«
בריג ^ קעצנן ^ -—:ערן פערווענדן ווי«}ן |  pm ,דיוע
סריפט נילןיךיו 1נד לוועק> ועטי 4לו  . piwומחערע עט
דיון יוין דעך טהמטטר 1ירי , 4ווען וויי מונטימבר»וי ! ט
מין יןונורן המפנונ £1| 4מטן״ 4טייטטפינדן ;  p «.מ 1נטר
מ!!ן יידיטן מייג! ומהנרן דייטט! מנדט ויך ניבט מייסומן
יססבפעמיונן פינדןומ}! טן;
דייועטיויברויךערהמוטן
קענטן  ,יעוזרןיך,לו ויייוטיו [ עד נורמ^ 1לו
מיין מינטטיטוט ל 1ערהמ |טן  11,ע!טכ פיר דייו עכטע
מויפק! עהרונ 4ויו גילויןמיוט♦ ־  4ויימטמןער ! ווע}ך מיין
4ריג 4ט מפ  £ער לו מיינר לייט ,וויו>< מן נוומר מיי ^ ד פין"
?יי 3ט  11עהר \.ו 1יכט ! ע\ .ט  /מ! ט ^ין ימרן י ^ ע4ן ומ!! טע;
מבר דמך 4ע 4נוייטי 4ג .עניי 4ט מיוט  ,לור בפרידץ .ה^וינןי׳>
בערפער 4נינונ4ן חייט  4רעטרעו 1מי<ן היננ  41עב) ~ מיינע
ומונע

( דח

)

 1יוןפעקפ?? 1ע  \xn \mטיורטהיי? דפט 4יונלן  ,קיון ניכטבו
וי ! ט דייו 11ירקו נ 4דעט העכטטן 4ריויט דער ופןבטטויכ•
טי 4קייט(1ו ; רדעטיו< י 4גנולעטויי] ; יוונייוין jton־ p )” n
הפטןיכן ! יכטע>( יטט .עחןטךיוןדעריעני 4עטיי} יוונורער
כיונים ערטיינן  ,ד<רג ויךיוי  £כוילפ יער עי!ןוי 1יפק! פה"
ר« ג 4ל 1ויין ריהווט ; דיוך עבן  pniviווי 1ו!ן וויר יוויך ניכס
 4ערן?4ויבן  ,דיוט ריוע הפט! יכע  sü ' lmmקריונקחייט
ו^ ירק? יך ויו ועוזך יוונד  mיו!!< 14ייןאונטר יוונטי« יינו .ריטן
וייע ; * יונררןטיוייכ? ןיוונטןיבר » יטדערהי! פכונ , 4רי! ט
יוונורע נייטטריעט פיון דפ  pבפטרן טהיי! פ׳דער ניוטיזן
יזונטרטטילט יווני וי 1יפרפכט פרהיוןטן ! ועדין ווירד.
יער ערפיו?\ dm .עט ליי4ן  ,יוב וויר יווכט 13פי? •4ע
ט » ייכ! טחאבן  /יודרניכט  .־—
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Preußen.

Äie Uebersetznng des rz . und 14ten Kapitels aus
dem Iesaias , welche ich Ihnen vor Jahr und Lag
versprochen habe , erhalten Sie gedrukt , als eine
Deylage für die Leser des Sammlers
. Ich habe
ihr noch einige Versuche aus dem Hiob beygefügt/
weil ich dem Neitz nicht habe widerstehn können/
meine Kräfte daran zu üben . —
Wollen Sie aus der spaten Erfüllung meines
Versprechens scl)ließen , das Versprechen sey mir
leid geworben , so schließen Sie gewis nicht unnchtig . Ich überzeuge mich je länger je mehr von
einer ziemlich bekannten Warheit ^ daß nemlich die
alten Urkunden der Vorzeit unübersetzlich sind. Und
A
doch

die Beschäftigung
doch gestehe ich aufrichtig , daß
für mich en
Denkmahlern
ehrwürdigen
diesen
mit
in den Stunden
Erholungen
angenehmsten
der
ne
auch für einen je¬
der Muße ist. Sie muß es aber
liebt , und
Studium
dieses
einmal
der
,
den seyn
In¬
Vorzügliches
.
hat
Geschmak daran gewonnen
, fü ? eiSchriften
diese
müssen
,
mich
teresse , dünkt
Poesie
nen achten Liebhaber der morgenlandischen
nenne es immer
Mau
.
haben
Nation
unserer
von
soll mich nicht ab¬
Schwärmerei ) .' dieser Vorwurf
daß der Eindruk der
,
gestehn
zu
aufrichtig
halten
Israeliten , wenn
Originale auf das Gemüth eines
nehme , von
Maasstab
zum
Empfindung
ich meine
seyn muß,
starker
und
ungewöhnlicher Wirkung
her¬
Redekunst
der
Werk
andres
ein
als ihn irgend
gewissen
einer
Bey
—
.
vor zu bringen vermag
wir uns in die Tage
Stimmung der Seele , wenn
Geist der ehrwür¬
der
und
,
der Vorwelt verlieren
, wird eine unnenn¬
umschwebt
uns
Männer
digen
Die
bemeistern .
bare Empfindung sich unserer
in
schallt
Stimme der geflügelten Orakelspruche
feyerliche
,
abgebrochene
unser Ohr ; der rauhe ,
Gemüth erhebt sich
Ton würkt auf unser Herz ; das
wollüstige
entströmen
zur Andacht , und nicht selten
nicht etwa dann
fließen
Sie
.
Auge
dem
Thranen
zu Trauertönen die
nur , wenn der heilige Sänger
wenn er die Stimme
Harfe stimmt , sondern auch ,
drohend er¬
Zeitgenossen
feiner
gegen die Unthaten
Unkommenden
des
hebt , und schauervolle Bilder
wenn
,
er
wird
hinreißendsten
glüks darstellt . Am
in Glut
Sagen der Vorzeit dle Einbildungskraft
wegMenschen
und
Welt
setzen , und er sich über
güldne Zeiten der
auf
Seherauge
das
,
schwiugt
, daß solche Re¬
Zukunft geheftet . Ist es Wunder
, das nicht
den auf das Gemüth eines Israeliten
hak,
verjähren
Art
der
allen Sinn für Gefühle
berüh¬
Sie
?
mächtige Wirkungen Hervorbringen
Herzens , sein Innren die zartesten Saiten seines
aufge¬
Nakionalstylz
sein
und
erschüttert
res wird
regt.

z
regt . Lassen Sie diesen , uns so oft mit Unrecht
vorgeworfenen Nationalstolz , erwachen ; möge in
der Seele des Israeliten der Gedanke lebhaft werden : diese Propheten gehören zu den Deinigen,
diese Reden sind dein Eigenthnm , alle diese aus
dem Meere der Zeit geretteten Meisterwerke , so
sehr sie Trümmer seyn mögen , sind dein unbestrittnes Erbe . Nütze sie so gut du kannst , und sollst
und darfst . — Und wenn der Rükblik in die ihn
umgebende Welk , wenn das Gefühl , was er ist
und wo er ist , die Empfindung verstärkt , so möge
ihn - dies , die heiligen Sagen und Gesänge und
Reden noch werther machen , und eine bittersüße
Erinnrung gewahren:

וכאבינעכר
• ׳

החשיתי מטוב
הם לבי בקרבי
בהגיגי תהער אש
דברתי בלשוני י

. . . . . . הוך יעמ ךן קצי

In dieser Gemuthsstimmung
verbreitet sich
ein ungewöhnlich sanfter Lichtschimmer über die
Originalwerke . Eine milde Klarheit umgiebt das
Ganze . Jede Dunkelheit verschwindet , nirgend
ist Verworrenheit , nirgend eine Lücke, nirgend
kühne Jdeenverbindung . Alle Kräfte sind erhöht;
der Leser ist wie begeistert , und er beredet sich
leicht , das fey ein günstiger Zeitpunkt eine Uebersetzung zu wagen , eine Uebersetzung, die den Ein»
druk daurender , das Gefühl der Schönheiten lebHafter machen wird .
Die Arbeit scheint leicht,
denn die Seele ist voll des feurigen Redners , folgt
ihm unaufgehalten von Bild zu Bild , von Periode
zu Periode . Cie scheint nützlich,
Auf daß die Kinder meines Volks hinstrk
men , und ihren Durst löschen aus reinen
unversiegenden Quellen.
Die Hand wird ans Werk gelegt , und siehe da!
unvorhergesehene Schwierigkeiten
thürmen sich
von Zeile zu Zeile, von Wort zu Wort . Der Geist
As
der

4

t ^

der über diese ältesten Werke der Dichtkunst webt/
die Antiquität die darauf ruht , die Unbestimmtheit
tn den Ausdrucken , das Schwankende in den Be¬
griffen ; vorzüglich die außerordentliche Verschie¬
denheit der Morgen - und Abendländischen Spra¬
chen , welche durch Verfassung , Gebräuche , Ge¬
wohnheiten und Vorstellungsarten auf unendliche
Art modifizirt sind, alles setzt sich dem raschen , im
Feuer des Lesens nichts ahnenden Uebersetzer ent¬
gegen , und hemmt seinen Lauf . — Er will , so
diel er vermag , Deutlichkeit und Zusammenhang
in die Dollmetschung ' bringen , und er wird ge¬
schwätzig und wortreich : die Concinnität des
Das Feuer - Wort im
Ausdruks ist verlohren .
Original , das wie ein Pfeil aus dem Munde des
Propheten flog und die Seele traf , ist in feine Bestandtheile aufgelöst , und erreicht nicht das Ziel.
Er will feinem Gemälde das frische Colorit der
Urschrift geben , und seine Farbengebung ist matt
oder überladen , ohne Würde und ohne Kraft . Nun
wird die Arbeit verworfen , man fangt vom neuen
an . Man will sich genauer an das Vorbild hal¬
ten , eben so kurz und Kraftvoll seyn , aber nun ist
die Dollmetschung unverständlich , die Sprachregel verletzt, die Umrisse der Bilder sind undeutlich,
das Ganze verworren . Man setzt sich an die Stel¬
le?des kritischen Lesers , beurtheilt die Arbeit kalt
und streng , und sie misfällt . Der Leser, der das
Original nicht kennt , sich nicht in die Zeiten der
Vorwelt hineinzaubern kann , wird die Composition abentheurlich , die Gleichnisse fremdartig , den
Ausdruk roh und hart , die Satze übelverbnnden
und tavtelogisch finden . Das sagt sich der Über¬
setzer, und die Arbeit wird abermahl ins Feuer ge¬
worfen . — Dieses ist, mein werther Herr ! auf¬
richtig gestanden , die Geschichte meiner Versuche;
und daher der Vorsatz , den ganzen Iesaras oder
den ganzen Hiob in unsre Sprache zu übertragen,
langst aufgegeben . Es giebt freylich Uebersetzer,
welche

welche im voraus auf die Nachsicht ihrer Leser
baue ». Sie rechnen darauf , man wird aus übelverstandner Religiosität sich zur Bewundrung ih¬
rer Werke zwingen . Der Gedanke , daß die Schrif¬
ten heilig und göttlich sind, wird schon dm Kritiker
zum Schweigen bringen , ' und jeden ästhetischen
Zweiffel Niederschlagen . Wer mag aber die Zahl
dieser Uebersetzer vermehren ? Wir haben deren ge¬
nug und mehr als genug . Meine Aeußerung aber
trist nur die Uebersetzer, nicht die Commentatoren.
Lassen Sie uns vielmehr mit gebührender Dank¬
barkeit erkennen , was in den neuren Zelten die ge¬
lehrten Ausleger der H . S . zu deren Aufhellung
gethan haben . Sie haben manche Dunkelheit be¬
leuchtet , manche Spur aufgefunden , die der Staub
der Zeit bedekt hatte , und selbst die falschen Wege,
die sie einschlugen , dienten dazu, den spateren Wan¬
drer auf den rechten Pfad hinzuwinken . Auch, der
eiserneFleiß mit welchem kritischeLitteratoren noch
immer fortfahren , jede Leseart zu wagen , zu ver¬
gleichen und ausznwahlen , ist dankenswert !) , und
ihre Bemühungen sind um so viel verdienstlicher,
da sie eben durch die allzu sorgfältige Zergliederung
der Elemente sich um das Vergnügen bringen , das
der volle Anblik eines Kunstwerks gewahrt .
*
Da diese Versuche, , welchen vielleicht künftig
mehrere folgen werden , nur für den kleinen Kreis
der Leftr deS Sammlers
und einiger Freunde der
morgenländischen Litteratur bestimmt sind : so ha¬
be ich mich alles Commentars enthalten . Diese
bedürfen ihn nicht , und werden auch ohne Fingerzeig -die Quellen kennen , aus welchen ich geschöpft
habe . —
.
Uebrigens werden wahre Verehrer der H . S .,
die mit gebildetem Geschmack und gelauterten
Grundsätzen sich in die Zerren der Vorwelt hinein¬
begeben , je mehr und mehr inne werden , daß .sie-,
den Fuß in ein unbekanntes Land setzen, wo nichts'
so zugehk, als in demjenigen , worum sie wohnen/
A 3
Sie

ih

6
Sie werden also nichts nach ihrem Nichtfuß schä¬
tzen, nichts nach ihrem Maasstab messen wollen;
besonders aber keinem Volke Genie und Geistes¬
fähigkeit , Sittlichkeit nnd Bildung , Kenntnisse
und Geschmak absprechen , weil es eine andere
Sprache , andre * Vorstellungsarten und Gewohn¬
heiten hat , und diese verbunden mit Verfassung,
Clima und Religion seinem ganzen Ideenreich eine
andere Gestalt haben geben müssen. Wenn mei¬
ne Versuche zu dieser Anerkennung fremden Verbiensts etwas beytragen , will ich mich für sehr be¬
lohnt halten.

&

auf Babel ,

Weiffagung
offenbart

dem Jefaias

, Amoz

Sohn.

13 und 14 Capitel*

*.
Auf emporragendem berge erhebt ein Panier,
ruft ihnen mit lauter Stimme,
winkt ihnen mit Händen zu :
dafs lie eindringen in die fürstliche Thore*
Uh selbst geboth diesen Auserwählten,
rief selbst die Helden — zur Rache!
jauchzet , Helden ! diesem stolzen Rufe, — —*
Welch ein Tummult auf den Bergen!
Zahllofes Volk erscheint!
welch rauschendes Getümmel
(ich fammlcnder Königlicher Völker!

Sieh ! der Ewige Zebaoth mustert Heers zum Streit.
.

Sie

7
Sie kommen von fremden Landen,
von des Himmels •äufserfrcn Gränze.
Der Ewige felbft, und feines Zornes Werkzeuge
erfcheincn, das Land zu zerfrören.
Heulet ! Heulet ! der Tag des Ewigen ifr,nal1*.
bricht ein, wie Venvüfrung vom Allmächtigen.
.
Drum crfchlaffen aller Hände ;
und jedes Menfchen Herz wird mmhlos ; 1
Alle find befrürzt; Angft und Weh ergreift fic;
Bangigkeit wie einer Kreifsenden;
jeder ftaunt dem Niichften an;
t
Feuerglut bedekt ihr Angeficht.
Der Tag des Ewigen kommt,
graufam, und zornig und glühenden Grimmes.
zu wandeln das Land in Einöde,
zu tilgen die Frevler aus ihr.
Vom Himmels Gefrirn und fein Firmament,
flimmert kein Licht hernieder.
Die Sonn ift verfinfrert im Aufgehen,
des Mondes Schimmer leuchtet nicht. — —
 ״Ich fuche heim die Welt um ihrer Bosheit,
י
 ״die Frevler um ihrer Sünden willen. . ״:
1־
,, Zerfröre den Stolz der Muthwilligcn,
 ״erniedrige des Hochimithigen Troz. - :. ; ;
 ״Seltner als Gold foll der Men ich werden,
 ״der Mann feitener, als Ophirs" edles Metall♦»
.
' ...
 ״Ich erfchüttere die Himmel,
erbebt,
tief
Erde
die
 ״dafs
 ״Gott
A 4

— g g, Gort Zebaoth zürnet,
 ״der Tag des Grimmes ift da.
Wie gefcheuchtes Reh,
wie Heerde ohne Hirt,
wendet jeder lieh zu feinem Volke
flieht jeder feinem Lande zu.
Der Ergriffene wird ©ritochen,
der Erhafchtc fällt durch’s Schwcrdt♦
Säuglinge find vor ihren Augen zerschmettert»
Häufer geplündert,
Ehefrauen gefchändet.
Denn fiehe! ich erweke die Meder wider fie»
die Silber nicht achten,
Gold nicht fchätzen.
׳
Ihr Gefchofs durchbohrt den Jüngling.
Zarte Leibesfrucht findet kein Erbarmen,
keinen fchonenden Blik das fchwachc Kind*
So trift Babel,
der Königreiche fchönfte,
der Stolz des übermüthigen Caideers,
Göttliche Vernichtung,
wie Sodom und Gommor«,
Ewig unbewohnt,
Einöde auf ferne Zeiten*
Kein Araber zeltet,
kein Hirte weidet dort.
Wilde Thierc lagern (ich hin*
*/

Ungeheuer fallen dis Häufer,
die Tochter des Geheuls
findet Ruhcftätte,
Satyren feyern ihre Tänze da.
Der Rabe krächzt im Vorwahlen Pallaft,
Drachen zifchen in Luft geweihten Schlöftcvfl*
Die Zeit der Erfüllung ift da»
die Tage zögern nicht. —יי
2.

Der Ewige erbarmt (ich Jacobs»
findet Wohlgefallen wieder an Ifraei,
schenkt ihnen Ruhe im eignen Lande,
Fremdlinge gefcllen (ich zu ihnen,
fchliefsen (ich an Jacobs Haus.
Fremde Völker unterftützen (ie,
geleiten (ie nach ihrem Wohnütz.
Haus Ifraei eignet (ie (ich zu ;
י
dort, auf des Ewigen. Erdboden,
werden (ie ihnen Sklav ״und Sklavinnen;
dort werden (ie Herr , defs Gefangener (ie \7arc%
Herrfcher des, der ihr Unterdrüker war*
3*1
Wenn in jenen Tagen dann der Ewige dir Ruh«
schenkt, nach erlittnem Leiden, nach mühevollem
Streben, nach hart aufgebürdetemDienft: danaftimme folgendes Lied auf den König zu Babel an׳, und
finge es laut:
A $
^ eyerft
*)  בת־־יענהworunter
>
andere

einige Ausleger deie

yie Eule wollen

verstanden

wiffm.

Strauße

Feyevfl: du nun , Unterdrücker l
Ift fie geftillr, die Goldfucht!
Ja ! der Ewige zerbrach des Frevlers Stab,
des Tyrannen Zepter,
der , Völker in feinem Grimme schlug,
unaufhörlich schlug;
wüthig über Nationen herrschte,
unaufhörlich wüthete. —
Nun raftet fie,
nun ruht (ie doch, die Erde,
jetzt schallt doch wieder Freudenton. —
Selbft Tannen frohloken deines Falls,
die Zedern Libanons:
״du liegft geftiirzt;
 ״nun fällt uns ferner keiner um. —
Ha ! wie fchaurt das Todtenreich
deinem Einzug entgegen,
wie find die Untenrrdifchen aufgeregt,
fie, vormahls der Erde Herrfcher.
Ha ! fie erfteben von ihren Thronen
der Völker vormahlige Könige. *)
*)

Wie

Diefe , mit bewundrenswiirdiger Kürze , und einer
vielleicht in der Dichtkunft unveriuchten Kühnheit
in feinem
ausgeführte Profopopöic , hat Klopftock
Meffias nachgebildet , wie mich dünkt aber nicht

.
■sehr

glüklich .

—

 ״Daß tief in dem Thore des Todes
Könige dir vom eifernen Stuhl aufßtinden, die
Kronen
'Siederlegten ךund bitter und fpottend Hofauna
dir riefen ! C
4ter Gefang.

II

Sie rufen alle dir entgegen :

״Auch du bift Kraftlos, wie wir,
 ״gleiches Loos hat dich getroffen; !׳
 ״In die Hölle fahrt deine Herrlichkeit,
 ״und deiner Harfen Getön verdummt.
״Deine Lagcrfiätte füllen Würmer,
״Motten find dem Schlafgewand.
 ״Sag’ an : wie fielft du vom Himmel,
 ״allberühmter Morgendem du ? >
!
 ״Wie ftürzteft du zur Erde,
״grofser Völkerbandiger ?
 ״Du dachteft doch in deinem Sinn:
״Gen Himmel fteig* kh hoch empor;
 ״erheb’ über Gottes Sterne meinen Sit».
 ״Thron* auf dem Erfchcinungsbcrge,
>
״an des Mitternachts lezte Griinze.
 ״der GewÖlke Gipfel erfteig ich kühn,
״dem Allerhabenen werd* ich gleich.
״Nein ! Nein ! du fährft zur Hölle,
<
״finkfl: nieder in tiefe Gruft. .
.
Wer dich erblikt , ftaunt
i
:
ergriffen
tief
vom Nachdenken
 ״Ift dies nicht der Erderfchütterer?
״der Mann, vor dem Königreiche erbebten?
״Er , der den Erdkreis in Wüfte wandelte?
״Städte in Trümmer zerwarf?
״nie die Pforte den GefeKelten öffnete?
Eien*

Elender ! Sieh ! alle Fürften der Völker, alle;
ruhen ehrenvoll,
jeder in feinem ewigen Haufe.
aber du, hinausgeworfen aus des Grabes Stätte
liegft da, ein vermoderter Aft
Von Erwürgten, von Erftocbnen, überwälzt
in Steinhaufen eingcfcharrr,
wie zertretnes Aas. —
Nein ! auch mit dielen vereine dich kein Grab!
Du half dein Land verwüstet,
dein Volk gemordet. —
Ruhmlos bleibt des Frevlers Brut.
Bereitet ein Blutbad, feinen Kindern!
|ie büfsen der Aeitern Unthat,
Nicht Aufkommen fallen fie,
die Erde nicht beherrfchen,
mit Städten nie erfüllen die Welt.
Ich felbft mache mich auf wider fic,
fpricht der Ewige Zebaoth
rotte aus von Babel,
Nahmen und Spur,.
Sohn und Enkel,,
*
fpricht Gott.
Erbtheil der Igel löst es werden,
fauler Wafferfumpf;
Ich rotte es aus,
mit dem Stabe: . Vernichtung.״h»

>k
So

Ä

—-

IZ

So hat Gott Zebaoth gefchworent
Fürwahr ! wie ich’s befchloflen
foll es fcyn .
Mein Rathfehlufs Wird erfüllt .

;d
*'* ״

'
1-

*

Ja J in meinem Lande zermalm *ich AfchUf?
auf meinen Hügeln zerftampf ’ ich ihn.
Sein joch foll nicht getragen werden»
die Laft der Schulter nun entfinken.
Dies ift Vorfatz,
gefasst für die ganze Erde.
Dies der äusgeftrekte Arni,
ausgeftrekt über alle Völker.
Gott Zebaoth hat es beschlossen»
wer will ’s vernichten ?
Sein

iss der ausgeftrekte Arm»
wer will ihn aufhalten ?

Die Hinfälligkeit

des Menfcheiu

Hiob 14 . Cap.
t

Der Sohn der Erde , Vom Weibe gebühren»

2

lebt wenige Tage , von Unruh iiberfatt.
Sprüfsct auf wie eine Blume , und welkt,
fleucht wie Schatten ■— bleibet nicht.

3

Und doch iss dein Aug ’ auf ihn gerichtet,
führft du mich in’s Gericht Vor dir?

4 Iss

־- ;

. \ .

—

4

14 —

Ift unter den Unreinen denn Einet rein?
Ach ! nicht Einer !

5 Sind feine. Tage bestimmt,
feiner Monden Zahl feftgefezt,
ist ihm ein Ziel gefezt,
unüberfchreitbar:
6 O 10 lafs ab von ihm, dafs er ruhe,
dafs einem Tagelöhner gleich
er feinen Tag geniefsc. —
Der Baum hat doch noch Hoffnung;
wird er abgehauen, er grünet wieder auf;
die Schöfslinge bleiben nicht aus.
8 Lafs die Wurzeln in der Erde ihm altern,
der Stamm im Staube vergehn:
Vom Dufte des Waffers wird er wiederkeimen
frifche Zweige treiben, als wär’ er neugepflanzt.
10 Aber der Menfch erstirbt, und liegt Kraftlos da ;

y

der Sohn der Erde vergeht — wo ist er ! —11 Gewäffer linnen aus dem Meer,
Ströme verfiegen zu dürres Land;
12 Noch liegt er da der Menfch, unauferftanden;
Harre bis die Himmel vergehen, er erwacht nicht,
nichts weckt ihn aus dem Todesfchlaf. —
13 Möchtest du im Schattenreich mich verbergen,
verbergen mich, bis dein Grimm steh legt,
«in neues Lebensziel mir fetzen,
dann wieder mein gedenken;
14 Wenn
4

-

r§

—

14 Wenn doch der verftorbne Menfch,
wieder ins Leben zurückkehrtc ;
wie gern würd’ ich das ganze Wanderleben hoffen

bis mein Glückeswechfel 'kömmt.
 ־-

^

du gewönnft es wieder lieb dein Gefchöpf.
16 Der du itzt jeden meiner Schritte zähift, ־
achrctell dann der Fehltritte nicht.

r,

15 Dann riefft du mich : ich antwortete ;

17 Meiner Miffethaten Bündel wär’ verfiegelt,
cingcvvickelt der Sünden Haufen dann. —
lg Aber ach ! der eingeftürzte Berg verlinket ganz;
Fellen werden von ihrem Oit verrückt;
19 Gewäffer zermalmen hartes Gellein ;
Schwemmen weg der Erde Spröfslinge:
So vernichte{! du der Menschen Hoffnung.
20 Du überwältig fl ihn, er fährt dahin —
verwandelft lein Antlitz : er ifl verlaßen. •—
21 Werden feine Kinder cinft glücklich feyn ?
er weifs es nicht. —
Wird Unfall über (ic kommen ?
De 18 hat

er keine Kunde. —

22 Sein Körper unterliegt dem Schmerz;
die Seele traurt ihm tief. —

Hkb ^
\

16

Hiob

i m

Cap.

G l ii c A*
2 9>

Vorzeit!
Ach wer feit mich in Monden der
fchüztc.
in jene Tage da mein Gott mich
schien,
Als fein Licht über mein Haupt
Dunkel wan*
durchs
Glänze
Und ich an feinem
dein konnte.

)

Wie glücklich verlebt* ich die Jugendzeit,
Zelt*
als Gottes Rath mir ward’ in meinem
war,
5 Als der Allmächtige mit mir
Knechten fafs*'
meinen
von
umringt
und ich
lieh,
6 In Milchrahm badete jeder Rufstritt
Fels*
in Oelbäche ergofs lieh mir der

4

’ ich aus dem Thor zur Strafse hin,
 ךSchritt

liefs den Richterfitz ich dort erheben,
— fic ent>
g Und die Jünglinge erlahen mich
wichen;
und Randen Rill*
lieh
Greife erhoben
9 Fürftcn hielten ein in ihrer Rede,
• legten die Hand auf den Mund*
10 Die Stimme der Wortführer verdummte,
Die Zunge klebt am Gaum*. —
., priefs mich
11 Und welches Ohr mich hörte
Seelig;
mir Zeugnifs:
’
und weifen Aug mich fah gab
12 Dafs

י7
12 Dafs ich den flehenden Armen enetter,
den Waifcn errettet, der nirgend Hülfe fand.
13 Wie ftrömte ‘des Verzweifelten Seegen übet
mich;
ich machte der Wittwen Herz frohlockenvolh
Zog ich an, fie zierte mich;
das Recht ward mir Kopfbind’ und Gewand.
!5 So ward ich dem Blinden ein Aug״
Dem Lahmen ward ich Fufs ; ich J
16 Des verfchämten Armen Vater,
des Fremdlings Rechtftreit ftrcnger Unterfa*
eher,
17 Zerbrach ich des Unrechts zermalmende Zähne,
und entrifs feinem Rachen den Raub.
J4

Gerechtigkeit

18 {׳Und dacht’: in deinem Nefte wirft du ruhig
fterben
deiner Tage werden viel wie Meeresfand, *)
feyn.
19 Meine Wurzel liegt ja am lrtfchen Waflerquell,
auf meinen Zweigen ruht nächtlich erquiken*
der Thau.
ßo Jede Kraft wird lieh in mir verjüngen;
der Bogen ftets (ich erneuen in meiner Hand)
31 Alle hörten auf mich, horchten auf;
meinem Rathe fchwiegen alle.
22 Ich
*) nach andrer Meynung wie

B

des

Phwxi

— 18 —
22 Ich hatte geredet , niemand widerfprach:
meine Worte dollen fanft herab.
2 ) Wie auf Regen harrten fie mein;
cröffncten den Mund, wie dein Frühlings•Re•
ge«.
24 Lächelte ich ihnen, fie trauten kaum,
Keiner wollt* des Antlitzes Freundlichkeit ver•
scheuchen.
2$ So schrieb ich ihnen die Lebenswege vor,
ich, das Haupt von allen ;
Als König thront* ich unter meiner Schaar,
Ragte hervor, wie unter Traurigen der Tr öfter.

Cap .

30.

Aber nun, wie spotten mein die jungem Knaben,
deren Ahnen ich meinen Schaafhunden nicht
zugefcllt haben würde, u. s. w.

Hiobs

Charakter.
Cap .
_

1 Mit

meinen

Augen

31.
-

\

leblos ich einen Bund,

nie eine Jungfrau lüftern anzufchaüen.
2 Konnte fonft Gott mein Antheil feyn,
mein Erbe, der Allmächtige in jenen Höhen ?
3 Folgt

3

Folgt Elend nicht dem Frevler nach,
ift Entfremdung ( von Gott) nicht dev Uebelthärer Loos?

4 Fürwahr ! Gott kennt meine Wege,
zählt jeden meiner Schritte*
5 Bin Heuchierpfad ich je gewandelt,
ift mein Fufs hingeeilt auf Lafterbahn;
6 ( Er wäge mich auf gerechter Waage,
Gott erkenne über meine Unfchuld)

 ךWich ab mein Tritt von geradem Weg;
Schlich je mein Herz den Augen nach,

blieb des Unrechts in meinen Händen :
8 o ! fo mag ich fäen — Fremde es genief•
sen :
fo rott’ was ich gepflanzt ein andrer aus. —9 Hat fremdes Eheweib je mein Herz verführt;
laurt ich lüftern an Freundes Thür:
10 So dien* mein Ehgenofs fremder Luft,
fey geiler Unzucht hingegeben.
11 Denn das wäre Lafterthat,
Strafwürdig vor menfchlichem Gericht.
12 Wäre Feuer, das bis .zur Vernichtung brennt,
jeden Seegen bis zur Wurzel mir verheert* —
iz War Knechts und Magds Rechtfach' mir versichtlich,
wenn der Streit mich fclbft betraf?
14 Wenn Gott aufftündc, was könnt* ich thun,
B2

wenn

20

, was wtird* ich antwor*
wenn er untcvfachte
ten ?
*5 Formet* er fie nicht in Mutterleib, wie mich z
find wir nicht gebildet in gleicher Werkllätt ? —״
16 Verweigert

* ich

Dürftigen

je einen

Wunfcb,

liefs ich der Wittwen Auge fchmachtqn?

!7 Genofs ich mein Mahl allein,
fättigte der Waife lieh nicht auch davon ?
lg Er, defs Vater ich von früher Jugend war,

den von Mutterleib* an ich ftets geleitet*
!9 Wenn

Unglückliche

ohne

Kleid,

Arme, unbedeckt mein Aug’ erblickt,
20 Scegnete ihr Gebein mich nicht,
von der Wolle meiner Schaafe lauft erwärmt ? —
21 Erhob* ich gcwaltfarac Hand gegen Vaterlofe,
weil vor Gericht ich des Schutzes lieber war ;
92 So falle von der Achfel mir die Schulter,
fo fqhmettre meines Armes Rohr entzwey,
$3 Nein ! vor Gottes Strafe erzitterte ich,
könnt* nicht fündigen des Erhabenen einge*
denk. י—י
24 Gab

ich

dem

Golde

mein

Vertrauen

sprach zum Reichthum: Du meine Zuverfichtt
25 Freut* ich mich der Menge meiner Güter,
ob des Zuwachses meiner Kraft ;
26

V

Ward von der Sonne glanzreichem Licht,
von des Mondes ftiller Herrlichkeit,’
S7 Je

—

׳21 —

27 Je heimlich mein Herz verleitet,
abgöttifch fie anzubeten ?
28 Auch das wäre Mifl'ethat vor Gericht:
י

Gott im Himmel

*

hätt* ich ja verleugnet ! —

Ly Frohlockt’ ich des Unfalls meines Feindes,
aufgereizt den Unglücklichen nun zu Fürzen;
30 Nein ! Ich gab nicht zu , dass mein Mund
Fündige,
kein Fluch traf des Gefallnen Seele♦ —
31

Umfonft murrten meines Zeltes GenofTen:
wer foll’s geben ? wir werden des Flcifches
nicht fatt ; —

32 Nein ! der Fremde Toll draufsen nicht übernachten;
jedem Wandrer öffnete ich die Pforte.
33

Sünden hatt* ich nicht wie andre Menfchen zu
verhehlen,
Unthaten in meinem Bufen nicht zu verftc•
cken.

34

Warum Tollt’ ich denn die Menge fürchten?
Familien- Verachtung Tollte mich angFigen ?
Fumm und einfam Toll ich im Haufe weilen ?

35 Aber ach ! wo Tuch ich den., der mich hört!
Sieh hier die Schrift! Allmächtiger! antworte
mir!
Welcher Rechtsfreund Tchrcibt Schutzfchrift mir?
36 Auf meiner Schulter möcht’ ich fie tragen;
als Diadem Tollte Fe mein Haupt umwinden.

b 3

37 Be-

22

57 Bekennen kann ich fr«y jeden meiner Schritte,
Kühn wie ein Held, ihm entgegen treten.
58 Schreiet aber wider mich mein Land,
weinen feine Furchen über mich ;
99 Hab* ich fein Mark unbezahlt .genolTen;
des Landmanns Seele tief gequält :
40 O ! fo trage das Weizen - Acker Dornen mir;
die Körnerfrucht art’ in Unkraut aus.

H.
Auszug aus dem K. K. Hofdekret , das Enrollement
der Juden zum Kriegsdienst betreffend.

(Aus

»

Böhmen .)

„ Da man noch immer in manchen öffentlichen
Zeitungen liest , daß die Juden
durchaus nicht
zum Militärdienst oder höchstens zu Stückknechten
zu gebrauchen sind , und daß die mit ihnen hier¬
über angestellren Versuche durchaus schlecht abgelaufen : so überschicke ich Ihnen hiermit ein au¬
thentisches Aktenstück, woraus Sie die Nichtigkeit
jener Insinuationen , die matt so geflissentlich un¬
ter das Publikum zu verbreiten sucht , zur Genüge
ersehen werden . Der Kaiser hatte nämlich befoh¬
len , daß auch die Judenschaft
in Böhmen , so
wie die in Gallizien , nach Verhaltniß ihrer Men¬
schenzahl Recruten liefern sollte. Darauf wurden
sämtliche Juden in die allerniedrigsie Classe der
Bürger gesetzt, und keine Exemption in Ansehung
der

- -

2Z

—

der Recruten - Stellung »fand Statt ; so daß selbst
die Rabbiner mit unter den Enrollements - Listen
ausgezeichnet wurden.
Hierüber nun beschwerte sich die jüdische Ge¬
meinde bei dem Kaiser , worauf ein höchstes Hofdecret vom 2gsten December 179z erschien , wor¬
aus ich Ihnen folgendes ausziehe.
Die Juden sind auch nicht in der Anwendung
des Conscription - Systems harter zu halten , als
die Christen . Es ist also ganz richtig , daß bei der
Reluition , nach welcher die Ausschreibung auf al¬
le Werbbezirke berechnet wird , die Bestimmung
der diensttauglichen Zahl , nach welcher alsdann
die Repartition und die Aushebung geschieht , ge¬
setzmäßig geschehe. Hieraus erfolgt:
а) Daß diejenigen , die bei den Christen auch
im Kriege als exempt betrachtet werden , auch bei
den Juden unter die zu andern Staatonothdurften
anwendbare
Colonne
geschrieben
werden.
d) Juden die in öffentlichen Aemtern stehen,
sind daher cxempr.
c) Die angesehensten Familien - Vater , ebenso
б) die ältesten Söhne und Gewerbnachfolger,
können nur in so fern exempc seyn, als diese exemprion in Kriegszeiren

bei christlichen Familien

im

Werbbezirk zugelassen werden kann.
e)

Wenn

bei den Christen

die angesehensten

Familien - Vater , Tagelöhner , ja sogar Häusler,
nicht mehr verschont werden können, so müssen sich
Dieses auch die Juden gefallen lassen.
f ) Juden , die mit augenscheinlichen Leibes¬
gebrechen behaftet sind , die sie zu jeder Gattung
von Militärdienst untauglich machen , können eben
so wenig , als die Christen von dieser Art , in den
Colonnen
der Feuergewehre
und zum Fuhr¬
wesen coichgnier, und daher auch nicht zur Stel¬
lung angetragen werden.

8) Jene

g) Jene , die sich einmal losgekauft haben * )
können bei einer folgenden Stellung nicht mehr
zur Stellung gerechnet werden : weil sie sich ihrer
persönlichen Dienstpflicht schon entledigt haben,
und nicht zwei Personen vorstellcn können . Sie
müssen daher aus der Cathegorie der Diensttaug¬
lichen gelöscht werden.
h) Unterliegt es keiner Bedenklichkeit , daß bei
ein von
der Conscriptions - Revision der Juden
ihrer Judenschaft gewählter Deputirter zum Vor¬
trag seiner Erinnerungen zugelassen werde ."
*)

ist auf 140 Kaisergulden
Das Loskaufungs - Pramium
festgesetzt , das also nur dem Reichen zu gut kommen
Aber
kann ; der Arme muß sich in Person stellen.
, der sich selbst stellen will, kann nach
auch der Reiche
kaiserlichem Befehl unter keinerlei Vorwand abgewie¬
sen, und zur Erlegung des Geldes gezwungen werden.

Zweite

Zugabe.

D c c r e t
-

Über die

Gleichstellung
allen

der Juden

andern

mit

Batavischen

Bürgern,
ten

9tach

September 1796 einstimmig angenommen
^ -

wiederholten

Beratschlagungen

über die

den 29sien Mürz d. J . übergebene Petition einiger
stimmgerechten jüdischen Bürger , die das Gesuch
enthält : „ daß die Versammlung zu erklären ' belie„be , daß die Juden , da sie stimmgerechte Bürger
„der batavischen Republik sind , und das Bürger„recht ausgeübt haben , nun auch in den vollen Be„sitz und in das Recht zue sernern

Ausübung
'de5

„Bürgerrechts

eingesetzt werden ', uud dies Recht

„in seinem ganzen Umfange , genießen sollen .^ —
So wie über den am rstett August vorgelegten "Be^
richt in Betreff dieser Petition durch den Reprasentantrn von Leeuwen und andere Committirte;
und

X * .

V

—
und Ln Erwägung
Bürgerrecht

26

—

dessen , daß das Stimm - und

bloß Individuen

zukomme , und daß

es eine Ungereimtheit seyn würde , es an -irgend
eine collective genommene Genossenschaft zu erken¬
nen , da die Gesellschaft nicht eine Sammlung von'
son dern von individuellen Gliedern ist ; —
in Erwägung ferner , daß die Einschränkungen der
Corpora ,

Ausübung

dieses Rechts in den Niederlanden

erst

von der Constitution müssen erwartet werden , wel¬
che sich das freie batavische Volk geben soll ; daß
es aber dennoch ein unbestrittener Grundsatz sey,
daß diese Ausübung in einer freyen Gesellschaft
weder von Religiösen Meinungen , wie sie auch im¬
mer Namen haben mögen , abhangen , noch durch
sie eingeschränkt werden können ; — in Erwägung,
daß dies bereits in den Grundsätzen liegt , welche
durch die Publikation der ehemaligen Generalstaa¬
ten vom 4ten Marz 1795 w Namen des nieder¬
ländischen Volks öffentlich, anerkannt und verkün¬
digt , und durch das Reglement , nach welchem die
Glieder dieser Versammlung
zufammengekommen

sind ,

erwählt worden und
bekräftigt worden ; —

in Erwägung endlich, daß aus diesen Grundsätzen
die vollkommenste Trennung der Kirche und des
Staats

folgt , die deshalb

auch durch das Decret
vom zten August d. I . anerkannt ist ; und daß die¬
se Trennung , wie sie einerseits allen religiösen
Genossenschaften die Freyheit läßt , solche kirchliche
Ein-

—

Einrichtungen

27 —

zu machen , und zu unterhalten , als

sie dienlich für sich finden , unter Bedingung
doch , die Ordnung

je¬

der Gesellschaft und die bür¬

gerliche Polizey nicht zu beeinträchtigen ; — also
auch anderseits

der bürgerlichen

bietet , solchen Einrichtungen
Sanction

Regierung

ferner

ver¬

irgend eins

zu verleihen;

Decretirt

die National - Versammlung:

r. Kein Jude soll von einigen Rechten

oder

Vor¬

theilen ausgesä -lossen werden , die mit dem
batavischen Bürgerrechte verknüpft sind , und
die sie zu genießen wünschen möchten , unter
der Bedingung , daß er alle die Erfordernisse

2.

besitze , und alle die Verpflichtungen

erfülle,

die durch hie allgemeine Constitution
dem Bürger gefodert werden.

von je¬

Durch ein Eireular - Schreiben sollen die höch¬
sten constituirten Machte her verschiedenen
Provinzen und Städte von diesem Decrete
benachrichtigt und dabey ermahnt werden:
die Wirkung der Grundsätze , auf welchen das¬
selbe beruht , jeden Juden , der es begehren
möchte , genießen zu lassen , in so weit dies
vor der Einführung

der Constitution geschehen

kann, uni ) sogleich die Sanction , welche dürch
die - vormaligen Provinzial - und Stadt - Re^
gierungen

den kirchlichen Einrichtungen

der

Juden

S8

—
TFuden

—

gegeben worben , die ader dürch die

Annahme

det

gegenwärtig

anerkannten

Grundsätze bereits als nichtig angesehen wer¬
und welche gegen das Decret

den Muß ,

öitser Versammlung

vom 5ten August d. I.

streitet , für Verfallen zu erklären.
g.

Die Repräsentanten

Schimmelpennink

, Kan¬

telaar , Hahn , van Hawelsveld und de Vos
van Steenwyk , werden hiermit aufgefodert
und committirt , einen Entwurf zu einem sol¬
chen Circülarschreiben , sobald als möglich,
f der Versammlung zu überreichen;
und es soll ein Auszug dieses an den Repräsentan¬
ten Schimmelpennink

, als erstgenannten

bey ge-

ge¬
hachtfy Commission , und an die Petitionairs
sendet werden , um ihnen respective zur Nachricht
zu dienen.

