מ א ס
לשנת ה" ת ק עוא
תקופה ר אש ו נ ה

רעיון
אחרי כלות שנת השבעים למספר ק&ן מבריאת עולם
תמה ^ ^Iנת
—T

"

׳

«

הודיעה
ימינו
הגבעים  :מנות
יT
• . •*T
• :

גם עזנותינו יעפלגים יבם3ג; !5ל עדנה
מה מניעה ליום הפקודה איך נעמוד3פרץ
ך,ן קרנה עונת השבעים יגזנת עזמטה מארץv
אף זה עלזמנו מעצבון חי\ הקלנו
י! ^רון המעשה אם נעדה זרת היינו
 אם חכמות ?.קבץ ומנות הנכאים נאפף ירק י©ע יתר בנו— ולא ב ח ב מ ה נאסף
ט -ב  -א

^ II

\יס־חדי
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( ,פיח v
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*)ל1קח

חיזכ
5

לוטקן
'יוקל!

ג

ה מ אםף
חודש ת ש די דדתקע״א
■יין
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.

—
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א
שירים

ומאיצות

א

בדגש ה יוסף י)
— משרש שושנה יצא שושן;
ומרחל היפה יוסף הנעים .
יוסף זה הדור פמךאיתו
ברח צץ

לע

רוחב

השדה ביום הצירי

פניו

* ) אחרי רואי כי מצאתי קן 3עיני מאהבי על אשר הצגתי
?מאסף תק׳׳ע תקופה שנייה מעט מספרי מעשה יוסף
אנופף שנית ידי ׳ ואציגה פה מעט משיר הטביעי ;
ואחלה פניךהקורא ! טרס תקרא ׳ קחה וקרא בתורה
ומפרשים על ספור מעשה הזה ׳־ ואתרי לן תמצא נופש

ד
פניו מלאים זיו" חותם תכנית צדקת לבס.
ני לא׳תתתום,הנזכע חותם בריתה
 .ער חוגי ישע •
.־
?.ניניו מבהיקים נוגה
באשר .יפתחו דלתי שחקים3בקר*
עיניו הרהיבו בנות םצךי.ם •
המה הפכו החצים אחריות עליו.
ותחזינה ותבקשינה הדר ופעתו
בלנתן האמולה
בחוץ תשותה אחריו ותאמרנה,
ככה ?צעדו מלאכי מרומים
למלאות פני תבל שמד! ה •
והוא לא שת לבו עלי ךברתן  ,י
מתעב
הפסולן

מיוסדת על פשט
3ד 3רי  .כי שירתי הלא
והמפרשים  ,והשאר דברי מליצה המה  /אך קרובים לאחת
לא כשאר המשוררים אשר כל אחד בנה במה לעצמו  /חעשה

שיר ממעשה יוסף כאשר עלה על רוחו ונדו מלבם
דברים אשד לא היו< רק ליפות ולהנעים ותהי כל המעשה
כמשל וספור בעלמא  ,לא ק אנכי עמדי .

המחנר

מתעב
אהבת :בנות Tחם ׳
' * T *.
—— - 51
בן :עקב  .ימאס רומית ? נות ערלים
שכח
תורת ▼ •אביהו,
Vי
בן •
! שראל לא — T
»
אשר צמחה אוי ? מעה ערוגותיה
בקרב
לבבו
סלה¬
* VןV
 .־T
 V־יי
בבנות מץר!ם נם אשת אדוניו נ? ספה ליוסף
אישת פוטיפר כלתה ליפה הנערים.
חצי אהבה חרכו גם חלקו בלבתה,
ו! ךעשון ויהמון בל כליותיה •
־־ יכ בן  :ץע עליון  ,ממרומים {!ר אימר
יוסף בהירי עוד לא ! מצא נפשי
!שא .פגעי חומן ויוסי/
!שתה בום רפואות לע חטאת נעוריו
אצךפנו ? כור עוני :דר :ר? תי שחת5
שם שם? .אין אונים ! תאור ! מצא תרועה,
:מית !צרו פן !צרו ! מיתנו•
ו! שלח ! הוה מלאכיו/.
לא משלחת רעב או מחלת בשי.

\

רעים

רעים מאלה חולת אהבה.
היא תסב כל קורות  .האדם ׳.
הכליה וסיכון חיים ומות ,
.עצב לששון כני אשפדזה,
ושניהם ־•מה מתקו
לעבדיה •
*
•
T VT r “ I s T

;

ישאו חחי זהב  ,מחג ורסן עחם לבלום.
יאנקו וערוב מכאובם,וימאסן מזורה.
אהבה  .׳רשעי ארץ  ,אוהבייךס  :לא הכירי,
הלא על ושרי לב כל מבטך־ !
נתשא אשת פוטיפר עיניה על יוסף
ותעמוד שוממה .
ולא שעה כי היא העכירה,
והוא עבד נבזה מעם צעיר •
ותשנה Vאת
טעמה ,
ותאמר
השכורה
V— :
—
T
—
V
—
T
מיין האהבה < ולכה יפעם ) שככה עמי!
נתעיט עליו לבלעו ולהורידו כשטף ולזשוקתה.
על זיכךתה חרד יוסף עצמותיו רקתו
כאשר ; מצא איש על חטאת ועתותיו
! תבענה;
גבירתי

ז
גביו־תי! מה עול מצאת ני להוריךני שרות ז
נזה וןנפיני ומה תשית' אלי סטאת ?
לפה
הפיחי
גחלי
התפוקה
T ■P
• T
•
־
"
“ i
־י)
<גם פלגי בוגרים> וחטאתי לאדוני.
ךאיןתשיברוהך,ךאיאגני לעבדשלךתי הנה
וכזי גדול מני בבית ?
הן אדוני כל אשר ב; דו נתן לנער עבדעברי•
לא דזשך ממני מאומה בלעדיף.
את מגלתו לו לבדו׳ ואין «־ אתו.
האשיח ־ •הייום tכל
תגמוליו
עלי
—  : v־־
יי• ;
י־
• די-
ואע ^ ה הרעה הנרולה הזאת,
וחטאתי לאלהים ולאדוני ?
( ההמשך נחדש הב« )

נ
לחוטא מגלי יראת עונש

מי ! אם בחבלי העכתות
הן ; משוך אותך יצרף ;
ברח למקום חשך אשר שם
לא ; ראה אותך יוצרך.
?רץ בער

המות והאביוין

( המות עומד בראש אחד ההרים וישא את קוליו ויקרא )
זאת לכ העמים האזינו כל יושבי חלד  /גס בני
חדס נס בכי חים יחד עשיר וחביון ׳ פי ידבר
הכחות והגות לבי גדולות* חוחר חני מעשי למלך גס לעני
והלך  .אנכי גבור בגבוריס  /עריץ בעריציס ׳ חמכי יגורו עמים
משחתי יחתו כל יושבי תבל  .חל יתהלל גבור בגבורתי חכם
בחכמתו ׳ ועשיר בעשרו * כי לא יוכלו מלט נפשם ממני •
אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם  ,יחד חכס כסיל
ובער * אתם נצביס היום לפני כלכם חיים* ראשיכם שבטיכם
וקניכס ושוטריכס * טפכס נשיכם וכל אשר לכס  .אך גירי
לכס מפני חרב* אס אשכן ברק חרבי ותאחז במשפט ידי»,
השכיר חצי חדה * וחרבי תאכלבשר* ואין מידי מציל  .אנה
מפגי תברחו ועל מי תנושי לעזרה * אם תגביהו משר ואס
בין הכוכבים תשימו קניכס ׳ משם אורידכס * אס תלינו
במדבר׳ תשכנו בחחרית יס * גס שס י1י תמצא אתכם ,
ותאחזכס ימיני ; גם חשך לא ישופכס כי לילה כיוס׳ יאיר
לי  .גס אקח מביתכם פר חחכלאותיכס עתודים * אוכל
נשר אבירים ולס עתודים אשתה  ,ידעתי כל עוף הרים•
וזין שדי עחדי  ,וחלח* תדמיוני ואשוהI
כפחוע

ט
'
צ
ן
I

I
j

( כשמוע האביון ברזילי אתקולו  ,וירץ לקראתו נשמחה וי^חרC
שלום בואך  .האתה זה אהובי אות ? שלום לך *
מות (אשתאה )אהובך? — אנכיאהובך ? הגס ידעת אותי ?
ברזיליהן

אדוני הן /

וחאז ידעתך קראתיך

בשסאהובי

ורעי אלופי ומיודעי  ,אארת אי יתן ואחצחך אבוא
עד תכונתך ואפשתך כחטחוניס * ועתה ארחוק
שמעתי קולך  /ושנסתי את חתני לרוץ אלין
לראותיך פנים אל פנים  /ונפשי תגל בך תשיש
בישועתך .
מות ■* ( בגובה לבב ) שמעת לאשר קראתי באזני כל
יושבי הארץ ? הקשיבה אזכך לאשר דברתי.

ברזילי״ שמעתישמעך — -
מות • יראת ?

צללו

אזניך לקול שפתי ?

בחילי* (מצחק ) לחה ידבר אדוני כדבריה האלה אלעבדו?

מות • לחה זה צחקת׳ האתה לח תירא מחני ? חחני
גבור ציד לפני ה ' •—

בחילי*
מות
.

בחילי־
מוחי * .

ברזילי•

,

דע

אן תמלל אלה • ,,ורות כביר

אמרי פיך .

־ למה׳ השקר בחכי  /התדברנה שפתי ראיהi
הכני ענה בי !
הקץ לדברירוח  .לא מחכמה שאלת
( נתאלח כעס ואחה ) דבר אתה ואשמע .
כתר לי זעיר ואנכיאחוך  :לחה תרבהותדבר
גבוה  /יצא עתק מפיך ? ״ יחד עשיר ואביון
—־
גס לעני והלך — חשאתי יחתו כל יושבי תבל ״.
הרבית חילך/ויגבה לבך בחילך/על ק אתה
אתנשא לאחור אני אמליך • אך שנאתי כל גבה

על זאת r.

לבהדוברים .בגאוה ובוז אן הארז אשר בלבנון
עד האזוב היוצא אן הקיר  — .דע חות ! יכ
t 2 3
שקר

י

שקר אתה דובר ביזזכי כל העם הזה ; כי תככי
אשחקלפחדן■  /ולא אחת  ,ולא חשוב חפי תרכך ,
מות  . ,אתה ? אתה אביון ונכאה לבב תוכיחני פל פני1
ברזיל ' * זה שמי ווה זכרי  .חך לת על פניך אוכיחךt
גס בחדר משכני לא חקללך  ,כי חתה ידידי
יוקדם וגס עד נצח לא אשכחך  .אך חס אתה לו שמעני:
למה אירא מפניך< ולמה חשאתך אפחד ? הלא כל יחי צבאי
איחל עד בא חלפתי * תקרא וחנכי אענך  .לכן שמע בקולי
איעצך  :לא טוב הדבר אשר אתה פושה ; מה לך תדכא עמי
ופני עניים תטחן  /המקוים יוס בואך כמוני היוס ׳ לאמור
מתי יבוא ויסיר מחנו׳ המות הזה  /חת כל מכאובינו ־ אל
אדוני תזכור עוד הענינם האחלליס בדבדיך  .כי לא יגורו
מפניך לעולמים  .ואס תצדק בדבריך תזכה בשבסן ׳ ככה
תקרא ותאמר :
־ שמעו אלי קציני סדום  /האזינו אמרתי עס עחורה ׳
הסרוחיס על חטותם  /חושבי און על חשכ 3ותס3/וקר
יקומו יפעלו רע  /יכ יש לאל ידם  .מדברים שלום
מס רעיהם ובקרבם ישיחו ארבס ׳ יצברו כסף כחו^
הים ׳ ובוטחים על רוב אילם׳ אומרים שפתינו אתנו
מי אדון לנו * ברוב עשרם יתהללו  /ואת שם ה ' לא
יהללו  /בתאותס וחשקה ישפקו  ,ויד עני ואביון לא
יחזיקו  /חומרים לקשה יום  /המבקש טובתם  /יח בקש
זאת מידך רמוס קצרי  ,ולא עלינו כל עוברי דרך .
הלא באזני העם הזה תקרא דבריך  ,כי שמך חות מעולם
לא ידרשו  /ואותך נצת לא יבקשו* ולא תעלה על לבם
לזכרון  /עוז והדר לבושם וישחקו ליום אקרון ; אנא מות
אליהם תאחרx
איש

יא
״ איש איש אשד יעלה עולה מעלה מעלה ׳ יעוז החעודו
ואל יבטח נרובחילו׳ כי ים לכסף מוצא/ומקים לזהב
יזוקו מזוקק שכעתים ׳ דע אשר דק לעפר ״ זעיר שס*
זעיר שס  /והלן לפניו כספו וזהבו כסלו ומבטחו ׳ ואחריו
קול אדם יחשך תאניה ואניה3ל 3ים החכאובות צרות
רבות ורעות  /והיה כנורו לאבל עד אשר לקברות יובל "
׳' ויש אשר ישכון במשכנו כלו שאנן ושלו ׳ שוכב בטת
על משכבו  .וימות בעצם תמו לא כהתה עינו ולא נס
ליחה  ,גס שיבה לא נזרקה נו׳ ויעזוב | לאתריס חילו
ולזרים יגיעו * "
ככה מות ׳ ככה תדבר  ,לו יחכמו וישכילו ויבינו לאחריתם/
אולי יגורו ויחרדו ממעשיהם ויבשו מעצתם  /אולי יאחרו לכו
ונשובה ונתדל מעושק ידינו  — .אך יל אני עבדך לת
תשמיע כדברים האלה׳ כי לא תשכח חפי אביון כמוני/
חרפת אדם ובזוי עם  /לא שלותי ולא שקטתי• ׳ מנעורי נודד
אני ללחם איה ׳ בחסר ובכפן גלמוד  /כל רואי ילעיגו לי
יפטירו בשפה ויניעו רחש ; על כן אהיבי חית משכתיך אמד
ואהבת עולם אהבתיך ׳ כי לחותם תעשה פלא  /אס רפאים
יקומו  /יודוך סלה  .לבנך שחת קראתי ידידי  /ורעיתי לבתך
רמה  .קראתיך חבור תחתיות שטחתי אליך כפי " ומאז קראתי
בשמך ׳ אך הצל לא הצלתגי ! קראתיך ולא עניתני  /בקשתין
ולא מצאתיך ; אך עתה את קולך שמעתי  /ולא אירא
ואחבא  ,כי עירום אנכי באשר כל  .יצאתי לקראתך כחתן
מחפתו ׳ שמה לבי מצאתי את שאהבה נפשי ׳ אחיתיך ולא
ארפך  /סורה אדוני סורה אל בית עבדך וגש ופגע בי*,
ולחה תעמוד בחוץ ׳ אלי תבוא כי זכור זכרתיך׳ קראתיך
נצר ענני בחראב׳ ' והואל ותדכאני התר ידך ותבצעני ׳ ויראו
עניים

■* '-
■ ; *..י

עניים וישמחו ויודו שיוך סלה ; יאחרו גש עלינו יעבור
כוס הישועה ׳ כי לא בזהילי* ש קז ענות עני יבסועז
^ליי שומעi
מות * ( מחריש )
ברזילי * למה נאלמת דומיה ׳ ותהי כאיש אשר לא שומע ?
הלא שמעת קילי׳ אל תעלם אזנך לרוחתי
לשועתי  — .ראה כי ירד אדוני היום לזנות
שור ומריא וצאן לרוב ותקרא לבכי
הצנא  ,ולי  /אני עכדך לא

תקרא ?

המלך ולשרי

מות
כמה ימי שני חייך ?
בחילי
•
(משתאה ) ההסק הכמת לשאול כה 1הלאתשכל
חרנך גס כחור גס נתולה יונק עם איש שינה ׳
ולא תדרוש לשלומם וטובתם לכ הימים .
מות •
כ\ הוא כנים מריך ; לא אשאלה אי חזה הם /
וחמק חי יצאו וחי אכיהס  .אך דנר סתר לי
אליך  /ולא על חנם שאלתיך  /הודיעני מדת ימיך
אדעה כמה עכרו מהם לחן היום אשר 3רא 'ה
אותך על הארץ .
בחילי • יאבד יום אולד נו  .כן שחונים שנה אנכי היום*
רנים ורעים היו יחי שני חיי .
מות • אחור נא לי הידעת ׳ מדוע זה
נולדת
לפני
שחונים
שנה ולא נולדת נימי קדם לפני מאתים או שלש
\
מאות שנה ?
בחילי • השפלת לשאול ; חי חפס ויכין את זאת  .אל
אלהיס הוא יודע  /ואנחנו לא נדע דבר * ראה זה
מצאתי  :אחרה קהלת עת ללדת ״.
מות •
הטבת לראות  ..אך פתח שפט צדק ודין✓ עני
ואביון ותשיג אחריך לך כי היא גס היא אחרה uועת
לחות

—

יג

~י

? 1מות " ועתה
אקראך ותנות לקן הימין.
בדדלי  ( -פונה מאתו בחמת רוחו* הולך חועף Cקראת'
לחאה׳בי המה רמוני.
לך שוב

ךל

לאהלך׳ עד אשר

— לך מות לך י ברת לך אל מקומך " אמרתי גבוד אכבדך
הנה גס אתה היית בעוכרי  — .ואיה איבה פיך אשר שלתת
ברעה ׳ הלא לא תוכל לעשות טובה או רעה מלבך  /כי אל
כל אשר ישלחך ה ' תלך  /ואת כל אשר יציך אותו תשמור
לעשות  — .ומה תתהלל ברעה הגכור ? אהבת רע מטוב
שקר מדבר צדק ׳ אהבת כל דברי בלע לשון מרמה ( חתנחס )*
גס אל יתצך לנצח ! כי בדבר אשר  .זךת עליך ; אהבת
דברי בלע ׳ ובלע המות לנצח ׳ ומחה ה ' דמעה מעל לכ
כניס  /וחת והצלה יעמוד לנו ממקום אחר * עת ירחם 'ה
עמו יגל יעקב ישמח ישראל .
,
אהרן

ראזענבאך.

קורה לנערי בני ישראל פה קחסעל

למליץ

נער

התבונה

ורוע
״״

התמונה
\

היי חליץ Iרוע תמונתך
יחוה  /מדורית פיך ידבר
ואס גס להעירי קינה תחבר
תי אני י .לא אמות בגלליך

זאלאמאנסזאחן

לח חי זע
הגדולות
לעזותי<
וחסדיוש

ב
דרוש לחנוך בה״כנ ש״ק

׳פ

החלרחי
להיוהין3

אתם נצבים*

כלהמס
לעולם.
ה'יון־לו
הראשוני?
.
אתם נצנים כלכם היום לפני ה' אלהיכם ׳ ראשיכם
5ה /ימ5
וגו׳ ער ולמען הקים אותך וגו׳
סקס ;*׳
ע\וזו$
ילידי
ורבותי! שיחו נא לבבכם אל החאחר הנפלאהזה אחתיות
אשר יצא חפי איש האלהיס חרע״ה ואשר דבר שבמיכה
לאבותינו׳ יחים אחדים טרם חותו * טנת החאחר הזה לצזלמוז
היתה לזרזם עוד הפעם ולקבועבלבותם האמונה הנשגבה ,השגחת
יכ הברית הזאת והאלה הזאת אשר כרת הי אתם בקבלת
כורת

הדת אשר נחלו תאגיתס  /היא היא לבדה המיישרת
אורמיתס והחקרגת אושרם והצלחתם בזה ובבא ; כי התורה
הזאת היא הניתנת להם לקח טוב ולחד דעת שהחה בני ; הדיר י

! איעד ׳

Iזאת

; להקיד
 •:ווי1סר1

* ) דרוש זה הוא אחד מאלה אשר דרוש דרש רענו המליץ
היקר ל׳ה וואלף בן  -יוסף בלשון אשכנזי בבהכ״ג הגדולה !לאבות׳
לעדת ישורן בעיר דעסוי  /שש מהם פס העתקתם לשון
עברי יעזבו בקרב יחים את מכבש הדפום אצל ידידנו
התורני המשכיל משה פהיליפזאן  .ויען כי נחחדיס המה
* לעד י
מאד חלאים חוסר השכל ויראת ה' הצגנו פה הפתק 'א
i׳ נעת«
לדוגמא לעין הקורא וחחנו יקיש על השאר •
1

ה«את י

חציתי!
\
iאחד

המאספים

טו
חל חי ופס ה '  /בורא הטבע  .ואבי כל היצורים ׳ ושהטובות
הגדולות אשר חגס עד עתה באהבתו ובחחלתי תהיינה לחו
לעדות ולחבטח על העתיד  /כי ינחלם תמיר ברוב רחחיו
וחסדיו שכר וגמול טוב בלפתס באורח מישיר  .זאת האמונה
האלהית אשר תורם לכת בדרך אחת ׳ לאהוב מישרים ,
להאמין בהשגחת המשגיח העליון בלב שלם ולבטוח בחסדו
כל המם  /דבוקה ונקשרת היא עם עצמותם ולא תפרד מהם
לעולם  .וחלילה להם לחשוב שהיא רק ענין זמני אשר חלק
ה ' אך לעתים מזומנים ולמקומות ידועות  /או אך לדורות
האחרון אין לו חלק
נתונה ׳ והדור
הראשונים לבדם
בה  /ימצותיה וחובותיה אינס לעם נולד  /כי המה לא ימצאו
נוחם באמרותיה חלילה ! לא ק כ״א היא מצד טבעה האלהית
עומדת וקיימת בכל הזמנים ובכל המקומות בהיותה כוללת
אחתיות נצחיות לא ישתנו ולא יתחלפו לעד< והמאור
שבתוכה יאיר לכל זרעם  /להורות להם הדרך החביא
לשלמות הנפש והגוף -בכל עת ובכל מקום היותם תחת
השגחת אדון כל ׳ וזה שאחר  :לא « תכס לבדכם « נכי
כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת כ" » את
אלהינו
אשר ישנו פה אתנו עומד היום לפ 5י ה '
ואת אשר איננו פה אתנו היום ׳ ירצה בזה שגס
הדור האחרון שבזמנים אשר יקום מאחריכם לא יוכל
להתיר אגודת הקשר האמין הזה ולהוציא א״ע מתחת
מאסר החובות אשר תכלול הברית הזאת  ,כי באחת התורה
הזאת היא גס לנו ולזרענו עד עולם כאשר היתה מא\
לאבותינו  /וקגיני האושר והשלמות אשר קנו המה בקיום
חצותיה ׳ גס אנחנו נוכל לקנותם כל יחי עולם סלה • וכן
אחר המשורר האלה ׳ע ' ה  :יראת ה ' טהורה עומדת
לעד  /כי היא חקור הנחמה ביחי
בעת היגון  /היא מחזקת רפיונינו

הרעה ומבוע התקוה
ועומדת לימין השוכב
על

על ערש דוי בקרוב עתו למות למלאות נפשו מרגוע מאימות
רזות יגהלוהו  .לה הכח והחחסלה להקנות בלבבנו האמונה
התמימה והבטחון השלה והתעוררות הנפש אשר ינחונו תמיד
במעגלי צדק  . .בצאתנו לשוח במרחבי הבריאה ולהשתעשע
באחד העמקים והגיאיות או כאשר נתבודד על הרי נשכה,
אן רוחה היא המנשבת לנו רעיוניס נשגבים וגדולים חקרי
לב בגבורות הבורא ועוון מראותיו  .בנשאנו לחרוס עינינו
בבקר השכם או בערב הצת בהלו נר הככגיס על ראשינו,
אז תרד חטה יתרוה נפשנו ענג וגיל  /ובפרשכו כפינו
בתפלה בבית אלהיס בתוך קהל ועדה  /אז תאציל ותשפיע
לנו רוח דעת ויראת ה'  .היא המרוממת נפש האדם למעלה
למען סור משאול מטה  /להציל אותה מדחי ומפח יקוש
התשוקות הגופניות  .היא התעוררת חותה לכל דבר חפץ
טוב ויקר  /והיא המטסת שחן ששון בשמתותינו וצרי  .מרפא
בעצבוניכו ׳ תקל יגוני האדם ומכאביו  .תסיר עול הסבל
מעל שכס איש נענה ונכאב * ותשקהו כוס תנחומים בחבלו
ולק אחר חיע״ה בסוף דבריו  :ראה נתתי לפניך ארז
החיים ואת הטוב ואת המות לאת הרע ובחרת בחיים*

>WJ>R

תמותה /
הפ יושו
תתעורר
ורל־\"עת
תוגיתעז
»ימה ק׳
מקוונים

יתנשאיו!

עניה פ
(נסתü
>
אלד״יע

\
והגה

עוד
זאת נתבונן במאמר חרע״ה בקראו האסיפה הזאת
והמעמד הזה אשר עמדו בכי ישראל סביב למדבר
האלהי  /התיצבות לפני ה' ב״ה ־ דעו ידידי ורביתי  /כי לא
דבר רק הוא  /ובצדק ראוי לכנות מעמד כזה  /אשר בו
יתאחדו הלבבות לשמוע את דבר ה  /בשם עמידה לפני ה . ,
יכ אמנם נדע ונכיר כי כבוד ה' מלא כל הארץ '" ואם יסתד
איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' ׳ בכל זאת
המקום המיועד והמקודש להתאסף שמה עדת היראים
באגודה אחת לשחור את משמרת עבודת הקדש  ,לו יאות
להקרא ביחוד חושב אלהיס והגלות השכינה  .פה במקום
המקודש

ו

| אשר3ו
 1ששהעש
* לפתהזי
^ שנס ד

Iאסר ו
 fמי«

^ולכונן
(..פעמיה

;ונחתלת
 jהימים
i

תיגג

'

’ הזלבב
;איתי נ
:י
הקדוש
i
1

המקודש הזה אשר לא נחוש להבדל
המדרגות בבני
תמותה  ,קטן וגדול שס הוא ולא נכר שוע לפני דל /
פה חשר לבנו ער מתרדמת התשוקות והתאוות  /ונפשנו
תתעורר לזכור את בוראנו ולטהר מחשבותינו יזכל דברי סוא
והבלי תעתועים  /ואך יראת אלהיס ואהבת הבריות והרגש
חובותינו המה יעירו ויעוררו את רוחנו  ,וימלאו נפשנו
נעימה קדושה ויראת התרוחחת  /פה נדחה לנו כאלו אנחנו
מקורבים לשכינה ביותר  /כי יעלה לשמים שיאנו ורוחנו
יתנשא מעלה מעלה מעל דומחי ארץ אשר חומר יסודם•
יגביה עוף וירחף במעוני שחק בין העומדים האלה סביב
לכסא אל רס ונשא
ולזה כווןהמשורר האלהי
באחרו:
אלהים' A3
בעדת אל וגו ' •
והנה
ידידי ורבותי ! גס אנחנו נצביס היוק לפני ה'
אלהינו  ,בהתאספנו פה מחדש בבית אלהינו זה
אשר בו הוסר התמיד ונעצרה העבודה והתכלה לאל זה
ששה עשר שבועות ’ ועתה שבנו כיוס להקבץ בה ולקדש
העת הזאת קדש הלולים לה ' לשפוך שיחנו לבניו יחד ולעבדו
שכס אחד ־ וידעתי נאמנה כי ים בכס אנשים יראים ושלחיס
אשי בתוך הזיזן הזה הוכרחו לבקש ולתור מקום מנוחה
בביתם באחד הזוויות ׳ להתרחק מהמית אנשי ביתם ישאונס
ולכונן את לבבם בתפלה כראוי  /ואולי יש בכס איש אשד
לפעמים עברו רגליו על הבית הזה החרב והשמם זה ימים;
ובמחלת לב וכליון עיניס עגמה נפשי לאחזר ♦ מתי יעברו
הימים האלה ואראה פני אלהיס ואעבור בסך בתוך המון
חוגג להשתפך נפשי לפני אל במקהלות םע * חי יתן והי'
זה לבב כל אחד מעדתנו לכוון לגו אל אל בשמים  ,וליראה
אותו כל׳ היחיס ! ואין חחד חכם אשר בא הנה רק לאהבת
החרוש  /ולא למראה עיניו יגש אל הבית הזה לרמוסחצרו
[] 3

ולהתעלס

יה
ולהתעלס בימיי בנין החומות המחודשות והנחמדות למראה ,

לבגיו5׳

ל׳א יראת אלהיס אשר בקרבו היא לבדו תרדפהו להיראות ; ושנרתיק
את פני האדון ה ' צבאות יום יום כאשר צמו ה ' אלהינו .
התפלה■
תתנהו
והנה
אס אחת הדבר כי ערך כל דבר ועדן לפי
תכליתו  /ובפרט בעדני האמונה  /או גס אנחנו
בוודאי נוכל להתנחם ולשמוח על כי עלתה בידינו בעוה״י
להשלים מלאכת הבנין הזה ולהעמידו על תלו  .ואס
אחנס שבתה עבודת ה ' זה יחיס ובית אל חרב ושחס  /גס
הוכרחנו לעסוק פה לפעמים בעדני חול אשר לא יאותו
למקום קדוש כזה iאך בזאת נתרצה לפני ה ' ולפני כל
אוהב האיית< בהיות תכלית כוונתנו י לטובה  /למד ולפאר
בית אלהינו< להשיב בו סדר העבודה הרצוייה ולהרבות ע״י
זה מספר היראים הבאיס הד; להתפלל לאלהיס  .ועתה לא
על זה נתעצב ורוחנו בל יהמה בקרבנו על אשר היינו
מכינים את לבנו ושמנו מגמת פנינו לתכלית היקר הזה*

הכוזרי
הנאw
תמיתנו
יוכלליזי
נ״א ני
צדיקיס
m

למוז ?
לגמס י

מיותר1

אך בו מכל להתפאר ולהתברך בלבבנו בהעמיט עלינו פול
קתו!ה
המלאכה ההיא  .ועלינו מרך לעלה ולקלס את
ראשיהעס
הקדושה
ולתת להם גמול תודה על אשר הוציאו רצונם הטוב מן
הכת חל הפועל בעזרת החל ית ' •׳ כי ק יבורך גבר ירא 'ה
אשר לא חם על כבודו* ובעצמו טית ויגע להפיק חאויי
נפשו ולהשיג התכלית הנכבד הזה ־ זכרה ול אלהים לטובה*
ותהי משכרתו שלמה מאת הגומל ^ האמתי!

אמנם
דעו נא ידידי ורבותיי ! כי קר בדבר הזה
נקיים מכל אשחה ועון  tובאמת וגתתיס נוכל
לקוות לה ' כי  .נהי ' לרצון לפניו וברכת אלהיס תחול במעשה
• ידינו  /אם כלנו כאחד נכין את לבבינו למלאות ולהקיס
,התכלית הנשגב הזה׳ בהיותנו גזתפלליס זחתתנניס תמיד
לפניו
נהי'

fcjJi

בזלמג
ימם ה
ינער ן

! ואע

« jמג!

 —.יק —
לפניו בטנה סלחה׳ בשפה ברורה ובנעימה קדוסה .
ושנרחיק חאתנו כל מתסבה זרה ורעיוני פגול בשעת
התפלה * וכן כלאחד חאתנו יצטרף פצחו עס הכלל להפיל
תחנתו לפניו באיאה ויראה  /למען יזכל לקרוא באחת לכל
הקרב הקרב פה לעבודת ה ' דברי דוד החע״ה  :ברוך
הנא בשם זז׳ נרכנוכם מבית ה ' * וגס האיש אשר לא
מעדתנו הבא בבית הזה בתחלה לשפוך שיחו לפני אל*
יוכל לאחור בצדק tמה נורא המקום הזה אין זה
כ״א בית אלהים וזה שער השמים  .זה השער לה׳
צדיקים יבואו בו !
זאת
תכלית כונת הדרוש הזה להעיר אזניכס ולאמץ
את לבבכם לדבר היקר הזה בשעה הזאת המקודשת
לכבוד הבורא ית׳  .חה נכבד היום הזה בהגלות נגלת כינת
לבבכם כלכס יחד לטובה  ,וקדושת נפשכם החלאה יראת ה ' /
וביותר היום הזה כי עת לחננה כי בא מועד חקראי קדש
קרבו היחיס הנוראים אשר על פי אמונתנו ותורתנו
הקדושה מיוחדים המה חל הרנה ואל התפלה  /ילשוב
בלב שלם אל י\  .אשר עליהם אחר הנביא ע״ה  :דרשו את ה'
בהמצאו קראהו בהיותו קרוב  /והבטיחנו ית׳ כי אל
רחום הוא ישחע לקול שועתינו בכל קראנו אליו באחת /
יכפר בעד חטאתינו וירבה אושרנו והצלחתנו הזמני והנצחי*
ולתכלית
זה באתי הנה לבאר לכס אחתת ענין
התפלה
וקדוסתה
.
ונבאר
בתחלה תועלת
התפלה בכלל  /ואח״ז נבא אל באור קדושת התפלהבצבור
והיסודות החניאות את האדם לעבוד את ה׳ בתוך קהל ועדה .
אמנם

יזקידס נבאר לברי חגי הנביא ( ג ' ׳ט ) געז״הי׳
אשלי

אשר רוח אלהים דגר גו לאחור  $גדול 1יהי ' כבוד הבית
הזה האחרון מן הראשון אמרה ' צבאות .
גנאור עב ין הכתיג הזה כבר התעוררו גו חז״ל
הנה
חה כוונת היעוד הזה  .ונחלקו גו ( פ״ק דג״ב)
רג ושרוואל חר אחר בשנים וחר אחר גגנין * אהנם אין
חן הצורך להרחיב הדגור גזה ׳ כי כוודאי אין כוונת הכתוב
על יתרון בית שני חן הראשון גיופי ותפארת הגנץ ׳ אחרי
שבאחת ספר לנו עזרא ע"ה  :ורבים מהכהניס הלויס והלוים
והזקנים אשר ראו את הבית הראשון בהבנותו הבית הזה
געיניהס  /גופים גקול גדול וגו '  .וגס חז״ל קבלו ה ' דברים
חסרו גכית שני ופו ' ־ גם תיגת כבוד הנחתה הראשונה
איננה על יופי וחחדת העושר המדומה  ,כ״א על היקר
הפנימי והאושר האחתי המסתעף חחדות מעולות ונכגדות .
ובלעדי 1זאת אין עיקר הגית גגדלו וביופי הכנין וחמדת רב
עשרו אשר המה רק דברים חצונייס * החפץ לה ' כאבנים
יקרות וסגלות גני אדם ? הלא כגר אחר הנביא ע״ה :
לי הכסף ולי הזהב נאם ה׳ צבאות  .והוא ית׳ אשר
מאתו הכל  /והעושר והכגור  /מלפניו וכגודו נשגג ונעלה מכל
מחמדי תבל ׳ אין לו חפץ והצטרכות גקנינים המדומים
כגר אחר ית' ן האדם יראה לעינים וה ' יראה ללבב .
הלא גודאי בעיניו ית ' הגית הקטן והדל הנעדר מכל יופי
וחמדה  /והחסולא על פי עבודת אל וכה ושלמה וכונת
לד עובדיו ויראיו  /נכגד ומעלה יותר מהגני׳ן הגדול הבנוי
גרב יופי וסדר ומפואר גכל מיני שלמות המלאכה  /ואולם
חסר ונעדר הוא חעגודת ה ' הראויה והרצויה ? אמנם
אנחנו גני אדם נצטדמו לאותס הפגות והאמצעיים׳ לחע<
יהיו לנו המה והזדמנות גהתעוררת הנפש/ע״י קבלת
החושים המתפעלים בטבעם מגודל יקר הקניניס האלה ויופי
תפארת

—

כא

תפארת המלאכה׳ וחתיך כך נבא להכץאת לבננו לפאר
שחו ית' ולח בדו בשחתה וטוב לבב כמשפט .
 1על
פי הדברים האלה בודאי אין טנת הכתוב כ״א'
הבית הזה אשר אפם בונים✓ איית הוא כי מעט
יהיה בערך הבית הראשון שבנה שלחה׳ ואין ערוך אליו
אביופיו ; אמנם גדול יהיה יתרונו וכבודו ע״י העבודה
השלמה אשר יתעלו בה עובדי ה ' וכהכיו העומדים שמה
לשרת את פני ה ' אלהים  .ובאחת נתקיים היעוד הזה
בתחלתו כמו שספרו לנו קוראי הדורות מראש  /כי עבודת
ה ' בבית שני היתה בחופן מעולה ויתר שאת ׳ כהניו היו
כלם יראי חלהים ואנשי אחת  /וכבוד גדול נתכבד הבית
ממלכי עמים הקרובים והרתוקים׳ אשר הקריבו שחה
מתנותיהם וחנחותיהס •
ועתה
ידידי ורעי ! הלמודים האלה יהיו לנו לעינים
ולמורי דרך ,להשים אחתתס גס אל לבבנו
ולכונן את חעשנו על פיהם ׳ הן אחת כי עבודתנו עתה
כאין וכאפס היא בערך העבודה שהיתה בימים ההם ׳ ובית
תפלתנו הוא קר מקדש מעט ׳ נגד קדושת המקדש אשר
לחבותינו ; אמנם משאת כפנו ולבבנו המה המזבחות אשר
פלחו תכון קטרת לריח גיחות לפניו ית ' ׳ ותפלותינו המה
במקום הקרבנות העולים לרצון לפניו ׳ כחחחר המשורר  :זבחי
אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תנזה ,
 HDיקר ענין התפלה ! ורבים המה המעליות המסתעפות
לנו מחנה  .קר שתים מהם אזכיר  ( .א) התפלה
היא ההכנה היותר גדולה להעלות זכרון הבורא ית ' לע
לבבנו ולהשיס כבודו ומוראו בקרב נפשנו  .כי כל אשר נוסיף
להתעסק

כב
להתעסק בה ׳ק נכין ביותר את מחשבתנו להזבונן כגדולה
וקוננו ר ובעת אשר
אבינו
הבורא ׳ סבת הסבות בוראנו
נשא לבבנו ברעדה חל אל בשחיס׳ חקור האור והכחות
ל 0 $׳אשר מאתו תצא בל חכחה יופי ושלחית  /או נרגיש
בנפשנו ההתקרבית והדבקות האלהי אשר שם בקרבנו  /ונשים
אל לבבנו כ• כל חקרי תבל  /מעללי החשגית העליון הסi
שאר עסקי הבחינה והחקירה במעשה
זחס באחת גס
ה ' וחדותיו משובחים החה ׳ בכל ואת יתרון גדול לעסק
התפלה  /בהיות המחשבה גוברת או בקרבנו להתחפש
בדבור ׳ והרגשותינו יעירו ויעוררו אהבתו ויראתו ׳ ונפש
המתפלל תתפעל ותתרוחס למאוד  ,דע שידחה לה יכ תתקרב
אל השכינה  ,ולבו ימלא איחה ורעד מקדושת ה '■ *עוון
נוראיתיו׳ וכל עצמותיו יקדו וישתחוו לפני רה ונשא י י.
 1מה

נעמו הרגעים האלה ! עת יתנשא׳ הרוח על מפי

הקדושה וההתרוחחת ׳ אז יתהלל תאדם ביקרו
להיות הוד היצורים  ,עבד ה ' ׳ וכלי אומנתו של האומן
העליון "3ה  ,ולגשת לפני בוראו ולהיות מן העומדים לפניו
לשרתו  .ואז תתעורר המחשבה וישוטט בנפשנו הרעיון.
הנשגב מאהבת ה ' ׳ חכמתו וידיעתו ויכלתו  ,עד שיתאחד
עם כל הגיוני « ויתחדש תמיד בנפשנו ויחזיק אמונתנו בה'
נקשר אמיץ

וחזק .

מחנה התועלת השנית הנמשכת מעסק
וגרולח
התפלה  .כי היא הסבה היותר קרובה וחזקה
להשלים נפשנו ולטהר לבנו * כי בהתנשא האדם חל העצם
היותר שלם יזדככו מחשבותיו והרגשותיו  ,ויקרב אל האחת
ויבא להטיב חדותיו ולכונן דרכיו ומעשיו על פי חקי הצדק
והישר  .חי מאתנו אשר לת ידע מצד הנסיון  /יכ מעשנו
וחפצנו

וחפצנו יצליחו נמתי־ ׳ בהיותנו מתבודדים ומתרחקים מכל-
החולה ומרחיקים חנפשנו כל מחשבה זרה ׳ ק הוא ג״כ
בעסק התפלה * הן אתת פי כל פת יש לאל ידירו להגות
ולחשוב תמיד בדברים נשגבים ורמים ׳ אולם אין כל זיח
מוכשר להכין לבבנו אל ה ' ׳ כעת הזאת בהסתפך נפשנו
לפניו בתפלה * הלא אז נדחה לנו כאלו מתבודדים אנחנו
^ עם העצם הנשגב ב״ה ׳ יפה אל פה נדבר בו כאשד ידבר איש
אל רעהו  .כל חפצנו ישתכחו׳ ושעשועי תבל עם קמודיה
יחד יעופו חזכרוננו ונפשנו תשתוקק קר לאהבה י את ה'
ולדבקה בו  .אז תפקחנה עינינו לראות מראות אלהיס ׳ ולחזות
במעס גדלו וטובו׳ ולהכיר שפל מדרגתנו ורב אשמתינו ‘/
ומשןף אומץ להחזיק בחדת הצדק ולהטיב חעללני  /כי איך
^יתיצבו ' מחשבות און ורעיוני כגול לפני הרעיון הזך והטהור
מקדושת הבורא ית ' י ואם באנו לפניו להתודות 'על פשעינו
ולהתנחם על חטאתיצו ׳ הלא התשובה והחרטה תעשינה רושם
בנפשנו  /ונתעוררה לתת חוזק וקיום לדברינו ׳ ולמלאות הדבר
אשר הסכמנו עליו ואשר קבלנו עלינו׳ הלא תמים דעיס הוא
היודע
ועד׳ עיניו ציפית ואזניו שומעות את כל מוצת
שפתינו
ואת
אשר
התומו לפניו < ואשר יעדנו להשית לה
משפטיו ולשמור דרכנו מחטיא * ואיך אחרי סובי אנחם,
ואחרי הודעי אשוב לחרות את כבוד ה ' ? איך אשא פנילא
אלהים המגלה עמוקות מני חשך ׳ ואין כל דבר יסתר מפניו?
| ואיך אשפוך לפניו נפשי אתרי הטמאה בעונות וחטאים ?
ואיך אפצה פה לפניו אחרי אשר הפרתי בריתי ואשקר
באמונתו ? הלא אכלם* הלא בושה ותרפה תכסנה פני!
נא זאת ידידי ורעי • ושיחו על לבבכם גודל
התועלת המסתעף מתפלה והתחנה  .אז תבינו
יראת הי ׳ ואל תהי עסק התפלה קלה בעיניכם ׳ ואל תגרעו

שיתה

כד
שיחה לפני אל  /יכ אס תחשבוה לד 3ר חפן ויקר  /המגלה עיני•
שכלנו והחקרב פדות נפשיט והמכיח תקוה וגיל כלכנו ,
אחנס חס באחת ו 3תחיס נקוה להגיע התכלית היקר הזה /
תז עלינו גס לשחור חוצא פינו ולכוון את לכנו לשחיס כתפלה
כיראה ורעדה ׳ לחען יהיו לרצון לפניו אחרי
ולעכוד את
פינו והגיון לכנו לי יזה כצע אס נחלא כינו תפלה ונפשנו
5ל ידעה חה  ,ודכרי שפתים כלח כונת הל 3חך לחחסור .
האס כזאת נתרצה לפני אל  ,המכה כעיניו ? הלח על אלה
החצפציס והחהגיס ולכס עחס אחר הנכיא ישעיה ע״ה :
ובשפתם כבדוני ולבם רחק ממגי • לא כן
כפיהם
ידידי ורעי ! חס נרצה לקדם פניו כאחונה שלחה ונפשנו
גכספה להשיג התכלית הנשגב אשר זפרתי׳אז חוכה עלינו
לקכוע כלכנו רוחחת אל ועזוז נוראותיו  /לדעת ולהכין את
התר אשר הוא דורש חאתנו ־ נפשנו תתאוה לאהוכ את
הטוב חף רוחנו כקרבנו ישחר לרדוף צדק ואיית  /כי האל
הטוב אחת חפצו וכל חעשהו כאחונה  .ככל מאחצי כת
כשתדל לחלחות חובותינו ולסחור מצות ה' אלהינו אשר צונו /

ה

לאושר
רם;
ולחזק;
ולמען
עבודי

ונתחזק חאוד להפיץ עובה ואישר בקרכט ולהרבות הצלחת
ריעמו כידה ' הטוגה עלינו .

!w>3
אידי
למ
יה/מן

היא היראה השלמה והאמונה הזכה והתחיחה
זאת
חשר בה נתפאר  .כלעדה כל נצטדק  /וזולתה
וחסירה vורק אס נחבר עבירה
גל עבודה תשאר רקה
יזצונית כיראה פנימית ונשים אותה סכה ותכלית להעיר

*(

צדקת לככנו ולקרב אושר נפשנו  /אז נעמד את ה' כאחת
ואז נתכה לו כי נהיה לרצון לפני אל דיעות אפר ול
כעמו עלילות ומחשבות כני אדם •

ההמשך ב הדש הגע •#
!I

כה

ג
גדוד בנים
(ההמשךמדף ע״ג בתקופה רביעית תק"ע>
דרכי חנוך

הגוף בכל1?1

יוכל מה שאחרנו עד הנה ראינו כי תכלית החינוך להישירס
לאושר ׳ ולהשלים כוחותיהם לתועלת חברת אנושי כפי חסת
ידם ; לזאת חובה על החחנך לשחור בריאות הנער להחליחו
ולחזקו ־ הבריאות תתכונן בחחית חאכליס בריאים כפי הצורך
ולחען חזק כח העיכול צריך הנער לעחול גויתו ולעבוד
עבודה כפי לחו  ,ובעת כי יתיגע ועורקיו ישכבו יתן חנות
לנפשו  ,ובלילה שנה לעיניו  .האויר הכלוא בבית הוא חלא
אידיה וקיטורים גפמתיס  /לזאת חובה על החחנך לטייל
בכל יום שעה או שתים כפי צמ*ך וכת חניכיו וכפי החקוס
והזחן בשדה ׳ /לחען ישאפו רוח צת ותפשי לאפים * ) הרות
הזה
* ) לא כן רוב חלחדי הילדים אשר ׳ לא לבד שיש להם
תלמידים יתר הראוי  /אשר עי"; לא יוכלו ללחד אתם
כראוי וכאחז״ל אסור למלחד שיהיה לו יותר חכ״ה
תלחידיס׳ אלא גס יסגירוס בין קירות הבית כל היום
\<לא ילכו לטייל אף רבע שעה ביום  /הה Iוחעיד אני

נc 4

"לי

כר
$ןןדמו,
לושנר

הזה ירחיב רוחם ויחויק אבריהם  /וייזהר מרוצת הדס
בעורקיהם  .לא יסתום החלונות בקיץ ובחורף לא יחס התנור
לחחוד  /ויפתח החלונות בבקר כחצי ספה ׳ לתת חבוק לאויר
נקי  /ויציחה להרעים  .הלחוד בדבייס אשר יגיעו למעלה
חשכל הנער  /חו החריפזת ביותר  /יבלבל חוח הנער  /וירופף
עמודי הבריאות * ) לזאת יראה המחנך לגלי יעבור גבול
הזימה תחליא את האנוש ותורידהו לבאר
כח הילד בלחוד .
שחת  /ולחנם תהיינה כל הפעולות להשיב כוחות כבר חלפו
כי נתן לאחדים הודו  /ומה טוב דברי תז״ל באחרם המוציא
זרע לבטלה כאלו שופך דמים ד״ל דחו — לזאת ישים המחנך
עין פקוחה על חניכנו לבלי יהיו לאנשים טרם יהיו לאיש —־
כאשר בעו״ה פרצה החרשעת הזאת למאוד ׳ ושלחה נערותיה
על גפי מרוחי קרת וכו' עד אשר כמעט האיש אשר לא יחפוץ
לשמוע בקולה ולילך בנתיבותיה לבלתי — חרגיש ( געפיהל־
לא; ער ) יקרא ' אך הישר לח ישע לדבריה  /ולא יט אוזן
לדברי פתאים ואס אלנדם המה  /וחם חכמים המה בעיניהם

5יו

חממי

הח?*

■ יחכםה
לחידה!
;שתהיה
 ftp» tה
| סח ה
 :טנתז
< לרייע
; המר

» מןגנו
1גלחדס
׳:חתשגק
i

עלי ילד חזק בריא ויפה אשר הלך על פני חוצות וטוב
לו  /אך כאשר בא אל בית מלמד כזה נפלו פניו  /מתחת
האדים והקטוריס/של רבוי ילדים בבית קטן *

*'?
fוגדר?
; לש\!5
׳ חיציוי

■ תענג
* ) כמו שלומדים לנער  pשש או שחונה גפ״ת חהרש״א
מהרש״ל חהרח״ל וכהנה  /אשר בזה יבולבל חות הילד>
ואם ימצא ילד אשר יתפוס כל זאת  .אז יקראוהו בשם
#לויי׳ אך מה יהיה בסופו ! או נער הזה ימות וירד
בשאול בלא יומו  /״די גופו נחלש  /ועורקיו נתפרקו ונתינשו
או כוחותיו הסכלים יתחו יעבורו ויקרא אז גשס ירול •

jילמדו!
ן "ה;פז
 Iנגלי

! מלל1

) !3 I
■ ;]

:ג

ו
ו
• ן

נ־וו

י אך דמוע תלרוע עינו במסתרים yוהמחנך הישר יוכל לקמת
לו שכר נצת רק בדרך שמירה הזחת — עד הניז דברנו
ממנהגי הגוף מלל ׳ עתה נדבר ממנהגי הנפש בכלל *
דרכי חינוך הנפש נכלל .
החכמה והמדע ינוחו לנו מבעד החושים ׳ פי ע״י הנסיון
יחכם החדם  ,וחס ישנה דבר יבין שנוי והבדל חקוחיתס ומצבם
למיניהם ׳ יפריד בין הדבקים ויקרב החורחקיס  /לזחת צריך
שתהיה עין המורה לחזק החושים< ולהורותם דרך הישר  ,למען
ימצא הנער על ידם כל דבר על חתכנתו הרחויה  .ובפרט
חוש השמיעה יהרחיה חותן נוכל לחנך כפי חפצינו  .בעת
כי נחבר דבר לנער  ,חו כי ירחה דבר ור לו  ,צריך המחנך
להידיע לו שורש הדבר  .חובה עלינו חלהראהו ולהבינו הוצא
הדבר בפרטיותו וכלליותו וכל הסעיפים המסתעפים חתנו
מן בכל דבר yולזחת רע הוא המעשה חשר רבים עושים
בלמדם לנערים מיס חץ תבונה לחו yכי יקלקלו מלחכת
מחשכת התבונה.
חין דבר גדול התועלת יותר מן ההרגשה ( עמ 5ינדונג>
וגדרה" התפעלות החנוש ממושגי ' שונים* וחזבה על המורה
לשוס עין על ולדיו להבחין ולהתבונן שבילי נפשותם ; להבין
חוצתי כתותיהם לדעת עצמם  .יבינו כחות נפשם פת
יתענגו וישמחו  /עת יתעצבו  /תע תקוה ׳ עת נחמה וכהנה
ילמדום סבות כחות חלו על נכון  /על פי סדר חכמת
"הנפש ( פזיכאלחגיע ) .ועי״ז ידע הנער להבחין דרכי תנשים
כגילו  .כי בעת חשר יבין החדס התפעלות התרגשותיו
יוכל להבחין ג"כ מה שבלב חבירו  /בקראו על פניו * האמת
 ( )3באדם ) התושיה היצך  /כי כמו שהבריאות — והיא
סדר & איברי הגוף וכוחות' על נכון ( הארת^ ניע ) —
תוליד

כח
תוליד שמחת הנוף ; ק הדעת — והיא להבין תדבר לאמתו
כל יוושג בטהרו ( דיא קלאהרהייט דער געגרי  5ע ) אשר
ג/׳כ ע״י סדר תקנה — תתן שמחה לנפש  .חוגה איפא על
* •י
החחנך להרגיל חניכיו להבין כל דבר על בריו לדעת דרכי
החפוש ( אינדוקטיאהן ) בכל דבר למטן חצוא האחת׳ ווה
יהיה להס לתועלת גדולה לבלי יבדו בשאט בנפש יבלא דעת דברי
חכמים הנעטפים במסוה המשל והחליצה * ) כי הערבוב
תוליד תשוקות ואביונות ׳ על כי המעשה הטוב תתכונן
בהרגשה ובינה בעת אשר יתתאדו יחדיו ויהיו תחים  /ואז
יעשה האדם את הישר מחק נפש  /אך אם מחשבותיו מעורבות
ולא ידע להבחין בין האחת והשקר  /הנאה והמגונה  /או
יעבור עליו רוח רעה ויבחר גרע על כי ערב הוא לשעתו
ויפעל און וכאז״ל אין אדם חוטא אא״כ נכנס בו רות
שטות ר^ל רות עועים ( איין איררגייסט)
לזאת

* ) אשד מחכמה עשו זאת לבלי יבא כל איש זר פנימה/
ויחלל קודש כידוע — וזאת היאהחתרבת התושיה בימינו
כי רבתה המספחת בעמינו ׳ אשר כל איש היודע לקרות
בספר יראה את עצמו בתור איש המעלה* ובאהבו
התחכמותו יבזה דברי חכמים אשר יראו לעיניו כדברי
בערות  ,וילך דרך עקלקלות  ,וכבר ידעת משלי החתול
עס הבשר — ואולי לזה כוונו חז״ל באחרס כל ת״ח
שאין בו דעה ר״ל דעת להבין כל דבר על בריו ( קלאהת4
איינזיכט ) כי עי״ז יוציא משפט מעוקל  /טובה] חמס
הנבלה  /ורביס הבלי שוא ( אבערגלויק ) מחקור משחת
זה חובו ׳ אשר בעליו לא יחקרו אחרי שורש למר לדעת
האחת לאמתו.
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בס
לזאת יזהיר המחנך את הנער כי יפלא יומר חדש ול
לבלי יאחר  :רחה זה חדש הוא למעלה חדרך הטבע  /אך
ילחדהו להשכיל על דבר עדי ימצא שורשו  /ואם לא יוכל
להשיגו יאחר  :שכלי יקצר מהשיג זאת  /ולאלהים פתרונים ?
אך אין כל חדש תחת השמש ־ בם ירחיקס מאנשים אשר
בערבוב גפשס בתרה ויושיבם במסיבת חכמים למען יראו
תהלוכות חעשיהס וק יעשו .
פעולה הנפש ( זעלבסטטהעטיגקייט ) היא אבן פני!
האושר  /בה ימצא האדם אנושותז מותרו
מבהמה  .געת נביטה על שני נערים אשר יחותיהם שוים
אך האחד מורגל בתפנוקים  ,והשני בן אכר אשר מנעוריו
בודל על פכי השדה ונראה עתה יוה יהיה מעשיהם׳ נפלא!
הראשון ינום מפני אווז או שממית בעוד השני יקח רסן
צמד בקר וינהלם על מבועי חים להשקותם rזה ילך ערום
ויחף בדוחן השדה ׳ בלי כסות בקרה  /והוא לבוש מנעלים
וכחחקאות ובכל זאת רגליו בצקים  ,ולא יוכל להציגם על
הארץ  /ואף כי בגדיו חמים  /והאח לפניו מבוערת  ,בכל זאת
הקרה תתקפהו ׳ ומדוע זאת  .על כי האכרים יתנו בניהם
בדשות עצמם י לא ישיחו כמעט עיניהם על דרכיהם כי ילכו
לעבודותיהם השדה׳ והמה  ,הבנים  ,באות נפשם ( איס
סטינקט ) יטו עצחס לחיק אס כל יש — הטבע  /יניקו משדיה
מיץ הבריאות  ,ילמדו ממנה לעשות כל בעמל נפש  /והיא
הנפש לא תלמדהו רע ׳ פי חטוב המוחלט לא יבוא רע ׳ אס
הבחירה תמשול בו  ,והיא כת באדם לפשות פעולה כפי אשר
יגזור עליו הקש הטבעי השכל ; והשכל ישכיל על דבר טרם
העשותו אס כשר וישר הוא מפאת התושיה  /בן האכר הזה
אשר לא ידי 1כמעט מה היא הרשעה  ,ושכלו שלס ותמיםבלי*
עקש ופתלתול וכחי חזק ואמיץ לעמוד נגד המשטינים  ,ויגתור

*ו

ל
אך הטוב לעצמו  .על כי
אבותיו יתנו עליו
עיניהם
ירחה הנער הזה בכל מאמצי כוחו להשכיל על דרכיו  /ינסה

לא

מייזסft 4

ויבחן עצמו מה יוכל לעשות למען השיג חפצו  /והנה —
כוחותיו בקרבו  /וכזה יבא למטרת האמשי  /היח
העמל1
(טהעטיגקייט ) כל היוסילך בחוצות תחת צבא
השחיס*
וראה לפה התבל  /יביט מראית הטבע  /וילמד ממנה בינם
אדם ( שליכטן

חענשנצערשטאנד)

לא כן אנחנו בני ערים יושבי קריה  /אשר כל היוס האבות
או המחנכים יסובבו את הילד כאשר עקבו ישמורו לבלי יבול
ק ישחרו נפשו  /אך אין אדם צדיק בארץ אשר יעשר תמיד
הטוב ולא יחטא לפעמים  /אף כי באחת רבים המה אשר
חון רב בקרבם ינוח ׳ וישחיתו בדרכיהם שבילי הנער ׳ מלבד
שאהבה מקלקלת השורה ׳ לזאת טוב למחנך חכס לעצור בכתו

דברו

מר
אי!
הנשרוהנ<
נאחד הני

גסמפש/
העוצגהול
וייונעי/ק
היתליער
מהסתהיי

לבלי נתין אבן נגף וצור מכשול בדרך
חניכיו ׳ ייתן
לטבע לפעול כחפצה ׳ אך יו ר ס דרך הישר לאחר  :זה הדרך
לכו בו כי תאמינו  .ולא ימנע מהילד כל דבר אשר יחפוץ
בו ׳ אף כי יוכל להנזק בו
מעט ( אס לא כי היזיקו חצוי
וגדול ) אך יתן לו כל דברלרשותי  /למען ישכיל ויבחין כל/
 1בזה יבא לעמל נפש (
זעלבסטטהטיגקייט ) וכלל גדול הוא

* היאחוג!

האשכנזי ( דורך

׳ פלolp

מקום * ונהנהתו!

באדם אין חכם
כבעל
שאדע} ווירד חאן קלוב)
י
יכ

הנסיון

וכמאמר

jהחנוה ?

יוכלעשוי
יל!עקה
* למליאן

:הנויאוא

גס .לא נלמדם הדבור בצפצוף קול אשר נשחק לפניהם ,
עי״ז ידבר הנער לשון עלגיס ולמה זה נפעל
בפעולת

הטבע  /יבוא יום ( אף כי לפעמים בארוכה ) והנער מעצמו
ידבר  .בני הכפרים ידברו כולם לשין נקי בפה מלא  ,על כי
לא נלחצו לדבר > ואגו בעת כי נשמע מפי עוללים ויויקיס
צכצוהיהס ( קינדרלאללען ) נהללס  /נשיב להם מענה לשון /
ונדבר עחהם  /אף לכ היונק אל יבין מוצא שפתינו  ,ואנחנו

לא

י*)ומר

ן^
! לאור

וקו!

 6ומפי

-

לא

-

לא 'נשמע לשונם'/לא ק מסיי כפרים דבר יזין להם עס
מיה©  /אך העוללים יחדיו על השדה יפוללי.

דרכי דדנוף הגוף כפרטי
הבריאות

קנית רב

טוב  .קנית ( יזשלי

קדם)

כ3ר אמרנו כי ה 3ריאות יזכוע טובת הנפש היא* כי
ה 3שר והנפש אחיה תאומים המה בכפול זה יכול זה  .ושניה©
כאחד הכרחיס לאושר ׳ לזאת כעת אשר יחלה הנוף יעצ3
גס הנפש  /כוחותיו תרפנה ׳ ואז בעצבון ויגון יש 3החדה
העוצ 3הזה יסיר מכוחה מלכו ׳ ההול יזרה כטס שחחתוי
ויחנע לזחנו כל טוב ׳ ואז יהיה האדם כשפל היודרגה תחת
חיתו יער ׳ כי לא ידע עשות נכוחה ׳ והדעת  /אשר כה הורס
מהם תהיה לו לשטן ולאבן נגף ׳ כי כה יודע צערו  /זאת
וכהנה תולדות התחלואים על עצחינו  /ורזה על אנשי כריתינו
החכרה ז — הה מר ! רתוק ; החכרה והידידות תנתקנה ' לא
יוכל עשות דנר לתועלתה ׳ אך להפך יהיה ׳ תחת כי יתן
ידו עחה ' יהיה לה למשא  ,כי היא תצטרך להיות לו ליישענת
להכריאו  .ובכן בצדק נשפוט כי הכריאות אס האושר  /ואם3ן
הוא תוכה עלינו לדעת מה נעשה ׳ לחען נעמיד כריאות האדם
על תלה ׳ ונראה יזה כפי היזכחיס הסופרים והרופאיםלשיזור
הכריאות ונשמע לחצותיהס * ) ואציגה נא עיזך היזעט אשר
■ יזצאתי
סתכונח
* ) וככר יעד איש חכם לכתוב ספר שלם על זה
גוף אדם בריא ( פהיזיאלאגיע )—— עיין מאסף תקס״ט
—וחה רג תודות לו עלינו׳ וחי יתן ותצא היזחכרת הזאת
לאור  /יכ כעוד אשר יתור האדם על המפה לדעת ארן
רחוקים ואנשיה׳ על ירזיס ואיים  .ישכח שוככת חיקו /
וגופו אשר וה כל האדם —

_

 -לב

מצאתי לטובת החינוך הזה  /ותת היותר יגקש חפם יותר מחני
יכ עץ קייס רפו סעיפיו  /ולחען שחור כל ענפיו ועליולפלי
יגולו צריך שמירה יתירה ׳ ונפשי ונפש כל תוהב התדס ישחה
אם יביא תקרי קרס ויתן ידו לכתוב גלשונינו דרכי הכריתזת
בתרועה .
(ההמשך בחדש הנא)

מכתמים
אל אשת כסילות •
לשוא תתיפי לעיני כל ראיך,
לשוא תשימי בפוך לחייך ׳
תחת מכסה כזב למאוד יזקינל;
מי לא ידע כי נבלו פרחי נעוריך
מי לא ידע כי זקנת מפניך
אם יהיו כשנים כשלג ילבינו.
1
מוסר

j

השכל ־

בן אדם 1מה ילך אחריך
אם לקברות תובל ?
האם הגדולה והכבוד
אשר הרבית בתבל ?
או העושר אשר אצרת ?
הלא המה יחד הבל י
רק הטוב אשר פעלת
רק הוא ינעיס לך חבל
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ןחודש חשון
ה׳תקע״א

א
שירים

ומאיצות

’נחגשה יוסף
ג ההמשך מדף ז' )

היצוה אי ^ צל משברי ים יאמר ; החשו5
פן מרי יוסף אל !• בירתו,
מי אהבה ? דם המה,
הלוך ילכו ולאו שעי למרי מוסר ,
יוסף יוסיף תוכחתו והיא תוסיף תאלצהו,
ושפתותיה נעות מאין הפוגות׳ ולבה לב עמה
[ ] 5־ ’ ׳ 'אל
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אל שמעה עוד לתכונה אשר התן קולה
לאמור:
ותמה !היא י
ממשלה V I • J
נכרת T T J V
דרכיך V V S
תכפילי ♦ T- 5״•־*4
מה י • ; -
י•
נ*וי0
כעיניז עכר,
הוא ענד עולם ואת גבירה חפשי בכלךרכיך!.זוגיזיז
משוש לכ הארץ ! עיניך .ימשולון לע בחורי נאינמעט
הרוכבים אתונות ץחורות לפנ! ך ! שחחון: ,איש
;לחסון בעריך ואת מי תחוני ;שגו שרים ממךותתלו
!תפארוןכהדר .יפעתך כלמו תיזוז ;!־ :ך,
יפר!
לאת הכגעי לעבד עולם ! שובי והנחמי!
' !1ינ
כן ךברת התבונה בקול חלושה.
■!דימו
והתשוקה בקול ענות 4 frjqין» ןןיאאמך־ייה
ÜJj
תשיב;
ו’
ואז
מה תשפילי ךרכיך נכרת ממשלה,
m
להמות נפשך בעיני עבד נקלה.
 Iלא
ענ:ך ;משולח על בחוףמערים •
הרוכבים אתונות עחורות לפניך !שחחון ' | .
ן
;לחמון כעך; ף את מי תחונני ?
בלמו תרות :דיך  -ואת תכנעי לעבד עברי ו |זי !י
;
קימי והנשאי  ,וישק עפר רגל :ך> — ״
 5מריי

־ז :

י

זי™
ותרבי |

’?tfyr'T.

-

לה

-

,

\

ותדבר יום יום אל יוסף .
והוא התאמץ בגבור ביום ריב
ב>! יש מלחמה אשר החלוהו חמורים ,
הרגיזוהו בני אשפתה.
במעט גגעלמגינו נטיו אשוריו,
יאדימו דמיו לבושו •
ותחלואיו בבלים ואמונו זגים שנית פני
המלחמה
— ״ ; T T־

אנליוז

ן פול שנית עלי אוהביו וישופם עקב ;—
ןב יוסף ;מררוהו דרובו בעלי החצים
לדך־פוהו ימ אהבה ותשב באתן קשתו ׳
במעט הציגהו׳ נפל שרוי:5פעת גבירתו —.
אז לפתו זיועי ' ! :י •
התאזר חול  ,ואביר ב? יקב עזרתה ול סלה.
ולא שמע אליה נם הךחיק מצעדיו הרחק

ממעגלותית •
נוחי היום דבא הביתה לעשות מלאבתו

לאין איש כב :ת •
ותתפשהו אשת פוטיפר בבגדו" נתאמר

הנה

ןל
( הנה היום שקדתי  /לא תמלט מח־י הפעם י .־ )!
שכבה .עמי ! אז סער מתחולל על ראש יוסף•
ותביט עינו והנהכלילת יופי נצבת לעומתן׳•
ביפיה .ישגו שרים ; והוא והלוא באחד האדם *
עטיניו מלאו קלב כליותיו דמי נעורים .
ותסמר שערת בשרו  ,דדכותיו נקשו זה לזה
תעמוד בין חיים ומות  ,זלדקה וחטאת "
התשוקה תצונו  :שמח עתר כולדותיף
ואחוז כס?0ני האהבה באשר תמצא .
מי יראה מי עיד דזחוצה • —
התבונה היענה  :הפעם תנסה ותבחן ׳ לתצא
כאור צדקותיך•
וישכח •ומי •ית
נגדו
תאותו
יראה
פתי
אי
• * • :יי
• :
— ן ▼-
״; V
ג v Iי
יוסף לא כסיל בכסילים אתה ׳
זכור מבטן מי ; צאת  ,לסל אמך ,העקב אביך! ־
א!י כזכרו שם  :עקב ובתאום
(בעיוניו העלי ) תמונתו נגדו ?•
נךמרז לו הואר הזקן בלבנת שערו •
ושפחותיו דובבות ; יוסף בגי.

התשכח

I

 -ןל

_

התשכח מיסד אכיף!
ויקץ.כ3ב1ר מגרונן םי.י! ׳
משל ;ברוחו גבר ~על
חטאתו /
• rיי
—t w
בז
בל
חמדת
יפה
כבירתו
t t
 : v׳•
ן י•
: • :
וימהר דקם ויצא וינם החוצה
ובגדו .ביד גביךתו — .
»Mmema

ב

מזמור לתודה•
עת חייתי מחליי1
יפעת קרני החרס עלטה כי תאפיל*
ורעם המתגלגל קומת ארזים משפיל
ירעד כל לב  ,ברחובות צוחה;
רוח זך כי יעבור  /יפיץ ענני שואה ואמש
ראה /בהיר הוא נשחקים —שוב תזרת השמש
האח י שמחה לכל ונסו יגון ואנחה.

/

כן » חזני רעדה ולבי סמר מפחד
עגמה נפשי ועשתנותי אבדו יחד,
גם נר שמשי חשך,הה ׳עת חלותי ;
»ר ממעין קדשך השקפות מן השטים
וברחמיך הרבים נתת לי החייט,
זה אלי ואנוחו ׳ מנת חלקי וכוסי*I

$לי צורי ׳ נמה אכף ואקדם את פניו
«ם שפתי אפתח ופי יגיד תהלתך ?
היערוך לך ? אליך דומי ' תהלהי—
מן הטיצר קיאהיך* כמרחב עניתני,
סרת המחלה מאתי  /מיימים החיתני ׳
לכף אזמרך בלאומים ואסלרך נחילה ,

מדוע מנגד תעמודי/אחי ורעי אהובים?
עמי בצרה הייתם  ,נתעלסה עתה באהבים ׳
הבו גודל לאלהינו  ,נקדמה פניו בתודה
נאדות הדמעה נביא לפניו לאשכר
לא אמות כי אחיה — עוד אלין ביקר^
ישמח כל אוהב נפשי ותשיש ותחדה
אברהם בר״י

שטעח

מכתמים
הבת

הכעורה

אני ׳ האלך ?1בדי בנשף
והבחורים ישוטו כבני  -רשף ?
בתי י קחי איפה הנר ונטד/י
כל רואיך לא יגעוכי.
הבחורים והזקיות
שני בנים נשאו רבות השנים
הן הנה היו מהנפילים אשר בארץ—ויברכם הרב ויאמר " פרו ורבו " אל הבנים
ואל הזקנות אמר u%ומלאר את הארץ!
משה בן מהו' מענרל פ״פ
אל

נעמי

מה * פית ומה  -נעמת היפה בנשים
זכו משלג ולבן מחלב שניך
&למו עצמך מפנינים שפתותיך שושנים
כעפעפי שהר יהלו עיניך.
כלך יפה רעיתי ספיר מרתך
שדיך צהו מהלב/הה ! מה נהמדו
לו אשת פוטיפר היירת
אזי מצרים ברעב « נדד•
חיים בן מאיר ממשפחה הצרפי

ב;
דרוש לחנוך בהכ״נ ש״ק פ' אתם נצנים
(ההמשך מדף פ״ד)
ומעתה אתן גס,את לבי להתבונן ולברר ’ לכם תכלית
התפלה בצבור וגודל תפארתה  .דעו .ידידי•
ורבותי ! פחו שיש קצת אנשים המתקדשים והמטהרים לעשות
תפלתם־ ' קבע ועיקר ליראתם׳ והמאמינים כי הוא ית ' איננו
דורש  ,מאתם כ״א ללפת אל בית התפלה ובזה יצאו ידי
חובתם ׳ רן ים להפך זולתם האוחזים בקצה האחרון לבזות
ולחאס בתפלת הרבים ׳ ולמשוך רגליהם מלכת אל בית אלהים
והמה יצדיקו מעשיהם בדברי תהו ותפל  /לחמר  " :שוא
עבוד אלהיס במקהלות עם ׳ ומה בצע כי נתעסק שעה אחת
או יותר בעניניס כאלה אשר לא מכל ללמוד מהם דבר !
מוביס היו בימי קדם אשר לאבותינו׳ אך אנחנו׳ לא נמצא
קורת רוח בהם ואין דעתנו נוחה במנהגי ישן נושן ; /והנה
אס נודה לדבריהם  /כי המה לא ילמדו חדשות בתיך קהל
.ועדת המתפללים ; מה יענו באחרילהם  :האין זאתתיעלת
גדולה וצורך מ לחרם לחדש תמיד בקרבו האמתיית המקרבות
תכלית הנפש ושלמותה  /והיריעות המביאות אותה להצלחה
נצחית בעולם הבא ? הלא רוח אנוש חלוש כח מלזיור תמיד
רעיונות נשגבות׳ ולכן יצטרך האדם לשקוד יוסי■ יום על
דלתות בית התפלה ולהתעסק במצות מעשיות החעירזת חפצו
ותאותו אל הטוב והמעלות בנפשו זכרון הידיעות אשר סרי
מלבב
+

מלבבו ^

i
ן

מה

קנין האחת

הכרחי לנפש כהכרח

החזון לגוף•

וכחו שהגוף אי אפשר להתקיים מבלתי קחת חזון מעת
לפת * כן הנפש תקום במה

שתקח לה

תחיד

האחת

ותקנה

אמת ואל

תמכר

ן הפנינים והסבות המביאות חותה להשגת האחת  .ולזה כון
ן החלך שלחה ע״ה בחכמתו לחחור  :קנה

( 'ירצה בזה  :השתדל להקנות האמת בנפשך ולקבוע איתה
[
j
J

בלבך תחיד ואל תחכור אותה בדברים אחרים  ,כי האחת היא
תחידית ונצחית ואינה כשאר קניני תבל התלויים בהסכמת
אנשים וחשתנים לפי סדר
נימוסי ארץ
תשתנה לעד  /ולא נוכל להחליף ולהמיר

ומנהגיה  /כ״א בל
אותה בזולתה .

ובלעדיזאת חי לא יודה כי באחת

תועלתהתפלה

בצבור רבה היא ־ פה בקהל פס אשר ידרשו
לא אל יתד׳ יתחדש רות נכון בקרבנו  /ורגשת נוראה יקת
לבנו  .השגות יקרות ונכבדות מאל י < ׳ חחדת הצדק ומשלחות
האחונה יחלאו רוחינו * פה אהבת הבורא ויראתו תלהב הנפש
ילבוענו תודתי ירחשו ׳ אחת וצדק נפגשו ויפוררו את רוחנו
להטיב צעד  .פה ימצא מכאב והנענה נוחם יתקוה✓ ואמונת
המתאחדים לעבודת ה ' יוחס תתחזק *
ואגודתס על ארץ
התיפד היטב ־ ואיך
יעלה על לבנו לביית ענין יקר ונעלה
בזה * ואיך לא נבוש לחאס ולקצר בעבודת התפלה ברבים
המקרבת אושרנו והצלחתנו בשתי העולחות ? —
לעתה

ידידי

ורעי !

אחרי אשר

התברר

לנו

חובת

התפלה וצורך ענינה אל
האחונה * א״כ בודאי
לא נסיר לקול האנשים החטאים בנפשגתס  /כ״א נמהר ונתיש
אל עבודת האלהיס לשמו ׳ לגדל ולכבד אותו בכוסף
שלם בתוך המון חוגג * כהאחר המשורר  :אספו ל 1י
כורתי

בריתי

עלי

זבח  .אמנם לא די לנו
[  0י]

ובלבב
חסידי

להצטרף עם
הצייר

מב —
הצבור עדת אל ולבקר זכיז** כלו מם מס ׳ כ״ח מזין את ל 3מ
לקרחת ולעינו ונעורר את נפשיט ומחשבותינו להבץ גודל
תועלת התפלה ורב צורכה! ולק מחץ עצמנו בטרם התפלה
בחעשיס חשר בהס יתכן לגשת ולהתקרב חל האלהיס  ,ונרחיק
יזלמו כל מחשבה זרה המבטלת מנת הלב ־
אלה הס האחתיות אשר הוחלתי להעיר עליהם את לב
שומעי ביים חנוכת בית אלהינו ׳ עת התחדש לנו
עמדת ה ' ית '  .ועתה אליכם חישיס אקרא וקולי אל ראשי
העדה ומנהיגי הקהל ! אתם יזלאתס חת ידכם לפחר ולהדר
חת בית אלהינו  .רב תודות לכס על חשר הכינותם חת לבבכם
לחלחכה הזאתז .רוח בין תנהלכס ואהבת אמת תכלית
פעולתכם  /והיא תפחרתכס * נא"! תנו לנו עוד אות ומופת
על צדקתכס ותומת לבכם ! הטו אזניכס תמיד לקול האמת
חזקו וחרוצי לבבכם למלחות התכלית הזה תשר החילותס /
להתהלך במשרים ולעשות צדקה ומשפט למען תשיגו חרחות
חיים ! אתם העומדים על משמרת פקודי העדה ! אס תכינו
חת רוחכם להראות תמיד את יושר מעלליכם/אז תהיו מופת
לרבים  /וכל איש וחיש חיליסיגבר להדמות לכם במעשיכם
ולאחוז באוחנתכס לאהוב הטוב והישר ולפעול פעולת צדק
ואמת ׳ ואתם תחצחו גמולכם במפלליכס והיתר משמרתכם
שלחה מאת ה׳ בי יפוצו חעיטתיכס חוצה ׳ וברכת שמיס
תחול במעשי ידיכם  /חכמתכם וצדקתכס תריס עוד תפארת
בית אלהיט  /ויקוייס בנו יעוד הנביא  :גדול 1יהיה כבוד

הבית האחרוןמן הראשון אמר ה' צבאות ובמקום
הזה אתןשלום נאום ה' צבאות!

תפלה
אל

עליון ! שדי« רב כח 1לא ישעך כלי רעיון
וכל שכל לא יערכו  .אך כי נמצאת וכי
מעולם

גמ
מעולם היית וער עולם תהיה  ,זאת יורנו הטנע עם
כל נפלאותיו  /יחוה לנו הצדק ואמתתו  ,עיר לנו
דבר קדשך אשר גלית אותנו  ,ותספר לנו הרוח אשד
 ,שמת בקרבנו  .איום ונורא ! מי ימלל גבורותיך ,
ישמיע פל תהלתיך ! אפס בחסדך הגדול חוננת לאדם
רגשת נעם לכבדך ביראה ולגשת עדיך באהבה
ובבטחה  .נא רחום על כל ! השקיפה בעין חמלתך
עלינו  /בעת אשר נתפלל ונתחנן לפניך ונעבוד אותך
ברעדה ־ קח נא ברצון את תודות לבנו ושים שלום
וברכה ; על הבית הזה הבנוי לשמך מאז ואשר
הואלנו לפאר ולהדר לכבודך  .שמע נא קול הפלת
עבדך הנכנע פה לפני גדלך  ,וחזק לב דכא ושפל
רוח הבא הנה לשחר את פניך ולבקש נוחם ומרפא
למכאוביו  .רחם  .נא על העדה הזאת המתקבצהג
במקום הזה יום יום להודות ולהלל לשמך הגדול •
חוס ורחם נא על משיחך  ,נשיא ארצנו*ץזטרד־זו
וחיהו למען יאריך ימים על  .כסא ממשלתו וירכה
חקות הארץ ותנחומיה  .ברך נא את הגבירה tאכם
ארצנו ׳וסער אותה על משכבה בחליה  /ושלח מהרה
מרפא לעצמותיה  .לב טהור  ,ברא לנו ורוח נכון
חדש  .בקרביו .׳ למנגן נעבדך  .באמת ונדע לאהוב
הטוב  ,ולכבד רעינו ולשאת שמך וזכרך בלבנו.

אמן!

•V

i

— מד —

ג
גידול

בנים

(ההמשך מדףל״׳ג)
י1ך בטרם אשר אערכה לפנייך החעט יזשר לפני  /עור
דגר לי אליך הקורא ! והוא  .בייאות [ האבות  .תתן בריאות
? 1בנים  .זהו גלל גדול בחינוך וגאדס  .הורים גריאיס וחזקים
יולידו כדחותס גנים גריאיס ושחניס על הרוג  /והורים
חלושים יולידו גנים כחושים לדוג ־ זאת יראה כל אדם׳ גם
התבונה תתן קולה ותאחד כי אחת ככון הדגר חפאת החופת
כאבות  pבניהם  .וגפרט כאס ק
בי כמבוע כץ הנחל1
בניה✓ כי היא תשא הולד תחת לגה תשעה ירחים < חדחה
ישתה כל יחי היותו גגטן אמו  /ואס לשדה נהפך לחשחית
גס הילד יחיץ ויניק חין רע  /ויגלע חרה בעורקיו  /ועין
בעין נראה כי חחלת האבות ירשו הכניס  /ולפעחים יורישו
האבות אליהם לדור אחרון  /החה החלאיס הנקראים תחלואי
משפחה ( פאידליען קראנקהייט ) כחו תחהון '  ,חדיגת נפש
(היפאכאנדרי ) השגר ( גיכט ) עורקים חלושים׳ פאדאגרא
וכאלה  /ולהעמיס גם באיגריס החיצונים יורישו האבות תסרונם
על בניהם כחו כליון עיניס ' חרשות  /שנים כהות וכאלה
רכות  .זכרו אבות ההפוכים ! אשר דחכם הרע יזול געד
שקתות עורקיכס  /זכרו ושיחו על לב פי תהרגו לחשתית
נכש חי חס תשיאו חשה ,קול דחי בניכם יצעקו אליכם
חבטן האס  /וליחיס ? — הה ! חדלו לנס איפוא להתענג
בנחלת
/

מה
בנחלת ה ' אהבה/לא לפניכם נתןה ' טוגו/כי־ הפכתם גחלת
ה ' ללענה  ,ועונג האחיין כל תדעו  /שובו תחלה תל דרך
הישר נל 3שלם ונתעשר הצדקה  /שובו נא י תו אז 'כשר
הדכר לפניכם .
ואתה איש ישר הולך  ,כראשית צכיתך כי תלך לקחת
אשל  /ראה תראה לקחת אשה  /אשר כריאותה עומדת על
דרך הטוב ודרכיה ישרים  /חף מפשע׳ או אז תתענג על ה ' י
ועל כי ראינו כי כהחלש הניף תחלם גם הנפש/
והנער אשר בנעוריו נחלש כשרו ׳> יכבה להב אומצו  /יהיה
חי נפש בעצבון כל הימים  .לזאת חובה על המחנך -לחזק
הנוף בלל מה דאפשר  /ושים עיניך על המעט אשר לפני
ולכה בדרכיהם  ,וטוב לן .
החבשית
החפשית — היא הכרחית לכל יקים׳ למען יגדל
מעצמו לבא למטרתו  /כפרט יונק הרך אשר הלחץ תלתן כחות
נפשו ותאסרהובנחשתיס אשר כבדים עליו לשאת  /ותעשהו סר
רוח • כועס ומרע  /ומדות מגונות רבות עי״ז  /הטבע תתן
לו יד לעשות את כל אשר יחפוץ ואתה תהיה לו לשטן ?
והוא  /כמעט יצא יצא הילד לתבל  /והנה תהפוכות יעשו
אבותיו עמו  /אבית תפנוקים יכסוהו במטות וכסתות עד אשר
כמעט תצא נפשו  /יסתמו החלונות והפתחים/לבלי יבא אויר
טהור הביתה  ,וכזאת ישאף הילד גם בשעות הראשונות רות
ממולח באדים רעים  .בגדיו הראשונים יהיו זיקים ׳ המה
החתולים והאסורים ( וויקעלן ) החתיל תחתילהו החילדת
במפות בד ופתילים  /יאסרו ידיו ורגליו בכבלי פשתן לבלי
יוכל פנות אנה ואנה  /אף לא להתנועע באתת מאיבריו
ויקבעו

 —.מי —
ויקבעו מחנו אפשיתו  .ומדוע תפשו זאת

צוברת

h

ישרים ! האם

דקה  /גב
לוזנהלי
עזדסהי

לבלי יהיה בנכס גבן  /פסח וכהנה ? הס על שקר אתם
פוחדים  /ונהפך הוא  /בחתולים האלה תנתקו לרוב איברי הילד
ותעתיקוס חחקוס מושבם הנכונה  .ראה ! תולדות הכושי
(יענער ) כמעט עמדה אחו מעל המשבר  /תשא האם ן יותרבל3י
בעצמה ( כי היא לא הפניקה מנוער נפשה Cאת הולד אל « לחרותכל
הנחל ותרחיצהו שם ׳ תישיט לו שדיה  /ותשכיבהו אח״כ על ; <1וצה ט
, pfyהי)
פני השדה על כס דשא * מראשית היותו תהיה לו החפשית ד

לנחלה ׳ ועוד מעט ירוץ ברגליו כאחד הצבאים  /בעוד בנינו ■ יון טנס
אף אחרי שנה לא יוכלו להציג כף רגלם ארצה י לא תמצא
בין הכושים אחד מני אלף אשר חוס בו יהיה ׳ אף כי
החתל לא היזתל * או ׳ אשאלכס ותודיעוני  .מדוע לא יותתלו
▼ •• 1
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בהמות שלי ותיתו יער ? ובכל זאת חוס או משחת אין בהם
אין זאת כי אס יד ההרגל תעשה זאת  .אך אליכם הנבוכים
קולי אקרא  :שיחו עיניכם על בניכם לבלתי ,יוחתלו  /רק
הליטו גופם במטפחת לבנה  /וידיהם וחויהס יגלו .
איש נבון וישר  ,אשר

שמעו נא דברי
עינו ולבו על דרך החינוך/וחדד בחדריו מאוד /
חכחק הנפש  .וכה דבר האיש * ) " פעם אחת
משתה שבועת הלידה בבית יולדת  /והנה פתאום
נשמע נלוז הילד ! האס נתעלפה חבעתה  /וכל

מעודו שם
וירד לעומק
ישבתי על
קול תאניה
הבית הומה

וכאשר קרבה אשתי אל הילד  /ראתה והבינה סבת הדבר/
ומהרה לפתות מלאכי תמותה  /החתולים ׳ והנה — חי הילד י

שליו
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שלח בנך החוצה בלי תכריך בגדים וכסתות אך 3מטפחת
דקה  /גס ביום חטר ומגייר וביום חס  /חו בקרה ׳ כי לח
תאונה לו רעה  .משרתי חלהיס רוחות ועתותי השנה אך
טובים החה לבני חלד* אף כי ליונק אשר גופו ונפשו חומים
יותר לס 3ול שנוי העתות מאיש המפונק חנער< כחו שתוכל
לחרות כל צורה ולעסות כל כלי שתחפון חשעוה רכה  /והלא
תראה כי פנינו יוכלו לסבול רוח קשה זרם ומטר וקור  /ומדוע
זאת  ,האם הוא נפרד מגויתנו י הלא בשר מבשרינו הוא ?
אך יכ נסה באלה  /אם לא איכוא מה הוא i
איך צדקת אתה האיש משוכני הצפונים  /חכם המשיב
לשואלו  :איך יוכל ללכת ערום ויחף ביום קרה ? ויען
וישאלהו גס־הוא ! ואיך תוכל אתה ללכת בגילוי הפנים r
 /7יד ההרגל תעשה זאת השיבו השואל ׳ אס ק הוא פנה
החכם  /אס ק הוא שיחה  .על לבך כי כל בשרי בשיי
הפנים ! — חלים רבים יבואו חחי החרים  ,חלב שדי אס
או מינקת אשר לשדה נהפך לחי ראש בחרבוני האביונות
והתאוות כמו הכעס  /הקנאה  ,הזחה וכהנה  .ולמען שמור
בריאות היונק חובה על האס ללכת בדרכי הטבע והמוסד
באחונה לא תפנק עצמה ובניה במותרות  ,ותניק בניה בעצמה
(אס היא ראויה לכך וכוחיתיה בלתי נחלשים חאד ) מליתן
פרי בטנה לחטאת נפש מינקת זונה אשר חלבה ודחה מלאים
זחה כידוע ׳ החחליאים את היונק ויורישו לו תחלואים רעים
«איך תשים זאת עיניה ולבה על התינוק✓ היא אשר לא
עמלה נזולא הולייתו בעוצב .
המגדל החכם ישחר את היינק לבלי ישכיבהו בחסות
מרוצפות כרים וכסתות׳ ולא יסגרהו בבית חס סתום החלונות
לבלי ירן מזגו  .גס אל ישכח לרחצו חדי יוה ביותו במים קרים.
הרעש
t

הרעש ווזמתומה (גערייע אוכליגעטעוע)

יבלבלו

חות הנער

יליוי/י,

הרך  .קול מרכבה חרקדה על אורח סלולה באבנים  /קול ןהחיוכלזי
חצוצרה ותופים רעים לשמע אונס  .ריח בסמים חריפים * הלתס וי
ישגפוס  .בתים אור רב בהם יכהו עינם וכאלה דבות אשר
יזורה וחחכך חכם ידע להזהר בהם .

פדר המחיה

[ התינוק
; .מאכלווזי

ימהעינוג
 jיצטרךצל
בסימגץ

האדם יוציא תמיד מותרות" המאכל מבעד הנקבים
יצטי
; ולכן
החלולים ( פאריס ) המלחים פכי כל הגוף׳ היא הזיער־ז ' דוק נכו

(שווייס ) והשאר יוציא מבעד שני הנקבים הגדולים  .לזאת י היטיביג

צריך האדם למלאות החסרון במאכל כדי להחיות נפשו ׳ ז יכסדיכ
אך מיני המאכלים רבים המה ׳ ופעולתם על הכפש והגוף
נפרדות  ,וגס לא כל המאכלים שווים לכל נפש אדס  /וליאת
יהיה זה גבור וזה חלש  /זה בריא וזה חולה  /גס טבעי

| להי?ז י

|נסהול3

 Iמיטת
השכים
פחים נפרדי המזג מהמאכלים קצת ערובתס יקחו  .לזאת f
צריך האדם לשום עין פקוחה לשחור יבריאות נפשו לבלי  fמתוהו
יחלה מהמאכלים הרעים  .המאכלים גס על כחות הרוחניות

יפעלו ׳ ד"מ בשמים חריפים ומשקים חחים יחלשו העורקים /
יעלו בראש האדם ענן קטרת ויחלאוהו תחהון ׳ ויבלבלו
חושיו וכהנה רבות .
הטנעים ( כאטירליכע שפייזען ) אשד מתנו לנו
מעכלים
מידי הטבע בלי תבלין✓ החה הבריאים
ומטעמים ( לעקרביסען)
מאד׳ אבל מאכלי ממתקים
אשד אך להיך ימתקו חרה באחרונה* כערים אשר מעט אוכל
לפיהם יותן יהיו חלושים וקטנים וימותו פפ׳/׳י רוב בקטנותם .
כי היונק צריך לינוק בכל שעה כביום ולא תספיק לו היניקה
פפ״יסדר וחוק מוגבל פעם א' לשבה שעות או כאות ויותר

ן המק  {:ז

וזלאי
\ צו
ן צעדהי
 .לןהלג
jv

יהצ3ל
ייקום

ןמת׳«
תצוד!

— מט
כדרך קביעות המחכללגדרל״ם  /כי ג ' סבות בדבר ) 1לדקות
המחכל דקליתר שהוא החלב שיתעכל ויוקך מהרה✓ חשח״כ
הלחם והבשר ודומיהם שיתקיימו ביישך שעות חה ) 2לטבע
התינוק* שחומו הטבעי יותר חזק וע״כ חיצטוחכתו תנשל
מחכלו ותתיכנו מהרה ותבקש התר מיד  ) 3לרבוי התחכל׳
כי התינוק יצטרך למצזכל הרבה מלבד שמצטרך להזנתו«
יצטרך חליו ג״כ לענין גידולו  ,ולכן לח יספוק לו החזון
בסירוגין כמו הגדול שחינו צריך חליו חלח לענין הזנתו*
ולכן יצטרך היונק חל החזון בתכיפות ; כבר חחרי חז״ל
דוק נככי ותשכח נערי והוח לטחון וללעוס המאכל
היטיב בין הפינים טרם יבלעהו< והוח הכרחי למען לח
יפסד כח העיכול  #ולתת חומץ בגוף והזנה בריחה .
להדק המחכל צריך החדם שנים בריחים  /ולחזק השיניס
נשמר לבלי יבח בפינו מחכליס קריס חו חחים ביותר ובפרט
בתכיפות  /כי יביחו רקב בעצמינו  .גס טוב מחוד להדיח
השנים כמה פעמים ביום ׳ בפרט בבוקר חליבח ריקנח
וחתר החכילה ׳ ולפני המטה .,גס צריך ליזהר לבלי ינקה
החחכל ביתד נחשת ( נחדעל ) .
השחר מלעבוד עבודה גדולה סמוך לאכילה  ,מלפניה
או מלחחריה ׳ גם לח תלמוד ותהגה דבך קשה על המשתה "
אחר התפפליות גדולה כגון שמחה כעס  ,תימה וכחלה השמד
לך מלטעוס שום דבר כי מרה תהיה לך
^השמחה והמשחק ירבו הרעבון וטובים לעיכול  /והעוצב
והחבל ימנעהו ! לזאת טוב לסבת על המשתה באחוזת מרעים
מקום השמחה תמשילה ולאכול בשמחה לחמו  .הבשר יחכל
בפת ׳ כי לבלו יוסיף עצבי! זיתן תחהון לבב  .הירקות טובות
מאוד לחכילה חך גס המה יכרכו בפת  .החלב קשה לאדם
] 7 1
ימה

נ
מזה גס אס צלי אש יהיה  .מאורלי קייס רעים מאוד כי•
יסתמו העורקים  /ויעצרו חרוצת הדס וכפרט להיושביס תמיד
מל כסאם במנוחה ולילדים רכיםי • האויר הכלוא בנקבי
בארוס של המאכלים יתזק העיכול  /לזאת לא טוב לכשל
המאכלים ליותר וכפרט הכשר  ,כי האויר יצאו ממסגרותיו
ע״י הבישול  .לחלושים הרבה אויר רעה מאוד לזאת לא טוב
להס לאכול פימת הרבה  .החלב טוב מאוד ׳ והוא אמצעי
־T

בין הצחח והחי  /גס הטבע תאלפנו זאת  /כי החלב ראשית
מחית האדס הוא  .חלב חי טוב ממבושל ׳ אך הרבות לא
טוב  .אכול דכש הרבה ג" כ לא טוב  .בשחיס ומלח כראוי
טוכיס ׳ ורכויהם רעים  /כי יחמו הדס ויחלשו העורקים  .עת
האכילה תהיה אמנם לפי רעכון איש/אך חכרת בני אדם
והתאחדיתס ( קאנפענטיאן ) לא תרשה לכל איש לעשות כחפצו•
מ״ח נכון לאדם לתת סדר מוגכל לאכילה ׳ גס ליונק שדים
סדריםתועילה ( אבל יאכלו יותרמג ' פעמים כיוס מז״שלמעלה)
ולא נמלא כרסינו ביותר ׳ למען לא נקיא הפת אשר אכלנו/
ונירש חלאים רעים  /הגוף יתרופף  /הקיבה וכח העיכול
יתלשו  /והעורקים יתמוטטו  .אכילת הערבים תהיה מעוטה
הכמות  .כי בטן חלאה תכלכל החוח ׳ תוליך הדס לראש ותמנע
השנה  .השתיה כדת הכרחי לאדם כמו האכילה ׳ וכלי השתיה
 .לא יעכל החזון ׳ אך שתיה רבה לא טובה וכפרט על הפת טרס
נתעכל החזון * המשקה החבחרת הוא החים  /בפרט מי מעין
ואחריו שכר ( ביער ) המזוג בחיס׳ אגל מסקיס #החריפים
המשכרים ארס לנפש החיה וכל שוחר נפשו ירחק מהם/
ובפרט ילדים רכים * ונזה אוחר ואדבר מהמת רעל יין
שרף  /ארסו ידוע כי ישרוף הגוף והנפש .
טהע וקא  5ע גס המה לא טובים לנערים  ,כי הטכען
יפעול בחזקה על העורקים  /ופעלתו רעה אליבא ריקנא
ולבטן

נא

אוזינ
תמיד
ה

 1מקני

:לשל
דותיו
אטוב
מצעי

אפית
נותלא
1ראוי
כ .עת
;יקדם
מעצר
שדיה
עלה)
ללנו/
עיכול
עוטה
ןתמנע
שפיה
פטרה
וימעין

ויבה
מהס׳ ־■

< 1ח\i1

טבחן;1

וי«ןנ* ;
ולמן

ולבטן החסרה  .הקאפע ירתיח הדם  ,יביא רתת באברים /
ירבה התפעליות ׳ חגא (שווינדעל ) יחליש הזכרון  ,יש 3ר
כח ההולדה  ,ולח ' תן מחיה לגוף ׳ וביתר רפה היא להמשכים
סלויס ולנשים וקטכיס  ..חס יחס לך לח תשתה משקה המקרר
ואס שתית ; רוץ מהר ועמיל גופך עד כי תחם לך מאוד/
חו תשתה מהר חים חחים ר 3ים  .חדרך חרץ הוח לשטוף
הטס חתר שתיתו טרם יתנהו ליעהו פי חולי הוא מפונק
לחייח 3ריה
ודנים חללים הפילה הפינוק  ,וכן צוה ר3
(תמיד ) * שטף ושתה  /שטוף וחחית וכשאתה שותה מיס
שפוך מהן וחת״כ תן לתלמידך *
האויר
החויר הכרחי לחדם3 /ה יחיה׳ והיח תסובכהו< ותפעל
בפי שינויה על מזג החדם ,גיו3ש  /בליחות ׳ בקירירות /
ובתמימות  .האדם ישא 3האויר לאפיו ׳ כלתה לח יחיה חף
רג^ א'  /אויר קר יבווץ האברים ויחזיק  ,אך קרירות גדולה
תזיק לגוף✓ ולמען חמס נפשו יעבוד עבודה קשה  .החמימות
תתפשט עצם הגוף ותחלישו  .הש״נוי ממקום קר לחם ולהיפך
רע < ומסוכן לאדם  /בפרט לגוף המזיע  .רוח העצור 3ץ
קירות ה 3ית מלא קטורים הוא ורע  .העשן ועפר דק
לשטויב ) יזיקו לעיניה ולריאה * אידי הצמתים העומדים
תחת הצללים או קיטרתם בלילה לא מטוהרות הנה  .דוח 3וקר
טוב מאוד ' /לזאת נכון לחנך הילדים לשכוב בתחלת הלילה
ולקום בבוקר השכם  .רות עשבים החריפים ביתר יזיקו מאוד.
רוח המתנגד ; ( צוגלופט ) סכנה לאדם ׳ובפרט לגוף מחומם
ביותר .
המותרות
הוצאת
׳,יזטבע האדם לדחות המותרות חקרנו  #ותצאנה מנעד לקקי
האדם

)

—

גב

—

האדם ׳ כמ״ש לפיל וכבד אז״ל חשיך תקין נפשך  ,קדים תקון
גפשך (,מדות ) כי הסדר טוב האוד גס לזה  .ועל ידו תלך
השנה
הטבע פל דרך מנהגה  ,ולא תתקלקל מלאכת העיכול•
היום׳קי
והבריאות תכונן על מעמדה הנכון י הטיול ימהר לנקות
המעיים ׳ גס המרתן בחיס קרים  ,ועבודת הגון» תעלה על תונה מ
למשנש3
כלנה .
התניוכה
הטיול
!.יקלשי /ז
הטיול תמהר חרוצת הדס בשקתות הגידיס ׳ והישיבה ■ןלןשמג
קכליאה ותמנע הלחות ׳ותמעט תחות האכילה ( אפעטיט)
ויחלש הגוף עי״ז 7ימלאו יגון והאדם יפול בתרדמת העצלה\ .סורח ( ,
שעות המובחרות לטיול המה עתותי בוקר  /אחר הצהרים  Iמג/ל
ובערב * בבטן מלאה לא טוב לטייל  .לפני אכילה טובה < סניס3
הטיול  /כי על ידה תתרבה תחות המאכל  /אך לא טוב ? ל!לזו1
לילדים ו
לאכול ולשתות יזיד בשובו לביתו / ,טרס יתן חנות לגוף ?
יויגיעת בשר  .גס לא טוב לשכת פתאום שאנן ושקט !השנה,
כראי מוצק אתר טיול רב ואחרי יגיעה רבה * עמידה רבה
רעה יזאוד  /כי תבצע הרגלים  /בפרט לעמוד על רגל אחד.
1

השחר ׳
f

I

הלבישה

 גייס» ,בגדים רבים  /או החמוס ביותר לא טובים בפרט
לנערים  ,כי יחלקו עורקיהס  ,לזאת כל תיש שוחר נפשו  /לבלי
ירך ייתלש  ,ירתיק מטות כריס וכסתות מנוצי עופות
מביתו כי המה יחמו הדס ביותר  ,דפילו * עצלה וחולשה
בעורקים  /וירבו באביונה  .וראוי לכל אדם לשכוב על גלופקרי
(חאדראצע ) ולהסית עצמו במכסה עור דק *
השגה

;תרועה
:׳׳ עזי ת
; גיכך ו

; או ה

| ואשוג
} לוקוץ
* על זי
זנעלע
1

השנה
השנה תדכא כל גשר  /היל! תחזק נוף עייף וייגע מעמדי!
היום ׳ תתאמן כרכים כושלות ׳ תשמן הגוף yתמעט התפעליות
תרגה הוצאת האדים yותתן חיים חדש לאדם ׳ כח ואומן
העורקים yותרכה
לנפש נשכרה  .והיקיצה הרבה תחליש
האביונה * אך גס שנה רבה לא טוכה כי החושים והזכרון
יחלשו yוההתפעליות תפול בתרדמה  /ואו ידחה האדםלאבן.
לך שכוב על מטתך לישן בתחלת הליל ותישן עדי יעירך
השחר ׳ הבוקר אור ואתה תקום משנתך ותעמוד « בור לרוץ
אורח ׳ טרם קומתך התפשט עצמך " לישן בחדר סתום לא
טוב  /כי תשאף אדים הרעים הכלואים לאפיך  .אס ישכפו
שנים במטה אחת ותם להם yאז יוציאו אדים רבים* ויקבל
האחד זעת חבירו  .ליאת שוחר נפשו ירתק חזה  /בפרט
לילדים רכים • שכיבת פרקדן תכלא מרוצת הדס ׳ תנלבל
הנכונים;
השנה  /ותמלא הרעיונות באביונות yוידוע מז״ל

הרחיצה
המרחץ טוב מאוד ובריא yובפרט הרחיצה במים קרים
פי יכווצו הגידים ויחזיקום ׳ בפרט לאנשים תלושים המרחץ
תרופה גדולה " הרגל עצמך מעט לרחוץ במים פושרין ׳
עדי תוכל לרחוץ נפשך במים קרים ביותר ואז גס אס תרחוץ
גופך במים עזים בימי הסתו הקשים לא תאונה לך רעה •
אך השחר לך מהתחיד זמן רב בקרה  .כי תלך למרחץ שטוף
ראשונה הראש זהחזה  /וגס כל עוד הייתך במים תרבה
לרחוץ ראשך ופניך  /כי הדס תמהר לרוץ שחה yובזאת תשובם
על מכונס  .לפגי הליכתך למרחץ׳לא תחמם עצמך גיותר
ובפרט סכנה גדולה היא לל? ת 3זעת אף למרחץ כי המות
שחה

שחה * הרחיצה טובה בבוקר ׳
חל הכין ללפתלמרחץ .
ועתה כי דברתי מעט מהנהגת האדם מבריאות גופו
(* ושר אולי ארחיב הדיבור אי״ה למועד ) אשים לפניך דרכי
החינוך בחדות ובחוסר  /הט נא אזניך ושמע כי הוא דבר
יקר מאוד  ,ושא נא כי אאריך בחנהגתס כי אין דבר נעלה
מהם  /כאשר עינך תחיינה מישרים •
אבל

<ההמשךיבא )
מליצה מרע יקר אל

לאתר המזון טרם העטל

דוד

קארא

המניא המאסף לבית הדפוס

מ ^ ה איש בחירי
אל תקצוף כי ימים חדלו
טרם בצורי מזמותי לך הבאתי
דע אחי '!׳ גס עתה יראתי
כי קצרתי קצירי
ועוד זמרותי לא גמלו —
אמנם ידעתיך — אחי אתה
כרית אחותך לי כרת
בזאת הברית השבע השבעתיך
דוד ! שים אתה עלי עין
פן בשמשך עוד תנכרנה
עוד בוסדיתגמל תפיק יין—
גצני כרמי לך לבד תעבר נה
נא פנה אלי ואם אין
מחני — אד תעלה בספרך
ריעך
זאלאמאנמזאהן

— גת —

באורי ספרי קודש

באוף מל' עברית ופתרון פסוקים
נעלמים
איוב פרשה ח'
וישלחם גיד השעם סליז אותם בפשעם זכשלי
(ד )
בעוונם* (  ) jוהי ' ראשיתך מצער׳ ראשיתך
שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד? ( רש״י ו״ל ) .
(ת ) כי שאל נא לדור ראשון  /כמו כי שחל נא לימים
הראשונים ( רש״י ) וכונן לחקר אמתם׳ הכן והזדחן לפחוד
על חקר אמתם ( רש ,/י ) ( ט ) כי תמול אנחנו ולא נדע/
יחי שנותינו שבעים שנה על ק לא נדפ  /אבל ימי חיי
דור הראשון היו אלף שנה  /על כן אסף חכחה ודפת  ( .י)
ומלבם הוציחו חלים׳ .גם המציאו משלים הרבה  /ופסיקים
הבלדה יפרוט מן משליהס המשלים אשר לדעתו ידריכו איוב
לדרך טוב  ( .יא ) היגאה גמא  /מלשון גאון וגובה  /יכ
החציר גמא הוא צמח מהודר ומפות!־ מאוד יריח בשמים ריחו
והרח״במן תרגם גמא ( שחות ב' ) נינזע ׳ חה שם סיגו/
אמנם שם חינו * .דיא וואהלריכענדע בינזע  /הצומח בארץ
מצרים  /נצה תרגחוהויול׳ע ( איו 3מ״אכא' ) טדקא/ופה
תרגם אתו ערקא  ,אס כן לדעתו אתו וגצהעגין אחד ליס
'ופרוש

y

ונ
ופי־ום הפסוקים י״א וי״ב כן  :בכל חקוס אשר יש גחא "ש
נצה ולא נמצא בצה בלי חים  /אס כן בכל חקוס אשר ים גחא
יש חים✓ ואף גס זאת עודנו באבו לא יקצר קודס כל תציר
יבש* אחור אשתה החציר הנקרא בל״א ( קרעטן גראז ) נקרא
נצה או אחו בלשון עברית fכי לתציר ה! ה יש טעם חלת
המבריא הבהחות ׳ ועל ק היו זורעים הגחא עס הבצה יחד
לחען תאכלנה הבהחות הרועים שניהס יחדיו  /וקראו פחו בצה
כי הוא צוחח בבוץ ובשפת הנהר ׳ וקראו אותו אתו בעבור
האתוה אשר יש בינו לבין דשאים אחריה כאשר הזכרתי ,
לא יק ט ף ׳ לא יקצר * ועל השרש הזה אמר בעל יריעת
שלחה חלק שלישי דף י" ט ע״ב  :וקטף חורה על הפך חץ
כריתה של קציצה  /שהקציצה מין כריתה הצריכה כת אמיץ
כגון כריתת דברים קשים כעץ ואבן ועצמית וחתיות כחו
שנתבאר בסמוך׳ וקטף הונח על חץ כריתה קלה שאין כת
חרובה צריך לה היינו כריתת דברים רכים וקלושים כגון
הדשאים  .וכו ' עכ״ל ־ ולפני כל חציר ייבש ׳ קודם ( רשי ז״ל)
כל חציר ייבש  /כי עליו גדולים מאוד וכת כל עלים הולך ודל
אחר כלות הפריחה׳ גם יאבד הריח בשחיס אשד לי ׳ ( יג)
כן ארחות שוכחי אל  /כחציר הזה אשר גאון והדר לולתועלתו
יכרת מהר ׳׳ ואס לא יכרת ייבש  /ק האיש אשר גאון וגובה
לו  /וישחן וישכח אל  /לטובתו יענש לשום אל לבו׳ וישוב
לה'  /ואז יש תקוה לאחריתו ׳ כאשר אחר ואחריתך ישגה
מאוד ־ ותקות חנף תאבד ׳ ואיננו כן איש חזיד ברשעתו/
איש חנף  /כי אין לו תקוה גס שמו וגס זכרו לנצח יאבד.
ודע כי החלה תקוה בכל הוראתה הושאלה חן קי  ( .יד)
אשר יקוט כסלו ׳ ענין כסלו כחו אס שחתי לכתם כסלו
אשר הוראתו מבטחי׳ וענין יקוט כחו אקוט בדור אשר
הוראתו קצתי  /ולנן נקשר עם בית ( אוצר השרשיס ) וכה
נלי בית הוראת אשר יקוט כפלו ׳ אשר כסלו מתועב הוא.
ובית

ובית עכביש יזגטיזו✓ ביית עכביש ( דחס שפיננענהויז ) הוא
באמצע רשת עכביש * שס ישב מכוסה לעץ הזבובים  /וכחשר
יבוא זבוב ברשתו כן ימהר לצוד ציד  ( .טז ) רטוב הוא לפני
שחש  ,משל אחר הוא ומן עץ ידבר העומד בבית חבניס
שטיינעמען קאסטן ) וענין המשל הזה :
(אץ איינעס
כאשר ישלח העץ רענן את סעפי־ו כן ישלח סרשיו  /ואס
העץ בבית אבן ולא יודל לשלחם ׳ שר שיו יסובכו ואס לא
יבלענו ממקומו ימות העץ ההוא  /אמנם אס יבלעכו הן הוא
משוש דרט/כי מעפר אחר שרשיו יצמחו  ,וכן הוא האיש
אשר הצלהתו מריבה ׳ וכאשר תרבה הצלחתו ק תרבה
שרירות לבו  /ויטוש אלוה ויעשה תועבות אשר לא צרה 'ה
ויקנא על כן יבלע ה ' אותו ממקומו כאשר שכח אל ועוד לא
עשה תועבות  /וייטב לו באחריתו  ( .יד ) על 1גל/כל דבר
עגול הנצבר  ,בין מאבנים חחים או מעפר נקרא גל  .ופה
ענינו גל עפר אשר בתוך בית אבנים  .בית אבנים יחזה
אחר הרד״ק שרש חזה  :ור ' יהודה הכניס ועם שאול עשינו
חוזה בענין בית אבנים יחזה  /ולא ידעכו מה היתה דעתו
בענינס ובעל אוצר השרשים ( ר׳ יהודה שחו שם הנאות
לספרו  :אוצר טוב ) אמד על  :עס שאול עשינו חוזה  /גבול
( גרענץ ) ומדברי ר ' יהודה השני נבין דברי ר ' יהודה הראשון
חזהוחוזיש להם הוראה משותפת  /חס
כי לדעתו השרשיס
כן טעם בית אבנים יחזה לדעת ר ' יהודה הראשון  /בית
אבנים הוא גבול לשרשיו  /כאשר אמרתי בבאורי לפסוק ט״1
(יט ) יצמחו  /מוסב על שרשיו  ( .כ״א )  /ער כמו עד גשתו
עד אאיו/אשר תרגומו ( חינדעס ) והפסוק הזה נקשר עס
־הפסוק הבא אחריו ׳ וענין שכיהס  .בעוד שתשחק שונאיך
ילבשו בשת.

נ] 8

»יבער*

נח —
אינערזעטצונג

 ) 1בלדד אויז שוח ערמירערטע אלוא:
 ) 2ווירסט דוא נאך לאנגע דיזע שפראכע פיהרןt
מיאווינדשטעסע ערשיטטרן דיינע מארטע .
 ) 3וויא ׳ גאטט פרדרעהע דאס געזעטץ ?
ז־ער אלמעכטיגע נייגע דאס רעכט ?
 ) 4אלז דיינע קעור ווידער איהן זינדיגטען«
ליס ער זיא הינשטרעמן אין איהרס לאסטערס
שטרודעל;
 ) 5מירסט דוא אבר איהן אנרופען,
צו דעם אללמעכטיגען פלעוזן ׳
 ) 6ביסט דוא ריין  ,אונד אהנע פאלטע,
זא ווירד ער איבר ריך מאכן,
אונד דיין טוגענדהאפטס הרז בלאהנן,
ך) מרגערינג מירד דיין עהעמאליגער אנ&אנג
שיינען  ,ווייל דוא איברשמענגליך גראס ענדען
מירסט.
 ) gאיך ביטטע  ,בעפראגע דיא פארצייט,
האלטע דיך אן דער שטאמפעטר ערגרינדונני
 ) 9וויר זינדוויאפאןגעסטרן׳ ערפאהרונגס לאז,א)
אונזרע טאגע גלייכען איינעם .שאטטן,
 ) 10זיא אבר קאנטן בעלעהרען  /טאהטזאכען
אנגעבן ; אויך פיינע שפריכע ערזאן איהר
גייסט/אלז :

•

־

 " ) 11פראנגט ניכט דיא וואהלריכענדע נינזע
פרברידערט סיט דעם קרעטנגראזע ? ב)
טאנגעלט עז,מא דיזעס שפריסט  ,אן מאסר ?
מירד

נט
 ) L2ווירד דעכנמך דיא נינזע ניכט עמפאד שיסענד
נאף גכזעהט  ,ג) זא פרמעלקט זיא פריהר
נאך׳מיא דיא גרעזר אללע •
) 1$

גאטטעספערגעסנר ! דיס

צייכנעט

דיינע

באזזן;

ד) אבר דעס שיינהייליגען שפור שמינדעט גאנץ*
 ) 14דיא אבשייליכקייט איזט זיינע שטיטצע ,
איינר שפיננענהעלע נלייכט זיין זיכרהייטס־
הויז ׳ ה)
 ) 15דאראן לעהנט ער זיך אונד וואנקט;
העלט זיך דאראן,אונד ש ט ירצט • "
אונד דאז מידעד:
 ) 16״ זאפטפאלל אים זאננענשיין שטעהט ער דא O /
אים גאנצען גארטן זינד פרברייטעט זיינע
עסטע;
 ) 1fאליי? איז דעס ערדהייפען פרמינן 1לן זיך זיינע
וואורצלטהיילע—
זיא בגרענצט אייז שטיינערנר קאסטן • ז)
 ) igמירד ער אזיז זיינער שטעללע גהאנז,
הערויז גהאנען ׳ דאס ער איהר צו רופן
דארף  :איך קעננע דיך ניכט*
 ) 19זא איזט זיין גליק ) גמאצט,
פערפפלאנצט טרייכט זיינע וואורצל מידער.
 ) 20גאטט אכטעט דען בידרמאן׳
אונד אונטרשטיצט קיינן שיר-ך) ען .
 ) 21אינדעס דיין מונד פאללער שערץ זיין מירד,
דיינע ליפפעןפאזוינען קלענגע ענטלאקען ווערדן
 ) 22מירד דער שמאך דיינע פיינדע אוטהיללן,
אונד פרעפלרצעלטע — פרשמינדען.
אנמערקלנג*

ס
אנמערקוננך
« ) איין דפר 5ארצייט לפ 3טפ מאן לאנגע י1יכד קאנטע
דאהפר פוצאהרונגפן יזאכפן yוואצו אונזרע לפבפנם-
יאהרע צו קורץ זיכד•

ב)

אראביפןאוגד

דיאוואהלריכפנדפ3ינזפ וופרסט אץ
טניפטן  ,בליהפט מיט גראסר שפנהייט׳ אמזוטהאונד
פראבט  /האט זפהר5ילפ גפווירצהאפטפ טהיילפ וועלבע
זיא וואהלריכפנד חאכפן  /האט איינן שאיפען ׳ ביטטרן
אונד דפנאך אימן אייסרסט ל״בלי־כן גשיזאק .

דאס קרפטןגראס וועכסט גור אין זומפ 5ינן
גפגפנדפן ׳ אדפר דיכט בייא דפן זפפן ׳ פנטהפלט
 5ילפ זאלצטהיילפ  ,איזט דפס 5יהפ זעהר גזונד*
אוגד גיבט איהם איין יזונטרם אנזפהן * דפר 5פרן
(בראשית מ״א ב' ) מוס עכטוועדר זא איבר זפטצט
וופרדן  :״ אויז דפס ניל  5לוספ קאמן זיבפן מונטפרפ4
 5פטספ קיהפ הפרצאר ׳ אונד וויידפטן איים קרפטן
ןנראזפ׳  /אדפר  :״ אויז דפס נילפלוספ קאחן זיבפן
יוונטפרפ  /פפטטפקיהע הפרפאר \ דפ ן זית וויידפטן
איס קרפטן גראזפ yyyאק ביידן פפללפן דייטפטפ דאס
קרפטןגראז tכלזך דפר מיינונג דפס טרוים אויזלע;
גפרס yאויף איינפ זפגפנרייכפ פמדטפ.
דיא פגיפטפר אדפר אראבפד לפגטן ׳ וויא יזאן אוח
דפס פאר אונז האבפנדפן פפרז זיהפט ׳ איהרפ וויזפן
בפזאנדפרס דיא דפר וואהלריכפנדפן גיכזפ/אין זומ=
לפיגפן גפגפנדן אדער בייא דפן זפפן yאן ׳ ווא אויךדאס
קרפטן גראז וופכסט ׳ דאחיט דאס פיס אוין דיזפם
געזונדפ

HO
גזונדע גראז חייט בניסן .זאלל ; דאהער האט דאס זעלגע
אץ דער העגרעאישן שפראכע צווייא נאהחן  .דפר אייכע
(אחו ) דייטעטאויף איינע צפרכרידערונגהין׳ ווייל
חאן עז איחחר מיט אנדרן גרעזרן צו צראייניגן? ונטע;
דער צווייטע נאהחן א 3ר אויף דיא זוחפציגע געגענד
דאדין עז וועכסט "
 ) iקריניטץ שריי 3ט דיא אומוואנדלונג דפס גראזעם נאף דעד
גליטהפכצייט זיינען 3לעטטרן אונד זיינן געווירצג
הא  5טן טהיילען צו  .אללע נלעטטר האגען אין דפר
נליטהענצייט איהרע גרפסטע קרא  5ט  ,וועלבע נאך
פרצליסונג דערזעלגען אין איינעס האהען גראדע
טהיילע 5רדו  5טן אונד
אמימט  ,דיא גווירצהא  5טן
גע 3ען אויך צור 5רדו  5טונג דפר וועסריפפז טהיילע
אנלאס ; דא נון דיא וואהלריכענדעבינזע ווייט גדעסרע
 3לעטטר האט  ,אונד ווייט געווירצראצטר איזט  /אלן
 .אללע אנדרע גרפזער  /זא איוט אויך איהרע  5ריהעדע
5רדו  5טונג נאך דעד גליטהנצייט זעהר געגרייצליך ן
א לליין דער דיכטר שיינט וויא חאן אויז צאלגענדר
אנחערקונג ערזעהן ווירד  /פאך אי3רדים אנגנאחחן
צו האבן ׳ דאס דאז קרעטננראס דיא אוהוואנדלונגדעד
וואהלריכענדען 3ינזע 3ע  5ערדערע .
ך ) איין חאן דער 5אןאללן זייטן צו  5לוס האט  /דעם אללען
געלינגט< אונד איינפן אויז גע 3רייטעטן בוטן חף
נעזיצט  /גלייכט אין אללן שטיקען דפר וואהלריכענדען
 3ינזע ׳ צר 3רידפרט חיט דעס קרעטן גראזע ; דען
איין גיטטערזאלציגעס וופזפן ליגט אין דפר נאטור
דעס חענשן  :אין זיינפס הפכם טן גליקע  /אין זיינר
כראנגפנדען גליספנצייט ווידד ער שטאלץ  /שדייג®
זיו

זיך אללעם זעל3םט צו אויר  5רגיםטאן רען אורהענר
דעסיגוטן יון גאטט  ,ווירל ער ניכט 3חלל  /עהעער
ווירקליכע לאסטער 3געהט  /הערא 3געווירדיגט  ,זא
צערלפגט ;יך ; ייצע -טוגענל ✓אונדעזאחט אוס ; יינע
מאראליטעט גשעהן • ייינע העראנווירריגויג אחט איה8
דאהער איין וואהרער ; עגן*
איין גאטטעסצרגעסנר מאן קאן איינען חאן געציח
כנן  /דמר 3לאס אן גאטט צרגעסן האט,אויף דער
שוועללעדפר לאסטר שטעהט ׳ אהנע זיא אוח געאינט
צו הא 3ן ; אדער איירן ; אלק דער אין דער טאהט
העכסט לאסטרהאפט אחט  .דער דיכטר נאסס דען
אוחררוק אין דעס ערסטן ; ין  /חונגאכטעט איהסדיא
צווייאדייטיקייט וועלכע דארין ליגט ׳ וואהל 3קאנט
וואר ; חאכט א3ר דאדורך  /לאם ער אירס איינן
שיינהייליגן ענטנעגענזעצט ׳ ; יינע היינונג רייטלין*
ה ) אין לעס שויפלאטץ לער גאטור פראנקפורט אונד
לייפציג ערסטי טהייל ; ייטע 12 2זאגט ; Pluclie
"ליאשפיננע קעננט זיך זעלכסט גארוואהל,אזנל ווייס
לאס זיא חיהרן פיינר -חיט איהרר שייסליכן גשטאלט
ערשרעקען ווירלע  /לעסוועגען 3ערייטעט ; יא ויך
חיטטן אין איהרעס געווע 3ע אייינע העהלע• ווא ;יא
אים פערבארמען שילדוואפע העלט * וועגן לער אין
זעלניגר 3ע 5ינדלי־ק אויןגענגע אחט ;׳ 'א איס שטאנד
אי 3עראלל אין לער געשווינליגקייט הין צו קאחחן^/
אונד זייטע  h 123פאן אללען עכלען לעם געווע3עם
לוי5ן פעלן נין אין לען חיטטלפונקט  ,לארץ ליא
שפיננע פרגארגן ליגט * ווען נון איין ;אלכער פאדן
נעריפרט ווירד ; ,א כערשפירט ויא דיא כעוועגונג

אי

i

t

t

סג
אץ דפר העהלע  ,מפרקט דארוח* דאם איץ וועניג
ווילדפרפט אץ איהר גארן גפאללן אחט ׳ אוגד פפללט
דאריבר הפר "
) אין דמן שפריכפן דפר צארצייט איזט דיא רעדפ פתן
 .אייכפס כויס ; דא א3ר דפר דיכטר אננפהמן חוסטפ ,
דש דחפ שפריכע איו 3 3קאנט דנד  ,זא וופרפ איינפ
גרפספרע אוחפיהרליכקייט אונאכשטפנדיג אונד
אונפ£פטיש מופץ .
) וופן דיא פסטפ
איינפס
מימפם
דך
אוח
3
רייטפן׳ וא
3רייטן דך אויך ויינע וואורצל טהיילפ אויז ; וופרדן
זיא גון דורך איינפן קאסטן דארין דפר מיס שטפהט
דאראן גהיגדרט ׳ זא קריחלן אוגד פפרוויקפלן דא דך
אנ 5אנגס אין איינאנדר ; דויפרט דים אבר לאגגפ ,
1א מוס "דפר מים אוח שטערנפן .

פתרוני

חידה
מקדם ומאז טרם חוללה » רץ
טרם צבאות הכן שמים בזרת
עודנה אור וחושך יחד מותאמים
כפור וקר עם גחלי רתמים
עוד תוהו ובהו חלד מעלפת :
ורוח ה ' על פני מרחפת —י
הבדלו ! קול ה' קור »  /וינזרל
ענני עלטה היש התפזרו
והנה קמה הבל גם נצבה
באות ה' וברוחו הנשגבה ־—
בעת הזאת דבר ה ' עלי היתה:
התק נזלו

התקבצו ! א? 4תשיתה בתה
רדה ובא שכב בטן האייץ
קרב אלי ' ושב בחיקה וסחרי'
חלילה לך מפרוץ פרץ :
פה דבר והנה באתי אלי ' ,
ותהר ותלד-לי נהיות ותהומות
אהויות הנה במצולה מתאימות—
ואני אביהן  /גס כי זקנתי
שבעת ימים ׳ עוד לא נושנתי
רק אנוכי עדן כיום הולדי
אבדון בל אירא מות בל זחלתי—
כי אין חי זולתי תשס האדמה.
והאדם עץ השדה להבל דמה —
לא למעני חצי מטרתי הנני שולח
בל ארעב  /אם ירק בל יהיה צומח—
רק למען תבל ויושביה טוב היותי
איפ ' דגן ותירוש אחרי מותי ?
לטוב לכם ולהחיותכס נקראתי
עשיר והלך ירויון מדשן ביתי
" אנוכי תרגלתי למו עולם נשאתי
נטיתי שכם וידאו על אברתי
כצפרים עפות׳ חיש מהר יעופפו
במעונתם ירבצו ועל פני ירחפו—
רק לרגעים אזעבם אשפוך חמתי
וערים בצורות אהרוס בעברתי
קורא י אל תתפלא על דברתי ־
אמת בפי שקר אין במלתי
הגדתי לכס היום כחי וגבורתי
הגידו לי מה אני  -רוחי ומיתי

י

אהרן זאלאמאנסזאה)

— סה

המאסף
חודש כסלו ה׳תקע״א
א
ישירים

זטליצות

,משה וצפרה
(חהמשךמדף פ״ה טתקו 3ה רביעית תק״ע>

מצב רביעי
צפרה ( הח 3טת איזריה)

בושי ושאי את ? למתך ! אל תכיים*) אשר
 3יפי צוארם וךנצתם המןיהבה
זגל כל עייף סשמ;ם  .יתנשאו,אליהם
 Pfauen.ר
נS

]

דמית

דמית פותה! 3למ ;ך מלין ! :לידעת.
ובקלמו קול ; ללה וצעקה בחלה כל
נפש שומע—" לנצח ה?שי אתהלבה"
קךאי נא בקול את ךכר! ך על גפי
סרימי קרת  ,מי ;סור למשמעתך? איך נואלת
אחתי ׳ את המשלת העזה ביפיה  ,עוד
לא הזו עיניך— עוד אל הושיטה לך
שי־ביט הזהב בראשו לגעת— ;דעתי
על 3ןכיך לפניה תכרעי— ;דעתי
עבתיה הנתונות על;ך .ממך בל
תשליכי— עוד לא נראתה הקסמת
קסמים אליך הקסמת אישר במקל
;דיה ובקציה השנונים האמיץ י
בגברים מפלת— האם את לפנידז
עמד תוכלי? האם האזוב היוצא
בקיר ; צוה לע השלהבת המלהטת
אח.ים אדירים ורמים׳ לע השלהבת
הבערת ולא תבעה;3מים הןדולים?
היצו האזוב ? ליס ! » ת 3ל תאבליני ?—

סז
(כהלך גפפה המתפוררת מקול צכוים מצפצפים)

מראש האמיר
תשמענה זמיר
אתנה בנות דזשיר השו ? נות עפאים,׳
אהבה תזמרנה׳
אהבה תעמה,
ול ? מובן אהיה בימים הבאים—
ביתך הי־איני
דזדרך הביאיני
אהבה אדזבה ! ותני לנפשי מ_ערנים׳
פתחי ךלת.יך
אבוא לגניך ׳
שם יזלו בשמים ׳ םש ופיהו שושנים—
נאוה הננה ׳
אדמה שושנה,
אענדנדה,
ועטרה •לי
ריח
רידוה ?#
T V; %
 Vי
 - :־״־ ▼ " T״-
T
תתייא פרחיה,
ערד־! ׳
לפרח ▼ v -r
•—:
?ין שלי הלין ולנצח אץרנה — !

פתחי

אבוא אליך,
אקרב אד כקאף ה ^עלף ספ :רים,
אביט התמונה
בסוסה סיפונה
לאמתך  ,פמפמגי ןהכךיזכזזהירים —
׳« מיש זורח
ואתה  :י 0
!זמאהיד  ,לגם אתם כוכבים מכים—
נתיבי האירו!
ןירבי ה:שיךו■
אמצא ח?יךתי לה נפשי ולבי «וזכים—
ן־רכי הצליחי
לאלי הוליכי
את גלית מכלכלת דוד ורע—
תדזת דמונים
ובצל אלונים
לי נשף חשק :הי — מ להשתעשע1
(ההמשך יבא)

גבריאל בערגר

\

האטת

?ודת האמת משמ:ם אךצה
ברה נהמה ;פה ? תרצה
נתתהלך בחוץ בלי לבוש ערומה,
ראיה,
הזילוהT Tכל
▼־אז
,
V V
״ *
חרקו שן ויתעבוה /
צאי ! צאי ! קראו הל אשת יזזמה!
הבאה עדי המליץ ? חמלהעליה
במחלצות מליצותיו העטיה ,
דעד אותה בעדי עדים •
וידבר על לבה אל  -תלכי ערומה
בהי ! אתנו פה עלי האדמה ,
בי תעבה היא יענים .
נוחי אך ; צאה האמת חוצה
מעט^ ת במעילי המליצה,
בעיני לכ ראיה דזן נשאה .
אך האיש אשר היא ארשה
במהר החכמה ול לאשה
נבראה.
יחבקנה -כאשר
ערומה
• •Vt v.
 : - :־.־ ן «
י■
פרץ כעי

ע —

מוסר השכלי

סעשה חולדה ובור הנזכר בתלמוד
(ההמשך מתקופה שלישית מדף ל״ב)
מתלאות הדרך ׳ מחבלי החבלה  /חחרדת החות שמת
עתליהעתה חרצה עיפה ומעולפת ובל
ידעה יזה  .ויהי כאשר ראה החיש — יבניהנקראהו —•
את אהובתו גרדמת  /ויחשבה לחתה וירם קולו ויצעק צעקה
גדולה ומרה לאחר  :הה אלהים ׳ חה עשית לי ! אהובתי
איננה גאנה אני אלך ואחבא במסתרים שם תבכ 6נפשי קשורה
בנפשה ! ־
■־— ( מתאנה ) צר לי צר  ,מר לי חר עליך רעיתי!
חי יתן מותי אני תחתיך  /קצר יחים ושבע רוגז אנכי ; כי אס,
תלקת את בבנות הארץ  /בחתי אדחה לחה לי חיים י—
(בתמהון לב ) מות  /איך הנפת חרחשך וקטבת פרי הדר
3א3ו ! שושנה יפיפיה  /איך יעלה עליה הכורת fאבן חן  /איך
בין רגבים תתדבק ! חות רע ונמהר  ,עד חתי תטבח ולא תחמול
תבלע אי* ־ נקי חנם ׳ טרם יוחו יבא תאספהו תחחום חייהו בס
יאיה רבים ! — חתי גס עליך תעבור קובעת כום התרעלה
תשפר ותדהס תפול ולא תוסיף קום  ,ותמחה כל דמעה ! —
(דרך בקשה ) לחה מרחוק תעמוד לחאה 3יך/קוראיך 3אהת
לעתות בצרה/וקרוב קרוב אתה לאויביך ׳ חשחעך ירגזוןבמבטך
רעד

— עא
רעד יאחזמו ויחגרו ממסגרותיהם? למה מפני חלכאים מרומם
ומצוקים כמטחנים יחפשוך חתה תברח  ,ותמהר ותקר 3אל
כתת בית חנחציך ; למסת נקים תלעג והעתרת נשיקות
שונאך ! — ( במרידות ) חולם ידעתי מריך וזדון לבך< האמנת
המותהתתן חיים לחרינפש ולהיטיב לא ידעת ; אמנם/מחני
לא תחוש ׳ התזקתיך לא ׳ אעזבך אהי קטבך מות !
קול המיתו ובכי יללתו יחדרו בלבב הנערה ׳ דמיה
הקופאים ישובו יזולו ׳ פעמון לבה החל הסת כפעם 3פעם
ותשוב רוחה ותתאנח ותפקח עיניה ותאמר  tחי חתה ? חי
■־
חתה ? אהה  /מלאך אלהים אראה פנים אל פנים ואחי ?־־ *
'כניה * אל נא חהוכתי ! לא כן רעיתי ! חי את ותראי
מאניש ימות  /אנוש א ניש אנכיילוד חשה כמוך ! —
עתליה  .אל תאחר מגני תמותה אני^ אמנם את פניך
אירא כי מלאך אלהיס אתה *
יכניה  .אל תיראי יונתי׳ אנכיי חגן לך ׳ שכרי הרגה
מאוד אס תיקר נפשי בעיניך/הלא אנכי החיש אשר
הצלתיך ממצולתהגור י —■
עתליה  .הוא הדבר אשר דברתי חלאך אלהיס אתה .
יכניה* גא ׳ אל תשימני עתה בגני מלאכים ׳ אל אתאיעתה
למטעחותס ׳*מה לי ולהם ׳ אדם אהיה  /היות אישך
תשוקתי  — .ראי נא פני  /חששי ידי —  .ויגש ימיה
ויחבקה וישקה וידבר סל לבה עד כי השג רוחה ותתחזק
ותשב על האר} וכניה כתמולשלשום  .אחרי ק פתח ימיה
את פיהו ויאחר* איך תהיינה דעות בני אדם שונות זו
מזו ’• אותךבתאר פנים הנחמד׳ אותך כלילת ייפי  ,שחתיך
כאשר שכבת גבור  /כאחד מצבא שאול* אמרתי נגיזת מארץ
החיים  /נגרשת מנחלי בליעל  /חרותות אש לוהט תרתף
.עתה

— עב

ימיה .חי

פתה בירכתי ה 3ור מבלי דעת אכה תברח  :ואני בתאר יושתת
ה<
אין רע כמוהו בכל הארץ חשבתני חברואי חפלה ממלאכי
אלהיס ? —
b ptdה:
עתליה* אחיה לך
דעתי
אס
תסלת
לי
אס
אוחר
כאשר
ןןןכוד ליפי
עס לבבי
אמזרג&תי
יכניה  -מתוקים יהיו דבריך לי מדבש לפי ־
יורדניןרני
עתליה־ והו הרי החינוך ' אבותיך או מוריך אשר יגדליך
?לי ספק ספרו לפניך כמה מעשים נורחיס המאורעות
מחזיקים
ושטפיס  /מבעלי משחית ומריחות רעות
מפוזרית באויר ׳ למען הפג לבך הרכה לשמרך מחטוא  ,למען י
י
לא תהיה כאחד מהחטאים האלה בנפשיתס ובזאת יבהילו
י ימיה׳י
רעיונותיך ותתתוך בחלומות ובחזיונות יבעתיך  /ותמיד
תחיה בפחד ובאימה חשיכה * ותהיה כאיש נדהם מתירא
מחמת תנין  /ובעת  /אס תלך בלילה או יחידי בדרךיפחידוך ,עתליה
מחשבות זרות כאלה  ,וכת החרמה יצייר לפניך דברים בלתי
אפשריס בטבע -
;לגויסוד׳
יבניה* ק דברת גם האמהות אשר עמס אגדלה  /ספרו
אשוליו י
לי מעשים מרגיזים לב השומע  /אמנם הגד נא לי
לויתיוק
דעיתי ! מה יזיקו לנו דברים כאלה הלא בזאת נשמור '/ffVfiJf 1
נפשותינו מחטוא לאלהיס ־ —
■■
וזגויש
עתליה  -מה רבה הנזק יגיע לנו בשטי כזב כאלה ! הלא
לגר.ויי
תראה בעיניך  /אס לא מאת ה ' היתה זאת —
נפלאות היא בעיני — להבעיר אש האהבה בקרבך ותבחרני 5ימיה
לאשתך  /האס הצל הצלתני חיור הזה ? —
יבגיה  -חי נפשי  /אם איש היית השארתיך בבור מוקש < הם 5 ,
הזה והצל לא הצלתיך ■
עתליה  -ומדוע ? הלא תויתנו הקדושה ציני החצוה עתלי
המללת ואהבת לרעך כמוך? •— הלא יינגיה
גם אס מחור שונאטרזגץ קתת משאו צזגו ק ' לבלתי תדול
תלעזו 5לו ?
ימיה

י

עג —
מייעומקו

יכניה .חיתגי י .פחה פעמים הצלתי איש
הנחחם מכפי חוחסו ; אחנט  /מי יער 3את לכו
לגשת אל ה 3ור אשר התות כחרו למשכנותס ? — הלא «כור
אזכור כאשר קרבתי לשאול הזה תסמרנה שערות ראשי שכץ
אחזני פלצות תכעתוני  /יראתי לצעד עד כי פתאום 3זק האה 3ה
יורד כקרבי שלהכת יה נפלה3ל33י  /חטפתי הח3ל ח3לי
דעת מה אעשה ! —
חשעיפי
עתליה .עתה תראה3עיניך הנזק הכא עלינו
חזיונות האלה ׳ אם לא ה ' היה עמך גכור חיל
הכשלת ודמי אחותך צועקים עליך מן האדמה .

יבניה.

ישמח לכי ותגל נפשי

הנעימים /אמנם
כאחרותיך

אם כן איפה  ,האמנתי כי ישדכרים רכים ’כאלה
3אמונתנו — .
באמונתנו  /יראת 'ה
עתליה ( .כתוךדכריו Cאלתאמר :
טהורה היא אץ כה נפתל ועקש 7אכל תאחר
דכריס רכים חתדחיס כעיני המון לעיקרי אחונה ( כי חי
אשר לא יאמין כהם כאיש כליעל כאפיקורס יחשבוהו ) והס
באחת מפסידי אחונה  /כמו שיאמינו אנשים רכים כאורי
מתעים  /גדם גשם ׳ כאותותהשמים  /ככשוף וכהנה וכהנה — .
ודכרים כאלה יכלכלו הדעת יעקשו השפלי יחשיכו מאור
לכנו  /וימניעונו מהשג איר אמתי כאור פני אלהיס חיים*
ורכים חללים הפילו דעות כוזבות כאמונה — .

יכניה.

זהו

כדעותואמונות /

כחצות

שכליותועיונית .

אמנם אאמין כי גס כחצות המעשיות דברים רכים
הס  /אשר פחותי עם לתורת ה ' יחשכוס  /והס בתחת —•
רק מצות אנשים מלומדה — .

עתליה.צדקת׳ ישויש — .
יבגיה .זה הדכר רצתה נפשי שחועחמך  /פההמקום

אייתי היותך שחה  .כה תני כמעט רגע * הלא
ידעת
[ ס! ]

עד
חצי1ותם
ידעת חמדת הנשים ! אהבתי לך" כפלי) תה אהבת)־ לי■!מאהבת לג!
5ל בתבל וחלתה ; לכ רגע ורגע תשר יעבור בלתי היות
אישך  ,כיחיס ושנים בעיני * ועתה לחה נתאפק  ,חדוע
נמתין ונרגיע עד יגל! הכהן ויקדשנו בחופה וקדושין
לפני ח31ח — הלא■ אש האהבה תחיד תוקד בחזבחי הפניחי
— הלא כל זה יעכב יום תקות לבנו יום חתנתני  /ולא
מצאתי דבר חזה בתורתנו * ) לכן אבא נא אליך ותהי לי
לאשה — .
עתליה* (בחרדה ) לזהתדבר ! חה תרצה עשית !
(בנחת ) ** ) תאיזה
חבפחה תתיחש ? —

/

חקום אתה  /ומאיזה

יבניה  .חעיר חברון tחחשפחת אחיחלך הכהן אני  /אבל
לחה כל זאת ׳ חדוע תשאל כאלה ? —
עתליה* הלא חחשפחת גדולה אתה אין כחוה׳ גס
חשפחתי אינה צעירה באלפי ישראל  ,ותואל נפשך
אנויופחיתיעסוברואי
פשית כזאת ? — בחה נפלינו איפה
יער ? בחה נבדל חבהחת ארן וחית השדה ? — דע ידידי!
דתיות כאלה צדיקים יישדים חאוד למוצאי דעת  /גדריס
וסיגים הנה לגן תורתנו ולפעחיס חחודות הנה חפרי אחרת
בתוך הגן הרחבה הזה  — .כי חתוך ההצעות והכנות אשר
נעשו טרם יקרב איש אל אשת נעורים ' נשים רסן בחאוינו
החוחרית לבלתי נקבר בקברות התאוה  ,בבור האביונה — .
באחצעותס

נהמ! תיע
י(
לזשר
איש

יחפיץלגף

ן? <זיים י

מה ,זממי

יקיי.ס,ק

מהשיסן
כסיה
והית
ממחת מ
מייתן׳
יו ;/אמ

* ) מתוך האביונה וחחיחות לבז שכח יכניל כמה רחזים
בתורתנו על ענין חופה וקדושין הנאחריס ונשנים בש״ם
קדושין וכתובות *
י* ) כדברים האלה נחצאי ' מחש בערוך שרש חל 1ר בספור הזה ע״ש

j

 -עו!

-

באמצעותם הנשואק קדושה וטהרה היא בעינינו והנדילונו
מבהמות יער ׳באמצעותם נשחר חהבהיל מעשינו< כי בן יהיה
איש אשר מיקוד תאותו יבא אל אשת נעורים  /את״כ לא
יחפוץ לקחתה וישכאה תאת האהבה אשדאהבה  — .ראה
וה חיים עס אשת השנואה ! יום יום על חרבו יחיה האיש
הזה׳ ושחן ימיני יקרא לעזרה׳ בריב ומדון יבלו שניהם
ימיהם  /קצי שינוניס עם גחלי רתמים לא יחושו מביתם ; הוא
כנחש יסך ׳ והיא כצפעוני תפריש ארסה  /הוא כשואה ירעיס,
והיא כסופה תאתה ׳ נקטה נפשם בחייהם חרב כעשס עמם
ארורות ישגיעחו ׳ תרעלה משקמו ׳ ובבקר חייהם יאחרו:
חי יתן ׳ כי ינטו צללי ערב אישון ליל חות פולס  00 /חדל
מגז ושאנן מפחד רעה ־

(ההמשך יבא)
משה בן אירי

פתרון החדה מתקופה רביעית דף צ״ב
נבואת גד החווה עלי לא צלחה

לגדשולחןערכתי/

חזון

מניברחה

במראה ולא בחידות פתרונה מצאתי
פורע גדמראהו  /לכן גדשמו קראתי

פ .האלעגדער

ג
ענינים׳ שונים
א

מכתב bttעדת המאסעים * )
קל שרי החליצה׳ פעלים וחכמים ׳
נשאים ורהיס  ,ראשי החשורריס
בחית וחורים׳שחקים השר יורו החורים*
לה עדת חברת החאספים שלום1

עתה כסיליי
(ןןיח5כלי י
עלכן ז!ףי»5
וצה
הפיצו י1
מקווה׳כניב
יוקמו fiiמ׳
שלוסמוצו
ידיחו קקש׳
יופלונזנדה
כלפרס נ
לפידעילז
יזהם
שישו

 :גקיצו)י5נ

הנני באתי לסעד לכי לש3ת תחת צאלים צללי שפת עבר
וערני נחליה יםו  33וני אשר יגאו ישגו על נוי
מנוחות החכחה׳ חים חיים גחלים מבאר אשר חפרוה  ,יון>יוני ה
כפליםשי
שריה נודע חדור דורים  /אף העיף השותה חחעימתיה
׳
יחדש כחו  .אך זאת נימים חקדס הייתה  /רבים היו שיתיה
fהמי/ספיי
רנים
; פרחה׳

 ,כלילתיוכי

שחש
Iתצ0

; ותותי!
* ) אגרת הזאת שלוחה לנו חח ' מאצילי 3ני ישראל ׳ בחיר
נחמד  ,עודנו רךגיחיס׳בן ט״ו שנים חעיר גלויגא
רנתי  .ולמען העיר את רוחו ולאמץ לנ3ו — וחה גם
ל 33ילדי ענרים אחרים אשר נגילו — לכלתי עזונהדרך
החל לכת׳ ולהרחיב ידיעתו עוד עוד בלשוננו הקדושה
החלה עשית פרי •בנפשו הנשגבה ׳ לא חדלנו מהצג אגרתו
עס שירו בחכתבמז

המאספים

Dipl
; לי (
 :קמרקנ
; יוןהול

|הקק

רבים המסתופפים בצלייה  ,פל ק אף חופריה רגו ; אולם
עתה בסו דורשיה ומבקשיה ׳ הצמא בל יילך עוד לסתות מחכה
אך יחצב לו באמת נשברים  /אשר לא יכילו כי אס חים זדונים
עמלם,חעינותיהס
על כן אף חופריה מעטו ,יען לריק היתה
הפיצו חוצה rומלבד כי אין דורש ומבקש  /אף הדליחו
מקורה  /שנים עברו חדשים חלפו  ,ונפלה נפלה לשון עבר /
אמרנו לא תוסיף קום  /אולם קול מבשרת באה* משמיע
שלום בחוצות  ,ברחובות הקול הגיע כי חברת אנשים חכמיה
יריחו קרן שפת עבר  ,קמי חכמתם יבריקו בין העננים אשר
אפלו כדכדה  ,עתה ראינו יכ עוד אוהביה רבים  ,יען לע
כל פנים שחתה כל לב יגל  ,דבריהם הנעימים הניעו אף
לעירנו ורבים גיל חגרו * שמחו וגילו אתסדורשי לשון עבר !
שישו אתם תפיצי האחת 1עתה בל תאחרו נואש< כי מתרדמתם
*זקיצו אנשים  /וכל תשוקתם אך לדעתה ; אף את
כלילת יופי  ,התעוררי י התעוררי י .כי למשוש כל הארץ
תצא שחשך מחופתה  /ותאיר אף בחשכת ליל לאוהביה "
אף אני הבער מאיש  ,משתאה עמדתי על השמועה כי באה
כפלים שקדתי ־פל דלתותיה ; על כן תאובו סלוח לי עדת
המאספים Iחם מגודל תשקתי לה אדרוך בארמנותיכם
פנימה  ,ואובמל לכם כרי עמלי  /שיר לאל חי  /נא חורי
ורבותי ! שקלו אותו בחאוזני הצדק ׳ אס ייטב בעיניכם תנו
לי מקום בין העומדים האלה ׳ אך אס לא יחתיק לחככם
חנוני חנוני ! אתם מורי ! דעו כי עוד אני צעיר לימים /
אך הורוני אס שניתי ׳ ואלף תודות אתן לכס אנשי שם !
הקטן בישראל הצעיר בין הצעירים

גבריאל בן ר' אברהם הכהן מגלאגדא i

בנשף בערב יום ׳ כאשון ליל ׳
מת שקט כל הומיה כל המולה,
פל חי נאספו במגורם
ודממה עלי תבל ארצה.
אז עשתנותי יחד עלי יתמלאון /
יהגו טפעלות אל תבל וצאצאיה/
יהגו מעשי אצבעותיו אשר כוננו
שטים וארץ וארם עליה " " .׳
שמש ירח כל כסילי מעל,
פאשר אתמול נבראו  pיהלו,
נוגה שחרותם עוד לא חלף ,
יופיעו נצח הוא אטד ויהי — /
השמים עוד מאירים כספירים/
השחקים עוד טלם ירעפו,
ארץ לא חדלה מתת כחה/
תוצא צמחה וגנהזרועיה*
אולם צאצאיה המה יבולו,
יפרחו יציצו יטוללו ויבשו,
כל חי כל שיח ׳ וכל יקום/
כלבוש יחליפם ויחלופו.

סע
כלם יחד מעפר לקחו,
כנקלה כנכבד כעבד כאדוניו",
חכם ובער תם ורשע׳
יגועו ואל עפרם ישובו.
לכן אדם מה תתפאר בגדלך"
מדוע תמרה נגד בוראך,
גש הלאה חרפתך אוכיח,
אראך כי לא יצדק קרוץ מחומר".
אם לא ראית חסד אל עליך /
תמיד געת צר יגןופסזח/
יום חשכת ענן וערפל
הליכות עולם לו ירעם בגאוני.
ברד אש מתלקחת נתכו ארץ׳
נוע .תנוע ועמודיה יתפלצו! /
הררי אל יפוצצו לגבעות עולם,
הלא ברגע פל ישוב לאיתנו — .
הקולות יחדלון ישקוט הרעם,
יכל הענן וילך כלא היה/
תזרח השמש תשלח קרניה וילכו,
והארץ האירה כיום הולדה • —
הבט אנוש אנוש הבט מפעלותיו,
אם לא קצרה תבונתך מלהבין אותם,
אתה אס צדקת מה תפעל לו ?
ומה בצע כי תתם דרכיך ?

שחתך הוא — אם קולך לא ישמע,
צרתך־*  -הלא מפעלותיך המה,
הלא אם תשוב אליו תתחנן/
ירצך — וחסרו ימשוך עליך,
העת ראית עמים נלחמו /
חללים הפילו ותשם הארץ ׳
באמרתו — שנה החרב לנדנה׳
וישפות לנו שלום ומנוחה •
כזה וכזה הרבה עשית עמנו*
ימחץ וגם ידיו תרפינה/
לכן בל תלן על מעשיהו,
כי צדיק ה ' בכל דרכיו.

גבריאל הכהן
ג

חידה

לחנוכה

ראו אם כל חי שמה הזכירו
ראש נחש בין שדיה תסגירו
ואת היותר תחרימו חוץ תעבירו
גם הנראה בה מעינכס תסתירי
ומנרכותיכם כף אחת תשאירו
ותמלאו רפיוגה  /אז חידתי תכירד
וו — .ף

Deutsche

Zugabe
zu

ersten

dem

Heft des dritten Jahrgangs der Hebräischen
Zeitschrift:

*]DKBn (der Sammler ).
Herausgegeben
von
einer Gesellschaft Hebräischer Literaturfreunde.

Anrede eines Israeliten

an seine Mitbrüder

in Preßburg , um sie zur Verbesserung
der Schulanstalten aufzumuntern.

Meine

lieben

Mitbrüder!

federn meiner Mitbrüder ist bekannt, ivelch ein
wichtiger Gegenstand unter den Verordnungen un¬
srer heiligen Religion es ist, Begebenheiten im Andenken zu erhalten, die auf unser Schicksal einen
wichtigen Einfluß gehabt haben, und den Jahrs¬

tag davon durch religiöse und wohlthätige Hand¬
el

2

tz einen gl
. Un¬
lungen öffentlich und feierlich auszuzeichnen
ich--Mi
, die in unsrer heiligen Tora ^id in der L
fern meisten Festtagen
, und die¬!Wicheu
verordnet sind, liegt dieses zum Grunde

» Zeiten
, entstanden in später
zufolge
, nicht nur nach ->ir daher
viele Feste, Bet- und Fasttage
Nation angingen,^nd woh
ganzen
der
, die
Begebenheiten
, die sich bei einem Theile
sondern auch nach solchen
rrI M
, in einer Provinze oder ns ihren
derselben in einem Lande
, und unter einer Amilie
nur bei einer Gemeinde
, und die noch bis auf den HMigen^ Woll
sich ereigneten
Tag fortdauern.
^ich dich
sw du^
es
wHre
mach
,
Fähigkeit
die
Ich besitze weder
'rischL
hier am rechten Orte, den Endzweck dieser Erord- recht lec
nungen auseinander zu setzen und gehörig zu er¬
n
. Der Gelehrte und Einsichtsvolle weist ihn nen
klären
, Mü
, und dem Ungelehrten mag, die
ja auch ohnehin
, und die zu allen
Sanktion unserer heiligen Bücher
-zu
dichs
Zeiten und bei allen Nationen eingeführten Ichrs- deiW
tage, für den weisen und gewiß göttlichen Ettd- alles
, wi
. Doch das muß ich zu meinem dafür ein
zweck Bürge sein
, daß die Rückerinnerung an ken drD
Endzwecke bemerken
an die uns gewordene Be¬
und
,
gehabte Leiden
strW
, der alles regiert und
freiung und Hülfe durch den
tW e
, anfdie Verbesserung unsrer Moralität se¬
lenkt

sem Beispiele

s

Z

. U«. il einen großen Einfluß hat; indem sie uns vor
«Toravlz und Uebermuth bewahret, in dem Vertrauen
d in der Liebe zu Gott stärkt, auf manche unsrer
rd die, und in der Beobachchwächen uns aufmerksam
Zeittli
ng unsrer Pflichten gewissenhafter macht, und daß
«ach
ir daher vorzüglich schuldig sind, durch religiöse
WM,
rd wohlthätige Handlungen unsere Dankbarkeit
Theile
oder'^ die göttliche Hülfe an den Tag zu legen, und
rniiliens ihrer würdig zu zeigen.

ttigen

^ Wollen wir, >Meine lieben Mitbrüder! nicht
? Noch find zwar die Leiden,
uch dieses befolgen
ie der letzte Krieg über uns verbreitet hak, im
; stellt sie aber euch noch einmal
MM Andenken
yrd, was aus uns geecht lebhaft vor, und bedenkt
. er,
vörden wäre, Mas noch alles hatte erfolgen kön¬
P
, wenn der allbeglückende Friede nicht so schleu¬
nest
dir
. Sind wir also
illeirnig wäre zu Stande gekommen
dieses-großen Ereignisses wegen nicht verpflichtet,
;rs,
, der
iid- dem zallweisen und allgütigen Weltbeherrscher
alles, wie die Herzen der Könige und Fürsten leitet,
M
-.
dafür ein Dankspfer zu bringen, und das Anden
ü«
ken desselben bei unfern Kindern und Nachkommen
Se¬
? Wollen wir aber diesem wichtigen Er¬
nd fortzupfianzen
, unser
bleibendes Andenken stiften
wahres
ein
>e- eignisse
A2
'r

—

Dankgefühl

gegen Gott , der alles Gute liebt , und

dem wohlthatige
Fasten

4

und

Stiftungen

Beten

opfer an den Tag

sind ,

als

durch ein achtes Dank¬

legen , und zugleich unferm Lan-

desvater , der ebenfalls
weis

noch angenehmer

alles Gute

geben , wie sehr wir

liebt , einen Be¬

die Wohlthat

des Frie¬

dens , den er für uns wirkte , empfinden , und wie
wir uns

bestreben , als besorgte Kinder uns

väterlichen Huld würdig
Vorschlag

: laßt

seiner

zu machen ; so hört meinen

es durch

schehen , eine Stiftung

,

eine neue Stiftung

ge¬

die dem himmlischen

ter bessere Kinder , dem Könige bessere Bürger

Va¬
, und

unsrer Gemeinde wahre Glückseligkeit , Heil und ewi¬
gen Ruhm

verschafft ; laßt uns

fentliche

Schule

für

nämlich

unsre

eine

Jugend

öf¬
er-

richten.
O ihr Väter ! werft
Generation
Wissenschaft

,

sehet ,

euern Blick auf die jetzige

wie

und Kenntnisse

sind ; welchen Werth

die Jugend

Bildung,

in der Welt

geworden

die Großen

setzen , in ihren Landern
ben , worin

nothwendig

der Erde darauf

gute Lehranstalten

zu ha¬

zu nützlichen und brauchba¬

ren Menschen gebildet wird , und welcher Eifer über¬
all herrscht , um zur Stufe

der Bildung

nis zu gelangen . Betrachtet

sodann den Zustand

und Kennt¬
eu¬

er

eig

Mahr!-

Ud!W
jdrru
!r

üöm

se
iltern
-u
Mg g
ihen
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»mi
eliebt
M er eigenen Kinder! sehet, wie vernachläßiget und
nhmrr
! sehet, wie unwissend
ites Daül!erwahrloset sie aufwachsen
Folgen dieses haben
üble
, welche
rserm Lai»e sind! bedenkt
An Be. ird! Werden eure Kinder sich nicht selbst dereinst
, wenn/
, selbst über euch beschweren
der euch beklagen
t dtLFrie«
m e überall lauter gebildete und kenntnißvolle Men.
, und
hen sehen werden, und sich durch die Schuld ihrer
uns seiner
:ltern unwissend und verwahrloset, verachtet und
zrt meinen
geschätzt sehen, wenn sie allen übrigen Meu¬
ermg
iftunz ge.
? Gewiß ist nicht ein einzi¬
ichen Da»chen nachstehen müssen
wünschen wird, das künfnicht
der
,
euch
unter
er
;er,und
. Durch was ^
rwi. ige Wohl seiner Kinder zu begründen
ine ol
Finders kann er dieses aber thun?
end erl Sind nicht Erziehung und Kenntnisse das hoch,
/'eD'gedke Gut, das Eltern ihren Kindern geben können?
Sollte also nicht ein jeder mit Freuden die Hände
ildrmg,
, vernicht
'dazu bieten? Würde wohl ein einziger sein
morde»
wohl,
weiß
Ich
?
wünscht
Anstalt
solche
eine
gern
darauf
Dha. daß es kein kleines Unternehmen ist, daß es Auf¬
; wollte aber nicht jeder gern dem
opferung kostet
>uchba.
eüber-Ewigen ein solches Dankopfer bringen? und kosten
Kennt-etwa die sogenannten Talmud-Tora und Normal¬
? kosten sie nicht jährlich
ad eu- schule keine Aufopferungen
eirea! 5oo Fl. ? Was frommen sie aber? Zeigtein-

6

Gru
gründlich spie
,i
kennen
, die einen Rabi verstehen
, die der hebräi¬ Dt,
schen und deutschen Gramatik und Sprache kundig abe
sind, oder durch eure Lehranstalten sonst etwas Nütz¬ HM
liches und Gründliches erlernt haben
? Wenn wir den vl d
Müßiggang unsrer jungen Männer und ihren Ver¬ G <r
fall in so manche Fehler betrachten
, müssen wir
uns nicht selbst Vorwürfe machen und eingestehen,
daß sie bessere und nützlichere Menschen geworden
Mi
waren, wenn sie in ihrer Jugend etwas Nützliches ge¬
fes
lernt hätten, zum richtigen Denken wären unge¬
WM
halten, und ihr Geist mit richtigen und deutlichen
Begriffen wäre gebildet worden?
LU
de
Glaubt ihr aber etwa, daß eure jetztbestehende
hebräische Schule eure Kinder in unsrer heiligen
Religion mehr befestige
, v! dann irret ihr euch
sehr. — Nichts, gewiß nichts ist in unseren Zeiten, kv
und bei der jetzigen Beschaffenheit der Welt, der
U
Religion gefährlicher als die Art, wie ihr bisher
eure Kinder erzogen habt. So lange sie Kinder^
sind, lassen sie sich freilich am Gängelbande füh¬
ren, und hängen blindlings den Lehren der Reli¬
gion an; treten sie aber einmal nackt und unwis¬
send, ohne geläuterte Begriffe
, ohne vernünftige
mal drei Knaben

auf,

die

Dorath Mosche

7

Welt, dann sind oft einige Bei¬
, der in ihrer Seele ent¬
einziger Zweifel
"HM / stehet
, sie auf Abwege zu führen; ist
, hinreichend
, aber Unwissenheit noch mit Leichtsinn und mit einem
- ümdiz
>asNüßHange zu Begierden und Leidenschaften gepaart,
-en o! dann hält sie gar nichts ab, dann entreißen sie
lWir
MM.
, treten die heiligsten
sich allem Religionszwange
m ' Gesetze mit Füßen, und werden zügellos
lssen
. Ganz
, , anders ist es, wenn sie von Jugend auf an richtige
rgejlehen
- Begriffe gewöhnt worden sind; wenn ihr Geist mit
Mrden
Wsg^ festen und weisen Grundsätzen gebildet worden ist;
-E wenn sie den Schöpfer aus feinen Werken haben
r n/rgc
utlichenkkennen lernen, um das Wahre von dem Falschen
. Alles hangt im menschlichen Le¬
zu unterscheiden
, festen und vernünf¬
ben von erläuterten Begriffen
lehende tigen Grundsätzen ab; ihr guter Einfluß erstrecket
sich nicht nur auf Moralität, sondern auf alle
rwch
, rurd sie al¬
menschliche Geschäfte und Handlungen
Den,
lein bewahren den Menschen vor Irrthum und
e, der! Übertretungen.
öicher
Aber
, daß man es bei einer
Cs ist kaum glaublich
fül?
, die so
, wie die unsrige
so angesehenen Gemeinde
W.
im¬
noch
,
zählt
sich
unter
manche würdige Männer
nlvis, daß Menschen in denEhestand
mer gleichgültig ansehe
iftigr
Grundsätze in die

gründlich
, ein
spiele

trete » , die nicht einmal ein Kapitel in
Torath Mo¬
sche verstehen , und kaum ihren Namen
unterschreiben
können .
Unsre Gemeinde hat würdige und reiche
Männer genug ; sie sollte allen übrigen
Gemeinden
Ungarns zum Muster und Vorbilde dienen , und
steht,
leider ! selbst viel kleinern Gemeinden
und Kenntnissen zurück.

in Böhmen

an Kultur

Mit jedem Tage
ten Stand

, worin

fühlen wir mehr den erniedrig¬
wir leben , und

unser Wunsch,
nicht mehr als verächtliche Geschöpft ,
sondern als
Menschen und Bürger behandelt , und den
übrigen
Staatsbürgern
gleich gestellt zu werden , wird im¬
mer dringender und heißer , und wir
haben von der
Güte und Humanität
unsers vielgeliebten Monar¬
chen , und von der aufgeklärten
und edlen Den¬
kungsart
unsrer edlen Stände
Ungarns
alles zu
hoffen . Ist es also nicht unsre Pflicht ,
unsre Ju¬
gend in den Stand zu setzen ,
Bürgerglück
fühlen,
und Bürgerpflichten
und Tugenden
ausüben zu
können ? Ist es nicht unsere Schuldigkeit ,
uns vor
dem Vorwurf
zu bewahren , daß unsere Unfähig¬
keit schuld sei , daß wir nicht zu. der
Stufe
des
Glücks gelangen , wohin wir hätten
kommen kön¬
nen ? Laßt es euch nicht verdrüßen ,
liebe Brüder!

daß

ich euch öffentlich

nicht ungehalten

Wahrheiten

sage ; seid ja

darüber ; es geschieht , dem All¬

mächtigen ist es bekannt , nicht um euch Vorwürfe
zu machen ; es
den

ist mein schmerzliches Gefühl

bedauernswürdigen

das aus

Zustand

mir spricht , und

unsrer

über

Jugend,

als Mitglied

eurer Ge¬
meinde , meine Pflicht , die mich auffordert , euch die
Wahrheit klar und deutlich vor Augen zu stellen;
es ist endlich Drang der Gefahr , worin unsere Kin¬
der schweben , und derNothwendigkeit

, sie vor einem

großen

Unglück zu schützen , und dagegen ihr künf.
tiges Wohl zu begründen und zu befördern , der
mich euch den Vorschlag machen läßt , daß ihr ein¬
stimmig

beschließen wöget , eine zweckmäßige Lehr¬
anstalt , zu errichten , welche das Glück eurer Kinder
und späten Nachkommen gründen soll.
Es ist außer
ner Schule

zu entwerfen ; ich glaube

nicht schwer
mäßiges
gute

meiner Fähigkeit , den Plan

sein wird , etwas

zu Stande

zu

Schulanstalten

hat , woraus

man

Gutes

und

bringen , da

Deutschlands

zu ei¬

aber , daß es
Zweck¬

man

zum

viele

Muster

das

beste und für uns passend¬
ste wählen , oder das Gute aus jeder nehmen , und

daraus

ein schönes

Ganze

zusammensetzen

kann.

Nur

muß

das

Schule

die

Sprache

,

IO

bestimmt

werden , daß

hebräische ,
T.

N.

—-

deutsche

CH.

Mischne ,

Naturgeschichte

, Naturlehre

Normalschule

gehörigen

in

und

dieser

lateinische
Geographie,

, und noch andere zur

Gegenstände

gelehrt

wer¬

den .

Ob auch in der höher » Klasse der Talmud

lehrt

werden

wenn

die

soll ,

Schule

Zur Gründung

mag

Opfer

und
dazu

wird .

auch

Ich

,

die das

vieler Wiener

Preßburger

zweifle nicht , daß
beitragen

gemacht

werden .

Wenn

Freuden

zum

werden , die aus

Incolat

Behufe

Fremde
wäre,

der Schule,

derjenigen

dieser Schule

auf

haben,

es möglich

der Kosten

ihr

und Pestec

auch wohlthätige

der Bestreitung

Stiftungen

zu Ehren , mit

rechne übrigens , arG

und reiche Beiträge

daß außer

wird

erfordert ; ich zweifle aber

dazu , dem Ewigen

Einwohner

Lehranstalt

der größte Theil unserer Gemeinde

darbringen
milde

entschieden werden,
gekommen sein wird.

einer solchen

freilich ein starker Fond
nicht , daß

erst

zu Stande

ge¬

könnten

treten , um

sie zu höher » Schulen , oder zu Professionen

zu be¬

fördern , dann wäre freilich diese Anstalt ganz voll¬
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* - sich dieses Jahrestages

Mit

Freuden

werden

erinnern , mit Wonne

wer»
sie
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Fröhlichkeit ihn ftyern. Wir werden uns dadurch
das Wohlwollen unsers allgeliebten Königs, die
Achtung der Edlen Ungarns zuziehen, und die
Nacheiferungen anderer Gemeinden bewirken.
Dann werden wir mit der größten Freude ru¬
fen : Diefen Tag gab uns der Ewige, laßt uns
ihn ftyern mit Wonnegesang! !

Deßau.
Aie

sittliche und intellektuelle Cultur muß mit dem R elLgivsen
imcker
in gleichen Schritten
fortgehen , wenn
Laster und bösartige Leidenschaften nicht unter einer ver¬
feinerten Gestalt ihre Tiranney über das menschliche Herz
ausüben sollen . Die Religion ist und bleibt immer das
Band,
das
die sinnliche Welt mit der übersinnlichen
verknüpft , und die Festigkeit
dieses Bandes
hängt
nach der menschlichen Schwäche , größtentheils
an dem
hergebrachten Ritus , den von jeher die ersten , weisesten
Männer unter jedem Volke , seine starke Einwirkung wvhlkennend , nicht
zu verdrängen
suchten . Man eig¬
ne nur denselben mit möglichster Sorgfalt
dem jedesma¬
ligen Zeitgeschmack an , und sein Einfluß auf Einzelne so¬
wohl als auf das Ganze , wird höchst wohlthätig seyn . —
Die hiesige israelitische Gemeinde , welche seit mehreren
Jahren für die Erziehung und Bildung der Jugend Sor¬
ge getragen hat , laßt auch das Religiöse nicht
unbeachtet.
Eine edle Umformung , hie vor einigen Monaten in dem
Aeußern der Synagoge
statt gefunden hat , schafft der
Andacht
eine Würde und ein Ansehen , die man vor¬
her bei derselben gänzlich vermißte . Die Feyer des Cultus wird aber durch die gute Anstalt noch mehr gehoben,
datr von Zeit zu Zeit deutsche
Reden
*) in der Sy¬
nagoge gehalten werden , deren Inhalt
auf Religion und
Moral
abzweckt . Wenn selbst derjenige Theil der Ge¬
meinde , dessen Herz sich ungern zum Neuen Hinzuneigen
pflegt , dennoch mit Vergnügen denselben bevwohnt , wie
es bis jetzt hier der Fall ist , so muß dieß zum
Beweise
dienen , daß eine solche Einrichtung
nützlich sey und als
ein rühmliches
und nachahmungswürdiges
Muster
auf*)- Sechs davon sind nebst hebräischer Ueberseimng
reits ,m Verlage des Hrn . Mos . Philixpsohn
erschrenen,

be¬

14
gestellt werden könne . Möge der hohe Zweck , den die
hatten , bald ganz in Er¬
dieser Einrichtung
edlen Stifter
füllung gehen ! —.
Wf.

Cassel.
ist seit
mosaischer Confession
hiesige Consistorium
Äas
der Schulen im König¬
einiger Zeit mit der Organisirnng
sind
beschäftigt - Au diesem Behufe
reiche Westphalen
desselben , nämlich die
zwey von den edeln Mitgliedern
und Heinemann
Kalkar
Herren Consistorialrärhe
in allen
erwählt worden , um gemeinschaftlich Reisen
zn unternehmen.
Westphalen
des Königreichs
Lhetlen
ist der Eifer , mit welchem das
lobenswerth
Besonders
der
sich bemüht , den Unterricht
hochlöbl . Consistorium
zu er¬
durch verschiedene zweckmäßige Schriften
Jugend
leichtern . Zwei der vorzüglichsten Werke , welche für das
in Druck
und nächstens
bearbeitet
hiesige Seminarium
erscheinen werden , sind i ) ein kurzer Auszug aus dem
v)
(
rrprnn
Werke unseres unsterbl . Maimonydes

betitelt .

2) eine Einleitung

in den Talmud . Verde sind

der Schüler , welche sich dem
Lheil
denjenigen
für
berechnet und in
wollen
widmen
Fache
theologischen
Mö¬
geschrieben .
einer leichten und faßlichen Sprache
da¬
ge doch der Zweck , welchen diese großen Männer
bei beabsichtigen , nämlich der israelitischen Jugend nützlich
zu seyn , baldigst , erfüllt werden '.
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עבי שחקים יכ להנשאו מעלי ראשינו
את׳מראה השש‘•» יליטו  /אך לעינינו
ריח מתימן יבא— העננים פזרו
בקרניה—
תהל  | - :ו ■vי
בגבורתה׳ • י ״
־יי
השמים תצא  .ג
 vישטי מב כי יאמרו למת בני תבד
נגה וןאמת יכ לכסה ממשבחי הבלי
ריס הנמנים !יסף —.תעתעיםעברו
וזרחה לנו שמש צדקה מרפא בכנפיה—
 8־נ־ 8
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המאסף
חודש טבת ה׳תקע״א

א
שירים ימיייצוח
M

שיחת הצדק עם נשמתו בעת גדעתי
א

זזעטידי נא גם הפודי נשמתי
מאת חפרת הנדה  ,אח רעתי!
חמרה העכור האפיל .עיניך :
בי פנית לחשוב במקום מחעבף,
רזן הוא דעה גם שטנך גם מחדיכך,
עתה תתבפאי מכל מכאוכיך■
יכ

תע

הה ! הן ככלות כחי העזה לי עלינה,
שמחה ואור עוד עיני תחזינה,
:
אמרי נא לי רעיתי פתרוןהדזלום חדוה
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דחה וגיל 1הנה מסביב תנים
מחזה יעדי אתה פנים אל  -פנים
ומעתה  .׳נחיאל .יהיה עוד לבלום.
ג

מדוע זה הפות ולבעיתני;
תע שמחתי זקרו לענה הרוני"
ומאז ןכרתיו הישבו המארות,
עתה קרב יומו אראה מראהומברק חייבו השלופה אבירהו
הנה אנ.כי נאזחד בגבורות?
ד

הן רק הארץ תחתי נעה נדה
המותדע  -הנפש  tלא הדה
ומדוע משאתו אפחד אחתt
האךאג על  -עפר במלא חפנ:ם
אם תשובי למקום רחבת ;דים
נפשי ! תגורי בעדן ונחת?
פרץבעער

ה —
כ
)(sonoett

תרצה ואהבתי
|  ,אל  cwהתעופפה א?* יונתי׳

אל ההרים הרד3שמןי נןז?יךת
העירה׳
בשעה העי
שער 3שובה
תבקשך ? שער
הרצה ! הבקשך
סעונתי
תבוא
היפה
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אנא אמצא מנוח עלי האדמה
למי אותן דודי ולמי אהבתי?
ישבת׳
נפשי
בסרום
v t
ימם
אהובת •־־ * :
י ־4
•:
— *r
T
שמה הקיץ ; חידתי הגח -מה׳
שמה ;?דנןז תחבקני אה ;פתי
גבריאל בער ;ר

ו

ב
מאמר הברור הפיליסופי
(דיא’
אשר

פילימזאפישע

עווידענץ)

חצר החכם הפיליסוףהכולל ר' מפה בר מנחםזצ״ל
 -מתרגם מ?*שון צרפת ?nV״p

הצעת המתרגם
הספל אשר למינו ^ המתרגם מאחי כיד ה ,הטובה עלי
מלשון צרפח ללה״ק  /חבר החכם המפרסם הפיליסוף
הצולל ר ' משה בר מנחם זצ״ל  /למען השיב על שאלת המסי'
בבערלין ( דיא אקאדעחיע יער וויסםענשא  5טן ) ולגודל יקרחו
הוכתר זר תהלה מאת הננסי ' הנ״ל ; ויסא חן לפגיה מכל
דברים אשר השיבו שאר הפיליסופים ובתוכם הפיליסוף
המפורסם קאנט✓ והוא כולל מאמרים יקרים רבי התועלת
לכל חכמה וידיעה אשר יחקור עליהן השכל האנושי  .והכה
המעתיק חל״א ללשון הצרכת העתיק את הספר הנ״ל בקצור
מפלג ולא בתר מחנו כ״א את הנאות לענינו ; ובאשר לא
ראיתי את הספר הוה בל״א הוכרחתי ללכת בעקבות המתרגם
אשר קדמני ולקצר כמהו  ,ועל דבר החלות הורות הבאות
בתרגומי/אינני צריך אל התנצלות ; בדעת כל איש משכיל כי
א״א בלעדן בלה׳׳ק׳חה גס בדברים העמוקים כאלה ; וע״כ
הוספתי עליו איזה הערות להבנת היותר קשות שבהן ; ואחלה
את

 /לדין אופיי לכף זמין אם ימצא
את פגי הקורא המשכיל
אשר יצאה מתחת ידי יכ
*תרגומי הנ״ל שגיאה מה
הנה ׳ מכובד עול המלאכה אשר על
מלבד שהדברים עמוקים
לא יכלתי לבחון את תרגומי כראוי.
שכחי
רפאל נר״י פיר,שטענטאהל

מבוא.
המלאכות והחכמור־! ׳
בהעריכנואת מקרה
הנעימות* ) (דער שעהנען קינסטע

 cאל המקרים והשנויים אשר
מיססענשאפטען
אמד
 /נראה כי בארך הזט ^ אשר
הפידיסופיא
קרל אל
והחכמות הנזכרות׳ עוד
עבד מיום נוסדו המלאכות
היו בו בתחלה ; לא כן
גשארו על מקומן ׳ אשר
הוסרה היתה עלולה אל דעות
הפיליסופיא  /אשר מיום
שונות

הערות המתרגם ללה״ק :
*)
יחקור עליק השכל האנושי הן
החכמות והמלאכות אשר
סוגים  .הסוג האחד כילל איתן החכמית
מתחלקות לשני
הכרח גמור לתועלת האדם  /ובלעדן
והמלאכות המצטרכות
להחיות את נפשו ולח תוכל כל ארץ
א״א לאדס החדיניייושביה  .כחכמת עבודת האדמה
גושבת לשאת את
) וחכמת המסחר והקיין
(אגריקולטור  ,אקקפרבויא
הוצאת והכנסת האומה עפינאנן
(קאממערץ ) וחכמת
מיססענשאפטען*) וחכמת המלחמה
אמד קחחעראל
טאקטיק

ח

שינות ושטות ( זיסטעמע ) רבות אין מספר  ,נזתנגדוה
אשה אל אחותה׳ובנוי ' כל אחת על חרבות רעותה׳ -המה*
ראשונים  .החוקרים והבונים השאירו אחריהם ספרים שרןד׳ש׳
אין קץ  ,בנינים גדולים ונפלאים ישתומם עליהם כל מעלה1
רואה עוד היום  ,וכל משורר
או מליץ או חושב ] ע^מוה
(קינסטי^ער ) בזמננו זה
הראשונים בחכמתו ולא ׳ישים כל מגמתו לדמות אל |
ד,אמתי
יוכל —  .עוד תצלנה אזנינו יפ5ד י«
משירות המשורר הגדול ה אסעד המלאות לה? חן שלטזזז
דופי
על כל גדותיהן אחרי אשר עברו שנות אלפים (דיא5
מזמז
אשר
חיה בו המליץ הזה ; לא כן חכמת הפיליסו־ דענע׳
פיא כפי אשר למדה אריסטו ׳ כי היא תלך הלוך וחסור נמהע
יום יום וכמעט נשכחה  ,אבד זכרה מנפשות בני ' המד
אדם •  -ך
הפט
הנמשך מזה כפי הנראה כי
התחלות
השכל
תהיינה
יותר
עלולות
אל
ההפסד
והבטול
אשו
מהתחלות
נלי^
מהיי׳
(טאקטיק ) וכיוצא בהן  ,המיוחדות כלן להמציא אושר
ושלמות לכל אומה ואומה ׳ והן גקיאות  :מלאכורז
מעשיות ( חעכאנישע קינסטע׳)  .והסוג השני כולל
אותן החכמות המועילות להוליד בלב האדם הרגשות רמת
מעימות  ,והן מיוסדות על חכמת הכרת היופי
(עסטהעטיק אדער געשמאקסלעהרע ) אשר מדרגתה
חן החכמות הנזכרות כמדרגת ההגיון חן הפיליסופיא
זכחדרגת הדקדוק חן הלשון  .התפמות האלה הנקראות בפי
הפיליסופיס  :מלאכות עיוניות נקראות בלע״ז  :שעהנע
אדער צלייעקינסטע ובתוכן חכמת הבנק ( ארכיטעקעור)
חכמות הציור והחצבות ( חאלער אונד בילדהויפר
קונסט ,חכמות המחול (טאנצקונסט ) /
חכמתהנצו?
חוזיק

מהתחליות ההתיעד־ז הפנימית והכרו־ז
המוחאות  ( .דעם געשמאקס ) • אולם בכל זאת לא
סרו השבויים אשר קיו לחכמת הפיליסופיא מהמציא
הועלת גדולה אל השכל האנושי  /מהגיאהו יום יום אל
שיזמות יותר גדולה ומגלות לו תמיד חדשות בעולם
הטבעיותאשר נבנו על
האמת* בפרט החכמות
יסוד יותר רעוע מחכמת הפיליסופיא הגיעו עתה אל
הטבעית ביהוד
שלמות יותר גדולה • והחכמה
(דיא פהיזיק ) כפי אשר הורוה הראשונים מחכמי
הטבע היא מעט התועלת בזמננו זה מהתפלספותם
במה שאחר הטבע • אולם בנחננו את מקרה חכמת
.המדידהנמצאהו משונה ממקרה שאר החכמות
הנזכרות ; כי אף שהתרחקה מרחק רב מן המקור
אשר ממנו יצאה/עוד נשארו התחלותיה על מכונן
בלי שנוי כלל׳ ויסודות ההנדסה הישנה לא סרו
מהיות בעצמם יסודות ההנדסה החדשה ׳ ועם שרבו
פיארותיה
(מחיק ) הכמת המליצה ( רעטהחריק ) חכמת השיר
ג״כחכמת דמיון מעשי בני
(פאעזיע ) ׳ומחננו זה
אדם ( שויאשפילקונסט )  .ואל קלה החכמות כץ המחב^
כי הספרים אשר חקרו 3הס החכמים הראשונים כאריסטו
האראץ ׳ ווירגיל  ,האמער וכדומה ׳ הס עוד עתה
לשם ולתהלה לכל קורא מבין בחכמות הנ״ל ׳ מה גס
הספרים אשר חברו אנשי אמונתנו בעניניס האלה כשירי
משה דוד ודבורה וכרוחה׳ מלבד שכל קורא משכיל
ישתומם על גודל חכמתם ושלמותה  /עוד יראה כי מזמן אשר
חיו בו השליחים הנזכרים עד עתה  /לא קם עוד משורר
או חלין אשר דחה אליהם ביופי ,שיריהם * ולא לבד
[] 2
שהעברי

פארותיה ?.יא חדלי גזעה׳ מהיות ?1ח ורטוב כאשר
בתח^ ה־  -־והנה בזמננו זה נסו החוקרים לימות גם
את הפידיסופי' העיוניתעלי יסוד הברור המחלט
השוה אל 1הברור ההנדסי• אבל 1לא הצ״ייהו במעשיה׳
והחכמים במה ^ אחרהטבענדיא מעטהאפי;
זיקער ) יסכימו כלים פה א  /שאי אפשר להפיליסופיא
להגיע אל הברור היזכר ׳ אשר איננו מניח אל השכל
האנושי מקים לפקפק עליו/כאשר נראה נחלוף
הדעות הסותרות זו את זו ובמחלוקת אשר לא סרה
גם היום מבין החוקיים  .כל הבחינות האלח אשר
הקדמנו תעוררנה אותנו ^ בחון את שאלת הכנסי' ( דער
אקאדעמיע ) אשר אנחנומתעסקים עתה בפירוקה כפי
אשר יש לאל ידינו  .ואו 6ר  :אמתת משפט מה לא
תספיק לברה לעשותו ברור בהחלט ( עווידעגט)
באשר לא יושג הברור הזה כ״א בדרך שכל איש
יודה
שהעברי השלם באמונתו ימצא בהם לחודים נשגבים ונפלאים
לחזק את לבבו ביראת ה '  ,ותקים רבים השר בשחירתם
יגיע אל שליחות ההנהגה הנרצה בעיני אלהים ואדם;
ל׳א גס החכמים אשר לא מבני ישראל החה יסכיחו כלם
פה אאד בנועם ונשלחות שירי לבתינו  /וכי אין ערוך
להם בשירים הנעשים יום יום חחשורריהם היותר שליחים
ראמלער
באפר העיר ע״ז בפרט החכם הפיליסוף
בספרו המכונה Batteux xושאר החכמים אשד כתבו
ספרים בענין זה  .וכן הדבר בשאר החכמות הנעימות אשר
עולם 3פי כל
השאירו לנו הראשונים ויעשו להם שם
יזשכיל אשר כל מגמתו הגעת האמת חבלי נטות אל משפט
יזהיר ( פאראורטהייל ) י

-י -
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יודה בו ושאי אפשר ? 1שכלי האנושי ? 1פקפק עליו *
ואמתיותמה שאחר ה טבע ביהוד,עם שע״פ שלשלת
ההקשיס הן מהשרות לעלות אל התחלות שוות אל
התחלות המדידה ׳ עכ״ז א״א שתגענה אל הברור
ההנדסי אשר כאור הברק יבריק אל השכל האנושי וזד.
כזה שרצינו לבאר בארבעת המאמרים אשר לפנינו.

מאמר א׳ ( !
בבחינת נדור התחלות חכמת המדידה הטחלט
( אי 3ער דיא עווידענץ דפר הרינציפיען דפר חאטעחאטיק )

הברור

המדידיהוא נוסד על יסוד הסתירה (2

באמצעות היסוד הזה תמשכנה ממושג הכמות( 3
אשר הוא הנושא הכללי של חכמת המדידה  /כל
' והאטתיות
וזאמתיות הכלולות בו׳
 ) 1אחר החתרגס ללה״ק :
לאשב  -חצאתי3חאחריס אשר לפנינו שחות רגיס3איס
כחכחת החדידהוהחשבון  /ראיתי כי טוב לבאר את גדר
כל אחד חהם ואוחד iחכמת המדידה ( דיא חאטהע?
חאטיק ) היא ידיעת והכרת הכמות ר״ל שהיא5וחנת
את אכיות הגודל ותגכילהו והיא נבדלת כ«ה חן חכמת
הט 3ע ( דער פהידק ) אשר היא תנקין אכיות הגשחיס
ותאריהם  :ההתפשטות ( אוים דעהנונג ) התאר ( דיא
געשטאלט
K

יב
והאמתיות האלה עם שא״א היותן נמשכות ממושג
הכמות הנזכר  ,לולא תהיינה כלואות
בומאז,עכ״ו
אין מציאותן נכרת בהשקפה ראשונה והן טמונות
במושג הנ״ל עד
שיוציאן הנתוח (דיא אנאליזע)
לאור  ,אשר הנתוח הזה הוא בערך אל השכל כערך
הז כוסית המגדלת ( מיקיאסקאפ ) אל הוש הראות
כי הוא לא יחדש דנר כ״א ירחיב מרחק השגותינו
ויפקח את עינינו לראות דברום רבים אשר נסתרו
לנו בתחלה  .חוזק הברור המדידי תלוי א״כ בקשר
הפנימי שבין ההשגות המתאחדות במושג הכמורת
הכללי ; כי נושא חכמת
ההנדסה נגעאמעטריע)
הוא הכמות
המתדבקת  ,ונושא המספר ( אריטה־
מעטיק ) הוא הכמות
המתפרדת (קוואנטיטאם
דיסקרעטא  ,אבגעזאנדרטע קוואנטיטעט )  .ונושא
י חכמת מדידת הזמן הוא הכמות
המדרגית ) 4
(סוקסעסיפע קוואנטיטעט )* ובבחינה הזאת תהיה
הכמת המדידה הכוללת את שלשת החלקים האלה
מעין ומקור המצאות רבות אין מספר.
אולם
געשטאלט ) התנועה והכובד וכדומה ; לא כן חכמת
המדידה כי היא תביזץ את הגודל לבד חבלי בקינה
בשאר תארי הגשמים ואיכיותיהס והיא מועלת דע מאוד
אל שלחות יזכמת הטבע ג״כ־ והיא נבדלת ג״כ מכל שאר
החכמות בחת שבלעדה א״א להגיע אל הכרת הברור
המחלט ( דיא עווידפק )  3 ,כל חכמה ובכל ידיעה אשר
יעשוק בהן השכל האנושי  ,והחכמה הזאת נחלקת לשני
תלקיס והס ג המספר ( אריטהחעשיק ) וההנדסה
(געאיזעטריע )• נושא חכמת המספר הוא הכמות
הבלתי

—

'ג

—

/

הבלתי מתדבקת החרכבת מחלקיה נבדלים איש משחייו
ואץ ביניהם גבול משתתף  .והחלקים הקלה נקראים:
מספרים  .אולם נושא הכמת ההנדסה הוא הכמות
המתדבקר! ( קוואנטיטאם קאנטינוא ) ( שטעטיגע
גרעסע ) בחו הקו,השטח  ,הגוף  ,הזמן והמקום שלל
חלקיהם חדובקים כ״ל איש באחיו עד שתכלית החלק
האחד הוא בעצמו תחלת החלק השני  /וכל גבול משותף
לכל החלקים שסביבו ; והיא מתחלקת ג״ל לשני חלקיה /
והס  :חכמת מרידת השטחים ( פלאניחעטריע אדער
כלעכענחעססונג ) וחכמת מדידת הגשמים חבלי•
בחינה בלמות שטחיהן ( שטערעאחעטריע אדער אוים-
יזעססונג דער דיכטען קערפער ) ‘ מלבד אלה יש עוד
שתי חכמות הנכנסות תחת סוג חכמת ההנדסה והן חכמת
מרידת צלעות וזויות המשלשים ( טריגאנאנמעטריע
אדער אויםחעססונג דער דרייאעקקע )  .והחכמה הזאת
תקרא שטחית ( עבענע טריגאנאמעטרע ) אס תבחון את
המשלשים השטחיים בעלי קוים ישרי /ועגולית ( ס  5הערישע
טריגאנאחעטריע ) אה תבחון את המשלשים הנעשים על
שטח הכדור מנקודת המרכז והלאה  .בבחינת דרך הלמוד
(דער מעטהאדע ) תחלק החכמה החדידית עודלשני•
< חלקים והס xהמדידה המקשרת ( זינטעטישעחאטהעג
חאטיק ) והמדידה המנתחת (אנאליטישע חאטהעחטיק)
המקשרת תלך חן הפשוט אל המרכב ולא תורה לנו דרך
המצאת המשפטים  ,כ״א דרך הכרת אחתיתס באמצעות
האמתיות הנודעות לנו כבר ׳ והחנתתת תשוב מן המרכב
אל הפשוט ותורה לגו דרך ההמצאה ( דען וועג דער
ער 5ינדונג )  .החכמה הזאת עס שכבר נודעה להמונים
לא הגיעה אל שלמותה עד זמננו וה  ,והיא מתחלקת לשני
אלקיס והס ; חכמת החשבון באותיות נליטטעדאל
קאלקול

קאלקולאדער בוכשטאבענרעמונג ) היזחלפת את המספרים
המיוחדים במספרים כילליס 3תתלהם שם אותיות מיוחדות
וחכמת השווייס ( אלגעברח אדער רעכנוג חיטגליי־־
ינוגגען ) * כל זיון שתתעסק המדידה המנתחת ( דיא
*זנאלידס ) בנודלים מיוחדים היא נקראת נתוח המגגלים
(אנאליייס 5עיטארום אדער  -דעס ענדליכען ) /אולם אס
תתעסק בכחיות אשר לקטנן או לגדלן א״א להגבילן3החלמ
אז תקרא  :נתוח הבלתי מגבליס ^ אנאליזים אינפיניטארוס
אדער דעס חונענדליכען ) והיא נחלקת לשני חלקים והם:
חשבון הנבדלים ( דיצערענטיאל רעמונג ) והוא מורה
לגי דרך השוואת חלקי הגודל הקטנים לבלי תכלית ע״פ
השיואת הגודלים המוגבלים ( דער ענדליכען גרעסען; «,
וחשבון מן החלק אל הכל ( אינטעגראל רעכנונג)
והוא חורה לנו מציאת הגודל עצמו ע״פ השוואת חלקיו
הקטנים לבלי תכלית * לכ החכמותי האלה שייכות אל
ההנדסה או אל המספר כפי נושאיהן אשר תתעסקנה
בהם ר״ל כפי מה שהם גודל״ם בכלל או כחיית התפשטות
בפרט  .בבחינת הדברים אשר תחקור עליהם חכמת
המדידה בכלל היא נחלקת עוד לשני חלקים והס ן המדידה
התחתונה ( דיא נידרע חאטהעחאטיק ) והמדידדה
העליונה ( דיא הפהערע חאטהעחאטיק ) וההבדל הזה
נמצא ג״כ בשני חלקיה המספר וההנדסה ר״ל שיש
מספר והנדסה עליונים ותחתונים • חכמת המספר התחתינה
תחשוב חשבונות פשוטים ומיוחדים* והעליונה תתעסק
בחשבונות יותר חרמים וכוללים  .וכן בהנדסה  :התחתונה
תחקור על מדידת הקו הישר והעגול לבד ; אבל העליונה
תכלול כל מיכי הקוים העקומים ותקיא בלע״ז  ( :נעאחע.
טריאקורווארוס )  .ובבחינת הידיעה וההשתמשות
(דער טהעאויע אונד אנמעניונג ) תחלק המדידה עוד לשני
׳ ׳
חלקים

— יט

-

חלקים והם  :המדידה הפשוטה ( ריינע מקטהעמקטיק)
והמדידה המעורבת ( צערמישטע קלער קנגעווקנדטע
יזקטהעחטיק )  .הפשוטה היק קשר יוחנה דברנו עד עתה
וקשר תבחין קת הגודל לבד חבלי בחינה בתקריהגשחיס
קשר בהם יחצק הגודל ההוק ׳ והמעורבת תשתמש בכללי
החדידה הפשוטה על משקים חיוחדיס יתבחון לפעמים
ג״כשקר תקריהסוהיק נקיקתלסבה הותת ג״כ  :המדידה
הטבעית (דיק פהיזישע חחטהעחקטיק )  .והיק מתחלקת
לשלשה סוגים ׳ הסוג הקחד סלל קת החכמות הבוחנות
כחות הגשמים ( דינקחישע קדער מעפקנישע וויססענ־
שקפטען ) ׳ הסוג השני כולל את חחכמות הבוחנורת
את פעולות האור ( £פטישע וויססענשח 5טען ) והסוג
הגשמים
השלישי סלל קת החכמות הבוחנות את
השמימיים ( קסטרקנאחישע וויספנשקכטען ) ־ החלק
הרקשון חן חכמת הכחות המניעות ( דינקחיק ן כילל שלם
חכמות והן  :חכמת המשקל .השוה ( לעס גלייכגעוויס
טעם ) בגשמים מוצקים (שטקטיק ) וחכמת המשקל
השוה בגשמים נגרים (דער פליססיגען קערפער ) בלי
כח גוצי (קונעלחסטיש ) ונקימת בלעז הידדחבטקטיק
וחכמת המשקל השוה בגשמים נגרים בעלי כח
גוצי ( ערקסטקטיק קלער פרקחעטריע )* והחלק השני
זי? החכמות הנזכרותכולל ג''כ שלש חכמות שכלן מתעסקות
בתנועה והן* .חכמת התנועה בכלל ( חעכקניק ) חכמת
התנועה בגשמים נגרים בלי כח גוצי ( הידרויליק
בגשמים
קדער הידרקדינקחיק ) וחכמת התנועה
גגרים בעלי כח נוצי ( פנייחמקטיק קלער ערקדינאחיק)
הסוג השני מן החכמות הנזכרות כולל שלס חכמות והן;
חכמת הראות ( קפטיק ) והיק בוחנת קת תנועת
ניצוצי הקור הבקיסקל העין בקויס ישרים וכלולות בתוכה

,חכמת

סן
חכמת ציור■ הגשמים עלי שטח על דרך שתפעול
תמונתם על העין פעולת הגשמים המצוירים עצמם (דייו
 5ערשפעקטיף ) ׳ וחכמת מרידת חוזק
והתפשטוהג ׳
האור ( פה  £ט £חעטריע )* המין השני מן תכחת הראות
גולל תפחת הזכוכיות
המלוטשות ( דיאפטריק ) והיא
גוחנת תזיוני המראות המלוטשות ואת פיצוצי האור בכלל
הנשברים בצאתם מגשס בהיר (דורכזינטיל) בגשם מוצק
(פעסטן קערפער ) ־ המין השלישי מן חכמת הראות היא
חכמת המראות  (.דער שפיגעל ) ׳ והיא בוחנת את
פיצוצי האור החוזרים לאחור בפגשם גשם עטר* הסוג
השלישי כולל חכמת התכונה ( אסטראנאחיע ) ׳ חכמת
ידיעת הארץ ( געאגרא  5היע ) ׳ חכמת הגבלת הזמן
(קראנאלאגיע ) וחכמת הגבלת הזמן כפי מצב הצל
(גנאחאניק־) ־התמנה תגתון מצב ׳ מרחק  /תמונר־ז/
גודל ותנועת
הגלגלים  .ידיעת הארץ תבחין את
הארץ אשר אנחנו דרים עליה כפי תמונתה גדלה ומצבה
גחרחק העולם  .הכמת הגבלת הזמן תגביל את הזמן
ותחלקהו לחלקים כפי תנועת הגלגלים׳ וחכמת הגבלת
הזמן במעמד הצל תורה חלוקת הזמן כפי חצב הצל
אשר יתהווה חן גשם עכור מואר מהשמש  .הן אלה
התכחותהרתשיות הנכללות בחכמת המדידה מלבד אותן אשד
התחדשו לצורך המלחמה והבנין וכדומה.
 ) 2יסוד הסתירה ( דער זאטץ דעס ווידעדשפרוכס ) היסוד
הזה בצרוף יסוד העלה המספקת ( דעד זאטץ דעס
צורייכענדען גרונדעס ) הס הצירים חשר עליהם תסוג
שטת החכם המפורסם ליייבניץ  .ואנחנו לא נבאר ל׳א
את יסוד הסתירה לבד הנאות לעניננווהוא  :כי כל משפט
הוא שקר אס הוא סותר אל משפט אאר גרור
ואחת אם הוא סותר אל משפט אחר שקר י

ואמתי׳
) 3.
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 ) 3הכמות ( ריא קוואנטיטעט )

היא

אס מתפשטר!

(עקסטעמיף ) או בלתי
מתפשטת (אינטעמץ! )
והחתפשטת היא אס מתדבקת (קוואנטיטאס קאכטיסא)
או בלתי מתדבקת ( דיסקרעטא אבגעזאנדרט ) ועיין
חלות הגיון להרח״בם ז״ל שפר יוד  .וכבר כרשכוהו ג׳'כ
בביאורנו לתחלת זה המאחר  .וליתר באור אומר פי יש
 .שתי דרכים להגיע אל הכרת המשפטים המתחייבים
חן הציור העקרי/המושג מאיזה דבר ✓והן דרך הקשור
(זינטהעזיס ) ודרך ההתרה או הנתוח (אכאלידם) .
דרך הקשור היא ידיעת הציור העקריי המכר הכרה
שלחה כ״כ  /עד שנדע ג״כ בהשקפה ראשונה כל שתר
חשיג* הדבר החתחייבים חן הציור הנזכר  ,עד״ח :
המשלש הוא מרחק מגבל משלשה צלעורת /
ומזה יתחייב שיש לו שלש זויות * ומשפטים באלה
נקראים משבלות ראשונות ( אקסיאסען ) ; ודרך
ההתרה או הכתות היא ידיעת הדברים המתחייבים חן
\
הציור העקריי הנזכר ע״פ התרתו לחלקיו אשר חהס
הרכב  ,עד״ח  :המשלש הוא בעל מרחק הוא משפט
מתחייב מגדר המשלש שהוא מרחק מגבל משלשה
צלעות ; כי המרחק המגבל אי אפשר שלא יהיה מרחק4
בכלל ־ ( עיין חורה נבוכים ת״א פ״א בבאור גבעת המורה)
 ) 4הכמות המדרגית היא הכמות אשר הלקיה בלתי
נמצאים יחד בזמן אחד  ,כהזמן שכל חלקיו נמצאים בזה
אתר זה  /כי הששים דקים ( חימטען ) תשר מהם הרכבה
שעה אחת אינם נמצאים בבת אחת ! כי כל דק ודק הוא
מאוחר אל אבירו,

נ] 3

אולם עוד נשאר לנו טין כמות אחת » שר לא שמו
בעלי ההנדסה את עין בחינתם " ליה או לא בחנווז כראוי/
מתפשטת ) 5אשר הי*>5
והיא הכמות הכרתי
מרכבת מחלקים בלתי מתדבקים ובלתי מדרגיים
ורם נכנסים איש באחיו  .טין הכמות הזאת כולל

מדרגות האניות הטבעיות והסוסיייות׳ ועם

המהידורת

שנוכל למדוד את הכח המגיע ׳
והחום ,בתת להם שס הקויס והתמונותההנדסיות
עכ״ז לא מצאנו עד עתה את הדיר אשר עליה נגיע אל
מרידת האכיו' הפנימיוי :האפשרות הישות היופי/

השלמות והברורוכדומה  /אף שנדע בברור פי
המדידה הנזכרת היא אפשרית בעצמה ואנחנו נקרב
יום יום אל ידיעת המדרגות הנ״ל באמצעת השולי
והאומד׳ וההנדסה הטבעית הזאת תכריע אפשרות
הנדסה מלאכתית ( איינער קינסטליכעןגעאמעטריע)
ברורה יותר ממנה * מה גם כי המדרגות האכיות הן
באמת כמיות בעצמן ומתאחדות א״כ בנושא הכללי
של חכמת המדידה ( שהוא הכמות ) והן ג״כאפשרי
הנתוח כמוה • אולם מה מאוד תכבד עלינו הגבלת
המדרגות הנזכרות בחכמת ההנדסה הפשוטד־ז *
הגבולות נראית בחוש כי כל עסקה בשטחים וקוים
ונקודות  /משא״כ המדרגות הנזכרות שהן טמונות
בנושאיהן ונעלמות מן החושים ; מה גם כי המדרגות
הנזכרות הן נשואות על האכיות ואנהנו צריכים
להפשיט תחלה את האריהן  ,טרם שנגביל כמותן;
לכן
 ) 5הכמות הבלתי מתפשטת הית פחות התליותהפנימיות
ככמות החוזק והחולשה  ,הקור והחום  /החכמה
והסכלות ולדומה.
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לפן ' כנד עלינו אומד האכיות בכלל  ,ואומד האכיות
המוחשות נפרט ־ עוד מעלה אחת ממעלות חכמת
המדידרת היא ההשתמשוו־ת בסימנים מסכימיבם
בצמצום אל הטנע או לפחות אל סדר השגותיבו
אשר בחכמת ההנדסה  .הסימנים הנ׳׳ל הס בעצמם
ציורי הדברים המסומנים והם מתחברים אומתפרדים
בחבור ובפרוד השגותינו ׳ דסחכמרת המספר
המיוחד והכולל ( אריטהמעטיק 5ןונדיולגענרו! ) עם
שהיא משתמשת לפעמים בסימנים רצוניים ( ווילקיהר־
ליכפן צייק)  ,לא לבד שהסימנים המכרים הם מתי
מכפר  ,אלא שיפסקו ג" כ מהיות רצוניים  /אם יתחברו
יחדיו ויהיו משלבים בשילוב המיוחד אל החכמות
והדוויים (גלייכינגען )
הנזכרות  .וכז התמונות
יסכימו תמיד אל סדר השגתנו  ,משא״כ הסימניפז
אשר נשתמש בהם להורות על הכמיות הבלתי
מתפשטות  ,שהם תמיד רצוניים ולא יכנסו תחת
חק כולל ; לכן ישתמש המודד בבחנו כמיות כאלה
בסימני ההנדסה והמספר הכולל  /כאשר יעיד הנסיון

בחכמותהכחות

ובשאר
(דינוולויק)
המניעורת

החכמות המצטרפות אליה  .ההבדל שבין המדידה
והמעלית ( דער ריינען אונד דער אנגעווקנד:
העיונית
כי המדידה העיונית
מען חחטהעקקטיק ) הוא ׳
תתעסק בעולם השכלי ובמרחק האפשרות ׳ וכד1
האטתיות אשר תוליד הן גרורות אין ספק בהן ; כי
כל עסקה להשוות המושגים יחד ולהוכיח במופתים
נאמנים שווי המושכלות הנמשכים עם המשכלות
המקוריים בעצמן אשר מהם נמשכו ; לא כן
המעלית אשר תתעפק בעולם המרגש
המדידה
ותצטרך אל נסיון החושים אשר בלעדס^ תחדלנה
פעולותיה

בלמודים)6
פעולותיה  ,וקודם שתשתמש ע״דמ
(טהפארעמפן  ,לפהרזפטצפן ) הבנוים על סגולות
התמונות בעלי קוים ישרים (גראדליניגפן כיגורען)
הצטרך אל עדות החושים על מציאת התמונות עצמן
חוץ לשכל ; כי עד עתה כל פעולותיה לא עברו
גבול האפשרות לבדה  .אולם עכ״ז לא תצא ההנדסה
המעשית מכלל אפשרות הברור היותר מחלט ; כי
אף אם נורה אל כת בעלי הרעיון(אידפאליסטפן)
כי העולם החיצוני איננו דבר נמצא בפועל חוץ לשכל
והגשמים הם חזיוגים 'ך) לבד( 5הפנאחענא ) ,עכ״ז
ההנדסה על מקומה תעמוד < וכל זמן שהחזיוניס
האלה הם תמידים בלי שנוי סדר ׳ובכל בחינתנו אותם
לא יסורו מהיות את אשי היו תמיד  ,ההנדסי ילך
בטח בהקשיו הבנויםעליהם  ,מבלי בחינה  ,אם הס
דברים עצמיים  ,עומדים בפני עצמם חוץ לשכל
או מקרים נמצאים ברעיון לבד.
ההמשך בחדש הבא

(לפהרואטץ )
 ) 6למוד

הוא המשפט

המתחייבממשפטים

אחרים הפך המשכלותהראשונות ׳ שאחתתס כפרין מיד
כשנוציאס בשפתינו.
 ( ) 7שםשורה ט' ) חזיון ( 5הענאמפן ) הוא הדבר נדוין
לו מציאות בפני פצחו כ״א בדמיון לבד*

כא

נ
לשח

דקדוק

שיחה בעו ^ ם

עברי

הנשמות

בין הרב ר' דוד קמחי ונין החכם ר' יואל נרי״ל;
(ההמשך מתקופה ר 3יעית תק״ע דף ״ס ) 3

9

§*

3הרכה פעלי חקרה׳ גס ייבחקצת פעלים אחרים
עומדים׳ ישתמש העברי כאשר ירצה להורות על התחלת
היית המקרה והפעולה ההיא < לפעמים ג 3נין הפעיל על
הפעלה הרחשית למען סמן ולציין היטב חת רעיון התחלה
כמו

אם יהיו

חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

(ישעיה ח ' ) ( ווייס ווערדען ) אם יאדימו ( עתיד תחת
כתלע (שם) ( ראטה ווערדען)
עדר בנהוג בחליצה )

(אלטערן)
אם יזקין בארץ שרשו(איוב
בהשקיט ארץ מדרום(שם) (מהיג וועריען)
הבאים נשרש יעקב ( ווחורצלפאססען ) מריח מים
יפריח ( איוב נ״ד ) ( חויף בליעהען * ) ( ועיין שמות ׳ט 'ז
כ ' כ״ד  .ועיין גס שם3תרגום הרמב״מן ו׳תרחה איך השכיל
הוא לתרגם שם הפסוקים האלה ) •
* ) ווה נהוג

מאד כלשון

התלמודיים כמו  .האדימו מי המורח
כתאנים
S

-

נב
10

"■

פעל
ההיו
נפעלה<

*5 .

נגי(ל׳?

 3פעלים הבאים חמרת נחי עין יוד ידחה העתיד יזמי},
הקל בתמונתו דזל העתיד חמץ הפעיל  .אף כי הס נבדלים יעןינ י
בהוראותיהם זה חזה tכפי ה 3דל הוראת בנץ הפעיל מהוראת צקו,צ<
3נין הקל fכמו 3פעלים שיש ( קשר ימצא ג״כ חמרת נחי עין
ויו  .גיל די )  .תאחר בעתיד חמין הקל כחו בעתיד המין

הפעיל אגיל

אדן •

(מדיני הגינונים
•11

גל

קחד השלשת

ו

‘מבעלי(
ניוחזה׳
נימק

הפעלים)
•$

המינים הפועלים הקלה נמר מחנו מין

*, Ml

פעל

הזיו ע
וכמוץ

התאנים חשיבחילו התחילו פניהם מוריקות — וכל קיש
השכיל יבץ כי הוראות בניני הפעיל ככל
הפעלים
האלה אשר היא לסמן ולציין היטב
את רעיון
התחלת היות הפעלה הראשית  ,היא חסכחת חאוד אל

עקר הנחת כנין הפעיל אשר הוא להוציא תחיד את כנץ
הקל הכולל בהוראתו את הפעלה הראשית — ודילחכיחא
מד1
ברחיוא — והנה הרוחי'ים עשו בלשונם חץ פעל חיותד העול
הנגזר חפעלי חקרה ופעלים עומדים ותשר יורה קר על ?בעלי(
התחלת היות המקרה והפעלה ההיא )Verbum
־עלפי
 inehoativumכחוהפעלים rubeseco albesco :

 floresco. .calesco,הנגזרים חןהפעלים albeo
 ruheo . caleo . floreoוחאוד אני תחה על הרחב״חןאשר אחר כי לא יחצח פעל חקרה בכל הלשונות הנודעות לו
כי אם בלשון עברי ובאחת גס בלשון רוחי ימצאו פעלי חקרה

רגים־ כחדהפעלים - ?c. e.caleo, rubeo,albeo,j

ד!תג

מדיו?

פעל המתייחס אליו בהוראתו ׳ והמינים הפעוליס הס  iבנין
נפעל ממד מהמין הקל #מין פ ^ ל המזר חמץ פ? 3ד
מין׳ה  5על הנמר חמץ ה  [?5יד — ולא ימצא בהם הציי
חעצס
להפ?לנ
יען כי לח יתרן לצית חל עצס אחד
אחר #אחרי שזה תלוי ברצון העצם הפועל.
. 12

§

ויתלן שיבואו על עצם פעול אחד שני בנינים פעולים
‘הנפעלים משני נושאים שונים׳ האחד יבוא במקור והאתר
נפדתה ( ויקרא י״ט)
באחד הזמנים ־ כמו רהפדה לא
יל ענין זה המאמר הוא לא היה איש אשר צוה אל אחר לפדות
אותה  #וגס לא פדה אותה איש בפקודת אחר או חעצחו׳וכן
התלו ( £יחזקאל י״ו)
הוא ענין מאחר להלזתל לא
וכחוהן ימצאו רבים בספרי הקודש.
(מדיני בנין

•13

התפעל)

•$

מלבד המינים הפועלים והמינים הפעוליס tיחצא
עוד מץ אחד אשר עליו יאחרו החדקדקיס  ,כי הוא פועל
ופעול כאחד ׳ ויקרא בנין ההפ? 1ל ועקר הנחתו הוא
בפעלים היוצאים כאשר יעשה הנושא בעצחו פעלה היוצאת
יעל פי ההרגל מעצם הנושא אל עצם אחר  -כחודדעתסר

זןת&ן 2ההאס!6
14

.$.

אמנם לא בבנין התפעל לבדו ישתחש העברי על
הוראה הזאת  .כי העברי יפריד לפעחיס בין הפועל יהפעל
הנראים

.הנראים להתאחד בעצם המתפעל׳ פעה ירחה אותו כי1צס
פעול לבד מבלי אסר יפעל בו עצם את י  /ופעס כעצם
בועל לבד חבלי אשר יפעל הוח בעצם חתר .

•5• 15
ולזחת ישתמש לסעייים במין יפעל תחת ביין התפעל
כעז ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב
(ש״נלי ) כל הגרים נקבצו יהדיו  :ישעיה מ״ג)
יהן ^י ) לי (תהליסי״ח)וכל
לשמע אוזףשמעו (.
בניני נפעל הנאיס על דרך ;ה יחצא בהס גסהצוי¬
16 .

• •5

ולפעמים ישתחש תחת בנין התפעל במין קל אשד יהפך
שמטו*)
על ידי זה מיוצא לעומד! כמו< בי

הבהר (ש״בויסחבי כמעט רגע(ישעיה כ״ו)
יהמו יחסרו(לפי' דעתהמבאר ) מימיו (תהליסח״ס
.טבעו בארץ שעריהנאיכה א') •
$ •17
♦ ) השרש שחט עקר הוראתו הוא נסיתת ונתיקת דבר
ממקומו ( עיין ויצרהשרשים ) ובא גס על ההריגה

(מ 2מטו בידי סדע שופטיהם (כתהליסקח״א ) :
כי המומת הוא נכרת ונתק מקרן התייס ׳ וכתלוף הטית
בדלית יבוא הרבה על הוראה הזאת  .כמו ונשמדרת
( בתלוף האותיות נצמתי ) אני וביתי (בראשית ל״ד ) j
והשמדתי(לקלוף

(מיכה ו׳ )

האתיותהץמתי ) יעריך ן
)

— -*■- rfS
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•5

והנה יום הורגל שחוש מין קל נוי?
לשמש תחת
ההתפעל  /יושת לו ברבות היחיסגס מיני הפעיל לעצמו אשר
ידחה בהוראתי אל ב״ק היוצא נרחשית הנחתו  .חכ 1
נפעלים הנזכרים ודומיהם יביס.

אלה הם חקי מיני הפעלים בלשון עדרי  /מזוקקים מסיג*
יל זרות אשר הסירית אתה איש קחחי ! במצרף חקירותיך
השר חקרת ואשר השמעתני כיום — וכעת לא ננששה עוד
כעורים באפילה לבלתי השתחשבכל פעל כי אם במין אשר
ימצא יזמנו בספרי הקודש וכאשר גזרו כל המדקדקים אשד
היו עד הנה ׳ כי מאור יקרות אשר הופעת  $תה בדברים
יסורו כל צללי חשכת הספיקות׳ וכאשר מצאנו מן הפעל אן
מין אחד על מכון הוראתו הישר בספרי הקודש ׳ אז מכל
אנחנו מעצמנו לכנות את שאר בניניו השייכים אליו " יכ
חקי הוראות המינים הונחו הל יסודות נאחנית אשר לא
יחוטו ׳ ולא נגריע אנחנו פעל אחד מתבירו לחסיד מחנו
מין אשר יוכל להגנות מחנו .
אמנם לא לבד בפעלים אשר ימצא חהס אך בנין
אחד בספרי הקודש נוכל אנחנו למות מעצמנו את שאר
מיניהם׳ כי גס בנעלים אשר לא ימצא מהם אף בנין אחד
בספרי הקודש אס ימצא חהס רק שס הפעלה  /נוכל אנחנו
לבנות מעצמנו את כל בניניהם  .והשם הזה לא ה! כירו אות«
המדקדקים בספריהם  /אף כי תועלת ידיעתו היא דגה חאד
כאשר אראך — ואנכי אבאר לך כיום את כל
עניניו.

[4
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ועתה

כר —י
ועתה הסכת ושמע קמתי י אל
יואל גאוגיך.

המרים אשר ידבר אחין

המג דברי המאמר הראשון
ההמשך יבא*

ד
גידול

בנים

(ההמשך מדף נ״ד בתקופה ראשונה תקע״א)
טרם אניף שנית ידי לד3ר מענין החינוך התנצלות
פתים ושלש לי .׳ והמה/ .ראשונה אבקש מאת משכילי פחי
שידיגוני לכף זכות אהיחצאו מכתבי חפט בלי .סדרים כראוי׳•
יכ טרדת הזמן לא תתנני לסדר דברי כחשפט ואכתוב היום
אחת ומחר אחרת  /והיה ככלות • החדש חניף ידי שלישיה כפי
הפת והמקום והעיון * ובאלהים ! לולי יראת אלהים פל פגיr
וצדקתו לתת ללא יודפים בינה׳ החרשתי—
.אמנם באו בראשונה ופוד יבואו במכתבי דברים אשר
עליהם ישתוממו חתי מספר — כי החכמה בהרגל ילחמו תמיד
.יחדיו׳ החרשות תצמחנה קנאה  /שנאה  /ותחרות •
המורגל לשבת בחדר אוכל ועיפתה ויבא בתחת לחוץ ׳ פיניו
תכהינה ולא ' יוכל כלכל מחזה השחש היקרה .׳ ויתרפה ויאחר
כי חמה תדעך מאור עיניו  /וכי גרעה היא אתו  /וישוב
וימהר

נז
יצאהפתחה׳ בחשבו

וימהרלחדרו ויסגור הדלת בעדו ונעל ולא
כי המות בחוץ  .ולו יחפוץ הבודד הזה להרגיל פצחו לאט
לאט כחדשות אלו להביט בזהר השחש ויקרה־  ,ירגיש נעימותה
וישחת  .ק הדבר הזה — לזאת שאלתי ובקשתי מאתה ס אחי
ישורון ! אל תבפטו בדברי חיש יפן לא נאויס החה לכם
עתה לחחשביתיכם  .חכו נא עוד זמן זה < חקרו ודרשו אחרי
חחשבותי בהשכל ודעת  ,בחנו את האחור לכס ותראו כי אמת
בפי  .באלהים ! האמינו לי כי חקירות לבבי לטובתכם דברי
יקירו  /וקראו מכתבי איפות רק ברוח נכון ונכש נדיבה  .ויש
יאחרו מה לנו במסכת גדול בנים  ,הן כבר חנכתי וגדלתי
בנים ר 3י  / 0וגדלו והצליחו וגס עשו פרי גלי חנופך * אין
לי חלק בגידול חדש  /ולא גיזלה בחינוך העתים הללו* החפץ
אחפוץ בתרבות אנשים חדשים ?  . . .נא אחי Iאל תשפוטו
ככה  /וקבלו האחת חחי שאמרו  .ולו צדקתם בדבריכם בי
חינוך שלכם הצליח  /חה תשיבוני אס אוחר  /כי לו השכלתם
והוספתם שקוד בהשכל ודעת  /אולי גדלו והצליחו יותר מזה *
אולי היו אנשי חופת  ,פאר הדור ? ועוד זאת שפטו נא /
הנער האחד המסוגל מיד אלהים לגדולות הצליח חעט  ,וכל
עדת הנערים כלס ילכו כפראים בלי מוסר ודעת ? הן כן
הוח ׳ מהמון נערים רבים היושבים ביית הספר רק מעטים
יגדלו לאנשי לבב בעמל ידיהם לא מחינוך שלכם כאשר חשבתם ,
והנשארים יצאו לתרבות רעה✓ בלי חוסר וחדות  .וגס הגדולים
,האלה לרוב הס גדולים בדעת ובחכמה ׳ אבל בלי חדות טובות/
הלא ? וסכלות ורשעה היותר גדולה הן הנה להיות בעל
דעת וחדל חוסר—

דרכי

— בח
 , .ירכי החינוך במרות ובמוסר.
אמהו דרך ישרה שימר לו האדם ? כל שהיא תפארת
לעושיה ותפארל* לו ק האדם ( יזמת פ״ב מ״ח)
משלימות ( דיא5אללקאחמענהייט ) תכלול הכיז אשר
תוציא התכונות ( אנלאגען ) אל הפעולה;
ואו תקרא מדה ( טוגענד )  .המתנת עוע לעוסיה ולמכגדיס
ילה פי שלשה*
׳,

.1

אשר נה ימצא חן בעמי הגרמת *

 . 2אשר תועיל לבריאות .
 1• 3היא החובחרת ׳ אשר בה יתענג והיא חוספתא ושרו.

שליחות האדם תתחלק ככלל לשנים  .פנימית ׳ וחצונית י
החיצונית היא היופי  /הנפיחות ודוחיהם  .והפניחית היא
סעולה וקגלת הפעולה  .הפעולה ידועה האיש פועל צדקות /
ועושה טוב  .וקבלת הפעולה  /המה החושים אשר יקבלו הטוב
אשר מתן להם׳ כהתפעליות  /השחתה׳ העונג ודומיהם/
אושר האדם אך בדעת אושרו יקום  /אס האדם בל
ידע טובו ואשרו הוח ככבש אלוף ההולך לתומו עלי אחי
באביב ׳ ויאכל תבואת עת הרנה  /אבל בל ידע עונגה וטובה "
החק למצוא חן בעיני הבריות ידבר דבריו בנחת
(זאנ5טחוטה־) וכל מעשיו בנחת יכתיר ; כרות האביב כאור
הערבים הנותנים טובם לילדי חלד בנחת ובבטחה* לח כן
הה וחי ה ( דאס הע 5טיגע ) היא תהרוס כל גסערתה
זתעור עיני הדואים  .וק הוא חחק הטבע להתענג מתר
ניפה

כט
ביפה ערבים  ,געת כי יעטו הצללים ׳ חגצהרים  ,ואף כי אווי
רב חאוד  .וחדוע זאת ? כי תשאל ואני אשיגך לאחר:
בצהרים השחם תעחוד במרום המעלה תשליך קרעים רבים
חידה לה ׳ ותרבה אור אשר עינינו לא תוכלנה כלכל ׳ -תבלבל
המוחשים ותערבב הצורות  ,ולא נדע להבחין דבר מדבר ־
והיא הומיה  -לחכן בערבים ׳ הטבע תשקוט  ,וכל בניה
ישכבו בחיק המנוחה אחרי עבודה ויגיעה רבה  ,האור יאיר
כמסת נחוח עינינו וטוב לנו  .בכה יהיו כל כחות האדם
,והרגשותיו/הבינה  /האומץ והשמחה ישפלו ערכם מעט למצוא
 .חן בעיני אדם  .יכ הגדולה ( דאס ערהאבענע ) תסלף עיני
בני אנוש — גס לא תועיל כל כן באחת לכל החברה  ,יכ
המחקר אך בשבת התאכמני ימצא אוזן שומעת  /לא כן באזני
האכר  ,ודלת עם הארץ ׳ אשר המה הרוב בחברה  ,והמה
יבוזו לשכל מליו יען לא יבינם  /והכרחי יותר לאדם אוהל או
בית לשבת מהיכלי עונג וטירות יקרות  /ואן מעטים המה
החפצים לקנות אבנים יקרות  .כן מעטים המה היודעים ללכת
לצבא המלחמה בראש  ,אשר ידעו לחוקק משפט  /לשבת לע
מדין  ,ולחקור אחרי סתר • הטבע .
לזאת יכבד באחת על איש גדול בחכמה ובינה לשב*
גץ עדת דלת הארץ כי גינתו נעלתה מהם׳ ולא ידע מה
לעשות בחברתם  .אי לזאת תהיה עין המחנך פקוחה לחנך
מנוער נפש הנער להגדיר כחותיו ( זייגע קרעפטע צוחעסיגען
איינצושרענקען ) למען אס יגבה בקומתו לימים על יפר
האנשים  ,יוכל שבת בין עם הארץ ויתעלם בחברתם  ,בדעת
עניני חחשבותס ודבורם׳ ויכלכל מריו כמשפטם  /ובזה ימצא
אן בעיני האדם.

שלחימת

י

כחלקחמעמנהייט )תפתעף
שלימות המוסר' (מחרחלישע
.1
-2

*1
.2

לשני שרשים
לד עת שיווי כחית על נכון.
ולה בין בבינה  ,העומדת על המשחר לכל דברלהשפיל'
על דרכי ההולך לנלי יענורהגבול (וכדבר מהם נפרעות
נחאחר מיוחד)

מהם יסתעפו ענפי ההזהרה כחינוך.
חם ירצה הילד דנר מסוכן  /לח תחנה ולח תשמע לו.
חס יחפוץ חפץ נמנע יהיה מוסרי חי גופני  /הרחהו
לי חפצו נחנע  /וחין ניכלתנו להשיגו " חך השחר לך
לבל תנחמהו לע חשר לח .תוכל לחלחות חפצו  ,רק
עשה חזנך כחפרכסת ׳ ולא תשחע לו חם ינכה וחם
יצעק  /וידע כי יש נחכעיס טנעיס ומוסרים חשר לח
יוכל להשיגם ; ידע כי לעמל יולד  ,גס לשחת סנלות
הזמן ונניו ׳ ולח תסיר פניו חחרחההזחת ירט  /ירחה
וישקיף  .הנמנע וידע כי לח כל חפצי החדה יתחלחו.

חנל נדנריס חשר רצונו וחפצו כשר וישר חל תפגע נו נכעם
להתנגד לו ׳ חקיעשה כל רצונו ( פה דברי חילד כבן שלש
שנים ) כי חםתתנגד לו בכעס כל יום ׳ח! ילד החזק בטבעו
יוסף חומץ עדי ינח לקצה החחרק׳לקשה לב־ והילד חשר טבעו
רך יוסיף חורך לס פחד הענדית בקרנו ינח ויהיה סר רות-
יחם לפעמים יהיה נכוך להתנגד לרצון הנער כפי
רחית עין המחנך החכם ׳ חזי מנעהו חחורחות חפצו נשעשועיס
חחריס ׳ ולפעתיס שטה מעליו  /וחל תשית לבך לו  /וידחה
י י
כי כחו חין־
חל נכו Iלחות לנער תחיד טעם ההזהרה והאיסור
גדבר חפר ח ^ ית עליו ) כי ח! יגנה לבנו  /וילך נכל דנר
בשרירות

— xh
*

נשמרותלבו .

והיה כי יחצא

לפניו מי המזיק  /והוא

בתבונתו לח ידעהו  /ילך פתחים שחולה׳ וכתעשה שהיה
בילד אתד אשר אביו חנעוריו גדלהו להגיד לו טעם כל
האזהרה  .ויהי היום וילך הנער על פכי הנמל הקפוי בקריז
ומכוסהבשלג  /ויקרא אביו אתריו  :סורה בני ׳■ מהרה סירה י
וישאל הנער לאחר  :מדוע ? — ובעוד לא התם שאלתו /
ונשבר הקפאין וירד תיים שאולה .
לזאת טוב לנער כי יט שכחו לסבול לעשות דברים
רביס אשר לא ידע סבות איסורם  /כי רבים לותחיס נגדו
ליחיס אשר יסתר מעיניו טעמם ׳ בחדינית ׳ באמונה  /וגס
־r
הטבע הנעימה דרכה הסתירה—־*
גדר החדות הוא ההבחנה בדעת להבדיל בין • טוב
לרע  /ולבחור בטוב אס ישר לכתו ׳ ולהולך עקלקלות לבחור
גרעה * היונק הרך לא ידע עזד דרכי הבחינה ׳ ואס יעשה
פעולה טובה כגון אם יתן הדבר אשר ניתן בידו לשעשע
גו כמטבע וזולתי  /לעני ׳ לא לצדקה תחשב לי  /כי אחנס
לא ידע עוד חיוב הצדקה וערכה  /גס אס יכה היונק בידו
על לחי אחו  /לא חרשעת לבבו יעשה זאת כי עדן לא נסה
גאלה ׳ לדעת חה טוב וחה רע  .לזאת לא טוב עושים
האבות המכים את היונק  .זכי־ יבכה הלא אך מעצבו ן לב /
וחכאב נפשו יבכה  /השנה תתקפהעאו כי ירעב ויבקש לאכול
וחה לך איפה כי תכנו  /הלא תוסיף יגון על יגונו ; ונפשו
תתאבל/ויהיה חר נפש כל יחיו ' ואתה עוגן ' תשא פי
האבדת אישרו * אך בכל ואת גט בזה צריך החחנךלכלכל
להשקפתו בחשפט ׳ ולשים פין פקוחה על דברים רבים  ,כחו
הכעס  /החחה וכהנה  /לבלי יכו שרשםבלבבו ׳ ויגדלו ויעשו
פרי באושים ׳ החכליס פרי עדן גן אלהיס.

ההמשך בחדש הבא

ראה שם  /ציבא באזני רעהי מתלחש,
מה אמר לו ? שוא ודבר כזב גם כחש ;
הן אם קולו לא שמעתי ,
שפתותיו נעות ראיתי *

על

נתן

שמעתי נרגן מרגיז ומסטין׳
מתקצף עלי  .הידע אותי ? לא!
אך ויהי מה  /גם אחיו בקיר משתין
לא יחרץ לשון כי אם אל מוזר לו •

תרמית ונאמן
אל
אל
אל
אל

תרמית אמרתי  :הן רבים עריך ;
תתמה  ,ענני  :גס רעי מעטו •
נאמן דברתי  :הן רבים רעיך;
תתמה ! השיבני  :גם ערי מעטו.

אל יודעי בינה הקשיתי לשאול :
מה עז ממות ומה קשה משאול?
ויענוני
אוהב אשתו אך היא לא תאהבהו;
קנא את אשתו והיא לא תשנאהי*

* -

המאסף
חודש שבט ה׳תקע״א

א
ומלייצות

שירים

«

אל־מות*>
בדבר אל הבל ומלאה נבראו
;ש מאין  ,מתהו סדרים ; צאו
ובתאים אין מספר במעל ובחרות•
גלמי עפר עם רוח חיים אחדו
רום מעומק׳ אור מהשף התפרדו י
מות מחיים  ,נצח מא 3ד1ן ושחת •
תכלית
*) יויושד על מאחדם ז״ל לפ״ה  :חה דלא «י «י מת
[ ] 5
• —
דה.יייל*

— לד —
תבלית הושם לכלדזי עד מתיונובון
קצם ומעון ,אל עפרםושובון —
ומעפר יצמחו  .עוד דוריילד.
מות רכזיים כאופן סביבוהגלגלו
עלךו 5תי בור שתילי ח; ים גמלו .
ומלאו פני תבל הנובה וכסו דזלד•
אב

*• T T

• :

־רT

» VT

היום פנה לערוב /דזצללים ?נוסו
אור שמיס ואסף ,אף קרניו ובסו
בצעיף לול או תבל מתעלפת;
,אך קרני שחר עת ממרוםיופיעו
^ם והרי שמש עד לארץ עיש
אורו עוניה ,רוחה עוד שואפת■

עלה קרן ובולו שדותובדמים
קפאו ההומות זוחלי עפרנרדמים
הוןיםשובבים ;רגיש ומצאו מנווז!
בא

— לה —
נא האביב ׳ פךחי ;נדן מיצו
ורבים מייעני אךנ 1ת ;נפר ;קיצי
חס מים :פיח  ,נחליפו בח.
יצאו
מאפס Tותהו
אלה
•אם
■T T
״״V V
• ״V
ן;דנ אפס ואלן־ מקבת בור  -נאו
אם ;ני־מת ;נפר קמה גם נצבה
' איך׳ נעמת אדם ממקור מים נר! ךה
עלהבת ;ה  ,מקרת ספיר נגזרה
איך לא תחנה לצד ממרום הצבה.
אם צדקנו מה יצדק ? הלא נ־עמתנו
אם חכמנו סילתנונן? הלא רוחנו
צלמות?
חכמה
עחת ,
הירד צדק
י V T :
 J T fי־
- T f VV
— ״•••
מהפך ; ע לאלן  ,תוע^ ה לרפע?
סיאמי אל  :ךדי ועבי רעפר  ,נפע?
לא׳סליכות עולם לה ונתינת אל  -מות.
וואלף במהו״רר יוסף זצ״ל

ב
הבל«)V
V V nto
שיד ד'

ויהי  ,טרם עלה השחר — טללי בוקר עודנה ירדו עלי
הקדמה להשקית 5מחה  /וסוכני הסעיפים עודנה לא
השמיעו מנתחו — ויצא קץ מאהלו ופניו זועפים  .ומחלה
רעיתו ככתה עליו כלילה יתפדוש כפיה בעדו אל סוכן שתקים/
והיא לא ידעה כי שומע אישה אנקתה  .וקול קין נשמע
בנשף בוקר ' כקול רעם בגלגל אשר מרחוק ירעש ׳וכה ילל
בעזבו את אהלו  :ליל נתעב ונאלח ! מה תרדפני בחזיונות
גרפים• לא תעזבני עד בלע*

דקי ׳

חרדה

על חרדה
תשופני

(* לגודל ערך שיר תפארת מן המליץ

געסנער הלא הוא

שירתו הרועי בלשיז אשכנזי הממנה דעד טאד
אבעל ס העתקתיו ללשוננו הקדושה למען ימצאו בו
גופש גס האוהבים שפת עבר אשר נשארה לנו מכל
סגולתינו מקדם* ובזה אציג לפניך קורא נחמד!
את השיר הרביעי לדוגמא ־ ואל תבקש פה העתקת
השיר הזה מלה בחלה ׳ כי זה חן הנמנע חבלי
השחית תפארת המליצה המיוחדת לכל לשון ולשון,
כאשר כבר העיר על זה הרח ' כמן ז״ל בהקדמתו לע
התורה ,

—

לן

—

תשופני  .ואס גם סעיפי נחו וחלומותיי חלפו ׳ האסשכבתי*
בשח ואישן ואין מחריד ז יללת רעיתי עוררתני  .אהה ! הרק
ליגון תפתחנה עיני ז הגם לרגעים לא יעזבני .להבליג
נפשי ? — הן בעדי ירדו דמעתה על לחיה ׳ והיא לא ידעה
עודנה כי הסתיר ה ' פניו ממני ואל מנחתי לא שעה* נשוא
בכיה וימנה לא יכלתי ׳ החרה לי את מנוחת יום יאתה • —־
קנאת אתי אכלתני — כל מעשיהו יכוננו׳ לרצון המה בעיני
כל ׳ בעת יבעתני הזעם* — ארחחך מחלה רעיתי׳ אהבתיך
כנפשי — הה מדוע תחסוך גס את לענה וחש בין מעט
רגעי מנוחתי ? ,/
ויעמוד תחת אשדותהר שתול בסבך ובברושים* ויוסף
לדבר  / :׳תנומה מתוקה׳ אל תמנע ממני פה רפאת תעלתך!
הה מה רבו יגוני ! כמעט באתי לאהליכגבר אין איל ועפעפי
לא נסגרו עד כה׳ הן יללת אשתי תנרשני* לא ידעתי שלד
פה אישן בטח ושאנן במקום ערירי ׳ אס גס עצי השדה לא
יחרדוני בחנוחתי ־ — אדחה ארורה ! אשר תבקשי עבודת
פיך להוציא צמח מחיקך להאריך החיים והעצב — נא אך
לרגעים אל תנידני ! אנוח מעצב וימן ונפשי תרגיע* "
וישכב ארצה בין דשא ופרחיה וירדס*
ואניחלך מבני בליעל בא על ארחות עקלקלות וימצא
את קין ויתיצב עליו וישחק בקרבו לאחד  ,:האת ! האח!
יום קיתה נפשי הנה בא ! ועתה שחורות עיניו אאחח בחבלי
תעתועים וארגיוהו בחלומות נרפים למען השג חפצי.
מזימות ודחיונית׳ החזיקוני בחעוזכן י דרושנה חזיונות׳
בקשנה תמונות אשר תעוררנה בקרבו קנאה מצוקה וקצף
זעום — עוררנה בלגו תאוות יוקדות וחרדת שאול ברוחו
תהימנה־׳ ' כן זעס העדין׳ דשטת על הארך והנה
קול

לח
יןול החגלה נשמע בצמרת האחים ורוח סערה החשיך• יערות
ויגע בעוז גבורותיו את מקלפות קין כביב לראשו ייך איתנה
על לחיו  .אולס לשוא געש הסער להקיצו/לשיא קוצותיו ספקו
על לחיו — לא תכולנה העירו חתרדחת חות אשר נפלהעליו*
ויחלום והנה ערבה גדולה לפניו ואוהלים נפוצים עליה -
מה והנה חגוית ריש וחהמות  .ובניו ובני בניו עובדים
שחה בזעת אפם ואש החרס קדחה בעורם* לתנור נבחרו *
תלה אפפו את ירק השדה בעבודת פרך ואלה חפרו את
הארחה לזרוע זרע או שרשו בידים פצועות את הסילונים
ואת הברקנים אשר חבלו לשד פריס* וירא את אליאל
בכורו בא חן השדה וסבל כבד דלא את שפחו,
ויורידהו
בעצבון על האק וישב עליו עיף ויגע*
ויתאונן בחר
לגו על יגונו ויחחר  :״נקטה  .נפשי בחיי — אין קץ
לעחל ותלאה *
הה י פחה תכבד ההארה על בכי קץ !
השכח חנות אל ? האס הסתיר ה ' את פניו חעהם אחרי
אשר אח־ אותם ? — הרק על זרע קין תנחת יזעם
ההארה ? — שם בני הבל ישמנו על שדחות חחד אשר
הורישו אותנו מעליהם — בצל הארזים ישמו בטח ושאנן;
תחרת גניס ופרחים תסובב אותס ובין כל יופי ועונג הודם
שוכבים ; נחחת לב ותענוגי חיים סרו חעהנו אל אהליהם
חך ריש וחסר ועבודת פרך השאירו לנו — אוי לנו האומללים
והעשוקים ! חתי יתחו יחי הזעם ? — " ויעמוס על שכחו
וינע אל אהלי — ,וירא קין עוד בחלוחו והנה שדחה
חמודה מרחוק פרחה דשנה ורעננה בהוד יהיה ; חעינית
ברורות ונחלי עדן נזלו במעגלי עקלקלות תחת צל ברושים
ותאנים והוד תמונת הפרחים נראה ־במו*
פעס עברו
לפני אוהלים מלאים חדוה  ,ופעם יתדו התאחדו והיו
ליאוריס חמודים "

רות צח נשב בין

תפוחים ואלונים
הנותנים

\

— טל

—

מותנים ריא  /יתאדם ורמוניס פרשו את דלמתס עלי
ערוגות משם* מן ה' היתה השדה  ,כעדן,טרם שלח
האדם את ידו ואכל מעץ הדעת* עדרי צחן לפנים כשלב
רעו פין חציר ופרחים וילחכו אותם ברנה  ,יתחת צללי
צאליס ישב הרועה ויתעלם עם רעיתו באהפים וישירו פגילה
שירים נעימים  .שם בחלונה חעוטרה התאספו פחוריסיחדו✓
לגני אלהים נדחו כלמו בהוד יפיס* פדס ענפים התענגו
פשמחה ועל שלחנם היו תאנים וריחוניס תחרים ושקדים׳
גוצציס פין פרחים — ויתיועעו פאהגה ופחתוה וישייר
בחקהלות בכנור ועוגב .והנה איש רך פשניה יפה תואר
וטופ רואי יוצח חקרגס וידפר אל אחיו לאחר " :ישפות ה,
אליכם שלוה  ,אתם פרוכי ה ! ועתה האזינו לדפרי ולגכס
שיתו לדעתי* שורו נא ספיגותיכס ! חה שפרה נחלתנו:
שמתיני וכרחינו יענגו אותנו ׳ צאננו חאליפות ואסחינו
מלאים שפע ; אולם אך פרי העחל והיגיעה ־כל אלה —
כגדה העכודה עלינו לא נוכל שאת אותה  :אך כמנוחה
ועונג נח׳צא אושר ונחמה* ידים תופשות כנור ועוגג לא
תטלנה לפלח האדמה ולחרוש בבקר ; גס חוס השחש יכאיב
ראשינו האהבים לשטן בטח ושחצן פצל תרזה וריתס לע
שושנים ומזאיס* אחי 1שחעו לתוכחתי ותחצחו נחת!
כי דפר ה' דפר פי — אס יפרוש הלילה את כנפיו עלי
האדמה  /גדודים גדודים נעלה על האכריס עובדי האדמה
אשד ישבו שס בערבה ; מחל שוטף נתגולל עליהם תע
ישכנו נאהליהס עיףויגע מעבודה ; בכפליםופזיקיסנאסריזו
ונניחס אל אהלינו כשגויס  ,למען יעבדו האנשים את
שדותינו ואת כרמינו  ,ונשיהם ופטתס תהיינה לכן  /בנות
־חמד ׳לשפחות ' אולם אל חשכת הלילה נוחיל  /כי לא
טוב לנו לערוך מלחמה לקראתם פיוס אף אם גס רבים
אנתנו חהס*> ׳ — כן יען האיש אל אחיו ברועלפפו -— ,
וישישו

וישישו כלם בשחתה על דבריו ויספקו אל כפס לאחר
כדבריך כן נעשה * — ויוסף קין לראות בחלומו והגה קול
החולה סואן ברעש ונאקות עשוקים כשחעה באזנייו־י—
לבת אש ותחרות עשן עלו מאהלי בניו השחיחה ותלהט
הלהב סביב ותאיר חשכת הלילה — ויחזה בנוגה האש
והנה בניו ונשיהם ובמתס הלכו שחוח לפני בני הבל אתיו
אסורים בכבלים כצאן לטבח יובל ׳ ואויביהם ברנה פצחו
—־
כן חלם קיף ופלצות אחיתהו בשנתו .
ומה הבל בא
וימצאהו ישן בסבך הסלע ייבט אליו באהבה ורוח חן נוססה
על שפתיו/וידבר בלאט לאחר  :מי יתן ותקיץ ידיד לבי
לחען אחבקך באחוה — אחנס החרישו חורשי לבבי  /רות
נושבה
בסבך/הרגעי ודוחי ! צפור שחים אל תרבו רננה
ואל תעירו את אחי משנתו י — הה מה יתורו פניו י
כחד וקצף ישכנו על חצחו־ לחה תחרידנה אותי  /בלהות
שינה ? סורו מחנו ואל תשביתנה מנוחתו • חזיונות שתחה
וחדוה ! בואנה להצהיל נפשו ולהסיר תוגה מפניו ; חלאנה
רוחו ברעיינות מצהילות׳ כזהר השחיס בימי הא3י /3למען
תעלוזנה כליותיו ושפתיו תרוצנה תהלות שדי בעת יעיר
משנתו  ,ויארש הגל ויקו עד כי יקום אתיו ממשכבו.

<ההמשך

יבא)
מיימון ! רענקע?*1

מא

באורי ספרי קודש

באורי

מלי
*

עברית
נעלמים

פזאלם.42
"
"
"
"
׳׳

ופתרון

פסוקים

( א)

דאפית זאגט דער פרא  5עםםעי קכאס *  5פר  5פרטיגטע
דיוען פ; אלס אויף לער פלופט5אר אבשלוס ' אלם עד
זיץ לאגער אס לבנון אויפגעשלאגען האטטע  .ערזעהנס
זיך נאך גאטטעס הייליגטהום אויף צמן  ,רא  5אן ער שאהן
לאכגע אגוועזענל וואר (שמואל לי׳ — 5,כ״ז ) "

דיא פעראנלאססונג צו דיזעס פזאלס אחט גפוויים לי*5
עבפן אננעגעבענע ; אלליץ לאציל ; עלבסט אחט כיכט דער
צערצאססער לאפאן ׳לען לער לארץ הערשעכדע פאעטישע
צארטראג אחט ניבט לער וייניגע"* זאנלערן לער #לעד
קאראחיטען ; אויך פעראיסט חאן לארץ ליא ליילענשאצט-
ליכען תויסבריכע גענן דינע פיינלע  ,בעזאנלעדס גפגפן
איזיתופל׳ .וועלכע בייא ליזער געלעגענהייט געוויס ניכט
אויסגי 1בליבען ווערפן ׳ ווען ער איק5ער  5אסט העטטע.

3

]*6

זער

מב —
דעי  •43פזאלם  /וועלכר היראגיף5אלגט  ,האט ע3ענכ
5חלס דען קאראלזיטישפן פארטרחג  /אונד איןט אזיף דיא
נעהמליכע פעראנלאסונג געדיכטעט ; אמטערשיידעט דך
א3ר דארץ פאן דעם געגעצוועוטיגען  /דאס דך דיא
קאראתיטען עטוואס חעהר אין דאפיידס קאראקטער5ער-
זעצטען ' אוכד אץ דעם ערסטען פערו געגען דעססען
פיינדע אונד געגען אחיתופל אייפערטען.

א^

בערזעטצונג.

 ) 1דעם טאנקינסטלער ׳ « יייז ערבבויאונגסליד  ,פאן
דען קאראחיטען .
 ) 2ודא דער הירש ; כיי» וואססער ׳׳ אבהאלטערן
שמאכטעט  ( ,ב)
זא שמאפטעט מייגע זעעלע ׳ גאטט ! נאך דיר.
 ) 3מייגע זעעלע לעכצט נאך נאטט׳ דערלענעגס׳-
קוועללע —

אך! מאן ווערדע איך קאממען  ,ערשיינען
פאר גאטט.
 ) 4צעהרן זינד מיר טאג אונד נאכם נעדירפניס ׳
מאאיזטדייןגאטט?
זא אפט מאן כדךפראגט :
 ) $אן דיזע פראגע ווערדע איך וועהמיטהיג נאך
דענקען  ( /ג)

זיא מיט מיר פיהרען בים נאךגאטטעס הויז -
מען איך,יע » יערער דאהין מאללען זאללטע*
אוגטער אייגער פייערענדןלאבפאזויגענדן מענגע,
 ; >$זעעלע׳מארום ביזט דוא זא געבייגט?
כיזט

מג
ניזט זא אונרוהיג אין מיד -*-
האררע ניר אויף גאטט!
דען איינסט ווערדע איך דאנקען
איהם  ,מייגעם עררעטטער.
ך ) ניין הערר ! געביעט איזט מייגע ז־עעלע.
קאן איך אם אורשפרונגע דעס ירדן•— אוגד
הארמאניס־לאנדעס ( ד>
פאן איינער בערגשפיטצע העראב דיך פרייזען ז
 ) 8ווא יערער אכגרונד יעדעם אנדערן ( ה)
יעדעם רוישענדן וואססערפאללע צורופט :
דיינע ויאגען פלוטען׳שטירמען איבער מיךהער¬¬
ק ) זאללטע גאטט מייגע בעעאדיגונג פערפיגען
בייא טאס
זא מערע נאכטם נעדיכטעט מיין ליד ;
אייגע הערצערהעבענדע אנרעדע אן מייגע
לענענסקוועללע.
 ) roזיא שפריכט  :מיין שוטץ ! מארוס פערגא*
סעסט דוא מיין ? ( ו)
מארוס מוס איך דורך פיינדעס דראנג איס
דונקעלן וואנדערן ? ( ז)
 ) 11מייגע פיינדע רייטצען• טיך צוכז זעלבסט
מארדע  ( ,ח)
זא אפט זיא מיך פראגען\ מא איזט דיין גאטט ז
 ) 12זעעלע מארוס ביזט דוא זא געבייגט?
ביזט זא אונרוהיג אין מיר ?
דען נאך ווערדע איך דאנקען
איהס׳ מיינעם עררעטטער,
אוגד נאך ווערדע איך פרייזען ( ט)
איהן  ,מיינען גאטט.
אנמער־

מד
אנמערקונגען * )
» ) לחפר כזאלס האט חייט דעם  ) ** 110דיא עהגליכקייט*
דחס אין■ ניידען דפר אויסדווק על כן צארקאחחט ,
דפר אויס צווייפן ווערטערן3שנופהט  ,דיח גפוועהכליך
גור אלס חיין איינציגפס ווחדט  /אלם אייגע קאניונקציאן
(מלה לקשר המאמרים ) געטראכטעט מירד ; אין
דחפן פזאחלחפן א3ר #אלם צווייא וופרטער אנגפזעהן
וופרדפן חום .
ב )וואסספרא 3האלטפר

זיגד 3פהפלטמםפ פאן איינעם

גראספן אוחפאנגפ< דארץ אין ווארחפן לפגדרפן דפר
רפגפן אוי  5גע 5תנגען אוגד אוי35פיוחהרט ווירד  .ןיא
זינד חיט שטארקפן 3פשלפגען אוחצאסט  ,אדפר וויא
דפר הענרעער זאגט  :אוחגירטעט  .אייגפ אוחציהר?
ליכע3שריי3ונג כאן דפן וואסרא 3האלטרן צינדט חאן,
ווען אין גיכט איררע  ,אץ נינוהרם ריחן  /אדפר אין
דפסן
* ) דא דיזפר אויצזאטן צו פיל ר\ ים וועג כפהמפן ווירדפ,
וופן איך אייכפן הפ 3רפאישפן קאחחפגטאר ( באור ) דא
צו שרינפ' ,זא לאססע איך איהן וועג ,אוכר ציגע צו
חייגפן פרלייטעררדן אנחערקוהגען דיא קריטישען
גרינדפ דא היגצו  ,ווח חיך5חן אללפן חייגפןצארגפכגפרן
אכגפוויכען צי זיין גלוי 3ע ; ווח דים א3ר ניכט דפר
צאלל  /אדער ווא חייכפ ערקלערונג לייכט צו
פינדען איזט  ,אי 3רגפהע איך זיח חיט שטילל שווייגען.
** ) ; יהע איכרזעטצונג דפסזפלדן 3חיזכרת הזאת דף פ״פ

דעסן בשרייגוגג פאן.ארא3יען* איץ*-כירש^ דער< 5אן
איינער העהע העראג מאססער אץ דפם אנפאלטפר
פרגליקט  ,לייפט דארויף צו ; קאן א3ר דורן וייגע
אייסעגזייטע ניבט דריגגען  ,אונדשמאכטפט  .פ 3עןז0
קאן דאפיד 4וועלכער וין ניכט 5פרן 5אם יזייליגטהוחע
גפפיגדעט* ניבט דורך זיינע פייגדע דריגגפן/קאן ניכט
דאהין קאחחחן אונדשחאכטעט* אפיק הייסטאינעראלל
אגהאלטער  .עם וופרדפן דארונטער דיא 5ארהץ ער•
וועהנטען מאםםערא3האלטפר* דאס נעטט איינפם,
3אכס  ,אדער דעם יזעערעםפערשטאנדן ; פפמערדיא
יזאלטנארען פלעטצע אונד פעססע צו לאנדע ; ענדליך
אויך דיא שילדע✓ מפל נע דיא כ 5יילע/אונד דאדורך
דען פיינד א3האלטען* דיא אוחגירטונג (אולו5אססוגג ).
דפר אצהאלטער ( מזיח אפיקים ) מירד 5אן דעם
דיכטפר אלס איץ זיננבילד דפר גראספןשטאאטםמעננעד
געברויכט  /וועלכע דיא קרע 5טע דעם שטאאטסצוזאת־
יוענהאלטען אוגד איהרפן אויס 5לום פערהינדפרן.
קאכשטרוקציאן ( מחברת המאמר ) איזט  :אלת
ג) דיא
אזכרה ואשפכה עלי נפשי  ,אדרם עד בית אלהים
כי אעבור בסך — המון חוגג בקול רנה ותודה,
המון חוגג נעשטיחט נעהחליך מאס אונטער סך5ער,
שטאנדן מירד.
ד ) " דפרלכטן 1/אגט דפר פרפפססאר קנאה 4איזט5אללפר
" קמפללפן  /מאססערפעללע אוגר קליינעד זעפן /דיא*
״ זיך אין דען טהפללפרןזאאחפלן  .דפר ירדן פנט־
" שפרינגט דיחעלגסט טיט גראספס נפרייש אין דפר
" זאגפנאנטען פיאלא  .דפר אנולאק אוגד אנדפרע
רוישענדע

1

— — 1b
" רוישענדע 3עכע שטירצען זיך 5אן יעהען5עלסקליפ*
״ פען אץ דיא טהעלער הפרא / 3אונד דאז עכא האללט
״

 5אן

איינעס  5פלס

צום

אנדק

וויעדער  .״

דפר אויסדרוק על כז קאן אין דיזער שטעללע דיא
געוופהנליכע בפדייטוכג ניבט האק  :אלליין פר האט דיא
וועלכע איהם צערמעגע זיינער צוזאחמענזעטצונג צו קאמעט.
ליא 3עדייטונג דעס ווערטכפנס כ | אלם פארטיקפל גמלה)
אינד אלם זו 3סטאנטיף ( שם עצם ) איזט נחך ניכטזנעהעריג
 5עסטנעזעצט ; יזיר שיינט עם א3ר  ,דאם עם איממעראויף
אייגע אי3ער איינשטימחונג  ,אדער אויף איינפן גרונד הינד
ווייזט  :וואס וזאהר  ,רעפטליך איזט דאם החט גרונד ; דאס
ווחם,אונערשיטטרליך 5עסטשטעהט איזט געגרינדעט ; דיא
נאזיס ( כסיס) איוט דער גרונד ווארום עטוואם פעסטשטעהט,
דיא שטעללע אים שטאי־זטע איזט דער גרונד פאן דען
5ונקציאנען דעסיעניגען  ,דער זיא איינניחט ; דיא רעגעל
(למנות ימינו  pהודע ♦ .גי 3אונס אייגע רעגעלצואוס
וערער צייטאבטהיילונג אן yאדער וויא איך 3ערייטס דיזען
 5עח אי 3עחעצט הא 3ע  :גי 3אונס צו אונזערער צייטאג־
ווענדונג איין ריכטחאס אן ) ענטהעלט דען גרוני5ילער
אפעראציאנפן ; ענדלין ליגט דער אורשפרונג איינעס 3ויחעס
אדער וויינשטאקקעם אין דעס רייזכען  ,דאס איהן הער־
5אר3רינגט  .דים איזט דעסזעלגען גרונד  /אונד הייסט אין
דיזער הינזיכט כן  ,צום3יישפיל  :כנה אשר נטעה
ימינך ; ועמד מנצח שרשיו כנו  .אונד זא הייסט אוין
דער אורשפרונג איינעס שטראחעם כן  .דער פזאלחיסט
נענט א3ר אויך דאס לאנד דארין דער שטראם פליסט נאך
לעחזעלק  ,אונד זאגט דאהער ירדנלאנד ; דאוויר נוןאים
דייטשען רהיינלאנד זאגען  /זא החכע איך קיין נעדענקען
געטראגען

יו

מז
געטראגען  ,יפן הפברפאישען אויסדרוק 3ייא צג3עהאלטען.
אין ודא5פרן כןאויףאינעראיינשטיחונג הינווייוט ,לאססע
איך היראונבפריהרט ׳ ווייל דיין אדסאיינאנדפחעטצוכג ניכט
צ< ידינפם צוופקע גפהפרט  .דאס וופרבוס כגן אונד דינפ
טאדיציקאציאנפן  { /קל  ,פעל הפעילאונד זא ווייטפר)
האבען אויך דיא אביגפן בפדייטונבפן  /בפגרייפפן׳יאבר
אויך דיא צארגפרייטונגפן אוכד צובפרייטונגפן✓ י 1לס גרוני
צוד ערריינונג דעם ענטצמפקקס.
יד ) דיא קאנשטרוקציאן אחטז תהום קור » » ל
קורא לקול צינוריך

תהום.

 ) tזיא שפריכט  ,דאם איזט :דיא זפפלע שפריכט  ,פאן
דער ער איס ך  5.פח גפזאגט  /דאס ; יא גפבייגט דיא.
ז ) דאס הייסט ! פנצפרנט פאם היילנטהום זיין  .קודר
אלך הייסט היר פיכט  :איך גפהפ בפטריבט  /זאנדרן
זויא אין איוב לח״ד כ״ת קודר הלכתי  :אין גינג אים
פינסטרן  /דהע מאסף התק״ע פ״ג.
ח ) חרף היימט רייטצפן אין עם הרף נפשו למות  ,אין
שפחה נחרפת לאיש ( גפרייצט צו איינפס מאננע;
שטאט  :צפרשפראכפן טיט איינפס חאגנע ; Cאופד
אין בחרפם בפלשתים  /ווא כאן דפר דן אחט ׳ לא
דא ליא פלשתים (צום שטרייטפ ) רייטצסן  ,מיפהפליס
איבלזפצט לאהפר טיט רפכט  :דת זית דיא פלשתים
הפרויס5ארדפרטן ; אויך איזט צווישפן דפר פבפן
אנגפציהרטפן אונד דפר 5אר אונס האבפכדן שטפללפ
דיאאיבעראיינשטיטחזנג  ,דאס דאז צייטווארט 1חרף
/
טיט
'V
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"י¬
מיט איינפר

ני 5פרבונלן איזט< געיזחליך ! חרפוני

כרצח ׳חרפם בפלשתים  .ליא יוגענליאהרעהייסען
איס הפברפאישפן ימי חרף ( יחי חרפי איןאיוב ) ליא
רייציאסרפ ; אונד דפר ווינטפר ; וופלכר אין ווארחן
לפנדרן לפןאייטואכפרן ועהר פחפפינלליך אי 5ט  /חרף;
דאהינגפגפן לפר זאחמפר  /יופלנר אין ווארילז לענדרן
ערשלא 55ונג /אהצחאכט  ,פקעל אונד פדבדעכוע 5פד-
איחאכט  :קיץ 5תן קוץ  .פס איזט אבר אויך גאנץ
! אונד גאי גיכט בפפרעחלפמ  /לאם שיתס 5פן אונל רייטצפן
דורך איין וואורצפלווארט אויסגפלרוקט ווירל ,,דא זיא
זיך גפגעדיטיג איינאנלפר' פרצייגפן  :ווער בפשיחפ  5ט
ווירד  /דפר ווירד גפרייצט ; אונד וועד גערייצט ווירד
דפר שיחכפט לייכט*
ט ) ליא קאנשטרוקציאץ איוט  :כי עוד « ודנו ישועת
פניו ועוד אודנו אליהי  .מאן ויהפט✓ לאם דיזפר
הואלס נונחפהר גאכץ גפשלאסספן איוט  /אוצל דפר
פאלנענדע כיכע צו דיזפס געצאגפן וערדען קאן.
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מאמר הבתר הפיליסופי
(דיא פילאזאפישע עווירענץ)
חשד

יוגד החכם הפיליסוך הכולל ׳ר משה נר מנחםV'ii .
מתרגם מלשון צרפת ללה״ק.
" ( ההמשך לזלף ל)

מאמר שני
בבחינת ברור התחלות מה שאהר הטבע*)
(חינר דיח חעטהאפידשע עווידענץ)

המדידה היא חכמת ־הנמות  ,וחכמת מדז
שאחר הטבע היא חכמת האכות
ר״ל הסימנים הפנימיים המבדילים דבר מה מכל
מה שאיננו הדבר ההוא ־ והנה באמת אין כמות
כלי איכות  ,דאין איכות בלי כמות ; כי באמרנו:
פחות או יתרכוונתנו בזה אל נושא מה אשר אליו
ייוחס
ג* אמר המתרגם ללה״ק
(* נחשד שחכמת חה שחחר הטנע היח חלק,מחלקי*
הפיליסופיח/הנני מנקר נקצור חת החכמות השייטת
חל הפיליסופיח וחומד  :הפיליסופיח תחלק לשני
] 7 J
"לקים

r

נ
ייוחס היתר או הפחות הנזכר  ,וכן נהפך כל איכות
יש לה נבול מה אשר על ידו יהיה הדבר יתר או
פחות ממה שהוא  .הנמשך מזה כי שתי החכמות
הנזכרות תהיינה חוברות אשה אל אחותה ; כי
ההנדסה המתעסקת בכמות הבלי מתפשטת ביהוד
הבנה את הקשיח בהכרח על חכמת מה שאהר
הטבע • והנה כמושיש [ הנדסה פשוטה׳ כן חכמת
מה שאחר הטבע  ,פעמים שהיא פשוטה  ,ואז לא
תתעסק כ״א בדזהפשטול לבדה (
אבסטראקטיאן)
מבלי הניח בהכרח מציאות ישות מה וכל מעשיה
בעולם החזיון לבד־ ולפי שהחכמה הזאת תוציא לאור
את המושגים הנכללים במושג הכמות הכללי • /
החוקר במה שאחר הטבע ילך בעני? זה דרך ההנדסי
כעצמו/ואמתיות .התחלות החכמה הנזכרת עם כל
התולדות הנמשכות כוהן השוה אל אכותת ההנדסה ,
והיא ג״כ בלתי עלולה אל הסתירה והספק כמוה.
אולם בכל זאת התדטת הברור (דיתעווידעק) במה
שאחר
חלקיס והס  :הפיריסופיאהעיונית ( דיאשפעקולאטיפע
5הילאןח5יא ) והפיליסופיא המעשית (
> דיא5 ,ראק-
טישע5ילאזא5יא)  .העיונית תחקור מל אניות הדבריםי
הפנימיות• והמעשית תשיזש בחקיחת האלה לטובת
והישרת האדם * והנה טרס שנחקור על אימת העולם
והאדם  ,א״א מבלתי שנכיר תחלה אחתיות כוללות מצטרפות
אל אניות הדברים בכלל * מחין האמתיות האלה הס
מושגי האפשר והבלתי אפשר ׳ הבח , .הסבד־ז
והמסובב ׳ השלם והבלתי שלם ונמחה  ./יק התקיס
הכללים

—

נא —

שאחר הטבע?1א השוה אלי החלטת הברור
ההנדסי ,ליפי שא״א לעשותו מוחש אלי השכל1
כאשר הוא מוחש אלי החושים ־ והקדימה במדרגה
הנתונה בבחינה הזאת אלי המדידה אמנה מיוסדות
(כאשר האמינו רוב החוקרים עד עתה ) בסבת היות
המונות ההנדסה ציורי נושאים מיוחדים.׳ באשר נראה
כי חכמת המספר המיוחד והכולילי ׳ ליא תשתמש
כלילי בציורים כאלה ׳ ועם זאת אין ספק בבירור
החכמות האלה ; ליכן נבקש את החסרון הזה
המיוחד אלי חכמת מה שאחר הטבע בסבות אחרות
והן ( :א ) חכמת מה שאחר
זולת הנזכרת ,
הטבע תשתמש י בלשון  .הסכמית אשר בה טבע
הסימנים וקשורם אין להם דבר עם טבע וקשר
הדברים המסומנים עצמם ; לכן יתרבו גדריה ער
■ ׳אזהרה גדולה
אין חקר  ,והחוקר בה צריך *?.. .והר
בקשור הדיבור החצוני עם הרעיון וכל מעוות בה
הוא קשה לתקן • ( נ ) טבע האיכות עצמו אשר היא
נושא
הכוללים עד״ח שאי אפשר שימצא דבר מה טבלי
המצא עלה מספקת ( איין צורייכענדער גרוגד ) וכי
המסובב הוא מצומצם אל הכח המסבב וכדומה #
שכל אלה מונחים ליסוד כל חקירותינו  ,והחכמה אשר תחקור
החכמה היסודיות
על החקיס הכוללים האלה תקרא
( מנטהאליגיע ׳ גרונד וויסענשאפט )  .אחרי החקירה
נחקיס הכוללים הנזכרים תנוח הבחנת העולם בכללו
ננחינת היותו חרככ מעצמים רניס אין מספר ( קאסחא־
לאגיע ) כי טרם שנחקור על האיכות הפנימית של הדנרמז
,הנמצאים בעולם,נצטרך לחקור תחלה לע העולם נכללואשר

— נב —
נושא חכמת מה שאחר הטבע  ,ישים רשת לרגלנו.
סמני הדברים הפנימיים ׳ הם מקושרים וטחונריס
איש באחיו בקשר אמיץ כ״כ עד שאם לא נדע אזז
כולם יחד  ,לא נדע ג״כ אף אחד מהם בבירור גמור;
לכן בכל צעד אשר יצעד החוקר בחקירתו יצטרך
לשמור עד מאוד ולעלות מעלות החקירה עד הגיעו
»ל ההתחלות הראשונות ; .לכן תהיה חקירתו עלולה
אל הטעות והשגיאה/והחוקר צריך לתקן תמיד את
אשר עות ׳ אף שבאמת התקון התמידי הזה הוא הסבה
הראשית אל השנויס רבי התועלת אשר התהוו בחכמה
הזאת עד עתה  ( .ג ) אחרי הסיר החוקר במה שאחר
זזטבע את כל המכשולים  /עול ישאר לו לתת ישות
מוחלטת
אסר הדברים האלה הם חלקיו לגד* ולהראות לעיני
מר קשר המרים מייצאים בעולם בכללו לעצם אחד
כולל  /הסדר והשלמות אשר ימצאו בו  ,גבול כל שנוי
ושנוי אשר יתהוה בו  ,האפשר והבלתי אפשר כפי טבע
העולם וכדומה * וכבר נודעה התועלת הרבה היוצאת חן
החקירה בחכמה הזאת ; כי א״א להכיר יופי ושלמות
העולם חבלי שנדע גדרועצ' העולם בכלל ובלעדה א״א לבאר
כהתפשטות ותנועה
ג״כ מחזית רבות בעולם הגשמי
וני״ג/וק מציאת העצם בעל בלי תכלית איך ימשול על
העולם וכי״ב * אחר החכמה הזאת הבוחנת ג״ג תארי
בעצמים
הכוללת
החמר הכוללים תבוא הבחינה
הרוחניס הפשוטים ( ח * נאדאלאגיע ) והיא תחקור על
עצמות העצמים הפשוטים אשר מהם הרכב העולם .
החכם ליימיץ אשר כפי שטתו לא ימצא בעולם כ״א
בעצמים הפשוטים מ״ל  ,היה הראשון אשר העמיק בחקירה
הזאת

מוחלטת ( רעאליטעט ) ? 1נישא חקירותיי  /ואר אחיי'
הוכיחו נטיפת את ישית הנישא הנזכרת  /יוכל* ? 1הקיש
על ישות התולדות הנמשכות וישות הדברים עצמם,
■ שאחר
ובבחינה הזאת קשה מעשה החוקר במה
הטבע ממעשה המודד כי המודד נהשעגי עלעדוות
יבחן אס אמת אי שקר העדות הזאת5
החושים/לא
לא כן החוקר במה שאחר הטבע  /כי הוא ישיכז
עיני בחינתו על החושים עצמם ועל ההרגשה הפנימית׳
האמת מן השקר  ,הברור מן הבלתי ברור«
*בחון
ויצטרך להאיר נתיב השגיאה והטעות המעוורור?
עיני שכלו ; אשר מזה יראה כל משכיל יכ קשה
הדבר עד מאוד להגיע בחקירה בחכמה זאת אל הברור
המוחלט  .הפיליסופיא העיונית ברצותה ללכת מן
עולם האפשרות אל עולם הישות  ,תגיע אל מבוקשת
על
הזאת ויעשה לחלק מיוחד בחלקי הפילידופיא  .אתרי
החקירה בעצמים הפשוטים הגזברים תבוא בחינת העצמים
הפשוטי ' בעלי השגה (פנייאחאטאלאגיע אלעד גייסער*
לעהרע )  .אמות העצמים האלה לא תושגנה כ״א בנסיון
בהיות שא״א לדעת ע״פ מושג העצם לגד כל משיגיו
ותאריו * כאשר נדע גחכחת ההנדסה העליונה ע״פ שוי
אחד ( איינע גלייכונג ) כל חיני הקויס העקומים ותאריהס
והנה לפי שא״א לבחון פעולת עצם רוחני יותר מפעולות
נפש האדס ; לכן לכ עסק החכמה הזחת בנפש לנדה
ונקראת חכמת הנפש (פזיכאלאגיע )  ,והיא מתחלקת
הנסיוניתנעמפי-
לשני חלקים והם  :חכמת הנפש
רישעפזיכחלאגע ) אשר תחקור על פעולות הנפש בבחינה
גסיונית< וחכמת הנפש המבארת ( ראטואנאלע אדעד
פרקלעהוענדע

—  .נד —
 bttשתי׳ דרכים* ,זזאהת
הפנימית אשר על
ידה
אדע
היותי משכיל .ואקיש

היא דרף

ההרגשדי?

מזה על מציאותי בבירור ־ השנית היא הדרך היותר
קרלבה ׳ ר״להדוך מן האפשרות אל המציאות
אשר ממנה נדבר במה שיבוא  .החכם דעסקארטעס
היה הי־אשיז אשר המציא את שתי הדרכים הנזכרות;
כי לפניו יסדו החוקרים את חכמת מה שאחר הטבע
עלנסיון החושים׳ ובסבר .הזאת היתה החכמה הנזכרת
עלולה תמיד אל מחלוקת המספקים(פירהתניסטען)
והנה אלה הם המונעים אשר ימצא החוקר במה
שאחר הטבע בקושי המושג עצמו  .ולא אלה בלבד
פי אם ג״כ מונעים יותר גדולים מהם אשר יולדו מרוע
לב האדם וחסרונותיו ' (א ) ההנדסי ישים תכלית
חקירותיו השגת האמת לבדו׳־ובבחינה הזאת לא יתפעל
לבו אם עד׳' מ מציור הקו םע הקוטר (לערטלונגעכטי!
קיט

ערקלעהרענדעפרכתלתגיע ) והייז תקיש מפעולות הנפש
הנכללות לע האריה העצמיים  .אחרי התמוה הזאת תבוא
החכמה האלהית הטבעית ( דית נאטירליכע טהעא.
לתגיע ) תשר תחקור על מציאת עצם נעל גלי תכלית /
נורת וחושל העולם כלו  ,כל החכחית החלה השייכות
תל הפיליסופית העיונית נקראות  :מה שאחר הטבע
( חעטהאפיזיק )  .אולם חלקי הפיליסופיא המעשית הס:
חכמת המוסר (חתרתל) והית נוחנת תת החונות המוטלים
על התלם ותת האושר החושג נשחירתס  .הכמת המשפט
הטבע ( לאס גתטוררעכט ) הנותנות חונות התלם לתלם
ששמירתם קוטלת עליו חצד הטכע  .וחלק תחר מחלקיו
נקרת משפט האומות ( לתם פעלקעררפכט ) הכולל
חונת

נדז
יויט דעה ׳דיקחעטער )

יתהוה  ?.דת

נצבת או לא'

כי כל מגמתו לבלתי סכל הדבר אשר :ירצה לדעת5
לא כן הפילוסופיא אשר כל אמתיותיה פועאת על
יצר לבבינו ׳ על מדוהינו ואשרנו׳ ועל הרוב טיס
החלונו לחקור  ,כבר חרצנו את משפטינו ובהרום
שכלנו את בנין הרעיונות הכחבים ’ אשל ’ בנינודיאז
ימרוד בו יצר לבבינו ואנחנו לא נשמע לקול מוסרו.
הן מעט מספר האנשיס אשר יערב לבבס לשפוט
את עצמם׳ ולסור מתהפוכות אשר כבר נשר*שו
בלבביהם  ,לכן בנטות לב איש אל דעה מן הדעות
ישפוט כפי נטיתו זאת ( .ב )  ,השמות והמאמריכש
אשר תשתמש בהן הפילוסופיא המורגלים בפי איש
ואיש ? נשמעים כפעם בפעם בחכמת אנשים מלומדי
לפעמים ישתמש ־בהם איש אשר לא נס?ז ללכה
בגדולות כאלה  ,ויעשם*1מדרס ללשונו כי תסיתהי
גאותו כי הוא חכם ונבון ולו נתגלה כל רז מרזי
ההנדסה הסכל ישים רסן
הפילוסופיא* בחכמתי
לפיו עד כי ישמע משפט ׳מורהו ׳־לא  pבהכמ A

מה שאהד

הטבע,המדלת להמדיגית(חעטהק־

פיזיק  ,מקרקל תונר פחליטיק ) כל איש ישפוט כפי
רעיון
חובות קומה לקומה ־ הכמת הנהגת הבית (עקקנין-
יזיע ) קשר תחקור על חובות הקדם מצד המתי ?חגרת
תנשי ניתו והקנשיס הסר^ס ' קל מפחעתו כחובות הקדס
קצ ׳ וחכמת הנהגת
גגד קשתו ובניו עבדו וקמתו  /וכיו
האומה (פקליטיק  /שטקקטס וויססענשקפט ) תחקור על
קושר קומות שלמות ועל הקיזצעיס המועילים בהגעתת
׳ והחכמות המסתעפות ממנה < עיין מלות הגיון להרחב״ם
ז״ל שער י׳׳ . 0

רעיוןלבבו « ף שהדבר הזה הו» הכרחי בנחמה
מה לבלי שים מחסום לשכל האנושי ול^ סייו במוסרות
האכזריות אשר התרופה הזאת תגרע־ מהמכאוב אשר
נרצה ,להסיר י
(ההמשך בחדש הבא)

ד
גידול

בנים

(ההמשך

מדף ל״ח)

העונש * לוח דבר.הכרחיכחינוך, #חך צריך המחנך החכם
לכלכל עונשו•במשפט  ,לח■ כאשר מים עושים
החעכשים חת הנערבשבט ובחקל יבאכזריית יזמה #כירבים
חללי החדות הפילה״ההכאה — יוהיה בי יתקצף הנער וקלל
בתורתו ופנה לדעתו* טוב יותר כי יבח על הנער עונש חטחי
מעצמו — חס לח יהיה עונשחכזרי — הנער אשי חל ישמע
לפקודת אביו המזהירו לבלי קחת סכין ויקחהו ויפצעבאצבעו
כצע קטן #הוא נענש יותר וטוב מחוד #מחם הכהו חגיו
בשבט ובמקל ♦ כי חם הענישו חביו בחרדות יתשב הבן כי
עין אביו צרה עליו למנוע מחנו חשקי #מקנאה וקשיית ערף.
חק יש נערים לח ישיחו לב לתוכחת חוסר השפל ׳ ולח יסירו
ידס מרע כי חס מיראת השבט חו החקל ׳ והמה ביעה ני
כור חפחתס בהם  ,נשרש בלבבם י ואס לח יועיל להם
חוסר ותוכחת׳ ותוכרחו לקחת שבטומקל #חזי חבות !.שיחו
ראשונה על לב  :מדוע ?.וחיך תענישי ! הן תענישו להטיב
מעשה הנער להועילו #וחס תעניפוהו עלי חטאים קלים ׳ולא
תשימו לב טל פימת .-רףרות  ,ראה הפכתם ,משפטיכס׳ ולח
,

הועילו

•— נו
תועילו אבל גס תזיקו בענשכס  .הילד ידע חחסורצס ויחניף
אתכם  .ואתם תסלחועומתיו החמורות  .או תענישוהו פל
חטאים קלים  .ויקשה עורף  .ויאמר הן אבי ליו ידע המ לו !
יבקש ממני זאת  .חיות יקצין קן בעיניו  .ומדוע זאת  .י! ם
לא כי רעה נגד פניו  .לח יחפוץ לשמחני בזה מקנחה וכו'
אוי לאבות אשר להם בניס כאלה י מה יחשוב הנער בראותו
הצי אביו הלוהטים מחמה כברק  .עיניו המלקות מקצף.
בסייעו קללת אס וגידופיה ? אכן זרוע נטויה בקצף תכה חרה
גדולה לג?ף אבל לא לא יועיל לנפש  .ולפעמים יכה האב
באכזריות חמתו־ את בנו וישבר חתלעותיו  .או יחשכהו בזרועו
וינת׳ץה ממקומה  .מי לא ידע כי מעשים כיןלו כבר נעשו
לחלפים  .ובפרט העבדים והשפחות או המורה הסכל אשר
ימשול על הנער בשצף קצף וישברו בחמתם צלעות הילדים
או שאר אברים  .כמה וכמה מורים איילים עשו מוס בתלמידים
על לא חמם בכפם  .רע דע הוא הכעס בחינוך מאוד אחי י
כרגע ותביאו לאבדון מף או נפש הנער או שניהם  .מדוע
■הסבלות ! היא מדה יקרה לאדם עמיד< בכל מעמדו בתבל.
וחדת הסבלות הזאת היח ראשית למחנך  .לסבול מעשה
'נערות ׳ וכל פשעי הילדים אשר עושים אותם בבלי דעת .
וחיכה סכל תבקש כי הילד יחכם ויעשה מעשים ישרים אשר
רק בהרגל ונסיון ברמת השנים בחבורת אנשים יקנו ? ! —.
הילד ברגע אחד יהיה לאיש ? ן• ואתה זכור נא יחי עלוחין
האס לא לשעת אתה כלל ? ותבקש לך גדולות מנער  .לא
תבקש כאלה ! הוריד נפשך מגדולתיך ושבי לעפר הנערות
התעפרי גלמך באפר הילדות׳ או אז תדע כי הילד לא יוכל
לעשות כמעשיך באחת  .רק יאת עשה  .אחת לאחת הרגל
את הנער להטיב מעשיו ׳ בהשכל ודעת  .בנחת ובטחה.
וטוב לך ולי  .וחס תאחר  :הן אמתי הענישו בחכות חרדות
אותנו? — הה אחי ! סלח נא כי לא אוכל להשיב ךל
[] 8
התשובה
\

נח
המפונה ממנה׳ עתה מטפס הכמוס עמדיאך את זאת
אוחר לך כי לולא הענישוניגדלנו -והצלחנו יות? חזה .׳
והנה מצאתי אגרת אחת חלחה חכחה חפר כתג פתחיה
הפזרוני לרעהו אבידן איש שדה׳ השייך לעכינינוואמרתי
אציגהו בה  .ח״ל
"מכתנך נא לידי וראיתי כי תנקש עצתי נדנד יקר
הערך  .וחס כדנרך כן הוא כי החינוך יקר הערך הנהו,
(וכן הוא נאמת ) אזי נפשי תהחה עליך כי לא תדע לתת
עצה כנפשך  ,יען כגודל ערך הדנר אשר נחקור אותה ק
תגדל הספק לילך כפי רצון ועצתאתרים.
חצני נפרדלזחצנך  ,אחי ! צפיתי כנדלמצפיתך  ,ונכן
אני רואה הדנר כתמונה אחרת  .אץ עול לי נניס ונק
ננך יאיר לא כיוצא חלצי נחשב נעיני אך כילד מהמון
הילודים  .אל אדע סגולית  ,ערך  ,ותשוקות בנך  ,ונכן
לא אוכל לדעת משפטו להציגו לעיני על מצג הראוי לו.
שנט המושל אין לי עליו  ,גס לא תודת החטינ וכהנה
דסת  .אס בכך לא יאהב אבותיו  ,אמנם זאת חלי דע
הוא  .אבל מה תבקש מחני! הן גס עצת חכס יושב
בשבת החכמוני לא יוכל לטעת בקרבו נצר אלהים Jאהבת
גנים עלי אבותס  .חם עבדך לא ישמע לך רע עליך
הוא  :ואס גס אתן לך עצה טובה  ,לא מחקור לבי תבואיכ
מה לי ולך אס עידך מקללך או ישחפך  ,לזאת לא אדע
אם עצתי תיטב בעיניך  .בכל זאת אודיעך כאשר פס
לבבי  ,ועליך לנסות ככור הבחינה שורש דבר  ,ולעשות את
הטוב בעיניך.
דבריך המהכאמור  :יאיר מי לא יעשה טוב בביתי,
לא יחפוץ לשמוע מצות הוריו  ,לא <7ע מה לעשות בבן
הזה

—.

נט

 .יייי־

החיות ( לעבהא  5טיגקייט) או הפראות ( ווילדהייט)
«;! ה ,
המשנות נו תתחחץ לבנינו ותקן נפשינו נו  .כל הבית
הומה עליו • וכ״ו  . . .כל הדברים האלה,אשר אחרת יאחרו;
גי יאיר ננך לא יחפוץ להטות אזנו למשמעת  /לא יחפוץ
לתת צוארו בעול העבדות  /דרכיו• שונים מדרכי עצתינול*
וכזאת יתחמץ לבנינו  /חאת היא אלי רע מאוד  /ואבקש
עצתך  .הן כן הוא ?
ואני אאמין בכל דנריך  /אני חאחץ כי יאיר בנך ילן
בדרכיו  /וירחק .הנתיבות אשר הגבלת לו ; וע״יז יכבד עליך
לשאת אותו  /הבה  /הטה נא אביק רש)•  /אזניך לחו
אס רופא אחד יבא לאים נגוע ומוכה הן לא יוכל
משלי ,
לרפאות חליו בטרם ידע תמית כל תתלואו  /הלא ? ק
הוא בדבר הזה  /אתה תשפוך חרי שיחך אשר הוא חלי
ואני —
נפש לבל•־  /יתבקש מחני ( רופא הנפשות ) חזור .
הן
לא אוכל למלאות חפצך בטרס אדע חקור החדוה .
ספרת לי כי יאיר בנך לא  .יסור למשמעת  /אך זה עק
איננו שיה יל כי אחפוץ גס לדעת מדוע לא ישמע ? יפ
יכול להיות אשר פקודתך או פקודת אשתך ואנשי ביתך תבקש
דברים מבנך אשר לא יוכל לעשות  /או אשר יתנגדו לחפצי
הסבההחפרדת
ותכונות לבבו ? אמור נא לי  /אה היא
לבבכם ? טרם אדע זאת על נכון הן לא אוכל לגלות לך
עצתי * — יאתה לא ספרת לי שמץ דבר מנסיבת תחלואך.
אולי תאחר נפשך כי כל חלי ראש כל נגע וכל מקלה
מחקור משחת « חוז יזונו ? — כל שנאת אב לבנים ובנים
לאבותס מול משחת אחת תקמה ? הזאת למשפט חשבת?
אם בנך חטא לך בבלי דעת  /או לא יחפוץ לתת מתג ורסן
על לחיו לבלום עדי אנושתו ? אלן משגה הוא בידך ! —*
אם

\

ס

—

ימויזו

יוה־ יאיר גנך ימאס
למוך סגת
המאיסה/אולי
ת
3
קש יימנו גדולות \זשי לא
יוכל לעשות גנחו  /או אולי דרך חינוכך מר בפרך  /או
אולי פקודתיך סבוכים בחרולי השגיאות והקשיות  .אולי
השכחה — הרגל ילדים בילדותם — תשכיתהו י׳צותיך.
אלה וכאלה אלף יוכלו להיות הנסיבות  .ואיש אין כארץ
אשר יוכל לתת עצה בדבר בבלי דעת סבתה האמיתית .
אם הייתי בביתך אז אמרתי  :אבידן רעי ! תנה לי זמן
למען אראה מאין זאת תבא  /אולי אוכל להוציא שורש הלענה
מלב  ,לגלות הנסיבה  :ואחרת ! הסר צור מכשול הזה ,
זייוצותץ־

יוכל

להילת

והכל על מכונו יבא בשלום" אבל עתה רחוק אני חמך ׳ רק
מעל ספרךאדרוש  /ואחבר גס מכרוני תהלוכות ניתך אשר
ראיתי להיותי עמך  /לדעת יסוד הרעה.
שאלה הראשונה היא  /אבידן רעי ! אמור גא יל נזר־?
יהיה בכך יאיר ? ר״ל מה יהיה תכליתו ? בהיותך סר נפש
על מעשיו  /תעיד זאת  /יכ לא יעשה הדברים המסכימים
לתורת ותק התכלית אשד שחתול  .הלא תבין שאלתי ?־־־

לוונפל י
הרן׳ייזי
' לחהיל ׳
* הגעל יו
;להודיעו

קפלהה
1
י5
ןי

■ *ויפהגז
; למין ׳

 i:גליחיל

 fי גליפנו
:ותחילה

קללית

ילפדל
;• דחה ג
 :וחפה
1

פל חב יהגה כמעט כמוך על בניו  /ישים מטרה גופת
הניהס  /אליה יורה אצי חינוכו ואס לא ילכו גאות נפשו
ויחטאו המטרה  /אז ילך הנה והנה וישחל מה לעשות/בלי
קמת לדרוש לחבראשונה /אס הבן יוכל להשיג תכלית ההוא ? "־
ואס תפקח עיניך תראה כי השאלה הזאת ראשית חקירת
דבר היא  /וגס איש האדמה צריך לדעת ואת  .ואולי גס אתה
חפצת תכלית נמנע ? וחה זה תועלנה הדרכים ? לחכס יעמול
האדם נגד חקי הטבע  .ראה נא/חיזה תכלית שהתנוכיז
פניך בעת הלכת לחנך גנך  .שמע נא  /כי לא אשאלך על
מלאכתו מה יהיה/אס עובד אדמה חייט/פתחי  /בורסקי
או

ז

אגל

אווז1

יהיה/
! לגן י
; מונע
 jיורו
 Jלא ק
! לוקנס
' ,
זיגק;

יגיח!
t
■
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 -יי-

או בעל מלאכה אחרת  /אבל הודיעני אס תחפוץ שיהיהאיש
אבין ' ,או אטם נמע ? — ק אראה כי אפך יחרה^ תשימי:
לחה לי לקירות פקוחות כאלו  /די לן באמיתי  :חפצתי  /כי
הנער יסור למשמעת  /ועתה לא יעשה זאת  /אשאלן
להודיעני אה לעשות ? — המיוזהוי — אשיבך  /זאת
תעצה הטובה מכל העצות.
אך הלא תדע כי לא בלבב שלס יעצתי לך זאת  .השיחה
איפה בזכרונך משלי עס הרופא  /אשר שחתי בראש מכתבי
לפניך ׳ שים כה נגד פניך  :הרופא ישאל אתהחולה  :אס חיה
כל ימיו בהשכל לפי דרכי הצדק והישר בחדותובמעשים/
בלי פטת אל האביונות והתאות הכעס והאחדהוכאלה ?—»
והחולה יענהו  :חה זה לך? חקירות עקוחות כאלה
תכלית שנאה אשנא  /די לך כיהאליתי  /ואבקש חמך לתת
לי ארוכה י — מה תאחר נפשך לאיש כזה ? — ועתה
ראה גא גם ראה אבידן  /כי כן הדבר הזה  /אני הרופא
ואתה החולה ? אס לא איפוא ? — ופתה השיבני דבר —
אחנס ראוי לי לשוס תחסוס לפי עדי יבאו מריך/
אבל בהיותי הרחק מאוד חמך ׳ אשובה בפיך את אשר
אבות רביס כבר השיגו  /והיא  :הנער פי שנים בחינוך לו
יהיה  /יהיה איש חבין  /ואטש נכנע  .ואס זאת חחקור
לבךתשיבני  /אז לא אוכל המניע תחת לשוני לאחר לך כי
גחנע הוא  /כי תחפוץ עלית שחי שחיס  . .דבריך אלה
יורו באצבע כי לא תדע טבע האדס וקורותיו  .טבעו
לא תדע  ,כי בינת אדם לא תוכל להכנע תחת יד אחרת.
אחנם חתרו אכשיס רבים כבר חיחות עולס לבקש כאלה
,ויבקשו זאת עדן  /אבל לתנס תקותס< רק מפת נפש
יבואם« האיש החפץ לפקות עיני בינת אדס לא יוכל
לחפוץ

לחפוץ ממנו להכנע תחת משמעת האדם <י יבקש שני
הפכים מושח אחד — וכן תעדנה קורות הימים  /כימעולס
התגרו יחדיו הבינה והמשמעת  /שים נא עיניך כשפרי
זנרי הימים פקת עיניך ותראה נפלאות * )
הן אל ידעתי מר מזה דע הנה כי לא קרית בספריך
מימיך  .עובד אדמה אתה  /לא ידעת חס דברים כאלה הפרחים
לדעת לאנשים כמוך  /חשבת/כי רק לפני כס חקרי לבב חכחיק
ונבונים יבואו  /אבל לח כן הוא • ועתה לא תתפלא עול
אס בנך לא יסור לחשחעתך  .אחור נא  .התבקש מאיש
שוכב לע ערש דוי לשוס עיניו ולבו על הרופא אשר לא ידע
טבע האדם  /קורותיו  /ושינויי התתלואות ? איש כזה יהיה
בפר  /השם תקיתו על אפם ** ) ולא תחשוב לו לעון אם
יקרא לרופא אליל כזה " /סירה אדוני  /סורה ; הלאה לא
תגע ני  /כי לא תדע מה " ועתה  /הלא ק עריקי י
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אכן✓ אל אומר לילד שלא ישמע לפקומת הוריי  /ני
ואת לא תצדק מפאת הדת והשכל  .אך לא תתפלא עוד עתה
אם

!

י!פה

 Iומחת

(תעיז

' בעב
* ) אס תבין זאת היטב תבין סודות רבות מסודות התורה
גם מדוע הרגיז שמואל בבחור ישראל ול מלך  /וחרכו
התורה כולה — גס סודות רבות בתלמוד וגם בנימוסיגן
ודרך ארץ—
** ) אחנס עוד מים גני הדורשים אל האוב והידעוני
אל דברים אשר אין להם שחר  /ואסואים מדרכי אמורים
כדברי הר״בחז״ל בח"נ — דורשים אל אנשים סכליםייי
אגל לא דברה תורה במתים —

; ומל

ידי
פגד
שמו

I

ק

1

פדי

י :לע

סג
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*זה חינוכך ' לא יעלה לרצון לך  /מ הטבע תאלף את5נך
לאיור  :כי אמה לא בחרת דרך הישר  .אתה איש לא ידע
טבע האדםוקירותיו—
שים כה אחי ! נגד פניך  /איש נכדי יביא לך זרעים
מפרי ארץ אחרת —'א;יא או אפריקא — ואתה לא תדע
לא הזרע נס לא הפרי  /לא טבעה  /גם לא מהותה  /אי1ה
האדמה תכשר לה/מת זרעה  /וכהנה/ובכל זאת תערב
גפשך יתזרע הזרע להוציא הפרי  /הלא לחנם תהיהעבודתך
הפרודות תבאשנה תחת המגרפות ״ — הה תאחר ? —הלא
ק הואבחינוכך  /הלא? — אם כן הוא  /אתה הסבה אשר
לא תוציא חינוכן פרי הדר בלבב בנך .
מחקור משאת זו  /זבו נהרי נרפשים לאין אספר /והראשון
והוא הגדול מכלם  /אשר לא חנכת בנך דע היום  /רק
זזשתררת עליו  /אתה נעל הבית  /וכל בני ביתך שוטרים
אתה השופט/החה שבט המשפט חקלורצועה  /ובנך הנידון/
ותחת יכ יהיה איש יהיה עבד  /תחת אשר יעשה רצונו
•הטוב  ,תשים לפניו חקיס /תחת אשר תמשכהו אליך
בעבותות לאהבה  /תגרשהו מפניך  /ותצוהולעשות דברים
לא יתפון בס  /ויעשם מיראת עונש או (מתקית שכר)
ובכל זאת תקוה לחנך בנך להיות איש מבין ? ! — פל
ידי הלחיצה והנגישה יהיה בנך יאיר בן — שמוע!
עבדלך ! — הה / .הסכלת עשו ! לא כן הוא  /לא ק
שחועיהיה  /רק גבר ־יפקיד (געביטענדער הערר ) תחנך/
ק הוא חק הטבע  .בכל עחלך לא מוצא ציץ  /ותגמול
פריך אשר בטס משמעת תקרא  .הלא גם אתה בעצמי
על זאת משפיך שיחך ! —
אק

חק  /מך יאיר יחפוץ להיות אישחשכיל  /ואתה ת3קש
כי יהיה עבד יזניש  /ונהפך הוא  /תחת כי יהיה בן שחוע
 5ן “ חושל יהיה< כי כל עוד חלש גיף ונפש הנער/
תמשול עליו בערחה  /בלחן  /בפחד  /כפי העת והחקוס /
אבל כפי חפת רכות כחו ישנה תפקידו  /עוד חעט ויהגה
הנער כי די לו שכל ודעת כאבותיו  ,ויוכל ללכת מישרי®
חעצחו ( ולרוב האחת חתו ) ובכתות גופניות יגדל עליהם/
פי עודנו באבו וכלל כל דאליס גבר יסוד החחשלה הנהי/
ויחשל הילד יחדיו עס אבותיו  /עדי יתנשא ראש ויהי בן
חושל בבית ובחוץ וינקום נקיית כניעת נעוריו  /אשי נעקדו
אז ידיו ורגליו  /וילך עתה חפשי בממשלה כאות נפשו.
ועל מי האשמה הזאת תלויה אחרי כן  /אס לא על האבות!
וילכו אז  /ויתחרחרו ויאמרו  :בכינו זה סורר וחודר  /אינו
שוחעבקוליכי  /והמה בעצמם הקימו להם רעה
חידס היתה זאת להם.

גתוךביתס/

השכילה איפוא לתת בנך ביד מורה משכיל  /כי בביתך
לא ימצא מחיה לנפשו הגדולה  .בי חם האדמה לא טובה
וחומת להפרות — זאת תדע אתה טוב ממני — שמה לא
תוליך הטבע והעת תבואת זרע לברכה וכוי
ע״כ דברי התגרת אשר חלאה הכותב חכתה ודעת
בחינה ונסיון יחדיו.

(ההמשך נחדש הבא)
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סוז

המאסף
חודש אדר ה׳תקע״א

א
מליצות
א
 .מכתב טא׳ מרבני ארץ לתלמידו . . . .
יקירי !
אך זה המס עשה ה' מגילה ומשחיזה3ך ואבחרה דנרי
מתך כיזשר גרסה למיונה נפשי חעת הפרדך חפה —
■
אחנס לבל תנהל כרוחך  ,ולבך אל ייזהר לענדני גאון
יגונה לאחר  :כי נרסלבבי• שכחתיך ; לק אזכירך נזה שנים
ענדו יירס חלפו לחו* וידפת המס והשמת חל לבבך^
כי לא יכונו סרעפיך נחשנם כאלה —
זכורנאאהוני ! אז ננואך נצל
נשס — קראתיך למי ! פרשתי
עליך
מפי
תגחוליכגחול
פלי
גפשי  /ואתה הלוא עלם רך
היית
ותעל
כיונק
לפני׳ננזה
וחדל איסיג  /לא ידעת עוד
דרך
חנוא החכחה  ,ואיזה מקוס
נינה ? וזאת תורת האדס
—
איה
?
ואנכי
אך
חהחעט
אשר הכרתי נתאר פניך׳
ומאותות״
^
נינות
ורשמי דעת התרותים
[] 9
מלי

קורתי ואני ידעתיך אך

סר
עלי לות לבבך  /בימתי כי לא נופל אתה מהיות לתיש חון?
■ חסלותס — חיתו חסרה
מדע ותבונה  /אפם תיש יסקל לפניך
נפשך — לק נדבה רוחי לתספך הביתה  /להורות ןל איזה
דרך ישכון אור לבוא שעריה  .ותחמול עליך  /ותרחך והנך
מתכיסס בגלילי ההוללת  /ועצני הכתרות  /כבסתי לגך 3נתר
הוכחתי  /וחרחצךלמשעי כמימי היראה  /עדי טהדת חתלחין
מעללי עולל תשר גועלה נפשך נחו /ואלבשך ' רקחתתזשמ/
ואענדך עדיי מעט רגשת דודים — אחנתיך על כרכי ' החדות
המעולות  /ובין אצילי המדע גדלתיך #ובכל אשר אנה ה ' לידי
לטובתך  /לא הכחדתי מאתך  /גמלתיך כל טוב סלה /
לעשות
עדי התגדלת והיית לאיש /חז בחרתי בחברתך להיותך שעשועי
מסיום ולהתעלס באהביס־״ועתה בני י אחרי כיה 3אתיךהלום/
האס תתהפך כתומר חותם לבבי האוהב אותך מקדם ואעזבך
ברגע קטן אשר עזבתני ? מה ' בצעי ; חיפה יכ אחדלה תחשי
וחתקי  /תתרי כי השבעתיך במו יחים רבים ? או יכ אעצר
מטרת ידידות זה צחהרויתיך ? — הן אני בימי׳עלוחך ביכוש
טרפי צמרתך לא מנעתי חמך לחת כה תלמי תלאונתך אס
היותה א* אולי ללא הועיל — וכי עתה כי הבשילו אשכלותך
ויסכון אלי ' גס אנכי ׳אכחמה מאתך ? — חלילה  /חלילה חמך
חשוב כאלה  /והנני נשבע חי האהבה ! כי כאשר כלכלתי ' אותך
לצמיתותעולםנתתי ' לך  .והנה שתולה עלי
דע כה  /ק
יבלי עשתנותי  /ולא תחיש חעשות פרי  /להפרות דודים
ולהצמיח גמולים עוד כל ימי עולם — .ובתסדי עליון
נשגבה אהבתך בקרבי  /ומידו עלי השכיל  /להשכילך בדרך
תלך  ,תחת אבותיך אשר הרחקת מאהלם זה כביר  /חה
כשלשת השנים אשר הורם’’ עדיך ’,מעל לראשך היא המנהלת
ומישרת אורחותיך  /אמך התשובה ע״ה  /והיא נגועה במבחר
שמתי '  /ושלוחי ההשגחה זחך .זרה הלאה מאביך וחחיודעיך
כי לקתיה שלחני אלדיס לפניך להמקוז הזחת להנתותך י
ולולי
כארת

בתרי! חיש* ד וליעצך לטוב לך כל הימים הלא תעית כשה
אובד ! — לזאת אל יתר *ופך בי יכ כמוני כתביך לפתיז
ולשדד אדיזת נעוריך״י־ ועתה הסכת ושמע בני ! את אשר
אנכי דובר באזניך  /הן נתך ה ' בית איש נגיד ושוע אשר לא
בחסכנות תאכל בה לחמך  /ומלבד הארוחות תחיד הנתונה לך
מאתו  /עוד יש שכר לפעולתך  /ותקוה לתכ״לית חלדך  /הכה
מעשיך רצויס— דדאגותיך עברו  /ינפשו רעיונך מסערות
הזמן  /יחלצו עשתנותיך מתוגת לבך ׳ ומעט העמל אשר
לך עס תלמידך הלוא מצער היא  /ומה תכבד העבודה עליך ?
אף כי בהיות גס היא עבודת הקודש  /ותוכל לשבת שוקט
ובוטח הוגה תושי ' ודעת כאשר מאי הורתיך  /אך עס שונים
אל תתערב/המה המשנים עקבות אבותס  /עקב רות אחרת
אתס ללכת אורחות עקלקלות וישימו בכסלות הזמן כסלס
אומרים ללשונינו יגביר  /ומבלים יחיהס בהבלי קניני תבל;
גא אל תתע בנתינותם  /ואל תאלף אורחותס כי לא יסכון
עליחו השכיל כמוך  — .דע כי צבא לאנוש פלי ארץ
ויחי שני מגוריו מעטים ורעים — וחי יודע ישוב אל לבו
לבל יעבור רגע מבלתי תהיה לו להועיל  /לשוס לו שארית
ואחרית טובה  /בידעו יכ שות אגורת כסף ולאין יחשבו דל
קניניס החדוחים מהגל המה נס יחד/לא ישבעו נפש היקרה
ולא ינחילוה אושר יכ אם הגות בתורת ה ' ובמצותיו ; זה כל
האדם — וזה חסדך גני אשר תעש עמדי  :רעה רעיוניך
לע משמית היראה/כי היא ראשית חכמה ואחריתה  /שתפליג
שקידתך על דלת ת״הק  /ואס תאוה נפשך להנחיל לך גס
מאלה קניני שארי מעלות כפי חסת השגתך  /גס מהם אל
תנת ידךז ~אק אל תעחיסס עלי שכמך  /ק תלאה להתבונן
במועצות ודעת אשר מהם חיים תוצאות  — .אולם ראה בני י
דרכי וחכס  /הלוא ידעתני כי כביר מצאה ידי בכתיבה ובלשון
עברית ולועזית ובמשפטי דקדוקיהם וגם במלאכת מחשבת
געחאטריא

סח
(געאחעטריא ) היל) חשבו! ובנותיה המה האלנפברא ריטהחח־
טישע  ,וראשי ידיעות ההנדסה  /חאטאחאטישע׳ והטבעיים
פחישע׳ ובמה שאחר הטבע ( חעטאפהיזישע וויססענשאצטפן)
וכהגיון ( לאביק ) ׳ את הכל ראיתי בימי חלדי ותקת אזני
שחן מנהו ׳ בהיותם מועילות לשרת תנחת תורתנו הקדושה.
וגס כעת כי פצעוני הלחוכי רגשת קורות העתים  /עד כי
זה שנתיס לח נחתי ולח שלותי  ,מלהט חר 3המתהפכת ילידי
הימן חשר דרך קשתו כאויב נגדי  ,ריחך בי ישוב יהפוך ידו
כל היום  ,חולי יכלתי להבליג עלי המונו ושאנו כשוחי בל
לספח באחת הפהנות להורות צעירי העם ,וידיעתי זו חלמדם
עם זאת לח חפצתי לגלות עתי בהם — בחרתי הסתופף בבית
ה ' ולקדש עתות להסתפח בתחלת החכמה האמיתית — —
מדעתי כי שחש מגן ה ' צכאית׳ לח יעזוב נוצרי עדותיו,
ארומת תשועות מחיל קייי לא תשגרנה  ,גשמי ברכה למת
במו תלמי הולכי דרכיו לא יעצרו  ,עוד ינובון בשיבה יחינו
כימות עניתנו,ישלם מת צדקינו ; וכמוני כמוך חהובי Iתשים
תושי ' מטרת דרכך ׳ כי באמצעות כלי הלמוד ( המה התפשה
והשכל הנמהר ) אשר נפלו בגורלך כפלים לתישיה  ,הלא נקל
אליך לעשות חיל  ,לאט לאט תצעד עלי סולם המדע  ,ועד
מהרה תשקיף מראש מעלותיה — וגם תקבע עתים לאסוף
תבונות רבית באפם הביטול  ,כמו בשעות הפנויות,
כי ילכו האנשים לטייל בהגנות לענג ולדשן גויותיהם  ,אז
מעגליך ירעפון דשן החכמה להשביע בצחצחות נפשך .חזק
ואמץ ! אל תרף  ,נוצרי ' כאשון אשך לא תכבה  ,זרע לך
שדות בסודותיה בקרן בן שחן  ,וישדר ה ' מזרות השמים
להרים קרניך  :נטע לך שורק בשריקות עדרי'  ,ותשרוק
ותלעג לכל תהפוכות חלד וקורותיו  ,עוד יתעשת אלדיס לך
ותתאושש  ,כי תתמך לבך באשישי ענבי ' — זה פרי הבוטח
לה '  ,ומנת כל שוחרי פקודיו לעשותם — ויודעת נפשי
מאוד

I

— סט —
מאוד כי ' נהשקותך לדחי שכלך הבהיר ערוגיי ת 3ויה<־ מהר
יציץ ציץ ויהי פורח ענ 3י דעת להגדיל תורה ולהאדירה
והיו אלה ציצים ופרחים אשר י 3כרו 1רעיוניך  /וצרת אותם
נחרט חכתנך והבאתם אלי למנחה  /ואוכלם ויהיו מה ! והיו
בפי כד3ש למתוק  /נהיות לאות כי האירו אחרות האלה
נאור פניך וכי רציתם  — .סרת למוסרי  /הקשכת לעצתי<
והלכת בדרכי  /ועל משמרתי אעחודה לשחור כה 3טחתי אליך
להשינך ד3ר  /כיל ה' הטו 3ה עלי׳ וחייתן ומהר תשמעהו
וישמח לני גס אני  /והיית לי סגולה מאו ומלפנים ולא תופר
נריתי אתך נצח — אלה ד 3רי מורך ומלמדך להועיל ולהטיב
אחריתך/דורש שלוחך וטובתך  /ומצפה למכתבך/

ט - -ז

מראגשנע

כי

אמנון ותמר* )
אחר כלות הרעם

,שירו  -לו ז?)ור  -לו יסיחו* ? כלי נפלאותיו
(תהלים ק״ה ב' )
הגשם חלף הלך לו הקולות יחדלון  /חצי ניקים
עבים כל ענדו " קומי לך רעיתי ולפי לך/
הן הצאן אשר פה מזרם ומטר התחבאו/נערו מטר
מצחרס וירעו בנאות דשא  .קומי לך יפתי ! נצא השדה
■ :נראה הדר הכרמל והשרון  '.״
• ) פרייא נאך געסנר איבער זעצט

כה דנר אמנון הנער אל רעיהו תמר התמימה/
ויעזבו סכתם אשר היתה להם למהסד־ז ולמסתר
מזרם ומטר/ותאחז תמר יד ימין אמנון 1תאטר:
"
"
"
״
״
"

אהה תגל הערבה ותפרח כחבצלת  /עצם השטים
כספיר לטוהר יפיץ ענני חשך ~נסו ~ הנט ימין וראה
שס על ראש הגבע אהלים ונוה צאןתחתצאלם * )
ישכבו/אמנט — רגע — ואינם  .נסו הצלליכו
ויעברו בעמק הבכא **) ואור השמש כחתן יצא
מחופתו עליהם הופיע "

אמנון :

מה נעם תופיע הקשת בענן ! ומה
מראיה מגבע לגבע מתוחה לזכר ברית עולם.

יפדז

ותאמר תמר דמינה

חחבקהו:

" הן רוח צח שפים יפיח בערוגת שושנים אשר
״ מאגלי טל כספיר מזהירים  /צפור שמיס ורמש
״ אדמה — רוחם יחי  .נחל נובע מים גאמנים —
׳׳ -הן ערבי־ם קנה וסוף סביבותיו נחפו ככסף ־־ טל1
״ ילין בקצירס מצהב מזהב בהיר בשחקים — .
אמנון
r

* ) תחת צאלם ישכבו ( פיוכ מ׳ כ״א ) עיין פירוש החכם
הנודע  Iohannis Buxdorfשפי' צפלם כטוצללס
והפ״לף תחת פית הכפל כידועלחדקדקים — .
** ) בעמק הבכא יזלסון יוזל הבכאים ( ש״נ ת ' ) ועיין
שפת פחת להחכם השלם רפ״ס נ״ע שרש בכא

*

עא
אמנון♦ שקי לי מנשיקות פיך יונתי י טה תגלנה
עצמותי ומה תעלוזנה כליותי  :מה נעם
כל אשר מסביב לי ומה עלץ לני בקרבי ; ממלכת
השמיס עד אבק דוק פורח — הפלא ופלא  .אם
מראש הרים עיני תראינה מרחקים  /אם על ערש
רעננה אשקטה ואביטה פרחים ונצנים יחדיו
סביבות  /אם אראה שטים ירח וככבים אורם כי
יהלו,אם אראה צמח ושיח לרוב אין מספר ; אז
רחש לבי בקיביהציקתני רוח בטני/מאוד נבוכו
מחשבותי ובל אדע מה ? — אז אבלף ושפרזי
הודה לאל יוצר כל תבענה  .אהה* תמר  ,שמחת
לבבי עצמה טספו— ! /
תמר״ נם אני ידיר נפשי לא נופל ממך !בתוכי
" ישתומס לבי בראור־זי מפלאורז תטיכז
" רעים ! אמנם מורשי לבבי — ברן יחד ככבי בקר
" ופני השחר מחלוני רקיע טשגיח  ,לפנות ערב והיליל
״  pשחר * ) נזהר ארנמן שטיס יהל וירח יקר
" הולך /אז נלכה בין שיחים ,אז נברכה ונכרעה לפני
" ה׳ עשה כל אלה  ,אז נתן תודח ושבת ליוצר
■" עולמים"
חיים  pמאיר

* ) היליל  pשחר שחעתי שהות כוכב נשף הנקרא נל״א
וזעספע״רוס ושחו חוכית עליו לאחור הי ליל

ב
כמורי ספרי קודש

באורי

מלי

עברית
נעלמים

ופתרון

פסוקים

פזאלםiio .
שאהן ר' משה כהן בעהויפטעט ( זיהע זנוידות ישרמל)
דפר קריג דאפידם חיט דען אחחאניטפרן וו ערפ דיא5ער#
אנלאססוננ דחפם פזאלמס  .דחע בעהויפטונג שייכט יזיר
געגרינדעט  /מר ערצאדפרט זיא  /חיינפ 1מיינוע נאך,
פאלגענדע אויסציהרונג  /ררפן דפר פזאלס אוצגעקלפהרט
זיין זאלל  .דפר קעניג דאציד ליס דפן קריג געגען דיא
אחחאניטפר זא לאנגע דורך זיינען פעלדהעררן יואב פיהרפף
נים דחער שאהן אין דיא חיטטע דעס ציינדליכען לאנדעם /
נים צאר דיא הויפשטאדט רנה איינגעדרוכגפן וואר ; איהר
דאס וואססעראגשיניטט  ,זאאיינענגטע  ,דאם זיא5אללפן
יזוסטע✓ אונד דאן ערסט גינג ער זפלבסט צו זיינפראררופע,
ציהרטע זיא אן  ,אונד עראבערטע דיאהויפשטאדט  .דים
גיבט צו דעס צערדאכט אנלאס  /דאס זיך דפר קעניצ דיא
לארבעערן צו אייגפנעןוואללטע  /וועלפע יואבגפזאחחעלט
האטטע ; איין צערדאכט/לער אוס זא געגרמלעטר שיינען
יורם

חום־  /דא יואב איןדפרטאהט רען קעניב מיט דפר איים-
פרוע אויצפארדעטע  :פר חפכטעקאחחפן  ,דאחיטלער
רוהס ניכט אויף אייזן ( מאג )  ,זאגדרן אויף דעך קעגיג
פאללע  ,דאם פערכעדדאפיד מאג אין דען קריטישפן אויגפג־
בליקקען גיכט חיט דינער אים קריגע :
ילופי־ל
■ ־פערמעגענק
געגעמוארט אונטערשטיצטע  ,אמט אנשטעסיג אונד קאן,
וועגען איינעס עראייגניסעס  ,וועלכעס .דאחאהלס5אר 5יל,
איבל אויסגפלעגט ווערדפץ  .אוס גון דיסיאללעס צו ווידער?
לעגען  ,שריג דפר כזאלחיסט דען געגפגווערטיגפן פזאלס.
פר בעלעהרט אונס,דאס גאטט דפס קפניגע גע 5אהלפן
האטטע,ניכט עהפר אין דען קי־־יג וצ ציהען  ,גיס איהם
גאטט ; יינע ציינדע צוס פוסשעחחעל גפמאכט האבען ווירד
דאס הייסט  :ניס ער פגן וא גווים וייגע5ייכדע ווירד
אוכטעריאפן קענגען  ,וויא ער אויף זייגפן פוסשפחחל טרעטן
קאן ; אלליין אין דפר מיטטע 5יינדליכערלפכדר זאללעד
דיא טרופפענפיהרוגג זעלבסט איגרנעהחען  ,אוגד דאגייא
איס הייליגען ( פריסטערליכעך)£ .רגאט עדשיינען .פס וואר
געהחליך  ,וויא וויר אויס דעס פואלס ערזעהן  ,חיט דעס
אחחאניטערקריג איין רעליגיאנסקריג פערבונדען  ,וועלכער
דיא אגויכט האטטע  ,געוויססע געטצען צו צטרשטטהרן
בעזאנדערס איינען קאפף  ,דפר נייא דעס באכע שטאנד,
דערדעס פארגעבן נאך . ,אוים דפחןעלכעז .טרינקפןזאללטע
אוגד דעס חאן / .העכסט וואהרשיינליך  ,דא דיא היידען
קיינען אגגאטט וואססער טרינקען ליסען,וויא דפר פראפעט
ישעיהו ( נ׳/ה' ) ואגט  :קינדער גייאדענזעלק שלאכט-
עטע  ,וא דאם ער  ,וויא חאן זועהנטע  ,דאס בלוט דער
זעלגען טרינקען זאללטע  .היראויס ווירד עס זעהר געג;
רייפליך  ,ווארוס דאפיד ניכט עהער אין דיזען קריג געהן
.דורפטע  ,בים ' דיא ציינדע שאהן אין זיינפר געוואלט
[  10׳־']
ווארען

עד
ווחרען^ ווייל רי1ליגי)5נםקר׳יגע לעם קענינליכפןצןנ3יהרפר
צזייסערסט געפעהרליך זיכד ; ^זלל^ ין צור אויספיהוונג
15ד
לעס 5אדה 30ענס,־ צוד צערשטעהחע דפר געטצען וו
זייכע געגעמוארט  ,דיו) געגענווחרט לעס גיימטליכען
פירסטעצס געסהיג*

איבערזעטצונג  .־
.אן דאפיד איינען מזמור
 ) 1־גאטט שפראך צו מיינם העררן ;■ בלייבע בייא
־ בויינער רעכטען ( »>  .־
ביס איך דייבע ־פיינדע ציר דיעעם־ פוסשעממעל
מאכע  ( .ב)
 ) 2דיינען האהען שמאב ( ג ) זענדעט גאטטי < ר)
פאן ציון אדז ..
 אין דערמיטטעפיינדליכערלענדד (ה ).דא פיוזרעאן. ) 3דיין עדלעס פאלק אין דיינען קראפטפאללען
טאגען ( ו)

אין דעם הייליגען  ,פריסטערליכען שמוקקע:
דיין יוגענדטהוי פלאס אויס דעם שאאסע דער
מארגענרעטהע ( ז)
 ) 4גאטט שוואור — אונד ער ענדערט ניכט — :
דוא ביזם פייסט־פריסטער איטטער דאר׳
ביזם מלכי צדקסשטעלל פערטרעטער  ( .ח)
 ) .5מיטטעלסט ( ט) דיינער רעכטן האט נאטם אפט
י
קעניגע אין זיינעם גריממע ערשלאגען יעצט

— עת —
 )6יעצם״ ריכטעט ער יענע פעלקער  ,דייך אן
.

בילדזמלען

צערשטעטטערטע דען קאפף  .אין רבה״ם
געביטהעגי)
'ך) דער זאללטע אוים דעם באכע אם ויעגע
טריננן־ען ( יא)

ער  ,דען איין געשטעלל אדפווערטם העלט; ( יג)
אנמערקונגען
א ) לאם היייסט xבלייבע רוהיג ! אינד
רעכטע וואלטפן.

לאם חיינע

ב) הדום לרגליך שטפהט< וואהרשיינליך דעם וואהל־
קלאעעזופגפן✓ שטאטט להדום רגליך.
נ ) היראונטפר ווירד יואב5פרשטאנדן /אונד אונם גפלפהרט:
לאם ער אויף גפ 5פהל גאטטפס געגפן דיא אחחאניטפר
צאג  .דפר שטאב ( מטה ) איזט אין דפר יזעברעאישפן
שפראכע איין זימבילד דפר שטיטצפ אונדאונטפרשטיצוכג.
חאן זאגט זח גאר בראדשטאב שטאטט בראדאונטפד־
שטיטצונג .חאן קאנטע לאהפריואד* דפר איינע גראספ
שטיטצפ דפס שטאאטס וואר  ,חיט רפכט איינפן שטאב
געננעך ,אלליץ פס .שיינט מיד נאך איבפרדים✓ לאם
חאן אייכפן בפצפהלהאבפנדן אפציציר✓ וויא אין
לפר דייטשפן שכראכפ yשטאב נאננטע  .דפר פפרז
(ירחיה ח״ק י״ס נדו לו כל סגיניו וכל יודעי שטו
אמרו איכה נשנר מטה עז מקל תפארה •yחוס,
דינקט חיך׳ זא אינפחפצט וופרדפן ; נאעארפן אונד
איהר

איהר קעלצפר דינפס רוהחפס  ,מנקלאגט איהן!
שכרפפעט /וויא צפדשפליטטפרט איזט דפר האהפשטא3׳־־
דפר שטא 3דעס רוהחפם י איך 3פחפרקפ נאך  ,דתם
יזאן דפןהפכרפאישפןאויסדרוקפנטוופדפר מיט האהן
םטא / 3אדפר חיט חעלטיגפן שטא 3איהפרזפטצען
מים ; אץדפס זיניפ א3ר איזט קיץאונטפרשיד .
ד ) אין5ייפרליפפן וויפטעפן רפדן שפריכט גאטט אין דפר
הייליגפן שריפט גיכט אץ דפר פרסטפן פעחאהן5אן
דך זפל3סט  ,ואנדרן נפמט דך3ייא דינפס נאקפן,
ה ) בקרב אויבך שטאטט בקרב ארץ
בקרבדו שטאטט בקרב לבה .

אויביך  ,וויא

 )1יום הייסט אויך דיא צייט  .דהע קחאי ארטיקל יוה .
ז ) דים הייסט  :דיר דכד אין דיינער יוגפכד זא פילע
קרפ 5טפ צו גפ 5לאסספן ",דאס דוא נאך יפצט שטארק
גפמג 'יב ;ט< דיא בפשמפהרליפקייטען אויס צו אאלטען
וופלכפ דיא גפטצפנצפדשטערונג ערצארדפדט ; ספ
קאן א3ר אויך,וויא איס פזאלס קל״ג  /חיט טהוי דיא
פריסטפרווירדע בפציימפט  /אונד חיט דפר חארגפג־
רפטאפ  ,דיא חארגפכרפטהפ דפם איזראפליטיספן
5אלקס  /דיא צייטפן א3רהחס פפרשטאנדן « יין ; דאס
 3ילד חירדפ אלזא זאגפן  :דיינפ פריסטערווירדע
קעחט דיר 5אן דפן צייטפן א3רהחס צו  /וויא אין דפן
 5אלגפכדן פפרז אויסגפפיהרט ווירד  .דפר פזאלחיסט
קאן  -פערגער 3יידפס געחייגט האבן  ,אונד דאס3ילד
צו דפן דאפפעלטדייטפנדן הילדפרן גפהפרן  /וופלכע
גייא דפן הפ3רפאישפן דיכטפרן גיכט אהנפ ניישפילפ
זיכד 5 .פרגלייכט חאן דען צוזייטפן אובד דריטטען5פרז
חיט

עז
חיט דעס אריגינאל׳ זח ווירד חאן דיא אי 3פרזפצעג
ניינאהפ וופרטליך צינדפן  /ווען חא |  3יידפ 5ערזפ אין
פפרנינדונג ליסט.
f

* ה ) איס אריגינאל שטפינט  :דוא גיוט פריסטפר איהחפר
דאר ויפגן מלכי צדק  .מלכי צדק וואר גייסטליכפר
*
־ צירסט צאן ירושלים  /דא5יד אלזא  /דפר אין זיינצג
שטפללפ טראט  /וואר פ^ פנצאלס גייסטליכפר צירסט .
ט ) ע 3ען זא חום אי 3פחפצט וופרדן על חרבך החיה $
יויטטפלסט דיינפם שוופרטפס זאלסט דוא לפק 5 :ער=
גפר פי לא על הלחם לבדו יחיה האדם.

צפרשמפטטפרטע
י ) וופרטליך חוסטע חאן אי3חפצפן :

דטן קאפף אויף רבה״ם לאנד  .לאנד קאחט היר אץ
גפגמאטן~ דפרשטאדט  /דאהער אויףשטאטט אץסטעהט
וויא דאס אין דפר דייטשן שפראכפ אויך דפר5אלל
איזט  /ווייל חין דפן אלטן צייטן גוופהנליך דיא שטפדטפ
נידריגרלאגן ׳ אלז איהרפ אוחגפבונגפן ( זיהפ אדפלונגס
וופרטר3וך )  .אויז פ 3פן דיזפס גרונדע
דייטשה
שטעהט אין פזאלה ח״ 3הייציג עלי נפשי שטאטט
נפשי בו  /ווייל וויר אונן דיא זפפלפ אלז פחפארשטייע
גפנד צארשטפללן ( רוח בני אדם העולה ) ; יא/
ווא לב זא פיל אלם נפש 3דייטפט  /ווירד אויך לב חיט
על צר3ונדן  :צום3ייא שפיל נהפך עלי לבו שטאטט
נהפך בו לבי* צפרנר הייסט ארץ רבה דאס נפכיטה
וופלכס אוגטר דפר שטאדט רבה שטפהט  /וויא דאס
אויך אין יהושפ ח ' א' זא איזט.

גויה

—

עח

יא ) גויה הייסט איין קפרפער דפם מעצ& ען  ,אדער דפר
־ .טהירע /.זיא מפגן לעגענדיגז  ./טאד  /אדערגאר קיגדפר
דפר ערשיינונג'יזיין; ניחוקחל ^ ' . Cווערטליפ^ר יופרע
דיא איגערזעטצונג  :יפצט ריכטפט ער יענע 5פלקפר
כאללער זץלחיילפן ; אלליץ פין דעס זיננע איזט זמלכע
 5חן דפר געגענענן גיכט צפרשידפן  .לויינע אנדפרע
.מפגליגע אינערזעטצונג ווערע צאלגפנדע  .יפצט ריכ־
טפט פר יפגע צפלקפר צאללער לייכען  /דיס האט
פגר גאר קייצען זין  .אויסער דיופן איגערזעטצונגען
גיגט עם נאך צילע אנדר.פ ;  .אלליץ דארונטפר גפפינדעט
זיך ניכט איינע איינציגע  /וועלכע גוכשטעגליך ריכטיג
יופרע דאס הייסט  ,ווען מאן זיך אן דעס יזאזהארע־
טישפן טעקסט הפלט.
י )2דיא וופרטליכפ איגערזעטצוהג איזט  :מיטטעלם איינעם
גפשטעללעס פרהענט ער דשן ק5ז5ף •

פתרוני

מש?» 1פר . .
כה נלכדו כה נטמנו עצמות »שי בן — חפר
לא שכח הורה /כי לא למדה .יען מצותיה לא אבה הפר
לא נאץ ה׳ כי אחרי בוצעי־׳״לא ברך זה הגבר
כעת לא יעציב איש לא יבכה אדם יכ * וגל לקבר
כנפשו אהב רעו כן יעידו אנשי עירו
כי גם הוא רעב וצמא ועכר שארו
בחייו  /היה אפס ואין ובמותו עפר ואפר
הה  ,נלקה הארון ! אךבו לא היה — ספר
* **־
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מאמר הברורהפיליסופי
(דיא פילאזאפישע

עודדענץ)

אשר חגר החכם הפיליסוף .הכולל-ר' לושה גר מנחם זצ״ל
מתרגם מלשון צרפה ללה״ק.
j

.

״ ...

(ההמשך מדף ג״ו)
!מאמר שלישי

,
ן

בבחינת ברור התחלות החכמה האלהית
הטבעית 'י

<

( איבר דיא עודדענץ דער נאטירליכען טהעאלאגיע ).

ן

המעמידים עצפות הסבד?
פבחננו את התארים
ההפשטהנאויף דעס וועגע לער
י הראשונה ע׳ ד
ל!גםטראקטיחן ) נראה כי הם־ משולבים איש באחיו
ובחייב לו אף אחד מהם  ,יתחייבו 'הנשארים בברור
גמור ומחלט שוה אל הברורההנדסי; אולםבבחינה
הזאת החכמה האלהית הטבעית עודנה חכמר־ז
דמיונית  .והפוקר (דפר אטהעיסס ) המכחיש מציאת
התארים הנזכרים ומציאת עצם האלוה עצמו ישוה
בזה אל בעל הרעיון(אידפאליסטפן ) המכחיש הישות
החיצונית של נושאי ההנדסה ; כי בבחינת המושגים
המופשטים מן הנושאים הנזכרים גס הפוקר גם
בעל

!
ץ

\

;

*

נ  %הרעיון יסבימי בברורו ^ ואך על הקשור הנ״ל
ישים ההנדסי את עין בחינתו ; אולם הפיליסוף העיוני
יעמיק חקירתו וליו ישאר .עוד ? 1הוכיח מציאת עצם
האלוה במחלט  ,אחרי שלא יורה ציור העצםהזד־־־ו
כי אם על 1אפשרות מציאותו 1?.נדי  .ובענין זה חכמת
מה שאחר הטבע תגביה עוף מחכמת ההנדסה
ותבחר לה דרך אחרה מדרך החכמה הזאת  .ומה
שהקדמנו במאמר שני יראה הקורא אודשתי הדרכים
המוליכות מן ההפשטה■ אל הישות  ,וע  6ידי שתיהן
יגיע המשכיל אל הכרת מציאת עצם האלוה* אם
המאוחר (א
באמצעות המופת מן הקודם אד
פריפרי ) או באמצעות המופת מן .המאוחר אד
סטערי5ןרי)  .המופת הראשון אשרחדש
(ק פ15
הקודם
החכם דעסקארטעס וישלימהו החכם לייבניץ אחריו
יוכיח מציאות עצם האלוה ממושג האפשרות לבדו.,
וזה על *שני פנים אשר לא נזכיר מהסכ״א האחד
הנאות לענינו  .הדבר אשר איננו נמצא הוא

משולל המציאות משתי סבות  :אםשמציאותו
בלתי אפשריתר״ל שהענינים אשר יעמלדו ארת

אוישמציאותראפשרית.
עצמותו סה סותרים זאת .
אלא■ שתעדו• סנה■ מה המוציאה מן האפשרות אל' -
המציאות המחלטת  .והמציאות הזאת איננה מחויבת
אז בבחינת עצמה■ כ״א • בבחינת סבתה  .העצנכז
השלם בתכלית השלמות לא יובל להמצא בבחינת
סבתו לבד  .כי אז תהיה מציאותו תלוי  /נסבה
הנזכרת ומקרית ׳ וזה סותר אל השלמות המהלטה;
לכן העצם השלם הנ״ל הוא אם שנמצא בפעל־1
או שציור עצמותו כולל סתירה בעצמו ♦  .והנה
הסתירה הזאת לא תמצ * כ״א בהענינים המכשרים
להעמיד

*

~ פא —
להעמיד עצמות העצם הנ"? 1ר"?* שבהנחת אחד מהם
נצטרך לשלול את האחר ; אולם בהיות כל שלילה
כוללת חסרון וגבול והעדר ישות מה ׳ וכבר הנחנו
את העצם הנזכר שלם בתכלית השליטות הכוללות
כל הישיות ומרחקת כל גבול וחסרון ׳ אי אפשר א״כ
שיהיה ציור העצם הזה כולל סתירה בעצמו ; א״כ
העצם השלם בתכלית השליטות ׳ הוא נמצא בהחלע
בהנחת אפשר $ז מציאותו לבד  — .המופת השני
במציאות עצם האלוה  ,נוסד על נסיון ברור ומחלם
ובלתי עלול אל שום ספקוסקי1פטיציםמוס) הנני נמצא

ומציאותי איננה נכנסת בגדר

עצמותיכ״א

היא מקרית  ,אשר ע״כ סבת מציאותי היא ע״כ חוץ
ממגי ומכל העצמיים המקריים ר״ל שסבת מציאותי
מונחת בעצם מחויב בבחינת עצמו והוא עצם האלוה.
הנסיון אשר עליו נוסד המופת הנזכר  /יורה לנו ג״כ
את התארים אשר נחייב או נשלול מן הסבה הראשונה
ולפי שהוא מיוסד ג״כ על הנחות ישות מה  ,על'
מציאה עצמנו ,אין אנו רשאין ג״כ להכניס בגדר השפ
יתעלה כ״א תארים עצמיים  ,ונשלול ממנו כל העדר
וחסרון ׳ אשר מזה נוכל להקיש כי עצם השם יתעלה
יתואר בכל התארים החיובים אשר נרגיש בעצמינו ,
ומשולל מכלאיכות מוחשית וגשמית .
ההתפשטות
(קזיסדעמונג )
התנועה  ,הצבעים  ,הקול וכוי
אינם דברים עצמיים  ,כ״אחזיונים לבד׳ ואף שכלם
נמצאים ונוסדים בעצמים הפשוטים אשר מהם הרכב
העולם כולו  ,הנה לקוצר שכלנו לא נראה כ״ע
המונות ומעורבבות וציורים מתעים מן הגשטיבז
הפשוטים ההם  .מלבד המופתים אשר הזכרנו  ,יש
עוד מופתים בלתי חזקים כמוהם  ,והם לקוחיכז
[] 11
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פב —
מיופי וסדר הדברים בכל 1?1ובפרט הנמצאים בעולים
המוחש מחוקי התנועה ומן הסבות התכליתיות.
המופתים האלה עם שאינם מחלטים  ,מדרגתם גדולה
מאוד בנטיתם אל האמת אלא שאינם נמלטים מן
הסתירה והספק מכל וכל  .אולם עם שאינם מספיקים
אל כל נעל שכל נכלל  /די להם נמה שתנוחנהם
נפש האדם אשר כנר השיג את האמת  /ונמת
שהם פועלים פעולה חזקה כלב האדם ׳ מעוררים
את האהבה ומולידים הרגשות נשגבות ויראה נאמנה
נגד יוצר הארץ ואשר עליה  .אולם ככל זאת יש
לזהר עד מאוד לבלי החליש חזקתם בשמוש בלתי
נאות ; מה גם פי אן יהי' לאות על סכלותינו /
כאשר קרה לאומות הראשונות עכו״בז  ,אשר מלאו
פני תבל אלהיות אין מספר  /ולקול כל רוח /
להמית מי נחל ולכל מקרה קרה להם ׳ יחסום אל
סבה נעלמת אשר פעלה כל זאת בלי אמצעי  ,והיו
ללעג ולקלס כעיני כת האפיקורסים(עפיקודעער)

מאמר רביעי
בבחינת ברור חכמת המרות
(אינער דיא עווידענץ דער

חכמת

מאראל־פרינציפיען)

הסרות היא אם עיונית  ,אסמעשיר־־נ.

העיונית תשים חוקים כוללים אשר עד פיהם נדע
מהות החובת המוטלים עלינו  ,והמעשית תשמש
בחקים האלה נכל הפעולות והמעשים אשר נעשה.
בדעתנו כי יש סנה אחת אשר תשקוף על פעולות
כל כני אדם יחל* הגה החובות המוטלים עליהט
שווים

פג
שווים בהכרח לכלם יחד  ,והחקים הכוכים האלה
נקראים חקי הטבע .אולם ? 1מען מצוא את החק היותר
כולל בחקיס הנזכרים אי אפשר מבלי שננחון את
הנקודה אשר היא מטרת פעולותינו  ,תאותינוונטיותינו
והנקודה הזאת היא בלי ספק  :אושר ושלמת נפשנו
אשר הם תכלית הצדק והעול  ,הטוב והרע  ,ולא
יבדלו כ״א בבחינת האמצעים המביאים אל התכלית
הנזכרת ,ואם יאבד החוטא את נפשו  ,יצרו התעהו
להחליף את הטוב המדומה בטוב האמתי ואת מראה
השלמות בשלמות עצמה  " .השלם את עצמך
ואת רעך כפי יכלתך" הוא החק הראשון בספר
תורת האדם אשר ממנו יצאו חובותינו נגר השי״וו
*נגד ריעמו ונגד עצמנו  .אולם גם מנחירת האדם
נוכל להקיש על אמיתת החק הנזכר  :כל עצם נעל
בחירה יבחר דבר מה לאיזה סבה  ,והסנה הזאת
היא השלמות אשי יחשוב למצוא בנושא בחירתו.
והנה בהיות כי החוב ( דיאבצליכט ) איננו דבר אחר
זולת ההכרח המוסרי המכריח את האדם לעשור־נ
דבר מה למען השיג את התכלית היותר טובה #
ע״כ החוב מוטל על כל עצם נעל בחירה להטות
את פעולותיו אל הצד המביאה אל שלימות העולם
היותר גדולה אשר היא התכלית היותר נשגבת והיותר
טובה  ,ואף גם זאת כי החק הנזכר מסכים אל הרצון
האלוקי ואל התכלית הנרצה בבריאה  ,השם יתעלה
לא יעשה כ״א את היותר טוב  ,ותכלית מעשהו :
השלמות היותר גדולה  .אשר מזה יוכר כי כל
וזפצו בהתאחדות כל הנבראים להוציא את התכלית
הנזכרת אל הפועל  ,ובהיות כי החוב הנזכר איננו
מוסד על כח מכריח חיצוני  ,או על חק הקבין
לאס

(דאם קייגענטהוחסרעכט ) כ״א על 1החבטה המיוסרת
בחקי השלמות הנצחיים  ,ואשר לא חיסרנו בשוטים
למען תכריח אותנו הכרח טבעי כ״א הכרח קןוסרי
מסכים אל טבענו באשר שגם השכר ועונש הס
סבות גורמות ( י!£טי5י ) 1לבד לא מכריחות* ,לכן תהא
פל מגמתנו לעשות את החוב הנ״ל כפי יכלתנו.
אחרי אשר גדרנו את גדר החק הטבעי וחובור?
הצדק כבר הוכחנו בזה את יסודות חכמת המדות
גדרן מופתי והנדסי אף שאינם מבוררים בהחלט
כמופתי ההנדסה ( א ) לפי שגם שאר החכמות
מחכמת הפיליסופיא אינן מוכשרות אל הברור הנ^ל
(ב ) לפי שחכמת הטדות מיוסדת על חכמת מד-ז
שאחר הטבע ודא תהא א״כ יותר מבוררת ממנה.
החוקים הכוללים של חכמת הסחת
המעשית
( דער כראקטישעןח£ראל ) כל עור שיתעסקו בהישרת

וזרגשותינו ופעולותעו  ,הם מבשרים אל הברור
היותר מחלט  ,והיותר שלם  :החוקים מזה הטין הם
עד״מ ׳׳ אהוב את הצדק ; כבוש את יצרך
דכדומה  .לא כן החוקים המיוחדים של החכמה הזאת
התלוים לרוב במקרים רבים המשתנים כפעם בפעם
בסבה מה׳ וא״א להביאם תמיד אל התכלית הבירור׳
ואמתתם תלוי ' באומד הדעת כפי נטיתו פחות או
יותר אל  .האמת ; לכן באופנים כאלה אי אפשר
לאדם תמיד להעמיק בחקירה למען הגיע אל מקור
החובות המוטלים עליו ולבנות יסוד הנהגתו בהק
ברור ונכון  ,מה גם שלא יכשר הדבר תמיד לחקור
חקירות עצומות ונשגבות בכל עת אשר נרצה לעשות
את המוטל עלינו — אולם על מי נבטה אז למען
לא נכשל אם לא על הרגשתנו ? החוש הפנימיהזד*
הוא

— פה
הוא המדאה ? 1נו בהשקפה ראשונה אה דדך המוסד
אשר? 1א נמצא בכה השכלי כ״א אחרי יגיעה ועמל,
ואת אשר תאמר ? 1נו רגשת ליבנו שוה כמעט אד1
משפט השכל ; כי היא מיוסדת על חוקים נאמניכם
בארך הזנח נשרשו משלבו
ובלתי משתנים אשר
בעצמותינו  ,ההרגשה הזאת תזרע זרע הצדקבלבבינו/
והיא המקור אשר ממנו תצאנה כל הפעולות והמעשים
הנפלאים אשר יעשה האדם ולא יסוף זכרו לדור
אחרון .והנה חכמת המדות תמציא לנו את האמצעים
אשר על ידם תתאחדנה ההרגשה והתבונה וכל שאר
הכוחות יבואו תחת ממשלתן ; היא תרבה בשכלנו
מניעים רבים להטות אותנו אל היושר ; היא תתן
עטרת ההרגשה הפנימית לראשם  ,תענדם יופי
המלאכות הנעימות ותעוררנו לעשות ' היותר טוב
והיותר שלם  ,ואליה ישים האדם את פניו בעת
יניחנו שכלו בספק על החוב המוטל עליו —

רפאל פירסטענטאל
רעיון
פשע לנפש כפצע לגויה
פצע תמותת ותוביל לקבד
וכי יזיד איש  ,וכי יפשע גבר
בחטאו ירד לשאול תחתיה
אולם לשניהם תרף ומזור
אבינו חעליון בחסדו ברא
במרקחת פצעי הגו תזור
ונפש החטאת — תנחם ־על הרע —
זאלאמאנסזאהן

ד
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'גידול ,בנים
(ההמשך מדף ס״ד)
לדעת מוסדית כל דבר לע התבל לחיצה־* ותוצאות
החלד* הכרחי לאדם באשר הוא אדם* חבר לחברת ייצאי
ירך הטבע  .וטוב לנער כי מרגל מנוער לדעת תועלת כל
זגר והויקן כדי שלא יתנזק בהם בבלי דעת.
וראשונה היא לו ידיעת כעולות היסודות הארבעה אש
רותמים עפר  .ותועלת גדולה היא לנער כי ינסה עצחיתן
כגון אם יכוה אצבעו באם כויה קטנה* חו בנר כי עי"«
ישחר חמק גדול חזה לימים וילך בטח ( צארויכטיג ) אשר
בזולת הנסיון כזה ילך לתחו בין להבות אש ולא ידע יכ
בנפשו הוא עד כי בנפשו הוא.
הכאב נשיוערץ)
משחיתי הנפש והגויה המה .
האכלוו* ( טרויאריגקייט ) חולי נפש  ,כעס* פחה בעתה•
1.

הכאב

־באבריי
גדר הכאב הוא ההתנגדות  .ר״ל בעת יפ יבא
האדם לא סדרים (אונחרדנונג ) ותפסד ערך השיווי  /כת
אחד יגבור על קבירו ואז האדם לא ידע שלו  /כי מלחמת נפשו
תכתל ?ץ  .אך הלבוב ילבב ולא יפו? * יתחזק על כאבו
ואז תנות נפשו  .פי כבר אמרנו הי יצר לב האדם הוא
החלחדו
X׳־

לחוש  ,וכל עוד הגדול^ חחבירו ייצרו גדול יזמנו<
למלמדו
אך הכובש את יצרו יהיה לשר י^ דין על כחות נפשי ויתפעל
והיונק כי יצעק מחכאובו אז תשתעשע נפשו
מעט כידוע .
במרים תחרים ותעביר דעתו חחכאובו< לזבל השחר לך לבכות
או לנתחו מאוד מאוד  .או לנתחהו על כאב קטן בלתי
עחו
נרגש כאשר עושים אבות ואחות בעלת רחמנות שוא יכ יחליקו
 ,והבן מה יהיה משפטי ? יהיה חלוש החזג רפה ידים
לשון
החכאובות יפחד לקול עלה נדף הנובלת על רגליו
נגוע
כאלו אבני אלגביש עליו תפולנה  .וכל יחיו■ כעם
ויצעק
©  .חבל אם תרגיל את הנער לסבול כל דבר דע מקום
* ומכאובי
אדם מגעת לסבלהו  .או או יגבור על כל לימי©  /גס
שכח
חרמת ילך  /בלי פחד  .מלא פצעים וחבורות הנהו  .ולא
בין
קולו לאחר  :אוי לי כי נדחתי  :אבל י*שא כל דבר
ישא
בנקל ודומיה  .וכל אדם אשר אתו לא יהיה להם למשא׳
ונפשו לא תשע כלל לחכאומת כאובות מארן בשפל תעלינה
עליו  .וטוב לו כל #הימים*
2.

העצבון (

טרויריגקייט)

האבלות היא בת הכאב  .כי החכואב יוליד עצמן  /והוא
יקיץ בחייו  .ובהתתוק האיש על הכאב ' תפול גם האבלות
ארצה תחת כפות רגליו  .ויהיה טוב לב תמיד.

•3

חלי נפש

הוא שהנפש תשב בדוחן הפשעים כל תכונותיה כלם
נהפכו למרע והוא אלי רע ביותר  .ואוי למחנך שחינזט
ורפואתם קנית חדות טובות מטות אתרי
גורלו באלו*
המתנגד כלי שיוכל להעמיד כאותיו על האמצעי כמו
קצה
בזה רגינו משה איש אלהיס לקחונה פרקיו ע״ש*
שהאריך
ודברים

— פח —
ודברים רבים צאחרי בחדות בכל ספריי מוסרי איש איש רפי*
העולה על רוחו< לכה קחס חשס  /ואס יאריך השס יחי•
ויתנני לחן כעיני ההצלחה  /ויכלתי לשכת כשלוה בכית ה׳
כל יחי חיי לחזות כנועחו ולבקר כהיכלו  /אשר ואת היא
 3קשתי חאלהי כל יחי  /אז תכופף גס ידילדכר גס חעניני
חוסר ג״כ  .אשר הוא ענין ראשי לחדס .

־4

הכעס

הכעס הוא אחי העצכון  /כי העצ 3יעלה אף  .וגדרו
שהנפש תתאוה להנקס כרכי  /ולעשות כו עונש כראוי לפי
דעתו ׳ ורפואתו הסכלות והדוחיה  /ונטית אתר קצה החתנגד
והוא הנחת ( זאנפטחוטה ) כת הענוה ולהתנהג כחדה טונה
זו יחיס  ,רכים  .וצריך לעיין כילד לכלי יעלה כקרכו שורש
הכעס  /ויקטיפהו בעודו כאבו  .אך צריך להשכיל טל דבר
בדעת לבלי יכעס עס הכועס ולהיהירהו ככעס לכלי עשוי!
דבר וכהנה כאשר נאחר עוד*

•5

הפחד

הפחד מקורו יראה חדבר חסוכן  /ר״ל איש אשר נוזק
ככר באחת במוחש ואז כאשר יראה החותש ההוא עוד הפעס/
או דבר דוחה לו אז יבא רתת בעצחיו  /ויפחד< מפחד סכנות
היזק.
גדרו הוא ערבוב

הרעיונים  /חבלי לתת לב להפריד

בין מוחש לחוחש בהשכל ודעת  /כי החושים עדי שוא החה
לרוב/לאוני ועיני ההמון אשר לח ידעו .דבר מה מהשכלה —
בעת כי יראה האדם דבר ולח ידע מה הוא  ,יכחד חולי
הוא חיה טורפת

ומנה■ מר

מסוק לו.

המדת

פט
הפחד יתחלק לכמה יומיס.
 ) 1פחד הנל , 1כי יפחד חיש מחלילים ואפם.
 ) 2פחד ראוי
כלבים /הוח מדברים מזיקים ומסוכנים ,,כמו
סוסים
׳חים
/
חש
/
כותל רעוע וכהנה .
 ) 3פתר מצילות שיפקד מתחת עצלות כמחחר החכם /
חמר עצל חרי בדרך וכי ' .
 ) 4פחד מפני אנשים ( מענשכשייח בלעדיגקייט) שיפחד
להתרחות בקהל חנשיס  /חף כי לפתוח פיו
בחקהלותס.
אמנם פחד הבל לו פי שנים ( א ) פקידה מדברים
חיננס ממצח כמו לפחוד משעירים וחזיונות ושדים ורוחות /
חשר רק ברחש החחמינים ישכונו  /ועין השכל לח רחתה
חותם מעולם  /גם עס המון לחרחום  /חבל שגיונותסיבהלום
ויחשבו כי ירחו דבר בלתינמצא  .ובימינו כבר מעטו השדים
להתרחות פנים כל קבל די רוח יתירח בהשכל בלב כל חדים
3ח  /עתה ידע הילד היושב בבית הספר ענינס  /ידע כי
מחורי מתעים המה החדים העולים חאחו  ,ולפנים קשב
החכם בדעתו כי חברת לצים שמה תנוח —
■ וידוע דברי הרב
הנדול משה חיש חלהים בחבוריו הנפלחים חורה נבוכים ויד
החזקה חשד החליט מציאותן להבל  /וחמר שם :
חשר על זה צופה התורה להרוג המכשפה לבלי תמות
חת העם חדרןה'הישרים  /וכי הבל בה  /ואסור להאמין
בכשוף משוס שנאמר תחים תהיה עם ה ' חלהיך ( די החזקה
ה' עכו״ס פי״ת משנה ו' ) ובשחר מקומות  -ועיין רד״ק
במעשה דשאול עס בעלת חוב  .והדברים עתיקיםואאריך
אולי אי״ה בדברים כחלה גח״ח  ( .ב ) פחד להיותוללכת
במקום חושן  /ומדברים בלתי מזיקים כחי הומיה ודומיה .
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פחדים,

עם האדם׳ ואינם פחד טבעי  /כי
פחדים אל\ לא יתילדו
שאינם בעולם  /אך הוא חילי• תנוך
איך יפחד אדה מדברים
 /ההורים  /ואנשי 3ית יפחידו אין ל 3הנער
רע  /האומנים
ה3ל יבספוי־י נשים  /וקול פחדים אשי יקראו
בדבריה יזר 3יס
לקרוא פחד הזה כשם חררה ( פייגהייט)
באזנם  ,וראוי
אחר הכתו 3חרדת אדם יתן מוקש —
וע״ו
אלי מחנכי הילדים  ,וחורה דרכם ! השחרולכס
שמעו
הנער* לא תציגו לפניהם דמיונות נוראות
לתת מגור3ל33
לחו X״אל תגע בו  /שד הוא ! מלאך משאית
מפחידות ותקראו
וכהנה דברים רבים חרבים פחד הגל.
זקן טורף ילדים ! "
* ) ^דע יכ רחוק מהבלי שוא אני/
כל מכירי ויודעי
ה 3לים אלו  /גכל זאת לא אוכל להכלא
לא אאמין כאמונת
האחת ואבוש להודות בשער  /כי
תחת לשוני ומדוע אכחיד
שאני הולך מהרה ופתאום ממקום אור לחושך
לפעמים בעת
מפחד פתאום אשר יבהילוני מעט בראשונה
גלילה 4לא אמלט
כי לא מחכמה אעשה זאת וכי הבל הוא/
טרם רעיוני ישיבוני
 /בכל זאת עדן בא הפחד/ומאין זאת
אמכם הוא רק לפעמים
מסיפורי הכלים  /ועל עמודי הזיות ומעשיות
לי ? אס לא
הפחד הזה הטבעו  .הפחד הזה לי חסכלות
מבהילות אדני
למען החריש קול בטי דפקה על הדלת
המינקת אשר
וקראה אלי לאחר  :השמעת קול איש
מבחוץ או על החלון
שחורים  /לו מזלג שלש שנים  /וקרניס
הזקן העוטה בגדים
ול

t

קאמפע בעצמו וזה לשונו מחש /
* ) אמנם כן כתב האדון
עמדיוכל ישר לבב בבקנו את קרביו ורעיוגיו
אבל כן גס
ידאה כי גם אתו תלין משוגה זו -

צא
לו גהס ינגח רל ילדי3כי  /הו כי החרה  :הרהית השפיר
הגה לחטפך ולשהך הל מקום מרה לולה בקשתיו לסור חמן /
הגדת ! וכהנה רבות1
ליחיס החרים שחפתי ספורי חפשי צעצועיה והגלי
שדים  .לןהת גלילה המרתי מי יתן גוקר  /וגגקר ירהתי יזפחד
גלילות /בי החיתי עוד מעט והנה השחורה הלילית /הס השדים
תבוה  /לקחת הותי גידיה העצומות  /ולשהת הותי הל מקום
לה ידעתי  .ולוהת גס מנעתי פעמים רמת הותי מעשות
צרכים הטגעיס/בפחד ללכתגדד החוצה  /ונזהת תמיד גפחד
יגורתי  /ורניס חללי הכוחות הפחד הזה לקו היתי  .גס
עתה עדן לה השלמתי לגלי הפחד ילל  /וחף בי הסירותי
פתה חסוה החשכה מעל פני׳ הן הלה כגר מלתי המורה
לך גפתיחה בז״ל  :הף כי רגיס יתהלכו גרחגה הך עוד
ישהרו נהרות גהרות כהות ׳ השר הף הס יכוגסו גנתר ונורית
הרנה ׳ נכתס רשוחס עד פולס  .כידוע לחגין
גהלהים  /לגי לגי על חללי הפחד  /מ 6י מעי על
המגור! וההין כלבי עתה תלשי בת  /נרפים■ כרכים מכל עגודה
ויגיעה גדולה  /הס לה יד הפחד עשתה זהת  /הין דגר
גהרץ .כי שהל נה לדור רחשון  /חקור גספרי דגרי הימים
ותרהה כי הנשים ההם היו כפלי גשר  /ועצחותס חלהו
מוח  /לה יירהו מכל הויג חסגיג  /פצעו גשרם נפצעים
רבים  /ולה נתנו קול עצגון  /עתה הנחנו בעלי דמיונות
כוזבות  /ורעיונינו יגהלונו ויתנו בנו חגור מסביב מכל דבר
קטן וקיל עלה נדף  .והף כי רגיס לה יהממו עוד
גהנליס הלו  /הגל חלהיס המה הגלים ושגיונות החרים לה
ידעו נכוחה הישרה השר לה תירה מפני כל  /ילכו הרחות
פקוייית דרך לה סלולה /ויכשילו נפשותם גשכילי פולם ( ח £דע)
וכל העולה על רוחם היה תהיה  /והיה יכ ירגילו נפשם

גכשלון

I

— צב

V

ומהראוי לי להרחיב הדיבר בזה אך אץ
וכשלון ויכשלו .
העת חסכים עתי עתה /ולמען עקור נצר הפחד ראוי להשקיף
מה זאת הפחד ולהעביר המכשול חדרך  , .והנה אמרנו כי גדר
הפחד הוא ראות או שחוע או משוש דבר מהבבלי דעת תיכף
מה הוא  /וכילדיס הגדלים בנית נקי ומכובד מקורי עכביש /
הלא ילדים כאלה יכחדו חשחמית ׳ ויהגו כי מלאך משחית
הוא  /כאשר באמת המתפעלים  /ובפרט החתפעלות יגורו
ואני בעצמי בשחוק ולמען העביר
משחמית כמפני דוב שכול .
דעה רעה זו מלבב בחור אחד  /אשר נס מפני שממית כמפני
חיה רעה  /לקחתי שממית אתת בידי  /ונסתי אחריו מחדר
לחדר וממקום למקום וינס ויצא החוצה  .אשר רק יד ההרגל
& 3ע השניה תעשה זאת  /כאשר אתה יודע כי יש אנשים
האוכלים שקצים ורמשים למעדנות במדינות ידועות ; לזאת ראוי
למחנך להבדיל את הילדים ראשונה מחבית העבד והאמה
וכל דלת עם הארץ  /באשר המה מחמת שכלות נפשם יאמינו
בכל הבל ואליל ותרמית בל  /וטוב לאיש אשר כל בני ביתו
לח ידעומגור.
עוד זאת  /פקת עיני הצער ויראה כי הבל הוא  /פקת
עיניו ( אזיצחערקזאם חאכען ) ויראה במוחש אחד יכ דגר
#בעי הוא  /והסתר תסתיר את״כ המוחש בפניו ותודה חידתך
ותפתחה  .הרגל את הנער לראות כל דבר חדש בלי פחד
הי ההבלי שוא לא יורחקו במופת העיק ( דורך שפעקולאטי  5ע
גרינדע ) כי אם בדעת ברורה והרגל  .לזאת הראה לילדים
צד הטוב בכל דגר והודיעם כי הפחד יסכל לבבינו  /ד״ח:
ידוע הוא כי כל ילד יפחד חחסוה ( לארצע ) .ולמען • לא
יפחד עוד תקח חסוה יפה בידיך ותשתעשע בה  /תשחק
ותגששו  /והילד ברצותו לעשות כל מעשה אדם גדזל/ולרמות
אליו בגדלו

כקוף  /יקתהו ג"< מעצמו .

את;/כ יתן איש
המסוה

המסוה -על ־פניו ; וכל העומדים עליו ישחקו וירוט  /וגס
הילד ישתק  /אח״כ נקח מסוה מאוס ונעשה בה כאמור ; עדי
נקח חסוה נורא ומבהילה והנער ע״י הדעת וההרגל לא
יירא עוד  ,בדעתו כי ־אך הסוה היא  .וכן נעשה בכל דבר.
להעביר פחד החשך מלב הנער  ,תולין הילד בחברת
ילדים אחרים משחקים  /למקים חשכה ושס ישתעשעו שם
יצחקו  /וגס אנו נשחק ונשתעשע עמדם  .עדי ייטיב להם
החשך ולא ידעו מגיר.
געת הרעם נרחיק,את הילדים מחברת אנשים סכלים
היראים ונלך השדה או הגנה עחהס  /שחה נראה ונביטה
יפה קרן האור ונגילה /שחה נשמעה קול אלהיס ונרונה והילד
ישמח גס עמנו  /ובזאת נסיר גם פחד הזה מלבב הנעל4
אשר הסכלים פוחדים ורוגזיס ממעשה אלהים הזה .
ויש אשר בעת הרעם יתאספו אליהם אנשים רבים ׳ או ישכבו
במטה ויכסו אזנס ועינם בכרים וכסתות לבלי ישמעו ויראו
גדולות אלו * אוי להם  /כי יגמלו להם רעה בפחדתסזאת,
ומה תועיל להם כל זאת ; האס להנצל מאבני אלגביש ולהבות
הברק ? הטבע תעשה רצון אלהים  /ותלך בדרך אשר גבל
*לה  /בהשתלשלות הסבות  /ומה יועילו הפחד  /הן רק להחליש
גוי ולחיות חיי צער הלא טוב מאוד כי ארגיל נפשי בנוראות
אלו  /ולו ימצא בהם היזק וסכנה לעתים דחוקים מה אוכל
לעשות נגד בני עליון  /הן מוכרח אני לטף ראשי ולהצדיק
עלי את הבריאה  .ואם ארגיל נפשי להיות לי לב חזק לא
אירא עוד וטוב לי  /וכאשר עשיתי לנפשי.
פחד ראוי ; כגון פחד מכלבים עזי פנים  /או חים ואש
נכון מאוד ; לשחור נפשו מסכנה  /אן גס לא טוב גס בזה
לפחוד

צד
לפחוד מאוד מאוד לחשל מכלב לבלי יחרד נפשי ולא" יואילו
אמסה  .וגם מה יעסה האדם ולא יראה כלב הן הוא בחוצות
וכל מקים /והיזקן חעוטא דחעוטח רק בחקיס סכנה ככיןליןהר
וכהנה.
כגון לרוץ מפני כלב רע או משוגע /
להעביר פחד העצלות יראה המחנך ליוזק נפש
בחריצות וממילא לא יירא עוד.

הנער

ולהעביר פחד מפני אנשים ( חענשען שייא ) ראוי להוליך
את הנער לפעמים ( לפעמים דייקא ) בין אנשים חכמים וידבר
עחהס בהן וירגיל עצמו גחסבת גדולים " אך לא יהיה גדול
בקטנותו כי זאת רעה רבה  /וטוב לו יותר כי יפחד מפני
אנשים מלהיות גדול בקטנותו  /כי הפחידה ההיא תעבור
בכל זאת ממילא ברבות הימים כי יגדל ויהי לאיש.

"i!S־

השחרו לכס בנפשותיכם  /מחנכים י לתת מקום לראות
כעס  /פחד או אבל על פניכם נגד פני בניכם  .כי הנער
ישחק אס תשתקו  /ויבכה אס תיילילו  /ויכעס בקצפיכס.
רבים ירבו מעשי צעצועים לנער כזוג המקשקש  /וכהנה/
אמנם זאת טוב מאוד להם בילדותם  /וגם בנערותם טוב זאת
להם אס יהיו כלים וצרכים מביאים תועלת  /אבל להוסיף
להם חיני משחקים רבים מעשי צעצועים לא נכון  /כי .עי**
יבטל הנער מהשכיל על דבר הכרחי לו  /אשר מסביב  .והן
תכלית הכער להשכיל על כל בשחרותו  /וע״י השעשועים
יסיר מהטבע עיניו ויביט על הגלים  .וגס המה להם
חוקרות.

(המשך יבא)
'H

צת
mm

שיחה בעולם הנשמרת
/

המאמר

השני

בברור ענין שם הפעלה

ומשקהו

(ההמשך מדף כ״ו)
 ( ,המשך ח״ר יואל ברי״ל)
ד?! בי מלבד המקור תמצא עוד בהרבה פעלים שחו?
אשר הוראתם היא כהוראת המקור מחש  /כי הס
מסמנים את הפעולה בעודה יוצאת מעצם הנושא  /מופשטת
מחושב הגוף והזמן ולק יקרמו שחות הפעלה  .ובלשונות
העמיס ימצאו גס ק שמות הפעלה כאלה *)  /והם במים
כלס על תבנית ידועה בכל לשון חלשומתס  .ובלשון עבר הם
חתדחיס נמשקליהס אל משקלי שחות המקרה  /יען כי גס
באיכותם הסדיחים אליהס במקצת  /כאשר יבין כל משכיל.
לכן טרס אבאר לן את משקלי שחות הפעלה  /אקדים לדבר
לך חחשי) לי שחות המקרה/חיככה הם נגזרים מן התארים;
יען כי המדקדקים לא שחו את לבס' עוד לבאר את משקלי
שחות המקרה כראוי  .וחומר  :כי גזרת כל שמות המקרה
.הנגזרים אל דרך ידוע חן התארים  /היא על שלשה אופנים:
האופן

* ) כמו בלשון אשכנז  /השחות ( קרענונג  /היילונג  .אכטונג
בעשאויאונג ) הס שמית הפעלה הנגזרים חן הפעלים
(קרענען  /היילען  /אכטען  /בעשאויען)

האופן־הדחשון הוא על ידי השתנית שם התואר  pמזכי
לנקיבה  .או גה״א גקיגה וקמץלפניה  /או בויותיו  .כמו

בכורה ונדה ?!גוה מיה קלה ולא  .כסילוח
מלכות עלדות ונתת המריות -כבדות.
היווסן השגי

19וי

סל חשקל פיעל  -מוי חן חוק

גדוד גבוה קדוש שב? זקן ?צום -
גידר גבה קדש שובע זקן עוצם.

 wחזק

החופן השלישי היין על משקלכ? 5ללסו

מן סכר'

כבל
שפד
סכר
תידור
כבד :כסיל ״ Tמתוק
שפר
V V
, VV
VV
| ׳ '
▼ ••
T- T
כסר מתק•
ולפעמים תתישף סיייץ ה ' יקי3ה של שמית המקרה
ופעלויתהוה מהם משקל
הגאיס על משקל פ 1על
פעלה פעלה ופעלות  .כמו שבעה חזקה עזומה
רשעה כסלה שכלות סכלות  .ולפעמים נאגד
הזכר מן השחוש ונשארה רק ה ' כקינה כמו חכמה ע ^ לה

זקנה  .ומשקל פעלותיתחלף הרגה פעמים אלמשקל
נ 5עלהכי החלאפוס נעתק חן לחד הפעל אל פץהפעל
ונקודת הלמד תהיה קמץ ואחריה הא נקיגה " !לפעמיםנשחט
סג סימן הנקיגה )  . .כיזו תחת עכדות מלכות ‘אחר
עבדה מלוכה — והרגה פעמים נאגד משקלפעלוח

m

השחוש ונשאר

רק משקל כעולהכמו^דלהןבורה
חלשה

חלושה קרעה כהנה .ילפע״יס י»י!״שק ^ עולה8

גס ק פרסי «כריס רו נקיבות .

וקונים  ,כי יחי הנערות

ר 3יס * )

פחו נעורים

והבחרות

בחורים

והןקלותהס

ומה שם
הפעלה הוא חתדחה גס ק בחשקליו אל
שם המקרה •
כי
עקרו
הוא
השקל
פעל
כחו  ,חחגד
גרש
ירחים
רדבריסל״ג
)
גיוס
נכ
£
עך
תשגשגי
.
וחלפיס
למגה
זהדזך
(
ישעיה
ס
'
)
הוד
נדןרו
איחה
(
איוב קל״ט)
וחחשקל

*) זלפעהיס ישתהש הניח הלשון * שס החקרה תחת שס
החץ חו שם קבוץ • יכ גל חישי ההין הם מ־זחדיס תחת
החקרה חו העצחות החיוחד להס והחבדילס חאישי חיניס
אחרים  ,כחו ענף הנגזר מן ענף ( יחזקאל ) וכולל כל
ענפי העץ (דאש געצווייג ) עצה הנגזר חןץע ( ירחיה )
והוא שס נרדף עם יער ( דאס געביש )  .עננה הנגזר
הן ענן ( איוב ) והוא שם חורה על חשרת ענני חופל רבים
( דאס געוועלק ) וכן שם ילדות הנגזר חן ילי ( תהלים,ל " י)
ומלל ילדים רניס ( דיא יוגענד) וכן שס  .זכ 1ר ( והראוי
ןב 1ךה ) הנגזר חן זכר וכולל זכרים רבים ( דיאמאס
שא 5ט ) וכן סס ךכוב הנגזר חן רכב נדזשם ( trqi
רכובי ) וכולל חרמים מיס ( דאס געשפאן ) וכן יקראו
לכ הדברים הלבדים אשר ינשאו געגלות על הדרך
לחרחוק ( דאם געפעק ) בשם גנב 1דה ( שופטים ) וכן
נגזר על דרך זה חן בנשם שם בו־שם אובשם הכולל
חיני בשחיס רבים ( געווירצע ) — ( והוא שם קמץ הנגזר
השם קבוץ )  .כי בשם בעצמו הוא שס קמץ ( געווירץ)

[f! 3

נ״י

אחריי ק "שקל פעלה י  1^ 5ת
וממשקל ! ? יל התהוה
פעלה כמו מדן נך 1רת סוסיו
ואחרי לן גס חשקל
שלטת פרסות אביריו (שס ח" >
(יריזיה ח ' ) מקול

אליתן
וזךמתסוסים זרמתם (יחזקאלל״ג) מנוכות

קרח (איוב ל״ז ) התלביש צוחרו

רעמה( שס ל״ט ) בן כפית.

ש״א ך) הנכה קבורה רפואה מדגקלז
!זמךדות (
בלשונם תחת
גאלה  ( — .והתלמודים בחרו
ירשה
” ופעלהאת משקל פעילה  ,ופשו
משקל פעל
המשקל לידוע ובתנ״ל ימצא ג״ל מקצת
הרבה על ;ה
על זה המשקל  ,אבל השחות הבאים
הפעלה הבאים
הניחו על פי הרוב על משקלם ,
על משקל פעלה
קבירה רפיאה חליקה ירישה גאילה ).
יאחרו

שמות
שחות
בתנ״ל
לי לא
והנה

שמן  ,אבל אל יורה בחספר היחידקר
לחו קמח יי{ אחד ושם ב 1םש או בשם הנמר מחנו
על חין בשם
חיני בשמים רבים • והמשציל החבין ידע
יורה תחיד על
בשם משם ענף  — ) .ולן נמר לפי דעתי
במה יבדל שם
חן כסא שס כסא  .ויקרא יום כסא
על דרך זה גדול במדינה אשר בו יתאספו ראשי
יום משפט
 1תם לשפוט בין דין לדין✓ ובין
על כסא
העם
ולן כקרא בכתובים על צד השאלה יוס ראש
דס לדם .
ויום הדין האחרון לכל העולם ( דער ייגגסטעטאג)
השנה
'יען כי בא יבואו כל בני בשר למשפט לפני
יום כסא/
ב״ד של מעלה — ולפעמים ישתמש העברי
כסאות
ברבוי חשם העצם או התואר תחת שס
סג כן להפך
המקרה הוא אשר ימצא בכל אחד מאישי
המקרה׳ כי
לזה  .לחו דודים חיים מישרים בחגחית
המין זה
> תחת ידידות דזיות יושר בכד תקע -
תוקעים
והמשכיל יבין ! —

צט
והצה משחות הפעלה כאלה נוכל למור את הפעל  ,חם
לח ימצא בכל המקרא  /ולגנות את כנינו הקל עם שאר
הכנינים המתיחסיס אליו  ,כי השם הזה מן הפעל (חככין
הקל ) הוא< נמר תמיד  /יכ הוראתו היא כהיראות המקור *)
ומציאותו חופת על מציאות הפעל  /כמציאות ה3ן על מציאות
הא / 3כמו משם הפעלה שי 1טה נוכל למור את הפעל
ד! ? שט —
אשר לח ימצא בכל המקרא ולאסור
וכן משחות נחרה נשמה נוכל למור את הפעלים אשר
לא ימצא גם ק ככל המקרא ולאמור נחור הנחר נשום
המול אחד נענינו עם
דזשים  .וכן נשתמש כפעל
הפעל המה אתר אשר־ מצאנו 3חליצות ירמיה ויחוקאל
שס המלה  .לולא דעת קצת מדקדקים כי הה״א הראשונה
המלה
במלת המלה אף היא איננה מן השורש  /רק
הפלה.
גמר מפעל מלל  /והוא שם על משקל
ל׳ דוד קמחי  /האתה תתשו 3כזאת אחי ? הלא
הפעל מלל עקר מוצאו הוח מלשון ארמית ־ כי אחד
הוא נענינו םע הפועל הע3רי דבר  .והנה מדוע נתנכל
לע מלה אשר מצאנוה נספרי העכריים  /למור מוצאה
מארמית
* ) ולפעמים י 3וא שם הפעלה גס לפני יחס הפעול ועם
אותיות'3כלס כמו המקור  /כפרט 3דכרי המליצה פחו
ל .ישע את משיחך (חכקוק ג ' ) בקרב שנים תודיע
(שם ) •  5הל 1נרו עלי ראשי ( איוב ל ) לגללך
( הוא שם הפעלה מפעל נלוילהנהפך לעומד ככואו
לשמש תחת ההתפעל ) לנצח יח3ד (שם כ ) וארת
לחס״ה עס פועלי און ( שם ל״ד ) — והרבה כחלהי

*

•-י«■ י!»! —

מארמיתז אף הי אחת הוא לי חצאיו הרבה פעמים הפעל
מללבספרי הקודש׳ הנה דילגו בזרות הזאת אשרחצאיו*
והבו לה דלא לוסיף עלה !

אישקמחי .

לא ה| דעתי עמדי
ר' יואל ברי״לי
גי ימצאו חלות ארמיות הרגה מאוד במליצות ספרי הקודש.
ולא תחשוב זאת לגדעון או חטא אל המליץ כאשר יחשב
לחסרון אם ימצאו בדברי הגדה פשוטית ׳ אך יהפוך הוא
בדברי המליצה * כי החלות הארמיות האלה הבאות תמיד
והנה
בתמונה עברית חיפות מאד את המליצה העברית .
אנוכי ארחיב לדבר לך בעניז הזה דברים טובים ונכוחים
לאבי?  /את אשר העליתי אנוכי בחקירתי  .ועתה הסכת ושמע
קמתי ! לדברי אחיך יואל ואל תלה—
המאמר השני
חמו דברי
(ההמשך יב «>

רעיון.
כאשר השמש באורה עלי תה?*
לא יבצר לי מורה דרך ומנהל;
«פס ׳ סא תדרש נפשי לראותה ברקיע
אזי היא תעור עיני באור -ד  -תופיע.
ככה בעת תבקש אותי הצלחה
לא נעלמה מאתי כל גיל ושמחה;
אמנם* לתור אותה נכסף נכספתי
אז מהר אדע כי אך לריק עמלתי.

ב  -שקלאוויר
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Nachrichten aus verschiedenen Ländern.
Großherzogthum Frankfurt.
^urch
nachstehendes
Edikt Sr . Königs . Hoheit
des Großherzogs
sind nun auch die in dem Großherzogthume
Frankfurt
wohnenden Israeliten
in
die vollen bürgerlichen Rechte versetzt , nnd allen
Übrigen Staatsbürgern
gleich gestellt worden . Auch
ist die bisher bestandene Stattigkeitsordnung
dadurch gänzlich aufgehoben .
So groß die Freude
der dvrrigen Israeliten über die Verbesserung ihres
Schicksales
ist , so groß wird auch ihr Bestreden seyn , sich derselben immer würdiger
zu machen.
A

2

Edikt.
von Gottes
Carl
des rheinische
Primas
von Frankfurt
herzig
re. rc.
Regensburg

Gnaden

Wir

, Fürst

es, ^Groß¬
» Bund
, Erzchischofvon

zu Frankfurt , in
die Iudengemeinde
vom 7ten Febr.
Verordnung
Gemäßheit
dieselbe unterm
an
»
besonder
der
zufolge
und
.
i8n
, die ihr
Erklärung
erlassenen
Z.
d.
November
9.
und Lei¬
Abgaben
besonderen
obgelegenen
bisher
Nachdem

Unserer

abgeloset hat ; so ist dieselbe und deren
nunmehr in die vermöge Uusers Or¬
Nachkommen
vom 16 . August iZio . H. n.
ganisationspatents
- Gleichheit der Rechte
verordnet
konstitutionsmäßig
genießen von nun an
es
und
,
eingetreten
wirklich
Frankfurt
der Stadt
Einwohner
die Israelitischen
auch gleiche bür¬
unter gleichen Verbindlichkeiten
stungen

mit den übrigen
gerliche Rechte und Befugnisse
alle frühere
nach
welchem
,
Bürgern
christlichen
Observanzen,
und
Verordnungen
,
Vorschriften
worauf die vorhinige Ungleichheit der Rechte und
Abgaben beruhete , außer Kraft und Wirkung ge¬
Bürger bei allen
setzt sind , und die Israelitischen
Behörden völlig
administrativen
ver¬
Bürgern
übrigen
den
mit
gleiche Behandlung
haben.
anzusprechen
fassungsmäßig
Unser Minister der Justiz , des Innern und der

gerichtlichen

Polizei

und

ist mit der Vollziehung

gegenwärtiger

Ver-

orönung
blatt

beauftragt

, welche

in das

Regierungs¬

eingerückt werden soll.
Gegeben Aschaffcnburg
Carl,

den 28 . Decemb . rsn.

Großherzog.
Auf Befehl des Großherzog - ,
der Minister Staatssekretär
Freiherr von Ebersiein.
Zur Beglaubigung
Der Zustizm inister,
Freiherr

von

Albinr.

Berlin.
ist auch uns das so erwünschte Loos ge¬
Endlich
in einem
fallen , das wir unfern Glaubensgenossen
beneideten,
großen Theile von Europens Staaten
und nach dessen Besitze wir so lange vergebens
von Preußen , un¬
strebten . Se . König !. Majestät
ser guter Monarch , geruheten uns das völlige
zu ertheilen und uns in allem un¬
Bürgerrecht
Die
gleich zu stellen .
fern christlichen Brüdern
Landen
in den Preußischen
Freude der Israeliten
ihres bür¬
über diese so wohlthätige Veränderung
gerlichen

Zustandes

Ich eile , Ihnen
theilen.

das

ist keiner Beschreibung
erfreuliche

fähig.

Edikt selbst mitzu-

4
KLnigl .
i8i2

Preußisches
.,

Juden
fend.

die

Edikt

bürgerlichen

in dem

vom

n . März

Verhältnisse

Preußischen

Staate

der

betref¬

Wir

Friedrich
Wilhelm
, von GotteS
Gnaden König von Preußen rc . rc. haben beschlos.
fen , den jüdischen Glaubensgenossen
in Unserer
Monarchie
eine neue , der allgemeinen Wohlfahrt
angemessene Verfassung
zu ertheilen , erklären alle
bisherige , durch das gegenwärtige Edikt nicht be¬
stätigte

Gesetze und Vorschriften für die Juden
und verordnen wie folget:

für

aufgehoben

§. i . Die in Unfern Staaten
jetzt wohnhaften,
mit General - Privilegien , Naturalisations
- Paten¬
ten , Echutzbriefen
und Concessionen versehenen
Juden und deren Familien find für Einländer
und Preußische
Staatsbürger
zu achten.
§. 2 . Die Fortdauer
dieser ihnen beigelegten
Eigenschaft als Einländer
und Staatsbürger
wird
aber nur unter der Verpflichtung
gestattet : daß sie
fest bestimmte Familien . Namen führen , und daß
sie nicht nur bei Führung
ihrer Handelsbücher,
sondern auch bei Abfassung
ihrer Verträge
und
rechtlichen Willenserklärungen
der deutschen oder
einer andern lebenden Sprache , und bei ihren Na¬
mens - Unterschriften
keiner andern , als deutscher
oder lateinischer Schriftzüge
sich bedicken sollen.

Zi¬

—

tz. z . Binnen sechs Monaten , von dem Tage
dieses Edikts an gerechnet , muß
der Publikation
ein jeder geschützte oder concessionirte Jude vor der
sich erklären , welchen
seines Wohnorts
Obrigkeit
Mit
Familien - Namen er beständig führen will .
diesem Namen ist er , sowohl in öffentlichen Ver¬
handlungen und Ausfertigungen , als im gemeinen
Leben , gleich einem jeden andern Staatsbürger,
zu benennen.
und Bestim¬
Z. 4 . Nach erfolgter Erklärung
erhält ein jeder
seines Familien - Namens
von der Regierung der Provinz , in welcher er sei¬
nen Wohnsitz hat , ein Zeugniß , daß er ein Ein¬
mung

länder

Staatsbürger

und

für ihn und
Schutzbriefes

sey ,

seine Nachkommen
dient.

welches
künftig

Zeugniß
des

statt

zu dem Verfahren
§ . 5 . Nähere Anweisungen
wegen der
und Regierungen
der Polizeibehörden
der Familien - Namen , der öffentli¬
Bestimmung
derselben durch die Amts¬
chen Bekanntmachung
der
und Fortführung
blätter und der Aufnahme
Hauptverzeichnisse aller in der Provinz vorhande¬
nen jüdischen Familien bleiben einer besondern In¬
struktion Vorbehalten.
§ . 6 . Diejenigen Juden , welche den Vorschrif¬
ten § . 2 . und z . zuwider handeln , sollen als

fremde

Juden

angesehen und behandelt wer¬

den.

§. 7 . Die für Einländer

zu achtende Juden

4

hingegen

sollen , in sofern diese Verordnung

Abweichendes enthalt , gleiche
und Freiheiten mit den Christen
§. 8 - Sie

können daher

nichts

bürgerliche
genießen.

Rechte

akademische Lehr - und

Schul - auch Gemeinde - Aemter , zu welchen sie sich
geschickt gemacht haben , verwalten.
§. 9 . In wie fern die Juden zu andern öffent¬
lichen Bedienungen
und Staats
- Aemtern zugelassen
werden können , behalten Wir Uns vor , in der Fol¬
ge der Zeit , gesetzlich zu bestimmen.
§. io . Es stehet ihnen frei , in Städten
als auf dem platten

sowohl,

Lande sich niederzulassen.

H. n . Sie können Grundstücke jeder Art , gleich
den christlichen Einwohnern , erwerben , auch alle
erlaubte Gewerbe mit Beobachtung
gesetzlichen Vorschriften
treiben.
§. 12 . Zu

der aus

der allgemeinen

dem Staatsbürger

fließenden Gewerb efreiheit » gehöret
§ . iz . Den
Juden

auf dem platten

und ihren Angehörigen

- Rechte

auch der Handel.
Lande wohnenden

steht nur frei ,

den¬

jenigen Handel zu treiben , der den übrigen
wohnern desselben gestattet ist.

Be¬

§. 14 . Mit
landischen
den.

Juden

§. 15 . Sie
sten

gegen

Wohnorts

besonder « Abgaben

dürfen die ein-

, als solche , nicht beschwert
sind aber

den Staat
obliegende

wer¬

gehalten , alle den Chri¬
und

die Gemeinde

bürgerliche

Pflichten ,

ihres
zu er-

füllen , und mit Ausnahme
der Stol
gleiche Lasten , wie andere Staatsbürger
§. i6 . DerMilitair

- Konscription

- Gebühren,
zu tragen.
oderKanton-

pflichtigkeit , und den damit in Verbindung
stehen¬
den besondern gesetzlichen Vorschriften
sind die einlandischen Juden gleichfalls unterworfen . Die Art
und Weise der Anwendung dieser Verpflichtung auf
sie , wird durch hie Verordnung
wegen der Militair - Konscription
näher bestimmt werden.
§. 17 . Eheverbündnisse können einländische Ju¬
den unter sich schließen , ohne hierzu einerbesondern
Genehmigung oder der Lösung eines Trauscheins zu
bedürfen , in so fern nicht nach allgemeinen Vor¬
schriften die von Andern abhängige
Einwilligung
oder Erlaubniß
zur Ehe überhaupt erforderlich ist.
tz. iZ . Eben
landischer Jude
§. 19 . Durch
schen Jüdin

dieses findet statt , wenn ein eineine ausländische
die Heurath

erlangt

Jüdin
mit

heirathet.

einer einländi-

aber

kein fremder Jude

Recht , in hiesigen Staaten

sich niederzulassen.

das

2v . Die

privatrechtlichen
Verhältnisse
der
sind nach eben denselben Gesetzen zu beurtheilen , welche andern Preußischen Staatsbürgern
zur Richtschnur dienen.

Juden

H. 2i . Ausnahmen finden bei solchen Handlun¬
gen und Geschäften statt , welche wegen der Ver¬
schiedenheit der Religionsbegriffe
und des Kultus
an besondere gesetzliche Bestimmungen
«othwendig gebunden sind.

und Formen

der Juden sind
§. 22 . Bei den Eidesleistungen
der Allgemeinen Gerichtsdaher die Vorschriften
Ordnung Th . 1. lit . io . §. Z17 — Z5i . noch fer¬
^
ner zu beobachten .
§. 2z . Auch muß es bei der Festsetzung der Allg.
Ger . Ordn . Th . i . Irt . io . §. 552 . und der Krim.
Ord . §. ZZ5 . Nr . 7 . und H. 357 . Nr . 8-, daß kein
zur Ablegung
Jude in den benannten Kriminalfallen
eines eidlichen Zeugnisses gezwungen werden darf,
eines
so wie bei den daselbst bestimmten Wirkungen
freiwillig

geleisteten Zeugeneides , künftig verbleiben.

der Wech¬
§. 24 . In Ansehung der Präsentation
sel am Sabbath , oder an jüdischen Festtagen , be¬
halten die §§. 989 . 990 . des Allg . Landrechts Th.
Gültigkeit.
2 . lik . 8. ihre fortdauernde
h. 25 . An die Stelle der , nach dem Allg . Land¬
rechte Th . 2 . ? it . i . §. iz6 . zu einer vollgültigen
Ehe erfdrderlichen Trauung , tritt bei den Ehen der
unter dem Trauhimmel
Juden die Zusammenkunft
und das feierliche Anstecken des Ringes , und dem
im H. iz8 . verordneten Aufgebote ist die Bekannt¬
machung

in der Synagoge

gleich zu achten.

§ . 26 . Auf die Trennung einer vollzogenen gül¬
tigen Ehe kann jeder Theil aus den in dem Allg.
Landrechte Th . 2 . lit . i . §. 669 . - 718 . festgesetz¬
ten Ursachen antragen.
'

der bürgerlichen Wir¬
§. 27 . Zur Begründung
kungen einer gänzlichen Ehescheidung unter den Ju¬
den ist das Erkenntniß des gehörigen Richters hin-

reichend und die Ausfertigung eines ScheidebrlefeS
nicht nothwendig.

§. i8 . Da , nach den allgemeinen Rechtsgrund,
sahen, neue Gesetze auf vergangene Fälle nicht ge.
zogen werden können, so sind die Streitigkeiten
über Handlungen, Begebenheiten und Gegenstände,
welche das bürgerliche Privatrecht der Juden be.
treffen, und sich vor der Publikation der gegenwar.
tigen Verordnung ereignet haben, nach den Gesttzen zu beurtheilen, die bis zur Publikation dieses
Edikts verbindend waren, wenn nicht etwa die bei
jenen Handlungen, Begebenheiten und Gegenständen
Jnteressirte, in so fern sie dazu rechtlich befugt sind,
sich durch eine rechtsgültige Willenserklärung den
Bestimmungen der gegenwärtigen Verordnung, nach
deren Publikation, unterworfen haben sollten.
§. 29. In Absicht des Gerichtsstandes und der
damit verbundenen vormundsschaftlichen Verwal¬
tung findet ebenfalls zwischen Christen und Juden
kein Unterschied statt. Nur in Berlin bleibt es
vorerst bei dem, den Juden angewiesenen befondern
Gerichtsstände.
§. Zo. Zn keinem Fall dürfen sich Rabbiner
und Juden - Aeltesten weder eine Gerichtsbarkeit
noch eine vormundsschaAliche Einleitung und Di¬
rektion anmaßen.
§. Zi. Fremden Juden ist es nichf erlaubt , in
den hiesigen Staaten sich niederzulaffen
, so lange
B

sie nicht das Preußische Staatsbürgerrecht erwor¬
ben haben.
H. Z2. Zur Erwerbung diese- Bürgerrechts kön¬
nen sie nur auf den Antrag der Regierung der
Provinz , in welcher die Niederlassung erfolgen soll,
mit Genehmigung Unsres Ministern des Innern^
gelangen.
§. zz . Sie genießen alsdann mit den Einlän¬
dern gleiche Rechte und Freiheiten.
§. Z4. Fremde Juden , als solche, dürfen we¬
der als Rabbiner und Kirchenbediente
, noch als
Lehrburschen, noch zu Gewerks- oder Hausdiensten
angenommen werden. Es erstrecket sich jedoch die¬
ses nicht auf diejenigen vergeleiteten Juden , welche
sich zur Zeit der Publikation des gegenwärtigen
Edikts bereits in Unfern Staaten befinden.
§. Z5. Diejenigen einländischen Juden , welche
gegen diese Vorschrift (§. 34.) handeln, verfallen
m zov Rthlr . Strafe , oder im Falle des Unver¬
mögens, diese zu erlegen, in eine, den wegen der
Verwandlung der Strafen vorhandenen allgemei¬
nen Vorschriften angemessene Gefangnißstraft, und
der fremde Jude muß über die Grenze geschafft
werden.
H. z6. Ausländischen Juden ist der Eintritt in
das Land zur Durchreise oder zum Betrieb erlaub¬
ter Handels - Geschäfte gestattet. Ueber das von

denselben und gegen dieselben zu beobachtende Ver¬
fahren, sollen die Polizey- Behörden mit einer be¬
sonder» Instruktion versehen werden.

§. z7. Wegen des Verbots wider das Haustren überhaupt, hat es bei den Polizey- Gesetzen
auch in Absicht der Juden sein Bewenden.
§. z8. In Königsberg in Preußen , in Bres¬
lau und Frankfurt an der Oder dürfen fremde
Juden , so lange die Meßzeit dauert , mit Geneh¬
migung der Obrigkeit sich aufhalten.
§. zy. Die nöthigen Bestimmungen wegen des
Zustandes und der Verbesserung des Un¬
terrichts der Juden , werden Vorbehalten, und es
sollen bei der Erwägung derselben, Männer des
jüdischen Glaubensbekenntnisses
, die wegen ihrer
Kenntnisse und Rechtschaffenheitbas öffentliche
Vertrauen genießen, zugezogen und mit ihrem Gut¬
achten vernommen werden.
kirchlichen

Hiernach haben sich Unsere sammtliche StaatsBehörden und Unterthanen zu achten.
Gegeben Berlin , den n . Marz 1812.

(gez.) Friedrich Wilhelm.
Hardenberg
. Kircheise
».
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