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מכתנץם
רעיוני איש בעלות השחר * .
החושך
לא ’ פסה עוד ארן  ,ערפל ׳וקדמת < , tj!r
,.לשחר עלה ייפח רוח סייס באף כל  ,אין עוד
יגנומה על עפעף "יסינה על פניס ,הקיצו כל חייגו ביער ,
ן?ףמ השמים עזב קמ » סוכני בד בין צאלים ויגחח חומר
1מירוי*

זמידוע יענו  ,עדרי צאן יבקשו מרעה[ ואיל אקפץ על
הגבעוע  ,גס אריה ישאג  ,דוב ינהס וכפיר יען קילו5
ממעזנעס ילכו לבקש טרף ולמצא אכל לנפשם  .אף אנכי
רחוק מעשאוע קריה  ,והמון עיר ( כי מה חפצי כס בטובם
וכגאונס ? ומה ישעי כי אהיה כאחד מיושביהם? הקריה היא
מושב הגאוה  ,בה עעיוז הקנאה ,עחשול הרמיה ; ויושביה
קסירי טוב ; זהב ימלאו אוצרועיהס  ,ובתיהם כסף  ,יאספי
כחול זפ  ,וכחומר חוצוע כעס ; אך סכ לא ירימו קרנם  ,בם
אם
לא יעגשאו  ,אחיה לא ידעו ואהבע איש נעלמה מהס
לבצע כסף  ,בריע רעים אמה  ,ועבועוע האהבה תעו נשברו ,
איש אע דעהו עקוב יעקוב ,יגזלו אף ירמאו  ,ילשינו ףא
ידברו שקר * אמאס כירלס  ,אבזה עשרם  ,וייטב לי מלונויג*
מאלמנועיהס  ,אהלי מהיכלי *נונג ),הבוקר אור ואנכי קזמשכעי,
שמת וטוב לב הלכעי לע השדה  ,מה מעיק ריח הדודאים !
1מה נעיס לראוע כפרות השושנה! על נאוע דשא אשב ועיני
הולכים ועריס כל הככר * השמימה אביט  ,מה גאוו עארסי
מה מאד גדלו י ארכם ורחבס מי יגידס ? אראה ועיני ל<*
עכילס  :על הארץ אשים פני  ,והנה תיוע ורמש אץ מספר ,
כל איש ימצא מחיה לנפשו * כלס מליאי ששון וגיל ; זאע
העכיננעי ואחרי שוט מחשבועי  ,ואמר ; אן ה" אלהיס הוא
מצר לכ • היצורים הכל יכול אע כל ברא ועשה  ,עכן שמיס
בחכמה  ,׳ יסד ארן על עמודיה  ,מוציא במספר כל צ 5א
הככביס וסופר החול על שפע היס ; מה טוב לאדם כי יבן
אלה  ,כי יעחכס לידע אע בוראו להעכוגן אע מעשיו ולתקור
דעו גדיבי וקציני עם 1היושבים
כל פלאי הטבע! —
בטירוע ובהכליס שוככים על מטוע שן עד חצי [היזם בחיץ
דעיעיהס  ,מלובשים בגדי שש ורקמה  ,אוכלים מעדני מלכים
ואין קצה למאכלם  ,שועים יין מרקח בבל מיני מרקתיס ובשמים
במים  ,מבלים ימיהם כשקוק ובצחוק  ,כל היום דודים יבקשו
ואחרי האהבה ירדפו  ,דעו ! גי עוד לא ידעעס אע הטוב
 0וא ועמל כל עענוגועיכס ׳אין שמתה גשמחע איש  .מעקר
ומעבונן  ,צמא לדעע  ,גס ימצא די רווע צמאו  ,הואלנדיכישחרן
ובקצץ עס יעקלס  ,כי המה רעים ימיהם  ,דאגה עשתה
אועס וכעס חלקם  ,גס המה נגועים ומוכים  ,יכל תלי וכל
מדוה עליהם יעתברו ; והוא חפשי מדאגה  ,בריא כל העם ,
וכאב לא ידע  ,מנע חלקו טובה בארן ו־גורלו נעים " פה
אשב משעומס ושומע קול העור  ,מנגד לי בני המנה הגה יהגו,
אשיקוע בכנפיהם ונושקוע אשה לא אחועה  ,,שס כין עפאים
העוף
/

1

וחמי
ימן מודלמ לאל ,
העוף בשיר ימלא פיהו ,
 לכה נא ידידי ! ושר לי בשיריך ,אוהבלאלוהיו
אנכי אמ נגינומיך חנגיממ נבל וחליל — למה מדום מחריש
למה מממון תימו ביער ? לחה נודד אמהt
פמאוס ?
יונמי ! מחביא בנקיק הסלע ? מה ראימי ? גס אנכי חרד
ולבכי ירגז  ,השמיס המקדרז בעביס ,גשס וברד נפלו>
אין כת בעצמי וגזע אמניעעה  ,השמיס האירו  ,קולויג
אדירים וקול רעס אשמע  ,אהה ! כי נדממי  ,אנה אברת ?
האלה בוערמ  ,מחיל הארץ ,והאדמה מתמ מרגז  ,אהה .י
כי אפס כחי ונפשי כדונג נמסה חרדה גדולה אחזמני  ,על
פני נפלמי ואדום * פמאוס בא רות קדים ויפיץ ענני חושן,
קול הרעס לא נשמע עוד וברקיס לא אמרו הננו  ,שקטה כל
הארץ בהמומ וחיומ פצחו רנה לקראמ בא השמש וישמחו אל
הוד ונוגה החרסה  ,הנומנמ חן וחסד בממק מחורה ; אף
אנוכי קצמי מחלומי  ,וכעובר על יס עמ ינהוס כעברמו  ,יהמו
וימגעשו מימיו  ,יתמרו גליו והאניה פעס עד למרום מגיע
ועל מפלשי עב ממנשא ופעס ממרוס במצולומ יס מפול ועד
ממחמ לארץ משלכמ  ,יצעק וייליל האיש וכצרמ נפשו מר יבכה ,
עד כי ישמוק היס מנהמז וחדל הפחד ורוגז אין  ,ילך בשלוס
אל ארצו ויהא אל מחוז תפצו  ,ישמח כי יראה ארן חדשה
ושמים חדשים יביט  :כן קממי גס אנכי ואראה כל הכפר
ממהפכמ לגן אלהיס  ,הארץ המיחלמ לגשס רומה אמצמאונה
והאדמה צמחה מצמיח ונאזמ דשא לבשו כל ירק כל עשב ,י
זאמ ראימי וגיל גמלאמי אך עיף ויגע היימי  ,עוד לא אנלמי
מאומה ומחום השמש אנכי צחה צמא ; עמה ידעמיך ה" מלכי
וקדושי ! מה רגו חסדיך ! מה גדלו טובומין אשר עשייג
לבני האדם ! ^ קטונמי מלמן מודומ לך ומלהלל לסמיך ; הרות
נשב אלי פרי " נחמד למראה ,טעממיה והנה גס היא טוב
למאכל ״ מה נעממ פריי ! מה ממקיג לחכי ! החזקת.
ומאמץ אומי  ,נממ כח בנפשי ועצמומי חלצמ  ,בני אדס !
אס מאבו מלמדו לדעת אמ ה" השכילו אמ טובו וחסדו אשר
כל מס ויוס כלי חשוך יעשה לבני האדס  ,אז ככל לבו מאהבו
אומו וממיד מדבקו בו ; אך אל יסכל לבכם לאמר מאומות
נוראומ ,ממלחמה ותרעש נדע אמ ה" " בהמפלץ אדני
האדמה ועמודיה ירופפו  ,בנהוס היס במהפו ובגברמו  ,ישיס
ארץ פרי לשמחה וכרמל למלחה  ,או כפצומ האדמה אמ פיה
מקיא נחלי גפרימ ואש ומשרוף ומקרים פל סביבה  ,אן אס
*תהיה מגפה בארץ ודבר יתימ פמאס ; ואלפים ימותו בלימבין,
יגועו

יגועו בלי משים  ,מאלה נכיראא ייצר האדמה ואלהי העגל»
אן חדל יחשוב כזה זחסר אכומא ידבר כאלה  ,אס יחרד איש
והוא ירא לכל אשיגינו הרעה  ,בסמיזון ילך  ,בלם רגז ינוס
לקול דחחה לקה  ,עיניו אחיד החוא יראו ,יביס שאול
מאחא  ,ונעלמו ממנו יזזימוא ואנונה לא ידע  ,יפחד ' ולא
ידע למה יפחד  ,יירא ואחיד בחושן ילך  /כצבי מרדף וכאיל
ידליק  :ו הניד יניס אנה ואנה ; יסוד הדבר לא יבקש ואל
אכליאו לא יבח  ,גס אס ידרוש ויחקור הדבר היטב ככלוא
הפחד  ,יירא אך אל יאהב אא ה" ; היאהב ילד אא אביז
או אא מורו אס אחיד כשוטים ייסרהו  ,אמיד עליו קצפו /
(אפו ט יחרה  ,גס לא יאנו לו אזא אהבה ונשיקוא ריע t
גס אא ה" לא נאהב סא לא גאבונו כי הוא אל טוב ואהבא
א אוהב אא מיו וכל יצוריו  ,ירוה אואס מדשן גיאו,
ומטוב אוצרו ימלא נפשס •
היש עוד בנס איש אשר ישקר כה" ויכזב
בני אדבש !
כאלהיו ? היש עוד בכס א*ש אשא בקשה
עורף ובמצח נחושה יאמר אין אלהיס באח ובורא האבל אין ?
דובר כאלה חסר שכל הוא ואין לו אבונוא  ,לא האכינן חסדי
ה" ינפלאואיו צא השכיל  ,כחושך ילך ובאפילה ימשש  ,כל
ימי היואו על האדמה לא ראה אור  ,דרך טוב לא ידע וישועה
רקקה מנו* אס אבא עליו רעה או אם יחלא תלי ונפל למשכב
אוי לנפשו! מה רבו מכאוביו זעצומיס נגעיו ! כל ימי היואז
על האדמה היו מחשביא נבו ואחכללא נפשו אן לאכול ולשאוא
לשמוח ולהאענג  ,גס עאה על ערש דד לא יקוה לראוא אא
ה" בארז החיים ולא יחיל כי יראה בגאואו  ,בכעס יגוע
וברוגז ישוב אל עפרו וניזבדה ממנו אקוה זאוחלא אץ  ,כאכז
אנוש וחליו רע עד כי יאסף אל חדרי מיא והיה כלא היה ;
לא כן מוא האיש הישר אשר ישיס באלהיס כסלו ונאמנה אא
אל רוחו ישחק ליזם צרה ובמוא יאקלס  ,צדקאו לפניו אלך
ואסליל לי מסילה לשמיס ,שם אחיה נפשו  ,בקהל ישריס
ואחימיס ישב ושס ישר וצדיק נכח עיניו  ,ורשע וחוטא רחקו
מנס • אחי וריעי ! יושבי הארץ כלכס י המבקשים האמא
וחפיציס בדעא שמעו לי ! אס אראו איש מעול ומרשיע אומר
ה" אכזרי הוא  ,חפץ במיא בדבר ובמגפה  ,ואוהב להוכיח
וליסר ; רחקו ממנו אל אגעו בו ! כי הוא סרה ידבר זחרפוא
יגיד פיהו  ,הוא יסיר אאכס חן הדרך הטוב ושקר ועמל יטיף

קכב

——

לכס — — הוי ! לאיש הולך בדרכיו־ זשומע ליגוריגז ויגדף
אלהיס ממעל ויבזה את .בוראו ;
 יה" בהיכל קדשו בכלזאת ירסס עליו כי לא איש הוא ויתקצף רבן אדס ויתרגז  ,לא
יסגיריהו ביד התות , .גס לא אל שאול יורידיהו אף לא מליכיהז
במחשכות ,אן ישלח אליו אכשיס אשר דברו בפיהם ,המה
תרו אותו הדרך הטוב ויסירו תמכו תהפוכות לבו,
■ ישפכו עליז
חחס עדי יביאוהו אל ארן עיפתה< ומאפילה לאורה יוציאוהו *
«וסף בר״ה בחץ <

משלי־ הערב
פד ק
הדבר

ב׳.. 4

מעניגי הוסר

אם אין
לאיש
מוסר
מרפה Tכ?*
צער
״ * *T
T
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ייראה אור  ,סגור יהיה השער י —
מי
אתה׳ אדם ! אשר תתגאה על חכמתך?
תתפאר
כמעלות אשר בחחיי• כביר קנית t
* *
* *
*
*
ראשית
חכמה לדעת שלא תדע v ,אס חפצת שלא תחשב
לאויל כעיני 'אתרים ,
הסר המך האולת,
לתשוב את עצמך למכס •

מדו*

כעלמה
דברי

* #
#

י5יע
%ה
יפיפיה תעדי הלבוש כבוד ללכת הצנע :
גוהג כמוקד השכל תפארת חכמה *
* #
* #
*
#
חכס יריחו נוגה האמת
יפלס מליו
כן חטאותיו ישאו

p

אל

יבטח על דעתו ; אך יפלס עצת דעהו ,
יגיע לו תועלת יומר .
* *
* *,
*
*

יסיר

אזנו משמוע ?נהלה לא נאוה לו ;
לגלוינ את ערכו •
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וממני

אמד -$

* *

* *
*

בצעיףי4דיל היופי  p ,מצל מוסרוצדקותיויזהירו
#
*
¬מ

* *
■*

תא איש הכסיל  :יעטה גאון  ,עיטו בכל
חתבומ
צופות  ,יהלוך להראות איג עצתו  ,ויבקש
תמיד להיות מופת לרביס '"
# #
•* #
*

י^ך
'&V

■. #

הקלות ראש :
#. *.
י*

מעין

בוז

מצחו נגד מסרתי* ,
על גאונו ועל אולתו •
תולתו יבוז ,

דעת

לכד

עדי הגדולים ממנו ישחק?
דעתו ישען ; על כן יבוש "
*

*

*

לע

יביט על חלנה •
* *
■*

#

#

רוח  ,ומחשבות • כזב הסיתיהו לשמוח כאשר ישמע
שמדברים ממנו  ,.ולדגר מעצמו כל היום •

רעיו?

#
*-

#

#
*

כתשוהה

#

נמרצה  ,ישאף תהלת עצמו  ,ובאחריתו החנף
*ישל נפשו •״

חתימה בדף הסמוך •

ג׳וד־

יפקד מקומם
!ד

1

ה
בשורת ספרים חדשים
חתימה •
והשמחה הזאת — ראשית .ברכת הטוב — תשטוף הלבבות
כנחל עדניס ותשקה את נטיותיהם היקרותותשרש
שורש לעשות פרי ולשאת ענף  ,לחדשיי יבכר ! — וכמו כן
יגדל התיעוב להרשעה  ,וכאשר נכיר גיעולה  ,ומלחמתה
עס 'החכמה וחוקי אלהיס ,ונכיר מאולתיגו את עומס מוסר
הרשעה ונלמוד חזה להתעיבה ; וכאשר נסתכל בעין תיעוב
את פעולות הרשעים ונרחיא מחברתם  .אח״כ נשיג רצון
מפעולות הצדיקים ונבקש חברתם ונשתדל בלבבינו להדמות אליהם ,
ועי״נ תגדיל ותפואר הכרת ערך הטוב ,כמו פסל מעשי ידי
אמן מהיר  ,העומד מול פסל הנעשה מאמן הדיוט  ,הנה
יגדל העונג בהשגת יופי הראשון ע״י כיעור השני  ,וג״כ כזה
תרב האהבה אל הראשון • — ואולם או פן התיקון שהוא
התוכחה היא ג׳׳כ כתחילה מרה כלענה לנפש השומע  ,ע״נ
מוכיח חכם ינהג כרופא מומחא שימתיק תוכחתו במליצה,
ובאהבה מגולה יתעטף תוכחתו מסותרת ובאמרי נועם ונחת
רוח ובשפה ברורה ובנעימה יפתח פיהו  ,לא כאותן רופאי אליל
המוכיחים בשער בת רכים  ,ומחרפים ומגדפים ומלביניס כני
חבירס כרבים  ,בקללות גסות והמוניות — או שמייראיס
ומפחידים את העם  ,וממסי.ס את לכבס ע״י שאומרים עונשים
גוזמאות כמו חיבוט הקבר ומלאכי זעם שולפי חרב אשר בידיהם
מסרקי ברזל שוטים ועקרבים  ,אלה יסרקו בשרם  ,אלה
שערם ימרוטו  ,אלה נתלים בנחירי חוטמס  ,ואלה יקתו
בציצית ראשיהם וכדומה לעונשים אכזרים שבדו לע כל עבירה ,
ושיש שבעה מדורי גיהנס ולכלם כשם יקראו כמו שחובר על זה
הענץ ספר תפתה ערוך  ,כאלו האיש הזה עלה שמיס  ,ובעיניו
ראה המעשה הנורא ,ואח״כ' ירד להודיע לבני אדס נפלאותיו
אשר ראה  ,ימי פתי יסור הנה להאמין לסכלות ושטות אשר
יוליד הדמיון המטעה או תחמלות חכמים בעיניהם להתעה את
ל3

%

לב ההמון להפחידם או שכוונתם בזה לעשות .לעצמס שס בארן
הנסמרומ ,לכד הנגלות בל ידעו —•
כאלו אספו בחפנס כל
ובזה לא יש מועלמ כלל  ,כי היראה• והפחד אינם עושים רזשם
ל׳א לפי שעה  ,וכאשר יעבור רשמי זכרון העונש וחלף רוחו
ואשם ככמתילה  ,כי לא יזכור עוד העונש ולא יעלה על רוחו,
ולא יכנסו דבריו בלבבו להשמקע כ״א לגור — ועוד כאשר
ילמדהו הנסיון שהעונש אשר כפי דבר המוכיח ראוי לבוא על
העבירה זו  ,שעבר עמה ולא בא  ,אז יאמר אך הבל כל
דברי המוכיח  ,וכסיל אנכי ששמעמיו זירחמי מפניו ועי״ב
יבוז אפילו לשכל מילים  ,ויקשה לבותיעיז ערפו ואין לן מקנה
אח״כ לגמור  ,ולא כן מעשה מוכיח חכם ,ל׳א ידרוש אחרי
החסרון ויגלה ההפסד לו  ,ואח״כ יודיע מעלומומ המרופה ,
במה שיוכל למקן  ,וכנמיב הזה הלך המחקר הנוכחי בספרו
זה  ,וקנה שס כזוב לעצמו אשר העיר לבבו והמנדב אל המלאכה
הגדולה בענין החינוך ומי ימן יוסיף אומן להוציא לאור א מ כל
אשר בכמוביס אמו מפני שהענין הזה גדול מסילא חאזד  ,ויש
בו מועליומ הרכה עד שכל מה שיכמוב מזה לא יהיה למומר ,
והשומע ישמע והחדל יחדל ודי לו כהגמול  -הזה שימצא אפילו
רק אחד שיסה לו אוזן  ,אף שבלעדיו עוד שיידיס אשר קוראים
■ על האממ ועל הצדק  ,המה יכירו וידעו ערן מעלמ תבנרו ,
וירימו קרנו בכבוד •
^ 1תה י
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אמפף ידי לחוומ דעמ כתהומ החיבור ועינינו ,
לעבור משער אל שער ולבוא בתשפס על כל נעלס •

אחד

היה

חמשלמו,
החכמה  ,ויעבור קול בכל ארן
אוהב

לאמור  ,מי האיש החכם ונבון דבר  ,יבוא
ויעמוד לפני השר  ,וארותמו ארוחמ ממיד יומן לו מאמו כל
ימיחייו • ייאספו אליו חכמים רכיס  ,וישמח השר בהס,
וימתיק אמס סוד  ,כעמ ההיא בא לפני השר אחד השרים
הראשונים ושמו נועס  ,ויהי אמו מממיק סוד בעדני נעימומ
המדומומ  ,ייסמיהו להמחבר אמ המענוגיס ולעזוב התכמה
 1יאומ השר לעצמ נועם  ,ויצו לקכון אמ כל צבא הנעימומ
ויעמידו ־לפניו ,וימהר נועס לעשומ כדבריו  ,ומדבק נפש
השר בכל מענוג וכל אשר שאלו עיניו לא אצל  1 ,אמ החכמה
ודורשיה לא זכר וישכחיה • ויהי מיוס לכמ השר בעצמ נועם,
וימחל  ,משמן כשרו ירזה  ,עיניו החלו כהומ  ,וידע השר
יב ילהיושובה הימה בעוכח  ,וינחם מאשר עשה  ,דשלת

ויקרא לחכמיו ; לאחור חפשו נא רפואה ותעלה  ,אולי תוכלו
הועיל •  .ויענוהו הן לא למדנו מלאכת הרפואה  ,וחי זה יעיז
רפיא לאיש נחלה והוא לא למד החכמה הלא ירצח את רעהו
מבלי דעת • ויען השר א״כ איפוא ראו אולי יש בכס מי
יודע ברפואת הנפש ; כי ידעתיו אס תי־ופא נפשי חתחלואיה
אף בשרי ישכון לבטח  ,ויענזהו ניעצך נא ויהי אלהיס עמך ;
יארוג נא השר מליצה להמדברי יען עמו עוז ותושיה כמהות
הנפש  ,ועתה חושה וה" יצליח דרכך • ולא אחר השר לשלות
אגרת אמריה תאמר אשר הוא מת מתהפך כל ערס דוי  ,יתעזק
בחבליה על נפשו כי שובבה  ,ותתיפח אנא רפא נא לה  ,והגיע
לו המענה ממנו  ,שיפיק רנונו וימלא משאלותיו  ,ועל כן
שלח לו את ספרו ממנו יראה וכן יעשה לתת מרפא לנפשו
שובבה למען יהיה ערוכה ושמורה בכל  ,ויכנסו הדבריס כלבבו
לעשות פעולתו המקווה  ,שכל את ידיו לתלקס בפרקים ושערים,
חה תוכן ענינס •
א" פרק ,א׳י בו יבאר מספר חלקי הנפש ומספר
הכתות אשר לכל חלק  ,ויבואר שכל
תכונות הנפש קשורות זי יכלם זה לעומת וה עשה אלהיס  ,וכמו שיש
כגוף איכיות וחזגיס שונים  ,כן שי כנפש כתות שונות ־
ו

פרק
—

ב״יבאר חמשת חלקיהנפש  ,לנחות כל
ג* יעיר אוזן לשמוע בלימודים שהשכל נחלק לשתים
שהס עיוני ומעשה  ,והעיוני נחלק למורכב ופשוט,
להמעשה יותלק לחלאכותי ומדותי ליבאר ענינס כארוכה •

אחדמהם"

י—

ד״ יבאר כתו וראשית אונו

— ,ך"
—

ן״
״ב

שלהשכל .

יבאר ההבדל שכין תכינה לחדה •
שראוי צאדס הישר להמליך הכת השכלי על כל כתלתיו •

פרקא*
*

—

מזו,

יבאר שכל החדות משתלשלות זו
שכל מדה יש לה הפכה ויורה ההבדלים
בין שמות הנרדפים אשר לקצת המדות •

ב" יבאר קושי מציאות ראשית התכונה לכלס,
ולאחר יגיעה רכה הכינה וגס חקרה שהיא
הבחירה והחפץ הבאה מקבת טוב ורע •

וכל

—== = »
ובלאלה השערים
שהקדים ,הס לכד

קכז
כדמיחהכנה

והצעה לחה שיבוא אחריו  ,ומכאן והלאה יכאר
עצס גדרי המדיח בריאוחס ותלייס ורפואחס •

שיכר ג"
שער

פרקא’ ,׳יבאר ממשלח כחוח הנפש נגידיה

ד״ פרק
א״ יבאר מדוח החקיה וההבדל בין כרדפיו •
— ב״  ,ג״  ,ד׳ , ,ה" יבאר מדח הפחד והיראה
וההבדל שבין כרדפיו
ורלואחס •
’1

שער ה"

פרק א  /ב"  ,ג" יבאר מדחהבנזתון  ,ואיכוח־ו;
והפכו היאוש ורכואחו•

שער ו" פרק א  /ב"  ,ל  ,ד"
׳'
— ח/

—

״ח

יבאר

חדחהההחפקוחתלייה

ורפואחה י }
יבאר חדח העוני והריזבה *

ל

שער ל פרק א'  /ב"  ,ג"

שער

נסיכיה
וצבאיה.

יבאר גדר ומהוח
פי שכיס

השמחהאשר

לה ברוחניוחומר•

ך  /ה"  ,ו" יבאר חדח העצבוח בריאוחה-
וחליה  ,וההבדל שבין נרדפיו •

פרק א״  /ב״ יבאר חכונוח השיווק חלייה ורפואחה •
— ל יחן אח קולו בבכי לבאר חלייו ורפואחו•י

שעד ט" פרק א• ״ יכד

יא יבאר מדח האהבה והשנאה •

שיכראי "

פרק א״ ,ב"  ,ל .יבאר מדח החשוקה וגיעול •

ישעך יב״

פרק א  /ב  /ל יבאר מדח רחמים ואכזרמח •
1
ד" יבאר יודח ההחרצוח •
ה" יבאר מדח החשוכה •
ל יבאר קדח הבעק ( הנקמה »
שער.

קכח
ומצתון•
" ,ד" יבאר מדע הכניעה
ש^ גר יל פרקא" ,ב' /ג
שעד  Tפרס א" ,ב  /ל יציב גבולות העניה ויכארמראוע
י

כגעי הגאוה •

הספר מביא עוד ערק א" אשר יקרא כשס מספר
בסוף
הנפש  ,ובו יבאר חדשוע להבין ממהוע נפש
י
האדם והשארועה  ,ולאמעה במופעים נאמנים והיקשים שכליים,
הלקוחים מספר שכעב נר דורינו החכם הפליסיף הקדוש כ״תוהרר
משה מדעסויא נשמעו צמודה בצרור החיים ! והדברים שהביא
כאן התה לכד דמוע ודוגמא מחה שידבר כאמכה כעצמוע הספר
אשר יצא לאור עולם לחלק שני מזה ספר החדוע  ,והמבקר
לא יוכל להעאפק  ,לגלוע כסיפע נפשו על הזה  ,ומאוד כמה
וכלה שערו ולבבו שימהר ויחיש מעשהו להוציא לדפוס  ,החלק
השני הזה אשר יקר מאוד לכל משכיל • "

שערכוב
ועקש  ,זולעי
נפעל

החיבור הזה בכללו אין בו
דבריו  ,וכשה עליו קו עוהו שבלל דרוש ומליצה
קבלה ופליספיא הכל בערבוביא  ,ולא העריך אע מחשכועיו
כשפע ברור לסדרם בסדר נכון  ,וגס לפעמים עזב המחבר
בהטיה  /או ובזה סרהעלונוע
לדבר צתוע  ,כמו מי שבקי

^

ינצמם  6־־עת  ,למה לא ביארה העורה השארוע
המקשים
הנפש וכדומה לשינוע חסורסוע כדרך חידוד שאמנס אינם לכבוד ,
מפני שהקורא אועה כפי המובן בהשקפה ראשונה עעפעל נפשו —
ויען וביען לב המבקר עמיס עמו ,וכבוד המחבר גדול בעיניו
מאוד  ,על כן במער ♦כקש מאעו שירגיל אע עצמו לדפי
כלשון נקיה יעל הסדר  ,ובפרט כחלק השני שחפן לדפוס
שדבריו אשר ידבר צריכים להיוע זכים וברורים כי לא לכר קל
הוא לדבר על הנפש ומהועה  ,ולהשבית שאון גלי המבוכוע
בענין ההשארה  ,על כן ליוקר הענין יבחר לעצמו שפה ברורה4
יגע סופר מהיר  ,כי צדק המליצה לפניו יהלך וישס לצתוע פעמיו •

״מ -ב"

