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רב •

שמעון ! שמעמיד מכין במורה יזהיר במצוומיה ; אמור
לי חילוק .המצממ אשר הס לעבודת .הנורא ?

#מעון "
כלהמצממ הס כאוממאהכמ
סוג האהבה נכללו כלמצממעשה  :ומתמ jp
היראה מצוומ לא מעשה  ,כאשר ראינו כי אכרהס אבינו  ,על אשר
קייס מצוומיו  ,חקיו ; ומורימיו; קראו אוהבו ; וכאשר שמע כקול
דברו ; ונמנע משלומ ידו כבנו ; אמר לו עמה ידעמי ני ירא
אלקיס אמה •

דראמ
הבורא:זמח:מ

רב •
מה היא
האהבה; אשר חויבנו בה
לאלקינו?
שמעו? •
האהבה לא מהיה מלויה כדבר לא למקומגמול;
י

ולא

ליראמ

עונש ,

ומהי

נפלאמ

אהכמינו

לו ; מאהבמהכניס,מאהבמ נשים ; מאהבמ הממון; ואהבמ עצמ -נו;
סוף לבר נאמר בפינו ונודיע במעשינו ; ני נוצרנו לעבדו /זכי עבודמו
מקדים כל מתשבמינו ; וכל המעשה אשר נעשה •

רב •

אםהאהבה לא מהיה מלויה

במקומגמול; איכהנעבוד

אומו מאהבה  ,ומה נועיל כי נפגעבו?
שמעו? • כך לימדמני יכינו  ,כי מהטוב לא יצא רק טוב,
 Jוסיף השכר לבא  ,ושכר מצוה מצוה  ,ושימר
חצוה לא ידע דבר רע  :אך עס ידעינו כל זה סוף העבודה לא
מהיה מלויה  ,כי אס באהבה ולא על מנמ לקבל כרס  ,נאשר הורנו
אנטיגנוס איש סוכי •
רב •
מדבריו למדו לשקר צדוק ונימוס מלמידיו  ,ועל אשד
לא הבינו דבריו כחשו כשכר ועונש ; ספר לי
עמה האיך נהימה הרעה הזאמכישראל  ,ואינה כשה הנגע ככימ?
שמעון •  # ,ני המלמידיס האלה  ,אשר לא שמשו כל
צרכם  ,לא הכינו דבריו וגבה לכס עד
להשתימ,

\

להשחימ וגזרו אומר כי האדם לא יעומד לא לשכר ,
ולא לעונש ; זזה הוציא אומס מכלל ישראל מאמיני
מורה שכע״ע וכירשו המורה כעולה על לבס ; וכאשר
גזרו מדעמס  ,זה אומר כנה  ,לזה אזמר ככהמקצמס
כעי הקבלה האחימימ  ,ומקצמס כאשר בנו במה לעצמס
לטח אימה מעל  ,עד אשר ככל דור שינו אמ טעמם
ולא עשו הכניס אמ אשר עשו אבומס  ,והנס משונים
נדעומיהס ובמעשיהם  ,כל רואיהס עליהסישלמו  ,שרקו
לימרקו שן "
אחרצאמס מן הכלל/היה כינינו מי שכמב נגדם?
בר "
שסע .ח י ר' יהודה הללי5על הנוזר הכה על קדקדס .
•ואחריו בעל חטה דן הכה אומס הכה ופצוע לעס כל
זה צא שבו חדרכס הרעה  ,ומן הממס אשר בכפיהם •
רב י אםלא נעבוד על מנמ לקבל פרס  ,לא נמנע
חחטוא קיראמ העונש .
כדבריך כן הוא נמחימו למנוע עצמינו ןמ
"
מיראמ אלהינו יראמ הרוממומ ;
החטא
וכאשר הוכחמי נחוייב לשמור מצומיו מאהבה ; ולהזהר
מתטזא מיראה י

רב• שמ ^ו?

כני שמע בקולי ויהיה

אלהיסעמך ,אהובי

אמ ה׳ אלהין בכל לבבך  ,בכל נפשך ,
ובכל מאודך  :והוא ישמרך מכל רע  ,ישמור אמ
נפשך וירחיב אמ גבולך  :שימה יראמ האל נכת
פניך ,וראו כל עמי הארץ כי שס ה׳ נקרא עליך
ויראו ממך •

חקירה
ירב« לוי אמיר ליהכלל ,
לוי

אשר

שלישית•
מחמיו קובצו יחדהמצוומ,

המלויומ בעבודמ הבורא ?
• המצוות האלו הנס הנכללומ מתמ סוגהחקיס ,
והם אשר לא נודע טעמס  ,באשר נעלו
מן הטבע  :והס דיני הטהרה והטומאה  ,כלאי בגדים ,
נגעי הבגד והבימ  /סימני בהמומ  ,דגיס וחגבים,
כין דס לדס  ,כל האסור והמומר  ,ועוד רביס מהם
אשר לא פורש סעס הדבר "

רב

רב • בא ^ ר דבר מלך שלטון  ,מי יאמר לו מה מעשה t
יהיאך יעיז יצור לשאול לי1צרו אמ אשר
העלים ממנו ?
ני האל  ,הוא * וצד,
אמת הוא כאשר למדמני
לד •
הוא הבורא  ,כמב במורמו טעם נ" מצוומ
ונכשל בהם החכם מצל האדם  ,וכוה לימד דעמ אמ
העם  ,ני העובד הישר  ,והלב השלם  ,הוא אשר
יעבוד אמ יוצרו באשר צוה  /ועל זה הזהירנו כאמרו
ממיס מהיה עם ה ,אלהיך •
רב •
«

אבש כן אל ויקראו מצוומ לענודמ הנורא ,
אם החוקים ?

ני

לוי • אני מאמין באמונה שלימה  ,כי גס המצומ  ,אשר
נודע טעמם  ,הם מלויויג בעבודמו  :אך
מתשבמי הימה להוכיח  ,כי העבודה ה-זאמ  ,אשר
לא נודע טעמה  ,מיטב בעיני ה׳ משאר עבודומש
על כי שיווע מזבח טוב  ,והקשיב מחלב אילים •
רב •

כפי

דבריך מעשי הקרבנומ נודע טעמם ?

לויי • בך ‘ למדמנז רבינו מלכד הסודומ הכלולים בהם
והנרמזים במעשיהם  ,המורה גילמה טעמים
שונים  :והס למען אשר לא יזבחו עוד לשעירים ;
אדם כי יקריב מנם  ,וסמך אמ ידו על ראש קרבנו ,
וכזה הנמוב גילה דעמו  ,כי החוטא בהוצאמ ממינו
•כפר עונו  ,וכשיחמ ידיו על ראש בהממו ישים עליה
חטאיו  ,אשר ימודה ועזוב וכמודה ועוזב ירוחם,
וכאשר עשה היחיד על קרמו  ,הקהל חקה אחת,
להס בשעיר החשמלח •

רב

י הלילה לני לממ טעם עולמי למעשההקרבגומ ?

כ* אין לקרבן
לוי • הס וחלילה מי אשר יעיז לומר
טעם אמר  ,ומי אשר יבא אל ההיכל וחי ד
לא אבוא לעג ! ,לומר  ,בי אלו הטעמים יספיקו ;
בי הם טעמי הפשט ! ואני אמרמי לי יש הוד ' בדבר,
ומקום  ,אופך  ,וסך ההזאויג יוכיחו ;  iJKכי לכל
עון אשר חטא גמקן קרבן בפגי עצמו  ,והממממ ’אפר
ממנו  ,מי יורם ומי .יושפל  ,מי על היסוד ומי
מחמי ו,

*

עחמ -מ״מי׳עלןקח פלוג/וחי לע קח פלוני ? היאומן כי יסופר,
כיי אל אחד פ־עבן  ,ופרנס אחד אמרן  ,ולא יהיה
כטעמן סודי סודוע ?
רב • מה טעם אמרו •ר״זל כי מעשה הפרה חקה  ,ולא
אמרו כן בכל הקרבנזע ?
אמרו כן כמעשה הפרה  ,לע כי מעשיה מנגדים
לוי ;
זה אע זה ; ואין לה טעם מספיק אפילו
אכל האמע הוא כי היא בנין אב לכל
בנגלה
המציע  ,אשר לא כרש • טעמם  ,להודיע כי היהודי
בכל המעשה אשר■יעשה יגהיה■ נמנעו לעשוע רצון אביו
שבשמים  ,מבלי שאלע טעס  ,ובזה יראה אמוניגו
ויושר מעשיו באשר לבבו שלס עס ה׳ אלהיו "
רב י

וכי

יש

לנו טעס מספיק כאסירי המאכלים ?

לוי ״ אי] טעס טכעי כאיסור איכוע המאכלים  :על כי
כל הגויס אוכלים אועס  ( ,בריא אולם  ,והנכלה
מוכיח wאשר הוער לכו,נעינעה לגר  ,או מנירעה
לנכרי ; ואס אכילעה ' מסוכנע  ,אין םפק > כי
בורא עולם ה* אשר רחמיו על כל מעשיו  ,היה
מצויה היש לכמה לכלב  ,כאשר ציונו בטרפה כשדה ?
אך הם  ,גזרוע מלך כטוחאיע וטהרות ( , .מען הדמים
טהרע המצורע וטמאע הנזיר  ,וכאשר אמרעי אין
טעם ברצון •
רב • יכל״־ 1מה■ פירשע איסור המאכלים במלע איכוע ?
לן י • על כי געחייככז לגדור עצמו ככמוע גס כמועד
 Aויהי צדיק אוכל לשובע נפשו ולא יהיה
לנו
בסובאי יין בזוללי כשר למו  ,כי סובא וזולל יולש ;
ועל זה גזרה החכמה אלהיע להמיע כן זולל והובא /
כאשר הורונו רי׳זל  ,סופו הולך לפרשע דרגים ,
י.
ומלסטם אע הברעע •
דב •
לוי *

ומד ,הוריעיך על איסור סעס יינם ?
דבריכם מעוקים מדבש ונופע צופים  :כיי כחכאשר
שעה מן היין נעבזה והביא קללה על
זרעו*י ולוט בשכרועו הביא ממזרים לעולם ; כי
יזגדב בן רכב במשפטיו הישרים  .אסר אועו למצאי
חלציו ;

®=

=

קסז

■יולציי  :׳ כי הנזיר  ,על אשד הזיר ־יגצמי ממט ,
נקרא קדוש ; וכי בספרים אשר לנוצרים הנוספים
על כ״ד ספרינו כתוב  ,כי דניאל הביא ראיהבחפמתו,
כי היין יענה את הכל  ,וני הוא חזק מהמלך והמלכה:
על כי המלך  ,אשר הוא מושל על הכל  ,פעמים
■רבות הטתו בחב לקתה < אך כאשר קרה למלכים
שתות■יין  ,גס הי^לכה לא יכלה לו  ,ומעשה אחשוחש
עם ושתי יוכיח]
׳רב •

אם

כן ראוי הוא ; שנגזור על עצמינז לכלת\
שתות יין t

? *V״ חיא גזירה שאין רוב הצבור יגול לעמוד בה ; יען
ני היין הוא נותן לעמל אור  ,וחיים למרי
גפ *  :אן נאשר ראו ח״זל כי יין  .נסיכם נאסר מן
j
התורה  ,וכי דניאל שס אל לבו אשר לא יתגאל ביין
משתה המלך  ,אץ בזמן ומקום שאין נסן* לאלילים ,
.אסרו היין הנעשה חון לרשותינו ; והתירו יין שלנו ,
ועשו פשרה בזה בין אנשי מזרח ומערב  ,אשר היין
נאסר להם מגל וכל  ,ובין בני צפון ודרום אשר
?ותר להס  ,כמיס ; כאשר עשו גס בדברים אחרים ,
כי הראשיטס לנשיהם ענו בכבל רגלם ה ונשי האחרים
■יוצאות וחולות בכרמים  :ונשותיכו כמויות מחוטבות
מבנית היכל והתקינו שיהא ראשם מכוסה בצאתם החוצה,
ולא יצאו בכל תע  ,כי כל כבודה בת מלך פטמה ,
ותפארת אדס לשבת בית י ברוכים הס וברין טעמם
אשר עשו סיגה בשושנים  ,ופורן גדרם ישכנו נחש
בלא■לחש י
** ב " אבש הדבר הזה תעשה בכל אשר צוד אלהיס תוכל
לעמוד ; ני רבים חללים הפילה ההריסה
והעליה אל ,הקודש פטמה  ,ואזהרה רבה לאוריתא,
והנהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה״,פן יפרוץ בס *
.ר׳גתה בט שמע כקולי השלך על ה ,יהבך והוא■יכלכלך,
כלכול הבוץ וכלכול הנפש  ,גול על ה׳ דרכך ובטיו
עליו■והוא יעשה הטוב לך והיית כגן מה וכמוצא מיס
אשר אל יכזבו מימיו י

חקירה

קסח
רב •

רביעית•
חקי ר׳ דיין
יהודה אפה יזדוך אחיך וככל אשר מפנה ^5ליח ,
אמור  ,מה הס מצופ הפורה אשר נפקנו
לאהבפ הריע ולפזעלפו ?

משל שגור הוא כפי רז״ל  ,כי דיד את קדמה
יהודה •
לפורה ואמפ הוא  ,על כי רוב מצופ בני נת
הס לאהכפ הריע ולפועלפז י
רב •

שאול שאלפין על זאפ הפורה ,
לעיני בני ישראל ?

אשר

שס משה

באשר שפי הפורופ האלה שפיהן נפנו מרועה אחד,
יהודה ״
גס בשגיפ שמר הדרך ההיא עצמה ( כי
לא בן אדם הוא להפגחס) ורוב עשרפ הדברים  ,אשר
הס יסוד פורפ משה ונבואפו  ,הוסדו על אהבפ
האדם "
אמת הוא וכן לימדפיך  :או פרש הדבר ? .
רב ״
תב חצופ עשה הס סונבופ על החוב הזה :
יהודה •
כמעשה הצדקה  ,מעשר עני  ,הלקט
השכחה  ,הפרס  ,והעוללופ  ,השמנופ הקראעופ ,
ומשא נל יד  ,השבפ העבונו זהאבידה ,הפריקה
והסעינה ההלואה לעני  ,וההפקר בו"  ,דיני היובל
ושוב העבד אל משפחפו  ,ועוד רבופ כהנהj .
דרשו מעל ה׳ נקראו אחפ מהנה לא נעדרה  ,ובנין
אב לכולם  :ואהבפ לריען כמוך •
האכם נאמר כן בם במצופ לא פעשה ?
רב־«*•
כדבריך כן הוא בס המה דרך אחד להנה  ,וכול©
יהודה ״
סובבופ על החוג ההוא עצמו  :והס
אישור הגניבה  ,הבזילה  ,והרכיפ  ,עדופ שקר ,
ורנילופ  ,שלא נחרוש על רעינו רעה ,לא נשיג גבול
ולא נשגה עור בדרך  ,אישור לקיחפ שוחד  ,והטיפ
וכלל בדול בפורה הוא
הנקיחהוהנטירה
הדין ;
לא פשנא אפ אחין כלבבך  :אשר מזה יצא לנו  ,כי
אס נאסר דבר אשר לא בא אל לכלל דיבור ולא
לכלל מעשה ; מגל שכן אשור לגו כל דבר  ,אשר
יצא ממנו , pwאו חצי נוק •

דג •

רב • והתודה

שכ״ע״פ  ,אשד נחנה לחנה לח״ל ,
הקילה או האמירה בחורח האדם ?

האס

*הודה •
הכם הפריזו על המדה  ,וניהזדה ועוד לקרא
הוסיפו טעם העיקר ,עד אשר אסיר
רכיח דברים גניבח דעח והונאה דבריס  ,ופירשו
דיני האהבה  ,והשנאה  ,הנקימה והנטירה  ,כבוד
ההורים  ,והידור הוקניס ,כענין אשר בו הרחיבו
אהבח האח  ,ועקרו שנאח הריע  ,בהסר כעס מן
הלב  ,והעבר דעה יון הבשר  :וצוד חקנז תנמיס
.דברים הרכה על דבר קדימת .שלום אפילו לגוי בשוח ,
הכנסח אורחים  ,ביקור חולים < וכל אשר גשס
במילות .חסדים יכונה •
רב • מח הפרש בין כפרח עון ,
אז אשד בין אדם למקום ?
*הודה •
אםיחטא איש לאיש ופללו אלהיס  ,ולא יאבה
ה ,סלוח לו  ,עד אשר ישיב אח אסר חטא
ל!  :אף כי שב לאלהיו בכל לכו  ,ואש הל  ,יחטא
בחודה ועוזב ירוחם •
אשר בין איש

.רב •

ששלכיבדבריו  ,ידן בעורףאויביו  ,אשרכחשו
במעשינו הטובים  ,וישחחוו לד בני אביך הסרים
לא משמעח חכמינו  :גדל בדעוח הטובויג האלה t
גי זה כל האדם #והיה צדק אזור מחניך  ,יהאמוגה
אזור חלציך  ,והיה העשה הצדקה שלום •
חקירז״יז

רב •

לרעהו,

חמישיח•

יששכר בני ! שמר שכרחין לספר במה יחריב
האדם למלט ?

יששכר • הג< מפורש בס ,חודה
האלהים  ,ונשגה
כנבואע
שמואל  ,ומשולש בדברי ר*״ל  ‘ ,באמדם
כל האמור כפרש ח הלן* מלך מוחר5ו *

בר •

איןלמדין

חןהכל£ח

אמור

הדבר ספרט?
יששבת

>p
*ששבר • ; אין ־ בפרט אלא מה שבכלל ; ( היא כי המלך
היא בעמו כאב לבניס  ,ומשמה לגון׳ ,
וכי כאשי כל מח& בומיו הס לטובמ עמו  ,כן כל
חחשבומס יהיו לשמוע בקולו  ,ולעבדו ולבוץ שעו
-למצומיו ,ולא למור מהס ימין ושמאל י

רב

־י

אם

'ששבר •
רב •

ואבם

כן נחוייב לעשומ ככל

p

אשריצוה ?

הוא חייבים אכו לעשויג כל אשר יציה
במלכומו  ,וככל אשר נעשה מתמהשמש •
יצוה

איזה לבר גגד מורמ האלהיס מה נעשה ?

נפיל מחכמינו לפניו ; לבל יאבה הפציר בני
יששכר *
לשמוע בקולו וחטאנו לאלהיס  ,ואס לא
יאבה שמיע ,מפול מחכמינו לפני מלך המלכים  ,אשר
לב המלך בידו  ,עד אשר מבוטל הגזירה * כה עשו
יאבומינו ניריי חרדכי ואסמר בשושן הבירה  ,אשר על
 pדברי האגריג העומס הזאיג ה& נימ  :וכה עשינו
בימי הקיסר קאי״ו  ,אשר צוה לשוס צלמו בהיכל
 :ואשר בידו נפש כל חי  ,הפך לבס לטובה ,
לליהודיס הימה אורה ושמחה וששון ויקר  ,ונשכחו
הצרומ וגס גסמרו מעינינו י
רב ׳

ךאבם

הוא עצמו יעבור על המורה  ,מה דינו ?

יששכר  .דיגו מסיר לשמיס  ,־ומשנה ערוכה היא מלך
לא לנץ אומו ,וסז״ל הורינו  ,אשר נשיא
יחטא זה המלך  :וכן הוא אומר בעשותו אחמ מכל
מצויע ה׳ אלהיו  ,שאין לע גביו אלא ה׳ אלהיו ;
צאו נא■ וראוי אחאבעבד אמ הבעל  ,הרג< כומ לגאול
יוחבו אחו.זמ אבומיו  ,לא מיחה כיד אשמו iאשר
הרגה כל נביאי ה׳■ :ועס כל זה הנביא אליהו  ,כאשר
הוברח לדבר לו כדבר ה׳  ,חלק כביד למלכומ  ,ולא
ד• שלא עבמ בלרך  ,כי ח לפני סוסו על בואכה
יזרעאל? כעבד לרבו *• כאשר גס לירבעס (אשר
חטא והחטיא את ישראל ) הנביא אשר חל אמ פניה, ,
להשי3

להשיב יד המלך כבראשונה  ,נאשר נבא על שריפי*
עצמותיו על המיזבח אשר שמא כדר « הרעה ,כינה
אזעם בעצמות אדם ;
רב *

בזה

נחויב

גס למל «

המיס?

 1שעיבר •
מנסה אתה אומי אם שכחתי  ,או שמאאיל
למדעי א ע אשר למדתני להועיל ,
האלהיס הוא הממליך מלכים והן לצדק ימלוך מלך ,
'האלהיס יענה את שלום נפשו  ,ואם אין דינו מסור
ביד האלהיס אשר המליכו ואנו אין לנו על מה להשען
ני אס בעבודתו  :הנה פרעה אשר הרכה אשמה
בניפוץ עוללינו  ,ואשר הכביד עולו עלינו  ,לא יצאנו
מארצו עדאשר מלא בפיו  ,ומשה אדון הנביאים ח $ק
לו כבוד ותלה הגנות .בעבדיו ; ומי לנו רע ומר כמלך
בבל אשר שרף תפארת עוזנו  ,והגלה אותנו ואת
עיני צדקיה עור ? וקרא צוות ואמר  ,עבדו את
מלן בבל ; ודניאל איש חמודות  ,אשר הוכרח לפרש
לי הנגזר עליו כסעיפיס חזיון לילה  ,תלה הקללה
באויביו  ,ואמר מארי תלמא לשנאך * ופשרי לערך •
הכלל היוצא אנו נאמין ,כי כעבודת המלך נעבוד את
מושיב מלכים לכסא  ,וכי האלהיס בשמים והמלך
משנה לו כארץ  ,לכל אשר יחפון יטנו י

רב *

מדדמשפטינו בנדון הזה אחר

חתימת חמן ?

יששכר -
רבותינו חכמי המשנה הזהירונו .הזי מתפלל
בשלומה של מלכות* וחכמי התלמיד
י״ל הוסיפו אפילו ריש גרעתא מן שמיא מוקמי לה ,
והוא ק״ו שאין צריך לדיו ,
ואס תאבו ושמעתם
מה נתב על תנין הזה אגריפס מלכנו לקא״יו קיסר
דומי  ,.ומה ענה אותו ידידיה אלכסכדרי והנס בכתובים *
רב * * ששבר בהי יש שגר לפעולתך כעיני העם הזה
ובעיני השרים טוב אתה  ,ירא את ה“
בני ומלך * ומלכת בכל אשר תאיה נפשך ; כי את
■אשר ישמע בקול אלהיו ועצת יולצו ישלים  ,לא תאוצה
אליו

אליז

רעה

מנוחפו כבוד •

ונגע

לא

יקרב

באהלו

והיה

השאר באחד מדפיכש הבאיכש •

ג׳וד יפקד מקומם
ה
בקורת ספרים חדשים
לרות

מזנתיר
ובחרות אינתיבות התנוך והמוסר
ה־חיי׳סוננדלברעסלרא • בר?,1ן

 %ס תלןל  • 0ל״ז דכים שמיניפ
נד פוס חברת חנוך נעך
העלה מלבד ההקדמה שהיא פ' דפים  ,ומנפב לפלמידו ^?7אתד«

דינההספר ה«ה קברהב״ח הג״ל לכבוד פלחייד הל׳יז נ*׳
וואלף*ן הנגיד מ״מ ל בערמן פרידלינגדר
כיוס הי־יפו בר מצ<  , :והוא וויכוח כמקוס הפראופ פנים בץ
צדקת  ,.סבלות '? ,צו!  .דעת  .חכמת  ,ילרוס  ,שבש  .שבד־. 1
יכו׳ יזכו׳ «.בלשקצת ומליצה ע״ד שירי לשק הקודם כמו שעפה
הרב ד׳ משה חיי ס ליצאסו ז״ל בגמרו לישרים פהלה המפואר י
ולולי פקודפ המחבר יפי׳ אפר ניגן ל ' ספרו בפנאי לברר
מחשמפי עליך׳ לא הריחופי ידי לכפוב משפכזי כי בחזקפ
קבר הוא שאיני מוציא חפ״י דבר שאינו מפוקן* אתגס להיופ
0׳ המאסף אבן בוחן מצרף לה״ק במלפי רצוני מפגי רנוגי
ורשמפי

ורשמתי את אשר מצאתי לעורר עליז ואשאע טעם מכיהל *
ולזאת הלכתי אחרי עקבותיו מדף לדף למען מדני כמקום אשד
לא הבגתיו  ,יוסיף לקת במקום אשר שגיתיי
ע״ל השער אחר על יוס הכר חצזה ביוס בואו נכחת אלהיכז
לא ידעתי שפת אשמע אם כן יקרא יום הכר מצוי, ,.
לדעתי יקרא כן יום המילה ,
ואבחר אני לכתוב
ביובש היותו לאיש .
המכתב
אשד כתב לתלמידו הוא מלא מוהר דעת ומזימה
וחורה על הלב הטוב אשר להתחבר ועל משי
שכלו כהנהגת החנוך וכי ידבר דברי רכות דרך עצה ותושיה
לתלמידו ״ מחנו יראו וכן יעשו כל אומני הנערים •
בהקדמתו יתן טעם לחלקי המאמרים ומדוע הציג המדברים
1
האלה זה לעומת זה * אמנם ישא נא לחטאתו
?אמרי  :שלא נתן טעם לשכת בסבת הסער הזה בדבריו ז״ל
"יען ראיתי כי לא גודר גדר ולא עומד כפר! כי גם נער
"יכי^וכ את העולה על רוחו אף כי ידבר פתיות כל ידע מה עד
״צי ׳ נעשה מנהג והמנהג עוקר הלכה  ,ולא זו כלכד כי גס
"פרחי יקומו ויצחקו בפני איש ויאמרו עליו נבער מדעת הוא
"יען כי לא נתנו דבריו לכתוב לכן פחד פחדתי כי גס זה יהי׳
גורלי אס לא אשמור חקות הזמן יכו »,לא כן ידידי ר׳חענדל!
אין זה הבה לכתוב הפר  ,וכיחוד הפר כספרך • כי מה לך
♦לילידי הזמן? ולולא היה הפרן מלא על כל גדותיו בדבריה
ערבים ונעימים לשומעם  ,לא נקית חפשעיך מטעם ההרגל
וחוק הזמן • חי חכם ויתן לב פנות אל חק הזמן אשר ישגה
את תפקידו יוס יוס ויכתוב הפר להג הרכה ויגיעת כשר  ,אס
לא רוח בטנו הציקתהו ורות השיר הפעימו • לזאת הסיר גא
הענוה הזאת חלבן  ,והוסף דבר כדברים האלה לחען חיךומס
שמך כקרב הארץ  ,יראו נערים  .ויחכאו ואנשי לב יגילו ויכסועו
לעשות כתוך »
v
ומתדיין

גכוא

לעניס ? מעד

9B5&SSS

' V V

ילדור־ז
כת ערקה דבקה כסכלות •כי כחדה לשכת עמה
אמכס צדקה אס ילדות בראותה
למען השתעשע *
כי אחרית החכרה הזאת יורה תהי׳ לבתה • מתיעצת עס דעת
וירעח תשיב אמרי׳ להיות עס ילדוח
יזה לעשות עמה •
{להדריכה במעגלי מושר ולהורות לה הדרך הישר • והנהסכלות
כראותה רעת מתאמצת להקרב אל ילדות תגביר חיל להפוך לב
*לתת נגד רעת ולגעל דרכיי׳ ' בעיני  /אמנס רעת ברבי שכלה הטתה
אן סכלותלא תתן מנוח
לרדת מני דרך סכלות ולהדכק בה •
לכך -רגלה ותקח גס לצון למלין למען הזנה ילדות מאחרידעת
נבתחבולות תבואינה להוליך ילדות מאחרי הכמה למען הסירה
ובטרם

מרעת,

תכלינה דבר

והנה צדקה

רעת והבמה

תביאינה

יחד להזהיר את ילדות לבלתי שמוע אל סכלותול ^ן ואליהן יתחבר
גסעם « שרת צדקה לספר מהללי ילדותי* אלה מעשי המדברים
אשר יבואו תוך7׳ חלקים הראשונים י ובחלק החמשי יתיצבו
כיתה צדקה קרואי מיעד ליום המשתה אשר עשהצדקה
כלמו
וגס שכלבתוך הקרואים ,וילדות מלאה דעת ותושי׳ לא עוד
ילדותכי

אס נהרות יקרא שמה כי כן

קראה רעת מורה דרכה

וגם שכל הוסס לראש להשגיח על נהמת* עד כי יחזו הקרואים
כלם «חזה אליים תקים ברית אתם לברך את בית צדקה
ככל טוב •

הןאלה קוצר מחשבות המחבר כשיר הזהאשררצה
לפאר מעשי הצדקה וגדולת הדעת החכמה והשכל
אשר על ידיהן תרעינה ימי הילדות והבחרות למען היות טוב
לאדם כל ימי הארז •
1

דףא" ע״ב • לנטוה כך אהלי לא ידעתי
המאמר הזה לאמור  :נטזת אהל כאדם ?

אסיצדק

דף' ב,ע״א * תכלית מהלנתיתהיי ,אין זה דרךשפת
עברית • ואבחר אני לכתוב  :עיני כלו מיחל
י "
לבתי מה תהי׳ אחריתה • גס נראה לי כזר לאמור בדף ההוא:
רעיינותיה בלעו דבריה •

יף

׳ג

ע״א שפתיך כי תדגונה

גדולות אין זה

מאמר לשנת

לבאר כי ילברו דברים נשגבים כאשר רצה המחבר ,

כי

*
'I

ני אס לגנאי  ,לאמור  :בגאות ודוס לככ תדברנה ,
למחקרי הלשון  ,וא״כ הפסיד הנוצה ע״י הלשון "

שבם

ע*

בעוד חנית לבנותרצון

עוד
הלשון כנראה •
לף ,I

בית כזה

המחבר לומר למען כנות

למחר

ע״ב כי הבשורה אנכי

כידוע

אן נשחתה

הפונה ע״י

מבשרתא“ייח חיא מצערת

קצרה ידיעת המבקר מהשיג כונת המאמר הארוך הזה
אשי אינו לשון עבר ,ומי יאמרבשורה מצערת אוכשורה רחכח■י

דף
לשון

ה" ע״א

גס זה

זר

שבם

לא לריק אחזתי אלה המלות אחת אל אהת ,
יצא מגדר מהלך הלשון ,

ושפתו שפת

געכוי רק בחכיאבינה קשה על המבקר להבין מחשבות
המחבר ולדעת חה זהמנין בחיר ן

שכם ע״בהנה חשכת הלילה מתאים לנו
לשון עס זר לאמור  :דיא נאכנו איזט איינגפאללען •
אחנס לא כן יאחר העברי * ומפסוק  ,חשכה גדולה נופלת
עליו  .אין ראיה  ,כי שס יורה מלת עליו טעס לשון

נמלהגס זהמאמר

נפילה לכו׳ •

ובמאמר הזה לזר יחשכו

גם

הדברים מה

כי נכריס המה באזני מליץ עברי •
רףל' ,ע״ב אונרוו ברעיונה נאכדה הכזנה

התכונה היא

לזרותהלש!ן •'־

דףז׳ ע״אלהכיןחצי לשונוהגס נאמד כנתזכיס חץשחוט
1
לשונם אין לסמון על זה לכתוב חצי לשון  ,כי שס
?לא תאר ללשון הרשת  ,איהרי צונגע איזט איינס דורכדריס
גענדן

קעו

\

גענדן פפייל גליין "
צונגען« פפיילf

ואיך יהי/עף מוס לאתור חצי ■ ל « ;ו

ע״כ קי סח י! ס »Vיען גו׳י 6צי געלה גס ז? קשי
עלי להיישירו ע״ד תהלך לשון עני" ואין להאריךי

שם

זר כעיני ?י לא

דףח׳
ע״א אס נמצא כמוהו כתלמוד הגס ידעתי כי
ידעתי
י
איננו ככתובים •
והנה כמו זה יכואו עוד כחפתכ הזה מאמרים רכיסאשר
לא יוצדקו כמליצה עברית  ,כמו  :למרבי? ךב עיר
בפסיעוו׳ וכיח התאמר הזה

—

איננה קירי שרעפי —

יהלקרה

( מלה זרה

כעיני)

משכני ,מאמרים אשר יהי' לסוב לנו כהוסיף המחבר ידו שנית
ונהנה
להגיהם ולשמתס  ,למען יצרף את מלאכתו מלאכה נעימה
וגאה לשמעה ? ואס באלה לא ירצה יכתוב את הגהותיו על דף
מיוחד ליחדו בספר המאסף " ולכן לא הארכתי בבקזרת הזאת
לעמוד על כל מאמר ומאמר  ,ני איש לבב המחבר הנ״ל וידו
בכל והוא ימצא את שגיאותיו וינקה מכתבו •
אך
*

עוד אחת לי עס המחבר הנ״ל מדוע הציג שם כי*
המדברים האלה ,

וביחוד

תעקם

דרך צדקה

בהיות

שס כן משק כיתה  ,הלא לגאות וגבה לב יחשכו כל מעשי׳ נשאלה
את שם נזה הלשון " הלא מרוצתך בין האנשים הגידה נא מה
״שמעת ההטיבו דבר ממעללי בתי״ ? ־— ובמאמר אחר תאמר
צדקה " זכר נא כי עליך נסמכתי ממס בין הגדולים הלכתי"
הכזה יהי מעשה הצדקה לעשות דכר על דבר השס ? — ומה
גס כי יפלא בעיני לאמור  olV״הגידה נא מה שמעת״ —
הלא שס הוא המדבר והמוליך את הקול  ,ואיך ישמע ? ואל
ישיביני המחבר ממה שהתנצל בהקדמתו על הדבר הזה  :כי
אמת הדבר אודה לו כי לא יחשב לעון להפר מעללי צדיק ,
אמנם תע כשמע לברים כאלה  ,יוצאים חפי הצדיק עצמו געלה
נפשנו מונאמר כי כל פעלו אך רמי ' וגבה לב  .־

ראשית
מענדל הנ״ל כי זה

• מוכן לתת תודה לידידי ׳ר
והנני
דרכו במשעול המחברים הצליח ועשה פרי כחמד אף
נעים  ,מלא מוסר ושכל סוב  .וממנו יראו וכן יעשו כחורי
כני עמנזהן בחנוך התלמידים הן במליצה צחה למען תרב
הדעת כמיס ליס מכסיס * מאת אוהבו המבקר •
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