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האמת  /וסנלת הרבים מששה באפילה ומה בפיה תמנהשק,׳
אכן כאשר גס עצת אלה המפעים תחץ למחלקותם  /ואץ
משפט אחד נינותס־הלא אשר עירם לויראה  /ט נסמה©
מקצתם שגו * וסקר ני תתנכר■ פניה היתה לאמת בעיניהס "
ועתה אשובה אל דרני אשר החילותי ללכת עליהלאמור ן ג©
בתוך הוקדם האלה אך׳המעע לבדו מצא האמת  /והרוב שגה#
והיה כיוס סחר ואנחנו יוספיס עוד לשמוע בקול הרוב וחעאנו
לנפשותינו " ואס בכל אלה נטוע נלביתינו למוות אחרירביס•
נל שמוע לדברי המעטים כאממו יו© יום*  :הרבים ישג1
והמעטים יחדלו ז הנה זה עדן הפלא ופלא\
לעתה אתם אחי בני ישראל־ בחורי חמל Iשימו עצה
והתבוננו בינה * הנה ליומן התר אגודת החקירה
הל» /שונו אל חקות ההגיון וראו את מהלךהשכל  /ואז תמצאו'
סבת המחלוקות והשגיאות בדעות בני אדם ואז תמצאו אתאשד
תדרשו  /האמת תמצאו * והאיש הזה אשר יגיד לנו המענה
מיותרעובה  /אותו נהלל גשעריס וחכמתו תברכהו " אך אחת
אבקש מכס  /והיו מרינס גלויס ומבוארים  /והשפה שפתי
יהודית לא״תערוגותבקרבה * זולתי אס לא תמצא לנס יהודית
לבלה • גס הענינים סדרים יבואו בלשון למוד© w /קלי©
צשמז׳ע נאזן לכ מקשיב *
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לא חשנז שמס נאשר רעב נפשם רשגירום .לימיו  , tדהיו נ5
ימי האיס ימי עונייוצרה  /ויבלה את חייו בלב רגו ובדאגה /
וייצר  15מאד ויקוץ נתייו מפני הפחד והצרה " ויקס איש תיל
ושמו גטחר * ) דת•זזק ויושיע את אתיו בכחו זיגבורות ימינו/
דשיסו אותו למלך עליהם* הארץ אשר מלן עליה נמרוד היתה
ארץ עונה ומריה ושמה שנער! אחרי נן קראו לה ארן
הנשרים (ק5ציעא ) • ויהי נאשר החל האדם לרוג על מ•
האדמה  /ולא הנילהיאותס ארץ קטנה ויתרחקו תמידא־שמע®
אחיו  /דתיעצו מה לעשות למען היות ניניהם קשר אמיץ וחוק /
ולמען לא יתפרדו להיות תמיד למשען ולעור איש לאחיו « וימו,
עיר ובה מגדל גנוה עדלשמיס ** ) ( אייןלייצשנסר ^  /וכאשר
אנו להודיע דגר לאחיהם עשו אש על המגדל  /או העמידו
עליו נס ויהי לאות ולמופת לכל יושבי הנני ויתקבצוויבואו א3
מעיר ושמה התיעצו יחדיו 5אכן נאשר לא היה חפץ אלה•®
אשר ישנו בני האדם במקוס צר ובמדינה קענה והיולאגד®
אחת  /ורוב האדמה א ננה נושנת  /כי אס חפץ אשר יפוצו
וישנו על פני כל האדמה  /למשול על הארץ ולהתבונן את נ3
«עשה ה ' ״ בלל את לשונם ולא היו כנראשונה לב ונפש אחד»
את אשר אנה ויעץ האחד לא אנה השני  /ויהיו תמידשוני®
געצה וברעה ויתפרד! ויפוצו על פני כל האדמה ויהיו לנוי®
רבים * אכן נמרוד ואנשיו ישבו בעיר אשר בנו להם ויקראן
שמל יבל / 1ועל כן נקראת כל ארץ הכשדיס מל * *'* ) ( יא® ,
גצזני!צןנמ 1ערייך ) ״ לנמרוד היה גן ושמו נינוס  /וילך משנער
לאשור (צוטיריען ) ויבנה את עודי עיר גדולה ורחבה מאל
למען
ה ב » 5
*
יי )

ןVh

נצזחיוי1

ןמחלפות®"

מגי *W

לא

סז )

««יי העא־ם היוג־ס קיאו לי כעלים $
« * V1אלילהאשוריים  ,הי* < מי«ד •

סג

גקי* כן נל״הק כל #

יראתוו כ׳ימים אצ בשתים חחש  /כי ;* יגי בלתי אעשיי * פי א*
כלנית בגי האדם כאשרמצאכו  :עיים.1ד?* ות ובעורות ב’»פיס *

׳

בבל יכבול בסעזאפאטמיען  /געיבי (אראב־ען׳) ׳ בטיעון הים ( « )
ה«ישיי (דעי «•!־־/ישע מעעיבחע! ) ׳ גנבי הדקל (עיניים ) #
ובנהר פ רוו (דעי א"« י.ראהע ) *
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 1מען עשית לו 5ס -גארץ * אודך הפייר ה ^ס 3פ׳ןח&:*5ר&ה
רקבה ארבע וחצי ועיגולה ארבע וכשרים ׳•* . :קומות ,העיר׳ היו
וזזקיס וגסהיסורחביס מאד עדני יכלו לרכיב עליהםבמרכבות*,
<גא היו כעיר לזמש עשרה מאות מו.דלים  /,דאי כבלותו למות
 6ח העיר דייך אל באקנ׳רא או באקטריאנא הנקראת  .עתה
<נארא «! והיא חלק ( פרצווול) ) נמדינת סיכ' עו 1ילחס :עם
,יושביה וילכדש •* וי^ ור אחריכן על באהטרא עיר :הממלכה
ךלנוד' ,אח העיר ' בחכלות ובתחבולות זעמיי־אסיה  .׳אשת ,אתל.
«עמיו ן ויהיה כאשר היתה אשת חיל  /ויאהב אוקה מאך.
ךחכוץ .לקחתה לו לאשה ו אכן נאשר היהה בעולת בעל ויועץ
להרוג את. .בי1לק במרמה  /והוא כאשר ידע מחשבת המלך
ן* שס יד בנפשו  , /והמלך לקח תא אשתו ויולד ממנה גן ויקרא
 6ת שמן» :נ;יאס י ולפני מותו נתן את כסא המלופה לאשתו v
והיפה

ךהי כצושרמת נינוס ותחחזןזעמיראמיש ותגדיל אח
 ?\ pfiiעיר  /ותמשרל בחשד וברקמיס על יושבי
|ה לשס ולתפארת ״  .למען הריס קין עמה  /,להגדיל אושרה
ןלהזוין  .להס למחסה  . /.נסעה בכל ארצה רעירלע/ר  ;/ותט*כ
< גס מחה הגלי© ועירית למען יוכרו דור• אממן
^יישביה■« .
פש ^ דקימ \ .1יתפמ מעשי ?:י ע< • לה  .נעשו7בריס■ רגי^
ל 1ת<
לתועלת המדינה .4 ,הגא עשתה י שרים ותעלות המיס ( וד־טסעס
1יי.םונ4ען ) ;.למען גיגגן איחס אל למקומות אשר תשר ? ותפנה
‘  pfהזרניס ותשול אדיס למען ינ 1נור  .עו 3ר דרך 3טח■ושאין
ועמיי־אמיס נלחמה מלחמות רנות  ,/ןבה  0ידחה מלחמת ארץ
אעדי ^ן * ) מלחמה גדולה ועצומה  ' 5,וכאשר ידהה הגא/ -;.
זולת
. ,
,
' ” ״; .־,
  rי-’ ך־—רד־‘ -
•איניייעייקראנש5ו אינד א״ט?יןנכי .1יייזיי^חלחירנסועטטפןיורד
בבל

העיר tויהי

יח״ידטארמא?
 . </ל^ כור .כמידפן ■ ’,יימד-ער »'* סספרגי-נצו .
־■ JWiV.A״' QIS ■' .
רען ( ז-יל« ורל « פ ט<רטלרי'/ל ) י ליחיח .לטטפן י■ פר «למפנל׳ונטגלמ ) ”
כאינדיי ( ולטדל ;דילו*
מדפי * rיגטלג ר
ימניל ררי ! א/יצ  -יוב* “  • .ידען
ינ** עאטפר ד י׳ * *•קלי 9־ןריין ר< אאתס חי4״ ונר Irלא ייריתדגש  /והסי־דקרוז•
התחלקה־ ; רעליי־יי־טש-לי יעבר יורה המלח רל,הוק י<ר,י * ‘  5,וקקפר ) ז> לי ,י יען
<בויאןןמז? ע tליש• ויאג״יש* רג־יליכ רלקרר ר קלקלטניטסע■^  /ער זי * *? 6
* pA־■ יר ^ תריואזיבוכילן» ׳ אמ -ק • קרות« וייגיייהי אכינה • רגשיפאר/מקצת®
ירוקיס מזרלתרשחוייייל•*•ויאייונת מ*האוזינד ' י\ אאיממלה  /רנן ישכב עוד א9ר יע ;ןד
לשמו ולירח ג • 5יד־־כ ונוצריה שמה ימצאו 1אף כי המר החעע מח<*יה '* ־

נ< )ימ ! ראשית צנזוריםךל <. V8א rי
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( סזפ )
(!ן*** 'א ^ ;* ;ייער ),היחידה אשד חזקה את לבה  ,ולא יראתיו
«להלחם עם אנשים גבויים ומדי נכש כיושבי אינדיען ,־ נגיד
בה דבר מהחל זיוה הזחת י זעמידאמיס למען הגדיל את
ממלכתה < ולמען תת עולה על עמיש רבים  /הלנה עד
שפת נהר אינדוס  ,דהי נבואה שמה וישלת אליה מלך הארץ
מלאכים  ,וישאל אותה על מה ולמה נפלה בארצו  /ואיך
השיתה נפשה ללחיש עש מלך תש וישר אשר לא עשה לה רעה
מיום שבתו לע נשא מלכותו ז ירושה עוד לצרת אליה למהר
ולשוב אל ארצה ואל מולדתה 5ואש לא  ,נ^ יש יקיש בה וישלם
לה נגמול ידז ♦’׳ ותש־ב׳זעגדראמיש אל המלאכים ותאמר להם
אלורו לא׳־וננש לבל יחשוב בלבבו ני אשה כישים אנוכי  ,אשר
יק דבר ספתיס עמדי ולב אין  /יערוך את מלחמתו ונתראם
בצייש♦ ותמהריאחרי כן ותאבה לעכור את הנהר  !/אבן
אויביה לא נתנוה לעבור ותהי מלחמה עצומה וקשה ותן את
שונאיה מנה רנה זיכישו מפדה  ,רותיי מעשרה רבזא איש •
הוליכה בשבי * אחרי כן חזקה ואמצה ותעבור בארץ הלון
ומלך אינדיען נש מפניה וזאת היתה תחבולה מעמו ' ,
ונצור
דהי נבואה אל המקוש אשר חפץ נו לבו  ,ויפן לה פנים ויערוך
אתה 'מלחמה רציה  ,ויסבול גש את ועמיראמיסותנש מפניו,
ולולא קלות סושה נפול נפלה ביד
ולוא' רדף אתריה ,
רודפיה * את1־י כן המירו השביים* וזעמיראמיש גיס יתר אנשי
מלחמתה שגה לביתה ♦ ויהי בשבתה בביתה כש לום תשלו ה
ותשמע את־מה ניניאס ' מבקש את נפשה וקושר קשר מס נרי
האיז « ותת? אח כסא' המלכות ברצין ובנפש שלימה לבנה ,
והיא התחבאה ולא נראתה עוד • אחריימותה מלך ניניאם בן
גיגוס והוא לא ה1ך בדיני אביו  ,ויאהב את העצלות  /העונג,
והשמחה ולא מדע ממנו דבר עזב אשר עשה בארץ ל ■וכמוהו '
היו עוד שלשים אשר מלכו  ,ושמם בחושך יכושה ולא טדעו "
בשנת שלוש אלף שנימאויז שלושים ושלש ליצירה בא פול (פוהל )־
על ירושלים / ,דתנו לו אלף נכר נשף • אחריו מלך
ז ?$דח2נ? $פ 8לוס , .וכמוהו לא היה מלך רע ושנוא בכל ארץ
אשור • היה מזישגר בהיכלו' תמיד דשב בחבורת נשים ויעשה את
מעשיהם  ,עח ו *־ג■כמוהם ויפי לאשה י «ארדאנאפאלום
חפץ
א "י' ;

שםבארץבעשרו  /במספר מץאשר איו/

תפץ לעשות לו
ובחוענות אחרות אשר פגיה נפשו ונזר?  1c3אכן נאשר
פשה  /כן שילם לו אלהים  /ופלי מעשיו אכל  $ני אראבאסעפ
שר מדי  /ובעייעדס שר נבל קשרו פ!יו קשר  /וכאשר שמע
זארדאנאפאלוש את אשר נעשה דתחנא חדר גחדר  $אן ^ מה
משו להלחם  /ויטהו וירדפוהו עד גנוה « ויצורו אחרי כן ע5
«עיר אשר היתה לו למנוש ולמחשה  /ותהי העיד במצור,ימיה
מיס ־והצרים עליה לא יכלו ללכדה  /ני העיר גדולה ובדורה
פד מאד  :אכן אחרי נן גדלו די הטתער וישענו חלק גדול
מן העיר  /נס בתומת העיר עשו פרצה /ויחרדו דלכיואת
את העיר ״ ויהי כראות וארדאנאפאלוש כי אבד ממש  /ויפש
אש גדולה וישרוף3ה את עשרווה ט ונשיו וגש את נפן* ־*
אחרי מותו  /בשנת שליש אל ^ שני מאות חמישים ושבע הוחלקה
הארץ לשישה חלקים " ארץ מדי ( * עדיען ) נתנה לאראניאקעס,
נה
נבל עס כל הכנר לנעלשיס  /ו» שור אשיננוה
פיר הממלכה לנינוש הקנון ( דנ/ס ז־עד יי; 4רע ) י נעלעזיס
יקרא נס כן נאבאנאצאר ובל  #מן " וימלוך על נגל שמס
רמת ♦ אחריו מלך נט ממוך ביאתן
שנהT
" Tעשרה
אשר שלך מלאכים ־ 1חזקיה  /ואחריו מלכו עוד גלשה אואובעה
«לניםי אשר נשתכחו ונעלמו  /ואחרי אלה באהארן ז קחת
 « .משלת מלך גנוה  /ויננע תחתיו פד בוא נאבאשעלא ^ סאר
*; ,
אשר לנד את בבל וימלוך עליה עשרים ואחת
* שנה י ניטש הקנון כאשר נבר אמרנו מלך כמוה והוא הנקרא
חגית 8ל » הר  /ואת מעשיו אשד עשה הלאהמה
נלה״ק
גתובים נמלכים י דמת נינוס וימלוך תחתע שלסנאצר
(*צזלא ^אנאמצזד ) בשנת שלוש אלן» שני מאות שבעים ושש #
ותקפו וגבורתו הלא גם המה כתובים בשנר מלכים י וימת
שלמנאצר בשנת שלוש אליח שני מאות שמונים ושבע  /וימלוך
סנחרב תחתיו ויבקש כיחזק־הי ליחן לו מס מדי שנה בשנה t
וכאשר לא אבה עלה על ארץ יהורה למלחמה  /דתן לוחזקיהו
.והב וכסף רב  /וינסח על דנריוועל השבועה אשר,נש3עגלעזונ
 .את הארץ ן ■ אכן ^נחןריב ^גךןילא מ? ע :.ןוזלליזי?:זלש ^ח מיל
גזול -עלירושלים  /אכל כאשר שמע כי מא יבוא תרד,קה
עהאראקא

<

זיאיל/
כאשר
וכן
אסעט
*tf:שמע
!ך־המה
זרי כןעל
לזד®
ולוו
בצורה
!ה
חלק גו!!
ולד!את
1c,ימ
תנפקו *

הומלקא

ס^עס,
נ&
עלפזיס
! בנלשד»
בלאדון
ורן

\ttip.

רץ,תחת

«ווזאראקא מלך כוש (עטהילופיען* ) להושיע ולהציל את
את העיר  /רלך׳ילקראתו בכל ידלו ויכהו וירדוף
אותו על"מצרים ' (ען \תנ1ע) ) ואתרי כן שב לירושלים ויצר על
העיר יריצד לה מאד כי תשועה ומכוש אין § ויראהו ה׳ את
ידו החזקה ויהרוג כלילה כל מתנה אשור  /ושנחרב שב לביתו
כחרפהובנלימה " ויהי כשבתו בעיר ממלכתו נננוה וימלא אף
ותימה על הרפה אשר באתה עליו  /ויהרוג רבים מגני ישראל
אשר הגלה הוא ותגלתפלאשר • אחרי כן באו שני ימיוהגדולים
אשר קצו במעשיו הדעיס ולא יכלו עוד אשבול את האכזריות
אשר צעקתה עי שמי מרום גאה  /וימיתוהונהתפללו״בבית
גסרוך אלהיו והמה ברחו  /ואחיהם הקטן אזאראדאן מלך על
וילכוד Tגס את
האק דמלוך על ננוה ועלבבל /
ארס (^יריען ’ * ) ואת יהודה רגל את יתר היהודים אשרנשארו
כארץ  /וישבה את מנשה ויאשרהו ויושיגיהו בכלא עד אשר
העיב את מעשיו * וימלוך אזאראיאז שלושים ותשע שנה רמת
* בשנת שלוש אלף שלוש
וימלוך תחתיו זאאסדוכין
וחמש  /והוא נכוכדגאצר הנמצא
מאות שלושים *
נכתוב • ויערוך מלחמה מס מלך מדי ויכהו 1וילכוד את
יע.ר עקב ^<* ״ *־ * ) רשב אל ננוה ♦ אחרי כן שלח את
מאלאפערנעס"/

ווהרעגןחני ) גאפריקא נויולקת להג•חלקים ^ גן|טדן#
עטהיאפיק (*

זגלאמא

יאפיען ר־זתחתון ועטחיאמיען  Srnיון  /הנקראים
מאגאמאטאפא ואביסיגיען • האיז " אח תגביללצפיו
גחצריס  .לחעיב ניס האטלאנטי « ולחזרת ביס האינדייאי׳
,

ד 16w

ויצויוז
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עא )

«לדרוס ניס

י : .

הנושיי ,

( ילינו

טטהעיויפיעע ייעעי) •

«  pfגדולה באסיען אפי גבולה לחזית ולדרום גא יז ^ רבי ( חריוני^
לצפיו נאטאללען  « -Vלמעייב היה הנקרא (לתםזויםטטז1טגדי»8
•סעי • המשק (לי׳» ל׳םק ^01היא עיר הממלכה « /הא pft pשמיה
״״
_
עצלים<.פ<1אי .עגזלה •
ביא הגירה גמדי •

<בע )
האלאפעינעס שיצנאולצור מל בעט ^יא * ) וללנלה,.
 ,ונעת ההיא היתה מעשה יהודית לדעת ' קצת הכותבים* וימת
מונמאצר וימלוך תחי/ין זאיאקו* .הנקרא c2ק כ\נ? 8יאח§גוש_
והוא היה מלך עצל ן רע ןיקשור ע $ין נאב^פאלאשסאר
וילכוד את נבל וכל הנכר ? ולמען הנין את נשאו ולסעדו /
עשה כרית עם סיאקסאי״ס מלך מדי  /ויצורו על בכוהוימיתו
,את ואראקוש והעיר לכדו ויחרבוה וישרפו אותה  /וישימוה
תל עולם " ומעת הזאת היתה כגל עיר הממלכה באשורוימלוך*
נאנאפאלאססאר על הארץ עשרים ושנים שנה וימת  /וימלוך
תחתיו נבוכדנאצר בנו בשנת שלוש אלף ואינע מאות  /ה\ אv
כביכמאצר אשר הנה את .פרעה ננה (נעכאא ) וילמד אח
כרב שיש וירש את ארם (דריען )  /ואת ארץ ^יהודה  /ויצר
על ירושלים וילכוד אותה  /ויביא את יד,ויקים המלך אשר מרד
נו בנחשתים אל כגל  /ויגל אנשים רביםמיושב* הארץ • אחרי
כן מלך יהויכיןכארץ  /ויהי למש למלך בבל jאכן נאשר" מרך;
כי .הלך נבוגמאצר לירושלים וישבה את יהויכין עם א 1תוובכיו
דשים את :זאסאגיא למלך על האיץ ויקרא את  .שמו צרקיחו‘/
כס הוא מרד
בו ויעשה בר* ת  ,עש פיעדת חפיע מלך
מצר־ס וילך ננוכדנאצי להיאת פרעה ויכהו ׳ וירושלי ^ לנל.,
כחזקה  ’/וימית אנשים רביסיוצדקיהו עוור וימלינוהי בגולה "V
אחדי כן הלך נבופדנאצר לארס ויצר על צור (שירוש )שלוש
משיה שנה וילכדה ויושבי העיר עס חילם והונם ברחו  /ויהי
השלל ־והביזה אשר בווו אךמעע * אחרי כן י”שכ
במנוחה־ובשלוה
כביתו  /זייפה את העיר  /ויכנה בנינים גדולים  /ויעשה. v
בריכות ותעלות למקוות מיס • דתרדגרי נבוכדנאלרוחלומותיו
הלא המה •כתוכיס׳בדניאל " רמת וימלוך אויל 'מרודך ננו
תיזידו בשנת שלוש אלף ארבע מאות ארבעיש ושניםליצירה ♦
ויול <£ת יהדכין מן הכלא ויעש עמו עונות * אך אויל מרודך
היה שנוא ומתועב לבל עמ 1ויקשור עלץ נעריגילססאר קשר
וימיתוהו רמלץ* תחתיו •  -ויהי כהיותו על כסא .מלכותו ׳ ארבע
שנים וילחם ,עם סי& נסאחס מלךמדי זיפול כמלחמה■וימות "
••••••  ,״ ■ ■ ״־
י־ וימלוך
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ללכדה \ ,וימלוך תחתיך יצב^ראז ^ רכאד כנו  , /וימלוך תשעחדשים
וימת | ויקשרו עליו קשר וימיתוהו  /וימשחו אתי־יאביגיטי ) הנקרא,.
;:ים*
אראנוש
גצה ק בישאער למלך עליהם * נלשאצר הזההיה כןניעאיי־יש
עשש^י'
?£
ונשנה הראשונה למלכותו החל נוי» (מירוש ) לצור על מל
וילכוד את העיר  /ונלשאצר מת כשנת שלוש אלף ארג ע מאית"
! 1'mh
וחמישים • משפר השנים מן בעלפדש׳עד נורש שני מאות
רמי®
כנוה
ועשר ״ אראנאשעש  /נאשר נגר אמרנו  /היה אחד מן
®
/וישימו.
הקושי־ים אשר קשרו על וארדאנאפאלעש ולו נתנה ארן מדי
רמלון־
1ם.יד
(ץועדיען ) כשנתשליש א 1ף שני מאית חמישים ושבע וימלוך
 1זזימצץ
על הארץ ן ואת עול מלכי אשור פרקו מעל צווארם ויהיו..׳
ות  /מז
בראשונה גבודיש ואנשי חיל במלחמה  /אכן סרו מהר מןהדרך
דלכודאת
העוב ו נ* ברכות ^• מיש לא בקשו עוד במלך ושר ויקוצו
לה /דצך
במושל , / ,ויאהבו להיות חפשי ולנתק את מוסרות המלוכה ./׳
מרל
'ן אשי
ויהיו כפראים בודדים ויגדלו דרצתי ויעשו כל הרע • וייצר
אחרי
רן*
להם מאד  ,כי אין משפע וצדקה בארץ  ,וכל איש הישר בעיניו ,
נ 4־&יו.
ע״ה  . /ובבור תיל אין' לעמוד נפרץ • ויהי ברבות הרע והעול ׳
ובנץ
א1תו
יום יים  /דקהלו גדולי ונרי הארץ ויועצו יחדיו מה לעשות ?
;ןעדתיתי/
ותהי העצה היעוצה למשוח עליהם איש תם ונקי למלך אשר ;■
חפיעמלן
ישפו־ע את משפנס  /וישבר מתלעות עול ורשע  /וישכן צדקהs
ללם.לנד.
הניחה .במגוריהס " וידרשו,דחקיו כלס למצוא איש אשר
בגולה 1/
;וה־
ק אוח לו המלונה  /ויהיו כלם עה אחד למשוח עליהם את *
שלוש
יוס)
דעיאחעס למלך . ,וימאן דעיאשעש כתחילה ולא חסץ בנזר
רתו  /זיר
""המלנוח  «.ני ידע מאד את המשא והעול אשי ינניד עליו
ften:
זני יקשה לו לרעות את עמו .כרוע עדרו  /ולנחויזם כתום .
/ויעשה-,
לנב
;לומות!,
סוודןננן

יצירה י
מרודך
אזיל
קשר
סהאו
ארבע
תו■
וימוין*
מה
לון

* ) ,אבילאביניע .היה אול מר 1דךושה אחו ניטאקריס  /והיא היתה
 :אשת תיל ותימה מאד • על ידה נעשו בבבל לבי־יס יגיה לתועלתיושביה; ;
יליופי דמיינה • וכאשר  .מתה צותה לאנשי סודה לקבוי אותה ולהצב חצבת אבן
יקר על' קביה ולחקוק עליו  :פה טחוניס וקבוי־ס יזטחוניס יביס  /והחלו
אשי'!יצרון להם בעת עוני וציה יפתח את הקבא ויקתס • ויהי הקבר כנויי^
■■׳•אותו עי בוא דר־זס (דאקחס )־והוא■ פיזת אתיהקבר י אכן איך
ולא&5ת איש
השתומם ׳ תחת עושר וזהב מצא כתוב  :אוי לך צמאל־ככן> -ושוקק לזהבי ׳
אילא הייתאיש ,כילי לא חפשת בקברי המידה ׳ ולא גזלת מהם את מנוחתם •

( ער )
לנג תתמנות כפיס ! ולא אנה לקחת את כתר המלטת עז
#שר נקשו אחיו ומיודעיו ממנו יום יוס ולא יספו  /דה•
דה•
'עליהם למושל נשנה שלוש אלף שגי ייאות תשעים ושש
נשגתו על נסא המלונה ויתחזק ויתאמץ ללמוד לעמו,אקים
ומשפטים עונים ונכוחים  /ולא נח ולא שקע עד ני הדריכם
נדרך ישרה וסלולה • דנן להם עיר ני כראשונה ישבו נאכלים
ויהיו נודדים ולא ידעו מקו® מנוחה * גס משה דעיאס&ן חק
 # .שר לא ידנר נל איש עמו נפה נדנר איש אל אחיו  /נ* אם
•נהוג נאינרת את שאלתו ונקשתו • דעיאסעס החני®''מאד
לעשות החק הזה למען תת יראת המלך לע נל איש ואיש •
i״  ,וימלוך חמישים ושלשה שנים רמת " וימלוך מהיאא^טעס
תחתיו גשנת שלוש אלף שלוש מאות ארנעי® ושנע ״ r 2ויהי
.תהיאארטעס גנור ואיש מלחמה  /וארץ מדי קטנה בעיניו /
ויחשוק להגדיל את שנע מלכותו ולעשות לו שם גגנ״ורים  :jוילך
לפיס ( עכרדען ) וילכוד אותה ויאנה להלחש גס גאשורל אנן
■* ונובדנאצר הראשון הנהו מנה רנה וילך למדי ויירש אתעקבאטאנע
י
ויתן אותה לאנשי מלחמתו לגוזולשלל  /ואת פהראארטע® שנה
אחריכן חיוימיתהו ״ וימת אחרי אשר מלך עשרים ושדםשנה •
וימלוך תחתיו סיאקסאריס הראשון והוא היה נן חיל וכעל נפש
דלך דלכוד חלק גדול מאסיא דל חס גס נאשור ויצור על ננוה/
ני שקקה נפשו לנקום נקמות נעיר הזאת  /תחת אשר §מיתו
את מלכם את אביו ן ויצר עליה והנה מלאך בא ויאמר ני נפל
חיל גדול מן הסיטען בארצו* דמהר דשכ  .הגיתה וילחם נ®
ויתריס ושמונה שנים עד מהוחשס ואוחרי כן עשה ברי ^אחוה
מם נאנאפאלאססאר מלך בבל ויצר על כנוה  /ויחרים את
העיר דשימה תל עולס - • 4דמלוך סי £קםאו:ים .״אמע? םשנה
וימת וימלוך תחתיו אסטיאגעס נשנת שלוש אלף ארנע מאות
ותשע •י וימלוךשלושים1חמש שנהויוליד  £ני מיס את מאנדאנע
 vTמאשתו הראשונהאשר .לקח אותה קאמניזעס מלך פיס,לאשם
וה*א םא נורש (שידוע )  /ואת סיאקסאחס מא^ תוהשניה /
והוא מלן אחריו במדי " סיאקסאריס השני הוא-הנקרא׳בלה״ון
־<•
יי דריוש וזם־י  ■/ויתר דמיי סיאקסאריס זאת אשר עשה געפר
^
מואימ אצטיש • י' ־* ' " ד׳‘ ,
■1־א״ « ־״
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וננדיקו t
ולנוח« ■ « רם נתחיל לספר את מעשה גירש ותקפו
 /רה•
נגיד את המעט אשר ידוע לנו פהלודיס (ריקליריער )#
 ciדהי
3י דגרילס נקשריםואחוזים בדברי ערס  /והיה נסכרינו את
•נלחמות גורש עמלם ידע הקורא מ• המה  .היודיס המ?ן
וקקיש
ינלזיינש
יוצא חלצי לידו ס3ן אטיס ♦ המדינה הנקראת י}ידיע) * 1
וזיתה קיש מאוח וחמישים שנה תחת ממשלת ההעראקרידען
מי הערקויעס  /והאחרון מן ההעראקלידען היה קד״דוילעפ
׳אסעצןחק
) ניאס
אשר מלך על הארץ בשנת שלוש אלף שני מאותשמונים ו?!ש #
יש^עאד
ולו היתה אשה יפת תואר ויפת מרחה ולא היה כמוה בארץ *
ואת י
ויקרא לגיגעס אחד ממשרתיו ויראה אותה לו  /והיא ערומה •
עס
אאו^
ז1יחר אפה מאד על הדנר הזה  /ועל הנדון אשר נעשה לה /
ויהי
ייז
יוקצו לקרוא את ניגעס ותאמר אליו  :ני גדלה החרבה .אשר
לשה לה אישה מנשוא  /והתוענה הזאת עד למרום תצעק1
:בעיניו/
•ס היא נשבעה ליקח את נקמתה מאישה * והושף ותאמר
ים יוילך
לגיגעש ני קראה לו למען היות תומך לה ולנקום את נקמתה /
1ור?/אנ|
ואס לא יאבה תהרוג אוהו נלי חמלה • ויחרד גיגעש מאוי
אעאנע
עש «מ
וידנר יעלי לנה  /אכן היא לא שמעה לדנרץ זתאטיסלאוניו
ולשמוע לו ותמאן הנחם ותאמר  /ני נאשר אמרה  pהוא ולא
וניסשנה•
יבול דנר מדבריה ארצה  /ני אש הנקמה נערה נ־לנהזותצת
עלנפש
גלדשל
את נל נפשה ומה יועילו דנרי חנמה ותבונה לאיש .
עלנווה#
שר י!מיח1
מחשוקחו ואסור נייקי תאוהו  fינואו שכעקמשיבי נועש וינדכו
־׳ «ליס ויוציאו את צל רוחש  /יהן יבושו רנלמו -נלאוחם" ני לא
ממינפל
לאוזן שומעת כי אס לאבן דומס דברי פיהש ו ואחור יסוגו
דלתסנם
ויודו ני לשוא נל תחבולות לבם ותשובותיהםנ־שארו «<י i • 4
זי ^חוה
תחינע לכנות תשוקת אוילי משרשת  .ופורחת (להדריכו,ין :דרן
רי®את
תלולה  /אס אהבה אס שנאה> אס רונו אס נקמה  /אך שוא
עיש שנה1
תיגע ני המה כלס בוערים נאש צרבת •* ויהי נראות גינעש ינ
נעמאוח
לא האזינה לדבריו  /ויהרוג את קאנלוילעס ויקח את אשתו
אנדאנע
וימלוך על הארץ * ’ נס היו אנשים דנים אשי לא סרן אל
לאשה
משמעתו ולא אגו לשמוע אל דנייו  /עד אשר שאל ישאלו
השניה/
« rדעלפהי׳
■ ’
■ '* ׳־

בלה״ק

*ו
היו59
»V
■
,׳

*

!••ffO
י׳ ) יי* מאטאליע^יאקי• ג& ינן

הי• מיי?לב«ד .

( עד )

ביע?לפהי * ) אס ' לו משרע המלונה • ונינעס שילח מתנדןי
רכות רקחת לפהני אפאלר « בדעלפהי זתהי תשובת האליל ^ :ר -עחו
לתש פל זפזיינא מילעטו©•? ןוכזוש י)י
לטוב לו • אחרי כן
ן ^חעען י
וקאלאפחןז י' * Vvלכדום♦ דמה אתרי מלכו
שלושים ושמונה שנין מיסמוי
ולמלוך « דיס כני  / vrrrוימת אחדי «שלן
 cv5דנת
ארבעים ותשע שנה וימליך ו * ייא ט ; ס י' ויצר על מי^ עט
והעיר עוד לא נלכדה וימת' • י וישב אליאטטעס -מו־על נשא■ !? חדיהזי
ץרגיוו;3כ3
המלכות בשנת שלושי אלף שלוש מאות
שמונים״ וחמש ' ״
■ ^ 1יז ׳ י־
ויהי,,אישי מלחמות ויגרש את יזסימריער וילכוד אתיזמירב*►■
מורקד?
וקלא־צאסען ויצר על מילעע ותהי העיר נמצור ימים רכים
ו־צו :האראקעל * *־* ,י נדעלפהיעל אליאטטפסלשלות !(נדי ז^נן
ולכרות עמהם ברית פלוש כשני חדשים ♦ להראות
מלאך זמ ילעגו
ן:)1ו יאה1׳
ויהייכשמוע טראזיבולי־לוס מלך סילעט אח הדבר היה ויצו
nsM 5
לכל אנשי העיר לאסוף את כל מזון ומח ה אשר אשפו בבתיהם y
ולהניחו כשוק הפיר« והיה כתתו להם׳ ' אות יאכלו רשתו ״*''׳ "נאי1
ה־צןי
״ ידחיי(
ויעוא־ מלאך־אליאטטעס וירא והנה די מאכל ומזין דשי bאדוניו
1
 ,ויאמר אליו  :כזה ונזה ראיתי  /ויירא אליא ענו עיש כי ימשכו" " נ!; הגיוי
עוד הימים  /ויעזוב את העיר ולא צר עוד עליה י וימת " ירא"ו
דושיף
שח!
אליאטעעס אחרי מלכו חמישים :ושבע שנה וימלוך תחתיו קרעזום
?יעאג
בשנת ש־לוש אלף ארבע מאות ארכעיס ושדם  ,והוא היה עשיר
8p#
מאד  /ע״כ יאמר משל הקדמוני  :עשיר כקרעזוס י• ואתהעושר•
:דאמז?5
הזה קנן מהרי הזהב והנשף אשר בארן גם הנהר פאק -טא& ם•.־
 vhיי
אשר'

דעל^ פהיהיא עיי קטני בפאהסידעןגח־י;ת יון (',ר'3
פצזאני>
■י
וכה היההי נל אפארלא יקי מאל ♦ אפאללא היה  /נאשר יזמו:
הגויה► האיש
' י אשי לחד לכד הא־כ «?* 5״ והחליצה!
וימציא אח גל גלי השיר לנגן כהה י* אף התנכא זיגללכד רא״ס אץ
■העתידית ד־עלפהי* ושתה שלחו גל גדיהאין לשאול גל דכר קטן
וגדול לדעת מה
לעשות * ;
• ׳■״׳־
* -״
שלוש' המקומות האלהכנאטאליען * זזחירנא היא * דייג יגל •יכר המכוא
הגליל ( דעיהלוסען ) אשר לה ועל גידל החשחור אכר כה י
* * *  £אראקעל* להבדיל בין הקודש למול שמשי כי תחת אשרשמשוהענריי*
; Tאוריה  .יתומים כהיות • על אדמת* • ־
׳

י(513s
13״
« » .. /״

■( VJ
) .
בכל זה היה

ושר .-יגדשו• ;מימיו■ זהב דג העשיר אוחו ־•
טל ^ קרעיוש איש מ 1חמה ויביר סיל וילכוד את פאמפהידיען
ז ^ ׳פקריעעז• יסיזיען * ) ומדידה אמרות  -גס אהב חכמה ומדעי/
ןשמ:
״ jjאנשים■ מונים ; ןמחקריס ה ו הירד נגיהו ואינלי ש*’ חנו * ויהי
אחיי
עלסי ^! דוש דגיא זאלאי אמד .משבעה ח :מ* התבל * ) אל זמררעס
וירןכלאותו
יחקים ומשמדם ב? ןטדתען ו
)הריתהו
י :אשי שמעז הולך נכל
!  im־ ,ןןרעווש בכבוד ג דול נאשר יחיה לאיש
 rזשיונא :ארץ י ילך לקראתו עס נל שדיו ויועציו והרה כלש מלובשים
,-3ן זהב ורקדה  . /רקו קיעזוס ני־ ישתומם ואלאן על עשרו .ונע^
מדםר
בגדיו■ 5אכן ז!1אן לא הגיד דבר וישתוק■י ויצר היעזוש אחרי
^
חךז.ם  ,כן להראות לו את אוציותיד ומעמודו ונל יקרו• • ויהי אחר♦
י
אשר ראה זאלאןאת כל אלה  /רשלהו קרעזוש להגיד לו ♦/מ
ר
י ז , 5האיש אשר -ברנו ׳ה דאשיוהו •י וישיבהו זאלאן לאמור " יש אץ!
י מת
ף , , :כאטיזצ,יושמו טעללוס איש אשר נתן לו האל די מחשורי נל
, vישת
״ ימי־ חייו  /והוא ראה בד שלישים ויהי ני זקן • וילחש עול אין
ימשיך ^ מלחמית ארץ . ,מולדתו זימת כמלחמה כאיש ישר זוצדיקffh
 xכי
 ^ ,״ ירא מפני חמת המוח “ ויחשבהו קרעווס .לאויל ־וכקך
^
קרעוו^ ויוסיף שאול לו  :מי הוא המאושר אחיי טעללוש י ויען זאלאן
תיו
עשיר «ז קלעאביס וביטאן מארגאס  /ני המה היו שני אחים אשר
א היה
" אחות® ואהכחס היו לאות ולפלא בארץ י ויהי היום ותאבה
לדמותם •לילך ^־־הינ-ל יונא  - /ויהי נאשי־־לאי-אנ -ו־עזדהשושי -ס
c^ cp }!!:
ויאסרו שד נדה לפני העגלה
י« אשר ירניבוה שמה
וירניבוה

(v׳ ;״)’(*b׳

«

נאכי ימי '

' ידחל'־ה ׳"

י גל דני ימ\׳

;נ;ד:ר;?.!8

!rמד
 .ןמ

' 1״ ,

 6רוז״יכויז ידקטיי־ץ י \ לה בנאט^ ליען ולפין ידיה האוו> עי (־ 06
בלו
ו« יטטנ 1חעגייעט «> :טער ) א 5ר*

יננול

דפאמפהי ^

יען יקיא

יס

הפאט׳

פהילי ( לרע פ» 6פיד.ןיעע » טעי ) *
ילי^ יז " וליחס *
יחכמיס׳האלה » היו■ לשמו־ה ;
.
♦י♦ ' 5 /נינ _ז. .

טהאלעס

' ביטיאגט ׳ ' פיטטאקוה מטיטלעהגעס ׳ ביאס מפריענ*
געה ׳ זאלאן מאטהען ׳ קלעאיילע מלינדע  /דיזאן
קינעדנם ונז ^ אן־אשר יייבשפארטא* כל המקוחיר ריכך

)  ., .,גאסן יון  .י והאגפיס האלה כיפר העידו נל סופרי רעיהיס היו חכמיה
>
נדוליס *  .אכו כל הכרייה אפר כתבו נאנלז ולא נפאר וצא גו־־ע דהה
. .j .
ויולניירה אן' מעט מזעיר ׳ ואיזרמעע א« ל ■א אציגו ווים נגידונהפי
?מאיגו ל־נרי היחיה

לאין יון •

< עת)

מ דרניגוהו &  ! cיגל הגשים כיאותס אח וה ניצי את הא «»
רשא
| בנאר
ן! ויודוה על נרה  .ומדם כאשי באו אל ההיכל' נפלו ארצ< ! נד ! ני י
« יג״עיס הגיגים * ויעשו הארגיאעי צורות אכן כדמותה ויעמידו  jמערנמר
ומעל *
« אותם תוך ההיכל לונדון עילם “ ויתר אף קיעזויש מאד על
ואלאן ני דמה מגשו אשר יאמר  /ני אין איש מאישר בארן #יהפג3
• וזאלאן נאשר ראה ני קצף עליו הרתיח ינו 3תינש
כמוהו על .עשרו והונו
ולמ ;ו וילך לניהו ולארצו • קרעווס הוליד שר נניס האחו אחיM
אלם והשר נשם אטיס היה יורש נשאו  /רהי הי־ס וילך אעיש מולןצח ו
מעמון
צדז
נפעם נפעם על השדה לצוד ציד עס אדראשטעס ופנה צני
לקראתש  /וימשוך אדראסטעס את קשתי לירות אותו דורה «ולןאק
את התץ נשננה בלב אטיס ויפול ארצה  • rmואדראשטעש «צמה
הגס היקה  .שגגה ממנו  /התאנל מחד  /דשפיך דמעות לאין  11עלהע;
לקחי
מאו
ן* ספד  /וימאן להתנחם ויקץ נחייו דלחור את החר 3ננטגו •
צקמעזוש אניו התאנל על ננו שני שרם ונל ימיו חלפו ועגרן נרהאלמו
ניגון ואנחה ולא דאג עוד לניתו ולמדינתו  /עד נא כור*
(שירוש ) וילחש עמו ותתי רוחו * זאת אשר עשה הלאהמה
נדגרי הימיש למלן כורש י

השאר בדפים הבאים

משלי מוסר י

הגזלן
קצון זיך גשדס

יצא

(שמנח?
1'3ס(1פד

זהנער
לפנות ערג לשיח3שדי» 0

ועםנן11

את עירו וירא והנה מלן לקראתו  /ויצר לו « אוד 0ועסכסף
,
ינ אמר ג3נו אין1ה ינ אם לקחת נהש• נא הנה  . /וישב ע 5יסיאוע
הנאד

א  £ץילודנך
במרמה

נרםהאזן

כשמו ע

הרעה

אעים
דלו

יכנהצר
אותו ד1מ
אשעעפ
יועיתלאין
־3ננער •
ולפןועניו
ד באגורן

ה«{

נבהל להון איש רע עץ
ולא ירע יב חשד יבואנו •
איצק דעגזסאחד

חדה

עולשד ,אחים יחדיו התחברו • שש  41ב ^ ים בנו םש ינידוi
ושמנדת עשר בניכש הולידו ♦  -הם רע .או טוב לנו .יגידוjj
פעם לפני מלכים יעמודו • ופעם כעבדים בהם יעמדוi

Hi

*N

י וליאיי}

וי « «
נאי

פעם בל דבר סתי  -ונלה בהם • ופעם בהמה המה; להם ".
פעם נסף וזהב עדי לבושיהם • ופעם ערום ויחף מהלכיהם :
פעם יאהבו רק ננעזריהס י ופעם יהללו רק בזקוניהם :
פעם

_ _

< פ )

פעם במחיאות מושבות® * ' ופעם על גל ציור מכונת® ;'־ •
כל בתים וחוכמה בונים ־ וכל חרית בתים מכנים1
כל הילודים פתחם יבואו י וכלם דרך ־שערם יצאו ;
גוי וממלכה הם הולידו • אף כמוהם יהיו כי נשמדו4
.אךי כי יהפך בתיהם • אז פרי בטן נמנע מהם :
חי אהבה וחמיה שפתם • וחמס וכלי חמס מכרות®•*י
עין נגועי מום יעמורו • ואף לרפא נגעים יעמרו  :י
'דגן וב־ ימדדו במדתם ־ דגים וחיות יצורו במצודתם" :
חליפי• .ותמורות גס י־פ יסחרו * .זעת העתיד הנה יבשרו. ?:
וכי תחקור לרעת אוייתם • כי אחד מבני נח מהותם :
ומטח משפחתם -לבית אבוהם  •.בני עבר הס נהלהם :
ה; איש משטף הצילו בביתם • הוא ראשון לבנות ביתא?יב נ והסה
והשיג קי ^1בחירתם • ולמשפחות שני אחיהם קללה מצאתם• ;׳
שני משפחות לעולם הביאו • ולהם יאמרו עדתם סורו צאו :
־׳י■
יי '
■׳• :
.׳ י ■ ,ז־ ו״ ■ ׳
■ועל אהבת בן אשר הולידו • הרגום שני אנשיס ועירה השמידו ;
הנה מושיע" הלאעזון הצילו • ומושיע האחרון הם יובילו;
נקמת ה׳ נוקם בהמה • וברית נצח על ידם הושמה :
בין כל מום רע המצא מחנתם• ואיה רפאו * Vמלך יהודה אודות® '
אח אחי אותו כורתי ברית יכירו • ואח השני עמו בני בינה ירבח
רז״סף אח השלישי עליהם [״ אזי יצורי ארס במלואותיהם ;
אחי בין שרי אחי־יס לו ספורות
והשני חציו ביי שרי העשרורת
והשלישי .׳הצי חשני בין שרי המאות•;
לו  1חד בנדת ב! תי שרתת־קירירת
ואחד בנד־ז ביתו -ש« ־1ש גדרוח
והשלישי סגר ביתו מארבע פאורת

י*■ ייV־* •'5ן ,

< פא >

מכתבים

שונים

אגרת א ♦
לנ * *

הפי;

זס' :

־ .ימתן

!והס:

ר.ס:

■! ו1
!;:
u,y׳1

;:
לצאתם
■;

 mצאו.י
פ
שמידו;

:בילו ;

מהל
האוחתס
יינהירבוו

• ז

תיהס;

«* הי(

לאהובי ידידי האברך המופלא השנון

כוו׳

מג משכו־לות

תקוו"*

אליעזר שי׳ ז

אין
הפנאי מסכים עמדי לכת עתה  ,כי אס להשיג על
אגרתך בלבד  /לא להפיק מבוקשך נה " לפי■ שהדברים
צריכים ביאור רחב ודעת שוקעת  /מה שאין הזמן גורס אצלי
עכשיו  :ואכן זאת תדע לך שאינך ראשון לשאול ממני זאת /
אלא שכבר קדמוך רבים ושלימים המשתוקקים לדעת דברי
קפץ ן וגם אנכי נעתרתי להם למלא משאלותס  /והנה
מריצים אלי אגדותיהם ונוגישיס אציס גי יום יום  /ונתחייביד
להס תשוגה  :ולכשאשיג להס  /ואמצא סופר יודע מה שמקרין
אותו לכותבו כראוי  /אוי אשלח לך העתקה :
ומהשנתאויתלדעת  /מה היא חכמת הנהגת המדינה
בדרך כלל ? הנה צריך שתדע מקודם מה היא חכמת
הנהגת האדם את עצמו  /שהיא קודמת לה געגע  :לפי
שאינו דומה המלקע פניני מוסרים מפוזרים  /לצורך שעה לצורך
^מקום /
לסידוק גםפרי החכמות  :שדרכן להניח יסודות
כמה הקדמות שכל אדם מודה כהן בהשקפה ראשונה ;  /או
שנתבררו לראיות ברורות בחכמות אחרות ♦
ולעוחנן זוifc
בסברא  :ולארוג מהן בדרך השתלשלות מכלל לפרעי ;/מהק3
או החמר ומפשוע למורכב * עד שימשיכו מהן כללים רבים
ודינים מינים ממינים סונים י :ואחרי כך ישונו להורות גם
יאת הדרך אין יותרו על ידיהן כל השאלות והטבעיות שבעולם/
שאיפשר להן להימצא גענין ההוא  :ואמשול לן משל בנידון ? ידן :

ההרמה ן׳ א $
המשפעים שדעתו

( פב )
ומכאן  /ב
שחייב

§

האדם לשלםהלוואותיו ג
ג

ולפי רעד דמי המלוה /

ךפ

§

!

גלזשני

מייתוסף החזב $

והוא הרין /
לכל מי/ח שהמה ו מלתו /

? להיות

שצריך

ד§

• יופי)'

לגמלו נמצאהב ?

i

ן

(א ) ולפי שכל מטיב בטונה  /הוא מעיב מאהבה יי שמעירן •; .מיייה
■י
מינה שהאהבה לבדה יותר קטנה וקודמת לכל הטבהבכוונה נ
< ) 5וכל שנן בהטבות יקרות שחייו ונדדו תלויין לו בהן י:
<נ cוהד מילי  /בשדהש שורן י דאל״ה אין כל הון ביתי & ! (iw
"
,
מדמע שחולה כנכד אהבתו של חשוב *
ומכאן ואילך  /ו $

שאס עשה עמו חסד של אמת  /כגון שאין הגומל פשוי לקבל
פרס או שאין יד הנהנה משגת✓ וקל וחומר כשדהס כאחת •י:
(וביותר בשעת הנאתו ! בשעה שהוא אוכל אה ליזמו או מתכסה'
נתבאר
ולהזדקנן
,נשלמתי ) ♦ שחייב להחזיק לו טוגה על לכ פנים /
נללני
להיות מכיר בטובהi
ז5
ולפי רוב הטובה שיכיר ( עיין סי׳ ג ) >Sי כך יגביר גלפו
זי
באהבתו וחשקו לעשות לו קורות רוח קטדס נפי נחו

ובןחו

\בראש

 CGא

ת1שולטנ

כיצדt

< >6לריןלאהבו ; () 3להכיר  /ולספרנשכחו  :ס )להרבמך לגלוה
«ל

( יפג >
• לו אוהבים • ונפרע מאוהביו  .ומי

גילו t
• 1

ט5

להיות כרוך אחריו תמיד ולדקדק בעסקיו  /בנדי שיוכל להניד
מחשכתו ודעתו מתוך מעשיו4
ועי״ ב § < /
ידע איך לעשות רצונו כרצונו :

; ■R

.

יא§
(א ) לאהוב

תא

אהוניו  /ולרחם את מרוחמיו ♦ ( ס ולדמן

ז • mc
 1נהנניונה .
יין לוכהן:

במידותיו :

inp
’jpJ

לנעל רצון עצמו מפני רצונו :

עאכ״ו  /יב $

ומכאן ולהלן /
שצריך להיות

מושל

; '
r. 5 , ,

יג§

ברוחו ♦ ונו׳ וכו ' ;

>

הקדמה :יי §

,

מלעשי ^

ניכשכאחת י

מחל®
מן צו

נן יגדרלנג
ינהו>

להוגו
),(,
(1

בתכאר כחכמתהאלהותי' (א ) שהשם ית ,לכדו רס ונשאעל
כל הנרואיס ( 5כ ) נעלה ונשגב על כל חסרון והיצערנות *

הקדמה  :טו$
’5
וכן מכואר כחכמת העכע שהעניע השס יתעלה בכוחות כל מעשי
בראשית • ( א ) שהיא נאישפקלריא מאירה להראותשלימותו:
שס אתה מוצא גדולתו כמקום ענוותנותו ✓ שם חכמתו ושם
שולענותו  /שם חמלתו וחנימתו לברואיו ♦ וזכו׳ ונו׳ אין קץ:
(ג ) ומכאן אמרו✓ שתכלית כוונת הכריאה שני דברים ♦
לגלות שלימוהו ; ולהטיב לברואים; ׳■
ו ב; 6 %

שהפליא

< פי )
יקימה  :הז־ $
(א ) שהפליא כיצירת מיניי האילנות והצמחים׳ על סדר ויחוס
נחמד  /כעין אומות ושבטים משפחות ונתי אבות ומינים5
לכולם שרשים קלחים בדים כלים נצנים ופרחים  /ואין בין הכל
אפי׳ כחוט השכרה לנטלה  :וזרע שלהם לעולם מוצאים מין
את מינו  /ומתעוררים זה כנגד זה  /ומתייהדים בזיווג זו״נ
להוליד בלומה להן ✓ וכר׳ וכו׳  :הכל על פי המצאות נוראית
וחורפוח עצומות  ( :נ ) וביותר ביצורת נפלי החיי® תחבולות
נמרצות ועזחות  /צנורות וכלים חלולים דקים מן הדקים /
נולן פליאות נשגבות רנות לאין מספר ולתמיחס אץ חקר :
קצתם ערך  /בנדי לקיים את חייהן ! ולהיות ניאותין בפרנסתם
ומחסורסי״בלכד  :וקצתם התקין✓ להגן עליהם מפניי המעיקים
להם וההרפתקאות המתרגשות לבוא עליהן  ( :ג> ובקצתם
נתכוון  /להמציא להם מיני שטשועיס ומצהלות  /בכדיי לבדח
את דעתם עליהם ולהפיג מרירות חייהם וטורחס כל ימי

היותם :גל )להודיע  /נמה

וןקדמה ו

חביבין מעשי

יזיז לפניו נ״ה *

יז
%

(א ) חיבה יתירה נודעת לן ? 1איס  /שנחר בו יוצרו על אחא
*ושלושים אלף במיני בכלי היזיייס  :השליטו בכל  /ונתן׳ הכל
לבניו ליקח מהן לתועלתו  /לשמשו להראותו ולשמחו  /להתפרנס
להתלבש להתקשט לדור ולהתרפאות ולחון בהן את
הפיןi
,ולעדן את נפשו השוררת ברצון ובחירה מוחלטת על התאוות
ועל המדות ושנתנו לה להשתמש בהן ולצמח עליהן כחפצה׳:
(כ ) וחנן אותו זיעה והשכל להבחין במטבע שלו  /להשפנל
 3הוד אשר הלביש צור ליצורים  /ולהתעלס בצחצחות ההשגות
האמורות  ( :עיין ס ' ,ט״ו§ C

 1ון סייגת fידו$
וסהפליזן על עליונים ית׳׳ש ( עיי׳ סי ' '  § fאוח ( א ) ) #
הואהגומל חסדים של אמת שס(<  / cהמטיב מאמה (סי*
ם׳

( פה )

שדרדתות
, pn! 1־

ה׳  $אות (א )  /לשפלים גזס  ( /ג )  ; /טונות-יקרות רנות לאין
קץ  - /מתמידות ושופעות על,ברואיו בכל עת ובכל  .רגע /
כמעין המקגבר כנחל שוטף וכנהר,שאיני עוסק לעולם  ( :סי'
ט״ו§ י״ז § )  :ולכשתיכוק תבהין מליצת הכתוכ  *.כי גבר
«לינו ,חסדו , :ואמת :ה׳ לעולם כר -לגהליס קי״! ׳ב ) •

rיזי! ו:

ג §:

ביןהי
אי!
ווצאיסמין
בזיווגזו׳נ
;ומינה  • /,ים §
נוראות;
יה
ובולות ; ;שאנו חייבים לאוהבו  /יאהבה ' יתירה * ׳אהבת לב ;ואהבת נפש *
דקים < j /סי׳ »' ’■ ( § '»■i H

רנסתם
להיות אוהב את הכריות; /שמח .בעוג :להם  :ומילטערלפורענותם
מעיקים
>כיזצהס (* Iי׳'א § ט״ז § יאות (י׳ )♦י
כדיילבדח1
כא £
ן נלימי
וביותר לאהוב ־את האדם ;שנברא כצלם  /,לחבבו כלבו :וכנפשו *
:נץב״ה
(’״י § )
יבב ;§

ליחד כל מגמותיו 'לאהבת כנורא ויראתו ( ; /,פי׳ ייראה יהאהבה*
 1עלאחין ■jכגון מי ;שמתיירא לעשות דבר ימה ; /שמא ' אין ידעת -אהובו
ונתןהכל !
יתפדנם ; נוחה כימנו וחרד מלעבור על :רצונו ) ; :ולעורר את כוסףנעשו
וגעגועיה תמיד,על ידי,שירי•י,די 7ות וזמירות ותושגקות § ) יי
הלן: J

!תאוות ;
פצה :
השתנל

1השגות

כג ;5
ייזייב להבחין■•בברואים ( ט״ו  §,אות ( נ ) ולהיות לופה כמעשה
בראשית כפי כחי ( י״ו 0אות (נ) י • ח ' § אות (ב) ־* ט ' / ) j
ולהסתכל בחותמו של יוצר הכל ב׳־ה ;שבו,מצויירים רוממותו
.ושלימיותיו ( ט״ו§ ( א)

ן^) )♦

כר§
לידגק במותיו ( /י"א § אות ;( C 3עניו ; /מחום  /וחנון /
m

t

פזc

(

׳ טוב ומטיב לדעיס ולטובים  /ארך אפיס  /מעכיר■ על מלותיו/׳
:וסובל ושותק ונו׳ וגו׳ :
בזז§

;חנייה
 :מד ל
cfi» .

להיות■ רודף לעשות קורת רוח לבריות  /ולסייע לבריאות סלון ה
מפס ( /ט״ז § י׳§ ) קל וחומר שלא לעמוד על 7מס ״• ■ bM
וכ״ש האדם  /שאפי׳ המצער את עצמו נקרא חוטא  :כ״ש פלא ־■vflw
׳וש ׳א לצויוJאוהבא
לקלקל שוס דבר מתכונתו נמתעסין נעל״א
בכוון Hהרצון ' העליון • ואפי׳■ על הצמחים עובד מבוס בל\ pf,המ<
חשח* ת (ט׳'ו § אוח נא׳ )  sואיסור נלאים ונו׳ ( שס שס ) י ! :ס

 -יסלס-ג

מ'$

? דני
וליזהר מן הגאוה הכעס  /הקנאה  /השנאה  /נעירה  /נקימה/
Iפעולת
ואכזריות  /ונו׳  ( /י׳׳כ§ י״א § ( נ׳ ) :
ולהמצי
;
כז r
 iמיוי
להיות

מושל

ברוחו /

וכז׳ ־ופו׳

:ואתל

ובו׳*־

\2ri9 I

והיה הרחבתי את המשל ונתרחקנו הרכה מכוונת המאמר /
ואולם
ונחזור לענין  :חכמת המושר נחלקת לג׳ חלקים  ( :א)
מולב
( ג ) שבין אדם לחבית *( :־) זשכין
'דברים שכיבו לבין עצמו
ו״מ
•
למקום
אדם
את !
 1בחלק• הראשון .נתבאר /כיצד ׳להתנהג בכל כוח •
מכוחות אסה
הגוף וכיצד ישתמש בנל איבר מאיבריו ♦
להחלימס ולאמצם בטורח ממוצע  /דהיינו שלא ינוקו בעמדות
שלא■י
פרך  /ושלא יקפיאו ויפשדו על ידי הבטלה  :איך יערוך
מ־גיה
ביניהם גלל תיקון הגוף ובריאותו  !.ואוך דאותין בטיולים
««
פינוקים ומיני שעשועים המותרים לפי כוונת הבריאה ( /ונמו
גפר
שנתב״ל סי׳ י’ ז § ) :
נ< צד יתנהג עס נל״בח' מנחות הנפש תאוותיה ומדותיה  /מפג
לחדדו למזגו לזנכו ולאמצו בתכלית שלימוהו הפרטית • ולפי זהני
מה שרמז לו הבורא בתחילת יצירתו  /כשתיחם לו כח שלימות ניזצי
כל אחד ואחד מהם בשיעור ובמשקל שגזרה חכמתו ורצונו ית׳ :השם
.־וכיצד לחלק עסקם מנת חוק* לכל אחד  /באופן שיצא מבניהם

תיקון

v

(

עלדמם :

ה /נדמה1

 rהמצמד /
יס  :מו
 co:מיו

רנויזוי!
נוין
ראיברץ
נענוווי!
:קו

 :אזי

בטענה
ןפין
אה 1( /נ5

פזc

תיקון הנפש בכללה  hכמהשאיפשר * ■ווהן נקרא בפי החכמים
.הכליה ביינות ה :םש ; הנהגת רפואת הגוף ויפואת הנפש
בכדי לגדוד בפני כל מ :ני כוק ותקלה  /ונפרע לשמרם מפד
חולאים המהלכים ומתדבקים  /חוליי הגוף וחולאי הנפש :
מלק הג׳  /חנו בלול באהבת רעהו מפשז  /ולהינדב  .לו במאי
להניא ליה לגפשיה • דהיינו  /במה שנתבאר בחלה הראשון :
גם חלק הג׳ כולו כלול בחלקים הקודמים  /ני אוהב את המקום
אוהב את הבריות  ./אוהב תא הבריות אוהב את המקום  /משמת
את המקום משמח את הבריות ומקרבין לעבודתו  /ונמו שנת״ל •
וכן' גס בחכמת הנהגת המדינוז  /רואץ־נל בג* המחוז .ההוא
טלם כאיש אחד ,־ :וכל אחד ואחד מכני החבורה  /כאילו הוא
איבר מיוחד מאיברי הגוף הכולל ההוא  :לפיכך ?צריך להתקין
פעולתם בפרעות • בכדי להבריאס ולהחטמם  /להפרותfc
ולהמציא להם מחסורם  /למנעם • מן השיגוש והנעלה /ולבצר©
מצד ואויב וצו׳ •* דהיינו להצדיקם וי^ הצי-יחש  /כל אחל
ואחד לפי נחו  :ולחלק נס עסקם ע״פ הערכה מחוכמתA
באופן שיצא מביניהם תיקון הכלל כולו  :הכל נמו שנת״ל :
ואולם גם בחכמת המוסר גס בחכמת הנהגת הבית והמדינה ,
בכולם יש מדריגות מדריגות וו למעלה מזו וזו מעולה מזוx
וגונב
ד״מ •יאיסור •גניבה ממש ז גניבה ע״ט למיקט
את שלו מן הגנב  :לא תשקת ? מיחזי כשיקרא ; ודובר
אמת בלבבו  :לצאת ידי שמים מחשש ממשו של איסור%
לצאת ידי הבריות מחשדו ־ 5ואפי׳ מידו זי ברעבתגותא לא /
שלא יתמה על היריותז -והרכה מאוד כיוצא■ בזה  tונפקא
מיניה לענין שיש בז תרתי לסתרי  /ידחה הקל הקל תחלהt
מועטיקלקל שעה אחת  /ולא יקלקל כל ימיו  tידחה הטפל
בפני העיקר  /פראי מפני הקבוע  /מיעוט בפני הרוב ויחיד
מפני צבור זגו־׳ *
והנה הארכתי איגרת זו יותר מדאי נתחלתה על ק הוכרחתי
לקצרה בסופה  /אבל ארחיב לך עוד במקום אחד בעזרת
•כנפש אוהבך מענרל 1מפטגאי י
ושלוםי
השם /

( פה )
אגרת ב ♦
מ•••

 6סתר חיגנייז הקמ״יו

להנ״ל

הגיעתני
איגרחך ( מסוףטבת )

וה

נמה
שבועות ,ואהה

מבקש ממני לכתוב לך לל בחכמת הטבע שהטביע
הש״י זכו׳ “  :מדעת קונך יש כך  /שאתה מתאוה לדברים גדולים:
היא דיך יקרה לשרידים אשר ה׳ קורא  /ובה דרך אברהם
אבינו ע״ה להכיר את בוראו  /תיקן את מעשיו זינך אח מדותיו
וקידש השגותיו  /עד שנסתייע לחכמת הנשמות והרוחניים
והאלהיות י צפה ברוח הקודש  /זנה לגילד שנינה  /לנבואה
מפורשת  /לקריאה בשם  /וירושת עולם לזרעו ונו׳ זנו׳:
והוי יודע שחכמת סיפור הטבע ככלל  /הול ילקוט מוחלט
מכל הברואים הן וטבעיהן וכוחזתיהן סגולותיהן
ודיקדוקיהן ן והאיך צמצמה בהן החכמה העליונה ית׳  /הכל
לפי חילופי הזמנים ורוחות העולם והמדינות ההרים והגיאיות
הסלעים והחולות ומזגי קור וחום ליחות ויובש ונו׳  /כיצד
לקיים על ידיהן ישובו של עול© כלול  /בהדרו וצביונו נימי
השמים על הארץ:
זוהימלאכהארונה  /לא יספיקו עליה כמה וכמהספרים
יתירה להכיל כל מה■שמצאו החכמים העמלים בשקידה והשגחה
ונסיונות רבות  /בהתמדה רצופה דור אחר דור כמה
אלפים שנים כמה אלפים גזלגולות  /ושביזבזו בה אוצרות
מלכים וקיסרים אלפים דנכות ל ושהכל לא תחסרו מן הכוונה
האלהית ית׳  /אפילו כזנוב מוצצת בים הגדול :
ואפי׳ חכמת הטבע בפרט  /שהיא רשימה מחוקות הבריאה
בגופין הדוממין כמה שהם ובדרך הראוחן לחושי בני
■האדם ׳ /׳צריכה לכמה וכמה הקדמות והצעות עיוניות /שאני
נודר לבארם לך אתת לאחת בעידון צילותא בס״ד  :והא ואחד
לך סגנון מהלך חכמת סיפור הטבע בפולס השפל הנקרא
־תולדות הארץ  /בהעברה בעלמא ובקיצור מופלג  /אפס
קצהו תראה וממנו תלמוד על הכלל כולוt
כל

( פט )
כל הברואים שברא הקב״ה גששח ימי גראשית נחלקים
לארבעה מינים! ואלו הן « דומכס  /צומח  /חי /
משכיל\ וכולן ;ה כנגד «ה כחומר שכיד היוצר לעשות מהן
כלים :
המים העפר הנתר והגפרית ונו׳
אין עליהן תורת בריה! הן גופות הדוממין שאין
ביניהן לא שלימות ולא אחרות וכוונה ניכרת כל כך  /ולפיכך
קול שירה שהן מעלין ליוצר הכל ב״ה חשאי ונמוך הרנה מכל
זולתן  :והרי הן כחומר לגבי הצומח :
אין

גהס יזילוסאיברים /

הצומח ברייתו מןהדומם  :מחוברמכמה ן1פיםלפרקים
וחוליות שהכל מנוונים בתרי 1ות נפלאה לתכלית
שלימות אחת  /שאס ינעל אחד מהן ישאר חיסרון ניכר :
זוהי בריח מיוחדת מקלסת גדולת החכמה העליונה ית׳ בשפה
ברורה  :והיא כחומר של יוצר בראשית לגב החי ל החי למשכיל5
והמשכיל זוכה להיות מרכבה עליונה וכן׳ :
הדומם נחלק לנופין מפורריןומחוברים  :האבקוהחול
וכיוצא בהן  /הן גופות מפוררין  :והמחוברים
נס הן חלוקים זה מזה בחיבורן! יש מהן קשים ויש דפים :
גופין קשיס הן אילו שכח הדיבוק שלהן חזק וצריך פח גדול
להפרידם  /כגון הברזל הספיר וכיוצא בזה tהרפוים נחלקים
לקפואים וללחים  :הקפואים אין ביניהם נח הדיבוק בדרך
כללות ,אלא חלק■זה מדובק לחלק הסמוך לו ל ולא עוד אלא
שכשנתפרך ממנו אינו חוזר ודבק -איליו  :הלחיס כל גרפה
וטיסה חושקת לידבוק עם כל אחת מחוברותיה  /ואס נקפרקת
הימנה חוזרת ודביקה עמה פשהיתה  :כל הקפואים תחלקן
מן הלח י ,וכל הלחים עשויין להקפות לע ידי הצינה ואפילו
הכסף חי יכולין לעשות ממנו כלים ומקישין עליו בקומס /
בתוקף הקור במדינות הצפוניות ביותר /ונו׳ ונו׳
דש בכאן חלקים רכים  /כמו חכמת כיפור המחצבים
ומיני האדמות והאבנים המלחיס זהזפתיס והמתכיות
המימות האויריס ונו׳ * ותשמישי כל אחד ואחד מהם✓ בטיבו
במנוחתו ומהלכו מקומו וזמנו ונו׳ :
מימי

( צ )
יהא לך

דוגמא§ fr

בזים* ■ אזיךאנוס אץ להם מהלך שוטף גנהזרות ונחלים ,
ואפי׳ כל הרוחות שבעולם אינן מדיין אלא המים
העליונים שבהן  ■ /ולא עוד אלא שהן מגולין מגד •אור •השמש
וחומה תמיד ״ • והרי הן עלולים להעלות ריקבון ולהבאיש :
והירח נא עליהן • • /והם נערמים במו גד גדול להקביל פג♦
הלמה מלמעלה י והשאר ניגר ונופל כנגדו מתחת לארץ
מלמטה  /וכך שני הררים גדול -ס שלמים אלו  /מלוין והולכין
אחר הלמה ממזרח למערב לעולם  /וממרסין במים עד התהום ;
ועדיין תנועה זו קלה בערך כל אוצרות תהומות הללו  /והם
עתידים להתחמם ולירקב י עמד הקב״ה ומלחן וגז׳
*£

ב§
בל באי עולם שותק מן האדר ז שואפץ לתוכן אויר הטהור
על ידי הנשימה  /מדיחין בו פנימית הריאה ופולטץ
אותו כשהוא מעוכר 5חוזרין ובולעין אס הצלול ומקיא־ן אותן
מגועל וכו׳  :וכל הנבילות והזבליס והאגמים מעלים סרחון
מתמיד כאדר
וכך כל האויר בכללו הולך ומזדהס לעולם *
וסופו לריקבון ולהבאש  ■ :זימן לו הקב״ה אס הרוחות שמשיעין
את הזיעה או ההבל העולה על ידי חום השמש מן הים כנזכר
לעיל  /ומביאי! אותו לישוב  :מעבין אותו ועושין מהן עננים5
סוחטץ
הגהה • מכאן תבי; לחה יזי הים מלותיה בה־־ימתהמיוחיות יותר הסכמיות ?
ואמנה אעפ״עשהיה עצמו ודודו חלותיה  /אין הזיעה היוותה מה; תלותה■*
חה ידוע אצל ותותי יחא  /שכשכלו להס המי.ס פורשי; ווילונות ושפוגין של
צסדעיל הנש ! וסמזעין מהם חיה מתוקים  :וגס זו מפליאות הכריאה.־שאילמלא כך ׳» היו הנאיות והנהרות שהן תולדותיה; מלוחים היוצא בהן «
והיינו מתים■בציזאון  :ולא זו בלבד אלא שאס■ היו מי הגשמים חלותיס • היו
מעכדין את הצמיתה :כי כשס שרקיובית של  .צמתים והאיד העולה וזרק הס
■הומר מעולה לצומת  :זגלי ;הומת מפעמי; האלמות הכחושות ׳ ואפי׳ זרעוני
הצמחים עצת;מיטשטש*; וררקבין קוים לקליטת;  :כך הזכר •ידוע יג" י • להיפר*
במי המלח והציר עימדי;
גקראת ארן

כפני

מציתהלע ■שם ?ן •

הייקמן (■ Jארן ■ציה « .אי .מ

מגילת פילות

( צא )
סוחפין אותן להדדי ומזרידין מהן את הנשמים  /ולותתיץ בהן
את־ האדר ומרביעין בהן אתהארץ :
שרשי הצמחים מוצצין מי גיהוץ הללו מן הארץ  ,ומבררין
מהן ניצוצי הצמחים הישנים וממלין אותם לפנסים5
והן נכלעין בהן מיץ במינו  /ומוציאין את שאינו מינו עם
מותרות הרבנות דרך הוורידין הדקים שבעלים מל ידי נקבי
ההקפדה 5ומפריחין אותן לאדר ומרביעין בהן את הפל :
והוא חוזר ונופל על הצמחים jומבררין ממנו שארית הניצוצות
השייכים לאותו מין  /ודוחפין את המותרות בנ״ל וכן׳ :
כלבעלי החייםנחלקים  /לחיות הים ו היותהיבשה ;
והחיים בין במים ובין ביישה  :חיות היבשה  /יש מהן
(א ) בעלי ד׳ רגלים • :מלובשים עור ושער  /בעלי פה
ושיניים  /יולדים גורים חיים  /ומרקים אופס׳ בחלב שנדדיהן :
(ב ) בעלי ב' רגלים  :מחופין בנוצות  /מזדינים כחרפומיס /
בעליב' מפייס ■/מפילים ביצים /
צפצופן דק וערב /
ואפרוחיהם ניזונים תיכף ממאכלי יולדיהן  :יג ) מרבי הרגלים
הנקראים שקצים ; ( ד ) והזלכי על גהו! הנק׳ רמשים :
בחכמה וו משפרים תהלות ה׳ ושחו  :איך כרא הש־׳י
לכל אחד מהם איברים מיוחדים  /מבעים וכוחות
חכמות ותחבולות שונות מאוד מאוד! ללחום ולהסריש לארוב
לרדוף להטעות ולהישמע < לחפור לנשר לבנות לפוח לפוות
ולארוג ולהציע את קיניהן  /להזדווג להוליד לגדל ללמד ולהגין
עצ מדיהן  /לערוף להכין לקבל ולעכל את מזונם באופןשיפר*
וירכו ויתחיימז כמשפרס כל ימי עולם  :זה שעץ חמדות דקות
פרודות בנקישות  /וזה שיניו קהות קצרות ועבות ומדתקות /
חרטומושלזה פשוט דק מחודד  /וזה עב קפועמעוקם קצר
ועגול רך או קשה כקרן וכר  ,וכו ' :
ואפי׳ בשוד חכמים ונבונים ובמושב זקנים  /שש אנכי לשפר
בשבחי גדולת הבורא ית׳ במקהלות  /ולשיח בדבר*
נפלאותיו  /כל שכן להודיע לבני אדה גבורותיו בל ידננזס ✓
ולעורר את רוחס בחדשות אשר לא שמעום  :כיצד כל חוקות
!ובריאה מתוקנים בחכמה פליאה עליונה . /כיצד כולם חזקים י
מוצהיס
ז

< בצ

)

מוצקים עמודים•לעד לעולם  /־וכיצד הכל ישע  -ורופף <נד,
של מאזנים שמשהו אחד מכריעו לכאן או לכאן
כיצד ג״£
משמשת בשליחותו של מקום נ" ה  /באלף דרגים כאחת לעונה■»
וח״ו כ״כ להיכזך
אבל לא איננס עמך עתה ־בגדולות ולא • אפליגבעמזקות*
אלא אקבץ לך עכשיו קצת אגדות .של .סיפורים קטנים
וקלים  /ואי״ה לעת הנושר אשלים לך הביאור בהם  /־ואתה
שלום כנפש■אוהבך■ד״ש :
•גזמה1־•

:השאר בדפים זזבאים *

בקורת

ספרים ; חדשים

;חתימת ■הבקורת
 Säספר :דאע־ית « 1מודס■ (חדש■ קשרי יקחוד■<״!' (

שיכר •הששי גו •דבר יהמחבר ;על חבעל־יי תייבש •למיניהם
;וגדריהס כאשר ־חלקו אותם חכמי  -המבע! והוא מלא
לקחלטוב  /מורה נחלת הבורא כתתו לכל גברא הכלים
והתחבולה להשיג■ בס את ־תכליתם לפי מצבם כבריאה  /אשרי
משכיל=ב1זמז עץ על■הנפלאות ? b /ומי זה עקש •וערל לב
אשר •בכח ההתכוגלות■האלה■יביט אל פועל• אלהים  /ואות«
לא יירא ?  -הדרך הישר הזה הוא הסלול•והפנוי לכל עיבר להטיב
מחתץ לראות את •קטנותו • ושפלותו בבריאה המלאה והנשגבה
מצד .זה  /ואת גדולתו ורומו בהחשירהו •בוראו מעט ׳מ12הים
וישת כל תחת רגלו מצד •אחר  /ויכיר את מקומו לבלתי
התגאות בלבבו ולכת אסרי :שרירתו  ,וגס לא יקוץ במצבו
אשר כצב בי  :ע״פ -חכמת בוראו יתברך •* •ולזאת כמו חכמנו
ז״ל גאמרם ;; ׳יתוש קו&ך •י :ובמקום אחר • אמרו ;חביב
יאדם

( צג )

׳חפף«1
מצדנ״א
!«iP
4WI

-.
עמוקות■/
־־יוקטרו

י /וצמו

ודלי

וים

לורדום
ירואיולצ

אהגלים
■,
אשרי
וערל לג

■,
ואותו

:ר5הפ*ב
שגבה

עימן 1רו

מו
לבלתי

ין1׳נמצנו

ויזנמו
::
חביב

מ

אדם שנבח* בצלם ופר יי ומה יפה עשה המחבר  /ששם
אה תולדות מין האדם לאחריה דבריו  /ודבר החלה
שע״ר שביעי ושמיני על הצימה־ם והדוממים  /כי נס
בס נכר אות אלפים אמת ונורא על כל שביביו ,
מאשר תראה את המפלות הימות אשר ילכו בם המינים הפכעייס
הצמחים האננייס והמתכות  /ואיך לא נחה ולא שקפה הבריאה
מששת ימי בראשית עד עתה לפעול בפעולה עצומה ונוראה
ננל מהלכיה  /ווה שאמרו ; בבל יום מחדש מעשי בראשית י
ואחרי חתמו המאמר הוה  /דבר
שיער תשיעי על תאדם י הוא שפר פתוח לכל אוהב חכמה
ויפת את תכונת נקה האדם  /כיי זה דבר קל לדעת
ורב התועלת  /ובכל זאת לא יבקשוהו דעת הרוב מבני אדם /
ומיס מהמחקרים והמתפלשפים יבקשו דעת תכונת כנב צדק
או נגה ולהעריך גלגלו ומצבו על חלק דק מן הדקים  /ואת
גופם ועצם תכונתם ישליכו אחרי גיו חקירתם  .מר נאמר
פעמים מיס ני עקר כל חקירתינו דדיעתינו היא ידיעת
עצמינו י וכך היה כתוב על היכל החכמה בארץ יון  :רע
*גת עצמך י והאיש אשר לא שת אל לבו לדעת בריאת גוף
האדם לחלקיו ואת עבודת כל אחד מאיבריו לתכלית מיועדת /
מאין ידע כוחות נפשו וחושיו  /וכל ההתפעליות הנולדות
נהנה  /אס לא ידע ויכיר את הכלים והפועלים אשר בס
יתפעלו ? — שים נא עיניך  /הקורא הנעים ! על הפרק
*הזה אשר שס לפניך המחבר בקצור נמרץ ובלשון צח וקל מלא
תן ושכל פוג להשכיל ולהרבות חקור את העניינים הנפלאים
האלה * אמנם אחת מהירך שלא הנא לידי פעות בדברי המחבר
נאמרו ( דף ק״ב ע״ג ) § 1! 8מארבעה יסודותדגאל־־־יו
<צר הבורא את תאים הראשון בחכמו־־ה נפלאדז וכו׳ לא
ציון אל הארבעה היסודות הכוללים ( ריצו 5יר עלע ^ ענטי)
והם אש רוח מים עפר✓ כי הם באמת יסודי כל היסודות
וכל זמן שהאדם חי המה מורכבים ובלולים נו  /ומהם יתהוה
המזג אשר ידע הבורא יתניך לעשותו שוה נשוה למען הקימו
!החיותו על הארץ  /ובהתמעע אחת מהנה או בהתגבר אחת
מהנה

( צד )
ריפותיהחתהוה חלי ומדיה /

ממהעל
ההשתוות ואז יתרפא

דע

יתזיר

ישובבהן

ויחיה! ואס לא  /ישוב לאדמתו .י

אמנם כאן כיון המחכר על יסודי הגוף  /ני אף שלאחר מות
האדס תצא מאתו הלחות והרוח והחום  /ולא ישאר כ״א הפפר /
בכל זאת העפר הזה איננו עפר היסודי ( עו" ע ^ עגשאריכ}י
כרדי ) עד אתרי הרקב ומכול הכשר וחלוץ העצמות ואז יתפרדו
ממנו העצמיים השמניים והחלקים המלחייס מד תשאר גל עפר
לבדו והוא העפר היסודי ♦ ואולי כיון המחכר לדברי אלה
בתיבה אחת וזה באמרן  :יצר הבורא את האדם הראשון והוא
פעל נוכל על הרכנת החומר לבדו והכנתו ( די  6בילד1נ) 4
וכן כחוב בהורה וייצר ,ד 7אלהיבש את האדכס עפר סן
האדמה  /ואחיכ ויפח באפיו בשמת חיים  /והמשכיל יבין ♦

ףד ק"ר ע״באמר הוורידים המה מורכביםמפתיליכש
דקים מאד ולבנים ונו׳ * וכוון אל החלון
הדק הנקרא ( נמרען )  /אמנם במחילת כבודו באמרי ינ
שגה פה ״ הוורידין המה מין גיד הנקרא בל״א (  iahפירן)
ובלשון רומי נקרא (וזענצז )  /ולדעת המבקר יקראו החומים
עצבים ע״ד ידיך עצבוני
הלחים הדבקים האלה " בלשוננו
(איוב י׳ ח׳ ) ! וכן שמש בו הרב המורה ז״ל ( חלק ב׳ פ״א)
נאמרו  :האק הגיעה המקל והמקל הניעתו היר  /והיד
המיתרים! והמיתרים הניעובו העורקים ׳ והעורקים
הגיעוה
הניעום העצב־ם ׳ והעצבים הניעום החום הטבעי *
הגעאגרא״פיה•"
שער עשיריהוא כולל ראשית למוד ידיעת
רבן למודה לאדם החושק להיות בעל כימו®
ויודע בגרב העולם והמדינה * והמחבר בחר דרך הקצור /
אמנם הורה ארח ישר לכל משכיל למען דעת כל פנות חקירת
הידיעה הזאת * כי לא לבד על דעת תכונת הארץ ומצריה
וגבוליה תשתעף החקירה  ,כי אם גם על אקלימה ותבואתה
ופריה ועל מזגי יושביה ונימוסם תרחיב למודה * ומתוכו יראה
המשכיל כי רבו ממשי ה׳ מלאה הארץ קניננו  /אבל מה
שהחסיר לזה מלא לזולתו  /למען יתאחדו ויתחברו למלא
שלמותם ותנליתס על הארץ ל 3אחד :

המחבר

( צה >

ר ישובגס!
אדמקו ׳
שצאמרמות
אהפפר/

יתפרדו
 .ואי
זאר גלכנו
לדבריאלכ

שוןוהא

בילדמוי)
י6
 eעפוט;
כיל עין י

מפתילים

ק לצ הח3ן
 1באמרי ני
/מסדרן)
ראו< tw

עצבוני
:וין־

לון3׳פי<)1
היו /והיד
העורקים
׳
'r

אייפיה*
נעלנימוו

יןהקצור /
חקירה
פכות
ומצריה
pj
תבואתה
מה
יראה
ומתוכו
 /אבליוה
« « זW

חנר

המחבר הבטיח לנו לחבר עוד חלקים לספרו " הנחמד
הזה  /ונרצונו להדפיס שנית לימודי חכמת הטבע
וחקותיה  /עס תנכית כלי השמוש לחכמה הזאת חרותיס על
לוח * ועליכם  /המשכילים Iלהחזירן בידו להוציא את מחשבתו
מן הכח אל הפועל בהחיש לקחת החלק הראשון הזה י שש
המנקר לראות מחברות כאלה בישראל כי המה ישוטטו חוצות
וירבו הדפת  /יצריפו המחשנות ויכשירו את המעשים • חושו /
משכילי עס Iוהורו כי חפצי חכמה אתם  /שימו נינה3ל3
ילידי עמנו  /והזנו רפיון עם ה׳ הפכם ונבון בתורה ובחכמה
ובמוסר ✓ וראו כל בשר יחויו ני פי ה ' דנר ♦
ע •

י

•

פ

׳ז

משלי מוסר •
יום בגאוןעמדו  /הופיע לצו ממרוםאל  /דתןתורתו
לעם קדשו אשר בחר! אז מתחנן בבכי ונשוא כפים
עמד גנו עמרם על הר הקודש  /ויאמר  :אנא האל צופה לכל
דבר ומביט סתריו\ דרכיך למדני  /נס אורח חיים תודיעני
מדת ימינו עלי הארק מה היא  /משפט הרשע וגמול הצדיק
איהו ? כדברו אלה  /והנה קול ברעש נשמע  :הן עבדי אתה
משה  /בן עמרם נביאי ונאמן ביתי ו אמנם הקשית לשאול
הפעם  /כי לא יראה ארס את דרכי׳ וחי  /נסתרים המה
ממנו בעודו עלי ארץ  /ועתה עלה נא לא ראש ההר אשר אתה
עומד עליו  /וראה משם את אשר תראה *
דעל משה ההרה•  /וירא והנה נחל נובע מתחת להר /
ואיש רכב3א מן החיל ובידו זהב וכסף רב  /וירד
מעל סוסו דשת מן המיס וילך  /ובהלכו עזב את השק אשר נו
הזהב והכסף על שפת הנחל  /והנה נער קטן גא מן העדר
להשקות את צאנו  /וירא את השק דעב בעיניו הזהב והכסף

ויקחהו

( צו )
ויקחהו וילך לדרכו  /ויהי אחרי הלכו  /והנה איש זקן ושבע
ימים3א מדרכו עיף ויגע  /וירא את האלון אשר על שפת
הכחל  /וישב תחתו לחסות ולנוח בצלו  /והרכב שב מדרכו
לבקש את שקו חשר עזב  /ולא מצאו /
וירא חתהזקן ויבא
 12יו בחרי אף לאמור  :תנה לי את אשר מצאת  /כי רק אתה
לבדך היית פה ואין איש אתך /
ועתה השיבה לי את כספי
בערס אמיתך • והזקן ישב לתומו ולא ידע דבר גס מן השק t
גס מן הזהב  /ויען ויאמר  :אל -אלהי '  /ה׳ הוא היודע כי
לא ידעתי מאומה מכל אשי תשאל ממני  /ואתה האדון מדוע
תמיתני  /ק לא ראיתי שקך  /גס והכך לא מצאתי /
ורע
אין בידי  /והרכב לא שת לבו לדברי הזקן  /ולא חמל עליו /
וישלוף את חרבו ויכהו אל החומש וימיתהו * כראות בןעמרס
את הדבר הזה  /ויפול על פניו ארצה ויבך ♦ והנה קול כרעם
שנית נשמע לאמור  :צדקו משפטי ה׳  /נאמנים המה יחד$
אמנס קצה מעיך מראות  /ולבבך לא יבין ן 1ה  /ועתה פקח
עיניך וראה את אשר לפניך  /דע הנה האיש הזקן הזה  /אשר
תראה מתגולל בדמו  /זה ימיס רביס הרג את אבי הנער
הרועה  /רקח כספו ממנו /
ועתה גאלתי את דמו בנפש
המצת  /אשר הרג הרכב כיום הזה י

ערקו דרכי ה׳ ׳ ^ טוי הם * %b
גט משפטי אפו יחד נאמנו *
ואם גם ברעתו וברוב הפשע
יחיה הרשע  /גם עבר חייד* 5
ובצדקתו איש צדיק בוזה רשע
ובלה ביגון גם יום גםi S ’S
אם בטרם קצו ימורת בי Sר
מכבד דבר ה׳ ודורש תוררתו ׳
ואוהב שקר ומרמה יעוז בהותו
ירבה בהול ימים  ’Syהחלד :
מארת ה׳ היתה זאת ־ ומה יתן אומ$
>גנןש גבוה נמוגו קרוץ מחומר ו

נ ♦ ♦ ך♦

