המאסף
חדש

אדר

תקמט

שירים
שיר

מפותה ייז( 1פורים

בואו ידידי□ בואו•
הושב הארץ ונכר
סבאו• ידידי□ ק? א.3
הני־ז "ן ושכר
שתו ושכח רימיס
מןשף2ד יזשחר
הנה כוסות ונבמניס
מראים ^ דום ו^דור
ה

אלתפנו אל העצליס
גנים נבחרים ואוילים

;?!ששו• מנור ;צהרים
אי א ! "
כתחיס

r

( קסב )
סרוחים עלי ערסם
כחמרים ו/חר־ 1וגיוסם
;גד השמשךב «• ' שנדם;
ואנחנו נקום וניתעלד
■ לי כדוךכים  :הידד
ענו
אל תחנו שינה לעימם ♦
הרופאים אדי־יסיתו אחכם
לגרש ה»ן מבתיכם
ולצבית בטנכם במים3
בלבם ! •חשנו
מדמורת
; T
;*
ל_י!ן המה !« ארס
;גרב בוקר וצהרים *
לכן שיתו ל״ן לבכם
ותנו בכוסחעיניכם
המלאים .על $לנדוררם ♦
ג

מנגד • לכילי
•לנו ••
הרחיקוהו

(קסג )
הרחיקוהו מן גבולי
הרחק לא־תשורהו $
דזשם כסף מבטחו
ןהב נשברתי ורוחו
וירא לנשות אל־יןן
; ••T

V

V VJ

, *T

פתעזיביוא את־ו
געש הונו' ומאילו
ה תעיף עינץ?ףף :ן ♦
ר

מה־מאיוד נמאסת מים!
:

• ; * T J

*T

'

אם לרדדן ;דים ורגלם
נבראת ׳ איף תנעם לפינו1
רפש וטיט שונניף
חול וזעפר שמיף
לכן שותיף יאמרו חלינו
! 1ן5ה מאיד נעליקת
לש ?ח אנוש נבראת
לולא היותף** ל? המתן־מינו ♦
דאגות
יא נ « !>

( ל,סד )
.ד

דאגות ממ! ם ! צמת
ומריח: 1ך?ךת•
לכן שותה מים >!יש §דו
ואתםדי* גשירתבונה
אלי הנה
קרבו•
אל המישתה אשר עשיתי
בתולות גם בחורים.
אנ
T

“

•

•• ד

• •

•

XV

•

*

[קלם » ם נערים
ביואואל■ 1תאחרו• אותי ן
 Maידידים ב 1או
תיושב ארץ ןנכר
?באו• ידידם ס^ או
הנה "ן ושכר
שרתו -ושכתחעים
מנשף עד השחר
הנה כועדת וגביעים
מלאים אדום וןחר י
אהרן ה ^לי

(

קסה)

מכתבים

שונים

א
חביב אדם שנברא בצל^ס א{*היפ .״
במדבר בערבה נטה מחקר אחד
דבר אין לו עם אדם  /כ״א בדד ישב  /לדרוש
•את מעשי ה׳ ✓ חופש כל חדרי הטבע  /חוקר עזוז נפלאותיו /
ונער קטן עמו אשר אין לו אב ואש  /ויהי אומן את הנער /
ויהי לו לאב *־־־־־־

אתאוהלו  /דחןשמה ן

בהגיעתור
הנצניס /

מועד

חורש
האביב  /כצאת
השמש

בגבורתו לערוץ הקרח הנורא  /אשר פרשז ההררים
העטופים לגינים  /ויברחו גדודי החורף מפני הדר גאונו5
יתעלס השלג וחס השמש ונמש ן אז נראו ראשי הררים
משובצים והב  /ופלגי נחלי מיס  /מקודריס מני קרח ✓
יזלון עתה לאט מימיהם  /ואור פניהם חיי נפשות — I

יקר לעיניסלראות  /בהסירה האדמה מסוה השלגמעל
פניה  /פשטה בגדי אלמנותיה  /ותתנם בצעיף
הדשאים  /מעולפת ספירי הירקות /
ממקמת נתכלת
וארגמן  /ונפלה תעדה חציר גנות ושיח השדה ; — אף
שחקים יערפו טל נדיבה  /ורסיסי לילה נטל חרמון יורד על
נצנים  /והצמחים יבואו בעדי עדיים  /ויחרגו ממסגרותיהם— I
נם כל עץ עושה פרי  /אשר שנן עליו ענן
החורף0
ועמס ילין מבלי לבוש  /ויעש לו האביב נתנות עור
וילבישהו מגדים  /ממגד תבואות שמש ומגד גרש ירחים ותנובות
ניחוחיס  /תרבינה יונקותיו  /תגדלנה פארתיו  /גשעיפותיו
צפרים יקננו  /ומבין עפאים עוף השמים נותן זמירות  /וכל
עצי השדה ימחאו כף ולשוגימו רינה — 1
הגצנים נראו
בארץ /

אז יצא איש השדה

יפתח דשדד אדמתו /

*

לפעלו
ולעבודתו

להוציא לחם מן האח
להשביע

׳:
«fWfp
»V

( קסו )
להשביע יו& ניה  /על מ ' מנוחות

עלות ינהל  /ורעו כנשים

נדנרס✓ צאן ונקר יחדיו ידודון ידודון  /יתרועעו אף ישירו "
ויהי לנחת ושעשוע הנער הזה  /כבוקר לא ענות  /מנוגה
דשא הארץ  /ורשפי שמש עלי עשב השדה  /או נין הערכים
בי ינטו הצללהם והדודאים נתנו ריח  /או  .יתענג כיער חורש
מצל  /ורפתה עליו רוח השמחה ! —
 VMהיום וילך הנער לשוח כשדה  /לראות כאני הנחל /
ויהי מצחק נסתר קנה וניצה  /וימצא ענף אשר עליו
גווה עכביש קורותיה  /בתוכו ישתומם לנו  /ויפלא נעיניו
נשערה!
המעשה הנורא לראות כאופן העגלה מחוטים דקים
מחוטבים תכנית היכל  /והמה מרוקמיס בחכמה נפלאה ולעשות
י
כמוהם תקצריייד גדול חורש וחושב •

עודנותעלוזנה כליותיו ולנו ישמסבקרנו  /נשא אתעיניו
וידא את המחקר מרחוק! נפשו ננהלה מיראת
בנודו  /וישלך את הענף ארצה — * ויקרב הלום המחקר /
וישאל לו  /מה זה נני השלכת ארצה  /נחרדתך אשר חרדת
לקיאת בואי ? — וינעהו הנער  /אבי iאני Jנושת פני
־ תכשני  /וחרפה אשא על נעורי  /להגיד לך על מה השתוממתי
גיל כן ננהלתי — אני התהלכתי עלי דשא כמשפטי לראות נין
הערכים הכדור הלוהט מתחת חוג השמים  /ושם מצאתי ענף
אשי עליו טוה שממית כזרה ניתה  /פרשה מצודתה לצודד
ומדם /
בגדול /

להביא טרף לגויתה  /והיא נתוך העגולה נמלך
׳
׳ועל זה ישתומם לני נקרני *

שמע נני ! יתמוך דנרי
אז המחקר ישע אמרים אליו :
לכך  /ני צעיר לימים אתה  /ע״כ הוצאת מפיך מילים
לאנדעת  /ועתה השנת ואלמדך להועיל *

דע־ בני למבלעדי הנפשהחוטאת /

אין דכר

נבזהונמאס

־ נעיד אבי כל ♦ יען מן השרץ השורץ על הארץ עד
מפעלות אלהים כולם  /ני הכל מעשי
שמיס!-
ההולך חוג
ידיו להתפאר  /ולכבודו בראם — " ואולי אל התולעת
השפל אשר תראה שמה בקורי ענניש

תתחמם /

ועל צמרת
אח

( קסז )
ארז קמה ובכתה דתה נתן ה ' חכמה יתירה מלאיש חכם
כביר אשר נין לילה אבדו עשתמתיו  /נבערה עצתו /
לנב
ועתה טוב ממנו הכלב החי — I
 /לא ידע ולא ינץ  /ט חכמת אלהיס
אך טפש לב
האדם באשר הוא מתנשא לאמור  /אני ואפשי
גס בנל יצור /
—  1ולו חכמה ישכיל  /ידע כי דעת ותבונה גס במו "
עוד

אמנם

מכלי

בחירהרצונית  /ולא ברצוןחפש/ ,תעשינה

ידיהם תושיה  /כ״א נפלגות חוקר לב כראשית
יצירתם כחות הכרחיים טבעיים למיניהם וכחות מכחית שונות
נעדרי החפשי  /ורסן הבריאה בלחייהם הושם ✓ אל אשר יהיה
התמדתם ללכת ילכו  /ולא יעפילו לעשות מהנכדל בפעולותיהם
זולת התחלקות כחותיהס ♦

\

אךמה יוסיף ומה יתן  /כרכות ה׳ אלהיס חכמהלאדם /
ללכת בדרך תמים  /והוא בשרירות לבו ילך ארחות
מקלקלות ? מה כשרון כי חבלים נפלו לו בנעימים  /אשר לו
הבחירה  /והוא בוחר כרע ומואס בטוב ? — ישוב לכסלו
משפט
יביט5
חכם הוא להרע  /לא יכיר את ה׳ ואת פועלו לא
יאמר מה יתבונן אדם חי ? ומה יסכון לגבר ילוד אשה ט
יחקור תעלומות ? על זה תאכל נפשי  /ארחיק נדוד ט אראה
עפר ואפר הולך בשרירות לכו ויעשה את הישר בעיניו  /בכת
יגבר איש  /וזרוע רמה היא תורת צדק  /על כן תשתפך
נפשי  /על זה אשתומם — ולבי דויI
דאמרהנער  /טאדוני ! פליאה נשגבהבעיני /אינה
תתרומם הנקלה  /ותקטין חין ערך המתנשא
לראש ? גדלת ורוממת העצב הנבזה  /שממית בידים תתפש
עליה הוד מלכות 5והן האדם בחר ה׳ בו מכל הברואים /
נתת
אותו בדמותו וצלמו ברא $וימלא לנו רוח חכמה / ,ובעטרו
שמה חכמת הבורא חוקות שמיס וארץ  /והוא עכור האופן אל
מרכז  /אליו יסבו הקייס בלכתן  /כן האדם תכלית העולם
 /יכהן פאר החכמות  /כדעתו תהומות הנינה נבקעו /
כלו
וכשרון כל מעשה ומלאכת מחשכת הוא יודע  /ואיגכה אוכל
וראיתי

( קסח)
וראיתי /
נחמן חכמה יתירה לשממית פס לא פו  /וחכמת
האדם גממה בעיניך ? — ונדי בזיון וקצף לכל משפחות
האדם ! *— על וה יפלא בעיני מאוד ״ עתה איש האלהיםI
הורני נא כתשדן ואדעה אמרותיך  /פתח לי שערי רעיונך /
האר עיני בתורתך  /ואזני יקשיבו לקולך  /לבל אפיל דבר
«דברך ארצה "
כטלתזל אמרת
המחקר  /ויאמראליו  /הן עיניראו /

ני רבו צמו רבו אנשים הממלאים בתיהם שלל גאים /
ושערי שנלס סוגרת ומסוגרת  /בל יחזו שמש החנמה  /נאשת
נפל ונעולליס לא יראו אור  /וילנו באפילה אל המרוצה לעשוי!
מושק  /ני יקום חילם וישגא נבודם  /ותגרע אליהם נטפי
גינה  /ואין משים על לבו לראות מוסר וחנמה מהרחש הקטן •
ני יצר לב האדם רע מנעוריו  /ישען על בינתו  /ובוטח על
לבבו ✓ על נן יגאולוהו חרפת נעוריו  /יעטה בושת עלומיו /
מקוב לבו בילדותו  /ואנוש הוא גס עד וקנה ושיבה !—־

והתאוהוהתענוג אסרו
לשלל /

לשומו

בזיקיםנפשו  /והיפהלהם
מרמס /

וימשנוהו נל אחל

ברשתו ! ובהיותם זה לזה מתנגדים  /ע״נ זה מושך הנה וזה הנה /
והאדם יחוג וינוע ננוע הקנה במים  /ונאניה בין גלי הים *

התאוה תטע

איתן מושבה

כנשרבשמים tוכיןכוכבים

תשים קנה  /ולאסוף בתפנה עפרות אופיר וכתם
«ופז וכל סגולה ן — התענוג בארץ על רוב שלום כוננו ידיה
מנון לשבתה  /והארץ הנה רחבת ידים לכלנל את כל
«בוקשיה ״ — * )
ולאיש

* ) רמיוקי לא ילה לפרוט להנער עניני התענוג ומיניו המנטליס הא דהמעשי•*
הטוב ומוציאים איתי יון העולם ׳ מפגי שידע מאמר חז״ל עינא ולבא
הרי פוסורא ! עבירה  .יא״כ אם יגלה לו מה פלא ידע מתחילה ייוטטאחריו
לנקש דה שיש בו מהעוגה ׳ ו 5הופו יעבורייעשה  :לכן עוב לכל מגרהלהעלים
מנער רוב עבירות וחטאי •מוקש• 3נ• אדם נדי פלא יבוא ליד• נשיון ויצטרך
איו״כ מו5ר וחרדות ליסיי אילתו < וזהו גיה שאחיו מוטב שיהיו שוגגין
 Swמ^ידין  /ודגייהם נאמריםאג « ח כדרכםנלייי ׳

( קסט)

ולאיש אשר אלה המעלות המגונות לו  /אמרתי טוב ממנו
הרמש  /הלא ינלס מרוע דרניו  /ני יתעתע
במסילות לא שלולות * ועוד יצאתי הבן יקיר ל*  Iלהבינך
קשט דברי אמת  /ואאלפך מפלאות אלהיס אשר שם ביצירת
הרמש הזה  /ני נורא הוא *
אל דיכות הפליא בהשתדלותו בבריאת הרמש לחולשת מזגו /
בעת יחמנה נושי האדמה ורגבי עפר תחת
מגרפותיהס מיקוד שמש לוהט  /אז יחרגו ממשגר וירימו
התולעים והרמשים למיניהם  /וגס השממית הנה היא באה — /
ותהי לנפש חיה * אז על נל עץ עושה פרי  /על פינת
גג  /ובהינלי מלך תבנה ביתה בצדק ועליותיה במשפט — /
.והיה כל מצוד בתוך ארוגיה למאכל פיה • לא תאכל מאומה
יותר  /זולתי לשובע נפשה למען תחיה  /כי כן יסד הטבע /
שם שס לה חוק ומשפט  /ואת היותר תחרים! ולא הענוד
את מצות הטבע  /לרשת משכנות לא לה * — לא תעשוק
את רעותיה  /ואין מגור מסביבם  /לא קנאה ולא תחרות —
לא ירעו ולא ישחיתו  /לא יארגו חבלים למכשול ופוקה  /אין להם
חוקים ומשפטים  /אין קצין שוטר ומושל ־־ד וצדק ילין בס1
וכמרכן מי לא יתפלא על חכמת
הוסן לה מאת יושד ארץ  /בענין ארינות קוריה *
הן תתחכם בתיקון מלאכתה במה שהיא יותר בקיאה מאורגי
בני אדם  /לעשות ציורים ורקמות שונות בפועל כפיה  /וזה
שהיא תחילה תשלח חוטיה מקיר אל קיר או מענף לענף אן
מצד אל צד באדר לא תשורנו עין  /ני דקים הם למאוד /
ותאמץ זרועותיה לעשות קוים אלכסונים וכדורים עגולים /
ותחזקהו כבמשמרוח בקויס ישרים וחוטים שזיס  /והמתתם
כאוהל לשבת ✓ זתאחג בשתי או בערב מסביב סביב ותניח
באמצע יריעותיה עגולה פתוחה  /תעמוד שס לצודד זבובים /
וכל זה מפעל ידיה תעשה  /מבלי שיותן לה צמר או פשתן
אז כלים הראויות למלאכה הזאת  /נמו שיעשו האורגים
והרוקמיס מכני אדם במה שיצטרכו אל הבנין והכנות הכלים
המפורסמים אצלם נמלאנתם  /אבל חשד הנורא יתברך הפליא
לעשות

העכביש ותחבולתהאשר

( קיג )
לעשות עמהס ברוב רחמיו ותנינתו * —

ובהגייגתור הימים לנער במצולותהשכחה  /והאביב פנה
לבא  /חלף הלך לו גס הץיץ  /אז גס שב גס
ישיש העכביש  /וה שגתה מענו ! וכאלף שרם בעיניה להמיר
קיומה ברגבי עפר בצקת למוצק כבראשונה  /צפד עורה להשיב
אל העפר נשהיתה  /וכל רגע יחיש להניף חרמש ההפסד לחלל
נזרה  /ולנכה לא יחרד  /כשמחת לנכה תארוג לנפשה לבוש
שנים  ,כגבר סור מרע ביום צרה ותוכחה הוכח במכאוב
כפשע איז  /יתעטף בשמלת צדקתו ומייחל לרע כי יבוא /
ומוסר שדי לא ימאס — כן תתנדב נפשה למות ותמסור
עצמה להשתנות הזמן עליה  /כי * ) יודעת היא מדי עברה✓
קשוב עוד לראות הארץ /ולהכין מושכה כבתחילה על כל ען
שתול  /לאור באור החיים •
דגתת גני ! הלא באזנך שמעת  /ואשרי חלקיהם של רשעי
ארץ אס ידמו כשרץ השורץ אשר אין לו חשבון וזכרון
במעלליו מטוב ועד רע  /אכל אתרי שלא שס חלקנו כמוהם✓
והרחיב ה ' לנו לתת תורה ומשפטים טוניס  /נחנו מחוייגים
לאהבה את ה׳ ללכת בדרכיו  /להיות עושים רצונו ✓ ולבחור
קמיד במה שישלים אותנו  /כי עת לכל חפצינו וכל מעשינו
נספי נכתבים  /ובעשותינו הישר נהיה לעס סגולה  /אשר
על זה אמרו חז״ל בטיב טעם ודעת  /חייב אדכם שנירא
בצלם אלהיס ׳ וחבה יתירה נודעת לו  -וגזה יש אליו
יתרון רב על שארי הברואים  /ויש לו אות מעלה וסגולה מכל
הבהמה והחיה  /גבה ונשא למאוד  /להרים כבוד כחית נפשו
לענוד ליוצרו ככל התורה והמצוה  /לבלתי לכת אחרי ההבל /
להשתמש בנחות נפשו בדברים שתחת השמש להשתעבד הנכבד
לנקלה

* ) אל יקשה כעידו הקורא• שכתגתי מלת יודעת< כי אתי* כן ינעייי
!ווצאתי נתפר אגרת נעלי חיים« נדברים האלהמ ונהשתגית תקיפו*
עליהם ויתבלבלו ח־יש• האדר והתכבדדז הטבעי ׳י ימסרו עצמן אל
ןר הימים
הקורות ויתגיגי לתות לדעתם באמת ני הנורא יתהוו! לעת קץ בהתעקהזמן
הימים וישתווהעיתיה ( יתמוגגו האד ריש כאשד עשה *שגה שעברה• 44
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( קינאc
לנקלה היקר לזולל  /אשר על וה ישא בשיחו המשורר ואדם
:ביקר  biילין ׳ נמשל 1כבהמות נדמו — !
דנתה  /מי יחידי ! אס חפצת שיהיה יראת אלהיך תקועה
נלמך תמיד  /הנה לך עדן חזק אשר עי י כ לא
תנוא לידי תקלה  /והוא שתמיד תתכונן בעדן נריאת היצורים
שתחת השמש  /הנע אל ספרו הגדול  /משס תלמד לעבדו
לאהכו ולרוממו  — /ותעניר על מחשבתך מה שחננך מעונו
וחסדו מני נען! ואז תשכיל ואז תצליח • ושמע מה שאומר
לך ממה שהתכוננתי • בדברי החנס המפורסם נאזמותינו ואל
תתעלס ממנו "

וגדוליהס /
הבחינה ננל מה שיש בעולם מקעני הבריאות
ומדרגות הברואים  /ירידת הנשמיס  /ונשינת
הרוחות ויציאת הילד מן הרחש  /ומה שהוא יותר נפלא מזה /
ויותר דק  /ויותר נראה  /ויותר נסתר מפלאי הנורא ן
המה יעידון ויגידון פה אחד על שלימות חכמתו ויפלחו והנהגתו
העונה  /וחנינתו הכוללת ורוב השגחתי על הברואים " ואל
ישיאך רוב ראותך אותס  /ואורך רגילותך נהס על עזיבת
התימה והבחינה מהס  /ותהיה קדימת ידיעתך אותם מחייכת
שתקל בהס  /בעבור שהורגלת בס • וכן נאמת ימצא רוב
עמי הארץ והרנה מחשובי בני אדם הולכים עקשיס על הדרך
הזה  /והוא שהם תירהיס מדבר שלא הרגילו לראותו נמו לקוי
החמה והירח וכדומה ואינם תמוהים ממה שנמצא עמס ורואים
אותו תדיר נמו ירידת הגשם  /הגרת המיס מן המעיינות
והרנה מזה  /על כן  /נד Iראוי לך לבחון נמה שהיית רגיל
ומה שלא היית רגיל נו  /נמה שראית וכמה שלא יאית  /ואל
תשיאך סכלותך מבלי הסתכל נענידם ותעזוב להתנוננס נעת
יזזקה הכרתך והגעת לבינת גדול  /אך הנע והסתכל נהם
כאילו עוד נעלמו ממך • וכן תתכונן ככל מיני החיים מקעון
ועד גדול סימני החכמה והיכולת מה שלא חנילהו מחשכת
אדם  /אז יתברר לך כי כל חנועתך נקשרות בחפץ המרא
יתעלה  /והנהגתו ורצונו הקענה והגדולה שבהם והגלויה
והנסתרת חוץ ממה ששם ברשותך מנחירת הטוב והרע■4׳'
וכאשר

< קעב )
וכאשר יתברר לך זיז  /תפתוד עצמך ככל תנועה שתנוע /
וזכור הקשר אשר קשרו מ הנורא  /ותירא אותו ותמסר
לדינו  /ותרצה במידותיו  /וכן תהיה למצותיו ואזהרותין
מעלה בלבך כפי זה והשתדלך ונורחך געניניו  /או תמצא חן
ושכל עוג כעיני אלהיס ואנשיםי
שמעון בדו •

ב

מי!

המ)*

דנר שט אל המדברים *)
בבאורנולמנלתאסתר (אשר הוצאנו לאור
תקמ״ח ) כפרש׳ ג׳ פסוק א׳  /כתבנו כזה הלשון:

כחודששכט

«ל ואס יקשה השו 12הלא זה נגד התקון שהתקינו שבעת
לד השרים אחר מות זמערדיס .הנזכר במה״ס  /וכפרט
לל כשיהיה המן מארן אחרת מזרע עמלק ולא פרשיאומד*
לל כדעת חדל ז הנה ידוע שהמלך הנזפש הזה עשה
ללככל מה שעלה על רצונו  /והעד * * שאין מזה
לל קושיא כלל  /הלא מרדכי היהודי משנה למלךאחשורוש
לל ע״כ לשונינו שם *

וסאז

אשר באנו להגיד ואת קמו איזה אנשים אשר
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נשאולגם ועתו!

אותם לקנא הנאת סופרים ־־־ ויחפיאו עלינו דברים
אשר לא עלו מעולם על למו  /ולא יעלה על כל לב יודע הכין
כספר  /כי אמרו  :שנוונתינו מה והעד ונו ,היה  /לאמור :
והעד שהמלך אחשורשטפש היה שהרי מרדכי היהודי היה משנהו "
ואנחנו החרשנו ולא שמנו על לב לחוש לדברי רוח כאלה  /ני
אמרנו  /מי האיש אשר לו עיניס לראות! יראה מעצמו ני
יכל ישעם וכל חפצם רק למעיט את כבודנו ✓ לתת אותנו
כעיני אחינו כית ישראל כמתעתעים ונחי דכר ה ,וקדושיו ־״
ואולם נעת אשר נאזנינו שמענו  /ועינינו ראו ני גם אנשי חיל
אשר
*)

יראן
לדוברי נו
אזרנולא
והשלוםt
ישמע נ"
חו
וא

הד ; י הראשון הוא המאשן> יזקמי׳ו הדש אליל ♦

* * ) מלות שאין מזה קושיא כלל ׳׳ כשתעו הפניה השפר ולצני -ור כ־זקוגי העעות :

קצרנוsc
«פני
שנאג
ינ לא
נדרך
לנפול!
!53
גספר ! /
ולאלהרג
גני
ישראל
גאי!מנין

( קעג )
אשד יראת ה׳ נוגע בלבבם  /האזינו למרי מה האלה  /רשעו
לדוברי כזב  /ואלינו לא שעו לפאול את פינו לאמור מה זאת ?
אזורנו לא עת לחפות עוד Iעתה נקום לכבוד ה׳ ולמען האמת
והשלום  /ונציע כוונתינו ודעתינו לעין כל חנם ל / 3והוא
ישפוט נין שנינו 1ווה הוא :
חו״ל אמרו איזה פעמים ב״שש המן מזרע עמלק היה /
ואיזה  .ממעתיקי הנוצרים  /וכפרט האדון ריטטער
מיכעליס * ) הקשו לשאול על זאת גאמיס איך יתכן שיהיה
המן מזרע עמלק ולא פרסי או מדי  /הלא זה נגד החוק
נפרס  /ני התקינו אחר מות זמערדיס שלא יהיה אצל
המלך רק מאנשי מדי או פרס ? ונעבור הקושיא הזאת
מאנו כמאמר חז״ל הנ״ל  /אכל אנחנו הפכנו כי קופית
המעתיקים ליתא  /נענור שהמלך אחשורוש נופש היה
ועשה ככל מה שעלה על לכו אף נגד החוק והתקזן4
כי אין מעצר לרוח כסיל ונופש Iוהוספנו עוד  :והעד
שאין מהחוק הזה קושיא כלל  /שהרי מרדני היה יהודי /
וא״כ בוודאי לא מדי או פרסי  /ובכל זאת היה משנה
למלן " אלא וודאי שלא השגיח המלך אחשורש על
החוק הזה  /וא׳' נ נכונים ג״כ דנרי חז״ל  /ועל לא דכר
מאנו המעתיקים בדבריהם "
ועתה ידידינו הקורא Iנינה נח בדברים מ״ל וראה והביטה
אם לא נראה ונגלה לכל כהס כוונתינו זאת • ואס
קצרנו שס גמילי.ם ולא הרחבנו נאור רחב  /אין זאת כי אם
מפני שנאת האריכות 4ושממו על המבין ועל כל אנשי לבב /
ני לא כדרך איזה מחברים דרכינו  /ולא כמחשכותם מחשבותינו /
לנפול ולשלש דבר אחד מאה פעמים tלמען הרבות נמות
.הספר  /ולהרבות בגללה כסף וזהב  /ואנחנו לא לבצוע כסף
ולא להרנות כבודינו קרבנו אל המלאכה✓ ני אס לטונק נערי
בני ישראל עשינו זאת לבלתי היות ספרי קג״ך נספר חתו©
נאין מנין לתרגמו כראוי « וזה הגמול אשר המה משלמים לנוI
דותר
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שנעפז
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דותר מזאת  /אף אס יהיה דברינו סתומים דש להם דרך
לנטות ימין ושמאל  /מדוע המו לרעה ולא למוכה ? הלא
משנה ארוכה היא כמס׳ אלות הוי■ לן את כל אדס לכף זנותI
אפס Iלא
וזה דרך הישר אשר יגול כעיני אלהים ואדם •
על ראשי ישראל תלונותינו פה  /כי יודעים אנחנו שהמה דני
מפי השמועה ולא מפי ראיה  /ואילו ראו את באורכו הנ״ל
פנים אל פנים  /ניודאיהודז לדברינו ויאמרו אין להם נפתל/
אך  /כפונינו רכים פתה עס הארץ ונגד פניהם חכמים ונכונים י
והמה שוקדים תמ* י על פתחי גדולי העם ויום יום יחישו רע
על כל איש ואיש אשר נתן ה׳ כלכו מעט חכמה מעט תכונה /
הראשוג
מקנאת איש מרעהו  ,ואלה האנשים מאזרי זיקות ומפריאים ;*
מדנים  /יכזבו כלשונם לראשי העס לאמור וה ד; ר ככה  /אשרני
וזה עשה נכה  /ויפתוס בפיהם לחרחר ריב על לא חמס ; /־׳לדוש
ובגלל האנשים הולט רכיל האלה  /רנתה מחלוקת כישראל  /לאממ
הלה המה הקוצים המכלים את הכרס רשמוהו כתה  /אחינו  1ואחנכי
נית ישראל Iהרחיקו האנשים האלה מעל גכולנס  /זכור ;■לומר7
יוזכרו ואל תשכח מאמר חז״ל  :אד 1הוזיראו סן הפרושים׳ ךשלאי
; נייח
אל תתיראו מן הצדוקים  /התיראו מן הצבועים :
זאתועוד אחרת שמענו דנת איזה אנשים על אשראמרנו וא״נ1

\פ1רא1
מחור
\

פרסי לשפת מלשון

ג׳מה״ס  /שמגלת אסתר נעתק מלשון
עכר tכי האנשים הצדיקים האלה האמינו  /אחרי שאמרו
קז״ל אסתר ברה* ק נאמרה  /לא נוכל לומר עוד שנעתקה אשרמל
מלשון אחר  /כי כעיניהס דנריס האלה שני הפכיס כנושא אחד מנר /
ואף כי ככר הצגנו דברי כעל פקדה הדב המפורסם ר ' יצחק שאץ פ
עראמה ז״ל שכתב ג״נ כדברינו ואמר כאמצע התלכשות ר״הק לאלנד
בררו האמת מן השקר מהכתוב וכו׳ ככל זאת לא סרו מדעתם ינאס
כאמרם גס הרב בעל עקדה חטאו ישא בגלל הדכר הזה אשר ודברי1
כתב  /ולכן חשבסו למשפט להודיע להקורא  /כי לא לגד הרג ניהוא
בעל עקדה אמת את הדבר הזה  /כי אם גס דעת הרג גנוה!
הגאון מהר״שא ז״ל  /אשר נודע כיהודה וכישראל לאיש צדיק ׳ ואכלנו1
אשיר ופרוש  ,נוטה לדעת הר״י עראמה ולדעתינו  /כי הוא ;יחסו¬
ו״ל כתג נמש׳ חולין פרק שלוח הקן  /על הא דאמרו המן מן משוויי
התורה מנין וכד אשתר מן התורה מנין ונו' וז״ל ושם המ איזינש
מרדכי

מייזם

( קינה )
מרדכי ואסתר נראה ני שמות הפרסים המה  /בי הממ* ה
נבהבה ע״י הפרסים שע״כ לא הוזכר עזם הקב״ה במג ^ז־ז
ונו׳ וע* כ אמרו המן מן התורה מנין  /שזהו שס המיוחד לו
ונו׳ עכ״ל • האמור תאמרו  /מחרחרי ריב  /גס על הצדיק
הזה  /כי חדש הוא ? ואס פנמתס בכבוד החנס הר״י עראמה
ונעידה לנו עוד עד
התפנמו גס בכבוד החסיד מהרש׳׳א ?
נאמן לסתור דעת המתלוצצים גנו אשר חשבו שלא יתכן לאמור
שנעתקה מלשון אחר אס נאמר שהיא ברהי׳ק • כי מה ספר
עזרא בוודאי גרה״ק ננתב  /כי געגור זאת הלא שמוה בין
הכתובים  /ובכל זאת מצאנו בתוכו שני אגרות כלשון ארמית /
הראשונה אשר נתב רחום בעל עעס ונו׳ ( פרשה ד׳ ) והשניה
אשר כתב תתני פחת עבר נהרה ( פרשה ה ' ) והתשובה שהשיב
דריוש מלנא (שם ) ואלה האנשים אשר נתבו האגמת האלו /
לא מבני ישראל היו  /וא״כ לא שרתה עליהם הדיהון  /ובכל
זאת נכתב כל הספר עזרא כר״הק  /אלא ע״כ צרינין אנחנו
לזמר דלא משגיחנן כלל על המכתב הראשון  /רק לפי שנתב
עזרא את הדברים האלה והעתיק אוחס בספרו דין קדושה להטt
ינ רות ה׳ דפקה על לכו ותעוררהו לכתוב זאת זנרון נספרו /
אס כן הוא באגרות הללו אשר לא נשתנו
וא״כ צא ולמד !
מלשון הראשון כלל ( ני בתחלה היו כתובים ארמית וגם עתה
הניחם עזרא בלשון ארמית ) על אחת כמה וכמה במגלת אסתר
אשר מתחלה היתה כתובה בלשון פרסי  /ועכשיו כתבוהו בלשון
עבר  /שנוכל לומר עליה שהיא כתובה ברה״ק  /וזה ק״ז
שאין עליו תשובה Iבושו לנס אנשי ר* 3והולכי רכיל Iכי
לא לנד שלא נתתם לב לחקור אחר האמת ולעיין במקראות /
יג אם גס דברי הרב מהרש״א ז״ל לא ידעתם ולא קריתס /
ודברי הרב הזה הלא המה נחשבים ונודעים לכל איש תלמודיי ’/
ני הוא ידע לכלכל דבריו במשפע * אל תרבו לדבר עוד גנוה
גבוה Iכי גס לנו לבב כמוכם  /גס אנו שתינו מבאר התולה
ואכלנו מפרי גפ״ת וכס נהגה עוד  /גורו לנס ! פן נפשיגוכס
אפס Iזאת
עחס ועריה 4ונראה נכלתנס לעין כל עובר !
עשו ויהי ה׳ עמנס  /לנו לבתינס לשלום 4אהבו את ה׳ זאת
אתיכם בית ישראל  /גרשי המדון מאהלינם  /ועולה לא תשכון
בגנו לכס

( קעו )
בגבולנם /

אז חשפנו נעת ושאנן ויהי בגוד ה ,עליכם באשר

שכן על אבותינו בימי
שחים וארץ "

קדם1

יואל בויל ־

חנוך

דברי אחיכם עכדיס לה׳ קונה
אהרן בן וואלף האלילי •

נערים

לא לתהו בראה לשבת יצרה *

הפסוק הזה סמכוהו חז״ל לקחת אשה! להרבותולקיים
מין האנושי • דבריהם נכונים מאוד  /אך אמרתי
ונאמר ני לא ברבות מין
להרחיבם מענו ולבארם יותר •
האנושי לכד תהי׳ הארץ בישובה  /הלא ראינו איים רבים
ומדינות^ אשר הולידו יושביהם בנים ובנות והרבו משפחותיהםä
ומעשיהם תהו ללא יועילו  /בלי סדרים  /בל ידעו איזה הדרך
העוב אשר יביאם להצלחתם האמתית  /ונס ארצם ציה אין כל
בלתי מעט הצמחים והעצים אשר תוציא הארץ מעצמה * ולק
נראה כי המאמר הנ״ל כולל גס הענינים הצריניס לתרבות
האנשים  /לגדלם ולחנכם ככל מה שהוא מועיל לקבוץ המדיני
המאושר  /איש איש על פי דרנו תוך עם חכם ונבון אשר מלא
לבס רוח נדיבה  /בשגס זה יקרא שבת והפונו תוהו * ולפ״ו
כולל המאמר גס כל המנהגים והתקנות חוקים ומשפטים /
אשר על ידם תקום כל מדינה ומדינה ואנשיה על מכונה  /אולס
לא נאריך עתה לדבר בענינ׳ס האלה  /משר ומושל והעמים
אשר תחתיו  /או מחובותיהם בין איש לרעהו  /אך נדבר לבד
על תחלת מרבית חברת האדם  /ועל אחינו מי ישרן! בפרט /
אשד לנו עוד מלבד חוקי המושלים גס חוקי אלהיס ותורותיו •
זעל זה אשים דברתי  /ני יקח איש ישר^ אשה והוליד מיס <
באיזה דרך ילך הילל העברי הזה  /בילדותו בקטנותו ובנעוריו4
עד

( קעז )
עד ני יגדל והיה לאיש ישר הולך  /וראוי לכוא כקהל אנשי
שם ומדע  /וכחברת בני אדם  /גל יהי גלי סדרים וכשרון
מעשה  /למען ימצא חן נעיני כל רואיו ככלי חפץ ונאה לקיום
הקבוץ המאושר •
אף פי האדם ראש לכל היצורים  /ויפת ה׳ באפו נשמת
חיים  /ונעע בתוכה רוח חכמה רוח דעת ותבונה /
אין בידו לבחור בטוב האמתי מעודו  /ללכת בדרך הישר ולנהוג
אותו בהנהגות טובות מעת יש לאל ידו לעשות! כי יצר לב
האדס רע מעריו  /ובעודו קטן נקשר לבו בהבלים  /שחוק
ושכלות וקלות  /וילך הולל ושובב מבלי אשר ידע אס הדברים
 rtaאשר בחרבם לטוב לו כל הימים אשר הוא חי על האדמה /
וגס אחרי כן י ואס אחת ישתרשו בו כילדותו  /האזלת
הסכלות✓ הקנאה והתאוה  /העזות וקשיות עורף  /השרירות
המשרה והגאוה  /קשה מאוד להסירן עוד ממנו  /גס ני יגדל
והיה לאיש  /לא יוכל לגרשן כלה כלה  /כי איתן מושבותס *
לכן נכון הדבר להדריך הילד בעודו קטן  /להסיר כל אבן
ומכשלה מדרכו אשר ילך בה  /הסר משם קוץ ודרדר  /למען
ירוץ הנער בדרך הצדק  /והטוב לו כל הימים אשר הוא חי
עולמים ♦
דגל מי הדבר הזה לעשות  /ולנטות את שכמו להמשא הגדול
הזה ? הלא על ר־זוריו המצוה הזאת  ,חובתם היא *
כי ד־זם בהיותו  /ואס מלאו דבר ה ' פרו ורבו  /יקיימו גס
ומלאו את הארץ  /שתהיה הארץ במלואה ותקונה נכון וקים /
ואין זה כי אס ע״י הגדול והחנוך כדת וכראוי * ד־זם הוסיפן
אדם בארץ להרבות בז החברה האנושית  /גס ד־זם יישרו
צאתו ובואו בל יהי משחתה בו ״ גדול עונס מאוד  /אס העלם
יעלימו עיניהם ממנו לשלחו בדרך פשעו והיה כעיר פרא ללכת
אחרי שרירות לבו להרע לאחיו * תעלה צעקת הפשוקים
השמימה  /וחי בעוכרם ? הלא אלה ההורים אשר הרו עמל
•וילדו עון • אנה \ שאו פניהם  /אנה יברחו  /ני ישמעו יללת
אחים מקללים למו ני הרבו זרע מרעים ? ומי האיש החפץ
חיים נצחיים ואוהב ימים לראות טוב עד בלי סוף  /אשר לאת
יב
א13 1
לא

( קעחC
לא ישים לנו  :אס כל נהמה חיה ועוף חסים על מיהם /
ודורשים להציל ממות נפשם להחיותם חיי הנלס  /עתות
קצוכות  /אף כי האדם✓ אשר צלם אלהיס צלמו  /לא יסיר
ידו מנניו להנחילם חיי עד ימים אין מספר  /ולהציל נפשם
משחת כלי ״ הלא נשלומס שלומם  /ונטוגס טוכס  /וישמחו
גם שניהם אבות על נניס י
אך לא אל איש להיות כמוהו רג נח משקיף כשקיפה אחת
על " כל מעשיו מקטן ועד גדול* לא יוכל איש לעשות
מלאכתו כשדה  /לסחור ולחור כארץ  /לדרוש אחרי המחיה
׳ והכלכלה  /ולהיות נס נכיתו אצל כניו להשגיח עליהם ולנטות
את שכחו לסכול עול החנוך והגדול! ומה גס ני יברך ה׳
את כיתו והרכה ירכה את ורעו  /נכול יכול גס הוא נס כניו "
על כן ינחר להם סורר־־ז  /איש ישר ונאמן  /איש יודע ספר
ויודע דרכי עולם  /לו יחן משנה שכר שניר  /למען יפנה
האיש ההוא מכל מלאכתו  /לשאת עליז המשא הגדול הזה לשוס
נל דעתו ולכו על אלה הכניס ולהיות להם נאכ שני  /יהיה
תמיד עמהס לחקור אחרי כחס ותכונת נפשס  /חסרונם:
יתרונם ומעלותם  /ועל פיהם ינהלם לרגל המלאכה  /לנחותס
בדרך הצדק  /ללמדם תורה ומוסר ויראת ה׳ חכמה ולעת
לפי השנים ולפי נח השגתס "
והנד! לדעת קצתם יהיה החנון והגדול עד י׳' ג שנים תחת
יד פנוי ולא תחת יד בעל אשד־־י ! כי אמרו שזה
אומר כלכו  /לל כעל אשה אנכי  /אין זה לפי נכודי לעשות /
!ל .להקטין אותי ולהשוות להילדיס נמעלליהס ובמעשיהם,
!ל ולהשתעשע עמהם * » גס כל הדנרים אשר יעשו הילדים•
לא יהיו כרצונו  /ואינם נפי מהות ומצב הנשוא  /וידא תמיד־
בהס למנעם עשזת כחפצס כשחוק ורקוד  /ועי״ז תסור השמחה י
וצהלת הנפש מפניהם  /ני תהיה אימת האיש בעל דאגותJ
לפניהם תמיד ״ לא כן אס המורה הוא פנוי  /מה שהוא
מכונה על הרוג כשם נחזר  /הוא כאח יהיה כעיניהס  /חגר !
במעשיהם  /ויטו אונס לו כאהנה  /ירוצו נשמחה לקראתי !
לשמוע אלין ♦ — ואני לא אכריע פה א® האמת אתס  /ט1
!
אולי
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אולי יאמרו אחרים שלהיפך לא יהיה מורא רבס עליהם כראוי /
אף כי הנסיון יעיד נגדם tני רוני ההורים לוקחים פנוי
נכיתס ולא בעל אשה * אך את זאת אגיד  /ני גס לדנרי
הראשונים לא יהיה המורה פחות מנן עשרים שנה " ני עד
הימים האלה לא טהר לכו עוד נס הוא מדרני נערות  /אשר
יהיו למכשול גם ול גס לאבות על מים  /ומתרבים ריב
ומצה יום יום "
ר׳גרד1ה ראיתי יתרון התנוך תחת יד מורה /מאשר הוא
יחיהתחת יד ההורים " ני רחמי ההורים רכים הס על
בניהם * על כל דברפשע אשר יפשע הבן  /בקענו בילדותו
ה׳ובנעוריו  /יצדיקוהו תמיד ונסלח לו • ומה יעשה הבן שלא
יחעא  /לתור אתרי לבנו ואחרי עיניו י ני יבנה ויתחנן /
גם ירגז ויצעק לעשות לו ננפשו  /והס לא ייסרוהו ולא יניאו
בו  /ני יאמרו  :מה זה  /מעשי נערות הם  /ואס יגדל
תגדל חכמתו ויסיר מפשע • אמנם לא נן  /ינ נאשר יגדל
וירבה ימיס  /כן ירכה לפשוע ולהרע  /אחרי שכבר נשתרשו
כל הרעות בלגו "
 .גם בעבור זה לא עזב הדבר שיהיו המיס כל עת תחת יל
ההורים  /ני פעמים רביס יש הכרת ונשיאות פנים
ניניהם לבניהם  /הן מצד אב  /הן מצד אס " לפעמים יאהב
האג אחד מבניו יותר מהאחרים  /לתת לו פי שנים לטובה /
או בעבור היות שמו כשם אביו  /או שהוא בדמותו  /או להיות
מנהגיו כמנהגיו  /וכהנה  /וכן מצד אס  /ובפרט אס הבנים
שוניםלמשפחותיהם  /אלה מאיש אחר  /ואלה מאשה אחרת /
ורבים  rbאשר עליהם י שאו פנים ביפר שאת ויתר עז  /ועי״ו
קבוא המשרה והגאוה בלב הנאהב  /ובלב הנשארים תבואקנאים
נקימה ונטירה  /מורת רוח ודאבון נפש  /וזה מקורההשחתה ♦

M
ועגין רע הוא זה אף להמורה  /בראותו כי להכניס איזה
tot
מנהגים או מדות ודרכים לא טובים  /והס טבועים
חניבגופם ובנפשם לטבעיהס מיום יוצרו בבטן י ישנס דברים אשד
׳אתי
באו להרגל אצל האבות  /ומעשיהם יורשים הכניס ♦ ואף אס
/י
יתאמן העורה בכל נוחו לשטנז מעשות כאלה בהיות תלמידו
יב נ « u
אצלו

פחות
י5
אצלו  /כמעט יתנדף עיניו ממנו יגבר טבעו כו וישוב לאיחנו
הראשון י הנה נראה מנהגים ומדות שונות אשר אחזו הבנים למען
ולא ישרו בעיני האס  /והס מעשי הא / 3או להיפך  /וכל
אחד רואה מוס חנירו ולא מומו י ורע רע הדבר הזה ההולך
■לפעמים מדור לדור דוריס "
הלמוד • הן כמה
והיותר קשה מכלם הוא
ונפלאת היתה בעיני אנשי שס /

להס

ולפי

פעמיםראיתי
טוניס ומאריני'

אף בלמדם את בני אנשיס אחרים  /ובלמדס את בניהם נרגע
חרה אפס לקצוף ולנעוש  /מלבד מה שהם נעים ונדים תמיד
מענין לענין ומלמוד ללמוד  /מבלי לתת מעצר לרוחם לעמוד
באחד מהם כל כך עד שיכינהו התלמיד על בוריו " ואמרתי
אני בלבי אין זה ני אס בסבת האהבה העצומה התקועה בלב
כל אדם אל כל מה שנלוה אליו אס קטן ואם גדול  /היא
התכונה המוגבלת קצת בקצוי הגאוה ותכונה בל א ( ריצו צייי 4נ*
ןיבי )  .היא תפתהו להאמין את בנו יותר מהיר ומסוגל בחכמה
ובבינה משאר נערים בני גילו  /ואס שלא יתודע הדעה הזאת
לו לעצמו בברור  /מ״מ טמון הוא כקרב עשתנות לבבו "
ולכן אס לא ימהר הנער הזה להבין מאמריו וצמודיו  /הנה
הוא מתגרה בהתכונה הנזכרת אשר היא נוחה מאוד להתקצף •
ומאותו הטעם עצמו יהיה אץ להעדיף ולהרכןת הידיעות
בקדקוד גנו  ,להנחיל לו יתרון החכמה בכל עוז ובכל תוקף
לעשותו דגול מרבבה י ואס שהכונה בעצמה היא טובה מאוד
מאוד  /מ״מ לא קכון המלאכה ני אם אחת מני אלף "
הבחינות האלה נלמד ששניהם  /כן הלמוד נן החנון• /
מכל
נקל יותר ביד המורה הזר • פי כמו שהוא מצד האחד
לא יכיר פנים ולא יקח שוחד דברים רכים  /יאהב כלס כאחד /
איש כאחיו  /ולא יסלח תמיד לכל פשעיהם < ולא יצדיקס בכל
עת כשיעשו רשעה ל כן להיפך מצד השני לא יאלצס ולא
ילחצס  /כי אס ינהלם לאט לרגל המלאכה  /עד כי ישכילו /
כל אחד כפי מתכונתו ומדרגתו י ועל כן ראוי לכל אב אשר
יש לאל ידו לעשות כן לדרוש אחרי איש חכם ונבון ותמים
במעשיו לאספהן הכיתה  /אבל לא יהיה בעיניו כאחד מהמשרתים
הפחותים '

נואל

הפחותים שבנית  /כי אס יבמת בריח עמו  /וכבד יפבדנו
למען מיו אשר יתן תחת ידו  /פי כן תרכ גס אהבת המורה
להם  /להשגיח עליהם כעין עונה ולכלכל עמהס מפש נעימה:
ולפישהילד מיום הולדו תחת יד ההורים 1והס ראושמץ
מה מכוחותיו ומעלליו אשר בהם יתנכר הנער  /לכן
ימרו עם המורה לאמור כזאת וכזאת הן כוחותיו  /לזה דעתו
נוסה  /וזאת אות נפשו " ואס האג גס הוא נכון ויודע ספר
ונעל מדע  /יועצו שניהם יחדו על התנוך והגדול והלמוד •
ואס לא  /מועב שיהיה הדבר ביד המורה לכד לעשות כאשר
|
|
I

יראה ויכין ״ יהיה איך שיהיה! לא יגוש האב את המורם
לאמור כלה מעשיך דבר יום ביומו  /כי כזה אינו שיה לשניהם
גס להמורה גס להתלמיד כי הנה המורה ירדה בתלמידו בפרך
בני
אשר על הרוב
להסיר מעליו תלונות
משכיל  /שכלו זך  /ומהר לשמוע ולדעת כל אשר יורהו  /אך
בעצלות הרב תולה האשם! ומלאכתו מלאכת רמיה * בעבור
זאת ילחוץ הרב את התלמיד לכלות את קצבו אשר יוןצ 3לו /
ואם הדברים לא יועילו  /יבוא עליו במקלו ויעבירנו תחת
השבע✓ ועי״ז תקיא נפש התלמיד ותמאס ותשנא גס את הרב
גס את התורה והמוסר  /וילך תהו לדבר סרה על כלם יחד /
ויפול ברעות רכות אשר תהיינה לו לצר כל הימים * לא בקל
תעשה המלאכה הזאת  /קשה היא העבודה  /רבה היאcfi I
אס יש להמורה תכונות עובות מאוד  /הנה כמה מעלות
ומדרגות יש בבנים  /ועניני הלמודים שונים הס • גם לא כל
העתים שווים לעובה  /שיהיה גס התלמיד גס הרב בנפש
שמחה  /וא* אפשר לקצוב קצב לכל יוס חס שבוע ושבוע:

|
ן
1

ואל נא תאמרו שהימים הראשונים היו עוביס מאלה בדרך
החעך והלמוד  /כשהיה עול הרב על צואר התלמידים
ויראת השבע על פניהם — הן גדלנו והיינו לאנשים חכמים
ונבונים *  -הנה אין כאן המקום לוכח  /אך את זאת אגיד/
כי לא על ידי הלחיצה והנגישה ועעינת הלמוד כעבודת פרך
הייתם לאנשים נלכס ♦ ני לא הנגישה הולידה השכל והגינה /
ולא הלחיצה הזנרון י  /ולא העעינה מרנית הידיעה " גם
ארנעתן

I
*
*

«MH
t
|

|
|
ן
1

האב /

יאמר  /בן

( קפב )
אינעתן לא הניאו ההתמדה והתשוקה האמתית  /לא כן  /אך
נימי נחורוחיכס /י וברבות הימיס אחרי שגדלתם או הושפחס
ואותה ההתמדה וההתאמצות עשו
דעת תכלית מעשיכם /
אתכם לאנשי שם ״ אמנם  /לו הונהגתס בדרך נאה ונעים
עוד יותר היתה
מימי החלוחכס לדעת נין ימין לשמאל /
הצלחתכם רבה בתורה ונמושר ובכל מדע יקר ן ורבים עתה
עם הארץ הבוערים בעם אשר יצאו מבית החדר נקיים כל4
היו יודעים לכל הפחות דבר מה נפי ערכם  /אם שלא היו
מגיעים למעלתכם אשר חנן ה ' אתכם בה  /כי אי אפשר לעול©
נלי מדרגות • זכרו נא והתבוננו בהיותכם קעניס גס אתם /
איך שחקתם ורקדתס ושמחתם ביומא דפגרי  /וכאשר חלפו
הלנו להם  /איך קצתם בחייכם מפני יומת המציק  /ובכל
בוקר ונקר תאמרו מי יתן ערב ונלכה חפשי מבית האסורים "
הלא אס אין תשוקה אין התמדה  /ואס אין התמדה אין מדע
נכונה בשום דבר •
DJ

וו רעה חולה באבות  /אם יעו אונס לשמוע רכילות
מפי הבנים על המורה  /או לשאול אותם שאלות כאלה /

נמו  :למה נפלו פניך t
׳ אשר נס ישחיתו כל ענין החנוך /
למה עינך כהות ? למה אדמו לחייך ? ההנה אותך מורך t
ובמה בשבע או במקל ? ונהנה • וביותר כי יחר אפם מהר
לחלל כבוד המורה ולזלזלו בפני התלמיד■! עוב מזה ני ישאלו
את פיו לבדו נסתר  /לדבר עמו משפעים ולהניאו מלעשות
עוד ואת '״ וכמו כן לא ישאלוס תמיד לאמור  /נפשך בנלי זה /
או בשחוק ורקוד  /או כמלבוש וה ? כדי למשוך את לבס
אחריהם  /ותדבק נפשם אך בהם  /ואו יצר להם בראותם
המורה הבא להוליכם אל בית הספר  /אשר יהיה בעיניהם
לבית אסורים  /והמורה לשען  /והלמוד לעבודה רבה ועול
קשה  /ונפרע כי בחרות אפס בס יאמרו  /אקרא למורך להביאך
לחדרו ולהנוחך שמה • לא נן יעשו אס בדעת והשכל ינהגו את
בניהם  /ני אס כל עת אשר ישאל הגן דנר  /או כשירצו לתת
*לו מתנה  /יאמרו ואת מנת חלקך יען כי העבת עשות לשמור
והמתנה הזאת היא לך לכבוד ולתפארת בעיני
מצות מורך /
אחיך

( קפג )
אחיך * הכל נאשר לכל! דברי האבות יהיו תמיד להגדיל
המורה בעיני הנער  /וכל הטובות אשר יטיבו ן עם הנערים
על יד המורה תעשינה למען יהיה להם כאוהב נאמן בבריתם
ותדבק נפשם בו לשמוע בקולו ולשמור מנותיו ותורותיו :
והגה לפי הדברים שאמרנו  /כי התנוך והידול והלמוד
יהיה שלשתן תחת יד המורה  /לכן צריך הוא ג״כ
לפנות את עצמו מכל הדברים אשר יהיו לשטן לו  /כל מחשבותיו
לתלמידיו תהיינה  /ני בניו הס  /ואבותס נתנוס לו טפר
נפשם להיות הוא תחתם בגדול וחנוך  /והוא גס הוא לקת
עולם על צוארו  /עבודת הקודש עליו  /קודש קדשיס היא /
אל יחללה  /ואל ימעול בה מעל  /כי אז יצעקו על ה׳ והיה
בז חטא ונשא עונו  /וכל העם עונים אחריו ארור עושה מלאכת
ה ' רמיה * אגל תמיד יהיו מיניו ולבו עליהם! אל יעזבם
ואל יעלים עיניו מהם  /־ אף בשחוק ורקוד עמהס יהיה לא
לבד להזהירם ולשמרם בל ינשלו  /ובל ישחיתו את נפשם
להיות להס מוס עולם  /כי אס גס להשתתף עמהס לפעמים /
ללמדם עשות חפציהם בכל מה שיהיה ע״פ סדר נכון בדעת
ובהשנל ♦ והשגחתו על בריאות וחזוק גופם  /אשר הוא צריך
להזהר בו מאוד  /תכלל ג״נ שירחיקם מכל מיני עצלה ורפיון/
ויזרזס בכל מיני זרוז  /בל יהיו רכי לבב בעלי תענוג או מורך/
או בני פחד ומורא • אל יושיבס תמיד בעת הלמוד  /יכ
השבת מרנית חולאים היא  /אגל התנועה והעמידה הן טוגות
לגוף י גס אל יתנם להרים קולס ניותר לצעוק בלמודם t
גל תחלש החזה :
המורה צריך להיות איש חנם לג יודע ספר ומדע ודבר
דבר בלשון למודים באר העב " צריך לדעת לשון
עברי בדקדוקו  /גס לשון העם אשר הוא יושב בקרבו /
לתרגם בה כראוי התורה נביאים וכתובים ותפלות  /הכל
בטוב טעם ונקל לשמוע • יאריך אפו ואל ימהר־לקצוף ולכעוס
ולרנו  /ואל ידבר קשה  /אבל כל דבריו ומעשיו יהיו גנחת
ורצוי באהבה ואחוה * ימתיק להם דבריו ויסדרס על נכון גם
בעדני הלינות עילם  /ואף ט שישדר יתקןלכלכל דבריו
בלמוד

/

/

( קפד )
בלמוד  /נדי להקל הענין להתלמיד להקשיבו ולהביכו *
וכשיתחיל ללמוד עמו  /הן בתורה הן בגמרא או בשאר למודים
יפרש לו תחלה על דרך ספור והגדה תוכן הדבר ותכליתו •
כי נערה רבו הקלקולים ורעות רנות השיגונו ע״י למוד הסתום
^והנעלם והנשגב משכל הנערים הקענים " אס לא ידע הנעת
מה הוא ולמה הוא  /מה תועלתו ותכליתו  /למה יעה אונו
ולבו לשמונ ; ? הלא עוב לו משחיןו ומעלליו אשר בהם יתנכר
) תכליתם ותועלתם לשמוח בס ולהשיג את נפשו ? אמנם ני זה
עקר כל הלמוד  /להראות תכליתו ותועלתו מראשיה הענין
עד אחריתו  /אשר עי״ז תבוא אהבת הידיעה וחשק הלמוד בכלל
בלב הנער  /ויתאמץ להבין ולהשכיל  /נם לחדש דבר לשאול
שאלות או להשיב מענה  /נפי שניו והשגתו
מטע״םזה ועוד מכמה עפמיס
נערים קטנים בצמוד הגמרא במסכת קדושין כתובות
 xוגטין  /ואף לא במסכת ברכות  /הגס שמיראת ה׳ דברם/
ואלו ואלו דברי אלהיס חיים  /מ״מ הפלפול הזה אינו מעורר
שכל הנער ללמדו בחשק ורצון * טוב מזה וגס נקל מאוד להתחיל
עמו כמסכת בבא מציעא  /המדבר בעסקי מי אדם  /ונקל
להמורה להמשיל משלים מעניניס אשר הס תמיד לעין הנער /
ולדבר עמו כאשר ידבר איש אל רעהו • ישא ויתן עמו תחלה
וישאלהו מה דעתך בענין זה  /אץ תעשה אתה אס יקרך כזאת /
ומה תענה אס ישאלך איש דבר זה ? מה תעשה אם יבקש איש
ממך כזאת ? ונהנה " וע׳׳פ התשובה ישא ויתן שנית עד
ץ היכן אשר הדברים מגיעים לפי נחו וידיעת נפשו  /ואחרי כן
יאמר לו בנועם  ,ראה בכי נזה ונזה יהיה הענין אשר נלמוד
היום • רבה התועלת מאוד מאוד ללמד נל דבר על זה הדרך /
פי מלבד מה שימשוך לב הנער אחריו  /ותקל המלאכה גם
לשניהם  /הנה יראה ויבין מיד מה בלב הנער ואנה דעתו
נוטה  /ומה נחות נפשו  /בפרט בעניני המוסר והיראה /
אס להרע או להטיב  /לרחם ולאהוב  /לסלוח ולהאריך אף .#
או לחרות נמעט  /לרדוף לנקום ולשנוא  /וכיוצא בזה "
אחריםלא נכון

אל

ירע

בעיני המורה לכפול ולשלש

להתחיל עם

מר אחד 7גסא5
יעמוס

/

( קפה )
יעמוס עליו משא נדול נפעם אחת  /אך לאט לאט יבהלנו /
אל ילחוץ עליו לכלות מעשיו ולידעס הטב גיוס אחד  /למה
ירדה בו בפרך  /הלא יחלה ויאלם בעודו קטן  /ויאבד נחו
טרם יגדל ויוסיף שכיס  /העת אשר שכלו אביב זך ומהיר
לדעת ייסוד ושורש ותכלית האמתית מהידיעות התורות
והלמודיות  /ונל מה שהוא לומד גקטנו אינו ני אס נמו פתיחה
והקדמה לספר  /ספר תורת אלהים ותורת האדם הנצמדות
יחד  /הן הנה אבן פנה ויסוד האדם אשר עליהס יעמוד עולמיס/
ולק צריך המורה להזהר מאיד ליסדס ולהשרישס הטב  /מוצק
וחוק  /בל ינועו בליסונו  /ויפול נל הברן אשר נשען עליהס "
אםיהיה הילד בן ארבע שניס יתחיל עמו
ובקריאת לשון עברי  /ובהיותו נבן חמש שניס יתחיל
עמר במורה! וגס לקחת בלשון עמו אשר הוא יושב בקרבו •
וילמוד אתו בתורה נפי נחו ושכלו! יקח מוסד מנל פרשה
ופרשה להראותו את דבר ה ' ני יקר הוא ומביא לטוב לו בעה f
ועהי״ב * ואולי נכון ללמוד התורה פעס ראשונה בדלוג כזה :
סבר בראשית כלו  /ספר שמות מלבד רת סלי משפטיס וסדרי
ויקהל ופקודי י בספר ויוןרא יתחיל צו שמיני  /וידלוג תזריע
מצורע  /ויתחיל סדר אחרי מות  /ויפסח כרשה י׳׳ח  /ויתחיל
קדושים עד פ׳ ך׳ פסוק י״א  /אחרי כן מפסוק ניג עד פרשה
כ״ה  /ויפסח בהר בחקותי • נס׳ במדבר יתחיל בסדר
בהעלותך עד תוס הספר  /וספר דברים עד תומו * ואז ישנה
התורה כסדרה ולא יפסח כי אס דברי האישות  /עד ני יחזור
ללמדה פעס שלישית בלי דלוג כלל  .ויתרגם לו בתחלה לג
מלה ומלה גס בדברי השירים הגאים בתוכה בדרך ספור והגדה/
ואח״כ על דרך חבור במליצה צחה ונאה "

באל״ף ני״ת

בהיותוכבן שגע שנים ילמדנו

נס לכתובכתיבתנו /

ויודיעהו מעט מעט מהארץ בכללה  /ואחרי כן
לאט לאט פרטיה חלקיה למלניה שריה ופחותיה איש על ידו
ועל דגלו * ובהיותו בן שמונה שנים אשר נבר כלה התודה
פעם שנית ושלישית  /ילמדנו יום יום בנביאים ראשונים /
ויתחיל עמו ראשית למודי הדקדוק לשון העברי  /ויתחיל
לכתוב

(

קפוC

 Nלכתוב גם נתב העם אשר הוא בקרנו  /וירגילנו גס לקרות
נרש״י ומפרשי התורה  /למען יקל עליו למוד הגמרא כהיותו
3ן תשע • ואולי נכון ללמוד אז תחלה עם התלמיד שש או
שמונה חדשים ההלכות כהרי״ף או בהרמכ״ס  /כי קליס הס
לשמעם הן כלשונם הן נפלפולס  /ומה מאיד יקל למוד הגמרא
להתלמיד אחרי כן י אמנם עקר הלמוד עד שלש עשרה שנה
יהיה כתורתנו הקדושה כנביאים וכתובים וגמרא ופירושיהן
העונים  /ואז יוכל להתחיל גס שארי ידיעות וחכמות המחנכות
• את נעליהן כעיני ^ היס ואדם • ומי אשר ימלא ה ' אותו רוח
חן ושכל טוב להושיע ולהתמיד גס בדיני התורה ש״ס ופוסקים
הראשונים והאחרונים  /אשרהו ואשרי חלקו  /ני אז ישכיל וגס
יצליח  /ומוכטתים אנו כו שהוא יורה הוראה כישראל וינהיגם
נדרך ישרה לכבוד ה׳ ולנכוד תורתו הקדושה ולנכוז עמו /
אשר יאמרו עליו רק עם חכם ונכון הוא אשר יש לו חקיס
ומשפטים צדיקים וטוניס ככל התורה הזאת •
פ ^ ם אחת כשנוע ידנר המורה פס תלמידיו פה ן) פה כעניני
המוסר ויראת ה׳  /יעריך דנריו לפניהם לדכר על
נחות הנפש ומעלליה  /כמו הנקימה והנטירה והשנאה  /חנינה
וחמלה ושלום גמול  /גאוה וענוה  /עצלות וזריזות /-וכהנה/
ולערב נתוכס מעשי וספורי הדורות  /למען יתכוננו נהם
וישפעו עליהם  /אס טונים הס ללכת אחריהם או להרשיעם
ולהסר מהם * וטוב הדנר כי יסמיך ויחזיק דבריו ומוסריו
נפשוקי תנ״ך להוציא מהם מקורס • לפעמים ילך המורה
י עמהס להתהלך' נעיר כשדה ובכפרים  /למען יראו אנשים
מאנשים שונים נמדותס מנהגם ומעשיהם ♦ גס ידנר עמהס
מדרכי הארץ ומלואה  /על צמתי השדה העצים ועריהם /
נהמות חיות ועופות ורמשים  /מיני האבנים והמתנות
למיניהם  ,ולא יהיו נעור רומס שושנים ומחמדי ארץ נל ידע
מה תחתיו וסכיב לו * ומכל הדברים האלה ימשוך המורה
תועלת להקל כו לפעמים את למודיו "

סוף

דנר כל הנהנות המורה מעשיו ומעלליו יהיו נכונים
וישרים למוצא דעת  /למען יראו המים ממנו וכן
יעשו

( קפז )
יעשו גס המה כמוהו לעונה  /והיה נדנה • ני אס על הדיך
הזה יגדלו הנערים הענריס ויחנרנובהסנל הנדס  /כלחברה
וקבוץ יאספוסאליהם  /ילכו מחיל אל חיל  /ישכילוויצליחו
נל הימים  /וחיים ושלוס לכלישראל • ,
יוזל*ראכנאווע *

מכתם
לאזב ל

״

רוח זנונים התעך ׳ אובל
הבלם ♦
חכמה ייכל
תתמכי
• •• r
t : t

'

הוללות כי  :דפרון מנאפןך ׳
וחטאה
תהפוכות
סרה
־T T
 ;TT
תרוי אונך שמ1ע .מליהם
תשחלןי להם תקיצי ע:ן
לא תחפרי ולא תבושי
הבלמי נא יכ לא תבושי!
חחפירי ני עיור לא תח״ירי!

י -ל
1Sra
נבוד הנמים '

אם עמך מו לך  -נחשון ! היות שיופטמו
הלא טוב לך מ לעפרון אשר שמו,עלימו
דון עליו :תאיוננו• עתה הה למה שמנוהו
עליך  -נחשון י .ןוקאוננו למה לא שמנוהו

( קפה )

בקורת

ספרים חדשים

מגלת  .רות עם הרגום אשכנזי ובאור מתורגם
ומבואר  bvפי אהרן ב! וו ^י 1ן
< חבר לחבררת
שוחרי חטוב והרתושיה • ברד^ ין בדפוס חנוך
נערים התקמ״ח • ( ל״י ע^ ים 8גר׳)
איש
נער כי ימית  /גס שמו גס זכרו מת עמו .ושם יקבר
כי אין זכחן לו עוד בדור ההוא וגננים אשר יולדו *
לא כן האיש התפס ואוהב דעת 1לא במותו יקח הכל כי אם
השאיר תמיד אשריו ברכה למזכרת שמו וגל יסף לדור דוריס ♦
כן מנת חלק איש אלהיס אדונינו רמבמין\ אף יכ לקח אותו
ה׳ השמימה  /עוד רוחו מתהלכת בתוכינו ותעורר כפעס בפעם
אנשי מדע ותבונה לפעול צדקות בקרב הארץ ♦ כי זה משה
האיש סקל המסילה < הריס מכשול מדרך עמו דורס הדרך
הישר ילכו בה למצוא חן בעיני אלהיס ואדם — הוא הודיע
לבני ישראל אורחות הנין נספרים ותרגומם  /ויאמר להס הנה
אנכי פניתי לפניכם הדרך לבל תגוף באבן רגלכם ✓ מי לה'
ולתורתו ידרוף נו ! ותודה לאל חי ✓ כי לא לריק יגע ולא.
לשוא עמל בעדינו לא לתוהו הורה אותנו אורחותיו בעודנחיים
חיתו  /כי געת היאת קמו ויתעודדו אנשים יקרים רעים
אהובים ר ' יואל 1ירי״ל ור׳ אהרן האל* לי  /חברים לחברת
שוחרי הטוב והתושיה  /והוציאו לאור חמש המגלות עם ת״א
ובאור בלשון עכר  /להזיל כטל אמרתם אל יליד* עמינו /
ולהרעיף כמטר לקחם אל מוריהם — " תשואת חן חן להם
ני הגדילו לעשות1
המגלההראשונה אשר הוציאו לאור היא מגלת רות /
והמתרגם ר׳ אהרן הנ״ל הקדים לספרו מכוא הספר
בלשון צח וקל /
ומסכמת לכוונת השפר • ולא כדרך רוב
המחברים בבני עמינו הנותנים הקדמות לספריהם ' כאשר' עלו
ברעיונם  /כלתי הבין בראשונה אס היא מסכמת ונאותה לספר
הזה

( קפט )
הזה  /אס לא  /ולכן פעמים רבות זה נא בהקדמתו מלאה
תחנות ובקשות  /וזה  /מלאה קורות פגעי זמנו  /זה מודיע
לנו בה ארצו ומולדתו בדברים רכים אין בהם חפץ  /וזה שם
אשתו בניו ובנותיו ואבותיו פד דור העשירי ז לא כן המחבר הזה /
הוא הראה לנו בהקדמתו מבוא הדרך אל השפר פנימה  /בה
הודיע לנו ( א ) שם הכותב המגלה  /שהיה לדעתו שמואל
הנביא • ( ב ) שזמן המעשה נעלם מעין החוקר * ( ג)
התועליות הגדולות היוצאים לנו מזה השפר הן בדינים  /נמו
דיני יבוס  /ואיך נתנהג בבוא נכרים לחסות תחת צל דתינו
מתי נקבל אותם ומתי נרתקם  /והן במדות כאשר יראה המעיין
בשפרו מעצמו " ועתה אשים עין הבקור על תרגום השפר
ובאורו  /ואומד  :המתרגם הזה השתמר מאוד ללכת בדרך
המתרג ' הגדול רמכמ״ן ו״ל ובעקבותיו י אך בכל זאת סר במקומות
אחדים מן הדרך הישר כאשר אודיע אותם פה לעין הקורא י

פ׳ א ' פס' י״ויצס צ1יך דיךpftbSצזו;ד ע6ן דיר
דייק / ifotהיה יכול לתרגם במלות
מעעיס מאלה וכלשון קצרה  /כזאת :
דיך  !c &bSא; 1ד
פלזן דיר לודיק 1Jרייין " כי כן תרגום המלות בלשון עברי
לעזבך לשוב tוכל עוד שיכול המעתיק והמתרגם להשמר
בתרגומו  /לבלתי שנות מיני הפעלים ותכונותיהם  /וסדור
המליצה  /עלב הוא מאוד  /ונפרע אס יהיה התרגום לתועלת
כערי מיישרן! ללמוד מתוכו תרגום האמתי על כל מלה ומלה ־־־ "
עים פס,

י״ז pHועלבסנ 1דער טלזד
פצון דיר
סרעננן " itotוכתב ר״א הנ׳'ל כבאורו ני

גם המות לא יפריד ביניהן אכל

יהיה חלקה ממה בקבר • ואין

לעתי נוחה בפירוש הזה  /כי מה טעם  :בשביל שתהיה בקבורת
נעמי  /לכן אל יפריד המות ביניהן ? ומה שדמה המבאר זה
הענין למה שנאמד ( בראשית ט״ז ט״ו ) ואתה תבוא אל אגתיך
בשלום  /אין לו דמיון כלל  /כי כוונת רות היתה פה רק
לאמור לנעמי שאין רצזנה להפרד ממנה ולשוב לארצה ולכן טוב
יותר לתרגם כפי׳ רש״י אס יפריד כיני וכיניך לנר מה ינ
אם  /וא זולת המות "

שם

( ר,צ )
 DÄפ׳

י״ח *ויט

איחר דאעאן1Jספרענן *  .עוגיותר

נמלות

מעעיס :

איחר1J

צורעדן •

שם פ' כ״אדער עו1י4י ^ יר יאעי{ עצענד וכן׳ *,
התרגוש מתנגד לדקדוק לשון העברי ני בכל
מקום שנמצא■ פעל ענה ואחריו ני שעורו לשון עדות  /לא כן
תרגום הרמכמ״ן כתהלים ( קי״ח נ״א ) כי עניתני ( ליכטי 4ען)
לפי שנקשר עם הכנוי3י • ולכן דעתי פה שפרושו זה׳ ענה ני
העיד כי כלומר הראה לכל ני אינני עוד כמקדם נהנועס וא״כ
ותרגום נפשוק כזאת  :״ pnrt
למה תקראנה לי נעמי ?
ו1אל{ ט לדהר ^ יך א{« א ריא צר 4ני 4טי נענין  /דא רער עווי 4י
יעלבסט ווירר 4 ! ,vsניי 4ט האם ( דאס איך עם ניכט יייא ) "

פ' ב׳ פס׳

ג׳דא®

ייא אין איין ונו׳ צריך

להיותאוי^

איין ונו'
שס ם׳ י״ח ד״ט תרגם המתרגם ר״א ותרא בטויעטי המלה
ה* את איננה משכמת פה כלל✓ כי עיקר
הנחתה בל״א ( כמו שנתב החכם האדון אדלונג נשפת אשר
כתכ על דקדוק לשון אשכנד ) על ההשתנלות והשקפה כדכר
ופה אצל נעמי לא
פעמים ושלש לחקור ולדרוש נו מאומה •
יוצדק זאת  /כי מה היה לו לחקור ולהסתכל כהלקע  /הלא
מלת
רק לראות מה שהניאה  /די כראיה מעע נרגע *
תרגס* 4א * *{ ט ילא מצאתי נשום מקום שיהיה
עשית
קרגוס עשה  ( /יא ^ן )  /ומה שכתכ ננאורו  :נמו אשר
עשו כחרן (כראשית י״כ ) איננו נכון  /ני גס שם אין תרגומו
וא * *{ ן  /רק ער 1וארנן  /וכן צריך להיות מתורגם
גס פה י גס זאת הוקשה* לי על המתרגם לדעתו נאה רות
נחלקת השדה אשר לנועז כיוס הראשון אשר הלנה מאת חמותה
ולא היחה לפנים נשחת אחרות✓ וא״כ מלת היום ( פסוק
י״ע ) מיותרת לגמרי כי היה לה לשאול איפוא לקעת ? וכלעדי
זאת קשור המליצה נשני הפסוקים  1bאינו נכון " ולכןאודיע
פה דעתי והקורא ינתר♦ למעלה ( פשוק נ ' )  .נאמר ותלך
ותנוא ותלקט ונו׳ וספר הכתוב דקר מקרה חלקת השדה וכו׳
אשרתרגומולדעתי  :עם טרא^ ייך צדינסטדאיש « יאאוי^
דאס

( קצא)
ראט 3ע!ד דעט מעז 4ראטחן וואר ונו׳ מזה נראה שהית?
לפרס בשדות אחרות ללקוט  /אך זה היזם קרה שנאה נשדה
בועז * ואולי לא הרנתה ללקט נימים הראשונים ומעט היה
אשר הראה רות לכיתה ועתה נאשר ראתה חמותה כי הרכיחה
להביא צדקה שאלתה איפא לקטת היום ? ופן תרגומו נל״א
!ל1ט דיא טווי4רזזוטטר ןלו ה וואט * יא6וי5ג1עזן * /יא אויך
הערויטלא 4או;ד דאם  /וואט ייא גאכמנק *יא « אטט וואר
איברי4 4לאכ*ן  /איחר  /דער טווי  04ווטר4אב  /דא טפראך
דיאזעובי  :ווא האטט דוא חייטי א«י^  4לעק או;ד וולו
חאטט דוא (די« ט א ^עס ) ערווארםן ? ונו׳ «
ולבלתיעבור חוקי

וגגולי
הבקורת /

אציגה פה

רקדבר '

אחד עוד ואחר אחדל " ם ג׳ פ׳ ט״ו תרגם
המתרגם מטפחת טוך ונתב בבאורו כשם ריעו ר׳ יואל שהוא
בגד הנשיםשקורים (טירלי ) ובעבור התרגום הזה הונרח לתרגם
עליך אן

דיס וישת עליה חירין טוחן * וללא צורך התלחץ

המתרגם במלות האלה י גס מה שתרגם הבי חא 1טי חער
אינו נכון כי בכ״מ מלת הבה עס סימני הגוף  /תרגומו4עבן
ולא סימן הקריאה (
אינטנגריעקציאן ) עיין בראשית ( י״א ג׳)
בבאור להרמ״ד ♦ ולכן דעתי בזה הוא  :מטפחת היא בגד
הנשים שקורין שפרייאטוך אשר בה מכסין כל גופן מראשן עד
רגלן  /ולובשין הבגד הזה הנשים כמדינות ידועות גס בזמנינו /
וכזאת תרגום המקרא ; פר טעראן  :רייכי ראט טון דאט
דוא אוי^ ריר חאטט  /הער  /אוני 5אטי דאראן  /ויא
עחאטס  /ער ^אט איחר * עקם וואט4ערסטן  /לע 4טי
עט1
איחר אוי^ ונו׳ י

וטרםאכלהלדבר /

אתן רב תודות

לאנשים היקריםהן1ה

על רוב עמלם אשר עמלו בעדינו להוציא לאור חמש
המגלות הלל • ומי יתן ויהיו לשאר אחינו גית ישראל למופת
מהם יראו וכן יעשו איש ואיש נפי מסת ידו אשר חנן ה׳ אותו
בחכמה ובתבונה לתרגם שאר ספרי תנ״ך בלשון אשכנזי כמעשה .
האנשים המחברים האצה ומה׳ תהיה משכורתםשלימה "
ד— w

ג קצב)

מודעה
ז* א ויך אוצטרדעקנאךצויבל־י4ן פארראט מספר■ ׳העוון
השלום אייני פארטייאלויינל 5כר נפדים נע ^ ליך ויקרא
אונד
במדבר אוצר דברים  /צאן אל1ן וארטן בצינדט
ראהער צו פרצופן אתט  /דאס דתי * עהררן פא׳ רען
קייערן צעהלן! דא הינ 4ע4ן ייא איביי4ן  /אלט בראשית
אוגד שמות נייא אידזנן אי ברקא4ופלעט ויין ו 1ערדן  :וא
 4לדני איך דורך דתי אנליי4י ^ אנכק לן דיהגן  /דער נאך
אוים 1יפרו 4:דער א־ברקא ^פלעטטן עקטע ^פלארי ריא איהק
 3עהלנדי ערועלט בקעווט • וינד איבריהם יע ^ אנד וועחררי
עקטעוופלארי מש' בראשית ושמות כייל « /א ביטטי דע\ו*
«עלבן ויך עבנפאלט בייא ודר לו *עלרן • א; 1ד ויך וניט
*יר איבר רען פרית לו בטפרעכן •
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