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 מנהימי בלי מורח אינו עוף טה לעוף, ישראלנמשלו
 : שקניהם הגץ דבר לעשות יכזלימ אינם ישראלנך

 סמיזי()מז"ר

 החיים שאלת איש, ישפל הרוח, התמוטטותבעת
 איך כלומר שפלה מוכנית לשאלה רק כולהההפך
 ידו על לחמם הקמן, התנור את להסיק עציםמשיגים
 מפני ביוקר עולים הללו והעצים "האדם" החמר ביתאת
 הבית אמנם להשיגם, העבודה היא רבה ע"כ "לחם",שהם
 אורה, קרני נכנסים ידם שעל חלונות ג"כ לו ישהזה
 צריך ע"כ שבקרבו, השוממה המנוחה את מפריעיםוהם
 פי שעל הללו, החלונות את הסוהמים לאמצעים ג"כהוא
 הזמז, להמהת היפית, החכמות כל נוצרו זההכרח

 אין ההוים, החיים של ההוראה מכל עולה הוהכשהסגנון
 להיות הוא עלול הכלל רוח כטה עד לשער יכוליםאנו

 מתחלת הקר, אין ער עמוקה היא והשקיעה ן ויורדשוקע
 הצורה שכחת עד ויוררה הנשגב, המוסר זוהרמעוממות
 לישראל, להזדווג כשבאה הזאת הירידה טחלתהאנושיה.

 שהיא סמה יותר מונים אלפים כחו את מכשלתהיא
 בעיקרו שהוא זה עם ולשון. Qv כל שי כחםמכשלת
 שאיפה הטה, הכלליים חייו שכל קרוש, וגוי כהניםממלכת
 כשערך ונעלה, נשגב רוח לרוממות וארוכה אדירהגדולה,
 הדיופה שפלת עד יורדים ורוחניוהם בחומריותםהחיים,

 מכאובים, ימלא לבדה, הגסה החוסריוה שלהתחתונה
 "ישראל אברים, ופרפור הלב בדפיקת פרעות נשימה,הפסק
 לבו לעוף, מוכרח והוא לעוף נוצר הוא לעוף",נמשלים

 ובשרוי
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 היקראדדלי
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 ירגליו לעיף יתנשא איך אבל, חי. אל אל ירגנוובשרו
 ביחש וחשך ובהו תיהו מלא החיים מרחב וכל בבוץ,מיבעו

 הנפש. ואצילות הרוחלטמשלת
 גורלו, ,הו אולי יעקב ויאמר היאוש, יתקפו אשרעת

 אל עיניו, ישראר ישא עפר, ללחך גחון, על ללכתכעת,
 נולדו, ברכיו על אשר הסגולה, יחירי אל שבדורןהנקנים
 את יכיר מהם שאיפוהיהם. ורוממות נפשם, הודיראה
 תוכן את יכיר או בגדוליה, יהגלה האומה רוח כירוחו,
 שצריכה נדולה שאלה היא הלחם, שאלת כי אם אשרחייו,

 הסכום כל ההיה היא לא כי נאמנה, ידע אבל,פתרונים,
 מבעיים חיים חדשים, חיים ורוח הכלליים; חייו שאלתשל
 במסילתו וילך ימלאהו, רוח, ועדינות קדושה של חייםלו,

 עד חפצו, לכל יגיע ירה ועל בה אשר ררך לולמול
 ה' חפץ כי להפתר קרובה יותר ההיה הלחם שאלתשנם
 יצליח,בידו

 תולדותיהם סיפור פעולת של ערכה היא גדולהע"כ
 החזיון של הרושם שיגדל כמה לישראל, צדיקיםשל

 החפצים מעל הטתרומם הרוח, איש חיי שלהמפליא,
 קדושה של באויר כולו וחי החיים, המון שלהפעומים
 בכל חודר הזורח האור הנה ומישרים. צדק שלוטהרה
 ויש ; קמעא קמעא רק המקרים, לפי המקבלים לפיעת,
 האור בקרני יחושו ולא רוח, סקיצר העינים ישעואשר
 הגון סכום היכלת כפי יתקכצו אשר עת אבל עברם,מדי

 משך בכל מעצור בלא ועברו ששטפו האור קויממכמת
 צדקה, לשמש יתד להיות יאספו אז הטעלה, אישחיי

 ~זה. באור ארץ מחשכיהמאירה
 נפש לרומם בירם שיש הנפלאים, מהחזיוניתאחד

המסתכל
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 הגאון סו"ח המורמ'מעם איש חיי בימינו היו בהם,הכמהכל
 תאומים ראבינאוויטץ דוד אליהו מרן עמנו פארהצריק,

זצ"לי
 קסם טוב, כשמן הטוב, אשר,שמו הוה, הגדול האיש

 היה ותמיד מלוהי, המיר היה תפארת ושל גדולהקל
 כל.איש והפארה,. קדושה נפש, רומסוה חוגו עלמקפיץ
 לוח על' עמו חרזה כבר זכרו נשאר לקרבתו, זכהאשר
 נם או קבע בדרך תחנותו, היה שם אשר מקום וכללבבו,
 יזריע לבנים אב אשר כתותם; שמו נשאר עראי,]בדרך
 ובחבה מיוחדים, בנענועים כפיו. וטהרת לבבו 'בראטהו
 שפה כל על נשא ז"ל דוד אליהו ר' שם היה פנימיתיתירה
 רחיק. או קרוב, ומשא, בפגע עמו שבא מי כל 'שלולשון,
 הלבבות שהיו הזאת, הגדולה לנפש היתה נפלאהסמלה

פוקו"
 הן למה חשבון להביא יכולוה שהיו טרם גם אליה
 והגאונות הגדולה הטוב, אוצר של כחו אמנם ,הועורגות,
 לשפוך נדיבה, בנפש ביחד מהחברים כשהם"אמיהיה
 יחר, וארם גוי על כבור ושל חופש, של אהבה של~"שלה
 ארון.הקודש. ונגנז השמש, חשך בעוניני כאשר והנה.,

 תכנית את נוכל, אשר כפי לדור, לספר לקובהטיצא הנני מאתנו. לוקח ככוד אוטר שכלו הוהואבד]החן
 רוממות כחותיה גדולת את הזאת, הנפלאה הנפשיקרת
 הזה, הגדול מהים לדלות בידינו יעלה אשר וכלחשביה,
 ומעשים קדושית-ונשגבות, מדוה ה', ויראת תורה מלאשהיה
 כל נפש לרומם הפרטים, ייעילו אולי להפליא. עדטובים
 ז"ל צדיק אותו של הפגישה תמיד הועילה כאשר בם,הוגה
 ציור עכ"פ לנו לקחת נוכל ואולי לזה. שזכה מירכל
 נהגלהה אשר הזאתן העדינה הנשמה סגולת מתוכןקצר
 שמאלה לנו, נודעו מהרבה מעט אשר החזיונוה,כאלה

נקה
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 היקראדר ,י

 שמו יהיה למען תולדותיו, ספר על לרשום חוסרנקח
 מעל להנשא תעודדנו דיוקנו ודמוה אתנו, חי וזכריהמוב

 בעילם כעת המשוממות הרעות הרוחות שללשפלותן
 המוסר של והחפץ ושממון, קררות הלבבות אתהממלאות

 והכלל הפרס לחיי כפים, לפעילת ג"כ אולי יועילהטובו
 אותו של חייו חתימים היו שבו האמת בחותםלחתמם
 ז"ל,צדיק

 ועבודה. ממתנה, לעולם, מחוברת היא"הגאונות"
 והצדק, המוסר גאונות ביז השכל וכשרון גאונותבין

 שהי הגאונית כנפש כשיתחברו כ"א באים אינםשניהם
 האוגרת ונפלאה, יתדה נפש של אלקים מתה : יחראלה

 בעצם נשגב וכח הרוח, מעלות של גדול סכוםבתוכה
 לפחח מאהבה, הענודה עול וקבלת השקירה עםהולרתה,

 אל הכה מן הגנוזה הסגולה את להוציא הכשרונוה,את
 למה שזכו מעולים, גאונים ג"כ לפעמים מוצאים אנוהפועל,
 אמנם ; נפלאה שקידה של גדול ועטל רבה בעבודה רקשהם
 הטבעית, הגאונות בין הנדל ימצא בוחנה בעין החוררכל

 הטבע בין שיש עצמו ההבדל כאותו הטלאכותית,לאותה
 לשקידה המצויינת שהנטייה מזה ויותר ברוב,והמלאכה
 גם ן ונשגב מרום תכליה אל לבא כדי העבירהולאהבת

 במדה נמצאת כשהיא הגאונות מתכונות אחת היאזאת
 של סגולה היא הגאונות סבת סוף, כל סוף ע"כגדולה,
 בחירתו, כפי ולהקמינה להגדילה הארם ביד שאמנםיצירה
 של התולדה מידיעת היוצא להועלת שנוגע במהאמנם
 עיונית, ותועלת מעשית, תועלת יש הנה גאוןאיזה

 חכמה", תרבה מופרים "קנאת מעין הוא המעשית,התועלת
 והתפארת הקדושה וההרר ההוד את הרואה, שהקיראמה

הפנימית
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- 4 י , , - -  רצון בקרבו מתעורר הגדול, האיש להם שזכההפנימית
 יוכל לא ואס בדרכיו, ללכה היא גם כחו לנמותפנימי
 עי"ז יזיז שלא כלל אפשר אי עכ"פ שלם, חיקוילחקות
 היא גם לבחור עילאה לצד להתעלות שפלותוממקום
 הרבה כאשר כאלה יקרים וקנינים מוכים, דרכיםאיזה
 היא העיונית, התועלת אמנם ן התולדה גבור בהםלעבוד
 ונאדר נשגב חזיון כל לרגלי שמתגדלת הנפשגדולת
 מרומם בעצמי, הגריל שהמראה לפניה, המתיצבבקדש,
 הדעת על יעלה לא אם גם הלב, את ומעדן הרוחאת

 רם הרבה שהוא רמה לההרמיה, מעשיים בדרכיםלאחוז
 ממנו,ונשא

 תיאור ע"י ביותר הפועל, אל יצא המעשיהצר
 העמל העבודה דרכי ספור ע"י המעשית, הגאונותחלק
 דרך על עמרו אשר המפריעים כל בציור הנפש,וחרף

 היא זאת להם. ויוכל עמם שנלחם הגאונית,ההתפתחוה
 אה לרומם העלולה השירית התולדה אבל לימודיה,תולדה
 בעזוז הגאונית התולדה היא רבים, חשבונות בליהנפש

 על הנסוכה המסכה לגלות בירנו יעלה אםתפארתה,
 ממרומים, שדי נחרה ע"י אשר הנפלאה הנפשפנימיות
 הנוצר אמיתי, בגאל ביותר תמצא שהיא שטהולגאון

 הרוחנית הגאונות עם גדול עמק לה יש היאלגדולוהן
 הכשרונות, וגדולה הרגש קדושת עם הנפש כחות עצםעם
 תופיע ומצויין מיוחד אחד באיש יחד, בהתקבצםאשר
 רק גם אשר עד כבוד אומרת שכלה נהדרה תטונהלפנינו
 יקרוה, אור עלינו יזריח בהההגיון

 וביחיד מאר, ככדה היא הזאת המלאכההשלמת
 ז"ל. זה עוזנו בגאון ביותר היאכברה

הציור
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 היקראדרזק
, 1

 הגדולה הנפש של דיוקנה דמות של הפנימי,הציור
 לשנללו יכולים אנו שאין מאחר ; כברה מלאכה ודאיהיא
 הפעולות, לנו, שיתנו החיצונים הסמנים אותם ע"פכ"א

 רק שהמה הרוח, הולדות וכל הכתבים, השיחוה,המנהגים,
 אמנם הנשאה. הנפש של הכללי מהאור בורדים,קוים
 היה מעונו שכל ז"ל זה וצדיק בגאון קשה הדברביותר
 בפרסום למעט והההדר, ההגדל לבלהי לכת,להצניע
 שטלבד, לשער בצדק נוכל אשר עד עצמו,וכנוד

 עיד כליל, להקיפם יכולים היינו אם החיצוניםשהסימנים
 הרוחנית התמונה של בהירותה כל את לנו לתת יוכלולא

 מעמים ג"כ הם עוד אמתתהן בעצם הזאתהמצויינת
 הצניעות, אהבת מפני להגלוה, שנתנו אזהם הערך, לפיטאד

 והנה ז"ל. הגדולה בנפשו מיטבעת שהיתה והענוההשפלות
 עצמנו, את לפמיר נוכל לא האמצעיים, מעומלמרות
 הרוחני הקלסתר את שבידנו, האדנות רפיון כפימלתאר
 שנים, עשרות איזה בעולם, שהופיע יקר ואור ויו,המלא
 למרכז ג"כ ימיו ובסיף לבבוה, לרבבות חן לאבןויהיה
 לנו עז עיר של הרבנות משרת מצד תלפיות; והלכללי

 ביזהר בא ירה שעל שכסו, על שנהנה היו, עה"קירושלם
 בכל עמנו מכלל וגרול רשום חלק עם כללי רוחניבקשר
 פזוריהם,מקומות

41
82. 

 להגאון תאומים נילד תר"ג או תר"ב שנת השבועותבחג
 ובסוף שילעל, בעיר אב"ד א, שהיה ז"ל בנימין ר'החסיד
 מצויין היה ז"ל בנימין ר' הגאון ווילקאמיר, אבד"קימיו
 בכשרונותיו וצדיקים עולם גאוני של דעה דור ברורוגם

הנפלאים

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



13 ז"ל אדר'ת הגאון לתולדותרעיונות

 אהבת עם יחר נקשרו הערינות נפשו והכינותהנפלאים,
 המרות, וקדושת החסידות ועם מצרים, בלי אהבההתורה,
 הנוהגת ה' יד אח נכיר ההוא חרור תכונת על נביטכאשר

 שבדורנו הרוחנית הירידה בא לפני התולדה,בשלשלה
 הקרושה ישראל, במחנה הרוחנית התנועההתגברה
 בין ביחור התרחבה שמים, ויראת תורה אהבההחמידוה,
 לשני בר לצבור כדי ונפלאה גדולה במדה התורה,לומדי
 לרומם שבאה החסירות אחריהם, לבוא החלו אשרהרעב
 בקדושתן הכללית ההכרה האמונה, קדושת המרוה,קדושת
 הנררמים הקדש רגשי את להגדיל ומעלהן, ישראלשל
 ההתנגדות ולעומתה התפלה, ערך רוממות ע"י במבעבלב

 ע"י יתמומט, שלא המעשי, ליסור הרבה שדאגההכללית
 מעמידי שהם הפרמים ועל הרגש, אל הנפיה שלההתגברות
 כח ועל הכללים, אל הנמיה ע"י יהמשמשו, שלאהכללים,
 טובות, הרגשוה של התרגשות ע"י גם המתעוררהדמיון
 תוצאות ויביא גבולו, את יעביר שלא ואמיתיותקדושות
 הללו הכחות שני הבאים, לדורות האומה לכלל ומרותרעות
 בחבירו יראה אשר המוב את אחר בל לנטע בנה, והההחרו
 חמושים היו יחד ושניהם לו המיוחד הצביון אוהועפ"י
 יסוד מוצאה שהיתה אף אשר ; הברלינית ההשכלהנגד
 רק שתוצל כללית אנושית תביעה בתור באומה להנכון
 הלאומי האידיאל העקרי, היסוד את ומלוה, מצמרפתלה.ות
 ובכלל ומצותיו, תורהו ואהבת השי"ה, שם אהבההיסודי,

 שחקקה המטבע אוהה ע"פ דוקא הישראלי המוסר אהבתגם
 המחוברת תורה, של השפעתה ע"פ לדורותיה, האוטהלה

 הנצב אבית ברית וקשר ישראל, אלהי ה' שםמקדושה
 בכללותה שלה והפנימיים המבעיים החיים בעומק עדעדי

שמכל
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 פרמיה בכל המעשית היהדות נובעת יחד אלהשמכל
 אח  שומרה  ההשכלה אותה  היתה ואם והדרה,קדושתה
 ע"י כללי, אידיאל  במקים  לההנשא  שלאהפקירה,
 ב"כ מיצאת היתה לא הבלה, של בטליתהתעטפות
 את לתפוס מיד התנשאה היא אכל דרכה, עלמכשולים

 ממשלה חומרית, ממשלה במקום ולשפוך בידה, האומהרסן
 להעמיד מוכרח הדבר היה ע"כ הנעורים, בני עלרוחנית
 ולהשפיל כחה את לבצר גדולים כחוה האומה מהוךלה

 הפנימים הכחות הגדלת ע"י פנימה, העם בקרבגאותה,
 צריכים שאינם הכחות העצמית, ישראל מקדושתןהבאים
 הם כי המכסה, עליהם העולם אומות שיחנו עדלהמתין
 עולמי ול עד ל ונחמדים נאמנים וקיימים, "הייםבעצמם,
 דורתינו, ועל בנינו, על ועלינו, אבותינו עלעולמים,
 לשלילת הכחות של השתוף ישראל." זרע דורות כףועף

  הזרה, הברלינית התנועה ע"י אז לבוא המתפרצתהשלילה
 טרם שאף עד וההתנגדוה, החסידות בין היתש אתהגריל
 על זה לפעול הכחוה החלו כבר בפועל, הנגוד ורםשנפסק

 לדאוג ביוהר היא נם התאמצה והחסידות חיובי,  באיפןזה
 ורוממות הפרמים לשמירת בפועל, התורה קיום בעדהרבה
 החסידות ברוח אמנם הכל והרחבתה, ההלכה עיון שלהערך

 הפנימית הקדושה של  הרנש להיות שלה, העקריתונסמנע
 התגברה והההנגדות אלה, מכל מאליה העולההשלהבה

 באהבתה הקדושה נמית של הכח כל אה ביוהר להכניסג"כ
 יסור את להגביר ותראה מאהבה, עליה ובשקידה הורה.של

 שהיא ער כ"כ גדולה במדה ובעיון בגרסא, ההורהשקידת
 על ותשפיע הפנימי, הרגש אל גם נפשי, מזון התןבעצמה
 או נתרבו ע"כ בכלליו, המוסר ורוממות המדותקדושה

השקדנים
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 התירה את אהבהם על נתפלאו אשר הנפלאיםהשקרנים
 שבבעלי במצוינים הולידה והשקידה נשגב, באורחושקידתם
 קדושה את עמה ותמשיך הנפלאה, הבקיאות אההכשרון
 חנן אשר מהמצוינים אחד להפליא, המדוה וקדושתהמעשים

 מהור, ולב נדיבה ננפש , נפלאים בכשרונות אותוה'
 ר' ההסיר הגאון היה בשקידתי, ביחור רורו בני אתשהפליא
 וקדושת החסידות והמהרה, הקדושה את שקיפל נ"לבנימין
 הכל ישראל, ואהבת ה' אהבת הנפש, רוממוההמדות,
 שקידחו תמיד. שנה באהבתה אשר ההורה שקידתבכלל
 למודיו, טשארי חוץ אשר עד גדולה כ"כ במדההיהה
 בחדשו חרש מרי בבלי ש"ס תלמודא, כוליה מהדרהוה

 ועצומים, רבים בחדושים רוחי, בפרי לעשוהוהפליא
 ומופלאת עצומה ובבקיאות נפלא, בכשרון ובאנדה,בהלכה
 רוחו, חיי היתה שהתורה הזה, הגדול לאשל מאד,ער

 הצדיקים, הגאונים הם ההאומים, היצהר בני שנינולדו
 ז"ל, יהודא צבי ור' דוד, אלי'ר'

 בתחלה הללו הנפלאים הנערים ההנכרובמעלליהם
 להורה, נפלאים בכשרונות אלה, לבניו וכה האבגדולם,
 בצרוף בשקידה ויהפתחו בתורה, הגו ויחדיוולמוסר,
 בעלי ותמימים צנועים הי' שניהם גדולים, נפשייםכחית
 ואת הפרסום את שנאו ושניהם נדיבה, ונפש טיבלב

 של שנים, וארבעה ארבעים אחרי נפמר האחרוןהרבנות,
 התורה שקידת לב, וטהרה חסידות וענוה, קדושהחיי

 תנצב"ה, ראגלי, בעיר אב"ד בהיוהו לכת,והצנע
 ב"ה מראש הדורות קורא מאת אמנםוהראשון

 שריחה מגולה פולימון של כצלוחית שיהיה נסיבההיתה
 הדור תולדות עם יחד נקבעה תולדתו אשר עדנודף,

 כלו)ב(
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 כל אשר עד העברי, בעולם הרבה ניכר ורשומוכלו,
 נפשו, ומשאה פעולותיו תכונותיו, מדרסיי, לרעתשנשכיל
 חויונוה יתר עם ומשתלב ההולך כללי עסק ג"כ לנויהיה
 לקי ג"כ בהם להשהמש היאוי כאופן שכדורנוןהחיים
 הגדולים הכחוה עם הבאים לימים להההלך איךהמדה,
 לקבל שנוכל באופן הדיר, וגדולי עלילה רבי אנשיםשל
 ששמים הדרכים הנם המה, ואיזה כללית, תועלתמהם

 אנשי יד מתחה לצאת היכלות גדולות לפעולוהמעצורים
 מאויי את ומרחיק מקרוב הסביבה תקלקל לא אםשם,

 והרוחני, החמרי במצב לעמם, להטיב חפצם אדיר ואתלבבם,

 *עי
 הנפלאים הילרים התפתחו לב ואוביעליזים
 ז"ל, החסיד הגאון אביהם השפעת תחתבכשרונותיהם,

 באהבת מצאי נפשם שמחת סקור לחניכם. הרבהשדאג
 ההלכה עיון מאהבה, ה' ועבירת טובוה, במדותהתורה,
 האגדות, מבריא, שכלי מזון להם נהן הסוגיוהועמקי

 מזון הפלפולי חירור מוסרי, מזין הקדש וכתביהמדרשים
 ערוכים כולם הרוחנים צרכיהם את שמצאו עראסתתי,
 אביהם תירת של דשן המלא משולחן ויהענגולפניהם,

 עליהם מחה בילרוהם עיד אמנם והרהבה, הגרולהז"ל
 חורגה, טם עול החת וימסרו ז"ל החסירה הרבניתאמם
 איתה, ואהבתם כתורה שמחתם אבל נחת. מצאישלא

 ועור, בתורה, חיל ויעשו הביתי מצבם מרירות אחהנעימה
 שונים נמקצעית יקרים מפרים חביו כבר נעוריהםבאביב

 ערך -היום גם להם שיש כאלה ספרים וחריפות,בבקיאיה
 . בכתובים והנםנכבד,

האהבה
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 ומכשירהן העדינוה הנפשוה אח המפהחתהאהבה,
 הזה האדיר הרגש ומרומם, עדין היוהר המוסרלהרגשה
 שמין וההוד, התפארה הקדושה, נושא באמהשהוא
 להכירו עדיין יכל לא אבל עליו, מתגעגע אמנםהאנושי
 והקדושה הנשגבה השירה ומבעיותו, רענניתו מהרו,בעצם
 והשלם הגמ"ר המיליי עם כ"א להשמי היכל לאהזאה
 סעיפיהם, לכל והשכליים, המוסריים, החמריים, החיים,של
 המוחלם, החופש אותו אל להתנשא האדם יוכל אזשרק

 כנפיהם, ובפרשן ותקפם. עזם במלא ילכו הנפשיוהשנמיותיו
 מעצור שום ימצאי לא צדדיהם, לכל החיים רוחב מלאאל

 הכללי הדה ברגש מתגלה הזה הנפלא החזיוןומכשול,
 האנושי כשהצבור רק אשר האנישית הנפש במבעהאצור
 האמיץ הרגש מעל למלק נפש, ורעה הכרה ועז, כחימלא
 ג"כ ורודה הכלליים בחייו פועל היוהר הכח )שהואהזה
 הדרכים מכשולי כל אה הפרמיים( בחיים מעצורמאין

 רק צדדים, לצדי לנמות אוהו, ומכריחים בעדו,העוצרים
 האהבה היא הפנימיה, נשמתו גאון בהדר יופיעאז

 הרומנטי שבצביונה המרה זאת אותו, המחיההאלהית
 בשעה כ"א מהורים, מים ממנה לשאוב האדם יוכללא

 החלואיו, מכל והשכלי, המוסרי החטרי, העולםשיהרפא
 כיום כדאי העולם כל "אין והירידה, המדוה שמןאבל
 ושיר קדש הכתובים שכ5 לישראל, השירים שיר בושנתן

 שהיא האלהיה, שהאהבה זמן כל קדשים". קדשהשירים
 הוכל לא החיים, רוח של והנצחית חפשית היוהרהנטיה
 הממלאה והרשעה הבעריה זוהמה מפני בלבבוה, חיהלהיות
 למצוא המהורה האהבה תוכל לא שבלב, החלל כלאה

 מוכשרה והיא שבחיים, אחת בפינה אפילו כדרכה,מעטד
המיר
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 ובעמק והכיעור, ההלאה בבוץ ולשקוע מומאה, לקבלתמיד
 כשהיה הבינים, ימי חשכת לפני והרשעה, הנפשיתהמהומה
 ומבעי, רענן אכל בכללו, נאור כ"כ לא אמנםהעולם,
 האדם, אל האלהי ליחש בנמיה גם האהבההתגלתה
 לכח ומסיר פראי ג"כ אבל ואמיץ חזק שהיההאדם
 והרחב הכולל החזיון מכל לפלסה לו נשאר החזק,דמיונו
 החפשי שבמקורה האלהית האהבה של סוף איןעד

 המורגש המבע אל החלקית האהבה רק האדם,שכרוח
 בכל דע"ז יצרא אח לשכלל חומר להן המפיק וזהלבדו,
 תוצאותיה אשר~ראיני עד ועליו יונקותיו ענפיו וגועיו,שרשיו
 ולהשהיה, לבלע ממעלתה כשירדה האלהית, האהבהשל
 האהבה של החזיון כל עכשיו גם רואים שאנוכמי

 במהרתה דרכיה. משרכת כשהיא בהיים המצויההרומנמית
 האימה, בכללות בישראל, האלהית האהבה אמנםנהגלתה

 וביחידי טבעה בעצם מופמקוה לתקופות מצער, לזמןרק
 הנכואה, הפסק rtr עד קרש, ושרי הנביאיםהסגולה
 בצורה מובנה במלא האלהית האהבה בכחהתלויה
 רוחי אף אוית'ך, בלילה "נפשי דור דור בשרידידילוגית
 בארץ נשרי לך כמה נפשי לך "צמאה אשתרך"בקרני
 וככורך", עוזך לראות חזיתיך בקדש כן מים, בלי ועיףציה

 חשה האומה כללות בישראל, שרויה היתההשכינה
 ומוכשרת הענוגיה, בכל האלהית האהבה אהוהרגישה
 הפרסיים מעיפיה בכל ג"כ עזה כל את לחושהיהה

 הבהירים צבעיה שלל כל עם תומם, בעצםשבחיים,
 רפיון ע"י ממהרה להשביתה מבלי ונפש, לבהמרהיבים
 השלילה, אשר עד דעהו" דרכיך "בכל והרוח,החומר
 היה זה הנפש, מתוך האלהית האהבה של הרגשהסרת

 דבר-
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 אמנם היה אפשר לישראל, כלל מבעי ובלהי נמנעדבר
 מאוצר הנובע והזך הקדוש הרגש את ולהמירלהחליף
 בצירהו לו הדומה טמא ברגש האמת, ומקורהחיים

 כן מרעה, אשה "כנדה אחרים אלהיט באהבתהחיצונה,
 בטים גם צמאון, להשביר אפשר ישראל" בית ביבגדתם
 צור "היעזוב ומעופשים דלוחים במים גם. וצלולים,זכים
 "אוהי נוזלים" קרים זרים מים הינתשו לבנון, שלגשרי
 נשברים בורות בירות להם לחצוב חיים מים מקורעזבו
 להדיח חלום חולם או נביא כשיקום המים", יכילו לאאשר
 זה, מסיכן מאויב להגנהו א"צ אלהיו, ה' מאחרי העםאח
 כ"א מחקר, ולא הגיון לא פילוסופיא; ולא התחכמוהלא
 ה' את אוהבים הישכם אהכם אלהיכם ד' מנסה"כי

 הרעננה האהבה נפשכם", ובכל לבבכמי בכלאלהיכם
 כמו הדרוש, עת לכל מכשיריה כל אח עמה תביאהיא

 כל את מפהחה ובאדם, ההיים שבכלל החייםשאהבת
 שיוכל החיים זרם לפני סלולה דרך לסול כשרון וכלדעה
 מצרים". מארץ הוצאהיך אשר אלהיך ד' "אנכי ארחו,לרוץ
 הזאק וההיסהוריה ההרגשיה, ההגיונית, המוחשיתהאמת
 מכל הטבעי דרכה את לפניה לפנות כ"א צריכהאיננה
 היים, לאלהים העמוק הצמאון אה למלא מבליעוצר,

 פני", על אחרים אלהים לך יהיה "לא אחרים,באלהים
 אפשר ויהיה כצל הארם שיהנודד החיים, שלהחולשה
 ,ה דבר אלוה". לו שאין כמי "דומה שיהיה אדםשימצא
 לעילם, ימצא לא ע"כ כלל, אוהו נותן הבריא הטבעאין

 קבוץ איזה בכללות ג"כ ימצא ולא האנושי, המיןבכלל
 של רפה שאיפה רק היא והכפירה השלילה קבוע,לאימי
 בנפש, או בגוף מימים בעלי חולים, ואנשיםבטלנים

וברב
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 עצמה והבריאוה החיים שחפץ / יחד בשניהםוברב
 מאימה, מתלה כל כמפני מפניה, ובורחה איתהמתענה

 של וקבועים ממיררים בחיים לה מקלט תמצא לאע"כ
 האלהית האהבה את לפתח כדי אבל ולשון. אומהכל

 האנושיים, החיים באיצר כילה ולהכניסה שלמזהה,בהכליה

 שהחיה כדי והלאימיית, החברה בחיי והיחיד, הצבורבחיי
 רק עשוה הוכל זאה בעולם, במלואם האהבה חייאח

 "ואהבה רעננוהה, ואל מבעה אל כשהשוב ישראלכנסה
 אז מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה'אה

 מאז אשר הגררם, הדת ברגש ומאירה חיה נשמהתשים
 יסוד של הרענן החיים, כח נסתלק דע";, יצראשבטל
 כח ככל האלהיה, האהבה כה העולם, מן האלהיההאהנה
 של ללמוד הוא צריך האדם, שבנפש מעובד בלתיטבעי
 ודאי תלוי האלהית האהבה פיתוח עבודה, וכשרוןפיתוח

 אה "ואהבה צדדיה לבל מילואה בכל הירה, שלבדרישתה
 אתה כיצד מאדך, ובבל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיךה'

 אנכי אשר האלה הדברים והיו ה"ל ב"ה המקום אתאוהב
 הקב"ה אה מכיר אתה כך שמתיך לבבך, על היוםמצוך
 שלא המוסרי, כח כשלון ומהוך )מפרי( בדרכיו"ומדבק
 הבריאים החיים של מזבה רוב לקבל לישראל אפשרהיה

 מנתו ומחץ עמו שכר את ה' הבוש "יום בא עדוהמוסים
 הפראי מיסודו, החיים צביין לטעט הכרח היהירפא"
 דנורא "כגוריא הי' שאמנם דע"ז, יצרא לבטלהטבעי,
 לאלהות הכללית האהבה של הרענן כח קה"ק".כביה
 הקדש, לעבודה היסיד לוקח ממנו החזק, טבעי עלשעמד

 החיים במציאוה העידתו ועד ושרשו מקימו עדבהעלותו
 ערכו אה האהבה של החיים כח אבד מאז אבלהכלליים,

המהור
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ין ז"ל אדר"ח הגאון לתולדותרעיונית
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 להחזיק עוד תוכל לא מעיפיה כל עם הרומנתיקההטהור,
 שחרב מיום עבירה לעיברי וניתן "ניטל כטהרתה,מעמד
 המפרות רוב על אחד שחור קו נטו ובזה המקדש",בית

 מוכרחה שהיא האנושית, המחלה rcr מולדתהרומנמית
 קול ירושלם ובחוצות יהודא בערי "ישמע אשר עדלהמשך
 הודו אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה וקולששון
 לו כנראשינה". הארץ שכוה את אשיב כי מוב כי ה'את

 בזמן בעילם באה ישראל של הדתית ההשפעההיהה
 פנימה, בתוכה חיים המלא בטבעה חיה האומהשהיתה

 אומות אותן של הדתיה התכונה עליה קבלה לאאז
 החשכה הצורה אותה את כיניהם. שרוי עמנו שרובהעולם

 ולא הנפש את ומקצרת החיים את המצמקתוהעצובה
 ישראל הכונת על ג"כ חוזרת פעולה ממילאהשפיעה
 אותן כל אחריה נדרה ולא העמים, בין והפזור הגלותבעה

 הרוח ועצבון הנפש מקדרות הנגררות הרעותהמדות
 ולא ואלהות, קדושה של בלבוש מתעטף כשהואבפרט
 על הכללית, ההתקוממות כל את עליה להסביכלה
 ביסודו שהוא הדתית, האמונה וכח הרת רגמיכללות

 השפעתו מצר הבריאים, הרוח לחיי המיסרים החייםכח
 פעולה חורה ולא והטהורה, הרעננה האלהיהמהאהבה

 ההשפעה אמנם לאוה"ע, החיקוי מצד ישראל, על ג"כ זורעה
 בטל כבר שבישראל בשעה החלה איה"ע כלפיהדתית
 שפירשוהו לבבך", ככל אלהיך ה' את "ואהבת דע"זיצרא
 מיבנו, במלא לההקיים יכול היה לא יצריך" "בשניחז"ל
 ה"א, חסר ואכבדה וקיים, מלא בנין היה לא השניביה
 פועלה היתה לא מעלה של האש ירוה"ק, שכינה חסרהיה

 הוה ותיהוי כארי" "רבוצה היהה לא בפועל,פעולתה
סיועא
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NVT'Dהמחצב מקור שמהיסוד, וכיון )יומא( מסייעא לא 
 כמהי הושיבני "כמחשכים הטלאים החיים כח נמלכבר
 הכח ומצד חרשיה, בניה ללדה עת היתה לאעולם"
 כנסת רני ילדה לא עקרה רני נאמר האומה שלהפנימי
 לגיהינם בנים ילדה דלא עקרה לאשה שדימהישראל
 הקב"ה שסייע נם'בה היזוח ה' מאת אמנם )ברכות(,כוהייכו

 כנסת את לערוה הקץ, את לדחיק שקפצו אותםבידי
 ומורה" להוראה הגיע שלא לתלמיד כרחה בעלישראל
 הדת שקבלה עד הפילה", חללים רבים "כי נאמרשעליו
 והחלש, הרועד הצביון, אותו רבים בעמיםהכלליה
 ואיננו הבהירים, החיים במרחב יפה להתגבל יכולשאיננו
 שהיא חשיכה, נזירוה של בצורה כ"א להכנסיכול

 "ועל , ע"ז מין מכל החיים עם להלך בכחהפחוהה
 לא אלה כל ועל נשים חמדת ועל יבין, לא אבוהיואלהי
 מתרומם כשישראל אמנם )דניאל(, יתגדל" כל על כייבין

 החולה מצבו כל למרות חיים מים מקור ממקורו,לשאוב
 חייו מהלך כל אח ומרכס ואשרו, שמחתו את מוצאהוא
 "ושאבתם והמובמח הרענן העהיד אל מהעבר ההוהע"י
 אולפן ותקבלון ותרגומו הישועה", ממעיני בששוןמים
 הצורה אותה אל פונה כשהוא אבל צדיקייא. מבחיריחדהן

 בתחלה ששאבו אותם אצל לה הגיעה האמינהשכללוה
 נרפש כבר שמעינו ובשעה שלישי, או שני מכלימבארו,
 שואפי כל יחוו מה מיער, חזיר מפרמוה כמעתונדלה
 שמחה, ואין חיים אין חשבה, ואימה תרדמה וחיים,דעת
 להפריח המבעי, למקורו לשוב עליו ע"כ ותפארה, הודאין
 של הטבעיות אוהה עפ"י הורה של ממקירה רנשוהיוכל

 שאוחו בטוח, ולהיות בנפשו, המבועה האלהיתהאהבה
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יכו ז"ל ארך"ת הגאון לתולרותרכיכות
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 להיות נוצרנו מאז נפשוהינו את מלא אשר האלהיהעז
 הקרוש הרגש אה לפתח כשנשכיל היים, אלהים לד'לעם

 נשמיהינו את כשנשחרר פנימה, שברוחנו האלהיוהמהור
 האדם לטבע חוץ שהוא השלילי, הפנטיזם שלמהעברוה
 לנו ונבקש בפרט, קדוש עם עמני לטבע וחוץבכלל,
 אח ובפרטנו בכללנו בנו המרחיבים הדרכים כלאת

 איר שה.א והבריאה החיה האלהיה האהבה לכחהיכולת
 חיים לראית יחייני, ה' וכח עז נטלא א, עליני, לשובהעולם
 שבעצם ימבעיים בריאים לחיים הגעגועים - היים.בארץ
 הקדש רגשי את המביאית הראשיוה מהנמיביה אחדהנם
 קרב, לכלי האחרונה בתקיפה נההפכו הם אדם, שלבלבו
 בין נקבעו השליליות הדעיה בכלל, והאמונה הדה מושגעל

 הדתיה הקירבה יתש ישראל, הורת טימוד המושפעיםהעמים
 רפיון של שההחלואים נרם כה"ק, הרוחני, והגוע השורשמצך
 היושלים ע"י ישראל לגביל ג"כ נכנסו והשלילההך'ח

 הדעות את לחקוה להם לנכין שמצאו שבני,והנמהרים
 גרמה הההקוטטות בהם; מתערבים שהם האומוה שלהחולות
 של מאסה הולידה והשנאה בכלל, לרוחהדה כבושהשנאה
 נתערבבו , וה(מודיה המעשיה הההרחקות ומתוךהירה

 כל לעומק לרדת הרגיל דעות הוגה כל אבל ביותר,המושגים
 והכפינות השלילה שכצב היא מביר במתינוה שבחייםהזיון
 כ"א האדם לרוח קבוע מצב איננו וממילא טבעי, מצבאיננו
 בהירות ביוהר החיובי היסיד את למצוא מעכר, כמוהוא
 יחדיו בשר כל וראה ה' כביד "יננלה כה, עד שהרגישוסמה
 בריאים דהיים מושגים לעולם שינהן והנה דבר", ד' פיכי

 ועצבון הנפש מקדרוה וצרופים ומוסר, אמת מלאיםורעננים
 כה, ער שסבבה המכשלה אותה כל עסו שמביאהריח,

א"א)ג(
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 היקראדרכ
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 אשר שתחת כך, לירי הדבר שיבוא כ"א אחר באופן להיותא"א
 שהאומה בשעה ישרך, ממקור דיניהם יסודות את העמים,שאבו
 או היה והחמרי הרוחני ומצבה מרולרלת, היתה כברעצמה
 בשעה בירור ביותר ממנה לשאוב יבאו ומדולדל חולהכבר

 מצב שלפי אע"פ בעצמה בה והנה ובריאה, שלימהשההיה
 ענן כמו חיצונה סקירה לסוקר נראה היה והחוליההולשה
 באמת זה היה לא שלה, הדתי האופק על פרושעצבון
 והגורם בשחקים, הברה החמה פני על העובר ענן כעבכ"א
 והרעננות החיים יסוד אבל הלאומי, האמון הואלוה
 האהבה שימוד מפני קדשנו, דת של ביסודה הואמונח

 הוא ומרומם, נשגב היותר האלהות מושג ע"פהאלהית,
 מבית להרחיקה סבבו ההצינים המקרים רק לה,טבעי
 כד' אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי "כיחייה,
 מבדילים המה עונותיכם כי "רק אליו" קראנו בכלאלהינו
 צדיקי אצל עזה במלא נמצאת היא ע"כ אלהיכם", וביןביניכם
 ממקורה ששאבו העמים אוהם אצל אמנם ן בישראלהדורות
 הרוח חולשת נשארה הכללי, הלאומי והחלי הדלדול בעתדוקא
 , דהם ברגש קבוע למום הבריאים החיים אל ההתאמהואי
 הפנוי הערך אותו לפי כ"א בהם נמצא איננו והצהלהוהעז

 הוא מוכרח בעצמו הבריא שהמבע - עליהם,מהשפעתו
 עכשיו ישראל של חובתם היא זאת א"כ , עליולהתקומם

 הלאומיות הכחות לחדש באומה החפץ התעוררותבעת
 ממנה שיצאה , הראשונה ההשפעה כח את לחדש ג"כלשאוף
 רוח באמץ החיים, ובהתנגדות ודלרול, כח ברפיוןלעולם
 לגרש הוא הראשון מוב/שהצעד החיים, והמכמתובגבירה
 מגבולה , לב מרפיון המפקפקת השלילה רוח אתבתחלה
 ישראל אלהי ד' שם גאון דנל את ברמה להרים ,הפנימי

בקרבה
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 אלהים אהבת מבוע על הדתי, רגש רוח את לחדשבקרבה,
 ההיסהורית האמה על המיוסדת החיים אל המחוברההטהורה
 של"הציוניוה" הנשמה ונוהי היום, כנכון והמבוררההמורגשת
 האומה תחטיף אז חיים. רוח בלי כגולם עריין סומלתשהיא
 ממנו ילמדו למען , כלולוהיה וימי נעוריה לקדמה לשיככח

 מושגיהם לטהראה איך העסימהנאורים כל הדורותבהמ'טך
 הי באהבת לקנות עתירים ושהם להם, קנו שכברהדתים
 התולדה של החי המושג לפי ועז חיים המלאההצרופה
 האלהית הישראלית ההיסתוריא לעולם יהיה שימודההחיה

 דבר באורח לא אבל , האנושיות שלצר הרחביםומעיפיה
 שלא , שלהם ההוה הסגנון כאיתו , העולם מן ועכרמת

 חי רענן דבר כ"א , לבד קברים שרירי רק להםהשאיר
 חיה אמונה בעלת ואימה , עולמים ולעולמי לערוקים

 ההיים את ג"כ יפה משכלה היא ; החיים עםומתאמת
 ועולים פורחים להיוה כעת יקימו לא אבל והנצחיים,הרוחנים
 קדש ודת מוסר מושגי הכללי, בעולם החיזה ההשקפותלרגלי
 כלו העולם כל אין זה ודבר החי, בעולם במים להםשאין
 הי יהיה כשהוא דוקא בודאי , בישראל כ"א למצואטוכן

 אוהה חיים, ארץ עבורו שהיא הקדש אדמת על ,באמונתו
 סוף כל סוף הנאור העולם כל הוא מוכרח הנאורהההכרה
 האחד האמצעי הוא זה שרק יפות, פנים ובמבר ,להכיר
 דוקא ע"כ ורוחניהן חברותית פנימיה, מבוכה סבלשיצילם
 להתחזק עלינו העמים, כל אצל נפל הדת שרגש כזאת,לעת

 בהכרה , תוה"ק החית את בניננו שאיפת בעצםלהכניס
 אצל הרגיל המושג אותו כפי , גרירא דת לבל שוהשאיננה

 כל לנו נוהנת ודאי שהיא אע"פ בלבד, בשם כ"א העמיםכל
 עדי ונשא היותריקדוש באופן הדת מן לבקש יכול שהאדםמה

עד
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 היקיאדיכב

 שלני, המבעיים החיים בה היא שלהירפק הכללי סיבן כ.עד,
 כהנים מסלכם בתור וצב'ונינו טבענו עפ"י המלא הלאימיכח
 עילם, ומלך חיים יהימ אמת אלהים בקדושה מקורש קדושונוי

 אז כעילם, והאמור הרגיל דת מושג מכל סוף לאין רחבשהוא
 תחיה אה נביא הגדולה הזאת האסח אח בקרבנוכשנחיה
 "כי ישועה קרן צמיחה בה ינשריש ל?טרהההלאומיה
 עליך וכבודו ה' יזרח ועליך לאומים וערפל ארץ יכסההחושך
 שם יקרא ולך זרחך לנגה ומלכים לאורך גוים "יהלכויראה"
 וצניף ה' ביר תפארה עטרה והייה יקבנו ד' פי אשרחדש

 ד' קראך רוח ועצובה עזיבה כאשה כי , אלהיך בכףמלוכה

 ד' עיטיך בועליך, כי אלהיך, אמר תמאס כי נעוריםואשת
 יקרא", הארץ כל אלהי ישראל קדוש וגיאלך שמוצבאות

ן=*
 החיים דרכי עם הבהאמה המבעית האלהתהאהבה

 , הכלל צביון את המסמנות פרמיות לרוגסאותסרודים, הייה- בזמנים אפילו , מגילה ביהירי בי'טרא" המידנתגלחה

 י רוחם והלך צדיקים של במעשיהם להיטהסשנוכל
 ברשימת עסיקים שאנו הללי, הנפלאיםהאחים

 האהבה לרגש מיכשרים ממבעם היו , מהם האחד יטלהולדהו
 לאחיו איש הנפלאה אהבתם לרגלי הרבה בהםשההפהח
 קדושה אהבה בעילם למצא שרחוק ויהונהן דודאהבה
 הסחילקת אחה כנפש ממש לוה זה מהיהשים היו הםכמותה,

 בצורהם גם כמו הכוניהיהם בין הנפלא השיוויבשתיגויוה,
 היו פעמים שבהרבה ער ונפלא, מהאים כ"כ היההחצונה
 הקדושה , ודברים אומי בלי אחיו מחשבוה אישמכירים

 שחיט ער ועצומה גדילה כהס היהה הטנעיהוהחסידות
החמד
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כ ז"ל אדר"ח הנאון לתולדותרעיונות .=
 באהבה אליהם וימשך עליהמהמיר משוך היההחמדוהטהרה

 האהובים האחים נפרדו נשואיהם לרגלי ; יודעיהם כל לברבה
 במעוז נקבע ז"ל יהורה צבי ר' כזה, זה מקוםבמרחק
 המרכו מערי היו הערים שהי בפיניביז, ויל דוד אליהויר'

 שהיתה ההשפלה , ברוסיא אשר בשוט אז הזטניתלההשבלה
 בדת התק.נים , השלילה בגבורה , כנודע אזחמישה

 מאד צריכים והיו , זה עם זה מסיבכים שהיווהההבוללות
 הנאטנים מצד , הלב את ומושבים כבירים רוחנייםלכחות
cet~'זה לעומהם, שיעמדו ולעמו, לתירתי ישראל, אלהי ד 

 ן ומהרסים שוללים כחות נגד ובונים, טחייבים כחיה זה,לעיסה
 בעת , העקריה העורה הצא בפיעל מהלוחמים רק לאאמנם

 מאמרים מכתיבת כ"כ לא הדעות, ותסיסת הרוחיתמלחמת
 הקדושה של מנצחון כ"א , מלשה ריח מר.היםשהם

 גדול חצם ובמעשה. בחיים הטתגשם והצדקהמוסר
 במהלך יפעול כמדוהיו, וישר במעשיו צדיק כהורה, נאיןאחד
 כונה שים בלי דוקא רוב ע"פ היוצאת ובהשפעהוהייו

 אמנם ן מלהיבוה וררשות מאמרים מאלפי יותר הרבהטצדו,
 הכח עוזרים, כלים בתור להתקבל המכשירים הםראוים

 מהלוים להיות תמיד הם ראוים הדרשה והשפעההצפיותי
 ומהפתחים, עולים ג"כ ולהיות עצמם החיים השפעתאל

 את להכשיר הקיים את לשכלל הנאוהה המדהבא.תה
 הדעוה את ולפרר שבהם העקמומיוה אה לישרהלבבוה

 אבל שבשמים, לאביהם ישראל של לבן לכין החדוה,ואת
 עצמם, החיים בסגנון תמיר שיהיה צריה ההכרעהכח
 הירה של ערכה היא גדולה כמה מאז, ישראל ידעע"כ
 מרובה במכום בהמצאם עצמם, טצד וצדיקים ת"חוערך
 כמה נאמנה בהרגשה הכיר כי , באומה אפשריהייהר

המפרים
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 נפשו אח מטהרים רוחי, את טחיים הללו ההייםהספרים
 כמגדלות ושדי הורה זו רעמה "אני כחוחיו אתומעוררים

 עם בכל האנושי שבמין הדעות סבסיכי כל ת"ח",אלו
 ביסורם עומדים פרטות, בפרטי ובישראל בפרט,ולשון,
 והכשרון שהחכמה יודעים הבל ן המוסרי הבסים עלרק
 השבלי היכולת את ולהאדיר לחוק היכולת, אל מתיחמיםהם
 היא עימד אמנם המיסר האדם, של המעשי היכולה אהאו

 יגדל אם והנה במוב, שיחפוץ האנושי הרצון אתלתקן
 יתפהח, לא הטוב רצונו אם שבע, אחה על האנושיהיכולה
 הכחוה רבוי הלא אז הששם המוסר של ההדרכהע"פ
 למעלה כשמתגברה העצמיה האהבה להיהי, רקיועילו
 לה מאין כעצמה, האהבה ואיחה המוסר באבדן היושרממרת
 והולכת, משתפלת היא והנצחיים, הרוחנים בחיים הניןמעמר
 היי את להכביר מוכרחה היא וכעירים, גסיםלחפצים
 עם ולהפך יגדל, שיכלהו המדה באיתה בכללו,האדם
 ואהבה קדושה רוממוה הנפש אצילות המניא הטוב,המיסר

 הנחית אוהם אה גם למדר האדם הוא יכולהבריות,
 וברבה טיבה המביא בא.פן הדל, ביכלתי הנמצאיםהמועטים

 והשלמה ה-וללה שהטו-ה הד-ר, אמת ז ולעילם לורבה
 הכחיה שני מיליי של השלמה מההחכרות דוקא הבאודאי

 לאחדים והיו יחד ובהתחברם טיבם, בתגלית והרצוןהיכולת
 שהם הבריאה, בטרחב לעינינו המהגלים הבחוהככל

 יכיר כן דעה האדם ייפיף אשר וכל במקירם,כתאחדים
 שינים י"ייונים המתגלים הכחות של אחרוהםביותר
  ההשקפה היא ואת )סנהדרין( עלסא" ברו צדיקי בעי"אי

 בהפלית והרצון, היכולה השלמת לאחרוה ארירההיותר
 המהמרת הדרך בכל הגובר הבה אבל הארם, בשנלולהגורל

של
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 מדור למדרגה, ממדרגה הארם ועליית התפתחותשל
 למרות הדורות כל סוף עד לתקופה ומתקופהלדור

 ]הרצון[ והצדק המומר כח הוא בינתיים, הנמצאוההנסינות
 "על ]היכולה[ והנשרון החכמה אה גם ויפתח יקייםשהוא
 ההקוסמות ע"כ שמו"~חגיגה[, וצריק עומר העולם אחרעמוד

 בתיר אח"כ ונשהרבבה בכללו בעולם כשקמההכפירה,
 למצוא יכולה היתה לא בישראל, טבעיה בלתימחלה
 שאין מיסריוה זכיות איזה של החסית ע"י לא אםמעמר,
 שכנושאי מקריות ורפיונות מנרעית ע"י כ"א מקוםלהם

 להכפירה ג"כ בסיס איזה הקימו והם החיוביות,הרעית
 רק מתפרנסות, יחד ששתיהן מרעיוה, בתביעיתהכאה

 ברבות ורק והמוסריה המדעיה ההבנהמשטחיות
 כאלו הכפרנית הפפרות נתהפכה הדברים, ונתרחבוהימים,
 מקים לה שאין מה מדעית, מפרוה ג"כ להיית היאיכולה
 כ"א טלפיה פשוט כל עם שאיננה תכונתה לפילוה

 עלה לא מעולם מקילקלה, פנטסיה של מוסריתמפרות
 מהנמנים אפילו האנושי, שכמין המחשבה גדולי לבעל
 לחשוב לו והדומים בעצמו היוני כאפיקיר הכופריםעל

 מצד האלהוה הכרה על מדעי בזיוז לצאת יכוליםשהם
 ההשפעה על דהיינו בארץ" אלהים "רעת על כ"אעצמה

 לדעתם שהיהה משפיעים, האלהיים שהלמיריםהמוסריה
 המימרית לההתפהחות ולמועקה האנושי למיןלרעה

 לרוב ביחש האמת, מן רחיק איננו וזה שלו,והטבעית
 יסיד להיות ראוי. והרפה הכהה אלהותמ דעת שאיןהא.מוה,
 לא אבל ( לאומי ונושא קיים טבע להם ואיננו וקיומם,הויהם
 לנד שנדמה בח.ינו מגרעיה, מוצאים אנו אם יעקב, חלקכאלה

 יכולייך אנו ממיבב, או ישר בדרך התורה, השפעת 'י עשבאי
מיד
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 היקיאדוכן

 הבנה באיזה רק תלוי שהדבר הברורה, להיריעה להגיעמיד
 הביא שלפעמים מקריה בסיבה או בתורה מצדנומשיבשת
 יזהר מחסרון להנצל כדי חסרון באיזה להכנםהמצב
 שלא שנשעה מבלעדיו, לביא צפוי שהיה ומהרסגרול
 את המחרבת ולשלילה להריסה ההתגברות באימהנמצא
 לתקז מאד הדבר נקל והרוחני, החמרי קיומה יסודכ?

 מהישרים והדברים לדור, מדור אלה, כמו הכרחיםשימעטי
 היא המנמריה הכפירה עכ"פ ובקדושה, במנוחהמאליהם
 כל לה שאין למרעיה, המתדמה הכפירה לבנין היסודלעילם
 ובעלי תורה מחזיקי שישפרו מה כל ע"כ עצמה, מצריסוד

 הכפירה תתמעט כן וסדותיהם מעשיהם את יוהראמונה
 המדעית תולדתה תרד כן ירידתה וכפי בטבע,המיסריה
 ז ההוא" ביום לבדו ד' "ינשננ , פיה הקפץועולתה
 יודע רעת בר כל למשל בחוש, רואים אנו זהדבר
 האלהי היסיר בכללות לא האמונה, לקיום כלל עניןשאין
 במעשה, ההורה קדושה מצד ולא בעיון השי"ה דעהשל

 אין ובכלל גיאולוגיות, או תכוניות, ידיעות של מצבלאיזה
 האלהות לידיעת כ"א שבה, הנגלה מצד בעצם להורהיתש

 והעולם האומה הפרם בחיי ובפועל כחיים וענפיהםוהמוסר
 יסוד היא כולם, החיים נזר שהוא הזאה הידיעהשבאמת
 מחקריות ידיעות של לצורות אבל הבל, וכוללתהכל

 הכללית הדעה לגבי קלים נצוצים שהםוחושיות
 הבדל שום אין החיים וקדושת האלהים דעתשל

 דעת בין למשל הפרש שים אין תורה, לרבריביחש
 החדשות מכל גס ועור, ועור וגלילי לקופרניקוסבהלמיאוס
 הרעות לכל וכן לצמוח, ושיוכלו שישנםשבחדשות
 טפורסם כבר ~trCr מתן והדרישה המחקר בדרךשהולכוה

למדי
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)2ז ,"ל אדר"ח הנאו; מתילדותעיונות
4

; 1

 האנושית. להדרכה המשלים את לוקחת שהנבואהלמדי

 לשבר riC~n באוהו אדם בני בלשון אז המפירסםלפי
 ומשפט "ועה בהוה לשמוע יכולה שהיא מה האוזןאת
 ספ"ז במו"נ הרש"ט וביאור הימב"ם וכדעת חצם" לבידע

 לענין תענית שלהי הירושלמי דברי של ופשמןמשלישי,
 המושכלת והאטת בתמוז, תשעה של ח.2בינותקלקול
 מפני מזה הרבה עור ונשגבה נעלה היא הורהמעמקי

 ודאי המציאית צורת אל ביחס שיהיו איך האנושייםשהציורים
 ויתר במוסרו, האדם בההפתחית מיוהד מהלך ג"כ להםיש

 הולכים שהם ציוריו לפי ודור לדור הרמות,העודותיו
 וחסד הכללי הטוב למטרה הכל לההאיםומההלכים,

 אלהים דעת שהוא הפנימי והמישג וער, עולםאלהים
 "אכן עד, לעדי קיים ,הו והשכלי המעש' ומומרהטהורה
 לעולם", יקים אלהינו ורבר ציץ 3נל חציר/ יבש העם,הציר
 הקהוליות של הרעה ההנהנה שהולידה השנאהולולא
 כהבי ובקדושת באלהות, באמונה שההפארה !למשל
 תרבות בעלי בלבבוה הרעה המיסרית בהנהגתההקדש,
 כה"ק אח המקדשות האכונות יתר וכן רבים,חפשים

 האמונה, בשם האנושי להמומר ביחש הרעותבהנהגוהיהם
 ע"י האמינה אה להונוה כלל הרעת על עולה היהלא

 העתירות, ולא ההוות לא העוברות, לא החדשותהשטוה
 V~D" יפיצץ וכפטיש ה' נאם כאש דברי כה הלאמכי

 בהיה, בנ"א כלשון תורה ודביה מעמים, לכמהמתחלקים
 ודעת השערוה, אלא אינם החדשוה מאלה שהרבהוק"ו,

 בעומק ומחוורת ברורה, ונצחית הגיונית אמה היאהאלהים
 ממהלך בכללה, התירה וקדושת המשכלת הנפשטבע

 הגדולה ההולדה לכל וישראל מצרים, יציאתהאבית,
 שלו)ד(
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 ממוכות ביחוד השמעיות הורה של מצותיה שכלשלו,
 שאיננה המהוריה, אמת היא לתחייהה, ושואפותעליה,
 כלליכולה

 להיו"
 וידיעה השערה משום ונקלשת נדחיה

 את לסמן להתחשבןעסהם היא יכולה רק שבעולם,מדעית
 לצאת הורה"ק היא מניסה שכבר האמהית, ההבנהמרכז
 נצת בתוספת ועוד נגדה שנראה מה כל ע"י נצחון בזרלעולם
 מהרבה מעט זהו ,שבהן, דבר" לו ממר מה"מ "ואפילויהוד,
 אוה"ע אה אפילו שהפגיעה הכללית להכפירה שנוגעמסה
 כפירה לשום טקום היה שלא וק"ו הק'. לכתבי יחוסםמצד

 לעכור מעשית, כפירה מבעי לא בישראל מקוםלמצוא
 בעזיבת עילם, גדרות ולפרון מופרים ודברי הורה דבריעל

 תלוי הדבר ואין כלל, המומר מן זה שאין אבית,מורשת
 באהבה מקיימים אנחנו שהרי תדע נאצלוה, בדעוהריקא
 שום ע"פ בהם נצטוינו שלא יודעים שאנו ישראלמנהני
 ובבודה אהבתה אומהנו, של חבהה מפני והכלנבואה
 כל וכן עליונה, אלהית קדושה של כחבה עלינו,ההכיב
 היא שלהם העקרי היסוד מקיימים, שאנו חכמיםמצות
 ההיסתורית והשפעתה האומה כבוד שהיא כלו, הגויקבלה
 היא מתעתקה יותר שהיא מה שכל החביבה, האלהיההנצחיה
 הכללי והצביון הרצון יוהר בתוכה ומהגלה מהחבבהיזהר
 המיר לא על רבנן דאסמכינהו ואע"ג בכללה, האוכהשל
 משום כמפורסם האומה, קבלת הוא הברור היסודמ"מ

 ישראל, ברוב הובר שנהפשם הייני דוקא, כולו הגוידאיכא
 בעקרו שייך תסור דלא לאו שאין נודעת הרמב"ןושמת
 ומתקיימים ישראל על חביבים הם ומ"מ ממש, סופריםלדברי
 הנם לבם, בכל זאת אהבה עז את המכירים ואיתםבאהבה,
 בבכות מועטים בהיותם אפילו לעולם האומה שלהיסוד

ולשרידים
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שמו ז"ל ארר"ת הגאון לתולרותרעיונות
 .,,-,י,==,4,..שי-וישפיע.,=

 בעצם הלוי המעשי ימיר א"כ קורא", ר, אשראילשרירים
 שהם העליוניה 'בהעודוה הקשורים הדברים מכלחוץ

 גדולים יוהר שהם מופשמיה ולרעות לביאוריםצריכים
 ותפארהה בענה מציירים שאנו מה מכלואדירים
 וחסרון בניה, בלבב ישראל כנסה של כבורהובחבה
 בבללה האומה קבלת של הכבר טרכז ע"רהידיעה

 מכשולים כמה גרם שבע"פ להירה ביחושהלרורותיה,
 שבע"פ לתורה הקיום יסוד שעיקר חשבו רביםספרוהיים,

 וקדושהם, חז"ל של מגדולתם באומה שמקיבל מה רקהיא
 לבקר פנים להעי, התחילו ידועה, שאיפה ע"פע"כ

 ראשי את קצוניוה, נמיוה ומלאח חצופה כמובןבבקרה,
 כח נקלש יהיה 'nrle בחשבם ההם, העולם אבותהדורוה
 הגדול שערכם ידעו לא ואלה המעשי, היסוד שלהחיוב
 לעצטו אמה דבר הוא האלהיה מעלתם ורוממות חז"ל,של
 הנמיה אה ולשפר להנעים תבלין, להן גם יכולוהיא
 קבלת רק הוא ער, עדי הקיים היסיד אבל בדרכיהם,ללכה
 'צחרם למשל רואים והננו חייה, בדרני לדורוהיההאומה
 האימה בלב ואמיץ חוק הוא שנהפשט בטקוםדרגמ"ה
 אמורא, ולא הנא, לא היה שלא אע"פ תורה, איסיריכשאר
 במשך עכ"פ האימה הם:מה לו שנהחב-ה מפניאלא

 ובודאי בעיקר, כפר Ak.n מן א"ע המוציא וכלהדורות
 מצד פחית מחויב שבבהב הורה של המעשי ק.יםאין

 שעליהם סיפרים, ודברי שבע"פ סתורה הלאימייסודו
 רברים בשביל אלא ישראל עם בריה הקב"ה כרה לאנאמר
 וו באימה הנמצא האבהית החשיבוה הוא שיסודהשכע"פ
 הצר ג"כ כוה ונכלל העמים, מכל בנה ונפלאההיחידה
 -ויתרונה בכללה האומה קבלה דהיינו בנתב, ש.ששכע"פ

האלהי

י
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 היקראררל

 ווה כל, לעין ומפעולהה תולדהה מכל הבילטהאלה'
 המהגדרים אותן אפילו ומהרם, כיפר כל פהמיחם

 וכשאין נמהרים. היוהר הקדש כהבי בקרת שלבתעתועים
 להשלילה מקים אין שוב המעשית להשלילהמקים

 כפירה האנושית בכלל שהמצא שא"א שכסוהמדעית
 מוצא, שהאדם ת"ו והצדק, המוסר במציאתבכלל

 נבל ואמו, אביו המקלה לרשע יהיה לא שמובשלהאמין
 מהאים שהוא מפני וטתקכל נאה דבר היא דם,ושופך
 כל הוא מוברח כן האדם, יושד במבע הקשור הטבעילהמומר
 שמביאה ההנהגה שבל שהי סבם מצד להסכים,אדם

 2ח מעוט בין שלמה לאומה כח ובעוט שואה הימיםבאחריה
 בכלל, כבידה זלזול וכן רוחני, כה מעוט ביןהמרי,
 להתשכ, הרבר שראוי עצמם, האומה של יוצאתמבניהכשהיא
 מביא בישראל, האמ.נה משפט,יזלזול וגזל מיסר,לרמיסת
 את מוציאים המעשים וזלזול דמעשיוה, המצותזלזיל

 כח אח ממעטים הם א"כ הבלל, מן הבאיםהדורוה
 להשקיף, שלא הראוה וקוצר לשדה. את ומיבשיםהאימה
 שנרם היא והעתיד, העפר האומה, של ההולדהי המבטעל

 בני שהיו אנשים כמה ,של ברוחם הידועה הההנודדותאיחה
 לעולם והיא בינהם, על להשען רצו אמנם והרבות,מוסר
 מני ורחבה ארץ מני הארוכה הירה, של מדתה לעומתקצרה,
 וכיוצא וריסר כשפינוזה, אפילו למשל אנשים היו שאםים,

 אחרית של איריאל רק אפילו במציאות עיד שישבהם,משיגים
 כימי אדמהו על לאומיים, חיים ולחיוה לשוב לישרי,והקיה
 מההרגשה אופן בשום נואשים היו לא קדמוניות, וכשניםעולם

 בעומק הנמצא והנעים הנחמד האדיר הטומר שלהגדולה
 בארץ היא תעורתם עיקר שבאמה כולם המעשייההמצוה

ישראל
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ל"ק ז"ל ארר"ת  הגאון  לתוירותדע'זנות
-.-

 ~י;;י;.=,י;שר;,4קיק=א יי-,ייי,יי=יי=-,ו-יי,נ.-לני,-י=;,י,,4,ל "-",,,יי"4,י;,י;

 הוא כדאי כמה אבל הגמירה,  הלאימיה ההחיה  יבומןישראל
 של ד' ע, מלא ברגש אחריו לרדוף הזה הנעלהההכליה
 מגלה 'באני אע"פ ציונים, לך "הציבי דורים, דורכזבידה
 יהיו שלא כדי במצוה לפני מצוינים הוו מארצכםאתכם

 לה'" כשחשובו כחדשיםבעיניכם
 ]ספריי

 שבהורה והמאיר
 הדעת עניוה וכמה לנטרי. למוטב מחזירם היהומצוה
 אה אלה בימינו לראיה לההרוטם יוכל שלא במייש

 מההלכוה שעידן הטי;, שמזה החלושית שבדעיתהרקכוביה
 שבצעירנו הלב מוגי על אימה להטיל בלהוה,כצלמי
  מכירים  שאינם ההרגל שבויי  מופרים איזה  שלבעזרהם

 הגלויה המהירה את מבחינים ואינם יפה עצמםאה
 האיטה, להחייה שואפים בהיוהם עצמםשבדעיהיהם

 מקילקליה לדעוה סניגירין לעשוה מהאמצים עירםועכ"ז
 לפי עליהם, שקשתה מפני רק עיכם, את אבדושכנר
 מאד קלה באמה שהיא מה המעשיה התשובהדמיונם

 לעשיהי", ובלבבך בפיך מאר הדבר אליך קרוב"כי
 להיות צריכה הדת ביחש כביר של יהירה מדהאמנם
 הייהר המבת מצד אפילו הלאימיוה, מצד בישראלנהינה
 בכללוהה, עליה שנשאה האחת האומה שהיא מפנינסוך,
 השם אחדוה דג" את בעולם ולשון עם מכל החלהעכ"פ
 רביה היסהוריות פעילוה איפן בבל שהשפיעיחביך,
 והשפעה חזק היים כח עכ"פ בזה שהראהה בעולם,עלילה
 הדת על ישראל כנסה בזה שהשפיעה יההשפעהגדולה,
 נמיה, מצל מסולק השבון לכלל כשנבא בבללה,החיובית
 כריבה וי שבהשפעה המוב מדת לעילם היה שמצרינונמצא
 קלקלו כספחת לישראל להם שקשים אוהם ואםה-בה,
 שחדרו האורה קרני מאיהם ליהניה איך דעהמב"י

לעיניהם
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 היקראדרל
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 היקרארו225

 אנחנו , עלינו אהריותם אין תורה של משמשהלעיניהם
 הרעה. על ולא הטובה על שם:ו את קוראיםבצדק
 הדתי, יחוסה על להקפיד כנס"י ביוהר היא צריכהע.'כ

 בהוכה ההיסתורית פעורתה את יותר הטבליטשהוא
 שפלים היוהר הדברים הם באלה וביוצא אלה לה,וחוצה
 איש כל בלב נתפסים להיות ראוים היו שהם וצנומים,יבשים
 שהיה וכיון ומצוה, תורה עול מפריקה עי"ז להטנעמוסרי
 הי, היהדות רגש היה כנו על עומד המעשיהמצב
 אי"א כל התורה ידיעה עם פריו אח נוהן היהוממילא
 הנאצלוה, האמתיות של העליונה לההכרה ג"כ מעלתו,לפי

 שלמה, ולאמונה לאהבתו, טהורה, ה' ליראתשמביאות
 מועם, דקדוק בהם כשנדקדק העיוניוה, הכפירותואפילו
 לא עוקרים והם עניוה, בדקדוקי הלויות כולןנמצאם

 והצדק ההגיון יושר את רק בהורה, האמונה אחרק
 שלדאבונינו ובעוה"ב, הנפש בהשארת הכפירה למשלהטבעי,
 שומת בלי להלאומיוה, כפרופגנדה להפיצה רביםמבקשים

 ב"ה, נצחנום שכבר הראשונים, הצדוקים קדמום שכברלב
 הלא האומה, צביון קיום של היסהורי במופתגם
 רבים הלא כי התורה, על רק לא התקוממותהיא

 עכ"פ חיובית דת בעלי כלל היו שלאמהפילוסופים
 חום בכל להם נמסרו ג"כ הרעות, לאלהביחש
 בימינו אפילו נאורים היוהר מהמעיינים הרבה וכן ,לבם
 זר וכמו , והרוחניות האצילות חיי לרעת מתנשאיםהם

 לבעלי מתפארים אנשים יבאו הדעות חופש שבשםיחשב
 ההשכלה מדרך , הפוכה דעה , דוקא להשריש ,הגיון

 המתיחסות הכפירות כל וכן , שכמותה טבעי וממוסרהכלליה
 החיובי הציור של היחש על המיד באים הנאצליםלענינים

שלהם
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לי ז"ל אדר"ח הגאון לתולדיתרעיונות
- 4 4 ל 4 4 " 1 44 4

 הנאצלוו? האמונות של האדיתי הציור שבאמת מהשלהם
 הפילוסופים מרברי שמפורמם כמו , השלילי צדם רקהוא

 יוהר הם יתברך השם במדוה "שהשוללות ,הקדמונים
 הפילוסופיא של הזאת והגזירה מהמחייבית"אמיתיות
 מלת ממנה לגרוע ולא עליה להימיף יוכלו לאהעהיקה
 ידוע הדבר : למשל חרשוה, היוהר הפילוסופיוה גםנימא,
 בצורו: ; יהברך לשם החיים שיתש אומרים שאנוכמו

 לציירת אוהני, ממשכה שהיא מפני משובשת, היאחיובית
 להצילנר כ"א בא איננו החיובי כחה וכל שלנו, החייםבצירת

 . וב , הסכלות מן והחכמה החיים הפך שלמהשלילה

 שות שאיננה האפשרית מציאותנו בנו שמציירתהמציאות
 אלא המציאות, מחייב של האמיהית למציאות צר.בשום
 כשאנר וכן , ההעדר של המחטבה מן אוהנו מצלתשהיא
 במציאוה~ ופעולה להנהגה יהברך, השם ביחש כונהאומרים
 להציל רק שהיא והפילומופיא הקבלה מעמקי נודעכבר
 נודע המקובלים ראשוני ופתגם הסקרה, של מהמחשבהאותנו
 יודש נבון כל והנה במכיין" המרון היא כונה כל"כי
 להיותו מוכרחים שהם החיובים הציורים עם לההנהגאיך

 שהם אלא החייבי, לבושם עם אדם של בלבומצטיירים
 שהם המופשטים השליליים לציורים בסים מידנעשים
 ויתרון קדושה יתרון , אלהי כבוד ביתרון , עליהםמהעלים
 מאז והמעיינים הקבלה חכמי אצל שמפורמם עד ,מציאות
 הנאצלות המושכלות התחלת את וחושך , אין בשםלקרוא
 הכהה הרגש והוא האמיתית בצורהס מציאותם עצםמצד

 בהיר רגש מכל , הנושא רוממות מצר יקר שהוא ,הנשגב
 באורך חיים מקור עמך .כי מוגבלים, שבנושאיםשבעולם
 הציורים על אמנם נפלו שלנו השטחיות בעלי אור",נדאה

החיוביים
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 וייסדו בספרים ונכהנים כרכור המהבמאים.החיוביים
 להרס לב, מכאיב שחיק זה האין כפרניהם, אמינתעליהם
 החומריים החיים לכח ג"כ הבסים הרוחנימשהיא החייםכח

 מה'טנוה של עניוה דקדוקי בשביל עמם שלהכלליים
 . למדי ונתלבנו נהיררו כבר שסתירוהיהםשטחיות
 הלבבוה, את ונקפה לעולם, האשורולוניא כשבאהוכן
 בין באויר הפורחית השערוהיה לפי שמצאהבדמיונים
 בטיסר בדעוה היהדוה, שבכתבי לדברים הק'הורהנו

 אפילו שבלי מומר לה יש הזאה הנקיפה האםובמעשים.
 יודע הראשונים בין 'כהיה מפירסם דבר זה אין וכיבמעם,
 שם הנוך, משותלה, הרוח, וגדולי נביאים, ארהיםדעה
 בני על כלום פעלו שלא הוא אפשר וכי וכיו"ב.ועבר
 של הגדולה כפעולהו פעולהם היכרה שלא אע"פדורם
 שים יהי' שלא אפשר ואיך ע"ה, אבינו אברהם האזרחי,איהן
 להיות מוכרחים הם והלא מהשפעוהיהם, בדורותם כללרושם
 מימית כבר הלא המעשים דימוי וכענין תויה, לענינידומים

 מהנהגה שהנבואה הדבר מפירמם בדחז"ל ולפניוהרמב"ם
 להתעלוה צריכה היא ונטייהי טבעו כי אדם, של טבעועם
 ע"י לצרף אלא הורה נהנה "שלא האלהית הדרכהעפ"י
 החניך שמצר הדברים כל ע"כ ,מדרשן הכריות"את

 רק אם ובעולם, באימה מקים מצאי הורה למהןשקידם
 למעלה להעלוהם אפשר והיה מיסרי, יסיד להםהיה

 האלהיה. התורה השאירהם ומתפהחה, נצחיתסומריה
 ההרביהית לההכרה הנאמן היסוד הוא נהירה יותרובהשקפה
 ספר שזה באיפן הארם, טבע בעמק הנמצאתהטונה
 כלל עיד ושהיא כלה, ההורה כל כלל היא אדםהולדוה
 ר"ע כדברי כמוך, לרעך ואהבת של מהכלל גדוליוהר

במיפרא
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לה ז"ל אדר"ח הגאון לתולרותרעיונות

 לעלות הם ראוים באלה וכיוצא כאלה דברים]בסיפרא[
 מקום היה ולא הראשונה, בהשקפה דבר, מבין כל לבעל
 בעולם, שתהפשט השרלטנית הכפירה למציאותכלל

 בטענית באה היא אמנם הללו, המאורעות ע"יישתתח,ק
 מאיזה שראהה נאיתה בלתי הנהגה מצרמוסריות
 הטוענים אלה של לדעתם שחוללו ואמונה, תורהמנעלי
 ויבקשו האומה, בכלל רוח וכשיון ידים, רפיון הכפירה,ופל

 שאינם הם מאד ורבים תוהו, של מדעיות סמוכותלמטרתם
 האמתית הפסיחית הסבה את להבין בעצמםיכולים

 יין ולא "שכרו תירה של מאסה של זו לירידההמביאתם
 הגרם אמנם פליליה", פקי ברואה שגו שכר ולאגעו

 רעות בדעות לעולם רעה המביאה המהומה לכלהיסודי
 קדוש של כח הוא גרול ולעומתו השם, תלול חמאהוא
 ומהנהג נאה בשוק ומתנו שמשאו מה"ח היוצא" שמיםימם

 עבדי אלי ויאמר אומר: הכתוב שעליו הבריות עםבנחת
 ]יומא[ אהפאד". בך אשר ישראלאתה

 מובים במעשים המוסרית הטיבה ההנהגה רקכי
 היא ה', ויראי צדיקים הורה מבעלי היוצאה מובותובמדוה
 הכפירה של המומעה הימור את לסלק נכונה היותרהערובה
 הכפירה של הרפיון מתגלה מסתלקת וכשהיאהמוסרית,
 כחן המחלש השלילה, של הדמיוני, הברזל ועולהמדעיה.

 האלהית האורה חוזיה וממילא מאליו, נשבר ישראל.של
 ומתאחדות הולכות הלאומיות והכחות בנפשותלהאיר
 ישראל. על לבא מתקרבת והשלום החייםוברכת

 היה והנאה. המונ ומוסרו צדקתו מצד כזה ארירכח
 יהברך השם אהבת אהבה, מלא היה הוא ז"ל, עוזנוגאון

 חרותים היו הבריוה, ואהבת ישראל אהבת התורה,אהבת
 על)ה(
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 היקראררלך
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 ענוה המלא הטהור ובלבבו הנעלוה, במדותיו לבבו.על
 השלילה לכחות ואדירה חיה מחאה היה חמידוהו בצרוףוחן

 וזהירות התורה. באהבת הנפלאה חמירותו בעירו, אזששלמו
 היה הכל עשה אשר וגל גבול, כל ענרה מאהבההמצות
 איש אותי מצא לא מעולם כסעמ לכת, והצנעבענוה
 טובה החזיק לא הוא הרבים, ספריו את וכותב יושבשהוא
 על להביט הסובה עיני אדם, כל את מאד וכבדלעצמו,
 החסד המוב, אהבת נפלאה, היהה אחד, כל שלהיתרון
 קנויה. מבעית מרה לו היתהוהצדקה

 בן והוא בפניביז לשבתו שנה עשרה כחמש עבוראחרי
 גדולה באהבה שמה, לרב נתמנה בערך, שנה ותשעעשרים
 הלך ושמו בעדתו, שרוי היה ומצויין מיוחד גדולובכבוד
 והשפעתו בעירו תקן ערך וגדולי רבים תקונים וגדול,הולך
 מכל יותר אמנם מסביב, הגליל כל על ג"כ נכרתהיתה
 ההכרה הכוללה, הסגולה פעילת היא נדולה פרמיתפעולה
 נעלה אדם בקרבם, שוכן קדוש אלקים איש כי העםשהכיר
 ושלבר לה' קדש שכלו איש החיים, שפלות מכלומרומם
 אהבת הבריות, ואהבת יתברך השם לאהבת רק נתוניםונפשו
 פעולתה את בישראל תמיד פעלה היא שמים, ויראתתורה

 מצאנו מרובה ובמדה המיוחדה השהדלות מכל יותרהרוחניה
 מחפשת כשהיא לאומה היא גדולה ירידה זצ"ל, בגאוננוזה

 המעשית התועלת את רק שבה המגולה באנשיהמיד
 להיות כ"א הגדולים, האנשים נבראו לא כאילושלהם,
 הדורות לגדולי היא גדולה חובה אמנם לבד, מעשהלכלי
 להם, להניע שבידם המקצעוה בכל עמם עבודתלעבוד
 מוסר שפלות אבל כראויי בהם לעשות בידם שיש מהובכל
 היא ובריאותה האומה חיי שעצם העם, יכיר לא אםהוא
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 הדור גאוני סציאית שבה, הסגולה אנשי ערך לפינערבת
 כלו לדור רוחני עז הנותן הוא וצדיקים, מובהקיםת"ח
 מה ע"י הזאה, הנעלה לההכרה להכשירו תמיד החובהועלינו
 הגדולים הצדיקים את לומדיה, ואת התורה את לבניושנחבב

 ארוכה שלשלת היא חייהם שכל לה', הקדושיםוהחסידים
 רוח את לרומם עלינו ומובית, מהורות ומדות קרושהשל
 מצד קדש בחיי שיש והנשגב היקר את להכיר הסיר,עמנו
 התורה בגדולת כ"א בשלמותם באים שאינם ובהיותעצמם,
 ולב פנימי בכבוד לכבד עלינו ע"כ גדולה, שמיםויראת
 עז להם שרגשו מרבבה הדגולים האנשים אתנאמן

 יגיעה של בחריצוה התורה ואהבת ה' באהבתהקדושה,
 גדול.וכשרון

 בנפשו עמוק עמוק חקוקה היהה ויראתו, השי"תאהבת
 מצד כפול בקשר בתוכו קבועה היתה ישראל, שלאהבהן
 עמו. לאהבת הישרה המבעיה הנמיה של הפשומההאהבה
 קדוש עם ד'. עם שהוא מפני האלהית ההשפעהומצד

 האדמה. פני על אשר העמים מכל לנחלה ה' בחרשבו.
 השי"ה. אהבת את בלבבו מרחבת ישראל אהבת היתהוכן
 הבריאים היסודות אלה שני ועל ומעוזו, ישראלצור

 ישראל לאיץ העזה אהבתו אצלו בנויה היתהוהרעננים
 למצוא שקשה נפלאים ובגעגועים רבה באהבה ציוןוחבת

 ושיגו, שיחו כל חמדה, ארץ לאהבת מקושר היהדוגמתם
 הקדושה ארצנו לאהבת תמיד נתונים היו ורגשותיוחושיו

 ירושלם לראות עליה ישראל של לישועתןולצפייה
 ותפארתנו קדשנו ביה בגדולתן, ישראל והפארתה,בהודה
 את המחיים הפנימיים ציוריו יסוד תמיר היה זה מכונועל
 הנפלא, הנברון בכח ביחוד הנפלאים, בכשרונותיורוחו

ההשגה
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 היקיארויה

 אמנם והמבהיק, המחודר החרוש וכח העילייית,ההשנה
 עלומיו, בימי שנם ער גדול, שם לי עשה ומיושב ישרנם
 המצויינים, הדור מגאוני לאחד למרחיק שמויצא

 הימנו, נוחה חנמים רוח היה לא שנתחלה,הפלפול
 חויון כל כעם אמנם התלמודי, העולם את לאמיכבש
 אחריו הנמשכים לאותן אפילו בהחלתו מובן שאיננוחדש
 איפיו, על עומרים הימים ברבית ואח"כ טבעיתבנטיה
 בהרהבה התלמוד דרישת בתחלת הפלפול, עם כן גם היהכן

 ההלכה לדרישת רק יסורו נמוכן היה בישראל,כשנהפשמה
 לברר חומר לתן רק היה בו שיש ההרחבה כללמעשה,
 ולהן לישא איך דוגמאות ולמצוא , ברורההלכה
 דרכה ע"פ בהם לדון איך התבררו לא שעדין. פרטיםלמצוא
 שרק מעשי, עיון רק בהלכה העיון היה כן אם הורה,של

 עצמו מצר הלמוד והולך, מתרחב להיות הניאוההכרח
 בצורה, רק אבל מאד, עד ונעלה יקר ג"כ אמנםהוא

 . מעשה לידי שמביא תלמוד "גדול מעשה לידיהמביאה
 עסיק להיות וחפץ והולך, הוא מתרחב אמנם האדם,רוח
 והטבלר. מעצור בלא בהם לשוטם שיוכל בדבריםג"כ

 הרוחניות. המופשמות החכמית בעד החפץ זה נוערבעצם
 עצמם בהם והציור שהעמק והיפות העדינותוההרגשות

 הנפש וחכמת האלהית כחכמת המרומם. התכליההוא
 המקרים הפנימיים, תורה בעמקי נעיצים הם שהםודומיהם,
 הענינים באלו שהעסק אמנם הביאו הגלות שלהרעים
 ,הרם נעצם הנפש את מרחיבים שהם שבתורההרעננים
 כי ויעידו ודור דור בכל הדורות, בחירי צוחו וע"זנתמעמ,

 למין להתקבץ הזה החסרוןסוף
 צמאיי

 בדור מוזר חולי של
 לשמוע כ"א למים צמא ולא ללחם, רעב "לאאחרון,

דבר
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 בחירי לבנו, לדאבון היום רואים אנחנו אשר ככל ד'".דבר
 את להם הפכו עסק, הרחב לשכלם שחפשו אמנםהכשרון
 אמנם אסתהית, לחכמה עצמו, ההלכותי הפלפול שלהעסק
 באותו מתחלפת והיתה כבוליה, שהסתמנו מרםבהחלה

 ורבו המעשית, האמה לדרישה רק באמה הנוערהפלפול
 לה קבעה הומן בהמשך אבל להרחיקה, הדורשיםבצדק
 ההלכה לדרישת הנועד החלק אותו לעצמה,החומין
 במחיצה לעצמו עומד ראש ככד של ומהןבמשא
 האסההי, החלק ואוהו ביוהר, לו לממוגליםשלו,
 לרוחם המתאים יפה, ספרות של חלק בתור לעצמו"ומר
 להתענג , זו למדרגה וידיעוהיהם בשכלם באו שכבר אותםשל
 את מושך הוא בכשרון נעשה כשהוא , והודו יפיועל
 עצמם כצד שהדברים ומצד , השוסעים את ומענג ,הלב
 פעולה מהם נמשכת ע"כ , וחביבים קרושים נושאיםהם

 אמנם , לומדיה ואת , התירה את לחבב יפהמוסרית
 תורה אהבת , טוב מוסר ושל , יושר של חוםלהמשיך
 צריך שבהלכה, הרחוק הפלפול חלק על , שמיםויראת
 ימשך הפנימי מכחו אשר , נדיבה ונפש מתנה לבלזה
 ,"ל הגאון מו"ח הפליא ובזה פרי.רוחו, על קדשמשך

 ממנו ונכהבו שנאמרו הורהו חדושי המון לבד ,לעשוה

 בכל , מאד הרבות המקצעוה על העיוניה הדרישהבדרך
 בכל רו"א, בפוסקים התלמודים התלמודית,נשניהמפרוה
 פיוסים, ברכות התפלוה, דיוקי עד במדרשים, חז"לדברי
 לעשות עוד הפליא קמן, ודבר גדול דבר , לוחותמדרי

 חריפותם בברק הלב אה המושכים רחביםבפלפולים
 המומר בחן זה ועם ומפליא, המבהיל בקיאוהםבעושר
 השומעים על הרבה שפעלו עליהם, הנמשך הדעתוישוב

לרוממות
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 היקראררמ

 לעובדי הורות שמים ויראה תירה לאהבת , נפשלרוממות
 הפלפול חלק גם זכה זה ממין מהור בלב ההירהעבודה
 חלקו לו לתן בישראל אזרח זבות ג"כ לו להיותהזה
 הם , בקדושה נכנסים שכשהם היפוה מיצירות אחדככל

 עומד כשהוא הוגיה לב את ומשמחים נבילה אתמרחיבים
 בכלל שבתורה הדרישה חלקי יתר נגד לו הראויבשיעורו
 בו ב"כ לההיחד גדול כשרון לבעל נתן ורשותהאומה
 גאיני באופן האמתתי הנשרון אותי בו שאין מי מכליהר

 היא , כראיי בישראל בריאה היא הלאומיתוכשהנשמה
 מקום מוצא כשרון בעל וכל מכשיריה לכל מקיםמוצאת
 חכירו את אחד כשרון שידחק מבלי רוחו פרי אתלגלות
 שכלי הקב"ה של מדתי המדה היא וזאת , ירחיבהו עוראבל
 שהחת נודע כבר אמנם , מחזיק אינו ריקן מחזיקמלא
 בין כשרון איזה לו שיש מי כל הטעשיים בדבריםאשר

 בחלקו ומועיל מתקן הוא עובד כשהיא מיעמ ביןמרובה
 הוא האמיתי שהגאין כשם , היפית ביצירות זהלעימת
 המעם להרבות ומוע.ל , שבמעשיו הנשגב אתמשכלל
 היופי אה יהפך המקורית הגאונוה מחימר כן ,המוב
 הנבנה הרחיק הפלפול חלק ע"כ חן, וחסרון דלדוללסין
 שהם באסת גאונים עשרונות לבעלי רק ראוי הואיפה

 המעשיות בתכונותיו בהם מאד ומצוין אחד בעולם,מעמים
 אצלו ז"ל האדר"ה הנאין היה לזה הממאימיהוהרוחניות

 יתביך השם אהבת החסידוה פרי הפלפול אהבת נםהיהה
 תעופת עם אטנם לבבו על הרותה שהיתה התירהואהבת
 היותר ההערוה אף בעיניו קטנו לא פלפולו ורוחברעיוניו

 עליו.כנפשו חביבים היו ובולם שבתורה טקציעקטנוהבכל
 רבוי לפי המיוחר, מגנונו ע"פ תחומו אצלו קבעהפלפול

חלקיו
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 לכ"א למערכות, מסכתות לסיומי ודרושים, לחלוקים,חלקיו,
 רבים בספרים בכהוביס, המה מהם והרבה לבד,ערכו
 שחרותו, נימי רק חלק הקציע אמנם לזה ברכה, אחריושהניח
 ברובו חדושיו מעמד היו הזקנה וקרבת העמידה, בימיאח"כ
 חסר לא אבל המתונה, הדרישה מעטך על עוטךנבר
 הבקיאות עם הטצורף הגאוני הברק אותו רוב ע"פסמנה

 סלאה היתה הפרמית, כהנהגתו רבנותון הנהגתהנפלאה,
 היה מאד רחיק הנפש ואצילות עדינות ורך. נעימותתמיר
 הוו ענין בכל וקל, נח היה רוחו התהדרות וסכל גאוהמכל

 אהבה תנועה, חיים, מלאים מאליו, המנגן ככנורכשרונותיו
 הלמודי, בכשרונו בין המיסרי, בכשרונו בין נכר היה וזהועז,
 ו, לחכיר אדם שנין ובמה למקים אדם שבין במה בדרכיובין

 היה לפעמים ומדוייקת. קלה בסקירה טצוין היהבשרונו;הלמודי
 קלה, שעה של עין, במעיף ענין ומלא גדול ספר ע"פעובר
 היו חדושיו בכמהיה ליה דמנח כמאן ליה דמי הוהוכבר
 נמרןן בקלות מהיר, מופר עם היה עמו ,הולכים,מפכים
 והמלאים הרבים חדושיו אח כותב היה זריזות שלבעונג
 היתה לא ואת וצהלהו נהדרה, גאונות של חיים וזיוכשרון
 עמו תסיר שרויה שהיתה אמה של ענוה למרתסותרת
 נמצא לא דעתו שלפי מה ומעלה, יהרון אדם בלללמצוא

 בחבירו היורע אכל חז"ל אזהרת לשנן תמיד רניל והיהנו,
 וכן כבור", בו לנהיג חייב אחד בדבר אפילו מטנושגדול
 בבעלי בפרם אדם, בכ4 ופנימי אמיתי כבוד נוהגהיה

 באיזה או בחכמה רוח, שאר בו שמצא מי ובכלכשרון,
 ביחור מוכות ומדות ה' ביראה שכן ומכל שתהיהושלמות
 נמצאים אוחם שראה מקום שכל והענוה, האטתבמדה

בארם
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 אהבתר לאהבה, לבו חם בכל אחריו, נמשך היהבאדם,
 לציירה שקשה עד וגדולה עמיקה כ"כ היתה תורהלבעלי
 ולכבד להיטיב כדי בעיניו שגב אשר דבר היה לאבדייק
 לשום גם לפעמים חש ולא במאדו, בנופו וטרחלת"ת,
 כל לת"ח, ויקר טובה לעשות כדי רק כבודו אתלמרמם
 מראשית עליהם עבר הסכמתי, עליהם שנתן הרביםהספרים

 לפעמים עור ומכספי הערוה, עליהם העיר וברוב אחריתעד
 להההוק רוחם והעיר להדפסתם, עניים למחברים רחוקוהלא

 מפרים בהפצה להתחזק לו היה פנימי אידיאלבעבודתם,
 דירנו בני הם ממעטים לבבנו שלדאבון אע"פוהדפסתם,
 בהלכה הורה, בדברי העמוקים החדשים, הספריםבדרישת
 בטבע כהו משעשעתו, היתה הפנימיה, התקרה מ"מובאגדה,
 יתישב ישראל מזעפם, ישקוטו והרוחות יום, יבאשעור
 מנוחת ועם ולכבד, להוקיר לו ראוי אשר אתלהביר
 פעלה במה ויכיר יחוש הכלליים הנחות וההחוקתתפש
 נפש שויון ותחת ולברכה לטובה עליו התירהחבת

 של העסק כל על רבים בין לפעמים הנמצאתומאימה
 האהבה הכנס מקצעותיה לכל והגדלתה התורההרחבת
 אשר ספר כל מאד וינבדו נפש, בדעת שהבאוהחבה
 התורה, מז וענין דבר בכל וכשרון יגיעה עטל נמצאבתוכו

 עכשיו כנהוג לבד ביבליותיקאות רק עוד תתכנס לאוהאהבה
 הישראלית האומה את כשאוהבים ובמעשה, בתלמוד גםכ"א
 מתרחבת האהבה להם, הראויה האמהית באהבה תורההואת
 והרחוקים, הקרובים והקטנים הגדולים קניניה כלעל

 קדושה של וחם איר מביאה בעצמה וההכרהוהאהבה
 ,ותפארה

 מעולם מנעתו לא נלבבו, שהיתה וחסידות ד'אהבת
מהיות
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נהג ז"ל אדר"ח הגאון לתולדותרעיונות

 בחן הבריות אה היה משמח רעים. בחברה נעים,סהיוה
 וחן, אהבה המפיקים והמבריקים הנעימים ובחדודיושפתיו
 כשהיא החסידות צורת אל להשכיל חי, למוסר שהיהעד

 מצאנר בו מרומסתה, היא כמה ויפה, נדיבה בנפששרויה
 שסים, יראת עם והתמה הברה האמונה של הנפשמצב
 מחרתה. בעצם ישראלית ומבעיהערינה

 החיים, ועם העולם עם המיד מעירבה היתהחמידוהו
 כובער תתה בצנעה היום כל כמעם תפילין לבוש היההוא
 היתה לא בימינו, המצויינה החסידות וזאת זר, בו ידעשלא

 הית כמו החיים וחדות הרוח צהלת את עליוטכבדת
 והמאירה הבריאה החסידות לאותה לההקרב המידשואף
 מנחנאש קא דתפלין משום מובא בדח "דהוה ירמיה רבישל

 מעומק פנימית עצמיה אהבה היתה המצות אתאהבתו
 לקרות וזהיר זריז היה וצהלה, בזריזות וקרושתה,הנפש
 כל' הקיץ, בימות באירופא גם כוהיקין, בהפליןק"ש

 היר והקלים, החכורים סופרים ודקדוקי תורהדקדוקי
 זאה ושעשועים, לעונג לו והיו הנפש, חבת עליוחביבים
 בכחות מכריחים כשאין במהרתה היהדות מבע מדתהיא

 פרמי של הגדולה התולדה כל הרוח. את לכלאמוזרים,
 ישראל, בני שהחמירו החומרות אפילו והמנהגים,הדינים

 ישראל. עם של הפנימית האהבה פרמי הם כולם, ; עצמםעל
 המקושרים. ולארצו, לעממיותו לתורתו, אלהיו, ד' לשם ד',עם

 והגעגועים הפנימית האהבה לער, להפרר מבליכאחר
 ימצאו, אשר בכל לההרחב מבקשים המההקדושים
 האהבה חותם להטביע בישראל היא מבעית היותרוההרחבה
 דרכי על הללו וידירוה כבוד רחשי של הרוחניוהעונג

 החיים)1(
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 האומה בכלל הכללית הערינה ההרגשה היא זאת.החיים,
  שרוחה rtr כל והולכת מושפער, והיא אח-ית, עדומראשית
 והאמיץ הרענן החלק על תמיד ושירה בקרבה, וחסיןבריא
 טצותיה, וכל ההורה הדורות, וגדולי חסידי שהם.ובה,
 ובמעשהן בתלמוד בחיים, סעיפיהם, וסעיפי סעיפיהםלכל
 ידידוה שיר ואדירה גדולה אלהית שירה בה רואהנקוא
 מיוחדת מוסיקלית תכונה לה יש הלכה וכל מצוהבל

 "פרח עליה ומתענגה אוהה מקשיבה היא ישראל-שכנסת
 האיטם את להסיר רק עלינו ורנן", גילת הגל אףתפרח
 השושנה את המובנים והקוצים עהחיחים בנינו אזנימעל

 נפשם את ותרומם בלבבם גלים תפה והשירהוהעליונה"
 אותם כל את מרוממה שהיא הטבעית הרוממוהבאוהה
 מבעי יהודי יהדותם, טבע אה לפתח כראוי תשי.אשר
 ההרמוניה ז"ל, האדר"ת הצדיק הגאל היה , המובןבמלא
 ענפיה לכל כילה המעשית התורה מכל היוצאתהעברית
 באהבה קשור היה וע"כ פנימה, נפשו בקרב מנגנתדיהה
 במצותיו ה' את איש~ירא אשרי כחמורה, קלה מצוה,לכל
 . מאדחפץ

 היתה היא הלא כי לו שנואה היהה אמנםהרבנות,
 חפצו כפי התורה משקידת ז"ל לו גדולה היותרהמניעה
 אסר לא אשר בלבבו בוערת קדש כאש אהבתה.שהיתה

 הענוה מטבע שלו מהטבעיות מונעהו שהיהה וביותרדי,
 את תמיד חפצו אדיר היה שזה דרכיו, כל עלוהשפלות

 של הפנימי הקנין הקדושה מסגולת בעינינו ראינו.אשר
 צריכים אנחנו ז"ל. מו"ח וצדיק נאין באיתו המדוהקדושת
 עמל, בדי לנו לרכוש שנוכל עד הרבה ולעמוללהתיגע

ה:ינוה
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מה ז"ל אדר"ח הגאון לתירותרעיונות
1

 של הרושם ככר זהו , כאלה והמימוה קדושותתכינות
 טבעיים, יותר היו הראשונים צי, באיזה הדורוה, ירידהפרי
 כחגבים והאחרונים בצדקהם, אף כהורתם, כן הרוח,גאוני
 הרבה נפשנו על להעמיס צריכים אנחנו למולם,הננו

 המדות לאותן קרוב לבוא שנוכל עד מלאכותייםלמודים
 קרושת בעצם הסגולה ליחידי קנויות היו שכברהמבעיוה
 עמלה התורה, שאהבת מה אמנם הדבר נפלאנפשם,
 שרוב הנפשי המצב אותו על כשנתבונן עושה,ויגיעתה
 מאהבת למעלה כאס; להתרומם יכול סי בי, נהוניםבנ"א
 אשר איש מזה מעבר וכשנראה וככורו, מסונו אהבתעצמו
 לעשות כ"א היה לא חפצו וכל קדשלה' כלו היה חייומרכז
 נכחו יהיה שרק מה גדול, היותר התמד ואה הטובאת

 מוב מה ולאמר ל"תעודר עלינו לציירו, ובטוחולעשותו
 הדבר כדאי כמה ה'ן למודי בני רבים כשיהיו נירלנויהיה
 שכמותי קדש אנשי שמצויינים כזה, חנוך יסידליסר
 ן- מחוכו להגמל יוכלוז"ל

 יש והדר עז ותפארה הוד כמה
 נמצאים כאלה קדש בדרכי ההולכים כשבנים.לדור
 ,בתוכו

 ובהבי החבורים המון בין שמצאנו קטןבקונפרם
 שהתחיל ויו"ח, לבניו, לואה כעין שנכהב תורה, בדבריקודש

 דברים מצאנו מאתנו, עלותו לפני שנים כמהלרושמו
 וטהם וגדולתה הקדושה נפשו קדושת על הטעידיםמזהירים
 ואהבת נפשי מהרת כעצם גדולה לידיעה שצריכיםדברים
 ז"ל. שיחתו להבין כדי ער בלבבו שהיתה הגדולההאמת
 על להשתרר כלל, רצוני אין "ביחוד שמה: אמרבהומו
 יודע קטן או גדול אשה, או איש שיהיה, 2י יהי'זולתי,

ספר
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 היה השהררות כעין לפערים שעשיתי ומה בור, אומפר
 ולבי' עלי, המוטלה הצביר עכידת ובשביל רוחי, למורתזה

 מקרב היוצאים ז"ל דבריו אלה בזה", אינסי על בקרביחלל
 בפשטותה אותה נמצא אנה השררה שנאת מהור,לב

 השררה משנאה היוצאת והשררה המורתו, לנו יביא מיז"ל, צדיק~ אותי של בלבבו חיה שהיתה נמו וטבעיותהבאמונתה
 ואהבת חנופה משקר היא נקיה כמה , היא כשרהכמה
 בסביבה עומד כזאת יקרה נפש וכשבעל היתרה,עצמו

 הלב את ערכו, את שיודעים יפה, איתושטכירים
 כחה אמת, ושל צדק של דפיקוה רק הדופקהמהור
 ן ידו על לעשות יש הבלל, לסיבת ומאישרים גדוליםדברים
 הולכת חכמים שאמונת ברור הנפש, נבכי עד ירד מיאבל

 ומפני בתקנתו, עמווחפץ אוהב כל לב לדאבוןומתדלדלת
 נגעי מיחש אחד שכל מפני ? נופלת חכמים אמונתמה

 בעמיו, ובעל גדול לכל פגומוה, היותר ומדוהיו פניותיועצמי,
 מנהלים לרסיסים, הוכה יש-אל ובית האמונה אפסהע"כ

 מעצמם מהנשאים באומה מוסכמים להיות יכיליםשאינם
 הטהור המומר רוממם ולא התורה קדשתם שלא אותםוכל
 שאינם מדות בנגעי מנוגעים בארת להיות הם קרוביםיוהר

 נשמע הריר בהיות אבל , מתקלקלת וההדרכהטיבוה,
 וכשהכחות לרגלו, נר שהאמת להאיש אהב, צדקותלצדיק

 המיסבם לדגל אחדים, או אחד, לדגל מתרכזותהמעשיות
 כשלינות למעט אפשר הלא עמו, על אשר ה' ברוחונורע

 לסתירה ולא לבנין וארצני, עמני לסיבת הבנין,ולהרברח
 , לקלקול ולאלתקון

 גדול עמל , ובמעשה בעיון הערך, רבת תקיפהאחרי
וכתיבה
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 העיר בעניני רב ומעשה תורה, במרחבי מרובה,יכהיבה
 ביה, ויסורי ומכאובים צרות המון סבל עם ,והסביבה

 לעיר נקרא אשר אחרי פניביז, הראשינה רבנותו מסקיםיצא
 הרבתה הזאה היציאה סיר, הנדולה בישיבתה הנודעתהתהלה,

 היו ז"ל דרכיו שכל כשם שמים, שם לקדש היאגם
 ותורהו, השי"ת שם וקדושת ותפארת הור וכבור, חןמלאים
 את עליו שיקבל פניו לשחר מיר עמה כני באוכאשר
 מצא לא נדחק, היה בפוניביז אז ומצבו עירם,כבנוה
 אחרי אמנם ; להם ונעתר הרבה, להתישב חובהלנפשו
 מהם, רבם נסיעת מדבר נורעו פוניביז ובני הכת"רשקבל
 את להקשיב אזנם פהחה כמעם בעיי, המהומהרבהה
 לתקן שבי סהרה עד כמובן, עמם, הנמצאת הסגולהיקרת
 שבשום באופן ומכובדה, הגונה במעלה החמרי, המצבאת
 פוניבוז עדת את אז כבר להחליף כראי היה לאפנים

 כפי ועניה, ממנה הקטנה מיר ערת על והעשירההנדולה
 ביחוד לעיר, מעיר ומשפחחי, איש העהקת בעולםהנהוג
 קשים דברים בהמון היא קשורה לפלך, ומפלך למחוןממחוז

 לפתח נ"נ יושר של דרך למצא בנקל אשר רבים,ומעצורים
 כנו על שוקט להיות היה ויכול משתנה כשהמצבחרטה,
 ממחבואו, הצדק כח יצא כאן אגל , גדול בכבורומקומו
 הנאים שינוי ואחרי כתב יקבל בו, ויחזור דבר יאמרההוא
 ההשתדלות כל הועילה לא ע"כ מלתי, לאל ישיםלמוכה
 ימחלו לא סיר שבני זמן כל אמר ואחה פוניבוז, עדהטצר
 ולמרוה מחלו, לא כמונן, לשנות יוכל לא הבמחתולו
 בפוניניז לו מתיקנים כבר שהיו מובים היוהר ההנאיםכל
 . הרנ"ד בשנת מיר לעיריצא

מעשיהם
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 נגד חיה, מחאה לעולם הס צדיקים שלמעשיהם
 שהאנושית ד', שכחת של הרעה המחשבה שלזוהמתה
 עלולה שבה בנכשלים בפרטה ישראל וכנסתבכללה
 הממקנא היא האמונה, בה, ניקשת להיות דורבכל
 המוארים ונשאים, רמים היותר הלמודים של מזהירההיותר
 המנהיג עילם אל ד' בשם הצללית, האמונה עליון,באור
 החלאות המון כל למרות ובצדקה, במשפט עילמו,את

 וחיי הארם בחיי והכלל, הפרם בחיי בחיים,המהגלות
 מרום עד מתרוממת היא העליונה, המחשבה הנההחי,
 ההגדל כן לעומתה, הסעצוריס יתגברו אשר כל עד,הררי

 חסד של היקר האושר פדיון יקר יהיה אשר כל ןותתקדש
 והמחשבה תפארתו, עז וירבה כבודו יתגדל כןעליון,

 האנושי למין ע"ה אבינו אברהם מורשת הזאתהעליונה
 מתגבית שאבלת, ישראל, כנסת של באמצעותהבכללו,
 ודור דור שבכל מוסר מואסי כל למרות ועולההיא

 אלקים קול את ולהשקיע ד' שם להשכיחהמתאמצים
 ומשכיחי ושוכחי לבבו ועומק שכלו ממרום לארםהקורא
 הבהטים החיים בנמית מתגאלים כצללים, עוברים ד'שם
 אשר כפי לב ישרי מנוחת ישם פה ומפריעים שבעם,כדי
 גם ננול הנותנת האלהית המדה אותה ובפי בידםיעלה

 בפיהם, תפקידה, את עושה להיות הרעות שבמדותלגרועה
 באין ונבלים עוברים הם נובל כציצת ובכתבם,במעשיהם

 העליונה והדעה ירקב" רשעים אשם זמנם ועם לטובהזכר
 השכל של עליון היותר הזוהר לרגלי ועולההמתגברת
 היא בקרבו אשר אלה נשמת מצד המהור ורגשוהאנושי
 של הקטנות כל למרות בלבבוה, מקומה אחכובשת

הלב
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 הסחשבה' של וגדולתה רוממוהה לעומת האנושיהלב
 הרעיון קדושת של קיומו יסוד אמנם ; הגדולההאלהית

 עולם. יסיד בצדיק המתקומם המעשי הצדק מכוןהוא
 המוסרי וההפארת החן הזיו, החמדה, ודור, דורבכל
 מכריע הוא בחיים, הפועל נשגב היוהר המופתשהוא
 הלבכות את המעכירים ותהי, שיא של מחשבותאלפי

 השלות האושר, של הציור את המהפכותבמהומתם,
 באמת הגיע למען לב, בכל להמצא הראויוהשלום,
 דם, ושפך איבה שנאה, קרבות של לתל בפועל,אליהם
 אתת עין מעוף רק רי שאמנם ן רשע ואגרוף זרעכח
 את להכיר הדרכים, שני שנין השונות, התולרותעל

 עין, מעוף אבל ; השקר מן האמת ואח החושך, מןהאור
 נתן לאדם אשר הותל לב הרע, והלב הוא, עוברהלא

 לבבוה, משחיתי בעולם כשישנם ביחוד ולפול,להכשל
 של דיוקנא לדמות תסידי, למחוה אנחנו צריכיםע"כ
 המחשבות של הפנימי, הציור מיסוד הניבעהצרק

 האנושי המין נור שהוא הראשית האמונה מעומקהמפכות
 נורח שואף הוא ושם אשר דרכו. ומשוש ותקותו, ענוכלו
 שבקרבו. המשבלת הנפשמצד

 האלהית קדושתה יסוד על העומדת ישראל,כנמת
 אשר חיים אלהים באלהיה, הרבקה עמה,המצטרפת
 פלאותי בפלא ומתקיימת החיה עמדה, לעשוההפליא
 עם רק סוערים, וגלים ימים בלב מוצק כסלעהעומדת
 העמים מכל אותה המפליא עמדה, אשר אלהיהברית
 יסודי אח הפוגעים ארם רעי האדמה, פני עלאשר

 מאוה"ע שהם בין הכללית האנושית של העליונההמחשבה
בין
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 היא מוספת יצאו שמקרבה ובדיליה מסיגיה שהםבין
 ולשון. עם מכל יותר הנפש ער מכאוב ידםעל

 בעילם והמורגשים הטיבים פעליה שכל זו,אימה
 כזאת אומה בארץ, אלהים דעה של הבסיס עלהראהה
 אותה לפי רק בהולדתה ה"פלים הכתמים אה רואהשהיא
 חשה ואת קדשו, ורבר מעוזה אלהי שנחת שלהמדה

 במלכה. ובגילה בעושה בהתהללותה רקותפארתה

 כך כל בחותם החתומה שלה, ההיסתיריתוהאמת
 והעמדה הקיום שהבמיחה אמה, אלהי חותם ונאמן,אדיר

 שבאו לרגלה הנכונים התלאות המון כל למרותהלאומית
 שבהנמל כזאת, אומה ; מראש יעדה אשר כפי עליהכתומם
 הקיה, ולא שאיפה לא כלום, לה אין ממנה, אלהיהשם
 באים והנה מטרה, ולא חפץ לא חיים, ולא תכליתלא
 כאויר אשר בעת דוקא, ומצוק צרה ובעת עקש, לבבעלי

 רוח עליה ומנסיכים אל, תנחומות להם נדרשיםלנשימה
 מפקפקת כפירה בתור רק ולא הכפירה, צחנת שלקמב
 אנשים של בעטים כפרנית אמונה יסוד, בתור כ"אלבד,
 הגרועים לדבר' רק דוקא שבל באין הטאמיניםכאלה

 מכל שהתרחק כזה ובדור שבאוה"ע, המינותשבפילוסופי
 ולא ומוכניים, מעשים בדברים כ"א כהו ואין נאצל,רעיון

 מדעיות ממקנות של כללים למנקם רעים, רועיםיתבוששו
 שתוצאתה הכפירה למען רק רפויים פילוסופיים,בדברים
 לעת לנו יקרו מה ונפילתה, האומה רוח ירידתהבגידה,
 בקדושת באמונתם, החיים וקדושים צדיקים גאוניםהזאת
 עם הקשורה לעמם ואהבהם רוחם, טהרת אשראמת,
 יהיו ועוז, קדושה המלאים חייהם את שמענגת ד'אהבת

למנן
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נgfft 44 אדר"ח הגאון לתולדותרעיונות
ו

 המבעיתים הדמירניות הבלימפראית אותן ננרל"גן
 את ההורסה האפלה המחנה מתוך הנזרקות הלב רניאת

 באמונתו החי צדיק נבלותה, ברשעת ישראל, ביתהומת
 ה' ויראת תם אמינה, אהבת השפיע נפשושבמנולה
 כולם חייו ררכי ז"ל. הגאון כמו"ח היה גדול בערךמהורה
 הנובעת אמונה יה(, נשמו ועז במהון אמונה מלאיםהיו

 ערינה נפש ומתוך לעמו, עזה אהבה מלא לבמתוך
 משגב עמנו צבאות ה' כי ישעו ויסור אשרו אתומרגשת

 סלה, יעקב אלהילנו
 ובקורת חיפוש מחקר מתוך הבא, ומחשבה רעיוןכל
 לרעה לעולם יגע לא שלו החופש במהרת לבדו~שהוא
 וגדולי לב ישרי לכל המשותפת הכללית באמונהלא
 הצדק ונצחון אלקים דעת האנושי, המין שנכלדעה

 עולמים, דורות וחיי עולם, חיי הכולל בכללווהמוסר
 קרשו וברית מעוזו באלהי וקשורו ישראל נצח ביסודולא

 יצלח לא עליך יוצר כלי "כל נאמר זה על ומצוה,בתורה
 הלב הרע, הלב רק תרשיעי", למשפם אתך תקום לשוןוכל

 ייכל לא אשר עכור, רגש כל שפל עד הנשפלהזונה,
 בכלל, נשאים רעיונות לחוג להתרומם ה' בגיאותלראות
 ולהרגיש ישראל, של קרושתן מרום ער להתנשא יוכלולא
 המחילל היא הוה הרע הלב ובהירים, מלאים חיים זהעם
 התרופה ע"ב ובאדם. בישראל והמגערת המהומה כלאת

 אורה המלא הלב השוב, הלב הוא הרע, הלבלעומת
 ללב אוהו עשהה ה' הורת אשר הלב ומשרים, צדקשל
 חיים של האמיתית המונה את וטרגיש החש אמת, הייהי

 ישראל של וקדושתן אמת אל דעת מקדושתהמפכים
  גבורה יוסיפו כן שיהרנו מה כל כאלה לבבותונצחם,

  ועזוו(
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 היקראדרנב

 דמות של נאטן לציור צריכים אנחנו ביוהר לישראל,ועז
 לעת בקרבנו, שהיו כאלה קרש ואנשי צדיקים שלדיוקנם

 החולשה נגד הננה בתור הגופנית, לגבירה הצורךהתעוררות
 ער ברירנו וירד מאז בקרבנו השורר הנפרזוהרפיון
 התגברותו שאיפת לעת כח ככל אשר התחתונה,הדיומא
 מקצוניות להשמר האחריוה היא גדולה כסהושלמונו,

 שהיא ישראל אצל הגופנית הגבורה לשאיפת וק"ושבו,
 דרכי מכל ומשומרת ממוהרת טסוננת, להיותצריכה
 למדי ולדעה להבחין צריכים אנו עמה, הנכרכיםהשלילה

 העמים כל נגד ר-ע ז בכח מצמיינים היינו לא מעולםכי
 הדבר אמה כה, עד ונתעודד קמנו בשר זרע בכח לאוכי

 לגרום ג"כ שעזרה גופנית חולשה נחלשנו מדישיותר
 העזובים כחותינו להנביר אנחנו וצריכים רוחנית,חולשה

 לשכח לא עצמה, הרנע באותה דוקא אבל,והנרדמים.
 דמויים עפ"י רק מעשנו את לעשוה שלא החובהשעלינו
 ממנהגי נביא אם לנו, הם מובים משלים קופיים,וחיקויים
 המשל חיקוי, ובין משל בין נמעה לא אבל הכללי,העילם
 מפסיד הוא והחיקוי ותועלת, ח,יק מביא ונאה, מובהוא

 למרי אותנו אכל כבר והוא בשר, עד מנפשומכלה
 הבוסר את לאכול להוסיף לנו וחלילה הארוך,בגלות
 אבוה, וארץ קדש אדמת על גםהזה,

 ונאה מוב שהוא משל, שבין הנמהר, החילוףואותו
 ולפי כנם, על והמושגים הדברים את כשמישביםומועיל
 עליו~ ללמוד . באים שהם החדש הטצב של הערךאותו
 יעבדו איכה האומרת גולמיה, מהכרה הבא חיקויובין

 לא בנו שמות הרבה אני, גם כן האלה-ואעשההגויים
 ונתיחתו המונים, המונים יצאו שטאלה החטוי, ביןרק

מאתנו
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נג ז"ל אדר"ח הגאון לתולדותעיונות

 המהאמצים בין גם כ"א ישראל, לגבול מעבר עדמאתנו
 החסרון עקר הוא שזה לישראל, רוחניים משפיעיםלהיות
 שאונים, מים זרים, ממקורות שואנים שהםשלהם,
 השכלה בלא שהם, כסו ישראל למחנה אותםומביאים
 שיהיו עד הדברים ולזכך לסנן מיושבת, דעה ובלאעמוקה
 ואלה העברי בעולם כשיבואו תועלת מהם להביאראוים
 ומאין מקוריות, ובעלי למחדשים המתפארים דוקאהמה
 מקור את אם באסת, ישראליים נכונים דברים להםיבאו
 וכל ושבע"פ, שבכתב התורה ידיעת עזבו, חייםמים

 ומאורנו חכמינו צדיקינו גדולינו לנו שכתבו הרביםהספרים
 אותם ביחוד בכלל, והוא זה, דורנו עד ודור דורבבל

 היודע הרענן ישראל ברוח והשלם, המהור ברוחשנכתבו
 שהוא עליון אל ובחלק חיים, אלהים בדברי עוסקשהוא
 חפץ למצא יוכלו לא אלה בכל עד עדי וישעו עוזוצור
 הרעיונות אותם עפ"י להחליפ נמהרו כבר אשראחרי

 ורעתם לימים, מאד צעירים בהיוהם במוחם שעלוהקלושים
 חייהם בדרכי מעשה לעשות כלל עליהם התחוללה לאעוד
 ויתרגלו עזם, צור שזנחו וכיון הזרות, ההשפעות אותןעפ"י
 בחייהם הישראלי הצבור מדרכי הפרישה של רעהבדרך

 הדברים בכל מוחלמוה פזיזיות בהסכמות ועכ"פהפרמיים
 נסתמו כבר ביחוד לישראל המיוחדים שבלבהקדושים
 האור יוכל ידם שעל המאירים החלונות איחםאצלם
 כל ועכשיו לבבם, לתוך לחדור בישראל השורההאלהי
 כארה מחשבות כ"א חושבים אינם מזקינים, שהםזמן
 והמסקנות ההיים דרכי מאותם עכ"פ אותם יזיזושלא
 לבוא יוכלו זה ואיכה בהם המכינו כבר אשרהזרים

 והניונותיה התורה בדעת דעתם לישב ד'לחצרות
עפ"י
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 היקראדר3ד
י
 במחלך ההולך דבור וכל רעיוןכל אם ישראל, מקורעפ"י
 בחיים דרכם סכל לגמרי הפוך הוא ורוחה התורהאמהת
 נתחברו לישראל הזרים הדרכים אותם ועם בחרו,אשר
 להיות והאיריאלים השאיפית והמגמות, הרעיונותג"כ

 ומתרחקים, הולכים הם ובזה בהם, כיוצאתולדותיהם
 מאתם ומשתכחה הולכת בנעוריהם להם שקנותורהם

 הכללי והציור ברגשותיהם, ומתעכרת מזכרונם,משתכחת
 מוכרחים שהם עד ומועם, הלך הולך היהדות, אורשל

 אמנם שזהי לבבם, שבתוך האיומה האפלה עללחשוב
 של ממקירה המפכים הרעיונות ותוכן , היהדותמאור
 ובתמצית אחר, בשדי רק לרעות מוכרחים הם ובזהתורה,
 מחמדי מכל להם שנשארה בשפה רק שנכנסה יהדותםכל

 והחדושים בחרושים, ישראל את לזכות מדמים הםנעוריהם,
 להתקבל ראוים שהם אותם אפילו לעינים, כעשןהם
 כשהם לנו, ורפיון אפלה הם מביאים העולם אומיתאצל
 רבות פעמים הללו שהמוצלחים וק"ו ורוחו, לישראלזרים
 וגדולי המוכים אצל שגם כאלה דברים בידםעולה
 לנ. אין ע"כ וקלסה, לחרפה הם ולשון עם שבכלהרעיון
 שהננו ובמוסר שברעת הרקכין פעולת על החפץ עללהמה
 החדשה מהמפרזה ידוע חלק של מעמיה. בדורנו,רואים
 בו עומדת שהיא הנמוך המצב אותו עפ"י ביחוד,העברית
 לבוא זוכים היו אם שלנו, ההמהוריה סופרי אפילובעת,
 משעה לפחות לחיקוי, משל בין לחלק לעומקה זולמרה

 והיו בעולם, להמצא ההסתורית הפילוסופיהשהתחילה
 אירופא עמי של התולדה שחכמי כשם לומר יפהדנים
 עפ"י ההסתורירת הסבות שלשלאות את מקשריםביחוד
 של המצבים לפי משוער להיות הראוי האומדאותו

העמים
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 מצבם מרום כלומר הומן, ביחש למעלה מלמטה אז,העמים
 שהיו והברבייות השפלות אותה עד עכשיו, שלהקולמורי
 ההיסתורית הבקרת הולכת שע"כ מקדם, מימים בהשקיעים
 יטוח מקדמוה מרחוק הנוצץ הדמיוני הזהר אתומעממת

 הדרישה גאל האמה אל מתקרבת היא ובזה ועם,עם
 משל בתור זו למרה נבוא אם היכולת, כפיההגיונית

 נגר נפילותינו את בבד, בד לשקול לעשות עלינומה
 שחרב "שמיום והעמוקה המרה האמת אתעליותיהם,
 הבירו", משל מרובה קללתו שאין יום לך איןביהם"ק,
 ישראל כנמה נפלה אשר הנפילות מדרגות אתולמוד
 הודה וחסנה, עזה בימי קדם, בימי לה שהיו מחסדיהסכל

 שוקמת בשבתה עליה, זרח אלהים נר אשר בימיםוהדרה,
 ד' נביאי שהם נביאיה בתוכה מקדשה בארצה,וצלחה
 מלאי יועציה וחכמיה מקרבה האנושיות לכל גם קדשושרי
 אומה בתור והיא ועז, גבורה גדולה ועטרת אלהים,רוח

 עבי כל מעל מתנשאת האליל ממלכות כל בתוךיחידה,
 והשפלות, הירידה אוהה עד ארץ, כסה אשרהחושך
 על ללמד באנו משל בתור אם עכשיו, של והרקבהבס
 כל אשר שהחת למדים היינו מיד ההיסתוריה,מצעדי
 דרישת חפץ אל יתקרבו ולשון עם שבכל התולדהחכמי
 הדמיוני עודף את בהסירם האומה, רוח והגברתהאסח,
 המשפט אותו מהוך ההיסתוריות ההשקפות עלהבא
 ואת הקדמונים, המצבים אה לדון תמיד רגיליםשהיו

 ההוד של המדה באותה מקדם, בימים הפועליםהאנשים
 ההברל אותו לבם אל שמו ולא שלהם ההוהוהקולחור
 ברלין בארמנות היושב הגרמני בין הנמצא למשלהעסוק
 חשוף ההולך המייטני ער הזמנית ההשכלה מויוונהנה

שת
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 היקראדרנר

 וע"כ שלהם, ההיסתוריה בקדמות גרטניה ביערוהשת
 את לקצץ בכלל, ההיסתורית הפילוסופיה למדהי2ה
 כלו העולם כל את דן שהאדם סמה הלקוח הדמיון,כנפי
 המדה, אמת אותה לפי הרחוק העבר ואה הוא, מצבולפי
 הכללית התורה משים גממבלי יצאה ומזח שלו, ההוהשל
 הקדמונים של הרגשוה השפלת הערכים, הנמכתשל
 זמנם לפי להם הנאותה בצורה לההלבש רצויים שיהיועד

 לפי לעשות עלינו מה א"כ והחשוכה, הנמוכהותקופתם
 מרגישים הננו האדם ככל אנחנו גם הלא המשלסדה
 כאלו קדמונינו ואה ההוה של הצביון באותו העבראח
 רגשותינו, עפיי רגשותיהם ואת כערכנו, אנשיםהנם

 כמה הפרס, נפילת את הכלל מנפילת ידענו הלאואנחנו
 ברוח ובעו, בגדולה העליון מצבם בין המרחק הוארב

 שר* משורריני, בשירי הנודע אמת אלהי ככור ואירחכטה
 קרשם רוח ועז חכמינו בהליכות נביאנו, ובדבריאלהים,

 אנחנו, והולכים נופלים כ"א נפלנו, אחד בפעם לאכי
 וישעה אורה לה ישוב ערי והולכת נופלת היא דודוסוכת
 המשל לפי עלינו ע"כ ומשגבה,מגינה

 המהוקי
 ממתוקנים

 לסמה מלמעלה שלנו ההימהוריה קו את להמשיךשבאיה"ע
 ואור זוהר המלא העליין, המצב מרום2ות כלומרממש,
 הכחות ודלרול הזמניה, השפלות עד בו שהיינו ועז,כבוד
 השלשלאות כל אה עפ"ז ולהעלות עכשיו, עומדיםשהננו

 של המדה באותה להשתטש נבוא ואםההיסתוריות,
 והשערית, רפויה בכלל שהיא אע-פ ההיסתורית,הפילוסיפיה

 האמת, אל מעט יוהר מתקרבים היינו האופן בזהמים
 שבחוקרי שהמיבים עצמו, הבסים איתו עלועימרים
 עליו, עומדים שבאוה"עהתילדה

אבל
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ני זיל אדרת הגאון לתולדותכשוגות
 זנו הגם, המון ככל שלנו, התולדה מחוקרי רביםאבל

 הרוח אותו עם וישתמשו הטשל, תחת החיקוי,אחרי
 שמצאו הרגשות והשפלה הערכים הנמכת שלהכללי
 האמת מהכרת צעירנו את וירחיקו האומות מופריאצל

 לבבו חלל את וימלאי עטנו, רות את וידכאוההימתורית
 תהו ועל שקר על המיוסד נפש, ומפח יאושריקניות
 לנו אין ועז, חיים( חפצי האהובים, צעירנו ועתהוהבל,
 אותם כל את אחת בפעם להשליך כ"א אחרת ועצהדרך

 המאשרים איתם בהם, אוהנו אסרו אשר הרטיוניםהכבלים
 בהשפיקם חשכים, ההולכים וההועים הנהעיםהטתעים
 עברי וכשרון עמל מבלי וחשבון דעת בלי נכרים,בילדי
 להיות ראויים שיהיו באופן הדברים לישב איך באמתמקורי
 בששון סים לשאוב ולשוב לעמנו, לקללה ולאלברכה
 והמהור הזך ישראל ממקיר לנו אשר הישועהממעיני
 עליון איר המיוחד, האור אשר אמה, חכטי חכמינוססקיר
 מרחוק אי מקרוב ישראל, כנפת על תמיד זורח הואאשר
 נפש, ומשיבים המזהירים קויו את עליהם משלח חדללא
 וישובולנו לבנם, וחי ישובו בנינו חילינו, אלינו ישובאז

 בחכמה אהבן לשמם. הראוים ישראל מופרי נאמניםסופרים
 מכונו" על יוצר והשב בוריו על דבר והעמד בבינה,וחכם
 עם, כלכל לישראל הגבורה היא טובה כן יצירה()ספר
 גבורתנו, יסוד אח נשכח שלא לנו, יש מיוחדת מדהאבל

 הסדר אוהו אל אותנו להדריך צריך , בעצמיהמציאות
 שבטלכים המוכים אל שבתולדתנו, המצליחים שלוהסגנון
 אלהי ושם ה', עז נמצא ובהם שבגבורים, המעוליםואל

 טעמנו לא מעולם וגבורה, נצח כל בראש עומרישראל
 ע"ב קידש, ורמיסה כפירה בת מצלחה גבורה שלמעם

רק
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 ש5 מבוקש כל אל לספח צריכים אנחנו קדש גבורתרק
 בגבורת בנינו את המאורים הללו, החיל ואנשי ועי,גבורה
 חפצים כשנהיה המיוחד, הישראלי באופיה המיוחדתקדש,
 כל עם לצרפם רגשותיהם עומק עד ולהגיץ לדעםלהבין

 המה אלה, כח גבורי גרמה שהומן החיים שלהתעודדת
 וארצם עמם באהבת המלאים ישראל, צדיקי קדששרי
 ההיה פנימה נפשם גבורה הגופנית, חולשתם כלעם

 בחיל "לא קורש, נצחון ועמוד גבורה, לאות לנותמיד
 צמא על מים אצק כי ד'. אמר ברוחי כ"א בכחולא

 צאצאיך". על וברכתי ,רעיך על רוחי יבשהאצוק עלונזלים
 והקשה, היבשה הגבורה את שמאם כעמנו, העטים, בכלמי

 הגוי את לבסוף ומביאה מדם, העקובה חמרית שכולההגבורה
 כליון היא שאחריתה גסה, ובהסות שפלות לידיבלו

 שכלו יסיד שעל לחשוב לנו היתכן העולם, מןוהעברה
 והיסתוריים מעשיים דברים לארוג נוכל עמנו ממבעהפוך
 שנים כמה זה מעשנו. שבכל העקרי החסרון אמנםזהו
 לבקש צררים לכסה פונים קיר כעורים מטששיםהננו
 שלם חיקוי רק מבקשים והננו וארצנו, עמנו בעדעצות
 יוגמא לנו שאי: להשכיל, שעלינו בשעה זולתנהמעסים
 היסתורי מהלך לעשות לנו אפשר אי ע"כ בעולםשלמה
 כ"א בא החיקוי חפץ אין שבאמת מה שלם,בחיקוי
 ישראל, של למקורם לשוב עלינו ע"כ עצמי בתמרפיון
 ועם עם סחיי ומשלים בדוגמאות ומלומדים כח,חמושי
 קרוב. משל בערך רק אבל החמריים, הצבור חייבפיהוח
 לעוקם שיהיה צריך המעמיר הכח לפעולתנו,והימור

 ויתגבר, יוסיף אשר ישראל, ממקור העצמיתמבעיותינו
 שבקרבנו, הסגולה אנשי את לכבד נשכיל אשרנפי

ולחפץ
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231 ז"ל אדר"ח הגאון לתולרותהעיתות
. 4

 צדדי ולהרחיב וצביונם חייהם ארחות לדעתולחפץ
 נכר. אל עמו ואין ינחנו בדד ד' לרוחם, הכלליתההנהגה

 גבורה של הרשימה תהיה ומלבבת, יפהכסה
 וארצנו עמנו מאהבת מתחברת כשתהיה בישראללאומית

 הטיוחד ערכנו ידיעת של הנפש ואצילות רוממותעם
 האמיתי. הלאומי המובן כפי ברמה, דגלנו נשיאתעם

 החלונד לא עוד הצעד ,ה מקדם, מראש ההיסתוריהמובן
 כל עברו כבר מועד, בא ועהה האחרון, בזמןלעשות
 וכת היסודי, הכח חסרון מפני נפש, למפחהנסיונות
 אם לנו, שימצא הוא נקל כמה שלנו, העממיהימורי,

 לפנים כאבותינו עמנו, למובת לעבוד באמת נחרצהרק
 אלהן כל את הלאה, לזרות אחד בפעם אנחנוצריכים
 של והכסל הרשע היאוש הולדות המחשבות כלהנכר,
 לראית חפץ שעמנו מסה ההפך שהסה ההוללה,הכפירה

 ישראל. בדגל ולדגל כלו העולם כל ועל עצמו,על
 וערפל ארץ יכמה החושך אשר כזאת בעת דוקאהאמיתי,
 בעדו לו, לרע באדם האדם שלמון בעה דוקאלאומים,
 נעשו ואש, דם וחרב מצרים בלי ישלם משפם גזלאשר

 להראותו עלינו כזאת רעה לעת דוקא בארץ,לשופמים
 בתורת רוחו, בעז לקום שואף יעקב כי ובספרות,בחיים
 עולמים צדק שהביאה התורה ובלבבו, בקרבו אשראלהיו
 כל אדון ד' תורת רבים לדורות עולם, למחשכיואורה

 נדגם ובה ועמה וצדקה, משפמ היא דרכו אשרהמעשים
 אמנם מלה", אהב אשר יעקב גאון את נחלהנו את לנו,יבחר
 לסבב הננו עלולים אנחנו רק וצדק, שלוס כמבשרי להיותניכל

 החייתנו חפץ כשנשאוב בעולם, גדולה מוסריתההקדמות
 או רק הנוים, בל לעיני עמנו אשר ד' בריתמסקור

 בהשקפ)ח(

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 היקראדר,כ8

 המיוחדת הגבורה היא וזאת גבורתנו, תהיה ובבמחהבהשקת
 כשתהיה וחיל, עז תאורנו בגבורה, ישראל אוזר מידילנו

 והאמץ, תגדל לדור ומדור מעולם, מאז גבורתנו ממקירנשאבת
 החפץ ודוקא העברי שהצביון להבין עצמנו אהכשנכשיר
 אלהי ד' שם שקשר להפרד לעולם יוכל לא קוממיותללכה
 לנו ימצא הלא ואז ומהורתו, לעם נהיינו עמו שרקישראל,
 כאלה עוזרים מעברים, עטנו הרימת לקימם רבים עוזריםהמון

 העממית, ההנועה שלבשה התכונה של זרותה ידוטטהגרת
 נתרחקו חייה מיסוד דעתה להסיח רוצה שהיאבשעה
 והמומר הדעה נרולי כל המה הלא עריה, ונעשוממנה
 התעודה של הקרושה את המכירים כלו העולםומבכל

 מתרבים להיות יכולים והם ונפש לב בכלהישראלית
 הפהור הלב בעלי התירה, גדולי וכל ואיכותם,בכמותם
 בקרבנו התפארנו בהם שתמיר והחסידים הצדיקיםוהזך

 שלנו הפנימי האיריאל להיות צריך זה רק ע"כפנימה,
 אותה כפי וקיים, נכון ערך הלאומית לההשתדלותשיתן
 ובהגיונינו חיינו במהלך מתאימים אנחנו שנהיההמדה

 המין לכללות ממנו, המקוה התכסיס, לצורתהצלליים
 המיוחדה, ולאישיוהנוהאנושי,

 להפיל אירופא במערב הרוחנית השערוריהכשהרבהה
 אשכנז נוסח ע"פ המוכות נסיעותינו את לקצץחללים,
 כנפיה, שתחת הזכיות ושיווי , הציביליזציה שלבמערצה

 לב, וישרי מוכים ההאוששו ונוראות, רבות נפילותאחר
 הקולמור את להם לרכוש :בתורה, גדוליםצריקים
 הצילו האפשרות, כפי היהדות לחיי ולההאימוהזמניי
 להתלבש צריכים היו הם אבל מהרבה, מעם רקאטנם
 אשכנזע בקו ישראל של מדתן למוד שאילים,-בבגדים

ע"כ
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כ"א ז"ל ארתת הגאון לתולשתרעיונות
 עשו אשר החיל אוהו על חובה להם להחזיק רקע"כ

 ההצלחה מעומ על כלל, להתפלא לנו ואין צריכים,אנחנו
 ידועים. בפניםושבתנועתם
 בפילוסופיה הזמנים,לא עלינו נשתנו הלא אמנם,אנחנו
 עבריים, חיים בחפץ כ"א לבוא, צריכים אנחנואשכנזית
 אשר ד' תורה של חיים מים מקור הוא האמיתישמקורה
 ולתעודה, לתורה ולשעבדו לסגלו הוא נח ומהעמנו.
 עבדים עבדי דוקא להיות עורף, נקשה לא רקאם

 שכך מפני רק תהו, ושל הפקר של לרעיונותמכודנים,
 אוה"ע, נין כהה איזה אצל הכדה,היא

 את מכירים שאנו כשם להכיר. נחל אחים,הבו
 את וגבורתנו חילנו את ג"כ ומרודנו, עניינוחולשתנו
 בנינו רוח להחיות קרן, להרים שיביאני הרוחניעשרנו
 .בקרבנו

 אותם קוראים שאנו שהעמים לדעת עלינוביחוד
 עדיין הם רחוקים ; באמת מהוקנים אינם עדייןמתוקנים
 טחשבות וחושבי האדם, המהורשל ההרבותי ממצבהרבה

 הגדולים החסרונוה את בעליל יפה מראים שבהםהטובים
 והמומר הנימוס מנהגי על שלהם. החברה חיי בקרבהעצורים
 האנושי המוסר רגש לפקפק~מצד מה הרבה יששלהם
 הנהגת גם לעצמה, לה גורמים שהם ההוצאותומצד
 אפילו טהור כסף כלל איננו עוד ספריהם ובהיחנוכם
 כתמים מוצאים הכבירים והמבקרים הכללית, האנושיותביחם
 כשבאים אנו א"כ הליכותיהם, בכל גדולים ולקוייםאמיצים
 לנו ומסדרים חדשים, מנהלים כבירים מים בפרץעלינו
 לא עושים, אנו מה אוה"ע של החיקוי ע"פ מחדשהכל

 יחיי מאד שקשה ההכרה לולא בעצמם הם ; כללמחסמה
חחברה
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 הרבה. משנים היו בחפזך, להשתנות הנשרשים,החברה

 בהם שדבקי נגעים כמה הלאה ומשליכיםממדריהם,
 על הכל את מהפ לוקחים הננו הכרח, באיןואנחנו
 : פרשם ועלעורוהם
 אומה באיזה מתנחל חסרון כל כי לדעת, זאתגם

 לו, שמסייעים מבעיים ורברים הכרחיים, מעיקים לויש
 אע"פ מזיק, כך כל איננו ע"כ לעומתי, מבעיותוהגנות
 לעולם, מלבוא המובר את ומאחר התפתחותשמעכב
 אחר עם כשבא אבל פיר, בעפר שמת שועל מצינושלא
 אותם ומקבל נדלם ולא כאלה במנהגים עמל לאאשר
 הרעות אוהן בל עצמו, ודעת חשבון בלא דעת, קלותמצד
 הזי העם אצל שבע, אחת על לו יכאיבו החסרונותשל
 העם בפבע הנמצאות ההגנית אוהם כל נמצאיםאינם

 היסודית הסבה היא וזאת הללו, החיקויים ממנושהועתקו
 הרבה נפל אחרים עמים לחקות ישראל שהלך מקוםשבכל
 למצב נוגע הדבר ביהוד ערכי, לפי המוסרי במצבוטהם
 עושה שלנו, מעובד הכלתי הלאומי שהסגנון הספר,בתי

 את מעמנו' שכבר המתבוללים כטעשה נערות,מעשה
 אלא מאומה, הראשונים ונין נינם ואין הליכותיהם"אחרית

 שהם מה בבירור וידעו בהתבוללות חפצושהראשונים
 שלאומיות להבין יבאו שלא כ"ז שלנו והלאומיםחפצים,
 קדושה שהיא ומקורה טבעה כפי דוקא להיות מריכהישראל
 זה ותרגום עברית, ההתבוללוה את מהרגמים הםלד',
 שאפילו משונה, בריה למין עצמה ההתבוללות אתעושה

 חיים רוח נותנים שאינם כיון ראויה, איננהלהתבוללות
 ורוח הרוח, יעמוד מהיכן החנוך בגוף ישראלייםחזקים
 והמעשה ובמעמה, בתלמוד כ"א שינתן אכשר אי זהחיים

מחויב
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כ(נ ז"ל אדר"ח הגאון לתולרותרעיונות
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 כהלכתה התירה שמירת ביחור בחנוך דוקא להיות הואמחויב
 כפי נאה אינה וזו נאה וי שמועה לזמר התחכמות שוםבלא

 ועצמה כחה נגד ראש, מקלות בכללו הבא הלבשרירות
 צריך יהתלמוד האלהית, חשיבות ונגד ישראל, כנסתשל

 לרוח היסודי המזון וגמרא, טשנה מקרא עקרו דוקאלהיות
 שבחכמת  העסקנימהטיבים מן עור לבקש רשות ישישראל,
 וק"ו הלמודים כיבד את להקל ונסיוניתיהםהפרגיגיה

 השפה לתרגלת וחובה מצוה גם ואולי רשות,שיש
 קמינוריא שום ע"ז יוצאת היתה ולא החי,ברבור
 מתערובות כשתשהחרר שיחיו, הדור וצריקי גאוניטגדולי
ההרס,

 כשיש רוקא להתקבל ראוים הם אלה כלאבל
 וק"ו ותלמוד, משנה מקרא ועשיה, שמירה כשישהעיקר,

 חיים, שאנחנו להראות  חייבים  אנחנו  פה ישראל,בארץ
 נעשה  הלאומי  המיפת  או ישראל, של חיים שלנו,חסם
 גריל עתה לעת הוא הישוב אם פנות מבלי חי,טופח
 ישראל, ברוח ישראל אדמת על חי ישראל עם מ"מ קמן,או

 ישוב, של ולשכלול לעבודה מתאימים. הם הללווכשהחיים
 קץ של ה' לברכת קרובים והם וטוב, נעלה נסיון הואהנסיון

 הרי ואתם בו, שמח להיות ראוי הנאור העולםהמנולהל2רוב
 לבוא, קרבו כי ישראל לעם תשאו תתנוופריכם ענפיכםישראל
 מהם לפחות אפשר שאי עד פשושים, כ"כ דברים הם אלהכל

 ישובנו בצורת מעשיות לאשיות לקובעם המה וראויםמאומה,
 ההפלגה דור של הלשונות בלבול התבלול, יוסר ואזהחביב,
 השפה את להבין נוכל מהרה ער , ויחלש יקמןשבקיכנו
 גדולי ישראל, גדולי שבה והפניטית, המבעית,המהורה
 נוכל מהרה וער לנבם, הגיוני אה טבטאים באמתהתורה,

לבוא

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 היקראדרסד

 הרעיונות השפעת בכשרון להשתמש הפונה, למדהזילבוא
 לזה, זה ומתאימים קרוביםשיהיו

 הגדול האיש מחיי לנו לקחת נוכל דוגמאותהרבה
 ישראל של לישועתן המוב והחפץ הפהור הלב בעלהזה,

 רעיון כל ולמעור להמוך המיד חפץ היה כמהולכבודן,
 מנניתות כחו, שבהו וכמה מועלת, פעולה כלטוב,

 לתוך נוסס כממס שנכנסה הסוררת ההריסה שלודחיפות
 ביחוד, הלאומיההתנועה

 המביא מוב דבר כל על ז"ל צדיק אותו שמח היהכמה
 ספרו את כונן סובלסקי הרה"ח למשל זכורני ושלוס,אורה
 רעיונות השפעת של כח לנסוה הגדולה", "כנסתהשנתי
 מאורנו עלז היה כמה וההשכלה, הלאומיות התורה,מצירוף

 לקדושת מוכות תוצאות ממנו שקוה הזה, הנסיון עלז"ל
 את חזק בישראל, ושלום ולאחרות החורה, לחבה שמים,שם
 להתפתחות צפה ובצפיתו מסגנונו, חמר לו ונתןידיו,
 ולא נסה פרסיים נסיונות עוד ובפרמיון בכללוהענין
 ההשפעה של בזרותה זאת מעמסה באבן שפגע עד ידיו,רפו
 עד היסוד, עד עמנו רוח את לסכסך מהמבקשיםהרעה
 הוא כבר חיים של צל כל תקון כל מרעל, הכלשנמצא
 בזויה. וכפירה הוללות של ובמשא בטגענסמא

 בנסעו ז"ל צדיק לאותו היו גדולות מחשבותכמה
 מקוה היה כמה ת"ת בירוש"ם בהרכנות פאר לכהןלאה"ק,
 ? מצא מה בבואו אבל, כל. ועם כל על ולפעול,לעשות
 בגרון ירושלם בחוצוה להתהלך מהאמצת שהכפירהמצא
 ואין דורש ואין העברי, העולם כל את לבלע חפצהנסוי,
 לדבר חיובי, במובן הרוח את למהר כח, מכשלוןמבקש
 שהיא הצורה, באותה פנימית, עברית בצורה עבריתמלה

צריכה
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כ!דל ז"ל ארר"ת הגאון לתולרותרעיונות

 כשהאמצעיים לכה"פ אלהינו, קרש מהר מציון לצאתצריכה
 "מעונותיהם , לבים כלל טספיקים אינםהשליליים

 שמואל( )אגרת ועפים" מתעלפים הצדיקים ישראל,של
 ועם נכאים והגה ירד הנשגב הרוח רפו, המהורוההידים
 גהת כח ואשר לרעו, המבינים מעטו ישחח, טהדורו
 הפכו ע"כ ובמעשהן בפועל המערכה לצאת לעזרלהיות
 והער המהור הלב אמנם נבלעה. ועצתו תמיד, ציריועליו
 אחוו הלק אף לו נתן לא כי אף נח, ולא שקטלא

 היכולת, כפי בכ"ז הקרש, אדמת על לראותטהאותי
 הכללי האומלל המצב על לב מדאבון הרבהשנתמעמ
 תורה, בני מצב להמכת ועשה, פעל נפשו, עדשנגע

 קדש ודת שבהורה דברים לתקון ונדכאים,הנאנחים
 היה באלה-לנרם לא אבל היסודיות, המוסדות מצבוהנבת
 משוש לו היה , החדש הישוב המושבות, לההגדר,חפץ
 מרוחר עליו להשפיע חפץ היה כמה וע,, תקוה ,חייו

 והרוח. הגו רפיון התלאים, עצרוהו ככר אמנםהמהור,
 האטיתי ישראל רוח שהוא ד', שרוח הטרה אותהכפ. אטנם תלויה הישוב שהצלחת והפניטית, העמוקההדעה
 מחשבות לחשוב תמיד, אותו משכה היא וישגשג, שםיפרח
 בהמושבות. בטהרהה האמיתית היהדות רוח לרומםאיך
 עדיין עוזרת בלתי אותה מצא לב, לדאבון הסביבהאבל,

 הגשר לבנין האדריכלות הגונים, אמצעים לזהלשכלל
 של הגדולה הנפש טשאת שבין והרחב, העמוק התהוםעל
 של וישען עזן הוא מה ומרגיש החש באמונתו, החיצדיק
 שנפוצו הרעים ההרהורים לעומק שנפלו אוהן עדישראל

 המאשרים לרגלי החדש הישוב מצעירי חלק ביןלדאבונינו
 ולהחיות לבנוה האחרונים על להשפיע כדי עדהמהגיים,

חסרה
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 היקראדרסך

 מהחתיך להומי, צריך ההוא והחימר רב, חומרחסרה
 יושבי את לעודר שבארה"ק והישיבות שבחדרים החנוך,מצב
 מהורה ד' ויראת תורה רוח עם יחד וחיים עז ברוחאה"ק

 והבנין החיים חפץ את לההאים איך נכונות עצותבחיפוש
 עם לבבנו, לשמחת מדה באיזה עכ"פ בהמושבותהמצוי
 אמיתית הכרה עם שלנו, הלאומית והתקומה החייםיסוד

 ע, לנו שהם נועם, דרכי ודרכיה התורה לאהבתפנימיה
 נאטן, אשר ד' כדבר והקוה אחריה ותפארתההלה

 יוסיפו הבנין, ברעיון שהחמושים מה כלוהנה
 אלה ביהור ומחשבותיהם מעשיהם משפריםלהיות

 לקחת לרקדק שיוסיפו מה כל במפרוה, שמתגלותהמחשבות
 את ומהרס מפוצץ בלהי חומר הרוח, להתעודדותחומי
 להתאים גה יהיה המדה באותה בארץ, אל מועדיכל
 צביונה, את דורשת אחת שכל הנפרדוה, המכוניתאת
 משלה מותרת איננה נפרזה קנאית היא החוצפהאבל,
 השערה כהום שלה שהם אומרת שהיא אחרים,ומשל
 עד צבי כל קרן בעפר לעפר והוסיף הלך הולכהוהיא

 מינות עם נרדף לשם ושכלול תקון כל לשוםשהרויחה
 המראיכות התוצאות וכל שמים, מלכות עולופריקת
 וצלמות סבוכים מירים שהולידה עד אחריה,הנכרכות

 . מרריםתחת
 בפנים, קבועים דברים מלעשית הטניעוה כלעם
 לירושלם ז"ל וצדיק גאון אוהו של כנימתו הרבההועילה
 לאימה היא רוח קורת לאומיה, חטיבה בתורעה"ק
 במקימו דבר כל לה החביבים דבריה מוצאתכשהיא
 שהיתה היתרה החבה את מעם אך שיודע ומי לווהנאה

 ואת ישראל אלפי מרבבות ז"ל צדיק לאותומורגשת
השמחה
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מז 1'ל אדר'ת הגאון לתולדותרעיונות

 רוח מהקורת רבות לבבות מלאה אשר הפנימיההשמחה
 לו הראוי הנאה למקום , הנאה האיש אמנם, שבאהגדול
 מתאימים היו כסה עה"ק", י'ידשלבש דיך אליתךפר'

 להכיר לבלהי עד כ"כ נתרחק לא שרק סי הללו,הצלצולים
 ד', עם כללות של והמבעייס הפנימיים הלב רגשיאח

 יודע הוא כבר יכבד, ד' יראי ואת התורה, אחהאיהב
 שיש הזאת המשמחת ההרגשה של ערכה רוממותלהכיר
 קדוש עם של אמונים, לרגשי ביחש ונכבד הגון ערךלה

 תולדה בזה כותב אינני רוחו, חיי שבהם קודש,לאנשי
 את מלדבר עצמי למנע יכול אינני אבל הרגיל,במובנה
 גרולה נפש של הזה, הגדול למראה חושב, לבביאשר

 וצדק, אמת יושר ומהרה, קדושה סלאה ונפלאהקדושה
 כסער יהודה נפוצות רחב במלא טוב, שם בכתרומוכתר
 חפצים מלאה שהיתה ולתפארת, לשם פזוריהם מקומותבכל

 ישראל על ומוכית קדושות מחשבות אוצר ונעלים,גדולים
 אבל עז, יאזרני בעצמו שהציור והארץ, התורה על רבנן,ועל
 הסבות את השלילי הצד את ללמור צריכים אנו מכליותר
 הרמים חפציה מהפיק הזאת היקרה הנפש את מנעואשר

 לכונן איך הללו, בלמודים להשתמש ניכל למעןוהנשאים,
 להשתמש:בללי איך על"ט, הבאים לימים בעצהמחשבות
 בגדולי:הדור ימיהם, על ה' יוסף אתנו, החייםחמדה
 ההשפעה נוכללסזג:את איך המחשבה, וקדושי הלבמהויי
 לבנות שלנו השונים העברים מכל משותפתשתהיה
 בלא עמנו וגוררים בונים להיות ביכולת, בוניני,לנו ושבי רעיונינו נכונן מעשינו נשפר ישראל, ביתאת
 ולב.לב
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ה.
 אמנם , לישראל ועטרה נזר לפולם היאהחסידוה,

 D~hISD ירד והרוח דורע~ומבקש, מאפס המושגיתנהערבבו
 בין עוד מבחינים אינם שרבים הערבוביה של הגבול איתועד

 האומה את מחיה שהיא והמהורה הקרושההחסידות
 מכלל שהיא הדמיונית, החסידות ונין בניה, ביןבהמצאה
 )טסילת תקון ובלי צורה ובלי תאר בלי החמידוה,גלמי
 אלהים וירא רעה בן שכל והפחותה השפלהישריק(
 לנו היא נדרשת כמה לה. ממעל להתנשא ישתדלבאמת

 אנחנו וכמה כזאה, לעת יהטהירה הרמה הנקיההחסידוה
 את בריאה לאומית הרגשה מתוך להכיר להתרומםצריכים
 הלאומי הרוח האומה, לכלל נצרכת שהיא הגדולצרכה

 הגדולה הרוהניה השילשלה כח את להכירשמעובדנו
 וק"ו הדורות, ובכל הזמנ,ס בכל כלה, האומה אתהמקפת
 כתוהיה התפוצצוה פלגותיה, רבוי למרות ודור דורבכל

 כל את להבין דעת ללמדנו צריך הוא אישיה,והבדלי
 שאנו מה כפי רק לא נפקי, רכוש איזה של גדולהמדה
 באיש הפרמי במקומו אוהורואים

 הפרמי
 לא שלפעמים

 יהלך מנו מה לנו נדמה יהיה לפעמים ערכו, אהנכיר
 כ"כ יהיו לא פלוני וצדיק גאון אוהו של חייו דרכיאם

 זאה .מוכים, ומעשים תורה של בשקדה וממלאים,קדושים,
 להכרה באים כשאנו אכל אישית, פרמית, הכרה רקהיא

 המתשבית האומה, בכלל איך מרגישים אנחנו מידכלליה,
 הברזל קירוה כל למרוה הם, ומהערבים מהבולליםוהרעיונוה,
 היבשת את וכשנכיר לאחיו, איש בין חוצצים הםשלפעמים
 את המחשיכות קדרוה מלאים בעבים המעיבה איהנוןהמקפה

שמש
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שפו ז"ל ארו"ת הנאין לתולמותרעיונות
ה44געע44.=לןע,ה%4י" ת ד ל י ש  

 "י-,,,-ה--
 )יל="

 בכלל ובין הפרטי בערכני בין הרוחניים, ' היינושמש
 להיות יוכל לא עם; כל שנם נבין' מהרה עדהאנושיוה,
 ונוזלים, הוללים המוסריים מקוריו יהיו לא אםולהתעורר

 שבקרבם טהור ברוח אשר בקרבו, ברים לבבות יהיו לאאם
 והשפלה הבזויה ההגשמה של ההשהקעית ערפלי אחיפיצו
 כל טרח הי4 כך כעץ" דורו על שסגין אדם עץ בה"היש
 קנינים יסוד על בעקרה מיוסדת עממותו שאין אףעם

 למדה ק"ו כדין להבחין נבא הכלליה ומהסקירהרוחניים]
 שאנו והנמהר המר המצב לפ. וביותר ד', עםעמנו
 לגמרי, לנו חסרים חומריים, קנינים של שקשר בושרויים
 במערכות קימוריהן המיד הנם לנו ויהיו היו אשר בעתוגם
 חסננו,'ומעונו ארצנו מורשה , חירוהנו קדש, הגיונישל

 מלא.ם כלם שהנם לעתיד וממרהנו הקוהנובעכר
 מוסריוה ובמגמות אלהיה בקדושה חמושים קדש,רתוקוה
 ונצחיות.רוממוה,

 שהיא לכל נורע כבר המהורה החמידוהתואר
 מתרחבת כשהיא החסד אהבת במלוקה, חסדאהבת
 מעיפיה, כל אח מוצאת היא רחב, באופן מהורה,לנפש

 אלהי החסד מקור לאהבת לההרומם באה חסד,מאהבת
 ימלא החמד מאהכת יבנה, חסד עולם אמר אשרעולם

 להעצים וישהיקק לעמו, חוצב, ממנו לצור רבהבאהבה
 דא דילגה קן עם קינו, עם המתחסד חסיד "איזהוחילו
 יהפרץ פנימי חמד באהבת זהר( )תקיני ישראל"כנמה
 בפועל העדינה אהבתו את לנוחיות במה עה בכלהרגש

 היותר שהכר קדש הליכוה לו יתור חכמה וברוחובמעשה,
 לסעיפיהן אהבה ביות המצוה הרחבת .הם שכהםנרחב

 המוחשי, החסר בתור לחבירו ארם שבון המצוהופרסיהן,
ושבין
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 ודרכי ד' שם לאהבת הוראות בחור למקום אדםושבין
 הקדושההאומה

 פבע מעצם היוצאות הפעולות והחביבה~
 כן היפה הדעת את מניחים שהם כשם הפהורה,הנפש
 בלב אותם וק,בעים הטובים, הרשמים את מחזקיםהם
 חובה, של שאינס דברים הם רוב שע"פ ומתוך יפה,יפה
 קדרות ושל אימה של רעיון שום עשייתם, בשלילתשאין
 וצהלה אורה החסיד נפש את המיר ממלאים הם ע"כנפש,
 היא הנפשית והפעילה והורתנו, עמנו ואהבת ד'אהבת
 הקרושה רושם בכללו, העם על מעשה, מבלי גםפועלת,

 גם אורה קרני מכנים בזהרו, עימר כשהואוהחסידוה
 נפשית על גם תחיה מל ומרעיף רחוקים לבבותלתוך
 חסידות של הכללי ערכה מאר היא גדולה ע"כיבשוה,
 ז"ל. בגאונינו מצאנוה מרובה שבמדה ואמיתיתמהורה

 הקונמרם מגוף קמעים בזה, להציב מבלי איכללא
 שידע מי רק אמנם אשר לפני, המונחת הצואהשל

 זה, צדיק בנפש שהיהה האמת מאור גורל אתוהבחין
 גדלות של המדה אמת את אמה, השערת לשעריוכל

 תמים ברוח לכתוב יכולה בהיותה ומהרחה הזאתהנשמה
 כאלה.דברים

 עיד הגאוה, את שונא אני "סעורי  ז"ל לשונוזה
 בו ראיתי אשר האיש את בלבי העבתי וקטנותימילדותי
 אם גאוה, שמץ בלבי שאין ב"ה דמיוני כפי גאוהמימני
 המעמות ומעלות כשרונוהי טוב רואה אני הרבה לפעמיםכי
 עי"ז", לההגאות נפעל איני ב"ה, אבלבי

 לא כי ואף מעודי, בלבי קננה לא הבצע"אהבת
 בצע, שונא הייתי כי עי לבי מהרתי להתפאראוכל
 לא". ממון לאהוב אבל ערנה, הגעתי לא זהלמדה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



עא ז"ל אדר"ח הגאון לתולדותרעידות
א י אק א  

 עלי דוה ולבי מעורי הכביד את שנאתי נםמכן
 מגדולים מכובד כשאני וביחוד אותי, שמכבדיםבעה
 בשוב, אותי מכירים אינם שהם יורע ואני ממני,וטיבים
 הירושלמי וכ"ד לי מהמניע יותר כניד מקבל אניבעוה"ר
 שלא תיעלת, ללא להם להניד לי וא"א שביעיה,שלהי
 אעשה". , ולא יתירה ענוה גם כי ויתלו אליישמעו

 מארי האבא ' לי הן, מוכשה הסלה היקרותהמדות
 נ"ל".הרב

 שנאתי השקר ואת לרגלי, נר האמת ריעודימכן
 על ולא אוהבי על אחפה לא מאר, עי בלבביואהעבנו
 שקר אעשה ולא למאמת מהנגד שהוא במקוםקרובי
 סניגורין עושה איני האמת, על להודות שלאבנפשי
 תחת אכחד ולא בשגגה, כהוגן שלא ממנו שיצאבמקום
 שגנתי".לשיני

 מסבא לי הם מורשה האלה המפינית המדותאגם
 ומדת "עניו" שם ויאות נאה עליו כי ו"ל,ואם הרבמארי
 אנא כן לא לההפאר, במה לו שהיה מפני בו היה"ענוה"
 הדל ערכי טכיר אני מעשי, ומה אני 0ה חסרא, ברחלא

 להתפאר, במה וכלל כלל לי שאין מאד, המעמהוהורתי
 בי שאין כטשמעי פשומו רק כלל ענוה מדה ביואין
 את אשר במח לאסר אוכל זה אבל כלום ואינניכלום

 הגאוה המדוה סומאת אפות אבי ולענה ראש פורההשורש
 היסוד מקצתה, ולא מינה לא שנאה הכליתשנאתי

 כל אשר וחמורות קלות לחבירו, אדם שביןלעבירות
 כה ער בלבי מקים מצאה לא ת"ל ינקה, לא  בהםהנוגע
 לטהרני", חליפתי בוא ער ד'ישמרני

 ויר'א התגח לנדולי וביחוד ולומדיה תוה"קאהבת
אמיתים
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 היקראדר ב:ע

 היום גם עוד צמא- הנני מאד ונפשי, בלבי היאאמתים
 פשוט עמיר, צדיק האמיתים, הגאונים . אחד לשרתלעמות
 לזה זכיתי לא עור בעונותי אך לאדוניו כענדלשמשו
 לא אחר ובמקום הנמנע, מן הוא אותי שמכירים.במקום
 "סעודי יאמר, נפשי"-הלאה למגינת היום עד לינזדמן
 עליך חביב חנירך כביד "יהי הק'" חז"ל מאסר עינילננד

 ממנו גדול שהוא בתבירו היודע "כל המאמר וגםכשלך",
 נזהר אני ולכן כבוד" בו לנהוג חייב אחד בדבראפילו
 לו שיש למי ובפרט שהוא, מי יהיה זולהי בכבודהרבה
 כבוד". בו לנהוג חובה רבותינו שהמילו מה בדבר עלייתרון

 ונחבא, צנוע הייתי הכבוד מן לברוח מבעיאספני
 אשר וחיבורי הק' כתבי הראיהי לא ב"א מפני א"עלהסתיר
 מאלף אחר לאדם רק ויל אבותי בזכוה השי"תזכני

 זחיחות לידי אבוא ולבל ביתי, ובאי שבידידימהמיוחדים
 לאמיתהם( ויעצמו ירבו )כה ת"ל ב"ק ריבוי בראוהיהלב

 "אם ריב"ז מאמר חיבור כל של הראשון הדף עלכתכתי
 )ומטני וכו' לעצטך" סובה תחזיק אל הרבה תורהלמדה
 מי בכבוד נזהרתי כן( לעשית ,"ל הדב אחי נםלמד
 חברותא כאילו "ידידי" לכתיבלו שלא ממני. וזקןשגדול
 בהדי' איבאנמי

 בהפרשת נזהרהי דעתי על עמדי "מיום כוהכהלאה
 . לי". שיזדמנו הרוחים מכלמעשר

 על עמרי מיום נזהר הייתי בזמנה ק"שאבמצות
 קודם ק"ש לקרוה שהורגלתי שנה כעשרים לי וזהרעהי,
 ש"ש שק"ש ז"ל מהראשונים איזה יד"ח לצאה החמההנץ
 הנה"ח". דוקאהוא

יגיעוה לי היה וכ"פ ב"ה הרנה מהרתי. בצנור.בתפלה:
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עג ז"ל אדר"ח הגאון לתולדותועיונות
 נדמה ומעודיל עשרה עדשקבצתי רב, ועמל תבותיגיעוה
 כלל. התפללת, לא כאילו לעצמי אתפלל באםלי

 לשאת עצמי שהרגלה, שנים עשריוה איזה"זה
 מהבמל נדרך כשאני ובפרם , היום כל קמניםתפילין
 תפילין המניח "כל בא מ"פ במכילתא רחז"ל לקייםמאמודי
 בתורה", עוסקכאילו

 תפילין זיגות כמה לשאת שהנהגתי שנים איזה"זה
 אין קצוצות בכמה אך כשרים, אינם ואולי פן יום,בכל

:'wlnSבגופי גמ"ח לעשות נתעצלתי לא "מעודי 
 כפי.

 לנחושתים לא וחנלי נדבות לקכץ אסירות ידי,לאיכלהי,
 נדיבים פתחי על לחזורהוגשו

 עלי עברו שונות והרפתקאוה דבות תלאות"הן
 :יבואני אשר דבר אין עה, בלא אותי הזקינו הן והןל"ע
 קדשנו עיר ירושלם מרון שמביאני כמו היכף בכילירי
 ישראל, וגלות . התירה גלות השכינה גלות תפארתנו,ובית
 דמעות, עיני זולגים במו התבונני ברגעאשר

 רעיוני היו כמעם הרבנות .משרת עלי קבלי"נטים
 ב"א עם מדבר כשהייתי גם תמיד, תורה בהרהוריקשורוה
 שזהו לזמר בפי מרגלא והיה תורה עיוני אל היהלבי
 מחשבות לשון שהוא ולילה יומם בו והגית הכתובפשט
 ז"ל. בביאוריו מ"ז איר"ח עי' ז"ל הנר"א רבינו כפ"הלב

 שוכר שאני עת בכל עצמי הנהגתי כבירות"משנים
 הרעוד( לכל התורה מן מזוזה מצות בה לקיים חדשהדירה
 ע"כ מררבנן רק במזוזה א"ח השוכר ס"ל לרוה"פולאשר
 למשך מזוממם ממעות אתר חדר הכית מבעל קונהאני
 מועיל זה ודכר מה"ה, לי קנוי שיהיה באופן קצרזמן
 בית ששוכר ואף תיכף המזוזוה קביעוה לענין גםלי

פטור
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 היקראדרעד
===י=== , = = = ש י נ א לא  

 משלשים ליותר שכר אם שנם )ויל"פ יום כל:שלשיםפאור
 שאני הזה שבחרר מאחר בפ"ה( ויעויי' שלשים קודםפמור
 את בברכהי ומוציא עליו אני מברך 0ח"ת אני חייבקינה
 סמכא דלא משום כזה לפקפק ואין האחרים, התדהיםכל

 במכירה הבודאי הערמה כמו א"כ'א"ל כתיבה בלאדעת"
 ד"ת ע"פ גמורה קניה והוא דעתיה סמכא קצרלומן

 מזוזה חובת לכמה כלל זמן בהורה נמצא ולאודרבנן,
 חייב שלו בבית כשדר אחת שעה גס ובוראיבשלו
 ן 'סה"ת".במזוזה

 הייהי וש"ש בשה"ג ברבים, דורש שהייהיבשעה:
 כו' הוכיח הוכח של מ"ע לקיים מימ"ז, הנני מקודםאומר
 יתיש לעבודתו ונשמעים בפי מסט-רים הדברים שיהיוויה"ר
 שהייתי וה"ל ח"ו איש בכבוד ליגיע בלשוני אכשלושלא
 לימים גם ה' ישמרני בידי, היטילת אופן בכל בזהנזהר
 למובה,' עליילואי

 בלבי לחמוד וגם מאד נזהר הייתי זולתי"בשל
 עזרא האבן כדברי ממש בלבי פעלתי בכלל מתרחק,העתי
 אפשר כאי בעיני הוא זולתי של אה אשר הזה הלאובפ"

 ומרפה". חזיר כבשר בעיני נמאס והוא אופן בשוםלהשיגו

 יקרים דחסירותא מילי של רברים אריכתאחרי
 נפשי הלהיבה מצרים יציאת ספור אהגדה כותבונפלאים
 הגדותיה כגותי מאמצי בכל כי ער קרבי וכל ,ולבבי
 והרפתקאית התלאוה כל נזכרתי שעמדה" ,והיאובאמרי
 יתואר, ולא יאומן לא אשר ומעולם מאז לאחב"ישהיו
 לא שמצילן הרועה וגדול נתקיימו שעיד הנפלאהנס

יכולתי
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עה ז"ל אדר'ת הנאון לתולדותרעיונות

 מעצמן נגרו ועיני מבכיות אופן בשום להתאפקיכולתי
 ביתי". מבני שבושתי עד הפוגותבלי

 הסדות מכל מהרבה סעמ שהם הקמעיםמאלה
 מהרים במגילת המלאים והמהרה הקדושה הזריזותהטובוה
 רק ללמוד יוכל מאתנו, העלוהו עד ננווה שהיהההנ"ל
 הטהורה נפשו יקרת אה להבין החפץ כל מהרבהמעט
 המהורה ויראתו ה' אהבת כולם ועל העדינה, הרגשתואת

 החמודות כל לאחה אחה נצרף וכאשר בלבבו,שהיתה
 וכל ההורה גדולת עם וסעיפיהם, הללוהמוסריוה
 אז רק בהם מצויין ז"ל הוא שהיה הנפלאיםהכשרונות

 שהיה זה חמדה מכלי מסומן ציור איזה לנו להוציאנובל
 בעונותינו, ממנו שנלקחלס,

 מנוחה ז"ל צדיק אותו של האחרונוה השעות היונפלאים
 פנימית צדיקים שלות אחו, שלמים היו רוחו וצהלתנפשו
 להשיב נכון היה נכון ברוח המאירים פניו על חקוקההיזעה
 והניגו שיחו נתנה, אשר לאלהים מחצבתה, למקורנפשו

 פנים האיר הסים צדיק ובשחוק ממנו, מרו לא תורהבאהבת
 נעימה. וידידות אהבה ברגשי יפות, פניםלמדנריסעמו,בסבר

 של השלישיה, האשמורה בתחלת האחרוניםברנעים
 אדר ג' ליל עינינו, מחמד מטנו לוקח יום העברות,ליל

 כח את בקרבו העירו הרופאים, כאשר תרם"ה,ראשון
 פרשת לאמר החיש לעור, מבעד מורקות ע"יהחיים
 מצות יקיים לא שכבר מדעתו, לילה, בעודהפילין
 בזמנה שלא גם ולמוד ברבור לקיימה חפץ ביום.הפילין
 ותשחק לבושה והדר עז השי"ת, למצות אהבהומהוב
 אחהון,ליום

 הקיפה ז"ל צריק אותו של סילוקו שלהשמועה
את
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 היקר אדר.ען

 והחי וסחוזוהיה העיר ותרעש הקדושה, העיר כלאה
 אלהים.לחרדת

 בעיר הקדש ארסת על פה ימיו היו מעטיםאמנם
 שינים ומכאובים תלאים מלאים רעים ג"כ היו והםקדשני
 כל לפי אוהו המכירים ערך לפי כ"כ רבו לא כךומפני
 עה"ק סנדולי אליו הקרובים היחידים אבל הגדול,ערכי
 האיצר ערך את הכירו פנימיה בהרגשה ה' עם וכלת"ו,

 עיר על והדר . כבוד שת אשר להם, שהיה הזההנחמד
 הזמן מעות ערך לפי לפובתם לעשות הרבה ואשרהק',
 על והאדיר, הגדול הרצון על וביותר המפריעים,ורוב
 עמו שנגנז ז"ל, לי שהיה והחסד הטוב אהבת שלהחשק
 עלינו אשר שונות מניעות מכמה הפועל אל יצאילא

 לתקן, לההעודד אלהינו ועיר עמנו כבוד למעןהחובה
 רוח ה' רוח בדק, שם ימצא אשר בכל ולחזקלאמץ
 צריכה היא ז"ל מאורנו על שפוכה שהיתה והחמךהאמה
 ארץ ואהבה ה' עם אהבה רוח בקרבני, חיהלהיות
 גנוזה שהיהה ותורתו השי"ה אהבת עם המחוברתחמדה,
 ולצאת נהיבה לפלס היא צריכה שנגנז, הזה הק'בארון
 ד', ויראת דעה ברוח וגבורה, עצה, ברוח הפועלאל

 כבוד להגריל והשלום האמת עבודה ולעבודלההחזק
 ה' עם כל לעיני לנו, עז עיר וכבוד חמדהנו וארץעמנו
 בשם להתהלל הארץ כל רוחב מלא על לה קרניםומידו
 חכמת היים תורה הרחבת ע"י שמו כבוד לרומם ועזוד'

 אשר כזאה לעה ציון נשערי אמת אלהים ודעהאמת
 האמיתית הישראלית המחשבה כח לבצר מאד צריכיםאנחנו
 עת ועז, משפט ברוח אומן ואמונת ד' בשם דוגליםלהיות
 הולכים הננו בעוה"ר אשר הזאת העת היא לנולעשות

ודלים
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ע ז"ל אדר'ת הגאון לתולדותרעיונות
 ע"כ מעטו בפרץ עומדים גדר נודרי עולם וגדוליודלים,
 ויראה דעה בנינו אה שנלמד חקר אין עד קדושההחובה

 הלכיח של בהלמיד ילדוהם מל משחר להדגילםד'
 הלמודים יתר כל עם בהתאמה , דרכיו ודעת ד'יראה

 והמחשבה הרעיון כח את לעורר והרחבתם,המעשיים
 בכשרונוהיהם שיהפהחו כדי שבנו הכשרונות געליגלבג
 מוכים הניונוה חפץ דברי לבנם טעומק להוציא ויוכלויפה

 קרן ולרומם המתרופף עמנו רוח לחזק מובוהומחשבות
 נשמוה חיי הוא באמה שאוירה להראוה חמדה,ארץ

 חכטה,ומרבה

 ודעת חכמה ישועוה חוסן עתיך, אמונה"והיה
 אוצרו". היא ה'יראת

 יעידדנו זצ"ל וצדיק נאון אותו של דיוקנודמוה
 אהבת את המשרים ואת האוב אה להוציא בדרכיוללכה
 יראת של מאיצרה הכל והאמת, השלום הצדק,החסד,

 עלינו ממרום רוח אשר ער לער, העומרה מהורהד'
 והמהורוה הקדושות הרגשות לאוהן אנו גם ונזנהיערה,
 מגילה ליחידי הנתונים הטהור בלבבו אצוריםשהיו

 יעטוד וכוהו לבב, ויושר דרך בתם ד', לפניהמההלכים
 במדוהיי דבקים להיוה ומשתדלים ממעשיו, הלומדיםלכל

 כל אשר כלו, הגיי ד' עם ולכל וההרומיוההנעלוה
 עינינו והיו וכבודו, ישעו קרן ברוממות היו ז"ל,מעיניו
 עפר. שוכני וירגנו יקיצו בעת מורנו אתרואיה

 והושבע אסן ;אלהי (4י?ף קשכ? מבהשרףנחשר
r~e)וכי הראשנוה סורית ק?קחו וי שטן ;אלהי נשנע 
 חךזה ושרץ חושים שסוס בורא חוקי שי : סעיןינקשרו

ולא
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 היקראדרעה

 שישו טם קי : לב על ס4?י4ה ולא ךףאשנוה הןערקהולא
 :רושלם את בורא הנני כי בורא "4י 4זר עי קדיוווילי
 57א לעיי 7ש"הי בירוקלף יגלטי קשוש: ועקהגילה
 עוד מקם וחסה לא : זעקה :קול 4כי קול עוד טה!קטע
 סחה rv הלער כי עניו את ימלא לא יקר IP.Y,1 :מיםעול
 תקבו סמים וסנו : !קלל ק9ה סטה 4ן והחומא !מוה?4ה
 וטמר ומען לא 2שב וטסר יבני לא : סרים ואילו זרעיםנקטעי
 לא : כתירי :בלו :דיקם ומעשה עמי :סי העץ סיסי וייאכל
 וצא?שקם ףיה ד' 4ר41י ,רע כי י4ס?ה יידו ולא לריק:געו
 ואני לדקרים הם עוד למזוה ואוי !מסאו טסם וס:הפטם:
POr~: 7קקש טין יאסל סיקר וחך2ה כשסד 7לעו וטלה וטב 

-sv

 כי : ד' טמר ולדקי סר 99ל ושחיתו :לא !רעו לא ?קמו
 מכשים. יעם כטיס ד' טה וזה ך4ךקמלשה

 : אמן בימינובמהרה

88א~יגאהל'.'ע-
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