המאסף
חדש

א ב

תקטח

תולדות גדולי ישראל
חולדות רבנו משה בן מנחם זצ׳־ל *
( המ « ך המאסף לחד « אדר

«ינ

העבר • )

האיש ישראל הקרב אל הר סיני מבלי 1לפת תא הלמודים האליבי
אשר הצלחת האדם ואחרו נכלל תלוי גס  /אל מכל ללמוד אותם׳
במעמד ההר על ידי המעשה הנורא אשר נתהוה שס * ויתכן
להיות שלזאת נבדלו ונפנו מכל עסקיהם בשלשת ימי ההגנלה
להכין את לנס כימים הן1ה ולשמוע מפיג הנהנים והזקנים
הלמודים הנשגבים האלה  /למען יבואו נלסצרופי לבבבאמתיות
הנצחיות ההם  /הנקראות תורת האדם  /לאבל עתה הוררת׳
ישראל 1המיוחדת להם לבדם • ואחרי היותם בטוחים בלבם
ע״י ראיות ; ומופתים שכליים מפי מוריהם שיש אלהיס נעלם
■ ונותן שכר טוב ליראיו וכו/קרבוk
מעין בשר/יחיד וכל יכול/
הר סיני וישמעו קול אלהיס מדבר מתוך הענן  4 :הנני ה׳
^היך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ׳ הלמודים׳
הנשגבים הנובעים מן הדבור הראשון־הזה המה יסודי כל התורה-
אשר יקבלו במעמד הקהל הזה  /והוא ממין האמתמת׳
המקובלות (  04יצטט וואחרחייטן ) אשר עליהם יסובו כל/
החקים והמשפטים והתורות אשר יגלו׳ לעס הזה בפרט למעןז
היותו גוי קדוש ״ ואלה הדברים’ נכללים׳ בדבור הזה* :
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אנכי

( עזלח)
אלהיך ישראל > 1־ןאשו נדתי
אנכי ד,׳ ותיא האל* ףיס
הברית עבש אבותיך אברהבם יצחק ויעקב ונשבעתי tanS
לעשות זרעם לי לעם סגולה 5בא מועד להקים את הברית־
הזאת ׳ והוצאתי אתכגבן בערת מארץ מעריגם באותות
זבמופתיט נוראיכב 5גואלנבב אני ומלננכש > נורית
בריתי גם עמנם היום 5נותן לנם את תורתי אשר תשמחי"
בארץ אשר תנחלו > למען  .יטב לנם ותהיו לי -לעס סגלה * '
כל אלה* הלמודים אשר נתאמתו אלינובאמלדות ־ מקובלות
נאמרו במעמד הזה  /ונתחזקו לע יד אותות ומופתים
בהגלות ה  ,לעין סעדה ״»
" אחד מראשי היסודות אשר הדת ישראל נשצננת עליהן
הוא•  /שהאותות והמופתים הנתהווים חון לדרך
מובע אינם מספיקים כלום להחזיק או להחליש הדעות באמתיות
הנצחיות  /ואינם מכריעיס דבר לא לאמתתס ולא להנחשתם $
ולכך כתוב בתורה  :ני יקום בקרבך נביא ונו ,ונתן אל־* יך
אות ומופת ונד לאמור,נדנה אחרי אלחים ונר ׳ והנביא.
ההוא מבקש להדיחך מאת האמיתיות הנצחיות על ילי האות
והמופת ההוא  /אף שיבוא האות והמופת אשר דבר אליך לא
תשמע *ויו ונד והנביא ההוא ונד יומת ,בי דבר סרה ונד •
ני האותות והמופתים לא יתנו ולא יוסיפו ני אס חזוק דברי
קבלה  /לאמור ; שהלמוד© והתורות והחקיס האלה צתנו
במפעלות נוראות הנשגבות מעל מעשי יום יום  /אפס
אין נכחם להפיל מבצרי למוד האמידות הנצחיות בלב יודע
אות©  /וא להחזיקם בלב נולד בו ספק נגדם י “
;ל התווח הזאת אשר קבלו אבותינו עליה© ועל זרעם על
עולם  /היא כוללת תורות חיים  /חקיס טובים /
ומשפעים ישרים לעס ישראל אשר בא בכריתה  /איך יתנהגו
נקהל© ובמושנותס בארן אשר נחלה׳ להם  /והמצות אשר
ישמרו למרותם ברית עולם  /ובכל הדברים האלה צפוני©
למודם רבים ןמ האמידות הנצחיות והאלוהקת עד אין חקר /
אשר עליהם ונמעצם צוו המצות האלה לעשותם ולשמרם /
ואכונתיהס יסתעפו נל האמידות הנצחיות  /ותהיינה בעין
החכם

( שלט)
החכם המשכיל כשני עצמיים מורכבים להיות אחד< כמאמר
חז״ל המעות והתורות (רצו בזה כונתס והלימודי׳ מסתעפים
מהם ) המה כגוף ונשמה יחר * וכל קורא הנוסף לדעת  /יראה
כי כניס דברי בהביעו בעין פקוחה על דברי תורת משה הדרושים
לכל חפציהם ו וימים ידברו ורוב שנים יגיעו  /כי התורה הזאת
היא מקור ומעין נובע יוס יום מושכלות חדשות  /או מופתים
מחזיקים אמתות מחשבותיכם jכל עוד תחקרו בה תוסיפו
מצוא עמקי תהלוכותיה  /ומשכיות חמדה מוסר וחכמה הצפונות-
גה * אמת וצדק על פניה  /כל עובר עליה יפגשנו  /אכן כל
חותר בה בעין רוגל  /ולבו שלם בתשוקת הדעת  /בכל פסע
־ ופסע יגלה חדשות  /נוכחו תוסר המסך ותשליך הצעיף מעל
פניה  /ניפיה תתראה לפניו  /ולאין מספר תהיינה לקחיה
אמרות טהורות וצרופות אשר תמלאנה את לכו בעוב ובנעימים .
אמנם כל הלמודים האלה הנטועים בה נתונים המה לפני האדם
לעמול בס ע״י הבחינה והחקירה לא על דרך האמונה לבדה ♦
ולכן אין לך מצות עשה אחת בכל התורה כלה לאמור  :האמין
זאת ! או אזהרה לאמור  :אל 1האמין זאת ! כי־אס ושמרת
ועשית או לא תעשו־ / .לא תלךוכו ' * )  /כי האמונהבמושכלות
איננה נופלת תחת הצווי יען איננה תלויה ברצון .כי -אס בשכל*
ולזאת תמצא בכל מקום שנזכרה בתורתינו אחת מן האמתיות
הנצחיות כפירוש  /לא נאמר בלשון אמונה כי־־אס בלשון שמיעה
והאזנה וידיעה  /כמו  :אהה הראת לדעות ני ה׳ הוא
האלהים אין עור מלבדו י וי רעות היובש והשבות א S
לבבי ך ני ה׳ הוא אלהיס בשמים ממעל  hmהארץ מחתרת
אין עוד♦ שמע ישרא  hה׳ אלוהינו ה׳ אחד •
ואין לך מקום אחד בתורה אשר נאמר שם לאמור  :האמן
ישר ^ למען תבורך ותקבל שכר טוב  /או אל תרבה להסתפק
0ן תענש * יען הצוי והאזהרה התלויים גתקות השכר ופחד
העונש נבדלים בבחינת האדם על ידי מושגי הטוב והרע  /והמה
תולדות המעשים התלויס ברצון /אבל האמונה והספק4
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סכל? 1העמיר .והעמידה ח* רף ?1בך ותנא
יאסתו א^ יך נל הדברים מאליהם •

והחפן

? 1ידי

החקירה  ,וא?

)( m

והחפץ והבטול אינם תוליםברצון  /התקוק לא יחייבם והפחד
לא יבטלם  /לא יאות בהם טוב ורע ני  -אס אמתושקר •
דוק והבן זה * “
״ככה תמצא  /החוקר• את מהות תורתינו י ואס יש
לעמים זול תינו ספרים מיוחדים כתוב עליהם עיקרי
אמונתם באמתיותהנצחיות  /ועל אנשי בדתם להשנעעליהם
שהם מאמינים כס כלב שלם ולא יזוזו מהם לעולם *) ן לנו
העבריים לא יאות לעשות כן  /כי מפנת דתנו הקדומה /
העקרים האלה נבדלים מתורתנו הגתנית כסיני  /אףשנכללים
המה כמצות התורה י הראשון מבני ישראל אשר שת אל לנו
להעמיד פכת דתנו על שלש משרה עיקרים  /הי׳ רננו משה
בן כממון  /והמה הלמודים אשר נוסד מהם השיר יידל/וס'
אור ה׳ להרב ר׳ חסדאל  /וס ' העקרים להרג ר׳ יוסף
א^בו  /וס׳ ראש אמונד־ז להרב ר׳ יצחקאברבנאל• 1הרמב״ס
ז״ל השריש את העקרים ההמה בקרב כנסיתישרן! /והשרשים
האלה גדלו והצליחו ועשו פרי  /הנחמדיםלהשכיל  /ולמוץ
מדבשם ? אפס מעליהם לא תפרו חכמי עמי לעשות מהם
חגורות לאסור על נפשס מוסחת הדת אשר ישליכו אגודת מוטה
על צוארי כני בריתם אם ברצון ואס כאונס  /זרה היא לנו /
לא יעשה כןכשערנו " ר׳ חסדאי חלק על ,דברי הרמכ״ם ו״ל
וכקש לשנות עקריו  /ור״י אלבז מצא דרך אחר וקצר אותס
ייתן שלש תחת שלשעשרה י ר׳ יצחק לוריא ותלמידיוהמקובלי׳
הרסו את לנינו ע״פ כלו ולא הניחו מספר עקרים כלל  /כי
אמרו כל דברי תורתינו המה עקרים  /ואין לך אות אחת
שאיננה עקר י ואף שהיתה המחלוקה היאת בדעותיהם ימים
רבים / :לא נשמע קול קטטה ואיבה ומרירות נין חכמיישרן! /
ואף שרוב אנשי הגולה קבלו עליהם את דנרי הרמכ״ס ועיקריו
השלש עשרה  ,עכ״ו לא החרלמו ולא הזיפו את הר״י אלנו על
זכר שומו שלש תחת שלש עשרה ♦ האמתיות הנצחיות נתונות
לחקירת האדם ולנחינתו והאמת ישאר אמת עד כלי תכלית
אף
ריצו וי4ונצו!י©ן ביכר י

( שמא)
שנפרדו דרכי כני האדם לחתור אחריו ולבקשו " על כיוצא
אף
שנור גפני חכמנו ו׳׳ל  :הללו אוסרין והללו  .מתיוין אלו
בזה
ואלו דברי אלהיס חיים * ) • »
 p 1,יבחן הענין הזה גנחינה דאה אחרי עמדנו על ההגדל
תורוח
 Tבין גדרי תורות אלהים ומצות אלהיבש •
המלמדות אמידות נצחיות הנודעות ונכרות על ידי
^היס
השכל המה עיוסדות בשאר הידיעות המושכלות על
מופתי
ואבות כוללים/וכל עוד שיתמעט מספר האבות  /יותר
יסודות
תחתס משפט הפרטים הנולדים מהם * * )  5לא כן
יתקיים
אלהים המה אינן סובלות קצור  /כי כל אחת מהנה
מצות
נפנו עצמה ומסתעפת לסעיפים רבים  /לכן יעמדו כלם
עקר
כאהלים נטע ה' בדרך חסידיו להשתעשע בהם למען מלאות
דעת ומוסר השכל " אכן אם בכל זאת לא תנוחו
נפשותס
אחרי יסוד כל יסודתס  /צאו וראו את מרי הלל4
מלח תור
הזקן

רבים ממתנגדי חבסי»ו לעגו עליהם על דבר המאמר הזה /
* ) שמעתי
הסתירה (ר׳־ל שני הפכים
דבי ממשפט
ויאמרו כ• לא ידעו
) • אפס לו חכמו ישכילו וידעו את שגיונם * ומי יתן
בנושא א ' נמנע
עת יחשבו • חד בל עמי הארץ כאשר חשבו חבטיוז ז״ל •
יחיש האלדדם
דברי הנביא * .צוכש הרביעי וצובם החמישי וצום
«קרב יום יקדים

השביעי וצום העשירי יהי׳ לביו־; יהודיה לששון ולשמחד־ז
ולמועדים טובים • והאמת והשלום אהבו נ •

החכמים החוקרים החפצים להצריף דעתם #לחתור תחלה אחרי
* * ) מחק
ומקור הבחינה אשר יעמדו עליהם ( דאס פרינציפיום) וזה גדר
אבי
רבים אשר יכונו אליהם נשואים מיוחדים • והנה דרל
כולל נושאים
המזיק והניזק אשר אין להם סוף כללו חכמינו ז״ל תחת
משל  /דלבי
« כי חקרו שאי אפשר לנזק בעולם אשר לא יוגדר תחת אחד
ארבעה אבות
הגזברים במשנה  .ועתה אם יתהוה היזק לאיש יהי ' מאיזה
מהד׳ אבות
מאיזה אב נולד! ונכיר לשפוט את ערכו • ואלו הי'
מיז שיהי ' נדע
■
האבותיס*
1
משל נשואי נזקי השור והבור שווין בראיתן נתמעטו
דרך
מרוביםן כי בל
לא הי ' השור והבור ב״א אב אחד ותולדותיהן היו
האבות באשד הם עתה נבללו אז בגדר אחד ! והי׳ גם משפט בל
תולדות השני
נכון וקייס  .בי לבלם דין א׳ מפאת היותם בלם בני אב אחד •
הנזקין הן \ היותד
החכם  :וכל עור שיתמעט מספר האבות וכו׳ זהבן זח ’
ולכך אמר רבנו

V

)
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הזקן ע״ה אל גנרי אשר בא לפרו (אמר ■ :ר ,גיירני על מנת
שתלמדני נל התורה גלה כשאני עומד על רגל אחת * אמר
לי׳ רעלך סני ?1חברך לא העביד וו היא כל התורה בלה ואידך
בירושא הוא ויל גמור • הנכם רואים כי לדעת ח1׳'ל הרתכה /
היתה מצות אהבת הריע יסוד כל המצות * "
* הגה שמפי לגביך  /המשכיל Iתמית הדת היהודית וכל
הקיפיה " ועתה נבחנה עוד אחת על דכר התורות
ז־זמושנליות ׳ והמצות המעשיות * ) * התורות המושכליות
•אינם מן הדברים הנתניס לכתוב  /כי מריס שבכתב אינם
סובלים תוספות וגרכון  /ולא ישנו את תפקידם ככל דור ודור
גפי השתנות העת והמקום והלשונות והמדות •והממלכות  /יכ
%אס ישארו כתמוגתס הראשונה מגלי שנוי וחלוף * ולק נמסרו
תמזשכליות געל פה לאיש מפי איש לזקני העם וחכמיו  /להתוכת
עליהם בחברת מרעים  /וללמדם לתלמידיהם לפי שכלם והשגתם /
ובשפת איש ואיש כאשד יהי לאל ידו להחזיק בס  /פעמים
במשל ופעמים במליצה וחרה ־• ותהי להס התורה שנכתב המלאה
מצות וחקיס אשר יעשה אותם האדם יוס יום לדרבון על דרך
הבחינה  /והתלמיד גראוהו את רבו מקיים המצוה 4החל
רוחו לפעמו לשאול
מה ואת ? ומה סבתה וכונתה  rובזאת
מצא הרב מקום
להתוכח
עס
התלמיד ולהורותו הלמודים הרחבים
!הצרופים
היוצאים
מן המקור הזה הנובע מיס חיים אל נפש
צמאה *
מלזאת
נאסר
על
עם
ישראל
לכתוב את דברי רבותיהם
מל
הגלץן
/
כמאמרם1׳׳ל נ רבדיםשבע?- 1פה אי אתה רשאי
לתנס
בנתב
י
והימים ימי בכורי עק העם אשר הורידוהו אל
לא הגלות המר  . /נראות חכמי העס ההכרח לכתוב תא דברי
קבלתם על ספר  /קראו אותם  .ימי הפרת התורה  /ויקראועליהם את הכתובל :עת לעשותדל ! ׳ הפרו תזרתיך  -בכת
הבחינה
•הרב ר׳ י*סף הדי,ץ בנה »ותם  ,בשם -חוברת • הלבבירת יהוית
האיריס ,אמנם המשכיל ידע כי עם חובה לא יאות לגדוד
הב את
בל הענינים האלה  . /וגם לא תפולשם חובה על דברים הבלתי
תלויים .
כ «.י 9ברצון  /ואולי שגה בזה הרב המעתיק שם tלבן בחרתי אנכי
אחרים • דברי הגומב י

(

c

הזאת תדע  /ה ^ וריא הנעים Iמהות תורה ש 3כת 3וס 3ת
הבחינה
תורה שגע״פ  /ואיך תתקיים כלןר 3העדה כחזות רג וביד־עה
נחרה על ידי קיום המצות והחקיס הנכתכיס דרך כלל כתורתנו
 /כאשר אבאר לך אחרי העירותי תחלה את רוח
הקדושה
בחינתך על חקירה אחת נפלאה* H-
 prvo nנפש האדם המוכנת לקבל מושגים רכים מהדברים
אשד תכיר  /זכרים גשמים מוחשים מושכלים
ופעולותיהם ושינוייהם  /להרשים גל מושג ומושג
ונפרדים
כתמונה מיוחדת ונבדלת מיתר המושגים  tאוכלליי
ממושגיה
| פרעי למעו שאת אוחו לבדו צרוף בלי ערבובובלבול  /ולשמש
או
לעת הצורך  /והתמונה הזאת נקראנו אנחנו הדיור (יצום
נו
)  /ויהי׳ לבור מיוחד לכל מושג .ומושג■״ וכאשר יתרבו
»ארס
בגפש האדם גן יתרבו גס הדבורים * ומה יפה דברי
המושגים
אשר המשילו תא הדבור ומושגו לחומר וצורה • .תמונת
הסכמים
.המושגים כשמש בה לב ' ,פגים ׳* ( א ) לצורך עצמיגו  /להיותם
אשר נשמור םב את « ושנותינו * ( ב ) לצורך וולתינו /
גנליס
למען נרשיס בנפשו את מחשבות לבנו במת החפן להודיעם
• וכך אנו נוהגים בשמוש התמונות האלה  /אם נחפוץ
לו
מושג גפשיגו כנפש זולתנו מרחנו להלביש את המושג
להרשים
( .ר״לבדכור אשר נגדר מ ) ונשלחנו ללב השומע «
בתמונתו
נספו ! לדעת מושג אשר גלב זולתנו בשמענו אותו יוצא
ואם
מלובש בתמונתו  /נפשיענו ונסיר ממנו את כתנתו ערם
מפיו
י  pארחות כל דבור ודבור אשר יכא
ירד אל חדרי נפשנו
דדך החוש השמיעך / .מה מהות מתת אלהיס אשר
אלינו
בו את האדם✓ הוא הלשון •* אפס עוד אחת הלק לנו
הנן
ביתר שאת להשיג מושגי זולתינו הרחבים ממנו במקום
האלהים
על ידי החוש הראות  /בשמש בתמונות הנראות לעין
ובזמן
הנרשמות לפנינו בציורים מיוחדים " המורים מל מושגים מיוחדים
אשר בנפשנו  /וזהו הכתב  /אשר יעמוד ימים רבים בתמונתו
הראשונה  /ובעת תשורנו עינינו יתעוררו בנפשנו המושגות
הנרשמות גו ונדעם י "
ואו» שיודה כל משכיל ואוהב חכמה כי יש יקר וגזולה למעש'
«
הכתב 1היותו מסוגל לשזעע תולות ולהרבות לעת
ולהיות

( שמד )
ולהיות שמור לנעליו ימיס אין מספר  /בכל זאת נולדו כשנתו
תהפוכות רנות כקרב המין האנושי על הארץ  /ונפרע גענין
האמונות והדעות * יי אין ספק שאנשי דורות הקדומים /
גורס השכימו לעשות להס מספר אותיות מיוחדות ולחנר
מצרופס ומכלולס תינות ומלות למען הרשיס נס את מושגי
נפשותס  /השתמשו כתמונות הגשמיים הטבעיים לכדס ♦
ונהיות  /דרך משל  /חפץ איש לכתוב  /ענק משסע אה האריה1
צייר צורת אדם גדול כענקים משסע את האריה * וכן שור
אוכל 1עשב׳ ונחש נושך בעקב איש ונו׳  /ודרך מעשההכחג
הוה ידוע לנו ונמצאו ונדונות למו נארצות הקדס  /והוא מכונה
נספרי החכמים והסופרים נשם היראן.ליפיק * ) • “
T

<ז ואחיי ואת נרנות ימי האדם מל הארץ  /ויתרנו ננפשו
מושגים רניס גס בדברים נפרדים נלתי מתקיימים
בעצמם ( אבסטראקטי בנריפע ) כמו  /הממשלה הגבורה *
האהבה " הערמה" ונהנה  /ננרחו להתכונן על מדותהברואים
ותכונתם  /ויהי להם הכעל -חי בעל מלה ואת לתמונת המדה
מצמה  /ובעל מדה אחרת לתמונת מדה אחרת  /וברצותם
להרשים מלת הממשלה  /דרך משל  /ציירו דמות אריה ׳
ודמות שור בעד מדת הגבורה " ויונה למדת האהבה׳ ונחש
למדת הערמה וכיוצא בזה • וכאשר ארכו ימי האדס על
הארץ נתרנו תחבולותיו למצוא דמות ותמונה לכל מושגיו /
ומן תמונת הפסל מעפי חוצב עלה אל תמונת מעשי חרט על
עץ ואבן ומתנת  /ושמוש הצנעיס על כלי נגד ועור! ומן
התמונה כלה בחר למען תכלית הקצור השרטוטים החצונייס
(דיא אייטרן או ^ ריסע ) המדמים את התמונה נכח העין וכה
עלה דרך תחבולתו  . /עד ני יד אל עשתה פלא להדריכו על
חכמת
*)

רביםממחקרי ה^שון אמרו
העברית שם ושארית ?*מכתב הירא ^ יפיק•

שעוד ננחואי® היום ' באלפא ביתא
א

רינד /

D

מיו  /גקא4וגגעל ./דעיהרי  1* /חאקען  jז סווערדט/
כ 1עפ / .1ל טרייבסטעקן  /ן פיט  D /טטילנג /

ע א!י4ע  /פ *וגד > ק אפפע  /שלאחן *

( עזמדC,
חכמת הנתב נמספר מעט • וציורים קלים וע״י
יוכל לרשום מחשבות לבז לאין חץ * “

צרופס ושנותס

ומנתב בני האדם אף
 <,כל אלה השינוייס והחלופיס בלשון
שהיו רב פליליה וחלת טוב לאדם למען שמור 3ס את
מחשבותיו בדברי אמונה ודעה וחנמה ומוסר ולהקימס לדוד
אחרון  /גדול כבודם ויקר פעולתם כי היו כחלות דבש אשר
פרחים וישמרוהו שם למחית נפשם
יאגורו בם הדבורים מיץ
•ולזולתם 5בכל ואת נהפך להם גס הטוב הזה לרועץ  /ורעות
האולת/במסתרים תארוב
רבות יצאו להם בסבתם♦ — כן דרך
•על מפעלי החכמה וכאשר תרבה עצמה לבנות כמקום הזה /
תהרוס האזלת במקום אחר — תחת אשר עמלו חכמי לב וישרי
לרך להשתמש במתת אלהיס הזאת /
האמונות
על ידה המחשבות בעניני
אנשים נבערים ועקשיס  /אלה שגו
גנפשס הדברים כאשד באו להם
מתומרס ומלאות לבבס מכונתס

הכתב והלשון i
והדעות  /קמו
למראה

עיניהם

דרך החוש✓ מבלי
והטהורה !
הצרופה

ולהצריף
לעומתם
וידמו
הפשיטס7
ויחפיאו

על! 2היס דברים אשר לא כן{ ואלה ברוע לכבס החליפו אמת
ובחלקלקות
בשקר ויעורו את עיני העם בדברים בדויים /
התמונות והדמיונות אשר מצאו  /על
לשונם ידעו לפרש את
דרכם  /וישימו להס אלילים ופסילים נאשר נולדו בסעיפיהם
וכאשר יטנו בעיניהם להכשיל בס את המון
ורעיונותיהם /
ועוד כת שלישית אנשי גבה לב ורוס רוח  /אשר
העס *
בחזקו בעין העס לחכמים ונבוניס  /על דבר ידעם דבר מה
בחכמה ! אמרו בלבם  /לפנינו נגלו מסתרי חכמה  /שפתינו
נשיבנו ז וכדברים אשר לא ידעו מהם
אתנו ,מי ישאל ולא
מאומה  /בושו לאמר  :לא ידענו  /ולמען הסיר מהס חרפה
חסרון ידיעתם השיבו על כל שאלה את כל העולה על רוחם
למען הפק רצון השואל והורות ני לא
אס אמת אס כזב  /ךא
הה/אחי  Iבינו זאת וראו את
(לאו למצוא כל דבר * —
העמל והכעס .אשר תמצא נפש איש רום רוח אשר יחשוב התראות
איך יפוג לנו

כיודע הכל  /עת ישאל ממנו דבר רז ונעלם /
בקרבו בהיותו אלוץ Tלבחור אתת משתי הדרנים או

להודות

(

שמו )

לאמור  :לא ידעתי  /או להפיח כזבים ולענות ד 3רי רוח למען
לא הקטן יקרתו כעין השואל י מה נעמת סאקראטעס הנבון
גתחבולקך להרגיל את לשונך להשיב על כל שאלה לאמור י
אינני יודע מאומה ״ ואס בכל זאת ידעת השב אחרי הכליגתך /
הוספת חן והרבית כבוד בעין דורשיך 5ואס לא ידעת השב i
חלצת גפשך ממצור הנושה כי הודית על האמת * — “
« היוצא לנו מהבחינה הזאת  /הוא להראות אין שהסבו
התמונות האלה וקוצר תבונת המון העם  /לסור
מאתרי האמת ולעשות להס תרפים ואילים צומת שונות מצבא
השמים ומברואי הארץ איש איש לפי בלבול רעיונו ועקשות מוריו י
וכבר קדמני האדון החכם מיינערס באחד מספריו  /באמרו5
״ בנותי בספרים ובקורות העמיס כימים הקדמונים ומצאתי§
«ל על פי הרוב העמיס אשר נבדלו מאחיהס  /ואשר ננדל<
« בארצותס לגדם מבלי קחת תורה וחכמה מעמיס זולתם /
« עבדו אלילים בדמות בהמות חיות ועופות ותמונות ברואים
יי צמחים ודוממים  rיתר מתמונת בני אדם * “ ואנכי אנסה
פה על יפ דרכי בבחינה הזאת להזמת טעם לדברי החנם
החוקר הנזכר * “
" בעת היות המין האנושי ננרח להשתמש בתמונות הברואים
להרשים בס מושגי נפשם  /אל היה דבר מסוגל• יותר
מתמונת הבהמות וחיתו ארץ  /ני גל בעל הי למיניהן יש \ל
המנה מיוחדת הנראת לעין בהתבוננות מע» ♦ הצבי קל
המרוץ  /הכלב זע  /השועל ערום  /השה עניו  /וכהנה
רנות' מהמדות .המיוחדת עד שנמעט נרשמים התכונות האלה
מלפניהם י ולזאת בחח נ ס המושלים ברצותם לבקר עלהמדות*
נספורי פעולת בעלי חיים 4כאשר הורה בטוב טעם ודעת
אהבי לעסינג במכתבו על הנושל • 1ואף גם הברואים הצמחים
והדוממים למיניהם יש להם תכונות מיוחדות וטבעיות נבדלות t
המסוגלים להרשים בס מדות מיוחדות כאשר שמשו המושלים
בדמות שושן לימי הנערות  /הארז לגאות  /האזוב לשפלות  /וכיוצא
בזה • אכן האדם הוא גולל כל המדות ונפשו מסוגלת לכלמו >
אפס נסקרים המה בקימת לבבן  /ואין אחת מהנה נכרת
בהשקפה

( עזמז)
בהשקפה ראשונה  /צי אס אחרי העיון והשקידה במפעלותיו
ומעשיו  /למען נדע איזה מהמדות נברה בנחות נפשו  /ולכן לא
היה האדם ראוי ומסוגל כל נך להשתמש בתמונתו למען הרשים
על ידו מדה או תכונה מיוחדת י לזאת לח תביע בכל האלילים
אשר נשארו מימי הראשונים בתמונת אדס  rהתמונה הזאת
לבדה מבלי צרף ליה או כעל חי או מין צמח או צלי  /או תמונות
הנולדות בנח הדמיון נמו שנים או שלש ראשים  /או קרני שור
מל ראשו או בעל רגלי תיש וכהנה/אשר על ידס יתנכר מהותו
ותטנתו בידוע למביני המיעא״לאניא י וכן ישמשו עוד היום
המשוררים במשלים ודמיונות מהמינים הכעלי חיים י וכןשמשו
הנכיאיס זהחכמיס בצורות בעלי חי*ס בדכרס מדברים נשגבים
•והשגתינו! למען נוכל להכירם דרך מדותס י ולפי זה יהיו
דברי החנם מיינערס סמך וראיה לדברי  fבאמרי שרוב
עבודת הליליס נהיתה בסבת הצורות והתמונות אשר הוכרח
המין האנושי להשתמש בס געת התפן לכתוב את מחשבותיהם
ולהורותם לזולתם * “
" לק יהיה מחוק החנם הבוחן תכונות ונמזסיות עס 1ר
להשמר מבלתי ישפוע על כל הפסילים והתמונות אשר
ימצא בקרבו ולהתליע לומר שהם אלילים ויראתם של לה  /כי
לפעמים הס רק כתבים ורשומות ספוריות ממדות או תכונות
ידועות ״ ואם איש נכר ממדינת הים  /מארץ אשר עד הנה
אין בה נתב/יבוא אל אחד מכפי תפלה אשר במדיבתינו אשר אין
בו פסל ותמונה גלל  /והוא תאה כתוב על קיר לבנה בשרעועים
שחורים דרך משל הדבורים אלהיכם שדי " רי הפד נוצר
חסד ? 1אלפים וכו׳ אשר לא ידעם ולא יבינם  /ובל הקהל פונים
את פניהם ופורשים כפיהם להתפלל נוכח הקיר הזאת  /הלא
בשובו לארצו ועמו בספרו להס את אשר ראו עיניו  /נלמו ילעינו
או בשרס ינמרו על אנשי אייראפא המתפללים אל שרעועיס
שחורים המצויירים על קיר לגנה ז י וכן מצאנו שעעו אנשים
רבים בימים הקדמונים ויחשבו את התמונות אשר מצאו בהיכלי
התפלה לאלילים * ולעת חרבן בית אלהינו חשבו הרומיים את
הנרוניס (אשר הורו על ההשגחה ) ללילי בית ישרל  /ויאמרו
מליהס

( שמה )
עליהס  :אך גף עובד אלילים העם הזה * וליאת בקראנו
בספרי המסעות לאנשי הודו אשר יציירו תבל ומלואה נשואה
על גב פיל  tוהפיל רובץ על צב ודוב נושא את הצב והדוב רובץ
עלי נחש ילעג הקורא על הבליהם מבלי שאול ישאל לאמור :
הכי הנחש הזה שוכן על בלימה ? אכן אס נחקור אחרי נונת
הדבר  /נדע כי לא לריק חברו הציור הזה ויש לו רז אשר
יתעלסו בו חכמיו  /ולראי׳ לדבר אעתיק הנה מאמר אחד
מספר תורתם המכונה שאסטא אשר לכהניהס  /למען הורות בו
ני לא כל כך רקיס דבריהם ♦וז״ל הכותב בפר׳ ח׳* > ‘ w
« מאדו וקיעו ( שני תנינים עצומים  /תהו ובהו)
נלכדו  /ואל 1שדי יצא ממקום כבודו הנעלם f
ויאמר אל שדי
ועל סביגיו כדמות הספיר לטהר *

־

לאמור  :קום בירכלא ( כח הבריאה )  /וברא לי את
העולס החדש וכל צבאיו ברו־חי אשר שמתי בפיך * ואת
ביסטנוא (כח האצילה ) החיה וחזק את כל היקום והיצור" ;
כאשר צויתיך * ואתה סיעב (כח הביטול וההחלף ) לך
ושנה את היצורים בגלגול החלוף והשנוי  /בכחיאשל¬
אשים בידיך י וישמעו בירמא וביסטנוא וסיעב את דברי
אל שדי וישתחוו אפיס ארצה־ י ויעבור בירמא וישט על
פני יהאלא ( תהום ) ויראו אוחו בני מאדו וקיטו וינוסו
ויהיו' Tלאין " ויהי אחרי עבור רוח בירמא והתהומות
קמו מנוע עוד  /ויתלבש ביסטנוא בדמות דוב עצום
(תמונת הגבורה היתה אצלם הדוב  /לפי שהי׳ הגדול
והנורא בחיות אשר הכירו ) וירד אל תהום יהאלא ויוציא
בנשמת רוחו את ילודטא (ארץ ) אל האור* ״ • ויצא
מקרבו צב עצום ( תמונת הקיום ) ונחש גדול ( תמונת
החכמה ) ידשא ביסטנוא את הארץ ויעליה על גב הצב
וישימהו על ראש הנחש  /ע״כ ״ “
הנך

י)
נצוצריכטן3צון
.צזיגד& שטאן גלון הצו{1

בענגצולן
ווע11

אונד רעק
י

קייורטוהק

(־שמטX
,,יזזנך

הספרים־ הא ^ה ובכל

נמצאים

הקדמונים /
כס♦ אפס

/ -

האהוב Jשככל
רואה  /הקורא
להעמיס
והתמונות אשר היו
הציורים
נונות מיוחדות אשר יעמוד עליהם החוקר

לההמון העם  /אשר אך למראה עיניו ישפוט  /נתהוו מהש
■ האדם על
עצבים ואלילים אשר עבדו אותם * כן נשחתו דרכי
הראשונים v
הארץ  /נאשר יעידון ויגידון כל דברי הימים
לפעמים מענת נסלותס .כי חדל מאתם פלס החכמה לנחור בין
טוב לרע  /ולרדת עד עצם הענין  /וישליכו את הפרי וישמרו
ולפעמים מעקשות לב הכומרים אשר הטו את «
את :הקליפה ן
ויספרו
וכמביהס /
לבב 1ההמון להאמין כנחות העצבים האלה
נכה מזב
להם נפלאות סעיפים וחזיוני ליל אשר בדו מלכם •
עס זעם את דדך התכונה ויטוש אלה עושהו  /ויזבחו לשדים
ובנותיהם מבכות את
לא אלה  tמבניהם העבירו למוליך " /
ויקרינם לפני עצביהם
התמוז "  /רבים מזקניהם הובילו ל 14כח
עץ ואבן מעשי ידי אדם  /וישפכו דם נקי לפני תכנית שור אוכל
עשב . 1כדברי הנביא הושע  :זבחי אדם עג ^ ס ישקון * ואס קמו
זדדיהס אנשי אמונה וחכמי לב אשר דרשו את אלהיס אמת /
ויורו* כי הבל פסיליהם אין בס מועיל  /וני נרמזים -בס אך
משלים וחדות על המדות ' והקורות  /לא פעלו כלום  /ני כל
עוד־ בארו להם את כונת התמונות על דרך הפשוט  . /יותר
הסירו אזן משמוע דבריהם • —י כן דרך כשיל ובער  /יעמוד
משתאה על נל דבר נפלא  /ונפשו תתראה שואפת לדעת חקר
דבר ופשר סודותיו נעבד ישאך> צל ! אפש בהגלותך לעניו את
והודיען אותו את כוונתו בדרך קל ופשוט  . /לא יאבה
העדן /
שמוע עוד  /ני כל מגמתו לדעת דברים רחוקים מדרך השכל
פישר י — אלם הם הסבות אשר הפנו את כל מחשבות כותבי
והתכונות ע״ד משל
וסופרי דרכי המדות
הקורות הטבעיות
הצורות היו
לסעיפים פתלתליס ועקשיס *
וחדה✓
ומליצה
להס לאלילים  /והתמונות מעשי ידי אומן לגלוליס המטעים את
ההמון לזנות אחריהם  /והאותיות מדרס לרגלי
נס הכזב אשר הוליד דמיונם  /ולא נמצא עוד

החנפים לרמוז
תחבולה לחכמי
מחר נמות

העס לחוקק בספר מליהס  /מגלי דאוג לאמור :
ויבוא דור אחר וישחית נונתינו ויתן שקר תחת אמת וכזב מחיר
אמונה

(2זנ )
אמונה * וגן נראה מפת אחת מהפלסופיס היונים אשי גק*
מורם * ) להסיר המכשלה הזאת  /וישמש בשמות המספר
וצודתיהם כמקום האותיות  /בחשבו שהם לא ישחיתו את פונתם
הראשונה להיותם עשוטיס מופשטים מכל חומר וצרופים כלתי
?קבליס מושג אחר ותכנית גשמי ן אפס גס זה נהפך לרומן*
יכ תלמידיהס אשר נאו אחריהם לא הספיקו להס כשמוש המספרים
כאשר הניחם המורה  tזיחתת למצוא כס סודות עמוקות
!רמזים נפלאים בטבעיות ובאלוהיות  /ויחדשו נס דרשות רחוקות
ועניניס כדויס ויקדישום ויעריצוס  /וברבות הימים נעשו גם
המה לעבודת אלילים כידוע למחקרים י עד הנה הוריתי לך t
הקורא הנעים Iאינה נפרצה עבודת העצבים והגלולים נקרב
האדם על הארץ  /ועתה נחזורה לענינינו  rונלנר על מהות
הדת אשר נתנה לישראל מפי הגבורה  /ני נאנו נכח הכחינה
אשר עמלנו3ה במאמרים הקדומים עד הלום להראות גודל הערך
ברב היקר אשר למצות המעשיות הצוות לנו נתורתינו •
מ האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב הכירו את האלהיס
עצם הנעלם ובלתי כעל תכלית בבחינה ,ישרה
וצרופה ** ) ✓ והביעו את הלקח הטוב הזה אל לב גניהם
ומשפחותיהם לבית אבותס! ויהיו נלמו בעלי דעות צרופות
טהורות מכל מושג גשמי ונהיות ממחשכות אלילים  /וירא אותם
אלהים ני טוב ויבחר נס ונורעס אחריהם להיות לו לעס סגולה
גד קדוש וממלכת נהגים * עם ךז הרעיון אשר ישמור בקרבו
את הלמודים האמתיס האלה לדורות© ברית עולם( עס עומד
לנס עמים  /ממנו יראו כל עמי הארץ את מעשי ה׳ ני נורא
הוא ו עם יביע אומר בכל תכונותיו וקורותיו אשר יקרו אותו
באחרית הימים לכל ממלכות הארץ! ני ישרים דרכי ה׳ וכל
מעשהו באמונה « העם הזה אשר אמר אלהיס להפלהו מיתר
האומות גר בראשית  .היותו לעם בארץ לא לו  /נכנע תחת
שבע גוי י קשה אנשים עובדי אלילים אשר ענדו בו בפרך /
וכאשר
יי ) 4
יהמגמוממ *
** )  7ין *׳חמורח

י׳ייח* יק  *rWnי

( עעא )
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ופאשר מיום אל יו© נבר עליהם ידי הלוחצים  /ק קצר רוחו
לדרוש את אלהיו ולבחון את הלמודים האמתייס אשר נחל מעי
אבותיו י ויהי באנחס מן העבודה ותעלשועתם אל אצהיס /
וישלח ן1יהס נביאו✓ וימויחס לגאול אותם מיד צר! וכן עשה /
ויוציא אותם משם ביד חזקה באותות ומופתים  /לא ע״י שליח
פי אס הוא בעצמו ובכבודו  /הוא נואל© הוא מושיעם הוא
מלכם הוא מחוקקם  /וינעל© וינשאס בעובו ובחסדו וינחם
וירעם בתבונת בפיו אל תכלית מיועדת בחכמתו הנשנבס
והנעלמה * — קצרה עין בשר «הבינו * 1קצה מפעלות ן / 1מי.
חנם ויודע פשר דבר 4ומי גבר ירהב בנפשו עוז לאמור :
באתי אל מסתרי החכמה  /ובחקר בינה התהלכתי  /ראיתי
איזה הדרך ישכון אור  /והגד תעלומות נתיבות אל ידעתי ל¬
אפס  /אס כלכל משפע קנוונתי  /וגזור אומר לא אוכל /
בעד עשתנותי מי שם בריח ודלתיס* מתת אלהים היא אל
האדם לחשוב מחשבות וללכת במשעול הבחינה  /ולהקיש מן
הפעול על הפועל ומן המעשה על העושה  /ואס רוח אמת
נקרבו והוא שומר ארחותיו בלכתו לאט לאט מבלתי מלל
לצד עלאה  /מי ירשיענו בהשפטו ? הלא ה׳ צוה ! — ‘ל
« ידענו את התלאה אשר ימצא האדס לשמור את הלמודים
הצרופים בקרב האדס בלי בלבול וערבוב עם דברים
גשמים * הכתב העשוי ככלי לשמור בו את הדעות והמחשבות
ימים רכים  /הוא דבר *שמי בעל צורה ותמונה וסובל דמיון
ושווי וסופו להניא את האדם לידי דעות זחת רחוקות מאוד
מדרך האמת  /התמונות אשר שמשו בהן הקדמונים הרבו והפריצז
עבודות העצבים  /והאותיות אשר שמשו בם האחרונים  /המה
מרחיקות את האלם מן העיון והחקירה \  /והוא נשאר עומד
עליהם  /מבלי הוציא מתוכם המושג השכלי לבדו הכעוס בתוכן /
וסופן להגשים את כל מחשבותיו  /וכל הדברים נעשים בעיניו אך
מוחשים מזכר iולמען הסר המכשלה הזאת מן האומה אשר בחד
בה ה׳ נתנו להם מצות מעשיות הצריכיס הכנה  /אשר יישמרו
לעשותן יום יום י ומה יפה גורל האדם בהנחיל ול עליון
שמירת מעשים ופעולות כאלה  /צי המעשה אשר יראה ויעשה
אותה

( עונב)
אותה תמיד  /יעורר נלכו רוח הבחינה והחקירה לחתור אתרי
נונת המצוה * ואף שלא נצטוו כני ישראל נפירוש לאמור :
חקרו ודרשו את טעמי המצות וכונקיהן  /עכ״ז ידע כל משכיל
כי הטעס הוא העקר 4והמעשה נפקדה לסבב את חקירת
הטעם והנונה * ולדעתי היה זה יסוד ועקר גדול לתורתעו:
מחק החכמה לעשות את האדם מהויב המעשה למען• העירו י
על המהשבה והכוגה * ולכן השמיטה התורה ממש כל למודי
האמתייס הנצחיים אשר• תלוי נהם אושר כל אדס  /ולא למדה
מהס דכר בפירוש  /כי אס הניחם לכת החקירה אשר יתעורר
עליה האדס ע״י שמירת המצות  /כי אז ישתלו כלכו צרופים
וטהורים מכל דכר מ׳צחשי וגשמי  ,ולא יהפכו לכו לעכודה זרה /
יען יגואר כסכת הפעולות אשר יעכורו ויחליפו ולא ישאירו
רושם בלבו  /אשר יוליד בקרנו עשתונות משונות ודעות גשמיות
וזרות * עול זאת יתר שאת להמצות המעשיות  /כי יכריחו
את האדם להיות תמיד בחברק רעים ' ולא יניחוהו גלמוד
כאשר יעשון הספרים והכתבים '' המתגודדים את האדם
ומסיעים -אותו מחברת זולתו  /ובסכת ההתבודדות הזאת /
או מפיל על נפשו תרדמת העצלה ומואס בכל מחקר ועיון /
או הוא הולך דרכו לבדו מבלי מורה דרך  /ואס נבוך הוא אין
מי יישר לפניו אורחותיו י אפס המצוות העשויות בחכרה או
בקהל הס נותניס לו פתחון פה לשאזל מה זאת ועל מה זאת ? .
ואז יענו לו זקניו ומוריו ויתוכחו עמו לפי השגתו וכח שכלו4
ותהיינה רעיונותיו צרופות ועשתמתיו טהורות  - /מלאים זיו
ומפיקים נוגה בכל מהלכי הבחינה ♦ ולזאת הי׳ מספר המצוות
הנוהגות ככל מקום וככל זמן אך מעטים  /ותולדותיהן רכות
לאין מספר  /אשר ילמדם העם נע״פ איש מפי איש  /למען
הכריחם לשבת תמיד בחברה ולהקוכח עליהם כטוב טעם ודעת*
וגס נאסר על עס ישראל לכתוב את הדברים שנחנו להם בעל
הפ  /למען לא ימצאו התלמידים מקוס לטעות ולסור מאחרי
האמידות הנצחיות הנסתרות נם  /והיה התלמיד תמיד נוטה
אזן לשמוע מפי רבותיו את אשר נספה נפשו לדעת  /והמה
בחכמתם שמרו אותו כעין פקוח^ לנלתי הטות ימין או שמאל
מן הדרך דרך החיים אשר שס אלהיס לאדם לעולם • זאת
תכנית

( עינג )
תמית דחינו הקדושה אס פין שפל עינך הכס וראה  /לא תחסר
כל כה  /היא כוללת יחד התורה והפעולה החכמה והמעשה
אשר יעמדו uלעומת זו למען הדריך את הנער תמיד כנתיב
הכחינה  /אחוז כיד מורו וזקנו אשר ישגיח עליו ולא ימתנו
להסגר יחידי להיות חורש סעיפים פתלתולים ולהשעין תקיחתיו
על דכריס נדרים ונלוזים מארח האמת והצדק * ‘צ
♦,זאת תורת ה ' התמימה עץ החיים היא למחזיקים בה ✓ כן
עלתה כרצון נ ותנה יתכרך וכחכמתו להורות את העם
אשר כחד נו  /ולשמרו בכל דרכיו לבלתי יגוף באחת מן הדעות
הנפסדות המכיאות לידי עבודת הגלולים ו אפס האדם כשגם
הוא כשר קצרה השגתו וחיש יהפוך לבו לשפונו אחרי מראה
עיניו ויצר מחשבותיו  /ימים אחדים אחרי הגלות ן1הים לעיני
ישראל לתת לו את תורתו היקרה מפנינים כאותות ובמופתים
שב העם מאחרי ן1היו  /בראותו כי בשש משה ויקהל על אהרן
לאמור  :קום עשה לנו אלהים ✓ לא אלהיס אשר יחי׳ וימיתו
ויגשימו ויעשה לנו נסים ונפלאות  tני אם אלהיס  /אשר
ילכו לפנינו  /בקשו לעשות להם מורה דרך אחר במקום משה/
ובחרו בתרפים ני חשבן שידבק ענין אלהי בצורות התרפים
האלה ✓ ןן1ו היתה נונתס על אלהיס ממש לא היה אהרן משוח
ה׳ שומע את דבריהם  /וחרף את נפשו למות טרס שלח את
ידו לעשות עבודה זרה ח״ו * אמנם בידעו כי אין זה כונתם
וירא כי לא יכול להס כי אלצוהו  /עשה להס עגל מסנה /
ולמען החזיק בס המחשבה שאין העגל הזה ו 1היס ממש  /אמר
הג לה׳ מחר  /המזבח הזה שאני בונה אותו הוא לשמו של
הקב״ה  /והחג הוא חג לה׳ לא חג לעגל  /אפס למחרתו
ועוד משה בושש לבוא  /ויקס המס לצחק ויהי בפרוע פרעות
ויאמרו  :אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים /
־ ויחלו להוליד בקרבם דעת עבודה זרה  /אז נתרה האגודה
ומוסרות בריתם עם ה׳ נתקו  /ותהי האמת נעדרת* ) ־-
לריק יפעל בעל מריס  /ולאפס תחבולות דוגר צחות להשקיט

מ
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#יין 'צאור רגוז ר! תג 0חו״לעל נזע׳ווה

שאון1

בספרו נתיבות ח׳ילזם •

( שנד )
שאון המון העם 7עת נתעורר ? קרבו רוח המרד ! הסוררות /
בדברי חן ומליצה! כלס כאחד יסורו אונס  /משמוע מוסר
השכל  /יענו ויאמרו  :ידינו אתנו מי אדון לנו ? לזאת לא
קס משה להורות את העם את קעאו אשר חעא בזכרי תוכחה
■! מוסר  /ולהשיבו אל דרכו נלקח עוג  /כי אס גחר דרך אחר
כאשר ספר לנו בתורתנו הקדושה בסוף מעשה העגל י שיס
לבך עליזה כל חכס לבב ומבקר בהיכל ה '  Iוראה גודל
מפעלותיו  /כי בסבת הפשע הזה באנו אל הידיעה הרמה
ממדותיו יתברך  /כאשר אבאר לך אקרי הזכירי עוד הקדמה
אחת אשר אעיר את עיונך עליה י **
העמים אשר עדן לא זרח עליהם אור התורה והחכמה ידמו
להע אלהים נורא ועצום תקיף ועוז זועס וכועס /
אבל לא רב חסד וארך אפיס § כי מדת החסד והרחמים בעיניהם
כמורך לבב אשר לא תאות לגבור ונורא יבחון נא את המון
העם ותראה כי הוא יקנא את זולתו על דבר גבורתו גדלו
ועשרו אך לא על מדת עזבו וחסדו  /יען יחשבהו לחולשה
וחסרון * ובאמת נעבע חוסר ידיעת יקר המזות הן1ה בתכונת
האדם הבלתי משכיל  /להיות מדת הרחמים והחסד ממלת
השלמות הצריכה עיון והתבוננות  /ערם נכיר כי השנאה והנקמה
והקנאה נולדים מכאת האימה והפחד לפני מי שתקיף ממנו /
אבל מי שהוא כל יכול ואינו ירא מאומה  /לא תנעם לנפשו
מדת הנקמה והשנאה כסדת הרחמים והחסד • איש יבין את
זאת ידע כי מדת הרחמים והחסד נעימה ונאהבה ביתר שאת
על מלת היכולת והקנאה  /ואם צרופים רעיוניו לדעת יכ
אלהים אל שדי וכל יכול  /ידע גס כי מא רב חסר ורחמים •
צאו נא ובקרו בספרי עבודת העצבים אשר לכל אומה ולשון וראו
אס תמצאו אציל אחד אשר יחדו לו מדתן החסד והרחמים ♦
ואלה דברי החוקר מייגערס אשר הזכרקיו למעלה  " 11/עם
יון החנם מכל העמים  /כעם ככהן כעבד נשר צבא כלם
נאחד חשבו שאליליהס הנשגבים מאוד ממעלת האדם  /היו להם
בכל זאת תאמתותשוקות והחפעליותאנושיות ♦ חשבו שהם
בעצי קנאה ומקנאים בעונת והצלחת האדם  /חשבו שהם
בעלי

( שנה)
נעלי חימהי הנתחרים לשפוך עליהם מרירתס אס «תישלו
בעבודתם » » וכהנה רכות  /כמו שתמצאו נדכרימשורריהם /
אץ גם אחד אשר זכר אלילים נעלי מלח חסד ורחמיםי
 «,ועתה שא נא עיניך ופקח  /היזורא הנעים ! את הלתח
הנתון אל עם ה ' עת בעטו כמצותיו במעשה
העגל  /ואיך גלה לנו ע״י פעולותיו את מלותיו הרמים
והנשנניס ע למען הנחיל לנו מקור מיס חיים לשאוג ממנו
קורה ולעת ומוסר כל ימי הארץ ״w
משה ירד אל העם וירא את העגל ומחולות ויחר אפו
וכו ' ויקח את העגל ויטחן עד אשר דק • וילכד
קשות אל אהרן ואל העם ע׳ והמהומה נעצרה כי ראה העם
את רשעו ואת חטאתו • ואימה גדולה נופלת עליו  /וגם פני
משה נפלו מיראת חרון אף ה׳ על הרעה אשר לעמו  /ויאמר :
אם אין פניך הולכים אל תעלנו מוה ! ובמה יודע איפוא
הלא כלבתך עמנו
ני מצאתי חן בעיניך אני ועמך
ונפלינו אני ועמך מכל העם-אשר ע  Sפני האדמז—. ,
ויען ה׳ ויאמר  :גם ארת הדבר הזרת אשר דברת אעשד־ז
ני מצאת חן בעיני ואדעך בשם •
ויהי כשמע משה את דברי התנחומות האלה יוצאים מפי ה׳1
וירב כנפשו עצמה וישאל מאת ה׳ לאמור :הראני נא ארע כבודך1
ויען ה׳ את משה ויאמר  :אני אעביר את נל טובי על מיך
וקראתי בשבש ה׳ לפניך וחנותי ארת אשר אחון ורחמתי
את אשר ארהם ונו '  /עד ופני לא יראו * ) אחרי זאת
ויעבור ננוד ה׳ על פניו וקול קורא לאמור ה׳ ה׳ העצם
ההי ' הוה ויהיה אל תקיף ויכול על כל רחום וחנון ארך

כג
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אפיס

* ) נחון גא את הדברים א׳*ר «־בר ה*  :אתה ח&תצ לראות את כל
כבודי « * א עיניך וראה את טובי  /זה כל מדות♦ איור תדעט
ותקי׳י מהס לע עצמי ! אכן עצמי לא תראה יכ אל יראגי האדם וחי "
אי אסעד לאדם מצד תולדתו • « הוא ח♦ עטוף בחומר ;עכור  ,לראות את
אלהים * ועיין העתקת הכתובים האלה וגאורא נם׳ גת־נות ה׳ילום •

( שנו )
אפים ורב תפר ואיות נוצר,חסד ^ א^ פים דורות  /נושאעון
ופשע והמאה  /ובכל זאת נקה ? 1א ינקה אינו מוותר העון
לגמרי אלא נפרע ממנו מעט מעט י
מי זה ערל לבב אשר יתבונן זאת ועיניו לא תדמעינה דמעות רעדה?
ומיעקש מבין עומק המקראות האלה ועוד ישים בלגו אורב לשנוא
את זולתו  /ולא ישא לחטאת ריעו  — tצדיק ה׳ בכל דרכיו /
מ טובתו נכיר את משמעיו  /וממשפט חרון אפו ישפיע לנו דעת
ח סדו י ראה נא המשך הכתוב ודע כי מאהבת ה׳ את ברואיו
י וכיחס  /וייסרם  /כמאמר סז׳׳ל  :שגס זה הוא ממדת חסדו
טובו של הקב״ה שהוא לא ינקה ויותר לגמרי  /ולא כאשר חשנו
י קצת אנשי שקול הדעת למצוא פתחון פה בכתוב הזה על עונש
גהינס נצחי וכליון והשחתה עולמית  /והאנשים ההמה לא שמו לב
איך יעתירו דבריהם את מדת שלמות הבורא יתברך  /ואין צל
ימצאו ידיהם ורגליהם במדרש הכתוב הזה המספר עדותיו של
ויען הדריכני הבחינה הזאת על מנין העונש אשר
הקב״ה *
יפחידו מפניו עושי רשע  /אציג הנה וויכוח אחד שהיה לי עס
אוהב נאמן חנס נוצרי אשר שאלני

לאמורt

״ ״ אם לא חפצתי להיות בטוח עיי אומר אלהי במחזה /
שלא אהיה מוכה ונגוע לעתיד אחרי הפרד נפשי
מגופי ? ולאחר שהתוכחנו תחלה והסכמנו יחד במשפט מחלט
שאי אפשי שיהי ; העונש אחרי מות האדם בלי קץ * ) כי
האלהיס הטוב והמטיב לא יעזוב נפש ברואיו לשחת בלי מבלי
תוסיף קום  /וגם לא יתכן לחשוב ערך העונש ני אם בערן
החטא מדה כנגד מדה  /ולהיות החטא דבר זמניי אשר יעבור
וחלף ואינו  /אי אפשי שיפול עליו עונש נצחי מאין הפגה *
ודעת קצת המתחכמים להישיר אמונת האבדון הנצחי באמרס1
החוטא פוגע בכבוד אלהיס עצם בלתי בעל תכלית  /לכן
יהיה גם העונש בלי תכלית  /לא היה דעת אהבי מ״ל  $ני
גאמת הדעה הזאת נשתלה בקרב האדם לחוסר ידיעת חיוג
האדם

*)

 mאחי העיקו* אמונח

חיווהח  #1ה7יאמו: 1

חחיה מוכה ומויחת ביסורין

וגאב1nüAי

חרזוצוא

)

( W

האדס ללהיו  /ואיננה ידעה מושרים ני אס מחבלת \ כאב נעצר
גלב האדס  ■/־רבה רעתה על הארץ  /רבוס חללים הפילה בימי
האופל והבערות  7טיס ורה עלינו אור החכמה ♦ אמנם
אנחנו חשבנו׳ שנינו יחד לטובה  /שהאלה ס ברא את האדס על
האדן לטובתו למען השג שלמותו  /ונתן לו תורה והנמה
למען אושרו  /ולו יענש החוטא ועובר על מצוה אחת לפי
פגיעתו בכבוד אלהיס הבלתי בעל תכלית  /ויהיה אס כן נ?ז
עונשו בלי תכלית  /לא היתה נת* נת התורה חסד אלהיס
על ברואיו  /גי אס מכשלה לגיףבה לרדת שאולה לאבדון
גצחיי  /ונוצר האדם מדוע שמהי למפגע לו ? התאותמשפט
<וה כחק אל צדייץ לחתות גחליס עלדאש במותיו  /והמה /
*ןרוצי ממומר  /הלא יכוו בס ז  -י אפס שלת-התכס היתה נ
אם לא הפצתי להיות■ בטוח נלכי שלא תאונה לנפשי שוס
■■§ ושלא אירא■מעונש צימס כלל t
ידעה אחרי מותי
לא יכ  /עניתיו  /ואת לא חפצתי  /אס חטאתי לאלהי הנני
משים שכמי תחת שבטו  /ובכל לבי אסבול מוסח למען
הטיב נפשי  /ידעתי כי לא יחפוץ דכאני ✓ ואחרי אשר יסרני
כמעללי יסור מעלי שבטו ויחשני נצל מפיו כי חפץ חשד הוא *
ויוסף עוד שאול ויאמר הלא ייטב בעיניך לדעת טיס מותן
יכ נשא האלהיס את עוגיך  /וגס מן המושר אשר עוללת
לך למען כפר חטאתן  /המליט את קייתך1
ואען ואומר ו ואת ידעתי מבלי מחוה אלהיס /ורוח מבינתי
יגיד לי  /ני אלהים אל צדיק לא יחפוץ במות המת ינ
אס אחרי הצריפו מ־זטאתיו יאמר למלאך הר ^  tואס יוכל
האדס להטהר מעונותיו מבלי עונש כלל  /חנון ה ' ואוהב את
בריותיו לא יריס עלץ ידו י אכן נפשי יודעת מאוד■ ני בעברי
על פקודי תורת־אלהים  /שחתי את דרכי * וחטאתי נגלי
תמיד ישימני קודר ואומלל 5ואשרי לי אס ישפוט עלי *! הים
גמדת דינו לכבשני מעוני ולטהרני מחטאתי  /יעלני מבור
היון למען ישלימני לראות באורו אור « פ׳ יל ממי איראI
הנני כבן ביד בא תמיס דעות אשר אל יחשוך שבטו ער הסד
חטאת גנו ועוגתו תכופר י

לב
6

( שנח )
אבל׳ הוסיף אוהני החכם להעמיק שאלה✓ אגל  /הכי לא ייסר
אלהיס את נפש האדם לעונת זולתו למען ישמע ויראה
את יד אלהיס וייטיב את דרכו  fואס גן הדבר  /הלא טוב
לך להיות כטות כלב שלםשעל ן1ה לא יביאך ה) 2היס כמשפט9
הגס כאלה לא חפצת9
לא כן  /ידידי עניתיו  /משפט אלהיס לא ייסר איש למען
הטיב נפש זולתו  /בחצרות אלהינו לא יפול שנט מוסר
על נו צייה למ  pצרף מזימות הרשע ו ולו יענשני אלהים
למושר זולתי נעות אני נחשדו שגס כזאת ייטיב את נפשי
וישלימני • ואס כן הדכר  /מדוע אפחד מטוכת אלהי עלי
אשר ישליס את נפשי ונפש זולתי למען העלנו יחד על במתי
האושר ? — אנכי אל יראתי דנר כי אס החטא  /אכן אס
חטאתי  /ונכתם עוני לפני אלהי  /יעמר עלי מדת דינו
הרב יככסני מעוני  /חניכים עלי יסוריו כי ישלימו את נפשי
ויחייני  /רפאות המה לתייתי  /ואחרי כלותס את מפעלתס
ולא נשאר עוד שמץ דופי נקרבי יסורו ממני ואבליגה בטוב
אלהי עד עולם * האשאל מאכי להסיר מעלי שכט מושר
טרם אדע כי נקתי מחטאתי  rידעתי נס ידעתי  /כי גס
הז מחסד ורחמי האל  /לייסר את החוטא למען הצדיקו /
אל רחום הוא ורב חסד ונקה לא ינקה  /נדכרי המשורר
הקדוש

( תהלים ס״ב י״ב י״ג )

,

אחת דבר אליהים
שתים זו שמעתי
ני עוז 1V7־,יבש
ו  Sך ה׳ הסר
כי אתה תשלים ?1איש כמעשהו' • זי

נסבת מעשה הענל נודע ביהודה מדותיו יתכרך שהוא כעל
רחמים בדין נמו שאמר המשורר בתהלתו המשפרת
<! סדי ה׳ ( תהלים5ן״ב ז׳ ני׳ ) ?

יודיע

( שנט )
יודיע דרכיולימשד.
^בניישראל 1עדותיו
רחוב :וחנון ה'
ארך אפים ורב חסד
1? ahנצח יריב ולא  chwhיטור
 nSכחטאינו עשה !1נו
( ahכעונותינו נמ Sעל*ינו
כי כגבה שכמם על 1הארץ
גבר חסדו hvיראיו
נרחקימזוח ממערב
הרחיק ממנו אתפשעינו!
ברחם אב hvבנים
רחם ה׳ hvיראיו
ני הוא ידע יצרנו
זכור כי עפר אנחנו • זט׳ * ) • »

עתה
החשניל יייתבמן

הוא יד הלמודים וגדול העליליה כלב
המזמורהזה ע״פ נלו
חכרו המלך דוד על ספור המעשה הגדול
עליו ברוח חקירתו • לדעתי
ונתעורר ע״י התכוננו בחסדי ה׳ ודין הגלותס
והנורא הזה בתורתנו הקדושה •
" ולתת שבח והודיה לה׳ השופט צדיק
אל עמו לספר את המאורע בדיו שירי
קורא לנפשו להעירה לבינה ותודה •
ולב תשד • ולזאת התחיל את המזמור בקול

גש ׳»י !

כרבי את

ה'

♦בל* קרב* את « 0קד׳*♦
ברבינפ׳* י את ח'
תעכח♦ נ? 1במולי♦
ואלי
עוניכ*
הסולח לב?,
הרופא f?sSתח^ואיבי
הנואל■ 1אעחת חייב*
הנמטרכי חסד ורחמיס ונו'

׳

< שס )
" עתה אשיב אל דרכי ואחתום את מאמרי זה בהורות
בדרך קצור את נל הלמודם היוצאים מן הבחינה
*זאת על מהות תורתישראל • התורה הזאת הנגלה לנו
במעמד הר סיד אשר נקראנו ברית ה ' עם עמוישר? 1טללת
שלש מחלקות ♦
{  ] 1למודים ותורות אנותיות נצחיות * מהבורא יתגרף
ואחדותו ומלכותווהשגחתו  /אשר מבלעדיהן לא יגיע
האדם kאושרו והצלחתו  /והס לא נתע kהעם בצוויואזהרה
על ידי תקות השכר ואימת העונש להאמין בם  /כי אם נסתרו
בעצם המצות למען סבב את רוח בחינת העם לבא עליהם ע״י
עיון ומחקר * ולמען התחזקם נלב העם לגל ימוטון  /לא
נתנו כפירוש על ידי נתבולשון  /כי אס הונחו* כשמירת וקיום
המצות  /וע״י העשייה יתגלו ממצפוניהם ויעמדו כאור בהיר
לעיןמשכיל * ן 1הי הרוחות לכל נשר לא הסגיר את האמתיות
ה^ה כידי האותיות והתמונות אשר יתחלפו וישתנו  /כי אס
רשם אותם בכתב אמת דרוש לכל חפציו  /ירוץ נו כל קורא
נלב תמים בכל עת ובכל מקום כדברי המשורר(
יוהצי® י"« ) ׳
השמים מכפרים כבוד אי1
ומעשה יריו ממד הרקיע
*ופם ליוכם יביע אומר
ולילה ללילה יהודה דערה
אין אומד ואין דיריכש
.ביד ’1נשמע קי 4
םכ
בכל־ 1הארץ יצא .קו 3ם
ובקצרה3ry־  Sמ  4יהגם
-לשמש שם אהל בהם זכי׳

מלא כל הארץ כבוד הלמודים האמידים האלה ישפיע טונה
ואושר מסביב כארץ כאשר ישפיע השמש גתקופתו אורו
צממתו על כל הארץ ־ג ואומר (®6קי״ג)
גומזדח שמש עד מבואו
מתל  4שבש ה׳ ו

וכן

( שסא)
וכן אמר מלאכי הנביא  :בי ממזרח שמש ועד מבואו
גדול שמי בגוים ובגל מקזנם מקטר מגש לשמיומגחר־־,
• מהורדת ני גדוד* שמי בגזיבש אמר ה׳ צבאורת י
 [ .ב ] אמתיות המקובלות ספוריקורות הימים הראשונים/
תולדות אבותינו הקדושים  /איך באו להכיר את
ווראם והתהלכם לפני ה׳  /ואיך הוכיחם ה ' בשגגתש לסור
מאחריו  /ואת הברית אשר כרת עמהם ה׳ והבעחתו לעשות
ורעם לגוי גדול ועם סגולה  /ויתר הדברים אשד עליהם
לונגה עדת ישראל ומלכותו " והס לפי מהותם מן האמתיות
הנתונות להאמין  /ולמען חזק אמון בס נתנו באותות ובמופתים
נוראים לעין כל העומדים • כי האותות והמופתים דיס להחזיק
על ידם האמונה  /מנר ה׳ לא משה  /הנה נא אליך בעב הענן
בעבור ישמע העם בדברי עמך  /ונס ךב יאמינו לעולם  /והדכרי׳
אשר שמעו אבותינו במעמד הוא המה אמתיות מקובלות לנו
ולזרענו עד עולם  /נאשר נתחזקו נלכס מל ידי האותיות
והמופתים אשר עינימו ראו *
[  ] 3חקיס משפטים ומצוות ותורת חיים  /אשר נתנו
לעם זו לבד למורשה  /ואשר על ידם נתחזקה אגודת
קהלם  /וע״י שמירתם יסתעף אושר והצלחת כלל העם הזה /
ועונת כל איש ואיש פמויי י ה׳ הוא מחוקתס  /אלהיס נורא
שמים וארץ ומחיה תנל ומצואה  /קרא את שמו הקדוש על עם
זה ביסוד  /להיות גואלו ומנהיגו ומלגו שומר את הכרית אשר
כרת עם אבותיו  /להנחותו בדד  /להרניבהו על כמת* ארץ
ולהאנילהו תנובות שדי « ואלה המצוות והחוקים והמשפטים
והתורות גלה להם כדרך נשגב ונורא למען העריצס והקדישם
להיות נכונים וקיימים להם ולזרעם אחריהם לבלתי סור מהם
ימין או שמאל בל ימי הארץ * ואף שנגלו המצוות והחקיסהאלה
בכתב ולשון  /בכל זאת לא ניתן בפירוש ני אם פקודת העשיה
והשמירה  /אמנם כוונתם והרחבת ביאורם והלימודים הנובעים
ממקורם לא נתנו בנתב ולשון  /ני אס נשארו תורה שנעל פה
למסרם להתלמידיס ולקבלם איש מפי איש להתוגח עליהם
בחברת נבונים  /לבארם ולפרשם להגדירם להרחיבם ולקצדם
התורה
נפי צורך המקום והזמן " "

( שסב )
ין התורו• שבנתב והתורה שבע״פ נמסרו שתיהס לעס ישראל
למען אושרו והצלחתו הכללי והפרטי אשר יתגדל
ויתרבה בקרבו בשמרו אח דנר ה׳ ועשוחו את מצותיו  /אפס
מלבד זה היו המצוות המעשיות ביד העם הזה נספר ולוח נרשמות
נו האמתיות הנצחיות המושנלות והמקובלת  /ני כעשיית המצוה
נתעורר רוח החקירה לשאול אחרי כונתה  ,ונסתעף נכת
הבחינה הזאת או למוד «ושכלי אשר אושר כל אדס תלוי בו /
או למוד מקובליי מקורות העתים הקדמונים ומהשתלשלות הסבות
ע״י המאורעות  /אשר אגודת אישי עם זה והצלחתו המדיניית
נקשרות בס • המצוות המעשיות היו לולאות חוברות יתד המעשה
והחקירה והפעולה והדעה * המצוות המעשיות היו חוט הריעות
ותקות הקהל  /לעשותם לב אחד על התורה ועל העבודה /
ויחבר יחד התלמיד והמורה השואל והמשיב להתונח בחברה
ולעורר רוחם על בחינת הלמודים הצרופים היוצאים מהם "
כן היה מצב מסת ישראל בעוד היות לבכם שלם את ה ' ואת
תורתו  /ובטרם היתה עליהם יד האולת ורוח העקשות לשנות
תא דתם ולהחליף טוב ברע ואור בחשך י »
״ אשרי עין ראתה תכונת אנשי הדורות האלה

/

בהיותם

על מכונס שלויס ושקטים כקהלתם  /וזכי הרעיון t
בידיעת הלמודים הנשגבים • הבוירדה ^ הית והברית -החברוז
היו ברית אחת עליהם לטובתם ואושרם הכללי והפרטיי • שומר
קיום אגודת הקהל עונד את אלהיס  /ועובד את האלהיס הוא
שומר קיום החברה * ינ העבודה והתורה והמוסר והדרן ארן
(טטצזצוטם ערעצוש( ; ) היו כלמו עצם אחד אשר לא יפרד "
אלהיס הבורא ומחיה את הכל  /היה גס מלך ומושל ומנהיג
את האומה הזאת בעצמו ובכבודו • המלך הרס והנשא הזה איננו
צריך מאומה ואיננו שואל מעמו דבר  /ני אס את כל אשר
ישלימהו דרכה טובת קהלתו ♦ וגס לא יכלה החברה לשאול
מאת אנשיה דבר  /ני אס את אשר נפקדו עליה כתורת מלכם
ואלהיהס • העדה הזאת היתה עדת ה׳  /עבודתה היתה
עבודת ה׳  /תרומת העם היתה תרומת ה׳ • הלוייס אשר
נקפרנסו ממסת העם אכלו את לחס ה׳  #להם לא נתן חלק
ונחלה

( שסר) .
ונחלה בארץ יכ ה׳ הוא נחלתם • כל העדה כלה וכל עבודותיה
כשלום ובמלחמה כעיר וכשדה היה קדוש לה : ,ולזאת אמרו
חז״ל  :כל הדר בחוצה לארץ כאלו עובד עבודות אהילים /
רצו כזה  /שהדר חוץ לארץ בזמן הכית ומקבל עליו עול מלכות
המדינה אשר הוא דר כה וחוקותיה  tהוא יצא מכלל חכרתישרן:1
אשר בל חקותיה המדיניות המה ככלל עבודת אלהיס * »
י! החוטא ועוכר על אחת ממצוות ה׳ אשר לא תעשינה הוא
מורד כמלכות ומתיר אגודת החכרה ומרעיש
« 4סודות אשר הדת נשענת עליהם בהמרות את פי המחוקק1
המכרך אתאלהיס חרף את ככוד המלך המושל על העדה הזאת #
והמחלל אח השכת בענ 1במצוה גדולה והפיל אחת מאכני ראשי
*פנה אשר אושר והצלחת הקהל הזה נשענת פליה  /כי ברית
עולם ביני ובין בני ישראל אמר ה׳ אות היא לעולם כי ששת
ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ וביוכס השביעי שבת
וינפש  :לכן תפול עליו יד השופט והכהו כדי רשעתו • לא
על דנר המחשבה הזרה אשד כלב החוטא הזה נגד נגחו הבורא
יתכדך  /ולא על דכר הכחשתו את מעשי כראשית  /כי אם על
דכר עשזתו את הרע כקרב ישראל  /ופרצו את נדר העדה
הזאת התמוכה על שמירת המצוות האלה ועל יראת "אלהיהס
ומלכם למען אושרם וטובתם כל הימים * אמנם כנל זאת היו
הזקנים והשופטים מאוד מאוד מתונים כדין  /ולא דנו דין
נפשות כי אם כעדים והתראה ונחקידות ודרישות ואחרי המשפט
היו מלינים את הדין שמא ילמוד עליו אחד זנות  /כל כן יקרה
כעירהס נפש אחיהם  /כל ךכ חסה תורתנו הקדושה על דם
אדם  /כבוד אלהים הוא לבל יקלה אחיך לעיניך  ,וקללת
אלהיס תלוי ✓ שים לכך על זאת והשביע נפשך בצחלחות
תורתינו הקדושה השופעת חיים טוכה וכרבה לנעליה ״ »
" אלה הדברים יניעו די לקח טוב לשוחרי דעת ותושיה ומהם
יראה כל משביל את חסרון ידיעת האומרים  /שמפנת
תורתינו להחרים ולנדות ולייסר נעוושיס זו; דיס את נעלי
הדעות הנוטות מעל דרך עיקרי האמונה  tושנתן לנשיאי
הכרית־־האלהית מקל חוכליס לרדותנאנשיס התמה • מהמאוד
רחקו

( & סד)
רחקו מעגלות האנשים כדורש האוד והמשפט ברעהו מערש?1י
מארת האמת  /בחשבם אותי נסוג אחור מדת אכותי על דגר
אמרי ; שאין ביד נשיאי הברית  -האלהית לייסר את געלי
הדעות הזרות  /אס למעשה לא ישלחו ידיהם *  -האמת לא
נלחם עס האמת  ,נגד הדנראשר יצא מפי הדת׳האלהית4
י■
לא רמה יד השכל האלהיי ממעל לסותרו* הספק והדעה הזרה
והגדויה לא הפילו איש מעדת ישראל גיד השופע ■ / .גילל־אס,
המעשה אשר יעשה איש ביד רמה  /וחרף כגוד אלהים מושיע
ישראל זמלנס  /והזדונות אשר יערו יסוד הדת הקלושה ויתירו.
את אגודת העדה ההיא  /המה יביאו אל הזקנים אשר בשער.
העיר  /וחקרו ודרשו היעג  /והיה אם .התת,שגי עדים נאמנים
בעושה הרשעה הזאת  /והזהירו אוהו בעונשו הנתון עלזמנו/
והוא יודע הזדון והעונש ובכל זאת לא שמע אליהם  /ויזיד
לעיניהם * הרי הוא בועע כפקודת מושלו ופורץ גדר החברה. 4
וענוש יענש בדי רשעתו " ובדרן הזה יתבארו ךל גס דברי
חכמנו ז״ל גאמרס ; מ ' שנה קודס חורבן הבית פסקו דיני
נפשות  /ואף רבים מדיני קנסות פסקו עם חרבן הגית *
כי אחרי אבדם את ארצם נקרה אגודת סברתם ונפרצה גדרתם4
ולא היה עוד העובר על אחת ממצוות ה׳ ככלל פורץ גדר
התגרה  /ולכן לא יכלו נשיאי החברה להענישו < ומושפע
ברית־־האלהית לא יבוא וג כסיל וחועא להתיסר  /אין נידה
לא שגע מוסר ולא מקל חוגל  /גי אם מקל נועם מורה דרך
לשגים  /אך רוח גשנרה יבוא שעריה  /ונפש מתנחמת על
חעאיה תשקוד על דלתותיה לשמוע הונחת מושר ולקח עוג4
למען תעיב דרגה ותעהר * u
״ ידעתי כי רבים ירימו קולס נגדי לאמור  :הרוב דברים לא
יענה  /החדשות הביע רוחך פיך  /ואת מי אין כמו
אלה  tידענו כי חברת היהודים היתה נהוגה בממשלת זקנים'
(היר 6קר6טיצו ) בממשלת כהדס ( עעהאקראעיא ) /וכל פקודות
העם " בצאתו ובבואו היו יוצאות מהיכל האלהיס ע״י הנהנים /
ידענו גס ידענו את מצב פעם הסת ממשלה כאלה אשר לא
יגצר ממנה לעשות את כל אשר יזמה — י אמנם לא כן4
אחי

( עסה ),
אחי ! אל תרעו ; הזהר! מלקרות על ממשלת עם ישראל אחת
מן השמות האלה אשר לא תאותינה לה לפי מהותה tתכונת
קהל ישראל כהיותה על מכונה היתה אחת בארן ואין שלה לה /
קראו לה ממשלית בושר ,על שם ראש העדה  /גי זו שמה
היאותה לה  /להגדילה מיתר הממשלות ואל תקראו לה שס כשם
אחת הממשלות אשר איגן דומות לה ואין להן ערך אליה •
הימים חלפו והתבונה הזאת נאספה  /ואך לפני האלהיס צופה
ויודע הכל כלוי וידוע! מתי ואיפה תקום תתחדש תכונת קהל
אנשים שנית להיות כמצג נכון ושלם כאשר היתה העדה הזאת י»
" כאשר יהיה רועה זונות ונואף אשה סשי לג לדעת נועס
האהבה הנלתי תלויה נדגר  /כן לא ידע ולא יבין
המשכיל נחנמת המדינית וממשלה נאשר היא נימינו  /את
ממשלת עם ישראל כאשר היתה נעת ההיא  /ממשלת המדינות
נימינו היא מי.וס 7ת על העצמה ורווי העס ורב הרנועותחכולת
המסחור  /והדת האלהית נחשבת בעיניו כמתגורסן נידהמושל
לרדות נס את המון העם  /והנהנים בעיניו כעדת דבורים
אשר ימצו את דבש הארן  /וכצרעה אוכלת את חלבה • ולמען
.לא תשכיל עשו לדמות ממשלת עדת ישראל לאחת הממשלות
האלה  /הציגותי לפניך תבניתה נאשר היתה עם כל מהותה
ואיכותה  /חקור אזוןודעכי כרחוק מזרח ממערב רחקו דרכיה
מנל דרכי ממשלות זולתה ואס בעין שכל תוסיף ותביע  /תראה
מחזה אלהית במקום אשר תראה עין זולתך אבן דומם ״>4
" אפס הדת הצלולה הזאת לא עמלה דורות רבות בתכונתה
הראשונה  /נימי שמואל מביא קם העם ויתקבצו כל
זקניו על שמואל לאמור  :הנה לנו מלך לשפתנו " מיום ההוא
החלה חומת בית ישראל להגקע עדי נהרסה ותהי מפי מפלה י
העם הריס את לבבו לבקש מלך בשר ודם לשפעו  /אס מסבת
זדון בני הכהניס אשר גאצו את מנחת ה׳ ואשר שכבו את הנשים
מועד! או מסבת רוח קנאה אשר עבר
הצבאות פתח אהל
עליהם בראותם את יקר מלכי הגויס אשד סביבותס  /בדבר
הכתוב  :שימה לנו מלך לשפטנו ככל המים • הנביא אשר
הרע בעיניו המר מאד  /אמר להם את משפע המלך למק
הורות

< עוסוc
הורות להם אח העול הגדול אשר ישימו על שנמס  < /איך♦זעקו
כיום ההוא מלפני מלכם אשר נחרו להם וס׳ לא יענה§ אגל
העם « אנו שמוע אק קולו ויאמרו  :לא יכ אס מלך יהיה עלינו •
רעש כן הנביא וימשח להס מלך י כזאת נתק חוט עדחס
ואגודקס נקרעה " נפרדה ברית -האלהית מגרית -החגרה
ותעמודנה זו לעומת וו כשתי אחיות נצות  /והאחת משגת את
גבול ריעותה • אמנם כל עוד היותם שחים על אדמתם ומלכם
אשר בראשם היה מאחת שבטיהם ) החזיקו מדק ולא נתפרדה
החבילה ע״פ נולה * אפס באחרית הימים אחרי אשר עברו
עליהם קורות רבות פעמים תחת ממשלת מלך צדיק וירא
אלהים 4ופעמים קחת ממשלת מלו אשר עשה הרע בעיני
ה׳  /נפל העם בשבי ויהי למס עובל למלכות זרה  /אז נפרצו
גדרי עדתו ויהי לזעוה ♦ עבודת האלהים נשארה בידיהם
כבראשונה אחרי | דת תורת משה  /ועבודת החברה נתונה תחת
יד מלנוק חמי fותהיינה שתי העבודות האלה המתנגדות
במהותן לעמל וכעס רב בין העם  /לפעמים פסחו על שתי
סעיפים ולא ידעו מה לעשות  /דברי מי ישמעו  /וחפץ מי
ימלאו  /ני פעם בעלה פקודת הקיסר מצות אלהיס  /ופעם
.סתרה מצות אלהים לשמוע דברי הקיסר ן לכן בפקוד הקיסר
לתת לו את המס אשר שם על הארץ  /והחכמים שו^יס ; האס
לא נחטא לאלהים בעבודה זן  tהשיב אחד מן התלמידים :
תנו אל הקיסר את דבר הקיסר ולאלהיס את דבר אלהיכש ו
רצה בזה  /קבלו עליכם באהבה את עול מלכות שניהם  /עשו
כל מה שבידכם לעשות למען שמור מצות אלהים והסק רצון
הקיסר י גם היום מגיד משנה אני לך  /זרע יעקב Jגס זאת
עצתי היעוצה לן  /שמור פי מלך אשר תשב תחת שגטו /
שמור את פקודותיו  /ואל תפרוש עצמךמנמוסיות המדינה
אשר באת לגור בה ♦ אכן אל תטוש תורת אבותיך  /ומדת
זקניך אל תרף ידך ♦ שמעו לי  /בני ישראל Iהיו לאנשים
והתחזקתם לקבל עליכם עול מלכות אלהים ומלך  /ידעתי ט
£גדתס טוגות זמניות רנות במדינות העמים על דברתם דרכיכם
עם אלהיכם ושמירת דתו  /כמו שידעתי סינבד עליכם עול
המצוות בזמן הזה בהיותכם על אדמת זרים כפי השתנות המקומות
והעתות

( שסז )
*העתות * אבל בכל זאת סבלו אח המשא המד הזה✓ ומכחכם
שחדו בעדכם ואל ימס לבכנס לסור ןמ הדרך הזה ימין או; ♦ tax
עמדו כגבורי חיל ויעכור עליכם מה  /ורעו כי מאלהיס היתה
זאת ✓ כאשר חזה עליכם נביאכם * “
" פליאה ממני דעת ✓ אין יצדיק איש ישראל את דרכו אם
נתס לבבו ישלח אחרי גיוו את דת אבותיו ״ אמת4
כתן לנו הרשות לדרוש אחרי כונת המצות ולחקור אחרי יסודתס✓
ובמקום אשר כסחה התורה טעם החקה ✓ יכלנו להעמידו על
טעם התלוי בזמן וכמקום  /ואפשר שתחלפה המצוה הזאת בהחלף
העת והמקום✓ בהיות חפץ  bלגלות לנו את רצונו* בהאיר את
עינינו וכגלות את אזרנו באופן נשגב מעל כל ספק ✓
כמו שגלה את רצונו כגלוי ובקול בעת ההיא 5אכל כל זמן שלא
נעשה זאת לא נתרה הרצועה ✓ והגות לכנו לא תועיל לנו
מאומה להחליצנו מן הדת הזאת " הן הנה שמה יראת אלהיס
גבול כין מסלולי החקירה והמעשה לאמור  :ילוד אשה Iעד
פה תבא Iואיש בר לבב ישמור את רגליו מבלי הסיגו ממקומו✓
בן יעבטון ארחותיו ״ בן אדם Iהנה אנכי קורא עליך שנית
את ראש דברי  :קצרה עין בשר מהביט אל קצה מפעלותאל✓
מי חכם ויודע פשר דבר ✓ ומי גבר ירהב בנפשו עוז לאמור :
באתי אל מסקרי החכמה ובחקר בינה התהלכתי  /ראיתי איזה
הדרך ישכון אור✓ והגד תעלומות נתיבות אל ידעתי « ־־אם
במשפט מלך בשר ודם וחקי מלכותו נאסרתי לבלתי שנות דבר
מעצמי ✓ וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו  /אף ני
בדברים נשגבים ואלהייס ? — המצוות התלויות בארץ ובמקדש
פסקו עם בטול הארץ והמקדש ✓ אבל מצוות הנוהגות בכל
מקום ובכל זמן קדושים המה לנס✓ זרע ישראל 1לא תתעמת
בס ולא תסורו מהם  /עד כי ירצה האלהיס להאיר עיניכם ✓
ולהצריף את לבבכם וללמדנס דעת את הדרך אשר תלנון ✓
בהקר את האגודה באופן נשגב מעל כל ספק  /נמו שהיה
במעמד הנורא בפת אסרה על נפשותיכם ♦ ))
 , jואתם אחים אהובים בעלי הדת החדשה Iמדוע ירע בעיניכם
ביק ישראל בלכתו בתם לבנו את דרך אלהיו ? הלא
דבר

(שסח)
דגר משיחכם גפה מלא לאמור  :לא גאתילנעלאת מרי חורת
אותהי ואין תחשבו אותנו מוזרים
ודשה ני אס להחזיק
מחנרתכם בתיקון המדינה וטובת מכלל על דבר שממו את
המצוות אשר נתן לנו אלהיס ע״י משה ן ~ ־הה  /אתי 1אם
לא תרצו להשפיע מטו 3ארצכם ומולכס עצינו עז כי נסור
מלבנו את דת אבותינו  /לריין הוחל « על הטוג אשר אנו
קנמינס פאןראהס וריעיו להנחיל לגו נארצכם/ני תמורת דת
אבותינו זלא נחפצה טונהנס  /טונה היא לנו מנל עושר וכל
כנול  /פקמן אלהיס היא כידינו לא נשלוח בה יד  /עד כי
ירצה לבקשינה מידינו  /וטוב לנו לסבול את כל התלאה אשר
מצא « עד היום מלהפריק מעלינו עול הדת אשר נולדנווגדלנו
נו  /ני כן יסדו עלינו החכמים  :הנולד נדת הזאת חייב
לקימה ולא יפרד ממנה כחייו ובמותו» ומה דאסר רחמנא
אכן לא שרינן ♦ ואין בידינו לזוז ממנה  /אבל זאת היא
בידינו וכבחירתינו לאהוב אקנה גתס לבבנו אהבת אחים  /ולנקש
מאתכם להקל מעלינו משאכם וטרחנס אשר שמתם עלשנמנו/
להחיות אותנו נאחד האדם המסתופף נצלנם  /הורו לנו דרך
ותנו לגו יד להטיב את מעללנו ואל תפריעו אות « מתת חלקנו
עמכם לטובת ארצכם ולטובת נפשנו  /כי זאת תורת האדם * »

יתר

התולדה בדפים הבאים ♦

תולדות
הךץ{  £א

המפואר החבס הפילוסוף במוה״רר

הזמן
נ״י בברלין

הערץ .מצא חן בעיני אדוננו
המכונה האפראטה
פהיראזאפיהע> אחרי א־&ד
המלך יר״ח ויעשהו פואפעסר דעך
גבר עשהו מורה ?1גניו בני המלך יר״ח בחכמת הטבע המעשית

(נגקמפערי^עגטאל $זיויק )  ,יקיצא ««ו לכבודולתפארת
 jpהעמים בחכמות האלה .

