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אשר קובצי מעבד הלומדים  ,לבקשת ידידים  ,לפועלת .התלמידים1
לשמוע בלימודים •
בדרך חכמה הוריתיך .

הררבהיך
«עלי

במעגלי יושר .
ד*

י״א •

אליככם
אישים אקרא  ,מורי המודה ומפהי׳גי העדה ;
וקולי אל בני אדם  ,אשר חנן אותס אלקיס
בבנים  ,באמרי אל תחשבו ראשונות וקדמוניות .אלי
תתכוננו ,
חיל ני ימב אל תשיתו לב  ,לשמוע קול הסירים תחת הסיר5
כי חוח עלי; ביד שכור ומשל בכי כסילים  ,האומרים לרע
טוב ומחזיקים ייעשה אבותיהם בידיהם ,ואין להם על מיג
ל,שען  ,כי אס על אביהם אשר ילדם  ,וכעוריס יגששוקיר,
ולא דעת ולא תבונה לאמר  :אבינו הראשון חטא  ,ולא ידע
ואשס׳ א! היה מוכרח כמעשיו מעול ברזל  ,אשר הושס
בימים ההםעל צוארי האומ■> "
תנו לה" אלקיכס ככול עתין
אשר שחש החכמה יצא על הארץ בדור החכם הזה  ,טרם יחשיך
אור בניכם וטרם יתנגכו רגליכם על הרי נשף < כי כאור
בקר יאיר שמש כל היזם  ,ובוקר לא עבות  ,הוא אות
על מיטב היום •

אמתמשלהיה  ,כי אין חכם
היא  ,כי כל יחי
נצטערתי
על ימי תרפי  ,אשר־
חלפו כמו רגע  ,ויאבדו באפס תקוה  ,ולא למדתי חכמי, .
מאשר בימיס ההם הכל נשכח מאומתינו  ,אשר גרשוה מהסתעין.
בבתי הלימוד ומיוסות כצל החכמה  #והיו בכינו כנטיעיס לכ

כבעלהנסיון  ,ואתת

גנועו,

&טעו  ,לב שורש כאין גזע !  ,ואן* נש?׳ מס ( ייבשוi
וארי בעין הגזלה  ,גולה ומורה ונחקרה הכסיל גס אני יקרני,
ואומר אכד נצחי ומוחלאי !
כל הדברים האלה אודה לאלקי ישעי  ,אשר נחני
אחר
באורח מישור  ,אחד הגיעי לימי העמידה לטעום
בקצה המטה אשר כידי חיערא הדבש הנוע?* מנועם לשוננו
הקדושה ( אשר כמדע  ,לה יכרעו כל לשונות ,הגויס ) ובבוקר
יעיר לי אוזן לשמוע בלימודים זעיר שס זעיר שס ,עד אשר
לבקשא אחי ורעי העזאי לכאוב מעט מזער  ,והס הס אשד
העירו אא רוחי לעלוא ולראוא במאמרי הזה  ,להועיל כפי
נחי לכל כושל  ,ועל זה קראאיו דברי חכמה וחוסר rיען
ני לך היא תוכאינו וכן ישה לנז ללמד אא בנינו חכמא האורה
אשר אבוא כראשונה ואחריה ימצו ישאו מוסר השכל  ,צדק
ומשפט ומשרים  ,אשר כאחרונה יטעו לדגליהם  ,לאיש ואיש נאשר
משיג ידו  ,וכאשר נדבו לכו לקרבה אל המלאכה לעשואה •
» כמו איפוא לא כל קורא דברי האגרא הואא לדון
אחלי
אואי לוכוא  :יען בי לא עלה על לבי לעשויג
יל שם כשם הגדולים אשר כאח  :אך חאהבאי לראויג שלום
אחי ושלום צאן אדם צאן קדשים אשד ברגליהם ולהודיע מחשבתי
בלימודם בחכמה ומושר • ואס ימצא אמצא בידי דבר מה ,
אשר לא יישר בעיניך  ,הוכח אוכיח אא עמיאך 1ולא אשא
עלי עון אשר חט* ; כי אני מוכן ומזומן לבטל רצוני מפני
רצונך  ,ואן׳ ינ להטוא אתרי רבים אשר דעאס אענדס
עטרזא לי •

ואתה

קורא נעים אדרימי דרך זו אלך  ,כי לעשזא'
רצונך תעצמו  ,ואאה אבחר ולא אני •

‘  #לעי ה

מיטיבי צעד נחכיוה  ,וארבעה,
המה
מיטיבי לכא כחוסר  ,הנה הנס שבעה מיטיבי
יון  ,אשר גללו אור מפני חושך  ,ובארץ צלמד־נ

«עס

בארץ

«

=

=

קלג

זלא סדרים  ,אור נגה עליהם  ,ומער שהמ חכמים עוד למת
דעיג אע העם כמוסר השנל על דרך שאלת .הרב ועשובע
ביגלמיד  ,ומה עאה נר זה להאיר עיני הפערים  ,אשר בהל1
יראו אור  :אס כן איפיא באשד הורנו הרב המורה נקבל דרך
אתע מכל אגמרו  ,יפת .אלקיס ליפת .וישכין באהל ' שם  ,והיה
לנו ליד ושם במאמרינו זה ( א ) אשר נכתוב ללמד בני ייהודה
קשע הלשון וטנגו חיצס על יער כל אומה ולשון  ,באשר מבאר
מים חיים נשאנו  ,וממי המקדש יצאו  ,והיה פריס למאכל
בארן הלזו הנשמה  ,ועליהם לעדזפה באת החיים ; ' וכל
דואיהס יכיתס כי הס נטועים  ,שורק כלה זרע אמת , .זרע
3רך ה" אשר הבדילם בעורפו וקדשס במצמעיו מעשה ידיו להעפאר ״
<בדאש
אמיד אשא עיני אל ההרים מאץ יבוא עזרי
ואמפלל אל אל עליון אשר הופיע מהר פארן
ובחר בנו חמד לשבחו  ,ישלח עזרו מקודש יחזיק בימיני לסמכני
זא יחזיק במעוזי יעשה שלום יל  ,עלום יעשה לי  ,.זזה החלי
אתרי העפללי אל צור גואלי0

אלה׳ אבי בעזרי  ,אדהים ה" צורי
עתה האל האר נרי  ,חובי סלח שלח צרי
חבוש חנק הרוג יצרי פחק עול שם
אז יערב לך שירי  ,תע כי תבוא

לע
לע

צואר׳
שכרי •

ןי&,
לכס
ורע קדש מקל עוז  ,צבי מפארה  ,אשו8
עלה על לבי לכתוב על דבדיג חקירת .הנערים  ,כל
כע וכע לפי למודה ; והיה בידכם לקי צדק ולמשקולח משפט,
אשר וב עמודו אלף לאלף חכמה  ,וכגיעס כאשר עם לבבכם
־הטוב בתנמה יבנה ביע  ,ובתכונה יתכונן וכדעת .חדרים ימלאו.

דאשית
)ß

כא 6ד ^ עשה האדם יעי!ל נענקיה נעל ? כווי,
געל כחי שני  ,נעל שויור אידגי»  « ,עול
לגיס א*ד גאו אחלילס •

ואחריו

? יג

שלחים pi

ר,לד

ראשית

החקירות• ,

רב • בני ומלמידי !  vהנה כא העמ ,אשר כו ראשי העס
וקציני העדה נוסדו יחד לשמוע אשר לחדמס להועיל
מיום כואכס אל המקוס הקדוש הזה  :וכל העס אשר
ברגליהם הכס נוטים אוזן לאשר אשאל  ,ולאשר
משיבו  ,אזרו עמה כגבר חלצכס ; ואס חכס לבכם ,
ישמח לבי גס אני  :ראובן בכורי אמה אשאלך
והודיעני  :מה היא החכמה ?

ראובן•

רב•

ראשימ חכמה יראמ ה" •

ומה

הוא יראמ ה" ?

ראובן״ הןיראמ ה"חכמה *
לעיני כממעמע ,

רב־*

אמה
השאלה עצמה ?

ראוב]

ישני הדברים היקרים האלה הס קשוריס
וכנפש בגוף יאל ימהלל
יתד כשלהבמ בגחלמ ,
החכס בחכממו  ,כי אס השכל וידוע אמ ה"  :ולא
יקרא ירא ה"  ,כי אס התכס יודע אמ אלהיו י

רב •

איכה יוכל  -קריז מחומר לידע אמ אלקיז  ,אשר הוא
מסממר #ואשר מלא בפיהו לאמר לא יראני
אל

בהשיבך

על

השאלה

עס

האדס וחי ?
/

ראובן ״ כניס דבריך) ח־ורי ואלופי  ,כי כני האדם לא
יהרסו לעל 1מ אל ה" להכירו מצד מהומו פן יפרון
כס ; וזה אשר למדנו רבימינו במשל הנכבד  ,אשר
משלו על הארבעה אשר נכנסו לפרדס  ,והפילוסוף
אלו ידעתיו הייתיו  :אך חוכמינו היא
כאמרו ,
להכיר בוראנו מצד מעשיו  ,כאשר הורנו בעל חובמ
הלבבומ כמפילמו היקרה  :אלהי אדעך מזה שלא אדעך,
כסמריג

גס תרע ולא מדאה  ,והכל חמך מלא ; והיא הידיעה
הנכונה  ,בהיותה מן המאוחר אל בקודס *
ר  £״ ערם עתה לעמן בהדרגה ?
־

ראובן  -הנני •ועליתי כסולם מוצב ארצה וראשו מגיעהשמימי* ',
 1ומבשרי אחזה אלוה  -בראותי טבע וחימר היסודות
תחרים •חלילה ,
הגלגלים  ,המאורות  ,כוכב♦
השמים  ,וכל פסיליהם יומם ולילה לא ישביתו ,
ומוכרחים במעשיהם ; אגזור אומר כי גבוה מעל
•גבוה שוחר וגבוהים עליהם  ,ואעלה ברעיוני משפל
מצבי לדוס שמיו לידע ולהודיע  ,כי הוא הבורא  ,הוא
י האל  ,הוא היוצר אשר לא סר מהיות  ,לפניו לא
:׳נוצרי אל ואחריו אל יהיה •*
דב י
היטבת;לראות * זה האחר ־* ) אברהם אבינו דאס
המאמינים ועלי; כסולם מה  ,כאשד הוריתיך  ,והאמין
■כה״ ■ויחשבה לו צדקה ; אך ^לא כל הדעות שמת*
ואין כל אדם זיכה לבקש גדולות כאלה%
דאובן -כךלמדתני  ,מזרי
ואלופי  ,הןאדס
ידע את כוראו כלא קדיחת •ידיעה  ,ומצד מעשיו ; אך
אנחנו ידענוהו מאשר אבותינו ספרו לנו פועל פעל
בימיהם מימי קדם *

הגדולכענקים

בר

״ אס נחזיק מעשה אבותינו בידינו  ,נהיה גס אנחנו
ככל הגויים ונקבל אשר גבלו ראשונים  ,והעולה לע
רוח©  ,ונבחר את א לקי בנכר  ,אשד עבדו אבותינו
בעבר הנהר ?

ראובן ״ אנו וכיתינו נעבוד את  , Vכי אלקים קדושים
הוא  ,אשר נסה את אברהם • ,ודבר אליו קפ אל
פה ,
* Cפ* יזר ,ד״ל

המייןלם

ע״י ־המ ^.
רש .

תה  ,נגלה ליצחק  ,ובחר כיעקב  ,והדברים האלה
גודעו לאבותינו יוצאי חצריס איש מפי איש ; ועס כל
זה לא שמעו אל חשה  ,עד אשר עשה לעניהסהאותות
והמופתים  ,וימרו על יס סוף ; עד אשר ראו עזן
כעץ  ,כי ה" נבלה אליהם  ,ולא האמינו כי ידבר
אלקים אי  /האדם וחי  ,עד רואם כבודו בעיניהם ,
זשמעס באזניהס את אשר דבר • אס כן אחונתיני
היא אהבה תלויה כדבר קיס  ,אשר ראו עינינו ,
וישחת לבנו את כל מעש♦ האלקיס  ,עליהם אין להוסיף
ומכס אץ לכרוע •
רב • אס כן אס לא ראינו לא האמננז ? ומה בינינו לשכני«
חשפחוי  /האדמה  ,אשר הורגלו לשרי  /ען ואכן?
ראובן " שאל נא לימים ראשונים  ,אשר היו לפנינו  ,הנסה
אלקיס להוכיח לעמים רבים על אמוני/ס? הוא הביא
הממל על העולם ,על אשר השחיל  /כל כשר את
 7רמ לע הארן ; בלל שפע בוני המגדל  ,על אשר
גבה לבס להשחית  :הפך סדס ואמותיה •על רודפם
עניי עס וגאון שבעי /לחם t
רב 4ומה

יצא

לנו מן הכלל ה! ה ז

רא< מ • • חן הכלל הזה נבץ  ,ני אחרי אשר אבינוהראשון
’ מרה מצות .בוראו  ,בנטזתו אחרי יגאוויגיו הגופיות ,
לא זכה להכי/ן לו עורה ומצווי  ; /ולא נתתייבו הוא
וזרעו  ,כי אס במענו מהם  ,והס שבעה מצמת ,
אשר הס טבעיות למין האדם  ,כחוקים אשר נטע
הטבע בשאר ■ מיני ה־חיים  ,אשר הס לקיום הסוג
ולתועלת המין  ,ונהם יזנה לאכול העדי בעולס הזה,
והקרן קימת י
דב  .אס כן נאמץ כי כל נכי אדם יזכו לחיי העולס כבא ?
ךאובן » אני רואה כי אתה מנסה אותי  ,אס שכחתי אשר
* למדתני  ,או אס הלכתי בשרירות העם  ,אסר לא
ילען אל  /ה"  ,זאת המעשה הטוב אשר עשה ? אס
כן אפרש מה סלמדתני על הענין הזה  ,זמה שהועילו
למודי

לימד ' הספרים אשר הורידני * .אלו מאמינים  ,כי
פועל אדס ישלם לו בוראו כשכר יעונש הראוי  ,וני
אין יושזא פנים בדכר  ,ועוכל אלקיו יעומד לשני ,
והחמרה יעונש  ,ושופט כל כארץ יעשה משפט לכל
נקט*ן כגדול  :יאד מטילי אומות .העולם יזכו לחיי
העה״ב כפי מעשיהם  ,ואנו כפי מעשינו כאשר כס
באומתינו כל אשר בשם ישראל יכונה ,יתבל שכר לע
,מעשי המורה המוטל עליו והכהן והלוי -יטול מוסף על זה שכד
עמלו כמצוות הקרכן ושאר הלברים המוטלים עליו :
כאשר בארץ הלזו  .זורע 4ן המלך לא ימול פרס כשותד
הסף  ,ושומר הסף לא יקבל שכר כסופר המלך tולא
הסופר כמשנה ; סוף לבר לעוס צערא אגרא "
דב -

היטבת .לכר  :כל הנקרא בשם ה" ימלט  ,ודי לכל
נוצר להולזת כמציאות בוראו  ,ולקייס ז' ',מצוות המוטלת
עליו ; אך אנו אשר בחר בנו מכל עס תל עלינו חיוה
כל המצוות  :אס כן איפוא הגידה גא לי כל ׳  .גדולות
היוצאות מן התורה הזאת ,.אשר שם משה לפני כל ישראל ?

ן־יאוב?  . .התודה האלקית הזאת תשוב על אהבת האל ואהכיג
זאהנת
ככתיב ואהבת את ה" אלהיך ,
הריע ;
לרעך כמין "
בר | ״

ראובן בני Iראה ראיתי כי ל' עמן השב אל לבךן< ל
אשר למדתיך  ,דע את אלקי אבק  ,ועבדהו בלב
.שלם מצד הקבלה  ,וכנפש חפצה מצל החקירה ; והוא
ויטבע/
ירחיב לכך בידיעתו ויגלו לך סודות הבריאה ,
ותמצא תן ושכל טוב בעיני אלקיס ואדס •

־

החתימה בדפים הבאים >

מוד יפקד מ ק ומס
זז

בקורת ספרים חדשים
תפילות ־ישראל חלק ראשון הכולל סדורן מכלהשנה
בל״הק  ' ,חלק שני הכולל סדור! מכל
ברלין בדפוס תכרע תימן
יוכל השנה מת׳ודגק אשכנזיה,
כעיי ס שנת הת״קמ״ו לל׳ע<־
גבשטי ליכד יוק אויף 7אס גאנצי יאהר  ,איברזעצט אונד
מיט ערקלעהרנדן אנמערקונגן פרזעהן
פרידלענדר • ברלין  ,איס פרלאג לער פרייא*
פאן דוד
שולי  ,שגע הת״קמ״ו לב״ע -
שהן אי־וע היא סדר העפלה מכל■השנה מעורגמת
שהיבם
אשכגז״ע ל׳יי האלון העורג* ד״ מד פ״ל נ״רז
• יצא הספר הזה מעחע מכבש הדפיס בחודש
*! גודע בשעדיס שחו
העבר ראשון ■הוא לחדשי השנה * תוארו יפה ׳ ־• איכותו סוב
מאוד  ,כמותי קס" כ עליה הקלקהא״  ,דכ״א החלק הבי" ,
ארס שמיגיע העלה * ■ יוקמו בעד א" ר״ט ח"  :גדולים פרייסש
}* -

וראגס *

בבד

אמי* יתפלח■ בכל לשון * < היאתשובה <צחא

לאותן האומרים■ מצווה להתפלל בלשון עברית להיותה
■»
לשו} קידש • טעו ה אגשים האלה בטעם כבוי זה  ,בחשבם
שקודש תואר ללשון  ,וזה איגו גפי ■ משפט הלשון ג * כידוע
לדוברי

•)

א" •מפא * *.ושקל העואל שר1.א קלוש< fVו7ש  ,כ" מפאת ימין שם
לשק שהוא יוק כקגין • יגגיד ראיה ליני *« שפרי קודש ■נניזיגיו
*שחיכוך_ משמו מיי*ד לשס •קודש ?( ,ד אמרו נמ״כ על «אמר
נעונע נד קודש שי׳זי' משל .קודש «ןג גל גמצא גאלו השמיע שאקצהנדיל גיז ? שמן ל3:ר.ז •

*

לדובריי צחות• .

אך שיעורו

לשון

קודש ,

כלומד

שבב נכתבה בתורה בקדושה • אמנם אס יש לאל יד איש להבין
לשון קודשכלשון עמו אשר גי■ בתוכס ,ורוצה ל  .תפצל בלשון
בתורי .להיותה חביבה אליו  ,הרשית בידו • אבל לאותן האנשים
בחצפצפיס בעיהס מה שאינם הוגיס בלבס  ,והת ; בע׳יוה הרוב
באחינו בית ישראל  ,כאיש כאשה  ,כקצין כדל  ,כלומד
כאינו לומד  ,כרב כתלמיד  ,כודאי שמן־ הראוי למחות בידם ,
ולאמור לי .ס שתפלתס אינה עולה להס  ,פגול בוא לא ירצה ,
בהיות התעלה במקום הקרבנות שמחשבה ורה פ«שלתן  ,וכך
אמרו
תפלה צריכה כונה ואף שרבו אנשי לבב עקש ופתלתול
המסלפים המאמר הנעים הזה * חכאריס אותו ע״ד שאפשר
להתפלל בכטוי שפתים לבד  ,ובדברים שענינס בלתי נודע למי
ם* יחרס  ,רק שיכון לבו לשמים  ,הנה בכל זה הוא דבר
מפורש שאין צריך חזוק לכרי דעת וברי לבב * שאין הוגה כלי
הבנה • ולכן נכרך את הרב המתרגם הנ״ל לאל עליון על אשר
נדבו לבו לתרגם התפלות ללשון אשכנזית שפת אר ! מולדתנו ולבת
עם אשר אנו יושבים בקרבו  ,בלשון צחה ונקי '  ,ובאר הטב
המקומות הצריכין באור  ,למען לא יהיו עוד רוב בגי •ישראל
זובביס שפתי ישנים כאין מכין  /כי אס יתענגו כרוב תעגוב
בהשתפך נפשם ולכס לפני יוצרם לטוב .להס • כי אף שבמעט
בכל דור ודור קמו אנשים לתרגם התפלות עבור הנשים הבאות
בית ה" להתפלל ,הנה הכרת פניהם ענתה בס שמדלי חכמה
זמדע הועתקו ,כי המלאכה היתה כמבזה בימים ההם כעיני
לומדי העם אשר גבה לבס מלכתוב ס  :ר שימה בפי ההמון ,
ואף כי פי הנשים ,ולזה עזבוהו לדלי םע הארץ אשר אתרי
בצעם לכס הולך ,והמה עלגי לשון ובלעגי שפה ידברו למרבה
הקלס והבזיזן  ,וסופו מביא לידי חטא  ,כי געלה נפש הקורא
בהם ובדבריהם  ,דע שנהיתה התפלה לטורח ולמשא כעיני בנית
ישראל היודעות כלן לדבר צחות בלשון העמיס ולא יכירו לדבר
יהודית * לא כן ה״רה״ח ה״נל  ,איש נכבד מאוד ושר וקצין
כעמו  ,תורני ואוהב חכמה  ,איש משכיל ונבון לחש ,י אשר
בכל אלה לא השיב ידו מלעזור לעמו מצרמ ,המה משסיתי
לשון המחבלים כרס ה" הוא קם וסקל המסלה ויישר ארחזת
עקלקלות  ,למען הנעים התפלה בעיני כל העם  ,כאשר יראה
הקורא כן בתרגומו הזך והבהיר  ,כן בפירושו המפורש דבר
ושום שכל להבין כינת מתקני התפלה על בוריה • ולכן לא
שמר המלות כי אס הכונה לבד  ,נדרן המתרגם היותר שלם
במלאכתו

במלאכתו מהעיר עליו ה״רמב״מן בהקדמתו לתרגומו על היעודה t
דמיון זה בשיר קבלת& בת המכינה לבה דודי בחרוז ד" יתרגם
^גסי (ייי -וע א־ח|>י י״ לייזשייויו) והוא נראה כזר לכאורה  ,אבל
?אמת הוא בונת המשורר  ,כי אמר אל העיר המלוכה
•הנזכרת כפ" הקודם לבשי בגדי תפארתך ומה הן כגדי תפארתן
•עמי כלומר עס המשורר < ומה נאה ׳מאוד לפונה בדרך המליצה
להיות בגדי תפארת העיר ,ואין כאן להאריך כזה  ,אך אביא
.במילים מעמיס ב" ראיות לפי" זה א היית הדבור בכל השיר
יימסב אל העיר לא אל העס ב המת משקל לבשי משקל נקבה
ב״מ עיר לא כן עס שהוא לשון זכר • דומה לזה בתפילת ראפ
ןת פחדך זג* תרגם כמד שיו־ע״נו
השנה במאמר
ךאצלי !א ^ ינרציחטיייא !!יד ) ! הנה בתיבות ( אללי׳* ) הוסיף השלים
מליניי המאמר לאמור ויעשו כל המיס אגדה אחת לעשות רצונך ולעבק
במו שידענו אנחנו עס בריתן וגו" וכן בתפלת נעילה השכיל
הבדלת (אבר ל!א מאה") ־ חבר נזה המאוחר
לתרגם אתה
עם המוקדם כאופן נאה ונעים לאמר בלתך אפילו מותר הגדול
שי« לאדם מן הבהמה אין בי הכל הבל ,ואין לו להתגאות
עליו  ,אין זה כי אס אתה הבדלתו לעמוד לפניך לעזב לו וא״כ
איך יאמר התומר ליוצרו מה תפעל * ורבים כאנה אשר מי
יוכל לספור אותם * אכל מי■יתן ואדע למה יצא הרב בפירוש
השיר לשכת אל אדון על כל המעשים מידי הפשושלהסיב כנוי
אותו על יגול□ ולא על הארון * ואס הוא רתוק  ,הלא
גמצא כמוה( הרכה במקרא כאשר הראה הד״אב״ע בכמה מקומות*
ובפרש סכל הכנדס הקודמים לזה יהבאיס אחריו סובבים אליו*
תדגוס כי
ךל
גס את זה ראיתי כפסוקי ייתן

*־1
גאל

ה"

תא

יעקב ובישראל־־* • תפאר
יע< ןנ ;

ה »ררליד

אף שלא גרשם כלוח

השעות ,

{< דען דעד עין <• עללעוס צייגגו ויו

ישר^ל ) ,.

יולא מצאתי שעם לו /.ואמרתי שגגה היא היוצאת מתחת הדפים
להקדים המאוחר והראף( 7ער ?מויגיערלעזע יעקל  ,צ״גע זיך
«עילציד יזין •שי* * ) .

הנה

שגיאות

מי יסן בלן "
לפרקי אבות הלך הר״הס בעקבות רסנו משה כד
בבאורו
מימון  ,כאשר העיד בעצמו בחלק האחרון
להקדמתו היקרה מפז  ,כי יש בה דברים טובים *נכוחים מאזד
לע עמן התבלה ,.אשר יארכו מלהעתיקס פה  ,אכל לא אמנע
מלקצר • ולאמר שמן ממי " שהתפלה היא הבחינה שיעריך

;,כל

GS2- —SS

* «PP

״ פל איש ישר על ההצטרפות .שבינו לכין קונו המטיב לו בכל שע 4 $
"ושבינו לבין הבריות .ויזה שחייב להס מפאת היותם כלס בגי'
״אב אחד ,
והמשפטשיעשה כינו לבין עצמו על עעלותיי

״ומעלליו ,לראוי  /בעין

שכלו,

אל פוך ימיו שעברו למען

"השחר כאותס הבאיס מן השגגות .והחטאים שעק.ש כס בשכבר
"העתים וגו" "
ואומר אני שטעם
שם
תפלה שהונח על
ההוראה הזאת מסייעו  ,היות שורשו
פלל והוא נרדף לענין
שפט בדכתיב ופללו אלהיס •
כמיטב המעוט הזה כך מיטב
השאר  ,כלו חחחדיס ,
דברים הראויס שיכתכס כל איש על
לוח לבו לבלתי שכות אותם לפ הימים • ומדי לברי זכור אזכור
עוד ענין הצורות חרותים על לויז נחשת ונדפסים לפני שער
הספר ,
מלאכת  ',תרש מהיר במלאכתו *
הכנה־־ הוא ככור
ליד המלך ע״ה אשר שר בו את מזמוריו  ,והוא סימן
התודה׳
מצדי כלי

קטורת עימד עלי מוכת ועשנו עולה  ,והוא סימן

התפלה ,ע״דה״ב תכון תפלתי קטורתלפניך /חאתודיהס
המסך ,והוא סימן הקודש• שלש אלה נכללים נזה
הספר המכונה

סוףדבר ,

כשם

תפלות

ישראל י

מי יתן יהי׳ השפר הזה 1ביד כל

להסיר

העקמומנת

לאיו קז *

איש
מישראל

שכלבית ולמרבה המישור

ןy -

והשלוס

-

דבר'
*דח

הפאספיס

לא

קוראי

מכתבס הגחפדי ©

וחמגיטיס .

הבנו
יוצאים מנית ברתת וחיל ע״ד אגרת א׳מתי השזמרמי
(חלש אדר א" העבר ) אשר שלת לט הסכמת הרב
הגאון המפורסם דק״ק פראג ני׳ ,על תרגוס ר" » שמן
גלוגא,
בלטס כאשר  .יצאה סרס גמר הספר נשנה
והעברהי  -והנה
נבהלנו

קמב== s == 5
נבהלנו על המראה בראומנו כי כניס כל דכריו באגרמ הנ״ל י
ולולא הבשחמני לפרסמה ברכים כשמבוא לידינו  ,הסמרנזה
מפגי כבוד הגאון הנ״ל וחכמיו • יח״ו לעורי מדניס ולהקל
כבוד גדול כישראל  ,כי; כל דרכנו שלוס ואמת • .אן אחמ
דברנו ולא נשנה  ,ואס שגינו למען האממ שגינו  .והי׳ האמע
צור מחסנו *
והנה לפניך הקורא האהוב Iהעמקת
מלה במלה * לא נשתנה בה קיץ של יוד.
ואולי בראומך אומה בעין חוקר מחשוב לכך כמו
שחשבנו אנחנו  ,וזה  :ני להיומ מרגוס החומש כלשון
עס זר דבר ר,שן וקל בעיני חכס מורניי כמומו ,
לא בשל עליו אפילו רגע אחמ ונמן  .רשומ לאחד
מהפחומיס שמושאי כליו לעכור על דכרי הממרגס
ולכמוב הסכמה על שמו " והוא כמב מה שעלה על
רוחו בהשקפה ראשונה * וא״כ הרב הגאון נקי  ,והשגיאה
על מלמידו * כן נראה לנו * ויגיד עליו רוע המליצהי

הסכמה הזאת

הסכמות ארמ״ו הגאון הגדול המפורסם גאון
ישראל מהו' יחזקאל סג״ל לנדא גרץ
בע׳יהט ש״ות נודע ביהודה וספר צל״ה
בצירוף בי דינא רבא נר״ו :
להיות שנחזמש עם נאי משה
ממונו עס הני ינוקי דרדקי כי המחבר
לא ידע לשון דיישש כהוגן וממוך כך נמחכמו קצת
בדודינו לעיין כספרי הכינל אשר לא ימנן וה ני
ידוע כי יש הפרש ככמה קקומומ אשר שינו כפירוש׳
המקרא

אינ 1מספיתללימל
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קמג

המקרא
לטעמים אשר היה
להתחבר
ההיא כי אל
היה
מבני
עמינו
אנחנו
בני
ישראל
אשר
המורה
מקובלת
בידינו
תדור
דוד
עד
משה
רבינל
ע״ה
רהורגלנו לפרש הפסוקים מכלי
כניס כלל רק האמת
לאמיתו
לעז כלי ומתוך שלא נמצא כלשונינו פירש נכון בלשון
שיבוש
התחכמו
עוד
בדורינז
לתרגם
המקרא
בלשון אשכנזי •
ואולי הי׳ כוונת המחבר כדי שלא
ישיטו לחפש
כספרי
הביכל
ורצה
לתקן
לפי
דעתו
אבל
באמת אנחנו רואים כי אין כאן שוס
תיקון
«הנער
בפרס
ידע
מאוס
כרע
ובחור
בטוב
כבר נשכח
גל טוב
טיב לשון הקדש ממנו ני מתוך שהמתרגם
ההוא
העמיק
שפה
לדבר
בלשון
אשכנז
עמוק מאוד
שלא
הורגלו
כו
כי
אס
הבקיאים
כיותר בדקדק
לשון
אשכנזי
ומתוך
שכבד
על
הנער להבינו צריך
המלמד המלמלו
לעסוק עמו ' רוב היום להעמידו על
דקדק לשון
אשכנזי
ומתוך
כך
פנה
היום
ונשאר הנער
עריס
מעקרי
התורה
וגס
מחמת שלא העמיד פירש
המלות
על
כל
מלה
ומלה
רק על המשך המקרא
כראוי '
לכל מעתיק ספר מלשון ללשון כמבואר כהקדמת
המעתיקים
פירש
המשניות
להרמב״ס
מלשון
הגרי
ללשון עברי וכן התנהג
המתרגם הנ״ל כתרגומו וזה
הי׳
קצת
נכין אס
הי׳
מקדים
שתרגום זה הוא
לגדולים
שכבר למדו וקראו ושנו אכל עכשיו שפשס
 9ערגוס זה אצל
קצת
המבקשים דוקא ללמוד עס
הילדים
תרגום זה
ומתוך כך נהפוך הוא שהילדים
תכף
בילדותם
מוכרחים
לכלות
זמנם
בספרי
עמים
כדי
שילרגלו
בלשון
צת * אשכנזי כדי שילמדו
אח״כ
התרגום
ההוא
ונעשית
תורתינו
כשפחה
המשמשת את
לשון אשכנז שיתפשט בדור ופירש
המלות של
לשונינו,
העברי אינם
יודעים ( אף
אס הי ' כוונת
המתרגם
לטובה כאשר הזכרתי
למעלה
כי
כן חובה
עלינו
לדון את כל האדם לכף זכות וק״ו לאיש
היופויסס
לחכם אבל
מה
נעשה
לתחלת
המחשבה אס סוף
המעשה
נהפך
לי־יעץ
ולדעתי
המתרגם
בעצמו  .מתחרט
על '<
שגגתו
כזה
והנה
נתעורר
פה
ה״ה
מיה׳
זוסמן
גלוגא
להדפיס
תלרה
לחמש
מגילות
עס
פירש
אשכנזי
על המלות ולא נטה מפירש של המחבר ספר
מלים
גלל
והוא לשון אשכנזי בלי סינוש אכל לא עמוק
<כל

קמר 5= 3י8= #
וכל יאדס יכיל להכינו ובזה יעלה כיל הנער אכן»
בילדואו לשון עברי וגס לשון אשכנו כהוגן וגס עינו
לא חסה על נספו לשלם לבעלי הגהה להגי׳ היטב
וגם הוא עצמו השגיח על ההגה וניקל וטעמים ואף
ז.ה יש
שאי אפשר להנצל משגיאות .בהגה עס לכ
הערש בין רב למעט ולפן אנו מחויקנן טובה לה״ה
קהו׳ זלסמן הכ״ל על !? ואעריכן לפעלא טבא יישר
נחו וחילו וחפן ה" כידו יצליח ולמען לא יהי׳ שלוחי מציה ניווקין
גמחונס אנחנו גוזרים כגזירת .האורה ומקרא מלא דיבר
הכאוב ארור משיג גבול ול  pאנחנו מטילים גודא
רב? על כל מדפיסים בבני עמינו ככל המקותיא
שהם שלא להדפיס החומש הן לכדו והן עס חמש מגילוא עם
פירוש הזה משך שמנה שכיס מהיום והעובר ליקום
בארור וחארא ה" אהי" בכיאו והשומע לדברינו יהי
שלו׳ בהיכלו וברכא ה" בביאו איש אשר כברכאי
י־־
דברינו אלה יו"' ג" י״ג אמלו אקמ״היא לכ״ק פראג
/

ייק׳

יהזראל סג״ל לנדא

הק'

סיבאר־4

בכרן

הק׳

יעקב

הצן"

«? 1עזר

ג״ב
פלעקלש• .

צורת

•

הרבהחוקר האלהיהמפורסם מ ,משהכן ר" מנחם
וכר צדיק לברכה חרוטה עלי לוח נחשא מהאומן
הארג בברלין  ,אחרי הציור של האומן פריש צייר המלך"
אחא ידינו למכרה בעד ח׳ גדולים פרייסיש קוראנט והרוצה
לקחתה יכקשה אצל ר" איצק אייכל •
^ =3

