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ורמס יאחה 5קול יממה דיזה חמה בצמרת האח  /השלך
והעטלף יזאו ננהליס מחתה ומרוגז אנה וי^כה  /והרועים
העיזו אח מקניהם מן המרעה אל חון גדרותימו ן גם המה
הגיסז אח הנאן מן ההר למען מפגיע  /רק לבדם נשארו על
 ,ראש ההרלהביט אל הסער הגדול אשר על הים  /ולראות
נעלות הרעש בשועה ושערה *
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וחתנש עניה צעיף עננים ועבים העולים כהררי
אל מעל שפת היס ♦

אחיבזעץ
גם לעבר פנינו מעבר לים הלאה בשה שמיס ערפל  /המו
שמה  /עוד ישקוט — ןא מהר יחלוף שקטה  /והריע
קול סואן ברעש  .הקשב Iקול עמת  /קול המולה  /כקול
יללת מרי נפש! גהגדת המון רנה מפני הות פתאום /
מרחוק ישמע —
יהזנתז

־עיור

נא\ לאט לאט יעלה האד ירבה עבים כהררים /
ועמי אופל וקדרות השתרגו עלו ממחשכי מצולות —
אחימעץ

עזד תתגדל תרים קול • הבט  /חשכתלילה

הבהההמולה
נפלה עלי הים  /נבלעו כל אייו  /כל נראו עוד ♦
פתה חבנו המאורות* ואך לבדו יהל לכת • מגדל המאיר לעוברי
ארחזת ימים במו אזפלוע -פקה * ) — אולם שא עיניך מה*
הרוה הולך ופוער  /עתה יבקע ענדם  /כרעש ורוגז יהזפס4
יתגעשו בזעפו עלי במתי ים  /הומה הוא בקצפו —י־
השער

יי )
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רעד «צו 3נמרק  /דיצובאקע  ^ n «5r1/פייצוד ptiוייצן
עירריצו « עע5לווזרנדן ~ערד! 6 .טן זזירד *
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יהונתן

הסעד הולך וקרב  /איום ונורא מאד • אמנם חמדתי
ההשיב שאונו! ומעונג בלול מגיל ורעדה שגב לכי
לראות המראה הנורא  /אס גס אתה חפצתה בה  /הואל נא
עמוד פה  /הלא מצער דרכנו  /ואס יגבור עלינו ועפו חיש
ירדנו מן ההר להחשות תחת גג אהלנו *
אחימעץ
 0וב ! אשב אתך פה  /כמוני כמוך אהבתי את המראה הזאת "
עתה יקרב הרעס  /הנה יתגעשו משברי היס עלי
שפתס  /והרוח סוער בין עפאים כפופים "
יהונתן
מהרהבט

אלהיס /

איך יהמו גליו ודפיו ויזו

קצפםעדי

עננים! יעלו גבנונים איומים כהררי':צור /ובשאון
עוזה ירדו תהומות  /יבלעו בתהום רבה  /עלי גיווס לוהטים
להבי ברק  /ותופע במו אפלה מנודח י
אחימעץ
אהה אלהים! רחם Iהבט אחי Iאניה תנוד שמהעלי
משבר נצפור בודד על גג  /הה Iעתה
תשבר  /איה  /ואיה אנשיה האומללים — הנאנחים — *
התהום "״'* קברם— i
יהונתן

האח'שמה /שמה ( /

לא

חולםאנכי )

הלאה

עליגיוהגל

תנשא החניה  /אנא אלהים  /פלטס ! נאפלטם— I
הבט /הנה עגר עליה נחלה✓ הה המיס שטפוה ־־־ * מה
בקשתם  /ני עזבתם את אדמתכם וארץ מזלדתכס לעבור
ארחות ימים ? אס תחסר ארץ אבותיכם זי מחיהלשבור
רעבוננס ?י־  -אמנם עושרבקשתם  /ומות מר מצאתם *
אחימעץ
מולדתכם $
לשוא יבניון אכותיכס ונשיכם וטפנס עלי חוף
לריק ידירו נדר נמקדשמו למען שובכם " גס
קבורת

( יב )
קבורת אנשים לא תהיה לנס  /עוף השמים ודגי היס יאכלו
את פגריכם י — אנא אלהיס Iאחת אשאל לשכון תמיד שליו
ושקע כצל מלונתי שמח כחלקי  /עושר לא אבקש  /אדמתי
ועפחות שדי יכלנלני  /ועשתרות צאני ישביעני שמחות •
יהונתן

התשוקהורונו

יסרתיסרני יה כמואלה  /אם מעתה כעס
הכצע ילחצון לככי  /אם אחמוד יקר מאשר נפל חכל
לי 5רק מרגוע ובביתי לחם"
אחינלעץ
נרדהנא h.השפה✓ אולי ישליכו הגלים את גוויותהנענים
האלה עלי החוף  /אס יש כס עוד רוח חיים /
מחמה כהציל אותס מכאר שחת « ואס אין  /נביאם כשלום
אל משנבותס  /ונתנה לפגריהס קכר למנוחה ♦
*
*
וירדואל השפה וימצאו

נער יפה תאר

שוכב

מתכחול /

ויקברוהו שס כדמעותשליש • ויראו עוד שנרי האניס
נטושים אנה ואנה עלי כסלע  /ויבקשו תחתיהם לראות אס
אין שם נפש אדם עוד  /וימצאו ארגו ויפתחהו ויראו והנהו
מלא סגולות מלכים והון ככיר *
יהונתן
מהיתן ומה יוסיף

לנו זאת ?
אחימעץ

נהנו נקחהולמשמרת /

לא לנו

ולאלבנינו  /חלילה לנו !

אך להשיכו לבעליו אס יכקשוהו  /או לתתו לנפש
נענה וחסר לחם "
*

&אין

*

דורש ומאין מבקש  /שמה את האוצר הזה ימים רכים
בל שלחו נו יל • ויהי כאשר ראו כי אפס דורש

ומבקש  /בנו נו היכל גדול על החוף

 /ויקימו שש עמודים
מאבני

 ( ,יג )
» * .ני גזית יקרות אשר גג ההיכל נכון עליהם  /ובתוכו
הציגו תמונת נערה; שקעה ושלוה עלי תנובות שדה  /תמית
המנוחה  /ויקדישו את ההיכל הזה אל המנוחה ואל השלוה
ואל כל איש השמח נחלקו ' "
ב  Sרודפי כבוד נד־* אץ «־1עושר
זנרעי שוא הכם ׳ אף עמ  4יקצירונחכש יב ^ בם נבערת דתשינו
אותכם ׳

הליא

הבל* וריק יעזורו *
שמעון בר״ז •

?* זכר " דיעינו המחבר ע״ה אשר עמל כעדינו כל ימי שבתנו • חד*
ויגע מאד ל*צרף■ לשוננו הקדושה כאיש חיל ופועל* טוב .
הצגנו את ההעתקה הזאת אשר נשארה ממנו בידינו ׳ כחדש הזה ,י
הדש שמת בו זה שנה העברה' ׳> למען הקים שמו בץ משבילי העם •

דברי

המאספים *

חדה
תהוםאמר לא כיהוא  /כשדה היער לאמצאנוהו  /אל
שאול היד שס תשיגהו י היא לא כשמים  /גס
לא כאש רוח עפר ומיס  /ואולם היא כעילס  .המדינה וכעיר
ירושלים * לא כימי אדם שת אנוש  /ותהי כ־מי אמרפל  /לא
תראה אור  /תמיד תשכון בערפל י לא תבוא ככית המשתה /
אן־ אל כית האכל! לא בחדש ולא בשנת נ״א פעם ביובל '"
לא תרד מסה ואולם היא ממעל  /לא במושב זקנים אך עס
כני בלי שם וכן בליעל ״ היא כין יעלת חן ואילת אהכיס /
כרחל וכלאה הנעימים והנאהביס  /פניה פני להביס " אני
לצלע נכון כי נפלתי לפני כני עולה  /שלחתי בכלה  /ואני
בתוך הגולה * אכן מבלעדי אין כל  /אין מלחמה ואין שלום /
אין מלין ואין אלם  /אין לב ואין כשלים "

ג יי )

מכתבים

שונים

דרוש על השלום * )
הנדרש בבית הכנסת דק״ק בר^ ין יע״א ׳ ביום
שברת קרש  /בהדש מרבין בשנזחדת ׳ הו*»»*
חדש אדר ׳ בנ״ד בו ׳ שנרת תקכ״ג ?1פ״ק •
מהרב הגדול 1המפורסם החריף והבקי כמהור״ר
אהרן

בן

במהודר מעיהזצ״ל 1שהיד־ז ראש
בית דין דק״ק:n״♦ S

אחי בית יעקב

המקשיבים

לקולי

אחד  ,כל התלאות אשר מצאתנו  /ן 1הי אבותינו התיכו והגיעגו
ליום זה * יום שמחה  /יוסאשר לא יאסוף זכרו מזרע
דור אחרון ♦ ויהיה לעס נולד כמלכות הזאת ליום קדוש /
ויוס חג * כאשר אנחנו ואחינו המאמינים חוגגים  /יום הוציא
ה ' את אבותינו מארץ מצרים  /והוליכם ביד רמה לפני
רודפיהם * ימי פקודה חלפו  /ומוסרי משפעי אלוה עברו י
היום אנו חוגגים יום כפרה  /יום ישועה  /יום הצלה ;

הראשונים /
אנונגשים לפני כשא רם ונשאלהודות  /לא כימים
כעל גמולות! כעל ישלם חמה לצריו  /גמוללאויביו *
ויז נצחם כנגדי נקם  /בשפיכת דם אדם נאחד ממנו ן לא על
כי ידינו רמה עלי יצורי אלוה  /הנאנקים והנאנחים :
?* א כן ממנו היום לכי אס נביא לה׳ כבוד ותהלה  /על
ני החזיר את המנוחה והשקע בארן  /השיב אחוה נין
יושביה

*  £הדרופ הזה בגר נ־־פס מיוחד ב*ת ההיא ♦ אך לרוב יקרו ונועםחליצחו
הדפפנוהו פה למען ישו«* קוצו ! דלבה דעת פלר חח דבריהדרשני«
המאספים י
דברי
הנ ;8ל < מן*

( פזו )
יושביה  /וריעות נין ראשי הריס גבנונים  /אשר ביייס מוסר
שנע מושלים  /ומקל תנאיה  /לנהל מקרי נד איה :
נזנחהלה' ובחיהודה  /ולא יחלל חפלתינו מ,יקהקול
דמי מדוקרים  /ישי מוח עלימו י נשירה1ו שיר
חדש  /ולא יתערבו בשירי שבחנו  /נאקה סובלי יגון :חין
עוד שמחתנו פרי אבדון אחרים  /לא נקלה עוד מוסר שלומנו
על שכנינו  /וגחנורקס נרפא לנו • עקה יש לאל ידנו לאהוב
את רעינו כמונו  /יש ל?) ידנו לעבוד אה ה׳ בורא שמים וארץ
שכם אחד  /להיות עזרה נמצא להשתדל בהצלחת ברואיו :

ישועותהזאת  /אשרעליה

אשריהמגיע לאמונת עת חסן
היינו תואבים וכואבים
השלום הוא תכלית הבריאהI
השלום הוא ריעות הנבראים !
השלום הוא האושר האמתי במרומים !
השלום קול שמחת גאולי ה׳I

זה שנים

רניס1

השלום יהיה הבשורה הראשונה אשר בה יפתח המלך המשיח /
עת יתגלה לישראל  /כמאמר הנביא דה נאוו על החרים רגלי
מכשר משמיע עלום :
החכם ר׳ יהושע אומר ( מסכת דרך ארץ ) גדול השלום /
ששמו של הקב״ה נקרא שלום  /שנאמר ה שלום ♦
אחי Iכבר ידוע שהשם הנכבד הזה  /מורה בתורתנו הקדושה /
על השתלשלות נח לוה ממעל  /לפעולות חסדיו הנמשכות
ממנו  /ועל השגחה אלהיתהפרעית  /אשר בה מסבב בסנית✓
כפי אשר גזרה חכמתו הקדושה ♦ והנה כונתה ' אשר למענה הוא
בורא  /ומעמיד ומנהיג את עולמו  /נונת תועלה  /להשפות
מטובו על ברואיו  /בחסדו הגדול ״ הבתה אהבת הברואים /
ותכליתה להאציל מאור אין סוף עליהם  /ולפרסם כבודו
בעולמו  /כמאמר בעל המשנה נל מה שברא הקב״ה בעולמו /
לא ברא אלא לכבודו  /שנאמר כל הנברא ונו ' :

הזאת! כיכלה

ובהיותשהמלחמה היא סותרת את הנונה
ונחרצה היא לבעלי הריב  /באופן שכל אחד מתכון
למנוע שלמות זולתו  /וגהר הוא שזה הפך הנונה ברצון האל /

לכן

( פזז )
ונראה לנו  /כאל(

לכן דרכי השגחתו נסתרים כעת ההיא /
קדוש ישראל מזב את הארץ והנהגתה ♦
ולסבה זו נקרא השם הנככד המורה על השגחת האל ומדת
מצד שהוא נותן כה שלמות
חסדו ה׳ ש ^ם /
לבריאותיו :
חכם אחר מהחכמים הגדולים מכני עמינו

אומר :גדול

השלום שאלמלא השלום החרב והחיה משכלת את הארץ /
מה טעם שנאמר אם כחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם
אותם וגו׳ ונתתי שלום בארץ ושככתס ואין מחריד  /והשכתי
חיה רעה מן הארץ  /וחרב לא תעבור כארצכם ♦
ואלה דברי השכל אינם צריכים חזוק * הלא אין עד כבעל
הנסיון  /טעמנו ראינו כי רע ומר הוא לשית איכה
עם שכנינו ♦ עור היום ההוא שמור בזכרוננו  /עודנו כאבו /
יום מנוכה וממשה  /אשר בו למדנו להבחין  /שאין החיות
רעות משכלת את הארץ  /כאשר תעשינה האיכה  /השנאה /
הקנאה  /והמחלוקות  /ותולדותיהן כיוצא כהן  /הריב
והמלחמה  /שמה ושערזריה י
ע״וד היום הזה זכרנו את הדאגה וימי אכל  /אשר שכר האדם
לא נהיה! ושכר הבהמה איננה  /וליוצא ולנא אין שלום
מן הצר  /ני ה׳ שלח את כל אדם איש ברעהו כדברי זכריה
הנביא ( .ה׳ יו״ד ) *

בעח מלחמה

אסמינו

ללאברכה  /החריצות ללאהועילi

והמשתכר 12משתכר צרור נקוב  /ואיש מהיר במלאכתן
אינו נשכר  ,הישר מתעצב 12לבו! האמונה נאנחה  /התושיה
מסתתרת  ,והקשה שבקללות כנזכר בתלמוד יוהבו הנער
ביקן והנקבה בנכבד •
בבת מלחמה שכר אדם לא נהיה  /הערים שרופת אש /
הארמנות נהרסות  /וכל כתי חסד הבנויים לתלפיות
לחכמה ולגמילות חסד נתוציס  /הדתות נרמסים ברגלים /
מלאכות חושב חכמה בזויה  /ומה שהמציאו והפעילו קדמונינו /
בכמה מאות שנה לתקן ולתועלת ענין בני אדם  /נחרב בזמן
קצר 5ושכר הבהמה איננה  /עבודת האדמה אין  /שדדשדה/
עבשו פרודות תחת מגרפותיהס  /ואשר כל עוד צמחההב■ /
והולידה

. (rV
והולידה והצמיחה  ,אין משביע בעליו  /צי זרים אוכליםאוית \ #
ובעודו בכפו  /האויב יבלע זיעת אפו "

לכן כאשרהבעית ה' לההולניסבחוקותיו  /ושומריםמצותיו4

לתת להס ברכות גשמיות עלי אדמתם  /וידע שאין
תועלת בהם כל עת שחרב מלחמה תעבור בארצם  /סמך אלים
ברנה אחרונה  /לקיים על ידה את הראשונה  /וזה אמרו ונתתי
שלום בארץ  /רצונו לומר אני אעה לעוכותיכס לב אלה  /אשר
נידם כת ורצון לעשות שלום  /או מלחמה  /כדברי שלמה :
פלגי מים בל מלך ביר ה׳ * על כל אשר יחפץ יטנו *
והלאכמו ה׳ קורא למי
ארץ תלאובות  /ושדה צמאה /

היםוישפכם ! ונועה נהרותלהשקות

וצמח אחו  /פעם
לברכה 5ופעם מעלה תהומות ופרץ נחל מעם נר הנשכחים
מני רגל  /לשחת את האח  /והזבישו אנמס  /ואבדה תקותס9
נמו כן הוא נועה את לב המלכים כפי רצונו  /אס לשנע  /ואם
לארצו "
י
אם
מושכים
אנחנו
בעונותינו את מוסרי משפעו על צוארגוg
אםמבזים אנו את חקותיו5
יf
אם אנו משליכים משפעיו אחרינו $
אם עוזבים אנו את בריתו :
r
אזי ישלח

אישברעהו /

וכל

פעולות יגיעי כפינוהולכים

לעמיון י
אבל אס אנו

^זי

הולכיםכחקותיו /

ושומרים
מצותיולעשופסז

אזי נועה * ) אלינו כנהר שלום :
הוא מתן שלום בארן ונשכב ואין מחריד <

אחי

המקשיבים

ל

לקולי' ו * ■ -

כדי להכיר גדול ערך השלום  /אשר אנו חוגגים היום
.$
למען יאיר חין ערכו נהיר משחקים  /אנו  -צריכים
לשקול במאזני שכל  /הנפלאות הגדולות והנוראות  /נשגבות
בא! 2
ק
*)

ניעה בישעיה ויענו במשלי
« \' Wכחשן

והעיה !

כ״ו דומיה בהוראותס ׳ ופירושה בשגי המקומות*
הנופל על דבר < ןנןעה לכאן ולפאן •

( יח >,
מן העג« / .אשר נעשו למעןהשלום  /וכי ה׳ המשדד מעמת
הטבע  /ברך אח #נמובשלום  /ני קצר קצרה יד הטבע
לעשות את נל המעשים האלה "
ואולם מה אני ומה נחי ני איחל לבאר לנס

בארהעי*

את נל העולה על רוחי ? יאמת אני רונן תחתמשא
«עלה אשר מעהלבבי  /רוח בטני הלקתני  /מלאתי מלים /
יתרוצצו בקרני  /מי יצאראשונה ? ואס אמרתי אספרה נא
חסדי האל  /נאשר לגי רחש  /ונאשר נל מחשבותי מתפעלות
על ידן אשר לדעתי אף גלב עולות תפעלון  /ולב האגן אשר
גתומו מרגיש נח הערה הזאת  /י אף כי בלב מנין kפעולות
ה׳  :לא אבוא עד תכונתם  /לא אעציר נח לספרם  /בשפת
גשר ובלשון קרון מחומר  /לולי ה׳ עושה חדשות לברוא רות
חדש בקרני *
!ך ,חסדך עדהשמים / ,ואנחנו נצל עלי ארן • אמחך עד
 j׳ ׳ , . .שחקים  /ונחנו עפר ואפר י
 ?TMאפוא אתם חזק* מצת מנח* שי דרכי ההשגחה  /וכל חפצכם
ליחס הנהגת• העולם אל מקרה בלתי כונת מכון ? זיה
$
אתם נוזי אלוה  /אשר באות נפשם•שאפו רוח תאנתס  /ואומרים
לא יראה יה  /ולא יבין אלהי יעקב  /אס נל אשר נעשה תחת
השמש בעפרות תבל ? לכו ! וראו  —.והכלמו —  Iעוד ה* וס הזה
אנחנו הס אשר היינו  /עם פרייסן נשאר לעס עלי ארן  /וה׳
הוא אלהיו באמת ובצדקה  /עודנו חיים עמכם היום  /ונחיה
ורע ש 1וס  /ומלכנו אשר ה׳ יציץ נזרו עליו פלאי ונש לעמים/
&ןינו מושל עלינו נתפארת שלוש "
סי פעל את כל אלה?
ס* הרחיק מגגולינו את שאון המלחמה$
סי שתעזר על גגור אשריושיע ?
מי אזרו בחכמה ?
סי שנש — מתני חילו גרוח כביר וגבורה  /עד כי מאה מה « '
רגבה ירדפו ?

סי שקל בפלס הריס  /שהמועט יחזיק נגד המרובה עת אבדם
חכמת חכמיו  /ובינת גבוניו נפתרה  /ואמין לגובגבורי®
אמרנואש י
מי

( י® >

ערפת ן מישסגכוללשעחריה  /ואמר עד פה הנו*  /ולאתעבורחק f
ד«
ילהענע י הלא ה׳ הוא אשר עשה את כל אלה "
ה׳ הוא אשרמחצנו / .ונס רפאנו  /כמאמר משיח ה׳  /ביני
?
בוערים כעם ׳ היוסר גויכש  nsShיוכיח *
1hהעי; .
חתתמש/
ו
ה ,הנא אשר חלק מחכמתולמלכנו  /והפר מיושנותמתנגדיו /
זי «ליס  /י  4כמאמר איש האלהיס  :חמ^ מר לאדם דעת ׳ * ) ח׳ יזרע
)שפרהני) י  . ..מחשמותארבם >  .כי המה הב " S
תפעלת ! ה ,הצדיקוהרחום  /הוא אשר השקינו את כוס התרעלה /
האבןאשר !
עד יכ אנדה כל תקוה  /עז כל חכמי עולם ממתים מחלד ?
פעולות ; הניעו ראש עלינו ואומרים  :אין ישועתה לנו נאלוזיס עלה •
\
\
נשפת
/
1
כה אמר ה׳ צנאות  /ני יפלא כעיני שארית העם הזה<
1
רוח
לברוא
גס כעיני יסלא נאום ה' צנאות  /והנה

י " “ בימים ההם* /
אני מושיע את עמי מארץ מזרח  /ומארץ מבואשמש  /והיו ;ל
4
אמתךעד | לעס  /ואני אהיה להס לאלהיס  /באמת ובצדקה ".

ונלהפצנס\
מנוןז חיה1
/ואומריםf
בשהתמת |
־וסהוה |
ארן /וה׳ |
!ונחיה |
ןלעמים ( /
י )

אז* !
מאהמ<

אבדה |
ה כח

טבגנוד© I
|
\

ימ

מינתה נוכל לשיר עם המשודר הקדוש  :אשרי הגבר אשר
חיסרנו יה ׳ ומתורתך תלמדנו  ./להשקיט לו מימי
רע ו כימי שמיחס פגעי צרותיו  /־ואת כל התלאה אשר
מצאתהו  /למקרה בלי כונת מכון  /או למערכה הכרחית /
מסכות
ב %ג
ב
לפי משמעות המקרא «ראה בהבעה־ראשונה  /שהמקרא « מלמד לאלה דעת
זגז׳ מחובר לחה שלמעלה ׳ אחנס \ תכן נ״כ לפרשו לעדן ,שלאחרי« / ,כ*
 wיותר חוב; בהבנק חבור ענין המקראות  /ני המשודר הניא ראיה  .נתתלת
«מזמור ״׳ שה׳ יודע כל השמת חושינו ׳ ,כי הוא הנועעאזן ויוצר עין  /הלא
ישמע ויביע  /רצה לזמר מי שהוא הבורא אשר ברא חושי בני א־פ ונחותה1
הלא בודאי יבין הכתות  /אשר יעשה אדם וחי בהם  /׳וידע מה שיודע האד«
באמצעית חושיו ׳ ובזה הוא הותר דעת קצת חכמי עולה /׳ החושבים שהבורא
ליה ׳ יותר נעלה ונשגב  /מליחה לכבודו « שישגיח כהשגחה פרעית  ! :על הבל,
«ןשפליס הלפהדיס ׳ ועל הדכריס אשר אנו חשיגיס בחושים  /מפני זה המשור*
גקדוש גומר לאמי המלמד אדה דעת ׳ ה׳ יודע מחשבות א־ה ( אף כי ) המההבל
ונעשדיס  /ואז חלת כי פירושו אף ני ׳׳ כאשר נמצאו לו ’ הוראה הזאת בכח«
מקומות במקרא ר״ל אף כ• שמחשבות א־ס מקריים ונפסדים הס ואבדו עשתונותיהם*
<אף כי הה הבל גמור ׳«םע כל זה ה׳ יודע מחשבות אדה ׳ אחרי ש* וא היזונן
לא־«  .דעת  /וידיעתנו רנגבלת נאצלת מידיעתו הנצחית / ,הלא יביע <הן שבק«
לגו ׳ וץ7ע מה שישיג אדה אשר בעפר יסודו ;

נ

כי )

ולסגות מחייגות 4אפשר שישתה ימצה נוס התרעלה /העוברת
עליו געל כרחו  /בהשקט ובלי* חרדה  /ואס מבורות‘לא
יתאונן•  4י ולא ירכז  /ני אס יש 773 3וידוס  /אנללשמות
ניסוריס 4לגיל ברעדה  /בקרוב נגעלאהליו  /באמת לפי דרנ1
אין לו יסוד שיסמוך עליו ! ואין לו פתח תקוה  . /לרדת אל
עמק עכור בשמחה וכטוב לב  /וחפץ דנאו החלי  /ני היתרון
בזה לחכס בעל האמונה  /המאמין בהשגחת משגיח  /המרחם
ננל יצוריו ומשפיע עליהם מטובו הגדול "

זה

הוא אשר

יכין 4שה׳

ברגע קטן

יעזובוברחמים

גדולים מקבץf
זה הוא אשר בעת צרה  /בעבור עליו שוט תונחתאלהיו /
ונגעי מוסריו  /יכול לשיר באמת את השירהזה ; אשרי
ד*י אשר תיסרגייד־־ז ♦

ההשגחה :
זה הוא אשר למד מתורת ה׳ לכבד דרך קדש
לכן אס יאונה לו כלאון  /סמוךלבו׳לא יירא ומשמועהרעה
לא יירא 4נכין לנו י ואף אס עצמו משערותראשו
׳
אויביו  /נשבעו להרע לו 4רכים קמיס עליו  /ואפפו רעות
עד ני חדל לספור 4ויפן כה וכה  /והנה הוא נעזב מנל ואין
עוזר לו  /ארן מולדתו שממה 4נחלתו למבוסה 4אוהבינפשו
וקרוביו מות ירטס 4או הלכו שבי לפני אויב 4נקי כפיס״־
ואולם מהלי עוד פה להמשיל משלים 4ולדמה דמיונות 4הלא
קבינו  /אתם החרדי׳ לדברי 1ששמתי עיני ולבי 4על גבר
הוקס על  /מופתהתושיה  /אשר יופיע למשל תפארת /
גסערי דברי הימיס  /לדורות הבא*׳ עליארץ " מי יספי לכס
תהלה יאתה לו ? מי יפאר מדזתיו הטובות והנחונות  /ולא
לר נחו  /ולא התרפה ביום צרה ן זדי רוח אלהין ביה4
לאמרס ולכתבם בחרטאנוש  /לפניכם היום 4אשר  /אחס עדי
גדולתו ! להעלות זכרונס בקול דברים זה יהיה לי  /כאשרירצה
איש 4לצייר דמות השמש בצהרים 4בעצם השמים לטוהר4
כתבניתה ונמתכונתה ?  -אבל גדול מכולם שמו  /זאת אמירה
כעימה נתיבה יהביח שבחו/ראו מה פעל ופשה פרידריך  /עת
שמוהו הברקי׳ כמטרהלחציהם  /וימררו ורובו אחור וקדם9
גלאשמר את דרךה׳  /כאשר יאות למלןגדול  /נשא עלשנמו

משאת

( כא )

משאת המלחמה לכדו  /ותמיד קל מהר חש לעזרתנו « /מי*
!הpw /
ששקדה הדעה לגלותנו  /לכד חכמי׳ נערמם  /הוליך יועצי'
ממרותלא
שולל  /אין מעצור לרוחו כסופה יאתה מאלוה  /כך פכר מפלך
לשמות
אל
לפלך  /גנון והציל פשזח והמליע  /ואת דכאי רוח יושיע v
מת לפידרנו
 /לרדתאל בכל קראם אלץ 7והו פועל חנם / .ענד עבודת הבורא •/י
שמר משמרתהשכל  /ואת מוצא הדבר  /הניח ניד מנהיג
 ,ני היתרון
המרחם קורותינו  /כפי חכמתו אשר אין לה תכלה . :
!/
 Oנאשר נסעו כני ישראל ממצרים  /והיהלפניהם י.ם רח,/ 5
:ברחמים
ומאחריהם אויב רודףוחילו  /ויצעק משה kה '  ./ .ויאמר
< ן)יז מה תצעק אלי  /דבר אל גני ישראל ויספו  /ואמרן
אלהיו  /י!ו׳'ל אין להס אלא ליסע  /נלומר אין להם לעשזת עתה.
נחת
אשרי ו אלא ליסע  /ולהשען עצ הבעחותי  /המה יעשו את שלהס./ ,
זה :
ומשה יעשה את שלו  /לנהלם  /ואני אעשה את שליי ואעה
שגחה :
ואגמור הדבר נעצתי וחכמתי.כראוי :
שמועה רעהי;
ראשו ־ כאןלמדה תורת ה׳ דרךארץ  /שאל יבעע אדסכפתורה/
ועמת
יכ אס ישב נדד וידום ויתחולל  /יטשנמו לסבול4
ואפפו דעות1
ויעשה כל מה שהוא מחויב לעשות בפקודת משמרתו  /דגן על
עז 1מכלואץ | נ ו  /אשר נו ה׳ קורא אותו  /ועל מקומו אשר הפקידתהו׳
.
מיגפשו ארץ מולדתו  /ילך במרחב דגלים .בתוך אבני אש ורעש  ,וירכב;
ןינפיס  ; -על דבר אמת וענוה צדק  /בכל מקום אשר צדק יקרא לרגליו /
 / mהלא Iואס הוא עד שפת עמקי תהום  /ולא יירא בהמיר ארץ  /ובממו
 /על נבר\
הריס בלב ימים :
תפארת; 1
בי עד צדק ישוב משפע  /ואס כל יושבי תבל יחד יתלחשו./
י ישפילנס
יגידו על נפש צדיק  /להמתיק סוד לאבדו  /זנכל מאמצי.
וס  /ולא
ולהיןטה  ’ /נחס ומרמתס לענותו  /לשוא יעמלו  /בי לסוף  /דע צדקישוב '
/אחסעלי; משפע  /ואחריו כל ישרי לב  . /לסזף יודח צדקה כאור גזגה /
 ,כאשרירציו Iויאיר בעיני שונאי צדק  /דפלו על• פניהם  /דכירז כי אצבע
 ! /אלהיס היא  /וכי לא לאדם המשפע להרשיע האמת  /לא לאדם
לטוהר
ס
אמירה ׳ הנח להפיל ארצה משפרות הצדיק  /היושב בסתר עלית ’/זבצ3
זאת
צדק יתלונן  /כמאמר ישעיהו (נ״ד י׳'ז )  /כל"בלי יוצר עליך
דריך /עת !
לא יצלח  /וכל לשון הקונם אתך למשפט תרשיעי  /זאד־ו
הןר ו?דס? ן נחלת עבדי ה׳ < וצוקתבם מא תי באוםב ׳ה •
;5אעלשניייJ
אמנם

1

את!

(

נבX

אסגס ״
■נמה־
■ נקדם לאלהי קדס  /על כל הנפלאות אשר
משה לנו  /ובמה נזכה להיות ראויים לחסד האל /
אשר בחסדו העיר הגבור אשר יושיע! והגן בעדו ושמר אותו /
להצלחת ארץ הזאת והגיד לך אדס מה מוב ? ומה ה׳ שואל
מעמך  /ני אס עשית משפע  /זאהנת חסד 9והצנע לכת עם
אלהיך ? .

אחי
האהובים ! נעבדה נא את ה׳ אלהינו ונאהב
 .״
כמונו
/
וה
כלל
חובות
הלבנות
אשר
ה׳
שואל מאתנו /
ומצל השכל אנו יוחויביס לעשותם  /גס אס לא הגיע אלינו
את רעע1

מצות הנוראבגללם  /ני בהסנתקימההצלחתנו  /והס לטוב לנו
ולנפשותינו  /וזה אמרו  :הגיר לך אדם מה טוב ומה ׳ה
שואל מעמך וגו׳ :

האדם!

מה ה׳

אלהיס שואל

מעמך

אשר לא

טוב לך /הלא

בזה אתה עושה נחת רוח ליוצרך אס תאהוב את
רעך  /ותשתדל לטובתו  /בזה תקדם לאלהי מחס  /אס תעשה
משפע  /ואהבת חסד  /והצנע לכת עס ה׳ אלהיך "
ואף הנביא זכריה

מבטיחאותנו /

שה׳ אינו

שואלזבחי

תודה  /מן האומה אשר הציל אותה  /כי אס תיטיב לה׳
משור פר  . /עשית חסד משפט  /ושמור מצוה שבין אדס
למקום  /ושבינולחבירו  /כי זה כל אדס ז שנאמר  :כאשר
זממתי להרע לכם ׳ בהקצין* אבותיכם אותי ׳ אמר ה ,צבאות
ולא נהמתי • כן שבתי זממתי ׳ בימים האלה  /להיטיב את
ירושלים ׳ ואת בית יהודה ׳ אל היראו ׳ אלה הדברים אשר
תעשו דברו אמת איש את רעהו ׳ אמת ומשפט שלום שפטו
בשעריכס ׳ ואיש את רעת רעהו אל תחשבובלבככם ׳ ושבועת
שקר אל תאהבו  /כי את כל אלה שנאתי נאום ה׳ "
אליכםאישים

מביתיעקב } אשר נקה 5תס היום לפני

ה׳  /כמנוחהושלום  /זכרו הנדרים אשר נדרחס
לה ■-ביום צרה  /וחדשום בקהל המון חוגג  /למען יעמדו לנו
ולדור .אחרון  /לזכר עולם ז
דחסו על אותם הצריכיס רחמים  /כאשר רחס ה׳ אתכם /
יום קראתם אותו בלב נדכא  /התענגו לב יתומים
ואלמנות

(

־*אותא6ר |

זשדהאל \ ,
שגורj

שואל י
יזל
־מ לכתעס •י
*תמר» I

מאתנו  /ן
הגיעאלינו |
 cלעוג לנוI
בו ומה חI ,
:לך/הלא|

תאהוגאת .
אסתנשה

שואלזבחי ]
יטעלה׳ |

ושנץארס )

 :נאשר\
ה׳ צבאות\
היטיבאת ן
בריםאשר ■ן
וריום שפטו:
׳ושבועת .

היוםלפר ן
]רנדרחס ;
יעמוולנוi

ואזמרה

שמך

לעולם ועד ואשלמה נדרי יזםיום  /וברוךשם

קדשך

ז׳אסכם1

מC

השמים את לכנו  /ומגעו למי
ואלמנות  /נאשר הבלינ אלהי
את רעיכם  " /זכרו כי מילא
ה׳ vועשו את דברו  /ואהבו
 /ואל אחד בראנו לכבודו /
אחד אנחנו  ,הלא אב אחד לכולנו
הבריות ♦ עבדו כלב שלס את
וחקק בלבנו דת העבע  /ואהבת
אשר ה׳ בחר בו בחשדו  /ושת
ה' ואת .מלככם המטיב לנו /
על שכמו למשול עלינו*
המשרה
את רעיכםכמוכם  /אזי הבורא יתמידטובתכם
אסתאהבו
 /ושכבתם ואין מחריד •
׳ וישפת שלום לכם בארצכם
את מלכנו  /עטרת ראשנו0
ה' ־ אלהיס צבאות  /שמר־ נא
בדרכיך  /המושל בחכמה /
’  ,נגיד לאומים היקר  /ההולך
 /תמליכהו זתמשילהו לאורך ימי©
ובצדק ימלוך על יצורי כפיך
משמעתו  /אשי בידו יצליח וישכון
במנוחה ושלוה  /על עם
חרב בארצו  /ולא ישמע עוד במלכותו
בטח  /ולא תעבור עוד
אם בכל הרחובות וחוצות  /מחולת
קול פחדים באזניהס  /כי
 /יצאו במחול משחקים  /להודות
מחנים  /מבחורים ובתולות
על משענת קנה אשר נידם  /ישפרו
לך בשיר תודה  /והזקנים
אחר  /את כל הנשים אשר
לבני מיהם  /ובני בניהם לדור
• ומב־כיחיך חברך את
עשית בארץ  /על יד בנך פרידריך
 /אם הארץ הזאת  /אשד
בית המלך * שמור נא את הגבירה
 /ואת שרי המלך אשר הלחמו
התפללה בעדנו ביום צרה
שמך  /וגס השר יורש המלטת /
ביום קרב בעדנו  /לפאר את
ברכות טוב  /ונברכו בו כל
ההולך בדרכי פרידריך  /קקדמנו
ירושת טוב ליראי שמך  /את
ארצותינו * שמעת נדרי  /נתת
וימים על ימי המלך תוסיף /
החיים והשלום למלך תן /
בריתך
לפני אלהיס לעולם  /חשדך ואמונתך
ושנותיו דור ודור  /רשג
תאמצנו  /ותן אותנו לחשד ולרחמים
תכוןעמו  /אף זרועך
חשדו על שארית יהודה וישראל
בעיני המלך  /ולזה ישפיע
הנהלאה "
לעולם ועד אמן •

< כד )

בקורת

ספרים

חדשים•

'x
ספר ראשית למודיםמ^־ 1עשר
שעריכש
בחכמורת ריימודיורת

• 3זעכעיות " ראוז ברוך בר״לך־1

לעדריו

חבר
בדפוסלחירה־ז שוחרי הטובוהתושיד־ז * בך 5ך^ין
חיררח
חנוך נעריט..הקמ״ס • ( קנ״סדפים
*סעית ה^ לת מלבד
ההקדסה וההסכמות • מקחו ח״ינדולייס ) •

 1זחלת הכמה לחפוץ
ישמורחכמה  /אס יחפצנה יאהבגד * ,כי
יאהבנה
מצותיה ,ושומר מצותיה יחידה
לעלם • ( חפיזת שלתה
י׳ י״״י״ט) • החכמה היא נשמת העולם /
*כמו שחיי גוף גלי
גשמה נמנע  /כן חיי העול© וקיומו גלי
חכמה נמנע ״
מראש
מקדם נסכה /כה נוסדה ארץ  /וגה
חוללה קכל /
אמון
היא
אצל
אלהיס משתקת לפרו כל עת /
משחקת
בתבל
ארצו
ושעשועה
עס
גני
אדס
 /אשרי אדם יכחד
בה  /לקחת דבריה ולשמוע
תגכיהנו לקחה  ,נכון יהי׳ דרנו  /לא
יאונה אלץ רעה 5כי
מעל
כל
מכשול ופוקה  /תשמור
<פשו מכל חלי וכל
מדוה הנולדות משרשי המדות הרעות  /התן
מרפא לנפשו
כהולד
גה
שאת או ספחת סעיפי הספקות ומזימות
הזדון /
ותשפיע
שקד
לעצמותיו
נשמח את רוחו תמידגמחשנוה
רמות
ורעיונות
נשגבות
/
תאיר עין השכל לראות אור נאזר
אלהיס
בהניטו
אל
ה ' יראת רוממותו פועלו ואל מעשהו  /זתלריף לנו לירא את
וגדולתו  /כי זה כל האדם * ומה נעמו
לברי ־מליץ נאמרו :
אין סכלות כאיש יקנא לאשר למעלה ממנו
גהוןובעצמה  /ולא יקנא
ידעלאשר למעלה ממנו בחכמה וכדעת
קדושים וגמזמה  /ולא,
ינ
לפעמים הוא ועצמתו יביאהו
3דנר משטמה /
והחכמה
תעוז לחכם והיא סכק חייהנשמה י

אמנם קנאת החכמה
הנאותה למשכיל לא תהיה כאחת הקנאות
הפחותות

( בה )
הפחותות למען עשוה שם וננוד וחיל בארץ  /יי אס ? 1הפזץ
חנניה לכד  /כדברי החנם  /ר״ל למען השיג על ידה דרך
מבוא להתקרב אל תכלית השלמות האמתית  /ני זה מגדר
החכמה נאשר הזכרנו כבר בהקדמתנו לספר המאסף תקמ״ח♦
ולמען העמידך הקורא הנעים ל על אמתת הענין הזה /
והורות לך הדרך אשר תלך כחפצך קרנות החכמה  /נעירה
נא את רוחך להתבונן על תהלוכות קצת אנשי החכמה ועל
אודותיהם ותראה ני לא כל שוקד גנל חכמה הנס אמתי  /ולא
כל רועה כינה איש תכונה  /ובנח ההתכוננות הזאת תבין את
מחסורם וסבת המחסור הזה  /ותשמר מהס * הנסיוןשככל
יום דוס יראה לנו אנשיס מאנשי החכמה אשר נהיית חכמתם
לרע להם * הכחישו את גופם ומשמן בשרם ירזה  /גס רוחם
הומה עליהם כל היוס✓ ונאנס נעכר  /לא ימצאו כועס כקניני
העולס וסגולתם אשר ישפיעו עונג רב לנכש המשכלת » רע
רע יקראו לכל נמצא  /דכלזרו מחנק נפשס מלהסתופף כעולם
אשר מאסו כו! וידמה לך הנסיון הזה לסתור את כל דבלי
האנשים השלמים המשנידס את החכמה  /ומהללים כשעריס
מעשיה לאמור  :שהיא מחזקת את האדם ומרוממתו על כל
מקרי התנל ועמליה י אפם 7ע  /ני בבחנך את החכמה ואת
אודותיה בלב צרוף  /ונשונך שנית לשוס עין על האנשיםאי  1ה
אשר לא מצאתם נכונים  /תראה ני בגו מפשס ( הלנו עקלקלות
נהחלס לעסוק כחכמה *

כברידעת

כי החכמה תכלול כל למוד וכל מחשכה

ול5

פעולה וכל מעשה וכל הנהגה המקרכת את האדם אל
תכלית שלמותו י ואם כן  /נמו שרנו הלמודים והמחשבות
והפעולות והמעשים וההנהגות  /כן רנו חלקי החכמה  /וכמו
כן רגו גס המשעולים אל אס דרך השלמות אשר יתהלך .כס
האדם איש איש לפי תכונת נפשו ומזגו והנחות הנשרשות בו
לפי נריאתו יצירותיו ומצכו • ואם נאמר דרך משל  .:שמעבע
בעל הלחה הלננה להיות מסוגל לחכמת ההנדסה  /ומעכע
בעל הלחה האדומיה להיות ..מלץ ומשורר ומופלג נעביד כת.
המדמה  /יהי׳ דרך שלמות בעל הלחה הלמה  /ההנדסה  /ומלאכת

השיר

( כו )
השיר והמליצה משלמות כעל הלחה האדומה  /והפכם אמכם או
נמנע לגמרי✓ או לפחות עמל מנאיכ מכלי השיג תכלית שלמות
כל ימיו י לזאת יאות לאדם הנוחר כחכמה לגחון תחלה את
תכונת נפשו ויציתתיו לדעת לאיזה חלק מחלק* החכמה הוא
מסוגל כיתר שאת  /למען לא יגע לריק כזילתה ולא יעמיס
עליו עול ללא הועיל  /וסופו למאוס כה ככלל " ועל זה
הזהיר החכם נאמרו  :דבש מצאת אכו bדיך ר״ל קח ממנו
מה שדי לך לפי תכונת נפשך והשגתך  /והשמר מלכקש לכת
למעלה מפח השנתך  /פן השבענו והקאתו  /ולא ישאד בידך
מאומה " אך להיות האדם קציר כח לדעת תכונת נפשו וסגולתו
לאחד מחלקי החכמה  /זה מצד מחסור ידיעתו  /וזה מצד
רוממות לכנו אשר יתגאה לאמור  :ידי ככל ! לא נופל אנכי
וזבל אשר היו לפני✓ ומה ידע אנוש זולתי אשר לא אוכל דעת
:גס אני  /וכזה הוא הולך עקלקלות ומשחית נפשו לכלתי הצליח
לשום דכר ן ראוי לאנשי החכמה אשר נא בלבבם התשוקה לתקן
את הכלל  /לכחון בחינה כוללת מועלת לכל אדס יהיה מי שיהיה
לסקל לפניו דרך ילך בהתחלתו כחכמה  /ונו ימצא השיג די
סאתו למען התקרב אל שלמותו  /ואש לאל ידו להוסיף דעת
להעמיק חקירה וללכת כגדולות ונפלאות כמחשבות רמות
ועשתונות נשגכות  /מה יפה חלקו * והבחינה הזאת אשר
נעמוד עליה פה כדרך הקצור תסתעף רק על־ סדר הלמוד •
אהריאשר השכמנו

ילזד

אנחנו

הנעימים  /והם
וקוראנו

כחורי כני ישראל אשר גזרו אומר נלכבס למאוס
כסכלות ולאחוז כחכמה  /כי החכמה לא תנוח כנפש החוטאת /
ד״ל כנפש איש אשר יכקש חכמה למען התפאר כה tולמען
התגדל על זולתו  /או למען עשותה כקרדום לחתוך כה  /כי
אס כנפש הצדיק אשר חפץ בה למען הרבות דעת והשלים את
נפשו לכעכור התקרב אחת אחת אל תכלית שלמותו אשר שם
חק לו הכורא יתכרך • והנה ידענו כי תכלית כל תכלית היא
״דעת האלהים יתעלה ומציאותו בלב שלם וצרוף  /ואמונה
שלמה שכלית בהשגחתו כחסד ונרחמיס על כל בריותיו למגדול
ועד קטן ובהשארת הנפש כעולם שכלו ארוך  /ויתר הלמודים
הנשגכיס

( כז ־)
האלה אשר לא דכרה נהם הורתנו הקדושה כצירוש* /
הנשמים
אס הניחה לנו גן עדן הזה להשתעשע גו נל ימי חיינו גרות
ני
 /והזהירה אותנו לגחון ולחקור אחריהם  /נאשר
מבינתינו
נתוג נחורה ושנוי ננניאיס ומשולש ננתוגיס  /למען
מצאנו
על ידיהם את נפשנו ולהשריש גה המדות היקרות אהכת
השלים
,הריע  /וגמול חסד  /ועשות צדקה ומשפט וישר ונל הסגולות
את האדם מעין עולם הנא נימי חלדו י ולפי זה
המנחילים
 /שמצד התכלית האמתית  /מיועד כל אדס להיותחכסן 1הי
נאמר
כחכמת הנפש ושרשיה  /ואס כן ירעד לג נל שומע
ולמוד
ניאותו עוצם רחקו מתכליתו האמתית  /ני נשמה חכמת
 /רמו מסילותיה  /לא יעלה כס כי אס האיש זך
האלוהות
הרעיון ונעל השכל הצח  /וגס צריכה הצעה רכה כחכמות
ועומק העיון  /אשר לא נפש כל אדם מסוגלת להם
השמושיות
ויאמר כל איש אשר לא נסתה כף רגלו ללכת כאלה iנחלה
מכתי  /אכדפי  /כי לתכלית רחוק ננראתי ואנכי לא ידעת*
עד מה  /ותקצר נפשו כמהותו ואיכותו Iאפס  /כחסד
שם דרך ישע לכל אדס לפי מצנו ותכונת להשיג את
יתכרך
הנשגכה הזאת על פי דרכו י ולא הניח לכר כעולם
התכלית
שס נו אותות ומופתים על מציאות רחמו וחסדו /
מבלתי
ככנים כי רמו  -עדי חציר ומלוח הצומח תחת כפות
מראש
 /נמצאים מופתים נאמנים המחדקיס את יראת אלהים
רגליך
 $ממפעלות מלאכי אל כנירי כח עד הדות יד נמול
עוש־הס
גדולתו ונפלאות נפש משכלת אשר חלק גס לאדם על
תראה
 $מבריאת הראם הנורא פדי עש זוחל על עלת עשב
הארץ
כריותיו 5נלמו יתנו יד
תמצא רחמי האל המשגיח על כל
לעשניליס נס להיטיכאת דרכם ולתקן את נפשותס מגלי העמיק
 /כי אס איש איש לפי מצנו  /המלך כארמונו  /האכר
החקירה
 /המלח כאכיתו  /והדל בילקוטו  /ימצאו קול ן! היס קורא
כאהלו
לאמור  /הנני  /לטובתך ולשלחוחך Iכלמו ילכו נכון /
אליהם
 k.תנליתס הקצוב להם לפי תכונתם כיתר שאת ויתר
ויתקרכו
על רכים ממעמיקי כין והולכים עקלקלות * אכן איש
עוז
וככל זאת לא שס אל לנו להשכיל ולהיטב דרנו הרf
ידע זאת
חוטא ונפשו נכש החוטאת לא תנות כה חכמה * וכדבר.
נקרא

איות

( כח )
אמת אל הצלח  /ועל זה הוטח הנביא לאמור  :הזי משכימי
בבוקר שכר ירחפו ׳ מאהרי בנשף יין ידליקם ׳ והיד־ז כנוד
ונבל הף וחליל ויין משתיחם ׳ ואת פעל ה ' לא יביטו ומעשי
ידיו לא ראו ׳ ד*כן גה־׳ה עמי מבלי דע וכבודו מדתי
רעי והמונו צחה צמא ׳ והבן זה .
זהבהאס נתגונן על חלקי החכמה היותר קרובים
וקלים למצוא מבלי העמק העיון והחקירה  /נראה
כי היא חכמקהעבע (פיויק ) חיל ההשכלה וההתבוננותכבריאה
ובברואים והיא קלה מאוד ונעימה להשתעשע בה✓ וכפרנו

לכלאד®

בהיות חלקיה רביס וככל חלק ותיק ממנה ישתעף רב עוגלנפש
האדם המתבונן בה מבלי עמל ויגיע והשקפה תמידית המבנולק
את האדם מלעשוק ביתרצרכיו  /אשר גס המה נצרכים לקיום
נפשו זתקזן ממתיו  /וראוי לכל מורה לחנך את הנערי©
כחלקי החכמה הזאת  /ואס יגדל ונפשו נכונה ללכתבשאר
חלקי החכמה אשרהז  /ואס אין הלא תבל בנעוריו דרך נאה
ומסוגללהשכיל  /גס כי יזקין לא יסור ממנו * והחלק הזה
מהחכמה אשר כונתנו אליו לא עיוני ולא ל« ודי יכ אס שכלי
נולד במעע התבוננות בשכל הישר אשר לכל אדם חלק בו t
והוא שופע צדק אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד tכיא©
ירחיק שקר מגבולו  /ואס פעעהו ותתחפשהו בכלהמושפלות
והלמולמתשבעולם " אליו שבו רביס ממעמיקי חקר אחרי
בלותם במבוכי דמיונם זסעיפיהם אשד ירדן בס בלא כין
ההשגה  /ולא מצאו עוד מקום תהלוכות  /בחרובמשפעי
השכל הפשוגו ויהי להםלישועה *
והנה למען העיר בלבך בחינת

האמתהזאת  /מקשה נאי0

הקורא הנעים Iלשוס בל על ספר איוב המפיק דעה
ובינה מעל כל גדותיו* ולהבחין את הלמוד הנשגב היוצא לנן
במחקר הזה " ידעת כי סופר הספר מכבד הזה אשר אין ערך
 I:יופץ  /היה איש חכם ויודע בתכונת הבריאה ובנפש האדם4
וחושב מחשבות לסתור תא הדעות הנפסדות אשר יולדו לאדם
בהתבוננו במאורעות ההוות לאדס על הארץ על דרך לא נכון /
כידוע לבל מעיין בסדר המאמרים אסר יבואו בו ♦ והגהבראש

מפת

( .כפז )
ספדו הציג לכדנו תבונת ראש המדברים והוא אייב  /אשר
«מאורעותיו נסתעפו כל החקירות הנכללים גו  /כאיש סר
«רע וירא אלהיס  /אמנם עוגל מיראה ולא מאהבה • וראיה
לדברינו  /ני ספר לנו דרך איוב להשכים בבקר איורי הקיף
ימי המשתה ולהעלות עולות « ספד כלס כי אדר אילי חטאן
בני וברכו אלהיס בלבבבש • וגס דברי אליפז מור* ס תמיד
על החטא אשר בלב איוב בעבדו את אלהיס מיראה ולא
מאהבה • וליאת אמר  :הלא יראתך כהלתך תקותך ותום
דרכיך  /ונהנה רמת ♦ והגה אחרי עברו עליו הצריח  /שאבד
בניו ומקנהו וחילו  /וגס נלקה בגופו  /עשה פלוליס למקום /
ובקש דין  /על מה נעשה עמו נכה  /ני אמר  :הלא צדקתי
ועולה לא נמצא בי  /ומדוע נכה היתה כי יד ה׳  /ורשעי
ארץ שלוים ושקטים ינוחו באין פגע רע ? ובנח השאלות האלה
בא לידי וויכוח עס ריעיו  /ואיש איש מהם אזר חיל לנחמו
ולדבר על לבו  /זה פתח לפניו דרך ההתכוננות בחקירת הגמול
לעה״ב  /וזה הורה לו ני החיים הזמניים אינם נחשבים מאימה
וכל טונוחס אך מדומים  /הבל אין כס מועיל  /וכהמשך
החקירות נתרבה העיון בדברים נשגבים אילהייס ופילוסופיים :
אך בכל זאת לא נחה נפשו  /ורוחו הומה עליו להוסיף שאלה
על שאלה עד שלא ידעו עוד מענה  :וישבתו שלשת האנשים
האלה מענות את איוב ני הוא צדיק בעיניו " וגם אליהו
נן ברנאל הגוזי אף שהיו דנייו מתישביס על הלב יתר מדברי
ריעיו  /בכל זאת לא מצא די תנחומות לאיוב  /כי גס מענהו
היתה נשגבה ורמה מאוד ולא היתה מספקת לבינת איוב איש
קס הלזה  /אשר בגדולות לא הלך ובנפלאות לא יכול דרוש "
אמנם אחרי ענותו ה׳ מן הסערה נהפך לאיש אחר * ויאמר :
על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר • ועתה  .נשימה לב על
מענת האלהיס אל איוב  /ונראה ני כל דבריו היו להעיר בלבו
המחקר בברואים ובבריאה למען יראה בה פלאות מעשיו
וחכמתו  /העיר אזנו לשמוע אל קול הברואים הנוראים  /גלה
את עיניו להביט במדרגות הנבראים כדוממים בצמחים וחיים *
ויהי נראות איוב את זאת  /וירא את מעשי ה׳ ני נורא הוא /
וידע את חטאו אשר חטא לי1להיו  /בעבוד אותו מיראה ופחד
ולא

ג

לx

ולא מיראה האמתית והיא יראת הרוממות הנשרשת בלב האדם
פ״י הניעו אל פועל ה׳ ואל מעשהו  /והיא העוגה הגדולה
אשר לאדם על הארץ לדעת בכוד הנורא ע״י הנרואיס והפועל
ע״י הפעולה " ולמען השיג את המעלה הזאת לח יצערכו
עמקי החקירות נמה שאחר העכע ועיונים מושכלים הרמים /
אשר המה נתנו לנד לאנשים יחידים מעעי מספר אשר שכלם,
רחנה מאד ויודעים לנתח את כל מושכל לחלקיו נאשר ינתח
המנתח את הנופים לחלקיו לגידיו ועורקיו ועצביו  /והחכם
המתיך את כל הנרואים ליסודותיהם ✓ וצא כל אדם זונה
למעלה הרמה הזאת  /ואס זנה כה מצד תכונתו  /עוד רנד
עליו המכשולים אשר יגון! רגלו נס וצריך שמירה מעולה כל
ימי חייו לנלתי ילך ארחות עקלקלות  ,ני אס ל 3עהור ומעט
התכוננות לשוס עין על הנריאה  /ואז ישכיל נכל דרכיו
לעשות את הטוכ והמעולה כצרוף המחשנה וכשרון הפעולה \
ולזה ספר לנו גס הנותנ ספר איוב כי חרה אף אלהיס -iD’b
וכשני רעיו  /כי המה כלנחס כגדולות ונפלאות נחקירות
עיוניות שמו תפלה באיוב ולא דנרו נכונה אל האלהיס י והיד
להס ללכת דרך השכל הפשוט אשר יעיב עשה עונה ניתר שאת
מכל הטענות הפלסופיות אשר הסינו כס את הענין ולא כאד
נם אל תכלית נונתס • עיין נא $הקורא הנעים Iאת פנים
הספר  /ותראה ני נכונים דכרינו אלה *
וילמיכן הרגיל את לכ האדם מנעוריו לכחור כדרך
הזה  /חסמו עד הנה את כל  /כי לא היה כינינו'
חכורים כעניניס האלה לתתס כיד המורה להיות לו לעיניס'
נליידו עס תלמידיו  /ואין לך ממש א׳ נעיר ושנים כמשפחה
אשר ידעו דרך הבחינה הטונה הזאת * לזאק נודה ככל לג את
המחכר הספר הזה  /על דנר עמלו אשר עמל לטונת ילידי'
עמנו ואסף וקח את ראשית לסודי מסלול הטבע מחכמי הזמן •
והציגם על סדר נכון ולשון קל וצח  /ותהי לנו נכת הזה כפלים
לתושיה  /ני מלכד הנועם חשר ישיגו הנערים בשמעם חדשות
ונוראות מן מיני הברואים והגופים הנפלאים  tיטיבו נס
דעק צחות צשונינן הקדושה  /ינ נמלצה שפת המחכר וקלה
להכינה

הטול

( ל* 0
להכינה י
נפי נחנו •

ומעתה גשונה

לבקרי

הספרהנחמד הזה הוא כולל

על דברי הספר הזה / -

יו״דשערים • והמחגרדגר

נהקדמהו הצחה די למכין 7למען דעת השחמש נם
נראוי מנון * ולנו חוו וראו «ה שהעידו על יקר חגורו
החכמים _ השלמיס הרופא  .האדון מרדני בליאך  /והרופא
האערצוחט ופי־ 56עטר האדון הערץ נ״י  /וזכר שפתינו
ךא למותר * אמנם אנחנו נלנה דרך המנקרים  /לראות את
דברי השפר ע״פ נלו  /ואס המצא ימצא בו עוד איזה מחסור
או שגיאה  /נציגה את מחשכוקינו הנה  /למען יצא על
ידינו נקי ומנופה נאשר היה ברצון המתנר *
שער א  3 $י נשאר טעות הדפוס אשר לא נתקן כלוח
איילערט  /ני שס החנם
גשם
הטעות /

היה איילעך .
שער כ §  ! 8השיג על התמיה מדוע אין אנו מרגישים.
 .שום תנועה בהתנועע הארץ ?  .והיא אחת מן
התמיהות אשר שגה גס נעל ספר מעשי טוביה  /והרגה שם
להג הרגה לסתור דעת התונן קאפערניקוס  /ואת הנתוב
שבלש בנבעון דום שס למחשה לו  /מגלי דעת פירוש הנתוב
ההוא אשר יוצדק מאוד אחרי מערנת החנונה החדשה י אמנם
המשניל המתגונן ויודע כחנמת הפיזי״קא והאסטרא״נאמיע *
ידע גנל לנו ני רוב שאלות נאלה יבואו מחסרון הידיעה4
ונאמנים דברי תורתינו הקדושה  /ולגרי הנביאים אץ נפתל גם
יג אס לעיניס קצרי הראות  /וללב גבר יהיר אשר לא יעמול
להתגונן בדכרי החנמה  /ני אס יענור עליה גרוח קל /
דאמר מצאתי און לי  /ידעתי העמק שאלה והגנה מעלה •
לא נן מעשה המחבר הזה  /הוא קכל האמת ממי שאמרו i
ונל דנריו מנוונים ללמודי התורה •
התחגלת היוצא מידיעת תנונת כדור הארץ רב הוא*י
ןהיטנ חרה לנו על המחנר שלא שס עם
ספח מפה תרועה עלילות « נדור הארץ לשני חלקיו ( חע^
ספעהרע

<
סעצהרע )

בפחם היה

ינ

הענין ביתר שאת "

לב )
להתלמידיס רב

אמנס אולי

התועלת

לדמות להם

חשב שביד כל מורה

להממת

את החשמן הזיז  /או במפה הנמצאת נבר ע״י חכמי
או שיוכל לציירו לפני תלמידיו על נדור של ען  /וזה באילת
דרך נקל ואינו מרבה בהוצאה »

האומות /

שער
מורכב

ג 1}SSdימורי

האויר וההחוו־ת והסערד־ז וכף •

האדר הוא אחד מן העצמיים הנפלאים האד " והוא
מכמה מינים
אדרים שונים /
וע״י חנמת
ההתכה

(כיזדא ) נוכל להתיכו לחלקיו  /ונמצא בו אויר צח כעצם הסמים
לטוהר  /ואויר מעפיש ממית את הבעלי חיים  /ואדר מצמיח
פצים  /ואויר מרפא לנפש * ואף שאינם נזכרים פה  /נוחיל
פד ינופף המחבר ידו שנית להוציא לאור ראשית למודי חכמת־
הטבע וחקותיה  /ואז יראה הקורא פלאים כבריאה י ופה לבר
רק מהאויר הפשוט (\ 4די ;י {ו  £ט )
ומחזיוניו *

שער ר ה

מגנזי ^ת

הארץ• זעניגיחבש וממהות המינם

וטבעו י גס המה  -נאמרו בקצור מאד  /כפי
אשר מצא המחבר די למתחילים בחכמה  /אמנם נחמדים הלמודים
האלה לשומעיהם  /ונכללים בהם תועליות רבות /
בפרטות
לאנשים אשר פדן לא ראו עיניהם דבר בחכמה זו /
יתעלסו גם
דתנו לב להתבונן את גדולות ן 1הים  /אשר עשה את כל ^ ה ""
יראו ישרים וישמחו על דברי הספר הלוה  /כי דבר חדש הוא
בישראל  /לא נכתב בס ספר מיוחד עד הנה *
ובשערים
הנזכרים האלה עדן לא דגר המחבר בפרטות מיני
הברואים4
אשר עליהם שם תוכן מחשכתו  /אמנם בשערים הבאים הרחיב
הענין  /ולמד מסלולי שלשת גדרי הטבע והס דומם ׳ צומח /
לחי * ומי יתן ונדעה את כוונתו מדוע הפך השדר  /והתחיל
גגלר החי ׳ וירד מיונו אל
הצמחים
והדוממים  fהלא מאז
היה דרך כותבי
ולעלות מהם אל

מסלול הטבע
הרמים •

החתימה

להתחיל

מן

פחותי הברואים
,

בדפים * הבאים ל

