
 י'(. א' )קהלת היה! כבר הוא חדש זהראה

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
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 ישאל לא אם חפצו מחוז אל לבוא במהרה יצלח לא העוברכמו
 האיש ילך ככה ושובב, נתעה דרכו כי בו, ילד אשר הדרך איזהליודעיו
 לא  אם חייו  ביטי ההצלחה נחלת ואל  השליטות המרית אל יגיע  ולאתועה
  בענינם ולחקור  הטומרים טהלמורים ללמור ילריתו בימי כחו בעוצםבחר

 לימי לשעשוע הפיבות המדית יעמרו אשר  למען עונג, הטפיקיםהנעימים
 וימאס באוב ויבחר דבר כל על  הארם ישביל בהם רק חליפתי, עת עיחייו
 השלימות. הדרך אל חפצו מחוז אל ויגיעברע

 יולד אדם פרא ועיר : ער"ה ההרגל ומסבת הזה הדרך מאמו רביםאך
 במושכלות חפץ להם ואין להם מזור השלימות הדרך י"ב(. י"א,)איוב

 י"ח )משלי בתבונה כמיל יחמוץ לא החכם: שאמר כמו באמתהמתוארות
 בני רוב בעיני שנואה החכמה שזו ולהיות מנע, נעשה ההרגל ע"כב(.
 אנשים מצות הזה שהדרך אבותם בבית בילדותם ראו שלא מפניאדם

 עניי האלה האנשים אמנם השלימות, ראשית היותו עם ממנו וירחקומלומדה
 וחובת גדולתם מורידים בזה כי האומללה, נמשם על להצמער ויש הםתבונה
 ובקול בעיניהם הם חכמים ערך, אין לרעתם ד' חי מהם. להתרחק אישכל
 מליהם, גדול בקול ישמיעו האסיפות ובכל שוקים בכל חוצות כל בראשרם
 ארו אשר זאת רק יגידו, מבנ"י והיראה האמונה בעלי חכמים אשר אתלא

 ישמיעו. וילדו כרעו טדעתם אשר נכריות ויעות באשים ענבים נכריהמנמן
 אבותיו באמונת כחו בעצם קשורה נפשו אשר מבנ"י איש לכללכן

 ישאב  אם  השליטות קניני אל נפשו את להכשיר  ארחי אוז יזכה בזהרק
 בספריהם כי העם, נדיבי כרוה יטרים חפרוה מבאר חיים מים ממקור טיסיואת
 והשניה הלב תתאר והאחרון הראשונה נשלכות; וטומר חכמה אעריםיראת
 תשלם לא אחותה אל אשה משלבות ששלשתן אמנם ואם הראש.תתאר
 בו יחיה אשר הדעת לעץ אמיר ראש היראה כי חברתה, בלעריהאחת
 ג"כ חכמה בלי ומוסר בו, חפץ אין ככלי מוסריות מדות בלי והחכמההאדם,
 החכמה? במדות לא אם המוסריות המדות תשוערנה במה כי ענינה, תתקןלא
  יחזק המשל והדמיון. המשל המדות וטורי הנביאים קדם מימי בחרולכן
  הנראה,  הרבר בתמונת  להמדה בתואיו אותו ולקרב  הנפש בהתפעליותהדבר

 להזכיר אני  מוכרח זאת בכל הלשון.  תקצר -  רברים עור להגיר  המשלומסמלת
 כמו היא החיצינית  ההוראה יפניטיות. חיצוניות  הוראות יש  שלהמשלעור



ה
 סגולה יחידי רק אליה יגיעו ולא עמוק שכל היא הפנימית וההוראהמלבוש
 והערכה השואה הוא כי הדמיון, הוא כן ולא בלבם. אלדים יראתאשר
 הדבר יתחזק הנאות ההערכה ומצד ממנו מפורסם אחר בדבר דברתכונת
 השומע. במוחשייותר

 הפפר בזה נמצא אשר והדמיונים הטשלים כל הלא בלבבך תאמרוכי
 ? זאת למלאכה לי ולמה וא' והתנאים נביאים בספרי הם כתוכים חטההלא
 אוכל לא אבל ? והמומר השכל אורח מהם ללמוד שעריו על אשקודמדוע

 חכמה אלדים יראת אחת לאגודה אגד ז"ל שהמחבר מפני זו לדעהלהסכים
 להבחין האלה הדרכים וללמוד תנתק לא במהרה המשולשת ואנודהומוסר
 מטרת היתה הקבלה אמתת כפ: נכון בדרך הרע מן והטוב השקר מןהאמת
 יראת בלבבו יטע בשעריו ויבוא רעת לו שיש ומי ז"ל, מהמחברחפצו
 יבין ירם על אשר ישרים דרכי לו ויקבע השכליות דרכי ולהביןאלדים
 והחוקר השלימות. הדרך אל להגיע הנודע מן הנעלם וישיג דבר מתוךדבר
 בתורת ולהגות ידיו ובמעשי ד' בפועל לבחון בם וישתמש ההם מוסרבדברי

 כמאטר קונו רצון עושה הוא הרי בזה דרכיה, עמקי ולהבין ובמוסר בחכמהד'
 ארין דרך עם ת"ת יפה אומר שהוא הנשיא יהודה רבי של בנו גמליאלרבן

 מעלי התלונה להסיר בזה ודי ב'(. ב', )אבות עון משכחת שניהםשיגיעת
 התורה דורשי האלה בימים כי ודע היום. לפניך הקרבתי אשר התשורהבעד

 ישפיקו נכרים בלימודי רבים פסו, האמונה ותופשי הדת עקרי וחוקריולומדיה
 נביאיו בדביי והמאמין ד' בתורת הבוחר ישראל בר כל ע5 מונח גדולחיוב
 )דברים יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה כי ובתמים, באמתוחכמיו
 המתחדשים האנשים אחריו נטו אשר הדרך מן א"ע לשמור ג'(ל"ג,

 וסברות אמון בלי בנים לתאותם המה עברים ישראל, אלרי מפניהמתפרצים
 מספרי נרפש ממעיין שאבו מימיהם המהן כוזבות ודעות בדויותחכמתם
 הדת עיקרי מעל המה רחוקים אכלו,  ויליפתי  ורר תוכו מהם ורביםנכרים

 יסודתם אשר והאזהרות המצוות עם להם אין ודבר התורה, ויסודיוהאמונה
 את להזכיר מאוד ל' צר בתוכנו. שנה אלמים מכמה הקדושהבתורתנו
 לא ישראל נצח אבל בישראל כעת נתפשט אשר הזה הרעהדבר
 כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא ד' אני כי כ"מ( ט"ו, )ש"אישקר
 ואקוה כ"ג( ז' )קג"ב בארין אחד גוי ישראל כעמך מי כי ו'( נ',)מלאכי
 ואיש איש וכל אבותם אמונת אל בנים לב את הקב"ה ישיבשבמהרה
 חי אל בתורת ולעסוק ולהשביל להביז הקיושים אבותיט בנחלתיבחר

 גדולות להכיר כדי תכלה לאין העצימות הגדולות הנצורות בחקירותולהעמיק
 תבל ברואי לכל  גוטל הוא אשר טובו רוב על לו ולהודות האלדיורוממות
 איש שכל למותר אך שפתים דבר ידיו. מעשי הם כי רגע ובכל שעהבכל
 חונתו ידי אדם יצא עולא מפני תורה בדברי לעסוק מחוייב מבנ"יואיש
 א' פרק )ריש בירושלמי כדאיתא אחריהן למד לא אם בלבד התורהבברכת



 כמצווה תשובות, פוסקים, גמרא, )ר"ת בגפ"ת לעסוק רק לא אבלבברכות(
 עולם, של ברומו העומדים הדברים הם כי ולעשות לשמור וללמד ללמודעלינו
 ממים לשתות ישראל( תולדות מוסר, חכמי )ר"ת המ"ת בספרי לעסוק מכאלא

 הוא גדול חיוב קדשים צאן עדרי העדרים את ולהשקות הלבנון מןחנוזלים
 בפלס לשקול ומופת בראיה להכריח האדם יוכל ידיעתם מתוך כי הזהבזמן

 החולק עם שיתווכח ולרעת עצמו לבין בינו האטת ולדרוש הנכוחההמברא
 והקבלה. התורה דבריעל

 להכריח ההגיון דרכי לדעת הנלבב לאיש יצטרך הללו האופניםבכל
 הנאמן למשכיל יאות וא"כ המפורש מן הסתום וללמוד הנודע מן נודעהבלתי
 נמשו את ולהרגיל ומהותמ אמתותם להשיג כדי בהם שיבחן האמתאוהב

 ות5מדהו שכלו את שתיישר כדי ישראל אמוני שלומי חקרו אשרבחקירות
 צדק. ובמעגלי מישור באורחללכת

 בענין )ר"ל הזה בדבר שרים קדמוני אף ערכי, מך את ידעתיאמנם
 יעקב בכמ"ר יוסף כהר"ר הוציא שכיב כשנת הזה, היקר הפפרההוצאות
 ובשנת הזה, הספר את הראשון בפעם דמרינפו בריווא מפדואהאשכנזי
 עם בצרפת לינעוויל המדמום פריזעק אברהם כהריר ע.י מחדש נדמםתקסם

 פי דברי כי ימושו, לא לעולם ידי פרי טעשות אולם כבראשונה(הקמשונים
 ירדו, בטני חדרי וחקירותיו יפריחו, בלבי ומורה כגשם נחמדו, ומפז חןחכם
 אמרי יושר שפר, אמרי תת עוררו רוחי את הצמיחו, הפרו כי שבו לאריקם
 בספר. לחוקאמת,

 בשערים נודע שמו גבר לראש שלם בלב תורתי בברכת אבואועתה
 המפואר המפורסם הרב ה"ה עמנו ולספרות לתורה להלכה הטצוייניםבשערים
 התחכמני בשבת היושב גי' ברלינר אברהם מוהר"ר התשבחות ברובהמהלל
 ברומא בעדי שהתשתדל יע"א בברלין רב מלך בקרית הרבנים המדרשבבית
 לקהל לת"ת הספרים אוצר ובבית Co~anante הספרים אוצר בביתרבתי
 אשר הזה היקר מספר יד כתבי את בעבורי להעתיק יע"א ברומא ישרוןעדת
 כלאים. בבתי ונעלמים מפונים שם, גנוזים עתה עדהיו

 לעסוק הגדול וכטובו בחסדו שיתמכני לבי בכל אתפלל אבי אלדיואל
 יום בודאפעשט פה נעיה נפשי, כאות חלפתי יום בוא עד לשמהבתורתו

 כל את לעשות ניטמור כי לט תהיה וצדקה לסדר: אב מנחם י"אג'
 לפ"ק. הזאתהמצוה

השו"ת.




