
1~6

 ן. עשר השבעההמכתב
 )עמאנציפאציטל( הזכיות שווי שאלת כל , בדבריךצדקת

 עמדתה תקח היא לכן החיצונה גורלנו למנת ביותר נוגעתבהיותה
 מוקדם בזמן העמים ד- . למדרגתה מתחת העומד ענין בתורביהדות

 : השאלה בדבר לעשות מה כדת ויחלימו משפמם יחרצו מאוחראו
 ההתעוררות וכי - , ואי-אנושית אנושית בין עול ובין צדקבין

 גבוהה תעודה לאדם ישנה כי , הנאמנה וההכרה הדעת אלהראשונה
 ההיה ההכרה של הראשון דעת הגלוי ; וההנאה" "מהקניןונשאה
 להאדם נתנה מידו והארץ / ואב אדון הוא ה' כי / ההיאוהקימה
 את ידה על ויפתחו ' יכשירו למען , האנשים לכל קרשכאדמת
 בכל לו קן ימצא הזה דעת הגלוי - האדםתעודת

 מקוס,
 בשווי

 זכיות שווי על גס והדרו פעלו ויתראה משפט עשוקי שלהזכיות
 / בכלל החיצונה גורלנו למנת הנוגע דבר כל כמו אבל - .היהודים

 , נשיגנה כי להתאמץ מצדנו אמנם אשר , לנו נתונה מתנה רקהיא
 ממרה - . ערכנו א, יגדיל ולא יקמין לא לעצמו כשהואאך

 את להכשיר והיא -נ תמיד להשיגה בידינו אשר לפנינואחרת
 תנהג וזאת . ~הורים ידי על "היהדות" את לפועל להוציאעצמנו
 - . תמנה )רעפירמ( בדת" *תקונים בשם אשר השאלה אלאותנו

 המדרנה על עדנה הגענו לא אנחנו , בנימין ידידי / כןאמנם
 תמונת את אחת פעם רק עיניך לנגד נא שוה ; לעלונושעלינו
 הציורים 8י על גס אחריה למלאות שעלינו , התורה ממעםההיים
 מול אותה והציגה במכתכי לפניך העברתי אשר / והמעטיםהכלליים
 הטרחק את עוד "וצא הנך ; ובכלל בפרט כפועל שלנו ההייםפני
 מרוס על לעלות נעפיל בטרם החיים בדרך ללכת עלינו אשרהרב

 ולפעול לעבוד )רעפארמען( תקומם באמת דרושים וליאת ,הפסגה
 רום עד ולהגיע לעלווה ומועיל מוב ככל כשרונותינו ובכל כחנובכל

 להוציא רק , אחרת להינע תובל לא מטרתם אך - תקומם - !המשה
 לפועל להוציא - ודים ה י ידי על אלה בימינו היהדות אתלפועל
 השן והרמת זך חנ ; הזמן מסבות ידי ועל בתוך הנצהי הרעיוןאוץ
 הלא , ן מ ז ה ח 1 ר לפי התורה את לתקן לא אבל , ה ר ו ת האל
 הגבוה / חיינו בקעת אל ולהורידו ההר ראש את להסירהוא

 מובנה יהדות ידי על התקונים דרושים היהודים לנו - ן !~שפלה
 התקון את לתקן לא אבל ; כחנו ככל לפועל ומוצאה ברוחומושגה
 את לשנות , הזמנים כל בעד כהתגלות מהי לנו הנתןהכללי
 היהדות על , בהיים וחפצם גישעמ , זמננו בני צרכי לפיצורתה

להעלות
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 ן אותה נמשוך אנחנו האם - ? ואנחנו - מעלה אליה אותנולהעלות
 ! ? אלינו -למטה

 והכרת אי-הכרה , הזמן תהפוכות את וראה נאהביטה
 באהלינו 3ם פרצה אשר החוץ מן ההתחרות לזה נוסף י ביהדותשוא
 איה דעת! אי - החיים! תכלית כתור לעשותה "ההנאה"אל
 והין תנן את היטב המכיר , עצמותו את ומכיר היודע היחוריעתה
 ישראל בני ,המה ש6 ? תעודתו שם וערך תכן - גורלו מנתערך
 ישראל מלך דוד מבנוה היוצא בקול ינעימו לבביהם היתריאשר
 אך - . בחיים חלקם יהיה - ואדיר נאור ורוה , יה הוזיודברי
 - ? הישראלי הובות כללי רק ידעו לוא - . ה ו ר ה מדבראחריש
 מה / בחיצוניותו מה דבר שןרעו ואת ! וראשונה בראש שואהכרת
 את המה יודעים ל אחד מצד , הדבר בפנטיות , הכרתם היאמעטה
 אנשים צות ,מ י בתור רק אותם ישיגו לפעמים אך "העדות"חובות

 הגופניות הךעות את להרחיק , ולהשים קמיעות כמו או ה, ד מ ו לם
 רובות את יחשבו , אחר מצד ! נעלמים סודות עפ.י עולמותולבנות
 בתוך לא ומקומם היהדות אל נמפלימ הנם כי והאהבה,הצדק
 , להם נודע בלתי ונמוקם שטעמם היהדות חוקי על ישקיפו ןהיהדות
 להם מלחמה היהחת,'אשר העות , אדם כני נגעי רק המהכי
 תעשות התעממם בקשת עם , הלב עטית הקבה , הוגעתם צרםעם

 רוה ה רק בעוד / כזאת במלחמה יפצחו .א וחככה --- 1הח"מ
 - האלה השפלות התשוקות את ולנצח הילים לגבר כחיעצור

 פי על היהחת את להשע הפחמית ההכרה איננו! הרוחו
 ל ו ק  וט _ - ר ס ח א , אליץ האהבה נם ולבהן ותמתה מרלהמנת

 הפנימי רוחנו למשמעת ולסור וחיצוניות פנימיות תאוות ננדהדעת
 התקונים השתדלות עם זאת את נא שוה - . ואשרנו ממרתנוהוא
 - ! כלם את כבד ! ם ד א ע ג פ ת ואל תקצוף אל ! אלה בימינואשר
 הטוב את יחפצו הכל , האחד המהסור את ירגישו כאחד כלם /יען
- , אחיהם אשר את להגדיל יחשבו הכל ; אותו יבינו אשרכפי  
 האטת את לבקש בחפצם אם , באמת הטוב את יכירו לאואם
 העכר זמן כל - בזה, אשמים הם לא / רוב פי על דרך מניקעו
- / לכן / עונם את ישא יהדאתם  הרצויה כונתם את כבד 
 את המבחן בכור תביא כאשר תבכה, בכה גם / להתאבל עליךאך

 - . הזאתההשתדלות
 ההשקפה נקודת את לקרען / לנו הדרוש התקון הואהזה

 האדם תעודת ע"ד , אחר ממקום לקוחים במושגים להיהדותמחוץ
 ? ויכאיבוה טובה חלקה כל מהיהדות יכרתו ולפיהם / הזכיות שוויאו

הזה
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 גלתה יהדות בתוך , יהדות בתוך לעמוד , נבהרהו התקון הואהזה

 היהדות מחלק חיצוני אהד חזיון רק הנס על ולהעמיד ומושגהמובנה
 הזמן צרכי לפי ויערכוה ם' י ה ל א ה ת ד ו ב *ע את יכינוהושלא
 בהזקה ולאחוז / להם מובן הבלחי את מהדת להסיר ? החדשוהטעם
 היהדות?!- ברוה יסוד לו כמעטאין אשר מובן/ בלתי בדבר כןגם
 לימים והתקוה הברכה מחזיקי הם הלא ! המפר כתי דבר עלוהנה
 על לטצוא , הזמן רוה לפי ספר בתי בתור רק נוסדו המה !הכאים
 בחרושות / במסחר , / יד במלאכת ם ח ל ן ע ש ם : יבואו לימיםידם

 את בהם ויפתחו , יחנכו אמנם / הנעורים ובני , ובמרעיםהמעשה
 התבונה מכח יותר הזכרון כח את יטמנו בזה נם אבל ,שכלס
 ולכונן היהדות את ללמד , הלב את ולהיטיב להשכיל אבל - !והעיון
 כן אחרי יחדור למען , היהדות רוח אתשמה

 נמ~
 ובהליכות בחיים

- /עולם  בעולם המה חיים בי , עצמם את יכירו אשר אנשים ולברוא 
 על ישמחו אשר / רצונו למלאות , מה/ להם נתוממ בכחות ,ה/

 בשם ודבוקים הבוקים יהיו ה ב ר ה ב ה א ב ו / הזאתהתעודה
 התורה במעוז להחזיק , כאלה להיים אותם הקורא השם ,"יהודי"
 ונוסף - ; עליהם יעבור אשר כל ולסבול לשאת , זמן ובכל עתבכל
 את לדעת , עצמם את ולדעת להכיר , התבל את להכירלזה

 הבנין אבני המה בן , העצמית והכרה ההוה צרכי את להשיב ,התולדה
 למוד מספרי אחד נא קח ! והלאה מהם אלה כל , העתידשל
 ליהדות מחוץ , לקוהים החיים יסודות בו תוראה - בידךהדת
 עליהם אשר , עקרים עשר שלשהועמהם

 אולי
 היהדות נבנה

- / היהדות רתוקים לבד ידם על לאאבל  ציוני" 
 ממושני אחדים

 שמת נזכרו לא ועדות הוקימ - ות, הדבר עשרת ב אשרהמומר
 המנהנים כמו , ה פ ס ו ה כחור או , אנכ בדרך רק או ,מאומה
 ציורים בתור במעט או ברב המה ומסודרים , קיש להדרתהקבועים
 ולתכליות אחר ממקום ולקוחים )קאטעכיזמוס( ותשובה בשאלהערוכים
 בתורת המלות וכאור פירוש רק ילמדו / השני מצד -אהרוס.
 טפרים ע"י החובות למלאות ואיך ! לטובה זו וגם , כונה כלמבלי

 רוה ובלי מושג בלי אבל / המעשה בעד בקצור אותםהמזכירים
 חיי אל להלוה יוכל ולא מעמר יחזיק לא אשר המצות ברוחאו

 הי ברוח יהודיים ! ? יהודים לנו יצאו מאין ! שמים אי - .המעשה
 בשר' תאוות ננד ללחום בכח נאורים / ותעודתם ה/ הכרת מלאוקים

 אך - ; וראה נא הביטה ? ותעתועיו הזמן הכקדות נגד / משגהוכל
 לנו טוב ! בשלמותה ורימונה העצב דמות את לפניך אפוארלמה
 נופלים. אינס ישראל בני אצילי נערי עוד כי לשמוחיותר

ברוחם
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 מחובות המה רחוקים כי אף - , מאחרים לבבם ובישרתלרוחם
 / היהדות בנין בדבר באה אשר , ת ו ר ר ו ע ת ה ה על נשמח ;היהדות

 אותן להטיח או הבנין מקרב אבנים להסיע יחפצו לפעמים גסואס
 אחרת לעת נא"נה ערובה בעצמה ההתעוררות זאת בכל - ;תפל
 המסבות מהמון אחדים ציורים לתת נא ננסה ולכן / ממנהתובה
 לתקונים האמצעים את ונבקש / כזה מצב לידי להביא תוכלנהאשר
 - . באמת הנאטנימגאלה

4==ש==-
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 עשר השמונההמכתב
 שלו הקסים היא ; ה ר ו ת ה על מיוסדה ישראל עצמותבל
 ושלמה בריאה היא אם . וגידיו כעורקיו החיים ולשדותכליתו

 ישראל יוכל לא , היא נחלתה אמ אך ; למסלות ישראל יוכללא
 איננו מקורם אשר בישראל פרעות כל אין לכן , ולהרפאלשוב
 נרם החטא למצער או - לשמה שלא ובמובנה התורה השגתבחטא
 זה , דבר לתקור העמיקו אשר ז"ל חכמינו - . הפרעות זמןלאריכת
 א ל "ט : בזה הראשון הכית לחורבן הראשונה הטבה את מצאוכבר

 אבל , תורה למדו כי היא, וכננתם א( . תחלה" בתורהברכו
 חיים לתורת אותה עשות מבלי , אחריה למלאות החלטהבבלי
 לא המדע גס לכן 1 והמדע מהלמוד נעתקו ההיים - ; החייםובעד
 ואם - , באמת הלבבות את ולהמם להאיר בחיים לחרור עוריכול
 - . בזה בן גם תמצא - , אלה בימינו המחלה מקור אתתבקש

 של הדת בעיקרי רק כלול ישראל של המדע חלק היהבתחלה
 אלה כל להוציא איך , המעשה חלק אבל , ב" ת כ ב ש ה ר ו ת,ה

 לו למצוא היה עליו החיים, מקור שהוא ות הר כולם ועללפועל
 העתים צוק - . פה שבעל בתורה : מסלל בפה רק ומצבמעמד
 כתבו אז - ; והלמוד להמדע האבדון סכנת הביאו והגלותוהזמנים
 בדבור , בו להתגדר מקום להרוח והניחו "המשנה" אתבספר
 ובכתובים , יותר עוד דרשו והזמנים העתים צוק - פה.שבעל
 חלק את רק אבל , "המשנה" רוח את גמ בספר לזכרוןהשאירו

 בתורה החזיקו הגמרא רוח ואת ; "גמרא" בשם הנקובההלכות
 את ויכתבו , יותר עוד דרשו והזמנימ העתימ צוק - . פהשבעל
 הרעיונות את הליטו אבל , "האגדות" בחלק והגמרא הקדש כתבירוח

 נעלמות לפענח והחקירה העיון יעמדו למען , וההעלם הסודבמעמה
- , החכמים במסורת הבא- הרוח אללעזר  התורה טצאו ישיבות בשתי 
 שונות ומסבות תעתועים ידי על , מעט עוד אבל - ; למן קןוהרוח
- ן למשואות ויפלו פלאיםירדו - / בגולה הלכה התורה   אותיות 
 המעשה בסיתות האצור הרוה - , נצולו החיצון המעשה וחלקהכתב
- / הזה הרוח - הכתבואותיות  הכתב ומאותיות - . בהחבא ברח 
עלינו י נצלו אשר האחדים הדברים עם בעלטה המכאנים המעשהואותות
 . פיה ב"ס 1 פ"א נאריםא(
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 יתנוססו הזה ולדבר - ; בהם האצור הרוח את ולגלות למצואעלינו
 להשגת באו עלם לא אבל , רוחם במעלות ז"ל מהכמינואחדים

 הנעורים בני התחנכו יהודים לאינם אשר ספר כבתי - . ח" ו ר"ה
 נטית לפי הפלוסופיא אהרי אותם משכה אשר , ברוחםוישתלמו
 למדו המה . "ערב" מבארות ,חכמתלון" להם שאבו המה .שכלס
 רוהם . האמת בהכרת עצמותמ השתלמות נעלה היותר התעודהבתור

 ולא למדו לא בה אשל / היהדות אל התמדות בנפשו השהמתעורר
 אל צוררת היתה החיים על השקפתם ; רוחה מעלת את לדעתהכירו

 ההיא כעת והנה - כזאת. לפעולה י ע צ מ א ל רק מלשב בעצמההדעת וכי / ופעולה מעשה על נוסדה וראשון כראש אשר / ההייםהשקפת
 בלועי ביהדות התחנך אשר / כביר רוח בעל ונעלה דגול אישהופיע
 לבין כינו התאמין הוא - , יחד גס ערב ובחכמת לאשורהמובנה
 אשר הפשרה ושפן / המתנגדות הקצוות בין פשרה לעשותעצמו
 היו אשר לאלה ומנהל מורה ויהי / רבים בת בשער הודיעעשה,
 והרם הדגול האיש - ; הדעות במלחמת כן נס העומדים"נבוכים'

 מעמ במוב להחזיק הכביר מפעלו על / לו רק , לו נודה אשר ,הזה
 ימינו עד המעשה חלק על הנוסדה היהדות את ולכלכלודעת
 בתור לא , אחר מצד רק עשה אשר וההשואה הפשרה עיי /אלה
 - , עצמותה על ותכונן תבנה היהדות ידה על אשר , שמהבורא
- , רע וגם אוב גמ הוליד ההשואהבאופן  הנעלה ורוחו נפשו הלך 
 דבר על השטעו גם היתה וכן / וערב יון הכמת אל ביהודכוננו
 , כאלה השקפות עמו ויביא היהדות אל התוין מן חדר הוא - .החיימ
 - . ההשקאה את עשה ובאלה / אחר ממקום נכונות אותן מצאאשר
 התכלית היא האמת הכרת ידי על ההשתלמות. כן בם . דעתולפי

 ה' דעת ; למדרגתה מתחת עומד המעשה וחלק / גבוה מעלהגבוהה
 העיט בשכל העסק מזה יצא לבן / י ע צ מ א ולא ת י ל כ תהיא

 תוצאות אל היהדות את ויקשור , ה' מציאות דבר עלוהחקירה
 / המצות . והאמונה הדת הדעת, עיקרי בתור העיוניתההקירה

 הדעת אל נחוצים מנהלים אבל מנהלים, בתור הנה , דעתולפי
 עבודת תעתועי בעד לעצור רק מהם והחלק / משגה מכלולהגן

 בעטיו . אחריהם בשוא נהעו ובומנמ בעתם אשר /האלילים
 מ חוקי על ; המצא ם צן החכמה בללי המה ים פס ש מה

 תעתועי בעד ומחמה רגש מעוררי , הבריאות כללי המה כייחשוב/
 ; אחרות ולתכליות שכליים למדעים הכנות מהן ת", ו ד "ע . הזמןדמיון
 ביחס לא הבל , לעד הנצבים הדברים בעצם נוסדו לא הכלאך

.יילמי
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 לא הכל / חנצהית תעודתו ממקור נובע ואיננו גי" א "ה אלעילמי
 יהיה אשר דבר אין ולזה - ת ו א ה ידי על הרעיון נצחיותכתור
 המעריך , הגדול המורה והרב . ת ו צ מ ה ת ו ל ל כ ל מוסדיסוד

 האהרון בחלק החליט התלמוד' "הלכות את שלמה בשטהוהמסדר
 הרוח הנן כי / המצות דבר על השקפות שלו הפלוסופיאממפר
 תוצאות בתור אותן נקח אם / מהן הרום אשר / בקרבן אשרההיה
 המאור תפיצינה ולא מעמד תחזקנה ולא כחן ירפה ה, ש ע ם ה ק ל חג

 כחיים , במעשה נתיב מאירי להיות תוכלנה לא כי עד ,שבהן
 ביחוד אלה ימינו עד לנחלה נשארו האלה ההשקדות -ובדעת.
 אלה כל את לצרף בבואם אבל , ת ו צ ם ה י ם ע ט את המבקשים3עד
- / רוח כאפס ויכלו יחד יתקשרו לא המעשהלחלק  יבוזו בוז נם 
 היהדות בקרב עצמם את לראות תחת בי / רואה הנך - .להן

 חובות מאתנו תדרוש היהדות אשר .אחרי : נפשם את ולשאולפנימה
 ותחת - ? האדם תעודת דבר על בהם נמצאה השקפה איזהגאלה,
 התנ"ך ממקורי ן ות ל ל כ ג המצות דרישות את ולהביןלהשיג
 ורעיון מושג להיות באמת יוכלו מה : עצמם רעע ולשאולוהש"ס
 ויטשכו להיהדות מחוץ המצב נקודת להם היתה - ? האלההחובות
 נאמנות השקפות להם קנו כי / וראשון בראש וידמו / אליהםאותה
 לפי הנאמן המצות חזיון על לב שים מבלי / המצות הנהמה
- , מחלקותיהן ת ו ל לכ  חדרו נאשר - 2 הדברים תוצאות היו מה 

 במבע הבאים כאלה חזיונות מערכת הביאו / בהיים כאלההשקפות
 את חשבו דעת/ בעלי הנם כי האמינו אשר האנשים כי ,הענין
 עור לסו נדרשה לא כי , ל ה נ מ בתור בעיניהם שהיאהמצוה
 דעתם לפי אשר / המצות והכרת דעת ר ת ו מ ל להם היהוביותר
 rB ולהבין להשיג העסיקו אשר שם אנשי לכן ; בהן ח ו ר כלאין

 אלה, באו אחריהם ; הזאת הפלוסופיא לרוח לאויבים נהפכו ,היהדות
 - , בפרט הפלוסופיא ושונאי ככלל ה ו ר ה לאויבי נהיואשר

 להרחיק זאת, שטתם על להגן / להם מובנים כלתי במקומותוישתמשו
 ו השאלה בין בזה הבדילו ולא ב( התלמוד מעל רוחנית השבהכל
 ? כזאת" נאמרה "מדוע : השאל" למן בזה?" נאמר"מה

ונם
 ועוד ט/ "ג אסור כהנים תורת , מ.ד לד לר ב-ר לשחל : הערהב(

 מוגגו , ע"ז העירוני פעמים רבות אשר רקרא" טעמא ררשינן "לא המאמר .ועוד
 אל "שערה ומ שהו" / הכתש בטעם להשתמש רשאים אינם אגחגו כי ן"נאמן
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 כל באמת אשר ח"/ ו ,הר מכלל הוציאו "העדות' חלק אתוגס
 מאמר פי על באחרונה, כן כמו / הרוה מולידי להיות רקנוסדה עצמותי

 בלולה( בר'ה תוספות א' כ.ד לסנהדרין בהונן הבינו שלאאחד
 חכמים נבואת בתור אשר כזה, משגה ; ך ' נ ת ה למוד את גםאסרו
 והרדיפות הצרות מפני כי עד הליט( ט"ו פ' סופרים )מס/ ממנוהזהירו
 ההיים ועל התכל על ההיות ההשקפות את ביחוד שדדושהנה

 , ההיים פעולות בעד כח עצרו לא התלמוד של ההלכותותוצאות
 מני תעה עצמו/ ברשות ופועל עומד להיות חפץ אשר / הרוחלכן
 עמדו מעמים רק , השכל והדודי בפלפולי עמק לו למצואדרך

 אותה ויבנו היהדות טהרת על הרוח בחקירות ההיא הזמן כלבמשך
 . עצמותה על נשענה ח ו רב

 "הכוזרי" סהר מחבר נזר כאבני לתפארה הכנוססו אלהבין
 / התכופות והצרות לרעה בעתים אשר ביחוד, אשכנז בארץ ;והרמב"ן

 , "ל יתנשא לבל הרוח את זה בלעדי גם הכניעו ורדיפותהגרוש
 הכוללת ההשקפה אך , לאשורה מובנה בלתי יהדות מצב שמה?לס

 ומלאת רצונו והתורה ומיוהד יחיד אל הוא ה/ : היא הלאוהעיקרית
 בעצם מקום בכל נשארה , בה' ובטחון ה' באהבת , ה' ביראתאותה
 כל עם , חייהם את בשמחה הקריבו ולמענה - , וגבורתהתיקה
 היום לסרר בא והנה - . יחר גם החיים ושמחות והנכסיםהקנינים
 לא / תכונתה חקר עד בא הבלתי כמוני איש אשר , בזאתמערכה
 להבין אאמין אשר ואת , אודותה על לשפוט עוז בנפשיארהיב
 לדאבון אבל ; והש"ס התנ"ך רוח בעד ברכה מחזיק כלי היא /בה

 תנועה באמת הנהו אשר והדבר . להבין היטיבו לא אותה נסלבבנו
 ואת , נוע בלי וקימה נצבה למכונה נהיתה , ההתפתחותעולמית
 חיצוניים עולמות כמו והבינו השיגו , פנימי ומושג חזוןשהנהו
 לו פנה והרוח , בעולם הופיעה הזאת המערכה - . וחלוםבדמיון
 אחרי נטה או התלמוד של החיצוניים והפלפולים החדורים אלאם
 / ה ש ע ם ה חלק על הנוסדה היהדות - , השניה במערכה הרגשהלב

 הרוח יכול אולי אז כי , מהרתח בעצם אותה השיגו לגאאשר
 נהיתה / כהוגן אותה הבינו לא יען אך - ; הפעם עוד בהלחדור
 ושברי עולמות בעד מחסה או פעולה , הדמיון לחזיוני מבונהרק

 הלק העם בידי בא וכה כה בין ; אלהות אצילות בחכמתעולמות
אחד

 ההורה על רסב'ן עיין , בעלמא השעיה רק הוא בעור , המעשה לחלקהעיזיה
 . "ט - י'טקרושים
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 ,משנה בתור ונועד חבר וראשון בראש אשר אהד מספראחד

 התוצאות את ידו על לשנות הלומדימ רק-בעד )רעפעטיציאן(הלמוד"
 וביחוד ; המעשה נחלק רק ההלכות תוצאות , מחתלמודהאחרונות
 אחר בסדר רק , נכונה בשמה הערוך מ " ב מ ר ה מספר הואתוצאת
 בעתותי המעשית היהדות את הנאמן המחזיק באמת הואואשר
 מהספר האחד החלק רק , לבבנו לדאבון אבל . והסר הארוךהגלות
 חלק את בקרבו המכלכל זה רק , העם בידי בא הזההגדול

 חובות ושאר החנים/ והלכות אלהים עבודת והעבודה""העדות
 לתועלת לתכליתו אותו ויקבעו הספר חלקי ביתר באוהישראלי
 הלא ההשקפה באה לאם לאט ולכן - . העם בעד ולאהלומרימ
 - . החגימ' את ולחוג יתפלה רק איננה היהדות עצמות כי /מהורה
 פעולות את יחד תקבץ אם והנה - . הכירו לא החיים אתאכל

 מרבר נאמן ציור בלבך להביא תוכל האלה, השונותההשקפות
 אחרי אלה כל תוצאות ונם / שנה שטונים ערך לפני ת ו ר ה יה
 והרוה החוץ מן העול בוגד מעט הוקל בעת הנה בי - .כן

 שמו אשר ונעלה רם איש הפעם עוד הופיע , מעט חפשיהתנועעה
 ימינו עד היהדות התפתחות התנהלה ידו על ואשר לשמוכבוד
 מעצם לא ג"כ רוחו השתלמות לו קנה אשר הזה תאיש - .אלה

 והכמה הפלוסופיא במערכת דעה גדל היה כעצמו אשר /היהדות
 )יסטהעטיק( היופי חכמת גם )מעטהאפיזיק( המבע מן למעלהאשר
 וצחונו ביופי רק ך " נ ת ה את לבאר התאמץ , ולבו כליותיוקנו

 רק / עצמותה על הנוסדה דעת בתור חיהרות את בנה לא ;הלשון
 אדוקים נוצרים ופתויי מדינית אי-דעת נגד ללחום מעינו כלשם

 לדתו נאמן יהודי כעצמו ובהיותו , ודתו באמונתו איתן כסלעולעמוד
 להיות ישראלי ביד היכולת כי : ולתבל לאחיו הראה , המעשהבחלק
 בעל זאת" *בבל ולהיות חוכותיו וממלא לדתו נאמן תמיםיהודי
 את פעלו ואת' "ככל המלות ! ג( האשכנזי" "פלאטץ נכבדשם

פעולתן
 על גללית השקפה נתור רק בזה אדבר כי , עלי תועה תחשוב א5ג(

 ה~פש בעד יגן גו אשר ,ירושלימ'/ בספרו כי ואף - . היהרות בעד פעולותיודבר
 יתן הטורה טסטר ובהפך היהחת ממקיר יצא ואת כי בהראותו , והנמוגההיעיז
 יחוה העדות דגר ועל היהדות, ש5 המעשה חלק עצם א5 ביותר ותעצומותעז

 הוציא בעקבותיו התאיט מצד אי מצדו אם אשר , כזה באופן והשקפתודעתו
 יוכל אז כ' , רוחנית בהשגה אותם ולהשיג להבין וינסו לפועל אחר אחרבפרטות
 ולא האחה לא אבל , אהרה ודרך תגונה ההאיט לרמות לתת כח עצי אשרהיות/
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 ,שמוש בחלק רק התמך את לבאר הסתפקו תלמידיו - .פעולתן
 ולהרחיב לכונן זאת ובכל / המורה בספר היטב ללמוד , לבדהלשון"
 4וש"ס* ,וזנ"ך' , היהדות אבל ארצה/ בתבל אדם חכמת למודיאת

 בשקידה התנ"ך של בעצמו הלמוד גם , בם ,בד לא כשדהנשארו
 בתור זאת עשו לא יען - כזאת תכלית אל לנהל יכול לאבהם
 ואס , דומיון כח כעד יפה כחזיון רק / והמושג הרגש מעבורלמוד
 הבינו לא אשר המעשית, היהדות עם התלמוד למוד עזיבת ע"י ,כן

 וחזרו ששכחון כאלה השקפות אל הביאו אלה כל / לאשורהאותה
 - . היהדות בטול של תוצאות אל ומובילות לכל ונלוי בחופשויסדון
 גבוהה היגער האדם תעודת כי / היא נאמנה מאז החיים השקפתאם
 כזאת בעוד , בדבר ספק להמיל לול ומי , האמת בהכרתהיא

- ! הרמב"םהחלית  ההן ההשקפות , דעתם לפי , דבר כל ראשית 
 ספק להמיל יכול זה ומי - , נאמנות התורה ומצות חוקי דברעל

 גס , לאשורו התלמוד יודע כמוהו מי אשר מ/ ' ב מ ר ה בעוד /בדבר
 הלא - ; ויכוננן יסדן הוא המצות מעשה בברית נאמן יהודיהיה

 התלמוד של הגדולים הכרכים כי ועתם, לפי יצא לכן - ; הנהאמתיות
 בעיניהם לכן ; הועיל ללא ופלפולים חדורים רק בתוכם יכלכלולא

 ומי ; רוח בל מבלי ולחץ לסבל רק היהדות של המעשה החלקנחשב
 ביום האמורות' והמלאכות מובן , למשל כן ואס ! לזה יסכיםלא

- /השבת  בשמותם המאורות שני הלא , בזה ספק להטיל יכול ומי 
 כי / זה על יורה האזרחים של הראשון יום וגם / ככה הבינו ה" ש4מ

 7 המעשה ימי עמל אחרי כח להחליף מנותה רק , דבר אין השבתשביתת

 וסי ; פעולתו את לפעול אחת פעם הרוח גם יוכל למען הגוףשכיתת
 התלוים והררים ערך קלי ענינים רק כי , אלה כל אחרי יראהלא

 האסורות מלאכות הנה איזה / בחקירות גדולה מסכת נמלאהבשערה
 י ת 4ש כתיבת כי , דעתם לפי , הדבר מוזר ומה - ; השבתביומ
 ולחשוב - כזאת בפעולה הלקו יקח הרוח גמ מולי אשר ת' ו י ת וא

 ויגיעות מלאכות איזה , זה לעומת אבל ; מיתה וחיוב פלילי לקוןזאת
 , מזה י לשן יושבו דבר, איזה יזל גם , מאלו וכבדות גדולותהנוף
 אף--

 אשר ותלמידיו , ירו על התרחבה לא היהדות ידיעת ; נזה נעשההשנית
 , החליטו לא וכמוהו הרת עם רוח תסיטי להיות , טהשבותיהם מורם מהשכותלא
 דגצב ~דברו ה/ כרצון לעולמים יתקנסו אשר , כאלה חונות הסה ההקיםכ'

 בנוגע ררסב4ס כשטה ופשרה רוששה לעשות רק אחרת, יבעו לא המה /לער
 . והדת הרעתאל
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 ובמקצע - , ביציה להמליט התרננולת על אסרו חז'ל כי לעגם, זואף
 קנינו הקרבת בתור הוא אולי כי , ן ב ר ק ה את חשבו , למשל ,אחר

 פרטי בחלק וביחוד , לסו נתן ה/ מיד אלה כל כי , בזהלהראות
 האלילים קרבנות מנהגי נגד , זה" לעומת "זה רק הוא כי חשבו/העבודה
 או' שלש לכתוב היא אולת הלא כן ואם - ; הדור בני הביאואשר

 איזה : הזאת ההקרבה סדר דבר על חקירות הטלאות מסכתותארבע
 טטיתי הכומרים מעשי אלה כל כי תראו/ לא האם ? ומתי ממיחלקים/
 אחת. פעם רק עצסמ את לשאול יכלו הלא / אבל - לכן ! ?הרוח
 מנחס בן משה או מימוןגהרמב"ם( בן משה האם : הזאת השאלהאו!

 בעצם נמצא לא האם ! ? ם ר מ ע בן ה ש מ באמת הנס)הרמבמ"ן(
 הזאת ההשקפה כי ההוכחה/ בפועל המצוה ובין ההשקפה ביןהסתירה
 / המצוה של הכללי המושג על נוסדה איננה כי / האמתיתאיננה

 גם ע"ז יאמר לא האם ? החוץ מן הבא ושיג שיח הוא, חלוםרק
 לו לקח המצות, על- הרץ אשר המשפת בדבר כי בעצמו,והמורה"

 אל ביחס אשר המצב, נקודת , המצב לנקודת שבכתב התורהאת
 נקודת כן ואם - היא נכונה לא כי בעצמו, הגיד המעשההלק
 על במשפטו כי , בעצמו הוא יגיד לא האם ? יסודו בדמיון כזהמצב

 יכוננו יחד בהקבצן רק אשר חלקיהן/ תעורת אל לבו שם לאהמצות
 שבעל התורה ויסודי עיקרי הנה וכי המצוה של הכללי המושגאת
 רעיון, יש ומצוה מצוה בכל מ"א( , כ"ו ג/ נבוכים למורה - ?פה

 מעלת חקר עד לבוא עלינו החנוך בעד נועדו אשר / באלהוביהוד
 אם ? ואיך ,אות' ,זכרון" "עדות' בשמות הנקראים המה הלא ;רוהמ
 האצור הרעיון פי על , אחת פעמ אותן נשיג אם , כזאת לעשותננסה
 חפצו לא רבים גם , הניעו לא לוה אבל - ? ובאות בזכרון ,בעדות
 לעג גם שחק אשר כזאת רוח פרץ המערב מארצות יען , לזהלהגיע
 הרוח ואל , עליו שקוצים להשליך יוכל כי גיל אלי וישמח קישלכל
 תענוגות , החושים תאוות אחרי לרדוף ההתאמצות נלותה הזההרע
 אשר ההגללות עול את מעליהם ימירו בנקל כי וישמחו , אדםבני
 כי עד הדת חומת את הציתו וכן לנפשם, הפשימ להיות להםגבלו
 . ד( תחתיהנפלה

- והנה-
 )שט"ענגארונגע!ז התגלות שתי : ההורה חקירת מערכת דגר על אחת טלהד(

 היא- אמת החקירה הכ1גת שתיהן בער . והתורה - הטגע : לפגיךגצטת
 בפ1ע5 הסטואים רברים בחר עיניך לנגר עוטרים הטה החזיונות "נטבע"נסו

 כ4 של החוק על להשקיף ם ד ק 1 מ ה ל א ר ח 1 א מ ה מ תתאמץ ואתה)8טקטא(
- , יכלם אשר וההתקשרות והיחסאחר  הקחכ אל כיושר או האמת א5 וסופת 
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 עכר כבר הזה מהרות האהד החלק אשר אחרי עתהוהנה

 יקו השנית לעומת האחת מפלגות, שתי אשר אחרי עתה ןובטל
 נחלה כירושת עליה ותקבל תקימ האחת - : אלה נימינו נצבוגם
 ה' ד מ ו ל מ מ י ש נ א ת ו צ "ט בתור להם מובנה הבלתי היהדותאת
 אולי טהם איזה אשר / השנית המפלגה - ; הרוח את ויעוררויעירו_ פן מיראתם / קדושים כגולמים בידיהם ישאוה בגרבה רוח כלומבלי
 כחזיון יחשבו היהדות את אבל / היהודים טובת את לבב בחשקובקשו

 חפץ כל אין עתה אבל , ובזמנו בעתו רק ויפה טוב וכדבר ות ר י לב
 להימיב ' כננתם מיסב ועם ימצאוה ולא , הרוח את יבקשו המה -בו

 להמ בחרו אשר כדרכם , גדולה בסכנה הנם , ליהודיםולהועיל
 האהרון )נערף( המיתר את לכרות רצוימ הבלתיובמעשיהם
 הקצוות אלה יתקרבו בעוד , ועתה ! עת מאי-ד -בקרבה
 עם הפסגה גי ביותר לדעת נגכח מזה ואשר , תכונותבאלפי
- /שניהם  לתשועת היספיק ? *האקי' אל המוביל דרך איזה ? עתה 
 נתקן ואם הספר בתי את הזה הדעות פרוד שור על נכונן אםישראל

 ההיים יסוד שהוא ח 1 ר ה ? האלהים עבודת את)רעפארמירען(
 על אופן בשום תבראו לא הזה הרוח ואת - , לנו יחסרהפניטים
 - . החיצון מעבר היהדות את בו תמרסו אשר הברקידי

 שמה הרשע "נמקות "האשר" אל להובילנו תוכל אחת דרךרק
 והשגיונות ההשקפות את לשכוח - היא האחת והדרך המשפט" "היה,

 יעניך" היהדות מקורי את לנו נקח ; היהדות דבר על לנו הנחלנואשר
 , נלמדמ , בחיים בהם השתמש למען אותם נקרא / 'ימדרש""ש,ם'
 ה/ דבר על היהדות השקפת לנו נקח מהם ; נבינם.נשיגם

 התבל /
 השגה ידי על היהדות ואת ותורגזו גורלו מנת לפי / וישראל.יואנושית'

 נחל - . החיים דעת מעלת גרם אל אותה ולהעלות עצמותיתוהכרה.
 את נכיר השפה מרוח / בתהלה השפה ידיעת עם ומתנ"ך"!-עם
רוח-

 שהותיק את לבחון בעצמה בע" ם "ה הפעם עוד להיות הוכל ההלטותיר שלהדאי
 לך הנחשב בדגר אליה תכונן אשר הגבוהה והמררגה / חזיונותיה עפ"יוהחלטותיך

 שהה החלטתך כאלו כזה במצג נמצא דגר כל ; להגיד שתוכל את רק ן היאלודא'
 הגיהך פי על להתבאר יוכלו לעיניך הנגלים החזיונות כל כי , הוא הלא ; ויציבאטט

 ראשונה עליך הזאת / %הח%טהך %שטן שמר אחר חזיון אם באופן עי ; ועתך וחות'
 ן לפניך ערוץ 'היה למען ו דיכוא החזיון דבר על ודרישה בחקירה ובהינה גמיוןלעשות

 חוק ב לחדור תוגל לא עור וכל במקום גם כ' , ובאחרונה / בכללותו , היכולתכפי-
 שווא שעשה גהור בעצמו החזרן 'שאר זאת בכל , בפועל הנמצא חזיון גל ת 1 ד ה א י,
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 השפה הקירות בער לא התרך את נקרא כן אחרי - ; המדבררוח

 אותם נלמוד רק ; והשעשועים הטוב הטעם למודי או קדמ מניהידות
 וברעיון ברוח - ; ה ט ל ש ה ע י ד י ולכונן ידם על לבנות / בסונהגה
 תולדות את נקשיב הנביא ישש"י בשן , הטבע על נשקיף המלך""דוד
 על תאלה הלמודים לנו נקנה קשבת באזן / פקוחה בעין ואז , אדםבני
 להבין התניך ממלור . ותורה ישראל האדם , התבל , האלהיםדבר
 ולהבין מ" " 4ש נלמוד כזה ומושג ברוח - ואז - נאמן במושגולדעת
 אלה כל כי קרומה ביריעה אך / ההלבות כל את ימלא הזה תרוחכי

 הזה הרוח אמרות רק נראה לא וכהגדות , ,התנ"ך" מספריליחים
 יחשוב אשר את הבט מבלי ואז / מבוסים ובציורים בתמונותהעטופוה
 ברוחך תוכל לא אם / הבט טבלי , זזה למודך את השני אוהאחד

 ; יסודם וכחיים באמת לא אשר , חמפלפלימ כגדולי להתמצץהפשומ,

 רק ההיהדות שהנה הטערכות בדעוך להדור תוכל לא אם / הבטמבלי
 לנחול תוכלו לא אם , הגט מבלי , עצמותית לחקירה שייהרידיעות
 הלבבות את להחם , ת מ א ה באור לאור היטב למדו ; מדופהכבוד

 תשיגו אז הזאת המשה אל תגיעו וכאשר - , ההיים במעלתולעלות
 תורה תכנית חותם בתור החיים ואת ותורתו ישראל מנת אתותבינו
 והשפה הלשון מבנין ! בכל אחר רוח ! גדותיה בל על רוח המלאכזאת
 - ! ממעל אלהי רוח שפע - אחד רוח - ההיים פעולות בניןעד

 תוצאות אבל ! חכמים תלמידי בעד תנאמנה הפעולה היאזאת
דעת

 ; ץ ר הא ו ם י ם ש ה כס בפעל נמצאה היא : התורה בחקירת כן כמו - ;)האקטום(
 בפגע גפו בתורה ן ומשפטיה חקיה לפנינו מונה'ם )משקטען(, שהם מעשיםבתור
 שהוא ברבר לכפור גובל לא בהורהו בן בטבע גסו ; ה/ : הראשונההסבה

 / בפועי

 בתורה כן בטבע כמו אבל ; ביהם הסגה את ולהבין לרעת נוכל לא כיאף
 י ל ל כ ה ם פ י ק ה ב בהחלה משפטיה את ולקבל להשיג .  יז! חכמת לחקורעלינו
 על הגוער העגין ועם השני עם האחד והקשר היחס את גיער ולפידם , חזקןהתזר
 ת הורג והתוצאה האלה הסשפמש פי ש DPDn עזו החלטותיך אח לבחון ;פיהם
 כמו אכן . אמיתית היתה החלטתך כאלו הוא הכל : ב", גם ביותר הגאמגהשלך
 אותו ותכיר תנין לא גם אם )פשקטום( שישא nevs נתור החזיון לך ישארגיעגע
 גם כן : בהדך רק גחקירהך תלויה איגגה מציאותו יען ו ויחוש יסורו לפיירטב
 ויחס יסור ומצאת ודרשת חקרת לא אם גם / ק' 1 "ח צהור התורה משפטילפניך
 ,העדות' חלק תחת החוקים רק ; החקירה בהגאי תלויה איגגה ההזק וסלאת ,להם
 - . כזאת והתבוננותחקירה כלי יהיו אם ולימות גלי גטם ישארו המה , הרגש וחיי הכרה תכליתםאשר
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 בעד ספר בתי ! מפר בתי ידי על נטעינה אם , בחיים כזאתידעת
 ובנות בני , מ י ד ו ה י להיות ישראל בני ילדי את לחנך !יהודים
- ןחייכם כהיי ולאהבה לכבדה / אותה להשיג למדתם אשר כפי ,,היהדות  אותן להפיר מולדתכם ארץ שפת כש "התנ'ך' שפת 
 אל לבם ארו לשמן , יחד גם השפות בשתי להגות ללמדן ,לאשורן
 לתורת הקדש כתבי להם לרעע / ולהתבונן לחשוב רוחם ואתהרגש
 ר ו שמ ל אותם ויקבלו ויקימו דבריהם יקשיבו כי , אותם ולהכשירהחיים
 לסו מסביב ומלואה התבל על להביט עינם, את לפקוח - ת, וולעש

 ה/ תבל היא3י
 לשמוע אזן למו לכרות ! ה' עבדי בתור עצ.מם ואת /

 - כזורע/ אלהים לעבודת האנשים כל של החנוך תורת היא כי /בחולדה
 לכונן מהם התוצאות את יקחו למען והש"ס מהתורה אז אותםולהורות

 ולאהוב ולכבד ולהשיג הזאת הרוחנית אלהימ עבודת ע.י החייםאת
 שם על הנוסדים ההיים ועל "יהודי" שמ על ישמחו כי עד /אותם
 גם - . ידו על יסבלו אשר והמחסור הלעג על הבט מבלי ,כזה
 יהיו הימים בקרב אשר כאלה/ למודים כזה ההיים ספר בביתילמדו
 בעד ם אמצעי רק היו אלה כל אשר / לפנים כמו , לחמםמשען
 לא איננו ההיים ערך בי / ללמדם - ; התכלית ולאההיים
 הפנימי ערכם לפי רק , החיצון הזוהר , העושר / המצבלפי
 שם חובות את להכניע ולא ; אלהים עובדי להיות תעודתםלשם

 , והשעשועים התאוה , החמדה / התשוקה דרישות תחתתעודתם
 ובנו ישראל בני בתי אשר עד - ואז - ; הוא נהפוךאך
 הוריהם נבתי ולהפציר לנקש - , כאלה ישראל ובנותמבני
 כקררו יסיתו ולבל יקטפו לבל , הספר בתי ת 1 ל ו ע פ את יפרישלבל
 גם להפיח - , בניהם ברוח הרכים הנטיעים את בער ברוח אורוה
 השגת לפעול הוא נמנע אשר ובמקום ההורים בלב נדיבה רוחכן

 על האם - , הדבר ויכבדו יוקירו כי להשתדל למצער -נאמנה
 - - ? לטוב ישראל ישתנה לא זהידי

 באותות זמננו לנו יוכיח זאת את ; בישראל תהיהאחרת
 אטנם הן - ; ורעי ידידי רוה בעצבון כה תביט אל - .ובמופתים

 אבל . ה ד ל י ל ב ח ת ע ש של כהפחד ופחד אימתה יפילהזמן
 בלי אבל , השקם משלית טוב ת ד ל ו י ה ש א בבית הזההפחד
 זמן יארך נם ולוא - . ה ר ק ע ה ש א בבית / ונקוה ובלישמחה

 4 נכדינו חיי בתנופת גם ואולי בנינו ובדור כדורנו ה ד ל י ל בח
 וחיים אור יראה אשר , לנו ?לד הולד על ישמה רביעי דורהלא

 ישא הזמן עצמותה!' את מכרה "יהדות הזה הילד שם .נאמנים
בקטבו
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 לחשוב : ההשתדלות היא הלא / זה בעד כטוחה ערובהבקרבו
 אם נ הבה . לכנר שעלינו הדבר את ברוח ולקלוט להשיג /מהשבות

 אם / תכלית ובלי יסוד בלי היא כי / השתדלותו את הרוח אז יכיר'
 לבב משאלות את ר ת ו מ ל ר ע ולהוקיר לכבד מעשהו שוא כי /יכיר
 במושג רק החיים את לבנות עליו כי , הידיעה לו יקנה אס , רגע3ן

 איש בתור אני מה : השאלה אל ותעורר אז - ; הפנימיתהאמת
 עוד לסו יקחו לא הזאת השאלה ופתרון ? יהדות היא מה ?יהודי
 ולא ידעו לא אשר , יהודים האינם החכמים ומספרי ההוראהמכסא
 אשר כי'בזה / יאמינו אשר , תכונתה בעצם היהדות אתיכירו
 את ויכניעויקטינו

 ח"
 על עצמם' תורת את יבנו ברוח, התורה

 פניות בעד )רע~ארמער( הדת מתקני ממפרי לא נס ; מפלתהמשואות
 ליהדות בחרו אשר היהודים הכמי מספרי ולא , זה בזמננוצדדיות
 ספרי אל , היהדות מקור אל ילכו רק ן ליהדות מחוץ ומצבמעמד
- ס" והש' "ך"התג  ממקור החיים ומושג : האחת הזאת וההשתדלות 
 ההשתדלות את ובהמציאנו , החיים לחנוך היהדות את ולהשיגהיהדות"
 האמת את להראות / ה ר ט מ ה אל אותנו תנהל - לפועלהזאת
 העתיק הכלל לפי / ה מ ה ם י י ח ו ת מ א כי בחיים למו יסודואשר
 לשמור. וללמד *ללמוד נשכח כבר לבבנו לדאבון אבליומין,

 - ן ת' ו ש ע לו
 הנחלתם אשר ביקרה והחפצים היהדות בברית עוד המחזיקיםואתם

 ג"כ להנחילה תחשבו ל ג ר ה ה ידי על ואשר. ל ג ר ה ה מ דבר כל.לכם
 על רק כי , לדעת ותכירו עיניכם ותפקחנה יתן מי / אחריכםלבניכם
 לבניכם להושיט למצער עליכם וכי , להנחילה תוכלו ח ו ר הידי

 והכתוביות הנביאים התורה, ספר המרש, אתלבמתכם
 -- ; בחיים "מז ומטה נחיב מא" להם יהיה בהם האצור הרוח כיעי

 אשר בעד לפעול ידמו אשר אלה בין לב אנשי עם נדיביואתם
 תוצאות להיים היא זאת לא כי , לדעת לב ותשיאו יתן מי ,היהדות
 אשר ידכם את ותעצרו יתן מי , בחוץ מראיהם את לפארתפארה בבגדי חן לוית ולשום הכבלים את רק ורגל מיד יסירו כי /לעזור
 הזה הבנין יכלכל לא אם , מראש ותבחנו , ולנתוץ להרוסהנפתם
 שנות ס"כק אשר הזה הבנין יען בי , ואמת חיים , נצח , קרושהבתוכו
 הדבר את ותבחנו הפעם עוד אליו מבטיכם ותפנו יתן מי ; נרזןעליו להניף רק , שיה אין כי תחשבו עוד , הנאמן מראהו נפר לאמאות
 המערכה שדי באבק מכוסים בהיותם דגלו נושאי כי .וביען יען ,לו יבולע זה ספני האם , הדבר הוא אשם האם - , עורף לו הפכתםאשר

ללירם
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 נחפוש האם להצילו, ~בלו אבק כמכסה אך אם , וצרה עוני נגדללחום
 לבלר , האבק את מעלינו לנקות התעודה לנו נתנה הזמן בחסדי .אשרבעת

 יקשב כלא בי עד - לפנים והמלהטה והתלאה העמל את ולכבדלהוקיר
 זח. מה על לדעת אותה ולבחון כעדנו, הסגולה את לטהר הטורחלנו

 התיצע. במראה רק ביותר בה להחזיק - ; בעדה אלה לחטו זה מהועל
 - , כלה להשליכהו באבק הוא מכוסה כי מפני אשר / כאבקהמכוסה
 אבותינר הקריבו למענה אשר / בו הפץ אין ככלי הסגולה אתלהשליך
 אהובי בנסין , אך - אם - ?? החיים ושמחת חופש , רכוש /חיים
 רק, בי , אלה לבבי משאלות את ישמעו השמים רק כי / שוכחהנני
 בי אני שוכח - , קולן את תשמענה ואזניך אותן יראה הזההגליון
 מזמן וחיימיצאו אמת אור, אמנם - . אליך רק אניכותב
 כבד אתה גם , ואז , היקר ידידי לסמוך תוכל זאת על ; הזה ן ו י ס נה

 אני גפ התאוננתי אחרת בעת אשר הדבר את / אחר באופןתכבד
 למראה אשר / בעמנו הרוחניים הענינים של המצב על הוא הלא /עמך
 עטור המעלה רם איש בלי , פקידות בתי בלי לה ותוחלת עצה כל איןעין
 , יחידים השתדלות רק הכל וכי , עליו לסמוך שנוכל )אויטאריטעם(הטנף
 עליו אשר כציר שנראתה , אלהים בעבודת התקעים בהתאמצות כיעד
 אשכם במהוזות הנוסע היהודי כי עד , צבעים לשלל נהפכה /ינועו
 רואת אינך האם ; מרעועה אחרת בתכונה ועדה עדה בכל אותהמצא
 ? בו היצור הטוב את בזהגם

 אשר היום כלנו אתנו מהחיים איש אין בי , הדבר ליברור
 שנוי את וראה נא הביטה - ; ובאמתתה גטהרתה היהדות אתישיג

 יחפוץ רב כל בעוד 1 הענין בטבע הכאות , אחד לכל אשרההשקפות
 נא זכר ; לזה פיה על יחונך אשר ר פ ס ת י ב באין , דרך לולסלול
 אם בחשב לאסון רק כן ואם ; ה. ד ל י ל ב ,ח בזמן אנחנו חיים כיביחוד,
 נזה באופן יען ; טוסד ליסוד דבר איזה ליסד הדור נאון עתהיופיע
 אם , לזה אנשים יבתרו אם אף ! עד עדי יארבו ה ד ל ו י ה י ל בה
 יכבדו הלא יחד, בלולים ואם המדה, על יפריזו 1 ד אח ד צמ

 רק אשר ההתפתחותן זרם בעד ויעצרו ר ב ד י צ ח רק לעולמיםויעריצו
 הדבר ישאר אם אבל ; ם י חי ם י מ לנו יביא לתכליתו בהגיעוהוא
 לבנין מנ~מ ויניח ימחה אותו הזמן יוליד אשר את / עתה הנועכאשר
 שאחרי בשן לוא , לדעת בחשבי - . לו נחכה אשר ונשארם
 בחלק היהדות את להחזיק , מעולה שמירה היתה נדרש לא ם " ב מ רה

 כבר זה אז כי , הקןוות התנגדות של השתדלות להפריע ,המעשה
לפני
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 והבהנה הכנה לידי באו מ י ל ו ק ל ק ה ידי על / מאות שנותלפני
 מאות שנות אחרי רק להיות נוכל אשר את עתה היינו בברואנחנו
 מאזני כי / זאת את אברך לכן ;אחרינו

 המשי
 י ש פ ה עוד תלוים עתה

 שווי את להביא תוכל ח ו ר ה השתדלות ורק , החזיקם ה' ידורק
 את ולהפריע להכריע יוכלו אשר ותקיפות/ שלטון כל ואין כחםהמשקל
 במצב יעמדו נכדינו אז כי / התנועה את נפריע לוא - ;תגועתמ
- ! אנחנושנעמוד  הזמן בפת עמוד יובלו לא כי בעדם נפחד האם 
- ! ? ופחד אימתההמפיל  יוסיפו אשר כל ! המשקל מאזני יתנועעו 
 באחרונה רב בדיוק לשקול יוכלו אשר וכל ש פ ו ח ב תלוים*להיות
 ת 1 פ כ ותרדנה תעלינה ביווזר עתה בי לרזיות, מחויב , ם י י ח ו ת מא
 להתנועע המאזנים כפות תהדולנה הימים באחרית ואם - . ם י נ ז א מה
 עצמותו את ישיג אשר בישראל/ ח 1 ר ה יופיע נוגה ובאור /עוד
 לפועל ויוציא גופו אברי להדור לו מידו וקרנים / ותורתו גורלומנת
 מלאכותו את ישראל מעץ הענף גם ישלים כאשר ואז - , כאלהחיים

 יכוננו ושם , יהודים האינם האחים בחוג אחרת תכונה יפעלובמלחבזתו
 המוסר כה מעצמת וההכרה והידיעה היחיד האל אל חפשימבמם
 להחשיך נצבו גם קמו אשר המפריעים כל על חילים שתנברנהוהמדות
 סוף עם התולדה ספר גמ - , ואז / בחס את ולרופף מבמם אתולהעכיר
 - - - - הרוחות בכל יחדורלמודו

 בכח אחד וכל - ; יקירי בנימין , ,מננו את ונבין נשיגהבה
 - . קמן או גדול בחוג הממרה אל המוביל דרך לו ימלול לו הנתןהרוח
 אחינו אלפי גם אמ , והאור החיים מדבר יתיאשו אנשים אלפי גמואם
 - כאלה; מחיים התנצלו כגר זה אשר , ישראל ושם גורל ממנתיבדלו

 על אחרון אס רגם - , נושאיו מספר את יספור לא ת מ א ה ר בד
 תמת -- בידו, התורה וטפר אהד יהודי -- יימ/עפר

 ישראל יזקחז -- 2ימ; האחד זה גס / ברוחו ישראל ואור בלשחטראל
 , העודתו דרך ויאבד למשת נזר ישראל כאשר ; לעולם תאבדלא
 ה ש מ ל א ותורתו ישראל גורל מנת את למסור המיוחד האל ה'חפף
 : נחת ואם נירא אם יה חוזה קורא אלינו וגם , ו ד בע

 חצבתם צור אלהבימוה(
 1 נקרתם בור מקבתואל

 * א-ב ג'א, ישעיהה(
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 אביבם אברהם אלהבימו
 תחוללכמ שרהואל
 ; קראתיו ד ח אכי

 ו וארבהו -ואברכהו
 איש במעלת להיות התחנך , אהובי ן י ם י נ ב , במובחיה

 . בטוב חיה ,כזה
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 עשר התשעההמכתב
 בריתך אשת את לך נקדש אשי ביום - . אהובי בנימין ,נצחת

 מזכרת מנחה , מנחתי לך אושרם - , בישראל בית יחד לכםלבנות
 פעמים, ורבות כמה זה אשר את ממני; נפשך קאלה אשר את ,אהבה

 , ותיימ ברוה ה/ וצנני כאשר / אנני חפץ . זאת את למלאותבלוקתני
 יען לא - . ידי לאל תהיה כאשר , הדלה מנחתי עמי מזבח עללהקריב
 לקדם הואלת כאשר , ללני משלקת נעלה ומאד רמה תקוה כי ,וביען

 ההזקת_ ידידי אתה כי , וביען יען לא ; זאת הקלטתי פני שמחהבתרועת

 אשר , כנר זה בלבי הטמון האוצר את ואמת לק~טמ לבב באמונתכה

 זאת את יכירו כלס כי - אני חושב , פה אל ופה בכתובים לפניךהצעתי
 קשם הנהו זה כל כי / לדמות ובכלל - , ו ת מ א ל ת מ א ר ב דבתור
 הזמן ואת דעתי ~צר את היטב ידעתי הן - . למהר כספיר אמתדבר
 אשר בדרך ללכת אחריו ימשכני אשר , דבר אין כי עד / בו חי אניאשר

 ב/אהשוב ל חקרי גדולים כזאת,שבה בעת זאת -נכל לימלותי

 להודיע וברור לאמת בעינינו הנחשב הדבר את לגלות אחד לכללחובה
 כי / ולהוכיח להראות , זאת רק לי יצלח ואם - בפומבי לבב בתום זאתאת
 אחרת/ רך ד עוד ישנה אולי כי צדדים, מצדי הדבר את היטב עוד חקרולא
 על אשר , כזאת השקפה , אחרות תוצאות לידי לבוא ידה על נוכלאשר
 עד. עליו להביט הסכינו מאשר אחר באופן דבר כל לעינינו יתראהידה

 , ולבנות להרוס הנסויה היד את ולהפריע לעצור רק לי יצלה גם ואם ;בה
 להניע לי יצלח נם ואם / היטב הדבר את וילבנו יצרפו , יבחנו אשרעד
 ש י א כי / בזה רק להועיל / במכתבי פעם לך תארתי אשר המטרהאל
 יותר. רב ורוח, בכח נאזר ונאור כביר שכל ובעל ממני דעה נרל תרא

 על לתלפיות היהדות בנין את וייסד , הזאת הסלולה בדרך ילך /ממני
 שלי הדלים למבהן הנסיונות כי עד - ; ועמים היים נאמניםמוסדות
 רב שכר אז גם ! ידידי - ; מלב ויסירם ישכהמ - אף - יחשבוכלא

 , כה עד עצרני לבבי מעך כי בחשבך , תשגה לא בזאת גס - .לפעולתי
- / לבבי משכיות מלא כביר זה בטח בעצמו הזה הרעיוןבי  כן אמנמ כי 
 המנלוש לך להוכיח תוכל - הזה, הרעיון בקרבי אתעורר כבר זה אשר ,הוא

הלוטה
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 ' על ביחוד או, וחובותיו, ישראל דבר על למבהן עלים בזההלוטה

 הצעה בתור רק אתי יש ישראל דבר על כי / לכד חובותיודבר
 רק , לנפשי לא ; עתה גם והנני - הייתי וחרד ירא אבל - ח ו ר ב ו-
 - . ימינו על לעמוד אנסה אשר , הדברלמען

 והאמת , רעהו מול איש במערכה עומדים הקלית אשרכעת
 לנגד לשוות עליו המפלגות אחת אל מתיחס הבלתי האיש על ,נעדרת
 אם - , ולשמרו לסנדו כעלו לעמוד ורק , בעצמו בר ד ה את רקעיניו
 בעצם האלהית האמת את ישיג אשר , האלהי המורה איננוהוא

 כל כי עד , ה/ נעה באור כשמש ברור אותה להראות ויוכל /פהרה
 לחשוב יוכל לא הוא - , אותה ויכבדו יכירו אחד שכם אדם בנידוחות
 ; עתה גם ואדע ידעתי זאת את . כללית ה הסכם לקבל אופןבשום

 הנסיונות את לרשום , עטי את לקחתי הזאת הקדומה ובידיעהידעתי
 נאטן אז כי , זאת אעשה ותהלה כבוד לי ארכוש למען לא , למבחןהאלה
 התבל את היטב יכיר לא "זה : ספרי על ההמון יחרץ אשר המשפטהיה
 קול אבל / ורצוני חפצי כזאת השתדלות לא !" ממנו דורש הזמן אשרואת

 בהשיךטעך ,ישנו : תמיד לי אמרים ישיב בחינות אלפי אחרי אשר ,)פנימי
 ; לאור ויצא ינצח באחרונה כי אדותו, על ב 1 ש ח ת אשר אטרי, דבראיזה

 דרך הלא אבל צר, משעול עוד הנהו אולי אם , לך מלות אשרהדרך
 א"ש עלקה יצעד הימים ברבות אילי ואם 1 הפצנו למחוז המוביל א וה

 ינהני הזה הקול רק ; חילים יגבר ת מ א ה ר ב ד , בכשרונותיו ממךנעלה
 הוא בנפשי לא האם , אמת גרשן אך אם / ידידי איפוא כן אם , דרכיעל
- ? כזאת לעשות שמה איננה האם , אקריבה פעמים אלפי גםואם  הדאגה 
 חלילה אדע או4 - אחרות דואגות אך - , בלבי מרך הביאה לאהזאת
 י ד ב ל לי מלותי ע ד ם בתור היהדות לבנין הדרך את ? להיטיבתחת
 אחד עמדי נלהג ביותר והנקל הקצר הדרך בחצי רק . לבביבקרב

 הדרך לנתני בתחלה לי ממעל הניה אהד כוכב ורק ; לי לעכר ורעימירידי
 , יבוקע לידי מי אבל . אתה שמצאתני המקום עד הגיעי עד עמלוני,ואנכי

 קוצים להסיר עלי היה צעד כל על אשר / קמשונים המלא הזה הדרך עלכי
 וההוה" "העבר ננד ללחום היה לבדי עלי הלנגבלים בכינותי ואשר /וחרולים
 אלפי השגתי ואולי מעקשים באלפי באתי לא אם / גלמוד לאט לאט:ולעבוד

שגיאות
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 ואשר לבבי/ כמערכי חי כמו הנבנה הבנין יוכל האם ? אמתיות בתורשמאות
 ואס ? משגיאות חפשי להיות יבול האם , אחי לפני להציגהו נפשיבלתה
 נפשי אשר , הענין כי , החפצים אלה האם - ? לי יצלה לא הזההנסיון
 צלחו לא אשר הנסיונות, עם ישתמשו לא / החיים מספר ימחה , בוקשורה

 וראו נא "הכימו - : ויאמרו האחרונה היהדות נחלת את עמהם לכבות ,בידי
 !ן?" ו במאומה צלחו ולא למבחן חדשים נסיונות עטו הביא הזההאיש

 מאשר י ת ב ש ח רבות חיי ימי בכל מהיר, סופר להיות נבראתי לאאנכי
 בעד לכתוב כח אעצור האם בתבתי/ מאשר דברתי ורבותדברתי,
 - ? ? לבבות ויקנה הרוחות את אחריו ימשוך אשר , כזה צוו בסגנוןהאמת
 ובכתב בלשון עמהם לדבר , זמננו בני עמ דברים לקחת עלי בעור / אנכינאלץ
 בעצם אותה נשיג אם היהדות, כי נאמנה ידער,י וכאשר - ,אשכם
 וצדו באהבה היקום כל את תלומור / כאמת לרס"מ אותה ונציעאיותתה

 גלי אהדימ מ י מ ר פ ב תשתמש להרע ההתחרות כי ידעתי גמ ידעתיכן
 כי , עליהם התבונן ובלי רוחם מעלת פי על אותם השיג מגלי , וקשריחס
 להציק מפץ ובלי שנונים לחצים לחם להיות , הבנין מכללות חלקהמה

 מוב שלי בחן לס עלים גורל יהיה האם - , נחשלים לבבותולהכאיב
 אף - מכבודם הנפנעימ / תשנע לא גאותם אשר הרוחות/ אלה האם ?מאלה
 ועוד ? אלה בכל הסבאני אנכי כי , עלי להראות - בזה אני אשם לאכי

 אחרי / מצאת מענה איזה : שואל אותך אנכי שומע והנה 1 באלה רבותדאגות
 על עלות העפלתי לבדי אנכי כי וביען, יען ? כן לעשות אומר גמרתאשר
 לקרוא נרחב, כר לפני עינירואות אנכי/בעוד חפץ כזאת, פסגהמרום
 להושיט אנכי הפץ . יחד אתם הפעם עוד ולעלוו! ולשוב לרדת , לרעיגם
 דבר בתור לא לתתלהם עתה עד בידי יש אשר את , זאת את רקלהם
 נזק ואיזה , למבחן" ,עלים בתור באסת אס כי , השלמות בתכלית לשש

 הלם אולי צרכו כל שמש שלא תלמיד אם החכמים בעיני להדבריסובב
 והאנשים ; אש בלבת ד ל י רואה אנכי ן מה עלי יעבור אך ? בהקיץחלוב1ור!
 את להציל רק יבקשו או , משתאימימחרישים ופחד כאימה עומדיםמסביב
 עלי האם - הלהגה. תוך אל אקפוץ - הילד את רואה אנכי .הבנין
 עלי האם ; הילד את רואה הוא גם אם / אצלי העומד האיש אתלשאול
 האס / שסה מהעומדים איש איזה ואמהוע אנוה במרוצתי אס , לבלשום

י'%"4
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 או2 להציל המועד את איתר הילד את להציל התפרצי ירי על אילי ,אשאל

 אס ואך - ו הסדורה להגדיל רוח אשיב מרוצתי שסף ידי על או ;הבנין
 למשללת ויהיה הילד על הכנין יפול שסה תבוא ובמרם , לראותהנות
 הלזז - ; מפלתו משואות תחת , יחו אתו / אנכי חיבר ואם - י"אש

- , חובתי אתעשיתי  

 הטבע, דרך רק היות יכול הבפוח הדרך אהובי, בנימין ,אמנם
 , הרוחות מלחמת אחרי לדעת נוכחנו אשר ואת המדע עכור בראשלעבוד
 בהשקט ~יים אל ונביאהו נקההו , בנסיון ויעמוד הדבר נכון אמתכי

 אך - ; בטוחה והיותר שלוה היותר היתה אמנם הזאת הדרך ,ובמחה
 התעוררות התלה אשר בעת , הרמבם'ן בימי - . הנוכחי הזומן דורשאחרת
 את לכונן יכלו אז / עמרם על עור אז עמדו והחיים החדשההרוחות
 של וחום אור האלה השקמים בחיים יביא אשר ע ד ם בתורהיהדות
 בהיים - . עתה כן לא אך - . לנגדנו כעת עמדה אחרת ותכתה /הרוח
 תעבודנה אף , הנאמנה היהדות ממקור לא מוצאן אשר כאלה/ השקפותבאו

 נגדן להתקומם עלינו לכן ולהשמידה, להאבידה ה כבושבשנאה
 סעד היהדות במושג עוד יחזיק אשר , האיש ישיג למען , אמצעי בליבחיים
 היהדות את מעליו ישליך אשר ואחרי ן במעוזו יחזיק אשר לדברוסמך
 , יד והשולח , ארצה להשליך יאמר אשר , הדבר את ראשונה וינסהיחרד

 בינה וישביל אחור יסוג , מחדש לבנות או לעקור / רצויה בכונהגולי
 על לנפוע יחשוב אשר את או יעקור אשר , הדבר פנימיות את דעת)

 בעלי על החובה , בהיים ר ש י לעבוד אנחנו קרואים בעוד , אז - .מקומו
 הפץ אשר הדרך הוא זח - , רעת ובתור, בדעת היהדות את לכונןהחכמה
 הראשון בחלק : אעשה וכה , ושלום חיים , רוח ה' יתן לו , בו ללכתאני

 ן ותורה ישראל / אדם , התבל , ה' על היהדות מהשקפות לדבראנסה

 התרחקנו כי אף , למלאותן עלינו המצות,אשר את לבאר : השניבחלק
 ארשום ואז ; כתורה המקומות את בראש אצין מקום בכל ; אדמתנומעל
 ג שנים כמה של הלמוד תוצאות בצנור לי הנחלתי אשר / ההשקפותאת

 מהארבעה תוצאות , המעשה חלק עם יהד וקשורות תמימותולהיות
 היסודורנ את ולהראות החיים בעד ישר ומסודר ערוך והכל . ערוצן"שלחן
 החלק בידך יהיה כאשר ; הבאים בימים למועד חוון עוד היהדותבחכמת

חשני
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 ההתעוררות כי אני/ שמח ולזאת / עתה אתך אשר , הזה החלק עם יהדזזשני
 נחוץ כי , ראיתו וביען יען , לי נמצאה למבחן העלים את לחברהראשונה

 המה אשר כזה ספר , השנחתי תחת העומדים הטפר, בתי למורי לתתלי
 נאמנים יהודים להיות הנאמן המושג להם לקנות בו יקראובעצמם
 בער חברתים וכאשר , היהדות אל הצעירים תלמידיהם את יחנכו,בטרם
 דעותי הוני , ישראל ונערות נערי עתה לי נשארו לכן , נרחב יותרחוג

 - . בדברי יהוגים'לקוראים
 - ה' כרצות - לאור להוציאו אני הושב הזה השני ההלקאת
 ת הכללו על סלאכתי,כי ספנית ע"ד דעתך בסות צדקת אמנם - .ואעונה
 בעצם חבורי תכנית באמת הוא וככה , הפרטים לפני הקדימהנושפט
- י ראשונה להפרטים הנוגע את אדפיס זאת ובכל ,ויאשונה  אמנם 
 היסודות את להבין יען, , יותר עוד ואולי מתנגדים לי אקנה בזה כיידעתי
 בטבע בהקפן , שלהם התוצאות על היטב יתכוננו[ בטרם / יותרקל
 שלנו העיקרי המשגה את - אחרת לעשות אוכל לא זאת וכבל ,הענין
 ומושני נאמנות לא בהשקפות ימודתו כי / לדעת הכרתי ביותר אלינווהקרוב
- * ומובנן אגנן המצות ותכן היקף דבר על.שוא  בחובות. האלה בפרפים 

 ננדה להלחם כצר יתיצבו ובגללם , ישראל עצמות משנכר מובניםהכלתי
 הזרם שם ישטוף אשר , המקום הוא הזה המצב ונגדדת מעיקרהולבטלה
 נוכחנו אם . בתחלה פה ולעצרהו נגדו להתקומם עלינו ולכן - .במורד
 אל המבט יפנה אז , פרטיה פרטי בכל היהדות היא מה : ראשונהלדעת
 תקח ומצב מעמד איזה : השאלה לו לפתור יתאמץ והתקשרות וביחם?ל
 ; החזיונות יתר בשורת ם ל ש ר ב ד בתרר כזה, באופן הערוכה היהדותלה
 חזיון ומושב , ל ב ת ב מהיהדות אותה נשיג אשר , באנושיותגריזה
 הראשון ההלק לאור יצא לוא . ידה על ה' ידיעת והכרת / מה' ל ב תה

 כעל שראל, י אדמע מלים שהטפתי הדבר על הביטו אז כי:בתחלה,
 1 בפועל נמצא איננו אשר , בדמיון יסודתו / יציר כעל , בהקיץ.הלוס

-  

 אקדים , הפרטים להכנת הענין מכללות הנחוץ את להקוראים תת למען.אך
 , אנרהעינו חליפות בתחלת לתאר נסיתי אשר , כאלה דברים ראשילהביא
 נגדדת על ולהתבונן לג לשים הקורא את העירותי בפרט ומשה מצוה בכלצם

 - . הענין כללות את נשיב ממנה אשר /"מצב
-ים
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 הנך אשר , דעתי ההלטת ש מליס כרופתי למותר עד ואולי !דינו
 את ה' יצו נאשר , יתן מי . לה למשען להיות לבבך בהום כהמהאמץ.
 על עיניך תקעי לפנות לך היה אשר , בעת כי / בשמחה תזכור כי ,גרבתו
 עינך (nhW / הפרטיים לחיך והנוגעות לבדך לך הנשקפות היפרעהתקוות
 רוטורים את תקבל בו אשר והיום ה' יתן - . הכלל אל רבה באהבהולבך
 * לך יופיע פעלים רב ובהיר צח ועתיד איתן וטצכ מעמד לך יכונן ,האלה

 יחופף ה' ובבור וקדוש מהור יהיה יחד, לכם תבנו אשר ביתך נ- .בהיים חי את ותשפר תברש ,מקודשת' בשם היום אהזה הקרא אשר-האשה
 , יחד שניכם על החופף אשר ה'/ לפני לזכרון הנהדרה ההופה כמו ,עליו
 לא למען , כזאת במדה עטים תמיד מלא יהיה יהדו תריקו אשר החיים""וכום

 לבבכם ירום לא למען , ממוצעת במדה במרירות גמ - , לעולסתתיאשו
 , י" ע צ ם .א בתור רק הברבה שפע את ה' מיד קבלו לעולם. רעעגאוולא
 . בטוב היה , אהובי בנימין , לך שלום - . ואהבה צדק חיי תחיולמען

 3פרזליאוהבך

 ורוח 'הדות לימודי אתר -דעת
581.80.11נ.(ויהע




