רש"ר הירש  -אגרות צפון * תרגום שמואל אהרנזאהן

08

המכתב
י
ש
ש
ה
להכיר ולדעת
,

א) הדור החדש אשר עליו היה
ולהתבונן
י ה' הוא אדון שופט ומושיע ,שלת עוד מעט את
בהרדת קד
ש /
כ
מחדש ,הפץ האדם
הלמוד הזה- .על האדמה אשר נתנה לו
להתנשא בגאותו עוד הפעם לאדון ומושלעליה  ,בכחו אשר הכניע
י נם מבלעדי ה' יוכל לכונן אתקיומו; -
בו את המבע ,האמין כ
מני אז תהל תולדו ת בנ אד ם (געשיכטע) ה /לא רצה עוד
להכות את כלחי ולמחות את האדם מעל פני האדמה ,רק לגדלר
ולחנכו ללמד את כל משפהות האדם דעת אלקים ורעת עצמו,
ע"י הנסיון (ערפאהרונג) - .אל מדרגת קשחתי הדור הרע ,אשר

לינה

.

י

ו עודלעולם כלמשפהות האדם
בגללו הביא ה' מבול עלהארין ,לאיגיע
ו מפוזרים ומפורדים בתבל,
יחד,יען ה' גזר אומרכי בני האדמיהי
ה טשפחה אחת
ורק לאט יהפשט האדמ על פני הארץ ולא יהי
רק משפהות האדמה כי אז בהשחת האחת בקצה הארון האהד לא
תנע במהרה לרעה ברעותה הטובה ממנה בקצהו השני ,ולא תשחית
את כל לות האדמ -- .מפוז ר ומפורד "יה למק ירש
האדמ כנשר נעריו לי עצמו וצבט האנשים אשר נחלש ממרוצתו
אחרי דמיוני ותעתועי האדמ והנהו בכל רע ,יפנה מקום לשבט
החזק ממנו ואשר כהו חדש עמדו - .מפוזר ומפורדיהיה ובכל
מקום יפנה לבו לכתן שמה הלך נפשו ,למען יקחנו כשרונות רוח
ימ לכונן מצבו מולפני הרובע .לזאת התחדשו
האדם בכל האופנ
פני האדמה אחרי הכליון החרוץ ונערכו אל מכנית חנוך כזה (ערצי-
הונגספלאן); שונה היא תכונת הארץ לפי האקלימים וחלקי האדמה
בריחי ארץ ימים ונהרות הרים ובקעות מדבר וערבה ,עדכי בכל
מקום ,אשר ידמה האדמ כי שמה הנהו האדון הנה הלקת האדמה
הזאת היא תאלפהו דעת ותעריך לו דרכיהייו למלאותידו כעבודה
ולעשות כל דברלפי האקלים ותכונת המקום ,והוא יפעל וישנה כמ
את תכונת האדמ הפנימית ,את גויתו ,את השקפותיו ,הלך נפשו
ונטיותיו ורק על ידו לבונן  raשפחו עפ"יידיעותיוונסיונותיו הרבים/
י תכונת המקוס תמשול בו - .עיי הנסיון יתחנך להבין את
עדכ
ערך עצמו וערך דעת את ה , /ילמוד,כי ה' ,הוא אליחיד ,מושל
י האדם .ילמוד  ,כי תעודת האדם גבוה
בכל ,על הטבע ועל
הינו ת - .מני אז עם ועם יתיצבו ויופיעו
ונשאה מלר כ 1ש ול ה
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

על

---א) כראשית

מ-/י"א .
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עלפני במת התולדה  /כל אהד ואחד מהם יביא עמו בת ותכונה
חדשה מרוח האדם ,ואת שניהם יאמן וינסה לכבוש לו ,רכו ש
והנאה" במלחמתו עם המבע ועם כהו ורוחו יחד יתאטץ  /כי כל
ד בבוהה
אשר כבש והתנחל לו /יקומבידו לנחלת עולמים - .אךי
ד ה ,/אשר היא בכל משלה ותנהל מערכת פשלת האדם
ונשאה ,י
תפיל למשואות ותפר את מהשבתם אשר יזמו לבנות לעולם
מגדלים בשמים ורוח עברה בהם ואינם  - /ולעיניהם יראה נפלאות,
ייוציא ויפתח מהדברהקמן שבקטנים,לעיני האדם המשתאה,גדולות
כ
ונצורות ,ואם דור אחדיעפיל לעלות אל מרום הפסגה של הקנין
 ,הנה מפני הגדולה הזאת
וה הנאה וכמו ר מ מ יבנה
תימהעולם ,ויפנה הדרך לדור
לד
וח
דכ
גי
בעצמה ועל דה /ירד פלאים ו
י נסיון - .עלפי הנהגת ה /תוצאות כל
וקדש להביא גם אותו
ד
י
ל
;
אלה הנסיונות תכיאנה את הדור יבואלידי הכרה נאמנה  -ואחרי
י עלתו וירידתו כתב
אשר בחנו את כל אלה ,וכל עם ועם עליד
,
ם
ד
א
ה
י ואדם
ל
בטפר תולדות בני אדם ,כי "הבל" הוא גוד
וכינו
י הרכוש והגדולה
רקד יתמו לריק כחס לכונן אשרם לנצחעל יד
 כאשר יפלו תחתיהם מגדלי ההמס/הקניןוהנאה ,אשריזמולעשות; -וכי רק זהיעמוד לעד ,את אשר בנו האנשים בכחם לאלוה ,בנין
עילם בצדק ו א ה בה  -וסטעל לחרבות חמס-אדם ודמיון כוז
ב /
לחשוב כי כל הברואים ובאחרונה גס האדמ יוכל לשבת על כס א
מלכו ת הנוסד על
י האדמלהיות כאלקים  /דור אחרון
י
ח
י
פ
ע
יקומ  /אשר ילמוד לדעת כי מהבל המה גמיחד /והאלילים כליל
ו למרום אל .האל היחיד ומיוחד  -הרגש והתשוקה
יחלמו  -וישאעיני
/

/

י

י

ש

הנעלה לגודל האדמ האמתי יתעורר עוד הפעם ,להשיג נס את

רק בתור אמצעי -מין האדם המפוזר ומפיד

הקנין גמ את ההנאה
יתאחד עוד הפעם להיות תמים יחד  /והנסיון והרגש הנעלה הזה
יחדרו בכל אפסי ארץ ועל משואות הזמן העבר  /מין האנושי
יתבשל כל צרכו להיותראוי ומוכשר אל השאלה בהוגן מבלי ישאל
עוד :מה לנו לעשורו למען נהיה מאושרים ? רק לשאול :בעוד אנחנו
מאושרים בעודיש לנו כל בעוד שפע הברכה בידינו הוא ,מה
לנו לעשות עם הברכה הזאת ? ואן - - - -
ב) והיה באחריתהימיםנכוןיהיה הר בית ה' בראש ההרים,
ונשא מגבעות ,ונהרו אליו כל הגוים,
והלכו
/

/

/

/

ב) ישעי ,ב.
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והלכועבזימ רבים ואמרו:
,לכוונעלה אל הר ה' ,אל בית אלהייעקב
4ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו ;
ן תצא תורה ודבר ה /מירושל-ס ,
*כימציו
יושפטבין הגוים והוכיח לעמים רבים
,וכרעעו תרבותם לאתימ
"וחניתותיהם למומרות
י חרב
4לא ישאגוי אלגו
"ולא ילמדו עוד מלחמה
*ביוםיעק
ב!לכו ונלכה באור ה' ! -
יאי נטשתה עמך ,בית יעקב -
,כי מלאו מקדם,
,ועוננימ כפלשתים
ו ,
*ובילדי נכריס ישפיק
ן קצה לאוצרותיו 1
"ותמלא ארצו כסף וזהכ ואי
,ותמלא ארצו סוסיםואין קצה למרכבותיו ;
/

/

"ותמלא ארצו אלילים
ולמעשה ידיו ישתחוו ,לעוטר עשו אצבעותיו
*וישח אדם -וישפל איש; ואל תשא להם !

,בוא בצור  /והממן בעפר- ,
,מפני פחד ה /ומהדר גאנו
עיני גבהות אדם שפל
ושח רום אנשים
ונשגב ה' לבדו ביום ההוא
י יום לה' צבאות ,
כ
על כל גאה ורם ,ועל כל נשא  -ושפל!

1

.

ועל כל ארזי הלכנוןהרמים והנשאים ועל כלאלוני הבש
ל כל ההריס הרמימ ועל כל הגבעות הנשאות,
ויע
ועל כל מגדל גבה ,ועל כל חומה בצורה
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה; -
ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים
ונשגב
/

/

/
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ונשגב ה /לכדו ביום
יהאלילימ כליל יחלוף.

ההואן -

ובאו כמערות צורים ובמחלות עפר,
מפני פחד ה' ומהדר גאונ
ו /
בקומו לערץ הארץ
ביום ההואישליך האדם אתאלילי כספוואתאליליוהכר.
אשר עשו לו להשתהות להפר פרות ולעמלפימ;
לבוא בנקרות הצורים ובסעפי הסלעים

.

/

מפני פחד ה /ומהדר גאינו

בקומו לערץ הארץ
וכאשר השלמת לקרוא בעלי הספר מתולדות בני אדם והתבוננת
כהםדי בינה לעתים ,אז קרא בקול עם דברי הקהלת:
ג) הבל הבלים! הכל הבל !
ן לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ?!
מה יתרו
;
,
דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת -
ו
מ
וזרה השמש - ,וכא השמש
ואל מקו שואף
זורח הוא שםן
הולך אל דרום  -וסובב אל צפון- ,
ו שב הרוח ,
סובב סובב הולך הרוה- ,ועלסביבותי
כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא;
אל מקוס ,שהנחלים הולכים שם הס שבים ללכת
כל הדבריםיגעים לא יוכל איש לרבר
ן לראות ולא תמלא אזן משמע;
לא תשבעעי
מה שהיה  -הוא שיהיה  1ומה שנעשה  -הוא
,

-

/

/

-

/

/

/

/

שיעשה; -

ואין כל חדש תחת השמש
יש דבר שיאמר" :ראה זה חדש הוא !" כברהיה לעולמים
,

אין זכרון

אשר היה מלפנינו.
לראשונים  ,וגם לאחרונים שיהיו לא יהיה

להם וכרע

 - -ג) וחית

א /ב/

 -ם'ו (ם

"כ י"ג.
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עםשיהיו

לאחרונה ,

ונתתי אתלבי לדרוש ולתור בחכמהעל כל אשר נעשה
תחת השמים ,
הואענין רע  -נתן אלקים לבני האדם לענות בו.
ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש,
והנה הכל הבל ורעות רוח !
מעותן  -לא יוכל לתקן- .
וחסרון!  -לאיוכל להקנות- .
סוף דבר ,הכל נשמע,
את האלקים ירא
ואת מצותיו שמור
,
י "זה כל האדם"
כ
/

ד) ה !/מעון אתה 1היי
ת לנו בדור ורור; -
ו  /ותחולל ארץ ותבל !
במרם הריםילד

ומשלם עד עולס  -אתה אלנ
תשב אנוש עד דכא -
י אדמ' !
ותאמר* - :עצבו בנ
כי אלף שניס בעיניך כיוס אתמול כייעבור
ואשמורה בליל
ה- ,
/

/

/

זרמתם - ,שנהיהי
ו; -

בבכר כחציר יחלוף
בבקריציץ וולף
לערב

/

/

-

 ימותן -ויבש- .אלקם
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ו אתנו מלה!
ה) אלהיםןיחננו ויברכנו,יארמני

לדעת בארץ דרכך ,בכל נוים ישגעתד,
יודור עמים ,אלהים  /יודוך עמים כלם,
ישמחו וירננו לאמים ,כי תשפוט עמים מישור ולאמים
בארץ תנחם טלה- ,
יודוך עטים אלקים,יודוך עמים כלם.
ארץ נתנה יבולה ,יברכנו אלהים ,אלהינו ;
יברכנו אלהים,וייראו אותו כל אפסי ארץ.
.

/

י ונאם הגבר ,הקם על,
ו) נאם דודבןיש
משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל ;
רוח ה /דברבי ,ומלתו  /על לשוני
י דבר צור ישראל:
אמראלהי ישראל,ל
/

מושל באדם צדיק

מושל יראת אלהימ.
וכאור בקר יזרח שמש,
בק" לא עבות

ממטר ,דשא מארץ"- .

מנגה
י לא כן ביתי עם אל ;
כ
י ,ערוכה ככל ושמורה,
בי ברית עולם שםל

כי כל ישעי וכל הפץ,

כי לא יצמיח
,ובליעל -

~קו(ן מונד כלהם

/

כי לא ביד יקחו.
ה) תהלים ס'ז.

י)

שמואל ב' כע

א.1-
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ואישיגע

בהם,

ימלא ברזל ועץ הנית ;

 -ובאש

/

-

שרף ישרפו- ,

בשבת"- .

א=15י==י
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המכתב
י
ע
י
ב
ש
ה
הנביא ישעיהו  ,אשר
מתחלת הכתוב

הזון
הבאתי במכתבי
העבר ,הראית לדעת את המצב הנאמן הנועדלעם ישראל בהתפתחות
העמים  /גם לא שגית  /בנימין אהובי - ,בעוד אשרמין האנושי
י הנסיון ,להכיר וללמוד ולדעת את ה'
נמסר אל החנוך עליד
לאת עצכוחו ע" מנת גורלו /הואיל ה /להוציא לפועל ו~ןק את
מטחו החמך הזאת עיי יסוד מוסד מיחד לתבלטזו .אחרי אמר הסתו
את ה' מהסתפח בנחלת ההיים והמבע ,וימצאו את מקורההיימ רק
יהחיים המהתוצאות.רבוי תאוות
בקנ ןוממרתו "בהנא ה" /בחשבםכ
האדם ונמיותיו ,והמבע היא תוצאת אלילימ רבימ ,אז יופיע
בעולםגוי אחד בקרב לאומים אשרעיי מנת גורלווחייו הוכיח
י מלא ת
לעיני כל  ,כי ה /היהיר הוא מקור המיים ה,אחר /וכ
רצונו היא תכלית ההיימ האחת /אין זולתה ונלוי הרצון הזה
התחדש בקרב העם ההוא ,להיותלולמרכז הא חדו ת .לזאת נדרש
היה עם כזה /אשר דל חלקובחיים וחסר הקנינים ,אשריתר האנשים
העפילו על ידם עלות מעלה בגודל עוזם וחוסן תפארתם בחיים.
ן ראית את העם הזה כאלו ולה ונפסד חלילהבין לאומים
למראיתעי
רבים גדולים ועצומים ממנו ,ורק נשא מה /אלקיו לבדו ,ובנצחונותיו
י א םצעי בתור :בורא שופט
על כל הקמיםעליו התגלה ה' בל
ה/
ואדון /במבע ובתולדותבני אדם ,ומצדהשני  /הואיל בהתגלותו/
כי העםהזהיקבל בתולדת וכממותו שנית מידו כל האמצעים הדרושים
י הארץ  /ואת אלה /להחזיק רק בתור א מצעי מ אל
לקיום האדמו
גוי(למלאות רצון ה" .אתהרצון הזה גלה להם ,אל סלוא
תעודתו האחת:
הרצון הזה יהיו נקשרים הא ש ר ו ה אסון שלהם הנחשבים בעיני
או אסון ,ואם כן עלידי מנת נורל העם הזה ומפעליו
העמים
ו לאלי
אמצעי ידיעת ה /והכרת תעודת האדם ,תחת אשר
יתודע בלי
י ממוצע של הנס ון בתולדות בני האדמ,
אחרת
ק
ר
ו
בדרך
יד
?דע כל אלהלמין האנושי; "ה /בורא כל היצורים ,מחוכה ,שופפ,
יו ,עבדיו ,נם
תוכן עלילות /מכלכלחיים  /אב ,כל הנבראים 3נ
האדמ בן וע בד לו ומידו הכל לו ,והכל כאשר לכל נועדו רק
ן ה' בתור
למלאות רצונו ,זאת לבדדי לשכלל אתהחיים ,והשארית
א מצעי למלאות את התעורה הזאת' -לכן הוא עם אשר "ה" הוא
,אלהי מ" לו  /הלא הוא :את ה' הקורא .באהבה'לכלמין האנושי
לעבודתו  /את ה' ה מ חנך אתמין האנושי בכל חליפות הזמנים
יו" לבדו ,כי הוא לבדו
והעתים .יכיר וידע כי ה  /הוא "אלה

י

/

/

י
ש

י

/

מיסד
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משד  /מנהל ומניע אתרעיוניו ,רגשותיו ,דבריו ופעולותיו כי אך
י העם הזה
מירו הבל לו ,אליו ועם בלם יחד יתרומם זעל .על
יד
רה הכרוז ה/
הושתה אכן הפנה לבנין האנושי מח דש  /בו נוס
ותעודת האדם,וע"י מנתגורלווקיומו התגלה ה' להיות לאות ולמופת
לא זהרה ולחגוך .אך בעבור זהעליו להיות נבדל ונפרד מבלם
לגל יתערב בגוים ובמעלליהם ,למען לא יאבד יתרו בו ולבל יכלה
כמוהםבאלילי הרכו ש וההנ אה ,עדכי גאהריתהימיםשי למוד
הנסיון מגס-המופת הזה,כל משפחותהאדמה שבם אחד תפנינהיתד אל
ה /המיוחד /בתור מקורחייהם ותקומתם ואזיהיה ה' אהד ושמו אהד,
או .-מעיין תצא תורה ודבר ה' מירושלים"- .
/

א) ה/מסיני בא וזרחמשעיר למז,
הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש,
מימינו  -אש דת למו.
אף חובב עמים  /כלקדושיו כירך;
והם תכו לרגלך
ישא מדברוהיך 1
תורה צוה לנו משה,
מורשה קהלת יעקב
/

.

א) דנריס לו

ב--ן.5
-אאא"-=5
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המכתבהשמיני

א) אל התכלית הנעלה הזאת בתחלת התולדה /נבחר איש אחד
לאב העם הזה  -אברהם ,גם בחייו הפרטים היה הוא הותםמכנית
העם ,אשר מחלציויצא והקורות אותו- .ה' המיוחד ,אשרביןהמון
תעתועיהאלילים שלהקנן וההנאה הכירולדעת ,אלשדיזה ,קרא
את אבהמון גויסאליו - ,ולמען אהבתו  /עזב אברהם את ארצו ,את
מולדתו ,משפחתו בית אביו וכל דבר היקר ואהוב בעיני האדם -
וילךאחריו .טמנו קבל את התעודה /להיות אב לעם אשרעליו נאמר:
י הארץוגו /ושמרו דרך ה/לעשות צדקה ומשפם";
"ונברכו בו כל גוי
ב) בדרכו זה הלךאברהםויוציא לפועל את אהבתולה' המיוהד באהבתו
לבניו ,להאנשיםכאחיםלו ,ויכלכלויצילויורה ,בכל מקום אשרהיה

י

/

לאלידו ויתפלל בעדם אל ה ,/שופט כלהארץ - .והוא אל שדי,
אשרלמענו עזב אברהם את הבל והלך אחריו אל ארץ נכריה הואהיה
למגן ומהסהבעדו על כל מסעיו,ויברכהו,כי כל הטוב והברכהיקבלרק
מירו ,למען השתמש במו רקלאשי העולם
 .אל "האהבה ,הזאת נלותה
גם "האמונה' ,הבטחון הזה כסלעאיתןלאימום לעולסואשרבוצדיק
ונשגב באמונתו יהיה,כי כל אשר נשמה באפו נשא מאת ה'/ויחזיק
בתומתו למלאות חוקיו ומשפטיו ,אם גםכהיי אדמות לאיראה שכר
יראה" יראת 8ה ,/אשר בגללה ,בכלרגע נכון הוא
טוב בעמלו גס"
ר
ק
י
ה
את
ל
א
ל
ו
ל
ה
נ
ו
להשיבבלי כל תל
ו
ת
ע
ד
ב
ל
ב
ת
ב
עליון
/
כי אך
םידו הוא לו - .הדעת וההכרה ותעודתההיים הזאת הנחילליצחק
בנו וליעקב נכדו ,האחד הצמין בבחינת וראה" (עקדה) והשניבבחינת
"אמונה" ( -אכןיש ה.)/
ג)ויתהלכומגוי אלגוי מממלכהאלעם אחר
לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהםמלכים:
*אל תגעו במשיחי! ולנביאי אל תרעו '.-
כה נגלה ה /ובאל שדי' אל האבות בהייהםהפרטיים,עיי ההשגחה
הנסתרת ,עדכי גדלוויהי
ו למשפחת שבעים נפש .הםהיו ראש פנת
ש
עם ישראל ,אבל מזרע קד
ל
ד
ג
ה
י
ה
ל
א
ויתחנךהעםהזהלהיות מוכשר
לתעודתו
א) כראשית י"ס והלאה.
/

/

/

/

ב) שם י"גב'גיי"ח "ם
.ע-.
ג) ההיי
ם להי"ג  -ש"
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לתעודתו הנעל
אגרותצרו.
ים יו
תרגום הוא
רש"רה לי
עמים האחרים
שמואלמכל ה
צפון *ונהפוך
אהרנזאהן
מ-
הירש
כי עליו היה להתעתד אל לאומיותו ע"י התנוך בבית הספר
של עמל ותלאה  ,עליו היה להתנצל בתחלה מעליו את כל
הקנים היצעים אשר יעשו לאומים ללאומים אשר יעשו
י יאבד את הכל מ את
את ק האדם ליש באנשים; עד כ
התופיט ,רק עלץ לשמור את המחת המוברז שצות זל לנצחה
כל דבר מחדש -- .מצרים/
בו -- ,ואז /לקבל מיד
ל מעשי אמיט ותחבלחזץ
אשר עמד אז על רום מעלת השלמותיט
ל על רוםעוזו והדר כבודו מצרים ,אשר חשב אדמתו
וישמח אלי גי
ונהרותיו לאלהיו ,הארץ הזאת היתהלו כורעוני לצרפו ולחנכו אל
תעודתו בימים יוצרו - .בגלל גמול והכרת טובה אשר נעשה
לארץ הזאת על ידם נקראו שמה  ,בתור אורחים נאחס בארץ.
אבל ארץ מצרם אשר נתנה בבי אלקט רק לרכוש וקנין
המרה לדעח,כי המין האמשי נלמ
לא
היא לא ידעה את
בם אל חי ,בגאוזם תאמם סו לזכות אורח ומ,טפמ האדם
הכמש את יטראל לעבדימ --.יטראג אשר פרו ורע ועדף
במאד ,ירד פלאים  ,ולעומתם המצרים גברו גם עתקו חיל
ה/
ויתגאו על הודם וכבורם וילעגו למסת נקיים  ,אז /הופיע
אלקי ישראל להנה ה /רכב ש עב ומי ונע אלילי מצרים
מפניו"- .
,
יכבר כבשוה
ד
ח
ו
י
מ
ו
א
ר
ו
ב
כ
ד
י
ח
י
ה
ל
ג
נ
ן
ו
ד
א
כ
הוא
ע
ב
מ
ה
ף
א
כ
י אדם ,כאלהים בהיי העמים ,כאל פודה ומצילושופם רמים .כבוד
יד
מצרימ השפילעדעפרויחרטמפני רוס כבודעם /אשר ה' אלהיו עמו/
ה /אלהיישראל דבר,בריחימצרימנגדעו -ויוציא אתעמובכושרות.מיד
ה/קבל את החופש ,אתהלאומית ,ולתכלית כל זאת התגלותרצונו בעד
י החנוך
היי האדם  -את "התורה".עלידי הכורעוני במצריםועליד
במדבר ,השתלמה בקרב רוח העם הזה *ה א מונה' הנאמנה ,להשליך
, .במדבר'
יהבם על ה ,/אל כל אשר יפנו/עלפיו יסעו ועלפיויחנו
קבל את התורה/ועלידה/בלי ארץ,בלי אחוזת נחלה  -במדברוישימון
נהיה לעם - .גוי" אשר נשמתוהיא 4ה תורה"ן עלידה הנהו
"ממלכת כהנים" /כמווהכהן"בין העם/כן הוא עם"בין המין
י קדוש'
האנו ש אשר תורת אלהיו עמו ושומר הואמצותיו" .גו
מבלי התיערבבגוים וללמוד מעשיהם לשמורבחייו קדושת האנושית.
"התורה" ,מלאת רצון ה ,/היתה לו אחוזת נחלה ומטרהבחיים -
לכן לאומיותו איננה נקשרה בדבר העובר והחלוף איננה עומדת
ביהם יתנאי עמ כל הדברים הממריים; רקנצח ,תעמוד לעד כרוח
/

י

/

י

/

י

/

/

/

/

/
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ן העמים ,
ודבר ה - ./אבל גם בתור"עמ"עליו לבוא ולהתיצב בי
י ה/הואהטובומטיב ,מקורכלהברכית;
בתכונת"עמ"גראה .ללאומים,כ
כי אם נקדש נפשנו למלאות רצונו  /נקבל מידה' בתור אםצעים נם
את שפעהברכה החשובה והיקרהבעיני האדם,כי כל ואתתספיקלכונן
אתההייםעלטוסדותנאמנים .לכןנתנהלעםהזה ארץ רוש ת נתלת
גס סדרומשמר במדינה ,אבל לאלשםתכליתומטרהרקבתור אמצעי
ו כולת למלאות אתהתורה /ולכןהתנאי האחדלהצלחתישראל בארץ
אחוזתו היתה רק "ש מ רת התורה".עליולהיוו ,שונה ונבדל מיתר
העמים גם בעתותי האשר וההצלחה  /למען לא ילמוד מהם לחשוב
ו /ולבליכלהויאבד כמוהם באלקיות
תועה,כיהצלחתוהיא מטרתחיי
הקנין וההנאה -- .מה נהדרמראה עם מה,בהגועו אלרוס מעלת
תעודתוו ה' המיחד /רק תא לבדו אדמו ואבע;ובתהעם כלם כאחד
אחים המה בני אל חי  /ולמלאות רצון ה /בצדק ואהבה  ,היא
לבדה גדולתו ,ובעקב הפעולה הזאת יקבלו בתור אמצעי מידו את
שפע ברכתו
ד) מה טובו אהליךיעקב

י

י

י

משכנותיך ישראלן

כנחליםנטיו,
בננותעלי נהר

/

כאהלים נטע
כארזיםעלי-מים ;
יזל מיסמדליו,
וזרעו במיס רבים.
וירם מאנג מלכו

ה,/

/

/

ותנשא מלכותו- - - - - /

4

ה) לא הבים און ביעקב,
ולא ראה עמל בישראל ן
ו עמו,
ה/אזיקי
ותרועת מלך בו;
אל מוציאם ממצרים ,

__

כתועפות
ה .,1 -

בהדברכ"י
ה) במדבר כ"ג -

"

כ א  -בג.
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כתועפות ר"מ לו!

כי לא נחש ביעקב

/

ולא קסם בישראל- ,

כעת  -יאמרליעקב ולישראל
מה פש אל

*

-
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המכתב התשיעי

סכנית הרעיון הזה למלאות את תעודתו כעתותי האשר
וההצלחה ארכה רק זמן מצער .הרועה הנאמן לעדתו ,משה רבנו,
אדון הנביאים ,נבא גם הגיד לעמו ,את אשר יקרהו בימיםיוצרו
כי על אדמת ה' ישכחו את צור מחוללם ,וכיע"י מכלי המיס ושפע
הברכה ,לבם יהיה נפתה ללכת אחרי תעתועי הקנין וההנאה
י
ה
א
י
ו
בם וישכחו את תעודתם הרוממהו  -ושבוא נתגיע העת אשר הנביא
התי,ונן מרה :ימספר עריך היו אלהיך יהודה !' לכן נלקהו ממנו
בתיקת היד שפע הבתה החן והמלה /גם חלקת האדמה
אשר המעה לסו לאבן סף ההטו מארץ אהחתמ ,ארץ האשר
וההצלחה /יק רמ לבבמ רחרחך מתעדתם  :בנולה הלכו ולא
הצי ,נצל וצ1דיעהמ עמיו להם רק את
אפם ,ולקם בהים
"
ר
הלא היא
"התורה" ולא היה להם מאז שום דבר אשר יאחדם
וק,טרמ יהד רק "ה /אלהיו ותעו רוזו" אשר ישארו לעולמי עד,
ן כי 1ו ח" המה-- ,ואידת ישראל אחרי חרבן ארצו וח" המדעה
יע
ן וביען כי הקמנימ ההם
רק
לא אבדה  114כחה ואזה ,יע
א מצעים להתעודה הזאת ,ונהפוך הוא ,החרבן בעצמו והגלגל
אשר הפך עליהם ה' ,הוא יסוד מוסד לבנין מנת גורלו להתגלותה'
והאנושית .ובגלו ת יתל באופן אחר למלאות את חובות התעודה
הזאת - .אין המא ועון אשר עשה ישראל בהיתנו בהיי ממשלתו
על אדכעעו רטשם בם ,אשר לא עשו כמוהו עמים אחדים במקמות
ן מסוררים ,חרה אפו
מושבותמ ,בכל ,את אם ה' סבל והעליסעי
ן לישראל אק כל ומעדה אדות
רק בישראל 47מרהו קשה /יע
רק להיחע זזם חטר ולהעיזטר מכל התערע2לם האלה הלא "ה' הו א
אלהיו ף --לכן מפלת ישראל זארנ תכלכל בקרבה לקח מוב,
כמו נדחקו לטוו והצלחחו .בגלווזו נפתח לממו כר נרחב וס"ט
לתעודתו ושמו הטוב ,לכן בטרם צעדהרגלםבגולהלהיותנודדיםבין
עמים רביםובזמנים שוניםנקבצו עוד הפעם על זבקקצר בבית אביהם,
עוד הפעם על אדםת נחל תם על זמן מצער ,למען יקשרו נפשם
ביותר אל אחוזת נחלתם הרו חנית,זא ת ה תור ה מורשה קהלת
יעק
ב אשר מאז ומלאה רק היא לבדה תשא גס תסבול אהום,
ל'
,
,
ו
ת
ל
ש
מ
מ
ו
ו
ע
ע
כ
ד
א
ב
ז
ע
ואז
ס
ר
מ
ב
א
ר
ש
י
ר
י
א
ה
ש
אשר
התרחק
ענף
,
ו
נ
ד
ע
ב
ו
ב
ל
ע
פ
י
ל
ב
ת
ש
השקועים ביון מצולת ההמאת,
ממ למען
י
י
עבודת אלילימ רבים ,המס אדם והשחתת המדות /המורידים לארון
אתהין ערך האדםורומ גדולתו,כי ילמרו לדעת ,להכיר את האל
האהד-
/

/

/

/

הי

/

/
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האחד והאחרהכין בני אדם בם יתרון האדם על הבעליחיים,
ויסיף מוסר להבדל מעלה/אלהיהםהקנין וההנאה ,אף לא יאחזו בהם
לשם אמצעים לעבודת
 וגדורות הבאים פנה דרך להתקרב א5משרת תולדוועכני אדם  -וישראל נפוץ ברחבי תבלכין עמים רבים
ואקלימים שונים למען ימלא באמונה בעלו ,את תעודת
ו הרוממה ז
*עוד הפעם במדבר"!קולהנביא קורא:
/

א) קול קורא במחכר! פנו דרךה'1

ישרו
כלגיא ינשא ,וכל הר ונבעה ישפלו,
והיה העקב למישור והרכסים לבקעה
כערבה מסלה לאלהינו!

ה/

ונגלה נבור
וראו כל בשריחדוכיפי ה' דבר.
ויותר מבימי אשרו והצליחנו מלא את תפקידו בימיעניו ומרודרד
ב בתחלה את עצמו ,-
בהיותו בנולה - .עלידי הגלות המר יימי
,
הלאבעיניו ראה ,כי נשבר כל גאון עזו ,צבי תפארתו והדרו אשר
המה הועילו להותו ואהריהמ נפתה לבו לכבדם כבני אלים וללכוד
אחרי התאי ,ואיבכה יכול שד מני אז לחשוב את הקנ ן
י אלהים חיים המה? -בלי ממשלה
וההנ אה ושכיות החמרה,כ
בלי גאון ,בלי יקר וחמדה,בלי מעשה אנוש ותחבולותיו ,האמונה
באליח ד היתה שבמו ומשענתו סלה ,והיא נמלה ונשאהאותו.
והרוח ומלאתחוקי התורה תור ת ח מ ,אוצר כל מנולה ,שהיא
נשארה לו לפליגה נשאו אותו על אברתם לשמרו מכל רע צרה
וצוקה ,לחץ ,עמל ותלאה ,אשר סבל משאון לאומים גשלהם רסן
דמיונם חפשי- .
ו
ל
א
י
ש
ו
אשר
מדינות וממלכות מסביב
בכחן וגבורתן
תפארתן
עשו להן שם בעולם נשמדו מתהת שמי ה - /וישראל עם קמן
ודל בלי נאון ונובה נשאר חי וקים בתבל ארצה ע"י אטונתו בה'
ותורתו ,ויחי עוד לנצח ,ואיבכה לא יכבד אתאלהיו אלהי ישראל,
הבוראהיחיד ,מושל בלאומים ,ואת תורתו שהיא תעודתיומו
י הנסיון  ~fpהגלות והחנוך
נצחו ותוחלתו? גם הוכיח לדעתכ
הזה לא היה לריק --.אלפי פעמים בכח וקסם דמיון תועה ומקספ
שוא

י

י

יי

/

/

א) ישע"

ס/

ג-ה.
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.שוא  /הפותה שער לכל תאוה וחמדת ההיים  /נפתה לישראל הדרך
לשפע הצלחת תבל ארצה ,אם רק באומר אחד יתכחש בצור ישועתו
ויסיר לכו מאל היחיד ומאחרי ועררנו; אכל בכל עת תמיד השליך
ארצה את המפתח /הפותה שער בנקל להשיג למכביר הקנינים
אשר בעפר יסודם - ,ויט שכמו לסבול צרות רבות ורעות ,ויבז
בלבו את הרכו ש וההנ אה אשר יתור לב האדם ויזנה אחריהם,
ויקרש לה' כל כחו וחילו ,גם הצלחתו המעטה את כל קניניו
והנפשות היקרותלו בהיים  /אשה ובנים ,הורים אחים ואהילם וכל
שמהות ההיים גם את נפשו נתן כפר דתו ואמונתו;  -הוא כתב
בדמי לבבו על כל "לה .מתולדות בני אדם את התורה הזאת:בי
ר וידע ערך האדם וגדלו,
יאהב ויכבד רק האל האחד ומיוהד  /כייכי
ן
כי נעלים המה מהרכו ש  1מהנ אה הוא חתם בדם ברית
את אמונתו בה' ותורתו ,גם ביסורים קשים ומרים ממות .כל
קורווז גלותו הנם מזב ה אשר הקריבעליו כל-משכיור; לבב אנוש
ן אשר יזנו אחריהם המון אדם רב .הוא הקריב את
וכל המדתעי
כל אשר לו ,בעד דו 2אלהים ותורגזו ובין כל העמים וכל משפהות
האדמה באפסי ארץ הקשו מזבחות כאלה להעקת עמהם זבהי
רצון בדם ואם ותמרכז עשן --.ומכל אלה האס לא ילמדו לדעת
אר 2ה ,/המכלכלם המנמלם והמנשאמ בצרהז הגופות כאלה? --
האם לא ילמדו באמונה כזאת את תעדת האדמ ?-ואם גם יחדלו מזבחות כאלה להעלוה עשן  ,אס נס נדתי
ישראל ינוחו מעט מעמלם ומרנזמ והעמים ילקהום לחסות כצלם
ויתנו להםזכו ת אזרח ,לפתח בשובה ונחת את גמלחיי ישראל
אםי שר אל ימלא אחרי דברי ההוזה ,בדבר חובתו לארץ מולדתו,
ובכלמדינהומדינהידרשו אתשלום הארץוהעיר אשרנאהזו בה ,ובקרב
אנשי תבל המבקשים להם רק רכוש וההנאה ,ישראל יבלה ימת
כעלחז הישקט בצדק ומשפט ואהבוז אדם ואם גם מצב האדמיד
פ~אימ ללכת ארחות עקלקלות ,לבקש להם רק תאחז לבב וחמדת עין/
בנ ו בנו ת י שר אל ינובבו במדות טובות ומוסר השכל ,תום
יר .אם בל בתי אבות יחדלו מלמעת נסעי נעמנים זרע קרש,
ויוש
ה היכל ליראת שדי  ,אהבת
בני אל הי /בכל בית אב לישראלו*~
ה' ובטחון בו .אם בכל מקום אהבת הבצע ההנאה ואהבת עצמו
המצאנהקןלסו להיות הסבותלהניע את פעולות האדם ותקן עלילותיו/
אך בכל יהודי  ,בהייו השאננים נראה משל נתמן ולקה ט1ב,
בצדק ואהבה - ,אמ היהודים בג לותם יתיצבו לפנינו בשלות
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

השקט
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י

השקט בתור "כהנ ה'" במקדש האנושית המסורהי ארנביבנימין1
מי יק והיינו את אשר עלינו להיות!! אם וזיע יהל
ישועות בעד
ד מות ו תכנית ירתע  /מה רב כהת
התכלת הכלית לחנוך האנושית!! בחשקם ,אבל גמה תשא
מאר מפעלתה בעד התעודה השת ע" צ ות ותלאות הגלוו,2
נוכל לפעול אז ביתר עז להכרת התגלות ה' והאנושית!  -בשנות
ראינו רעה עמל ותלאה ולעג השאננים ,לא היתה לאל ידנו להשיג
זאת בעצם שלמותה ,אך אם היגתימ אשר ישתנו לטוב תקראנה
י חייהם הפרמיימ והשאנניםוהיו
לנו ,כי כליהודי וכליהודית על
י
דאנושית הטהורה ,אם עתידים
כהנים וכהנות במקדש ה /וה
אנחנו לתעודת רעיון נעלה ולקח טוב כזה האס נוכל עוד ,בנים5ן
י ן להתאונן על מנת גורלנו ? ! -
יקיר
י ה' !
ב) הברו נשאיכל
כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון,
כי הלך לפניכם ה /ומאספכם אלהי ישראל.
הנה- ,ישכיל עבדי ,ירום ונשא וגבה מאד
כאסור שממו עליך רבים :גכן משהת מאיש מראון
ותאיו מבני אדמ'

לפעי

/

בן יזה גויס רבים
עליו יקפצו מלכים פיהם
/

אשר לא קפר להם ראו  ,ואשר לא שמעו
כי

התבוננו.

י נגלוזה !
ה ,/על מ

,מי האמין לשעלתנון וזרוע
ויעל כיונק לפניו וכשרזם ולארין ציה
/

/

לו ולא הדר ,ונראהו ,ולא מראה ,ונהסדהו
לא תאי
נבזה והדל אישים איש מכאבות  /וידועהלי; -
וכממתר פנים טמנו  /נבזה ולא השנקהו
אכן חלינו הוא נשא ,ומכאבינו מבלם;
ואנחנו  -חשבנהו ננוע  /מכה אלהים ומענה1
והוא  -מחלל מפשעינו ,קדכא מעונותינו
מומר
/

ב) ישע.ה נ"ב,

יא--נו.!-
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מוסר שלהטנו עליו ובעברתו נרפא לנו,
כלנו כצאן תעינו /איש לדרכופנינו; -
וה /הפגיע בו אתעון כלנו.
נגש ,והוא נענה  -ולא יפחתפיו
כשה למבחיובל  -וכרחל לפני נזזיה
ו!
נאלמה ולא יפתחפי
/

מעצר
כי נגזר מארץ היים  -מפשעעמי נגע לסו,
ויתן את רשעים קברו
ואת עשיר במתיו,
על לא חטם עשה
ולא מרמהבפיו
וה' חפץ דכאו הרלי
אם תעדם אשם נפשו ,יראה זרע -יאריךימים
וחפץ הןבידו יצלח .מעמל נפשו יראה ישבע ; -
בדעתויצדיק צדיק
עבדי לרבים ועוגותמ הוא יטבול.
לבן אחלק לו ברבים ,ואת עצומים יחלק שלל
תחת אשר הערה למות נמהרו  -ואת פצועים נמנה,
והוא המא -רבים נשא  -ולפשעים יפגיע".
רם עקרה לאילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה ;
כעולה אמו  .י
ה'
כי רכים בני עיממה סבני
הרחיבי ממום אהלך ,ויריעתה בבוכנותיך  -יטו  -אל
י ישוחח!
וממשפם לקה  -ואת-דורו מ

/

/

/

/

תחשכי!

האריכי מיתריך ויתדתיךחזקי!

כי ימין ושמאול תפרצי -וזרעך גוים יירש
וערים נשמות יושיבו.
אל תיראי כי לא תבושי נ ואל

תכלמי כי

תעירי !
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כי בשת עלומיך תשכחי ,ושיפת

אלשנוו?ך לא חנכה

עוד.

י בעליך עא4ך ,ה' צבאות שמו
כ
וגאלך לררש ישראל  ,אלהי כל הארץ יקרא.
כיכאיפה עובה ועצובת רוח ,לראך ה'.
ואשת נעורים כי תמאס אמו אלהיך.
בתע קטן עזבתיך ,וברהמימ גדולים אתבצק
בשצף קצף המתרתי פני רגע ממך וכחמד עולם
רחמתיך,
אמר נאלך ה'.
כי מי נח זאתלי ,אשר נשבעתי מעכור סי נח עור
על הארץ,
ך ומגער בך ,
כן נשבעתי מקצףעלי
בי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתר לא

.

/

/

ימהר

ובוית עולמי לא תסוס
עניה ,מיגרה  ,לא נהמה ! הנה אנכי מרביון בפוך
 -אטר מרחמך ה',

אבניך

ויסדתיך בספירים.

ושמתי כדכד שמשתיך ,ושעריך לאבני אקדה וכל נבולך
לאבני חפץ
יכלבניך לסודי ה' ורב שלום בניך- .
/

/

בצדקה תכונני,

רחקי מעשק כי

לא תיראי  ,וממחתה כי לא

תקרב

אלך

ל?
הן נור יטר אפס מאותי מי גר אתך עלקייפו
הן אנכי בראוני חרש  ,נפח באש פחס ומוציא

כלי

למעריקו
ואגבי בראתי משחפז להבל ! כל כלי יוצר עליך ,לא
יצלח.
וכל
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עי
וכל לשון תקוםה/אתך  -לפטפט -תרשי
ה/
זאת נחלתעבדי וצדקתם מאתי נאם .
הוי כל צמא לנו למים ואשר אין לו כסף,
/

*

/

לכו שברו ואכלו; לכו שברו בלוא כסף ובלוא מתירייך
וחלב !
למה תשקלו כסף בלוא לחם הגיעכם בלוא

לשבעה ?

שמעו שמוע אלי ואכלו אוב ותתענג בדשן
נפשכם.
י נפשכם ז
המו אזנכם ולכואלי; שמעו ותה
דוד הנאמנים ן
ואכרתה לכם ברית עולם ,הטדי
הן עד לאומים נתחיו,נניד ומצוה לאמים- .
לא ידעוך ,אליך.
הן נוי לא תדע תקרא  ,וגוי
/

/

/

ירוצו,

למען ה/אלהיך ולקדוש ישראל ,כי פארך.
/

"דרשו ה /בהמצאו ,קר~הו בהיותו קרוב
"יעזב רשע דרכו ,ואיש און מהשבתיו,
ירבה,
"וישב אל ה' וירחמהו ; ואל אלהינו כי
לסלוה' -
ולא דרכיכם דרכי .,
,כי לא מחשבותי מחשבותיכם
נאם ה'
מדרכונם ומהשבותי.
*כי גבהו שמים מארץ כן גבבודרכי
ממהשבותיכמ.
כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה ל14
כי
/

/

כי אם הרוה את הארין והולידה והצמיחה
ונתן זרעלזיע ולחם לאכול כן יהיה
דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליריקם,
כי אם עשה את אשר חפצתי

ישוב

/

יהצליה

אשר שלחוריו
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.כי גשמהה נצבאו ובגילום תובלון
נזהרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה
וכל עצי השדה ימחאו כף,
וזהה הגעצוץ יעלה ברוש,
*

.ותחת הסרפדיעלה הדס
,והיה לה' לשם  /לאות עולם
ת;
לא יכר
כה אמר ה' :שביץ משפט! ועשו צדקה!
י קרובה ישועהי לבוא וצרקתי להגלו,ז
כ
ךאשרי אנוש יעשה זאהובן אדם יחזיק בה,
'שמר שבת טחללו ג)
ולמרידו מעשות כל רע.
'ואל יאמר בן הנגר הנלוה אל ה'
י ה' טעל עמו'!
לאמר. :הכדליבדילנ
ן יבש !'
ואל יאמר הסריס ד) *הזאני עי
יכי כה אמר ה /לסריסים אשר ישמרו
את שבתותיוכהרו באשר וזפ"צזי ומהזיקים בכריתי ,
'

/

'ונרגזי להם בכיתי וברופתייד ושם
טיב מבניס ומבנות
אשר
לא יכרת.
שם עולם אתן.ובני הנבר הנלוים על ה' ,
לשרתו ולאהבה את שם ה /להיות
לו לעבדים ,

י

/

כל
-

-

_)

ע"ד חית  Cfהשבח וקששנו :יץ בסכתנ השלשה עשר והחמשה עצר- .
ר) בשסות ,סריס;1, ,קרה' יהאר הנניא את ישראל אשר ספסליו בוולדות
צנ' אדם לא יתראו ככה למראיתעין ,נטו מפעיות ויו העטים

-.

הערת הסוג בשמ"א
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כל שומר שבת סחפנו ומחזיקים בבריתי,
והביאושים אל הר קדשי
ושמחתים בבית תפלתי
עולתיהם וזבחיהם לר
kkh~.צון על מזבחי
יקיא
כיביתי  -בית
ם,
לכל העמי
8=--יאאימא-

.
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מכתב
יחרהי
ש
ע
ה
המעטים צל
"רבה לנפשי/כי

.

.

בידי לעשות שלוס בינך-
כדברי
,
ה
ז
ב
,
ו
י
נ
ע
ובין מנת גורל עמך; אמנם
שמח
הבט
ל
ע
מב4
ך
נ
ה
הנך שמח בעצם עניו ודלותו - .אכן יש שכר לפעולת דליפות.
אגרותינו ,בנימין אהובי! אולם כאוטר תגביה רוחך ש מ"מ רעיון
תעודתך ,ומשמה תביט על ה תורה ,שעלינו למצוא בה,כי תכלכל
קרבה תכנ ת הרעיק הזה בפו ל ההנה נעזלאה 1דגל ורעדה
י ,זההוארצון ה'; ע רואהנם את המפעל שלמענו.
אינך
יאתזוךבהחטבך כי
מצעדי.
/

עי

נקראת; אך תפלה ,צקון לחש וחח התבוננות כל
רגליך;ונוסף לוה מצותוחוכות כאלה אשראיןבהם כל רוח ונגד השכל
ששר הנמו! ואיך?אהובי ,אם הלחץוהדרק מרבהלהגילכעצותמאות
רבות והמק התלאות לאהועילו באחרונה רקלהציל חיצוניות
התרה /אבל הרוה  16כמא מקט  ?1n~oyאם ישראל מרש כהסט
,
תר הצד ה" לתו ,רחקותי %7היים
י
ה
י
ע
ש
ו
י
מ
ו
ה א חרונה לא הכ"א ועד דבר נכבד ניצנת ~ 3anQושדה  --ףחשוב
עצמו למאסטר בזה,כיהצילרק חיצוניותה? אם וזה תועה אדה
בהוקי החיים והפכם לחממי סצרש ,ותהדפן וטמא תעופת החח.
אחה 'תאית ,גרש את הרוח ךםרחף על
 /כאשר ושב
יר
ץהעיבן תעל פגרים מר"מ הנאהביםההנעימים לו? אם 'טגחז מנעת
,
,
ו
ג
ת
ו
של צרה וצוקה עני ערק לא
מקוםלפעל ושגעלת רקקראוהו
,
ת
ל
ה
ו
ז
ה
מ
מ
ו
ר
ז
לשאת ולסבול  ,ולמצוא דצ
פ
ב
ו
נ
ש
פ
י
ר
ח
מ
ו
בהתבוננותבהיים,עדכי נאלצ
ת
ג
מ
כ
ו
ם
א
א
ו
ב
ל
הבתה
נוסףלזה
לירי
,
מערכהבלתי סובנה  /אשר עלפיהיוטפל הרוח/ועודיתנשםעלידה וכל
הנקרא בשםפעולותהאדםחיצוניותופנימיותתשינבתימוכניות(מ
עכאני.-
,
שעס) תנועות חומריות(דינאמישעס)לבנין עולם בסודות נעלמים מבלי
הביןכיעליהן להיותנסיונותחנוך הרוחומולידיההים -ולפעמיםהשפלו
להיותבתורקמיעותלהשים- .ואתהגניכרןעזשיגמנגהיהדותבלתימוכנה
ובמושנימזריםורקשכרייריעות? -אבלהתאוששידידי,שכחאתאשרידעת.
מזהושמעכמולאהקשיבהאזנך מאתסעפם/ואזמלבדכישלוםתעשהלך
עם התורה הזאת ,עוד הוינה ונהרת להשכלאףלדבוקבה באהבה כלב_
תפש ,וכלהייךיהיו תבנית החורה הזאת - ,אנכי שועלך נזה
רק יתדות והשקפות כלליות סחבקי הלמודים השונים ,ממעש רק את
השמות לבדם ומושגיהם ,ויתר הדברים בארוכה והמוסדות.
הנאם:ימ 4ה אבאר ל אלנכוןבימים הבאים .קראלך אותם הפעם;
רק בתור השערות(היפ"טעזען)אבל באסת לא השערות תקראבהם-- ,

כ"

ידים

.

יש

'

/
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כל
י תוצאתהגיון ולסוד רב במשך כמהשנים בתנ"'ך,
ש"סהשקפההיאל
ם
/
ע
ו
ל
כ
ל
ע
ט
ר
פ
ד
ע
צ
ל
כ
ומדרש/
יש סעד וסמך לוה בגמרא,
אס נבין רק דבר לאשורו ועל כל צעד נשאל :מהשמעתי כזה? מה
היא מושג הדבר ? מה היא תעודתוץאיזה פעולה לשם אות נערכה ?
מה הוא טושנ הרעיון הפשוט ביחסוככונה ?עם ההבדלה בזהירות רבה
בין דאה~יתאובין דרבנן;להבין אתהראשוןמעצם הדבר והשני ממבע
ההלכה המביאה לידי מעשה וביחוד לתת לב על הסקורים המיוחדים
אשר מטעמם ונמוקם לא נתנו לסכתב רקדברים המיוהדים ובעדחלק
/

/

שמוש המעשה ,אך כללוום הדבר נמטרה להרוח בכנור תורה שבעל פה או
להבי
ן דברמתוך דבר - - - ,
,
ה
ר
ו
ת
ב
ל
כ
מה
ה
ל
א
יספק ,ה תנלו ת"
א
ו
צ
מ
ל
תשאל נפשך
ארצי
בל
א ך ל מלאו ת רצון ה' עםכלהקנינים הנתוניםלך למנה /וננד כל
אלה אשר מסביבלך; או באומר אחר,איךתפעול במדת הצדקוהאהבה
עם כלם,ונגד כלם; -התבונןהיטבעלכל אלה וצרףאלזה אתהמושג
מה הוא"י שראל" ,אשר לאלבדכיתעודתולהוציאהרעיוןהזהלפעולה
בחיים /כיעליו גם לשמור את הרעיון (אידעע) הזה בלבו ולשנן אותו
בפיו ובשפתיו ,להגך בזה אתעצמו ואת אודים  /ובאחרונה תשיםלבך
יהמרינה שלובימיקדם ,אשר אלה
להתבונןעלכל דבר הנובעממקורהי
כמובן ,כהיותם רחוקים מארצם לא נדרש למלאותם -ויצא לך מזה
תוכן התורה צוה ששה מורשה קהלהיעקב.
יפרסוםהתולדה,על דבר
מציאתא)ה/ת,ורות ,-הידיעות,אשרנתגלו עליד
,
העולס האדם ולאומיות ישראלותוצאהעיהם לא להביר
אותםבתורמשפמיהאמונהוהמדע ,רקכעיקריהחייםהמקושימומאושרים
ע"י הרוחוהלב - .ב) משפמים -אמרי צדקננד עצמים הררמיםלך,
י השוד של הרקהשוויאליך והוא/הצדקנגד
עלפ
האנשם- .נ)הנקים -
ד
נ
נ
,
ם
י
ע
נ
כ
נ
ה
עצמם
חוקי הצדק
' הטה /
תחהיךעלפי היסוד כיקנין ה
הלאהוא:חוקי הצדק ננד האדמה הצמהימ,ובעלי ההיים ,ושלשתם
יד)הדמהצבואתים במגבצוולתעהצאמהובתהך,לכנלנדהקינקיונםיך /גופךיח,סתכאוונתתםך נפשךורוחך- .
אלקנין עצמהעך
מכלי
נ
ש
ו
מ
ו
תעודתך/תעודת
ש
י
א
'
ה
ת
ד
ו
ק
רקממעמפ
ישראל-.ה)עדות-

י

/

'

לני

/

/

/

עמודייכרון שלאמתיות מקוימות בעד האדמ וישראל המתוארים בעדות
הדבור ואותותהפעולותבעדכל אהדע"דישראלומחוצהלו
-.ו)עבודה -
תעודתובחיימהחיצוניים,
לקדש ולנשא את ההישהפנימיים/למען
מהלדאבת
ור
ו
י;  -ולבן לאלההיסודות
עלירי מהרת הר
קעיהו,ן אבאהותבוהתה
הראשיים :צד
פעוח
תו
לנ
גם
יך  ,א)צדקה,לכבד כל עצםבהיר
,
,
יציר ה ,/כל קנין כתעודה אלהית כל סדר בתור חוקה' ועל פיהם
למלגווז
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למלאות כל דבר הנדרשלהם - ,ב) אהבה -היאדורשתלהתבונןעלכ4
יצור כעל ילד ה /כאחלך ולפעולעליוועל כחותיו /להביאאותו לתכונתר
היעודה מאת ה' ,מבלי אהבה עצמית ,ולמעןתהיה בזהתםוישרכרצון
ה' ,ולמלאות פקודתו - .ג) החנוך  -לחנך נצעעצמו ואתאחרים
לפעולתו כאלה,להכירולהוקיר את האמתיות,למעןתהיינהליסודותהחיים
לדבר בם בעד עצמו ובעד אחרימ ולשוב ולדבוק בהם ,אם הרחקנו אותן
נעבר נא עלפני כל אחד מאלה עםיסודהרעיון
ממנו ע"החיים

-.

המוסדלסו ונשקיףעליהם בלבמבין- .
/
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