המאסה
הדש

אדר

ראשון

תקמח

חתירת

מאמר

הקורדין

ודבר ברור הוא ני רבותינו
הטהורות בשס גן ינק  /והעונש והצער לנפשות
החטאות נשם גהינס  /וכמו שגן עדן משל  /ני אי אפשר לנ1
לדמות בדעתנו שנאו הקדושים הללו לגן נמו אותו הגן שנטע
ה  ,נתחלת הבריאה לשום בו את האדם  /כי איך נשמת האדס
העליונה שאינה• גוף ושלא ישיגוה מקרי הגוף  /תשב בגן
ותאכל מפריו  /והתהלך בין עציו הנחמדים למראה  /והס
ז״ל עצמן אמרו במס׳ חגיגה  /ערבות שבו צדק ומשפט ומזי חיים
ושלום וברכה  /ונשמותיהן של צדיקים  /ונשמות העתידין
להבראות  /ואופני׳ וחיות הקדש ושרפים ומלאכי השרת וכסא
הכבוד ומלך רס ונשא שוכן עליהן י ומי יוכל להגדיל כבוד הנשמה
יותר מהם  /שנתנז מקומה נין הקדושים האלה ? אבלשל
שאין כנו נח ואין מלה גלשונינו לתאר בה נאמת השכר הטוב הזה ,
השתמשו במשל זה  /לפי שלא מצאו מקום עונג ושעשוע המושג
לנו יותר מין עדן ״ ופן משלו משל לענין העונש לנפשות /
שגס עליו לא נוכל לדבר ולהסבירו במילין  /וביותר שכבר
הודענו למפלה שלא דברו עס ההדיוטים  /אלא לתלמידיהם
ז׳י׳ל

פנו השכר

והעונג לנפשות

מניני מדע  /ולפי שלא מצאו מקום בארץ שהיה מצער ומגאיב
גופות ונפשות  /ושהיה מונן לתבערת אש  /כמו התופת וגי בן
הנוס שעל פני ירושלים  /ששם היו הרשעים שורפים את בניהם
למולך  /ושם היה אחרי כן עונש הרשעים האלה  /כמושנבא
לכן  mינדס באיס נאס ה׳  /ולא יקרא למקום הזה עול
יא1© x
התכת

( קמר )
התפת וגיא ק הנס  /כי אס גיא ההרגה  /ונקתי את עצת
יהודה וירושלים במקום הזה  /והפלתיס כחרב וגן׳ (ירמי׳ י׳יס ו ,ז׳) /
תארו גס מקים אש שמכלין ומצרפין בה נפשות הרשעים בשס
גיהנס • ופל דרך כלל קראו בשס גיהנס כל מקום שיש שס אש
ותכערה תמידית גס בעה״ז 2 /לא שאין לנו אש תמידי זולתי האש
שבבטן הארץ  /שמהן יוצאין להכות  /ונחלי גפרית ואש במקומות
רנות על פני הארץ  /כמו הר ויזו״ביס שעל פני עיר נאפ^ יס /
והר עט״נא שבאי שיציליא • והר העקלא שנאיסלאנדי  /שכל
זה ראוי להתאר בשס גיהנס  /בעבור האש הגוברת בהס /
ונחליה השוטפים והמכליס סביב להן מאוד  /כי אץ גיהנס אלא
משל על מקום אש ותנערה המכלה סביב לה ♦ ואס כן יפה אמרו
לשטת ר׳ יוסי דחמי טבריא ןה תולדה דאור משובם דה ^ פי
ונמו שפרשנו למעלה שעוברים מתחת
אפיתהא דגיהנם /
לארץ במקומו׳ החמים מאש וגפרית שבה/ואותו קראו גיהנס/
לא שכונו לגיהנס שנדונין בה נפשות הרשעים  /שמעולם לא
עלה זאת על דעתם  /שתבאנה הנפשות בבטן הארץ הזאת /
ותשרפנה שם באש וגפרית הידועים לנו י תדע שהם ז״ל אמרו
שכל העולם ככסוי קדרה לגיהנס  /ויהיה מאמרם סותר עצמו /
תהיה הארץ גדולה ממנה ? וכל
שאס הגיהנס בבטן הארץ /
שכן שלא יתכנו אז דברי ר׳ אליעזר בפרקיו שהביא רמב״ן ז״ל
שכל מדור שבגיהנם עמקו מהלך ת״ק שנה  /ואין מקומות
עמוקות כ^ ה בארץ  /כי היקף הארץ כלה ממזרח למערב ידענוה
במופת למודי  /נס בברור החוש  /שכל מעלה ט״ו פרסאות
ושי ש מפלות שלה עולים חמשת אלפים וארבע מאות פרסאות
אשכנזיות  /וא״נ מהלך קוטר הארץ לפי חשבון עשרה פרסאות
ביוס  /אינו אלא מאתים יוס " ו 3פ׳ מי שהיה טמא ( דף צ״ד
ע׳ א ) אמר רנא שית ^ פי פרסי הוי עלמא  /וסומכא דרקיעא
אלפי פרשי✓ חדא גמרא ( שית אלפי פרשי הוי עלמא קבלה
בידו )  /וחדא סברא ( ממה שקבל הוציא סומכא דרקיע מדעתו ) /
וקבלתו מסכמת עם מה שידענו עתה בחוש ^ /א שפרסאותינו
גדולים החלק העשירי מפרסאותיז של רבא  /והקבלה הזאת
«אולק באה מימי הנביאים  /אבל סברתו כשומכא דרקיע  /הולך
 #7ת אחרת " וכן כעדן גלגל קבוע ומזל חוזר בלי ספק
היה נשאר מימי הנביאים שהרי פת* ברור לכל שכן הוא /

אלא

יולא שלא נאריך נזה
מעולם שיהיה גיהנם
שצריכה לעצים וכיוצא
אלא כמו שאמר צופר

/
רק להראות שלא היה דעת חפמיס
לדון נו הרשעים נאש שמתחת לארץ
/
שתאחז נהן  /ולרוח הנופח נה שתנער /
על העונש הזה המגיע לרשע הגמור /

ני אחד שזכר מותו המר בע״הז (אייב ל ו״ה ) /
טמון לצפוניו  /תאנלהו אש לא נפח וגו׳(פה שפ לס  /לדעתי
צפוניו היא הנפש הדעות והמחשבות והנחות הצפונים בפנימיותה

אמר כל חשך

ולהם טמון כל חשך  /והוא חשך של גיהנם שזכרו חז״ל ונרמוו
עוד עליו לפנינו  /ויאכל שם מאש שאינה צריכה לרוח שיפוח
בה שתבער  /והוא עצמו הענין שדכרנו והנן :
ממש שנא נדכריהס ששם משפט הרשעים הוא אש

אכל גיהננז
שלמעלה /

למעלה /

ונענין נהר

הנח המכלה רוחות

ונפשות וכמו שזכרנו

די נוי נגיד ונפיק מן
קלמוהי! ועל זה אמר הרב ר ' מאיר,
בן גנאי ז״ל שיש גיהנס של מעלה וגיהנס של מטה  /ני ה׳ הוא
אלהי האלהיס ואדוני האדונים  /ומלכותו ככל משלה
וננ״לי

וכן

ואחד

זה שאמרו שלשה פתחים יש לגיהנם אחד נמדנר
ביס ואחד בירושלים  /הודיעו שנכל מקום יש פתח ירדו
בו רשעים לשאולה  /כי יישוב ומדבר וים כוללים העולם כלו /
ואין נסתר מעיני השם  /ובכל מקום יפליא פלא להתס חטאים
ולהורידם שאולה להענישם שס ולצרפם  /כמו מחנה אשור ירדה
שאולה לפני שערי ירושלים  /קרח ועדתו ירדו שאולה במדבר /
יונה בא אל שערי שאול גיס  /ונאמרו מבטן שאול
שזעתישמעת
קולי  /ושלשלתן בדרך פלא  /פי המשפט האלהי בוער כאש
בכל מקום י ובמקום שיתקומם איש כנגדו  /שם ימצא פתחה
של גיהנס * וקרוב לזה אמר הרב ר״ש אידליש ז״ל ג׳ פתחים
בג׳ חלקי העולם ׳ מדבר ים ויישוב • והן כלל חלקי העולם ׳
על דרך שאמר הנתיב אנה אלך מרוחך ואנה
מפניךאברה,
אם אסק שמים שס אתה ׳
ואציעה שאול הנך וגו׳ דהיינו
שאי אפשר לאדם להסתר מדרכו של גיהנס  /כי בכל מקום
מוכן

פתחה לקבל

הרשעים * ויפה פי׳ *

והנה יונה היה במעי

הדגה במים אדירים  /וחכמ* סז׳' ל קראוהו פתחה של
גיהנס0
הא למדת שהן יכנו כן חמת ה׳ ומשפטיו המכלים את החוטאים /
ומביאה נשמתם להציף באש גיהנס י וכן הוברר מה ששנה ר׳
י
בב ס !
ישמעאל

׳ ( קמה)
ישמעאל אשר אור לו כציון זו גיהנס  /כי לפי שהשם שונן כציון  /׳
משם משפעו ושאתו יצא  /לכלות הקוצים ורשעי ארץ  /נמו
שעשה למתנה מלך אשור 1שעליו נאמרה הברשה כלה שזכר נו
המשפע האיום  /שנרגע מתו כלס שרפת נשמה וגוף קיים /
נמו שאמרו ז׳' ל  /ונענין נהר די כור נגיד ונפיק קדמוהי וגו׳
שפרשנו למעלה * והנה הכח העליון הזה העושה כמעשה אש
לנלותולנער ולצרף קראו על דרך כלל גיהנס ;
ומדעתך הנין שאע״פי שהנח העליון המושל כנל  /ונידו
לנער ולכלות יצורים עליוני׳ותחתוני״שקראו חכמי'
ז׳' ל על דרך כלל גיהנס  /שופט את היצורים למדרגותיהן  /ואין
הכליון שזה נכלם  /אגל שופע הכל נצדק ובארח חכמה  /וזהו
עצמו מה שאמר הרב רני מאיר נן גנאי ז״ל ענין גיהנם של
מעלה וגיהנם של מעה י ואני לא נאחי לדרוש
בתעלומותr
רק לומר שיש מדרגות ומקומות מוכנות גס לנפשות נני אלם /
ועל כל המעשה ישפוע אלהיס שם  /והשיל לאדם כפעלו ונארה
איש ימציאנו •
הגע כעצמך ני הנפש הזאת כשהיא מלאם
גע״הז ציורים נקלים שהיתה דנקה נהן  /אולת ונאפיס ורשעה
ואכזריות חמה! נאה וגאון ולצון  /ד 3רה בצואר עתק על
האמת ועל הנכוד האמתי  /התלוצצם כצדיקים ואנשי שם " את
ה׳ לא יראה  /ולזכר קדשו לא נתנה עוז וככול  /ואת מצותיו
לא שמרה  /גס לעתה ושנלה שקועים בדמיונות ומימות רעות
כאלה  /הנה בהפרדה מגרתה  /אע״פי שאין לה עוד כלים■
לעשות בפועל מה שעשתה תחת השמש  /נכ -תמיס כה גלוליה
ופשעיה שהורגלה לחשוב ולצייר /
כי הציורים הרעיס האלה
פתתקו בה ואהובים אליה  /ולהתרומם עליהן ולחשוב טוב כל
ידעה  /ואיך תעלה נפש כזאת בחצחת ה ׳! להטת מזיו האמת
והצדק! ערס תטהר מחלאתה  /והיא לא תוכל לעשות כן
שמה  /ני רק בע׳ /הז יש נכחה להנחס על רעותיה  /ולהתרומם
עליהם  /ולשוב מדרכיה הראשונים ולחדול הרע  /וכמה תטהר
שם ? זולתי בכת עליון המושל עליה לצרפה ולעהרה * ואף ני אין
בידינו לדבר על פרעי לכריס אלו  /זאת נדע כי יש הבדל עצום
דן הנעשות

החוטאות /

וכמו שהן « תוארי;! למיניהן נכקני
הקדש

))mp
«קדש נמו נסבלים אויליס לצים רשעים חכמים במיניהם ו גגוer :
הגד פניהם ממרים ועזי פנים וכיוצא  /וכפי הבדל מצכיהן /
כן הנדל הצירוף והמשפט  /כי הנח העליון כמו שאמרנו פועל
בצדה וכמשפט י ונדע ג״נ שבממר שמתואר בשם אש  /נמשל
פעולתו למעשה האש  /ודרך האש שקצת ההמדיס יכלה ויבער (
וקצת יפריד חלקיהם  /ליקח מהס סיגיהם  /והנשאר כסף או
והב טהור הוא  /וכן הוא נאש העליונה הצת מן הרשעים
הגדולים שעליהן נאמר כסף נמאס קראו להס וגו '  /תגלה
והנערס  /ואלה שיש כהן טוב  /רק ננתמיס בהן גס עונות
קצרפס ותסיר סיגיהם  /וישאר הטוב הטהור * ולא נאריך לדבר
בעניניס האלה  /רק נאמר שבהיות הנדל עצום ביניהן  /ננדלו
גס במקומוקיהן  /והן הן מדוחק גיהנס ששנו כתלמוד ונפרי? '
ר״א ;
!ושמא תשאל בהיות הנפשות עצמיים רוחניס  /לא יקרוס
מארי הגשם  /איך ייחסו להם מקום גיהנס /
.ואמרו שכל מדור מהלך ת״קשנה  /והמקום מכלל מקרי החומר
הוא ? דבר 1ה ככר עמד עליו רמבן ז״ל כשער הגמול  / -ודבר
גדרכו דברי טעם ושכל טוב  /אלא שלא נעתיק אותן הנה /
&לא להרכות דכרים כמאמר הקצר הזה  /שכפי הנראה לי אין
מקום לשאלה / nכי מלת מקוש ומדה  /יאמר ג״ג על
■*
התחתונים והעליונים באחד  /כל אחד כפי דרנו וכמ״ש למעלה
שהרי אפילו כתחתוניס הזמן והמקים קשי.ס להשיגם  /וכמו
שהתפלספו על זה הפלושופים ! ועל הזמן אמרו שהוא מנין ן1הי
לא הושג  /וכן המקום  /ויותר נעמיק בעדן זה יודע לנו כיקר
צל הדבר אנו רואים  /לא אמתה הפנינים ומהותם  /ואס כך
גחמריס  /כל שנן בפניני הצורות  /מכלי ספק לכל דבר יש מקום
אגל דעתנו קצרה להשיג הנשגבות הללו  /כי החמרים שאנו
רואין הם רק כצללים אל הכסות העליונות שחלק להן היוצר כ״ה
מקומותיהן  /ונמו שעל הענין הגעלה הזה אמרו שהוא 3״ה
מקומו של עולם ואין העולם מקומו  /והוא ב״ה נתן מקום
לכל העולמים  /שבעל נרחך תאמר כי לחיות ושרפים ואופנים
מיוצא  /ולמחיצת הנשמות וכיוצא/יש לכל אחד מקומו/ואס לא
תדע

תדע מהו

המיץרס י ואל תבהל

מ־וחך לחשוב בערן זה /
נשמתנו קשורה כחומר  /אנל
 /שכמו המקום גפה״ז הוא
שונות /
זה לא יונל להיות
כי

הוא מחוץ לגמל בינתנו  /בעוד
שנלך יגיד לך רמשיל לך הענין
בראותך שני חמרים
כמקומות
במקומו של זה ינ אין חומר נננש כחנירו /
ונהיות נל אחד
כמקומו תדע שיש מקום ומזה  /כן על דרך משל שאס אנו
אומרים מקום לצורות עליונות  /מקום לנשמות הטהורות /
תדע שאין לאחד מאלו עשק עם חבירו  /ואין לו עם המקום
ההוא דבר  /הן במעלתו והן בשפלותו זולתי ברצון השם ל׳ה/,
ונמו שתאמר על הגן עדן שהמשילו בו מקום שהוא צרור החיים
לנפשות הטהורות  /ונמו שאמר גס רמ״בן ז״ל בשער הגמול/
כן תאחר על הגיהנם שהוא מקום
נדוניןבאש לזננס ולצרפם  /ושאין
אחרות  .משכנות הצורות הטהורות
לעין כשר וכמו שאמרנו למעלה /
׳ויודעים ששתי מיני הראיות אמת

לנפשות החטאים /
ששם
למקוסההואדנרעס מקומות
•
וכמו שעין השכל דוגמא
ואנו משיגין ענין שניהן /
 /נן הוא לערן המקום /

שתיהן
אמת  /אף ני נעלם ממנו להשיגו י ונמו האורך והרוחב
שגס
הס
אינן כצורות  /ואנו משיגים קצת ני דרכם גס כהס /
ונמו
שנאמר
עוד
*
ואולי דונמא קטנה נלמד ג״כ בערן זה
מנחית נפשותינו /
שבהיות גנו נחות הפונות זו מזו נמו
שמחה ותוגה וכיוצא
/
וכשליט בנו השמחה  /אין מקום לתוגה
וכן להפך  /והנה
לכל
אחד
מקומו כנפש  /ואס הנפש אחת
ונעלה מכל חומר "
ונמו שהוא לעניי המקום כן הוא לערן
המדה  /הדבר המבדיל בין מקום חמרי למקום רוחני /
נן
מבדיל בין המדות שאנו מגבילים בהם
המקומות התמריות /
למדות שאנו מננין ע״ד משל למקומות הרוחניים  /כי למקום
תמרי רחב ידים אנו מודדין פך או פך פרשאות  /ולמקום קטן
מילין או אמות  /ונן במרחקים שכין דבר לדבר  /כן נעשה
ע״ד המשל למה שאנו קורין מקומות למעלה  /וכשאנו משיגים
מעלת הדברים ההם זה על זה /
גדולתן וכחם ותפארתם /
ונעריך מקומם אל מקום זולתם  /נגבילם ע״ד דמיון במדות /
ואס המדבר איש הרוח יודע תוכן הדבר והנמשל בו  /ולפעמים
יגיד מה שקבל בענין זה מאבותיו ורבותיו שהשיגו הפגין  /וא

( קנא )

שמלוהו גס הס א־ש מפי איש עד פי איש הרות שעמד בשוד
ה׳  /ועל דרך זה נבין מנין העממים והגבוהים ארך ורחב
ומילין ואמות וזרתות וטפחים שזכרו) מדמונינו ז״ל
ופרשאות
הנשגבים  /שבידוע שאין נהס לא מחום ולא מדה /
נדברים
השתמשו בהם במליצות הללו (*) * וכן מנהג הכתובים /
ואע״פב
המשורר אמר לכל תכלה ראיתי מץ רחבה חצוחך מאד! והרחב
הזה ידענו שאינו מדה נתפשת בחוש  /ועל שלחה אמר ורחב
כחול אשר על שפת היס (יי״א י׳ ע׳)  /ולב האדס בשר /
לב
ככף איש * וכן נש׳ איוב ארנה מארן מדה ורחבה מני
ומדתו
ים (אייע '״א ״׳)  /וזה נאמר על החכמה  /והרי מדת שתיהן
• ויותר מוה אמרו תכמיס ז״ל פרק עושין פשי! (ד ף ך״א
משל
ע״א ) על גודל מדת התורה שדבר זה פירשו זכרי׳ נן עדוא
אותה ארבעים אמות אודך בעשרים רוחב  /ונתיב מי
שראה
מדד בשעלו מיס ושמים בזרת תכן וגו ' נמצא כל העולם אחד
אלפים ומאתים כתורה  /כלומר הזרת חצי אמה /
משלשת
ארבעים ארך בעשרים רחב לרצועות  /תמצא בהן
ונשתחלק
שלשת אלפים ומאתים זרתות י ומי לא ידע שכל זה
משפר
משל  /כי התורה שהיא החכמה העליונה כאדרת בקדש  /מקום
לא ישלוט בו קו המדה " וכן מל דרך זה הולכים כל המרתהיס
כאלה שתמצא בדברי רביתינו ז״ל כשנאמרו על מנינים הנשגבים
מחמר  /כמו מאמרם $׳'ל בחגיגה על פסייז אעלה על במותי
עב אדמה לעליון שאמר נבוכדנצר הרשע  /וזכרו שס כמה פעמים
מהלך ת״ק שנה על הרקיעים  /ואח״כ אמרו למעלה מהן חיות
 /רגלי החיות כנגד כלן  /וקרסולי החיות כנגד כלן
כקדש
ונו׳

כי

אמר החכם החוקר קאגט ,אחד מראשי חכמי העמים
וכך
 :המקום אינו דבר עצמיי ק־ים לבדו חוצה לינו ,
אשר ברורינו
כל הבטה חושיית ׳ ומלבעדי הוארו לא
אם?גגין המתאר

נחוש שום דבר • והוא י״ל המקום ׳ הוא מתואר ע?* 1דרך
הצרוף מכל דבר גשמיי הנתון בו  /אס מצד ארבו רחבו ועמקו
התנועהזלענין הזת
ואם מצד הרחקתו מזולתו ׳ ואם מצד
קראו מקום מכלי דעת דבר ממהותו ♦

תוספות מאיש אוהב הימה

,

( קנב )
ונו ,
ראינו כרוי כי המדות שנשאו,על פיהם בפנינים הללו /
דרכן נקדש ותוכן רצוף דברי סתר ^ כי ידעו כמונו ויותר
ממנו קדושתן של חיות הקדש /
אפשר לתת לגדולתן מדה
קמרית • וכן הוא לענין
מהלך
ת׳
ק
שנס
שזכרו
באגדה על
עומק מדורות הייהנם /
להורות
על
המרחק השכלי וההבדל
שבין מקום למקום /
כפי
חלוקי
כתות
הנשמות  /והנדונות
במקום זה אין להש
עשק
עם
הנפשות
הנדונות
במקום אחד
הקשה ממנו ״ כי
המרחק
רב
ביניהן
/
ואין פה המקום להרחיב
כדבור tומקצת
ההבדלים
נבר
באר
רמב״ס
ו״ל
בהלכות
תשובה
(פ״ג )  /ורמב״ן ז״ל בשער הגמול  /ועל כן אמרו למטה
מכלן ארקא  /ומלאכי חבלה מעמידקשס את הרשעים תחת נהר
של
אש היוצא מתחת כשא הכבוד  /שנא׳ הנה סערת ה׳ חימה
יצאה
על
ראש
רשעים
יחול
וגו׳  /ואס הס עצמם אמרו כי נהר
של
אם זה יוצא מהתת כשא הכבוד  /אתה למד כי נכון ויציב
כל
מה
שאמרנו
על
אש
של
גיהכס שזכרו ז״ל  /ומה כוונו נו "
ולמדנו
עוד ני הנח הזה פועל גס במקום שהוכן למקום משפע
הרשעים הגמורים ההולכים לאבדון כדברי רמב״ס ז׳'ל (שם ) /
ואותו כנו כשם ארקא  /שכפי הנדמה לי יורה השם הזה  /ניהם
למעה בארן  /ואין לנשמתם חלק ונתלה עוד באור השם שוכן
מרומים
/
ולכן הס בחברת מלאכי חבלה  /המחבלים והמציריס
לנפשות ההם /
כיאע״פי שכע״הזה כל זמן שהם חייס  /הס
משתמשים ונהנין מטוב העולם  /ומשתמשים בשכלם כפי דרנס
הרעה  /ואין לנחות המחבלים שזכרנו עשק עם האדם בעה״ו
להצירו ולהכאיבו  /האחד נדי שיהיה תמיד בבחירתו להיטב או
להרע  /והשני ני בע׳ /הז לא יתחברו הצורות מופשטי החומר עס
בונני בתי חומר יחדיו  /כי אס לעתים רהוקיבם יק״ד פ׳/ ^ 1
וכבלו ע־נאניר עור  /הנה אחרי צאתה מן הגוף  /אם בתטאתי'
תרדאל המקום שבייהנס שזכרנו  /תהיה בחברת המחבלים הללו /
כי
עתה הוא והה צורות מופשטות מחומר  /ויתכן ההתעשקות
ביניהן • וממין זה הס מלאני חבלה וכיוצא שזכרן רז״ל בכמה
מקומות  /שנוכל לדמות ולהמשיל אלה המנאונות והצער שהן
מצירות לנפש  /בהיותן מופשטי החומר כמוה  /לא מיני המכאוכות
והצער שיקרו לאים בע״הו /

נשלוט בו יד הרשעים המבקשים
נפשו

(
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נפשו ♦ והמתלוצץ על זה ומדמה שאין לזה יסוד בשכל האדם /
אראנו שיש לו יסוד בפלושופיאה  /וכל שק שישודתו בהררי
חדש התורה והנביאים  /וכמו שנזכיר עניניס על זה נסמוך :
בתורתנו ובדברי הנביאים  /כי יש בגבהי מרומים
מלאכים וצבאות משיתי השם ועושי רצונו  /נאמרו
ואהה מרבבות קדש (דבריה ל״ו .ל) ונאמר רכב! 2היםרבותיס ן 1פי
שנאן וגו׳ (ריל־ה ס״יזי!,ח)  /ונאמר ברנו ה׳ מלאכיו גנורי כת
עושי דברו וגו ' (פס ק״ג ח  /ועל הצבאות אמר ברכו ה׳ כל
צבאיו משרתיו עושי רצונו ( בה פה ו״א)  /ועל שתי אלה אמר
המשורר הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו(פס קמי ,ח בי) /
ועליהן ההדים לומר הללוהו במרומים  /בעבור שהם במקום
נשגב מחומר *
ואחריהן אמר הללוהו שמש וירח הללוהו
גל כוכבי אור(פה י 3סל )  /שמענו שהמלאכים והצבאות נשגבים
מהן " למדנו מזה שהצורות הטהורות הן מחנות מחנות נבדליין
זו מזו  /בגדולתן ובמעלתן וכיוצא בזה  /ועל כן נקראו
בכתבי הקדש בשמות חלמזיס זה מזה  /נמו חיות  /שרפים /
אופנים  /אלים  /ובני אלהיס וכיוצא • ואין כידינו לדעת במם
יבדלו הצורות הטהורות הלו למיניהן  /ולתת להם מנץ ומשפר <
לפי שבעוד הנשמה קשורה בגוף  ,אי אפשר שתספור ותבדיל
המינים  /זולתי אותן הבאים לה על ידי החושים * לדוגמא
אנו סופרים מיני הצבעים ומבדילים ביניהן  /ואס תדמה
בדעתך שימצא אדם שאינו רואה ני אס גוון אחד  /השחור א(
האדום  /ויתר הגוונים אין בכחו לראות  /אעפ* י שיודע שיש
צבע או גוון בעולם  /לא ידע לספרם ולהבדיל ביניהן  /שכפי
ציורו הכל גוון אחד  /שהוא אותו הגוון שעינו שולטת בו  /ומן
הנשארים לא יוכל לצייר דבר * וכן יקרה לנו בצורות הטהורות
שנצייר מציאותן  /על ידי הרגש מציאת הנפש שהיא בנו  /שאנו
מרגישים אותה < שנם היא צורה טהורה שאינה צריגה לגוף
לפעול פעולות נשגבות שהן טבעיים לה  /אך הצורה הזאת
לבדה אנו רואין בהרגש פנימי  /לא צורות טהורות אחרות
הנבדלות ממנה/ולכן אין בידינו להבדיל באותן שהן חוצה לגו "י
זבכל זאת השכל משכיל ינ אפשר שהן נמצאים על מינים רכים *
וכאשר

( קנד )
וכאשר התורה והנביאים מלמדים לנו שהן על מינים רבים וככ״ל/
נחזיק כהשנלתינו זאת  /־ולא נריב עמה ריב חנם * ובהיות
הצורות המופשטות מחומר על מינים רבים  /אפשר שיש גס כן
יצורות שפעולתן חימה ואכזריות ופחד וכיוצא  * .ואס נברר
שהצורות העליונות יתחברו זו עם זו ✓ ויקבלו זו מזו  /וייהנו
זו מזו  /ושכן גס מנהג הנשמות בהפרדן מן הגוף  /יוכל
להיות הדין כן גס נצורות המפחידות והמצירות  /שבפגעס
ונשלוט ידסננפש מנפשות בני אדם  /שיצירוה ויפחדזה וכיוצא י
ובאמת זוהי דעת הקבלה  /שדברו עליה רבות בשפ5־ הזוהר /
וגס זאת דעת רמתינו רל בתלמוד  /שהזכירו מלאכי חבלה׳
מלאכי זעס ומצירי גיהנס  /שהן כחות הפוגעות והשולטות
בנפש האדם  /אס ברוב פשעיה ועונותיה היא משולחת לשממון
ולא תראה באור • ואל יבוש המאמין כן  /ואל יירא שהוא דבר
מנגד לשקול דעת האדס  /כי שלמיס וכן רביס מן הפלוסופיס
הגדולים שראו כל דברי אל־פ״טו והתפלשפותו בעניניס האלה /
נס בחנו כל דברי הגאיס אחריו  /ולא נעלם מהס כל מה שנתחדש
בענין זה מן השכל האנושי  /ולא בושו לומר על עצמס שהן
מאמינים בדעת הקבלה  /תראה זאת חהפליסוף הגדול החפס
המופלא נמהורר יש״ר דילמידיגו מקנדיאה ז״ל  /כי אחר שהביא
הפלושופיס 3עני ן זה /
דעות
נספר אליס ( דף מ״ס )
והתפלסף בדבריהס * אמר אנחנו גתפליסף בישיבורת הגויכם
ובמדרשי החכמים  /ולהדור השני 1נאמר • נ ל ימין שהואשמה •
אבל 1בחצרות בית ^' הינונאמין  bהכתוב בתורתנו׳ ולא נקבל
פירושים ׳ שהתורה והכתובים מעידים על הממאנים ׳ ולדעת
חכמי אמת המקובלים יש הרבה מינים ׳ וכך רעתי כמוהם •
ואם איש רב השכל כמוהו השכיל כן  /הניח מקוס לנל בעל
לעת לחשוב ולהאמין כזאת ולא יבוש :

וצבאות /ושתוכל
מחנות

וכאשר יאמן לנו /כי יש כמה
נפש האדם בהפרדה מן הגוף להלוות אליהן  /אס
לחסד אס לשבט  ,הכל כפי ארחות הנפש אס טונות אס רעות /
תבין כי הנפש החכמה תתהלך אז בין מחנות אלהייס  - /ותתעדן
במחיצתם  /שעל זה אמר בנבואה בשכר יהושע הכהן הגדול /
ונתתי
I

(
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ונתתי לך מהלכים כין העומדים האלה ( וצרי׳ ג׳ ז / ) 7וכן
תשתעשע עם הנפשות העונות הרואות אור  /שהיו אבותיה
וקרוביה וריעיה מלפנים וכיוצא  /שלדעתי על זה אמר השם
לאכרהם ואחה תבוא 12אבותיך בשלום תקבר בשיבה עונה (
כראשית
!כ זו ט״י)  /כי שם הוא השלום הגמור  /שהנשמה מתענגת על
רוב שלום  /שמחה עס ריעותיה העונות  /ואין לה עוד מלחמה
פנימית  /לא מיצר הלב  /ולא מרגשת ילדי ימים העודדיס אותה
בעודה בחוברת עם הגוף  /והבעיחו שבצאת נפשו מיד יבוא
כשלום אל אבותיו /ולכן נזכר קודם תקבר בשיבה עובה " וכן
הבעיח ליאשיה המלך ע״ה • ואס הנפשות היקרות מתחברות
לצורות יקרות כמותן  /הדעת נותנת ני הנפשות החעאות /
יתחברו גס הס לחעאות כמותן  /ועם צורות קשות אחרות /
שתצעער בחברתם במיני צער נדרכה  /שאין בידינו לדבר עליהן
ולציירם כפי מה שהן  /כל עוד שנפשנו קשורה כגוף * וכל זה
ענין מושכל  /שהרי הפלושו^ס הודה עליו מדרך השכל  /ונמו
שנאמר • ני אס תאמר שנפשות מי אדם החכמים  /בהפרדן
מגויותיהן /תפגושנה זו את זו  /ותתחבינה באחוה ורעות /
ותשתעשענה במתק דבריהן וחכמתן  /נבר הודית כי הנפשות
בהיותן בלי גוף  /תוכלנה להתעסק זו עם זו  /ומה יעצור בנו
מלומר נכה גס על ההתעסקו׳שבין הנפשות והמלאכי׳כעת ההיא/
ואס אפשר התעסקות סו להתענג ולהשתעשע/מה יעצור מלומר
שאפשר כן להפך  /שאם לא כן בעל הצדק והמשפע ♦ ואתה
רואה כי סאקראע״וש המופלא שבחכמי יון האמין כן  /כי נאשר
תמהו רעיו על היותו עלז ושלו ביום מוחו  /אמר להם ^ויד־יי
האמנתי ני גכם אחרי מורתי ׳ אהיה תהת יד ד־זאדון החונן
והמטיב ׳ ובצלו אתחבר פס נפשות יקרוה ׳ אשר נועם חברתם
געלרה מבד* ידידות הע ^ם דחוה ׳
הסנלתי עשה לרוץ
? 1קראת הצי מות ׳ אך תודעתי רבה מאד ׳ ני פין יוצרי לא
רתסור מניני  /וברהנליו ינחני תמיד • ואולכם ג ^ יגני בטוח
שאתעלס עם הנפשות אשר כבר מתו ׳ אב Sידעתי ברור שלא
נכרת בצאת הנפש ■ (פעלאן קי ט״י
יל״ב)  /ואמר עוד על הנפש
החכמה במותה  /שכבוד ה׳ עליה יזרח ׳ ואו^י סביב ? 1ה תראה
ים אושר רעיותיד ,ותתפוס פניהן ׳ :שה י״” ע,׳ * )-אתה רואה
שלא

< קנו )
שלא הכריעו המופת לחשוב ככה /
ואעפיב גבר שכלו עליו
להאמין כן  /אף ני אנחנו שתורת ה׳ אתנו  /וספרי מביאים
פתוחים לפנינו /
הרומזים על התחברות נפש אדס מחתה
עס שאר הנפשות והצורות העליונות  /כל שכן שראוי לנו
לקבלו  /וכשיקבל זאת ככר קבלנו גס ההפך  /שהנפש החוטאת
לא תזכה לשלום זה  /אבל תהיה מפולחת מנות העונג 7ותתהכר
כיס נכלמות כמותה ועם רוחנים קשים המחבלים והמציריס
£והה  /וכמ״ש למעלה ן
וכבר אמרנו פי כעה״ז שהנפש
ההתחברות הזה פס הצורות
העליונות 7ני אס
לעתים רחוקים על דרך פלא .
ונונתינו בזה היתה לשתי
החלוקות  /כי ההתעסקות עס המלאכים עושי רצונו י״ת /
יקרה על דרך פלא לנביא כעת הנבואה  /שיתענג אז במראות
אלהיס וידבר עם העליונים  /וגל ספרי הנביאים מלאים
מזה  /כי על זה אמר ונתת לך מהלכים בין העומדים האלה י
זאולם לרעה  /והוא שהתעסק הנפש החוטאת בעה*ז עם מלאכים
רעיס המפחדים אותה  /מצינו פעם ,אחת ג '׳כ על דרך פלא
בעונשי פרעה ומצרים  /ואעפ״י שהתורה נסתה דבריה מטעם
שאמרנו למעלה  /המשורר האלהי שאמר כשירו אביעה חידות
מני קדם (תהליסעי־״ל)  /והוא שיפרש תעלומות תורה  /גלה
טפח מערן זה /
שתחת ארבע מופתים ממופתי מצרים
שהשמיט מהזנירס כשירו  /שהן הפיכת מטה לתנין ;
נניס4
שחין  /וחושך  /אמר במקומם ישלח בס הרון אפו  /עברה /
וזעם  /וצרה משלחת מלאכי רעים ( בה בס חיט)  /והנה צרה

קשורהבנוף  /לא חתכןלה

משלחת וגו׳ נגד החשך  /כי במכה זו התחבר עמה הצרה
הגדולה  /שראו בחשכם מלאני זעם י והוא הדבר שפרשנו
בפרושנו רוח חן על ספר חכמת שלמה  /כי כספר זה גלה שלמה
כל זאת ✓ וכשזנר מכת החשך אמר שנבוא עליהם החשך הנפלא
הזה שבצהרים לא ראו איש את אתיו  ( /וכמו שפרשנו שם חדשות
בערן זה שלמדתי מדבריו ) דמו המצרים שהם ועונותיהס נסתרים•
בחשך מעיר ה׳  /אך טעו טעות גדולה  /ני באופל הזה ישרם
השם מוסר גדול 7נאמרו וישומודבחלו מאד ׳ ויחרדו ניהניוגות
זרות

( קיז )
זרות  :יי הכיהבא אושר נחבאו בה " לא שנורהס ליטדז" אך
קולות שונות היוו סביבותיהם להבהילם • ומלאכי רעימזועפי
פנים נראו לביו (כישהי״« ג׳ ׳ד׳)  /ואמדע ןד אבל להבותנולואי
פהד עלו ליראי ל הם וגו׳(98
יי) וכיוצא עוד מליצותשנזכרו
שס! הנכלל במאמר המשורר וצרה משלחת מלאני רעים *
והתורה רמזה על כל !ה במאמר יהי חושך וגו׳ וימשחשך (rwt־
י׳ נ״א) שהוקשה על כלל תימפרשיש ו״ל  /ובאמת הואכפשוטו /
הודיע שיהיו שתי צמת  /האחת יהי חשך  /ובאר וה נפסוק
שלאחריו שהיה חשך של אופל * ועל כן לא ראו איש את אחיו גם
בצהרים * והשני וימש חסך  /שימיש אותם החשך שלא יונלג
קום מתחתם! וזוהי צרת מלאכי רעים  /שמרוב אימה ופחד
שנפל עליהם  /לח קם רוח באיש וחדלה התנועה מהם  /הוליז
זה אין טעס למה לא קמו מתחתם  /ונם עורים נעים נחוצות/
כי לשכת במקומו ג׳ ימים וג׳ לילות צרה יותר גדולה מןהחשך
עצמו  /אין זה אלא כדברי הקבלה שביד המשורר וכדברי השפר
שהעתקנו  /ונם רנותנו ז״ל עמדו על זה במדרש רבה  /אבל
אץ רצוני לכפול פה דברים שכבר נארנוס במקום אחר  /ני
בפרושנו רוח הןעל השפר הנ׳׳ל בארנו דברי המדרש ברחבה
גנם יתר פרטי דברים בענין זה  /יקחם הקורא משם :
והנגי אומר כי יש שס פרטי השתמשו בו כתני הקדש לרמוז
בו העטן שאמרנו  /לא ישתמשו בו לענין אחר /
זבכל מקום שהזכירוהו נכתב על קקריס שיקרו לנפשות הרשעים
הגמןרי ס אחרי מותם 1 ,הן אשס בלהה /ן3רבי ס בלהות ,
ואעפ״י שהרב רד״ק ז״ל פרש אותו הפוך בהלה  /אין דבריו
נראים  /ני איך יקרה ההפוך הזה במקומות רבות גס בנפרד גש
בסמיכות גס כרבים  /אלא תמיר הונח על שלוט הנחות
המצערות בנפש האדם אחרי מותו * והנני מזכיר כלס כקצרה
ואח״נ אפרש הוראת השם הזה :
המפולרר האלהי כשהתלונן על שלות הרשעים הגמורים
שזכר בשירו  /אמר עד אבוא אל מקדשי אל
אבינה לאחריתם
(תהיל-ה יג״גי״*)  /שהוא המות ומהשאחריו /
כמו שנאמו מיאומו לשפר ויקרא (* «י* * '1׳ י"׳)  /אך בחלקות

תשית

ו

ג קנה >
תשית למו הפלחס למשואות (תהליסי־גיג•״יי)  /שהוא המות /
ואחריו אמר איך היו לשמה כרגע ספו תמו ק בלהות (שסשס
י״״)  /ווה על עונש הנפש שאמרנו  /וזה דעת רש״י ז״ל שפי׳
בלהות ׳ שדיס י נלל הענין שאמרנו במלת שדים  /המורגל
להאמר על הדברים המצערים לנפש  /וכן הוא דעת ראב״ע
ז״לשפי׳ ספו תמו  /עלנפשותס  :ב^ הות  /כמו ב^ הות אתנך/
כי יש שישוב לאין ולהבל  /והעל ואינך עכ״ל  /ויתבאר בסמוך:

הנביא
יחזיזאל .שננא על מפלת מלך צורשבימיו  /שהיה
מכת מרגיזי 12ועשה עצמו אלוה כנזכר שם מבואה /
חתס דבריו והוריתיך אל יורדי בור וגו׳ ( יי״קאל ויי ו׳)  /והוסף
עוד בלתה אתנך ואינך ותבקשי ולא תמצאי עוד לעולם(שהשם
ו״א ) /

והמבין יבין על מה מדבר /

והוא

הכתוב

שנסתייע ממנו

ראב״ע ז״ל ויפה דבר * ורש״י ז״ל פי׳ בלהות  /פרשו יונתן
כדלא הוית אתגנך וכן תהי  /והפותרין אומרים לשון מקום
מרקד שעירים ומזיקין עכ״ל י ואין זה בעה״ז  /אלאכפשונוו
של מקרא שאחרי מותו יחן אוחו צבלהזת  /וזה ואינך  /וכמו
שאמר ראנ״ע ז׳׳ל • וגס יונתן ז״ל כך דעתו  /אלא שתרגם
הכוונה לא המלה! כ• שאר המתים נפשותס בצרור החיים
וקיימות ,אבל עונש בלהות תשיבנה לאין  /וזהו כדלא הוית /
ולא על זמן  /אלא וכן הזית  /והבן י וכן אמר פעם שד על
הרשע הזה בלהות היית ואינך עד עולם ; שה ז׳,״ ל״ס  /ועוד פעם
שלישי אמר עליו כן ( שה ריחי״«) :
סביב בעתוהו בלהות והפיצוהו לריליו ( אייב י״ח א׳)  /מדבר
על הרשע הגמור  /כמו שהחל גם אור רשעים ידעך /
ולא יגה שביב אשן (שס שס ה׳)  /שהוא על אור הנשמה  /וכן בספר
משלי כי לא תהי׳אחרית לרע נר רשעים ידעך (»שלי י״ל ו/ומלת
אחרית רמזנו עליו למעלה  ' /ועליו אמר כי סביב בעתוהו
בלהות  /והפיצוהו ממקום למקום  /כמו ויפץ ה׳ אותם משם
(בראשית י״אח׳) זפי ' לרגליו לסבת מעשיו  /וההפצה הזאת על
דרך ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע ושיא ו״ה !־״)  /כי
ימשילו הצער הזה בכל מקום להסדר את האזן  /לקלע ולהפצה
וכיוצא  /כאשר תוכל לשמוע •

ינתק

( קנפז )
עתק ייאה^ו מבטחו ותצעידהו לבי^ ך ביפחות(איוב •״חי״ל) r
נאמר באופו העדן על הרשע הגמור הזה  /כלומר
מבטח נפשו ינפה מאהלו  /ממיזום שנטוע בנפשו  /ני לא ימצא
עוד בקרבו מחשבפ נחמה ובטחון  /אגל פצעידהו נפשו למלן
בלהות שהוא ראש מצירי שאול הללו  . /תביאנו תחת רשופו,* .
כך נראה בעיני ״ וגס פה פי׳ רש //י ו׳'ל למלך בלהות  /חשלחהו
לקבר למלךהשדים  /ע״כ  /וראב״ע ז"ל פי׳ לגדול שבבלהותע״נ:

ו״די״ז)

*הות צ^ כמת (איוב
כייחדיו בקרלימו צ ^ת יכירבל־
נאמר נס זה על הרשעים הגדולים  /רוצחים ומינאפים
וחותרים בתים  ;/שעינם שמרה נשף  /ונמחשך מעשיהם  /ואמר
על דרך השיר  /שאר בני אדם ירנינו כצאת הבקר  /וישמחו
להתחבר עם בני אדם  /ולאלה הבהר כצלמות  /וצשינירו
לאור בקר בני אדס  /דומים להם כאילו רואים בלהות צלמות /
הבלהות שנצלמות שהן מצירי שאול  /ועם זה כולל גס פורענות c
שכשיהיה לצדיקים שמחה ויראו אור החיים  /יהיה להם בקרזה■
לצלמות שהוא חשך גהעם  /וכשיתעלסו נפשות הצדיקים אז עם
רעיותיהן ועם צורות טהורות אחרות וכלל  /יכירו הס בלהות
צלמות וכמבואר למעלה  /כך יראה לי  . .גס רש״י ז״ל פי׳ פה
כדרכו בלהות ׳שדים וניזיקים * נס דברי המתרגם מטיס לזה /
וכן דברי ראב״ע ז״ל  /אף כי כל אחד מהם פי׳ הכתוב נדרכו :
נאייב־ז״זו׳) ,
תשיגהו כיייסבלהות ׳ ? לילה גנבתו סופדת
גס מקרא זה נזכר שם על הרשע הגמור  /והוא
אחרי מותו  /כי מקרא שלפניו הוא עשיר ישכב ולא יאסף /
עיניו פקח ואיננו  /ופרושו לדעתי שלפעמים ימות הרשע בעשרו
אכל לא יאסף לצרור החיים  /נדרך וכמים הנגרים ארצה אשר לא
(שיני׳די׳יד)  /עתה בצאת נפשו עיניו פקח לראות מה
יאספו
שלא ראה עינו בהיותו בעה״ז  /ואיננו  /ני ישוב לאין  /נמו
בלהות אתנך ואינך המבואר למעלה  /וזהו שפי ' תשיגהו כמיס
בלהות  /כלומר לפי שכמו שטף מיס שוטפים פתאום  /כן
תשיגהו בלהות  /ובחשך לילה זו גנבתו סופה  /כמו השער
הגדול המוליך דבר ממקום למקום פתאום  p /יקרנו מן סער
בלהות בחשנו  /והבן ;

ההפך

נ קם )
׳ההפךעליבאחורה ׳הרדוף כרוהגדיבוד ׳ וכעבערדי־ז
ישועתי (איזג ל׳ א״ס  /זה אמרן איוב על דרך השיר
להפליג חרפתו וצערו  /כי ספר תחלה הה שנפשו סובלת חרפת
מי נבל מי כלי שס  /מן פרחח עליו יהוחו  /ויצערוהו בדברים
ולא חשפו מפניו רוק  /ושמחפרציס עליו כפרץ רח / 3ומתגלגלים
צמו תחת שואת פתאום וכנזכר שס כענין  /על כן המשיל זאת
לכלהות המצערים פתאום נפשות הרשעים  /וכן ההפך עלי
בלהות! כמו שתעשינה הרוחות האלה לרדוף ולצער הנפשות נן
תרדוף נדיכתי  /רוח נדיבה שכי שהיא הנשמה העליונה * וכן
ישועתי היא פעולת הנשמה היה לאין  /בי עברה כעב ואיננה /
גס פה פי׳ רש״י ז״ל בפוזות  /שדים ע״כ " ומפחשינו התבאר
הענין :
לע .ת ערב והנת בל ™ 1בטרם בקר איננו (ישי!‘׳ י״ח י״ד) ׳
דומה למקרא בלהות אתנך ואינך שנאמר על מלך צור
שפרשנו למעלה  /וכן כאן אחר שאמר והנה ב^ הה הוסיף איננו t
ני כפרשה ההיא נכא על הרשעים הגדולים שהיו כעולם  /שהתגאו
<יל השם  /והכאיבו מאוד את כני אדם  /ועמדו עלינו לכלותינו /
נמו שחתם פסוק זה  /זה חליז שוסנו  /וגורל לכוזזנו  /וכן
כאן תרגום יונתן ז״ל והנדה בלהה ׳ והא כדלא הלי ומנואר
למעלה * וכן רש״י ז״ל פתרו כאן נדרנו שדים ומזיקים " הנה
בארנו כל המקימות שנזכר נהם שם כלהה  /וחחנו הכתובים
יחדיו  /ואס בארנוס בקצרה  /הקורא כעל תבונות כי יתכונן
בדברינו יספיקו לו להכין הכל נרחכה  /וידע כי איננו שם הפוך
נדכרי רד״ק ז־׳ל  /אבל שרשו ב Sה שהוא על הכלייה ואפיסת
נח  /ותוספת ה״א שניה כמשקל שס גבהה להפלגת הכלייה /
ני כן יקרה לנפש החוגואת  /וכאמרו ואינך  */וכדברי ראכ״ע ז״ל
שים מן הרשעים הגדולים שישוב לאין ולאפס ועל שס הפעולות
האלה הונח על הרוחניים האלה שש ב^ הות • ולא נאריך עוד /
רק אבאר עוד שם אחד והמקומות שנזכר גו כריש מלין  /כי
גס הוא עד על שכר הנשמה וכן על צערה אחר המות  /וזהו שם
מיה שמתוארת נו נשמת האדם  /ונמו שיתיאר :
יח  3ת

כי נפש האדם מתוארת כחמשה שמות בכתבי הקדש ׳
והן

( קסא )
והן ' נפש׳ רויח ׳ נשמה ׳ היה ׳" יחידה "■ ומד■ בארנוהשמימ
הללו ברחבה  /אך ' פה‘ נרמה לבד כי נקראת נפש בעבור
התחפרהלג־וף  ■ /שעל־ ידי כן תוכל' -לפשל בכחתיה פעולות
חמריות שתחת השמש  /ולכן כל הפעולות הללו מיוחדות
?מקרא• לשם נפש• ✓;-׳־כמו -האכילות והנגיעות והתאות החיים
{המות -וכיוצא 4ונקראת חיה ✓,בתבור שהיא עצת חי בעצמותה /
גם ^ ךס התחברה { נוף  ■/-גס אחרי הפרדה ממנה  /ועל כן
כתוב וי-פח באפיו נשמת חיים  /ולא אמר נשמה סתס 7ללמדנו.
שהיתה ^ חיהןערם באה לגוף  /ועל -ידי בואה אליו  /ויהי
האדם .לנפש ; ־חיה. Vוכלן" ,ש 3ש׳ המד 4ת (ח״א זפ״א ) י ועל ןכ
לא ‘:יתארוה בכתבי הקדש  -.בשס היה / «.זולתי כשידברו על
פעולותיה שהן עגעייס לה  /שהן כשתשיג־ 3עניני ס האלהיים
!שאינן צרינין לגוף  : /או כשידברו^ ממקרים שיקרו לה ' אחרי
צאתה מךהגוף י ולברר זה אציג -.לפניך למקראות כלם שנזכר
בהם שס חיה  .על נפש האדם  /ואפרשם נר^ יה :
ואך ^.את -דמכפ ^ גפשותינם אדרוש " שד  ,בל חיה אדרשנצ
: ( ..ראשיה ע׳ .ל  / -£זה אחד מן המקראות הסתומות מאד• /
למה  .ידרוש דם -אדם -מיה החיה.שאי .נה מגלת; ד׳עת ß■ -ועול
ףכפיד הפשע  .וכפי הקבלק• ידאשית הכתוב ^ זפירי על ההורג ארן
ועצמו / ,ושארית הכתובבנהרג; על -ץ-י-אחר־גס-"- -7 -והיה■ לן
%לבעל הגזעמיס• להעמןד -האתנחתא ׳תחת מלת אדרוש -שבו נפשי!
העני{  /והוא׳ שמו תחנןאדרשגו ?■ וביותר,תמהשבכצמקו ס שנאמר
■לויהלע  .בלתי מדברים נשמך אליו מלת בהמה ;או ר^מש או עוף /
.ןאס£ /ין ופת יש תמו שם לוד ויאמח / V & m׳  .; -אוחית
%השדה m/ .או ?• יפו׳ יער / .או חיה רעה r/ tני^אם נ;בר, .סת.ם
שב על נשמת האדםי  /לבד במקרא זק שנזכר סתס לע ' הבלתי
« .דברים ? ולכן אחשוב שגם מקרא זה ככל חכרץ  * /כי' חיה
 1סתס 'שנזכר בו היא נשמת האדם * וכך פרושו/,לפ 4שאמד שידמש
.־דה׳נפש מיד ההורג את עצמו! תשאל_ איך' ידרשנו ומה יעשה
‘לדוהוא מת ? לכן הוסיף ' מיד כל 1היזאיארדשנו'  /שאס "נפשו
?מתה  /שהוא■ הקשר שבין ־הנשמה והגוף‘  ;7בחיים היו<ו  ' /ומיד
; *לןיה אדרשנו  /שהיא נשימתו שנקראת נצתם היה בעבות Wfc
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:ועצת

( קספ)
הועלת עוד פעולותיה ע״י גוף תחתהשמש  /ויפה חני$3ע
העעמיס שחי אלה✓ ני הן ענין אחד על הורג את עצמו  /ושארית
הכתוב על הנרצח מזולתו ולמדנו מפסוק זה כאר היעב 4שים
עונש לנשמה אחרי המות ן
גי רדף אויב נפשי דכא ( 1אוץ חיתי ׳ ד־זושיבגי
במחשכיבש כמי־תי עולמ ( תהליה היוג גי)  /כך פרזשו /
העמיס צרת האדם תמנע ממנו עוג העה״ז  /אכל אור נשמתו
חזו!  /לענוד את השס ולהתהלך לפניו ! שהיא מעשה החיה •
ולפעמים מציה ויגון ימצא  /יחדל משתיהן " וזהו שאמר ני
רדף אויב נפשי  /שהוא המין הראשון ! גס דכא לאיז חיתי /
שהוא המין השני  /שמרוג יגון חיתי המתהלכת כמרזמיס /
•ורעת אויב נדכאה לארץ י ובהיותי נעדר מעוג שני העולמים /
הרי הושינני גמחשכיס כרשעים שהן מתי עולם  /שאין להן גון*
למות מעוב העה״ו  /וחיתם באוהל לא תראה אור ♦
א? 1חתן ( 1חית נפש תורך < חית עניך אל 1תשכח( 1נצח
(פס ירי **«) נך פרושו  /דמה את נפשות ישראל הצדיתים
והעשוקים נגלות  /לנפש תורים החלושים וטהורים להקרנה1
והתחנן שאל יתנם ניד נני מל הדומים נישעתם לחיות רעות ♦
ולפי שישראל נצרותם דכקיס נה׳ אלהיהס  /שזה מעשה החיה /
על כן אמר חית ענייך אל תשכח לנצח ! ני היא דנקה נך *
והשתאר האדנים נשם חית חסר מסמך  /והיא מליצה יקרה /
שאילו חנר עמו מסמך לומר לחית ארץ  /היה נשמע חית
הארץ ממש  /לכן אמר לחית סתם  /למדנו שמדכר נמי אדם
נעלי החיה העליונה  /והשמיע הנסמך ; לרמוז שכל כן
משתיתים ועושים נלי דעת  /שראוי לסמוך אל חיתם מלת שדה /
ינ דומים לחיות השדה  /וזה דרך השיר .
וזונת תגיע,היום הקונה אל ושנית והמוכר אל יתאבל
ני חרון על כל המונח * כי המוכר והממכר לא ישוב
יעוד בחיים חיתו  /ני חזון על כל המונה  ,לא ישוב ׳ ואיש בעוני
ךזיתו לא יתחזקו ( יחזקאל ז׳ י י״לג׳)  /מקראות סתומות הן
ן&  * $ולמדנו ךפ תפרשם  /מה שאמרתי רעה על הקונה
והמוכר

( קסג )
והמוכר ני חרון על כל המונה  /אץ הכוונה לכד לפי שיגלו
מארצם ושם ימותו/והמוכר אל הממכר לא ישוב כשנתהיוכל/
אכל חיתו תהיה כחיים  /שכצאת נפשו תראה כאור החיים *
יכ החזון שראיתי על כל המונה כולל שתים  /האחד לא ישוב /
ינ ימות כגלות  /והשני כי איש כעונו כמותו לא יתחזק להציל
חיתו מצרהה שתסבול אז  /ועל דרך שכארנוהו  /ונמו שיבוא
עוד :
נתיב 4אפו ׳ לא חשך מכלות נפשם  /וחיתם לדבר
יפלס
הסגיר • ויך כל בכור במצרים ׳ ראשית אונים באהלי
חם (תהליס ע״ח< .׳ נ״א)  /שתי הכתובים האלו הס על מכת
נכויות  /הודיע כי השם כ״ה פלס נתיב לאפו כדרך פלא /
ני לא נגע האף רץ כככורים  /זרק ככורי מצרים לכדס /
ובכורי ישראל הציל  /וזהו פלס מצומצם לנתיכ שהלך כו אפו *
והבכורים שפגע בהס  /לא חשך ממות נפשם  /לא נמלע גס
אחד מהן  /שכלם מתו בלילה זה tוזאת שנית שנפל פחד על
חיתם  /כי גס חיתם לדכר הסגיר  /ומלת לדבר גס הוא כענין
בלהות  /ונמו שהרבו תואריס אחרים על ענין זה ונמו שיתבאר
עוד  /וכענין מדבר באפל יהלוך וגו׳ ( שס צ״א  / 0ונמו ספו
קמו מן כלהות * ופי׳ דכריו זיך כל בכור במצרים וגו׳ * ונמו
שגלה שלמה בחכמתו נספר שהעתקנו  /ותעלומות תורה גלה
לנו  /באמרו על זה ותפעם רוחם פתאום ׳ ני בחלומות ראו
נוראות ׳ ופחד בל ידעו נפל עליהם ( פרשה י״ח פ ,י / )!,וכל
הענין הנאמר שם עוד  /וכארנוהו בפרושנו רוח חן  /ולא נכפול
דכר שככר נארנוהו :
גם אליהוא כן כרנאל זכר שכר ועונש החיההזאת /ונפרש
הכל בקצרה • אמר יחשוך נפשו מני שחת וחיתו מעבור
ישלח ( איתל״גי״ח)  /הודיע על ידי המוסר יחשוך השם נפשו
משחת  /שהוא המות וכולל שלא תשוב עוד ליום התחיה *
וחיתו ׳* חשוך מעכור כשלח  /שכצאת נפשו תאסף אל אבותיה /
ולא תעכור נשלח  /נמו ונער משלח מכיש אמו (תשלי ן״« ע״ס .
משלח ונעזב כמדבר (ישעי׳ ו״׳ י׳)  /ני אס החיה לא תאסף4
היא משולחת כלי שמירה והגנה במקומות אופל וסכנה ,
והנמשל בזה הודענו למעלה " ואמר שס עול וזהמתו חיתולחמן
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ונששן

להמון v
■ שחפצה
תפשו מאכל רגאוה (6ה  6םח✓ פי ' החיה
ותחפוץ חייס כפה■ ז בעבור עבדהו /־ אינה רוצה בתענוגים /
יל לה בלחם ופס חרבה להחיות אח נפשה  / .אבל הנפש  . /והו( );
בעבור שדבקה בנוף  /תשאל לה מעדנים  /ועל כן הודיע שכל
כך גבר החולי  /שתזהס לו חיתו לתם  /והנפש מאכל פאוה •
ואמר עוד ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממיתים ( שה =nו״כ) ■ *.
וחיתו קרובה לבו 6
וכר המות לנפש שתפרד מן הגוף לשחת /
ביל ממיתים  /שהן בלהות שזכרנו הפוגעים בחיה ; וכמו וחיתס
לדבר הסגיר שזכרנו למעלה  /על כן סמך אס יש עליו מלאך
■ וחיתו באור תראה (שס ש «׳
מליץ אחד וגו ' י פדה נפשו משחת ׳.
ויג ליה) י זכר אצל נפש פדיון שחח כדרכו  /ועל החיה שהיתה
/
שחשוב ותראה באור
קרונה לבוא באופל ביד ממיתים /
כאמרו ני עמך מוןורחייס באורך נראה אור  /וכאמרו עוד ( שהשם

s׳) ׳ להשיב נפשו מגי שתת לאור באורהחיים ׳ כלומריבדיאנן
זיחיינו  /בעבור לאור באור החיים  /כמו להתהלך לפני אלה -ס
באור החיים ( תהליה כ״ו י״י )  /הכן יושר המליצות שבארנו " ועוד
לו במענה האחרונה דבר על אותן שלא יועיל להס המוסר שיסרס.
s
השם ב״ה  /ואמר * .
ןאס לא ישמעו בשלח
לא הזכיר המות /
בשלח יעבורו באחריתם /
נאור החיים  /עד תעבור

יעבירו וינועו כבלי רעת (איוב לץי״ב ) *
כלל 7
רה הודיע שאס לא יוסרו
כי לא יאירו
ויגועו בבלי דעת /
מהם משובתם וכתמי עונותיהם •

ואחריהן וכר כת  .הפושעים

מורדי אור ושונאי ה׳ j .

הגדולים / .

הס יעלו אף על המוסר  /ואל ה׳ אינן רוצים להתחנן  /עליהם
ישימו אף לא ישועו ני אסרס ; ׳ תמות בנוער
אמר וחנפי בל
נפשם וחיתם בקדשים(שם שה י״גי״ל )  7ואם המפרשים ז״ל פרשו
שמלבד פי נפשם
.מה שפרשו < אין מקרא יוצא מדי פשוטו / .
גס חיתם תבוא כץ קדשים /
תמות בנוער בדרך מות רעה /
ןהנפרד מ ן :קך  #ים ז קד .ש י שהוא תאר מונח על גנאי גדול /
כלומר שתבוא חיתם במחיצת קדשים  /בין נפשות נכלמות וחטאות
במקום משלט בלהות ומצירי שאול שתתחבר עמהס  /וככל הדברים
ועם זה התבארו הכתובים כלס שנוכר
שדברנו על זה למעלה י
שסחיהעל נפש האדם  /והראנו שהולכים כלס על דרך אחד :
בהם
באנו

( קשה )
באנופדהלום  /וגלינו מה שרצינולגלות /

והוא

כידברי

רבותיצוז״ל שזכרו גיהנם ומצירי שאול  /יש להם יסודות
בשכל האדם  /ועמודים חצובים בתורה וכדברי הנביאים י ואשר
יערב לבו למלות על דברינו  /לא ינריענו גמופתיו  /ידפנו שאין
על דברים אלו מופתים חותכים  /כמו שאמרנו בראש המאמר *
ואס יטען עלינו בשכלו  /לא שכלו אדון לנו  /גס בנו גס בכל
אדס נתן ה ' דעה והשכל  /ורב לנו ממנו  /בי לשכלנו משען
מדברי הנבואות וקבלת אבות  /ולשכלו אין כל  /ויותר הוא
לבדו הולך על משענתו י יוצא מכל זה אע* פ• שכל דרך| איש ישר
בעיניו  /וכל לב משכיל כפי דרכו  /המתלוצץ על דברי ! ולתל
כפנינים כאלה  /לפסלה תחשב לו י וימעט שדברנו על החקירה
העמוקה והרחבה הזאת  /פתחנו פתח לבעלי הדעת להרחיב
הדברים יותר * ועמך כלס צדיקים לעולס יירשו ארץ נצר מטעי
מעשה ידי להתפאר *
משכילים! חברת שוחרי טובוקושיה ! ידעתייב
ראתם
תשוטטו לבקש דברי חפץ  /ומאשר תמצאו תאספו הביתה/
אך בזאת הפרתם עצתי  /ני נאשר בראשית מעשיכם כתבתם ן! י t
ותכבדוני לשאל את פי על דבר אמת✓ והשיבותי אתכם דבר /
כאשר חקוק בקונטרס נחל הבשור  /הלא בתוך הדברים אמרתי
שתשמרו מדברי לצון שהם הסאטירע  /ואס כך להדיוט  /כל
שכן שלא תעמוד במקום גדולים  /כמו אותה שעליה רגזו ושעליה
דנתי במאמר הזה * ואף כי נקיים אתם  /אין לכס חלק בדברי
אשמים אתם כי נשענתס על דעת גבר
עמל וכעס הללו /
שעדיין לא התחוללה דעתו עליו  /והיה ראוי לכס בערן כזה
גקונטרסינס4
לשקול דבריו ככסף ולבחנם כזהב  /טרם יאספו
והנה שגיתם ויבא רוגז * מעקה ידידים משפילים שימו לב על
מעשיכם  /היו כמצרף לדברי פייאיש  /וננור ללשון מדברת
גדולות׳  /טרם יוחהו בקונטרסיכס בעט ברזל ועופרת * אל
תבטחו על נדיב בחכמה  /ועל בינת נבונים אל תשענו * שקדן
דרשו ובחט  /אל ירפו ידיכם • כי בעצלת ידים ידלוף הבית j
ואץ מחשה בו מזרם * דרשו והנצלו  /נחנו והמלטו * כל זאת
 9את אוהב את אוהבי חנמה ♦

נפתל «1היוץממל* *
דע

( קסו )
חפלה לסאקראטעס ן
דמיזיק אותה ללשו; קדש ד .ונ ו׳ זוהי' ’3ע •

מבורךראשון
הראשונים י ונצחי
הנצחיים י הקדמוןאשד
לא ימוט לפני הזמנים העונריס והמקים החולפים /
הקדוש  /העצום ׳ ,והעהוד אשר לא יגבלהו מקום * ולא יהוהן
ומן " ני הוא מכונן הזמנים י ובורא המקומות "

תבורךגפנימית העליונה התמידית
הזכה ה 3רה הטהורה י ראשית נל מאורי אור הם
ממנלנליס פחות השכלים המזהירים פני הנבראים ן

הנצחית היא
הפנימית

תבורךאדון העולס אשר ממנו חיי כתות
הנפשים המלאכיים✓ אשאלך למען נצחךנתמיחתך
ובאחדותך
ותצילני סהמ^ז גלי הים וממחשבי השכלות
הנרגש בכל העולם י
ותמשמי אל אןדי גדור מוצל ממך י
זאחלעה נא " וקשים מנתי למען שמך מנת השולית העליונים
ותעניקני ממשלת הטבעיס וגמרת התאוות להדריכני אל לרן
השכל והנכוחה אשר גה אשוב לאור באורך :
וגהגדילך אותי
מטבע האנושי הבלה י וממדור התכלית תשיבני לטוב אלהטגע
המלאטתיי העומד לנגדי עדי עד והייס לנצח נצחים י הוא
וודור החשידיס ויירא ,ה׳ ; אוי לי ואבוי ! על אשר קצרתי
מהומת נל חגמוליך עלי ; מד לי מר וצר לי על מהירות
לבי וני לא הכטתי אל האמרות העליונות והרמות ; אנא
אלהיס הניעני אלי ה יחסוך ניקח הכלי עד שתנהלני ותביאני אל

הרוחנייםוצורת

מוצא המוצאים הוא מקור החיים ונצח הנצחיים ז הצילני
•ומקורי השודות הצרות זו לזו ותניעני אל לעת עליון היא
דעת האותיות המתמידות כעולם השפל ובצורות המתחלפות
אתה הוא היודע מכל ״ ומושל בכל י וכל יכול :
תולדות

( קסז)

תולדות

גדולי ישראל

תולדות הרי מנשה בן * שראS

!

חכם כמהור״י מנשה בן

ישראלאשי שמו*l \1

*
ומדע ננפוצות יהודה וישראל • ובהיכלי רוב מלהי
העולם 1וחכמי העמים  /הן בעודנו חי ואף יכ אחרי
אומות
מותו  /מל גודל חכמתו ועומק ממנתו  /הנולד מחכורים
שהוציא לאור  /כולד בליואבאן שנת ה״שס״ר לימרה #
היקרים
הוא היה חומר מגזע הרג הגדול הספרדי דון יצחק אברמאל
שהיה נצר משרשי דוד מלך ישראל החי -וםקייס  /וככר כימי
ו״ל
שמה נתן ה׳ חכמה ותכונה גלגו והצמח בלמודיו על
עלומיו
שבע מכל מי עירו וגילו י עוד הם מתחילים להכין
אתת
ולהשכיל הלשונות  /והוא ככר נסמך מרמי ומלמדי האקאדיי׳מיאה
בחכמת האלדיזת והטבעיות * ולא וו נלכד שהיה נקי בלשונות
ויון  /אלא שידע והכין היעב כל מה שחכרו כל חכמי לב
רומי נס ישנים בשתי החכמות הנ״ל כאלה הלשונות * וככל
עדשים
לא נחה רוחו וכאיל תערוג על אפיקי מים טרח ויגע עד
ואת
לו דעת עליהן עוד שמונה לשונות שונות * ולא נמצא
שנחל
יודע ומגיר בטיב הספרים כמותו • כהיותו כן עשר שנים
בדורו
יצאו אבותיו וכני כיתס כסכנת גפשזתס מנא באש עם הנשרפים
קדושת ה׳  /וכמים מי טנילתס  /מארץ מולדתם הב״ל  /ובא
על
נשם ה׳ לענדו כגלוי כקהל קדושים אנשי גלות ספרד
עמהס
באמשטרדם כמו שעשו אבותיהם שמה נסתר מפני חמא
פה
האינקוויויט״יאהן המציק המכלה ממונם של ישראל  /שורפת
כחיים חיותם * מיום בואו והלאה לא מנע רגלו
גוויותיהם
רגע מבית המדרש ויט שכמו לסבול עול תורה ומצות
אפילו
שרפי קודש העומדים ממעל לו והם רבני הק״ק וילך הלוך
מפי לשם ולתהלה רצוי לכל אחיו iבשנת שפ״א שמוהו ללמד
וגדל
לתנועות במדרש הששי אשר בק״קהוה משוע הרב יצחק אבו״הב
*ל למדינת כרא״ויל לרעות תא צאן ה׳ שמה מקום אוה למושב
ז
ל<

( קפח )
לומסא
הרצנוק [היותה ארץ זבת חלב וד?ש •  ,ובזען,ההוא
לכדו
אותה
שר
>
מדינתינו
המשמחים
; עלינו בחסד•ורחמים־מידי
תספר״דיס
או לוזי״טאני י כשנת שפ״ב כהיותו ק ח״י שנה
הושב על
כשא הרמות פה בקהלתינו הקדמונה השנייה הנהיאת
נוח שלום  :ובשנת כל
ככולה
י״ת
מלך
פנימה
•
בבוא
נשיאנו—
המרומם
והנעלה פרירריך' הינלי״ריך׳״ני״ע נשיא אורא״ניי
,זנס״אוו ״7
" עם המלכה הגבירה המפואכה ^ יניי״קא נדאחדאה
אשת
המלך
הגדול' והמהולל קאר״לוס ה׳׳א  .מלך,ענגלאנד tö
הנשיא צי^
יילמו כן נס״אינו הלל , .עם הנשיאה מאריאה,כלן
המלך
והמלכה
הנ״ל
לראות
את
תפארת
כיח
תפילתנו
הנ
1כך.י*
עלה על
הנימה ויכין אותם כלשון מפרדי נשם ה׳ ומועס'־ש;ירן
קדש
הילולים
לכבודכו
/
דיטינו
דכרץ
בעיניהם! וימצאו תן
בעיני
הרגשי ותני עדתנו והובא תחת מנכש הדפוס ל 5כמן.היוקן
הטוב ההוא
(ואנכי העתקתי' אות 1ללשון חלש לחשיבותו ) I
בשנת ת״ד
נתקבל לראש ישיכק האחים,היקרים הולים והב מכיסם
'להגדיל
תורה
כה״דר אברהם ויסהיק' פיריי״רה ל ע ' כאותן
זמן
הקריב
'
את קרמו' ספר הנוצרי;! קן קאגצילי״אטאר
שחכר
על
הנכיאיס
לשם
ולתפארת.׳' להל שדי,המועצה *שופטו
הריצי״פי {
הוא סלע.משנ?ם אשר נפימאלבזתוככנ־״דל ) ני שחק
חשק גס
הוא
לילך
להשתקע .ולא עלתה נידו  , :כשנת תי״כ
בערה
נינווכין
יזכירו
הרב מומו שאו;1? 1וי .מורטיי״רה  .נ״ע
(כעל
גנעתיסאול
וכו ) אש המחלוקת  , /ופרנסי הקהל ,שמו
'שלום
ניניהם
*
האמנם מהיום '.ה׳<אג  ' .והלאה גמר יכלנו הך?
'מנשה
הלל
להרחיק נדוד מהעיר'הייאת,להטת רוח אחרת עמן
'לנקש לו מנוח אשר יטב לו וגס  .טללן ^ ליה מלתא
א$
שהיה עוסק תמיד כחנות הדפסת ספ׳ךו,והגהוקס.
5
,
נישנת
ההי״ד
התחיל להיישיר לו דרך .ללכק .למלכות 'עככלאכד *C
וכשמקע
פמשי
הקהלה מחשכתו זאת*אשי יזשכ ' *,חלו פניו
בתשורות
ומנחות לבלתי יצא מאלס( ./ ,לא שמע אלילם  /רק
הנטיח
להם
שעודנו
ישוב כהצליח דרנו לקהלתס ה ותשאהן
רוח
עצה
וגכורה
דלו
ללאנ״דין לישאל׳מאתתשר הגדול והאדיר
־
־
׳
״
אליוו״ר
(*

כג-י כגר אה  -כבר ה ^חיללכריש

;ממדבר * r;sת׳יע עד שהצליח

גשדזא *

( קסט)
tö

?/

מיוי ־
ימה
היאלו
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א״גיי

ימ ;
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נ׳'יי
־י

יק
ימ
;
והו

אר ■
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שמה לשאול את שאלתו בלי ידאה ופחד מכל פגע דע • ובדרשו

■,ה:
 ,כזאת מהפארלעמענע התחפוןי ג"כ הגדו לו
מצאתי כתוב בשפר דניאל לוי די באר״יוס נ״ע ( שרצנא
השפרדי© בהיותו אנוס בבחרותו במלכות ההוא" :׳)
המזכיר קדמודותינו  /שבקרוא נקרא הרב מנשה הנ״ל מהשר
הגד ול הנשיא ורס הל׳ל לארד פראעעקעאד אומות האינגלא) ׳עירה
אוסקוע״יא ואירלאנ" ד < ( ענגלאנד שאעלאנד• אירלאנד ) ׳להועץ
עמו פה אל פה בסודי ת מלכותו ומגמותיו*• והכנת סתריי -חכמות
רמות • נ ,שמע את שמע קנמהו » ועל כן נסע אהלו וילך אליו עם
החכם הכולל חבירו כמה״רר יעקב סהפידטאס ל׳ע ובבואו שמה
לא בלבד לא חרץ כלב לשונו איש שבצל השנים האלה לא עבר שם• רגל
יהודי אלא שנתקבל מהשר הדל בכבוד ונשבר פנים יפות והמזכיר
גרעגא״ריא לעט״טי בס׳ דברי הימים לקראמוועל הנ -ל (ח״3
דף קכ״ה ) כתב 5שהלך הרב הדל ללונדן היאעיר־־המלופה
לבקש בעד אחינו יושבי במדינות האלה רשות וחזקה לשב ת שמה
גגם משפחתם וקניכס לעבוד את ה׳ בגיק תפלה ־לעיני .השמע
באין מחריד ולסחור בארץ ככל הגויס השוכנים•

p
C
ז
ז

ד

אליודד קראמיווע ^פראנועק-״טאר המלכותי הד׳ל (אשר׳שאל• את
פיו בדברי חכמות■־גמכתבותיו ) לשוב זלקבל היהודים לעבוד אלן
ה  ,בפרהסיה  / -לשברן ולישא וליתן בארן ככל  :ושביה לבעת
ניעי קדם ♦ ולבעל הגזרות הקשות זהגרושידשגזר על היהודים
המלך עדוארך הראשון — ועצתו בדור הי״ג־למנינס  :ולמצוא
חן בעיני המושל הדל ואבות המועצה ♦ • -העלהשסרולמקוד־־ג
ישראל־* מנחה• לשס ולמוד שרי הפארלע״מתנט העליון;•ולשרי
הנציב ההוא ♦ -ונרצה • לו וגמלו לו חשד ונתבו לו רשות לבא

־

׳
ז

|

־
•I
1

בהז'£ו » עמ

דבריו בעיני קראמוועל  /ויועץ עס חשמניו על הדבר הזה
והלין בעד היהודים  /ובראותו סלא -נחה רוחם בזאת׳והפציד
* ס וגלה להם מחשבתו אשד חשב•שנכון■ לקבלם לבעבוד ; העכמי
אותם בעבותות אהבה לאמונתם  -/נאשר .הם מאמינים  .גפי
ןייעודיה© יקרה באחרית ימים • זגם זה לא;שוהי:לו־3י*אל :זמ
מחשבותיהם כמחשבותיו וינהלו * ולפי דברי לעט״טי הנ״ל עמד
בפרץ לפני בני עמינו בעבור שהרב הדל נדר לתת לו ל מאותאלפים
ליעראזת שעערליגג «נחה בהתקבל תחלתו כשאלתו ובקשתו- -נ
והחכם
 ..־י •

( קעt
והמכס המזכיר יורדעט הכותב דברי הימים למלכי אינגלטי* רה
צתב שחפץ קראמ״וועל בזאת /
למען דעת מפיהס סומת
ונסתרות מלכי איספאנ״יה ופור״טוגאל ויועציהם  /ושגעשיס
ובהונם הרב  /היו יכולים להועיל געת הצורך למלכות אף ט
ננשך ובמרבית  :ויתעכב הרב עוד שם ימים ובשנת תי״ו העלה
גבל מכבש הדפוס ספרו אפאלאג״יא בלשון איננ״ליו ואיספא״ינה
נשם השר עדוא״רד גיק״לאס אחד משרי הפיורלאמענט שהיה
אוהבו  /וייטיבו דבריו בעיני כל השרים והעם  /ונתבטלה
הגזרה ( וזאת התחבולה מבלי הזכיר שמו הועיל לעמו ישראל י
והספר הזה מזו מהיום ההוא והלאה השביס לדור בה לזנרון
טוב ככלי חפץ באוצרותיהם ) ■ Cי
 1הספר
הזה כולל עדות נאמנות היהודים לשרי ומושלי
ארצות מגוריהם  /ושלא נמצא קשר גידיהם /
ועולתה בפיהם מעולם ; וגודל התועלת שהשיגו האומות מאותם
אשר בצל כנפיהם יחסיון ! ומלמד זכותם נגד עלילות צורריהם *
משם פנה לדרכו בהאריך הזמן  /וילך לזעלאנד״יאה העיר
מידיל״בורג לבית אחיו ה׳'ה אפרים אירבנאל  /וימצא נס שם
ק בפיני השררה י השר המכובד הוג״א גראט״יוס מחו יזין
משפטי הארץ ויועץ הנצביס הכוללים בהא״ג הבירה אהב אותו
כנפשו * וגס הכומר הנעלה דורש מהולל בעמו הנוצרית ופייטן
מופלג קאספער פאן יאולע רב הכולל באטינ״אום אילוס״טרום
או מדרש החכמות נעיר הגדולה הזאת פשה לו מטעמים להודיע
בעמים גודל אהבתו אליו ברביעית אחת בלשון לאטי״ן *
העתקתיה ללשון קדש  /ואלה הדברים דברי׳ גלי משקל לבלת*
שנות נו דגר ♦
*» הן* כי רתך משובות צורתי 1לעבור הא ^ בחיה באהבה i
ותהי בא חכמתך וחכמתי « בכל מקוס כערכה נחשיה »
זאת היא מנשה חשק אהבתי « האמן כי כן הוא בלי עקבה •י
אכן עורבי חי אהיה ביצרי « וחיה עד העולם אתה עברי1
והמזכיר
JL.

( * Bibliotheque judaique»;7 Art. Inglaterre. pag. 43.

( ק^א ) ׳

דגנוהגלתיס

חזסזכירהלל סיפר שמלל
מכיריו עליו באהליהס וחשדוהו לפוסת בסעיפים
וצולע באמנותס י וגש חכמי וגדולי הדור שנאהו fרלשינוהו
גמשפע ונתן בפלילים משפעו ויצא חייב בדינו וינצלו עדיו ורמותג
מעליו והורד לארץ ונתרחיזו כל מיודעיו וריעיו ממנו •
וחרב הלל נאסן* אל עמו על פני אחיו הלל בשנת תי״ח
גן נ״ד שנה וכבוד עשו לו במותו גהביא את עצמותיו
להקבר בחברים באדער׳קירק ועל מצבתו נחקק ! את הקי*ה
בלשון ספרדי העתקתיה ללשון קדש ווה לשונה ;
השיר הזיל

לא,מרת הרי  ,עוד לא ככה נרו #
ערץ1
ימרומי
דתנו עודנו חי
ובעד עטו נכש עדן ־ מרביו ,
הארץ2
נצח יד־דדת זכרו נימי

יאולס הפעייה

אשל

ואלה

חנל היברגתל הג׳'<5

הס!ל

שמותם

א ס׳ נשמת חיים כולל ד׳ חבורים על נצחיות הנפש ♦
ב פני רבד־־י מורה מקום פסוקי תלך במדרש רבות "
* קונציליאטאר אז מכריע • פסוקי תלך הנראים כסותרים
וה את יה י
ד שפה ברורה והוא דקדוק כ״י ♦
ה פי׳ בכליומת התלך בלשון איספאניע י
ו אוצר הדינים לח בלשון הלל .
כלל על דיני אישות בלשון הלל י
ז
ח אבן יקרה על צלם נכוכדצצר בלי הלל י
פראניליטאטע מאסאנא דיל חולשת האנושיות הנוחה
ס
להשבר ועוד האלהי 1בלי הלל י
ימקוה ישראל י בל׳ איספאניה והאלאנליא העתיק
החכם הבולל וחוקר בדגל במהגר• ר משה מדמסויא לע4
ללשון אשכנזי
גרפה

( קעב)
זיא ז ״צרבה ותהלזז למלמתסואיד׳יא (שוופדן> *
מ  -ברבה ותשואות לפרי״דריךאינד״ריך *
נ? ת״נ ־דרשיות שדרש בלשון ספרדי׳ ♦
7

• ביבליאטיקע רכינקא כלשון

רומי י

גון נאמינקלאטור  :עברי וערני:
*.ן• חבור על־ 1אלהיוי־ת תורות משה ושוו נחה
בלשון
איספאניא *
ע ^ .ידיעת בעלי
התלמוד
בכל
מיני חכמות ?
יחפהיליסופיא רביניקא •
יע ד״ה לבני ישראל מימות יוסף

בן גוריון על סוף חיי

הרג *־
ך הכרח 1הקבלה לקיום המצות י
ןא ס׳ החיית המתים •
ך 3תחינת שעשה לפני
השר
קראמוועל י
ךג פראבלעמ״אטא
דע
קיעאעיא״נע
דע עערמי׳״נע ורע*אע
בל׳ לאעיין ♦
ןל שירת
פאסילי
*
דאס
פייטן
יוד
בשיר
בלשון איספאניע *
ןה חבור על ע' שבועיס שלדניאל *
ך אפאלאניאה מ״ל ♦
ויואר מש׳ איגרות שכתב בתשובת חמר עולס על כל הדבר
ההשה *
דור הפעי

לפתרון החידה *)

דרדרחך שמן!וצי וגם מצאתי
ראש ז־־מף אחוז נסוך* נאמן
אפס
להגיד אT 1תה  :־הלא «יראות1
 iי־ •
״

ת*

;־לי

אמיתת ד!

( * עיי ( המאמן' לחד 6עכת
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*

זמן בזמן ♦-

< ק־גג)

ע .י ר י ם
«יד הזמיר לחנוכת בית החול&
■ רבתי
בעיר ־

למנצח

על

ואנש • ג״שראיל
מחילת

א

לענזת
•־־

ך,ן  * *£טב פני  .לקל
 hinיהל ממי' ארצי
המון־״עני נכה  0לין  .ל '.ל
סמון■ 'ידיה ; <נלי ללי
ןמץ •חינין ; ?גלי מצין; •: ; .
זת׳שר ל יד ןןפן5
והון אותם קנו־* .קבין ’
• בטוב צפון לטוב .עמןז.
א

!

שננה .עליון לניבאבק׳ _
יהט אוזן לקול ררושי
חנה פדיון וסר רפיון ■
תרד .שאול נפשו
;ולא *•••

י קעד i
ר

רצה ססיון לכל.יחסה
בצד*  n !3לךנקדיע׳
י? ^ -עין לךrmv
וכל לבב לר ימןי'מ
אי וב׳

מנע כליון עזלח פך1ן
רפא רפיון וסר חליון
וכלרעיון

וכלהגיון

נשיר ירון

משלי

לאל עליון

מוסר׳

רחבעם הרשע
רהבעם הרשע איש מרמה ואוהב דמים עסה הרע נעיד ה׳כל
ימיו ויהי המס והנה הוא גא מדרכו עיף ויגע דלף
12
קומת העיר אשר נא אליה וישכב תחקה וירדס יעודנו שוכבוהנה
מלאך ה׳ נראה לרחנעס גתלוס ויקרא אליו לאמור  :קוס נא
רחבעס  /מה לך פה ני חצבת לך פה מקוםקבר  /מהר פלה
•וזה  /כי הנה החומה חשבה לנפול ובעוד רגע תקבר קחתה *

רקם

רחגעס לקול המלאך

וילך אל אחד
ההרים  /ויבן

שמה מזבח לזבוח לה׳ הנראה אליו לאמור  :האלהיס
הרועה אותי מעודי ויהי בעזרי  /היה עמדי גס הפעםלהציל
גפשי ממות  /עקה שה תמיס אביא לזבח לו והיה לילאלהים
נל

< קעהC
ןל היחיפ■ אשר אנכי חי טל האדמה * שמו מדנר אל לנו
נדנריס האלה  /והנה מלאך ה׳ נראה שגית לרחכעס ויאמר:
אל תתהלל ברעה הרשע  /היום מנעתיך ממות נאום ה׳ *.
ואולם פקוד אפקדך למועד שמור לך  /ולעיר כל העס תמות
למען יגיטון דיראון ולא חידון לעשות כמוך •
כל פעל 1ה׳ {1מענהו
ונם רשע ליום רעד: .

א— כ
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אמנון הנער -

2ן ט׳ שנים הי׳ אמנון הנער נהלנו את אביו השדהלהשתעשע
שמה  /ויהי כהיותם נשדה  /וירא אמנוןתא  ,התומראשר
״לאביק רעו ואת פרי'ו ני רנ הוא  /ויאמר לאניו ראה נא אני
ראה את העץ הוה ני תאוה הוא לעיניס ואת פרין המ נחמד
להשכיל ♦ ועתה אדנרה נא נאוני אנידן רעי לתת לי־ מפרי העץ
לנטוע אותם בגני  /ולימים מעט וה י /לי עץ עושה פריכמוהו "
ויען אביו לאמור )2נא מי דע ני ימים רניס יעמרו  /והתומר
לא יתן פריו  /עוד שרם עשרים יחלופו בטרם תראה
מטבחו  /ומי יודע לעת כזאת אם תחיה ואכלת מפריו♦ .
בכל זאת לא סר אמנוןמלבקש  /ויפצר באביו לאמור  /אנא
אני תנה לי מפרי התומר לנטוע אותם בגני  /והי׳ בעוד ימיפ
עשרים כי אבוא על שכר פמלי ואוכל מפרי העץ אשר נטעתי
בימי נעורי אז יגיל לבבי גם ישמח נפשי בקרבי  /הכי נכה
.
רבות למדתגי ג
אויר בקיץ בן משכיר /
ברדס בקציר בן מביש :

ג— ד

אישהי׳

אביעזר הרואה /
בארץ קלס אביעזרשמו  /ויהי האיש ההואנדו3

בעיני כל בני קדם  /אליו עלולמשפט  /ואליויבואו
לשאול נאשר ישאל איש בדבר האלהיס  /באמרס 4רק לו עצה
ותושיה  /גם לאל ידו להגיד לאדם עהשיחו  /ואת אשר יקרה

( קינו)
לו באחרית הימים/והוי׳ ניני? איש ושאלו דצא אכייעזיי־החוצת לראוי!
*ת הצופנים ׳ואתמהלכם ל"1על פיהם יענה׳ -/־ועל פיהם ישפוט
■יי
דד 5היום והנה/אטלנוררהלך נפעם בפעם ׳לעת ערג החוצה
‘*“ 4׳ ' " לראות נצנא] ה^מי  0״ וכיךהנומים ש ס עיניו  / .ואולם
את אשר כארץ לפניו ' ^ראה  /׳’ ולא נשער מאנ | גדולה
JTpli
אשר היתה בדרך לפכי/-4י:-ףפל עליה דעות «
^ בפרבס רחדע' אמ ^ אשרי ^יר ) ל^ פניך ,
u
בכוננע״אל״מפיט -/ .-שמית ? 1א״השא -ש* ניךi

דש־ ^• ' — -׳  ::אבכר ׳• הכורס •*' •V״

ו-

"JPÜ
לאמר הכורם בק.רן ק שק  .'/וישנס אבנר vם יום
בבוקר ויעזקהו ויסקלהו  ' /גס .שורת נטע גו מעיק
עננים 'לו  /וישמח .י! מר על ענביו הטונים  . / .פי בהמה שמץ
הלאו  . /במחירם לאח כסף  /בגמול עבודתו אצל לחם  /ניץת
’  . .גס לאשתו׳ ( למיג ויאכלו וישתו עמו * .
'־*) . %
\יהי
כי באו ימי אבנר ,למות ויקרא לכנ:ו .לאמור ! הנהאנכי
'י ' .;’/
.
,
/
הולך
בדרך
כל
;
הארץ  ,/והי׳ .ביום נאספתי אלאבופי/
^ אפרם ‘הזה אשר לטיי*י / ,אשאיר ל?ס ברנה  .אחריד' /יאוצר
׳יקר עמון באדמתו ‘' . / .גמה ,דג טוב הצפון נו
אך ,מס יוגץ
לנחשון  /במעלר ?עע ^ 7ן אותו . /
תמצאו'.את אשלגתאוה
לפשצס  .י
וימתיאמר״דתכרו ^ נתו כניו ^ /ויעשגצאשר1 .וה
אואס אביהא ' /יום' ‘יום' הלכו  12הכיס ויבקשושמה' , /ויסרזלוהו/ .
כל חרול ודרדר המירו ממנו למען .מצו-א; את ‘אולר "אניהם"
דהי בבקשם חדש ימים,וליאמצאג ^ -והכרס  .הגדיל לעשות ענבים
מאקר עשה־כימי אביהם  "/על מתו יצאו יונקותיו  /ובפניו עשו
פרי  /אז ראו־ גס הכינו פי מצאו את האוצר אשר אמר אביהם/
דשנחו את חכמתו  /ויהללו אופו" בפיהם*♦.
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