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(תמשך המאסף לחלש שבט העבר • )

היתד הזה שטט בחוצות והרבה כבוד האדון המחכר /
הספל
כל יזנראיו רננו תהלתו נקהל רב על יושר לבנו בשוחו
עין על עס נבזה בעיני יתר העמיס  /על עס אשר במרד
ואת הטוב אשר שאל
ובמעל הרד לארץ מאין דורש ’שלומו *
בעדו האדון המחבר הלא הוא לכבוד ולתפארת הדור הזה דור
דעה המאיר לאר׳ן בחכמה במוסר ובאהבה מכל הדורותא־שר
ותבואינה אגרות רבות אל החכס פאן דאהם משרים
לפניו .
ושופטי ארץ /אלה בקשו מאתו להורות להס מחשבותיו על דבר
בית ישר^ איך יתקיים בהיותם עוסקים במלאכה ועבודת הארץ /
ואיך ילמדו נערי בני ישראל האומנות מתי הנכרים שאשור להם
לאכול ולשתות עס האומן ו ואלה גלו את אוניו איך שעלה
בדעתם לגנות עיירות וכפרים חדשים בארצותס ולהושיב שמה
למען
גני ישראל  .ולתת להס שופטים ושוטרים לשבטיהם /
ותצתס
הרגילס אחת אפת לעבודת האדמה ולהנהגת הארץ י
הציגו מול דבריו שאלות והשגות  /נאשר יתהוה בכל דבר פרש
הנעשה תפת השמש  /הן בדעה  /והן בנימום  /והן בתועלת
המדינית  /יתרבו החוקרים והשואליס זה יימין וזה ישמאיל j
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וה בונה ויה סותר  /זה שואל וזה משיב עד סוף הדבר חוקקו ונחר!3נ
המחשבות ויצרפו התחבולות ויצאו לאור מזוקהוח שבעתים —־ נח3ית פ
שאלת
נס
ענ*ן נתן אלהים בלב האדם למען השכל ומרב אורחותיו /
דבריע
ומל
לסקל ,לפניו הדרך ילך' בו "׳י אמנם כל© כאחד הצדיקו את
המחבר tולא שתו את לבס לערות היסוד אשר בנה עליו . /הכללעד<
רק הודו ולא גושו לאמור  /כי f>iנצדק ולא במשפט התנהגו המשכילים
עד עתה עס קהל ישראל  /וכלם כאחד ענו ואמרו שראוי לכל ר,יןאשר
שר ומושל להרים קרנם ✓ ולהעמיד מצנם על מכון הורת
וקרוב לעת היאה יצא דבר מלכות מלפני האדון
האדם *
הקיסר הרומי יאזעף השבי יד׳' פ לעוב על היהודים היושבים
במדינות מלכותו באגרת השלמים הנקראת טא^ עראנץזעדיקט
ברוך יהי המושל הצדיק הזה מאת האלהיס
כידוע לכל •
האוהב האמת והשלום * )  Iכל זאת הריס קרן ישרן 1בין העמיס /
ומקצה ארץ אשכנז ועד קצהו אין אומר ואין דברים בלי נשמע
קול רנה וישועה לעובת עס זו • אפס ישראל לא ידע  /עמי
'לא התבונן דבר מןל אשר נעשה בעדו ♦ כי מאין ידע איש יהודי
חדשות כחכמה ובמוסר ? רובם יתעבו קרות ספרי העמים יען
לא ידעו הנין צחות  /ועל דברי מת* מספר המבינים לא ישימו
לב  /ט יראו מפניהם כמפני דברי נרגן 5והמורים היושבים
גראש  /אשר להם המשפט לעורר אח לבב העם על כל דבר טוב
ויפה  /לא ישגיחו כלל על דברים כאלה הנוגעים בטובת הכלל /
ויבחרו
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ושי3ן ׳
אשישן׳
וןעמ3
חןלנס
זרנו /
וחדי לנרי נענין הזה #כוי אזכור לגנוב את יליד לכי המליץ החכה י׳ הירץ האלס
שנרעוז
׳וויזלנ׳יי אשר קס כלדיא וכארי התנשא לחזק את לכרי הקיסר יר״הבלג
מי עמינו אשי פחדו פתל מפני החדשות האלה ,במנתנו המפואר דברי שלו©
עמי,
יאמת ה,מלא דנרי חן ושכל עוכ על כל נחתיו  ,כרעו לה׳ כיד  .ילידי
•עשועיפ י על הע« נ ־אשר עשה עחכה נעת הזאת והקיה נכה איש דוניצחות « יסתעף
לגיות לפה ולמליץ נינותנה ונין האנשיה שמאי עונתכה  ,אשר שחו אמי «ף אושרמ
לינל״נה ונקשו להסיר אחכה מאתרי דרן החוסר והחכמה • ואס ינו עליו חפשיל
גדול0
החולקים על דכר המכתב הזה אשר העלו עשן נאפה וישליכו חצם לירות נם
אישצדיק  /לא עלתה נידה  ,כי האחת עשה דיכו וכפלשי חכתניסהאחרונים נאשרנ
הנר ופ דוברי עתק ייבושו לדנר עוד מאומה • חן חן לן איש תחיה ! ני חסם
אקמ;
«ל זר« ערון ,ותאזר® חיל לוחו « עצה ותוויה  #לא אעמראח « נץ אם לא
אגמויימל לגי •

( קיגט)
ויבחרו לבלות זמנם בדנריס עתיקים אין בהם תועלת כללי ולא
תכלית .פרעי  /יתנו ל 3להעמיק חקירות כעניניס אשר יפלו
נס שאלת נדה דה,יה הוה  .כגון שור סיני בכמח וכהנה רנות/
ועל דנריס נוכחים אשר יתהה בומניהס זיפי,עסו לעונתם ולעוגת
.הכלל עד עולם לא ישגיחו  /דחשנוס להכל יתהו  ,אכן האנשים
המשכילים נעם שמחו את דכרי המחברת הנ״ל כגנכורה נערם
קיץ אשר יראה הרואה אותו ובעודו נכפו ינלענה * קראו שנו
ושלשו את דברי השפר ויהי להם למשיבת נפש  /ויוסיפושאויב
ששון ממעיני הישועה נהיות לגס נטוס בצב מורס החכם  /ני
הוא יהיה למלין בעותס וכין חכמי העמיס  /וישא תשואות חן
להחכס המחנר כעד כל קהל ישראל ♦ עול המה נוטים אזן
לדעת שומר מה מלל  /ותצא מתחת ילל העתקת האפאלאגח*
להחכס כמשה בן ישראל זצ״ל ( אשר ספרנו תולדותיו בחלש
אדר א׳ העבר ) מלשון אנגליא ללשון אשכנז  /ויכתיר את דברי
הספר הזה בזר והב  /היא ההקדמה הצחה המפיקת אמת
ושלום על כל גדותיה  /וזה קצור מחשבותיו כהקדמה זו ♦
« ברוף האלהיס אשר החייד והגיעני לראות עוד בערב ימי
חלדי נצני האהנה והאחוה פורחים כין אדם לאדם4
ויכשילו אשנלותיהס עננים 5כרוך הוא  /ני נחשדו שם בארץ
אנשים וחוקרים יקרים וישרי לכב' המעוררים את עמס על האון
וקעמל אשר כקרכו נגד אחיו הנדכאים תחת שנטו  /תשואות
חן לכס יקרי רוח Iיקיר לנס הכן יש  inותחפצו להישירלפני־ן
דרנו  /בהסיר את העס מאחרי דרכו הרע ההורות לו תוית
האדם • שלמים אתס אתנו ותהי משנורחכס שלמה מאת נותן
שכר טוג ליראיו י כחס לבב דנר האדון פאן דאוזם טוב על
עמי  /נאחד אנשי יודעי בינה׳חקר ואין את הטוב הכללי אשר
ישתעף משרש טהתעסישראל י כניס]דכריו נאמרו  /׳לא יתכן
אושר מחלט בארן «כלתי התר אגודות מוטה ושלח רצוצים
חפשי לכל מסחור ונל מלאכה איש איש כטוב כע־ניו * וכלל
גדול הוא בחכמת המדינית  /ברבורה בשליה תרבה הטובה /
כאשר נראה ע״י הנשיו ן במדינת האללאנדאשר היא מצד תכונתה
ארץ מלחה לא הצלח עשות פרי  /וככל זאת יתאספו שס אנשים
יכב
גג1
מארבע

(

קם1

מארכע כנפות הארץ הנוחרים לשכת שמה  /ויפרצו דרנו ויעשו
כגול גדול כארץ  /וברבות הימים הפכו את האי הזה לגן 12היס /
ני מושליה קראו דרור לכל נואיה לעשות ולסחור ככל אשר לכס
מבץ • כחנו זאת ודעו ני גס כארצות האלה אחריתכם ישגא
;מאוד■ ני תוסיפו■ כרכה כפתח חרצוכות רשע אשר הושמו על
העם הוה כעת הנערות וימי האופל והצלמות * “ ■
!< ועל

דכר המתנגדים ומשימים אנני נגף לאיש ישרן! כאמרס:
נרפים המה ועצלים לעשות ענודה  /ולנס רמה לסבול

!<  lvהעבודות הפחותות 5הזהרו לכס פן תקראו דרור ליהודים /
והתה כהשלחס חפשי ינחרו כלס כאחד את המלאכות הרמות
! מלאכות מחשכות  /וכרכוח הימים יגרשו את אנשי הארץ ותושכי
המדינה מהסתפיז נם ני יזילו את השער ותאפס מחיה לנעליהם
ועוד דכריס רכים כאלה ז אל תאבו ואל תשמעו אליהם  /כי
שנו כמראה  /ולא יכלו כלכל דכריהס נמשפנו  /נהקישס מן
הדברים כאשר הס עתה  /על הדכריס איך שיהיו כרכות הימים4ודעו כי לא מחכמה גזרו אומר זה  /כי עתה כהיותס רצוצים
ועכודה
וידיהם אסורות מכלתי יכולת לתפוש כמלאכה
כחפץ לכם  /יסוגו אחור מלשוס עין עליהם ל ובאמת מדוע
אמנם הניחו להם
יגלוישניותס כעמל הלמוד ללא הועיל ?
לעשות את כל אשר נחרו נאחד אנשי עדתנס ותראו עוג ותגילו ♦
והיה האיש אשר מלא ה ' ,את לכנו רוח חכמה וכינה  /ישכיל
ויצליח להיות יועץ וחכם חרשים  /ואיש אשר חדלו מאתו נחות
הנפשיות האלה יעותד לדנר זולת  /לעמד כשדה ולעשות כל
מלאכה איש איש כמתנתו אשר נתן לו האלהים לפי מצנו ומדרגתו
ישלים את חקו  /והיה האנר לאכר  /הכורם
ליוגב כאשר יהי׳ לאל ידו * “ .

לכורם! והיוגב

" אמנם עצור כמלין לא אוכל על דכר מחשכות המחכרהיזנס
בענין הנהגת הננסיה  /נאמרו  :וראשי הננסי ,
יעמדו על 1המשמר ? 1הנהיג את עדתם " ותהי רמשרה על 1שכמם
לרון על 1איש ישראל 1אשר יסור מאחרי דרך עיקרי האמונח
ונו׳ jלא ידעתי
כרדיד! וכפיה ודהיה מן קהלם בחרם ונייי
מי? אזמר ומה אדנר להצדיק את דברי האדון המחכר  /הר !דן»
שלום

( קפא)
שלום נימינו  /ובשמאלו מחרחר ריב חדש * ולנו נא נוכתה4עין
העדה לדעת אם כן הוא לחת משפט ודין על מחשמת האדם
בדברי אמונה ועניני© אלהייס ביד אנוש י41
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" מחוק ההנהנה בחברת האדם להשקיף בחברתם על כשרון
־ המעשה ועל טהרה המחשבה • ני המה אבני פכות
החברה  /על ציריהם יקיפו כל מעגלי הננסי׳ והמה יסודי
המושר והחכמה הנתונה בידי אדם לעמול בם תחת השמש *
והנה ההשגחה על כשרון המעשה היא על השופט אשר נתן לו
המשרה מאת המושל בהשכמת שריו ויועציו * הוא ידין על
החמס והעושק והריב והמצה אשר בין איש לרעהו להרשיע את
הרשע ולהצדיק את הצדיק * והנה בהיות השגחת נשרין המעשח
נתונה בידו  /מה יתן ומה יוסיף לנו אם הוא בעל דת זאת או
נעל דת אחרת * כי מאו הקס על לשכת כסאות למשפט /
נכון למו בטוח בו שלא יעות את הדין  /ולא יטה משפט לבאים
לדון לפרו לנכרי לישח) ולגר ולאזרח  /משפט צדק יהי ' לכלס י
נשא נא את עינינו ונניטה אל החולה המוטל על ערס דויוכפסע
בינו לנין המות  /הלא יבטח בצב פלס על רופאו לקחת את
הסממנים אשר ירקח לפניו מבלי גחון תחלה אם הרופא ההוא
מאמין גאלהיישראל  /או אס הוא בן אל נכר ? יען ידענאמנה
ני תעודת הרופא לרפאות  /וחיובו מצד תעודתו לעמוד לימין
נ 3שואל עצתו! ולעזרהו בכל מאמצי נחו י ואס איש יחלה
ונפל למשכב ולו חטא משפט מות עתיד להרוג מחר על ידי
שופטי הארץ  /לא יתעצל הרופא ממצוא תרופה למחלתו היוס#
נאשר יתאמץ לרפאות גבר בריא אולם למען החייהו עוד ימים
רבים • נן הוא כדברים הנוגעים בחיי האדם ובריאתו אשר
אין לך 7נר יקר מהם בעיני האדם  /אף ני בדברי ריב ועושק
דברים המגעים בהונו של אדם ובדברים חצונייס נשליך את כל
יהבינו בלב בטוח על השופט אשר הושב על כסאו מאת מושל
הארץ ושריו  /יהי׳ מאיזה אמונה שיהי׳  /ורוחינו לא יהמה ני
יטה משפט בעבור נטיית דתו ותורתו מדתנו ותורתינו • אמנם
החלק השני בהנהגת החכרה אשר זכרנו והיא מהרת המחשבה
היא נתונה בלב כל איש ואיש ואיננה תלוי׳ ברצון ני אסבשכל /
לב!

( קפב)
לכן לא תחול עליה לוד מוסרית  /על אתת כמה וכמה שלא
קפול על הפנה עונש ומרדות בידי אד® • ומי חכס יתפאר
לאמור  :בחזק יד אשיב מחשנות רעי  / .ואהפך לגבו לעונה ?
והנה בהמצא בחברת האדם איש אשר בלבו תהפוכות ומחשבות
נפסדות כעקרי האמונה  /אץ כיזינו ני אס בפה  /לדבר על
לבז כמענה רך וכפפה נעימה המישבת את רוחו  /ובהטיף אל
לבו לקח טוב למען שרש הדעות הנפסדות ממקומם ולהשריש
קחתס הלמודים האמתיס  /ונוסיף לשנות ולשלש לו דברי תוכחה
ומושר השכל ודעת עד שנדע ני סר מאתו הרוח הרעה י אפס
אס ניסר אותו נברקניס וקוצי המדבר לא נתקן דבר  /כי אס
נוסיף חעא על פשע  /ותחת אשר הי׳ עד הנה דובר אמת
כאשר עס לבבו ✓ אלצנוהו לדבר שקר ולכבד בשפתיו דבר אשר
לבו רחק ממנו  /ויהי לאיש תונף ומדבר מרמה י הלא טוב
לשבור רוחו בקרנו  /ולהכניע לבבו הרס בהראות לו את שפל
מצבו נגד האלהים אשר החפיא עליו דברים אשר לא כן ✓ מלפרוק
עצמותיו ושפוך את מרירתו והשכן כבודו לארץ  /אשר יקלעהו
אל בור שחת מבלתי יכולת להוסיף קוס ?
אמנם אס איש
נזה בזדון ירום קול ומלין לצד עלאה ימלל ויחלל שסשמיס בגלוי/
וישחית גס את לב רעהו בעשותו מעשים אשר לא יעשו נגד
החוקים אשר בהם קיום החברה ומצב האושר  /אז יצא מן הכלל
הזה ונמס בגדר בעל המעשה  /ואל שופט המעשים יביא
משפטו והוא יענישהו וייסרהו כפי רשעתו על העול אשר עשה /
אך לא בעבור הדבריס אשר חשב בלבו לעשזתס  /על אתת נמה
ונמה שאין בידינו לענוש על פי סעיפנו אשר ידמו לנו דברים
שאיש זולתינו חשב לעשות  /כמו שאנו רואיס רניס מאנשי•
העס עושים יוס יוס * בחנתי את דברי החנם המחבר ! דרשתיס
וחקרהיס ולא מצאתי מקוס לא כתורה ולא בחכמה ולא במוסר
להצדיק את המעשים אשר נעשו על הארץ ממושלי העס
ומהוקקיהס  /בהעניש את בעלי הדעות השונות מאחרי הלמודים ׳
המקובלים  /ני אס עזבו את האמת הלא שגגה היא בידם' 5
האלהיס נתן בלבם תשוקה לחקור ולדעת  /והמה בתורם אחריי
משעול האמת  /נבוכו בארץ נעו מענלותס ובתס לבבם כרחקר
ממנו • הלזאת תשנא את אחיך בלבבך והחרם תחרימהו ? אין־
זה

( קפג )
ז? נ ~אס רוע לבב ומזמות עקש • אם כעל נכש אחה וגקרגך
אמונה וצדק רחם תרחמהו  /ואס יש לאל ידך להדרינהו על
נתיב האמת סקל לפניו המשלה! למען לא ימצא בה אנן ננף /
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*שמרהו נמת עגיך עד העמידן אותו על מכונו י
אמנם אתי ! מלדון על ריענס במקלחובלים /
<« ד,מוסרו חדלו הרע כמלקוח וטרדות נתרם ונזיפה על איש
שונה בתוס לבבו * ״ ' משכוהו kנפשכם בדגריס ערגיסובאמרי"
נועס ואל תדחיפוהו מבא עמכםבקהלכם  /אל חשגרו לפניו
דלתות היכלנס • הניחוהו לבא אהל מועדיכם וניח תפלתנם
לשפוך שיחו לפני ה׳ כאחד מכס * יכ אס תמאנו ותנכרהו
החוצה ותחשבוהו כור לנס! עליכם האשם  /ועל נפשכם
יבוא חטאו ני סנרתס לפניו פתח התשובה  /והוא יהי ' נקי י
היכל ה׳ הוא פתיח לכל עובר  /תונו רצוף אהבה  /ושלום
הכינו  /כל מאיו ינגתהו וישפכו לבס לפני ה׳ נאות נפשם .י
וכן אמרשלמה ( מלכיש א׳ ח׳ מ״א ) וגס Snהנכרי אשר לא
בזעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שייך ונו׳ אהה
השמע השמים מכון שבתך וששית ככל אשר יקרא י^ יך הנכרי
ונו׳ י ואתס היקריס האהובים חכמי העמיס Iאס יש את
נפשינס  /להרמת שלוש ואהבה בין בני האדם  /אל חכקשו
ממשלת איש עלי מחשבות רעהו בעניני האמונה  /האלהים
לבדו בוחן לנכות ושופט מסתרי לבב  /ואנחנו תמול אנחנו לא
גדע מה נעשה י צאו וראו אס תמצאו נתורתינו הקדושהעונש
אחד המסור בידי אדם על המחשבה והאמונה • וחכמינו ז"ל
צוו לקבל קרמות מפושעי ישראל נדי שיחזרו בהן בתשובה
(חולין ה׳ ע׳־א ) • והחכמה לא תעוז ידכם לנהוג את העש
בשבטברזל  /כי חפשי חרבות לא ינוחו באהלהחכמה  /ורדיה
וכפיה ותעוב לא תתקימינה כנחלתה ״ אל נא אחי Iאל
תרעו Iואס בימין תקריבו השלום והאהבה  /בשמאל דחיתם
» חמלו על נפש אחיכם נושא צלם אלהים נאחז
מקרנינס תתנוהולמשסה  /ינ לא תמלט מחלת בל המעוררת
מכס ואל
מרר איבה וזדון  /מאיש נרדף נבזה ונמאס * השמרו לנס לתת
חרב נוקמת בילאנוש  /אתס ייעתסאת יצר לב האדס הנוסף
לרדות

(י

קפד ; )

לרדות  /וגרנות הימים תהי׳ לו הנקמה לנועם  /ומחלת ל3
וולתו למשיכת נפש י המלסו כעד נפשכם מפני העלוקה הזאת
הנקמה הזוחלת תחת נפות רגליכם ואומרת הב הב ו ואס
לא תמצא מקום לרות צמאונה  /הופה למצות דמי נעליה ' ♦
דרשו משפע  /רדפו צדק  /והורו דרך האמת בנתיב השלום*
 . .תנו העוו לאלהיס  /ואתם אהבו ותאהכו • “
אלה לנרי ההקדמה הצחה הזאת המלאה אמק ונינה  /והיא
היתה מנוא שפר האפאליאגיא להחכם מנשה בןישר>1
זצ״ל אשד דרש עוג על עמו נימי השר »ליוויער קדאמוועל1
מושל כמלכות אנגליא  /והיא מצאה תן ושכל טו 3נעיד כל
רואיה  /ותקרא בכל -גבולות ארץ אשכנז  /וכל קוראה מלא
פיו נשנש והלל לכותנה  /ותהי לתפארת ישראל ולעונת יעקב
בלג השרים ומושלי ארץ ובלב כל חכמיהם • וזה הי /נשנת תקמ״א י
ד הי■ לתקופת השנה ההיא ותצא לאור מחנרת קענהממחנר
פלוני אלמוני תחת שם דרישתהאור והמשפט *) #
והיא מלאה לכרי תן לכבוד רמו משה זצ״ל ע״ד ההקדמה
הנזכרת ♦ והמחגר איש דונר צחות ויודע כינה שמח מאוד את
לנרי דננו וצ״ל אשר גזר אומר על החרם והנדר ויקרא נקול
ששון לאמור ; נפלה המסוה מעל פני משה הוא עומד גלוי
בניס לעין העדה  /כל איש רואה כי הסיר מעליו חבלי הדת
העכרית  /ומוסרי החוקיס נתק ״ הוא הרס מה שכנהמשה /
אשרשס דיני מלקות ומרדות ואלות על איש יסור מאחרי תורתו י
ועתה נגילה ונשמחה בו כי השליך אחרי גיוו תורת משה יt
ואולי יקבל עליו הדת החדשה המיוסדת על האהבה והאחוהt
ומי יתן ונחי׳ לראות עוד הפלוסוף היהודי בא לחסות תחת
כנפי דתינו  /ויהי לנו למושעות גהחזיק אמונתינו ביקר שאת
וניתר עוז לפין כל מלעיגעליה * * ) וכהנה דברים רבים אשר
יירה
*)

5צורטן גצוך1י 5ע צווני רעכע י

* * ) «סון> המעשה נכי? מחשבת כותב הסביר הזה ,ג• נודע שם המחבר
וידע כל איש שלא כתן להחזיק אמונת המגר-ס כי אס להתגרות גונ<ו
זדל ולהבעיר חמתו לשפיר3ו« על דת הנוצייס ולהשפיל את איימחסיי• אתת
לא עלתה נידו  < /אשי יראה העידא לילן •

( קפה )
ירדו תוך חדרי בטן רמו זצ״ל התם לבב עס אליהיו  /ומכבד
את תורתו ננל נפשו י ויהי כבוא המנתב הזה 12רננו  /דחי
עתה אקום ואכתוב ספר מיוחד בעדד
אפו מאד ויאמר :
האמונות והדעות ואכרר את כל מחשבותי במרעים הנשגבים
האלה  /מתוכו יראו רבים ני לא עמדו על החקירה והבחינה
בעדני הדת  /וילמדו בינה ויוסיפו לקח • וערם כלות השנה
ההיא יצא לאור ספרו המפואר המכונה ירושליס! ירושלי׳ הבנוי'
נעיר שחברה לה יחדיו התורה והחכמה הצדק והמשפיע  /ומי
•באר את גודל מעלת הספר הזה  /הראוי ונכון להבנות על
יסודותיו כל למודי היושר והמשפט  /וממקוח יצאו כל הבחינות
בענייני האמונות והדעות • ואס אמנם יראתי לגשת אל המלאכה
הזאת להוציא קצור השפר הזה ולהעתיקו  /ני נשגבו דיניו וקציר
נח אנכי לעלות על במותיו  rבכל זאת לא אר^ יד ואעשה
את אשר לאל ידי  /למען אפוה דעת לקטנים כערכי  /אשי
לא ידעו לקהת את הספר הזה נכתבו בלשונו י \ ה־ אל אמת
ינחני בדרך אמתI
לפניך t
׳נ ז רמ החלי להעתיק את דברי יבנו זצ״ל אברר
הקורא ! ההצעות אשר עליהם העבעו אדניו י ואת
השאלות אשי נפלו בס ואיך התירס בטוב עעס ודעת י ובזאת
נבא פנימה להבין את מחשבותיו העמוקות *
ומשפטיו הישרים והנכוחים ♦

ואת היקישיו

השמים שמיס לה' והארץ נתן לבני אדס לפרות ולרבות בה
ולרדות בכל צבאיה  /כל שת תחת רגלס לעשות
בס כטוב בעיניהם וכטוב בעיני חכמתו וישרו יתברך  /אשר
ברא את הכל מגרגיר חול עד הררי אל tשלוב איש )2אחיו
בסכה ומסובב  /לעשות בריאה שלמה ומלאה כל טוב ברצונו
הקדום יתעלה • והנה בראשית ימי הארץ בעוד המין האנושי
בימי נעוריו  /אנשים מתי מספר  /חדלי החכמה ומוסר בל
ידעו  /לא הי׳ להס משפט זולת משפט החזקה י ותהי יד
החזק על החלש לקחת ממנו את אשר לו בחוזה יד • יישפט
הנחלה לא ידעו  /ולא היתה מרת ארץ אחזת איש  /ני -יאם
איש זרוע לו הארץ  /וכל לאלים גבר * דהי אחרי הולידם
בנים

( 1רפו )
נניס וכני כניס ויתחתכו אלה גאלה וירכו משפחותיהם לבית
אכותס  /וירכ גס חמש גס עושק וריב כיניהס  /ויעלו אלה לקראת
אלה ויערכו אתם מלחמה  /אלה נכו לפי חרב■ ואלה ירשו את
אחזתם  /ורכים גורשו מעל פניהם וילכו כארץ למצוא להק
מקום לשכת! ויתחלקו לממלכות רכות וימו להם ערים
לטפס ומגרשיהם היו למקניהם  /פד כי היתהלאיש ארץ אחזתו ♦
ויהי נישכס איש איש על מכונו התחילו לעמד את האדמה ויטעו
כרמים ויעשו להם גנות ופרדסים  /ורכים הי׳ כעלי מלאכת
יורש לזטשי נחושת וברזל  /ואלה היו נעלי מלאכת מחשבת•
חופשי כגור ועוגב  /זה כונה וזה חוצב אכניס  /זה אורג וזה
חופר  /ויהי׳ איש לעור רעהו  /וימלא איש את חסרון זולתו "
רשכו כן ימים רכים על הארץ י ויהי כראותם ני עוג ונעים
שכת אחים יתד  /רנואו נכרית לכל ממלכה וממלכה להיות כל
איש עומד לימין רעהו לעזרהו ולמלאות חסרונו למען חת
חזקה וקיום לאושר הכללי  /ויהי להם קכוץ חברתם כאיש אחל
ווורנב מאיכרים רכים אשר לכל אחד מהם נח מיוחד לפעולה
מיוחדת  /בידיו יתפש✓ ברגליו ילך  /נעירו יראה  /וכפיו
ידבר  /ובכל זאת כלס שווים לטובה למען יתקיים הגוף כלו
ע״י העזר והסעל אשר לעומתם יעזורו ויסעלו זה את זה *
והברית הזאת היא הנקראת בוית־חחירד ( .טטאאט )  /וכל
החקיס והמשפטים אשר שמו להם בהסכמת נל אנשים המה הקי
ומשפטי ירירדההברה ( טטאאטט*4עטלי ) קלושים ונעריציס
המה לכל איש אשר בא לגור בקרבם  .וכעת ההיא לא היתה
אמנם מאז קמו אנשים
להם אגודה זולת אגודת החברה *
חקקי לב אשר הכירו את בוראם בורא ים מאין  /וישפטו בשכלם
יכ לא תמות הנפש במות הגוף אפס תשאר לחיים נצחיים  /וני
יש שנר וגמול עתיד להנחן לפועלי טוב וישרי לבב  /והעדרו
רע דומה לאופל וצלמות יפלו נו אנשי רשע המשחיתים את דרכם
על פר הארץ  /ויחלו לקרוא בשם אלהים  /ויביעו אומר ודברים
בקהל עם  /מנפלאות אלהיס וגדולתו חכמתו וטובתו  /ויאספו
אליהם עם רב לקחת לקח מפיהם  /נתחדשה ברית חדש ביניהם
והי׳ כל האנשים
והיא הנקראת בריהראליהיס ( רעלי4יאן ) י
אשר שמעו את התורה הזאת מפי מורה אחד ואשר קבלו הלמודים
כלס

כלס על דרךיאחד  /כני אגודה אחה * אך מעטים היוהאנשים
אשר השיגו ח*וכ המליאות כשלילה הגשמיו׳ על דרךהמושנלית) * 4
ורומז לא יבלו הבין דבר ני אס נדרך המוחש  /לכן בחרו
מוריהם פסלים ותמונות גשמיות! וימו היכלות וילינו שמה
צלמות וצורות שונות  /אלה בחרו בצורות לבאות השמים /
ואלה בתמונות■ברואי ארץ ואלה הרכיבו יתד צורות בעלי חיים
עס צורות שונות אשר נולדו בדנדונותיהס  /ולזאת נתיזלקו
הדעותונתפרדו הכתות עד שנעשו אגודות אגודות✓ יראתן של
ן1ה לאכיראתןשל ן1ה ! וכל אנודהואגודההיתה ממי ברית־ ^ הית
מיוחדת * ותהיינה שתי הבריתות האלה ר״ל יריה־ההברח
ובריה־הא^ הירת לממשלת העמיס  /על פיהם ס; קרו ודרשו
ולמדו מושר ודעת  /על פיהם ערכו מלחמה ועלו נגל שונאיהם י
על פיהש חליזו את הארץ * וגרנות הימיס העיזה ידבשיאי
הברית -ה^ הית על נשיאי ברית -החברה ותקח את משפנו הבכורה
ליןחתמבנורי הארץוחלביה  /לשפיט ולדון על כל דבר ריב בעם /
ונשיאי גיית־־החברה היו תחת שבעם  /וחת כל משר יפקדו
ובחום מלך חנם בארץ וירא
נשיאי נרית  -האלהית נעשה י
את העול והאון אשר עושים הנומריס ונשיאי ברית  -האלהית4
ני פיהס דובר חלקלקות וכלו חנף ומרע  /וילחוס עליהם ויחח
את משכיתס וירדפם עד חרמה י ואחרי ימים לא כביר קשרן
הנשיאים הנרדפים האלה קשר חדש עם המון העס ותגבר ידם
על נשיא*ברית־־־החנרה  /רקחו מידם את שללם וישבו באחותם
נההיתה מצבם כל ימי הארץ  /פעסגיהחואלה
נמחדס •
וגס גברו חיל  /ופעם היתה יד אלה על העליונה 4ועל כל
כניס נשחתה תורת האדם על הארץ  /נכחד היושר והמשפט /
ואנשי אמת נאספו באין מכין ל כי נהיות מושלי ומנהיגי שתי
אלה הכריתות שלמים יחד ואין קטטה בינותם! היי לב שניהם
שוה לרעה על עמס  /ני לחצו חת העם ויבוקו את הארץ נוחה
ומנולחה  /יתר בליון שרירות־־לב נשיאי החברה אכל בצע הנומרי׳*
איש אשר לא פנה אל עצביהם ואל תורתם✓ גרשו חהשתפלו
מחלת

* ) .ועיין מהפכתג כעכיןה«ר רימלם

זציל

מורה מו5י 5פ׳נ״« ולחל ? הםלי6־ •

(

קפח )

בנחלת חברתם  /וגן־־אדם אשר נמלט מחמת נשיאי הנרית -האלהית
נפל תחת שבט ברזל אשר כיד נשיאי החכרה ושוטריהם * ואט
לתום ילחמו יחד שהי אלה הכריתות  /לקחו נקמתם מדם
עמס  /בהעירם תהפוכות ושערורי׳ בקרבם ותהי יד איש באחיו
וחרג איש ברעהו ־— כן דרך ריב רשע לא ישקיט עד שפנו
דס נקי והפיל חלכאים בעצומיוד ־— •
פקח עיניך הקורא
האהוב Jוראה בספרי דכרי הימים שבכל דור ודור  /תסמר
שערת ראשך ופלצות תאחווך  /בראותך הצרות הרבות אשר
נתהוו בסבת עקשות שתי
 12ה הממשלות  /יחדלו ספורות למו
מספר ההרוגים  /אנשים ונשים וטן £אשר נפלו לפי חרב כמבוכות
ה^ ה  /יען לא נקצב חק וגכול לכל אחת מהנה עד נחה תגיע
נחהועוזה  /למען לא תשלחנה בעולתה ידיהם " ולאחר שעמדת
על הדברים הן1ה תבין עמקת מחשבות רבנו זצ״ל בספרו ירושלים
ני בו מדד בדוח מבינתו רחבת יד הבריתות האלה  /וקצב גבול
למו  /עד היק תגיע יד ממשלתם מבלי פגוע יד אחת בממשלת
ריעותה • ונלכה נא לשמוע אמרי פיו  /דברי חכס חן  /נחלק
הראשון מ! ה הספר בקצור נמרץ  /נאשר לאל ידי להעתיקם
ולהציגם לפניך בלשוננו < וה לשונו *
<1
הפילסופים שבכל דור ודור חלקו יחד על דבר אבות דתי
אלה הבריתות ועל תולדותיהם  /למען שוס
גבול לכל אחת מהנה עד היכן תגיע משפטה על המין האנושי /
ולא
תשגהאחתאתגמלריעותה • ובנח הבחינה הזאת תסתען»
תועלת גדול כללי  /ני יתבררו האופנים אשר בס יעוורו ויסעדו
מושלי אלה הבריתות איש אתאחיו  /והאופנים אשר בס יעמדו
מנגד נורים אלה לאלה * חו היא החקירה אשי נשאתי את
לבי לעיין עליה  /ואלה המשפט־ס אשר אשים לפני העדה לחות
דעתה אס נניס המה * 44
 «,בצאת האדם ממצב האמנות להתחבר עס ריעיו  /התחייב את
עצמו בתנאי מפורסם ( טטיןוטווייגענדי קחנדיטיצון)
לכנוס בברית החכרה לקבל עליו עולה ועבודתה  /ולשמור
החקיס והמשפטים אשר שמו עליהם מיסדי בריתה /
למען
י& גיעעוג מטוב הכללי  /ולתת חלק מברכתו אשר ברנו אלהיס

P

( קפפז)
הן בפחות הגוף הן גכחות הנפש והן כמאודו לטובת הכללי והפרטי
לריעיו אנשי חנרתו✓ וגזה ישלים איש את מחסור אחיו  /ויהיו
כלמו כנפש אחת שלמה לא תחסר כ ,1בה * ובדרך הזה יושג
האושר אשר שס חוה להם הבורא יתברך בחכמתו ורצונו ההדוםי “
 $האושר אשר יקנה האדם על הארץ אמנם יחלה לשתי
המחלקת האחת הוא האושר הזמניי
מחלקות ♦
הגא בסבת כשרון המעשח הצדק והישר והשלוס והאהבה והאחוה /
והמה השר* האגודה ועמודי החכדה .לעשות את כל אנשיה רצויים
והמחלקת השניה הוא
לתכלית אחד הקצובה בין אדם לאדם •
האושר הנצחיי הבא בסבת טהרה המחשבה בהצריף את הלב
לירוא מפני אלהיס  /לאהוב מוסר ותושיה  /ולבקש חכמה
למען היות איש ואיש שואף אל תכליתו הקצובה גינו
ודעת /
ובין המקום יתעלה י * ) “
" להיות אושר הזמניי והצלחת החברה מסתעפות « כשרון
המעשה ומפעולות טובות אשר יפעלו אנשי הקבוץ
תהי׳ ממשלת ברית־־החנרה
וה לעמת זה לתכלית אחת /
ממשלה

מכרהת שוחרת המעשים  /וכס משפטה בשער המלך
החת

על הקורא המשכיל להבין את דניי יבא זצ״ל על בוריים • באמת אין
להפריד כל כן האושר הזמניי חן האושרהנצחיי ! כי מצד תכליתם האמתית
יתחברו להיות אתד ! וסוף סוף יניאו את האדם אל תכליתשלמותו « וידמה
אושר הזמניי כפרוזדור המביא אל הטרקלין הוא אושר התמידי * אמנם
מפאת הקנינים אשר נקנה בהה האושר נבדלים ונפרדים המה * ני קציני
האושר הטוניי ,הצדק והמשיט וכי לא יתכוו ני אם כתביה< ונהיות
האדם גלמוד עלי אי מאיי הים ואין איש אתו׳ איו ימלא את הרפן לעשות
 5דקה וחשד ומשפט ? אכן יראת אלהים אהבת החוסר והתושיה ודרישת האנחה
והדעת ימכצו נס לאיש יחידי שונן מיבר ציה ארן לא עבר בה איש י ונזאי!
הכללנקיים
<נין יוכן דודיו ׳״ל :מכשרון המעשה לבדי תסתעף טובת
החניה ובשמירת בריתה « ונעשות האלה את המעשים הטונים במחסנה טונה
פרטיוזה אושרו הנצתיי ימטהרי!
ובלב שלם תסתעף ממנה נס טובת
הפרטי לעשות איתי ירא ושלה ודבק ניזדויו
המחשבה לנדה תסתעף טובת
הבורא יתבמ ! ואה בסנהס יעשה האדס הצדק והמשפט וכוי תסתעף שהם נ•

איבת

הכלל•

בחון את דברי

אלה והבן •

'(

קצC

מחל? יד הזני הארץ ושופטיה fואושר הנצהיי אמנם אשריהתעף
לכל איש ואיש מטהדרת הכזחשבד־ז למען השג שלמותו התמידית
יהיה תחת ממשלת הברית  -האלהית והיא ממשלה שקטה מצרפת
כיד כהני
הרעיון ומוכחת מוסר  /ומקום כבודה כהיכל אלהיס
עליון ומשרתיו * “
ז  ,איש

יושב נמל עצל ועמון יו מבלתי שוס כתפו לשאת את

עול החכרה כאחת מן הנחות אשר חלק לו ה 11הי© /
ףא שלגו לכ טהור ואין כו נפתול  /לא יאות להקרא חבר
11ב להכרתו  /ני כהיות הצלחת התגרה מיוסדת על הפעולה/
נ
וגעצלתיס ימך המקרה ותופר כריתה  /תהיה הפעולה עקר
.שאלתה מאת אנשיה ל אמנם נהפוך הוא ככרית  -האלהית  /ני
.להיות עמדת הגורא מכלי מחשבה מוגה וכונה רצויה נשיה
הילדים וגסיג הזקנות אין כה מועיל וממש  /תה י /עקר שאלתה
מאת כני כריתה המחשבה הטונה למען תהיה העמדה עמדת
הלב כלי חנף ומרחה

יu

" בריה־־ההנוה תשיג * ת חכוקשה מאת אנשיה כנהוגתא
ממשלתה גהשנל וכתחבולה  /כתתה שכר טוב
לעושי רצונה ושומרי חקותיה  /ובהעדר השכר למתעצלים חכלתי
החזק בפלך  /וגישר את עוכרי רצונה וממרים נגד חקותיה !
לא כן הכרית־־האלהית היא תעמוד על מכונה בהרמת חכמה
ותושיה בלב כ-ינ בריתה  /בהורות את העם צדק משפט ומשרים /
כהעיר לב נרדמים ובלבב אנשים נממס לקחת מופר  /אפס
לא תשלם שנר לשומעיס״ולא עונש למטאניס ♦ שומר ארחופיה
לא יבקש שכר  /כי מה תתן ומה תוסיף לו ? אס חכם לבו הלא
שכרו בידו  /זו חכמה זו תורה הושכרה 3וגס קצח ידי נשיאי
הכרית  -האלהית להשיב די שכר טוב לשומעי אמרתם  /ני איך
ישלים שכר זמניי חושיה נצחית  /ואיך תמנר משפט הבכורה
מתיר נדד עדשים ? — ומואס בתוכחתה לא ייסר ולא יענש /
בי גמולו בראשו ! זו עברה חו עונשהי “
י» 1מנם

מי חכם ולא יבין את גודל החסרון בקנון אנשים אשר
לא יפעלו פעולה טונה מגלי תקזת הגמול ויראת

העונש  /ואס

נדרןגלל מכל לומר על הקגון הזה שהוא מקים
נריתו

( קצא )
כריחו ולא נראה3ו השחתת דרכו והפרח חיזותיו /

ננל ואת

הוא רחוק מאד מאמתת שלמותו  /כי כל מעשה העם ופעלותיו
ממקור אכזב חובו  /וקייס חנרתס נשען על משענת קנה רצוץ/
ומנחת לב אנשיהם הבל ורעות רוח • לא כן החכרה אשר
אנשיה אנשי חיל ושונאי בצע יראי אלהיס ואוהבי מוסר  /המה
יפעלו עוב בתוס לבבם ובנקים כפס  /גמול לא ישאלו בעשות
טו / 3ומפני פחד העונש לאיסורו מרע  /בידעס כי אין עובה
בארץ כעשות עוג  /ואין רעה כעשות עול ♦ אלה הם השרידים
אשר ה׳ קורא  /קהלתס קהל ישרים וקריחס קריה נאמנה
ולמען השנ השלמות הזאת תהיה ה 3רית־־ה 11הית
צדק ילין בה •
לעזר ולמסעוד לברית  -החברה  /ותחזיק את בדק שער המלך
בהורות את העם דרך תושיה  /נחנך את ילידי בני בריתה לאהוב
את העוב ובחור בו  tולפנוא את הרע ומאוס בו ובמלאות את
לכבס רות  .רעת ויראת אל  /ואז ממקור עהור חכיענה כל מעשיהם
לסוכת החברה  /יצליחו בכל אשר ילכו  /וחברתם חכרת ישרים
גנון תהי׳ עד בלי ירח  /אשרי העם שככה לו “ 1
" ובזאת

אוכל להשיב על שאלת השואל  :להורות איה איפוא
נמצא ממשלה ומלכות אשר נוכל לומר עליה במחלע

שהיא עובה ומובחרת מכל רעותיה ? — הן ידעתי קוצר רות
אנוש להשיב עלזה תשובה שלמה ומספקת  /נמו שאי אפשי
לרופא לגזור אומר מחלע על מחכל אחד מן המאכלים שהוא עוב
 1מסוגל לבריאת האדם מכל מאכל זולתו  /ני נאשר יבחן הדבר
הזה כבחינת כל אדס פרטי וישתנה המשפע נפי השתנותעבעו>
מינו  /מזגו  /מספר שנותיו ותכונת האקליס אשר הוא יושב כו9
כן יבחן דבר הממשלה בבחינת עמה וארצה  /אס עם עשיר
הוא אס דל  /החזק הוא הרפה  /אס ענוג ורך הוא  /וא
עם נועז ועצום  /וככחינת תכונת רוחו אשר בקרבו  /אם
רוח נדיבה אס רוח נכאה ונו׳ ; — אכן בכל זאת אענה אד
חלקי באמרי  :שעל כל פגים המונחרה שנממלכות היא הממלכה
המשגחת בעין פקוחה על עמה למלאות לבבם בחכמה ובמוסר /
ונותנת יד לבני כריתה לזכך את הרעיון ולהצריף את הלב לנצור
ארחות משפע ולדעק צדק ומישור 1למען יבין כל איש ני מפאת
החכמה

(

קצב)

החנמה יאות להשפיע מכרנתו אשר נרנו אלהיס כאחת מן הנחות
הומ עילות לעונת עמיתו  /וני שש אלהיס נחות שונות באיש
מאשר לזולתו  /והחסיר מוה מה שמלא לרעהו למען היותם
צמדים יחד בחכרה  /ולהיות איש לעזר נננד רעהו " ואס
הגיע ננשיה אחת ממשיות האדם למעלה הרמה הזאת  /כנשר
תגביה עוף על גפי מרומי השלמות ותהי לנס עמים  /ואו
נקל הדבר על נגידי העם למוות את לב עמם לכל אשר לגס
חפץ  /בלי מחל ורצועה  /ובלי הגעחת גמול  /ני כל איש
יעשה העוב והישר בתם לכנו 5ואשרי ארץ ועם  /אשר לא
תוחיל על פהודת מלכיו ושריו לפזר מהונו לתמוך עניואביון/
כי אש רוח נדיבה ישמנהו! ומקירות לבבו יפיץ חסד ואמת /
והיתה עבודת הצדקה השקט ובעת  /ועל נדיבות יקום עדי
עולם י “
<ז הנך רואה  /הקורא הנעים Iאת הלמודים אשר יצאו מן
הבחינה הזאת! וידעת היום כי כרחוה מזרח ממערב
רחקו משפטי שתי אלה הבריתות  /ואיך תעמודנה מנגד לבלתי
רעותה 5ראי זאת לא כראי זאת /
השג האחת את גבול
הברית  -החברה מפקדת ומנוחת  /והברילדיהאלהית מ ^ זדת
זמוכחת ו מפיברית״  -החברהיצאו תקים! ומפי נרית־־האלהית
?צאו מצורת * )  5ביד נגידיברית  -החנרה שבע מושל ומקל חובל
על גורל הרשע  /וביד נשיאי 3רית ~ האלהית חבל המדה להדריך
ולהישיר את לבב העם בדעות ומדות בשפה נעימה ומענה רנה5
הברית  -החברה תסור עין מעוברי רצונה ודוחפס מלבא בקהל
לה  ,והברית־  -האלהית נותנת יד לפושעים לשוב מאחרי דרכיהם
הרע ומקרבת את החוטאים בלקח עוב לפתוח להם פתחתקוה
להטיב דרכם ז כללו של דגר  /ביד הברית־־החברה להכריח
את בני בריתה למלאות את פקודתם  /וביד הברית־־־האלהית
אין הכרח ואין אונס  /והכל תלוי בבחירה חפשית מאת אנשיה /
גי משפטי ברית  -התברה בנויים על יסודי ההסכמות אשר הסכימו
בה

*׳>

תחקה הפקוד

עלהמעשהbף שלאגודע (זעמה מונתה« תמצות

«1ג 9עיקרה סל הגהה ומזתשגה הנקשר « עמה•י

ג קצגc
נה כל אנשיה נעת הקם נריתה 4ונברית -האלהית לא יחנן
לא הסכמה ולא קשר  /זולת הסכמת חכמת הנורא יתעלה
וטוכתו  /וקשר הסכות 1המסונכות העלולות ברצונו הקדום *
״ דרשתי וחקרתי את העדן הזה ננחינה עצומה  /ומצאתי
משפט מחלט כנוי על היקשים ישריס לאמור :
לברית־החברה האות הפקודה וההכרח ני נתן לה המשפט
(איין5צ!ןןקלו ^ נעם רעצש ) על האדם  /ולברירדהאלהית
לא תאות ׳ יען אין לה ני־אם ז כיה ( איין אונפא ^ קא ^נע©
רעצש ) באדם * ) * ולמען תכין את מחשנותי אלה כעדן
ההכדל אשר כין גדרי המשפט והזכיה  /אשא לפניך את המשל
הזה  /אולי יגיה לפניך את דרך החקירה הזאת  /אשר כתכתי
פה לפני החכמים החוקרים המוצאים נועם כבחינות כאלה * “
♦צ כרס היה לראוכן כקרן כן שמן  /ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו
שורק! ויצלח ויעש פרי ויהי לגפן אדרת ♦ הנה
לראוכן כעל הכרס הזה משפט האחזה לעשות נו כטוב כעידו /
ינ פועל כפו הוא  /ומידי חדיצתו ועמלו היתה לו זאת *
ולשמעון ולוי יהודה ויששכר וכו ' אין משפט לקחת אשכול אחד
«גפני הכרם הזה  /אפס יש להם וכיה לבקש מראוכן לתת
להם חלק נס למען רוות נפשם השוקקה * כי מאז כרכו אלהיס
בשכע עד בלי די  /יאות לו מצד החכמה והיושר להשפיע מעונתו
על ריעו ועמיתו אשר מטה ידו ולא השיגה לעשות פרי כמוהו.
וכל כקשה ושאלה המיוסדת על פנת החכמה והיושר ומסכמת
עמהס  /נקראת זנות השואל  /ונותנת תוקף ועוז לעצמותה4
ואס רות נכון בלב השומע ימלא את השאלה נפי אשר ל* 1ידו4

ע

א!3 1

אך

* ) ההבם זיל הלך במקום חזה דרך חקירת עצומת בגדיים והיקשים
רבים  ,אשר תכבד על הקירא אם לא מלא את לבבו בהצעות
והקדמות בחכמת המשפט
הטבעי (יוש נאטודע)  ,כאשר כתב הוא
בעצמו שלא הציג את הדברים האלה כי אם לפני החכמים החפצים לדעה
את מוצאי חקירותיו  /ובקש מהקורא אשד לא ימצא בם חפץ ! לעבור עליהם ;
לכן השמטתי אותה כהעתקה הזאת • ועל המבין לעיינה בפנים הספר אז
לעית עלי ואמסרה לו ! בי * יעתקת היא בידי ! אף שלא הדפשתיה פח •

( קצד )
אן* אם ימאן ראובן להטות אזנו לבקשה ולא ימלא את השאלת4
אין אדם יוכל לכופו  /כי ביד שמעון או לוי או כל איש זולתו
אך זכיה לבתש 4וביד ראובן אמנם המשפטלמלאות את הבקשה
אס אין • ויהי היום ויחס ראובן ויקהע נפו במשירת מודעתו
לאמור  :הנה אנכי נותן את כרמי אשר בהרן בן שמן לשמעון
רעי מתנה גמורה בלב שלם ובנפש חפצה ן הנה העביר את נחלתו
אל ידי שמעון! ובזאת נחלפו נחותיהס על דכר הכרס «ה /
ני מזכית שמעון נעשה משפט 4ומנלשפט ראובן נעשה זטה
נזכית אחד האנשים < ומעתה אם ימאן שמעון לתת לראובן
יזלק בו אין ביד אמש לנופו ני לו משפט האחוה הכתן לו מראובן
געל הכרם הראשון • 44
<« כן הדבר בכל ענייני חברת האדם הבנוי׳ על התשר שבין
אדס לאדם • כל ימי היותם במצב האלמנות איןלאיש
נאחוזת ריעו ובקנייניו כי  -אם תודת־הזכיה לביזש מאתו שפעת
טובתו עליו ולתת לו חלה מאשר חלין לו אלהיס  /נפי הסכמת
החכמה והיושר 5אפש מחרס לשבת יחד בחכרה וריעות  /ראו
ני הוא מן הנמנע להשיג תכלית האושר מגלי שוס להס חקיס
זלתות אשר יקבלו עליהם כל בני נייחס לחלק מנחותיהם
וטובם לאשר אין לו  /ולהחת מחירו מפרי כחותיו אשר חלק
לו האלהיס « ואלה דברי הבריח כרתו להם זלנניהס אחריהם
בבד עולם 4לעמוד איש איש לגי ומת רעהו בנחות נופו ונפשו
ומאודו  /ולהשפיע « טובתם אלה על אלה " ולמען שוס חוק
וגבול עד כמה תגיע תביעת איש בקניני רעהו  /מדאגה מדבר
פן ברבות הימים יולד חמש וריב ביניהם ויעלה איש לקראת
ריננו ,להחת הונו בחוזק יד וזדון  /או ימאן איש לעמוד לימין
עשית ולהציל נפש צדיק ממלתעת הרשע  /בחרו נשיאים ומלכים
ויושיבם מל ראשיהם למען יעמדו מל המשמר וישגיחו על טובת
והצלחת החכרה  /ובנח ההסכמה הזאת המהשרת טובת הכלל
והפרטיים יחד נעשה הבריכד״התברה יע ^ ת־ימשפט מפקדת
ומכרסת המעשים  /כי נתן לה המשפט מכל איש ואיש מאנשיה
אשר באו לחשות תחת מפיה 4להיות שוררת על כל מעשיהם /
ולהכריחם לעשות הטוב והישר על פי פקודתם jלא נן אמנם
הכרית

מדה־־־־ה
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( קצה)
הנרית  -האלהית המיוסדת מל המדנים שבין אדם למקום ,
כשגבו דרכיה על כל מעללי אנוש ותחבולתיו  /ומי איפו שס לה
משפע על הדני האדם והונו ועל אושרו הזמנית ? ידענו יכ
לא יתכן משפט מבלי ה* ות וכיה קדומה לו/להיות כל משפע
מיוסד על הסכמה ואס אין זכיה אין מדום להשכמה • והזכיה
אמנם תסובב מפאת מחסור השואל אשר ישאף לנדיגת השלם
להשפיע אליו מברכתו 5ועתה הביעו וראו איך נעו מעגלותינו
מדרך האמת כהבהל כרוחינו לאמור  /משפע אחת לברית-
האלהית ולברית־־החברה • הבצע לשדי בשפוך לפניו דם עתודי©
והקער חצב מריאיס fהחפץ לו בפעל כף אנוש וכחותיו בתת
לפניו ממיעב כרמו ? ידעתי כי רות הדים מלא בען חוזי שוא4
ובפי חכמים בעיניהם דעת רוח בדמותם ערכנו נגד האלהיס
כערך האדם נגד האדם  /ויחשבו עבודת הצדיק לאלהיו כעבודת
העבד לאדוניו  /ויראת הנברא מפד הבורא כיראת החלוש
מפני הגנור 5ובכח הרעיון הזה תעו רבים ויחפיאו על ה!2היס
דברים אשר לא כן  /ולא שמו את לכס לחור עוד אחרי עהרי
העדן  /ויהי בעיניהם איש מחסר משלחן גבוה כמחסר משלחן
הדיוע  /וישימו עונש אחד לשניהם מכלי צרף כליוחס להבין /
בי השומר ארחות אל לא יפעל לו  /כי־־־אם מעיב נפשו וממלא
מדת שלמותו  /והפונה עורף ומסיר אזנו משמוע  /לא יחסר
מאתו מאומה כי־־אס משחית נפשו ומחסר מדת שלמותו * ) ♦
שים לבך על זאת ובחון דברי ותראה כי ההכרח והאונס מתנגד
למהות הברית  -האלהית  /יען לא יתכן ההכרח כי אס במקום
המשפע 4והמשפע יצא משורש הזכיה אשר נחלפה למשפע בנח
ההשכמה  /וההשכמה
יג

לא

תאות כי אס במקום המחסור והצורך /
ולהיות
ב! 3 2

* ) הזהיר גא ,הקורא ! הנעים בדברים האלה ואל תמהר להוציא מפיך
שאלות והשגות עליהם עד בלותך לקרות אה כל דברי הכזכחב הזה /
(אז יותרו כל שאלתך מאליהם • אך את זאת אשיש למטרא לך tלדעת כי
עד הנה ?1א דבר מאומה מתורתנו הקדושה הנהנית לגו ע״י משה רועה נאמן1
בי אם מברית־האלודת אשר באו בה כל אומה ולשון ! עם ועם בדרכו אלה
יעידו בכה ואלה בכה « ומקור הברית הזאת הוא שכלי האדם ולא קבלה
אמתית « אכן בחלק השני ידבר בתורת משה ומצותיו כאשר תראה להלןv

( קצו )
ולהיות המחסור והצורך סותר את עצם האלוהות  /אין כאן לא
וכיה ולא הסנהמה (לא משפע  /וככטולס תבטל דעת ההכרת
והאונס מאליו • “
מ אכן אס יפלא בעיניך " /הקורא הנעים ! לאמור  :אם
כן הוא  /הלא כרית -האלהית עניה ודלה  /נכסים
ורכוש אין לה  /וחיל ואוצר חדלו ממנה  /מאין תמצא לכסף
מוצא למען שלס שכר כהניה  /ומורי צדה אי" איפה יקחו גמול
קלף עכודתס ? — דע כי עדן לא עמדת על העיון והנתינה /
לדעת מהות הכרית -האלהית ואיכות כהניה ן כי נדעחך זאת
תוסיף העמק שאלה הפלא ופלא לאמור  :כהני עליון איך
יבקשון שכר ! ומורי צדה איך ישאלו כסף מחיר עבודתם עבודת
הקודש ? איכה תמכר חכמה בכסף  /ואיך יומר צדה ומשפע
בעד הון ? מה יפעול לקח המורה בלב השומע אס כמרכולת
בבצע יקנה  /ומה יוסיף מוסר ותושיה בלב איש שוע אס בעשרים
גרה יערכנה ? — כינו דברי משה אדון הנביאים נאמרו iראה
למדתי אתכס חוהיס ומשפטי® אשר צוני ה׳ לעשות כן  /ודרשו
קו״ל מה אני בחנם אף אהה בחנם * אהבת הבצע לא ישכון
בלב נביא  /ותשוהת ההון לא ינוח בגורל הצדיה אשר דבר
אלהיס בפיו לדרוש שוב לעמו  /ומה לאיש רס ונשגב כזה ולנתלת
קניני הבל אין בס מועיל  /בהיות אלהיס נחלתו ? מדת הענוה
וההסתפקות ותעוב המותרות המה היסודות אשר נשען עליהם
לב מורה צדק לעדתו  /המואס בכל מעדני חלד ונמשכיותיה #
ומחשגס לאפס ותהו • איש אלהיס קדוש כזה לא ישב בארמנות
רוזנים ונפת פג מלך לא יגעל נפשו  /כל חפצו וכל ישעו אך
לפעול טוב בעמו  /ולטעת מוסר בקרבו ! ואס עלית קיר
קטנה מושבו ; ולחם נקדים לחמו * אמנם אם בכל זאת התירו
להם החנמיס והמורים לקחת שפר ותשלום גמול  /אין להישיר
דרכסכ״אמפנה אחת/וזהמפנת שכר בטלה  /כי להיות הזמן
מתת אלהיס אשר חלק לאדס על הארץ למען קמת בה את
שלמותו אשר אליה הוא שואף  /יחשבו חלקיה אשר יתנם האדם
לטובת ריעיהו כמחסור וגדעון ממאודו  /ומחירם יכול לבקש
שנר • ויהי׳ אס כן שכר שוחרי טובת הכלל בענייני החכמה
והמוסר
י*

( קצז )
והמוסר שפר נעלה  /ועל כרית־־החכרה להזיל כסף מאוצרותיה
למען הספיק דורשי מוסר שכר נעלתם /כי להיות פעולת הצדיק
המורה דרך הישר גס לעונת נרית  -החנרה  /כי יסתעפו
המחשבות העונות לתכלית מעשיכם עונים  /מן הדין  /על
גשיאי העדה לשמור את כהני כריתה מדאגת המחסור  /למען
היות לכס פנוי ועהור ללמד דעת ומוסר ולהשקיף כעין פקוחה
על דרך העס ♦ ויהי׳ א׳׳כ עודף כבוד כרית  -החכרה לתועלת
העם נהחזיק את נדק כית הנהנים  /ולהשלים להס עתס אשר
הפחיתו מזמניהס לעונת כני כריתה * H
« הן אלה גכולי השתי הכריתות ה)2ה  /וידע כל מכין אשר
כחן את הלמודים אשר יצאו מכת החקירה הזאת את
מהותם ואיכותם  /למען כלכל דכריו כמשפע כיוס כא ריב
וקעעה כין ראשיהם  ( /אשר לא יולד נינותס כי אס נחסרון
ידיעת מהותם ועכעס ) * ולמען לא ימושו מפי הקורא
אוסיף לשנות אותם עוד כקיצור כללי  /ואומר :

הברירדחאלהית מצרפת המחשבות *
היריה־החברה מפקדת המעשים •
המעשה תפול תחת הצוי כי היא תלוי ' ברצון  /לכן יבא
שכר עי 1הקיום ועונש על המרות •
המחשבה איננה נופלת תחת הצוי׳ ני איננה תלוי׳ ברצון
ני אם בשכל ׳ לכן הוא מן הנמנע לתת שיר לתושבי טוב
ולענוש הורשי רעה •
המרות פי נשיאי החברה יענש על פיהכם כפי הרשעהי
כי כ  Sאיש מאנשי החברר־ז נתן להם המשפט לדון עליו
בעת המסו לחברה  /לאשר נתחלפה הזניה ע״י ההסכמה
ונעשה משפט •
הסדרת אזן משמוע רברי ראשי ברירת החברה אי אפשי
?1הענש ביד אדם  /כי אין לאדם משפט ע  Sדברים שביני
לבין המקום ! יען לא היתד ,לו זניה עליהם מלפנים ׳ ואי
אפשר להסכים  /ובמקום שאין הסכמה אין משפט ־

 ( .קצה )
אלה המשפעים היוצאים מהבחינה הקדומה  /ולזאת נוכל
לומר  :כל עובה מסוגלת וחירות מיוחדת אשד יתנו
נשיאי החברה כיתר שאת ויתר עוז אל האנשים בני בריתם
האלהית ומחזיקיס כקכלת אמונתם מאשר לזולתם כעלי דת

|{3יה«ח

 :גסגס י
! גנינינח
;להשיג מ
;

זרן:w

ואמונה אחרת  /יתראה כאתנן אשר ישחדוכס את העם  /למען ; עדעמי!
יעמדו על קכלתס 5וכל דבר אשר יגדעו מכעל דת אחרת ; נלהזנר
למנוע ממנו החירות והעוכה אשר ישפיעו על אנשי דתם /
נראה כעליל כעונש חעאת מרי על הסגותו אחור מדתם  ; /י)זצייע5
11
ז
?" Iהנה
ומאנו לקכל אמונה כפיו מה שלבו רחק ממנו ונו׳ ״‘1
עד

הנה הציגותי לפניך  /הקורא הנחמד ל את דברי רננו " רפחר
החכס זצ* ל כחלק ראשון מספרו זה ל ויואל אלה( ! I
חסתי

ואדע כי מלאתי את משאלות לכי  /הנוסף לגלות אזניך עצם
דבריו בעוב עעס ודעת ♦ אמנם אחת אכקש אותה אש )2בקהל
רב  /אס קצרו ידי לרצותך במלאכתי  /ועודך ממשש כעור
למצוא תוכן מחשבותיו  /אל תלה לנסות את עבדך בשאלתך
והשגתך  /שלח נא דבריך ביד תשלח  /ואנכי אכבדם להשיבך
דבר כפי כחי  /ועתה אנופף ידי להעתיק לפניך קצור החלק
השני מספרו ירושלים המביע לקת עוב על דכר דת ישראל
ו׳תורתינו הקדושה  /ותראה נפלאות מתורתו י
" כנד דברתי במקוס אחר * ) מעצם ויסוד הדברים אשר
הרחכתי עליהם הביאור בחלק הראשון מזה החבורי
האדון פאן־דאהם אשרדרשעוב לעמי נסבורו המפואר והנכבד/
העיר את רוח הבחינה לשפוע  /עד הכין תגיע יד ראשי כנסית
גרי הושב היושבים תחת מלך עם זר  /נגד אנשי קהלם
בעלי הדעות הזרות הנועיס מקבלת כללם ועיקרי אמונתם /
ואיך ירדו בס בחרס ונדוי ונויפה ונו׳ • ואנכי עמלתי להורות
בחלק הראשון הזה  /שאין מקום לשאלה הזאת  /והיא נתרת
מאליה בעמדנו על ידיעת מהות הבריתות אשר נכרתו בין בני
האדם על הארץ  /כאשר זכרתי למעלה י
ואס אמנם רבו
עלי

ן
האתפ

העסל¬
;בענייני
"האנוש,
;< נאשר

 Iוזהמג

? ינמש
זהמשלה
 jבמטל
!אשר
׳ רואה
 :התווי
! Iמהש
;I
;1 I
אען
ווה
לא!ומ
אשר
דת
מאח
1הנ׳

אין דער פאר רעדי צו מגיעה ין ייצדאל״ס רעטונו; דער יורן •

ן

( קצטי )
לאמור לא מצאו דגר• אלה חן בעיניהם  /אין
בלי המתנגדים
אשר הזיע את היסודות אשר בכיתי עליהם את
 3ס גס אחד
השערה יורוכס לא מצאו עול בדברי  /ולא ידעו
בכיני כחונו
 /ני אס אמרן  :חדשים המה בעינינו * וכן
להשיב עליהם
למאוס בדבר חדש  /יען יתעצלו לעמול בו לרדת
דרך המשיגים
יסודותיו ו לכן לא אענה ולא אומר מר עד שיבחנו
עד עמקי
אחת אחת אשר הצעתי לפניהם  /במאמר הזה י /
כל הדברים
בס די למבין/ולא עוד חדש חדש יתראו להם י
ימצאו
אולי
T
בחלה השני הוה הנה אנכי בא להצדיק את נפשי נגד
«והנה
עלי  /רשימו לי עלילות דברים  /באמרס :
הקמיס
אמונתי ונסוגותי אחור מגדר הדת ההדגשה אסר בצלה
רפתה
 /דברי שטנה ומרר המרגיזים את הלב * וכה דבר
נחסתי
אשר ערך מערכתו נגדי ויגביר עלי חיילים נהיב
האיש פלאי
 1, « :מצד הפילוסופיא צדקו דברי בן — מנחם
לאמור
העם
והנדר  /ני אי אפשי לחדש דבר בחברת־־׳־
בענייני החרס
היות לו יסוד מוסד במהות הענין וטבעו /
האנושית מבלתי
בטוב טעם ודעת 1אפס מצל קבלת ק  -מנחס /
נאשר הורה
מפנת תורת משה איש האלהים יהרסו כל מיניו ויהיולאין/
חה
אשר שם תורתה׳ לפני מי ישראל  /נתן בפה מלא
כי משה
על שנס הזקנים והשופטים ליסר את עוברי המצות
המשרה
ומלקות ובחרמות ואלות כמו שנאמר  :ארור האיש
במכות
יקים את דברי התורה הזאת  /וכהנה רבות ♦ הנך
אסר לא
הדת היהודית נותנת יד לראשי העם להקים את דברי
רואה ני
על ידי ההכרח והאונס  /ומשה ק־־מנחס בקש לעקור
התורה
משה בך־עמרס י אמנם אנכי לא אשא בשרי בשד
מה שנטע
רב את אשר לבי חושב על האיש משה הלזה /
ואען בקהל
ני אחרי שמו את לבו להוסיף חקירה ובחינה בדברי
וזה• /
ובמופתי אמתת לת החדשה  /נחס על תשובתו•־.
לאווטאר /
לו נעת ההיא  /ותהי עמו רוח אחרת על דבר
אשר השיב
 /במצאו כי היא בנויה על יסוד רעוע  /ויסר
דת אבותיו
והוא עומד בתוך בין אמונת ישר 12לאמונת המצרי׳ י
מאחריה /
כל הכרח ונל ז אונש וריס לדתי נו ואיננו סובלת לא
והנה להיות
חרס

(

ד )

חרס ולא אלה ולא כפיה כיד אדם כי כל למוריה נוטפות מור
אהכה ושלוס  /הוא קרוב לנו ולתורתנו מאד מאד 5ומי יתן
דודה על האמת כאשר הוא עס לכנו  /ותחזינה עינינו משה
בא לחסות בצל כנפי אמונתינו לכבודו ולכנוד האמת ונו׳ “ “
ע"כ דברי איש כותב בהסתר שמו  /ומתראה כאהב תמים
לובר שפתי ישריס בדברי קן וידידות *
« חץ שחוט לשון המחבר הזה  /פגעו בי נאצותיו ותפלחנה
את כבדי  /ומררתי תשפכנה לארץ י ואס מאו
הרימותי ידי  /לבלתי כתוב עוד דבר בענין חלוף הדתות
והשתנות האמונות בין בני האדם  /וגס שמרתי את הברית
הזאת אשר כרתי לי ולא השיבותי עד הנה לשואלי דבר ו עתה
אקום ואענה את חלתי  /גא עת לעשות לה׳ ואפיר את בריתי
למען ברית ה׳ אשר כרת עמנו כחורב • יען ראיתי רבים
נבוכו בידיעת יסודי התורה ומהותה  /ובחסרון הידיעה הזה
כלהו גס רבים מכני עמי מדרך האמת ולא ידעו השיב על שן! ות
מתנגדיהם  /וחסרון הידיעה הזאת גס היא פעלה און בלב
המחבר  /לדבר עלי דבריס אשר לא כן  /ותרב עוד שמחה
בנפשו לצאת לתראתי בלב בטוח! כאיש חיל יוצא לערוך
מערכה מתענג בדהחת דהרות אביריו כבקזל כמד ועוגב
בהתברכו בלבבו לאמור ידי רב לי  /העוז בימיני והנצח בשמ^י *
אכן בכל זאת אנכי לא אריב אתו בשער  /ותחת ענותו בי
שתר אחוהו דרך אמת אשר הלכתי בו מיום עמדי על הבחינה
הנשגבה הזאת  /ואשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון • “
 ,4המחבר פלוני שש לתיאתי בחשבו מצוא בי דעות מתנגדות
לדת היהודים > ואמר  :מי יתן ויורה בך־נזנחם
על 1האמת כאשר הוא עם  mSותחזינה עינינו בא ל*חסורת
בצל* כנפי אמוגתינו ונו׳ • חלתו מחמאות פיו  /ושפתיו
תבענה גדולות  /בספר הדרת ויקר־ת דתו אשר תשפיע אהבה
ושלום בין אנשיה  ’ /ושבט מוסר ומקל חובלים לא יבואו
שעריה  /ונהנה רבות לתפארת דתו י אמנם אחת אש
12ך /
המחבר פלוני 1שמענה ועוץ לי  /ני תצא אש בבית מגורי
ותבער תחתיתו ועמודיו ירופפון  /האמלט על נפשי אל
העליה

( רא )
העליה  /האקוה טצוא פליטה על הגג כנפול האדנים אשר הבית
נשען עליהם ' ? — ועתה לו יהי כדבריך ותהי דת משה חלושה
כעיני

נוטות להשכר /

וחומותיה

משכן הדת החדשה /
בדת משה האדומה
ומתנגדות
סותרות
עליהם מבצרי הדת
והמשפט Jכי לולא

אשר אין
לה ? —
לדת משה
החדשה ?

האבקש

מנום

מקום

כהיכלך

לומשעון ומסעוד מכלתי האמונה
ואס המצא ימצא כאיש דעות
 /איה איפוא היסודות אשר יבנה
— ראה נא אתה  /דורש האור

רצתה נפשי

להרחיב

מאמרי

האמת

למען

בהראות לך סתירת סוף
ככר כליתי לדכר אתך
והתושיה /
אפס כעת לא ארף ידי עד אחרי
דכרך5
מחשבתך מראש
לכענור הסר מעלי
הלותי נר האמת כנתיב החאירה הזאת /
גס לזות שפתי משא כליך האיש

מעושל) * 1

אשר כא כסונר

מכתבך למלאות את דבריך ; ויעכיר קול בארב העם כי מצא
אותי הרחא מדת הנוצרים כאשר חשכתני אתה רחוא מלת משה /
וישימני למכחיש
השכליות

כנתינת

השמיס /

התורה מן

לכדנה ן וכל זאת מצא האיש

ולמודה

בדעות

( אשר הוא זר ונכר לי)

כסאירה אחת חודרת אל לבי  /מתוך לכרי בהאדמה הנזכרת /
הוא פתוח דכ  4עובר  /תוכו רצוף
היכל 1ה׳
באמרי :
וישפכו  4 D2Sפני
אהבה וש ^ ום סביבו  .כ hבואיו יכבדוהו /
ה׳

כאות

נפשם "

כל איש הולך

דרך

ועוד דכר
הישר יהי׳

סרה על דבר
מאיזה

אמונה

השתדלותי כעד
שיהיה

לתת לו

חירות להיות כאחד אנשי הארץ ולעבוד את האלהיס על פי
והמשיג הגיד על פני  /שאי אפשר לאיש בעל דת
דרכו «
נכונה

ומאובלת /

לפתוח

דלתות

היכלו *wS

עובר  /אס לא

וכהנה רבות אשר
בא אל קרבו רוח אחרת נגד הדת ההוא •
דבר האיש נגדי " וגס באש מאתי לגלות את מחשכותי ולדבר
ובסוף מאמרו
בפה מלא את אשר עם לבבי בענין האמונה *
שאין מגמת לבו להדיחני מדת אמתי
הבטיחני לעין הע ;ה /
אם

*)

הערר מערשל האט אייגי נאבשריפט צו דינם פארשן נאך ליבט
אמד רעכט גשריבן  ,אונד זיא יענד שריפט אגגהענגט •

if

( רב )

I
i

אס עוד עודני מחזיק כתמתה  /וגם איננו מבקש תואנה למען
הניע את לנכי לערוך מערכה וללחום נגד דתו ודת אבותיו
אשר מצא כה נועם אושר ומנוח כל ימי חייו " כל זאת בקש
12ה בקש
האיש הכותב! וככל זאת לא בקש מאומה  /ועם כל
את תשובתי  /ובקש — ולא כקש — ומה אעשה אנכי להפיק
רצון שואל כזה ? — אכן  /אענה את אשר עס לבבי /
frfo )3
|
■ישגה א
ואורה דרכי בחקירות כאלה לכל קורא אמרתי  /אולי ימצא בג :
« הנורא
האדון מערשל  /מה שבקש — ומה שאיננו מבקש ״
)/(nift

־ חיק)
; ממן1מ
 1גדרם י
! עצמוה

<« וטרם החלי לדבר  /תהי זאת למודעה  :הנני מודה בלב
שלם לעין כל קורא 1שאין כידי סתירה אחת חדשה
על דת הנוצרים  /מלכד אותן הסתירות הידועות והמפורסמות
אשר נאמרו ונשנו ונשלשו כנר מחכמי היהודים וחכמי העמיס *
וכאשר שמרתי לפי מחסום מעולי עד היום הזה מלדבר נגד
האמונה ולוונח עליה  /כן אשמור את נפשי עוד כל ימי חלדי /
כי אין בוויכוחים כן!ה לא עובה ולא תועלת  /ואס היו ראשיתם
למען האמת  /סופם להוליד רמיה ופתלתל בין המתוכתיס t
ני ייראו להודות על האמת  /וסוף סוף יתהוה מרירות הלב
ושנאת הכריות על לא דבר " ומי יה! יכירו וידעו כל חכמי
לב כי כניס דברי tוישכותו מלוונת עוד כרכים על העניינים
האלה  /ויבחרו תחתו לקדש עתותס לדברים מועילים בחכמה
ובמוסר וכעשות הצדק והמשפע לעונתם ועונת הכלל עד עולם •
ואלה הדברים אשר אנכי דובר היום ברבים יוצאים מקירות לכי ,
לי נם להשקיע לב הכותב הנזכר אשר פחד פחד לבלתי העיר
בי רוח קנאה וחימה נגד אמונתו ״ “
<י אבן על דבר האמונות והדעות ארחיב כעת את אמרי
ואורה דרך הבחינה אשר הלכתי אנכי  /למען יראו
מתנגדי ני חנם פגעו בי וישימו בי עול על אצ חמש בכפי •
״ מן האמידות הנכרות בינינו כני האדם  /אשר חנן אותנו
האלהיס בחלקו ממעל הנפש המשכלת  /יקראו קצתם
אכלתיות נצחיות  /לפי שהמה היו ויהיו אמידות בכל זמן ועדן /
והמה יחלקו לשני ראשים  /הראש האחל יקראו הנרחיור־נ
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(נאטדזוזעגריגי וואהרהייטן ) והב׳הסבוקריות (לו  $ע ^י4י וזאהר *
הייטן ) ♦ ההכרחיות המה אמתיות מצד עצמן ובלתי תלויות
בזמן ומקום ואינם נופלים תחת השמי  /יען היותם כן מפכת
נדרס * דרך משל  :העגול איננו מרובע  /זה אמת קיס מצל
עצמו היות גדר העגול מתננד לגדר המרוכע aושני הפכים
בנושא אחד נמנע 5והס אינם תלויים ברצון  /ני הרצון לא
תפקידם י והמקריות המהאמתיות מצד רצון
ישנה את
הבורא aאשר בחר בס לעשותם כה ולא על אופן אחר  /ומהם
חקי הטבע  /מהלכי הגלגלים✓ ונחי הגשמיים ותנועות הגופים
הנמצאים בתבל♦ דרךמשל  :להיות אד עולה מן המים להשקות
את הארץ הוא אמת ני כן יעיד הכשיון! אמנם הוא מקריי
ואיננו הכרחי לטבע  /כי אלו הי׳ רצון הבורא להשקות את
הארץ באופן אחר והוא אמר  /מי ישיבנו ? לא כן עם העגול
והמרובע  /כי גס רצון הבורא הכל יכול לא יכריח דבר נמנע
במהותו * ואס־יכן נתבארו השתי מיני האמתיות האלה /
ההכרחיות אמתיות מצד הכמת הבורא יתעלה  /והמקריורת
אמתיות מצד רצונו יתברך  /דוק והבן זה * “
"צלה הן האמתיות המושכלינת והנצחיות הבלתי תלויות
בזמן  /ומבלעדיהן תמצאוןעוד אמתיות זמניות והמה
המקובלות ( 4טיכטט וזצזהרהייטן )  /דברים אשר נתחדשו
ונתהוו בעת מוגבל מן הזמן  /לעין איש מן האנשים או לעין
עדה! והמה יצאו מסבות ומסובבות אשר נתאחדו בעת ההיא /
ואולי לא יוסיף עוד שנית להיות כמותם * ומן המין הזה כל
פעל קדם אשר ספרו לנו אבותינו וכל הקורות אשר נשתלשלו
אלינו מסופרים קדמונים • &
12ה מפנת עצמוחן ומהותן /
כאשר תתבדלנה האמידות ה
כן תתבדלנה גס מפנת השגתם בלב ודרך האמון בס»
האמידות הנצחיות ההכרחיות ( ריא נ»וי 4ע " נצוטה*
ווענדין \ וואהרהייטן )  /המה מיוסדות על התבונה
במושכלות  /ר״ל על קשר המושגות הנושאים והנשואים בהיקשים
מחייבים או שוללים  /ומהם כל מופתי ההנדסה וההגיון /
אשר יורו אפשרות המשפט או מניעותו ובטולו * והרוצה
ללמדם

( רר )
ללמדם לזולתו לא יספיק לו בסוף המשפט לבדר  /לאמור דרך
^של :
דע ני /
משלש בעל 1שתי דויות ישרות נמנע ,
או כיוצא כזה והאמן בו בלב שלס  /כי אס צריך להורותו דרך
ההירןשיס והכחינה למען ידע מופת המשפע הזה
ואמתתו
בעין שכלו י “
"
האמתיות
המקריות (ריצו לו  £כנ 55י 4י
וואהרהמטן )
אף
שגס המה יוצאות מן ההיקשים והמה ממץ
המושפלות  /יצטרכו עוד לדכר אתר חוץ לשכל אשר עליו יקיפו
ההקשיס והמשפטים את ציריהם * וזה ההשקפה
וההתכוננות
למען דעת החק אשר שם רצון הבורא יתכרך לפעל הלזה
•
וממכה יצא החוקר להקשיו ומשפטיו הבנויס על הנסיון
הזה י
אשר בא בו בכח התכוגנתו *
והנה באמתיות האלה תמצאון
רבות אשר נקבלם אנחנו מפי זולתינו /
יען קצרו ימי ז אדס
על הארץ להשקיף
ולהתכונן על כל חק וחק מחקי הטבע
בעצמו /
לכן תהי נפשנו בטוח בדברי פי חכם חוקר אשר
עמד על אמתת דבר בהתבומתו /
ונבנה על היסוד הזה את
הקשינו ומשפטינו * ואס אמר יאמר דרך משל החוקר הטבעי /
שיש לאבן השואבת נח מושך את .פי המחט הברזל 4 1צד צפון /
נאמין בו אף שלא ראינו אבן כזה מימינו /
ונקיש על היסוד
הזה לאמור  :שבצד הצפוני בכדור הארץ נמצא חלק גדול מן
האבן הזה המושך אליו הברזל י ואס פעם יולד בקרבנו ספק
על אמתת הדבר  /נעמול להביא לפנינו אבך כזה ונראה כחוש
אמתת
בטבע
אותם
לאמת
יוכל

כחו "
וכן הוא בכל
האותות והמופתים
ובבריאה בהשתנות המדינות
והאקלימיס נוכל
בשמענו
ספורות למו מפי חכמים וחוקרים ונחליטס
״
והאיש הקדס שוכן בארצות סינא ( דרך משל ) —

הנתהוות
להאמין

להאמין בלב שלם את דברי

איש צפוני בספרו

לו7

כי

בימות החורף יקפאו מי נהרות ארצו ויהי לקרח נורא יסבול
משאות כבדות וכל איש הולך ונוסע בו נעל רצפת אבנים
•
אכן אס בא יבא בעצמו לארצות צפון לא יחרף נפשו
ללכת
על
המיס
תחלה
הבחינה

הנקפאיס על פי השמועה לבדה כי־־אס יראה ויבחון וינסה
/
עד דעתו נחוש כי לא יסכן בס *
זאת תורת
במושנלות

המקריות י**
/

אכן

( רה )
« אכן

באמתיות

המיץובלות

( 4טיכסט « וצזהרהייטן )

והס

הדכריס אשר נשתלשלו אלינו אמתת הווייתן ע״י
ספורי הקדמונים ✓ והס לא נתהוו כי  -אס פעם אחת לעת
מוגכלת  /לא יתאמתו כראיית החוש כי -אס לאנשי העת
ההיא אשר עינם ראו את המעשה הזאת " ולכל זולתם אמנם
המה רק מקובלות ע״י אנשים אנשי חיל אוהכי האמת ושונאי
בצע אשר עוד כל ימי הארץ יהי׳ כעדים ראויים ונאמנים שהם
ראו את המעשה הנורא  /ועליהם אנו סומכים להחזיק אמונתינו
כאלו היינו אנחנו רואים את הדכריס האלה עץ כעץ ♦ והמין
הזה הוא כולל אמתת כל הדכריס אשר לא היו נודעות לנו לא
ע׳׳י הנחינה והעיון השכלי ולא ע״י ההשקפה וההתכוננות החושי /
אס לא ספר לנו מאת אנשי אמת ונאמנים שקרה כן בימיהם4
וכלתוקףץעוז האמתיות האלה היא האמונה שאנחנו מאמינים
בדכר הקכלה ההיא כאלו נתהווה הדבר בימינו לעינינו * “
אם עוב הדנר כעיני האלהים וכשר לפניו לגלות אחת מן
האמידות האלה למכחר כרואיו הוא האדס  /יחננם
כח ועוז להשיגם  /ואס האמת הזה מן המין הראשון ר״ל מן
האמידות ההכרחיות  /ירכה עצמה ננפשס המשכלת למען
יעמדו על המושכל הזה  $ואס מן המין השני יודע להם לכר
חדש כמו חק הכובע וכדומה  /יעורר בקרכס זרוח ההתכוננות
ויקומו אנשים חרוצים לא ילאו מלהשקיף ולעיין ויתורו אחרי
מהלכי העכע  /על יגיעו אל הקדש פנימה לדעת ככוד ה5 ,
אכן אס מן המין השלישי האמת אשר יגלה לעץ האדם ותהי
נכון וקייס לדור אחרון  /יפעל פועל נסיי כשנות סדר
הטכע  /וילמדה אח האדם כלשון וככתב אנושי למען ידעה
רכינה * ולמען החזיק אותה ולתת תוקף ועוז ללומדיה /
ישלח דברו באותות ומופתים ותהיינה לעדה  /כי קודש הוא
ומאת ה׳ היתה זאת "
האמידות הנצחיות אמנם לא ילמדם
האלהיס ע״י כתב ולשון כדרך כני אדם  /כי  -אס ע״י הבחינה
נתת בלכבס תשוקה וחמדה להשקיף ולעיין על הברואים  /אשד
אין אומר ואין דברים בלי נשמע קול מספר כבוד kוגדולתו ♦ »
יג

כל חכם

לב

יודה כי לא תשלם אושר האדם מבלתי היותן

מות

( רו )
בטוח בלב נכון בקצת מן האמחיות הנצחיות והס למרדי מציאת
האל  ,השארה הנפש ׳ נמול 1ועונש ויתר הדעות הנובעות
ממקור הטהור הזה להטיב את נפש האדס ולהדריכהו על כמתי
שלמותו ♦ אמנם גס ידע ויכיר כי איכס צריכים להגלות
לעין העדה ע״י אותות ומופתים  /כי״אס יתבארו ויתפשטו
פ״י העיון והחקירה בבריאה ובברואים אשר יורו מציאותו
חכמתו וטובתו יתעלה * והכת החכמים אשר יאמרו כי מפנת
טובת הבורא להורות גס האמתיות הנצחיות האלה בתורה מן
השמים ע״י אותות ומופתים  /לא שמו לב על שגגתס  /כי
אם זאת יחשבו לטובה מצד הבורא מה יענו ומה ישיבו : te
מדוע נשארו דורות רבות ועם רב שדודי האושר הזאת ? ואיך
יצדיקו את החסרון הזה בחק טובת הבורא ?־־— * ) H
« מפנת יסודי הדת הישראלית ולמודה  /כל יושבי תבל
וכל שוככי ארץ מיועדים לאושר 'ושלמות  /ולמען
השיגם פתח האלהיס לפניהם דלתות הבחינה בברואיו  /וכמו
שרבו התחבולות לכל עם ועם לפי ארצו ולאיש ואיש לפי מכונו
למצוא טרף להחיות נפשו ונפש ביתו yכן רבו דרכי ההתבוננות
והעיון להכיר האמתות הנצחיות האלה אשר בם תלויות אושר
האדם ושלמותו י ויושב בשמים ישגיח על ברואיו ולעת הצורך
יקים ביניהם אנשי מדע וחכמי לב לעס ועם כלשונו ולפי שכלוt
להדריכהו על משעול ההכרה ולעורר לגבו להביע אל פעל ה׳
ואל מעשהו  $אלה יעמיקו הבחינה ירדו תהומות ויעלו רמות
גמח מבינתם  /ואלה יספיק להם בהשקפה והתבוננת  /אשר
.יעמידם על ההכרות הנשגבות קאלה די להסיר און מקרבם /
והבריח דעות זרות מלבותס נמו ששר דוד נעים זמירות
ישח) * .מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם♦-
כן חשד האל על יצוריו אלה במעמקי בין ובמחתרות החקירה
ישימו להם דרך עולה בית אל! ואלה במזרח שמש  ,באגלי
טל

גחון זאת ׳ הקורא הנעים ! והגט על החרות אשד היו קודם
.התן תורה ועל יתר האומות אשר לא קבלו את התורה " וראה
הבמת רבנו יעיל ויראת! מפני אליהיס *

( רז )
טל  /ובכל ציץ ופרח יחזו את אלהיס  /וישישו בפעלו עד
יצא נאור צדקתם  /רכירו וידעו ט אין עוד מלבדו אשר שמס
על הארץ למען השיג שלמות נצתיי ואושר תמידי עד עולס ״ * )
» ועתה גחורה נא על יסודי דת אכותי למען התר אגודות
מוטס אשר חשבו מתנגדי לשוס על צווארי י הדת
היהודית 'נכללת בהתורה אשר שם משה לפני מי ישראל על פי
ה׳ בקולות וברקים ובאותות ומופתים חוץ לדרך הטבע  /ופל
העס ראו את ההולות דענו נלס פה אחד נעשה ונשמע י
והתורה הזאת כוללת תורות חיץיס ומשפטי׳ ומצות מלכד ספורי
הקורות אשר קרו לאבות העם הנבחר הזה  /תתוכס השגות
והטעמים מדוע היה עס זה מסוגל לקבל התורה הזאת מאת
האלהיס יתר על כל האמות • הנה בכל התורות אשר הורה
אלהיס את עמן במעמד הר סיני ההוא אין גס אחת המלמד
לאדם דעת הלמודים הנשגבים באמתיות הנצחיות אשר זכרנום ן
ודברי הברית אשר כרתו בחרב אינם דברי בריר־דהאלהירת
בדברים שבין נא אדם למאוס  /כי־־־־אס ירית ה׳ עם עם סגולתו /
להורות לו דרך ילך בו למען ייטב בעיניו להיות לו לגוי קדוש
כל ימיו ? ני הדברים שבין אדם למקום בענייני הלמודים הנצחיים
אינם צריכים להגלות לעין העדה ולהחזיקם באות ומופת  /יען
נתונים המה בשכל אנוש ונטועים בלב כל אדם  /ומשיגס יעמוד
עליהם ברוח מבינתו  /וקציר ההשגה לא יועיל לו חזוקנסיי "
וזאת תורת האדם בכללו לא תורת עס סגולה לבדו " ומה
עמקו מחשבות ה׳  /איש בער לא ידעם  /בחנו נא וראו האס
אמר אלהיס  :אנכי ה׳ א ^ ך מחוייב המציאות ׳ עצכש
פשוט ׳ בדתי מקבל* השנוי ׳ צופה ויודע הנסתרות ומשאיר
גפש האדם ? 1הייס נצחיים וגומל* שכר טוב ל* עה״ב ־ ויתר
הלמודים הנשגבים האלה  /אשר מבלעדס תאפס תושיה בבני
אדם

פה הביא החנם זי׳ל דעת אהבו לעסינג כהתדתו את השאלידז
הנזכרת  /והשיג עליז ; ובהיות שאינוה עיקר מיסודי הספר
הזה  ,והוצרך גם להצעות רכות וזרות טרם יעמוד עליהם
הקורא 1? /כן השמטתיח •

רה

(
אדם

ישראל לכדה

ונתונה לכל המין

תורת האדם בכללה

צי אס

חורת

האלה אינם

פי כל הלמודים

ותחדל אושרם ? * )
/

)

והתחזקס ע" י האותות
האנושי איש איש כפי דרנו ותכונתו /
כי ממקור השכל יביעו ובמופתי
והמופתים אך למותר /
בקרבו *

יתקיימו

התבונה

וגס

הלמודים האלה

מהות

יתנגד

לדרך ההורתי בל* הבנה בלב על דרך מופתי השכל * והתחזקותם
ע״י אותות ונסים חון לדרך העבע  /כי למי תועיל ולמי תפעל
להבועריס בעם אשר עדן לא שמו לב לבחון /
תושיה ? —
וסגרו בעדם גדרי המחקר מה יתן ומה יוסיף קול רעם מפרק
הריס  /וברד וגחלי אש אשר בערפל יעבורו  /ישתוממו בתמהון
החוש וירעדון מורשי לבב  /אפס לא יגביהו את השכל kמעלות
ההיקשים והמשפטים לדעת את 12הים kנעלם בלתי כעל תכלית /
ולהמתחכמיס בעם אנשי חקקי לב אשר יוסיפו
כי טפש לבס ן
יספיקו

לא

חקירתם /

אותות ונשים חוץ לדרך

לשנות ולשלש
הטבע לקבל בנחס אף למוד אחד מלמודי האמתיות הנצחיות /
כי המית רוחם לא ישקוט עד עמדס בס במופתים שכליים ברורים /
וכי‘־' " יקום בקרבם נביא אשר יאבה להורותם אחד מן
ולמען החזק אמתת למודו יחיה
הנצחיים ה ^ ה !

הלמודים
לעיניהם

מערמת עפר

ויעמידם

על הארץ

אשר היה

גוויות כל האדם
רגלם  jיענו ויאמרו  :הן אמת פלאים מעשי האיש
על
הזה ונוראים מפעלותיו  /ידענו כי כח אלהי פעל כל זאת על
ידו  /אפס מי יודע אס אל אחד עושה פלא כזאת  /זא אס האל
ההוא כל יכול  /אולי נתאחדו כחות רבות נעלמות בטבע לפעול
זאת ? אולי אך פעולה זאת ופעולות
ומאין נדע בסבת הנס הזה אמתת
הנשגבים המורים על אחדות ויכולת

מחמדי
והשארת
הזאת

הבאים♦

בדפים

התולדה

יתר

דומות לה בידו לעשות ?
למוד אחד מן הלמודים
ונצחית האלוהות ?—־

במה kW
לחסרון
חשבו
התורה
הנפש וגמול ועונש וכהנה בפירוש ,
והחסירה

איננה  Wמה

בהורה

חדשה

בל ^ תי

יתאמתו

המבע> כי

אס

;

והחכם

אצל*
על ידי

האדם

על ידי

השכל

הא ^ ה
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