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ונחמתא:

I.
כה ? 1חי!
שאולשאל אופי

איש

אחד

ממרחקיםכמכתב  /להגיד לו

פי ' המלה
בקדיש  /כי יפלא בעיניו למאוד
לשוךנחמה פה *
ואס
האמת
אגיד
גש
כעיני יפלא  /ניהשרש
י מצאנו כלשון
הכתוב
נמה
פעמי׳ כבנין נפעל ונדעל והתפעל /
ואשריהם מנפעל והתפעלינמו גינחם (בראשיתד״י ל׳ . 1ודומיה׳
.
ה ' <עחזש •tל)  ,גחסהי ( שי״אל ט״י•׳) » (כי לדעתי המה
מנפעל ולא מפעל ) הוראתם ( /כרייען ♦ בדענקן ) כי הס
מתכונת (פאסיפוס ) • וכן מצאנו השם ( אף שהוא נגזר
ממין הקל ) כמונ' סם יסתר ( הישעי״נ) על משקלפ מגי רון
להרחיב אות הגרון נשתנה לפת״ת על משקל 'ינזב * ואותם
שהם ממין פעל  /או מתכונת (אקטיפוס )  /הוראתם בל״א

(טרעסטן )  /כמן -י; עזם יגראשיק נ׳כ״א)  ? ,יגחם
(איכה א* )5 ,
וממין זה נגזר מלת
ני הוא על משקל
ממין
הדגש נראיתהדגש  /אך לפי שלא יבוא פת"ח לפני אות הגרוני׳
הקמוצה ישתנה לסגול כנודע למדקדקיס .ןכ ןמ ,$מ ניחיכזיש
ס^ חרמותודומיהם " ואיננו פה תחת ידי מקראות גדולות או
הספרי׳ השייט׳ לזאת  /לחפש ולתור אחר מקום מושגותס
ב
אa 1
היטב

י

( יה )
מלת חמס אונקלוסור*ב
המ / 31אך ז? .לחיתי על
 /וממני מזר נחמתא * ואש p
תרגם
ועל מלת
אפוא לא ידעתי כי׳ מלת נחמהא גל׳'א ( עראסע יפלע)
קה * ואם נדחק ונאמר ני האיש המנחם רעהו< ממר אליו
לברי רצוי ושבת להשקיעו מרגשת והמית נפשו ויתארהו נהלל
!תושכחות להפך תכלולשמחה ; אולם נל וה איננו שוה לי ♦
אם נבד מכבדני באמחתיך הנחמדים < אשימם כחותם{ע
יד?  /והיו על לב אהרן אוהבך ועבדך תמיד *
אהרן האל ’1י

.ג
ג״ג נרלין

יזס7׳ כ״נ

כשליו

תקחי ; לכ' 1ק *

לידידי וחניכי  /איש כלבבי! אוהבשלום  /כתלמידו שלאהרן #
יכואשלום  /יחול על ראשאהרן  /שלה י

אמדתיהנמים ידברו tהמעתיקים

המשכילים

אנשישס

התורנייםר׳ דוד פיידליענור ור׳ איצק איינל נ״י #
המה יגלו כתרגומיהסללשוניהנז  /זה ככתב עכרי וזה נכתב
לועז  /רז עעס מלתינחמהא אשר הוקשה בעינינו כמוני
כמוך ✓ גם כעיני נל אחינו הדוכביס שפתיישנים  /באין מכין
ואין מקיץ מתרלמתש * אל שני האישים האלה צפיתי  /על כן
החרשתי עד עתה ✓ ולא השיבותי לך תר על שאלתך בזס
הענין ♦ אכן תוחלתי נכזבה בראותי כי אין אחד מהם משים
על לכו להביאו בין הפקודים  /ולפקדו פקידה גמורה י בי׳
האחד נזר הלאה זרהו לבלתי תה לו חלק ונחלה בתרגומו (א) "
והשני גס הוא לא השיב ידו מבלע עעס התנה ההיא נעעס
התכה הקודמת  /ותרגם חושבחתא ונוזנזתא (ענעציקנלי
דאנקלילר
עיין תפלות יפראל מתויגס א «</ית « ליןגחק׳' מודן<׳'ד *

נקלותיי!כ
י א5נן
!ע ומל)
מונוjp׳1
(רהונה5צ
שוהלי •
;מותש?ע

של
אהרןt

אנשישס

יכל נ*י#

(51ננת;
:יכונמוכי
באץמני
/עלב

ולחךס®
05משיפ

; י ינ
זמו (א) ׳
אנטעם
ציוןנלי

(

יט

)

דאנקלידר ) (כ) ׳ והיה הוא ותמורתו נפלאות נעיניט י ועת?
לא אחדל מלחות לך דעי אשר עלה גיל לני זה ימים לא כביר /
אס ייטיב לך שאהו בחקך  /ואס לא ייטיב שא נא לשגגת אחיך >
’ארמה הס היסודות אשר עליהם הקמתי המין  h /הן >
(א) שרשים הדומים בקצת אותיותיהם  /יתדמו נמו כן
בהוראותיהס התדמות מה ני
■) י ונפרט
(ב) אותן השרשיס אשר הלמ״ד נהס ה״א עםאותן
אשר הלמ״ד נהסנז״ם (ר) •
(ג) אס הוראת שורש מה מכין הקל כנר יוצאת לשבי4
אזי תהיה הוראתו נננין פיעל הפעולה ההיא
בעצמה  /אך חזיזה נמדרגה  /אשר מטעס זה
בנוהו המדקדקים נשס הכבד •
(ד) אם נמצא שורש מה נבנה רק
מניני
הפעולים  /ולא
נמצאהו נמיני הפועלים נלל  /לא יהיה הטעם נזה
תמיד שאי אפשר להאמר מנין אב  ,פי אס נתלהו
לפעמים במה שלא היה מקום וזמן לכוחני ספרי
הקודש לשמש נו  /ושבכל זה היה מורגל נפי
החדנריס לשון ענר כימים ההס ♦
נור־־£י ד מזה :
(א) נהיות שהוראת שורש נחם נננין נפעל יפרד לב׳
מעמיס  /הא׳ חרטהכמן 3:1ןז= ה׳  /והב' נהמה
נמו
יצחק tויהיה לפ״ז ההוראה הכוללר־נ
מוה
הבנין
4
שהושב
והוסר
האיש הנפעל ע׳'י איש
אחר
או
ע״י
דבר
מה
מדעה
הקודמת בלבו לדעה
אחרת ( פאן איינר אידע אמפיהרט מערק ) וכמן
שתרגם אונקלס91ב /שהוא כמו  2V :נענדי /
(ב) יהיה א״כ הוראת זה השורש במיןהקל ( אףשלא
ב
ב2 2
נמצא

).ג) ״&cn r
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עיין המאסף לחו־ש אלולתיזלז״ה •
עיין גמירות י«ראל  pjpשגי6יד «׳ ן

(

כ )

נמצא  /מטעם האמור לעיל הקדמה ד׳ ) הסר האדם
מדור מה והוליך אותו לדבר אתר tאו מדעה מה
לדעה אפרת ( יעמאנד פאן אייבר אידע אבפיהרן ) •
נ( ) ונזה יהיה דומה הוראת שורש נהם להוראת שורש
נחה שענינו ההולכה ממקום למקוס י
<ך) גס מנין נחום אבלים אינו ט אש להסיר מן האבל :
אלו הרעיונות המעלות זכרון מתו על לבו  /ולהעבירו
לרעיונות אחרות המרחיקות ממנו אכלו וצערו י ;
אך בהיות שאין הצטערות גיול מהצמערות על ;
המת  /וצריך שקידה רבה להשיג בזה התכלית ;
הנרצה  /ולהסיר מהמקאבל רעיונות אבדתו השקועות
מאוד בנפשו  /לכן יסדו מניתי הלשון לשמש בון
מנין הכבד "
(ה) אמנם כל עוד שצריך שהידה רנה להניא אתהאיש >
 1*12מרעיון לרעיון ומדבר לדבר הנרצה אצל '
המדובר
המדבר  /או להסית אי לפייס  /או לפתות או ׳
לרצות  /כגון עבד לא אדוניו להשיר ממנו עונש/או >
להסיב לו ברכה מה וכל כאלה  /גס הוא יקרא
(איברפיהרן י איבררעדן • צורעדן * ;
נשם
ערביטטן ) *
לא לבד שיתבאר לנו עי׳ !,טעס התגה הארמית
 1מ ^ הת
ונהמתא  /אנל גס יתודע הטעס למה הותקן
לאמור נוסח ד־זקדיש אחר כל תפלה ותפלה  /וזהו :
״ כי הנה הפלות ישראל יפרדו לארבעה ראשים  /והס
״ הלל מל שלמות הבורא יתעלה  /שבח על פעלותיו שכלס
י(

יי
יי

יי
יי
•,

מתאימות עס דרכי

האמת והצדק

/

תודה על הטוב

שיגמול לנו בכל שמה  /ובקשות לחנן איתנו עוד כל ימי
הארץ בכל מיני חנינה  /הן השויניס לגוף הן השייכים
לנפש * ואולם אס ב £מת סדור התפלה טוב מאוד ומועיל
לתקון נשמת האים! כאשר הניא התורני ר׳ דוד'¥0
בהקדמתו לתרגומו  ,ונדמסייעו מבקר אחד מטעם שם

( כא )

יש
הארס
ו
דעהעה
*
יראת
שורש

יי מן
האבל
(/
העבירו
לו
צעדן י
1עוות ע(1
וכ
רתכלית
צ
שקועותI
ון לשמש
113
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 1הנרצה
אצלI
׳ לפתותוא
פוגש /או
הוא
יקרא
ורנדן*

ןי חפלה(ה)  tהנה ככל זה יש כאן מיןום ילנועות ולאמור
• יי שהדכריס האלה יסוננו ח״ו שמי רצון אצל הבורא יתעלה
" השלם בקנלית השלמות ורחוק מכל שנוי וחמורה נתנלית
״ הריחוק • לוה קבעו החכמים משדרי התפלה נוסת הקדיש
״ אתר כל תפלה ותפלה לתקן המעות • כי ירמזו בו ששמיה
יי דקודשיה בריך הוא לעילא מכל ברכתא ( תודה ) ושירתא
( , ,הלל ) תושבחתא (שבח ) ונחמתא ( פתוי ורצוי )  /ובכל
ז  ,אלה לא יתפעל התפעלות אנושי  /להמיר את אשר כשר
זי לפניו על פי חכמתו הוכה והשלמה  /במה דכשר לפני מי
י״ אדס תלושי המדע והראות  /לא יבינו את אשר לפניהם /
" אף כי הנעלם והנפלא * »
הנעלם מכל נעלם ונפלא מכל נפלא הוא יואל לחתך מטוג
הצפון לטובים  /ני נמוך כמוהם * נאום איש בריתך  /דורש
שלומך וטובתך *
יואל ברייל*

«ילק

ה׳ עמך ככור החיל

יארמית
למה
הותק!

יוה א׳

איש

ג׳ חד 5זכה י5קמ ^ לפיק •

שלומי חמדת

לבבי

*

השלם נה ' יואל לי י

?** גת ערב ראיתי אור זורח מבין אמרותיך הטהורות אשר
הובאו לי עי׳י אחד מתלמידיך המקשיבים לקולך ובקראי
בהם שמח לבי ותעלוזנה בליותי והייתי בעיני כמוצא שלל רב »
אחי יקירי י .מה מתקו דבריך ומה נעמו  /מה רב טוב צפון
בהס י שקדת על פתחי החכמה יומם ולילה ולכך ראה הרכה חכמה
ולעת עיניך ישוטטו נבל מצפוניהם עד ני נגלו לך תעלומותיהש
על כן בצדק אמרי פיך וישר משפטיך! על כן בתנך ה׳ עליון
על כל בחורי חמד ותהי להס למופת :
ולמק תדע ותראה כי הגיתי בדבריך אחוה דעי את אשר
רחקתי ואת אשר קרבתי מהם אחרי שקלתי אותם
במאזני שנלי  /ואם שגיתי הורני ואלמדה ! הדבר אשר דכית במלת

דגתם
(ה) עיין המאס^

לתודש

אייר תקמ״י

*יי

( כב )
וינחם ני אלו הקל הולידו לא נמחשבותיך מחשבותי י יכ (א)
גמצא לאין מספר שורש נחס וככולם הוא ננפעל או נפעל ומעטיס
בהתפעל ומדוע לא נשאו את שס אכיו על שפתם ? (כ) לדבריך
שהונח בנין הכבד לנחם אבלים  /הלא גס בנפעל נמצא הוראה
הזאת כמו וינחם יצחק ? ( ג) גס לפי בחינה העכעית לא יתכן
להשתמש בו בקל אחרי שהוא בעל יוצא לשלישי בבחינת הרעיון *
(ד) לא ידעתי מה הלחץ אשר השיאך לתת שס ושארית לקל
שעיניהם
אחרישהשה ^ ?זה נגזר ממין הכבד ע״מ! 5די*
לגושים  /ופה לא נשלם הדגש כמשפט השמות ! גס • נחים ובכנויו
*ף?זי ובקטץ זע ’9ם כולם נגזריס ממ ין המש פ״ מ ץביר פ כור*

טרעסטן
לכןדעתי בזה שלא נמצא רק בפיעל והונח על (
בערוהיגן  /בפרידיגן  /מוהע איינשפרעכן  /איינס
אב אדר צו רעדן ) * ודומיהם נאשריתבאר  /נמונ’ נ־ הם אותם
 /תפעולים
וידבר על לבס(בראשית כ׳כיא) פרושו ( נרוהיגן )
השתמשו בנפעל ולא בפועל (*) לפי התדמות הנפעל מה
להתפעל כאשר זכרו רוב המדקדקים  /והחרטה והנחמה ג״כ
מתדמיס בדבר מה להתפעל ; ני מצד אחד המה מקבלים הפעולה
* והוא רעיון השני ומצד אחד המה פועלים כי הרחיקו מעל גבולם
הרעיון כראשון אשר זממו לעשות • וההפרש בין נפעל להתפעל
מפעל לא מצינו שורש נחס אם לא נתחדש
בזה השורש הוא /
עקה דבר מה אשר לפניס לא היה  /וע״י דבר ההוא נשתנה
הרעיון כמן ני-^ .ם ה׳ על כי זנו׳(ביאשי׳ל  0על כי נתחדש רעת
בני האדם  { /סם ה׳ על זאת (ע״יס ל ג׳) ע״י תפלת עמוס4
ודומיה׳ • ולולא יראתי לדבר  /כי אין אתי מה בבית לחפוש
ולתור אתר כל המלות אמרתי בכל מקום אשר נמצא מלת נחס
ואחריו מלת על הוא לשון הרעה ( ברייען בדענקן )  /ואינו
לשון נחמה ( ערעסטן )  /ומה שמצינז אותם יראה פרעה ונ.םם
על ונו׳ (♦ tpmליבל״ב) לדעתי יתחרט על המון רב אשר היה עמן
ימי,חייו .ויגבה לבו בהם " ואס הוא לשון גחמה לא ידעתי
לפרשו איך יתנחם  /הלא בגובה לבו אמר ני טוב הוא מהם
כמאמר

( ) +מאי«ן« הני!?3ע״*יז&וי® ימדהעל «נתזה ^ תי והיאגנןלשח5גין פעלv״ c

( כ; )
*מאגמי הנביא מתי מגמת ועיין ברד״יז * וצן ויוכל דחי גי * W
על ונו׳ (שי»־וי״ג) לדעתי שב על אבשלום (*) ובנין התפעל
<12נח על ב׳ דברים  /הא׳ שמראה עצמו כאלו הוא נחש  /ומוה
הבה עשו אחיך סמבחט (ניא&יי ליו "יב) או יורה על ההשתנות
הר 3ייןן3לי גחחדש ד3ר מהכמן ןע {מ3דץ <ס.3דזם (מייי׳ל״בל״י)
וין אדס גיח ^ ם (במדבר לנ• לי) ואולם מציגו כי לא אדס הוא
 fcwcא' »״ולע) בנפעל  /יצלה לפי ת״י  /ואס תימר
) omT07
אתוב מתוכי ובו׳  /ולפ״ז השתנות הרעיון מפני התשובה ויבוא
על נבון מפעל  /או יאמר בעבור זה נאמר שם בהתפעל ויתנחם
ני טעמו שמראה עצמו נאלו הוא נחס ויהיה פי ' הפשוק לפי
עומק העגין ככה  /כי אם נשביל kהשינוי בבלעם נאמר ויכזב
ובשמואל וישקר וההפרש ביניהם הוא כזב נאמר אם זבד טוב
ולא יקימנו  /ושער נאמר אם אין פיו ולנו שווים כדברי רכינו
משה מדעסזיא ו״ל )* *( /וא״נ שניהם לדבר אחד נתכונו בלעם
אמר לא הוא .כוזב ולא הוא משקר דהיינו שידבר ולבו אין עמו
והוא טעם ויתנחם בהתפעל  /ושמת! אמר לא הוא משקר ולא
הוא להנחס דהיינו נוזב שיתחרט ויעשה דבר מה מד מאמרו
מראשון :
אולםמה שכתבת עם ההתחלפות שורש נחס עם נחה יפה
דברת ואני אמא אחריך ואושיע על דבריך ♦ שורש
נוח הנחתו ראשונה ( מהן בערוהיגן ) ודומיהם והנה הוסיפו
לפני פ״א הפעל מ״ס והשאילו לשמש בו מנח ( איין גשענק ) ינ
גם הוא מתדמה עם נוח  /גס הוסיפו מ״ס לאחר ל׳ הפעלוהשאילו
לשמש נו ( טרעסטן ) גחם ני גס הוא מסתעף ממנו * עול
הושיפו ה*א עליו ונעשה נחה וגס הוא נחצב ממקור נוח  /ינ
מצינולפעל (פיהרן ) ג ' שרשים נהג ׳ נהל 1׳ נחה ׳ השורש נהג
הונח לדעתי על חוקת בנידות ומהירות הנהגה נמו ני בשגעון
מלכי׳ ל נ"«) אותי נחג ( אינה נ׳) להוראת יתרון הצרה שהלך
.עיזג (
מהר בחושך ! שורש נהל נאמר אס הוצרך מהכרח ללנת לאט נמו

עלות

ויתיח נזה קזשית היל״בג וי־" ר ,פה מחר שכתב וי תאכל על כנו כל הימים י1״ 6
(*)
) עיין הביאור גע׳ חיי שרה כפהוק ועתה אם ישגה עושים ונו׳ וגס גע׳ נלד,
(* *
על עשוק ובן אדה ויתגתס ♦

( כד )
עלות ינה ^(ישעי׳וו׳י״א)  .#הנהלה(בראשי׳ל״י -־״ד) אבל נחה ההולך
מענו מענו מרצונו כמנוחה והשקע נמו ולא נחם
אלהיס(שימין
ע״י ט״ס כי אס נחס לרך אר׳ן פלשתים היו
הולכים
כלי
מרוצה
ומחת ני קרוב הדרך לארץ כנען :
ואחרי
שהוראה
משותפת
ליזם וכולם מסתעפים ממחצב אחד נש 12גזרת נחס מגזרת נחה4
ונאמר על חרטה שהלך מרעיון זה לרעיון אחר  /גס השאילו
ללשון רחמנות ( ערכארמן  /מיטליידן ) כמושתרגס יב״ע על ישוב
מחם ( Wב׳יין) וירחם עלוהי  /יחד נכמרו נחומי (הושע י״ב ח׳}
אתגוללו רחמי  /כי המרחם מבקש למצוא מנוח לנפש נענה * וכנה
לפ״ד נגזרים רוב המלות בשפת בני עבר בהוספת או בגרעון אות
אחת לפניו או לאחריו  /ולולא קצרה היריעה  /אציגה עוד כהנה
לעדה להראותך כי כניס דברי * ואפשר שעל ני בחלוך אותיות
אחה״ע נחס מתת ^ס בנעם  /וגס הוראה משותפת להם במה
שהנחמה תנעם לנפש  ( /אנגנעהס  /ליב  /ענטציקקנד ) /
תרגם המתרגם ( ענטציקקנדי דאנקלידר )
י וגס בעיני יפלא
הבלעת וי״ו של ונחמתא  /אשר לדבריך יבוא על מקומו על נכון:
גס לא אכחד מאחי דעתי בההפרש בין ברנתא זנו׳  /ברכתא1
תודה ותפלה לאל חי במו תפלת דוד  /ויברך חד(ד״הי
א׳ כ״ט י׳) והיה כלול בו תודה ותפלה  /ונגזר מן ברך ני
המברכים כורעים על ברכיהם באימה וביראה ( /איין פייערלינס
ליד )  /שירתא הוא הלל ותודה מזמרים בתופים ובמחולת
בשטחה ובטוב לבב ( דאצק אונד לאב לידר ) /
תושבתתא4
שבק לבד ( לאב לידר )  /נאמתא הוא מושאל מן רחום כמו שכתבתי
והוא תפלה במרת גפם ולפני ה׳ ישפוך שיחו ( אנדאכטס*
ערבויאונגס גגעהט ) ועל בולם מתנשא האל כי דומיה תהלתוI
ועתה אחי  .ידידי ! הנה אנכי שולח לך בזה את ילידי רעיוני
אשר הולידו והצמיחו  /אס המה בניס לא אמון&ב
הרחיקם מעל גבולך הוציאם ותשרפו  /ואס מצאו חן בעיניך
תהי כא ידך /לעזרם וענותך חרבם * ואס לבבך שלם עמי ועודך
מחזיק בבריתי הודיעני דעתך * ראה פי המדבר אליך הלא הוא.
אהרן אחיך ־•
אהרן בן הרמי הרופא מ׳ מאלך זצ׳יל מהאלי•

( בד) .

•4
 5רלין יוס ל

׳־׳

עבת י׳קמ-״ז לכ* ק *-

שמן שוב שס אהרן עולה ונודף על פי מלותיו /
אלה לו אנוכי גופן את בריפי שלום ז

לאיש אשר

דונה אהבתך תרמי! לא מעלואי ♦ על כן ששתי על ני
נפלאה אהבתך לי  /אבל גס זאת אמרה לי נפשי /
מי יתן והי ' זה עמדי אשר אתה רואה בי בעיני האתוה  /אשר
היא על נל פשעים תכסה ♦
ועתה לנה נא ונוכחה עוד על הוראת שורש גהה על פי
תשובתך הנעימה! נס למצוא מענה על שאלותיך /
גם להגיד לך הרפיונות החדשות אשר העלתה על לני  /עקב
העירתני לחקור ולחפוש עוד בעדני הכתובים "
(א) שאלתך הראשונה < :י נמצא לאין מספר שורש נחס
״ ובכולם ' הוא בנפעל או בפעל ומעשי׳ בהתפעל ומדוע לא
יי נשאו את שס אביו על שפתם ? “ אמנם אחי ! הלא אמרתי
השעם ביסוד ד ' שהקדמתי  :י  ,ני לא היה מקום וזמן
לכותבי ספרי הקודם לשמש נו י 44ואולם אפשר שאד
בעצמי הסיבותי לך השעות הזה  /כי שגיתי במלין
באמרי  :יי הסרהאדס מדבר מה יהיליך אותו לדבר אתר “ t
אשר אם כן יהי ' ענינו דומה לעד{ הסתה ממש  /ובוודאי שדבר
הכתוב בזה במקומות הרנה ♦ אבל באמת אינו כן  /כי אין
הוראתו שוה להוראת תיבת ( פרפיהרן ) בל״א  /המורה נס
על ההסרה מדבר מה גס על ההבאה לדבר אחר  /אך נס היא
הורה כתיבת ( אנפיהרן ) בל״א על ההסרה לבי ( /א) ובזהיבדל
ענינה מעדן הסתה והשאה שהוא לעשות בך וכך  /כמו הנחש
השיאני ואובל  /כי יסיתך אחיך לאמור נלכה ונעבדה וגו׳ /
וענין נהם הוא פתוי לבלתי עשות כך וכך * ואס יה ' הכתוב
מזהיר במדיח ממצות עשה  /אולי שה י /אומר ינ מחום אחין
אותך
(א )

אס גצטדק יכ באחר שזה

טעם הזפהת החיה .לעקרהשורש« ג<הי תן ?

( כו־ )
אותך לאמור לא תכבד את אניך וכדומה לו י ואין להקשות
מטעם להדיחך מעל ה׳ אלהיך  /פי אס נחר שס כעדן דחף
יהיה זה לפי שהוא פעולה חזקיה מפעולת ההולכה  /וכיו פר
שדבר שם .על ענירה חמורה שהכלל תלוי כה  . /ולא מצום
פרעיק *

ב( ) שאלתךהשניה« 4לדבריך שהונח בכין הכבדלנחם,
< י אבלים הלא גס בנפעל נמצא הוראה הואת כמו וינחם'
« יצחק ?  44יש שתי תשובות כדבר " חדא הכי לדברי,
בלבד הונח בנין הכבד על נחוס אבליס ? הלא גס לי נס לך כבר'
היתה כזאת טרס הואלתי לדבר בזה הענין • ועוד איך תקשה
מהוראה פועלית על הוראה פעזלית אשר לא יסתרו זה את זה
כלל י ואס היתה דעתך לאמור שמן הראוי לסמן הוראה הפעולית
הזאת במין פועל היותו תולדת הכבל  /לא בנפעל שהוא׳
האף שכבר ראית
תולדת ההל ? גס האי לאו כדדי תליא /
טעס לו אשר נס לי יאות אם שאינו נראה לי כמו שנאמר עוד
להלן  /לולי תאמר שלפי הטעס אשר נתתי בפיעל יוכרח!
בעלי הלשון יותר לשמש אצל הוראה תולדית בפועל  /אך באמת
נהפוך הוא כאשר אבאר לך עתה ♦ הנה אמרו שהנפעל תולדת
הקל והפועל הוא תולדת הכבד  /ובכל זה נמצא איזה שרשים
שההוראה הפועלית שלהס קלה והפעולית כבדה  /ולהפך תהיה
באיזה מהש ההוראה הפועלית כנדה והפעולית קלה • י דמיון
א׳  /וןבק$י עליכם מיס (יחזקאל ל״ס  /מי נדס לא זכק עליו
(בחלבי יי« • 0דמיון ג׳  ,ןל 5ה ם כל אבלים (ישע״ ה״א)  /מאנה
ר^ ם ם נפש* (תיילי׳ ע" ׳)  /ואס נתבונן על זה נראה שהוטבע
ביסודות ההגיון " כי מן הידוע שהוראת הכבד היא פעולה
נכפלת בכק או חוקה במדרגה מפעולת הקל י דש לפעמים
שכמו שהתחזק הפעילה אצל הפועל כן תתחזק הפעולה ( ר״ל
קבלת הפעולה ) אצל הפעול  /ואז יסומן בנפעל תולדת הקל
ובפועל תולדת הכבד 5אמנס לפעמים תהיה הפעולה חלושה
או במדרגה ראשונה כבחינת הפועל וחזקה בבחינת הפעול /
ולפעמים להיפך תהיה חזקה בבחינת הפועל וחלושה בבחינת
הפעול י דמיון א׳ פעולת הזריקה שהבאנו  /שהיא קלה בבחינת
הפועל

r
ז־

בז )

הפועל ואינו צריך יגיעה רכה לזרוק מים באצבע  /אולם -בבח׳ינת׳
המיס מקבל הפעולה תתחזק על ידה מהירת ביאתו לדברההרק
אליו על ידי דלוג וקפוץ  /כאשר גס תורה על זה התיכה
האשכנזית ( שפרענגן  /שפרינגן מאכן ) * דמיון ב ' פעולת הנחמה
שהבאנו  /שהיא כנדה נכחינת הפועל וצריך להג הרכה להסיר׳
אנינות האבל מעל לכן  /אכן ככל זה לא תהיה ההסרה ההיא
בעצמה אצל האיש הניחם כי אס במדרגה ראשונה  /ואדרבה כל
עוד שצריך בהכרח יגיעה רבה לפעול בדבר מה  /זה לראיה
סיזכלת הפעולה באותו הדבר לא תהיה כי אס חלושה  /ולפי׳*
מאותו הטעם עצמו שהוצרך דוקא בנין הכבד לנחום אבלים
הפעולית יוהבן על זה :
יצעדה ג״כ הנפעל בההוראה
שאלתך השלישית  " :גס לפי בחינה הטבעית לא יתכן
(0
 , ,להשתמש בקל אחרי שהוא פעל יוצא לשלישי בבחינת
״ הרעיון י “ שגגה היא היוצאת מלפני ידידי ! כי אין
«רעיון מקבל הפעולה כלל  /כי אס מתיחס עם הפעולה ביחס
הגבול שממנו  /הסר את האדם מן הרעיון * כמו ולא נחס
אלהיס דרך ארץ פלשתים שמתיחס הדרך אל פעולת ההנהגה
ב־חס הגדול שבו *
(ד ) שאלתך הרביעית « :ר לא ידעתי מה הלחץ אשר השיאך
יי לתת שס ושארית לקל אחרי שהשס נחמה נגזר ממין
ייהנכד וגו׳ ? “ אך> שגס זה מתורץ כבר במה שקדס /
הנה אגב דאתי לידי לא אחדל מלהעיר אותך עוד להתבונן על
מה ״ ידוע תדע ני דבר יחידי אינו צריך לסימן כלל  /אך
אס יש דבר הדומה לו אזי יסומן השני נדי להבדיל ולהכיר איש
מאחיו ״ גס את זה ידעת  /כי אנחנו לא נסמן את הראשון
והקודם כאחד ממיני הקדימה  /כי אס נסמן תמיד המאוחד
והשני לו • לכן אמרתי אס נמצא פעולה מה שיסדו מניחי הלשון
בברן הכבד אזי היתה נונתס תמיד על הפעולה השני׳  /דהיינו
או במדרגה או לענין עומד ויוצא * כי לו היתה כונתם על
הפעולה הראשונה  /למה לא נשמש בקל שהוא השורש גרידא
בלי סימן הדגש ? ואס אמר יאמר איש שכונו על פעולה חזקה /
שאי אפשר לאדם לפעול בלי כח רב  /בודאי שאין הדין עמו *

ינ

( כה )
גי הנה נאמר פעולות ^  Hשניהם נהל  /אף שהאחת היא
קלה והשני׳ חמורה מאוד י נס מה לנו להעיר כאמירת פעולות
טונות התוהות הן הרפות  /כהיות שבאמת לכל פעולה ופעולה
יצטרך נח מה אס מעט ואם הרבה  /ובל עוד שלא נבין אליה
הנוחות הנצרנין לה לא תהי ' פעולה כלל  /אכן אס נתוסף
גת על איזה פעולה שהי׳ אפשר להתפעל בלעדו יק לא באותו
המדרגה  /אזי נעיר עליז במין הכבד  /במו
שהוא כליון

נטוי ויותר מן ג& כל ♦ ודון *

*

.

י׳

(ה) ומה שאמרת טעם הנפעל נעבור
וכמוהו החרטה והנחמה אשר מצד אחד המה מהגלים
הפעולה והוא הרעיון השני ומצד אחד המה פועלים כי הרחיהו
הרעיון הראשון  /הנה זה לא נראה לי מג׳ טעמים (א) שלדעתי
אין הוראת שורש נחם על הכלת הרעיון הב׳ פי אס על ההסרה
מן הראשון לבד ✓ כמו שהעירותי מר ע׳׳ז לעיל  /וכן (ב) לא
יהיה טעמו הרחקת הרעיון מעל האדם  /כי אס להיפך הסית
האדם מן הרעיון  /ואס נעשה זה ע״י דגר אחר מחוץ לאדם
הניתס -הנה אז יהיה האדם ההוא הנפעל  /ואס נתהוההשנוי
בו בעצמו אד יהיה המתפעל  /במו שנדרת אתה ההפרש ניניהםt
ני הגדר ההוא נכון מאוד נעיגי  /אך נהיות שלפי תולדות
העולם הנברא אי אפשר לשנוי כלי סכה הגורמת  /לזה היה לך
לשמש בלשון אתר  /ותחת מאמרי י ,אם נתחדש דבר מה/ובלי
« גתחדש דבר מה ״  /היה מן הראוי לאמור  /אס גתחדש
דבר מה חוצה לו  /ואם נתחדש נו ננפשו באחת מכוחותיה *

התדמותולהתפעל

ו( ) הכלל שהנחת על שורש גחס ואחריו מלת על שהוא תמיד
לשון חרטה  /גס הוא נראה לי נכון * אולם לפי מה
שאמרת טעם הכתוב ותכל נפש לוד לצאת אל אנשלוס כי נחס
אבשלום על אמנון  /כלומר התחרט על מה שעשה ונעבור
החרטה הזאת נתפייס לו אביו  /היה מן הראוי להכתב ני הנליהו
החת ניבלת * לגן דעתי בזה ני נחם דוד ונתרנמנו בל״א ( ער
איזט אנדיס ויכנס מארק )  /כלומר שבראשונה חשב שחמס
גדול נעשתה לו מאבשלום ורצה לקנא אח קנאתו ✓ אבל כעת
ההיא ניחם מהדעה הזאת ותשב ינ השיב אמנון עצמו אסמיתתג
במה

 ( .כפז )
גמה שכוונה עשה נבלה את 3ת מלך אחותו והסית .עא נקמת
אבשלום נגדו י ואס כן לא לבד שיתכן אלא גס יתורץ ההתאבלות
כל הימים נגד מה שעשה בבנו הקטן החולה  /כי נזה יתוסף
הצער על כי סר  .בנו מדרך הישר ולא ׳ישוב אליה עוד י ונמו
כן נתרגם גס על פי באורך אותם יראה פרעה ונחם ( ער ווירל
אנדרס ויכנס ווערדן ) •
(ז) נמצא עוד נתזנ<\י»ק*ל י״ל) ונחמתםדע .1הרעה  /ופרשו
שס המפרשים לשון נחמה " אבל אנחנו נתרגמו ג״כ
(איהר ווערדט אנדרס וינכש ווערק )  /ני כן תעיד על זה
הפרשה כלה  /אשר אס נעיין בה נראה שמצדיק ה ' את עצמו
נגד אותן האומרים ני בחנם הביא רעה על ירושלים או שיאספו
שס כצדיק כרשע בלי משפט ✓ ובעבור זה אמר אס הבאתי רק
פורעניות אחת על ארץ מה הנה יענשו בה הרשעים לכד כמו
שהצדיקים לבדם ינצלו  /אף ני ארבעת שפטי הרעים וגו׳ כלומר
־מכ׳׳ש אס אספתי כל הפורעניות יחד ושלחתי אותם על ירושלים
העיר אשר בחרתי בה  /להכרית ממנה נל אדס ובהמה בלי שריד
ופליט  /בודאי שלא יהיה זה בחנם ני אס על החמס אשר נעשתה
בה ♦ אולס נדי לאמת זאת  /הנה נותרה בה פליטה וגו׳
וראיתם את דרכם ואת &ילותס ונסססם על הרעה (מבפין
הראשונה i
נפעל ) כלומר  .תהיו מוסרי׳ ע״י דרכם מדעתכם
)הוסיף לבאר בכתוב הסמוך ולאמר ו^מ י אתכם (מבטן פיעל)
כלומר שהם בעצמם יסירו אתנס מדעתכם הראשונה  /ני תראו
את דרכם ואת' עלילותס וידעתם ני לא חנם עשיתי את כלאשר
עשיתי בה * ועל טעם הכבד נראה לי רצונו בו  /שע״י שיוסיפו
לעשות הרע אף אחר קבלת העונש היא גלותם  /יראה כאלו
יתאמצו להסיר אתכם מדעתכם אשר היו טובים בעיניכם "

 ( ,ח) בדרך  .זה אבאר  .גם כתוב הנה עשו אחיך מתנחם ךל
להרגך  ' .לפי שמן הטבע יאהב וירחם איש את אחיו אשד
יי י
מרחם אחד יצאו שניהם  /אמר הכתוב הנה עשו אף שהוא אחיך
יתאמץ נגד הטבע להסיר עצמו מדרכי החנינה והחמלהשלבו
מרגיש לך כלומרבשבילך  /להרגך שעורו למען יוכל הרגך ♦
 (,ט) ודוק עוד על מין

ההתפעלשישלו

תמיד סימן הנגד *
אשר

(

ל

)

אשר לפי דעתי יקיה עעמו אחרי שצריך על הרוב התאמצות
יתירה (או נגד העכע אס מא דגר מלאכתי פיויש וא נגד האמת
אם יהי׳ מר מדותימאראליש ) לפעול אס יהיו העפילה והפעולה
’שניהם כגוף אחד  /מאשר צריך ממנה אס יהיו בשני גופים
גנדליס יויש לעיין על זה *
(י )

מה שנתכת

מעקר השורש נוח

והאחרים

המסתעפים

ממנו  /גס אני אבוא עוד שנית אחריך להוסיף על דבריך
ולהלות להם (א) שס נחל בהנחתו הראשונה על ככרת ארן
ההולך נין שתי הריס ויורד עמהס ממעלה למעה (א)
' {איין האהל וועג )  /ונקרא כן לפי ששעתו השפוע מוליך ומוריד
כלדכר ז המוגח עליו ממעלה למעה (ב) " והושאל את״ג על כל
נכרות ארצות ההולכות שסוע כאותן הסמוכות ליס או לנהר
גזול  /דומה למה שקורץ בל״א (איין ! גרונד )
יוהושאל ג״כ
יעל פלג מיס ( איין כאך ) להיות כהכרח המקום אשר הוא הולך
מליו כצורת נחל נמוך ושפוע כין שתי מקומות גגוהית אשר
המה יגגלו את המיס היורד כניהס גנחת (ג) • (־) שס נחלה
 :שהיא אחזת האדם אשר ינוח כה השקע ובעח  /והיורדת תמיד
מאב לכנו  /וראי׳ לדכר שיש כה מעין הוראת מנוחה נמצא ככפל
מנין ני לא נאתס עד עקה אל המ  #חה ואל הנחלה ;זכריה •־ נ) יי
כ( ) שורש נחת נדכתיב

הורדה ( זענקן /

ותנחת עלי ידך (תהליסל״יס שענינו לשון

וינקן מאכן ) *

(יא ) נס אלי נראה עעס נהג על ההולכה בכת  /וזה לא
,
ימנע עוד מהיות ההנהגה לעוכק הנהוגים  /ני י£
שיתאמץ המנהג גתו להעכירס על הסכנה ולכבוש כל מכשול
ומוקש אשר יקרה להס כדרך  /ומזה העעס הוא ינהגנו עלמות
(תהל® חינ> * ועעס נחל להפך סא תהיה טנת המוליך להרחיק
אתנמגץ מכל דגרמכשול .מיראתהנזק ♦ אבל עעס נחחהנא
ההולכה
א( ) וכזה
שעמה ינדל הןהנקמה (איין מהאל) הגולכת נ״ג נין הריסונקעי® א< |
הולד חיסור ;
(כ) וגם נזה אקשר לוחי סטעס הלחיל מיחס הנבולשאליו נחה איל •
י(נ) ו זה רכדלל מן הס נהר (אייץ
שמראם) ההולך סהרוכאלו<! פל חןהא
j

נכוה,

ועל הח״ן יתכן לומרההיא‘<' ,ו" ןה< עעל »יזת ת! מ{ י  $מי<ל

החקו* אשר הוא15לו «ליו *.

( לא )
ההולכה כהשקע ובעתבלי התאמצות וגלי פחד " והרב בעה״מח
יריעות שלמה הרחיב לדבר נהם והלך כנאורה לפי שעתו "
(יב) עוד ראיתי ראי  ,לדבריך שעקר הוראת נחם על המנוחה
כנפש  /מענגה ההפוך שננו׳ההצטערות כשם תנודה /
שהוא מעין נע ונד  /נדפתיב למד לו ולנחמו(אי* ל) * ומן
הידוע שאף בזה ינחם האבל נשיצעערו רעיו עמו על שברו
ומראיה לו כמרחמים אותו בשעת צרתו  /אשר מעעם זה כנו
פעולת הנחוס בלשון רומי ( קאנדאלערע • נייא ליידבצייגן ) •
ולכך הדין עמך באמרך שהשאילו ג״נ שורש נהם ללשון דהמה ♦
ועל כלם אביא ראיה מכפל ענין ולא אהוס ולא אנחם(יחזק!
זל־־ד) ,
ונתרגמנו ( גריהרע ווערדן  /מיעלייד פיהלן  /בדוירן t
ערבארמן )  /וכן נתרגם יחד נכמרו נהומי ( אלל מיין מיעלייד
ווירד רעגי ) י ובעעם זה אבאר ני ינחם ה ' מנאיזתס (ש-יפעיס
*׳)  /וכן לא ישקר ולא ינחם ע״י התחננך  /כי לא אדם הוא
להנהם (דאש ער קענעי גריהרע ווערדן ) • ונפי היוצא לנו
מוה נתרגם מלת ונחמתא (ריהרונג ) ומעעס שהכאתי ככתבי
הראשון " (ואולי■יתכן גס .לומר פירוש וינהם יצחק אחרי
אמו  /שהיה מרגיש בלבו הרגשת אותה האהבה אשר בה ימשך
אחריה כהמשכו  £תרי אמו 0ויתוקן בזה מלת אחרי שהוקשה
לדעת כל המפרשים ) "
(יג) לעעמך שהנחת על מלת ויברך יהיה המכרך פורע #
הנה וה נטן כשיהיה המבורך גלול מהמברך אותו  /אולס
באמת הונה פעל זה גם על ברכת אב לבנו וכדומה לו  /ואז
יהיה כהכרח המבורך כורע לא המברך  " .אמנם נשפר זמירות
ישראל ( שיי לא) נתתי העעס מפי הר׳׳מבמ״ן ז״ל מענין נתינת
ברך ר*ל חזוק ויזיוס ( נמו שעעס ויכבד בפיעל הוא נתעך־נ
כבוד )  /אס■ באדם■ או ע״י הוספת קנץ מה/ומזה הח נא את
ברכתי (מיין גשענק )  /או ע״י דכריסכעלמא מוחן שלום לחכיר1
_ ( גריסן ) ונכרכת הגדול לקען ( זעמן ) ! ואס אצל השם יתעלה
; נדרך השלה על הכרת קיומו מפאת שלימותו (לאכן  /פרייזן ) ♦
הנה יכרנך

לאהנקן ״

׳ה

גרנק

ישרים

נאןק רען החפץ ככריחך וצמא
מא^ נריל ♦

(

לב)
מכתם * )

־מוי שכם משמן ©יב
ויום המות מיובש הולדו

בבירת
שמחו ׳
אהה T * T
־T
רדתך TT
ערת ׳| T :
;בכו  #ת מותך שמח
הישר1
אל

נאוה לכסיל כבור

הן בל מבבך בסילים עלי הון ר־השו /
יתבוששו •
זהב :ולא
לעגל
T
*;
כורעיכם  iי• TT V
' i
י

-

 b'jקבר אשת חיר־*
שב הפ העובר ׳ הואל עמוד ההלך ו
וד־זטן* דמע  ,עילי דהקבר ־ . ,־
«־ת ותדע  ,גוירת מי פות שוכנות«.
^ ־הוסיף בני« הכפייל קרוא שבר■:י
גבירה וודפרת צרק> ופועלת יושר1
שבה שכעת ימים  Snכס המלך3
אחרי אשר כל ימי הלדי־ז היתה
מחסה לכל עובר ומשענות להלך *

ע־־־פ

מנתם «למנת '-׳יתינוס שתמסנליפאתריצא■ הוא מה שקראו הממירים
*־ )
איכרשריפט) וכונו בזה .על שיר או מפל קען
היונים עפי״נראה (
v
ערוך ב־־כרים אחדים על עדן רב  ,וקראוהו המשוררים האשכנזים זין זנדיכט *
*לז*ת נחרנו גפם הזה להורות בו ,pipהשיר העיון ;מעטי היואמריס וגת(?®
דבריהסאפשיס
גונה רנה ,גאלה א שר לפדנ• 1

( מ )

חנוך

נערים*

(  bsדבד הכרח הינוך הבניכם כראוי

פרק חמישי
מדבי נד4ןןןח סהגחגת הנריאוו!
יכ

מידך
־Iv T

T

הסיבש
הקריבם
להשיב ׳ Vינפעז5
־•| T
• T :

דמקו־ר החייכם ? נמך השכנת /
משמיך ;צ>ת,י "
פלכי מי׳צן בירת אד־־‘לדדור־י* רפ:/ &4
-tגלורית
עליור־ת
אתך
פרננת ;
־ •
• ▼ |
־T .
אתי ;כש
®ל־י

^ יון תקנת

אומדת לף--

מבואר

הוא כעיני כל

נעלשכל

 /שהנהגת

כריאותהגוף

והנהגת המידות  /יחד תלויס מנחירת האדם
ורגילותו מנעוריו  /חוץ מי שגופו רע מתחילת נרייתו " ומי
שמנהיג ומרגיל את כניו הקטנים על צי המשפט  /וישתמר
אותם מהרינוך והפינות  /וישגיח כדאגה רכה שיהיה גופםשלם
וחזק ועומד נאיתנו  /נפי אשר יחננם וירגילס מנעוריהם /
כן יהיו כעת כואס כימים  /אס נעלי כח ורב אורם  /או נעלי
מדוה ועמוסי תחלואים •

גם הנשר הגדולהרמנ*ם

ז״ל שפתיו יזורו

דעת /
כפרקיו

להלכות דעות  /זהלשונו  /יי הואיל והיות הגוף בריא
י־ יי ושלם מדרכי השס הוא  /שהרי יא אפשר שיכין או ידע
ג
א3 1
לנר

(
%%

לבר

לדX

מידעת הנורא  /והוא חולה /

לפיכך צר$ך להרתיה

«« אדם עצמו מדכריס המאנדין את הגוף  /ולהנהיג עצמו
« נדברים המגרין והמחלימים  * “ -אולם תיקון הגוף
דהיינו ענעי מחייתו ושמירה מהפעליות הגונריס ולהנהיגו
כהנהגת הכריאות  /הוא קודם כזמן ונענע לתיקון הנפש ל ני
האדם אי אפשר לו שיצייר מושכלות ואפילו ילמדהו אליו  /וכל
שכן שיתעורר לו מעצמו  /כעוד שהוא מלא כעס ומכאוניס /
כל ראשו לחלי וכל לכו דוי  /אכל כשיהיו כלי הגוף,בריאים
וחזקים כראי מוצק! ויכולים לעשות עסקיהם ותנועתיהס /
אל אשר יהיה הרוח ללכת  /אז תוכל הנפש לעשות מעשיה
ולענוד עכודתה — "
לק ראיתי לחכר דברים על מנין זה על דרך כלל וכדרך קצרה
וביותר יהיו דברי המעעיס לקוחים מדנרי הרמכ״ס /
ומספר הכקורת אשר מחדש יצא לאור מחברי! חכמים אשר לא
מכני עמנו * אמנם פרעי יסודות החינוך  /זאת העצה היעוצה
ממני  /שהאבות הנבונים תחבולות יקנו מספרי חכמים מפורסמים/ -
•וילמדו מתוכם ההנהגה הישרה והעובה  /ויחשב להם לצדקה
להיישיר ולהדריך את צאצאיהם ( מתת אלהים הוא לברי לבב)
על מעגלי צדק ונתינות שלום — ♦  .איפוא בעל הגן אשר
ישתול נעע רב עלי אדמתו  /ולא ישגיח בדאגה רכה  /להשכיעו
ולהשקותו מיס חיים יום כיומו  /עד ני יגדל והיה לעץ רענן/
תחת דליותיו יחסה! ובצלו יתלונן  /ואשר זרע בדמעה ברינה
יקצור פרי עמלו שבעתים — I
* .רוע שמאויר הנושב והסובב אותנו תמיד  /תלויה על פי
הרוב מצב בריאותנו 5אס נשאפה רות טהור ונקי /
נתלונן תחת צל הנליאות ותחת מפי חוזק הגוף נחשה  /ולהיפך
נהיפך * ואס לפי זה האויר הטוב או הרע מתפעל עלינו
הגדולים  /על אחת נמה וכמה שראוי לה 1הר ולשום עין פקיחא
נענין זה על הקטנים ♦
גדול העון מנשוא  /אם מפאת אהבה רבה  .וחכה יתירה
1״ ז . .וחמלה גדולה שיש להורים על הנערים  /יצפונו אותם

י

גקימת

( לה )

ן(
נוחי?
;היג
עצמו
קוןהטף
הנהיגן
פש י ני
יו  /ונל
אוניה /
[.c
בריאיה
יחיהס1
זמעשיה

־ךקצרה
מלס /
אשרלא
ה
היעוצה
סמים
■/
!לצדקה
ירלבב)
נןאשר
שביעו
ןרענן/
:ה
ברינה

׳עלפי
ונאי /
להיפן
!עלינו
פקיחא

הירה
ד)ותס

בקירות הבית  /ויכלאום בירכתי החדר לפנים מהחדר  /מקום
שאין יד האדר שולטת נו  /ויסתמו החלונות ומזוזת הפסח
סגורים יהיו  /גס כל כקב וכל חור
יסתמו בנעורת
הפשתן  /שלא יבוא נו הרות חלילה — י• ועל ידי כן האידים
הרעים
■ והארסייס הנולדים מזיעה ומשארי קטורי הגוף /
יתפשטו ויתקבצו שמה  /ואין להם מקום שיצאו דרך שם  /והס
יתפעלו למאוד על גוף הקטנים  /עד שיחול עליהם חלייס
רעים ונאמנים !
ומלבד התחלואים עוד שארי מידות
עונג  /עצלות  /ושפלות ידים  /הולכים לרגלי
ההרגל הנפסד הזה  /והמה יהרסו את בנין הילד  /ויעשוהו
ללא מועיל  /ולכלי אין חפץ בו —■״ כי הילד הזה יסוב על
משכבו  /ולא ישכים לעמוד מפחד האדר בלילות שהוא
קרv
וכה יהיה משפטו בכל העניניס  /עד שבסופו יתרשל מהתעסי־ן
בחכמות  /ויתעצל מהשתדלות המזונות בעת גדולו *
ואף
על פי שהוא מתאוה אס לקניניס ואס להבונות  /מכל מקום
נכספה נפשו שיטילו לו דרך ארובות בשמים לחם אבירים — ;
גס החכמות כלס ישיג בצי עמל וטורח כשהוא עומד על רגל

רעותנמו  /רכות /

אחד —  5מבלי שינוד וינוע למרחקים  /לעבור ארחות ימים
או ללכת אל בית המדרש  /ולשקוד על מזוזת החכמה  /ובכל
הזמנים אפילו ביום שלג וסגריר  /נמצא הוא חושק בלתי משיג *
ומה עשתה לו זאת ? רק העונג רק החינוך הנפסד אשר הגיע
ול מאבותיו מנעוריו  /על ידי אהבתם האולת וחכת שזא — !
ומה מועיל יהיה בנער רך  /אשר תסמר שערות ראשו מרות
סערה  /ולבו ממקומו יתר ממטר סוחף  /תאחזנו השבץ משמם
ומיס יכהו וירח בלילה — ; יירא לעבור במים ואגמים מפני
גמליהם  /ולבו כדונג נמס מהציג כף רגלו על פני חוצות  /פעם
גשם שוטף  /פעם קולות וברקים י — .עליו נאמר כחומץ
לשיניס  /וכעשן לעיניס  /לא יצליח נ״א לשכב בין משפתיס*
ואחר התנור והכיריס — !
? p hl
הטבע 7ולא ,נטה ימין
:
שמאל  /ני דרכיו דרכי נועם  /וכל נתיבותיו שלום*
ג
ב3 3
הניחו
אין טוב כ״א ללכת בנתיב

/

( דו >
הדחו להילד לפה ולכרכר נחוץ אף בימי החורף  /ישאף רוח
טהור  /הוא מרפא לנפש ושקר לעצם  /ואל תעטפו אותו
{שמלת עור ואדרת שער לחממו יותר מדאי * הלא אנחנו
רואים שהאינריס המגולים תמיד כמו הפנים החוטם  /והידיס /
סובלים קור וחוס  /נשם ושלג עליהם מורנו והמה מתחזקים
ומתקשים ע״י ההרגל התמידי  /ולמה יגרע שאר חלקי הגוף
מהם ? — וחכם ערבי אחד ענה לאיש אשר השתומם עליו /
נאשר היה הולך ערום ויחף נקרה  /זז איככה תוכל גס אתה
״ לסמל הצנה והקרח הנורא ולא תדאג על חוטמך —
וישיג האיש ומה החוטם נכר הורגל מראשית העריסה י' ויאמר
החכם א׳' נ הגע בעצמך  /מה תשתומם עלי  /ני כל גופי
נהפך לנשר חוטם —  Iנס ניוס שלג ונשם או רוח ני יסער /
הניחו להילד לצאת על פני חוץאעט מזעיר  /למען ירגיל עצמו
לסבול תהפוכות הזמנים כלס  /חוס וקור שרג חרס סתו וקי)
ונל התקופות ♦
בחדרימשנבו תפתחו את החלון ננל יום בבוקר  /בקיץ
־
כמו  .בחורף למען יתפזרו האידים הסמיים וקעורי
העפושיס  /סוף כל דבר הרגילו וחננו אוחו שיסבול כל ההשתנות
להקשות גופו כחלמיש  /ולא יהיה פצל ונרדם  /רך וענוג /
נער יפה אדמוני אשר כמו שבלול תמס יהלוך לפני שמש — ינ
אס נער חזק ובריא  /ינון כזית רענן  /ובאחרית איש חיל ורנ
פעלים !
ואם אמרתי שההורים לא יחננו את ילדיהם בדרך מפונק
וריכוך  /להתיש כוחם כנקבה  /לבד בעכין
ובפרט בעודם קטני®
השינה צריכים להפיק נמעט רצונס!
גני שלשה ואילך  /מפד שאין דבר שעוזר לבריאות תכונת
אמנם צריכים ג״נ להזהר נאשר יגדולון
הנוף כמו השינה "
הנערים  /שלא יניחו איחס לישון בעצלתיס עד נכון היום #
כ״א ישגיחו להרגילם שישכימו לעמוד תמיד בבוקר כראוי ובזריזות t
ומי שהרגיל נפשו
וזה מועיל מאוד לשמירת הבריאות "
מנעוריו  /עד שנקל לו ונעשה אליו לטבע שני לעמוד עס נן
החמה  /זה לא ימית חלקי זמנו היקר נהיותו לאיש  /בתנומות

(

לזC

פלי משכב —י • ולמי אוי למי אבוי ? ׳— למאחרים על
פרשותס  /בל יביעו השמיס ני יתאדם מפנה שמש מקדים
יוצא  /מאיר הארץ ומלואה  /ונותן נשמה לעס עליה —־
לא יזכרו תהלת ה'  /ולא ישעו אל עושיהס  /להודות לה׳
<זסמ — י.

>יפאןm :

העעפו
אותו

הלא
אנחע
/
והידיס /
זמתחקים
הלץהנוף
 1עסעליו /
,וגל גםאתה
עמן -י‘
ה ו' ואמו
ני נלנופי
ני יסעו;
ירגילעצמו

דהיו»הריס מבלי הרבות להם כרים וכספות
עליהם וחס להס /

אשרישננו

שעי/׳ כ גורמים הרבה חולשות

לנפשם iגס משגבים להם הרבה טורח וצער כשהם מפונקים
ובעלי עונג  /אם בזמן מהזמנים שצריכים ללכת למרחקים
ויחסר להם העונג והמנוחה ; בי באמת השינה בפני עצמה היא
צרי הסייס ומשיבת נפש לכל נוצר  /אמנם מתוקה שנת האדם
אס ישכב על נרים וכסתות הרכה או על אבן מראשותיו (*) *
ינ נמה אנשים השוכנים על מעות שן עלי תולע! ותדד שנתם
מעיניהם כל הלילה — וכאשר הבל הוא מעשי תעתועים /
אס ימצא איש אשר שתה תמיד בנלי זהב* ולא יאבה לשבור

1סתו ק

rניזיז

צמאו מכלי חרש או מנוזלים קדים כן הדבר הזה ; עובה תנומת
לעפעפי גער בריא < ושנתו תמתק לעיניו אם על הארץ יישן /
או על ערס יצוע  /ומיס קרי  $תשי 3נפש עי פה גם 3נ ליחרש —*

יסוקעורי
השתנות
ן וענוגt
 - ciני
וש חיל ות

גם ירגילו לרחוץ הילדים  /לכל הפחות פעמים בשבוע במים
קרים  /נדי שיהיו חזקים ובריאים  /כי מלבד שראוי ואת
מדרך הנקיות והעהרה  /עוד עוב ומועיל הוא לבריאות הגון* "
מפני שהמפונקיס מליגע אצבע קענה במים קיים /
הנם
מוכשרים לקבל כל מתלה העומדת משנוי האויר או תגבורות
הליחות כאשר הנסיון מעיד על זה יום יום * ומצאתי כתוב
שזקן אחל אשר שמו נודע בשערים (* *)  /היה רגיל לרחון
ראשו ורובו בבל בוקר אף בימי הקרח נמים חיים  /ושבח את
עצמו שהגיע ול התועלת שלא הרגיש מנעוריו שוס חולי העומד
משנוי האדר  /גס על עת בלחו — •

יקי
מפונק
לנדנערן
־ס
קטנים
ות
תכונת
ך
גדולון
:וןהיום1
ריזות/
גילנפשו
יודמסנן
נומות

ואם

יש

ביכולת האב ללמד לילדיו לשחות בנוזלים  /מה עוג
ומה

Mercurins Francifeus de Hellmont.
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( לח )
נעים 1ני לפעמים ינצל נזה מנל פוקה  /וימלט
יומה
וננר הזהירו על זה חז״ל באמרס (קדושין
נפשו מני שחת .
פרק א׳ ) האג חייג נמו ללמדו ונו׳ ויש אומרים אף לשוטובנהר5
להשיטו ננהר מאי טעמא ? חיותיה היא ! ומלנד שהידיעה
הזאת חיים היא לו להצילו לפעמים מהשננה  /עוד יגיע לו
התועלת והעונג שיחזיק ויבריא את גופו yולדעתי רמזו נמלת
חיותיה על דעת שניהם  /לשון חייס ממש ולשון נריאות ־— :
האנילה והמלנושיס ויתר פרטי החינוך אמנם
כהנהגת
נמצאו דעות שונות נפי שיקול דעת החכמים זה
נכה וזה נכה  /ולא עלי הרשות להכריע איזה מהם יכשר ;
•מפני נמו שהודיתי מקדם שאין לי ידיעה פרטית נעצמות חכמת
הרפואה✓ על נן לא אדנר נענין זה כ׳יא כפי אשר יעלה על רוחי
והנכון לדעתי  /וגס זה רק על דרך קצרה  /כדי לצאת ידי
חובתי  /והמשכילים נעם  /ילחמו נלחם אנירי הרועים הילדים
■הרכים לרגל המלאכה  /כשרון המעשה  tוילמדו מחוך  1נריהס
את משפטי החינוך  /וכפרט נאשר ישימו על לבנם לדרוש מעל
.ספרי החינוך היוצאים לאור חדשים לנקריס  /ממחברים בעלי
חכמי לב כמו מהחכם קאמפע ואחוזת מריעיז  /אז ילמדו דעת
צדק משפט ומשרים בעניני הנהגת הנריאות בדרך ארוכה ובבירור
יותר מאומות ומוסכם מהנסיון זמהחכמה  /נמו שמדבר מענין
}ה החכם הנזכר נספרו חלק שלישי ורביעי כתחילת הפרקים / .
כי  :טובים דבריו מפגינים  /ומתקבלים .על הלב  /כנעימת קול
כינור המטיב נגן  /וראוי לכל משכיל החפץ סייס ללכת בעקבותיו /
לשמור מצותיו  /ולנצור פקודיו לעשותם *
בתחייה כשיצא הילד מבטן אמו  /׳יהיה מזונו חלנ בלב$
עד שתי שנים  /לפי שהוא דומה למזג העובר /
והוא המזון שהכין לו הטבע  /ואס יאכילוהו מזון אחר  /או
יביאו עליו חלייס גדולים  /לפי שהנח הטבעי שנו אינו חזק כל
ךכ  .לעכל שוס מאבל ; וצריך שיבחרו לו מנקת בריאה / ,ואברים
שלימים מכל מיד תחלואים הידועים  /ולא תהיה כסילות /
כעסנית  /או דואגת ונצורת לב  /לפי שרוע הלב .הוא סבה
להפסד החלב  /ולכן צריכה להיות בעלת מחת טובות י אמנם
אס

(

קדושין
יס (
 wie :נתר5
הידיעה
נד
צוד יגיעול
מזונמלק

ות : -

חינוךקמנס
החכמיםזג
יכשר
ס
ותחנמת
לה עלחתי
לצאתיד
הילדיס
עיס
זבריהס
לדרושמעל
ומדםנעלי
ילמדודעת
ובבירוי
וכה
דבר
פרקים /
כנעימתקול
גקעת־( /

 sהלבבלבו ןf
העובר ׳I
ג
אחרi 1
מחקנל .
ואבריה8
;,
נעילות !1־
:הוא סנה:

לט )

יכולה להניק נעצמה זהו הטוב והמועיל מתר  /לפי
אס
שחלב האס דומה ממש למזון הילד ני הוא המזון שהיה נזון בו
מרחם ולכן הוא בכובעו ונמזגו ממש  /ובאמת עתידים ;*) האמהות
ליתן את הדין על שעזבו דרכי הנובע ונהפכו לאכזריות  /למסור
שעשועיהם ביד נכריות  /למען תהיה להן הרוחה והתענוג /
ני זאת מבוע הפסד הגוף  /וזה מתור רעת הנפש — "

כתבאריסנוו והתעורר על זה גס כן הרמב״ם בפרקיו
להלכות דעות  /יש אנשים ישימו עת אכילתם שעה
ידועה  /והשכילו עשות  /אלא המשכיל לא יאכל אלא כשירעב
ולא ישתה אלא כשיצמא  /והדבר נאמר עדוליס להזהירלע
מפני שאס
הקטנים ♦ ־־■־ ועוד מנועם אחר ויותר נכון /
»עבור העת לפעמים מבלי לאכול בשעה הקבוע  /אז הילדים
יתמרמרו ויתקצפו  /והמכשלה קרובה להתמיד ההרגל במידות
רעות המצרנות זו לזו  /ובאחריתו יהיה סרבן  /קשי עורף /
תתקפני
נטייתו ורוחו יהיו כחומה פרוצה אין מעצור למו • /
יצרו ולא יוכל למשול עליו • — ני כל שארי כחותיו יהיר
משועבדים תחתיו  /ואין גודר גדר ועומד בפרץ לפניו  /לע
נ-ן יותר טוב שלא לעשות קבע לסעודתם כ״א תמיד יקדימו או
יאחרו נתינת השעודה כדי שיהיו רגילים לאכול בכל זמן שנותנים
להם  /מבלי תרעומות וסרבנות — י אמנם אס נפשם רעבה
למאוד והס מבקשים בנחת לאכול מאומה אף שלא בזמן הסעודה /
אז יפיקו את רצונם לפרוש להם לחם לבד  /ולא שוס מיני
מטעמים ומעדנים כלל כמו עיגות או חלת דבש וכדומה מהדברים
המתוקים לחיך ומרורים לבטן ־־־־ !
תת להילדיס הקטנים כשלא הגיעו

ויהיונזהרים למאוד מבלי
לארבעה שנים ויורד לאכול בשר ולכל הפחות׳ יתנו יק
מעט  /וכן ישגיחו בהשגחה מעולה שלא להאכילם שוס אכילה
גסה ועבה ✓ כי קשה להם הדבר להפסיד תכונת גוית©
גס יזהרו שלא לתת להם פיחת בלתי מבושלים כ4א
מפשס ♦
מעט

€mperi$ aü$tmtint ÜvetnfTeit 4ter$ (k’ü.

אס

< מ )
מעט מזעיר וזה לפרקים ני המה השים לנוף שמגיאיס לידי
ספוח וחולי העורקים עטיפת האצעומנא ושלשול  /אולם
*מנושלים טוניס ומועילים *
גםשתיית הילדים יהיה ע״פ הרוב

מיס(*) ני ימנעו

עפוש הדס מהגידיס שמחזירים המזון הדק ומעדרין אותו
נעורקץ  /ממהרים להוציא הפסולת מהגוף  /נס הס שומרים
הרטינות העיקרית השרשית בגוף  /וימנע התלהבות האצעומנא
ומבשלים המזון  /אולם לפרתיס ינוליס לתת להם מהשכר
המזוג (ליינט ניר ) " נס המשקה הנהונה ורגילה נמדינתינו
לשתות ננוקר אס ( סע) או ממין קטנית ( קאטע) הם מזיקים
לבריאות הגוף מאזד ומניאיס לידי הרנה מנאונים נידוע
לרופאים  ' /וזה מפאת שד אופנים האחד נהיות שהמה משקות
חמים ושד מפאת עצמות ענידהס ומהות חלקיהם אשר מהמל
הורכנו  /יג הנסיזן יורה שמשקה נשע מזיק ליסודי העורקים
זממלישס  /ומשקה קהפע הזיקו יותר נלד מחלקי השמדי שיש
בו ובפרט שיעשוהו קלי  /וניותר הרגה מדויס נלויס עמו /
<מו רתיחת הדס  /חרדת האינרים  /התעוררות ההרגשה
החיונית  /חולשת נח הזונר ונחמה עוד רכות  /מי מנה
מספרם  /לכן ראוי להזהר מלשתותו ולמנוע אותו ננל מה
שאפשר וכפרט שלא להרגיל הנערים כזה נ״א נוזלים קרים ןא
<זלכ ישתו כבוקר  /רטנלו נו את לחס חוקס  /וכימי הקץ
♦אכלו • מפירות הטונים וקלים לענל נמו תפוחים  /וכדומה
מפרי העץ זתמנת האדמה י נם ישניחו שלא לתת להם יין
ונן נ 3משקה חריפא כ״א ע״ד רפואה או לפרקים מעט
«זעיר  /ני גן דעת אפלטון שלא לתת להילדים שום טפת
.יין לטעום עד אשר יגדלון והיו כני י״ח ; ואריסטוטלוס חשב
להחמיר יותר -בהרסיב הזמן עד עשרים  /ובן הדעת החנם
הקדם קאנפוציוס שמזהיר מאוד לשמור הנערים משתיית היין
ושארי משקים חריפים וכן מהמשגל אפילו הדתיי קודם
זמנם

»Siebte. SBtfTet

alter

®nw&rif

(*) *Ütercui
fcbaften.

ג

מאc

זמנם הראוי (כוונתו וה על האבות המשיאים לבניהם נשים
בעוד המה בלתי ראיס לכך ולא ידעו להתנהג עמק ועם
העולם כלו נענעי מו" מ זד*א  /ולו חכמו ישכילו מה שאמרו
יוז״ל שכל דנריהס נאמת וצדרן /הלואי שרק יבינום  /והם
עצמם דרשו על פסוק ועתדה נשדה ונו׳ יער׳ש ואלה הננונים
נגד פניהם מסכלים ומעקלים תמיד בדעתם המשובשת והמעות
בכל הענעים את פ־רוש חדל הברור הנושד על עמודי השכל ה*שר
והחכמה הזנה — ( ועוד אדבר על הענין הזר הזה בארוכה אם
יהיה ה׳ עמדי ) ני זאת שורש כל מדה רעה 0ומקור כל נגע
וכל מחלה  /והם ממסידי הגוף והנפש  /הירא אלהים ימלע
נפש בניו  /והחועא ילכד בס ־— I
כמו שהיגיעה והתנועה מועלת קודם האכילה  /כן ההשקג!
והמנוחה מועלת אחריה  /ואחר שינוחו הילדים כשעה
תענה  /אז ילכו דיגעו ירוצו וייעפו  /לשוד את העיכול /
ולכן ירגילו אותם בכל יום לעייל שעה* ידועה בפנות היום
ולהתהלך על פני תוץ בהשקע ונתת רות בץ בימות החמה וכין
בימות הגשמים  /להתנועע הגוף להתעורר העיכול ותאוות
האצעומכא  /לעזור סיבוב הדס ומרוצתו והדחת הליחות המותרות
ע״י הזיעה  /ומלבד כל אלה העעמיס ותועלת הנמצאים בעיול
לא לבד לקענים אלא אפילו לגדולים  /י ' עוד יש תועלת הרבה
בהעיול על פני שדה שיוכל המורה ללמד ולספר לחניכיו מערד
הצמתים  /להכירם מאותות השמים  /ולהודיעם מתכונת
העכע ושארי ידיעות הנקשרות1ה בזה ע׳׳ד העברה וראשי פרקים
שלא יהיה עיולס לבריאות לבד ג״א גם לתועלת ♦
וביותר צריך השגחה פתית ועיון עוב לשמירות בריאות
הקעניס  /שיזהרו מבלי החליש את מוחם היפה
בפלפולים ודרשות שאינם הגונים לשכלם הרך  /וקשים למוחם
כקריעת ים סוף — ואם לא יקכלו יינק אותם מכת מרדות
לפ זה  ( /ואנכי היודע והעד ) זע*כ יבלבלו אתשכלם  /ומתישין
«זס  /זז רעה חולה ומחלת לב למאוד ־־־ ! יכ עמודי הבריאות
ירופפו ! משלג ילבין תואר פניהם  /נם בשרם עליהם יכאב /
לג חלי וגל מדוה ידבק בס מחב הישיבה מההשכמה דע אי&
לילה

( מב )

V

לילה ונמרח קבלת הפלפול הקשה  /דמע להם עוד מזה מחלת
פחד  /דאגה ועצנון הנקראת ( היפאקאנדרי ) או שיהיו נעלי
מחשכה ונרדמי הרעיון  /וכיוצא נזה ־־־־ י ואס לפעמים
נמלטים מזה על דרך מקרה ופלא  /מכל מחום מפסידים
בשנושיס האלה את מוחם ׳ ומאפילים את אור שמחת לננס ,
שלא יהיו מעורכיס עס הכריות להיות דעתם נוחה עליהם ולמות
מחברתם  /יען לא ידעו איך יתנהגו  /מה ידברו ואיך יפצו
בה ואיך יתנועעו יד ורגל וכדומה  /ונמשלו כאדם היושב כקצה
ח׳לק הישוב החמישי או כתכנית שור אוכל עשב  -ואין זה פלא
ני כל זה לא ילמדו  .מרבותיהם אשר גס • המה לא ידעו להתנהג
כראוי כישיבת חכרת אנשים  /ואס רבי לא שנה ר׳ חייא
מנ״לן — ומלכד שהוא איכול הזמן היקר /
עוד לא לעזר
ולא להועיל לבריאות גופס  /ואעתיק הנה את דכרי המקובל
איש האלהיס כעל שני לוחות הכרית דף קצ״ו אשר גס הוא
קרא תגר על המנהג המשותק הזה  /וזה לשונו יי ועדן
« החילוקים יהיו בטלים ומבוטלים  /ומי יתן fשלא היו
״ בעולם  /ואף אס יאמר האומר שהוא מגיד קרוב לפשוטו
*  ,ומגיד הרבה עדנים אמתייס  /מ״מ נשמעורב כו אפילו
״ דנר אחד שאינו אמת  /אוסר כמשהו  /ומי יוכל לשער
״ העון הפלילי להפוך דכרי אלהיס תורת אמת  -והנה
 <,שמעתי דכת קצת מחכמי הדור האומרים  /באס לא יאמר עוד
״ החילוק מה גבר בגוברין ? ־־־ כי אס יקומו הרבה לתפוק
" ישיבה על הדברים האלה  /ראוי לקרוע — להיות ממעט
«< ככבוד שמיס כדי להרבות כבודו ונו ' והנה יש כת משוגעים
" האומרים החילוק מחדד  /האומר כן ראוי לנזיפה ולו־
ועוד כשנעשה מחודד מה עושה
הלא אץ

*

כחדודו 1חדוד*

«  ,אלא שמבלה ימיו בדבר הזה ונו׳ וחבל על דאכדין מה שהוצאתי
" רוב ימי בתילוקים גדולים ונפלאים  /חטאתי עויתי ופשעתי
״ על כן באתי להזהיר הדוחת הבאים ובזה יתהפכו זדונותי
״ לזכיות — זמכ״ש האידנא שזכינו לפירושי הרמכ״ס איןלך■
 »9מדה גדולה הימנו ונו׳ זכו׳
יכנסו הדברים ה^ ה בלבבכם /
ותתעורח להשיב המנהג המשובח ללמד לנערים חבורי הרמכ״ם
על משפעו  /ועי״ג ישיג האמת את מבוקשו  /ועוד אדבר
 4״כ

( מג }
ג״כ בארוכה על אופן מניד הלמוד! זיעדתיז לבית מיוחד
בעזרת הנורא *
עוד אחוה את דעי בעדני הנמוסיות ומדות והוא לשמרם
מן ההתפעליות כי בהתגנרותס יזיהו ג״נ להגוף וממנו
תסתעף הפסד הנפש  /וגס עוד פרעי משפעי ההנהגה אשר
אזכירם והמה לכד ראשי פרקיס כי אין כוונתי אלא לזח
ולהתעורר לתנות המדות שתועלתם גדולה והס תפארת
לעושיהס  /וחכמי לב אשר יש להס בינה יתירה ודעת רחבה /
המה יוסיפו לחבר ספרי מוסר לתת לנער דעת ומזימה •
שמעון בר״ז זיל

נכפנו להעתיקם אל*מנתב»

אלהדברי שמעון האחרונים אשר שם
המאסף ! איש חדו׳ן היה ! ונפשו רחבת לתכנים תוכח •כל דבר
נעים ומסוגל* לטובת רעהו"• חה ! כי אכד  .איש רודף צדק ונאסף אל
עמו בי״ט שמחת תורה העבר ,אחרי אשד חל*ה זה שנה תמימה כחול*י
ראש ר״ל * ספדו עליו כל* משכיל* < איש נלבב הסר מחברתנו ׳ והוא
רחום

יגן

בערו ותהא נפשו צרורה בצרור החיים•« דברי

המאספים *

משלי מוסר
האריה והשועל •
השועל

שמעתי ותרגז בטני  /אהה ארוני המלך •
איש צר ואויב  /חורש רע ורפיל־־יהוד־־יך /
הוציא עליך רבת ; /בלעגי שפה ואין מכלים /
וכה אסר • לל שמעו נא כל הולך על ארבע מלים!
לל

מה

ולארי׳

לנו

בי

נעבדנו

י

לל ואה טובתו על־*יגו  /כי נעטרנו ?’

״ אם מלך הוא  /איה איפה תפארתו !
״ אם אדון הוא  /מי פר למשמעתו ?
ל,

1

ואס

הוא

יארוב

ויחטוף

במסתרים

הל»

( ' מד
]ו¬
יי הלא כמוהו דוב ? וכחד' כיעריבשיי

ואנס הוא נוהגם ושואג בזעמו5
%י גנם כמוהו יגהק פרא לפעמו /
» אשר הוא ממשפחת רם מבני עמי ,
״ כי בן אבי הוא  /אך לא בן אמי •
u

ובמה יורע איפו /

יכ

לו

יאחה

מלוכה ן

 !,את מי הטיב  /ותמי אצר 1כרבה ? »»
׳ .ועתה צוה הסוס פי אויד־ ,משתגע ככה •
נא ארוני בלאו  /תהי נבלתו כסוחה •
למען ייראו ביד* חיתו .יער ׳ וידעו שרון
ער המרות פני מ 4ך  /ולא יזידון •
הארית

סי הוא זה ואתה הוא החוטאi
אשר כמדקרת חרב בוטה ?
השועל

החמור הסכל* ,הרע הזה *
משחת הואר נמאס ונבזה •
הארית

החמור ? על 1-זזה תבער חמתי ? —
מנסת בעין כרי ׳ ממנו אקח נקמתי ? «b
גש הריאה י מה לי ל־יחמור ולקנאתו י
בם אהבתו לאפס *!חוש גם שנאתו • •
גריך ליניא *
3.

מני והחלום
החלי®

־עליך  /עני וכואב ז עליך נכמרו בחומי •
יען ראיתיך נעזב  /ואין מי שואל־ 1בערך /
אף כי המס תזעק ערי רוע מעמדך *
לק יצאתי הל\ ם  /להביאך בחדרי עמי:

שמה

( מה >
תמצא מרגוע < שמדת חשכת ינונךr
עומד,
כר־י מחסורך עלי  /לחות לך כפליסt
החרה גלוי סחבורת אלבישך רקמתיס /
מעדגי מ 4ך חאכידי  /ובנופרת השקיט רעבונך י
סוחרt

>ןף תמלוך בחזיון  ,על־ ,בל־ ,יהי לך
אלפי גבוריס סביב ל־־יך יכרעו /
גויס ממרחק יכבדוך  /חצוס וישמעוf
סג הם מגדנורת יביאן לך /ותאכל־־ ,והשבע ותותר •

נא עמי ׳ מדוע עוד תתמהמה ף
?־־ 4ך
הלא יש לאד־' ידי למלאור־ז בל־* מאויך /
׳ לחמך פשתך צסרך  /יינך שמנו ושקויןt
 Skגא תעמוד tמהר חושד־־י קומה1
העני

lD״  rלי וד־יך  /יכ תכנירני מליס ?
ידעתי יכ מר לי-י  /אך אתה לא תושיעני *
כי מד־ז בצע אס מטובך תעניקגיt
ועוד © עט ואינן tרואיך איו שואלים •
החלום

ק איפר־ז  /מה זה תצעק ותפחד ?
8$שכ
אם קלותי מהושיעך ׳ למדה ההבל ?
כ♦ במוני בן בל־י מחמדי תבל־'
אשר חבקשם  /הכל־ ,חמדה גס יחד •
כרוך ליגדא•׳

בשורת ספרים חדשים
הן יךס היתה השפה העברית חמדת צני תפארת ישרל שרתי
בלשונות מתהלכת בעדן גן אלהיס " וראשון אדם יולי
שמו אותותיה אותות ני הוא היתה ככל נשיאי ישראל אשר קראו
בשמותס עלי אדם רב י חנמות בנתה ביתה וסדריה מלאים
דעת ותכונה  /וגהינלה כלן אזמר נמל  /ועי לא ידע בכל לה
ינ

( סו >
ני יד ה ' עשתה « את החורה אשר שם משה לפני בני 4שראל t
שס קהלה וכל המונה גדלים חקרי לב  /מלבד אשר הש־גה ידה
ותהי חק בישראל לכל הדברים אשר ידבר איש לא רעהו  /ורבות
לשונות עשו חיל והיא עלתה על כלנה להלל מאד  /ותצלח
למלוכה בהתאסף יחד שבעי ישראל  /וכאשר יצא הקצף מלפני
ה׳ ; ועונותינו הטואלה ) להוריד גאון ישראל ולהפיץ צאן מרעיתו /
גם היא בגולה הלכה  /כי עזבו בריתה בני ישראל  /ובניהם
יזציימדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם
ועס («™ י׳ י״ג)  /וכמעט נשכח זכרה לולי ה׳ צבאות הותיר לה
שריד ישא מדברותיו בתורתו ודברי הנביאים פה אחד גלה״ק  /שם
מצאה לה מנות ותשכון כימי קדם קדמתה הנוה והמענגה  /וה'
יעדה לתורה ולתעודה זאת מנוחתה עדי עד ברית לא תופר t
והוא הקים אנשים חכמים ונבוניס לגדור פרצותיה נמסרת סיג
לתורה  /ולבנות חומותיה בכללי הדקדוק ! ובוניה כללו יפיה ליסל
המינים ובאבני ספיר גזרותיה  /והארץ האירה מכבוד ספרי
הדקדוק המתפשטיםבישראל ✓ האוצרים רב טוב הצפון ליראי ה'
ולחושבי שמו  /להשכיל לא דברי התורה ולהבין משל ומליצה דברי
חכמים וחידותס  /ומי הוא זה אשר ערב לא לבו לצשת לא הקודש
בנימה בפנים שהתורה נדרשת בהם בלתי אס נועדו יחד ויכונו
לפניו דרכי הלשון הפוצה אל עומק פשטות הכתובים  /ואין
הקרא יוצא מדי פשוטו ! והוא כסלם מצב ארצה לעלות במסלה
העולה בית אל / ,ני שם נגלו תעלומות המקראות ודרשות
חז״ל הבונים בשמים' מעליותיהס ואגדת© על ארן יסדו 3משפעי:
המליצה וחקי הלשון  /דרכיהם דרכי נועם וכל נתיבותיהם שלום :
והנה קמו דור אחר דור מדקדקים רבים וכן שלמים ושמולא
לכס לישר הדוריס ולכלכל דבריהם במשפט  /וכל אחד
מהם ערך מעיכת וסדר להועיל לתלמידים ללמדם שפר ולשון
עברית  /וכתבן דבריהם לזנרון בספר  /אך המה לא
ישקרו וצדקתם עומדת לעד'! ובאמונתם יחץ אבנים מערמות
העפרי ובנו יסורות הלשון והעמידו דלתותיה  /ופתחו שעריה
יבואו בהם התלמידים המשכילים  /ומשכילי עס יקראו בספריהם
ישביעו בצאצחות נפשם ומילאה הארץ ‘ דעה  /אבל לא ישבע*
ויתענגו מטובם התלמידים רני השנים אשר לא נאו ללכת בדרגי

(

מזC

הלשון  /ונפתחצו קמו עמדו לא עצרו נח ללכת ברחובותיהס
ני ירחיכו את דבריהם ככללים מכללים שונים 7וכל ור אשר
«קרב אליהם היוצא מן הכלל אשר' יסדו בחכמתם כי רנה היא /
נקשו לו טעם ושום שכל ולח יכלו מלו מלהאריך בעדני המקראות
והמשך הפסוקים ובאורי המאמרים הנפלאים והנשגבים מלכות
הנערים  /וכי ימצא איש יודע כן מבין למסור כללי דקדוק
הלשון לילדי בני ישראל בנעוריהם בכית אביהם 1פה אל פה
ידבר בהם  /כי לא ימצא ספר לאמר לתלמידו  /קרא נא זה
הכלל אשר מסרתי לך  /ולפי רוב הימים ישכח מפיו ומלבו ולא
מדע נחו  /וכשוב הכל תכבד עליו העבודה  /כי מגמר בעתיקא
קשה מחדתא  /ויקוץ בתוכחתו וישלך אמת ארצה :
הרת ' אני כלבי למצוא דברי חפץ ולתור בחכמה הזאת דרך
סלולה לכל המשתוקק לבוא בחצרות קדשה  /וימלך
פלי לכי אס כני ענקים אשר כגבה ארזים גבהס לא ראו דמות
אכן ספיר אשר כין רגבי אדמה נתונה  /הלא היא קרובה אל
שפל קומה כמוני היום  /ואולי אמצא מקום משכנה  /ודרשתי
וחקרתי היטב עד שמצאתי את שאהבה נפשי כי קרוב
12י הדבר
לערוך כללי דקדוק הלשון מערכה לקראת מערכה בסדר נאה
ללמוד וללמד ולהתלמד  /ונסיתי את הסדר ההוא פעס אחר
פעם ומסרתיו לתלמידים קטנים ככני שש שנים  /וה* הצליין
את דרכי אשר הדרכתי בו התלמידים הקטנים עס הגדולים /
א 1אמרתי עת ,לעשות לה׳ תנתב זאת לדור אחרון יקומו וילמדו
לבניהם  /ותהי זאת נחמתי בעניי וזה זכרי לדור דור  /וחברת'
ספר אותו קראתי בשם
מסלולודרך הקדש יקראלו ידרכו
נו הנגשיס אל החכמה הזאת  /וכל הולך בו לא ייעף ולא ייגע
ולא יכשל במרוצתו למצוא חפצו  /להבין במקרא ולהשכל בדבר'
גידולי המפרשים 7וזה משפט הספר ( /א ) תחלת דברי ט
להורות דרך לפני המלמד את ילדי בני ישראל  /ושם בארתי
תא סדר לוח הכניגים בדרך ספור רב עם תלמידו הרך בשנים /
כ( ) הראיתי דרך למוד הכללים הכתובים כספר ההוא עד שיהיה
התלמיד בקי בנתות הפעלים והשמות עם כנוייהס לכה משפטיהם /
וימה כמו כן התיבות אשר ישתמש בהן ככל חקות הלשון✓ וידע
להבדיל כין התנועות הגדולות ובין הקעגות  /ויבין בכל שוא
אס

אס הוא נע אוחנ  /ואיה מקום מנוח הנגינה והמתג והמשות
והרפיון וכל כיוצא גהס  ( /ג ) כל האומר שס נתוג הדר הוא
בלשון קלה ומנוארח ויקראו נו הנערים את הכללים הנמסרים
להם  /ולא ישכח וכרס מפיהם ותורתם ינצרו נלננם  ( /ד)
שמרתי סדר המוקדם והמאוחר עד שלא ימצא נו דבר אשר יאמר
עליו כי הוא זה הצריך אל הקדמת ידיעה אשר איננה מבוארת
שם מקודם לכן  ( /ה ) ולחשכיליס ינעם כי סקלתי משלת
דקדוק הלשון ככל אשר .תשיג ידי והצלתי מלות רנות אשר נחשבו
עד הנה בכלל הזרים ויוצאים מן הכללים  /ופתר עניני הספר
ואופני סדורוהלה המה כתובים על שתים עשרה אבנים נהקדמת
אבנים:
השפר ונקראה בשם מרצפת
וי ^ ן כי רבים אשר אתנו המתארס ומכקשיס ספר כזה למען
ילמדו מיהם מנעוריהם יסודות הלשון הענרות גלי
עמל ויגיעה רנה  /ויקרא נשפר נתורת אלהיס מפורש ושום
שכל וינינו כמקרא  /לכן הנני נותן את נריתי שלום לאחינו נית
ישראל! והנני מודיעם כפעם הזאת כי יש את נפשי להניא את
את השפר ההוא לדפוס כאותיות מהודרות ונייר יפה אס אמצא
מקום למכור מן הספרים הנדפסים סן מסרס ככסף מלא כדי
לסמוך את ידי כהוצאות הדפוס  /ומפתה אלכה לי אל הגדולים
החוסים בצל החכמה וצל המעלות  /ואליכס אישום אקרא  /קרא*
נמות השמיעו  /ואיש איש אשר ידכנו לנו עושו ונואו קרנו הנה
שאו ידיכם קדש ובואו על החתום  /וזה השער הקצוב כלאחד מן
הספרים נעדאחד ריינש עאהלר ל״ל א ה׳ ר״ם  /וה״ה הקצינים
שמואר*
כהרי
המפורסמים הגניריס הנכנדיס חכמי'* לב
וזעמוהייס ונהר׳ סאיר פויפרעצי  -ו התנדבו להתעסק כאסיפת
החתומים  /לכן כל אשר נדנה רוחו אותו לקחת מן הספרים
ישלח צרור כספו לפי מספר מפקד הספרים אשר יקח  /ליד
הלל  /או לכ״נ בכל מקום אשר מרס הנ1ו 3מגיע לאחד מאוהביהם י
ואנשי בריתם ! ומאתס יכוקש הספר כצאתו מנית הדפוס  ,ויהי
כן ה׳ עמכם למען תשכילו ככל אשר תעשון  /כו  5מינם למודי
ה׳  ,ורב שלום כאהליכס על יערה עלינו רוח ממרום  /ופדרי
ה׳ ישזנון ונאו ציון נמה  /וה ' יברך את עמו כשלום " דנרי
*מחני ; ה ^ טרג החודש תמוז תקמ״ז לפ״ק *
הקמן חיים קפסייין מברליןi

