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הקורא

דכר אל

שלחנולפנינו/

אהוב ! בבשורה אשר
הגדהגלנו לך  /קורא
מה ראינו על כנה ומה הגי ע אלינו  /להוסיףולחדש
עול מלאנת המאסף  /אשר מחנית הראשונה פה לנוכח
עיניך  /ומה תכלית לנר ימצא בה * והנה לא רמתנותקותנו/
ותבזאנו תוחלתנו tכי כאשר למינו כן קם ויהי  /באשר
שרבים וכן שלמיס מאחינו בית ישראל היקרים מצאו רצון
בבשורתנו  /וכשר הדבר בעיניהם * ומאהבת המדע
והטוב אשר בקרב לגס תנוס  /ולמען הגביה למעלה יקר
תפארת לשוננו הקדושה  /פליטת מחמדינו מימי קלס  /קימו
וקבלו עליהם בחתימת נכבדי שמותם לקחת מכתבינו מותיר
מלי תקופה בתקופה * היטיבה ה׳ לטוניס ולישרים בלבותם/
ויהיו מכייינו ברוכים Iכי לע ילס יש יכולת לנו להוציא
ערס קזיניהו  /ואס
מחשבתנו מכח אל המעשה עול
הראשית מצער  /האחרית תשגא מאל בפז״ה •

והנה אף כי מגמת בנינו גהזצאת מכתבי המאסף אך
טוב ליראי ן 1היס ולגרי לנב  /ולתפארת לשון העברית
הנחמדה  /ולבר עצב ונפתל לא ישמע בהם ת /,ל  /בכל ואת
לא חדלנו מלשאול תחלה את פי גדולי ע« »  tולדלות עצה
ממי תגוגות לב הראשונים ליראי ה׳ ולחושבי שמו  /והמה
הסכימו אתנו ורצו את מעשינו  /מהם פה אל פה  /ומהם
ע* י מכתבי אצבעותיהם  /כאשר תחזינה עיני כל באגרות
אשר נעתיק בפגים המאסף ( לחודש מרחשון שנה הזאת ) *
ואל חפלא בעיניךהקורא  /כי עוגנו שם מאספיםחדשים
אשר בו כנינו את מכתבינו כבשורה ההולכת לפנינו  /להמיר
אוחו נשם המאסף  /הן עשינו זאת בעבור ני התאחדו אתנו
איזה חכמים ידועים מנעלי המאספים הראשונים  /והראו
לנו אות לטובה להעשיר מחברוחינו במכתביהם היקרים /
אשד נועם שיחתם אתה ידעת מאז  /לכן לכמדם החזקנו
בשס אשד קראו המה לאסיפת מכתביהם הראשונים למחברות5
ואחרי זאת ימשך שם המאסף מל הספר אשר בו האספה /
א

ב1 2

ילא

ולא על נעלי אספות * ודי נזה  /ואין שוה להאריך בקריאת
שס עצס פרעי * ״־*

מליןלחוך /ידידנו

אמנםערס תחל קרוא מכתבינו עוד לנו
הקורא ! ולהודיעך הדרך אשר נחרנו ׳* נכרירת
העניניס ♦ הן נאזנינו שמענו אף נחן לננו ני רנות הממשנות
כלב אישי חתומינו היקרים  /גס אהנתס גם תכליתם זו מזו
נפרדות " אלה בצלצלי השיר ונעימות קול המליצה יתענג
לבנם  /ולמתק שפה העברית יתאוו תאוה ז אלה לשמוע
חכמות וידיעות תכסף נפשותס  /ולרוח צמאונס בדעות
ומזמות חשבו  /ואלה בדברי קלי הבנה יחטצו  /ואך בספורי
קורות חדושיס ותולדות ישתעשעו* והנה אס נאות אך לאחד
מאלה הלא נאשמה לאחרים ונהי כנושאי פנים * " אולם עלינו

לעשות כרצון איש ואיש אשר מלא רוחו להחזיק ידינו לבצע
מחשבתנו לתכלית הנרצה  :לכן זאת עשינו  /גס מזה ומזה
לא הנחנו ידינו  /ובחרנו ואספנו מכל המדנים האלה היותר
נבחר  /והיותר נאה לדברה על אזן מלין תבחן * ובקשנו פד
נל אוהב למינהו  /לבחור וללקע במכחגינו כפי אות נפשו /
ולא יהי ,לו הדבר למותר אשר לא נמלץ לחכו  /אכן נמלץ
ויען כי שמנו לנו
לחיך אחר ״ ונזה יצאנו ידי כזלס *
למערה להיות לתועלת ג* כ להמון אינם מלומדים  /לכן נביא
לפעמים דברים אשר המה הכרחיס לידיעתם אף אס נודעים
יהודית /אשר נמעע
הס לרוב קוראינו  /כמו מגלת
כלס יודעים אותה בשם וע״ד כלל  /אך נחסרה ידיעת פרעיה
לרבים ♦ ובהיות כי ידיעתה לתועלת להם  /העחקנוה "
ועל אלה ודומיהם נצפה מאנשי גינה ושכל שישאו פנינו לדבר
הזה  /ולא יהי׳ להם המותר למחסור •

גםהוספנו

למחברת הראשונה

הזאת

איזהמכתבים

בלשון אשכנזי  /וכן מחשבתנו לעשות בכל מחברות
הנאות  /למען ימצא גס המה דברי חפץ אשר לא ידעו ולא
ובזה נשתחוה לך אפיס  /וברכנוך
יבינו לשון עברית *
גשם ה׳ ♦

דבח המאספים ♦

המאסף
חודש תשר*

ה׳תק״סט
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מנחת אזכרה
? 1ניוד רוח אפינו נפשעדעדיי! • דדהנשמד־!
החכם התורני העלם ׳ המ ^ץ הגדולוהמפואר /
המנוח מהו־ נפתלי הידץ
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בגנך גן נעול, ...פתדזת לנו שער
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שירי תפארתך שמענו נעמו
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היא שבהאחור .בנפול עמיה
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עדשקמת נפתלי!נימרזקשפתים
רוחחיים
מעוז חסך נפחת
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תפשת סופר בטליצתך שמחתי־ ׳
השמעת קול מור בנגינתך נצסת r
יודעירזןהללוךושמו• לראשן כתר ♦
טע

נחנו• בעקבותיך דרוךחמדנו•
וממעיגי חכמה לשאובנועךנו•

םג

לגביה לשון קדם יהרים שיפת עבר
אך הכסוף ידאו קצרי מפיס י
מי .יאציל לני• מרוחך פישנים
וכאברתך מי יתן לנו אבר1
נפש

נח ] ׳
נפיצז

ברכה 1הן מאז חשן ך  #נת

לכל ד 1פקי דלתץ־י מדען עננת
אצלי ופחי בנו•
משבת נ?חןז ;נלינו הופ/עי

חח 0יךץן

ומדון

שפרדך לנו העפיןגי

מישירה ונזמרה בגכור 1ת;ין ♦

ת קו ת

השנה

לשנת תקס* ם

בתועה כמדבר ישימון  /נמו נמך בסכני היער  /ינ ינסהו
נ
צללי נשף✓ ויבעתהו בלהות אישון ליל  /יחרר
מגדולי שודדים  /ממלתעות חיתו טרף /
תסמר שערת
נשרו ובקרבו דופק לנו מקול עלה בי יהדפנו הרוח  /וחתחתים
לו מרעש כנפי ינשוף  /ומיללת אנחות עורבים  /כמה לבו
ובשרו אף תהעה ותערוג נפשו לראות בעפעפי שחר✓ וכצפיתו
יקו לאור יומס למען סור הפחד והפחת  :כן מיחלות אלין
עיני אלפי רבבות מצוקים  ,אליך שנה החדשה Iולקראת בואך
אלי גיל ישמחו * — אהה ! נמה יארך לנו ליל צרה ומבוכה✓
שלח חשך ויחשך  /אפל ולא נגה לנו✓ סעפיס גלהונו וחזיונות✓
' " לשוא צפינו לבקר ואין  /קוינו לאור ואיו ? זה עשרים
וארבע מונים התחדש הסהר✓ החל וכלה תקופותיו  /ועול
לא נבקע לנו השחר  /עודנה בוששה שמש מרפא מבוא לחבוש
מכאובנו לרפאות מחץ מנתנו 5הה 1היתה בנו יד אלוה✓
ותגע

[ ט ]
והנע עד נפש ! — מהרי נא  /מהרי ול תתמהמי שגה הנאה!
מהרי והניאי בכנפיך צרי ותרופה לנגעינו  /מיד אכיר
האבירים  /מוחץ ומרפא  /אשר נידו העוו והתעצומות להרים
ולהשפיל  *— /אשר נפשו אותה רפש גמרומי שחקים ובשפל
תכל ארצה ; למען יורחצו פצעינו מדם  /למען סור הנגע
והקלון  /השאתוהשבר ; לכל תתזס זתכל לאפם תקזחנו ״
חושי עתידות לנו  /עתידות Iאת תקות אנוש גצרה 5חושי
שנסי מתניך לבא  /לחת הפוגות*  :לעיניס נגרות  /לנחם
לנות נדכאים  /שנכי ותאמרי הס לנאקות מרירי לב הנאמנים •י
נחמי נחמי עם יאהב יכבד אדוני ארצו אשר כלו עיניהם מיחל
לקראת בואו  /ולחזות בנועם פניו נפשם תשתוחח ״ — מהרי
שנה החלשה והשיבי לבני ברעבנען את תפארת הוד אביהם /
ני צדיק וישר הוא  /עמו יאהבהו  /ודורו יגיד צדקתו /
הביאיהו לנו  /למען ישקע שאנן בחיק רבבות אמונים אשר
סביב סביב לו  /המשתחויס להדום כסאו  /ואליו יכנעון למען
תנוס הדאגה מרוס לבבו  /וישכח מרומת זה שנתיס  /וישמח
בנסיון לבו  /בו נסה אף עמד צדיק ואהוב  /גס בזרם שעף
מיס הזדונים אשר שעפו עברו עליו —  5הביאיהו לנו ולימינו
הזד רעיתו סגולתו  /כלילת חן והדרת יופי וצדק  /עערת
עמיה ותפארת מלבות ; ובחברת רום יונקותיו  /נעעי שעשועיו /
אשר הבאים עוד סארכנה פארותיהס  /ייפו בגדלם  /והיו
לעצי רענן  /ובצלם יחשו גויס * בואי נא  /בואי השנהI
ויקרא שנת רצון שמך  /והיה בך ששון תחת אבל  /מעעה
תהלה תחת חח כהה  /ויבנו בך חרבת עולס  /ושוממות
דור יקוממו  /ותמחה הדמעה מעל כל פנים " וירום נס קרן
עס יעקב tולא יהיה עוד תבוסה בעמים  /ולשמצה בקמיהס*
ושלמו ימי אבלו ומרודו  /וראו גויס צדקתו  /ויכירו כשרון
ארחותיו  /ואל יאמרו אויבים בלפנוהו הורדנוהו  /וידעו
כ 5עמי הארץ כי ה׳ אלהיהס מעוזם נעת צרה  /עזרם
ומגינס הוא "

[

. .

יt

הבציר

<!רב ןר :ץ .עתיות ' המד כלו -
שמים ׳
יתקדרו :פני
עבים * זיסעו
•T T
• :1- :
•T
עלים נובלות דשא וחציר !מוללו-
שבת קוצר מעמר חובק !דים ♦
מה תחזו בגנים? אין שושן ופרח,
ובעמקי שרון תבול החבצלת;
דון !שב הרוח ומוליד .קרח
צפרים .ידמו וךרור ב_קן נפלת ♦
על פגי השידה הכי נצא לשוח ?
הן הדודאים לא  :תנו עוד ריח ׳
ונחל משביבי שמש לאזרוח
ובתלמים אין עוד זרעצומח *
לכו אנ לכרמים לךאות גפניןק
וביפה אשןלותם תתאו
עין
נשימה
הבוצר
חדות
לא
 •Tי
T • T
••
“
»* - • ;* f
בין דודני גת ה;ךד תשמע אוננו ♦
מורם

נ

יאc

מזרם
וממטר
אחי י.
נשמר
* W
• T T
V T
באו•

אנ

ונחסה בין  .קירות הבית

,
שם
מדם
ענב
יחד
נשחה
חמר
יT
• ־
•• T
 -•
ג
v t v
ונצהילה
פנינו
מפרי
הדת
 :־; * T
••T
• ; •
־•T
לנו ;Tנא
ונוכחה
בסתר
האהל
; T :r
 :״V
V T
מנפלאות צור מעזוו טובות  .אלתינו
מישע .ימינו טננורות בל פעל
תודה וזמרה ת 3עגה שיפתותינו ♦

ש— ם— ן

כ
עניני

חכמות וידיעות

(אמרו המאספים  :שלשה ספרים :משרים לנו בנתינת יד « את
מחבריהם החכמים✓ להעתיקס אחת אחת בחבורי המאסף :
האחד הוא חלק שני מספר ראשיתלמודים /הכולל
חכמת הטבע ( עידק ) על חלק תכונת המיס ( היד::
ר/י 1יק ) מאת החכם היקר ומאהב כ״ה ברוך לעד » שי׳ /
אשר מר יצא שמו וטבעו בעמו למוד ולתפארת ע׳' י חבור
חלק הראשון מספר ראשיה למורים  /וע*י שאר מכתבי
חכמותיו הנמצאים לרוב בחבורי המאסף הקלס ונשאר
מקומות  /וכל דבריו מלאים גועס ומפיקים רצון הן גסלר
המניגיס

נ יבC
העניניס וק במתק וצחות שפתיו  /ני ברר מללו " וכה אמר
לנו התפס הממכר  :״הספר הזה גנח הוא אתי מימי קדס /
עת התעסקתי בחכמה ונהרחנת לשון מכרית ; ולא כאתי ני׳א
עד חלק תכונת המים  /כי עצרוני ערלות הזמן מלהוסיף
במלאכה הזאת " ואני ידעתי כי מעת ההיא נולדו נמה
התחדשות בחכמת הטבע וכסדר למודיה ( ^ עעהתדע )  /אך
ימן ני לא כתבתי כ״א ראשית למודיה  /והמה כללים חזקים
ותמתיס הקיימים בכל עת וזמן  /וגס מגמת פני לא הי׳ כ* א
לתועלת המתחילים אשד לא יבינו שפה אחרת  /לכן הניחוה
כמות שהיא  /ואס ירצה הקורא המתחיל לבוא עד מעמקי
החכמה  /־ הלא כל הדרנים לפניו  /ויתפשוה בספרים
אחרים  /ושמה יחה די צמאונו ♦ »

אשכנזי
השניהוא העתקת ס׳ מועדי שחר לרמנ״מן מלשון
ללשוננו/כולל הראיות על מציאת הנורא יתעלה ב״ה/
מאת המעתיק פלוני אלמוני  /אשר לא רצה לגלות שמו *
ומספר הזה נעתיק כמחברת הזאת פרק החמישי ממנו לדוגמא t
נפי רצון המעתיק ( נאגרת אשר כתב לאחד חתנריגו /
ותמצאה במאסף לחודש חשון שנה הזאת ) "
פהיזיצו־
אדםבריא (

השלישי הוא ספר התפעלות בגוף
1ח 4יע ) מאת הבחור המשכיל והמושלם כ״ה צבי
הירש נוימאן שי׳  /אשר עוסק לע״ע גלמוד חכמת הרפואה
פה ברלין ל ולא הובל לנו מהמחבר כ״א חלק קטן ממנו /
והתנצלותותראה בפתיחת ספת הנעתקה במחברת הזאת ) •׳

[ יג £

ראשית

למודים

חלק
מלל

שני

חכמההטבע (סיייק)

פרקראשון

-ן

מאימת הגשמים בכלל

י §
כל הגשמיים הנמצאים בתבל לא נוכל

לציירבם
בחושינו

מד,מ השגת.

ההתפשטות

ב ^ תי לצייר ל* נו
(דמןבמגרץ* דפר ל
11
'שדפד־.נו* ) •

וההתפשטות הזו

היא

אשר

תגביל את הגוף בכל צדדיו וההן לו תמונה מיוחדת (
ליייכע
•ייי -גכע8ליימ ) " אבל׳ לפי שאפשר לנו לצייר בחושינו איזד־ה
התפשטות מוגבלות בלתי היותה דבר גשמי בעצם  /די מ
תמונות ההנדסי ׳ כמרובע ׳ משול־ 1ש ׳ עיגול וכדומה.4
די  4כן נצטרך להוסיף עוד ?־ 4ציור הגשמי השגרה אחרות
ונאמר שהוא ג״כ חומרי(ל׳יי! ^טפריפח-ר קעיסעי ) • ותכונת
החומרי (דילו»ל! טפריפ אויינפס
קפרפפרש ) הוא העצם אשר יבדיל
ד,גשם» מן הרוחני ומיחד ללו מקומו  /עד ב ^ תי אפשר
להיות שגי גשמים במקום אהד בעצמו בזמן אחת •
a

§

ואבש נצייר בחושינו איזדה מקובם

ממולא מדבר חומרי

בלי שום ריקות בתוכו  ,נאמר עליו שהיא ע .צם

מוצק

מחלט ( י׳״ןםאן?
קלו*1
יפן .דיכטפר קפרפפר) Absolute densum

אבל אם נמצא בתיך,חומר העצם איזה ריקות כמו גקביס
קטנים
■ V
־
■ו

.#

ו ' יt
קטנים אשר עוברים בתוכו ׳ אז יקרא החומר ההוא

דיצ״פיקעי/
|UMM1tpiiA
&
עצם מוצק בלתי מחלש(לי"!jiA
סעי )  ,והנקבים הקטנים נקראים בלשון ענדם ( פאריס ) •
ולפי רבות הנקנים בתיך החומר יתמעט איכות התקשותו
עד בהיורת הנקניםחרבי־־־ ,מאוי אז יקרא החומר ע״צם

חלו

( smלדין !לוקרער

rarius
קעיפער
§ 3

Corpus

)•

המקום המגביל איזה עצב= יקרא שיעור

העצם (יעי

והחלק

החומרי אשר

*ינבענר•^ לטס קי1רפנ* ם  ) Volumen׳

ןעןאן (דיל! rtcc^Hיטסקערפעיס )/
בתוך העצם יקרא3
דה* ה לפי זה משא העצם המוצק גדול ממשא העצם החלולי
אס יהי׳ שניהם שוים בשיעורם כערך גודל התקשות העצם
הראשון מהשני ׳ וכן להיפך ׳ אם המשא מהעצם המוצק
שוה למשא העצם החלולי יהי׳ איב שיעור העצם החלולי
גדול משיעור העצם המוצק ׳ כפי ערך התקשות העצם
המוצק לערך עצם החלולי • מגדר העצם המוצק מחלט
הוא שידיי* תמיד שומר שיעורו׳ אף אם נכבישהו במכבש׳
או נכחישהו במכחשת לחלקים קטנים׳ וזר .לפי שאין שום
לצמצמו עוד בשוט
ריקירת בין חומת ״ א’ כ לא
החבולה • מה שאין כן אצ  Sשאר העצמים ׳ כי המה
כלם נוכל לצמצם ולהדביק חלקי הומרפם יותר ויותר עיי
החבולות שונות עד שיקטן שיעורם מאשר היה בתחילה .
זזה
 ) 1המכס המחבר ביוד מלת ׳משא■ כלמון עברית .למויג בו
^ חלקי העצם הממלאים שיעורו  /ולפי לעמו הן ןה החלקים
הנותנים כובד המשא לעצם  /ודומה המלה הזאת למלת
העמיס מאססא  /אשר כונתו על העשת והחתיכה העבה /
*ועל הסן בכלל 5ואפשר לקראו ג״ככעפיןשלפנינו  :מלואו •
דברי המאספים •

נ

טיt

ווה לפי שנמצא מקום ריקות ביניהכם • אמנם כבי נודע
ע״פ .נסמן שלא נמצא שום עצכם מיצק מוחלט'■( *5
^ «»♦■(11
וינע
■ במבע יל־^ תי המרת בין חלקי חומת איזהריקורת .
והעצם
היותד
מוצק
הנודע
כעת לני הוא הזהב ׳ ובמד*
זאת איננו משולל מנקבים קטנים (-פאריס ) ויהי׳ א״כ• סה
שאנו קוראיכם עצבש מוצק מחקד־־־! מצטרף ( *•יןרפואטי״נמי'
בעגיל־> דהיינו שיקרא עצם מוצק לערך עצבש אחר אשר
הוא מוצק פחות ממנו •
י' י

״קי;ק'

ק§ 4

י'J

מגדר עצם החומרי הוא הכשר ההתחלקות ( דילו
ס־ייזבלייקייבזןt
כי כל ' הגשמים ׳ אן* אם המה מתיכליס לנו קטנים  ,מאור'/
נוכל לצייר במחשבה היותם מחוברים מחלקי חומרים קטנים
עוד יותר* והחלקים האלה נוכל לצייר עוד היותם מחיברים

מנקודות חומריות קטנות מנעם'*•" אשר כל אחת מתנקודח
תהי ,עור גשמ בפני עצמו י ואותן הנקודות גולל־* דחלק
עור לחלקים קטנים עד בלי תכלית 1ואף שאין ביכלהנו
לחלק איזה נשם משיעור ידוע ׳ זה לקוצר כחנו ׳ והנסיון
יחן עדו רצד־ק התחלקות הנשמים הקטנים מאוד י

נסץן'

א הנה נראה מצורף זהב שיכול

לצפות אורךייב

אלפים אמות חוטים ויותר מחתיכת זהב אחת
בנודל  .עדשה ׳ ויהיה א״כ כל נקורה מהחוט הארוך הדל
מצופיה מחלק קטן ' זהב ׳ כי ב ^ממ לא יתראה לעינינו
מצופה ׳ ויהי ,א״ב־ שיעור גודל עדשה מזהב מהודק לכמה
רבבות נקולות קטנות זהב ׳ המצפות החוט הארוך בשעור
הדל ׳ וזה נפלא •

נסיון נאס תקח צבעאדום (3ינ*בע0כנודיד*עדשה /
ותערב אותו היטב ברהוך י״ב מדורה (ק״ארט)
מים צלוליכ  £׳ אז כל טפח וטפח מהמים יתראה לעיניך
אדמדמות

[

פזז t

אדמדמות מחליקי צבע האחם המתערבים בתוכו "*
 j p*pjויותר נוכל ?1השיג דקות התחלקורת הטבע עיי
חוש הריח  /בי כן ימלא הנרד ׳ הצרי ! מור
וקציעה וכדומה ׳ חדר בדו 4ובפעמים רחוב גדול מריחכם
הגורן*  ,וידוע כי לא נוכל להרגיש בחושנו שום ריח בלתי
שיגיעו איזה חלקים מנוף המריח לחוש המיוחד לו ׳ ויצטרכו•
א* נ לצאות תמיר חלקים מגוף המריח ויתפשטו למלאוי־ע
החדר או הרחוב ׳ ובכל זאת לא יחסרו הגופים המריחיכט
משיעורם או ממשקלם ׳ ףא אכש ימים רבים ינוחו שכם י
זזה לעד שהחלקים המתפשטים מגופים המריחים לא יוכלו
לד,שעד בהרגשתגו הגס לגורל־ 1דקותכם ׳ ויש עוד כהנה
זנהנה אשר עליהם יתפלא לב השומע •

$ 5
כאשר נרצה לפוצץ איזה גשם לחלקים נצטרך לעמוד בכה
על חלוקתו ,ומזה נשפוט שחלקי הנשם המה מצד הטבע
מחוברים יחח באיזה כח עד שנצטרך לבטל־* כח המדביק
באיזה כה אחר • והכת המדביק הלז אינו שוה בכל הגשמים,
כי איזה גשמים יתפוצצו יכח מצער ׳ והמה אשר יקראו
עצמים רכי •( 2וייגע קעיפעי ) Molleואיזה גופים יצטרך
לעמוד בכה ע  Sחלוקתבם י והמה אשר יקראו עצמים

מלצקים(6
עשנ1ר קער פער
 ) Corpus durum׳ והגשסאשר
לא יוכה־‘ !^  pSnnבשובם כח או תחבולה י יקיא עצם
מלצלין ^ ךןךן^ ( 0פלו!!ק ^»ען דינטער קערפפי ) Absolute durum

אך עד הגה לא נודע לגו שוס גשם בטבע אשר לא יוכיך*
להתחלק ע׳י איזה החבולה ׳ זאיב לא נודע לנו שום עצם
מוצק בהח  Sט  ,דרתי׳ א״כ השם עצם מוצק מ הלט
משמות המצטרפים ׳ כלומר שיקרא איזה גשם  :מוצק׳
לערך נשם אחר אשר ד׳יא

יל ממנו ( ^ § ) י •
וכבר

נ יז ]
6

§

ונבר בהנו מחקרי רתטבע לוערת שיעור רתכה המשמרת
המצטרך לחלוקת הגשמים ׳ ובראשם החכם מ ו ש ע נ ב ר א ק
האללאנדי אשר כביר מצאה ידו .בנסיונות הטבע " כאשר
אציג פד ,לדוגמא מאיזה מיני מתכות * אםב נרצה לשבר
מרס עמד מרובע י״ז אצבעות ע« ל יז אצבעות נצטרך
לתת עליו חנ משבית לפי רב או מעט חוזק עצם המתכת /
עמוד

כח המשכית

מברזל
מנסך נקי
מנחושת

נערמאגי®193

-

ליטרות

 — ! 1?0 0-?כ>. 1י

מזהב נקי ?7» - - -
מבדיל  ,לערך 1?0 — -
מעופרת — — c? -

$ 7
ונוכל לתת יתד תוקן* ועוז לנל מיני מתכת ע״י תחבולות
או תערובות ז כמו מיני מתכות בכלל יתחזקו ע״י מעשת
מקשה ויוסיפו כה 5הזהב יתחזק בהתערב עמו חלקי כסף •
והנסיון העיד כאשר נקח שני חלקים כסף עבמ חלק אחד
זהב ונתינם יחד> יהי• שיעור התחזקות המתכת התערובות
הלזו לשיעור התחזקורת הזהב נקי כערך המשיבש ושבעה
לערך ארבעים • תערובת נחושת עם זהב יחליף תת כח
פעמיכם כתערובת כסף עכםזד־־,ב ׳ וביותר יתחזק הזהב
בהתערב עם שבעה חלקי זהב חלק אחר נחשת • הכסף
יתחזק בהתערב שלשה חלקי כסף עם הלק אחד בייל* •
הגחשת ירתחזק בהתערב ששד־ .חלקי נחשת עם pSn
אחד בדיל ׳ וכמו כן יתחזק הבדיל בהתערב שילשה חלקי
בא st
בדיל

,

[ יה ]

בדיל עם חלק אחד מעופרה ׳ זכמוהן יותר • בגדי צמר
יתחזקו ע״י התנבסם ושפשופם במים ( דורן דל׳ש ו1׳ל 1י•,פן )■ כל
החוטיכש

מיני מטוה ומעשי ארג יתחזקו כפי רבות ודקות
האחדים אשר ממגם המה מוטוים או ארוגים י

§ 8
על סבות

התדבקות חלקי

החומרי יחים זה עם זח בתוך

העצם כבר חקרו חכמי הטבע מימים ימימה ויחתרו בעומק
החקירה וילאו למצוא פתח האמרת « ולזה רבי הדעורת
היפל׳שפיפן ) ביניהם • מחם חשבו שינלצא
המחשביירת ! ) (
בתוך חלקי החומרי איזדת חמר טבעי
שברי5טשר
ק?

טפת? ) אשר על ידו יתיבקו נקודורת

בתוך הגשם י

ובתוך

הגשמיבם מוצקים נמצא יותר חמר

הטבעי המל בחלקיהם כבתוך
חשבו

מתדבק (ל׳ייןנל׳טירויך

שהגקורורת

החומריורת

החומריות

הגשמים הרכים ;
מתוארורת

ומהכש

כתבנית קרסיבש

קטגיכש ׳ ועל ירם יתלכח זיתלברו והמה משולמת אחת
אל אד ת והיו לאחד •  -אולפם בנזעט התבוננות נראה
ההתדבקות

כוזב סברתם " כי בכל זה מי יתן ונדע סבת
חקלי החמר הטבעי

לרעת

חלקי הקרסינש לרעות השני *

האחד « או סבת התדבקורת
זהדעה

היותר נוטה אד*
^ףד

החומרי

( ל׳יינע נ* ׳טיר 1יכע לונ?.יד,עי,דע קרא׳פט )

כת

האמת היא שיש לחשוב שהוטבע בסגולת ח
כח

?2n

W

טבעי

זה יתדבקו החלקים

ועיי

יחה בלי הפרד י עד בוא יבא עליהם

גח
 ) 1כן יכנו איזה חכמים המעתיקים המלה ז ( היפצועעוע ) /
והיא הסברה אשר עלתה על דעת חכם ׳ מבלתי לברר
דעתובי׳איות ברורות והחלטות  /וכן העתיקוה ג״כ כעל
■i
גבעת המורה • ואפשר להעתיקו ״ .דעה האומדנית •
ד״ר• .

נ״יפז ]
בת המנדה ביתר תוקן* מכח המושך הטבעי זמפרידבש *
זהבה המושך הזה אשר הוטבע ב ח ל 1ק י החומרי ימצא
ג״ב בגשמים השלימים י כערך הנר* ^ חלקיו מודע לבע^י
הגיון • וכפי דבורת נקודוח הנגיעה בחלקי החומרי זרה.
לעומת זה י יתרבה כח המושך להדביק החלקיבש • ולזה
חשבו  .שאצל הגשמיבם המוצקיכש « מצד השחנורת סדרי
ומערכות הנקודות בתוך הגשם ׳ יהיו הלקי החומרי מצוירים
כעין מרובעיכש או  roroSקטנורת הנוגעות עצמן בכל־1
שטחיהן י ועיי זה יתחזק נח המושך הטבעי לרבקס היטב,
ואצל הגשמים הרכים אפשר שתהינה הנקודות החומריות
מצוירות כעין כדורים קיטגים הנוגעים עצמם רק בנקודר־ז
מהנקודרת  .ועיי זדת ירף כת המושך הטבעי מלדבקבש
היטב • אולבש בכל זה  » Sנחה דעתנו ׳ והיוצר הטבע
וסוקר הכל בסקירה אחת הוא לבדו יודע את כל 4אשר
נעשה בחכמתו ׳ ויריעת אנוש אנושית היא •

§ 9
עיי כה המושך דתטבעי הנזכר ירתדבקו שני מפיבש יחד
כאשר נרחיק מהם כל דבר חוצץ המבטל נגיעת צלעיהם*
ויותר "שגקרב ונרבה נקודות נגיעות שטחיהם יותר יתדבקו
יחד  /וכן להיפך י כאשר נרו?יק או נכלעיט נקודות נגיעות
שטחיהם יותר יתפרה "
ירטעש
נסיק אם נקח לוח זכוכית או מתכת מלוטש (סל!!
או שיש מבריק( ^;ירט! *ל!ר»ל׳י) ונרטיבובמים
ונניח אות} על לוח אחר ממינו ׳ יתדבקו יחד עד שנצטרך
 Sהתגבר בכח מה לחפרידבש • וזה ניב סברת מעשרת
מקשרת בשני חתינורת מחבורת « ׳כי עיי הכאה בפטיש
תרבינה

ב

ב2 2

[

בC

תרבינה נקודורת הנגיעה זע״י יתחזק כח המושך הטבעי
? 1הוקם היטב) 1
IO

§

הגוף אשר ישתנה עיי לחץ מחמונתו הטבעית י ובסוד
הלחץ ישוב לתמונתו הראשונה כאשר היד ,בתחלה • אותו
הגוף נקרא גוף הנו צ יי ( ) 3עןל׳שטי״ער קפרפעיCorpus
 • )eiasdcumוהבח ההוא המביא את הגוף לתמונהו
הראשונה נקרא כ ח ה נו ציי(6פדערקרל׳& ט• )Vis eiastica
זהסגזלה הזאת היא כמעט בכל גשמי הטבע הנורעיבש
לנו ׳ אחי המרבה ואחד הממעיט  ,מחט אשר כח הנוציי
שלהם יותר בהשקפה ראשונה  /ומהכש לא יוכל היותו כי
אבש עיי תחבולות שונות •
כזה
נסיון אאס תקח מחט
ארוך מברזל1
א ב
וחעקימה עד
היותה ג די בסוד הכח
ד־זמכריח ישוב המחט

א

0

V

ההוא לתמונה א ב ♦
נסיון
 ) 1אמנס גס ההכאה כפטיש יש לה גלר עד כמה יגתזק /
כי מהכאה יוער מלאי ירפה כת ההתדבקות אשר
במתכות ׳ וישוב להיות מתפוצץ ( טסרעהדע )  /כמבואר
כספרי תכמיג הטבע ׳ וכנודע ע״י הנסיון "
ד״ה
 ) 2ולהלן יכנה מלת עלאסשיסיטעט  /בח מעופפי* ושניהם
נכונים ׳ הנוציי יקראהו על שס שכת ההוא נמצא ביותר
במצה ׳ שחישרת עצמה בסור הכת המעקיס אותה /ומעופפי
ע״ש שחלקי הגשס באים חעצמס כמעופף  /בסור כת הלחןt
(ומזה הענין רצה תכס אחד לבאר מלת  :וכסף תועפית וכו'
ונדבר מזה במקום אחר) ובעד*׳ ספר ד־זבחרת כנס
העלאסטיסיטעט  :כח הספוגי  /שלא כדין •
ד״ה

 3בא ]
נסיון

ב אם תקח כדור טוח בדבר

שמן ותשליכהובחוזק

מאיזה גובה בתנועה ישרה ממעלה (* טסה ע S
איזה דף המלוחלח באיזה צבע לח או בדיו ׳ וחיש תשוב
להגביה הכדור עיי חחוט הנקשר ממעל לו תמצא בכרות
כתם מלוחלח בצבע או בדיו גדול ממקובם נגיעת זתכדוד
בדף.׳ ,והגות ידענו ע׳יפ חכמת הנדסי שהכדור לא יכול1
לגעות בדף כ״א מקודד־* ,אחת קטנות  ,ומזה גדע שע״י
חוזק הנפילה בהפגשו  Sxהשטח נלחץ גבנוניות הכדור
במקוכט הנגיעה ונעשה שטחי מעט ,ובעלורתו למעלות
התגבנו ) 1החלקים לתמונתם הראשונה עיי כח המעופי
הטבעי(דורך

צ׳טפי0יפפט)
דילוגלוי1יר1ינפ פ1

גודל 1וחוזק

ההשלכה יתרבה השטחיי בכדור ויתגדל הרושם "
11

§

אולם כאשר נלחץ איזה גשכש זמן הרבה לאיזה תמונות
חוץ מטבעו ! אז ירפה כדו המעופפי הטבעי אשד ול מעת
אל עת ׳ ולפעמים יאבד ממנו עד תמו  /כמו בנסיון אי
אם תעקם מחט ארוך מברזל חזק ׳ ותניחנה ביו חל* חץ
ימים רבים ׳ השאר עקומה אף בסור הלחץ "

*1a

§

ו

הגשם אשר ישתבר בכמה מקומות בבת אחת כאשרנשבור
ססרעהדער
התפוצץ( 6״ן
רק  pSnממנו » יקרא עצם
קפרפפר

* ) ראה זה מלה חדשה אשר המציא ה•וחכר לכנוע פעולע,
■* (דיא
הוספזע חלקי הגשם מעט מעט זה על גב זה
א ^עה5י4כג אנ*ננכ34ונ 4דפר סהייןע איינפע קערפערם)
והזס גבנוגית אשר נגזר ממנו הפעל הזה ככר בא בספריס
חדשים׳ ע״ד־הי־יס גבנונים ׳ לפי דעע איזה מפרשיםt
•זהקונקרעדאנן לא הניא מליג גכמניסכלל  ,ולפי דעתו הוא
ד״ה
שס עצם ־פרטי "

 3כב ]
*קפיפעי) * כמו זכוכית « כל מעי חרס 1לדוכן יבש דק
או מצה וכדומה "
13

§

ויש גשמים אשר נוכל לחלקם או לבקועכש לע איזה סדר
יותר קל מבסדר אחר ׳ כמו העץ נוכל לבקוע דרך גדולו
ביותר קלורי; מבררך עוביו • נכש איזה מיני אבן ישמרו
הסדר הלז ׳ לפי שנקודורת חומרכש מסודרות בגשמיבט
האלה כיפים וחוטיכש מונחים זה מיד זה ׳ או זה על ו.ב
וה י והדפים או החוטיכש אינכם מהורקיכם בחוזק ^ ערך
הנקודות החומריות בתוך הדפים והחוטים עצמכן  ,לכן
נוכל להפריד זלבצוע הרפים ביתר קלות מנקודות חומריהדפיבש •
§ !4
 :הנופיפ אשר נוכל להפדיר ולשנות מצב חלקיהבש ' בקלות
; גחלה יקראו
(ם{יסי«ג קערפערCorpus
 )fluidumוהמה היותר רכיפם מכ  Sהגופיכם  /ונקודורע
■חונורם המה « לפי הנדמה  ,כדורות קטנות ! לכן יוב^
להתנועע בנקל גדול אנה ואנה  /כמו המיכם ׳ יין ח  4ב
וכל מים מוגרים • אולכש התקשותם אפשר עיי פעולרת
הטבעי או ע״י תחבולות שונות  ,כמו הקרח יקפיא כיד־4
■מיניבז ; חמאה שעוד ,וכדומה יתקשו מן הקור ויתרככג
מן החום י ויזובו ע״י הרתחה י

15

§

מכל־ 4הנזכר ירצו המחזיקיבש בדעות כח המושך הטבעי
‘חניל לחזק סברתם ׳ באמרם שחלקי החומרי עצמם שוים
"באיכותם בכל מיני גשמים ׳ אך ההשתנות הגשמים היא
לפי השתנות סדר ומערכת חלקי החומרי בתוככש  ,כי
לפיהם

לפיהם יהי ,איכות בח המושך בפעולתו  /ו^פי התחזקו או
התרופפו ישתנו הגופים להיות מוצקים ׳ רכים* מתפוצצים
או מוגרי□ * הגש□ זביי יתקשה כאשר נדביק נקודוח
זזומדו יורתר מאשר חידת בתחל^ ד « ,וע* י זח יאמץ כח
המושך להפעיל « וכן יתרכך הגש□ מוצק א□ נרחיק
נקודות המרו יותר  .ועיי זה ירך כח המושך הטבעי  .וכן
הלאה • נ□ ירצו לבאר מה סבת כח הנוציי(יי* ל.וי*ו
בחשב□

דעו ספדערקרל& ט 1עול׳ססיסיטעס )

שאפשר

שיסודרו

נקודורת החומריורת מצד ד־זסבע בגופי□ אשר לה□ כח
הנוציי בתמונתם הטבעית נוצומדי□ יחי Sנגוע עצבו□
'יורתר ושיפעור 1עליה□ כח המושך הטבעי יחד ,וא□
יעוקמו ע?־ 4איזרה צד בנח דהמנריח לשנור־ת תמונת□
בסור ה  4חץ ישיב הנח המושך לפעוד1
הטבעית ,
עליה□ ולהשיב□  hvסדר הראשון ויד* קחת תמונת□
כאשר בתחל־^ה •
}

\

״:

(דינר הפרקים כמחכרויג הבאות) .

 lכד ]

פרק ה
מספר מועדי שחר ("*ממסנ״־דן ) לרמב״מן
(נעתק

מל״א)

מציאות  -מעמד חהקיץ  -מעמד .
הח^םו והשתזממרת הרוח ״ *

אס

ישוב המשורר משוע

"

בארצו הרחגה גליגבול  /הואנש

דמיונו  /אחרי הרגה להתהלך בקרנה  /ויבא אל
האדמה אמו  /ארץ מולדתו  /אז ישיר ויאמר :

בחכה
את *לי׳ #
בתי
וראיתי
;T
־ :
־־ • :
;* * T
אותך אדמה ׳ וזיק הורתי\
 pשנים אנחנו ממסע נזה ; מארץ האפשרות והרעיונות) 1
אל חיי המציאות הלזו  /אשר תושגים אנחנו בהם יותר
לפי דעתנו י והיה לנו לענות שירה כזאת וללכת ארחותינו
נטח  /לולא פה עוו נפלי השקעפעיקא ) 2את נתיבותינו
בכל היותר  /והרגו תת מכשולים לפממינו • ואך פה נשגיח
מאל לנלתי דרוך נס רגל מבלי חקרנו ודרשנו האדמה אשר
נלך עליה"
לכן
)1
)2

בפרקים הקודמים דבר המחבר חהשגות האפשריות
ומופשטות ׳ זמבאור מלת האמרת בכלל *
בעלי השקעפסיקא הוא הכת

מחכמי יון

המסופקים ככל

דבר  /ואין ל! כלל וראיה אשר המה מאמינים בו
נבירור ובלי עפק "

נ כה ]
לכר ונחקורה השגת המציאות ונעיר פד היסוד בה ; לא
לבארה במבטא שפתים  /רק לדרוש אתר מקורה ולחקור
אין התאמצה לש 3ח לאט לאט בקרבנו ״ — מחשכוחינו i
ננחיגת היותן  /הן הראשונות מהנודעוח לנו* איננו יכולים
להסתפק שהן נמצאות באמת  /ושהן שנויים סונניס בקרבנו/
ושיש להן לכל הפחות מציאות עצמיית " ואחריהן הוא ישות
עצמנו תנאי הכרחי  /כי כלעדו מין חקירה ואין ספק אין
עיון ואין מחשבה * ומה צדקו דברי קארטעזיוס בהקדימו
ליסוד כל העיון אח ההקש הזה  :אנכי חושב א /,כ אנכי נמצא ♦
אס מחשבותי והרגשוחי הפנימיות נמצאות בי באמת  /אס אי
אפשר להכחיש ישות השנוייס השובבים בי  /א״נ א 3כי נושא
השנויים ה^ה נמצא בהכרח " ני במקום שיש שנדיס שס צייך
שיהי נושא אחד המקבל שנדיס 5אנצי חושב א*כ אנכי נמצא ♦
ההבם הזה היה יכול לאמר בצדק ובמישור  :אנכי איחל
א״כ אנכי נמצא ; אנכי אירא א״נ אנכי נמצא וכו׳ /
אך כל השנוייס הסובבים בקרבנו יש להם לפי דעתו רושם
משתתף אחד  /אשר בשס מחשבה יכנה  /והוא כללס בתוך
דבור  :אגבי חושב ״ ומה זה המציאות ? סא נחקור את
עצמנו  /כאשר עלינו לעשות בהכרח בכל ידיעותינו  /נראה
ני המציאות היא מלה משתתפת תחת פועל ומתפעלת •
אנחנו יודעים בעצמנו שבכל רגע בחיינו אנחנו פועלים
ומתפעלים  /והרושם המשתתף עם שניהם נקרא מציאות •
הנה יש צי השגות והרגשות א* נ אנכי עצם משיג ומרגיש4
אנכי פועל ומתפעל א״נ אנכי נמצא נאמת  /אס אסכים לע
ההקדמה מגודל בירור בטחוני בה  /אז אין שוס ספק
בתולדה היוצאת ממנה בהכרח ♦
ל! פי באורנו מן האמת והשקר יובן כל ואת מאליה * כל
הרגשות החושים הפנימיים והחצונייס  /אשר המה
עצמיות לנו  /וכל אשר נולד ממנו לפי כללי העיון  /אי אפשר
שתהינה רק חסרון נחנו לבד  /וגלי ספק צריך שיהי׳ בנו
כח המחשב אותן י וכן אי אפשר שיהי* הנושא אשר בו סובבים
השנויים האלו  /רק חסרון נח ומוגבל לבד  /ני לבל נגול
צריך

 [.כו ]
לריך שיקדוס לו עצם מה הגגבל  /וכל שנוי מכלי דבר קים
המשתנה תין הלעת סוכלתו י א״נ כל הנרותינו העצמיות /
נכתעת עלמותן tהן אמת כצי ספק  /והיותן גרעיוננו אי
אפשר שיטי׳ מדומה או טעות י א״כ מציאת עצמי אי אפשר
שתהא רמיה או טעות  /רק היא אמת גמור "
אל תאמינו אהובי ! שכונתי במאמרים המופשטים האלו
לחת לנס על ידם הגנה יתירה מראשית יסודי
ידיעתנו • כי ידעתי גס ידעתי שאמרים כבירים כהנה רגילים
לבלבל מתשנותינו יותי  /והרכות דברים לא טוב  /גרצזת
אדם להרחיב ידיעתו מבלי להיות סובב הולך סביב למרנו
אתל ״ אך כל יגיעותי הן לעורר בנס  /ע״י כמה סדרי
הדברים במערכת הלשון  /מחשבות ורעיונות כמחשכותי
ורפיונותי  /להגיע אל תכלית המנוון " ואלו דברנו מעניד
חושים והייתי רוצה להבינכס חקירה אחת מתולדת הטבע
(נצוטוח -סיכטע )  /אז הייתי מביא לנגד עיניכם א־שיס
פיטייס ושינים מסוג אחד  /עד שידעתי בכס שהתבוננו
הרושם המשתתף בכל מיני הסוג  /ועל ידם תשיגו השגת
הסוג בכלל י אולם בהיותנו עוסקים נעניניס חוץ לחוש /
אשר בלתי אפשר לבררם רק עיי מאמרים ומלות  /לכןאשתמש
בהכרח במליצות ודבורים המועילים להטות נפשכם להשגת
פונתי " ורחוק הוא מאתי לתת לכם כללים חקיס במלות
מיוחדות ( נאשר יתן המורה לתלמידי בית הספר )  /מדרכי
העיון  /המציאות וכי׳  /רק נונתי לעורר מחשבותיכם לעיון
האמת ע״י שמיעת מליצתי ותדמו אומר מול אומר  /ותכירו
המחשבות המשתתפת .ביניהם  /הנאותות לתכליתי "

והנהמציאותדמיומתי  /בבחינתעצמזחן  /וכן ישותעצמי
וכל אשר נולד מזה לפי כללי העיון הוא אמת בלי
ספק יומציאות דמיזנוחי מצד עצמן היא מחלטח נשאר
ידיעות מוחשות בלי אמצעיות  /אשר לא יקנן בהן שים טעות
נדרני חשבון ♦ אמנם אס נשתמש בה  /באמצעות כללי העיון /
להוציא ידיעות שכליות  /אזי יש להסתפק  /האס נכוןהשתמשנו
גכללי העיון ולא עשינו הקשים מוטעים או שבושי חשבון *
אמנם

[ זב ]
אמנםנמספר

השגות אשד לי

מצאתי חלק מהן אשראיבן

רק דמיונות לנד ני גס הן ציורים מדנריס נמצאים
חוצה לי * איננס שנויים סונניס ני לנד 4אשר עצמותם לא
גמצא רק נקרני  /כי גס ידעתי שהן דמות תארי דניים
חוצייס אשר להס מציאות נפר עצמם • בהקיץ אנוש ובהילתו
נ־ריא יקל לו להנין ולהכיר ההנדל שנין מין השגות האלה לשאר
דמיונות  /לפי שרושמיהן אתן וכל שכל אנוש השלם לא יסתפק
בהן ולא ימצא כהן סתירה " אמנם כמעמד החלום  /כשכורת/
בשגעון וכהשתוממת הרות רגילים אנחנו להחליף שד מיד
השגות האלו זו כזו  /וקמץ דמיונות נושאיות נדמו לנו כאלו
הן ציורים מנמצאיס חוצה לנו בפועל • בהקיצנו מכירים
אנחנו את מעמדנו ויודעים להבדילו ממעמד החלום ♦ אכל
בחלומנו הדל ממנו דעת ההבדל הזה " הן אמת שגס במעמד
הזה רגילים אנחנו להסתפק האס הדבר אשי אנחנו רואים
ושומעים אמת הוא או איננו רק חלום ? אך חיש יחליף הספק
הזה  /כי יודתק מהרגשת חושים חצונייס אשר יאמתו כל
מחזה שוא  /ומעמדנו לא נודע לנו * כל אחל מאתכם ידע
בעצמו אמתות דברים האלה • כל פעם שנראה בחלומנו עדן
מה והוא מעורבב ולא סדרים לו  /והוא מתנגד לחרך הטכע
הנולעיס 4שואלים אנחנו את עצמנו 4אם העדן הזה איננו
רק חלום ? והספק הזה כאשר בא כן ילך  /ואין מאיר לנו
בחשיכה להודיע לנו מעמדנו * ועתה אשאל 4היש אפשר
לנרר הרושמות אשר בהם ננדיל בין הדמיונות ויין ציורי
המציאות ? האפשר שהמושכלות הראשונות  /אשר בהקיצנו
הן חזקות ונצורות  /תהפכנה ותהיינה ידעות הקשי תבוניות ?
ואיך נהיה הוכר שהרושמות ההם יאנה אמתתם נחלום /
ואין כת להס להסיר ממנו הטירוף והבלבול ?

אתכם מן

הנהעור זכור תזכרו הלמודים אשר הורתי
התקשרות השגותינו  /איך עולות המה ברעיוננו זו
על זו חו אחר זו לפי סדרים שונים * ני תרדופנה זו את
וו פעם לפי חקי התחבולה ( דעט ״יטלעס ) ונח הדמיון /
או לפי חקי התנזנה • ההשגות אשר היו לנו נזמן מה כאחת /
ורושמיהן דומים זה לזה  /או שאחת מחוינת מאחותה לפי
חקי .
✓

־*r
fc

[ כח ]
יקי התבונה  /השומה ותתעורמה ננו כאחת הן בהקיץ
הן נחלום  /וזה אשר לקרא שמה התקשרות היעיוגורז
נושאיית (זוניעקטי £עלוירעען * סערבינחנג • ) .וההשגות
אשר להן התקשרות הסבות לפי חקי הטבע  /והן באות זו
על זו אז זז אחר זו לפי שאחת היא סכת אחותה 1אז נקרא
שמה התקשרות הרעיונות ציוריית ( צוביעקטיעעלוירעען "
עערבינדונג ) /והוא קבוץ השגות אשר* אינן תלויות כנח
נפשנו ובפעולותיה לבל  /ני גס מציירות זכרים נמצאים
חוצה לגו אשר פעולתם לפי תלופיהס והתקשרותס נרשמות
נכח ההשגות ההן "
הטע״מד אשר בו התגכר מו התקשרות הרעיונות ציורית /
אנחנו קוראים  * TOוחלק היותר גדול
מדמיונותינו הן הרעיונות העולות זו אחר וו במעמד הזה4
לא לפי חקי נח הנפש  /ולא צפי שהיו לנו בזמן אחד כאחת/
ףא לא לפי שתחבולתנו הכירה בהן איזה שיווי או דמיון  /או
לפי שהן סכולי דפת לתבונתנו בסדר זה ולא על סדר אחר/
ני אם לפי שיש התקשרות הסכות ביניהן כפי חקי הענע
המדעיס לנז •
והדרך איך כאנו להשגות חקי הטנע
ולהתקשרות
הסכות
האלה
נכר
בארנו
נפרקים
הקודמים  /ני
יסודתס על הקש הזזפוש כלתי שלם (צויינט צ!ונפצ!ןן*
קלואאענע
צןינדוקטיצון )  ,ועל ההקש מרוב על כל /אשר
בכמה
ענינים
קרובים
המה למופתים חזקים ואמתייס  .וזה
הוא
הסדר
וההתקשרות אשר נו יסודר חלק השגותינו היותר
גדול
בעת הקיץ אנוש י הן אמת שנפשנו רהוטה ככל רגע
לנטות מסדר התקשרות הציוריית הזאת ולעכור kהתקשרות
הנזשאיית  /המיוחסת לה  /אך יען בעת ההקיץ יתגבר סדר
השגות הציוריות  /לכן מהר הושכה הנפש מנטייתה והונאה
אל סדר הדברים אשר הס נמצאים בפועל * ולפי רוב
תשוקתנו לאחת הדמיונות כן נוסיף להתמהמה חוץ לדרך אשר
הונהגנו שמה מהתקשרות הרעיונותנושאיות  /וכן ירבה
היות מעמד הקיצנו קרוב למעמד החלום * וההתפעלות
כזאת נרגיש בנו בהיותנו במבוכה או בהתלהבות העשתונות
וכהשתוממת הרוח " ולפעמים יתחזק בנו איזה דמיון ןנ״פ
גודל

4

[

כטC

גודל חשוקחנו אליו עד שיתגבר על פדר הדברים הציוריים*
ויבלנל אותנו לצאת מסדר הנובע אל התקשרות רעיונות
משאיות  /ואז נדטינו כחולם חלום בהקיץ • הנה זה מעמד
הסתערות הרוח  /וטירוף הרעיונות והתלהבות העשתונות
אשר יתלבש בו בעלי השיר  /לעורר בנו התפעל׳ות שונות ♦

נושאיות
הרעיונות

ותשוקתהנפש ללכת אחרי התקשרות
או אחר התחבולה ונח הדמיון היא גדולה נל
כך וטבעית לה  /פד שלא תוכל הנפש לעמוד על התבוננת
השנות אחרות  /אשר אימן נקשרות עס חקי התחבולה ונח
הדמיון  /אס לא שתזכור תמיד בעולם מונחי ובדברים
הנמצאים כה " ותשוקה הזאת תתיש נח העיון והתכומת
נדבר הצריך התמדה לעיונו " כי חונת העיון היא שהנפש
תשכיל ותתבונן נאחד העניניס  /והפרק נל השגות פרעי
רושמותיו✓ ותעיין אך יחוברו ויוקשרו יחד • הנה זה הוא
סדר החנונה  /ובעקבות הסדר הזה צריך שתפעוס הנפש אס
יצלח העיון ויעשה פרי« אן לרוב ירפה נח התשוקה לידיעות
התבוניות מלהחזיק את הנפש ללכת בעקבות הסדר הזה /
ובכל פסיעה ופסיעה תעקל ארחותיה ללכת דרך התחבולה
ונח הדמיון  /עד שלא תומר עוד הענין אשר החלה לעיין
מ  /אס צא ישוב זכרזן דבריס הנונחיס להוליכה לעולם
המציאות הזה  /חכירה בענין אשר החלה לעיין גו • לכן
קנבד עבודת העיון על הנפש  /ומאוד צריך כשרון הרוח
אס יצלח לה העיון " ני אין חפץ לנפש בידיעות התבוניות
ובסדר ההשגות זולתי נענין אשר נעשה בו העיון  /באשר
שהוא לבדו תכלית מחשבותיה " והענין הזה או התכלית אשר
יושג מטנו הוא לרוב דבר חוץ לחושיי  /אשר ימעט נחו
ללחוס ולהתגבר על תאות נח הדמיון * ולא תאריך הנפש
לעמוד אצלו לולא ישיב אותה הזנרון נדבר המנח מנטייתה
לדרך עקלתון • א ולס גס זכרון הדברים המנחים הזה אינו
רשאי להתגבר על הנפש יותר מדאי  /לבל יתיש נח העיון
מהשכיל « ושכלות tרק עליו להחזיקה שחשאר בהשכלת הענין
המעויין  /ולא תשוב מלכת אחר סדר התבונה " לנן צריך
שתהא פעולת הנוכח לא מזק יותר ולא רפה יותר  /ני החוק

יותר

יותר יתיש כח התהלכות התבונה  /והיפה יותר יעזוב את
הנפש ללכת אחרי כח הדמיון  /ויהי ' העיון כחלום " אמנת
לא לכל אדם החנונה למזוג פעולת חושיו במזג השוה כבי צורן
העיון ♦ והתכונה הז* ת אינה שוה בכל עת ובכל מנינים י
המעיין כחכם
מאלעבר& רנוע צריך לשוס נסתר אהלן
ולהתחכח האור יומס ברצותו לעיין ולהשכיל על דגר מה /
והמעיין כחכם איילער יכול לעיין ולהשכיל כמלאכת האלגעברי
בשאלה היותר עמוקה  /והוא יושג בין שאון ילדים קטנים
ובהמית בני ביתו  /ושאונם לא ימולהו מאומה להשכיל
מושכלות אשר עליהן אנחנו משתוממים "
אנהאנחנו
באים ? הלא אנכי בעצמי אהי לכם למשל
ולראיה
על אשר הורתי אתכם * בתחלה יצאתי להורות לנס
ההבדל שבין דמיונות נושאיות ובין הציוריות  /למען יהי'
לנס למופת להגדיל בין מעמד ההקין למעמד החלום " ועוד
טרם השגתי תכלית נונתי יצאה נפשי מהלך כח הדמיון
ועסקה גנאור ההשחוממת והסתערות הרוח  /ומאלה הלכה
וסרה אל חוגת העיון  /וכמעט הלכה נפשי מחקירות האלה
אל מלאכת השיר אשר גס לה שייכות לא ההשהוממת והעיון /
וככה הייתי הולך מעדן לענין על ששכחתי כונק ויכוחי
היוס  /לולא הזכירני בו ראית פרכס והושמי למטרת קפצי.
והנר אנתק את החוט לשדם  /ובשעות הנאות אקשרהו
נשר קצותיו אשר קרעתיהו מחבור( •

גי  -ד— ה

ספר ההתפעליות
בגוף אדם

פתיחת

1די ^ת

בריא()*wwv.-.d

המחבר

חכמת
ההתפעליות הנעשות בנוף אלס בריא
(  £זי(יצו1צו4ינ  0בחרתי לי להציבה לפר הקורא
המבין

נ לוו ]
המכין  /ואותה אשיםלי למערה לדרוש ולהגות3ה נסי ינלחי •
והנה נחלק הקטן ממנה אשר אוביל עתה אך חפס קצהו
תראה וכלו לא תראה מזאת החנתה  /ני• חך נסיחי כחי
לנתוב ממנה איזה פרקיס  /והשחר אצסה להוסיף ולגמור
אחר העמל והיגיעה נחכמה היקרה הזאת • ואני ידעתי נו
גדלה היא על מאוד ותעלה מל כחי המעט  /ני להמת
הידיעה הזאת (הכוללת תכונת גוף אדס כריא ננל חלקיו
והרננותיו  /הן מצד חמרו ונח החיוני אשר לו והן מצל
פעולת נפשו ונו׳ נאשר תראה במבוא הספר )"נצרכים אנחנו
לחזור אחר שאר חכמות וידיעות • למשל; נחלק המדנר
מהיסודות הקרוניס והרחוקים אשר מהס מורכב הגשס הבהמיי
אהי׳ מוכרח לחפש בספרי הכעמיע 5נחל׳ המדנר מכונד הגוף
(סווערע .! /רלווויטעט ) ומנח תנועת הגשם אלך לחור נס  :רי
חכמת המשקולת והתנועה נמנע ( *ענצוניק )  /נחלק המדנר
מנחות העורקים ( נערווענקרע $טען ) וגידים אשר נהם ילך
וישוב הדס נהיקף באדם החי  /וכן מנחות המנועעיס את
הדס  /ומתועלת היקף הדס  /אצרך לחזור ביגיעה גלולה
נספרי חנמתהנתוח (צונחטצ^ ויע  3 /ער 34יררונ 4טקונטט ) /
וכמו זה בחלק המדבר “ “ *משאיפת הרוח ( רעטפיראטימן)
ומברן החזה והלחיים והקינה " נחלק המדבר מהקול והלשון
איגע בספרים המלמדים חקי השמע (צזקוטטיק ) — ובחלק
הזה בפרט אחשוב לעמול בכל כחי לבוא׳עד תכליתו  /כי עד
הנה נפלאים עול ממנו חקי הקולות הנפרדים  /המחהוים על
ידי תנועית שונות ונפרדות במקום ובזמן ( חרך דיצו
צוט3י}וצ3יצזן  5 /יבר 36יצון ) ואפשר ע״י נח הנוציי (עלצוטטיטי"
טעט ) חשר בגשמים עצמם — * ונחלק המדבר מפעולות
הנעשות בשכלנו בעת עמדנו על עיון וחקירת דבר עמוק אצרך
לחזור בכל מאמצי נח בספרי החוקרים הפלוסופיס הגחלים •

נדלההמלאכה

(עתה תראה אהובי הקורא 1ותשפוט מה
הזאת  /ומה תכבד עלי המשא אשר טענתי על שכמי
ללכת ולשוטט ביס הספרים הרבים מכתבים בחכמות הנ*ל /
ואס רק מעט מהם אקח הלא יגדלו ויעשו לענפים הרנה —*
לכן לא תזחיל ותחפון ממעט נחי ספר שצס מכל פגותיו1
אין

נ לב ]
אין גס לשנים כדרות  /ני או תהי׳ חוחלחך בכוכה  /ואהי
כע -ניך כאיש נקלה האומר ומכטיח הרנה ועושה מענו • אן
אדבר  :ה רק מנחות הגוף והנפש ומתכונתם נכלל  /ומאיזה
פרטיים ממנס  /ואציג לפניך הקורא הידיעה הזאת לפי
הוזדה אשר הגיעה נזנוננו י והננוניס המה ידעו כי סג משנים
רכות עלתה וגדלה עד מאוד ♦

החכם הראשון אשר אסף וקנץ כל אשר אמרו ונתנו
הקדמונים
בחכמה הזאת הי׳ החכם
חאלאנר ־ אמנם לא לכד
קבץ מה שאמרו אתייס ני גס אזן וחקר כעומק תכונתו
והוסיף חדשות רנות על הישנות " ואס אחריו עמדו אמרים
והפליגו על דבריו  /והמה החכמים בלומענבאך ' ווריזבעיג ׳
וואלטער  /חיל  /הילדעבראנד׳ פראחאסקע  /אויטענריט
ודומיהם ! אשר הפליא! לעשות כחכמה הזאת והעלוה למדרגה
עליונה  /ככל זאת עד עולם לא ינכו ולא ישנו הדכריס
הנובעים מלב איש חנם נזה  /הרואה בעיניס פקוחות  /דע
עולם יקומו ויותרו אוצר גדול חקוקים כלב המכינים י
אולם עודנה לא באה החכמה הזאת למעלת
השלימות  /ני
אי אפשר לשכל אנושי לחפש בעמקי מצולות החכמה
להפריד תמיד הא« ת מן השקר  /כהיות כי גדול מספר הספרים
אשר הנחילו לנו הקדמונים  /והנכתנים עוד לעת עתה  /ואין
אנו יכולים להחליט ולאמר  :זה הוא האמת ווה השקר .
(ההמשך בחודש
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חיל שרפים תכבד

המה לך חמת י עמדו• תיזלר/ף סלה
בכל שטי רקיע יצא .קום ! -
החרישו מיתרי כנוף •
מספרים .כבודו♦ • -
השמים
החרישו !
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תחלוף .והנה הוא כיזה

גם עת יחזה נעם יגיל בדאגה
תצפינה
לאחרית
עיניו :בראשו
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לא לנכה אף על עתידות תביטנה
הה ! יוסיף .יערת יוסיף תיגה!
איצק נרידץ

ב
דברי

אגרת ע״ד

הוצאת

המאסף

(האגרת .הןאת כיגמו להרב החכם היגורני השלם
והמפורסם חהור״ר שלמח פאפענהיים שי׳ /
כעל׳מח ספר יריעוותשלמד־־ ,ושאר ספרים
המאסף )
לו בשורלג
נחמדים tבשלחנו
לפאר חכמים  /מר המליצים היה הרב החכם השלם
התורני המופלא  /שמו בולע בשערים לשם ולתהלה
נש״ת נמהזריר  neSvשי׳ שלום וישע רב ♦
אל מי מבלעדי אנשי חכמי לב ורב תבונות נמוך חפנה
נפש שוקקה להתהלך בנן ובשלמות העברים ולהתענג
\
בנועם תנובתם  /להנחותה במסלול ישר  /ולהאיר לה בנתינות
בני קדם? ! ולתם עדי מי יבא כל מבקש ה ,לדעת מצוא חפץ
בספרי הקדושים הראשונים  /ולרות צמאונו ממימי חכמתם
ולשאוב
• •יו■ ׳

נ לז ]

אפנה

890 ,
ppp
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ויזפן
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ולשאוב ממעיד מוסריהס ? הן ספריך יפנו פדיהס ויצדקו
כי חרב חכמת שלמה גדעת דברי אלהים חיים  /אשר מורשה
נחנו לנו מימות עולס במכתבי קדש המזוקקיס שנעקיס ♦
מעת עד שישי
נאת עד מעמקי אמרותיהס הצרורות /
מליהן  /מקורן הערת וגלית מצפוניה " גס הוצק חן בשפתיך
עת סלות ארחזת המליצה  /וחיך מבין ינועס אמריך ני נעמו י
לכן שא נא אדוננו פני דופקי דלחיך הנאיס לשחר פניך על
אודות החברה אשר יסדנו פה  /ופל אודות המאסף החדש
אשר עתידים אנחנו להוציא בעו״ה  /נאשר תחזינה עיניך
בבשורה הבאה אליך " הן בצר נפשנו ראינו מפלת לשוננו
הקלושה  /ההולכת דלה באין דורש  /וגוויה באין מנקש/יוס
יוס ימעטו שוחריה  /עד נמעע לא נמצא אחד בעיר ושנים
במשפחה היודעים רב ערכה  /ומכירים עח תפארתה* ועל
זאת דוה לננז  /ני נטל כבוד מגדולי מחקריה  /אשר חברו
בה ספרים יקרים  /והמה כאוצר עמון  /אשר לא שזפתו עין
אדם  .ומה נאמר לאדוננו ? ומה נדע אשר לא ידע נס הוא
יותר ממנו ? על כן אזרנו כגבר חלצינו ואמרנו  :עד לא
תשכח מצגת קדש  /נטעי תפארת שפת ציון היקרה  ,נמהר
ונחיש מפלט לה  /לעורר לבות נרדמים אשר במו תנוס עוד
אהבת לשון הקדושה  /אולי יש תקוה להרים עוד קרנה /
בהראות לעמים יפיה וכבוד תפארתה ע* י אסיפת אמרי נועם
ומדע מגדולי עמנו יודעי בינה ודעת אשר עודנו בחיים
חיותם 5אולי תשוב עוד ותתחדש משר נעוריה  /ונימי קלס
ישתוקקו נערי מי ישראל לשתות מבארה באר מיס חיים ♦
וזה החילונו לעשות  /להדפיס ולשלוח בשורה 3ישר 12ולהודיעם
אשר יזמנו לעשות  /והרצנו אגרות אל כל אוהבינו בכל
מרחקי ארץ לתמוך ידינו ע״י אסיפת החתומיס  /ובעזרת
האל נקוה ני לא לריק תהי׳ עמלנו "
והננו עלה נעלה לחצרות כבודך אדונינו ! להשתחות
ולהראות פניך  /ונשאלה אח פיך לעוץ לנו עצה  /ולהורגו
איזה הדרך נבחר למען נבוא בטח ושאנן אל מחוז חפצנו /
להשיג מגמת פנינו * ואנחנו חסיד נסיר למשממחך /
ג□ זאת בקשנו פטובן לשלוח לנו
עצתך

ונפי נתנהלה•

איזה

מכתבי

[ לח ]
מכתני חכמה ודעת  /נפרע נענינים הנוגעים נתקידח
לשון עברית  tאו מאורי כתני קדש  /ונשיש בהס נעל כ3
הון  /ונתן להס מקו ס נראש המאסף •
ואל ידרוש  hאדונינו לשמות אישי הכרתנו  /פי המה פלאי' /
ואך נסתר יבקשו נעליה לפעול טוב  /ועת לחשות  /ממכס
ינא מועד ותדעס אדוננו * ךא זאת לדעת ני יש ניכינו
תומייס  /יופאיס  /נעלי חכמות ולשונית נפרדות  /וכלנו
אוהכי אל ותויתו האמתית  /ואין לנו חלץ ונחלה עס ייותס
הפונים עורף לכל לנר אלהיס חיים "
כ״ד הכותג
נשם חכרת

בערלי!

יום ו׳

אוהבי לשון

ענרית

יד חשון תקסים ?1פ״ץ*

ה

וזאת תשובת החכם

ק׳

שלום הנהן ♦

ח שלמד,

ביעסלויא יום ד׳ כ״ו

חשון

הגל

תקס* ם ? 1פ״ק י

אל חשוכי המדע לכושי מכלול חכמה כלס ה*ה חכוית
אוהבי לשון עניית  /האל ישמרם ויצג אתס את
הברכה חיים ושלום עד כלתי שמיס *
מורי
ורנותי Iאני אינני כדאי ששלחתם אלי לכרי חן
ויקר
כמכתב
המלין
הנפלא
הרב
מ׳
ofv
הכהן
מיום ו׳ י*ל חשון ♦ ועכשו ששלחתם לא אוכל להמלע מלהשיב
על דבריכם היקרים הממערוני כבול והדר מל בלימה "
ראיתי ושש לכי ני עוד צ ן המטה לניס ישראל  /עול יפרה
נצר יצא חטר מגזע מדגרות שפס ענרית ונעזר האל יהי׳
על ידיכם חכמי לב לגפן פורים  /יאכלו נוצריה וישבעו /
דורשיה

 1לפז ]
דורשיה ויחי לנ 3ס ♦ — אכן ! אשר שאלחם מאתי היות
אהיה כמוכם בעושי המלאכה למלאכה היקרה מאת  /חנוני
חנוני אחס רעי ! כי אני הנה זקנתי ושבתי  /לא אוכל עוד
לצאת עס בחורי חיל ללקוע שושנים מנין * ערוגות תלמי
לשומו הנחמדה לעשותם כליל תפארת גראש העם אשר אנחנו
בקינו י ואנכי היום מעות צללי ערבי מצעיד על הדרך אשר
לפני ־— אך כלמוד התורה וידיעת דרכיה ( כי זה כל האדם ) "
נס כל אוצרות כית ככתי בחקירת הלשון שלחתי מעלי
ומסיתים כלס ליד ידידי הרג החכם השלם מהו׳ וואל־־יף
מבשר) 1
היידענהיים שי׳ (כאשי תראו מתוךקזנערס רגל
הרצוף פה ) אשר יוציאם ואשר יביאם נישועק ה׳ בקרב
הימים לאור " אולי שם תמלאו חפץ ומקור נפתח למלאכת
עבודת הקדש אשר מגמתנס אליה ♦ ואף גס זאת  /אס
לפעמים יקרה ה׳ לפניכם מנין  /תחכי בז לעצתי tאז גס
אנכי לא אכלא מלהדרשלכס ולענות כאשד תמצא ידי* זאחס!
יהי מעם ה׳ עליכם ומעשה ידיכם יכונן ותהיו תהלה בארן ♦
דנרי ריעכם אוהגכם וידידכס

שלמה פאפענדדים
(אירת הכבש ^ 1חד הידעוני אדמוני
 ? nroSwליד אחד מבע 4י הכרתנו)
שלום לאוהב דבק מאח ה״ה וכו׳ ♦♦ •

לעשותלה׳

וארצה  /ני נא עת
ואפת  /רציתד
פתיתני־
הפר מחשבזתי  /ונדרי בל עוד אשא  /לשכת נדד
ולדוס מדרוש בשפת עברית אשר  .מנעורי שעשועי היתה יום
מס  /ועליה לחני נדגש למתוק ♦ ני כמוני נמוך צר לי
לראות
)1

המודעה הזאיג ינמצא בין בשורויב שפרים חדשים
בש!ף החדש הזה •

נ מ]
ליאות  /איך יתר הלשונות עולות מעלה מעלה « על הר
מרום הצלחה הצג כף רגליהן  /דוי־שיה ייפוס יוס יוס /
ומשחריה ירניון  /ולשוננו הקדושה המעוטרת בכליל יופי /
והמלאה גהדרת נועם מל כל גדותיה  /הולכת בעו״ה דלה
ומטה  /אוהביה ימעטון  ,עד נמעט פסו דונרי צחות /
ולזר יבא לא ידעו ולא יבינו ת״ו יקר תפארת שפה הזאת •
הלא היא מאירת עינינו נחקר ספדי הקדושים הראשונים /
ונאורה נראה אור לדעת מעשה יוצר ויצוריו מראשית נל
קבל ! וקורות העתים הראשונים אך על ידה ולא ע״י שפה
׳ אחרת נודעו  /היא תאלפנו צדק  /ותומו לעת בדברי ן) היס
חיים  /להבדיל בין האמת והשקר! ולחקור מקור תויקו
הנשגבה 4,היא תפארתנו בעמים  /אשר בכבודה אנחנו
מגובדיס  /ובחיה יקלו ; היא חלקנו לבדה מכל מחמד עינינו
הנשאר לנו מימי קדס  /ובה לבלה לא שלטה יד שודדים /
ולא החריגה כף שוססים  * /עתה אהה Iנק עברים Iעונוך
בניך / ,אוהביך ורעיך הרחיקזך 4ומיודעיך מחשך— J
לכן ידידי 1הטבת עשו לעורר אהבחה בלב רניס  /אשר
כלבם טמונה עוד אהבתה  /ע״י התחדש מכתבי המאסף /
והנני נותן לך דעתי שלמה לדבר הזה  /אך הוי זהיר בדבריך
שלא תכוה בגחלי של תלמיד חכמים  *— /ושמור רגליך מלכד
נאספך מנקבי אחרים  /לגל תוציא מתחת ידך דבר שאינו
מתוקן י ושמח שמחתני נהודיעך לי כי גדולי חקרי לב
יסמנוך בנדבת רוח חכמתם ♦ ואני ידידי ! תפשתי באמתחתי
נין מכתבי עברית אשר לי משלם קדמוניות  /ומצאתי לערך
שדם עשר באגן מפרקי מועדי שחר לרמ״במן  /אשר
העתקתי או מל״א ללשוננו  /ושולח אני לך פרק ה׳ ממנו /
אשד עברתי עליו עקה בעין בקורק • שים כה נגד אחינו
קוראי מנקבי המאסף  /ואס ייטב הדבר בעיניהם 4וימצא
חן  /אשלח לך פרקים הנשארים  /ועוד ידי נטרה להעתיק
כירקיס האחרונים  /אשר לא העתקתי עד הנה  /ואשלח לך
עד תמס לשומם במאסף ונו׳ ♦

אס

1

מאt

ג
(המשך מפתיחת ספד

התפעלות ונוי)

אם היה אפשר לנו לחקור את האדם בפד עצמו נפייית
כל שאר הנמצאים בקבל  /אשר סביבותיו ונקשרים
עמו  /ולחשוב אותו כעולם קטן ( * יקמוקאט ^ ט )  /אוי
יקל עלינו המלאכה הזאת  /־־־ אך ואת לא נוכל לפשות /
ני יותר אשר נצא לחפש ולראות במין פקוחה בעמקי חדרי
הטבע  /יותר נראה שהאדם איננו עצם נפרד בעולם הגשמיי /
רק מורכב ומחובר עם כל שאר ענפי הטבע  /בטבור
שכאדם חי בעולם עם כל שאר נבראים הנולדים החיים
והמתים נמעט ברגע אחת עמו » כי האדם יחיה את
גפשו בעשבים וצמחים  /ישביע רעבונו מורע תבואת השדה /
וירוה צמאונו ממיס ומשאר משקים  /וישאוב רוח כמו שאר
בהמות וחיתו ארץ ♦ ועצמים האלה נולדו  /נטשו  /נשתנו /
מתנועעים  /יפרו ויכלו  /נאשר אמר החכם שלמה  :הכל
הולך לא מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב לא העפר י
עס נל הנבראים האלה נקשר האדם בקשר חזק  /וכל עוד
שאין לאל ידינו להשיג יליעות כל נחות תכונות והשתנות
הנעשות בנבראים האלה  /איך נעיז פדנו לחקור ולדעת כל
נחות ותכונות האדם  /באשר הוא חלק מהם ? — וכמו שאי
אפשר לתחה הכוכבים להחגאה ולאחר  :היום מצאתי כל
המכניס אשר לא ראו אנותי ; ונמו שאי אפשר להחוקר
הפילוכיף לאמור  :אני מצאתי האמתיות התמידיות היחידות /
ואחרי לא יקום איש נמוד ( כי מתולדות הזמן אשר חיו בו
ליייניץ 1תאלף * מענדעלסזאוזן « קאנט י ולעת עתה
פינטע ושעלליגג למדנו ני לא כן הוא ) כן אי אפשר לחוקר
הטבע לבא עד קץ ותכלית כל דבר  /באשר שהנבראים
וחלקיהם נקשרים ותלויים וה נזה כשלשלת ברול ״ -
והנני אתחנן אליך הקורא המשכיל
להעלות טל מחשבתן
כל היגיעות והכבדות אשר ימצא הכותב חכמה זאת
״ בלשון אשכנזי  /או בלשון רומי וצרפת  /ומה יכבד עלי
הדבר

[ מב ]
הדבר לכחוב  t>bבלשון מברית  /אשר לא דרנו רק מעטים
מכותביה הקדמונים במסלה הזאת • — לכן אל תבהל ןאל
תחפוו לשפוט אס בהתחלת שנרי תמצא דברים קשים להנין /
או מלין אשד לא שמעת ולא ראית מימיך  /כמו מלות
יסוד החומציי (* ויער  / ) Oxigenium fyuoיסוד מימיי
(וזלזטסער סט ^ ) Hydrogeniumונהנה " ) 1ואס חטאתי
נגד חקי לשון מבריח tאס עזיחי נגד מקור המלים ושמושיק
סלח וכפר לי  /ני לא יכולתי לעוור לי ♦ ואס תדע אתה
הקורא
איזה מלה היותר יאה לשמן כונת ענין הקשה /
הגל נא לי ושלח לי דבריך במכתב  /ועלי לתת לך אלף
תולות * כי עוד יבאו עדנים עמוקים נחנמה הזאת /
אשר לשמנם בדבר שפתיס תתשומה לי מלין בלשון עברית /
ואצרך לעמול להמציאם מן הרכבת מלים שונות  /או לחת
לאיזה שרש כונה מיוחדת היאתה לתכליתי
אמנס אחת
אבטיחך אהובי הקורא כי תנעם ותערב לנפשך דעת העדניס
הנפלאים והנשגבים הננלליש בחנמת הפיזיאלאגיע  /אשר
אחלק לך מעט מעט נחפן ה׳ בידי  /ותמצאם במהלך
המאסף ברכות השנים  /במקומות המיוחלים לכל ענין
ועדן וימליץ יופי הדבר על דוחק הלשון ״ —* ובזאת אגיל
ואשמח נס .אני  /אס תביא לי אהנת לבך למנחים  /ותהי
זאת משכרתי חלף עמלי ני רב הוא י

צבי
( מבוא הספד

הירשנויעמאן

במחברת הבאה )

 ) 1כי גס נאזכי האשכנזים זריס היו המלות כאלה לפנישמונה
או עשר שנים  ,בעת התחילו להעתיק הפריס החדשים
מהחכם הגדול לאואזןע  ,אשד הומת בעת הרעש והטירוף
(רעוו 16וטיצון )  ‘* Tבמדינת צרפת  ,ע״־י חרב הגיליאטינע •
בעתהזאת חלקו חכמי האשכנזים על חלים חדשות המלאכתיות
(קונסטוועטר  , ) Termini techniciועתה השכימו כלס
גשמית ומלות הבעמיע ״ כן אפשר להיות גס כלשון עברית .
אס נרבה לכתוב בה דגריס למודייס ויסכימו כהן המכינים •

[

מגI

ד
באורי

נתבי הדש

באור הכתוב  :ביום ההוא יפקד ה׳ יחרבו הקשה
הגדולה והחזקה על לויתן נחש בריח ועל4ויתן
נחש עקלתון והרג את התנין אשי ביס (ישמייכי;א׳)
(העתק מאגרת השנית .אשר כיזב לנו החכם ר׳ שלמה
פאפאנהייס להשיב על שאלותינו כעסוק הזה)
״ואשר שאלתם « אתי פירוש הכתוב  :לויתן נחש ביית
ועקלתון ונו׳  /אחי ורעי Jהקשיחס לשאול •
כי הכלל המוסד אצצי הוא  /שאין בידינו כמינו היום ה־נולת
להבין פתרון לשונות המשולות שבדברי הכתובים • כי לא
מחשבות הקדמזניס מחשבותינו ולא לרכיהס דרכינו  /ואין
טעם מליצותס טעם מליצותיט  /כי הס הקימו להם פסילים
ותמונות עיוניות אשר אנחנו היזם לא נסינו ללכת נלה* די
לנו אס נוכל להתחקות על שרשי מליהס מאין חוצבו  /ומאיזה
שרש יצאו  /ואת כל היותי נעלם מאתנו תכלית ההעלמה "
אמנם לא אוכל עצור מכלי להשיב לשואלי דבר מה  /לכן
אחוה דעתי הקלושה מה שנראה צי בפירוש הכתוב הנ״ל ״ “
*שס נחש מושל כאן  /לפי דעתי  /על שפת הים המתפשטת
בארכה על פני הים ( ועעקיטטע )  /שלפי שאינה מתפשטת
על קו ישר כ״א בעקמימות כאן וכאן  /שהרבה בליטות מן
היבשה נמסות לתוך הים והרגה בליטות מן היס נכנסות
לתוך היבשה עד שסחהזה צורת השפה כצורת נחש לפיכך
הושל לה שס נחש * לא שיש ב׳ מיני שסה  /הא׳ המתפשטת
בארכה נהישרה אחת כרוח אחד כאלו תאמר ממורח למערב
או מצפון לדרוס  /והב׳ המתפשטת בהישיוח רחת ומקיפה
רוחות יותר מאחד כאלו תאמר שמתפשטת ממזייח למערב
ומקיף לצד צפון אז לדרוס ♦ נקרא מין הראשון נחש נריח
צוין

 3מר ]
(אין 4ראדער רי5טונ 4דך סלענ 4עלנדננ קימטע ) /מקרא
מין השד נחש עקלתון ( אין0י  2ער רי3טונ 4דך 10ע;*4
עלנרע קיטטע ) * זמר נמצא בכמה מקומות הופל שס ברית
ג״כ להוראת שפת הים  /נמז הארץ בריחיה בעדי לעולם
(יונה ב׳ ז ' ) ואשים בריח זדלתיס (אי«יכ ל״יוי )/וע״ש שהיא
נופפת ומתעקמת כנחש נקראה נחש נריח  /והוא עדן אמרו
(איוכל׳וי״ג) ברוחו שמים שפרה חללה ירו נחש בריח,
ר״ל שפת הארץ המעכבת את הים מלהתפשט דש לה צורתנחש “ .
״ושעור הכתוב א' ׳נ  /יפקוד בחרבו הקשה ובו׳ על לויחן,
דהיינו הממלכה החזקה הגדולה ( מריות נחלות שנים
המנונים בשם לויתן ) המושלת על שפח היס מקראה :
נחש נריח✓ ועל לויתן נחש עקלתון דהיינו על הממלכה
או הממלכות הגדולות שבשפת היס מקראה  :נחש עקלתון י
והוא נאמר אס בדרך כצל על כל ממלכות הארץ כלס  /או
על ל ממלכות מיוחדות שבארץ מצרים " ולפי דרכי זה שוב
אין מן התימה לאמרו נהש במוכרת ולא מסמך tאחר ששם
בריח כאן הוא ג״כ רק תאר לא עצם  /ושוב אין מהראד
לסמוך תאר אל תאר והואפענין ; רחש לבי דבר טוב
(תליס מ״ה ׳כ ) משאיג נחש נחשת  /שהנחשת עצס לא
תאר  /שהרי הי׳ שם נחשת באמת רן צורת נחש שנו הל13
תאר מקריי  /לפיכך נסמך kהפצס  /כעדן
שמיס נתן
למו ( ינהליס עיח) * וענין אמרו והרג התנין אשר בים
ירמז לממלכות הגדולות שנא יי הים גופו •
זהו מה שנלע״ד בפירוש הכתוב הנ '׳ל /
אולם
אס
יש
אתכם
פ׳ חתר ננחר הנד ענז ני וחשאו ברנה מאת ה ' •
ולפי דרשת רז״ל ( ב״כ ע״ל ע״ב ) יהי׳ נחש בריס ועקלתון
ב מיד לדתן ונר ונקבה זכו׳ "

שלמה

1

פאפענהיים

[
באור•

מהC
מלות

עברית

ופתרון פסוקים הנעלמים ־)

הוראות

וצלמק

המליים צלמות

צלמותהנחתו הראשונה על 559הנולד נעת לקד
החמה  /ני החיות הראשונים פחדו מאוד
מאוד מאות הזה  /אשר לדעתם אין לה סדי בדרכי תבל
ומלואה tרק כמלאך רפ הבא לנשר מות ואבדון ותהסונות /
כן יבא צל הזה לאות על מהפכות הארץ כלה ויושבי כה /
ועליו אמר אץב ( ילל  ,נ״ ) 3צלמוות ול » סדרים •
ונעתקה המלה הזאת על כל דבר המבהיל רוח גני אדם /
וגס על שחרות הדומה לחשיבה בעת הלקוי י ומהעדן.
האחרון  :אבן אפד־י וצלמוות ( שסכ״ס  /ג • ) ,לחכן
האפל מראה שחורה  /ונקראה בל״א בעבור הנחשת אשר
בה
 ) 1א*ה  :אחד מחכמי דורנו ׳ ישיש נכבד ונשוא פניס ׳ יודע
כינה ודעת ׳ ושמו פתרוני ( ע״ד העלמה) כעב זה שני׳ רבוע
TT

וליער באור הוסיף
ספר אחד על מלוע הקשוע בענ״ך /
פערון הפסוקים אשר נמצאה בהס המלה החבוארע מחנו
והעעיקס בל״א  /ונלוה לו לפעמים ההמשך וכונע הקאפיחעל
בכללו " והספר הזה כמוס הוא ככעיבע יד אצל החכם
המחבר הנ״ל  /כי עד עעה לא• עלה על דעעו להוציאו
לאוד עולם  /אן למלאוע חפ*כו נען לנו אפס מענן
ממלאכעו הנפלאה׳ הן מצדי הפחדשועה והן מצל חקרע
לב המחבר  /להעעיקו כמאסף  /והדפסנו פה איזה דוגמא
ממנו *

[

מוt

3ה (קופ 2ער שי5ער )  /ולאבןצלמות (גל״א דער 4חיע
שיצער ) מראה החשיכה נעת הלקוי " ויען פי האמיסההן
במחשכים ובתחתיות המרץ התכומו ושס נמצאים  /וגס
מראיתם כמראה החשיכה ׳ אמר טלייין "קן שם לחשך*
ר״ל הק״בה נח! תכלית לחשך * והוסיף עוד "׳ולכל תכלית
הוא חוקי אגן אסל !צלמות* כי האנן הזאת חפרד לעלים
רגיס או מעעיס  /לתכלית כל מלאכה ומלאכה  /אס
לנמת חומה  /ואס לעשות גגותושלחנוח  /או לכתוב עליה
וכדומה ״ ותרגום הפסוקים האלה כן הוא :
אייוען ! יפערש

וייצו

ערדע$

תו;ר שיסגגרסשיינע ערגיפען קו  2£ער5
#יש דער אונטראיררישען צילששפרדש
צעיבאגד ער תייגע! עגדצוועק4
*רעדעש אד אייגען שטיין  /אין
כ^עתשער בע1יבי 4טהייובאר4

*

רען טווארלען אוני 4רדען שיפער ♦
, . ..

 t -Aי

m

 Smמעפר יקח
ואבן יצוק נחו ^ ה :
קץ שט
תכליות הוא חוקר
אבן אפל* וצלמוות :

ותרגום אשכנזי מלה גמלה מן פסוק ולכל תכלית ונו ' הוא:
ער ערדענקש 13יעדק ענדצוזעק דפן ש«אר 3ען אזגד
4ר1יען שיצער ♦
ומן היום אשר צוה ה׳ לעמו  :מאותות השמים אל
תחתו  /לא פחדו פחד וצא יראו עוד מצל החמה4
על

[ מז ]
לע פן עזבה המלה הזאת את מתכונתה הראשונה ונשאר3ה
הבנת החשיכה המנהלת  /ונזה נשתנה הוראת המלה הזאת
בכל ספרי קדש מהוראתה נספר איוב ♦
צלמוןידעתי גס ידעתי ני רכיס

חשכו
ממפרשי חנ״ך

ני צלמון וצלמות ענין אחד להס  /וחס כן
המלה צרימות איננה מורכנת מן צל ומות נ״א משיש

צלם*

אמנם

לא נןעמדי /

ני לדעתי

צלמות
הוראת

נאשר בארתי  /והוראות צל מזן הוא ציור אשר תכליתו
למשל (בל״א ויננביןי )  /הלא בעיניך תראה ני♦ציור
המשורר  :אס תשננזן בין שפתי® כנפי יונה נחפה בכסף
ואנמתיה נירקרק חרוץ ( תהליס ס״ח )  ,למשל הוא /
נאשר אמרן קז״ל כנסת ישראל נמשלת ליונה  /ועליו
אמר המזמר  :תשלג בצלמון  ( /עיין פתרון ה 3א4
ושרש צלם")

סתרון הפסוקים בתחליס ס״ח ׳ פסוקי״ב׳  /י* ג׳ י׳ד tטין
לדעת דנרי חנמיס באמרס כנסת ישרל נמשלת ליונה /
ולהבין המשל והמליצה מהפסוקים הנ״ל  /ההליס
ס״ח  /אזטרך אתה הקורא 4ט היונה נעלת חסד ואמונה
היא  /.ולכן אמר בעל שיר השירים " יונתי תמחי*( ,,יינע
בידרע טוע־ע ) " גס תדע יכ יצהיבו בני היונים ראש
כנפיהם אחר השליכו ממנס שער הראשון ( עיין רד״ק ) 4
ולכן היונה כמשל היא על כנסת ישראל 4כי העם הזה
בילדותו ובמקורו אברהם יצחק ויעקב תמים הי׳ עס ה׳
ן)היו  /ואחר השליכו ממנס עולהראשון  /עול מצייס  /פשה
לו את העגל־הזהב • והוסיף עוד המזמר שאת משלו /
ורצונו לומר  :עתה אשר באו בחסד ה׳ מלכי ארץ
לירושלים לדרוש שלום ישראל ועוגתו ידענו ידיעה נאמנה /
בי סלח ה׳ לעמו  /כופר עון העגל  /שנתה המדהכה$
נלההציהוב  /דונה בצצמון כשלג תלבין •

.

ולהבין ־

[■ מדוI
!ליעי! ייללת הפסיק־ס אשר נאו גהס ה6#ל אוציון ינ
מתוח מן פסוק י״ב נן הוא :
(אדני

יר־ון

המבשרות:

אמר)
צבא רב

המבשרות ענו ואמרו נולן בקול אחד  :צבא רב ! ופסוק י״ג
אמרה אחת מהן  /ולא דברו כאתד רק כנואם אל היכל ה'
ובהיותם מרחוק נדרן המנשרים " ופירוש אדני יתן אמר
הוא  :קול נשמע כדת אלהיס 5וטעם ה׳ יתן כטעם מה
עשה אלהיס לנו ( גראשית מ״ג כ"ח ) " ופשוק י״ר אמר
ביתישראל  /ופשוק ט״ו או בית ישראל או יראי ה׳ אמרו i
ינ לח נאוה לבית אהרן לדבר דבר מן העגל אשר משה אהרן
אביהם  /ובחרתי ניראי ה / ,כי סוד ה׳ ליראיו  /ולהם
יאות לומר  :גי סלח ה׳ לעמו • ואציג לך פה תרגום
אשכנזי מן הפשוקים הנ״ל  /רק אקדים לך  ( :א ) ני
שפת ושעה קרוניס הם בעגעיהס  /ולשניהם הוראות
מקום גבוה  /כמו על שפייס קנה  /זשפו עצמותיו לא ראו
( 14ידער  /ווע 1כעני5נ 1בע * ערקט «אורדן  /זוערק
1
זוגראצוררלז4ןע ) * ובין המשפתיס הוא מקום נמוך בין
דברים
הגבוהים
/
ויען
ני
שס
הוא מחסה לאור השמש על כן
יאספו שם אנשים  /והושאל למקום מנוחה  /ובין שפתים
יאמר על ירושלים כמנור ההרים השובביס לה  /ועל ישראל
בעבור ירושלים הכירה  /ומלת כה מוסב על נין שפתים /
אס כן ענינו כמו פה  /בירושלים * ( ב ) מפי מנה הוא
במקום הזה נמו כנף מניס  /ר*ל המין( 4ג ) מלת
התנאי אם  /עם ד התנאי מן ואברותיה בפסוק י״ל
משולבים יחד  /ותרגמתי מלת התנאי אם  :צוואר /
ואות ר התנאי  :אלליין ״ ומחברת הפסוק  .כן הוא ;
כנפי יוגה Iאס תשכבו! ונו '  ) 1י
ווה
ן ) דכא פעל זכר תשכבון מתת תשכבנה ׳ לפי הכלל המוסד
כדקדלק  /כל פעל הקדם לשם איננל שלמר את המין(המסער4

נ מטt
ווה תרגומי :
njאן הערט איינען לורו^ )
נאטטלופטרמפןuift

*עד .־פי ט

העערעI

העערע !
לויינש

רו £י 1ן?! «3ייך

העערעJ

בלוטשל)  6טרין

ויא4
דיא קעגיגע ועד 6ין5א 1$עק6יינצ!4ננ ״
דיא קראכע דעט הויועט5ערטהיי{ ענו בייטע ♦
דלוש

,ד1י1

יטרלו!

טויבע\ דיא דוא לזיק טהאלע לוזיטק בעמק
רוהטט  /לזואר ביטט את ורט ריינעק זיןנער
בעלע 4ט 5א ^ יין דיא טפיטלען דיינער3יטטי4ע
ועד ןא *  4רט4א5ד איבערלא 4ען יי־־י
דיל!

גלוטטפש  6יר  3טיגפן

» פגנפר

יעלט5יר .רט 4אטט עערנע קעני 4ע אין דיונג
4ע3י!רע  /יעלט איזט כעי 4עבן דיא דנרע4
טנעעווייט דאט דגננילד ♦

(אמי יתן אמד)
המבשרות צבא רב :
מלכי צבאות ידחן ידדוןי
ונו ת בית תחלק שלל :
אכם תשכבון בין שפתינם כנפי יוגה
נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ ג
בפרש שדי מלכיכם בה
השלג בצ ^מון . :
דע
ד א
נ4

נ נE
פתרון המזמור סיח בכל ^ו -
דע ני המלכה שנא הגאה לנקר את שלמה! או מלנה
בכוש  /ושנא וכוש ענין אחר הוא  /או מלכה Tעל
שנא זרדתהגס במלכי כוש  /ושנא וכוש מדינות ז שעוח הן5
והשני הוא הנכון " ודע עוד ני נימים לא כבירים אחר
שונה מירושלים לארצה שלתה את גנה בעודנו נער ורן
נשנים להמלך שלמה לחנכו ולהורות לן הדרך אשר ילך גו /
והמלך שלמה עשה כחפץ המלכה ונתן אותו נניק אלהיס9
ונץ המלכה הזה מלך אתר מות אמו תחתיה  /והפיץ מעיד
תזיחנו נכל מדינות כוש  /והנושים קימו וקבלו עליהם
המצות והמקים אשר ניזן ה׳ לעמו ישראל  /עיין נספר
הנרשם למטה ) 1אשר חנר פ׳ ירמי ' לאנא איש מחנרת
הנומריס אשר הי׳ גארץ כוש ימים רניס  * T /וספר האותות
אשר ראה  /ומצות ישראל אשר שמרו הנושים בעודו נמדינת
גוש נשנת ה׳תק״ו  /כמו שנת  /מילה ודיני נדה וכדומיהם/
והקויות אשי־ קרא נספרי דגרי הימים למלכי כוש ונחוכס
מן המלכה אשר רדתה נמדינה הואת ׳ ואת אשר היחה
בירושלים כימי שלמה המלך  /וממה אש־ מלך אחריה * ותדע
ינ לא מלכי נדיתי מריס אשר אין להס שחר נספי דנרי
הימים ♦ ואס לא פורש נהם כי המלכה שנא קנלה עליה דת
ישראל  /הלא דנר הלמוי מענינו הוא  /כי  /אס לא דרכיה
דרכיו חיך שלחה את מה כילדותו להמלך שלמה לחנכו ולהויות
לו דרכי הישראלים ? נס הפסוק  :יאתיו חשמנים מד
מ׳לרים וכוש ת  -יץ ידו לאלהיס  /יעיל ני הנושים עשו את
אשר לא עשו החשמנים ♦

ועתה

Je-

♦R . P

du

d ’Abissinie

historique

1, Voyage

rome Lobo. trad. du Portug, par Mr. Le
»Grand a Par. 1728. 4♦ Pag» *>4♦ j98. 249
•—
£53 . 266 272.

ועתה לך נאונוכחה • הלא לא מצאנו גספרי הקיש כי נאו
מלכי חרץ בימי המלך דוד לירושלים ובהיכל ה/ ,
וכוש חריץ ידו לאלהיס  /גס לא הי׳ לא היכל ולא מקדש
נימי המלך דוד  /כאשר היו הדנייס האלה לדנרי המזמר /
וגם הפסוק ל*א גער חית קנה ונו׳ אשר הוא תפלה לאל /
לנל1ת נצי קרב נ• חרב איש ברעהו יפירו (כאשר אפרש)
יורה על המלך שלמה אשר אהב שלום כל ימיו  /ויפן ניכימיו
היו הקורות אשר זכרתי נסם  /על כן אמור מעתה ני המזמר
שר על הקורות אשר היו בימי שלמה  /נאשר שר המזמר מן
על נהרות נבל על הקורות אשר היו אחר גלותישראל" והגות
גית ( דיצו לירדע דעט הויזעט ) היא המלכה שנא  /וכוש
נקרא בית בעבור כוש אביהם  /כמו גיתישראל ♦ ולקראת
המלכים האלה ולקראת הנות בית נסע ארון ברית ה ' כנראה
מהתחלת המזמור /למען יקבלו עליהם תורת ה׳ יונבוא
המלכים אל הקדש ענו ואמרו כניישראל  :אס תשככון בין
שפתים וכו׳  /וכוש הניף ידולאלהיס  /ובכללו המלכה שנא /
ינ קבלו עליהם מצותישראל " וכאשר ראו זה יראי ה׳ אמרו
״ממלכות הארץ שירו לה׳ זמרו שמר • והמו שא וזמרו מן
"לרוכב גשמי שמי קלס" עד סוף המזמור " ולכן נשתנה טפס
הפסוקים האלה מטעם כל הפסוקים במזמורי תהליס י וכעל
אנן עזרא החוקר ונוח! תעלומות המליצה אמר עליהם " :יש
לו סוד ולדורו ידבר״ אמנם תמחל נא נפש החכם הזה  /אין
לו סוז  /רק כוש ידבר  /ולכל אומה ואומה טעם מיוחד
ללשונה זמליצתהולשיריה  /ודעות בדויות לה " ונסהכוש
אשר קבל עליו דת ישראל לא סלר־ך לתאום לאיש ישראל
(היהסך כושי רגע כל מומותיו ? ) ולא עזב חוי־ת אבין
חמתה על לוח לבו מיום הגמלו עד יום בואו לירושלים בכל
נתיגותה  /ואס כן מה סוד יש בו ? הלא את אשר אמרו חז״ל
לעיני השמש הזאת נעצם השמים לטוהר הוא  /נאשר אבאר
בערה "
ןכנסוע הארון לא אמרו בגיישראל  :קומה ה׳ ויפוצו אדניך
וינוסו משנאיך מפניך ,בלשי! תכלה כאשר אמר משה רבעו/
ני התפלה הזאת כקללה היתה חשובה בעיני המלכים הנאים
לבקר
* 4
רב

[

כבt

לנקר ולהתייהד  /רק אמרו המאמר הנהוג מימי משה דע ימי
שלמה המלך מסוע הארון נלשון שנח לאל  /ורצונו לומר :
אס יקום אלהיס אז יפוצו אויביו  /והוסיפו למאמר הנהוג
פסוק ג' לחזק פירוש וה  /ופסוק ז׳ להסיר ממנס כל מקשות
פה* ויהי ה א״כ הפסוקי ' מן א׳ עד ה׳ מאמר לנסיעת הארון /
ופסוק ה׳ התחלת המזמור (עיין כספר זמירות ישראל גנאור
פסוק א׳ ופסוק נ׳ מזמור ס״ח ) י ותמוס אשמזי מן הפסוקים
אשר וכרתי כשס הוא •
(ב ) ליהעס דער ויאגרר מיינהערי־הינווע 4זיני־ ויינע
§יינדע § /ןיצטי 4ויינע חחמטער •
(ג ) ויצז טרייבן זיך הערוק ודמ רויך  /זויצז ווצוכס מק
פייער  $ער 4עהנ / 1זצו פער 4עהן 5רע  15ער צצור
 4מטס "
(ד ) וצ ^ יין4צ« טט מיזט דעק 4רעצעען אייגע הערלמנט"
ערהעכונ / 4מייגע 5ריידע י— אייגע ענטליקעגדננ
 5ריידע "
ותרגום מלה במלה מן " כהנדוף עשן חנדף" הוא  :רוצו
טרייבטטויצו העמק (דורך ייינע 4ע 4ענוזמרט ) וויא רוין
הערזק 4עעריבן זוירר *
(ויתד הפתרון מן המזמור ס״ת במחברת

הבגהה)

פתרוני ♦

 lנג ]

ה
בשורת ספרים חדשים

רגל
ספר יסודות

מבשר

שרשי לשון

עברי !סרעפותיהם

צירופם שיתופם והברליי נזתריפיהס ו  Wמשפטס
וחקותיהם •
צודער א נ צ יי ג ע סיינעם

קריטיש עטימאלאגישען אמדסינאגימישען
העבראישק ווארטעדבונס ♦
לודך דיונט קונםטווערק רעם 4ר1נטליצ* נן  5ערסטאנ*
דעט געהיגרט לו רען ריוען ווערקען אונוערט ימהר*
הונמנרטט * איין ווערטרבוך בלה״יז דלה ני  3ט  /ודא 4עי
וועהנליך  /דען אינהאלט דעט פאר 4עפונד $ען ווארטעם
נוי לחנגעוויט לווי,ד © וואגקעגד .דלוהין ווירפט^  /ואנדערן
יגגדעם ווארט לוערטט ~ לעד 4לידעדט  /ויינע בעסטאנדי
טהיילע טינגפדנני 4ערערטערט  /דען אורבע 4רי^ דייניך
דעט4אנל|  4עהערי4
בעסטי ^ הט  /לוונד דל1ן דען וין
בעסרענקט אונד אב ^ יטט 1/א דאטלו 4לייךאןיךדער אוגטר*
סיד דער ויננפערוואנדצטען וונגרטער ( נרדפים ) 5אן
*עלנטטען אין דיא אד4צן £עללט  /איין * אלבצט ווצרטר*
בוך אי 1ט ניצט דאו רצוולטאט דער בלאטען © פראכקונדגג
אונד בעלעונהייט  /ואנדערן דצט טיע  5דמנקענדק 4ייט#,
טעט  /דעם ^ ע 5טי 4טטען טארפדננעט אונד דטר אדס«
 4מברייטעטטען

 3נד ]
*• גיברייטעט ^ ען 4עלעהר« א ^ קייט♦  4וייגעט וויסענט האבן
"עד 4נאליאנען איין ווערק דיור ארט אויבלוווייק  /צחכד
ע*  4עריינט דפר א« נ* עיי 4ן 4עחיכו~ לור מהרע ראם אין אונו"
רער ^ ישטע רך איין > ואן 4עפ! נדען  /דער  /אויס 4עריט"
טעט \רנ 1אללען הירל* ערפאררערליכן איי 4מ 1אפטען /
^וטהי 4לור בעארבייטונ 4איינעט ואלכן ווערקט 4עטריטטן
אוני * יא 4ליקליך פאללמנדעט האט ז די* מר אי« ט רער
בערייטט ריה> ולי  05ט בי; קאגטע פננרפאטר מס׳
יריעות
שלסה וארבע כוסות וחיבורים חחריס קטנים
ונחמדים
זולתס  /ה׳יה אלופי ויקירי הרג המופלא התורני הינד החכם
השלם מזהר״ר
שלמה
כדתיים נר* ו ! אונר רער רו^
דיוכט *
ואננעט
/
4
ל/ינע
איך
/
אי
*
ט
היגרייכנד פיר רען
וו? גרטה דעט « פרקט ( 1ביר 4י1ן והנהר אל« אללע ,,£<kp
פעהלו$4:ן *
א-ן די* ק חינור ווערדן דיאווייטטען מוועהרן טטעל"
(ען * ספרי קדש « א\ 1יא וואנכע מספרי חדל ערקלעהרט
אונר אין איין העללערעט ליכט4גנ * מלט * אויך לייצנמט ויך
דידוס ווצרק אין הינויבט דעט טטילט ווייטטערהאפט אויט •
רער פארטיא 4אי* ט « א לייכט  /ריין אונד פאטליך דאט
יעדרוואן דער גור אייד 4ר * אטן דיא
טפראכעפטרטטעחט/
דיא טוועהרטטען פילאטאפיטננן אוני עקסע 4עטיסעןאב,
האנדלונ 4ען  /וואראן דאט ספר * עהר רייך אי* ט  /אהנע
*יהע אוני אנטטרענ4ונ4ן פאללקא ^ן בע 4רייפןקאן 5דא/׳
:בייא האט* « זך רער פערצאמסר בעוויהט בייא יעדעק
העבי־עאיטען ווארט דאו
איהקאקנע 4סטן ענטטפרעכעג"
דע ד י י ט ט ע אויפלוווכן א 1נדביידע ווערטער נענענאייג"
.גאנדר לוטטעללן < ווננלכעט * ייגען דאפפלטן נוטלן האט♦
בש ^ עלדעטעט ס׳
השרשים מכתב יד המחנר נר״ן
כענטט חלק שד מספרו
מחמל יריעות
שלמה האבע
 :איך אז  :לענ 4טט פאן
דע
*
ועלבמן
אונטר בע 4לייטונ 4פאל4נ*
דר איי 4נען
אנקינדי
4
ונ
4
כנתנו
וכלשונו
מרחאלטען :
"טאן
פארי-
4
ערד* ור לייט האבע איך דען ערטטן
טהייל מספרי יריעות שלמה על שמות נרדפים  /אונד נאבהער
איינן

נה
קליינן טהייל מספרי חשק שלטה מל השרשיס הפרדס,,
איינן
 4מ 4עבנק א« גי * "יל ר א4י ^ איי 4נע קאטטן אהגע צארהפד
ביידוג חבורים ערהילטן
חתומים 4ע* א ^ ט לן האבן "
לי ^ ליצן בייאפאלל  /אלליין רער 4רינ 4ע אמאין אן ; ד דער
אב 4מ  0רעקט דען
דארדט נונטפטאנמע פארן  /האבן
אבדרוק דער אי ברי 4ען טהיילע צארטלוועטלפן " דא ויך
התומי במשכיל מ׳ וואלף
נון אבר ידידי ואוהבי הרג
היידנהייס מדל * יטהי 4ערבאטען  /דיומנאך איכריה ן טהיי*
לע בדפוסו אויפלולפ4ן אוגד אדך דיא וא ^לונ 4פאן חתומים
דך לונעה ^ן > « א האבפ איך  ,אוק דיוע 4ינטטי 4ע
איבר
ניבט  5ארבייא 4עהן לו לאטטק  /להרב ר'
«4לננ 4ענהייט
וואלף הנ״ל דורך אי ברלי  2רוג 4דפר * ואנוסקריפטע מנ,,
^פהר דיא 5עללי 4ע דיטפאדליאן אין אכו־צנו דעט ריס,,
5אללטי 4ן 4י 1פעצטעט איברלאטן  /וו?3לצ « מ איך איינפק
האכ 4פעהרטפן פובליקוק היר 4ויט אנלוליי 4פן דיא פהרע
האבע •
לפ״ת •
ברעסלדאיום ה׳ כ׳ שבט תקסיח

שלמה פפנהייס י !,
עדפןדפנקפנדן דאו
ודא ועהר  dmאיינעק יפדן
הער !,בלוטפן  ,פאן איינעק ואלכיטן טריצטפטעללר הפרען
לו ^ יטן  /דאט איהק * יינע וא אלל 4ע 4דין נילליצמ • ריפטן
סאדן 4ענראכט  /אונר וויא ומהר ווירדע ריועט 4פפטי 1נד,,
ניסן אונט אין דמן א«י4ן אללפר אד& 4יגקלעהרטן נאליאנען
העראמוירדי4ן  /וופן דאהירפאן איינן0ל 1ט אוין^ אונוערן
 4עפ * אקאונד או ;? רע צארט  0רייטענדעאדטבילדונ * 4אצען
 1ראך נ יין  /וא סליק ויהט עו נייאאונט ניצטאוי «*
ואללטן
ודר וויטן אדך צערדינטטע לו ספטלען אונד 4וטפ וופרקע
צא! טלעצטן לו אונטרסיידן  /אונד ןןען אויך דער פער»,
פאטטר איבר 4ערינ4ן אבוא },לו קלא4ן אורואצע האט  /וא
לי 4ט דיא פולר לופערלעטי 4יאדין  /ווייל ויין ! וערק אויך
איינפק 4ערינ4ן טהייל במקאנט 4פווארדן ן אין אונו,,
נור
רפר 4פ 4פנד האט נאך * יינפק ודטפן ניא ^ אנד עטוואט
מס׳

,

[ נו ]
מס׳ זזשק שלמת ערפאהרפן אונד וא4ינ 4פו*ואהרתיינ*
ליך אויך צוין וועהרערן4ע4ענרן
לור ^עהרערען
פונליליטעט
האב׳ איך דיופאנליי"
 4ע חרך עפפענטליכן
דרוק
בעקאנט
4
ע
*
א
5
ט אונד3גיר,,
טהיילט  /אונד הא
33
ע
איק
קורלען
איינע
הינלענ4ליכע
אנלאהל ליבהאנר
אונדקעמר
לופינדן דיאדורךטובטקריפטל"
יאן לורהערויט
4
אבע
דיועט
פארטרעפליכען וויירקט בייא.
טרא4י1ן ןועררן "
יא«  4אנלע ס׳ השרשים ווירדאונ 4פ 5עהר 50בי«
 60בא4ןע אין קחארטא4ננבן * דיא אבליפחנ 4ואלל אין
איינלעלנפ העפטן5א| אונ4ע3י 1הד 10בא4ען  /אייני 4ע
אותיות מאל" ף כי״ת ענטהאלטענד  4 /עטפהן  /וואפיר דער
טזבטקריבמנט דננן4ערינ 4ןע עדייו פאן1 ff . 12 fr .
רייניט לו בפלאהלפן האט *
♦א באלי ויך איינע4
פהערי
4
ע
אנלאחל
חתומיסאייג"
 4ע 5ונין האבן ווירד /
ואלל
דאו
ספי
תחת
מנכש
הדפוס
34ונא ^ן ווערדן
אוני
אין
לייט
3
אן
א
יינק יאה ר ע
דאו 4אנלע פאללעגדעט ויין אי״ה *
מאספי החתומים פרהאלטן כנהוג ירד למאהלשכר
טרחתם *
פו איוט ניכט נעטחי 4לו בפ^פרקן  /דאט דיא נא*ן
דפר חתומים אלו אונטרטטילר לער וויםנפא 3טן דפק ספר
פאראן 4עדרוקט וופרדן י
 .פאןאויטווערטי 4ען
פריינק
פרביטטעט4ואן ויךייא
בדי 3פ פאטטפרייא שלא יצא שכר הספרבהוצאה "
רעדלהיים ט־! מנחם

י

תקס -ח ייפ״ק •

וואלף ביר שמשון דל איש

היידנהיים ♦

W» Heidenhehn in Rödelheim bey Frankfurt
am Main.

דיא־ וא «ירדי 4ען אלט בעריה ^טען נא^ען דעכו
עערפאשפרט אוגד דעט ר.ערוימ4עבפרם וואבען אין דפר
טהאט

נ [ u
טהאט יערע אנדרע ע  #פפעה{ונ 4איברפ!יטי ♦ 4אחיין אוק
*ואנכען פאן אונוערן פריינדנגן  /דער פיחייכט4ויט דיזען
ערםטן קןאסיקערן דער העכרעאיטען ןיטטעראטור ניכט
פערטדויעט ויין 4ועכסע tאוי^ דיועס טרעפ$י 3ע
*עהר
!וערק אדכ4וערק* אק 13וואכען  /פי 4ען ודר נאך ריא בע*
#ערקונ 4היג3ו  /דאס אדך1דר  /פא 31ער ערווארטונן,
פאן דעק 4ייםטעםפראחקם איינעט וא אדט 4ע3יי5נעטן
 /בערייטט אד^ ס ! עקטע* פ 1ארע פאן
ספראנפארסערט
בע*א 4טעק חערק *ובטקריבירט האבן " אויך ערביטען
אונם * /יט פריידען וובםקריפטיאנען אד^ דאט ד 11בע
ודר
אנונפהווען *
געזעל ^שאפט העבועאישעד ליטטעואטור פרייגדי! •
דיא

מודעת ספר

מאיר עיני

עברים

זה ספר עבוונות יש אתיבכ׳־י ׳ ונחלק ?1שני ח^קים •

חלק הראשון

בולל

קניעוחתמידי  /מניןמחוור

הטניס  /ערן ממולד וסנת פעמיס נא
נארונה ופעמים נא נקצרה  /עליית ושקיעת הירח  /חילוף
חלקי תתר״פ לדקי שפות  /חשבון המולדות מנ״ע פד סוף
אלףהששי  /קניעות שרס הפשוטות והמעונרות  /חשבון
תקופות שמואל ירחינאי (ע״פ מ׳׳ג ונלק ) אשר אנחנו מי
הגזלה © ומנין עליו  /יתרונות התקופות עד ו ,לפיס  /שליו
לוח הוהנ הנמצא נספר עברונות  /תקופות
הנשמיס
ותקוןאהכה אשר כל יסודי העכור תלויים נו  /יתרו!
דר׳ אדא נר
והנדל שכין תקופותיו לתקופות שמואל  /סדורמרחשון
וכסלו  /קשכון גלח אל׳וט לשמואל ור״א למצוא נהרף עין
כמות

נ גח ]
כיוזח השנה נמ״ק לכל שנה נפ* ע מלע עד ר אלפים (וכן
בחשבון האומות )  /העתק מקריית היסודות  /מנין נזמי
לכת וגדלס ומרחקם סן השמש והיקפם  /סבת אריכות
וקצרות הימים והלילית לנו שונני צפון  /סדר כנין עולם
לדעת חנונה החישה ( נייע וועלט* ויםטעק )  /המשך
קדוש הירת עד הניגוד  /טענה כדבר העתים הנמצא כלוח
(וזונדערעיעהרי 4ער קצו 1ענדער )  /סנת לקוי השמש
והירח  /כללי קביעות המועלים ור״ח והצומות  /למצוא בכל
השנים שפכרו והעתידים לבוא באחה יום כשבוע שיבוא כל
יום חדש וחדש  /לוחות הקביעות המספיקים לכל שטת
עולס  /שער צר ואור הכולל כל המולדות והתקופות והשבית
וקדושי החמה מד ו׳ אלפים גלי שוס צורך חשבון 1למצוא
חשבון התקופות והשי 1ות בימי חדשי הרומיים והיונים החוזרים
בכל ד׳ שנים לחמה  /ענין מעוט הירח  /מאמר גינה לעתים
הכולל עליית ושק* עח השמש כפי נטייתה הצפונית והדרומית
(נערד^ ינע החנד וירליכע לומוייכונ / ) 4ושמות המקומות
המפורסמים לפי גובה צירם ( פאל״העהע תיעד ברייטע ) /
וממנו נדע לכל המדינית עד ס״ו מעלות לצפון או לדמם
אורך היום והלילה  /שעות הומניות  /עת עלות עמוד השחר
וצאת הכוכבים  /עת הננשת ויציאת השבת וי׳' ט ותעניתיות4
ומן מנחה גדולג ופלג מנתה וקבלת שגת והתחלת בין
השמשות לסמוך עליו לערן הנולד  /המשך זמן ק״ש ותפלת
שחרית חמן אכילת חמץ 3ע״פ עד קצה האחרון  /באיזה
מעלה שני׳יב מזלות שתתראה השמש בכל יום  /סדר
הדוחת ושנות השמיטה ודברים אחרים הנלדס עליהם ♦
וכבר סמכו הגאונים לי בחתימת ידיהם  /כפי הנראה
בהסכמות שבראש השפר הנזכר •
חלק שט ינזנה (קרצו :צו1צו 4יע צזדער ליינ 1רעכנונ) 4
כולל קביעות האומות משנת  1 .למספים
מי  / 2240ההבדל׳ שבין חשנון היונים לרומיים  /וישואת
מספר יעי חדשיהן  /חשבון העפאקטען ( אדער ליק1ינ 1ע
בפרעכ;ונ ) 4אשר יורה משפר הימים שנכנסו מעת המולד
עד סוף חודש הלמה ע״פ חשבון גרעגארי
"T

הנקרא ( קירכען י
רעצנונג

t m
־רענגונ / ) 4וממנו יסחעפו קביעות האסטערן והגס הניחיס
(בעווע  14ינע3ע 0סע ) לכל השניס  /זזיגמאיסכובשטאבען
החחריס גנל כי׳ח שניס  /רעמערצינזצאהל־־‘  /זאננעז*
אוכל מאנדצירקעל! כאיזה יוס לחדשי הסנה שיכרו כל
זאנטאג נבלהשנים  /חשבון השואת השמס והיית וקיקודהס4
ההבדל שנין תשכון דר״א ויוליע וגרעגארי  /לוח נוזלי
האסטערן להיוניס והרומיים  /למצוא קביעות עיי הפפאקטען
על כמה אופנים  /מספר השבועית והימיםשכין ח 0:הגלחים
ונין ארנעה פרקי השנה* נגין נין ווייהנאכטען לאסטערן
וכדומה לזה ככל הקביעות ״ עלה א  /הכולל כל קניעויזס
הפשוטותוהמעוברות  /קביעות האסעערן להרומייס והיעים /
ופגיעתם יחד כיוס א׳  /משנת 1400עי  / 2240וכאיזה
יוס למספר ימי חדשם שיכוא פסחנו (ופגיעחס )  /וחג
השבועות ור״ה וי״פ וסכות  /אשר כל רואיו יעידון ויגידון
שמעולם לא נמצא כזאת כספרי ישראלואו׳יה  /לדעה כאיזה
יום מחדשי החמה שיבואו כל ריח והמועדים והצוייות
לחשנומות״ס ( ססלו למספרם ) על ו׳ אלפים  /שנים
שהרומיים יקדימו פסחס לשלנו ככדי חודש ימיס  /שמיים
שנין חגי הרומיים להיוניס  /פרעי קביעות הרומיים ויונים
עם חנס מדחיס ושאינם נדחים גלי שוס צזרךחשבון  /קנ״ה
המשוה קטן וגדול אשר בו יכוונו מספר ימי חדשי החמה עם
מספר ימי חדשי הלמה  /משנת ת* ס עד ו,אלפיס ( /והוא
'לתועלת גדול לבני עמנו  /נהיות שלפעמים יש פקפוק
נחלוף כתב ישן או נשאר מכתבים  /אשד הזמן שנו הוא
למספר יום חדש הלמה כמנהגנו 4וטורח גדול הוא לדעת
אותו יום הנונר כמה הוא למספרם נחדש החמה  /ונאיזה
שנהלמספרם ) לוחהרומייהישן ( pmijiji ' topרצו ^אנוק ) /
לוח הצרפתי ( ערליננעויטער לודער פרנמקיסער  /לודער
זרעפ/כליקלוגישער דזונדערט יעהרתער קאלענדפר )  /לוח
הישמעאלים (*  «c' jftuwbyילוחרם£לזרק )  /הירידים
דומי דשוקא על איזה אופןשיבואו  /זולת שאר דברים אשר
א״א לפויטסי
הספר הזה אשר חכרתי אף עשיתי אני הצעירהתתז©
למטה

] [ p
למטה  /גדעתי להוציא אי״ה אס יתמלא סך החתומים
מצרכים להוצאת הדפוס ♦ ורניס ככר נאו על החתום במחיר
הקצוב להם  /דהיינו בעד כל גאגען ד׳ ג׳' ט  /או ט*ו קרייצער
קאנזוענטיאן  /ובחסדי ה׳ יגלגל וכוח ע״י ונאים להביא
מחברת הזאת תחת מכבש הדפוס  /למען ידעו כלס מקטניס
עד גדולים חשבון קביעות העתים אשי בהם תלויים רבים
מהמצוות היקרות  /זולת התועלת ^ המגיע ממנו בידיעת
משכון קביעות האומות כנזכר •
57S3K3־:£
S
־i

הק' מאיר
קארניק מחושבי ק״ק גלויגא רבתי
בע״המח
ספר עזרת
הסופר ונו׳ •

אדרעס&ע
in Glogan.

שליי

הוא ן

Meier Moses Komik

Chronolog

עבען ייועד ' פערפצומטער הצוט בערייטט צויינען
 5צון צויהק ענטחמרעענען  /צווי^
פארטטעהעניע יצוחרע
גענויצו אוגד ריכסיג בערעכנעטען
תצולעניער pppm
לצוטכיען  /וועלצער צווין? צויינעקפצוליצובצו 4ען דיצו ^צונצוטע
צוזנד ווצ! כענטצו 4ע  /דיצו זצונטצו 4טבובטטצובען  /לו 4לייך
צזיינע צוםטערטצובעללע פאן 1&oo
ביט  / 2240דיצו
בעוועגליכען אוני 6ונבעווע  14יכען פעטטע נצוך וועלבען זיך
דיצו ^ עסטען ל 1ונד  rüpirvnnfrריכטען  /דצוטלוזצז ^ עני
טרעפפען דער תריטטליכען צווני יידיסען צוטטערן  /וויצו
דיצו צונליי 4ערער גע ^ יינען צווני טצולט־יצוהרע צוין צויינער
דייטליכען  /זיכערן צווני קורלען צויברויכט ענטהעלט ♦
דיוער קצולענדער  /וועלכער פאן יעק בעריה ^ טען תעני*4
ליצכבן 6םטרצונצזצוען צווני פרצופעסטצור העדרן
באדעלו
בערדין * עוזר ^ צוהל אין עפעענטליכען בלעטטערן  /צווני
צוין רעכוטען 6 .טטרצו:וצ ^ יטען יצוהרמך
פצון igog
ע 4ופפצוהלען  ^ /יט יעק טטע ^ פעל יער קעני 4ליכען
 6ק& רע  #יע יער וויטטענטצופטען
יצוועלבמט  piiלייכען
רעם

4

[ סא ]
אונד דער בעווי11י4ונ 4איינעט אונ 4עי
דעט בייא  5אחט
 5ער«עהנגן  /אדך ^יט א 4^1ע^ יינעק
הינדערטן אמאטלעט
^י1ן ו/ארדען  /דינט יערער ^אן /
בייא £א 11אוי§ 4ענא
 4עוויס א/נד טנעלל יעדען לייטפונקט וועהרעגד
ןוע 1כער
לייטרד ^ ט  5אן  ! 589ניט jrcD 'M 2240
דעט 4ענאנטען
 4 pü 6טעפטט<4עננערן קא^עראזיטשןy
 1W1׳ בעואנדפרט
 4 /ע1י 1הרטן  0 /רי 5טיטטע{ ןערן  4 /עטיצטטי
חריטכופן
^ען  /ק/יפלייטען א p /5. 11 . * .
סארטערן  /עקאנא
א{ ט * יצפרטטע אוני 4ענ/יעטטע אס
טע 14יכען 4עכר/יך
* ט וא וואד.ן אונטער ראהק א/נד$4א$
>ויי*ונ " 4ער אי
ט אוי^ איינע  5עטטפ פאפע 4עלא4ען /
 piSאוי  5הענ4ן א$
דע  5 pער  5אטטער אין 4ראט14א/ 4יא
יעדערלייט בייא
 1ע לו חאבען " א/יך בעקא ^ ט ^אן איהן
אויפט ביל1י 4טנ

אין

ווארשויא אצל « « ׳ חיים חסןר ׳ הירשל1
צמנסצמינער /

נייא העדרן מארקוס פאלל ,
ברעסלויא
יא !
דאדרב״א ר׳ איצר ,סופר/
אי! פ־פ
אין

בכר

לייןאין

יאקאב/ת ניגערי

המררן
אוכל

קונס«9אנ;לןנג •

 3סגt
אמרי

שפר

כוללים עניני תויה ופיוס ר ל1י 4די בני ישראל4
עלם ועלמה ׳ סדרם ובארם בלשון הקרש
אף העתיק© בלשון אשכנזים "

הירץ הוטגירג

רע$י4יפועט או;ר ^צ«רצו5יכועבו ןעהרנוך  /העברעאיט
אן;ד דייטט  /דננר איזראעןיטיטען יו 4ע; ד4עוויד^עט •

מין שנת תקט*וי לס׳• s / ?4
ויער א 5ט 4מאייםערטנג אונד אי ^ ער לויטער וועד,,
רעגדע וואו; מ 1איין ^ עטחאדיטעט למהרבוך דער יידימען
רע{י4יאן ערטיינפן לו ונגהן  /האט זייט אייני 4ר לייט דיא
צעדפרן ^ עהרפר איוראעליצויטען סעדא 4א 4פן בעסע\ 5
טי 4ט * פאן דפן5י 1פן אנ 4פקינדי 4טפן קאטפציטטיטען
ווננרקען דיונגר ארט דנד בערייטט אייני 4פ איק ירוק ער"
טימ1ן  /אונר אנדרע tא \\ ע ן נאך ערטיינען ♦ אויך זאלל
דיוער 4ע 4פנטטאנד פארלי ^ יך דיא בטעצטי4ונ 4דער נייע
ערריצטפטן יידיטק קאנטיטטאריפן  /אין פאריז אוגד
קאטטעל  /זיין י וועד דיא טוויררי4קייטן אללע ער ^ יטט /
דיא דער אונטרנפהוזער איינעט זאלצען לעהרבוצפט לן
איבער 0טיי 4ען האט  /דפר ווירד לייצט איינועהן  /דאת
דיועט כיצט איינעק יפרען 4ע1ינ 4פן קאן " אויטפר דער
כר  5ארדער 1יכען 4רינד5יצען קפנטניט דפר זאלאהלרייכנגן
דא^ 4ען אוני 4ע* פטלפ ( דפר פרירדטיווען זא וואה 1אלט
דער עקספ 4עוירטען )  /ווע 1צע א 11ע אה; ע אןיטנאוזע

ראם

 1סג ]
* ען דער ייריטען רעלי 4יאן אויט^א3ען (ל1צ4ענמ '"#
דאש ןוע
טאיינלעלנע ^עט5) ,ונדע *ענטאלאי« ט) 5
#ען  /דאטיעד
דעק נעטהי 4ען טארפיין  /דיא 4רעדע דער 0
אויטער
 4ענרייצע *א דאי לו טטעללען  /דאט *יא
בעאבאצטענדן
* ייטע אן איהרערהייל* 4קייט אוני4עםט1יכ>1
סאן אמער
ניצטט פערלירען  /אונד פאן דפר אנדערן* ייטע דאט
קייס
55ננ  /דאט אדטטליטעניע נינם פערראטהעj
^ויגדיווידוע
די* ען אונד פילען אנדערן טודררי4י,ייטען *<וט *יך
אויטער
איין* אלצער קאטעציטט אדך איין איי4נ  .טפונליקוקדענקען
 /בייא דעק ער *דט « מער ארבייט איינ4אנ13 4
קענען
הא  £פע  /וויי! ער * אנטט דעק אונ 4ע * אך אויט*
פינדען
• טלט* יין דירפטע  /דעק אמען לו וועני < 4אונד pri
 4ע*
 13פיל לו *א4ען " איין באר היטב ארעד קצור
אנדערן
%
*.
* יינעק פערפאטטער * עהר לייט אוניvvs
ש״ע ^אכטע
Tנאכשלא 4ען 4עקאטטעט חאבען  /היג94נ 4ען האט,,
Drvtft
ער \*יט ווענ’ 4ער הינדעתיטטען לו קע^ פפען /
טע די*
אינדע  £ער *יט * יך אונד * יינעק פובליקוק אין ריקייצט
דער ^אטעריעאיינ* 4וואר יטראט ),דייען בעדענקליצ"
האנען עט דאך * גיהרערע פעיא4א 4ען אוגטר^
קיישען
 /דער 4לייצען רעלי4יע* ע לעהרביצער צו טרייבן ♦
נא ^ען
אויך דער פערעאטטער עארלי4ענדן ו! ערקט /
*א האט
עט אייגער * ייטס אלט ** עהריעהרי 4עק אוי *5עהד
לעק
עעטרייך קיייערליצען ייריטען נאר^ אלטולען 1אן
דער
4ען קעגטניטען *יינלנר רעלי4יאן אונד אנדרער פע"
געטהי
א4יטפן וויטטענשאפטן ניצט פ׳יהלען  /אוני ודילצער
דא4
* ייטט אוי^ איין אג*" הנליצעם פובליקוק ( יא ודלו
אנדערן
בעטרעצטליצע * ובטקריפט,אנט^ רע 4יטטער דייטליך
דאם
4ט ) * יצער רעצנען קאנטע  * /יך איינער *א\ 5ען ארבייש
ליי
או;טרלא 4ען אוני דאפאללמנדעש • אין איינעק פאפולע*
העברעאיטען אונד דייטטען טטיעל האט עי 4ע* וצט/
רען
דיא אויטאמאנדער*עטלונ 4דער דרייאלעהן4לויבענט
טיקעל 5ערנרדער לעהן4עבאטע ^יט א< לען דארונטער
5 /| 1אן איהגען הער4לייטעטן ^• רסנפט*אוגד
5ערמשאגמי
לערע^אגיע!

[ סד ]
לערע4ואניפ!*  4גחעטלע  /דיא קראנא3א 4יםע בטסטי ^ונן,
דער היילי 4ען עעטטטא 4פ " נעבטט דענען אין דעסנגןכן.
ו .ענריינ 3יכען 4אטטעטדינטט3יכען איבונ 4ען& . 11.* .6אר*
לוטרא4ען • אויך האט ער ניכט ער *אנ 4ע1ט  /איןpp *’u
ןוערק איינע ^נ1נ 4ע4וארא1יען ! טהיי!ט אויט דעק יי^ /ווד
אוני אנדערן העברעאיספן אויטארען  /טהיילם אויט
רא 3יטען טריאטננן אנררער טפראכען  /איינ 3וע 1עכטען ♦
אין וויא 5ערן איהק דינע ארבייט 4ע3ונ 4ען אי* ט  /איבר,
|עטט ער דעק אורטהיי! 4רינר 1יכער * אצקעננער ♦
אי* ט אין קא ^ יטיאן בייא דעק יידיטען טו 3עארטטעהער
הערר!

פעמבאך היר אין בערכין*

הד

מודעה
אשרלי

אחרי צי נועדתי להעתיק קבוצת שיד עבדת
אחת אחת במכתבי המאסף  /לכן נחמתי את
קדם
מספרי מטעי
אשר דברתי בהקדמת חלק ראשון
(הנדפס ברעדעלהייפ ה ' חקס״ז ) להוציא חלק שני מספר
הנ״ל במחברת מיוחדת ♦ ובהיות ני רובם מחתומי היקרים
וכמעט כלס חתמו ג״כ מל המאסף  /על כן אקוה מטובם
שישאו פני לדבר הוה וירצוני ♦
הק׳ שלום

1 ..

הכהן ♦

המאסף
כסליו ה׳ ת ק" ס ט

חודש

א
שירינש

עלצו »החנכ=

יואל בן

יהודה !$.

/

צפור בודד בי_ץעים בקלוב קולו
בעליו יענג ונעשו דאבת
הפח נישבר ולחפשי עזלח האסיר
בל

או

שיל הוא ונקיש שוביו כאבת
כן

 ) 1הן קרנה שנח כשבח חילם גוח בחצי יחיו החנם ר ' יואל
בן ר ' יהווה ליב ויל ׳ אחד מילידי קהלחנל  ,אשר היה
פרצופעסאר לגזירה ראשון נניח החנון (ווי!! הע!רלט־טו! ע)
בקריח ברעשלדא< וכל אלהנ לשלן ושכר עלדנל יהמה לני <
ונעשו
הא|j 1

[ סו ]
כן ?עמק עכור זה

עת ׳סמך יואל!

קולך שמענו בנעם היינושמרזים
נפשך נפדה מצר למרום עלית
עתה אתה תרנן יאנחני נאנחים4
מאיר

שלעזינגער ♦

ונפשו תשתוחח׳ ועיניו תרדנה דמע על אכדן האיש הזה ׳
אשר מותו לשבר בת עמו יחשב " חכמה• וצדק כתאומים בו
נפגשו ׳ אמת ושלום יחדו נשקו * ידיו רב לו בידיעת חכמות,
ולשונות רכות ׳ וכביר מצאה ידו בדעת לשוננו היקרה ׳והשיגה
די באר תעלומות מקראי קדש " שפתותיו נוספות מור ׳ וכל
דבריו נכונים וישרים למוצאי דעת ־ ותפארת עולם י ה י׳ לו
באור תהליס אשר כתב ע״פ העתקת רכז הגדול החכם רמ״ד
זצ״ל ׳ וההקדמה הגדולה והנפלאה אשר שלח לפניה ׳ מלבד שאר
ספרים אשר חכר הן בלשוננו והן כלשון עמים " הוא היה אחד
מבעלי המאספים הראשונים והפין מעיני חכמה חלצה • בגויל
החלש שכנה נפש יקרה מאוד  /עניו הי ,לבו ׳ לא ידע חנף ושפת
חלקלקות ׳ אח לצרה הי׳וככל עת אהב הריע י אך אהה י
רעים היו ימי חלדו ׳ הציקוהו מכאובות ׳ עד עזבהו כחו
וכמבחר שנותיו נדמה

ואיננו Iי־~ ״

והנה מאפס

מקום t

כי נשכת המאסף עד הנה/לא ידעו כעלי לשון המשתפכים נפש
ושיח על השכר הזה ׳ איה איפוא יציבו מצבת זכר היקר הזה /
עד הכינונו להם פה מקוס • והננו מבקשים פני אוהבי ומיודעי
נפש החכם המנוח הנ״ל׳ היודעים תולדתו ומקרותיו מנעוריו
עד יום מותו  /להביאם על לוח ספר ולהובילם לנו /
ואנחנו נעתיקם ברצון טוב ובנפש חפצה במכתבי המאסף" -
ד״ה
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ועזי אחוי עלי קבר הלל• ,

בךמי ימין; לקבר הובלת
צורחת*
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אך הפ בדמעה זרעת זךעיך
ותחת המשך הלנת שחוח
אולם שמה במה תכןצור וןציריך
יגיעי נח ♦
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ב
בקורת ספר הברית
בשנת ה׳תקנ״ז הופיע מגירברין  /בדפוס י אזעף

קארל ג יי ע ע אן/ספר עברית יקר ערך מאוד
ואוצר מדע וחכמה  /אשר קראו מחברו כשם ספר הברית♦
ולו שס ומקום דן ספרי החכמה הגדולים אשר הנחילו לנו
מעולם אנשי שם בעלי חכמה ואספות בלשוננו הקדושה t
לתפארת ישיאל ולתהלת השפה היקרה הזאת • כלים ומעין
גניס לר יוסף קאנדיא  /כנצח לישראל  /כן ספר הברית
תפארת ששהו " ושם המחבר ספר היקר הזה הוא פלאי
ונעלם משער הספר וממכתבי הסכמותיו הרביס  /אמנת
בכל זאת נודע הוא לרבים המכירים אותו פרס אל פרס /
כאשר נדבר למעה ״ — ואך בוא כבוא השערה והנה לנו
כדורך על מהחן בית נכות גדול  /ורואה מסננות ערומות
וצגורות * גבוהות ותלולות  /כן תחזה עין הקורא בשער
הספר הזה רשום בכתב מספר רב מהחכמות וידיעות אשר
תכו בפנים הספר ״ כי "המחבר שת בשמיס היו /ולשונו
' תהלך בארן  /גדולות ידבר משבעה רקיעים ! מכוכבי האור
וקיימים  /מגלגל השמש והירח וכל צכאס ( ע״פ חכמת
הצוםעער*נא4ויע לפי תכונה הישנה )  /וידבר מארבעה
יסודות ונחות הבריאה  /ומדרכי העכע בכלל ( ע״פ חכמת
ה 5י*יק )  /מכדור הארץ ומחלקותיו ( ע* פ חכמת ה 4ע"
וצ 4רצועיע )  /וידבר על העצים והאמיס  /על הדומס הצומח
החי ומדבר ( ע״פ חכמת תולדות הטבע  /היטטאריצו נצ1ט 1ראי
ליס )  5פיו פתח בחכמת הגיון (1א4יק )
והנתוח (* fnh
טצו ^ יע ) וידיעת העשנים (במטצוניק ) ומלאכת ההנעה
(צוסעיק )  /ותורת חסד על לשונו  /כי ירד לעמקי חכמת
*הקבלה  /והראה נקיאחו נש״ס ובזוהר ובשאר ספרי ל* הק
היותר יקרים • מכל העניניס האלה דנר בעל הברית או
כרעיים הרנה או ראשי פרקים ותוכן הכללים והלמודייס "
והנה

[ סט ]
והגה אף אמנם שהמחבר לא האריך לבאר כל חכמה
לפי יסודותיה  /גדריה ומתלקותיה  /ואיננו רק מאסף
וחכמה
אמרים ותכליתיים ( רע*ולטצזנ 1ע ) היוצאים מדברי המחברים
והאחרונים הישראלים ובלתי ישראלים  /וחלושיו
הראשונים
ודעותיו רק מצער הנה  /כאשר העיר הוא בעצמו בהקדמתו
על מעע חדושיו יש לנו טענות לסתור כאשר יראה
(וגס
בסמוך )  /בכל זאת אל בא כבושם ומכל הוה אשר
הקורא
אך סדורות נניח מסחרו  /לא כן המחבר היקר
מרכלתו
 /כי הוא עיין וחשב על ענידז  /וסדים וערכם לפנינו
הזהפ רוב באר היטב  /ובשפה וכה ונעימה * וממב צמודו
ע*
אשר יגע לאסוף ולקבוץ על יד ולחלק לעמו חכמות
ויגיעתו
 /בפיט חדושי חכמי העמיס האחרונים /
רמות ונשגבות
אשר לא שמעה און התורניי עד הנה  /עשה לו שם
דברים
הגדולים אש י*3־ץ  /ולו יאחה פאר וכבוד  /ני כבוד
נשם
לעמו ויקר תפארת ללשוננו היקרה  /להרחיב אמריה
עשה מדע ובינה  /ועל כלם עלה תוכחת מוסר אשר כתב
בדברי
רעים  /אשר כל קוראם ימצא נחת ועונג  /וישרים
באהבת
"למוצאי דעת * וראוי לכל אוהב לשון וספי לקמת
המה
הגדולה והיקרה הזאת  /ולשומה באוציזת סערץ  /׳
המחברת
לאל ידיו * עד כה דברנו מספר הברית ע*ל כלל /
חס יש
וע* ל 1ה אין לנו רק להללו •
אמנם בהיות ני אין שלם בעולם :זולתי אלוה  /ובינת
נגבלה וקצרה  /ואף אס יכתוב אדם ספר קטן ובחכמה
אדס
לא ינצל מטעות  /ושגיאות מי יבין ? ,אף ני ספר רב
אחת
ורב האינות נספר הברית הוה/ב אשר ישים לביתו
הנמות
רבות ושונות  /וגס לפי עדות המחבר בעצמו לא למי
בחכמות
וחקר מנעוריו ספרי בל חכמה  /אשר הניא,:/בכתבם ובלשונם/
מהס אך נאמרו לו מפי יודעי חכמה והוא כתב על פיהם
ורבים
השעל  /לק אין להתפלא אס נמצאו בספרו הגדול כמה
על
לא נכונים וישרים  /הן בסדר והן בעדנים עצמס י על
דברים
אין לנו אשס אס נפנה עליו עץ כקורת משים עציו אמרינו
כן
 /להגיד את אשי לא ישר בו■ נפי מאשבתנו י והנה
גפיט
מליו ונשפטהו ע״ד חוסר  /פועל  /צורה ׳ ותגלו« •.*/
נעבור
וזאת

<זא< 1לדעת כי לא על כל השגיאות אשר נספר הזה מוא עמן
במשפט  /יען כי נחב כמותו יתרבה ג״כ הגהתו  /ויגדל(
ויצמחו ההגהות לספר שלם *
ךא
מנר ממקומות היותר
יקרים  /ונביאם אתת אתת בכתבי המאסף  /והשאר גשאר
לקורא מבין ומשכיל מקום לחשוב ולעיין *
חוטר השפר הזה הוא לשון עברית  /ועל הרוג נקיה
וקלה  /ולפעמים ירים המחבר כמליץ קולו לדבר בלשון צחה
מאוד • נס בהביאו דעות חדשות ונצי מלאכתיים חדשים
מקרוב גאו  /לא שערום אבותינו✓ ידע המחבר על פי רונ
לכלכל דבריו במשפט  /ולדבר דגר על אפנץ בטוב טעםושכל/
וירון כל קורא בהס * ובזה דרך
בעקבות 3ע* המח ספר
ראשית
למודים אשר הי ' לפניו " ונציב לך פה ציונים
לדוגמא
מלשונו
הנעימה
בהעתקת איזה מקומות מספר מרית
הזה :
חלק א׳ פרק ט״ו דף נ* ג ע* נ נדברו ממראה הרקיע
יאמר נזה הלשין :
"דע שהשמים והכוכבים ׳ מפגי קוצר חוש הראות אשר
1? " mHא נוכל1{ 1גזור עליהם מראה כלל ׳ לא עין
לבן ולא עין אדם« אף לא תכלת ושאר מראות  :זזה שאנו
רואים אותם כעין תכלת י הוא לפי גובה האויר למראורת
עין בלבד * והטעם לפי שנתבאר בחכמת הראות ( אפטיק)
שמראה השחור הוא ההעדר « בעבור התדמור־זו בבטולי
החוש והמוחש י כלומר כשי פגה האור או יפגר העין יהי
מתדמה השחרות■י ואולם הלבן הוא הקנין «
האור והחזק שבמראות •
ומבואר עוד שהאמצעי שבין
הלובן והשחרות הוא
עין
התכלת 1ני  .אם תתערב צבע

והוא עצכש

הלבן עם השחור ביחד יתהוה התכלת • לכן אמור מעתה
שעין הרואה בגבהי מרומים ז אשר בנזקוכש כלות בו כח
הראורת * עד* ני תכלית לכחו בלי ספק  .ישאר בבזקובש
ההוא מואח השחור לנגד עיניו בדמיונו י  .אבד* בעבור
התערבו

[ עא ]
שהוא הקנין « יוליד לעין הרואה
התעריו בנצוצי השמש׳
כן כל 1־עוד שהשמש יותר בהיר
מראה התכלת ז אשר על
מראה השמים יותר זך
הוא בשחקים באמצע היום 1יהיה
הוא יותר מטה לשחרות\
ונוטה ללובן בעיני האדם • ובערב
ושמים לא זכו בעיני • “
 cpמ׳ ע׳,א יאמר בו״הל :
בחלק הזה
שמד־! תתנועע שבולת המיס
ביס יש מקומות אשר
 #וגליו כסופה ירדפו שמה סביב
־ בעיגול*
גלנל ( אטמי■ ■«»0#״■«* ) " והמקומות
סביב :וזה נקרא שבולת
ימים י כי כאשר תתק בניה
האלה מסוכנים מאוד לעוברי
פרסה * נם שמרח יהמו יחמרו
הספינות להם הרחק כחצי
אל בינות הגלגל אשר תחוג
מימיהם ז וימשכו את הספינה
ותרוץ הגלגל בהכרח ובאין המלט
ותנוע שמה סביב סביב>
כחצות פרסה ! זבנואו־ח btt
אם כבר נזדמנה סמוך לרח
שע  Sהספינה 1והמם גלגל*
הוכה־ אבדה תקות האנשים
החבליבם של הספינדח« ותקרע
עגלתו שמה  ,עד ינתקו
זו לשוא שמרה העת והעונה
הנס ותשבר התורן י והאניה
תצא משם עד תשבר י או
מאותו המקום ׳ כי לא
שתנצל
כל בשר יחדו אשד בה • “
תתהפך על פניה ויגוע
ע״א כשידבר נעל פשפר מחכמת
עוד בחלק זה דן» פ״ל
אברים הפנימיים יאמר בו״הל:
הכתות ונדן
נ׳ מדורים י תחתים שנים שלשים
דע ירידי שיש באדם
«י,.
* הראש׳’ ^ שר בו המוח׳ וכבר
מדור העליון הו*ז
 5מתר האמצעי הוא החזרת
בארתי .לך מהותו בזה הפרק
בארתי לך מהותם בפ׳ -ק ב'
אשד בו הלב והריאה  ,וכבר
הו^ 5הבטן ׳ כי בין החזרת
מזה המאמר ; מרור התחתון
( צ״ל מסתיים ) שם פרוס
והבטן במקום־שההזה מסתיימת
הקצה ^ הקצה מחוברת  /צ״ל
עוד אחד באמצע־הגון* מן
מחובר

 Jעב ]
מחובר ) סביב S3S
הקצוות  .אבד 1אינה שטוחה (צ״יד*
אינו שטוח ) בחוזק • רק
ברפיון« עד שתלויה ( צ״ל שתלוי)
מעט נדזריית למטה «
והוא מסך מבדיל נין החזה שבדת
(צ״ל שבו ) הלי
והריאה« ובין הבטן ומה שבה וכף • >»
אך פעמים רנות מאוד חטא
נגד משפנו הלשון ! דקדוקה /
נמו במאמר האחרון אשר
העתקנו פה כנה את החזה ( שהוא
שס זכר נמו נל השמות ששופס
ה׳ וסגול לפרה ) * * בלשון
בקבה/ואמר משתי י מת/וכן יאמר
עלהעורזמחוברת*
אינה
שטותה ונו׳ " נס
נחר לפעמים מלה ארמית במקום
בנמצא
היטב
מלה
מברית/נמו
שהחזה
מסתיימת תחת
שהחזה כלה  /ונן הרבה נספרו *
נס
גננו
שמות
אברי
הנוף או דבריס מלאכתייס
אשר לא נמצאו נספרים כלל או
מעט מזעיר  /לא בחר
לפעמים המלות כראוי  /כי כן יכנה
חוטי
גידים הדקיס ( זעהנען בל* א )
עורקים  /וראד
מתריס  /ני
העורקים
המה
הנערווען
•
וכן יכנה
הבאראמעטער :
כלי
משקל
לרוח  /ויפה כנוה
החכם ר ' ברוך
לינדאז
פלס*
האדר (וטוב מזה:

מפלס הרוח )  /וכןהרבה*

וכל זה נוכל

למחוללכותב

ספר גדול נזה ובורא חדשות *
הלוך ילך לרוב בדרכי סופרים
המשובשים הראשונים  /להטיף
מלתו תמיד על פסוקי
הנביאים  /ולעקם הכתובים ולשלפס
ולשום בהם כונה אחרת
/
כמו
:
יודע
כמובא
למעלה/
אחי וראש /
ניכן
הודע
ונביא לבב
חכמה  /את
קסתי
נחתי
בענין/
ודומיהם " וזה רעה חולי ממחברי
סרי
טעם
/
אשר
לא
ידעו
לדבר צחות ( ונבר צוח הרב ר'
אמנם בזה שגה מאוד /

ט

יוסףמקאנדיא
באגרותיו לר ' שמואל כן יהודה  /נגד
משיזיתי לשון כאלה ) •
ספר

אך איש אשר לו לשון
הברית
הזה היה ראוי להתרחק מלזות

ופועלזה ־הספרהוא /
חכמים

כפי אשר הוברר לנו

המכירים אותו פנ* אפ  /ר"

ווילנא(איננו החסיד המפורסם המנוח

אס איש אחר  /ושס משפחתו

למודים כמחבר
שפתים " tb

מעדותאיזה
אליהו מעיר

ר׳ אליהו  /כי

לתולדותיו לא נודע לנו )  /האיש
ההוא

I

נ1 yj
ההוא נעצמו אשר נסע זה בעשר שדם דרך עירנו וכיתר
ערי אשכנז וכשאר מדמות למכור פרי מחשכתו / ) 1והוא
איש יפה עיניס ועזב רואי  /כל דנריו מחת נשמעים  /והכרת
פניו תעיד חכמתו ״ והנה ר׳ אליהו הזה  /כעת צרתו
בחלותו ממכאוב עמים  /פצה פיו לנדור נדר ולאסור אסר
על לפשו לבל יזכיר שמו בספרו (כמובא בהקדמתו ) • ואחרי
כן צר לו הדבר  /ונחם את אשר נמהר לעשות  /בראותו הנזק
אשר הגיע לו ע״י נדרו * ) 2אך נוקש באמרי פיו  /נלכד
במנעא שפתיו  /ולא רצה להפיר נדרו י ובכל זאת גלה עפת
ומכסה עפת  /גלה והחכא  /עד שכתחבזלה פתח ראש דבריו
כפתיחת ספרו עם מאמר אחד מתקוני הזוהר ; פתח אליהו
ואמר ונו׳ • והנה ע״י מעשה עצמו נתן לנו החכם הזה
אשר
! ) על זאת ידאב לבנו  /על בזוי חכמים וסוכרים בעו״ה
אצל אנשי אמונתנו  /נוגס הנדיבים האוהבים וקונים
ספרים חדשים  /לא יבקשזס אצל מוכרי ספרים אך חפצים
שהמחברים בעצמם יחזרו על הפתחים כמו רוכלים להביא
בכורי עשתונותיהם לבית כל אחד  /וע״י זה נתמעטו מוכרי
ספרים וירכה קלון תורה וחכמה ׳ וחרפה היא לנו בעיני שאר
המכבדים חכמיהם מאוד ׳ ותיקר נפשם בעיניהם *
העמיס
להמון עם הכחיס כל חכמה  /כי לא ידעו ערכה ואף
ואלו
ועונג תתאב נפשם  /החרשנו ; אן אתם יקירי עם !
באוכל
אשר תשבעו בצחצחות ונעימות נפשכם ׳ וכבוד חכמים
תכירו ׳ מדוע תעלימו עין גס אתם  /מכבד אשר לו הכבוד
ד״ה *
נאה ויאה ?
 ) 2רבים הכחישו שהוא המחבר ׳ ־והזילוהו כאחד מאורחא
ערחא י ועודנו רבים המכחישים עוד היום שר ' אליהו
הנ״ל חבר ספר הכרית  /וטעות הוא בידם ־ כי במה :שר׳
אליהו לא ידע לפעמים לענות משפה ולחיז על אחד העגיניס
בספרו  /ולהשיב לשואלו דבר הוגן  /אין ראיה /
הנכללים
כי העולה על מחשבתו שהאיש הזה כתב כחכמות רבות אשר
לא למד בנעוריו כבית הסער ׳ ואן נאמרו לו מפי אחרים/
ר״ה
יכין את זאת  /והובר לא יקשה בעיניו *

'VI

[ עד ]
(אשר נל דבריו מלאים תוכחת מוסר  /ולפעמים הפריז על
ממתיו מאוד ) מוסר השכל גדול  /שלא יבהל אדם על פיו
נגדריס וקונמוח  /כמאמר חז״ל כל הנודר כאלו הקריב נמה
ונו׳  /וכמאמר החכם שלמה  :טוב שלא חדור וכו׳ " ופתה
נמא אל העיקר  /אל
צורת הספר הזה  /הוא מלא על כל גדותיולמודיות
וחכמות רמות ונשגבות ניעת 12היס ושכליס נפרדים§
בדעת התבל וכל מלואיה  /וכדעת האדם גויו ונפשו  /וכל
החכמות השייכים להם  /אשר כידיעותס ישיג האנוש תכלית
השלימזת ✓ ושם אדם יאה לו * והמחבר שם אכן פנה ליס ר
מחברתו הגדולה  /את ספר הנסתר וקבלה מר׳ חיים וישאל
תלמוד הא״רי ז*ל  /אשר שס נאמר כי כל אדם יכול להגיעk
מדרגת רוח הקדש גס כזמן הזה י ועל יסוד זה הטביע בעל
הברית כל אדני החכמות הידועות לו בנגלה ונסתר ( והמשכיל
ינין ) " ואת ספרו סלק לשני חלקים " הראשון קרא בשס
כתביושר/בו ידבר מהנגלוס/והשני קרא דברי אמת/
ושס דבריו בסקרי ואנו אץ לנו עסק בנסתרות  /ולא חלק
ונחלה בעניניס אשר ממעל לשכל אנושי  /לכן אך כחכמות
הנגלות נשים אמרינו ונוכח עליהס ביד ה׳ הטובה לנו ♦
והנה המחבר לא דרך בעקבות שאר מחברי כללי עניניס
מחכמות שונות ע* פ סדר מה ( ענליקלם  9עדיא )  /אס על
סדר א׳ ב׳ אז על סדר כל חכמה והכמה לפי גדריהן
והשתלשלותיהן הטבעיות  /והוא לא כן עשה  /כי אס בחר
ול דרך מיוחד ״ פתח מעט מזעיר מחכמת הגיון  /מעשרה
מאמרות דאלשטו ! )  /ואחר כן נשא עירו לשמים דדגר משבעה
רקיעים

 ) 1ופה ׳ טעה כמשל אשר הביא דף וי״ו ; פו רצוף י׳
המאמתע  ,כאמת ,, :ראובן כןיעקב  ,הארון הלבן,
העשיר ,בירושליס  ,כאחד בשבע  ,יושב  /ומכה אעעצמת י
על לג<" " ולפי דעעו יהי׳ ומכה את עצמו הפועל  ,ועל
לבו הנפעל  ,ואיננו כן כי את עצמו הוא הנפעל  ,׳ ועל
לבו הוא האנה  ,ויען כי ככר הביא בירושלים  ,שהוא
האנה  ,אס כן על ,לבו שפע יער הוא •

[■ע\ ז ]
רקיעים ( ע* פ #אמר ריש לקיש נפרק אק דורשץ  /וע״פ
מאמרי הזוהר מוו הענין ) והוסיף לדבר מהגלגלים ונזמים
ומזלות (וימאן בדעות המחקרים הפלוסופיס הגדולים  /מם
בדברי הרמנ״ס ו״ל ישיס תהלה  /בערן עצם הגלגלים
והמזלות  /אך בחד לו דעה מיוחדת והחביא את עצמו בסתרי
הקבלה )  /וידבר מתהלוכות כוכב" השמים  /משמש וירח נפרע
(וימלא שחוק פיו על מחקרים וחומים הגדולים המאיי־ניס
שגס הכוכבים המה עולמות גשמיים  /מיושנים מאדם ושאר
נבראים  /ומקבלים אור מהשמש כמו הירח וכר )  /ואת"כ
יבדיל בין שמיס לארץ ופתח בארבעה יסודות וידבר מסכמת
העיזיק  /ויחלק העניניס והלמה־ייס ויקשרם בארבעה יסודות
 y5bכל אשר מגעבאש  /כמו נח ועבע האשוהעלעקטע*
ריציטעט  /והריס המקיאיס אש ונהנה יקשור ביסוד אש /
וישפיל עוד לראות בארץ וידבר מימים ונהרות וכל אשר נראה
ונבחן בהם ויקשור למודם ביסוד מיס  /וכן יקשור ביסוד
החח הלמודייס מטבע הרוח  /מאדר העליון והתחתון /
והנסיונות הנעשים על ידי משקלם וכו׳ " ואח״כ ידבר ממחלקות
שטחי נדור הארק ( ע" פ הגעאגראפיע )  / ) 1ומטבע העפר /
ויקשור למודם ביסוד עפר  /ומשם ישע למחוות הטבע /
וידבר מהרעמים ברקים וזיקיס ונר* אחד זאת ידבר מתולדות
הטבע (נצ« טורגםיכסע ) ע״פ חלוקת דומם  /צומת  /חי  ,מדבר /
ויאריך מט ט בידיעת עשבים  /וממנס הוא בא אל האדם ,
ויבאר תחלה הרכנת גופו ואבריו ע ,,פ חכמת הנתוח  /דלגר
מארבעה חושי.י  /ויאריך בחוש הראות  /ע״פ חכמת א פ ט י ק /
ואחינ יחקרהו בבחינת הנפש  /ויקשור בו שאר הידיעות
הנקנות פ״י נפש אדם  ( /יוסיף לדבר מחכמת הגיון וממה
שאחר הטבע ( זועטצועידק ) ועלה יעלה עד שערי הקבלה4
אשר עד כה נלונו במראה עינינו י
(ההמשך במחברת הבאה)

 ) 1ענין כפלא הוא ׳שכהזכירו (דף נא )
בחלק אייראפא שכח לכ^ןכ א ךץ צרפע

האד־צולב

המפורסממב
• ,-

נ עיE
העתק

מספר מאיר

עעי

עברים

מולל
הראשון של בה״וד הוא יוצא מפסוקים הראשונים
שבתורה
/
כלאיתא נש׳ העברונות  /וגין לר״י האומר
בניסן
נברא העולס ובין לר״א האומר נכ״ה אלול שאחרי
ניסן הנזכר
להיותנברא העולם  /בין בך וכך משרי הקודם לבריאה הי'
ראוי
מולדו
בח״רד
/
ומה
שבעלי מלחכת העבור נתנו
סימן
וי״ד
למולד
תשרי הראשון בב״ע הואג״ב נכון  /כי מולד
הראשין
של תשרי משנת תהו הי׳ כה״רד אליבא דכ* ע  /אך
כשנצרף
אליו
יתרון מולדות השנה שהוא ד״ח תת״עו יצא
מולד
תשרי ביש וי״ד  /וזהו לבני מזרח שאינם מעברים נו״ח
אד״זע
כמנהגנו
/
כי אס בה״ך גו״ח  /ואין הבדל בינינו לבינס
אלא
במדן שנה אחת לשנות עולם  /ד״מ כעת שאנו מונין
ה׳
תקס״ט
לב* ע  /ימנו הס ה׳ קקס*ח  /מפני שאנו מונין
מתשרי
של שנח תהו כי מקצת השנה ככלה * והעקר
אצלנו
הוא בה״רד  /והס אינם משגיחים נזה ומונין מהבריאה
עצמה
1
והעקר אצלס הוא וי״ד ! נמצא שנת ב׳ למ״ק שלהם
הוא
שנת ג׳ למ״ק שלנו  /ולכן גס להם הוא העכור! וכן
שנת
ה׳
שלהם
/
הוא שנת ו ' שלנו  /וכן כלס • ואין הפרש
אלא
שאנו חושבים לעקר בת״רר  /והס יקחו לעקר וי״ד
שהוא
עודף
ד׳ח תתע״ו על סימן בהר״ד  /וכשנוסף יתרון
ב׳ שנים
על ף״ר  /כאלו הוספנו ג ,שנים על בהר* / 1וחשבון
אחד
לכלבו
/
ונזה
סרה
תלונת
בעל
הממבר ספר הברית
(מאמר ד׳ פ״יד ) ע״ש "

וזק׳ מאיר קאתיקמגלויגא

 1עז ]

ג
תולדות

ישראל

מגלת יהודית בקצור
מאיג החכם המליץ המנות ח* ׳ דוד

פראגקי

מעדיסז״ל•

פראנקי הלל ,
(אמרו המאספים  :החכם ר ' דוד
שיריו ומליצותיו  /אשר היבה מהם
הנודע בעמו נלי תפארת
נמצאו במאסף הקדס  /העתיק שיר אמד  /שמד תשועת

הקודש /והוא
ישראל ביד יהודיתמלשון איטלקי ללשון

ספורי בין גופים המדברים  /בשני חלקים  /ושלחהו
שיר
רנות בכתיבת יל לאחד מאוהביו להכניסו במאסף /
זה שנים
לא הספיק השיר לנוא  /עד המאסף כשבת י ומגודל
אן
תפארת השיר הזה עלה בדעתנו להדפיסו עתה  /וכבר
יקר
להביאו תחת מכבש הדפוס  /והנה אחל מבעלי
סלרמהו
הגיל לנו tני נגר שלח החכם ר׳ דוד הלל לפני
חברתנו
מותו העתקה משיר זה בנ״י ליד החכם המדקדק המפורסם
היידענהייםשי׳  /והוא הדפיסו כפי רצון
מהו׳ מאלף
המנוח נאותיות יפוח ומהודרת * על כן שנינו את
המחבר
לבלי הסיג גבול להחכס ר׳ וולף הלל ♦ ויועצים
מחשגתנו
תשועת ישראל
קוראי מכתבינו לקנות זה ,ס׳
אנחנו
לכלהוא שיר נעים ונחמד  /מלא מחשבות רמזת ונשגבות*
ונו׳  /כי
למען התועלת אשר למגלה הזאת  /העתקנו חך ספור
אך
הקצור

[ עח ]
הקצור ממט  /כאשר כתבו המחבר בראש שיח  /גס נביא פה
אפס קצהו מפתיחת ספרו ״ ווה לשונו בפתיחתו:

"תכליתהנאת הספר החביב יטה  /תשועת ישראל
בידי יהודית /לשוננו הקדושהבשיר (
כאשר
שר אותה בלשון איטאלקי הנכון וחכם גדול ומפואר על כל
פייטני מלו /
הכומר פייטרו
מאטאסטאסיו /
הנכבד ומאהב בהיכל אדוניו הקיסר
פראגסיסקו החמישי/
שמלך בכבוד בארץ אשמו ) היא במחשבה ראשונה  /להלל
לגדל ולקדש שם שמים בפרהסיא לעיני כל יושבי חלד במעדנות
השירים הנעימים והמליצות היפות המושכות הלבבות  /בהשטת

&

לספר נפלאותיו ברנה לכל יבוא מדור לדור הנסים והפורקן
'שעשה לאבותינו ביעי ובידי הצדקת יהודית הדל  /כשעמדה
עליהם מלכות אשור הרשעה ובקש להכחידם מגוי  /נחרב
אולופורניס שר צבאות נבוכדנצר ומשנהו * ואף אמנם שלא
קבלו חו׳,ל מגילת המאורע הזם בכתובים  /על דבר שלא
נכתבה בחס הקודש  /הנה כנר קימו אמתתה קדמוני רבותינו
בעצמם במקצת  /ככתוב בספר הכל בו הלכות חנוכה סימן
ע״ל בשם מפרשים  /שנס חנוכה אירע על ידי יהודית וכו׳
מ״ש ״ הר״ן פרק נ׳ לשבת  /והשולחן ערוך א״ח סימן
תר״ע  /ובספר מאירת עיגיס פרק נ״ב  /ובהגהה זכר עשה
לנס הזה לש חתיכת ראש אולפורניס שר צבא נבוכמצר ראשון
נכתוב במגלת יהודית • ובצמת דוד גאנז ח״א דף כ״ב נתב
ןן״ל :זמן זה המעשה לא ידענו  /ני לא נמצא בספריוסיפו!
וחה דבר  /ולפי דברי הפייטן המיסל יוצר של תנוכה היה
המעשה הזה נימי השמונים • ואנכי הננס ראיתי ומצאתי הון
לי גלוי מלתא שלא מצאו ולא ראו הענקים ה*1ו האנשיס השלמים
אתנו • ואעירה לי שני עלים נאמנים שעל ידי יהודית ובימי
החשמוניס היחה התשועה ונס חנונה  /האחד המעיד הוא /
פסחים ק״א ע״ב בתוספ׳ ד״ה שאף הן הץ באותו הנס  /זז״ל:
פי׳ רשנ״ס שעל ידן נגאלו במגלת אסתר  /ודחנוכה על יד
יהודית  /והעד השני אבזדרהס בהלכות ברכות שער ח׳ /
וכה דבריו ;
מברנען דזקא ננס שהוא יוצא ממנהג העולם
מדרך

נ עטI
 /ומזמנה לאו משוס מעשה ליהודית
מדרך החוליות ונו׳
)2א משום פך השמן ונו  " ,ו*נכ* הרואה
מביכינן שעשה כסיס
לא קראו ולא ידעו פיטוח הנס בעבור
שרמס מגני עמנו
 /אמרתי בלבי אנכי אמשכם לקדיחתו
אפוקריפי
שנחבא בספרי
הנבל וכנוי דוד בשירי זמרה /
בעבותות אהבה  /אעירה
והערב לחדא מחסא  /למען ילמדו
ואנחילס הטוב המוביל
תתחקה נ• ה  ,האלהיס לבדו מושיע
לקח  /ועל שרשי נפשס
נו ומעוזס געת צרה ונו׳ “ *
גל חוסי
לעבד ה׳ לדוד בן החכס והעניו כח״הר
כישראל
תינדים,חפשי
אברהס פראנקי

הגלת

יהודית

בקצור

נבוכינצר מלך אשור המוליך בנינוה העיר הנדונה
בראות

ני רב ופרשיו ני עצמו » ערך מלחמה
את רנבו
בשנת שתים עשרוה למלכו ('ג
עם ארפכשד מלך מדי
! ונצחו וישב ממנו שבי • אחרי כן
אלפים ותיד ליצירה)
מלאכיס למלכי פרס שיבאו וישתעבדו
גבה לבו וישלח
את צבאות אביריהם לעזרו בכבוש
תחתיו י ולשלוח אליו
משולחיו אחור בבשת פנים וכלימה
ארצות • ויד־זי כשוב
האלה מאנו לשמוע לו ושיערכו אתו
(יבשרו לו שהמלכים
ויקצוף וישבע בכסאו לדכא תחת רגליו
מלחמה* חרה אפו
וב^ נד־ז שמונה עשרה למלכו התיעץ
נל מלכי קדכם •
בתימה שפוכה על בל מי שלא יבא
להרוג ולאבד ולמלוך
בעורו

נ פt
בעזרו

ולא יתענה תחרת ירו " ויצו לאולופירנים משניהן

השר הגדול על כל שרי צבאותיו לקחת אליו מאה ^* לף
רגלי וי״ב אלף פרשים תופשי קשה מרכבות וגמלים י ועם
ךב כארבה וכחול אשר על שפת הים י וללכת למשול בבני
עמון ומואב בכל ארץ יהודה ומצרים• לכבוש ממלכות לרד
לפניו גויס להרוג ולאבד העומר על נפשו • וגם אולופירניס
גאות לבש בגדולת אדונו• והודיע בעמים כי בא יבא בקצפו
לרשת ארצותם ולכסות עין הארץ באבק פרסות רגלי סוסי
צבאותיו • ויאמר בלבו שבזרוע מחנהו לא יבצר ממנו לנצח
כל יושבי תבל ושיכגי ארץ  .ובכל המקום אשד קרי לבוא
דגזו והלו מפניו והקדימו לצאת לקראתו לקבל עול מלכותו
על שכמם בעד נפשם • וכל זה לא שוד ,למו כי בכל אשר
פנה הרשיע • וכשמוע אנשי בתול הדבר הרע הזה וכי
היא נקרב ^ יחם להלחם בם יראו מאור על נפשם ועל טפם
ועל ירושלים ובית מקדשם■ ויקראו צום ויתכסו שקים וישימו
אפר בין עיניהם ויצעקו ותעל שועחם השמים • ויהויקים
הכהן הגדול בירושלים אמץ לבבם לבלתי ירא מהרב רעה
רק יבטחו בה׳

ויושיעס »

וצור ,שישימו

במבואי העיר

אנשי חיל מלומדי מלחמה כשביליס הצרים שאין מקוים
לעבור בס כאחר יותר משני אנ׳שיס ( סי׳ נ׳ ו׳ ) להמנע
ההעברה • וכראורת צבאור־ז האויביס כי בצורה ונשגבות
העיר והמהלכים צרים לקרוב אליה לרדתח י סגרו אמורת
המים וסתמו המעינות המשקים אותה להמית העם היושב
בה בצמא • ויתועדו שרי ובני העיר על עזיהו בן מיכאיד*
השמעוני שר הצבא

חיליהס ומושל העיר ויפצרו בו עד

בוש • שיצור ,לפתוח שערי העיר ולמוסרה לאשורים  ,כי
טוב להם להיות לו לעברים ממות בצמא • ויחר לעזיו־ז
מאד ויחל את פניהם שיוחילו עוד חמשת ימים אולי בהם
יהמו

נ פא ]
יהמו רחמי שמי׳ם צורגואלם ויוציאם מצרה לרוחה ואבם
ישלח עזרו מקדש ימלא עצתם ♦ וישמע העם לקול(1
לא
איש איש לאוהלו ׳ ועזיה וריעיו עלו אל המצודה5
וילכו
t
וירא הצופה איש נעזב וקשור אל עץ אחד במבואי העיר,
וילכו אנשים אליו והתירו אסוריו והביאוהו לעזיה • וישאל
את פיו לאביר הגד לי מה קרה לך ומי אתה ? ויען האיש׳
שד צבא ונשיא בגי עמון עבדך • הנני באתי לחסות תחת
כנפי אולופווניס להציל ממות נפשי > אחיור שמי י וידחי
היום כשמוע אולופורניס את חוזק מצתי בני העיר הזאת
בתול לבלתי הכנע מפניו י העיז יועציו כל 1נשיאי עמון
ומואב וכנען י ושאיל לרערת את העם השוכן בההריכש
מה הוא ועיל עזרת מי במתו לעצור נגדו בקרב •
האלה
כראותי כי אין איש עונר־־ן אותו דבר ׳ אני עניתי אליו,
ידעתי את העם מיום נהיה לגוי* עד עתה " אדוני שמעני
כי רק אמת יהגה חכי י האומה הזאת ' כלה זרע אירהכם
העברי בשם ישראל תכונה ד גדול אלהיהם מכל אלהיבש
אלהי מערכות ^  Snyשמו י אביהכם הלזה נולד באור
כשדים וימאן לעבוד אלהיס אחרים ויקרא בשכם ה׳ ועבת
י הוא האלהיס בראותו ארה לבבו נאמן לפניו צוד,
לבדו
ללכת לכנען וישב שכם הוא ובניו וזרעו והצליחו עי
לו
למאד ׳ עד בא שבע שני הרעב במצרים וירדו שמה יעקב
ובניו ויפרו ויעצמו מאד מאד׳ ויענו אותו המצרים בעבודת
פרך ויגאלם משם צור חסיו בו בנפלאורת גדולות ויוליכנם
כעדר במדבר בעמוד אש וענן לנחותם הדרך  ,ויאכילכם
שמיס ׳ ומחלמיש צור השקה להם מיס ׳ וינחבש א S
דגן
מחוז חפצם הר זד ,קנתה ימינו ונצחו אויביהם כי ה׳ נלחם
להם וינשאש וינטלם כל ימי עולכם ברוב חסדיו • ועתרה
כעת נחקורה נא לדעת אכם אינם שומרים חוקיו ומפירים
בריתו
א6 1
ו
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בריתו אשר כרת אתם  /נצא עליהם וננצח/כי יהפכו ביום  :ויי-מ
קרב ׳ אך אם נאמנה את אל 1רוחם לא נעלה ׳ כי כשלין
כח כל צבאות העולם כלו יחדיו ( 1גבר עליהבם ולעשורת

עילי׳
ויבלו

לחכם רעה גדולה או קטנה • עוד הדבר בפי והגר־ז אף
אולופירניס חרד־ז בי ׳ עלר־ז עשן באפו ויגרשני מפגין /

ש׳יי
ה^ נ

באמרו ששקר עניתי באמרי שיש כת אמיץ בשמים ובארץ
שיעמוד נגד זרוע מלכו י ושלח אותי אסור בנבלי ירן ?•4

תד׳ז

ויקשרו אותי בעבותים hs :העץ אשר ממנו הורתרתי «
ובצאתי מפניו אמר אלי עתה־־ ,תראה כמה כש  Sכחט

ונם י
יישא

מנחי ומחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם ומי הוא זה
אשר יוכל להצילכם מידי • כנלותו לדבר כזאת דבר אתו
עזיהו נחומיס ויאספהו לחר בהיכלו באהבתו אותו • ויהודית
ידעה אה כ ^ אשר נעשה ׳ ואספה אל ביתה 0wn־ S

אנכי
נייו
׳ למ7
ני1

ומריעיו זקני העיר ופתחה פיה בחכמה לאמצם ולנחמכם
לבלתי הכנע ביובם צרה ולבלרתי התיאש מרחמי שמיכם
הרבים • והאשה הזאת אשת S ’nויראת ה׳ ׳ מתאבלרת

אה
והן
שפ

.על בעלה־־ ,זה ד׳ שניכם * כיד* ימיה לבושה שק ומתענה
ולילותיה עומדה בתפלה ותחינה נבח פני ה׳ על

מי\
עמהה

וקרובה שיושיעם מצרתם• והודיעה להם שלבש׳ רוח עצה
וגבורה את נפשה ושנתעוררה ממרום לצאת עת בא השמש
הוצת לעיר מבלי הגיד לשום אדם את אשר יזמה לעשות1

וג
ב
•1

ובקשה מהם שיחלו פני אל בעדה שיצליח מעשיה
■ויאמץ לבבה לכבוד שמו המבורך והמרומבש סלה • וילכו
.להם • הם לא הרחיקו ותשב יהודיה לחררה ועמדה
בתפלה ובכיה את פני ה׳ אלהיה למען תצליה בדרכיה

ושיחזק1
<

ויאמץ זרועותיה בגבורה בעת אשר תזכיר את שמו להיות
לד .לעזרה  .ומיד מחתה דמעתה מעל פניה ולבשה בגדי
חמודות רקמות זהב וכסף י והטיב את ראשה במרגליוה
ואבני

[ פג ]
ואמי חפץ י יקורצותידיז בשמנים ערביים • רוקח כזרקחי־ת
עולה ריח ניחוח ותתי& ה מאד * ותתן נאד יין סלת וחטה
ודבלרת תאגיבש ביד שפחתרת י ותלך וחצו לפתוח להן
שערי העיר ותצאנה שתיהן בלב שליו ובוטח י וגל העכם
היא נפלאות בעיניהבש ואין דובר דבר • בצערן דרך מה
מענם י פגעו באנשי חיל אוליפורניס • ויתמהו איש Sn
רעהו בראות יופי יהודית ונחמדות לבושיה ויביאוה לפניו ׳
וגם הוא התפלא בראות פני כבורה ויהי נחולכש בעיניו /
וישאל אותה מי היא ? ולמת באה אליו? ותאמר שלום ׳
בורחות ׳

אנכי יהודית שפחתך מפני צר״דת גבי״רתי אנכי
כי יודעה אנכי שאל עליון קפץ רחמיו ממנו ומסרנו בירכם
למשול בנו כטוב בעיניכם כי חטאנו לו ־ וכשמעו אמריה
ני נעמו האמין לה ותמצא חן בעיניו * ויצו לשרינם אשר
אתו לאמר • תנתן לה כל אשר תתאוה נפשה * וינחמה •
מאילי S3Ntn
ותען יהודירת ותאמר • הן הבאתי עמי
שפחתי לב  Sתי התפרנס באסור לנפשי י ואחרת אשאיד*
מאתך רשות לצאת עם אמתי בחצי הלילה לשוח בשדה
תפלה ותחנה ליוצר נשמתי בעד נפשי ולהללו בשבחורת
ובומירות ׳ מבלי יעצרוני ללכת בני החיל או שום אדם
להעשורת כן לכל

העומדיים

בעול מ • ויצו אולופירניס
עליו • ביום השלישי צוות לקרא
בלילה עס שריו וגדוליו  .כי בערה בו אש החשק ואהבות
מפני יופיה והדרה י ואמר להם שאחרי אכו  Sושתו ילכו
איש איש לאהלו ותשאר היא לבדה עמו י ותלך יד,ודירת
א  bהמשתה גכו׳ן לבה בטוח בה׳ ומורא לא  .עלתה על
ראשה ־ ואוליפירגים היטיב לבו בכל מיני מעדנים ושתה
אותת Sn

משחה היין

לכבודה הרבה מיין הרקת וישכר י ובקומו  Sjra .השלחן
כרע נפל על פניו במשכב ערשו ףררם והלכו למו הקרואים
רק
כ6 2
י
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רק יהודית היא נותרה ?*בדה אצלו * אז אמרה בליבה זה
היום עשה ה׳ וזאת העת להושיע עמו על ידי ׳ ותתחנן
לפניו לאמץ זרועותיה בגבורה רגע ברצונו להוציא מחשבתה
מהכח אל הפועלי*  .ורוח לבשה לקנא קנארת כבודו /
ותלך בלאט ותאחז הרבו התלויה בעמוי■ ערשו וחוציאד־;
מתערה זתשא עינידי־ז לשמי□ * וחיש תפשה בשמאלד־ז
בשערות ראשו ובימינה שמח החיב בלועו ׳ ותזסן* להכותו
שנירח וכיתה ראשו מע  Sשכמו ׳ ותחיש לגלול אורחו
ביריעת ערשו החמורה י ותצא מלפניו ותתן אותו למשרתה
המיחלת על־* שובה פתח האהי־ 4כאשר צותה גבירתה /
ותלכנדח שתיהן ותצאנד־־ז בין השדרורח כמנהגן בחצוו־ז
הלילה להתפלל־* בשדה מבלי מעצור ותחצנה , SiwS
בקרבתן לחימה קראה יהודית לצופים לפתוח להן השערים
ויצאו לקראתן באורים ותהם העיר ׳ ותחם יהודית ארח
הע□ וישתוקו י ותקרא הללו ארח ה׳ הורו שמו כי ירו
הגדולה הושיעה לב□ בימיני * והוציאוה לה□ ראש
אוליפורניס הצר הצורר אות□ ויכירוהו ויתמהו איש אה
רעהו עד למאי ׳ ויברכו ה׳ ויחדו נשאו קול זמרה בשמחה
רבה ותבקע הארץ לקול□ בתה לוה לאיד* עליון גואל□
ומושיעם בנפלאות לא עלו ע  Sלב לעולם י ועזיה קרא
לאחיזר לבא לשוש בשמחה לבו בתשועתו ותשועת□ ׳
ובראות אחיור הראש הנכרת לא נותרה בו נשמה ואחזו
חיל כיולדה י אחרי כן היתר .רוחו וכרע לפני רגלי יהודית
והשתחוה לה ויהללה  haכ  Sהטובה שעשתה לעמה
ויאמר » עתה ידעתי כי נחל ה׳ מכ  Sאלהי□ ומהעה
הזאת כ  Sימי חיי מאמין אנכי אחדותו ולו לבדו אעבור
בקרב עמו ישראל ׳ ויצו למול בשר ערלתו להכנס בבריתו
שיר* אא״עה לשמור ולעשות
הכתוב בתורה משה
ותצאן

[ פה ]
והצאן כל* הנשיכם בתופיכש ובמחוזות ותען לתן יהודיר־ן
חרשה גדלו לה ' אתי כי גאה נאד ,ופיה את יעקב
שירה
ממנו בידי אשד .נעדרת כח וגבורת לב למלחמה ־
מיד חזק
באשמורת הבקר בהתודע הדבר במחנה אל צבאוי־ת
אולופירניס ובראותם כי מת נבורכם נסו איש לנפשו כמפני
קרב ורודף אין בתמהון ילב וכשלו ונפלו י ויצאו צבאוית
וירדפו אותם כאשר תעשינה הדבורים ויהרגו בם הרג
בתול
רב ויבוזו ביזה ויחבקו שלל רב י ובל־* יושבי ירישליכש
באו  Swsלראות אר־ו הצדקת אשר ע  Sידה היתד־;
התשועד-ז הנפלאה הזאת  ,וישמחו עמר bmm .ובשיר
כליל התקדש חג בטוב לב משתה תמיד שלשד־ז חדשים:
לה׳ כי טוב כי לעולבם חסדו י ויתנו כבוד והדר ,
לחויות
נער וזקן ויצא שמה הטוב והגדול עד למרחוק •
ליהודית

תם

ערמת נשים
רבים חללים ערמת נשים הפילה
גבורי כיח
 .ברשתה יבשלו
לגזוז שערותשמשון;ד?5ה דלילה
ויהודית כל ראשאולפויחיס לפלות ♦
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תולדת הזמן

(
 %ען ני קצר משך הזמן מיום
בישראל
עד
היום
שזכינו
להוציא מחנית הראשונה
ממנו  /לכן לא הגיעו עוד לידינו המנחביס מחדושי עמנו
ממקרה יום  /אשר הוחלנו מאוהבינו המריצים אתנו אגרות
מפאריז/אמסטעידאם /
קעפענהאגען פ״פ אם מאיין
ובז  " ,אולס קזינו להובילם נמחגרות הנאות אייה ♦ ופה
נעתיק שתי אגרזת אשר קבלנו מקרוב
מאמסעערדאס4
לממן יראה הרואה  /יכ עוד תנער
אהבת
ל״הק
בלב
רבים
מאחינו  /והקול הזה נשמע כמעט ננל האגרות הנאות לנו
וועדים קרונות ורחוקות י)
שלחנו גשורתהמאסף

אמסטערדאםיוס ו׳ כ״ה

עגתתקס״על י

אן דיא גזע ^יאפט העבראישער
ליטטעראטורפריינדע אין- pSnn
איבראויט אנ 4ענעהק
נואר־
עט  / wאיהר
4עעהרטנגם טרייבן פאן ר״ח כסליו שנה הזאת ערהאלסן
לו האבן יווען צויך זיא5מרזי 5רע  /דאט דיא העבראישע
ליששעראטור דאם1יבןיג4ש? 0טןדיוק ^ יינער יו4עגד  /ריצו
6נ 4ענעה* וםטע אונשרהאלטונ^ 4יינער בעטסען אוי4ענ?
ב 1יקקע וואר  /אונד p !5טהיין נאך איזש  /זצז4ן!יבע
איך  /רעל־ ^יהע איבערהאבען לו זיין  /אירזגען דיא
עריידי 4ע4עפיהלע
לו זשי 1דערן! דיא דך בייא דער
נאכרינש דער ווידעראויפלענונ 4רערזעלבן
אין<4יר
רע 4טן

[ פז ]
• טאן לגינ 4טט וו 6־ר עט *ציין הייטמטטער וואזנט /
רע 4טן
אונטערכראכענע  /דיא ליבע צו רען וויםטע 0
יענעט
(המאסף)
טורנאל
ערוועקקענד «
טאפטמן «וצ « מהר
אוני#4נר־ן העטטי!
« מחן /
ווידער ע* צפארקא*צצצען
יעהער אללעט *ציר * פ4לי  5ע לור רעאלי 1ירונ4
איך 5אן
וואונטעט נייא 4עטרא 4ען * * ציט  5ער 4ני 4ען ער*
דיועט
ע איך אלצא דיא 4לע 4ע ; הייט  /דיא קא*צ*ציטיאן לוד
 4ריי 5
 5ערברייטונ 4איהרער לייטטריפט לואיברנמה*צען .
איינלי 4ענרעט פרייבען ) 1איוט פאן לויינעק י1נ 4ען
* צאננע tדכר « יך צאוואהל *ציט דמר
טאלענטפאללען
העבראיסען אלט אויך *ציט § ערפירענען אנדערן טפראבגין
יעק 4ליקליכטטען ער 5אל4
וויטטענטאפטען * ציט
אונד
 4ט יוויר ניידע האכען אונלענ 4טט אין  5ער*
בטעפטי
אללהיר איינע
פריינדען
בינחנ* 4ציט נאך אייגי 4ען
לנער
חנוך
 4עועללטא  £ט אונטער דפק נאהצצען
טעט  1 /ועל  5ע  /וויא איהר נאה*צען פערטפריבט /
 4טטי 5
פערבעטרונ 4דער יידיט ^ האללענריטען טולען אב*
דיא
פרעוידענט
לחעקט •  ) 2די* ע 4ע* עללםאפט ( דערען
איך דיא מהרע האבע ) איוט כערייטט פאן רען
לו «יין
״-
וואדי ןע
העהערן בעהמידען בפטעטי 4ט
הא* ע> איהנען אין דער פאל 4ע * צמהי־ערט פאן
איך
אוני איהרען פערריכטונ 4ען * ציטטחיילען לו
דערועלבן
קעננען א " . 11 . « .

זאממערפהדדגן •

ה׳

אלי

) 1

יחע

)2

ראם

דען5אל 4ענין ברין^ י
נעהערע

* 4עללטאפט
ריועק

יהע

העפט "

פאן

אין

רען

דער

פי 1רריכטונ 4ק

דיוער

דייטטען לו 4אבע לו

[ פה ]
אל 1עדת המאספים חברת אוהבי twSעברית י
ה ,עמכם גכורי החילI
למץ היום אשי חמי אלהיס דעת וירהיב בנפשי עוז לדרוש
ולחקור בלשון עגר  /התעצבתי ' על אשר השנת מכתב
המאסף  /כי תועלתו נדלה מאוד • ואמרתי ’בלבי fcn :
אלוה ויתחכרו אנשים חכמים ונכונים יודעי הלשון ושוחרי
החכמה 4ויוסיפו שנית ידיהם להרים קרן לשון פכר
משפלותה אשד השפילוה כני כלי שס  /ולכוננה כבראשונה !
ועתה ככוא לידי מכתב בשורתכס ויהיו דכריכס לששון
ולשמחת
לככי 4ני כעדי והב זחלי כחס כן אמרי
חכונתכס על אזן שומעת * על כן הנני נותן לנס נזה
תשואת חן חן על הדנר העוב אשר החילותס לעשות  /ימלא
האל משאלותיכם  /וחפץ ה׳ בידכם יצליח 1וגס אני מך
הערך אעשה כל אשד בינלתי  /לשלוח לנס לעת מצוא פרי
עשחמתי ומזמותי 4ואתם תבחנו אם ימצאו חן בעיניכם /
וראויים,המה לתת להם מקום במכתבינס 4אס לא • יגן
אג האל בעדכם כעתירת עבדכם
פה
אמסטערדאם  ,ביום השלישי  /כ״כ
לחודש העשירי הוא חודש עבת מקס״ט לע״ק •

ה ק׳
חבר

משח בן כה '
 rmnSחנוך

הרייטש יצ״ו
ובו׳ •

[ פט ]
/

ה
עניגים שונים

נמצא0

קונטרס
א

*[
למלוך מד1

רד,יבאחת וחמשת אלפים וששים שנה
ונורא  bvהד* ארצורת קרבם ויכלה צפון
נשגב
וגם ת> מן ־• של כל רס ושל מ 1שמק על 1צבא השמים?
ממעל ושל הארץ ומלואיה ושל אשר במים מתחתיר־: .
ואנכי בצי אדיר העובר במצות המלך בלב יכם הגרוד*
ורחב יריבם  :ובאניה מכל חי מכל זרש ומניד רוממי
השדה למיניהם ; והיא שטה ושירה על פגי המים כימים
ימימה

 ) 1הקונטרס הזה נמסר לנו מיד אחד מאוהבינו  ,אשר
גס לו ניגן ליגשורה מיד אחר זה כמה שנים  ,ואין
אחד מאתגו יודע לא שס הספר ולא שס מחברו * והוא
נחלק לקאפיטעל ופסיקים הכוללים ויכוחים בין גופיס
מושאלים (א15גנ  4צוריסעןפעררלונען ) כעניני הנהבע העולם
ומקמיג בני אדם והשאריג הנפש וכר׳ ־ ויען כי מצאנו כל
דברי חפץ ניגנו -לו מקום במאסף  ,והעיגקנוהו כאשר
מצאנוהו בלי חלוף וייגרון " וצר לנו שלא הגיע לידינו
ממנו יויגר חלגשעה קאפיטעל כי השאר הלך לאבדון "

ד״ה

נ צ ]
ימימה מזהה דהשמש עד תקופתו־ : :ויש נוע רתנוע
ללכת ותסב ימינה ושמאלה לירכתים ני חייט גלי הים
והנם זועפים  :והיה כאשר צללה לעבר ימינה ויזעקו
יושבי ימין א  Sאלהיבם ותעל אליו שועתכם וימ  Sטו :
וכאשר הטתה לעבר שמאלה צעקו שוכני שמאל ויעתרו
והגה מפלט למו  :ויהי היובש והנה רוח גדולה וחזק
קם וירעם במי הים ונערמו עד נכח פני השמיט •
ויתגעשו וירעשו הגלים ויגעו בירכתי הספינד־ז ותרם
מע  Sהמים ותצל  :ותלך הלוך והגבה הלוך והטבע
והאניה השבה להשבר  < :יהי זעקה גדולה בין יושבי הצי
ויתחנן איש איש לאלהיו וכל עין בדמע הביט למרום :
ויעבר אלהים הרוח וינה הים מזעפו ותלך האניה כמשפטה
הלוך והשקט  :ושם היו בין הזועקים בצרה איש נבוב
ורך לבב ושמו חמר היוני  :וסביב לו שלשה רעיו שם
האחד מערים הרמייוני ושם השני פקח המו-שכלי ושם
השלישי בניהו הץ־עוגי  :והיוני בזעקו על סאון הרעש
נשמע קולו על כל הנלוים אליו  :ייחלש ויפול על פניו
ויתעלף ויקומו ש ^צה רעיו לעזרו ולהקימו  :ואבהל4
נם אנכי לעזרה הנופל־ 1לראות מה יעשה בו  :ויחי
המתעלף ויקם על ברנו ואחרי כן דברו רעיו אתו  :ואני
הנני עומד למולם לשמוע שיח האנשים האלה  :כי
שתו בשמים פיהם ובנחלות ובנפלאות תהלך לשונכם :
ואשתומם על היוני כי פער פיו בלי חק לתת דפי בכל
מעשה העולם :

ב
ףק חמר היון ויאמר  :דלף טרד ביום סגריר נשיאים
ועבי דאגה ורוח נהם אין  :כי יר־תחמץ לבבי
ונליותי אשתונן לדעת מה אני ומה חלדי ונציתי לריב
עמדי

[ צא ]
עמדי  :מי יתן לא הייתי ני אתיד .כלא היה  :למדה
קדמני אור יומם לראורה ני עתרתי שמן בארץ ציר־*,
וצלמות אפל ואין נגה לד־־ : ,מה שפרה נחלת רגיי
עפר חבל טיט חוצות מד .נעים  :קנאתי עפיות אדמה
ני תיטב להם מעפר ואפר  :אט הושפלו והיו למרמס
חיתו יער ולמדחך טלפי בהמות שדי  :לא ידעו ולא
יבינו אין רגע להם באין מרגוע שלויט זשאנניט מפחד
רעה  :לא ייראו ני יבא חום וחמת קרח לא תבעתמו :
לא יגורו שוט חרב בו בא ובימי רענון ישבעו  :ענניט
כי יפגשו יריקו שפעזתיחם בנל עז * .או אפיקי נחל ני
יבגורו יעברו חק גדותיהם  :ישטפו עפר ארץ ינערו
שפיי הריט והיה העקוב למישור :איה איפוא השוד
לצרור ארץ כי זעקת שבר יעוערה  :אחת היא לו שכנו
בראש נבעה או דור פני האדמה אז בעמקי תהום ינוח :
מה שהיה הוא שיהיה באשר הוא שם  :סועה וסער כי
ירעש כה וכה ידפהז הרוח  :מה יצר ל* אנק כי הגברה
והורד כי ד,וסחר סובב הולך אר־ 4אשר הפילו הרוח שם
הוא  :לא חיו ע  Sכן אין למו משפט מות אשר דהיו
יהיו לנצח  :ואגני הגבר רואה עניי ידעתי מרדה לבי
ומכאובי לנגדי תמיד :נעליתי על כל 4חי ני נבונזתי
יבדה אדע כי מך אני משיח השדרה ומחול־ bi ( 4פני
האדמה  :טובים היו ימי ילדותי אך כי גס עליהם רע
מעשה החיים ; אף לא עברו רגעיו באין מכאוב ובאפס
מהפור ותוגרה אין גם אחד tאך לא בהלוני פגעי מחר
מהעתידים והאותיות נפשי לא השתוחחה :יומם לא
הכני מקרה לילה מבלי דעת ני יבא ליל ; שקטתי נשף
מבעותי יום מי יניד לי כי יאתה בקר  :הוספתי רערת
הוספתי מכאוב ני משגה נגעה בי מש  4חח יר מ ^ <י
חניס

[ צב ]
רעיכם  :עוד ננע אחד יהד* מוני והנדה זד .בא יצלמו
בדמותי  :יחלוף על פני יכביד את לבי ויאמר מחר הנני
נוגף ארת נבוי1י ך  , bv :מה יהולל איש כי נפקחו עיניו
ויש דעה בבני ארם סלה  :הלא מדעו שברו עומק בינתו
שאול ואבדון וחכמתו מוקש היא לו  :ואם אמור יאמר
אנוש אהבתי את ימי אני אשא אני אסבול ואמלט  :כמה
ימי שני חייו התעיף עיניך בו והנו חלף הלך לו  :ימיו
כצל יעמרו וכעשן יחלופו  :והיה ראשיתו מצער ואחריו

hxהמתיכש :

ג
מערים הדמיוני  dויאמר  :מי ישא קולך נרהי
ותמרורים ולזות שפתיך מי לא נלאה  :לך דמיה
תהיד^ ה מאשר תרבדה תאניה ואגידה  :ידעתי עשתנורת
חולם והנה שכורי יין לא נעלם ממני  :ראיתי חסר רעה
וארוץ עמו הבר אני לכל אנשי שגעון  xb :מחשבות
אלה מחשבותיך בנתי לרעם מרחוק ואותך לא אתבונן:
על ערסז כי ישכב עובד ידיו ורגליו וכל עצמותיו ישכנו
ינוחו יהד  :מיגיעי יומם מעיפות מלאכה חיילים כי ינבר:
נחלש כה עורקיו ומוח עצ&ותיו יאבד עזו  :ידמו מעשות
פעלתם עד נכאו רגלי  nbn2כרע שכב יתעטף וישן :
גלגלי דמיונותיו סביב סביב יתהלכון בתבת הרעיונות :
בעלם אין עמס ללכן יטו מני ארח ואין סדרים : wb
כמוץ יסוערהו סופה וכאבק יסחרהו הרוח  :אף אם לא
יתחברו הרעיונות האחדות ומשול־יבות איננה אשר .אל
אחותה  :אמנם אחת אחת ברה היא ד^ בדנה טרם היו
בקושרות
 )4לפי הנראה הוא מושאל לכח הדמיון ׳
שמוע המושאלים ביער הגופים המדברים *

ולפי זה

יומו

נצג ]
 :שוגרה יין והועדה שכר האותו כי יאהב nS
בקושרורת
 :מכל־‘ עשתונותיו יבבף אהת בה י ^פלר
נדלה תשוקתו
ילך בכ  Sאדחורת עקלקלות  Sn :אשר ינחהו
אחריה
מדלג על ההריס מקפץ על הניעות  :כן ארהת
הדמיון
השג חפץ לבבם בל יכולו  :אך לו כמה לבם
חסרי רעת
כל מזמותם עליו יחשבי  ' :יקוו ואין יקוו ואין אל
ובשרם
ישימו מגמת פניהם עד בפח הדמיון נ  Sכדו
רעיון אחר
המה  :הן אלה קצות דרכם ורחוק ממנם דרך הפכפך
גס
אמרי פיך חמר וע  Sin Sדברתn־ : Sx
וזר  *.עקשת
מעשה ידי אמן רם ונשא כי שפכת בוז על מלאכה
הקלת
 :כזבוב רבצרת ע  Sהפצעיבם אך ע S
חפאר עושיד־ז
עברת  :למה תעלים עיניך ממביסו אלבר
בריאת בשר
מו  4מו יסנן נבר  :כן דרך מתאינניכש ארת
מוב אשר
תחת לשונכם ורע רע יאמר הקינן S :ו
המוב יבהירו
תשכיל כי עקב תונה שמחה ואחרית אישקוד־־ז
חכמת
 :תקוה עץ חיים היא למחזיקים בה " .אשרי איש
לשלום
יאכל פריה ובן אדם יפיק תנובוהיה *.
(ויער הקאפינזעל כמחכריג הבאה)

רעיונות
r
שימה

ץכ

שני

נפגשים

כעמק רפאיס •

האחד
מי זה יעוז לקרוב לי ? מי הנך ?

*

מלח

ג צדt
•־"י

השני
מלח מנוער היה רעך
לחמי אכל^ תי בזיעת אפיבם

tfia
ב*ו
ד<■י

יבש

נקודים*

ובמשורה שתיתי

מיבש*

ערב ישנתי על קרקע הבירה
על־*י שיחי יער שמיר ושית /
פני אלהיכש חליתי והושיעני
המות שבר עלי ־־ ויפדני "
\ •

<ו

האחד
סור ממני ! בל 1אהיה רעך
קרבתך בל 1אחפוץ אף בריתך •
אני בן מלכיבש מנכבדי חלד
נכבד בבית > * בי עורגי רך וילד•
?1י יש חלפות זהב לראשי הוכן עטררה

ווו

b
■d
!#

שכיות החמרה יקרת תפארת ,
מרכבות כבור וכל 1מהמרי עין

'

סגולות מלכיבש אף אוצרורת יין1
מעון שחבש טירות מלכיבש ארמוני
 tבכ S

הארץ ראה מי יש כמוני ?

השני
!,ליי

יש  /בן

מלכים אני “ •

הה

גבר1

אמור « tלי היה  /בן מלכיבש הייתי
טרכש באתי פה אלי קבר ״ •
מכל אשר אמרת מאומה לא ראיתי #
בל

אראה עטרת אף חלפותיך

לא מלבושי יקר לא מרכבות כבודך •
שניות החמדה ומחמדי עין
סגולות

I
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מגולות מלביםאף פרודות יין
שמה היה לך ׳ בארץ אחרת ׳
שמה היו חילי ך לגאון תפאורת ׳
שמה על כלנז מאוד נעלית "

ז; !

אך הנה מאומה לא הבאת ׳
פח נשכבה יחד זקן•עבש נער
קטון עכש גדול כחככב כנער /
המות ישוח עשיר והלך
נעבד באדוניו כעכש במלך "

איצק אויערבאך
נחמה
הנחבש ועזוב עצב ותימה
בתת שוט לשון בך מגרערת ,
דע בי לא ענבי רוש המה
‘אשר במו תאכל התולעת •

זי' t

הנ־ל

רעיון
לו• עוצם ועוז לי  /אפקוד על ברואי חלד
אך עונג וגיל ׳ 'אנחילבש אך נעימות וחייבם ׳
איטב עבם כל נוצר ׳ אחמול על שב וילד י
אסיר כל מכאיב  /אשבית חרץ אפים /
אבלע -המות« חולי משחת*;ימל ' *,$
זאת ההטלה מי נתן לי ? הלא אתהיושב ,נש *ים •

*

שלעדנגער^
י

'MI

לוח הטעות
עמוד

שולד.
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Zugabe

zu dem

- >

rrsten Heft des ersten Jahrganges .׳
der Hebräischen Zeitschrift
:
' ' ׳

מאסף, הder
(

Sammler).

Herausgegebett

7

von
einer Gesellschaft Hebräischer

Litteraturfteunde

in Berlin.

I.
Ein Wort über

die

Tendenz

des

Sammlers.

Fanatismus und Jrreligion sind zwei entgegengesetzte
, aber gleich schädliche Extreme. Mehr/
tausendjährige Erfahrungen haben diese Wahrheit
gnugsam gezeigt, denkende
- Moralisten haben sie
zu jeder Zeit zu erörtern und darauf aufmerksam
zu machen gewußt, so daß fast kein Wort hinzu
zu thun übrig bleibt. In der Mitte zwischen
^jenen gefährlichen
, äußersten Grenzen liegt wahre
Religiosität. Ihre Nothwendigkeit,
^ ihre 2%
leinfahigkeit zur Gründung des zeitlichen und ewigen Heils, . jedes einzelnen Individuums sowohl,
A

[ 2]
als der ganzen
so evident ,
Aber

menschlichen

als

die Grenzlinie

sich der Bezirk
Waage

stets

wird

blem .

herüber

noch lange

faffungen ,

durch

Glanze

erhalten

als

einem

einem

Nur

soll ,

erhalten ,
Blick

Männern

Daseyn

nach

äußerst

dieser wenigen

Sterblichen

,

Händen ' standen

Indem

man

nun

auch

man

als

Gefälligkeit

gegeben

man

nicht

werden.

nehme

dieses

wolle — konnte

in seiner Lauterkeit

zu

so darzustellen , daß

dem

Innern

geheftet

Männer

giebt es

wenig ;

Auserkohrnen

auch
,

ist dem

wie

jedem

die Sachen

Unter

anders .

—

auf die Umfassung , die für sich

keinen Gehalt

-schien lman

in

so mußte

ein kurzes Ziel ausgesteckt .

andern

allein

durch Um-

sondern
in ihrer

Aber der göttlichen

4n Jahrtausenden

nur

kann ,

—

die Außenseite

jedeSmal

seyn muß .

ein schweres Pro-

,

stets

dies Kleinod

und

neige , ist,

sie dem Menschen

in welchem Sinne

es gelingen ,

die

׳zu halten , daß
hinüber

eine Außenseite

göttlichen

Prädikat

der

Wesen

erstrecke ,

Verwahrungsgefäße

intellectuellen

sinnlichen

'erscheinen

aber

werden

auch der Religion , wenn
blos

Religion

ein Kleinod

reine

Extreme.

anzugeben , wie weit

bleiben —

wie

ist eben

jener

mit der Genauigkeit

Denn ,

seinem

bestimmt

der ächten

sich keine Schaale
und

Gesellschaft ,

die Schädlichkeit

hat ,

auch nach und

nicht zu achten
nach gegen

das

anfing,
Klei-

t 3 נ

nug

und Muth

ge-

Und gebe eö deren wirklich ,

wo-

besaßen ?

Zutrauen

man
stens

den Weg

jeder

-seine Entstehung

hatte

,

Fortgang

dienen ,

lein

von

die Religion

Herausgeber
einem ..Theile

vieler

zu »

1

Genach,

Tendenz

Seiner

.rH
S
«Z
3"
3L
sIJ3׳
E

Stufenleiter
Grenze

ihrer , fernsten

) nach dem Mittelpunkt

übereinstimmten

da manche

mehrjährigen

und

hin-

auch , so lange Vorsatz und AuL-

zuführen , welches
Übung

Geist

>

Sammler

seinen

gleichsam

Journal

Ueberspannung

(der

von

Männern

jenes

sollte

und

zu verdanken .

lehrsamkeit

I

schützen ?

herausgekommene

ehemals

Der

Vor

bewahren ?

diesen Weg

Abweichung

irrigen

Muß . aber

bahnen .

zur Moralität

nicht die Religion

und ^wenig-

ersetzen ,

Verlust

sich — jenen

tröstet

so

—־

kann

Kultur

wissenschaftlichen

und

sittlichen

der

Annahme

die

Gesellschaft ,

die bürgerliche

an

Die Anschließung

—

blem .

Pro-

lösende

zu

leicht

nicht

das

hier

,

der

Schwierige

das

liegt

Hier

?

folgsame

jenes

,

Volksstimmung

her wieder jene

Sache

Kraft

Zusammenstellung

künstlichen

solchen

einer

zu

die

Geister ,

großen

göttlich

wo sind jene

allein

fühlbar ;

werden

gen hiervon

Die üblen Folr

zu werden .

nob selbst gleichgültig

, ziemlich gut gelang.

individuelle

, von
ihrer

gewissen

Ansichten ,
Dingen

die jene

ף:: tt

hatten , - von

Leser anherß ^ genommen , wurA 2

O k ?־

נ
ב

r
1
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den, so entstanden daraus mehrere Mißverständnisse, und man sing an, über den beabsichtigten
Punkt hinweg zu schreiten
. Mißverstanden von
dem einen, unrichtig beurtheilt und falsch beschuldigt von dem andern Theile, fanden diese
Sammler für gut, um allen ferner!: Irrungen
auszuweichen
, die Feder, völlig nieder zu legen.
Der neue Sammler soll nun, durch die litterarische Beschäftigung mit jener alten ehrwürdigen Sprache und ihrer heiligen Schriften, die
Religion eine Stufe zum Mittelpunkte wieder zu*
rückführen
, und dadurch das Gleichgewicht vielleicht wiederherstellen
. Aber auch nur vi el le ich t;
denn ihrer Schwache sich bewußt, das Schwankende, das in der Sache selbst liegt, erwägend,
maße!: sich feine Herausgeber keines Weges Unfehlbarkeita!:, und es stehet für sie immer ein
Schicksal gleich dem ih:-er Vorgänger zu besorgen.
Da sie aber eine Erfahrung voraus haben, so
glauben sie, dem Ungemach dadurch vorzubengen,
wenn sie bei der Sammlung mit der. Wahl behutsam umgehen, und. den einen oder den andern
Leser un! eine billige, nicht einseitige Beurtheilung der Aufsätze, und überhaupt um schonende
Nachsicht bitten.
Uebrigens ist es die. Pflicht
eines jeden, der. in sich einiges Vermöge
!: und
einigen Beruf dazu fühlet, so lange ein mitwir-

I 5}

dem ewigen

und

angehet ,

immer

nur

als es

den , Ausgang
: >

Wechsel der Zeit zu überlassen .

aus

gestellt zu Haben ,

den neuen

man

welchem

£ ”

dar -

den Gesichtspunkt

ich ,

glaube

Hiermit

 ׳ ־, *■■!> *1pp

zu 'bctrafytax habe .

Samlnler

zu seyn,

Weltmaschine

in der großen

kerrdes Rad

5ff2

Auf die Frage : Wozu frommt zu diesem Zweck
in der Hebräischen

ein Journal
wenige

,

vielen Antworten
nur

folgende

drei

es der Kenner

an :

noch viele giebt ,

mit

neuen

Weil

Franzosen ,
sich also

und

bedienen

müssen ; und
dieser Litteratur

neu die Beschäftigung

-

^

eW

Lltte-

der Hebräischen

2 . weil sie mit der israesowohl,

Engländern
der

u . s. w .

nicht verkennen ,

r

und ih-

^
||

erheblich

■

m

den

3 . weil sie überhaupt

, 7'

p

Sprache

allgemeinen

mit derselben

reden

ge-

nug ist, wäre auch damit nicht jener große Zweck
zu
auf die Nation
ihrer
verbunden , mittelst
wirken .

z *

haben , daß

überzeugt

- Nation , mit Deutschen

wollen ,

Werth

wäre ,

sich die

1.

יי

ich von

führe

ihr zu begegnen

und Freunde

litischen Gesammt
als

womit

im Gegentheil

Herausgeber

ratur

Sprache , die nur

lesen können oder wollen ?

•s

^
»

ג
l
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\י

Moralische

י׳.

Erzählungen,

(aus

dem Thalmud . )

Freigebigkeit.
Unter
regeln
mit

die im Thalmud

gehört

der

Freigebigkeit

überschreiten
soll

seines

Vermögens

Sosehr

aber

Der

jedesmal

von welcher

Len ,

so schien
Herzens

sich
,

der

Freigebigkeit
Dieser
nichts

nicht
es da-

fünften

Theil

verwenden.

rabbinischen

Aussprüche,

ffe immer

seyn möch-

Gesetzkrast

hat-

doch bei dieser Angelegenheit
unbedingten

jener

entgegen

der

selbst

Grenze

den

jederzeit

keinen

und

da diese Vorschrift

stände

die

man

eine Hemmung

rühmt

nur

ihre Anhänger

unterwerfen

Lebens-

Freigebige , heißt

Beschaffenheit

für

gewisse

zu Mildthatigkciten

auch

ten ,

Charakter

eine

solle.

rin ,

des

enthaltenen

auch der Grundsatz , daß man

edlen

Regung

setzen zu wollen .

eine Tugend

Israeliten

Thalmud

Schranken

betrifft ,

so sehr

. selbst

die

eigen

irgend
Zumal,
die dem
ist.

So

außerordentliche

des Rabbi . El i eser

aus

edle

Vermdgensum-

Rabbi ,

weniger

in

der

Es

pflegten

ihm daher

nes

Orts ,

wenn

Ausübung

als

dessen
glanzend

dieser Tugend

Bartota.

waren , kannte
keine Grenzen.

die Armen - Vorsteher

sie milde

Beitrage

sei-

samnrelten.

f 7 3
oft auSzuweichen , weil er ihnen nicht selten alles
es
hingab , was er bei der Hand hatte , und sie

,

ausging

Tages
Tochter

daß

,

Entfernung

die

um

cinzukaufen ,

in

einiger

er
,

Männer

einer wichtigen

Sammlung

Aussteuer

seiner

bemerkte

jene

eines

Mann

der gute

Als

mußten .

annehmen

zu beleidigen,

nicht

seine Delikatesse

um

dann ,

mit

welche
beschäftigt

Kollerte

zu

£8.

I

gin-

דר

Beseelt von - seinem wohlthatigen Triebe , lief
er ihnen nach , und redete sie mit folgenden Wormir aufrichtig
beschwöre euch ,
״Ich
teil an :

1

seyn schienen , ihm absichtlich

aus

dem Wege

gen .

milder

der Sammlung
eines

die Vorsteher ,

machen

davon

wollten .

sich verehelichen will,,
indem

Bleibt !

sie sich eiligst
rief der Nabbi.

Seligkeit ! die gehen meiner TochLer vor ; diese sind alternlos , und ich lebe meiUnd
nem Kinde noch . — Da ! nehmet hin ! —

— Bei

1מ

zu der Aussteuer

Beitrage

verwaisten Paares , das

antworteten

Mit

ihr euch jetzt beschäftigt ."

zu sagen , womit

meiner

סו
.ווי
b

ul
tu
n
n

beso gab er ihnen seine ganze Vaarschaft , und
eine
hielt sich nicht mehr als einen einzigen S u ß (

n

kaufte

»

kleine orientalische

Münze ) übrig .

Dafür

ihn nach Hause ,

er sich Weitzen ,

trug

in sein Getraiden

- Behaltniß

und ging

that

ihn

zu seinen

II
*

Verufsgeschaften.

Gutes Kind, laß mich doch auch die Kost-

4
-

3
I
1
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1

barkeiten

sehen ,

Hochzeit

eingekaust

Frau ,

zu ihrer

die dir

dein

hat ,

Vater

sprach

unschuldigen

sie selbst nicht , erwiderte

zu

Tochter .

diese ;

deiner

R . Eliesers

dort

Ich

kenne

ins

Behalt-

hinein

tragen.

niß sah ich den guten Vater

etwas

Die

hin , öffnete das

neugierige

hältniß ,
Weitzen

Mutter

und —

Als
Hause

siehe da ! es war

angehauft

diesen Seegen

ging

( eine

kam ,

führte

aus

deines

du

dieß

hier

nichts

mehr

arme

Israelit

Seltenes

Mann

als
davon

ein

Ich

gewußt ) .

Heiligthum

nach

mit den Worhier den

beschwöre

zu seinem Weibe

was

berechtigt

Hilel

jeder
ist.

, waren

I
I

r
?

von

und Samai

t

und

Sanftmuth

und

Geduld.
testen Thalmudisten

;

dich,

an , daß

ansehen, '

sollst , ' als

davor : zu nehmen
Beispiel

hatte

Hohen - Schule

."

nehmen

mit

Hand

Schatze : ״Siehe

Schöpfers

sing der fromme

der

ihn seine Frau

ten zu dem gefundenen
Seegen

wohlthatige

unter : eß hinzuschaffen

R . Elieser

Be-

übervoll

* ) , zwei

der berühm-

sich an wahrer

Gok

*) Sie lebten beide zu einer Zeit , hielten
jeder
eine Hohe - Schule , und widersprachen sich gar
oft in
den Meinungen und Satzungen .
Ungeachtet aber die
Samaische Schule . zahlreicher als die des Hilel war,
so wurde doch der letztem mehr Autorität zuerkannt.

I
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ihres Temperaments

lich gleich , aber von Seiten

Be-

,

Sanstmuth

sehr verschieden .

von einander

ziem-

Gelehrsamkeit

und ' ausgebreiteter

tesfurcht

schcidenheit , und ein hoher Grad von Geduld leuch-

und

Folgende

mai ."

im Thalmud

war

400

Hilel

!

trat

es ,

den

zum Zorn zu reitzen .

Es

unternahm

pflegte ,

in

Er

schlechtweg
Ehrentitel

Rabbi

hier

Ja !

bin

Mann ,

indem

Mantel

hüllte ,

ging .

ich !

antwortete

und

nackten

den :

ihn

nannte

(

Nassie

er seinen

vor
rief:

Stimme

lauter

bei seinem Nahmen ,
oder

Bade-

einem

der Wettende

als

hier?

Hilel

ist

mit

b

a:
n
ü
s

ohne ihm seinen
).

beizulegen
der

bescheidene

tf

einen

tf

Leib in

Rufenden

entgegen

״Was

מ

zu der Stunde , wo

entkleidet

und

welcher

Eine ,

Der

war ,

sich Hilel gewöhnlich

Haus

X

eine

, und stellten deshalb

an einem Freitag , gerade

fasse zu befinden

רי

einst über die Möglichkeit,

an .

Suß

durch Neckereien

sein

von ihnen

o-r

diese Möglichkeit

Hilel

״sey

erzählt.

aufzubringen

von

werden

Charakterzüge

Zwei Leute stritten
den Hilel

dl.
rv

wie Sa-

wie Hilel , und nicht jähzornig

geduldig

Wette

:

Sprichwort

rabbinische

das

Daher

her-

des Samaiö

denen

aus

aber

Strenge

vor .

für

Hilels ; Empfindlichkeit

aus allen Handlungen

teten

K
1 :■

verlangst

Du , mein

Sohn ?" ~*י

צ
ג
1
>

r '

[
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Nichts , ich wollte nur eine kleine Frage an
Dich thun.
״Nur

heraus damit , mein Sohn ." —

Warum

haben alle Babylonier spitzige Köpfe?
״Ei , mein Sohn ! das ist eine gar treffliche
Frage . ,Nun höre die Antwort .
Weil es ihnen
an geschickten Wehmüttern

fehlt , denn diese wür-

den jenem Fehler gleich bei der Geburt vorzubem
wissen." —
Hierauf wandte sich der Wettende um , und
Hilel kehrte zu seinem Vadefasse zurück. Es daurete kaum eine Minute , als der lose Mann zum
zweitenmal rief : Hilel ! ist Hilel
hier? ״Ja!
ja !" rief der göttliche Mann , und steckte sich
abermals

in seinen Mantel.

״Was

stehet zu Diensten , mein Sohn ? " —

Nur eine kleine Frage.
״Nur

immer zu gefragt . " —׳

Warum
Bewohner

haben alle Thermodianer

einer sandigen

Gegend

die(
im Orient)

blöde Augen?
״Vortrefflich

gefragt .

Weil sie im Sande
wohnen , und ihnen der Wind oft den Staub in
die Augen bläst. " —
Er war kaum ins Bad zurück gegangen , als
der Unverschämte zum drittenmal
ist Hile ! hier?

rief :

Hilel!

eine kleine Frage

noch

dir

habe

Ich

kaum

mein Sohn ? " —

giebts ,

״Was

in

umwarf.

wieder

Mantel

abgelegten

er sich den

indem

Ton ,

ruhigen

einem

Maun

rief der geduldige

ist er ! "

״Hier

vorzu-

legen.
die wäre ? " —

,,Und

alle breitbeinig?

gehen die Afrikaner

Warum

Weil sie in sumpfigen

wohl gefragt .

 ״Sehr

wohnen , und stets barfüßig

Gegenden

beschämt ,

war

Wettende

Der

ob die außerordentliche

Geduld

solche unverschämte

auf

manche
möchtest

entstand

fürchte

nur

ich ,

du

über mich zürnen.

Hilel
ihm hin ).
Der

( setzt sich in seinen Mantel gehüllt vor

.

Frage
Wett.

Hilel

.

nur
Bist
Israel

in

den Nassie

Der

gethane

nun

Gespräch:

vorzulegcn ,

Frage

die Absicht

Höre , ich hätte dir noch

e.

Wettend

Der

Er

Weise
und

entdecken ,

noch folgendes

ihnen

unter

zu

Fragen

unnütze

und staunte

dieses Weisen .

konnte sich nicht enthalten , dem Hilel
seiner ,

gehen ." —

du

zu , mein Sohn.
der

Hilel , den man

nennt?

Ja.

Wett.

Nun , wenn du es bist, so wolls

Gott , daß es deines
geben möge.

immer

Gleichen

nicht viel in Israel

I
Hilel

.

Der

Wett

Wette

Und warum

von

.

4°°

unternommen
Hilel

Suß

.

Ist

400

Suß

mal ,

mein

Sohn,

.

noch

zweimal

nicht

zürnen.

ich

Hilel

eine

ich

es.

aufzubringen.

werth ,
Spiel

mich

dich

indem

daß man

setze?

, sey vorsichtiger

Was

Sohn?

durch

verlohr ,
dich

aufs

]
denn , mein

Weil

habe ,

wegen

Behaupten

12

betrifft ,

feinet-

Ein

ander-

mit

deinem

so kannst

so viel verwetten ,

Hilel

du

wird

Ein Heide kam einst zu Samai , und ersuchte
denselben , daß er ihn zum Juden bekehre , hingegen sollte er ihm seine ganze
nach

einem

Darüber

einzigen

wurde

er den Heiden
rade
Als

Samai
mit

in der Hand
derselbe mit

Thora , ( Gesetzbuch)

Grundsätze)׳׳

lehren.

so sehr aufgebracht

einem

Maaßstabe

hatte , zur Thüre
eben diesem Gesuch

,

daß

, den er gehinaus

schlug.

zu Hilel kam.

*) Der Heide bediente sich des Ausdrucks: על
אחת
 רגלauf
(
einem Fuße), welcher auch — und so
erklären es auch wirklich die meisten Eommentatoren—
in einer solchen kurzen Zeit , als man auf eiuem Fuße stehen kann , zu deuten ist. Vielleicht
hielt Samai Ließ für einen Spott , daß er so sehr darüber in Hitze gerieth.

Alles , wa .s dir

antwortete der weise Mann :

thue

ihnen

Hier hast du, setzte er hinzu, das

nicht .

auch

,

gefallt

nicht

andern

von

Das übrige ist Com-

Wesentliche unsrer Thora .

mentar ; gehe hin und lerne.

-

'

3.

- Nachrichten.

‘ Cörrespondenz

der Juden

Lage
י

in

vereinigten

der!

Staaten

 יm Amerika.

.
'* (
’־• ׳'׳, 1יAuszug

aus einem Schreiben'*) , datirtr
Neu - York, den Lösten Juli !807.)

Für alle ausgestandene Beschwerlichkeiten auf
eurer so mü7)samen Reise zu Wasser und zuLande>
wovon ich Ihnen , theuerste Eltern und Geschwister,
nur einen kleinen. Theil gemeldet habe ,

finde ich

Zunahme an Erfahrungen

vollkom-

mich durch

die

men entschädigt. — —
glücklichen Bewohner

:

Unter die Zahl der

dieser neuen Welt können

sich auch unsre Glaubensbrüder

allhier rechnen.

*) Von einem Sohne der hiesigen jüdischen Fami,r
lie Bleichröder , unfeine Eltern und Geschwister

I *4 1
Diese, in ihren Glaubensmeinungen und religiösen
Gebrächen von unfern Brüdern in Europa wenig
oder gar nichts verschieden
, bestehen ׳aus Eingedornen und Ausländern. Letztere haben in Ansehung sttttlicher Bildung vor den Erstem einen
großer: Vorsprung. Demungeachtet werden beide
mit gleicher Milde von der hiesigen Regierung behanoelt. Ueberhaupt findet in diesen Staaten
kein Unterschied der Religionen, in Hinsicht auf
bürgerliche Rechte und Freiheiten
, Statt . Ja , es
sind sogar mehrere von den, sich dazu qualifizirenden ausländischen Juden zu wichtigen Chargen,
-als Magistrats- Mitgliedern, Offizierenu. dergl.
befördert worden.
Eben diese gebildete Klaffe
Zfraelieten ist es, die sich meiner so Menschenfreundlich annimmt, und mir mit Rath mrd That
an die Hand gehet. Wenn der Hinmrel
Jbcr Welt einen allgemeinen Frieden schenken
, und
die See - Sperrung aufhören wird, so werde ich
Ihnen oft und mehreres von diesem Gegenstand
schreibenu. s. w. . . ; ״

Schreiben aus

Zlmsterdam
, vom:3.Januar!Sog.

Der uneingeschränkte Genuß aller bürgerlichen Rechte, dessen wir uns zu erfreuen haben,
und die dadurch gegenseitig arrwachsenden liberalen

unfern

auf

Einfluß

mit

besten Willen

neue jüdische

dem

unter

gebildet

Ihre

hiesige

samkeit über das
und

über

bischen

die Erziehung

Kinder

ist ,

Function

prasivirt

Werke

und

,

andrer

auS andern

Wach-

Schulwesen,

israelitische

der Israelitisch - HollänSie

guter

jetzt mit der Anfertigung

der Bibel

die ' besondere

überhaupt .

und Jugendschriften

Nahmen:

welche von ihrem

,

Stifter , Herrn H . Sommershausen,
wird .

und den

Auch hat sich allhier eine

Gesellschaft ,

Jugendfreunde,

deffel-

sich von ihren Ar-

bestehen , so laßt

vieles erwarten .

beiten

Consistorium

die Mitglieder

vielen Talenten

von

Männern

ben aus

Da

Eifer .

ruhmvollen

neu er-

jetzt das

arbeitet

Israelitisch - Holländische ^ )

richtete

An der

zu haben .

Cultus

desselben

Verbesserung

wohlthatigen

einen

auch

scheinen

,

Gesinnungen

und

in

sich

Orginal - Schul-

n !it der

nützlichen

Sprachen

beschäftigt

Und

UeVersetzung
lehrreichen

die Holländische.

*) Die jüdischen Einwohner zu Amsterdam bestattden bisher ans zwei Gemeinden , davon eine die denkJuden
die aydere die portugiesischen
sehen, und
genannt wurde . Nermöge eines unlängst erschienenes
Königl . Dekrets aber , wurde beiden der gemeinschastIsraeliten,
liche Nähme : die Holländischen
beigelegt , ungeachtet sie sich noch immer in vielen reli -»
gissen Gebrächen von einander unterscheiden.

t . 16נ
Diese Gesellschaft ist von dem . hiesigen Gouvernement und dem Israelitisch - Holländischen Consistorium conformirt worden.

Seesen , den i^ten Januar 1809.
Der Zustand der hiesigen Jacobs
so nischen
Schule wird mit jedem . Tage , blühender .
Die
Aufopferungen ihres menschenfreundlichen Stifters,
die . vereinigte Bemühung ihrer trefflichen
Lehrer,
und die besondere Wachsamkeit und
Berufstreue
des Inspektors

Herrn Hofraths Schott!
a n d e r,
'erheben sie in den Rang ' der ersten wohl orgauisirten Schulen Deutschlands .
Für ben zweckmäßigsten Unterricht und die sorgsamste Pflege
der,Zöglinge ist das Schul - Honorar so geringe^
das auch Kinder , nur elnigermaßen bemittelter
Elt ^rn sich dieser wohlthätigen Anstalt erfreuen
kbnnen . —
An der Verzierung des Tempels wird . unablässig gearbeitet , und seine feierliche
Einweihung
Zst auf die nächsten Pfingsttage festgesetzt
.
..
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בכלל
§

כלהגשמיים הנמצאים יצטרך היותם באיזה מקום מיוחד /
וזה נקרא אצל בעלי הגיון גדר האנה (וומ )  /כי נוכל
לשאול על כל גשם אשר ממנו נדבר  /אנה הוא* ? והמקום
מוחלט(ויין מבזמ 1ושער מרט
אשר גו הגשם יקרא מצבו
 / ) Locus absolutusוכל ומןשצא ישנה מצבו נאמר* על
מחלטת(צזבז ^ זטע רוחננ /
שמירת מצבו שהיא מכוחה
 / ) quies absolutaובעת שישנה מצבו נאמר מל השתנות
מחלטת (  ruiiftoftנעווע4ונ4
הזאת שהיא תנוע״ה
* ( Motus absol.
§
17

;//ו
*;S

אס כל הגופים אשר אנחנו רואים גנת אחת  /יתנועעו בזמן
ובמירון אחת  /לא נוכל לראות בחוש תנועתם ולא נוכל
לדעת אס התנועעו או לא * כי התנועה תשוער ע״י השתנות
המצב  /והשתנות הזאת לא נוכל להשיג כ* א‘ עיי השתנות

fl׳)

מרחקו לעומת מצב גוף אחר  /כפי מה שהתקרב אליו אז
התרחק ממנו  /ואם כן כאשר יתנועעו כל הגופים בזמן

öS

x4

נ קג ]
ונמיחץ אחת לא השתנו מרחקם זה לעומת זה  /ומאין גדע
שיש כאן תנועה " דרך משל כאשר אנחנו יושבים בספינה
השוכן כחוף  /ולפנינו יעבור ספינה אחרת בלב ים נדע שיש
כאן תנועה  /לפי שהתרחק מצנו מהחוף מאשר היה בתחלה
טרס התנועע ממנו  /וכן להיפך  /בהתקרבו אל החוף /
אכל אס אנחנו בספינה ההולכת בלב ים לא נוכל לדעת אס
התנועעה או צפה במקומה  /לפי שאין לעומת מצב הספינה
שוס מצב גוף אשר על ידו נוכל להרגיש השתנות מצבו ♦
וכמו כן אין אנו מרגישים תנועת כדור הארץ היומי סביב
לשמש  /כי כל הגופים אשר אנו רואים על הארץ מתנועעים
ומקיפים עם כדור הארץ עצמו סביב לשמש • אולם תורגש
תנועת הארץ כפי שהשתנה עצבה לעומת מצב איזה ככב חוץ
מכדור הארץ  /שהי׳ ד /,מ כעת לצד צפון ואחר זמן נראה
אותו הכוכב לצד דרוס  /וממוו נדע שהיה בכאן תנועה ♦
וכמו כן כאשר אנו רואים שני נופים עומדים על משמרתם
באיזה מרחה ואחר זמן מה מצאנו שהשתנה המרחק הלזה i
כדע באמת שהיה כאן תנועה מוחלטת  /או שהיתה התנועה
אצל שני גופים יחד  /שהתקרבו או התרחקו  /או שהיתה
התנועה רק אצל גוף אחד  /והשני שמר את מקומו * ובכל
זאת לא נוכל לדעת באמת אצל מי מהגופים היתה התנועה
מוחלטת אס לא נקיש מצבם לעומת איזה גוף שלישי אשר
ממנו ידענו ששמר מצבו • ומזה נראה היות השמות מנוחה
ותנועה משעות המצטרפים  /דהיינו שנאמר על הנוף שהוא
במנוחה או בתנועה כפי מה שישער או השתנה מרחקו לעומת
גשם אחר •

8

!§

אס ינוע איזה גשם תנועה מוחלטת ממקום למקום יצטרך
להתנועע ולנוח על כל נקודות השעח ממקום הנחתו הראשונה
לשניה י ד״מ כאשר יתנועע הגוף ממצב ( א ) ב  . . .א
למצב (ב ) לא יוכל היות תיכף כש־עזוב מצב (א ) J
על מצב (ב ) כי זה יהיה דלוג פתאומי אשר לא יתכן היותו
מבעית

[ קד ]

m

טבעית ( ני הדלוג לא יזנל להיות כ׳'א שנצייר הגוף בחצב
(א ) היותו אסס נפסד במקומו  /ואח״ג יתהוה מחדשבמצב
(  « ) 3ה בריאה חדשה אשר מימה טכעית כמבואר נספר
המורה )  /נ״א יצטרך לנוע ולנוח על נל אשר נונל לצייר
במחשבה בין מצב ( א ) למצב (  ) 3עד בואו לסוף נקודת
הקו (אב ) וכאלו רשס הגוף בתנועתו איזה קו דרך המרחק
א אל ב  /ואותו הקו יקרא דרך התנועה ( דעד ווע/ 4
 6רער  p ’nדער בעוומ4ונ( ) 4ונוכל ג׳'כ לאמר שכל תנועה
מחוברת ומורכבת ממנוחות רגעים )  /וכאשר ינוע הגשם
ממצב למצב  /בהכרח שכל נקודות חומרו מתנועעות עמו /
ואס נצייר א״כ במחשבה הגוף המתנועע כנקודה אחת קטנה
מתנועעת  /תהי׳ א״כ דרך נקודת הלז קו ההנדסי (צזיינע
*ftvs
טע 4ולזטיסע לידע ) ר״ל שהדרך הזה יכוון דשוער רק בערך
ארכו ואין לנו עסק בדיונו ♦

!9
M

§

אם יהיה דרך תנועת הנשם קו ישר אז יקרא הקו מה
חישות הגשם ( דיאריצטונן״דעט/) Directioo ^ s ^ p
ואס יתנוע׳לרך
עקוסאו עקלתון
נוכל לצייר כאלו
^
השתנה הגוף
£
הישרקו לרגעיס
׳y
;
נעת התנועה /
(
/
ן
ד״מנאשר ינוע
ו"
s
הגוף
דרך

עקלתון א

הלו /

בג gf
■יי

"י
_

לאמרשמתתלת

״כל•*

\

תנועתו
במצב

א היה תכונת
הקוישר ( אזי)
ומתנועע גק (3נז

\ .ג

*

ך
הצו

עד נקוות ( ז ) וא 1משתנהמישרת!
י/ל

{

[ קזז ]
אל קו הסר (ז ב ט ) והתנועע בזיז הישרה על נקודת (ב)
ואז השתנה הישרתו לקו ישר (ב ג ה ) והתנועע מה הישרה
עד נקודה (ג ) ואז השתכה הישיתו אל קו ישר (ג ה ד)
והתנועע נזה הישרה עד נקודת (ה ) ואז השתנה הישרתו
לקו ישר (הלז) והתנועע כזה הישרה עד נקודת ( ל ) ואז
השתנה הישרתו אחרונה אל קו ישר ( ל ו ) וכן זה הרנה י
וכלל זה נקוט בידך  /שכל הנופים יתנועע תמיד דרך תכונה
יפרה Vאס לא יהי׳ איזה תנת מכריח אשר היא לשטן להם /
ואז ישנו הישרתס "
ao

§

התנזעה תצערך היותה כחלק מזמן  /ני כאשר ינוע הגוף
ממקום למקוס לא יוכל להיות כאותו הרגע נעזבו מצנג
הראשון כמקומו השני (כי הוא מיוק הנמנעות היות גשם אחד
כשני מקומות נרגע אחת )  /א׳ /נ יצטרך הגשם זמן מה
לעכור הדרך כפי ערך המרחק כין שני המקומות  /ומערך
העת וערך הדרך ישוער המירוץ ( דיא4םווינדי 4קייג1
 / ) Celeritasדהיינו אס יתנועע הגשם כזמן קטן דרך
גדזל היתה תנועתו כמיירן  /ואס התנועע כזמן חיוך דרך
קטן היתה תנועתו לאט י המירוץ המוחלט ( ייא אבטא,
לוטע גטודנריגקייט ) יהי׳ כאשר יתנועע הגשס דרך גלול
כלתי תכלית כזמן קטן בלתי תכלית ( איינען אונענד־ןיכען
רויק אין איינעראונעגד 1יךקורלען נייט )  /ולפי שלא נוכל
לצייר זאת במחשבה (כי הוא מן הנמנע שיהיו שני הפכים
בנושא אחד ) לכן שס המירוץ הוא ג״כ משמות המצטרפיס /
דהיינו שנערוך מירוז אז איחור התנועה לעומת תנועה אחרת
היותר לאט או מרוצה ♦

§ ai
אס יתנועע הגוף ננל רגעי תנועותיו דרך שוה א 1תהיה
התנועה ההיא מוח המרוצות ( איינע 14יי  35ער *י4ננ
נעווט4ונ / ) Motus aequabilis 4ואס תתקצר התנועה
רגעית

[

קוI

תעית לפי רנות התנועה אז תהיה תנועה מחתרת (לדינע
אבנעדז ^ ענדע בעווע4ונ / ) Motus retardatus 4ואס
תתרגה התנועה רגעית נפי רכות רגעי התנועה תהי׳
תנועה ממהרת (איינע בםןייני4גוע בעחע4ונMotus 4
 * ) acceleratusהשס הכללי לשתי מיני תנועות האלה
הוא תנועת משתנות ) איינע פערעודערטע בעווענונ4
♦ ( Motus variatus

§
אס יתנועעו שני גופים א׳ ב בתנועה שוה המרוצה כזמן
אחת  /ודרך תנועת א יהיה4׳ פעמים גדול מדרך תנועת
ב /כאותוהזמן  /או יהיה מירון תנועת אג׳ פעמיםגדול
ממירוץ תנועת ב /ובכלל נאמר  /שערך המירוץ מתנועה
שני גופים יהיה כערך דרכם אשר ינועו נעת אחת •
23

§

אס יתנועעו שני גופים הלל מרחק דרך שוה  /אז יהיה
ומן תנועת ב ג׳ פעמים גדול מומן תנועת א  /ומירון
תנועת אהוא ג׳ פעמים גדול ממיחן תנועת ב (  ) § 21״
ומוה יולד כלל אחר  /שערך המירוץ מתנועות שני גופים
יהי׳ להיפך מערך זמנם אשר בו ינועו מרחק דרך שוה •
*4

שאלה♦ אס מגוף

א תהיה

ומגו ^

§

ומןהתנועה  =:א
דרך התנועה

= ב

מירון התנועה

= גן

ב ומן התנועה — ד'
דרך התנועה —־ ה
מירון התנועה — ו

ונרצה לדעת ערך מרוצתם ?

תשונה

נקז ] .
תשובה * בחשוב כמחשבה עול גוףשלישי  /ונגדל זמן
תנועתו שוה לזמן תנועת ( ב ) ודרך תנועתו
שוה לדרך תנועת ( א ) ומרוצתו יהי׳ ז
גו ף $זמן התנועה — ד
דרך התנועה — ב
מיחץ התנועה — ז
ויהיה א״צ שנימקשים
 ) 1מיד מיח ז א למיחץ  $נערך זמן  jלזמן א  /לפי
הכלל השני (  ) § 22שדרך תנועת המרחק שוה ♦
 ) 2ערך מירוץ  jלמייה ב נעיד ליו ג לדרך ב לפי
הכללהראשון ( !  ) § 2שזמן תנועתם שוה "
 ) 3לפי הראשון נאמרשערך (ג)  0) kנערך (ד)  / 00 t׳
ולפי השני נאמר שערך (ז ) ן) (ו ) כפרך (ב) ( kה) /
(לפי שכלם הס שויס בשיעורם ובערכם)
ועל פי משפע האלנעברי יולד ממנו עוד היקש חדש  /ונאמר
ערך ( ג ) אל ( ו ) נערך (כד ) אל ( הא ) * (ואס
נחלק שני שעורים האחרונים ע״י (אד) יבאא״כ)

עיו(  0אל(  0נעי ר (  ) t׳( 1ד־ ) ׳
דהיינו שערך מרוצת שני גופים יהי׳ כערך תנועתםמחולקת
׳
י
בזמן תנועתם •
ואס נקישס עוד נוכל לעשות מערכהחדשה
ערך (ב ) אל ( ה ) נערך (גט ) אל ( וד) או

ע

ייאל <-י ) נעיי (־ד )* (־ד ) ׳

דהיינו שערך דרך

שני

גופים יהי׳ נפלי מרוצתם מס זמן

התנועה •
או ערך זמן תנועת שני גופים יהי׳ נערך דרך תנועתם מחולק
מ״י מרוצת תנועתם "
ואס

[
ואס יהיה א*כ מגוף א
ומגוף ב

קחt
התנועה

—

4

דרך התנועה

ם=

6

התנועה

—

3

דרך התנועה

—

8

זמן

זמן

ימצא א״כ מחצת גוף א —  / 9ומרוצת גוף ב י 16 -
כדל •
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§

אס שד גופים שדם ככמות חומרס מתנועעים כמירוץישוה /
אז יהי׳ חוזק תנועתם שוה ככל אופנים  /אולם אס משד גופים
שדם ככמות חומרס גוף אחד יתנועע במירוץ כפלים ממירון
נוף השד  /אז יהיה תנועת הגוף האחד כפלים חזק מתנועת
גוף השני ♦ וככלל נאמר שערך חחק התנועה » ׳צל שגי
נופים שדם בבמורת חומרם הוא כערך מרוצתם י
6ג

§

אס גוף א גדול ככמות חמרו כפלים מגוף ב  /ויתנועפו
במירו׳ן שוה✓ יהיה חוזק תנועת א כפלים גדול ממחק תנועת
ב  /וממנו יולד הכלל  /שגי גופים המרתנועעים במירוץ
שוה יהיה ערך סבת תנועתם כערך כמות חומרם •

§ *7
אס יתנועעו שד גופים כלתי שויס ככמות חומרס וכמירון
תנועתם  /ונרצה לדעת ערך חוזק תנועתם זה לעומת
זה ? נכפיל שיעור מרוצת תנועתם עה שיעור כיזת חומרס/
ונשפוע שערך חוזק תנועת שני גופים הוא כערך מחציתם
מוכפלת עם כמות חומרס * ד״מ
סא

יהי׳ גוף א כמות חמרז — 4
מרוצתו ׳ — 9
חהק תנועתו — 6
וגוף

,

[ קט ]
ומגוף ביהי '

כמות חמרו י— 5
מרוצחי 7

ונרצה לדעת חוזק תנועתו ?
יהי ' לפי הכלל האמור  /ערך ד׳ פעמים ו ' שהוא  24לערך
ה׳ פעמים ז׳ שהוא  35כערך  9אל המכוקש  /ויהי׳ א״כ
המבוקש  V4או י* ג ושמינית  /וזהו חוזק תנועת הגוף ב •
48

§

כאשד נראה איזה גוף מתנועע נכין שיש כאן סכת המניעה /
ר*ל שיתפעל איזה כח זר נמצא חוץ לגשם על הגשם * כי
הגשם מצד טכעו זחמרו אין לו שוס השתדלות הן למנוחה
ו?ן לתנועה! והוא רק מוכשר לקבל הכת מחוצה לו י ואס
תניעהו איזה סכה מחיצה לו  /ילך הלוך ונוע כמירוץ שוה
עד עולס ולא יממוד  /אס לא יפגוש איזה מסטין על הדרך
המשכית סכת התנועה ויכריחהו לעמוד כמקומו " ואז יהי'
העצס נח והשקע מפאת סבת השניה  /עד בוא תבוא סכה
חדשה להניע אותו כפעס  /וכן תמיד * והנה סכת התנועה
נכלל תכונה כשס כח ( קרצועס • ) Vis
49

§

כל סנה תהיה תמיד מכוונת ומשוערת נכחה כגדרה
ובהת.פעלות אל המסוכב ממנה כערך שוה  /לא פחות ולא
יותר • כי אם תהי׳ הסבה פחות מהמסונב  /יהי׳ שיעור
העודף מהמסובב כלא סכה י ואס תהיה הסכה יותר
מהמסוכב  ' /יהי׳ ע*כ שיעור העודף מהסבה בלא מסובב /
דהי׳ אך למותר בלא הועיל  /ושניהס הס נמנעות בחון
העבע • ויהי׳ א״נ כח התנועה שוה אל התנועה עצמה /
אז שיעור חוזק התנועה יהי׳ שוה לשיעור גודל הסכה אשר
נולד ממנה לא פחות ולא יותר  /ולא יוכל כח אחד להוליד
כזמן אחת שתי תנועות אשר כל אחת מהתנועה תהי׳ שוה
בחזקה אל הכח ההוא ♦ וכאשר נרצה להניע איזה גשם
נצטרך

[ קי ]
נצטרך לפעול עליו בנח  /ולפי שכל כח נברא הוא מוגבל
וכעל חכלית  /יהי׳ א׳׳נ הנח הפעולה ההיא חלק מהשלם
אשר ביכלחנו  /והחלק ההוא נמעט ונגרע ממנו י ד״מ אם
בינולת נח א להניע או לשאת גשם ממשא מאה ליערות בכת
אתת  /א״כ נאשר יניע א איזה גוף ממשא עשרים ליערות /
ימעט נחו נפי ערך נח התנועה ההיא  /שהיא חלק חמישית
מהשלם  /או מנל אשר ביכולת א " ואס יניע א חמשה
נופים בכת אחת  /נל אחד גנח עשרים ליערות  /או יניע
גוף אחד בנח מאה ליערות  /בודאי יתום נח א ולא ינול
להניע עוד באותו הרגע * ומזה נשפוע שהגוף אשר ינוח
יפעול  /ברגע קבלתו נח התנועה  /על המניע להמעיט
מנחו נערך שיעור נח התנועה אשר יקבל ממנו " וזאת
מתנגד (  4ע 4ענווירקונ4
נח
ההתפעלות תכונה כשם
 ✓) Reactioונח המתנגד ההוא שוה תמיד בשיעור(
לערך נח התנועה  /נאשר אמרנו ♦

§ 3°
ונל התנאים האלו יהיו ג׳׳נ נאשר יהי׳ איזה גשם בהתפעלות
התנועה  /ונח אחד ינריחו לנוח  /יצטרך אותו הנח לפעול
על הגשם נשיעור ונערך הנח אשר הניעהו מקדם " ינ
אס יהי׳ חלש מהנח הראשון  /יחליש חוזק תנועת הגשם אבל
לא ישביחהו ער תמו ! ומה נונל ג״נ לא מר  /שהגוף
המתנועע יפעול ברגע קכלת נח המשכית התנועה על הנח
ההוא  /להמעיט נחו כשיעור ערך כת המנוחה אשר קבל ממנו ♦

§ 3,1
אס שני כוחות שויס בחזקס יפעלו בכת אחה על איזה גשם
בתכונות מתנגדות  /דהיינו שנח אחד ירצה למשוך או להניע
הגשם לדרומי  /והשני לצפוני  /אז ישאר פגשס ההוא נח
ושקט במקומו גלי שוס תגזעה * ני על ידי פעולות התנגדות
ישכית נח אחד את חבירו* וכאשר ירצה הגשס להתנועע
לצד

דחס יכריחהו

הנח האחר בתוקף לצד צפון  /וא״כ
ישמור
/

נ קיא. 1
ישמור חמיד מקומו • אולם אס יהי׳ פח אחד גדול מנח שד ׳
או יאבד הנח הגדול מתקפו כפי שיעור הנח הקטן המתנגד
לו • ומעודף הנח הגדול יגוע הנשם אל עבר הישרת הפח
הגדול * ותקף התנועה יהי׳ כשיעור העודף הזה; דינו אס
הנח האחד עיע הגשס להישרת דרוס כתוקף ה /והנח
השני יניע אותו הגשם כאותו הזמן לצד צפון נתקף ב /
או ינוע הגשס להישרת דרוס כתוקף ג "

*3

§

אולם אם שני נחות הפועלים נכת אחת אינם מתנגדים
בהחלט כי אס מעיה  /דהיינו שתנועת נח האחד יהי׳ ד״מ
לצד מזרחית צפונית  /והישרת השני לצד מזרחית דרומית /
אז לא ישאר הגשם נח ושקע  /ני אס ינוע לצד הישרה ממוצע
מורנכת משתי הישרות הפועלות עליו ״ דיס בתמונה הזאת:

ד

V

צ

ה

ל ן*%ו!
רו * * ־י »1׳■ ■ ■ «* ** * wwן■ »R

■זניJ

ס הגשס עומד כנקודת א ונח אחד ירצה להניעו להישרת
א3

[ קיב ]
אב/

ונח אחר ירצה

להניעו נאותו

הזמןלהישרתא ג ,

וערך מוקף הנחיתיהי ' בער ו הקדם אב ׳ אג  /ונרצה
לדעת הישרח הגשם ושיפור תנועתו ? נחשוב שהנת א ב
לבדו יניע הגשם נרגע הראשון הזו א ה שהיא חלק רניעית
מהנח השלם או מהקו השלם אב ; וא״כ יניע הנח א 3
לנדו הגשס כאותו הרגע מקו ט א שהוא ג* כ חלק רניעית
מהנח השלם או מהקו השלם א ג  /ולפי שהקו אהשוה
להקו ט ר  /והקו א ט שוה להקו ה ו ,יהיה א* כ תנועת
הגשם נרגע הראשון מהתפמלות השני כתות יחד הקו או
שהוא אלכסון ממרונע א ה ט / 1וכן כרגע השני יתנועע
הגשם מנקודת( לנקודת כ דרך האלכסון( כ!
ונרגע
השלישית כ  / 5ונרגע הרביעית פ ד יומזה יולד הכלל /
נאשר יפעלו שני כחות על גשס אחד כזמן אחת  /נעשה
מרובע משיעור הקרס של שני הכחוח ומהזוית אשר יכלו /
ואלכסון המרובע מנקודת מצב הראשון מהגשם שהוא זוית
הכתות  /אל הזרת פכנגדו הוא הישרת ודרך התנועה
המורכבת משני הנחות  /כאשר נראה בסליל במשל הנ״ל י
והנה השני נחות הראשונים יקרא כחות החצונות (דילו
תייטערן קרעפטע )  /ונח התנועה אשר הורכב « הס יקרא
כח הממוצע ( די  * 5רטט [ רע קראפט )  /והתנועה מאת
תקרא תנועה מורכבת ( לויינע לוולו *  #ענ 4ע* עטלנוע בע*
זוע)4נ4
Compositus
 7 ( Motusני היא מורכבת
משתי כחות חצונות  /ושמור הכלל הזה כי הוא מלמדך להבין
הרבה לברים אשר יבואו עוד *

(ויתר הפרק במחברת

הבאה)

נ מיג ]

ספר ההתפעלות
מבוא *c
מכל הנבראים  /הן
בדוממיס  /הן בצמחים  /והן כנפש
חיה  /האלס
הוא
העצם
המובחר מכלם  /הוא עצם
מורכב מחלקים קטנים עד
אין מספר  /אשר כלס יפרדו
ויתרו לולא נפש חיה
תחברס ותקשרם יחד בעבותות
חזקות ־־״ ♦ לכן התאמצו
והתחזקו חכמי המנע מימי קדם
נכל מאמצי נחס ללמוד
ולחקור סוגולת וגשמיות האדם נאשר
התאמצו חכמי
הפילוסופיא
לדרוש סגולת נפשו "
אן
מאוד
גדול
השדה אשר נו נציב כפות רגלינו ער
אשר אס
נפקח
עידנו
לראות הכהינה ותעורכה מראות /יכ
דתי
הטבע
וחקיה אשר על
פיהס נכראץ ~האדס ^ רביס הם
על
לאין
קץ  /כי  /אס
כה מצאנו ראינו האמת נחקור על יסוד דתי הטבע ונחשוב t
ונשמח כה  /בחשבנו כי הגענו פל
תכלית חקירתנו /
׳ ח פתאום תפקחנה עינינו ונראה כי אין
א
8 1
בידינו

 ) 1ידידי הקורא !
מכל הספרים שקראמי ממכונת?U
אדס בריא לא
מצאלגי מיגר קורת רות כממבוא זאיג
החכמה אשר כלגב
האללעך־ לכן חשביגי להציב ןל
איזה דכריס ממחשכיגו
בכלל מזאת החכמה /עם איזה שכויס
זהערדג היאולגיס
לי/כלימי לפי מצב הידיעה הזאיג בזמנינו•
אך דע ואל מפכח כי
ככל שאר חלקי חכמה הזאת הלכתי
דרן אחר  /דרך אפר
סללו ליכה החכמיס החדשים  /וכי
 jאיננו נשאר לי רק
ענפיס מידיעההזאת מעט מחקי החכס האללערכאיזה
"

4
’■ü

נידינו רק קוץ ודרדר תחת אנן טוב — ונפרט נידעה הזאת
נראה שצייך לדעת הרנה למען נדע ני לא נדע " ני מדינה
הראשונה לעלות ולהמיה קרן איזה חכמה  /הוא  :לשקול
בפלס השכל דעות האומדניות (חיפצוטעזען ) הראשונים /
ולשפוע עליהם אס אמת או שקר הן  /ולסתין אס לא מצאנום
נכונות  /ולהראות ני אוצר החכמה ישר שמחו נו הקדמונים
נחשנס נלגם שנאו על תכלית האמת✓ והגיעו עד מעמקיה /
איננו תמיד אוצר אמתי ן ולהחודות ני גס אנחגו לא נדע
צ׳ופכוצולונ 1ע זוארהייגז ) ״ —כאלה
עוד האמת המוחלט (דיצו
ינשירונו לאמץ נחנו לנסות על נעה נעלה אנחנו נארח אשר
צא סלולה נעינינו "
נאשר יצירת האדם הורתו ולידתו כמזפחיס ונפלאות
רנות כן כל חייו מורכנים מפעולות מתנגדות וה אל !ה /
כי אחת יאריך ימיו והשנית יקצר  /זאת ייפהו זאת ישחרהו /
נזה יקבל כזה יאנד  /ותמיד ילחם עם הטנע  /היום ירכב
3ו  /ומחר יפיד ממנו  /ונזה כל ימי חלדו מורכנים מנחות
ופעולות שונות ) 1עלילי חכמת הנתזח (אמ׳זשא ^ יע)
גלמוד החלקים היותי נפרדים באדם > על ידה נכיר כל חלק
וחלק• נל חלק אכר ואנר ע* פ הסימנים והשמות אשר נתנו
להם כעליה✓ למען נדע נמהירות באיזה מקום הס מונחים ♦
ואין עסק לידיעה זאת עם חנלית החלקים ותועלותיהם •
אס נלך הלאה ונדרוש אתר סנת מציאות האברים /
לאיזה תחכולה נראם העליון נמופתיס רניס ונפלאיםכאלה ?
איזה הס הלתיס והחקיס אשר על ידס נעשו פעולתם ולא
יענרן ? אז נגיע לידיעה מקראה  :ידיעת התפעלות כגוף
) Physiologia
נריא Anthropologia
האדם
על

 ?) 1עיין מה שכתב החכם

גאלל בספרו :

2ftebe*ittifc()e pktfofop
&tfc&e Unfeffw$un<jen

נ קטר ]
( ) 1

Somatologia

" Zoonomia

גל

יד ' דימה

הזאת נלמוי תכונח אדם נמנעו וכמצב בריאתו הנכונה  /אך
לזאת הידיעה לא נוכל לגעת געת חיותו  /בעוד כל הפעולות
ילכוכמנהגן  /כי לא נוכל לנתחו כל פול אשר הוא תי •

ב *8

ח

ואף

 ) 1השמות שהצבתי לן פה מלשון יוני הס׳ והמה שחות,
נרדפים (  / ) synonimaוקשה להעתיקם בלשון
עברית ׳ ולמען תבינם צריך לבארם אחת אחת ׳ מפני שיבואו
כמהלך הספר־בכונות נפרדות * וכל עוד שלא נקשר עם מלה
מאיזה לשון או מאחה ידיעה שתהיה כונה מיוחדת ומוחלטיו
(בעסמי ^ וטער נצ 4רי^ ) לא נבא לשוס תכלית הידיעה /
ני אז יבואו הדברים במבוכה או יסתירו זה את זה ׳ לכן
אחתור לתת לכל מלה ׳ יהיה כלשון עברית ׳ רומי או יוני /
גונה מיוחדת ומוחלטה ׳ לפי השגת מעט כתי בלשונותהאלה •
מלת (  ) Physiologiaמורכב ממלות יונת 5היו יכו
־»־״״ ( £והיא בלשון לאטיין  / naturaובעברית ה טבע ) /
הלמוד  )Yatioופירושו :
זמן לא גא ס ? ( / ^ y0והוא
*הטבע /וזה השם ייחדו לה גל החכמים בהסכמה־
למוד*
וככונה קבועה ומוגבלת ( p ' ftט? 1רענ 4םעען וין דעכו
ןןצורטעט ) ♦
מלת (  ) Anthropologiaמורכב ממלות ז אנטהראפאם
 ( eevSהאדם
-goirdr

׳

 ) homoומן ל א גא ס׳ ופירושו * :

למוד־האדס • לזאת המלה שתי כזנות  /בראשונה לקחו
המלה הזאת בכונת הגשם ׳ ובזה הוראתה כהוראת מלת
(  / ) anatomiaאך לא נשגיח על ההבדל הדק אשר
ביניהן ׳ כי מלה (  ) anatomiaתסמן בלשון יון חתיכת
החלקים ״ ונכונה השנית תסמן מלת ( ) anthropologia
חקירת התכונות הרוחניות  /והכתות הנפש העליונים
והתחתונים (ריצו צזכערןצזו ;ד צזונטעק ! עע 5נגן עקרעפטע )♦
(בכוכה

נ קפזז ]
ואף נעור הידיעות הנשגבות אשר ונינו למעלה tאשד רבים
ונפרדים הס  /לא נונל להשיג נל היסודות הנפלאות מק
אדס הרואה נעין גשר " לכן חזרו וחפשו החכמים דרך
אחר  /והוא! פתיחת איזה נעלי חיים ( ) vivisectiones
אשר

וככי,נה מזאיג כתב החכם החוקר הגדול הפיליסוף

וכמהו בשם :

קאנט /

-Anthropologia in pragmafifc ^er ^ tnjic^f pck
< <£ m
•m u e I a 1tf, $ omc*gbera 1808
מדי דברי גו אזקר שמו בטוב  /יקר יהי ,לנו עמיד זכרון
החוקר היחיד בדורו הזה כי בוה הספר כמו כשאר סתריו
השאיר ־לנו אוצר גדול אשי ממנו נשאוב כמחעין בידיעתנו
הואע  /וכזה הראה כמה גדולה היעה בעיניו חכמת הטבע
בכלל ׳ ובפרט ג״כ הענף המדבר מפעולות הנעשות כגשם
ורוח אדס בריא ׳ אשר לא כן י עושים האחי־יס החוקרים
בעיניהם * בי בעיניהם נקלה עסק עס השבע וביותר עם
האדם ׳ הס שיטטיס תמיד רק באייר או ברקיע השמים /
ומתעסקים בעניניס אשר המה למעלה משכל אנוש * אך
ראה מה ולרלס ? תחת אכן טוב קוץ ודרדר בידם ׳ והמה
ברואים אשר בהנדוף רוח קל יעלו כאדר ואינם — וכזה
יתודומעט כחס כפעולות הטבעיות׳ לכן יפכו פניהם למעלה
דחשבונן לתולעת עפר " כפר לי ידידי הקורא מעט יציאתי
מעניני  /ני הוא דבר יאות לזמננו  /ודבר בעתו מה טוב — ־
 Zc6uאו
מלת  Zoonomiaמורכבת ממלה צא אyzr .v,
צען ( והוא חיות  ) vitaומן לאנאס ׳ ופימשו למוד
החיות ידיעת הנתוח ופעולות מכל אשר חי באדמה •
מלא׳ (  ) Somatologiaמורכבת מן סאמא^56t־/ »•6
ופירושו למוד
(והוא הגוף /קארפוס ) ומןלאגאס׳
לכן תסמן המלה הזאת רק מציאות הגשמיות
הגוף
אשר בא 7ס#

ו
i

מיס

 fק ,
י  .״ו

 )vnי
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קיז t

אשר ידמו לאדם בכל או נרוב חלקי גופם  /כמו החדר /
הכלב וכר • וברגע אשר פתחו אויזס בעוד כל רוחות החיים
נפתו נץרכס  /ראו,היקף הדס ( 3ירקו1אםיאן ) עיכול המאכלים
(  £ערחיאונ ) 4וכל שאר הפעולות הנעשות מוף אדם בריאt
חבלת הזרע ( ע ^ פ  $ענ 4ניט  ) perceptioובאמת מזאת
הנתוח למדו הרבה והרבה * וזאת היא מעין גדול לתכלית
הידיעה הזאת * ־־ 1

1מיס ; /
׳: t
׳ נהמה\
יבזה "
מעלה ;■

חלקו החכמים ( ובפרע החכס האללעל ) הפעולות
הנעשות באדס בריא לארבעה חצקיס :
*)
פעולת
החיות
(! עכענט
פערריכטונ4
)vitales
functiones
ב)
פעולת
הטבעיות (נאטיר1י 5ע פעררי5טונ4
)naturales
functiones
ג ) פעולת
הבהמיות (טחיריטע נערריצטונ4
)animales
functiones
ד)
פעולת הטין
( ; ט 1ב5טש  £ערריננ
4(11
)sexuaies
functiones
פעולת החיותנקראות אותן הפעולות אשרזולתן
לא יכול האלס לחיות רגע אחת tכמו
סנוב הרס  /ושאיבת הרוח " סימן שעזלה הראשונה הוא
הדפק  /ושימן השניה הוא תנועת החזה * מל פי הסימנים
האלה ידע הרופא  /כאשר שאר הסימנים יעזבהו  /אם האדס

ציאתי ן

חי או מת  /כי אחרי שכבי ישתוקי שאר הפעילות  /היקף
הדם ושאיפת הרוח עודנס הולכים ומתפעלים עד יכ ישן
האדם שינת עולם ♦

int
fm
זנחן
nrp
למ1י;1ג

הטני;

עשס

קריס
ר עס

 20,או t

מזל I

פעולת
הטבעיתהיא ההתחלפות
הנאים לגוף אדם לעצם גויתו ✓
ולמה;;
כי הגשם יגש ויכלה על ידי חממות תמידיות  /אס לא נתנה
2
»׳* ז1
לו מהבורא בחנייתו העליונה מעינות אחרים להשלים גולל
למול\
שמיים ! אכלתו  /ני בכל רגע יאבד הנשם על ידי הנקנים וחלולים
הנמצאים בגופו הרבה ממשקל גדתו  /ובהכרח יתחלף לאין /
H
אס

מיני מזוןומתיה

[ ר\ ח ]

ה
(

אס לא יושלם גודל החסרון פל ידי מזונות ומשקים הנאים מופו /
ונו יתחלפו על פי חקיס נפלאים לעצם גויתז (* יא אטטי ^י"
 1ירען זיך )  /וזאת הפעולה נקראת פפוללרהעכעית י ־־^
לכן נוכל לאמר ני אנילה  /ושחיה  /ושאיבת הרוח ( מפני
שגס הרוח נותן מזון ומחיה לנוף לפי דעת מחקרים החדשים)
הריקות הגשמים והליחות היוצאה מגופנו  /אשר אינם נצרכים1
להחיות נפשנו  /ואשר יחלנו אם ישארו בתוכנו ♦
הבהמיות " נקראות אותן הפעולות אשר נס
פעולת
נכיר ני האדם הוא ממין הנהמה
ולא ממין צמחים  /כי על ידי פעולות העכעיות אינו נבדל
ממין הצמחים  /נאשר שגס הצמחים אוכלים ושותים מסער
ומעל השמים  /ומשמני הארץ  /ומחום השמש  /נס נהם
מתחלפים מזונותיהם מעצמם הראשון לעצם גויתס (אסמי*
ואיזה הן הפעולות
*זיןירען דיא טעאפפע ) ♦ —
הנהמיות ? התנועה (דיא בעוועגונן ) .והרגשה ( ייא
ןע& יהלע ) י אך מפני שנעלי ידיעת הצמחים מצאו נזמגיס
החדשים שיש גס לאיזה צמחים מין הרגשה  /ונפרע לצמח
 / Hedysarumוצמחים אחרים
העדיזאהם /
הנקרא
מקנו?ןעיס לאיזה זמנים לצד השמש  /א״נ גס כזה לא נוכל
להבדיל נשם הנהמיי מגשם הצמחי 4ני חלק וגורל אחד
להם —  /לכן אמרו החנופה צריך להיות חון לגשם הנהמיי
וההרגשה תוך גשם הנהמיי "
וכי ישאלהשואל  /מפני מה שנחת ההנדל היותר גדול
נין האדם והנהמה  /וניותר נין האדם והצמח  /והוא הזכרון /
הסכל  /התנונה  /נח הדמיון  /הרצון והתנועות אשר יסוננו
וגל ידי הנפש הנקראות נחות הנפש ? לזאת אשיב ניפה
ודנר רק מנחות הנצרכים נהנרח להחיות הגוף הגשמי /
אשר זולתם ימות מיד  /אולם אס יאכד אחת או שתים
לחיות1
מסגולות המניות  /כמו הזנרון התכונה ונו׳ יכול
על שנעים שנה • —

פעולת

הנדןנהיות כ*

צא

רצה

אלהיס

ולהחיות
להקים

יק

[

קיטI

רק דור ח♦ בוטן מיוחד אשר אס ימות ויכלה  /יאסוף כל
המין החי אשר תחת השמים  /לכן נטע נחכמתו חאוה חזקה
(ןיידענטלועט ) באדם כבהמה לתת ולנטוע ורעו נחשתו
אהובה  /ונזה יקויס המין מדור זור  /והפעולה הזאת נעשה
בתנועה חזקה ( ערטיטטרוני"  ) convulsioכל העורקים
במרוצה ובמהירות נרגע  /ונזה יולד בריאה חלשה ברחם
האשה * י־־‘
אס כל הפעולות הנזכרות יבלו ויאספו  /אס הכחזת
המחזיקות הגוף יפלו  /אוי יתחלף המעמד החי למעמד
המתנגד  /והוא המות *
סימני המות היותר מוחלטות הס  :הפסק הפעולות /
הפסק כל התנועות  /והתרת התערוכות (לזוי ^ עזונג דער
איטונג ) * והנה החכמה שלפנינו תתעסק גס כן לחקור
על עניני וסגולות המוח  /נמו על סגולות החיים  /היא
תלמדנו סבות הטבעיות המות * ני גס המות טונה גדולה
מהאלהים נתנה לבני אדס •
כל אותן הפעולות נקשרות בקשר חזי;  vבאופן אס
יחתוך איש קצה אחלז!םר כל הקשר ♦ למשל  /אס המוח
והלב יפסקו לפעול  /אז יגמרו ג״כ העגול ( דיצו מער"
דוילוזנן / ) .ההתחלפות והתחלקות המזון (לוטשי ^י |לזטיל«ן ) •
נמו כן בהיפך  /הלב והמוח יאבדו פעולתם אס הפירוד
ודחיית הליחות (דילו* לוב לזונו־ אויטזצונדרונ et 4־ se
 ) eKcretioגשבתו  /ונמו נן תתחלף הנפש בפעולותיה
אס גל שאר הפעולות יפסקו בהליכתם * —־
והנה עד עתה חלקו החכמיס על השדר  /אשר על
ידו ראוי להתחיל למוד החלקים הפרטיים בידיעתנו " לכן
יפה אמר המכס נעל הנתוח טע״צגע״ר ( אשר מת בשנים
לא כבירות בעיר קפדגסבערג ) ; חס נתחיל מאיזה חלק
שיהי׳  /דומים אנחנו לאיש העושה עיגול ומתחיל מאיוה
בקודה שירצה יפה התחיל  /ני כל הנקודות שוות נערן
לשטח העיגול ♦י־־*
האדם

[ קב ]
האדם מורכב מנפש וגוף  /לכן מיוחדים ול שד מיד
נחות נפרדים  /והמה נחות הנפש  0עע 5ענקרע £עע)
׳ ונחות הגשם ( קערפערויכע קרי51נ 1ע ) • דרשו וחקרו
בחכמים החדשיםומצאו  /ני נחות הנפש הולכים על דרך
אחר מיוחל להס  /נפרד מנח הגשם  /לק יתדו להם
החוקרים הגלולים ידיעה מיוחדת הוקראה נשם חכמת
נחות הנפש (וענב^ען= ערפמהרונ 4טןעחרע psycho -
 " ) iogiaבמהלך הספר אקח ממנה בדרך שאלה איזה
ענפים  /ואדבר מנחות הנפש✓ ני גןותיה רבות יפעלו
בפעולות הגשמיות ♦
מגל הדעות הנאמרות וגנחכות כענק חיות הבהמיות
גראה דעת החכם גאלל יותר יפה וברורה  /ני הוא
אמר  :לא הנפש  /לא בנין הגוף לבדו  /לא תערובות
הליחות $לא פעולות היסודות ( צפי דעתהחדשים  /והן
יסוד האש או החום  /זוערמע שעאף  /לא קרבות החלקים
זכו׳ ) גס לא נחות הנפש והגוף* לבדם יסבבו החיות
הבהמיות יק כלם יחדו אס יקשרו כקשר אמיץ ויתחברו וה
עם זה אזי יפעלו כל הפעולות אשר על ידס יולד  /יגדל4
ירגש  /יפעול  /זוכר  /יחלה ויברא tיחיה וימות " ואם
כלם הולכים כסדרם וכמנהגם (הצזסזצודמ  /גאר^וצ ! ) וא
הענע עונה ובריאה היא •
־׳־־־־
(המשך הספר בדחיות הבאת)

I

\

[הבא ]

ספר

מועדי
ידיעת

שחד
תחילה

מן האמת ומן המרומה והמעות

פרק א
מה זה

האמת ?

אהובי Iבצאתנו לחפש האמת /מיח
וכי יש רושמות בטוחים להבדילה מן השקרי
וראשית כל נגלינו להשיב השאלות  ) 1 :מה וה האמת ?
שיש

 ) %באיזה רושמות ככירה להבדילה מן

אייתבמצאה4

המדומה ומן הטעות ?

מי שאינו דובר רק כפי הגיון לבו  /הוא דובר אמת »
והנה תהי׳ האמת במבטא שפתים הסכמת דבור החצוני פת
דבור הפנימי  /הסכמת הסימן עס דבר המסומן ♦ להיות
כי ערך מחשנותינו לדבר הנחשב כערך הסימן לדבר המסומן /
לכן בחרו להס קצתס החקירה הזאת  /וגדרו עצם האמת4
בהסכמה בין מלות  ,והשגות  /והדברים הנחשבים " ואמרו/
כל הדברים האפשריס והנמצאים הס התמונות המקוריות /
וההגנה מהם והמחשבות המה הציורים ממנס  /והמלות הס
דמות ציורי המחשבה* והנה אס אין בציור לא פחות ולא יותר
מאשר יש נתמונה המקורית  /ודמות הציור יורה על נכון תוכן
הציור  /אז בין שלשתס הסכמה שלימות וזה נקרא אמת ♦
ואן> גס שאין שגיאה 3קןירה הזאת  /מ״מ אינה נרא
עצולו

נ .ר מ ]
עצומה בל כן * ני  /אס האמת הוא הסכמי tיהי׳ השקר
כלתי הסכמי  /אס כן יהי׳ השקר כמחשבה התנגדות המחשנות
קצתן אל קצתן  /או יתנגדו עם התמונות המקוריות  /ר״ל
עס יודנריס הנחשניםי והנה לא נמצא שוס אמצע להשוות
על ילו המחשבה עם הדברים הנחשנים  /ריל הציורים עס
התמונות המקוריות ♦ ני אין לנו ני אס הציורים  /ואך על
ילס נונל לשפזע על התמונות  /ואס נן מי יגיל לנו איפוא /
אס הציורים האלו גכוניס הס  /האס אין נס לא פחות ולא
יותר ממה שיש בתמונות המקוריות שלהם  /או אס נמצא
בכל מקוס תמונה הלומה להס ? הנך רואה ני באופן הוה
לנו רושמות להכיר האמת ולהבדילן מן השקר " ועתה
לא
הנו וננסה לרך אחר ♦
אמנם בבחינת האמת במבעא שפתים נונל להעמילו
על החקירה הקולמות אשר אמרנו  /ני יש לן) ילינו להשוות
אמרינו עס מחשבותינו ולראות על נמה הס מנוונים יחל •
והמחשבות בעצמותם יומו משכי פנים  /אם יתחלקו לסבולי
דעת ׳ ולבלתי סבולי דלת ( דענקבצורע צווני ניכנ 1דענק,,
בצורע )  /או יתחלקו לנמצאים ולבלתי נמצאים (!וירק*
ליכע צווני ניכע ווירקןי  3ע ) " ובתחלה נחקור מן המחשבות
המתחלקות לסמלי דעת ולבלתי סבולי דעת • והנה גס
המה יפרלו והיו לשלש ראשים ) 1להשגות  ) 2 /למשפטיםt
 ) 3ולהאשים * ההשגות המה אמת אם תכללנה רושמות
אשר לא ינעלו וה את זה  /וכלס הס סנזלי לעת * ל״מ
ההשגה ממחוגה היא אמת  /ני הרושמות אשר תסומן בהס
סותרים זה את זה • וכן ההשגה מן מלת
אינםי
ספק היא הבנה אמתית  /אס ילובר מעצם בעל גבול ותכלית
אשר יחסר לו עעס ולעת אס יחייב משפע אחל או ישזללו "
גס ההבנה מן הצדק אף מן הצלק היותר מעולה היא הבנה
אמתית  /אס הרושמות אשר נכללו נו לא ינעלו זה את זה
וחסכלוס הדעת יחל • אכל המהירות היותר גדולת היא
הננה שקרית  /ני הגדול^ שנמקומות והעת היותר קצרה
הנכללים

 3קכג ]
הגנללים יתד ברעיון זה לא תסבלס הלעת לא בפרטיהם ולא
בהצטרפותם ״ וכן ההשנהמ ן הרשע היוקר גדול  /או מן
הנפשט (צובט{6וטע
העומק הנפשט ומן הגבוה *
העהע& דער טינע )  /או מן התשוקה לרעה מוחלטת
וכהנה רבות הן הבנות שקריות  /ני נראה שנכלל בדבורים
 itaרושמות אשר נהבנותיהס סותרים זה את וה  /ובהצטרפותם
אינם שבולי דעת "־
ובמשפטים רק יסופר מהנושא הרושמות הנכללים
בהבנה הכללית שבז  /אחת אחת • אס פן יהיו המשפטים
אמת אס לא ישפרו רושמות אחרים מהנושא רק מה שיש בו
באמת י והנה האמת נס בהגנות נס במשפטים נוכל לנדור
עוד בהשכמת נל הרושמות הנחשבים בהבנה אחת יחל /
ואשר יסופרו ממנה אחד אחד נפרט ♦
כל הקשי השכליים מוסדם על נכון נחות ההבנות#
והנה כלל חונן ידיעות אנושי הינ1ב נמשל לאילן נדמה " הלא
קראה כל ראשי קצוות האילן יאחזו וידבקו ניונקותס /
והמנקות יאחזו בענפים  /והענפים במשוכות  /והמשוכות
תשובנה ותדגקנה בעיקר והיו אחד ♦ ועתה חשוב  /כי גידי
הצמיחה מהעיקר ירוצו בכל המשוכות והענפים והיונקות /
כאשר ירוצו גידי הצמיחה «המשוכות ומהענפיס אל חלקי
תחתונים שלהס " ונס תחשוב שיקבלו בחלקי התחתונים גידי
צמיתה אחרים אליהם אשר כמוהם לא היו להם בצאתם מן
העיקר י הא לך משל ותאר נכון מן השתלשלות הבנוקינו י
גל אישים פרטים יתאספו למינים שינים  ,והמיניס לסונים /
והסוגים לנדרים  /והנדרים יתקבצו לסוף להבנה עקרית
אחת אשר רושמה נכלל בכלס " מה שיסופר מהמזח הגבוהות
ראוי נס כן להמזת התחתונות ממנן  /אבל מה שיסופר
מהמות התחתונות מה שיש סגולה להס  /אינו ראוי רק לחלק
אחד מחלקי המות הגבוהות ולא לכל חלקן * הנה על זה
תסובב כל התקשרות הקשי שכלנו * הרושמות של העיקר
ראויים לכל משונות  /ורושמי המשונות ראויים לכל ענפים
היוצאים

[ קכדI
היוצאים ממנס  /וכן לעולם עד לחלקי ראשי החוציית אוk
אישים הפיעיס לעניננו " אמנם אחורנית שיינו כל רושמות
העצמיים של ענפים רק לחלק אחד ממשוכות  /כחשרשייכו
רושמות העצמיים של המשוכות רק לחלק אחד מהעיקר
הכולל לכדו ♦
והנה האמת בהקשי שכליים יקיף גס כן על האפשרית
או על בלתי אפשרית להתאחד כווה השגות ויושמות במתשנה
אחת יחד * וכל כמה שיוכנו רעיוננו בחלוקת סגולי דעת
ונלתי סמלי דעת יקיפו אמתתותם על הסכמת הרושמות
קצתם עס קצתם  /זעם התכלית הנמשך ממנם* כל ידיעות
אנושי הנכנסות תחת נדר סוכלי דעת ו כלתי סמלי דעת /
כמו חכמת הנדשה וההגיון  /יקכלו אמתזתם לפ״ז על ידי
משפע הסתירה(דען וצום /,דעכו ווידרנ1ערוצעש )  /אשר
לו האמת היותר מתלע ♦ ככל הראיות החזקות רק מנתחים
אנחנו את הכמת  /ורודפים את רושמי העיקר דרךהמשוכות
והענפים  /וינשוה הרושמות הדומים חל הרושמות העצמיים /
וע״י וה נתנרר לנו אס תסכלס הדעת  /אס לא *
כל ידיעה הנקנה לנו מזה האופן  /נל כמה שנמסה
תחת גדר סמלי דעת ובלתי סכזלי דעת  /הוא תכלית מן
השמוש הנכון הנעשה מדרכי תכונה * אך חסרון התכונה אן
השמוש בלתי נכון הנעשה ממנה יכול להתעות אותנו בדרך
שקר  /ולהחליף סמלי דעת עם כלתי סכולי דעת * והנה
עוד יש לאמתייס השייכים לקלןקחזן ר1שר נכר  /זזה  /שהם
הכרחיס ובלתי מקנליסשינוי  /ולפ״ז אינם מפלים תחת
הזמן י לא יאות להם מלת היה ולא מלת יהיה • אך אס
3ל ס הוים או3לסיהיוים* ההבנות המתאחמת אשה kאחותה
תמיד תהיינה כך  ,ואשר תנזסנה אשה מאת רעותה תמיר
לא חחקשמה יחד ♦
אף ע״פ שהאמתייס האלו הם בעצמותם הכרחיס ובלתי
מקבליםשימי  /בכל זאת נראה כי לא בכל עת שוה התאמצותם
 3מ  /והקדגקותס בנו נופל תחת הזמן ומקבל שינוי •
נקחלה

ז

נקכרי ]
בהחלה לא היו לנו ההמות ההם  /מתהוו אצלינו  /ואולי
בנא העת יתורו ויאבדו ממנו י האמתייס האלו המה שינוים
סונניס נכח מחשנתנו  /ואינם נקראים ני אס נמצאים
הגיוניים ; אכל אינם הפרחיס ני אס מקרייס ועצם משתנה;
נמו אנחנו נושאי השינדס האלו ״ המה כהכרח סבולי דעת;
אכל לא יחשכו תמיד כהכרח ; נאשר גס אנחנו ישנו נעצמנו
סגולי ’ ”ז :דעת כלי שינוי✓ אכל איננו נמצאים**' ,
כלתי
מקכליס שינוי י והיקף גבול הנמצאים יותר קצר מהיקף
גמל סמלי דעת ״ כל נמצא הוא כהכרח שמל דעת  /אבל
לא כל סנולי דעת יהיו כהכרח נמצאים * ולפ״ו לא יהי ' יסוד
הסתירה מקור הנמצאים י ני לא כל דכר אשר לא יתנגד
את עצמו אשר על כן הוא סבול דעת  /יתפאר שהוא נמצא י
לכן עלינו לכקש יסוד אחר אשר יגדור גכול הנמצאים ובלתי
נמצאים ✓ כאשר יבדיל משפע הסתירה סכולי דעת לנלתי
סמלי דעת ״ לנו ונראה אין נכא להכנת המציאות ; ואיזה
הוא היסוד אשר על ידו אנחנו ממררים או חושכיס להיות
מבוררים מעדנים ידועים שיש להם מציאות • ואומר  /כל
אדס לעצמו הוא מקור הראשון לידיעתו  /לכן יתכונן תחלה
את עצמו ברצותו לנרר לנפשו מה שיורע ומה שאינו יודע "
הראשון מהנמצאים המבוררים לי הס רעיוני ודמיונותי ♦
כל כמה שהם שוכנים כקרני וכל כמה שהם שינוים" סזכניס~
בנח מחשכת♦ אני קורא להס נמצאים הגיוגייס • לכל שינוי
צריך שיקדום לפניו עדן מה המשתנה ♦ הנה יש לי  /אנכי
נושא השינויים האלו  /מציאות כפעל ולא כנח לכדו 5אינד
השינוי והחלזף ני אס הדכר המשתנה והמתחלף ל אינני
מחשכה לנד  ,רק הנני עצם החושב  /אשר מהותו נשתנה
על פי מחשבות ודמיונות " הנה כוה יצא לנו מקור לישות או
למצי 8ות כפולות  :מציאות הדמיונות✓ ומציאת מר* ,המשיג
׳ בדמיונות ל השינויס ; ועדן המוקדם להשינוים " ומשניהם
נאמין להיות מבוררים דיו "
נאשר אנגי בעצמי אינני מחשכה

מתחלפת לנד ;

גס

ני

גם טלם החושב תמידי  /נן מרים הנחשנים ממר לא יה• ׳
לפעמים רק דמיונות ושינוים סומים נכח מחשבתי לגד  /ני
גס הס דברים חוצה לנו  ,נבדלים ממנו ועומדים כעצמם •
וכאשר ראינו ני העצם החושב איננו מחשכה לגד  /כי גס יש
לו קיום עצמיי וישות פננולי־  /כן אפשר להיות לדבר הנחשב
מציאת מתקיימת נעצמו  /ולא • היה נכח לנד • יש דברים
רכים סכולידעת  /ולהם נאשרליכציאת חמידיי  /וציוריהם
פעמים קרובים אצלנו  /ופעמים יוכלו היות רחוקים ממנו.
והיה לגו להתכונן כשלשה ! ) במחשבה✓ אשר למציאותה
קראנו כשם מציארת הגיוני  /ואיננה ני אס התחלפות "
) %

בעצם

החושב  /או נעצם הקיומי /

אשר לו

מקרה

י) 3
ההתחלפות  /ובהכרח נאמר שיש לו מציאות כפועל
בדבר הנחשב או כענין המוקדם למחשבה  /אשר כנמה
עניניס דעתנו נועה לקראו נשם מציאות נפעל  /נאשר קראנו
שס עצמנו " אך נמה נתכרר לנו שיש לדכריס האלו מצ* את
גמורה חוצה לנו  /וכי המה יותר ממחשבה לגדה ? הגס שיכריחנו
הענע להאמין כמציאת כאלה כאמונה כעוחה " ככל זאת יחפוץ
לכנו לדעת מעניניהס יסוד נכון למען לא ישאר לנו שוס ספק ♦
כתתלה נדבר מן החושים וממהזותס שונות * הן דעתנו
.נועה להאמין במציאת דבר חוצה לנו על ידי התפעלותיו
בחושינו  /אכל הלא ראינו כי גס החושים מטעים לפעמים /
ני כמה פעמים יתעו אותנו להאמין בנושא אחד מהמחזות /
שהוא לנגד עינינו  /ולסוף אנחנו מנינים שהמחזות האלו לא
והיו
היו רק דמיונות  /ואין להם ענין חוץ למחשבתנו •
הרהורים  /וחלומות  /ורעיונות שוא  /ושמם הנאה להםהוא/
מציאת הגיוני  /וענינס לא יראו ולא ימצאו נעת בשום מקום*
למען הסר מעלינו הספק הזה הורגלנו לאחוז הדרכים
האלוי כחחלה אנחנו רואים על הסכמת חושים שונים •
נאשר ירבו החושים הנותנים עדות על ישות עצם מה p /
תתאמץ אמונתנו נו • דרך משל * .אנכי רואה דמות שושנה
אחת  /ואוחז נה ואמששה ואניאה אל אפי ואריח  /את אשר
מששתי
V

[

קכזl

מששתי והרחתי פמה פעמים נעצם אשר לו האר שושנה *
ואתן את לני להתגונן גדנר הוה נמרחקיס שונים  /במצניס
שונים  /על ידי אמצעות שונות! אשר ידעתי מהן שמשנים
מחזות החושים " ואוסף לחקור על דנריס הנרגשים נחוש
הראות נעד המיס  /על ידי האויר  /על יד פלי הנעה
המגדילים זהמקעיניס ; ואחקור על דנרים הנרגשים נחוש
השמע ע״י כלים המחזיקים או המחלישים את הקול  /ואניא
הדנריס הנרגשים נחוש המשוש על חלקים שונים מחלקי נופי /
ואתבונן על התפעלותם אשר יפעלו ני נעניניס שוניםהאלו /
ואבדיל השוה מאשר איננו שוה שנהם " ואחקור עוד על
התפעלות המוחשים האלו בחושי זולתו " וכאשר תרבה ההסכמה
נפל אלו נן נוסיף להאמין במציאותם החוצית  /וכאשר רנה
ההתנגדות כן ירנה הספק  ” /וכן תוסיף אמרנו שהמחזות
החושות אשר ידענו  /אינם כי אס מחשנות ריקות ואין ממש
בהם חוצה לנו •
ואס
נתנרר
לנו
על
אופן
הזה
נושא מציאת דנר המוחש/
או ניחם
אליו
כל
אמידים
של
חכמת הנדסי וההגיון הנודעים
לנו  /נתחלה ניחס אליו כל הנשואיס השייכים להגנתו לפי
אומץ האמתייס החוקיםהאלו  /כאשר נרחיק ממנו כל התארים
וקניניס אשר אינם שייכ״ס לו לפי ישוד הסתירה * ועל אופן
הזה אנו עושים משפעי אמת  /אשר נושאם מנורריס ע״י
אמת -המחלע של עדות החושים ! ונשואס נחשג עמהס מל פי
כללי ההנדסי וההגיון אשר נשתמש נהם  /ולא על דרך אחר •
וממשפעיס האלו אנחנו הולכים ועונריס אל הקשי השכלי »
ועל יסודותס הענעו בניני הלמוד של חכמת ההנדסי וההגיון
המשמשים
* נחכמת ^ הענע י ועוד חקירה אחרת  :לפי
ההתמדה אשר שתי מחזות החושית הולכות ונאות זאת אחר
זאת בערך העת  /למשל  :כאשי נתמיד לראות על מחזה
החושית א נא מחזה החושית ב הננדלת ממנה  /כן נתחזק
להקש על התקשרות התמידית שנין שתי המחזותהאלו • ותמיל
גאשר נראה מציאת החושית ממחזה א נצפה נלנ נעוח על מחוה

ולפי

[ קכח ]
ב י ולפי רוב פעמים אשר ראינו שדבר אשר במראהו וגמשושו
ונעעמו דומה ללחם  /ירוה ויכלכל את גוף אוכלהו  /כן נתנה
נכטחון גמור להשיג פעולה וו מכל מוחש אשר לו דמיון לחם /
אעפ״י שעודנו לא נעשה הנסיון ממנו  /ולפי רוב פעמים אשר
השתגלנו שדבר אשר לו מראה ומשוש נמושושנה  /יתן ייח בקרבנו
ן!יו  /ונטעמנו אותנו יטעים טעם מה  /כן ירכה הכעחון כנו
להשיג הרגשת הריח והטעם כוה מכל פרח אשר במראהווכמ׳שושו
דומהלשושנה  /ועל פי זה נתיבה משפר הכללים והיסודות אשר
נשמש בהם בחכמת הטבע ובשיחה כין אדם לרעהו עד בלי תכלית♦
פי נקיש ממציאת מחזה החושית אתת על מציאת מחזה החושית
אחרת הנקשרות עמו ל לא בחוזק הכטחון הנקראים למודיים
׳ והגיוניים  /כי אש כמעלת הכירוי אשר יסודו על עמודי אמתייס
הנראה לעין כל והנקראים הקש החשוש (חינד!קטיהן )♦ והנה
מיסוד הניחר הזה וממעלת אמת •־־  *-המתלט הנונעה ממנו /
נחקור ונדרוש יותר בפרקים הבאים * והיום הזהיספוקלילכרר
ולזקק כללי השגי האמתייס ה2לו ע״פ משל הוה י הנני אוכל מאכל
אחד  /והוא נותן לחני טעם מלח  /וגס האנשים האוכלים אתי
ירגישו הרגשה הזאת/וגס למראה עינינו נחזה נו מראה מלח •
ואביט בו בכלי הבטה והנה לכל חלקים תאר מלח  /ואגיאהז אל
המיס ונמס  /נדרך כל מלת י ועתה אצפה שגס כדרישת
הני״מאה יעשה הפעולה הנקשר מל פי חקי המלאכה הזאת עם
המלח ♦ אבל אינני סומך את עצמו על בטחון הזה  /ני גס אדרוש
נפעל ע״י מלאכת הכימאה אחר חלק אחד מגשם הזה " ואס גס
בזה מצאתי אשר חפשתי  /אז אקיש בבירור היותר גדול על
הפעולה אשר שאר חלקי הגשם הזה עתידים לפעול על חומר שלי/
לפי נשי־ונית הרכים הנעשות כני־ עיי אמצעות  1bעל חומרי
אנושי כאלה ״ ועל פי רוב ההסכמות אשר בחנתי ונסיתי  /אצפה
בכל עניניס הדומים להס הסכמות כיוצא כהס  /עס אמת-
מחלט הרבה וא מעט לפי גודל או קוטן מספר הענידס אשר
הסכמותיהם תלעות לי♦
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הן נאות פידסי חמד ושדמות אדמת תפארת
אשר ייפו תלמיה בגאון צבאים גאון דשן5
והררי נשפה למרחק נשקף שיא ראשימו
המתקדרים בערפלי ענן 5ותלפיות סלע
נורא מראיהם שבץ יאחז לב הוזמו5
ותועפות הרי אלן?[ 1מוצקים בשמים
עבים סכת ראשם במקום שקת אלד!
ליל
חשכת־׳"T
הרים שם זיj V
וסתרי *T
סלעים ; • •*:
והנוי ;•Tי
• •••- -
פחד ואבדון במחבאם< נהרות ומים
הזדונים אשר בקול רעש דליל ושטף
אל עמקי מצולות האדירים ישתפכו,
ומערות ויאיים  .ועמקים מלאי נעם
הן הטה ענג ירוו ;מלאי תשוקת נפש
בל עובר ארח א_ קי שת חקירתו עלימו ׳
!ביט !שתומם ויחכם * ♦ ♦ אף החוקר דעת
תולדות אנושי עוד ; חפש דבר במיזןכי חלד י
לשפל י
האדח הוא ־שקש י רק ממעל ־* •
את ־t* t
היםודי ;שים מגמת פניו ׳ אף שם שוקקת
נפשו
’
’

4

נ קלאt
נפשו למצוא מאריה י ובאבךת נשר
יתנשא מעלה מעלה מעל רוממיאדץ
אשר חמר ';סודם  .במעצר בחל ומקבת
;קבום ידי חרש ויהפך אופן יצירמו ♦
הנה Tשם
גביש
וישיש
ומטיל
מתכת
• T
 T־*
 :־
” V V
;דמו למות נצה ♦  -וחוקר עוף עביה
עלימו למקום מגוש עפי יצא ך 1יים • -
הן צמחים וריח ניחוחם ! וארז אשר י_על
גבהו
שמימה .
ורגשת ־iבהמות וחיתו יער
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t :- t
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לא ; קח לבו י אך במקום הגות.אנוש חלוש בוז
ודילים ;גבר לעלות ולדמות לאילי שחק י
ואדם פרא נולד ; ההפך לצלם אלה
להבין ולהעוניל ולדעת ולשקול פעלו בפלס
התבונה  .דע יב תעלומות ימציא שבלהו ׳
תפ
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הן אמנם למיותר הוא לף רננת כל בעל
לשון ישיר ׳ לף ;קר מיסד בית הספר
הלז ׳ אשר מכון שבתו ;שפר מקיוםמצבהו•
ההרצי  uיונעם מפרי הדעת
וקור יער
ומזמרת זה הבית ♦ כאיור יופע משמש
כן מפעליף תהלתף * אף הטה אזן
דן ׳ וניב
לקול האמרת כתתה והשואות חן ל:
שפתים
 T:־ •
באין חנף ומרמה הרצה אנ לעןמוע ׳
יפ אם הפ תרום הכנור תאלם לנצח ♦
אף אמנם תכלית פעליף אף שאנן ושקט
רק כצל עמל ובקנאת סופרים יוציאו פו־י ♦
לא
 ) 1זעעזען עיר

קטנה אשר בה בית .הסער

של

הנגיד

המהולל ר׳ יעקב ב״י נגבליג כרגלי הררי ר ^.רץ בחלק
ביערוי;
המחוז כרוינשווייג tוהרר הוה כסו בכי(
גדולים ( ; וראיס • .

נ קלגt
לא שיפתי מהלל ני ; חם כשופר קולהו
תביאנה לדור זה ואחרון תנובות מלאכתן; ♦
ךא
־|

למל
ומוסי ׳
חכמה
פרי
יבכרו
לאטי
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העת המאחייה לקת ׳ ומצח חום שמש
התבונה ♦ לא כגבור רועש ירוץ ארח
ימהר אף יחיש מעשהו מיוע בח
וחש  .עתידות לו לעשות שם לכבוד ולתפארת׳
לא כן מולה חניכי אדם ׳ בלאט ; נהלנו
אל בנחלות ; הלך ׳ ךא שאנן מפעלהו
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עושה נחלות במטה עוז ושבר׳ בז לכל פלס
ומשפט ׳ מרעיש אךץ וכסאות לחוק זכר
גבורותיו כספר הדורות בעט דם ורצח ♦
והוא בצדק יפעול י יתהלך במשי־ים ׳ שקר
והללי שוא לא יעוררו לבו להיטב צעד ♦
אך למען שופט .עליון ומאהבת ישר
;כשיר מעלליו ׳ ונקלה בעיניו משכירת
בשער י
מעשיו
אדם
בני
יהללו
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נם אהה אך במעלליך תמצא נמוליך ׳
לפי תמך ח!שר ארח באין פנות לאנשי רהב
ושטי
כזב
אשר•
בתהפוכות
לשונם
ישחקו
;  r־•
 rז
 :־־V
 :־ :
:
T
״ I T :
לקול דת ואמונה מרוח הזמן בי תתעמו ♦ ;
ףא נמה קעימך איתות בוצע בצע
אשר ? מאזנן חון ורכוש כל קדש יפלסו -
אך רוח בין תנחן־ ׳ אמת מסלול ךרכיך ♦
הן חכמה וצדק בתאומים בך נפגשו
על בן ! ליי עם ועם בכית חנובך
ןדוךתt
ותשיש
שנאה
מלב
אשר
מדנים
עוררה
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בין עמך ועם אחר לחרפת שמהם ♦ ויחד
שרשו אלה ׳ אמת ויגלום !חדו ?י ישקו ♦
לא !פריד עוד בין אחים אין חרם אין חיב ׳
בי לא בחנית
יפיק
האמת ׳ לא *מבלי
מות
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תצא האמונה ׳ ואין שלטון למחשבת נבר.
בראמות וגביש יקום ולא יכלה בית נטעך
חכמת עוזריך העומדים על משמרת
תרים

[ קלה]
תרים עוד מפארת הויית ♦ גם בחלף
ומי צבאה עוד ישאר הוא ועמן קאריתף י
המון שודדים
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ישחיתו ;שסו הארק

חיל וחומה יבלעו• לא תפ $רת מטעיף ♦
םג ?י ’.וזלוף ג;קם הלא פר ;ם ישאת• ♦
הלא * :יפחצו
חניכי ביתה נגבה וצפונה
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ויקר לבם ורוח בינה אשר בם נטקח
'מורשה תהי לימות אחרון  -יכ ינחילוח
לדור ודור ופדי ;שוו לה ♦ עוד בשנות אלף
 ,וכלבי וין לבותמו
יהודוף
תודתף ירחשו ׳ ושיר חדש לף ;זמרו ♦
מגדיל ישועות ע?זף הן  :שיאל יהללוף
קמים ;אהכוף ' ויפארוז שטף סלה ♦
ש— נ .
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וערנג וסנך עניני ’ ״החכמה יחד  /עד אשר
קשה לדעת מספרו מערכת החכמה מאין תמצא< ואיה גזריה
ומקומיה " *,
אך האמת יורה דרכו
שפרטי העניני׳ס
אשר הניא מחכמות שונות  /ולעות אחרים אשר לקע וקבץ
ממרי מחקריםהראשונים 'והאחרולס ' /מספרי העכייס
והעמיס  /ערך
לפני,נ־■(’ 'כטוב טעם ורעת וירוץ כל קורא
גמריו  .־
*
*■
אך פעמיס רכות הכריע הוא נעצמו נדמות חלוקמן
נין גדולי המחקרים ופילוסופיה  /ג© הריס ידו לכתוב נגר
דעות מוסכמות ומפורסמות עתה* ופה הכין אכן ננן*;צר 3לית
לתת מקום להתרעם עליו " על כן אמרנו כקורת תהי /
הסתר נסתיר דבריו אשר לא נכונו  /וכהיותיפי אץ פה
(נמכתכ הנקורת) מקומו  /לכן נעתיקם,אתת אחת כמקומות
מפווריס במאסף ״  .אךעל אחת לא נחשה ונשיבנו מיד ♦
משפטנו נערוך נגד כעל הכרית ונוכח כל קוראי מכתכינו על
אודות דעת
הקאפערניקוסכעדן תנועת כדור הארץ
סביב לקוטח
זסניב
לשמש  /אשר לשוא פצה המחנר אח פיו
לדנר נגד המחקר הגדול הוה ולאוזר על דעותיו  /כי הכל
המה ( הנשמע ) 1אף בי כל חוקרי דורנו ואיוה דורות
שלפנינו  /ואייזק נייטאן עמם  /כלס הסכימו פה אחד
עם קאפמרניקוס  /ואין פוצה פה ומצפצף נגדו  /אך
נעל הכרית לכדו הפיר את בריתו • כי למעלה בספרו
(חלק א׳ דף מ״ח ע״נ ) אמר הוא כעצמו:
וכלי

ע :קלז ]
יי וכל מעשה תקפו וסברת! לאשר ואקיים זאת הדעה
הלא המה כתוביבש על י־ ספרו המיוחד לזה• י והו^1
הצליח בדבר הזד־ז « ממנו קבלו כעדת כמעט S3
חכמי האומות והורו שהדבר כן הוא י ועל ההנחה
הזאת לומדים כעת־ ;<סכמת תכונת  .השמיסף ומהלכי
■■ ירח וכוכבים ופדר הקפתס r tוחשבון העתים לתגים
.ולזמנים ולימים ושנים * יעל אופן נאה ומתקבל
וכן הוא האמת " 'וא'  %זה בדף הסמוך לו שנה
המחבר אח טעמו! דחפיא ל ^ר על דעת קאפערלקוס
דבריס אשר לא
כן ״*  1יv״" c
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והטענות אשר בהןי אמש המאכיל לצאת לקרב נגד
קאפערניקוס  /הן חלושות[' ונשבמת נקנה רצ/ז ״  /ט
העענה אשר הביא כשם ׳טיכה ‘' ס״יאהע נגר דחו כעלי
מכונה המחזיקים בדעה הזאמ( ) 1עיין בשפד הנרשם למטה
ותמצא הכל על נכון >* ־וגס טינה עצמו,לא  ,התנגל דעה
הנ״ל רק מיראה־4
מפנידורו  /׳החושניים שהיא נגד
האמונה והדת /
ובלבבו
הסכיס
עם
ק
־/פ
ע
ר נ י ק ו ס4) 2
והטענה אשר
טען
נעל
הברית
גשם
עצמו בהקשותולשאול:
« .אמנם אכש נאמר .שהשמש נח vונוע תנוע הג<5רץ
*להקיף׳ השמש • והיא גבש היא תסוב על צירהבכל׳*
: :פיר שעורת בתנועה מהירירא ונו׳ י לא צריך לשופש
 vבארץ כה המושך כלל ׳ כי בלא זה אי אפשר שיפול
ממנות[ דבר מחמרת סגולות התנועות הסבוניות

הממהרות וכר “
אשר

על הטענה הזאת אמר נזה הלשון :
"ולכי נהג
בחכמה

1 ) Riccioli Astronomia reformäta.
 ) 2עיין כעפר נעזב חחכס שמיד ) fcett$ 3eltf&rpemמסט (

נקרח1
בחכמה ופי אמלא תוכחות טונות מכוחות “ היא •ענגנה
לארץ נאמתתכ
גרועה ותוכחת לא עוגה  /כ* אף
המושר  / .כמדע ע״י נסיומת  /מה ראה בעל הכרית לתת
טעם לנח המושך הזה ״כעבור כי .הנפילים יהיו כארץ  /ואס
אל יהי לו מושך  /ונכשל" וכפל ממנו רב מהחלק הנוכח
לחלק אשר אנו שוכנים מליו ונו׳ " ולבנות על יסוד הזה
סתירת לעיר קאפערנ ^ קוס? ( ני אף שנע״הב הפליא
לדכדטעס הזה? :דברים ר 3המלאכה בנויים על פסוקי
נניאיס המסולפים לכונס אתך? / 1בקל זאת אין טעס לטעמו ) /
גי מי' 1ה  .האנוש יחקור אחר מעשה אלהיס לדעת תכלית
כלס“‘?  £ולי יש לכח המושך תועלת £חרת  /הלא לפי רבים
מיוכמי הטבע חכ המושך הוא קסבה להתדנקות חלקי החומר
היוקר קטנים ' נדבקות ,גדולה עד שיהיו מוצק וגוש  /וכן
הלאה " ולא עול הלא סג אפשר שהסבה שהתנזעה .הסגובית
הממהרות מעכבת כובד•הגשמיים לפול  /היא עצמה \ סודסה
נכח"המושך " יען ני גף המקום בשפוע העליון  .א׳שרבן
.ינוח הגשם גס לו נח המושך  /ךא יען ני הכת המושך אשל
יבשפוע התחתון הוא יותר הרכה ממקום מחת הגש© . /לכן
יתגבר התחתון  /וזה חק הנכדות ״ — אמנם .מרוב מקירוןל
התנועה לא יספוק להרב להתגבר על המעט  ' /וזה הטעם
שהדבר הנקבע בחלק עליון מהחשוק ( רייפעןי )  2הפגול לא
¬י¬
יכול לארץבהתנוטע החשוק במהירות גדולה " דוק ותמצא* "
הא לך בדברים מעטים סתירת דנרי בעל מרית אשר גזברים
ארוכים ולהג הרבה בא לסתור לעת החוקר הגדול הזה /
ולא ירא להכניס ראשו לין הרים הגבוהים  /ולא בוש לאמור
בז״הל ; ״אל חפן לדברי כזב אשר בפי קאפערדקוס /
ומדבר שקר תרחק״ ( הנשמע ) 1Jובפרט כדורנו אשר כל
נעלי חמגת השמים הודו על האמת בדבר הוה /ואין
מהרהר ומערער "
ואס רעה בעיני בעל הברית להסכים לדעת החוקר
הבלול הזה  /יען כי היא חלשה ולא באו עליה לקדמונים #

הלא
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הלא ירע בעיניו ג״נ מציאת חלק הארץ אמעריקא  /אשר
עד
קאלומנוס לא באו עליה עוברי ימים •  ,ולמען השרש
בלב נמ״הב האמןנה בדעת קאפעמיקוס  /נמשול לו המשל
אשר השיב החנם ה1ה בעצמו לאחד ממתנגדיו  /וכה אמר »
"מי זה הבער אשר יכנה כית רעשה בו כירה המתנועעת
על אופן וגלגל  /למען תשכב• הכירה והאש אשר עליה סביב
לשפוד לצלית הצלי ? הלא לשחוק יהי ' עושה אלה " ואיך
נחשוב,שהכורח ב״המקור גל חכמה אשר אין חקר לתבונתו/
יכריח את השמש אשר* היא כמה רבבות אלף פעמים גדולה
מכדור האדן  /שתקוועע לעונת האדמה להאיר לה ולקממה
סביב לחוג הארץ ? הלא יאות לנו לקבל הדעה  /שכ7ץר
הארץ הקטנה תקזב לעובת עצמה סביב לשמש הגדולה* "
ומבלעדי זה צא ולמד המבוכה והטרוף אשר היה לרחשונים
לפי דעתם  «.מערכת הכוכבים והגלגלים  /עד שבכל יזס
הוכרחו להמציא גלגלים חדשים  /ומה נקלה ומסודרת עתה
הבנת מערכותיהם לפי דעת קאפערניקוס י כה ישענו בן
הנכר * ועתה נשמע מה נפי נן אדם מבית ישראל / .אשר
אליו יפנה בעל הברית בדברי אימה וחלחלה  /ורצה להבעית
לב המאמין בדברי הנביאים הקדושים  ,לבלתי קחת דעת
קאפער  :בהיות שהיא סוחרת  /לפי מחשבתו  /איזה
אמרי פסוקים מחנ״ך * אמנם ני לא כן הוא  /הלא נבר
הביא הוא נעצמו ( דף מ״ח ע״ב ) תשובת היהודי לשואלו /
ני מן הלשון :
וידום השמש  /וזרח השמש ובא
השמש  /וחשב השמש עשר מעלות  ) 1אץ רא* ה5
ני דברה התורה כלשון בני אלם  /זבני האלם אשר חיו בימיס
ההם לא ידעו עוד מתנועת האח סביב לשמש  /כאשר לא
ידעו ממנה העמיס בדורות אחרונים עד קאפערניקוס ז ולפי
מחשבתס הי׳ נדמה כאלו השמש מתנועעת  /וכן יאמרו בגדס
עול
)1

מן והארץ לעולם עומדת אין כאן קושיא כללt
ני מלה עומדת עיתשה שם ;
קיימת •

נ

קטC

עוד היום  /השמש יצא ו כ א ( ריצו זצוננע 4עחט צווי^
צווני צזונטר ) י והיא חשוכה נכונה  /ני ככה ימצא הרנה
נמו וירח ה׳ /
במקרא דברי חורה נלשון מי אדם /
ויתעצב  /וינחם  /ורכים כהנה " ועל צעקת נעל הכרית
באמרו  /כי הלשונות האלה הן מוכרחות  /יען ני חסרו
המלות כלשון לתאר אותו יתכרך מ״ד אחר  /אמנם בענין
מהלך השמש ראוי לדנר ע ,/פ הא« ת ונכון הדגריס  /ע״ו
נשיב  /היל ה ' תקצר אס רצה לדבר כתורתו מתוארו
האמחיות ? וצריך אתה לאמור ני הדבור של תורה הי,כלשון
בני אדס  /וכן הוא גאמרם ; השמש יצא ונו  * ,ועול  /מה
יענה בע* הנ על הפסוק ועצר את השמים ולא יהי'
מטר ? הלא העל זהמער לא ירדו משמים בלי ספק  /ובזה
והאיץ תהיה נחושה ולא יעלה
הספיק לאמור ;
האד לענן ענן ולהוריד מטר ♦ ומה יענה על הלשון
קצההארץ ודומיהם ? הלא הוא בעצמו
כ נ ף הא רץ /
מודה שהעולם נדור  /ואין לכדור כנף וקצה י הא לך בירור
גדול שדברה תורה כלשון בני אדם " ואף בהשפיע הוא
יתברך רוחו לקדושי נביאיו ולמדם דעת נעלמות וסתרי
העתידות  /וסוד ה  ,ליריאיו  /בכל ואת לא דברו המה אל
העם ולא גלו להם דבר אלהיס חיים כ*א בלשון המובן להמון
יוסף אלנו בספרו
עם * ונגר אמר הרב החכם ר '
עקרים  /כי השם יתעלה לא גלה לקדושיו ני אס תכלית
הנפש  /ודברים המגיעים לתועלת האמונה והדת  /אשר על
ידס ישיג האדם הצלחה אמתית בעולם הנא  /או מה שהוא
לתועלת האומה בארצותס למושביהם  /אך בסתרי נבכי!
הבריאה לא גלה להם מצפונם  /ומקום הניח לשכל אנושי
לחשוב ולהגות *
ותכלית הספר הזה היא  /לפי התנצלות המחבר למען
הבין ספר ש< גרי קדושה מהמקובל ר׳
היים ויטאל ז״ל  /אשר דבריו סתומיםוחתומים  /ועל
פניהם מסוה הקבלה  /והוא ספר קטן הנמות  /ועל זה
גתג

פתנ מחברנו ספר גדול מחזיק נמו שתי מאות דפים "
והנה אם זאת תהי תכלית הספר  /אז ימצא בין
רבנות אלף נמעע אחד  /אשר בעבורו נכתב ספר ה ג ר י ת
ני כן ימעטו אוהבי הקבלה  /ותקטן התשוקה לתעלומותיה /
אמנם מה לו למחבר להעצים תכלית האמתית היוצאת מספרו
מכבד לכל באי עולם  /כמקובל כאינו מקובל  /ני מגיד
החכמה הנכללים נספר הזה הס שויס לכל נפש  /ליודעים
וללא יודעים • היודעים ישמחו לקרוא אוצרות החכמה
הבאים מלשונות נכריות ללשון עברית  /ויגילו אלי גיל לחזות
בנועם דרכיה  /ואיך תגבר בלשונה לדבר עניני דברים אשר
לא יצאו מפי דורשיה הקדמונים " זהלא־יודעיס חדשות
נפלאות תחזינה מיניהם  /והחכמה תמתק לחכם  /ורמת
לנפשם תנעס  /ומתענוגיה ישבעו  /ונזה תגדל אהבתם
ליוצרם ב״ה  /ינ אל דעות הוא  /ולו נתכנו מלילות ומחשבות
בגי אדם • ומה לנו תכלית גדול מזה ?
—ח¬¬¬

ג
באורי

כתבי קדש

באור מלית

נצב

המלה הזאת היא קשת המה בהמשך הכתוב  :אך כל
הבל כל בני אדם נצבסלה ( תהליסל* ט/ו) ,
ולדעת המפרשיס היותר נראה תהי׳ נמו מעמד ומצב  /ר* ל4
שמצב האדם הוא רק הבל * אך גס בזה אין הדעת נוחה4
שתהי׳ מלח נצב  /אשר מינו תאר  /תמורת שם ♦
והחכם רמ״ד עשה סמנה משפט מיוחד 4אשר בו יחסר

[ הנזב ]
המשא והעתיקה  ( :עעטט טטעחט רתע ווצוהרחייט ! ) /
ולפיהו יתשד פה מלת « מת  /או דבר כלומר אמת נכונה
ונצכה או דני נכון ונצל הוא  /שכל אדם איננו רק הבל ♦
וכמחילת ככוד החכם המעתיק הגדול הזה  /סר כמקום הזה
מנועם דרכי העתקתו * כי מכלעדישלפי כאורו אין למשפט
הזה התחברות יפה עם מה שלפניו ושלאמריו ( כי יהי׳ מאמר
הפשק בציורי המשורר מאפס ושפלות האדם  /ויגרע יופי
המליצה )  /גס רחוק הוא לאמר כלי הכרח  /שיחשר פה
העדדעך כאר מלה הזאת לשון קיום
נושא שלם * והחכם
והתמדה  /והיא תאר לאדם  /כלומר  :אדם נצס ! האדם
אשר יחשוב את עצמו כלב לעולמים  /והעתיקה ( :ר ער דך
בליינעגר דעצקט ! ) • אמנם לא מצאנו הוראת השיש הזה
על קיום ותמידי  /נ״א מל פעולת ההצכה 5ומן הפסוק
׳ ותציבני לפניך לעולם (תהליס מ״א  /י״ג ) אין ראי׳  /כי
> #ל תעמיד
מלת ותציבני תורה אך פעולת ההתמדה  /ור
אותי לפניך וההעמדה הזאת תשאר לעולם "
ואמיתי אף אד אענה חלקי ככאור המלה הזאת *
ומה כחסשי אחר שרש יצב מצאתיו על הרוב כהוראת קומה
וקופה (צ1וי  £רע5ט )  /כמן קמה אלומתי וגם נצבה /
ודתן ואבירם יצאו נענים  /כלומר בקומה זקופה/ובעזות
מצח  /ורבים כהנה • וזה הגדל האמתי שבין הוראת השיש
הזה לשרש עמד*  /כי ע שד הוא רק ההפוך מן ישב /
ואפשר שיהא דבר עומד בנמיה אז כפוף  /אמנם יצבהוא
העמידה בזקיפה לצד מעלה  /והוא ההפוך מן נטה או כוף ♦
ולין מצאנו שני השרשיס האלה יחד בנושא אחד  /כמו
ושמואר־ ,עומד נצב עליהם (שמואל א׳  /י״ט  /כ׳ ) /
כלומר שעמד אצל להקת הנביאים בקומה זקופה ובחשיכות י
(ואף שלדעת הרב החכם ר׳ שלמה פאפענהייס
גס כהוראת עמד מנין קומה זקופה  /ואין הנדל כינו לכין
נצב

0 Ue&er&en@eiff brr®el'raifd
&en? ocfte
, sr£ §e1'I.

בצב ; אלא שבמל עמד יורה על העמידה דן לצורך ודןשלא
לצורך  /ונצב הוא תמיד לאיזה צורך ותכלית ( עיין יריעת
שלמה ח״א  /יריעהחנ )  /בכל זאת מימה כונת הזקיפה
בשרש עמד כהנרח נמו בשרש יצב /
ני עמד יויה
להעמיתל׳ג על ההנאה והנחה לאיזה מקום  /נמו היד־ז
מעמד“ במרכבה (דה״ב  /י״ח ל״ד )  . /ויעמידהול־־1פני
פרעה ( בראשית מ״ז  /ז׳ )  . /ולפעמים הוראתי מל הקיום
והשארה  /כמן מד־ץ במשפט יעמיד ארץ (משלי נ״ע /
ח ׳ )  ,ויעמידהו לעד לעולם' ( תהליס קמ״ח  /ו/ ) ,
מש* אכ מלת יצבשיורה על הרוב על עמידה בקומה זקופה/
ונפרע כשכא בגינוני הנפעל  /שאז אין בה נמעע כי אס
ההוראה הזאת לבדה " )
ומה מותר האדם מן הבהמה  /מצד תוארו הגופני /
הוא גדזלו בקומה ‘ זקופה  /וזה ייפהו מנל שאר בעלי
חיים  /השורצים על הארץ או הולכים על ארבע או שתים *
וזה שאמרהמשורר  :אך כל הבל כל בני אדם נצב סלוז;
ר״ל גס האדם יפה תואר הזה  /ההולך נצב  /איננו רק
הנל * ויפה מחובר צו פשוקשלאחריו " &ך בצרים יחהלך
איש אך הב?־ 1יהמיון ונו׳ • ואפשר לפרש מלת צלם
לשון פשל ותמונה  /כמן צלמי זכר (יחזקאל י*ו  /י״ו ) /
ר״ל האדם יתהלך ויתגאהבצלמו  /נדמות תארו היפה  /ואך
הנל יהמיון וכו ' * ( ואס אמנם שהוראת צר^ם כשידובר מן
האדם היא לרוב על תארו הנפשיי ולא תאר הגופני כמנזאר
בספר המורה  /בכל זאת איננו יוצא מהוראת הפסל ותמונה
בכל וכל ) ״ ותרגום הפסוקים ו */ ,ז׳נקאפיעעל הלל כן
הוא לפי דעתי :
(  ) 6ו* יטכ1פאננען ^אאשעשט דוא 4 wזיינע טא 4ע לו5
מיין ניכטש איזט דיועש !עבענטלי!  5אד דיר5
איין  erofttoנינטש  /אך ! אי* ט דער4אנלע * ענט /
*יט רער ע^זעאר 4ערינטעטן4עםטא! טi

uw

נ קמר]
דער4
( # ) 7יט ויינעק כיזיע בריטטנננו ויך
 .־■:־׳. .
,לוונד ^ צוצעט לוייטןעט לוויפ; טהן נור ז
טאררט איין yוועד ווייט ווער עט לויינסט לו זיף
:

ני ^ ט ?

ולפי הוראת מלין נצב הלל יחנן גס כןשהחשוביסהמו׳שליס
בעס וכמדינה  /או על איזה מלאכה נקראים כן בעבור היותס
זקופים וכטותיס  /ואינם צריכים לנוף ולהשתענד לאחרים /
כמן נצב סלך (מלכים א׳ yכ״ב yמ״ח )  /לכד משרי מצנים
(שם ה / 7ל ' ) וכל לשון נציב׳ נציבים• ומזה הטעם לב
תקרא מצברת אבן  /על שם שהאכן עומד זקוף למעלה /
למען יראוהו העוברים מרחוק  /ויזכרו הנס  /או שאר עני!
אשר הוקס לו המצבה למזכרת "
שלום

באור

מלי

עברית

ופתרון

פסוקים

נעלמים

הנהן •

באור מלת אי
המפרשים החליפו מלת אי שלשת מונים  /שמו אי
צנוד לאיה ככול  /אי לך ארץ לאוי לך ארץ  /אישכר" 1ואי
נקי לאין שכר ולאין נקי  /ובכל זאת הבאור מן • מלט אי נקי
לא נודעת לי* כי yאס הוא כאשר אמרו המפרשים  /שאיוב
ממלט בצדקתו גס חת האין נקי  /מלוע לא עמדו לפני ה׳
שלשת

;

נ קמה ]

,

שלשת האנשיםהאלה /אליפז /בלדד  /וצופר  /הצדיקי ' בעיניהם t
והמליטו את האין נקי  /את איוב רעס ? אמנם שאונישאוני
מורי ויבותי Iאתם אנשי שס אשר קדמתס אותי בגאזר
המקראות וסללתס לפני הדרך טרם היותי 5חנוני חנוני
אחס רעי ומיודעי אשר הלכתם בעקבות המפרשים האלה /
על הפירוש ועל ההתחלפות לא אוכל להתאפק לאמר :
שלשה

המה נפלאו ממני וארבעה לא ילפתיס ♦

והנראה כעיני הוא כי מלת אי נכתבה היא שס משרש אוח5
נמו כי מן כור ,רי מן רוה (עיין רדק בשיש כוה ושרשרוה ) .
אי מפגין הקל ואי מן הכבל ן ואס לא מצאנו בנין הקל מן
שרש אוח! "אולי המפרשים גטו אתר הרוב והשליכו מעטים
הנמצאים כשרש אחר * ואולי מקרה הוא שלא נכתב בתנ״ך /
ויהי׳ איך שיהי׳  /הלא על בי שני עדים  :אי כבוד ואי לן
ארץ  /יקום הדבר י ויגיד עליו רעם אי שכר  /כי שמות
הס משיש אוד־־• (אבל א* נקי איננו עד נאמן  /כאשר אבאר ) /
ואס כן יהי׳ מחברת הפסוק משלי ל״א ד ' כן  :אל למלכים
שתו יין  /ואל לרוזניס אי שכר  /ר״ל תאוח שכר " וחיגוס
מלה במלה מן א• לך ארץ שמלכך נפר הוא  :דיל« וואללוטם
 4הערט דיר לאני לו  /ותרגום לפי הענין מהפסוקים י׳'ז וי״ת
(קהלת י״א ) כן הוא  :לאני ! אין דיר וואוזנט דיאי
וואזלוטט  /וואדערקענין^ .י ; דעריעהרי 4איוט  /אן ; ד ריצו
העררען 0אן רעם *אר 4ענם פראטטפן * גליקליך ביטנו
דוא לאנד 1דעסטען קעגי ’ 4אונאמזענ4י 4איוט /
אוגד דיא העררען לור רעצטן לייט אהנע איעפיגקייט
*יהרען הוג 4ער טטיללען ״
והוראת אי כבוד  /בפסוק
ותקרא לנער אי כבוד ני
גלה
כבוד
מישראל
/
נם
היא חאזת
הכבוד ( ר״ל התאזה והחפץ להשיג הכבוד אשר גלה )  /ואי נקי ?
לא אנסה ממך אתה הקורא ני קשה אלי הדבר לבאר הפסוק
י א10 1
אשר

[ קמו ]
אשר

&dמ

נו הוא ,נודד מאשר לפניו ו ) * הנע נא וראה פיחשפת
אפילה

ק ) ולי אכי הצעיר נראה  ,בלי להכריע כין דכרי גדולי
הל״ערשיס הקימוניסובין דברי החכם הכותב אשר לפנינוt
(אן• אס נניח דעתו החדשה והיפה במלח אי לחצבה משרש
»ורז  ,כמו כי בפסוק כי חחח יופי  ,ורי כפסוק אך ברי
יטריח עב ) שבכל זקח נוח לנו לאמור  ,שמלח אי ךמ /
יוצאה מן הכלל  ,ופירושה אין כדעת רוב המפרשים " ובאור
הפסוק הוא  :ימלט ( הק״בה אח ) אי נקי  ,ונמלט ( האין
נקי ) בבור כפיך ( מזכות ונר כפיס של אמב ) " ועלשאלת
החכם פתרוני לאמור  :למה לא מלטו רעי איוב הצדיקים
בעיניהם אח האי נקי איוב ? נוכל לשוב  :מי יגיד לגו שהמה
החזיקו אח עצמם כצדיקים ? אולי אמרו ! אח על שאר צדיקי
עולם הממלטים ומגינים על אוהבם וריעם * ועל דבר גודל
קושי ההמשך והמלוח של הפסוק שלפניו  ,אשר עליו הפליג
ג*כ בעל מעמיק שפר איוב מחדש  ,החכם פראפעססאר ר׳
 /נראה לעניוח דעחי הקלה  /שסוך הפסוק
אהרן הא
הזה נמשך לעסוק שלאחריו tר״ל אס יושיע ( הק״בה ) אח
שח עיניס  ,וימלט האי נקי  /יהיה זה כזכותו של איוב •
ולפי זה יובן גס כן ראשיח הפסוק  :כי השפילו ( ר״ל אס
יש בני אדם ה 3שפליס ומעונים ) וחאמד גוה ( כלומר אך
תגזור אומר  ,ויגאו ) • ויהי ,חרגוס הפסוקים ל׳ח  ,כ" « ,
לי ׳ כן :
וא רוא ראם זולורגו אויטספריכטע 4 /ע1ינ4נ 1עט דיר $
אוץ* א ^ ען דיינפן ו«כנ 4ן 0טר 6ה 1ע 13דיר איין $יצנ* 1
*א *אנכען *ינקעגמגן עערהייסעטנו דוא אזיפריכטזנ♦ 4
ווען ער (4אנ1ט )  4עניי 4טען כ״אסטעהט /
וזען ער אזין אונ 4ערעכטע רעטטעט :
*א  03wwrtpריוע רע<1טונ 4נור חרך דיין אעררינטט ♦

עלום הנהן •

[ קמז ]
אפילה נפל על הפסוק הזה ועל הנא אחריו  /והפסיקים
ההס משולדס כעדן עס מה שלפניהם מל כן אפרש לך נל
הקאפיעעל ייראשו ועי ס; 1ו* ודע ני ננל מקום אשראזכיר
ביחש אחר נשם רז״ק סתם ר״ל נספר שרשים לרד״קושם
קניון עזו •
/

הערה
חכמינו דל אמרו על ני תחת יופי  :גויה מחת
יופי ונכניס דבריהם  /כי מלפנים היו שורפים כתמים
ננשרס ליופי  /וכן היו נדשיס באיי הים אשר מצא נימינו
הארון החכם
קאאק לעין החנם הזה ♦
* »T
ולדעתי גס נפסוק  " :כי איש איש מבית ישראל
"ומהגר אשר יגור נישראל רנזר מאחרי רעל גלוליו אל
"לנו ומכשול עונו ישים ננח פניו ונא אל הנביא לדרש
"לו בי אני ה׳ נענה לו בי " ( יחזקאל י״ד ז׳ ) ינ
הראשון הוא משרש בור•
אשר ממנו נלשון חיגוס
נותא ( נעל חי המשמשבחשכה ) ואס כן בלשק ענרי
בי שמו  /והושאל על ענודה זרה אשר זנחו לה
גי (תייגע נחכעצויילע ) /
וגס בי היה צלמה /
ולדברי הנליהס היא היתה ממונה על הנכיאיס דדיה
רב לה במאוד מאוד  /והיא הנקראות בלשון אשמו
*ינערעי " וגס שחתך ישראל ני ני בעזרך (הושע
י״ג ע ) מעדן הזה "
ובמחברת הנאה אבאר המלה מחץ נפסוק למען
תמחן רגלך בדס נמזמור ס״ח פסוקכ*ל ואתריכן
י3
ג10
אבאר

[קמח ]
אנאר כל המזמור מראשו

ועל

סופו ♦

באור קאפיטעל 1איוב

נ׳ב5

פסוק ב׳' ״ סנן * לדעת הרד״ק הוא נמו יועיל-״/ 1
ולדעת הרא״גע כמו יוכיח * וגכודס הם לנרי הרד״ק
במחלוקת הראשונה מן הפסוק ני כן הוראתו  /ווכרי הראל' ע
במחלקתו השניה אשר בה נאמר יסכן המשכיל  /ני במה
מעיל המשכיל ? — באמרי נינתו  /ותוכחתו היא תועלתם ♦
ומחנית הפסוק כן הוא " הלאל יסנן נבר כי יסכן לאל
המשכיל עליהם • ובאור מלת עליהם הוא  /על דברי ריבך
שזכרתי ( רמל׳ן )  /ותרגום מצה נמלה מן הפסוק ההוא כן:
קלון דער * ענס ן.לונ1נ 1גיטצען  /ולו יצום לויין ם 6רע« ינ;/
ניגער ^ צזן צויהק ניטלען ( לויהן בע 1עהרען> קענטע י
והמפרשים נלאו לפרש המאמר ני יסכן פלימו  /צא ולמד
ני לא תוכל לבאר המאמרים הנעלמים עי שחנחיז אותו
לחלקיו ותמצא מחברתו ושמור זה הכלל כי יסוד מוסל הוא ♦
פ / ,ד׳  /המיראחך יוכיחך  /הגענור יראתך  /פסוק ו׳ "
ני תחבול אחיך חנס  /אולי ני הלקיחה בדין מרומה בחוזק
יל נקרא כן ״ פ  ,ח׳ ״ ואיש זרוע לו האיץ tמן איוב ידבר /
ני ענולה רבה היה לו • ונשוא פניס י^ווב ביי  /א׳׳כ נכנע
הוא תחת האיש זרוע ואין לאל ידו להציל העשוק מיד עושקו •
פסו׳ י״א ♦ או חשך לא תראה ! כאלו ישיב על דבריו  :על
נן סנינוחיך פחים ״ י״ב • הלא אלוה גובה שמיס  /ר״ל כן
תאמר בלבנן  /עיין בנאור הפסוק הנא * וראה ראש נוכניס
וכר  /מחברתו  :וראה ראש כוננים וראה כי רמו ♦ ר,׳ ל
ראה ני ה׳ הוא ראש ומנהיג לכזכניס וראה כי רמו הס /
א*כ גבוה מעל גנוה שומר ״ י״ג * ואמרת  :נס אמרת
(כמו צדקיהו מלך יהודה ופו׳ ירמי׳ ל*ד נ״ב ורבים כמוהו)
תוסיף עוד על הדברים הנאמרים בפסוק הקדום * י״ח *
ועצת רשעים רחקהממני  /אין גיכלתילהשיג עצת רשעים"

י׳' ע

נקמט]
י* ט • ונקי ילעג למו  /לפי המבואר בבסוק הבא אחריו ♦
כ׳ יויתרם * את אשר נוהר להס מן שטיפת המים ( פסוון
ט״ו ) אכלה אש * נ״א * הסכן נא עסו ושלם  /מחברתו
הסכן עמו ונא שלס עמו • והעדן השכן הוא עשה שיהי׳ לך
התועלת אשר הוא לו  ( /ולמך ) ופריש עמו הוא  ,היו שדהס
שווים כתועלת (כמו כקטן כגדול מנין מס תלמוד  /דה״א4
נ* ה ח ) בהם תנוחתן טיבה " אלה הס התנאים אשר על
ידם תבחגחד טובה  /כמבואר כפסוק שאחריו ♦ אמנם בהם
לא תגיע לך הטובה • ובתרגומי הפכתי הסדר למשמרי!
העדן * כ* ג אס חשוב עד שדי חמה  /ואז תגיע לך הטובה •
תרחיק עולה טאהליך  /רק תרחיק עולה מאהליך  /גס פה
הפכתי בתרגומי הסדר לשמור הלונה " ל׳ד " ושית על
עבר בצי־ ״ שית בצר אשר הוא על עפר  /ושית אופיר אשר
הוא בצור נחלים  /ור׳״ל אחר בוא אליך הטובה עשה מלאכתך
ויועיל לך • כי הו״יו מן ושירת הוא כמו אחרי כן  /וכמוהו
והיתה שממה (ישעי׳ י* ג  /ט ) וכדומיהם " ועל נצר אמר
הרד״ק כי הוא זהב  ,רק הענין יוכיח כי הוא שס כולל לכל
מיני מחכות  /גס אמר נפסוק הנא בצריך לשון רכיס • כ״ה
והיה שדי כצריך  /הנצר יהי חוק • וכסף תועפות  /לכסף
יהי׳ כח הנוצה ( עיין כמאסף תקס׳׳ט מחבית ראשונה4
עמוד כ׳  /הערה השניה ) * וכדבר הכסף החועפות
להקדמוניס עיין נספר הנישס למטה( ) 1צורטיר! ען וי 1בער /
או עןחםטיטיטענ • ) 1כ״ח * וחמור אסר ויקס לך  /לא
יהי׳ לך מונע או מניעה מכל אשר תמר * ואור הנאמר
כמחלוקת השניה הואהשמש  /כמו אס אראה אור כי יהל * כ* ט
ני השפילו  /כמחלוקת השדה אמר ושת מידם  .יושיע  /צא
ולמד כי גס במחלקת הראשינה משפלות עיניס ידנר ♦
ותרגמתי השפילו  :דצי דנקען  /ינ אף שהוא פעל עומד

(ע״ו
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[ קג ]
(עיין רד* ק ) ההפעיל הפכוהו מפעל עומד גלי תנועה לפעל
עומד עס חגועה  /וענינו נמו ירדו * ותאמר גוה׳ תאמר
נגנהתי  ( /עיין תוספת נאור על השפילו ועל גוה ) ושת
עיניס יושיע  ,ה׳ יושיע לאיש אשר הוא נכנע לפניו  /כי
ההכנעה היא התחלת התשונה • ל׳ " ימלט אי נקי המתחרע
נמעשיו היום נקרא לפנים אי נקי • ני אס איננו נקי  /חאות
<קי יש לו ״ וטעמו בנועם אני שלום  /אד תפלה " והאי
נקי  /הוא איוב✓ וכן הנמלט ( עיין תוספת נאור על השפילו)
וגס המפרשים האומרים אי נקי הוא כמו אין נקי הפרוש
אשר זכרתי נכון הוא  /ני נכלל האין נקי גס המתחיט
נמעשיו הרעים והעדן יוכיח  /ינ לא מרשע העומר נרשעתו
יונר  /ני נפשוק שלפניו אמר ושת עידס יושיע ♦
תוספת נאור

על השפילו

דבר לי אליך אתה הקורא י איוב הי׳ איש למק תמים
ואליפז אמר לו  :עשקת  /ימת  /חנלח חנם  /חרפת
לאלוה ממעל ואין קץ לעונותיך  /ואתר כלות דנריס רעים
האלה נתן לו דנרי תנחומים ואמר לו אם חשוב לה׳ או
תצלית ככל אשר תפנה  /תאסוף 1הנ תצנור נשף  /ושמש
ישועה תאיר על ראשך " ועתה אשאלך התאמק ני התענג
איוב כתנחומיס ה1:ה ? ־— ותאמר לא 1אס היותי כמקומו
יאות פני אליפז ופני רעיו לא יכלתי לראות עוד  /השפלתי
עיני ומר לא דנרתי עמס * ~־ תשכיל כאמרזחיך  /ני
נמענה הנאה לא ערך איוב אליהם מלים כי אס עם ה׳ ועס
לנו ידכר י —־ אס כן גס עידו השפיל לארץ הניע ולא
נרעיו — צדקת * אמנם אשאלך עוד הפעם  :הנדעחן
הי׳ דעת אליפז  /הנס הוא חשב  /שאיוב השפיל עידו ני
מאוס מאס נו ? ־־־־־ מאס? מי זה האיש ואי וה הואאשר
ידמה בגפשו לאמר  :נמאסתי 1אף ני דרכי אליפז היו1ך
נעירו ינ התפאר בלבבו :יושר אמרי  /עוצם תוכחתי ונועם
מלילת

נ קנא ]
מליצת הטו אוחו מארח רע לארח טוב $עוררתי נו יראת
ה ' " מנע ישועה נראשו ומסוה נושה על פניו ני נחס הוא
—־
על הרעות אשי עשה  /על כן השפיל מיניו שח עיניה הוא ״
נדנריך נן הוא י אנל עוד שאלה קטנה יש לי לשאול נאשר
ראה אליפו ינ איוב השפיל עיניו החמור יאמר ול השפילו
עיניך או יקצר ויאמר ; השפילו ? — יקצר  /ני המדבר
מס רעיו פה אל פה לא יזניר הדברים הידועים לנלה עד תומם /
ופל אחת נמה וכיה הדברים אשר נעשו לעיניהם ינ
אס מתחיל מלה אחת זירווס בעיניו או בידיו או יניע בראשו
וחנירו יבין אותו» הלא באופן זה ידברו רעים מן הנסתר
ויבינו הנוכח! ונהנה רמת עמס י הידעתי מחשבתך ?
השאלה קטנה לראש וליסוד באה — בנתי מרחוק  /אמנם
אתת דברתי ולא תשנה —י לא אנחם מכל אשר דברתי *
תוספת נאור

על גוה

מדן גוה נמו וגוה מגבר יכסה  /וכן ין גו יגורשו "
ידבר שס (איוב למד ) מן אנשים פחותים אשר מאס נהם להיות
מעדרי צאנו ולשית עס הכלבים אשר לו " ונתן טעס לדנריו
ני האנשים החלה הרחיקו הטוב והקריבו הרע לצאן  /ינוסו
לציה יריעו על הצאן נעל גנב בערוץ נחלים ונו׳  /והדברים
האלה הס לרע הצאן! וירחיקו המועיל להם  /ני קוטפים
המלוח  /ויגרשו לצאן מן גו ( מקים גמה ) ומנין חרול ומנין
שיתיס ודע כי  #מתם הנאמר בקאפיטל אשי לפנינו פסוק
א׳ הוא מקור מס הנגד כמו עלותם  /וכמוהו ולא כחדו
מאנותס ( איוב ט״ו  /י״׳ח ) ותיניס אשר מאסתי אמתם /
הוא  :דערען וואונט איך צעיאפטעט חצובע " ותרגום
מאמתס (איוב ט־׳ו ) הוא  :צאן איהרער טוויופהייט  /וכן
פרשוהו המפרשים אני יבחן איונ י ולכן אמרו לסוטה הפסוק
אשי חכמיס יגידו ולא נתדו מאמתס  /אף כי אביונה משרש
אנה  /יפ יהודה לא דגר ממעשה תמר עם אביו • ומה
מן גבר יכסה הוא מעני! הגנהה •
ותרגומי

[ קנב ]
ותרגומי מן קאביטל כ׳^ב הוא ♦
1
z
3
4
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א!י 5ו צוויכו תי4ון טפראך אלוא :
קצון דעי ^נבננ 4 1אטט ניטלען /
דער םארפויגני 4טטע * אן איהן בעלמהרן ?
ביי; 4ט איהק דיינע 4רעכטי 4קייט פארטהיי! /
דיין ט 1יכטר וואנד 4 1עווין?
 4וירד מר נון איכר דיינע פרמ ^ וינקייט44יט דיר
רעכטן /
אדר פאר 4עריכט ^יט דיר נגרכרינען "
אונד ־— האטט דוא דען
ניבט 4ראטע א ם
אנ 4עריכטננט?
אונאיברועהבאד ועי דיא5א} 4ען דיינער ןאטטער י
ערפרעםונ4ן האטט חא 4מ4ן ריינען ברודר פעראיבט ♦
ו1יא ^אנכען האטט חא אויט4עלא4ן — גאקנו
 4עטטעללט ♦
דעק

(א ) ויען אליפז התמני ויאמר :
(ב ) הלאיד 1יסר.ן נבר
כי יסכן עלימו משכיל *.
(נ ) החפץ לשדי כי תצדק
ואס בצע גי תתם דרכיך :
(ד ) המיראחך יוכיחך
יבא עמך במשפט :
(ד ) .הלא רעתך רברח
ואין קץ לעונותיך :
) Oכי תחיל אחיך חנם
ובנדי ערומים תפשיט:
לא

[ קנו] .
 paiדורטטי4ן האטט דוא וואטטר /
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 pD1הונ 4רי4ן בראד 5ערוא 4ט •
אך 1איין טיראן העררטט אין  ! pttinאנדע /
אונד דער ינהרנ  £עםטע4ואן ־־־ איוט אונטערטהאן4
וויטחען האטט דוא אונ  £ערואר 4ט ווע 44י1יא 4ט /
•־  pיערוואיון וינקן♦ »udm
דאט דער טיטלענדע ^
דיט וינד דיא ט1ינ 4ען  /ווע 1נע דיך או*1' 4בן /
דיא וועטטערט 1ע4י  /ווע 1כע דיך בעטייבן "
— וא 1לטן דיך^קיינגי כחוארלי ווא 1קננן בעדראהן/
קיינע וואסטער  15וטהן טטרא  £ען ז
" 4אטט אי« ט יא  ivwvjהאך :
"בעטראצטע 1ער איוט דער סטערני הדפט /
,,אוני כעטראצטע וןיא האך ריוע דני "
" ודימטן 4אטש/עי 4טטד> אהינל 1/ 1ואט היר 4עטיהט9
ווירד

(ז )
(ח )
(ט )

(י)
(יא )
( יב )
(יג )

לא מיבש עיף תשקה
ומרעב תמנע ?1חפש :
ואיש זרוע Sו הארץ
ונשוא פניכם ישב בד: .
אלמנות שלחית ריקכש
וזרעורת יתומיבם ירכא :
על pסביבותיךפחיכש
ויבהלך פחד פתאוכם :
או חשך לא תראה
ושפעת מיבם תכסך :
הלא אלוה נבח שמים
וראה ראש כוכבים כי רמו4
ואמרה מה ידעאלד*
הבעד

_ .

רדא

,,ווירד ער דיוע דונקלפ  /אר ^ ע1י 4פ אונטערווע)ט
ריכטן ?
" 14דיא ווא | קען דיהנען prrftלו איינעק אונדורדכטי4ן
פארחאנ♦ 4
"אין דען — jnnpcfovw’nדא ü’iiער וואנד |ן ♦
1$
16
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טרויאן Jדולוט1יג 4סטלויינען ווע 4לזיין /
דען פאן יעהעד ניכטם ווירדי 4פ בעטראטן ו
א 1יין פריהלייטי 4האטטן דא פא 1טן איק 4גיויצטע*
אונד איין טטראהק טפיה 1טע איהרע טטפטטי ♦4111
ויא רופטן 4אטט לו  :ענטפפרני דיך פאן אונס •
אונד ודא פי} עט האט פר פיר * יא4טאהן :
האטטפ איהרע1ואהנונ^ 4יט דען הערדלינסטן4יטערן

נטענקט י
י—  4אטט 5דיא4עדא<ר!ענרייהפ איינפס פרעפלערס
איוט לדר אוננע4רייפליך —
בייא
ד,בעד ערפל 1ישפוט :
(יר ) עבים סחר  NiSi 1Sיראה
וחוג שמיכם יחה 4ך :
(סוו ) הארח עו^ם תשמור
אשר דרכו מתי און :
(טז ) אשר קמטו ו^א ערת
גהר יוצק יסורכם :
(יס האומרים  SnSסור ממנו
ומה יפעיך* שרי למו:
*ח ) והוא מ ^ בתיהבם טוב :
ועצת רשעים רחקה מני;

>ן 1

20

21
22
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3יילן וא31ן נייאמפי!! ^ יססן דילו רע 3ט!יכן  #עננעד
 5ראה! אקכנןa
דער א ן ג ם \ 1ד י 4ע קלון « ין דער הענענדן אייטערונ4
גי 5ט ערחעתרן :
" אונורי 4יטר ועד פערטאנט 4נ!יבן /
"איהנן אבר פכר 3עהמ 1ע דאם פייער . /
"וואט איהנן דאט וואטטר אימ־י ! 4יעס ♦
(נלון איימגר פ/יוע)
! אטע דיר  / \mfn5וואש דיועק פרא> *«4י ט :
טריטט  ,איך ניטטנג  4 /דט איהק לוין אייגטיא 5ט ן
רק ויינע !;; הרן אן  /פאטטנב יעדם דינר ווארטי 1אד^ :
דים ווירד 13דיינננר 14יקד1ןי 4קייט דיא 4רוני! א 4ע דין5
וומן רוא גון 4 13אטע לוריק קעהרטט /
א!! עם אונ 4ערע 3טי 4וט אויש דיינר וואהנונ 4ענט*
פכרנטט :
וא ןוירטט ד 1א ווירראוק ערבויעט ווערדן ♦
בעהא;ד!י

(יט ) יראו צדיקיםוישמח!
ונקי ילעג למו :
(נ ) אם לא נכחד קימנו
ויתרכם אכלה אש :
(כא ) הסכן נא עמו ושלכם
בהם תבואתך טובה ג
(כב ) קה נא מפיו תורה
ושים אמריו בלבבך :
( נג ) אס תשוב עד שדי תבנה
תרחיק עולה מאהלי ך י
ושית

כמהאגיזי דאן דיא ^ עטאחע  /ווע^5י דיא ערדי ןי  £רט/
דיא4א 1דקי*י 1 /א ויך בייא דפן כעכן פינדן ♦
 2$וא ווערין ט5א4באר דייננג ^ עטאללע דין /
אונן־ דוא ווירשט וילבר בעוילן yדאט פעדרקראפט
האט ,
 16דאן ווירד דיר 4אטט איין ויםר 4עדאנקיויין /
פאר 4אטט ווירד ויך דיין 4עויכט אויפתייטערן /
ך 1ער ווירי דיינע 4עבעטי ערהננרן!
אונד דוא ווירטט וייגע 4ע 1יבדע ערפיח! /
 28ווירםט בטליטטע פאסטן  /אוני ויא אויספיהרןy
איבראח ווירד דיר אייגע ואגגע טיינען "
(איוב ט 1ע 4ט אויט ווידרוויח!  4ט4ן דען רעינר
אוגד ויינע פרייגדע  /דיא אוי4ן נידער yאוני
אליפ* 4לרבט  /וייגע רעדי חעטטי דיא ווירקונ4
 4עהאכט  /דאט יעגער ויך דער וינדן טעה ^ יy
ו 1ע 1צע ער 3ע4אנ4ן האטטע)

לוואר

(נד) ושית על עפר בצר
ובצור נחליבם אופיר :
(כה) והיה שדי בצריך
וכסף תועפות לך:
(נו) בי אז ע  Sשרי תתענג
ותשא איד* אלוה פניך :
גנז) תעתיר אליו וישמעך
ונדריך תשלבש :
(נח) ותגזור אמר ויקם לך
ועל דרכיך נגה או :

נ קנזt
 >29לווצ« ר וינר ויצו נידר 4עזונקן ♦
וצ ^ יין דוצו ווירטט צוויטרופין  :ווע[ 5ע ע#עצזרהעבונ! 4
4צוטט הי [ פט
דעתt
דער דעה*וי »י 4דילו צוד4ן נידרט! ע 4ט ♦
 30מר ווירד דען רייצוי4ן וינדר עררטטן /
( 4 tE'teינט דורך איין לייפען ל /פערטטעהן$
דאט ער *ויט דעק רייאי4ן וינדר  /איוב 4זיינט)
דפר ודרד דורן די י נע ויטטענ  £ערבעטרונ4 4ע*
רעטט וועררן "
נ כפס כי השפילו ותאבור גוון
ושח עיניכם יושיע;
)) S

ימליט

אי נקי

ונמליט בבור

כפיךt
מקדחים*

מקדחות

קבוץ יחידים לתכלית מיוחד נקרא קהל  /אס נן
מקיזלים או מקהד־יות הוא קנוץ מקבוצים לתכלית מיוחד /
אמנס המלה הזאת לא נמצאה פי אס פעמים  /פעס במזמור
ך* ו ופעם במזמור ס״ח  /אבל אין לתמוה עליו כי לא היה
קבוץ קבוצים לתכלית מיוחד בישראל ני אס כאשר בחרו
דוד המלך למלך על ישראל  /פי השרים אשר בחר בהס שנע
אחד היו לקהל ואסיפת קהל וקהל מכל שבט ושבט היו
למקהליס או למקהלות • ולדעתי ההפרש אשר בין ששהלששת
לדעת רש״י ז״ל הוא גס כן בין מקהליס ומקהלות  /ורצונו
לומר באסיפתם יחד מקהלי׳ היה שמס  /וכאשר בחרו דוד למלן
והיו לאחד בתכלית זה נקראו מקהלות  /אמנם יהיה איךשיהיה
הלא בזאת תדע הציר אשר עליז יסוב המזמור ך׳' ו ונס
הפסוקים במזמור ס״ח מן פסוק נ״ה ♦

נאור

[ קנחt
באור מזמור ך״ו י
(נ )
(ן )
() 1
(ע )

(י )

(יא )
(יב )

והתהלכתי באמתך • התהלכתיבאמריא« ת אשרלמדת
לי  /ובפסוקים הנאים יפרשם נפרע •
רצוגו לומר  :בקהל רשעים לא באתי אנל רחצתי את
כפי ואתרי כן סננתי את מובחן ♦
מחנרתו  :לשמוע ולספר נקול תודה כל נפלאותיך ♦
אל חאסף עס זכו ' י לא מצאתי הפפל אסף עם
מלת עס אחריו כי אס פה  /ולפי הענין רצונו לומר /
אל תסדר אותי נסדר החטאים ואנשי דטיס אשר שפנו
דס אמר ; עיין שמואל ב׳  /ג׳ מפסזק ל״ה עד פשוק
ל״ח ) ואיש בושת *
אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שוחד " בעודנו נער
ורך נשנים שמעתי באור הפסוק ההוא מפי אדוני מורי
ורגי הרג המאור הגדול מוה״רר לוד נעל קרנן העדה
זצ״לוהוא  :האיש השופך דם נקי כאלו יש בידו תמיד
הזמה והשוחד להטות משפעו ״ והוסיף עוד ! הלוקח
השוחד ימהר מעשהו נס בשמאלו יקחו ! ועל הרוג הנותן
השוחד יניחנז בקרן זוית  /אס כן מה עמס לימינו אס
מלוקח שוחד ידבר כדעתהמפרשים ? ומה הוא החבור
נין עס אנשי דמים חיי ובין אשר בידיהם זמה (וכדומה
לי  /הרב אמר הפרוש ההוא נשם אחדמקרוביו ) ויען
ני לפירוש הזה תרגמתי לכן לא ארח ידי להציג לן
פה התרגום לדעת המפרשים והוא
ריצו ז*יט ניידן הענרן יעדט4ייטטר /
 6ונד4רט צויהרר רעכטן נםטעכונ4ט* געלדר
אוישפאטטן4
ואני י כפילות הכבוי חורה על ההיפן (זמירותישרי) 1
ור״ל  /לא כן עמדי *
מחברתו  :רגלי עמדהבמישור  /רגלי עמדה גמקהליס
אברך ה׳ ♦ ורצונו לומר כשהייתי במלחמה לא על
ההרים

נ קנט ]
ההרים ונערי בצורות זגניןיקי הסלעים
עמדתי ,
ובהיותי גמקהליס בלב כעזח עמלתי לא ננרניס נודעות
כדרך שופך דס נקי "
קרגזס מן מ/מור
(א )

(ב )
() 4
(י )
(ה )
() 1
() t
(ח )
(ט )
(י )

ס״ח♦

ריכטע 4אטט ! ־—  0לי 5ט א 1נ י 4ע ר ע 5ט
וואר ** יין  1ו א נ ד ל /
דיר טרויאי אין — איך 11א נ jiי ניגע "
ער  5ארםי  /פרי 15ע  #ין  4 /אטט1
דורכלייטערע  #יין העדין  4 /ויינען 4ייטט♦
דייני ו/אהלטאהטן וינד $אר #יייען אוי4ן /
דייגי לי 1הר* עט 3ע לייטן  #יינע טריטטע "
אין דט3י ניצט נייא ניכטטווירדי 4ן✓
קא # #י ני 5ט 13לוויידייטי4ן לייטן :
צראנםייאי דיא לו«א  ##ענקונמט דער בעוען /
#יידע דיא ערטדויאליכקייט דער פרעעלר •
אין אוצטולד וואטי אין  #ייני הענדי /
 4עה אוק אונד אוק «־יינן אלטאר /
א 4אטט1
קינדע אן  /ערלעהלי הער דיינע ‘ י וואוגדרf
אין דגיק טאנע דעס הער3לי 3סטן דאנקעס♦
 4אטט ! / /יא ליבע אין דיא האללי דייננגם הויועט /
דיא היילי 4ע כוטאטטע✓ >וא דייני עהרע פראנ 4עט ׳
רייהי  #יינע ’** עעלי ניצט אן דיא * ינרער /
#יינה לעבענסקראפט אן דיא בלוטםולדי4ען /
ו/ע 3צי ליפט אונד נטרי 4וויא איעע האנדהאבע
בר/ינן /

א/נד  #יט איהרר רע 3טן נםטצ 3ונ *04קינפטע
פראיבען *
(יא ) דין — גיין  /טלי  5נ1
אוני4
ערעכט 11א ד
 vsי י ן / /אנדעל /
ערלעיי * וין  /דיא  •#ר 4נערי♦ 4
א/נערטיטטערט

[ קש ]
(יב)

אונערטיטטערט טטאנד ליין אין א  3£ענעק
5ע 1דיי

אונבטראפפען סטאנד איך ביילי מגר וואה 5י
 -איך זלובע 4אשט\

פתרוני ♦

(ויתר הבאור מן קאפי סיח במחברת הבאה)

ד
מנתמיס
זולל ואוהב

שעה

אהה נ איך אנושה מכתי י
בנגעים שתים אנכי נפעמתי
ערה אכלי נדרה שנתי
ובעת אישן אכל לא טעמתי *

מ .שלעזינגר •
פשר דבר
מה לכם הריב אתם השניבם
_ אם חרס אם חלד יתגלגלו ?
לכו שתו נא תירוש ויין ׳
וכל ריב וכל מצה יחדלו ׳
אז תראו את גלגל המערכת
3י שקטה החמה והארץ הולכת •

נתן הלוי ♦

המאסף
חודש

אדר

ה׳תקם־ט

א
שירים

אלהעריריה ס
( שיר
הועתק מלישוןאננלייא > אשר שד החכם
המשורר הגדיל ,גאלדשמיטה ׳ שמו נודע
בשערים • )

ירידיה ! קריריה י• שאננה וברובה!
הרחק משאון קריה ומיגוניה
אך בןי יאשר האדם ימצא מנוחה
גיסתרןז יאנח קל שוד קירוזדוניה '
_יא א _ \ 1 1 ,
גם

 ) 1המעתיק המציא
המלה התדשה הזאיב לכנות כה המסתריס
וההתבודדות (
איינ*זצ ^רןיינ / ) So li tudo 1חפר לא
נמצא בכוכה הזאת
כיזג״ך
רק
עאר
ולא
שס
׳
וגזר
אותה
מלשון ערירי /
שערושו
כדד
וגלמוד (ותמיד כלא כטס) t
כמו שלישיה
מן
ש־־יישיוכל׳ " והנה אף כי לא נוכל להסכים
עס *
המצאת
המלה
הזאת  /ככל זאת הנחנו אותה
למלאןת
רצון
המעתיק  /ועל הקןרא המביןלשעלס ־

ד״ה

נ קסב ]
םנ עלם נם איש תסרדרי בצל פנפי.ך
נם שב דשיש  :שבעזימים בלאעצב
נבר עפש מפעלו יחסה בצללןך
ושיבה לקברות יובל בלי מז וקצף ♦
אשךי עוזב מקום שם ארבו מוקשי רשע
והוא ילוד אשה מלנצח במלחמותם
םנ לנס מפניהם .יקרא נבור נושע
תם דרך ( בונה הנמלט משחיחותם ♦
דפים חללים הפילה המון קתה עלייה
שם השודד שודד והתום נתעב ונאלח
בבזה
לשלוח יד
יארובו
“י
חנם * :
לנקי • r
br:
•.־Vs
בתפל Jבלי Vמלח ♦
יחשבו •• T S
וצדק: T •• J
אמת V V T
v
VJ

לא כן שוכני סתר בדד ושזונן
עלימו עין יוצרם לרגעים פקוחה
?ביטו צורם בכל וחציר וע׳ן רענן
בצע לא יךעו ׳3י צרכם על פני §ך*ן שטוחה♦
העלם

נ קסג ]

העלם לא ירע אשם ופשע
הגבר לא יבין זד1ן ומזמה
בתיו ישיש הישיש ׳ חדל מי־שע
וב;רכתי .ל,בר ירדם שינה נעימה ♦
התעיף עיניך בו יעבורואינהו•
בלי
מחלה
בלי מכאוב
יקחהו
המותח
• :
־ T -:
• :
•  frי•
** T ; T
לא ; תמה במלת ;יו רקיע עיניהו
*כי “נם
האדמה מושב אל לו היתה ♦
; t־ TT
־••

TTT

ב
ענינים שונים
סתירת טענות הקראים ניד חכמי הרבנים
בענין קביעור־ד ראשי חדשיבם והמועדורת
אמרו המאספים  :גקונערס תקון הקראים הנדפס זה
נמה
מאות שטס נמצא קכיעות ראשי חישיס והמועדות לפי
סדר
אחר
מסדר
הנהוג
נינינז
"
והמה
מתלוננים ומקרעמיס
על
חשנון רנותינו הקדמונים ז״ל  /ויפערו עליכס פיהס
לאתר
:
שהמה
טעו
נדגריהס  /ולפי חשבון הרמים יחוללו ח״ו
יא
כ%
11
מועדים

[ קסד ]
מועדים רכים  /ויאכל חמץ בפסח  /וימעל העינוי כיום
הכפוריס ונו׳  .והנה״פליאה גדולה שגבה לנו  /שכפי הנודע
לא קם עוד איש בישראל לנטל טענות הקראים ✓ ולהכחיש
דנתם אשר הוציאו בענין הזה נגד חכמי הרבנים  /אשר על
פיהם אנו חיים * הלא דבר הוא ! פן יכשלו רבים אשרי
יקראו מרי טענותיהם ולא ידעו סתירתם " לכן שחרנו פני
החכם ר׳ מאיר קארניק מגלויגא ( איש אשר רוח חכמה בו /
וידו רב לו להפליא בחכמת העברומת  /כאשר יעידון עליו
ספר*ז אשר הדפיס ואשר עודנו אתו גכ״י ) שיפקח עיניו על
לכרי הקראים הנ״ל  /ולהשיב עליהם תשונה נצחת * ויעתר
לנו ר ' מאיר הנ״ל לעיין בדבר  /וגס עלתה לו להכות ‘ על
קדקדי הקראים  /וכתב ושים בספר מאיר עיני עברים אשר
דעתו להוציא ( עיין מאסף לחודש מרחשון תקס״ט )  /וכה
דבריו :

הקראים (והס כת
מצאתיבקונטרס תקון

השומרים
המינים

רק תורה שבכתב ) ווה תוכן דבריהם :

הקראים מקדשיבש ראש חדש בראירת הלבנה  .אבש
יראה הירח הישנדייז בבקר כ״ח ( צ״ל נ״ט ) לחדש י עושין
חדש העבר מלא  /ואם לא יראה בין שיהי׳ הזמן צח ^ו
מעונן » מבקשים ירח החדשה בליל לי • אם נראה מקדשין
אותו ! וחדש שעבר חסר י ואבש לא יראו־־; עושין חח
בל״א ׳ ולעולם הקראים במצרים ובדמשק אינם עושים חרש
חסר בלא ראי ,וכד ( א ) " ואכש בעיר אחרת ראוה ועשו

ריח

סתירת דבריהם וטעותם
(א ) דין קדוש הירח ע /,פ הראיה וקביעות חדש חסר ( וסדר
העבור גו״ח אד״זט כמובא בקונטרס הנזכר ) הלא
המה בלתי מפורשים בתורה שבכתב זא״כ ממי קבלו דברים
כאלה  /אס לא מתורה שגמל פה  /ולמה קבלו מקצתם ולא
כלס

דה בראשון בשבת ובעיר אחרת ? 1א ראוה כי היו מניעות ^
ומקום נמוך ושפ Sועשוהו מ ^<* ועשו ריח בשני בשברת ׳
אין עון בזה בי עשו הקרבן בחדשו ׳ וכן כתוב עולת חדש
בחדשי ( ב) ולא יתכן לעשות חדש חסר בלא ראיה  ,כי
אולי היד־ז החדש מלא ועשו בחדש דחעבר ב׳ קרבנורע
בראשיתו ובאחריתו ׳ וחדש הבא יצא בלא קרבן וזה חטא
ועון ׳ אב  Sאחינו הרבניבש ( המחזיקיס בתוח־־ו שבכתב
ושבע״פ ) קובעין ר״ח עיפ החשבון ואינם מבקשים לא ירח
הישנה ולא החדשה וחלפו דבר ה׳ ועברו גכם עד 4דברי
רבותיהם

סתירת דבריהם וטעותם -
פלס  /ועולו מקור מיס חיים לחצוב להם בארות נשנרות
ופוסחים מל שחי סעיפים  /הה וזה לא עלתה גידס  /אין
זה כ״א מומן לגס ותשמן ידיעתם •
(כ ) על כי נכוטס הס  krלפעמים ר״ח מסן דום א׳
דפשח גראשזן נשכת וגו דוס הנפת העומר כפירושם
דממחרת השנת קאי על שכתביאשיח  /והרי נין פסח לעצרת
ז׳ שנועות  /וכעיר אחרת שעשו ר״ח ניסן דוס א ' לפסח
בשני כשנת  /וביים אחמול ט יעמר אכלו חמץ  /ויוס הנף
הוא כיוס ראשון שכשכוע הכאה ( כמובא שס ) וימי ' טן פסח
לעצרת ח׳ שכועזת  /וכן לכל המועדים והצומות וה עושה
היוס הזה מקרא קיש וזה למחר או כשבוע שאחריו (כמקרה
היוניםוהרומיים ) והרי יש לכל אחד ואחד חורה בפד בצמו /
ונכר נאמר סויה אחת יהי׳ לכס ולא הרכה תורות " ומעולם לא
געשה כזאתבישרן) כי היומשיאין משואותוהודיעוע״ישלוחים
יום שקדשזהו הב״ד שכאיז ישראל " וכמקימות הרחוקים עשו
ב׳ ימים מספק  /הרי שמאז ועד עתה נל עדת ישראל יעבו
אותו יתד כיוס אחד כדרור גמור/ולא נתנה רשות לכלאחל
לקדש החלש בראייתו  /ינ אס צבדוליס שבסנהדרין ולסמונים
שב*אי

נקסו ]
רבותיהם כי גם אנשי בעל המשנה היו מקישין ע״פ הראיה
וני ( ג ) • ויבא שיפוד* ריח שלהם בראשון בשבת וביוט
שבת בבקר גדאדה ירח הישנה ויהי׳ חצי יובש בין ישנר־ז
לחדשה ( ד ) וחכמי הרבנים אכירו אין בין ישגה לחדשה
בי אס יום וחצי ושתי ידות שעה וע״ג חלקים וכי' ( ח ) •
ולפעמים עושים ריח במ״ש

יתחלת יום א׳ ! ובבקר יום א"
יראה

סתירת דבריהם וטעותם

*ת

סרא* • והנה נראה לעין נל טעות הקראים הרעים וחטאים
ננכשותם ומהבנים לנרי אלהיס חייס ♦
( ג ) ואעפ /,כ הי ,העיקר ע״פ החשכון כמו שכתג הרמג״ס
ז״ל נהלנות קדוש החדש וו״ל  /אף כשיעידו העדים
ולא נתברר נחשנון הל׳ד שיראה הירח אין משגיחין על העדים
שאפשר שהם עדי שקר או שדמות ירח נראה להםבעננים /
והלנה למשה מסיני שנזמן שהסנהדרין וסמוכין שנאייקוכעין
ע״פ הראיה זא״ל קונעין ע״פהחשבון  /ומשעה שתקן הלל
משיא ובית דינו החשבון לדורות וקדש חדשים ועבר שנים על
פיו עד שיבוא אליהו קורא אני נהם אלה מועדי ה׳ אשר
תקראו אתם ! /מעתה אץ אנו צריכים לשוםחשבון  /אמנם
חשבוננו הוא לאגלויי מלתא מה שנעשה נבר 4וגס במדבר
היו קוכמין ע״פ החשבון כמו שנתב רגינו בחיי ו" ל 3פ׳ נא "
(ד ) והוא היה ויהיה פעמים רנות  /כגון ד׳ח ^ולתקכרא
נקבע כיוס א׳וב׳ בשנת והמולד הי׳ א׳ נ׳' נ תתע* א/
ובלי ספק נראתה ירח הישנה בנקר יום ש״ק  /שהרי נין
ראי ,למולד בכדי יום ומצי ונבר אמרו חז״ל כ״ד שעות מנשי
סיהרא וכהס נכללו רק ש*ת או תמניא סרי מעתיקא  /וא״נ
זכר אפשרי הוא באופן הזה נהרנה ר״ח י

(ה) יסכר פי דוברי שקר! לא

אמרו חז״ל

אין ניןהישנה

לחדשה 4אלא אין חידושה של למה פחותה מן כ״ט
יום ומחצה ול שלישי שעה וע׳׳גחלקים (ר״ה דף ני׳ה ע״א)
וכן

3

קסזI

ועדין הישן
■(
ידאו— .ירח הישן במזרח והכםקדשוה•*
נראה ונד ן ) ועוברים ע״פ ה׳ ואוכלן ביהב וחמץ בפסח,
ומח  SSים  bהמועדים ומוסיפים  an 'brלעשותם שניכם
!<  bב  Sתוסיף וכד ׳ ( ן ׳ ואם יאמר
שניכם ועובריכם
יום טוב שני של גליות הוא דרבנן • נאמר להם מי הביאנו
בצרה

סתירת דבריהם וטעותם
וכן אמרו בעלי מלאכת « עכור אין דן מולל למולד אלא אי* נ
תשצ׳ג  /ינ נשנסיר נ״ח ימים ממלת החדש שהוא כ׳' נ 1י״ב
תשצ״ג ( כדין חשבון המולדות וכן הוא מבואי נש״ע א״ח
סוף הלנות ר״ח ) ישאר ממלת החדש אי* נ תשצ״ג < והוא
שארית או יתרון החדש מה שהוא יתר על ד׳ שבועות שנחדש/
ונכדי יתרון הזה יתאחר המולד דמות השכזע לחלש הבא /
הרי ששקר ענה פיהם  /לא ידעו ולא ידנו דברי חז״ל /
וכחשיכה יתהלכו י ומזה נא להם הטעות כשיראו ירח הישן
בנקר נ״ע עושין אותו החדש מלא כי מאותו ראי׳ כלה אי״ב
תשצ״ג בליל צ׳ וא׳ ♦
( ו ) ינרת ה׳ כל שפת* חלקות וכז׳  /יאמרו נא דת מרי
משפר השנה לשמת עולס ובאיזה חדש שאירע להס
ראי׳ וו« הלא מעולם לא נראתה ירח הישן בבקרו של ר* ח
אף שהוא יום ל׳ לחלש העכר  /ני ע״פ הרוב נקנע ר*ח
דוס המולד או לאחר המולד מפד הדחיות ולא קודם המולד /
זולת יוס א׳ דר*ח שהוא לפעמים קודם המולד והוא יוס ל׳
תשלוס חלש העכר  /מ" « יוס כ׳ דר״ח שהוא יוס ל״א תחלת
חדש הנא נבר היה המולד ממשמש ונא  /וכהרבה ר*ח
יארע כזאת י
שבידינו /נדאיתא
(ז ) אין זה הוספה כ״א מנהג אנותינו
נמש׳ דצה ( דף ד׳ ע״ב ) והשתא דידעינן נקניפא
דירחא מ״ע ענדען תרין יומי  fמשוס דשלחו מתס הוסרו
במנהג אלזתיכס בידכם ומדן דגורו ונו׳ י
בירושלמי

[ קסה)
בצרה הזאת שנשמיר ונשמת ב׳ ימים מקרא? קדש • .ואס
יאמרו שהוא מפני הספק שמא היום קדש אי שמא1:מחר
קדש ׳ 4כלה אינכם עושים גבש יום הכפוריכס שגי ימיבש ;
(ה ) ונד ע״נ ?1שונס ♦

סתירת דבריהם וטעותם
(ח ) כירושלמי פ״ק דראש השנה אבוה דר׳ שמואל
חש לגרמי׳ וצם  ppיזמין אפשק כרכה ודמך ( נפסקו
מי מעץ ומת ) אמר ר׳ ' הושע כן לוי א<י מריב לאילן דאולין
לנמורץ (שס מקום ) דלית חד מינייהו מיית  /מי אזל קמן
השין לצומא רכה תרין יומין ( דכשהולך לשם צריך לחוש
לעשות יום כפורים כ ' ימיס שכן מנהגם ) אמר לון ר׳ חסדא
צמה אתס מנניסין למספק הזה  /חזקה שאין ב״ד מתעצלים
נו (דנשכיל י״הכ שלא יבואו לידי סכנה עשו הכ״ד נל ההשתדלות
על צד היותר אפשרי להודיע ע״י שלוחיס אס לא קדשוהו
נזמנו  /וכן אי׳ 3ס״פ  fדר״ה א״ל ר״נ דם תהי אחריתו
כו ' • ומפני סכנת נפשות דסיישינן אפי׳ למעוטא  /גס
הרחוקים אשר לא הגיעו להס שלוחי ב״ד  /לא היו פושיס
י״כ רק יום א׳  /ואזלו בתר רוכא  /דרוכ פעמים לא עשו
אלול מעובר  /וכאח״זל מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול
מעוכר  /הרי שגס אנותינו אף על פי שנהגו נשאר
המועדים לעשותם נ׳ ימים מכל מקום לא נהגו  pכי״הב t
ולמה מהוג אנחנו כן הלא אנן < רףאין בקכיעא דירחי כמדובר
(וכ״׳כ המ״א כש״ע א״ח סוף סימן הר 4כד ) "

כריצחק

ונבר תמהו כל חכמי ותוכני העמיס אשר מעולם על
משכון המולדות ותקופות דר״א וקקון המחזור ושאר חשבונות
העכור אשר כידינו שלא נשתבש מעולם אפי׳ כרגע אחד מן
 08.0נ!  8רגעים שבשעה והוא כקולע אל השערה ולא יחטא
נשום זמן ועידן • ומעולם לא הוצרננו לתקן שנותינו ולשנות
חשבון לוחותנו כאופן שלעולם עשינו כלנו יחד מועדי ה׳ בזמנם
הראוי להם נאשר צוה ה׳ את משה ( דקר הדנריס הלא המה
מנוארים

נ קסט ]
מבוארים בחבורי ס ' מאיר עיני עברים )  /והרי טענות
הקראים בטלים מכל וכל  /עושו ויחפרו רקמו החוטאים מן
הארץ  /כי גלו פנים בקורה שלא כהלכה  /ואין להם חלק
בקורק אלהי ישראל י
הק׳ מאיר קארניק "

ספורים ממלכות חינא
חינא ( ) SinaTschinaרבתי היא בין ממלכותהארץ /

ומספר יושביה  /כאשר ספרו לנו חברת הכומייס «
לערך ששים מילליאנען * אלה הסגבוליה  :לדרומיק ולמורחית
בנבלת ניס הקדם ( ) Ocearmm orientalemלמערבית
נאינדיען  /ולצפוניח נחלק הטארטארייא אשר לרושיא • חלק
הגדול משפת מורחית של אזיען הוא קחת ממשלתה " מקלס
היה רודה הקיסר מחינא גם על יאפא!  /קארעא< טובקין4
קאנשינשינא< סיאם ופעגו ♦
הקיסר מולך לנד כרצונו  /ואין לחברת היועצים חלק
בממשלה " יושבי חינא מאמינים להיות מזרע יפת  /כי ליפת
היה נן ושמו סורק  /והמה יוצאי חלציו  /השם אשר נקנו בו
אנשיחינא עתה לא מטירקיסודחו רקמקאלאנצא קאהן ,
אשר חלק ממשלתו נין שני מיו הגדולים  /שם האחד טא*
טאר  /ושם השני סאנגול  /ושם ארץ הטארטארי היה
מקדם ציהטיען • עס*חינא יקראו למלכם אב  /ני נאמת
יאהנס ננניו * הוא ~ יל,אג לכל יקרב להס אסון "ומכשול  /הוא
יסע ממחה למחוז לחקור ולדרוש תכונת הארץ • לא ניעד היום,
גס לפקידים לא יודע מתי יבא  /וזאת הסב לעמו טובות
רבות ואושר^ קמידי  /ני מיראתם פן היום יבוא המלך יוס
יום ידרשון משיט וצדקה* שרים המשגיחים על טובות הארץ
המה גס רושמי הקורות כל עיר זעיר  /יחקרו היטב מה
לעשות

 Jקע ]
לעשוה לטונה הכלל  /ידאו אקאשר הכינו בספרי הזנחנות
למלך * המזכיר יזכור את כל אשר נעשה תחת משמית
הפקידים  /טוגות אז רעוה  /הן בעני ן מעשה ידי אומנים
הן בהסתפקות המדינה והן במצב הידיעות והחכמות  /עד
אשר נודע למלך תכונת המדינה נכללה  /ולמען יוכל לדעת
הסר פה דבר הזה ולהקים אחר שס ♦ גס רשות נחנה לכל
אשר לו מר או ריב לקרוב אל המלך י הוא ישמע צעקת
נדכאים  /שחו מפניו פקידי הרשע  /אוי להם אם דנו משפטים
מעוקלים  /או שוחד ובצע עורו עיניהם*
אהבה נפלאה בין המלך זעמו ! מאהבתו אותם ידאג
לבל יבא רעבון תחת ממשלתו  /והיה עת דגן ואורז יפרוצו
יניחו העודף למשמרת בבתי אוצרות התבואה  /ולעת רענון
יפתחו  /ולכל אחד ואחד ינתן די ספזקז • חג להם יום
הראשון כי יצאו אביים לעדור ולחרוש האדמה י הקיסר
נעצמו יתיצב בין עמו הנקבצים לחוג את התג הזה  /וכרוזא
קרא ; שמעו בני יקירי Iהאף כי מלככם אני אין יתרון לי/
כי כמוני כמוכם מחמר קרצנז  /מיגיעי כפינו ומפרי הארץ
חיתה נפשנו  /בלעדי זאת נמות ברעב • אחר זאת המלך
יעדר דשדד תלם אתת  /וזורה הזרע בארץ וברך את האדמה/
וכל העם אחריו ♦
ובכל זאת אס הארץ לא תתן את יבולה די מחסור אשר
יחסר ליושביה אף שנה אחת  /רעב גדול ודבר כבד שס /
נשמו ערים  /וכפרים מאין יושב " זאת הסבה להם המנהג
כזאת— I־
הרע — פלצות יאחז כל השומע אכזריות
מדאגתם פן תמעט תכואת הארץ לכלכל כל יושביה  /רשות
נתנה מאת המלך לכל איש ואיש לטבוע כל בנותיו ובן השלישי
במים י אהה Jאמת הדבר  /נעשתה התועבה הזאת בקרב
העם הזה לעיני השר מאקארמגי  /ציר למלך אנגליא בחצר
מלכות תעא  /הוא ראה את המהפכה הזאת  /נאמנו דבריו/
גי הוא איש נאמן י והוא ספר לנו שכל לילה ולילה משליכים
גניהם נחוצות למאות ולאלפים  /ונהיות הבקר אור שרי

המשפט

*• ז

י

[ קעא ]
המשפט שולחים שוטייס נעגלות לקלן הילדים הנפזייס
נחוצות אנה ואנה י ומחוץ לעיר פעקינג חפרו נור גדול ושם
ישליכו כל הנמצאים  /לא ינקרו נין חיים למחיס י ומוחם
השוכנים כספינה כי הארץ לא יכילם  /ישליכו נניהס נמים י
מי שמע כזאת  /מי ראה כאלה י
יושני חינא מאמינים נאלהיס אחד  /לא יכבדו הכומריס
נאשר ימשו שכניהם הטאטערן י אך מקלס היה איש נתוכס
ושמן קאנגפוטזע! קדוש יאמרו לו " ונאמת היה הס וישר/
חכס ועניו מאוד  /הוא הזרה להם מוסר השכל והמה כתובים
נספרו  /ממט מהמה אציג לך פה *
שלשה

הם

יסודי

המוסר

והצדקה :

(א) לשפוט המעשית י ויגזור אמר הרצויה מן החכמה
והציקה י ( ב ) לחקי־ר ולדרוש טובת הכלל י ממנה נובע
טובת עצמיי ( ג ) לאזור בבח הסבל > לסבול את אשר
יסוב גלגל הזמן •
איש חכם הוא עצמו מוכיחו  ,הוא עצמו בעל ריבו*
הוא עצמו עד על מעשיו י הוא עצמו ישפוט במשריכש
מעשהו •
אל תעמול לדעת מקור היצורים ׳ אל תעמול לדעדו
תכלית הנבראים 1כי היא נמנע בהק הטבע לרעת אותס«
הגרזן  jssSיוכל דעת החרש אשר עשהו ׳ והיד־־ ,עיעך
לריק ״ על כן מחקור חרל •
התבונן בעצמך ׳ הפוש במהבאי לבך■ מקור תשוקתך/
למען דערת סור מרע ועשורת טוב י והי׳ שכרך
זפעולתך לנגד עיניך יהיה •
מכאן אתה למד ני

איש

יזכם היה י

אתך

אנשי ארצו כבדוהו
ויאהבוהו

ויאהבוהו מאוד " גס הכית אשר קצנגפוטסע היה דר כתוכו
כבית אלהיס יחשב להם *

הערה
רבים מאומות הקדמונים כבדו את החכמה  /ויאהבו
נל ההוגיס גה • כמו אלכסנדער הגדול פת אשר לבד
טהעב  $נתן פקודה לכל אנשי מלחמתו לרחם על המליץ
פינדאר  /וביתו לא ישרף • ואתריו עשו ככה גס אנשי
לאצעדאמאניען 4נעת אשר יחנו בעאטיען לכווזיס
וטהעמין למשיסה  /מצאו כתוב על דלתי כית פינד ^הר :
השמרו מלשרוף הכית הזה  /מקדכש גר פי 1ד*<1ר
—־
בתוכו !
קאנגפוטסע הי׳ עניו גדול  /הודה ולא בוש לאמר /
מספרי הבר 5אמינען למד חכמה ומיסר! כי מקדס היו
הכומריס חכמים וננוניס ישריס ופועלי צדק י פלוטארך
ספר נספרי מסעיו  :כומר אחד השיג לאל־^ כענדר אשר
שאל אותו ! אל מי הס עונדים ? ומה המה המופתים אשר
ייוקו אמונת© ? ענה הזקן הנכנד :
נגיל כרמדה פת הניענו עצם השמים לטוהר  /עמדנו
משתומם על פלאי היוצר אשר שם סדרים לתהלוכות השמש /
וכל מערכת השמים לא ישנו תפקידם  /השמש הולכת וסוננת
גלגול המרוץ  /ולתקופת השנה תשיג למסלותיה —  vמה
נהדרה השמש ! שור יפיה 1איך חנריק כאודס בץ מחנות
אורי שחק  /האירה לכל יושני חלד  /הכשילה מגד חנונות
שדי  /אך נה צלחו הכורם היוגב והאכר — תודות אלף לך
אלי יוצרי Iמה מאוד נפלאו מעשיך  /ומה מאוד נעלית על
מפעלין /גדלך מיימלל —אחשה — כי יקל ערכך אס
ירנה קרוץ מחמר לספרהו ♦ — הנע פה נאין  /נס פה
יחוו
פלאות אין ספורות למו> טוגות מספר עצמו /
מעינו * מה ינעמו לאזנינו שמוע״״נרן יחד כוכבי בקר /
רננת צפרים מנין סבכי יער 4מה ינעמו המיות הנחלים
הנגרים
׳

׳ נ קעג ]
המרים במורד לאע לאע על אמי מחצצים  /ישקו בעברם
אגס ואחו  /שדות וגנים ♦ שזר שם פרחצהוב  /פהשושנה
אדומה  /שס חבצלת למה  /הדודאים נתנו ריח  /מצע הארץ
מר וקמה נצבעים שונים — מה ינעם רוח צח כי ינזעמו
ענפי אלונים ואשריס  /עליהםיקשקשון  /מהמיתס אנר ישן
תחת צלם בעדן ונחת  /שם בהדי שקע על מבוע המים ישב
הרועה  /יביע אתרי צאנו ההולכים אנה ואנה  /יגיל כישכולה
אין במו * נלכה נא נגנים ובכרמים  /מה רב עוב יוצר הכל4
ברא גפן תאנה ורימון נענים שקדים ותמרים  /תפוח ערמון
ונכאים  /במו תתענג נפשי  /במו יגיל לביובשרי • השמש
תיחמנו ! ברי השרץ לחמנו  /ערבה לנו שינתנו  /לא נדאג
ולא נפחד  /אך שלום גורלנו  /אנחנו חפשיס  /לא נירא
מצוקות מושל אכזרי  /חשבנו אחים אנחנו
ואב אחד
צנלנו  /כל אלה התעוררו לבותינו תת תודה לאל יוצר ג(
אלה  /אך אותו לבד ביראה נעבוד —* ♦
אולם אתם היונים* אתם לאלילים רכים תתפללו
ותכרעו ברך  /ואלהי האמת בל תכירו " המעע׳ מכס*כ
תמלאו מרחב הרקיעמאליליכס  /תשימו גס אותםלשומרים
על הגזיה * תשימן מינערווע על המוח  /יונא על הלב /
מער קור על המליצה ועל שפתים יחנה  /הערקלוסיאמץויחליץ
עצמותיכם ,קופידא יעורר את האהבה  /בא5וס יחן לכס
חיך לעעוס  /ורענרס על פרי הנען על הריון ולידה /
יופיטער שומר הרוח אשרתשאפו  /צערעס מכלכלת אתכם4
*«זי^גלל יורה לכס היעב נגן • אהה Iמה קצר ידי להיכם
*אתם בעצמכם תאמינו  /כל אחד ואחד מאליליכס על
משמרתו יעמוד  /גל ינתן לעבוד עבודת אחר אשר איננה
תפקידו ♦ כל אחד מאלילינס יחפוץ קשורה אחרת /
וקרמותיהס שונים י אתם תביאו פר ליופיעער  /תכי ליוני /
חזיר היעד למארס  /עו לנאכוס  /אוח ארוך ־' הצזאר
(טחצון ) לאפאלל  /צביה ‘לזזעמס  /ינשוף למינערווע4
עזגה צצעחס*  /זנש למערקזר /עגתי דת להערקלוס4
שושנים

שושנים ליןופילא • ' אהה Iעם סכל\ טחו עיניכם מראות:
מהמה תבקשו עורה ? י־־* אמונתכם אפס ו*1היכם מאפע ״ —
(ויתר במחברת וזבאח)

מאיר

שלעדננער ♦

ד
כשורת ספרים חדשים

לוח קביעות העתים
לחשכון נני ישראל ($א 1יא־־  ✓) p ^ sאשר נדפס כשנת
התק״סז ע׳'י ר׳ מאיר קאמיק מגלזינא  /הכולל הימים והשנים
ר*ח והמועדות והצומות  /מולדות ותקופות וקדוש החמה /
ומן מנחה וק״ש ותפלת שחרית  /וקנלת שנת והשאלות
ודומיהן משנת ה׳ת* ס עד ו׳ אלפים4
טאסעני
הונרערטיעהדי  4ער
וכן איין
קצו ! ענד ער (קווצורם ; ־פארק ) לחשבון גרעגארי  /הכולל
מספר הימים והחרשים וחגס הנדחים ושאינם נדחים משנת
עד  / 1900נלשון אשננו וצרפת  /יש לקנות
igoo
במקח השוה אצל המחבר מ״ל  /ואצל מוכיי ספרים
בברעסלויא ומוארשוי " איוט לוויך אין ברלין לו הלובן
אין הערק יאקאבי׳ס ניכער אונד קו ; סטהא;ד1ו;/ 4
ספאנדויער סטראטע נא*ו• !23 .

נ קינה ]
א ג ק

ינ ד י I 4נ4

אייגעט נייען  /גאך דער קלויטבער 4טג'ן אעטהאדע »
אין יידיט* דייטטעק אנ 4עפאטטען רעצענבוכעם /
נעטיטעלט :
מעשי!
חושב  /לורער  :א ר יטה"
 wעט י טע
ר־כגוו
^
סאכוע  /פאן דוד פערנבאן־/
לעהרער דער אריט ^ אטיק
א 1נו־
פראטטעהער
אייגר־ טולע צוין ברלין ׳
דיצו אריטה ^ אטיר! אונטרטיירעט
דן  3אן אללען אגדערן
!ויטטענטאפטן הויפטועכ 1ין דארין  /דצוט דא פאטט איין
נאטורבעדיר  ; $יט איזט י
דעי אונקולטיפירטטע ^ ענט /
דעק נאך אלל ^ ר דן פיר וויטטענטאפטן ^ אנ 4פלט  /פיהלט /
אהנע 4אר 5אן דער עקטיטטענ ),יענער קונטט לו וויטטען /
דיצו
אונענטבעהרליכרןיט דערועלבן  /אונד דיועט בעיירפ"
ניט פיהלט ער וא דריג 4עגד  /דאט עט איהן
עיפיניריט
^אכט jיא  /עט האט טאן ^ ואנצען * יטטעל * עטי4ן קאפ^
או ^ דיא ערטטן עוע ^ ענטע 4ע  3יהרט  /יער
דן piJ
ווייטערן
דורן«4אנ 4עלהאפטע ו 4פלעעיד .מטע הי לפט /
וואבייא יעדאן ויין 4ייטטעסטוואונ 4 4עהע * * ט בלייבן ^ וט /
וויי ! עט איהק אן אגלייטונ4ן פעהלט /
יך אלל * עהלי4
פאן טטו  £ע לו טטופע לו ערהעבן " ער איברדהט אלוא
*יט איינעק ** אהל דיא ערטטוינליכע
העהע Jעט טווינ"
דעלט איהש  /אונד — ער בלייבט טיכטערן לוריק♦
*א 4עהטעט & נילען יידיט* פאלניטען קיגדערן  /וויא
איך אויט צויי 4נער ערפאהרונ 4חייט * ^ אן לעוט ^ אנכע
טווירי 4ע אויפ 4אנע אהנע רע 4על אוי ^ ;
סטרענט אונד
 4לויבט  /אין דער וויטטענטאפט פארטלוריקען  /אונדאיוט
דאך ניבט  pitiאיין האאר נרייט ווייטער * דער איינלי 4ע
לייטפאיען  /דען * אן 4עוועהנלין אין דיא חעגדע נעקא ^צט /
צדוט

אי*ט ראש ספר מלאכת מחשבת לר ,זרח  /ווארדט \M
אבר אין פילען יאהרפן רען פארטהייל ניכט ערלאנ4נ4 1
דען * אן אויס קלויטבעי־ 4ליי!  4וואכפן מרלאנ4ן קאן •
די; פט במוופ 4ט ^יך  ^ /יינען ברירפדן אין פאהלפן
איין5א ^ טטפנדי 4פט נאך ק 1דטבפר 4ט * פטהאדע אב 4פ"
כאטטעט רעכנבוך *יט 3וטהיי5פן  /וויי  51טאיך *יט 4ועהר"
ערן ניטצלינפן בייאטפי 1מן אונד פארטהיילהאפטפן פראק*
טען 13בפרייצפרן יוצע • אדך ווערדעאין אייני 4ע Jto
 4פנריטע טהע *אטא צווני־ אד £לפחנ4ן הינלו 2י 4פן  /ציונו-
*יך בע * יהפן  * /יא דפק ניכט א1ל 4פבריטטען דייט^יך
אונד ק 1אר פאר 3וטרא4פן * דפר יובטקריפטיאנט פרייט
דפט 4א; 3ען וופרקט✓ וד 11בם אין דרייא טהיי 1פן פרטיינען
ווירד ; אי* ט לודיא טהא^ פר
פרייטיט
קוראנט;
ןןא  5אן איין טהא^ ער בייא אב 1יפחנ 4רפט פרטטן  /אונד
דפר 3ווייטע טהאלער בייא אבליפרונ 4רפט דריטטן טוזיילם
נננמריכטפט לו ווכירדן ברויכט "
דיא וא **{ ער דפר טובטקריפטיאנען פרחא[ טפן
אוי^ לעהן עקםע* פ 1ארע דאט איילפטע 4ראטיט "

שאלה
אהוגינו דורשי לשון פגרית  /אשר לכס יד גמקרא
•ושנה וגמרא  /המ1י « נא לחקור ולחפוש נספריס והגידו נא
לנו ; פרי ה׳ליטראני ( ) Citriumמה שמוגלשוןעבריה ?
ואס קמצאו דגר קפז השמיעונו גא כואת  /ועלינו להת לנס
אלף הודות ♦
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Sammlers.

höchst
erfreulich war es mir , aus Ihrem
schätzbaren Journal
zu ersehen , daß Sie daselbst nicht
nur hebräische Aufsätze zur Kultur
dieser heiligen
Sprache , sondern auch deutsche Uebersetzungen auS
dein Thalmud , vorzüglich aber solche aufnehmen,
welche die Tugenden unserer alten Vorfahren
urld
Weisen an bc » Tag legen , und zur Nachahmung
für uns selbst am besten geeignet sind . Der Anfang , den Sie mit dem unvergleichlichen
Hille!
gemacht haben , war daher richtig und zweckmäßig
gewählt . Bleibe !; wir eine Zeitlang
hei diesem
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alle die Erstehen ; suchet ! wir
göttlichen Manne
seiner
Hinsicht
in
im Thalmud ,
Zahlungen auf , die
Handlungen
und
, Tugenden
Weisheit , Moralität
einen Stoff zu Betrachtunausgestellt sind , welch
edlem
nicht gewähren l Mit
gen würde dies uns
: hatfragen
einander
wir uns
würden
Stolz
selbst,
der Tugend unter uns
Muster
nicht
wir
ten
Griechen
und
den Römern
daß wir solche erst unter
auf
? Wenn diese Völker
haben
nöthig
aufzusuchen
stolz
Recht
, Cato re. mit
ihren Sokrates , Aristides
ein ähnliches Gefühl
nicht
uns
gewesen sind , muß
mehrere
an unfern Hillel und
beleben , wenn wir
jener AntAus
?
denken
Männer
ausgezeichnete
einem Heiden gab , worwort , welche dieser Weise
deinen
Liebe
Gebot :
in er das mosaische
Grundstein
zum
selbst,
wie dich
Nächsten
seine
der Thora setzte , gehet
aller übrigen Gesetze
aufs
Denkungsart
und liberale
eigene Humanität
dem in geunter
daß
Denn
deutlichste hervor .
Ausdruck — Nachdachten ! Gesetze vorkommenden
sondern jeder NeIsraelit,
sten — nicht nur ein
nur durch
wer er sey , wenn er
b e n m e n sch , er sey
sich des erhabenen Namens,Mensch,
Handlungen
ist nicht nur,
, verstanden wird ,
gemacht
verdient
selbst klar,
sich
an
,
gemäß
dem hebräischen Worte
der
Stellen
aus verschiedenen
sondern gehet auch
des
Verfasser
der
wie
,
Bibel und des Thalmuds
Th . 2 . Seite 44 mit
Berith
Buches
schätzbaren
heißt
, deutlich hervor . So
klaren Gründen darthut
perakim)
(
der Weisen
es in den Sprüchen
1.
.
§
.
Abschn -. 2
den sich der
ist der rechte Weg ,
״Welches
Denjenigen , der
soll ?
erwählen
״Mensch
erhebt , und
Augen
in seinen eigenen
״ihn
Nebenmenschen
seinem
auch bei
״ihm
bringt . "
״Ehre
k

[
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Ferner beißt es daselbst Abschn . 3 . §. io.
״Wer
bei Menschen
beliebt
ist , ist bei
״Gott
beliebt ; wer aber bei M e n sch e n nicht
 ״wohlgelitten
ist , ist gewiß auch Gort nicht
״gefällig . "
Nur solche Völker und einzelne Individuen
waren
von diesem allgemeinen
Gesetze der Menschenliebe ausgeschlossen , die sich durch Unmenschliche Handlungen
des Namens
Mensch
vcrlustig gemacht , und also keinen Anspruch
auf
Menschenliebe
machen
konnten . Dahin gehören , die damaligen Kananiter , welche ihre Söhne
und Töchter den ! Molech opferten , Mörder , Kanibalen rc. —
Mahometh
verschloß sein himmlisches Paradies
allen denen , welche keine Mahomethaner sind ; unsere Religion hingegen , öffnet
die Pforten des Himmels , wie der Thalmud Tract.

Sanhedrin
Theschuba

Fol . 102 , und Maimonides
Tract.
Gap . 3 • bemerken, einem jeden, Juden

oder Nlchtjuden , gleichviel , wenn er nur in diesem
zeitlichen Leben die Tugend ausgeübet hat . Sie schatzet also die Tugend , wo sie nur anzutreffen ist,
und sichert den Lohn in der Ewigkeit allen denen,
deren Handlungen
den heiligen
Absichten
deS
Schöpfers
entsprechen . —
Es wäre zu wünschen , meine Herren ! daß
Ihr
Journal
auch
in
die
Hände
christlicher Gelehrten
gelange , damit sie einsehen rnögen , wie ungerecht die Beschuldigungen , wie erdichtet die Meinungen
und Handlungen
sind -, welche
man unfern alten Weisen , in Hinsicht der Toleranz,
aufzubürden
gesucht hat.
Allein hiermit sind wir noch keinesweges vollkommen aus dem Gedränge . Es ruhet auf denselben noch eine andere Beschuldigung , deren WiVerlegung jedem frommen Israeliten
nicht weniger
A 2

i

i
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I
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ganz unbekannt
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ter der Leitung solcher großen Weisen , an deren
Spitze der Monarch selbst stand, und bei der seltsamen Begünstigung eines steten Friedens , wo jeder ruhig unter seinem Wein - und Feigenbäume
sitzen konnte, muß da nicht ein Staat , wie die Geschichte häufig lehrt, wie z. B . der römische unter
Octavius , der preußische unter Friedrich II . den
höchsten Gipfel der Aufklärung erreicht haben?
Ihre Weisheit ging aber großtentheils verloren,
als rohe Barbaren , die Babylonier , sie unterjochten und vertrieben , und ihre Schriften erlitten
vermutblich das nehmliche traurige Schicksal, als
die berühmte alexandrianische Bibliothek durch die
.Hand der Türken . Nach ihrer Befreiung erholten
sie sich zwar einigermaßen wieder, allein die wiedermalige Unterjochung durch die Römer , die späterhin
erlittenen unzähligen und schauderhaften Verfolgung
gen, verminderten ihre Wissenschaften, verschlangen
ihre Schriften dergestalt , daß wir von unfern Vätern
jetzt nichts mehr aufzuweisen haben , als die heilige Schrift , die sie, als das schätzbarste Kleinod,
auch in ihren größten Drangsalen , sorgfältig aufbewahrten . Jedoch finden wir in! Thalmud viele
Traditionen , die uns von den Wissenschaften unserer alten Väter einen Begriff geben.
Denn
stehet man sich im Thalmud
nur ein wenig
um , so wird man bald Spuren der tiefsten
Eilssichten in allen Fächern der Wissenschaften, als
Arithmetik , Geometrie , Astronomie , Philosophie,
Physiologie , Heil - und Natur - Kunde re. entdecken.
Zum Beweise will ich allhier verschiedene Stellen
aus demselben aufstellen und erklären.
In

Hinsicht

der Arithmetik.

J 'M Thalmud Tract , Pesachim Fol rog.
wird geschloffen, daß der Inhalt des biblischen
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Maaßes Reviith so groß gewesen seyn mußte,
als der Raum eines Paralellopipidums
, dessen Lange so wie dessen Breite 2 Finger, dessen Höhe
aber 2 -f- \ 2-{ ־4) -& oder im Decimalbruch
2. 7) Finger betrage, und zwar aus dem Gründe^
weil nach einer genauen Messung der Weisen befunden
worden ist, daß das bei jeder Reinigung erforderkiche Bad ( Mikweh ) von '1 Elle Lange
, 1 Elle
Breite und 3 Ellen Höhe, 4° Saah Wasser enthalte. — Dieser Thalmudische Schluß ist nach
der Arithmetik genau richtig, wenn man sich zuvor mit den damaligen Maaßen bekannt machet.
Diese sind, wie folget:
1 Bath z 3 Saah , 1 Saah z 6 Kab,
1 Kab z 4 Lug , 1 Lug z: 4 Reviith,
1 Elle = 6 Fauste, 1 F- ust zr 4 Finger;
also 1 Saah - 96 Reviith , 1 Elle z: 24 Finger.
Demzufolge ist ein körp. Raum von 1 Elle
Länge, 1 Elle Breite und 3 Ellen Höhe z: 3 Kubik- Ellen z: 3 24
.
3z : 4 r472 Kubik - Finger.
Diese müssen also nach der Angabe des Thalmudö,
40 Saah oder 40 . 96 z: 3640 Reviith Wasser
enthalten. . Nun ist der körperliche Raum von
2 Fingern Lange, 2 Fingern Breite und 2 - j- f
42־־־4) .7 ) Fingern Höhe, so groß als 2 . 2 .
(2 f  ץ+  ( ד- !0,6 Kubik-Finger. Es entstehet daher folgende Proportion: Wie sich verhalt
41472 Kubik- Finger zu 10,3 Kubik- Fingern,
eben so muß sich 3640 Reviith zum Gesuchten
verhalten, das heißt:
41472 : 10,8 ם: 3840 x:
und also
3640 . 10,8 4i472
■n
x - —בL z - 7 - 1= Reviith,
4x472
4x472

c 7 נ
eben so wie der Thalmud angiebt . — Es wäre
demnach gar nicht schwer zu berechnen , wie viel
deutsches Medicinal - Gewicht Wasser das biblische
enthalten habe. Nach Pfening 's Anleit.
1Reviitli
der Math . Geogr . S . 109 , enthielt eine biblische
Elle 2\ Fuß , deren 12 auf eine Rheinl . Ruthe
1
Es ist also
gehen, oder z: 12 . 2 | z 30 Zoll.
>
- FinKubik
1
daher
,
Zoll
|
1
כ
=
Finger
1
'
ger z 1| . 1| . 1|  ״1| -f Kubik - Zoll , und
!
= 21 ^״
folglich 10,6 Kubik-Finger z: 10,6 .
Es wiegt aber ein DuodecimalKubik - Zoll.

.
[

l Kubik

!
*
t
}

-Zoll

destillirteö

Wasser ,

bei einer Temperatur

( s. Herrn Professor Fischer
von 14 0 Reaumur
Lehrb. der mech. Naturlehre , S . ! 4 !) / 266 Gran
oder 1\ Loth deutsches Medicinal - Gewicht , folglief) gehen in einen Raum von 21^ Kubik -Zoll,
als den Inhalt eines bibli |' d) e1t Reyiith , 21 T3f , 1| •
z: 25 t V Loth Medicinal - Gewicht,

In Hinsicht der Geometrie,
Im Thalmud Tract . $ Ucca Fol . 6 ׳wich
das Verhaltniß des Durchmessers eines Kreises
zur Peripherie , in ganzen Zahlen ,(mit Weglassung
des gemeinen Bruchs 4 nach Archirnedes, oder des
unendlichen Decimalbruchs 0,14 ! . . nach LuHierauf gestützt,
dolph ) wie 1 : 3 angegeben .
schließt der Thalmud , daß das Verhaltniß einer Kreis?
flache zum Quadrat ihres Durchmessers wie 3 , 4
seyn müsse, — Dieser Thalmudische Gchluß ist nun
genau geometrisch richtig. Denn es sey der Durchmeffer des Kreises zz a , die Peripherie :z b , der
Flächeninhalt z: e ; so ist, yexmdge der Geometrie,
ab

, bziZa , folgc z: —. Nmr ward angenommen

] 8 [־
li # c  ״a£
2, also 4c ~ 3 a 2, und daher nach
der Proportions -Lehre , c : a r 3 : 4 . Hierauf
gehet der Thalmud
weiter tmb setzt das Verhaltniß der Seite eines Quadrats
zur Diagonale
wie
1 : ! ־f ( im Decimalbruch
wie 1 : 1, 4 ) fest.
Diese Angabe 11m kömmt der Wahrheit
( die strenge Wahrheit
ist eigentlich hier nicht zu finden,
weil das Verhältniß
irrational
ist ) äußerst nahe.
Denn
es sey die Seite
des Quadrats
:za, die
Diagonale
r x ; so ist, nach dem pythagorischen
Lehrsätze , x 2 2י
a 1, also x : J/2a : a:
J/2,
und folglich a : x : a : a !/2 .
Es ist aber
a : a |/2
z: 1 : 1/2 , folglich a : x r 1 :
J/2 .
Extrahirt
man nun wirklich die QuadratWurzel aus 2 , so kommt 1,414 ♦
also a : x:
1 : 1,414 Hieraus
. .
erstehet man , wie der
Thalmud
die erste Ziffer dieses unendlichen Dreimalbruchs genau gekannt hat . — Der Thalmud
gehet aber noch weiter und schließt , daß wenn zwei
Quadrate , eines i n einem Kreise , das andere u m
denselben beschrieben wird , so muß der Inhalt
des
Letzten ! doppelt so groß feyn , als der des Erster ».
Auch dieser Schluß ist geometrisch richtig . Denn
es sey die Seite des äußern Quadrats
z: a , die
des Innern
z : b , der Durchmesser
des Kreises
z : d , dessen Radius
z: r .
Man ziehe vom Jentrum des Kreises zwei Radii
jiach den beiden
Endpunkten
per Seite b , st bekommt man ein
Dreieck , dessen Winkel am Zentrum , weil er auf
einem Quadrant
von 90 ° stehet , ein rechter , dessen
Hypothenuse
b , und jede seiner beiden gleichen
Katheten r ist.
Nach dem pythagorischen
Lehrsatze ist b 2 z : 2r J . Nun ist d z2r,
daher
d2
z : 4r 2, und also d 2 2״
b 2. Aus der Konstruktion ergiebt sich aber , daß die Seite des äußern
Quadrats
dem Durchmesser des Kreises , um wel-
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chen es beschrieben ist , gleich ist , oder a z d,
daher auch a 1 z d 2 ־r 2 b 1, welches zu erweisen
war . —
Im Tract . Eruben
Fol . 14 . führet
der Thalmud
das ehrne Meer Ealomonis
an,
welches nach dem isten B . der Kdn . Kap . 7 . eine
runde ( cylinderische ) Gestalt , 5 Ellen Höhe , 10
Ellen Durchmesser , 30 Ellen Umfang , und einen
solchen Raum gehabt , der 2000 Batb oder 6000
Saab
Wasser fassen konnte .
Hierauf
bemerkt
der Thalmud , daß in dieser Beschreibung
ein bedeutender
Widerspruch
zwischen der Angabe
der
Figur und der des Inhalts
obwaltet . Denn , sagt
der Thalmud , ist die Figur richtig bezeichnet , so
konnte der Inhalt
nicht 6000 , sondern nur 5000
Saab Wasser gefaßt haben .
Um diesen Widerspruch zu heben , fahrt
er fort ,
muß
man
annehmen , daß das Meer
zweierlei Gestalten
gehabt habe , ncmlich von oben bis zur Tiefe von
2 Ellen , die eines Cylinders , von da aber bis unten , also in einer Höhe von 3 Ellen , die eines
Parallelopipidums
. —
Dieses thalmudische Raisonnement stimmt mit der Geometrie genau überein . Denn vermöge derselben ist der Inhalt eines
Cylinders , so wie der eines Prisma , ein Produkt seiner Grundfläche
in seine Höhe ; der Inhalt
dieser
Grundfläche
als Kreis , ein Produkt ihres Umkreises in l iljreg
Durchmessers ; der Inhalt
eines
Paralellopipidums
, ein Produkt seiner Länge , Breite und Höhe . Hätte nun das ehrne Meer in . seiner ganzen Höhe eine cylinderische Gestalt gehabt,
so würde sem Inhalt
^ . 30 . 5 = 3  ך5 Kub . F.
gewesen scyn , und folglich , da wir oben gesehen,
daß 40 Saab Wasser in einen Raum von 3 Kub.

F. gehen
, nicht mehr als

40 . 375
3

^5000

Saab,

י׳י

.

.

%
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weniger als die Bibel angicbt , hatte
also ioooSaah
fassen können . Giebt man aber dem Meere diejenige
Gestalt nach dem Thalmud , so wird dadurch die Har monie völlig hergestellt . Denn der obere Theil war ein
Cylinder von 2 Eller ! Höhe , 10 Ellen Durchmesser
 ״1f- .
und 30 Ellen Umfang , also der Inhalt
Kub . F . ; der untere Theil war ein
30 . 2: 30!
von 3 Ellen Höhe , 10 Ellen
Paralcllopipidum
^
Breite , also fein Inhalt
Ellen
io
Lange und

-

r
׳

io . io » 3 ^ Zoo Kub. F. ; folglich zusammen
!Zo -f - Zoo ~ /po $ut>. F. und konnte daher ge40 . 430

Laak
nau , wie die Bibel sagt , —  ץ-6000״
dieser
bei
Wasser in sich fassen . — Freilich liegt
Verhältnisdes
Angabe
biblische
die
Berechnung
wie io : Zo
ses vom Durchmesser zur Peripherie
(oder wie 1 : 3) zur Basis , welches aber , nach
1£ Elle im
Zahl , um beinahe
der Ludolphschen
ab Wahrheit
der
von
viel
zu
also
und
,
Umfange
Ral weichet . Schon der hebräische Kommentator
bag an demselben Orte rüget diesen Fehler . Käst' ner in seinen Anfangsgr . Th . 2 . S . Z16 . macht
gleichfalls diese Bemerkung , und schließt daher , daß
gehabt,
Umfang
das Meer keinen kreisförmigen
und , fahrt er fort , man darf ihm nur die Gestalt
geben , so kommt das angege eines Sechsecks
bene Maaß vollkommen heraus . So richtig aber
auch dieser Satz an sich selbst ist , indem die Seite
gleich ist , so
eines jeden Sechsecks dem Radius
halten , weil
Stich
nicht
kann doch seine Hypothese
mehr abnoch
Inhalt
gegebenen
dem
sie uns von
eines regulären
führet . Denn jeder Flächenraum
Anfangsgr . Th . r.
Sechsecks ist , nach Kästners
seidas Quadrat
als
groß
so
S . 297 , 2,596mal
eine
Meer
daö
würde
Demzufolge
.
Radius
nes

?

!
■
}
f

wj
'

:/

] ״
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Grundfläche von 2,598 . 25 z 64,95 Quad. E. , und
einen körp. Raum von 64,95 .5 z 324,75 Kub. E.
gehabt , und also an Wasser nicht mehr als ^ -

----

Welch ein Abz 4330 Saah enthalten haben .
stand von der biblischen Angabe von 6000 Saah ! —
man indessen doch geneigt , das Polygon
Ist
anstatt des Kreises anzunehmen , so thut man besser,
wenn man dazu das Iwölfeck anstatt des Sechseckes wählet , dessen Umfang sich der Rundheit,
erwähnt , viel
deren die Bibel doch ausdrücklich
mehr nähert , als der des Sechsecks . Nimmt man
nun den gegebenen Durchmesser von io Ellen für
an , und läßt man alles
genau und zur Basis
beruhen , blos mit dem
übrige bei dem Thalmud
Unterschiede , daß allhier der obere Theil des Meeres bis zur Tiefe von 2 Ellen für ein zwölfeckiges Prisma , anstatt daß er dort für ein Cylinder
wird , fo würde hiermit der gegebene
angenommen
von 6000 Saah mit der Figur dergestalt
Inhalt
übereinstimmen , daß nicht ein einziger Tropfen,
nach der größten Schärfe der Geometrie , zu viel
Denn es sey der Durchmesoder zu wenig ist.
beschriebeum ihn
fer eines Kreises :za, das
z b , das in ihm beschriebene Quane Quadrat
x,
drat z c , das in ihm beschriebene Zwölfeckz
z y,
das hievon konstruirte zwölfeckige Prisma
dessen Höhe z z ; fb ift b z a 2, c z 4 b z
f a 2, und vermöge der Trigonometrie , nach Kästners Anfangsgr . Th . 1. S . 465 , x z -§- c z 4 .
4 a * z i a 2, folglich y z z . £ a % Ist nun
2  ם2 Ellen , a z io Ellen , so ist y z 2 . H .
100 z 150 Kubik - Ellen , welches also der Inhalt des
obern Theils des Meeres war . Der untere Theil
war 10 . 10 . 3 z Zoo
als Paralellopipidum
150 - f - 300z450
Kubik - Ellen , also in Summa

[
Kub . E . , u »d knthielt
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an Wasser , genau

wie die

40 . 4-50
Bibel

angiebt , —-

z 6000Saah

. — Zwar ist

desMeedadurch , daßman nemlich dem obcrnRand
res eine reguläre zwblfeckige Gestalt giebt , die Disharmonie in Hinsicht des zwischen dem Durchmesser und
der Peripherie angegebenen Verhältnisses wie 10 : 30
keinesweges ganz gehoben ; allein der Unterschied betragt nicht , wie .bei einem Kreise , 1| , sondern nicht
einmal eine Elle . Denn die Seite eines regulären
Zwölfccks beträgt , nach Schmids Anfangsgr . Th . 1.
S . 336 , tVöV seines Radius , oder TV <£ 5 ־seines
12״
z
Umfang
der
Durchmessers ) folglich
. a . Nun ist a z IO Ellen,
=
tV 080 . a 3,096
daher der Umfang z 3,096 . 10 z 30,96.

In

Hinsicht

der

Astronomie

. ‘

Mit dieser erhabenen Wissenschaft beschäftigschon vor einigen
ten sich unsere alten Vorfahren
. Sie beobachteten , in diesem grauen
Jahrtausenden
Alterthum schon , den Himmel mit großemFleiße und
Fontenelle , in seiner
der größten ^ Genauigkeit .
der Welten , giebt dieser göttlichen WisMehrheit
eine häßsenschast , dieser himmlischen Tochter,
und
den Müssiggang,
nemlich
liche Mutter,
zwar aus dem Grunde , weil die Chaldäer , wie
en Schädie Historie erzählet , bei ihrem müssig
ferleben , selbst des Nachts auf freiem Felde mit
ihren Heerden verbleibend ( s. rstenB . Mose Kap.
31 , 40 ) , nichts als den prachtvollen ausgestirnten
Himmel über sich sehend , die ersten gewesen seyn
sollten , welche auf die Bewegung der Himmelskörper
wurden . Be ! unseren ersten Vorfahaufmerksam
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reit aber hatte diese edle Tochter, diese Konigin aller Wissenschaften
, eine noch edlere Mutter, nemlich die Religion. Die
mosaischen
Festtage und die davon abhängenden Opfer, vorzüglich das Osterfest und der Versöhnungstag
, der
scharfen mit Todesstrafe verbundenen Gebote des
ungesäuerten Vrods und Fastens wegen׳
, welche
vom wahren Laufe des Mondes und der Sonne
abhingen, waren es, welche den ersten Hebräern,
in den Zeiten Moses und Iosua schon
, zu häufigen
astronomischen Beobachtungett Anlaß gegeben
. Sie
mußten, wie der Thalmud Tract . ftosch hascha-

na und Maimonides Tract . Kidusch hachodesch uns erzählen, bei jedem Angang eines Mo-

naths, den Stand des Mondes und der Sonne,
deren Länge und Breite rc. genau berechnen,
ehe sie zur Vestintmung des Neu - Monaths
schreiten durften. Kurz, die Astronomie war bei
den alten Hebräern von ihrer Religion ganz unzertrennlich
, und, so zu sagen, eine Religio nsWissenschaft, deren Ausübung mit zu den
göttlichen Gesetzen Moses gehörten
. So heißt es
im Thalmud Tract:. Sabbath Fol. 75. mit dieseit Worten:
״Woher ist wohl abzunehmen
, daß jedem
״Israeliten geboten sey, die Umläufe der
״Himmelskörper zu berechnen
? Daher: Es
״stehet im 4fe» V. Mos. Cap. 4. geschrie ״ben: Beobachtet sie wohl und übet sie aus,
״denn dieses wird euere Weisheit und
״Vernunft seyn. vor den Augen der Vdl ״ker. — Welches Gesetz aber kann als W eis ״heit und Vernunft auch den Augen
״anderer Völker einleuchtend seyn? Nichts
״anders, als die Berechnung der Umläufe der
״Himmelskörper
."

r®' 1
'4 ב

x
w*

Ä>

P
?11

b
123
־

vr
«
rt
t*

u
8
H
1
2
l
l
*

(

[ -4 1
Ferner

heißt

es daselbst:

zu
der Himmelskörper
die Umlaufe
״Wer
Wissenschaft
diese
verstehet , und
״berechnen
bringt , auf
nicht in Ausübung
״dennoch
Jesaia
Propheten
des
Worte
die
zielen
״den
wollen sie
״Kap . 5 . : Die Werke Gottes
betrachten , dessen Hände - Werk nicht
״nicht
."
״sehen
Was Wunder also , wenn diese alten Hebräer
schon , ein Jahrtauin jenem grauen Alterthume
, in der
Hyparchus
und
Potolemaus
vor
send
als jede
weit
so
eben
es wenigstens
Astronomie
Und da
?
haben
gebracht
Nation
andere damalige
gebekanntlich die Astronomie auf die Geometrie
geauch
Hebräer
alten
bauet ist , so müßten die
den
unter
Daß
.
seyn
gewesen
schickte Geometrer
der Stamm
vorzüglich
Israels
zwölf Stämmen
sich
Kenntnissen
in allen mathematischen
Jsachar
; daß
Thalmud
der
uns
erzählt
,
habe
hervorgethan
Israels
es aber dem J 'osua und den übrigen Häuptern
gewesen
unmöglich
Kenntnisse
ohne mathematische
Thcile
seyn konnte , das gelobte Land in so viele gleiche
diese hidenn
Ist
.
Erfahrung
die
lebret
,
theilen
zu
nicht eben so wichtig , einer
storische Begebenheit
, wie die
Wissenschaft sogar das Dascyn zu geben
verdadurch
die
und
Nils
des
Überschwemmung
Egypin
Ländereien - Vertheilung
ursachende
Len ? —
hie und
Nun wollen wir die im Thalmud
zerstreu,
Angaben
da , in Hinsicht astronomischer
weit
wie
,
sehen
und
,
aufsuchen
Len Traditionen
und Berechnungen
sie mit ihren Beobachtungen
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gekommen sind , und ob dieselben auch mit der neuern
Astronomie
übereinstimmen?

I.
Die alten Hebräer
hatten
die Ungleichheit
des Mondslaufö
sehr wohl bemerkt , und die Geschwindigkeit desselben einmal nicht wie das andere
Mal
gefunden .
Diese merkwürdige
Erscheinung
giebt der Thalmud
im Tract . Rosch
haschana
Fol . 25 . im Namen des Rabbi Gamliel mit folgenden Worten
an:
״Vermöge
einer Tradition , die ich von mei״nen
Vorfahren
habe , ist der Gang
des
״Monds
bald langsamer , bald geschwinder .^
Diese Ungleichheit haben auch die neuern Astronomen bestätigt und sehr merklich gefunden . Sie
gehet bei der täglichen Bewegung
von ' 11 ° , 46 '
bis 15 ° , 4 1'״
Zwar geben sie dazu verschiedene
Ursachen an , wie z. E . die Fortrückung
der Apsidenlinie , welche von Westen nach Osten geschiehet,
und in 9 Jahren ^ den ganzen Thierkreis
herumkommt ; die Veränderung
der Exentricität
der
Bahn rc. Demungeachtet
aber wollte es auch den
scharfsinnigsten Mathematikern
nicht gelingen , das
Problem
aufzulöfen und feste Regeln zu finden,
nach welchen man den jedesmaligen
Mondesstand
berechnen und voraus bestimmen
könne , bis es
endlich vor kurzer Zeit dem berühmten
Tobias
Meyer glückte , alle Schwierigkeiten
zu beseitige,;
und Mondstabellen
zu verfertigen.

C l6 ']

II.
die mittlere Zeit
Die alten Hebräer wußten
den so genannten
, oder
des Mondsumlaufes
, genau anzugeben . Dieses giebt der
Sydralumlauf
eben demselben Orte und im Namen
an
Thalmud
Worten an:
des vemlichen Rabbi mit folgenden
habe ich von meinen
Tradition
״Folgende
zwischen einem
Zeitraum
Der
.
״Vorfahren
und dem andern betragt nicht
״Neumonde
und 73
Stunde
als 29 ^ Tage ,
״weniger
 ״chelakim

."

auf
Diese Angabe kann auf folgende Weise
werreduciret
Abtheilungen
unsere astronomischen
machen eine Stunde , daden : 1080 Chelajuin
her
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ist 29z - T . z 29 T . 12 St . ; 4 St
T . 12 St.
29
Chel . z 4 ' , 3 " . Also in Summe
Astroheutigen
der
44 / . 3 " . Dieses kommt mit
Herrn
des
sehe
Man
.
überein
genau
nomie ganz
ister TH.
der Sternkunde
Prof . Bode Erläuterung
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החרישי ! דמי נא והבלינח
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ב
מכתבים
א כ״הניסן עקס״ט לפ״ק •

אל בעלי אספות חברת אוהבי לשון עברית ונו• ,
גם נעת
תרעס האיץ  /תמוטנה הריס והגבעות  /ועמוד
תבל
יתפלצזןי עת מגור מסביב  /שח גל עין  /גמג
הלב  /וננקה
כל רות מכעס אויב  /מפני חמת לוחם  /עול
קמו
ותתעודדנה נפשות חכמים  /ואין מעצור לרותם מהגות
נתמנה
ומדע ולהחזיק בה fעוד בטח יתהלכו לתור בארחות חכמה
 /מגלי
יאנל לב מהשגרים והיגונות תחתס ירבצו דנ
חלל  tמגלי
יבהה רוחם מקול נאנחים ומחנאיס בכל קצר
ארץ ישמע ♦
ק לה׳ משפטי ארץ  /לו העוז והתעצומות
למחוץ
ולרפאות שני תבל .ארצו  /הוא יך רחנשנו  /נתנרת
ידז יסר יסרנו
* ובאג את בצוירצ< / 1עת ני יבא מועל חזון
לכל יושבי חלל
• ולגד אזס שחומי עין וקצרי יל טוב לשבת
בדד ולדגם
ולהתחולל
לו 4ולגולל עליו לרנמו  /ני הוא
האלהיס לבלו
יודע מה טוב לנו  /לו מצוקי תנל  /וממסמתיו
יתהפך כל •
ועתה
חגרת
נבונים
I
אם
כה
סחשמתיכס«
למה זה יתפלא
לב איש  /סא מתוך רעם ממן ושאון מפוית
מלחמה קול
שאננים תתנו  /ובלב שלו ובטח החילוחס מלאכה
רבה ויקרה
כזאת
/
להרים
קרן שפת עבר הנגלע משפל
סג
נפתותי
ממחה
והשקט
? הנה בעבור קול רנתכ « בקרב
מחנה
ישה
1
/
*
שלחנה
מכתב
בשורה להודיע מלאכת המאסף
החדש  /מי זה
יליכם לנצע האמין לשמועה ינ תצליחו נמעשינס ותחזקנה
זאת
המחשבה
נעת
צרה
וסבוכה
כזאת ? רבים
אוסרים

 3קפהC
אומרים נואש  /אפס נל חקוה ותוחלת להרים מפלת פלפון
הזאת  /יכ המפיקה השפילה לרדת  /ואין קונס * —
אך אשר לא קוינוהו מצאנוהוי ראינוהו /
נפלאה
היא
נעינינז ! ♦ נמעע חלפו מנרו וה ירחים  / *Wוהנה
מחנרת הראשונה מענתני המאסף לנגד עינינו  /וימים לא
נגיר אחריהם מהר חיש נאה גס מחברת השניה > ואתם
לאוני נל הגדקס ני רגו נס רגו העם המתאדם  /אשר חתמו
יויהס לקחת ספדנס נמחיר מדי תקופה גתקופה • אין
וה ני אס אות חוקה ונטוחה  /ני לא אלמן ישראל מנרי
לב  /עוד לב רבים מאחינו יחפוץ נחנונה  /ושפת אנותס
לשון עניית היקרה פולנה סגולה ואהונה בעיניהם /
וקשורה בנפשזתס *
/
ולי מה יקרה רפי ואהובי Iהמלאנה אשר לה שמתס
מגמת פניכם  /הגה תאמינו אף אס לא אגידה י ני מאז
רגות נשנים אך זאת שאלתי אותה אנקש לראות נצדלשוננו
הקדושה פורחים ועולים לגמול פרי חנונה  /ולהכותשרש
פרה חכמה ומוסר על תלמי לב נערי גני עמנו " על p
הרהכתס מפשי עוי ( /את רוחי אמצתס נפעל כפנס אשד
מחילותס < ינ נמלאו מאוויי  /ואשר חפצתי יאתיני ־
אמנם לחוות לנס דעתי אודות מערכת מכתגינס
וגפנזר הפנינים אשר במו כחרחס לשומם נמאסף  /שאוני
אגשי מדע Iאס כלבי נן אגיד לכס כאמת ותמים  /אשר
ישרה ואשר לא ישרה בעיני ״ ידעתי ענות לננכס ,כי לא
תקצפו על לנר אמת  /ינ אך האמת תנקשו וצדק תחפצוt
ושומע לעצה יחכם  /למען דעת להיענ ולתקן * ומה גס
הלא אתם לגדנס נגד ככדתוני לשאול ממני מצה להגיד
לפס את אשר נלכגי  /ועתה שמעוני ודעו לנס "
יה מנחם למשות נאשר אספתם אמרי שיר ומליצה
בערד מוסר וזנריס נשגניס  /יקרים לנפש ועדן לרוח •
הן הגה מדי תפארת לשוננו הנחמדה  /והיא תצלח הל מכל /
נעבור תוקף מליה ונעימות וקוצר ממואיה 4הה דרך שיר
דרנו

לרכז נקדש להקיץ לנות נרדמים ; לחת עונג לנפשות ולעורר
הרגשות נננדות ואהבת אל ב״ה  /ותשוקה לטוב ולתושיה ♦
וה חלק מלאכת שיר מתת עליון • ומעל  /וכל 13לה אומר
לכל חסרתי טעם ולב להרגיש  ,כאשר האריכו יודעי מלאכה
הזאת ומכירים נזעם דרכיה  /ושפת יתר תהי להאריך 3ה עתה •
ומה לי לפאר אחריכם  /ולהלל המתהלל מאליו ?
היטכתס מאוד באשר תשימו עין על מקומות הקשים גספרי
תלך הקדושים✓ אשר עומס סתומים וחתומים  /ותחתיו
לרדת אל עומק כונתס ע״י עיון וחקירה בשרשי הלשון וגלי
דרישה וחפוש בספרי תולדות קדם  /והושפתס עובה בהעתקה
להמתיק
אשכנזית אשר תצמידז לבאור כל פסוק ופסוק!
הענין ולהוסיף לקח ולבארם באר היטב " על אלה פאר
ונבול יעטרוכס כל קורא משכיל אוהב לחקור אחר מחצב
לשוננו הקלושה  /ושנרכס כפלים  /בראשון ני תוציאו לאור
בינה דברי פי קדושים הראשונים ותפיקו דעת עויקמתשבותם
ותוכחת מוסריהם  /ושנית באשר תרחיבו הלשון מ״י ביאור
שורש כל מלה לפי הוראותיה היסודיות והמושאלות * הן
כזאת רצויה לאלהיס ולאנשים האוהבים כל דברי מדע אשר
נבעו מפי קדושי קלס • אך גם בזה הזהרו לבלתי תקבלו
במכתביכס פרושים ובאורים הרמוקיסמדרך אמת  /ני האמת
יקר מכל  /ולא נאוה לתת אמרים כפי חכמי קדם אשר לא
חשכו המה בהם *
אמנם בעניני חכמות וידיעות השמושיות והטבעיות !
אשר גס להן שמתם מקום במכתבי מאספכם  /חנוני אתם
משכילי עס Iאס כלבבי אגיד  /פי לא כן עמדי  /ולא
מחשנותי׳ מחשבותיכם בדבר הזה * בראשון לקחחס לנס
ספרים שלמים חדשים מידי מחבריהם ותעתיקוס אחת אחת /
פרק ופרק במחברת בבני עצמה  /ולפעמים תפסיקו באותו
פרק מקוצר המקום  /זתנתחוהו לנתחים  /ולא יכין לעשות
כן * ני מה יאמר הקורא  /אף אס דעתו ללמוד אותה הסכמה
ממאסף  /אס יותיל רביע שנה בין פרק לפרק  /או בין
הלכה

נקפז ]
הלנה להלכה באותו  ? pDהלא נגול עול4
ומרוח 3ni
אשד נין הדבקים ישכח אשר למד כתחלה  /והיו ־*“ לאחדים
בילו • הלא אם יש גלגננס להרחיב החכמה
ולהאדירה4
טוב טוב לכס להשתדל להוציא לאור ספרים כאלה כל אחד
במחברת גפני עצמה ולהפיצם בישראל " ) 1שנית הלא
ילעתי גס שמעתי באוני  /פי רניס מחקומי המאסף צא
יבקשו בתוכו חכמות הענפיות והשמושיזת ( ני כאלה ילמדו
מספרים המיוחדים להן )  /ועוד רניס אשר מנע אלהים
מאתם הזמן והחפץ לרדת לעמקי הידיעות  /וכלס חפצים
אך עניני מוסר המושכים את הלב  /או שאר דברים נעימים
הישונביס את הנפש ומניומים את הדוח  /ואליהם תשוקתם
בעתותי מנוחה והשקע בימי שבת ומועד  /וזה ינחמם
ממעשיהם ומעצבון ידיהם ״ לכן מורי ורנותי Iאס ייתםלו
שמעוני  /איעצנם ויהי אלהיס עמכם  /הרבו במבתכיכם
דברי מושר השכל ללמד את העם דעות ישרות ומדות עונות
והנהגות נכוחות במליצות נעימות ובצחות לשון כאשד יש לאל
ילנס " ואם ממע לכם ותוסיפו קורות עמנו וקורות הזמן
ותולדות חכמים ואנשים ידועים ומפוארים ודכריס המגיעים
לתועלת כלל עמנו  /וכהנה " אך אס יקרה ה׳ לפניכם איזה
חלושים
 ) 1טובה תונחת מגולה מאהבה
מסתרת 5ואף אמפם כי
רבים גס שונים היועצים! זה אומר כה ווה אומר כה*
זה יאהב אשר זה ירחק ׳ על בלתי אפשר לעשות .רצון כלס /
כאשר העירונו במבוא למאסף ׳ בכל זאת כסיר למשמעת החכם
הכותב הזה  /אשר דבריו שקולים בפלס יושר וצדק ׳ ואשר עצתו
שאלנו ׳ ונשוב מדרך זה להעתיק שלשה הסכרים (אשר זכרנו
במחברת הראשונה למאסף תקק״ט ׳ עמוד י״א ) אחת אתת /
אמנם נשתדל להוציאם בפני עצמם׳ אס יקדה ה׳ לפנינו מתעסק
אחל אשר יוציאם לאור על הוצאותיו׳ כאשר קוינו אחרי אשר
ככר נתכנו על אודותם אל איזה מדפיסים "
'דברי המאספים •

מחשים
והוהמצאות נאמת מהידיעות ; המתיקוהו בקצור במכתב;
ויהי
לבחירי
עס
היודעים
זננוני
דבר
♦
«
אס
כה
תעשו
רנלתה עמוד  /ומל מקומכם תבואו בשלום ; ויהי נומס ה׳
עלינס ונו׳ • נה לכרי אוהבבס וריעכם המוקיר נפשותנס4

מ •־ -ל •

מכתב מן

חנית חנוך

לנערוצו׳ באמסטעררמם

אל חברת אוהבי לשון עברית בבערלין •

הן עשה ׳ה חדשות בארץ  /ני הופיע ממרוס קדשו
מל
ורע ישראל ענדו ; ויאמר  . :אן עמי המה ; אשובה
.וארתמס
"
*
ני העה לבב מלכי ארץ לבלתי הנלל ביניהם
ובין
הבלתי — יהודים לאמר  :הלא אב אחד לנלנו  /אל
אחר
בראנו
;
לכן חקה אחת לכל ילודי אשה ; ובעבור האמונה
ועבודת האל לא יונדל בין איש לאיש ״ על וה עלו לבנו ;
על
אלה אורו עינינו ; וקרננו רמה •— 4אמנם ימ לא
ידע
/
כי
בהתהפך גורל היהודים לעוב להס ; עליהס גס
לתקן את אשר התעותו מלפנים ; לסבות עול הגלות ? אשר
אז
החזיקו בתורת ה׳ לנדה ; ומצאו מנות  /ולחכמות
וידיעות
ולמלאכת
חרש
וחושב
;
אשר לא יכלו להועילס ;
בנו
עורף • אף לא רצו ללמוד כראוי את לשון הארץ אשר
גלו
שמה
;
יען
ני
המסחר לנד נשאר להחיות את נפשם4
יעל
כן לא למדו מלשונות העמיס ינ אס נפי הצזרך למחיתם4
ותהי
שפחס
מעורבת
מכל
הלשונות
יחד
/
זמנמושיזת
ודרך
ארץ
לא ידעו זולתי ממס לא נכיר — 4ונהיות ינ ראה
ראינו
חסד
ה׳
אשר
הפליא עצינו 4וני יאות לנו שיחננו
מינו בדרך עוב ומועיל ; נבדל מדרך התגון הגהוג עד מה4
למען לא יהיו למשא נקרב הארץ ני יגדלו  /אבל יהיו
לחברה האנושית לפאר לנמי ( לתפארת ; נס ראינו נמר
נפש

נ קפפזI
מש  /ני נחג
ארצות *ירופא מר החלו מי ישראל לעמול
מצדם לתקן
את המעוות  /ופה אין דורש ואין מבקש ♦ ־־־
ויער ה'
את
רוחנו
ונקים
את
חברתנו זאת גתודש ממ 1ס
תקסי׳ע
לפ״ק
•
ואלה
שמות
המיסדיס ;
רבי
יעקב
חיים מינדיס דיאסולה
האחים ר ,משח וו' יעקב כהן בלאינפאנטי
ר' הירש זאממרהויזען
ואני החתום למטה •
וקראנוהו גשם הנזכר בראש המנתג • והנה מגמת
פנינו תראו
נשפר בכורי חנוך ) 1אשר אנחנו שולחים 6ינס
נוה /
ונפרע
בשתי
ההקדמות • — אחרי נן הגדלנו והוספנו
את
החברה
/
דש
לנו
נעת
שלשת
מיני
עברים
א)
עוסקים ( Effectif ,טהעטיגע *
וינון״לירער ) 4
אשר
יתועדו
תמיד
יתד
במקום
הועד
/
וגם עמלים
ננחיהס  /ננל אשר יושת עליהם י
ב)
מהדקים (  Titulair ,טיטו!  1ר ודםן.ןידער ) t
אשר
אינם
עושים
מאומה
4
רק
משלמים מחירקצוב

בכל

 ) 1התפר
בכורי חנוךהזה שלחו לכו בעלי חכרת חנוך לנער
זכו, ,
ונכבדנו
כו
״
והוא
כולל
איזה דוגמאות  ,איזה
הזרך
לחבר
תפרי
החנון
וראשית
לחודים לנערים רכים
מואס
לבית
התפר
,
וחובר
בלשון
עברית (כתובה כאותיות
מנוקדות למען
נכון הקריאה) זהזללאנדית  ,ונלוה לו שתי
הקדמות׳ אחת
עברית
ואתת
הוללאכדית* ולמען העוב והמועיל
היוצא
מההקדמה
העברית
נעתיקם במקום אחד אי״ה ׳ למען
יקראו
אותה
גס
המה
אשר
לא יבוא תפר בכורי חנון הנ״ל
לידס " ומי יתן
וישימו כל בני ישראל גס בארצות אחרות את
לבס על דברי
ההקדמה
הזאת  ,כי ישרו וכי כניס המה *
ד״ה •

ונעמי זה יוחן להם כל אשד תוציא
מל שנה /
החברה לאור "

ג)

נכבדים ( Honorair ,עהרןי^יט4ןידר )  /הס
לא ישלמו מאומה /

ומה אנחנו מכבדים כל המטיב

לחברתנו נדבר גלוי לעין כל אשר יועיל לנו •
ומה כעת לא נוכל לדבר יותר מהדברים אשר אנו עמלים
נס מתה  /זולתי שבימים לא כבירים תצא לאור העתקת
חמשת חומשי תורה עס ההפטרות וחמשת המגלות  /הכל
הקאנסיפטאחום ובמצותם •
נהסכמת שרי
פה אמפטערדאס נאחד עשר לחודש השלישי התקס* ט ליצירה♦

נשס הח 3רה הג*^

מכתב

לא

החכם

משה לעמאנס •

ר־

שלום כהן ♦

במאסף תקש״ט דף קמ״ו ערכת דנרי תוכחות לנגדי ודל •
« ולי אני הצעיר נראה  /בלי להכריע נין דברי גדולי
ממנרשיס הקדמונים ובין דברי החנם הכותב אשר לפנינו
(אף אם נניח דעתו החדשה והיפה במלת אי לחצבה
משרש אוה  /כמו כי בפסוק ני תחת יופי  /ורי
נפסוק אף ברי יטריח עב )  /שבכל זאת נוח לנו לאמר /
שעלת אי נקי יוצאה מן הכלל  /ופירושה אין נקי /
כדעת רוב המפרשים  /ובאור הפסוק הוא  :ימלע
(הקיבה את ) אי נקי ונמלט (האין נקי ) בבור נסיך
(מזכות ובר כפיס של איוב ) ♦ ועל שאלת החנם
פתרוני לאמר  :למה לא מלטו רעי איוב הצדיקים
בעיניהם את האי נקי איוב ? נוכל לשוב  :מי יגיד
לנו שהמה החזיקו את עצמם כצדיקים ? אולי אמת
זאת על שאר צדיקי עולם וכן ' “ •

נ קצא ]
בטוח אני נך כי מחב אהכת המפרשים אשר קדמוני כמכת
את אשר כקכת  /וגס אנכי נאשר הייתי נימי חרסי עמלתי
ויגעתי למצוא עלה לתרופה כמקום אשר נשלו המפרשים
«ראשונים ן אמנם נעת אחר האמת לגד אני ארדוף  /אותו
אנקש  /נאשר עשו גס המה  /הלא הרד״ק דל חלק
גמקומזת רבים על ראש המפרשים — ינון שמו לעד —
רש״י דל  /ועל הכוחן הגדול הראנ״ע ז״ל " ועתה
אשען על ראשון ראשון •
א ) האומר דנר וה יצא מן הכלל עליו להניא עד  /אות
או מופת על דנריו  /או לתת טעם מדוע סר הפרע
הוה מכל פרעי הנלל  /נמנואר כספרי המדע  /כי יתרון
האדם הוא להניא פרעיס רניס ושונים תחת כלל אחד " ואס
אמרתי המאמר אי נקי איננו עד נאמן  /הלא ננאורי נתתי
הממס לדכר הזה  /ני פרושי יצדק גס אס הוראת אי נקי
נמו אין נקי  /אס כן הפסוק אי נקי פוסח הוא על שתי
סעפיס ואיננו עד נאמן  /אכל אחר שידענו ני אי הוא
משרש אוה אין לנו לחלוף אותו עס מלת אין  /רק ענינו
נמו ללא כח  /כמקום לאיש אין לו בח ; זרוע לא עוז /
במקום איש אשר לו זרוע לא עוז ; אני שלום  /אני
חפל ^ה ודומיהם  /נדרך משלי משלים ( נלון צורנ 1דער
זזעהערן פצזעזיע ) ♦
ב ) האומר אי הוא נמו אין  /לא יאמר המלה אי יוצאה
מן הנלל  /רק יחליף וימיר אי כאין  /ני אין
למלת אי הוראת אין ♦
 )yהצדיק הוא המגין
הדור /

ינ

הגוי

גס צדיקיהרוגf

וחמשה צדיקים ימלטו העיר ־— האף יספה צדיק
עס רשע ? אולם נאשר אמר אנרהס אנינו כן הוא /וחלילה
חלילה לאל להחיות איש גזלן ושופך דס למען שאת פני
הצדיק י— להטות משפע גכר נין לעוג ונין לרע נגד פד
עליון  /ני אין לך רעה רכה מעוות הדין — ואס ככל עות
הדין יש טונ לרשע מצדק חנם  /הלא על עצם הטוג הזה
אמר

[

קצב)

אמר הנניא המקונן  :מפי עליון לא תצא הרעות והטוב "
ד ) מה שסל אליפז מאיוב — לשוב אל ה׳  /להתפלל
לו  /להרחיק עולה מאהלו  /ולשלם נדריו ן אמנס
אס יעשה כל הדברים האלה לא יהי׳ כי אס מה שקראו חז* ל
גינוני * ועתה אשאלך ; הגזה יהיה איוב לעיש מקל ^ ט
לשוגגיס ולמזידיס ? ואס בינוני כזה לא היה * 1יפו בעיניו ?
ה ) פד כה לא דבר אליפו כאיש אשר ארוכות השמים
נפתחו לו  /מחוה שדי יחזה  /ונחזיונו גס דעת
עליון ידע  /ואיך יצא מפיו פתע פתאום כדבר הור הזה :
אס יושיע ה׳ לאיש עניו לאיש אשר מר לו מר — כי גס
המה שחי עיניס הם — יהי׳ וה בעבור איוב אשי בצדקתו
השיב את הגזילה אשר גזל  /ושלם נדריו  /ולא בחסדי ה׳ כי
רבו  /ובעבור טובו הגדול ? האמור יאמר דבר זר כזה האיש
אשר שאל את איוב לאמר  :מהראשון אדם Iתולד ולפני
גבעות חוללת t
הבסור אלוה תשמע “ אל נא אהובי1
למפרשים אשר קדמוני אני אומר  :שאוני מורי ורבוחי !
צדקו דברי החכם
הפראפעססאר וואל& סזאהן וו״צ ;
,למרי הוא כמתנבא “ כן הוא "
ו ) מדרך כל איש ואיש אשר חברו יאמר לו דברים
רעים והוא אינו רוצה להשיב לו מלים כגמולו /
להשפיל ראשו ועיניו — את עיניו  /כי ימאזס
ברעהו /
ואת ראשו להסתיר פדו הזועפים ♦ ועתה
הגד
נא
לי /
מדוע לא ישפיל איוב ראשו ועיניו ? הנפץ או כאבן היה ?
ואס כדברי המפרשים כן הוא  /איך לא בא במענה* 12פז רמז
מהשתנות פני איוב כאשר שמע דברים מריס ממיס המרים/
ואשר עליהם אמר איוב במענה הבאה  :גס היום מרי שחי
בכדה על אנחתי " הלא איש ממשיל משלים אתה וחוקי
המושל תדע "
ז ) אם
נכונים
הס הדברים אשר אסרתי בתוספת באור
להססוק  :כי השפילו וכן׳  /אין מקום לפירוש
המפרשים  /ואם איננס נכונים יפול היסוד אשר עליו נדתי /
ויפרד

נ ק« ]
ויפרו חבל הכסף אשר
רכים  /כאשר תראה
נזה ; גס יהי׳ הספר

גז נקשרים דכרי איוב ורעיו כמקומות
אפס קצהו מבאורי אשר אד שולח לך,
הזה נפרץ מכל גדר  /כי תמצא בו
לנסתר  /היחיד לדנים  /ורכים ליחיד

הנסתר לנוכח  /הנוכח
וכהנה רכות ״ ועתה אשאלך התכרות עץ הדעת הזה  /את
ספר איו / 3לשאת פני המפרשים כשני הפסוקים הלה ? אל
צא אהובי Iרחם נא לע שארית הנשאר לנו מקדמוני קדמונים /
ספר י ^ ת ה׳ הוא  /ספר ישר הוא  /ספר משלי משלים
היא  /דרוש לכל חפציו  /ובטוח אני אס 7החוקר וכוחן הגדול
אריסטי
 *%היוני קרא את הספר הזה בעיון היטב הוסיף לקת
על
לקחו
אשי
נתן
בעדני המליצה • וחטאה גדולה חטא
הואב״ע
ז״ל
נאמרו  " :והקרוב אלי ני הוא ספר מתורגם
על כן קשה בפרושו כדרך כל ספר מתורגם “ לא כן
הדברים ; איוב ורעיו ידברו נאשר ידבר איש אל אתיו  /את
הידוע להם לא יפרועז עד תמו  /רק בעיניהם ירמזו /
בראשם ובידיהם יניעו  /וחברם יכין אותם * הלא כפה מלא
אמר איוב  :אחבירה עליכם במלים ואניעה ער^ יכם במו
ראשי ( ט״ז ד׳ ) ״ ואליפז אמר  :מה יקחך לבן ומה
ירזמון עיניך  /דבר מן הדברים המסורים על לב איוב
ונכרים מן קריצות עידו " ולא עוד בעל הספר הזה לא
בחר במלים ובמאמרים הנעימים וקלים להכין למען יתענג
ויחץ קורא נו  /ני אס במלים ומאמרים הנותנים עזו
ותעצומות  /עליהם ישתומם כל שומע אותם ושתי אזניו
תצילנה לו  /כתפלה למשה איש אלהיס ודברי חבקוק הנביא /
לכן היה נראה ,לראב״ע ני כלשון אחרת דנר * אמנם אס
אזחותי אות  /ויסוד אשר הנחתי בשני הפסוקים נכון הוא
אין נחלק משלי מן הספר הזה נפתל ועקש  /רק יש בז
שנזיס משאר ז ספרי הקודש במאמייס  /במלים  /ולפעמים גס
בנקודות המלים  /ינ נשתנה הלשון אחר מתן התורה • —
אל נא אהובי  /אל תשחת בשד הפסוקים את ספר היקר
הזה ♦
יג

א1

13

הנה

נקצר]
הנה הואלתי למר ® ספר איוב נכללו על כן אוסיף
עוד  :ישמן הלזנאריס אשר אמרו  :השפר הזה הוא מתורגם/
ני רגו גס רגו גו מליס מלשונות אחרות  /אמנם שגגה היא ♦
רניס מן המלים הס שפח כנען אשר לדעתס הס משפה
ורה  /דרן משל נח * בריח ודומיהם  /והנשאייט גאו מן
 ' 3סנות  :א ) נעל הספר הזה נתב מדנריס הנוגעים
בחכמת האלהות והגיון על כן נחר נמלים ורות® עצס העעס
אשי נחר נהס המלך שלמה נספרו קהלת  /ב ) הספר
הוה ננתנ נימי קדמי קדמונים  /נימים אשר לא היה עוד
לענין אחי ® ליס שונות  /על כן השפיק כעל הספר מה
נמלים נכריות למלאות החסרון  /ואתן לן משל על זה :
נימי קדמי קדמונים השמש היה נקרא אור  /ומלת שמש
לא היתה עוז בלשון ענרי  /וגס נפרשה הראשונה מן הספר
בראשית אשר היתה מקונלת ליחידי סגולה מימות חנות
הקדושים  /ואשר נתנה משה מלה נמלה כאשר היתה מקובלת
(עיין כספר המפואר נתיבות השלום פרשה נ  ,פסוק ד׳)
נאה המלה אור נמקום שמש  /בפסוק ויאמר ה ,יהי אור/
נאשר יוכיח עליו פסוק הנא  ,ויהי ערב דהי בקר יוס אסד/
ני אנו אין לנו להוציא הדברים ממשמעס  /אס אין שמש אי!
ערנ ובקר • זס אחד  /רק הדבר ההוא היה כאשר אמרו חז״ל /
ביוס הראשון ברא ה׳ המאורות  /וביום הרכיעי הקנס ותלה
אותם נרקיע השמים וחק עולם נתן להם • וכן כספר איוב
בפסוק אס ראיתי אור ני יהל  /ועוד נפסוקיס אחרים
השמש נקרא אור  /על כן נאשר רצה נעל הספר הוה לאמר :
האומר לשמש ולא יורח  /לא היה יכול לכתוב  :האומר לאור
ולא יזרח  /ני מוננו יהי׳  /האומר לאור לא יהיה עוד  /לפן
בחר נמלה ורה 1נתנ  :האומר לחרש ולא יורח •
היה כשמן  /שלים שמן ושלוס וכרכה יהיה לן  /וננל
אשר תפגה תשכיל בתצליח ״ מרי ידידך הכותב בלי לנולב ♦

פתרוני ♦
אלה

[ קצהI

ג
תונחת מופר השכל
אלה הדברים העתקתי מדברי החכם האללער  /אשר
כתב לאחד מתלמידיו  /אשר החל לקרוא כספרי מכחישים
לאל ממעל  /ויכתוב לו התחנן לו  /לשעדהו נמחשנזתיו
הנשגבות  /וישלח לו דברי אפרייא המכחיש  /והנה האללער י
ענהו  /זכה אמר :
לתלמידי כנפשי Iראיתיך פוסח על שתי הסעיפים /
ונדרשתי ממך לסעדך בידיעות אשר אספתי לי כקראי ספריס
בחושבי מחשבות עכור ענין האמונה והדת י נבהלת* כי בא
לידך ספר מאחד מקעני שכל  /וכה תדבר כאשר ידבר ;
»לרדוף תענוגי סבל נברא האדם  /לצדיק ולרשע גורל
אחד  /כל אחד יקתם באשר ימצאם  /בשרנו נמשך ביין /
אהבת נשים גורלנו  /ולשחוק נאמר מהולל  /וזאת חלק
האדם בעולמו  /לאכול ולשתות ולשמות  /וזאת חזרת
האושר האמתי גס בלי כבוד ואהבת זולתנו  /והצדקה לא
׳
תהי׳ לנו למוקש  /למנוע ממנו התענוגים האלה  /אשר
מהם
אנו חיים אך הפעם על האדמה  /כי היא רק דבר
שפתים  /ולמחסור  /להחסיר נפשוסנו מעובה  /וני
ינחם איש על אשר עשה  /לא יאמר בקרבו ילין שזפעו /
אך יען שמענו מנעורנו  /הכונו כשבע מוסר להאמין
דברים לא המה  /ידמה גס עתה במחסנוחינו כי נחמנו
ממעשנו  /וזה האות נאשר שנינו ושלשנז או ירוח לנו "
אין אלהים בארץ  /ונבר חקרו גדולי לב  /ני אין חיים
כחיי הזמן  /אשר בה אנו חיים  /וממי נירא  /אס אין
שופעים בשמים ממעל ובארן מתחת “ ♦
ועתהמי אתוכח עמך ואראך שאול ואבדון  /אשר אתה
יג
גa
13
מבקש

מבקש נדרן הרע הזה אשר ינהגו איש אשר אץ אמון ונ •
גרוך האל כי עוד אנחנו חיים נין מס יודעים אלהי השמים/
ומלכינו ושיינו יראים מפריו ! ורצוח וגנוב ונאוף ענוש יענשו*
ןא חס עוא היום וילכו כולם נדרך המכחיש הוה  :דרור
יקרא לכל חיש ואשה! ולעמי הארץ יאמר חבשי אחס אין
אלהיס✓ ופתאום תתהפך הסנל כחומר " '" חותס✓ כל אחד
רק את עצמו יאהזנ  /כל אשר יחמוד יקת  /אס יש לאל
ידו 1אחיו  ,מיו  /אבותיו ואוהניו  /זרים המה נעיניו /
רעלק גיסו לא ישקוט  /ואניו ואמו לא יכנד  /אלה מחשבות
אפי” »  /וחלה מחש ות כל מי אדם אשר ילכו לרגליו /
חבלי אהנה רדידות לאין יהיו  /ואיש ואשה אן לזמן מעט
יתאחדו  /עד ימצא ’*:הוא אשה יפה ממנה  /והיא איש הדר
ממט  /ואף גם נזמן נתאחדו  /תחת אשה תקת את זרים /
נניס מעט* ס יולדו להם! כי ככר נודע  /אשה מטאפח לא
תלד כאשת ': Tאיש  /ויתמעטו משפחות האדמה  /אב ננתו
אח באחותו יתלכדו  /בן לא יכנד אב  /וענד אלוניו ♦ ומה
תעשה החס בבנים תוליד לפתק המשא הכבד הזה מעל שכמה/
ולחדש "' " האהבה כימי קדם ? הלח כנשי ראם אטעה; וכינאy
חתן פדי בטן למשיסת חיתו יער  /כי תחכם מהנה מבלי
הדק את בנה 5ואס יגדל נער אחד מכניס יולדו לדור אחרון
אין לו תוחלת לאהבת אבותיו  /וגס המה טייס בעיניו
נחשבו  /מדוע יזל האו כסף מכיסו להחיות נפש הנער  /הלא
במחיר הזה יוכל לשתות גביע היין • אן צזה אסרייא ני
ירי׳ס אב על נדו ? ויגדל הנער לא ישמע עוד בקול אניו
ובקול אמו  /ני חזק הוא ממנו  /ויקח בחוקה כסף הוייו /
לאניל ולשתות ולנשק נשי אחיו  /יחזק הנער ויהי׳ לאיש /
ואביו יוקן ויחלש  /מרוב התענוגים ני מהס קצור חייס /
א! יאמר יוצא ירכו  /מדוע יאכל הוא ובטנו תחסר  /ומי
ימנעו להוריד שאולה אח מי שנתן לו חיים ? וכי יתלה איש /
מי ישא ויסבול באהבה עול מחלתו  /פלגשו תעזבנו ני חולה
הוא /ותבהש וריס תחתיו /יהי ,כעיר פרא /מחלתו עליו

[
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תגבר ; יגוע בחליו ומשלו כנצר נתעב ; איש את אחיו ישנא /
לא יסלח חטאת רעהו ; סוד אחר יגלה  ,זולתו לא יושיע "־
וני ירחם איש את בנו מאהבה הנטועה בלב׳ האב ; מי ירחם
יחוס אבל אב ; עני והלך ימות כבהמות בהררי אלף ;ויושבי
תבל נמשלו כבהמות נדמו * אולי לא יתחתנו  /אך ילך איש
נאשר ימצא נערה ; ושכב עמה  /ול ,<1יתחתנו  /איך יאהב איש
את אשתו  ,ני ישבענה וישנאה ״ איש את רעהו יזנה ; ינ
בצע לו בהונאת ריע ; ובו יוכל הרבות תענוגיו ; נאשר
יעשו בני נכר ; בניס לא אמון בס ; יונו איש את אחיו למלא
בתיהם טוב ; חאת תורתי האדס ״ וני יריבין אנש״ס ; מי
ישפוט נין איש ובין אתיו ; וני יהיו שופטים בארץ  ,איך
יקרא שופט לא ידע משפט ; לא ידע צדק  /לא ידע אוהבן
נאחיהס אנשים המה בלי אמון ; לא יפחדו לקול היושר והכבוד/
אך בתענוגי תבל ימצאו ”אושרם ; מדוע לא ישא פנים להצדיק
הרשע ; ני ירבה שוחד ״ השנאה ; והקנאה ; יפרה נהם
מקטנותם ; נל א׳ יאמר לי תבל ומלואה ) מדוע תרעב נפשי /
געת ישבע זולתי ? בת תקום באמה ; כלה בחמותה $האג
את בניו לא ידע ; ותמלא הארץ רוצתיס ; ובבור ירש ארץ•
על אס הדרך יעמדו דלת העס על דם עוברי דרך׳״ המישריס
ארחוחס ; לבוא למחוז חפצם✓ לשבוע מצרור הכשף אשר
גידם ; כספיהם יהיו לסיגים ; זסבאיהם במיס מהול ; ינ
לבצע כסף יארובו ; להרבות תעגזגיהס ; וממי יראו ; הלא
אין אלהיס בארץ ״ האדון יבקש מעבדו ; לעבוד עבודתו
יכביד פולו ; עד יתמו נחותיו ; להתענג משמן זרועותיו/
והעבד לחאוה יבקש ; לגניב נילסחייס  ,וחיל מלחמה כי יראו
ני חזקו ממלכם ; מי ימנמס להכרית  ♦ DJVDוהמלך
יאכל לשובע נפשו ; כל תענוגי תבל ירדוף ני לו ^נ י
במיה מרובה ; תחת שר הצבא יהי׳ שי התענוג  /תחת
יועצי איץ; סי־יסי המלך שומרי הפילגשים ; תחת
ושחתשדה ושדות /
שריכש
^רים ןשרות ׳

ומי
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ומי יעמיק שאולה להשתהות אל פד המלך /
אותז
יגנהו
למעלה על גפי מרומי קרת  /וכל רואי פט
המלך
t
ילכו
כדרכיו
יבקשו
תענוג
 /ויאכלו נשר אחיהם
כשר
עמי הארץ  /וגס המה ימרדו נמלכס  /באמרם
מי
המלך ינ נפנדנו  /ואף ני נשבעו לו* אך השכועות
למשחק
יהיו
כקרב
העמיס
החכמים
והיודעים ני אין אלהיס
כארץ /
ועול מעט יפול המלך נחרב כני עיוו  /כי מי לא
יחמוד
נספו
ווהבו
/
גנות
ופרדסים
אשד
נטע
?
הגנוריס
אשר
מסביב
לו המה יכתירוהו /
יסובנוהוT
יושיעוהו /
«יצילוהו
מידי קמיו  /ומי יצילהו מידי הגבוריס האלה  /מידי
שר
הצבא
האהוב
/
או
מידי
שר
העיר
?
מלכות
רומי
ופרס
יעידון
כי לא ישען המלך על חילו  /אס עמו נהפך לאויב
לו /
כן
יפול
הדור
הזה
נרע
/
עוד
מעט
ואין
אדס כאיז /
והאדמה
תשאה
שממה
,
אם
ילך
כל
אדס בשרירות לבו /
לאכול
ולשתות ולשמוח  /למלא גדתו  /ואת רעהו יעזוב /
ואל
פועל ה׳ לא יביט  /ומעשה ידיו לא יראה •־־־ לכן כני !
מדברי
אפרייא
הארור
שמור
נפשך
מאוד
״
ועתה כני הטוב /
בוא
וראה האמונה האמתית  /היא תצוה עלינו לאהוב יוצר
הכל
ולאחינו
כמונו
 /מה גדלה חכמתה  /ומה מאוד כוננה
אושר
האמתי ככני אדם  /לא לחיי הזמן לכד מעוחדה נפשנו /
גי
כמעט
חבלה
מיתנו
/
וישוב
העפר
אל
הארץ כשהי '  /אך
הרוח
תשוב
אל
אלהים
אשר
נתנה
/
שמה
תתעדן מזיו כבוד
אלוה
אשר לא נוכל להבין בימי חיינו  /ני קצרה שכלנו  /וכל
הימים
אשר
אנחנו
חיים על פני האדמה כולנו אתים מי אל
חי /
כיהודי מוצרי כישמעאלי ! וגס המקטרים לשמש ולירח /
וגס
האומרים
לעץ
אבי
אתה
/
לבול
עץ
יסגדו ! וג® ההולכיס
בדרך
אפרייא
!
ומכחישים
לאל
ממעל
/
גס המה אחינו תועים
נדרך /
חלילה לנו מקצוף עליהם ולנער בס  /אך מצוה עלעו
לנהלם
בנחת
על
לרך
הישר
לפקוח
עיניס עורות  /ולהוציאם
מחושך
וצלמות
/
ממקור
מיס
חיים כזה  /יצאו נחלי אושר
והצלחה מל כל יושבי תבל * זאת היא תורת הארס :
אהוב

I
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אהוב מראך ׳ אהוב ריעך
אלה הדנייס אשי יעשה אותם האדם וחי נהם ♦
ועתה נערוך וגדמה נד מאמיגיס למיס לא אמון בס  3 /נצ
כלליהם ופמדהס ״ ני יקח איש אשה ויהיו "לאחדיס  /חבלי
אהבה וידידות יקשרו קשי אמיץ וחזק 4יתלכדו ולא יתפרדו /
האיש ישא עול סבל להחיות נפשו ונפש אשתו וגניו  /והיא
תשמע נקולו  /ואתר ננצתו תנת נפשה  /יד ביד יתהלכו על
שושנים ופל חוחיס  /עד יוקנו  /ועוד לא תמה אהנחס§
עוד יזכרו אהנת דודים מקדם • מיהם הקימו תחחס ערם
יבוא קצם מגודלים מנעוריהם באהבת האל ואהבת אנוחם
נתונים נתונים המה להם מאת אביהס שבשמים לגדלם לחנכם
ביראת השם  /ויזרעו בשמחה  /וברנה יקצרו פרי מעלליהם
מאה שערים ״ בן יכבד אג ואס  /יאהבם באהבה עזה /
קיץ וחורף יעבוד עבודתו 4להחיותם לימי זקנה עת יתמו
כחותם 4ואס יבוא היוותה ואביו ואמו נעדרו 4או הולך הוא
הלוך ובכה עד תנחמהו — האמונה *
איש אמונים עבדו הוא אתיו  /יתן לו כל מחסורו אשר
יחסר לו  /יאהנהו  /׳ירחמהו  ,ויחננהו  /וגס הענד יאהב
את אדוניו  /דתן נפשו תחת נפשו " כל אשר יעשו המאמינים
באמונה הס עושים  /לא יזנו חיש את אחיו ואת רפהג t
מקנה וממכר יפריחו  /חף ני ילך המאמין חדר בחדר
להחבא 4ה׳ יראנו  /ואיך יפעל מרמה  /ויד על נס יה i
תחזק עונותיו בספר לוכרון עולם "
והשופע כי ישב לשפוע את המס  /פין ההשגחה
תשגיח על כל מחשבותיו אס יצדיק את הצדיק וירשיע את
הרשע  /אז משפע מעוקל מלפניו יצא  /ואיך יצדק את
הרשע ותחזינה עיניו ציור הכסף לקח בידו 4מחר *בוא יומו
דספהו  /ובמה יצעדק לפני שופע צדק  /לכן לא ישא פלס
המלך יושב נעת על נסאו כל עמו
ולא יקח שוחד "
יאהנהו  /נשמש יצא בתקפו ובגבורתו  /לחמס יושבי תבל !
להדשיא

[ ר ]
להדשיא
הארץ דשא ׳» ולהחיות כל יושביה  tכן החת שנע
מושל
צדיק
תפרח
החנונה
/
כי
הוא
מנן כעדה  /חכמים
ימצאו
לחס
/
בתי
למוד
/
נתי
כנסיות
/
נתי
מרפא
לנגעי
נד אדם /
נתי יתומים ואלמנות יהיה נימים  /כולם יאהנהו
נאהנה
עיה ויתנו לו כתר מלוכה * לכן נני שמור נפשך
מאוד
/
כי
יש
שנר
לפעולת
צדיק  /ואחרית רשעים נכרתה /
תאמין
בה
'
יוצרך
ומושך
והיה
שלום
•

צבי הירש ברם גלויגא ♦
למה ’תאמרו
עוג
פעלו
בה
ומה
טוב
יוכלוןהיעב  :גס אס לכסא
גבהמו
ומים
עד
ים
ימשולו
ברוחם לא משלו :
הצעקתס
ישמע
אל
השוכן
ע
©
שפל
רוח
ובבוא צרה ומצוקה הבצלם
יחסיון
גויס
:
הילוו
לשמים
תנו
רנינים
לדבר
סור מעל
אהלינו /
לחרב שוב אל נדנך ולשן חיות אל׳״תשחית מו;
רק הרע
הס
יודעים
עוג
הארץ
הס
צוררים את האדם היושב
עליה :
ימים
מקדם
יגידו
לנו
עלילות
רועים אויליס אוכור
רהב
אשור ובבל עד להשחת גבה לנס על צור עשם
התקוממו
וישראל אהב איבו  :גס אל השיב להס גמול חרפת
עולם נתן למו  :ינ
זה
*
תהומות
"
יכסיוהו
זה
מת נחרב
מיו וזה
חי נין בהמות שדי  :ינ רע אחרית עושי רשע נר
רשעים
ידעך ; כי תאמר מדוע רשעים צלחו שלו כל נוגדי
בגד :
מחעאת
מי
האדם
ממון
יושב
הארץ
יסדם יוסר גויס
ביד
חטאים כמוהם ויצו אכזרים לכסא ובידם שם מטה ועמו:
לא להם
נחנה ארץ ונחלה אין להם בה  :כי״תשלו ולמי
הארץ
ולמי
כל
מחמדיה
שמעו
ואגידה
לכס :
לה׳
הארץ
ומלואה
לו
הרקיע ומלוא  .אוצרותיו ול
הימים
וכל רומש בם 1לו תבל ויושבי נה היבשה וכל אשר

סומליאון  /למהיאמר! לנוהארן  :מה

עליה אדם

ובהמה רמש ועוף

הרים * גבעות וכל צמח
האדמה

 Iרא ]
האדמה  :יצ עוד הארץ כהו קול ה" על המיס הרכים יהי י
רקיע נחוך מימינם ויקרה עליותיו נמים ויהי מכנה גחל
למראה  :אך מתחת לרקיע פוד תהו עד בוא קול ה׳ שנית
ויצו על שארית המיס הקוו אל מקום אחד ני תראה הינשה:
אז שם מדבר לפדן וחרבות לגנים וכרמים ויאמר לא תהו
נראתיה לשבת יצרתי היבשת  :בנו ערים לשכת נס והכינו
האדמה למלאכתכס אל ייראו משטף מיס רבים  :ינ על
•וקוה המיס אשר קראתי ימים יסדתי תבל :גס על חוף ים
בנו פריס משס למרחוק אניות ילכו ושמה מקצר ארן
ישונו  :ני קראתי על מי היס לאמר זה מקומכם עד פה
תבואו לא תשובון לכסות הארץ חול זה שמתי גבולכם ירימו
גלינס ולא יעברוהו  :אס בגערתי נסתם אל מקזס יסדתי
לכם לא תשאר תבל צחיחה ויושביה לא יססרון מיס כי על
נהרות כוננתיה ההולכים על פני היבשה להשקות אדם וחיתו
שדה  :אשר ידו עשתה זאת לו הארץ ומלואה לו חבל ויושבי
בה הוא חונן מעונו לכל מאתו ברכת כל איש ומידו מיישלת
כל מושל ; ני ה׳ יצר את האדם ויעטרהו כבוד והדר ויוציא
מחלציו מלניס וימשילס במעשה ידיו ויאמר לפס שמרו משפע
ועשו צדקה בארץ :
אשריכם
מושלים
צדיקים
אשריכם כל יראי ה ' אתם
תעלו אל הר
ה׳
ובמקום
קדשו
תקומו
 :לקחת מפיו תורה
ואת
ארתותיו
תלמודו
!
:
ני
מי
יעלה גהר ה׳ יקום במקום
קדשו
האס
לוכד
ערים
ילכד בעונותיו האס אוסף כחול כסף
וצרורותיו במשמר יאסף לא גאלה נחר ה׳  :אן נקי כפיס
ובר לבב שוטר ידו מעשות רע ולבו מחשוב על• תועה אשר
לא נשא לשוא נפשו לחפאות לא כן על אלהיו שוא על מלכותו
וממשלתו  :לא עשה לרעהו ךעה ולא נשבע בעבור מרמה :
הוא ישא ברכה מאת ה׳ ברכת שמיס מעל ברכת תהום
מתחת  :וצדקה ישא מאלהי ישעו כי צדק משמים נשקף מל
איש אמס כאח יחנגהו חן ושכל טוב חכמה תבא נלנו ודעת
לנפשו ינעם :

צ*

[ רב ]
אל תנהלו ממראה עירכם בראותכם את נאון

פועליאון

הרוכבים על סוסים כשיים בראותכם כוו פועלי צדון
ההולכים על הארץ כעבדים  :כי אל מנה מספר לכככיס
ההמון הרג לא תיאם עין ואשר לכלס שמות יקרא זבנו אין
מנין מה המה  :אף הוא ברא הדורות מראש מנה מספר
שנות דור ודור יורע מתי יכלה ועם ותגוז תבל נל חמוע
ונשכת שובע המון זדים וצרת צדיקים לא תוכרנה עוד :
ורע אמת יעבדנו יספר לה׳ לדור  :זה דור דוישי אלהיס
יבקשו פניך יעקב  :מקצה ארץ אלין יבואו אפיס ארן
ישתחוו לך ובקול המון חוגג יאמרו שמענו ני ה׳ עמכם נס
נחנו נעלה אל הר פ׳ אל בית אצהי יעקב •

ב ♦ שאטלענדר ♦

ד
רעיוני
מושאלים מספרי

יגע

לילה
איש

אגג^ יא5

(א)
מה נעמת תנומה Jצרי ותרופה לעיפיס  /תעזבי
את האומלל באבלו  /זתפרשי אנחתיך על בני © הצלחה9
תרחף בשלומיך מל עפעפי דודיך  /גת עין לא ראתה דמע
תתענג בסנלין "
אני שכנתי ואישנה  /ותלד שינתי ממבוכת רעיוני —
אשריכם הישנים שנת עולמים Iהשאננים בקבר  /לא ינהלמו
חלומות 5ומי יודע אס נס שמה מחזיונות יחחו ? —
ואיקץ ואעלה מתהום הדמיונות  /ונפשי כאניה קטנה מגל

לדג ]
אל גל שטה ! דנתי נמשוטות בחמת הסער כפלו /בקשתים /
אחיתיס * עתה אקומה ולא ארפנם ״ אתחוק ואחליף כח /
שאת צרות חדשות לבקרים  /ני קצר היום ממכאוני  /יעוף
נאנחותי  /ורעיוני חשנו שנעתיס האישון לילה "
(ב)
הביטה ! הלילה ( שחורה ונאוה ) מנשא ממלנתה
תוריד שרביטה על מתי חלד ״ קול אין /קשב אין  /נולמו
חבקס המוחה  /והארץ תנוח מעבודתה לשנות שבתותיה !
העין לא תחזה  /האון לאתקשיב  /פלגי חיים יעמודון /
♦שקטזן ינוחו יחד /
החשך והדממה Iאחיות הלילה !
תעירו מורשי לבבי /
תקשרום בחבלי התבונה — יסוד האישים היא ויתרון
האדם — בואי רעיותי ! בוא ותמננה ידי ! אודנןבשאול <
ראש מקום כסאנן י שמה הגויות יזם יום לאלף יפלולפניכן
לקרבן ״ אך בנות מי א$ה ? ומה מחצב הורתכן ? ~־ לן
צורי אקרא  /לך אמר לבי מלטבקודש " במאמרך נסוצללי
ערב  /זתגל יפעת הארץ " ברן יתד נוכבי בקר לקראת
שמש  /והיא לע דברתך תבקיע מחשנת עבים להאיר פני
תבל • האירה גס נפשי 1מק ברק הדיך ותתהלך אש
החנמה בקרב לד סלה !
"T
אליך אני Iנפשי תמלט  /לך תצמא נצמא למיס  /השוקק
למקורמחצבה ״ גס עביס גס בלהות יסונבוני ינתרוני /
ואחה תהל ברך פלי ראשי ורוחי סלה " ינ תעיתי בשאון
היגזניס  /מי מבלעדיך יאשמי ? תאמצני לשוות רגלי
ודרני לפניך  /תלמד את תבונתי דגה  /ולדעתי דעת •
ואשלם נדרי אשר נדרתי מקדם  ,ואסע ואעבור בתוך מחנות
החיים והמסים ׳ אפתח פי ואשתה נוס ועמיך י ממנאוכי
אחוה טובך /
אלמד דרניך  /משס אמת יתבונן לד*
אמת תחקוקנה ידי "
ני

 1רד ]
(ג)

ני יתפעסרוחי נוןרני נחלות הלילה  /אספרה הרגעים
אשר עכרו  /ואנינה יקר ערכם  /קול  /קול תרועתאיאלים
ירדו kחלרי נער ; קול נטון עלי עקזתי אשר חלפו נהגא4
עכרו נעמק הנכח כזרם מיס  /ירוצון כאיל על הררי גלעד *
עתה אקומה  /יאמר לני  /עתה ארומם Iכל כליותי
ירעדו!  /אניעה מעכר לנהרי חייס אל תוך תהום רנה /
אכיטה על האדס והוא פליאה 1ואתה אשד כוננתז מה גדלת
על כל פליאה ! מית מעשה ידיך מקצוות רנות  /מסוכב
מסכות מתהפכות✓ ומה רסקו אחד משד Iכסולם מוצב
ארצה וראשוהשמימה  /פעס מחוה שדי  /פעס צלמון שדס /
עזלס קטן ומקדש מעט מזמית מכלל קדשו  /גוש עפר
ויורש ממלכה  /נן כשר ונן אלוה  /חזק כסלע וחלש
כתזלעה  /ולעד יחיהI
לכן ילפחד סערת תימן  /אסוכב כשכזלת מיס  /אלך
נתמהון לנג  /ויחילתי נכרית כגויחי  /כמלון אזיחיס תנוע
תנוד קהמה זתחו ^ כשכורת מיין " איש על רעהו יתפלא
יקרא האח ! זלנכז יפחד  /ישמחויחאכל  /ינוע ויעמוד /
ולא ידע מה " מלאך אחד לא יפדהו מני שאזל ורמות
לא יסגיחהו *
כי אפול כחיק התנומה וארדס מיגוני  /אזי תלך יחידתי
ותרוץ על שדי חמד  /פעס מכין עפאים תתן קולה כנכי /
כעס מצוק הסלעים תפול לשוט עלי גלי הים "
גס כמחיצות תחול כנערה פתיה  /תשנה את טעמה ותוריד
רירה על דלתי הרעיונות " אך נס כשנוחה יקרה מגויתי4
קגכיה אברותיה לעוף כחץ יעוף כמהיחת  /תשחק למעט
עפרי  /והיא כת מרומים ״ —־ אז תורני ותאמר לי ; »קומה
אנוש אנוע וכינה ככודי מחשכת לילה Jהט ושמעבדממת
הלילה *יוס הנורא ושפטת מצעדיו  /ודע iכל מסכותהשמים
להטיכןכאחרית  /גס חלומות שוא לא לשואישחקו!

אס

נ רה ]
(ד)
אם כן למה אגנה על מות מאהבי והמה לא מחו1
מה יתאנכזן רעיוגי ? ישוטו ויקיננו על קברות אחי /
הלנצח ירד« ו מלאני ש* יס כשאול מתחת ? האס תוקד להבת
אש נקיב שחת ? —־ חי Jחי ! נלס חייס חיי נצח  /ידאו
בשמים מעל ויביטו עלינו לאמר  :מנקונן עלינס הילודים
אשר יולדו ן מדוע חנכו אתם  /מדוע יספדו המתים את
החיים ? אתס תמששו באפלה  /תנשלו בנתינה 4ונחנו
ממעל בטוחים מאין דאגה  /שונניס נצל שדי  /ומתענגים
ברוב שלום ״**
פה יציצוהנצניס  /ושמה יפרחו לפרחים✓ פה שלהבות החיים
עולים ויורדים  /שמה יהיו למאורות /להאיי־ נצח *
דמיחיך תבל לחצר מלך עולמים  /מסוגית
נדלחיס מאין
איש יפתחם ן נלנז אסורים בזיקי היצר ועליו תשוקתנו4
בלתי ישבור המות מוטית  /אף יסיר חחים  /ויאמר לאסורים:
צאו  /צאו  /וחיו לנצחI
מבליגיתי עלי אסירי תבל  /מה יתהללו✓ ומה חפץ מצאו
בה  tעובדיס עפרות זהנס < משתחדס לערימת כסף4
וישכחו ^ וה נורא ננפיס לעוףשחקים  /לרכוב ממעלשרפים /
להסתופף תחת כסא נמלו  /שמה הימים לא ימזדז  /ולא
יסופרו העתות  /עמל ויגיעה אין  /הפגע והמות יתמו ♦
ואשתומם על בניאיש  /יתננרו במעללם  /ישכחו אחריתם
וימירו נפשם לשרת בתבל  /בתבל הלזו Iאשר ינדה מעטים
ועוברים כרעיון יעוף  /ועלימו יעכוי אדס בכעס ועמל ולהג
הרגה Iלהבות נפשו תחת דשנס תכבינה ; והוא פתישוגה
בשעשועי תבל ני תשחק לו מעט  /תושיט לושרביטה  /יפזז
ויזנק כאיל עלי דשא  /יסוג אתור  /כלמות נפשו  /והוא
במנרה Iגס אנכי אכלם  /יחידתי נתולע נאחז בסכך סרעפי <
(מזמות שונות עולות על לני ויורדות חדרי נטר ) כרתי
אבריה ולא תוכל לשוב עוד אל בית אביה *
גם נהקיצנו נתנו כחולמים  /רעים מחלומותלילה  /מיזזות
שוא

/

 3רו ]
שוא תתחלפנה כל היום ללחזס אתנו  /נתרופע נאחחת
מרעים  /נרננה נחגרת משוררים  /ששון על ששון  /מה על
"מה  /על יע3ור קול תרועת מות  /יחרלון מורשי לגמו /
נפול ארצה ונשאג  :אכלנו — Iאיה עתה התענוגים /
הסעיפים והסרעפות אייו < קשרתי חפצי וישעי נחכלי
תבל  /זקורי עכניש עכיס מכלם  /רוח כי יענור כרגע
ינתקס • —
(ה)
מה יפו חיי עדן  /ומה נעמו מתענוגי הארץ 5שם
ישכנו פועלי צלק  /ושמה מנת אחריתם  /בטח ושאנן סגינס✓
דמיהם כימי השמים  /ומכונס גנוה גנוה על מורות איומות/
אשר קצף וועס גלהנות אש ארצה ימטירו  /וחת נלהות
יפיץ הלהב על קריה יפיפיה  .אין רגע גלי נגע  /אין עת
בלי פגע  /והמות ישנן בגי אשפתו לירות ככל אשר יפנה ♦
אתה חרפת האדם Iתלטוש אתך  /וכרגע גוי וממלכה יספו
יתמו  /תנלוף לאומים  /והמון' נדם לפניך ישחון * «וכזאב
אורג גס שה תמים לא תרחם ? תרוץ אל המכלאות לטרוף
אחת ממיטב הצאן  /סנקש מל דלתי שאננים ותתהלך
במשפחות  /תקח בן מחיק אמו  /יזנק מחדר הורתו  /תנופף
ילך  /הוי Iגס על בחור  pועזב שבל tמחמר רואיו /
ברכת הוריו זתאות הבנות  /לקטוף הפרח נאבה tהשושנה
מצנם * כנה תשתרר על יושבי חלד 1עקבותיך יורמו
אדירים בארץ  /תשא חרבך ירגזון  /יסוגון כוכבים
ממסלותס 5מלוע גס על מעע עפר תשליך אימתך ? הן
פעמים ושלם ירדו חציך על לבי (ולבי מכאוב ) " בירח אחל
נפלו שלשה נלאהני  /שם ילילי ותאות נפשי יחל לעפר
נחתו  /ונלס ברורים אהובים ‘לי "
הומן המעט התל ב•  /הסב פניו ואיה! ? רעיוני נגדו גס
ץהמה שחקו יג  /רב שמחתו שיאמרו לי  /רב שמחתך  /קוס!
שתה טס התרעלה והערל נאחד אחיך  /שא עיניך והבט
ידידיך במרום  /ודמעות מלחייך נטלו  #הרס קולך וקונן
מלימו

ה
מ

[ ׳ רזt
עלימו ! ארה הומן אשי מנתם • מה רנ מצבוכך* Iץ•
השחית רעס נלילה כל ימיששונך ♦ וכור גא ימיס ייק ס /
מה רג טונס מאלה ! או שפתותיך כוס ששוןנשקו  ,ורגליך
על נמתי הח« חת ״ ועתה טבעת ביגון  /כליותיך אנחה ♦
לכן ארוריס התענוגים  /צוררי בגי אדס iיגע אחבקס ועד
ארגיעה יחלופון י גס לי המתיקו מחמדי חבל tומוסר לא
אביחי  /עד יסלח המות כבדי✓ וכוודי לעפר ישכן * אנה
אפנה  /אנה אביט  /צר וחשך ישופד 5אולם אחרי בינותי$
אשחק על נפשי  /אלעג על דוי  /ני כמוני פמוהס  /כל
היצוייס הלא לתוגה נוצרו • ”* גני אס אחת  /ושמש מחת
על כלנו וורח ״ הומן יקלע נאגדו פעס כה  /פעס כה /
נחלוס ונהקין✓ בנשף באישון בשחי בנקר " פל יציר יורש
תוגת הורתו  /ונד מצג למצב עתדז ♦
(ההמשך במחברורת הבאות)

משה במוה־רר מענדל צבי ♦

מכתמים
לע

מחבר ספרי הבל

מה לך ולזמן בי עליו אנפת
להמיתו בהבלים ? והוא חפץ חסדך5
כי לולא מחה הומן אשר כתבת
נצח

תשאד בין

החיים כלמתך

מי שלעוינגר י

[ רח ]
השודד והיועץ
הי ז ע ז
עד אן תסכן נפשך לשרוד ולמלאורת נחנך*
קח עצתי • קבץ על יד ושים ? 1מטמון הונך •

השודד
סכל י אף אם בארמון מבצר אשימהו למשמרת
נכש ש□ תמצאהו ירי כי אבא במתרתרת •
אברהם בר״י ש ט ע ר ן •

על קבר איש מלי ואמר
איך יזילו יורשים כספך צברת
להקים לך פה מצבת אבן\
לו יכלת דיר • למפזרים אמרת •
•ייT : “ T
כנסו ! כי לבי יהיה לי לאבן *

ש— כ •
יקשן איש פלאים
חזית ילוד אשה כאלהיבש כ  Sיורע
בנ  Sמרחקיראד־־ק כ  Sדבר סתר שומע
באמרי פיו יהפך התבל ומלואה לאין
אמר ואין תבואה הרע ׳ אף בוגד היין
מוריש מעשיר  /מחיה ממית  ,ישפיל אף ירים —
מי זה איש פלאים ? הלא זה — יקשן דובר שקרים ־

הגיל ♦

C«o »o **o £*C • MX )( 70 •JÖOOj

המאסף
חודש

אייר

א« ך

ה׳תקס״ט

נשיר

שירחודש זה׳ אף אס בא במספר ירחי הזמיר .׳ הלא נהפך
לקינה שירנו ׳ זעוגבנו לקול מכיס ; כי למשמע אזן דאבה
נפשנו! מקול נהי הבא אלינו מקהלת
ראטסרדאם/
מיוס ז ,אייר תקס י ט ׳ וכה נכתב לנו "
 *,ליל שבתון העבר (ליל ו׳ אייר) היה ליל צרה ומבוכה
לכל באי שערי קהלתנו< וירב כבית יהודה תאניה ואניה /
כי שפך ה' עלינו חרון אפו  ,עלה המות בחלוננו ולקח
ממנו עטרת ראשנו  ,נזר דורנו,יה״ה מורנו ורבנו הרב
המאור הגדול החכם הכולל מהו׳ אריה
ליבזצ״ל ,
אב״ד דקהלתנו ואגפיה  ,בע״המ
ספר פני אריח •
הנה הוא מת בלא עתו מיתה פתאומית בליל הנ״ל ונקבר
בכבוד גדול היום יוס א׳ ז ' אייר • כל אשר יודע גודל
יקר ערך האיש הגדול הזה ׳ חכמתו צדקתו וענותנתו /
יסעד ויבכה אתנו על אבדן הגדול הזה*♦ •
יו א
* 14
והנה

3

ריt

והכה לכבוד החכס הצדק הנ״ל  ,אשר ר 5ערכו נודע
במכתבנו׳ וכבר
נשיס זכר ממעלותיו ( צדקותיו
לנו ,
ערכנו דבריני אל בן היינות הזה  #ה״ה הרב התכס התורני
מעזי־יטש
אברהםשי׳ ׳ אשר כעי; אכ״ד בקהלי /
מהו׳
כמדינת פולין ובקשנו מאי/ו לכתוב לנו תולדת אביו המנות
הנ״ל  /ומיד כהגיע מכתבו לידינו נעתקהו כמאסף •
ד״ה t

א
ענינים שונים
םפוריבש

ממשכורת

חינא

(ההמשך)
ישתומם כל רואה חומה הגדולה  /הבנויה מן חוף נאנקינג
עד מדברות הטארטרי * ארנה cjtוארבע מאות מיל למלת
אנגליא  /והוא למדת גרמאני לערך שלוש מאות וששים »
גונה החומה הזאת עשייס מדוח הרגל  ,ובבקעה שלשים ♦
בין נל מהלך רדע מיל מ נדלים כנויס  /רחכס עשרים מדות
הי־גל  /ועל המגדלים יעמדו מל משמחתם נושקי קשת
לגונן את האר ) " אנשי חינא מו את המומה הנצורה הזאת
להיות להם למאסה מפני שכניהם העאעארן  /לבלתי יבואו
בארצם לשלול שלל ולבוו נו ♦ אולם אנשי העאערי הרסו
לע* ית על החומה  /וילכו לארץ וילכדו מחוזות ופלכיס
ויגרשו יושביהם  /וישנו המה שם עד הנה •
חברת הנומריס ספרו לנו  /אנשי חינא יקצעו במקצעות
ובכלי

נריא ]
ובכלי חורש אבן אח ההרים הגדולים והגבוהים  /על יתארוהס
כדמות אריה או נמר ונהנה " נפלא היא את אשר ספר לנו
הכומר סרטיני  /הוא ראה הר גדול בדמות אדם  /וברחוין
שלשה פרסאות ראה עוד חוטמו ואזניו י — ,
רשויה לכל אנשי חינא  /כמו בכל ארצות קדם tלישא
נשים רנות • אך גדלה קנאת בעליהן " והדת נתנה בחינא
שהנשים בל תדברנה אך עס אבותיהן ועם אחיהן " כל אשה
הדוברת עס איש אחר כמנאפת תחשב  /ועל מוקדה השרף♦
משולחי אירופא אל נלכדו בפח האהבה  /וחוקי חינא נכל
לנס ינצודו  /לא בקשו אהבתן ולא קרנותיהן יחפצון  /כי
מות חינא נעדרי יופי הנה  /לא חן לא תאר ולא הדר להן♦
עיניהן קטנות  /חוטמן מעוכה✓ ופניהן כצבע נחושה * ותקנון
פוד זאת בעיניהן  /הוסיפו עוד על וה סרת טפס  /יעפרו
רכשו פניהן באבק לבן  /לפין בן הנכר השנואה לא יכיר •
עוד אולת גדולה היא להן  /תגעל נפש הרואה  /הן
הנה רגלי משים  /אשר בילדותן יכופו כפוף האצבעות למטה
מן המל  /ויכבשו ויקשרו הרגל אמיץ וחוק במכבש לבל
תוכל פנות לימין או לשמאל " תשוה הרגל מן בת חמשיס
לרגלי ילדים הקטנים גארצנו * שערות ראשן השחורים
יעבתו וישתרגו  /ירפדו ראשן זיענדו עליהם פרחים
ושושנים  /אלמוגים ודברים המבריקים "
גדלה מאוד תשוקת אנשי חינא להרגל תנועת אברים
(  / ) @ pmttaffc!d)e Uebungenכמו חבוק הידים
( 0pide־־  / ) ^ antpfרקוד על החבל tאחיזת עיניס
(נ1צועזענ* ספילרייח ) *
גם יש להם נמות השחוק׳
(  / ) $ £<eaffrומחזות
הבטה
(
) opftfcbe QSorflelitmgen
פל נמות השחוק
יזמרו
שירי
אהבים  ,נועם האהבה
יספרו /
איך
שפרה
נחלת
איש
/
אס יעלת חן נפלה
לו
לחבל
/
יבלה
ימיו
בגיל ובנעימים  /אס כשרון
מעשיה
יתאחדו
פס
יפיה
•
גס המות לא ינתק מיתרי
האהבה  /ילכו אחוזי יד תוך גיא צלמות ולא יתפרדו /
חחס תעוף אל מעוני שמיס  /אל הדוס צבאות /
יד
ב! 4 ß
והוא

 3ריב]
והוא ישקיף מליהסבחמלה ! יחדש נעוריהם  /יוסיף להס גיל
—־
ונחת אלף מוניס מאשר יתענגו כת כל אשר עונו ״
אולס שירי מגדס פגול הוא להם  /נס כל לוח וספר /
אשד ימצאו כמו דופיושמלה  /יחרמו  /ובעליו עמו נאש
ישרפו ״ המוסר הוא להס לקו  ,והצדקהלמשקולת • נאמנה
רוחם  /לא יצירו לכל נוצר« יקרה להם אף נפש נמלה /
עמיו יחמם על כל נכדחיס  /יככדו פועלי צדק  /ויאהכו
מושי טוב ״ ינכה מלנס ויעזתס כמאוד מאוד  /ישליכו נפשם
מנגד למען פשות רצונס * גס אחרי המות יעשו נכזד
לאמתם  /יקימו להס מצכח אכן  /יחי־חו שמוחס לזכר עולם
גס נמשכנותס על המשקוף " כנין גדול ונפלא נועד בארן
ח־נא  /וכשס בית אבית (  ) nmruitfיקרא  /כי שמות
אבוחס חקוקים בקייוח הבית  /ושם יעלו שנה נשנה לנפול
על הארץ ולכרוע בדך  /למען הראות לאנותס הכנעס
ויראתם " —" ילינו ויחנטו מתיהס כל השנה טיס יקברו
אוחס בג ת המועד לכל חי ! כל השנה יתאבלו הספד מר$
וככל חוצות קינה ונהי ישאו  /ונגדי לכן יעטפו ( ני וה נגדי
אנלותס ) עד ני תמו ימי נכיותס " כה יבלו ימיהס אך
נעשית טוכוצדק  /זכה יגדלו מיהם על ברכיהם  ,יורו למו
הדרך אשי ילכו כה  /והמעשה אשר יעשון ♦ אשרי העס
יודעאלהיו  ,וגאוי פדו יהלנון • —
האג לא ינחיל אח בניו ננוח ויקרו •  .אס הבן הלך
בדרכיאביו  /ומי ע«ו ימיהן ני טונות עשה  /או נבחר
להיוח פקיד או נציב * אס ימות אחד מן שרי משגיחים$
יבוקר ויבוקש נספר הונרמות  /אשר נו נרשמים מעשי נל
איש ואיש מן כל איצות חיגא  /ואשר לו הצדקהוהיושר /
הוא הנבחר  /ולו נתן משמרת הנעדר ♦
מעמד הסוחרים נמה בעיני העם ; ובעיני יודעיבינה
והודם כחכמה ״ לנס ידמו כןיאמרו  :תשוקת הסוחרים היא
לצבוי הון ולאסוף זהב  /ואת ידיח לנס לסור מדרך הטוב /
ינ הכסףנצני -י  /על כן שגו ברואה פקופליליה " ~־
לא
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לא יאומן ני יסופר  /ני יש ניניהם אנשים העושים
מסחר עם נחשים ועקרבים  /דלת העם יחכל נחשיס4
והמה ארוחתם תמיד ♦ יש מהם אונליס נלביס וחתולים •
פליניוס כתב  /אנשי רומי נחנו כסף רב מחיר נלב היונק4
ולדעתם הוא הנבחר מנל מאכל אשר הונן לפני מלך "
גס נחינא דל והלך ידרכו על מפתן כיח הפשיר4
לנקש פיסת בר להשקיט מגכונס ״ אלה יבנו  /אלה ישחקו
ואלה ישימו נפלאות ״ השר סולייוואז ראה עני אחד  /אשר
הרחיב גרונו  /ושם נחש גדול בפיו  /והנחש ירד תוך בטנו4
אך קצה קטן ממנו נראה חוצה י רתת אחו כל רואהז  /שם
פחדו פחד לגעת בבשרו  /ני האמינו חמת תנינים בקרכו *
לשות ספק העני את גפו 4לשוא קרץ בעיניו לנל הנצניס
עליו לבא לעזרתו  /פי לא קמה רות גקרנס  /וייראו מנשת
אליו • לולא היה המושיע באמתחתו  /אל יהי  ,מושך הנחש
מגטנו ״ אך חיש הוציא קוף מאמחחחו  /ויגהר הקוף פיו
על פיו  /דאמז את הקצה ויוציא הנמש חוצה עודו חי לעיד
הרואים י וישחק העני מאוד על מורך לב רואיו  /והבטיח
להס  /ני אך לנסוחס צעק לעזרה  .ככלות השחוק הזה /
הלך הקוף אל הנצכיס  /ובידו קערה לנגוס צידה ומזון
לאדוניו ♦ ונהנה רנות •
(ויתר במחברת

הבאות)

מאירשלעזינגר»
חורבן עיר
נימה היא העיר הגדולה מהלך

1

)החפור הזה

נע/ק

נינוה)r
שלשה

ימים ( /י* נ פיסה)
והיא

מהקדמה הגדולה

והמופארה סלת
למנחה

 3חד ]
והיא עיר מושב מלכי אשור  /על ירכתי חדקל קדמה דמה /
אחת מהערים הנושנות והמפוארות בימי קדם • ועתה העיר
העליזה הזאת מושפלת עד שאול תחתיה  /נדבר ה׳ אשר
דבר ביד עבדיו הנביאים ( צפני '  tנחום ) • דע ני עד היום
נראים במרחק שבעה או שמונה פרסאות למעלה ממאזול־י
על פני קדמה לנהר חדקל גלי אבנים גדולים  /ויושבי הארץ
ההיא אומרים ני חרבות נינוה המה  /ועל גל אחת גבוה
עומדים בתים רבים נקראים ( עסקי מאזול> אלט מאזול ) /
ויושביה אומרים ששם קברו של יונה  /וסמוך לו אהל אחד /
(קצועע 1ןע ) והיא לפי דבורם דירת יונה והיראים הזלניס שס
להתפלל • ופתה דע לך קורא נעים  /אחרי ני רוב פסוקי
ספר נחום נדברי הספר החתום המה  /לאיש אשר לא ידע
קורות ואופן חורבן כינוה  /ע״ג חפשנו בספרים ולקעכו את
אשר,מצאנו  /ולא העלנו על מנתב רק אשר מסניס לדברי
הנביאים הקדושים • והא לך מעשה חורבנה בקצור  :אסר
חרון מלך אסור הנוכר בכתוב! הוא סרדנפאל ^ (שס
מורכב מן אשור ( אסור ) חדן פול ) הנזכר בלה״י לעמים t
מלך טפש אשר כל ימיו משך יייו את לוצציס בית הנשים
* ( הארעס ) אשר לו  /וימלוך על בני ערב ונבל פרס ומדי
הגס ני היו להם נציבים מבני עמם * ויהי היום ויתמרמר
לב בעליזעס שר צכא בבל על סרדנפאר־י  /וידבר על לב
מרעהו ארבאצעם שר צבא מדי לפתותו להיות ידו אתו
למרוד במלך לאמר  /את זה חזיתי בכוכבים " אחה תמשול
על אשור  /ואתה תשליך ארצה תפארת גאון אסרחדון ! “
ויקשג ארגאצעש וישמע לקולו  /ויקשר קשר עם שאר שרי
הצבא
למנחהאשר כעכו
הרי עשר  /בראש העתקותס * ולחלאות רצון רביס
מקוראי מכתבי המאסד  /הרוצים לדעת קורות קדם  ,ואין
להם אוצרות ספרים כפי הצורך tלכן העתקמהו פה עוד
הפעם "
ד״ה "

חכמידעסויא ׳ המעתיקים ספרי

I

[ רטר ]
הצבא לאמי להם הנה כלנו חלנו מחמת מלך אשור  /ונגחה
הנה נתחכמה לו  /ונשלחה גו יד  /ובהרגט בערמה  /ונשניתה
מלכות הרשעה הזאת מן הי ,י ז • הנה אנחנו מזגיליס מדי
שנה נשנה תיל העזר ( הילפכוטרופען )  /ועתה גקכצה חיל
גדול ונבוא אל העיר נעת  /ונהרוג את כל הקמים עלינו4
ויהי כאשר זממו כן עשו • וינאו על העיר נפתע פתי יס /
ועמהס אדנע מאות אלף איש אנשי חיל י ויהי כבואס ויוגד
הדנר למלך  /ויקס רצא לקראתם  /ויכם מכה גדזלה עי
מאוד וה שלש פעמים ' ירד ף אתריהם ער קצה כבול ארץ
כשדים 5המה ראו כי כלתה  -אליהם הרעה  /ויאמרו לשוב
לארצם ♦ ויהי כשמוע בעליזעס החווה את קול המלינים4
ויירא מאוד לנפשו  /ויאמר כלבו עתה יהרגוני על אשר
חזיתי להם משאות שוא  /וילך דפיה את איבאצעש עוד
הפעם לאח ר  /חזיתי ננונניס  /ני לימים עזד חמשה תאום
לנו תשועה  /וישמע ארכאצעס גס נפעם הזאת לקולו  /ולא
שכ לארצו " ויהי מדי היותם פה  /ויוגד להם ני בא יכא
iו

עם כנד מבאקטריען ( נוף פרסי ) להיות למלך לעור /
וישלחו הקושרים לקראתם לפתותם  /להיות אתס ולשלוח יל
נמלך ״ ויקשיבו ’ לקולם  /וישלימו אתם  /והמלך לא ידע
את אשר נמשה  /וישב את שיי צנאיז לאכול ולשתות  /יכ
לנו נבון בטוח הי׳ בחילו כי רנ הוא! נס זכר אדיריו אשר
יבואו לו מארץ באנןטריען  /וישתו וישכרו עד מאד ( כמנהגם
נפת הנצחון ״ עין דניאל ה • ) ,ויהי המה אוכלים ושותים
שנור לפני שער העיר  /ויקומו הקושרים עליהם נאישון
לילה 4ויהומוס ויכו בס מנה גדולה עד למאוד  /והמלן
ומשא ריס חומתם נסו להמלע על נפשם " ויהי נראות
המלך  /איך נפלו גגוריו  /וני כשל עחי  /ויחץ את הפס
לשני מחנות  /המחנה האחת ומלכם נראשס נשארה נעיר
לסוכך עליה  /והמחנה הנשאר נתן המלך ביד שלמון אתי
אשתו שר צבאו לצאת לקראת הקושרים לשדה  /והקושיים
קמו גס מליו 4ויכו נו פעמים מנה גלולה עד אשר נהפך
חלק

 1רטז ]
חלין גדול ממי ח וקל והיה לדם מיס ההרוגים • וירא המלך
כי אזלה ידו  /וישלח מלאכים נכל גמלו לנוא לו לעזר  /אך
לא להועיל היו שלוחיו  /כי כל שזמעי רעתוששו  /ודגים
מענליו פרקו עולו מעל צואריהס • ויהי כראות המלך יכ
כלתה אליו הרעה  /וישלח את גניו הקטנים לקאפאדאציען
(חנל אחד על נהר קאפאדאקס )  /ויותר הוא ומחנהו
כעיר ״ אולס עול לא פג לנו  /כי האמין לקול מכשפיו
לאמר " לא תלכד העיר על אשר יהפן הנהר לשנוא את
עמו “ והמורדים עלו עליו כפעם הרניעית  /ויצורו על
העיר  /ותנא העיר נמצור שלש שנים  /ולא יכלו לה < יכ לא
שלם מון נינוה על הנה " ויהי היום כי פקד ה׳ על פרי
גודל לגג מלכי אשור  /ויענור הנהר חדקל חקו  /זיפרוז
כחומת העיר כחצי פרסה • וירא המלך כי הפך הנהר לשנוא
׳את עמו  /וימס לגנו  /ויאמר עתה יקומו עלי עגלי לצחק
ני ואהי לשמצה נעיניהס tויצו להקים מדורת עצים ואש
כארמונו  /וישם עליו את כל רכושו והמונו אשר אתו בנית /
י גס פלגשיו אשר לא עלו עליו  /ותצא אש ותאכל
ויבואו האויניס העירה  /ויורישו אותה  /אך כנוה
את ידם 1כ*א הרשו ליושני העיר לקחת כספס ווה 3ס אתם "
אולם מחרדת אל אשר נפלה על יושב♦ העיר אין אתל מהם
מפנה לנו  /וינוסו כלס כחוסר כל להמלט על נפשם על
אוחס•

לא שלחו

אשר העיר העליוה הואת  /אשר מקולה חתו כל הגויס /
*שארה ציה נמדנר חרב מאין אלם י (ולדעת קצת לא
כרנה העיר על נא ציאקסארפס  /את♦ אשתו של נמכלנצר/
אשר היה עמו נעצה ) *

[ ריזI
שיחה בין יכין ובין בעז

עין
השלוס לך געו
לא פללתי ♦

מיודעי t

לראותך עול נארן החיי©

בעז
שלום ! עודנו חי  /אן רע עלי מעשה החיים ♦
יכין
מדוע כנה נמר נפש תדבר ?
הלא
שמנת
ענית כשית #
ואתה מתלונן על החיים Iהגידה יל איה איפוא היית ני
זה שנתיס לא ראיתי פניך ?

בעז
לשוט נארץ ולהתהלך בה שמתי לדרך פעמי  /לראות
נפתאיס  /ולהכין בכר אדם  /ליעת מעללי אנוש  /אחה
יכשר לנרס לי  /למען אשמור תם וארעה אמונה ולשכון
בארץ אמת בטח ושאנן • אך פניתי לצפון סזנב הולך הייתי
אל דרוס  /ומה רוח מי אלם אחת היא  /הכל סר יחלו /
נאלחו אין עושה טוב אין גס אחד * איש ברעהו יבגוד /
העשיר ימאס רש  /והדל יבקש רעת גומל טובו  /הגדול
יעשוק את הקטן  /והקטן יחניף את הגדול  /ובקרבו ארכו •
מרבה הונו בנשך ילבש גאה וגאון  /יגדל עקב על אין עצמה ♦
יכין
דוש 1לא אוסיף עוד שמוע מדבר הזה • החכם יבקר אך
מעללי נפשו  /ויחמול על שגגת הלתו • נושא עון ימצא הולפי
ישר רבים  /ופוקד על פשעים אך נגע וקלון לנגד עיניו •
נפש אדס תבקש אך טוב  /אך הנסיון איר ומוקש הוא
להנכשלים מ • אשרי להנצלים ממנו  /וטוב לגבר אס לא
יאונה לו כל און * לכן אל תתן את פיך לחטוא בשרך0
ועצור

נ ריחt
וטצור במלין מלשפוט טרם תבחן  /ואל סרנה לנקר מומי
מי אלס♦ — אך אס תאנה לשמח את גפשי ! ספר לי חדשות
מקרוב  /אשר ראית או שמעת עלי הדרך אשר עברת •
בעז
חדשות רגות הנה מלספור  /מלאה התגל דם ואש ותמתת
עשן ? מהומת מלחמה ורעש הנשק  /חיל לקראת חיל /
מערכה מזל מערכה על כל לרן פגשתי ♦ וה ירח ימים
ראיתי כעיני • י ♦ ♦
יכין
הס Jמרעת מלחמה שבעה אוני משמוע י על ואת לא שלתיך♦
"אך ספר נא לי מטוב מי אדם  /ממצג החכמה וכהנה "
בעז
אם אמרתי אספרה מטוב אלס 4תמו לגרי נעו * והחכמה
נסתר נתגאתה ׳י
יבין
אהה Iאיך מלאת תמרורים !
בעז
אמנם אחת אזכיר לך✓ גה תמצא לנר חפץ » וה כששה
ירחים ואנכי באמסטערראם הקריה  /והנה חכם אחד צעיר
ימים  /ר׳ משה לעמאנס שמו  /חבר ספר אחד  /קטן
וטוב ( לפי עדות המגינים )  /וקראו גשם אמרה צר< פדי/
אשר בה הוכיח צודק מבטא הספרדים בקריאת לשון עברית4
הראיתהו גס אתה ?
יכין
ראיתיהו קראתיהו  /והדברים מצאו חן בעיני  /כי כנים הס4
הכל צדקו יחדיו *
בעז
קראת גס אתה המחברות אשר עלו אחריו  /מהם דברי
שטנה  /ומהם דברי וכות על ר׳ משד־ ,לעמאגפ בעל
המחבר ספר הזה1
■קראתיס

[ ריט ]
יכין
קראתים * ןא אל אביתי דבר מהם  /פן אפגע נדבר ריב
ומצה /ומאלה אמרתי אבללה ארחק מהם •
בעז
הגידה נא לי אתה אחי ! הראיות אשר הניא בעל המחבר
ספר אמרה צרופד־ז להצדיק קריאת הספרדים מה הנה ?
וכמה סתרו או רצו המתנגדים לסתור את דבריו ? הנה בהיותי
בקריה הזאת החדל החדלתי מבוא הספרים האלה לידי *
יבין
רוב דברי ראיותיו אף אס אמת המה אינם חדשים  /יכ
נבר נאמרו מפי אחרים (אולי לא קראוס המחבר הזה ) ♦
ולמען מלאות מאויין אגיד לן את כל בקצור נמרץ i
אך תוכן אמריו ולא כלס אגיד " ואנכי אשען על ידיעתך
בכללי דקדוק לה* ק  /הלא לא עזבת אותם בין הריס
וגבעות אשר עברת ?
בעז
האח לא
הדקדוק "

תקלע את המדע  /ועל

כל לא

תתן מנוח לחכמת

יכין

עתה בקח אזניך ושמע * הנה תדע כי לפי מבעא הספרדים
אין ללשון עברית יותר מחמשת תנועות פשיעות  ,ואלו הן
 / i 4 e / aס  u /הנקראות באריכות ונקצור  /ובעלי
לשק נתנו גס לארוכות גס לקצרות שמות מיוחדים *
והאשכנזים מרכיבים שתי תנועות הגדולות  /הולם וצירי /
משתי הברות שונות יחד  /וקוראים החולם  / auוהצירי
 / eiוהקמץ יקראו ס  /משונה מתולדתה פתח •
בעז
ההבדל שבין קריאת הספרדים והאשכנזים ידעתי  /ךא
לי ראיות ר׳ משה לעמאנס להצדיק מבעא הספרדים •

ראיתו

הגד"

 1רב ]
יבין
יאיתו ראשונה — והיא חדשה — היא  /כהיות כי חכמת
כל פועל שלם לפעול לתכליתו מל ידי אמצעיים שקולים לפי
הלויו•  3לי חסיון ועודף  /אם כן הפועל היותי שלם t
כאל ב״ה 4אשי נתן שפה הקרושה הזאת בפי מדברים
הראשונים  /למען יגלה איש לרעהו מצפוני מתשניתיו  /לא
נתר יג אס בהברות פעוטות רשמת 7כפי אשר יוצאות
מכלי מבטא כטבע 4בלי מקום והרכבה ♦

ua

קורא אני על זה אתהכתוב :
ישר והמה בקשו חשבונות רבים *
יכין •
עוג דכיתI
בעז
אשר

אך הראיה הזאת איננה

ינ

עשה מאלהים אתהאדם

אם אוממא  /ואינה נצחת ♦
יכין

אמנם ראיותץ האחרות  /אף כי ישנות  /יותר צודקות
ואמתות הנה • הן עינינו הרואות  /שהתנועות מתחלפות
לרוב אשה באחותה 7הגדולה בקטנה והקטנה בגדולה  /לסבת
רדיפות המלות וא פרדותיהן ! גמקוס הרדיפה נעשה תנועה
גדולה לקטנה  /וההפוך במקום הפרדות • הפחח תשתנה י
לקמץ בנגינת הרסק מאמר  /נמו
אמר_ 1וי *שחט "
תחת אמר ״ וישחט /וכן להיפך  /בסמיכות הענין /
שהיא רדיפה  /תשתנה הקמץ לפתח  /דבר

דבר •פן־־אברהם תחת בןוכ♦'1

אלדיים תחת

וכן כשתתרבההמלה

כתנועות  /שהנרות היאשמות המהמה ותרדופנה לאחרונות4
תאמר מן ;כול ׳; יכלתץ  ,מן קדש • ר! דשץ• 5
והנה תראה שבאופנים האלה תתחלף הקמץ לפתח  /ופתח

לקמץ

[

רכא t

לקמץ  /הצירי לסגול  /והחולס לקמץ חטף " וחד? מזם
שמגטאס שוה  /אך אלה באריכות ואלה נקצור  .הה מתנגד
לקריאת האשכנזים  /ני מה מיין
הניח  auלהד־ת ס t
או הכרת  eלהכרת  eiלאורן ולקוצר ? הלא צא לומה
ולא קרונה וו לזו *
בעז
^ראיה הזאת נראה עצומה! אך מצליקי קייאת אשכנזים
יאמרו  /ני החלוף הזה לא ינא כאמת מסכת שווי המגטא t
ינ אס מאיזה סגה אחית  /כאשד יתחלף ג '׳כ הצירי לחירק /
נמו מן ספר ׳  £פךןל ודומיהם מהתחלפות התנועות •
יבין
הלא לפי הכלל לא ינא שוא נח
או
דגש
אחר
תנועה גדולה i
רק כשיהיה הת״ג עם נגינת טעם  /לפי שאז מגודל המשך
ההכרה תתילד הכרת תנועה קטנה ואחריה ינא הנח או היכש
כמשפט י וזה נכון לפי קריאת הספרדים  /אגל איך תוצל
הנרת  aמן אריכות והמשך  / auאו eמן אריכות ? ei
בעז
על הטענה הזאת אין תשונה להמחנגדיס  /כלתי אס יכחישו כל
דיני תנועה ונגינה הג ל> ויהרסו כזרוע עוז אח הננין אשר
בנה המדקדק הגדול ר זלמן הענא ז״ל כחכמה ומלאכיו •
יכין
גס מסדר הנחת אהו״י אחרי תנועות גדולות תראה כי
ברר מללו הספרדים  /הלא אחרי חולם ומלאופיס תנוח ד /
אחרי צירי וחיריק י׳  /ואחרי קמץ גדול א ' או ה / ,הה
לפי שהמעות האלה שוין ומשותפות הז עם האותיות האלה
במוצא המכטא ; כאשר נודע ע״י הנחינה  /וכל זה אין מקום
לקריאת אשכנזים י
בעו
זאת הראיה איננה יכ אס רגלים לדבר  /לפי שהוא כן על
הרוג • אמנם מצאנו4׳' כ אות ה׳ נחה אחר סגול  /אשר <א שוה
לה

[ רכב ]
ליי כמוצא

מבטא4

נמו

מכסה י ע 1שה י

קונה וכן׳r

יכין
סלח לי  /טעות הוא דדך 4ההאין האלה המה תמיד משרש4
ךא הו׳ זי׳ אחר חולס ומלאופיס  /וכן הא׳ וה #אחר קמץ
יבא לפעמים כתוספות  /להמשך ההברה * ויען ני נחרה
הלשון כאלה האותיות אסרי אצה התנועות 4ידענו שיש להם
שווי מבטא ♦

,בעז
נראים דבריך "

יכין
ועוד לו ראיה אחרת  /הלא ידעת סכת פתח גנובה נמלות
ריח י  1Ü0ע וכו׳  /לפי שאות הגרזן איננה מוכשרת
היטב לנוח אחר שאר תנועות 4כלתי אחר פתח  /לשווי
מוצאם מגרון ♦ ולפי האשכנזים 4מדוע לא יבא ג״כ מתח
גמבה כמלות מזרח • ^ דע וכמה ? הלא גס התנועה ס
לא תנא מהגרון י
נקרא
בארינות  aי

הא לך דרור גדול ני גס הקמץ גדול

בעז

הראיה האחרונה הזאת נראה לי יותר עצומה מנל אשר
לפניה ״ אך אולי נראה לי נן  /לפי שלד נטוי לקריאת
הספרדים  /אמנם ספק הוא אצלי  /האס ימסו דברים* b
ללב גטד לקריאת אשננויס * ואני הנני שמעתי מאיש חנס
אחד* ושמו ר׳ אליקום מלונרן  /אשר הוציא זה נמה
שנים ספר קטן וקראהו
נשם עין
הקורא  /ושעה
הצלית את קריאת האשננזיס ♦ הגילה נא יל  /מה משפט
האיש הזה ומעשהו ?
יכין
האיש הזה הוא איש תס וישר  /וירא אלהים מאד  /ומופלא
כחנמת הלשון יאך במקום אמת אין נשיאות פנים 5מעשהו
.
מי!

[ רכגE
עין הקורא לא יישר נעיר " כי אף שיכלול נמה דניים
טוניס ואמרי השכל  /ננל ואח הטענות אשר הגיא להצייק
קריאת האשמויס היה דחוקות ולחוצות '" וצד לי שעלה על
דמת איש הזה  /אשר לו יד בחכמה ולשון  /לעשות לו לחץ
למען הצדיק המעוות י — וכן אמד לו אחד מאוהבי  /עת
פגשו בעיר לייפציג והלך עמו לשוח בשיה " ויהי דבי ידידי
אליו לאמור  :נפלאתי עליך איש חנס  /ני באח להלחס עם
פ 3גדולי מדקדקים  /להצדיק קריאה הבלולה מהבית לשונות
עמים  /ולהרשיע קריאה נקיה ונכונה • הן מבלעדי הראיות
האמידות אשר לקריאת הספרדים  /הלא אזן מלין תבחן /
ינ קריאתם יותר נעים לשמוע מקריאתנו  /וקרבה להברת
לשונות קדם " הטוב טוב לנו להמעיט תפארת הלשון הנחמדה
הזאת  /מורשתנו מימי קדם  /ע״י קריאה בלתי נעימה ?
הלא לא חטאנו לאלהיס נזה  /אס נצדיק קריאת אחינו
הספרדים  /כאשר לא חטאנו נגד חורה ומצות ה׳ אס נוסיף
לקרוא בקריאתנו הנשחתת  /ני אל דעות ומחשנוח הוא /
ולא יביט על ניב שפתים  /ומה לך" כל החרדה הגדולה
מאת ? — ויחס ר׳ אליקוס  /ויפן וילך י
בעז
הן שפה אחת ודברים אחדים לכל גדולי המדקדקים האשכנזים/
ובראשם הנקדן הגדול ר׳ זלמן הענא ז״ל  /נאמרו נספרו
צהר התיבד־ז לאמור  :יי וקריאת הספרדים נכונה כזה »
ובמסלוחס הלנו המדקדקים החדשים  ,ר ,יואל' ברי״ד־־' ז״ל
נספח עמודי לשון ,ר׳ יהורד .ליב קי־אקוי בספרו תלמוד
לשון עברי  ,וו ' שלום כהן כספרז הורה לשון עברית •
וגס שלשה ראש״ מדקדקי זמננו החנמיס ד שלמה ד ובנא /
ר ,שד־יטד .פאשענהיים  ,ור ,וואלף היידענהיים  /הגס
שלא נתבו בענין זה  /היטב ידענו ני קריאת הספרדים
מצאה חן בעיניהם  /ור׳ אליקום לבדו רוח אחרת עמו5
מי יתן ואדע  /מה הביאהו לדעה מאת ? וראיותיו מה
הנס3
עיניו

[ רכד ]
יכין
עיניו ראו שגס אחרי הסגול והפתח תנוח נח נסתי  /ותנא
בהס ג*כ נגינות עעס  /כמו מה •

נעל ׳

קוראיף ^

מלןרד־ז ודומיהם  /אשר בעבור ואת מנו המדקדקים
הקדמונים לפני הרד׳ק שחי תנועות האלה חתת שגעה
מלכים  /ווה העה את לכולחשוב✓ שגס הסגול והפתח נקראות
פעמים בארונה ופעמים גקצרה  /ואינן תולדות הצירי
והקמץ ♦ ואחרי כן כנה בשמים עליותיו  /לאמר שהחולס
והצירי המה תנועות גדולות לעולם  /בלי תולדה  /ונקראה
חולם  / auוהצירי  5 eiותולדת הקוון (הנקראה ס ) הוא
קוון חעף ונו׳ הכל כקריאת אשכנויס • ווה עיקר ראיותיו4
בעז

6» 1

הלא דכר הוא  /ובמה תסחיר את
יכין

דבריו%

באשר הסתיר ר׳ משר .לעמאנס אות • בצדק ובמישור /
באמרו  :כי לפי הכלל אשר נתנו המדקדקים יתכן לבוא נח
נסתר אחר ת״ק שיש בה נגינה  /לפי שמל ידה תתעלה
הת״ק לת״ג  /אכל אס אין בהס נגינה תרדנה שתי התנועות
סגול * פתח כאמת לקענותן העצמית י והנח נסתר אשר
אחרי פתח גלי נגינה במלת  2יי הוא באמת לחיק  /וכמאן
דליתא דמי ! והמופת הוא הדגש אשר באות הראשונה גמלה
שלאחריה ״ וכשל עוור ונפל עזור  /ונהרס בנין ר׳ אליקוס
מאליו ♦
בעז
ובמה הוסיף ר׳ אליקוס עוד להחזיק ולקיים דעתו ?
ינק
נאיוה מקומות מדברי המדקדקים הגדולים הראשונים  /נמו
הראנ״ע ודומיו  /אשר עליהם אמר כיושר ותמים 7שהמה
בעלי לה״ק נאמת! וראוי להשען עליהם " אמנם הוכחותיו
מדברי

ן

נ רכה ]
מדברי הגדולים הנזכרים האלה אינן הוכחות  /ולא מחשבותיו
מחשביתס  /כאשר עען עליהם ר  ,משה לננמאנס כל נכון /
קח ספרו ראה ותשפוע  /כי פה אין מקום ואין עת להאריך י
ונהפוך הוא  /ר׳ משה הנ״ל הוכיח ממרי החכמים האצה /
שהמה החזיקו בקריאת הספרדים * והראיה היותר גדולה
אשר הניא ר׳ משה לעמאנש שהקדמונים קראו כספרדים /
היא מבעלי המסורת עצמם  /אשר מפיהם אגו חיים  .ומגודל
תקף ועוז הראיה הזאת אגידה לך הנה נכתבו וכלשונו "
«איתא במסדה ׳פ וישב ( מ׳  /י׳' ג ) וז״ל :
וחד
והשיבך ה ' מצרים ( דברים נ״ח ס* ח )  /ואחד פשוק
סימן
/
Ml
העמודים
ענ״ל
י הפירוש  /שהמלה הזאת לא
תמצא עוד בניקוד הזה בכל המקרא  /זהו כוונת לית י
אמנם נמצא עוד פעם אחת בניקוד אחר במקרא  /ר״ל הויו
נדדןדבף לית /

1

י
j

יבסגול /

תחת היותה פה

נפתח

יוהסימן לדעת איוו

משתיהן בסגול ואיזו בפתח  /הוא מלת / M.Vבמלה הזאת
תהיינה שתי מיין נגל ׳ב הווי*ן שבשני ,המלות האלה  /אשר
הראשונה בקמץ  /להורות על הויו של
והשיבך שכפעם
הראשון בתורה  /והנקודה בפתח  /והשרת בצירי להורות
על הפעם השני נפ׳ כי תנא הנקודה בסגול *
ופתה קורא
משכיל Iאס לא קראו בעלי המסית את התנועות ע״ר
אחינו הספרדים  /איך נתנו את הקמץ לסימן על הפתי« /
והצירי על הסגול ? י— 44
בעז

.

תמה אד סא יש פוצה פה ומצפצף נגד הראיה העצומה
הזאת ״ ויען ינ ' היא בנויה על בעלי המסרס  /אשר המה
לבדם נצרו על דל שפתינו בהשגחה ושמירה גדולה  /להורות
לנו הקריאה האמתית בלשון העברית  /ועל פיהס אנו
חיים  /לכן מעתה אין שוס ספק בלבי  /ני קריאת הספרדים
בתנועות עברית נכונה היא י

ט!

א1

!5

עתה

[ רבו ]
יכין
עתה הסכת ושמע הוכיווחי  /שהחכם הגדול ראנ* מ4
ושאר נעלי לשון הגדולים אשר נימיו ויושר נלוחח לפניו4
קראו התנופות הענריות כספרדים • נראשון  /פלא נראה
זאת לעינינו משווי החרוזים אשר כשירי הקדמונים ההם /
נאשר החלו להשוות שירי ענרית לשירי עמים  /כפני! שור
ההכרות האחרונות כסוף כלשורה  /ונמצא יפ דונש הגדול
החריו נזמר דרור יקרא ונר  :אלהים הן במדבר הר4
הדס שטת בראש תדהר  /ולמוהיר ולנזהר • ובפזמון
יחביאנו ונו / ,אשר צפי דעת רניס חונר מהראכ״ע /
אנה אל־יך מרוחך וגיתנדת מפניך
נמצא זה החרון ;
אברח  ,בינותי אין מנוס פאת מערב ומזרח ונו • ,
קפוש נא עול נפיועי הגדולים ההגוה  /ותמצא לרזנ שמי
החחו  /פלא עם יסלא י מל|ל עם הוללודומיהם •
 6נית! הלא תראה כזאת גס בדברי הקדמונים מהם  /והס
נעלי התלמוד דל  /בכתכס מלות לועזית כאותיות עכריזת
נחרו החולם כמקום תנועת ס  /והצירי כמקום  / eני כן
נתנו מלת  / Hypotheke ,אפותיןי ( נחנו ר 1מ/
החת  Romונו  ,י כתפלת נחם כשמונה פשרה נמצא נ
ויבלעוה לגיונות  /תחת  * Legionen ,יוסף כן גזרתן4
אחר מגדולי חכמי קדם וכוחני הקורות  /נתב שמו כאותיות
לועזית  / losephusולא  • Iauseiphns ,ואל תשלני /
הלא ככל זאת החליפו איזה תנועות כהעחיקס שם פרעי
מלשוןללשון ? אין זה רק התנועות המשקל ( präfixa
 / ) et sufixa ,אכל כתנועה המקורית לא משו שוס חלוף4
וכן הדין לפי נללי דקדוק כל לשון ♦
בעז
כצדק כל אמד פיך ״ אך הגידה לי  /מאין צא
שהאשכנזים החליפו קריאת העכרית מאשר הנחיל להם
מרת
אנותיהס ן

[ רכז ]
יכין
מרוב הגלותוהטלטול • ני אחרי אשר הגלה הקיסר
טיטוס את ישראל למדינת « יטאליא וספרד  /רגיס לא
מצאו מנות בערי הישוב בארצות האלה  /זמשס נפוצו
לארצות
;
אשכנז  /אשר היתה מול שממה ושאיה בימיס ההס  /נסו
פגיה יערות נוראות  /ואין עריס לשכת • ואך פה מצאו
היהוליס האומללים מנוח־ לכף רגלם * אך לא פיתהלנפשם
יל מרגוע לשמור ולתקןלשונם  /ותהי שפתס בלולה  /חצים
מדברים אשכנזית (אשר היא בעצמה לא היתה עוד צחה
ונקיה בימים ההם ) וחצים מדברים עברית • צאוחשוב /
הלא גס בלשון אשכנזית השחיתו שלשה תנועות הן1ה  /קמץ /
צירי וחולם  /והחליפו© זו בזו  /ינ נן יאמרו / fogen,תחת
 / feigen, 9fagen ,תחת  / SSrauf / fegen,תחת
 Ö3rot<,״ זזה פלא גזול  /אשר לא ידעתי םכתה ! ועתה
הנני מוסיף הפלא ופלא  /איך גא למחשבת החנם ר׳ אליקום
להצדיק למג שפתים כזה בלשוננו הנחמדה1
בעז

יש לי רב י נעזבה נא את ר׳ אליקוס נלונדן /ונשוב
דרך יס לאמסטערדאם אל ר׳ משה לעמאנס " הגידה
לי  /איזהו טענות אנשי ריבו  /אשר נתבו שטנה נגדו ?
הגה בהיותי בקריה הזאת שמעתי רעש גדול ממתקוממי! •
ינץ .
המה לא כתבו שוס סתירה נגד ראיותיז ♦
בעז

הלא שמעתי וגס אתה הגדת לי  /שהס נתט נגדו /
ומה נתנו ?
יבין
נתט אן מגלה עסה קטנה מלאה דגריס 'אשר לא
אשא מל שפתי מאהבת השלום "
הבינותי
סר ב
ג! 5

[ רכחt
)

בעז ‘

הגינותי ״ היעג חרה לי על אגשיםהאלה  /הפוגעים
נמוד ר׳ משהלעמאגש  /ונפיהס אץ תוכחות *
יכין
המין נמיוחיו של הקנ*ה  /מה הוא מאריך אף  /גס
אתה מוש כעסך  /והדין אותם לכף זנות! אולי מקנאת
ה׳ צבאות משו זאת! נחשנם yני כל שיגוי נמנהגיישראל /
אף אם המר נוגע נתקוןהלשון  /הוא פורץ גדר /וימשוך
מריס אתרים אחריו "
בעז
אס פן הגוער נאגשיס אשר רניס המה yהאומרים
נשיחת חולין מלך ׳ כלב ׳ שרןר (כקריאתאשכנזים)
תחת מלך ׳ כלב ׳ שרןר yיהיה חועא  /לפישמשנה
מנהג רגיס ? זכרתי נימי נעורי ממותי ננה״נ קרובלאיש
חשוכים אחל  /ושמו ישראל  /והוא היה מתפלל נחילת
י*ח נכונה גלולה ; ואשה ישראל מהרה תקבל ברצון /
וינך כנכי תמרורים כתפלה הזאת • ונשאלי אותו על זאתy
ענה ואמר לי  /שיש לו אשה רמה מאול  /לכן ויתפלל
שהקינה יקנלה ויקחה מאתו מהרהכרצון  .והשינותי לו
נשחוק  :מי נתיג ואשה  /הלא ואשי כתיב  /והס
הקרמזת * ולפי מחשכתך הי׳ לך לאמר  :ואשת ישראל "
ויגער ני לאמור ; הגס אתה מן כת המלקדקיס וממשני
המנהב ?  Iכה קראתי זה שלשים שנה ואתה נאת לשנות
מנהגי !
יכין
כלאתי שמוע מריך ♦
בעז

לך

מאתי !

טיס אלך עול שאלה אחת קטנה אשאל ממך י מה
עשה ומה פנה ר ,משה לעמאנסלמחרפיו ?
האיש

[ רכט ]
יכין
האיש משה מנו הוא! מחל על עלבונו ונפר ככל לכו
שמת מחרפיו • נוא ואקרא לך את האגרה אשר כתה
לחברת אוהבי לשון עברית בברלין* שמעהו היטב ולמד
ממנו להיות ענו וסבלן ״ וכה כתב :
״והנה תקכלו כזה < ראשונה תא מאמרי אמרה
צרופה  /אשר מכרתי על מכעא ל*הק ( פס מנחכי
השטנה והזכות אשר נכתנו על אודותיו ) • נחון הוא
לכס לכקרהו היטב  /ולהגיד עליו ־את משפטכס  /זני
תמצאו נו שוא ודכרכזב  /הגידו נא מבלתי שאת פני ׳
כי זה כל האלם  /להודות על האמת " אכן נא אל
תטו מאשר הבטחתם כגשורתגס✓ והוא  :שלא ינאו
דברי קטטות ומריבות תוך «כתביכם  /על כן אל
תדברו אל מתנגדי אשר קולו עלי מטוב ועד רע  /ינ
חי אני Iככר סלחתי למונס * הן אמת יהגה חכי /
ני נתחלת צאת מנתב השטנה הראשון לאור היזם /
יראה ורעד י3א כי ותכסלפלצות  /ני נער ורך הייתי /
ולא ידעתי  /ני זה חלק כל אשר יבא כשער כת רכים
לחזות דעתו לאהבת האמת ״ — אמנס נאשר אמרו לי ,
החכמים ונבונים  /פי אין לשעות נדברים כאלה  /וני
לא יכלו להרע עמדי  /ישבתי שקט ושאנן מבלי השיג
להם ' /ושלחתי לעונס ככל לכבי • אמנם להיות ששפת
אמת תנון לעד  /אס יש את נפשכם להוכיחם על פניהם
על חטאים אשר חטאו נגדהלשון  /זאת עשו  /רק
השמרו לכם פן תוכיחום על אשי משו עמדי  /ני לא
הרעו לי מאומה • אבל נהפוך הוא  /תחת אשרשכרו
להנאיש את ריחי tמצאתי חן בעיני חכמי לב ומביני
מדע ונו׳ וכר "‘4
ועתה נעו מיודעי 1מה תאמר לאיש נוה ?
בעז
אני אומר  :מי יתן והיה לבבי שלםכלבבו ! ינ זה
מדה

[ רל ]
מלה היותי עונה נאלם  /למחול על עלבונו * גס דרכי
כתינת איש הוה יקר בעיני מאוד  /כי הוא כותב לשון עברית
נחה ונקיה מאוד  /וכמוהו ילמדו כל מי ישיל קסת הסופר4
ותהי לשונם קלה ו3קיה  /בלי חדוד ולחץ י
יכין •
אס אני אענה אחריך  :מי יתן והיה לבנך זה שלם
עם אלהיס ואנשים תמיד Iושלוס יהי׳ לך עס כל יושבי
חלד  /זתשא תמיד שגיאות אמש  ,בשגס הוא כשר •
המו דברי שיחה
¬ל¬

ב
חולדות גדולי ישראל
תולדות החנם המלייץ הגדול 1והמפואר המנוח

כממיר נפחלי הירץ s! Sm־ s
(התולדה הזאת נעתקה ( ככמה מנויים ) משפר זכר צדיק /
אמר חכר ר ,דוד פרידריכספעלד ( אחד מיליי קהלתנו ׳
המתגורר יחים רכים כאמסטערדאס) לזכר הצדיק והחכם
הנ״ל " ופה נעתק אך הקיצור ׳ רק דכריס הנוגעים בספזרי
חיי המנוח  /תולדותיו ומקמתיו ׳ וספריו ושיריו אשר חכר ל
אמנם יתר דכרי ספר זכר צדיק הזה  /אשר הוסין ר״ר£
לצמוד לספור התולדה הזאת  /והמה מאמרים ומשפטים כענין
מעמד ומצב הלשון ׳ ומעמד הזמן וכד׳ ׳ עזכגו למען הקיצור /
והחפץ כהס הלא יקראם כספדו הנ״ל • )
כסמים

 3רלא ]
כסמיםיקרים /נטףושחלת /מור ולמגה /אף ניאש
אכלתם ואינימו  /עוד תעל קטרחס ריח ניחוח/
עודנו ישמחו אלהיס ואנשים 5כן אלם גדול צדיק וחכם  /נס
אחרי צאת רוחו ואחרי שונו לאדמתו  /דנרי חנמתו הנתונים
נספר  /חכם ישמעס ויוסיף לקח  /ורניס מדלת העס יתאוו
תאוה  /ישקדו על דלתות המשכילים  /ילכו ולא ייגעו /
ירוצו ולא יעופו  /למען יעתקרוא ספר ונין דבר  /ומלאה
הארץ דעה כמיס לים מכסים " על כן היתה למנהג מימי
קדם  /נין כל העמיס אוהני דת מוסר וחכמה  /נמות איש
חיל הגדול מאחיו  /הן ניראה תורה וחכמה  /או בגכויותיו
ובמלחמתו אשר נלחם  /פדה ויישע את עמו ואת מולדתו /
אשר צוה לשלים לחמר  :בוא הנה Iויחזקהו בחכמה53
ימוע  /זיחימהו ביושר למען יעמוד ימים רבים  /לכתוב
בספר את לברי ימי חייו  /את כל אשר עשה  /ואשר השכיל
ואון וחקר ותקן  /למוכרת תהלת הנאסף  /וונר צדיק
לברכה *
נודע ביהודה ובישראל גלול שמו  /ה״ה החכם השלם /
המליץ הנפלא  /המשורר הנשגב  /איש צדיק תמיס מהזר״ר
נפתלי הירץ וייזל רל  /אשר עלה השמימה בעיר
האסבורג כבן שמונים שנה לחיי תפאיתו  /ונקבר
מולדתו
ביום א׳ נ*ב אדר שני תקס״ה לפ׳־ק  /בעיר אלטונד־•« /
בבית עלמין של הספרדים • אדו היה איש נבגד כהר״ר
יששכר בער וצ״ל  /והוא ישב ימים רדס עד יוס מותו
בעיר קאפענהאגען קרית מלן רב בדענימארגן המדינה /
ויהי מהקרובים בהיכל  /ומהתאים פני המלך והגבירה
והשרים היושניס ראשונה במלכות " ואב אבי אבי וקנו ר'
חמיל
מס ף וצ׳'ל היה אזל מוצל מאש במהומת הצורר
שנת ת״ח לפ״ק  /מעיר באר במחוו סאדאליען "
עלומי המנוח הנכבד ר׳ הירץ
והנה קורות ימי
ו״ל לא נודעו לנו  /כי מרזב ענותנזתו לא העלם על לוח
וספר < והזקנים אשד היו נד גילו /

מעעיס הס כעת על
כני

נרלב)
כני האדמה /
וגס המעטים הנשארים האלה  /מהם לא נתמ
זכרונו על לכם בימים ההם  /ולא השגיחו על
קורותיו
הקדומים /
ני לא ידעו הארז הגזול אשר יפלה דצנזת מענף
רך
וקטן  /ומהם לא התעדנו במשפחתו הרמה /
לדעת
ממנה מולדות איש וניתו ״
אך כלס ידעו ויודיעו  /יג
מנעוריו הלך נדרך
טוניס
,
והיה
נוח
לשמים
ונוח לכריותt
ונמעלליו יתנכר
נער
כי
זך
דשר
יהיו
מעשיו נאחרית הימים "
נימי
נחהתז שמש המנוח הנכבד הזה נמה ישינות
ישראל
והנמיס
ותורני ומנו הגדולים /
מעוין לא פנה אל
רהניס ושטי
כזב  /ואף ני בנעוריו תמיד היה לו די מחסורו
אשר יחסר
לו
/
ני
החזיקו
אביו
באשר
השיגה ידו המלאה כל
טוב  /בכל
זאת לא רמו עיניו ולא גבה לנו ללכת בארחזת
כמהנחוריס
מנר קציני עס  /השבעים ודשנים והא.־הב* ס בימי
כלומס
המשתה
והתענוגים
והשחוק
וליצנות
/
ולבנו הזך לא
כן ידמה /
אך
מנעוריו
שם
חפצו
ומגמתו
/
ללמוד
תורה
והכמה
ולאסוף בינה ודעת ״ קרא הרנה ושנה הרגה  /וניתר
נשברי
מחוקקי
דתנו
•
גס
למד
וידע
לשונות חמשת
עמים ! ) /
וידיו רב לו בשאר ידיעות וחכמות  /דרוש דרש
בצמחי מדינה
ומדינה  /מעשה עבודתם  /תחבולות חכמתם /
ננל מלאכת
מחשבת  /והבין והשכיל במעשה המסחור • גס
אל צורת
הארץ yבימים ומחלים  /ואל הפריס והעמקים
נשא את
עיניו
"
אמנם
בכל
אלה רבים היו הנצביס אצלו והיו
כמוהו /
ויש
מהם אשר שגגו ממנו " אכן המעלה אפר עלה
עליה כמעט
גבוה מכל העם  /והיה למופת בקרב ישראל /
היא עזוז מראותיו כמליצה ונשיר העבריה *
מעת
נסתם חזון הנביאים  /ופסו דוברי צחות  /ועל
ערבים נתלו
כמרי משוררי קלס משוררי אלוה ! היתה לשון
כגר
המסולאה
הולכת
הלוך
ודלה
/
התקדרו
כני המליצה
הנשגבה  /נשחת הדרה תארה
דפיהy
מהתערנותה בשפתי
עמים
!)

עברית .אשכנזית, .

צרפעי״ג ,

דעני * דהוללאכדירב *

[ רלג ]
ממיס  /ומרוב החלאות אשר עניו על עמיה • אין חזון
»
 / pורות המשוררים והמליציס האתרוגים היתה נוקה
ומגולקה
 /ואף אם נתנו שירים וחרוזים על לוח ושפר נשפת
עבר  /אין עוז ותעצומות נמליהס  /וכל קורא זמרותיהס
יראה כהשקפה ראשונה ני מך ערנס מערך שירי קדס  /הן
במחשבות והתמונות הנשמות  /הן בערך תהלוכות הלשון
ותזעפותיה ״ גס הגאונים הגדולים  /המפולאיס בכל סתרי
חורה  /אשר הרבו לחבר ולתקן שירים וזמירות  /אס אמנם
ני
לפעמים סאד עמקו מחשבותיהם  /ויש החביאו במעמקי
פיועיהם סתרי סודות ממדרשים ומאמרי חז״ל  /ונהנה  /בנל
זאת בערך נעימזת השיר! ותפארת מחמד הלשון והמליצה
לא
נא נכושס הזה אשר נמצא בפחות משירי קדומים " ומאד
השחיתו
חאר
לשוננו
הנחמדה
ע״י
הלחץ אשר עשו לה /
לערוך חרודהס נמעדנת מספר היתדות והתנועות ושווי
ההכרות בסוף נל חרוז  tני המה הלכו געקנוח משוררי
עמים נשירי לשונותיהם " אמנם לא דרכי לשון העברית
דרטהן  /ותוקף עוזה הלא ימצא אך בקוצר המאמרים
ושדוריהס ושלינזתיהס  /כידוע* לנן השתנה פני שפה הקדושה
הזאת תחת עט סופרים האלה  /וכל רואיה לא הכירוה כי
היא גת עכר • אך בדורות אחרות אחריהן  /נפרט נשנות
מאה הראשונות לאלף הששי  /חיו במדינות איטאליא חכמים
וסופרים גדולים  /אשר החלו להחזיר עטיה ליושנה  /ונחח
נשפה נקיה בערך ודמות הלשון הנמצאה בנביאים הקדושים4
ובראשם היה המליץ והמשורר הגדול ד חייס לוצאטי ז״ל/
אשר דברי שיריו מתוקים מופת צופים לחיך כל טועם
במטעמיהס " אך אף הוא נכשל במנהג המשוררים אשר
לפרו  /כי החזיק כמדות היתדות והתנועות  /ופ״י זה סר
גס
הוא לפעמים מנועם דרכי שיריו ומתהלונות הלשון
האמתית
/
והיתד ברקתו  /ומחצה וחלפה ראשו  /לעזוב
לפעמים (אמנם רק במקומות מעטים ) משפט הלשון וחקיה ״
—י
עד הבקע _נשתר אור בן «ש,שכר  /והופע על מחשכי
המליצה

[ רלד ]
ממל ר ' נפהד־יי
המליצה יפעת נר נשמח הקדוש המנח
הירץ וויזר^ דל ״ הוא הסיר בל חויז מנין שדי המליצה /
וסקל מסלותיה  /והרים כל מכשול ממלאכת שירי עברית /
והיתדות והלחץ אשר נקשר עמס גרוש נרש מפרה  /ותיזתס
העמיק לבאר ולכיי תכונת כל שרש ושרש וסרעפותיהס על
מון  /ותהי שפתו ברורה ונקיה  /ורות השיר אשר עציו
נוססת כיתר שאת ויתד עו היתה בעווריו  /להריס מליצותיו
השמימה 5אמריו עצומים זנחמליס  /קלים וגבוהים  /כלם
אהובים כלס ברורים  /אף חכמתו וידיעותיו עמדו לו כאשר
נראה למעה ♦

,

כשנת תקכ״ה קס והתמודד איש גבור התיל הזה ויביא
לאור את ספרו  /אשר קרא שמו בישראל לבטן  /וכנה
את חלקו הראשון  pנעול * בו דגר נכבדות על מקצת
שמות הנרדפים  /הס המה השמות הנבדלים במכתב ומכעא /
אמנם כמעט יורו על מונן אחד  /ויתור ויחקור למצוא גם
את הנבדל הדק במובנם למחלקוחס  /וידבר נכבדות עליהם
בהשכל ולעת  /ויעל על דבריו עדים נאמנים מתנ״ך ומדברי
חדל ומפרשיהם  /והדברים עמוקים מאד "
כעת ההיא ( שנת חקכ״ה ) עמד המנוח מכבד דל
׳ בעיר אמסטדראם בבית הגביר ר׳ בנימין ב״ר סייטד־י /
ויהי לו למזכיר כותב בספרי המשחר  /ויריץ את אגרותיו
ויהי שכרו ככבוד האיש וכפכוד עבודתו " ונס מכלעדי ואת
ברך ה ,אותו בכל אשר פנה וישמח בחלקו • — וטוב מעט
לצדיק מהמון רשעים רניס ♦ וכאשר הדפיס החלק הראשון
מספרו לבנון פתח שקו ולא חמל על כספו  /ויחלק בעיר
אמסטרדאס את הספרים לחכמים האוהבים ל״הק  /חנם אין
כסף ״ וגס העשירים הנכבדים אשד בעיר שמו לו כבוד /
זיקחו מידו את המנחה אשר הביא להם • החלק הראשון
הזה התפשט ענינו ובא בארצות  /רשמתזינו חכמי ישראל4
אשר צא ידעו קרוא בספרי לשונות העמיס  /מאד מאד •
והאשר מצאו במובן השרשיס לדעת המחבר קשר העדניס
והמשך

I

 Jדלה]
והמשך המליצה ממה מקראי קדש  /אשר היו מלפנים
סתומים וחתומים נעיניהס  ,וקנח נפשם ורוח להם " נעת
ההיא החל שם המחגר להקודע ביהודה ויגדלו כישראל מאל
לאמר  :מצאה המליצה הענרית גואל כאמן לה ♦
לתקופת השנה הזאת ( שנת תקכ*ו ) הוציא לאור חלק
שני מספרן לבנון" נחלק הראשון דגר על מדני השכל
ונחוחיו  /ונחי נחותיו ותוצאותיהם למיניהם כפי ערך ויחס
המשיג והמושג 5ויכתוב נספר חק ודבר מלת חכמה  /ויצב
לה גדר נל ימוט  /וינאי את מניניה ברחבה * והמליצה
נעימה 4ומרוצתה כנחל יצהיר בין ערוגות שושנים יזילו
מימיו  /ויקרא את שס החלק הזה  pנעול י בחלק השד
(אשר גס אוקו קרא בשס  pנעול  /בלתי לפתיחה אשר
סס לפניו קרא גשם מבוא  ) pnבאר כל נתוני הלך*אשר
נמצא שמה אחת מלשונות חכמה לפי בניניהם גזרותיהם
וננריהס י וגם נספר הזה הראה אס ידו החוקה בחכמת
התורה ותורת נפש המשכלת י הוא העמיק מאר אל עדן
תהלוכות הנפש והשתנות טעמה  /כפי מוג המדגים הרצים
ושביס מחוצה לנפש  /האיר לנו אור והופע לנו בכמה מקראי
קדש ומאמרי חרל ! והיו לנו כצפיחת בדבש • וכאשר הצליח
ה׳ בידו  /לבנות את כל יסודותיו על המושכלות הראשונות /
משפטי וחולדות חקי ההגיון ומהלך השכל  /אשר לא יתיצב
לפניהם כל מכחיש וכל עונה עזות ! ומבטח עוז שס לדבריו
ממקראי קדש  /אשר יתנו עדיהם עליו ויצדיקוס  /וישאו לו
שלום כל מי ישראל היושבים במדינות שונות  /וישתחוו לפגי
הדרת כבודו מרחוק  /כאשר נשאו את שמו על שכתם "
ויהי כאשר הוציא המח־ר כסף רב בהוצאות
הדפוס
על
׳ב החלקים האלה  /לא אמר עוד לחלק גס אח ספרו השד
מתנת חנם כאשר עשה בראשונה  /זולתי למכרם אל אוהד
חכמה ״ אכן — נס ששית הכסף אשר הוציא לא הושב
למחבר  /כי אמד המס  :ננתר כסף מחכמה וזהב מתבונה •
אהה Iכמקרה זה יקרה לכל בעלי חכמה בעמנו  /עת
יחסור

[ רלו ]
יתפור להם נכסים אתרים להחיות את נפשם ! — ויהי מקן
שנתיס ימים אחרי כן  /נאשר נאו מריו כארץ אינואליא
ופולין  /או שלחו רן לקראת רץ להניא אליהם את ספרי
המתנר  /ומדי לנתם ונואם פעם אתת תמו נמכרו  /ולא
נמצאו ני אס מעט מזעיר אנה ואנה *
כל עת שנתו המנוח הנכנד נאמסטרלאס יצא ונא
ננית חכמי ישראל אשר לקפל ספרדים ואשכנזים וננית
וידע כל העם ני ירא
י הגניריס  /וימצא חן נעיניהס "
ואוהב הוא את ה׳ ננל לבבו ואת מצותיו הוא שומר  /ונכל
מקום ועת אשר התאספו יחד נכנדי העיר התחננו לו ויקראו
לאמר  :כנדנו נא בוא ושנה אתנו למען נתעלס נחנרחך /
הטף אלינו אמרי פיך ונשכיל • וזה לכס האות והמופת
הגדול על צדקתו ויראתו השלמה  :ני רכים מאנשי חנרתו
אשרי ראו פניו יוס יום! ולנס לא נכון באמונת ישח 1ויפסחו
על שתי הסעפים  /ויטו שמאלית  /ידע הוא לפתותם
במתק לשונו ונמליצתו פנשגנה  /מל השיג אותם מצלמות
להתלונן נצל שדי •
אחרי הדנריס האלה ימים לא כניר הלך מאמסטרדאס
וייוחנר שמה
לעיר מולדתו האמנורג במצות אביו עליו ♦
עס סוחרי העיר  /וינרך ה׳ את מעשיו " אז אמר לעשות
לו נית ולקחת לו אשה  /כאשר עשה * ויתחתן את עלמה
אחת טונה דפיפיה ויראת אלהיס  /מ׳ שרד־ז ברז המנוח
ר׳ מענדר* פא־־^ אק ( גאקיש ) ו״ל  /חתן הגניר ר׳ אליהו
שייער ז״ל ממשפחה רמה וידועה בישראל  /ויולד לו ממנה
בניס ומות • ויחי נהאמנורג ארנע או חמש שנים נשלום
והשקט ״ ויהי לו היום למלאכת מחית ניתז  /והלילה להבין
נעת
ולחקור בתורתנו הקדושה ונדברי חכמים וחידותס "
ההיא לרש וחקר וכתב ספרים רניט  /חנם הוציא אחר זה
אתל לאחל לאורה «
בשנת תקליל קראהו הגניר ר׳ יוסף ב״ר פייטר־'
ן*ל לבוא אליו ברלינה  /להיות לפרו נכית המסחר אשר ול
ולעשות

נ רלז ]

ן

י

*

,

\

ולעשות את מעשהו  /וייעל לו שכר כפי הראוי למחית ביתו ♦
ויואל המנוח הנכבד ז״ל  /וילך לעיר הזאת מלאה קנמיס
ומשכילים לכל מדע • שס מצא את עטרת תפארת ישראל /
ר ,משה בן DrUDזלל  /ותהי אהכתס נפלאה מאד ♦
לשנת תקל״ה הליא לאור באורו על מסכת אלותs
ויקרא את שמו יין לבנון " ורליס מלני ישראל כיושני
ברלין וביושבי עריס אחרות קדמו פניו וימהרו לקראתו
דגעיחוהו בנתב ילס לקחת טמנו הספר הזה במחיר אשר
יושת עליהם ממנו tויחזיקו על ידיו הרבנים הגדולים אשר
בישראל גהסכמותיהס להעיד על יראתו וצדקתו ועל עוצם
חכמתו בחקירת התורה והמליצה העבריה ♦ בספר הזה
הראה נפלאות בנאור מאמרי בעל אבות ותוכחת מוסרם /
וירד לעומק מחשבתם גלי זן רעיזניו ורוב מדעיו כתורה
ולשרשי הלשון •
בשנת
תקל״ז
הוציא לאור ספר חוכמתא רבת»
דש ^ מה מלס*  /אשר העתיק מלשון צרפת ללשוננו #
רבארהו באר היעל  /ניקרא שס לאורו רוח חן " ונס
הספר הזה נתן אל הממגדכיס לעס  /אשר שליע את ידם
בחתימת שמותם לקחתו במחיר קצוב ♦ כל רואה ומנין לשון
העתקתו יגיד  :אלה הדברים נכתבו אלפיס שנה ערס הולל
המחבר  /כי לשונו לשון עבר האמתית * הספר הזה כולל
משלי מוסר ותוכחת משרים  /ודברי שבח ליוצר כל ב״ה /
ובגאורו הוסיף המחבר אמרי לקח ודעת לבאר תעלומות
שרשי לשון תלך  /וידבר נכבדות על מעשי ה׳ ונפלאותיו
בארץ תס  /ומל בקיעת הים ונו׳ י לך וקרא את הדברים
מעל הספר ותשבע נועס *
בעת ההיא והגביר
ר׳
יוסף ב״ר ^ייטד־ 1הלל בא
נימים  /וירא מנוחה ני
עוב
 /ויחדל מלסתור עול  /וישבות
ממלאכתו ויבחר בתייס שלדם ושאננים  /וימזוג את המנוח
הנכבד  /וילך וישוב מניתו * י־־" אז החלו ימי עוני ומחסור
להחכס הצדיק הזה  /ני גם שכר גס עבודה לא היה לו עול •
אהה

נ רלח £
אהה ! מדוע גורל הצדיקים עוני  /חבל חכמים דאגה
וינון — Jהצדיק הזה היה יודע מאוד גודל ערכו ויקר
תפארתו  /לכן נסתהו כלימה ולא יכול לגלות מחסורו לגד
אלס  /או להוריד ננודו לאחוז באחת מעגודות הפחותות
למלאות נפשו כי ירעב " גס כת ומקוס לא היה לו להיות
פועל עובד  /כי כל עצמו מר הורגל לשנת באהל חכמה
ותורה  /לדרוש ולחקור " ובכל צרותיו ומרודו לא התלונן
על פגעו ומקרהו  /רק נעת בכל עוז על אלהיו  /אשר נו
מחסורו ותמרורו לא
ובתורתו האמין בכל קירות לבנו •
נגלה לעין איש  /ני אך כסתי העלים את צרותיו  tומי
יודע אס אחת לשבוע הי מאנליס מבושלים בביתו ? אכן
הבגדים הכתמת והצעיפים אשד עליו ומל אשתו ועל בדו
ובנותיו בלכתם לרחוב העיר  #נלו אמר כמד  /ועזהר
מלבושיהם נתאר פניהם׳ •
אך בפעס הזאת מהר שלח לו אלהים ישע ועורה /
ני נתן בלב נדיכיס רניס  /אומי חורה חכמה ומוסר t
ויבקשו את פד המליץ הנכבד ז״ל לקרוא לפניהם מעל ספר
תורת משה שתים ושלש פעמים בשבוע מקרא מפורש מפיו
ושום שכל  /מלוה אליהם כל בחורי חמל ונעעי שעשועים ♦
וגזה החזיקו אותו ואת בני ביתו בכבוד  /ני התעשת להם
רעש כרצונם  /וירוח לו •
אז אמר להוציא לאור מדרש מלים בלשוננו הקדושה /
והוא באור שרשי הלשון וגלריהס  /יסודותיהם תוצאותיהם
ומוכניהס ראשונים שדים ושלישים • אמנס מאשר המלאכה
רבה וכבדה  /והזמן והכסף הנצרך לה עצום מאל מאד  /על
כן שב ממחשכתו  /ולא יזם בה עוד  /כלתי התאמץ במועדו /
לקרוא ולפרש כתובי התורה באזני הנאספים אליו ♦
והנה כאשר החל המנוח הנכבד ז״ל לבאר את המקרא
ומליצותיה על פי חקי השכל  /ויהי העם נדון  /כלס
העידו והדרו  /שנפשו נפש חוקרת ונשגבה מאל  /גס את
אחותו המליצה תואמים יוצל • אכן התלוננו ורבו עליו
בדברים

נרלט ]
במרים אשר חדש כמעשה בראשית י יש אשר אמרו  :שגה
האיש בחכמת המבע  /דרכה נסתרה ממנו  /על נן דבר ליה
טניס " אל בופאן ואל באנעט ואל סאר חכמי המבע ואל
אשר הביאו בספריהם לא הניע ״ והוא אמר  :גס אד
התבוננתי  tמהלך הטבע ודרך צאת נחזתיה אל הפועל 5ועל
דברת נר אדס לא אחוש  /מכן ניקאמעבוה ער לוי $אל .ע,
פלס מחומר קורצו כמוני  /רוח היא באנוש  /זה ' האיר עיר
בתורתו • והנה כל איש אשר ידע את נפש הנכבד הזה  /וירא
לכתו שכתז וקומו וכן לרעו מקרוב ומרחוק  /יענה זג צדקתו /
כי בלבב שלס ולא בנפש תדה ירא ואהב את ה ,ותורתו /
על נן בהקק רעיונותיו יתד  /ויעלוהו עשתנזתיו בלכת אש
השמימה  /ויהי כאשר חזק עליו נח דמיונו  /זא יגונב מליצות
בשגטת  /יגיד עצומות —־ והאמין בה ' ני מידו נתנו לו♦ —
מנעוריו לא פנה ביחזד אל אחת מחכמות העמים  /יג אם
בתורת ה‘ לגדה  /ובמליצות ל״הק היה חפצו  /ואליה שם לבו
ועירו כל הימים " וגס ני הגדיל ויקרא בלשונות העמיס
ובספריהם  /לא ללמוד ולגלות נסתרות עשה זאת  /אך אמד
להציל את נפשו מן הננולה ולהתענג את הימים ינ ארכו לו *
לכל החכמות אשר קרא בספרי העמיס אמר שהמה רהב עמל
ואון ושעי כזב  /אך כתורתנו לנד בחרה נפשו  /נאמרו :
היא אס כל החכמות כלהן • על כן ידיו לא היו אסורות
נאשר״חקר באחד המקומות בהדך במעשה בראשית  /נמו
בחקות השמיס והארץ בהבראס  /בשטף מי החבול וכדומה /
וכאשר הנחהו דרנו אל אחת מחכמות המבע  /לא שאל את
פי רבבות החכמים אשר היו מלפניו  /אמנם נחר לו לכדו
את הדרך הישר בעירו  tויתהלך בה לארכה ולרחבה ,
רעש לעירו את הבריאה * —
כשנת תקליח נשר החכס ר׳ משה בץ׳ מנחם דל
נקהל עדת ישראל להוציא לאורה חמשת חומשי תורה עס
קרגוס אשכנזי שלו  /ועס באוד ותקון סופיים  /וכן עשה *
נספר בראשית ושמות החזיק על ידו המדקדק הנודע לשם
ולתפארת

נ רם]
לפחי לגו
מרומא ש / ' ,
ולתפאית בישראל מ׳
המתורגם ע״פ התרגום  /דגי לנו הטעם מדוע נכה תרגם
המחרגס✓ ויתקנהו כתקין סופרים ♦ אבן מספר שמות והלאה
הרחיק מהר*ש הניל את נפשו מעבודה וו  /ויחדל מעור עול
לרמבימן דל  /אן קרא המתרגם להמנוח הנככד מ׳ הירץ
דל לאמר  :עזרני נא ! וישמע בקולו וירץ כגנור לקראתו /
ויבאר לפניו את שלשת חלקי תורת משה ויקרא  /במדבר
ודברים ( דש אומרים ששני הספרים אחרונים איש אחר בארס׳
ולא רה״וו ) * ונבר העידו גדולי התורה אשר לא נעלם מהם
כל מחבא וסתר נסדר קדשים  /על המנוח ועל באורו לספר
ויקרא  /ני פלא הוא מעשה ידי אמן .ועל פי הרוב הוכית
בנח שרשי המלות ודתי המציצה דינים רבים ותולדות
תולדותיהם  /אשר העלו חנמי משנה והתלמוד בפלפולם
ויוסיף המבאר לשמות
׳העצום  /וכרוח ה׳ אשר עליהם *
בוה tואגור  :נל התורה שבעל פה נבר נבללים בתורת משה t
ובל מבין בהוראת שרשי הלשון יקראוה מעליה •
(ויתר בחודש

הבא*

מכתם
במו דלי יו־נהזישוח לטבוע
לחשוף מנבאמיכש
בן איש חנף מול עשיר יכניע
למען מפח ♦ d :t
ל  -בדיל •

ה מ*
חודש ס יו ן

ה׳תקס־ט

א
שיר♦ ס

ישע

אלהים

נפש♦ למה י.ע הריעי
חכי נא לאל מושיבי
ההגחוללי א תמיד ודעי
3י’ ! סרגיךא ילא בעי
דון ידע אלתים את זירכי
לא ;דון רוחו באנוש כעלכי
אף אם !מעד ו! לשל ברכי
עוד !חדקגי כי־ יךאה כי

פזז

א16 1

! שלח יד.
,

אזלת ;ד *
דדים

 3רםב ]
ח?ים פיצונו ואפו רגע
לכן למה זה הבל איגע
םג עת ישלח לאדם פגע
יאמר אל השטן לא הגע

וב

יד ♦

שוא תשועת אדם ך) צר ח!ים
ביל,ר ילין ךא יום וא ייומים
אוי לנושא עליו עינים
הלא כאשר אל מצרים

נתנו ע• ♦

ארצות תבל ! סמודותיהן
םן

מךג־ות וממלבותיהן

ביום עוברה לא הועילו לבעליהן
לבן הכל הנה ׳ ןיושברזן
ךא

קצרי יד ♦

אלהים דוללנו1ך!ציב

בידו במלך כעם מציב
בגזרתו ! שמה ףא יעציב
דע בוא מועד כל

יח

ושם מציב

ול

יי.

נ רמוC.
אחנה׳

ודעות

בקנה רצוץ אהבת נשים
כל 1בוטחי בד .המה נטושים
ברשתה ילך האזיל ונשבה
בקש רגע יתן
ועומס מרוח
קל
נושבת
כן האהבה כמעט תוקד ותבבה

שלהבת;

לא נן רעותה אהבת ריע
וחל ממקור בל נאמן נובע
נוחם היא לנפש משגב בצרה
כסלע נכון בלב ימים
ישחק לסופות ורעמים
ילעג לשאון גליס וסערה
מתת עליון היא ליושבי חלר
ממנה אח לצרה
מרפא לפצעים לעין* מנוח
ילעדד ,יתרון אדם אין
לכן טובים הדיה מיין
׳
עמה ישמחו ינחמו כל יניע נח

יולד. t
. .

ל  -כדייל'♦
טז ב
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[ רמד ]

ב
באורי כתב♦ קדש
באור מלת רתק
אמר עציו הרל״ק  « :ושלא נזכר פפלו ממנומהדגוש
רתקו בזקים  /כלומר אושרו בשלשלאות של ברול  :ובנין
בפעל מזה בהסן  /יכ הוא התרת הדבר וכריתתו  /כמו
שאמר עד אשר לא ירתק חבל הכסף " ולא נתן עמס לזרות
ההפוך  /וגס לא פרש הפסוקים ; ויענה ברתוקות זהב ,
ועשה הרתוק  /וראב״ע ז*ל אמר על פסוק  :עד אשר
לא ירתק חבר־ ,הבסף« וזה לשונו  *, :וגלה היא בראש
הגלגל המתגלגל בחבל וראש התבל קשור בגלה 4הדברים
המעמיס האלה מחזיקים מרובה כאשר אבאר • בחיק הוא
גשם עמל הנקרא בל* א(ווצז) לע )  / ) 1וידוע תועלת
הרתוק להוציא ולהביא המשאות '  /על כן אמר ורתוקות כסף
צורף  /להוציא ולהניא הפסל  /והוא ברך לעג  /כמו רגליהם
ולא יהלכון * וכן עשה הרתוק  /רצונו לאמר  :היה נכון
להוציא כל אשר לך מתוך ביתך  /כי  /כאשר יבאר ויאמר
נפסוק

רתוק ( ווא | לע ) הוא גשס אשר שטחיו היסודי ( דעסען
)1
 ) p51 'jßn ;n4הס מחוגות שלמות שווק זו לזו ; ואס
תחתוך הגשס העומד נצכ לשניס עס שטח אשר אין לו נטיה
לשטחים היסודי  /ויהיה גס החתוך ההוא מחוגה שליחה שוה
לשטח היסודי ׳ וכן יהיה לעולם בכל מקוס אשר תחתון הגשם
לשניס באופן אשר הזכרתי לן tאז יקרא הגשם בלשון עברי ג

ווצו1לע ) ♦
רתויק > וכל*א (

*1

[ רמה ]
ופתה אפר»

בפסוק לבא  /האדנים יבואו דרשו אותו »
קהלת י״ב פסוק ז׳ •
עד אעור  *Sירתק ח כל הבסף ♦ ידבר מן הבאר
אשר ממנה ישאנז המיס על אופן זה  :שפי עמוליס עומדים
בצב על פי הבאר מזה אחד ומזה אחד  /ולכל עמוד ועמוד
מלמעלה חור עגול (חור לעומת חור )  /ורחוק תקוע
בסורים עד שתוכל להוליך אותו בתוך החוריס בסמב הכה
והגה בלי מניפה  /וצד הרתוק אשר נגד ימין האדס יעבור
דרך החור פישיהי ' חלק ממנה מלט חוצה לה  /ובחלק הזה
יש בו יל עץ או ברזל שאס תאחז בה יל האדם  /האדם
ההוא יכול לסגב הרתוק הנה ומהכרצונו • ובאמצע הרתוק
מחובר בו גלה חלולה ופתוחה ובגלה גקשר ראש החכל /
ובסוף התבל נקשרה כד • אס כן אס תסוב הרחוק על ידי
יד העץ א< הברזל יתגלגל החבל בגלה ( כאשר אמר הראג* ע
בדברים מעטים ) עד שהכל תהי ' סמוכה לראש הגלה •
ואחרי כן תחזק הרתוק בחורים על ידי יתדות תקועות מ
ובחורים מזה ומזה  /וכאשר תיצה לשאוב מיס  /תסיר
היתלות והכד חפול בבאר ותשאב מיס ! או אס לא תפול
מכתך תתן לה ותסוב היד הפך הפאת אשר בה סבנת להרים
הנד למעלה  /ואחר שאיבת המים תאחז שנית גיד ותריס
הנד על ידי הסיבוב כרצונך *
ויען ינ הפעולה הזאת נעשתה על ידי הרתוק על
כן רתק שמה  /ופעל הגמד מן השם הוא  /ובל״א (יויניען ) /
ועם  ' 3אחריו  /התגלגלות (צוו4וווינדען )  /כמו רחקו
vm״
בזיקים ( צויין קעטטעןגע/ןצוונדען  /פ6ן קעטטען א
ט^ונגען  4 /ע 5עטטע1ט ) ־ ועס מ' אחריו  /אף שלא נמצא
בתנ״ך  /הסרת התגלגלות (חכוויגדען ) " וטעם אשר לא
ירתק חבל הכסף  /הוא 1ני כאשר תשבר הכר לא ירתק
עולהחבל ״ והרץ גלת זהב  /מחברתו  :עד אשר לא תרץ
גלת הזהב • ותעובר הכד על המבוע  /פנינו נאשר תבוא
הכד על המנוע כן תשבר " ונגה נעמו דברי הראב״ע י*ל
ה״ל

I

נרמו ]
וז״ל  » :חכל הכסף הוא חמו השדרה  /וקראו כסף כפנוי
היותו לכן yנגלת הוהב הוא המוח  /זדמהו לוהב נעגור
הקרוס מוא אדום * “ עכ״ל ״ ואוסיף על דכריו  /הנד הוא
האדס ננללו  /הגוף ישאב מיס ומזון  /ישאף רות וירדוף
אחר תענוגות  /והנפש תשאב ממי המדע והבינה  /אמנם
נאשר יקרב האדם אל אלהי צבאות  /כאשר תקרב הכד אל
מקור הכל  /כן תשנר  /כן תפרד הנפש מן הגוף yהגוף
ילך לקבר  /והנפש קצמר נמקורה * והרץ הגלגל  /על דרך
בזיון קרא גלגל להעגלה המוליכת את גיף המת לקבר "
וזה תרגומי מפסוקים ו׳ yז׳ yקהלת קאפיעל י״ג :
פהע דיא !ויכדונג  /דעט זי 1כר״זיי 1ט בעגינדיגט איזש /
דיא א! * שריימנ 4ען דער !
״מלדנכב^ קו 4ע 1אויפהערן /
דער שעפפענדע איי 4וער  /אינדעק ער דיא קוזעללע
עררייכש yבריכש /
אייגע קאררע הינראט ^ לש לוד4רו 5שy
דער עריע איחר איי 4ענשהוק וזידער אב ברינ4ש —
או; רע 4זאק yוויא ער וואר {
אינדעט דיא זעעלע רן אן דיא אורק« ע 11ע זזידער א:טןיטש —
אן 4אשש yדער *יא הער 4ע 4עבן האששע "
ועל דכר הפסוק ויצף שלמה את הנית מפנימה זהב סגור
ויעבר ברתוקות זהב וכו '  yדברתי עם ידידי התורני החנם
מהור״ר מענקי וואלף נר*ו מגלוגא ! ואמר לי שגם שס רתק
הוא מאורי yומן פעולת הצורפים ידבר לעשות לילק הזהב
המצופה yהנקראת בל״א ( פ^אנירען )  yכי הפעולה הזאת
נעשתה ע׳' י רתוקות • ולדעתי נכונים הס דנריו  /ונחר
ברתוקות זהב ! לעשות הזהב המצופה חלק כרתוקות בהיותם
ממין אחד ! ואין בהם שנוי געצמיהס ״ ובאור הפסוק הוא כן:
ויעבר ניתוקות והב yלפגי הדביר ויצפהו ( אחר אשר צפה
הדביר ) זהב *
פתרוני♦
ויהי

העתקה

וגאוד

אשכנזית '

יחזקאל קאפיטל

כס

«את

•שלום

הכהן

* ) ריד 1ט וואמ1ריי5משנ 1קצו& יטע(
איזט ^ יר אאן אייגעמ5

מסמר יחזקאל־'

ריינמנp13

אוי 45ע 4עבן וואררן /
!עזעדן

אוני

איבנגרזענ31נגן

אין 54ויבע /

מנן

דיזנגר 3ייטטרי  5ט  uwדננר ^ינ 1טד.יין«נ4

דגגטזע 1כן ניכש אונווין 1קא ^ ען 13זיין "
דנגר

איבער * עט 3

ננר4

[ רמת ]
(

ב׳ס

יחזקאל

(א) ויהי לבר־יה1זו אלי ?1אמר ן
<=) ואתהיבן־אדם שא על־צר קינה:
(נ) ואמרת לצור הישבתי עלי־מבואת ; ם
רבלת העמים אל־א!ים רבים פה אמר
;אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי;
(י) ?בל !מים גבוליךביניף’ כללו יפיף
גיי) בהשים משניר פנו לך את כל־־רחתים
אךזמלבנון' לקחו לעשות הרן עליך:
הישבת 7

י

'

י’

' אלונים

באור

(ב ) צור • ני) נ נעל מנחה גולה נשם מהרייא  :לזר
הנזכר ממאה הזאת tוכן הנזכר בנבואת ישעי׳ הוא היה קרת
ומצרן לארץישר
 / 12והיו שתי מדינות  /צור הגדולה זהמעעירה<
וצידון שהיתה כנגדה  /והיס עובר ניןשתיהן  /והס קרונות
זז לזו ושכנות לאי׳י ונו׳ ♦ ואמר עוד  :וצור זז נענעה ניסt
וגס היזם נראים יסודותיה ובניניה מרחוק  /והיא הנקראת
אצל הנוצרים תיר״ו (טירום ) * ואין צור א* נ לא רומי ולא
תיסי״אה ( פעד 1יי ) 4י הן אמת שיש נדעתי שהפירדנישיאה
נמית בנוה נצלם ודמות צור שהיתה נתיך היס  /ולכן רוכ
הדגריס שזכר הנניא נצור נמצאים היוס נדנישיאה כע *ל .
ועיר הזאת גתרגה שתי פעמיס  /ע״י נבונלנצר תרבו ׳ע שנה
כנבואת ישעי׳  /וע״י אלכסנדר הגדול חרנן התלע ממאת
יחזקאל  /ונזה יפשרו המפרשים ההתנגדות שנין שני מניאים
האלה המתנבאים מל צור " ונעל מנחה גדולה אשר אמר
שהיא נעבעה ניס ( אפשר שלקח דברי נבואה הזאת דברים
כמשמעם ) הוסיף על דנריו  /שננו עיר אחרת סמוכה לצורt
ויקראו

נרמט]
' 1נליר (וארד■ דעם עורגען מארט ׳ ודא פאלגט :
* ערהעבע ׳ דוא משנשענזאהן ! איין ק 4אנעליד
איבר צור ♦
 5ואגע דיו׳1ר ׳ אם גראסען האפען בעלעננען שטאדט,
דיא זיך דעס אונבעשרענקטן שטאפפעל* רע 5טס עד*
פרייעט  :זא שפריכט גאטט דער עוויגע ; צור ! ריהמע
דיך נור איממערחין דיינער פאללקאממעגען שענהייט!
 4צוואר ביסט דוא אום אונד אום פאם מעער אומגעבן5
דיינע ערבויער האבען דייגע פראכט פאללענדעט,
־ 5האבען ארס שדר׳ס טאעען דיין טאפעל *ווערק
פדפערטיגט ׳ צו דיינעכס מאסטבוים צעדרען ארס

ליגון
געהאלט ;

באור

אוי׳ס

ויקראו לה שס נשמה 4והיא גחרנה שתי חרמות מ״ל ♦
(ג ) מבואת ים  /פו״רע נלנלז ( ונל׳יא חצועען ) והוא ה«5ל
שהספינות נאות עד החומה והשערים (רש*י ) ♦ רכלו־ז
העמים  /כן היה מנהגם  /סוחרים הנאים לה וה מצפון ווה
מדרום לא הין רשאין לעשות סחורה ומ עם וה 4אלא יושני
עיר לוקחין מוה ומונרין לוה (הנ״ל ) • ופירוש  /רוכלת מכל
עמים ומוכרת לאיים רניס✓ ואנכי תרגמתי לפי העדן
(טסמעפע! ־רעכט ) • כלילת יופי  /סוף ונמר היופי
כלול ני ״ (ד ) בלב ים גמליך✓ כי מכל צי היה לה ים ♦
(ה ) לחו7ם  /הלוחות שנעשה מאדה מהם * ולפי שהעיר
הזאת המתה לשלוח אניות גלנ ים המשיל הנניא את עצמה
לאדה ״ ונא לחתים נרניס הזוגי 4לפי שהספינה עשרה שד
צדדים

נ] n
$

►ונד
אמס בשן׳סאיי5ען דיגע חדעו געמא5ט ׳ *
דיין שטייער ימאהל 1פערצירט מיט ע^פעגביין  /אמס
בונסמימה ^ ץ פאן יעז כתיששןאינזשל5! 1

7

אמס מצדיסיס

האבשן מיט איינער

פד* אגגש

קזגסטגשטיקטען ליננשן ׳ אוגד מיט ב^ משן אונד
פורפורראטהען דעקקשן אויס דע! אלישהשען
אינזשלן ייך פשחשהן "
* ציןץן׳ס אוגד ארוד׳ם בשמאהנשר זיגד דייגש רוישו*
צור jדייגש
קגש5טש  ,אוגר דייגש מייזשן י
שטיישרמשגנשר "
9

גבל׳ס של* טסטש אוגד ומיזש

ציממשר^ ייטש בשסדשן

דיר דאס שאדר־זאפטש אויס 5אל*ל*ש שיפפש דשם
מששרס גשבסט איהרן פיו־זרשרן שטשדהן דיר צר
גשבאטה  /דיינשן האנדשל בלייהשנד צושחמאלטען׳»
פשוזשד

באור

צדדים  /ד שני ראשיה חדיס (רד״ק ) * והראג״ע פי׳ יכ
הפעם שיש ספינות שעושי! אותה משני לוחות • ויונתן תמס
ית כל גשרך  /ר*ל גשר שיעברו עליו מספינה לספינה ♦
ובתרגומי יצאתי ידי כלס ״ (ו ) קרשו  /בלשון יחיד  /הוא
הקרש הרחב שבראש השני ש 3הספינה אל מול התורןשבראשה
אחר  /וגו מהפנין את הספינה לכל צדדיה ומנוונין אותה א5
הדרך  /ורב החובל ( מטיינבי ^ן ) אוחו בו  /ובלשון משנה
קגר״ניע ובלענו גוברייט) ( / Gouvernail
סעייעס
רודעי ) ( מרי ) " בת אשוריס * פי׳רד״ק עדת אשורים
עשו לך קרשי שן  /שהביאו את השן מאיי נתיס « ורש׳יי
אמר  :אי אפשר ול להיות אלא של עץ  /זוהו בת אשורים #
 itaהיא תיגה אחת (בתאשוריס ) לשון תדהר ותאשור (ישעי"

מ*א

[ רנא ]
גס אלונים טבשן עשו משיוטיןז רןך'שך עשן-
ןש בת־־אשריכם מאץ כתים ':
(י ) שש בררןמה ממצביס היי־ז מפרשיןז
לחיזח לך

לנס

תכלות } ארגמן

מאיי

אלישה היה מנסך  :י
< ח ) ' ישני צידון וארור היו שטים ילך חכמיך
יצור היו בך' המה היכלך *r :
נ ט ) זקני גבל וחכמיה היו ״בך מסזייןי בילוד
כל־אניות
היסיומלחיהם Tהיו'
בך
ילערוכ
T
• T:
 r“ V " IT
ז1
־': 1
• mp

נתיים 7

,

באור1

פרס

מ׳4א )  /וכל״א ( מכטבויק ) ♦ ופירש עשו שן  /ומצופה בשן
ע״י מסמרים לגוי ולחוזק • והפירוש הזה נראה ננתר  /ופן
תרגס יונתן לפין דאשכרועין מכנשין נשן דפיל • (ז ) שש
ברקמה  /נגד שש עשוי בציורי רקמות  /והמשונחות ממנן
נעשות בארץ מצרים כנודע ננמה מקומות נתנ״ך • היד־ז
סשרשך להיות לך לגם  /לפרשו על כלונס הארז ולהגדה
על התורן (רש*י ) והוא הדגל אשר כראש התורן
גל״א )  /ואיננה הוילון שקורין זעגעל • ואולי פירושו כמו
ולהיות לך לנס  /ושניהם במשמע " זהיה מנסך  /לאהל ולנג
על פני כל האניה למחסה מזרם ממער ומחזרב • מאיי
אלישה  /תרגם יהונתן ממדינת אינואליאה • ( ח ) צידון
וארור  /היו שתי עיירות סמוכות לצור  /ואנשיהן היו משמשים
לה לתופסי משוע ולחיל מלחמה tוכן אמר למטה ( פסוק
י״א ) מי אחד וחילך וכן׳ ״ חכמיך צור היו בך  /והחכמים
אשר דריס בקרבך  /המה חובליך אוחזי הקגרניע לכוין
ולישר האניה (רש* י ) לפי,שלמלאנה הזאת צריכה חכמה
וידיעה

נ רנב ]
< י cפרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך
מגן וכובע תלו־בןייהמה נתנו הדרך'
(יא ) .בני אחד וחיל־יף על־י  -חומותין־יסניב
וגמלים במגדלותין־ היו ' שלטיהם תלו
'׳על  -חוסותין־סניב הפה כללוייפיך:
ג ע ) תלשיש סחרתןל מריב כדי -רהו! בכסף
בחל בחל ועופרת נתנו <גזמניך  tיי ׳
< ע ) יון תובל ומשך' המה' ייכליך בנפש אדם
וכלי נחשת נתנו מערבך  ,ן
ופרדים
ופרשים
סוסים
מביתיתוגרמה
ניד)
;• T
* T| T
*
| ־ *T :
נתנו
באור
וידיעה ! ומליצה נעימה בפסוק הזה*♦ (ט) לעמב מערבך /
לעשות « חך סתורה  /ותקרא הסחורה מערב ! לפישהסוחרים
עורבים זה לזה במקחס וממכדס (רד״ק )  ,ורש״י פירש /
לשין ערובה הס כל צרכי אדס שהות חי נהס  /וממונווהצלתו
לחייו נראנעיא בלע״ז ( וגל״א דיל« ויכרזנג  /ו 1לזס ויינע
נצזהטחרפט *יכערט ) " ובפסוקים מאים יאמר לפעמים נ
נח !5במערבך  /עם ביהשמוש  /ואפשר שהוא ביתהאוצר
אשר גו לממנו צרכי חית האלס ( או הסחורה לדעתרל״ק ) /
וק״נמתיהו בכל מקום לפי ענינו ״ (י) תלו בך  /בנין
הכלל מפעל תלה  /בלומר שתלו מגינס וכובעס בחוצות על
קיר החומות  /וזה נתן הדרך דפיך  /וכן אמר (שיר דqt ) ,
המגן תלוי עליו (רל״ק ) י ורש״י פי׳ מלשון תלל  /הרבו תלי
תלים י (יא) וגמדים  /שס אומה  /וייס אן> קפועקאי4
ונקראו הקפוטקאיס גמדים  /על שם שיורזיס ביס עד התהום
ומשמרין כמה גומלים (פ ^ענבאגן ) עומקה* ויש פותרים
שהם מסין ונכנסין במלת אמה ♦ שלמיהם 7הסהאשפות
שנתנן

/

[ דנו£ .
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פערזעד׳

לודעדאונד

פוטער ליגען אין דיינעם

קריגעסהעער < דיא שילרע אונד העלטע ׳ דיא זיא
אין דיר אויפהענגען ׳ פערמעהרן דיינע אנניוטה •
!1
אחד׳ס זעחגש אוגד דיין אייגנעס העשר אדף דיינען
רינגמוירען ׳
דיא גמדים אויף רייגען טהירייען ׳
אוגד דאס מיט איהרן קעכערן
פאללענדן דיינען גלאנץ ־
ג1
תרשיש  .אנגעלאקט פאן דיינען אונערכועסלי 3ען
שעטצען ׳ טרייבט מיט דיר
טוישגעשעפט! פינר*
משד־זרט דיינען וואה  Sשטאנד מיט זינלבער ,
אייזען ׳ צין אזגד בלייא •
בעהאגגגע געמייר

?1

יון ׳ תובל אוני משךזינד
פערוואגדט ׳ זיא פעוזעהן דיך מיט שקלאווען־אוגד
עהרנעם געועטד• .

* 1ארם רעם הוי זע

מיט דיר
האגדעלס*

תוגרמה עדהעלטסט דוא ׳ צו דיינעם
וואהל

באור

שנתנו בהם חצים  /כמו (ירמי׳ נ״א ) הנח החצים מלאו
השלעיס • (יב) סוחרתך מרב כל הון  /יעשה עמך סחורה
מרוב נל הון שהיה נתונך  /וגטוחיס הסוחרים שימצאו כן
סחורה הראויה להס (רשיי ) ״ עזבוניך  /חווקיך ומוזריך /
נמו ( נחמי׳ נ ) ,דעונו את ירושלים  /וממונו של אדס הוא
חוזקו ( ויין וו 6ה 1סנ1אנד ) המעמידו על רגליו (רש״י ) •
ימתן תרגם ננית גנוך  /וחסר ב׳השמוש  /וכן אמר למטה•
נתנו בעזבוניך / /הס בתי האוצר שנחנו שס ההון והרכוש /
ויתכן ג״נ שלנן נקרא עזבין  /לבי שעוזדס ומניחים שם
הסחורה • (יג ) בנפש ארס  /הס הענז־יס והשפחות
שמוכרים להם לענוד ענולתס י (< ו ) ופרשים  /רוכני סוס/
ויש

m

[ רנדI
יואד^ שטאנדע ,ואססע ׳ וייטעו אונדזכ1ילעזע?* •
דדן׳ס זעהגע,טוישען

מיטדיר $איהרעפעוגען

אינזעלן בעלעגסט הא מיט דייגער אייגנען הענדע
ארבייטן ׳ ־גיייפונד זיא וזאוטען דיר מיט ע ^פענביין
אוגד פפויען אויף *
16
אלכם ^» ערט דיר < צו דייגעכש אויפוואגדע .
סמאראגרע ׳ פורפור « שטיקרייען 1S^ » /
היאצינטע י אונד ואטהגלענצענדע חבינען י אוגר
הייפעט דייגע שעטצע •
 nיהודה אוגד דאס רייך ישראלים פערטוישען דיר
מייטצען אויס מנית ׳ באלזאם ׳ האגיג • עהל ׳ אוגד
מיררהען* זאפט< אוגד פערזעהן דיך ריי5ליך דאמיט "
 18דמשק ליפערט דיר ׳ צו דיינעכש אוים ריי5טהוכש
געוואהנטען מאהללעבן  /דיא בעסטן ווייגע  $אויך
דיא שענסטע ווייסע מאללע •
פאן

באור)
 9יש מפרשים מין מסוסים מיוחסים יקרא פן  /ואין צורךקר
הוא כמשמעו ! וענינו כמו שאמר נפסוקשלפניו  /מפש אדם
(רל׳יק ) ( .טו ) סחרת ירך  /איים רכים מפאת מי דלן היו
סוחרים על ילך (רד״ק ) • ורש״י פירש ילךמקומך  /ולא
ידעתי לכזין הפסוקכפירושו ״ ולי נראה ידךכמשמעו /
סחורה שעשתה ידך  /כי אעפ״י שהיתה פיר מרכולת /
אפשר שהיו כה ג״כ כתי מלאכותרבים (וכן פירש רל״ק מלות
מרוב מעשיך נפסוק הנא ) ,ור״ל אל איים רכים ממי דדן
תשלח סחורת ידן * אשכרך  /הניאו לך תשורה " קרנות
שן  /דמה שיני הפיל לקרנות לפי שהם דומים להם (רד״ק)
ויונתן פירש  /שהם שני דנריס  /קרנות ושן  /וחסר ו׳
החמר

נ רנהt
נתט ן 1זנ 1נץז:
« ) wבני דדן ך־כלץז אלם רפים סחר ת זידןז
_קמוחשין ‘ והובנים השיבו אשנרן־ ''':
נטי ) ארם סיחו־תל סרב מ?גש־ןד בגפן ארגמן
ורכןמד־! ' ובוץ וראמות ןלדכד נתנו
בעזבוניך:
ג יי ) יהודה !
וארץ
,
ישראל 1הטה ךכל:זן בחטי
מנית י ו 2ננ ודבש ושמן יהורי  .נתנו
מערבןל:
גיח) דמשק

סחרתך ברב

מעשיןי מרם ? - S

הון‘ביין'חלבון וצמר צרורt
* ( הבנים ק׳ ** *

באור

ודן

התנור  /גס יחסר הנסמך לקרנות  /ותרגם יהונתן קרנן
7יעלא (עעייגנלןקמ* הערכער ) ולא ידעתי מאין לו זה ?
וד«ובג«ם  /פירשו איזה מפרש״ס שהוא עץ הנקרא נערני
אכגרס (עבעגהצוו / ) /,ד״ת שהוא העוף הנקרא פא״זון
(פ פ!ילו ) • ( טז) מרוב מע^ויד  /מתון שהיו יודעים
ננשיאיך ושריך שטרנין להס מעשה נוי ותפארת לתכשיט
(רש״י )  /ורד׳ק פירש מרזב המעשים ומלאכות יקרות שהיו
 3ן  /היו מכיאין לך ארס כסחורה אכניס יקרות ונו׳ " וכדברי
«ין אודס  /והוא אכן יקרה המכריקה זוהר אדמימות נזהררי
םמש  /נמושאמר (ישעי׳ לד ) ושמתי כדכדשמשותיך ♦
(יז) בחטי מנית  /המעה של עיר מנית  /נמו עד כואך
מנית (שופעים י״ח ) " ופנג  /הוא אפרסמון (• ) pfttifa
וצרי  /אינו אצא שרף מועף מעצי הקעף (וויררהען* בויק )*
(יח) ביין חלבון  /חלנון שס מקזס כדמשק שיינו עוב (רד“ק ) /
ומנחם תכרו עס קלכ חעיס (תהליס ק«*ז )  tכלומר עזב
ומשונח

תוt

נ
ג יט! c־רן

ויון

גרזני 3י! ל

מאוזד מגזבוג:

־ן

 myקדה וקנה במערבןיהיה :
< נ ) דדן ךנלתןז' בבגדי־חפש לרכבה :
נכא)  :עךב '

ונד־נשיאי

קדר

הטה

סחרי ידןז

*י
בכרים 'ואילים ועתידים בם'סחריף ” :
ננב ) ך־נכלי שבא וריחמה המה רצלליןז בראש
נרתני
וזהב '
יקרה
ובנל־אבן '
&ם
Tכדי־ב
: IT
; TT
t | t: lv
זV
:
V

< נג ) חרן ובנד ,ועדן ןכלי עזבא אשור נלמד
גכד) המה רכאןי

במכלאס מאמי

תכלת

ורקמה*ובגנזי* גרומים בחבלים חבשים
וארזים
באור
וממנת ״ ׳* חר  /לכן  /נמו אתונות צחוחת ( שופעים ה׳ ) *

(יט )

מאזזל /מגרן הנגד משרש אזל(הלך )  /ונכתב הו׳

סע הדגש  /כלומר הולך ממקום למקום בשיירות ( רד״ק ) /
וכן ת״י ודן דון נשיירן  /ויתורנס לפי וה ( :דיה קאראוולונען
 5לןןד! *וני יון .ברינ 4ן דירלו / ) . 11. * .ומפי ידידי הנכבד
החנם המפואר ר׳ יוסף פייטשי׳ שמעתי  /שהוא מה שקורין
בלשון הש״ס ( עירובי! ד כ״ח ) אוזילת * דאכרי  /והן האגודות
והחבילות מה שבני הכפרים אוגדן ביחד להוליך אותס בקל לשוק
למטר  /וק מאוזל  /הסחורה שהובאה באנודה ובחבילות להוליך
מעיר לעיר (דיא פערוענדוגג  tנ1רלוגםפל« רט )  /ופירוש  /מדן
ויון הובאו אגודות סחורות ונחלו געזמניך  /ולפי דבריו (אשר
לפיהם הבינוני פעול מולה יפה ) תרגמתי הפסוק הזה ♦זרש״י
רל אמר  :מאהל  /מטוה של שיראין ( 4עםפל 1ננעגע רייע )*
ולא הודיע לנו מאין יבא מקורו »  ( ,ב) בבגדי חפש /
מגדי

[ רנז ]
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 5אן דןאוגד יוןוועדיז פערזענדונגן
נידערלאגן נעבואכט* זיא פערזזגהן דיך מיט שטאהל.
אינגווער אונד ראהרנעמירץ •

נאךדיינען

דדן פערטוישט

T

1

ריר קעפטריצע געווענדער צו
דייגער

וואגען אויספאלסטרזע •
 1ג ערי אוגד דיא פירשטן קדר׳ס קייפעןדיינע
ארבייטען ׳ פערטוישען דיר פייסטע , •wmvb
ווידדער אוגד בעקקע •
** ^ייד שבא אוגד רעמה־ס קויפלייטיע גוזערן דיר
צו י פיללען דיינע בעהעלטניססע מיסו רען עדעלסטן
שפעצרייען י מיט גאלר אזנד אללערלייאקעסטליצען
געשטיעען •
ו* חק ׳ כנה אוגד עי) ׳ שבא׳סקויפקוגדען י אוגד
אשור ׳ דיין פלייסיגסטערהאנדעלספריינד /
* 3ליפערן דיר קאסטכ ^רקייטן • * vnb2הגגד קונפטי
גשטיקטע מענטעל  ,פדא5טקליירעד איןפוטעראלען,
וואהל
באור
נננדי יקר ותשינות ליפות נהס המרמות • (כ ):
רונל־־־ייי
שבא ורעמה  /יתכן ששנא ורעמה היו ג׳ /כ מדינות מסתר /
משאו ונתנו לאייס אחרים  /ואמר  :גס רוכלי המדינות ה* 1ס
המה רונליך  /כאו ג*כ לעירך ופסוק שלאחריו לעל (כג)
הרן כנה ועי!  /שהס רוכלי שנא כלל  /וכן אשור בלמד
רבלתד  /אשר היו כלמודים למא תמיד אליך נסחורה
(רד״יןנשסאגץ ) ( .גר) וזמר .רנליך במכללים  /נדנריס
שהס למכלל זיופי  /כמו גלומי תכלת ונו ,״ גדיןמי p /
טליתות • ובגנזי כדומים  /פירש רש״י בתכשיטי פארשגונדן
יז
א 7 1י
נארג דן

[ רנח ]
מאהל 1פושגירט אין קיסטען אוי ס צעדרען*חאלץ •
a$

אללש שיפפע

פאן

תרשיש זיגד די ^ה עבענען

דיינשס האנדשלס — 4זא שטראצשגר י זא שוושו*
בשלאדען ביסט דוא מיטטשן אים מעשרע "
26

 p’SStcאויף אאנשר זשש /

וואהין דיינש רודרשר דיך

געברא 5ט ׳ דארט ווירד איין אסטזוינד דיך צערברע5ן*
 *7דייגשששטצש  .דיין וואהלשטאנד אוגד דיין חאגדשל5
דיינששיפפשר ׳ שטיישרמשננשר אונד שאדשן*אויס#
בשסרשר דייגש חאגדע ^^ריינדע  ,דיין קריגס*
השער י דאס אין דיר אוגד אין אללשן דייגשןזאממשל*
פלשטצשן איזט ׳ אללשם שטירצט מיט דיר אין דשם
מששרס טיפש  ,אם טאגש דיינשס פאללס נ
;פאם

כאור
בארמין שקורין אשיךרין (צ״ל עקראי!  / ) ecrin ( /איין
ק 1יינעם קעסעכען  /פועטעדאן נצ״א )  /זהס מחופין עזר
ומצרירין לנוי במיני מסמרין שורות שזרותוציורין  /והס
בלשון ארמי קמערין ובלשון ערמברומ׳׳ים " ורליק כשם אביו
אמר  /שהבגדים החמודים המה נקראו בערבי ברומ״יס /
ובגנזי הס הארמים העשוים מעור לגנה בהם המדים החמודים4
וכן הביא בשרשיו שרש גנז  /ואמר שם  :שהוא נלי שגונוין בו
כסף ההב ותכשיעיס " והדק עם הרל* י ,ני כן נמצא בספרי
מלי ערבי שברומ״יס הס הבגדים היקרים משורין ומעדן היעב
הדק • וממשמעות הכתוב נראה שרונלי שנא ואשור הביאו
שניהם הנגדים וחפ! עטר 6ןען 4וכן תרגמתי " בחבל^יכש
חבשים וארזיכם  /פי׳ גנוי הברומיס הס חבושים בחבלים
ומונחים בארמ של אח  /לשמרם היעב לבל יתקלקלו בדרך
בהשלחס אל מקום המרכולת ( מדברי רש*י )  /ורד״ק פירש
נמו

[ רנט ]
ואחים במרבלרוךt
גנח) אניות תרשיש שחתיך מעיבך ותמלאי
ותכבדיי מאד בלב .ימים :
ג ט ) במים רבים הביאוך השסיכש אותך הח
ה £דים שברך בלב !מים :
מחזי.קי ’ בךרןןד וערבי מערבך ונל״אנשי
מלחמתך אשר־בך ובכקי קחלך אשר
בתוכך ?פלו• בלב"! מים ביום מפלתך ’:־
’ ? 4קול
באור
כמו חרוזים (ונתלף הח׳ נא׳ )  /מן צואדך בחרוזים והס
ענקים (דזא ^ בענלער )* ( כה) שרותיך מערבך  /הס כמישור
מסלול להוליך לך סתורחך וצרכך  /נשם שהמישור הוא דרך
כנושה להניא כז סתורה לעיר היושכר .ניכשה  /הי ' לך אניות
תישיש להניא מערנך לתוכך • שרותיו  /לשון שרון ומישור
ודוגמתו עלו נשרותיה (יר« י׳ ה׳ )  /כן פירש רש״י • ודד* ק
אמר tשיירות הולמת גסחזרתיך  /כלומר רנות ניחד כמו
שיירא (קארצוווצזנע ) • והקונקרדאנץ הניאה נשרש שור /
מלשון תשורה  /ורצונו לאמר  /הניאו מערכך לתשורה/נמו
השינו אשכר ( פסוק ט״ו ) * ונכתר פירוש רש*י ן״ל • (כי)
במים רבים  /שס אל פלגי המיס אשר הכיאך השעיס  /מכוני
משאות האניות  /שם יכוא שנרך נדי רוח קיים 5ומשל הוא
על העיר  /מתוך שנתמלאה עושר גנה לנה ונא עליה
פורענות (רש״י ) ״ רוח הקיים שברך  /לפי שרוח הקדים
תשבר אניות תרשיש לפיכן דמה החזק והוא ננונדנצר לרוח

יז ב

קדיס

[ רש ]
חבליך,ירעשו

ננח ) לקול_;ערןת
מאניותיהם כידי
<נט> וירח

מגויסתז
תפשי'

משוט

מלחים לכ חבלי' הים ^ ל־הארץ יעמו״י :
בקולם* ויזעקו’ מרי־!
,.1־!
■ על
נ ל ) והשמיעו
ויעלו ;נפר* על־ראשיהם באפר יתפלשו ♦
(לא) והקרית אלוך קרהא' וחגרו' שיקים״ובכו
אליך בטר־נפש מספד מר ז
גלב )

ונשאו'

אחיך קניהם קינה וקוננו

על :ך

סי' נצור כדמה בתוך הים זי'
נ לג ) בצאת עזיבוגיך מימים השבעת עמים
רביס קרב הומך ומערביך ’ ךחעשרת
מלני־אךץ ז
(לי) עת נשברת מימים במעמקי־מום מערבך
יובל
באור

«1

4

קדס (דר *ק ) * (בח) מגרשות  /כמו מגרשי עיר  /והס
מקומות רחכיס לפני עיר  /לעייל אז להשתמש ליושבי עיר /
ולפי שהם רקיס גלי מינים ושאננים מרעש הבריות  /לכן
נשמע בהם יותר קול הנא ממרחק לכן אמר ירעשומגרשות *
ויש מפרשים שהם המקומות הרחבים במבוא הים (דית
תנפורטען ) • (ל) יתפלשו  /יתגלגלו  /וגא השרש הזה
תמיד בהתפעל  /ועם עפר או אפר ♦ (לא) והקריחו  /כן
דרכי יושבי קלס געת ספדו על המתים או על שאר איל
ושבר  /נמושאמד  :לא יקרחז קרחה וכן ( .לב) בנידזם
קינה  /פירשו המפרשים כמו מהיהם  /בנהי שלהםישתו
קינה האמור למטה " וילידי החנם ר ,יוסף פירש (לפי
לרכז )  /שהנפרד מן מיהם הוא ני  /ושרשו נודה  /ור״ל /
שנגוהס ישאז קינה  /אחר שאמר למעלה  :וירלומאניותיהם
ונד

28

פאם וועהנשרייא דיינער

שטייעומעננעו מעודן דיא

אנפורטען ערבעבען • ‘
גל דאן ווערדן רודרעסשיפפער ׳ אוני שטייערער פאן
איהרען שיפפען שטייגען ״ אונד זיך אנס wS
רעטטען ל
 ; 0מעודן איהרע ק ^עשטינעזען אונד יאממערגשרייא
דיך הערען  5^ddnSמעודן שטויב אויף איהר
הויפט ברינגן ׳ זיך אין אששע מע^ צען;
31

זיך קאהלע פ^ אטטען שעערן « אין זעקקע

היל¥עןt

ביטטער^

אוגד איבר דיך ביטטער ^ יך מיינען •
ק^אגען "
« 3אויך אין איהרען מאהנוננען מעודן זיא פא^גענדעס ,
ק^אגעלייד אנשטיממען  {( :ווער וואר דיר ג ^יך ,
א צור ! מיטטען אים כועערע ? »
 33מא^ס דיינע רייצטהימער דיא זעע בעדעקטן ׳ ערנעהרי
טעסט דוא נאטיאנען ׳ בעריי5ערטעסט קעניגע דעו
ערדע מיט דיינען שעטצען • דיינען מאארען • "
* 3מנון  .דא דוא אויך דעבש מעערע פעראוננ 4יקט /
פאן טיפען פרשליוגגען ביסט י אוני דיין מאהל* שטאנד
אוגד

באור

ונו׳  /אמר פה  /שנס גמעוניהס ישאו קינה ( /ולדעתו גם
ולא נה כהס ( יחזקאל ו׳  /י״א )  /משרש וה  /וריל  /לא
אחפון׳מהס אפילו נוה ומעון קטן ) י בצור כדמה! מי
כצורוכדוגמתה  /כן תרגס יונתן " ולפי שאין מפיק בה׳
גמלת כדומה  /לכן הלנו המפרשים נלרפיס אחריס " רש״י
אמר  /שהוא שס ראשי אדום  /כעו משא דומה (ישעי #כ*א ) ♦

{ רשבt
וכל־רןהלך 3ת 1כך נפלו:
<לה> כל ןשני האיים שממו

עדיך

ומלכיהם

שערו שער רעמו פנים ',V
<  oSסחריס בעטים שרקו עדיך בלהוח
ה! ית ואינך עד־ע1לם ן

אוגר דיינע פאלקסמענגע מיפן היניין זאגק
i 11
» 3$נון שטויגען ^ יבר דיך איילע אינזעל״בעמאהנער«
ענטזעטצען זיך איהוע קעניגע ׳ אוגד גראבש לינט
אויף איהרעס אנגעזי5ט » •
 » 36האנדעלטרייבענדע ^ pSi ’Dזייפצען איבער דיך ;
איין שרעקבי ^ר ביסט דו4ה נון  ,אוגר שוויגדעסט
דאהין  ,אויף איכזמער דאהין *4־

כאור
ורד״ק פי׳ מי כמוה דומה נכרתה גיזוך הים * /וכןשכנה
דומה ♦ (לוי ).רעמו פנים  /ומומיפכים /כמו כענור
הרעימה ( שמואל fr׳/א♦ ) ,

/

נ

רסג t

J
תולדות גדולי

ישראל

י תולחת החנם המ?* יץהנדול 1והמפואר המנוח' ־
במהודר

נפת ^י

הירץ

זצ״יי*

(ההמשך)
מד כה צדיק באמונתו חיה השקט ושאנן באהלו אהל
תורה וחכמה  /תורתו שעשועיו יום יוס  /והתענג גאלהיו /
אשר שוה לנגדו תמיד בכל רנע " מפרי פי תבונתו אכל✓א©
אמנם לא לשובע ומותר  /בכל זאת טוב מעט לצדיק  /וטוב
ארוחת ירק ושלוה בו ן כי שלום היה לו עם כל אדם  /כל©
כבדוהו וינשאוהו  /נאשר יאתה לחנם צדיק וישר כמוהו • —
אמנס משנת תקמ״א והלאה  /המה' ימי זקנתו ושיבחו  /רעים
היו ימי חלדו  /צרות ומצוקות רבות עברו עצ ראשו  /הוצאות
ביתו התרבו  /ופרנסתו הולכת ומתמעטת  /הציקהז פוני
ומחסור  /רבו אנחותיו ולנו דוי I־— וימיו ימי הרעה החלו
נאש קנאה וריב  /אשר התלהב בין איזה חכמי תורה מילידי
מדינת פולין  /ויסבו עליו הרובים לתת שמצה גשמו הטוב1
וגס אותם בעצמם אשר לפנים לעין כל שכחהו וירוממוהו
גהסכמותיהס על ספריו  /נהפכו לאויבים לו  /ותחת תהלה
שמו תהלה  /וכבודו המירו בקלון (ימחול להם אב הרחמי©
שופט*צדק ! ני גס המריביס וגס האיש אשר לו הריב כלס
צדיקים  /אך תעו ברואה  /שגו בפליליה  /וכבר מחלו איש על
שגגת רעהו  /ורבים מהרודפים נמו הנרדף שוכנים עתה בצל
שדי ומתלוננים נסתר עליון ) ״ ומעשה שהיה כך היה :
בשנת תקמ ,/א נתן ה׳ רחמיס בלב הקיסר החכס והצדיק

יצזעף

[ רבד ]
יאזעף השני (נפשו צרורה בצרור חיי עד )  /ויחמול על
מי ישראל הגרים כארצותיו  /דגל מהס חרפתס  /והקל
מעליהם עולם הקשה אשד סגלו המרודים האלה במלכות
הזאת תחת ממשלת אבותיו  /והנחה עשה למסים כגדולים
אשר הכבידו עליהם • ודבר המלכות • צא מלפניו ופתשגן
נתב הדת נתן בכל מיינות עסערייך להיות היהודים חפשים
נשאר תושבי ארץ למות בתים  /לקנות שדות וכרמים ולעבדם /
ולרעות צאן ומקנה  /ולעשות ככל מלאכת ענודה וככל מלאכת
מחשכת נפי אשר תשיגי ידס כהס  /למען יחיו איש איש
באמונתו וניגיעי כפיו • ויהי נע<ב לב המושל על מס ישרל
חשב ג '' כ להפקידם על משמרת פקודות הגגוהות בערים
ובמדינות ובצבא  /אס ידע דש בס אנשי חיל ונכוני דנר •
אך בהיות ני עד הנה עוד מחסור לישראל בלמד ודעת
תפקידים כאלה  /ני לא נסו בהם  /לזאת השכיל הקיסר זיל
לתקן ולהיעב בתי התנוך בבני ישר ^  /ויצו להכין ולכנות בתי
תלמוד בכל מחוז ופלך  /והמה יעמדו תחת השגחת פקידים
מיוחדים  /ובס ילמדו ילדי העברים אמונת ישראל כחקס
ולחם  /ויוסיפו לקח גס בשפת המדינה ללמדה על נכון
בכלליה ודקדוקיה  /ודרגי הנתיבה והחשבון  /וידיעת הארץ /
וספרי הקורות ודברי הימים  /עם שאר הידיעות המיקרות
גפש יודעיהן  /לקרבו פני נדיבים  /ולפני מלכים יתיצב •
ויהי בצאת הפקודה הזאת מלפני הקיסר  /והדת נתנה
בורן הבירה להכין גתים לנערי נד ישראל ללמדם חכמות
ולשונות עמים  /וירמו יהודים רבים באהליהס  /וייראו
ולאמרו  :מי יודע את הרעה אשר תצמח מרוב העונה הזאת!
בן יגרע ח״ו ע* י זה ממשמית הדת הישראלי * אס יושיף
השליע להעיב אתנו  /הלא שנות נשכח כל תלאות הבלות וכל
הרעה אשר הדביקתנו עד הנה  /והיינו שמחים • אהה1
ואיך נשמח ורחל מבכה על נדה * —־ והחכמים היראים
השלמים אשר בתוכם פחדו וחרדו מלעבוד על דת המלך /
אשר מחשבתו אך עוב לנד ישראל  /וייראו מאוד פן יתרה
אף

{ רסה ]
אף הקיסר נהגיע חלונות ישראל לאזרו  /ופן יאמר  :אך
מרוע לב לא יאבה עם ה׳ השר למשמעתו • ויכתנו בעבור
וה לחכמי ישראל במדינות אחרות* ויבקשו את פניהם
להחזיקם כעצה עובה ונכוחה  /כדת מה לעשות  tוכן כתבו
ראשי היהודים אשר נטריעסס להמנוח הנכבד מהו ,היוץ
ודיזל דל  /ושאלו את פיו ♦
זאת העה לב המנוח הצדיק הזה לכתוב על ספר דברי
אגרת ליושבי עיר הלל  /ויקרא אה שמס דברי שלום

ואמת•

שס שס להס

חקומשפע /

וידאס

אתהדרך

לאחוז ולהחזיק כתורת אלהים ככל חקה ומשפטה  /ולבלי
הנח ידס מלמלאות פקודת הקיסר בכל אשר צוה אליהם
בתורת אדם י והוסיף לבאר לברר וללבן מהות וגדרי חורת
אלהיס ותורת אדם  /ותכלית ותוגת שניהם י והמכתב הויז
כלו נעים אף יפה  /לשונו נחל שוטף  /מחשכותיו עמוקות /
ומערכת מליצותיו כטוהר פני שחק בליל הסהר • ויט ר׳
הירץ דל את לגג היהודים לשמוע אל מצות אדונס הקיסר$
דהס אותם מכל החרדה אשר חרדו  /וינחם את רותם
בדנריו דנרי שלום ואמת *
אז עלה משן נאף שלשה או ארבעה מגדולי התורניים
אשר בימי « ההם  /ויכתבו עליו שטנה ומדורות דתנהו לאיש
נליעל  /אשד יחפוץ ויתאמץ למהר שכחת התלמוד והפוסקים
והפלפולים  /יען כי כתב במועצות ודעת! שראוי לחנך את
הבנים על סדר נאה  /וללמדם עודם רכים מקרא ודקדוק
לשון עבד  /ולשון המדינה ודקדוקה  /ואחרי כן משנה tואחרי
כן כשיגיעו לשנות י״ג ומעלה גמרא ופוסקים וכהנה  /וזה
מתנגד לדרכי הלמוד הנהוג עד הנה • והדבר אשר החרה
אפס עליו כיותר הוא אשר דבר בבאור המאמר  :כל ח״ח
שאין בז זעה וכר • ( ובאמת הפרי! המנוח על מדזתיו4
כדרכו לרוב בעת התלקח להב עשתנוקיו באחד
העניניס4
והוא תפש מחשבה אתת  /אז נדמה לו כאלו רוח ה׳ דבר
נו $והרדף סנרתו על קצה האחרון בצי מעצר  /ושגיאות
מי

 1רסוI
מי יכין ? ) והגה ני המו לגעת בכבודו בקללות חחפיס
.וגלופיס  /אף הוא לא שם ידו למו פיו  /וילחם נגד יתקוממיו
דקלעס נאמרי פיו העצומים החדים והשנונים  /ויכתב מנתב
שני מדכרי שלום ואמת  /פעם הצטדק ופעם הוכיחם על
בניהם ♦ ארבעה מכתכיס נתכ נפנין ה1ה " ויהי הוא הרכה
לכתוב והמה הוסיפו לשפוך עליו נח וקלון * ותהי מריכה
וצעקה גדולה כמחנה חכמי ישראל  /עד קמו חכמי איטאליא
הגאונים
ויתעשחו כעדו /וישפטו עם אחיהם הרמים
המתנגדים על אודות הדכר הזה  /והראו להם צדקת הנרדף/
זני לחנם שמו אותו למטרה לחשנהו לאיש נליעל  /ולכבו לא
כן ידמה  /יכ הוא תמים עם אלהיו " עד תככה לאט לאט
אש המדון  /ותשקוט המרינה ויהי שלום בישראל "
בשנת חקמ״ו יצאה לאור בעיר קעניג& בערג במדינת
פיייסען מגלה אחת קטנה  /ושמה < חל הבשור " בה הודיעה
חגרת תנמיס אוהבי ודורשי לשון עכר  /אח אשר יזמה
לעשות  /להוציא לאור מדי חדש בחדשו מחברת ממכתבי
לה׳ק  /כוללים שירים ומליצות ומאמרים יקרים בחכמה ומדע/
תולדות ישראל וגדוליה ונהנה  ,להודיעם לבני ישראל אשר
לא ידעו קרוא בספרי לשונות עמים  /וקראו מכתביהם בשם
המאסף/
לאמר  :מאספים אנחנו יחד את כל הבא
לידינו
מן חכתי המליצה ויודעי תורה וחכמה ♦ והמה שחרו את פני
המנוח הנכבד ו״ל להחזיק ידיהם בפרי תבונתו  /ומכתבי
מליצתו אשר לא באו עוד לאור היום ♦ ויעתר להם וימלא
משאלותס  /ויכתוב וישלח להם מכתבים רבים ושונים /
כלס יקדים  /כלס נשגבים /
בדעת ש*ר ומליצה "
מה נכבד מאמר אחד  /נקרא חקור די |  /להמנות
הר׳ל  /גז גלה עמוקות דדבר נכבדות על ענין שכר ועונש
לנפש אחר מות גזית האדם • במאמר הזה הביא דעות חכמי
התלמוד ודעות החכמים הקדמונים והאמרזניס בנגלה
ונסתר  /ויקרבם בשכל דק יחד  /אחד אל אחד ! לדבק
הנפרדים
מלאים נגה ומפיקים רצון

[ רסז ]
הנפרדים ולקנץ הנפזריס tוהאיר לנו במחשכים *
בשנת חקמ״ח הוציא לאור המחברת היקרה עד מאול t
ושמה:
מוסר השכל והוא ספר
המדות • בה
שפחותיו
כמלאך
ה׳
צבאות
דוברות
/
ונובעות יראה חכמה
ומושר  /וכל אמריו כלס מן השכל  /מלתי ההגיון ומתקות
הנפש המשכלת  /והעיד מליהס עדים נאמניש מתורה ש 3נחכ
ושגע״פ  /ומשפרי הקדמוניס והאחרונים ♦ ודנריס היוצאים
מן הלב נכנסים ללב  /ישמעוס ישרים וישמחו  /ויחמו
המכחישים  /ואדני מוסר עפר ילחכו 4ני שפתי צדיק ידעו
רצון  /זתוכחותיו יורדות אל חדרי לב *
וגס שירים רבים שר המנוח המשורר הגדול ז״ל לעתים
שונות על עניגיס שונים  /ורבים מהם נדפסו ובאו לאור ♦
ונעלה על נלמו השיר עודך חי
במרומיםונו  / ,אשר
שר לכבוד נשמת הדרת יקר הדוכס
לעאפאלד פרינץ
מברוינשווייג * וואלפעגביטטעל ז׳ל  /בשנת תקמ״ה
(ונמצא במאסף לשנה הזאת )  /עת פרצו מי גהר האדר
מל הארז  /וישעפו בתים וכפרים אדם ובהמה  /וישם בן
העלך הוה נפשו בכפו וילך אצל עיר פ״ § דאדר בצי שיש
אל ורם שעף מיס רבים להציל נפשות הנשבעים  /ושס מצא
הוא עצמו את מותו מות ישרים! ני עברו הגלים על הצי
שיש וצלל במים אדירים • אז דרכה עוז נפש המשורר והמליץ
הגדול  /וישר שיר כלו מחמדים  /אין ערוך אלץ במחשבות
עמוקות מהשארות הנפש וגמול הצדיקים בגא  /וכל חרוזיו
מתוקים כדבש ונופת צופים • — אמנם חותם אחד הוחק
על כל דברי שיריו  /מליצותס קלות ונעימות  /משולבות
ואחוזות אשה באחותה  /בלי לחץ ודחק  /ומשתנותיו נשגבות
נקיות זשהורות כשוהר רקיע *
נהיותז קרוב לששים שנה החל רוח ה ' לפעמו  /אז ישיר
שירי תפארת  /גהס התנשא ממעל לנפשו /כי גאה
גאה במלאכה הזאת מכל אשר לפניה • וידבר על רדת בני
יעקב מצרימה  /ואין ענו אותם בני חס  /ויתנו עליהם
עבודה

[ רסהI
ג<  3ודה קשה  /ומלדת גואלם הגדול  /משה אדון הנביאים4
ומנפלאות אשר נעשה לו עת הושלך ני© סוף  /ואץ גדל
והצליח  /והתזדע לו מראה אלהיס בסנה! וכל מעשה תקפו
וגבורתו אשר עשה לעיני ישראל כמצרים כסיני וכמדגר /
והנחיל לנו תורת אמת  /וכהנה • כל איש אשר חננהו
אלהיס גלב להשכיל ולהרגיש  /ונתץ לטעום מנועמי
המליצה 4יתן עדו דצדק  /ני יקר וכי רכ הוא ערך שירי
ותפארת עולם ישארו לכבוד שם המלין
תפארת האלה4
המנות הגדול הוה "
משירי תפארת האצה הוציא המחבר חמשה חלקים כחייו4
דמים רבים עברו נין
והחלק הששי עודנו בכתיבת יד "
הוצאת החלק הרביעי לחמישי  /יען כי קצרה יד המשורר
עד קם והתעולל הנגיד
להוציאם מכספו כי אזל מכליי *
המהולל והחכם ר ' ראובן גומפערץ שי׳ ( כעת פרנס ומנהיג
דקהלתנו ברלין )  /והתנדב לתת סך מסוייס להדפסת
חלק החמישי  /ולקחת מכסף הכנסה להוצאת החלק הששי4
ואחרי כן יוחן כל כסף ההמסה לטובת המשורר * כן חשב
הנדיב המטיב 5אך לא עלתה לו מחשכתו  /כי הכסף הוול
במחברת החמישי  /ועד הששי לא בא ״ —
י שירי

תפארת האצה

נעתקו ללשון

אשכנוי מנן

המנות

וגס
הנכבד ז״ל  /איש משכיל דקר רות ר׳ מנחם יצי־ו4
נדפסו * ראו עמים ויהללו אותם  /וישתוממו על רוממות
משתנות המשורר  /על כת דמיונו אשר עלה כלבת אש
אכלת  /ועל יראת אלהי אמת הנשקפה על פני כל אמריו /
דתנו כבוד לשמו  /ויאמרו עליו  :איש קדוש הוא זה
״-
המדבר אלינו
אלס דג :י החכמה והשירים והמושר אשר נבעו מלב איש
תמים 4חנם נבון ומליץ הגדול ר׳ גפתל^י ד־יןיוץ
צדיק
וויזר' ז״ל  /מבלעדי מנתב חכמתו הנמצאים כנתינת יד ביד
יורשיו י פד מולם חקוק יהי׳ זכרונו בלב כל שוחרי לשוננו
הקדושה והמסוצאה  /ובלבות נל אוהבי חכמה וידאה
האמתית

 JרספזC
האמתית י וגס המעטים המתלומיס עציו כחייו  /עתה יחי
נלס יגידו עליו צדקתו ומנמקו  /וני הוא היה אחד מגדולי
ישראל אשר נימיו  /ויקר יהי׳ נס כדורות הנאים אחריו •
הוא היה אוהב אלהיס ותורתו מנל מעמקי לנו  /ואין לו
כעולם הזה שמחה גדולה משמחת דנר אלהיס ותורתו  /אך
כה היה חשקו ונל מגמת פנץ  /גס הון ועושר נזז יכווו לו /
גאון ושררה לא קסץ  /אך קורה ויראת ה׳ היתהאוצרו "
מנעוריו מעת שנת אנין בקאפענהאגען הקנהג הוא
ו״ל נעניני גה״נ כמנהג אחינו הספרדים  /וגס אוה לנחור
לו מכעאס כל״הק בתפלתו לאל נ״ה יאך ננל זאת חס מאד
על ננוד הכריות  /ובהיותו בברלין לא הרחיק את נפשו
ממנהג העיר הזאת  /כי אמר  /פן אתראה חלילה כלועג
להס  /וכמתגאה לאמר  :חכמתי יותר מכס " וזה דרנו
תמיד  /כל טור הוא השכיל והחניס כן השפיל את רוחו ♦
גס בגדיו ומלבושיו היו כנגדי אחד האדם  /ולא נודע נהס
גדלו ומעלת קורתו וחכמתו * * )
ככל התלאות אשר עכרו עציו לא התלונן על קשי יומו /
אכן בעח נה׳ כנן נשק מל אהנתאבותיו  /ויהי ני חזק עליו
העצב וישב ודרש נספרים הקדושים וישמח נהס  /ורוח לו י
וכאשר מצא כאור נכון על אחד מכחובי המקראי .או
מאמר אחד ממאמרי חז״ל אשר העמיק לדעת סודו  /או
נשמתתו לא התערב זר  /דנו למלך ורוזנים משחק לו /
דאמר

* ) זה דרכם כפל לחב המון עם ׳ כשמעם שמע אדם
גדול בחכמה (כמעלה  /או בקראם ספריו זיראז יכ
נאצל עליו רוח חכמה ודעת  /אז חפצים ומשמוקקיס
לראומ פניו* ויהי כראומס אומו נאחד אדם בלי שנוי
במלבושיו או כמאר פניו 1ויכז בעיניהם  /וימנו
קגרעמ ככבוד שמו4

{

רעt

ויאמר מאת ה׳ היתה לי ואת /
אדם " נלתי בשנת תקמ״ה נאשר מתה עליו אשתו רל אשת
נעוריו אשר נפשו קשורה מפשה  /ויפלו פניו מאד  /דלן
שחוח ודומם ימים רניס  /את פגי עדת* ילודי אשה ברח /
נפלאות לא

תעשנה־ידי

ממנחמיס התרחק  /ותשתפן נפשו בתיק יגון ונכי  /עי
אשד נתן לו ה׳ מרפא בלבו ושקד לעצמותיו  /וירחץ את
נשרו בדמעותיו וישב אל ה׳ ויקדשהו "
כשמונה ושבעים שנה לחיי הצדיק ה 1ה ויקרבו ימי נפתלי
למות  /וה׳ אמר לו  :רב לך שכת בעמק הנכה  /רכת
שבעה נפשך היגון והתמרורים בחיי שפל הלו י עלה אלי
השמימה וקצור ברנה פרי צדקותיך אשר שס בעמל ובדמעה
ורעת ן בוא הנה ותשבע בנעימותי סלה • אך למען הראות
ליושבי חלד  /ני יש גמול לפועלי צדק ורב עוב צפון להם
בחיי עד  /לכן עודך עלי ארץ אראך בישע אלהיס  /מנוס
ישועות חעעס גס שמה ברגעי חייך האחרונים  /פד תנא
למשכן אלוה ותסתפח בימיני נצח •
דהי בשנת תקס״י
נאשר השיא אחת מבנותיו לאיש חמודות ה״ה החנם הרופא
סאיר
בהאמבודג  /וילך הוא ובניו ובנותיו עמולעיר
הזאת לשמוח ביום חחנות בתו ושמחת לבה  /ויחרדו נכבדי
הקריה לקראתו  /ויקבלוהו בשמחה ובכבוד גדול • ויפגעו
נו לאמר  :שגה אתנו  /היה לנו לאב ולכהן והעמו לך /
דחוקו גס חתנו ובתו בכנף בגדו לאמר  /אל תמווב אותנו /
ויעתר להם ויואל לשנת
בהאטבורג •
גס בערס נסע
מברלין רבים מאוהבי חכמה אשר ידעו יקר פרך איש
הגדול הוה באו לביתו לבקרו ולראות פניו עוד הפעם  /ני
ידמו יכ לא ישוב להם עוד *
וירע בלבם מאוד על הפרד
צדיק וחכם וה מבין חומות קריתם  /אך לא יכלו עוד השיבו
ממחשנתו  /דחבקוהו וינשקהו באחרונה  /ודמעותיהם על
לחייהם ״ — ויחי ר,
הירץ
וייזל ן״ל
בהאמבווג
נשבעה י ושמונה ירחים
בהשקע
וממחה
/
ולא חסר לו
מאומה ״ י  -אך אלהיס צוה עליו לעלות השמימה  /להביאו

נסזל

[ חגא ]
כסוד חכמים ונכונים הבאים לחוות כנועם פני לוה ולהשתאות
לפניו כהדרת קדשו י ויהי כעשרים ושדם לחודש אדר
שני תקס*ה וינוע וימת הצדיק אחרי מעט ימי חולי  /ותשב
גפשו אל צור חצבה להסתופף כמחסה וצל עליון • ויקברוהו
אנשי האמנורג נככוד בדול ויספדו עליו הוי אדון הוי הודוI
וגרונו לכרנה ולתפארת עולםI

,רעיונות
הגאוה על פד כל חצות תשכון — יאמר משל
הקדמוני י— איש הישר בעיניו יאספה אליו הכיתה  /על
תתמכר גס לבזויס ונקליס • לי יאלפו כעלי נאה ארחותיה*
לעשות כמוה < ולא ינחו את דכא ושפל רות  /ולא יבושו
לדבר עמו ולבוא נמקהלותיו • —
כאשר שאל דיאניזיוס את החכם אפלטון ג מדוע ילכו
החכמים לבקר פני הננידיס  /והס לא יבואו אליהם ? ענה
ואמר אפלטון  :החכמים יודעים לערוך ערך הנגידות /
אכן הנגידים אינם יודעים לערוך ערך החכמה ״ —
שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתי :
מרכה
הון
ואוצר ולא אכל כטובה  /ואיש כער המתגאה ומתהלל כין
חכמת נכונים  /וגבר נענה ויחלש מנוער המאריך ימים /
וירא וקצר לב מסנול צרותיו ני יאמץ צננו לאבד נפשו
י״לדעת ״ —

[ רעבt
התנצלות

שאו נא פנינו  /קוראינו היקרים ! יכ לא גמג־מ
מוחכרת הזאת העמיס אשר הואלנו בשתי המחכרות
הראשונות (ואשר כדעתנו לגומרס ) כמו קונטרס נמצא
ודומיו  /הנה למען הפ*ק רצון החכמים וסופרים  /אשר
שלחו לנו מחדש מכתבי חכמה ודעת לשומם במאסף /
ולמען שאת פניהם ולתת ככוד לשמם כזמן היותר מוקדם׳4
העתקנו עניניהס עתה  /עד יכ קצרה היריעה מהכיל גמר
עניניס הנ״צ " אכן נבעית להשלים החסרון כמחברות
הבאות אי״ה ♦
דבר♦ המאספים ♦ .

ועחר4עטראפ £נע בילמיט מהרב המא״הג

דאט

המפורסם המנוח מהו׳ירר צבי

הירש זצ״ל

אב ,,ד דק׳'ק

אבראהאמסזאהן4י01סצ!5ען /

ברלין 5/צ!ן חערר!

אי*ט  /אין דער4רעםע איינעטפצולילו  /צו4 16ראסען
קוראגס /

13
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קונסט

Deutsche
zu

dem

Zugabe

dritten
Hefte
des ersten Jahrganges
der Hebräischen
Zeitschrift:

 המאסףder
(

Sammler ).

Herausgegeben

von

einer Gesellschaft Hebräischer
freunde Ln Berlin.

Ueber die Moral

und Wissenschaften
ten Hebräer.

(Fortsetzung

Literatur-

der at,

. )

III.
Äie
alten Hebräer wußten die Größe des Sonnenjahres , oder die Zeit , während welcher die Sonne
ihren tropischen
Umlauf
von einem Punkte der
Ecliptic bis wieder zu demselben vollendet , genau
anzugeben , und auf365 Tage , 5 Stunden , 997 Che-

lakim (Skrupel) , 48 Regaim (Augenblicke
, de-

reit 76 auf ein Skrupel gehen ) , festzufttzen . Diese
wichtige Tradition
haben wir dem Talmudisten

R . Ada zu verdanken, deshalb sie unter dem

Namen Thekuphath
R . Ada bekannt ist. Unter
dem Worte Thekupha
verstehen
die jüdischen
Astronomen und Chronologen bald die Größe des
SonnenjahreS
überhaupt , bald die Größe einer
Jahreszeit
nur ; meistentheils
aber bloß den Augenblick , wenn die Sonne in einen der Aequinoktial - und Solstitialpunkre
tritt und den Anfang
der Jahreszeit
bezeichnet .
Dieses
astronomische
Jahr
war
es nun
(Maim . Tract . ׳kid.
hach . Abschn . 10 . §. 6 .) , worauf die Lanhedrin
zur Zeit des Tempels , bei Gelegenheit
der Bestimmungen der Schaltjahre
und Festtage , Rück-

'

[ 18 ]
nahmen,um aus demmit t l er n Orte der Son) den wahren zu finden. (S . Bode 'ö
ne(Anomalie
Erlaut. rc. Tn. r. §. 422.) Demungeachtet fanden es
die Sanhedrin nicht für rathsam, dasselbe und die
darauf sich stützenden Berechnungen dem Pnblikum
durch öffentlichen Unterricht bekannt machen
zu lassen; sie beobachteten vielmehr hierüber ein
tiefes Geheim, wahrscheinlich aus dem Grunde,
, sich
um den Individuen alle Mittel zu benehmen
selbst die Zeiten der Festtage berechnen zu können;
welches Anlaß zu Uneinigkeiten und Verwirrungen gegeben haben würde. So aber nmßte alles auf den
Ausspruch des Nassie (Oberhaupts der Sanhedrin) harren, und eine vollkommene Einheit
. Wie streng der Nassie , zur Erhalherrschen
tung dieser so nothwendigen Harmonie, die
, rührete sie auch von einem
mindeste Widersetzlichkeit
her, zu ahnden sich
Nation
der
der größten Lehrer
, mag folgende Erzählung im Talm.
nicht scheuete
Tract . Rosch haschana Fol. 27. zum Beispiel
dienen. Der Nassie R. Garnliel bestimmte einst,
nach vorhergegangencr Berechnung des Sonnen, den Neujahrstag. R. Josua
und Mondesstandes
widerstritt und behauptete, er falle erst einen Tag
später ein. Der Nassie erfuhr dies, erzürnte,
schickte ihm sogleich den Befehl zu, an dem
nach seiner Berechnung einfallenden Versöhnungstage mit Stock und Gelde in der Hand
(der Heiligkeit dieses Tages zuwider) sich zu
. R. Josua betrübte sich hierihm zu begeben
über sehr, und indem er so traurig einherging,
begegnete er demR. Akiva, seinem großen Schüler,
in dessen Busen er sein kummervolles Herz aus, er würde eher ein
schüttete und ihm betheuerte
, als
zwölfmonatliches Krankenlager erdulden können
. Dieser aber
die Befolgung dieses grausamen Befehls

sicht

] !9נ
tröstete feinen Lehrer, bewies ihm zugleich aus der
Bibel, daß alles, was der Nassie in Hinsicht der
Zeitrechnung decretiret
, es sey der Wahrheit gemaß oder nicht, immer für Recht gelten müsse.
Gerührt dankte dieser seinem Schüler, befolgte den
Befehl des Nassie , und eilte an dem benannten
Tage, mit Stock und Gelde in der Hand, nach

Jabneh , des Nassrs Wohnorte
. Als dieser ihn

so erblickte
, lief er ihm entgegen
, umarmte ihn
und rief: Sey mir willkommen
, mein Lehrer und
mein Schüler! Mein Lehrer, in
Hinsicht
der Weihseit; mein Schüler aber , in Hinsicht
deiner Unterwürsigkeit
. Indessen blieb die Nation

(T . T . Berach . Fol . 27.)
weniger als

bei diesem Vorfälle

nicht-

gleichgültig
, und als dieser!>'38516 den

R. Josua nochmals krankte
, entbrannte ihr Zorn

dermaßen
, daß sie denNassie seiner Würde entsetzte
, und damit seinen Gegner bekleiden wollte. Nun
entschloß sich jener, zu diesem zu gehen
, und ihn um
Verzeihung zu bitten. Als er hinkam, sielen ihm
die schwarzen Wände des Hauses dergestalt auf, daß
er erstaunt ausrief: Siehe! Ich glaube gar du
bist ein Kohlenbrenner
? Ja freilich! erwiederte
jener; erst jetzt erfährst du das? Wehe dem
Schiffe, dessen Steuermann du bist! So kanntest du die Noth deiner Untergebenen
? So
ihre Geschäfte und Nahrungszweige
? — Welch
ein schönes Licht wirft diese Anekdote über den
Charakter unserer Vorfahren! Einer der vorzüglichsten Lehrer der Nation, dem sogar die Würde
einesNassie bestimmt war, war nichts mehr und
nichts weniger als ein — Kohlenbrenner.
Sv schämte sich die Weisheit nicht, in schmutzige Gewander sich zu hüllen! So wußte ein Volk unter
solchem Gehüll die Weisheit zu entdecken
, ihr

zu huldigen undsiezu belohnen! Heil

B 2

dem

Staate,
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wo Weisheit und Erwerbfleiß sich paaren , wo Körper vom Körper , und Geist vom Geiste sich nähret
Doch nun wieder zur Hauptund lebet ! —
entstand unter den Hebräern
sache . — Späterhin
nicht genaue , aber weit einzwar
,
andre
eine
noch
fächere Zeitrechnung , worin daö Jahr , wie daS
Iulianische , aus 365 ^ T . bestehet . Diese wurde
gelehrt , und diente zu solchenZereöffentlich
nicht an die
monialgesetzen , deren Ausübungen
Zeit gebunden sind;
astronomische
ganz genaue
wie z. E . das Gebeth auf den Regen , rc. Der
Erfinder derselben war der als Arzt und Astronom
Samuel , von dem eS
gleich berühmte Talmudist
. Fol . 58 . heißt:
im Talm . Tract . Berachot

״Samuel

sagt , die Straßen des Himmels (die

der Himmelskörper ) sind mir eben so
״Bahne
( so hieß
in NardaL
als die Straßen
,
״lichtvoll
die der Ko״dessen Wohnort ) , ausgenommen
״meten ; "
Samuel
Thekuphath
sie den Namen
deshalb
führet . Er machte zu diesem Behuf , im Talm.
Tract . Eruben Fol . 56 . mehrere Regeln bekannt,
aber der beschränkte Raum mir
deren Anführung
Dividiret man nun die Größe
nicht erlaubet . —
ft . Ada sowohl als nach Sanach
,
des Sonnenjahres

muel , durch4 , so kömmt nach jenem 91 T . ? St.
591 Chel . 31 Reg. , und nach diesem 91 T . 7^ St.

Zeit zwizum Quotient , welches die mittlere
und der andern angiebt.
scheu einer Thekupha
(S . Maim . Tract . k , h . Äbschn . 9 . § . 2 . und
Ich sage deswegen mittlere
Abschn . ro . §. 2 .)
der Sonne
Entfernung
ungleiche
die
weil
,
Zeit
unserer Erde ( die im Aphelio
vom Mittelpunkte
am isten Iuly , wo der scheinbare Durchmesser
am kleinsten und zwar 3 ! ' 33 " ist,
der Sonne

687000

deutsche Meilen

mehr betragt al- im

C
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Perihelio, am rsten Januar , wo

dieser

Durchmes-

ser am größten, und zwar 32' 36" ist) eine ungleiche Geschwindigkeit im Sonnenläufe
, und daher
auch eine ungleiche Dauer in den Jahreszeiten
verusachen
, und zwar dergestalt
, daß der Frühling und Sommer um etwa zwei Tage größer, der
Herbst und Winter hingegen um eben so viel kleiner
als in gedachten Angaben werden muß. (S . B 0de's
Erlaut. rc. Th. 1. §. 212.) So heißt es auch im
Maim. Tract . k. h. Abschn
. 10. §. 7. mit folgenden Worten:
 ״Die Berechnungen dieser beiden Thekuphot
( ״des R. Ada und Samuel) , deren Theorien
 ״wir bereits auseinander gesetzt haben, sind
 ״nur nach dem mittler« Laufe der Sonne zu ver ״stehen; denn nach dem wahren stellet sich daS
 ״Frühlings- Aequinoctium etwa zw ei Tage frü ״her ein, als nach jenem."
Indessen findet man nicht,bei dem jüdisch
- astronomischen Sonnenjahre
, jene genaue Uebereinstimmung mit der heutigen Astronomie
, die bei
dem jüdisch- synodischen Monath statt findet.
Denn reduziret man die in dem benannten Sonnenjahre überschießenden 997 Chel. 48 Reg. auf
unsere Minuten, Sekunden rc., so kömmt 997 Okel.

- — 2». = 55  ׳23  ״20  ; ״׳48 Reg . = ^
18
76
Chel. - - J — - JL M. = 2  ״6  ;׳״also in
76.18 1368
1
Summa 365 T. 5 St . 55 ' 25" 26 "'. Nach der
heutigen Astronomie aber beträgt solches nur 365 T.
5 St . 49'• Der vor einem halben Jahrtausende
lebende jüdische Astronom
R. Isaae Israeli, in dessen
Buche Jessod Olam Cap. Z. Abschn
. 2. bemerkt,
wie die Größe der Sonnenjahre seit Jahrtausen-

t -- נ
den in steter Abnahme
er , lange vor Hyparchus
365 T . 6^ St . ; Phelus

6 St . ; Hyparchus

um

gewesen . Denn , sagt
man dasselbe
fand

fand es genau 365 T.
eine Kleinigkeit, deren

er nicht anzugeben vermochte , weniger ; die HePtolomäus
365 T . 6 St . 55 ' 25
bräer
365 T.
Albategnius
;
"
!2
'
55
.
St
5
365 T .

5 St . 51'

4";

die Astronomen seiner Zeit

365 T . 5 St . 35 ' 5 " . Letzteres Resultat , fährt
zu seyn , von wo an
er fort , scheint das Minimum
bis zu seinem Maximum
wiederum
das Jahr
Man
von 365 T . 6 | St . wachsen würde . —
kommen , dieser ohne
könnte bald in Versuchung
einigen GlauGrund hingeworfenen Prophezeihung
Untersuchungen
ben beizmuessen , da die spätem
Resullauter wachsende
für das Sonnenjahr
fand es 365 T . 5 St.
täte liefern ; denn Tycho
48 ' 5 " ; Hevel 365 T . 5 St . 46 , 49 ";
365 T . 5 St . 46 ' 55 " ; La Hier
Kepler
365 T . 5 St . 49 '. — Zum Hauptgründe der
unter
der Sonnenjahre
Ungleichheit
angeblichen
die äußerst langsame
sich , giebt der Verfasser
der Aequinoctiallinie , oder die BeZurückweichung
nach
um den Eclipticpol
des Weltpols
wegung
der Nachtgleiche
ÄZcsten , welche die Vorrückung
Daß dies eine Verkürzung
zur Folge hat , an . —
bewürken müsse , hat gewiß seine
im Sonnenjahre
vollkommene Richtigkeit , weil die Sonne , wenn sie
den ersten Widderpunkt verlaßt , ostwärts herum eilet
und jenen Punkt wieder zu erreichen sich bestrebet,
keine volle 360 ° bis dahin zurückzulegen braucht,
indem der benannte Punkt ihr gleichsam um etwas
entgegen komilrt . Daß sich aber hierdurch eine Unerklären ließe , laßt sich nicht
gleichheitder Sonnenjahre
anders begreifen , als wenn man die Zurückweichung
annimmt.
ungleichförmig
der Aequinoctiallinie
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Indessen hat diese Hypothese um so mehr Glaubhaft
tigkeit , als man noch bei keiner himmlischen Bewegung
gespürt ; warum sollte
irgend eine Gleichförmigkeit
denn dies gerade hier der Fall seyn ? So viel wissen wir
nur , daß H y p a r ch u s im Jahre 128 vor chriftl . Zeit119 ° 50 ' gefundes Regulus
rechn . die Länge
den ; daß diese aber imJahre 1798 , 1460 57 ' gewesen;
daß also die Aequinoctiallinie in einer Zeit von 1921
27 ° 7 ' , und daher in einem Jahre 50"
Jahren
48 " ' , nach Westen sich zurückgezogen haben müsse.
Wer si'ehet aber nicht ein , daß durch diesen Weg
bloß die m i t t l e r e, aber nicht die w a h r e Bewegung
der seit Jahrtausenden
Bei
ist ?
ausgemittelt
Eclider
der Schiefe
Abnahme
beobachteten
der
Zunahme
ptic und der davon abhangenden
im oben
der Sterne , welche Hyparchus
Breite
benannten Jahre 23 ° 51 ' 20 " gefunden hat , die
1784 nur 23 ° 28 ' 1 " 30 ' " beaber Anno
die Resultate
man
man , wenn
trug , findet
, Aldateg, Ptolomäus
des Hyparchus
- beg , Tycho,
nius , Co - chou - King,Ulig
H evel rc . und die dazwischen liegenden Zeiträume
mit einander vergleichet , keine Gleichförmigkeit.
Warum verlangt man denn dies bei der Zurückweiund der davon abhänchung der Aequinoctiallinie
der Länge der Sterne ? —
genden Zunahme
Was endlich des Verfassers Hypothese in Hinsicht
betrifft , so kann
und Minimum
des Maximum
dieselbe sich dann nur erklären lassen , wenn man die
der Aeguinoctialbisher beobachtete Zurückweisung
linie , als eine langsame Nutation oderWankung , der
Länge nach , betrachtet ; so wie dies in Hinsicht der
bisher beobachteten Abnahme der Schiefe der Ecliptic,
der B r e i t e nach , wirklich angenommen wird . Bei
letzterer würde es , vermöge B 0 d e' s Erläut . rc. Th . 2.
§. 616 . nie so weit kommen , daß die Ecliptic mit dem
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Zusammenfalle,unddieSchiefeo
Aequaior gänzlich
werde ; eben so wenig würde es vielleicht je dahin
die Stelle deS
kommen können , daß der Krebs
einnehme , und der Himmel ganz umSteinbocks
gekehrt erscheine . — Indessen dienet dieses Raisonnement bloß zur Erklärung der Ideen des gedachten jüdischen Verfassers . Jetzt aber , da man alle dergleichen
von den Bewegungen
Himmels - Erscheinungen
Gestalt
unserer Erde , von der sphäroidischen
der
derselben und von den Anziehungskräften
herleiten will , so muß ich es dahin gestellt
Planeten
seyn lassen , ob sich obiges mit diesem Atractions - System so recht vertragen ließe?

IV.
Den alten Hebräern war der bei den Griechen
so viel Aufsehens erregte 19jährige Mondeszir) und die darauf beruLebanah
kul (Machsor
hammach80r)
(Lchenath
Zahl
hende güldene
nicht nur sehr bekannt , sondern er war sogar die
ihres chronologischen Gebäudes ; und
Hauptstütze
man braucht gar nicht partheiisch zu sevn , um zu beund nicht der griechihaupten daß die Hebräer,
im Jahre 430 vor christl . Zeitrechn ., die
sche Meton
Erfinder desselben waren . Auf diesen Mondeszirkul
schon die Einrichsie vor Jahrtausenden
gründete
tung , binnen jeder Periode von 19 Jahren , 7 Schaltjahre , jedes von 13 Monathen , zu machen , um dadurch
ihre Zeit nach der Sonne und dem Mond zugleich einzurichten , wie es die Bibel nach Talm . Tract . Rosch.

hasch . Fol . 21 . und Maim Tract . k . h . Abschn. r.
§ . 1. und Abschn . 4 . § . r . haben will ; weil sie wußten , daß , während die Sonne 19mal ihren tropischen
Umlauf vollendet , der Mond 235mal seine synodische Bahn umherläuft . So viel wissen wir wenig. Fol . $ 6*
ssens aus dem Talm . Tract . Pesachim
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Bibel,
Chron. 2. Cap. 30. hervorgehet
, daß dies alles schon
in den Zeiten König Cheskia’s im Schwünge war,
und also lange vor der babilonischen Gefangenschaft,
wie einige Chronologen fälschlich anführen. Es
ist wahrlich höchst erstaunungswürdig
, mit welcher
unübertreffbaren
Genauigkeit das jüdische
Sonnenjahr, der jüdisch- synodische Monath,
der Mondeszirkul und die darin statt findenden
siebenmaligen Einschaltungen mit einander übereinstimmen
. Denn multiplizirt man 365 T . 5 St.
wie solches auch ganz deutlich und klar aus der

997 CheJ. 48 Reg. mit 1g, so ist das Produkt

6939 T. 10 St . 5g5 Chel . ; und eben so viel beträgt dies, wenn man 29T. 12 St . 797 Chel. mit
235 multiplizirt . Daher kömmt es , daß die jüdische Chronologie
, obschon von Sonnen- und Mondeszeit so sehr verwickelt
, doch nie einer Reformation
bedurft hatte, wie es bei anderen weit einfachem Zeitrechnungen schon oft der Fall war. So sagte der

(R. Isaac Sangerie , der vor tausend Iahren lebte) zum Cnsri , Cap. 2 Fol. 65. mit folgenden Worten:
״Höchst wunderbar ist die jüdische Chronologie,

Weise

״deren Fundamente durch Traditionen vom

königl.

״Hause David ' s bis zu uns sich fortgepflanzt
״haben, die seit Jahrtausenden keiner Reformation

״bedurfte. Die der Griechen und anderen Völker
״mußten in jedem Jahrhundert eine neue Ver״besserung erleiden
; die unsrige aber blieb immer
״der Wahrheit getreu, und das kömmt, weil
״sie mit zu den göttlichen
O ffe n ba r u ngen ge״höret rc. "
In eben diesem Tone schreibt der mehrgedachte
R. Isaac Israeli Cap. 3. Abschn
. 2. also:
״Diese geheimnißvolle wahre Zeitrechnung rüh-

״ret von den

Vieltvissenden

Propheten

her,

r -s נ
״die sich durch Traditionen bis zu unS fortgcpflanzt
״hat . Dieser Mondeszirkul , dessen Stütze das
ist , bedurfte seit der
״k . Aäasche Sonnenjahr
keiner Veränderung , wie die alle
״Schöpfung
erfolgten Sonnen - und Mondes - Fin״bisher
״sternisse sattsam beweisen rc. "
anderer
Astronomen
Aber auch die berühmtesten
Genauigkeit
ließen der wunderbaren
Nationen
der jüdischen Chronologie Gerechtigkeit widerfahren.
So heißt es im Jessod Olam Cap . 4 . Abschn . 7 . :
im fünf״In der Mitte des sechsten Jahrhunderts
( vor etwa tausend Jahren ) , tha״ten Jahrtausend
״ten die Israeliten im Lande Elam ( Persien ) in der
sich dergestalt hervor , daß sie hierin
״Astronomie
״ganz neue und wichtige Regeln entdeckten . Spa״terhin , so gegen Anfang des neunten Jahrh.
״fünften Jahrt . ( vor 770 I .) , wuchsen allhier zu
( Tuledo in Spanien , als die Araber
״Tuletula
״oder Mauren da regierten ) viele Astronomen auf,
Araber Ben - Za 0 d.
der berühmte
״darunter
׳״Dieser schreibt in einem seiner Werke folgendes:
habe ich die besten Gründe
den Israeliten
״
״Bei
der Neuwahren Regeln zur Bestimmung
״
״und
gefunoen , geund Sonnenumläufe
״
״monden
auf die 19jährige Periode , die sie Ibbur
״
״bauet
. Nun wußte ich gar nicht , wie und wo״
״nennen
solches zu ihnen gelangt sey ? Als ich ihre
״
״her
deshalb befragte , erwiederten sie mir,
״
״Weisen
von ihren Prohätten es durch Traditionen
״sie״
erhalten . " "
״
״pheten
So schreibt der am spanischen Hofe gelebte , gerade
verstorbene , jüdische Weltvor dreihundert Jahren
in seinem berühmten
weise Don I8aae Abarbanel
der Bibel 2 . V . M08 . Cap . r2 . V . 2 . mit
Commentar
folgenden Worten:
den Bestimmungen
״Mit

der Neumonden

und

״Schaltjahre
befaßten sich nur die g r o ß e n 8an״hejirin
, deren Mitglieder
( 71 an der Zahl,
״die kleineren
zähleten nur deren 23 ) außeror״deutlich
weise in der Astronomie waren . Sie
״wußten den mittleren und wahren Laufder Sonne
״und des Mondes , in allen ihren Kreisen undEpi״cyclen , die Excentricität derselben , die Lange uns
״Breite der Knoten , alles nach der geographischen
״Lange und breite des Orts zu berechnen . — Selbst
.
״der griechische ( eigentlich ein gebohrner Egyptcr)
״Ptolomaus
konnte
nicht umhin , in einem
״seiner Werke seine Erstaunung
über die mach - *
״tigen Kenntnisse der israelitischen Weisen in dieser
״Wissenschaft zu äußern , vorzüglich
über den״jenigen
, der , zur Stütze
ihrer
Chro״nologie
, den Mondeszirkul
erfand;
״und , fahrt er fort , schon dies allein wäre ein
״Kennzeichen , daß sich wahre
Propheten
unter
״ihnen
befunden
haben ."
Im Talm . Tract . Succa . Fol . 2 . findet sich
folgendes Gesetz:
״Eine Lauberhütte die höher als 20 , aber nicht
״breiter als 4 Amraa ist - ist zum heiligen Gebrauch
״des Festes untüchtig ; aus dem Grunde , weil sich
״alsdann der Schatten der S e i t e über den ganzen
״Boden der Lauberhütte erstreckt , und der darin
״Sitzende
sich nicht mehr im Schatten
der
״Oberwecke,
wie
es eigentlich seyn muß,
״befindet ."
Daß zur Erklärung dieses Gesetzes die Theorien des
Schattens gehören , ist offenbar . Wir wollen daher unsere Untersuchungen hierüber anstellen . Die Länge des
Schattens hängt überhaupt von der S 0 n n e n h ö h e,
diese aber wiederum 7) von der Jahreszeit
, 2 ) der
Tageszeit
, und 3 ) der Polhöhe
ab . Daß

also der Talmud Hei Abfassung vorliegenden Ge, einenb e, in Hinsicht jedes dieser3 Objecten
setzes
stimmten Punkt sich gedacht habe, leidet keinenZweifel. Die Jahreszeit ist zwar einigermaaßen
an sich selbst bestimmt, indem das Lauberhüttenfest
ungefähr gegen das Herbst- Aequinectium fallt.
Aber genau ist sie noch nicht bestimmt, so lange
man nicht zugleich eine gewisse Jahreszahl im
Mondeszirkul im Sinne hat. Ist es aber an dem,
, daß der Talmud dabei die
so ist es wahrscheinlich
Jahreszahl 1 zum Maaßstabe genommen habe.
Nicht minder wahrscheinlich ist es, daß er in Hinden Mittag, die Zeit wann
sicht der Tageszeit
die Sonne im mittelsten Punkte des Tageszirkels
, in Hinsicht derP olhbhe
oder imM er i dia n stehet
aber den Ae qua tor , die Mitte der Erdkugel sich
gedacht habe. Letzteres ist noch um so mehr glaubHaft, da die Fundamente der ganzen jüdischen Chro. 7. bloß
, laut Jessod Olam Cap. Z. Abschn
nologie
nacl) der Lage des Aequators entworfen sind, deshalb Tag und Nacht darin zu jeder Zeit gleich angenommen wird; deshalb der Talm . Tract . Pesachim . Fol . 94. die Dauer der Dämmern ng auf
4M1II. jedes zu igMinuten angiebt, und zusammen

St . ausmacht, welches

doch nur unterm

Aequator

statt findet, wo alle Tageszirkel den Horizont senk, und daher die zur Vollendung
recht durchschneiden
der Dämmerung benöthigteTiefe von 18° genau
und stets 1-^St . an Zeit beträgt; dahingegen dieselbe
auf jedem andern Orte nicht nur länger, sondern

auchu ngl ei ch ist. — Nach diesen Voraussetzun. Die Länge des
gen gelangen wir zu unserm Zwecke
Schattens, wenn man den Halbschatten außer Acht
, wenn man die Länge des schattenläßt, wird gefunden
werfenden Objekts mit der Cotagente der Sonnen. (S . Burja ' s Anleit, zur Opt. rc.
Höhe multiplizirt
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Haupst. 3. $. 6. Aus. 1.) Um nun

diese

Sonnenhöhe

zu finden, verfahre man wie folget: Nach^68806
Ol am Cap. 4. Abschn
. 15. tritt das Herbst- Aequinoctium des Jahres 1 vor dessen Neujahr, und
zwar 23 T. 4 St . 536 CheL nach dem Neumonde
Elul . Von da bis Ende des Lauberhüttenfestes verstreichen ungefähr 29 T. Die Sonne rückt in einem
Tage 59' 6,3", also in 29 Tagen 26 " 35' in der

Ecliptic, vom Herbst- Aequinoctialpunkte an gerechnet, fort. Multiplizirt man nun den Sinus von
26° 35 ' , oder 0,47843 , mit dem Sinus von 24°

(die Schiefe der Ecliptic im Alterthume
) , oder
o,<:0673,

so giebt das

Produkt 0,19459, den Sinus

der Abweichung. Also ist diese 11° 13'.
(S . Bode ' s Erläut. Th. 1. §. 192.) Ist nun die
Abweichung gefunden
, so braucht man nur — da die
Abweichung eines Weltkörpers
, dem Unterschiede der
Mittagshöhe desselben und der Aequatorhöhe des Orts
gleich
, diese aber unterm Aequator 90" ist— diese 11°
13' von 90° abzuziehen
, um die Sonnenmittagshöhe
zu finden
. Diese beträgt also76° 47^/daher deren 00tagente 0,19830 . Wenn demnach das schattenwersende Objekt 20 Arama hoch ist, so-nuß die Lange
des Schattens n 0,19630 X 20 r 3,966 Amma
seyn. Sobald aber jenes um etwas, wenn auch noch
so wenig
, höher ist, so muß diese Lange4 Amma oder
darüber betragen
. — Wie Rcchthat also der Talmud!

(<©. Vorrede des Buches Emucle Selrama^im.)
Im 191m. Tract . Horejoth Fol. 10. wird
folgendes erzählt: R. Gamliel (der Kassie)
und R. Josua machten einst zusammen eine Seereise. Des Ersteren Proviant bestand in Brod,
des Letzteren aber in Brod und Mehl. Das Schiff
verweilte sich aber viel länger auf der See als
gewöhnlich
, das Brod ging zu Ende, und sie wären
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verloren gewesen , hätte nicht R . Josaa glücklicherweise
so v !e! Mehl bei sich gehabt , daß er dem R . Gamliel
davon mittheilen konnte . Hierbei fiel unter ihnen folgender Dialog vor : R . G . Wußtest du denn wirklich
daß die Reise sich so in die Lange ziehen konnte , daß
hast ? —
du aus Vorsicht auch Mehl mitgenommen
ist vorhanden , der alle
R . J . O ja ! Ein Stern
einmal zum Vorschein kommt , und die
70 Jahre
Schiffer irre leitet . Diese Zeit nun ist da , und ich dachte,
vielleicht würde er erscheinen , und wir verhunR . G . So weise bist du ; und
gern müssen . —
du dein Brod durch gefährliche
mußt
dennoch
R . J . Hierüber kannst
verdienen ? —
Seereisen
du staunen ? O ! wundere dich lieber über deine
beiden Schüler auf dem Lande , R . Eh ' aser Ghisma
und R . Johanan , Sohn Gudgado ’s ! Diese wissen
sogar die Zahl der Tropfen anzugeben , die der Ocean
haben sie weder Brod noch Kleifasset , und dennoch
der . — Sogleich nahm sich R . G . vor , diesen beiden
zu ertheilen , um ihren
Gelehrten Obrigkeitsstetten
zu sichern . Als er landete , schickte er
Unterhalt
nach ihnen . Sie erschienen nicht . Als er aberrnals nach ihnen schickte, und sie dann kamen,
erschienet ihr nicht
sagte er zu ihnen : Warum
ihr etwa , daß
bei der ersten Rufung ? Wähntet
würde , deeuch übertragen
ich eine Herrschaft
rcn ihr euch zu entziehen suchtet ? O , keinesweges!
ist es,
Gegentheil , eine Knechtschaft
Im
habe ! Der Herr ist
das ich euch aufzubürden
des Staats , wenn er seine Pflichnur ein Knecht
tcn treulich erfüllt . — So weit die Erzählung . —
in der Gegend de§
Stern
der angeführte
Daß
sich befunden haben müsse , ist daraus
Nordpols
klar , da er vermögend war , die Schiffer irre zu
giebt , die
Fixsterne
es mehrere
Daß
leiten .
erscheinen und verschwinden , davon lieperiodisch
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fett die Geschichte der Astronomie manches Beispiel.
So zeigte sich in den Jahren 945 und 1264 ein
neuer Stern zwischen dem Cepheus
und der
Casiopeia . So entdeckte TYch 0 im Jahre ! 572
in der Casiopeia , und Kepler im Jahre 1604
am östlichen Fuße des Ophiuchus , einen neuen
sehr Hellen Stern , der nach einiger Zeit wieder
verschwand. Daß die beiden gedachten Talmudisten die Zahl der Tropfen des Oceans anzugeden gewußt haben sollen, ist nicht so übertrieben,
wie es den Anschein hat . Der vor 200 Jahren
gelebte rübmlichst bekannte jüdische Weltweise R . Joseph Salomo Delmidgo (in seinem scharfsinnigen
Buche ElimS . !179) hat solche wirklich berechnetunv
gefunden , daß sie eine Zahl von 29 Ziffern sey. Hat doch
Archimedes
sogar die Zahl der Sandkörner , so
die ganze Welt bis zum Sonnenkreise fassen kann,
zu berechnen und auf 52 Ziffern anzugeben gewußt . (S . Elim S . 184 •) — Uebrigens findet
man in dieser talmudischen Anekdote den schönen
Charakter unserer alten Vorfahren und ihre heiße
Liebe zu den weltlichen
Wissenschaften ganz
treffend dargestellt. Erst dann, als der Nassie
den R . 108 ua mit so vielen weltlichen
Kenntnissen
ausgcschmückt sah , gab er sein Erstaunen zu erkennen, daß dieser sein Vrod so kümmerlich und gefahrvoll sich erwerben müsse, und nicht vielmehr
auf die U n t e r st ü tzu n g der Nation den gerechtesten
Anspruch
mache. Erst dann , als er von den
weltlichen
Kenntnissen des R . Eliasar Chisma
und R . Johanan , Sohn Gudgado ’s , Nachricht
erhielt , bestimmte er sie zu Häuptern
der Nation.
Diese aber zogen sich bescheiden zurück, verachteten
Ehrentitel
und Glanz, wollten lieber mit Hunger und Noth kämpfen , um nur im Dunkeln
und
Stillen
sich und der Weisheit
leben zu kön-
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neu . Welch eine seltene Resignation
beschaffen.
unsere Vorfahren

!

So

waren

der Geographie.
e st a l t unserer Erde , ja selbst
g
l
e
g
u
K
Von der
unsere alten Vorhatten
von deren Antipoden,
Begriffe . So wird sie vom
fahren hinlängliche
, wie
Propheten I8aia Cap . Ho. , und im Talmud
Fol . 4 *• vorSahra
z. E . im Tract . Ebodah
gestellt . Im Sohar , 3 . B . Mos . Fol . 10 . , einem
Bücher , dessen Verfasser der im
der heiligsten
R . Simon
gelebte Talmudist
2ten Jahrhunderte
Sohn Jochai ’s ist , findet man folgende Stelle:
wie auf einer
״Alle Lander liegen rundherum,
und
Die Menschen wohnen oben
.
״Kugel
sie sind nur in der Gestalt verschieden,
״unten;
״nach der Verschiedenheit der Luft , die sie umstehen alle aufrecht.
״giebt . Demungeachtet
,/Ja , es giebt Oerter , die , wenn einer Tag,
andere Nacht hat , rc."
׳der ״
Einige wollen sogar den im Texte vorkommenden
sonin rundherum,
Ausdruck Mitgalgelinnicht
übersetzen , und das codern in Herumwalzen
darin finden . Man erstehet
pernicanische System
und deren Ausnun , wie unsere heilige Religion
niemals zu
Wissenschaften
der
Fortschritte
die
leger
hemmen gesucht haben . Wie oft ist schon die Geschichte
der Menschheit in dieser Hinsicht gebrandmarkt worwurden dieLehrer der Anden ! Im 6 ten Jahrhundert
tipoden durch die katholischen Kirchenvater eifrig verein gewisser
folgt . Noch im 16tenIahrhundertwurde
in Rom , wegen seiner BeBrunns
Iordanus
Systems , verdes copernicanischen
hauptung
In

ketzert

Hinsicht

und
(Die

verbrannt!
Fortsetzung

PH. L. HurwLH.
künftig

.)
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הוא קבוצת אמרי בינה י כוללים שירים
מכתבי חכמות וידיעות י באורי

ומחצות עברית ,

כתביקדשי תולדת

עמנו בית ישראל • ויתר דברי תועלת והדושישי

אשר
זהובאז

למחברת

נקבצו

בכל תקופה

מארבע הקופות

השגה

על ידי

חברת »והבי לשון עברית !
כרך

ראשון

ברליןI

I
|

בדפום הברח חנוך נערב

|

לוח החתומים־
אשר נדבו לבם לקחת מהמאסף התקסיט נלפסדי *צאביתא) •

אמסטרראם
ר' אלחנן רינטל מיטגליד דעש ק;גניגליכן האלענדישן קאסיצןטאריומס
דעד דייטשן אחראעליטך ר׳ ח :ריס המבורג* ר' דוד חחרקום׳
מיטגליד דער דירעקגיאןדעס ארמענוועזנס דערהיזיגןהאלענדיש
דייטשןאיזראליטן  .ר ,הירש זוממרהוחן חבריג חנוך לנער ע״פדרכו"
דחייסבינגר  .רמשה פראג  .ר שמעון אעענהייס  .ר שמשון לוי/

ברלין
ר׳ אנרהס גאגז *  ' 1אנרהס ליפמן " הערר פראפעסאר אהרן
וואלפשואהן • ר׳ אהרן צבי " ר׳ אייוק גר ' מ ה״ש " ר׳ דיצק
העפלע * ר׳ איצק ריש ♦ < כ אילק גרונעד • הערר דאקטאר
אפפענהייס* הערר צפהדער אפנער " הערר דירעקטאר דאקטר
נעללערמאן ♦ פ״ומ ר׳ דוד פרעגר * ד׳ דוד פעמנאך " ר׳
דניאל טדשק* ה׳ הי* מאן מאזעש • ר׳ הירש דריוען" ה׳ הירש׳
י&נאש ״ ר ' ה־ רש פרענקל* ר ' וואלף צכי " ר׳ ואלקינל ביטא ♦
ר׳ ומדל געודר * ר׳ איים ג״ר אפריס * ד׳ חייםוואללה־ ♦
ר׳ חיים יאקאבי* ר׳ טעבלי יאנאס< ״ ר׳ טעבלי ריש* ר׳
יהודת בער* ד ' יוול מוהר • ד׳ יוסףהאלשערן " ר׳ יוסף
פייט • ר ' יושף נדדץ געקמעמכצאד * ר׳יעעי ' העלכע*
ר ,ישראל ואקס ״ ,1יש־אל ב״רל פרי ^לענדר ♦ ר׳ לאזי נרדנשווייג4
ר  ,ליב ג״ר גרשון> ר׳ ליב קראניק ״ ר ,ליבשטיינטלאל • ר׳ מאיר
פאטסדאס • ד׳ מאיר שלעדנגי י הב׳ מאניס געוויר * ד׳
מיכל פרענקל* ר׳ מיכל מפנדל* ר׳ מיכל נייגאש " ר׳ משה
נאק י ר׳ משולם באהן י ה ,נתן ראטינאר ♦ ר׳ פיינש הוחויץ "
ר׳ פיינש פייט • הנ׳ פיינש ביטא • הערר זאקטאר פירשט *
ה׳ פיליפס זאלאמאן* פ* ומ ר ' ראתן גומפערן * ר׳ שלמה
ר׳ שמואל בדיג געגר •
ר׳ שלמה רונקל *
צגי *
ר׳ שמואל ב״רב העלפט* ר׳ שמואל ג״רלואקס ״ ר׳ שמעון פייט4
הערר דאקטאר מאטיעס
בערכבורב העררלאצאחסואהן*

ביעסלרא

ר׳

וואלף

כרלינער י

צואדאס זאלאמאן

פרייאהאן * העררואלאמאן

וואלף באא * מאדאם וימאן • העדר לאצארוס גרלינר • ר׳ ליב
הערר רימאן  /אבר לעהרער אן
נהרב* Tמ׳ מאיר ודיל •
הערר נאנקיער פראנק4
דער חילהעלמס שזלע •
אונגענאנממי 3עקסעמפלארע ♦
איין

ברויגשווייג
ר  ,אהרןואלאמאנסזאהן י הב׳ אייזק גר״מן 4ר׳ איצק ואמואן •
ר׳ ולמןפאלל • ר׳ חיים עלקאן עט מייער * הערר סרעוילענע
יאקאכסואק 3עקס ; " הערדען נעברילר לאצארוסזפהנע י
ר׳ משה
ר׳ מיכל קראמער ״ * ר׳ מן האלברשעאלע י
ר׳ קאפל יאנאסt
ר ' מרדני רייש י
אלעענשעיין ״
הערר האפראעה שאעעלפנלר אין ועעוען "
יר ,שלמה פערלנהענדלר "
כראד הערר קאללער 2עקם:

גלאגוי
הד איצק גרמן • הנ ,מרין) ב״ר אגריל ל׳ץ • מהן ' ולמן
במהו׳ רפאל מלכעס ״ הל יהושע כמהו׳ משה קרארק * הב;
יוסף קרעעשין • ר ' יעקב נער כ״ץ ״ ר׳ יעקב לוי 2מקס* :
ר' ליב מאגהיימער • ר׳ ליפמאן פלאעא * הב' מאיר* 3ר יוול
ר׳ מיכאל הירש שוחט 4ר׳ מיכל ב* ר יעקי לוי י
שוחט♦
׳ר מענק& נ״׳ר איצק ג״ש " מהו ' משה פרענקל " ר׳ רפאל כחן
במה׳ ליפמןשמש ״ הב ' שמואל פרידלענדר♦ הב ' שמעון הלברשטט •
דעסוי ה׳יאעל מיי ^ ר״ ע״י ר׳משהעיליפקואהן 55 6ה׳קדפמן.

דרעזדן
ר׳ אהרן שטורס * הב׳ אפרים אהרן * ר׳ הירש רעגענסבורג ♦
ר ' ועליגמאן 4ר׳ יהושע בד״י • ר׳ יוסף נרילץ • ה׳ לעוו
מייער • ה׳ מארקו־ש באנדי 4ר ' מענדל נר*י * ר׳ משה
געברידער קחלין שירוריגי ♦
ר׳ נפתלי נאתול *
מאיר ״
T
'
פיו « ר׳ שמעון באבלי ״
־האלברשטאט ע״י ר׳ אהרן זאלאמכש סז עקסעמפלארע *
קאפפנהאק עיי אחד כאמבורג  60עקש :י
הסבורג חוכד
* דאשנאמענם פערצייכניש לעד העררעןסיבסקריבעטןמיעלבסביו
הער נאךניכט אייכגעגאנגן איו ע< זאל קינעטיגנאןגעהאלע־לוערדן.

מיטדא
ה׳ גערזאני .
הערר א  :כעהר ״
הערר זאמזאן פארקוס "

ה ' זאלאמאןבאריזוס י
הערר אי  :נאטהזס "

פאזק
ר׳ איצין קארא מגלוגא ״ הערר א;הירשוולד • הב׳הירש
בליחמוולעש * ר׳ qlmלר עאלק* הל qfcnקייס 3למ *
הערר דאקעארזאכערנהייס •
הל qi?nלר אייוקשתדלן ״
ה׳ דמאן האמנורגר • הל וכוויל ראקודטץ מג 1ג י ר ,יאיר
ר׳ משה
הל ליב בר״א מודלההן *
צביאויערנאך •
ברעדיג* ל מיכל משה גלי פייזער ״ ר׳מינ> 1מרדכי לן •
ל פאלק
ר״ מיכאל לר אחן אש • ר ' פסח לר ליפמן "
הל ראובן
לר יקר רמ״ק • ״ ר ' פשח לר נסע *
ר׳ שמעון העררמאן *
בלב ממאמלין ♦

פעסרסבות
הערר אייעיעער " ה׳ דאקעאר מעד :זאלאעאן " ה׳ ועגאטס
ראטי%
העררקאמערציען*
שעקרעטעהרנעוואכאודטש •
סערפץ 6עקש • :ה׳גואווערענעמטס שעקרעטער פמרען ♦

פראג
ל
הרג מהו׳ אהרן נארינער נארראט י ר ,איצקשזק •
אפרים נר* אןזעה^י  5עקסעמפ :י הרב מהו׳ ברוךייטלש ♦
ל  qbוועהלי י ר ,ועליב בער הירשt
ר׳ דוד לוקא•
׳ר קייס הירש מייער מקזטענפלאן " הערר
ה׳ ועליג "
יאאכיסעפשטיין ״ ר ,יונתן פירטה • ל יונתן פארנעס ♦
ל יצחק מאן "
ל יעקב קאלמוס *
ר׳ יוס טוב באנד •
ר׳ ליבווכהלי י ל לעקאצמוש י ר׳ ליזי ערשק מנודין ♦
הערר לעמעל * מאדאס לינלה סרענקל * ה׳ דאקטרלעסינב •
ל מאיר ווינטר מי*א רייכענדא •
ר״ מאירדארמיצער "
ר׳ משה עדלער
י העררמאירשכערג * ר׳ מיכל וויגער •
סאן הענעשכפרב * ה ' משה ל«כ פאקש  .ר׳ משהשמון1
ייטלס * ה׳ נתטהאן מארקוס וועהלי •Tה׳נאטהאןשלעוינגר♦
הערר קייל י
ל קויפמאן עפשנדין "
העררצדעקויר י
 ,ל שלוס נראגדייס י ל שמו12דארמיצער י ל שלמה לאנד
ל שמעוןדארמיצער *
ל שמעוןגראנדייש •
שופר י

פפ׳דמ
ה׳ איורי! רייס ״ ע" י ה ,גייזנהייס 10עקס  • :ה׳־יאקאב שטערן•
ה׳  3 . 6♦ 6 i cfy 1 1.ר ' עזריאל ווארמס* ר ' מיכאל פלערסהייס •

קאססעל
״ גרי האדון קאנסיסעאריאל ראמה היינעמא!  9עקסמפלארי v
’הערר ועקע וימאן ♦ .
ר' ולמן ודצפגהדוען •

ראטטערדאם
׳ר אברהם לעוד יאקאנסואהן • ר' לי׳ נפ*ומ נ*ה משה יתזקלס"
מאדאס ברנה אשת פ״זמ כיה איצק פאריס* ה׳ דאקמרדאווידואהן
מיטגליד יעס האללעגדישן אתראעלימישן קאנסיסקאריומם ♦
מ ,יהושע דעסויא * ר ' יחוקל בפ״ומ ר ,וולף כהן • ר׳ יעקב
בר״מ ופלענדר ״ ר׳ יעקב גפ״ומ פ״ה » מן שייקלס♦ הב׳ יוופא
נפ*ומ כ*ה משהשלמה !״ל* הב׳ יעקבלעמאן" האלון לעודפואאן
ר׳מאיר נפ״ומ כי׳ה יאקב סג״ל" ר׳מרדני נייע" ר׳ סענזרבפ״וע
כיה יאקב פאריס • ר׳ עקיבא גער בפי׳ומ כי׳ה וולןש שילמהא4
ע״י ר׳שמשון מ « ק 4עקס ;" ר׳ חגתס גפומ כיה משה יחוקלס י

ריגא

ה ,איו זאלמאן •

ה ,מ  :זאלמאן יוגיאר •

ה׳ עטצעכל

לעמיי

מערים שונות
ה,אדאל ^ שלעזי '  .ד 'אלחנן  .ה׳עלקאן הידן בלייפצג " ה ' ד ' הירז כפי פ
ה׳דאפידזאהן אפעננן • ר״הירש זדיגרמהיים •
ה׳וימאןלעהר•
ה׳זאמול וגיסו דרייאפוס ואחיו חאזעס וה׳ענגיל בשטראסבורגי
ע״י ר׳דוד צערנד ' בפירטה  *6ר׳ ובמיל כר" פ פלאטא* ר׳יעקב דרחן
ה׳ שטודיוס לעוד בדארפאט * ר׳ ישעי׳ בר״י לוי * ר ,ישראל קרלין4
ר׳ מאיר באלענשטט  .ר׳נחמן ברלין כליסא  .ה' ראזפנטהאל במארשד
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אנא אל ! אשר גבול שמתקל ! ץוחרף
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בל ! עוז אנוש לא ישחית ולא,ירע
'
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הנהן

[ תגוז ]

רעיוני
מושאלים מספרי

לילה

מנג איש אגנגליאזז •
(ההמשך)

נס
מלחמה  /דגר ! עול וחלייס רעים יצוררן את האדם/
וגס איש את רעהו י פה ערשו גדי מהשתופף בשלי אמו /
שס יסגירו צלס אלהים גשאזלה  /צואריו בחחים ישיתו /
יבלה ימיו מאין תקוה  /תחת משא המשזטות כוחו יעזבנו /
הצדק זורע בדמעה והרשע יקצור  /יחרד לשנע אדונו /
ירגז ויעמול ואין נחת  /והוא ואדוניו (ישחק לכעסו ) שכיהס
הלא לחיי עד נוצרו ? — אף לכס עבדים נאמנים ואדונים
קש* ס 1למעניהם תרחיקו נדוד  /תעזבו אהלי מנוחה לעבור
ימים  /תשנאו את משנאיו  /חילופו את רודפיו  /והיה יכ
יעבור ועם מלחמה  /משחת מתואר תשתו  /חנקשו על דלת
האדון  /אין עונה ואין פותת ! תנודו על משענתכס  /עזוב
תבקשו לחם מנית לניס  /והאדון אכורי באחוזת מריעיו
יתענג  /ימללו ויריעו כטוב לבס מיין נשיכם  /ישכורו מדם
עננים וחללי חרגינס "
מ>

• עניות ותתלואיס יפלו ממארב על אשירי חקוה /
יורידו חייו לעפר  /וקבר מקום מנוסו ״ קול אשמע  /קול
אנקת מתים מעיד יעירו הלילה  /יורידו דמעות tויעלו קול
בניון שמימה 5תמול נמו כתיק ההצלחה  /וסיום יושיעו
ידיהם ואין מושיע • האמונים עלי תולע tהסולע עלימו
תתפאר • אלה בני התענוגים  /תומדי למג התבל ! השוכבים
מל ערש דף  /זכרו יום הלכתם אתרי ר  $גל ומהמדיה 1יום
> eבגדיה  /נשקתס מור שפתותיה  /ראו מה עשתה
אחותם p
לכס

..

[ רעטI

לנס היום  /ונרו ודומו סלה ! ואם אך את אלה ישיג הרעה
אתאפק  /אדע מה נכון שלומת פתיים ן אולס יחמץ לגבי /
אשא נהי על הולני תמים•  /נס המה ישאו ועם הזמן ויבשלו
באורח צדקתם  /גס נשיליס וגס לחכמים חן ההשחתה
תגיע  /ובלהות מעמיס תעופנה ויהרגו הולך בישרו  /השתות
יהרסון  /וגם חכמתו לא תמגנהו ״ אד לנמר  /הוא ומגינו
יתד ימוטו 1התבל תערים להראותך מגדול עוו וחומה
נשגבה  /וכגשחך  /העגדול עץ נרקב והחומה עי מפלה3
תתאוה תאוה גלולה מהניל  /תמצאנה קטנה מהפיג "
וגס עלי אורח שלול מה רבתה המכשלה 1אף אוהב
נאמן  /בשגגה ישבית שלומך ושלומו  /גס כני הצלחה בשמחתם
ורנתס צרות ינתירמו ״ יג תשחק לעין השמש  /הלא
במסתרים תנכה נפשך ״ — וראיתי את הארץ והנה רחבה
מאץ קצה  /אפש מצער למושג אדס  ,והנותר ימים ונחלים
וישימון תוהו  /טעון תנים " פני להביס ושפתי ארס " כן
האדם גדול מאין חקר  /גבור ורב נח  /ומה מעט תענוגץ
ורב עלבונו 1יתמה מתהומות יצריח מצרותיו  /וארס יצרו
מתהלך בגויה וינער עצמותיו ייבש גרמו  /והמות יפתח
גרונו ויאמר  :הלעטד נא נלמז יחד *
לזאת נקונן איש על רעהו ואשה על רעותה * —* ני
תשב בדד ותאנת על שברך לנצח תאנח ; המתאנל לאיד
אחיו  /יגמלהו ה׳ ביום שברו ! בנפלו יקום  /ברדתו יעלה
וצרותיו יקלו  /נמו נהר יעמוד יבאש  /יוצ יטהר ♦
(ח)
עמה ידידי] עודך משתולל  /תשמח כל היוס ותשאל
גס מני שמחה לשתוק בשעשועיך ? אתה בעמיון מוכה  /ואנכי
במשרים חראה  /ידעתי הכלך ורב שגיונך ל ננער קטון
תשחק ובשגעון תדון  /שמחתך יבולך  /וששוכך ראשית
עצבונך ״ עוד מעט יבואו גדולי המכאובים  /ני קלי המרוץ
המה  /ביוס השלום יקחו נפלים ככל טובן י אמרתי  :עווב
אולהך
*

[ רפ ]
אולחך  /הטה עלי אזניך  /נמרר נבכי נקונן מאין הפונותt
ותאמר ״מקנא אתה לי  /תרגו על שאגני וטוני — "Iוליt
מה יקרן ימיך  /כפנינים רגעץ־ 1פורה ידידי Iתהיינה
ע־ניך פקוחות על כל מצעדיך  /הן ישטפוך הזמן  /ונהמת
לריק תתנהס — מדוע לכך יהגה  <! :מה אירא  /והיום
נכון צת 'יעלי אור “ ? אתי ! נירא במוט הריס ! נירא דוס
שלוס  /דוס זעף אף דוס רצון י נ? אמר המלך  :מאשרי
אדס מפחד תמיד “ וה׳ ממרוס מוריק ברכותיו  /לא
מצרקהנו ויושר לכדנו  /רק לנשותנו אס גס דוס ברכה
נדע רב גדלו י פלאות המה ומאלה נחתה ולמוסר תהיה
לנו  /מה גדלו חסדיו < ומה מצער מעללינו } — פל כן
נשימה רסן נפי האהבה  /כן מרוב חנוק תתנק נפש ־־־
השממה ואהבה רעיות אחוזות בחבלי אחותן  /ודוס קרב
לזרג אשה באחותה  /נעזות אהבתן כן" * גודל שנאתן יT
לכן שמור לך פן תשגה באולחן  /ברח ממקומם ושים פניך
לאחוקן העולה על כלנה י
הימן אחי ובל תחוח נפשי דוס אהד מתו  /עפה
נשנלתו  /חשקת נפשי אין  /הררי זהב ועמודי כסף שחחו אל
 0ך עמק הכני /

חומתיימגדלי וקרן ישעי כלו

עלי

רגע "

תבל• לא ילפתי מוד חפץ בך ; ידידיי 1קמול משכני
בחזקת אהבתו  /נוגה פניו כמאורת בלילה  /על מצחו נזר
ההן והצדקה  /לכו כאריה ומהלכו כלדא  /דפיו שגו הבנות /
נטעו הלנמת נמסו  /יברכו הוריו  /יקללו משנאיו  /והיום
ישמטוהו באחד הבורות  /יבזוהו בפגר מוכס י— כי אזכור
ימיס הטובים בהמתיקי סוד אתך ! הימן Iהלכנו יד אל יר
אחרי האהבה  /והיא בעמדך הטיבה ראשה  /שלל צבעים על
מצחה  /ותשלח רשפיה וקגער יקוד שדד נעויך  /ותתהפך
במחילת לפניך ותזמר יקרך והדרך  /להמתיק ימיךולהכיש
כל עצנון מסביבך 5והמות עודך כמסיבה הפיץ ארסו
במטען  /שדל אדמתו למחות אדמות נעוריך  /הה Iקטוף
שושנה משרשה■ ותכול מאין ריח .
רנות

[ רפא ]
רבות מחשבות כני איש  /עשתנותיו מה רמו Iהרות
ללת רולדת שקר  ,קצר המצע אשי תצפינה עיר אדם /
והעתידות עכוופיש למו בער שחקים  ,אופני השבע הולכים
נכחם י,־ס יוס  ,וישיבו לאיתגס ולא ישנו כלכתס  /כתמול
נשלשוס כהיום נמהר ירוצון אורחותס  ,ונחנו עומליס על
אס הדרך  ,לריק רגע לראות אחוד וקלס לחזות היום ילידי
מהר  ,היום נחנו מאלמים אלוהים  /מקשרים רעיוניס /
נבנה כימים ׳ ,וההר נרד שאולה נחנו וכל מזימותינו י-־־
לכן נר ! ראה ותכם יום זה אשר לפניך  /פן תאמר שוב
ומתר אחפמה  /ומחר פד מתיחו  /על יקנוללון חכלי החיים
ויכלו באפס תקוה * קחה אמרי על לבך ושומם על מי
אדס ונשלם  ,ייגעו למצוא ששוני ת2ל וילאו באומץ׳ אהבתה/
ינומו ימי החשיף ימי זיוס והדרם  ,יאמרו עוד היוס לאסוף
חכמה הרבה ויעברו מיום ליום  ,כלמו בהבלים יתמו "
הנער  ,רמי חרפו לבו גחלי רתמים  /שוכב הווה על
נאות דשא מאין דאגה  /מאין אנחה  /יאמר אני חכמה
מצאת*  /ואפרתי מה סכלו Iהאיש  ,בימי שלשים רוח
הפתיות בלבו סוער  ,הגבר  /בארבעים יתרונן וישחק על
אולת שלשים 5האנוש  /גתמשיס יקלל על אבדן ימי נעוריו t
״*’יאמר  :מה פכלתי 1אשובה ואתנמה  /כזאת וכזאת אעשה✓
והמות יתיצב לפניו פתע ויאמר  :זאת עשה Jובכל זאת
לא ישוב מתולתו  ,שוגה ? רירו  ,א  $גס בשרו עליו יכאב
יגיע שערי מות י ישוב לכוחו ישוב לכסלו וישכח עניו
ומדודו • כמו הץ יעוף ברוח מבלי השאיר אחריו מה  /כמו
אניה בוקע גלי סיס וישובו כרגע לאיתנס ן  r \pהאדם ,
יכעש יצעק ירונן ישחק ואין נחת  /ידון ינשל יכרע יפול
יקום ישוב על מקומו  ,יקרע סגור לגו על מות בחירו /
מוריד אגלי למעה עלי קירו  /נאשר ידלו כן יפלו  /יעמגו
בעפר הס ואוהנו  ,ולא יזנר ולא יפקד עוד לנצח •
ואנוכי  ,הימן iאנוכי לעד לאאשכחך  ,אעלה וגרונך על

לני

[

רפב]

פהילאמעל) 1
לני  /מחצות לילה עד בותר  /עד תעבור
ממעל לראשי  /תיעב ש* רתה  /תשמיע חדשות השחר
ממרחק מפי שחקים 5ואנוכי נפשי  /נפשי אותך זהשתר
אעירה  /בשירי אגדוף היגוניס ורסיסי לילה " שמעו כונני
בוקר  /וענו לי ננגינוחי Iתיעב לכס מקול מותן זמירותיו
לילה ; אל תתהללי הצפזר ! דעי ! כי יעלה השחר ותלומי /
תדומי  /וקול משורריס לעד ישמע * המה נעסו תרופה על
מכת לגי  /קולס שמעתי  /כי/רדמתי שחת  /קולס שמעתי
אסף וידותון ! מי
ואיקץ* ותחי חחי ותגל נפשי י
יתנני מפיס ואעופה אליכם שחק Iקולכס מי יתנני  /אריעה
וישירו כל כנוח השיר 1באורכם מצאתי אור  /נוגה במסתרי
נפשי ; נס נפתלי ג ) א־לותי נחמתי נימי עניי *
מינחס ממעל קברס שמעתי  /ברנתס נשאו נליותי /
אעמוד על במותי! ועלימו תעוף מלתי •
תכש לילה הראשונה

ששה בטהו׳ מענדל צבי ♦

ב
עדנים שונים
מודעת בעלי חברת חנוך לנער באנזסטרדאם
ליהודיבש היושביבש במשכורת הוללאנד •
(אמרו המאספים  :במחברת הקודמה (עמול קצ״ח ) הבטחנו
להעתיק
 ) 1כן ימו המשוררים את הצפור המנגן יפה (נצו5עי 4אןל)
 ) 2נפתלי הירץ וחל זצ״ל •

[ רפג ]
להעתיק הקדמת שפד בכורי חנוך אשי זכרנו שם* ועתה
נאנו למלאות לנרינו  /ונציג לקוראינו האהובים פההדגריס
בעלי חנוך לנער באמסטערדאס נאזני אנשי
אשר דברן
ארצותם  /רען ני כצדק ומשרים המה  /לנן ראוי שישיטו
גס בני עמיו היושבים נחרצות אחרות את לבס אליהם  /ויעשו
גם המה בחנמה וכשרון  /העוב והמוע-ל לחנוך נערי ישרל י)
אליכם

משכילי

עם1

הקנצו גני יעקכ נלכס  /האזינו קולנו  /הקשינו
אמיתנו  /שמענו ני נגידים נדבר ומפתח שפתינו משרים /
נצדק נל אמרי פינו  /אין בהם נפתל זעקש •
מודעת זאת  /כי הגדולה מכל העונות אשר יעשה
אותן הצלם לכל חכרת מין האנושי היא  :להשגיח על חנוך
הנערים בעודם בימיחיפס  /ללמדם תורתה 12ותורת האדם *
\ להודיעם לרך תבונות  / /לטעת בלבבם חכמה ומוסר  /למען
יהיו אנשים טובים וישרים  /עובדי ה׳  /ואוהבי ריעיהס /
חכמי לב ומביני מדע כי יגדלו • — לו• הולכו הוכיח הדבר
הזה ברוב דברים  /לריק ותהו נבלה הזמן היקר  /ני כל
אשר נתן לו ה ' לב לדעת  /ועיניס לראות  /לא יפון בדברינו
אלה  /ני כזרע הנזרע באדמה עזבה דשנה ושמנה  /אשר
למער השמים תשתה מיס  /ונעבדה היטב בכל תקף ועוז /
יוציא צמחים עוביס ורב תבואות  /דחן לבעל השדה את כל
אשר קוה להוציא מאדמתו  /להסיות את נפשו ואת נפשות
ביתו בשפע רב  :כן נטעי הלמודים הטובים אשר יטע מורה
משכיל בלב הנער  /כחכמה גדעת ובתכונה  /יצליחו ויוציאו
פרח  /ויציצו ציץ ויגמלו פרי תבונות  /ני יהיה לאיש המשמח
ן!היס ואנשים בתורתו ובחכמתו ובדרכי המושר  /אשר לפיהם
יתהלך  /לטוכ לו כל ימי שבחו עלי חלד! ונס אתרי כן ינ
יתענג מעם ה '  /ולב; אמר שלמה בחכמתו:
חנוך

לגיכר עלי

פי דרכו גם ני יזקין  nVיסור ממנה
(הנה

[ רפד]
והנה יתר על כל יושבי שאר ארצות אייה® * פלען
יושבי מלכות הוללאנד להשגיח ננל תקף ועוז מל הדבר
הו© * ני לצדק ימלוך מלך  /הוא מלמו הצדיק והישר  /אשר
בבואו לשבת על כסא מלכותו אמר בפה מלא  * :כשמן
המעשים והחכמות המה בממלכתי ירימו ראש  /ואין הנדל
לפני בין האומות השונות • " ולא נכחד מאתנו אף ידענו
נאמנה  /ני מוצא שפתיו לא ישנה  /ולא יבדיל בינינו לשאר
יושבי הארץ  /גס עינינו הרואות ככל יוס ויום עין בעין ✓
ומתוך נתב הדת על אודות היהודים נראהו ביתר שאת ויתר
עז  /כי רצונו לתקן את מדותינו ולשימן  /למכן לא נהיה
לבוז  /בהראות כעס מוי ושסד נבדל מכל יושבי המלכות
הזאת  " tוהוא נעגה גלי הפוכה  /אבל מעתה והלאה
צא יהיה עוד הבדל בין גל יושבי הארץ ״ — ומה
לנו לעשות ? — הלא לחמך את מינו נדרך הישר ? למען
גול את כל החרפות מעלינו  /אשר יחרפונו מי בלי שס לאמר  :׳
״אין אתם ראויים להיות כמונו  /יען היותכם נבדלים ממנו
בדרך ארץ במדות ובלשון * ׳ ' ולממן הראוחס! כי לא ן! מן
ישראל  /וכי גס אנו יודעים לתקן את מלותינו ולבומו נפי
הארץ אשר אנחנו יושבים בה *
אמנם בדאבון נפש
ראינו
/
ני
מד
הנה
תוחלתנו לריק
היתה  /ני אין איש שס על לב ואין מכין ני מורי ילדי מי
ישראל במלכות הזאת  /רובם לא יבינו את לשון הארץ  .הזאת ♦
גס אינס יודעים ללמד לתלמידים את לשוננו הקדושה כפי
הדקדוק ״ ובאמת לא מרוע לב המכשלה הזאת תחת ידם /
אך מקצר רות ומעבזדה קשה " לדעת דבר דבר אל נכון "
כי אף הס לא קבלו מאבותיהם ומוריהם  /ואנחנו פעמים
רמת שמענום בהר שיסס אומרים  " :גס לא נכחד ממנו /
כל אשר תאמרו  /אגל מה נטשה? גי חסרוננו לא יוכל
להמנות כי ערת בקשת הפרנסה מונע אותנו מלדרוש ולחקור
היטב ,׳ וכאלה דברים רביס •
והבה בעבור זה יבלו הנערים ימי הילדות והשחתת
כלא

נ רפה ]
בלא יועיל  /ורק אחל מד אלף מהילדים  /אשר הלק לו b
בנינה  /יכלת להיות יודע ספר אקר צאתו מבית הלמוד /
וכל שאר הנערים אחרי לנתם זמן שמונה או תשע שנים בבית
הספר  /יצאו משם כגן ארבע עשרה שנה מבלי לעת לתרגם
פסוק אחד בתורה  /גס צא יבינו לכלכל דבריהם במליצה
נכונה כלשון הארץ  /אף ני דברים נשגבים מזה • ומה נוסיף
עול לדבר ? נמשי ל את מעמד התנוך כעת בארץ צרפת4
זאיטאליא  /אשכנז ובריטאניא זכו׳ למעמדו בארצנו זאת /
ונראה כי כלס כבר הגיע למדרגה גדולה מאשר הגענו אליה
אנחנו  /ומתה אנשי מדע ושכל Jשימו לגנכס על דברינו
אלה  /זכרו זאת והתאוששו Iהבו לכס עצה ותבונה הלום1
והנה גס אנחנו זה שנים רבות כבר חשבנו לע אודות
הדבר הזה  /ואמרנו בלבבנו ; מי יתן ונוכל לתקון את המעות
הזה  /או להתל תקון מה נפי יכלתנו Iוהן לכנו יאמר לנו
לאיור  :הלא עוד מכשלה אסרת תחת ידינו  /ושניהם יחד
מתאימים זלבקיס זה בזה מאוד  /האחד ברוך בעקבות רעהו /
ואס עבר עלינו חס קנאה לישר הדורים  /אזי גס לא נטמון
ידינו בצלחית  /מעבוד בכל ינלתנז להשלים את נל החסר /
‘ זהוא  /יען ני אין לנו בארץ הזאת ספרים המחוברים על
דגלחנוך הנערים  /ולכן אף המצא ימצא אחד בעיר ושנים
במשפחה  /אשר רוחו אזור חריצות  /ואש עצורה בעצמותיו /

לתקן את אשר כבר עוחו לפניו  /הלא נל חריצותו /חשקו /
ולהב לבבו הבוער בקרנו יכבו כלמו  /בזכרו ני כבד עליו
המעשה מאד מאד  /לחכר בראשונה ספרים בגמל רב ולשרת
בהם אחרי כן לרגל המלאכה אפר לפניו ולרגל הילדים /
הלא בזה יעברו ימים ושנים ! ועל זה^ ישתומס כל משכיל /
ינהל זתסוג אחור ימינו *
ויער ה׳ אס רוחנו  /ויאמץ את לבינו לאמר iהלא
ידענו  /ני כל התחלות קשות  /וכל איש אשר החל לעמול
נדבר מועיל לכלל המין האנושי  /לו• חשב מחשבות כאלה /
מעולם לא יצא דבר טוב לאור היזם  /אגל כל איש אשר
התנדב

נ רפו ]
התנדב להקדיש עמו ועמלו קדש לה ,ולעונה גני האדם!
ברכז ה׳ במעשיו  /והצליח נידו * על כץ גס אנחנו נוחיל
ונקוה את התשועה הזאת  /שינרך האל 7את מעשי ידינו "
עוד זאת נודיע גזה  /ני מטעם המלך יר״ה גמרנו
לתרגם תת ארבעה ועשרים ספרי הקדש  /ושאר ספריס
מועילים  /אנל טרס כל  /חמשת חומשי חורה ללשוןהוללאגדי
צח ונקי  /נפי דעות המפרשים הקדושים אשר בארץ המה /
אשר העתקה כזאת עד היום לא נהיתה  /המסכמת עס כל
זנרי חז״ל *
לכן שננו וראינו ונתן אל לגנו אח המודעה אשר נקנו
לאור זה כשמונה חדשים  /המדפיסים האחים בלאינפאנטי,
אשר ישנו נעת ההיא בהאג  /ולא עלתה מנוקשס נידם /
לאיזה שנות אשר  /לכי לפתנו  /נעת כבר סקלה המסלה
מהן ( /לא תהיינה עול לאמי נגף! מל כן קמנו ונתעודד
להודיע נזה לכל נני ישראל אשר במלכות הזאת  /ני שמנו
בנינו להוציא לאור חכורים שוניס מועילים לדגר חנוך הנעריס /
נפי הדוגמא אשר נשים לפניכם כוה וכו ' ונו ' "

אמסטרראם חודש שבטה׳יתקסט •
צ ♦ ♦ ♦

הערה
( והוא מכתב לחכמי' יש  >0בפולניא)
הן מלאו נמעט כל הארצות דעה  /ואחינו גית ישח1
היושבים נמדינות אנגליאה  ,איטאליא  ,צרפת  ,ואשמו/
כנר הכינו נקי חנוך על צר היותר טוב ומועיל  /ולמדו היטב
לשון הארץ אשר הס יושניס בקרנה  /נה ידנרו איש את
רעהו  /ואיש את אנשי ביתו  /למען יורגלו היטג לדנר בשפה
נקיה מס אנשי מכורותיהם ומוליותיהס • ותועלה הדיר הזה
רנה מאוד  /ונבר אסר החכם  :ותחייכש ורתמות ביד

הלשון

נ • רפז ]
ד־זלשון " בראשון למען דעת מי ישראל לכלכל דבריהם
במשפט  7עת ידנרו עס גדולי ארץ ומנהיגיה  /ולפני מלניס
כי יתיצכו  /וע״י זה יש יכלת גידם להמליץ כעל אחיהם
ולפעול טוגות בעד בית יעקב • שנית  /ישיגו על ידה אהבת
תושב♦ ארץ הנלתי ישראלים  /למען לא יהי׳ עוד עם
ה׳ ללעג ולשמצה בעיניהם  /כאשר היה עד הנה בעו״ה /
ונגדעה קרן דתנו
ותשחת בעבורה הוד תפארת ישראל /
ותרתנו הקדושה  /באמרס הגרם לנו  < :ז ראה זה כס פרל
שפתים ולפגי שפס לא תאר ולא הדר להם ולדבר שפתימז /
ומה יתן ומה יוסף מורשה הקדושה אשר בידיהם  /הלא
^בפיהס אין תוכחות  /וחיך לטעום ואזן מלין תבחן אין למו * ‘c.
בשלישית יבינו על ידה גס נעם מליצת לשון עברית  /ותפקחנה
עיני עברים במקראי קדש  /ובדרכי הלשון אשר בפי הנביאים
הקדושים  /וגס כמה מאמרי חז״ל יהיו מובנים להם " הן
ידוע לבל משכיל  /ני אי אפשר ללמוד לשון אחרת על בוריה/
ובפרט אחת מלשונות קדם  /אס לא יבין על כגון לשון מרץ
מולדתו • וזה היה דרך הגדולים אשר בארץ המה  /הלא
הס הגאונים המופלאים ומפרשי חזרה  /אשר מפיהם אנו
חיים  /כמו רש״י  /ראב״ע  /ורד׳יק  /הרמב״ס  /ור׳סננדי׳
גאון ור׳ יהודה אבן תכון ודומיהס  /הלא ידעו היטב בטיב
לשון מדינתם  /זה ערנית  /זה צרפית וזה ספרדית זכו/ ,
וע״י זה מאוד העמיקו בתכונת לשוננו הקדושה ובקהלוכותיה ♦
אמנס המגמגם בלשון ארץ מולדתו אשר חי בה  /מאין ידע
היטב הדק במלות הנאות « לשון אחרת  /בפרט בלשון עבר
הישנה עד מאוד ? וכמה פסוקי תורה הברורים כשמש לבעל
לשון  /המה בעיניו סתומים וחתומים! ויראה נהם כרואה
בארובות כהות  /יפן ני אין שוס לשון נידו אשר יעתיק בה
הנונה מהכמות ״ גס הרבה הלכות נש״ס  /הנדרשות מחקירת
ודקדוק הלשון ( כאשר אזכור למטה )  /נפלאות וזרות יהיו
בעיניו • י־־״ והנה שמוח ישמח כל ישר לב לשמוע  /ני גס
במדינת הולל& נד יתאמצו עתה החכמים להפרות ולהרבות
חשקת

נ רפח ]
חשקת לשון מולדתם  /ולנטוע אהבתה בלב אחיהםהיהודי®
יושני• מדינתם  /וצעש 1ת כמעשה אחיהם ושכניהם  /יוםבי
ארצות אשמז וצרסח וכוי* המדברים גשיחתס עם רעיהם
ואנשי ניתס לשק המדינה *
ועתה לא נשאר לנו ני אס לבקש ולקוות גס סאהינו
אנשי סולאגיא« שגס המה ישיתו לנס לתקן לשמם יולנצור
על דל ש« חס לדבר נכון בשפת הארץ אשר הס שוכנים עליה
(ר״ל שפת פולדא ) " הן רבים הס זרע י& ח 1הגרים כארץ
הזאת מבשאד מדינות אייר » פא  /ומאז ומקדם רבו בה גרוני
ישראל מופלאי תודה ויראה  /ומטבע הס פקוחי ראש ובעלי
שכל עמוק  /אך צר לנו צר✓ שנדבר הנוגע בלשון.למודים
הס הגרועים מכל אחיהם בכל ארצות תבל  /ובידם אין ' גס
לשון אחת —  /גס לשק ארצם יודעים אך מפע  /וגס
המה בלעגי שפה ידברו tבלי דקדוק וצחות * ) 1עד
מתי  /אנשי פולין היקרים !.עד מתי תדברו בשיחת חולין
לשון אשכנזית  /לשון אשר לא תדעו סגולתה  /וגס כלי
מבטאכס (ארגצונע ) לא יאותו לה  /והיא בפיכם נשחתה
ומלועגה ?  ' Tמדוע לא תדברו ספת מדינתגם! שפת
כולאניא ? כמה גזיות וצרות רמות לא השתרגו עלו על
צזארי אבותיכם  /צו• ידמו לדבר צחות ‘ בלשון פולניא עם
שריהם ומלכם } הנה עיניכם רואות עוד היום  /שכל איש
היודע לכלכל דבריו במשפטי בלשון ארצו חשוב והדור הוא
לפני גלולי המדינה  /וקולו ישמע  /והבוערים אשר לא
ידעו שפת מדינתם והמגמגמיס* * ” בה בלעגי שפה שנואים
ומורחקים הס בעיני תושבי ארץ " בתנו וראו במדינות
אחרות ( למשל במדינת .אשמו )  /קחו לכס מאשר בא בילנס
מאה יהול־ס  /ותראו אם לא כלס✓ וצכיהס רובם  /ירעו
לזבד עם שרים ונסיכים ן אמנם ממאה אנשי פולין קמצאו
כמעט
 ) 1.זאס המצא ימצא שכיס אג חלשה בין רככה fהיזצאיס חן
הכלל הזה  /מה זה עושה נגד ההמון הגדול אשר מהם אדכר!

נ רפט ]
נמעט חמשה זא עשרה היודעים למר עס שר וחשו * 3על
כן עליכם לתקן הקלקול הזה  /בפרט בעתים האלה  /אלזדי
אשר ינננס ה׳ הטוב להרים קרנכם ולתת חן העס בעיני שרי
המדינית להקל מעליהם עול הגלות והשפלות  /וגס שמנם
יקרא תושבי פולניא כשאר דריה  /לכן ראד לכם לבטא
תמיד&3פח פלוניא ולא כלשון אשכנזית אשר לא תדעו מקורה /
ואשר איננה שיפת הארץ " ואס בדור הזה עודם י מעטים
בקרבכם היודעים בטיב לשון פולני׳א  /זכרו על הדורות הבאים
אחריכם  /ותנו לנס מלמדים משכילים כשפה הזאת  /ויורו
אין נערי בני ישראל בבתי הספר הלשון הזאת לאט לאט /
בראשון העתקת מלים אחדים אח*כ מאמרים שלמים  /ואח״כ
ירגילום להעתיק להם מקראי קדש בלשון פלוניא וכמה *
וביותר תשגיחו שידברו בשיחתם עס רעיהם לשון ארצס "
ואם תיגעו ותבקשו הלא תמצאו מורים רניס בלשון הזאת /
ואס
■ אינם מובחרים הלא הזמן ישלימס  /וכל התחלות קשות "
שמעו נא לי עוד  /אנשי פזלניא המשכילים Jוישמע
אליכם ה׳ " פקזו עיניכם וראו הקלקול משר יצא לכס ממחסור
לשון למוליס  ,גס בלמוד ספרי הקדש • הלא גס בעלי חורה
(אשר רב' ס בקרבכם ) רק אחד מכי אלף ינק על נוריא
פסוק אחד מפסוקים השיריים ונשגגי רעיון אשד נד; ,״ך •
וזה ממחסור אשר יתשר להם אף רננת לשון אחת  /להעתיק
לה הנונה • ני בלשון אשכנזית משחתת בפיהם לא ידעו
למר ני אס מריס קלי הבנה  /אמנם מאמרים נשגבים לא
ידעו מאומה בלשון הזאת  /זא ך יעתיקו אס נן נתונה לשון
קדס ? למשל✓ אם אשאל למאות בעלי תורה אשר נקרנכס /
שיעתיקו לי בדבר שפתם הפסוק הקל בקהלת (יוד  /יוד ) :
אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחיילים יגבר ויתרון
הכשר הכמה י בטוח אני שלא ידעו מענה להעתיק מלה
הראשונה קהה  /יען העתקה אשכנזית ממנה ( טטו ^ ) לא
נמצאה בכל לשון אשכנזית אשר בפיהם  /ואפשר שיאמרו
בשלילה ( ניס סצור^ )  /וכן לא ידעו מה וה חיילים יגבר
יט
א19 1
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נרצ ]
(קרפפטע צונסטרענ4ען )  tימן פי חסר להם מלת (צונ*
טטרעג4ען )  /ופן לא ידעו להעתיק מל גנון מלת הכשר "
ואס אמנם כי רבים יבינו כונת הפסוק הוה מכת שכל וההמשך t
הלא אך תוך רפיונס תעמוד הפונה  /ולא יוציאו אותה משפה
ולחוץ  /ואיך ילמדום לתלמידים ? וכל וה נאתהוס ממחסור
שפת המדינה « וכן יש פסוקים רגיס קלי הבנה אשר לא
ילעו להעתיקם ממחסור המלים בלשונם  /אף בי פשוקי
השירים הגבוהים ונשגבים י ומזה בא הקלקול הגדול בקרבכם t
שאותם התלמידים אשר אין להם שכל צח מטבע  /יצחו מכתי
הספר רקיס מכל  /והס בורים ועמי הארציס גדולים t
ואינם מוכשרים לא לאלהיס וצא לאנשים • ומה אומר ואדבר
לכס  /הלא תדעו כזאת יותר ממני ״ — ולא לבד יחסר
לרבים הבנת כונת המקרא  /כי נס הרבה מדרשי חז״ל' לא
נודעו להם מהעדר ידעתהלשון • זכרתי פת הייתי נפולניא
נא אלי נער קטן צח השכל מאיד  /ביום ש״ק  /להגיד לי
למוד השבועה במסכת בגא מציעא • ושם נאמר ( דף ע׳ ע״ב)
אמר ד נחמן אמר לי הונא לא נצרכא אלא דאפילו
רבית דנכרי ׳ איתיביה רבא לו׳ נחמן לנכרי השיךt
מאי לאו תעזצך ? לא תעזץד • ) 1בשמים סהליI
שלא
־י * *
׳1
 ) tהמקשןסכר  ,שמלת השיך הבא בהפעיל  ,הוא הפעיל
בתקוס הקל  ,כדרכו' בפעלים רכים  ( ,כינינו תש 1ןי
(משרש נשך  /נמו תג 1ש מן נגש)  ,ר״ל רשות לך לקחת
נשך מנכרי ( רוצו קלונטט  pftSפרעוזדן לינזען נעה ^ען ) •
והשיב לו התרצן  :לא השיך  ,ר״ל הוא הפעיל גמור  /והוא
פעול יוצאלשלישי  ,כלומר אך הויגרה לך לעשוי; שיקח הנכרי
נשך (רוצו קצונטט צויהן וזצוכען לינוען נעה ^ען  /קצזגשט
לינוען ן״עבן )  /שמותר לעמלו רביע  ,ולא לקחת ממנו* —
וכמה טובות הגיעו לישראל לס ידעו להשיב נכונה על ענין זה
לשונאי ישראל הדוברים עתק עלינו על אודות החצוה הזאת • ובאמת
היא יותר טובה לאומותמאשרלישראל  ,לפי מאמרהש״ש הנ״ל"

נרצאC
שלא לנד לא ידע הנער כין ימין ושמאלו נהמת המאמר /
גי גס קריאת הענרית לאידע  /וקרא
תשוך תחת
תשוד ♦ וגס רגו  /איש מופלג נתורה  /לא ידע היעב
ממט • וכל וה ממחסורהלשון • —
ועתה שלומי אמוניישראל ! שיתו לכנס על הלכריס
היוצ *ס ממקור לני  $נלי שוס ערמה ותהפוכות " הלא
חכמים ונבוכים אתם 4השכילו נא על זאת  /וראו ועשו
נאשר יעצתי לכס •

ש¬
דברי תוכחות
אשר דרש נרכיס הרב הגדול החכם התורניוהמושלם
נמהו׳ שמואל בערגשטיין אכיל לקהילת גרענינגן
נמדינת הוללאנד§ וכעת אניד דקהלת
לעווארדן
במדינת § ויסלאנד  /נעת נשרף העיר הגדולה והמפוארה

ליידן י)

( נעתק מלשון הוללאנדית)

פזר נתן לאביונים וצדקתו
עמדות  4עד
(תהלסקי״ב  /סי)
זה שנים רנות שעפו ועברו ננחל הזמן  /מאזשמחוני
אתם  /עלה קדושה זגאמנה Iלראש ומזרה עליכם  /מאז
יט ב
« *9
גתתס
 ) 1אף אמנם כי ככר חלפו זה כארבע שכיס מיום כשרףהקריה
העליזה ליידן במדיכי; הוללאנד• ומיום דרש הרב
הכ״ל דרשה הזאת ! בכל זאי; העמקנוה פה עמה ׳ מרוב יפיה
<מליצות \ה

[ רצב]
לכס מורהדל*

נחתםטד המשמרין תפאיח הזאת! להיות
מוסד ומדות  /ולנהלנס כדרך אור ואמת * הנה התלאות
וקורות הגדולות והנוראות אשר הרו רלדו העתים כאלה /
נתנו לי יד ומקוס לדבר אתכם ׳ג׳עמיס רלוח מחולת לכלכס /
כל השנדיס ומקרות אשר לעינינו נמעט חדשים לבקרים /
יעוררו לכי מאוד לדרוש ולחקור  /המה יובילו לי מקור
נפתח ומעין נולע לכאר ולגרד לנס חק המלית ומשפע
המוסר * ראיתים ולקחתי ממנס המושר והתועלת להזהיר
נפשותיכם ממוקש אשר מל פניכם  /לבל תנשלו בשאול
ורעש גלי הזמן  /ולהנחותכס לדרך צדקה וחושיה  /אשר נה
לכדה ימצא אדם נוחם ומרגוע לעתותי היגונות כאלה " הן
ואת היתה חפצי ומגמת פני כל היום "
ואמרתי בלט תמיד  :מה נכחר לי יותר לעשות לממן
מת לכס מנין למשל ומוסר  /מאשר אשית נגד פדכ&
הקורות אשר עורם חדשות  /ונרשמות וחרותות נזכחנכם
נכל זמן מהזמנים  /ולשפר לנס המעשים אשר ראו עיניכם4
למען תשכילו ותלחנו אחרית מעשי רשע  /וכי עיני ה'
משגחנה על מעללי מי אדם להכותם בשנע מוסד  /אס
יחטאו  /גס יראו צעירי ימים אשר לא ידעו עוד תהלוכות
התבל ומקחתיה  tהמתברכים תמיד נלכנס< והעקוב למיסוד
בעיניהם  /יראו ויכינו המכשולים והפחיס אשר כדרך עקשים
זחעאיס  /למען ישמעו וייראו  /ויפלסו מעגל דרכיהם ♦
אמלס מימי לא היה לי מקום ,ומדן יותר טול ומוכשר
להטות לנגנס לצדקה ועשית חשד  /מאשר יש לי עתה י
הנה המקרה והפגע רע אשר קדה לאלפים מאחינו  /ואשר
הורידם בכור היגון והשכר  /נתן לי ענין לפנות ולעורר
ללבכם
ומליצזתיה ׳ וממוסר הגדול היוצא ממנה לנערים לישישים /
ובטחנו כחבוניג לב קוראינו האהובים  ,שישימו עין על יקר
זה ;וכתה הזאע tולא ישגיחו על רוב ימים אסר נאמר? •

ד״ה •

[ רצג ]
לנגכס  /ולהצית כו שלהבת היראה • השמועה הרעה והמעצבת
הנאה אלינו מאיד ושכר עיר ליידן! מחצה ושכרה לבנו
פד מאוד ״ עול יכאב הנגע  /עוד יגהיל החרדה והחלחלה
גס לנות בני אדם קשי לב ואכזרים  /עד יתגעשו וירעשו
גס המה tורוחם יתמרמר בקרבם מאוד  /ולא יכלו לשכות
יום המבוכה והצרה אשר ענר על עיר הנענה והאומללה
הזאת • ואיכה יתחלחלו לבות האנשים הרכים  /המשתפכים
על צחת אחיהם אף חס מצער הנה מזה  /איך ישומו וישתאו /
יריעו אף יצריחו  /על גודל השבר והשממון אשי הגיע
ליושבי עיר הואת ! הן כלו בדמעות עיניהם  /מאין הפוגות4
מדי זכרו גס  /מדי העלותס על לנס המהפכה והחרבה
הגדולה הזאת ! לכן במשפט קוה קויתי מאתכם  /שומעי
היקרים י• שחשיתו ליראת אלהיס ללנכס  /ותטז אזן לקול
אמרי  /כפי הראוי לכס בענין גדול ויקר כזה • נל אחד
מכס יקל לו  /ומלכו יעשה ואח  /לגמע אחה שעות מעתותי
מלאכתו  /אז מתענוגיו  /לבוא ולשמוע גס לחשוב ולדמות
בנפשו תמונת ותבנית העוני והיגון אשר לאחינו האומללים
יושבי עיר ליידן  /עד ני יכמרו רחמיו עליהם  /וימהר
בימין צדקה להחויק יד מטיס ונדכאים האלה " הנה מהתפעלות
הנעימות הזאת (מרגשת לב אלס לצדקה )  /ומפעולות
הטונות הנובעות ממנה אשים עתה דגרתי  /וזאת תהיה
תכלית תוכחתי היום ♦
אליכם אישים אקרא  /אליכם אשים דברתי  /ותוכחתי
באזנינס אחזה • הן ידעתם ני מאז נכבלתי להיות נקשר
עמנס בחבלי האחוה והידידות  /כל היום עמלתי ויגעתי
למלאות חובתי המועלת עלי  /להיות לנס לעזר • ולהועיל
בדבר האמת והאמונה  /להטות לבבכם לצדקה  /ולהראותכם
הדרך הישר אשר ילך האדם ויצלח בה * ואס אמנם רנה
המכשלה והמניעות אשר גדרו לפעמים דרכי בעדי  /ועזו
נתינזתי מלבוא למחוז חפצו נתוכחתי ומוסרי  /בכל זאת
בגבר התאמצתי בכל תוקף זעה  /גם במענה רך ובדברי

אהגה

[ רצד ]
אהנהורצוי שנסתי את מתני  /פד עלתה נילי לעורר רזחכס
לשמוע ולהאזין בקולי  /ולהייס לנותיכס לאהבת הטוב והחסד
והצדקה • גה נהגתי עמכם נשיחת חולין נין איש לרעהו /
וכשנתנו יתד שכת אחים ורעים  /וכה דברי תמיד תע אזנה
לעמוד לפניכם כמקום ”קלוש הזה  /לדרוש ולהגיד לנס
דנרה/ותורהו •
גם אליכם  /נמרים וצעירי ימים ז אתם תקות ימים
מאים 1אשר עמנס תשתעשע רוחי  /ונכם אשים תוחלתי
העונה * אתס אהוני אשר פעמים רנות ראיתי כי תפקחו
אזנינס וחכינו לנננס לשמוע נקול מוסר ותוכחה — גס
אליכם אפנה היום " הנני אתאייז ואחחזק נכל יכלתי ובכל
לשון למודים אשר ישפיעני רוחי  /להעיר ולהטות למכס
הדנים לאהוב הטוב והצדקה הישרה והטהורה  /וכל עוד לא
נכרה גבס התנונה  /ולא הגיעה למעלה הנכונה להיותה לכס
לקו ומשקלת נכל משלח ידכם  /אנכי אעמול להנחותכם
ולהורות לנס המסלול הישר " ונדנרים היוצאים ממעמקי
לנ  /ומהתלהמת ההרגשות הפנימיות  /אשר ישתו ויכנסו
ללב  /איגע בכל נחי להשרש נתלמי לננס נטעי אמת וצדקה /
חק המוסר והמדזת הטובות " ולמען לא ארחק מהמערה
אשר שמתי לי * /ל פות נפשכם ורוחכס  /נלחצתי להראות
לנס הקוצים והחוחיס הנמצאים גס גדרן הצדקה✓ולהודיעכס
המכשולים אשר תמצאו בכל פעמיכם  /למען תדעו לסקל
ולפנות הקמשוניס והחרוליס אשר נדרך  /דע אשר תשיגו
ושבאו למחזו חפצכם  /מקום נחמד ונעים  /נו תתענגנה
נפשות צדיקים *
אמנם ינ קשה הדבר מאד  /להוכיח את צעירי הימים /
הפוחזים וקלי דעת  /להרחיקם מארחות רעה ופשע  /אשר
מלאו שושדס בעיניהם " מה יתן ומה יוסיף׳ להעיר ולעורר
הרגשותס לאהבת הטוב והצדקה  /טרס תשקע כקרבס אש
אהבה ותשוקה ללכת אחרי שרירות לבס ? הלא יחלש כח
הטוג והתמנה  /וליפיס אין די אונים לנצח על תוקף יצרס
ותאותס
T

 3רצה ]
ותאותס כי עזה ♦ על כן אך דרך אחל נ 5ןאר למוכיח מיס
נערים  /השתדיס מכוס התאוה והחמדה  /והוא  /להקיצם
קמיד משכורתם  /ולהראוחם יוס יוס השאיל והאבדון אשר
נפתח למו  /ולהזהירם לכל יפלו במהמורות גל יקומו ♦
אתם אוהני אדם  /אומני הילדים הצעירים ! אשר
תקדישו כל ימי חייכם לנעוע ורע אמת וצדקה גלב החניכים4
העתידים להיות אישים מקימי דור אחר 5אתם אבות נבוניםI
אשר תאהבו זרעיכס באהבה נאמנה  /ותחפצו לגדלם לעו3
וישי  /ותוילז כחכם וכספכס להרבות במו חכמה מדע ובינה4
הן לא ישתר מעיניכם המוקשים והמכשולים הנצפניס לכס על
אופנים רבים ושונים על הדרך אשר אתם הולכים כה ♦
בחנו ודעו  /הלא גס חקי המדות ותוכחות (« וסריס הרבים
אשד אנחנו עמלים לדנר בכל חוס לככינו על און הנער
המגודל  /אף אס זך שכלו ורך לכנו מאוד  /לא יועילו לפעמים
ולא יצליחו למשות פרי * ווה  /יען כי ברוב נח נענריו0
ונלנת אש תשוקתו ואהבת יצרו יתהלך הנער  /הלוך ותור
אחרי לככו ועיניו 4אשר זנה אחריהם  /ובעיניו ידמה נל
אשר איננו מסכים עם חמדתו וחשקת!  /אך רעות רוח וסר
עעס ✓ וכל ,אשר מתנגד לכת דמיונו העז והעצום  /אך תפל
וריר חלמות הוא בעיניו " על כן בכל יכלתו יתאמץ להתרחין
מישישים ונבונים  /אנשי בינה ודעת  /ויבקש חנית צעירי
כמוהו 4אשר למו ערך ודמיון אליו בהרגשותס
ימים
זבתהלוכזתם  /אשר יחדו ישאבו ממעיד השמחה והעונג י
ורעה גדולה מזה  /פי גס נחשדו הזקנים בעיניו < שהמה
חפצי רעתו תחת עוגחו 4ולשונאיו ולמקנאיו יחשבו לו /
יען כי בישישים חכמה ובארך ימים בינה ודעת 4לבל היות
נבהל ואץ במעשים ולמאוס בתענוגי הרגעיים  /ולשקול כפלם
התבונה אחרית הדבר • לא כן הצעירים הנבהלים  /אשר
עורו עיניהם ממתמדי שוא  /לכן כמורם ואוהבם האמת ישימו
זופי  /לאמר  :אך איד וכושל הס לנו  /ולא באן רק להתגולל
עלינו  /להשבית מנוחתנו ושמחתנו • כן יפלו במכמורת רבים
מאצילי

[ רצו )
מאצילי הנערים  /ונאחזים במצודות המסיתים והמדיחים /
אשר יצפנו להם הרעים וחטאים  /כד נליעל  /כניס לא אמון
כס  /אשר כנר נשחת לגם כאין חקוה " ומחטאה לחטאה
יסחבו אותם עד ירכתי השאול  /אז ינועו ויחוגו כשכור
הנערים הנבערים מדעת  /וכצכור נפח נלכדו  /ינשלו ויפלו
ולא יוסיפו קום  /ואין מרפא לשכרם ♦
על כן ידוע תדעו  /אתם משכילי מס ! מורי ומתנני
ילדים הרכים והעמיס ! ני הדרך היותר טוב להציל לכות
הנערים משתיהותם  /הוא  /להראות להם תוענת הפשע
ושקוץ החטאים  /על צד היותר אפשר לנו • לכן לנו נא
וכליה אהם אל אהלי הרשעים החטאים מפשוחס  /ועין
כעין
נראה להס אחרית עושי רשעה ! למען תפקחנה
עיני הסנליס” :־  /וסר המסוה מעל פניהם  /יראו בעיניהם
ישפטו וייראו ♦ — ראה פה איש רך ימים  /נעדר כחכאיש
שינה  tמות עצמותיו יאבד  /יחלוף יעמר כצל  /וכלא כלח
לקדד הוכן * י־־‘ הבט שמה וראה נער חוטא  /אשר גס אור
עיניו אין אתו  /עזב לאחרים חילו  /ושנותיו נתן לאכזרי /
עתה הוא נוהם באחריתו  /ככלות שיחוכשרו  /ואין מרפא *
חי למשחית דרנו ! הוי למאבד נח נעוריו ! זאת אחרית
רשע  , /זה שקוץ מעשי החטאים ׳• — ועתה נשים נא כאלה
־ ' על לב הנער  /הרך והצעיר  /אשר לנו לא נשחת עול /
ואשר עוד קוקל מ אהבה לטוב וכל חפצו כו  /למע^ חגעל
נפשו בפשעים ובאחריתם כי מרה •
שמעו נא כנים אצילים " .מה אמש ני יעוז פניו ללחום
נגד הטבע ? ובן אדס ני יפזר ויאבד כחותיו הפנימיס
והחצוניס  /אשר חלק לו אלהיו על
הארץ  /לאשרו
ולהצלחתו ? נחנו נא ודעו  /אס אך שנים לא נביחת יזנה
אלם בכחותיו בלי לעת  /הלא ימעטו שארו ובריאתו וילכו
לכליון תרוץ  /עד ידבק עורו בעצמותיו  /והיה כפגר מונס /
וכל רואיו ישומו וישרקו  /ומעיהס יהמיון עליו י אז תקוע
נפשו בחייו  /ויקלל יומו  /ויום מסיתיו ומדיחיו  /וגקמהון
לבבו

[ רצז ]
לגנו ♦ברע ישכג שס יכול החוטא י — צעיר♦ ימים\ הולכי
עקלקלות ותועי דרך Iמי יפן ופקחו *ושל ומושר מאת
אומללים כאלה  /ולא התורו אתרי לכננס ואחרי עיניכם /
ולא תונו אחרי התאוות הגופניות 5פנו פנו מסלותיכס /
לבל תכשלו ותאבדו  /השמרו הבדלו מדבר הוות מקטב י& וד1
נוסו נוסו מהס  /ורעה ונגע לא יקרג כאהליכס ! —
אמנם יותר קל מזה יאות לנו להוכיח על אץ נר
שחרות  /אשר גדלו והיו לאנשים • ני תבונתם תעמוד למו4
ונפשם נטויה לקבל השלימות והתפעליוח נאמנות וקיימות /
זדי להם אך ברמיזה " ועל ידי רוח הנכון אשר גקרנס /
וע*י הרגשותיהם הנערכות במזג השוה  /יקל לנו להראות
להם ההבדל בין הטוב והצדקה  /אשר דרכיהם שקטים
ושאננים וישרים בלי חשבון 4ונין פתיות הפשע המסיתה
את הלבבות בהבליה וגשאוניה "
הבו נא  /אחי האהוביםI
הבו
ונשימה
עין על נעימות
מעשה הטוב והצדקה הטהורה  /יתאו לכנו גיפיה  /נתענג
בריחה הטוב והענוג  /ונשא לגמו וכפינו אל אלהי השמים " הן
ריח ניחוחה וקטיתה הנעים היות יהיה לנו לצרי ותרופה נגד
שרש פרה ראש ולענה  /היא התאזה השובבה והמשחתת " ובמה
יודע איפוא השקוץ זהתעוב אשר בדרך הפשע והחעאה  /כי
אס בהתגלות החמדה והששון אשר בדרך הטובה ? אס נערוך
ונדמה זו לעומת זו  /הלא נאחז בטוב ונעזוב את הרעה ? לכן
לנו נא ונדרשה ונחקורה תמונת הטוב בכל חלקיה ורושמותיה •
המדה היותר יפה ונעימה במדות ובמעשים הטובים4
היא לפי דעתי  /מדת הגמילות חסד ותת צדקה לאביונים /
ואהבת ריע בכלל ״ לכן אך כה חפצתי  /ואותה אשים
למטרת תוכחתי  /ני היא ראש ועטרת כל מעלה טובה  /ובה
ימצא אדם אושרו והצלחתו השלימזת והאמיתית ♦
הנה יש דרך ישר אשר ידבק בו אדם אך אחרי אשר חשב
ועיין עליו ימים רבים  /על כן לא יאחז בו ני אם בימי
גדלובאישו " ורוב פעמים יש לנו הרבה ללחום עם מגיעות
ומכשולים

נ רצה ]
ומכשולים רכים  /ולדיג ולהתקופפ עס נפשנו ונטי » לבבנו /
ערס יגיפ לנו הנח והממשלה להתגנר פל יצרנו ! תאוותינו✓
ולנצח עליהן געוות התכונה * לא כן רגשת אלס לגמילות
חסד ומתן צדקה  /כי היא נפגעה וחרותה בלבנו מיוס הולמו4
על פנינל העולס כלה ומלואה נשקפה המלה הפוגה וההרגשה
החמודה הזאת  /ורצונה יפ* קו כל סנרואיס יתד • גס נין
הפראים יושכי ארצית שוכנות יחנו ויספו דגליה " גס נץ
ש כני אהלים  /חסרי מדות ונעדרי נמוסיות  /משתאים אנחנו
לראות  p ^ cnנכ רות מ מ תת אלהיי הוה  /אשר השפיע הוא
ממפל עלינו יושבי ארן מתחת " גס יונק
יתנרך משמים
כשדי אמו יגיד בתומתו וכשחוק אשר על פניו  /ינ גס הוא
מרגיש מתת שמימיי הזאת ♦ —
החזקת יד שוכנים נצרה  /המהירות להציל נפש
צוללה במצוק וכסכנה  /אהבה  /אחוה וריעות  /כל המחת
הפוגות הנשגבות האלה תתאחדנה יתד בלב איש אשר לו נפש
ברכה • גס בין בהמות שלי המערות מדעת נוכל לראות
ולבחון מלת הרחמנות ♦ נמה נפלאות גדולות ספרו לנו
חוקרי הפנפ  /אשר נחנו וראו זאת המדיו נקרב כפלי חיים
בלתי מדברים  /הלא תחזינה גס עינינו יום יום אהבת
הנהמות לבעליהן  /אשר גס נצורריהס אשר יכבידו ויקשו
עליהם פולס  /חסד ואמונה ינצוח תחת לנקום נמו נקמתם • —
מה גדלה ויפה ההשכמה והאחדות שכין הרגשה הקדושה
הזאת ונין למודי החכמה והתכונה הפהורה * גס קשי לב /
הכילי הנזר ואכזר  /אשר כמאמצי נח ימשול על הרגשה
הזאת להכחידה ולהשמידה מלכו  /גס הוא לא יעוז להרים
קולו לדנר סרה על זאת המלה הפונה  /וציפות רעתו כדבר ,
פתיות ותהפוכות ״ !C
האהבה
 ) 1כוונת המדכר היא  :שיש אנשי כילי ואכזרים הקומציס ידס
מלתת מתן לעני ואביון  ,ויהי כי כושו ונכלמו ממעלליהם
הקשים
I

נ רצט ]
האהבה לפשות החסד והצדקה 4נת א 5היס סאת✓
תעה לפעמים את לג צעיר ימים לעשות מעשים גדולים
ונוראים * הלא ראה ראינו למת געריס רכים כשדם מאוד
מלאים אהבה וחנינה 4וגמעלליו יתנכר גער כי לבו רחש אך
טוב וחשד ♦ הלא ראינום חרדים 4ופניהם יחוח  /ועיניהם
מזולנה ננחל דמעה  /גהביטס צרות בני אדם וגמחשודיהס♦
כל1ה יהן אות ומופת  /ויעיד עדות במיה כשמש  /ט
הטביע היוצר בה׳ אהבת הטוב והחסר בכל ברואיו י אמנם
אשר לבו רק מאהבה הזאת  /הוא עוכר את נפשו בחזקה4
מלחם ומציק את הרגשיות אשר נתנה לו הנוגע * נל רואה
צרת רעהו וחדל מעזוב לו 4רש לאל ידו§ ולא יחס למו
כי יאנח האומלל ונדכא * עושה אלה הוא חסר לב ותבונה /
והוא נבאש ובעל מום נטבע ״ —
נספר הדורות חקוקים ושמורים לזכר עולם מעשי
החסד והצדקה הגלולים והעסולאיס 4וממנה ישפוט דור
אחרון
הקשים  /הצטדקו לאחור  :שמדע הנדיבות איננה יפה ׳ יען
כי ע״י הפזור יתהוו עצליס הרבה בעולס  ,לפי שהס סומכים
על נדבת לב הנדיבים * אך בזה להס לעגה להס ! כי מרוע
לב ידברו כזאת  /וישימו מר למתוק ומתוק למר * כי אף אס
נמצאים באחת אחד באלף זשניס ברכבה האוהכיס מסת יד
הנדיבים ושונאים המלאכה  ,ככל זאת רוב העניים מסותבושה
על פגיהס  ,ותיטב להס אך מעט הנקנה להס ביגיע כפס /
מהרבה ע״י מתנת בשד ודס * אך מה יעשו האומללים ונדכאים 4י
אס יחסר להס העבודה  /או אס לא ישיגו די צי־כס למחית
בית * לכן שמעו נא קציני עס Iאל תטו אזן ליועציס הרשעים
כאלה  /אשר פיהם דבר שיא ״ וימינם ימץ שקר > כי אך
משנאת הטוב אשר בלבכם הערל ידברו כזאת " אמנם דרשו
את אלהיס שחרו ועשה טוב 4וחסד וצדקה בארץ • ד״ה

נ

שL

אחחן על צחות נפש עושיהס < ובה יוכר האיש כי גדול היה;
וכי שמן נאה לזכרון עד ♦ גם יהיה לכבוד ולתפארת למי
אדם הנאים אחרינו  /ובמעשיהם ילמדו גס המה  /ואת
מיהם ילמדו! ״ א 6מס ראינו נארץ מיום הוסדה עד עתה /
ני מעשיי הכילי והאכזר תועבה ופגול היו תמיד  /ושמות
עושיהס היו לחרפה ולדראון פולס • כי אשר אין לו לג
להיעב ולהרגיש  /הוא מוכשר לכל רעה ופשע  /גס הכית
פניו תגיד רשעו ואומר לכל ני אכזר הוא ♦
צעירי הימים  /מגודל אש התלהבות וחשיקה אשר
נקרנס  /לבס מוכשר מאוד לעשיית התשר " ואף אמנם ינ
הרגשותס אינן קיימות ונאמנות  /מדוב נעייתס להתחלפות
והשנויים  /נכל זאת יתדבקו תמיד נמלות החסד מגודל
התענוג אשר ללב נעשות חשד וצדקה " המה ירגשו נמעמקי
לכס מכאובות זולתם  /ודמעות העשוקים תתנינה דאנון
ומרך בלנס ז ולמען השר מעל נפשם הצער והענוי אשר
להם מצרות אחרים  /ולבלי היותם נשכתיס ונמנעים משמחה
ועונג  /פזרו יתנו לאביונים  /ויקבלו נרצון ונחת התודה
ממכירי עונתם  /גס שחוק וגיל הוא כעירהס לראות שמתת
הפדויים מצר  /ודמעות האביון אשר על לחייו נתתו תודה
ושבח לעוזרהו " אולם הרגשה כזאת איננה תולדת השכל
והעיון  /רק נובעת מתהלוכת העבע * לכן אין להתפלא אם
נחזה נצמירי ימים איך יפזרו הון לצדקה  /גלי לדעת על
מה ולמה  /וכלי לחקור ולדרוש  /האם אותם המקבלים
עונתם ראויים הס לה או לא « והגה יפן ני אך מהתלהנות
הרחמנות יעשו כאלה ,ואת פי התכונה לא שאלו  /לנקר
תחלה ערך המתן וערך האיש אשר נתן לו  /לכן לפעמים
אין שדרים ותועלת כמעשיהם  /דפזרו במקום אשר הי׳ להם
לכנס י והאכיון היושב ונוכה כמסתריס  /מרעב ומחוסר
כל  /ישאר כלי תקוה  /ני הנערים לא ישכילו אל דל אך
אל הנא לפניהם ומעורר כקול יללתו מדת רחמיו • —
לא נן האיש הנא כשדם  /אשר נו נכרה החנונה
הנכונה

נ עאc
הלצונה ומסוירת  /ואשר אסף וקבץ חכמה וידעת תהלוכות
העולם  /איש אשר לא גנהל במעלליו  /ואשר לא ישטפפו
ורם התשוקות ממהרות  /הוא יכין וישכיל וישקול בפלס
ומאזני שכל כל מעגלותיו « הוא ידע עת לפור זעת לכנס4
ולמען יהי׳ לאל ידו לעשות צדקה ככל עת וזמן  /גבול ישים
לו בתתו מתנות אביונים  /ויחקור וידע מתי  /כמה  /ואיך
יחן • ולמען יערוך ערך הצדקה לפי ערכה הראוי לה /
יתור וידרוש  /אס המתן אשר יחן ראוי ונכון הוא לאשר
נתן לו * גס ישכיל אל דל הבוכה נמסתריס  /לכקרהו
נמעונתו  /להצילו ולנחמו• ולמהות הדמעה מעל פניו ״ —
אמנס מה גדלה תהפוכת לב הנער  /אשר כחש נס
כנטיית הטבע הזאת  /ויכבה שלהבת אהבת הטוב ברגע
החלה להתלהב בקרבו  /ומקשה לבז מעשזת חסד וצדקה /
אף יבוז ויחרף האביון המתחנן לו  /וגרוש יגרשהו מפניו /
וישים שחוק וקלון באיש הלבוש נגלף הסחגוין  /ויפן לו עורף
בחרפה ובוז • ומשם ימהר החוטא ללכת אחרי זנות לבו /
ויפור המותרות אשר לו בחיק התענוג זהעדנה  /כשור אל
טבח ילך אל המקוס  /אשר משס ישוב בנו נענה ומונה
בחלאיס רעיס  /ובנפש נתעבה ונשחתה* אזי לנער הממאן
לתת מכספו לדל  /ויפזר ויאבד הונו בשחוק במחולות וגסבאוI
ורעה ופשע גדולה היא מדת כילי באנשיס  /אשר
תבונתם כבר באה למדרגת הבכור • אוי לנו לשמוע מפי
סשכעיס ודשנים האלה  /אך יגערו בנזיפה באיש נקי הנענה
ואומלל  /ותחת תת לו ישועה עוד יוסיפו להשביעו תמרורים
וחרזפיס לאמר  /ני נגמול ידו נעשה לו • כל איש בר לב
וזך הרעיון יעצים עיניו מראות פני אנשי בליעל כאלה /
אשר אינם ראויים להיות נמצאים בין יצורי אל טוב  /אשר
חפץ אך חסד וחנינה ♦
הנה טעות וסכלות גדולה היא אצל הבוערים בפס /
באשר ישפטו הכל לפי מדה אחת  /ויעשו להם נצלים קבועים
בעדנים הנוהגים בעולם  /בלי לחשוב ולבחון שכמה דברים
יוצאים

[ שבC
יוצאים מן הכלל  ,משרת המקום והזמן ושג/רי מרעות ♦קל
קמו נרואה פקו פלילה  /להוציא תולדת שוא מהקדמות
שקריות • כן דרך הכילי  /תמיד מלא פיו משלי קדמונים
וכללי הנהנת העולם  /ונוה יחפוץ ליפות קשי לנו ורוע
מטלליו ( עיין ההערה עמודרצ׳׳ח ) " וכנר נתנה לנו תורתנו
הךושה משל ומוסי גדול ע״י מעשה קין והנל  /אשי ממנו
גלמוד אחרית הרעה היוצאת ממלת רע עין וקשי לב /
והקנאה והחמדה הקשחת עמס "
האוהכ כסף וחומד הון ואוצר! אף כחיק העושי ורכוש
גדול  /עני הוא נפיניו ♦ יען כי לא שם מנעתו גאלהיס
וכרחמיו הגדולים  /לכן הוא מפחד תמיד מהעתידות  /וירא
וחרד כי לא יהיה לו לי מחיתו נאתרית ימיו • ופעמים רמת
יהיה הפחד הוה סכת עניו ומפלתו ♦ כי מעורך לכנוומעוע
נעחונו יתאמץ תמיד יותר ויותר להעשיר  /ומרכה לקחת
נשך ותרבית  /או לעשות נסיומת הרנה גמקח וממכר /
עד ירמוהו אנשי ממס ומרמה  /או יענשהו המשפע כי ירבה
לקחת נשך  /ויאבד כל אשר לו ♦ ונמה יציל את עשרו
מתנערת אש  « /חומסים ושודדים  /או משאר משלחת מלאני
רעים  /אשד יגזור עליו אלהיס ז — דרך הכילי  /לנענור
יסוג אחור מכל חכרת גומלי חשדיס ועושי עוג  /ולמען
יסתיר רעות לכו כמעטה האדק  /לנאוק ולנאנח תמיד /
ולאמר  :״ני האדם קרוב לעצמו  /וני מצוה היא לשמור את
נפשו  /חייך וחיי חניך חייך קודמים “ * כאלה משלי מושר
ואמרי רוח ימלא פיו כל היום  /למען הצדיק השחתת מדוחיו "
ותמיד הוא מתאונן על חב הוצאותיו  /מל גודל המסים /
ועל מעט המשא ומתן • וגס כעת מלא אמתחתו צרורות
זהב וכסף הוא נוכה וקונן על המחסור הכסף  /ויאמר :
אינה אח* ק לאחרים מהמעע הנשחר לי  /אשר לא יספוק
כמעע להחיות את נפשי ? — אמנם הלא נדע ואבותינו
ספרו לנו נכל דור ודור מהפגעים רעים אשר קרו לאנשי
ניצי באחרית ימיהם ע״י מ 7ה הדעה הזאת " אז יפלו נחלייס
רפים

נ עזג ]
רעים ונאמנים  /או  /מפחדם לגל יאבד ממגס הונס ועשרס /
רוח שגעון יאחומו  /והמה יענו את נפשם ברעב וגמחסור /
עד יכלה ויכחשו נשרס  /ויגיעו עד שערי מות והאנדון * —־
לא כן הצדיק החונן ונותן yהוא מפור ונוסף עוד /
ונפשו תתענג נעוגה  /רצון ושזכע שמחות על פניו * ומה
נעמו דברי המשורר אלוהי דוד המלך ע״ה  /נאמרו (תהלי'
ק׳יג  ,ע ) ,פזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד קרנו
הרום בבכור • ועל הרשע אמר ( :שם  /יוד ) רשע יראת
ובעה שניו יחרוק ונמס תאות רשעים תאבד • ישעיה!
הנביא אמר ( :ישעי ' לח  /ן ) ,הלא פרם לרעב ל^ חמך
ועניים מרודים תביא בירת  ,כי חראד־ז ערום ובסירתו
ומבשרך לא תתעלם  /אז יבקע בשחר אורך וארכרתך
מחרה תצמח • ואומר (פסוק י׳ ) ותפק ל־ירעב נמשך
ונמש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלחך כצהרים •
( ויתר

אל

כחדשים

חא

הכאיס)

רחוק

בצאת אש תאכל ותלהס סביב קמים
עד לרשן תהפך קריה במעט ימיס
אך למרהק בל תמצאנה לבותיה
ואהבה ני תצית שלהבת בלב ידידים
מנגר תבער בעת יחד נועדים
אמור לארבה  :מנל
רשפי
אש רשפיה •

— ל — ר— .

[ עזר ]

חידה
נחלומי ראה ראיתי  /איש עומד לעומתי  /וה רעי
 tnדודי  /ויאמר אלי קום כא עמדי  /ואראך דגר נפלא /
מלחמה וכלי נולה  /מלבים ושרים שחורים ולמים  /נמערכתס
לליזיס מזומנים  /מבעוד יום נבונים  /חשוכים כאלונים5
אלה נוכח אלה יעמודו  /ורגיס נצעיריס יעבודו  /מנדל
מכצר ובית מקדש מלך  /תנכי רכש ומחזיקים נפלך  /זקן
וכשיל מלך ושגלתז 5ונעלי מלחמה המה עדתו  $לב האנן
נקרכס  /ודין לדין ישימו ארנס  /וי לזה וי לזה  /אס לא
יצליח אשר הוא עושה 5אין לו למלך גנל ארץ אחוזתו  /ני
אס שדה אחת להציל אותו  /במוח יבטח נעירו ונמגדלו /
החליפין והתמורה תהיה לו ; המגדל הזה עקום לא יעקוס
מסילו  /אשרי מי שנא כגורלו  /ורוכבי רכש האח& תרניס i
גס המה בין השרים נמנים  /ידלגו ויפסחו כאקו ונדישון /
אחת כדרכם ואחת באלכסון  /והזקן אשר חכמה לא קנה /
וכעדה כסילים נמנה  /עקלתון ילך המיל כסכלותו  /במס
ארונה ופעם קצרה תנועתו  /והמלכה אשת חיל מי ימצא /
הולכת לקרב הלוך ושוב ורצוא  /בטח בה לב נעלה! ורכים
חללים הפילה  /נגד שונאיה כעזות מצח עומדת  /לה שם
בנכוריס ומהם היא גמלת  ,דמה יבקש כל אחד  /והנוצחה
לנו יחד " והנה לפני מצב השרים  /תמיר הראה מלת
ננעריס  /נושאי דגלים ושונני כפרים  /הולכים נדרטס
ישרים  /אחת או שתים  /לפנים ולא לאחוריים  /הורגים
נשפוע את שונאיהם  /ותחתס יעמדו כמקומותיהם  /ואס
י 3או אל המערכה הגדולה  /מעלה מעלה  /יגדל ערכם לפס
ולתהלה ״ ובלס הפנלים והאדונים  /הכסילים והנכונים /
העצים והאכרס  /השחורים והלבנים  /יקחו כל הבאברשותם /
ולקראת המלך השונא ידרכו קשתם  /והמה מחרישים וממיס/
עד עולם כל הימים •

ה— ז -

המאסף
חודש אב

ה׳תקס־מ

א
מליצות

,קונטרס

נמצא 0
ד

ויוסף מעריכם הדמיוני ויאמר  :הט ?1בך חמר הט
לבך ? 1תמנה וראד־ז שמחת החייבם בי רבה  :אדכם בא
מחרר צר וחשך אל ארץ רחבת ירים מלא אורה ושמחה :
ישישו לקראת בואו נס בני איש נם בנות אדם יחד  :לבס
יפזז ויכרבר בקרבכם ערת הארה יתן יד לאמד אני הנני
ך
א20 1
בא
 ) 1עייןינקועה ראשונה לקאמף

שנה

הזאת .עמוד פ״ט •

נ עזיc
בא  :בעינו בית נלאו וחדלת ; סגר אחריו יקחרתו יחטפוחז
ישאונהו על כפים  :נאשר יחטוף איש אין יקרה במצאה
וניונק על צוף דבש ירו הדרה  :יעטוהו בגלמי משי עודי
בולם פיו ויפתהוהו דבש וחלב ישימו החת לשונו  :תעמול1
בו כל יד תצרהו כל 4עין ובכתף ישאוחו  :עוד בל* ימי
ילדותו יסנרהו זרוע אף ח*ק אמנהו ,כאשר סגרו ראמור־ג
וגביש בארמון מבצר  :תחלוץ לו שד שמן תיניקהו תרזהו
די שבעז והורתר! מה צלחד־־ ,נחלת אנוש בשגנם הוא
בשר  :עיר פרא זה כפסל סמל לא יחנה בגרונו ולא יבטא
בשפתו  :לא ידרוך כף רגל ולא יאחז באצבעותיו ; והוא
נמלך נעבד כל יקר ראתה עינו ♦ .כל פר .יחנוף ישק ל1
כל פנים ישחק יצחק עמו  :יגדל הילד ועמל 1ועל ברכי
באשר יוכל קום ויהי אך נוע תנוענה כפות רגליו ז והנה
הדוה על פני כל רואיו ישמחו יעלזו חוזיו יחד  :ראה זה
לבדד יגביה קרסוליו עוד מצער ילד שעשועי עוד מצעד
בן יקיר לי  :אלהיס יחנך בגי ובר בטני תשואת חן חן
לך  :כן יעברו ימי עלומיו נעימורת בימינם ובשמאלבם'
אהבה  :עוד יגדל והתהלך בחוץ נלעמרת שבא חדשורת
נפלאות תחזינה עיניו ן כל מלוא תבל יחדה פני וזעלכש
ישמח בהיותו ורצון כצנה יעטרהו׳חלר ז כן יחלוף שנדה
בשנה זהנער נער אוהב ימיו וחפץ בהנרלו ; ובחגיע ימי
מבין ודעת לנפשו
שחרותו ותפקחנה עיניו והוא
ינעם  :יכיר תפארת העולם ישא דעו למרחוק ועל מדינות
ועמים ישים דברתו  :ויתחפש הנער והיד־־ .לאיש על ימי
ילדות ידבר גדולות ועל צעירים ממנו הגדיל עקב :ימתיק
סוד על דברת קהל ועיר ,ועם אנשים חברתו ; ומה טובח
גידלו

נ שזt
גורלנו בהתקרבו אל 1בנות אדם ומעלמות אין מספר יבקש
עזר״כגגת  :בוש והכלם חמר שעזרת מתו .בשפתיךואל־*
תרבה דבר בוז עדי החייכם  :ראה משוש האיש הצעיר
הזה ראה חייו עם האשד ,אשר השקה נפשו לקחת  :ועוד
■ איך
אין מלוה בלשוני מחדות ארבעה עתותי השנה
תתענג בהם נפש נל חי  :אז :ובם ושתי אזניך תצילנה
תפארת עזם אליך אספרה 1׳
.ד
ויען המר היוני ויאמר  :עד אן תכביד אמרים לא
הטד־ז דע אן שול  Sתיליכני  :ר־זוי אבד דרכו ואתה
תנהלהו הוי מסלותיו מלאו קמשונים ואתה תפנהו  :הנח
אל עמקי מצולות אל נחלי טיט ורפש תתעהו תתקעהו
עד לא יכול שוב  :זדה דרכך מאז תתהבר לנזטיע
עקלקלותם העבירם בירכתי הדרך על ההדים ועל הגבהות
אל מקום ציה ושממון ; לולא עתה הפרעתי צפצפךולהגן•
אין קץ  Sאמרי רוחך  :מחפץ אל* חפץ מענין אד
ענין סבות הלכת  :כמוך מי לא ידע שמהות החיים לאשר
עלו בגורלו  :ירעתי כי רב הן מפזמת ומפוררות בין מצרי
תוגת ואנחה < לא נפלאדה ממגי הדוה״עתותי השגרה
למתענג בטוביה! ! ידעתי שמחת הוריכם עם צאצאיהבש
אף אכש אחד כיני אלף ייסיבצער  :גילת עם עט מלכו
ושריו ביום המלונה ועליזה בעד* בי יקה אשה חדשה :
רננת אכר בקציר כי ימלא אסמיו הון ועשר  :שמחת כילי
ני יגרש אמתחתו באגורה זהב וכסף להניחם לנזצפי יובם
מותו sנד* אלה לא געלבש ממני ויותר מהמרה בחנתי
מסיתי ן אך גם ברשת מזורדת רב אכל יפתה יסכד* כ S
בעל
ב*0 a
ך

[ עוח ]
בעלי כנף לבלעו וישחתו  :מה ליי ונטויה אם אשלמרה
באלף מכשולים ובמחיר יגון ושבר חח  :אט ראשיוזדה
ואחריתה מענדים בכבלי צרה וצוקה לשמחה מה זו עשה ן
אט מעבר* הנהר הביט גפן פרירה הבשילו אשבלותידז
ענבים  :או נל עץ פרי נהמר למראה במקום לא תב^ 5
שמה מיראת שמיר ושית  :מי פתי ישים נפשו בכפו ועד
צואר יצלל במים אדירים  :או יסכן ללכת בין סבני הקוצים
והנהלולים לקעקע בשרו למען מצוא תאותו אך רגע :
אחת היא על כן נקטה נפשי בהיי וימי עלי קו קו ומנוסה .
שכיר בזעת אפו יאכל לחמו מצארת השמש יצא לפעד* ו
ולעבודתו עדי נשף  :ייגע כל היום ימרוט כל כתף וכל1
עצמותיו יפרפר ן אך מתקו לו דלפי ^יזע כי יקו משכרתו
לעת עטו צללי ערב • בערת הזאת ינוחו יגיע נח ישובו
איש לאהלו והשתרר גס ישתרר בביתו ויאכל פרי מעלליו:
לו• כן צפית אנוש חלף עמל אנושתו הלא יטשכמו לסבול
בטוב לב* אך מי זה יודע אם כן הואi

ו ־
ויעי פקח המושנלי ויאמר  :אמרתי אחוש אתאפק
עד תקר נפשך ני בחם לבך דברת עד הנה  :זאת תורת
מרע וחק חכמה הוא סלה  :חדל הוכח עם אנשים אם
תראה ני בא חום אם בקול ענות גבורה ינצח המנצח :
כי כאשר ירים הרצון ארה ירו וגבר המשגדה ויד שכד*
תרפה  :ובתגבורת עומדי על דעתם תאלמנה שפתי חכם :
על כן יאמרו המושלים »  Sתבהיר* ברוחך לשפוט וכעס
בחיק פתיים תרבץ :אך הרחקת ללכת בשגיונך ובבל*י
דערת פשקרה שפתיך עד נלאיתי נלכד* ז זה פעמים
שמעתיך

[ שט ]
שמעתיך מתאונן  bvקץ ואחרית אדם וחמה ראשיות
ההצלחה  :אם צדקת בהתלוננך על החיים למר־־ ,תמאס
אשוריך לאשריך ; זכור נא איה איפוא נבראים נכחדו וכל
יש המעולם הלך לאבדון וכליון חרוץ  :הלא הכל כאשר
בא מן העפר שב אל עפר ותמונתו תשוב ותתחלף עוד
כל ימי ארץ  :אם התכת כגבינח הקפאת כחלב בעור ובשר
בעצמות וגדין הלבשת ; מאשר יוצרו שט ישיבו יתחדשו
לאשר היו וכן יעשו לעולמים ז ועתה אתה א  Sתשי כי
בעל נפש אתה בה תחשוב מחשבות בה תדע כי תחיה
וכי תמות  :הנפש הזאת מאדמה לא צמחה ומכ  Sחמר
^נקה חנקה  :לא ההפך לאין ככל נירא גס לא תתפרד
והתר כי אחת היא ומחלקים לא חברה  :לא תתחלף
אף לא תשנה אשר היתה השאר ' לנצח  :בעזבה אה
גדתה מקום משכן לה אל מקור חצבה שמה תשוב לנוח :
שם תבא בשלום למקום אין קנאה ואין שנאה אין עמ? ל
אף אין כעס  :וכי תאמר מי שם אות לי ואדע כיי כן הוא
מי יראני מופה למען יצדק בדברו  :פקח עיניך ותשפוט
פתח לבך ותדין ומשפטיך לאור יצא כצהרים  :הנה כ S
פעל י״י בתבל הזה לתועלת בני אדם כלס ואת הכל שת
תחת רגליו  :אספרם מחול ירביון יכלה הזמן והם לא יכלו ז
הלא יראם נל עין לו יבינם אשר השם חכמה בטוחותיו :
יש לך ידבר שיאמרו עליו על מה זה וליו סגולה נפלאה
לטובת מבחר יצורים  :ואיך תסכל הדעת לחשוב מחושב
אנוש שיפליא לעשות מלאכות מחשבת רבות מאין תועלת
בגי
לעבודתו  :עושה אלה הלא לשחוק יהיה בעיני
מרע ולחבל וריק כל יגיעותיו  :אף בי נשגב ונעלה hv
כל

 3שי ]
כל הנמה עצה בינה ודעת •יגדיל 1לעשור•* מעשים רביכש
ונפלאים •אין חקר למספרם  :לתורה ולתעודה לבני איש
אשר למו ולנפשו אין  .ת י ליה ותעודה  :לולא השאיר
לנפשותם שריד להחיותן עדי נצח במשכן עין לא דאתה
אלהים■זולתך :

r

ויוסף פקח שאת משלו  -דאמר  :עוד יש■מלין אהי
אחונה ועל לבך אמרי נהס שפתי תבענה  :לביד* הוסיף
פגות ) 1בהשאיך לנצח ?  Sroרבות מופתי נ -בוהוה
בשמים  :הכונן תבל מאפס ונל נמצא בקרבה נפשו אותה
ויעש  :מי צוהר ויפעיד וממי דלה דלה עצה בשומץ
מעללוהיו נוראות * .הלא • ברצונו הקים כל אין אעם אץ
יועץ נאין עוזרץל  :אפש טח תע אנוש מראוה במסתרי
עצה עמוקה ודעה עליון איך יחפש כ  Sהולך למות ג
להקור את שדי מה היה בהחילו כ? ל מחולל תדובש hs
תבונה וכל מרע יפוג אחור  :אך זאת יחזה גם שתום עץ
שממקור לכ טובה לא תצא רעה אך טוב ; יגידו vbv
ברואיו אץ דשא אין חרצן מבלי תועל־* תו אהל מבלי רצון
יפיקו לכל מוצאיהם  • :ואבש לזאת מצר■ אדיש ותפקחנה
עיניו לראות כי ירד שאולה ולא יע  : 4לראות כי הוכן
לבלעו מות ככבש הובל לטבח  :ועוד עורנו לע פני האדמה
 vיהיר חייו הלואיבש ידו מנגד  :הנה אין ארוכה לשברו
הלא עולמו אידו והבראו כושל הוא לו  :חלילה מרב
: T *:

הסד וממעין בל ישועה כי הצא זאת מלפנע ולנלמי עפר
ימים

3

)

פנות ׳ל^ י1

שפץ ,

נחו כשאחר א< זיך

אעונה

זכו׳"

נשיא]
יגזים יוצרו דק לרע ל^ו  :אך אלהיבש עשה את האדבש
שיירא מפניו להיטיבו באחריתו עדי עד  :ולהורורת נתן
בלבו חכמה זרעת ולברנם נתן לו המעשה אשר יעשה :
ולמען יראה איש ני טוב לאחוז בכשרון המעשה ולבחור
גום מרשע  :בחכמתו הטביע בנפש אדם תשוקרח לטוב
ושטחה באחריתו ותועבה לרעה ואחריתה תונה  :ע S
גפי מרומי קרת תקרא הצדקה טובה אנכי והפשע אומר
לכל מגע  Sאני ן שונא נפשו ואוהב המרו עיניו עורו
יחליף המתוק למר ומר למתוק  :כפתן הרש יאטם אזנו
לקול רננת הצדק ואך לתאוה יבקש ערל לב  :לאט לאט
הלוך ילך מחטאה לזדון מזרון לפשע משחית נפשו הוא
יעשנה  :על כל אלה יבא אלהים עמו במשפט כי במעלליו
יתנכר בער כי כחש בתכליתו  :ואך למלאות האות חמדו
נאום פשע לרשע על ארץ יסודתו  :ובזה יתן דפי במעשה
אלהיו ובנפלאותיו ישים מגרעת ודרך חפצו יבלע  :כיד*
מחזיק ברשעתו קשי ערפו ימיתנו ואחרית רשעים נדמה :
נפש צדיק לא לנצח תעזב גם באירו לו ישועה  :אף אס
ראית דרך רשעיכם צלחה ישליון כל־ ,בוגדי בגד tונפש
ישרים תענה תשבע תמרורים ומכאובות  :שמר את פיך
טהוציא* מיד 1ין נגד אלוה ולבך אל ימהר לשפוט  :אל־*
אמונה ואין עול לא יעשוק גמול* צדיק ותאות סורר לא
תקום לעד  :אך הבל המה ימי חיי השפל נם טובתם נם
דעתם כחלום הנמו  :שם בחיי נצח ישלם לאיש כגמוד*ו
t;:
וכמעשהו  :וגבש בזאת אתה הראית ’ ללרעת כי השאר
נפש אחריך ולא תנוע לעולמיכש  :כי גדול מרחוק מזרח
ממערב רחקה עולתה מפועל תמים  :ואיך ינים בבוגדים
לראות

י

[ שיבt
 rwnSשליותבש וצדיק ימוט
ידאה בטובה :
יצפון לישרים תושיה ותקות מגדים תשאר מעל :
לך מערכה לבי  nSימאן בה כל* 4פקוח עין ואתה
דע והנחבם :
(ויתר במחברות

משלי

הכאות)

מוסר

החמלה• והקנאה
בלב אחד  pבחוצות לבקש ערפו  /דהי בחפצו דכשל
נאכן נגף ונשכר רגלו ♦ עורנו הוא צולע ומר צורח ני גדל
הכאב  /והנה כלב אתר נא דרא פצעו ונכמרו רחמיו עליו
וימהר רקח רעיה ויעל על המנורה ויתתל חתולה סניג /
ער ני נרפא השבר בימים לא כבירים • הרגל שב לאיתנו
ה* אשון והכלב הלך לשועע בחולות אנה ואנה  /וירא מרחוק
את הכלב אשר גמל עזב עמו  /זירץ לקראתו רקוד ארצה
רשתחו צאמר  :זו אלף תודות לן מחונני ז הרבית חסלך
עמלי  /יכ לולא עורפך מונה ונענה הייתי כל הימים /
אולם עתה יש לאל ידי להתיש פעמי נאחד הנלניש —׳ ולא
נופל אנכי מהמה •
אמנם תחת חת שמחה גלב הגומל  /אך עצב וכעס
העו לו הדברים אשר דגר הנרפא לאמר " לא נופל חנכי
מהמה “ " דהי לימים והנה1ה בא שנית אל הגומל בקול
הידד ויאמר  :שמע נא אדוני ויגל לבך גס אתה  /כי מידך
ס*ה לי  /אתמול נסתלתי אני וחברת הכלבים לאמר  :כל
אשד יבא ראשונה אל המערה אשר שמנו לנו באחד המקומות
עשי עצמות עתן לו " והנה ערס צעדו קנירי עשרים
פעמות  /ואנכי ה« תי אל המפרה והלאה ״ — כשמוע
הגומל

נ [ rw
הגומל כאלה  /נערה גו אש הקנאה  /חיש העליל עלילה /
דלע כאדיח היראה  /ויאמר  :לא נאוה לך זדון  Iני
התנגדת בקלון חגיריך  /אתמול היית מצער  /מצער
מהמה  /והיום הלוך וטפוף תלך  /תתהלל ותתגאה נכסך ♦
יוהד נוס מפני ז פן אקח נקמתם עמך " ויהי הוא התמהמה
דקת לחי החמור ויכהו על רגלו עד כי נרע נהל ושם שכב •
—י

אך כהה דז הב החמ ^ה בוערת
אולבש
הקנאה בחזקה נוברת
אבשאר־־/הבני תייד* יוחמוך
אכש תעודה  anSהמד־ז ירחקוך
סנט גדלרז מהכש הבש ישנאוך •

מ .שלזינגר י
חמת

מלך«? 1אני סות ואיש חכם ינפרנה (משלי ט״ו ׳י״ד ) •

פיליפוסמלך מוקדן

(מאצעדאניען )

נתן

את

אנאקסימענעס החנם והמליץ הגדול לרב ומורה לכנו
אלאקסאנדר " ויאהב אותו תלמידו מאוד על רוב החכמה
והתבונה אשר שתל על תלמי לבו  /ונתן לו את בריחו שלום •
אך נאשר גדל אלאקסאנדר וישב על כסא מלכותו אחרי מות
,אביו  /הלך אנאקסימענעס לעיר מולדתו  /פיא העיר הגדולה
לאמפסאקוסרבתי סס ( המונחת גאדאה הקטן  /והוא חלק
האזיען לעומת גבול ארץ היון )  /וישב שם ימים רבים "
בעת ההיאהיתה ריב בין אלאקסאנדר מלך מוקדן ובדן דריוש
 ,מלך פרס  /וילכו אנשי לאמפסאקוס ויכרתו ברית עם דריוש /
וימרדו נאלאקסאנדר וילחמו נגדו •
ויהי כאשר שמע
אלאקסאנדר את זאת  « /יסר אעז בהם וחמתו גערה בו /
ויצו על אנשיו לצור על העיר הזאת ולהחרימה על עפר /
ולהכות

H

!

[ שיד ]
ולהכות את יושביה לפי חרב מן נעד ועד וקן טף ונשים /
על לא ישאר מהם שריד ופליט " כשמוע אנשי לאמפסאקוס
את פתגם המלך ני כלתה אליהם הרעה  /חרדו וייראו מאוד4
וילכו וקני העיר הזאת אל אנאקסימענעס ויאמרו אליו :
הטרם תדע ט אבדה עיר מולדתך  /ולמה תשב נטח ושאנן /
ולא תירא מחמת המציק  /הלא שמעת את מצות המלך
אלאקסאנדר למחות אה שמינו מן האח י לכן קום קרא אל
המלך אוהבן איש בריתך  /והתפלל בעדינו  /אולי ישוב מחרון
אפו  /ופדות יחן לנפשנו  /מהר וצא אליו׳טרס תשכל החרב
וזנית ומבחוץ ואין מציל  /כי ידענו ט לא ישיב פניך ריקם י
וימאן אנאקסימענעם לשמוע בקולם ויאמר ; גדול עוננם
מנשוא  /ובמשפט חרה אפו בנם  /ועברתו קשתה  /לא יועילו
דברי ני לא יתנחם על הרעה אשר לגר עליכם ♦ ויפצרו נו
מאוד✓ וישם נפשו בכפו וילך אל המלך " ויהי כראותו
אלאקסאנדר מרחוק הלך וקרוב אליו  /ויאמר בלגו  :אין זה
בא ט אס להתחנן לפני ולבקש בעד עיר מולדתו ! וישבע
לאמר ; כה יפשון אלהיס וכה יוסיפו! \ כל אשר עקש ממני
היום אנאקסימענעס לא אעשה/כי אחת דברתי באפי להחרים
העיר הזאת  /ולאבד יושביה מן האח  /ואותו אקיים "
ויהי כשמוע אנאקסיממעש מנגד את לברי המלך ושבועתו /
ויבש אליו בערמה ויאמר  :כירת יכון כסאך אדור המלך !
ואויביו כעשב יגולו • שמעני מלכי  /זה ימים לא כבירים
קזל תרועת מלחמה שמעתי בתוך עמי לאמר  :עורו
הגבוריס ! אנשי המלחמה קומו  /ונכרתה ברית גיס דריוש /
לפניו ננרעה ברן ואותו נעבוד /
וננתק את מוסרות
אלאקסאנדר מעלינו  /ונגרשגז מן הארץ " את זאת שמעתי
ותבער כאש חמתי  /וחשתי ולא התמהמהתי לבוא ן) יך הלום
לגלות את אזרך  /ולבקש מפרך  /לשוס דמם כראשש " לכן
הנשא מלך הארץ  /כלס בתמה כלס ואינימו  tלמען ישמעון
עמים זיחתו
ויטרר״מלנוחך ולא יוידון עוד ♦ הפוך עיר
מולדתי
נרגע
ולא
יכמרו
רחמיך
עליהם
*
דהי
ככלוחולדבר
ויצהר

נ שטו ]
דצתק המלך בקרבו על ערמת רנו וחן דבריו  /כי ידעלכלכל
דנריו מאוד להציל עיר מולדתו רושמה • ויזכור את שנועתו
אשר נשבע לבלתי מלאות נקשת רבו אשריבקש נ* וס הזה i
וחמת המלך שככה  /ויקיא דרור לעיר לאמפסאקוס
וליושביה  /וישם עליהם מס  /ויעבדו אותו כל הימים בגילה
וברעדה • ולאנאקשימפנעס גחנו הון רב  /על כי הציל
בחכמתו את נפשם ממות  /ופדה אותם מרדת שחת •
ועל זה אמר החכם שלמה  :חמת מל־ ! 1מד־יאכי
מות ואיש חנש יכפונד־ן •

אנרהם גריי שסערן ♦

.כ
באור♦

כתבי קדש

באור « * «Sברית ופתרון פסוקים נעימים
לי׳ עי
לי בפסוק ואתה חשקת נפשי משחת כלי (ישעי׳ .מ* ח)
משרש ?•־1וה  /אשר ענינו חבור ודנוק ♦ והמלך חזקיהו
קרא למקום אשר בו קבורות מלכים שחת בלי  /בעבור
התאספות נופי המלכים במקום הזה " עיין בנאורי "
עי הרד ״ק המציא שרש חדש למלה הזאת  /ואמר כי
שרשו עיה  /ולא ידעתי על מה זה ולמה זה? עי הוא
משרש ע ת  /וכל תהפוכות נין בדין  /ובין כבנין הבתים /
או השדות בקראו כן  /ועל כן אמר הנביא המקונן עלחרבון
נתיבותלרכיו  « :נתיגותי מוה " (א ^ ג׳/ע׳ )  /ועל הפסוק
לא

[ עוטז ]
י 1לא נעי ישלח ירו‘ 4אמר הרלי׳ק עי הוא כמו קבר  /אמגס
לפרוש רש״י ו*ל ורלב״ג ו׳ל  /ולפי העדן גס שם הוראתו
חורבן ״ עיין מאורי♦
כלל היוצא מדברי הוא  :אי ( מאסף דף קמ״ד ) ני
(מאסף דף קמ״ז )  /כי ( רד*ק מלת כי )  /ני ( מאסף דף
ר״ס )  /לי  ,עי  ,רי (רל״ק שרש רוה ) הס מנחי למ״ד ה״א *
ושרש עיד־ז לא נמצא נתנ״ך "
באור פרשה ל״ח בישעיה ירד עד נ״ב "
(יוד ) הניס מן בדמי מושך עמה גס מלת יתר  /אס כן
מחברת הפסוק הוה כן  :אד אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי
שאול  /פקדתי ניתר שבותי ״ בדמי נפלס פרי  /שבי  /צבי /
עדן כריתה וכליון♦ (לשון רד* ק בשרשיס ) פקדתי  /כמו
לא נפקד ממנו איש (רש״י ) ויען כי המלך חזקיהו ה י /או בחצי
ימיו על כן תרגמתי בדמי ימי ( :אין דעק \ויסטא* 4ויינער
סא 4ע )  /כי הצהרים הס בחצי היוס  ( .יא ) אמרתי לא
אראה יה • ר״ל לא אמא עוד בית אלהיס •  / Sinכמו
מה חדל אני ״ התמורות נתגל ומלואה נקרא חרל־*  /או
חריד  /ונל״א ( דיא פער4עג4ןיכקיינו  /דיא  3ייעןי 5קייג ) 1י
<א אביט אדם עוד עש יושבי חדל  /ר״ל  :לא אראה
עוד המעשים אשר יעשה האדם עס שאר יושני תבל התמורות*
(יב) דורי • בני דורי (רשיי ) נסע  /ענינו נפרד  /כמו הלא
נסע יתרס גס ״ אוהר^ רועי  /כמקום אוהל רועה (רל״ק
בשרשיס ) קפדתי  :הכרתי  .מדלה כמו מרוע דל גן המלך
(ראב״׳ע ) יבצעגי  /כמו יקר ידו דנצעד • מיום ועד לילה /
ביוס ובלילה נמו מכף רנל ועד ראש אין בו מתום  /אשר
גירושו  :נל הגוף  /ינ עד בכלל י דורי נסע ונגלה ונו׳ /
ר* ל :בד דורי יפרדו ממד כאשר יפרד האוהל רועה פתע
פתאום  ,וכאשר יכרות האורג מהר את היריעה כן אכרות
את ימי מהר *עוונותי אשד עשיתי  /ואתה ה׳ תבצעני בחולי
זה משך יוס ולילה • (יג) מחברתו  /שדתי עד בוקר כארי /
כארי

[ עדז ]
פארי פן ישנד נלעצמותי ♦ (יד) כסום עגור  /כסוס  /כגגור
(ראנ״ע ) * ואני איני יודע סוס ועגור מה הס ? אמנם
המנין יגיד כי הם מן מיני העופות הנוסעים ממחווהלמתחם
נומנים שונים  /ונמר נפשם מצפציים מסעם ממחווה אשר
גרו בה ימים מעטים  /לכן אמר חזקיהו  :אני אשר גרתי
בארץ ימים לא כבירים אצפצף כעופות האלה משנוי מזה •
דר־יו עיני למרוט  /ענינו רמו עיני למרום (רד״ק
בשרשיס ) ואולי הוא נגזר מן דלת  /כמו על דל שפתי "
עשקה  /אמר הרד״ק גשרשים וז״ל  " :צווי אע״פ שאינו
בקוד חטוף  /הנה כמוהו שמרה נפשו ינ חסיד אני״  /וענינו
נעו הן יעשוק גהר  /ור״ל  :קח את נפשי  /ני גזירה היא
מלפניך  /אבל ערבני  /קח אותהבנשיקה • (טו) מה אדבר
ואמר לי ונו׳ ר*ל  :מה אדבר נגד משפט מות אשר לי /
הלא ה׳ אמר כי מות אמות אס כן הוא כאלו נכרכעשה ♦
ארדה י שרשו דרה  /והוראתו התנועה לאט לאט בפסיעות
קטנות כילדים ויונים • על מר נפשי  :במר נפשי "
ארדה כד^ שנחתי על מר נפשי * נמר נפשי אזכיר לי
לאט לאט נל דנרי ימי " על־־ייהם מן העלים לתרופה
(פ5ןחטטער ) ידכר אשר עשה מן מריחות הזיתים • יחיו
ירפאו נמו וימרחו על השחין דחי ״ ולכל בהן חיי רוהי .
העלים לתרופה ירפאו עלי ידי האדון ה ' צנאוח אשר מדד
בהן חיי רוחי והוסיף לי על ידס חמש עשרה שנים ♦ (ץ)
הנד־־ .לשלום מר לי מר  :בצר נפשי התפללתי לה׳ /
וה׳ ראה דמעותי ! ושמע תפלתי  /והבטיח את שלום עירי
ושלום גופי  /א׳' נ לשלום היו צרות ומרות נפשי • כי אתה
חשקה נפשי משחת בלי * תנשוף ותבקר נפשי מקכר
מפואר נמקוט אשר נלוו יחד גופי המלכים • ני היה להם
קברות מלכים (דיה ב׳ך*א  /ך׳ ) * (יח) לא אמתך  /וכן אב
למיס יודיע אל אמתך במקום את אמתך * כי אין לילודאשה
הכרה שלימה מכבוד ואמתת (וונ»ען )האל " הלא אדונינו
משה רנינז התפלל לה׳ ; הראיני גא את כבודך  /וה 'השיבו:
לא

[עיח־ז ]
לראות את פני י

לא תוכל

תאנים /

דבלת
לפסוק ה׳

להנץ מה הס

( נא )

הפסוק ההוא כמו

עליהם יתיז /

.

כי בלתי

ויאמר

ישעיד־ז

ישאו

הערה (צונ ^ ערקונ/ ) 4
הזאת לא

תוכל

ההערה

העלים אשר דנר מהן המלך חזקיהו *

( כב)

ויאמר מה האות כי אעלה בית ה׳ ! הפסוק ההוא הערה
לפסוק ך  ,להעיד לחזקיהז  /כי גס כתליו המר כלתה ונכספה
וכעל הערה הז * ת קצר ספור
נפשו ללכת נית אלהיס "
הענין הזה  /כי ככר כתכוהו כעל ספר מלכים והוא לא נא
תרגומיי
ופתה אציג לפניך
כי אס להזכיר כו הקורא "
כנסתר והנסתר כנכח
ודע כי החלפתי בו לפעמים הנוכח
לשמור חוק מליצת הלשון אשר כה תרגמתי /
תרגומי j
לא שניתי  tוכן אעשה ננל

'וצ י ברז ענו לו נ 4

אמנם

העעמיס

ויסעיר / .ל׳׳ח

 1דצו ^! ט ווצוד חזקיהו טעדליך קרצונק • רער פרצני
5ענ 1ישעיה  /דער זצוהן  pbp (mלו צויהק6ונד
זצ! 4ג 1ע  :זצו ! וישן ריצו וולורטע4צוטנ1עש , , :בעטטעללע
דיין חות  /דען דוח ווירםנ 5 1צון דיור קרצונקהיינו
טכס ודדיצווי5קצו ^ון " "
 aחזקיהו קעהרסע זיין 4עזיכס לור ווצונד לו  /צנונד
בעטעטעאלזצו :

Jte

ישעיה ל־ח
^ א ) בימים החס חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו
בן אמוץ הנביא ויאמר א  4יו כה אמר יהוד! צץ
לביתך ני מת אתה ולא תחיה :
( ב ) ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל יהוה ן
ויאמר

נ עויפז ]
 3׳' 'יצ ^^ ע^גווערגני^ ער 4אטט ! בעדעגקע־  /דט איך
♦ ערר 3ייט איינן אוי  £ריכטי4ן  /אוגלוויידייטינן וואצדע3
 4עיהרט  /אונד 556גגט דאט 4עטאהן האבע  /וואט
דוא 5יר 4וט ערא 3טעט האטט " "
חוקיהן0יי ;ט*1
ביטטער1יך "
 4הירו•^ טפראך 4אטט 13יטעיה :
 4$עהע הין 13ילוקיהו או ;ר וא 4ע אידית5אל 4נדעט
%
״דער 4אטט דוד׳ט  /דיינט
עאטמרט 4אטט /
 3עטטדיר די* עווארטעוויטן ; איך האכע דיין 4בעהנ1
 4עד\ 1רט  /דיינע טרעהנן 4ועהן  /אונד לו דייגן טאהן
צרלעבטן יאהרן  /דיל גאך £וגע 3עהן יאחרע הינלוי
254י 4ט *

 6אויך חנגרדע איך דיך אונד דיוע טטאדט גי5ט אין
דיאהענדעדעטקעני 4ט  5אן וירימן  piteSלאטטען* —־
דיא סטאדט געה ^ ע איך אין ודיגען4אלן נעואנדערן
סושף׳ ♦

ך א[ם איינע בטטעטי*ונ / 4דט 4אטט ייונג £רויכרונ4
ערפי « | 3iירד  4 /אנ ער צא ; 41דט לייכן:
__
_ *יו
< ג ) ויאנור אנה יהוד .זכר— נא את אשר התהלכת
לפניך באמת ובלב שלם והטזב בעיניך עשיתי ויבף
חזקיהו בכי גדול :
{ ד ) ויהי דבר יהוד .אל ישעיהו לאמד:
( ה ) הלוך ואמדת אל חזקיהו כה אמר ירווה אלהי דוד
אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את רמעותך
הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה :
נ ו ) ומכף מיד^ ך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי
על העיר הזאת :
( ז ) וזה לך האות מאת יהוד ,את הדבר הזה אשר דבר:
הנני

נ »ב ]
8

p

"איך פיהרנג * /א 4טע ער  ,דק1אככ^נ 0צוכ 1<1ן fyü
דעק3יי 4ר אחז לכהן 4ראדע לוריק׳ '  /אונד א!!«
 4טאה עט לוויך •
ץילוויסולוין

יפש

/נלון דינר » פוונג

חיקייו1
פנפוואר^ "

קפרגם סלין

יהה־ר> .

וופן|5

פר✓
\

ס !  6יך דאצטע ן לוין יעק * יטטא” * 4נר טא 4ע וועררע
איך נלוך רען ספארטן דעס טאטטענרייכעטוולונדער־ן
פאן דיזעק * יטטא 4אן היניק3ר * יםט וועררן *
!  1איך דאכטע 5איך וזערדע פאר 4אטט ניכט * עהר
ערטיינן  /אין דעק 1אנדע דער לעבעודן jווערדע
לוין דיור לי יט1י 5קייט דט טרייבן רעם * ענסן אונטר
ויינן *יע * ענטן ניצט * עהר גברבליקן "
 1aנא 1ד ווערדע איך * יינן לי* ט 4נאסן פרסווינדן  /ווילו
דיא היטטע איינעט הירטן ערסווינדעט " *ייני וינק
האבן דט 4וועבע *־ינעס לעבענם חרכטניטטן  /וויא
איין וועבער ויין 4וועבע דורכסניידעט • דער א!•5
*עכטי 4ע ווירד *יט איינעק ט1א 4ע * יינע ליידן עני
דען ן סינרהאלב טא 4אונד נאכט * יר רען 4אראויט
 4עבן♦
וויא
( ח ) הנני משיב את צל 1הנלעגות אשר ירדה במעבורת
אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש
עשר מעלות במעלות אשר ירדה :
(ט ) מנתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו:
( י ) אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאו?־* פקדתי
יתר שמתי :
( יא ) אמרתי לא אראה יה יה בארץ ההייבש לא אביט
אדם עוד עם יושבי חלד ;
( יב ) דורי נסע ונגלה מני.w3־  Sרעי קפדתי כארג חיי
מדלה יבצעני מיום עד לילה תשלימגי ;שדתי

[ שכא ]
 13וויא איין  miוואר איך ביט piJאנברוך מגט טאי
 4עט אין ערווארטונ / 4וויא איין 1ע 1וע ווידד ער
( 4אטט ) ^ ייר4לידר  $ער *א ^ען —־ אינרהאלב טא' 4
אוני נאכט  wדמן 4אראויט4עבן "
 14יא ^ערענד  /וויאיענע אב 3יהנדע
 , J41'3413לערכין/
וויא דיא 4יררפנדע טויבע  /פועהטע איך — ^ יינע
אוי4ן ווארן 4ע4ן דק הי^  41ריכטעט ~־  :ט«וי 4ר !
גיק הין מייני ועע 3ע  /א 33יין ^ דערע *׳דיני ליידן •
 1$וואט קאנטע איך איינחענדן ?  4אטט האטטע עט פרי
הייסן — פרתענ 4ט ״ — ^ יט4ביי 4טע  pויננע /
*• ט 3ערנא 4טעק המרלן4ינ 4איך פונקט אוי^ פונקט
מייני 1מנענט 4טי 5טע דורך —
16
הערר 4 — 1אטט Jדי« ע בלעטטר !
פפ 1אטטר ! האבן הייויקרעפטע — יא  /דורך רטןt
ווע! כר דורך דא ריא לאה! * יינר " קינ 5טי4ן אט־
הע*3י 4ע ^ יטט • דוא הערר  \ dcvii /דך ווידר
הערפטע ^ן  /דוא הויכטט  tuנייע לעבנטקרעפטצ

— די 1ע

איין י

כא א

* 1ב

ימנע

( ע ) שויתי עד בקר כארי כן ישבר כל 1עצמותי מיובש
ער לילה השלימני :
( יד ) כסוס עגור כן אצפצן* אהגה כיונה דלו עיני למרום
יהוד ,עשקה לי ערבני:
( נ*ו ) מה אדבר ואמר לי והוא עשה אדדה כיד* ענורהי
על מר נפשי :
( טז ) אדני עליהכב יהיו ולכל בהן היי רוחי ותחידימני
ורתחייני :
הנה

[ סכב ]
ך\

rg

>< 1

ס%

יענע טיפגהאלשננן ויי ^ ער  /ימנע ביששערן לעהלן
האבען דיא דנרהייט דער ששאדש  /צוונד וויינע 4נע*
t־ 4i1מרפלעהש * *יין { ענן .איוש דיר וועהרטר אלט
איינע פרמכטי 4ע 4ראבםשעדשע אוי ^ דפק פלאלע
דען 4אנלען בינדעל * יינער
דער קעני ^ רעבר־ * ־־
וינדן היאשש דוא הינשר דיך 4וואר 5ן *
דיא 4רו £ש דאנקש דיר ניכש  /דער טאדט פרייועט
דיך ניכש  /וואט אין דיא 4רו £ש פרועניקש חירד /
דש ווייט פאן דיינעק ווע*ן ניכשט •
וואט לענן האש  /יא  /וואט לעבן האש  /דאט דאנקש
דיר  /חילו איך דיר הייטע ראנקע  /דער פאשר
לעהרט דפק ואהנע  ,מנר  ‘.אהן לעהרש ויינק 1אהנננ
איינע פארששעל1ונ 4פאן דיינעק וועוען קעננן "
דם עוו*4ננ ווע* ן4אשש קאק לו * יינער הילפע י ולו
לאנ 4ע וויר למכן ואללען אוטרע דאנקלידר * עלאריש
טנגהנען  /אין דעק שע * פל דעם הננררנגן♦
(אנ * ערקונ 4דעט פראפעשן ישעיה  /אדר
דעט * א ^ לערס ) "

זע4עט

( יז cהנה לשלום מר יל מר ואתה השקת נפשי משחלת
בלי כי השלכת אחרי גוך כל 1חטאי:
( יה ) כי  4א שאול תורך מורת יהללך לא ישברו יורדי
בור אל אמתך :
( יט ) חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבניכם יודיע אר*
אמתך *.
( ך )  .יהו— לו־־זושיעני ונגינותי ננגן כיל ימי חיי  #עיר1
בירת יהורת :
ויאמר

נ  #בג t
 1ג למ 4עט  /וא 4טע יסעיה  /איין פיי4ן* פ  £לאטטער אי{*
דיא ביילע  * /א ווירד * יא היילען "
ארזיעלטע
 22אוגד דער בעוויים /
ווידר 4אטטעט ה ויט כ* ובן

חזקיהוy

דט איך

אעררע ?

נבא ) ויאמר ישעיהו יש ^ו דב^
השחין ויחי:

הר

(צב) ויאמר חזקיהו

כלה

א; ^ ערקונ4

תאניבש ויכלוהו hv

אות ני אעל* ה בית יחזה :
יעט איבר 4ענערט *

דיא אנ ^ ערקונ 4יעט *א ^ לערס וואר לוק טחייל
יעןjrtu
לוד ערקלעהרו; 4יעט אוי  £זאלעט נמהטי/ 4
 1ויררע זאנטט ; יבט 5רטטא; דן האבען  & /אן וועלנן
פ  £לאעטערן חזקיה 1מסריכט  /טהיילט אבד וואללטע ער
דיא  £רע ^וי 4קייט דיזעט קעני 4ט בעלייכנען  /יער אין
זיינר טעדליכן קראנקהייט ניכטט לא * עחר ווינטטע  /אלט
יען טע4ופל דעט העדרן 13בעזוכן "
בייא לער 5ר 4לייכונ 4דעט 5ארטרא 4עט רעט קצי
ני 4ט חזקיהו ^ יט דעק דעט איוב  /חאלו איך באלי אייגע
 4לע 4נהייט 4עבן וועריע  /ווירד יער לעזר איינע 4ראסע
צרטייענהייט בע ^ ערקן " יער טטיהל איוב׳ט איזט אעט
אייטערסט קיהן  /איבעראלל א1נ 4עקינםטעלט אוני קראפט"
אינרלאיען;
5אלל  /אויך איזט ער ניא ^ אלט ^• ט בילרערן
בעלייכנעט 4ענויא יאט < ו 1אש דאר*
יעיעט בילד אבר
ייא 4דינו 4:ען דעט איוב אוגד
 4עטטעללט וועררען זאלל *
דעט קעני 4ט חזקיהו א* בר יען לוטטאגד יעט 4וענטן ; אך
יעק טאיע זיני נאך ^ יינעק דא  £ירהאלטען עבענעאלט
זעהר  5רטידן י
יעי 4ע*
יער אויטדרוק  4, , :אראויט " איזט אויט

*יינען

טעראכע 4עוא ^ען /
ב2
כא

אלליין

21

ער אי; ט ריכט* 4ער
אוני

[ שכר ]
אן וייגע

אונד קדע5טי 4ר ötoצו! 1ע 5נררע  /ווע! 5ע
טטע 13ע וע3ן קענטע •
דער אויטדרוק  !" :ענענט 4עווענע׳׳ איוט אין דער
דייטטען טפראכע פרע™ ( püft /נר צוידנו ריכנ1י/ 4
 H1דנו 3ענען כאן איינעק  4ע« ענע אין דעק 4עהירן
אבהענ 4ט  /אוגד דער איב3י 1ע אדסדרוק  3" :עבענטי־
5אדען " קאן אין דעראיבר* ע3ונ 4איינעט אוי 5וא 3עטדער
א 3טען ענראער ניכט 4ברויכט!1עררן  /וויי! כר דך אוי^
איינע פאבע 5בעליהט  ,דאפאן קיינע טפוהר בייא דענ־
*מ  35ען אג 3וטרעפ  5ען אתט "
J1W

באור פרשה ?1מ״ד בספר איוב ופסוק ט״ו עד כיח •
(טו ) (איוב ילנר אל לנו ) דזהפך ער «1בלהות
מחברתו ! נלהות ״ ההפך כלי  /ותרגומו מלה נמלה •
(טרעקענלייש Iווע| 5ע  4)13touvuäאיוט אוק 4דך4ע*
סעהען ) * חרדף כרוח נדבת " ,כל אחת מנלהות תרדף
נדבתי (רמיי׳ן ) וכעב עברה ישועתי  :עפרה הישועה להושיע
לי ולאחרים י < טז) ועתה עלי תשתפך נפשי « ועתהאשב
גלמוד ואלנר אל לני מצרתי י (ין) לילה עצמי נקר מעלי/
גמו העיני האנשים הלה תנקר (רש״י ) י וערקי לא ישכבון:
״גילי אין להם מנוחה  /גיר נלשון ערני עורק כך פרש
דונש " ( מדנרי רש״י דל )  /ורמג*ן אמר  :״פרשו נו גידי /
כי כן בלשוןישמעאל  /וכן ברזל משות התרגום ערקין דנרזל
כמו וגיל ברזל ערפך  /רק יש לפרשו כפשוטו מן העורקים
ציה ( איור יל׳ ג׳ ) ״ עכ״ל  /הלא נעיניך תראה ני התרגום /
ולשון ישמע ^ והענין יעילו על פרוש רש״י דל נשם דונש /
אמנם על פליאות רמנ״ן ז״ל אני אומר הפעל ערק נפטוק
העורקים ציה ננוד מן השם הוא✓ ובתה אכאר לנרי  /מדרך
«גידים לשכוב ולנוח  /ותנועותיהם הנה והנה כלי סדר נכון /
במהירות רב ובלי רצון איש המתנונעע היא השחתת דרכי
מידים וענין רע וחולי ונקראות גל״א  0עהנען היעפען ) /

ל־ן

\

[ שיה ]
לכן מור מן השם ערן  /הפעל  /על כל תנועה דומת
לפעולה אשר הזכרתי tועל כן אמר איוב , / :העורקים ציה"
על הרועים אשר יריעו על הצאן כעל מב ויגרשם בתמעוחיהם
מן מקום גנוה אל מקומות נמוכים וציה ויניעם הנה והנה
כלי סלר נסן  /נעת אשר נחלים יעריצו לשכון חורי עצר
וכיפים  /כי רעה רנה היא לצאן  /והרועה העושה זאת
ישחית דרכו ויהרוג רובהצאן • עיין בתוספת כאור כמאסף
דף קנ*א  /ופה קנן איוב על חליו המר וקשה ואמר  :ערקי
לא ישמון * (יח) מחנרתו  :ברג כת יתחפש לנושי  /לנושי
יאזרני כפי כתוגתי ♦ 3רב כח יתחפש לבושי  :יען כי
ערקי לאישככון  /לכן לא אחליף כגדי כי אס כיגיעה רבה
וכרב כת • כפי כתונתי י8זרני  :יען כי עצמו נקר מעלי /
על כן כל הנוגע בבשרי יכאיבני ננתונתי יאזרני דאסרד
כפיו הצר וחד • וכף הדמיון כמקום הזה צנף הדמיון נפסוק5
ואהבת לרעך כמון אשר רצונו לאמור  :אהוב את רעך
בברור כאשד תאהב אותך • («  toתפצה היא לאל י הורני
(שרשו ירה ) ״ לחומר ואתמשל כעפר ו»פר  :השלימי
בכחך לחמר למען היות אהיה כמוהו  /וענינו  :הרגני נא *
(כ ) כאשר עמד בתפלה וה׳ צא שעה צו אמר  :אשוע אלין
ולא תענני זכו׳ " (כב) רצונו לאמור הגנהתני מעצה מענה
ואחרי כן השפלתני מעה מעה " ודע כי מפסוק ך׳ עד כ״ג
הוא מאמר מוסגר  /ועתה שב על דבריו ונתן עעס מדוע
מאס בחיים ונחר כמוס ״ (כג ) מחברתו • פי ידעתי מותI
תשימי  /רדפתי נית מועד לכל חי י כי ידעתי מות !
ידעתי אתה מות תשיב גופי לעפר ורוחי לאצהי צבאות ♦
איוב כחש נתחית הגוף  /אכל לא כחש בהשארת הנפש /
כי פעמים רכים אמר שידבר ויוכיח אחרי מותו עם ה׳ *
ובית מועד לכל חי  /בית מועד הוא השאול אשר כל חי
נועלים שס  .רצונו לאמור אכיר את השאול אשר היא בית
מועד ושמחה לכל חי • ומחברת הפסוק כז  :כי ידעתי מותI
תשימי  /וידעתי נית מועד לכל חי * ;כר) »ך  /אמת j
נמו

[ עזבו £
נמו אך עצמי ונשרי ( עיין רד* ק מלין אך )  /עי סרבן :
ביד ':שכר • שוע לדעת רד״ק הוראתו פה נמו תשועה
(עיין שרש עזיה )  /ור׳ יונה ור ,יהודה המדקדקים הניאו
תשועה נפסוק הנותן השועה למלך כשרש שוע  /ולדעתי
עדנס עדן אחד בכל מקום< הנחה הראשונה מן שוע ותשועה
היקה הטוב אשר ינקש אדס נתפלה ונעתקו על הסוכה1
ן* לייא בעי ישלח ירו :לא באבדון אמתי ישלח המות
את ילן ♦ «ם בפיה להן שוע דלסא נשנר הזה הפרד
הנפש מן הגוף 1הגוף ילך למנוחה והנפש ישיג לאלהיס /
ואמר להן כמקוס להס נעו הלהן תשברנה ! לקץ הימין i
ורניס נמוהס לתוקף הלשון •

(פמרערמינג ער ונ ’ 4
געחערן לו דען

דיא 5ל« ו 4

ועלבטט 4

ענדע 5ער 1ע

טפרענן מי ובס)

 1$מ ^ עט המט דימ טרעקענלייט סערענדערט /
וזית מיין ווינדטטמט פרטייכטע דמ ^ יין צונזעח! /
מוני4ויי|  4מנלעמ 14יק עמ ^ טע מיהק  /ווימ מיין

וועלקצען נמך •
 16מק  tvsועלבמט5ערענ4ט  /ער 4יטט דך יעלט ^יינע
♦ rta .
ימ ^ועךטלי 4ע ! מיהר המבט4ויךמין מייערער4וומלט:

דימ

•איוב b
(טס ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה
ישועתי;
(טז>

ועתה עלי

השתנך נפשי יאחזוני •ימי עני
לילה

[ עזכז ]
ך ו ריצו נצ 1צט הצוה $ט  #יר * יינע 4ןירע צוויש /

4ויינפ ופהגפן רוהען ניכט  /היפפפן \
 4 uw 18רצוטפן 6נטטרפנ 4א 4ען נור6ו ^ וועכט! ע צויןpH
4עווצונר /
P ' 11
$ונד יעדעט וייער טהיי | ע טפצונט  ynוויצו 1יין
צוק הצ! ן! ע "
רען t tonnvi
(צויוב ריכטפט ייצו וצ*י 4ען 4ע 4ען
וע 3ט ויימג  £יטע לון צומצונדער צוונר טפפ ^ פט וין
4צול] וצו  /וויצו דיצו ^צור 4פ; $ענדפר טטפהן  /ווען
ויצו בפטהפן)
 19ווירןי ^ ין הין  /וצו *«ן ריצו נגררע הין /
דט צוין צויהר פבפנכיוד וופח־פ♦
(נלון צויינגבד^* 3י ן1צונ 4ען עדוי!  /ווצוריננמן פר צוין
ויינפר פצורי 4ען טטע ^ונ 4נ1יב  /וצ! 4ט פר *? ט
צוונור  11ען)
( 20צון !  4דינפ 4בפטהפ ווערדען ניכט פרהערט ־־־
צונדאצטטפצו ^ טטצו*ד צוין — פר טטוינט ^ ין צון✓
 ^ 21צוכט 4פ 4פן ^ ין דען4רויוצו ^פן /
כענו 3ט 4 13רינפק הצוסוע — וייגפ !צ 15ווצוכט :
 22פר הצוב ^ ין ביו צויכר דיצו / ppiftii
 1יהט ^ ין צווין? צויהנטן טוופבען /
צוונד ערטעפ  5טע רצון 556נג 4די; ע קרנגעטע /
דען
בענצוהק  tuיעד פן טרצו? 1ט • )

ג יו )
(יח )
(יט)
(כ)
(כא )
(גב)

לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישבבון:
ברב נח יתחפש לבושי כפי נהגתי יאזרני :
הרגי לחמר ואתמשל כעפר ואפר :
אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבונן בי :
תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני:
חשאגי אל רוח תרכיבני ותמוגגני תשוה :
השיה קד•

[ שכח ]
ך  2דעןטצור^ל צוין■  /דים חצו פיהרטם4זיך {וריק ? ) 1צוין
קע; נעמוספ”ערןי 3ע 5ר*צו ^ן>נ4ט הוי* ) 2צו 11ר 1עבנק .
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סערפקע

דינע

הלוני גיכטp ! 3

פערדערבק צחיט /

ער בערייטעם צדהגנמ  / rnnהיי! צווני p 4mפצו ר /
צוינדעק ער ויצו צווי
 115ע*עט "
(בג ) כי ידעתי מות תשיבני ובית מועדלינל*
■ חי :
כס אך לא בעי ישלח יד אם בפירו להן שוע ;

״בן יTפית*
נחש
בריח ♦
TT
 *T־
אמר החנם נעל תקון סופרים ננאורו הנחמד ונעים
לספר בראשית על פסוק בן פרת יוסף ופו׳  /ודל" :על
כל פגים יש נו קצת זרות נגד נללי הדקדוק ,׳ עיין בדבריו •
ואני אבאר ענין נן פרת  /ונחש ברית מה הוא ? ואחרי כן
אגלה לך לעתי בדקדוקם  /דקדוק אחד לשניהם "
א ) נן פורת  /ופראה ( עם הרי״ש קודס ל)2׳' ף ) הוא
העץ הנמצא בארץ אביסיניען במדינת ( / ) Ligonous
ואשר היה בימי הנביאים ישעיה ויחזקאל גס בארץ אשור ♦
ויעקב אבינו קרא אוחו כן פרח ( שדשו פרה ) והנביאים פראיה
(נס הוא שרשו פרה ) יכי • הוא מפרה ומרבה במאוד מאוד/
אמנם כמדינת ( ) Ligonousיקראנו  " :עץ המשביע,
כי עצו  /פריו ; עליו  /ענפיו ושרשיו טובים ונחמדים למאכל
בני אלס  /ויען כי יוסף הוא המשכיר אשר כלכל כל ארץ
מצרים וכל משפחתו בימי הרעב  /נס הוד והדר לונכתוב:
״בכור שויו הדר לו״ פל  pכמהו אביו גשם עץ זה  /אשר
כליו אמר הנביא יחזקאל " :ויקנאוהו נל עצי עדן אשר בגן
האלהיס

 ) 1דען קננרפער
 ) 2ועלו! ־ש ^יל •

לוד

עררעצענדדיצז *פעלע לו4צ*טט •

[ שכפ ]
האלהיס " וקרא ליוסף כנו , , :בן פרת " רען ט הנגן איננו
רחוק ממקור הנלוס הנמצאת כמוהו בארן אטססיניען עלכן
אמד  " :בן פרת עלי עין " "
ב ) העלים מן העץ אשר הזכרתי נקראים פארה ( עם
אל* ף קוים לרי״ש ושרשו פאר ) בעכור תפאיתס  /ויעקב
אבינו קרא אותם ,, :בנות ' ׳ כעמר יפין♦ והעלים ההם ארוכים
*רחבים מאוד  /עד שאדם אחד יוכל להתלבש מהם בשני
עלים  /על כן אמר הנביא יחזקאל  " :על כן נבהא קומתו
מכל עצי השדה ותרנינה סרעפתו  /ותארכנה פארזתיו
ממיס רביםבשלחו  /בסעפתו קננו כל עיף השמים  /ותחתפארתיו ילדו כל חית השדה  /ובצלו יש גו כל גויס רבים"
והנביא ישעיה אמר  " :משעה פארה במערצה " כי העלים
קשים ונחלקים לחלקים רבים על ידי המערצה * ויען ט
העלים עולים עס הסעיפים על השור  /גס יכ ^ז בסהשוכנים
*בארץ אסר הזכרתי בנזיהס את החומות בעבור פארם ויפים/
על כן אמר יעקב אבינו ,, :בנות 'צעדה עצי שור " י
כ ) כצמית העץ ההוא נעע ארוך בתמונת גדיל ובו
נקשדוס חמשה או ששה תאדם  /ועליו אמר הנביח יחזק: 12
"דחן את צמרתו אל בין עבותים 7׳ *
קרא נא אתה הקורא בשפך הנרשם למעה ' ) 1ותדע
ט לא לחנם אמר הנביא יחזקאל " :ויקנאוהו כל עצי עדן
אשר בגן האלהיס " •
נחש בריח " יש נחש אשר לו בריחיםירביס (גל״א ד*&
קןלועפער10א»4ני ) ועל ידם יעשה כל תנועותיו כקו ישי/
לא בתנועת עקלתון (ספירצו{ 5ע 0זי ) 4כדרך רוב הנחש־ס
עיין

•1) Voyage historique d’Abissinie du R. P. Je
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נשל ]
(עיין נשפר הנרשם למעה ) 1וחכמי הצרבתיק בעלי הספד
הנרשם למעה ) 2אמרו גו לע הנחש אשר הזכרתי " :הנחש
ההוא יעשה תנועותיו על יד הבריחים כאלו יהיה מגדולי
נעלי הנדסה • ,,ואין לי להאריך פה מספור תולדותהנחש
הזה  p /את זאת אגיד לך כי הוא מפליאת הבריאה י
ובלשון
עברי עשה בריח שמו  /ויען ני גס ארץ מצרים מפליאת
הבריאה  /וגס לארץ הזאת בריחים ודלתיס (  ) pHuלכן
«והו אותה נשם " :נחש נריח  ,׳ וישעיה הנביא קרא לפרעה
מלך מצרים לויתן נחש בריח  /ולמלך אחר אשר עשה
משפע מעוקל והלך ארחות עקלקלות  :לויתן נחש עקלתון
(לויתן ממיני נחשים המתנועעים תמעות עקלתון (
סעירלו{
8ער*י• ) 4
ועל
דבר
דקדוק
המאמרים  :בן פרת  /נחש נריח
אומר אני אולי הוא כדעת רוב המפרשים פרת הוא תאר /
וכן נריח הוא תאר  /ואולי פרת הוא שס כדעת ר׳ יונה
ור׳ יהודה המדקדקים (עיין רד״ק שרש מה ) וכן בריח הוא
שם 4ובאו במוכרת כדרך לשון אשכנזי 4ני  /אס תחברשתי
רעיונות לרעיון אחד  /ולמין חדש  /אז תדבר כה כמונית /
תאמר ( :צויינעק!צועפערס5צונ 4ע ) ולא (צויינע ם5צונ 4עדעט
ק{אפפערפנס ) ולא (צזיינע ק1חפפערענדע ם!לונ 4ע )  /ואס
תשאלנו  :מדוע לא נא כלקלוק הזה נתנ״ך נהנה וכהנה ?
אשאלך
arton’$ Qlbbanblungen über bie bsrs
a . b.

k.
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[ עזלא ]
אש^ך גסאנוכי  :נמה תדע המר הזה  tאולי שמוהמפרשים
השמות לתוארים וה < כאלו לא היו " ואני לא אמיתי זאת
ני אס לעורר עלץ חקירת המדקדקים  ,דרישת המפרשים
ובחינת יודעי המליצה ״ ועתה אציג לפניך תרגומי מפסוק:
נן פרת יוס^> 3 /ן פית עלי עין  /גנות צעדה עלי שור ♦
יל׳וזע^  4וייכט דעק הונ 4ער0טיללענדען בוי4וע /
דעק זצוהנע דער ערוכטבלורקייט  /נאכבאר
דעט ני*1צחי 4עט
דעטן טעצטעג — דיא טעהנען בלמטטננר /
4זוירען כעסטיי4ען  /ווענדע פערליערען •
אחר כותבי זאת מצאת‘ במאסף נמחנרת א׳ באור פל '
*חש בריח מן החנם אשד נתב ספר המפואר יריעות שלמה
ואמת אתו ני אין ביטלתם היוס להבין כל משלי הנביאים /
וגס בימים אשר חזו ואמרו קזיונס לא היו החזון נפרץ
ומשליהם ידועים לכל  /ני הנביא אשד יאמר מה שיהיה
באחרית הימים אין לאל ידו לבאר הכל באר היטב  /אמנם
התורה אשר שס משה לפני בני ישרל לברה כלשון בני אדם
למען ידע ויבין אותה גס דורהאחרון  /וכן הוא בכל חלקי
נתבי קודש אשר אין גהס נמאה עתידות  /ני בעליהם הלכו
נדרך האדון הנביאים משה רבינו גדה✓ ויוכיח עליו שירת
הים  /שיר דבורה ושירת דוד ודומיהם ינ נדרך מי אדםשרו
וזמרו  /על  pעלינו לחקור ולדרוש פתרון משליהס ונועם
מליצותיהם  /וכן פשה יעשה החכם אשר זכיתי כשםברוח
בינתו וזךשכלו  /ובמקום פנותנזתו שם גדולתו * ועל דבר
באורו מן המאמר נחש בריח ונאורי לא אומר דבר " 3אמ
בימים אשר איי נהם החפץ לעורר דברי תוכחות גסבמחלוקת
אשר היא לשם שמיס  /לכן הבוחן יבחן 4והבוחר יבחר — ,
פתרוני4

נשלב ]

ג
תולדות מינים

המבעים

יעל ’1ההר ( /
 ) Marmomanaכמרמעלטתירע) 1
הס נמצאים על כל הריס הרמים והגבוהים במדעת
איר« פ 5 #אכן עיקר מדוי־תם הוא על הררי אלפו בטדמת
שווייץ  /טיראל ׳ ואיטאליא  /מקום אשר לא יבוא שס
איש ולא יעדה עליו גבר • והס גדולים כמו חתול  /ולפעמים
יגדלו כארנבת ״ ראשס עב  /ובעת הלוכם ישלחו ויניעו אותו
כמחפש אחר דבר מה ♦ תועמס ושפתיהם " ותואר ראשם הס
כמו
 ) 1על גזרת שס החיה הזז בלשונות העמיס ׳ ימנו הדעות:
יש מי אשר יחשבו החיה הזאת לאחד ממין העכברים*
ויגזרו שמה חן(  Mure montano׳ בער^ 4ויו ) ; ויש אשר
אוחריס כי התיה הזאת היא הוג בפני עצמה לא תבוא כמספר
חיכי העכברים  /אך לאשר חגורתה על ההריס הגבוהים יקרא
שחה (  ) Marmotteאו (  ) Marmontanaויען כעת שתותה
תשמיע קול דממה מה
או  ) !tevomהונח שמה
בל״א (  " ) Tnufavnwואני בעניי לא אדע איך אכנה אותה
בלה״ע בשמה אשר יקרא לה " אס אמרתי לתרגם חלת
(בער*4ווי* )  /אזי אוכל לאמר שפן ( לדעת י״מ עיין פ׳ ראה
תרגוס החכם רמ* ד ) או עכבר ההר  /אך שניהם לא ישרו
בעיני ׳ כי אינם לכל הדעות ׳ לכן בחרתי מלת יעלים אשר
הוא לפ״ד שס החיה הזאת ׳ על כי חגורתה על ההרים הרמים
והגבוהים כמ״ש הריס הגבוהים ליעלים ( בעמשהירע ) /
ובזה אחשוב לצאת ידי כולם * ואפשר שלזה הונח שמה יעד־,
על שס שעולה על הריס הגבוהים •

[ ע 1לג ]

נטו נארננת • השפה העליונה שסועה  /נטרה נגד החוטם/
עיניהם גדולים מעט  /ואזניפס כדורים קטנים נסתדיסpnp
השער * רגליהםקצרים  /וכפות הרגלים ארוכות וקרוחות /
כי פחיות האלה על עקב חדרכנה rפרסותיהם ארונותt
נטויות /וסדולות  /נמו ישרטו שרטת ונס יעלו bנל מקום
גנוה • גבס הוא רחב ועור לק עליו אשר לעומת הרגלים
ירחג כמו״שק! נו תוכל החיה הזאת להגשא ויתמשן הרבה •
השער אשר על גגם הוא קשה מעט 5אכן את אשר על הנטן
הוא רך כצמר ״ זנכס « כוסה בשערות הרנה  /והוא איננו
נטוילארץ  /כמו נשאר נעלי חיים  /ני אם משולח ישר •
מראה השער על ננס הוא לרוב שמור אדמדם  /ולפעמים
כמראה האפר  :אכן שערות הנען הן לחג אדמדמות .״ זה
לא נכיר מאוד נראה סמוך לעיר סול־יטאווא מין חלש
מהיעליס האלה  /אשר חכרבורות 1נמר היה לו " שניהם
ה® נמספר שנים ועשרים  /וככל לחי יש להם שגי מלתעות
(סניידענעחנע ) גדולים  /אשר העליונים קטנים מעט
מהתחתונים  /ומראיהס מחוצה כמראה / fMimenמשקלם
הס לחב משרים לערות ושמנים הס עד למאוד • ' *
מקום מגורם נכר כתנתי הוא על ההרים הגנוהיס
והנשאים  /מקום אשר לא יצמח שס כל עץ  /גס לא יהיה
מרעה לצאן ונקר  /כי המה יראים מאוד לנפשותס  /ולנל
יגרשו מהסחפח כנחלתם  /יחפשו נחפש מחופש אחרי הר
הגנוה עד מאוד  /ואשר הוא נגדהשמש  /כי הסאוהכיס
את החוס עד למאוד כאשר אכתוב עוד  /ולחג הס דרים
על הר אשר מעין מיס חיים סביב לו "
מאכלס עש 3או חציר  /מאשר יצמיחו ההרים אשר
הס שוכנים עליהם  /זולת זה אינם אוכלים מאומה * נס
יתאוו למאוד אחר המאה וחלב  /ופעמים הרבה נצודיס
מהאנשים הממצים חלב הבהמות  /בעמדם על סירהחלב
אשר הועמד שם " אכן אלה אשר גגדליס נחוננוומחונכים
מאתנו  /אוכלים כל מיני פיחת! לתם /שקדים  /ערמונים /
גס

נשלל]
אך לא בשר ודגים  /אשר

גס אגוזים וכל הבא לפניהם /
המה לורא להס * ) 1
נפלאות השם יראה האיש המשים עין על מהירות
חתירתם והשתכלוחם ״ גהגיע עת הבציר  /ני קר ההות
דחפיו לה©
ישעו למשפאותס לצבאותס על ראש ההרים /
מעדה אשד יחרפו בה כל ימי הסתיו  /והם עזשיס על דרך
זה  :כתחלה יחפרו דרך חלול  /והוא בלתי שיה פעס ארבעה
ופעם שמונה באמה  /והפתח הוא צר מאוד נמעט ששה צאלל
על אשר יפלא איכה יעברו חיות כאלה בדרך צר כזה  /בעת
חתירתם יכ תגוף באבן רגלם ויעצרו מלכת ביושר 1אזי יעקמו
ארחותס סביב להאבן  /ויפנו" לדרך אתר אשר משס יישירו
לכת ״ אחרי אשר חפרו שלשה אמות לערך  /או יתחלק הדרך
לשנים ויתהוה תמונה זו  / Yהדרך האחד יוליך kהמערה
הגדולה אשר המה שס כל ימי החורף  /והשני יוליך אל חלול
רחב צמו שק  /וזה יהיה להס לפי לעת קצת כמו שפך העפר /
אשר שס יחנו את נותר העפר והעשב אשר לא*”‘ יצטרכו *
אחר זאת יחתרו המחתרת אשד שס יהיו ימי הסתיו  /והיא
גדולה או קטנה לפי מנסת נפשות המשפחה אשר יהיו שס י
קיחת המערה
ומעפר קרקע הבית יצבידו עבטיט על
לחזקם לבל יהרסו  /ויעשו מערה נצורה צמו מנצר "
לכל משפחה ומשפחה לא יש יותר כי אס חדר אחד על כל
ימי החורף י ואשר נראה ג״כ סביב למשכנות© תאים הרנה /
וכמה דרכים חלולים כולס המה אהלי קיץ  /ומאהבת החיה
הזאת

 ) tלהאדוןמ אטטושקאבברעקלא היה חיה אחת .מסוג זה /
והיא נקראת .מארמאטטעכאבא ק והיתה אוכלי; כלמעשה
בבוקר בכזקר שעתה
אופה  /וכפרט לחס וחמאה /
קצוע 5ע עס חלב tאך בשד ודגים לא אכלה י בעל* חכמה
הטבעית מחולקים בזה  ,יש עושים מן הבאבאק מין כבני
עצמו דש מוגיס אלת? לשאר יעלי ההר *

נ שלד] .
פויאת את הנקיות  /לנן נמצאים פעמים חורים מלאים
י
עפר ועשב וטנופת •
והנה כל ימי חייהם יתנהגו ככה ; החיות ה*1ה ישכנו
יחדיו שלמים ושקעים נאחזה זריעות כמה משפחות יחד ואין
מפלים להם דנר ״ הנוקר אזר  /נערם תצא התרסה אתר
עלות השחר  /ישכימו הזקרס למשפחותס לדגלותס  /וילכו
לרעות על נאות ההרים  /ואחר איוה שעות יביאו הס גס
את ילדיהם העלות והרכות אחריהם  /והילדים האלה  /הס
שמחים למאוד וטוני לבב ירקדו על כל פנה ירדפו איש את
אאיו  /ואחר זה ירבצו על שר רגליהם נגד השמש ומן רב "
אס יצחקו יחדיו  /או ישאו קולס כקול אתול " אכן אם
יפחדו ויראו לנפשותס כי תקראם אסון  /ישרקו בלשונם
כקול חליל ( פאייפען ) * החוס אוהבים הצוה עד למאוד /
ואס ידמו כי המה יושבים לבטח ודבר אין לאס״לירא  /אז
שוכבים כולם נמה שעות ביום נגד השמש ״) 1
טרס יתחילו לקצור משב© למאכל על הקיץ אולמשכב
'על החור ^  /יפשו כולם עגול גדול סביב להר מקום
משכנותם  /וישגיחו על כל עבר הסלע או ההר האם אינם
רואים שוס דבר אשר יפריע אותם ממלאכתם " גס קצתם
יעמדו על משמרתם על כל מקום גבוה  /על כל עבר הסלע <
אשר יתגוררו במחילותיו  /והמה כמו צופים  /ויביטו אל כל
אשר יקרב אליהם * ולאשר ראייתם עובה היא עד מאודi
כי יכירו את נל אשר ימלא את לבו לגשת אליהם בעודו מרחק
ר / 3ומרוב שמירתם על נפשם  /קשא הוא מאור לציידים
לקרוב אליהם  /מבלי להחודע צמו " ני ירגישו דבר מה
הולך וקרב אליהם  /זא ישחק הצופה פעס אחתבלשונו /
וכל
 ) 1חיה אחת אשד דרה בתוכנו התנהגה ככה* בבקר כשעה
משכבה  tאבל גל היוס לא יצאת מקיר
תשיעית עזבה
הבית וחוצה  /ואיזה שעות כיוס ישנה שינת צהרים ׳ ולערב
בשעה

שביעית התחילה ש־נת הלילה ׳ ככה תעשה כל ימי הקיץ *

[ שלוL

־

וכל אחד ואחד יענהלכבדו  /פד כי ישמע קולס בכל ההר /
הה הוא להס לאות ני לא נעדר איש • לא ישרקו ני אס
כעס אחת  /אחר ואת יבושו כולם כלי נשמע קולם עוד3
וממספר הקילות אשר ישממידעון הציידים כמה שמו יחדיו "
איש חחד אשר היה מל פר נכוה ורס כמדינות שוויץ3מחז1
6ו;טדווחןדען  /שמע את קול השריקה וחריצות החיה
הלוו  /ולא ידע מה ואת  /ויחרד האישמאוד  /ני לא ילע
מה היה לו  /וישאל לאיש המולינו  :מה קול הזה כאוד ✓
הגס כציה הלזו דרים מי אדם  /סא גדודי שודדים נעו
אהלס סה ? ( ני חשכ" לשמוע קול מי אלס סשורקיס /
נכה יחלמו הקולות )  /אן האיש אשר הוליך אותו שחק לו /
ר ראהו ויאמר לו  :שא נא עיניך וראה  /ופנה שפעת יעליס
נסים לקראתו " גס המורך והפחד אשר להחיה הלזו גדולה
הוא מאוד  /ני גס געת שתותה תניע את ראשה ותפנה לכל
צד וצל כמו התרנגולת✓ כי יראה פן יכוא לכרהמ •
החיות האלה הס מעכעס עונים  /וכאשר ירגישו כי
אינס יושניס לבטח מהרה ינוסו * משפחות שלימות יעזבו
פעמים מקום תחמתס  /ני אץ למו הר מגורם  /או נ*
נפרעו הרנה פעמים מנד אדם  /וילכו לבקש ולתור הר
אחר אשר ינ1כ למו  /ושס יחתרו להס חור אחר • כי טוב
להס לפלוט ולמש  /מצהלתם ולעמול נגדהמצירי® אותם /
אכן אס קצרה להס העת לחיש עוד מפלט למו  /ני באו
האויבים עד נפשס  /אוי ינשכו נפיהס  /ובפרשזתם ישרטו
שרטת  /לכל דנר אשר יקרב אציהס כאיש אשר אנדה
תקותו (5ערלווייטע 5ע ) •
(ויתר בחזחמ דב>; )
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אל 1תיין את חברך עד שתגיע למקומן
(משל ננגתק חלמוןת׳שככזירג)
מלך אחד הלך לצוד ציד  /דנא ביעד דתע נו  /דלן
הלוך ויבקש ולא מצא הדרך לצאת • וישכזע קול אחד מתהלך
ביער ויקרב לא המקום אשר משם נשמע הקול זינא וירא אי»
ואשתו חוטבים עצים ניער  /ויקרב ויעמוד מאחריהם /
וישוזע אח האשה מדברת אל נעלה לאמר  :אבל Iיווה אמנו
ז  :תה אחרי לבה ועיניה  /נאכלה מסרי עץ הנן אשר צוה
אלהיס לבלתי אכול ממנס " על חטאתיה נאכל עתה לחמנו
בזמת אמינו  /ונעבוד כל היום מנקר עד ערב " ויען האיש
ויאמר  :הלא האדם הראשון חטא חטאה גדולה מאשתו /
בעשותו את אשר הסיתהו לעשות • לו היי ת י  vpppואת
נתת לי לאכול מפריו  /חי נפשי ! אם לא על פרך הונחתיך
ומאנתי לשמוע בקולך •י עידס מדכריס והמלך נגש אליהם
יאמר " :צר לי עליכם  /אביוני עס Iהנה עיני רזאוא
ני עמדת פרך תעמדו * ונחש בשרכם מאוד " י והמה לא
ידעו ני המלך המדבר עמס • דענו ויאמרו  :אמנם /
אדוני Iמדי יום ביומו עובדים אנחנו כבקר במתרשתו /
וכעל זאת אין לאל ידעו פמעע להחיות את נפשותינו י ויוסף
המלך לדבר אתם ויאמר להם ; נואו עמי אל ביתי1
תשבו בעת  /ואין מכביד עליכם ענודה  /ואנכי אכלכל אתכם
בכל אשר תאוה נפשכם * וייטב הדבר בעיניהם וילכו עמו •
נצאתס עם המלך מיער וימצאו אותו עבדיו וימהרו וישתחוו
לפניו אפיס ♦ אז ילעו האיש והאשה כי המלך דבר עמהס /
ו שמחו על הכנוד אשר נאצל עליהם  /וני מצאו חן נעיניו ♦
המה נאו לא ארמין המלך דצוילקח להם חלפות נגדים שרים/
ומרכבה לרכיב וסוסים זענדס לשרת אותם  /ולערוך להם
שולחן במיטב המאכל ונמנחר היין  /ויאכלו מדייוס ביומו/
ארוחות תמיד כשולחן המלך " דהי מקץ חדש ימיס ויוסיף
המלך על מאכלם נמה ונהנה  /דשימם עלהשולחן  /ובתוכם
כי
בa
גג
קערה

}im
קערה ♦חת « נ1סה #ויצו עליהםלאמי־  « :צל מאנל הקערות
אשר על השולחן אכול תאכלז  /חך מהקעיה ^שיי בתוך
השולחן לא תאכלו  /גס השמרו לנס מקחח המכסה מעל
פגיה  /פן אבוד מאבדון • אז נערה חשיןת לג האשה /
ותכסף גפשה «אוד לגלות את הקערה לדעת «ה בתוכה4
וירע לבה על הדבר הזה  /ולא אצלה ולא שעתה נצהיוס4
והחן את קולה בגפי ♦ ראאל אותה אישה לחמר  :משחיI
מדוע תבני ולא תאכלי ולנה ירעלבבך ? הלא ידמת נינפשי
קשורה בנפשך  /ואיו נל אשי* תחפיץ מח) לך  /נא אל
קעצניניכעצבונך * זתען האשה ותאמר  :אס יחן לי המלך
«לא דתו גסן> וזהב לא ישמח לד ולא תרגיע נפשי עד אדע
ת #אשר בקערה  /אשר צוה עלינו המלך לנל נאכל ממנה /
ולגל נגלה אותה  /ואיך •תאמר ליאהבתיך  /ואתה תראה
עטת לד • העה נא אזלך לתתינאי  /וגלה לי אח הקערה /
ובזאת אדע יצ אהבתני 4וידבר האיש על לב יושתו להסיר
פשקה מעליה  /ויאמר  :הנה נא רעיתי Iהנה גא ידעת ני
המלך צוה עלינו לבלתי עשית נמלה  /ועלינו לשמוע בקול
דבריו ולא נעבור עלמצותיו  /הלא חוא הריס מותנומאשפות
להושענז עם מידם ♦י ואס נפשע באמרי פיו הלא השפל
ישפיל אותנו מיקרינו  /ונהיה אשי היינו מקדס " אך מענו
הרך לא הועיל  /ני הוסיפה עוד לנניח  /ותחרה אפה
עליו ותאמר ; לך ממני  /ני שגאתיך Iיאבד יוס נארסתי
לךלאשה  /פי עמל ויגון נתת לי למוהר  /וכל ימי כעס
ומנאוגות תחתיך י שנאתי מת החיים ובחרתי במות ♦ /כ
וזר ממות מצאתי אותך  ,וצקוץ היית בעיני • ותיזלצהו
זתציקהו א לא עול התאפק  /באהבתו אותה גלגשלס /
ויחן גס הוא את קולו כנכי דא*ר  :אל תשתוחחי אהובתי
ואל תהמי עלי  /כל אשר תאוה נפשך אמלא  /רק חלל
מלבנות ♦ ויהי נשמעה זאת ותחדל מלנכות  /ופדה לא היו
לה עוד י וילך האיש וישלח את ידו בקערה ויסר אתהמכסה
אופציה  /ואנה — עמר קטן יצא וירן נחדד  /וירדפו
שניהם

[ עומא]
שגיהס אחריו תרדים ונהוליס  /אך הענכר מתחכא כחור•
המערה ואין ידם משגת אותו * ויפתח המלך את פתח החדר
ויגש אל השלח !! וירא הקערה פתוחה ויקה  /וישאל להם
לאמר ; מי גל • את הקערה ועבד על סצותי ? ואיה הענבר f
ויאמר האיש jני אדוני  /אל גא יחר אפך בעבדך כי מריש
נדנר שפתיך  /הן לא טדון עשיתי ואת  /ני אשתי השיאתני
ואגלה את הקערה♦ דפן המלך ויאמר  :הלח לפני ימים
לא כדרים שממתי אותך מדנר אל אשתך לאמר Jאס הייתי
אנכי כמקום אדס הראשון וחת פתיחני לעשית נגד מצות ה׳
אלהיס  /חי נפשי  /יאנתי~  :לשמוע נקולך ! ואל האש•
אמר  :הלא את התלוננת על האס חוה על פי זנתה אחרי
האות לבה  : "/ועתה האכלתיך מעוג הארץ  /ופקודתי הקטנה
לא • לאת  /ותחשק נפשך לאכול מקערה המכזעה " הנה
מוצא שפתיכם לא שמיתס  /גם אני לא אשמור היוצא מפי /
שוט לדרככם  /ועבדו ביער נאשר ענדתם עד הנה  ./ולננם
אל ימהר עול לשפוט אנשים אחדים ולגלות את ימומנו /
ערס תנחנו ותכירו אס נס ננס ימצאו מוס ריעכס *

ישראל קלייא
פעו ^ ת

הבוי !$ה לתחלואי

♦

הבושה

תוזבשת

רביס נמו לתנה וימרו לב ^ ת
(מיונחני הרב * גאון המנוח « הוריד
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דבר♦ תוכחות
^שר דרש ברביכס הרב הגדול־* ובד מהור״ר

שמוא  Sבערגשטיין אביר דקיnS.
נרעגיגגען וכד

׳ בעת נשרף העיר ליידן ♦
(ה העשן)

מה רכה  /אתי האהובים Iמה רנה ונעמה השמחה
הטהורה והנאמנה  /אשר יכול הלב לקנות לו חדשות לבקרים /
כעשיית גמילות חסדים ! אין שמתה נעשות מפשיס טובים /
בהם תתענג מעש ותשבע נעימות נצח* ותיטב לה למתות
דמעות העש«'.ןים והנענים  /לדאות ששון לב הפירים מצר /
איך נהפך יגונם לגיל ומרפא! מה נעים לה להחזיק יד מי
עניים  /ולחנך נערים רניס נדרך טובה  /ולהציל בתולות
ישרות מנזא לחרפה ולכלימה " מה יפו ומה נעמו המעשים
האלה 1ישמח הלב בעשותם ! ונקרב נפשנו יצפון גמול הטוב /
ישחק לנו העתידות והאחרית  /וגלב שאנן והשקט נביט
י.חוריגו אל הימים העונרים לנו נצדק ובכשרון המעשים /
וגורלנו שפרה לנו ״ מה נעלו ונשגנו מרי החנם נאמרו :
(משלי י׳  /ב׳ ) לא יועילו אוצרות חמע  /ני נמות הרשע
צא ירד אחריו כבודו  /ולא נמותו יקת’־ הונו  /אך יורשיו
ישמחו בו  /וישחקו פל חמדת ואהבת הבצע אשר היתה לו
כחיץ  /וצדקה הציל־־' ממות  /דיל מעשה הצדקה תציל
תא
\ •

[ שסג ]
את שס הצדיק ופועל טוב ממות ומשכחה  /פי זכי צדיק
לנרנס יגל * ־י ~ ויוסיף לאמר  :ושה ייא  /ד׳ ) לא יועל
הון ביום עברה  /ניוס חרון אף ן! זים  /ני יגווי על האלם
רעה  /לא יועיל לו הוגו ורכושו  /וצוקדת תציר־* ממות,
אן מעשה הציקה יעמזר לצדיק להצילו ממות * ני בהיות
הצליק הנאהב בעיני לג  /במצור ובמצור!  /הכל ימהרו ויעשו
כל יכלתם  /דשלינו נפשם מנגל למען הציל נפשו ממות4
ורכושו מהלוך לאביון " אך את הכילי והחומל הכל יעזנוהן
במצוק  /ויראו אוצרותיו נאכלים מלהגת אש  /ואין חולה עליו/
נס הוא יאבל גרוב סכלתו  /ובחבלי חעאתו יתען  /ואין איש
שס על לבי¬¬¬¬
ומה גרה ומאירה שמש הצדקה  /אשר יעשה האדם
גלאט ובמסתרים Iנעל ישדע ארץ שוקקה  /כן תשבע נפש
מחזיק יל עני בשתי נועם ושובע שמתות אין קץ י אמנם
לא לפי רוב המתנה ירבה שנר גומלי חסל  /ני אס לפי מדל
הרצון ותשוקת הלב לעשות עוב וחסל  /יהולל החונן והמטיב *
נותן מתנה לעני בסתר  /והתחבא לפניו לבל יבוש ויכלם
המקבל  /וחלול יחדל משמוע תולתו והכרת טובתו  /סאת
היא המדרגה העליונה בדרכי הצדקה וגמילות חסדים * אולם
גס מתנות הצדקה אשר נדבו במקהלות רב✓ יש להם שכר /
ונאוה למנדניהן תהלה ותפארת " כל נותן דבר קצוב מדי
חדש בחדשו או מדי שנה נינה להחזיק בתי משענת אביונים /
או בתי החולים  /לקיים ולרפאות נפשות גד אדם האומללים /
מי לא יחן פאר וכבוד לשמו  /ויתאוה תאוה לעשות כמוהו ?
ומה יהולל העשיר  /כי ישה ברעהו הדל « שאת כשף או שוה
כסף לעשות מקנה וסחורה  /או ני ייסד בתי עבודה ומלאנה
למען ימצאו שם פועלים די עבודה להחיות נפשם ונפשביתם/
ולמען יציל נד אדם מעצלות  /ממדה גרועה הזאת אשר היא
מקור כל תועבה ופשע • ומה גדלה המצוה להחזיק בתי
מלמוד וספד! לחנך בהם הילדים רכים  /מי עדים ודלים /
למען יהיו בעלי חכמה או בעלי מלאכה בימי גדלס  /לתועלתם
ולתועלת
V

נ שסד ]
ולהיעלת חביין האנושי • צחו ויאו  /מה רבו הס דרבי
הצדקה ׳וגמילות חסליס  /אשיי כל מחזיק זנס *
הן אלה קצות דרכי הצדקה ומשיית החסי  /אשר
הגדתי לכש היוס * אמנם רב מזה היא מערכת תפארת
המיה הסוכה כזאת  /אגידה ואספרה עצמו משפר  /הלא
מלא כל העולם כלו כבודה ויקריה • ומה בחרתי גמדה היקר«
ומעלה הזאת לתוכחתי היוס  /י 1ס אזכיר לכס המק־ ,ה וכפגע
הרע אשי ק* ה לאחינו נקרב ימיסהאלה ״ מי גנם צא ידע1
ועוד נפשו תאגל  /האיד והשכר אשר מצא זה היגעה מש 'י
יום לעיר אידן ! עיר העליזה הזאת אחת מקריות הגדולות
א&ר בארצנו ? מי לא שמזג המהפכה אשר פ^ ך מ ' ביום
חרון אפו 1עוד יחיד לני מחיל ויעדה אשר אחוד  /בבוא
אלי השמועה מיפה מעיד הזאת אשר כהץ* כרגע ואימה *
פיר אשר כה החכמה בכתה כיתה ! וידיעות רנות א* וה למושג
להן  /עיר אשי נה עמלו למאות ולאלפים ידי ' ^?נושיס
והאומנים על האבנים בבתי המלאכית  /והמה הגביהו קרן
ארצנו  /והרבו” :י־*ו 3וניה ומיכולתה  /ועקה הה | עיר
הזאת חרבה ושוממה כמדבר וציה ״ — מי זה הגבר אשר
נשחת לבו  /לכל יתחלחל בוניו הצרה והעוני הגדול אשר
נדה לאלפים מאלזינדבני אדס כמונו ? מי אכזר אשר לא
ימירנו השיר הגדול הוה  /להוריד כנחל דממה  /ולקונן
נמר נפש יוספד מר ? הן קיה קו׳תי שחין נס אתר געדחבו
העומדים א׳יה פה  /אשר צבו לא יעצב על זאת * כי איש
אשר רוחו נשאר קר ולכו כאכן דומם בשמעו המהפכה הזאת;
חבר הוא לאיש משה 1ת  ,ותענה הוא בעיני גל ישיי לב "
גס נאיצות היחזקות רפד ובהלה תחזו לכל שומעי קול
השמועה הרעה הזאת  /וכל כתבי קורות מחדשות מלאים הוי
ואבוי וקינה על השבר הזה  /המה יגידו ויספיו מהמית מעי
האנשים כיושבים בערים רחוקות  /וני גס לבס נאנח ונעצב
על צרות בני אדס זולת© " ואיך לא נרעד ונרגז אנחנו
היושבים סביבות האומלליםהאלה • גס דור אחרון יספרו לעיהם
המכלה

נ שטה]
המגלח הואת  /למען יעוררו לנותם לרחמים וחדלה  /ולמען
היאות להס ני נל הנל כל אדם נצג סלה  /וגדולתו והמונו
כאפס ותהו נחשבו • — אם נדמה בנפשנו עיר צולחהt
מלאה חפחרח ומחמדיס  /יושגת געת השקע ושאנן  /ופתאום
נהפך עליה גורלה  /ותהפך לאין כרגע ! «י לא ירנז נענו
וזכרו נואח  /ולמי לא תעמד שערת נשרו ? — הן קצרו
שפתוחי  /זנלשיני אין די מלין לקונן קינה כראוי על רזנ
פינזן נוה/אך הנפש הוכה תרגש יותר מאשר אוכל דבר ״־־־*
לנו נא ונענורה נמחשכתנו דרך העמק העכור /
עיר
כיורנה והמאוללה הזאת * הלא אך מספל ותמרורים תחזינה
עינינו • — בה נגיע אלף גתים אשי עולה •והס קעור
עשן ,קצתם כליל נעשן כלו  /ובקצתם עוד נשארו חרנות /
שרידים וקליעים ממיר תפארת אשד היו להם  /ופגרי אנשים
הקנורים ועמוניס תחת תל עפרם 5שם נראה מפלות* קיר
והומה הנופלות לעינינו כרעש הומה גדול  /והורגות גני אדם
האומללים  /אשי היו נעגעים חיים בין גצי אנניס  /וזעקו
 5וא לעורה tואין מושיע « פה נשמע יללת געל  /צועק
ונו?ה על מות אשתו האהובה  /עד נדמה ונאלם ממנאוג /
ועיניו קמו ונשקפו למעלה למרגיז מליו משמים׳ י פה תנשל
האשה על גוית יעלה ופגרי מיה הרכים והענוגים  /ומרוב
באנה הגדול תנה שערת ראשה  /ומר צורחת  /פי ואין כת
נרמה שננה ותפול גם היא נתיק המות " שם נפנש אם
מינקת נזכה ומיללת כשנדון ליי־ על ימק ה » ת נתיקה י פה
ישפדו אחים ע 5אחיותיהם  /וארוסות על ארזשיהס  /ואומיס
על אוהביהם  /ונמסו כדונג לנותס * — מי ישער ויספר
כל היגונות והתמרורים הנראים בין חרבות העכורים הלה * —
אך מי זה אנוש יעה להניע עין נשתרי חכמת אלהים
וכעצותיו העמוקות ? הן לגאה וזדון יחשב לנו /אס נאנה
להרים ראש  /לחקור ולדרוש אחרי דרכי אל רב אונים ואמיץ
כח  /ולשאול מדוע נהיחה אשר גהיתה • הנה 3כל מקום
חשר צופות עיניו משתאים אנחנו לראות נפלאות עצומות
מעשי

[שמו ]
מעשי ידי להיס  /ואת גדלו ורוב תפארתו ! עד לפרו נפרע
ברן ונשתחוה ונריע לו " גס היותר חנם ונסן בבני אדס
יראה ויכיר ינ חכמתו כאפס ואין נגדו  /ושפתותיו תאלמנה י
נמה רמות אלן» נרואיס יש נענע אשר לא ידענו •והס אך
שמותם ♦ ומה קצרה תנונתנו להש־ג דרכי הענע בכללה "
«לא גם בברואים אשר לפטנו יוס יוס  /חשור תחסר לנו
הדעת להשיג איכותם וסגולתם " ואץ יתגאה אניש הולך
למות לחקור ולדרוש אחרי מעשי  : tים הגלולים והנוראים ?
אמנם למען המוסד והיראה נאוה לנולהשכיל ! נאשרתנונתנו
מגעת 1על תהלוכות העולם וחקי המנע בכ^לה •
ומד
אשים לפרנס נס אנכי מעע השסננת אשר שמתי עליהם /
להעיר ולעורר לנכנס לח * ד וצדקה ♦r
אף אמנם ני קצרה חח ההתחקות אשי נאים  /יתכהעה
עיר החוקר מראות מגה האמת השלם * עד לא יבא כפל
ימי חייו עד תכלית חקירתו * בכל ואת את אלה אנחנו
לומדים מתמידות החקירה  /את יקי תפארת היוצי ונורא
כל ,,3ה • גס בימי צר וחשך רואים אנחנו את גדלו ואת ידו
החוקה ״ לכו נא ונשק* ף על כל התבל נכללה  /הלא בכל
מקום נמצא ענין צחשוג ולהתפלא * — מיום הוסדה ארץ
מעת שמרו לגו נותב• הקוחת המעשים אשר נעשו בימיהם *
ראינו רמזת גר אדם עושים יחד מלחמה  /והורגים איש את
אחיו tונדוג שכול פוגשים איש ברעהו * הנה אין גס דור
אחד * או עת אחת  /אשר לא הרבו בה בר אדם חללי חרב
ודם מלחמה • אף אס נלקח המטבח ממקום*אחד  /לא כלו
נשבח וכלה * רק חלף הלן ממקום זה למקום אחר " גס
תביטגה עירנו ורמי מיס עוברים על חק גדותיהם  /וישטפו
ארצות נחמדות וטובות  /ואת אדם אשר עליהן " והרים
המקיאים אש שורפים בלבותיהם את כל היקום אשרסביבותיהם*
או ינסו בחול זבעפרס הגפרית (*1
 ) 611את הבקעות ובתים
והאדם אשר בהם ״ או דכר יהיה בארץ  /וימלא פניה גויות
מתים ״ או תגעש ותרעש*”’ הארז ותנלע אדם ונהמה • ומי
ישער

[ שמז ]
ישער ויספר שאר הצרות ומצוקות המחרידות פר תבל - t־-
אמנם נכל אלה אנחנו רואים חסד אלהיס וחדנתו הגדולה /
היזצאה « בין חרנזת ושממון הלה • על ידי המלחמות עמים
נעמיס יפגשו  /ולפעמים ממדינות רחוקות מאוד  /ויתערבו
יחד וילמדו אלה מאלה מלותיהם ומעשיהם • מן מס חכם
ונבון ילמוד הפס לא למד הרנה חכמות וידיעות  /והמה
ילמדו ממנס התמימות ' וכשרון המעשים אשר נמצא לרוב
נעמי הארץ אשר אינם מלומדי חכמה ומלאנה * על ידי
מראות הטנע הגדולות והנוראות  /נלמד כמה סתרי הטבע
ונחותיה  /ומכירים אנחנו המטמונים אשר נקרנה נחנאיס/
דור הולך ודור נא  /ואב אל מיו יודיע  /וע״י הי יגיע גלל
מין האנוש* לתכלית הנריאה זשלימוסה * נס המהפכה הגדולה
אשר היתה נעיר האומללה לייח תחן לגו עקור ומעין נפתח
להתפלא על יקד תפארת היוצר הגדול " ע*י המקרה הוה
תתעורר רוחנו נקרננו  /להודות לה׳ על חסדו וטוב( /
ני סר מעלינו הצרה והמהפכה  /והצילנו ממצוקה מאת *
ולולא קרה המקרה הזה לעיר מאת לא ידענו ערן ההצלה
והרוחה אשר לנו " גס בלמוד לדעת הפגעים ומשלחת מלאכי
רעים  /אשר כיכולת אלהים ליסר מי אדה * למען ידע
אנוש ינ אך הנל כל טובו ושנותיו  /אן רגע ואינם • וישיג
אל לבבו  /ולא יגנה לנו ולא רמו עיניו ולא יקשה עוד ערפו$
ואל יתהלל אדם נעשרו נחנמתו ובגבורתו • ובזה ישמיד נל
תשוקת הודו [ והפשע מלנז  /וזה דרך האמחי להגיע אל
מעלת השלימות י־י אמנם התועלת הץתר גדולה היוצאה
מהשנר הזה  /ה*א  /שעל ידה יתעורר למו לעשות חסד
ולמתן צדקה *

(חתימת הדח * במחברת הבאה)

[ שמח]
תולדות מינים

הטבעים

יע 4י ההר ( מורמע^ שהירע)
(ההוושן)
הנפלא על כל הוא שינת הסתיו מהחיה הלוו  /וההכנה
לוה * בחודש אלול תתחיל הקצירה מהעשב והחציר לשכב
עלץ בחורף  ( /ני כל הימים ימי הסתיו אינם אוכלים
מאומה )  /ונחדש תשרי או ירח בול הוא חודש מרחשון /
ישעו למשפתותס למקומותס לחדרי משכבם  /אשר דומים
לתנור האופה ככפרים ״ אחרי אשר באו למקומותס  /או
ישכרו את פתח המערה מכית החוצה מעפר ועשב וחציר
עש  /ויחזקו אותו כמו מנצר מסוגר  /אין יוצא ואין נא
ולא ישלוט נמו הרוח "
לערך שלשה שנועות  /אחרי אשר הסתתרו  /כי תפתח
הממרה  /הס נמצאים שוכנים הוזים  /ואינם יודעים מאומה
אשי יעשה אתם  /ולא ירגישו שום דבר והמה קרים עד
נהגיע
למאוד  /אכן אס יובאו לאניר יקיצו אחר זמן מעע
תור אשר יתקררו  /אוי יניחו עצמם עגול כמו כדור /
ותרדימה נפלת עליהם  /והמה שוכבים מבלי הראות
בי עוד רוחם נס ונשמת חיים באפס  /כי קרים המה כמו
קרת * כדורים כאלה נמצאים לפעמים עשתי עשר או ארבע
עשר יחד  /ולפעמים נמצאים ג*כ סני משפחות במערה
אחת • ובעת הזאת אס תנתח החיה הזאת לנתחיה בל תרגיש
ולא תיע מאומה מה יעשה בה ״ קיבס היא ריקה מאוד
נשטפה במים  /גי גס׳טרס יסעו למחתרחס tבאשר ירגישו
אך מעט קור  /ישתו כל כך מד ינ המיס הנוזלים מהם /
הס טהורים וזנים בלי שוס לכלוך " אותם אשר מחוננים
מאתנו בבתינו  ,לא יתעלפו  /זלא יחתרו להס משכן או
מחתרת בארץ  /אס גם למת בוא הסתיו  /יקבצו ויאספו
מטבעם את נל הבא לפניהם* ויקוששו קש ותגן וכל אשר
יראו

נשמט]
יראו לעסות להס משכב  /לא ישנו שעה
יסחיו. ) 1
עת אשר יקיצו משנתם  /והוא נעת האנע  /יחחת
סגיג לפתח הממרה הנסתס נקש ואנן  /דשלינו את המפר
הנגררה ( ולדעת איזה חכמי טמג ) אל שסך העפר הוא דרך
השני מהתמונה  Yלנל ינשלו נצאחס ’*  /וילכו נולס לנקש
צידה נמרנה ונשפילה על נל נאות דשא  /אכן ני תגיע עת
הקיץ ישונו עלות מעלה מעלה על ההרים הרמים והנשאים
וחופרים למו חדרים חדרים לשנת נס למחסה ולמסתור
להנצל מאויניהס ״ בחדרים האלה לא ימצא חציר ינש  /נמו
ננתי החורף  /אך עפר הרנה נשפך לפני פתח הנית "
מיד אחרי צאתם מהמערה יבואו הזכרים אל נקנוחס /
חלידז שניס וח ארבעה נניס  /אנל לא יותר  /ני אס פעם
אחת נשנה • והילדים האלה יציחו כחדר החורף ואמותיהם
ישארו אצלם  /והן אומנין אותם עד כי יגדלו • הנקנות הס
הרות לערך שלשה או ארנעה שבועות  /כי נחדש סיזן או
תמוז נראים הילדים הקטנים גדולים כנר נמו עכנר גדול *
הרניס האלה נוכל לחנך לנל מה שנרצה  /לפזז ולקרקר ולעלות
על כל עץ גנוה  /ולפי נמה דעות יאוננו לנקות הטרה והתנור "
»I

 ) 1הכאכאק של האדון מאטטו& קא בנפה ביפה וחפרה לה
חור כחדר אחד מעבדיו ׳ ואחרי אשר השליכה כל עפר
אשר העלפה מקרקע החור חוצה• ספמה את .פי מחפיפה
כקש יפבן ובכל אשר מצאה ־ וזה היה כחודש פשרי פקמ״ג /
ובשלישי לחודש חרחשוז לא נראפה עוד ׳ והיפה נספרה עד
חמשה עשר לאודש ניסן ׳ אחרי כליפ לה ששה ירחיס  /אשר
משן הויין לא אכלה ולא שפפה מאומה ׳ צי כו ימלאו ימי
ספירפן לרוב ששהחדשים " גס שני חישיס טרס הספפיה
לא שפפה מחומה  /אחר ציזפה מהמספור ׳ היהמשקלה
ששה לטיופ פחזפ כאשר מקדם ׳ כי החמפ האלה מחלכן
ודמן פחיינה " אכן אנחנו לא נוכל לדון עוד חן הבאכאק על
כל סוגייה הל! ו! אולי שונים הם בזה *

V

[ שג ]
מן אתי המיה הו את לא הקנו חכמי הטנע מאומה ♦
ינ וולת האלם הס חפשיס מנל חיה  /עמר גונה דייקס /
ומהרהרים אשר סניב למשנמחס  /לא חנוא שם כף טויפת
בלתי חרף נפשו למות " גס נזק לא יגיע לנו מהחיה
הלזו Vני איכס אונליס שוס נשר ולא ידקו נל צפור כנף /
אך מוגלים הצמתים על ראש הגבעות  /אשר לא יעלו שם
החיות  /גם צאן ונקר אינם רזמיס שם* החיות האלה אס יצודו,
יעמוד איש על ענר אחד מההר ננקרהשכם ,ומיד נצאת׳ממחנאם
יצזדס אתרי אשר המית את הצופים ני אס יחרץ הצופה לא יבואו
הנשארים עוד נהמערה " הילדים הרכים אס יצאו פעסראשונה
מהמערה  /ירדפו אותס עד ינ לא יכלו עוד לשת לא חורם והיה
נתפשים ניד /והצזד על ידי החתירה יהיה לעת מונשיה
לערך שלשה שנועות אחרי סתירתם  /ני או המה ישנים
ננר כשינה עזה  /אך אס ינוא האיש נערם ישנו  /אזי נמוד
אשר יחתור הציל לפתוח המחתרת יחתרו המה להם דרך
אחר נמערה ”אשר יוכלו להנצל י יושני שוויין אוכלים נשרם
מעושן או כשל מבושל נמים עס פלפלין או צלי אש גס תלנס
יוקח לרפואות תעלה  /נמו חלג הדת לאיש אשד אלה לו /
הצע חכורה או נדה " גס ידעו" הדרים שמה אם השחץ יהיה
קר מאוד או לא לפי חוזק ואורך פתח המערה "
והנה רנים מחנמי הטבע הקדמונים ונתוכס באנעט
וביפאן נתנו מחכמת חיה וו הפלא ופלא ♦ ונפרטזת מקצירת
עשכם לאמר  :״נהגי * עת הקציר עהעשכ * והוא נקודש
אלול  /אזי יתפרדו חנל חנל חמשה או ששה נמספי על נמה
מקומות נאות דשא  /דלגו ויתורו האס ימצאו עשג או חציר /
ונהמצא® אותו ראוי וטת  /אוי יכרתו אוהו נשניהס הכורתים
רניחו חותו לנגד השמש  /על כי יבש • * ולאתר איזה
ימים ישונו לראות  /האס מר יבש החציר  /ואם ימצאו אותו
טזג  /אוי יניח אחד עצמו על גנו על הארץ  /או שנים או
שלשה לפי מנסת הנעשות נקרב משפחתם  /ולעי משאם /
וישלחו את ארנע רגליהם למעלה  /והנשארים יתנו את החציר
יגש

[ שנא ]
ינש בין רג*יהם ע* הבען ! הענק יעניקו  £מבה למעלה j
והס ישימו רגליהם יחד  /זאת קלה ונכס יקחו נפירם ויהיה
להם כמו חנל לנל תשמע המשא ובל תנתק ««קומה  /והס
יהיו נענלות המלאות להן עמיר * ואחר זאת ינאו הנשארים4
ויקשרו עצמם בה ; גלה הזאת נסוסיס 4וישימו את העגלות
על פי המערה  /ושס יפריקו את המשא ויניחו החציר אל
המערה  /למשכב על החורף  /נכה יעשו נל פימיס $מידי
שנה נשנה נבוא עת האסיףהחציר  /ולאשר יהיה לו פקודת
משאס  /יעשה ואת כשמתה וגלב עוב איןאונש " " אכן חכמי
העכע אשר מקרוב באז לא יאנו שמוע לזאת  /ולא יאייגו
את הדנר הזה  /ני אומרים אך דנר שפתיס הוא • ותנמיס
האלה אומרים  ,החיות האלה נושאים את עשנם בפיהם אל
המערה  /והחכמים המגייס לא י או את נסיעת העגלות
נעידהס  /אך שמעז זאת מפס הארץ המעבירים שמועה
זו  /והמה הרגו ויחפיאו דברים אשר לא כניס הס •
והנה החכם באפלוי כתב :ני הוא ראה את נסיעת
העגלות «ס החציר *Tואנחנו לא נדע את מי נאמין  /ואת
מי לא נאמין  /ואס כולו צא יאומת ולא יאומן אלינו מכל וכל/
אכן אפס קצהו נאמין  /ויהיה איך יהי  /נפלאים בזה «עלי
השם  .ואומר ,אצהי׳ «ה רבו מעשיך ומה עצמו מאוד /
מר«ש ני ירמוש עד שרפי מעל ני יתגאו  /יעידון וינידון על
נפלאותיך יפ עצמו מספר  /אלהיס אין נלתך י
והנה גמרתיבלבי  /נאס ימצאו דברי תן בעיני הקורא
הנעים 4לשנס חיל לאסוף עוד מספרים שונים יקריס
ספזרי העבע  /ובפרע מאותן החיות  /אשר ככל .ספרי הנובע
הנמצאים לרוב  /לא הוגד מהן מאומה או אך דבר מעע »
וה ,יהיה בעזרי לאומי חיל לשוס נבוללשמו  /ולמען הרסv
קרן לשון העברית בקרב לשונות העמיס למעלהראש "
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שליישירת ׳ בתו^ ריח החנכש
במי ^סן* תקופר־־ז

Ä

המ ^ ן  Sn .jnוכר נמהודר נפתל 4היר״ן
ודזך*  S ’tנעמוד ר־מ ) נאמר :
"ויבאר לפרו את שלשת חלקי תמ־ת משהt
ויקרא  /במדבר ורבריס " דש * ומרים ששר
הספרים אחרזרס א:ש אחר בארס ולא ר״הוו “ "
ומה ט כן ישאר ספק בלב הקורא  /טי וסי המניור סט
ספרי תורת משה הלל י אמנם כאשי שממנו גרור *יפ
איש נאמן  /אחד ממיודעי החנם רם ד דל  /לא באר

ד ד\רץ

ודזלדל ני אס

ספרויקרא  /ושרספרים

האחרונים בבארו מאנשים אחרים /

ספר במדבר באר

ר׳ אהרן יערסלאוו /וספר דבר*נ $החכםהנודע
דהירץ הוטבורג" ווה אשר רצונולמדי«למען
האמת •

דיה ♦
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