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לחדש שבט תקמו
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קינה הגה והי תחת שירים•
בת
עמי חגרי שק  ,התפלשי בעפר ,
קרא• צום#
קדשי עצרה  ,כי יוס מהומה ומבוכה לך בחדש הזה,
עבר עליך הכוס להסיר חמך כל מחמדיך  ,אבדה חכממך ,
ונפלה מקומך בגויס  ,נמקדרו שמיך  ,ונחשו מאורך  ,הה —
ני בא השמש בצהרים ! עוד לא הגיעו יחי השלום  ,עוד
לא באו שנומ אין כס חפץ  ,ומשה האיש אשר העלנו מבור
היון  ,מצולמ הכערימ אל בממי החכמה והדעמ  ,עזב אימנו
הלך לו — בדרך האממ הלך כל ימי חייו  ,באהבמ האממ
נרפה גוימו ומעל רוחו  ,וכצל האממ שוכנמ נשממו ה״הנשממ
הרב החכם והקדוש החוקר האלהיי כבוד מו״הרר משה בן ר"
מנחס זכר צדיק לברכה  ,כמומו ירבה בישראל  ,אשרי מי
שזכה לראומו  ,אשרי מי ששמע מפיו מורה  ,אשרי האיש הולך
בעקכומיו  ,אשרי מכבדיו  ,אשרי שומרי לקחו ,יהי נוע©
ה" עליהם כל ימי חלדס  ,ומהי אחרימס כמוהו !
נאלמנו דומיה מפמות פה לדבר ממולדומ
ומרב טובו וחסדו עמנו עס ה״ ,
עד אשר
נבליגה  ,לשוס הפוגה לעינינו הנגרומ על דבר הספר אשר
בא אלינו המס
מס "7י״כ שכס " מידיד לבנו ר" יואל בר״יל
וזה לשונו ;

הצדית הזה

ה ©)

אין
I

איןשלום אמר ה״  ,כי לקת ענורע עפארענו מעל
נא לנו כי שודדנו י כי זה משה האיש

ראשנו • אוי
אשר אמרנו כצלו נחיה בגויס  ,טרם ידענו מה היה
לו ,פעאוס עזבנו בבקר השכם ביום ד" העבר ,
יוס עוכחה ונאצה ; אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ! הנה
ואין עוד אמנו  ,נחלה מכי/י לא
לממס נעעלה
אוכל דכר • יואל בר״יל •
זאע היעה דוה נפשנו  ,חדלה מאמנו מצזא דרך
לע
נחמה  ,לכן במר נפשנו השבנוהו דבר כיוס ה"
י״ג ה״נל • זהלשונו •
מה נאמר ? ומה נדבר ? הה ! עעינו כשה אבד מבלי
רועה * הה ! כי שעינו קוכעע כוס עמרוריס ,
עחע כוס רני' אשר שעינו בדבריך הנעימים כפעם
בפעס • המס נמס לבב העס הזה על השמועה כי
באה — מר לנו אחינו ! מר ! איך נפלנו משמים
־ארצה Iעס ה" איר ירדע פלאיס ! אהה ! נפונה
אנה ואנה לבקש ענחומיס ואינימו ! חכמי לב אבדו
* עשענועס  ,ודוברי צחוע לשון עלגיס ידברו ; כי
כל ראש לתלי וכל לבב דוי ! אוי נא לנו !
אנא ידיד נפשנו ! הואל נא לבשרנו עכחומוע מהר,
יהי נא חסדך עמנו לנחמנו עחע אשר עניענו • שמח
.
נפש עבדיך אחין המדוכאים *

הד״לע• .

ב
מכתבים
מכתב

מאליהו

הנעון לרגלי מנהיגי תכרע חינוך נערים בק״ק ברליןיע״א •
ראשית חכמה קנה חכמה  ,ושוקד על דלתותיה חיש יחד?1
מדאוג אליה.
הכמה

רבותינו

שלמה ע” י* ®0ז •

שבצפון לבס עושיה יצפון הגבירים הרמים
התכתיס השלמים קצינים ורוזניםצדיקים « מנהיגי
ופרנסי

עממי
נולי!

אעיר

שמענו5
קוראלח;
מי האי;
זלראויג
הטוב לח
ייטיבו ד:
ועדה:
ואשר לא
ולחן ולי
ה׳זיושה

מז
הן
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ל:סשער
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המשנהש;
ני חלק

הלכו בג!
בארן 1 ,
על כיה
והרכסים
מרע'pp

עלמבלו

נפתליז

עיניכם; ?
אןהזמנים

ל »,
"לבקיר

סז
פרנסי תברמ
חינוך ני< רים כעיד אלהיס קרי * קלן־ רה
ברלי]
 ,אורם יאיר שבעמים כאור שמש בצהרים •
אשרי הדור
שאמס מנהיגיו  ,ואשרי העומדים לפניכם ,
השומעיס
אמ
הכממכס
; הנה אמ הוד קולכם
שמענו מקצלי
קוראלחכמומ ארץ  ,קול מבשר שלום משמיע ט 1כ  ,קול
ומבאנה
,
בגויס
נשמע הדר קולכם  ,וגש״מו אומר:
מי האיש הירא
ולראומ אמ שלום אמ אלהיו ורך לבבו להממ מעיר לעזור,
אחי
?
,
יקריב
אלינו אמ העולה על לבו
הישוב למועליג
ייישיבו דבריו חיכוך הנערים ומלמוד מורמינו הקדושה  ,ואא*1
בעינינו
,
חכיס
ימקרי
 ,ויקראו דבריו בפני קהל
ועדה  :ואשר
דבריו לא יאמנו  ,יגונזל עד כי יכוא אליהו :
ואשר לא יורם
לא
יושפל
,
והעטרות
.
מהייכה לטוביה ולידעיה
ולחן ולכבוד
כהיכל
ה
" והיה כל מבקש ה" בלימוד מורמי$ו
הקדושה יבא
אל
היכלו
ואל
יער
כרמלו
וכמורה יעשה •
הן מוכן לב< מ הוא יודע  ,כי
עודני נער ורך רע עלי
המעשה אשר געשה בחינוך
בנ
^
נו
בכלל
,
ובפרט
בפרש
להם שפר מורמ האלהיס כעולה
על
הרוח
,
וברצון אמ מוחם
באגדומ אשר
נלאו  ,באשר בהבנת .קצמ מהם דברו שקר  ,וכקצמס העוה
ממונם
למדו
לשקר
בפשט
הכמיכיס  ,בפירוש
המשנה שנו א מ
כי חלק ידעו  ,לשונס  ,ובהבנמ המלמוד יחלק העם  ,עד
וממטמין
לא
ידעו
,
ובהבנמ ספרי המוסר
הלכו בגדולומ
ובנפלאומ  ,שמו בשמים פיהם ולשונם מהלו
בארן  ,ועל
כי
עשו
העיקר
טפל והטפל עיקר  ,הפכו הקערה
על פיה׳
יעל
פיהם
ינהג
כל
עמי
והיה
העקוב כמישור
והרכסיס
כבקעה
,
על
זאמ
מפזג מזרה והאממ נעדרמ וסד
מרע חפמולל כאשר
הוכחנו
במאמרינו
,
אשר
כממו
בשנמ
מק״מב לזכויג
ספרי המלין החנם והמשורר הנעים כמו״הרר
נפתלי היל־ץ וליזל ,הט לרגליכם לטובה ולברכהשימו
עיניכם ! הטובה
עליו  ,וראו אס כנים דברי האממ אמי%
אך הזמנים
ההם
היו
כולם
שמיס
לרעה  ,ולא היה לנו עלמי
להשען  ,כי אס
ינוס
איש
מפני
הארי
ופגעו
היי
"
נהנית
ידו
אל הקיר
ונשכו הנחש  ,ואס היהודי • האומלייס יקימו

ךa ,

אבני

אבני גיר מנופצות.
אע חומועיהס •

מערמוע

העפר

יעלה

שיעל ויפרוץ

עעה לא כימים הראשונים לשארית .העס הזה  ,כי
ה?
זרע השלום עען פריה ׳ עאנה וגפן נשאו אע יבולם יכול
החכמה  /ז עץ הדעע יען פריו  ,באשר הצפון זהב יאעה
רוח צפון מחולל גשם נדבות , .ורוח בהיר עברה על פניעבל
ענן אורו  ,עחע כל השקים ישרהו  ,ואורו לע כנפלע האיץ ׳
יעיז
החכם אשר הוליך עוריס בדרך לא ידעו,
מלבכם
ה״ה
וכנעיכוע לא ידעו הדריכם  ,ממנו פנה ממנו יעד ממנו קרן
מלחמה  ,מלכים ראו וקמו שרים וישעחוו  ,ויוער שהיה חכס
עוד לחד דעע אע העם בעורע האדם ואהבע הריע  ,וכאשר
החכמה היא ומביאיה והיזלדה ומחזיקה כן אםף אליו כל
אהב
איש חיל ויהי להם לשר  ,ועמלא ארצו חכמה ודעע ואין קצה
 ,הסייף והספר ירדו כרוכים בידו  ,לא נעשה כן
לאוצרועיו
לכל גוי למיוס סור אפרים מעל יהודה ,כרוך שנעו מכבודו
י
וחכמעו לבשר ודם !
כל אלה ראעה עיני בספרי מנשרי החכמוע  ,ועקת
הן
מרוזניס ויועצי ארן ,אשר מדי עברם
אזני שמץ מנהו
הגידו לא כחדו אע אשר ראו  ,אך לא האמנעיו דע
עלינו
אשר 3אעי ועראינה עיני ,יקר ספרי החוקר הגדול כמוה״רר
נך״ךאשר האיר עיני הגולה בפרושיו ,
מנחם
משה p
והביטו אחרי משה אשר הביא פנס להאיר כל בני עולם במה
שאחר הטבע בכלל  ,ובהשארע הנפש כפרט  ,ואשר אין ערוך
אליו בכל חכמי ישראל אחר חעימע היד• להדמ״כס ז״ל ; ועודנו
לא ישוב מדעעי עע כי באעי ביערע הדבש ונופע צופים המוצק
כמוה״רר נפתלי הירץ
מפי המקים מעפר לשוצינו הקדוש
נר״ו' אשר לו דומיהעהלה  ,ואשר לא קם כמוהובפאר
ווייזל
הדר זךוצחוע הלשון  ,אחר ר" יהודא ן״ חיוג ז״ל ; והשלישי
הרופא כל ' .בשר ומפליא לעשוע הפלוסוף המעולה כמ״ר מרדכי
נר״ו אשר לו יד ושם כחכמע הטבע וידבר על העצים ועל
זעל אשר כמיס מעתע לארץ * דבר קטן וגדול לא
האבנים
נעלם ממנו נאשר העידו שומעי שמען וקוראי ספריו הלא המס
שלשה

שלשה הגבוריס ראש לאסיפתכס היקרה  ,כחך השם אשר tö
השבית לחכמות גואל  ,ואשר הריס אתכס מעדת ישראל וקורא
לכס עמנואל •׳
הן כולכם קודחי אש התורה מנערי
אנכי ומי ביתי  ,כי אעיז פני לעלות ולראות לפני
יקר הדרתכס ? אך באשר ידעתי כי החכמה ברה ולא תבול
לעד  ,נקלה להגלות לאוהביה ולהמצא למכקשיה אזרתי כגבר
חלצי לכתוב המעט אשר ידעתי  ,ועת כי אכבד בשמכם הנ1וב
ובטובתכס הרכה  ,אדע כי לא אנוש  /עת ני אענה אף אט
חלקי ואתיה דעי גס אני :

זיקותהחכמה  ,ומי

הן האדם היה כאחד מצכא המדגס במרום מפאת נפשו,
ומצד גופו עיר פרא אדם יולד  ,על כן גבלו ראשונים
ני האדם עך השדה ; ועודנו רך וטוב נטנו כרצונינו  ,ועודנו כאבו
ובחזקתו כפתע ישבר והיה “ללא הועיל  ,ואם יסמך איש עליו
ובא בכפו ונקבה  :על כן נתחיל להשלים חוקו מבטן  ,מלידה,
ומהריון כאשר הורונו כל חכמי המוסר  ,ובפרט המאור הגדול
הרמ״כן  ,ז״ל חכמת אדס תאיר פניו הלא היא כתובה
על ספר הישר •
הן עתה כדברכם כן הוא  ,נחשוב בכל תוקף לדעת מה
נעשה לנער היולד ללמדו ספר ולשון ולתת לפתאים
ערמה  ,לנער דעת ימזימה  ,להרים מכשול מדרך עמינו ,
ולתקן מוצאם ומובאס מבית ומחוץ  ,והיו בנינו כנטיעיס
מגודלים בנעוריהם  ,כארזים נטע ה“  ,כריך העם שככה לן
כרוך העם שה" אלקיו ! ע״ל זה ראיתי ונתון אל לבי לסבב
את פני הדבר לשני ראשים הפרוזדור והטרקלין  ,והיה הראשון
לתקון הדבר ; והשני להעמדתו  ,ומשס יפרד לסעיפים,
כאשר יורוני סעיפי •
התיקון
הראשון הוא לתקן חדות ועליות מרווחים משוחים
י
כששר  ,על כי ידוע הוא כי כאשר הנפש נזונת
מכת< ז מפרי עיניה היא יותר מזדככת במחשבותיה  ,והמלך
החכם

החכם כמשליו האלקייס השנץ החכמה כראש מרומי קרע ; ליד
שערים מבוא פתחים וקרא צוות  .לא אמרתי לבית יעקב תהל
בקשוני ' במקום חשך דרשוני •

שנית,
ני המלמדים עצמם יהיו מלוכשיס כהוד והדר
ולא יהיו כגדיהס כלים וממולאים ולא יהיה
רכב על בגדיהם כאשר הורונו דז״ל ; ונוסף על זה הזהרת
החכם — עראסמוס — אשר נתב יני הנקיות החיצון הוא אות
על

הנקיות

הפנימי •

שלישי ,
כי
הנערים יהיו נקיים בגופם ובגדיהם ,
קווצותיהס תלתלים  ,צפורניהס עשויות  ,כחרס
חכוש עליהם  ,נעליהם כרגליהס ; ולפרש הכל כמלה אחת
י -קוייס כס  ,והיה מחניך קדוש ולא יראה כך ערות דבר י
רביעי ,
כי
כין
בשעת
הלימוד
כין  .בשעת
התפלה ישנו כחוקת התורה עיניהם למניה
ולכס למעלה וגופם ישר הולך  ,ולא יתנועעו ממזרת שמש עד
מבואו שלא כדרך כל הארך כאשר עשו קצת חסירי דעת מאחינו
אשר היו ללעג וקלס לכל משפחות האדמה  ,על הי הדעת
נותנת כי כישוב הגוף תתיישב הנפש ועל דרך רמז אומר ולא
אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל •
חמשי,
כין הדר הזמנים יתוקנו שעות אשר בהם הנערים
יצחקו כמקל או כאבן יד או בכל דבר אשר יקל
על כאדם נענוע אבריו׳ והוא דבר טוב לבריאות ונחמד
ללייוד המלאכות כמן צחוק הנמר וכדומה ; ולא כאותם אשרי
חשכו אוגי לאיסור כי שמורה וערוכה היא בדברי רז״ל לא
חרבה ירוליס אלא בשביל שהיו מצחקיס ככדור בשבת ,
אלמא בחול שדי !
ממינה
שמעינן
שהצחוק
הזה
מנהג ישראל הוא י

ששי,

ששי  ,בכל יום כעלות המנחה המלמדים ותלמידיהם ילכו
לטייל חוץ לעיר וזה יהיה להם למשיב נפש ולכלכל
את בריאות גופם •
שביעי  ,המלמדים למלאכת שמיס גדולה כזאת יוכרחו
לתת כל זמנם ; אס כן איפוא  ,שנר בטלתם
,ותל?‘ עמדתם יותן להם ברמת ולא כצער כאשר קרה עד
עתה לרובם כידוע  ,כי העניות וחוקר הפרנסה לא הניחה מדה
מוכה ומשל קדמון הוא ; חסורי מחסרא והיכי קתגי ?

עוד שאלה אחת יש לי לשאול והוא דבר נתחבעו ט
שסיני
גדולי מפרשי תורת חינוך נערים  ,אשד לכל עם
ועם  ,אס טוב הוא לקבץ הנערים בבית ימעדו יחד שס
או אס
יאכלו וישבעו  ,ויחי לבבם בלימוד העורה ;
ולפי דעתי על הענין הזה
הפזור הוא טוב להס ?
אי אפשר לתת תקין כלל כי נפי המקום ההכנות והזמןאל
אדע היכשר זה או זה ?
וכן על הדיד הזה פעי הזמן והמקום יתוקן בית
תשיעי
וועד לאסיף בו התלמידים העניים או יותן להם
המזון בביתם אך בזה כפי מחשבתי האמן נאה להם יגאה לעולה,
על כי הדלות והעגמת לא הניחה מדה טובה ,ואשר הנער
רואה מהוריו נחקק בלבו  ,ובני עמי הארץ הס מדרש לפרושים,
על כי הנער הוא ספוג שהוא סופג את הכל ומה טוב ומה
נעים אס יגורשו חהסתפח כנחלת נכאי רוח ,והיו לאחדים
בידינו • ואולי כי על זה כוונו ר״זל באשר הזהירונו הזהדו
כנכי עמי האר-ן שמהס תצא תורה ,ובכל העיתים וככל
המקומית יותן להס בגד ללבוש ולחם בבוקר לשובע בבית המדרש,
ושלא לבייש יותן גס לעשירים במדה עצמה ,ומה נכבד אם
יהיו שנים בלבושיהם העניים והעשיריםI
עשירי ! בבית אלהיס ילכו ברגש כל כת ומלמדיה ושם
יתוקן מקום אשר בו ישבו יחד וישירו יחדיו את
סיד ל'  ,יען כי ראה ראיתי את עני עמי בענייתס בעניותס
גבית המסת'  ,זה אומר בנה * זה אומר פגה וגם שלוחי
ציבור

עב
על כן טיב היא ללמד הנערים
צינור צועקים ככרוכיא ,
ראשית .חכמת .הניגון ואז כרמת .הימים כל העם מקצה יענו
בסגנון אחד י ואין זה דבר אשר יאמרו עליו ראה זה חדש
הוא  ,כי חכמת הניגון לנו היא  ,על כי אין גוי וממלכה
אשר לה שלשים וששה כלי שיר וארבעת אלפים משוררים כאשר
היה לנו בכית קדשינו ותפארתינו  ,ועל זה שר המשורר הנעים
ר" עמנואל בן שלמה  " ,איך תאמר חכמת הניגון אל הנכרים?
#כי גונב גונכתי חאיז העברים — ״ והאמת היאכי בין אחינו
בני ספרד לא נהיתה כזאת • ולא ברעשה" —

אחד

עשר ,

להיות

בעמים

בשבוע” בבית המדרש דרש

ני מהם ילמדו
תוכחה וזירוז המעשים הטובים ,
מבחר התלמידים מלאכת שמיס היקרה הזאת אשר היא כל האדם,
יען כי נגש העם בשמחה ובטוב לבב לשמוע דורש טוב לעמו,
ודברים היוצאים מפי החי מתישכיס על לב השומע החי יותר
מהנקרא על ספרי המתים • ומרגלא בפי חכם אחד,כי להישיר
אומה ולעשות עם חכם ונכון די בהיות לה מלמדים חכמים
ומוכיחים נבונים • עתה איפוא אשר התקנתי עצמי בפרוזדור ,
לא אכנס לטרקלין עד אשר אס דברתי דברי  ,ואומר  :כי
אמת הדבר וצבא גדול והיא מיום נפילת עטרת ראשינו כי הלמו
מדחי אל דחי ואין דורש ואין מבהש תועלת כולל  ,אין מבקר
בין טוב לרע  ,כל ישראל בני מלכים הס  ,כלנו משרי קטרין,
דורשי רשומות  ,מורי דינין  ,צופי במרכבה  ,אחים אנחנו  ,שוחט
השור  ,מכה איש  ,זובח השה  ,עורף כלב  ,כל אלה בחרו בדרכיהם
ודרך אחד להם  ,כלנו בני איש אחד נחנו כאשר היתה לישראל
ביום רדתו מצרימה  ,וזה על כי היהודים האומללים שוו במעשיהם
ובמלבושיהם  ,ובחילוק שעריהם בלכתם ילכו ובעמדם יעמודו ,
בעצת נכאי רות והדיבר אין אתם  ,על כי הילדות והשחרות
נהפכו למשחית  ,ובטרם היותם לאיש היו נשואי אשה ומולידי כניס
אשר גדלו כמותם  ,ולוקח מהם קללה לכל העמיס  ,תחת אשר
כימים הראשונים קורא להם סע חכם ונבון •

*
f
!

זאת
ולמשא ,

איפוא עצתי  ,אס תאבו שמוע בקולי ’ בעוד כפתינו
ומלכי ארן מנשאין את היהודים לעבוד
רעננה ,
חזקו והיו לאנשים  :ונהיה גס אנחע ככל הגוים
ושאר

י
*
*

ושאר משפחות האדמה לעמוד ולשרת בכל מלאכת זע ומלאכת
אכן וכל ענודה כשדה ; כי יתרון ארך בכל היא — ולמה זה
כולכם הבל תהבלו כמשא ומתן אשר בו ברגע אחד מי יורם ומי
יושפל ? — גבנה גדרות לטפינו אשר בהם כלס ילמדו סדר
התפילות  ,ביאור ספר תורת האלהיס  ,המעשה אשר יעשון,
ותורת האדם  :ועת היותם בני מציה/היוצאים למלאכה ידעו
המושל עליהם ואשר יוזהרו עליו מדי חדש ויחדשו ומדי שכת
כשבתי כאשר נאמר • והנשארים בהם ילמדו משנה ש״ס דינ\
התורה ורמזים וכל אשר כשם חכמת התורה יקרא יהיו לנס •
והיה כל מבקש ה" יצא אל המחנה ההוא לעלות ולהורות  /לשכת
על כסא חשפנו לדרוש כרכים ולהנהיג האהלות ; על כי חכמת
אומה אתת אינה תלויה במעט ידיעת הרבים כי אס ברוב ידיעת
היחידים ; והנכזר הנדון כפי רובו די אשר כל איש ידע מלאכת
חוקו והחיטל עליו להנהגת נפשו ואנשי ביתו * כי לא נוצרנו
כלנו להבין הוויות דאביי ורבא או להעמיק ולהרחיב סתרי
תורה  ,כי גבוה מעל גביה שומר וגבוהים עליהם  /ולעס האח  .חוק
וזמן ניתן להם אשר לא יעברו את תפקידם  ,ועת ומשפט ידע
לב חנם  ,אשר יציל את העיר בחכמתו •
רגתה
בבוא הכהן לראות את הבית יחלק אותה לשנים ,
החדרוהעליה  :ובחדר יובאו נערי בני ישראל בעתהיותס
בני ששה שנים ועד ידעו לקרות בלה״ק  ,אשר ילמדו אותו חן הנשים
המלמדות על דרך אחינו בני ספרד ובני איטליה  ,על כי אמת
הוא כי הנשים הס רנות לבב ומלומדות בסבלנות לחנון לנער
על פי דרכו  ,ומקבלים הנערים טרם היותם בני שלשה שנים ,
ובשלשה שנים מלמדות אותם סדר ואופן הקריאה ועת עלותם
לבית הספר ידעו אשר יראו ויבינו את אשר ישמעו ; ואז המלמדים
ילמדום לשונינו הקדוש ולשון העם אשר הם גרים כתוכו באופן,
סדר  ,וזמן  ,אשר נאמר • בשני השנים הראשונים ישבו בבית השפר
שתי שעות קודם חצות ושתי שעות אחריו  ,וילמדו ספר תורת
האלהיס עם דקדוק קצר וקל להבין כל״עז וכלשון ההיא עצמו
דיני כבוד אב ואס ותפילה ק״ש ציצית וברכת המזון וכדומה
להר״מבס אשר הוא בלשון צח וקל להכין • בשנה השלישית והיא
התשיעית לעת לידתם ישומו שכל כתורת האלהיס עם ביאור
מספיק  ,כללי הדקדוק ודיני השבתות וימים טובים ככתבם
וכזמנם להרמ״בם עצמו  , ,וספר אשר יכתב נגד אמירת לשון
הרע ולהרחיק מדבר שקר רכילות וגנות הריע  ,עם פסוקים
מורים על לכ ענין וענין דברי תורה אז קבלה  ,ובפרט דברי

מפלי

טונה ,
כפויי
על
כמן
סירך ,
כן
או
משלי
ורבי©
מסלם רעה תחת טובה לא ״מגש רעה מביעו ,
כהנה כאשר עס לבב המחברים אשר תבחרו  /ואשר קטנה
עבה ממעכי ואשיתס עטרת לראשי ; ועוד שעה אתת בסקר
ובערב ללמוד כה כתיבת לשוני « הקדוש 4ולשון העם אשר
הס בקרבו .

1

שניס הנותרות רע היותם בני מציה  ,יפורשו לה©
בד
כל כ״ד ספרים עס פירוש מספיק אשר ממנו ילמדו
חלק המעשי ומעט מעט מהחלק העיוני  ,דיני אורח חיים
ויורה דיעה ושבט מוסר  ,ועל הכל ילמדו ספר יחובר לה©
ובו יפורשו תורע האדס באשר הוא אדם ותורת היהודי באשר
הוא יהוד♦ ובו יאחר תובע האדם למלכו האזרח לעירו האיש
לרעהו והיהודי לאחיו ונאמר בו ( דרך משל ) ני כלנו מי איש
אחד נחנו אב אחד בראנו בצלמו ותבניתו ,וכי רוב עשרת
הדברים הוסדו לע אהבע הריע כי ואהכע לרעך כמוך הוא עקר
אשר עליו עלויה כל העודה כלס *,ויפורש מעשה הלל הזקן עם
הגר  ,דיני גר תושב  ,ורב כהנא כאשר השיב מורק הזהב למי,
ורבות כאלה  :וכי משפחות האדמה לא חויבו כ״א בז" מנוע
וחלק לעולס הבא שכר הוא להם חלף עבודתם  ,כי אין
הקב״ה מקפח שכר כל כריה  ,וכל אשר ברא לא בראו אלא
לכבודו  ,ויביאו ראיה חן הפסוקים  ,כל אשר יקרא כשם
ה" ימלט ,בי נשבעתי נא< ס ה"  ,ני לי תכרע כל ברך
תשבע כל לשון  ,כל הנקרא בשמי ולכבודי ביאתיו יצדתיו אף
עשיתיו וכדומה  :וכי מאהבת ה" אותנו ומשמרו את השבועה
אשר נשבע לאבותינו הבדילנו מן העמים וקדשנו פמצותיו ,
ולפוס צערא אגרא • אן תחת השמים ובכל אשר נעשה תחת השמש
משפט אחד לנלנו  ,וכתורת האדם אין הבדל בין עובד אלהיס
כתורתינו לאשר עבדו כמנהג אבותיו וני מיום ברוא אלהיס
אדם על הארץ לא השמיד אומה על עבודתה  ,אן על אשד
הביא המבול על
עזבו המצות אשר הס עיקר תורת האדם ,
כי השחית נל כשר את דרכו  ,הפיל בוני המגדל על גאה *
«גאון ודרך רע  ,הפך סדום ובנותיה על גאון שבעת לחט
ועל כי • יד עני■ ואמון לא החזיקה  ,הכה המצרים בכל חכה
על אשי צדרונו נגד תורת האדם  ,צרכי להשמיד שבעה עממים
לא על כי עבדו לאלהיהס  ,כי אם על כי כל תועבות ה"
עשו לאלהיהס ויוכחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים  ,ועד
נאמן /ע  ? ,נביא עמוס אשר יאה לע מבי המיס ובהוכיחם
על

על אשר שלשו פשעיהם כל תוכחיאיו אל כל הגויס והממא אסר
הטיף עליהם הס על עזבם אא אורא האדם ; ויהודא אסר
עוד רד עס אל הוכיחם על מאשם אא עזרא ה" וחוקיו לא שמרו זאא
היא קבלא אבואינו כך היא חובואיני להאמין וכך יכה לכו ללמוד
אא כנינו אחריגו למען ידעו קתא מושר יראו רביס ויחכמו
ויראו אויבינו ויבושו וארא אויבאי ואכסה בושה • —
במשך הד" שנים האלו יחולק להס שאי שעוא במס הלימוד הנקרא
במדינואינו(  )Studiahuraanitatisוהס למוד כאיבא לפון אשכנז/
החשבונות  ,מעט מהקורוא אא מדינאס והסמוכוא להס ,
דקדוק הלשון  ,חילוק מפא הארץ ושם הימים הנחליס הנהדוא
וההרים וכל אשר תריס רוח האדס מדרך עס ,הארץ  ,ועס זה
בצאאס למלאכה או לסחורה אהיה דעאס מעורבת ,עס הבדיוא,
ולא אהא כזאא בישראל ,כאשי בימים הראשונים הכל נשכח
מעדאינו ולא ידעו בין ימינם לשמאלם  ,ובשמרס הסדר הטוב
הזה אדיבה ישונו משאר העמיס לטובה ולברכה וכל רואיהם
יכירום גי הס .זרע ברך ה" • ואף אחר צאאם למלאכה או לסחורה
כאמור דע אוס שנא י״ו יחויבו לבוא לביא המדרש שעה אחת
במס השבא ושאי שעות ביום חגי העם אשר הס דרים באוכו ,
ובימים ההם יחזורו למודי השנים האחרונים עד אשר יהיו שגורים
בפיהם  ,וביום השבא ילמדו קיצור קפד משלי וספר כן סירק
אשר העאקנו• tוביום חגי העם יכאבו וישיבו אל לכס קיצור
החנמוא וידיעא עניני העולם הנזכרים למעלה •
בני
הגבירים אשר לא יצאז למלאכה  ,או החיניס ללמוד
ולצמד  ,הנס כני עליה ,והס בשנא הי״ד ילמדו
משנה םע פירוש ר״ע וגמרא עס ר־׳שי  ,סכרי האורה עם
פירוש הדת״בע  ,וספר חבפד הפנינים ; בשנא הט״ו ילמדו
משנה עם פירוש אוספוא י״ט
עוד גמרא עםרש״׳י  ,ספר
חובא הלבבות יספר אבן טחן  ,בשנא הי״ו משנה נ״נל גמרא
עס אוספוא  ,עקידא יצחק ומפר הבד״רשי עס עירוש-ו ,
ובשנא הי״ז היא השגה האחרונה לשמוע כלמודים גמרא עס
אוספוא כנ״ל ספר הכוזר וספי האורה יספר מחביא עמנואלh
אשי יסורס ואשר יודפס במדינתנו ; אי אחאיו אסיפת שירים
אשר יודפסו פה ;.או אשר ידפיסו בגי חברת לשין עכר יר״ה •
אזהרת

ראשיא היא שעד אום שנת י״ג לא יגשו הנערים
אל הקדש למוד '" משגה וגמרא ; עד אשר לא

מלאו

מלאו כרסם לחם המקרא  ,כשר קדש הדינים  ,דיץ המוסר ,
ואז־רה הזאה -.רבה היא לגל כני הגולה ככלל וכפרט למקצת
אייינו אנשי ג^ וכתינו אשר סרו מדרך עורה ' שבכתב ולא ידען
את

המעשה

-הטוב אשר

כעי :ולא לשין :
לכרמא לא יקרב [
ראשית

במטותא

נעשה

לישראל ולא

מינייכו לך

אמרינן

נשאר
לנזירא

להם לא
וסחור

חייהם היא השנה הראויה לעלות.
שנע י״ח לימי
לכעי המדרש הכולל ושם כל איש כפי אשר ידבנו

ההקזה,
הניגוח ,
המלאכה לעשות אועה ילמד
לקרבה אל
לכו
העמיס ודיני
הכיככיס,חוקי
וחכמת
והרפואה  ,המדידה  ,הניגון,
אף אשר יער ה"
הכל כפי רצונו ,
ומשפטי המדיצה והעיר ,
התוכחה ההוראה ופרניס הקהלית
במלאכת שמים
אח ריחו לבחור
עודנו עצור
אחר למדו ד" שנים במדרש הכולל חכמת הטבע ,
לפני ה" יהיה שלוש שנים ושם ילמד פה אל פה ההוראה והתוכחה
ולהוסיף לכס
הלולים ,
הרביעית יהיה כל פריו קדש
ובשנה
זה דרכו כל הימים לחשך השנה ההיא לחנך עצמי
תבואתו ,
אגדות,
יוס א" לימי השבוע יפרש
לאחרים ;
למופת
ולהיות
לחבירו,
יום כ" יפסוק דיני איסור והיתר  • ,וס ג" דין בין אד®
ומשא
קנסות
יום ה" דיני
וגיטין ,
קדושין
יוםד" דיני
ואחר כל
יום ש״ק ידרוש כרבים •
ומתן  ,וכן יחזור חלילה ,
החכירות וילך ללמד הנערים בערי
והאמת האלה יוכתר
הדברים
עד
ואחרי כן יושם סניף לרב ,
הפרזות או במדרש העיר ,
ועל נדון
גא יומו לישב על כסא דין או הוראה או תוכחה •
בעצמועי לכתוב ספר בל״עז בו
הזה מודה אני כי עוד עצור
יוכללו כל דרשות השנה מדי שבת כשבתו על מדה טובה או נגד
גבעת שאול,
לעתים ובעל
כאשר עשו בעל בינה
מדה רעה ,
ביניהם,
דרים
הגויס אשר אנו
מעט אל דרך
לנטות
אך
מוסר,
הבוחרים להם איזה פסוק ודורשים עליו ועל חלקיו דברי
ואעשה כן גס אני •
כי ככל למודו
לאוריתא ,
לאליה מילין ואזהרה רבה
ע,וד
הנערים לא יראה ולא ימצא למוד אגדה לא מיניה
עודנו נער יארע לו מה שניבא
ההוגה בה
כי
ולא מקצתה ,
מתחרך  . :כי
מתקבל שכר והשומעה
עליו רי״בל האומרה אינו
בנסתרות
במאמרינו הנ״ל אין לאדם להיות לו עסק
כאשר הוכחנו
בצע,ברצון
ומה
ידע מה הוא הנרמז בהם ;
ההם עד אשר
להבינם,
בדברים אשר אתרי כל העמל והטורח
בנינו
את ראשי
אין זה
אותם כי לא ידעו את אשר הבינו ?
להזהיר
ניכרת

ל׳א בנוע ביע ושח אועו עפל Jורעה עוד מזאע כי אשר
לקמוס כפשלשס שקקו עליהם  ,ואשר מאמינים אלעס משעגעיס
כהבנעס  ,והמבינים פניועס הס בני עליה והנס מעושים •
הכלל העולה כי הדברים היקרים האלו הס אשר קדמונינו ז״ל
קראום סערי עורה על פי הסעירו כס הדכריס אשר לא רצל
לגלוע לנפיס לנערים ולקלי הדעע ואבועינו האחרונים נשעמשו
כס הפך כוונע מחבריהם באשר למדוס להנעריס ודרשו כס
ברביס  ,הס כי לא להזכירI

ורעה חולה עוד מזאע פשעה בין מקצע אחינו אשר כל
החפץ ימלא אע ידו בספריי הזוהר ומדרשים הנעלמים ,
הכי קראו ספרי חכמע הקבלה סעדי עורה להסעיר אועה ,ועהי
להיפך  ,באשר כל מאהביה הזילוה בעעה ביד כל עוכר  ,עליה
קונן הרב הפר״נסיז בחרוזיו המעחילין  :הקבלה תתן קולה
לכו" ועליה ידוו כל הדוויס על כי עחע אשר בימים הראשונים כעלמה
מעיני כל חי  ,עעה ערמסנה דגל  ,ובאו בה פריצים וחללוה,
עליה בנה היכל הבליו החי״וני המקבהיל וכה רצו אחרי צב״י שכור
ייבואו מרעה , .וימררו אע חייהם ובאו בהם המיס המארריס
למרים וישעו העלמידיס הבאים אחריהם ומעי ; ונמצא עוד
שס | שמיס מעחלל בהכחשע פמליא של מעלה ודברים אחרים
שלא נענו להכעב  ,ואשימם בראשיכם להסיר ממסרי הנערים
כל דבר סוד ואשר אל יובן כפשושו •
ועתה ערס אצא מלפניכםשלש ’ אלה אני נושל עליכם
כמזכיר ולא כמזהיר ואלו הן א" להוועד ולהועץ על
ענין המבשא ולא להיוע כקורא לעיינין אצפין ולאלפיןעיינין ,ואשד
גמבשא האועיוע לא יבחינו החזק הוא הרפה ? ועוד רבוע
כאלה ; ועל כיוצא כזה שחק הרב עמנואל בשירו הנעים על עיבוע
קרשיו — קרסיו — קרא שוא — קרא צו " ויהי הנקללכע
כעקבוע אחינו הספרדים אשר באמששרדס אשר להם עשר ידוע
במבשא ובלשון • כ" להשגיח על דבורי ומעשי הנערים ולישר
יוסר יוסר מאתם
אועס על ראשיע מעשיהם הרעים  ,ואשר לא
* T״״
ויגורש מהסעפת כגחלעס  ,על כי הנערים הס כעאניס הרעוע
אשר האחד מרקיב האחרים וחושא אחד יאבד שובה הרבה ;
ולהיוע זריזים בחקירע הנערים מדי חדש בחדשו ופעם אחע
בכל ששה חדשים כחקירה הכוללע  ,ולאשר נעלה על כלס
כלימוד וכמעשה  ,מען שכר כדבר נראה וניכר על הכובע או
גישם

כישס על חיק כמשיחת זהב או מטבע אשד מחק מצדה אאת
צורת המלך ומידה השכיח .עסוק יורה על חכמת ועל זריזות.
הנער  ,כי אין טוב לאדם כי אס לראות את נפשו טובה בעמלו
וכל העם רואים — Iג" על עכין ספרי המוסר ושאר ספרי הלמוד
צריך שימת עין על כותביהם  ,ולחזות מכל העם אנשי תיל יראי
אלהיס אנשי אמת  ,על כי דבר אלהיס הוא וקשה להולמו;
וישימו עיניכם הטובה עליו כי לא דבר רק הוא מנס  ,ונדבר
הזה תאריכו ימיכם וזנות הרכים יהיה תלוי בכס •
/גור
להודיע מחשבתי על נדון חקירת התלמידים  ,הא
־
לכס
השאלות
והתשובות
אשר
כתבתי
אשתקד
להורותם
ואם לא ’ יישרו בעיניכם שימו תחתיהם כאשר על לבבכם ולא
אומר קבלו דעתי כי אתם רשאים ולא אני ♦

אתכל אלה חשבתי למשפט חינוך נערי בני ישראלוהנס
נתונים לרגלינס ואתם תשאו את אשר העוה עבדיכם ,
כי לא לכבודי עשיתי אלא להרבות כבוד שמיס ואס ימצא
תמצא ! בידי שמן מן הטובה אשר עם לבכי  ,הנה היא לכם
למכה  ,ואס אין הק״בה ' צרף המחשבה למעשה * ואתם כהני ה"
משרתי אלהיני חוקו ואמצי לכמד תורת אבותי ;ו ואל שדי יברך
אתכם יפנה אליכם וירכה כבוד יזורתכס כאות התלמיד הכפוף
והעבד הנרצע המשתקוה מרחוק •

גראדיסקה ר״ח אדרהק׳׳כזד .

הציגיר אליה מורפורגו

השובת׳
רב מפורסם אחד במדינת פולין ע״ד השאלות בענין הלנת
המתים אשר ;באו
במאסף כשנה העברה •
ומרוב
ענותנותו גזר עלינו להעלים את שמו  ,עד אשר יצוה אותנו להזכירו "
ע .ל
אודות שאלת כבודם בס" המאסף לשתי תקופת הראשונות
דשכת תק״מה דף פ״ז  ,הכה לפי הסוגיא דמש״ב״ב
נראה שהיו מניחין הארון כאופן שהיו יכולין לבדוק  ,וגס אס
יתעורר מתרדמת הה תעלעזת צא מזק  .וזה דאמרינן שס עושה
תוכה

פ
יגזכה של מערה וכו" וכוכין ד" אמופארכן ורומן ז / ,פיכזפ׳יד״ה
ורומן ז" פ״י רכינו שמואל סלא פהא טומאה■ כוקעפ ותפרש
רי״כס שהכוכין היו פפוחין מן הצד וכ״ו ( לכאורה יקשה לא יעטו
חלל טפח וגס לא יכפתו מן הצד  ,אלא ש״מ שהוא מטעם
שיוכלו לפקוד וגס מטעס שאס יפעוררהמפ חפרדמפ סהפעלפופ
יזוז עצמו בארון יפפול המכסה אתר שירום אופה לאדר טפח
שכינה ובין הקרקע • הרי לפנינו שאס עושין מעיה וכוכין
ומניחין הארון נו אין עוברין  ,אך הארון צריך שיאי׳ בו נקב
מן לצד  ,או מעט מזער קרקע פחפ ראש המפ כממאל
כש״ע י״ד נזי׳ שס״ב ק״א "
,
j
ן

I

{
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אמנם על אודפ שהקשו על הגהפ אשר״י מי שרוצה לגלופ
אפ החפ וכ״ו וזה דבר שא״א * אציג לפכינס הלץ
על בוריו  ,ואז יוסר פלונפ כברדס " והוא ש" ע י״ד סי־יי שס״ב
סעיף א"  ,ואס נפנו כארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ,
ומ״ח יפה לקברו כקרקע
חמש • ועיין כשפפי כהן שבנקב
שיש
בארון הגי  .שיהא כאלו קוברו בקרקע ממש  .ולפ״ז נוכל
לקבור המפ בקרקע ד״ל להשיס אופו 3אתן ( .ר״ל באדון שאינו
קבוע בחסמרופ למען לא יהא עיכוב לעפקו אס ישמע אול
רגש  ,וגס לא ישימו עליו עפר כסר פבור ) שיש בו נקביס
ונקב א" יהי,׳ פפזח החוצה לאויר למען אס יעח נשמפ לזייס
לא פשהופ מהבל הסגור " ולפקוד עליו כל שלשה ימיס כמבואר
כש״ע י״ד סימן שנ״ד סעי' וחס ישמע קול רגש אז יעזור הפוקד ,
ויבואו דברי הרב ב״י על נכון שבפב הדין דפוקדין על המפיס
שלפ״ז דעפ הפרישה אינו נוהג בז״הז והיא נגד דרכי הב״י לכפוב
דיניס שאינס נוהגין בזמנינו • ולפ״ז סרה גה פלוגפ נבודס
על הג״הפ אש״רי שכפב מי שרוצה לגכופ אפ הקבר וכ״ו ר״ל
אחר ששמר כלהג" ימיס ולא שמע קול רגש רוצה במס שלשה
לגלופ אולי יש בו איזה סימן חיופ אפ״ה מופר לאפמך מדברי
הש׳! ע י״ד ס״י שס״ג סעי ' ז״ אסור לפפוח הקבר וכי׳ * שהוא
 7עפ רכינו ירוחס הביאו הר״אש מ״ש מ״ק *
ומאודיפלא כעיני

על כל

’ חכמי

אשכנז

שאינםמוחין

להקבר כארון שלס  .ועיין בס" ה וו הר פ" ויחי על
פסוק ויושם כארון כמצרים שכפב שחי שאיני שלס בבריח! כיוסף
הצדיק דיכא יפקד עליו אס משס בארון שלס * ולכן נהגו כל
חכמי
פולין; שאין קוכרין כלל כאר< 1״
אמנם iעכ״עצריך
לעשופ בו הכיס "

ועל

1

אפ
אודע אשר שאלו כבודם מדוע אמרו במתביען הרי
(ע?{
זה ממולו ולא זכרו עובר כל״יג • נראה לי כי הטעם
עוכר נל״ע לא היה חסעיק ,ני גס השני עובר כל״יג * אן
מטעס דהרי זה מנולו הרי זה משוס כבוד המיג וא״כ הראשון
שמע ראשון כבודו קודם לשני  ,ואז השני אינו עובר בל״ע
דהוי כאלו הלינו לכבודו •

ואקוד.
י

וככל אשר

ואשעחוה ואומר שלום לכל

הנגידיםוהחכמים

אנשי חבריגכס ישלח ה" ברכה כמעשי ידיכם
* * * •
יגענו יגצליתו ה״ק •

תולדות גדולי ישראל
הזמן
הולדות
יפקד מקומו
ה
בשורות ספרים חדשים
המתת
בדפוס חבריג חנון נערים בברלין יצא לאור ס׳
איצקסאטנאווע,
להרבני החכם השלם המדקדק ר'
«הוא ס׳ קטן מעט הכמות .ורב האיכויג  ,כולל דברי מושר ויגיכחה ,
שקול במאזני הצדק השכל והקבלה  ,בלשון צח ונקי  ,כנודע
מספרים זוליגו שחבר הרב הנ״ל שהוא איש חוקר ונבון  ,וכל דבריו !
ממסדים על אבני התבונה והנועם • ואשר ייבאו לבו לקחיגו  ,ממנו
יבוקשו במחיר כסף • ולהיות .כי עצם עלינו העבודה כעת לא יכולנו
לאורt
לחוב דעעינו על כל דבור ודבור בפרט כמנהגנו  ,ולהוציא
משפטו  ,אמנם ברצות .ה" להגן בעדנו נעורה על דבריו ונבררהאיג ;
מתשבועיו בערטויג  ,ונציג לעין כל אע .משפטנו  ,בטרם  .נתעוס
המאסף לשנה זו •

