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להיות הרב ז״ל נזר הגולה  /עערת תפאית ישי^  iלזאת
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סותר עצמו (צויין ווידרטפרוך )  /מבואר מזה  /כי ככיוצא
גאלו המשפעים  /תחייכ מציאות הבינה  /מציאות הדעת
בהכרח  /מפני היות הנינה  /צורת המשפעים  /והדעת חמרם
ר״ל נושאיהם י וכן כהיפוך ר״ל שמציאות הדעת  /שהוא הכרת
הנושא המיוחד  /על ידי הצורה הכוללת ( דיצז פרקפנטניש
דעט בטטי^ זטן אביעקטט  /דורך דיצז וצ ^ זיינע פצורק)
מחייב מציאות Tהבינה  /שהיא הצורה הכוללת  /נס כן
בהכרח  /ואו 1ס ראוי שתדע עם היות שאמרתי  /שלהשגת
איזה נושא מיוחד  /לפעמיס תחייב מציאות הדעת  /קדימת
מציאות הבינה  /ולפעמים בהיפוך  /לא שיתחייב שיהיו שניהן
נמצאות יחד כהכרח  /שזהו כבחינת ידיעתנו לכד  /לא
בבחינת הדבר כעצמו  /כי אם היות שלא הגענו לידיעת
והכרת התמונה הכדוריית  /כי אס אחרי אשר השגנו מציאותה
בפעל באיזה נושא מיוחד על דרך משל  /השמש  /עם כל זה
בהכרח שנודה  /היות ציור התמונה הכדוריית ככר קודם
מציאותה כפעל  /נושא מיוחד שכליי  /עם היות שאי אפשר /
שנדע היות לנו הציור הנזכר  /ני אס אחרי מציאותה כפעל י
וכן כמשל השני  /עם היות שאמרתי שבהכרח שתקדם הדעת/
ר״ל הכרת המראה האדום והבדלתו מכל מה שזולתו  /אל הכינה
שהיא ההקש בינה וכין זולתה  /והפשעת הציור הכולל מהם /
ר״ל ציוק מראה האודם  /הכה לא יהיה זה רק כבחינת
ידיעתנו לכד  /אכל כבחינת הענין בעצמו  /אי אפשר שיקדם
האחד אל האחר! אכל תתחייב שיהיו שניהם נמצאים יחד
בהכרח  /מפני ני נבר נודע היות ההשגות החושייות  ,נמשכות
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ההשגות הפרעייות העוברות  /עם ההשגה ההוה עתה ( דורך
דער  5ארהער 4עד* נדן איינללנן  5ארםש י 11וונ 4ן /
רעפל־אדונירן
דער 4ע 4נווערטי4ן )  /וזה גס נן כלתי אפשר ני אס
*יט
היות נלם
/
אחרי ההקש ביניהם והוצאת המשפע השנליי
ממין אחד  /ולוה הוא באפשר גס נן שיהיו נקשרים יחד /
להשגה חושיית אחת '  /מבואר מזה ני גס נן בכאן  /לא קדמה
הדעת שהיא הנרת הנושא המיוחד אל הנינה  /שהוא המשפע
השנליי
נפי מה

הנזכר4
שבארנו♦

ואחרי

אכל

כהנרח

שיהיו שניהן

נמצאות יחד /

ז״ל * דיג

מה שהקדמתי אשוב לבאור דברי הרב
בי הדעת הוא אשר יניע לנו ונקנה אותו* ר״ל שהנרת
הדבר  /וציור היותו נושא מיוחד  /לא צורה שנליית נוללת
נעלת חומר  ,ר״ל נושא מיוחד  /הוא
לכד  /אכל צורה
מהחוץ ( 4וואט וויר פאן צווים *
,אשר יגיע לנו ונקנה אותו /
ווערטט כקא ^ ען )  /מפני כי המוטבע בשכליכו  /הוא צורת
.ההשגה לכד  /וצורת ההשגה לא תקנה לנו הכרת איזה נושא
מיוחד  /ולזה בהכרח שתגיע לנו ההכרה הנזכרת מדבר נמצא
ואמנס השיגנו המושבלות אשר נשיגם ׳ אם נפריד
זולתנו /
רומז בזה אל מין הציור שבארנו במשל
הצורה ונשכיל אותה*
השני  /כי המראה האדום שב שכליי כולל  /על ידי שהפשענו
*מ
כעצמה♦
אותה
וציירנו
המיוחדים
מנושא־ה
אותה
דעת*
שנשיג חצויות הנפרדות כמציאותם  .מנלתי שנשימט אנחנו
אבל הםכמציאותם
במשל הראשון *

רומז בזה אל מין הציור שבארנו
דעת*
התמונה הכדוריית  /היא צורה
כי ציור

נפרדת במציאותה בשכל  /ורומזת לנושא מיוחד /
״ ואת ההשגה תיןרא
מציאותה בפעל ח 1ץ לשכל

קודם שנשיג
בינה ט׳♦

הדעת

( קלו)
«דעת נם מ ^ עוביל ונבון
כו׳•
רומז כזה א3
שהוא צורת המשפט השנליי  /עד״מ ציור השגה  /שזה אי
אפשר שיגיע לנו  /ני אס אחרי יחוס צורת המשפט  /לנושא.
מיוחד  /כפי מה שבארנו ✓ ולזה על ידי זזדעת  /ר״ל

מין

הציור /

\פורשין

; הדנו!

היסוס לנושא מיוחד /
נשכיל ונסן  /ר״ל שיגיע■ לנו ציור ואתה
מושכל מצורת המשפט  /מה שהיה בלתי אפשר
זולתה*
 :זעלכל
וגזה נתבארו דגרי הרג המסגר1״ל *
;להיות ן
שלימה •

חתימת

אגרת

\ומספין

!ומצרעי
 :מיסגפ
;הנמרח
אתהעו
| אחל /
; <גלמל
.אותה ל
ממיסי

ב •

(עיין לחדש כ& ליו העבר)

א §

; (
לומצע

בחילוליהאילנות הישנות או בכוורת אחת /מקננים ההל
גדול של כמה אלפים דבורים  : .נקיבה אחת יש
ביניהם ״ והיא המלכה שניכרת גגדלה מכל המון העס  :ואחריה
 .הזכרים  /קטנים הימנה אכל גדולים מכל אחיהם  /שהם כל
כלל העם העסוקים במלאכה וכפרנסה  :הזכרים הם מתי
מספר  /והם נטלני הדור  /אין להם עשק עס הצינור ואין
להס עוקץ  /ולא נגראו אלא לפריה ורגיה  :המלכה מתעברת  1זמספיןן
מהם ומטלת ביצים כל ימי הקיץ  /ואח״כ קמים עליהם נמה תמקצס
אלפים מן,הסריסים אנשי המלאכה  /ממיתין אותם וזורקין ־פצהגקי
 .ואני׳ ו
נבלתם מחוץ לכוורת  :הביצים הללו מתחממין והולנין לחום
השמש  /עד שנבקעין ומשריצין נחיל אחר מתוכן  :ומשנולד וזניחין
החר הקדש ההוא וגדלו קלת עם המלכה החדשה שלהן  /נוטלין ; ונמס נ
עצה וסחרין להם יום צח ומפושר ♦ וכל המחנה יוצאה טס •נעצלגין
המלכה ההולכת לפניהם  /ומנקשין להם מקום מוכשר לקנוע ; אותן ה
להן כרך אחר לעצמן  :לפעמים נולדים נמה מלכות כאחד 1ןארבעה
וא 1אין להם מנוחה עד שממיתין את היתרות  /ואינן סובלין |געגודוי

3
מלאכ
מימ!
נמולץ
; \
מחלץי
! שותמל

אלא

( קלז )
אלא מנהיג אחד לדור  /ואחרי מות המלכה מתפרדה החבילהt
ופורשין להס איש איש לדרכו  /להיטפל לעס אחר וממלכה אחרת :

הדבורים

יש

להן חוש הריח חד

והבחנהדקה  :בורהין

מכל ריח רע מרחוק  :ומרגישין את הרוחות
ואת הנשמים העתידים לבוא  /ואו אינן יוצאות מפתח ביתן /
ועל כל פנים אינן מפליגות הרבה ניוס ההוא  :אס עתיד היום
להיות חוס צח  /אזי הכל מסכיחין למלאכתן  :אילו יוצאין
ומשעין בעמקים ובשדות ומלקטים אבק של פרחיס בידיהן ,
ומצניעין אותן נקומצי כפות רגליהן האחרונים  /ואילו מביאין
•מיס בפיהן  :אחת מהן ממונה על החצוצרות  /ומקיפה את
הכוורת ומריעה ומכרזת בשתים או שלשה שריקות  /להעיר
את העס לעבודה י .ותיכף מתקבצים ומתעופפיס כולם כאיש
אחד  /ומתפזרים איש איש למלאכתו  :אילו יוצאין ומשוטטים
על הנצניס ועל הפרחים  /זמוצצין מהן ליחה מתוקה ומבליעין
אותה לשלחופיח הדבש  /אילו מביאין המים בפיהם ואילו
ממיסין טיפין טיפין בצמר הדק שעל נבי גופן  :הכל עמלים
לאמצע והכל ניזונים מקופת הציבור  /אלא שכל כת וכת מוחזקת
במלאכה מיוחדת לעצמה  /ואין בניהם משוא פנים ועולה :
מי הנעורים עסוקים במלאכות השדה  /והזקנים עמלים בנית :
נוטלין את האבק הדק ומגבלין ולשין ממנו את השעוה> ועורכין
זמחליקין אותו היטבזובונין ממנו את חדריהן בעלי ששה צלעות
שות מצומצמות  :במקצתן אוצרין את הדבש לפרנסת החור^> /
זמחפין אותן בקרוס של דונג  /ושל קיץ מניחין אותן מגוליו*
ובמקצת החדרים המלכה מצניעה את ביציה  :מקפידים מאוד
על הנקיות  /ואינן מניחים שוס ליכלוך וטינופת בבית עבודתם:
ואפי׳ הריעי של אותן העסזקין בעבודת הפנימיות  /אינן
מניחין לשהות שס הרנה  /אלא גורפין אותו למקום אחד /
וביום המעונן דומי דפגרי זורקין אותו מחוץ לכורח  :מכירין
נעצלני® ומייסרין אותם תיכף  /זקונסין עליהם עונש מיתה :
אותן המכנסים פרחים  /באין טעונות מן השדה " ושלשה או
ארבעה נטפלין לאחת ופורקין מעליה  :לפי שגס העסוקין
בעבודות של פנים מחולקים למשמרות שונות 4יש מהן בזנים
דש

( קלח )
ויש מחים ‘ ומחליקק  /יש מושיעים מיד ליד ן והאומרים יושגין
ומרקסין מאפל מן השיר שהמאו אחיהן  :לעת ערב הנל שנין
ומתמעטת  /עד
לגיתס  /ומצפצפין ומהמם כשריקה הולכת
שהאחת פורחת ומשוגכת ומחצצרת להיות העם נאשפין למנוחה:

המלכהחשוכה

וחניכה עליהםמאוד :

פרחים ואינה
יושנה לה
פנימה  :לא

עוסיזת ככל

אינה

לקושש
יוצאת

מלאכת

ענודה " אלא

נקתדרא/ופוקדת ומחזרת לעורר את עושי המלאכה
נתנה לה היצירה עורןץ אלא ככלי ד ינן של מלכים /

שאינן משתמשין כהן
למייל ולצאת  /אזי כלס

אלא

לנוי אכל לא להזיק :
מתוועדק בכית ונמלכים

כשהיא רוצה
והומים גמה

ומפקחין על עסקי הדרך וכוחרין לה יום
ימים קודם לפן /
וזמוזג ונוח  :ואז המלכה יוצאת כראש  /וכל המונה מתאספין
סמכה  /׳ועומרי{ אותה ומגינים עליה * וכל אחד ואחד דוחק
את עצמו להתקיב יותר אל המלכה  /ליראות לפניה ולהראות
גדודיה תומכין
לה חביבותה  :כשהיא יגיעה ממורח הדרך /
כמקום
כה ? וכשהיא נחלשת כיותר מכתפין אותה לגמרי :
וכשנלכדה

שהמלכה רוצה לפוש  /תיכף עומדין כל חילה סמכה :
עמה 5ואס נקצצו כנפיה  /הכל
המלכה  /כל צבאה נישמן
משתיירץ אצלה  /ואינן נשממץ ממנה אילך ואילך  :כשהמלכה
ואינן מטיילים
ומתענין /
מתה כחולי הכל בפולין ממ לאכהן
כשדה ״ אלא הכל עומדים צפופים /
סכיכותיה נ

ומקוננים

בשריקה עצינה

־ §
צפרדע של משה * ) הנקרא קרא״קאדיל וכערכי אל״תחמס /
דומה לעקרב
היא חיה דורסת ורצחנית מאוד :
משונה וגדול  /הולך על אר 3ע רגלים קצרים ועמם  /ומסומרים
נצפרדים חזאים מאוד  :חי כין כיס ובין מכשה  :ויש לה כח
עצום בזנכה שהוא משפע ויוצא מגופה כשל דג  /מלובשת כעור
של קשקשים קשים כשריון כרזל על

*)

הראנ״ע בפרשת וארא •

גמה :

עיניה קטנות וחדי
הראייה

( קללז)
הראייה  /ורואה מכניס ומאחור  :שיניה חזקים  /ולסחה
העליון מתנועע לגבי התחתון  :ממלת ביצים הרבה כשל אוו!
וטומנתן בחול  /והן פוקעין מחוס השמש מאליהן ! ויוצאה מהן
!את החיה הרעה הנוראה  /שמתגדלח והולכת עד שמונה
עשרה אמה  :בלילה נכנסת ליאור! וביוס מהלכת ביבשה /
וטורפת וחובלת באכזריות גדולה  :כל הקרב אליה  /חומפתו
ומקיעת את בשרו בצפרני ידיה  :מכישתו במלתעתה העליון
הארוך  /ומקפיזת לפעמים שתי שוקיו של אדם נדול בפעם
אחת ן ומוחצת והורגת בכח זנבה את הרחוקים מלאחריה :
זאת החיה המסוכנת גדילה והולכת כל זמן שמזקנת tומארכת
ימים מאד  :ן1א שברא לה הקביה העכבר המצרי הגדל בכרכי
נהר נילוס  /לאויב ולשמן לה בכל דרכיה  /והוא הנקרא
איננעאמן בלשון יווני  :זה העכבר מכמין לזקני הקראקאדיל
כשהן נרדמין כשינה  /והוא קופץ לתוך פיהן במהירות מופלגת /
ויורד לתוך חדרי בטנן ומקרקר מיעיהן עד שכריהן נבקעת :
ולא זו בלבד *)א שמחטט בארץ✓ ומפשפש והולך עד שמוצא את
ביציהן ומנקרן וגומען  :ואף גס מבני האדם יוצאין גדודים
ברמחים שבידיהן  /והולכין ודוקרין בחול שעל שפת היאור /
אלא
לחבל את ביצי הקטלנית הזאת ולעקרה מן השורש
שנחנה בה הקכ״ה דיעה  /והיא זהירה להטמין אותן בעומק
׳
החול ופו׳ :

מהודקים
מכאןתראה כמה גדולים כח מעשיו ית׳ /
בשלשלאות של ברזל ומשולבים בעניבות טפופות :
שאילולי היקה צפרדע זו מארכת כל ימיה! וכל ריבוי ביציה
מגדלין וולדות חיים  /היה העולם חרב מפניה יואילו היו
מצליחין כל מגמות שונאיה והיא אינה מעמקת להסתיר ביציה/
כבר נימח שמה ואבד זכרה מן העולם  :ואמנם כשם שאין חפץ
להקג״ה בהשחתת עולם • כך גלוי וידוע לפרו ית ' שאילמלי
היה העולם חסר אפי׳ מין אחד  /אינו עולם מלא  :וכך השגחת
הש׳,י יושבת ושוקלת בין הגרמות ההפוכות הללו! לכל מר
לכל שעה כבי זכות המקבלים  :זורק אח החץ ותופשה בחוט
ארוך  /ומאריך לרשע וחפץ בהצדקו ונו׳ :

השם

יתברך שס לו

( קם )
ג $
לאדם פה  :קבע

לו ריחייס לטחוןכהן

ותלה3ו ענבל להוציא את האותיות
המאכלים <
ולצרף מהן את הדיבור * כיצד :
( א ) המפרקת הוא כסיס קבוע להעמיד עליו גלגלתהראש /
שבו נתונים המאורות והמוח שלא יזדעזעו וימוטו :
העירם והחוטם הן שד מומתץ יושבין למעלה משער הריחייס /
לכדוה כתבואות  /לקרב את הראויים ולפסול את שאינן ראויין
לקיים על ידיהן בריאות הגוף  :עצם לתי התחתון מחוכר
איליו במיתרים  /ומתנועע על שני צירים! לפתוח ולנעול מ
את הפה נפי הצורך  :ונח גדל ניתן בז לנחש ולרסק  /ושיערו
חכמי המשקולות באדם בינוני  /בכדי הגבהת משאוי של שבעים
אוקיאיות  :בתוך הפה משובצים לו שתי שוחת של שיניים /
משופים וקשים מאוד  /פלא ישתתקו על ידי רוב תשמישן :
החיצונים (ר׳'ל אותן הנראים מתוך סדק הפה )  /דקים רחבים
וחדים מלמעלה  /והפנימיים גסים ומשוטחים בראשם לצד
פנים  /ויש להן ג״נ חידוד לצד חוץ  :החיצונים דוחקין את
חידודן זה לגבי זה וחותכין ונוזזים פמשפרייס  /לפיכך נק'
שיני הנשיכה  :מוסף עליהן הפנימיים שטוחנין וממרקין1
ונק׳ שיני הלחיים או שיני בכי וכיוצא :
(ב ) ונתן בו את הלשון  /עסק גדול מליץ ואומן  /בקי
ומכיר כל בדק וכל זוית בכית מלאכתו  /ומקפיד על
הנקיות ועל הפרזרין  :ארג בתוכו מקלעת של מיתרים
נפלאים  /להיות שולט כעצמו לחדד להרחיב להאריך ולקצר/
כופף פושט ומצדד  /ומזיז עצמו  qtaנענועים וחצאי נענועים
ברגע אחד :פיזר לו על נבו פיצולי פרשות של מוחין מרגישים
מאוד  /בנדי שיוסיף לחקור בטיב המאכלים  /וגס בכדי שיוכל
ליהנות בעריכות צופים ולשמח את הנפש בעידן חדוה  :ושלא
תהא תקנתו תלקלתו  /שמתוך שנתחדדה הרגשתו כל כך  /יהא
עלול לינוות ולהינזק • עמד וחופהו כעור קשה ועומד גפני
החום  :ואדרבא אס ארעו מאכלים רותחין לתוך הפה י הלשון
נוטלן

( קמא )
נועלן על גבו ' /ושואף עליהן את האדר הקר עד שיצעננו  /במי
שאין עור פגימות הפה סולדת בהן  :וכשם שדיקדק לביאות
את השיניים חלקים! נך מילא את הלשון בגננוכיס ותלוליות
ועמקים על גנו  :ועי״ב נוח לו לקפל החאנליס מע׳׳ג השיניים ♦
נדרך כל דכר רך  /שמיתפרד מן הקשה וחלק ונדבק בפגום
ומבולץ נאופתא :
(ג ) נינה יתירה ניתנה לו ללשון  /ורוח עצה וגבורה ושקירה
דקה מאוד  :מעולם אינו נמלך בשכל האדם  /ואינו
ממתין לעצתו  :ונערם יכיר איש בין ימינולשמאלו  /מסתכל
הלשון באלף הבחנות שונות  /ומתעורר על ידיהן להמציא להן
אלף מיני תחבולות מחוכמות  /ומוציאן מכת אל הפועל וגומרן
כולן כהרף עין  :והוא שגיב כח  /לרדוף עשקו זה בשקידה
תנופה  /בלי מכשול בלי שגיאה כמה וכמה שעות רצופין :
(ד ) בשעה שהוא בעל ממלאכתו  /מונח דבוק על ירכתי
הפה * עיקרו גבוה מעע משיני הלחיים וראשו נמוך
מעע משיני הנשיכה  :כשהוא רוצה לרוק  /מגביה אח ראש
הלשון ותומך אותו למעלה חן החינניים העליונים  :ומפריד
את עיקרו משולי הפה ומוצץ עליו את הרוק  :ומקצר ומנמיך/
וחוזר ומאריך עצמו ומוליך את הרוק מן השיניים ולחוץ «
ומתקצר פתאום וחועף ראשו לתוך הפה  ,והשפתיים מפיחין
מעליו את הרוק  :ועל דרך זה הוא משלח את ראש הלשון
ומשועע בכל פיאה ובכל פינה  /חוצה את השיניים מקנת את
הפה מכל לפלוף וזוהמא  /ומתיזו כצינורא ;
(ה ) בשעת אכילה  /מנין כל מגמותיו לקבל ולשאת .וליתן
המאכלים ממקום למקום  /ולהחזירם פעמיים ושלש
כפי צורך הצעי ^  :ובמקום שצרינין לשהות שם  /משעדת
אותם שלא יפלו אנה ואנה  /ומגירה לשם את הרוק וממיקתן
ומוציאה מהן את הטעם  :ואחר שנגמרה מלאכתן  /נועלתן
תחת החיך ומגלגלן ברוק יפה יפה עד שנעשו עגולים ככדור /
ומושיען לבית הבליעה :
(ר )

כשהוא מקבלן על ג / <3מדקדק לקבלם למקום היותר
מוכשר

(

קמב)

מוכשר למלאכתו  :הילכך אס הוחלקו חוץ למקומן לצד שמאל /
ונשמע מתחתיהן
כלשון מגביה אח עצמו ודוחקן אל החיך /
להיפוךc
למקום הראוי להן ! והיה
לצד שמא 1עד שמגיען
פנימית עיקר הלשון ביותר ״ דוחקן ננ״ל /
רכן אס נדחקו לצד
ומיהו אס לא העמיקו לפנים
ונשמע מתחתיהן לפניס וכו׳ :
הרנה י אזי מנמיך עצמו ומאריך עצמו ומוליכן חוץ לשירים /
ומתקצר ונשמע מתחתיהן לצד פרס /
וקוזר ומגביה עצמו
עד

שמוציאן למקום
לתוך הפה :

הראוי5

וחוזר ומנמיך

עצמו

ומכנישן

ולעולם כשהוא מקבלן  /הוא נזהר מאד' מלקבלן סמוך
( ז)
לראשו או לשפתו מצד ימין או שמאל " אלא נועלן
אמצעיתו  :וכל כך
מראשו ולפנים או משפתו ולהלן לצד
למה ? נדי שלא יפלו מהן פירורין לתוך שולי הפה ויצעער
בהן  :ובדיעבד אם אירע שנפלו! עורח ומצדד עצמו ומתהפך
עד שנמעש תוך נדי דיבור מצליחין מעשיו
גמאה גוונין /
תחת
ואס תנסה ותניח פירורה
להעלותם על גבו :
מנוחה
תראה שאין לו
כלשון /
שמעלה אותם על גביו :

נרגע /

ואינו זו משם עד

פרוסה מן המאכל  /מנמיך את ראשו
(ח ) כשהוא נושך
התחתונים  ,באופן שתפול עליו
לשיפולי הנושכים
החתיכה מראש הלשון ולפנים מעע ( עסי׳ ז׳ )  :ואו מקצר
הלחיים sוהן מחתכין
עצמו ומצדד ראשו וכותנה ע״ג שיני
אותה לשני מלקים  /חלק אחד נדחק לבין מחיצת השפתיים *
והב׳ חוזר על הלשון ; והוא מנמיך עצמו מאותו צד שכלפי
ועי״כ
ומגביה עצמו מצד ב׳ :
הלועסיס עכשיו /
הננין
והשפתיים דוחפין

נוח לו להחזיר את חלקו לנין השיניים שנית /
ונו׳ *• וע״י
את חלקם מיכאן  /והן מתתכין אותן פעס
וניגר על
מתעורר הרוק ממעינו /
העסק והחיכוך ההוא
שיפוע הלשון לצד המאכל הבלעס  :ולפי שעיקר הלשון גבוה
נמצא שכשהוא מנמיך צידו האחד
משיני נכי ( עשי׳ ד׳ ) /
מהשיניים ( אזי נוגע באמצעית ארכו את המאכלים
למעה
מפריד עצמו ומקפלן מע״ג
מ״ל 5וכשהוא
ודוחפן לביניהם
הש־יניים  /אזי כאין עליו להלן משפתו לצד אמצעיתו ( עסי׳ז ' ) :
לפיכך

מאל/

לפיכך

אס

נקעלפו

מנין

מצד זה /

חוזר

ומצדד ראשו

ןן ;ל/ 3

לצד כ׳  /מגביה את הנמוך ומשפיל את הגבוה  /ודוחק המאכל
לבין שיני הלחיים מצד 3׳ וכו׳  :עד שכוששין את המאכל הדק
היטב  /ומכינין אותו לבית שילוחו  :אח״כ חוזר ונוטלן על

־ 31
פנ־ש
שידם /

גנו ומלחלחן שלא ידבקו בלשון או בחיך /
ב׳ ) ? ומתחיל מראש הלשון

קחקיהן

;:
־שן )

ותומך אותו בחינני השיניים

ופנים /

מלמעלה  /והולך

זמננישן

ועלעיט

ילן
שמוך

(ט)

ומגביהו אחת אחת עד

הכדורים הנ״ל ( שי '  3׳ )

אילו הן קצותדרכי .הלשון
וקיטוף שלו

/

|pראשו
!פולעל'י
 $גזקצר

חתכץ
פתיים*
ו
שכלפי
זפי״ג
יסוחפי!
׳  :ולי
וניגרעל
לשוןגניי
ידו
האחד

מדובק  -ומפורר
לחים
הלשון בשעת .
(י )

אותיות
בחינכי

שמדביקו כולו לקיך /

לתוך • בית

הבליעה :

וחכמתהצניל ^ רדייהלישה

ובהם כלולים

רבים מאוד ? לפי חילופי המזון <

;צטער
1תהפך
וין
מעשיו
■התחת
 1משםעד

ומגלגלן ננ״ל ( בשי'

פרטים

וחילוקים דקים

משקה או

ונגוביס ונו׳ :
הדינגך :׳

מאכל

ונתחיל

קשה רך

בשיפורי עשק

דטלגת  /יוצאין מן  .דפיקת ראש ‘ הלשון
הנושכים
העליונים ן וזה שדרן :
כשנשאר

עיקר הלשון על מקומו ( עשי׳ ד׳ )  yומגביהו כולו ומדביק
צדדיו וראשו בחינכייס סביב  /זעי״כ שוגר את ההברה מלצאת5
ואח״כ
מעכה ומחדד קצת את ראשו /
ההברה לימשך לחוץ גנחת ■* יוצאת ביטוי
כנ״ל  ,ומרחיב את ראשו  /ופוחח ודוחף

ומנמיכו  .ופותח את
הדלית
ואם עושה
את

ההברה בכת

קצת ״ ויצאה טית  :ואס מכין עצמו ננ״ל ואינו חוזר ופותח /
אלא ממשיך את ההברה דרך החוטם • יוצא נון  :ואם מנית
כל הלשון על
בלבד

מקומו ( שי׳ ד׳ ) ׳

ואינו אלא

בחינכייס העליונים /
ומשנן את
וחינכי הככין • יוצאה למד :

ההכרה

תומך את ראשו
בין,צידי הלשון

(יא)
אותיות ו \ בק יוצאין מדפיקת אמצעית הלשון בחיך /
וזה סדרן  :כשנשאר ראש הלשון על מקומו  /ומעבה
ומגביה
אמצעיתו ונוגע בו בחיך ואוטם את ההברה
מלצאת
ואח״כ

פותחה י

יוצאת גימל :

ואס

נוגע בעיקרו בחיך כנ״ל •

יוצאה כף רפויה ;
ואס נוגע בחלק הממוצע שבין גימל וכף
רפויה 5אזי הקוף יוצאת :
ואס גוגע בעיקרו ונאמצעיתו
נאחד  /ואח׳׳כ פותח בו כמחג קטן ומוציא
ההגרה נין החיך
וחלל הלשון • יוצאה יוד ;

( קמד)
זסשרץהן אותיות השריקה  ,רוצאין מתוך חינכי
(יב )
השיניים וחלל הלשון ; כיצד * אס מגביה ראשו j
ומעמיק חריץ באמצעיתו  /ונוגע בשני צדדיו בעליונים חינני
הכנין  /וזוקק את ההכרה לצאת מתוך חלל הלשון וחינני הנושכים
גנחת* יוצאה ויין :־ ואס דוחפה בכת קצת  /יוצאה סמך :
ואס מכין עצמו במו כזיק  /אבל גבוה יותר קצת • יוצא שין:
ונשסזגות בכח יותר גדול  /עד שמזעזע ומכשכס ראש
הלשון * יוצא ריש  :והצדיק מחוברת מטית וסמך כאחת :
(יג ) אלו הן' י״ב אותיות  /שהלשון הוגה ומפרש אותן  /ע״י
 .י״ב מיני דפיקות חלוקות ומובלעותזו מו3רוחי 1חוע
השערה  :וגדולה מזו  /שאפי׳ נאותה דפיקה עצמה יכול להבדילv
ולחלק אותה לעשרה גבוליים ניכריס עדיין ומבוררים לגנש
השומע  :והן עשר תנועות שנעו חכמי הדיקדוק י קמץ פתיז
צירי ונו׳  :תן עשרה לנ״א^ מהן  /ויצאו מאה ועשרים ' ביטוים
שונים  /שהלשון יודע לחתכס  /ולמצוא בחושך לכל אחד ואחל
מהן את נענועו המיוחד לו  /בפחות משלישית של רגע
כמימרא אחד  :ואפי׳ בשעה שלבו של אדם מטולטל בעירדות
ופיזורי הנפש ועסקים רביס י הוא עומד ומשרת בדעתצלולה
בשדר ישר ׳ 3ליפ ?כז ?3לי ספ ? 5ויודע להאיראת דברי
י
כרוח חן ושכל טוב ♦ ולמלל ולהלל גדולת יוצר הכל :
_•
_
_
_

ב

!המליץ
רש 'רצ
 :י1
 Iספר /
;{ןעמן
; יומיס
געו «ן
; *3np
(רה
; המ
; <)foד
; גלהמנ
י; &0ר ס5
ן לא ^
נואלוריס
!

 :אומרוא
זיצפצפול
זאת לדוגמת על דבר האגרות אשר כתג הת ומי הרבני1
ויתפשו
מוהר״רנ׳׳ י איש סטנאב ל ריעיו
המשכיל
ומיודעיו כנמה ענייני החכמה  /ובלעת המחבר להוציאםלאור י איננו ל!
ת\ך ומן מועט י בכןהננג מבקשיםמכ לאוה3י החכמה ! iwjk
ותומכיה להודיע לנו אתמחשבותיהם  /אס נכספה נפשם ; מנה הנ
"1
לקחת ספר הזה אשר לא יהיה כי אס במספר עשרה נויג1 1
חב
1״״ ץ* ^
.
.
.נ
י!
וכל כדגן על נייר טוב ימכר לערך (וצ א׳4רצוסן )
מזה אבל וודאי לא יותר •

או

פחות

חבית שוחרי הטובור,תועדה •

; עי׳ס

(

בשורת

קמה)

ספרים

חדשים

נודע ביהודה ספר הנכבד■ ומחמד
בחינת העולם
ובישראל גדול שמו • כי הוא קפר נחמד בעיני כל
משכילי ' מדע  /להיותו כולל מוסר השכל  /וחקירות וחכמות /
תורניות  /למודיות  ■/מושכליות  )? /היות  /והכל במליצה צחה
ונכבדה  /אשר חכרה ראש חנמי דורו וזמנו  /החכס השלם
המליץ מ׳ ירעיד ,הפניני מדרשי ״ אך אהה Iעל הפרצה
אשר ראיתי בזמנינו זה  /כי כמעט לכ איש יודע לקרות
ספר  /ימשש כדברי הספר הזה וישאהו בחיקו * לו יהיה
טעמו למה שהוא  /די כי דברי הספר נמלת* פימש כלתי
«וכנים לכל איש י אכן הס סומכים על משענת קנה רצוץ ♦
גינו נא משכילים\ לכו חזו כמה וכמה פירושים אשר חדשים
«קרוב יצאו  /ואס חיך המליצה לכס ויש לכס יל ושם בדברי
המורה אשר יסודי אדני פז ממליצת הספר הזה ננליו מיוסדים /
הלא תטעמו אשכלי ראש וענבי מרורות אשר ; חזו* שוא ומהתלות
הל המפרשים יחדיו  /השחיתו החעיבו עלילות הספר הזה
אשר סכלו בידיהם  /עשו סביבות עצבים ומזמות כסל  /אשר
לא עלו על דעת המחבר ♦ זהי יפנה מאמריו ׳• לדרוש בהביאו
מאמרים רחקיס ומדרשי רז״ל וילכיש בהם דברי המליץ • ואין
אזמר ואין דברים כלי נשמע דברי המליצה רק יהגו כיונה /
ויצפצפו להראות כחס ועוצם ילס כדרוש • ולדמיון״אציג לפניך
איזה• פסוקים אשר יזדמן לי ממה שאזכור עוד מפר־ושיקס כי
איננו לעת כזאת לפני (בחינת עולם חלק א 4פ״ז ) " אם
לעשות מלאכתי שלחתי? הנה ; ואני רפד ,ידיכש -נמע• הטיול
מנה הבטלה מה ייטיב ומה ירע שבתי הבית מעט,או■ הרבה
יפרש אס לעשות מלאכתי להוכיח את העולם שלחתי הנה ואיך
אעשה לכתוב ספרים להפיצם כיעקב ולחלקם בישר?) ואני רפה
ידיס ולא אוכל לכתוב • ואס אעבור אני בעצמי מעיר לעיר
להוכיחם ואני נגוע הטיול * ואס אקח סופרים ואני אגיד להם
דברי והס יפחהו * אך אני מכה הבטלה • ואס אין אחת מכל
אלה מה ייטיב ? וגו׳ * יאמר לי איש יודע ומבין ההיה זה כונת
י ■:
יא! 0 1
המחבר

( קמו )
המחבר ? .הלא זה הכל וההוליס ? כנה המצא לרוב כפירושוי
ורכים כאלה קפצו על דכרי השפר ובאו עליו שלא נדרכו  /והלבישו
ומלאו פני כלו במאמרים זרים אכן במקום החקירות היקרות
למודות ואלהיות לא ידעו ולא יכינו בחשכה יתהלכו י נמו בחלק
ח׳ פ״ב המתחיל היעשה ה׳ אלהיס דנר " אשר זה הפרק כולל
נמעט כל החלק השלישי מס׳ המורה התעלמו עיניהם ולא הבינו
על דבריו • ואחזה אנכי ואשית אל לני  /כי כאב לבי מאד על
וה אשר העכירו נועם מליצת הספר  /עד אשר לא תואר ולא
הדר להם  /ואמרתי נדי להעיר עיני המשכילים  /אבשר ביעקב /
על דברת הספר הזה ועל משפעו  /והוא כי יש תחת ידי ספר
עם שני פרושים נעימים ונחמדים  /והדברים עתיקים  /משד
מחברים ישנים גדולי ישראל אשר שם האחד יכונה כשם
'ן חביב אשר חברו החנם מ׳ משה ׳ן שם עוב * ושס השד
פראנסיש אשר חברו החכם השלם מ׳ יוסף פראנסיש
יכונה
והן אמת ששני הפרושים נבר היו בדפוס  /אכן מרוב הימים
אפסו ונעדרו ולא ימצא אחד ושנים במשפחה * ושניהם נאחל
פרושים עוביס ומספיקים להבנת המליצה על בוריה  /כאשר
יראה עין הקורא בנסיון אשר אציג למראה עיניס לדמיון איזה
מאמרים מהם  /ועתה אקרא אל כל מביני מדע החפצים
עורו  Iעורו 1והתאוששו כי תחפצו
בהספר הזה לאמר /
תתמהמהו Iוהאספו וחתמו
לדעת אמרי נועם « חושו ואל
ידיכם ’ לקחת הספר הזה בעלותו מבית הדפוס בכסף מקנתו "
כי לא חפצתי להרוית בו ולהרבות זהבי וכספי רק לבד קנאת
כבוד המחבר ונועם אמרי הספר הזדרזו לבבי להעיר לבבכם
עליו  /ותנעם לנס כי תראו והשיגו  /ותוכלו להבדיל בין
דברים כנים ובין אמרי הבל  /ודברים אשר לא כן " ותחזו
כי יאורו עיניכם מהפרושים האלו בדברי מאשר מכל אשר
לפניהם  /ותכירו יתרון האמת מן השקר י ולמען יאמנו
דברי אציג לדוגמא איזה מאמרים אשר יזדמן לפני ני כלס
נאחד טובים ונכונים " אמנם נמות הספר ישתרע על ערך
נז״ו באגען  /ואולי יותר ני לא אוכל לשער עוד  /וכסף מקנת
כל בוגין יהיה א ׳ גראשן במעות ל״ד י וכאשר תשיג ידי
החתומים למלאות הוצאות הדפוס אבוא אני ומלאתי את דברי
כאשר נדרתי * למען דעת כל עמי הארץ בשרתיה בקהל רג
וכל

<

קמזC

וכל איש אשר יחוש ויפסוף על דנית השפר הזה ישתדל כל
איש כעירו לאסוף ולקבוץ על יל החתומים  /והיה שכרו אחת
מעשרה כנהוג  /ומשכה שכר משמים ישיג * והיה מעשה הצדקה
שלוס השקט ובעת עד עולם ״ יום ג׳ כ״ע טבת תקמ״ע ♦
יהודא ליב קראקא *

דברי הצעיר

בחינת עולם פרק ג
פראנסיש

חלק ה

׳ן חביי
ובחפשי צמהחות עהוהי •

ר״ל
אמתחות עתות
מחפשי
שהתנאי
אמתחות לחה
כמקומו כי כל חלק חאזחן ימצאו נו עתות
ימה אותה אל
הרנה .אין תכלית1
מלחהלכן חהס י׳וירצה בזה חלקי הזמן
אמתחת גדולה
נ/הצלחות החדוחיות ' תחיינו חככה זולת הודי  /ר״ל
הזח ; מאי ׳ כי הזמן
?צי ייל ׳ ;ל את האדה׳י לבחפיצד
* ; T:
גש אה ירצה לעזרו נכל
מאמצי כתו ׳> גס הוא
עת 1תי אם
קצר יד להושיעו מיד
; ^ל אמצא נביע היד !־קני
חזק ממנו
בחכאוניו ולהש -רש וג ־ נעורהב" האם יו-ב^
ר״ל לא ד• שאין נו כת
לאבדש אלא להשירם זמני כבדני גם כי יהיה
בלכל ' אין נו כת :

ר״ל בהיותי מחפש
 /אס אמצא גביע

חלק הוד  /כי גביע
וכוש הס שמות
נרדפים  /ואס
מתחלפים מעט
בתמונתם  /ומצינו
שס כוס הוא נרדף
על חלק אמר דוד
ג ישבתי ה׳ מנת חלקי
בעוזרי
לא
ז■־■
 * 1וכושי  /ולפישרצה
T:
;
יד
וארארהז קצר
; "■ ׳יי?;-
 Tלומר קנה מנורה
■{:ד
•• : v :
™לשיש  brönbבמי איובי להסירבש אמר גביע הוד /
והכל הוא משל אס
משלי
ימצא חלק טוב
בעמלו' שיעמול נחלה בלי מצרים  /וז״ש  :ב האם יוכל זמני •

גס כי יהיה כעוזרי  /אף כי לא יכבדני  /רק שלא ימשך לי
נזק כלל מצד הזמן כאלו כוונתו להיות לי לעזר ולהועיל "
והנה בהיותי בזאת המחשבה  :ו .שבתי במחשבה ואראהו
בפועל כי הזמן קצר יד מהושיע לי למשול כמכאובי טרם בואםשלא
יבואו עלי  /ולהסירם מעלי  /אף ני שלא יוכל להסירם מעלי אחרי
בואם  :ד לא יסור שבט פחדו עליהס ולעצור וגז׳  /לא יעצור
הזמן
ב1® 1
י

( קמה )
'׳ן

חייב

פראנסיש
ד ? 1א יסור וגו׳ •

י״ל לא

יקרב6בנ1

הזמן כת ’  /האת  :ה אף כי
ינחרני זמני מיתר שכני כו׳
מרוכשי  /מרגשי כר ונתנני
עליון נגד אחי -כר היש לאל ידו
מכמה
להצילני
פגעים טכעייס מעי־1י
•• T T
שהם מוכריזי׳ לכא שבט פחד1
על האדם מצד הלשצויר במחריבי לא
 ! * 1״■ ־
 :־נ“
הוראות מערכת  2עצור כח  :הכי יבחרני מי -ר־נר שכני
השמים
אשר ־ל^ צפגי בסכה מרוכסי מההומ׳וות
נלחמו ני י ואפשר
שזה החכם רמז אל מקריורח מךגשי ' שואורתרצלני־ורה :
ונתנני
מה שבאר הרב
המורה  .גפי״ב מח״ג מהכלל דבריו  /יכ כל רע שיכא
לאדם ישוב על א׳ מג׳ מינים " האחד מה שיקרה לאדם
מצד ,טבע הויה והפסד  /מאשר הוא כעל חומר  /כי מפני
זה יארעו .אל  .האדם מומים גדולים ונטול האכריס ככל היצירה /
כמו ',מי שנולד מדם הנדות ומשככת זרע ✓ א״א שלא ימות או
יחלה או יכאוכ או יבואו לו מינים שונים המתחייבים מטכע
הדה והפסד כמ״ש גאלי״נוס בג׳ מספר תועלת האברים /
נכר הביאו הרב שס; ♦ ואלו הרעות מעטים מאד  /ני לא

אימתו .לרעד אותם ולהפ&ידב  :ה כי
יכחלני * ר״ל אפילו אס נידה שכנר
יוכל הזמן לשיזור את האלה בהוכתל
מהרמות החקי־יות גס מקני ] מהומות
אשר יבואו ברצונו ר״ל מצד הדמיון
לבד  :גס מרגשת
הנמשכות
ד  nSיסור החבכות
לבחירה  /רצונו /
ע? ליה  0בבחירת נח השכלי :
ה־ש

יקרה  qbמן האנשים אחד שיצא משונה באיבריו בחסרון וביתרון
זלא יסודר זה מפאת ,הטבע כמו שהתבאר בשני מחלק השמע4
אכל הוא דבר נמשך למעוט החומר ורנויו " והמין השני רעות
שיבואר לבני אדם מצד המלחמות משרבו קצתס לקצתם ונלחמו
איש כאחיו  /ני רבים חללים הפילה ✓ וזה המין יותר .כולל
מן הראשון ✓ למה שיהיה שרשו מן הגצחון ובקשת השררה אשר
הןיסודי המפתה אחרידמיונם  /והן עוד היום המין הזהמן
הרעות הלוך וגדול אשר איש את רעהו חיים בלעו * והמין
השלישי רעות שיקרו לאדם מצד רעותיו ופעולותיו כעצמו ✓
וזה מצד רוע הנהגתו במאכל ונמשתה ובמשגל ✓ שלש המה
מטיבי צער ( מוסיפי מכאוב ✓ ני הס בהוסיפו מהם גורע כחו
וגופו

< ממט )
'ן חביב
וגופו  » /ה המין כולל יותר מך השד  /אבל לא יכלול בל העולם /
הנההסתלויס בבחירת אדם לנפול
ונכלל המין השני והשלישי
בהם או להנצלמהס • עול תדע ני המין הראשון נתחלק לשני
חלקים  /אס רעות נמשכות מטבע הדה פרטית נמשכים מהכרת
האשיי
 ,נגד א*זץי נמ 1,ט?ב -שבנ-וך-י החומר
ז ונתננ
ואס
כמ״ש5
־; . r :
•• L:v : TTs״• :־־ * :
הנמשכות ריחירר־ז ; ח ■ היש לאר ידו
: -

י־ t • :

להצילני מנעד־־.

־־״

* ••

י

פגעיס « בע יק !1ס מי1
תוצאות

נמשכות

רעות

ההויה
לטבע
הכוללת  /נמ1

נשם שוטף ואבני אלגביש ברקים ורעמים וברד כי הס לפעמים
וכנגד החלק הראשון ממין
'ממיתים אנשים ובעח״י ♦
כראשון אמר  :הזמן קצר יד למשול נמכאובי■ להסירם מעלי /
והס המומים המכאובים אדם מצד חומרו ן וכנגד חלק השני
אמר tלעצור במחריבי  /י והס הברקים והרעמים
ממנו
והברד המחריבים הגתים המלאים כל טוב והבע״חי < והמין
השני ג*כ נחלק לב׳ חלקים  /האחד שאינו איש מלחמה ולא
יתכוין אליה ולפעמים לא ישמור מחץ יעוף יומס אומאבני
קלע אשר ימיתוהו 5והשני מי שהוא מלומדי מלחמה כל היום
חרבו על ירכו  /ועכ״ז יגגור אויבו היותר נבור ממנו והנהו
נפש • וכנגד החלק הא׳ אמר ה מרוכסי מהומות מקריות
היונל להצילני מהם 5ואמנם קרא לאלה רעות מקריות  /יל
המקרה מעט מאד ולא יתמיד  /וכבר בארנו כי אותו מין מהרעות
איננו מתמיד ולא כולל עס היותו יותר כולל מן הראשון י וכנגד
החלק הב׳ אמר מרגשת שואות רצוניות  /כי בהיותו מלומד מלחמה
וחרבו על ירכו הנה אס אויבו עליו יתגבר ורצחו נפש לזה קרא
רצוניות ״ וכנגד המין הג׳ אמר  :ונתנני עליון נגד אחי נמלט
מסבכות המבוכות הנמשכות לבחירה  /ר״ל כי האדם יכוין לבחון
הרעות הנמשכות מרבד המאכל והמשתה והמשגל  /ויעזוב רבדם
ולא יקח מהם כי ההכרחי לקיום גופו ״ ואמר בדרך כלל  :ח גס
כי יצילנו זמר משני המירם והס השני והשלישי  /האס אפשר
שיצילני מן המין הראשון אשר הוא נחלק לב׳ חלקים  /החלק הא׳
פגעים טבעיים מצד טבע ההרה הפרטית  /וזהו אמרו היש לאל

“:

ידו

( ר,נ )
׳ן חני י
ידו להצילני חכמה פגעים טבעיס מוכרחים  /ואל החלק הב׳ והס
המקרים הנמשכים מן ההויה הכוללת אמר  /והמו! הוצאותתלאות
משמים ילחמו בי י  .שים עיניך נבל זאת החלוקה בזה הלשון תמצא
דבר נחמד  /והנה הוא מתחיל .לבאר מן הרעות הנמשכות אשר
^ לו (־המן־זנ היצאיות הלאוירת מישמים י לח :י* בי » :
•־י־־־ •-־-
t:
היותוr
מהם מצד
 3עח ,.י ןהןא יי? כי אראה כדורים יקרים מסודרים סביבותי
ני־י
שיתחייב מההראו׳
השמיימזת  /אס בעתי הלידה אס לאחר שיצא לאויד העולם /
■ומתחיל חתחלת החקירה  /ואמר  :ט ני אשא עיני ואראה
.כדורים יקרים סביבותי * אמנם היות השמים כדורים יתבאר
מענק התנועה ני■ לפי שגדר הטבע הוא התחלת התנועה כו'
׳נמו שהתבאר בתחלת מאמר פ״ב מס׳ השמע  /הנה .בהכרח
,נאמר שהתנועה נמשכת לעצם המתנועע הולכת ממנו מהלך
,סגולה  /ויתחייב מזה שיהיו מספר הדברים הנעתקים במקום
כמספר התנועות .המקומיות  /והוא מבואר שהתנועות המקומות
,בלשה  /מן האמצע !  kהאמצע  /סביב האמצע  /ויהיו הנשמים
המתנועעים  kהאמצע  /המיס והעפר  /והמתנועעיס מן האמצע
האש והאדר  /ויתחייב שיהיה שם עגול אשר יתנועע סביב האמצע /
:היא תנועה סבונית  /כמו שהתבאר בס׳ השמים והעולםבראשון
'ממנו  /וכבר התבאר זה ג״נ במופתים הכרחיים בס׳ ן!פרא" גני
.וסי*)מגאש״טי  /ואין להניא בכאן מופתיהס  :והיותם יקרים מבואר
‘לחוש ,/ .ני חומרס זך ונקי ומאירים כספירים  /וכפרט היותם
,קיימים באישי  /גם מן התנועה יש להם היותר שלימות
!שבתנועות  /נמו שבאר אריסט״ובשני מהשמים והעולם • ואמנם
להיותם מסודרים  /הוא מבואר לחוש ממה שיראה מתנועותיהס
,המסודרות לא ישתנו בזמן מן הזמנים מן הסדר אשר הס עליו•
1כדור יצנפני צנפה * ר״ל יטלטלני נאשר יטלטלו הכדור המשחקים
לבו  :י והמה נפלאו ממני  /ר"ל עם היותי היותר נכבדשבברואי
,עולם השפל '.הנה השמים נפלאים ונכבדים יותר ממני ♦ וזה ינ
לדעת מעשיהם .הנפלאים תאבל כל חכמה האנושית להיותה
;בלתי מספקת וזהו אמרו בפלאי מעשיהם וגבורתם ר״ל מהירות
וחוזק תנועתם נמעט שזה נמנע מאתנו ני נס אם נרצה לעמוד
על

( קנג )
גראגסיש

׳ן הביב

יגגלחייה השמיימיס למה שכס •ישלים
ראשונה בחצכות וכח״ש אח״כ  :יוה אבל קצוץ ננפיס לא יוכל
ישתרר כו׳ כ״ז רונואר ע״ד אווי ו לברוח ואמר שקוע בכלא *
היוכל זווגי בו ,ירצה כי כבר יוזצאו
ננראיים השתייז״ס פתתים ושותות עוווקו׳ ר׳' ל כי אף אס לא יהיה לו
יכול בה  :כא אלו הגופים הנוראים כנפיס איפשר שינוס ברגליו
כו׳ ירצה כי נעצה
«ראשונה בריאת השמים בא א 1Sד־זגופיס אכל אס הוא שקוע
&ימה לתכלית כבודת
בכלא במאסר אנה
יצורים אובדים כלים
הנוראים שמם בוראם
־־
T
״
T
T
J
T
יברח
/
ואמר
מעוך
ונפנדיה כ• אב הז
עבדים
:
נירדבזידיס בכלוב כי כבר
היה אחד חן התכלית
היה זה השנית ׳ ולכן
הגמור "להתעגג מזיו כבודו איפש׳ אס המאסר
אחר כ• תכלית
להיותם
עבדים( Jס״א התענוג בכפור) רחב שיוכל להמלע
להתענג מזיו כבודו
תכלית« מבלי שפה מבליהייות אנה ואנה וימלע
•רצה
כי
בריאתם היא להשיג ל־יאורת ועמל 1מצב מקצת המקריס
מחנו ית' כפי מה
;
T T:
׳* "
אבל אס המאסר
שיפשי
להם
ולפי
מעמד□
במערכרת :
פאחר שהם מתמי״יס
בתכלית הדוחק
*תעטג בזאת עבודה
עם
ככלוב העופות אין
אמר

לו מנוס בשום צד
וז״ש מעוך בכלוב * וכל זה רמז על האדם ני אין לו מפלט
ממה שנגזר עליו בעת הריון ולידה מצד היותו נע״ח י אבל מצד
נפשו יחוש מפלט לו ולא יפול משערות ראשו ארצה כמו שנבאר
במה שיבא  ( ■/אף פה אדלג מאמר אחד לאהבת הקצור ) :
נא אלו הגופים המראים • הנה קראם נוראים לסבת שכבר
נזכר למעלה ממעלוחס ויתרונם * ואמרו שמם בוראם עבדים /
הורה על היותם מחודשים  /ושאמנם נביאו עם כונת מכון
ובשומת משים לעבוד עבודת הקודם " ואמר מתמידים רמו
אל תנועתם המתמדת המדובקת בזולת הפסק כמו שהתבאר
בשמיני מס׳ השמע ״ ואמר להתענג בספור כבודו * ר״ל יכ
.מצד תנועותיהם ישיג מציאות השכלים הנבדלים המניעים אותם <
כמו שכנר בארגו למה שכנר התבאר במופת בשמיני מספר
השמע  /כי כל מתנועע יש לו מניע  /ומצד מניעהס נשיג
מציאות הבורא  /ני התבאר ג״כ במופת  /כי עלות ועלולים
לאין תכלית למספרם שקר ויחויב שיגיע הענין אל עלה בלתי
עלולה

( הנב)
׳ן חייב
נשר מס '
השמים והעולם שהארץ היא באמצע העולם לפי
שנל
חלקיה
יתנועעו
מכל נקדת קרוב הגלגל kהארץ על יויות
בצבת
וזה
מכל
צדה
וכאשר
היה
זה
כן הנה כלס יתחברו אל
נקודה אחת
היא מרכז העולם  /ואולם סכת היותה באמצע
חשב בן דקלי" ס
שהן ׳ליזוזק ה ; ועו׳
ועפו־שיהט  :וגו׳ ים מה יצטער (י׳־ג
האויר3
קנןעןת
ישתרר
)
צעיר
זבובי
 aקצוץ
פנפים
הגרם
השמיימי
/
'
שקוע
בכלא
מעוך בכד^וב ובל* צב ^ה
המשל
בזה
אס
'
שמים
ע׳ומדים עליו מימינו ומשנלארו:
תמלא
כיור
מיס “
TTV
י ‘
‘ ‘ ^,
ויהיה בו מעט
עפר
ותניעהו בחוזק עצום הנה העפר יהיה באמצע לחוזק
התנועה
וזה
הדעת נראה מספיק אבל כבר סתר אותו ׳ן רש״ד
בשני מס׳
השמים והעולם וכן סתר לעת אפלאטון האומר כי
להרמותה
אל
המקיף עמדה באמצע י והדעת האמתיהוא
זעת
אריסט״ו האומר כי הליכתה אל האמצע והיותה נחה
שס
אין
דבר
זולה
צורתה הטבעית וזה הכבד במה שהוא כבד
הוא
מתנועע
אל
האמצע כאשר היה חוץ ממנו זינוח נאשר
הגיעהו
וזהו בטבע שאל״כ היתה תנועתה ללא תכלית ולא
היה
לה
שלימות
*
וזהו
הטעם
בעיני
הוא לשאר היסודות
וע׳'
נ
אמר
החנם
ארץ נתנה באמצעותם וכן הוא דעת ר״א
בפ׳׳ה
דיומא
בפרק הוציאו לו ( דף נד ) תניא ר׳'א אומר כל העולם
באמצעותו
נברא שנאמר בצקת עפר למוצק ר״ל שהאל שם בטבע
יסוד
העפר
שיהיה הוא המוצק ר״ל המרכז וזה מצד הטבע ולא
זולת
•
ואמרו
מערה
שכלה  /בערך הבטתינז אל מה שלמעלה
ממנו
יראה
לנו
שהיא
שפלה אמנם בערך kעצמה היא אמצעית :
אליה ישפנו
וגו י• כי החומר הראשון קבל ארבע צוחת מצד
תנועות
גרס השמיימי נו׳ ( המחבר האריך עוד ולקוצר המצע
מהשתרע
אקצר בזה ואדלג איזה פסוקים מהמליץ עד מה
יצטער ) :
יט .מה יצטער צעיר זבובים בהקש ן! יהס  /וקרא
עצמו קצוץ
מפיס
כי
הזבוב
בעל
הננפיס כבר יברח מהמזיקלו

( קנג )
פואנסיש

׳ן חביב

הגוימייה השמיימיס למה שהס יושליס אבל קצוץ ננפיס לא יוכל
ראשונה במלכות וכמ״ש אחי־כ  :מה
ישתרר כו׳ כ״ז מבואר ינ״ד אמי ו לברוח ואמר שקוע נכלא "
היוכל זמני בו׳ ירצה כי כבר ימצאו ר"ל ני אף אם לא יהיה לו
מריחיים השמימיים פמתיס ושומות עמוקי׳
מפיס איפשר שינוס כרגליו
יכול נר  :כא אלו הגופים הנוראים
גז׳ ירצה ני נעצם
אכל אס הוא שקוע
«ראשונה בריאת השמים בא
בכלא במאסר אנה
איננה לתכלית עבודת
יצורים אזבדיה כלים הנו ראיס שמם
יכרח/ואמר מעוך
־• T
t
Tt:
זנפכדיס כי יאפ זה
ככלוב ני ככר
היה אחד מן י :תכלית
היה זה השנית ׳ ולכן
איפש׳ אס המאסר
מזיו
אמר כי תכלית הגמור
רח 3שיוכל להמלע
להיותם
ענד יס ( :ס״א
להתענג מזיו נבזזו •
אנה ואנה וימלע
מבלי שפה מבלי
תכלית
כי
•רצה
• "
TT
״ t״*J
מקצת המקרים
בריאתם הוא להשיג
אורת
י
ת׳
נפי מה
אכל אס המאסר
,זומנו
;
•T T
זלפי
להם
 8יפשר
כתכלית הדוחק
מאמר
שהם
מתמידים
TT
;
• Tי
יתעגזג בזאת עבודה
שס
ככלוב העופות אי|
אמר

דזגופיט
בוראם
עבדי מ מרתמידיס
’0להתעגג
נבוד5
התענוג בכפור)
הייות
י^
ועמד* מצב
מעמדט במערכותi

לו מנוס כשום צד
וז״ש מעוך בכלוב
וכל זה רמז על האדם ני אין לו מסלע
ממה שעור עליו נעת הריון ולידה מצד היותו נע״ח * אכל מצד
נפשו יחוש מפלט לו ולא יפול משערות ראשו ארצה נמו שנכאר
במה שיגא  ( /אף פה אדלג מאמר אחד לאהנת הקצור ) :
בא אלו הגופים הנוראים • הנה קראס נוראים לסכת שכבר
נזכר למעלה ממעלותס ויתרונם ״ ואמרו שמס כוראס עכדים /
הורה על היותם מחודשים  /ושאמנם נבראו עם נונח מכון
תשומת משים לענוד עכודת הקודם י ואמר מתמידים רמו
אל תנועתם המתמדת המדונקת בזולת הפסק כמו שהחכאר
כשמיני מס׳ השמע י ואמר להתענג כספור כנודו " ר״ל ני
מצד תנועותיהם נשיג מציאות השכלים הנבדלים המניעים אוחס /
כמו שכבר בארנו למה שככר התנאר במופת בשמיני מספר
השמע✓ כי כל מתנועע יש לו מניע  /ומצד מניעהס נשיג
מציאות הבורא  /ני התבאר ג׳' כ במופת  /כי עלות ועלולים
לאין תכלית למספרם שקר דתויב שיגיע הענין אל עלה בלתי
עלולה

( מגר )
׳ן

הביב

פראנסיש

אמי ולא נחשוב היות לאות ועמל בה 5
עלולה  /מצורף לזה מה שיראה
ואס תגועתם נצחית ונכ״ת וזה שהם
תנועותיהם כתכלית
עמל לאות
מהיות
נעלריס הסבות שמחייבים
ויגיעה כמבוא בשמע ובא׳ ומס׳ השמיע
הסדר כי זה ממה שישימו
ביכולת הטכיעם  /ירצה
והעולם  :כי•
להודות לאל בוראם על זאת
כי מלבד זאת המלאכה הנכבדת אשר
בעבורה נבראו בעלם
התכונה הנפלאה:
וראשונה כפי מה שקדם
צרהיירת
יתנו
בר ישם
לפי
מבלי שפה *
והוא ציור אותן הכבוד
•' ד
 Tי:
הנפלא וזמנו ית׳ נבראו
המה
לצו־קיה
ילא
שכנר היו חוסכים

מן הקדמונים שיש
ל^ו הגופים קולות
עצומים מאד/עד

ידעו־ג״נ
י_עבדו שדי י^א
שדון  :כי .ואן* גס זאת ביכ ^תהטביעס
בחלון!
נתגבם
היקרה
יוראכש בגזרתם
' • :
*  tז
״גיד* t ‘Tt
;
; ז
מצבים

שקצתם חשכו כי
הגלגלים
קולות
גנ׳גוניס ערבים מאד  /אך לגודל רחקס אשר בינם לבינינו •
ונבר נעל זאת הסברא בשני משמ״ס ועולם " וזה אמר החכם
מבלי שפה  /וכן דוד הוא אומר אין אומר אין דברים בלי נשמע
קולס י ואמנס אמר זה ע״ד המליצה לפי שהתחיל באמת
להתענג בספיר כבודו  /והשפוד לא יושלם כי אס בדבור הנקרא
שפה כמ״ש בחבור הדקדוק שער הראשון ממנו  /וכן אמר דוד
אין אומר ואין דברים הנה הכריע כדברי ארשע״ו וכן הוא דעת
הרב פ״ח מח״ב ״ מבלי היות לאות ועמל ♦ ר״ל כי אחד
בכל

גללתיל»׳

 Mהגמל

המלאכה5

bית' ל

כההכאלו
!c״cזאן>
לרהמעלה
•עלו ר ?‘.ן

גיללזו ׳
היקרה ו'
מוריה
מוחדגל
׳גל ריכ!1
« r!Hמ
זההפי׳
•גחלויוin

פי'זאת י
בוראס ;זי

־פיפויש !5
על כ׳5י

יקרהר״ל
*,ינער3
י5

גלד;

הסמח
יץרא מ

irfrמה
עת הנלקי1
בכלל המיוחד?

מתכסיסי המלוכה היא הגבורה לסבול שרות המלך
ובכל רגע נאשר דבר מלך ושלמון ולזה מנה נבוכדנצר
התכסיסים ואשר נח בהם לעמוד בהיכל המלך  /לזאת אמר
המליץ כי הגרמים השמיימיס מתנועעים תמיד מכלי שיהיה■
להם לאות ועמל לעמוד במערכותס וזה מבואר מצד היותם כלתי

יצדקפ!
&נ5את

משס ה
.מנפית

נפרדים ( המחבר האריך עוד ואני קצרתי )  :כב שם יתנו
צדקות • ר״ל הס הוגים וקוראים צדהות ה׳ ר״ל שמתנועתס:
נתבאר צדקת ה׳ ומשפעיו עס הנבראים והס לא נתנו לצוקות •
ני לא תבא עליהם צרה וצוקה נמו שכבר בארנו  /וזהו אמת
עוד המה יעבדו שדי ולא ידעו שדון • ר״ל אינם עתידים ליתן ךההווה!
ועול\ זכרוכל
וין וחשבון במעשיהם למה שאינם בעל בחירה ורצון /
י; אינס יוצאים מצור הבורא ית׳  :נג ואף נס ואת * ר״ל 4
יג
לא

וחג

( קנה )
פדאנפיש

׳ז הביי

•נ׳יג לתכלית אתר והוא גמדוש ההזיות
שזאת לא זו בלבד יש להם שמשנחין
השפלים ולפי
^לו המוצאים
♦:מלאכה שפל וזאוד בערך מליהם הנה את ה׳ כיהנה בוראם הטביעס
•הוא ית׳ לנבות יכולתו הגדול
הסניעה ג״נ ביכולת מצד גזרתם היקרה
דהה כאלו הם כלתי חפצים גזה *
וש״ש זא?» נם זאת ירצה אמפ" שיש שהיא תמונה כדורית אשר מצדה
להם ממלה ריזה ווזאת
אין להס תנועה
ענ״זרצה השה והטגיע'
ונזר־זלניבס
מצביבש
*T - :
* *T
זולת
מקומית
בגזרתם
ביכלתו ׳
היקרה ר״ל כי הס
הפכייכם :כד מהייבי חלוף המצבים כמו
גוזרים בתבל גזרות
רנות ומל פיהם יהי׳ פע ^ש י׳־עפליפ
וכן
בהנעת שבארנו!
_ TT :
־ • :
| T:T־
״כל ריב ז 5גמ  /ונס ספים■'שובתים מתים  :במהלכים הכנייס
מציאות ההויה  :ולפי
יש מהס
כ*
זה הפי׳ אמרו נקנס
ונתינת
מתנועת׳ ממזרח
•בחלון 4מצבם ׳ הוא
פי׳ זאת המנויה אשר נשבילה המבימה
נכאיפשר למערב ומהם ממערב למזרח
בוראם בזה המנע אשר בו !
'שיפורש זה מל אופן איור וזה כי א? 4וזה בתנועותיהם המיוחדת
.מל פי שהעבימה האל ניכלהו בגזרתם להס בטבעם זולת תנועה
יקרה ר״ל שישיגו קמי־ מחנו ית׳ מה
'באיכשר להשיג להם מכ״ז נקנס גחלי? 4ההכרחית אשר להם מצד הגלגל
מצגים :
למערב

היומי והוא ממזרח
נכ׳׳ד שעות הנה מצד התחלפות אלו התנועות  :כד אשד
הס מחייבי פעלים בשפלים  /ר״ל בהניעס היסודות בהם אשר

קרא בכאן גופים שובתים מתים  /הנה קראם נופים לפי שבכל
•אחד מהם מורכב מן ההיולי והצורה הגשמיות שהם המרחקים
הבלתי מוגבלים לפי דעת ׳ן רש״ד  /ומן הצורה הטבעיות
המיוחדת לאחד אחד מהס מצד מה שהוא היסוד ההוא ולכן
יצדק עליהם שם הגשמיים! וקראם שובתים מתים  /לפי
.שכל אחד מהם יש לו מנוחה במקומו הטבעי  /ולא יוכרח לצאיז
משם הנה התנועעו לשוב למקומו נסור המכריח וזה בהתחלה
.טבעית אשר בו  /אמנם קראם מתים כי הס במדרגת הדוממים
אין נהם צמיחה וחסרון :
ודי׳ג כי אס היות שהתנועות השמיימות בגלל הס סבות
להתערבות היסודות קצתם בקצתם אשר מזה תתחדשנה
ההרות כמ״ש וכלכל הגלגל מתפשטות בכל הנמצאות  /עכ״ז כנר
זכרו כל הפלשופיס שיש לכל כוכב מיוחד כח מיוחד במן מיוחד כי
הס

\

( קנו )
'ז הביב
הס אמרו נדור הירח מיוחד על המיס  /וכדור

השמש

ליסוד

אש וכדור הכוככיס על האויר וכדור הכוכבים הקיימים על
הארץ • וכן כאר המורה כח״ב פ״ו  /וזהו אמרו כאן בהנעת
גופים • ר״ל מלבד הנחות הגלגליות הנה יש כוכב מיוחל
לכל יסוד מיוחד
בן ׳  .כה

ןנתעת

כה ונתינת

הכנות לקבל

הצורות

להשיב

הגלגל*
; לפי מה5
;הארץ *
; נפשהגל
י עולותה
 :יראה נל

המות
לק3ל
jהחומר נ
מתלבש ה :ותביש ממערומיו :
 Iיוצאמנח
הצורות ♦ ר״ל ני
מצד התנועה השמיימית יוכנו החומרים לקבל הצורות  /וכזה  :הצירהוה
ישוב מתלבש המתבייש מערומתו • ר״ל החומר הראשון הוא
מתבייש מהיותו ערום מבלי צורה ולא יעמוד רגע בלחה /
ולהיותו חסר בעצמו הוא משתוקק אל השלימות עד שאס היותו
עס צורה אחת מתאוה להפשיטה וללבוש אחרת נמו שהתבאר

ןמשפעc

 iיוניחמדו
 העעסנע :ני וה7ע
?החומר מ
■ אנלנצור
;יתלבש ן

מראשון בס׳ השמע  /עד שהרב אמר במורה חלק א׳ פ״ה
וז׳' ל מה נפלא מאמר שלמה המלך ע״ה בחכמתו בדמותו החומר
לאשת איש זונה ( ומיין כהמליץ פרק א׳ מח״ד באמת היית
במיני כאשהזרה ונו ' ) כי לא ימצא חומר מבלתי צורה כלל ; /נחיןיוה
א״כ היא אשת איש לעולם לא תמלט מאיש ולא תמצא פנויה ; לוגית ׳ן

דאה א׳
ועם היותה א״א ההוא מבקשת איש אחר לעולם ולכן קרא זה
החנם ההיולי מתבייש ממערומיו  /כאלו החומר מתבייש מהיותו אפשר ש1
מופשט מצורה  /וזה ע״ד משל ני אין החומר בעל בושה :
סמי!אל
סולתאמו
ודע

ני המחבר הזה רמז פה ל דרוש פלסופיא נפלא מאד /

ככר נעלה מחלוקת גדולות בין הפלסיפיס  /והוא מי
הוא הנותן הצורות בתמרים  /כי מה דעת 'ן סינה לפי מה
שסופר משמו הוא שכל הצורות מושפעות ממי שהוא נותן
הצורות והוא שכל הפועל כי הוא הנותן הצורות בחמריס כפי
ההכנה אשר יוכנו כל אחד ואחד מהס מצד התנועה השמיימית
וזה הדעת שוה בכל הצורות עצמיות ומקריות וכן נראה שהוא
דעת הרב המורה ח״ב פ״ד כי נותן הצורה צורה ונותן השכל
שכל וכפ״ג ח״ב אמר כי הצורות כלס משכל הפועל והוא המלאך
שרו של עולם וכן יובן מדבריו בפי״ב כי הוא אומר בס׳ ע״ב מהחלק
הראשון וז״ל כל נפש שתמצא לבעל נפש בעולם התחלתה נפש
הגלגל

( קנז )
׳ן חביב
הגלגל  /ודע פ* הנחות המניעות 'מן הגלגלים כזה העולם
לפי מה שהתבאר ארבע כתות נו׳ כמו שכתב לפנים עד סבוב
 Jהארץ • א״כ נראה מדבריו שאפילו נפש האנושית התחלתה
נפש הגלגל נהו שמבואר מדבריו בשני המקוי׳ות • וראוי שתדע
עוד ותתעורר מאד לזאת השחירה * ואמנם דעת ׳ן רש׳'ד
יראה כל הצורות הטבעיות והמקריות הנה הן מוצאת מכח
החומר כי כל פועל הפועל הוא היותו מכין החומר והצורה
תצא מנח החומר  /ני הפועל הה-א מכין לא זולת זה כי
הצירה והמקרה אינם ' מפעולת הפועל הצורה האנושית לכדה
משפע שכל הפועל ני נותן השכל ראוי שיהיה שכל! וכן
יוכיח מדברי ארשט׳׳ו בשני מהויה והפסד ובי״ו מבע״ח * ולזה
הטעם נטה החנם ר׳ אברהם גיבגא״ל הפלסוף הגדול ואמר
ני זה דעת התורה יזיות הצורות הבלתי אנושית מוצאת מנת
החומר נמ״ש הנתוב תוציא הארץ נפש חיה תדשא הארץ דשא /
אבל בצורה האנושית נאמר נעשה אדם בצלמינו כי שנל הנבדל
יתלבש נההכנה ויבא אל החומר ♦ ואין פה מקים להאריך
בחקירה הזאת! אבל כתבתיס למה שנראה המליץ משכים
לדעת ׳ן סינא כאערו שהגלגלים נותנים ההכנה לקבל הצורות
נראה א״כ שנותן הצורות הוא דבר זולת הגלגלים  /ואי
אפשר שנאמר שהוא רצה בזה על צורה האנושית לפי שהוא
סמוך אל מאמר להשיב מתלבש נו׳ והוא ההיולי נמו שבארט
בזולת אמצעות אחרות ודי בזהי

מכתם
מצבת

פול

הקבק

חיה bis
תשעיס שנה
ורביט קבר כעשיר מגני
נעת יאמר מעל 1הקדמוני
נודרת שחרת בדת יעול^

י -ל

tt-

( קנה )

משלי

שומר פיו

מוסר

והשונו

שומר מצרת נפשו

רתד ! מי זאתהנשרןפת
אשד ,ב^ה וסרת .טעם
מוכה בשחין וננילפח
לא ראיתי לרוע נז^ת הפעם
.ידיך !  -והלא ;אחותי היא •י
א

3י
ריעי ! לא
עליה
שאלתי
•• •
יT V T
;
• T
 .הלא
מאז
אליה
תשוקתי -
•יל־
• ״ t v
:
 JTי
אך ךרשתיך על רעותה
V:אמור
אנ !
הידעת
אותה ?
T
“T
T
t
כ

:ךיך ! הלא אעיתי היא ! -
אה ח האלרי

( קנט )

החץ
בגויה וגאון אניד ההין /
 S !np2עופור־ג אל־ 1בני שהין :
קומו קניוני בהבורתכבם /
ני לא נופיד אנוכי מנכ = •
הן כבני רשף אגביהי עוף /
וכנשר מוד* פני שמש אעוף *
גש  :ה ^ אה ! -ענו העופורת *
מה לך בין צפריבם עפורע
האם בכוחך והייד* ך תגבר
לולי עיר* יתר כוננך גבר
רק בעזרתו תרכב שחקיבם
החיש תמהר בלהב ברקיכם :
בר כוהו ולארץ תטה ׳
ף
׳
ף
/

וגלמך

הוא ישפילך מטה •
*

*

זה ענין רע גם ייני ארס ,
מדי עלותם ירבו רוב שאון •
אכן ערת יפד* ו מבלעמדכש #
יעידו ני ?־1פני שבר גאון י

הכלב

והירח

כלי אחד שמר בית אדונו /
וראה הירח ברקיע השמים*
הריס קולו ׳ החריץ ?1שונו ׳
מול־ 1הירח ' עדי שמיבש •

ויפן אחד הכוכביבש אל ה־רח
ויאמר  :שקע אורך אל תגיד,
עוד לשוכני ארץ • אך לנו תהי זורחו
אך מול צבא' מרום גגהך תגביה1
פותי ! ענה הירח
לא לכלב אנכי זורח

:־.

לא לקולו אנכי בורח
לו חק הטבע_  Sהחריץ לשון
לי חק הבורא להאיר באישון *
י *

’ *

נחר נרונך בער ! אל תרף /
בחבם ׳ ננבון ׳ חרוף חרף
הוא בתבל כשמש זורח
אתה בתבל ככלב צורח •

