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רול מכשר אגני נושא במחנה העברים  /שמעוני רשמת
לכנס נס אתם * ידעתם את גודל יקר ספר הנמרה
נבונים אשר השאיר כידינו השר הגדול החנס הנולל התורני
האלהי והטבעי רכנו משה כן מימוןזצ׳־ל  /המלא על נל
גדותיו דנרי מחקר־* בין ובחינות נשגבות כבורא ובברואים  /ונל
יודעיו יעידו ויגידו כי אין על עפר משלו בניאור ספרי הקודש /
וכדעות הרמות האלוהיות וכלמודים נפלאים נחנמת הנפש
והתפעלותיה  /אשר נלס כאחד יאיר עינינו כחכמה ודעת
וידריכנו על משעול האמת והצדק הן בחוכת הלככות והן במוכת
האיברים  /ונמצות שנין המקום לאדם וכין אדם לרעהוs
ואשרי אנוש אשר שאב ממעין הטהור הזה כימי נעוריו  ■/עד
זקנה ועד שיבה לא יעזבהו מלהורות לו דרך ישר ומוצא
ממדבר המכונות  /כאשי ספרו לנו חנמיס רבים אשר היה
להם השפר הזה ליסוד ואכן פנת נל ידיעתם  ( /וראו נא את
דברי חנם דורנו נר ישראל הכבוי בטרם עתו הרב ר׳ משה
בן מנחם זצ׳ל בתולדתו אשר יצאה מתחת ידי זה ימים לא
נכיריס ) ושפותת מהללי דבר נודע ומפורסם נזה אך למותר "

פזז

1

א6 1

!אפס

(

רמב)

אפס להיות שחכרו החכם זצ״ל לאחד מבחירי תלמידיו (כמבואר
כהתחלת הספר ) אשר ידע3ו כי ככר הורגל מנעוריו בדרך
המחקר ולו החכמות השמושיות אשר יוצעו טרס הלמוד
בענינים האלה  /ואיננו צריך כל כך להרחבת הביאור  /כי
?י לו ולאנשי מדע אשר בגילו לרדת עד עומק הענין  /נחר
מאד מאד בתכלית הקצור « ונוסף לזה שהי׳ כתוב בלשון ערבי
ונעתק ללה״ק ע״י חנמיס אחרזניס ונשארו בו מקומות קשי
ההבנה מבלי עיון רב לעמוד על בריס  /הי׳ כדברי הספר
החתוס בעיני רבים מחושקי החכמה  /קצתם נלאו לעיין בו
נמצאם העניינים קשיס ונסתריס מאד בקצור הלשון  /וקצתם
עברו על דבריו במרוצה  /בהתעיף עיניהם בו מבלי שוס לב
לחקור אחרי עומק מחשבותיו  /ויאמרו בלבם ידענוהו מצאנו
את משפטיו  /ויהפך עליהם לרועץ " וגס הפירושים הנצבים
על ידו אף שחשובים ויקרים המה  ,עכ״ז לא יועילו אל התכלית,
ני במקומות האריכו את הענין והביאו בו דברים זרים אשר
לא יצטרכו אל גוף הענין  /ובמקומות אחרות קצח את
דבריהם  /והשמיטו את הביאור במקום שהקורא צריך להם •
ומתוך כך לא הגיע הספר היקר הזה עד הנה לתכלית הברור
וקלות ההבנה למען היות יד כל כוסף אליו משתמש בו בלי
עמל ויגיעה  /וכמעט נמצא אחד בעיר ושניס במשפחה אשר
למדו את הספר הנחמד הזה כראוי יוהנה כעת אנה ה׳ לידי
שבי• פרושים נחמדים על הספר הזה  /הא׳ הוא פירש החכם
הפילסוף הנודעבשערים ר ' דשה גורבוגי ודל והוא בכתיבת
יד ישן נושן משנת חמשת אלפים קכ״ב אשר נמצא בעקד ספרי
הנגיד ר׳ שבווא? 1אפנהיים ז״ל נווי ן ועתה הוא גידי התורני
הרבני המופלג מוה״רר יישר»•־ " ,אהנשטיין ג״י דיין דק״ק
גלוגא ויושב פה בבית המדרש של הנגיד המפורסם ר׳דניאל*
יפה נ״י  /והשני נקר׳ גבעת המורה מחברו לא הודיע את שמו /
אמנס נראה נו ני הוא מאיש חרוץ ובקי בכל חדרי הפלסופיא
כאשר יראה הקורא בדוגמתו  /ובדעתי להדפיס את ספר המורה
עם שני הפירושים האלה בדפוס חבררה חנוך נערים אשר על
#שמרחה אנכי עומד פה  /על נייר טוב ( אין קווארטא ) /
דהיינו פנים רהמורדה יבא באותיות מרובעות יפות  /ומשתי
עבריו
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אתה המעיין׳■« כי הדב המחבר,ז״לי להיותו  .נמשך
אחרי דיעות הפלהופיס המשאיים [ דיא פעייפאטע*
טישי פילאזאפין ] ר״ל ארסט׳ו והגסשכים
אחריו1
הוא
סשע־ייך ריעות המדברים בכל־'?
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הקדמותיהם' 1דיעוו 1יהס  /באזפן שיהיה

במודם נראה בעליל לעין כל מעיין » ' ואולם אחר העיון
העמוק' « והשקידה הדיה״  .בדרכי הפרסופים האחרונים
זריעותיהם  .מצאתי היות הקדמות המדברים «
וריעותיתם *
בפי ' מח שהציעםהרבהמהבד הנה « מחם
אסתייות
בהחלט1
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יין
דניאל

שמח

אפשר שיתבארו

סופיא
המורה
אשרטל
רט») '
! ומשא,

גגבריו ינואו שר הפירושים הנירבוגי עבר מזה וגביות המורה
עבר מזה כאותיות רש״י  /נאשר יראה הנושף לקחתו בדוגמת
(  / ) üfcvnfcsאו ( פרצספעקטוש ) אשר ביד מאשפי
החתימות גנל עיר זעיר הנקובים כשמותס כשוף הדף הזה "
ולדוגמא אציג הנה פירוש איזה הקדמות אשר ההליס המורה
פרק ע״ג מחלק הראשון י

בסופת «

( עם היותם צריכים שנו♦ מח

להשלמתם ) ומהם לפחות אמתייות בבחינה מה « ומהם ג״ב
בטלים וכמו שית׳ * והנני « באר תחל* ה כל הקדמה נפי פה
שהציעה ד %נ המחבר ז״ל* »
I
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קוצר השגתי *
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ההקדמה

 tnjכמי

פנים המורה

ההקדמה

החלוקה ל
אכל הם נ׳
ולאלחל'
הראשונה ענינה שהכםחשבו ׳שהעומס
בכללו ׳ ר״ל כל 1גשם שבו  /הוא
ודסשוי

מחובר מחבקים קטנים מאד ׳ לא יקבלו החלוקה לדקותבש
ולא לחלק הא׳ מהם כמות כלל ונשיתקבצו קצתם Snקצתם "
יהיה המקובץ בעל כמות ׳ והוא אז נשם ׳ ואלו חובר מהם
שני חלקים יהיה כל חלק אז גשם ויהיו שני גשמים כמאמר
קצתם ז ובלי החלקים ההם רומים שווים׳ אין חלוק בהם בשום
פנים » ואמרו שא״א שימצא גשם בשום פנים ׳ אלא מורכב
מאלה החלקים השווים הרכבה שכנות ׳ עד שההויה אצלם
הוא הקבוץ ׳ וההפסד הוא הפרוד  /ולא יקראוהו הפסד #
אבל יאמרו ההויד ,הוא קבוץ ופרוד ותנועה ונוח ׳ ויאמוץ
ני אלה החלקיכם אינכם

נמצאים :מאז ׳ כמו שהיה חושב

אפיקודוס וזולתו מן המאמינים בהלק שאינו מתחלק ׳ אבל1
יאמרו שהשם ית׳ יברא אלו העצמים ׳ והם ג״כ אפשר העדרם*
והנני

אשמיעך ריעות ׳> בהעדר העצם •
‘

ההקדמה

נררברגי
ההקדמה ך,א׳ לב גשם שבו מחובר מחלקים קטניםלא¬
יקבלו החלוק לרקוהס ׳ ירא לחלק אחד
י
מהם כמות בלל ׳ כנר ידעת כי הכמה המתדנק מתחלק לאין
סוף נפי דעת הפלסופיס " ואין הרצון בזה שחלק מן האש
דרך משל יחלק לאין סוף והוא אש  /ני זה נמנע ני שיעור
מוגבל יש לנשס הגובעי בגודל וקונו} כשיעבור הנבול ההוא
תעדר הצורה ני לא מתיחס לנושאה  /אגל נרצה נו שקת
השיעור מופשט מן הצורה  /וג״כ אין רצון בחלוקה לאין סוף
שנתלקהו במעשה אכל במחשבה " ולוה התנה אחדי אמרו
לא יקבלו ההלוקדי? לרקותכם ובאר ואמר לא לחלק אחד
מהם

ממונה
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מזגית ינ
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הפנים
לחתיכוי
לכללו /
דומיםt
(תנראן
א'מחלו
ההרעה
הצינאנד

האש/
הוזלחי*
עם הג

מהם
«

׳עהעילס
ה שבו׳ הוא!
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כמות  < Sbשלא תחשוב הרצון נאמדו

שלא

יקנלו

החלוקה לדקותס במה שהם בעלי צורה מבעית או חלוק ביד /
אבל הם בעצמם מטבע מתדבק ✓ ולזה הוסיף ואמר במוחלט
לא  pSnSהאהד מהם במות  /ודע זה • וכpn 0’pSrn S
דומיס שדם אין חי^ וק בה בשום פנים  /ירצה שהם דומים
בתמונה ובאיו שווים בכמה אין הבדל ביניהם בשום פנים לא
נעצם ולא זולתה לא הרכבת שכונה והיא הפגישה ולא הרכבת
מונית כי אין להם חלקיות עד יתמזגו בפגישת קצתם דתנבלו
המזגי
ותנוח בהם צורה אחת כמשפע

גבעת

זלאניווע\
דהויה אצלם\

המורה

יקב ^ הרווקה  nnipb׳  pSnS nSiהא  ,כמות • SS3
ידוע הוא  /כי שני מיני כמה הס * המין הא׳ הוא כצדה
הוהפסד ! ן
ז׳ ייאמחי מתפשט חצוני ( עקטטענזיווע גרעטי ) והוא כמה מיוחס אל
שהיההושג י עצם בעל חלקים  /זה חון לזה ✓ יהיו האלקיס דומים כעין
חלקי הקו השטח! והגוף ההנדשיי ✓ או בלתי דומים ✓ כעין
רק י אבל
עד״מ הצינאבר
חלקי המורכב או הגשם הנמצא בפעל •
העורפי
שר
גבחונת היותו גוף הנדסיי  /הוא בעל חלקיש דומים  /ואולם
בבחינת היותו ג״כ גשש נמצא נפעל  /הוא בעל חלקים בלתי
דומים  /ר״ל הגפרית והכסף חי אשר מהם הורכב כמבואר
לבעלי הכימי״אה  /ולזה הוא ג״כ אפשר שיתחלק נפעל בשני
הפנים  /ר״ל לחלקים דומים  /והוא אס נחלק הצינאבר
לחתיכות קטנות באופן שכל חלק מהם יהי׳ דומה לזולתו וכן
אל
ים קטנים
'לכללו  /ר״ל שישאר צינאבר כמו שהי׳ * או לחלקים גלתי
הלקאחו
א
דומים  /והוא כאשר נתיר הרכבתו ע״י הרכבה חדשה  /אם
לאי!
ווהיזלל
נחבר אותו עס איזה גשם היותר מונן בטבעו אל ההרכבה עם
זלק מןהאפ
א׳ מחלקי הצינאבר הישודייס ✓ מהכנת זולתו מהחלקיםלא
עני m
ההרכבה הנזכר  /כמו שיעשו בעלי הנימי׳׳אה  /שיערבו
וגמלההוא
הצינאבר עס החמוץ המלחיי (  ftetדיר ע ) ובאמצעות חום
! 5נופקיז
האש  /יתפרד הכסף חי מהגפרית  /וישוב להתחבר עס החומץ
פון)
ה לאין
המלחיי הנזכר  /דשאר הגפרית לבדו נמו שהיה קודם הרכבתו
אחראזוו

לחלקאוי

הזע

עם הכסף חי י

וכדומה לוה ♦ואולם הקו  /השטח  /והגוף
ההנדסיי

( רמו )
ההנדסיי עס היות שא״א שיתחלקו נפעל ( כנתינת היותם
מופשטים מהחומר ) *יענ״ז הס מקבלים החלוקה  /ר״לשאפשר
שנצייר בדעתינו חלק מונח מקו כ״ו  /מונח •

לזינטענזיווע4רעמי)
והמין הב׳" הוא נמה מתפשטפנימי (
והוא המיוחס אל הנחות והפעולות שאינם נעלי
חלקים הנמצאים נפעל זה חוץ לזה  /אנל נעלי מדריגוק
מתחלפות  /משוערות בשכל לנד  /כגון התנועה עד״מt
הוא נעלת מדריגות מתחלפות  /ועם היות שאפשר שתהיה
תנועה א׳ גדולה שווה לקנוץ איזה מספר תנועות קטנות■ /
והם חלקי התנועה הגדולה ננחינה זו  /עכ׳׳ז אין התנועות
הקטנות הנזכרות זו חוץ לזו נתנועה הגדולה  /וא׳יא גס פן
שיתפרדו מחנה • וכ״כ חום המים הוא בעל כמות  /מצד
היות השכל משער אפשרות חום יותר גדול  /או יותר פחות
ממנו  /אנל עכ״ז א״א שנחלק מדריגת החום ממצא נפעל /
למדריגות פחותות נאונן שיהיו ג״כ נמצאות נפעל זו חוץ לזו /
ופן א״א שנרכיב ממדריגות הפחותות הנמצאות נפעל מדריגה
השוה לקנוצס  /באופן שתהי׳ ג״נ נמצאות בפעל " כי אם
נשפוך מיס בעלי מדריגה א׳ מהחום  /אל מיס אחרים ג׳׳כ
כעלי מדריגה הנזכרת  /לא ישונו בענור זה נפלי 3׳ מדריגות /
אכל ישארו בעלי מדריגה א ' נמו שהיו ושעם היות שיתוסף
כמות המיס  /עכ״ז לא תתוסף כמות החום  /וכץ ככל כיוצא
כזה • והנה חשבו המדברי׳ שהעצמים הפרדייס הנזכרים  /לא
קב^ו החבוקה לדקותם  /ד״ל שאינם בעלי נמה מהמין הא׳ /
ו^ א ? 1הלק הא׳ מהם כמות בל / 1?1ר״ל שאינם ג״נ נעלי נמה
מהמין הב׳ י ויל החלקים ההם דומים שווים • הדומה יאמר
על ההשתתפות באיכות מה  /והשמה על ההשתתפות בכמות /
עד״מ השמש דומה אל האש  /מצד איכות החום המשותפת
לשניהם  /משקל ליטרא עופרת הוא שווה למשקל ליטרא זהב /
מצד ההשתתפות בכמות • ואולם היות העצמים הפרדיים
שווים זה לזה  /אין הכוונה היותם נעלי נמות א׳ משותפת
לכלם  /אבל דעתס בזה היות כלס משוללי הכמות  /ולזה לא
יפול בהם הפחות והיתר ♦ וכן הס דומים זה לזה  /לא מצד
היותם
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היותם נעלי איכות משותפות לנלס  /אבל להיותם מצד עצמת
(מזולת האיכות או המקרים אשר יבראו תמיד ונמו שינא)
כי לדעהס אין שוס איכות עצמיית ר״ל
משוללי האיכות "
מתחייבת מעצם הדבר וטבעו אבל כל עצס אפשר אצלם שיצוייר
עס האיכות מזכרת או זולתה ולזה תהיה האיכות בבחינת העצם
מקרית • אלא מורכב מאלה ההלקיב השווים הרכבה שכנות •
ר״ל שא׳׳א שתהיה ההרכבה מזגיית  /כעין הרכבת הצינאבר
שזכרתי  /מפני שזה כלתי אפשר אם לא שנניח החלקים
היסודיים בלתי דומים וזה מתנגד להנחתש " אבל יאמרו
ההויה היא קבוץ ופרוד נו׳ ♦ ר״ל שכל פרוד או הפסד בערך
אל דבר א׳  /הוא הרה בערך אל זולתו  /וכמשל הצינאב׳יר
שזכרתי שאחרי שיתפרד הכסף חי מהעופרת! ושיככד עי״ז
הצינאב״ר  /ישוב להתחבר עם החמוץ המלחיי  /ויתהווה מזה
הגשם הנקרא מערק׳׳וריוש סובלימ״אטוש  /וכל כיוצא בזה •
היכרה דע ני בחירי הפלסופיס האחרונים  /ובראשם האדון
לייב״ניץ  /החזיקו בעקר ההקדמה הראשונה הנז׳ /
גיס היות ששינו בה קצת י והוא אחרי היות כל נמצא מוחש /
מורכב  /וא״א שיצוייר מורכב  /מזולת הנחת מציאות פשוטים
אשר מהם הורכב  /א! שיצדיר דבר מתחלק מזולת הנחת מציאות
החלקים  /אליהם תגיע החלוקה  /הנה לוה בהכרח שנניח
מציאות עצמים פשוטים  /הבלתי מקבלים החלוקה בבעל t
אשר מהם יתהוה  /ואליהם ישוב כל מורכב מקבל החלוקה *
ואולם ההבדל שבין דיעוח המדברים הקימוניס והפלסופיס
האחרונים הנזכרים בציור מציאות העצמים הפשוטים מזכרי׳ /
הוא זה ♦ הראשונים דמו אותם משוללי האיכות והנמה  /נמו
שנת׳ מדברי הרב המחבר ז׳'ל * לא כן האחרונים הנזנריס1
מפני היות עצם מופשט מהאיכות והכמה  /בלתי מצוייר אל
השכל  /והוא נושא הגייוני לבד ( 6יין1צי 4יטט סוביענקט)
ומכ״ש שא ,/א שיתהוה שוס מורכב מעצמים כאלה  /ני חבור
ר״ל שלא יתחדש מזה שים דברכי
הדומים איננו הרכבה /
אס תחבר מיס עס מיס  /ישאר המקובץ מהם מיס נשהץ /
ולוה הוא כהכרח שנייחס אל העצמים הפשוטים הנזכר /
האינות

( רמה )
איכות ונמות מה * ואולם מה הוא ענין האינות והכמות אשר
נייחס אליהם ? הנה באר האדון לייבניץ הנז׳  /היות האיכות
הנזכר  /נח א ' מצייר ( צוייני 5צורטטע11ונ 4ם קרצוטט)
המיוחס לנ״א מהעצמים הנזכרים " והכמות היא מדריגת הנח
הנזכר והוא להיות גדר העולם הוא קבוץ עצמים נקשרים זה
בזה  /וא״א שנצייר השור דברים נמצאים בפעל  /אס לא
שנניח אותם פועלים זה בזה  /ולזה יאחר החנם הנזכר שנ״א
מעצמי העולם הפשוטים  /פועל בכל העצמים זולתו  /וכ״כ
כל א׳ ממה שזולתו פועל בו  /ולהיות שבהכרח שימצא איזה
והפעולה המתחייבת ממנו /
יחש וערך בין הכח הפועל /
באופןשהמשיג איכות הפעולה  /משיג ג״ב איכות מה מהפועל/
הנה לזה יהיה מקבל הפעולה בבחינת מה  /מצייר בעצמו
נח הפועל  /ונ״א מהעצמים הפשוטים הנזנרי '  /להיותו מקבל
פעולת כ״א מהעצמים הנמצאים זולתו  /מצייר בהכרח כל
העצמים זולתו  /ר״ל העולם בכללו  /ואולם יגדלו זה מזה
במדריגת הציור ר״ל לא .מצד הנשוא המשותף לכלס ר״ל העולם
בכללו  /אבל מצד נח הנושא  /והוא להיות כח כ״א מהם בעל
תכלית  /הנה לזה א״א שיצייר כל מה שזולתו במדריגה א׳
מהברור אבל יצייר איזה דברים ביותר שלימות מזולתם  /מפני
היות היחס והערך אשר בינו ובינם  /יותר מהיחס והערך
אשר בינו ובין מה שזולתם  /לפי מצבו כעולם « מבואר מזה
שעם היות נשוא הציור ( צוביעקט דער עלודנ1טכב ^ונ ) 4משותף
לכלס  /ר״ל העולם בכללו  /ענ״ז יהיה ציור העולם בכל א׳
מהם משונה מציור וולתו  /כמו שישתנו ציורי עיר א׳ בעצמה
לפי השתנות מצב נקודת ראות ( 4דצטט פונקט ) המצייר י
העצמים הפשוטים הנזכר א״א שיהיו מושגים בחוש  /מפני
היות השגת החוש מעורבבת מהשגת קבוץ פעולותיהם זה
בזה  /ואולם עצם נ״א מהם  /והפעולה אשר תתחייב ממנו
לבד  /א״א שיושג כ״א כשכל • מבואר מזה היות השגת החוש
קצתו שלימות  /נמשך אחר השגת השכל  /וקצתו חסרון  /נמשך
אחר העדר ההשגה הנזכרת ✓ ר״ל אחר היותו נח מוגבל /
זהדגרים עמוקים  /כבר הארכתי בזה במקום אחר אבל במה
שזכרתי די לנאור ההקדמה הראשונה ♦
ההקדמה

(

רמט)

פנים המורה
ההקדמה העינית .המאמרברקות • קימוניהמרירים
שהיו עקר חכמה■ המדיריס מאמינים
נ״כ שהרקורת נמצא  /והוא חחק א׳ או רחקיס ׳ אין נחס
דבר כלל ׳  nUרקיס מכל נון* ׳> נעדר מהם בל עצם • הארת
ההקדמה היא הכרחית להם ׳ להאמינס ההקדמה הראשונה ׳
וזה שאם יהיה העולם מלא מן החוקים ההם ׳ איך יתנועע
המתנועע ׳ ואי אפשר התקבץ ההלקיס ההם ופירודם אלא
בהתנועתם ׳ הנה בהכרח יצטרכו לקיים הרקות  /עד שיוכלו
ההלקיס ההם להתקבץ ולהתפרד ותתכן תנועת המתנועע
ברקות ההוא אשר אי; גשם בו ׳ ולא עצם מהעצמים ההם •
ההקדמה
נורבול
ההקדמה

הב׳וכד /

השרשייס ר״ל

המדבריםהמאמינים

שהעצמים הפרידיס הס שרשי הנשמים
יאמינו ג״כ ריקות נמצא והוא רוחק אחד או רחקיס אין דבר
בהם כלל אלא ריקים מכל גוף נעדרים לכל עצס
ההנפל
בלשון לא יעשה כלמוד המופתי ♦ ודברי החכם מסוגלים כזה
ומזכירך מאמת הריקות וביאורו יען תכין דבריו ואומר  /דע
כי הריקות הוא רותק נבדל אין בו גשם כלל  /ירצה בזה
שהוא רוחק אפשר שיונחו נו שלשה שלוחים נכרתים על זוויות
נצכות • ולמה שהי׳ זה הרוחק נכר יאמר על הרוחק אשר
אפשר שיקבלהו גשם חמרי והי׳ הרוחק אשר יהי׳ הריקות הוא
רוחק מצד עומד בעצמו רק מנושא לא יקבלהו חומר ולא ינשא
בו שמנו בו הבדל ינדילהו ממנו  /ואמרנו נבדל ר״ל שהוא נבדל
קיס איננו נשוא כעצם על צד נשיאות המקרים והתכונות •
עוד הוספנו בו הבדל אחרון ואמרנו בו גשם כלל  /ר״ל על
שיהי׳ מקום לגשם  /אבל הוא ריקות בפועל  /ני דעת קצת
מאמיני

־ ( דג )

♦
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מאמיני הדקות שהוא נמצא נכח  /ושלא ימנע מהיותו מקום
לגשם עד לא יהי׳ נמצא בפועל והוא שקר י ' כי ישונו שתי אמות
אמה אחת ונמנע הננס גשם כגשם אינו ^א מפני הננס הרחקיס
נרחקים ואץ• יהי׳ הרחק הוא המקום י ולכן אין המקום אלא
התכלית המקיף השוה הצכדל " וכמו נן מאמיני הרקות
מהם שאמרו שהוא מעורב בגשמים
נחלקות לשתי כתות /
ומסתבך בהם ונמנע נס בפעל * ומהם שאמרו שהוא בלתי
בגשמים כאלו תאמר ננקבים הספוגיים ואין שם גשס יהי׳ מקום
הריקות  /וכאלו הוא חון כל העולם מקיף בו • ואחר שהתבאר
וה אומר  /כי הרג כלל כל זה בשאמר כי השרשייש ג״נ יאמינו
בו  /ירצה באמרו רוחק או רחוקים שיכלול המסובבים הבלתי
מסובבים אבל נבדל  .בלתי מקומם  /ור״ל ברוחק הרוחק המוגשש
והוא שאפשר שיונחו בו שלשה שלוחים נכרתים על זרות נצבות •
ואמרו אין נו דבר כלל  /ירצה אבל הוא ריקות כפועל מסונך
או בלתי מסוכך כאלו תאמר האויר ני ממנו נודע הרקות במחשבת
מאמיניו  /והשרשייס לא יאמינו בריקות נעבור תנועת העצמיים
הפרדים • והנה לפי המונח העצם הפרידי לא הספיק ול
הריקות הבלתי מסוכך ושיהי׳ רק מגשס אנל רק מעצם • ולכן
פירש ואומר רצוני באמרי אין בודנר כלל ׳ כי הם רקיס מכל
גוף נעדרים S3Sעצם ר״ל שהוא רק מנל גשם ואפילו העצס
הפרידי • אחר אשר מהרבה מהם יורכב הגוף ואמר שהוא נעדר
ממנו ואס אינו בעל רוחק אבל בלתי מקבל החלוק " ודברי
האלהי על תגלית הקצור והביאור כמנהגו * וזה שאם יהי׳
העולם מלא מן החלקים ההם איך יתנועע המתנועע ואין שם
פנוי  /ולא יצוייר הכנס גשמים קצתם בקצתם  /ר״ל ההתדבק
בשווי כאלו תאמר הכנס גשם אמל בגשם אמה עצמות האחד
תוך האחר  /כל חלקיו בכל חלקיו  /כאלו היה מטה אהרן
בולע מטות החרטומים נשאר על עביו ושיעורו י ואי אפשר
התקבץ החלקים ההם ופרודם אלא מתנועתם  /הנה כהכרח
יצטרכו לקייס הריקות עד שיוכלו בו  /מה שלא נצטרך אנחנו
הבלתי מאמינים בהקדמה הראשונה כי אנחנו הבלתי מאמינים
הפרדים נאמר שהגשמים מטבע המחדכק ושהם
בעצמייס
יקבלו הגודל והקוטן והספוגיות והמקשיות ויריקו מקומותיהם
וה

( רנא )
זה לזה ♦ לע כן כשתשליך אכן נאדר דרך משל חלקי האויר
הספוגייס יתקשו ויוקטנו רחקיס ויעשו מקום אל האגן
הנשלכת המוקפת כקינוג האדר המתחדש כמנור האגן גו
ותענור האגן מכלתי ריקות ומגלתי הננס האגן נעצמות האויר
ואמתתו כי אס בקגוכו מה שאינו אפשר כן נכי אמונת העצמיים
הפרדייס ני הסלאיקכלו המקשיות והספוגיות והגודל והקוטן✓
ודע זה והכינהו ני  .ראיתי רגיס מתפלספים אשד יצא שמעם
ככל הארץ היו נאלמיס כשמעם קושייתי זאת על כן הארכתי
עיניך כה •

גבעת

המורה

זאת ההקדמה מגוארת
מעצמה • ואולם מה שאעיר עליוהוא
זה ״ שזאת ההקדמה אמתיית נכחינה א׳  /וכלתי
אמתיית כגחינה אחרת  /ר״ל שנכחינת חכמת הטנע (צוין
פירטן בטרצזכגו ) היא אמתיית  /ואולם ננחינת מה שאחר
הטכע  /היא כלתי אמתיית והוא שאס נשים הרקות כנתינת
השגת החושים  /יהיה גדרו מרחק מוגבל ממושגי החושים כלתי
מושג אל החושים מצד עצמו  /ונכחינה זו נצטרך כהכרח
שנניח מציאותו ✓ אס מצד השגת מציאות התנועה  /הכלתי
אפשרית מזולת הנחת הרקות  /כמכואר כדנרי הרב ז״ל /
ואס מצד הנסיזן  /והוא שאס נמלא קנה זכוכית שארנה יתר
כל ל״כ אצבעות ( ) to$מים  /ונהפוך אותה על פיה  /נראה
שיצאו ממנה המיס הממלאים מקום ככדי השעור ה־תר הכז ' /
ואולם יתר המיס ישארו תלויים ועומדים כקנה הנזכר  /והסנה
כזה איננה יראת הריקות כמו שחשכו הפלסופיס הקדומים
לזמן הרב ז״ל  /ני כהפוך הוא ר״ל שיציאות השעור העודף
מהמים מחייב כהכרח מציאות הריקות כין תושכת הקנה /
והמיס הנשארים כה  /אכל המיס נשארים תלויים ועומדים
כקנה לסכת דחיקת האויר על פי הקנה ששעור גובהו הוא
ננדי־ל״כ אצכעות נמו שכארו חכמי הטכע האחרונים 4מבואר
מזה ני נכחיגת חכמת הטכע  /הריקות מחריכ * ואולם
כבחינת מה שאחר הטנע יהיה גדר הריקות ״
מרחקr \p
מקום

( רנב )
מקום מופשט מהדכריס הממלאים א תו  /וכזו המזינה תהיה
מציאות הריקות נמנעת כי המרחת או המקום איננו זולתי יחש
וסדר מושג מן הדברים הנמצאים זה חוץ לזה י ולהיות היחש
והסדר  /דרך השגת השכל לכד לא 7נר נמצא כפעל חוץ לשכל /
( לוייני ארס ריא רינ 4ע עלדר לו שטע11ין )  /הנה לזה תהיה
מציאות יחוס וסדר מופשע ממציאות הדכריס אשר בהם יושג
הימס והשדר הנזכר  /מאמר סותר עצמו✓ וכמה שכאיתי יפלו
ג״כ הספיקות אשר העיר הרכ על הדעת הנזכרת כשוף ההקדמה
הנ״ל • כי תחבולות הגרת המיס ( חידרל!ו 1יק ) יכעלו אפילו
אתר הנחת מציאות הריקות  /יכ כמו שזכרתי סכות הפעולות"
הנזכרות איננה יראת הריקות  .כמו שחשכו הקדמונים  /אכל
כונד המיס עצמם או דחיקת האויר עליהם  /כמבואר למי
שהתכונן כחכמת הטכע החדשה  /וכ״כ לא יתחייב מההקדמה
הא׳ שיהי׳ אלכסון המרוכע שווה לצלעו ושיתכטלו כעכור זה
סגולות הקדם והשטחים  /כל אלה מתחייב למי שמאמין היות
המרחק ךא המקום  /דכר נמצא כפעל חוץ לשכל  /אכל כפי
מה שכארתי אין הדכר כן  /ר״ל שהמרחק או המקום הוא
ציור שגלי לכד ר״ל דרך השגת השכל הדברים הנמצאים חוצה
לו  /וכן הוא ככל משיגי המקום ( אולי  pmnxoדעכו
 ) cwnר״ל דרכי הגכלתו לתמונות שונות  /כל אלה הס
כלתי נמצאים כלל כעצמים הפרדייס חוץ לשכל  /אכל כשכל
לכד * כי אלו הי׳ כאפשר שנשיג העצמים הפרדייס הנזכר על
אמתתס ופעולותיהם זה כזה  /לא היינו משיגים אז זולתי
איכותם העצמיים ופעולותיהם זה כזה  /לא שהיינו משיגים
אותם כעלי מרחק או מקום  /לפי היות המרחק והמקום
דרך השגת השכל המוגכל כמשך אחר החסרון  /לא שיהיה
דגר מושג חוץ לשכל *

פנים המורה
ההקדמההעשירית נו׳*
הכזעיין בזה
ונחותיה ׳

דדנרחדע

המאמר! שאם אתה

אהההאיש
ידעת הנפש

והתאמות לך בה כל־ 1דבר מהם ?־ 1פי אמתות
מציאותו

( רנג ) ‘
מציאותו ׳ הנה תדע כי הדמיון נמצא ? 1רוב בעלי הייכש .
אמנם בעלי הייבש השלימים ר״ל אשר להפש ?1ב ׳ מציאור*.
הדמיון ?1חם מבואר ׳ ושהאדם לא הובדל כדמיון י ואין פעל*
הדמיון  /פעל 1השכל , 1אריה ,הפכו ׳ וזר־־ .כי השכל־ 1יפרק
המורכבות ׳ ויבדיל חוקיהם ויפשיטבש ׳ ויציירם באמתהכש
וכסבותם ׳ וישיג מן הדבר הא עניינים רבים מאד שביניהם
הפרש אצל השכ  S׳ כהפרש שני אישיס מבני אדכם אציר*
הדמיון במציאות ♦ ובשכל 1יבדיד* הענין הכללי מן האישי /
ולא יתאמת מופת מן המופתים אלא בכל1־?* ' • ובשכל יודע
הנשוא העצמי מן המקרי ׳ ואין{ 1דמיון פע?־* דבר מאלד־ז
הפעוטות  /שהדמיון לא ישיג אלא האישי המורכב בכללו
לפי מה שישיגוהו החושים  /או ירכיב הדברים המפוזריכם
במציאות קצתם עלי קצתם ׳ ויעשה מהכל 1גשם או כחבגשס/
כילו שידמה המדמה ׳ איש אדבם  ,וראשו ראש סוס ׳ ולו
בנפים ׳ וכיוצא  .בזה ׳ וזהו הנקרא הבדוי והשקר ׳ שלא ישווה
לו נמצא כלל • 1ולא יוכל 1הדמיון •־ בשום פנים ( 1השיג הדבר
הכללי ׳ להכללט בהשגתו מן החמר ׳ ואפי׳ הפשיט צורד־ז
א׳ בתכלית ההפשט ׳ ולכן אין בחינה בדנליון ־ ושמע מדת
שהועילונו החכילות הלמודייות ׳ ומה טוב גדול מה שלקחנו
מהם מרפתכלן ההקדנלות • דע כי יש דברים כשיבחנבש
האדם כדמיונו ׳ לא יציירם כלל ׳ אבל ימצא המנע דמיונבש
נהמנם התקבץ שני הפכים ׳ ואח״כ יתאמת במופת מציאוות
הדבר ההוא הנמנע לדמותו ׳ והוציאוהו המציאות • וזה שאם
תדמה כדור גדול איזה שעור שתרצה ׳ ואפילו דמית אורהו
כשעור כדור הגלגול המקיף * ואח׳יכ תדמה בו קוטר יעבור
על נקודת מרכזו ׳ ואחיכ תדמה שני אנשים עומדים על שתי
קצוות הקוטר ׳ עד שתהיה הנחת רגליהם על ישרון הקוטר ,
וישוב הקוטר « והרגלים בקו אחד ישר « לא ימלט מהיות
הקוטר

( רנד )
וזקוטר נכחי ?* אופק או בלתי נ יחי ׳ ואם היה נכחי ׳ יפלו
שניהם יהד  /ואם היה בלתי נכחי ׳ יפו? 1האחר מהס /
והוא התחתון ויעמוד האחר ׳ כן .ישיג הדמיון • ובבר התבאר
במופת שהארץ כדוריית ׳ ושמוה מייושגת ע? 1שתי קצוית
הקוטר ׳ וכל איש משכוגי שתי קצוות ׳ ראשו אל השמים
ורגליו לצד רגלי האחר שהוא בראש הקוטר  .האחר ׳ וא״א
נפילת אחר מהם כלל ולא יצוייר ׳ מפגי שאין אחד מחבש
למעלת ואחד למטה י אבל כל־* אחד מהם .אחדלמעלד־־י,
ולמטה בהצטרף אל האחר ,וכן התבאר במופת במאמר הב׳
מספר החווטיכש! יציאת שגי קוים יהיה ביניהם בתחלדת
יציאתם רוחק אחר « ובל אשר ירחקו יסתר הרוחק ההוא.
ויקרי אמר מהם אל האחר ׳ ולא יתכן הפגשם לעולכש ,
ואפי׳ יצאו לבלתי תכליתי א״עפ שכל אשר ירחקו יתקרבו •
הה לא יתכן שירומה  .ול4הי שיפויל בשבכת הדמיון נלל •
ישני הקיים ההבש ,האחד מד,מ ישר והאחר מעוקכש כמו
שהתבאר שם  .הנה כנר התבאר נו׳ *

f

נורבוגי
מוגבלים
רחהיס

כלוה אמרו שהוא עובר אצל השכל ני אין סס
מיוחדים לצורות מיותמת חה בתכלית הגנות /
אנשים עומדים על שני קצות הקוטר והס אשר בתכליות
האקלומיס ומה שאמר מספר החרוטים הוא בשכל מופתי ולא
בחומר ברוב ההתחלות התשבוריות בחלוק הקו לחצאים והנקודה
הבלת• מתחלקת  /והוצאת הקו אל בלתי תכלית ואס הרצון בו
אחה שיעור שירצה  /וירצה בראוי המחויב י וטעם ההעברה
הזאת יש דברים תשמעם במקומות מוה המאמר כי הוא ישתמש
נוה בערן התדוש גס כי הפלאות יעבירם תחת השבט ההעברה
ויביאם במסורת הכרית נשוב; לאיתנו לתנאו הראשון *
כנר

שני

( רנה )
גבעת המורד«
כבד נארו הפלסופיס האחרונים  /היות נפש האדם עצם
אחד פשוט  /נעל נחות מתחלפות  /ונבר בארתי
אני בחבור מיוחד ( במהרה יצא לאורה אס יגזור הבורא בחיים)
היות הנחות הנזנרות מתחלפות לפי הנראה לבד  /אבל באמת
ישובו נלס לנח אחד  /הפועל בדרנים מתחלפים✓ ובמדרינות
שונות מהשלימות * ולהבנת דברי הרב המחבר ז ,,ל  /ראיתי
לבאר הנה גדר איזה מהנחות הראשייות  /או דרכי הפעולות
הנזנרות ומהותם *
הבח
הראשון " הוא נח ההדגשה ( ע* ופעיניו 0#
ער ^ננ4ין )  /והוא הנח אשר בו תשיג
הנפש פעולות הדברים הנמצא־ס חוצה לה  /בעצמה "
כגון המראים והקולות  /החים והקור  /הרך והקשה /
המתוק והמר! וניוצא בזה 7גי נבר נתבאר בחכמת הטבע
שהמראה עד״מ לובן השלג  /איננה איכות א׳ נמצאת בשלג
עצמו חוץ לנפש אבל הוא מעמד אחד נפשיי  /מקחדש ע״י
פעולת השלג באינות אחד מיוחדת בו  ( /תנונת חלקיו
היסודיים ערנס ושדרס זע״ז ) בנלי החוש • כי הנמצא חון
לנפש הוא השלג  /ד׳ל גשם מורכב מחלקים יסודיים מיוחדים ,
על ערך וסדר  /הנעלמים מאתנו בהחלט " ואולם כאשר
יפלו עליו נצוצי האור  /וממנו יחזרו כפי טבעם אל עין הרואה
יחדשו עי״ז תנועה מיוחדת ( מפני היות מצוצות החזורות
מהשלג גס  pמיוחדות ר״ל הפועלות מראה הלובן לבד)
בענבי העין (* 4ימוש ננירעין ) ומזה יתחדש בנפש המעמד
המיוחד הנזכר ר״ל הרגשת הלובן  /וכ״נ הוא בענין החום
עד" מ  /הנמצא ממנו חון לנפש  /הוא האש ר״ל גשם מורכב
מחלקים בעלי תנועה מיוחלת  /וכאשר תתפשט התנועה
ההיא בעצבי המשוש ( דית 4פיה1ש נעיעין ) יתחדש מזה בנפש
הרגשת החום  /לא שיהיה החום איכות אחת באש חון לנפש
נמו שיחשבו ההמון  /וזה מבואר מאד בנסיון ג״נ  /והוא
שאש תחמם ילך האחת  /ותקרר השנית  /ותשים שניהם נא'
נמים

( דנו )
פושרים  /מיד תרגיש חוס בידך הקרה  /וקור בידך
במים
עם היות המיס אחדים בעצמם  /ו 1ה היה כלתי
החמה /
אלו היו החוס והתור איכות נמצאות במים עצמם תוך
אפשר
אבל כאמת אין הענין ק  /ר״ל שאין המיס בעצמםy
לנפש /
לא חמים ולא קרים  /אבל הם במדריגה מהתנועה  /מתחלפת
למדריגת תנועת נ״א מהידיס  /ר״ל שבבחינת התנועה הנמצאת
החמה  /הס מאחרי התנועה  /ואולם כבחינת התנועה
בידך
הנמצאת בידך הקרה הס ממהרי התנועה  /ולזה הוא מההכרח
חלק מה מהתנועה הראשונה  /ותשוב היד קרה /
שיבטלו
על תנועת האחרונה  /ותשוב חמה " וכן בכל כיוצא
ושיוסיפו
• ואולם הרגשת פעולת הדברים החצוניס  /א״א שתשאר
נזה
על זמן משך הפעולות הנזכר ♦ ר״ל שהשגות החושים
יתר
תמיד לגשם נמצא בפעל חוץ לנפש הפועל בכלי
יצטרכו
 /ועם היות שכבר הוא אפשר שיהיו לנו השנות
החושים
מזולת שיהיה דבר נמצא חוץ לנפש הפועל בכלי החוש /
חושיית
זה מפעולות החושים < אכל פעולות כת אחר  /והוא *
עכ״ז אין
הבח השניר׳׳ל נחהדמיון * והוא שכאשר תשיגהנפש
איזה דבר בהתקשרות מה עם זולתו מהדברים
שתשיג אותם במקום או בזמן אחד ) * הנה כאשר יקרה
ר״ל
שתשוב הנפש להשיג את הדבר הנזכר בעצמו מזולת
אח״כ
האחרים שהיו בהתקשרות הקודם  /עכ״ז תשוב לצייר
הדברים
המושג עתה בהתקשרות הקודם הנזכר  /והצייר הדברים
הדבר
הנזכרים כאלו הושגו עתה אל החוש  /וכאלו היו
האחרים
נמצאים כפעל חוץ לנפש י עד׳' מ אס היית בנן א׳
נושאיהם
מעיינות
וראית שמה דברים מתחלפים ירקות  /אילנות /
 /ואנשים שונים •וכיוצא בזה  /ואח׳' נ יזדמן שתשוב לראות
המיס
הנזכרי׳ במקום אחר  /לא תצייר אז בדמיונך זה
אחד מהאנשים
לבד  /אבל ג״נ יתר האנשים הירקות והאילנות נו / ,
הנראה
נאמת כלתי משיג הנזכר בחוש  /ואולם נבר הוא
עם היותך
ג״כ שלא יצייר הדמיון הדברים בהתקשרות הקודם אבל
נאפשר
חדש  /לפי התגברות ההתפעלות יהנפשייות ( ייא
בהתקשרות
 2טין ) או ש״שנל מה לפתות בהתקשרות הקודם הגי /
{ייר ;םצו
במו

( רנז) :

וקור
דלן־ ,
יה היה כלתי;
ז עצמםחון .
שבעצמם! .
/:
מסתלפת !
ועה
הנמצאת ;
דנת
התנועה ־
הוא
מההכרח ;
הידקרה ; /
 pככל
כיוצא :
א״א
סתשאר :
החושים י
צוגיל מלי
לנו ?
שמת ,
כלי
החוש • /
ר/והוא• ;

תשיג
הנפש ;
מהלנחס ן
:אשריקרה (
1צמו מזולת\
שת !נ
לצייר ־
צייר
הדברים1
 ,ונצלוהיו •
הייתנגןא' I

,

מעיינותi

במו שיראה מפעולות החלום והמראה או השגעון ונמלא כזה*
ונמו שיתכאר עוד • והנה נח ההרגשה וכן כח הדמיון הס
מיוחדות נפעולותיהם נהיות נשוא ההשגה תמיד נשם ומשיגיו ♦

הבה השלישי־ תואנה השכל והוא היותר נכגדמהקודמי׳ /
אס נכחינת היות נשואי ההשגה אצלו
דכריס מופשטים ' מהתמר  /מוכרחים מצד טבעם ונלתי
משתנים sואס■מצד היות ההשגה עצמה כלתי נתלת כזמן
ובמקום  /כי השכל מקיש כין הדכריס ומשיג יחסם וערכם
וא״ז  /ועם היות שיהיו הדברים אשר יקיש ניניהם גשמיים
'מושגים מא״ז וזה חוץ לוה כזמן וכמקום  /עפ״ז ההקשה עצמה
א״א שתהיה כזמן וכמקום * ואם מצד שלימות ההשגה עצמה
ואמהמה  /ר״ל שמושגי השכל הס אמתייס  /נמצאים כן כפעל
חוצה לו (נצזזזונננו! ) אכל מושגי החוש הם נראים לכד
(פענצזווענצו ) כמו שכארתי  /ולזה הם ג״כ נתלים מהגכלת
צח ההשגה וחסרונה *
ומעתה אבוא לכאר דברי הר 3המחכר ז״ל י הדמיון נמצא
? 1רוב בע״ח נו׳  /זה מכואור מאד כי אס הכית
עד״מ את הכלב כמקל  /ויזדמן אח״נ שתגביה את המקל
להכותו יכרח מזה ויצעק צעקה גדולה ומרה  /וזה א״א מזולת
שיהיה לו כח הדמיון  /ר״ל להיות שהשיג הכלב כפעם הראשונה
הגכהת המקל  /ההכאה  /והכאב הנמשך מזה כפעם אחד /
הנה לזה בהיותו משיג עתה הגבהת המקל ! ישוכ לצייר גס כן
.ההכאה והנמשך ממנה  /עס היות ההשגות האחרונות בלתי
הוות בפעל  /ורבות כאלה • ולזה לא  Stiviהארבה מיתר

הבע״ה בדמיון * וזה ני השכל יפרק המורכבות י ר״ל אחרי'
שתשוגלראותi
אשר השיג החוש או הדמיון  /דבר א׳ מורכב מאיכייות מתחלפות /
ו מ־גזימן
הז ; יפרק השכל המורכב הנזכר ויצייר נ״א מהאיטיות בעצמה /
עד״מ אחרי אשר השיג החוש או הדמיון את השמש כאלו היה
ל ננר
אה
עצם א׳  ./ישוב השכל לצייר נ״א מאינייותן המתחלפים בפ״ע /
הקודם
אנל
ר״ל החום  /האור ההתפשטות  /הגודל  /והתמונה הכדוריית1
׳שייות(
to
.וכיוצא בזה כל א׳ מהם בפ״ע • כאלו היה נמצא כן ומושג אל
קודם
הנוי«
•החוש בפ״ע  /עם היות שאין הענין כן י וכן השכל יצייר
גווו
נות
מ
׳!
1
יץ
א 1ך1
הדגר' 0

( רנח )
המרים נפי מה שהם כאמתתס ע 7״מ שיצייר מציאות המורפנ
לא כאלו הי׳ דכר נעצמו (נלי ^ ענאן )  /אכל כדכר נראה לכד
(פנגנלווונננצון ) וכן יצייר הזמן והמקום לא צאלו היו  /איכות
הדברים הנמצאים נפעל חוצה לו  /אכל יציירם כמו שהס /
ר׳ /ל דרכי השגת החוש לכד  /באופן שאין להם מציאות כלל
יזוצה לו י וכן יצייר הדברים בסבותיהם "־ ר״ל שלא יספיק
לו כציור מציאות הדברים והתקשרס זע״ז כזמן ונלוקוס לכד /
אנל יצייר אותם כהתקשרות פנימי ר״ל בהיותם סכות ומסובכים
זה מזה  /וישיג מן הרבי הא׳ דברים רבים נו׳ כי  .מראה אור'
השמש ותאר כדורייותו  /הם אצל השכל שני דברים  .נבדלים /
כהבדל כין יוסף ושמעון אצל הדמיון  /ובשכ  Sיבדר־* הענין
הכללי מן האישי ׳ ר״ל שהשכל משיג מהאיש המיוחד' מראובן
עד״מ הענין הכללי המשותף לו ולזולתו מאישי מין האדם /
ר׳'ל היותו חי מדבר  /ומבדיל זה הענין הכללי'  /מן הענין
האישי המיוחד אליו לנד  /אכל הדמיון משיג הענין הכללי הנו׳
לא לנד! אבל מעורב עס האישי> ולא יתאמת מופרת מן
המופתים אלא בכללי י להיות המופת נשען על זה היסוד <
מתחייב
כל המתחייב לעמן הכולל ר״ל אל הסוג או המין /
ג״כ לענין המיוחד! אכל ' לא כל המתחייב למיוחד מה מתחייב
נ*כ למיוחד זולתו המשל בזה אס נאמר  /כל אדם אפשר
שיכתוב ראובן אדם  /א״כ ראובן אפשר שיכתוב  /הוא מוכת'
אמתי  ,אכל אם נאמר מקצת המשולשים הס נצנים  /זה'
התמונה היא משולש  /א״כ זה המשלש הוא נצב הזרת  /לא
יתאמת נא׳ כמקרה ר״ל שיזדמן שיהי׳ זה המשולש נצב הזוית'
נפעל כי ככר אפשר שיהיה ג״כ ממקצת המשולשים שהם בלתי'
ובשכל יודע הנשוא העצמי מן המקרי •י עד״לו
נצנים •
השכל משיג נאמרנו המשולש הוא כעל ג׳ זרות היות נשואי
המשפע ר״ל ג׳ זויות עצמיות אל המשולש  /מתחייב ממנו
בהכרח  /אכל אס נאמר זה המשולש הוא שחור  /נשוא המשפע
ר״ל השחרות הוא מקרי אל המשולש  /מצד שכבר אפשר
שנצייר את המשולש שחור או זולת זה מבלתי שיקרה מזה שינוי
נעצם המשולש כלל ״ שהדמיון לא ישיג אלא האישי כו׳ /
זה נתבאר כמה שקדם מדברינו י  .או ירכיב נו׳  /הנדי♦

נו׳

(

אזקהמדע .
ברנראה 7j3י'
היו /איכות:
נמושהם /
מציאותנצל .
ל שלא יספיק:
בעקוםלבד : /
זמשובכיסj
י :מראהאור ;
ייסנבדלים; 1
« Stהענין .
יוהומואונן ;
זין
האלם ; /
מןהעדן :
הנלליהנו* j
מופה מן •.
זההיסוד \ /

!

מתחייבן

מהמתחייבj
א7סאפשל |
; הןאמופת |
צביםj 51/
הוות /
 Wי
צנהיויפ
 cשהםהלש
ירי• נו״מ ;
היות נשואI
מתייגממנו
שוא
המשפע
גנל
אפשל ■
:מזהשינו "

 ,הדו
מ׳
*מינו׳י ו

רנט)

כן ( ,ריצו די5טונ 4ט קר 2-6ט ) ולא יוכל נו׳  /עד״מ אש תרצה
לצייר בדמיונך כדורית השמש מופשט מזולתה מה ^ כייות  /לא
תוכל ע;/ז אנל בהכרח שתציירי פס זה' האור והגודל וכיוצא
נזה  /ולוה צדיז הרג המחבר ו״ל נאמרו  pS /אין בחינה
בדמיון *
וישמין מה שהועולונו החכמות הלמורייוה נו '  /החשבון
והמדידה ( תדיט
■ ^ עטיי! צוו  :ד 4יצוודזעטריע)
יקראו חכאות הלמודייות  /בעבור שהם מלמדים ומרגילים
את השכל ליישיר דרכו' בעיון *' וזה שאס הרמוז נדור גדול
איזה שעור שהירצהז כו '  /ר״ל שצאשר יהיה' הנשל קטן /. .
אז בוודאי שיהיה מצב האיש העומד על נקודה א׳ טמנו'  /נוטה
בבחינת מצזו זולתן' < ואך שלא ירחק ממנו בנדי מרחק
הקוטביס זה מזה'  /ואולם צאשר יהיה הכדור גדול מאד כעין נדור
הארץ  /לא תורגש הנטיה הנזכר אס לא נאשר יהיה המרחק
בין שני האנשים גלול מאד  /מפני שכל אשר יהיה הכדור
יותר גדול תהיה עקמימותו במלחיק מונח .יותר קטנה י' אכל
יהי׳ הנדות גדול כמו שתרצה < עכ״ז בהכרח שיגיע לתכלית
עקמיצזותו צא׳שר יהיה המרחק היותר גדול שאפשר ר׳ /ל ניתוק
מזרח ממערב'  /והוא מבואר 4וכבר התבאר נמו פרח היורה
הארץ כדוריית כו ' • י המופת על כדוריית' הארץ הירא מה
שנראה בלקוי היירח שסכתו' הגיע הירח' בצל הארץ'  /שטת
עגול חשוך' עובר על פני הירח  /וזולת זה נתבאר עוד בנסיון
על שכבר עצרו אנשים ויקיפו את כל כדור הארץ  /באופן
שיצאו מנקודה מונחת לפיאה מונחת ועברו על יושרם עדששבו
אל הנקודל הנוצית  /מזולתשהצטירנו' לשנות דרכם בלל *
וכן ממה שנראה ראש המגדל קורס שנראה תחתיתו עם' ציות
הקו היוצא מהעין אל נקודת הראש יותר ארוך מהקו היוצא אל
תחתית המגדל והי׳ ראוי לפ״ז שיהי׳ הענין הפך זה " י מכל
זה יתבאר היות הארץ כדוריית ♦ ושמוה מיושבת hvשרתי
קצות הקוטר כו׳ זה לא נודע לנו עד הנה מפני,שא״א לנו
לעמר אל הקוטביס ולתור את הארץ שמה  /לתוקף הקור*
אבל מי יגלה עפר מעיניך רבינו משה בן מיימון שאתה חושב
ין
בב ך1
לדבר

( רס )
לדבר זר הבלתי מצוייר אל הדמיון שיעמדו שני אנשים בנקודות
הגזענים רגליהם מכוונות זה לעומת זה מבלתי שיפלו  /ואלו
ונודע לך מה שהוא יותר זר ר״ל היות
חיית בזמנינו זה /
הארץ מיושנת בין הקועביס לנל צד Vוהיות רגלינו אנחנו
היושבים בג׳ חלקי העולס הנודעים מקדם אסי״אה אפרי״קא /
אירד׳פה  /מכוונות מול רגלי היושבים בארץ רחבת ידים עולם
חחדש הנמצא זה קרוב לשלש מאות שנה מזחנינו זה  /ושכבר
עברו אנשים כאניות והקיפו את כל נדור הארץ זה עשרים
פעמים  /הראשון מהם הי׳ השפן מא׳י׳געללאן שהקיף את הארץ
עד  ! 532לחשבונם * והאחרונים מהם < דוהשפן
מזמן 15 *9
בשנת*  ! 77ואח״ב בשנת
המפורסם קא׳׳ק ואחוזת מרעהו
 ! 775שב ז שנית השפן קא״ה הנזכר עס אב ובנו המפורסמים
פערשטר  /והקיף אס הארץ  /באופן שאנשי אמפריק״ה ממש
רגליהם למעלה וראשנו למעה בבחינת הדמיון  /אבל כאמת
הדבר כמו שבאר הרב המחבר ז״ל שהמעלה והמעה הש משער
המצערף ( רעללוטיצנג בגריצע ) ומה שהוא למעלה בבחינה
אי הוא למעה בבחינה אחרת * ולתושפת ^באור אומר  /דע
כי נפולת איזה גשם כבד איננה מוגבלת לפיאה מיוחדת מזולתה
ר״ל שאלו לא הי ' נמצא בעולם זולת הגשש הנזכר  /לא היה
אז נופל כלל לשום פיאה  /ובבחינה זו יעעה הדמיון בחשבו
שנפילת הגשם היא לפיאה מיוחדת ר״ל לצד המעה! ולזה
יצערך כהכרח שיפול לפיאה הנזכר ואף אס מיחהו בודד במציאותו/
ואולם באמת אין הענין כן  /אגל הנפילה היא מוגבלת לגשם
מיוסד כמו שבאר החכם נננרען היות כובד הגשמים על הארץ
מתחייב מכח המושך אשר לכדור הארץ אל הו שמים לנזכר /
והיות הכת הנזכר פוחת והולך  /לפי ערך הפוך מרובעי
המרחקים ממרכז הארץ  /ולא לבד כדור הארץ אבל ג״כ כל
הגשמים הגדולים זולתה כגון הירח עד " מ הס בעלי כת מושך
אל הגשמים הקרובים אליהם בערך הנזכר ולזה אם נניח הירח
מיושבת ( כמו שבארו התוכניים האחרונים ) יהי׳ אז העומד ’
על' יזשעח הפונה אלינו מהירח  /רגליו למעלה ר״ל לצד
הירח  /וראשו למעה לצד הארץ  /וענ״ז א״א שיפול לארץ
מסבת היותו בגבול נח משיכת הירח  /וכל זה מבואר •
יציאת

1

 3רסא )

ונשיס קמת ;
יציאת שני קוים נר •  pדמ־־י בדעתך שעת גינול  /ובמרכז*
יפלו; iü\ 1
ותדמה עוד שיעבי־י יוכל נקודה
קו נצב על השטח הנזכר /
וו וילהיה
קוים המניעים דע ראש הע״יי
מהקף העגול המכר /
רגלינואנתע .
התימה הנקראת בל״א
הנצב הנזכר  /אד תתחדש מזה
אפרי״קא . /
ה
קעג״יל • אח״נ תדמה שיחתךהקע״גיל הנזכר מקוטר תחתיתו
עולש
ומןידם
עד ראשו  /אד יהי׳ החתך הנזכר שטח משלש ישר  /תדמה
ה ! סנכר
עוד שיחתן הקע״גיל שנית מקו א׳ מקביל אל הקוטר  /אזי
ק מעשרים sיהי׳ החתך הנזכר שטח מוגבל ע״י קו אחד עקום הנקרא
יףאתהארץj
היפע״רבל  /והנה לא אאריך הנה כנאור שכולות הקו הנזכר
זמהיוה&פן .ן ומשפטיו  /אכל די לנאור דכרי הרב ז״ל אס תדמה כדעתך
וין־ז״נ בשנת jשטח הקו העקום המגביל אל שטח המשלש הישר  /כאלו הונח
«במים ן עליו נפעל ( פראיעקנדרט ) ואז עין כעין הראה שכתחלת
יריק ׳/ה מ״ש 5יציאת הקדם הנזכ׳ ’ ר״ל הקו העקוש והישר השוה לגובהו /
אנל נצמא 4 jהי׳ ניניהם רוחק אחד  /ואולם נל אשר ימשכו יותר  /יתמעט
;הסמשער ו
וסנת זה הוא
הרוחק ההוא ויתקרב הא׳ מהם אל האחר /
!:הבנתינה
היות הנדל הקוטר והקו המקכיל אליו פוחת והולך  /כל אשר
ומר  /דע
יוסף שטח העגול * וענ״ז א '׳א שיעדר מכל וכל כאופן שישוב
מזולתה ;
זזת
הקו המקבול אל הקוטר או מיתר העיגול שוה kהקוטר ולזה
.
היה
 ,לא
לא יתכן שיפגשו הקדם הנזכרי׳ לעולם ואפי ' יתארכו לבני ת *

לעיון בתשחי
ע 1 /ל!ה
מציאותו/
77
לגשם
מגגנלת
זי 0עלהאון
ים ל 15נר*
מרובעי
י׳ון
אבל ג״נ נל
יל־ חנמושן
הירח
 cנניח
׳ אוהשמי
!הר״ל ל^ו
שיפוללאח

;בואר
יאת

באור עגין שני קרס שזכר הרב כמחיר
המפרש ׳
[אמר
ז״ל ומופתי כמו שהצעתיו הנה ׳ הוא במכלית
הקוצר ׳ תקשה הבנתו מזולת צמרים נאותים לזה ׳ ואי״ה בצאת
החבור הזה לאורה ׳ אושיף בחור בזה ואציע ג״נ הציורים הנזכר* ,
בחובן שכל קורא משכיל אשר הרגיל בחכמת ההנדסה  /ישיג
גס אוסיף על דברי הרב
כקלות,
עכין המשפט הנזכר ומיכתו
המחבר ז״ל  ,באור מה שהות מצוייר אל השכל ובלתי מצוייר אל
מחכמת ההנדסה וזולתה ־]
במשלים נאותים לזה ,
הדמיון ,

אתם/המשכיליס Iראיתס

את גודל

מעלת הפירושים הלה/

עומק מחשבות החכם הנורבני  /ודרך הקל אשד נחר
הרב בעל נבעת המורה לנתח את כל מושג ולהאיר כמאוד
ביאורו  /ועל ידו יובן גס הרב המורה ונס החפס הנורמי על
בוריו  /לא אוסיף עור לדנר בשבחס  /כי עין משפט לנס זתרא*
את

t

( רכב)
את הטוב והתועלת היוצא לט כעז״ה ע״י הכידוגרס האלהv
דגהז־ד חל חעמודו  /חושו לחתוס את שמכס על סך ספרים
איש איש נאשר ינדב לגו  /להריס קרן חכמינו
הקדמורס ולהרבות חכמה בקרן עמו■י הה דגר החתומה :
קורס ר״ח אלול תקמ׳' ח הכע״ל יבואו כל הנדיגיס על החתום
אצלנו פה גרלין או אצל אנשי בריחינו שבכל עיר ועיר הנקובים
נשמותם  :מתחת  /והי׳ אס אראה משפר החתומים עולה7י
לשמרני מחסרון ההוצאות המרובים מאד  /אתחיל להדפיסו
מיד למען כלות החלק היאשון על ר׳'ח כסליו תקמ״ט ואשלח
את החלק הראשון ליד קורו ואו יתנו שליש הכסף דהיינו א׳
ר״ט פרייסיש קוראנט געד החלק הזה /.ושליש הכסף על דרך
(פרענואוערצולי6ן ) על החלק השני אשר יצא לאור גחדש אדר
תקמ״ט הגע׳' ל /ושלישית הכסף הנשאר אקבל אז דרך
(פרענ1זוערצו3יצ!ן ) על החלק השלישי אשי יבא כמשלש חדשים
ובאופן הזה יהי מקח כל הספר א׳ (כזפעליעט
אחריו ־
דוקצוטן )  /ולא יכבד המשא על הקונה בקכלי את המעות
לשני חלקים  ♦.ואבקש נא מכל אוהב החגמה לגל יתרשל
מלחקוס אח שחו טרם כלות הזמן המוגבל כי אחרי זאת לא
יבא עוד בקהל החתומים •ולא יקבל ספרו,נאה כל כך כאשר
יקבלנו החתוס  /ני לפי סכום החתומים יודפסו הספרים על
כייר טוב  /והשאר אשר בתוך החנות ישארו  /יודפסו על נייר
הדפוס (ררוק פאפיר ) י אלה לברי העומד על המשמרת
בדפוס חברת חנוך נעריםt
פה

ברלין ירס

ה׳ ח׳ אייר תקמחי״ח ^פ״ק •
איצק אייכל* *

ואלה שמות אגשי ביית• ;?ל מיל ועיר אשר יטעו
עמי לקבן חקומיה ניייריהה ובסביבותיהס

׳.

א^ טונא ד חיים פאפנהייס אצל ר׳ שמואל יר׳יש •
אמשטרדם ר׳ דוד פ׳ מינדיס • ר׳ של* מה פראו• .
ברעס^ וי ר׳ יוזל ראכנאווע אצל 1ר׳ שמחה •

ג^ויגא

( רסגX

גלויגא ר׳ מענקי •
־מיס  hז
דעסייא ר ,יואל בר״י וואושט־־
כל ןסשכר¬
חאמבורג ר ' שמואל ווערטהייס •
חנמיט
ו קרן
ר׳ פייבל בן 1׳ זלמן סגי׳ל *
הנובר
החתימה:
נר
ר׳ שמעי׳ ברלין •
יס לעכתחום
ווילנא
ר׳ זלמן שאללבאכר *
ועירמקורס | ווין
ר׳ מענדל המבורג •
;!ישעולהר ן לאנדן

ע־ש!
ק 3[ ,מ

הקמ״טואשלח י.
 qcדהיינוא׳
qליגלרן *
חנ אדר  :לנ
ןרל ! 1
או
תא
\
שיס
ש

מעות לבל
רשל תרי
ואח לאנל
הספרים
נאשר
נך
עלכס
!לע נייר כל

מרה

אייר

לעמבעמ ר׳ הירץ הומ^ורג אירדירעקטאר *
 ר׳ אהרן יערסלאב לעחרר ־רי ליפמי ליבדויא * ר׳ זעליגמן פאפנהייס •
נאנסי
ר׳ שמואל דעסמאלר אצל ר׳ וואלף רופא־־
ופירדא
ר׳ יואל וועהלוי ־ ר׳ אברהם ליב ליבשיץ •
פראג
פ״פ דמיין ר ' יוסף פאלי אצל ר׳ משה זינל •
ר ' ליב פויפרט •
קאסל
קאפגחאגן ר׳ שמעון קיר5היים אצל ר׳ משה פירשט •
קעניגהבערג ר׳ יחיאל איינל • ר׳ דוד טעהאדאר •
פה ברלין ׳ ברפום חנוך נעריכש  /אצלי איצק אייכל .

באור ספרי הקודש •
שירת

דבורה

יע

מי ישראל tהעתיק

א

בשנתהי אלפים תק״מ למשפר
מלומד נוצרי אחד תרגום התורה של החכם האלהי
רבני משה בן מנחם זצ״ל  /אשר חנן אותו אלהיס להרים
קרננו בין העמיס  /מאותיות עבריות אשר נס נדפס התרגום
לתועלת בני יהודה  /לאותיות לועזות להראות את העמיס
את • פ*ו ועובו • ולהראות עוד את כתו ועוצם ידו במליצות
פירי

( יסד )
שירי הקודש  /אשר שכל להריק מכלי אל כלי מבלי נדון» ריחס✓
הדפיס כראש הספר הנונר גס העתקת שירה דבורה  /אשר
חרגס החכם ר ' משה הלל ללשון אשכנז לתועלת מיו  /ולא
נודע ני אס אל אחזת מרעיו לנד  /אשר שקדו כל דלתותיו
לשמוע חנמה מפיו /
ניהודי נאשר איננו יהוד /
נחנס
כתלמיד  /כאיש ננער  /עד אשר גלה אותו החנם הנוצרי
הנזכר לעיני
לקרוב אל

העמיס • אכל רוב אחינו
המעין לא

טעמו המיס

היהודים אשר לא יכולו

המתוקים האלה ' /

ואמרתי

אני בלבי למה נגרע לבלתי היות לנו חלק ונחלה כפרי מעלליו /
הלא קרוכ לנו האיש מגאלינו הוא • אז אמרתי — הנה באתי
נזה השפר  /מאסף למחנה הענרים מגדים חדשים גס ישרם
לחלק תרגום הנעים הזה גם כיעקב ולהפיצו בישראל • אכלן
רעים דבשו  /שתו יינו והתענגו
כטוב1

ולמעןגלות נל תושיה הצפונה

נאמרותהנעימות ה^ה /

כי ננוד מתרגם פעס הסתר דבר /
וכבוד קורא
חקור דבר /
בהיות דרך המתרגס השלם ידוע לעזוב המלות
ולשמור הכומת כלבד /
נשיתי את ידי לבאר טעמי השירה
הזאת על פי התרגום הנ '׳ל /
גס ראיתי להעיר על מתכונת
השיר בכלל וחלקיה בפרט  /כפי אשר חלקם הרב
בשכלו הזך והבהיר  /וכפי הנאות לשיר שלם  /שיכנס תחת
גדר היופי ע׳־י השתנות החלקיס ואחדות הכללי /
כמבואר
המתרגם

במלאכת היופי

המנונה

עהטעטיקא י

ועוד זאתאודיע  /ני
ממאמרי

ראיתי לשנות

התרגום הגה /

מאמריםמעטים

למען קרבם

יותר kמלאכת

הקודש  /מבלי שחת מנת הרב המתרגם שראה בה  /כי אס
שנוי ההלצה בלבד •
ועשיתי זאת  /לדעתי ני החכם ז״ל הי׳
כל ימיו אוהב אמת ומודה על האמה למי שאמרו ! וכמו שעשה
בתרגום מזמורי תהליס ששנה לפעמים לעצת אחד מאוהביו או
מתלמידיו♦
אמנם ני יראתי פן יאמרו עלי מי שמך לאיש שר
ושופט  /או אהי׳ בעיני אחי
כמתעתע ,
נתתי דברי תלמיד
* תחת דברי המורה הגדול באתץ  /׳ אשר בצדק אמרו עליו ני
הוא יקר בדורו יחיד

בעמו r

לכן

הצגתי

בסוף השירה גס
תרגום

 iרפה)
תרגום אלו המאמרים שיצא מפי הרכ ז״ל  /והיה הוא ותמורת!
לעיני הקורא לשפוע עליהם גרות שכלו אשד כרכו ה׳ *־

יואל בדיל*

!יגסליד דער דבורת
איינגאני.

אין ישראל 1ז

צרריטטוננ וו ^ ר

אונד קיהן ערהעיט זיך פריימוט וויררI
זא דאנקט דעם העדרן דאפיר !
1

«! רנעהמט ׳ קעניגי 1פירשטן מערקט אויףן
איך מילל דעס עוויגן ׳ איהם ווי^ר איך זינק ן
רעם רעטטר ישראל׳ס איין דאנקליד זינין •
אלם דוא פאן שעיר אויסגינגסט י העררן
איינהערצאגסט 'פאם גפילדי אדומ׳ס ,
T
ערבענטי דיא ערדי > דיא היממל טריפטןt
גוועסר טריפטן דיא וואלקן העראי5
דיא יערני פלאסן פאר דעס עוויגן דאהין ׳
יענר סיגי פאר רעם עוויגן דעס נאטטי ישראל׳ס • 00
בפרוע

פרעות

בהתנדב עם
שמעו

ברכו ה '

מלכים

אנכי לה '
אזמר

בישראלי

לה '

האזינו

אנכי

רוזניש

אשירה

אלתי

ה ,בצאתך «־שעיר

בצעדך
איץ

ישראל

מעדה
רעשה ים

גם עבים
הרים

נזלו

אדום
שנדם

נטפז

נטפו מים
מפני ה׳

וה סיני מפני זז׳ אלהי ישראל

ביפי

( רסו )
אין שיזנר׳ס  /זאהן רעם ענת  /טאנן

I

אין טרויערפאללן טאגן" d' Spj
פרעדטן גבאהנטי שטראסן ן
אונד וואנדרר זונטן קרוממי פפאדי • (ג).
פרערט לאגן \ שראל׳ס גפילרי :
_ • • S
ביס איך דבורה אויפשטאנר ׳
איך אויפשטאנד ׳ מומטר אין ישראל •
נייע געטטר האטטן זיא גוועהלט ׳

'i
>
יtr

דא וואר אין טהארן קרינה ; וואוט •
מאן זאה ני3ט שילד ׳ ני3ט לאנצי; 1ג)
בייא פירציג טויזנדן אין ישראל •
3
אייך  .מאקרי ?? עמר ישראל׳סj
דיא קיהנר פןיימוט ווידר בזעעלט ׳
מוטטסהערץ1
אייך זוייהט זיך ?זיין
לאבפרייזט רען העררן מיט מיר5
דיא איהר אוץ* שיממרנדן עזעליננן רייטטI
דיא איהר אוין* ריגטסשטיהלן זיצט י
אוגד איהר ׳ וואנררר אויף בפרייעטן שטראסןי
בימי שמגר בן ענת
בימי יעל חדלו אדחות

מגן אם יראה ורומח
בארבעים אלף בישראל

והולכי נתינות ילכו ארחות עקלקלות
חדלו פרזון בישראל חדלו
עד שקמתי דבורה

? 1בי לחוקקי ישראל
המתנדבים בעם ברבו ה׳

שקמתי אם בישראל
*בחר אלהים חדשים
אז לחם שערים

רוכבי אתונות ?יחזרות
יושבי על מדין
והולכי על דרך שיחו

*

*

(

רסזC

שטיממט איין צום זעסגזאנג י שטימנוט איין «.
צום פריידן> גזאגג דער הירטןt
דיא צווישן טרענקן זיכר דיא העעדדן פדמהילן •
דארט פרייזן זיא דעס עוויגן זואהלטהון ׳
זיין וואה^ טהון אן רען גפילידן ישרא ^ ם( iל)
דא פאן דע) העד,ן  /דעס עווען פא^ ק
העראב אן דיא טהאוי זיך  .מאגטי •

4
מאהל 1אוי ף « דבורה י וואהל 1אויף !
ערוועקקי דען גייסט צום קריגס  /גזאנג י
צייך הין ,ברק 5פיהרי זיא פארט ׳
דיא בייטי דעס קריגס ׳> זאהן אבינועפ׳ס נ
שווא5ר רעסט צרטריט מע 5טיגס פא^ק >
איין הייפליין גאטט/גווייהטר טריט העלדן נידר • (ה)
י ׳ ׳
עמלק׳ס בזיגר קאם פאן אפרים5
דיר פאלגטי בנימן אויף העערסציגן3
גזעץ ערפאהרני ווייזן קאיין פאן מכיר3
אונד פאן זבולון שרייייקונסט׳פרשטענדיגי :
אבר מיט דבורה צאגן פירשטן יששנר׳ס5
ברק׳ס פעסט׳ אונד שטיצי ׳ וואר יששכר • —
מחצצים בין

מקול
שם

אז

צדקות ה'

יתנו

צדקות

משאבים

פרזונו

ירדו

עורי עורי

בישראל

לשערים עם ׳ה
דבורה

עורי

עורי

דברי שיר

קום

ברק

ושבה

אז

שביך בן

אבינועם

ירדו
מושכים

ביששכר עם

דששבר בן

בעמלק

בעממיך

בנימן

מביר

זמזבולן
ושדי

שרשם

אפרים

אחריך
מני

ירר לי

ירד

עם ה '
מני

שריר

לאדירים
מכורים

מחוקקים
בשבכז

סופר

דבורה

ברק

בעמק

( רסח)
וויא שטיוצטן דיא פיסי אינס שלאצט׳״טהאל* )

5
טיפגריבלינדי בדענקליצקייט
הלט ראובן אב אונס בייצושטעהןי
וואס לויערפט דוא צווישן העערדן ׳
הארכנד אויף וער העעדדי בלעקן ? -י•
צויררנדי בדענקל1ן נקייט ׳
צאג ראובן אב אונס בייאצושטעהן *
לער וויילט אן דעס יררן׳ס אופר ן
אונד דן וואס פליצטט רער אויף שיפן f
אשר זיצט אן רעס מעערס קיסטי ׳
גנייסט דער רוה ׳ אין ויצרן האפן •
6
זבלן  /קיהנם פאלק ; זא וויא נפתל< ’1
שטעלט דעס טאדי זץ* דאר ׳ אים האהן ש^ אצטנפלרי *
דארט קאכלן דיא קעניגי צוס שטרייטי5
דער קאנאניטן הייפטר טראטן אינס פעלד ׳
יייא תענך< אם שטראמי כעידו — :
אבר זיא סרוגן ני5ט זלבר צור בייטי דאפאן ♦
כעמק

שליח

כרגליו

כפלייות ראובן
גדולים חקקי לב

אשר ישב לחוף ימים
ועל מפרציו ישכון
עולן עם חרף נפשו למות
ונפתלי על 1מרומי יצדה

למה ישבת בין המשפתי*
לשמוע שדקות עדרים

באו מלכים נלחמו

ליפליכות ראובן
גדולים חקרי לב

אז נלחמו מלכי ביען
בחענך על מי מגדל

גלעד כעבר הירדן שבן

גצע כסף לא לקחו

ודן למה יגור אנינת

»i

( רסט)
§אס היממל העראב וזארד פיד אונם גשטריטסן ן
פאן איהרר לויפבאהן שטריטטן ריא שטעמי מיט סיסרא"
לער שטראם קישון שוועממטי זיא פאוט ן
רעד קישון ׳ אוראלטר שטראם ן
7
טריטט אונאויפהאלטזאם ווייטר! מיין נייסט ן
א* שלאין דיא חופן דעס ראססעס אים טר^ בי*\
אים טראבי ראשר פפערדי<בצווינגר • —
פרפלו5ט מרוז ׳ שפרי5ט דעס עווען באטיt
פריאממניר פלוך אויף זייני בוואהגר1
זיא קאמן נינט צור חילפי דעס העדרן . . . /
צור געטליצן חילפי יאונטר ייא העלדן •י . -
נזעגנט_יעל  /אונטר דען פרויען [
דעסקנישן חיר׳ס ערד* מאם >
•אונסר היטט ^ בוואהנריננן גזעגנט "

ער חיישט ויאפר י זיא ויי5ט מילך *
ברינגט• איחס ראהם אין קעסטליצר שאליI
איו אדור יושביה

הין שמיס נלחמו
הכויבביים ממהליתם

כי לא באו לעזרת>ה

נלחמו עם סי« דא

לעזרת ה׳ בגבורים

נחל קישון גרפס
גחל קדומים נחל קישון
תדרכי נפשי עז
אז הלמו עקבי סוס
מדהרות דהרות אביריו
ארו מרוז אמר מלאך ח׳

׳הבז רך מנשים יעל
אשת הבד הלןגי
«  :שים כאהל תבור ן
מיס שאל חלב נתנה
נשפיי' א 1ירים הקריבה חמאה

ftv

( רעי )
ערגוייפט & יט איהרר האנד' רען נאגלי ׳
רעם האטבלרס לאסט טיט איהרר רעכטן ;
הויפט5

שלעגט איה? דעב  £וויטרייך אינם
טרייבט היניין ״

דורכבאהוט זיינן שלאף •

ד .א 5וויא קריממט ער זין־צו איהדן פיפן /
פעללט׳ ליגטג היעשטרעקט צו א\ הרן פיסן -
אונד קריממט זיך  -אונד' פעללט' <
אונד קרימכזט ’ נאכניאלס זין* -
אוגר שטירצט נון ,הי ן ענטזעעלט • )0
9
פעניסטר  bvmדיא טוסטר סיסרא׳ס «

אס'
א ונד ייאממדט" צום גי» טטר' הי נוים :

«ל ווייא וויי לעטי זיין ו ואגן ׳ קעמט נאך ני  5ט י
<« מאס צוידר ; דיא' ראלילנרין ויעדר ? “
ווייזי קאממס פרויען טר ^ סטן5
זיא זעלבסט בשטראפט׳ 1ע.ן •^ ייטלן קומנור :

״ זא

זיאללן

 «,יעדם
* ביסוס'

מדוע

דמינה
והלמה

סיסרא

ומחצה

וחלפה וייקחו

מחקה

ראשן

נפל

שכב

שדוד

בין

רגליה

כתג

בין

רגליה

כרע

נפל

ברע שם

נפל

מדוע

בעל

סיסרא

ותיבב אם

עמלים

להלמות

באשר

לאהני5׳

שטוייגןראיין ׳ צמא מעד 5ן צום
אוני  4ופור לעם סיסרא /

תולחנה

ליתד

ידה

זיא ניכט בייטי האלי ? בייטיטהיילן ?

בושש

רכבו

לבוא

אחרו

פעמי

מרכבותיו

הבמות

שרותיה

אף היא

תשיב

הלא

ימצאו

רחם

רחמתים

תעננת
אמריה הל

יחלקו

בעי • החלון

שלל

לראש גמר

«ללי } נגעים לבי « ר א

נשקפת

האשנב

( רעא )
«* בונט נשטיקטס צייג • צור זיגם #בייטי1
«* קעסטלינס גמאנד < רייך גשטיקט)?( 1
ןג אום רען האלז עראברטי שענן * u
זע ל ו ס
אללי דייגי פיינדי ,

הערר1

מיפן זא צו גרונזיי געהן ן
דיא איראן אבר ד*יבן ׳
׳שטראלן׳ וויא ריא ואגני *
הא ך  .אבש• פירמאמענט !
שלל צבעים רקמה
צבע רקמתים לצאורי שלל

׳•

י׳ 3ןףאבז < כל אויכיך ה",
■
־־ ־ .־
ואוהב < כצאת השמש
; ;  ,בגבורתו

(א ) דיא' בערגי' פלאסן פאר רעם'
דיזר סיני' פאר׳ם העדרן' דאהין •
( נ )  1ער וואנדרר זו5טי קרוממי ספארי •*
 ) 0צור וועהר ׳ ני 3ט שילד ׳י ני5ט לאנצי ׳
(  0דער טריפטן ישראל׳ס בפרייערס "׳

עוויגן. v

(ה ) איין הייפליין' טראט ראם מע5ט* גי' פאלק1
איין שעואכר רעסט צרטראט דיא העלדן "׳
(ו ) לויא' קרייממט ער זיך צו איהרן פיסן ׳ פעללט >
~ליגט' הינשטרעקט ׳ צו איהרן' פיסן' ׳
ווא ער זיך קריממטי' * דאי• לאג ער' ענטזעעלט■
( ?) בונט גשטיקטס צייג דעס פיסרא
קעסטלי5ס גוואנד צור זעסנייטי •
[ ׳הכאור

משירה זו

כאחד אדפיס הסמוכים ״’ ]

( רעב)
למנצח
1:

' ,,

על מוח החכם הגולל ה3:רע בשערים שמו הפילסוף המפ ( אר ההוק*

י!י־יל «״׳״• יי מעזה נר מנחם<״■«״׳׳« הנציבה י

בתפארה עלי שנ/ים,

רוכב

בזאת

השקיף לצד צפון

ארץ!

נדעה ? עת ראה מבקעת הארץ ׳
הוגי־ז ? תורת ?!זדי צבי שמינם י
»

אמך ! ד ?חיךי הוא משוש שמ!ם<■

מות !  .שלוף חרבף ׳ דדה לאיץ ׳ '
.יען  itfjstןרע

בשפלות « ףרץ ׳

ילקוט פרי צדקו ברום שבדם י

אהה!
ברלין
דל !  I rד־T

-היום

שמים ׳
בטל
 ■ - :ד• r

עמה ז־מעות חלו

לארץ ׳

הנבת וקול תדם עלי שמים י
יב עת הנם לבב הדר האיץ י
;שב בעוז

? ין

כוכבי שמ :ב £׳

נרך ד,לא נדעך ואור
נואדיפקא שגת תקמץ •

הארץ!

,
קול* נהי נשמע שים

