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אזהרה
 במרמה איש יזיד בל אשר המדינה נימוסי ומפ״י דהוה״ק עפ״י ואומר כגוזר הנני

 בלמדי האפונה שביל ביאורי פס והריעות האבונות הס׳ להדפיס
 הארצשפארק שליס״א נ״י יופף שלו□ מהו' וכו׳ הגאון כיב ידידי כבוד של רשותו

 ישראל ושארית ,ועיקש נפתל לכל לימינו לעמוד מוכן והנני יחעפאף אבדק״ק
, סוב כרכח עליו הבא והשומע עולה יעשו לא

המהבר



3 ב ב*ה

 הטהורה מנורה פכי מול חיבורי הראיתי המידות בירורי ספרי לאור הוצאתי מאז

 )לפני בסאדינורא זי״ע נבג״מ אדוטור הקדשים קודם עילאה זיהרא

 פקודת על העומדים ע״י קדשם לאמרות וזכיתי זי"ע והטהורים הקדושים ה' ברוכי זרע זרעו

 ספרי בראש עטרה לענדם אמרתי קדשם אמרי לזכרון לי להיות באהבה הש׳ שקבלו קדשס

: בעזה"י חיבורי שקבלו זכיתי כי עולם למזכרת לי להיות זה

תעודת
 С'Ь הדור מופה הגולה נני כל של רק אריאל גולם ראש ורנינו מורינו אדונינו כבוד

 תפארה לפירה עינינו מהמד המאירה אספקלריא עילאה קדישא גולינא קמש אלקיס

 אברהם מוהר״ר מפארים שמו קדושת כנוד ארן קלוי בכל המפורסם הקדוש הרב ישראל
:י« סאדינורא »לק ׳י״» ל»•» יעקב

 ורבינר מורינו אדונינו קרישת כבוד אשר למידע דבעי למאן ידוע להוי
 והיטב העקידה על המידות ביחרי אחד הפר כן גם לקח נצח יחי׳

 לחודש עשר ששה א׳ יום היום החתום על ובאתי ידי בחתימת זאת להודיע עלי ופקד בעיניו

 בבית גוטמאן דור משה נאום סאדיגורא פה לפ״ק תרל״ג דשנת מרחשוון

: שיחי׳ אדומו״ר קדושת כבוד

 קדושת כבוד ראשינו עטרת הקדוש הרב גם

 שליט״א שלמה מיה׳ תפארתו שם

 הזה ספר לקח שליט״א הקדשים קודש מרן בן

 נאום העקידה על המידות בירורי

 הרב מבית לאנגערמאן ליבוש מאיר

:הנ"ל הקדוש

 בקודש הנאדר הרב בפקודת באתי אני גם

 מוהר״ר תפארתו שם קדושת כבוד

 את שלקח להודיע שליט״א דוב נחום

 העקידה על המידות בירורי הספר

 קדושת כבוד בעיני גם שהוטב ראות אחרי

שליט׳א הקדוש אתמו״ר דודו חותנו

 ימים ט״ז א׳ יום היום החתום על ובאתי

 אורינשטיין יהושע נאום סאדיגורא פה לפ״ק תרל״ג דשנת מרחשוון לחודש
:הנ״ל הקדוש הרב מבית



כה4

 הביא נ״י קיטובר הלוי ישראל מוה* וו״ח חו״נ בחורה המופלג הרב ה״ה

 האמונות־פ׳- »ל יעשה פעל אשי האמונה שביל הנקרא פירושו בידו
 דלתי על הוא שוקד כי ההוא האיש את וידעתי .ז״ל גאון סעדי׳ מרבינו והדעות

 מתוקן שאינו דבר יצא לא כי ובעחוני .ומדע חכמה בכל לו רב וידיו .מנעוריו התורה

 .קדשו כבוד בשה לרכוס לו צוה שליט״א הה״ק אאמו״ר כבוד כי ובפרט ידו מחחח

 שכרן ידי גס אמרתי ולזאת * לעצמו הפר הרמה כבודו גס יקח בדפוס נגמר •ה יה שכאשר

.ויאדיר תורה יוגדל למען ידו להחזיק אחב״י לכל ומהראוי אחד ספר ממנו לקחת עמו

לפ״ק לישראל חיים שגת אייר י״ט ב׳ יום החתום על הבא דברי

יע״א טוריסק פה״ק שליט״א הה״ק באאמו״ר נחום מנחם נאום



5 ג הטבאר הקדמת
 והדעות האמונות הנכבד הספר זה ויקרה מעלת על להתבונן לבי אל שמתי כאשר המבאר אמר

 הקדמונים מהגאונים המיוחד אחד חברו אשר , ויסודותיה הדת עיקרי על המיוסד
 ורובם .מספר מתי לאנשים כ״א מבהיק אורו אין תפארתו יקרת הוד בכל כי בראותי מאוד נפלאתי .ז״ל

 המונים דבריו כי האחת .לו סבות שתי כי מצאתי בזה הנסבה ובהתבונני . ממנו ידיהם מושכים
 כדבר .הקושי מחייב ההעתקה ועבע .ערב מלשון מועתק הוא כי והשנית .הורגל שלא למי מובנים בלתי

 ספר כל כדרך בפירושו קשה הוא ע״כ מתורגם ספר הוא כי אלי והקרוב באמרו י״א( ב' )איוב הראב״ע
 לבנות .לאוספם מבקש ואין דורש ואין .חוצות כל בראש קודש אבני תשתפכנה וכה כה ובין .ע״כ מתורגם

 המאיר הזה הספר שמש באור להניס נלאים כעסלפים אדם ובני .אדם של דעתו המרחיבים גזית בתי מהם
 שהמה ז״ל סעדיה רבינו הגאון ספרי על באמרו ספרו הקדמת בסוף חו״ה בעל החסיד וכדבר .השכל עיני

 כי אלכוזר ספר בעל גס אור ראה ולאורו .העצל ומזרזים הפתי ומורים הבינה ומחדדים השכל מאיריס
 העיקרים בספר אלב״ו הר״י כדבר נ והבחירה הידיעה בענין לרויה ממנו ושתה בארו מי שאב הוא

: עיי״ש פ״א( )מ״ד
 בפני שעמדו ופס . ביאורו מלאכת עול נפשי על להעמיס נא אנסה אמרתי אלה בכל התבוננתי וכאשר

 אנשים שאין במקום חבז״ל מאמר זכרתי .דורי בני מכל מכס ושאינני ידיעתי וקוצר ערכי מך
 מבוא מעס יפתח למען .ומלותיו אמרותיו פשוסי למצוא למצער שאוכל לי תעמוד יגיעתי אולי ואמרתי . כו׳

 . הזאת הקלה המלאכה עכ״פ לבצע שאוכל לי יעמוד ז״ל הגאון שזכות סמכתני ותקותי .ומאמריו שעריו
 מלותיו לבאר רק הוא מגמתי וכל . היוס כמוני מבין ודל בדעת עני לאיש זה אין עגיניו לעומק רדת כי

 .ויגיעה עמל מבלי וישבעו ויאכלו .הקוראים לפגי למאכל יגיעתי פרי את בתתי אולי כי .אמרותיו ופשוסי
 . עליהם הסובה ד׳ כיד בהם ולדקדק עניניו בעומק להתבונן הדרישה אל לבם וירחב לקח יוסיפו אז כי

 הצורך גודל מאוד יודעת ונפשי .חותה מרגניתא ואשכחו חספא דדלינא במה בי תלוי הרבים זכות ויהיה
 השלמים החכמים כחק .צורך לאין דיו ספת שופך בלתי מהיר סופר עס לשונו כי .ז־׳ל הגאון בדברי להזהר
 ספת בו רואים שאפילו עצמם על שיחמירו לדורותם ישראל לבני זכרון . בלשונם כפולה מלה היות לבלתי

 : משובח זה הרי לבדוק המרבה וכל .ומיושבת נכונה צלולה בדעת . נקיים שבעה עליו ישבו כחרדל דיו
 דברו אשר ז״ל סעדיה רב הגאון הספר מחבר אודות .זאת בהקדמתי אחדים מלים להסיף ראיתי והנה

ק דוד הנשיא בימי . בתשובה ז״ל גאון שרירא רב ז״ל . אודותיו על אחריו הבאים החכמים
 לישיבת טחסיא מתא מישיבת התלמידים ושיבואו מחסיא מתא ישיבת לבסל החכמים בין הסכמה שהיחה כמעס

 אלא :הוה דמתיבתא רבנן מבני ולא .יוסף רב בר סעדיה רבינו למר נשיאה דוד• ואחיה . ט׳ פומבדיתא
 הוא )לשסרות רל״ס שנת באייר וסמכיה העליון( מצרים בגליל פיתום )מעיר בפיתומי וידוע הוה ממצרים

:ע״כ שנים( ושש שלשים ז״ל להגאון אז והיה . לב״ע תרפ״ח שנתד״א
. גלמודה סורא ישיבת נשארה מהסיא( מתא )היא סורא ישיבת ראש וכשמת וז״ל כתב יוחסין ספר וב^ל

 פיוס) שיועי סעדיה רבינו על לבו ונמלך .בה ינהיג מי מתיען זכאי( בן דוד )הוא גלות ראש והיה
 ליה ואמר .ישיבתן ראש להיות נהור( )סגיא נהוראגי נסי אל ר׳יג ושגר .כו׳ שהין בן צמח ועל פיתום( הוא

 לו אמר .זה בדבר הראה מה לו אמר . דעלמא חשוכא והוא דעלמא נהורא נקרא ישיבה ראש כי יתכן לא
 צמת על או סעדיה רבינו על או עצתו נפלה וכי .לעשות שבלבו מה גלות ראש הודיעו .עשה חפצת אשר כל
 מאדם מתירא אינו בחכמה ומופלג גדול אדם שהוא אע״פ .סעדיה רב ולא צב״ש שינהיג נסי השיבו .שהין בן

 . חסאו ויראת לשונו ואריכות כפיו ורוח חכמתו רוב מפני בעולם אדם לשוס פנים מסביר ואינו .בעולם
 כי .חפן שאתה מה עשה נסי השיבו . פיומי סעדיה מבינו על והסכמתי עצתי נפלה כבר ר״ג לו אמר

 ובפני צדק כהן בפני שעה אותה הנהיגוהו בו הרוצים ראש ואני . הוא אני לדבריו שישמע הראשון בתחלה
: ע״כ סורא ישיבת ראש להיות ומיטהו פוסבדיתא ישיבת תלמידי

 דב״ז והנשיא פומבדיתא ישיבת ראש צדק כהן רב בהסכמת היחה אשר הזאת הבחירה הקורא ואתה
 רבות שנים למד לא אשר בבל מארן אף איש שוס זכה לא היום פד כי . בעיניך קלה תהי אל

 מעלת גודל על לט יעיד וזה . בבל מארן לא נכריה ארן יליד כי ואף . גחון למעלת לעלות בהישיבה
 ישיבת עלתה ובאמת .נפש תאות ולזכרו לש״ו כי מצרים בארן עוד בהיותו ז״ל סעדיה■ רב הגאון שם ויקרת
 עתה ירדה .במעלה הראשונה פומבדיתא ישיבת היתה מלפנים אשר ותחת .כפורחת משמרתו תחת סורא
 הכוכבים כל . סורא בישיבת הופיע אשר ז״ל סעדיה רב הגאק תורת לאור כי .אחורנית מעלות עפר

 בתשובתו ז״ל שרירא רב הגאון גם רמז זאת ולהערה . אור נראה לאורו ואך נגהס. אספו סביבו העומדים
: כו׳ בפיתומי וידוע הוה ממצרים אלא הוה דמתיבתא רבנן מבני ולא שאמר במה הנזכרת

 מריבה היתה ואח״כ .שנים שתי מחסיא במתא ישיבה לראש שהיה כתב ז״ל להראב״ד הקבלה ובספר
 לרב להרוג ובקש במלכות ונתחזק המלטת סן נשיאותו קנה והוא .דב״ז הנשיא ובין בינו גדולה

 שלה מבני היה יהודה משועי ור״ס .ספריו כל חבר ובמחבואו .שטס שבע כמו סעדיה רב ונחבא .סעדיה
р פובים ספרים כמה וחבר שנה חמשים כבן והוא תש״ב ד"א בשנת ״ס ר ונפער .דוסא בן ר״ח מזרע יהודה

ועשה



המבאר הקדמת 6
 רג דברי ויחר .ונצחם בחורה הכופרים ועל הצדוקים על חשובות והשיב . לישראל גדולות סובות ־ ועשה

 על ז״ל סעדיה מבינו הגאון שחיבר ספר )הוא הגלוי ספר על כתובים הנס לישראל שעשה והפוכות סעדיה
: ע'׳כ מ״כ הנשיא חסדאי לרב שכתב בנו דוסא רב אגרת ועל משיח( ביאת עת

 הרשב״א אל שכתב ההתנצלות בכתב עולס בחינות ספר מחבר הבדרשי הפניני ידעיה הר׳ המלין והרב
 הספרדים גאוני מכל הענק בזה מפורסם והיותר ז״ל אמר .חר״ח( )סימן הרשב״א בתשובת והוא

 הדורות עיני האיר אשר ז״ל הפיומי סעדיה יבינו הגדול הגאון הוא .שמעם אלינו שהגיעו וחכמיהם הראשונים
 בו זוכר האמונות ספר עוד .החכמה ע״ד יצירה בספר פירוש אצלנו וממנו . היקרים בחיבוריו אחריו

 המישכל אל והנביאים התורה מן רבים ולשונות הדעות והמות הענק בזה רבות וראיות בהערות הדעות
:עיי״ש כו'

 חוזר אמרו על סעדיה רבינו של עדותיו ופליאות ז״ל כתב סכ״ה( מ״ד )כוזרי יהודה קול במל הלב1
 וקוברה מגובלת מקרקע בריאה בורא שאדם .לאותיות כח הקב״ה נתן וז״ל .ואחור פנים הגלגל

 אלפא לחמ״ב פעמים תמ״ב וכן .ביתא אלפא היקף בכל ואומר .לבריאה סביב וגלגל עיגול ועושה בקרקע
 ירצה ואס .הקב״ה בהס שנתן ביחות האלפא אמירת כח ע״י לחייס עולה הבריאה .לפנים הולך ואס .סיתות
 בקרקע מאליה הבריאה ותשקע . ביתות האלפא באמירת העיגול בהילוך לאחוריו יחזור שברא מה נסתור

: ע״כ וחמות
 שמזה כתב :אלה יהודה קול בעל הרב דברי שהביא אמר לחכמה מצרף בספרו מקאנדיאה יש״ר והרב

 פילוסופיא בדרך שכתב בשביל וכי .תכונתה אל ובא הקבלה חכמת לעומק ירד סעדיה שרב נראה
 לכלא בהספלספות שנתעזר אע״פ סעדיה שרב לומר וע״כ . חכמות שאר ידע שלא יתחייב חיבור איזה

 לבו עכ״ז .ריבנו בעלי לשכל וקרוב נכון יותר כלי דרך אותו בהיות הנפסדות הדעות ולהתס דורו בני סעיות
 יחזיק ג״כ שק נאמר לא א״כ ולמה .תורתנו נגד שענוחיהס בכל הפילוסופים עס מסכים ואינו עמהס בל

: ע״כ להם שמנגדים הפילוסופים לפענות ימוש ולא . המקובלים בדברי
 סעדיה רב על כוונתו סתם הגאון בפירושו מזכיר ז״ל שהראב״ע מקום שכל כתב הדורות קורא ובספר

:כ’פ ז״ל בעברי( הידיעה הא במקום הוא בערבי אל כי »)הפיומי פיומי אל גאון
 משורש שהיה זצ״ל מהרח״ו כתב אלפיומי גאק סעדיה בינו נ .סמך מערכת הגדולים שם בעל הרב ךך׳ל

 אותיות מנק מל במשקל שיר חבר ס״ג רבינו .יאיר בן ור״פ הארכי חושי משורש דאדס עילאה זיהרא
 הגאק שאל שאול בדימותא דדרך נאמר ושם בפי ראיתיו ועוד .ישן בדפוס וראיתיו חי״ו ומד מת׳ בתורה שיש
 יש אותיות כמה לי יאמר מעלתו השיבו והחייע .היום תפרה תפירות כמה אצלו הבא אחד ים לח ד״ס

 כמה ונצסער .ההוא הפעם רק להשיב ידע ולא אדם שאלו לא שמימיו . זה על מאוד נצסער והגאון . בתורה
 הר״ת כתב . מאוד הדבר על לבו ושמח לו וגלה מלאך ובא בשם שהשביע עד המנין לכוק ידע ולא ימים

 רס״ג . העיבור פפר לנו שמסר חיים אנו שמפיו סעדיה רבינו )סי״א( הלקס שיבולי הרב הביאה בתשובה
 איסורי ופל סהרות על ספר ר״ס וחבר .תרי״ג חרי״ב( )סימן חסידים ספר ממנו והעתיק החשובה ספר מבר

 ופסקי העיבור וסוד והפורקן הפדות וספר המקרא על ותרגום האמונות וספר בגמרא רבות ושעות ביאה
: ע״כ כו׳ והלכות דינים

 יצאו סי מבען תדע לממן .ז״ל המחבר הגאק אודות המועפים אלה בדברי נעים קורא העירותיך הנה
 אח להלל אולם . בהקדמתו עצמו המחבר ממך זה שאל וכאשר . בקריאחך לבך ותכוק הדברים

 גבורות ימלל סי .שיזוהו גדול לאיש הוא מה .כמוני קען איש תהלוח .בלשוני מלים די אין עצמו ז״ל הגאון
: תהלתו כל ישמיע ז״ל הגאק

 והדעות האמונות הזה הספר ־ עצמו הספר על אחדים מלים להעיף עלי חובה האלה הדברים ואחרי
 .החקירה מרום בגבהי לעלות יסודתו אשר .ישראל חכמי מספרי לט הנודע הראשון הספר הוא

 בשנת ז״ל הגאון חברו .מהמושכל וראיות בהערות התורה יסודי ולהעמיד . והחכמה התורה בין להשוות
 . שנה וארבעים אחד בן ז״ל הגאון מחברו אז והיה .ממט הראשון המאמר בסוף כמבואר לב״ע חרצ״ג ד״א
 . שנה חמשים בן חש״ב ד״א בשנת ז״ל הגאון שנפער הנזכר ז״ל להראב״ד הקבלה מספר לנו שנודע מה לפי

 אשר המעסיקים משיש גוף יפה הנפלא המעתיק ע״י עברי ללשון ונעתק . ערב בלשון חברו ז״ל והגאון
 ה״ר אבי .ספרד מרמון חבק אבן זי׳ל שאול בן יהודה הר' הרב ה״ה . חו״ה וספר הכוזרי ספר גם העתיק
 מסרת אל קולעים .הלשק צחי הנפלאים המעתיקים המה הלא . המורה ספר מעתיק חבק אבן שמואל
 הדור פאר בתשובת הנדפסת באגרתו ז״ל הרמב״ס של עדותו ונאמנת .יחסאו ולא המועתק הספר כוונת
 כבוד המשכיל היקר החשוב התלמיד כתבי כל ז״ל הספרדי מיימק בר משה אני לי הגיעו וז״ל קמי׳ג( )סימן
 הנכבד השר שסע שמענו שמם ומקודם . ז״ל הספרדי חבק אבן יהודה ה״ר החכם בן שמואל ה״ר החכם
 ולשון העברי בלשון כתביך אלי שהגיעו וכיון .בן שהמח ידעתי ולא .ט׳ זצ״ל אביך יהודה ה״ר החכם
 . הנבוכים מורה ספר הנכבד במאמרנו לך שנסחפקו המקומות וראיתי ציוריך ויופי עניניך והבנתי . הערבי

 אבותיו אס לו .הקדמומ השיר בעל אמר כאשר אז אמרתי . הסופר בשיבוש בהם הרגשת אשר והמקומות
 ע כזה р לו ונתן זצ״ל אביך החכם משכורת ששלם מי ברוך .טסעת לבן האב מעלת היא אמרו אז .ידעו

ולא



ד ד המבאר הקדמת
 הפן וסרב חיים פן צדיק פרי הוא כי ובאמת . לנו נתן בן לנו יולד ילד כי .החכמים לכל ЫЬ בלבד לו -ולא

 כדבש בפי ותהי . ואוכלה תשורה מפריו לנו הובא וכבר . להשכיל הפץ ונחמד לפינים הוא חאוה וכי למאכל
 מש" להבין ית׳ הבורא לך נתן נבון שלב לפי . לשון אל מלשון להעתיק והנון ראוי בוודאי לך .כו׳ למתוק
 לחכם הן .כו׳ מצפוניו לך ונגלה הענין עומק מד ירד שלבך מדבריך והכרתי וחדותם. חכמים דברי ומליצה
 והבנתי מאמריך יופי וראיתי . דבריך כל ששמעתי שבשעה חייך • אני גם לבי ישמח בני חכם . עוד ויחכם
 ־ כך עלגים בין שיולד בן סבע יהיה האיך ותמהתי .שמחתי מאוד מללו ברור שפתיך ודעת ציוריך פומק

 האין* ועוד .מעס שנשתבשה עברית לשון ודאי שהיא ערבי בלשון כך כל מהיר ויהיה .החכמות אחר וירדוף
 מאוהביו תהיה אשר עד • תורתו במאור עיניך יאיר יח' האל .כו' עמוקים בעניניס הלשון דיקדוקי יבין

:ע״כ ד׳ יאמר כן אמן בגבורתו השמש כצאת
 פ״כ כי . בהעתקתם דופי להפיל ובוז בגאוה עתק צדיקים על הדוברות שקר שפתי תאלמנה ומעתה

 מעלת ולהגלות להתודע .האריכות אל לחוש מבלי האלה הדברים כל אח להביא עלי העמסתי
 כמה .ממנו היא נפלאת לא אמנם כי .ההעתקה סבע שיסבול מה וכפי . העתקתם ומעלת האלה המעתיקים

: כלי אל מכלי המורק במאמר יהיה מהקושי
 הזה הספר ביאור עלינו יקשה עוד .ההעתקה פבע תחייב אשר והזרות הקושי מלבד כי להודיעך והנני

 דפוסים מארבעה ספרים ארבעה לפני והגה . הדפוס משגיאות הרבה פעיות בו המצא בעבור
 מוכרח אהיה אשר ובמקום . האחדבחבירו לתקן עסי אמונת שכ״ב.והיה שנת קושסאנדינא דפוס ■והאחד

 הסגהת יד חכז״ל מקללת חוששני כי .מאומה הספר בפנים להגיה יד אשלח לא . ומחשבה מאומד לתקן
 והשאר .אחר באופן יגיה או יפרש רחבה שדעתו ומי .לדעתי שכצ״ל ביאורי בתוך אומר ורק .כו׳ בספרים

: וכאמור בחבירו נתקן האחד כי כפירושן סתמן
 מאוד סוב והוא .קסנים לפרקים הספר מאמרי את חלקתי אשר הוא אני כי להודיעך עלי חובה זאת עוף

 ייעפו לא מבקשיה כל . פלוני פרק פלוני במאמר לעיין הערתי תהיה וכאשר .המבוקש הענין למצוא
 וינפע ישבות בו כי .מנוח לו ומצא הפרק על יעמוד כי הקורא את הרגיע למען גם . ימצאונה במקומה
 מבוקשו למצוא אדם כל יוכל למען ופרק פרק כל כוונת הוכן כולל מפתח עשיתי גס . לפרק פרק בין להתבינן

 לשמונה חלקתי הספר הקדמת את וגם .מבין לכל כידוע הפרק דברי להבנת גדול תועלת בזה ועוד .בניקל
 אשד בתנ״ך מקומות המראה תקנחי עשיתי זאת ועוד .וענין ענין כל כוונת תוכן בהמפתח ונרשם . מנינים

 הראתי הספר בכל ז״ל הגאון הביא אשר חכז״ל מאמרי וכל .הקודמים בדפוסים הרבה בגיחות בו נפלו
 כי התפאר .תרכ״ד לייפציג . הזה הספר לאור המוציא כי . ומדרבים וירושלמי בבלי בתלמוד איה ומקומם

 ולא .בו שאין במה להתפאר בנפשו שקר עשה כי הלשון לבעל יתרון ומה .בתלמוד המקומות הראה בהוצאתו
 ועוד . פ״ד הרביעי במאמר והשני וא״ו ענין בהקדמה האחד . ציונים שני כ״א הספר בכל בהוצאתו נמצא

 ונמשך בספות שם נרשם כי הרגיש ולא ליפסיא בדפוס מהם האחד מצא .פ״ב החמישי במאמר ציונים שני בו
 רות איזה ידעתי ולא .ס״ב( )יומא ציין הראשונות על בתוהה חכז״ל מאמר על הוא והשני .כסומא אחריו

:שם ציינתי וכאשר ע״ב( מ׳;בקידושין והוא . דבר נמצא לא ביומא כי .עליו עבר
 אין כי .מאוד יודפת נפשי כי האחת סבות לשתי .האמונה שביל זה ביאורי שם את קראתי *הנה

 לבים יסולו כאשר ואולי .להגפתו קצר שביל רק והוא . הספר דברי להבנת הרחב הדרך זה ביאורי
 כי והשנית . דברי בפתיחת אמרתי כאשר רחב דרך להם לפנות לבבם ירחב .הזה הקצר השביל במסלת
 ופוד .חיבות השחי פס דוד יצחק מו״ה ה ה״ ז"ל המנוח אבי כשם במ״ק עולה האמונה שביל
 אפי שם גם יגרע לא ולמען . פערל בן ישראל במ״ק עולה חיבוח השחי עם האמונה שביל

: תנצב״ה דרדקי לבי בניה באמסויי שכרה זה והיה . סלה סוב בזכרון מלהזכר ע״ה המנוחה
 ינחוני המה . ואמתו אורו ישלח וישעי אורי וד' . זה ביאורי באור לעדך ואלכה ונלכה נסעה ועתה

 הכותב דברי אלה . לעולם חסדך ד׳ בעדי יגמור ד׳ .יצליח בידי ד׳ וחפץ .שמו למען צדק במעגלי
 פילשסין חופ״ק קיטובר הלוי ישראל . לפ״ק חרמ״ה אדר לחודש ימים עשר תשעה ב׳ יום ■והחוחס

 המנות בן ז״ל דוד יצחק מו״ה המנוח לא״א בן האדירה רוסיא במדינת אשר פאדאלסקי קאמניץ -מחוז
 נשיאה דבי חחנא זצ״ל יונה ר׳ הרב חו״ם הגדול הרב בן ז״ל יוסף מו׳ה המנוח בן ז״ל שבתי מו״ה
 ספר בעה״ס . ועכי״א זי״ע . זצוקללה"ה קיטובר משה הר׳ המפורסם הצדיק הרב מטבד ד׳ קדוש

: יצחק עקידת לספר ביאור חמדות בירורי
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 זאת כי אמרתי .זו בסדה להחזיק אחד כל על חובה כמה ועד .חבירו דברי המחבב מעלת גודל יקר קורא
 ואמר .בנס״י לזלזל רצה ולא בכפו נפשו ששם .עקיבא דר׳ מעשה בההיא כ״א( )עירובין חכז״ל כוונת היתה
 בילדותו כך בזקנותו מה אמרו בדבר חכמים וכששמעו .חבירי דברי על אעבור ולא עצמי מיתת שאמות מוסב

 נפשו את השליך בכ״ז .חביריו במדריגת החכמים אז היו כבר אשר בזקנותו אם כי לדעתי והטונה .עאכ״ו
 כי אף . מבירי דברי על אעבור ולא עצמי סיתת שאפות מוסב וכמ״ש . דבריהם על יעבור נבל מנגד

 חסדך ד׳ .בעדי יגמור ד׳ תפלה ואני .למלין קנצי אשים ובזה .רבותיו בטדריגת החכמים אז שהיו בילדותו
: תרף אל ידיך מעשה לעולם

 משדי* תודה אלימות נשאתי וה״ל .ב״ה לאור הבדות בירורי ספרי צאת מיום שגה משרה כשלש זה הן
 בעיני חן מצא .בראשו הקדמתי אשר זרות מלות הביאור וביחוד .נעמו כי אמרי ושמעו ראו אשר צופים י

 אל כ״א . חברתיו מפתני עבה קטגס אשר הדור ונבזני חכמים אל לא כי .חברתיו למענם אשר הקוראים
 אשר שלמים וק רבים והנה .שלחני ערכתי לפניהם .ואכה אנה לחפש הזמן יתנם לא אשר כגילי אנשים
 יהיה למען .בראשונה הובאו לא אשר מלות עוד הוספות עס הבמ"ז את להדפיס לשוב .אלי בקשתם ■הגיעה

 • אנכי גם אעשה כן עפו וכאשר . לבארם שכלם יד תקצר אשר מהמלות אחת לפניהם בוא עת למורה להם
 על והוספתי .חבירי דברי על עברתי לא אנכי גס ק .אבירם דברי לחבב נפשם על וקבלו קיימו כאשר כי

 אשר בהמלות והן .בראשונה היו לא אשר חדשות מלות בהוספות הן .בעזה״י ויקרות יטת נוספות הבמ״ז
 הזה הספר דברי להבנת אליו הצורך גודל ראיתי כי ובעבור .ביאור ביתר אותם בחרתי . בראשונה היו כבר

הראותך ולמען זה. ספרי בראש ההוספות עס אתהבמ״ז להדפיס ראיתי ע״כ בביאורו. היום אשראנמט

הצעה

נעים קורא
 הישראלית האוסר, כי • וראשונה בעזים האומות חכמי אצל להתנוצץ החלו הפילוסופיא לימודי כי ךיע

 עיקר כי יען . בה השתמשה לא אדמתה על שבתה בעת כי • הפילופופיא בחכמת השתמשה לא מעולם
 שפע עליהם הושפע . בלבם ה' תורת עם האומה וזאת .זולת לא האנושי שבל השערת רק היא מלאכתה
 בארץ היותם זמן כל וע״כ .משוער בלתי רוממות .האנושי מהשכל . הרבה גבוה מדרגתה אשר הנבואה
 מארצם גלו אשר ואחרי . עיקר כל הפילופופיא לימודי את אז הרגילו לא הנבואי בשפע ומושפעים הקרושה

 התלאות מכובד כי . כאלו בענינים לעסוק כח עוד עצרו לא ומטולטלים גולים ונעשו- החמודות מהם ונלקה
 _ לה׳ לעשות עת מטעם • הקדוש רבינו שעמר לולא מהם משתכחת היתר. התורה שאף כמעט הצרות ותוכף
 דת יעקב’זרע מפי ישכח לא למען . ספר על וכתבם עמר . מפיני מרעיה קבל אשר התורה דברי כל וכתב

 התורה רברי את וקיימו העמידו כלם אחריהם והגאונים סבוראי רבנן ורוד אחריו האמוראים עשו וכן . ודין
: ועד עולם ימוכו בל הקרושה

 מ"־ אותם הקים אשד החפר מלכי ירי על התלאות מכובד מעט לישראל להם בהניח הגאונים בסוף אפם
 העמידו אשר הפילוסופיא מלימודי קצת להרגיל עמינו מכני אנשים החלו ־אז .ישראל עמו על לרועים

 של רבו היה והוא .ארופט״ו בשם מקום בכל המכונה .ארוסמוטלוס הוא והנכבד מהם האחרון אשר • היוונים
 מאתיני היווני סוקרומם . הפילוסופים ראש תלמיד היה אשר היווני אפלטין של ותלמידו .מוקרון אלכפנדרוס

 מקצת ספרים בה וחוברו הארץ פני על לרוב הפילוסופיא החלה באשר כן ואחרי .בשמו הנודע החכמה עיר
 אתנו איננה כי מלבר העבריית השפה בי העמים בלשונות ספריהם את לחבר הוברחו .עמינו בני נבוני

 הישפה כי • הפילוסופיא לימודי הכוללות המלות אתה נמצאו לא . בשלימותה בהיותה אף גם אבל בשלימותת
 אמיתיות צודקות נביאיות השכלת יושפעו ידה על כי יען מלית. לשכל ותבוז . לימודיה על תדרוך ההוא

 - הפילוסופיא לחכמת בלשוגינו מלות אין כי ובעבור . אנושיות השערות על הבנוים השילופופיא לררושי ותשתוק
 וישתוקקו הימים עברו כאש* אולם . העמים בלשונות הפילוסופיא בחכמת ספריהם את הראשונים חברו כן על

 יורעי אל והפצירו בקשו ע״ב מאומה לרעת אתם אין ושפתם ההם כספרים הכתוב את לרעת הבאים הדורות
 לכפר בפתיחתו תיכון אב; מהר׳ש כתב וכאשר • הקרושה ללשונינו ההם הספרים את להעתק הלשונות

 לכל מלות הניחה לא עבר שפת אשר ואחרי ההעתקה דבר על אליו הדור מחכמי ההשצרה מגורל המורה
 ולעשות כדעתם בנינים לבנות המעתיקים הוכרחו כן על • וכאמור ההבטה בזאת ירוברו אשר הדברים פרטי

 באותן להשתמש הוכרחו לכנות ידעו לא אשר ובמקום עבריות בטלות רבר כל ולכנות . מושאלים שמות
 חדשום אשר המלות ואלה .כרכה על וגודלה נולדה הפילופופיא אשר ההיא השפה הגיחה אשר עצמן המלות

 באמת כי יען זרות מלות יקראו אלה כל . העמים מלשונות השאירו אשר המלות כי ואף מרעתם המעתיקים
: הקדושה ללשונינו המה מוזרים

 דבריו־ בבל אורה שערי יפתחו ביאורם ירי ועל • זיל הרב לשק על הרבה רגילות המלות אלה כי וב^בלר
 נאמני מימיו אשר ממעין שאבתי ורובם ידיעתי יד קוצר כפי המלות אלה כל לך לבאר אמרתי ע״ב

: לברכה זכרו תבין אבן שמואל הר׳ המפואר המעתיק הוא ♦ מאוד
: וגואלי צורי בעזר החלי וזה



׳9 ה זרות מרות ביאור
והמין הסוג

 ורק .במין שונים רבים דברים על יאמר הסוג
 הוא אשר . אחד בדבר מתדמיס שהם

 שכולל .צומח־עד״מ נמו .ההם המינים לכל עצמי
 וכולל .למיניהם השדה ועשבי .למיניהם האילנות

 כי הגס הנה . למיניהם חיים בעלי מין כל ג״כ
 הצורה ע״י . מזה זה למיניהם השדה עשבי יובדלו

 ממיני יובדלו כי ואף .מהם אחד לכל המיוחדת
 את כולל צומח שם עכ״ז . חיים ובעלי האילנות

 שבעל נמו ני .סוג הצומח יקרא זה ובעבור .כלס
 בתוכה הכוללת גינתו סביבות מחיצה יעשה הגן

 מזרעוני יכיוצא ושומים כבצליס . שונים מינים
 שאמר נמו . סוג תקרא ההיא והמחיצה ; גינה
 ממינים מינים הכוללת המלה כן . בשושנים סוגה

: סוג ג״כ תקרא .שונים
 באמרינו ער״מ .הסוג תחת המסודר הוא והמין

 הכולל סוג הוא .צומח שהוא אחד דבר על
 הס נלס כי . חייס ובעלי השדה ולעשבי לאילנות

 מין מאיזה .נדע לא עדין וא״כ . הצומח מיני
 אילן מין שהוא .מ ד' עליו שיאמר עד ההוא הדבר

 על ונדע ידיעתינו תושלס אז ורק עשב מק או
 צריך אמנם . צומח שהוא אמרנו מהסוג מק איזה
 בערך מין הוא אילן ששס כמו כי . לרעת אתה

 יכלול אשר המינים בערך סוג ג״כ הוא ק .הצומח
 . ורמון ותאינה גפן . ד״מ כולל הוא כי תחתיו.

 מין ד״מ באמרינו רק וע״כ . האילנות מיני ויתר
 גפן שם ני ההיא הדבר מהות אמתת נדע .גפן
 הראית ומעתה . כלום אחריו שאין .אחרון מין הוא

 מה .אחד דבר על שנאמר במה יש כי . לדעת
 סוג ואינו מק שהוא ומה .כלל מין ואינו סוג שהוא

 .ממנו שלמעלה מה בערך .מין שהוא ומה . כלל
 על השאול כאשר עד״מ .תחתיו אשר בערך וסוג
 הנה .הוא מה .שמעון או ראובן .אדם מבני אחד

 ושהוא . צומח ושהוא עצם שהוא במענה עליו יגשא
 סוג הוא העצם שהוא והראשון אדם ושהוא חי בעל
 ואינו מין הוא האדם שהוא והאחרון כלל מין ואינו
 הצומח שהם . מהאמצעים אחד וכל .כלל סוג

 וסוג .לפניו אשר בערך מק היא . חי והבעל
 יקרא .כלל מין שאינו והסוג תחתיו אשר בפרך

.כלל סוג שאינו והמין • הסוגים או.סוג העליון סוג
:. האחרון המין יקרא

והסגולה ההבדל
 יוכר ט אשר העצמי הדבר על יאמר הבדל

 אשר . מהמינים מזולתו מק כל ויובדל
 וזה . רבים למינים המתחלק .אחד בסוג עמו הם

 יקרא . המינים שאר מן המבדילו העצמי הדבר
 למדבר יתחלק חי בעל סוג בזה המשל .ההבדל
 בעלי משאר האדם הבדל הנה . מדבר זלשאינו

 כי . לדעת אתה וצריך . קדבר במלת הוא .חיים

 נמו .ההוא למק עצמי בדבר להיות ההבדל מתנאי
 מהות עיקר ני . האדם למין עצמי דבר שהיא מדבר
 שם ני .ודיבור דיעה בו שניתוסף הוא .האדם
 אולם בדעת מדבר נלומר .הדעת גם נולל מדבר

 בעניני׳ רק .עצמי בדבר לא מדבר דבר שיובדל מה
 לבן שהאחד במה מבגד בגד נהבדל . מקריים
 שאין יען .הבדל יקרא לא ההוא . שחור והאחד
 הלובן ני . במקרה רק . בעצם זה הבדלה

 עצמיים ענינים ואינם . האיך ממקרי הס והשחרות
: הפרשה יקרא נזה והבדל .כלל
 יונר בו אשר הדבר על ג״נ תאמר והגולה

 ורק . מהמינים מזולת׳ מין נל ויובדל
 רק אצלו ונמצא . המין עצמות ההוא הדבר שאין

 להמיר והנעירה באדם השחוק עד״מ נמו .בסגולה
 נלל. המינים עצמיות אינם אלה נל . לנלב והנביהה

 החמור ונן . ישחוק ולא אדם להיות האדם יונל ני
 והנביחה הנעירה זולת שהם מה להיות יוכלו והנלב

 החמור ומסגולת לשחוק האדם שמסגולת ורק
 כוללת סגולה שנל ובעבור . וניוצא נוער להיות

 המין נל שכולל ההבדל נמו ממש שוה כלו המין נל
 נמו .במשא משאה על הסגולה התהפך ע״כ .כלו

 שיתכן ונמו .במשא משאו על ההבדל שיתהפך
 אדם מדבר כל ולומר מדבר אדס כל המאמר להפך
 . צוחק אדם נל מאמר להפך יתכן כן נמו ככה

 בתשבורת חכס נל כאמרך לא אדם צוחק כל ולומר
 לא איננה התשבורת שחכמת יען כי . אדס הוא

 זה יוכל לא ע״כ . האדם במין סגולה ולא הבדל
 חכם אדה כל כי שתאמר עד להתהפך המאמר

: בזה דבריך יוצדקו לא כי .בתשבורת

וההק הגדר
 הוראה הדבר על מורה מאמר הוא הגדר

 ומאיזה ההוא הדבר סוג מאיזה . גמורה
 .המינים משאר המבדילו עצמי ובדבר . הוא מין

 מסוג מחובר מאמר הוא וע״כ אחד. בסוג עמו אשר
 הוא . מדבר חי שהוא האדם על כאמרך והבדל
 הוא . ומדבר .חיים בעלי שאר ג״כ הכולל הסיג

 שהחי בעבור כי . האדם גדר הם ושניהם ההבדל
 מדבר מלת הוספת ע״כ .חייס בעלי שאר גס יכלול

 אחד בגדרו יכנס לבל האדם מין סביב גדר לעשות
 וכמו אחד בסוג עמו הס אשר חיים בעלי משאר
 כל הכוללת גינתו סביבות סוג יעשה הגן שבעל
 ואח״ס . וכיוצא ובצלים כשומיס גינה זרעוני מיני

 כולל הסוג ככה לעצמו מין כל סביב גדר יעשה
 יהי׳ אז .ההבדל אליו יתחבר וכאשר . מינים כמה

: וכאמור לעצמו מוגדר המין
ГП הוראה הדבר על מורה מאמר ג״כ הוא ק 

 ורק הוא מין ומאיזה סוג מאיזה גמורה
 נמצא ההוא.והוא המק עצמיות שאיננו בדבר
 מסוג מחובר מאמר הוא וע״כ . בסגולה אצלו

 הגה צוחק. חי שהוא האדם כאמרךעל . וסגולה
 חי
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 הם ושניהם .הסגולה הוא וצוחק .הסוג הוא .חי

 עם במשא מתהפכת סגול: כל כי חקהאדסויען
 לעיל עיין .מינו עס ההבדל שיתהפך כמו .מינה

בחק מין שוס יכנום לא ע״כ .וסגולה הבדל ביאור
: והבן .בגדרו יכנס שלא כמו חבירו

־ההיולי והצורה החומר
 אנכי מוכרח . האלו מלות שלשה לך לבאר כדי

 בעולם הנמצאים שכל דע . קצת להאריך
 דומס והס מינים לד׳ נחלקים . הגשמי הזה

 מורכב .הללו מינים מד׳ אהד וכל .מדבר חי צומח
 וכל . עפר . מיס .רוח .אש :ס ש .יסודות מד׳
 כי .וצורה מחומר מורכב . יסודות מהד׳ אחד

 דעת לפי כי . הוא אחד יסודות הד׳ כל הומר
 מאין הנמצאים כל את הש׳יי ברא לא הפילוסופים

 חומר .המיחלע הגמור האפס מן ברא לדעתם אבל
 לקבל כח בו היה אבל . צורה שוס בלי מאוד דק

 קבלתו ערס כי הפועל אל הכת מן ולצאת הצורה
 .בפועל הי׳ אלו כי בפועל לא בכח רק הי׳ הצורה

 לשער איפשר אי כי . צורה איזה בו היה א״כ
 הכח מן יצא אח״כ ורק צורה שים בלי חומר מציאת

 מביצת דמיון לך וקח צורות ארבעה וקבל הפועל אל
 וסמוך וקשה לבנה קליפה מבחוץ בה שיש תרנגולת

 החלבון הוא הקרוס ובתוך דק קרוס ממש אצלה לה
 כאן יש והנה . החלמון הוא החלבון ובתוך

 מכל חבירו את מקיף אחד כל מדריגות ארבעה
 הקרוס כל את מקפת החיצינה הקליפה כי . צד

 את מקיף והחלבון . החלבון את מקיף והקרוס
 ג׳׳כ נתחלק ההוא החימר גס והנה . החלמון
 . חבירו את מקיף אחד כל אשר מדריגות לארבע

 החימר מרכז כי .עפר .מיס . רוח . אש .והס
 החלמון דוגמת והוא . העפר צורת קבל ההוא
 דוגמת והס המיס צורת קבל העפר סביבות וחלק

 את בטבעם מקיפים היה המיס כי . החלבון
 כדי כ אחי׳ .ורק ה הבריא בעת צד. מכל -הארץ

 אל המיס יקוו השי״ת אמר . היבשה שתתראה
 .הגבוהים ת ממקומ המיס כל ירדו ואז אחד מקוס

 השלישי וחלק יושביה לכל מגולה הארץ ונשארה
 האויר שהוא הרוח צורת קבל והעפר המיס סביבות
 דוגמת והוא . צד מכל והעפר המיס את המקיף
 צורת קבל הרוח סביבות הרביעי וחלק הקרוס

 הקליפה דוגמת צד מכל הרוח את ומקיף החש
 יסודות הד׳ חומר אשר ואחרי החיצינה הקשה

 א״כ . ביניהם תבדיל הצורה ורק הוא החד
 מחומר מורכב מהס אחד כל כי לדעת הראית

 לו ואין .בלבד מדומה ענין הוא והחימר .וצורה
 יהי׳ איך כי .לשכל חוץ בפועל מציאות שוס

 צורה שום בו יהיה לא אם .בפועל נמצא הדבר
 . ת שונ צורות לקבל מוכן . כוחני ענין שהוא רק

 הפועל אל הכת מן אותו תוציא אשר היא והצורה
 או . מים .רוח או .עד״מ.אש .שהוא מה להיות

 *ב דירי אשר הצירן עי תכין ומזה . עפר
 ונראית . בחוש המושגת הצורה איננה הפילוסופים

 עד״מ . מקריית צורה רק היא זאת כי . לעיניך
 הדבר ויוכל מרובע או משולש לבן או . שחור

 .התמונה זאת זולת או . הצבע זאת זולת גס להיות
 הנובעיית הצורה בזה רוצים צורה באמרס הס אבל

 דבר כל מהות הוא . הצורה זאת אשר המיניית או
 וכמו .שהוא מה הדבר יהי׳ לא ובלעדה .ועצמותו

 גס ככה וצורה מחומר מורכבים יסודות שהד׳
 הד׳ הוא החומר וצורה מתומר ג״כ מורכב הדומם
 והעירוב החיביר כח הוא והצורה . יסודות

 יסודות הד׳ כל ונתמזגו ונתערבו שנתחברו וההמזג׳
 בגוף ניכר שאץ עד מהם אחד כל צורת והופסדה

 . עפר ולא . מיס לא .רוח ולא .אש לא . הדומם
 בצומת וכן . הדומם צורת והיא חדשה צורה וקבלו

 כלס היסודות הוא החומר .וצורה חומר ג״כ יש
 לחומר בדומם צירה שהוא ההמזגה כי בהמזגתן

 הזן הוא הצומח וצורת בצומח הוא גס החשב
 מורכב ג״כ הוא החי וכן . בדומה והמוליד והמגדל
 . הצ;מח וצורת היסודות חיבור כי וצורה מחומר
 ההרגשה היא החי וצירת החי אצל יחשבו לחומר

 .האדם שהוא המדבר ואצל . לאנה מאנה והתנועה
 המדבר צורת י יחשבו לחימר והתנועה ההרגשה גס

 והנה . במושכלות ולהשכיל להבין השכל היא
 רק הוא . דצח״ס שהס האלו מיני׳ ד׳ בין ההבדל

 מה . ארמ״ע שהס יסודות הד׳ וכן .הצורה ע״י
 בתכלית חיירו מתכינת משונה תכונתו אחד שכל

 חמרה כי רתם צ מצד הוא זה כל וההיפך השינוי
 קבלהו מרם הראשון ההוא החומר ונקרא הוא אחד

 והוראה היולי יון בלשון הפילוסופים אצל הצורות
 .צורה מכל פיסשנן דבר על הוא בלשונם המלה זאת

 יקרא ג׳כ זה וכעבור שונות צורות לקבל ומוכן
 מוק ג״כ הוא כי יען ההיולאני שכל האדם שכל

 בלימודים א״ע ירגיל ומרס ש־נות מושכלות לקבל
:בפיעל לא בכח רק אצלו הן שכליים

 דבריהראב״ר את לך להעתיק אתי מקום והגה
 שם וז׳ל יצירה לספר ביאורו בהקדמת ז״ל

 יש האלקייסכי הפילוסיפיס בחכמת נידע וכבר
 והים .היסודות לכח נושא והוא . מצוי אחד חומר

 אינו ההיא התומר ומציאות היולי יוון בלשון הנקרא
 שאר מצ*אוה כי . הנמצאים פאר כמציאות
 והם .דרכים משני אחד על נמצאים הס הנמצאים

 או בחמה. השטלת כמציאות מצויסבכחעד״מ
 אינה עתה שהחמה אך • יומו בן בולד השניים
 עתידים . שניים בעל יומו בן תינוק ולא שבולת

 מן יצאו וכאשר הפועל אל הזה הכח מן לצאת הם
 אבל .הראשון הכת מעליהם סר הפועל אל הכח

 לביש מהייתו סר לא ההיולי ר״ל הנזכר החומר
 שיעדר הזמנים סן זמן היה ולא יסודות ד׳ בכח

 . ההוא החומר על אמרו ולכן .ממנו היסודות כח
 ממוצע הוא אך . בסגעל ולא בכח לא שאינו

שבפנטל מה ובין שבכח מה בין במציאותו
והוא
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• ע״כ הנמצאים כל וראשית התחלה והוא

לבאר אחל עתה

המאמרות או סוגים העשרה
 נמצא שום ימלט לא כי הפילוסופים אמרו אשר

 והראשון מהס אחד מהיותו התחתון בעולם
 מקריים הם הנותרים והתשעה העצם הוא מהם

 כינוי הס ההם סוגים והעשרה העצם אל הנכנסים
 בעולס נמצא מכל השכל ישיג אשר מושגים לעשרה
 להשיג השכל יוכל אשר ההשגית מיני וכל התחתון

 ,נכנסי מהיות ימלטו לא הזה בעולם נמצא דבר מכל
 והס ההם מושגים מהעשרה אחר מושג החת

 זמנו. מקומו. .ואיכותו .כמותו הדבר. של עצמותו
 .פעולתו .זולתו דברים לשאר הצטרפותו . ומצבו

 הם אלו .לו אשר וקנינו אחרים פעולת וקבלתו
 עשרה הפילוסופים קראום אשר מושגים העשרה

 עשרה בשם קראום עמינו מבני והחכמים סוגים
 חז״ל רמזו שלישי שער ז״ל הרב ולדעת מאמרות
 נברא מאמרות בעשרה שאמרו במה עליהם
 קוצר כסי אחד אחד אותם אבאר והנה .העולם

:ואומר אתחיל ומעתה השגתי

והמקרה העצם
 הוא באשר הדבר מציאת על המורה הוא העצם

 . ההוא לנמצא מקרה שוס הודעת מבלי
 .צורתו עם והחומר לבד עצמותו אמתת עיקר רק

 יקרא צורה שום בלי לבדו והחומר גשמי עצם יקרא
 והצורה היולי( מילת ביאור לעיל )עיין היולי עצם
 עצם שם כי ויען . רוחני עצם תקרא מר ח בלי

 היותו ימי וכל .הדבר מציאת עיקר על מורה
 על מורה ואינו ממנו העצמיות ישתנה לא נמצא
 ע״כ .לבקרים חדשים המתחדשים הדברים מקרי

 עיקר הס ש;עצמות כמו כי עצם. במלת תארוהו
 מציאת עיקר על מורה . עצם מלת כן האדם גוף

 וכולל כלם הסוגים סוג העליון סוג והוא .הדבר
:יחד והגשמיים הרוחניים

 בדבר נמצא ענק על המורה הוא *המקרה
 הדבר ויוכל בו עצמי ואיננו .במקרה י

 הלובן כמו המקרה זאת זולת גס שהוא מה להיות
 . באדם והישיבה והעמידה . בבגדים והשחרות

 מן וכדומה והקור והחום בדוממים והקוטן והגודל
 להתקיים הדבר ויוכל דבר כל על הנופלים המקרים

 מקרה האחד מינים שני הוא והמקרה . זולתם נס
 המתמיד מתמיד בלתי נפרד מקרה והשני מתמיד

 כי . הפחמים או העורב אצל השחרות כמו הוא
 מתמיד והבלתי . מהם נפרד בלתי השחרות מקרה

 והעמידה .השחורים בבגדים כשחרות כמו הוא
 ויסקדו עת ימצאו .אשר ודומיהם באדם והישיבה

 בזולתי־ בין זה במקרה בין קייס והנושא אחרת פעם
 ותמיד בפ״ע מציאות שוס לה אין המקרה כי ודע
 סיי . אותה הנושא עצם איזה על נשואה רק היא

 והת־כ והסכלות והחכמה והקוטן הגודל יצויר לא
 נישא באיזה נשואים בהיותם לא אס וכיוצא והקור
 עד בעצם שיחול שא״א מקרה ויש . אותם הנושא
 יקרא וזה . אחר מקרה ההוא בעצם לפניו שיחול
 בגופות והמירוק הלהט כמי מקרה על נשוא מקרה

 .הלהע בהס שיחיל שא״א והמורקים הלוהטים
 .שיהיה איך לבן או שחור המראה בהס שיחול עד
 עיין . מקרה על נשוא מקרה ג״כ הוא הזמן וכן

:וכיוצא מם באות בתנועה דבק מקרה

הבמות מאמר
 שאלט והוא כמה. מלשון נגזר שם הוא הכמות

 לשאול בגשמים וגובה ורוחב אורך על
 . הגשם זה של וגובהו רחבו וכמה אורכו כמה
 כמה לשאול נפרדים בדברים ג״כ המאמר זה ויפול

 הזמן על גס ונופל עד״מ שלשים או עשרים הס
 הידוע ההוא העת מן עברו זמן חלקי כמה לשאול

 כמות מינים שני תחתיו כולל הלזה הכמות וסוג
 הוא . המתרבה הכמות מתפרד וכמות מתדבק

 משפר כל הנה . אמות עשרים בעל קו עד״מ
 מזה זה יתפרדו ולא יחד מדובקיס הס העשרים

 אד .אגוזים עשריס עד״מ הוא .המתפרד וכמות
 אטד כל כי יען . מתפרד כמות יקרא זה תפוחים

 אל מחובר כלתי לעצמו נפרד עומד תפוח וכל
 כי הפילוסופים ואמרו .במנין עמו אשר האחרים

 • המספר . מינים שבעה תחתיו כולל הכמות סוג
 מ .והמאמרים .והמקום . והזק .והשטח .והקו

:הכפות סוג החת נכנסים אלה כל

האיכות מאמר
 שאמר כמו אץ מלשון נגזר שם הוא האיכות

 את האלה הגויס יעבדו איכה הכתוב
 המעובדים תכינה באיזה כלומר וגומר אלקיהס

 הוא . סוסים הפילו אצל המלה זאת וענין אותס
 אצל והיובש החום כמו דבר שוס תכונת על לשאול

 אצל והלח והקור האויר אצל והלח והחום האש
 נאש והקלות העפר אצל והיובש והקור .המיס
 והמדע והחכמה ובעפר במים והכנידות ורוח

 וכיוצא חיים בבעלי והאומץ והגבור׳ באדם והנבוא׳
 איכות® על לשאול האיכות סוג תחת נכנסין כלס

 יחלק העליון האיכות סוג כי ודע . ותכונתם
 המגי כת .וענק קנין והם אמצעים סוגיס לארבעה

 .ותואר תמונה והתפעלות. פעולות . טבעי כת ולא
 ד״פ באמרך הוא וענין. קנק . שאומר כמו וביאורם

 .כל הרחמן או .מחטא הנזהר או . הנדיב סלוני
 תשר׳ ההרגל בחב אשר נפשיות תכונות הס אלה

 ויקג־פל בנפשו חזק קנק ;יו׳ ל יתחזקו האדם ירגילם
 י ההטטת
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 בעבור הענין או הקנין איכות האלה התכונות

 קנינו להיות שבו כבר .הרבה שהרגילס במה כי
 והוא . לעולם ימוט בל נאמן במקום כיתד וענינו
 מבלי . בשוה הזמנים בכל תמיד ורחמן נדיב

 ולא טבעי וכח .מאחר יותר אחד בזמן התפעלות
 החזק .והקשה הרך ד״מ באמרך הוא .טבעי כח

 תכונות או איכות הס ודומיהם אלה כל .והחלש
 ופעולות האדם בהשתדלות הלויס בלתי .טבעיות

 או הכועס פלוני ד״מ באמרך הוא והתפעלות
 .הפעליות איכות הס אלה כל .המרחם או המפחד

 .נפשו ההפעלות לפי הס האדם שרחמי עוד כל כי
 החת נכנסים הס לקנק לו להיות עוד שט ולא

 או בקיר הדבר באמרך וכן . ההחפעליות איטת
 הפעליות איכות ג״כ הם . בלחות או ביובש בחום

 הישר והקצר הארוך באמרך הוא . ותואר ותמונה
 תחת נכנם הכמות סוג גם כי . וכיוצא והמעוות

 תכונת על השאלה תהיה כאשר . האיטת סוג
 עיין . הכמות אל בהשקפה לא וגודל בקוטן הדבר
 שער ז״ל הרב דעת באריכות.ולפי פנ״ב( )ח״א מו״נ

 והבלתי הדומה ,האיכות סגולות תהיינה שלישי
 וע״כ .שיה והבלתי השוה הכמות וסגולות דומה
 שהם . אחד איכות להם אשר דברים שני על יאמר
 אשר דברים ופני ב־יכותס דומים כלומר .דומים

כלומר . שויס שהם עליהם יאמר אחד כמות להם
:בכמותם שויס שהם

האגה מאמר
 לאיזה המקום שאלת על פורה מאמר הוא האנה

 כלומר הוא אנה ראובן כאמרך דבר
 ראשון אנה לו יש גוף וכל .נמצא הוא מקום באתה
 לו משותפות הרבה אנות לו ויש לבדו לו מיוחד

 . סלונית במדינה שהוא ראובן על כאמרך ולזולתו
 האנה הנה .פלוני בבית פלונית בעיר פלוני בגליל

 האויר שטח הוא .לבדו לו רק המיוחד הראשון
 . הבית הוא השני והאנה .צד מכל המקיפו שבטת

 והחמישי .הגליל הוא והרביעי העיר הוא והשלישי
 גלגל בתוך שהוא עליו לומר עוד ותוכל המדינה הוא

 .האנות אלה וכל העליון הגלגל בתוך או . הירח
 האנה ורק ולזולתו לו כוללים המקומות כלומר

 אותו המקיף שבבית האויר שטח שהוא הראשון
 ביחודואק מקומו והוא לבדו לו רק מיוחד צד מכל

: אתו לזרים

המתי מאמר
 .הזמן ענין שאלת על נופל שם הוא המתי

 מתי או . הדבר זה היה מתי כאמרך
: מהזמנים זנק באיזה כלומר יהיה

המצב מאמר
 הדבר מצב שאלת על טפל שם הוא תמצב

 י^ה אופן איזה על כלו׳ הידוע במקום
 הרא ראובן כי מדע אשר אחרי עד״מ שם נמצא
 או • שם עומד הוא אס .עליו ותשאל פלוני בבית
 אז .נדו על שוכב למערב או למזרח פניו יושב

 כלומר המצב ומאמר סוג תחת יכנסו אלה כל פרקדן
 תואר הוא המצב וענק .הידוע במקום וענינו מצבו

 כי .בו שהוא המקום חלקי עם הגוף חלקי ליחוס
 הוא אשר המקום חלקי לנוכח מוגבלים הגוף חלקי

 דרוס לכותל ראשו בבית שוכב ראובן כאמרך . בו
 גס להיות ויוכל בקרקע טוחות ופניו לצפון ורגליו

 ורגליו למזרח ראשו תאמר כאלו אחר מצב על
 זה המצב ומאמר . וכיוצא למעלה ופניו למערב

 על או הסיס על השאול אס כמו .הגופים כל כולל
 עומדים אם . מקום באיזה הידועים האבן ועל הען

 . באלכסון או .ביושר נצביס . מונחים או שם
 יכלול המצב מאמר כלס העניניס באלו וכיוצא

: אותם

ההצטרפות מאמר
 איזה תואר על מורה הוא"ענין ההצטרפות

 ־ אחר דבר אל בהצטרפותו • דבר
 התואר וזה . עבד שהוא כנען על תאמר כאלו

 יקרא אלשם.וכן בהצטרפותו רק הוא .עבד. כלומר
 אברהם־ יקרא וכן .כנען אל בהצטרפותו ־ אדון שם
 - יצחק שיקרא כמו . יצחק אל בהצטרפותו " אב
 באלו וכיוצא ־ אברהם אל בהצטרפותו ־ בן

 בהצטרף ־ דבר אל הואר שתייחס ♦ הענינים
 הפילוסופים בפי ונקרא • הזולת אל ההוא הדבר

: ההצטרפות מאמר
 פעולת על מורה מאמר הוא שיפעול מאמר

 תאמר כאלו * בדבר דבר
 »־ העגלה את מושך הסוס או ״ הבית בונה ראובן
 מיני כל טלל " שיפעול סוג כי * הפעולות ושאר

: שבעולם פעולות
 על עורה מאמר הוא שיתפלל מאמר

 כאלו ♦ הדבר ההפעלות
 מיני שאר וכל * נרקב העץ מתבשלים המיס תאמר

 וההיהוך♦ הצמיחה וההפסד ההויה כמו ♦ התפעלות
 סוג תחת נכנסין כלס " ההתפעלות ממיני וכיוצא

: שיתפעל

הקנין מאמר או לו מאמר
 בקנין דבר אל דבר יחס על מורה מאמר הוא

־ ראובן של הוא הבית זה • תאמר כאלו
 על דבר יונח אש וק • שקנאו בעבור אליו ושייך
 • ממקומו ההוא הדבר יועתק שאס באופן י דבר

 ג״כ הוא זה • עליו המונח ההוא הדבר גס יועתק
 תחת האדם מלבושי גס יכנסו וע״כ * הקנין ממאמר

 * ד״מ גדלים או שאולים יהיו אס אף • הקנק סוג
הלו מאמר החת הנכנסים טבעיים דברים ג״כ ויש

 או
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 ובבהמה באדם והשערות העור כמו .הקנין או

 ימלט לא אשר ־ מושגים העשרה הס אלו 4 וכיוצא
 : מהם אחד מושג תחת נופל מהיותו נמצא שוס

 מן אחד כל ביאור לדעת הראית אשר ואחרי
 לפניך אציג ־ ההם מושגים העשרה

 ההם מושגים העשרה כל בתוכו הכולל 4 אחד מאמר
 מלך קיש בן שאול כי עד״מ תדע כאשר והוא

 ותצלח 4 העם מכל גבוה ומעלה משכמו4 ישראל
 4 האלקים בגבעת ניבא נביאים ועם4 ד׳ רוח עליו

 • לפניו בעמדו 4 הרואה שמואל ע״י בשמן ונמשח
 ובן 4 לו אשר האתונות לבקש בלכתו ־ העיר בקצה

 סנה 4 ישראל על מלך שניס ושתי במלכו היה שנה
 השגת קיש בן4 עצמותו השגת 4 שאול באמרך

 קיש אל בהצטרפו כי4 ישראל מלך וכן4 הצטרפותו
 משכמו 4 מלך הוא ישראל אל ובהצטרפו4 בן הוא

 נביאים ועם כמותו• השגת4 העם מכל גבוה ומעלה
 קבלתו השגת בשמן נמשח 4 איכותו השגת4 ניבא

 בקצה .מצבו השגת 4 לפניו בעמדו ־ אחרים פעולת
 השגת 4 לו אשר האתונות 4 מקומו השגת העיר
 מלך שנים ושתי זמנו השנת במלכו היה שנה בן קנינו

: פעולתו השגת 4 ישראל על
 לבאר אחל 4 סוגים העשרה ביאור אחרי ועתה

 בדברי הרגילות הזרות המלות כל את
 אותם •ואבאר ההגיון חכמי ספרי ושאר ז״ל* הרב
 יאלצני אשר כסי • שנים שנים או 4 אהד אחד

 שסדרם ע״ד 4 ביתא אלפא בסדר ואסדרס4 הענין
 בסוף 4 תיבון אבן שמואל ה״ר המפואר המעתיק
 קוצר כפי עליהם ואוסיף המורה לספר העתקתו

: ואומר אתחיל ומעתה4 ידיעתי
 אם עד״מ הוא וענינה ערבית מלה הוא אופק
 בשטח יהיה 4 לשנים עגול תפוח תחתוך 1

 וע״כ 4 האופק הוא במקום'החתך אשר העגול
 אשר השטחיית העגולה אל אופק קראו
 4 שמה ישכון אשר במקום בדעתו האדם ידמה
 הוא אשר השמיימי הכדור חצי אל בערך
 אולם 4 שיהיה איך יהיה 4 ראשו על רואה
 אשר העגול בשטח הוא 4 האמתי העולם אופק
 באמצע המהלך המשוה קו תחת השוכנים אל ירומם

 בראש אשר בבמ״ז כי אבוש ולא אודה ובזה העולם•
 4 בטעות הטלה זאת בארתי המדזח בירורי ספרי

 בנעילת יצחק עקידת בספר להגיה הביאני וזה
 צורך ללא ד( י" )אות שם בביאורי הראשון השער
 ישותפו מלת שם ט״ו( )באות וגס4 והבין עיי״ש
 זכני אשר ות״ל4 האופקים אל לא הימים אל מוסב
. העויתי אשר את וליישר שחחתי אשר את לתקן

: דעת לאדם המלמד ברוך
 אחד על יאמר 4 רבים לעניניס משותף שם איש

 שהוא ראובן על כאמרך 4 אדם בני מאישי
 אף 4 לדבר המתחבר דבר על ג״כ ויאמר4 איש

 • הכרובים אצל כאמרו 4 חיים רוח בהם שאין
 אחד דבר על ג״כ ויאמר 4 אחיו אל שאי הס’ןשני

 נעדר לא איש4 בכוכבים שאמר כפו4 מהמין פרעי

 פרמי כל על * איש שם החוקרים אמרו הענין ומזה
 * הכלב איש • החמור איש כאמרס * ממינו אהד
 אחד • החמורים מן אהד כלומר * הנמצאים איש

 ג״כ ויאמר . הנמצאים מן אחד הכלבים מן
 • הנפשיות מתכונות תכונה איזה אל בהתחברות

 • מדון איש * חימה היש 4 מלחמה איש כאמרו
 וכיוצא4 מדנים בעל תימה בעל מלחמה בעל ענינו
 • החוקרים שאמרו מה תבין ובזה 4 העניניס באלו

 כלומר 4 באישו נצחי הוא הכוכבים מן אחד כל כי
 לעולם• עצמו הוא יופסד ולא 4בפרטיותו נצחי שהיא
 נצחי׳■ רק הס4 התחתון בעולם הנמצאי׳ אישי אולם

 נפסדים בעצמם שהם כלומר 4 באישם לא 4 במינם
 יופסד לא המין כי4 במקומם מינם ומשאירים

 לעולם והארן בא ודור הולך דור כמאה״כ4 לעולם
:א( )קהלת עומדת

 לו שאין דבר על נרדפים שמות וזוהר בהירות
 מאחריו ונראים * מראה שוס

 ע״כ כי4 והאויר והמים הזכיכות כמו 4 המראות כל
 האדר בתוך והנמצאים 4 המים בתוך הדגים נראים

 והם 4 מעצמם המראים משוללי שהם בעבור כי
 המראות כל את מראים הם ע״כ4 וזוהרים בהירים

 והמשכילים4 מאה״כ לזה ירמוז ולדעתי4 מאחריהם
 שהרקיע כמו כי כלומר ־ הרקיע כזוהר יזהירו
 מאחריו• המראית כל מראה הוא4 בהירותו מעוצם
 דרך * השמיני בגלגל אשר הכוכבים נראים ושע״כ

 ישע ככה 4 הראשונים גלגלים השבעה כל
 להתהפך השלימיס יתעצמו אשר 4 ההתעצמות

 • וזהיר בהיר להיות גופם יזדכך4 לצורה מחומר
 והזהיר* הבהיר גופם דרך המראות כל שיתראו עד
 למראם מבדיל מסך ההם המשכילים גוף יהיה ולא

: עיניה
 השקר כי • השקר ממיני אחד למין שם הוא בטל

 שאיפשר בדבר האחד המין מינים־ שגי הוא
 בשעה • כב ש שהוא ראובן על כאמרך אמת היותו
 • אמת היותו איפשר שהוא דבר וזה * יושב שהוא

 שאי בדבר הוא השני והמין 4 שקר יקרא וההוא
 • שור שהוא הסוס על כאמרך אמת היותו איפשר

:בטל יקרא וההוא4 אכן שהוא העץ על

 או • חוליא לבליטת 4 תחלה הונח שם גבמגית
 ואת״כ4 האדם בגוף השדרה מן חוליות

 • גבנונים הריס אמר 4 ההרים גבנונית אל הושאל
 העליון להצד 4 שאלוהו עמינו מבני והפילוסופים

 וע״כ " ותלול גבוה הר כמו ממש שהוא 4 מהגלגל
 מושאל שג׳׳כ וכמו4 הגלגל גבנונית צד לאותו קראו
 הנראה מהגלגל הפנימי לצד 4 קערה4 שם להם

 וע״כ4 פיה על הסוכה קערה כמו ממש לעינינו
: הגלגל קערירת צר אותו אל קראו

 האחד 4 ענינים שני הכולל למאמר שם גזירה
 • חכם ראובן כאמרך 4 נשוא ואחד4 נושא

 מאלו אחד כל ־ מרגיש חי כל 4 חי אדם כל
 גוזרי® שאנו בעבור 4 גזירה יקראו 4 המאמרים

 במאמר
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 ♦ לאדם החיים ובשני • לראובן החכמה א׳ במאמר
 ונשוא(: נושא )ועיין • חי לכל ההרגשה ובשלישי
 עיגולים בעבור • גלגלים השמים נקראים גלגל

 וכגלגל י״ז( )ישעי׳ ממאה״כ נגזר וגילגולס
 הדק• הקש או הדק האבק בו שפירשו ♦ סופה לפני

 ומסבב מגלגל הסופה שהרוח בעבור כן נקראים
 גלגל קכא( )שבת חכז״ל גס אמרו ומזה * אותם

:בעולם שחוזר הוא
 עביו בתוך הקבוע קטן לגלגל שס היקה גלגל

שאומרים כמו • הגדול הגלגל של
 קבועים שאינם כוכבים יש כי • התכונה חכמי
 מרכזו והארץ • הארץ את הסובב הגלגל בתוך
 הגלגל אשר • קטן בתוך״גלגל קבועים שהם אבל

 הגדול הגלגל של עוביו בתוך קבוע ♦ ההוא הקטן
כזה ־ הארץ שהוא מרכזו סביב והולך הסובב

 * הארץ את הסובב הגלגל הוא • הגדול העיגול הנה
 בעוביו הקבוע הקטן והגלגל • הארץ הוא • זמרכזו

 או היקף גלגל יקרא ההוא • הגדול הגלגל זה של
 שהביאום * כתכונה חכמי ואומרים ♦ היקפה גלגל

 ובהם כן שהם גלגלים שיש לומר • העיון הכרח
: הכוכבים קביעיס

 . הארץ את הסובב לגלגל פס יוצא גלגל
 ♦ כזה מרכזו הארץ ואין

 שהוא הקטן העיגול הנה
— י־יי־יי '••יי־ • ־*4־י

כן: שהס גלגלים שיש לומר
לו שיש דבר לכל נרדפים שמות וגרה גשם

 ורוחב אורך שהם . רחקיס שלשה 1
 על הכוונה ♦ מגשימים אי הגשמה ומלת ־ וגיבה
 • חלילה גשם שהוא השי״ת על המאמינים אותם

באמונתם גשם אותו משימים שהם כלומר
: הנפסדה

 • והכוכבים הגלגלים לחומר שס חמישי גשם
 התחתון בעולס הנמצאים כל כי

 ואומרים * ארמ״ע ♦ יסודות מד׳ מורכבים הס
 אינו ־ והכוכבים הגלגלים חומר כי הפילוסופים

 מורכב ולא * ההס גופים מהארבעה אהד לא
 כלומר • חמישי גשם שהוא ורק ־ מהם ג״כ

רוח אש שהס * הידועים הארבעה אל חמישי

: עפר מיס
 אשר הראשונות למושכלות שס משותת דעת

 ואינו • באדם מוטבעים סס
 העת • האדם יזכיר ולא • מזולתו לקבלם צריך
 התפוש כל אס כמו * ההס המושכלות י״ע לא אשר
 המושפלות ונקראים י וכיוצא מחציו יותר הוא

 הוא כזה דעת כי בעבור * משותף דעת הראשונות
 לא אשר אחד ואין • האדם מין לכלל משותף

: אותם ידע
 שם והוא * הדיבור חכמת ג״כ ויקרא הגיון
ע״י והגזירות המשפטים לחכמת '

 ♦ :קדמות מ או מהקדמה התולדה התחייבות
 ♦מרגיש חי וכל * חי אדם שכל אחרי מ ד״ כאמרך
 תקרא כזאת חכמה • מרגיש אדם שכל מזה יתחייב
 סוגיות ורוב • ההגיון מלאכת או * הדיבור חכמת

: ההגיון מלאכת על המה בנויס הש״ס
 הוזים נו( )ישעי׳ • הכתוב מלשון נגזר הזיות

 • הבל דברי מדברים בו שפירשו • שוכבים
 תוהו דברי המדברים כדברי • ממש בהם שאין

 נפסדות דיעות לבעלי קראו ומזה • שינתם מתוך
:הזיות בעלי כת • כוזבות

 חומר ביאור לעיל )ועיין י יוונית מלה היולי
 זאת הוראת שסבארהי * והיולי( וצורה

 המלה הושאלה כ ואח" • וראשונה בעצם * המלה
 שונות צורות לקבל המוכן חומר כל על 4 הזאת

 בעבור • היולי • הברזל אל קראו עד״מ • מוחשית
 וחרבות סכינים כמו ־ שונות צורות לקבל שמוכן

 בעבור קראו מהמחברים וקצת ♦ וכיוצא ורומידס
 עיין היולי• • פירושים ב׳ השובל למאמר גס ז:

:מקימות בהרבה שי״ף מהר״ס
 שתי על הונח שסהיפך והסתירה ההיפר

 שני המחייבות גזירות
 הזה הבגד כאמרך ־ אחד לנושא הפכיים נשואים

 נשואים שתי יקרא זה • שחור הזה הבגד • לבן
 משתיהס אחת תהיה ולעולם • אחד בטשא הפכיים

 יהיה כאשר והוא • שהיהם יכזבו ולפעמים ־ שקר
 ירוק או אדום שיהיה ורק שחור ולא לבן לא הבגד

 הסותרות גזירות שתי על הונחה סתירה ושם * ד״מ
 • ללת ש והאחת מחייבת :אחת בש • זו את זו

 זה • לבן הבגד זה אין ־ לבן הזה הבגד כאמרך
 לא ילעולס זו את זו הסוהרות גזירות שתי יקרא

:לעולם תצדק האחת כי • ;ס שתי יכזבו
מאמרים שני כל המתרבה תנאי היקש

 תלו האחד אשר 1
 עתה היתה אס • ד״מ כאמרך • חבירו בתנאי
 • בעיני רוא: הייתי :הארץ פני על רחת ז השמש

 עיניך ראות תלית לנגדייהנה העומדים הדברים כל
 היקש * יקרא זה • זורחת השמש היות בתנאי

 אמתית♦ תולדה ממנו להוליד ותוכל ♦ המתדבק תנאי
 תאמר כאלו • הקודם מחיוב או ־ אופנים שני על

 או . אור רואה תני א"כ ־ זורחת כבר השמש הנה
 רואה אני אין ותאמר • ומסתירתו הנמשך משלילת
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 אולם : זורחת השמש אין א״כ * מאומה כל את

 שוס להוליד תוכל לא ומסתירתו הקודם משלילת
 א״כ * זורחת השמש אין תאמר מה כי ־ תולדה

 * מבואר שקר זה ♦ מאימה כל את רואה אני אין
 * העיניס כל אור יראו הנר ולאור הירח לאור גס כי

 תולדה־ שוס להוליד ג״כ תוכל לא הנמשך מחיוב וכן
 * זורחת השמש א״כ אור רואה אני תאמר אס כי

 הקודם מחיוב ורק * וכאמור מבואר שקר יהי׳
 אמתיות תולדות להוליד תוכל הנמשך ומשלילת
 המדות בירורי * ספר בסוף בארתי ובזה * וכאמור

 והוא בהבנתו מתקשים רבים אשר המזרח* דברי
 נמנות איש יוכל אס אשר * לך בפרשת שאה״כ במה
 כשם ופירש״י * ימנה זרעך גס הארץ עפר את

 הוא ואמר * ימנה לא זרעך כך למנות לעפר שא״א
 * הזה המקרא מן שהמכוון מפני זה אמר ז״ל ז״ל
 שסותר ואע״ס * החיוב מן המתחייבת השלילה הוא

 כשהקודם זהו • הנמשך סותר יוליד לא הקודם
 אלה* כמו שויס כשהם אבל * הנמשך מן מיוחד יותר

 כשהאחד או ־ הארץ כעפר זרעך והיה בהו דכתיב
 הקודם סותר הנה * לאחר סגולה או הבדל מהם
 רש״י כי וכוונתו • ע״כ בהכרח הנמשך סותר יוליד

 ובמקום המחייב המשפט מן משולל משפט עשה ז״ל
 ימנו העפר את ימנו שאס " חיוב בלשון שאה״כ

 לא שאס שלילה בלשון ז״ל הוא אמר " הזרע את
 הוא שכן וכמו " הזרע את ימנו לא העפר את ימנו
 באמרך ד״מ כמו החיובי מן שתתחייב השלילה דרך

 וזהו • יושב שאיט השלילה תתחייב עומד ראובן
 אע״ם כי אמר ואח״כ " הזה המקרא מן המכוון
 וכמו * הנמשך סותר יוליד לא הקודם שסותר

 לא המתדבק תנאי היקש בכל כי לדעת שהראית
 תולדה שוס ומסתירהו הקודם משלילת להוליד תוכל

 הוא הזה המקרא מאמר עם אשר ואחרי י אמתית
 המנין הזרע מנין ותלה ־ המתדבק תנאי בהיקש
 העפר כי ותאמר הקודם תסתור אס א״כ • העפר

 עד הנמשך סתירת גס בזה תוליד לא ימנה לא
 ואיך • ימנה לא הזרע גס כי לומר מוכרח שתהיה

 לא אשר במקיס החיוב מן שלילה ז״ל י רש" עשה
 ז״ל רש״י דברי יוצדקו עכ״ז כי אמר לזה זה יסבול

 היקש שבכל ההגיון חכמי שאמרו מה כי * בשלילתו
 אמתית תולדה להוליד נוכל לא המתדבק תנאי

 יותר הוא כשהקודס דוקא זהו * הקידס משלילת
 תאמר כאלו * עליו הנאמר ההוא הדבר אל מיוח־

 שבבית העפר נס הארץ כל עפר למנות תוכל שאס
 בערך מעט הוא שבבית שהעפר בעבור הנה ־ ימנה
 יותר מיוחד הארץ כל עפר וע״כ ♦ הארץ כל עפר

 תנאי בהיקש שבבית מהעפר ספורות בלתי אל
 משלילת תולדה שוס להוליד תוכל לא ־ כזה המתדבק

 שלילה בלשון תאמר אס כי • ומסתירתו הקודם
 שבבית העפר גס • ימנה לא הארץ כל עפר שאם

 תאמר אס אולם ־ מבואר שקר זה יהיה * ימנה לא
 אלה כמו שויס דברים בשני המתדבק תנאי היקש
 שאה״כ כמו * במספרם השויס והעפר הזרע שהם

 ואץ שוים ששניהם הרי " הארץ כעפר זרעך והיה
 *- מחכמיו יותר מרוב יספר לבל מיוחד מהם אחד

 המאמר זישאר מחיוב שלילה לעשות תוכל באמת
 * במספר שויס ששניהם מאחר כי ־ כבתחלה צודק
 העפר ואס ימנה הזרע נם ימנה העפר אס א״כ

 אמר ואח״כ ־ ימנה לא הזרע נס בהכרח ימנה לא
 או בהבדל המתדבק תנאי היקש תעשה אס נס כי

 להוליד תוכל לעיל( והסנולה ההבדל )עיין בסגולה
 כאמרך ומסתירתו הקודם משלילת אמתית תולדה

 צוחק שהוא מי או אדם הוא מדבר שהוא מי ד״מ
 מי כי שלילה בלשון לומר ג״כ תוכל י אדם הוא

 * אדם אינו צוחק שאינו ומי אדם אינו מדבר שאינו
 כי אדם הוא בתשבורת חכם שהוא מי כאמרך לא

 הגולה ולא הבדל לא אינה התשבורת שחכמת בעבור
 מאומה יודעים אינם אדם בני ורוב * האדם במין

 * שלילה בלשון לומר יתכן לא ע״כ ההיא מהחכמה
 זה יהיה כי אדם אינו בתשבורת חכם שאינו מי כי

 דברי עמקו מה תבין ובזה ־ וכאמור מבואר שקר
 כתנאי כפול שאיט תנאי כל שאמרו במה חכז״ל

 שבחר המקום ברוך • תנאי אינו ראובן ובני נד בני
: ובמשנתם בהם

 *"ונקראים אדם מבני ופחותים לסכליס שם המון
 וכמו • אדם בבני הרוב שהם בעבור כן 1

 כמו * מיעוטם בעבור יחידים החכמים שיקראו
 החכמים ונקראים * מועטים המה עלי׳ בני שאמרו

 החביב כלומר הסגולה שהם בעבור * סגולה ג״כ
 מכל סגולה לי והייתם אה״כ ומזה * האדם במין

 אצל קהלת במגלת ז״ל הראב״ע שכתב וכמו העמיס
 נחמד דבר סגולה ומלת ־ לשונו וזה מלכים וסגולת
 הנמצאות היקרות האבנים כמו בו להתפאר שמור

 אחת במדינה ימצאו נחמדים ודברים המלכים אצל
 הדבר אל הפילוסופים קראו ומזה * ע״כ לבדה

 מהמינים בזולתו ימצא ולא מין איזה בחק הנמצא
 שמור זה במק נמצא הדבר שזה כלומר ־ סגולה בשם

 )ועיין זולתו מין בשום נמצא שאינו על בו להתפאר
:והסגולה( ההבדל ביאיר לעיל

 בלשון והתשבורת המדידה לחכמת שם הנדסה
 בזאת היטב היודע אל קראו ומזה ־ יון

כלומר * מהנדס והתשבורת המדידה שהיא החכמה
 : ההנדסה בחכמת ומבין יודע

 הגס החכמים המון אצל המפורסם הדבר הגהה
 עליו יאמרו ,קיומו על מופת להם שאין

 להוליד הקדמה ממנו ויעשו * מקוימת הנחה שהיא
 לו יש תחלה לו שיש מה כי אמרו עד״מ , תולדות

 אמתין קיימו ולא , בהנחה זאת ויאמרו תכלה
 ,כן שהוא והניחו הסכימו רק ,במופת זה דבר
 שהנחנו כלומר , הנחה יקרא הענק בזה כיוצא וכל

 איזה אדם יוליד ולפעמים , מונח ליסוד זה דבר
 ההקדמה שאין בלבד זה ולא הקדמה מאיזה תולדה,

 נמשכת אינה התולדה שגם אבל ,אמתית ההיא
 ננית אם אף ,אליו נאמר וע״כ , בהכרח ממנה

,כלומר שקר היא התולדה אמת,עכ״ז שהקדמתך
 אף
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 מופת נבקש ולא , בהנחה ההקדמה נקבל אס אף
 עכ״ז דבריה כניס כי ונאמר ונניח , אמתתה על

מזאת מתילדה ואינה שקר היא התולדה
:כלל ההקדמה

והישות והמציאות ההעדר
 שישנו דבר כל על נרדפים שמות ויפות מציאות

 על מורה וההעדר ♦ בעולם ונמצא
 לומר יתכן , בעולם שאינו דבר כל כי , זה היפך
 בעת עד״מ , כלל מציאות לו ואין נעדר שהוא עליו
 בעולם נמצאת החעה אזי .בארץ החמה תזרע אשר

 ,ואח״כ כלל וישות מציאות שים לה אין זלהשבולת
 מענק יצאה הנה ־ השבולת ותגדל תצמח אשר בעת

 החמה ומציאות . והישות המציאות אל ההעדר
 ־ וישות מציאות פוס לה ואין נעדרת אז היה ה

 התהילה החמה צורת העדר אחרי רק כי ובעבור
 כי * המבעייס אמרו בצדק ע״כ השבולת הוית

 העדר זולת כי ־ נמצא לכל ההחלה הוא ההעדר
:השניה הצירה החול לא הראשונה הצורה
 אחרת לגזירה תתחבר אשר לגזירה שם הקדמה

 גזירה כלומר ־ תולדה משניהם להוליד
 הנה * מרגיש חי כל ־ חי אדם כל כאמרך ־ שלישית

 והוא שלישית־ גזירה תתילד ־ ההקדמות אנה משתי
 תולדה־ תקרא השלישית והגזירה ־ מרגיש אדם שכל

 האחת״ונשוא ההקדמה נושא . בתוכה כיללת ותמיד
 הוא האדם שהוא נושאה כי ♦ השניה ההקדמה

 מרגיש ומלת * הראשונה ההקדמה אצל ג״כ בושה
 ההקדמה אצל נשוא ג״כ היא ־ בה נשוא שהוא

 נושא ג״כ הוא נושאה אשר ההקדמה וזאת • השניה
 הקרא ־ חי אדם כל כהקדמת ־ הת־לדה אצל

 היא נשואה אשר וההקדמה ־ הקמנה ההקדמה
 מרגיש חי כל כהקדמת ־ ההולדה אצל נשוא ג״כ

 שהם התולדה גבולי ופני ־ הגדולה ההקדמה הקרא
 והנשוא ♦ הקטן הגבול הנושא יקרא ־ והנשוא הנישא
 • הראשונות הקדמות ושתי * הגדול הגבול יקרא
 בתוכן כוללת מרגיש♦ חי כל חי♦ אדם כל שהם
 ובעבור • מרגיש ♦ חי ־ אדם . והס גבוליס <־שלש

 בשניה נושא וגס • הראשונה אצל נשוא הוא חי כי
 משותף הוא כי יען ־ המשותף הגבול ־ יקרא ע״כ

 שכל ההגיון חכמי ואמרו ־ יחד ההקדמות לשתי
 לא שלישית גזרה המולידות הקדמות או גזרות שתי

 שיהיה או ־ תמונות משלם אחת על משתבא ימלט
 ־ השניה ההקדמה אצל נשוא האחת ההקדמה נושא
 שיהיה או ־ הראשונה התמונה אצלם הית וזאת
 • השנית התמונה אצלם והיא ־ לשתיהן אחד נשוא

 התמונה אצלם והיא • לשתיהן אחד נושא שיהיה או
 באמרך הוא הראשונה התמונה משל ־ השלישית

 ־ מרגיש אדם כל א״ה ־ חי אדם כל ־ מרגיש חי כל
 • צומח אילן כל ־ דומם אינו צומח כל עז״ה או

 ההיקשים אלה בשתי ה הנ ־ דומם האילן אין א״כ
־ בשניה נשוא להיות האחת ההקדמה נושא יתחלף

 אינו דומם כל באמרך הוא השנית התמונה ומשל
 הנה • דומם האילן אין א״כ ־ צומח אילן כל ■ צומת
 ומשל • הקדמותיו לשתי אחד נשוא ההיקש בזה

 אתרוג המגדל כל באמרך היא השלישית התמונה
 א״כ • צומח הוא אתרוג המגדל כל ־ הדר עץ הוא
 אחד נושא ההיקש ובזה ־ הדר עץ הוא צומח קצת
 :ז׳ שער הגיין מלות מזה וענין ־ הקדמותיו לשתי

 אשר מאמרים שני כל והנמשך המודם
בתנאי תלוי האחד י

 אדם כל הנה • חי אדם כל אס כאמרך • חבירו
 ומאמר " הקידס חי אדם כל מאמר יקרא • מרגיש

 לבאר אתה וצריך ־ הנמשך יקרא • מרגיש אדם כל
 האמת הוא שק כלומר ־ הקודם אמתת החלה
 בהחברר ואח״כ ־ חי אדם שכל בקודם אמרנו כאשר

 " הנמשך את לבאר אתה צריך * הקודם אמתת לך
 • חי אדם כל ממאמר נמשך אופן באיזה כלומר

 כל בפתח ל ז" הרב דברי וכל ־ מרגיש אדם שכל
 יקרא כזה ומשפנו • האופן זה על הס משעריו פער

:לעיל ביאורו ופיק ־ המתדבק תנאי היקש

לימודיות שמושיות הרגילות
 ,והמדידה, המספר לחכמת , נרדפים שמות

 והמוזיקאי. התכונה וחכמת • והתשבורת
 החכמה את הנה משמשות החכמות שאלה ובעבור

 ומרכילות • האלוקית החכמה שהיא העליונה
 מרומי גפי על לפלות האדם את ומלמדות

 הרגליות או שימושיות יקראו ע״כ ־ השכלותיה
: ולימודיות

 רמות חכמות בפסק עצמו שמכניס מי הריסה
 * עצמו את ויכק ירגיל מרס • ונישאות

 ממאמר ־ הורס יקרא ההוא ־ הצעותיהם לדעת
 ופירש • לראות ה׳ אנ יהרסו )שמותיט(פן הכתוב

 דברים ולהפיג לראות בעיונם יכנסו פלא בו
♦. להשיג בכחס אק אשר אלוקייס

מזניית והרבבה. שביניית הרבבה
יקרא ־ שתור וחציו ־ לבן צבוע שחציו בגד

 והצבע הלק הצבע כי יען ־ שכיניית הרכבה
 וק »יחד מעורבים ואינס זה אצל זה שוכנים השחור
 ג״כ הוא וזה • ועצמות גידים מבשר מורכב האדם

 וצבע לבן צבע תקח אס אולם ׳ שכיניית הרכבה
 הבגד את בהם ותצבע יחד ותמזגס וחערבס שחור
 הצבפים שני כי יען ♦ מזגיית הרכבה הקרא ההיא

 האדם כי שאמר אס וק ־ יחד וממוזגים פעירביס
:מעיית ׳הרכבה היא ג״כ זה יסודות מד׳ מורכב

 גזירה בכל כי דע במשא התהפכות
 • גטליס שני נמצאים

 כל עד״מ כאפרך ־ נשוא והאחד נושא האחד אשר
 הנושא־ ה׳יא האדם והוא האחד הגבול הנה חי־ אדם

• החיות וה־א ■השני הגביל משא עליו שמשא בעבור
 והגביל
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 הגבול על הוא נשוא • חי שהוא השני והגבול

 לא כזאת גזירה והנה י האדם והוא הראשון
 הנושא את להפך תוכל שלא מר כל■ • במשא תתהפך

 להיות בה אשר והנשוא ־ נשוא להיות בה אשר
 תאמר אס כי • כבתחלה צודקת השערה עם • נושא

 גס כי דבריך יוצדקו לא אדם הוא חי כל עד״מ
 • אדם ואינם הנה היות • יער וחיתו ורמש בהמה
 להיות נושאה את להפך תוכל אשר הגזירה אולם
 עד״מ כאמרך ־ נושא להיות נשואה ואת ־ נשוא

 כ ג" יצדק אשר • מרגיש חי כל או • מדבר אדם כל
 הוא מרגיש כל • אדם הוא מדבר כל ולומר להפך

 • במשא המתהפך מאמר יקרא כזה מאמר • חי
 אדם כל אמרך כי • בשוה המתהפך מאמר או

:יחד וצודקים המה שוים ־ אדם מדבר וכל • מדבר

הזויות ניצב או ניצבת זויות

 לפניך העומד הזה ובציור
 זויות ארבע בתוכו הכולל
 איך בחוש תראה ניצבות

 כיללת ניצבת זויות כל
 שהוא עיגול רובע בתוכה

:מעלות תשעים

 העומדים ישרים קוים משני הנעשה לזויות שם
 7 1 ף־ • כזה ביושר זה על זה

 | * העיגול רובע בתוכו כולל כזה וזויות
 ן ההנדסה חכמי אצל מתחלק עיגול וכל

 ניצבת זויות כי נמצא ♦ מעלות וששים מאות לשלש
 תשעים בתוכה כוללת העיגול רובע בתוכה הכוללת
וששים מאות ג׳ הוא תשעים פעמים ד׳ כי מעלות

זויות וכל
. / מזה הרחב

I / י’כ / כזה קצר או

I/ יות ז יקראו
יען • שוכבות
: שוכבים רק ביושר עומרי; אין .ס קוי כי
 ממנו יעשה השר • גוף לכל מושאל שם הומר

 הבאה .צרה קבלתו ע״י • דבר איזה
 ♦ כין כ ממנו נעשה כאשר הברזל ד׳׳מ כמו ־ עליו

 הוא וצרתו ־ הברזל הוא הסכין חומר כי נאמר
:ובלחם בבשר ההיתוך

 רחב הוא אשר עגול גשם האצטררי״ה התר
 ומיצר והולך בתחתיתו

 ציקער( )הוט כתבנית • כנקודה עד וכלה למעלה
: האצט־ונה מחודד או הדוד יקרא ההוח

 חמשה הוטבעו באדם כי דע "ה המשט חוש
 והשמע הרחות .ים ש ־ חושים

 להשיג האדם יוכל ובהם " והמישיש והטעם והריח
 בשכלו להשיג עוד יוסיף ובאמצעותם לו צה שח מה

ואשר ■.כרה יקרא חושיו בחמשה האדם ישיג ואשר
 בית

 מהחמשה אחד ולכל * ידיעה יקרא בשכלו ישיג
 העירם ד״מ • מיוחד אבר לו יש • ההס חושים
 והחיך • להריח והאף ♦ לשמוע והאזניס • לראות
 • מיוחד אבר לו אין המישוש חוש ורק ־ לטעום

 החום ירגישו וכלס • לו מיוחדים האיברים כל כי
 ואסרו • והקשה והרך ־ והיבש והלח ־ והקור

 הכלולים • באדם ישנו אחד כח כי הפילוסופים
 חושים החמשה מן ההרגשות החמשה כל בתוכו
 • האדם במוח הוא ההוא הכח ומשכן • ההם

 ירגיש אשר ההרגשות וכל ־ המשותף חוש וקראיהו
 ההוא החוש אל יובלו • חושיו מחמשה באחד האדם

 ובעבור ־ החושית ההשגה תושלם ושם ־ המשותף
 * עמוק עכין איזה בהבנת טרוד האדם יהיה אם זה

 ירגיש לא • עמוקות בהבנות מחשבתו בעומק ויצלול
 יחוש לא וגס * עיניו לנגד העומדת בתמונה אז

 עומק בעבור כי * תרועה וצלצלי פעמונים לקול
 לא ־ העמוק ההוא בהענין מוחו וטרדה מחשבתו

 אז לקבל • במוחו השיכן המשיתף החוש כח יעצור
 ולזה האזניס ושמעו העיניס ראו אשר המוחש את
 גם תבין ובזה ־ המוחשת ההוא ההשגה הושלם לא
 ר״י( בשם דחונין ס״ק )ני׳ה הפוסקים מ״ש כן

 כי • הלב בכוונת תלויה הסכין בפגימת שההרגשה
 יכוון לא אש המישוש חיש השגת תושלם לא באמת
 בחוש מנוחתה נקודת אל להביאה לבו את האדם

 חבירו קול את האדם ישמע ומזה • המשות^וכאמור
 • מראיהו את גס בדמיונו ויצייר • *הכותל מאחירי

 משמישו ידי על ובטעמו בריחו הדבר יכיר וכן
 אחד חוש השגת ע״י האדם ידע אשר בזה וכיוצא

 וע״כ חושיו בשאר ככר הישגו אשר ההשגות גס
 משותפים בו כי בעביר • המשותף חוש קראוהו

:כאמיר החושים כל כוחות
 נקרא חיוב • והפכו דבר הס ושלילה חיוב

 המשל ־ דבר אל דבר נחייב אם
 העמידה בזה נחייב • עומד ראובן כשנאמר ־ בזה

 שונליס אנו ־ עומד בלתי רתיבן וכשנאמר ־ לראובן
 לשון הוא שלילה כי ־ ראובן מן העמידה ומרחיקים

והרחקה: הסרה
 עמודיה חצבה ביתה בנתה חכמות חכמה

 • ההנדסה חכמת ״ הם ואלו שבעה
 המליצה חכמת • המוזיקא חכמת • הטבע חכמת
 חכמת • המדינית חכמה * ההגיון חכמת ־ והשיר

 חכמת ־ שאומר כמו וביאורם ־ הטבע שאחר מה
 והחשבורת־ והמדידה המספר חכמת כוללת ההנדסה

 :כמשפטם במספרם השמים צבאי תקיפת וחשבץ
 קיים טבע לו שיש דבר בכל תעיין הטבע חכמת

 וטבעי * למיניהם הצמחים טבעי כמו ־ ישתנה ולח
 • והגלגלים הכיכביס טבעי וע,יני ♦ למיניהם החיים

 * וההפסד ההויה !סיבית ־ ומזגם היס־דות והארבע
 ד למיניהם המחצבים וענייני וההיתך פ והצמיח
 באלו •'וכיוצא שיו ח וחמשה האדם נפש וכיחות
 תפקידם את ישנו לבל קייס טבע להם שיש העניני׳

תעיק המוזיקא חכמת ’ תכלנס הטבע חכמת וכולם
 בהערכת
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 לאיזן ינעם למעי שונים מכלים הקולות בהערכה
 נחותי לדבר העיק והשיר המליצה חכמה ־ השומעס

 ההגיון חכמת • לשומעיהם נעימים שירים ולחבר
 לעיל )עי' הגיונים ומשפטים גזירות המצאת הוא

 בהנהגת תעיין המדינית הכמה י הגיון( מלח ביאור
 ואנשי ומיודעיו קרוביו ועס ־ ביתו אנשי עם האדם

 ־ החכמה בזאת יוכללו ממונות דיני וכל ־ מדינתו
 עליונים בדברים העיק הטבע שאחר מה חכמת

 ומהות • האדם מות אחר הנפש ומהות ־ רוחניים
 הם אלה כל אשר • הגלגלים מניעי המלאכים

 זאת נקראה זה ובעבור ־ ואחריו הטבע מן למעלה
 אחרי כלומר ־ הטבע שאחר מה חכמת החכמה
 הרבנית חכמה ג״כ ונקראת ־ ממנו ולמעלה הטבע

: האליקית או
 המקובלת היא החכמה ודעת בינה הכמה

 והבינה מרבותיו• לאדם
 היקשי" ע״י מדב דבר האד׳מדעהו שמוציא מה היא

 שהשתמש אחרי ־ הברור האמה ידיעת היא ודעת
 דעהו שקבל-וכבר החכמה דרכי ע״פ הבינה במופתי
 מהורה למדנו זה עיד־ודבר חקיר מבלי עליו מיושב׳
 בעשר׳ ז״ל אמרם אצל י״ב( )הגיג׳ ז״נ רש״י אדונינו

 ופרש״י כו׳ ובדעת ובתבונ׳ בחכמי העול׳ דברי׳נברא
 הדש דבר שמבין הבונה • שלמד מה יודע חכמה ז״ל

 אהה וצריך • ע״כ ־ ישוב דעת י חכמתו מפלפול
 ממופתי הבאה הברורה הידיעה לבד לא כי לדעה

 הראשונות המושכלות שגס אבל ־ דעת תקרא הבינה
 ברורה מיושבת ־ ביריעה האדם אל ג״כ הנודעות
 מיני שני שאל וכמו ־ דעת ג״כ יקראו ־ ואמהית

 סחאות בשהיהנ ההפלה מסדרי רמזו האלה הדעת
 האומרת הניסהא כי ־ חונן אתה בברכת הנוסדות

 המושכלוה אל בדעה כיונה ־■ והשכל בינה דעה
 קראה הבינה ממישהי הנקנה והדעת • הראשונות

 כיונה ודעת בינה חכמה האומרת והנוסחא ־ השכל
 השכל מושגי שכל ודע ־ ר וכאמ הנקנה הדעה אל
 בערך רק הס והבינה והחכמה דעת במציאותם הס

 להשיג שכל! בשח אק אשר הארס כי ־ המשיג האדם
 .מזולתו במושלם אוהו שיקבל לא אס מושכל איזה
 עם .בערכו החכמה במדרגת ההוא המושכל יהיה
 הארס ישתמש כאשר וכן ־ זולתו אצל דעה שהוא

 כל הנה ־ מישכל איזה להשיג ומופתים בהיקשים
 הוא ־ הברור האמת ידיעת מטרת אל בא שלא עוד

 עת האחרונה ברגע ורק ־ בערכו הבינה במדרגת
 הדעת לו יגיע אז • הברורה הידיעה אל בואו

 מות תא אחיות ודעת שהבינה ובעבור .אוחו ויקנה
 • ר וכאם הדעת בהתחלה נעוץ הבינה שסיף עד

 בינה חין הס פ״ג( ח )הב חכזי׳ל אמרו בצדק ע״כ
 לדע׳ שא״א כמו ־כי בינה הין דעת אין הס דעת סין

 אס בסושה־כי דעה מבלי לבע׳ א״א ככה בינה מבלי
 כי • אמהית ביס אינה ־ בסופה ג״כ הדעת יהי׳ לא

 פה• בס הדעה אנ המביאה רק כיס האמהית הבינה
 אדונינו דברי גס להבין הלה בדברי העירותיך וכבר

 רבים אשר ההיא למשנה בפירושו ז״ל הרמב״ס

 אשר שהדעת ז״ל שס אמר • בהמתם מהקשים
 אשר המושכלות השענו איהו־אמנס ונקנה לנו יגיע

 המושכלוא השגומינו כלומר השיגנו כי )ר״ל נשיגס
 לנו יגיע אשר הדעה הוא * להשיגם נרצה אשר

 הוא במושלם המושכלוה השגת כי • אוהו ונקנה
 שנשיג או אותה ונשכיל הצירה נפריד ואס הדעה(
 אנחנו שנשימס מבלתי במציאוהס הנפרדות הצורות

 היא ההשגה זאת דעת במציאותם הס אבל דעת
 אשר מעת כי ר״ל ) הדעה והוא בינה הקרא אשר

 שנשכיל או חומר מאיזה צורה איזה להשיג נשכיל
 • הנבדלים השכלים שהס הנפרדות הצירות להפיג
 בהיקשים נשכיל אבל דעה אנחנו שנשימס מבלתי

 ההשכלה זאת • דעת במציאותם שהם עם ומופתים
 ג״כ ובדעת בסיפה( הדעת והוא • בינה הקרא

 יהיה אם )כלומר שנשיג מה שנשיג לנו יאפשר נבין
 ואפשר נבין אז ההיא ההשכלה בסוף ג״כ הדעת

 הדפת יהיה לא אס לס א • שנשיג מה שנשיג לנו
 מה שנשיג לנו וא״א נבין לא • הבינה אחר ג״כ

 בבוא לא אס הבינה הושלם לא כי • להשיג שרצינו
 נשכיל לא שאס יאמר וכאלו וכאמור( בסופה הדעה
 )בסוף לנו דעה יהיה לא ואס לנו דעה אין מושכל

 בס־ף )הבא בדעת כי • מושכל נשכיל לא ההשכלה(
 נם דעה לכלל באנו שלא עיד )וכל נשיגהו הבינה(
 ולא הואיל שלימה השכלה אינה המישכל השכלת

 קשה הדבר זה והבנה נסיפה( דעה לכלל באנו
 מכאן כש״כ בו ברים המה׳ הכפרים מן ואפילו מאוד
 ברגע הרפת יבוא איך הענין זה הבנת כי )ר״ל

 הציור קשה ענק הוא • ההיקשים בסוף האחרונה
 בזה המחוברים מהספרים שלומד למי אפילו מאוד
 הדרך פליו מישרי׳ אנחנו ואמנ׳ מכהן( כש״כ הענין

 הריב":)סימן בתשובת )ופי׳ עכ״ל לבד היישרה
 בהנחה הענין מספ׳ הוה כי ור״ל ♦ לך( וינעם הלה(

 כאלה עניני׳ בביאור להאריך מקום כאן ואין הוחיל
 ופירושו מאוד הקשה הענין בזה לי הנראה זהו

 כנודע: כלי אל מכני ומורק המועתק המאע׳ כטבע
 כה שחרשו ענין הוא פרדי עצם 1א הלק

 כי והמרו המדברים
 קטנים מחלקיס מורכבים הס בעולם הנמצאים כל

 מרה• בעני כינס קטנותם עוצס לרוב כדורייס״אשר
 •אך גובה ולא • רוחב ולא * אורך לא להס ומין

 השי״ח עשה ומהם מדה בעלי יהיו יהד בהההברם
 לעשות תמיד יום בכל ומחדש • הנמצאים כל אה

 עת בכל למציאות היוצאים הנמצאים מכס
 שהניחו והצורה והחומר * ההיולי ענין ומכחישים

 ההם הקטנים מהחלקים אחד ולכל הפילוסופים•
.־ פרדי עצס או חלק קרהו

 שאינו דבר כל אמרופל ומלאכותי טבעי
 • הארס מחשבת ממלאכה

 כבא דבר ע: שהמרו וכמו " טבעי מנין שהיא
 מלאכות• ענין שהוה • האדם מחשבה ממלאכת

: מלאכה מלשון נגזר שם והיא
 כי שתאמר כמו • הס תחר ענין וערך יחם

 מרך י
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 הוא עפרה השם אל הארבע ויהס ערך
 כי • הארבעה אל האחד וערך יחס כמו ממש
 הארבעה כן • כארבעה מן רובע הוא שהאחד כמו
 כערך לומר יתכן וכן * עשר הששה מן רובע הם

 ♦ ד״מ הזהב אל הכסף ערך כן * הכסף אל שת הנח
 דברים בשני כ״א והערך היחש יוצדק לא עכ״פ אבל
 כערך כי לומר יוצדק לא כי * אחד מסוג שהם

 אל הקולות ערך כן • המתיקות אל החמימות
 :אחד סיג יכללם לא אלה כל כי יעי * המראות

□Г לעשותו ויכול דבר לאיזה שמוכן מי ופועל 
 אל ההוא הדבר הוציא לא ועדיין

 ההוא הדבר עושה הוא כי ממנו נאמר * המציאות
 אל אותו ויוציא הדבר יעשה אשר ובעת * בכח

 ושכבר * בפועל עושה הוא כי עליו נאמר המציאות
 המשל * הפועל אל הכח מן ההוא הדבר ענין יצא
 נס ממנו נאמר * הכתיבה מלאכת שיודע מי בז;

 • בכת כותב שהיא * ממלאכתו ישבות חשר בעת
 כי ממנו נאמר * ובדיו הספר על יכתוב אשר ובעת
 הכח מן הכתיבה ענין והוציא * בפועל כותב הוא
 וטכל * טבעיים בדברים ג״כ היא וכן * הפועל אל

 ♦ בכח גדול אילן בו ים כי * התפיח גרעין על לומר
 ונאכל האילן ויוגדל * בארן יזרע אפר ואחרי
 הוא וכן * הפועל אל הכח מן הפילן יצא אז * מפריו

 ועוד ל\ות מוכנים הס אפר ענינים בשאר ג״כ
 בכחמכאשר רק הוא מציאותם כי הס מ אינס״נאמר

 : בפועל ישנס כי מהם נאמר המליאות אל יצאו
 האדם• במות השוכן לכח שס הוא המרמה כה

 הדבר את וידמה יצייר נו אשר
 • עיניו לנגד עתה עומד כאלו בחוש השיג כבר אשר
 צורת כאלו בדעתו ויצייר האדם ידמה ד״מ כמו

 ואף • כעת לנגדו עומדת ״ ראהו כבר אשר * רחוב!
 קצת ירכיב וע״כ ♦ לו הלך חלף כבר בן שרא

 מקצתם* קצתם קצחם״ויסריד הל המוחשים הענינים
 הזה הכת ידמה שים הח השיגי אשר העניניס ומן

 איפשר ואי כלל השיגו לא אשר ענינים גס ויצייר
 בעל איש האדם ש־דמה תאמר כאלו * להשיגם
 רצה ברזל ספינת או * ק־ניס בעל חמור * כנפיס
 ובהמה • בארן ורגליו בשמים שרחשו ואדם • באויר
 ירכיבם אשר הנמנעות מאלו והרבה • עינים באלף

 האדס וק׳ידמז • בדמיון וימצ׳אם המדמה הכח זה
 ההנדסיים• דותוהפסחים והנק הקיי׳ את הזה בכח
 בהקיץ אולם • ובשינה בהקיץ פעולתו הכח וזז
 לא והחושים שהשכל בעבור • מאוד תלישה לתו פע

 לא אם * מהבילות טובות דמיוטת לצייר יתנוהו
 טת דמי בהקיץ גס ידמה הוא כי * מוחו שנפגע טי

 כח יעצור לח שלם הבנתי ששכלו בעבר מבהילות
 פעולתו יפעול וע״כ * המדמה כחו בפני לעמוד
 ויצייר הכת זה ידמה השינה בעת וכן * בחזק

 כמו " ופגע כלמק־הקטן על * טזבות דמיונות
 את או רחשו »א שינתו בעת האדם ילחין אס ד״מ
 לפניו יצייר אז • לו יכאיב אשר דבר איזה אל רגלו
 אכזריו׳ מכות אותו מכיס כהלז ההוא המדמה הכח

19י
 ,יכחיש. לא והחישים והשכל * וחטאים רעים אנשים

 המכים רעים אנשים כאן אין כי להראות • אוהו
 השינה בעת כי יען הלחיצה• ע״י רק הוא ושהכאב

 עושים כמה אשר ממלאכתם והחושים השכל ישבתו
 קרירות איזה האדם ירגש אס וכן • היקיצה בעת

 או ירו יתגלה אם כמו • שינתו בתוך משכבו על
 אשר כסותו מתחת איבריו משאר אחד או רגלו

 בדרך הילך הוא כאלו המדמה לו יצייר י בה יכסה
 קרים למיס שהשליכוהו או מאוד נורא קרח על

 בעת כי יען הוא זז וכל * העניניס באלו וכיוצא
 ומזה מוחה* באין פעולתו אה המדמה יפעול השינה
 שוא אשר ומבהילות המהבילות החלומות יתהוו
 כנודע החלום במהות העבעיס שכתבו וכמו • ידברו

 כי * כמשוגעים יאמרו הזז הכה ומן • מדבריהם
 וכיוצא• אחריהם רץ כלב או * פניהם נגד נורא איש

 האנשים יראו הכח מזה וגס * הדמיונות באלו
המים בתוך כלבים דמות . שועה מכלב הנשוכיס

: וכיוצא
 " האדם במוח השוכן לכת שס המשער כח

 אשר • הדברים ישער בו אפר
 פתאום ורק • מקודם ידיעה שוס בהם לו אין

 שראוק תאמר כאלו הוא כן כי ישער אחת ברגע
 לך שנתבאר מבלי * משמעין יותר גדול עשיר הוא

 בדעתך שתפער ורק * קודמת ידיעה שוס י ע זה
 במיח השוכן המשער מכח בא וזה * הוא כן כי

 כאשר הזה הכח כי הפילוסופים ואמרו * האדס
 לנבואה• גדול עזר יהיה • הגלימות על באדם ימצא

 ישער • הכח זז על הפועל השכל שפע ובאמצעות
 נבוכים במורה והרב • להיות העתיד את גס האדם
 בכל נמצא המשער הכח כי כתב לה( פרק )ח״ב

 וכש״ב • וברב במעע ף;שיתח ורק • האנשים
 ומחשבתו • גדולה השגה בהס לאדם אשר בעניניס

 שפלוני בעצמך תמצא שאתה עד • בהם מעת מש
 ויהיה * הפלוני בענין כך עשה או • כך אמר כנר

 ומשערו מישדמיוט אדס מבני ותמצא " כך הענין
 ירמה אשר שכל שאיפשר עד * נכון מאיד הזק

 וסבות " קצהו יהיה או ־ שידמה כמו יהיה * היותי
 והוזים• ומתאחרים קידמים רבים מעניניס רבות זה

 ההקדמות על השכל יעבור • המשער זה שמכח אלא
 שיחשב עד • מועע בזמן מהם ויוליד * כלס ההם
 עתידות אדם בני קצת יגידו הכח ובזז זמן* בלא הזה

 הכתום שתי היות מבלתי איפשר ואי ’ עצומות
:וכו' מאוד חזקות בנביאים האלו

הזוכר ובח השומר כח
 " כוחות שני הועבעו באדם כי הטבעיים אמרו

 ישמור בו אשר האחד • במוח ומשכנס
 לא אס ואף • ידע או ראה כבר אשר ס הדבר
 * ועידנין עידן * זכרוט על ההס הדברים יעלו

 אשר בעת כי עד • הכח בזה המה שמורים עכ״ז
 * שני כח בקרבו יתעורר • ההדס להם יצטרך

 ויזכור
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 הנה פד היו אשר הדברים אלה כל את בו ויזכור

 האדם היה ואס ♦ הראשון בכח ושמורים טמונים
 את לזכור בכוחו היו לא * הראשון הכח נעדר

 על ורק • מהם דעתו הסיח כבר אשר »סדבריס
 הכוחות ושני • בעתם לזוכרם הדברים ישמרו ידו

: הזוכר ולהשני • השומר • להראשון יקראו • האלה

צורה ופושט צורה לובש
 יעשו אס מ ד" • צורה איזה עליו בבוא חומר כל

 צורת לבש הברזל כי נאמר הברזל מן סכין
 • קציר מגל הסכין מן אח״כ יעשו וכאשר ־ הסכין
 צורת ולבש ־ הסכין צורת פשט הברזל כי נאמר

 נאמר ■ טבעיים נדברים ג״כ הוא וכן ־ קציר מגל
 אשר ובעת " הביצה צורת לבש התרנגול זרע כי

 ולבש הביצה צורת פשט כי נאמר «האפרוח יההוה
: וכיוצא . האפרוח צורת

 ♦ מדבר • האדם אל הפילוסופים קראו מדבר
 בצדק דבריו ומכלכל בדעת מדבר כלומר

 • באדם הוטבע אשר המעשי השכל אל בזה ורמזי
 ־ יודע יקראוהו • בו אשר העיוני השכל בעבור כי

 )ועיין ♦ רוחניים כוללים עניניס ומשיג יודע כלומר
 :שין( באות לקמן והמעשי העיוני השכל ביאור

 • הכמה בלא המתחכמי׳ מן לכת שם מדברים
 כשכל לפי במציאות־לא עניני׳ וגוזרים

 בכי ומהבילים ־ דמיונם לפי כ״א .החושי׳ לפי ולא
 זכרם • כלל אמתות בכס אין אשר דברים ברוב הדס
 משפרו־ונקראת הראשון הלק ף בס ל זי המורה הרב

 חכמה חכמהס שאין כנומר הדברים הכמת חכמתם
 ומהם • ממש בהם שאין דברים רבות א”כ * שכלות

 והשנית ־ האשעריה כת נקראת האחת • כהות שתי
: המעתוזולה כת נקראה

 מדיני הוא האדם כי הטבעיים אמרו מדיני
 הוא האדם מטבע כי • בזה רוצים ־ בטבע

 כתות המון נין המדינה׳ הולדובהוך מיום להיות
 ולחנכו לגדלו עצמה הטבע הספיק ולא ■ האנשים
 והחיה הבהמה את לגדל שתספיק כמו • ולחכמי

 יולדו אש אף כי ♦ המין אישי משאר עזר בלתי
 לבקש יוכלו • ממינם אישים שם אין אשר במקום

 הכין אשר והזרעוניס השדה מעשבי טרפם להם
 בן שור :(ה”ש )ב״ק ז״ל אומרם וע״ד ־ הטבע להם
 לא במדבר יולד אס האדם אולם ־ שור קרוי יומו

 לו יכין מי יהיה אס ערום כי ׳ הטבע לו הספיק
 מי • לחמי לו יכין מי יהיה אס רעב ׳ בקרה כשות

 איפשר י6 יוגדל אשר בעת וגס יחהלנו♦ מי ־ ירחצנו
 כל את לבדו להבין יוכל ולא ׳ לבדו להיות לו

 • האדם מין לקיום מוכרחות ה והמלאכות הדברים
 הוא האדם כי ־ הטבעיים אמרו בצדק וע״כ

:בטבע מדיני
 כאדם שידע אחרי והוא ׳ מה מלשון נגזר מהות

 על ישאל ׳ דבר איזה ומציאות ישות
 מה מציאותו אמהת כלומר ־. הוא מה ההוא הדבר

זרות מלות ביאור
 ממה על האדם ישאל כאשר מהוה♦ יקרא וזה ♦ הוא

: וכיוצא הרפה הוא החזק ד״מ הארי
מופה . פנים חמשה על הוא המופת מופת

 סיפורי מיפת . ניציחי מופת . חותך
 .שאומר כמו וביאורם . מטעה מופת .הלצי מופת
 נמנעת סתירתו אשר המופת הוא . חותך מופת

 מופתי כמו .סלה יהיה כן המופת יחתוך וכאשר
 על הבנויס והמופתים . והתשבורת המדידה

 הוא . הניצוחי והמופת . הראשונות המישכלות
 ויכריחו .חבירו את האדם ינצח בו אשר המופת
 . הנחהו לקבל ימאן אס כי . דבריו על להודות

 קושיות ישיגוהו . ההוא המופת ע״י הונחה אשר
 וזה . קש המב ההוא בדבר עצומים ובלבולים

 .החוהך המופת מן במדרגתו למטה הוא המופת
 שהוא ומי .נמנעה סתירתו אין ניצוחי מופת כל כי

 אה ויהיר .הנחתו היפך להניח יוכל . יותר חכם
 הנחתו. היפך למניח המשיגים והבלבולים הספיקות

 יקרא אשר הוא הסיפורי. והמופת שונים. בפנים
 איזה על דברים להרבות ועניט .הגדי מופת ג״כ

 , האמת הוא כן כי השומעים המין שידמו עד ענין
 והוא . שירי מופת ג״כ יקרא . ההלצי והמופת
 ן דמי שמביא עד . הלצייס בשירים דבריו המבאר

 נפשם כי עם . כדבריו לעשות השומעים בלב
 ,המטעה והמופת . אתו האמת שאין מאיד יודעת

 או . אמתיות הקדמותיו אין אשר המופת הוא
 מהן נמשכת התולדה אמתיותואין הקדמותיו ש

 וביאור הקדמה. מלת ביאיר לעיל .)עיין בהכרה
 .היקשים ג״כ יקראו ההם והמופתים .הנחה( מלת
 ש היק .חי ניצי היקש . מופתי היקש תאמר כאל

 בעל והרב ־ מטעה היקש . הלצי היקש .סיפורי
 חמישי■ מאמר הכוזרי לספר בביאורו יהודה קול
 האלה ההיקשים חמשת את ת לדמ האריך י״ב( )שי'

הכלי מהם תעשה אשר הזהב מיני חמשת אל
:לך ויונעס עיי״ש

ונמנע ואיפשר מחויב
בשכל,. מוכרח וישותו שמציאותו כל נקרא מחויב

 הנמצאים כל וע״כ .צד מכל העדרו ונמנע
 ׳ס: יוש. וכבר .יב מה מציאותם אין . הזה בעולם

 הקב/ חולט .הו ובי לתוהו להחזירם אותם שהמציא
 ית״ש שמציאותו כלומר . המציאות מחויב נקרא

 העדרו בשכל יצויר ולא .בשכל ומחייב מוכרח הוא
 מציאותו. על המיפתים יורו אשר כפי .וכלל כלל ו ח

 עילת הוא כי .ח״ו שבה בשום תלוי מציאותו ואין
 שוס אין ולמציאותו . הסבות כל וסבת העילות כל

 מצד המציאות מחויב הוא וע״כ . ח״ו כלל סבה
 כי עליהם נאמר . האמהיות המושכלות וכן . עצמו

 אשר המושכלוה על שנאמר כמו .מחויבת מציאותם
 הוא נמנע כי .נמנע שמציאותם אמתיות בלתי הם

 הוא המרובע קוטר .בזה המשל • המחויב היפך
שוה הקוטר ושיהיה * מחויב הוא זה מצלעו מתר

 לצלעו
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 .והאיפשר .כלל בשכל יצויר ולא נמנע הוא .לצלעו

 כלומר . הנמנע ובק החויב בין ממוצע ענין הוא
 אבל .מחויב ג״כ ואינט נמנע הזה הדבר שאין

 לא והשכל . ימצא שלא ואיפשר . שימצא איפשר
 העולמות כל וע״כ .מציאותו ינגד לא גס יחייב

 המציאות איפשרי הס מחודשים כלס שהס בעבור
 שהמציאם וקודם .בהם צורך שוס להבורא אין כי
 ניחוסף לא המצאס ובעת .משלימותו חסר היה לא

 לא .העדרם אחרי וגס . שלימותו על שלימות שוס
 . התפלה מסדרי שאמרו וכמו משלימוהו •יוחסר

 לעת ,נברא יציר כל בטרם מלך אשר עולם אדון
 ככלות ואחרי .נקרא שמו מלך אזי כל בחפצו נעשה

 עומד קייס שלם הוא כי . נורא ימלוך לבדו הכל
 יקבל שלא השלם ומחנאי .אחד ענין על לעצמו

 התורה גס צוותה ע״כ כי .חסרון ולא הוספת לא
 .וגומר הדבר על תוסיפו לא ד( )דברים השלימה

 שוס להבורא שאין בעבור כ ע" ו .וגומר תגרעו ולא
ובוהו. לתוהו להחזירם הוא יכול .חלילה בהם צורך

 : המציאות איפשרי וא״כהסרק “*
.למיניהם המתכות מיני לכל כולל שס מחצבים

 ג״כ ונקראים . והגפרית המלח ולמיני
 ומוציאים שחוצביס בעבור . מוצאים או .מקורים

: ממקורם אותם
 הפילוסופים אמרו ח ברזנוע דבק .מהרה

 מקרה הוא הזמן כי
 הוא הזמן כי דע .שאו׳ כמו זה בתנועה״וביאור דבק
 אוחס♦ הנישא עלהעצ׳ מהמקרי׳הנופלי׳ מקרה רק

 השחרות כי .בפ״ע מקרה לשום מציאית שאין וכמו
 על בשינשאו לא אס מציאותם יתכן לא ד״מ זהלובן

 לו ואין מקרה רק הוא הזמן גס ככה .דבר אתה
 חלקי כי וזה .אוהו הנושא דבר בזולה מציאוה שוס
 וגדר .והעהיד . וההוה .העבר .שלשה הס הזמן

 יען .מציאות שוס לו אין והעתה .העתה הוא ההוה •
 בין עומד . ההנדסות הנקודה כמו רק שהוא

 כעל אינו עצמו והוא .והעתיד העבר הדבקים
 . מציאות שוס לו ואין זמן אינו וא״כ .כלל שיעור
 העבר והנה .והעתיד העבר .הס הזמן חלקי ועיקר

 איננו והעתיד . ממציאותו ונדחה לו הלך חלף כבר
 להם אק הזמן חלקי כל א״כ . במציאות ועדיין

 אז אותו הטשא דבר על הזמן בנפול ורק . מציאות
 הוא בו ינשא הזמן אשר והדבר .מציאות לו ׳*היה

 המקרים. משאר מציאותו יחלש זה התנועה.ובעבור
 . בו להנשא עצס איזה על יחולו המקרים שאר כי

 ג״כ נשוא שהוא אבל .מקרה שהוא לבד לא והזמן
 מהמקרים מקרה רק אינה התנועה כי . מקרה על

 דבק מקרה הוא והזמן .כלל עצמיות שום לה ואין
 רק בטשאס הנשואים המקרים כשאר לא . בה

 זולתם. גס להיות אותם :נושא הדבר ויוכל מקרה. ב
 . שחורים שיהיו השחורים הבגדים מהכרח אק כי

. לעולם יתפרדו ולא יתלכדו והתנועה הזמן אולם
 תהיה שלא וכמו . האחר מבלתי האחר מציאות וא״א
 מושג לצייר טכל לא ככה . זמן בזולת תטעה שום

 אחד יום באמרך כי , הטעה איזה בזולת הזמן
 לגלגל אשר השלס והסיבוב החטעה אל רמזת
 לגלגל אשר השלם הסיבוב הוא אחד חידש .היומי
 לגלגל אשר השלב הסיביב הוא אחת שגה . הירח
 מהתנועה מכ״ד אהד חלק א ה אחת שעה וכן .חמה

 אצל ס למק ממקום האצבע תנועת או . היומית
 בזולת הזמן מושג לצייר שא״א באופן .השעית מורה
 במשך הזמן מושג הצייר אס נם כי , תנועה איזה
 גידול ימי אי . מהביצה האפרוח התהוות ימי

 בהס להתלמד האדס יוכל אשר הימים או .האילן
 . אלה בדברים .וכיוצא חכמה באיזה חכס להיות

 בארבע היא והתנועה הואיל .תנועות רק כלם הס
 בצדק וע״כ היו( )באות לקמן תנועה עיין .מאמרות

 דבק מקרה הוא הזמן כי הפילוסופים אמרו
: בתנועה

 האמצעית לנקודה שם והיא ערבית מלה מרכז
 רגל העמוד שם אשר . העגולה מן

: העגולה עשות בעת המחוגה
 פהס . כוכב נוגה מאדים צדק שבתאי נבוכה

 לכת כוכבי השבעה מן כוכבים חמשה
 . הנבוכה כוכבי המשת יקראו . חנכ״ל שצ״מ שהם

: לתנועתם הנראית המבוכה בעבור כן ונקראים

 - לדבר דבר הגוזר מאמר כל ונשוא נושא
 . שמיר הזה הבגד כאמרך

 מקרה את שנישא בעבור הנושא הבגד יקרא
 . הנשוא הקרא והשחרות . עצמו על השחרות

 ראובן באמרך וכן .הבגד מל נשואה שהיא בעבור
 פלח שנושא בעבור . הנושא ראובן יהיה . חכם

 שהיא בעבור .הנשוא היא והחכמה . החכמה את
 אדם להיות יוכל האדם כי ויען .ראובן על נשואה

 לא אס .המצא מאין והחכמה .החכמה מבלעדי גס
 .הנושא האדם יהיה ע״כ .אותה הנושא האדס על

 אפשר אי כי אמרו ומזה הנשוא היא והחכמה
 כי כלומר .אחד בנושא הפכיים נשואים שני להיות

 נשואים שני עצמו על הבגד שישא יתכן לא
 ולק שחור ויהיה והשחרות הלובן כמו . הפכיים

 חכם יהיה לא האדם וכן .אחד בזמן אחד בפעם
 בשם גס נקראים והנשוא והנושא . אחד בזמן וסכל

 הגמל ראובן יהי׳ חכס ראובן באמרך ד׳׳מ .גבוליס
: השני הגבול וחכס האחד

 ידו על אשר . צומח בכל הנמצא הכח ש2נ
 נפש נקרא . בדומה ויוליד ויזין יגדל

 ירגיש בו אשר בחי המוטבע והכח . הצומחת
 ואין .המרגשת נפש נקרא לאנה מאנה ויתנועע

 הנמצא והכח הצומחת נפש גס בי יש חי כל כי ספק
 נקרא .מועיל דבר כל על ישכיל בו אשר . באדם

 החבר אמר וכן . המשכלת נפש או המדברת נפש
 הכתות ויתחלקו וז״ל סי״ב( )מ״ה אלכוזר למלך

 בר ישתתף אשר והם . חלקים שלשה אל הנפשיות
 בו שישתתף ומה הצמחו הכח והוא .הצמח עם החי

ופה .החיוני הכח והוא .החיים שאר עם האדם
 שנתיחד
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 והרב .ע״כ הדברי הכח והוא . האדם בו שנתיחד

 הכתות באמרו . זה קייס ס״ל( )מ״ד העקרים בעל
 מושגות שאינן אע״ס השפלות במורכבות הנמצאות

 המושגות הפעולות מצד מציאותן אצלנו קייס בחוש
 ראינו וכאשר . הכחות יודעו מהפעולות כי בחוש
 יספיק לא כי וידענו הפאות וכל מתנועע הצמח

 תהיה לא הטבעות שהתנועה לפי בלבד טבעי כח לזה
 אל המקיף מן או המקיף אל מהאמצע כ״א

 לכל מתנועע וזה .האמצע אל סביב או . האמצע
 אחרת התחלה המין בו שיש מזה שפטט הפיאות
 ההתחלה ואותה .התנועה זאת ממנה תתחייב
 שיש החי ראינו כאשר וכן .צומחת נפש •קראטה

 על ומוסף הצומחת הנפש שהיא הזאת ההתחלה בו
 בכח משא״כ .ברצון ומתנועע מרגיש שהוא זה

 המק בזה שיש שפטנו . הצומחת והנפש הטבע
 כלומר הפעולות אלה ממנה ימשכו אחרת התחלה

 היונית נפש קראנוה ההרגיש פועל הצמיחה פועל
 ונוסף הזאת ההתחלה בו יש האדם ראינו כאשר וכן
 מהותם ויודע הדברים כללי משכיל שהוא הוא נם

 שלא מה .בזה וכיוצא והמקרה העצס בין ומבדיל
 בו שיש שפענו .חיוני כח ולא צומח כח לזה יספיק

 האנושית הנפש קראנוה נכבדת יותר אחרת התחלה
 .הרופאים חכמי ואמרו . ע״כ המשכלת הנפש או
 אשר הצומחת נפש והס נפשות שלש ימצאו באדם כי

 אשר המרגשת ונפש .בדומה ויוליד ויזון יוגדל ע״י
 המדברת ונפש לאנה מאנה ויתטעע ירגיש ע״י
 המעשי בשכלו ישתמש ע״י אשר המשכלת או

 שין באות לקמן )ע*ק פרטי דבר כל על להשכיל ׳
 ימאנו הפילוסופים אולם . המעשי( שכל ■ביאור
 אחת נפש רק כי ויאמרו .באדם נפשות שלש היות

 .וההולדה הצמיחה כח .כחות שלש ולה באדם היא ־
 מזה ועיין . והדיבור וההשכלה והתנועה וההרגשה

 הרמב״ם שהקדים פרקיס מהשמונה ראשק בסרק
 כדעת דעתו ביאר שם . אבות מסכת לפירושו דל

שלשת ימשכו אחת מנפש רק אשר הפילוסופים
: ההם הכוחות

 ♦ רמערקב .ישטח ♦ וקו ♦ נקודה
ורוחב אורך שהם רחקיס שלשה לו אשר גשם כל

 ורחבו .אמה שארכו גוף או גשם ד״ע .וגובה
 מלשון מעוקב גוף יקרא זה . אמה וגבהו . אמה

 הפשוטה הכוונה אשר למישור העקוב והיה הכתוב
 ומזה . מישור להיות לעייל יתהפך הגבוה ההר פי

 .הוא ושטח מעוקב. גובה לו שיש גשם לכל קראו
 טף ד״מ .הגובה זולת גשם מכל ורוחב לאירך שם

 יש כי נאמר . אמות שלש על אמות שלש שהוא
 ג׳׳כ גבוה ההוא שהגוף ואף . אמות תשעה בשטחו

 שטח שס כי .כלל הגובה נחשוב לא .אמות 'שלש
 . הטבה על לא והרוחב האורך על רק הונח לא

 אפשר אי כי .בפועל מציאות שוס לשטט יאק
 טבה ולא ורוחב אורך לן שיש דבר במציאות להיות

 הגוף מן העליון השמח .הארס במוח שידומה ורק
 שבעלי כלומר הנדסי שעת • יקרא וזה .עוביו זולת

 רק לדבר .העיון הכרח הביאם . ההנדסה הכמת
 בו אין . והקו . גובהם זולת הדברים משטחיות

 הוא וגס . בלבד האורך רק . גובה ולא רוחב לא
 שלא מוחש לקו אפשר אי כי מורגש במציאות אינו
 ההנדסה שחכמי ורק .מעע רוחב איזה בו יהיה
 תופס שאינו .האדם במוח מדומה קו על .כן אמרו
 .בלבד באורך רק . בגובה ולא ברוחב לא מקום

 נקודה על יאמרו והנקודה , הנדסי קו יקרא וזה
 לא . מקים תופשת שאינה . האדם במוח מדומית
 הנקידה ד״מ בגובה ולא ברוחב ולא באורך

 מדומית היא . מרכזה שהיא בעגולה האמצעית
 ברוחב ולא באורך לא מקום תפיסת שוס בלי בשכל

 שיעור ואפילו .שיעור בענת נקודה כי .בגובה ולא
 אתה .וצריך נקודה ולא הוא עיגול .מאוד קנון

 הנקודה את הזה הקטן העיגול בתוך גס לבקש
 אינה הזאת הנקודה וע״כ .מרכזה שהיא האמצעית

 תוססת שאינה כזאת ונקודה כלל. שיעור בעלת
 האמור מטעם הנדסיית נקודה תקרא .כלל מקוס

 המוחשת הנקודה מן להבדילה כדי ועוד . למעלה
 שהם מלות הארבע התבארו ובזה .בחוש ומורגשת

 לשון על הרבה הרגילות .ומעוקב שטח וקו נקודה
: ההנדסה חכמי

 אדם מבני חשובים לאנשים תואר סגולה
 הכתוב ממאמר . שבהם והיחידים

 והמקרים העמיס מכל סגולה לי והייתם יט( )שמות
 סגולות ג״כ נקראים מהמינים במין המיוחדים

ג וסגולה( הבדל וביאור .המון .ביאור לעיל )עיין

העדרי וסבלות קגיגי סבלות
 סכלות יקרא ההוא בשיבוש דבר איזה שיודע מי

 איזה הבנת בבחינת סכל הוא ואשר - קניני
 ההוא .צד מכל בו הידיעה נעדר שהוא עד דבר

 שנתבאר מי בזה המשל . העדרי סכלות יקרא
 ההוא .מרובעת היא שהארן מדומה במופת אצלו

 הס והשיבוש שהסכלות כלומר קניני סכלות יקרא
 אולם .באמת כדוריית היא שהארץ יען .לקנין לו
 מהות ידיעת בבחינת הידיעה נעדר שהוא מי

 אס במהותה כלל לדמות יוכל שלא עד .הארץ
 . ההתמוטת זולתם או כדוריית או מרובעת ׳הוא

 בענין שידיעתו כלומר .העדרי סכלות יקרא ההוא
:צד מכל נעדרת הוא זה

וטסובב סבה ועלול עילה
 עלול וכן . הס אחד ענק וסבה עילה כי דע

.וסבה עילה וענק .הס אחד ענין ג״כ ומסובב
 בזה המשל .אחר דבר למציאות הגורס הדבר הוא

 בא ובסבתו ליצחק לבנו וסבה עילה הוא אברהם
 המציאות אל המצא והדבר המציאות אל יצחק

 בסבר*
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 וע״כ .מסובב או עלול יקרא . אחר דבר בסבת

 היורדים המיס וכן .המס־בב או העלול יצחק יהי׳
 :סבתם אשר . חוצה הרחיים מעבר אשר פן הא על

 המה יהיו הרכב. מאבן בית הסיב התניעה התהוה
 או העליל התנועה שתהיה כמו . הסבה או העילה

 שהיא מה . ים כל על יש כי ובעבור .המסובב
 ואין ,כלם הסבות כל סוף הוא השי״ת ורק .סבתו

כל עילת יקרא ע״כ . ת״ו סבה שוס למציאותו
: הסבות כל וסבת העילות

 אהבת וענינה . יוונית מלה פילוסופ״א
 פילוסוף. .אמרו וממנה .החכמה

 גם המלה זאת ונמצאת . חכמה אוהב בו רוצים
: נ״ד( ז ע״ קי״ו )שבת בתלמוד

 הדבר כי . והפכו דבר הס ומורכב פשוט
 דברים.כמו מכני יתהוה אשר

 .מירכב תקרא ומיס מקמח הנעשית העיסה ד״מ
 . וממיס מקמח מינים משני מורכבת שהוא כלומר
 יקרא .בלבד אחד דבר אס כי בו אין אשר והדבר
 מורכבים הם בעול׳ הנמצאים הדברים וכל .פשוט

 מורכבים הס עצמם והיס־דות .ארמ״ע יסודות מד׳
.הדצח׳מ בערך רק פשוטים ואינם .וצורה מחומר

: עצמם בערך המה מורכבים אבל
 והתואר התמונה על תאמר משתתפת. מלה צורה

 או כשלחן הואר כמו . בחוש המושגים
 הצורה כלומר . צורה יקראו וכיוצא הספסל

 אדם. מבני המלאכ׳ עושי ע״י הנעשית המלאכותית
 תואר כמו . צורה ג״כ הקרא הטבעית התמונה וכן

 הנמצאים כל תמונת וכן .איבריו יופי עם האדם
 אשר הצורה על ג״כ ותאמר .ויופיט גודלם עס

 .להשיגה לחוש אפשר ואי .בחוש מושגת אינה
 המינים יובדלו ידה על אשר האמהית הצורה והיא

 השורית ונפש . באדם המשכנת כנפש .מזה זה
 שאין ואף • וכיוצא בחמור החמורית ונפש . בשור

 ד״מ בשור נפש הוא אשר הדבר מהות יודעים אנו
 שנמצא ספק בלי ידענו עכ״ז בחוש נשיגו לא כי ואף

 היא וזאת . שור הוא ידו ועל בו אשר ענין בשור
 צורה או טבעיית צורה הנקראת האמתית הצורה
והצורה החומר ביאור לעיל מזה )ועיין מיניית

: וההיולי(

והיתוך ועמידה צמיחה
 העשבים מיני לכל הכולל הצומח סוג כל כי דע

והחיה. והבהמה האילנות מיני וכל והזרעונים
 ובמים .הארץ על רומש וכל הים ודגי שמיס ציפור

 כל .כנס על והמושל הרודה האדם וגס . ובימים
 שונים. זמנים בשלשה ימיהם לבלות בס הוטבע אלה
 . ההיתוך וימי העמידה וימי הצמיחה ימי והס

 הימיס הס . הצמיחה ימי .שאומר כמו וביאורם
 . יוס יום גידולו על ויוסיף .הצומח יגדל בהם אשר
 יוסיף שנים. וארבע עשרים עד די׳מ על ההדס כמו
 השדה ועשבי האילנות וכן . פעם בכל גידולו על

 ט אשר זמן להם מיוחד כלס . הצומח סוג וכל
 הימים וחלה . גידולם לתכלית יבואו ובו יגודלו

 יעמוד בהס אשר והימים .הצמיחה ימי . נקראים
 . מאומה גידולו על עוד יוסיף ולא מגידולו. הצומח

 עד וחמשה העשרים שנת מן .עד״מ האדם כמו
 . העמידה ימי נקראים הימים אלה .הששים שנת
 ולא .משמרתו על הצומח יעמוד ההם בימים כי יען

 לא אס מאומה לגרוע או להוסיף מצבו את ישנה
 בהם אשר והימים ־, ופגע מקרה שוס לו יארע
 . כוחותיו ויאפסו מטה מטה לירד הצומח יתחיל
 .ויהיבש ויצטמק .אותו המעמידות הליחות ויותכו

 הימים . ומעלה הששים שנת מן ד״מ האדם כמו
 יציקה לשון והוא . ההיתוך ימי נקראים האלה

 כמים ויתכו ג( )איוב ממאה״כ נגזר . ושפיכה
 ישהפכו כבר האלה ההיתוך בימי כלומר • שאגותי
 זע״כ .לו ורע מצטמק והוא הצומח מן הליחות

:הצמיחה הואהיפך ההיתוך
 האחד הדבר יהי׳ פנים חמשה על כי דע מודם

 קודם .בזמן קודם והס .להבירו קודם
 קודם . במערכה קודם . במעלה קודם .בטבע
 קודם .שאומר כמו הקדימות אלו וביאיר . בעילה

 .בעולם מציאותו זמן יוקדם השר הדבר הוא .בזמן
 לשמעון קודם ראובן ד׳׳מ . חבירו מציאות לזמן
 וע״כ . ממנו קודם בזמן שנולד בעבור . אחיו

 הוא בטבע וקודם .זמנית קדימה .קדימתו הקרא
 אל ומחויבת מוכרחת הוא וצורתו טבעו אשר הדבר
 לחבירו איפשירות שוס אין טבעו וזולת . חבירו
 נמצא אינו חבירו וצורת טבע אולם .נמצא להיות

 האילן כי תאמר כאלו .אליהם צריך ואינו כלל בו
 יען . בטבע קדימתו תהיה .חי לבעל קודם הוא

 הכרחית היא הצומחת הנפש שהוא וצורתו טבעו כי
 להיות החי אל איפשר ואי החי אצל גס ומחויבת
 החיונית הנפש אולם .הצומחת הנפש זולת במציאות

 ובעבור .כלל לה צריך ואינו האילן אצל נמצאת אינה
 תאמר ז ועד" .בטבע החי אל קודם האילן יהיה זה
 כי בעבור . בטבע האדם למין קודס החי כי

 . החיונית הנפש זולת נמנעה היא האדם מציאות
 או המדברת הנפש בזולת גס נמצא הוא והחי

 קודם הוא האחד מספר וכן .באדם אשר המשכלת
 השנים. בזולת ימצא האחד כי . שנים למספר בטבע

 באלו כיוצא וכל .האחד בזולת נמצאים השנים ואין
 במעלה. וקידס .טבעית קדימה קדימתס תהיו כלס
 .חבירו ממעלת נכבדת מעלתו אשר הדבר הוא
 חכם שהוא בעבור .לשמעון קודם הוא יוסף ד״מ

 יוקדם .בזמן ממנו קידם הוא ששמעון ואף . יותר
 הדבר הוא . במערכה וקודם .במעלה אליו יוסף

 תאמר כאלו . מחבירו יותר נכבד במקום היושב
 ליעקב קודס הוא . המלך אל שני היושב ראובן
 קודם שיעקב ואף .המלך אל שלישי היושב אביו

 אליו רחוק יוקדם עכ״ז ובמעלה בזמן לראובן
 הוא אשר הדבר הוא בעילה וקודם . במערכה

 אלץ יוקדם לא ועכ״ז חבירו למציאות ועילה סבה
 בזמן
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 .עמו המסובב ימצא המצאי בעת תיכף כי .בזמן
 עילה והאחד .השני זולה האחד המצא איספר ואי

 שניהם והאור השמש תאמר כאלו עלול. והשני
 כמו .אור מבלתי לשמש איפשר ואי .יחד נמצאים

 יחד נמצאים ותמיד .שמש מבלתי לאור איפפר שאי
 וסבת עילת הוא השמש כי בעבור ורק .אחד בזמן

 כלומר האור אל קודם הוא השמש כי נאמר . האור
: בעילה קודם

המשוה♦ או • השוה או י האורך קו
 האוקיינוס מהים נחלק ;הארצי הכדור כי דע

 החלק . חלקים לשני .הארץ כל את הסובב
 .בו אנחנו אשר העליון הזה הישוב הוא .האחד

 אפריקא. .אסיע הנקראים .הישוב חלקי פלשת ובו
 רגלינו כפות נוכח למטה הוא הב׳ והחלק .אירופא

 וכפי ; אמעריקא או החדש עולם הנקרא . ממם
 החדש העולם מן נודע לא ההמון בפי המורגל

 הששי לאלף רנ״ב בשנת אך הקדמונים בימים ההוא
 הארץ נקראת אשר אמריקי שמו .אחד חכם מצאו
 החוקרים מן רבים אמנם . היום עד שמו על הזאת
 טית סימן )א׳ במלכים שנאמר שזה לומר. יד נתנו

 אופירה אניות שלח הע״ה שלמה ט .יוד( וסימן
 אשר פירו מדינת היא שזאת . שנים לשלש ובאו

 . הזהב שס אשר היוס המפורסמת באמעריקא
 הארץ זכרון שנשכח ורק .פירו כל בפי ונקראת

 וכמו . אותה ומצאו האחרונים שבאו עד ההוא
 לספר בביאורו . נחמד אוצר בעל הרב זה כל שכתב

 אשר החכמים והנה י״ט(. )סימן שני מאמר הכוזרי
 המקימות אחרי ותפשו וחקרו מליהס תבל בקצה

 מתפשט הישוב כי אמרו . אדס מבני המיושבים
 קצה עד מזרח מקצה אשר המרחק בכל באורך

 ומתחיל בו. אנחנו אשר העליון החלק בזה .המערב
 האוקייטס ים שפת על אשר פורטיגאל ממדינת

 על אשר הציניס ארץ עד והולך . מערב בקצה
 .חינא או סינא הנקרא במזרח האוקיינוס ים שפת
 העליון הכדור חצי יכיל אשר מעלות הקייס כל והס
 האמצעית הנקודה מן שפתו אל משפתו הזם

 המזרחית האמצעית הנקודה עד ממנו המערבית
 אינו לצפון מדרום שהוא הרוחב אמנם . ממנו

 הרחיבו אשר האחרונים דעת לפי אף כלו מיושב
 ונצייר נמשיך אשר הקו והנה . ביותר הישוב

 העליון הכדור חצי על ועובר הולך כאילו ברעיונינו
 נקודה עד . מזרח רוח אמצע מנקודת . הזה

 . האורך קו . הנקרא הוא . מערב רוח אמצע
 מדתו על ומורה הישוב אורך על נמשך להיותו
 קו או . השוה קו ג״כ יקרא הקו וזה . כאמור

 הקבועים המקומות מסגולות כי בעבור המשוה.יזה
 יוס כל לבדם שלהם . הישוב באורך הקו זה על

 שוות שעות י״ב .כאורה כחשיכה .השנה מימות
 הארץ על ועובר יוצא אשר והקו .מהם אחד לכל

 רוח אמצע נקודת עד דרוס רוח אמצע מנקודת

 מלקת ממט כי יען .הרוחב קו הנקרא הוא .צפון
 עליה אשר הפגישה ונקודת . הישוב רוחב מדת

 :הארץ טבור נקראת האלו הקוין שני יעברו
 הולך סובב הגלגל כי ידעת אשר אחרי קוטב

 בנפשך הדמה אה הנה .למערב ממזרח
 הגלגל גבנינות על צפין בצד תחוב אחד מחט כאלו

 גבנינות על ג״כ דרוס בצד תחוב שני ומחט מבחוץ
 עומד אחד איש כאלו בדעתך ותדמה .מבחוץ הגלגל
 עומד שני ואיש .בידו הדרומי המחט את ואוחז
 ממזרח ישובב הגלגל הנה . הצפוני במחט ואוחז

 מקומם קטן רגע יניח• לא ההם והמחטים .למערב
 עיכוב. באיי שביבם יתנועע והגלגל ממוט. בל כיתד
 המזרחי בצד המחטים אלה תחובים יהיו אס אולם
 .הגלגל סיבוב אז לדמות תוכל לא .המערבי ובצד
 האוחזת היד עם המחטים את גס שיסבב לא אס
 וסובבים כלס הכוכבים הולכים זה ובעבור . בס
 מזל האומרים לדעת . הגלגל תנועת הכרח ע״י

 הנקודה על העומד הכוכב אולם .חוזר וגלגל קבוע
 על כנגדו העיעד והכוכב . צפון מצד האמצעית

 במקום כיתד הס .דרוס מצד האמצעית הנקידה
 המחטים דמיון .מקומם קטן רגע יניחו בל נאמן

 נקראים .הכוכבים אלה ושני . למעלה האמורים
 ואוסרים י קיטבים ערבי. בלשון התכונה. חכמי בפי

 באמצע והשוכנים .הדרומי קוטב .הצסיני קוטב
 אלה פני את תמיד רואים .המשוה קו על העולם

 קוטב את רק רואים בדרום והשוכנים הקוטבים
 את רק רואים .בצפון השוכנים כי תחת .הדרומי

 )פסחים אמרו בזה כיוצא שעל וכמו .הצפוני קוטב
 .בדרום ועגלה .בצפון עקרב נראה לא מעולם צב(

 ע״י דרכם להיישרת שימן להם יעשו ימים והולכי
 משמרתם על תמיד עומדים כי יען .הקוטביס אלה

: לעולם מקימס את יניחו ולא
 שמות והס . הס אחד ענין ואלכסון קוטר

 המרובע מזויות ההולך לקו י
 אלכסונו. או . המרובה קוטר ויקרא שכנגדו. לזויית

 . שכנגדו לצד זה מצד בעגולה ההולך הקו וכן
 ו< העיגול. קוטר יקראג״כ . המרכז על ועובר

 . עיגולא מגו ריבוע תעשה אס כי וזה . אלכש׳ט
 הקו עם ממש שוה ההוא המרובע אלכשון יהי׳
 ובנקל בהעגולה לצד מצד המרכז על עבר אשר

: זאת לצייר
Гир שהרגיל אדם ד״מ .הס אחד ענין וטבע 

 ממנו נאמר .הנדיבות במדת הרבה
 טבעו היפך .חדש לטבע הנדיבות מדת לו שנעשה
 שנעשה לומר יתכן וכן . עליו נולד אפר הראשון

 המדות בשאר ג״כ הוא וכן .לקנין הנדיבות מדת לו
 לו נעשו שכבר נאמר הרבה האדם ירגילם אשר

 הטבעיים אמרו בצדק וע״כ . לטבע או .לקנין
פני: טבע הוא ההרגל כי

 לעי מקצר קראו והפילוסופים ידוע. ענינו קצר
 לעשות הראוי את ענין באיזה לעשות שממעט

סלוני ענין.ייאמרו אחה להבין שכלו יד שתקצר בו.או
 סלוני
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 כראוי: עשה לא או הבין לא פלוני.כלומר בענין קצר

 בו ישתמשו והמעתיקים . ידוע הוראתו ראוי
 הדבר וחומרים .הכרח או חיוב במקום

 .ראוי כי . מוכרח או מחייב כלימר ראוי הזה
אחד ענין על נרדפים שלשתם . והכרחי .ומחויב

 : זה ושמור“ . המעתיקים אצל
המלאכים כמו .בחוש מושג שאינו דבר כל רוחני

 שהם עליהם יאמר כולם . והנפשות
 שאינם כלומר . רוח מלשון נגזר והוא .רוחניים
 .בחוש מושג אינו הנח שהאויר כמו .בח־ש מושגים

 קראו לא עכ״ז , האויר מן דק יותר הוא כאש ם ואף
 ים שהאש בעבור .האש שם על אותם הפילוסופים

 משא״כ . הראות לחוש מ־שג והוא ומראה גוון לו
 מן כמה וראה צא .כלל בחוש מושג שאיני האויר

 אס לדעת נלאו אפר והאחרונים הראשונים החכמים
 אשר האויר דקות רוב בעבור וכ״ז .נמצא הריקות

 והנפשות המלאכים יתוארו יע״כ .לחוש יושג לא
 )ל״ט סנהדרין א בח מהרש״א עיין . רוחניס בשם
:כו׳ לעילאי ך מפלי וד״ה רוח ברא לא ד״ה א׳(

כל של וגובה ורוחב אורך רהבים או רוחה
יקרא מהם אחד כל . גשס 1 1

. אורך . רחקיס שלשה לו יש גשם וכל . רוחק
:וגובה .ורוחב

 הריבוי כי דע . י בשיו או במין הנשוא ריבוי
בשיוי נשוא הוא האחד . מינים שני הוא

 באמרך עד״מ הוא בשיוי. הנשוא .במין נאוא והשני
 שוה חול גרגיר כל כי .הס רבים כי הים חול על

 הוא במין והנשוא .אחד מין הס ושלם נחבירו
 כי .וגמל ופרד סוס ועז וכשב שור על ד״מ באמרך

 ובכיוצא .במינים הריבוי יהיה הנה . הס רבים
 ע״י הארבה במכת ז״ל רש״י אדונינו באר בזה

 של ובאותו . כן יהיה לא ואחריו בו שנאמר ה מרע
 שהיה למדנו .העולם מן נהיה לא כמוהו נאמר ייאל
 היה יואל של אותו כי אמר ז וע .משה משל כנד

 ארבה שס היו הרבה מיניס כי במין הנשיח ריבוי
 בשיוי הנשוא ריבוי היה משה של אבל גזם חסול ילק
 : יהיה לא וכמוהו אחד מין רק שס היה לא כי

המשאיס כת הנקראים ותלמידיו ארסט״ו ריקות
 .בזה רוצים . נמצא ריקות אין כי אמרו י

 שיהא . מקים שוס בעולם להמצא איפשר אי כי
 כי .דבר מאיזה ממולא יהי׳ ולא .מכל וריק סנוי

 ד״מ כמו דבר מכל ריק לעיניס שנראה המקום
 המקים או .לרקיע הארץ בין אשר החלול המקום
 הס כלס . ריק כלי בכל או בבית אשר והריק הפנוי

 ואי .כלל ריקים ואינם . לדעתם באויר ממולאים
 ימלאו אם זה ובעבור בטבעם. ריקים היותם אפשר

 במשנה ומוזכרת טרום ט הנקראת הכלי את מיס
 על אצבעו את האדם יניח והה״כ .דכליס פ״ב( )ו׳

 דרך המיס אז יזובו לא .מלמעלה אשר הכלי נקב
 ד״ה בתויו״ט ועיי״ש .מתחת אשר הקטנים הנקבים
 )פע״ג המורה הרב גס שכתב וכמו .ותבין טוטרוס

 ממאה יותר כי השלישית סוף,ההקדמה .א׳( מחלק

25 יג
 הריקות היה ושאם .בעולה לפועל יצאו תחבולות

 כי בריקות האומרים המדברים כדעת .נמצא
 אף .לפועל יוצאת היהה לא .להמצא הוא אפשר

: עיי״ש ההם מהתחבולות אחת תחבולה

נפרד ושכל נבדל שכל
 הפילוסופי׳, בסי המלאכים נקראים הם אחד ינץ7

 וזה י נפרדים שכלים או . נבדלים שכלים
: החומר מן ונבדלים נפרדים הס כי בעבור

עשירי שבל אי הפועל שבל
 המאריך להניף אנכי מוכרח זה ענין לבאר כדי

 הרחב . אקרא הקורא ואליך . המקצר על
 הצעות .לרגליך הדוס אשית עד .לבך אלי נא

 אנחנו אשר זה ענין להבנת ♦ ומתיחסות מועילות
: צעדך יצר לא בלכתך ואז בביאורו

 הרמב״ם ובתוכם הפילוסופים כי דע א׳ הצעה
 אתרי כי אומר גזרו . וסיעתו ז״ל

 .היא הארבעה היסודות תנועת אשר רואים שאנו
 כתנועת . למטה ממעלה או .יפר ניצב קו על רק

 החש כתנועת .למעלה ממטה או .והעפר המיס
 .מקומם על ינוחו .חפצם מחוז אל ובבואם .והרוח

 . בלתירצוניית טבעיית תנועה כל כי מוכרח מזה
 או . למטה ממעלה . ישר ניצב קו על רק היא

 מנוחתה, נקודת אל בבואה והכלה .למעלה ממטה
 בלי מתנועעים הגלגלים כי רואים שאנו ואחרי
 ובלתי טבעיית תנועתם אין א׳׳כ .ובסיבוב הפסק
חיים. . ושכלית חיונית נפש בעלי שהם רק .רצונית

 : קונס רצון לעשות ושמחים ששים .ומשכילים
 מיוחד מהגלגלים אחד לכל כי המרו ב׳ הצעה

 גלגל כל אשר .נבדל ושכל מלאך אליו
 ההוא הנבדל את .בו אפר השכלית בנפש לו יצייר

 ישתוקקו אשר התשוקה חוזק וע״י • אליו המיוחד
 . אליהם המיוחדים הנבדניס אל להגיע הגלגלים
 ומדובקת סביכית בתנועה יתניעעו כלם זה בעבור

 הנבדל אל מהם אחד כל שיגיע כדי .הפסק בלי
 לתנועת טעם שנחנו מהפילוסופים אניוטיש המיוחד

 הנמרן הכוסף בעבור הוא כי .הסיבובית הגלגל
 ששכל ובעבור . חשוקו לשכל להדמות לגלגל אשר
 והוא .במקום מוגבל אינו מגשם נבדל להיותו קו חשו
 וע״ר . הרוחניות על שחומרים כמו • מקום בכל

 אמצאך, לא ואנה אמצאך אנה אלוקי החסיד שאמר
 יוסגר ולבל אליו להדמות חושק הגלגל גס ע״כ

 בתנועתו תמיד ויתנועע יסובב וע״כ . במקום
 כל היות למען . הפסק בלי והמדובקת הסיבובית

 הדימוי■ »"י כי ויחשוש .ופיאה צד בכל ממנו חלק
 . בתעטגיס אהבה בו ויהעלס שלימות ישיג הזה

 הגלגל לתנועת סבה הוח כנבדל ש בעבור ועכ״ס
 אפרו ,וקצתם להגלגל המניע הוא כי עליו אומרים

השמיש, בורא מב( )ישעיה . הנביא מאמר כי
ונומיהס
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 השמים נוטי שהס הנבדלים אלו אל יכוון .ונועיהס

: איחס ומניעים
 מספר יהי׳ הפילוסופים לדעת ג׳ הצעה

 הגלגלים. הנבדליס.כמספר השכלים
 הגלגל הוא מהם העליון תשעה. הס שהגלגלים וכמו

 גלגל .גלגלים שמונה עוד קבועים ובתוכו .היומי
 אשר הכוכבים המון כל קבועים בו אשר .המ.לות

 כוכבים הנקראים .השמימה בהביטך רואה אהה
 המאוחרת תנועתם בעבור שבת כוכבי הקיימיס.או

 קיימים נראים שהם עד לאט לאט וסובבים מאוד
 זה גלגלים שבעה ועוד מקומם. על נחים שובתים

 שצ״מ שהס . לכת כוכבי לשבעה . מזה לפנים
 הוא . הנבדלים השכלים מספר כן כמו .חנכ״ל

 גלגל מניע מהנבדליס אחד וכל תשעה רק ג״כ
: מהגלגלים

 . הפילוסופים בפי שם הוא אצילות ך׳ הצעה
. משפיע מאיזה רוחני שפע על

 יא( )במדבר ממאה״כ אצילות רוחני לשפע ויקראו
: הרוח מן ויאצל

 העולם בריאת כי הפילוסופים אמרו ה׳ הצעה
 למטה. ממעלה השתלשלות י ע היתה

 שנחלקו ורק . האמת חכמי דעת ג״כ הוא )זק
 השי״ת כי ואמרו ומהותה( ההשתלשלות בסדר
 שכל והשפיע האציל . הראשונה הסבה שהוא

 . הראשון הנאצל אצלס הנבדל זה נבדל.ונקרא
 שהוא עס .ההוא הראשון הנאצל כי עוד ואמרו

 אהד איננו עכ״ז . כלל ריבוי בו ואין נבדל שכל
 משני מורכב שהוא ורק .הפשיטות בתכלית פשוט
 עצמותו את ומשיג יודע בו אשר האחד * שכל עניני

 העלולים כל מהות אמתח וגס . מהותו זאמתת
 ומושפעי׳ העלולים כל אשר יען כי ממט. ימושפעים

 מהותו בערך .מהרבה מעט שפע רק הס .ממט
 הוא אשר הידיעה בזאת א״כ . מציאותו ואמתת

 וכמו .כלס את יודע כבר .עצמותו את ומשיג מדע
 וע״כ .מנה מאתיס בכלל יש אמרו. בזה כיוצא שעל
 ט אשר * שני שכל ט ועוד .אחד שכל רק שס אין

 שהוא מציאותו וסבת עילתו את ומשיג יודע
 רק ממנו משיג ואינו .יתעלה הראשונה הסבה

 זה ובעבור .ומהותו עצמותו אמתת לא מציאותו
 רק ישיג לא מהבורא כי .שכל עניני שני הס

 מהותו אמתת ומשיג יורע ומעצמו . מציאותו
 )תהליס מאה״כ בארתי זאת ובהצעה . זמדריגתו

 . משפר אין לתבונתו כח ורב אדונינו גדול קמז(
 בתבונה. ינשא לא המספר כי מאוד מבואר :ההרגש

 הכמות ממין והמספר האיכות ממין התטכה כי
 • נטן על הכינה תתבאר ההצעה זאת לפי תולס

 הנמצאים שכל כלומר אדונינו שגדול בעבור כי
 . ממנו ומושפעים עליליס והתחתונים העליונים

 כי וז״ל מספרו ס״א( )בשער בע״י הרב שכתב ישמו
 וכלס לכלם סבה היותו רק אינו האלוהות גודל

 בידיעתו כי מספר אין לתבונתו כ ע .ממנו ע׳לוליס
 אחת ידיעה רק שם ואין כלס את דע יו עצמו תת

 : (,פכ״א )ח״ג מי״נ מזה ועיין . וכאמור
 ההוא הנאצל כי הפילוסופים אמרו ן׳ הצ*>ה

 יודע ט אשר בנוחו . הראשון
 האציל .הנח בזה .מהותו ואמתה עצמו את ומשיג

 .העליון גלגל אצלם הנקרא הגלגל את . והשפיע
 ומכיר יודע שכליית נפש בעל והוא .היומי גלגל אי

 .הראשון הנאצל שהוא מציאותו וסבת עילתו את
 להגיע התשוקה חוזק עם .ההוא הנאצל ציורו וע״י
 מכל מהירה היותר התנועה ויסובב יתנועע .עדיו

 שעות ב ביי למערב ממזרח יסובב עדי .הגלגלים
 שעות ב בי .הארץ אחורי למזרח וממערב .היוס

 . שעות בכ״ד הסיבובית תנועתו ומשלים . הלילה
 הגלגלים שאר כל את גס זה בהיקפו ומכריח

 למערב ממזרח עמו לסובב * גבולו בתוך הנמצאים
 למזרח ממערב שהיא . הטבעית תנועתם היפך
 ועוצם ציורו חוזק ע״י וזה . מדבריהם כנודע

 בנפש המצויר ההוא הנאצל אל להגיע .תשוקתו
־. בו אשר השכלית

 הראשון ההוא הנאצל שהאציל כמו ן הצעה
 בו אשר הכח ע״י .היומי גלגל את

 בו אשר הכח ע״י ככה .עצמותו את ומשיג יודע
 הראשונה הסבה שהוא .עילתו את ומשיג יודע

 .ממדריגתו למטה נבדל שכל והשפיע האציל .ש ית
 יודע בו אשר ענק . שכל עניני משני ג״כ ומורכב
 את ומשיג יודע ט אשר וענין . עצמותו את ומשיג
 נקרא הנבדל וזה . הראשון הנאצל שהוא .עילתו

 במדריגה שני כלומר . שני נאצל הפילוסופים בפי
 :מציאותו וסבת עילתו הוא הראשון כי
 בו אשר בכוחו .הראשון שהנאצל כמו ה׳ הצעה

 האציל עצמותו אכתת את ומשיג יודע
 .היומי הגלגל שהוא כעליון הגלגל את והשפיע
 האציל .סבתו את ומשיג יודע בו אשר ובכוחו

 . כאמור השני הנאצל שהוא .נבדל שכל והשפיע
 בו אשר הכח ע״י . ההוא השני הנאצל גס ככה
 הגלגל את והשפיע האציל .עצמו את ומשיג יודע
 אשר הכח ע״י וכן . המזלות גלגל שהוא .השני

 הוא גס והשפיע האציל .סבתו אה ומשיג יודע בו
 ההוא. הנבדל ונקרא . ממדריגתו למטה נבדל שכל

 מניע הוא הראשון שהנאצל וכמו . השלישי הנאצל
 את מניע השני הנאצל גס ככה .היומי גלגל

: המזלות גלגל
 ג״כ המורכב השלישי ההוא הנאצל ט׳ הצעה

 . עצמו השגת .שכל עניני משני
 .עצמו את השגתו ע״י ג״כ האציל .סבתו והשגת

 את השגתו וע״י . המניעו והוא שבתאי גלגל אח
 שכל והשפיע האציל * השני הנאצל שהוא עילתו
 הרביעי והנאצל הרביעי הנאצל אצלס הנקרא נבדל.

 הושפעו שכל עניני משני ג״כ מורכב שהוא בעטר
 החמישי הנאצל שהיא נבדל ושכל .צדק גלגל ממנו

 גלגל .ט אשר הכוחות שני ע״י ג״כ ממנו הושפע'
 וכן .הששי הנאצל שהיא נבדל ושכל .מאדים
גלגל את כוחותיו בשני ג״כ השפיע הששי הנאצל

 חמה



זרות טסת ביארר
 והנאצל .השביעי הנאצל שהוא נבדל ושכל .חמה

 שהוא נבדל ושכל נוגה גלגל ממנו הושפעו השביעי
 האציל השמיני הנאצל גם וככה .השמיני הנאצל

 הנאצל שהוא נבדל ושכל . כוכב גלגל והשפיע
 הלבנה גלגל הושפעו התשיעי הנאצל ומן .התשיעי

 ממנו למעלה אשר הנבדלים שיניעו כמו מניעו והוא
 ג״כ ממנו וה־שפע אליהם. המיוחדים הגלגלים את

: העשירי הנאצל והוא נבדל
 אצלו עמדה .העשירי ההוא הנאצל י' הצעה

 . הנבדלים השכלים השתלשלות
 ולא . פים הפילום דעת לפי .השמיימיס והגרמיס

 ולכן .נבדל שכל ולא גלגל לא .עוד ממנו הושפע
 הס הנבדלים השכלים מספר כי הפילי־טוסיס יאמרו
 אשר העשירי והנאצל הגלגלים כמספר . משעש
 מדריגתו כי יען ס עמה במספר יבוא לא .אמרנו

 לא ממנו הושפע לא כי בעבור מאוד למטה הוא
 הארבעה היסודות רק נבדל שכל ולא גלגל

 הפילוסופים בפי נקרא והיא . מהם והמורכבים
 בעולם מושל או . העשירי הנאצל .שמות בארבעה

:הפועל שכל או . הצורות נותן או . התחתון
 לבב נביא .האלו ההצעות כל הודע כן כי לאחרי

 פעולות הם מה . ולהבין לדעת הכמה
 השמות באלה יכונה בעבורם אשר . ההוא היבדל

 דיעות כל להביא אחוש ולא .אמרנו אשר הארבעה
 דעת בו שהסכימו מה רק .בענינו סיפיס הפיל

 ז״ל הרמב״ס שהוא . עמינו מבני הפילוסופים
 מספריהם תבקש העמים פילוסופי וריעות וסיעתו

: תשוקתך אליהם אס
 שלשה על ממונה ההוא העשירי הנבדל כי דע

 על ונגיד פקיד היותו הוא האחד . דברים
 הארבעה היסודות השר בעבור כי היסודות הארבע
 ובמורכביס בהם מושל הוא ע״כ . ממנו הושפעו

 יחפוץ אשר אל ולשנותם .ולהרכיבס ל.ניעס .מהס
 אחד כל יניעו ממנו למעלה אשר שהשכלים וכמי
 הוא גם יניע ככה .ממנו הנשפע הגלגל את עהס
 וימשול .ממנו הושפעו אשר היסודות כארבע את

 התחתין בעולם אשר הנמצאים ובכל . בהם
 יקרא זאת ובבחינה זה ומצד . מהם המורכבים
:התחתון בעולם מושל הפילוסופים אצל

 הצורות נותן הוא .ההוא העשירי הנבדל והב׳
 ומלביש . צורה מפשיט התחתון. בעילם

 צורת מפשיט תאמר כאלו . במקומה אחרת צורה
 צורת מפשיט . האפרוח צרת ומלביש הביצה
 צורות צר הוא וכן .השטלת צורת ומלביש התעה
 אם ד״מ כמו . למטה הנעשות והפעולות . תדיר

 זרעוני". בתוכה ויזרע .אדמתו וישדד האיכר יחרוש
 כל . לחממה ניצתה על התרנגולת ישיבת ד״מ או

 הצורה.הראויה קבלת אל כחומר מכיני רק הס אלה
 ומצד ההוא. הנבדל ע״י ההוא החמר על למל

 נותן הפילוסופים אצל יקרא זאת ובבחינה מ
: הצורות

ХТГהצורות על ומזהיר מאיר היותו הוא ׳ 
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 באדם אשר המדמה נכח המישגות הדמיונות

 ואז .ההיולאני בשכלו . מושכליח צורות לשומם
:לפועל ותצא האדם השגת תושלם

 - העמקים שושנת אל ד״מ האדם בהביט כי וזה
 למראה שי הובל . המוחשה השושנה צורת הלא

 תושג ומשם .עיניו עם האדם .'וישיגנה הראות הוש
 המשותף( הוש ביאור )ע״ל . המשותף החום אל
 הכת אל השושנה צורת הסע המשותף חוש ומן

 והיא . דמיונית צורה ונקראת נצבה. ושם .המדמה
 אשר . הפרטית הזאת השושנה ותמונת מראה
 . מקריה מאורעות כל עם . הראות בח־ש הושגה

 המקרי'. באלו ואדמימותה.כיוצא ויופיה גודלה ד״מ
 תוכל כי . כלל השושנה עצמיות אינם באמת אשר

 זולת אחרים ומקרים אופנים על השושנה להיות
 כי . במקריהם שויס השושנים כל לא ני • אלה

 . ביותר אדומה זאת .קטנה והאחת גדולה האחת
 אינה וזו .מאוד יפה זו .כך כל אדומה איננה וזאת
 בהם אשר המקרים באלו וכיוצא . כמוה יפה

 שושנה אינו אשר הדבר וכן .מחברתה אחת תשתנה
 האלה. והמקרים האופנים על להיות יוכל באמת.

 השושנה מזאת . המדמה בכח עתה המושגים
 הס אשר ואדמימותה רופיה גידלה כי .הטבעית

 להיות יוכלו . האמתית הזאת השושנה מקרי
 עד . והצבע הנייר מן . ומלאכותיס מצוירים
 ההיא והצורה בעינה. שושנה דמות להם שתהיה

 מבדיל באין .המדמה הכח אל תבוא . המלאכותית
 צורתה באמתת באמת. שושנה היא אשר השושנה בין

 במחוגה היא אשר הזאת השושנה ובין .הטבעית
 צורת כי בעבור הוא וכ״ז . מתוארת ובצבעים
 המדמה.וע״כ בכח מושגת אינה .הטבעית השושנה

 הטבעית להשישנה אשר ההבדל לדעת יבחין לא
: המלאכותית השושנה מן

 ההוא הצורה על יהל כי הפועל השכל אור אמנם
 נרו בהילו אזי . המדמה בנח העומדת

 המקרים אלה מכל ערומה יפשיטנה . ראשה עלי
 הזהיר אשר הזוהר ומעוצם והפרטים הגשמים

 הפועל השכל זוהר ע״י .הזאת הדמיונית הצורה
 שושנה צורת תתחדש . כאמור פניה על הנשקף
 .ההיולאני האדם בשכל מושכלה .רוחנית פשוטה

 וצורתה השושנה מהות על תורה הצורה זאת אש־
 . יפלו הראשונים והמקרים . בכללות הטבעית

 הנה עד אשר ובמקום . עוד יזכר לא ופרטיותה
 השושנה .והלאה זו מן יאמר .הזאת השושנה יאמר
 השושנה ומהות מעצמות עצם הפעם !זאת . בכלל

 כי .באמת ש שושנ יקרא ולזאת . בענינה יושכל
 זאת לוקחה הטבעית וצורתה מהותה אמהת מעיקר

 היה עתה עד אשר . ההיולאני השכל ישתלם ובה
 ובבחינה זה ומצך .בפועל עתה הוא .והנה בכח
 כלומר הפועל השכל הפילוסופים אצל יקרא .זאת

 הפועל: אל הכח מן .ההיולאני שכלינו מוציא שהוא
 שחונן כמו כי .הפועל בשכל חכמים משלו ומשל

 את ולראות להשיג ^כוחו מוכן הראות
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 השמש אם ועכ״ז .לקראתו העומדים הדברים כל
 יעמולו שוא .ארצה תבל פני על אירו את יפיץ לא
 השמש לאור ורק מאומה. השיג ול לראות הפינים כל

 הניצבים המראים וישיגו . העיניס כל אור יראו
 .הפועל אל הכח מן הראות חוש ייצא .לקראתו

 בכוחו מוכן . ההיולאני האדם שכל כן כמו ככה
 וכלליות. רוחניות פשיטות מושכלית .ולדעת להשיג

 . עליו זהרו אור יופיע לא הפועל השכל אם אפס
 הרוחניים הדברים מן מאומה יישיג ולא ידע לא

 הושגו אשר הפרטים רק תמיד וידמה .והכלליים
 זהרו אור את הפיעל השכל בהופיע ורק . בחושים

 בשכלו וישכיל ויבין . אור יראה לאורו אז . עליו
הפרטיים מקריו בזולת דבר כל מהות . ההיולאני

 : הפועל אל הכח מן שכלינו יצא ידו על רק כי
 שיושג ראוי כי .זה דרכם נסי הפילוסופים ואמרן

 שיראנו עד .השלם האדם אל הפועל השכל
 את וישיג האדם שיראה כמו . ממש אותי וישיג

 וגדולה .הפיעל אל הראות המוציא שהוא . השמש
 אזי .הפועל השכל את המשיג האדם כי .אמרו מזו

 ששכלו בעבור .הס אחד . הפועל והשכל הוא
 עצמו את משיג הוא והרי .הפועל בהשכל אז נדבק

 הבלתי האנשים בהמין אפס . ד' מלאך בבחינת
 ונחלה חלק לחומר יש עודינה עוד אשר . שלימים

 מה. דבר אחד פעם ישכיל אס ואף .לבו במחשבות
 . רבות פעמים חומרו תאות אחר תיכף הוא חוזר
 הפל אותו וטחיס • חיץ טניס התאוות אלה הנה
 ואצל הסיעל השכל לבין בינו מסשיק הוא והרי

 . הפועל בשכל ההתדבקות תהי׳ הפילוסופים
 וכמ״ש . המדריגות מכל גדולה היותר המדריגה

 עד( )סימן סוף חמישי מאמר אלכוזר למלך החבר
 )בשכל בו נדבקים האדם בני שכלי וכאשר . וז״ל

 והתמדתם הפילוסופים( )של עדנם גן הוא הפועל(
: ע״כ הנצחיות

 הרב שכתב מה לך אעתיק הענק ללשלימות
 ביאור ואסגור משני )פ״ד( המורה

 אמר . מאמרו בתוך עיגול חצאי שני בתוך זיברע
 הורה אשר .הפועל השכל הוא העשירי והשכל וז״ל
 הצורות והיות הפיעל. אל הכח מן שכלינו צאת עליו

 בתמרים היו שלא אחר .הנמצאות ההוות הנפסדות
 אל הכת מן שיצא מה וכל . בכח אלא שלהם

 כי )יאמר ממנו חין בהכרח מוציא לו יש .הפועל
 ישנו הפועל השכל כי יראה דברים שני -בעבור

 פעם נמצא הוא כי .שכלינו מצד האחד . במציאות
 . הנמצאים כל צורות מצד והב׳ .בפועל ופעם בכח
 ד״ע כמו .בפועל ופעם בכח פעם ג״כ הם אשר

 נמצא כי לומר מוכרח ובזה .האפרוח עם הביצה
 הפועל אל הכח מן והצורות השכל שמוציא מי בעילם

 ממק המוציא שיהיה וצריך הפועל( השכל והוא
 הצורות. נותן .ספק בלי כן .כו׳ הנגר כי .המוצא

 השכל והוא .שכל השכל וממציא . נבדלת צורה
 ליסודות .הפועל השכל יחס שיהיה עד .הפיעל

 לגלגל. המיוחד נבדל שכל כל מהס.יחס שיורכב מה1

זרות ית
 אשר .ירו הנמצא בפועל השכל ויחס .ההוא לגלגל

 הפועל השכל נשיג ובו .הסועל שכל משפע הוא
 משפע היא אשר .בו הנמצא גלגל כל שכל יחס

 להדמות ויכסוף .ויציירהו הנבדל ישיג ובו .הנבדל
: עכ״ל ויתנועע בו

מעשי ושבל עיוני שכל
 שכל • מינים לשני יחלק האנושי השכל כי דע

 יחלק המעשי והשכל • ’מעשי ושכל • עיוני
 אשר השכל הוא • האחד המין • מינים לשני הוא גס
 יערים איך • לעשותו שרוצה בדבר האדם יסתכל בו

 •ועובדי הבניניס ובוני • החייטים כמו • לעשותו
 הוא השכל וזז . המלאכות בעלי ויתר • האדמה
 בו כי ־ טבעו לסי האדס במין נמצא היותו הכרחי

 וישגיח • שבתו ומעון וכסותו טרפו האדס לו יכין
 אותם יעשה אשר הדברים את לעשות מינו קיום על

 יקראו ההשגות ואלה ־ גופו חיי בהס וחי האדם
 אל יתנגד אשר שהדבר בעבור ־ ורע טוב דעת

 הרע* הוא • קיבוצו אל ומזיק האדם מין מציאות
 והמשך האדם מציאות אל המסכים שהדבר וכמו

:הטוב הוא • מינו
 העדות יבחור בו אשר השכל הוא ה□ והמין
 • ומורים הורים ככיבוד הטובות י
 ותיקון ־ חבירו אבידת והשבת חסדים וגמילות
 • העול ומניעה צדק בשפיטה האנשים בין ההנהגה

 יתרחק וני * האנושי מין לקיבוץ מוכרח זה כל אשר
 נקימה רציחה י וגזילה כגניבה * הרעות המדות מן

 נמה ג״כ יבול< הנפשעת התכונות וכן ־ ונטירה
 והאכזריות• והרחמים • והשנאה האהבה השכל־כמו

 ־ יקראו ההשגות אלה גס • וכיוצא ־ והרצון והכעס
 שלא כמו כי • ושקר אמת לא * ורע טוב דעת

 הבגד זה או " גטה הבנק זה עשות אשר • יאמר
 נווב בו יאמר אבל " שקר או אמת הוא • ״ ארוך

 הוא והאכזריות הגניבה כי יאמר לא כן * רע או
 • אמת הוא חםדיס וגמילות הורים וכיטד • שקר

 • רע הוא • והאכזריות הגניבה כי יאמר אמנם
 ’ובעט • טוב הוא חסדים וגמילות הורים וכיבוד

 ־ המעשי בשכל יושגו אשר ההשגות כלל יקראו זה
:ורע טוב דעת

 באדם אך רק לא כי • הטבע חכמי ביארו ובבר
 את ט לדעת • הזה המעשי השכל הוטבע

 . הייס הבעלי בשאר גס אבל ־ הרע ואת הטוב
 מהשכל הנובעות * עמוקות תחבולות אצלם ימצאו

 מס• גופם להחיות איחס יעשו אשר ־ המעשי הזה
 המביע ע״כ • גופם לקיום אליו צרכם בעבור כי

 המעשי השכל כי אפס • בראשית יוצר בהם אותו
 כי כעבור ־ עתר ונכבד נעלה הוא • באדם אשר

 מכלהח• יותר ונכבדות רבות למלאכות צריך האדם
: האדמה פני על אשר

 •רק באדם הוטבע לא הזה המעשי השכל כי ודט
 אשר השכליות המצות כל כי ־ גופו לתיקון

 ישיגם



טר זרות מרות ביאור
 גופו ן תיק רק ־ המעשי שכלו ע״י האדם ישיגם
 אף גופי לתיקין אותם עושה האדם והיה * המה

 )יומא חכז״ל גס שאמרו וכמו • תירה נתנה לא אס
 כי יען ־ להכתב הס ראויס נכתבו לא אלמלא סז(

 עם שאנחנו בעביר ורק ־ המה האדם גוף תיקון
 אלה את גס עושים ואנחנו ־ בלבנו ותורתו ה׳

 ככל ולעשות לשמור עלינו חובה כי בעבור :המצות
 בני עדת לנו הם האלה המצות ע״כ :ההורה דברי

 בספר מזה ועיין ־ יחד והנפש הגוף תיקון ישראל
 נתבאר שס סכ״ח( ג׳ )מאמר אלבו למהר״י העיקרי׳

: ושימל״נ באריכות הענין זה
 הפעולו׳ כלומר ההס המעשי שכל מיני שני ללעה

 הנפשיו׳־ והתכונות והמדות ־ המלאכותיות
 כל כי ובעבור ־ בארס אשר המדמה בכח מקומם
 : החושים באמצעות רק הוא המדמה כח השגות

 וגשמיים• פרטיים דברי׳ רק לדמות בכוחו אץ ע״כ
 להתבונן ידו לאל ואין ־ יזדמן אשר כפי ולשפוט
 מציאותם אשר ־ וכללים רוחניים פשוטים בדברים
 שאין מה כי ־ בהזדמנות תלויס ואינם • הכרחי

 יבק ולא ידע לא הוא גס ־ להשיט החוש בכח
 שכל בשם יקראו בכלל ההשגות אלו וכל ־ מאומה

 מעשה: שוס האדם יעשה לא בלעדס כי יען המעשי•
 • המעשי השכל וזה : מאומה לפעול יתעורר ולא

 רוב כי בעבור וזה ־ מדבר • בשם ג״כ יקרא
 ידבר אשר הדיבור ידי על רק יושלמו לא • פעולותיו

 ואל ־ מזה זה העצה ולקיחת * חבירו עם האדם
 במה ־ הפילוסופים רמזו • הזה המעשי השכל

: מדבר חי היא האדם גדר כי :שאמרו
 , מדריגות לארבע יחלק העיוני והשכל

 ט אשר הכח היא האחת
 הדברים, והם הראשונות־ המושכלית את האד׳ ישיג
 מופת יבקש ולא ,בטבעו איחס יורע האדם אשר

 , מופת בלי גס האדם יודע ד״מ כמו ,אמתתס על
 ושקוטר , מחציו יותר הוא , התפוח כל אשר

 נשואי׳ שני יתקבצו ,ושלא מצלעו גדול הוא המרובע
 באלו וכיוצא , אחד בזמן אחד בנושא הפכיים
 בו אשר הכח היא , השניה והמדריגה • הדברים

 כמו ,מהקדמות או מהקדמה הולדות האדם יוליד
 הגיון מלת ביאור )עיין ,ההגיון מלאכת כל שהוא
 וכל ,והתשבורת המדידה חכמת וכן ,ה׳( באות

 השניה המדריגה בכלל הס כלס ההרגליות החכמות
 בשם נקראת המדריגה וזאת ־ העיוני בשכל אשר
 מהמושכלות האד׳ אל קנויה שהיא נקנה,בעבור שכל

 היא השלישית והמדריגה . החושים ומן הראשונות
 מכל הטבעית הצורה את האדם ישיג בו אשר הכח

 אותה ויפשיט , התחתון בעולם אשר הנמצאים
 יתבונן השכל ובזה , הנושאה מהחומר , זה בשכלו

 ־ הגויה במעטה היותה זמן כל ,האדם נפש במהות
 והמדריגה ־ ורוחניותם הדברים כלליות יבין ובו

 הצורות את האדם ישיג בו אשר הכח הוא הרביעית
 נפש ומהות המלאכים כמו , במציאותם הנפרדות

 העניני׳ באלו ,וכיוצא מהגוף הפרדה אחר ,האדם

 ,העיוני כשכל אשר הרביעית מהמדריגה הס כלס
 שכל בשס נקראות בכלל מדריגות הארבע וכל

 שכל , בשם הראשון יקרא אשר במקוס , עיוני
 , מדבר ,בשס המעשי יקרא אשר ותחת ,מעשי
 השכל מושגי ובכל , יודע , בשס העיוני יקרא

 יאמר ולא ושק*, אמת רק יאמר , הזה העיוני
 קוטר כי לומר יתכן לא כי , ורע טוב , בהס

 בי יאמר אבל ,טוב הוא ,מצלעו גדול הוא המרובע
 לכל כמבואר ,מושגי׳ בשאר הוא וכן , אמת שהוא
 ששה שער החוקר לדברי בביאורי מזה ועיין מבין

: א׳ אות ושבעיס
 פעולות כי דע ומשכיל • מושכל • שכל

 אינם השכל
 ,הגוף זולת הס , הגוף פעילות כי הגוף כפעולות

 הכסא יהיה ,ספסל אי כסא האדם יעשה אס ד״מ
 העושה האדס גוף ואינס , חיצונים דברים והספסל

 ממש, השכל עצם הס ,השכל פעולות אולס ,אותם
 יהיה לא , מושכל איזה האדם ישכיל אס ד״מ

 אבל ,השכל זולת , חיצוני דבר ההוא המושכל
 כל ההיולאני השכל כי , השכל עצס הוא שהמושכל

 בהשכילו ועתה ,בכח שכל היה הדבר השכיל לא עוד
 אמרו בצדק וע״כ ,בפועל שכל הוא , אותו

 הס, אחד והמושכל והמשכיל השכל כי ,הפילוסופים
 עס אחד דבר הוא המשכיל שהוא שהשכל כלומר

:באריכות( פס״ח ח״א מו״נ מזה )ועיין המושכל־

אחרון ושלימות ראשון שלימות
 שלימיות * שלימיות שתי לאדם כי אמרו

 כל ומזג בכלל טפו מזג היות והוא הגוף
 וזה להיות• שאפשר עצהיו״ט בפרט מאבריו אבר

 לאדם ראשונה שנמצא בעבור ראשון שלימות יקרא
 הנפש ושלימות • אליו ומביא השני אל כהצעה והוא
 להשיג האדס שיוכל מה כל השכלת השגת והוא

 בעבור אחרון שלימית ויקרא המציאות מזה ולהשכיל
: האדם אצל באחרונה המצאו

 היא אשר ,אחת מלה כשתמצא מלשאל שם
 שאחד ורק , רבים למינים שס

 זה בשם להקרא יותר ראוי הוא , ההס מהמינים
 מזה מושאל הוא השם זה כי נאמר ,המינים משאר

 ,ורגל ראש מלת ד״מ כמו ,המינים שאר אל המין
 האדם ומן ,האדם ורגל ראש על בתחלה שהונחו
 ראש ד״מ כאמרך ,דברים לשאר גס אח״כ הושאלו
 ,ההר רגלי ,הגבעה ראש ,השולחן ראש , המטה

 ממאה״ס מושאל שס יקרא זה ,וכיוצא רגלהשלחן
:וגו׳ רעהו מעס איש ישאל כי (כב )שמות

למינים שם אחת מלה כשתמצא משותת שם
 מהמינים אחד יהיה ולא ,רבים 1

 ,המינים משאר השס בזה להקרא נאות יותר ההס
 על בהוראתה משותפת שהוא ,עין מלת ד״מ כמו
 ומראה ,המיס ועין ,הראות כלי שהוא האדם עין
 כעין ועינו יא( )במדבר כאמרו , המראות מן

הבדולח



זרות מלות ביאור
,נשיאים שני אמרת הנה , סכל רא־ק . חכם
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 להקרא יותר ראוי השלשה מאלו אחד ואין הבדולח

 )ועיין משותף שם יקרא זז ,מחביריו עין בשם
: זה( שלפני בדיבור

*Си רבים, למינים מש־תף שם ג״כ הוא מסופק 
 הסיפוק מצד הוא שיתופו אולם

 אחד לדבר שם לקרוא • לו יספיק שהאדם כלומר
 הדברים אל קרא אשר כשמות , בשכלו המושג

 ,שהונחה תמונה ד״ממלת כמו בחוש, המושגים
 בחישיס, המושגת ותמונתו האדם, הואר על ראשונה
 התמונה אל גם לקרוא האדם אל לו ויספיק

 כאלו לו ונדמה המדמה בכח המושגת הדמיונית
 "(1 )איוב כמאה״כ ,תמונה בשם כ נ בח־ש, הושגה

 בחושים המושגת המונה שם הנה עיני, לנגד ותמונה
 הסיפוק מצד המדמה בכח המושגת לצורה משותפת

 וכמו ,לשניהם תמונה מלת להאדס שיספיק כלומר
 והגשמיים הרוחניים על , המציאות ג״כ שיאמר

 רק הרוחניים על יאמר מציאות שם ובאמת ,יחד
 הרוחניים על נמצא שם יספיק כי , בסיפוק

 על נמצא שם שיאמר כמו , בשכל המושגים
 להם יש הסיפוק ומיני ,בחוש המושגים הגשמיים
 בקדימה רק היא בהם והחילוף מה ההיחשות

 שום ביניהם אין השיתוף מיני אילם , ואיחור
 :זה ודע ,יקראו אהד בשם שכלם רק התיחסות

и□ שלשה או שנים אחד לדבר כשיהיה נרדה 
 , וחמה שמש ד"מ כמו , שמות

 ,וחדוה גילה שמחה ואמיץ חזק גיבור וסייף, חרב
 שמות ג״כ ונקראים ,נרדפים שמית יקראו חלה כל

 ,מחבירו נרדף אחד כל כאלו , זה אחר זה באים
 ולעמיד ־ ממקומו להעתיקו אחריו בא וחבירו
 כנודע , בשמו ההוא הדבר שיקרא ער תחתיו

: הדיקדוק מספרי.
 לשכל אין אשר המצות ושכליות שמעיות

 מבוא שוס . האטשי
 בחלב ובשר .והכלאים השעטנז ד״מ כמו להבינם
 כלומר . השמעיות מצות יקרחו אלה כל .וכיוצא
 ורק . להשיגם יכולת בו ואין .אותם ישיג לא השכל

 ושמענו . סיני מהר מרע״ה מפי אותם שמענו
 .להשיגם יוכל האדם שכל גס אשר והמצות .ועשיט

 וגמילות וצדקה . ומורים הורים כיבוד ד״מ כמו
 . וכיוצא ורציחה וגזילה גניבה ואיסור , חסדים

 שכל ביכולת כי יען .השכליות מצות יקראו אלה כל
 .פיני מהר השמיעה בזולת אף . להשיגה האדם
 כי סז( )יומא חז״ל אמרו באלו כיוצא שעל וכמו

 פס כי יען .להכתב הס ים רא נכתבו לא אלמלא
:בשכל מושגות שכליות מצות

אהד בנושא הפכים שני
 ראובן הנה . הכס ראובן באמרך כי הוא העניו
 עליו נושא שהוא בעבור . הנושא הוא י

 כעבור . הנשוא היא והחכמה . החכמה מקרה
 ראוק . החמר אם והנה . רחוק על נשוחה שהיא

 אחד בנושא . והסכלות החכמה שהס . הפכיים
 .לבן הזה הבגד ד״מ תאמר אם וכן .ראובן א שה

 .הפכיים נשואים שני ג״כ אמרת . שחור הזה הבגד
 • הבגד שהוא אחד בנושא . והשחרות הלובן שהס
 הפכיים נשיאים שני לשאת אחד נושא יוכל ואיך

 : איפשר שאי דבר זה אחד בזמן
 אחד בעדן המדברים מאמרים קיבוץ קראו
 המאמרים שבין הדמיון בעבור וזה • שער

 לצאת כעיר בני כל בו יתאחדו שהשער כמו כי
 ט יתאחדו ההם הדברים קיבוץ כן * בו ולבוא

 ספר מאיזה אחד לחלק קראו ומזה ־ ההם העניניס
 * שער בשם החד בעדן המדבר ממנו מאמר או

 תחתיו שיתקבצו כלומר ־ גדול שער והוא יאמר ומזה
 מכת שהם הדברים על יאמרו וכן • רבים ענינים

 הדבר על ד״מ שיאמרו כמו • אחד משער אחד־שהס
 • הנמנעות משער שהוא ־ הנמנעות מכת הוא אשר
 ז״ל וחכמינו ־ ההמנעות בעדן התאחדס בעבור וזה

הדמים סך קראו ־ השער שיצא עד ואמרו שאלוהו
 :ההוא המון לכג אחד להיותו שער ,

על יאמר . רבים לעניניס משותף שם תכלית
 לו שיש כלומר . תכלית לו שיש הגשם

 , תכלית בלתי להמשך הגשם מחק אין כי . סוף
 )תהליס כמאה״כ .עדנים השלמת על ג״כ ויהמר
 הרד״ק בו ופירש . קץ ראיתי הכלה לכל קיע(

 ראיתי כלומר . קץ ראיתי הדברים להשלמת
 רחבה מציחךהיא אבל . תכליתם קצת והכרתי

 עיקר על ג״כ ויאמר . ע״כ קץ לה ואין .מאוד
 .מלאכותי רו מבעי דבר כל כי . דבר בכל הדונה

 הכוונה וזאת בעשייתם כוונה עיקר יש לכלם
 הוא כיון אשד הענק שזה כלומר . תכלית נקראת

 פירש . היבין אבן ומהר״ש . לפעולתו התכלית
 על חוקר. היא תכלית לכל כח( אהמאה״כ)איוב

 וכמלו . פעולותיהם בכל האדם בני כוונת תכלית
השי״ת ידע לא אשר דבר האדם יעשה לא כי יאמר

:במעשיהו כוונתו הכליה
 אינני אשר תכלית כל בשילוח תכלית

 השכל. בעצת טוב תכלית
 .החאיה בעצת . ונבזה פחות תכלית שהוא ורק

 פחית תכלית כליסר • בשילוח תכלית יקרא ההוא
 אחר נמשך שאיט למי תכלית רק שהוא . ונבזה
 לרצוט ושולח . הרע לבו בשרירות והולך .השכל
 רצון ג'כ ונקרא .כזה נבזה תכלית לבקש .ני התאו

 אל לצאת ונמהר משולח רצון כלומר .המשולח
 הס ואלה .ביטולו על השכל יגזור טרם . הפועל

 פעולותיהם .עישיס .לב ונמהרי הס־חזים. האנשים
 ־ בשכלם לשפוט יכירו טרם * רוחם על ׳*עולה כפי

 בה יש אס • רעה אם זאת פעוניהס היא הטובה
:אין אם טוב תכלית

 על היא התנועה כי הפילוסופים אמרו הגועה
 • מאמרות ובארבעה ־ מינים ארבעה

 הטפת ונקראת • האנה במאמר הוא האחד הפץ
 ההעתק;



 • סתם תנועה או ־ מקומית תנועה או ההעתקה
 כאמרך • למקום ממקום הגוף להרעת שם והוא

 הוא השני והמין ־ אחרת לעיר מעירו הלך ראובן
 מזרע תאמר כאלו • העצם במאמר התנועה
 • אפרוח נעשה הביצה ומן • ביצה נעשה התרנגול

 ־ עפר העץ ומן עץ העפר ומן שבולת החטה ומן
 עצם להיות העצם את המשנות תנועות הס אלה כל

 ההויה תנועת • התנועה זאת ונקראת ־ אחר
 במאמר התנועה• היא השלישי והמין וההפסד•

 שהיה אחר האילן הגדיל כי תאמר כאלו " הכמות
 קטן ונעשה ליחותיו ונתכו האילן נתיבש או • קטן
 תנועת ־ נקראת התנועה וזאת • גדול שהיה אחר

 התנועה הוא הרביעי והמין ־ וההיהוך הצמיחה
 נעשה ראובן כי תאמר כאלו ־ האיכות במאמר

 ותנועה • נביא נעשה או • סכל שהיה אחר חכס
 שהתנועה ובעבור .ההשתנות תנועת נקראת זאת
 תנועת ־ מינים לשלשה תתחלק האנה במאמר אשר

 ותנועת • האמצע אל המקיף מן והמיס העפר
 הגלגליס ותנועה המקיף אל האמצע מן והרוח האש

 ששה התנועות תהיינה ע״כ ־ האמצע סביבות
 ־ שאמרנו כמו האנה במאמר שלשה : במספרם

ע״ב( )ח' בדף העדר למלת השמטה

 האחד , פנים שלשה על היא ההעדר כי ודע
, מיוחד והאחד , כולל והאחד , מוחלט

 בלתי המוחלט והאין הגמור האפס הוא המוחלט
 אשר בדבר הנתלה הוא והכולל , דבר בשום נתלה
 נעדרת שהיא החטה על כאמרך בו שימצא א״א
 בדבר הנתלה הוא והמיוחד ,וכיוצא אפרוח היות
 החטה על כאמרך בעתיד בו שימצא מדרכו אשר

שהיא הביצה על או , שבולת היות נעדרת שהיא

31 טז זרות מלות ביאור
 • הכמות במאמר ואחת • העצם במאמר ואחת

: וכאמור האיטת במאמר ואחת

 מוכרח זה דבר להבינך כדי יומית תנועה
 כי דע • קצת להאריך אנכי

 • באמצע היא שהארץ ־ אמרו הקדמונים התוכניים
 ־ לכת כוכבי השבעה גלגלי יסובבו לה וסביב
 גלגל ממנו למעלה הירח גלגל הוא קרוב היותר
 צדק מאדים חט: • נוגה ממנו ולמעלה • כוכב

 השבעה אלה כל והיקף תנועת והנה • ושבתאי
 מהס ולמעלה • למזרח ממערב היא ־ הגלגלים

 אשר העליון גלגל מכלם ולמעלה * המזלות גלגל
 פני את יום בכל מקיף והוא • היומי גלגל קראוהו

 ובי״ב . למערב ממזרח היום שעות בי״ב הארץ
 • למזרת ממערב הארץ אחורי יסוב הלילה שעות

 הנמצאים הגלגלים שאר את גס יכריח זה וכהיקפו
 ותנועתם ־ למערב ממזרח עמו להקיף .גבולו תוך
 • הטבעית העליון הגלגל ותנועת ההכרחיית זאת

 ב:״ר תנועתה שמשלמת מפני יומית תנועה קראו
 קראו זה שמטעם וכמו ־ שלם יום שהם שעות

:מדבריהם כנודע היומי גלגל העליון לגלגל

 העדר יתחבר חומר שלכל ובעבור , האפרוח
 ,ע״כ הפועל אל לצאת אוהו כמעורר כוחני מיוחד
 לכל התחלה הוא ההעדר כי הטבעיס אמרו בצדק
 העתידה הצורה העדר התחברות לולא כי ,נמצא

 תופר לשוס חדשה צורה מגיע היה לא , החומר אל
 אבל . יתפעל ולא יתהוה לא השלם הנמצא כי

 צורתו שיפשיט אותו יחייב בו המיוחד ההעדר
,ואז בהעדר אלא המיוחדת העתידה הצורה וילבוש ........_______...

 אשר ההעדר ממנו יוסר , ההיא הצורה בלבשו * מיוחד העדר יקרא ההוא' . אפרוח היות נעדרת
 , לעולם וכן ,אחר העדר אליו ויחובר לזה חייבו מתפעלת והיא , לחוטה מיוחד השבולת העדר כי
 מהראשון בפי״ז המורה הרב כ״ז שבאר וכמו האפרוח העדר וכן , השבולת צירת ללבוש ידו על

: עיי״ש צורה ללבוש ידו על מתפעלת והיא לביצה מיוחד

 אבא וכאשר :מקומות בהרבה ז״ל הרב דברי לך יבוארו ידם על אשר . המלות אלה לך ביארתי הנה
 • הזאת ההודעה ואחרי י זרות מלות ביאור עיין ר״ת • עבמ״ז * כזה לך אציין • ההם למקומות

:אכי״ר וגואלי צורי בעזר התלי וזה י מיד ז״ל הרב דברי בפירוש אתחיל

ופרקיו מאמריו הספר חלוקת
 • מאסרים ועשרה להקדמה ז״ל המהבר הגאון מאת ראשונה חלוקה יחלק הנכבד הזה הספר

 בשם אשר לכל שראוי זיל הרמב״ם מנאם אשר והיסודות העיקרים בוללים והם
 .בזה סאמר כל אצל שאעיר כמו העוה״ב לחיי בהם לזכות אותם שיאמין יכונה ישראל

 ואתחיל . קטנים לפרקים חלקתי המאבדים ואת . ;נינים לשמונה ההקדמה חלקתי וכעת
 עניני בשמונה ‘ואתחיל בהקדמתי שיעדתי מה כפי חלוקתם סדר לפי דבריהם תוכן לסדר

:וגואלי צורי בעזר החלי וזה . ההקדמה

עגינים שסוגר. בתוכה כוללת ההקדמה

V?'□ בצנוע כספיקיס יפלו נסטרס אשר כסכוש יבאר ב ענק ח? אשר עני יש׳ לאלוקיט והשבח כשהלה מ ישן א 
מישע בעבור שזה ויאמר . בדרושיכס אדם בני 1 ונח ־ וכהשכל בבינה בדעש המדברים עבדיו את י

 עללושס נעבור או כעיון. ושופט כראיות בדרכי ידיעתם באמת אסתיות צודקות מושכלות למצוא בנפשותם נתן מנורה
נר ראה שכאשר ויאמר . כצורן כשי כעיון סוקי להשכים : באמתשם נשק שום ישוער שלא עד • בדורה

ד-מ



ופרקיו מאמריו הספר חלוקת 31
 במי עמינו מבני אנשים טבעו הבר כאלם הסבות שפי בעבור

 שכלו העירהו .אצלם מסופקים כתורה פניני יהיו . הספיקות
 כל ומשביע . ממעמקיהם אותם להעלות זה שסרו את לחבר
 התואנה ויעזוב הראויה הכונה בעיונו שינק בספרו ונפיץ

: התיעלת לו ישלם ואז .והפירבוב
 ששם במה ית׳ חכמתו על האדם שהתאוננות יבאר ג >גץ
גדול טעות הוא . כברואים בין והשיבושים הספיקות י

 היו כעיון במלאכת חוקם משלימים הי׳ אלו כי . *המתאוננים
 מלהשלים ועצלותם סכלותם ורק . מהם מסתלקים הספיקות

 שכס ומה • בלבותם הספיקות השאירו העיון במלאכת .שקם
 הס כבר י בתחלתו ספק שאין מדע יודעים היותם מאוים
 טבע הוא וכן הואיל .נבראים לא בוראים להיות שואלים

 במה כחטא וע״כ . בידיעותיהם לאט לאט שיתנהלו כנבראים
 להם ואין . ועצלותם קוצם על הוא בלבותם נשארים »ספיקות

: ית׳ עליו טענס
 שתי על האמונה כי ויאמר . כאמונה עמן בו יבאר ד

 . כזב בדבר ואמונה .אמת בדבר אמונה . דרכים י
 שקר בדבר שאמונתם כחושבים כטסשיס הסכלים דעת ויזכיר

 כדבר תבטל אמת לדבר ושכרחקתס .אמת להיות פהפנהו
 ויאמר . בזה סכלותם ויבאר . המציאות מן כהוא כ&פמי

:וגו' מוסרותימו את ננתקה אמכ׳כ שבכמוכס
 לעבדיו ית׳ הבורא פתחם אשר השערים בו יזכיר ה >נק
 ויאמר . ועולמם תורתם עניני בכם לדעת המדברים 1

 אחד כל ויבאר .ההכרחי והמדע .והשכל . כחוש .שלשה שכם
 עדת ישראל קהל לנו יש השלשה אלה שמלבד ויאפר .מכם

: הנאמנה ההגדה והיא רביעי שער עוד . המאמינים
 . כפירה לידי מביא שהעיון האומרים דעת יבטל ך ץ קב

. כו' דברים בד׳ המסתכל חכז״ל מאמר ויזכיר י
 כי .עיונו על עצמו שסומך במי כ״א זה נאמר שלא מופר

 פד דת בלי ישאר ימצא אס ואף . ימצא ולא שיטעה פשר4
 שקבלטהז מה לו שיתברר בשכלו המעיין אולם .שימצא

 טובה אחריתו תהיה . לאפיקורס להשיב וכדי . פ״ה «הנביאים
 להשיג שנוכל אותנו המבטיחים בים ככת ויזכיר .ספק בלי

 שנא עד המכחישים נגד בו לעמוד ושנוכל . האמתי העיון
 הנס בגודל יפליג דרכו ולפי .עלינו טענה שום לכס פשאר

 בארך שנה ארבעים כזה רב כמון לכלכל המן בענין מיה אשר
 : כנסים מכל נפלא יותר הוא המן שנס ואומר .זרועה לא

ГЗУ בכפירה אדס בני יפילו אשר כבות שמונה יזכיר ז
: ובמופתים באותות מלהאמין ובריחה 1

 שהם ואומר . מאמריו ומספר הספר ענין יזכיר ח
מאמרים: עשרה יי

הראשון המאמר
 מנהיג הוא ית׳ש ושהבורא מחודשות בשועמצאות

 לבל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא הברואים לכל ובורא
 שגי הם ואלה . אחרון והוא ראשון ושהוא . מועשים

 שהוא ומה קדמון לבדו ושהיא . האל מציאות הרת עק־י
 המאמר את וחלקתי • ית׳ מאתו מחודש הוא זולתו

: פרקים וארבעה לפתיחה הזה

 דק מנין הוא . העולם חידוש דרוש כי יבאר □פתיחה
 עמוק שהיה מם רחוק אה'כ וממנו . מאוד

 בו למצוא שא״א בעבור הוא ועומקו ודקותו .ימצאנו מי עמוק
 . כעיון אחר לנו יצא כאשר וע״כ . לחוש המורגש ענין

 בעביר . זה להרחיק לכמאמין אין דבר מלא כיה שהחידוש
 כדרוש טבע כי . דבר מלא דבר התהוות לחוש מושג שאינו
 אנחנו ולא בחוש אותו מלהשיג ועמוק דק שיהיה זה מחייב

 כפילוסופים כל גס אבל .כזה אומרים בלבד המאמינים
 מושג כבלתי בדבר לכודות הוכרחו . הדרוש בזה המעיינים

 חזקות ראיותינו כי להתבונן המאמינים לנו ויש .בחוש
 כיתרון לט ועוד . טענותיהם על תשובות לנו ושיש מראיותיכס

 במסות ע״ה כנביא'ס ע׳ס נתקיימה שאמונתינו במה הגדול
: גוי לכל כן נעשה שלא מה ובמופתים באותות

 ע׳ז ויכיא .היה שלא אחר מחודש שהעוצם יבאר א £ךק

 > ומהמקריס . ומהחלקים מהתכלית פילוסופיות ראיות ארבעה

:ככתובים בראיות מכס אהד כל ייסמך .וטהזמן
 משלשה עצמו את יעשה שהדבר יתכן שלא יבאר ב פרק

 ראיוע ארבעה ויביא עשהו שזולתו אבל .פנים
: דבר מלא עשהו אותו שהעושה מופתיות

 חידוה בדרוש פילוסופית דעות עשר שנים יביא ג פלק
 בטענות מהם אחת כל על וישיב העולה

: אמתיות צודקות

 כעולה חידוש בענין פרטיות שאלות כמה יבאר ד פלה
 »גבורה אשר סבות שלש דתן • עליכם וכתשובה

:כעולם את לברוא ית׳ כבורא רצה

השני המאמר
 .פנים בשום כמוהו יחידות ואין אחד הדברים כשמחדש

 דמיון שום לו ואין הגון« משיגי ישיגוהו ולא גוף ואינו
 ולבאים לפניו לקודמים לחכמים אב היה ושמרע״ה כלל

 גשם ושאינו אחדותו הדת עיקרי שלשה והם • אחריו
 ממדרגת למעלה גדולה משה ושנבואת כגשם כח ולא

: פרקים עשר ושלשה לפתיחה וחלקתיו הנביאים שאר

 « היחוד למאמר הנצרכות הקדמות ששה יקדים □פתיחה
 צרין היחוד ענין כזה סבות לשתי כי ויאמר

: רחבים ומאמריה רבה יגיעה אל

 שהוא נביאיו ע׳י הודיענו ית׳ שאלוקינו יאמר א פרק
 לפעלי' ולא דבר לו ידמה לא . חכם יכול חי אחד

 בשלש הבורא יחוד ויבאר .ע״ז כמורים הכתובים ויביא
: בופתיות ראיות

 על טענה היא המשנים שיאמרו טענה שכל יבאר ב פרק
: ומהכתובים מהשכל דבריהם ויסתור . אחד שהוא

 . אלוקים ד׳ . שמות כשתי ענין מה יבאר ג פרק
: במקרא תמיד כמשתמשים

 מחייבים אינם הכס יכול חי כתואריס ששלשת יבאר ד פרק
 גמורה אחדות הס .ית' באחדותו ריבוי שוס

:צד מכל

התוארים שלשת מנין שטעו אנשים שיש יבאר ה פרק
 ומאס׳כ .בי דבר ד׳ רוח מאה׳כ ויבאר . כאלה 1

: עשתני אל רוח

 נעשה ומאמר . דרכו ראשית קנני ד׳ פרשת יבאר ו פרק
ע״ה: אבינו לאברהם שבאו כאנשים שלשה וענין . אדס

 כתות ארבע כס בפיס כנזכרים שהאנשים יבאר ץ פרק
:מהם אחת כל על ומשיב

 דק מכל דק יותר שהוא עם ית׳ שכבורא יבאר ח פרק
מהנפש זה וילמד . חזק מכל חזק יותר כוא

 מענם התוארים שכל ויבאר . הארבעה ומהיסודות ומכחכמה
 ההקרבה עיד הם כלס ית׳ כבירא בהם יתואר אשר ומקרה

 : כאדם אצל מורים שכס מה על מורים ואינם . וההסברה

שאמרו מקרים וכתשעה שכעצם לבאר יתחיל ט פרק
 ולא .ית׳ מהבירא מרוחקים הם כלם החוקרים 1

 נמשכים פרקים בארבעה זה ויבאר . ממדותס מדה תשיגוכו
 כבודך. את נא הראני שאמר במה מרע״ה ענין יבאר פי׳ב ובסוף
 לפניו לקודמים לחכמים אב כיה שמרע״ה יבאר י' ובפרק

: אחריו ולבאים

 עם כמוהו אין חזק מניאות הוא ית׳ הבורא שמציאות פי״ץי
יהיה איך ויבאר . בחוש מושג בלתי שמציאותו

 פנוי אתר ולית עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא הבורא
 תתאמת שכאשר ויאמר . אצלו שוה והעתיד כעבר ואיך . מניה

מעלוש לכמה ותבוא תמיד באהבתו תשגה האדם בנפש זה כל

: שמה כנזכרות

השלישי המאמר
 ושהתורה .אמת נביאים דברי ושכל ואזהרה בציווי

 ושלא . לטרע׳ה הנתונה היא בידיט עתה המצדה
הבורא סאת אחרת תורה תהיה ולא מוחלפת תהיה

ית׳ש
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 ינבא ית׳ שהאל הדת עיקרי שלשה הם ואלה • ית״ש
 נתונה אלוהות היא בידינו שהיא ושהתורה . אדם לבני

 בזולתה תומר ולא תשתנה לא נצחית ושהיא משה ע״י
: פרקים ועשרה לפתיחה וחלקתיו

 במה היתה לברואיו ית׳ הטבתו תהלת כי יבאר בפתיחה
 ההטבה ותכלית . היו שלא אחר שהמציאם

 ומצות תורה לכם לתת עמכם להטיב שהוסיף במה היתה
 ויבאר כשלימה והטובה הגמורה ההצלחה אל ידם על שיגיעו
 עליהם העמיס מבלתי ההיא ההצלחה אל הניאם לא למה הסבה

: ומצות תורה עול
 שיעזוב יתכן שלא מחייב והעיון השכל איך יבאר א פרק

:וכמצוה כתורה מבלעדי כבורא אותנו

 נכתבו לא ושאלמלא כשכליות כמצות טעמי יבאר ב פרק
 גם וטעמים כבנה קצת ויתן . לככתב הס ראויס
: כשמעיות למצות

 הוצרכנו השמעיות כמצות בעבור לבד שלא יבאר ג פרק
 אבל . עליכם אותנו שיעמידו הנביאים לשליחות 1

המבארת התורה בזולת יושלמו לא השכליות המצות שגס

: ופרטיהם דקדוקיהם
 עד הנביאים אל הנבואה התקיימה איך יבאר ד פרק
 ויבאר ♦ בם דבר ד׳ רוח כי מכס האנשים שידעו '

 תחלה זה שיודיע לא אם לעצם עצם יהפך לא ית׳ שהבורא
 לנבאות ית׳ הבורא בחר למה ויבאר לזה טעם ויתן אדם לבני
 השתוות טעם ויבאר .המלאכים בשליחות בחר ולא .אדם בני

 ויתן הצרכים ושאר ובמשתה במאכל האנשים לשאר הנביאים
 וכיוצא ושיכול ורעב כמות אותם משיגות שהרעות למה סבה

:בתמידות עליכם שורה הנבואה שאין למה טעם ויתן

 נבואתם בעת אות להם נראה היה שהנביאים יבאר פרקה
. כבורא מאת להם הוא הדיבור כי ידעו ומזה

 ואותותיו מרעיה נגד לעמוד החרטומים יכלו איך ויבאר
: מהנבואה הנביא יונה בריחת ענין ויבאר

. בתורה באו אשר והסיפורים ההגדות צורך יבאר ו פרק
 בטבע היות הצורך היה איך שכליות בראיות ויבאר 1

:בעיניו ראה כאלו נאמנה בהגדה שיאמין האדם

תהיה לא בידינו עתה המצויה התורה שזאת יבאר ז פרק
 ית' הבורא מאת אחרת תורה תהיה ולא מוחלפת 1

 עליהם ומשיב המכחישים בזה טענו אשר הטענות ויזכיר

:נכוחות בתשובות
 בעבור היתה לא במרע״ה האמונה שהבת יבאר ח פרק

 שראינו בעבור אבל . בלבד והמופתים האותות
 יאינס בשכל המוכשרים לדברים אותנו קורא שהוא מתחלה

 ומאה״כ .בא מסיני ד׳ ויאמר מאה״כ ויבאר . אליו מתנגדים
 וכרתי ד׳ נאום באים ימים כנה ומאה״כ . שולח בגויס וצור

: וגו׳ ישראל בית את

 הטעות להסיר מהמקרא ענינים עשרה יבאר ט פרק
 שתתבטל שאפשר הראשונה בהשקפה מהם הנראה

 . עולם מלת דקדוק ויבאר . תחתיה אחרת ושתהיה התורה
 דברי את נקיים שלא במה עלינו הגדול שהתימה ויאמר

 : תשתנה ולא היא שאחת לבאר והשתדלנו יגענו אשר סתורה

שלא במקרא חמורים עניניס עשר שני% יבאר י פרק
: אמונתם ותפסד אדם בני לבות נהם יתבלבלו 1

הרביעי המאמר
 כל יודע ית״ש ושהבורא וההכרה והצדק ומרי בעבורה

 הדת מעיקרי אחד והוא מחשבותם וכל ארם בני מעשי
 וחלקתיו . ופרטיהם ארם בני עניני ית׳יורע שהאל

: פרקים וששה לפתיחה

 הוא העולם בבריאת המכוון שהעיקר יבאר בפתיחה
 :הנמצאים ומכל מהגלגלים נכבד והוא האדם

 על יתרון לו יש שהאדם מהכתובים ראיות יביא א פרק
 הטוב את לעשות יכולת לו ושיש . הנבראים כל י

גימל

 מבואר הוא הברואים על האדם שיתרון ויאמר הרע ואת
 כן נעשה שלא מה והדעת החכמה בו שהוטבע ממה נגלה
 כדי היה האדם במין כיתרון זה שתכלית ויאמר נברא לשוס

 ד' יראת הן כ’שאה וכמו .ית׳ והזהרתו מצותו לקיים שיוכל
: וגו׳ חכמה היא

 יותר הוא בכ״ז ונבזה קטן האדם שגוף שעם יבאר ב פרק
 וכל ומכארן צבאם וכל מהשמים נכבד ויותר יקר

 על כאדם את שברא במה ית׳ הבורא צדק ויבאר . עליה אשר
 וגמולו ותאוותיו וחנאי חייו ימי מקוצר הזה החלש הענין

 כלם הם להם והדומה אלה שכל כראות פני ויתן ועונשו
: ולתקנתו לתועלתו

שיתן ית׳ כבירא צדק מהכרח היה איך יבאר ג פרק
 מן ולהמנע הטוב את לעשות ויכולת כח לאדם 1

 מעשה תקרא לא בהירה מבלי המעשה כי ויבאר הרע
: עושה יקרא לא בהירה מבלי והעושה

בני במעשי הנכגה שום לו אין ית׳ שהבורא יאמר ך פרק
 לא אותם מכריח ואינו העבודה בעניני כאדם 1

 ומהכתוב ומכשכל מכהוש זה ויבאר . למרי ולא לעבודה
. והבהירה הידיעה מעני! הנפלאה השאלה ויבאר . ומכקבלה

: נתונה שכרשות עס צפוי הכל יהיה ואיך
 כי והציוייה ההזכרות בענין כנופלת השאלה יבאר ה פרק

 ויבאר תועלת אין ולרשעים צורך אין לצדיקים
 כמו כאדם מבחירת כנשלמת כהשגחה בענין המפלות השאלות

 ההשגחה ותשלם כרבה ממון ממנו שיאבד מושגה שהוא מי
 בבחירתם גנבו לא וא״ב .דיס ויגנבי גנבים עליו שיבואו במה
לזה נמשכות פרטיות שאלות ועוד . ההשגחה מהכרח כ״א

: מהבחירה כעמן
 היום על הראשונה בהשקפה המורים הכתובים יבאר ו פרק
 זה ושאין ׳ מיני שמנה שהם ויאמר במעשיו מוכרח כאדם '

תזכה בדברך תצדק למען דכע״ס מאמר ויבאר מכוונתם

: בשפטך

הח&ישי המאמר
 שישמור למי טוב גומל ית׳ ושהבורא ובחובות בזכיות
 אחר וזה . מצוותיו על שיעבור למי ויעניש מצותיו
 • לרשעים ועונש לצדיקים טוב שכר שיש הדת מעקרי
. פי־קים לשמונה וחלקתיו . ית׳ השגחתו ענין שהוא

הנפשות את שישימו והחובות כזכיות שמטבע יבאר א פרק
ויאמר מהכתובים ראיות עיז ויביא ומטו,פות זכות 1

 אדם לבני רגש מ. זה שאין ועם לשכל• מתנגד דבר זה שאין
 ויבאר זכרן בספר ויכתב מאה׳כ ויבאר .ית׳ לפניו גלוי הוא

 למען כ״ז בע גס הבורא ושיגמול בעוה״ב הוא הגמול שעיקר
 : שכר ,שלס נאמן ושהוא העתיד כגמול אל ולסימן לאות יהיה

 עשרה כס והובות בזכיות אדס בני שמדרגות יציע ב פרק
 שמעשיו כלומר . השוה הוא עשרה האחת והמדרגה

 מהעשרה מדרגות שתי ויבאר . שויס וחובותיו וזכיותיו שקולים
 מזכיותיו מוענרן שעונותיו שמי ויאמר והרשע הצדיק והס

 למען בעוה׳ז המועטים עוונותיו על ית׳ הבורא אותו יגמול
 עטין מ! שזכיותיו מי וכן . לעוכ״ב המרובין הזכיות לו ישארו

 כדי המועט זכיותיו על ית׳בעוה״ז הבורא יגמלהו מעוונותיו
 הכז׳ל מאמר בזה ויבאר לעוה״ב. ישארו הרבות שחובותיו

 ששרף כמי והמה לו מריעין מעוונותיו מרובין שזכיותיו כל
 מטיבין מזכיותיו מרובין שעוונותיו מי וכל . כלה התורה את

 מנירם הרכה ויבאר כלה התירה את שקיים כמי ודומם לו
 האומר מאמר ויבאר . לו וטוב רשע צו ורע צדיק מענין

:הרכה זכיות הפסיד אחת שחובה
 דרכים שני על הם בעוה״ז כצדיקים שיסורי יבאר ג פרק

 עליו שיבואו יתכן כגמור הצדיק שגס ויאמר
 שבעה על הם בעוכ״ז הכופרים טובות כי ויאמר . יסוריס
 רשעים דרך מדוע ירמיהו שאלת היתה ושזאת . דרכים

 . בימיו אז שהיו כרשעים מהאנ״ים לדעת שרצה . צלחה
מאמר ויבאר . מצ,יחיס הם מהשבעה דרך מאיזה

ככתוב
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 בפ״ב הנזכרים מהעשרה מדרגות שנעה עוד יבאר ך פרק
. והמקצר . והשלם . והממרה . העובד והם

 : מדרגות תשעה ביאורי נשלמו ובזה . והכופר .והמדד והחוטא

. תשובה הבעל והוא • כעשירית המדרגה במאור ה פרק
כעזיבה . ארבעכ כס התשובה עניני כי ויבאר 1

: הרבה טובה יאבד אחד וחיטא כפתוב

 שונה יהיה לבל עצמו על והקבלה . הכפרה ובקשת והחרטה
 . ישראל שובה מאה״כ ויבאר .לכסלו עוד ישוב באוולתוולא

 . באיולת מלשוט היעה המחשבה מהלבבות להסיר עצה וישן
 והראשונית . נפסדת תשובתו אין התשובה אחר שכהיטא ויאמר

 שאף ויאמר . שלם בלב תשובתו כיתה רק אם לו יזכרו נא
 פעם בכל תשובה ויעשה . רבות פעמים הזה המנהג ינהג אם

 לא אשר האחרון הפעם ורק .לו מחולים כנס . שלס בלב
 הקודמים המעשים הצטרף בלי לבדו נשאר עליו תשובה עשה
 שלשה על מאה״כ ויבאר . שלם בלב עליהם תשובה עשם אשר

ישראלוגו׳: פשעי

. התפלה את המפסידיה דברים שבעה בביאור ו פרק
 א׳א האדם אותס יעשה אס אשר העוונות ויזכיר 1

 ויאמר .לו מועלת תשובתו ואין .בעוכ׳־ז עליהם יענש שלא
 האדם יקבל שלא א׳א אשר כזכיות יזכיר וכן • ארבעה שהם

 על תוכה ויכיה בעיקר יכפור אה אף .בעוה׳ז שכרם
 הם תשונה שהבעלי ויבאר . שלשה שהם ויאמר . הראשונות

:מזו למעלה זו מעלות המש על

 עניניס כמה ומזכיר .הבינוני כאדם מדרגת יבאר ן פרק
:כעבודה בענין פרטים

 מצטרפים מהם ואיזה . המחשבות עני; יבאר ח פרק
 בשוברים .פרטיים עניניס בהרבה וידבר .למעשה

 . סברות בהה ויפברו מפשוטה הכתובים המוציאים וכס
 .רע והשאר .טוב כאחד . דרכיה ארבעה על שהה ויאמר
 . ובחולים .ובעניים האבן ובעמי ושופטים בדייניה וידבר

 אחטא והאומר .ושנה שעבר ובמי . ובנגושיה . ובשיבורים
 וכמצדיקי . אדם בני ובמפסידי .מכפר ויוה׳כ אחטא ואשוב

:ל׳ו ככוכבים שהם הרבים

הש^י המאמר
 וחלקחיו .לו שסמוך ובמה ׳ ובמות • הב&ש בעדם

• פרקים לשסוגה

 השלמת אחר .בלט האדם נפש שהתחלת יבאר א פרק
 מסתר יתים אשר בפת כמות ושאחר • גופו צורת 1

 הנפש תשוב אז לבראם ית׳ חכמתו חייבה אשר הנפשות
 הוא הגמול מולם אז ויהיה .הגוף פס כפפם עוד להתחבר
 רכות דעות ומזכיר . הוא מה כנפש בעצם ויחקור .הפוה׳ב

: עליכן ומשיב הנפש מכות כענין

:וגו׳ אדם בני רוח יודע מאה׳כמי בביאור ב פ*
שהיא ויאמר כנפש במכות האמתי דעת בזכרון ג פרק
 דק יותר ושעצמותס .הגלגלים כמו אור מקננת 1

 מה לחזק ויוסיף .!מהכתובים מהשכל ראיות ויביא מהגלגלים
 חכמה שהנפש ויבאר . וגו' ע י,׳; מי הכתוב כביאור שחמר

 שהה הנפש שמות חמשה ויבאר . מהגוף עור מבלתי לעצמה
 : כנפש משכן הוא שהלב ויאמר יחידה חיה נשמה רוח נפש

כנפש את ששם כמה . ית׳ הטרא צדק יבאר ך פרק
 ויתיר . כזה והנבזה נפחות בגוף כזאת הנכבדת 1

: בזה הנופלות כרבה שאנוש

 דעות ומביא . יחד ולגוף לנפש הוא שהגמול יבאר ה פרק
 חכז׳ל מאמר ומזכיר . עליהן ומשיב כזה הרבה י

 : כו׳ כדין מן לכפטר ונשמה גוף יכולין לומר מדם בא אם

 שלפעמים ויאמר . כאדם חיי ימי קן ענין יבאר ו ךק2
 יחסר ולפעמים המוטבע כקן על ית׳ כבורא יוסיף

: ימים תוסיף ד׳ ויראת תקצורנה רשעים ששנות באופן

 . מהגיף הנפש תפרד ך וא . המות מכות בביאור ז פרק
ככבוד כסא תחת גנחה היא כפרדה שאחר ויאמר י
 ויגמול םג,ף עם תה א! ית' כב.רא יחבר ואו הגמול »דעת

נ יחד שניהם

:הנפשית גילגולי כעני! П£׳

השביעי המאטר
 הרת סעקרי הגדול העיקר דטא אשר הסתים התחייה

 הבורא יעדם אש- ישראל בגי שבמועדי הנכבד והוא
: פרקים לתשעה וחלקתיו הישועה בעת בו

 אפה מנין הוא הישועה בכת תחה״מ שענין יבאר א פרס
 על יכול הוא . בזה אותנו שהבעית ומי . ויציב

 עליהם מפול לא אשר הנמנעים מהדברים ואינו . ספק בלי זה
:זה מל מהנובע לקוחות ראיות ומביא היכולת

 .תחה׳ע מנין נגד מהשכל טענה שום שאין יבאר ב פרם
 בו כמועדים ככתובים להוציא מוכרחים שנהיה פד

: מפשוטם
 המכחישים כמאוס אשר מהכתובים כראיות בביטול ג פרק

: מריה״מ ענין להרחיק
: תחה״ס כנין לקיים מהכתובים כראיות בהבאת פ״ד

 הכתובים את המוציאים כסוברים דעת בביטול ה פרק
 שהסוכר ויאמר .מפשוטם תחה״מ ענין המיעדיה

 כאותות ובכל .בראשית מעשי בפיפיר גס לסבור יחויב בכם
 יצא וכבר משל ככל ויהיה .השמעיות המצות ובכל והמופתים

:ישראל מכלל בזה

: סדרה על האזינו שירת בביאור פ״ן*
 תחיית ענין על חכז״ל מדברי כראיות בהבאת ץ פרק
: המתים 1

:כמתים תחיית בענין הנופלות שאלות עשר במאיר פ*ח

אשר בעת יהיה אשר וההדר וההוד התפארת בציור ט פרק
 ותתישב תנוח ושהאוסה .יקיצו עפר אדמת ישיני 1

שם: זכרם אשר דברים שבעה בעבור תחה׳מ ענין באמונת דעתה

השמיני המאמר
 הדח מעקרי אחר שזה משיחנו וביאת האחרונה בגאולה

: פרקים לתשעה וחלקתיו

ושדות גאולתיט את המיעדים הכתובים בזכרון א פרק
 . ככתובים ומן כנביאים ומן כתורה מן נפשינו 1

 : שם זכדס אשר רכים מפנים יחויב כגאולה ששורש ויאמר

 ית׳ שהבורא בעבור אינו כגלות שאריכות יבאר ב פרק
 לט נפרע שאיט נעבור ולא . בצרותינו יודע אינו

 שם ית׳ הנורא אבל .פליט מרחם שאינו בעבור ולא . מצריט
 .הקן זמן וכשט . מתשובה זמן האחד . זמנים שני לשעטדט

:הגאולה ט תתחייב שיקדים מהם ואיזם

 הזמנים שלשם וישוב .בדניאל הסכר הקן בביאור ג פרק
:נענינו דניאל זכר אשר י

 הספק נפל האחרונה כגאילה בלבד שלא יבאר ך פרק
 עצרים עלות שגם אבל בענינם זמנים שלש מזכרון 1

 ארבע ויפעם . שנה מאות ארבע הוא פעם .ומניה שלש נזכרו
 מלות וכן .שנים ועשר מאתים והוא . שנה ושלשים סאות

 לא וכאשר . שנה שבעים הל. ופעם . שנה נ׳ב הוא פעה בבל
 עאולה יזיק לא כן . ובבבל במצרים הזמנים השתנות כזיק

:סאהרינה

 שבט לא עדין ואנחנו כקן זמן יושלם שאם יבאר ה פרק
 р משיח את ית׳ הבורא לני ישלח אזי .מתעותנו

 על יתחדשו ואז .ויהרג כאויבים סס וילחם . בתחלה יוסף
 מכם והמירדים הפושעים ויתבררו . ורעות רבות צרות כפה

 חסדו שהגביר נד ישתבח ואומר . ויגאלנו דוד בן יבוא ואז
 חותני תפגענה לא למען כאנה הצרות זכרו; בהקדמת עלינו

: אוהט ותישאנה פתאום
 לא .הקן זמן השלמת דם ק העם ישיט שאם יבאר ן פרק

 אבל יוסף Р משיח ולא כנזכרת הצרות תהיינה
 נפלאים פנינים הרבה והכיר .ויגאלנו פתאום דוד ב; יבוא
 להט י*פפם פינינו יראו . ואחריה כגאולה בפת יהיו אשר

 : מהנתיבים ברמיות וככל



ופרקיו מאמריו הספר חלוקת
 שאלה האומרים דעת עליו נבנה אשר היסוד בהריסת ז פרק

: עבר ככר והכל שני בבית היו והנחמות כמועדים
 עליהם להשיב ישוב נס בג יסוד עקירת אחר П פרק

:עניניס עשר בחמשה
 : בדניאל כנזכרת שבעים שבועים פרשת בביאור ט פרק

התשיעי המאמר
: פרקים עשר לעשחי וחלקתיו ־ הנצחיים ועונש .בגמול

 והעונש הגמול שיהיה שא״א שכליות ראיות בהבאת א פרק
 בעת מיוחד מדור יברא ית׳ שהבורא אבל .בעזכ״ז

 שעבר למי ויעניש .מלותיו ששמר למי טוב יגמול ובו .■הגמול
:מצותיו על

 שיהי׳ שא״א המורים מהכתובים ענינים ששה יביא ב פרק
: העולם בזה וכעונש כגמול

 : זה על כמורים מהכתובים שרשים שבעה עוד בזכרון פ״ג
 אונקלוס דברי ויזכיר . בזה חכז״ל דברי בזכרון ד יפרק

:ראובן יחי ובפסוק .לו ראשית וירא בפסוק

 בעניניהעוה׳ב הנפלאות שאלות עשר בזכרקשלשה ה פרק
 מהות ג .כעונש מהות ב ־ הגמול מהות א והם

 יהיה אשר הזמן מהות ד .והעונש הגמול יהיה בו אשר המקום
 שיהיה יחויב אין ו . נצחי הגמול שיהיה יחויב אין ה .אז

 שוה אחת עבירה ועונש אחת מצום גמול אם ז .נצחי כעונש
 כפרש שס יש אם ח .הרבה עבירות ועינש הרבה מצות לגמול

 הראוי מהרשעים מי ט . לרשע רשע ובין לצדיק צדיק בין
 • זא״ז לראות והרשעים הצדיקים יתקבצו אם י .תמידי לעונש

 לא במרי הצדיקים אז שיבחרו יתכן אם עבודה.יב שם יש אם יא
. אז יעבדוהו אשר העבודה על גמולם יהיה מה יג .בעבודה

: נמשכים פרקים בששה אלה כל ויבאר

 מן הגמול מהות בהעלמת מהחכמה כמה יבאר יא פרק
 יפט שאז הישועה שבזמן ויאמר . האנשים

 יגלה אז .התבונה לקבל כטבעים ויזדככו .החכמה לקבל הלבבות
: מצות של שכרן ומתן כגמול מהות ולדעת להשיג האנשים אוזן

העשירי המאמר
וחלקתיוכעור."» לעשותו לאדם הטוב מה

35 יח
: פרקים עשר ותשעה לפתיחה

 הכל לבורא כ״א איננה הגמורה שהאחדות יבאר בפתיחה
ומורכבים מחוברים הם כלם הנבראים וכל .ית׳

: שונים מעניניס
 יהיה שלא מהנבראים אחד שאין כמו כי יבאר א פרק
כאדם שיתנהג יתכן לא כ; רבים מעניניס מורכב *

 שוה בערן כשונות כמדות מהתקבצות ורק .ימיו כל אחת במדה
: מתוקנים כאדם עניני יהיו

 - בהנהגותיו יתירה לחכמה צריך שהאדם יבאר ב פרק
 וא» .וכעסו תאוותו על שכלו כח שימשיל באופן י

: מאושר יהיה

 להורות בזה התעסק קהלת בכפר שכע״ה איך יבאר ג פרק
: האדם בהנהגת והישר כטוב הדרן לנו י

 דכאכ- .האדם בהתנהגות פנינים עשר שלשה יציע ך פרק
 רק להתנהג בחרו אשר האנשים אותן טעו איך

 יהוא . הסרק כזם מכס כאחד ויבאר השאר והניחו מהם באחד

:הפרישות שער
:ושתיה אכילה שער פיה
:המשגל שער פ״ו
: החשק שער פ״ן

נ הממון קינון שער פ״ח
: הבנים שער פ״ט
:כעולם ישוב שער פ״י
:כחיים שער א פי״

: השררה אהבת שער ב י״ פ

:כנקמה שער פי״ג
: כחכמה שער פי״ך
: כעבודה שער פט״ן
: המנוחכ שער פט״ז
 פשר השלשה כל שיתקבצו מחויב הוא האדם איך יבאר פיק

 ונסכ פרך מל הקיבוץ ושיהיה .בהנהגותיו כאלה ענינים
:מאושר יהיה ואז .שוה

 :האדם לתועלת קצתם סם קצתם המוחשים מזגי בזכרון פי״ח
. כאדם הנהגת בענין מדבריו העולה שהכלל יבאר פי״ט

 מלש קהלת בספר שהפ״ה שזכר מה חמאת הוא

:אותם ומבאר ההם כמקומות חוכר .מקומות

 • מעשרה פהות שבקדושה דבר אץ כי .עשרה והם הזה הנכבד הספר מאמרי תמו
י• אמונה להם סימן ק״ב ופרקיהם ופתיחותיהם

 נמצא .המתבר הקדמת קידם הספר בראש ב שב שנח קושטאנדינא דפוס והדעות האמונות גססר
לשונו וזה זצ״ל תבון אבן יהודה ס״ר מהמעתיק הוא הנראה כפי .קטן שיר שס

. תבונות כגדי לאכול נא נשה .והדות הבמות אחי אלי נשה
• האמונות בספר שאול בנו .יהודה שפתי לך ארו אשר



זיל סעדיה לרביגו והדעות האמונות ספר36
הטחבר הקדמת

 יאות לו אשר ישראל אלהי י״י ברוך .ואמר מדברו פתח ^טאול בן יהודה אמר א
מציאות למדברים המאמת הברורה.)ב( האמת עין )א( 1

 .צדק ידיעת ידיעותס בה וידעו .ברורה מציאה בוחשיהם בה ומצאו .ברורה אמת גפשותם
 להם והזדכו )ג( . הראיות להם ונצללו .הספקות עמה וסרו .השכושים מעליהם בה נסתלקו

:לתהלה נעלה ספור :ל על וישתבה )ד( . המופתים
 הזה לכפר בקדים אני קצר במאמר ושבחו אלהינו מתהלת בו שפתחנו מה לאחר ב

 בדרושיהם אדם לבני הספקות נפילת סבת הודעת לחברו כוונתי אשר )א(
 קיימו אשר עד קצתם על קצתם ושלוט )ב( הדרוש אל הגעתם שתשלם עד הסרתם ואופני
1 ישלם אשר עד מעלי לגלותם )ג( אעזר ים ובאלה .וסברתם מחשבתם ספי אמתות אותו

 ואביבה עיני גל קי״ס( )תכלים באברו הסידו אותו שאל כאשר .עבודתו אל בו שאגיע מה לי
 רחוק ולא קרוב מאמר כלו הספר דברי עם זה את לשום ;ד( ורצוני .מתורתך נפלאות

 1 יקרב לבעבור מסעפותם )ו( ולא והטעם הראיות משרשי )ה( הקשים ולא הקלים מהדברים
 I דרכו

האמונה שביל
1 כזה ותמצא . המעתיקים אצל אחד עמן אל נרדפים ועצם עין .האמת עצם . האמת עין )א( א

 עין מלת אשר הערבי לשון אחר בזה שנמשכו ואפשר . ג׳ אות ובביאורי ע׳יש פ״ד השלישי במאמר עוד
 מבחר כי ידעת כבר וז״ל .צ״ע( )שימן ח״א הרדב״ז בשו״ת כמוזכר .ועיקרו הדבר מבחר על אצלה תולה
1 ג״כבמלת נשהמשו וחכז״ל .ע״כ בערבי מורגל הלשון וכן . כאלה ורבים העדה פיני כמו עיט. הוא הדבר

I לידי בעצמותה שחוזרת כלומר . בעינה הדרה שאלה נתנה להוצאה מלוה אמרו . הכוונה זאת על עין
I למדברים המאמת )ב( : בדבריהם הרבה בזה וכיוצא באחרת להחליפה רשאי השואל ואין המשאיל.

 אמתיות הס . בנפשותס ימצאו אשר שהמושכלות עד . המדברים לעבדיו מחכמתו שחלק כלומר . בו׳
 אש גס מצאו בשכלם אשר ההיא הברורה בהאמת כלומר ובה .באמתתס ספק שום ואין ברורה באמת

ן לסבה הסעות בו שיפול החוש שמסבע יען . וחפים הם אמתת על שופס השכל כי .ברורה מציאה מוחשיהס
 חנן באמרו שיריו בדברי לוצאסו שזכר וכמו וכיוצא. החוקרים שזכרו ביאור אשר המסה כעוות הסבות. חן

תוך אל משוס קצה נא שור .ימירו כזב בדבר אמת כ’ע המה בשרים עין כי עיניט אל זאת היא שגגה
מחוך תראה כנמלים אך ותלמי ששי .הנהו ישר באמת כי יודע ולבבך .תראהו ומעוקל מעוות רק הסיס

ז בשם אדם בני ויכונו .ע״כ גבהו רמו הזכוכית( )פני אם להפך ויהי .יושקעו הזכוכית( )פני פניו אס זכוכית
י . והזדבו )ג( : בבמ״ז מדבר עיין . האדמה פני על אשר החי מכל המיוחד הבדלם שזה בעבור . מדברים

 על לתהצה. ומרומם נעלה שהוא מי ישתבח . סו׳ סיפור סל על )ד( והזדככו: כמו וביאורו דגושה הכף
י ; המספרים עניו שיכפרו מה וכל וז״ל השני המאמר בסוף אמר בזה וכיוצא .עליו שינשא ותואר כלס־פר
 ברכה כל על ומרומם כבודך שס ויברכו כמ״ש . מהכל ומרומם וגדול נעלה הוא ־ המשבחים בו וישכחוהו

: סיפיר יקרא והנשוא התחלה הערבי בלשון יקרא שהנושא .א' שער ז״ל להרמב״ס הגיון מלות ועיין . וחהלה
; הוראח היא וזאת . ההתחלה סיפור הוא וחכם .ההתחלה הוא ראובן הנה חכם ראובן כאמלך .ההתחלה

 1 כי זה ושמור .ונשואים נשוא או ותוארים תואר לומר כ .מקומות בהרבה הזה הספר בדברי וסיפורים סיפור
: : הדברים אכפיל לא

1 עתה רוצה אני אליו. כוונתי עיקר היתה אשר זה כפרי לפני ר״ל .כו׳ לחברו כוונתי אשר )א( ב
האופנים ואודיע . עיונם בתחלת אדם בני בלבות הספיקות יפלו בעבורם אשר הסבות ולהודיע להקדים

1 קצתם ושלוט )ב( :ברורה באמת דרושיהם אל להגיע שיוכלו עד . ותם מלב הספיקות להסיר יוכלו בס אשר
; הדרוש אל ההגעה שתהיה עד .בדרוש הנופלים יקות הספ כל את להסיר א״א לפעמים כי .:ו׳ קצתם על

 באוכן קצתם על קצתס ולהשלים הספיקות בין להבחין מוכרחים הס ואז .ספק שוס עוד באין ברורה באמת
 ! הנלמד הדבר כי .וכברתם מחשבתם כפי האמהות יקיימו אשר פד .הקסנים על לחוש מבלי הגדולים שיסורו

1 את יבאר הנחחיט הפך שהאומר יצויר שכבר יען . ברורה אמת שהוא עליו לומר טכל לא . החוק בזה
י אמת רק כזה אפר הדבר יהיה וע״כ .לדבריו להודות מוכרחים שנהיה עד יחד ניס וסקס הגדולים הספיקות

1 פד .הספיקות מעלי לגלול . בו׳ בעלי לגלותם )ג( : ההפך נתבאר שלא עוד כל והסברא המחשבה לפי
1 דברי עם זה את לשום )ד( :ית׳ אותו מהעובדים להיות אוכל ידו ועל בו אשר הדרוש לי ישלם אשר
; רצוני • כלו הספר כל דברי וגם . הסרתם ואופני הספיקות נפילה סבת מהודעת הנזכר הענין כי ר״ל .בו׳

1 זאת בהקדמת־ אבאר לא . ם והטע הראיות בשרשי )ה( :רחוק לא לשכל קרוב במאמר אותם לשוס
לשת .בסעפותם )ו( ; הפרסים כלומר הענפים ואניח הסעתם ואופני הראיות שישי כ״א זה בספרי

; ־•׳ סעיף
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 על )ז( החכם שאמר ימו .והאמת הצדק אל מבקשו בו ויגיע למודו ויישר טיהו ויקל ודרכו

: טוב מעגל כל ומישרי׳ ומשפט צדק תבין אז ב־( )משלי קרובה כשהיא ההכמה
 שהיו בפגי ;ח( המושכלות בי ואומר . אדם לבגי הספיקות גפילת סכת תהלה ■!אודיע

 בהם נופלים בהוש המושגים הדברים והיו המוחשים על מושמים יסודותם
 שהוא מפגי או בדרושו הדורש ידיעת קיצר מפני אם וזה . סבות משני בא׳ הספיקות

 מב׳ בא׳ לו ונסתפק ראובן את שמבקש אדם כ . וההשתכלות העיון ומניה עצמו על מקל
 זולתו שיהיה או יכירנו ולא לפניו שיהיה ואפשר אותו יודע שאין בעבור אם דברים

 ובעבור לב ורפיון בקלות אותו ומבקש עצמו על מקל שרוא מפני או הוא שהוא זיהשוב
 האל. כבות משתי לאחד הספק בהם יפול המושכלים הדברים "כ נ )ם( .לו יתברר לא זה

 ומשים ראיה לא הראיה ומשים )י( הראיות אופני יודע אינו השכלי המדע שמבקש מפני אם
 וממהר עצמו על מקל הוא אך העיון דרך יודע שהוא או . ראיה ראיה שאיננה מה ג״כ

 יחד הדברים ב׳ באדם יתקבצו אם וכ״ש . בו העיון כת מלא השלמת קודם הידוע על לגזור
 ממנה נודע שהוא מה שישלים עד ממתין איננו זה עם ו העיון במלאכת בקי יהיה שלא ר״ל

 ק בראשונים ;יב( החכם ואמר .יאוש בענין )יא( אז מבקשתו רחוק ויהיה . כמשפט
 ־ יבינו ולא ידעו לא פ״ב( )ההליס מהט ובאחרונים )ע( מבין יודע י׳( )נחמיה הנזכרים

 ידע לא המבקש שיהיה והוא שלישי דבר האלה הדברים שני אל יצטרף אם שכן וכל )יד(
 .בו ירגיש ולא ימצאהו או האמת לו שיקרה עד הדבר מן רחוק יותר יהיה אז בי יבהש ■מה

 יש זוזים כמה ולא והאבנים המאזנים ות דט ולא המשקל במלאכת בקי שאינו כמי והוא
 מה שפרעו לו מתברי היה לא משלם פורעו לו המחויב היה אפי לו המחוייב אצל לו יש

 .אוהד שהונה חושב הוא נם לו חייב שהוא ממה פחות ממנו יקח ואם )סו( לו חייב שהיה
 לעצמו לשקול הדורש ענין כן חברו את מהם אחד התובע בשנים הענין זה שיהיה ־וכמו

 ממון מקבל שהוא במי עוד ומשלו (гр) .השקולה הכמות ולא השקילה כלי יודע ואיננו
 רבות פעמים ויקח הרצוי במלאכת בקי אינו והוא עצמו ברצוי )יז( לזולתו או לעצמו

 המעות
האמונה שביל

 , להבין הקרובה החכמה על רק כי ז״ל הגאון דעח . קרבה כשהיא החכמה על )ז( :וענף ׳סעיף
 ואינו להבין קרוב כשהוא הוא החכמה אל הסוב והשביל המעגל כי . טוב מעגל כל . שאמר במה המכס רמז
 מאון זה שזכר וכמו .המוחש מל בנוי המושכל התחלת כי .כו׳ יכודתם שהיה י מפג )ח( :בעומק ׳צולל
 שהוא כסו כלומר . כו׳ המושכלים הדברים ג״כ )פ( : עיי״ש ה׳ ענץ זאח בהקדמחו להלן גס ז״ל

 הספק בהס ויפיל . עליהם בנויס הס אשר המושכלים בדברים נ״כ הוא .כן ההשכלה יסודי שהם במוחשים
 שהשכל לבעבור כי מהראשין בפל״ב המורה הרב גם כתב בזה וכיוצא . עצמן הסבוח שחי אוחן בעבור

 ומשים )י( : מיי״ש החושיות ההשגות אצל שיקרה למה דומה דבר השכליות להשגות יקרה .בחוסר נתלה
 למה דומה . ראיה אותה משים ראיה שאיננה ומה .ראיה לא אותה משים ראיה שהוא מה .כו׳ הראיה
 בעגץ )יא( הוא: שהוא ויחשוב זולתו שיהיה או .יכירנו ולא לפניו שיהיה שאפשר .המוחשים אצל שאמרנו
 הראשונים כלומר . הנזכרים מן בראשונים )יב( : עוד מהשיגו ויתיאש העיון עליו שיכבד יאוש.
 התקבצו אשר והס . הנזכרים מאלה האחרונים כלומר . מהם ובאחרונים )יג( : הנזכרים לאלה במדרגה

 אם וכש״ב )יד( : ההשלמה פול ולסבול להמתין מתעצלים וגס יודעים שאינם ׳יחד הדברים שני •בהם
 .בדרושו הדורש ידיעת קוצר שהם .במוחשיס גס הס אשר האלה הדברים שני מלבד כי ר״ל . כי׳ -יצטרף
 האלה הדברים שני אל להצפרף יוכל המושכלים הענינים אצל הנה . והשתכלות בעיון הדבר בבקשת !העצלות

 שהריבוע . בהנחה היודע גם כי תאמר כאלו . מבקש הוא מה המבקש ידע שלא והוא .שלישי דבר עוד
 בקי יהיה לא אס בכ״ז .הזויות י מקים מהצלעות הריבועים שני כל בתוכו כולל הניצבת לזויות אשר »המיתר
 גס ידעהו לא אס וכש״כ .צאהו שימ לו א״א בעצלתים תהיה זה על המופת בקשתו וגס . המדידה בחכמת
 קהל רק כי ז״ל הגאון בזה רומז ולדעתי . הוא שזה ידע ולא אותו שימצא להיות יוכל אז כי . בהנחה

 באותות מקוימת בהנחה ע״ה הנביאים מפי והאמונה היהוד להם נתבאר כבר אשר המאמינים המיחדיס
 העיק אופני ידיעתם שתהיה ובלבד . והאמונה היחוד בעניני בשכלם ולעיין נחקור להם יאות .ובמופתים

 הכופרים משא״כ . מבקשים הם מה ויודעים מבקשים הס י כ .השלמתו עול יכבלו וגס . שלימה ■ידיעה
 ואם )פו( : מהס רחקה האמת וע״כ . מבקשים הס מה יס יודע ואינם מבקשים שהם מאמינים ׳והבלתי

 הוא .לו חייב שהוא ממה פחות ממנו יקח והמלוה .הלוה הוא יהיה ואס כלומר . בו׳ פחות ממנו יקח
 ידיעת .עצמו ברצוי )יז( :עוד אוחו למשול ונוכל . עוד ומשלו )פז( :אותו הונה שהמלוה *חשוב

 שהכתוב בעבור .הרצוי אל משלו שאת ף הוס ז״ל והגאון .רצוי תקרא מהרעות היפות וברירת המסבעיח
 . מפס סבלם או מעופה ידיעתם לאשר קורא שהכתוב אותנו הודיע ולמען . שיבוא כמו הרצוי אל דמהו ׳ב״כ

עצלותם בעבור או .להשיגו שכלם בכח ואין מהם מופלא שהוא בפה לעיין הריסתם בעבור וזה . רשעים
 להשלים
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 וכבר )יח( . בטוב יסתכל לא אם במלאכה בקי יהיה אם ובן . הטובות ויניח הרעות המעות

 לב צדיק לשרן נבחר כסף (י׳ )משלי באברו הממון ברצוי הצדק דברי רצוי הכתוב דמה
 שהם בפני רשעים בעט סבלם או בעטה הרצוי במלאכת ידיעתם אשר ושם .כמעט רשעים
 בעבור לס( צדיקים המרצים ושם .כמעט רשעים לב שם( )משלי אמר באשר האמת חומסים

 מסתלקות והספקות משובחים החכמים ואין . צדיק לשון נבחר כסף בהקדמתו וידיעתם שבלם
 כמו אותה ידיעתם אחר )כ( המלאכה חלקי תכלית ידיעת עול בסבלם אם בי מעליהם

 ואמר .מילין תחקרון עד תבונותיכם עד אדן לדבריכם הוחלתי הן ל״ב( )איוב ההבם שאמר
: מאד עד )כא( אמת דבר בפי תצל ואל קי״ס( )תהלים דוד

 מהם ודעותם באמונתם אדם מבני רבים שראיתי מה הוא הזה הדבר אל הביאני ואשר
 ס״ו( )ירמיה הנביא אבר וכן בה ושמה אותה יודע והוא האמת אל שהגיע מי

 האמת אל שהניע בי ובהם .לבבי ולשמחת לששון לי דברך ויהי ואוכלם דבריך במצאו
 אכתוב ח'( )הושע הכתוב אמר וכן בה מחזיק ולא אצלו מתאמתת ואיננה בה מסתפק והוא

 השקר אומר והוא בה ומחזיק אצלי מהאמת שלא מי •ומהם נחשבו זר כמו הורתי רובי לו
 יאמן אל ס״ו( )איוב נאמר ועליו השוא ומניח בשוא מהזיק והוא )כגן אמת שהוא והושב )כב(

 זמן הדעות מן בדעה עצמו את שמנהיג מי ומהם .תמורתו תהיה שוא בי נתעה בשוא
 בעבור ומאסו זמן אתר אחרה דעת אל ממנו והעתיק בו שראה דבר בעבור באסו בך ואחר

 ענין בעבור ועזבו זמן אחר א׳ דעת אל ממנו העתיק ואח״ב בו בעיניו מגונה שהיה ..דבר
 ידע ולא עיר אל ללכת שרוצה במי ומשלו . ימיו בל בהתהפכות וזה בעיניו אותו שהפסיד

 נבוך ויהיה פרסה אחרת בדרך וילך וישוב בדרך נבוך ואח״ב פרטת הולך והוא אליה הדרך
 לא תינענוכי הכסיל עמל י׳( )קהלת הכתוב אמר וכן וברביעית בשלישית ובן . וישוב בה

: עיר אל ללבת ידע
 המדברים מן מיני על )כד( לבי באב ורועסעפותם האלה השרשים על עמדתי וכאשר
 המדברים )כה( בן מרבים בזמני שראיתי ממה ישראל בני לעמנו נפשי והתעוררה ־
 בהפסד מתנדלים מהמכחישים והרבה ברורים אינם ודעותם זבה בלתי אמונתם המאמינים
 הספקות׳ בימי טבעו באלו אדם בני וראיתי . התועים והם )כו( האמת אנשי על ומתפארים

 שוהה ולא >כח( ממעמקיהם אותם שיעלה צולל )כז( ואין השבושים מימי אותם כסו ובבר
 1 בו אותם לסמוך שאוכל מה אלהי שלמדני ממה אצלי והיה )ל( וימשם )כס( בידם שיחזיק

 עלי! חובה בו הועילם )לא( בי .וראיתי למסעד להם שאשימהו מה שהנני ממה וביבלתי
למודים לשון לי נתן אלהים יי נ׳( )ישעי׳ הנביא שאמר ובמו עלי הדין מן אליו והישירם

 ן לתר׳
1 האמונה שביל

 העיון׳ להס יאות אשר והס . צדיקים והסובלים היודעים אל וקורא .עליו יגזרו סרס העיון חוקי להשלים
 בספר וראה נא והבס . כלל ספק שוס מבלי הברורה האמת ישיגו וסבלם ידיעתם אחיי כי . במושכלות

 אלה ז״ל הגאון לדברי מתאימים שם דבריו כל כי לך ויונעס בזה שהאריך מה מהראשון בפל״ד המורה
 סח( )סנהדרין כאמרס . הכסף ברצוי הצדק דברי רצוי דמו חכז״ל גס . בו' הכתוב דמה ובכר )יח(

 בעבור )יס( :שיפרק מי לי ואין לי יש ספיקות הרבה כלומר .להרצותן שולחני לי ואין לי יש מעות הרבה
 כממרו .הכתוב בהקדמה צדיקים אותם קורא .עולה וסובלים הרצוי מלאכת היודעים • וידיעתם כבלם

 שסבלם או מעועה ידיעתם ואשר .הרצוי במלאכת נבחר ככסף הם הצדיק דברי כלומר . צדיק לשון נבחר כסף
 סבלם או מעופה שידיעתם או כלומר .כמעס רשעים לב כאמרו .רשעים הפסיק בסוף אותם קורא . מיפוס

 מתעצלים. ואינם עולה גם סובלים המלאכה אופני היסב ם דע שי אחרי .אותה ידיעתם אחר )כ( : כעס
 וחושב )כב( :מאוד עד אסבול אמה דבר השגת על כלומר .מאוד עד )כא( : השלימות בתכלית בה מלפסוק
 והו# )כג( :בשכלו מאומת שאינו עם בו ומחזיק לאמת ומחשבו שקר שהוא יודע אינו . אמת שהוא
 ותר ו .בשכלו נתברר שלא עם בהנחה אותו ואומר בשוא מחזיק שהוא כלומר . השוא ומניח בשוא מחזיק

 החזיק בשוא כי כמפעלי יהיה שגמולו ור״ל . השוא ומגיעו בשוא מחזיק והיא וצ״ל סעות כאן שיש נראה
 שהם המדברים סן בלי מין על .המדברים מן מיני על )כד( :ויעדר שיופסד כלומר .תמורתו תהיה ושיא
 .התועים והם )כו( :ישראל בני שהם המאמינים האנשים .המאמינים המדברים )כה( :ישראל בני -אחינו
 אדירי© במים לצלול היודע הוא .צולל )כז( :האמת אנשי ולא התועים הם כי . בשקר שהתפארותס כלומר
 :• במים ולשום לשמות היודע • שוחה )כח( : אדירים בסים כעופרת צללו מלה״ס . התהום לעמקי זלרדת
 אלוקי שלמדני וממה כלומר . בו׳ אצלי והיה )ל( : רבים ממיס ימשני מלה׳׳כ ויוציאם . וימשם )כס(

 הנני אשר בחכמתי יכולת יש וכבר . האלה המסופקים אס לסמוך מספיק שיעור אצלי נמצא כבר . כחכמה נע
ב! אצלי הנמצא הדבר בזה להועילם עלי חובה .בו' עלי חובה בו הועילם )לא( : למסעד להם להיות ד׳
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 תמימה שאיננה חכמתי בקצור מתודה שאני מה וגם )לג( .דבר יעף את לעות לדעת )לב(

 .שכלי והשגת יכלתי כפי אך )לד( דורי בני מכל חכם ואינני שלימה שאיננה ידיעתי ובחסר
 אינני זה ועם )לה( . וגו׳ חייא מכל בי דאיתי בחכמה לא ואנא כו )דניאל הנביא שאמר וכמו

 לא שבקשתי במה ומצפוני מכוונתי שידע במה ויחנני ויצילני אלהי שיצליחני מתיאש
 לבב בוחן אתה כי אלהי ידעתי כ״ס( א׳ )דה״י חסידו שאמר וכמו ויכלתי פעלי כפי

: תרצה ומישרים
 טעות שום בו ויראה הזה בספר שיעיין לב חכם כל הכל בורא באלהים משביע ואני

 הספר שאין )לו( ענין מזה יעכבהו ואל הישרה אל שישיבנה מסופקת מלה או שיתקנה
 והה .החכמה על חמלה לחכמים כי .לו נזדמן שלא מה לז() לגלות הקדמתיו שאני או שלו

 אהותי לחכמה אמור ז׳( )משלי אמר וכאשר .הקרבה אנשי כחנינת )לח( .חנינה לה מוציאים
 כ׳( )איוב שאמר כמו אותה מניחים ואינם סכלותם על חומלים שהבסילים אעפ״י )לס( .את

: יעזבנה ולא עליה יהמול
 בעת לבו את שיכוין יתברך הבורא בשם בו שמעיין חכמה מבקש כל על אשביע כן ואחרי

 ותתום הטובה לו שתשלם עד והערבוב התואנה ויעזוב כוונתי בו ויכוין שיקראהו
 אלהיך י״י אני מ״ח( )ישעיה כאמרו לנו שמועיל מה שלמדנו מי באומץ )מ( התועלת לו

 המאמין בו יוסיף הזה המנהג בספר והתלמיד החכם ינהג וכאשר .וגו׳ להועיל מלמדיך
 ויעמוד ובהבנה בעיון להאמין בקבלה המאמין וישוב המסתפק מעל הספק ויסתלק אמונה
 כאמרו הישרים הצדיקים וישמחו )מב( המתאנה )מא( המתעקש ויתייסר בשקר הטוען
 חסדי ויתבוננו אלה וישמר חכם מי פיה קפצה עולה וכל וישמהו ישרים יראו ק״ז( )תהליס

 התעות על בם נוער בלבם עטם יהי׳ )מג(באשר תפלתם ותזך אדם בני מצפוני ייטבו י״י.ובזה
 לא למען אמרתך צפנתי בלבי קי״ס( )תהליס החסיד אמר וכאשר עלהנכונח אותם ומעיר
 העולם עניני על בקצתם קצתם קנאת ותמעט בעסקיהם אמונתם ותתקיים .לך אחטא
 ורחמים וטובה תשועה להם ותהיה אחר דבר אל יטו ולא החכמה אנשי לפני בלם ויבאו

 עם יהיה זה כל . עוד ואין אל אני כי ארץ אפסי כל והושעו אלי פנו מ״ה( )ישעיה כאמרו
 המיט בהתפשט ובתורתו באלהים הידיעה ותתפשט השבושין והסרת הספיקות הסתלקות

:ים על יכסו כמים י״י כבוד את לדעת )מד( הארץ תמלא כי ב( )חבק׳ שאמר כמו הים בחלקי
 ואולי

האמונה שביל
 שנתן מה כלומר .דבר יעף את לעות לדעת )לב( :אצלי הידוע האמת אל להיישירס עלי .הדין ומן

 כלומר »דבר לעות ומנין . לשמוע וצמא סיף שהוא מי את דבר לעות לדעת כדי •הוא .למודים לשין ד' לי
 . לאחרים גס להועיל כ״א .לעצמו לו רק אינה .לאדם הנתונה החכמה כי מזה ונלמד .בעתו דבר לומר שאדע
 : קצרה שחכמתי דה מו שאני מה להודיעם עלי חובה זאת וגס כלומר • כו׳ מתודה שאני מה וגם )לג(
 שכלי והשגת יכלתי כפי בכ״ז חכמתי מקוצר יודע שאני עם כי . שבלי והשגת יכלתי כפי אך )לד(

 כפי בזה חייב שאני מלבד כי ר״ל . כו׳ מתיאש איננו זה ועם )לה( :מזה להפסר חורין בן אני אין
 במה הברור האמת על להעמידני ויחנני יצליחני הסובה מטונתי אלוקי שיודע במה כי עוד מקוה אני .יכלתי

 .ולהיישיר להועיל שכוונתי ויודע ד' לבות שבוחן בעבור וזה .שכלי והשגת ויכלתי פעלי מכפי יותר .שבקשתי
 פעם .אלה בדבריו כוון ז״ל הגאון כי לומר ואפשר . מרצה ומישרים חסידו כמ״ש .ית׳ רצונו הוא שזה מה
 יודיע אדם מבני שאחד ית׳ הבורא שרצה בעבור כ״א . החלום לו נתגלה חכמתו מרוב לא כי דניאל שאמר זה

 אותו יצליח . אדם בני בהיישרת הרוצה ית׳ שהבורא .מתיאש ואינו בוסח הוא גס כזא׳ .המלך אל אותו
 אחרים פועל שהוא במה לפרוח ירצה ולא . שלו הספר שאין )לו( :ויכלתו חכמתו מכפי יותר בהיישי־תו

 : לו ולא לי הענין שנזדמן מה על בקנאתו עינו תרע שלא כלומר .לו נזדמן שלא מה )לז( :שלו ואינו
 .כו׳ שהכסילים אע״פ )לס( :זה את זה אחת משפחה אנשי שיחוננו כמו . הקרבה אנשי כחנינת )לח(

 . כו׳ שלמדנו מי באומץ )מ( :וקנאתו סכלותו על יחמול ולא הפעם שיתחכם ממנו אבקש עכ״ז כלומר
 בעזרת התועלת לו תתוס אז . התואנה ויעזוב האמת בקשת והיא .אנכי שכוונתי מה בזה יכון אם כי ר״ל
 :לי הוא מתאנה ה( ב )מלכים כמו . ועלילות תואנות המבקש . המתאנה )מא( דעת: לאדם המלמד האל

 המתעקש ויתיסר .מסענותיו פיו ויקפון בשקר הסוען יעמוד כאשר . היישרים הצדיקים וישמחו )מב(
 :פיה קפצה עולה וכל בעבור .וישמחו ישרים יראו כמ״ש הישרים ישמחו אז .עוד יזידון ולא , עלילות והמבקש

 יהיה כבר .אמרותיו ויצפנו בלבם הספר דברי את יכניסו כאשר .כו׳ בלבם עמם יהיה כאשר )מג(
 בלבם עמס יהיה וכאשר ־ והנכק הראוי אל אותם ויעורר . הנכונה הדרך מן יתעו לבל בס הגוער ענין בלבם
 .כו׳ ה׳ כבוד את לדעת )מד( : וצלולה זכה תפלתם ותהיה אדם בני מצפוני יסבו .בהם הגוער הזה הענין

 כי יא( )ישעיה סאה״כ שהוא כמו המשיח ימות מל זה כתוב נאמר לא . אלה ז"ל הגאון מדברי הנראה כפי
לבקש האדם בני יכונו רק אם . היום גס להיות זה יוכל וכבר . מכסים לים כמים ד׳ את דעה הארן מלאה

 את
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 והספקות השבושין אלה שם יתברך שהבורא החכמה עגין מה )א( אומר יאמר ואולי ג

 עצם■ היא ברואים היותם )ב( ונאמר זה על התשובה הנה ונקדים י הברואים בין
 פעל בכל הבריאה בחלק צריכים היו כאשר בי )ג( והוא . והשבוש הבפק להם חייב

 אחד הוא אשר המדע והיה חלק אחר הלק פעלם בה ישלם מהזמן מדה אל שיפעלוהו
 מדברים תהרינה להם ודיעותם שתחלינה מה וחחלת .זה כמו אל ספק בלא צריך □הפעלים
 במדה ולצרפם תם איו לזקק מניחים אינם בם אשר השכל ובכח . ומשובשים מקובצים

 וכאשר . ספק שום עם מעורב בלתי הזך להם ויזדקק הספיקות מעליהם כור עד מהזמן
 המלאכה תתום לא השלמתם קודם מעשיהם פוסקי׳ הם אם הלקים מלאכה׳ממלאכתם לכל יש

 עושיהם ן י בהמת אם כי ישלמו לא אשר המלאכות ושאר והאריגה והבנין הזריעה כמו להם
 עד פרק אחרי פרק עמה והולכים מתהלתה שתוחל צריכה המדע מלאכת כן .אחריתם עד

 תשעה ישובו השני ובענין עשרה הדמיון דרך על הספיקות יהיו ההתחלה ובענין .אחריתה
 אשר עד הספיקות יחברו ויסתכל האדם יעיין אשר כל וכן שמונה. ישיבו השלישי ובענין

 • בו שבוש ולא עמו ספק בלי לבדו וישאר המבוקש הוא האהד .הענינים בסוף יזדקק )ד(
 דבור המופת כי )ה( יודעים ואנהנו האמת על בו שיעמוד מופת שמבקש כמי זה וביאור
 מבוקשו לזקק המבקש יבא וכאשר . רבים דרכים על והקולות הקול מיני מן מין והדבור

 הקשת קול תחלה מהם והפריש בהלוקם והחל מסופקים משובשים הקולות מצא וכבר
 . להם והדומה והרעם הרעש וכקול הנשמים קצת וכהבקע אבן על אבן כנפול הגרמים

 החיים קולות אל השני ענין אל ויעלה .מופת להביא לו יועילו לא המינים אלה כי וידע
 שאינם ההיים קולות מהם יפריש כן ואחרי . בהם להיות למופת יקווה אשר והוא בלבד

 .הכמה שום בהם שאין מפני להם והדומה והנעירה והנעייה והנהיקה כצהילה )ו( מדברים
 מהם שיפריש עך מדע בל במינם אשר בלבד אדם בני קולות אל שלישי בענין ויעלה

(г) רביעי בענין ויעלה תועלת. בו שאין בעבור לו והדומה קולנו הוא אשר הטבעי הקול 
 מפני הנפרדות האותיות ממנו ויפריש אותיות מכ״ב הוא אשר ר״ל הלימודי האדם קול אל

 הענץ אל ויעלה .לבדו אחד בל ך ג ב א כאמרך דבר על יועיל לא מהם נפרדת אות שכל
נ׳ או אותיות משתי מהם אחד כל שמות שיהיו עד )ח( המורכבות האותיות אל החמישי

או
האמונה שביל

 מס שאמר בפה יוסר הדפס יהיה המשים שבימות ואפשר .והשיבושים הספיקות מעליהם ויסלקו .האמס אח
: ד׳ כבוד את אומר הוא ובזה .ד׳ אח דעה

 ולמה .הברואים בק והשיבושים הספיקות אלה לשים ית׳ חכמתו נזרה מדוע .בו׳ החכמה ענין מה )א( ג
 שהם עצמו הענין זה כי ר״ל .כו׳ ברואי□ חיותם )ב( : הראשונה בהשקפה הברור החמת על ישלו לא

 בהשקפה האפס להם שיושקף לנבראים א״א כי . עיונים בחחלת והשיבושים הספיקות להם יחייב .ברואים
 הזמן ממשלת פחת נכנס הוא הנה נפסד הווה היותו מצד כי . לנברא לא .לבורא יאות זה כי .הראשונה
 כחד לכל הצריך הזמן יחסר שאס באופן . ממנו ומוגבלים הזמן אל נמשכים הס מעשיו שכל עד וגזרותיו
 בר׳ הבריאה בהלק צריכים היו כאשר כי )ג( :ומבאר ז״ל הגאון שהולך וכמו .שלמותו יחסר ממעשיו

 פעולה שוס תושלם שנא והסבע הבריאה מתוקי שהוא בעבור כי ור״ל . לדעתי כצ״ל . בו׳ המדע היה
 שהוא המדע גם פ״כ . חלק אחר חלק הפעולה חושלס בו אשר זמן מדת בהמשך לא אס . האדם מפעולות

 סחילנה ידיעותיו על האדם שיפול מה וחמלת .זכן מדת בהמשך כ״א נשלם אינו . האדם מפעולות אחד ג״כ
 האמת ויזדכך יתלבן פדי . ומלצרפס מלזקקם אותם יניח לא שכלו בכח ואח״כ ומשובשים. מקובצים מדברים

 ; בפתח והפי״ן בחולם נקודה הפ״א פעל ומלת . וכאמור זמן במשך וכ״ז . סוגים עירוב שום בלי הברור
 בזה כרכה רגילה הזאת והמלה . חצוני ידי פעל ופל בני על מה( )ישעי' כמו . זכר מפשש שס והוא

 שהאחד כלומר . האחד הענינים בסוף יזדקק )ד( : זה ושמור . שאמרתי נמו ונקודחה הכפר
 וישאר לבסוף להזדקק ישוב . ושיבושים ספיקות עס מעורב הנה עד היה אשר . הברור האמת א1וה

 אם כי . דבור המופת כי )ה( : אתו מקום ושיבוש ספק לשום עוד ואין המבוקש המנץ והוא .לבדו
 כי נדע מופת מבקשים כשאט וא״כ . בדיבור לו אותו יבאר . במופת ענין איזה לו שיבאר מזולתו האדם ירצה

 ;הגרמים מהקשת היוצא הקול איננו . מבקשים אנו אשר ההוא הדיבור כי לדעת אנו וצריכים .נמצאהו בדיבור
 מתוך היוצא האדם קול ולא . מדברים הבלתי חיים הבעלי קול לא וגס .חבירו על קשה עצם הכאת שהוא
 האדם קול לא וגס . בקרבם אין רוח וכל • משמיעים המולה קול אך אלה כל כי . אותיות חיתוך מבלי גרונו
 • בו׳ והנהיקה כצהילח )ו( : והולך שמבאר וכמו .דבר על מורה מאמר איט אם . אותיות בחיתוך היוצא
 ו( )איוב כמו וכשור הפרא על יאמר וגעיה נהיקה . סוסים צהלת מב( )סוסה כמו הסוס על יאמר צהיצה
 הקול )ז( :נוער חמור ג( )ברכות כמו החמור על נעירה .בלילו על שור יגעה אס .דשא עני פרא הינהק

המורכבות שהאותיות כלומר . שטות שיהיו עד )ח( :כצ״ל .לו והדומה נהי קול הוא אשר הטבעו
 תהיינה
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 כי .אדם כוכב שטים באטרך לבדו שיאמר נפרד שם בל מהם יפריש כן ואחר . יותר או
 אל בששי ויעלה .בהם מהנקרא יותר על שיורו נפרדים כשהם האלה השמות בטבע אין

 מלות שתי )ט( שיהיו טח לזה והדומה כותב אדם מזהיר כוכב כאמרך המחובר הדיבור
 . מבוקשו אל האלה במחוברים שיגיע מקום הוא בי מזה יותר או ושם מלה או מחוברות

 יעלה ואח׳ב .הנדה שאיננו חלק בל יותר או המחוברות מלות השתי מאלה יפריש ואח״ב
 המטר ירד ובבר השמש זרחה בבר אומר יאמר באשר ההגדות אל השביעית במעלה
 ונמנע חמה־ האש כאמרך ראוי )י( דרבים ג׳ על ההגדות בי ידע כן ואחר . לזה והדומה
 הראוי הלקי שני ישים ואח״ב . בבבל או באשכנז ראובן באמרך ואפשר .קרח האש כאמרך
 הגיד באשר היה אם עליה ויחקור האפשריית ההגדה אל בשמינית ויעלה לצד והנמנע
 אם ההוא בדבר הראיה הבאת אל )יא( התשיעי בענין יעלה .ואח״ב לא אם עליה המגיד

 הנמנע אבל . לבארה עתיד אני אשר הדרך בקצת שמחייבו מה ממנו יוציא הראוי מן הוא
 ההוא האחד אם בי נשאר ולא בלם יבטלו ובאשר ־ בו גזר אשר בדבר הדומה בל בו ימנע
 אשד מלבו הראשונים השערים והזדבךיפילבל לו והזדקק העשירי בידובענין ע^ה אשר

 ובבר מהם. ואהד בלא׳ והסיר )יב( בו העיון קודם אותו ומשבשים מבוקשו היומספקין
 ואחר מעשרה תשעה אותם לזקק זז ולא מעורבים מדברים בעיון החל המעיין בי התבאר

 לד נשאר הערבובים בל מעליו שיסתלקו עד משמנה שבעה בן ואחר מתשעה שמנה כן
 מעלת איזה או החמישי או הרביעי הענין אל בהגיעו העיון פוסק הוא ואם . הצרוף המזוקק
 מהם עליו ונשארו אחריו הגיח אשר מעלות ו כפי לג( הספקות מן מעליו מרו כבר שתחיה

 לו יקווה אליו שהגיע הענין מחזיק הוא ואם )סי( לפניו. המעלות מן )יד( הניח אשר כפי
 הדבר ובעבור . מראשיתו הענין אל לשוב צריך מהזיק איננו ואם וישלימנו עליו שישוב

 ונכנסו ידעו וקצתם אליה הדרך ידעו שלא מפני קצתם בחבטה ומאסו רבים אנשים טעו הזה
 מרוך תועה אדם (כ״א )משלי הכתוב שאמר ובמו מהאובדים והיו השלימוה לא אך בדרכה

: ינוח רפאים בקהל השבל
 שלא והלל שמאי תלמידי משרבו החבטה ענייני השלים שלא במי ישראל חכמי *אמרו

 משליכם כשהם התלמידים בי מזה ולמדנו . המחלוקת רבו צורכן בל שמשו
 חטאו הקץ או הכסיל )סז( ישיב אל כן על ערבוב ולא מחלוקת בניהם תהיה לא ■הלימוד

 .ביארנו באשר בהם ועצלתו וקוצו סכלותו הספקות אלה .הטוב הוא יתברך הבורא על יז( ן
 מחוק יוצא היה אז בי הספקות בהסתלקות אחד ביגע ממעשיו מעשה שיהיה יתכן לא כי

 יורע הבורא שישיטהו התאוה אך בעצטו בזה החטא תלה שלא וטי .נברא והוא הברואים
 הבורא הוא סבה בלא היודע כי לו דומה אלהיו שישימהו שאל בבר ספק בו שאין מדע

 והיא סבה בלא מדעם שיהיה יתכן לא הברואים בל אבל .לבאר עתיד אני וכאשר יתברך
 עד ההוא הזטן רגעי טתחלת והם . ספרנו כאשר מהזמן למדה הצריבים והעיון הדרישה
 הסיג מן הבסף יצרפו אשר עד הממתינים הם והמשובחים .ביארנו באשר בספקות .אחריתם
חטאתה יוציאו אשר עד המלאכה חלב וימיצו .מבכף סיגים הנו )יח( כ״ה( )משלי אמר ובאשר

 וכמו
האמונה שביל

 אותיות משחי מורכב השמוח מאלה אחד כל אשר וכיוצא . שמים .ארץ .אש תאמר כאלו .שמות תהיינה
 אד© . מלות שחי הם . ומדבר הולך .ואוכל עושה . בו׳ מחוברות מלות שתי )ס( : ויותר ומשלש
 הראיה הבאת אל )יא( : בבמ״ז ראוי עיין .מחויב כלומר .ראוי )י( :ושם מלה זהו . מזהיר כוכב .כותב
 יסוד לבמת יוכל .להיות והמחויב הראוי מן הוא .באשכנז שראובן המגיד הגדת כי לו יתברר שאס ר״ל .בו׳
 המחויב המדע את שישמור ובלבד . ממנו המתחייבת החולדה מזה שיוציא עד . ממנו ראיה ולהביא זה על

 נמנע שהוא לו יתברר אס וכן . ה׳ ענין בסוף להלן הנזכרים אותו המפסידים העניניס מהחמשת .ההוא
 המחויבים הנמנעים הדברים מזה ללמוד יוכל . באשכנז ראובן שיהיה וא״א אמתית ההיא ההגדה שאין כלומר

 והסיר )יב( : המבוקש האחד והוא לבדו העשירי . המסופקים שערים העשרה מכל לו ישאר ואז ־ ■מהמנעתו
 שכבר כלומר ־ אחריו הניח אשר המעלות בפי )יג( :מהם אחד כל שהסיר וקודם .בו׳ אחד כל

 מחזיק הוא ואם )סו( : אצלו נתבררו לא שעדיין כלומר . לפניו המעלות מן )יד( : אצלו נתבררו
 מחזיק אינו אם אולם וישלימנו שישוב חקוה יש עדיין .עדיו הגיע כבר אשר הענין ישמור עכ׳׳פ ואס .בו׳
 : כבתתלה הפעם עוד להתחיל מוכרח יהיה להשלימו ברצותו א״כ . מלבו אותו והסיר שכחו וכבר בו

 הבורא על יז() :עצלותו בעבור בחכמה ומואס וקן היודע או .יודע שאינו הכסיל .הקץ או הכסיל )סז(
 היי המה .ועצלותו וקוצו סכלותו ורק . הסבתו לקבל שמוכן לסי ומטיב הסוב הוא ית׳ הוא כי .כו' ית׳

 ואחר לאס לאס כ״א . קסן ברגע ספיקותיו מעליו יסחלקו לבל הגברא מחק כי .הספיקות באלה בעוכריו
לא בורא שיהיה לבקש שב כבר אחד. ברגע בו ספק אין מדע לדעת שסחאוה וטי .ויגיעה בעמל ועיון חיפוש

*ברא
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 כמו ויקצרוהו זרעם יצמח אשר ועד . ונו חמאה יוציא חלב טיץ כ* )יש( ל׳( )שס שאמר ■וכבו
 לפזרן וישוב עצש פרי שיתבשל ועד . הפד לפי קצרו לצדקה לכס זרעו )כ( י׳( )משע שא'

:כה למחזיקים היא חיים עין )כה( ו ג׳ )משלי שא וכבו
 מה לבאר צריכים אנחנו והספקות השבושים מענין לזכרו שרצינו טה שהשלמנו וביון ד

 בתכונה ידוע דבר לכל )א( בלב עולה ענין היא כי ונאמר . טונה א ה היא י
 בלבבות ויכניפנה ויקיפנה השכל יקכלנה העיון חמאת תצא וכאשר . עליה הוא אשר

 לעתים או אחרת לעת ויצניעהו אליו הניע אשר בענין מאמין האדם בהם ויהיה בהם ותמזג
:תורה בפיו נא קח ()ב כ״ב( )איוב שא וכמו דעת יצפנו חכמים י׳( ;בם שא וכמו

 הוא כאשר הדבר שידע הוא האמיתית והאמינה .ושקי אמת דרכים שני על והאמונה
.נעדר והנעדר נמצא והנמצא שהוד והשחור לבן והלבן מעט והמעט רב הרב

 שחור והלבן רב והמעט מעט הרב הוא מה בהפך הדבר שידע .ג! הוא נההשקרית והאט
 הדברים אמתות ד( ששם! מי המשובח והחכם .נמצא והנעדר נעדר והנמצא לבן והשחור

 להזהר שצריך ממה ונזהר בו המובטח אל בוטח חכמתו ועם ;ה( דעתו עליהם ומנהיג שדש
 דעתו אחר הולכות הדברים אמתות כי וחושב מרש ל דעתו ששם מי המנונה והכפיל .ממנו
 )משלי החכם אמר וכאשר בו טהבטוח ונזהר ממנו להזהר שצריך במה טח ב שכלותו "עם

: ובוטח מתעבר וכסיל מרע וסר ירא הכם )ו( י״ד(
 אדון אין כי וחושבים עבדים המה עליהם תמהתי אנשים זכרון הזה המאמר אל יאחבר

 אלה מקויים שהוא שיקיימוה* מה וכל בטל שהוא שהרחיקו מה כל על וסמכו להם
 שאין מי אתם האטת ואם )ז( .האבדון תהומות אל הגיעו וכבר האולת בתהומות צללו .אשר

לו
האמונה שביל

 הרלב״ג בו ופירש .כסאו בצדק ויכון מלך לפני רשע הנו .כלי לצורף ויצא .מכסף סיגים הנו )יח( : גברא
 הכת והוא . מלך לפני שהוא הרשע כשיום: כן . מהכסף השתים בשיסורו ראוי כלי לצורף כפו וז״ל זי׳ל

 סבה ויהיה בצדק כסאו יכונן אז הגופיות לתאוות יתחוה שנא עד השכל לעבודת שיכנע סמר המתעורר
 בהתנשא נבלת אם זה לפני שם ואמר .חמאה .יוציא חלב מיץ כי )יש( :׳כ ע בדרושיו האמת לו בעיע

 יד זמם ואם להתנשא שיפו תורה דברי על עצמו שענבל כל שג( ;ברכות חכז״ל ואמרו . לשה יד דיות ואם
 .שיתנשא סיף .לרבו ספיקיתיו על ושואל התורה דברי השלמת עול ושובל עצמו ומייגע המנבל כלומר • נפש
 וזה . להשיב פה ידע ולא שישאלוהו לפה יד שיתן סוף העיון חוקי השליש ולא מלשאול פיו שסתם זמש דתם
 לסתימת בהמתי! לא אם החמאה תוציא שלא כפו כי .חפאה יוציא חלב מין כי דבריו בסיום שאה״כ מה

 : רבה גיעה ב חוקם השלמת בהמתין לא אס . והחכמה התורה דברי על תעמוד לא כן . החלב ׳.ומציצת
 אל הדרישה שנמשלה הרי . ד׳ את לדרוש ועת ניר לכם נירו חסד. לפי קצרו לצדקה לכם זרעו ?פ(

 גידול ימי מלואות עד הקצירה ועם .החרישה על הזריעה עם להמתין הצורך שמן וכמו .והקצירה הזריעה
 . בה למחזיקים היא חיים עץ )כא( : חוקה השלמת בהמהין כ״א הדרישה תושלש לא р .הזרעים

כן פירותיו בישול בהמתין כ״א הפן מפרי האדם יאכל פלא כמו כי .ה;־.ן אל החכמה נמשלה בע״ג כלומר
:מוקה השלמת בהסתין א כ השלימה החכמה אל האדם יגיע לא

 איכותו נודע פלא ורק .מציאותו ידוע דבר איזה יהיה שאם כלומר .כו׳ בתכונה ידוע דבר לכל )א( ד
 אופן על שהוא ההוא הידוע בדבר להאמין .שפלי מופת שום מבלי פתאום האדם בלב ויעלה נתו וסכ

 העיון חמאת עוד יוציא וכאשר .ה שוסו ס אמונה שהיא ורק . אמונה תקרא ההיא .פלונית ובתכונה פלוני
 המשובח הדבר כלומר החמאה ויוציא בו הטפלות הספיקות כל שיסורו עד בשכלו היפב בזה שיעיין כלומר
 עם ממוזגת האמינה אז ותהיה בלב שנה ויכנ . ההוא האמונה את השכל יקבל אז וחלאה סיג מכל והנקי
 נא קח )ב( : בשכלו אותו והשיג עדיו הגיע אשר בעני! מאמין אז האדם ויהיה .האנשים בלבות השכל
 שלא ננס המקרא סיף על סמך זי׳ל והגאון .לבך בתיך שפרס כלומר .בלבבך אמריו ושים ־ תורה טפיו
 .כו׳ שורש ודברים אמתות )ד( כצ׳ל: .שהוא מפח בהפך הדבר שידע )ג( :תמלתו דק הביא

 ימצא ואם .אצלו המבוקש העיקר הוא שהאמת יען . הס כאפר הדברים אמתות להשיג מגמתו שגל ד״ל
 : האמת אחר דעתו את העותו על בלבו שמחה ליתן לזה יחוש לא בתחלה דעתו עליו שהיה מה הפך בעיוני

 האלוהית שהתורה פה בכל עליה ירא הוא .בחכמתו חכם שהוא עס כלומר .כו׳ בוטח חכמתו ועם )ה(
 . סמנו להזהר ראוי אשר מהדבר ונזהר וירא בו לבשוח הראוי הדבר על בועח והוא . עיוניו בהפך תגזור

 כל ונזהר בועח הוא וע״כ .דעתו עליהם נפל לא אשר לדברים גם מציאות יש כי .מאוד יודעת בנפשו יען
 . לשורש המשילח ורצינו דעתו את משים שהוא . המגונה הכסיל משא"כ . במופת ההפך לו נתבאר שלא עוד

 ממה ונזהר ויבא .ממנו להזהר שצריך במה בושח הוא זה ועם .מציאות לו אין דעתו הפך שהוא במה &םשב
 מרע וסר ירא שהסכם כלומר .בו׳ ירא חכם ;ו( :דעתי השכימה שק בעבור אצלו וכי׳ז ־ בו לבסוח שראד

אשל הולטש הדברים אמתות כי והושב .ונופח מתעבר והכסיל .בשכלו רעתו לו נתבאר שלא עם !המפורסם
דעתו
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 יעלה או .לו יועיל מה ויראה ממק מלאים וארגזיו שתיבותיו דעתו על יעלה ממון מהם לו
 בדעתו יעלה או .לו יועיל מה ויראה ארבעים בן והוא שנה שבעים בן שהוא דעתו על

 ויראה ערום כשהוא מכוסה שהוא או צמא כשהוא רוה שהוא או רעב כשהוא שבע שהוא
 ואינו ואבד בת כבר שאויבו בדעתו יעלה מזיק אויב מהם לו שיש ומי . יהיה מה ענינו
 מאנשים הגמורה האולת היא וזאת .ממנה יגור שלא )ח( רעה תבואהו מהרה ומה ממנו ירא

 מה ושאר וענשו וגמולו ואזהרותיו ממצותיו ינוחו באלהותו יאמינו לא כאשר בי חשבו
ממנו ונשליכה בוסרותימו את ננתקה )ס( ב׳( )חהלים הכתוב אמר ובבמוהם לזה שדומה

:עבותימו
 שיקרבו עת בכל אותם שורפת והיא האש לסבול התגברו הודו אנשי קצת והנח

 המטות מכות לסבול מתגברים הבחרות בעניני מהמתפקדים וקצת )י( . אליה
 אל שיגיע בה הזק יהיה שיותר ב״ש .בם שיפגעו עת בכל אותם מכאיבים והם והמקלות

 וכמו חכמתו שחייבה ממה נמלטים אינם אולתם עם והם הזה כענין הכל בורא על המתגברים
:וישלם אליו הקשה מי )יא( כה ואמיץ לבב הכם !,)איובפ החכם שאמר

 על הנה שנדבר צריך הראשון המאמר אל להברו )א( שראינו מה שהשלמנו וכיון ה
 ונדבר נודע כל ומבוע ידוע כל מוצא הם אשר הבירור ומתגי האמת משכי )ב( ז

 ת ע י ד י ן ו ש א ר ה .משכים שלשה שהם ונאמר הזה הספר לענין ראוי שהוא מה בפי עליו
 והשלישיידיעתמהשההברחמביא .השכל מדע הנראה.והשני

: השרשים מאלה ואחד אהד כל ביאור לזה ונסמוך אליו.
 אם הושים החמשה מן באהד האדם שישיגהו מה הוא ה א ר נ ה ת ע י ד י כי מאמר

 הוא ל כ ש ה ע ד מ אבל . בטעם או במשוש או בריח או בשמע או בראות
 שאם מה הוא ת י ה ר כ ה ה מדע אך .מגינה והכזב טוב שהצדק כמו בשכל יעלה אשר

 ברם א׳ לבטל יתכן לא וכאשר . המוחש או המושכל לבטל יתחייב האדם בו יאמין לא
 נפש לאדם יש כי כרהנו בעל בודים אנחנו כאשר . ההוא בענין להאמין הדבר מכריחו

 על אף שכל לנפש יש וכי . הנראה פעלה נבטל שלא ;ג( אותה רואים אנו שאין פי על אף
 בגי מצאנו שרשים השלשה ואלה . הנראה פעלו נבטל שלא ;ד( אותו רואים אנו שאין פי

 הראשון בבאבר לזכרם עתיד ואני הראשון בשרש שכפר מהם והמעט בהם מודים שאין אדם
 בנויים שהם בפני )ה( ובשלישי בשני כופר בראשון ובכפירתו .עליהם ואשיב הספר מן

 דבריהם עוד לזכור עתיד ואני בשלישי ו בשני וכפר בראשון שהודה מי מאלה ורבים .עליו
 וכפר הראשונים בשניהשרשים שהודה טי מכלם הותר עליהם. ואשיב הראשון במאמר

יותר והשלישי מהראשון נעלם יותר השני שמדע בזה מעלותם התחלק וסבת )ו( בשלישי.
נעלם

האמונה שביל
 כי ר״ל . בו׳ אתם האמת ואם )ז( :בסכלותו בטח הולך רעהו על דעתו הסכימה שלא ואחרי .דעתו

 יכחשו אס באף . ולהבין לדעת תבונה ולא להס דעת ולא . ויכפלו יבערו אשר האלה הרשעים האנשים
 הרשעים אלה וינערו הארץ בכנפות לאחוז .לו מושלה וזרועו יבוא בחזק אלקיט הנה .הוא לא ויאמרו בד'

 אמתות כי וחושבים . יחהלכון ובחשכה יבינו ולא ידעו לא . בעיניהם כזאת ראו שלא בעבור כי .ממנה
 אתם האמת אם כי והנגלים הנראים מהדברים זה להבין לב יחנו לא מדוע . האדם דעת כפי הס הדברים

 .כו׳ מוסרותימו את ננתקה )ס( : ממנה יפחוד ולא יגור שלא עם . ממנה יגור שלא )ח! : כר
 שרירות אחר ההולכים .כוי הבהרות בעניני מהמתפקדים )י( : ק ויהיה זה על בדעתנו נסכים כלומר

 המקלות. הכאת לסבול ומתגברים . חטאתם על שבע שיוכו למה יחושו ולא . נעוריהם דמי רתיחה כפי לבם
 מי )יא( : לסבול והסכמתם התגברותם להם תועיל ולא ♦ יוכו אשר עת בכל תמיד והצער הכאב ירגישו .ובכ״ז

:שלה ויהיה ית׳ נגדו לבו הקשה מי .בו' אליו הקשה
 ראיתי אשר * עליהם תמהתי אשר האנשים זכרון השלמנו ר״לשכבר .הראשון המאמר אל לחברו )א( ה

: עיונם בתחילת אדם בני בלבות הספיקות נפילות סבות הודעות שהיא .הראשון המאמר אל זכרונם לחבר
 והס . והשיבושים הספיקות מבין האמת את למשוך נוכל ידם על אשר האמת יסודי . האמת משכי )ב(

 כאלו .בעינינו רואים אנו הנפש פעולת כי . הנראה פעלה נבטל שלא )ג־( :דבר בכל הבירור את הנותנים
:ותבין בבמ״ז נפש עיין הנפש מפעולות שהם ממה וכיוצא והתנועה וההרגשה בדומה והמוליד והמגדל ;זן תאמר

: משכיל לשום פעלו יעלם שלא ממה וכיוצא והעיוני המעשי השכל כמו . הנראה פעלו נבטל שלא )ד(
 .ההכרחי ובמדע בשכל שכופר כ£"כ החוש שהוא בראשון כופר הוא שאם כלומר .עליו בגוים שהם מפגי )ה(

 וסבת )ו( :ספק בלי הבנין יפול היסוד בהתמוטט א״כ .עליו בנויס והם החוש הוא יסודם עיקר שכל אחרי כי
 כופרי ג״כ ורבו . השכל במדע מהכופרים ההכרחי המדע כופרי רבו ע״כ כי ר״ל . בו׳ מעלותם התחלק

נעלם• יותר ההכרחי ומדע החוש. ממדע נעלם יותר השכל מרע כי יען החוש. במדע מהכופרים השכל «מדע
ממדע
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 במדע שבפרו אנשים ויש ()ז .הנראה מאל הנעלם אל ■ת ממה יותר והכפירה .מהשני ■נעלם
 שהרחיק מה מקיים מהם אחד ובל .חברו בדעת שלא מהם אחד ובל בתמורה להחזיק הזה
 . בתנועה ובפר נחים הדברי שבל שקיים במי לזה מביאו שההכרח עליו וטוען דינו בעל
 ספק חברו שמביא הראיה משים ?•.חד ובל )ח( . בנוח וככר נעים הדברים כל בי קיים אחר

 .למדעים אשר משכים השלשה באלה מאמינים המיחדים קהל ;ס( אנחנו אבל .ושבוש
 ה ד נ ה ה והוא )י שרש לנו ושב ראיות בשלש אותו הוצאנו רביעי משך אליהם ונחבר

עתיר אני באשר . שחייבו ומה השכל ומדע החוש מדע על בנויה היא בי הנאמנת
: הזה הספר מן השלישי במאמר לבאר

 הנבואה וספרי הנאמנת ההנדה לומר רוצה המדע זה בי הנה ואומר )יא(
 שהוא מכני )יב( אבתיים מדעים הם בי שרשים השלשה אלה לנו מאמתים

 שנים אליהם ומחבר )יג( חמשה אותם ומשים העצבים מן המודחקים המוחשים -מונה
 ההושים הם והחמשה . יראו ולא להם עינים ידברו ולא להם פה קס״ו()יד( )תכלים כאומרו
 יהלכו ולא רגליהם )בסו שאמר כמו התנועה מהם אהד אליהם המחוברים והשנים . עצמם

 לקלותו. ימנעהו שלא או והו לכבד התנועה האדם ימנע באשר והקל הכבד יודע ובה >שו(
 .והבובד הקלות הודע מהם במה ואמרו החושים אלה במספר להוסיף רצו שהאנשים וזה

 יהנו לא )פס( באמרו הדבור .והאחר והקושי הקלות תמצא שבה התנועה בחושי ונאמר
 .בארנו באשר והמופתים וחהקדמות והחבור השמות בעל )כז( הדבור בלל והוא בגרונם
 חסי יהנה אמת סי ()יז( ח )משלי באמרו מהכזב והזהיר בצדק וצוה השכל מדע לנו אמר וכאשר

 מאומה לדחות שמביא מה בל בי ההכרחי המדע לנו אמת ואח״בן .וגו פי אמרי בל בצדק גגו׳
 טורף )יחו י׳ת( )איוב רו באם המוחש שדוחה מה ובטול שקר שהוא המושכל מן או המוחש בץ

 )שם באסרו והצדק מהבזב ל המושב שדוחה מה בטול אבל וגוי תעזב הלמענך באפו נפשו
 מה על ים בנו המדעים שבל הודיענו ואה״סך . ונום׳ יבזיבני מי איפה לא אם )יש( כד(

 שמעו ד(’ל )פס באמת מהם ומוצאים מהם ומסתעפים זכרנום אשר בחושינו שהשגנו
 לנו אמת בן ואחר .לאכול יטעם וחיך תבחן מלים אזן כי לי האזינו ויודעים מלי .חכמים

ולא יגידו חכמים אשר ונו׳ לי שמע אהוך ס״ז( ;שם כאמרו אמת שהם הצדיקים .האמרים
כחדו

האמונה שכיל
 אחד שבענין ר״ל .יו׳ אנשים ויש )ז( : ביותר סליו רובצת הכשירה יותר נעלם שהוא וכל . השכל ממדע
 הביאוס שההכרח ושפנו בו החזיקו להס הנרצה אחר בפנין ותמורתו . ושיבוש ספק בו ושמו ההכרחי במדע כפרו
 מלא הוא כי ההכרחי למדע קיום שאין ששוק כלומר . סו׳ הראיה משים אהד וסל )ח( : ק לומר

 הנאמנת ההגדה והיא )י( :ביחוד המאנדניס ישראל עדת קהל .המייחדים קהל )ס( :ושיבושים ספיקות
 משכים השלשה כי .רביעי למשך . הנאמנה ההגדה שהיא התורה תהיה ישראל עדת קהל לט כי ר״ל • בו

 שיבוא במו .בלעדה ושא״א ובירורה הנאמנה ההגדה אמתח וקיימו הודו כלס .וההכרח והשכל החוש שהם
 אץ יבאר השלישי במאמר שס כי ר״ל . סו׳ המדע זה סי הגה ואומר )יא( : פ״ו השלישי במאמר
 וספרי הנאמנה ההגדה איך יאמר בהקדמתו ופה הנאמנה. ההגדה אמתח קיימו הנזכרים המדעים ששלפת

 החמשה מינה שהכתוב . סו המוחשים מונה שהוא מפני )יב( : המדעים שלשת אמתת קיימו הנביאים
 .למאומה יצלחו ולא החושי המדע להם ואין להם. מושגים המוחשים שאין העצבים פחיתת על ולהעיד מנחשים

 מלבד .סו' שנים אליהם ומחבר )יג( :האלילים מן רחקס על העיד מ״כ כי המוחשים אמתח קייס ובזה
 . ידברו ולא להם פה )יד( : שיבואר וכמו . חושים שני עוד להזכיר הוסיף . המפורסמים חושים החמשה

 העצבים על לומר יפול לא כי וזה . החמשה מספר יוחסר לא למטן הסעס חנש חמורח זה אמר הגאין לדעת
 זה שאין מלבד הנה . אוכלים שאינם בחסרונם ולומר . אוכלים אינם אם ישטמו איך כי .ישטמו ולא להם חיך

 האכילה נא כשטסים משפש רק ט4א השעם כי . השפם מחוש האכילה אין הלא . האלוהות בחק משרון
 להוציא ביכלחס שאין כלומר .ידברו ולא להס פה .תמורתו אמר זה כל ובעבור . המישוש מחוש שהוא הגמורה
 אח״כ שאסר במה רמז לזה אשר . שלם מאמר לומר יוכלו שלא וכש״כ אותיות־. חיתוך בו שיש דיבור מפיהם

 . הסטפה מחוש המוחשי והמדע ר״ל . סו׳ והקל הבבד יודע ובה )סו( : שיבוא וכמו קגרונס יהגו ■לא
 . לאנה סאגה ויעתיקו אוחו וינענע דבר באיזה אדם יאחוז אס כי לדברים אשר והקלות הכובד ידיעת הוא
 .ט׳ והחבור חשכות )סז(בעל כבדותו: ידע מסו לההניעע יוכל לא וכאשר . ההוא הדבר קלות ■ידע
 הדיבור כלל והוא • החולדה מהם תצא אשר וההקדמוח נהם והמחובר השמות בתוכו הכולל שלם מאמר ר״ל
 שאסר כמה כלומר . סו י חב יהגה אמת סי )יז( : האדמה פני על אשר החי מכל האדם בהבדל רמזו г גא־
 р р אשר מהכזב והזהיר בצדק צוה ע״ב כי .כשכל מדע לט אמת . פי אמרי כל בצדק חכי יכגה אמת כי

 נפק־ מחבל שאתה בשביל וכי ר״ל . וגו׳ באפו נפשו טורף )יח( : ראשונה שנזכר וכמו השכליים המדעים
סי איפרא לא ואם (יס):נמיר החוש כמדע *כ ג יושביה כל ויכפרו האיץ תעזב . חושש ואינך ►להשתיתה

יכז־כני
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 כברבארנוסבפי׳ הנאים להם ויש )כ( .וגומר הארץ נתנה לבדם להם מאבותם כחדו -

 אופני עכא( שנבאר צריך הד׳ השרשים אלה שזכרנו וכיון במקומם. הפסוקים אלה
 בינינו אשר בדבוק כב(}האמתי חושינו יפול אשר כל ההוש מדע כי ונאמר . מהם הראיה
 נהיה אשר אהר ספק בו אין )כג( השגנוהו באשר באמת הוא שהוא שנדע ראוי וביניו

 במראה תראה אשר הצורה כי חשבו אשר כעם . בהם נטעה ולא הדמיונים בענין רגילים
 שתהפך )כד( הזכים לגשמים מיוחד טבע אם בי ואינה באמת שם ברואה צורה היא כי

 שהיא נהפכת במים הראה אשר הקומה שמו אשר כעם ולא . בה נבהה שהוא מה צורת
 שיעורם עמוקים יותר המים כשיהיו הוא בזה שהסבה ידעו ולא ההיא בעת תברא אמת

 ולא באמת המוחשות דעת אל יגיע וזולתו מזה ישמר ובאשר . הקומה אורך משיעור
 אך אדומיםבדם. המים את מנגד מואב ויראו ג׳( )מ״ב הכתוב אמר כאשר הדמות תטעהו

 ספק בו אין אמת מדע והוא )ט( פגע מכל הנצל בשכלנו )כה( יצטייר אשר כל המושכלות
 יש כי . והחלומות הדמיונים מן ונשמר העיון נשלים בן ואהר נעיין איך שנדע אהר )כז(
 שלא כדי זה עצמם וחייבו האדם ראה אשר בצורות )כח( ברואות אמתות שקיימום עם

 המחשב על עברו אשר החולף היום מעניני )כס( יהיה קצתם כי ירעו ולא הנראה ידהו
 וחומם המזונות מפני )ל( וקצתם ענין. ברוב ההלום בא כי ה׳( )קהלח הכתוב אמר ובזה

 וכאשר אוכל והגה הרעב יחלום באשר כ״ס( )ישעיה הכתוב אמר ובזה . ומעוטם ורובם וקורם
 שמחות ידמה והלח וההם .המזג על הגובר המסך מפני וקצתם . שותה והנה הצבא יחלום
 אמרתי כי ז׳( )איוב החולה הכואב שאמר ובמו ודאגות אבל ידמה והיבש והקר . שהוק ומיני

 בהם אך )לא( . תבעתני ומחזיונות בחלומות והחתני משכבי כשיחי ישא ערשי תנחמני
 לילה חזיון בהלום ל״ג( )שם שאמר כבו והדמיון הרמז דרך על בהם מתערב עליוני מעט רמז
 חייבי׳ אנו עמו אחרים בדברים )לב( חושנו ישיג כאשר מהמז־עי׳ ההכרהיי׳ אכל * ונו׳

 בהם אם כי ההוא המוחש התקיים שלא מפני הרבה או מעט שיהיו בין כלם בהם שנאמין
 שהניעו מה אל הגיעו ואפילו מזה יותר או ד או ג׳ או ב' שיהיו ואפשר א׳ שיהיה ואפשר

: כלם בלעדיהם וא״א ההוא המוהש בלתי א שא׳ בפני
 לא כי העשן במציאות האש מציאות שנאמין עשן רואים כיכשאנהנו בהם והאחד )לג(

 מאחורי או הפרגוד מאחורי אדם קול נשמע כאשר וכן . בזה אם בי זה יתום
 • נמצא מאדם אם כי אדם קול יהיה שלא מפני במציאותו שנאמין חייבי׳ אנחנו הכותל

אבל
האמונה שביל

 ט .ואין לאפש מלתי את ישים . בכזב נאמרים אלה שדברי שיוכיח מי כלומר .מלתי לאל וישים . יכזיבני
 נסמוך ואיך .החוש על בנוי השכל יהיה איך ר״ל .בו׳ תנאים להם ויש )כ( :נחשב וכלא מגונה הכזב

 אופן באיזה .מהם הראיה אופני )כא( : איו על בביאורו ז״ל להגאון נתבאר כ״ז .הגידו שחכמים מה על
 ר״ל .כו׳ וביניו בינינו אשר בדיבוק )כב( : ומהקבלה ההכרח ומן ומהשכל החוש מן ראיה להביא טכל

 שם ובביאורי . השמיני בדעת פ״ג ראשון מאמר לקמן ועיין .המשיגו החוש עם ודיבוק יחש לו אשר ובמומש
 אולת בחוש שהושג במה הכופר כי . ספק בו אין )כג( : ותבין •״ג אוח וביאורי פי"ב שני ומאמר י״ז אוח
 : בה ותחרשם חותם כחומר תתהפך נכחה העומדת שהצורה . כו׳ צורת שההפך )כד( : וכלימה לו הוא

 אין אמת מדע הוא )כו( :רע ומקרה פגע שוס בו אירע שלא כלומר .פגע מכל הניצל בשכלנו )כה(
 האדם ראה אשר בצורות העיון:)כח( דרכי שנדע ובלבד נעיין. איך שנדע אחר )כז( כצ-״ל: . ספק בו
 . באמת נמצאות לצורות . משכב עלי בתנומות דמיונם כח להם הראה אשר הצורות את שיחשבו כלומר .כו'

 ביום עליו שעבר מה החולף. היום מעניני )כס( :דמיונם בכח ראו אשר את לדמות יכולים שאינם ואומרים
 כי ר״ל .כו' הגובה המסך מפני )ל( : חזי ולאורתא יומא טליה הרהר נו( )ברכות ז״ל וכאמרם . העבר
 מלא חמר יין ישתה וכאשר . השוה המזג על האדם בגוף ממוזגים להיות מוכרחים והיובש והלח4 והקור החום
 אך )לא( :והולך ז״ל הגאון שמבאר וכמו צודקות בלתי חלומות ויוליד השוה. המזג על המסך יתגבר אזי .מסך

 עמו אחדים בדברים )לב( :עליוני רמז מעס גס החלומות בתוך מעורב יהיה לפעמים .כו׳ רמז בהם
 המדע מושג נדחות נוכל ולא . לאחדים שיהיו באופן . מושגים שני ההכרחי והמדע החוש ישיגו כאשר ר״ל • בו׳
 ענין מושג שיהיה ובין .ההוא ההכרחי המדע מושג לקיים מוכרחים אנו אזי .החוש מושג את גם בדחות לא אס

 היותו א״א אשר . החוש מושג קיום בעבור כלם את לקיים אנו מוכרחים . הרבה עניניס מושג שיהיה ובין אחד
 מושג שיהיה שאפשר שאמרט מה ר״ל .כו׳ מהם והאחד )לג( :ההם הענינים או הענין בקיום לא אס

 זה יתום לא כי .האש מציאות והוא .אחד ענין מזה יחייב . עשן רואים כשאנחנו עד״מ הוא . אחד המדע
 קולו, בשמענו וכן . האש מציאות שהוא בזה לא אס ושלם. תמים ה^נשן שהוא החוש מושג יהיה שלא כלומר
 שאמרנו ומה כלומר .כו׳ שיוסיף מה אבל )לד( :האדם מציאות והוא .אחד ערן רק ג״כ יחויב מדבר

 המזון רואים שאט כמו עד״מ הוא .מאחד יותר עניניס במציאות להאמין אותנו מחייב החוש מדע שיהיה שאפשר
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 ותצא מוגשם חי כעל בבטן נבנם המזון רואים ימאנו במו האחד על שיוסיף מה אבל )לד(

 בהם שיש והוא חושינו שהשיגו מה ישלם לא דברים בד׳ נאמין לא ואם מגנו הפסולת
 פסלתו דוהה ובה .אותו שמעגל וגה . שיתבשל עד בו דק מו וגה , לפנים המזון מושך כה
 שארבעתם שנאמין צריך הארבעה באלו אם גי יתום לא המוחש יהיה וגאשר ־ חוץ נדחה בו

 שהאמתהו מלאגה לו שנחדש עד )לה( שנאמין מה אמונת לנו תשלם שלא אמת.ואפשר
 בהם נתלה המוחש ההוא שהדבר יתאמת וגאשר רבות למלאכות שנצטרך ואפשר . לנו
 הירח נראה כאשר וזה . ההוא המוחש שיתקיים עד אנת גל□ והם < שנחשוב חייבים אנו

 והליכה ארוכה הליבה הולך זה ת□ ובלילה מיום שונים בעתי□ בא והוא ץ דאו על מאיר
 וקראנו השגנו׳ אשר ועשרים השמנה המהנות א אל להגיע ;היב יבצר כאשר קצרה
 ופעם בנגב הולך פעם אותו ואי□ ר אגו זה וע□ אור□. ויעבור ;הי□ וינשך שמות להם
 .ורחבו הליכתו מהחלפת היתה לא בלבד אדה הגועה לו היהה אם בי כזה ונדע בצפון

 אם כי תהיינה לא הרבות ושההגועות רבות הגועות לו שיש בחייב והו וההלם וראותנו
 או נ ג״ייי מתחלפות תנועות שתי א בעת ינוע לא האחד שהגשם מפני רבים מגשמים

 יחסרו התנועות ולגן קצתם את קצתם פוסקים בצורתם השוי□ הרבים .ושהגשמים ד'
 שנקראת השיעור במלאכת אם בי לגו יתאמת לא ושזה עליו יוסיפו או מקצתם קצתם

 על שנעמוד אהר ההרכבה דרך על בצורה נכנסים לנו אותם הראה והיא . ה ״ ס ד נ ה
 הצורה שידענו עד והקוי□ הנקודות אהר הפשוטות הצורות לרעת סקנו וחתי בהם הפשוט

 הצורה לידיעת שהגענו עד והפוכקת והפשוטה והנכנסת והעגולה וה_רובעת המשולשת
 או כדוריות הגלגלים צורות כי שידענו עד׳ שמרבטל ובה מחלקיה שנתברר ומה הפוסקת
 הירח הליכת כי לגו יתברר האלה המלאכות ובהשלמות .קצתם בתוך ומקצתם עגולות
 אמונת לנו חתום שלא בפגי אמת המלאכות אלה כי שנאמין וצריך .תנועות כארבעה מורכב

 ההכרחי המדע יהיה איך שבארנו וכיון . בד□ אב גי הטבעי דהק על וליבתו התהלכות
 והתחלפות אדם בני מחלוקות שרוב והוא ההפסד מן ישמרהו ש כה שנזגיר צריך

 אנוהייבץ המוהש אבטל שלא בכך האמנתי אומר גשיאמר ונאמר . וממנו בו הם ראיות׳
 וזה .בטל בו שהאמין מה כן הוא ואם בו שהאמין מה בזולת יתקיים המוחש שמא לעיין

 השמש גלגל סבוב עליה שהיה מלבנתה שרואים בעבור ההגווה /לו( כי שהאמין כמי
 אישיי כחלק עולה איד זה שיהיה והוא אפשר זולתן נמצא דבריו יכהנו ובאשר בקדם
 האמנתי אומר יאמר ואם . שאמר בה ויתבטל זה זולת או נקבצים קטנים ככבים או עומד

 שהאמין בה בזולת יתחייב ההוא ל הבוש אם לעיין חייבין יאנו המושכל אבטל שלא כך
 שתהיה )לז( זה על וראיות□ זאת זולת אחרת ארץ שיש שחשב כמי וזה .אמונתו בטלה בו

 לאדם זה שגהשוב לנו התישר וכבר )לח( . באמצע שכור חשוב דבר כל כי באמצע האש
השוכן

האמונה שביל
 ציור בשכלנו שנחדש לא אס החוש מושג לנו יתקיים לא לפעמים כי ר״ל .בו׳ לו שנחדש עד )לה( :כו'

 שהבגנו במה שהוא וכמו . החוש סופג לקיים כדי במציאות היותה ונאמין מלאטהיס הרבה ציוריה או מלאכותי
 וק . בצפון ופעה בנגב פעה מקומם ומחילוף . בקצרה ופעמיה בארוכה פעמים הירח הטעה מחילוף בחושנו

 בשכלנו חדשנו אשר עד אלה כל לנו נתיישב לא אשר . הירח ממהלך לט שמס המו השיטים וכתר אורה הכתרת
 להאמין הוכרחנו אשר פנינים ושחר ה־קפה וגלגלי .גלגל בתוך מגלגל הנדסיות מלאכותיות צורות שה שיש ן להאמ
 .לזה הנמשכים הפנינים שרפי כל ז׳״ל הגאון שמבאר וכמו . בחובט שהשגט במה נפשותינו שחהישב כדי .היותם

 מי כל לפני פתוחים התטנה וכפרי . בפרסות דבריו לבאר פלי העמסתי לא הכפר מכונת זה שאין ובעבור
 הנקרא לבן נתיב המזלות אזור באמצע רואים שאנו מה כי .ר'ל ט החגורה )לו( :אלה דבריו על ד לעח שירצה

 . הזה בנתיב החמה הילוך היה מקדם ט . בזה הסבה היחה . לחלב במראיתו שדומה בעבור החלבי נתיב
 טכביה קינון או אד שזה בשנאמר החוש לנו יקוים כבר כי .זה להאמין מוכרחים אנו שאין ל ז הגאון אמר וע״ז

 חשובים הס הגלגלים כלומר האש שעגולת יעץ כי י"ל . בו׳ באמצע האש שתהיה )לז( :וכיוצא קסנים
 המאכל תאמר כאלו . באמצע שמור שהוא חשוב דבר כל כמו באמצע הס שיהיו יחויב א"כ . כנמצאים מכל יותר
 זולת אחרת ארן סניאוס מזה להם ונתחייב .האדן את מקיפים הם שיהיו ולא הפרי בחץ והגרעין הקליפה בתוך
 .באמצע להיות חשוב דבר כל כחק . ת שתיהארצ בין ממוצעים הגלגלים ויהיו . מהגלגלים למפלה והיא הארץ

 מזה מקומות בהרבה ז״ל הגחון דעת גס הוא וכן .האש מיסוד הס הגלגלים מהקדמונים הרבה לדעת כי ודע
 והכוכבים הגלגלים כי פיס הפילום קלת חשבו וכבר ז׳ל אמר היחוד משער כפי'ו ז״ל חו״ה בעל והחסיד . הספר

 .לוהס משיתי'אש רוחות מלאכיו עושה דודע״ה שאפר מה לזה ודומה האש. מתולדת הס העליונים והאישים
 מ׳ לישעיה בביאורו רד״ק ועיין . ע"כ ארסס״ו השב כאשר חמישית תולדה ואיננה הזאת המחשבה מל ראיה וכזה
המושכל ויתישרלט זה להכחיש וכברטכל .בו' לגו ובברהתישר )לח( בבמ״ז: חמישי גשם ועיין מזה

 בכנהפר
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 האמנתי אוסר וכשיאמר .בו עצמם שחייבוהו מה ובטל הבל באמצע הוא אשר בארץ השוכן

 שבשגי נדוןבגבול . אחר מוחש מפסדת ההיא האמונה והיתה המוחש על הקשה )לכו! בכך
 מה ועוט לח מיסוד בי׳ח )מ( בי המים מן הוחלו בולם הדברים בי שהשבו כמו המוחשים

 בעצמו יעמוד לא בי שרש שיהיה יתבן לא מהתובו המים מהגרת )מא( אותו רואים שהם
 ובאשר . לראיה ראוי יותר שבהם הגדול השנים אלה במו הראיה בהבאת נפגשים ובאשר

 מאסרו קצתו את סותר מאמרו קצת ויהיה המוחש על הקשה כך האמנתי אומר יאמר
 חשים הם שבך )מב( מפני לנו ערב שהוא מה כל הוא הטוב בי חשבו אשר במאמר . שקר

ויהיה להם תערב שונאיהם הריגת באשר לשונאיהם תערב שהריגתם )מג( זוכרים ואינם
:זה את זה שסותר דבר יהד ורע טוב

 מחייבת )מד( אותה ומצאנו ההיא העלה ודקדמנו בך לעלת בך האמנתי אומר וכשיאמר
 כי האמינו הקדמות אנשי במאמר . בטלה בבר בו מאמין איננו אחר דבר

 אין ואשר . חושינו שהשיגוהו במח אלא מאמינים אגו שאין מפני קדומים הדברים
 אפשר אי כי קדמונים הדברים בי שיאמינו ימנעם חושיהם שהשיגוהו במה אם כי מאמינים
 ביותר שנכנס ותמצאהו בך לעלה בך מאנתי אומר יאמר אם ובן .בקדמותו הקדמון שיחושו

 השבת )מה( על יבול שאינו מאמור המיהדים קצת ברח באשר ממנו שברח ממה קשה
 לזכור עתיד אני וכאשר )מו( הבל שהוא מה עליו לספר רע יותר שהוא במה נכנס אתמול

:הראשון במאמר
 הענינים מחמשה נשמרהו ההכרחי מדע אמתת קיום נדרוש כאשר עתה ואנחנו )מז(

תגזר ולא . המוחש אמתת בזולתו תגזר שלא והוא .אותו המפסידים האלה
בזולתו

האמונה שביל
 שחייבו מה ויבוטל הנמצאים ומכל מהגלגלים והנכבד החשוב הוא כי יען באמצע שמור הוא האדם כי בשנאמר

 את לנו הראה בזה כי .נעלה מאוד יקר ענין הס אלה ז״ל הגאון ודברי אחרת. ארן במציאות להאמין עצמם
 אשר כל ומעסה עולם גדולי בזה שנחחבמו מה מהגלגלים נכבד ויותר יקר יותר הוא השלם שהאדם הנאמנה דעתו
 מהשמים והנכבד החשוב והוא לזה לצוות אלא גברא לא העולם שכל נזכיר ז׳יל הגאון בשם אנחנו . זה הפך יאמר

 הגאון שפחי כי ותמצא פ״א התשיעי ומאמר הרביעי למאמר בפתיחה ועיין .עליה אשר וכל והארץ בהם אפר וכל
 לה אסר לב( )ברכות ז״ל כאמרם ובעצמו בכבודו הקב״ה מפי זה שמענו וכבר . האלה כדברים מלגו ברור ז״ל

 כל ועל חיל שלשים לו בראתי ומזל מזל כל ועל ברקיע בראשי מזלות משרה שתים בתי ישראל( )לכנהת הקב״ה
 שלשים לו בראתי ורהשון רהשון כל ועל רהפון שלשים בראתי ולגיון לגיק כל ועל לגיון פלשים בראתי וחיל חיל

 וששים מאות שלש בה תליתי וגססרא גססרא כל ועל גסמרא שלשים לו בראתי וקרשון קרשון כל ועל קרשון
 מעשי בספר מזה עוד ועיין .ע״כ בשבילך אלא בראתי לא וכלן החפה ימות כנגד כוכבים רבוא אלפי וחמשה

 מוכרח שאני כלומר . בו׳ המוחש על הקשה )לש( :שעם בשוב זה לקיים הרחיב העמיק שם פי״ג ח״א ד׳
 . המוחש את גם להכחיש מוכרח אהיה בו אאמין לא ואם . מוחש דבר אל אותו מקיש שאני בעבור זה להאמין

 המוחשים בק ולדון לשפוט מוכרחים אט אזי .אחר מוחש להכחיש גצשרך דבריו את נקיים שאס רואים אנחט אולם
 הזרע משפס .לח מיסוד חי בעל )מ( :לקיימו ראוי יותר מהם מי דעת למען .לקרב ואיזה לרחק איזה

 כי .סופו אס ראו ולא חי הבעל התחלת ראו המה כי ר״ל .בו׳ מהתובו המים מהגרת )מא( :הלחה
 העפר א כ" ישאר לא התפרדו ואחר בתחלה ממט המיס ויזלו יגורו חי הבעל גוף שבהחכת רואים שאנו ממה
 מוחשים שני נפגשים וכאשר . ההיתוך אחר נשארים היו פרשו הה היו אלו כי .שורש המיס שיהיו יתכן לא בלבד
 השארות כי גומר נוכל ובצדק .הגדול מפני הקשן ידחה . יחד פניהם לקיים טכל ולא הראיה בהבאת כאלה
 וכסו .הזיע משפת הס שאמרו מהראיה העפר מן ההתחלה היות על ראיה יותר היא ההיתוך אחר העפר
 נמע מרגישים הס שכן .חשים הם שבך )סב( : העפר אל שב והכל העפר מן היה הכל הכתוב גס שאמר

 •בואו שאם ר״ל . ט׳ תערב שחייגתם )מג( : לדעתם השוב הוא לחוש יערב ואשר .בו אשר הערבות
 בשובו ירגיש ההורג כי .יחד זרע שוב . שונאיהם אח בהריגתם א״ב סהיה .השוב על החוש מהרגש ראיה

 באתה להאמין אחד ישעון אס ר״ל .ט׳ אחר דבר מחייכת )מד( :זא״ז שסותר דבר וזה .ברפתו והנהיג
 הזוכרים בכל •אמין ושאם .ההיא הסבה שמחייבת מה בשאר מאמין איט עצמו והוא . ידועה לסבה דבר

 הקדמות מאמיני שיאמרו כמו .בו שהאמין מה בסל א״כ .בו מאמין שהוא מה יבושל ההיא מהסבה המחויבים
 יאמינו ע״כ . דבר מלא דבר היות משיג החוש שאין ובעבור .אוחו משיג שהחיש במה רק מאמינים שאינם

 מעולם ט כקדמות יאנויט לבל אותם תחייב עצמה הסבה זאת כי ושכחו . מהיות סרו לא קדמונים שהנמצאיס
 . אתמול השבת )מה( : בשלה בקדמות ואמונתם ראייתם וע״כ . בב״ת קדמון ענין על חושם נפל לא

 עתה ואנחנו ׳ג:)מז( פי ועי״ש כצ״ל השני. כמאמר לזבור עתיד אני וכאשר העבר:)מו( יום אח להשיב
 »*של . הכרחי מדע שוס אסתת על לגזור טכל שלא הוא אלה ז״ל הגאון דברי ביאור .ט׳ נדרוש כאשר

העלני« מממהס שחלה אותו שנשמור לא אם .בשכל ידוע מדבר או . בחוש מוחש מדבר אותו להכריח .נרצה
 המפסידים
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 בל קצתו תא קצתו יסתור ושלא . אהרת אמת מפסיד שיהיה ולא . הידוע אמתת בזולתו

 ברגילות והמושכל המוחש שמירת אהרי וזה . ממנו שברח ממה רע ביותר שיכנס שכן
 לגר תצא השלמתה עד העיון מלאכת על המתון עס ענינים שבעה ויהיו .זכרנו אשר

 .השבעה באלה דבריו נבחין ההכרחי במדע ראיה לנו להביא זולתנו וכשיבא . תאמת
 בעניני )מש( בהם נשתמש מקובל.וכן ג״ב אמת )מח( יהיה במאזנים וישקל כמבהן יבחן זכאשר
 וכבר אופניהם כל בו לבאר מקום זה אין אך הנביאים כפרי לומר רוצה הנאמנת ההגדה

: התורה פירוש בפתיחת ברחב קצת מזה בארתי
 אותם נאמין אשר עד ודקדוקים בידיעות העיון לדין עלינו נשים איך אומר יאמר ואם 1

 הזאת המלאכה מרחיקים והעב ויתישבו השיעור כמלאכת שיתבררו בה כפי )א(
 אינו זה כי נאמר . האפיקורסות אל ומביא הכפירה מביא בה שהעיון אומרים שהם עד

 הולך שהוא בי כל כי הזאת שבעיר הארץ עמי כוברים כאשר שבהם הארץ עמי אצל אלא
 שהוא שדבר סוברים שהם שבעירנו הארץ עבי על שנאמר וכמו . יעשיר הודו ארץ אל

 שהם שבערב )ג( הארץ עמי קצת על אומרים .וכאשר ונקדר הירח בולע )ב( להנץ דומה
 כזה והרבה .רגלי הדין ליום יביאוהו )ד( קברו על גמלו ישחטו ולא בהם שמת שמי סוברים

 העיון ובלבד )ה( מזה הזהירו ישראל הכמי הנה אובר יאמר ואט .עליו לשהוק שראוי ממה
 כאלו לו ראוי דברים בארבעה המסתכל כל יא( )דגיגה כאמרם המקום וההלת הזמן בהחלת

 בי באלהים ונעזר )ו( נאמר . לאחור מה לפנים כה למטה מה למעלה מה לעולם בא לא
 הנאמנת ההגדה עם )ח( בו צוה כבר ויוצרנו בבנו שימנעוהו )ז( יתכן לא האמתי העיון

 מוסדות הבינותם הלא לכם מראש הוגד הלא תשמעו הלא תדעו הלא מ׳( )ישעיה כאמרו
. מהטוב ביניני נדעה לנו משפטנבחר׳ ל״ד( )איוב לקצתם קצתם החסידים ואמרו הארץ.

 וכאשר
האמונה שביל

 המשכע אשל הידוע או המוחש אמתח לקיים נוכל שלא האחד . ראשונה אוחס זכר אשר והס .אוחו המפסידים
 .החלבי נתיב ממשל שידענו וכמו . אומרים אנו אשר המדע בזה כ״א . בעולם אחר מדע בשום .ממנו המדע

 . אחר מושכל אז מוחש שוס אומרים אנו אשר הזה במדע נפסיד שלא והשני . ראשונה הנזכרים . אחרח וארץ
 וכמשל .קצתו אח סותר המאמר קצת יהיה פלא והשלישי ־ לח מיסוד הוא שהבע״ח מהאומרים הנזכר וכמשל
 אנשי וכמשל כמוהו קפה דבר אל הקשה מדבר נברח שלא והרביעי . האמחי הסוב הוא לחוש שהערב האומר

 מספיקים פנינים הרמש: ואלה .ממנו רע יותר אל הרע מן נברח שלא כש״כ כי והחמישי הנזכרים הקדמות
 אשר המושכל או המוחש שיהיה באופן .והמובכלוח המוחשים בעניני רגילים נהיה רק אס .הכרחי במדע
 בהשלמת והסבל המחון ועם .עניניס ששה הס ובזה . הדמיונים מן ומשומר נאות אמתי ממנו המדע נמשוך

 . קצתו את קצתו יסתור ושלא באמרו כלל ז״ל והגאון . הברור האמת לנו יצא ואז ־ שבעה יהיו העיון מלאכת
 את כלל וע״כ קצתו את קצהו הסותר ענין ג״כ זה כי .כמוהו קשה דבר אל הקשה מהדבר הבריחה ענין גס

 אז בכלס ועומד האלה דרכים בשבעה אוהו בודקין אם כלומר .בקובל כ ג׳ אמת )מח( : אחד במאמר שניהם
 הנביאים בספרי מפר המדע כי ר״ל . סו׳ הנאמנת ההגדה ני בעני :)מס( הלב אל מקובל וגס אמת הוא

 שיובדק מה א; ההגדה חסכים לא ואס . האמהית הכונה מל עמדנו אם נדע הבדיקה ואחר . בדיקה ג״כ צריך
 אופני לבאר מקום כאן שאין ז״ל הגאון אמר אך . עוד ההגדה כונה על עמדנו לא כי נאמנה נדע . בה זיבוקש

: לו אשר התורה פירוש בפתיחת אותם באר ובכבר . הנביאים בספרי הבדיקה
 בפרס דבר כל על מופת לבקש בדיקדוקיס האמונה העיון אה נדון איך ר״ל . כו׳ שיתבררו מה כפי )א( ן

 שיהישבו עד בעניניהם מופתים ס מבקש שאנחנו . והשיעור החשבון במלאכת עושים שאנו כמו . אוהו נאמין
 לדי מביא החופן זה על באמונה העיון כי . הביעור במלאכת רק יאות שזה ואומרים . זה מרחיקים והעם

 סכלים קצת בעירו היו ז״ל הגאון בימי כי נראה אלה מדבריו . וגקדר הירה בולע )ב( : ואפיקורסת כפירה
 בשמים שיש בעבור הוא .ואחריו מילואה קודם קצתה העלם או החודש בסוף הירח העלם סבת כי דמו אשר

 .רגלי הדין ליום יביאוהו )ד( : המערב בארצית . שבערב )נ( : מקצתה או כלה אותה הבולע תנין דמות
 בענינים וכיוצא .גמלו על ירכב אז כי . קברו על גמלו ישחסו אס ׳כ משא .ברגליו הולך הדין ליום אוחו יביאו
 החחלת ההר מלחקור הזהירו וביחוד . כו׳ העיון ובלבד )ה( :עליהם שחוק פה למלאות ראוי אשד אלה
 מוסגר מהמר . באלוקי□ ונעזר )ו( ; צמעלה מה לשאול . המקום התחלת ואחר . לפנים מה לשאול «הזמן

 לא מבנו. שימנעוהו )ז( : הברור האמת על לעמוד שנוכל אלוקים שיעזרנו להתפלל הדברים בתוך־ מתמצה
 באלו הרצון ואין ""ל מהראש? בפל״ב המורה הרב כתב בזה וכיוצא .מאתנו העיון את הכז״ל שימנעו יסכן

 .להשיג שאפשר מה מהשיג השכל ולבסל .לגמרי העיון שער לסתום ז״ל והחכמים הנביאים אמרום אשר הכתובים
 ושלימות . והכמה שלימות . ופחיוחם חסרונם שישימו צהס ייסב אשר . והמתרשליס הפתאים שיחשבו כמו

 לשכל ביש להגיד כנה כונת אבל . לאור והופך לחופך אור פמיס . הדח מן ויציאה חסרון וחכמתם »לחם
 ,כהגדפ1ע רנ,ס • 1מיו יוצרנו צוה שכבר ר״ל • הנאמנת ההגדה עם )ח( :ע״כ אצלו שיעמוד גבול ־»האנושי

 'הנאמנה



49 כה המחבר הקדמת
 מנער אבל .נרחבים מאמרים וחבריו איוב לומר חצה בזה האנשים לחמשת יש ובאשר
 בהעלותי* עצמו בדעת ואחד אחד לבל שיצא מה על ושנסמך לצד הנביאים כפרי שנעזוב

 .שיטעה ואפשר שימצא אפשר הזה הצד מן המעיין בל בי .והמקום הזמן התחלות דעתו על
 בפפה ממנה מהעתקתו יבמה לא בה ויחזיק הדת ימצא ואם דת בי־א יהיה שימצא ועד )ס(

 בעל הוא אם חוטא זה שהעושה מסכימים כלנו ואנחנו אמונתו עליו ויפסיד לפניו שיעמוד
 עתיד שאני מה שהוא זו זולת דרך על ומעיינים חוקרים ישראל בני קהל אנחנו אבל עיון

: בע״ה ולבאר לזברו
 תורתנו בעניני ומעיינים חוקרים אנחנו כי הזה בכפר המעיין האיש יישירך אלהים דע

 האלהים מנביאי )י( שידענו מה בפעל אצלנו שיתברר מהם האהד י ענינים בשני
 ית׳ שאלהינו והוא .תורתנו מדברי בדבר עלינו שטוען מי בל על שנשיב והשני . במדע

 להם שאמת אחר נביאיו ידי על תורתנו מענין אליו צריכים שאנו מה כל חייבנו )יא(
 והודיענו )יב( . ונשמרם ההם בענינים שנאמין רצונו ובמופתים באותות אצלנו הנבואה

 נביאו יד על הודיענו כאשר )יג( שער בכל השלם הברור לנו יצא ונחקור נעיין כאשר כי
 למכפקים ראיה ולא בת!רתינו טענה לד! עלינו לכופרי׳ שיחי׳ יתבן לא כי והבטיחנו
 הבורא והוא מוהלים שהם כלם הדברים מן לנו שהניד כמה באמרו והוא )סו( .באמונתנו

 וגואלו ישראל י״ימלך אמר כה מ״ד( )ישעה באברו לו שותף אין א' והוא התחלתם את
 בו שצוה במה אחריו ואמר סז) . אלהים אין ומבלעדי אהרון ואני ראשון אני צבאות י״י

 יקרא במוני ומי )שס( באמרו )יז( יהיה והוא היה הוא ש לנו אותה והגיד ממנו והזהירנו
פחדנו והסיר )יח( .למו יגידו תבאנה ואשר ואותיות עולם עם משומי לי ויערכה ויגידה

ק
האמונה שביל

 :העיון הרי . הארץ מוסדות הבינותם הלא . הנאמנה ההגדה הרי .לכס מראש הוגד הלא כמ״ש .הנאמנה
 לנו נתן לא ואלו וז״ל .מהראשון בפל״ד המורה הרב דברי בזה נעימים .דת בלא יהיה שימצא ועד )ס(

 . העצמיים בגדריס השלם בצייר שנהויב אלא .במשל דבר אל הישירנו ולא .כניס בשום הקבלה צד על דעת
 רוב למות זה מביא היה .הארוכוח ההצעות אתר אלא א״א וזה . במופת בו להאמין שירצה במה ובהאמין
 היה ולא .חסרון ממנו ירוהק או דבר לו שיחויב כש״כ . אלוה אין או בעולם אנוה היש ידעו לא והס האנשים

 ידענו אשר המדע במדע. האלוקים מנביאי )י( ע״כ: ממשפחה ושנים מעיר אחד אלא המות מזה ניצול
 שאלוקינוית׳ ר״ל . בו׳ מה כל חייבנו )יא( השכל: אצל בפועל עוד שיתברר רוצים אנו . הנביאים מן אותו
 לחורה הנמשכים והעניניס הדברים כל את . ובמופתיהס באוחוסס הנאמנים נביאיו ע״י אותנו והודיע חייב

 באשר כי והודיענו )יב( אותם: ונשמור בהם שנאמין אותנו וצוה בלעדס. מציאותה יתכן ולא האלוהית
 .מהנביאים קבלנום אשר והענינים הדברים אלה על ונחקור נעיין שכאשר אלוקינו והודיענו ר״ל . כו׳ נעיין

 : ע״ה מהנביאים בידענו למה מסכים .ושער שער בכל השלם הבירור נשיג אבל . לריק עמלינו יהיה לא
 תהיה שלא והבסיחנו נביאיו ע״י שהודיענו במה כלומר .כו׳ והבטיחנו נביאיו י ע׳ הודיענו באשר )יג(

 לעמוד נוכל איך זה בזולת כי . האמת לנו יצא ונחקור נעיין שאס בזה הודיענו כבר » עלינו סענה לכופרים
 לא בהחלט הכופרים .כו׳ ראיה ולא בתורתנו טענה )יד( : טענותיהם לבסל והמכחישיס הכופרים נגד

 במה באסרו והיא )פו( :בהמונמנ! ספק להטיל ראיה להם תהיה לא והמספיקים .סענה להס תהיה
 נביאיו ע׳י הודענו ית׳ שאלוקינו . ראשונה שאמר מה לבאר עתה שב ז״ל הגאון .כצ״ל . כו' לנו שהגיד

 סדר בתורתו לנו הגיד אשי כלס הדברים בכל ית׳ נאמרו והוא .תורתנו מעניני אליו צריכים שאנו מה כל
 שוס שם היה ולא . התחלתם ברא ושהוא ומחודשיס מותחלים כלומר . מוחלים כלם שהם . והרחם בריאתם

 בלבד יח׳ הוא 'א כ שם היה ולא . המיח;ס הגמור מהאפס כ״א . וכיוצא ם פרדי ועצמים קדום מחומר . דבר
 ואחר ל ר . כו שצוהבו במה אחריו ואמר )סז( וגו׳: אחרון ואני ראשון כאמרואני שותףלו. ואין

 אח״כ לנו אמר . דבריה בראשית התורה כפיה אשי בראשית מעשי בענין גדוג אליו הצורך שהיה מה שהודיענו
 וההזהרות שהציויים כלומר . ויהיו היו שהם . בתורתו והגיד והזהיר ציה אפר וההגדות וההזהרות בהציוויס

 הם ואלה הגיד. כחשר כן תהיינה והעתידות בחמת כן היו החולפות !ההגדות . לעולם ישתנו ולא נצחיים הס
 . דבר א מ מחודשים כנס ושה״ייצאיס .יח' יחודו והס מא!ד גדול ההורה אצל אליהם שהצורך העניניס השלשה
 הזה המקרא מאמר יהיה ל ז הגאי! לדעת . בו' יקרא כמוני וטי כאמרו )יז( : תשתנה לא התורה ושזאת
 שקראתי כמו הרע. מן זנהז־יירס בעוב אותם לנוות האנשים את יקרא כמוני מי והכונה התורה. על מוסב
 מאז אותם שמתי אשר ;פרשמתי יעריך ומי .האמתיוח התורה הגדות יגיד כמוני ומי . בתורתי אנכי אותם

 דרשו וכבר תשתנה•. ולא לעינם ותהיה מעולם מאז שהיתה כלומר מגידים הס תבואנה ואשר ואו״יות . מעולם
 על תורה של פרשיותיה נתני לא (ג מזמור תהליס )מדרש ז׳י׳ל כאמרס התורה על הזה המקרא את חכז״ל גס

 תורה פ; סדורה נתעלס לפיכך המתים להחיות יכול בהם קורא שהוא מי כל הסדר על נחנה שאלמלי הסדר
ראשונה שא.;ר מה לבאר שב עתה .החולקים מן פחדנו והסיר )יח( :וגו' יקרא כמוני ומי שנאמר

 שהבטיחנו דלית
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 מחוייב דבר עלינו שיראו ולא בטענה עלינו שיגברו להם יתבן לא כי עלינו החולקים כן

 אלוה היש עדי ואתם והנדתי השמעתיך מאז הלא תרהו ואל תפחדו אל )שם( שאמר כמו
 ברובם ()יש דינין בעלי עניני בו רוצה תפחדו אל ואמרו . ידעתי בל צור ואין מבלעדי
 .המציק המת מפני היום בל תמיד ותפחד נ״א( )שם אחר במקום שאמר במו ומדותם ובחותם

 ורוצה אלף במקום הה׳ התמורה בענין יבא באשר תיראו ואל במו הוא הרהו ואל ואמרו
 תירא אל מפניהם ב׳( ;יחזקאל אחר במקום אמר באשר עצמם הטעיות ומן עצמם הדברים מן

 השמעתיך מאז הלא ואמרו )כ( .י״י דבר את הירא ס׳( )שמוח ואמר תחת אל ומדבריהם
 שאמר במו חלפו אשר ההגדות בו רוצה והגדתי ואמרו .לבא שעתידים ההגדות בו רוצה

 אלמה דומה עדי ואתם ואמרו )כא( מגיד אני וחדשות באו הנה הראשונות מ״ב( )ישעיה
 בבות העשר מבא רבים פנים והפעל הנגלים והמופתים הנראות האותות מן העם שראה

 נפלאת יותר המן אות )כב( ענין בי רואה ואני .סיני הר ומעמד הים ובקיעת מצרים על
 עם שתבלבל תהבולה בדעת יעלה לא בי מהנפסק נפלא יותר המתמיד .הדבר בי מבולם

 יחל מוהל ממזון אם)כג( בי מדבר לא שנה ארבעים אדם אלפים לאלף קרוב *שמספרם
 מקדימים היו זה לקצת לתחבולה פנים שום הנה היה ואלו . באויר להם הבורא אותו
 והיו החבטות אותם ומלמדים בו תלמידיהם מבלבלים והיו הקדמונים הפילוסופים אלה

 בני המון שיהיו ולא )כד( אדם מבני עזר ולבקש בקנין להתעסק מהצטרך ייחם מספיקים
 אומרי׳ בשהיו זה ועם .נאמנת הגדה בל בתנאי זה ומספיק הזה הענין על מסבימים ישראל
 אומרים היו עיקר שום לו היה ולא המן אובלים שנה מ' במדבר עמדנו שאנהנו לבניהם

 גנך זה הלא פלוג* ואתה שדך זה הלא פלוני אתה . לנו מבזבים אתם הנה בניהם להם
 • פנים בשום מהם מקבלים בניהם היו שלא מה זה מתפרנסים תמיד הייתם מהם אשר

לבם שהגדתי מה קצת שיהיה יראים הייתם שמא )כה( בו רוצה מבלעדי אלוה היש יאמרו
 שהיה

האמונה שביל
 נעיין כאב ההודעה גם נכללה בזה אשר . עלינו שענה לכופרים שתהיה יתכן שלא יח׳ הבורא שהבטיחנו

 על פוסב תפחדו ואל מאמר ר״לכי בו/ ומדותם ובחותם ברובם )יש( השלם: הבירור לנו יצא ונחקור
 ענינו להתגבר ירצו אשר .האכזריות וממדותיי^ם . כחם ומגודל ריבוים מעוצם נפחד שלא .עצמם האומות

 ישענו אשר והשענות הדברים על מוסב הרהו אל ומאסר . מלחמה וכלי מחרב ובנצחון באונס דתנו להפך
 אל ומדבריהם כמ״ש דברים עי נופל היראה וענין .יחד גם המה מהבל כי מדבריהם נירא שלא כלומר . נגדנו
 שלה בירור לנו שיהיה חזקה הבשחה הוא זאת .מדבריהם נירא שלא שהבשיחנו ואחר .ד׳ דבר הירא תחת
 זצ״ל הרסב״ם דברי לזה ומתאימים . ראשונה שנזכר וכמו .התורה בענין עליהם נחקור אשר הענינים בכל

 מתגבר ומכריח גובר שונא שכל .זה זמנינו עד זו תורה לש שנתנה מאז זמן לך ואין .שם וז״ל .לתימן באגרתו
 וסנחריב וסיסרא עמלק כמו בחרב ובנצחון באונם דתנו ולהפך תורתנו לסחור כוונתו תחלת שאין אונס או

 .האלוקי החפן לנצח בו שהתכוונו הטעים מפני האחד הנוע זה .בהן כיוצא והרבה ואנדרינום וטיפוס ונבוכדנצר
 כוונתם שפו ק כמו שאלו .והיוונים הפרסיים כמו . הלשונות מיתר והחכמים המחודדים הם השני הנוע אבל

 ולמחות התורה להפך בכ״ז ומגמתם .שמחברים ובקושיות עליה ששוענין בשענוח הורתנו ולהפר דתנו לסתור
 .ישעיהו ע״י אותנו בשר שהקב״ה . יצלח זה ולא .במלחמותיהם האנסים שהתכוונו כמו בחיבוריהם עקבותיה

 עד״פ וזה .יצליחו ולא מלחמתו כלי הבורא ישבר .זיין בכלי דתנו ולבשל תורתנו לסתור שיתכוון נצחן או אנס שכל
 בטענתו הדין מן מחויב יצא . שבידיט מה לבשל שיתכוון שוען כל כן וכמו . לעולם תושלם לא שעצתו לומר

 . תרשיעי למשפט אתך תקום לשון וכל .יצלח נא עליך יוצר כלי כל שנאמר כמו . תתקיים ולא אותה ויבשל
 הלא ואמרו )כ( :יקרים ומפנינים מפז הנעימים דבריו ע״כ • ד' נאום מאתי וצדקתם ד׳ עבדי נחלת זאת
 הראשוטת וכמ״ש . אמס הס העתידות גס כן . חלפו אשר ההגדות שנתקיימו כשם .בו׳ השמעתיך מאז
 מה אל רומז עדי ואתם ואמרו )כא( : החדשות על תעיד הראשונות אמחת כלומר .וגו׳ באו הנה

 היה הנס כתבז״לזה המן בפרשת הראבי׳ע גם . נפלאת יותר המן אות )כב( :לדעתי כצ״ל . שראה
 :ע״כ האחרים הנסים כל ולא שנה ארבעים ועמדו במן היו רבים גסים כי . משה י ע״ שנעשו הנסים מכל גדול
 זצ״ל הרמב״ן גם שכתב וכמו . באויר להם הבורא אותו יחדש מחודש ממזון .בו׳ יחל מוחל ממזון )כג(

 .העולם כדרך מחסו נשע ברוח הים מן אוחו הגיז השליו כי . מאוד גדול במן הפלא היה כי וז״ל המן בפרשת
 שיהיו ולא )כד( •* ע״כ ט׳ בראשית מעשה כעטן כו׳ חדשה יצירה עתה להם נוצר המן אבנ

 סחבולה איזה פ״י המן מ*? שהיה לומר יתכן שלא כפו כי ל ר • בו ישראל בגי המון
 ישראל כני המון שיסכימו יתכן לא כי . התורה שספרה כפו כן היה שלא לומר טכל לא כן . סבעית
 מנון עליה בהפכים כי • הנאמנה ההגדה בתנאי מספיק מופת וזה . היה שלא דבר בתורה משה שיכתוב

 היחה אלו כי ר״ל " 'כו יראים הייתם שמא )כה( : ממנה יוחר נאמנת הגדה לך אין כזה דב
איע בעתיד או כעכר כס" שהגדחי מה שקצת יראים הייתם בצדק שמא .זונהי מבורא גס בריאה סאן

Р
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 לא ושפא זולתי מבורא בריאה וזיתה אם בן אין שיהיה לבם שהגיתי מה קצת או שהיה
 .שאעשהו ומת שעשיתיו מה בל כוללת דעתי אהד שאני וביון שיעשהו מה בל יודע הייתי
 על נופלת צור מלת בי וחכמיה אדם בני גדולי בו נכנסו )כו( ידעתי בל ואקצור ואמרו
 הביטו גוקרתם בור מקבת ואל חוצבתם צור אל הביטו נ״א( )ישעיה כאמרו אדם בני גדולי

 ולא חרבו צור תשוב אף פ״ס( )תהלים ועוד , ונו׳ תחוללבם שרה ואל אביכם אברהם אל
 להם שיהיה יתכן ולא אדעהו שלא גדול ואין חכם אין בי בו ורוצה . במלחמה הקמותו

והודעתי הבל כוללת שדעתי מפני לאמונתכם שבר ולא )כז( בתורתכם עליכם מענה
:אותו לכם ,

 במדע אלהינו שהודיענו סה אל להוציא ונחקור נעיין האל ירחמך הזה הדרך ועל >כח(
 דברי כשיהיו ונאמר . לו צריכי׳ שאנו שער הזה לשער ויסמך )כס( וכהכרה

 ההבבה אופני מה אלהינו לנו הניד כאשר הברור ובעיון בחקירה מתקיימות התורות
 .המושכלות לא הנראות ואותות מופתים עליהם והעמיד הנבואה מדרך אותם שהודיענו

 המבוקשים כי בחכמתו שידע מפני ונאמר . השלמה התשובה האל בעזרת אשיב בך אחר
 בידיעת אותנו ימחה אם כי )ל( מהזמן במדה אם כי ישלמו לא העיון במלאכת המוצאים

 רבים ושמא . בה העסק ויתום המלאכה שתשלם עד תורה בלא זמן נעמוד עליה תורתו
 בה להתעסק לו ישלם שלא או בו שיש חסרון בעבור /לא( המלאכה בו תשלם לא ממנו

 הבורא ושמרנו . אותו ומבלבלים עליו שולטים שהספקות מפני או )לב( בה שיקיץ בעבור
 אותות בעינינו והראנו בהגדה לגו והגיד שלוחיו לנו ושלח במהרה כלם הטרחים אלו מבל

 אתם כ׳( )שמוח שאמר כמו לדחותם דרך מצאנו ולא ספק בהם התערב שלא ומופתים עליה
 להאמין מחייב זה ושם )לג( בפנינו נביאו עם ודבר .עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם

 . לעולם יאמינו בך ונם עמך בדברי העם ישמע בעבור י״ס( )שם שאמר כמו תמיד בו
 המוחש בעד התקיים )לד( כבר בה נכלל אשר ובל התורה ענין לקבל מיד והתחייבנו

 וצונו .לבאר עתיד אני באשר הנאמנת ההגדה בראיית לו שהוגד מי בל בקבולו והתחייב
 שנתקיימה עד ההוא מהמעם׳ סרנו ולא )לה( בעיון זה לנו צא ש עד במתון לעיין שנרצ׳
 יארך ואח . אזנינו ושמע עינינו שראו ממה בתורתו להאמין והתחייבנו עלינו טענתו

 לא מזה מונע דבר בעבור שיתאחר ומי לזה יחוש לא עיונו שישלם עד ממנו למעיין הזמן
 שלמה דתו תהיה לעיין ידע שלא ומי הנערים או הנשים מן שיהיה ומי . דת מבלי ישאר

 זה ובעבור .המנהיג החכם ישתבח החושיים במדעים שוים אדם בני בל כי אליה ומגיע לו
 בזכרון והאבות והבנים הנשים מקומות בהרבה מקבץ כתורה רואה אתה

:והמופתים האותות
 ולששה זוז כיב אחד לכל לחמשה זוז אלף מממונו ששקל במי זה בהקרבת אומר כן אחר1

ארבעה אחד לכל ולשבעה • זוז שלישי ושני זוז עשר ששה אחד לכל אנשים
 עשר

האמונה שביל
 אין ומבלעדי אחד שאני כיק אבל האחר ההוא הבורא שיעשה או שעשה ממה יודע אני אין שמא כי .■כן

 סל יורה צור מלח ב״א, גדולי בו נכנסו )כו( :שאעשה ומה שעשיתי מה כיללת ידיעתי א״כ אלקים
 ונתחלש ראשץ מאמר פ״ג בסוף תמצא הזה וכלשון כצי׳ל .לאמונתכם שבר ולא )כז( :אדס בני גדילי
 ששוען סי כל מל להשיב שהוא .שאמרט הזה הדרך ועל ר״ל .בו׳ הזה הדרך ועל )כח( :ע״ש השביעי מאמר
 גס אמחחו נברר אם בי .אלקיט שהודיענו מה אמתח וההכרחי המדעי בשכלנו להוציא ונחקור נעיין • עלינו
 הזה לשער ויסמך )כס( : צודקות בלתי מזויפות בפענוח עלינו הבא ואויב צר כל עד לעמוד עכל בשכל
 » ובמיון בחקירה להשיג נובל נאמת אס כי והוא .אליו צריכים שאנו שער הזה לשער לסמוך אני וצריכים .בו׳
 הלא .חושיים ומופתים אותות בהעמדת ס הנביא ע״י דבריו את הודיע זה למה א״כ .אלקינו שציונו מה כל .את

 ר״ל .כו׳ ,ימחה אם כי )ל( :אסחתס ונשיג בהם ונתבונן ונחקור שכלים מופתים להעמיד היה סוב *ותר
 )ב״ס חכז״ל מלשון נגזר ימחה ומלת .חורה בלא זמן משך נעמוד .תורתו בידיעת השכל אל אותנו יעתיק אס

 הסרק בעבור )לא( : מעני אצל והעסדו מאצלו שנתקן ופרש״י שולחני• אצל או הנוע אצל המחהו קיא(
 העיון דרכי שיודע לעמר .כר שולטים שהספקות מפגי או )לב( :שלמה דעת דעתו שאין .בו שיש
 שמעתיה אסיק דלא הכז״ל אמרו בזה כיוצא ועל אוחו מבלבניס הספיקות ז ובכ בהשלמתם מתעצל ואינו

 להאמין »המחייבת .נפנינו משה סס דיבורו אח שעשה ר״ל .בו׳ מחייב זה ושם )לב( :דהלכתא אליבא
 הדור אצל בחוש התקיים כנר בחורה שנכלל כלמה כי .ר״ל בו' ע המוח בעד התקיים )לד( : חמיד גו

 אחריהם הבאים הדורות וגס . ראותם בחוש השיגוה כי זמן משך בלי מיד התורה לקבל והתחייבו .הראשון
 לא ר״ל .כו׳ מהמעמד סרגו ולא )לה( :שמעם בחוש שמעו אשר הנאמנה ההגדה בעבור לקבלה מחויבים

גס נחוש לא האופן בזה כ וע .ובשכל בעיון סלינו סענתו התקיימה בסרם גס ההיא האמונה ממעמד סרגו
אם
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 . שמיניות השלש זוז עשר שנים אחד לכל אנשים ולשמנה . שביעיות ושתי זוז עשר

 שנשאר מה במהרה אצלם לאמת ורוצה . ותשיעית זוזים עשרה אחד לכל אנשים ולתשעה
 וכאשר הממון שקילת ממונו על ראיתו וישים זוז ת״ק הוא שהנשאר אומר והוא הכל מן

 מתון להם ויש להם שאמר מה להאמין התחייבו זוז ת״ק יימצאנו מהרה אותו ישקול
 וכמי )לז( .מונע מדבר לו שקורה ומה )לו( והבנתו השגתו כפי א׳ בל החשבון מדרך לדעתו
 שיעמוד עד טבעי׳ אות עליו במהרה נותן והוא החולי מעניני מההולי׳ הולה על שכפר

 לבורא היתה שהתורה עוד שנאמין וראוי )לח( . מבוקשו על העיון מדרך אותה הדורש
 במה טענה עליו יש שראה מי . נגלים ובמופתים באותות ישראל בני קודם ברואיו על

 וכמו . שמעו הוש שהשיגו במה טענה עליו יש לו שהוגד ומי . ראותו הוש שהשיגו
: וגו׳ יצוה אשר למען ידעתיו בי י״ח( )בראשית קצתם על הורה שאמרה

Т ובכזב בכפירה הפילו אשר בסבות )א( בדעתי שעלה מה האלה לדברים לאסמיך 
 הם שמונה )ב( מהם רואה אני בי * באמונות והעיון האותות מהאמנת וברוח

 הטבע ירגיש ובאשר אדם בגי טבע על הטורה בובד )ג( תחלתם . הרבה נמצאות
 ומפחד בורח הוא התורה בענין בה ומשתמש בראיה ולאמצו אותו לחזק עליו •מבא בעגין

 אומרים ומהם בבדה. האמת אוסרי׳ אדם בני הרבה רואה אתה זה ובעבור . מזה
 רחקו )ד( 1י״א )יחזקאל אמר.הבתוב ועליהם ממנת ובורחי׳ בחירות רוצים והם . ה ר מ ת ם א ה

 הטבע לרצון ילבו אם בי )ה( הפתאים הבינו ולא . למורשה הארץ נתנה היא לנו י״י מעל
 והשנית . והבנין הזרע בבטול ונענים רעבים ישארו והיגיעה מהעמל בברדס

 ואומר העצלה בלבו והושב האולת בלשון מדבר והוא מהם רבים על הגוברת הסכלות )ו(
 אין יאמרו עתה בי )ז( י׳( )הושע אומר הוא ובאלה . במצפונו ובן . דבר אין מהשב מבלי
 מדברים הם באשר בי חושבים ואינם . לנו יעשה מה והמלך י״י את יראנו לא כי לנו מלך

 למלאות האדם נטות והשלישית • ויאבדו ימותו והגבוהות האל דאולתות בקצת
 מחשבה בלי בזריזות זה לעשות ממהר והוא ובקנין ומשגל ומשתה במאכל תאוותיו

 כאשר בי השב ולא .וגו׳ אלהים אין בלבו נבל אמר )ח( כ״ג( )תהלים הכתוב אומר ובהם
 יעשה

האמונה שביל
 מי גס כי .מונע מדבר לו שקורה ומה )לו( :לעולם תמוש לא האמונה כי . הרבה העיון זמן יארך אס

 מה ועיין . במהירות מלהשיג ימנעהו אשר לו קרה מקרה בעבור בהשגתו לפעמים יתאחר • הזק ששכלו
 ששפר כמו עוד ומשלו .בו׳ חולה על שספר וכמי )לז( : בזה המורה הרב דברי מ׳( )אות לעיל שהבאתי

 . במהרה דבריו לקיים פגעי אות ונתן . החולאים מעניני פלוני חולי הוא שחוליו ואמר . מהחולים להחו על
 ני ר״ל . בו׳ עוד שנאמין וראוי )לח( : זה על לעמוד העיון בדרך חוליו ענין את הדורש שיוכל בפרס

 ללמדם ברואיו עם דיבורו מייחד ית׳ הבורא היה תורה מתן קודש שגם הוא .להאמינה שראוי האמתית האמונה
 וחנוך ומתושלח נח ועבר ושם האבות כמו . בחוש ומושגים עלים ומופתים אותות להם והראה .ומצות תירה

 בחוש שהשיגם בעבור בהם להאמין התחייב ראותו בחוש והמופתים האותות שראה מהם אחד וכל .ודומיהם
 שמעו בחוש שהשיגם בעבור בהם להאמין התחייב .מדרשיהם בבתי ולמד ההם מהרואיס לו שהוגד ומי ראותו

 הודיעם׳ מבלתי ברואיו את ית' הבורא עזב לא מעולם ני להורות בזה כוון ז״ל והגאון .נאמנים מגידים מפי
 הגמורה ההצלחה אל בה שיגיעו סבה לחוננם כדי . עלים ובמופתים באותות הנבואה' בדרך ומצות תורה

 ז״ל הגאון שהאריך וכמו . כאמור לזה יספיקו לא אשר המושכלים המופתים אל עזבם ולא . השלימה והסיבה
: עיי׳ש בלעדו וא"א השכל מפאת מחויב ענין שזה השלישי המאמר בתחלח להוכיח

 ובכזב בכפירה אדם בני נפלו בעבורם אשר הסבות לבאר . בו׳ בכפירה הפילו אשר בסבות )א( ץ
 אשר הסבות ־מהמת ♦ הרבה נמצאות הם שמונה )ב( :באמונות ומלעיין באותות מלהאמין וברחו

 . בו׳ טבע על הטורח כובד )ג( : ותדירות הרבה נמצאות הס מהם שמונה כי רואה אני .זה יסובבו
 מעל עולה יפרוק למען התורה ביסול לו שיתבאר משתוקק והוא . ומצות תורה עול לסבול עליהם שיכבד
 רחקו )ד( :ממנה בורח הוא .התורה ענין לקיים בה להשתמש יוכל אשר בראיה שבעו ירגיש וכאשר .גוארו
 :למורשה להם נתנה הארץ כי וחושבים • ממנו ובורחים ד׳ מעל מתרחקים עצמם שהם כלומר . בו׳ ד׳ מעל
 בענין עבעס לרצון ללכת האלה הפתאים הסכימו איך כלומר . בו׳ הטבע לרצון ילבו אם בי )ה(

 הלא . שחת לבאר תורידם סבעס רצון אחר הליכתם כי .תבונה ולא להם דעת ולא .נפשי ענין שהוא ההורה
 יבנובתיסישארו ולא שדות ,יזרעו ולא והיגיעה העמל סן ויברחו סבעס 'לרצון ילקו אס גופניים בדברים גם

 הסכלות בעבור כי ר״ל • כי' רבים על הגוברת הסכלות ')ו( : ומשענה משען' באין ונענים רעבים
 בלשון לדבר לעצמו ומתיר . בסבע לבו בקרב התקועים עול והפריקת העצלות עם מסכים הוא עליו הגוברות
 עתה בי )ז( : בול במצפון כן ומקיים . הזהרה ואין ציווי אין כלומר . דבר אין ואומר .עיון מבלי האוולת
אין בלבו נבל אמר )ח( : ומלך ד׳ את יראים שאינם אומרים הם סכלותם שלרוב’כלומר ־ וגו׳ יאמרו

אלקיס . .
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 : ויאבד ימות ימצא אשר כל וישגל שיתאוה מה כל ויאכל ובבריאותו בחליו )ס( זה ■יעשה

 המזער לו ומכפיק והמחשב השמע בעת התישבות ומיעוט בעיון הקיצה והרביעית
 צירו רסיה יחרוך לא י״ב( )משלי הכתוב אמר ובהם זה אם כי לי יצא ולא עיינתי כבר ויאמר

 לא תאותם בענין בזה ינהגו אם כי ידעו ולא .לחפצו יגיע לא הקץ )י( רמיה ופירוש .וגוי
 נעלמת הכמה יש בי יודה ולא האדם על שנוברי וגאוה עזות ת י ש י מ ח ה ו :להם תשלם

 ידרוש בל אפו בגוב׳ רשע (י )חהליס הכתוב אמר ובהם לפניו עמד מדע ולא )יא( □מנו
 . אות בכתיבת ולא טבעת בעשות )יב( תועילהו לא הזאת הטענה כי הרגיש ולא וגו'

 ותמחצנו לבו אל והניעה המכחישי׳ מן אחד בשם האדם שישמענה מלה ת י ש ש ה ו
 כי חשב ולא . וגו׳ כמתלהמי נרגן דברי )משלי.י״ח( אומר ובו במהצו ימיו בל ויעמוד )ע(
 חלושה ראיה .והשביעית המות אל יביאוהו והקור מהחום עצמו על יגן לא אם
 עליהם משחקים ויהיו כן הוא הבל כי חושב והוא המיהדי' מן מאחד אותה שמע )יד(

 לא בקפול׳ בקי איננו אם היקרים הבגדים סוחר בי במחשבתו העלה ולא בם ומלעיבים
 שנאה המיהדים קצת ובין בינו שיש אדם והשמינית . מאומה הבגדים זה יפחית

 שכחו כי קנאתי צמתתני )תהליסקי״ס( אומר הוא ובהם .אלהיו לשנוא עוד זה ומביאו
 אין כי מעצמו הוא שהגיע מה ממנו להגיע יוכל לא ששונאו ()סו הכסיל ידע ולא צרי ׳דבריך
 הדעות חלוף מנהגו שהיה מי אך )סז( .עד עדי המכאיב הענוי עליו להתמיד משנאו .ביבול׳
 ולא לאלהיו שהתפלל או שהרחיקו מה בהם ;יז(וראה מהמקרא בפסוקים חשב כאשר

 איך תמה שהיה או . מחם נקם שלא רשעים שראה או . לו נתן ולא ממנו ושאל ענהו
 האחדו׳ שענין או אותם וכולל הבריות את אוכף המות שראה או מלכות לכופרים תעמוד
 כל לזכור עתיד אני להם והדומה כלם אלה .בשכלו עלה לא והעונש הגמול וענין והנפש

 שאניע ואקוה היכולת בפי עליו ואדבר לו הראוי ובשער ממנו חוא אשר במאמר מהם א'
בזהבע״ה: המנהגים תקות אל )יק( בו

П מאמרם ומספר הספר ענין )א( לזכור רואה אני הנה עד הדברים הגיעו וכאשר 
 ואח״ב הנביאי׳ בדברי שבא מה זכרון בהתחלתם ואקדים לבארם אחל ואחייב

 הספר מאמרי כל כי ואומר * הקדמתי כאשר )ב( המושכלי׳ המופתי׳ עליה׳ אביא
:עשרה הזה

.מחודש בו אשר וכל בשהעולם הראשון .המאמר

. אהד בשהבורא השני המאמר

המאמר
האמונה שביל

 שום׳עצה בלי מניניהס בכל ומתפיביס משחימים שהם כלומר .סוב עושה אין עול וכתעיבו השחיסו ;אלקים
 כלומר .ובבריאותו בחליו )ס( : אלקים שאין בלבו אומר מהם זה הרואה שהנבל עד .ד׳ מפחד »ההישבות

 ומתפצל בדבר המואס .לחפצו יניע לא הקץ )י( :ובריאוחו גופו לחולי הנוגעים בדברים כזה יעשה •שאס
 . ברמיה אותו ועושה צידו במלאכת שהמתעצל כלומר .צידו רמיה יחרוך לא מאה״כ זה לפי ויהיה .יגיעהו לא בו
 .חרון יקר אדם והון . הכתוב הוף על זה בביאורו המך ז״ל שהגאון ואפשר .ממנו יאכל ולא אותו יחרוך לא
הפך הרמיה תהיה וע״כ . יקר חרון אדם והק .ממנו והראוי . מסורס מקרא שהוא המפרשים נו רשו שפ

היפך היא הרמיה כי יורה וזה . למס תהיה ורמיה תמשול הרוצים יד . זה לפני שם וכמ״ש » החריצות
להבקיפו יוכל לא אשר לפניו עומד מדע שיש יודה ולא כלומר .לפניו עמד מדע ולא )יא( :׳החריצות

בפשות נפלא אומן שהוא יחשוב לבו בגובה אס לו יגיע מה כי . כוי טבעת בעשות )יב( : בו ולעבור
 : בקרבו אין רוח וכל . מלאכה לכל יצלח לא באמת אס . אות בכתיבת מהיר ס;פר «הוא או .•סבעח

 ששמע .כוי מאחד אותה שמע (г) :למכתו רפואה לבקש ישתדל ולא .במחצו ימיו בל ויעמוד _)יג(
 .ולא ביחוד מאמין אינו וע״כ .הסכן המיוחדים ראיות בכל וסובר היחוד. ממאמיני מאחד חלושה ראיה
 הבגדים יופחתו שלא כמו כראיותיו בקי אינו בו שהמאמין במה היחוד ענין יופסד נא .-כי במחשבתו ־יפלה

 שונא שהוא במה כי ־ כו׳ יוכל לא ששונאו )סו( : בקיפולס בקי אינו אותם שהסוחר בטה .■היקרים
 עצמו על בזה יתמיד כי . לראותו מקוה היה ולא יכול היה שלא מה בו לראות שונאו הגיע כבר .-אלוקיו
 ר״ל .בו' מנהגו שהיה מי אך )סזן :לשונאו יאחר ולא חמה ובעל ד׳ נוקה כי עד עדי .המכאיב המימי

 מזה מיוחד במאמר החדנפואחו כל יקבל יזכיר אשר ואלה למכתם. רפואה אין הנזכרים »השמנה אלה כי
 תקות אל )יח( :אוחו מרחיק שהוא דבר בספרים שראה כלומר .שהוחיקו מה .בהם וראה )ת( :■הספר

מילין מנהגם עוד יהיה ולא הסונים המנהגים תקוה אל מהם אחד כל שאגיע כלומר . דמנהנים
: האמתיות הדעות

.П במלאכת לחקור ראוי שאין ואמרתי .הקדמתי כאשר )ב( :כצ״ל .מאמריו ומספר הסבר )א(ענץ 
העיון
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.ואזהרה צווי לו בשיש השלישי המאמר

.והמרי בעבודה הרביעי המאמר

י ובחובות בזכיות החמישי המאמר

.שאחריו ומה המות ובענין בנפש הששי המאמר

.המתים בתחיית השביעי המאמר

.ישראל בני בגאולת השמיני המאמר

• והעונש בגמול התשיעי המאמר

מאמר בכל ואחל הזה בעולם שיעשהו לאדם הטוב הוא במה העשירי המאמר
 מן שמחזקו ובמה אלהינו שהודיענו ממה לו שהוא במה )ג(

 ואזכור אלי שהגיע ממי )ד( עליו שחלק ומי אליו שנט׳ מי לו אסמיך כן ואחר המושכל
 אשר הנבואה בראיות אחתום )ו( ואח״ב התשובו׳ מן עליו שיש ומה הדברי׳ מן שיש מה )ה(

 ולהגיענו בו שמעיין מי וכל להישירני אשאל ומהאלהים . המאמר לו אשר ההוא לענין
: ההקדמה נשלמה : קרוב שומע והוא וחסידיו בעמו )ז( תאותי אל

הראשון המאמר
: מחודשות בלם בשהנמצאות

פתיחה
 הוזן בו מעיין כל כי הזה המאמר הקדמת )א( הכפר מחבר אמר .שאול בן יהודה אמר

 לקיים משתדל הוא אך .,החושי השיגוהו ולא העין ראות עליו נפל שלא דבר דורש
 שהוא הדבר ועיקר לפנינו הדברים היו איך והוא ;ב( המושכל מן הראיו׳ הבאת מדרך אותו
 שהענין וכיון . במחשבה להשיגו משתדל והוא )ג( החוש ישיגהו לא למאד דק דרוש

 למצאו בקש אשר הצור׳ על ימצאנו כאשר שימצאהו מבקשו גת כר הית׳ כן (7) המבוקש
 לפנינו הדברי׳ היו איך וידיע׳ אחרת בצורה למצאו שיתעסק ולא להרחיקו ראוי אין בה

 דבר אל בשכלנו להגיע מכוונים כלנו אבל המדברים בן אחד אותו ראה שלא דבר הוא
 עמוק ועמוק שהיה מה רהוק )ה( ז׳( )קהלת בזה החכם אמר וכאשר .מחושינו ועמוק רהוק

 אין בזה דבר על נפלו לא וחושינו בדבר לא חודשו הדברים כי לנו יצא וכאשר )ו( .וגו׳
ראוי

האמונה שביל
 שהודיענו ממה לו שהוא במה )ג( :בהם והאמונה ע״ה הנביאים בדברי הידיעה אתרי כ״א . העיון

 ..אלי שהניע ממי )ד( :אלוקינו שהודיענו מהכתובים לו השייכים בדברים מאמר כל שאתחיל כלומר . כו
 מהשק אזטר ומח״כ ראיותיו. אזכור .הדברים מן לו שיש מה )ה( :אלי דבריו והגיעו שידעתי ממי
 בעמו )ז( : הפתיחה מעין החתימה תהיה למען . הנבואה בראיות אחתום )ו( :מהחשובות עליו

 העלומה: כל מגלה בעזר ההקדמה נשלמה ובזה ובחכידיו־ בעמו לראות מתא.ה שאני מה . והכידיו
 הדברים היו איך והוא )ב( הזה: למאמר להקדים שראוי בה . הזה המאמר הקדמת )א( פתיחה

 עד . היומינו מרם הדברים נתהוו איך ידיעת • המאמר בזה הנדרש הענין הוא ומה .לפנינו
 ג בחוש אותו להשיג שאי׳א ענין שזה . הויתו איכות יודעים אנו ואין מלא עולם רואים אנחנו היוחינו באחרי

 להשיג משתדל ואינו ובשכל במחשבה אותו שישיג משתדל הוא הזה בדרוש המעיין .כו׳ משתדל והוא )ג(
 המבקע. כוונת היהה פן הא זה שעל י״לכיון . שימצאהו מבקשו כוונת היתר. כן )ד( : בחוש אותו

 . בה למצאו בקב אשר הצורה על ימצאנו כאשר א״כ .בחוש ולא בשכל כלומר . הזה העגין שימצא מתחלה
 לר ראוי אין וגם . מתחנה בקש אשר זהו כי להרחיקו ראוי ואין . שבקש מה בידו עלה כבר .בשכל בלומר

 ונתחדש שהיה מה כלומר .כו' שהיה מה רחוק )ה( : עא״א מה וזה הואיל .אמרת בצורה למצאו שיתעסק
 להפר בביאורו ל זי הרלב״ג דברי הס בזה וכיוצא .ימצאנו מי עמוק עסוק מאוד רחוק ענין הוא הבריאה בעת

 והוא■ תיהס ויסוד! הראשונות התמלוהיהס אל אותם כשנעלה הנמצאות מעניני שהיה מה רחוק וז״ל קהלת
 יצ«< וכאשר )ו( •י המורה םפר לפתיחה ז״ל האברבנאל בביאור מזה עוד ועיין .להשיגו מאוד עמוק עסוק

להתרחץ לנו יא»י Г‘5 ־ ש'המוה הגמור 0מהאל כ״א מדבר לא היה החידוש כי לט יתברר וכאשר .ט׳ >נו
 פזם
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 דעתנו תנוח אך כמוהו ראינו שלא בדבר נודה איך לומר ולמהר ממנו להתרחק לגו ראוי
 שלא הזאת ההקדמה להקדים והוצרכתי .שבקשנו מה אל שהגענו כיון בו ונשמח עליו
 היה אלו כי לו והקדמתי עין בראות מדבר לא דבר שאמציאנו )ז( הזה במפר הקורא יקוה

 היינו כי ועוד . דבר מתוך דבר להוציא ולא לעיון ולא לראיה צריך היה לא אפשר זה
 הצטרכנו אבל .מעניניו בדבר חולקי׳ היינו ולא )ח( במציאותו שוים אדם בני ושאר אנחנו

 ולא )ס( מוחש ולא נראה היה שלא מפני לנו שתבארהו ולראיה לנו אותו שיגלה עיון אל
 כל אך בתחלה כמוהו ראינו שלא דבר הודאת על נפשנו עם הסכמנו בלבד אנהנו

 הם ת ו מ ד ק ה י ש נ א )י( כי . כזה על נפשם עם הסכימו ראיות והמביאים המעיינים
 אותו שהשו דבר על חושיהם נפלו ולא סוף ולא תחלה לו שאין דבר לקיים משתדלים
 ובעלי )יא( .בשכלם זה את להשיג משתדלים הם אבל סוף ולא תחלה לו שאין והשיגוהו

 והם . העולם והיה נמזגו מתפרדי׳ זה הפך זה שרשים שני לקיים משתדלים השניים
 להביא משתדלי׳ הם אך . ונתערבו נמזגו איך ולא נפרדי׳ זה הפך זה דברים שגי ראו לא

 דבר היולי לקיימו מכווני׳ הם החמרהקדמון ובעלי )יב( .השכל בדרך זה על ראיה
 .הארבעה אלה בו והיו מהכחות בכח נהפך יובש ולא לחות ולא קור ולא חום בו שאין
 אבל הארבעה בו ויתחדשו יהפך איך ולא הארבעה מן אהד בו אין דבר השיגו לא והם

 .לבאר עתיד אני כאשר הדעות שאר כל וכן )יג( השכל הקשת מדרך עליו לעמוד כוונתם
 ראות עליו נפל לא בתחל׳ דבר הודאת על )יד( נפשו עם הכל הסכים בבר בן שהדבר וביון

 לא דבר היות והו׳ זה כמו ממאמרנו לך יצא באשר האל ירהמך המבקש ואתה . עין
בן זולתך מבקש וכל בקשתך מתחלת בקשת זה כמו כי )סו( להרחיקו תמהר אל מדבר

כקש
האמונה שביל

 הגענו אשר על ונשמח זה לנו יספיק אבל .מדבר כ״א דבר היות ראותינו בחוש השגנו שלא בעבור מזה
 שאונל . בו׳ דבר שאטציאנו )ז( : הנאמנה בתורתו ית׳ אלוקינו שהודיענו ולמה בקשחינו שהיחה למה

 כי . בו׳ ת־לקים היינו ולא )ח( : ראותו בחוש מושג . מאין יש כלומר מדבר לא דבר היות לו להמציא
 ענץ בהקדמתו לעיל גס ז״ל הגאון שכתב וכמו »בו מודים והכל המחלוקת בו יפול לא בחוש המושג הדבר

 עליו יפול אשר שהדבר השני המאמר בפתיחת כתב וכן . החושיים במדעים שויס אדם בני כל כי וז״ל ה'
 הגאון דברי תוכן . בו׳ הסכמנו בלבד אנחנו ולא )ס( :קצתם על קצתם אדם לבני יתרון בו אין החוש

 יעמול אשר וכל מעגלותיה נעו המורה דרכי מדוע בנפשו ויחשוב עליו האדם לב יפול פן כי הוא אלה ז״ל
 ראה שלא במה להאמין נפשו עם להסכים מוכרח והוא . בחוש ומושג ברור דבר למצוא יוכל לא לדעת והאדם

 אמר לזה . בחוש ומושגים ומבוארים נגלים עניניס הס הפילוסופים דעות כי בנפשו וידמה .לראותו וא״א
 כל שגס אבל עינינו ראו שלא בדבר להאמין נפשותינו עם הסכמנו ־ בלבד החידוש מאמיני אנחנו לא כי

 הדברים ידיעת כי . חושם עליו נפל שלא במה להאמין נפשותס עם להסכים הוכרחו הענין בזה המעיינים
 זה שפבע מודים הפילוסופים שגס כיון ומעתה . מהחושים בחוש להשיגו שא״א ענין הוא . היוחינו סרס

 ראיותיך כי המאמין אתה להחבוק לך יש א״כ . בחוש לא ובשכל במחשבה מושג שיהיה .כן מחייב הענין
 . הזה מהספר ושער שער בכל שתראה וכמו . מהם כת כל על להשיב סענה לך ושיש .מראיוחיהס חזקות
 ע״ה הנביאים מפי נתקיימו דבריך שכל במה . משולחנם גדול שולחנך כי לדעת המאמין עליך זה ומלבד

 . השלשה באלה להתחזק תוכל אמונתך על ולחלוק לסעון שיעמוד מי כל ומעתה . נגלים ובמופתים באומות
 הכי והשלישי . ראיותיהם כל לדחות עצמות סענוח לך יש כי והשנית .מראיותיהס חזקות שראיותיך האחד
 אלכוזר למלך החבר דברי הס בזה וכיוצא . הבר את לתבן ומה ובמופתים באותות נתקיימו דבריך שכל נכבד

 ותחשוב הפילוסופיא חבהילך שלא האלה ההתחלות לך זכרתי אמנם . ז״ל שם באמרו סכ״ה הרביעי במאמר
 יכנסו ולא שכל אותם יסבול לא כלס התחלותם אבל .הברור במופת לנפשך מניח היית אחריה תלך שאס
 אבנדקליס אם אחד רב על שסומכים מהם המקבלים אלא הסכמה מהם שנים נין אין כי ועוד הקשה סחת
 קול בביאור ועיין ע״כ מבירו עם ס מסכי מהם אחד אין הרבה וזולתם אפלסון או ארסס״ו או פיסגוריס ואס

 . השנים ובעלי )יא( :העולם בקדמות המאמינים וסיעתו ארסס״ו הס הקדמות. אנשי )י( :פס יהודה
 נתהוה ונתערבו נמזגו וכאשר נפרדים היו אשר . ורע סוב ראשונות סבות בפתי המאמינים המינים הס

 לא אך . העולם בחידוש המאמינים וסיעתו אפלסון הס . הקדמון החומר ובעלי )יב( : העולם מהם
 חום לא בו שאין ענין כלומר .היולי יון בלשון קראוהו קדום חומר שם שהיה אבל . המוחלס הגמור מהאפס

 אלה בו ונתהוו הוא מה ידעו לא מהכחוח כח איזה ע״י נהפך הבריאה ובעת .יובש ולא לחות לא קור ולא
 : הנמצאים כל נתהוו ומהם עפר מיס לוח אש כלומר .והיובש והלח והקור החום שהם .מנעים הארבעה

 שאר שגס אבל . בכזה להודות הוכרחו הנזכרות האלה הדעות לבד לא כי ר״ל .הדעות שאר כל וכן )יג(
 להודות כלומר .בתחלה דבר הוראת על )יד( :המאמר בסוף שיבוא וכמו זה על הוכרחו כלס הדעות בל

ר״ל .בו' בקשת זה כסו כי )סו( :אותו שישיג לו וא״א מעולם החוש עליו נפל שלא חדש דבר מהתחלה
 ני
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 על בהם שתשיב טענות לך ויש פראיותיהם חזקות ראיותיך כי והתבונן שמע אך . בקש

 החזק לך שהתקיימו ובמופתים באותות עליהם יתרון לך יש שאתה זה ואהר מהם :ת כל
 תשובות לך ושיש חזקה יותר שראיתך והם הזה מהספר שער בכל דברים השלשה באלה

: מהיתרון נביאיך ואותות )פז( עליך שחולק מי על
כי הודיענו ויתעלה יתברך אלהינו כי אומר. הזאת ההקדמה בארתי וכאשר א פרה
א׳( )בראשית שאמר כמו מדבר לא )א( חדשם והוא מהודשים הדברים בל 1

 שמים נוטה כל עושה יי׳י אנכי וגו מ״ד( ישעיט עודו .ואומר וגו׳ אלהים ברא בראשית )ב(
 בענין עיינתי בן ואהרי )ה( • וקכלנוהו ד! ובמופתים באותות אצלנו זה .ואמת ונום׳ לבדי

 מכללם אקצר רבים מפנים בן ומצאתיו בנבואה התאמת באשר בעיון היתאמת הזה
: ראיות ארבע

 תבלי׳ להם שיש שהתברר כיון והארץ שהשמים התבליותוהוא כן )ו( מהם הראשונה
 לבהם שיהי התחייב ;ח( סביבותי׳ השמים וסבוב באמצע הארץ בהיות )ז(

 ובאשר הידוע זה ודוחה תבלית בעל בגשם תכלית לאין בח שיהיה אפשר אי בי • תכלית
 הראיה זאת לי שנגלתה ואחרי .וסוף תחלה להם שיהי׳ התחייב אותם השומר הבח יכלה

 לה אין הארץ שמא באמרי שבררתיה עד בה אומר לגזור !לאמהרתי בדקדוק התישבתי
 אותה מקפת השמים היתה לא כן היתד! אלו אמרתי בן אהרי .ובעמק וברחב בארך תכלית

 ובאה שזרהה ממקום זורחת ותשוב )ס( אחת פעם ולילה יום בבל כבובה משלמת שהיה עד
 תכלית להם אין השמים שמא אמרתי בן ואהרי . הבבבים ושאר הירח ובן שבאה למקום

 יתכן לא בי תמיד הארץ פבוב4 וכוכבים )י( כלם מתנועעים והם זה יהיה ואיך ואבדתי
 לחשוב

האמונה שכיל
 בזה לדרוש פבקש וכל חנם כל וכן . בחוש המושג עמן לא . בקשחך תחלח היאה בשכל המושג ענין רק כי

 עבע לפי שס״א פה זה כי למוש המושג דבר שיבקש בהה אחד ולא בשכל המושג ענין על כווכתו היחה .הדרוש
 מסה או וכמש . גוי לכל כן נעשה שלא . סהיתרק נבואה. ואותות )שז( ;ראשונה שנזכר וכמו .הענין

:ובמופתים באותות במסות ט׳ אלוקים
 ברא בראשית )ב( : המוחלש הגמור מהאפס כ״א דבר שוס שם היה שלא . מדבר לא )א( א פרק

.פהשני בפ״ל הפורה הרב בזה שהאריך וכמו מאץ יש בריאת מל פורה ברא פועל • אלהים
 היש בהוצאת בלה״ק אצלנו ואין מוחלפת מאפיסה הנבראים כל ברא הקב״ה .בראשית בפרשת ז״ל הרמב־׳ן ז״ל

 :כל את עשיתי אנכי רק .עשוי דבר שוס בס כיה שלא י בל עושה ד׳ אנכי )ג( :ע״כ ברא לבון אלא מאין
 ,מאמינים ואנחנו פ״ה הנביאים מפי אצלנו זה נתאמת כבר ישראל עדת קהל אנחנו כלומר . וקכלנוהו )ד(

 מבלעדי גם זה להאמין קבלנו ע״כ כי .שמענו ובאזנינו ראינו בעינינו אבר והמופתים האותות מפני בדבריהם
 מבלי בו והאמנתי חזק ישוב בלבי הענין נתיישב אשר ואחר נ־״ל * בו׳ עיינתי ואח״ב )ה( : שכליים מופתים

 הוא גם שכלי ייכל אם אדע למען .הענין בזה בשכני גם לעיין נא אנסה אמרתי .וכלל כלל ספק מחשבת בום
 . כלל ספק שוס עוד בו ואץ .איס הנב מפי אפתתו נתקיימה אשר הזה האמתי הענק אמתח לברר כח לעצור

 מכללם להביא ואקצר זכרם. יארך אפר אופנים בהרבה אמתהו לביר יכולת לו ושיש ־ זה על יטל שכני כי וראיתי
 מהם אחד ואין . ובגובה וברוחב באזרך תכנית נהם יש הנמצאים שכל ממה . התכליות □ן )ו( :ארבעה
 ההקדמות מן הראשונה ההקדמה שהיא וכמו בו פודים והכל במופת שנתאמת דבר וזה .בשיעורו ת בב שיהיה
 זה לבאר הוסיף דל שהגאון אלא .שקר לו תכלית אין אחד שיעור בעל שמציאות והיא . המורה מספר ב׳ שבחלק
 באמצע הארץ רואים באנו ממה ר״ל • ׳ כ באמצע הארץ בהיות )ז( :להמון גם הבנתו לקרב פשוס ביותר

 לכתם שיהיה התחייב )ח( :אח״ז שיבואר וכמו בשיפירם תכנית להם שיש לנו נתבאר אותה ם מקיפי והשמים
 בעל ג״כ הוא שהם מה להיות אותם המעמיד הכח שגם מזה התחייב תכלית בעלי שהם כיון ר״נ ♦ תכלית

 שכנר מה כ-ומר . הידוע את דוחה זה כי . תכנית בכל בגשם בב״ת כח שיתחבר בשכל יתכן לח כי • תכלית
 השני החלק בפתיחת המורה הרב שהקדים ההקדמות מן עשרה השתים ההקדמה שהיא כמו .במופת נתבאר
 המורה הרב באר וכבר . תכלית בעל הגשם נהיות . תכנית בעל הוא בגוף מחכשס שימצא כח כל אמר .מכפרו
 להעמיד סתפשנז כח שיהיה בין . בגוף מתפשס שימצא כס כל כי .הזאת ההקדמה בענין דעתו אח מהשני בפ״ב

 בעבור תכלית במג אלא שיהיה ח״א . פעולה איזה לעשות מתפשפ כח שיהיה ובין . מציאותו
 בעל הוא במציאותם אותם המעמיד שהכס וכיון . עיי״ש תכלית בעל הוא אוחו הנושא שהגשם
 הכח נתחדש בפרס כי . וסוף תחלה שלהם לחכריס נם שיש מזה התחייב וסוף החלה לו ויש תכלית

 כי ר״ל • בו' זורחת תשוב ו )מ( :ואין לאפס ישובו ההוא הכח יכלה וכאשר ואין אפס היו אותם המעמיד
 חוזרת שסוא עד שעות בכ״ד שלם סיבוב התרן את ומקפה הארן מזרח כנקודת יום ככל זורחת שהשמש מסה

 יש הסרן כי מזה ייפט . שלם סיבוב האמן אש מקיפים כנס הכוכבים ושאר הירח וק המזרס. בנקודת וזורמת
. תפיד הארץ סבות וסובבים )י( : מסביב להקיפה אפשר היה לא ננ״ת הארן היתה אלו כי תכלית לה

 והדבר
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 שאין מפני משיסוב גדול יותר והשאר )יא( יסוב אשר הוא אלינו הקרוב הגלנל כל להשוב

 ש:ץ בל )יג( אחר דבר אחריו נשביל ולא )יב( יסוב אשר הדבר זה אם בי משבילים אנו
 רבות ארצות יש שבא ואמרתי חקרתי כן ואחרי .סובב שהוא ונאמר שמים שהוא שנאמין
 . תכלית להם שאין עולמים ויהיו שלהם הארץ מהם שמים כל יקיפו רבים ושמים

(т) ולא בטבע לאש ממעל עפר להיות יתכן לא כי הטבע מצד נמנע זה וראיתי 
 . שניהם בבדים והמים והעפר שניהם קלים והאויר האש כי בטבע מים תחת אויר

 עד אש וכל אויר כל בוקע היה הזאת לארץ חוץ עפר גוש בנמצא היה אילו בי וידעתי
 האויר בוקע היה האלה למים חוץ מים מקוה היה אם ובן . הזאת הארץ לעפר יגיע אשר

 ארץ ולא אלה בלתי שמים אין כי הגמורה המציאה ומצאתי . האלה למים שיניע עד והאש
 גשמיהם וכאשר תכלית לה יש הזאת והארץ תכלית להם יש האלה השמים וכי זאת אם בי
 כלות אהר לעמוד להם יתכן ולא אצלו ויעמוד קץ אל מגיע גבול לכחם יש בן גבול להם יש

 באמרר בתכלית עליהם שהעיד הכתוב ומצאתי )שי( היותו קודם ימצאו ולא ההוא הכה
 השמש כי והעיד .השמים קצה ועד השמים ולמקצה הארץ קצה ועד הארץ מקצה י״ג( )דברים

:א׳( )קהלת השמש ובא השמש וזרח יום בכל ותשוב הארץ סבוב תסובב
 הגשמים )יז( שראיתי והוא .הפרקים והרכבת החלקים מקבוץ )סז( השנית והראיה

 מעשה )יח( סימן בהם לי והתבאר .מורכבים ופרקים מחוברים חלקים
 בגשמים אם כי אינם והחבורים הפרקים אלה שמא אמרתי בן אחר וההדוש. העושה
 כן היא והנה הארץ אל מחשבתי ופשטתי . והצמח החוש גשמי )יש( לומר רוצה . הקטנים

 בם וראיתי השמים אל כה ועליתי . מקובצים להם והדומה וחול ואבן עפר היא כי )כ(
 ככבים הנקראים המאורים מן כתות בהם יש . קצתם בתוך קצתם הגלגלים מן רבות בתות

 נתברר וכאשר )כב( .ההם הגלגלים בתוך והורכבו אור ומעט אור רב וקטן גדול נגזרו )כא(
 בעבור האמנתי וזולתם השמים בגשם החרושים הם אשר וההרכבה והחבור הקבוץ די

 הראיה
האמונה שביל

 של© היקף מקיף היה שלא וכש״כ סובב היה לא בב״ת היה אלו כי ספק בלי תכלית בעל הוא הסובב והדבר
 הואיל ליסוב לו וא״א . ליסוב עוד שיוכל ממה גדול שהוא כלומר »משיסוב גדול יותר והשאר )יא( :לעולם
 עלא מה בב״ח עלן שס שיש לומר אותנו מכריח א״כ ומי .,בו אחריו נשכיל ולא )יב( : בב״ת והוא

 . סובב בלתי שהוא ונאמר שטים שהוא שנאמין בש״ב )יג( : השכל עליו העיד ולא בחוש השגנוהו
 כב״ת שהוא דבר שס שיש עוד נאמין איך .האלה השמים אחר דבר שום נשכיל לא אס כי ור״ל לדעתי כצ״ל

 סבלי תמיד וסובבים מתנועעים שהם . השמים משבע הנראה הפך הוא שזה מה . סובב ואינו שמיס ושהוא
 בב״ס יחד בפועל נמצאים דבריס שיהיו שא״א מלבד כלומר .בו׳ הטבע מצד נטנע זה וראיתי )יד( :הפסק

 הכתוב ומצאתי )סו( :והולך שמבאר וכמו השבע מצד ג״כ נמנע הוא הנה למד( אות לקמן )עיין במספרם
 . ו׳ אות שס ובביאורי מ' ענין ע״ש בהקדמתו שיעיד כמו הנבואה בראיות חותם ז״ל הגאון .כו׳ שהעיר
 האלן. את סובב ושהשמש תכלית להם יש והארץ שהשמים הס . הזה המופת נבנה עליהם אשר שהיסודות ובעבור

 השכינית ההרכבה מן כלומר ♦ הפרקים והרכבת החלקים מקבוץ )סז( :האלה היסודות על ראיות הביא
 פזגית והרכבה שכנית הרכבה עיין . הפרקים הרכבת שהיא המזגית ההרכבה ומן . החלקים קיבוץ שהיא

 הבעל* כמו ומזגית שכניה הרכבה מורכבים הגשמים שכל ר׳יל .כו׳ מחוברים חלקים הגשמים )יז( : בבמ״ז
 .השכנית ההרכבה שהיא וכיוצא ועולים ענפים משרשים והצמחים . ועצמות גידים מבשר מורכבים שהם חיים

 בשכלנו יתק לא כי . והחדוש העושה מעשה )יח( :המזגית ההרכבה שהיא יסודות מד׳ מורכבים הם וכן
 הקדמה לו קודם ומחברו מחודש מחובר כל כי . מעצמם והורכבו נקבצו ההם והמורכבים המקובצים שכל

 מדברי לקוחים דבריו כל כי עיי״ש היחוד משער בפי־׳ו חו״ה בעל הרב בזה שהאריך וכמו .ושבעיח זמנית
 מתכונתב על ועשייתו והרכבתו לקיבוצו הדבר תיקון על מורה עשה פועל יהיה ז״ל הגאון ולדעת .אלה ז״ל הגאון
 על הדבר תיקון »קום בכל עשייה לשון וז״ל הרקיע את אלקיס ויעש אצל בראשית בפ הרמב״ןז׳ל וכמ״ש

 כלומר . החוש גשמי )יש( : והמחדשס המקבצם כלומר והחידוש העושה מעשה אמר וע״כ .ע״כ מתכונתו
 מורכבת הארץ גס כי ר״ל .בו׳ וחול ואבן עפר היא כי )כ( : חיים הבעלי שהם ומרגישים החשים הגשמים
 מורכב מהם אחד כל וא״כ מיוחדת צורה מהם אחד לכל אשר ומול ואבן עפר היא כי ושכינית מזגית הרכבה
 וקטן גדול נגזרו )כא( : השכנית ההרכבה שהיא יחד מקובצים והס המזגית ההרכבה שהיא וצורה מחומר

 שלכל עד הרבה וזה אוי מעש זה .קסן וזה גדול שזה . באיכות ולא ככמות לא שוה גזרתם שאין כלומר .בו׳
 , השכנית ההרכבה שהיא הגלגלים כתוך והורכט .המזגית ההרכבה שהיא מיוחדת וצורה חומר מהם אסד

 לי נתברר ר״צכאער . בו׳ לי נתברר וכאשר )כב( : גזרתם ספיר ד( )איכה ממאה״כ הוא נגזרו ופועל
 לבד 6של זה עם האמנתי .כארץ שהם כמו בשמים גם הם וההרכבה והחיבור הקיבוץ שהם החידושים שאלה

.״ ממצאי» כל עם כלומר בהם אשר כל עם עצמם השמים שגס אבל מחודשים הס וההרכבה והחיבור הקיבוץ
הס
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 כי אומר הכתוב ומצאתי )כג( .מחודשים בהם אשר ובל השמים בי עוד הזאת ־הראיה
 .ויכוננוני עשוני ידיך קי״ס( )תהליס אמרו והוא חדושם על יורה והבורם החיים חלקי פירוד
 אראת בי ח׳( )חהליס בשמים ואמר . כוננה הוא ועושה הארץ יוצר מ״ה( )ישעיה בארץ ואמר

כוננת אשר ובכבים ירח אצבעותיך מעשה שמיך
 ממקרים ימלטו לא הגשמים כל שמצאתי והוא . המקרים הראיות מן והשלישית )כד(

 החי שיולד כמו עצמו מזולת אם מעצמו אם )כה( אחד בכל שיקרו
 הארץ שמא אמרתי כן ואחר .חלקיו ויתפרדו יהסר בן ואהר ישלם אשר עד ויגדל והצמח
 שהם וחיים מצמח נמלטת שאיננה ומצאתיה בה והשתדלתי . המקרים מאלה נמלטת

 שמא אמרתי כן אהר .כמוהו שהוא המהודש מן נמלט שאיננו מה )כו( כי וידוע מחודשים
 ועקרם )כז( מהדושיס נמלטים אינם והנה והשתכלתי .כאלה בחדושים נמלטים השמים

 אל מהנה אהת הערוך אם עד שונות רבות תנועות אבל תנוח לא בהם הדבקה התנועה
 ויתחדש קצתם על קצתם אור נפילת )כח( ומהם ומהירות איחור להם יש כי תדע האחרת

 . והירוק והירקרק והלובן האודם לקצת הכוכבים קצת שמראה ומהם .כירח האור בהם
 קדם שלא בה כל האמנתי להם קדמו לא והם )כס( אותם שכללו החרושים מצאתי ■ובאשר
 והשמים הארץ בהדושי הכתוב ואמר .בנדרו נכנס שהוא בעבור )ל( כמוהו הוא החרוש

שהם
האמונה שביל

 ז״לפועל הגאון לדעת .כו׳ הכתוב ומצאתי )כג( : חדשס הוא והטקבצס היו שלא אחר מחודשים כלם הס
 מאלה ראיה מביא ופ״כ . והחידוש ההכנה על מורה כוק ופועל והקיבוץ והחיבור התיקון על מורה עשה

 ידיך • שאומר כמו האלה הכתובים באור ויהיה . החידוש על גס מורה וחיבורם החלקים שקיבוץ הכתובים
 שכוננת עוד מאמין אני .מתכונהי על אותי ועשית גופי חלקי את וקבצת. שחברת ממה כלומר ויכוננוני עשוני

 כוננה הוא . מתכונתה על אותה ועשה הארץ חלקי שקבץ מי כלומר ועושה הארץ יוצר וכן . ג״כ אותם שח7>ח
 ועשית חלקיהם קבצת אשר אצבעותיך מעשה שמץ אראה כי וכן .היו שלא אחר וחדשם חלקיה את הכין כלומר
 . היו (Ав אחר אותם וחדשת חלקיהם את הכינות כלומר כוננת שאתה עוד מאמין אני . מתכונתם על ■אותם

 והשלישית )כד( :שיעד כמו הנבואה בראיות חותם זיל והגאק .ושמש מאור הכינות אתה עד( )תילים יכמ״ש
 שכל רואים שאנו ממה כי .המקרים היא . הראיות מן השלישית והראיה כלומר . המקרים הראיות מן

 נמצא לשוס שאי׳א עד .יוס יום עליהם יתחדשו אפר שונים מקרים תחת נופלים מהיותם ימלשו לא הנמצאים
 הנושאים הנמצאים גם ככה מחודשים הם שהמקרים שכסו מזה יתחייב .מהמקרים מקרה מבלי אחד רגע היות
 בלתי הס הנושאים שהעצמים לומר וא״א . כמוהו מחודש הוא למחודש המחובר שכל מחודשים ג״כ הס אותם

 שיהיו מזה יתחייב כי .תכלית לא אל זה סור אחר זה עליהם ובאים המתחדשים הס והמקרים .שחודשים
 מזולת אם מעצמו אם )כה( : למד באות לפני שיבוא כמו שא״א מה וזה למספרם תכלית אין מחודשים

 המקרים שיהיו או .שיולדו אחר והצמח החי גידול כמו וקיומו הדבר מעצמוח המקרים שיהיו או כלומר .עצמו
 הבע״ת חלקי יפריד אשר ההיתוך מקרה והוא . זולתו לעצם ולהחליפו להפסידו שיבואו כלומר עצמו מזולת

 סן נמלט שאיננו )כו(םה :בבמ״ז והיתוך ועמידה צמיחה עיין .היסודות ולשאר לעפר וישיבם והצמחים
 יום עליה יתחדשו אשר המחודשים המקרים בזולת לבדה היות הארץ תוכל שלא אחרי כי ר״ל . בו׳ המחודש

 ועיקרם )כז( :כמוהו מחודש הוא למחודש המחובר שכל שאמרנו וכמו מחודשת עצמה היא גם א״כ .יום
 התנועה כי .התנועה מקרה היא .לשמים אשר המחודשים מהמקרים והעיקר כלומר .בו׳ הדבקה התנועה

 להם וא״א בהם דבק התנועה מקרה והשמים .לו קרה מקרה כ״א הדבר עצמות ואינה במתנועע מקרה היא
 שקצתם כלומר .בו׳ קצתם אור נפילת )כח( : והולך שמונה אחרים מקרים בהם ועוד . יתנועעו שלא

 שיתחדש הירח שהוא כמו .האור בהם יתחדש המאירים אור עליהם בנפול ורק . מאיריס בלתי וקצתם מאירים
 שלא יען . החידושים לאלה שקדמו לומר שא״א .להם קדמו לא והם )כס( :עליו השמש אור מנפול אורו
 נכנס שהחידוש . בגדרו נכנס שהוא בעבור )ל( : כמוהם מחודשים הס זא״כ . זולתם היותם ייתק

 להם ואין בגדרם נכנסת התנועה מקרה וא״כ . בסיבוב מתנועע כדורי גשם . הוא השמים גדר כי בגדרו
 המופת בזה אלה ז״ל הגאון ודברי .כמוהם מחודשים הס ובזה . עליה אשר כל עס הארץ וכן . סמנה המצע

 נמצאיס דברים היות יתכן שלא שכמו סובר שהוא לנו מורים .זה סור אחר זה ובאים המתחדשים מהסקרים
 כמו ככה . בח״ב המורה הרב שהקדים מהקדמות השנית ההקדמה שהיא וכמו למספרם תכלית אין יחד בשועל

 חבירו אחר אחד שיבא רק בפועל יחד נמצאים אינם אם אף למספרם תכלית אין דברים היות יתכן לא ק
 הדבר גס שא״כ • התחלה להם היה שלא שנאמר עד תכלית ובלי מעפר בלי שיהיו א״א כי . זה יבא זה כשיסור

 ההקדמה דוגמת וזה .כ׳ אוח ובביאורי עיי״ש פ״ב סוף לן3ל אמר בו שכיוצא וכמו . נמצא היה לא עכשיו שהוא
 תכלית שיש וכיון • זמםפרל תכלית יש ההתחלות כי . והיא הימוד משער בפ״ה חו׳״ה בספר הנזכרת השנית

 תנופה בכאן תחודש כאשר .באמרו אפלסון בשם הראשונים זכרו וכן .לפניו ראשון שאין ראשון להן יש למספרן
 להם שתהיה ואס • להם התחלה אין התנועה זאת לפני אשר התנופות שתהיינה אם ימלע לא הנה פיתה לא

 התחלה
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 נטו ידי אני בראתי עליה ואדם )לא( ארץ עשיתי אגבי מ״ה( )ישעיה תהלתם על שהפטורים

צבאסצויתי: ובל שטים
 ואף .ועתיד ועומד חולף שלשה הזמנים בי שידעתי והוא .מהזמן הרביעית והראיה

 ואמרתי בנקודה העתה שמתי עתה מבל פחות שהעומד )לב( פי על
 זה לו יתבן לא למעלה הזאת מהנקודה לעלות )לג( במחשבתו משתדל האדם יהיה אם

 ותעבור למעלה המחשבה בו תעלה לא תבלית לו שאין ומה תבלית לו אין שהזמן בעבור
 ואם .אצלנו שתגיע עד בו ותעבור למטה ההויה בו שתלך תמנע עצמה העלה )לד( .בו
 הוים אינם ההוים המון שאנחנו מחוייב הדבר ויהיה .נהיה לא אלינו ההויה תניע לא

 ער הזמן על עברה ההויה כי ידעתי נמצא עצמי מצאתי ובאשר .נמצאים אינם והנמצאים
 בזמן דעתי והיתה )לה( בו עוברת ההויה היתה לא תבלית לזמן שיש ולולי .אלי שהגיעה

 זה במו אומר הבהוב ומצאתי עכוב. בלא )לו( בהולף דעתי היתה באשר העתיד בזמן כן נם
 ל״ו(אשאדעי )איוב ואמר . מרחוק יביט אנוש )לזו בו הזו אדם בל . (ל״ז )איוב הרחוק בזמן

 הראיה על שמען מהמאמינים זולתי שפגע ממי מהמבהשים אהד על והניעגי )לח( .למרחוק
 שילך מיל בל בי בהליכה לחלקיו תכלית לו שאין מה האדם שיעבור היתבן ואמר הזאת
 • תבלית להם שאין לחלקים מתחלק נמצאהו מחשבתו על אותו ויעלה אמה או האדם אותו

. בטפר״ה הודה וקצתם . מתחלק שאינו בחלק )לס( להודות הוצרך המאמינים ומקצת
פירוש

האמונה שביל
 התנועות אלו היו כי וזה מגונה אליה הרמוז התנועה זאת מציאות הנה התחלה להה היה שלא ואס .התחלה

 מנונם לו תכנית שאין מה וכליון ושלימות . להם תכלית אין תנועות לפניהם שיכלו עד ימצאו לא נמצאו כבר אפר
 תעמודנה לא שהתנועות מאחר כי ואמרו בזה השיגוהו מכללם המירה והרב אחריו שהבאים היות ועם . פ״כ
 ממלחמותיו בפשי ז״ל הרלב״ג יצא כבר .תכלית לבלתי וכליון שלמות זה ן א . זאת סור אחר זאת חבא רק .יחד
 ועי-ן עליו עינך ושים קחנו די בו שיש במה חלה על הזאת החומה ולהעמיד המורה הרב סענות 'לנחוץ .י׳ פרק
 ואדם )לא( : לך ויונעס פס יהודה קול בעל המבאר הרב ובדברי פ״א סי״ח מ״ה הכוזרי בספר מזה עוד

 . בהם אשר החידושים עם והשמים . עליה אשר החידושים עם הארץ את עשיתי כלומר .כו׳ בראתי עליה
 □בל פחות שהעומר )לב( :המה מחודשים עצמם הס שנס יורו ובארץ בשמים אשר החידושים כי וכאומר

 ועם . העתה הוא העומד וגדר .והעתיד . והעומד העבר אל בחינחינו לפי תתחלק העת כי ר״ל .בו׳ עתה
 קסנש היותר נקודה וכל עומדכלל. אינו הזמן׳ וא״כגס .כלל ינוח לא והגלגל הגלגל לתנועת נמשך שהזמן
 . במציאות עומד זמן שום ואין .ועסיד מעבר מורכבת באמת היא . עתה בשם לקראה שתוכל עד מהזמן

 והעתיד העבר .הדבקים בין עומדת .ההנדסיית הנקודה כמו העתה הזמן אח ההעברה ד ע שמנו בכ״ז
 הזאת מהנקודה לעלות )לג( : יוחר וחבין בבמ״ז .!מעוקב שסח וקו ונקודה .בתנועה דבק מקרה עיין

 לו יתכן לא .הזמן להתחלת כלומר למעלה מהעתה לעלות במחשבתו האדם ישתדל אס כי ר״ל . בו׳ למעלה
 קדמון שהוא כלומר חכלית לו שאין הדבר כי .במציאותו קדמון והוא תכלית לו אין שהזמן נניח אס .זה

 עצמת העלה )לד( : התחלה לו ואין הואיל . להתחלתו כלומר למעלה המחשבה בו תעבור לא .במציאותו
 ההזיה את נס תמנע .למפלה בו מלעבור המחשבה את המונעת בעצמה הזאת והסבה כלומר * בו׳ תמנע

 לו שאין מפני להתחלתו לעבור יכולה המחשבה אין אס כי . עתה הס אשר הנמצאים אל שתניע עד בו מלעבור
 השלימם איך וכאומר .אליט שתגיע עד למפה ממעלה בב״ה שיעור ההויה בו תעבור איך למעלה תכלית
 אל אותנו נם והוציאה בו עומדים אנו אשר הזה העתה עד והניעה לפנינו אשר הנמצאים כל מציאות ההויה

 יושלמו לא תכלית להם אין ואשר . ההנחה זאת לפי תכלית בלתי הס לפנינו אשר הנמצאים הלא .המציאות
 לו יש שהזמן מזה יחויב א״כ .אלינו הגיעה שההויה רואים אט ונבר .אלינו ההויה הגיעה א״כ ואיך .לעולם

 הזמן בענין בזמן דעתי והיחה ר״ל . בו׳ בזמן דעתי והיתד, )לה( : התחלה שישלו כלומר מכליתלמעלה.
 תכנית שאין ועם . תכלה לו שיש נותן הדעת .תחלה לו שיש שנתבאר כיון כי .העבר הזמן בענין כמו העתיד

 דעתו אח להודיענו ז״ל הגאון רצה בכ״ז . העולם חידוש בדרוש פה ענין לו ואין .הדרוש מעצם בעתיד הזמן
 וכמו .עלמאכו׳ הוה שני אלפי שתא לא( )ר״ה חכז״ל לדעת ומסכים .הפילוסופים דעת הפך . בזה הנאמנה

 ושפתיו .היותו קודם ולא ההוא הכח לוח אחר לעמוד להם יתכן ולא . באמרו הראשונה בראיה גס זה שזכר
 אות ובביאורי עיי׳ש כו׳ יאבדו הסה ממאה״כ רחיה והביא ו ם" התשיעי במאמר האלה כדברים פללו ברור

 . בו׳ מרחוק יביט אגוש )לז( :זה הפך להאמין המכריח דבר שאין כלומר .עיכוב כלא )לו( :מ׳
 והגיעני )לח( : אמתיות ידיעות על לעמוד האדם יוכל הרחוק בזמן ההתבוננת שעי .הנבואה בראיות מותם

 ן שסע . המאמינים עמנו מבני באחד פגע אשר המכחישים אחד על שמעתי .כו׳ מהטכחשים אחר על
 הגשם יוכל לא שבאמת לומר שהוכרח כלומר .מתחלק שאיגו בחלק )לס( :מהזמן הראיה זאת על להשיב

 - כלל שיעור בעל עוד ואינו .עוד מתחלק שאינו לחלק חלקיו שיגיעו עד יתחלק אבל .תכלית לבלתי להתהלק
פרדי־ עצם או חלק עיין .המדברים בשם מהראשון בפע״א המורה הרב זכרם אשר פרדיים העצמים זהס

 בבפ״ז
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 חלקים על רבים חלקים בנפילת )מא( הודה וקצתם ,למעלה מלמטה הדלוג )מ( הוא פירוש

 אינו תכלית לאין הדבר שחלוק מפני הבהלה ומצאתיה הזאת בטענה )מבווהשתכלתי
 או עליו הפעל מנפול דק שהוא מפני בפועל שיפול יתכן ולא במחשבה אם כי נופל

 דומה בעיני הוא בפעל לא במחשבה ההויה אותו עברה החולף הזמן ואם )מג( . החלוק
 אינה הטענה זאת תהיה אליו שהגיע עד בפעל בזמן עברה ההויה ואם . הזאת הטענה
 מהם אחרות. ראיות לי יש הראיות אלה ואחרי . במחשבה שהיא מפני טענותינו שוברת

 בפירומהלכות מהשכתבתיו ומהם בפרשתבראשית בתיו ת שב מה

 בשאר תמצאם אחרים מדברים חוץ .י כ ל ב ה י ו י ח )מד( ובתשובותיעל יצירה
 על שחולק מי על הזה במאמר בהם אשיב אשר התשובות כי אומר זה כל ועם . חבורי
 מהם ויחובר . בהם האדם שיתבונן וצריך אותו ומאמצות מחזקות בלם הם הזה הדעת

:לו דומה שהוא מה הזה הדעת אל )מה(
 היתכן כן אחר עיינתי מחודשים כלם הדברים כי גמור ברור לי התברר וכא^ר ב פרק

ובטל .זולתם אם כי אותם שיעשה יתכן לא או עצמם את שיעשו
 .;הפניסהראשונים שלשה מהם זוכר אני מפנים )א( עצמם את עושים הם שיהיו אצלי

 הם
האמונה שביל

 לפי כי עוד להם הוקשה מתחלק. שאינו בחלק שהודו אחרי ר״ל .למעלה מלמטה הדילוג )מ( :בבמ״ז
 חלק . מהזמן חלק בכל יתנועע . למקום ממקום ההולך והאדם . מתחלק שאינו לחלק הזמן גם יתחלק זה

 אחרי .מאחרת ואחת ממהרת אחת מתחלפות תנועות תהיינה איך וא״כ .כמובן יותר ולא פחות לא מהמקום
 היותר התנועה וגם . מהמקום מחלק יותר מהזמן חלק בכל להתנועע לה א״א מהירה היותר התנועה שגס

 תהיה שלא תנועה שוס שאין להודות והוכרחו .מהמקום מחלק פחות מהזמן חלק בכל להתנועע לה א״א מאחרת
 הממהרת תטעה וכל . התנועה את מאחרות והקפיצות . הרבה ואס מעס אס ודילוגים מקפיצות מורכבת

 ג״כ הודו הס ש .בו׳ חלקים בנפילת )מא( : הרבה קפיצות בת היא והמאחרח .מועפות קפיצות בת היא
 . ודילוגים קפיצות ■בעבור זה אין . מאחרת וחטפה ממהרת תנועה רואים אנו ואשר - מתחלק שאינו בחלק

 באופן .הרבה ואס מעש אם מנוחות בתוכה יכנסו שלא ומדובקח רצופה תנועה שום בעולם שאין בעבור כ״א
 בת היא והמאחרח * מועפות מטחוח בת היא הממהרת והתטעה . ותטעה ממנוחה מורכבת תנועה שכל

 אפר החלק והלך . שלם סיבוב יתנועע כאשר מהרחיים הרכב מאבן להם הוקשה שוב וכאשר .הרבה מנוחות
 .הקפנה העגולה דרך למרכזו הסמוך החלק בו הלך אשר כעצמו ההוא בזמן .הגדולה העגולה דרך .במקיפו

 הסובב והאבן • המרכז לנקודת הסמוך החלק מתטעת ממהרת יותר במקיף אשר החלק שתטעה מזה והתחייב
 הוכרחו .אחר חלק מבתנועת יותר ממנו אחד מלק בתנועת מנוחות שיכנסו יתק ולא .מדובק אחד גשם הוא

 ויה״ו . רבים לחלקים הסיבוב בעת האבן שיתפוצץ כלומר .רכים הלקים חלקיו על יפול כי להודות זה בעבור
 החלקים תנועות בין שנכנסו ממה יותר . המרכז נקודת אצלי אסר החלקים תנועות בין נכנסו אשר המנוחות

 בטענה והשתכלתי )מב( :עיי״ש המדברים בפס הנזכר בפרק המורה הרב כ״ז שזכר וכמו .במקיף אשר
 שאפרט למה כלל נוגע אינו ויכוחם מרבית וכל הזה החזיק כל כי ראיתי הזאת בפענה השתכלחי וכאשר .-בו׳

 נופל איט תכלית לאין האמה או המיל חילוק כי . בקרבה אין רום וכל השוממים את המבהלת פענה והיא
 ענין רק הוא אבל . לחלקיו תכלית יש בפועל יתחלק אשר הדבר כי .בפועל פיסול יתכן ולא . במחשבה כ״א

 : הוא הוא כי חילוק או פועל שתרצה כמו קרא כלומר .החילוק או עליו הפועל מנפול מאוד דק מחשבי
 תכלית בעל בלחי ההויה אותו עברה אשר החולף הזנק היה אלו ר׳״ל • כו׳ החולף הזמן ואם )מג(

 תכלית בעלי בלתי ג״כ שהס אמה או מיל להעברת ממם סוה עליו ההויה העברת היתה . לבד במחשבה
 ולש היאזלה לו שאין כלומר ממש בפועל בב״ח הוא ההויה אותו עברה אשר הזמן אס אולם .לבד במחשבה

 העברת פפנת אין .בו עומדים אנו אשר העתה אל כלומר אליו שהגיעה עד בו עברה וההויה .מהיות סר
 הוא .הבלכי הוי )מד( :בפועל לא במחשבה בב״ח רק הס והאמה המיל כי .טענתנו שוברת אמה או מיל

 ז״ל והגאק . הפבע ם ע נסיה כל את לבאר ובקש משה חורת על שאלות מאות שני לשאול העיז אשר הרשע
 שם על בלכי נקרא והוא .הבלכי חוי על תשובות קיאו אשר מיוחד כספר שאלותיו על והשיב שניו את הקהה

 דומה שהוא כה הזה הרעת אל )מה( :מעשיו שם על נקראוהוכלבי שמו את הפכו ורבים מקומו.
 מבין . החידוש דעת ומאמצות מחזקות ראיות עוד נלקס המחבוק יוכל הראיות אלה מלבד כי ר״ל ♦ לו

 וצרץ * העולם חידוש דעת על החולקים על הבאים בפרקים המאמר בזה אשיב אשר החשובות אמרי
 להיוס לו ראוי שהוא מה ימכלי • לי דומה שהוא מה הזה החידוש דעת אל מהס ויחובר .בהם האדם שיהבוק

: מליו ראיה
 אס יעשה שהדבר א״א 'כ היא בכלל דבריו המשך .בו׳ שלשה מהם זוכר אני ספנים )א( ב פרק
г ס מוכרה עכ״פ נהיה • יטצמ ח6 פעשה ט נחשוב אשר גשס שכל סאחד .עניס משלשה .עצמו 
חזק יותר המציאות כי .העשותו אחר עתה שהוא ממה חלש בענין סיס עצמו אס עשוסו פרס כי .,להודות

 מן
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 יודעים אנחנו .עצמו את יעשה שהוא וחשבנו הנמצאות מן אליו שנכוין נשם שכל הם

 הלש והוא עצמו את עשה ואם . כמוהו עשות על ואמיץ חזק יותר יהיה הויתו שאחר
 כמוהו לעשות נלאה כבר חזק והוא כמוהו לעשות נלאה וכאשר . חזק והוא כמוהו יעשה
 עצמו את הדבר שיעשה במחשבתנו נעלה כאשר בי השניים .והפנים חלש והוא

 יודעים שיהיה קודם עצמו בעשותו להודות נשתדל אם כי הזמן חלקי שני על שקר זה
 את עשה שהיה אחר כי נאמר ואם . דבר יעשה לא והנעדר )ב( נעדר היה אז כי אנהנו
 עתה אם כי שלישי הלק בכאן ואין עצמו את לעשות צריך איננו הויתו שקדמה כיון עצמו
 יכול שהגשם נחשוב כאשר כי השלישיים והפנים .מעשה סובלת איננה אשר

 .עצמו את עשוהו לעזוב יכול שהוא עליו שנחשוב עד אלא זה יתכן לא עצמו את לעשות
 אם כי יהיה לא יכול שמחשבתנו מפני יחד ונעדר נמצא נמצאהו זה עליו נחשוב ואם

 שהביא ומה .נעדר שהוא שנאמין הוא עצמו את יעשה שלא מאמר אליו וחברנו נמצא
 שקדם הכתוב ומצאתי . משחת שקר הוא מנין אחד לדבר נעדר)ג( עם נמצא לקבץ

שאמר מי על ובקצפו אנחנו ולא עשנו הוא )ד( )תהליסק'( באמרו הזה הענין להכחשת
 לי

האמינה שביל
 בענין בהיותו עתה גס כזה יעשה לא מדוע . חלש בעמן עוד בהיותו עצמו את עשה אם וא'׳כ .ההעדר מן

 ־ מבואר שקר שהוא מה . זה אחר זה חדשים גשמים מעפות יעמוד לא מהנמצאים גשם שכל מזה ויתחייב . חזק
 ימלכו לא . א״ע שעשה בו נחשוב אשר מהנמצאים גשם שכל והשני . חדש כל ואין הוא כבר שהיה מה כי

 . מבואר שקר הוא האלה הזמן חלקי בשני והעשיה .'הויתו אחר או .הויתו קודם א׳ע שעשה אס . מחלוקה
 הויות הקדמת מפני א״ע לעשות צריך היה ולא . כלום עשה לא א"כ »הויתו אחר א״ע שעשה נאמר אס כי

 ואין . דבר יעשה לא והנעדר . והעדר אפם היה ההוא בפת .הויתו קודם א״ע שעשה נאמר ואם .למעשהו
 אינה והעתה . העתה כ״א .היותו ואחר היותו קודם שהם האלה הזמן חלקי שני בין ממוצע שלישי זמן עוד

 שנתבאר כמו והעתיד העבר הדבקים בין עומדת הנדסיית כנקודה רק והיא שיעור לה אין כי . מעשה סובלת
 לעזוב. ג״כ יכול שהוא להודות ג״כ מוכרחים נהיה .א׳ע שעשה בו נחשוב אשר שכל והשלישי .זה שלפני בפרק
 . א״ע עשותו לעזוב שיכול זה עליו נחשוב ואס . הבריאה עת עד א״ע עשה לא ע״ב כי . עצמו את עשוחו
 נמצא .יכול במלת שמגוהו כבר . א״ע עשותו לעזוב יכול שהוא במחשבתנו שעלה מה כי . יחד ונעדר נמצא יהיה
 שקר הוא יחד וההעדר והמציאות .להעשות עומד נעדר שמנוהו א"ע עשוחו לעזוב ובמלות . יכולת ובעל

 . ארבעה הס א״ע עושה הדבר שאין על שהראיות ז״ל הגאון זכר המאמר מזה מקומות בהרבה כי ודע .מבואר
 ראית מונה ז״ל שהגאון לומר נוכל ובדוחק . המעתיקים הסופרים מידי הרביעית הראיה נשמעה הנראה וכפי

 זאת הובאה היחוד משער בפ״ה חו״ה בספר . דבר יעשה לא והנעדר )ב( :רביעית לראיה הכתובים
 היה ההוא בעת הויתו קודם א״ע שעשה נאמר ואס וז״ל ופייס לפנינו פה כתובה שהיא כמו עצמה הראיה

 לחזק ן הלש וכפל כלום שאינו דבר כלומר ואופס אפס וז״ל הלבנון סוב בעל המפרש וכתב .כו' ואופס אפס
 הדבר כח בו יש אשר בפועל כלוס שאינו מה האחד . ההעדר חלקי לשני הלשון בכפל שכוונתו וי'מ הדבר.

 בשומר כח שישבו בכח. נעדר אינו אבל .בפועל האילן הוית מן נעדר שהוא האילן מפרי אחד גרעין כמשל
 ממנו יצא לא שלעולם אבן צרור כמו הפועל ומן הכח מן נעדר שהוא מה והשני .אילן להוציא האר; בתוך
 כי שכתב מה כי . המחבר מופת להשלים אנחנו צריכים הדבר שא״כ אלא .ואופס מלת הוסיף ז וע . אילן

 שמענו לא עדיין אבל .דבר י-עשה לא לגמר■ הנעדר שהדבר .אחד חלק ביאור שהוא אף דבר יעשה לא האפס
 להעתיק אנחנו צריכים זה ולביאור דבר. יעשה לא הוא שאף הפועל. מן רק נעדר שאינו דבר והוא שהאופש

 ממנו חון והוא זולתו מוציאו •הפועל; אל מכרז שיצא מה כל וז״ל המורה מספר ח״ב מראש הקדמהי״ח
 מוציאו יהיה ואס . העתיס מן בעת נמצאבכח יהיה לא מונעי שס יהיה ולא בו המוציא היה שאלו . בהכרח

 , עכ״ל זה והבן הפועל אל ההוא הכח יוציא אשר הוא המונע שהמסיר ספק אין . והוסר מונע לו ויהיה בו
 ההפרש עכ׳יל זולתו שיוציאנו צריך בכח הנמצא דבר שאפילו' מ אי׳ עושה דבר שאין המחבר מופת קס ומעתה
 אל אותו הוציא שזולתו כ״א נתבאר לא אלה דבריו לפי כי תלמוד צריך הדבר שעדיין אלא ודפח״ח הנזכר
 אלא . קדום בחומר אפלסון כדעת במציאותו קדמון כוחני ענין שם היה שכבר לעעוה מקום יש וא״כ . הפועל
 שעשאם כ״א א״ע עשו לא שהדברים לבאר רק הוא בזה הדרוש עצמות כל כי .כנים דבריו ההתבוננת שאחר
 אחד לדבר )ג( ־. אח״ז שיבוא כמו דבר מלא שעשאס ראיות לנו יש כבר זולחס שעשאס לנו יצא וכאשר . זולתם

 בבמ״ז. האיכות מאמר עיין ענין. יקרא האיכות יחד. וההעדר המציאות אמד. לדבר האיכות שיהיה כלומר בענק.
 אשר מעני. מלת הערבית בשפה המחוברים בספרים כתוב שהיה מקום שבכל כתב ערביה בשפת מהמכיריס ואחד

 ואם ע״כ בעברי .עגין במלת המעתיקים תרגמוה המדבר שבלב הפנימית הכוונה על היא האמתית הוראתה
 אשר דבר נאמר שאס בזה הכוונה תהיה .הערבי בלשון מפני מלת כתוב היה אלה ז״ל הגאון בדברי גס

№1 )ד( : משחת שקר הוא אחד. בזמן אחד לדבר וההעדר המציאות לקבן הוא הפנימית וכוונתו ענינו
עשנו
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:אותו וענשו .עשיתני ואני )ה( יאורי לי כ״ס( )יחזקאל

 שזולתו וחייבו עצבו את מהדש הדבר שיהיה אצלי בטלו אשר האלה הפנים ואחר
 לא או )ו( מדבר מחדשועשהו אם העיון במלאכת עיינתי עשהו

 שהוא מפני טעות מדבר שהרשו בשכלנו שנעלה ומצאתי . בספרים נכתב כאשר טדבר
 . מוהל )ח( נברא העצם שיהיה מחייב חדשו שאמרנו מפני ;ז( קצתו את קצתו סותר דבר
 על נעלה וכאשר מוהל ולא נברא לא קדמון שלו שחומר נחייב מדבר המאמר נשער ואם

 עושה לדברים חייבת אומר לי יאמר ואם . ישר דבר נמצאהו מדבר לא חדושו השכל
 לא נ״ב מפועל אם כי פעל ולא מעושה אם כי עשוי במוחש ראית שלא מפני בידוע
 ולא מפועל אם כי פעל ראיתךשאץ שמת ואיך )ס( מדבר אם כי דבר שיהיה חש במ ראית
 מדבר דבר היות כי לו אומר . במציאה שוים והם )י( מדבר אם כי דבר שאין ראיתך שמת

 הדבר שיהיה יתכן ולא .עליו הראיות להביא דרשתי אשר המבוקש הוא מדבר לא או
 מביאים אבל המעלות משתי באחת עצמו על הוא שיעיד לא( עליו עד להביא יתעסקו אשר

 מבקשים אשראגהנו הזה המבוקש מן לצד מפועל אם כי פעל אין היה כאשר מזולתו עד1
 ם מהדברי קצת )יב( שמצאתי עם מדבר לא דבר היות וקלי עליו לראיה לקחתיו אמתהו
 ♦ הנלוי ולקחתי והנחתיו הספר לענין חוץ יוצא דק שהמאמר אלא זה עליו שיאמר אפשר

 ההוא שהדבר חייבנו כבר ממנו נבראו שהנמצאות שנחשוב מה כל כי עוד לי והתבאר
 לברוא לו יוכל שלא התחייב בקדמות והבורא הוא ישתוה קדמון היה ואם קדמון הוא
 אליהם שג־בר אלא כהפצו ולהצטייד כרצונו להפעל לו נשמע היה ולא דברים □מנו
 ואש .עשוי וזה עושה זה בה שהיה עד ביניהם הפרידה לג( למהשבתנו שלישית עלה

 עוד וזכרתי . לבד ועשוי עושה אם בי מצאנו לא כי נמצא שאיננו דבר נאמר זה נאמר
 בהם א' ואין לעשויו שיקדם ראוי העושה כי מדבר עשה מי היה מבוקשנו עיקר בי )יד־

 . גמור שקר וזה להוייתו סבה האחר שיהיה ממה האחר להויית סבה להיות ראוי יותר
 אל שיביאנו עד ימשכנו עמו האדם כשימשך מדבר דבר ברא שהוא האומר כי עוד וזכרתי

.השגנוהו כן המוחש הוא מדבר דבר היות בלב המפלת שהסבה והוא . כלל דבר ברא שלא
ויאמר

האמונה שביל
 הוא ז״ל פרש״י וכן .בוא״ו כקריאתה ולא באל״ף ככתיבחה ונא מלח מפרש ז״ל הגאון .אנחנו ולא עשנו
 או )ו( :עצמי אח עשיתי אני .עשיתני ואני )ה( : שם יאב״ע ועיין בעולם היינו כשלא אנחנו ולא עשנו
 הענין להשיג בכלי יוכל אס לראות עיון4י* במלאכת עיינתי כלומר . בספרים נבתב כאשר מדבר לא

 .כו־ חדשו שאכי־נו מפני )ז( :מאין יש כלומר מדבר לא נברא שהעולם בספריה נכתב אשר ההוא סאמחי
 פעול ואץ א'ע עושה הדבר ואין הואיל חדשם ושהטרא מחודשים ם הדבר שכל לנו שהתחייב אחרי כי ליל
 . מדבר חדשם שהבורא במחשבתנו נעלה אס כי . דבר מגא היה שהחידוש ר.״כ מזה יחוייב א״כ .מפועל כ״א
 לנו שהתחייב וכמו .היו שלא אחר שחדשס בו הטונה חדשם מאמר כי .קצתו את קצתו סוחר מאמר זה והיה
 וזה מהיות סר לא אשר קדמון מדבר בו הכוונה מדבר נאמר וכאשר .היו שלא אחר מחודשים הדברים שכל

 כ״א פעול ואין הואיל במציאותו קדמון שיהיה בהם אחד ואין מחודשים הדברים שכל שאמרנו ;מה סוחר
 היות יתכן פלא אפית ואיך .בו׳ ראיתיך שמת ואיך )ש( :תחלה לו ויש מחודש .חל ם, )ח( :מפועל

 במציאה. שרם והס )י( :מפועל כ״א פעול ראינו לא ואנחנו קדמון ההוא הדבר יהיה שא״כ . מדבר החידוש
 : מדבר אם כי דבר היות במציאות ראיח לא р כסו מפועלו כ״א פעול היות במציאות ראית שלא כמו כי

 רמינו שלא פמה . מדבר החידוש היות על ראיה להביא יחכן לא כי . כו׳ עצמו על הוא שיעיד )יא(
 אח רואים אנו כבר .דבר מלא היה החידוש כי יונח ושאם ־ הדרוש עצם הוא שזה יען .דבר מלא יתהוה דבר

 כ'א שעול היות ראיט שלא ממה והוא .הצד р ראיה להביא יחנן אבל .מדבר לא דבר שהם הנמצאים כל
 ומר כל . זה עליו לומר נוכל אשר מהדברים קצת שמצאתי עם ־ כו׳ אפשר מהדברים קצת לב( :משוע,
 . בו שאנחנו לפה ההוא הדבר בין אשר ההבדל לבאר ראוי היה וא״כ מהמענות אחת מהכרעת ראיה שנביא

 שהוא מה על סמכתי כלומר הגלוי ולקחתי מזבחיו הספר מענין ואיט דק הוא בזה שהמאמר בעבור לק
 ביניהם הפרידה לג( : הספר מעטן שאינם דקים בעיונים ליכנם רציתי ולא מהדברים ברוב ומפורסם נגלה

 ההחלה עוד בם היה הקדומות ההתחלות שני מלבד כי מחשבתנו ע; להעלות מוכרחים שנהיה ר״ל .כו׳
 לא כי .דוגמתו מצאנו שלא מה וזה .עשוי והאחת עושה האחת להיות .השתים בין הפרידה אשר .שלישית

 השגישי הדבר שיבוא עד עשוי ולא עושה לא מהם אחד כל דברים שני שיהיו אבל .ועשוי עושה כ״א מצאנו
 הית מבוקשנו עיקר כי לד( :לשכל מוזר והוא שמעט לא זה .עשוי וזה עושה זה להיות ביניהם ויכריע

 .האחר את ועשה פעל מהם מי מבוקשינו מיקר לעשות לט היה .התחנות שני שם שהיו נניח חס כי ר״ג .בו׳
 להיות ראוי יותר מהם אחד אץ א״כ .קדומים שניהם ואם .סבייח בקדימה לעשוי שיוקדם ראוי העושה כי

שיחיד. )פי( : משחח י1ישר בסצה ההנחה ’כ ידמט ומזה .להויחו סבה האחר שיהיה ממה האחר להוית הבה
במקום
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 משוער ובשיעור מצויירת ובצורה ובזמן במקום שיהיה )סו( יושג כן גם המוחש כי ויאמר
 בשער כלם משפטם כי )שז( לאלה הדומיה התכונות ושאר מצטרף ובצירוף נצב ובמצב

 מדבר דבר נברא שנאמר עד משפטיהם כל להשלים נבוא ואם .מדבר דבר במשפט הזה
 כלם והיו להם והדומה מצטרף ובצירוף נצב מצב תיל משועי־ ובשיעור ובמקום בזמן

 אם כי עוד ורקדקתי .כלל הבריאה ותבטל לבורא דבר כן אב נשאר לא יז( ) קדמוניות
 נעלה שאם והוא . כלל דבר שימצא יתכן לא לפניו מדבר לא דבר היות )יח( נודה לא

 יהיה שלא ותנאו הראשון כדרך במאמר השני הדבר )יס( דרך יהיה מדבר דבר במחשבתנו
 ויגיע רביעי מדבר אם כי יהיה שלא ותנאו השני כדרך השלישי ודרך שלישי מדבר אם כי

 נמצא שלא נתחייב כבר )כ( ישלם לא תכלית לו שאין שמה וכיון . תכלית אין עד הדבר
 נשלמים חיו לא תכלית להם יש לפנינו היו אשר שהדבריח ולולי .נמצאים אנחנו והנה

 הגשמים כי . הנביאים בספרי הכתוב הוא )כא( המושכל מן לנו יצא ואשר .שנמצינו עד
 ומעולם ותבל ארץ ותחולל יולדו הרים בטרם י(5 )תהלים נאמר כאשר הבורא מאת החלתם

:אל אתה העולם ועד
 בדברי התאמתו כאשר העיון בדרך שרשים השלשה אלה לאמת שהנעתי וכלן ג פרק

 ושהוא זולתם ושמהדשם מחודשים שהדברים והוא והמופתים הנביאים 1
 בהתחלות העיון הוא אשר הזה המאמר )א( מן הראשון הדעת זה .והיה מדבר לא הדשם

 הבל ויהיה הזאת באמונה עלינו שחלק למי ת ו ע ד ר ש ע ם י נ ש אחריו שאביא ראוי )ב(
 ואם )נ( .אותו שסתר ומה לדעתם עם בל בו שטען מה כל בו ואבאר .ה ר ש ע ש ל ש

: השם בגזרת אבארהו הכתוב מן דומה לו יהיה
 קדמוניים רוחניים גשמים )ד( לו יש הדברים שבורא שאמר מי דעת השני !הדעת

 יהיה שלא מבני זה על וטען )ה( . המורכבים הנשמים אלה ברא מהם
 הדברים הבורא ברא איך לדמות והתעסקו למעלה במחשבתם עלו וכאשר מדבר אם בי דבר

 ההלקים והם ;ו( קטנות נקודות מהם קבץ שהוא לגו נדמה אמרו .הרוחניים מן המורכבים
 שאפשר מה דק יותר מאד עד דקים שהם ם במהשבר אותם מעלים והם יחלקו לא אשר

 כן אחר .שוים גזרים לשני ההוא הקו גזר בן ואחר ישר קו מהם ועשה האבק מן להיות
אשר "( היונית הסמך בצורת שיהיו עד אלכסונית הרכבה השני על מהם האחד מן הרכיב
היא היונית כ״ף צ״ל ח״א הגהת לפי (“

האמונה שביל
 שיחייב כסו כי .בו׳ כלם משפטם כי )סז( :מאמרות העשרה בביאור במ״ז עיין . כו׳ ובזמן במקום

 אם כי . בו׳ דבר "כ א נשאר לא ז()י : והשאר .והזמן המקום נמצא לכל יחייב כן מדבר דבר היות החוש
 שכבר מה .בכללה הבריאה וחחבסל מוכן והכל הואיל להבראות דבר עוד נשאר לא א״כ מהיות הרו לא אלה בל

 היוה סל נודה לא שאס כלומר .לפניו מדבר לא דבר היות )יח( :היה שלא אחר נתחדש שהעולם הוכחנו
 : הנמצאים מכל אחד דבר שימצא יתכן לא א״כ .דבר מלא שיההוה ולא .לפניו היה אשר מדבר א כ דבר
 במלת הכוונה .מדבר דבר נחמריו כי .במאמר שני שהוא הראשון הדבר כלומר .במאמר השני הדבר )יס(
 הראשון הדבר על הכונה במאמר שני הוא אשל מדבר ומלח . הנעשה השני הדבר על ראשונה הנאמר דבר
 ז״ל שהגאון ובעבור .בעצם ראשון הוא במאמר והשני בעצם שני הוא במאמר הראשון וע״כ . נעשה ממנו אשר
 כי ראשון לקדותו רצה ולא הלשון על להקל למעלה ממפה למנוח דרכו אחז ע״כ ורביעי שלישי עוד למנות רצה
 אנו אין ההנחה זאת שלפי אחרי כי . בו׳ נמצא שלא נתחייב ככר ;כ( הופר: מהאחת ראשון לפני

 איך א״כ .שיושלמו א״א תכלית להם אין ואשר . למספרם תכלית אין דברים אלינו שיוקדמו אם נהמצא יכולים
 היה לא אלו כי ובאומר * תכלית להם יש לפנינו אשר הדברים א"כ נמצאים שאנו רואים ואנחנו . להמצא -נוכל
 .הנביאים כספרי הכתוב הוא )כא( : אלינו מגיע ההויה עוד היחה ולא עוד גשנמיס היו לא תכלית להם

 תחנתה שהגשסייס ולקיים לאמת .הנביאים בספרי ג״כ כחוב מהמושכל הוכחנו אשר בעצמו ההוא והדבר
דבל שום שם היה שלא כלומר .אל אתה עולם ועד ומעולם כמ״ש .דבל מלא מדשס יש׳ והוא • הבורא מאח

: בלבד ית׳ הוא כ״א נמצא
 בשזכג הטלל הזה העולם חידוש המאמר . בהתחלות העיון הוא אשר הזה המאסר )א( ג פרק

 כי ויחבוק ראה ז״ל הגחון . כו׳ אחריו שאביא ראוי )ב( :וחידושו העולם בהתחנח העיון
 הבל כי הראותינו גכעבור . בזה הפילוסופים מפי הנאמרות הדעות אח גם .הנכבד הדרוש בזת להביא ראוי
 מאדם כי ואף . פרא המיר מאדם מהוד הרחק . האנושי מהשכל ומוזרים רחוקים תעתועים מעשה הפה

 ואגלה ההוא הכתוב אח אבאר .הכתוב מן ראיה הסוכן יביא אם .כו׳ רוסה ל. יהיר. ואם }ג( : משכיל
 רוחניס גשמים )ד( : )אוחמ״ה( שם וביאורי פ״א( )סוף לעיל ועיין ממנו ראיה שתביא במה סעותו

 על וטען )ה( מהיות: סרו לא קדמונים והס לדקותם ריחניים שתם .ס וכס מאוד דקים גשמים קדמונים.
 7ש& עד סתור קסנות נקודות שהם כלומר . אשרם׳ החלקים והם )י( : זה על והוכחתו וסענתו זה.

 להם
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 שנפגשו במקום אותם ביכר כן ואהר )ז( ע. כזה תושבת בלא בערבי למד אלף כצורת היא

 האחרת מן ועשה הגדול -עליון הגלגל מהם האהד ועשה הפימור ממקום אותם גזר כן ואחר
 מהם וברא אצטרובולית צורה הרוחניים ההם החלקים מן צייר כן ואחר . הקטנים הגלגלים

 ואחר העפר. עגלת ממנה וברא שמינייה צורה )ס! מהם צייר כן ואחר , ראש עגלת )מי(
 צורה ממנה צייר בן ואחר .האויר סבוב עליה ושם עשרנייה שתים )י( צורה מהם צייר כן

 אל והביאם )יב( אמונתם. בזה ושמו בזה וגזרו הימים כל ממנה וברא עשרימייה )יא(
 לדמותם בהבאתם טרהו אשר הצורות ואלה )יג( .בנמצא שאינו במה יודו שלא הזה המאמר

 האלה. בשערים עליהם שיש מה מבאר והנני' • הנמצאים האלה המבעים צורות אל
 הראשונות הארבעה מהם )יד( . תשובות עשרה שתים האלה במאמרים עליהם שיש ואומר
 שבור« אותנו הורו אשר האחרות ארבעה ומחם . מחודשים שהדברים אותנו הורו אשר

ארבעת מוצא אני תשובות השמונה אלה שיסבלו ..ואחר מדבר יא בראם הדברים
: בם שיתחייבו אהרות תשובות

 במחשבתם מדמים הם אשר הרוחניים בנראה.והם כמוהו שאין במה האמינו שה□ תחלתם
: יושפל שלא דבר וזה מתחלק שאין וכחלק דק מפל וכדק באבק

 ולא קרים ולא המים שיהיו יתכן לא טענו אשר הדברים אלה פי רואה אני והשנית
 רואת ואני .נבראו מהם טבעים הד' שאלה אומרים שהם מפני יבשים ולא לחים

 ולא רוב ולא שיעור ולא גבול ולא ריח ולא טעם ולא מראה להם להיות יתכן שלא עוד
 ההם והדברים הגשמים תארי )סו( הם הדברים שאלה מפני . בזמן ולא במקום ולא . מיעוט

 ונכנסו מדבר לא דבר מהיות וברחו יושפל שלא למה תוספת וזה הגשמים קודם אצל□ הם
:ממנו ועמוק רחוק יותר שהוא במה

 שיצוייר עד . בצורה מצוייר לא דבר התהפכות לשקר ואחשוב מרחיק שאני והשלישית
 ול« רחב ארוךולא שאינו מה והצטיידות והעפר והאויר המים האש בצורת

 לו שיהיו עד ענין לו שאץ מה השתנות ופן העמוק הרחב הארוך ממנו שהיה ,עד עמוק
 חפם •מהבורא מפני והשנוי□ ההפוכים לופל שנהקנו אצלם ואם עתה הנראים הענינים פל

 הרוחניים מאלה וננוח )פז( .מדבר לא דבר לברא ויכלתו כן אם חכמתו ולשנותם להפכם יכול
: השקרים

 והסימור וההרכבה והדבוק החיתוך מהאמנת ;ח( בו שטרחו מה התקיים שלא והרביעית
 ראיה שאין מפני . האלה המעשים אל שנסמך מה ושאר השני והחיתוך

 הזאת במלאכה •מיש רואה אני אבל . וסברות מחשבות הם אבל מהם דבר על מעמדת
 להפכם יכול הוא גשמיים הרוחניים את להפוך יבול הוא אם אצלם שהעושה והיא פתירה

 כמעשה מעט מעט אם פי להפכם יכול אינו אצלם הוא ואם .החלוקים אלו ובטלו אחד ברגע
 וסבלו .הגשמיות אל הרוחניות מן להפכם יופל •שלא שכן פד דבר אחרי דבר הברואים

 т אלה
האמונה שביל

 סימר ואח״ב )ז( : חלוקה מקבלים בלתי והס שיפור בעלי ואינם גובה ולא רוחב ולא אורך לא להם
 נקודות הזויות ך בת לדדבוק זויות שס ונעשה הכני עם החסד הקו נפגש אשר במקום ר״ל .כו׳ אותם
 מהאמצע שעשה עד נקודות לדבק עוד והוסיף עגול ששח כפין שנעשה עד במסמרות דבקס כאלו בחוזק הרבה

 .שטינייה צורה עכו( :האש יסוד .האש עגלת )ח( :הגלגלים שאר אח עשה ומהשאר העליון הגלגל את
 עשרים . עשריטייה )יא( : צלעות עשרה שתים בעלת . עשרניה שתים )י( צלעות: שמונה בעלה עגולה
 לא למען רק היה ־ כזה רחוק מאמר לומר שהביאם ומה . בו׳ הזה המאמר אל והביאם )יב( : צלעות

 בציור שסרחו ומה בו׳. הצורות ואלה )יג( מדבר: לא דבר היות והוא בנמצא שאינו להודות'בדבר יצסרכו
 בעל והעפר עגולה האש לדעתם כי .הנמצאות הסבעיות הצורות אל לדמותן כדי היה . הנזכרות הצורות
 הראשונות הארבעה מהם )יד( : צלעות עשרים בעל והמיס . צלעות עשרה שתים בעל והאויר צלעות שמונה

 ראיות מארבעה ועוד . היה שלא אחר מחודש שהעולם ראיות מארבעה לנו נתבאר שכבר כיון כלומר .בו׳
 לשכל ומוזרים רחוקים בדברים ליכנס צורך ואין לרישייהו סרינהו בכדי א״כ . דבר מלא היה שהחידוש אחרות

 :רוח ורעיון הבל דבריהם שכל לנו המורות .דבריהם בעיקר עצמם עליהם אשר תשובות ארבעה ועוד .כאלה
 קודם לדעתם היו הנקודות ואלה . עתה הנמצאים הגשמים תארי הס אלה כל . הגשמים תארי )סו(

 הם כבר אם כלומר . השקרים הרוחגים כאלה ונוח )פז( : גשמיים בתואריס יתוארו ואיך . הגשמיים
 למה. א״כ . העולם במציאות נפלאותיו להבין אנושי לב יכלכל ושלא .כל על יכול שהבורא .להודות מוכרחים

 כי בשנאמר הנפש תנוח יותר הלא .ליכלחו מגרעת ולתת .האל בכח תהלה לשוס כוזבת פשרה לבקש להם
 שום מבלי יסודתס אפר השקרים הרוחניים מאלה במנוחה ונהיה . דבר מלא דבר בריאת על ויכלתו חכמתו

 כו׳- וההרכבה והחיתוך הדבוק מהאמנת )יז( :בלבד ותפל שוא ומשאות הבל חזיוני כ״א דעת תסבולת
׳‘ * כצ״ל.



65 לג הדוש ראעון מאמר
 לא המותש בבלתי ההודאה ומן והמופתי□ האותות עזיבת מלבד 05)׳ בלם השקרי□ אלה
 יי ח'( )משלי הכתוב נו שאמר העניין כי השבו מעמנו. אנשים יש כי והגיעני .נחו

 התבוננתי . הרוחניים אלה ענין הוא )יס( הפרשה ושאר מאז מפעליו קדם דרכו ראשית קנני
 אשר עשר השנים פנים. עשרה מחמש הזה הענין בפירוש שטעו ומצאתיו בדבר

 בי ם ת ל ה ת . המקרא ודברי העברים לשון מדרך אחרים הג׳ אך . השכל מדרך בארתים
 שאמר וכמו .וארץ שמים קונה י״ד( )בראשית שאמר כמו הדבר בריאת על מורה קנני מלת
 יחשבו קדמות מחייכת הזאת שהמלה מחזיקים הם ואם .קנינך הארץ מלאה ק״ד( )חהליס עוד
 כוונתם היתה אשר )כ( מרוהניים בריאתם ויבטלו קדמונים בהם אשר וכל השמים כי כן נם

 תחייב עצמה היא בריאתם מחייבת ובארץ בשמים הקנין מלת אצלם תהיה ואם .אליהם
 כמוה כי הבריאה תהלת ענין על מורה דרכו ראשית שמלת והשניים ♦ הרוחניים בריאת
 מה תחלת שמשהוא ענינה ובאשר אל דרכי ראשית מ׳(הוא )איוב שבבהמות בגדול נאמר

 ואם .מהדברים שברא מה תהלת הנזכר זה בי )כא( הנה ענינה כן נם יהיה בבהמות שברא
 שזה )כב( ם י י ש י ל ש ה ו . קדמונית ההיא שהבהמה יחייבו הזה בפירוש רוצים אינם
 בהם אין פי אמרי כל בצדק ח׳( )משלי שאמר במו .השקר ושונא האמת אוהב הנזכר הענין

 כי )שס( שאמר כמו המות אוהב ששנאו ומי החיים את אוהב שאהבו ומי )כג( .ועקש נפתל
 ולהזהר לבקשו מצוה והוא ♦ מית אהבו משנאי כל נפשו חומס וחוטאי חיים מצא מוצאי

 נמלטות אין הרוחניים הם ואם . וגומר לי שמעי בנים ועתה )שס( שאמר כמו .בו
 להם אותם נהשוב ואם .הרכבתם אהר או פשיטותם בענין אם להם שיהיו האלה המרות

 נמצא אדם ולא מות ולא היי□ ולא טוב ולא צדק ההיא בעת עמם אין בפשיטות□
 מהם לנו יש אשר החלק ההרכבה אהרי להם שהם נהשוב *אם .אליהם ויניע שיבקשם

 כי )כד( אליו להגיע אפשר אי הורכב לא אשר הנשאר והחלק בהברה אליו מגיעים אנחנו
 )איוב פרשת כי ו ב ש ה ם י ר ח א ש והגיעני .דבריהם כפי וביניו בינינו יבדילו המורכבות

 מפני הרוחניים תאר שהוא הענין ושאר בינה מקום זה ואי תמצא מאין והחכמה כ״ה(
 בפי׳ טעו כן גם אלה ומצאתי .מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים באחרונה שאמר
 אעפ״י החכמה שהיא בו בפורש אין הי־אשון שהענין )כה( מפני הראשונים מטעות יותר
 מפורש בו החכמה זכרון היה השני הענין אבל החכמה על שהוא ספק בו שאין האמת שעל
 עם נמצאת כי הזאת החכמה על מבאר שהכתוב עוד וראיתי .בכנוייו עצמם הטעו ואיך

 הוא כי .מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלהים נאמר כאשר קודם לא יסודות הארבעה
 לרוח לעשות בן ואחר והארץ השמים זכר .יראה השמים כל תחת יביט הארץ לקצות
 וכבר .חקרה וגם הכינה ויספרה ראה כן אהר )כו( והמים האויר זכר במדה תכן ומים משקל
 בה ההפץ ואין החכמה על הם .אך ברוחניות האלה הענינים שני )כז( סברת במול נגלה

שהיא
האמונה שביל

 והשימור . הזויות צורות לעשות והרכבתם .לפנים וחיתוכם .קו לעפות הנקודות דבוק ור״ל .לדעתי כצ״ל
 מלבד )יח( : העליק הגלגל לעשות השימור מאמצע השני והחיתוך יתפרדו ולא יתלכדו יחד דבוקים שיהיו

 כי .המופתים ושאר דם המיס ולא .נחש להתהפך המסה יוכל לא לדעתם כי .והמופתים האותות עזיבת
 הוא ן)יס( : דבריהם לפי קייס סבע להס יש קיבוצם בריאת ואחר . שירצה מה לברוא יוכל מהרוחנייס רק

 . הרומניים האלה הנקודות רמוז . הפרשה בכל אשר ההוא ההתפארות שכל כלומר .הרוחניים אלה ענין
 קנין מלח אס כי . אליהם כוונתם היתה אשר )כ( :ההיא הפרשה דברי בכל החכם בפי המתפארים והס

 מאלה שנבראו ולא . קדמונים הס והארץ השמיס גס . וארץ שמיס קונה ממאה״כ א״כ .קדמות על מורה
 הנמצאים כלל על אמר אס וכן . מהם נבראו והארץ שהשמים לומר כוונתם היתה זאת רק אשר ♦ הרוחניים

 תחלת הנזכר זה כי )כא( : הרוחניים מאלה שחשבו במה וכל מכל תתבסלשברתס קניניך הארץ מלאה
 הענין שזה )כב( :קדמון שהוא ולא . הבריאה תחלת הוא .הפרשה בזאת והרמוז הנזכר הענין זה כי ר״ל .כו׳

 לדעתם כי .כו׳ יבדילו המורכבות כי )כד( :אותו שאוהב .שאהבו ומי )כג( :בפרשה הרמוז .הנזכר
 להגיע א״א וא״כ • מורכב הוא הגלגל בתוך שכלול מה כל כי .העליון לגלגל רזון הוא ההס החלקים מקוס

 ר״ל .בו׳ מפורש אינו הראשון שהענק )כה( :ובינם בינינו מבדילים המורכבים הנמצאים כי אליהם
 עכ״פ הנה ־ החכמה על ספק בלי מוסב הוא שגס עס .דרכו ראשית קנני ד׳ פרשת שהיא הראשון הענין כי

 החכמה על כי מללו ברור שפתיו תמצא מאין והחכמה פרשת שהוא השני הענין אבל ־ בו מפורשת החכמה אין
 ראה אח״כ )כו( : יופי תחת כי חכמה תחת סכלות להביא . הפתאים אלה עצמם את ההעו ואיך ידבר.

 אלה אל יכוון א״כ ואיך . היסודות מציאות אחר הרמוז הענין מציאות מצייר שהכתוב הרי ;בו' ויספרה
 מבואר ובזה י״ל . ברוחניות האלה העגיגים שגי עכז( :מהס היסודות נבראו לדעחס אשר הרוחניים

 מטוניס שהם .תמצא מאין והחכמה ופרשת קמי ד' פרשת שהס האלה הפנינים בשני האומרים דעת ביסול עלה
אל הא



חדוש ראשון מאמר 66
 היסודות מבריאת הדשה שהיא בה החפץ אבל הדברים בה שברא ככלי לבורא היתה שהיא

:מתוקן הכל שבה )כח( חכמתו ונתבארה וסעפותם
 אלה מצאתי .מעצמו בראם )כס( הנשמים שבורא שאמר מי דעת השלישית והדעת

 כפי שכלם קבל לא זה ועם בעושה לכחש להם נתכן לא האנשים
 מן הדברים ברא כי האמינו הבורא אם כי דבר שאין וכיון .מדבר לא דבר היות בהשבותם

 ש ל ש ב אולתם לגלות וראיתי )ל( .הראשונים מן כסילים יותר האל ירחמך ואלה .עצמו
 • ההדוש ראיות וארבעה , הרוחניים בעלי על אשר הארבעה מהם . ם י נ פ ה ר ש ע

 בקדמות שאמר מי על אשר התשובה אופני אך . מדבר לא דבר היות ראיות וארבעה
 אוהו: הרהיק מהם אהד כל עניני׳ חמש כמותם חייבים הם אך )לא( בהם חייבים אינם הרוחניי׳

 ולא מקום ולא שיעור ולא תכונה ולא צורה לו אין אשר הקדמון הענין השתנות הראשון
 ושאר )לב( וזמן ומקום ונבול ושיעור צורה לו שיש נוף קצת ששב עד זק 1

:שברחוקים מרחוק )לג( אם כי הלב על זה להעלות ואין הנמצאות עליו שנכללו מה
 משיג ישיגהו ולא פועל בו יפעל ולא שנוי ישיגהו לא אשר האדם בחירת )לד( והשני

 שיסכל )לה( ועד הפועלים בו שיפעלו ועד המשיגים שישיגוהו עד גוף קצתו שישים
 והוא .הרעות שאר וישיגוהו וייגע וידאג ויצמא וירעב המנוחה אחר ויאנש החכמה אחר
 אם כי הדברים אלה אין תועלת מהם לקנות צורך לו ואין אלה מכל רחוק היה

:ההבל מעניני
 וכאשר האלה. ברעות להפילם הלקיו קצת על נזר איך יעול לא אשר הצדיק והשלישי

 שכא אם ענינים משני אחד שיעבור )לו( אמצאהו לא זאת לדעת אשתדל
 או . שחטא בחטאים או שעשה רעה בעבור אם כי יהיה לא בו והתחייב בדין זה עליו

 שבא הענינים בשני זה אי ועל .עליו שעול ועול שהמסו חמס זה ויהיה חיוב בלא שיהיה
: ושקר מופסד מצאתיו הדבר)לז(

 ונכנס ונצמייר ונתקן שהטבע עד החלקים שאר מצות ההוא ההלק קבל איך והרביעי
 על זה היה ואלו .שקוה תקוה או שפחד פחד בעבור זה היה אם . הצער תחת

 הקצת דרך זה שיהיה או ושיקוה שיפחד הכל דרך שיהיה ימלט לא הענינים משני זה אי
 זה יהיה ואם .זולתו דבר ואין יקוה ולמה יירא דבר זה מאי הכל דרך זה א1ד ואם . לבד
 הקצת ואם . יפחד ולא יקוה לא והשאר ומפחד מקוה הקצת שב עלה זו לאי הקצת דרך
 ידועה עלה לו שאין מפני רעה זו )לח( ליראה ולא לפחד ולא לתקוה לא הרוב מצות קבל

ן ושקר כזב זה וכל
 .ישיבם שלא יתכן לא הכם והוא הצעדים מן חלקיו להשיב שיובל מי )לס( והחמישי

 אפשר אי ואם הברואים יבטלו בן שהוא,יעשה דעתנו על נעביר ואם
 בלעדיהם

האמונה שכיל
 מלי שהחכשה לא .מתוקן הכל שבה )כח( :וכאמור החכמה אל רק באמת מכוונים הס ט .הרוחניים אל

 פועל שכס .אוחם ביראה סי יעיד .מחוקגיס הדברים שברא הכוונה רק .בחכמה ולא חכם הוא כי .ית׳ אצלו
 חלק שחלק .כעצמו בי־אם :)כס( ב׳ אות שס וביאורי )פ״ו( ב׳ מאמר ועיין .מתוקן הכל ובחכמתו חכם

 הארבעה מהם פנים עשרה בשלש לתם אוו לגלות וראיתי )ל( :העולם את ברא החלק ומאותו מעצמותו
 אלה ועל תשובות י״ב שעליהם הראשונים מן כהיליס יותר והם .נמחק והשאר כצ״ל .בו׳ החידוש ראיות

 הרוחניים• על אשר תשובות מהארבעה ניצולים שהם עם כי • בו׳ כמותם חייבים הם אך )לא( :תשובות י״ג
 ושאר )לב( :ההוא הדעת рЬ תרחק מהתשובות אחת וכל תחתיהם הבאות אחרות חשובות מחמש ינצלו לא

 דבר שאין .שברחוקים מרחוק )לג( : הנמצאים עליהם נכללו אשר הגוף משיגי ושאר . כו׳ שנכללו מה
 להעלות נוכל איך כי ור״ל .לדעתי כצ״ל .כו׳ ישיגהו לא אשר האדון בחירת )לד( :מזה יותר ורחוק זר

 חלק שיעשה . הגוף משיגי מכל ונשגב .והמורה שינוי סכל הנעלה .האדונים אדון לו שיבחור דעתנו על כזאת
 אחר שיסכל )לה( :רוח ורעות הבל אס כי זה אין וחסרונותיו הגוף מקרי תחת נושל .גשמי גוף מעצמותו
 :עניניה מכני מאחד יסלס לא .עניגים משני אהד שיעבור )לו( ; חכס שהיה אחר סכל שיהיה . החכמה

 היא זאת . רעה זהי )לח( : הוא וישר צדיק ונם .עול ואין אמונה אל כי .ושקר מופסד מצאתיו )לז(
 ש!ם מבלי לרעתו המצוה יקבל אץ כי . מושלג וביאור ארוך לדיבור נבלותה בציור צריך שאין רעה סברא
 בפה ידועה שבה ית' לו כיש נאמר אס שאף דבריו תוכן .בו׳ חלקיו להשיב שיוכל מי )לס( :ועלה סבה

 ברא אשר חלקיו את שיעזוב .במחשבתנו להעלות נוכל לא בכ״ז . מבלעדיהס לו שא״א עד .בבריותיו שחס;
 עת שתבא מחייב השכל אבל . לעולם המנוחה אל בו יש ושלא ובצערם בגשמיותה תמיד שיהו העולם את מהם
 א שא ובעבור • למקורם ויחזרו הנמצאים כל יבוסלו ואז .לרוחה מצרה ויוציאם ויושיעם עליהם ירחם אשר

 ויוסיף .לסקירם ג״נ וישיבו ויכלו .ק; עת עד יעמדו הם וגם .חלקיו משאר אותם ויצייר יחזור מבלעדיהס .לו
לצייר
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 נופים שהם החלקים אלה יהיו בתחלה בלעדיהם אפשר היה לא כאשר בסוף .בלעדיהם

 תחתיו נס וי ויסתלק יפלט כן ואחרי . מהזמן מדה ויתכן יצטייר מהם הלק וכל לעתים
 הם אשר שהכלל מפני האל לעתים תכלית שיהיה יתכן לא זה כל ועם . בהפעלות הלק

 ואינני .הברורות המחשבות אותו ותמאנה השכל שידחנו מה וזה תכלית לו אין ממנו
 כמי אלא כלם האולהות באלה שהאמינו עד מדבר לא דבר מהיות בברחם הפתאים הושב

 מדבר שדתו ממה חוץ )מא( ־ המרזבים )מ( תחת אל המטר ומן האש אל החום מן ■שבורח

: והמופתים האותות
П}ПГП הנמצאות ברא הבורא כי וחשב השנים אלה בין שחבר מי דעת הרביעית 

 תשובות. ז " י באלה ויתחייבו . קדמונים ומדברים מעצמו
 ברא הבורא כי שחשב מי על אשר החמש ואלה הרוחניים בעלי על אשר הראשונות הי״׳ב

 כלם ההבלים אלה ואם .הקודמות הכתות משתי סבל יותר זה והיה )מב( מעצמו הדברים
 עצמו משנוי שקר כל על ;מג( יכול שהוא עליו וחשבו הבורא יכולת בעבור אליהם נטו
 הנפש על קל יותר מדבר לא דבר היות על שיכלתו רואה ואני )מד( ♦ זה אל שיתחבר ומה

: ולמופתים לאותות נאות ויותר השכל אל קרוב ויותר
 האלהים יישירך ואלה . קדמונים עושים בשני שאמר מי דעת החמישית והדעת

 שהם והוא .זכרו שקדם מי מכל אליו שנטו במה סבלים יותר
 ואמרו זה על והסכימו בזה ראו לא כי ואומרים אחד מפועל פועלים שני )א( שיהיו מדחיקים

 שיהיה התחייב וכבר .ותועלת נזק ורע טוב בהם שיש כלם הדברים רואים אנחנו הנה
 זה והביאם )גן .רע בלו משרש בם אשר הרע ויהיה . טוב בלו משרש )ב( בם אשר הטוב
 ודרום ומערב ומזרח המעלה והם .צדדים מחמשה תכלית לו אין הטוב מוצא כי )ד( לומר
 לו אין הרע מוצא ובן . הרע מוצא ממשש שהוא ממקום מלמטה תכלית לו ויש .וצפון

 ממקום מלמעלה תכלית לו ויש וצפון ודרום ומערב ומזרח מטה והוא צדדים מחמשה תכלית
 ואחר מזה זה נבדלים סרו לא שרשים השני שאלה עוד ואמרו . הטוב מוצא ממשש שהוא

 הטוב )ה( כי חשבו שקצתם המזנם בסבת ונחלקו .מהמזנם הגשמים אלו והתחדשו נמזגו בן
 המזנו סבת היתה הרע בי חשבו ומקצתם .הרע מן אותו הפוגש הצד שירפה סבתו היתה

 בלה כשיהיה זמן עד לו המזג זה בי והסכימו .הערבות מן שבו במה שיהנה בטוב לתקותו
 מן אלה על שיש מה כותב והנני מעשהו. ויפסק לרע ויחלש לטוב התגבורת תהיה )ו(

 אשר פנים הארבעה תחלה עליהם יש כי ואומר .בו שטעו ממה שער בכל )ז( התשובות
 היותם על ראיה הביאונים אשר פנים הד׳ ואחריהם .הגשמים חדוש על ראיה הביאונים

 .מעצמו בראם יתברך שהבורא שחשב מי על אשר פנים החמש ואחריהם .מדבר לא
 במאמר התשובות מן מינים טי׳ו בהם מיוחד שהוא מה )ח( אחריהם ועליהם פנים ג י׳ ואלה

 עליהם וסבבתי דבריהם קטבי שלקחתי והוא .השני במאמר עליהם שיש ממה חוץ )ס( .הזה
אופן

האמונה שביל
 ממנו אשר הכלל כי ימן . מולם אחר מולם .תכלית לבלתי שילך דבר וזה .אחרים מחלקים עוד אותם לצייר
 : בשפע הים המקלחיס הציטרות . המרזבים )מ( רוח: ורעות הבל זה וכל .בב״ח הוא החלקים ■'לקחו
 : קייס סבע להם יש כבר . החלקים שנתגשמו אחר הנפסדה לדעתם כי .בו׳ שדחו ממה חוץ )מא(
 נמנע דבר כל על .שקר כל על )מג( : מהם יותר בתשובות התחייב כי .כו׳ סכל יותר זה והיה }מב(

.־ כצ״ל .כו׳ שיכלתו רואה אגי )מד( :וכיוצא עצמותו שינוי כמו
 פעולות שתי יעשה אמד כפועל אצלם יצויר צא .אחר □פועל פועלים שגי )א( החמישית

 והרע שהסוב יתכן לא כי . טוב כלו משורש )ב( : ובמהותם בסבעם מתחלפות
 כי )ד( :לומר הביאם שרשים שני להם חייב אשר הענין זה . לומר זה והביאם )ג( :אחד משורש שניהם •יהיה

 שוכנים התחלות שני הס והרע שהסוב .הנפסדה דעתם לפי אומר גזרו שהם ר״ל .בו׳ לו אין הטוב מוצא
 והתפשפות .הרע של העליון הצד אוח התחתון בצדו ממשש שהסוב עד למסה. והרע למעלה הסוב . זה על זה יחד

 פגישתו במקום נמשה א כ לצדדין וצא למעלה לא תכלית לו אין שהסוב באופן .תכלית לבלתי הוא יחדיו שניהם
 הבריאה ובעת .הסזב אח פגישחו במקום למעלה כ״א לצדדין ולא למסה תכלית לו אין הרע וכן .הרע ׳את

 ונתחדשו נתהוו ומהתמזגס . זה את זה וממששים שנפגשים במקום .חבירו עם מהס אחד מכל קצח -נתמזג
 שיו־פת סבתו זה הי הטוב )ה( : בב״ת זמן מזה זה נפרדים היו הבריאה וקודם .הנמצאים הגשמיים אלה
 הבע של העליון הצד חח ולהחליש לרפות שרצה יען המזג נחהוה ובפבחו להתמזג רצה הסוב כי ר״ל .בו׳

 ם נצחי הגמצחיס שחין הסכימו הדעות אלה פני כי ר״ל .בו׳ לטוב התגבורת תהיה )ו( :אוחו הממשש
 שער בכל )ז( :מעשהו ויפסק אוחו ויתליש הרע על הסוב ויתגבר .הימים באחרית ממציאותם שיכלו אבל

יו הע יפלו שלא . בתם טיוחר שהוא טה )ח( :אמרו אשר וענין ענין בכל סעותס אבאר .בו שטעו ׳טמה
 תשובות
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 שהשבר מה ראשון לבי אל והשיבותי .דבר מהם נשאר שלא עד בו ונתקו )י( העיון אופן

 מפועל פעלים שני שהיות ומצאתי . אחד מעושה זה הפך זה פעלים שני בנראה אין כי
 בבר ויאמר וימהול ירצה בן ואחר ויבעוס יקצוף שהאדם מהם אחד . פנים מבמה נבון אהד

 המוהל הוא הרע ואם הקוצף היה נ״ב הוא המוחל הוא הטוב ואם )יא( .מחלתי ובבר רציתי
 :יאנו ועוד • לא׳ המעשים שני היו בבר יחדיו הפנים שתי ועל .כחל באשר היטיב בבר

 ואה . שעשה ובמה שחטא במה יודה להודות יביאוהו ובאשר וגונב רוצה האדם רואים
 אשר נם הוא הודה אשר הוא הטוב ואם . טוב הוא והצדק צדק בבר שהודה הוא הרע
 יהיה שאס ועוד . מעשים השני לאהד התקיימו בבר יחד הענינים שני ועל וגנב רצח
 יזבור שלא א״ב ראוי המודה הבה איננו הגונב הבה ובן . הרוצה הבה איננו הבועם הבה

 שהית■ מה הודאתו בעת המודה יזבור ולא קצפו בעת ממנו שהיה מה רצותו בעת הרוצה
 מה השתבלתי בן ואהר .בלו זה בהפך המוחש מוצאים ואנחנו )יב( הטאו בעת ממנו

 נעלה שאם מהם אהד . פנים משני מופסד הוא והנה לשנים א׳ פועל מהיות שהבשירוהו
 עושת בן נם והשני בלו את עושה מהם שאחד ונחשוב אחד עשוי שיעשו ששנים בדעתנו

 א׳ בי נחשוב ואם .יעשה מה לשני נשאר לא בלו את העושה בי הבל זה בל יהיה בלו את
 ואין אחד לעושה היה בבר א״ב העשוי בל )ע( קצתו עושה והאחר קצתו את עושה מהם

:בו שותף לו
 שלא לו א״א אהד מעשה יעשו דברים שני )יד( דעת על המעלה כי השניים והפנים

 יבול הוא בן ההוא הדבר שיעשה שיבול שבכו )סו( מהם אחד לכל יהשוב
 האחד בהר אהד במעשה זו הפך זו בחירות שתי דעתנו על נעלה וכאשר .עשותו שיעזוב

 אהד בעת עזוב עשוי בשכלנו אותו נראה עשותו שיעזוב האחר ובחר עשותו מהפועלים
 והודו הנראה בעדות שהתקיים מה שהרחיקו אותם רואה אתה והנה )סז( . מבואר הפך וזה

 אחד כעושה כעשים שני הרחקתם על שלשה תשובות חמשה ואלה .הנראה שבטלו במה
 מפני כדבר לא דבר בהיות ברהו אובר בן ואהר . לשנים א׳ כעשה קיומם על ושהים

 אחד בל בי הודו שהם זה ותהלת .כמוהו נראה לא בנומץ עצמם והפילו במוהו ראו •שלא
 שיש שישימם להם טוב יותר והיה ראו לא אשר צדדים מחמשה תכלית לו אין מהשנים

 במה שהם ועוד . זה בהפך ודנו אותה ראו אשר הששית על הקשה )יז( תכלית להם
 לא כהם שהשיגו דבר כל והם . נמזג בלתי נפרד מהשנים אהד מכל הרב בי שחשבו

בהפך ויהשבוהו הקצת על הקשה )יח( נמזג הבל בי להאמין ועזבו .נמוג אם כי השיגוהו
זה

האמונה שביל
 מן חון .בו׳ שיש כמה חוץ )פ( :ביחוד דעתס ועל עליהם רק .אמרנו אשר הי״ג אחרי הבאים תשובות

 קושבי על העיון אופן סיבוב ע״י .בו׳ בו ונתקו )י( :פ״ב השני במאמר עליהם עוד השיבותי אשר התשובות
 האדם זה אס כלומר .בו׳ המוחל הוא הטוב ואס )יא( ו דבר נשאר ולא ממקומם דבריהם נתקו .דבריהם

 בפה הסיב כבר . רע אדם הוא ואס .מתחלה שקצף במה מעשהו רע היה כבר .סוב אדם הוא מחל אשר
 מתחלפים: מעשים שני עשה כבר . רע אדם שהוא ובין סוב אדם שהוא בין כלומר .יחדיו הפגים שני ועל י שמחל

 .והרצון המחילה בעת גס והקצף הכעס סבת מרגישים אנחנו כי . כו׳ המוחש מוצאים ואנחנו )יב(
 א״ב העשוי כל )יג( : מתחלפות מכחות שאינם יעיד שזה מה .ההודאה בעת גס והגניבה הרציחה וסיבת
 ומה שנים. ונא עשהו האחד מהעשוי חלק וכל ־ בחלקו שותף לו ואין שלו את עשה אחד שכל . בו׳ היה כבר
 המורה הרב בכם שהבאתי מה בביאורי י״ב אות פ״ב השני במאמר ועיין • כלו את עושה אחד שיהיה המונע א״כ
 שבטו )פו( : אחת פעולה יעשו פועלים שני . אחר מעשה יעשו דברים שגי )יד( :לך ויונעס בזה

 מה ביכלתו ליאות יהיה זה כי . לבדו עשוהו יכול שאינו • מהם אחד שום על לחשוב א״א כי .כו׳ שיכול
 .עשוי בלחי כזוב שיהיה עזובתו לכוון כלומר . עפותו לעזוב ג״כ ויכול לבדו עשוהו שיכול אבל ־ יתכן שלא
 עפו העולם אז והיה ־ העזובה בחרה והאחת העשיה בחרה שהאחת . ההתחלות בפתי דעתנו מל נעלה ואס

 ועי׳ . מבואר הפך וזה .העזובה על והיכולת העפיה מל היכולת מהם אחת לכל כי יען . אחד בזמן ועזוב
 .כו׳ אותם רואה אתה והנה )סז( :יותר וחבק י״ב אות פס וביאורי פ״ב השני במאמר לקמן מזה עוד

 אפשרותם שהתקיים אחד מפועל פעולים שני היות כי .אלה של סכלותם הגיע כמה עד והתבוק ראה כלומר
 מפני אחד פעול להיות . ממנו וברחו הסכלים אלה הרחיקוהו .עליו מעיד שהחוש כלומר הנראה בעדות
 .הששית על הקשה )יז( :אותן וקיימו בו והודו האלה הפפפיס בו בחרו • בביסולו מעיד החוש אשר פועלים

 שיש שכמו .הששית אל צדדים החמשה ולהדמות להקיש להם היה סוב יותר ור״ל .חכז״ל בדברו היקש מלשק
 מעולם ראו לא תכלית בלחי שהוא ומה בחוש והשיגו ראו תכלית לו שיש דבר כי . תכלית להם גס ק תכלית לה

 תכלית מהס אחד לכל שאין שאמרו ממה כי כלומר . הקצת על הקשה )יח( : אותו משיג החוש ואין
נשאר תכלית כלתי מאוד רב שהוא והשאר . ממקצתו רק נמזג לא תכלית בעל שהוא העולם א״כ .לצדדים1•

נפרד
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 הדד״עס ומה )כ( מזג לפניו היה לא קדמון בלתי הדש שהמזג שחשבו במה ועוד )יס( .זה

 שחשבום במה ועוד )כב( , מספר אין עד ונפרדים נמזגים סרו לא הענינים שני ואולי )כא(
 הקשה לעולם נפרדים יהיו לא ואולי יהיה שזה הודיעם ומה זמן אחר להפרד עתידים שהם

 לא. דבר מהיות ברחו איך ראה . תבלית לאין בעתיד וימזגו יפרדו שמא או הנראה על
 להם אין ושהם נמזגים בלתי הלקים על והסכימו .בנמצא כמוהו ראו שלא מפני מדבר

 לנמצאות מזה דבר ראו ולא מזג אחריו יהיה לא ובהפרד לפניו מזג היה לא ובמזג תכלית
 עלות בשתי )כג( עיינתי כן ואחר אחרות. תשובות ארבעה ואלה זה בהפך הנמצאות ראו אך

 קצתם אמרו כאשר היהןכד( אם הפועל כי והוא שתיהן נפסדות ומצאתים אצלם המזג
 כבר הרע בכוון הוא ואם הרע בקשת בכוונו הרע עם בהתערבו רע שב כבר הטוב בכוון
 מפועל המזג הוא אם ועוד . בו להודות שממאנים מה וזה )כה( .מעצמותו המכוון נהפך
 צערו רואים אנהנו אבל . אותו הממשש הצר מהרפות שכוון מה אל )ט( הניע לא הטוב

 כבר הרע מהפועל הוא ואם )כז( פתי. עצל האר וזה בחמשוש גדול יותר הרע בהכנס
 אותר וירוה וישתהו ויאכלהו הטוב לו שיערב אותו רואים אנחנו והנה בקשתו אל הגיע

 כן ואחרי . הרע על הטוב מגבור היאוש נפל כבר העניינים שני ועל )כח( אליו ויקרב
 רואים אנחנו כי זה את דוהה המוחש וראיתי נפרדים שהיו אחר המזג אפני התבוננתי

 חלקיהם יהיו וכאשר בעפר מהתערב בורח האויר ונראה המים אל מהתחבר מתרהק האש
 וזה לעולם המזג ישלם ולא הרבים הלקיהם שימנעו שכן כל )כס( ההמנע זה על המעטים

. אחרונות תשובות השלשה אלה עליה לנו יש בהקשה נתלים )ל( העם אם ועוד ..מבואר
ואם

האמונה שביל
 אפר מהס הקצת אל בהיקש בכללס וכמזגר תכלית בעלי שהיו לומר להס היה שוב ויותר .נמזג בצתי נפרד
 כפה ועוד )יש( :מעולם ראו לא נמזג בלתי והנפרד .בחושם רואים הם והגמזג המורכב כי .לדעתם נמזג

 ועוד . במציאותו קדמון בלתי חדש הוא עתה הוא אשר המזג שזה ואומרים חושבים שהם .בו' שחשבו
 :לפניו ראשון ואין ראשון אבל.שהוא • זה ובא ונפרד אחר מזג לפניו שהיה ולא הראשון המזג הוא שזה חושבים

 קדמון הוא ואולי היה שלא אמר מחודש שהמזג .זה הודיעם אשר הדבר מה.הוא כלומר . הודיעם ומה כ(1
 נתבאר אשר החידוש שמופתי נאמר אס ואף ר״ל .כו׳ העניגים שני ואולי )כא( :מהיות ער ולא במציאותו

 ואזל .מזג לפניו היה לא הראשון המזג שהוא הודיעם מי קדמון בלתי חדש שהמזג על אותם גם הורו בפ״א
 כלומר . מספר אין עד פעם אחר פעם ונפרדים נמזגים מהיות והרע השוב שהם האלה העניניס שני סרו לא

 במה ועוד )כב( :שאח״ז בדיבור ועיין מספר אין כי לספור חדל כי עד מאוד רבים הס קדמו אשר ■שהמזגיס
 עוד יתמזגו לא הפרדים ושאחרי זמן אחר להפרד עתידים שהם ואמרו שחשבו במה וכן . כו׳ שחשבום

 ישובו שלא הודיעם מי שיפרדו נאמר אם ואף . לעולם יפרדו לא ואולי להפרד עתידים שהם הודיעם מה • לעולם
 את שכל ז״ל והגאון . תכלית בלי עד נפרדים ופעם נמזגים פעם מהיות יסורו לא ואולי לעולם עוד להתמזג

 תהיה שלא א״א זה סור אחר זה הבאים הדברים כי »מכפר אין עד אמר .היו כבר אפר המזגים ואצל לשונו
 לאין אמר להיות העתידים המזגים ואצל . פ״ב ובסוף הרביעית בראיה בפ״א שנתבאר וכמו . התחלה להם

 - כר׳ המזג עלות בשתי )כג( : בעתיד תכלית לאין היותם יצויר כבר • התחלה להם ויש הואיל כי * מכלית
 את ולהחליש לרפות רצה שהסוב אמרה שהאחת . המזג על ראשונה הנזכרות הדעות אמרו אשר הסבות בשתי
 • בשוב אשר והערבות המתיקות מן להתענג רצה שהרע אמרה והאחת . אותו הממשש הרע של העליון הצד

 אם כי ר״ל ז בו׳ קצתם אמרו כאשר )כד( : נפסדות ששתיהן מצאתי הסבות אלה בשתי עיינתי ■וכאשר
 שבקש במה רע להיות בזה התהפך כבר א״כ . לזה כיון שהסוב מהשוב בכוונה היה המזג כלומר שהפועל נאמר

 הפך המכוון היה כבר א״כ . לזה כיון שהרע בעבור היה שהמזג נאמר ואם בו ולהתמזג עמו להיות הרע מת
 שממאנים מה וזה )כה( :בו ולהתמזג עמו להיות השוב את שבקש במה סוב להיות בזה התהפך וכבר עצמותו

 עומד אחד כל שיסתם לפי כי . בהם להודות שממאנים מה הס .הנזכרים האלה האופנים שני כלומר . .בו׳
 . כר' מהרפות שכוון מה אל )כו( :הרע את מבקש והרע הסוב את כ״א מבקש אינו והסוב משמרתו על
 .מהמישוש גדול יותר בצער נכנס י אותו ממשש שהוא ממה יצסער שלא ולהחלישו להרפותו כיון אשר תחת פי

 1 הוא• ואם )כז( :תוכו אל הרע מן יברח אשר 'הפתי העצל כ״א זה בכמו יתואר שלא מה עמו ההתמזג והוא
 מה אל הגיע כבר .הסוב מנועם להתענג שרצה במה הרע בסבת היה המזג ואס ר״ל .כו׳ הרע מהפועל

 היה שהסוב בין ר״ל ;כו' כבר הענינים שני ועל )כח( : רצונו כפי הסוב מן ונהנה מתענג והוא שבקש
 ’ .ממנו מתיאשיס אנו וכבר • הסוב התגברות על עוד להוחיל לנו אין .המזג סבת היה שהרע ובין המזג סבת

 הוא הרע ואס . מעתה עוד יוחיל ומה בתחלה שהיה ממה רע ביותר נפל כבר המזג סבת הוא הסוב אס כי
 א© כי .בו' חלקיהם שימנעו כש״כ )כס( :מעתה עליו הסוב יתגבר ואיך שרצה מה בידו עלה כבר סבתו
 : "חבירו על מתגבר האחד ואין יתערבו לבל משמרתם על עומדים בכ"ז מועסיס חלקים רק שהס והאש ■המיס
נתלים 1)ל( :לעולם והמזג ההתאחדות וימנעו עצמם על שיעמדו מהם אחד בכל אשר הרבים החלקים פש״כ

. , בהקשה
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 מדרך אם בי תהיה לא הברורה ההגדה האלה המאמרים אומרים ההגדה מצד ואם )לא(

 הפרדו שאחרי .הראשונה טענות שלש ובדה המזג אהרי אם בי איננו נביא וכל הנבואה
 עם בהתערבו )לב( בי ת י נ ש ה ו .ההוא מהמוצא יהיה מה יודע אינו )לב( הגמור ממוצא

 אץ הנביא בי והשלישית . בו בוטחות הנפשות יהיו ולא צדקו נשתנה כבר הרע
 אס כי תהיינה לא המלאות והאותות . המלאות באותות אם בי הנבואה לו מתקיימת

 והם והמנהג הטבע הפך שהוא מה מכחישים והם כמנהג ולא בטבע שאין כה בחדוש
 מטעות אותם שמרחיק ממה וזה )גד( . ובהק במבע סוברים שהם במה תמיד ראיה מביאים
 ואני פנים. עשר החמשה השלמת וזה עליה כופתים להביא אצלם יתכן לא כי הנבואה

 .ואמצתו האלהים בעזרת מאמרהיחוד השני בכאמר אהרים פנים אחריהם לזכור עתיד
 אשר הדבר זה כי שאבאר עד שזכרתי מה כל על הזה במקום כן אחר )לה( דעתי תנוח ולא

 יאמרו ואם .האור העדר הוא אבל האור הפך אינו )לז( החשך ר״ל )לו( הזה העם בו החזיקו
 כי מהן ת ח א .ראיות ג׳ בזה אביא האור הפך החשך אין בי אומר אתה טעם זה באי

 כפר וישים לשמש עומד כשהוא אותו רואים אנהנו והנה שרש לברא יבול אינו האדם
 החשך, שרש בורא אינו והאדם חשך ביניהם שיש מה יהיה קובה )לח( במו השנית על האחת

 .והשנית האור שהפר מפגי וחשך כפיו בין אשר האויר אל מהניע האור בעד סך אך
 לא רבים בנרות נקיפהו ואם א ר נ לפני עומד כשהוא צל לו יש האדם את רואה אני בי

 נעדר היה אשר האור המציא אבל מהשרשים שרש לכלות האדם בכה ואין צל לו יהיה
 זה הפך זה נופים שני ראיתי לא כי ת י ש י ל ש ה ו . האדם את המקיף האויר בקצת

 . מים האש ולא אש המים יהפכו לא כאשר השלמות על האחר וישוב מהם אהד שיהפך
 ,העדרו הוא אבל האור הפך איננו החשך כי ידעתי מאיר ישוב החשוך האויר ראיתי וכאשר
 ומגיען המדבר מן הקול מקבל שהאויר והוא הזה הדרך על המוחשים שאר מצאתי כן ואחר

 הפך משמיע איננו ההוא באויר נאמר ולא דבר נשמע לא קול יקרעהו לא ואם }לס( אלינו
 שיהיה מקום זה באי מקבלו האויר כי בריח המאמר וכן . הקול העדר הוא אבל הקול

 האדר .וכן העדרו הוא אבל הריה הפך זה ואין לאנריהדבר יהיה לא ואם אלינו ומגיעו
 הוא אכל האור הפך זה ואין דבר נראה לא אור יהיה לא ואם עינינו אל ומגיעו האור מקבל
 יולד הצל כי אדם לבני ונדמה האור מונעים העבים הגופים ראיתי ובאשר י האור העדר
 גוש לוקחים היינו אם כי לי והתבאר . העפר מן יולד החשך כי יטענו אולי אמרתי מהם
 ,בלל נקום לחשך רואים היינו לא באויר עפרו את וזרינו השמש במקום ועמדנו עפר

 וידעתי גופו אל שב צלו כי )מ( הנרות הקיפוהו אשר באדם טוענים הם אולי עוד ונאמר
 התחדשות דוהים מוחשים נראים דברים ואלה .מגופו הנראה משחיר היה כן זה היה שאם

 מ״ה( )ישעיה עצמו על כפר האלהים כי יודע ואני כאור החשך כי )מא( נאמרו אשר השבושין
בוא הוא בי הזה למוחש נאות שהוא במה )מב( ואומר . חשך ובורא אור יוצר שהוא

 האדיר
האמונה שביל

 נביא מאיזה קבלו שכן .ההגדה מצד ואם )לא( שכלי: מהקש הוא המזג בסבת שאומרים מה אס . בהקשה
 החלקים ממזג נברא שהנביא אחרי ני ר״׳ל .בו' מהמוצא יהיה מה יודע אינו )לב( : זה להם הגיד אשר
 הוא הנביא דעתם לפי כי ♦ הרע אם □התערבו )לג( : השורש עם נהיה מה ידע איך מהשורש נפרד והוא

 הנבואה. מטענת אותם שמרחיק ממה וזה )לד( :בו בושחוח הנפשות תהיינה א׳׳כ ואיך ורע משוב מורכב
 אפשרות מכחישים והס • ובמופתים באותות כ״א נביאותו לקיים יוכל נא שהנביא אחרי כי ור״ל .לדעתי כצ״ל

 ,הזה במקום כן אחר )לה( : הנבואה מדרך הודעה להם באה כי משישענו רחוקים הס א״כ . האותות
 . החושך לומר רצוני )לו( :כו׳ שאבאר עד דעתי עוד תנוח לא עליהם השיבותי אשר תשובות הש״ו אמרי

 שני יחסו ע״כ1 הפכים קניניס שני הס והאור שהחושך ואמרו עצמו ליסוד החושך את החזיקו האלה המאמינים
 בן אלישע בענין .זצ׳ל גאון האי רב ע״ש הגאונים בתשובת תמצא וכן . האלה הקנינים לשני מתחלפים פועלים

 רע ומקור שוב ומקור ואהורמיז הורמיז שאומרים האמגושיס כאלו רשויות שחי שיש חשב אחר כי .וז״ל אברה
 הפכי יסור החושך אין כי .שהחזיקו כמו הדבר אין כלומר .כו׳ האור הפך אינו )לז( :ע״כ וחושך אור מעון
 לא ואם :;לש( אוהל כמו . קובה כמו )לח( :מציאות לו שיש ענין ואינו האור העדר רק הוא אבל לאור

 כלומר . כו׳ נופו אל שב צלו כי )מ( :דבר נשמע לא האויר את הקול יקרע לא אס .כו׳ קול יקרעהו
 גוף על להיות הצל אז ישוב לצל מקום ואין מסביב נרות יקיכוהו וכאשר השני בצד הצל יהיה האחד בצדו כשהנר
 ־ עליו עומד שהצל המקום כדרך שחור מראהו היה גופו על צלו היה אלו כי שעות שזה וידעתי .עצמו האדם
 ערא עצם . כאור החושך כי )מאן :במראיתו ניכר שחרות שום ואין הנרות לאור לבן שגופו רואים ואנחנו

 נצסרך שלא באופן הכתוב זה ביאור כי ר״ל . כו׳ למוחש נאות שהוא במה )מב( : האור כפו
והחושך האור המקבל האויר שברא הגא ־ האור העדר רק אינו שהחושך חשים אנו אשר המוחש את -לדחות

 במציאה
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 . רע ובורא שלום עושה )שם( אחריו :אמרו והעדר במציאה והחשך האור המקבל האויר
 שיהיה סובלים הם אשר לדברים ברא אך רע ברא לא הבורא בי בלגו מסבימים ואנחנו
 צרבו בפי המים וישתה צרכו בפי המאכל יאכל שאם בבחירתו ורע שלום בהם לאדם
 לבאר עתיד אני וכאשר .רע זה יהיה סובל שאינו מה מהם יקה ואם של□ זה יהיה
 מחשבת רוע בעבור לבריאתו והחשך האור יחס אבל )מד( .הצדק בשער הרביעי במאמר )מג(
 ולחשך לאור יש בי עוד והודיענו )מה( חשך ובורא אור יוצר אמר כן ועל בשנים שהאמין מי

 אור תכלית עד מים פני על חג חק כ״ו( )איוב אמרו ב הזה העם אל השיבונו ובאשר תכלית
:חשך עם

 מורכבים הגשמים שכל השבו אלה י יסודות בארבעה שהודה מי דעת הששי והדעת
 הארבעת שאלה והיובש והלחות והקור החום והם יסודות מארבעה

 ראית ומביאים . הגשמים מהם והתחדשו התחברו כן ואהר בתחלה נפרד אחד כל היה )א(
 יקבל לא שהדבר וכיון .וקור האויר חום )ב( מחוץ מקבלים הגשמים רואים הם בי זה על
 מי מכל סכלים ואלה . הארבעה אלה גשמיהם בתוך שיהיו נתחייב בבר לו הדומה אם כי

 מדרך ותעו הראיה דרך בהם עזבו עליהם ואבארם אספרם אני דברים בעבור שקדם
 נראה שלא במה יודו שלא בדי מדבר לא דבר היות הרחיקו שהם תחלה ואומר . האמת
 חום ראה לא בעולם אדם ששום והוא • בו והאמינו כלל נראה שלא במה ונכנסו כמוהו
 נקבצים והם החושים השיגו אך לבד יובש ולא פשוט קור ולא גמור להות ולא נפרד

 מה בן ואחר דבר מזה ראו ולא נפרד מהם אחד כל היה בתחלה כי אלה וטענו * נגשמים
 לא והם אנהנו בי המוחש בהפך עוד הוא נפרדים שהיו אחר שהתחברו מאמינים שהם
 והעפר שהמים עד המים עם שהתחבר אש ולא האש עם שהתחברו מים מעולם ראינו
 להפרד מתהילים הם נעזבם כן ואחר אותם מחברים כשאנו יפסדו ולא חבורם יתכן אשר

 מאליו הוא שיבא השקר מן יפרד להתחבר יברח שאם ודבר המ־ם וצפים העפר ושוקע
נמלט איננו ומצאתיו ההתחברות מן שזכרו במה עיינתי כן ואהר .הפכו עם להתחבר

 בטל לעצמם ההוא ההתחברות ואם זה זולת אהר לדבר או לעצמם התחברותם משיחיה )ג(
 ואש ♦ מורכבים הם המצאם שמאז והתחייב נפרדים סרו לא עצמיהם שאמרו )ד( מה

 בראש בורא להם יש בי ואמרנו בוונתינו היה ההוא הענין אל )ה( זה זולת לדבר התחברות
 שימצא עת בבל לעצמם הוא ואם קדמון שמוחו אשר בהפרד עיינתי כן ואחר • מחוברים

צריך חמישית עלה תהיה אהר לדבר הוא ואם ההבור ובטל נפרדות אם כי יהיו לא עצמם
שיהיו

האמונה שביל
 במאמר )מג( :נברא עצם הוא שהחושך ולא .ממנו ולהעדר בו להמצא האור שיוכל כלומר • והעדר במציאה *

 ועיין שס בפ״ב והוא ברואיו על וחמלתו ית׳ הבורא מצדק המדבר שממנו בחלק .הצדק בשער הרביעי
 והחושך האור את ית' הבורא יחס שע׳־כ כלומר . בו׳ והחושך האור יחס אבל )מד( :בבמ״ז שער

 חושך ובורא אור יוצר אמר וע״כ . חושך ברא לא אור שיצר שמי האומרת הדעת להרחיק • לבריאתו
 אשר האופן ועל כלס את שבראתי הוא אני אני כלומר . אלה כל עושה ד׳ אני רע ובורא שלום עושה

 יש כי עוד והודיענו )מה( : אלה ז״ל הגאון כדברי ממש דבריו עלו ששם פ״י ח״ג מו״נ ועיין .אמרנו
 במה הזה העס על שהשיבותי וכמו תכלית להם יש והחושך שהאור אותנו הודיע הכתוב כי ר״ל . כו׳ לאור

: תכלית להס אץ והחושך האור עצמם הס לדעתם אשר והרע הסוב כי שאמרו
 היה ולא מגשם נפרד היה מהס אחד שכל כלומר .כו׳ נפרד אחד כל היה )א( .הששי והדעת

 ארבעתן החמברו וכאשר . דבר בשום התלות מבלי נפרד מקרה כ״א עצמיות שוס בו
 מלבד כי ר״ל . כו׳ וקור האויר חום )ב( : הנמצאים הגשמים אלה או ונתחדשו ונתגשמו נתעצמו יחד

 שאם ממה וזה . והקור החום גס בהם יראו עוד הגשמיים בכל לחוש נראה מציאותם אשר והלחות היובש
 באויר מונחים אם ק ו . הפנימיים חלקיהם גס שיתחממו עד תוכם אל המוס ימשך חס באויר מונחים הס
 הם נמצאים והקור החום כי יעיד זה וכל . הפנימיים חלקיהם גס ויתקררו תוכם אל הקור ימשך קר

 להם מון אשר והקור החום היו לא • מבעיים וקור חוס בהם שהיה לולא כי . בהרכבתם הגשמים בעבע
 .כו׳ לעצמם התחברותם משיחיה )ג( :לו הדומה כ״א »קבל הדבר ואין הואיל . תוכם אל נמשכים

 מבעי ענין חיבורם שיהיה או . פנים משחי מאחד נמלס אינו ההם היסודות הארבעה חיבור כי ר״ל
: ככה על אותם הכריח אשר מבחק כח איזה ע״י שנתחברו ורק ־ בהם עבעי בלחי שיהיה או " בהם ועצמי

 סרו לא א״כ איך . מחוברים היותם הוא וסבעס עצמותם אם כי . כו׳ עצמיהם שאמרו מה )ד(
 שהכריח פי שם היה כי יאמרו שאס ר״ל . כו׳ היה ההוא הענין אל )ה( : בב״ס זמן נפרדים מהיות
 אותם שהכריח מי כי מאמינים שאנו אבל . בזה מודים המייחדים אנחנו כגם מה זהו . חיבורם על אותם

" נפרדים שבראם ג״כ ולא . מהיות סרו לא קדמונים שהם ולא ־ דבר מלא ג׳׳כ בראם הוא .חיבורם על
 אבל
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 מציאות על הראיות הבאתם אבל * ימצאוהו שלא מה וזה )ו( אותה לברר נתבעים שיהיו

 להם ויש נמצאים שהם נאמר אנהנו אך עלינו תשובה זו אין בגשמים הארבעה אלה
 :ל ומהיותו )ז( הנראה הפך מהן א׳ בבל אמרו עליהם התשובות ואלה המציאם• ממציא

 • עצמם לזולת או ענין בבל ומהיותם ההרבבה אל מאיליהם ובואם נפרד בארבעה אחד
 ראיות וד׳ ההדוש ראיות ד׳ רי׳ל . הקודמות עשרה השתים עם עליהם התשובות אלה

 מלבד עשרה השתים ואלה * מדבר לא דבר היות ראיות וד׳ עצמו את עושה אינו שהדבר
 מהמבעים דבר קדמות שפבר מעמנו שידעתיו ומי י ובמופתים באותות מתחייב שהוא מה
 האש עגלת )ח( על ספרה שהתורה מפני והאויר המים קדמות אם כי שחושב מצאתיו לא

 המים על סבר אבל הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית א׳( ):ראשית והעפר
 .המים וגו׳ ורוה • ובהו תהו היתה והארץ )פס( שענין שחשב בפני קדמוניות שהם והאויר

 היתד. והארץ אמרה לא התורה בי גמורה אולת מאמרו וזה » הבריאה קודם בן שהם )ס(
 ואויר ומים עפר נבראת באשר הארץ והיתה אלהים ברא בראשית שהקדימה אחר אלא
 המים ועל • רוה ובורא הרים יוצר הנה בי (,ד )עמוס באברו הרוח על הכתוב כפר ובבר

 קמ״ח( )שם באברו העליונים ועל .עשהו והוא הים לו אשר צ״ה( )חהליה באמרו התחתונים
:ונבראו צוה הוא בי השמים מעל אשר והמים

 יותר הם ואלה . וההיולי יסודות בארבעה )א( שאמר מי דעת השביעי והדעת
 וקיימן )ג( עושה העשוי שקיימו בפני )ב( זברם שקדם מי מבל סבלים

ועמם המבעים בעלי )ד( על אשר היובים הי״ו ויתחייבו מקרה ולא עצם לא הדברים
 לאלה (1) נאמר ובאשר ועשרים. אחד ואלה הרוחניים בעלי שעל חיובים החמשה )ה(

 עשו שהטבעים אמרתם למה האלה הגשמים עושים רואים אינכם באשר בתות השתי
 להם ראינו שלא פי על אף שאומרים נמצאם . עושה להם שאין אמרתם לא ולמה אותם
 מפועל, אם בי הווה פעל שאין נראה שאיננו פועל להם שיש שנאמין צריך בנראה פועל

 אם בי פועל רואין אנו אין בי )ז( דבר עושה הדומם שיהיה מבטלת בעצמה זאת וראיתם
 והוא פרי יעשה לא האילן מן אותם כשפוסקין המים ראינו אומרים עוד ונבצאם . בוחר
ככבה שיבראהו יבול סבה בלא הגוף בורא בי )ח( ונאמר . למים ההפרות מעשה בי ראיה

כי ,
האמונה שביל

 יכולים אינם שהם .ימצאוהו שלא מה וזה )ו( :ההם היסודות חיבור בהס אשר הנמצאים אח שברא אבל
 .בחושיהם השיגוה ולא הואיל .בב״ח זמן נפרדים ארבעתן היו בסבתה אשר חמישית מלה שם שהיה לומר
 לדעתי כצ״ל . בו׳ נפרד מארבעה אחד כל מהיות )ז( ; בחוש מושג הבלחי דבר היות מרחיקים והס
 שגס מה שזה .יסודות סד׳ מורכבים הם הגשמים שכל אסרם בעבור עליהם החשובות אלה אין כי ור״ל

 כל מהיות האחד . הנראה הפך דבריהם בכל שאמרו בעבור עליהם התשובות אלה‘אבל בו. מודים אנחנו
 או מעצמם כנין בכל מהיותם והשלישי . ההרכבה אל מאליהם בואם והשני . נפרד היסודות מהארבעה אחד

 לזולת או ומפבעם מעצמם .בפירוד נק בחיבור כלופרןבין ענין בכל שמהיותס ור״ל כצ״ל . עצמם לזולת
 החש עגינת הם השפים . האש עגלת )ח( : שנתבאר וכמו החשובה עליהם חפול כך ובין כך בין .עצמם

 כי סוברים שהם ריל .הבריאה קודם כן שהם )פ( : ל״ז אוח שם וביאורי ה׳ מנין הספר הקדמת עיין
 • שנבראת קודם כלומר ובוהו תוהו הארן בהיות שעוד בזה רומז המים פני על מרחפת אלוקים ורוח פאה״כ

 כי . גמורה אוולס מהם באמה וזה .מהיות כרו לא קדמונים הס כי . המים ע״פ מרחף הרוח היה כבר
 והכוונה . וגו' ברא בראשית באמרו שהקדים וכמו שנבראת אחר לארץ הואר הוא . וגו׳ הימה והארץ מחה״כ
 המים יקוו יתברך הנורא שאמר עד זה את זה מקיפים יחד כלס והרוח והמיס הארץ היתה הבריאה שבעת

:בבמ״ז והיולי והצירה החימר עיין .וגו׳
 קדום חומר בם שהיה האמינו שהם כלומר . וההיולי יסודות בארבעה )א( השביעי והדעת

 אלה כל נתהוו ומהם .ארס״ע היסודות ארבע נתהוו וממנו .היולי בלשונם נקרא
 כושים שהם הם אפרו עשוים שהם והיסודות שההיולי כלומר . עושה העשוי שקיימו מפני )ב( :הנמצאים

 : הנמצאים כל חת כשו והם הארבעה היסודות את עשה והוא מהיות סר לא קדמון הוא שההיולי ואמרו
 .מקרה ונא עצם לא שאינו דבר מציאות במחשבתם שנתקיים . מקרה ולא עצם לא הדברים וקיימו )ג(
 וההיולי והנורה החומר עיין . וההעדר המציאות בין ממוצע ענין כ״א מקרה ולא עצם לא .ההיולי שהוא כמו

 בעלי השני הדעת היא הרוחניים ובעלי . זה שלפני הששי הדעת הוא » המבעים בעלי )ד( : בבמ״ז
 והכזבת שם הנזכרים חיובים הארבעה כלומר • הרוחניים בעלי שעל חיובים החמשה )ה( :הנקודות
 .כתות השתי לאלה )ו( :סקרה ולא עצם לא הס הרוחניים כמו ההיולי כמו כי * חמשה הם הרי האותות

 כגומר . בוחר כ״א פועל רואץ אט אץ כי )ז( :הזה והדעת . זה שלפני הדעת שהם המבעים לבעלי
חי כלומר בוחר כ״א דבר יעשה לא והדומם דופמיס שהם יען . דבר שיעשו יצויר לא יסודות והד׳ שההיולי

 יכול
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 יתחייב סבוהו אם כי פעל שאין וכיון וילאהסההטן הנדול הדבר יכול שיהיה יתכן לא כי

 הסכמנר בבר אומרים עוד ונמצאם . המים היא בסבה הפרי עשה אשר היא הבוחר שיהיה
 שהסמן על הסכמנו כאשר נאמר .לזולתה הפעל הסתם י ולמה שורפת שהאש על בלנו

 כי נאמר כן . אהר מניע ההוא למניע שיהיה ואפשר למניעו אם כי איננו והפעל כורת
 אשר לבורא כן אם והפעל הבורא הוא מניע ולאויר האויר הוא מניע ולאש שורפת האש
 (,י )ישעיה באמרו הראשון למניע שהם במעשים הכתוב אמר וכבר .הראשון המניע הוא

 כהרים מרימיו את שבט כהניף מניפו על המשור יתגדל אם בו החוצב על הנרזן היתפאר
 קצת יפגשום שלא הדעות אלה בסוף השבושין אלה והבאתי . עץ לא פטה

:ויתבלבלו התלמידים
 משים והוא הנשמים את הפועלים הם השמים כי שאומר מי דעת השמינית והדעת

 מדבר הם אך )א( טבעים הארבעה מאלה ואינם קדמונים אותם
 אבלהיזג הם עצמה אין כי אומר הוא השמש מהום עליו ישיבו וכאשר )ב( . המישי

 שהוא השמים על ראיה מביא זה ואומר )ג( .חומו אליו ויניע כבובה מרב האויר מהממת
 ה□ אשר האויר או האש תנועת בהפך עגולה תנועתה רואה שהוא מפני חמישי טבע

 במה )ד( מבוארת טעות טעה וכבר . למטה הם אשר והמים העפר תנועת והפך למעלה
 טעותר אופני כי )ה( ואומר . הכל מבאר ואני .עליו ראיה שהביא ובמה ממנו ראיה שהביא

 אנחנו כאשר לבעלה תנועתה היתה אש היתה אלו כי השמים מן ראיה שהביא במה
 אשר השמים תנועת זה על והראיה הכבוב היא הטבעית עצמה האש תנועת כי )ו( אומרים

 שתראה, התנועה זאת אך הבוחשת השמש מתנועת לנו התבאר כאשר גמורה אש היא
 ותגיע האויר מעגלת תצא וכאשר האויר מעגלת שתצא בעבור מקרית היא למעלה לאש

 במוצאה תנועה לה אין אשר האבן כמו וזה . בכבובה תנועתה תשתנה )ז( מוצאה אל
 האויר מענית שתצא עד למטה תתנועע לבעלה ישליכוה וכאשר שוקעת היא אכל
 אץ אשר האבן נראה וכאשר )ס( . תנועה לה שאין טבעה יראה מבטה תצא וכאשר )ס(

 תנועה לה יש אשר האש תהיה מוצאה אל שתגיע עד בהכרח מתנועעת תנועה לה
 הלא .מוצאה אל שתניע עד זולתה תנועה שהתנועע להבנתינו קרובה יותר סכובייה

 חמישי בדבר להאמין .נפשו את חייב ההלוש הספק זה בעבור )י( הזה האיש כי תראה
 תמת וזה .עצמו אל לא )יא( האויר אל מוחש שהוא השמש חום ליחס ובא מושכל שאיננו

 מעצתו
האמונה שביל

 סבה בלא הגשמים כלומר הגוף שברא מי כי ר״ל .בו׳ סבה בלא הגוף בורא כי )ח( : רוצה מכס יכול
 דבר על יכול הוא אם כי .בסים כ״א הפירוח יפרו ושלא . בסבה גם אוחו שיברא יכול הוא . דבר מלא כ״א

: מדבר דבר לעשות קסן דבר על יכול שהוא כש״כ דבר מלא דבר עשוה שהיא גדול
 ישיבו וכאשר )ב( : בבמ״ז חמישי גשם עיין » חמישי מדבר הם אך )א( • השמיני והדעת

 שמומר יעיד שזה . מחמתו נסתר ואין האר; על הבוער »השמש מחום עליו
 תסובב אשר הסיבובית התנועה שממהירוח ורק . חס השמש עצס שאין משיב הוא . האש מיסוד הוא השמש
 ז״ל המורה הרב כתב בזה שבכיוצא וכמו . הארץ על ובוער המופלג חומו אליו ויגיע האויר יתחמם השמש
 .זה ואומר )ג( :פ״ז חן רוח ובספר עיי״ש מופלג חום להוליד התנועה שמבע ארסס״ו בשס מהשני בפי״ס

 על האש סן ראיה להביא הענין שהפך כלומר » בו׳ מטנו ראיה שהביא במה )ד( : זה שאומר ומי
 השטים על ראיה שהביא במה טעותו אופני כי )ה( :האש על השמים מן ראיה להביא לו והיה . השמים

 הסי השמים על האש מן ראיה שהביא במה סעותו אופני כי ור״ל כצ״ל . אומרים אנחנו כאשר בו׳
 * כו׳ עצמה האש תנועות כי )ו( : כו׳ עצמה האש הסעת כי והוא • ומבארים אומרים אנחנו כאשר

 .בסיבוב הוא האש של והמבעית העצמית התנועה באמת כי . האש על השמים מן ראיה להביא לו שהיה ר׳ל
 ומה .הארץ על הבוער השמש מחום מוחש שהוא וכמו אש ג״כ שהם השמיימית התנועה רואים שאנו כמו

 ובבואה ולמוצאה למקורה לעלות מקרית תנועה היא אבל ־ העצמות תנועתה זאת אין למעלה מתנועע שהאש
 תנועתה תשתנה )ז( : השמים תנועת שהוא כסו המבעית תנועתה שהיא בסיבוב תתנועע למקורה

 כמנה תצא וכאשר )ח( : בסיבוב ותחנועה סיבוכיה לתנועה היישרה תנועתה תשתנה ר״ל ♦ בסיבובה
 שוס לה שאין אז נראה . מנוחתה נקודת אל ותגיע האויר מעגולת תצא כאשר ור״ל כצ״ל ♦ טבעה יראה
 •בכ״ז מבעית תנועה שוס לה אין אשר האבן שאם ל ר" כו׳. האבן נראה וכאשר )ס( : מבעית תנועה

 בשבעה תנועה בעלת שהוא האש כש״כ ־ למוצאה לרדת תתנועע .הארץ שהוא למוצאה חון באויר בהיותה
 «С עלותה ומדי ־ למוצאה לעלות תתנועע למוצאה חוץ באויר שבהיותה . סיבובית תנועה כלומר
 השפיר שתנועת מה » החלוש הספק זה בעבור )י( :המבעית תנועתה שהוא כמו בסיבוב להתנועע תשוב
 הדבר כי ר״ל • כו׳ ספק הברור שישים )יב( : השמש אל . עצמו אל לא )יא( : בסיבוב היא

 הברור



> м } חדרש ראשון מאמר '74
 >6ש מפני מדבר לא דבר מהיות ויברח קיים ברור והספק ספק הברור שישים )יב( מעצתו

 שעצם אמונתו בהפסד עוד ויתחייב .כמוהו ראה ולא חמישי בטבע מאמין והוא כמוהו דאה
 מה תהלת וזה כלים אצלו אינם )יג( זה ובעבור תכלית לו אין וכהו תכלית לו יש השפים

 עליו אשיב זה כל ועם .הקודמים מאמר׳ עשר השנים ושאר )יד( דבריו לסתור שהקדמנו
 שהדבר והוא הגלגלים סדור ם ת ל ח ת . אחרים פנים מד׳ השמים מקדמות שטען במה

 הוא הפנימי ואם האחרת מקצתו החשובה במעלה ראוי יותר קצתו תהיה לא הקדמון
 קצתם כי הכוכבים בסדור המאמר וכן )פז( .הטענה מהוייב הוא )סו( החיצון או החשוב

 שעינינו וידוע .בעינינו השמים פהשיגנו והשניים .החיצון כגלגל ורובם בגלגלים
 טבעי עם מתחברים טבעיהם כי יסודות הארבעה מאלה שהוא מה אם כי משיגים אינם

 ויראנו בו שידבק )יז( דומה דבר בעינינו לו אין נמצא חמישי יסוד יהיה אם אבל עינינו
 .חושב שאינני וזה החמישי הטבע מן מאומה כן גם בנו שיש יחשוב אם אלא החוש

 על תוספת הוא לגלגל מהזמן חולף יום שכל והוא .והחסרון מהתוספת והשלישיים
 לבהו תכלית יש והחסרון התוספת סובל שהוא ומה )יח( העתיד מן וחסרון שחלף מה

 תוסיף לא הימים מן יום חליפת כי ויחשוב הושב יתגבר ואם .החדוש מחייבת ותכלית
 והרביעיים .)כ( והנראה המציאה גקח )יש( שעתיד ממה תהסיר ולא שחלף עלמה

 ראינו וכאשר בעצמו יתחלף לא תכלית לו אין אשר שהפח והוא . התנועות בהתחלפות
 מאות שלש ועל כפל שלשים על קצת אל נערכים שקצתם עד מתחלפות השמים תנועות

שהתנועה זה וביאור . תכלית לו יש מהם א׳ שכל ידענו מזה יותר ועל וחמש *חמישים
הפזרחיית

האמונה שביל
 שהוא מאוד המפושק והדבר .ספק אותו עשה . השמש מחום מוחש שהוא וכמו אש הס שהשמים הברור

 אצלו אינם )יג( : בביאורי ד' אות פ״ג הששי במאמר לקמן ועיין .ברור דבר אוחו עשה .חמישי גשם
 נימעלה בדברינו נפתר שכבר מה וזה . לעולם יכלו לא וגם מהיות סרו לא קדמונים שהם כלומר • כלים
 ושאר )יד( : חית אוח בביאורי עיי״ש תכלית בעל בגבס בב״ה כח שיתחבר שא״א שם והוכחט .בפ״א

 היות ראיות וד' .עצמו אה עושה הדבר שאין ראיות וד* ־ החידוש ראיות ד' » מאמרים עשר השנים
 פנים י״ז אס״כ ומ״ש . תשובות עשר ששה הכל ויהיה פנים מארבעה עליהם אשיב ועוד ' מדבר לא ז־בר
 כי וחשב . עפר השנים ושאר בס״ש המדפיס את המעה ז"ל הגאון שלשון ואפשר . הדפוס סעות הוא

 ומ״ש . להס והראשונה החידוש ראיות מד' אחד הוא כתכלית שענין זכר ולא . מזה לבד הס עשר השנים
 חבוב הוא פהפניפי בין ר״ל » הטענה מחויב הוא )פו( : עשר השנים השלמת ר״ל עשר השנים ושאר
 אס .מהאחר חשוב להיות האחד זכה סבה מאיזה ־ עליו פענתנו תהיה יותר חשוב הוא שהחיצון ובין יותר
 תהיה עצמה המענה וזאת . הכוכבים בסידור המאפר וכן )פז( : במעלה ושוים קדומים שניהם הם
 בלי ני ר״ל * כו׳ ויראנו בו שידבק )יז( : חיצוטם ואלה פנימיס אלה מדוע • הכוכבים סידור אצל

 יסודות מהד׳ מורכבים הס ששניהם במה וזה . דמיונם בעבור כ׳א בחוש המוחש ההדבקות תהיה לא ספק
 עד הראוה בחוש להתדבק הניאה הדבר יוכל הנראה הדבר עם הראות לחוש אשר ההוא הדמיון ובעבור

 לא אס .לראותו יוכל ואיך ־ לו דומה דבר הראות בחוש אין א״כ חמישי גשם הס השמים ואס .לראותו שיוכל
 ועי/ נן־ שיחשוב עליו חושב אני אין אבל החמישי הגשם מן הראות בחום גס שיש ההוא הדעת בעל שיחשוב שגא*

 והחסרו התוספת כי אלה דבריו ביאור . בו׳ והחסרון התוספות סובל שהוא ומה )יח( :פי״ב ב׳ מאפר
 דעת לפי ני וזה .העולם בקדמות לזמר שא״א מעידים המה .לגלגל אשר החטעוח מספר אצל בהכרח »ופלים
 פחה הוא אשר הזאת התנועה לפני הגלגל וסבב התנועע _כבר אשר הפיבובויוח התנועות תהיינה הקדמות

 שנה באלף עוד תהיינה ואשר עתה היא אשר החטעה גס האלה התנועות על נוסיף וכאשר .במספרם בב״ת
 ת סבב יותר שתהיינה וא״א במספרם בב״ת הס מתה כן וכאז .מאוסה עי״ז מספרם יתוסף לא בכ"ז .ויותר

 .ויותר שנה אלף עוד עבור אחר אשר התנועות עם במספר שויס הס היום עד אשר התנועות כי מזה ויתחייב
 אלף עבור אחר אשר התנועות שהם הכל אל היוסשוה עד הסרק אשר התנועות כלומר החלק א״כ ויהיה

 אשר שהתנועות נאסר ואס . מהחלק יותר שהכל הראשק המושכל אל ומתנגד מבואר שקר שזה מה .שגה
 גדול אחד בב״ה מספר שיהיה התחייב .היום עד רק הס אשר מההטעות יותר הס שנה אלף עוד מבור אחר

 שלגדולהו במה ולזמר לדבר אתנו ושפתינו נגביר ללשוניט אץ כי .מאוד מגונה שזה מה .אחר בב״ח ממספר
 הקדמות לדעת ולעתיד מהיום עד״מ שנה אלף נחסר אם ג׳׳כ הוא וכן .ממנו גדול שימצא . בב״ת והוא מקר אין

 אשר החנופות עם במספר שוים .ולעתיד שנה אלף מאחר אשר התנועות תהיינה .הגלגל בנצחוח גם האוסרת
 וכאמור אחר מבב״ח גדול אחד בב״ח או .להכל שוה החלק ויהיה .'ח בב הס ששניהם יען וגעתיד מהיום הס
 העולם וא׳׳כ . מחויב חידושם למספרם תכלית שיש וכל . במספרם תכלית בעלי הס שהתנועות גנו יורה זה וכל

 והרביעיים )כ( : יום בכל ונראה נמצא שהוא ממה ראיה נקח כלומר .ונראה המציאה נקח )יס( : עחה־ש
בתנועתו המהיר הוא .למערב ממזרח ההולך הראשון כגלגל כי דבריו ביאור .בו׳ התנועות .□התחלפות

 מכל
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 המערבית ודתנועה . אחת פעם ולילה יום בבל סובבת ראה ח הגדול לגלגל המזרחיית

 לא )כב( הזה הערך ועל . אחת מדרגה שיעור )כא( שגה מאה בבל תנוע הקיימים לבובבים
 אלה . יום אלף וק״ט אלפים אלף י״ג ימים יהיו שנה באלף אם בי שלם סבוב תסוב
 בבה )כד( תאמר ומה . התנועות מן זה בין שיש מה מלבד )כג( המזרהיית התנועה כפלי

 זה האומר על פנים הי״ז ואלה .)כה( לותבלית יהיה לא איך המעבר זה תנועתו שתעבור
 מעשיהם ובל דבר יעשו לא השמים בי הספרים ואמרו . והמופתים האותות טענת מלבד

 יתנו השמים ואם מגשימים הגוים בהבלי היש י״ד( )ירמיה אמרו הוא . יתברך ליוצרינו הם
 מ״ה( )ישעיה עוד ואמר . אלה בל את עשית אתה בי לך ונקוה אלהינו י״י אחה הלא רביבים

; צויתי צבאם ובל שמים נטו ידי אני בראתי עליה ואדם ארץ עשיתי אנכי
 אותם הורה שבלם כי חשבו האנשים אלה • המקרה דעת )א( התשיעי והדעת

 בוחר ולא פועל ולא מבוין כוונת בלא במקרה היו והארץ שהשמים
 הם מה יודע לא גשמים בי אמרו דעתם על זה יעבירו איך אותם שאלו וכאשר .דומם ולא

 שמים ושב למעלה לעלות מהר קל מהם שהיה ומה ונלחצו ונדחקו הזה המהום אל נקבצו
 וסבב הרפה בינם והתמצע )ב( הלח עליו וצף למטה שקע כבד מהם שהיה ומה וכוכבים

 קדם אשר מכל סבלים יותר שאלה ספק והעמידם.ואין אותם והשוה הואהאויר אותם
 עוד ומתחייבים הקדמנום אשר פנים עשר השנים )ג( עליהם מרתשובות ויתחייבו . זכרם
 אל ויוחס במקרה הבא שהדבר ם ת ל ח ת )ד( .אותם מכפר אני אשר פנים השלשה אלה
 הדבר הוא מה במקרה דבר בל יהיה ואם במקרה וזה בטבע ההוא הדבר ויהיה טבעי דבר

 כל יהיו ואם בשיעורם מעשים במקרה הנופלים הדברים כי והשני בטבע. שיהיה
 במקרה הנופל שהדבר י ש י ל ש ה ו .הרב הדבר הוא מה א״כ המעט הדבר הם הגשמים

 יהיה אם ההתמדה אותו שמבלבל משך ולא עליו הולך שורש לו שאין מפני קיימא לו אין
 מופסדים דברים האלהים ירחמך ואלה . קיימא לו אשר הוא מה קיימא לו אין דבר כל

 והויות
האמונה שביל

 הוא הקיימים הכוכבים קבועים בו אשר המזלות וגלגל .יום בכל הסיבובית תנועתו ומשלים .הגלגלים מכל
 שכל )עבמ״ז שנה אלף ושלשים בששה אחד פעם הסיבובית תנועתו ומשלים .הגלגלים מכל בתנועתו מאוחר
 המזלות גלגל ותנועות .במספר בב״ח הם הראשון הגלגל שתנועות יתחייב הקדמות דעת ולפי ג( הצעה הפועל

 אחד בב״ת יהיה או . שקר וזה .בתכלית המהיר עם בתכלית המאוחר א״כ וישוה .במספר בב״ת ג״כ הס
 בסיבוב אשר מעלות מהש״ס אחת מעלה כלומר . אחת מדרגת שיעור )כא( : מגינה וזה .אחר מבב״ת גדול

 יתנועע בשנה אחת מעלה חשבון לפי כי כצ״ל .שנה אלף בל״ו כ״א שלם סיבוב תסוב לא )כב( : השלם
 :שנה לכל ימים שס״ה בהחשב היסב מכוון זכר אשר הימים מספר גם יהיה ובזה . שנה אלף בל״ו מעלות ש״ס
 בכת )כד( :בתנועתם הגלגלים שחר בין אפר החילופים מלבד .התנועות מן זה בין שיש מה מלבד )כג(

 רב בחילוף למקום ממקום תנועתו חוזק מעביר אשר בכח לומר נוכל איך כלומר ♦ בו׳ תנועתו שתעבור
 תכלית להם יש כזה רב במספר האחר מן חלוש האחד הגלגל סבוב שכח אחר כי .בב״ת שהוא .כזה ועצום

באותי״ד: שנתבאר וכמו כצ״ל . הי״ופנים ואלה )כה( בהכרח:
П^НГП נקראו שמו על אשר אפיקור ושמו יון מאנשי אחד דעת הוא . המקרה דעת )א( הת^יי^י 

 וכל והארץ צבאם וכל השמים .כלס הנמצאים שכל ודעתו .אפיקורסים הכופרים
 בהכרח פועל לא .נמצא דבר שום היה לא המצאס וסרס .מכוון כוונת שום בלי במקרה נתהוו כלם .עליה אשר

 מה ידע לא גשמים שם שהיו ורק .היום הנמצאים הדוממים מאלה דומם דבר שוס ולא .בבחירה פועל זלא
 חם שהוא שהאויר כלומר .בו׳ הרפה בינם )ב(והתמצע : במקרה מכם העולם ונחהוה ובאו ונלחצו הס.

 על להעמידם אותם ומשוה והמיס הארץ את מסבב והוא . המיס ובין השמים שהוא האש בין התמצע ולח
 שאין ראיות וד׳ החידוש ראיות ד' .בו׳ פנים עשר השנים )ג( :הארץ ע״פ מכסיס המיס יהיו לבל .מכונם
 תהלתם )ד( : א׳( )אות בביאורי ב פ וע״ל . מדבר לא דבר היות ראיות וד׳ עצמו את מושה הדבר

 אל והויתו העולם מציאות ליחס נוכל לא פנים משלשה כי ז״ל דבריו תוכן . בו׳ במקרה הבא שהדבר
 הוא באדם הדיבור תאמר כאלו . הפבעי הדבר אל ביחוס הוא המקרה ענין כי האחד . וההזדמן המקרה

 הדבר הוא איפוא איה .מקרה הוא העונס שכל »(»ר ואס . הדיבור אל ביחוס מקרה האלמות ויהיה .סבעי
 הוא .מקרה שהוא עליו נאמר אשר הדבר כי והשני . מקרה שהוא העולם על אמרנו אליו ביחוס אשר הסבעי
 ורוב המעס על כ״א ימצא לא כי מקרה הוא ביד אצבעות שש תאמר כאלו . הרוב על כן ימצא שלא בעבור

 הוא העולם שכל נאמר ואס .החמשה אל ביחוס מקרה הששה ויהיה .ביד אצבעות חמש בעלי הס הטלדיס
 אשר שהדבר והשלישי . המעס על הוא כלו העולס כג אליו ביחוס אפר הרב הדבר הוא איפוא איה • מקרה
 העולם שכל נאמר ואס .יתמיד לא המקרה כי . והתמדה קיום לו שאין בעבור הוא .מקרה שהוא עליו נאמר

 המורה הרב בזה האריך מחמיד.וכבר חינו העולם כל חגיו ביחוס אשר המתמיד הדבר הוא איפוא איה מקרה הוא
בפ״כ
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 במקרה במאמרם טעותם בארתי וכאשר .הנסיון המבחן בעת קיימא להם שאין והזיות )ה(
 ונדחקו כאו|ויגקבצו הדברים כי מאמרם כי ואומר .וחשבו שסברו מה כשאר אבארהו כן

 , לקצתם מקום קצתם אשר זה זולת בו שהיו מקום יודעים והם )ו( באו. מאין לנו יראה
 ין ואחר .השני אל והליכתם לראשון עזיבתם סבת היה דבר ואיזה ברחו דבר זה דמאי

 מה בהפך ענינם הוא ואם .זולתו על או שהם מה העל )ז( הקבוץ זה מקודם היו איך יאמרו
 חלק מזהיר דבר כל כי אמרם מאולתם ואחרת )ח( . ההיא האיכות חושבים איך עליו שהם
 הבדולח או ההול כשיעור שהכוכבים סוברים שהם על זה אמרם מורה למעלה ,מהם עלה
 מזה רחוקים והם )ס( רבים כפלים הארץ ככל הכוכבים מן א׳ כי ידעו ולא בארץ ימצא אשר
 ימציאוהו המקרה על אמת אומרים הם ואם אומר כן אחר .מרומם לו והדומה מהם והוא

 או בית שיהיו עד ויתרכבו ויפסלו מעצמם ועצים מאבנים בית חלקי התחברות )י( שיתכן
 ימצאונו שלא מת וזה .בים ויבאו מאליהן ויתחזקו וברזל מעצים הספינה חלקי יתחברו

 תשובות השבעה אלה תחבר וכאשר .לפתאים יחשבו שלא במאמר יכשירוהו ולא )יא( נראה
:ובמופתים באותות שנתברר ממה חוץ עשרה תשע תהיינה שקדם מה אל )יב(
. רבות מצלעות מורכב דעת והוא )א( • בקדמות הידוע הדעת העשירי והדעת

 טבעים הארבעה עם ששתפוהו ואפשר ההיולי עם ששתפוהו אפשר
 שאנחנו עלמה סרו לא כלם הדברים כי בעליו ואומרים )ב( .לבדו נפרד ששמוהו ואפשר
 והגדולה . פוף ולא תחלה להם אין המקרים ושאר והחיים והצמח והשמים מהארץ רואים

 לגשמים חושיהם השיגו ולא ראותם עליו שיפול במה אלא )נ( מאמינים אין שהה שבטענתם
 שיחשב מה אדם שבבני חושב אני אשר האלהים ירחמך ואלה .סוף ולא תחלה האלה

 סכלים יותר שאלה ואבאר .טענה עליהם תתקיים שלא עמהם המתובח מלאים שהם )ד(
 ההודאה שאביאסאל עד )ה( הויכוח במטה ואביאם אעזר זברוובאלהים שקדם מכל״מה

בידוע
האמונה שביל

 הזיות עיין .והזיות )ה( : ידבר אחרת שבלשון עם אלה ז״ל הגאון לדברי מתאימים שם ודבריו מהשני בפ״כ
 ושהה .באו סמנו אשר מקום להם שהיה מורה שבאו אמרו כי ר״ל .בו׳ מקום יודעים והם )ו( .בבמ״ז
 להלן עיין המקום גדר שהוא וכמו ־ לקצתם מקום קצתם היום הם אשר הזה ממקומם חוץ מקום להם יודעים
 והתכונה האיכות על היו אס * זולתו על או שהם מה העל )ז( ג׳( )אות שם ובביאורי )פ״ד( זה מאמר

 האיכות יציירו איך .אחרת ותכונה איכות על שהיו יאמרו ואס .אחרת ותכונה איכות על או .היום הם אשר
 לעס ועוד . בו׳ מאוולתם ואחרת )ח( :רוח ורעיון הבל דבריהם שכל במחשבתם.באופן ההיא והתכונה

 הכוכבים ושאר .בו׳ מהם והוא מזה רחוקים והם )פ( : כו׳ מזהיר דבר כל כי שאומרים במה אחרת אוולת
 מן ורמים גבוהים שהם ממה יותר עוד .הכוכבים משאר רתוק לו והדומה הכוכב וזה הכוכב מזה רחוקים

 בדעתם ממציאים הם . במקרה נחהוה שהעולם האומרים אותן כלומר .בו׳ בית חלקי התחברות )י( :הארץ
 ונפסלו ועצים אבנים שהיו ורק .מכוון מחשבת שוס מבלי במקרה מעצמם הבית חלקי שיתחברו להיות שיתכן

 וא״א בדעתנו להמציאו יוכלו לא אשר ענין וזה .ידים בו חלו ולא בשלימותו הבית שיצא עד מאליהם והורכבו
 השומעים באזני זה מאמרם להכשיר יוכלו שלא .בו׳ בסאטר יכשירוהו ולא )יא( :דוגמתו לנו להראות להם
 שהעולם שאמרו אדם בני ויש וז״ל היחוד משער בפ״ו חוי׳ה בעל החשיד דברי ונעימים .לפתאים אותם יחשבו שלא

 כמחשב׳ בבריאותו בעודנו כדבי בדעת תעלה איך בעיני התימה שיצרגומן ויוצר שהתחילו בורא מבלי במקרא נהיה
 להשקות מתגלגל שהוא מים של אחד בגלגל כמאמרו שיאמר* אדם שומע הזה המאמר במל ואלוהיה הזאת.

 מכליו כלי כל ושם והרכבתו בחיבורו ששרח אומן טונת מבלי נתקן זה כי וחושב . גנה או שדה של אחת חלקה
 ולדחות להכזיבו וימהר הסכלות בתכלית אותו ולחשוב שליו הרבה ונהגדיל להפליא לו היה התועלת. לעומת
 קענה מלקה לתקנת קשנה בתחבולה שנעשה ונבזה ופחות קסן בגלגל הזה המאמר שידחה וכיון . מאמרו
 הברואים מן עליה אשר וכל הארץ כל אח הסובב הגדול בגלגל הזאת כמחשבה לחשוב לעצמו יתיר איך ־ מהארץ

 אשר וכל הארץ כל לתועלת מוכן והוא .הויתה להשיג המדברים ושכלי בשר כל דעות תקצרנה בחכמה והוא
 אל )יב( : עיי״ש האריך ועוד מכ״ל יכולת בעל חכם ומחשבת מכוון כוונת מבלי שיהיה לומר יוכל ואיך . עניה

: החידוש על המורות ראיות משר השנים הס .שקדם טה
 . רמס מצלעות מורכב ההוא הדעת .רבות מצלעות מורכב דעת והוא )א( העשירי והדעת

 נתהוה וממנו קדמון הוא ההיולי שרק אומרים מהם יש הרבה באופנים כלומר
 הנמצאים שכל שאומר מי ומהם .העולם נתהוה ומהם קדמונים הס יסודות הד׳ כי אומרים מהם ויש . העולם
 אותם .בעליו ואומרים )נ( :סוף ולא תחלה להס ואין מהיות סרו לא קדמונים הם היום שהם כמו בכללם

 בשום מאמינים שאינם .ראותם עליו שיפול במה אלא )ג( : דבר שוס עס שתפוהו ולא לבדו נפרד ששמוהו
 מושב שאני כלומר .עמהם המתווכח מלאים שהם )ד( :בלבד בחוש מושג שהוא במה רק מדעי שכלי דבר

 תתקיים שלא עד עמהס שיתווכח מי כל את להלאות יכולים שהס עליהם לחשוב שיש האנשים הם אלה כי בדעתי
 עליהם
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 חושינו עליו שיפול במה אם בי נודה שלא שאמרו שאחר טעותם תחלת בי ואומר . בידוע
 ויצדקו וכופם הגשמים תהלת ראינו לא אמרו לא כי )ו( . הושם עליו נפל שלא במה הודו

 יתבן לא ענין וזה סוף ולא תחלה להם שאץ לנו התברר בבר אומרים הם אך הושם על
 יעזבו המוחש על הקשה )ז( בשבל השבילוהו שהם לטעון ישובו ובאשר .בהוש שיראוהו

 אהד שבל דבריהם סותרים אותם מוצא אני אך )ח( .המוחש בלתי בידוע ויודו טענתם שורש
 השב אשר והחשבון שראה אדם ובני עשה אשר והמעשים בם הלך אשר שהמדינות מאמין
 אבל טמנו שרחקו מפני בחושו אותם רואה אינו והוא אמת מתו או )ס( מעיניו רהקו ובבר
 סותרים אותם רואה אני אבל .אצלו ונטבעו )י( דמותם צורתם קבל אשר בשבלו יודע הוא

 השמע על ממשלת לו אץ הראות שחוש והוא . ויראוהו שישמעוהו אהר )יא( דבריהם
 מראה לו שיש לדבר האדם חושי יגיעו ובאשר .המשוש על ממשלת לו אין הטעם וחוש
 תגיע לא המוחשים אלה כל הנפש בו תקבץ מדע הנה יהיה לא אם ומשוש וטעם וקול

 הראית ישאלוהו בן ואהר אדם רואה כשהוא מהם אחד בל מוצא אני בן ואחר . אליהם
 ראה לא הוא לדבור המענה ואם מדבר איננו הוא להוש הוא המענה ואם .כן אומר אותו

 ובאמרם עיג( .הדבור בעדו והליץ הראות חוש צפנהו מדע הנה שיש ראיה וזאת )יב( .מאומה
 להם כשאין שהם והוא . השרש זה עוזבים הם החוש עליו שיפול מה אם בי מדע אין בי

 באי שיאמרו יתן ומי בחוש אם בי לבטל בן גם להם אין בן אם בחוש אם בי דבר לקיים
 שהם ובמצאנו )יד( . זה בזולת או בשמע או בראות המוחש בלתי מדע בל בטלו הוש זה

 המקווים הדברים ויקוו עליהם שיפול הרעוע הבית כמו מהם לירא שיש מהדברים יראים
 החוש אין בי לבד בחוש ולא במדע מתנהגים כלם בי שיורה ממה והלידה הזרע במו )סו(

 וב״ש ההולי בעת מתרפאים שהם אותם רואים שאנחנו ובמה . ויראה תקוה על נופל
 ראיה. בטבעם עושים שהם )פז( חושבים והם בצערם מרגישים הם אשר הנמאסות ברפואות

 עינינו אשר השלג על אותם ובשאלנו )יז( . המדע על אם בי ההוש על סומכים שאינם
 הלכן )יח( ישימוהו שאם ענינו יתבאר האויר מן הלק הוא אס האויר מן יורד אותו רואות

 ק
האמונה שביל

 ההודאה אל ביאס שא עד )ה( : מדפי שכלי דבר גשום מודיס שאינס בעבור וזה .סמנה שוס עליהס
 מאמינים שאינם אומרים כיו אלו כי . בו' ראינו לא אמרו לא כי )ו( :במדע להודות שיוכרחו .בידוע
 . לבדה השלילה כ״א דבר שוס עוד בזה מחייבים היו ולא . הבריאה התחלת בחוש ראו שנא בעבור בחידוש

 הספיקה לא אם אולם .החוש אל ויתמכרו במדע כפרו אשר הנפסדה דעתם לפי עכ״פ צודק מאמרם היה
 כבר א״כ . וסוף החלה להם אין שהנמצאיס להם שנתברר ואומרים הקדמות מחייבים והס . השלילה להם
 שישיגהו לו וא״א החוש עליו שיפול ענין הקדמות אין כי . להשיגו החוש בכח שאין לדבר מודים הס
 מבורר ענין להם שהוא עד ובשכל במדע הקדמות ענין להם שנתברר יאמרו אס כי .המוחש על הקשה )ז(

 בחוש במושג כ״א דבר בשום להאמין שאץ הניחו אשר פענתס שורש בזה עזבו א״כ . בחוש ומושג המוחש כדבר
 שהם עוד מוצא אני ־ דבריהם סתירת שהוכחתי מה מלבד כי ר״ל .בו׳ אותם מוצא אני אך )ח( : בלבד

 שהמדינות אף ר״ל .אמת מתו או )פ( :דבריהם את המה סוהרים עניניהס ובתהלוכוח בהנהגותיהם עצמם
 הוא, אז שראו מה שכל יאמינו בכ״ז .ואינם מתו כבר ראו אשר והאנשים . מעיניהם רחקו כבר ראו אשר
 את שמקיימים במה גס כי .בו׳ ויראוהו שישטעוהו אחר )יא( :בו ונחקקו .אצלו ונטבעו )י( :אמה

 תושלם לא המוחשת ההשגה כי וזה ,דבריהם את הס סותרים במדע יכפרו רק אס .ראו או שמעו אשר הדבר
 ג ותבין בבמ״ז המדמה וכח המשותף חוש עיין .האדם במוח השוכנים והמדמה המשותף החוש ע״י כ״א
 למי להשיב אח״כ ויודע . אמת פעם ראובן את ראה אס כי ר״ל .כו׳ מדע הנה שיש ראיה וזאת )יב(

 : הדיבור בעדו והלין .למדע ממוחש נהפך ושם .במוח השגתו צפן שהחוש ראיה זאת .אותו שראה עליו ששואל
 הוא עצמו זה . המוחש זולת בעולם מדע שאין ואמרו שהניחו ר״לכימה נ כו׳ מדע אין כי ובאמרם )יג(
 זאת הנחתם לפי כי .בחוש המושג כ״א דבר שוס לקיים שאין אמרו אשר השורש . בזה עזבו וכבר .מדעי ענין
 המדעים ביפול אין כי מדע כל בעלו בו אשר החוש הוא איפוא ואיה .בחוש כ״א דבר שום לבעל ג"כ א״א
 הזרע כמו )הו( : מוצאים אנחנו וכאשר .ובמצאנו )יד( :החושים בשאר ולא בשמע ולא בראות לא מושג

 . אלומותיהם ברנה לשאת שהיא שדותיהם בזריעת בשכלם אותם מקוים אדם בני אשר הדברים .והלידה
 ורק יפחד ולא יקוה לא החוש כי .עליו נופל החוש שאין מה הוא כ״ז .בניס להוליד ומקוים נשיס ונושאים

 מהדברים הס שהרפואות עס כי .כו׳ בטבעם עושים שהם )שז( :כאלה פעולות לעשות תנחם השכל עצת
 פעולות בהבעם עושים שהרפואות וחושבים מהס מתרפאים הס ז בל׳ .בהם קצה אדס של שנפשו המאוסים

 והמדע השכל לפי הנהגותיהם בכל מתנהגים עצמם הס וא״כ .מחוליו ידס על שיתרפא עד החולה בגוף מועילות
 עם כי .כו׳ יבערו האדר מן חלק )יח( :אותם נשאול וכאשר .ובשאלנו )יז( :והמוחש החוש לפי לא

. יאמר ואס .ויכסלו יבערו האויר חלקי הוא שהשלג יאמרו אס בכ״ז . מלמעלה יורד שהשלג משיג שהחוש
האמת
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 בידוע הודו בבר הקפיאו ויד הא אבל ויאמרו המים מן חלק ואסישימוהו .יבערו האויר ■מן

 הארץ מן העלתהו סבה זה ואי מים היותו קודם אד בהיותו יודו אם וב״ש . המוחש ועזבו
 לא ואנחנו . המוהש אחר שיש במה הודו שבבר וב״ש אחרת בבה ההיא לסבה היתה או

 יש ואם .לו שכמוך במה האמונה אל במוחש מהאמונה שנביאם עד בעליהם שומנו נסיר
 שסמוך למה שסמוך מה אל רביעי שם יש ואם לו שסמוך למה שסמוך מה אל שלישי שם
 הם פנים השמונה ואלה . הדברים חדוש על בו ונורהו המדע ישלם אשר עד לעולם ובן לו

 ראיות וארבע ראיותיו וארבע החדוש לומר רצוני הראשונים עשר השנים עם בהם הייבים
 אל ההיולי שהבר מהם שיש ומי . עשרים ויהיו מדבר לא דבר היות ראיות ודי המהדש
 מאסרו אל המבעים שהבר מהם שיש ומי .התשובה מן עליו שיש במה יתחייב מאמרו
 ואל המושבל אל הידוע חברו כבר )יס( והספרים . התשובות מן עליהם שיש מה יתחייב
 בישישים .לו יטעם אבל וחיך תבחן מלין אזן הלא )כ( י״ב( )איוב באמרו הטבע ואל המוחש

: תבונה ימים וארך הבמה
 קדמוניות הנמצאות שמים אלה . העקשות בעלי דעת הוא עשר האחד והדעת

 כפי אלא אינה )א( אצלם הדברים אמתת בי יהד מחודשות
 לא הדברים בי מסבלותם שאבאר מה ותחלת .זברו שקדם מבל סבלים יותר והם הדעות

 אלה והפכו אמתם על שיבינום )ב( הדברים בעבור היו הדעות אבל הדעות בעבור היו
 הזה הספר בפתיחת הקדמנו וכבר . הדעות אחר הולכים הדברים ושמו הדבר הכסילים

 חושבים שאלה והוא . הנה אותו אומר )ג( בו אחר דבר והנחתי הזה בענין קצרים דברים
 אחרת דרך על השני ויאמינהו אחת דרך על האחד יאמינהו שנים בו כשחולקים הדבר כי

 ההפסד מן רבים דרבים אל מביא זה ומאמרם אמתות שתי ההוא לדבר שיהיה יתהייב
 בן אמתות שתי בדבר שיהיה אמונות שתי מחייבים כאשר אומר שבעה. מהם ואזכור

 הדבר שעצם התחייבו בן ואחר . אמתות עשרה לדבר מחייבות שהאמונות חייבים יהיו
 לדבר אחר אדם שיראה עת כבל שיהיה מאמינים עשרה בעבור אמתות עשר לו יש אשר
 אדם אצל שתבטל עת בבל ושיהיה באמתותיו אהת אמת תוסיף עשר אחד אמונת ההוא

 לו יש במה בעצמו דבר על יפסקו ושלא מאמתותיו אחת כזה שתבטל אמונות העשר מן
 ויתחייבו .האמונות מפני )ד( אצלם לו יש כמה וידעו אדם בני כל פנשו לא בי האמתות מן

 שיבטל בלל ענין לו האמינו ולא דבר זה באי יעיינו שלא טרודים יהיו אדם בני שאם עוד
 ראיות בשתי שהם דעות השתי בי יתחייב ובאשר .כלל אמת לו תהיה ולא ההוא הדבר
 והשני בראיות מהם שהאחד הדעות בשתי כמוהו יתהייב אמתות שתי הא׳ הדבר מקנים
 כזב )ה( ויהיה אמתות שתי הדבר שיקנו השקר לומר בו שמזידים לומר .רוצה כזדון

 שצדק בי צדק הקנהו באשר המות אמתת מקנהו מת שהוא ואמר החי פלוני על שבזב מי
 עליו

האמונה שביל
 ונש״נ .זה על נופל החוש אין ט במדע הודו כבר .לשלג ויהיו אוחס הקפיא שהאדר ורק מיס בהוא האמה

 המוחש אחר במדע ספק בלי יודו אז כי .לסבות או לסבה הארץ מן העולים האדים מן נתהוו שהמיס יאמינו אס
 הלאשק המדע אל המוחש סן לאס לאס שנביאם פד מהם והלימוד המוסר שבס נסיר לא וכן .ממנו ולמעלה
 במדע אותם טרה ואז .בבלימות המדע להם ויתקיים שיושלם פד ולהלן השלישי ואל השני אל וממט .לו הסמוך

 ור״ל • לדעתי כצ״ל .הטבע אצל המוחש ואל המושכל אל הידוע חברו כבר )יס( :העולם חידוש על
 הלא )כ( ־• אחרד הבא השכל עם המוחש שיתחבר לא אם המדע אצלו יושלם לא הסבע פ״ם הנוסד האדם כי

 הרוב יובן וא״כ . המאכל סועס והחיך נאסרו מסי הדברים תבין השומעת האוזן .כו׳ תבחן מלון אוזן
 התחלה ממט ולקחו בחוש הרבה ראו המה כי הבונה ימים ובאורך חכמה בישישים ע״כ .החוש ע״י מהדברים

:אמת ושניהם אחריו והוא .החוש סן התחלתו המדע כי .דבר מתוך דבר להבין
 שהדבר חשבו הפקשיס הסכלים שאלה ר״ל .הדעות כפי אלא אינה )א( עשר האחד להרעת

 יתכן לא .בכה יאמר וזה בכה יאמר זה בתכונתו האדם בני נחלקים אשר
 נחלקו שכבר וכעבור . אמת הס דבר שוס בסטנח נאמרות אשר הדמות שכל ורק .שקר מהס אחד שיהיה

 אחר מחודשים שהם אומרים ומהם מהיות סרו לא קדמונים שהנמצאים אומרים מהם .הנמצאים נפגין האנשים
 : יחד וסחודשיס קדמונים הם שהנסצאים ואומרים יחד הדפוס בשחי האלה המקשים החזיקו .היו שלא
 מתאמצת אחת וכל הדעות בהם רבו פ״כ אמחסס מל הדברים להבין רצו כי .אמתם על שיבינום )ב(

 המציאות אין אפר תמסשיו״ס בעם מהראשון בפע״א המורה הרב גס שזכר וכמו .אסחסס על אותם להשיג
 שאמרתי מה סכל .הגה אותו אומר )ג( : המציאות אחר נמשטת האסתיות הדפוס אבל • הדעות אחר נמשכת

 . האמונות ספני )ד( :בזה אותו ואוסר שם אותו אסרתי שלא אחד דבר סוד הנחתי הספר בפתיחת שם
 מי של הצדק כאשר המוס אמתח לו מקנה שכזב סי של הכזב .כו׳ שכזב טי כזב )ה( : האסונות מאופני

שצדק
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 בשני בן נם יתחייב כזב והא׳ צדק האחד מאמרים בשני זה יתחייב ובאשר * ההיים ;•ליו

 שהוא האחד ומאמין השנים אותו כשיראו האדום המראה אז ויהיה בזב שניתם מאמרים
 היא אשר אמתתו ותבטל יחד ושחור לבן ההוא המראה יהיה שחור שהוא והשני לבן

 הזה הספר בפתיהת הדברים מאמתות )ו( שבתבנוהו במה הייבים שהם ממה חוץ דאודם
 ונעתק אמונתו אהר הולך שהדבר שהשב במי הבהוב ואמר .בחדוש הנזכרות הראיות ומן

: ארץ תעזב הלמענך באפו נפשו טורף )ז( י״ח( )איוב מחשבתו עם
 שיעמוד הוא האמת בי השבו האנשים אלה ־ העמידה דעת )א( עשר השני□ והדעת

 ואנחנו ספקות רב העיון בי אמרו בי בדבר יאמין ולא האדם
 יותר ואלה .מהאמין שנעמוד והראוי יהפש ולא יאצר לא הלוהט הברק כמו )ב( רואים
 עמדו ואלה שקרים הנמצאות האמחת אל )כ( הברו שהם מפני העקשות מאנשי סבלים

 הם כי האמת אל בו להשיבם בזה עליהם שיש מה לבאר וראיתי .יחדיו והשקר מהאמת
 אשר הכת כמו מהם שנתיאש באולת טבעו לא אם ()ה העיון בדרך עמהם בדבר )ד( יתוקנו

 מן שיעמדו )ו( הייבין הם ממנו העמידה דבר בל אמתת אצלם תהיה אם ואומר . אחריהם
 כי עצמי על בו שדנתי עד בזה עליהם דנתי ולא האמת שהיא עליה ינזרו ולא העמידה

 כי )ח( אומר בן ואהר . האמת ^נזהוא ידעתי שבו )ז( האמנתי אמת המדע כי האמנתי כאשר
 להצדיק ובאים שמענוהו ממה בזה יוצאים בעמידה לחייבם עמם המדברים עם דבריהם
 שבלם אל עמנו רוצם בי )ס( עוד ואומר .העמידה לקיים חושבים היו לא זה ולולי במדעים

 שמעם ואל לראות צריכים שהם בעת ראותם אל רצים הם באשר ההנהגה אל הצרך בעת
 מה בי עוד ואומר . החושים במו המדעים ויאמת עמידתם יבטל לשמוע צריכים שהם בעת
 יאמינו לא כי שמורה ממה המופלג והמשער )י( המומחה והרופא הבקי האומן שוכרים שהם

 זכרם כי עוד ואומר .שימצאוהו מי בל לוקחים היו )יא( בן הדבר היה ואלו העבידה נין ב'
 ממה העדות עליו יגזרו אם שבן ובל )יב( המקרים מן להם שקרה ומה הפעלים מן שהיה מה

 לו שיש דבי בבל בבהשבו השתמשם בי )יג( עוד ואומר .האמתות ויקיים העמידה שמבטל
 אחרית

האמונה שביל
 והמדע החוש מושגי כי נתבאר ששם .בו׳ כפתיחת הדברים מאמתת )ו( :החיים אמתת לו הקנה שצדק

 ה׳ מנין הספר הקדמת עיין .כו׳ נפשו טורף )ז( :כלל ודעתו האדם בהסכמת תלויס ואינם לעצמם אמתיס
: י״ח אות שם וביאורי

ЛуТЛ □למצוא לאדם יתק שלא אומר גזרו אשר האנשים הס .העמידה דעת )א( השני 
 כי דבר שוס מלאמת וימנע עצמו את שיעמוד לו וראוי .ענין בשום ברור דבר

 וילאה ומושכלים ידועים שהם ממה בהפך שהם להיות יוכל והנשכליס הנודעים וכל בתבל ברור דבר אין לדעתם
 בשו© יאמין ולא בהשגותיו מסופק האדם שיהיה ראוי וע'כ .בעולם דבר בשום אמתי משפם מלחרוץ האדם

 כי יען . הלוהס הברק לאור השלימוח על הראות מוחשי יושגו שלא כמו . הלוהט הברק כמו )ב( :כלל דבר
 השכליות ההשגות יושלמו Ы> ג״כ כן . מהברק ההוא הקסן ברגע הראות בחוש המוחש יתפש ולא יאצר לא

 וצא יאצר לא זה ובעבור . יעלם ואחר רגע הלוהס הברק כמו ג׳׳כ הוא כי . האדם על השופע השכל לאור
 : דבר בשום מלהאמין שיעמוד לאדם ראוי וע״כ ־ ההוא הקסן ברגע לימות הש על האדם במוח המושכל יחפש

 . בשתיהס והאמיני האמתות אל השקרים חברו העקשות בעלי כי .בו׳ שקרים הנמצאות האמתית אל )ג(
 יוסר אמת בדבר הכפירה כי . מהם סכלים יותר הס וא"כ . בשתיהס וכפיו השקרים אל האמתות חברו ואלה
 - עסהם בדבר )ד( :מהכפירה מלנסות הרעה מהאמונה לנסות נקל שיותר יען .שקי בדבר מהאמונה רמה

 והוא אחריהם אשר הכת כמו באוולת לאסבעו עדיין אס בו׳־ טבעו לא אם )ה( עמהס: נדבר כאשר
 כי .העמידה טן שיעטרו )ו( : מהם מתיאשיס אנו וכבר החוש במדע אס כפרו אשר עשי השלשה הדעת
 .־ אמחתה יגזרו ושלא העמידה מלחרוץ שיעמדו ג״כ להם יחויב . דבר בשום משפס מלחרוץ לעמוד שהונח אחרי

 המדברי© עם שמתווכחים מה כי .כו׳ המדברים עם דבריהם כי )ח( :ידעתי בהמדע .ידעתי שבו )ז(
 יוצאי© וכבי . זה יקיימו במדע כי .במדעים .ס הודא היא זאת . העמידה דעת אל להיישירם ורוצים עמס
 : מדעי בענין העמידה לקיים חושבים הם איך אמת המדוע אין אס כי .אמת המדע שאין שסענו ממה בזה
 : להם צר בעת השכל אצל מפלס לבקש כמונו הם גם שרצים מה כי . בו׳ שכלם אל עמנו רוצם כי )ס(
 והבשער־ )י( : המוחשים כאמתת המדעים ואמת העמידה יבסל זה • אליו צורכם בעת החוש אל שרצים כמו

 מבקשים היו שלא .שימצאוהו טי כל לוקחים היו )יא( :השיעור בחכמת הבקי גדול חשבון בעל .המופלג
 שלפי יען שנזדמן מי לוקחים שהיו ורק מופלג משער ובחשבנותיהס מומחה רופא ובחולים בקי אומן במלאכתם

 כבר אפר אח האדם שיעיד יגזרו איך כי .כו׳ יגזרו אם וכש״ב )יב( :בשיה לכלס ברור דבר אין הנחתם
 השתטשם כי )יג( :ושכלו במדעו רק מתקיים והיא .ראותו חוש מנגד סר כבר ההוא הדבר אס .ראהו

 לה© שתהיה יכלתם בכל ומשתדלים .אחרית מראשית לחשוב במחשבתם שמשתמשים מה .כו׳ במחשבה
אסרי®
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 .האמתות אל והכנע העמידה בטול רעה ולא טובה אחריתו שתהיה מבקשים ־אחרית
 הצדיקים מצדיקים שהם ובן הבריעין ומגנים המטיבים משבחים שהם מה כי עוד ואומר

 עניינים הארבעה ואלה )יד( האמתות. ומקיים העמידה שמבטל ממה הכוזבים זמבזיבים
 הדברים הדוש על בו ונורם האמת אמתת על יעירום )סו( הספר בפתיחת שקדם מה עם

 :לב הבינו וכסילים ערמה פתאים הבינו )שז( ח׳( )משלי ואמרה החכמה שצותה וכמו
המדעים הכחשתס עם אשר העם והם . הסכלים דעת עשר השלשה ״דעת‘

 כלל דבר לשום אמת אין כי ואמרו עוד המוחשות כחשו )א(
 היתכן להם יאמר כאשר הם בי זכרם שקדם ממה סכלים יותר והם .למוהש ולא לידוע ״א

 ולא חדש לא או יהדיו וקדמון חדש או קדמון לא הדש או חדש לא הקדמון הדבר *שיהיה
 המור או המור לא אדם ההוא האדם שיהיה יתכן מהם לאחד יאמר וכאשר כן. יאמרו קדמון

 האולת שהביאתהו ומי ־ כן עוד אומרים אדם ולא המור לא או יחד והמור אדם או אדם לא
 והוא עמו בהתוכה תועלת ולא אתו לדבר אופן אין כזה ענין אל העקשות הוציאתהו או

 אסר ובכמוהם .ובבהלה בעקשות ומחזיקים בה מכחישים בה עליהם שתשיב ראיה שכל
 יבוז בי תדבר אל כסיל באזני כ״ג( )שס עוד ואמר .יתגלע תושיה בכל )שסי״ח()ב( הכתוב
 יהיו אז באולת או מדע שאין אמרתם במדע להם ויאמר עמהם שמתוכה ומי .מליך לשכל

 שירעכו בזה האלהים ירחמך הפנים אך )ג( .אמת דרך לעיון אצלם שאין מפני במבוכה
 שיבכו ,עד המכאיבות המכות ויוכו הצמא מהם שיגיע עד ויצמאו מהרעב שיתרעמו עד

 והמשתה המאכל יבקשו וכאשר במוחש הודו בבר בכאב בהודאה יבטאו וכאשר .ויזעקו
 דבר אל בדבר להעלותם מהם נסור ולא . למוחש שסמוך דבר בתחלת הודו כבר "המנוחה

 בדברים יודו לא הם ואם מחודשים שהדברים בו וגורם טלם ה המדע אל שנעלם )ד( עד
 האויל את תכתוש אם כ״ז( )שם הכתוב אמר ובם .מהתקן )ה( הגמור ביאוש נפלו בבר אלה

: אולר! מעליו תסור לא בעלי הריפות בתוך במכתש
 קצתם אך שרשים אינם אבל עשר השנים אלה מלבד אחרים דעות הנה לבאר וראוי )י(

 ואין בשלשה או שרשים משני נקבצו סעיפים וקצתם אחד משרש סעיפים
 השבר וכארי שרש עשר השנים אלה בזכרי אבל . עליהם להשיב ולא הנה לזכרם צריך

 מחודשים הדברים כי הראשון השרש והתקיים פארותם ונכרתו סעיפיהם כזה בטלתי עליהם
:ופרשתי בארתי כאשר מדבר לא חדשם ושמחדשם

על בהם א׳ כל ראיה בטנו שהביא ובה האלה הדעות ביאור שהשלמתי וכיון ד פרק
 שאפשר בה האלה לדברים אסמיך הטענות ק לו שיתחייב ומה דעתו 1

 מחודשים הדברים יהיו אם שואלים הם כי ואוסר .הזה בשער אדם בני קצת עליו שישאלו
 כי ואובר ואבאר .עומדת לעולם והארץ בא ודור הולך דור א׳( )קהלת החכם יאמר איך

 עלחדושה.והוא ראיה הזה המאמר שם אך תכלית לאין הארץ עמידת בזה רצה לא החכם
ובעלי באנשים בא ודור הולך דור כי מכנה נפרדים החרושים שאין אותה שראינו ממה

חיים
י האמונה שביל

 שקדם בה עם ענינים השבעה ואלה )יד( :האפתוס אל והכרעה העמידה בישול הוא כ״ז .שובה ׳אחרית
 ולא האמת את לאפס אותם יעוררו המה .בו׳ האמת אמתת על יעירום )שו( :כצ״ל . הספר .כפתיחת

 :האמתות ויקיימו במדע שיודו אחרי דבר מלא העולם חידוש על אז אותם להורות ונוכל ספק שוס עוד בו יפילו
: הלב בינת ואח״כ ערמה מתחלה לאש לאס כלומר .בו׳ ערמה פתאים הבינו )שז(

 מזה מקומות בהרבה יתבאר עוד מלת . עוד במוחשות בחשו )א( עשר השלשה והדעת
 בבבת שזה ואפשר . ג״כ המוחשות כחשו אמר וכאלו . ג״כ כסו הספר

 יתגלה תושיה ובכל פצה בכל .יתגלע תושיה בבל )ב( :זה ושמור .ממנו הספר הועתק אשר הערבי לשק
 לא כי . עמהס בההווכח תועלת אין האנשים שאלה כלומר .בו׳ הפנים אך )ג( :דעתו את ויחזק קלונו
 השתיה מהם ולמנוע שירעבו עד האוכל מהם למטע •הוא להיישירס עמהם האופנים אך .בדברים כסיל יוסר

 וכאשר .הכאב במוחש עכ״פ ויודו .ויגון רעה מעוצר וישוחו שימעשו עד רבה מכה ולהכותם .שיצמאו -עד
 ואש״כ .למוחש הסמוך מפס מדעי מנין בזה יודו כבר .רוחם וצימאון נפשם רעבון להסיר ומשתה מאכל יבקשו
 אל שנעלם )ד( : דבר מלא מחודש העולם כי אז אותם ופרה השלם המדע לתכלית לאס לאש אותם נעצה

 י״ל . בו׳ הנה לבאר וראוי )ו( : תקנה סשיקבלו .מהתקן )ה( : המדע אל אותם שנעלה . הסדע
 הדעות שכל בעבור אולם . הנזכרות דעות עשר השנים מלבד אחיות דעות עזד פה לבאר הראוי מן שהיה

 א״כ . הנזכרות דעות פשר השנים משרשי מסתעפים הס אשר וענפים סעיפים רק הם נזה עוד הנאמרות
הפורש. שנתקיים כאופן . הענפים ויבשו הסעיפים גם ונכרתו בסלו כבר השרשיס ובישול שבר נתבאר באשר

:ט׳ מחודשים הדברים כי הראשון
 פה
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 מה )א( בי מחודשת שהיא בזה לנו התבאר עולמה סוף עד עומדת כן והיא וצמח חיים

 ויאמר יחשוב חושב ואולי . אותו כולל שההדוש מפני מדוחם ההדושים מן נפרד שאיננו
 היינו לא הוא איך זה על לעמיד מגיעים הברואים היו אלו ונאמר מדבר לא דבר יבא איך

 השבלים דנו אבל משיגים בלגו נהיה באשר הקדמון לבורא שכלנו שייהדהו )ב( חייבים
 להראותו שיצריבנו ומי הוא איך עליו לעמוד לנברא דרך שאין מפני הזה בפעל הבורא ביהד
 בשכלנו עליה נשקיה אבל . בוראים וגשימנו עצמנו שנשי□ מצריך הוא האיבות זאת

 היה דבר זה אי )גן ויאמר הארץ במקום יחשב שמא או . נציירנה ולא אותה שנדמה מבלי
 המקום ענין בי וסברתו .המקום בגדר סבלותו אותו מביא אמנם זה ומאמרו . זה במקומה

 תכלית לזה שאין ורואה למקום מקום נפשו ותבקש הדברים תחת מושם שהוא מה הוא
 שגי פגישת הוא אבל שהשב במו איננו המקום אמתת בי שאבאר וצריך .נבוך ויהיה

 . לחבירו מקום מהם א בל ישוב אבל מקום משושם מקום ויקרא המתמששים הגשמים
 שיאמר יבטל גשמים ולא ארץ תהיה לא ובאשר לקצתה מקום קצתה בסבובה עתה והארץ
 היה איך האלה הגשמים שהתחדשו קודם ויאמר בזמן גי׳ב ■חשב ושמא . פנים בשום מקום
 בגדר סבל שהיא מי אם בי אותו אומר אין עוד וזה . בלם מהנמצאות ערום ההוא הזמן
 אבל )ה( בן הזמן אמתת ואין .בו בלו ושהעולם לגלגל חוץ יוצא דבר הוא כי )ד( ויחשוב הזמן

 לא ובאשר ממנו שלמטה ומה מהגלגל אשר אחר ענין האלה הנמצאות השארות אמתהו
 הגשמים אלה בעיניו ימעטו עוד ושמא )ו( * צר בשום זמן שיאמר בטל הנמצאים אלה יהיו

 ונדעהו שנשיגהו שידע מה ברא לו נאמר הנה • החכמה וכל היכולת בל היא זאת ויאמר
 ברא שלא דבר ההניה ;ז( יאמר ואם .אלהותו על בו הוראה לקבל לנו ויספיק ונשמרהו

 אם בי לעולם אין בי השכל יקבל איך יאמר ואולי י דבר כל בורא הוא הלא נאמר אותו
 נברא עולם נאמין כאשר כי ונאמר שנה• ושלש ותשעים ות שמא וש אלפים ד׳

 ההיינו עולם לבריאת מאה בשנת הברואים אנחנו היינו אם התראה התחלה בלא לו א״א
 באשר )ח( בלבו יאמר ואולי . הזה בזמן נכחישהו שלא שבן כל זה את ומכחישים תמהים

עד הדברים עזב הבורא כר ולא ההיא בעזיבתו פועל שהוא דבר שעזב מי אצלנו יהיה
 שבראם

האמונה שביל
 הדברים מליו מהיות נמלס אינו שהעולם אחרי כי ר״ל .סו׳ החידושים מן נפרד שאיננו מה )א( ד פלה

 נתחדש א״כ .לבדו היותו וא״א הואיל .אותו נם כולל החידוש כי .מחודש הוא גס א״כ המחודשים
 והארן ומ׳״ש .ותבין ל׳( )אות שם וביאורי השלישית בראיה כ״א וע״ל .עמו המחוברים הדברים בהתחדש

 השנית וכהודאה . עליה אשר החידושים עם כן היא עולמה ימי אחרית עד עמידתה ימי כל ר״ל .עומדת לעולם
 .בו׳ לבורא שכלנו שייחרתו )ב( :י״ד( )אות ובביאורי עיי״ש )פ״ס( השלישי במאמר הנזכרת עולם ממלת

 חכם לבורא הבריאה את מייחדים היו לא .במחשבתם מאין יש בריאת ולצייר לדמות הנבראים בכח היה אלו
 שאין ענין הוא שהבריאה בעבור ורק .)לציירה לדמותה יכול הנברא שנס אחר .אנושי ממחשבת נעלה קדמון

 לו להראות מאתנו ירצה ואשר כמוהו. אין קדמון מכם לבורא אותה יחדנו ע״כ עליו לעמוד יכול נברא שום
 והוא . ובציור במדמה מושנת הבריאה איכות אין כי .נבראים לא בוראים שנהיה רוצה הוא . הבריאה איכות

 המקום בנדר השכלים רק כי דבריו תוכן .כו׳ במקומה היה דבר זה אי )ג( :מאוד דק בשכל נשקף ענין רק
 . היותה שרם האר! במקום היה מה יכאלו הם רק .מקומו הוא מכביב הנשם את המקיף הדבר כי וחושבים

 . למקום ומקום . המקיף ההוא לדבר נס מקום לבקש נצשרך המקום הוא המקיף אס כי . גמורה סכלות וזה
 קצתו עצמו הנשם ורק אותו המקיף הדבר אינו הנשם מקום אבל .נבוך הענין ויהיה תכלית בלי הדבר וילך

 ובשלה מקום שם ואין עולם שם אין העולם נברא ובשרם . לקצתו מקום קצתו העולם כל וכן לקצתו מקום
 את מקיף שהזמן יחשוב הזמן בנדר הסכל רק כי ר״ל .כו׳ לגלגל חוץ יוצא דבר הוא כי )ד( : השאלה
 האלה הנמצאות השארות והוא אחר ענין אמתח אבל )ה( :הגלגל לבריאת קודם היה והוא העולם
 . הזמן עצם הוא המקיף העליון הגלגל בתוך אשר הנמצאים קיום כי ור״ל .לדעתי כצ״ל .בו׳ מהגלגל אשר

 שם אין .בו אשר וכל הגלגל היות ובשרם .בתשעה דבק מקרה הוא והזמן .הגלגל מתשעת נמשך קיומם כי
 העולם זה כי האדם יאמר פן .כו׳ בעיניו ימעטו עוד ושמא )ו( :השאלה ובשלה זמן שם ואין תשעה
 העולם את ברא כי ע״ז נשיב . גדול יותר אותו ברא לא ומדוע .ית׳ יכלהו בערך מאוד קכון הוא .בכללו

 דבר ההניח )ז( :גדול ליותר צורך ואין ית׳ ואחדותו מציאותו ידיעת אדם לבני להורות שיוכל מספיק בשיפור
 כי נאמר .אותו ברא שלא אחד דבר הבריאה כעת ית׳ הבורא השח אם אחד ישאול אס .כו׳ ברא שלא

 כאשר )ח( :עליו לשאול שנוכל דבר אינו נברא שלא מה כי .עליו לשאול דבר נשאר ולא .הכל אח ברא הבורא
 . הנפשיות בפעולותיו האדם משבע שהוא כמו כי אחד יחשוב אולי . כן׳ דבר שעזב מי אצלנו יהיה

 ועזיבת הרצון פעולת הוא הכעס עזיבת ד״מ כמו .שכנגדה הפעולה עצמה הוא . האחת הפעולה שעזיבת
 העזיבה פס אחר ענין ועשה פעל הבריאה עזיבתו בעת ית׳ הבורא שנם יחשוב כ’וא האהבה. פעולת היא השנאה

וא״כ ואו
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 לא בי ונאמר הזמן ארך עם פעל עמו נעדר לא פעל נקראה ההוא שעזיבתו וביון שבראם

 ואם .יבעסו ירצו לא אם בי המקרים פועלים שהם מפני אם בי פעלים אדם בני עניני היו
 שיהיה הפך להם אין והגשמים הגשמים שיהז־ש פעלו הבורא אבל . יאהבו ישנאו לא

 יחשב ואולי . זולתו דבר ימצא לא לחדשם יעזב באשר אך אותם פעל בבר יעזבם באשר
 לא בראם שנאמר הראשונה . תשובות שלש ובזה הנמצאות אלה הבורא ברא עלה זו לאי

 מפני )ס( עלה ללא פועל בשהוא לבטלה פועל יהיה האדם בי לבטלה זה עם יהיה ולא לעלה
 ולגלותה ההבטה להראות בזה שרצה .והשנית מהבורא מרומם וזה תועלתו מניה שהוא
 תועלת בזה רצה והשלישית • גבורותיו האדם לבני להודיע קמ״ה( ים )תהל שאמר ובמו

 מלמדך אלהיך יי אני מ״ח( )ישעיה אמר ובאשר ויעבדוהו בו שמנהיגים במה )י( הברואים
 זמן היה לא בי נאמר הזה הזמן קודם בראט לא למה יאמר ואם . תלך בדרך מדריבך להועיל

 :שירצה עת בבל שיעשה )יא( בחירה בעל בל דרך זה בי ועוד עליו שנשאל

האמונה שביל
 נשיג ע״ז . הזמן גס שס היה פעולה שס שהיה וכל . העולה נברא בפרה גה פעולה איזה שה היה כ’וא

 פעולות רק הפה פעולושיהה כל כי יען . שכנגדה הפעולה בעזיבת פעולה יפעלו האדם בני רק כי ונאמר
 להיות העצה הפך בה אין . העצמיה את ברא אשר ית׳ הבורא אולם שכנגדה למה הפכית אתת וכל מקריות
 מפגי )ש( : כלל פעולה שוה בו לדמות אין אשר המוחלט הגמור התכה הוא העצה הפך כי . מה פעולה
 פעולה באיזה בהשתדלותו יגונה .תועלתו לבקש המוכרת האדם שרק כלומר .כו׳ תועלתו מניח שהוא

 עלה לבקש לנו אין תועלת שוה מקבלת ונעלה מרומה שהוא ית׳ הבורח אולם ־ ריק פועל זה כי תועלת ללא
 הרב גס שכתב וכפו . למעשהו העלה הוא הפשוט רצונו ורק . עלה ללא באמת הן פעולותיו כל כי .למעשיו
 עצומה התירה נמצאה המורה הרב בדברי והנה . המציאות זה תכלית הוא ת' י רצונו שרק ,מהשליש בפי״ג המורה
 הרצון כפי הס יה' הבורא שפעולות חשבו אשר העיון באנשי שס גער עצמו תלק מאותו בפכ״ה ני ♦ הזה בדרוש

 המורה מפרשי השתדלו וכבר . ומחויב ראוי דבר הוא התכלית בקשת כי שס ובאר תכלית להה יבוקש ולא לבד
 מתקררת הדעת ואין . הכפק זה ליישב השני מהמאמר האחרון בפרק ד׳ אור בכפרו תכדאי בן והרב

 בדרוש חדשיס שמיס בכפרו זצ״ל אברבנאל מהר״י בישראל הגדול השר בזה שכתב מה הוא והנכין . בדבריהם
 אחת לשאול טכל התכלית שבענין ♦ היא הזה העצום הכפק להתיר שנראה ומה .וז״ל הרביעי מהעיון כששי
 שביניהם וההפרש . נעשה שבעבורו הפעול תכלית והשנית . שיפעול במה הפועל תכלית האחת .שאלות משהי

 ויושב .בתפירותו התופר תכלית מה נשאול שכבר .אהד לבוש מה לאדם שיחפור בתופר תאמר כאלו ־ מבואר
 כשני והמין ־ עבודתו אח בעבדו לו אפר אדון או אוהב רצון למלאות או ־ נו בחסר ממון להרויח כדי שהוא

 ולמסתור למחכה להיות כדי התשובה ותהיה ־ לבוש חוחו נעשה ולמה ־ באמרנו הוא הפעול מצד שהוא מהתכלית
 אפשר האלה השאלות שתי והנה .בפעול התכלית שאלה זולת היא בפועל התכלית שאלת א״כ הנה • אותו ללובש

 שהיה נאמר האס .העולם כללות לפעול האלוה אה שהביא התכלית הוא מה שנשאל אס * העולם בענין שנבחין
 שזולתו מה לכל ומשלים כשלימות בתכלית שלם יה' הוא כי . כרשע לאל חלילה . זאת בפעולתו ונשלם דבר חכר
 ט' בלבד רצונו הוא אבל ממט חון אינו בפעולתו שתכליתו לומר בהכרח ולכן .ממנו חוץ בדבר משתלם ואינו
 מפאת התכלית נשאל שכאשר כלה והכוונה כו׳ דבריו בהחלה אמר ולכן בפי״ג הרב דבר מהתכלית המין זמזה

 שמפני .עצמו שהוא וחכמתו רצוט * פעולתו תכלית שיהיה אבל מעצמו חון תכלית לו שימצא א״א .הפועל
 הפעול מפאת שהוא התכלית משאלת השני המין אמנם . זה זולת לא בפולס המציאות השוב השפיע וסובו שלימותו

 ושלימות טובות ובחלקיהס בכללם השם פעולות שהיה באמרו בפכ״ה המורה הרב דבר מהתכלית המין מזה כו'
 ק אלא אחר ותכניה סב־ נתנו ושלא זה זולה שחשבו אנשים באותם וגער • נבראו בעבורו לתכלית מכוונות

 נזה שאמר אלה דבריו אחרי כי ז׳ל הגאון בדברי גם נכצאח עצמה הזאת הסחירה והנה . ע״כ כו' השם רצה
 הרביעי כמאמר בתחלת אח״כ השתדל . הפשוט רצונו כפי רק עלה ללא הנמצאים את ברא יח׳ הבורא כי

 בשאלת ז״ל הגאון דבר הזה במאמר פה כי נאמר אנו אף וע״כ ־ מהם המכוון הוא ומי הנמצאים תכלית לבקש
 הרביעי המאמר בתחלת ושם .בלבד הפשוט רצונו הוא אבל ממט חזן התכלית שאין אמר וע״כ • בפועל התכלית

 כלס ובעטרו הברואים מכל והמכוון התכלית הוא האדם כי בס אמר וע״ב .בפעול התכלית בשאלת דבר
 ויקבלו במטדתו אותם להנהיג הברואים שברא ר״ל . כו׳ בו שמנהיגם כמה )י( :שם בביאורי ועיין .נבראו

 .סוב לרב ויזט . שיכבדוהו במה בתועלתם שמנהיגם כלומר ־ התועלת על מוסב בו ומלת • גדול 'תועלת רזה
 מהשני בפי״ח פמו״נ • שירצה עת בבל שיעשה )יא( :תלך בדרך מדריכך להועיל מלמדך ד׳ אני וכמ״ש

: אלה ז״ל הגאון כדברי ממש דבריו עלו ששם

.־ אחד ד' בעזרת . האתר מאפר נשלם
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אחד הדברים כשמחדש

פתיחה
 המדעים התחלות בי לאטד הזה במאמר אקדים )א( המחבר אמר שאול בן יהודה אמר

 ידוע אחריו יהיה ולא האחרון הידוע אל מגיעות ושהם דקות ותגליותיהם גדולות
 תהיה בהברח היא אליה יעלה מעלה ובל ענין אל מענין בידיעותיו עולה ושהאדם .אחר
 בלם.. הידיעות מן דקה יותר האחרונה המעלה שתהיה עד לפניה אשר מהמעלה דקה ־יותר

 שתהיה בה שיתעסק יבשר ולא בקשהו אשר הוא ההיא בדקות האדם יפנשנה וכאשר
 השני או החל ממנו אשר הראשון הידוע אל לשוב משתדל הוא בזה מתעסק הוא ואם .■גדולה
 הידוע להגדיל מתעסק הוא אשר ובל . והמסם המדעים דרבי עוות בבר והוא שנה בו אשר

 מאין שאבאר וצריך .בו הסבלות אל ולשוב מדעו ולבטל עיונו לבטל מתעסק הוא האחרון
 בתחלת אותם למנות הביאתני אשר הסבה אומר בן ואחר .מאמרים הששה אלה ■אמרתי

: הזה המאמר
 דבר ובל המוחש מן מתחילות שהם ואומר . גדולות המדעים שהתחלות תחלה אבאר1•

 קצתם על אדם בני לקצת יתרון בו אין אשר הבולל הדבר הוא החוש עליו שיפול
 אנחנו בי .הבהמות על יתרון )ב( בו להם אין אבל בו האהר מן יודע יותר מהם אחד שיהיה

 הבהמות בו שישתוו דבר ובל הם יחושו באשר ושמעם בראותם חשות שהם אותם מוצאים
 המוחש הדבר זה על האדם יעמוד ובאשר .ממנו עבה יותר דבר להיות א״א אדם בני עם

 עת משחיר שראה מפני והוא מקרים בו שיש שבלו בדקות יראה )ג( גשם הוא בי .וידע
 ומלבין

האמונה שביל
 הבורא מציאות על נחקור בסרס כי דבריו חוק .כו׳ לאמור הזה במאטר אקדים )א( . פתיחה

 • ועבה גסה היא והתחלתה המדע ראשית כי האחת . הקדמות לששה נצערך יתברך ויחודו
 האדם בו שישתוו וכל . והבהמה האדם בו ישתוו המוחש והדבר . המוחש מדבר הוא שההתחלה יען

 מושגת ואינה דקה הוא לאדס הבאה ההשגה וסוף המדע ותכלית . ממנו יותר ועב גס לך אין .והבהמה
 • ע״ז בע״ח לשאר יכולת שאין מה ־ מאוד דק בעיון אותה ומשיג בשכלו עליה ישקיף שהאדס ורק ־ בחוש

 את השיג כבר • ההוא הגבול אל בשכלו יגיע וכאשר • אצלו שיעמוד גבול להן יש האדם השגות כי והשנית
 למעלה אחרת ידיעה עוד שיש לחשוב לו ואין ־ כלל ידיעה שוס עוד אחריה להשיג א״א אשר האחרונה הידיעה
 * נפסדת מחשבה זאת כי . אליה הגיעו לא עוד האדס בני כל או אליה הגיע לא עדין שהוא ורק . מידיעתו

 מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש והשלישית . יעברנהו ולא אצלו יעמוד גבול האנושי לשכל ׳כי
 .הכוכבים אור . האבוקה אור . הנר אור תאמר כאלו למדרגות ומתחלק עצמו ענין הוא שהאור וכמו . החושך

 מנין הוא החכמה גס כן כמו ככה . ההס האורות העדר רק שאינו החושך משא״כ .החמה אור . הירח אור
 כ״א עצמי ענין שחינה הסכלות משא״כ ־ למעלה ממעלה בהס הדורך ידרוך הרבה למעלות ומתחלק .עצמו

 האדם בהן יעלה אשר המעלות כי לומר נוכל לא וע״כ . כלה החכמה העדר שהוא עד מדע אחר מדע עזיבת
 לסכלות שאין יען הגפיר. הסכלות היא ־ מאוד הדקה האחרונה שהמעלה עד הסכלות מעלות הס . .בעיונו
 שכל .והרביעית .וכאמור והעדרו המדע עזיבת רק והיא אליס במעלות עולה האדס ואין ממנו שיתילד שורש
 אל האדס יגיע כאשר וע״כ . לפניה אשר מהמעלה דקה יותר היא .בשכלו האדם אליה יעלה אשר מעלה

 כבד הנה . כלל וציור דמות בשוס ילציירה לדמותה יוכל שלא עד י הידיעות מכל יותר מאוד הדקה הידיעה
 הידיעה בפגשו לו יתכן ולא . בהגעתה וישמח אחריה» מעלה שוס עוד אין אשר האחרונה המעלה אל בזה ■הגיע

 לא שאס ־ והחמישית .ולציירה לדמותה שיוכל באופן ועבה גסה שתהיה בה להתעסק שיתחיל ההוא הדקה
 לדמותה או בחוש להשיגה שיוכל באופן ועבה גסה שתהיה בה ויתעסק . ההוא הדקה הידיעה לו תספיק
 כי ׳ אותס ומעוות המדעים דרכי בזה חומס הוא . אליה בהן עלה אשר לפניה אשר המעלות כמו ולציירה
 מכלם דקה יושר ,הוא ייכלם שהאחרונה עד דקה יותר אחרונה היותר הידיעה שתהיה . וסדרם המדעים .מחוקי

 חוזר והוא .השיגו כבר אשר המדע את גס משחית הוא ־ זה בכמו שמשתדל מי שכל .והששית . !כאמור
 הגאון שהולך וכמו .כבראשונה הסבלות אל ושב . בתחלה אליהן עלה אשר המעלות בכל אחורנית לשוב בזה
 כולל שהחוש לבד לא כלומר • הבהמות על יתרון )ב( :אחת אחת האלה ההקדמות ששת את ומבאר ז״ל
 יתרון אדם לבני שאין אבל . קצתם על קצתם אדם לבני יתרון החוש במושגי שאין עד האדם מין כל את

 הדבר כ״א יודעת אינה הבהמה כי ר״ל * כוי־ שכלו ברקות יראה )ג( : הבהמות על גס החוש במושגי
 . לחושה המושגי העצס שזה יודעת אינה אבל ־ הוא כאשר עיניה' לנגד העומד הדבר והוא . בחושה המושג

 ולא אחרים מקרים על ההוא העצם להיות יוכל וכבר .בו עצמיים אינם תשר הרבה מקריים ענעיס בו ■יש
שהם עניניס בו יש .לו המושג העצם שזה . בשכלו להעלות יתחיל שהאדם כמו . בו אשר העצמית ישתנה
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 ך ־. ? ממנו עולה עניין בו שיש ויראה לדקק יוסיף כך ואחר . עת ויקר עת ויחם עת ומלבין

 עב■■ הולך ענין שעמו ויראה לדקק יוסיף כן ואהר ועמק. רחב ארך ענין על בעמדו ה:מיר!.והוא
 ענין שעמו אל ויניע עיונו דקות עם ילך כן ואהר . פגישתו והוא המקום ממנו עולה מצבו
 הולך והוא ומפליג מגיע .זז איננו הזה הדרך ועל .קיומו והוא הזמן ממנו עולה עמו הולך

 מכל דק יותר ההוא האחרון זה ויהיה .שישיגהו מה סוף אל שיגיע עד והכרתו מחשבתו עם
 הידועים סוף כי דנתי ומזה .לו שעלה מה מכל עבה יותר הראשון היה כאשר לו עלה אשר
 .דברים ג בעבור ידוע אחריו שאין ידוע אל מידוע עולה שהאדם ואמרתי שבהן הדק הוא
 אהד המדע וכה נבול שבו כח לכל שיהיה מתחייב מוגבל שגופו כיון )ד( האדם כי מהם אהד
 המדע כי )ה.( .והשני תכלית לו שיהיה הייב עמידתם כה כי בשמים אמרתי וכאשר מדם

 להתפש יבטל אז תכלית לו שאין יחשב ואם תכלית לו שיש מפני אלא לאדם נתפש איננו
 כל יתילדו ממנו אשר השרש בי י ש י ל ש ה ו אדם. שידעהו יבטל זה 1יבטל וכאשר לו

 באין ממנו שיתיליד מה שיהיה יתכן ולא ספק בלי תכלית לו יש ההוש לומר רצוני המדעים
 מפניי ענין אל מענין בהם עולה שהאדם ואמרתי .השרש בהלוף הסעיף )ו( ויהיה תכלית

 הסכלות. אבל בבנו שיתילד שרש לסכלות ואין ממנו שיתילד שרש לו יש )ז( מדע שכל
 שהבאנו וכמו .הפכו ואיננו האור העדר שהוא החשך בענין בארנו כאשר בלבד המדע העדר

 נאמר ובן ♦ לאור המהשיך האויר נהפך היה לא האור הפך היה אילו החשך כי ראיה שם
 המדע )ח( היה אבל יודע הסכל שיהפך אפשר היה לא כמדע שרש היתד. אלו הסכלות כי

 אל מענין במדע יעלה שהאדם אמרתי ומזה .נמנעים והיו א׳ בחלק מהקבצים והסכלות
 כי ענין אל מענין בסכלות שיעלה יתכן ולא ומסתעף משרש נולד שהוא מפני אהר ענין
 ואמרתי והעדרו♦ אהרדבר דבר מדע עזיבת )ס( הוא אך בם ידרך מעלות הסכלות אין

 ואנחנו האויר המקום יורד שהשלג רואים שאנחנו מה בעבור הכל מן דק יותר שהאחרון
 ונדע עוד המחשבה נדקדק כן ואחר ממים שהוא ונדע העיון ונדקדק כאבן אותו רואים
העמקנו כן ואתר אד תחלתו כי והאמננו והעליה האד דרך)י( על אם כי יעלו לא ההם שהמי

 עוד
האמונה שביל

 ישחיר ופעם . בעצם לא במקרה רק בו הוא שהשחרות ידע :ד״מ שחור יהיה אם כמו בעצם לא במקרה בו
 רק. בו הוא הכמוח .גם כי . בשכלו יראה ואח״כ ־ וכיוצא וחוס מקיר האיכות מקרי שאר וכן .ילבין ופעם

 . במקרה רק בו הוא מצבו שגה יראה ואח״כ . וגובה ברוחב באורך . פעם ויקסן פעם יוגדל במקרה.
 אל יעלה ומזה .המצב מקרי ושאר . לצפון ופעם לדרוס ראשו פעם . לרוחבו ופעם לארכו מוסל פעם

 •־ המצב ממקרי ג״כ שזה ג( אות שם וביאורי פ״ד ראשון מאמר )עיין קצתו את קצתו פגישת שהוא מקומו
 וזה . ההוא הדבר קיום זמן משך דעתו על יעלה ואח״כ .מקום שינוי וזה .מקובץ הוא פעם פשוס הוא פעם

 ההשגה• סוף אל שיגיע עד מעלה מעלה יעלה וכן . מהרה יפסד או רב זמן יתקיים אס תאמר כאלו .הזמן מקרה
 יותר המרחשת הראשונה ההשגה שהיתה וכמו .בתחלה אליהן פלה אשר ההשגות מכל דקה יותר הוא אשר
 במאמר שנתבאר כמו כי ר״ל . בו׳ מוגבל שגופו כיון )ד( : אחריה אשר ההשגות מכל עבה ויותר גסה

 המעמידס לכח גס שיהיה התחייב בכמותם תכלית להם שיש ממה כי . ונפסדים הווים הס שהשמים ׳א פ ראשין
 מוגבל גוף שהוא בעבור האדם גס כן כמו ככה . כמוהו תכלית בעל הוא תכלית לבעל המחובר כי . תכלית
 שאס עד . כמוהם גבול לו יש מכחותיו כח הוא האדם ששכל ויען . גבול ג״כ שבו כח לכל שיהיה יחויב
 המרע כי )ה( : ידיעה שוס אחריו עוד להשיג וא״א הידיעות סוף הוא . ההוא הגבול אל האדם יגיע

 אולם . תכלית בעל מדע יהיה כאשר כ״א האדם בשכל להתפש המדע יוכל לא כי ר״ל . כו׳ נתפס .איננו
 • תכלית בעל שהוא בכח בב״ת ענין יתפש איך כי . האדם בשכל להחפש לו א״א בב״ת א הו אשר המדע
 והוא .אצלו יעמוד גבול האנושי לשכל יש כבר וא״כ . האדם שידעהו יבסל . בשכל תפישתו יבסל וכאשר
 בפל״א המורה הרב כתב בזה ובכיוצא • שידענו עוד לו א״א אז כי . בב״ת מדע אל בידיעותיו בהגיעו

 .השגתם המנע לאדם שיתבאר דברים שיש עד . אצלו יעמוד ספק בלא גבול האנושי לשכל אבל וז״ל מהראשון
.־ עיי״ש כו׳ זה אל להגיע ממנו שיכנס פתח ושאין .זה בהמנע לשערו לידיעתם משתוקקת נפשו ימצא ולא
לותכלית: שיש החוש שהוא השורש היפך ב״ח בלתי יהיה המדע שהוא הענף . השורש בחילוף הסעיף )ו(
 .אדם שם שיש השכל בידיעת נדע מדבר קול תשמע אס עד״מ כמו . מטנו שיתילר שורש לו יש )ז(
 והסכלות המדע )מ( : אדם בזולת מדבר קול שיהיה שא״א השורש מן יתילד האדם מציאות שהוא המדע וזה

 מתקבצים והיו הטדע מפני נדחה היה לא * המדע כמו שורש הסכלות היה אלו כי ר״ל * כי׳ מתקבצים
 ;כו׳ דבר מדע עזיבת )ס( : אחד בזמן יחד וסכל מכס האדם שיהיה נמנע שזה מה . אחד למקום שניהם

 רק הוא וע״כ . דבר אחר דבר . הדברים בידיעת וההשתדלות החיפוש עזיבת רק אינו שהסכלות ר״ל
 מעלות הס . בהם דרכנו אשר שהמעלות שנאמר ולא .האור העדר רק שהוא החושך כמו • החכמה העדר

מעלות לסכלות אין כי . הגמול הסכלות אל בה שעלינו יען . מאוד דקה האחרונה הידיעה ושע״כ • הסכלות
 שידרוך
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 הסבה כי התבאר וכבר .שהעלהו סבה )יא( ההוא לאד יהיה שלא אפשר אי ואמרנו עוד

 יותר הוא אשר המים מן דק יותר היא אשר האיד מן דקה היא באחרונה בידינו העולה
 סרף שיהיה שהתעסק שמי ואמרתי .והגיע האדם כוון עליה הדקה הסבה וזאת השלג מן דק

 הוא אך ואמרתי לג( וסדרם )יב(מחקיהם גליתי כאשר אותם חומם כמותחלותם ידיעותיו
 שלג הארץ מן האד המעלה הסבה שתהיה עצמו את שחייב כמי במבוקשו שב מדעו משהיה

 דבר והשלג בקש אשר הוא •שהשלג מפני השחית וכבר תהלה התעסק בו אשר השלג כמו
 שאראנו אגי רוצה אמר אבל מים או שלג שיהיה הררישה יפרש לא ואם דרישה כבלי לו עלה
 בזולת אותו בקש אבל אד או מים או שלג בקשתי כבר אומר הוא בו אאמין לא לא זאם

 דרך על ישוב ואם .האלה הדברים אם כי הזה בשער לראות יתכן שלא מפני הראשון הדבור
 התברר שכבר ענין בטל כבר סבה שאין ואמר נראה לו עלה שלא בעבור ובטלו האד סבת

 הסבה לבאר צריך הבאורים אלה שהשלמתי וכיון .נבערה עצה או נכזבה לתוחלת .אצלו
: הנה להקדימם הביאתני אשר

 בעבור זה את דוהים אנשים ראיתי ;סו( העושה ידיעת שער אל )יד( הגעתי באשר .ואומר
 שתהיה הושבים ואחרים .ודקותו ענינו עומק מפני ואחרים ראוהו שלא עלה

 בושים אינם ואחרים )סז( .גשם במחשבתם לציירו חושבי ואחרים .אהרת ידיעה ידיעתו
 . לזה והדומה זמן או מקום או איכות או במות לו מבקשים הם אך בפירוש .בהגשמתו
 .לגשם אם כי יהיו לא הספורים שאלה מפני בעצמה עצם בקשת היא זאת ובקשתם
 היות כי ואאמת מטרחם לנפשות ואניח התועות טחשבוהם להסיר האלה הדברים והקדמתי

 הוא ידוע מכל דק יותר בשכלנו אותו ומציאתנו בירורו הוא הדקות בתכלית הבורא ענין
השיבותי בבר המדעים ובטלו עינינו שיראו במה אם כי נאמין לא אמרו ואשר .-אמתהו

עליהם
האמונה שביל

 . המים ממנו ומתהויס הארץ מן עולה האד . בו׳ והעליה האד )י( : וכאמור בהם האדם שידרוך
 ניצוצי היא והשבה . שהעלהו סבה )יא( : למעלה עולה שהוא נאח״כ . האד מהות משיגים אנו •זבתהלה

 יגיעו: שמיס עד עב מפרשי להכין ־ מצולה כסיר וירחיחו יכסו והנחלים הים שרשי על אשר •השמש
 : לענין מענין למעלה עלותה מדי מגשמיוחה שתתפשש וסדרה החכמה מחק כי . וסדרם מהוקיהם )יב(
 מושגות שתהיינה ידיעותיו בסוף שהמתעסק שאמרתי מה כי ר״ל .בו׳ משחית הוא אך ואמרתי )יג(

 שתהיה שמבקש כמו כמבוקשו שב זה המבקש כי הוא . מדעו משחית הוא .תחלותס כמו ובמדמה בחוש לו
 לדעת התחיל בסרס גס ודע השלג כי ספק בלי מדעו משחית הוא שבזה . שלג האד את המעלה ■הסבה

 מבקע שהוא נאמרו הנה .שלג שיהיה מבקש שהוא בפיו יאמר שלא ואס .שהעלהו סבה או אד שם היה אם
 בזולת זה מבקש שהוא ורק .אד או מיס או שלג הסבה שתהיה מבקש הוא . בחוש האד עליית סבת להשיג
 ואס . האד או המים או השלג כ״א לחוש המושג דבר היות יתכן לא הדרוש בזה כי יען . בפירוש ר הדיב
 תועלת ללא והאד המים שהס הקודמות הידיעות נס תהיינה כבר .בחוש לו מושגת שאינה בעבור בסבה ׳יכפור
 הס הנמצאים שכל הקודם במאמר שנתבאר אחרי . העושה ידיעת שער אל )יד( : השחיתם .וכבר

 אותם ועשה חדשס אשר עושה להם שיש אבל עצמם את שעשו יתכן ושלא . דבר מלא ונעשים ־מחודשים
 הגאון דברי תוכן . בו׳ דוחים אנשים ראיתי )סו( : ית׳ ויחודו ההוא העושה ידיעת שער אל והגענו

 ענין כי חושבת האחת . מחלקות לחמש תתחלקנה ית׳ ויחודו הבורא בידיעת אדם בני דעוה כי . אלה ז״ל
 . אמתות בו אין לחוש יושג לא ואשר . לחוש מושג בלתי שהוא יען .האדם אל יושלם לא ית׳ הבורא ■ידיעת

 יוציא שהעיון יען ית׳ ידיעתו אחר לחקור לנו שאין אמרה והשנית .לדעתם צודק בלתי הוא במדע •והמושג
 יתברך הבורא שידיעת חושבת והשלישית . כזה ועמוק דק ענין היות אצלה יתכן ולא . ועמוק דק ענין לנו

 שאוסרים ומה . ית׳ מהותו אמתת שישיג באופן השלימות על האדם בשכל ומושגת מבוררת ידיעה היות ״יכולה
 אחרת ידיעה עוד יש כי וחושבים . לדעתם הבל הוא האדם בשכל יושג לא מהותו אמתה כי הפילוסופים

 שנאמר למה לב נותנים ואינם מבקשים הס ההוא הידיעה ואח ־ אליה הגיעו לא עדיין אדם בני שכלי ■אשר
 יעמוד אשר גבול לו אין האדם שכל לדעתם כי . ית' מהותו אמחה להשיג רוצים והס • היום עד מהחכמים בזה
 יתברך הבורא שיהיה שיתכן גוזרת והרביעית . כל לדעת כאלוקים היותו עד שמיס לרכוב לו יעצי ואל אצלו
 מבקשת הוא אך . גשם שיהיה בפירוש לבקש בושה והחמישית . במחשבתם כן אותו ומציירים . וגיף .-גשם

 הגוף משיגי אלה כל כי . באמת גשם בקשת הם ואלה .וכיוצא וזמן מקום או איכות או כמות לו שיהיה
 ששת את לעומתם ז״ל הגאון הקדים ־ האלה הנבהלות הדעות חמשת לדמות וכדי רב עילוי מזה ית׳ המה

 . הברורה ההשגה הוא הוא . הדקות בתכלית ית' אוחו נפיג אס כי ולברר לאמת . הנזכרות ההקדמות
 ששת את ומבאי ז״ל הגאון שחוזר וכמו .אמתתו השגת הוא הוא ידוע מכל דק יותר בשכלנו אותו נמצא .וכאשר

 המכוון העיקר היה וזה .נעלה מאוד יקר ענין הס כי ונשנים נאמרים דבריו היות למען הפעם עוד הקדמותיו
, בפירוש בהגשמתו בושים ואחרים )פז( זאת: פתיחתו בסוף בזה ״ל ז הגאון שהתנצל וכמו זה בכפרו

כצ״ל
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: חמייץ יצטרך שאם במה והעמידה העקשות ובעלי הקדמות בעלי דעת בהרי עליהם

1 דקותו בעבור בענינו מודים אינם ואשר .שאמרתי במה שמה אותו לעיין ישוב בו ■להסתכל
 ביבברבארתי יודע שאתה והוא .הראשון אהר השני מבוקשם הניחו כבר ניז! זעמקו

 ואמרתי׳ .כמוהו נראה שלא ונעלם ועמוק דק דבר אל בו כוננו כי ע ד מ ה בשער )יה(
 זולתנו ראיתי וכבר )יפן .ימצאנו מי עמוק ועמוק שהיה מה רהוק ז׳( קהלת)הכתוב אמר שבו
 : 1 דבר לנו יצא איך ואנחנו )כ( יתחלק שלא וכחלק והשער כאבק דק ההוא הענין השב איך
 במעלת הידוע ענין יהיה בהכרה ההיא במעלה הידוע הענין זה יהיה וכאשר )כא( מדבר לא

 חזק. מכל והזק עמוק מכל ועמוק דק מכל דק יותר יתברך הבורא לומר רוצה לאהריה אשר
 הכתוב אמר ובזה .כלל קצתה על לעמוד ()כב יתכן שלא עד גבוה מכל וגבוה נעלם מכל ונעלם

 משאול עמקה תפעל מה שמים נבהי תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר י״א( )איוב
 מאולתם יעורו נשם שיחשבוהו ישתדלו ואשר . ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה תדע מה

 שהגענו עד ודרשנו הקרנו הסימנים מן בו שיש ובמה .ידוענו תחלת היה הנשם )כג( הלא
 גשם שהוא בו ומתעסקים הדמיון על ד׳ נ׳ ב׳ א׳ אל ישובו איך עושהו ידיעה אל

 איש עושהו שיהיה שיתכן עד בעצמו ידוע איש העושה לו בקשנו אשר הגשם ונהיה )כד(
 במחשבתנו שיעלה גשם וכל והשכלנוהו שראינוהו גשם לכל עושה בקשנו אבל .זולתו אהר

 שבקשג מה דודני כבר אחריו שיש מה בקשו ואשר )כה( .לו חוץ יוצא והוא עשהו העושה זה
 הגיע שלא שמי הידוע ומצד )כז( .כהו בתכלית הכמתו תכלית וחיוב החכם האדם מצד )כו(
.כלס המדעים נבנו עליו אשר השרש ומצד )כח( . לנפשות נתפש איננו ויפסק תכלית אל

 ידוע הזה הידוע אהר )כס( להיות שיתכן יהשוב חושב ואולי ואומר ביאור הנה ואוסיף
 כי ואומר אליו הגיעו לא כלם מחשבותם או הגיעתהו לא אדם מבני אחד ומהשבת אחר
הקדעו כאשר הגשם במצוע אם כי נודעות אינם הידיעות שכל מפני נפסדת מחשבה זאת

. .. .. בתחלת
האמונה שביל

 בעבור • העושה ידיעת שהוא השני מבוקשם ועזבו שהניחו כלומר .כו׳ מבוקשם הניחו כבר )יז( : הצ״ל
 ועמוק דק ענין הוא שגס עס • דבר מלא העולם חידוש שהוא הראשון במבוקשם שהודו אחר ־ ועומקו דקותו
 הראשונה. המעלה שהוא העולם חידוש בדרוש ועסוק דק לענין הודו כבר שאם וכאומר .זולתנו לדעת ואף מאוד

 .. עמוק ויותר דק יותר לאחריה אשר המעלה שהוא הבורא ידיעת ענין יהיה בהכרח הלא . ועומקות בדקות
 *■ בהם הסכלות אל ושב הראשונות ידיעותיו גם משחית הוא כבר • הזה האחרון הידוע להגדיל המתעסק זא״כ
 שם ציירנו אשר הראשון המאמר בפתיחת כלומר . הט!־ע בשער )יח( : ומבאר ז״ל הגאון שהולך וכמו
 עמיק ועמוק שהיה מה רחוק אהי׳כ ממנו אשר ועמוק דק ענין ושהוא . העולם חידוש בדרוש אשר המדע מנין

: הראשק במאמר ראות כבר כי כצ״לור״ל . כו׳ זולתנו ראית וכבר )יס( :בבמ״ז שער ועיין . ימצאנו מי
 העוצם נברא ממנו אשר שהדבר עכ״פ יודו בכ״ז ־ דבר מלא עולם בחידוש הודו שלא עם זונתנו גס כי פ״ג
 חיך ראית וגס .כו׳ איך ואנחנו )כ( :ודקותו קסנו לרוב חלוקה מקבל שאינו כדבר מאוד דק ענין ־היה

 שהגק הענין זה ואם ר״ל .כו׳ הענין זה יהי׳ וכאשר )כא( : דבר מלא היה שהחידוש אנחנו קיימנו
 הידוע הענין יהיה בהכרח הלא ־ מאוד ועמוק דק שהיא עד הדקות סן ההוא במענה הוא . העולם קידוש

 היק להגדילו מהעסק הוא אס .עסוק ויותר דק יותר • יח׳ הבורא והוא . ממנו גדולה יותר במעלה
 המעלה קצת על . קצתה על לעטור )כב( : וכאמור בהם הסכלות אל ושב הראשונות מדעיו גס משחית

 במה, היתה הידיעה התחלת הלא ר״ל .כו׳ ירוענו תחלת היה הגשם )כג( : ועוסקות בדקות ית׳ לו אשר
 ומצבו ומקומו ואיכותו וכמוהו והרכבתו חיבורו האפר כאלו . בו מצאט אשר הסימנים וע״י הגשם שהשגנו

 שהגענו עד מעלה אחר מעלה והלכנו « מושה להם שיש אבל מעצמם נעשו שלא והשגנו חקרנו . המקרים ושאר
שיהיה. ולהתעסק . דיי׳ס השלישית או השניה או הראשונה המעלה אל לאחור ישובו א״כ ואיך יה׳ לידיעתו

: אשר הגשם היה אלו כי ור״ל לדעתי כצ״ל . כו׳ בקשנו אשר הגשם היה וכי )כד( :כמוהו גשם הגשם עושה
 אנחנו אבל ־ כמוהו גשם ג״כ הוא עושהו כי לומר יטליס היינו כבר .פרסי דבר ־ עושה לו מבקשים אנו

: - עושה ג״כ לו יש בהכרח . לעושה בדעתך אותו הדמה אבר הגשם גס א״כ .בכלל גשם לכל עושה מבקשים
: מחדש שהוא על הגשם סימני שהורו וכמו • גשם כל אה ברא ואשר לגשם חון יוצא עושה מבקשים אנחנו >י !

 היום. האדם שידיעת החושבים האנשים ואלה . כו׳ אחריו שיש מה בקשו ואשר )כה( :זולתו יפמתחדשו
 אין, לדעתם כי . יתברך מהותו אמחת בה ישיגו למען מבקשים הס ואותה אחרת ידיעה עוד ושיש מעושה

 מצד • בו׳ החכם האדם מצד כו׳:)כו( שבקשו מה דחיט כבר • אצלו שיעמוד גבול האנושי לשכל
1 מצד . כו׳ הידוע :)כז(וםצד תכלית ובעלת מוגבלת היא גס שתהיה חויב מוגבל בנוף היאכח שהחכמה

 ושורש. הואינ ..בו׳ השורש ופצר )כח( :תכלית בעל שהוא האדם בשכל בב״ח מדע יחפש איך כי עצמו המדע
 ; תמנזז להססתעפיס גם כ; • תכלית לו יש שהחוש כמו א״כ . המדעים כל בנויס ומליו .החוש הוא החכמה

כתוך או גשם מהיותו )ל( :היום עד הטדעת העושה ידיעת אחרי ♦ הזה הידוע אחר )כס( : תכלית
גשש
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 שיהיה נמנע :בר נשם.)לא( בתוך או נשם מחיותו )ל( הידוע יצא וכאשר .הספר בתחלת

 או תנועה לו שתהיה בקשו אך גשם אותו לקיים בקשו לא ואשר . כלל אחר ידוע אחריו
 העני! בדרך )לב( באמת גשם היותו בקשו כבר לזה שדומה מה או רצון או כעם או מנוחה

 בגדר אותו )לג(תובע אני אך זוז במאה ראובן תובע אינני שאו' למי הדבותודומה בדרך לא
 שהוא הבקשה תמנע וכאשר .ענינה קיים אבל המאה לשון ראובן מעל סלק הוא כי רבבה
 הדברים והשיבותי )לד( .הכלליים הגשם ממקרי במאומה הבקשה ממנו תסתלק נשם

 וקטבו הזה הספר כל מכוונת )לה( שהיא מפני ביאור להשביעה לקצר שמנהגו עם בהקדמה
 העניןהזה היה איך )לו( יאמר ואם . אחריה רבה מיגיעה מספיק הוא בי מעט בה ואתעכב

 . סבות לשתי זה כי ואומר הרחבים המאמרים אלה ואל הרבה הזאת היגיעה אל צריך
 בדבר מהשגחה ורהבה יתירה ממנו שיעלה במה ההשגחה )לז( יקר דבר כל כי מהם אחת
 כי ת י ג ש ה ו . הפנינים ממציאת קלה יותר הזכוכית מציאת בי ידוע הוא כאשר הנקל

 שכל מיעוט או הבנה מיעוט אם זה סבת והיתה מאמריהם רבו הזה כמדע המתעסקים
 הספר בפתיהת הקדמנו באשר תאוה אל נטות או ועצלה עזיבה או לדהות זדון או )לח(

 בליתי וכאשר )מ( .האמת לגלות שנצטרך במה )לס( תעותם לגלות נצטרכנו זה ובעבור
:המאמר בעצם אתהיל הטעות המחשבות מאלה

חייכולחכם אהד שהוא נביאיו ידי על הודיענו ית׳ שאלהינו ואומר א פרק
לנו והעמידו .לפעליו דומה ואין דבר לו ידמה לא )א( 1

 שהוא מה )ג( העיון מן לנו שיעלה מה אל מהרה וקבלנוהו )ב( והמופתים האותות זה על
 עתה ראו ל״ב( )שם עוד ואמרו . אחד י י״ אלהינו י״י ישראל שמע ו׳( )דברים שאמר כמו אחד

 .נכר אל עמו ואין ינחנו בדד י״י ל״ב( )שם ואמרו וגומר עמדי אלהים ואין הוא אני אני כי
 האש מתוך מדבר חיים אלהים קול שמע אשר בשר כל מי כי ה׳( )שם אמרו חי שהוא ומה

 יכול שהוא ומה .עולם ומלך חיים אלהים הוא אמת אלהים וי״י י׳( י׳ )ירמיה ואמרו . וגומר
 הגדולה י״י לך כ״ס( א׳ )דה״י ואמרו .מזמה ממך יבצר ולא תוכל כל כי ידעתי מ״ב( )איוב אמרו

 ואמיץ לבב חכם פ׳( )איוב אמרו חכם שהוא ומה .וגומר וההוד והנצח והתפארת והגבורה
 ולא לו דומה שאין ומה .לתבונתו חקר אין מ׳( )ישעיה ואמרו . וישלם אליו הקשה מי כה

 החמשה אלה »ששמענו ואחר .כמעשיך ואין י״י באלהים כמוך אין פו( )תהליס אמרו לפעליו
 בטול עמו ומצאנו )ד( כן ומצאנום העיון מדרך לקיימם התעסקנו הנביאים מכפרי ענינים

אם כי בזה משתדלים אינם והם מהם דבר על עלינו שחולק מי בל עלינו כלטענהשיטעון
 משני

האמונה שביל
 לחשוש נוכל אשר ההוא למדע אין כי • בו׳ אחריו שיהיה נמנע כבר )לא( :בגוף כח או גוף • גשם
 אני )לג( :בביאורי גימ״ל אות פ״ב ראשון מאמר עיין .העגין בדרך )לב( :עליו לעמוד שורש שוס .עליו

 סכים אל בערך ־ הצלעות שוה מרובע משפח צלע כל אורך מדת סכום ־ בו׳ רבבה בגדר אותו תובע
 שאם ומסגולהו . מ״א פ״ג לכלאים בפירושו ז״ל ר״מ עיין . גדר בשם המעתיקים בפי יקרא .כלו השפה מדת

 גדר וע״כ . השפח כל מדת סכום והוא . אליו נערך אשר הסכום כמספר מספרו יפלה עצמו על סכפלהו
 אותן תובע אני אין והאומר . אלפים עשרת כלומר • רבבה הם מאה פעמים מאה כי . מאה הוא הרבבה
 . בהקדמה הדברים והשיבותי )לד( :ענינה קייס אבל המאה לשק רק סלק . רבבה בגדר אלא במאה
 הוא וכן כצ״ל .וקטכו הזה הספר כל מכונת )לה( : הקדמה בזאת נאמרו כבר אשר הדברים על תזרתי
 היא מכונת ומלת . כלו הענין יסוב עליה אשר ונקידתו .הספר של ומושבו בסיסו ור״ל . פ"א מ״ד לקמן

 אמתי פנין יפול לא איך כו׳.ר׳׳ל צריך הזה הענק היה איך המכונה:)לו( מעשה וזה (׳ז א׳ )מלכים סמאה״כ
 ההשגחה )לז( : רחבים ובמאמרים רבה ביגיעה אותו לאמת יצפרכו ושלא . דעתם בתחלת האנשים בלבות כזה

 ויותר עמוקה יותר בענינו ההשגחה גם תהיה נכבד ויותר יקר יותר שהדבר כל כלומר . בו׳ שיעלה במה
 במה )לס( : האמונה את לדחות השיאם לבס זדון . לדחות זדון או )לח( :הנקל בדבר שתהיה מפה רחבה

 האנשים פעיות אופני לגלות אנו מוכרחים ־ האמת לגלות צריכים שאס ע״י . האמת לגלות שנצטרך
 זה היה זה ובעבור * נכון על האמת יתבאר • המנגדוח הדעות וטפול השקר בדחות כי . בחושך ההולכים

 כליתי וכאשר . בו׳ מאלה כליתי וכאשר )מ( : הרחבים המאמרים ואל הרבה היגיעה אל צריך הענין
העושה ידיעת שהוא . המאמר בעצם לדבר אתחיל . האנשים לבות את המסעות המחשבות מאלה לדבר

: ית׳ ויחודו
 וקבלנוהו )ב( :כמעשיו שיעשה מי ואין כמוהו שאין כלומר . בו׳ דבר לו ידמה לא )א( א פרק

 שנחקור עד המתין מבלי העיון סן לנו שיעלה מה אל מהרה אותו ספחנו ר״ל .בו׳ מהרה
כלומר ־ בו׳ אחד שהוא מה )ג( : בעיון הדבר השגנו כאלו אצלינו שוה הנבואה אמתת כי • תחלה עליו

 ההודעה
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 תופש שהוא והשניים .הברואים על הקשתו מהם אהד )ה( .שלישי להם אין פנים משני
 ובאשר )ו( .בהעברתה לא המלח בהגשמת שנכתבה מלה וכל בה שנתארהו מלה בכל אותנו

:ואמצהו הבורא ביכולת זה נבאר הזאת הידיעה לנו תתישב
 מה )ח( הראיות מן שקדם מה אהר )ז( אהד שהוא על שיורה מה מצאנו בי תחלה לאומר

 רבים הנשמים והיו ממיניהם שלא שהיה מפני הגשמים מעושה )ס( שאומר
 .הגשמים חקי תחת ויכנס המספר עליו יפול האחד על יוסיף שאם מפני אהד שהוא יתחייב

 אפשר עליו שמוסיף מה אבל בלעדיו אפשר שאי במה העושה בענין גזר השכל כי ועוד
 ראית היא אשר הראשונה בראיה תתקיים והאהד העושה כי ועוד .אליו צורך ואין בלעדיו
 דרך ואין עליו להורות ההיא הראיה זולת שנית ראיה אל צריך עליו שמוסיף מה אך החמש

: פנים בשום ההדוש מדרך )י( שאיננו לראיה
 מפרידה שהיא טענה בל )א( כי אומר אחד שהוא על ראיות השלש אלה ואתר ב פרק

 על מתשובתינו שקדם מה על עמדת וכבר לאהד טענה היא שנים בין
 אלה כל סמכתם למה להם כשיאמר אלה שמצאתי עוד הנה ואומר . הזה הדעת בעלי

 הם .שחרשו שרש )ב( מהם אחד שלכל חשבתם ולא בלבד שרשים שני אל כלם הנמצאות
 ביניהם ואין והחזק התועלת אל נקבצים הם כי אפניהם רבו ואם אותם רואים אנחנו אומרים
 שיאמר עמם למדבר שיש ומצאתי הזה במאמר והתבוננתי .שנים אל סמכנום כן על שלישי

 וכן בשמע שיוחש בה מהם . חושים המשה אל שנקבץ והנזק התועלת מצאנו וכבר להם
 לנו יש המשה אל לקבצם מזולתם שנים אל בקבצם ראוים יותר ואינם האחרים בשלשה

 שבעה הטבעית הבראה ושרשי המראה תהת מתקבצים ונזק תועלת שכל עוד להם לאמר
 בקבץ ראוים יותר ואינם העפר ומראה השמים ומראה ואדום וירקרק וירוק ושחור לובן
 תהת נקבצים שהם להם לומר לנו יש ועוד • שבעה אל לקבצם בזולתם שנים אל הכל

 והם והחריף והמליח והבר לחים המים והם והדשן המתוק תשעה הטעם ושרשי הטעמים
 יותר ואינם לח קר והוא והתפל קרים יבשים והם והעפיץ והחמיץ וההובץ )ג( יבשים המים

 טבעים הארבעה )ד( על להם יאמר וכן .תשעה אל לקבצם מזולתם שנים אל לקכצם ראוים
 בדני בששת )ו( וכן העצם על אשר המאבדות בעשר )ה( .וכן הכל אליהם סומכים הם אשר

 התנועה
האמונה שביל

 אחד )ה( : מיון סס " עמו ומצאט )ד( : וגו' ישראל שמע שאמר מה הוא אחד שהוא במה ההודעה
 . ליצוריו היוצר ידמו כי האחד • פנים משני הברחה יסעדו ההגשמה. בעלי כי ר״ל • בו׳ הקשתו מחם

 המקראות בפשועי משתבשים הם כי והשני כמוהם גשם בעל הוא אף גשם בעלי הס מה בהיקשם ויאמרו
 ותופסים כפשוסס אותם לוקחים והם . הלשון והרחבת העברה ע״ד גשמים בתואריס ית׳ אותו המתארים

 גוף אינו "ת' א שהבור הזאת הידיעה על נעמוד ר׳לכאשר ־ בו' לנו התישב וכאשר :)ו( בהם אותנו
 הגשמיות על המורים הכתובים את ית׳ ואמצתו בעזרתו אז נבאר . העיון מדרך הגוף משיגי ישיגוהו ולא

 והראיות ראשונה השכרות הכתובים ראיות ־ הראיות מן שקדם מה אחר )ז( : הראשונה בהשקפה
 כי אותנו יורה אשר הדבר " שאומר מה )ח( : החמישית בדעת פ״ג הראשון במאמר הנזכרות העיוניות

 לנו נתבאר פנים משלשה כי ר״ל • בו׳ הנשמים מעושה )ש( :אותו שאומר מה הוא * אחד הוא יח׳ הבורא
 . גשם הוא גש היה אלו כי גשם אינו עצמו הוא ׳כ א הגשמים העושה שהוא אחרי כי האחד * ית׳ יחודו אמתח
 בעבור רבים הם הגשמים ואס • הגשם ממין ואינו גשם אינו העליון העושה וא״כ . עושה לו גם מבקשים היינו
 . ממדותם סדה תשיגהו לא . ומקריהם הגשמים ברא שהוא יתברך הבורא א"כ • הנמות מקרי תחת נפלם
 כו׳• מנין בו יושכל לא גוף שאינו מה כל וז״ל המורה מספר ח״ב הע״ז ההקדמה שהוא וכמו כמוהו ואין אחד והוא

 • עיי״ש כו׳ וגרירת גופים היו הרבה אלוהות היו אלו וז״ל ה״ז פ״א התורה יסודי הלכות הגדול בחיבורו רנשנה
 לנו ומאין . האחד יספיק וא״כ . עצמם את יעשו לא שהדברים יען . העושה מציאות על גוזר השכל כי והשני
 אשר והדברים .אחד על כ״א מורה אינו מציאותו. על לראיה שהוא שהדבר אחרי * מאחד יותר שהוא לומר

 שהצורך ממה ?תר דעתעשהם על להעלות צריכים אנו אין עליהם• הראיה הבאת מצד הוא . מציאותם בירור
 מהחידוש מציאותו על אמרע אפר הראיה כי והשלישי . עליהם לראיה היה אשר הדבר בהשלמת אליו מביא

 א״א וזה . הח־דוש דרך בזולת פ׳ז ראיה להביא יצשרכו מאחד יותר שהוא והאומרים • אחד בהיותו הושלם
 פ״ז היחוד שער מו״ה מזה ועיין • פעולותיו ידי על לא אם .יח׳ מציאותו להשיג נוכל לא כי .פנים בשום

: עצמו את עושה הדבר שאין ־ החידוש מדרך )י( : יותר ותבין השלישית בראיה
 הס • כושים שני בין ולהפריד למעון שיוסיפו מה כל * בו׳ מפרידה שהיא טענה כל )א( ב פרק
 הדעת בעלי עם ז״ל הגאון שהתווכח וכמו . ומיוחד יחיד אחד שהוא ולקיים לאמת אומן מוסיפין ’

 מק שכל אמרתם לא מדוע כלומר • שחרשו שורש )ב( :עיי״ש החמישית בדעת פ״ג הראשון במאמר ההיא
 הארבעת )ד( בקיבה: שהועמדה גבינה כמו • ותחוכץ )ג( :חדשו אשר מיוחד בורא לו יש מהנמצאים

 פבעיש
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 ושלש )י( הגזירות ושלש )ס( הזמנים בשלשה )ח( וכן הכמות מיני בשבעה )ז( וכן התנועה
 ההתחלקות מאפני אליו שנטו מה הפסד שיתברר עד בדברים אאייר לא הצורות

 כל כי )יב( ואומר ביאור בזה ואוסיה .עליו וגזרו המספרים שאר מבין מספר שחלצו )יא(
 נלאים א״כ ושניהם לו האחר בעזר אם כי לו יתום לא דכר לברוא רוצה כשהוא מהם אחד
 אחד ירצה בוהרים יהיו ואם מוכרחים שניהם לעזרו האחר מכריח חפצו יהיה אם זה זעם
 ואומר .יחד מת חי ההוא הגשם שיהיה יתחייב להמיתו האחר ורוצה גשם להחיות מהם
 אינם ואם יודעים אינם א״כ שניהם מחבירו דבר להעלים יכול מהם אחד כל יהיה אם עוד

 הם ואם א׳ דבר הם דבקים הם אם כי עוד ואומר . נלאים א״כ שניהם זה על יכולים
והאור החשד אל )יד( לדמותם לבעליהם אפשר ולא שלישי דבר ביניהם יש )יג( נפרדים

 המשתמשים
האמונה שביל

 עליו הטפלים מקרים התשעה עם העצם כלומר ־ המאמרות בעשר )ה( :ארמ״ע יסודות ד׳ * מבעים
 פל התנועה מיני שפת נתבארו שם בבמ״ז תנועה עיין ־ התנועה מיני בששת )ו( :בבמיז ביאורם עיין
 תנועת שהוא האנה במאמר אשר התנועה אל התנועה מיני בששת כיון ז״ל שהגאון עוד לומר ואפשר .ככון

 הצמיתה ותנועת .שלשה הרי העצם במאמר אשר ההפסד ותנועת ההויה ותנועת .והיסודות והגלגלים הבע״ח
 ויהיה . ששה הרי האיכות במאמר אשר ההשתנות ותנועת . חמשה הרי הכמות במאמר אשר ההיתוך ותנועת

 והשעה המראה שרשי שבעה ואל חושים החמשה אל יתקבצו והנזק שהתועלת .ראשונה שאמר מה דוגמת זה
 המשך לפי ז״ל הגאון בדברי למשפס זאת חשבתי ע״כ כי . התנועה מיני בששת מתקבצים הס וכן השעם שרשי
 אתה בוחר ואם . אני ולא תבחר ואתה • אחר באופן דבריו ביאור לדעת הראית כבר איפוא לא ואם ־ דבריו
 אנו צריכים .השמיני מדעת פ״ג הראשון במאמר ז״ל הגאון ששת לפי כי להודיעך עלי חובה שהראתיך במה
 מאנה הבע״ח ותנועת . למקורם הסודות ותנועת .בסיבוב הגלגלים תנועת .הם התנועה מיני ששח כי לומר
 שהיא האיכות ותנועת • וההיהוך הצמיחה שהיא הכמה ותנועת .וההפסד ההויה שהוא העצס ותנועת .לאנה

 והמאמרים והמקום והזמן והגוף והששח והקו המספר הם . הכמות מיני בשבעה )ז( : ההשתנות תנועת
 אפשר .הגזרות ושלש )פ( : והעתיד וההוה העבר • הזמנים בשלשה )ח( :בבמ״ז הכמות מאמר עיין

 ־ יצורות ושלש )י( : ותנין בבמ״ז הקדמה עיין .מדעי שכלי היקש לכל אשר התמונות שלשת אל בזה שרומז
 שמדברי ואחשוב .בבמ״ז נפש עיין .המדברת ונפש • המרגשת ונפש . הצומחת נפש שהם .הנפשות שלשה
 והנשכליס הנראים כל באמרו .חמישי ליום שירו בסוף דבריו את היחוד שיר המסדר הרב לקח אלה ז״ל הגאון

 הצורות פתחת ורק , ע*כ ומדות ועתות גזרות ושלש . נדות וששת ־ כמיוח ושבע »כלולים בפשר והמדעים
 תתחבר וכאשר באמרו פ״ג ששי מאמר ז״ל הגאון מדברי לקוחות מדות השלש שגס ואפשר . מדוח הוא אמר
 שחלצו )יא( :ותבין יוד אות ובביאורי עיי״ש י התאווה וכח • הכעס וכח ההכרה כח .כחות ג׳ לה יראו לגוף

 ספס פ״ז להס אין • המספרים משאר יותר אוחו ויחדו .השנים מספר שהוציאו מה כלומר .בו׳ טספר
 יסלע לא • שנים העושים היות נניח כאשר כי ר״ל .בו׳ רוצה כשהוא מהם אחד כל כי )יב( :מספיק
 ורצונו שחפצו או .ובעזרתו האחר ברצון כ״א דבר פשות יכול מהם האחד שאין אס * חלוקות משלש הפנין

 . האחר אל צריך ואינו בבחירתו שירצה מה פשוח יכול מהס אמד שכל או . לפזרו האחר את מכריח אחד של
 בהכרח נאמר ואס . נלאים א״כ שניהם • בעזר נאמר אס כי .חתכן לא האלה חלוקות מהשלש אחת וכל

 שהוא מה . אחד בזמן הפכים לשני נושא אחד עצם שיהיה יחויב בבחירה נאמר ואס .מוכרחים א״כ שניהם
 .אצה ז״ל הגאץ מדברי לקוחים דבריו כי השביעית בראיה היחוד משער פ״ז חו״ה מזה ועיין .רוח ורעיון הבל

 • שלישי דבר ביניהם יש )יג( : לך ויונעס עיי״ש מרווח יותר בדרך זה באר מהשני בפ״א המורה והרב
 משער בפ״ז מו״ה בעל והרב . ביניהם ומפריד מפסיק שלישי דבר היות מבלי .נפרדים גשמים לשני א״א כי

 לא . מאחד יותר הבורא כי חושב שהוא למי שנאמר . והרביעי וז״ל . מורווח יותר באופן זה באר היחוד
 יותר אינט והבורא א׳ הענין א״כ ־ א׳ העצס כי יאמר ואס .אחד יהיה שלא או .אחד עצס הכל עצס שיהיה ימלש

 מחלוקוחס מפני הפרש ביניהם שיהיה עכ״ם נצכורך . אחר מעצם איננו עצס מהס א׳ לכל כי יאמר ואס • מאחד
 וכל ־ מחודש מחובר וכל מחובר תכלית לו יש אשר וכל תכלית לו יש מוגבל וכל מוגבל נפרש וכל • והשתנוהס

 העולם בורא כי הקדמנו וכבר . מחודש שיהיה מצריך מאחד יותר שהבורא שחושב ומי . מחדש לו יש מחודש
 המדוברת הדעת בדתות זה לכל הוצרך לא ז״ל שהגאון אלא * פ״כ ההתחלות ותחלת העלות עלח והוא קדמון

 וכל מחובר גשם שכל הרגיש מבלי גשמים הס שהבוראיס לומר הסכלות ברשת ונפלו . אור ולא חושך ההולכת
 שלישי דבר ביניהם יש א״כ גשמים הס הבוראים כי הנפסדה דעתם לפי כי אומר הוא וע״כ * מחודש מחובר

 זם באר מהשני בפ״א המורה הרב אולם שנים. ולא שלשה ההתחלות א״כ ויהיו . ביניהם ■המפריד'ומפסיק
 -בז שישתתפו אחד ענין להם שיהיה בהכרח מתחייב היה אלוהות שני היו שאלו וז״ל מאוד דק פילוסופי בדרך
 זהיר ההפרש נפל בו בהכרח אחר ענין ולהם . אלוה שיהיה משניהם אחד כל ראוי הוא בו אשר הענין והוא
 משט מורכב משניהם אחד כל ויהיה . באחר אשר הענין בלחי ענין • משניהם אחד בכל שיהיה אס • בגיס

 סבות. בעל משניהם אחד כל אבל עצמך. בבחינת המציאות מחויב ולא ראשונה סבה משניהם אחד ואין • מטניס
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 הטענות אלה ויצאו )ס.( . נשגזים אצלם והם בקרים אלה בי שלישי אזב־ מרשתששים

 לדעת הראת אתה ד׳( )דברים כאמרם א׳ אם בי בורא אין בי הספרים שאמרו למה עסבימים
 י״י בי לבבך אל והשבות היום וידעת ד׳( )שם ואמרו • מלבדו עוד אין האלהים הוא י״י כי

 בל והושעו אלי פנו מ״ה( )ישעיה ועוד .עוד אין מתחת הארץ ועל משעל בשמים האלהים
 אפס בי וממערבה שמש ממזרה ידעו למען מ״ה( )פס ועוד עוד. ואין אל אני בי ארץ «:פסי

י״י אני הלא מ׳ה( )שם ועוד .זולתי עוד ואין י״י אני )שם( ועוד . עוד ואין י״י אני .בלעדי
: לזה והדומה עוד ואין

 במקרא תמיד המשתמשים שמות השני אלה ענין מה בן אם אומר יאמר ואש נ
 )שם( באסרו אהד לענין שהוא אמת בבר )א( לו נאמר . ם י ה ל א י״י

 * האלהים הוא י״י בי דעו ק׳( )תהליס ואמרו . האלהיש הוא השמים בורא י״י. אמר בה בי
 ודומה אהר בפעל והשני אהד בפעל מהם אהד יספר אם תשגיח אל הביאור זה ועם )ב(

 יוצאי בנים שבעים היו ולגדעון בביתו וישב בןיואש ירבעל וילך ח'( שופעים 1 בלשון לזת
 בי אמת בבר בי השגיח ולא אחר בפעל האחר וספר אהד בפעל הזה השם ספר )ג( ירבו

 ובן ־ לריבי וי״י אלהי ל״ה( )חהלים אמרו ענין מה בן אם וד( יאמר ואם .גדעון הוא ירבעל
 ׳י י שהוא מפני ירעם שנית עלה זאת נאמר .קולו יתן ועליון י״י משמים ירעם כ״ב( )ש״ב

 בל זאת שמעו סיס( )תהליס בלשון ודמיונו * י״י ואתה אלהי אתה בי העירה .עליון דשהוא
 שאתם ענינו • ואביון עשיר יחד איש בני נם אדם בני גם חלד יושבי בל האזינו העמים
 אל ל׳( )ירמיה לאסרו ודומה • איש בני ושאתם אדם בני ושאתם הלד יושבי ואתם עמים
 . בו בחרתי וישורון יעקב עברי תירא אל מ״ד( )ישעיה .ישראל תחת ואל יעקב עבדי תירא

 חרים המ אנחנו ובדברינו בספרים שימצא מה בל אומר ובלל .ישורון ואתה יעקב שאתה
 דרך שהוא ספק בלי האמתי העיון שמחייבו כה על והולק ומעשיו בוראינו בספור מלשון

 בפרושו להרחיב צריך הזה השער ואין .יבקשוהו באשר המחפשים ימצאוהו מהלשון העברה
 מזה בארתי בבר בי .שון‘ ה ורהב והשמושים ההעברות דרבו ושנבאר הזה בשפר

 לבאר אבוון אך )ה( .לשנותו אשוב לא התורה פירוש בפתיהת רהב שעור
 אלהים י״י פיח( )שם אמרו ענין מה יאמר ואם . בלבד לידי שבא ספק בבל בלשון שיש מה

 ופררשו ועזו י״י דרשו ק״ה( )תהליס באמרו ברוחו ענינו להיות יבשר בי נאמר .ורוהו שלחני
 י״י בנה כי ק״ב( )תהליס ופירשו יראה עליך וכבודו י״י יזרח ועליך (ס )ישעיה ובאמרו .בעזו
 תצעד בזעם )חבקוקג׳( ופירשו )י( זעמו י״יובלי י״ג( )ישעיה ובאמרו נראהבכבודו. ציון
 שיבא מזה דבר זה ואי אלה . נביאיך ביד ברוחך בם ותעד ( ש )נחמיה הגה פירשו בן )ז( ארץ

: מזה יותר צריכים אנו אין שאפשר ושמוש העברה )ח( לו ונמצא לידינו

ואחר
האמונה שביל

 שני בי אשר זה ויהיה . משניהם באחד )רק( נמצא ההפרש מנין שיהיה ואס . י״ס בהקדמה שהחבאר כפז
 הזה הדעת נעלי גס כי כלומר .בו׳ והאור החשך אל )יד( :כ ע" בעצמו המציאות מחויב בלמי העשנים

 את לדמות יוכלו לא בכ״ז .שלישי בלי שניהם משתמשים והס .האור כמו נברא ענין הוא שהחושך כאומרים
 בלמי סקרים הם בעולם המשתמשים והחושך שהאור יען . בעולם המשתמשים והחושך האור אל □בוראים

 השענות אלה סכל כלומר .בו׳ הטענות אלה ויצאו )שו( : ר\ססדה לדעתם גשמים הם והנוראים .גשמיים
 .המספרים שאר בשלילת הודאתם כי לנו יצא . המשפדים משאר יותר מיוחד השנים מספר שאין . זכרש &שר

ואין אחד כ״א בורא שאין הספרים שאמרו למה מוסכם הענק א׳־כ ויהיה . השנים מספר גם תשלול
| כסוהו יחידות  הס השמות אלה ששתי עצמו הכתוב לגו אמת כבר . בו׳ אחר לענין שהוא אמת כבר )א( ג פרק

 הרואה( פרק ברכות )ירושלמי חכז״ל גס אמרו וק חלילה ריבוי שים על מורים ואינם .אחד פנק
 הוא יודעים הם כתיב סי צהו אמר יודע הוא וגו׳ ד׳ אלהיס אל דכתיב מהו שמלאי לר' האפיקורסים כאלו
 דאמר כאינש הם אחד שם שלשתן להם אמר משיב אחה מה לנו בקנה דחית לאלו רבי תלמידיו א״ל כתיב ».דע

 הכתוב לש שביאר אחרי כי ר״ל .סו׳ תשגיח אל הביאור זה ואם )ב( :עיי״ש כו׳ אגוסשוש קיסר בשיליזס
 .מתחלפות פעולות שתי . האלה השמות לשתי הכתוב יימס לפעמים אס להשגיח עוד לך אין .אחד פנק הם 5

 השם ספר )ג( : אחד ענק הס ששניהם נתאמת כבר כי .לריבי וד׳ .אלוקי לסשפסי והקיצה העירה כפו
 בביס הישיבה ליחס חש לא , גדעון הוא שירובעל אפה כבר שהכתוב בעבור כלומר . כו׳ בפועל הזה

 שניהם אם כלומר .בו' אמרו עגין מה א״ב )ד( : אחד הם שניהם כי . לגדעון בנים והשבעים . לירובעל
 כלומר ־ כו׳ לבאר אכוון אך )ה( : האחד לו הספיק ולא שניהם להזכיר לו היה למה . ונאסור אחד כס
 • ופירשו )ו( ’• בלב" היחוד בענק לידו יבואו אשר הספיקות באותן כ״א . ההעברות דרכי פה יבאר לא5

* הכתוב זה דברי גס אחר במקום הכתוב פירש וק * הגת פירשו כן )ז( : אחר במקום זה פירש *־.כשוב
ד׳
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 הוא הכם יכול תי שהוא שיורה )א( מה העיון מדרך שמצאתי אומר כן ואתר ד פרק

 יעשה לא כי התברר שכלנו ובכה הדברים ברא שהוא לנו שתתאמת מה
 שיעשה קודם )ב( שידע ממי אלא המתוקן העשוי יהיה ולא הי אם כי יוכל ולא יבול אם כי

ш : יהיה ואיך
 והוא אהת מביאה מחשבה בלי ;ג( פתאום לעושינו שכלנו מצאום ענינים השלשה ואלה

 יתכן ולא .בארתי כאשר חכם ל ו כ י י ה שהוא לו התקיים *שעשה שבמה
 פתאום אליהם מניע הוא אך האהר קודם האלה הענינים מהשלש אחד אל השכל שיניע

 ומתוקן גמור מעשה ושיבא יכול זולת ושיעשם הי זולת שיעשם אצלו שקר שהוא מפני
 . מכוון ולא מתוקן מעשהו יהיה לא יודע שאינו מי כי הפעל יבא איך ידע שלא ממי

 להגיעו ללשונותינו נתכן לא אחת בכת ענינים השלשה אלה בשכלנו התקיימו וכאשר (7}
 בשלש עליהם להליץ ונצטרבנו ענינים הג אלה מקבצת מלה בלשון מצאנו לא כי אחת בבת

 הושב יחשוב ואל . אחת בבת ראם שהשכל בביאור הדבר קשרנו אשר אהר המלות
 עושה שהוא בענין )ה( כלם הם העניינים אלה כל כי שונים ענינים בו יש יתברך שהקדמון

 בדברים מצאנו לא כי . מלות בשליש הידוע זה להוציא הביאתנו אשר היא מליצתינו אך
 ותהיה ידועה בלתי המלה ותהיה מ^ה להם לברוא יתכן ולא אותם שתקבין מלה המושמים

 מחייבים האלה הענינים כי הושב יחשוב ואם .במקומה ת רב למלות ונשוב לפירוש צרוכה
 שהשנוי והוא האמת בעיון שהשב מה הפסד לו אבאר זה זולת זה שיהיה ר״ל שנוי

 שנוי מכל מרומם הוא והמקרי׳ הגשמים בורא אך ובמקרי׳ בגשמים כ״א יהיו לא וההשתנות
 איננו עושה אמרנו כאשר כי ואומר ♦ ביאור אשביעהו ש עד זה לי יספיק ולא ההשתנות

 הם אשר חכם יכול חי אמרנו כן )ו( עשוי הנה לו שיש מועיל אך בעצמו תוספות מועיל
 מועיל }אינו אחת בבת לו נים העני שאלה מי אם כי עושה יהיה לא ,אבל עושה פרושי
 אל שבתי ותקנתיו בזה שהתבוננתו ואחר ♦ עשוי( הנה לו שיש מועיל אבל בעצמו תוספת

 ומה )ז( כ״ו( }חיוב * מלבדו עוד אין (ד׳ }דברים ממנו הזולת בבטול בהם ומצאתי הקדש ספרי
 שידן

האמונה שביל
 :וכיוצא לח היכו על יד באתרו עד״מ הוא העברה .ושטוש העביה )ח( : ברוחו שהכוונה * ורוחו שלחני ד׳

:וכיוצא ב׳ במקום משמשת שהוא״ו .ברוחו במקום ורוחו באמרו הוא ושמיש
 מה הוא • חכם יכול חי שהוא אותנו המורה הדבר ר״ל • כו׳ יכל חי א שהו שיורה מה )א( ד פרק

 :כצ"ל :יהיה איך שיעשה קורס )ב( : והולך שמבחר וכמו . הדברים ברא שהוא לנו שהתאמת
 ראשון מושכל הוא כי . לזה אותנו מביאה אחת מחשבה שום בלי כלומר ־ אחת מביאה מחשבה בלי )ג(

 אלת בשכלנו התקיימו וכאשר )ד( :חכם יכול חי שהוא סוק • העושה שהוא באמרנו כי .מאוד ונקל
 יחש יה' לו שיש מהם הכוונה אין . חכם יכול חי שהם החלה המוארים שלשת כי . דבריו תוכן .כו׳ השלשה

 אשר והחכמה והיכולה החיות עם אחד ממין ית׳ בו הס והחכמה והיכולת החיות וכאלו . ח״ו לברואיו וערך
 רק בו הס באדם אשר והחכמה והיכולת החיות כי ־ במחשבתנו כזאת מלהעלות לנו חלילה כי . בברואים

 יטל .יטל ולא חי האדם שיהיה ויתכן • נפרדים עניניס בלכה שהם עד ־ בפ"ע מקרה אחת וכל . סקרים
 אחד והוא . צד בשום בו הריבוי יתואר לא אשר ית הבורא אבל ־ רבים מעניניס מורכב הוא כי .חכם ולא
 המקרים הכנסת ולא . ית' כבודו בעצס שינוי שוס מחייבים האלה התוארים שלשת אין * כיחודו יחיד ואין
 .כל עושה ית שהוא . הוא משלשתם והמובן .בשכל אחד ענין הם ושלשתם . חלילה בו הריבוי ולא ח"ו מליו
 אחדות אצלו נם ועני . יחד שלשתם את כולל והשכל . חכם יכול חי שהוא לח אס ־ עושה שהוא בשכל יצויר ולא

 יחד אותם הכוללת אחת במלה שלשתם את בפיט גס להלין יכולים הייט ואלו • ח״ו ריבוי שוס בלי גמורה
 את שתקבן בלשוגיט מלה שאין בעבור אבל • עליהם ההוא במלה מליצים היינו ־ השכל אותם שטלל כמו

 ענץ אותם רואה שכשכל . חמין בקשר מבואר והדבר ־ מלות בשנש עליהם להלין הוכרחנו . יחד שלשתם
 פ״ב ראשון מאמר עיין • עושה שהוא בענין }ה( : רב עילוי מזה יה בו ריבוי שוס התחייבות מבלי אחד
 בעצמי תוספת מועיל אינו עושה פרושי הם אשר חכם יכול הי אמרנו כן )ו( : בביאורי גיס׳ל אות

 • אתת בבת לו הענינים שאלה פי כ״א עושה יהיה לא אבל ־ עשוי הנה לו שיש מועיל אבל
 אינו בזה ורצונט ־ ח״ו תופפת שוס מהותו על מוסיפין אט אין ♦ עושה שבאמרנו כמו כי ור"ל .לדעתי כצ״ל
 שיש כ״א מהם הרצון אין ־ האלה התיאריס שלשת באמרנו כן .ממנו ומחודשים עשויס הם הנמצאים שכל אלא

 יהיה לא כי .אמין בקשר מבואר הדבר אבל ־ עושה למלת ופירוש ביאור רק והס .עשהו שהוא עשוי לו
 החוארים ששלשה מי כי • כלל ריבוי שוס בלי אחת בבת לו הס האלה החואריס ששלשת סי כ״א עושה
 & אבל • שמאמר ואפשר * בורא (3$ נברא כלומר . עושה לא עשוי הוא נפרדים עניניס בו הם האלה
 והכוונה הדברים בתוך נתמצע מוסגר מאמר כמו הוא . אחת בבת לו הענינים שאלה מי כ״א עושה יהיה
 ונתבונן נשמע אשר הדבר ־ מעס הוא מאוד מה כלומר . בו נשמע דכר שמץ ומה }ז( :שכתבתי כמו

בו
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:אהד ושמו אחד י״י י״ד(יהיה )זכריה ועוד .בו נשמע דבר שמין

והנה זולתו בו והשכו )כ( רבים אמרו הזה שבשער )א( אומר :ן ואחר ה ׳פרה
האמת ובאחד מהמושכל מהתשובה עליהם שיש מקיים אני 1

 ספרי אטריד ולא שבהם הארץ עמי הזאת בתשובה מכוין ואינני . אעזר באחדותו
 אל ובאו )ג( חכמיהם אל להשיב אכוון אבל ונקל מבואר שהוא מפני בתשובתם

בי וחשבו הי הכם דבר אם כי יברא לא ואמרו בם עצמם ותלו חמדות אלה
החשובה בו שתנל מה )ד( ותהלת . עצמו זולת דבריה שני וחכמתו חיותו

ב-ל חייבים הם זה ועם נשם לא או גשם משיחשבוהו נמלטים אינם שהם עליהם
אמרם )ו( נשם יחשבוהו לא ואם שיגשימהו מי כל על בה שהשיבונו תשובה

 אבל באמת מונשם שהוא אמרם הוא האחר תארו אינו זה תארו שיהיה עד בושנוי שיש
 הענינים כי קיימנו כבר ואנחנו ספק בלא גשם הוא שנוי בו שיש מה בי אחר בלשון אמרוהו

 לקבצת השכל יוכל באשר בדיבור לקבצה יוכל לא בלשון אבל אהד תאר הם האלה
 הנזורף הדבר עובד הוא אבל האש עובד אינו שהוא שאומר למי זה ודומה . במדע

 שהוא בפיהם שיאמרו עמם נשתדל בן ואחר .באמת האש הוא אשר למעלה העולה המאיר
 שלא יתחייב ובן עשוי גשם שכל גשם שהוא לאמר יתכן לא ויאמרו מזה ימנעו ואם גשם

 סבלו האל ירהמך ואלה .עשוי זולתו שהיותו מי שבל )ז( זולתו וחכמתו שהיותו יאמרו
 זולתו האדם שחיי האמננו המיהדים המון שאנחנו והוא הראיה הבאת אפני

 .מת שב ממנו סר וכאשר חי והיה בו היה דבר בי ידענו מת ופעם חי פעם שראינוהו בעבור
 ממנו סר וכאשר הכם והיה בו היה דבר בי ידענו סבל ופעם הכם פעם ראינוהו באשר וכן
 הכם חי האדם בי )ח( מאמינים היינו בארם הענינים ב׳ מאלה שראינו ולוליטה סבל. שב

 נמצא כאשר הכם ולא חי בה יהיה שלא הכל לבורא עת מצוא באמת שבטל וביון . לעצמו
 האלה האנשים אליו שנטו מה ובטל לעצמו והנם לעצמו חי שיהיה ספק בלי התחייב לאדם

 עצמו שאמרו והוא דעתם על לידועם שראוי מה השלימו לא )מ( זה ועם . כעיקרו
 מספיק הי אמרם ואם .ורואה שומע ענין וכן ו ת ל ב י ו לומר ועזבו וחכמתו והיותו

 אין בי מחי להם מספיק חכם ג׳ב אמרם ורואה משומע להם מספיק הבם ואמרם מיכול להם
 הבהילו אך עיונם אהר אפילו דעתם על הלכו לא )י( שהם תראה הלא .הי אם בי הבס

 שנוי בענינו אפשר היה אם בי אומר בן ואחר .להם שנאמר מה בנגד בו לעמוד הזה במאמר
 הדברים אסבבללי בי .יא( מעיין איננו העיון בי שבעולם שנוי בל בו אפשר היה אהד

 מן ראיה להביא חשבו האלה האנשים ואם לב( . ופרטיהם באישיהם מעיין ואיננו ומיניהם
 במה הכתוב מן ראיה הביאו ואם .אליו שנטו במה עליהם הפסדו בארנו בבר המושכל

 ומלתו בי רבד ־י י רוח )ש״בכ״ג( אמרו הוא ומלה רוח אומר הכתוב ראיתי קצתס שאומרים
הבורא שם אשר המופרדים הדברים הם לג( ברואים והמלה הרוה זה בי נאמר . לשוני .על

בפי
האמונה שביל

 : פנים בשום כמוהו יחידות ואין יחיד והוא .אנוש מחשבה מכל ונשגב נעלה הוא כי • בו
בו וחשבו )ב( :מכס יכול חי שהם האלה התואריס שלשה בענין כלומר . הזה שבשער )א( ה פרק

התוחמים שלשת אל . חמדות אלת אל ובאו )ג( : אמרנו אשר הענין זולת . זולתו
 בו שיש אמרם ו(1 : עליהם התשובה בו שתתגלה ♦ התשובה בו שתגל )ד( : הנזכרים

 הוא שינוי בו ביב סי כי . גשם שהוא האמירה עצמה היא . שונים תואמים בו שיש אמירתם .בו' שינוי
האדם כי )ח( : מחודש מחובר כל כי . עשוי זולתו שחיותו מי שיכל )ז( : ספק בלי גשם

שראוי מה טו השל לא )ש( :אצלו מקרים ואינם עצמותו הס וחכמתו שחיותו כלומר .לעצמו חכם חי
 היה דעתם לפי כי . דעתם לפי לו הראוי את .להם הידוע הבורא אל השלימו שלח כלומר . בו׳ לידועם

 עיינס אחרי גס מלילך עזבו . בו׳ אפילו דעתם על הלכו לא )י( :ושמעו וראותו יכלתו גס למנות ראוי
 הדברים בכללי כ״א )יא( : ביותר להאמין להם היה עיונים נפי כי . החולקים נגד בו לעמוד להם בררו הבר

 השגות כ״א בבס״ז( עיוני שכל )עיין פרשיות הפגות להשכיל העיוני השכל משבע אין כי ר״ל . ומיניהם
 מקבל השינוי החת והנופל . השינוי החת נופל אותו משיג הוא כבר . שינוי שוס ית׳ בו בהשכילו וא״כ . כלליות
 בארנו כבר שכליות ראיות רק להם אין ואם כלומר . בו׳ האלה האנשים ואם )יב( נ מספר לאין פינוים
 מנינים שני הס ומנה רוח כי ׳ל ר . כו' המופרדים הדברים הם לג( : אליו שנשו במה ראיותיהם הפסד

 אשר הרעיון .כלומר ונבואה חזון ענינו והרוח .אדם בני לנבאותבהס ית' הבורא אותם בורא . נפרדים
 המכיון ויהיה • דבר יעף אש לעוח צדעח .הפועל אל חזיונו בהוצאת הדברים סדר הוא והמלה .הנביא בנפש

פג ומלתו .נכון על העני} שהשגתי מאוד יודעת ונפשי אלי בא חזיונו כלומר . בו דבר ד׳ רוח . הזה מהמקרא
 לשוני
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 אשר כ״ד( )תהלים אמר באשר נפש הבורא שם קוראים הספרים כי ידענו וכבר נביאו בפי
 והיה אהד ענין ורוח נפש בברואים היה וכאשר )יד( .שמי במקום נפשי לשוא נשא לא

 ידיעה מעוט ראיה מביאים ד מאלה וזה ונבואה הזון וענינו רוה לו כן שם ענינו בבורא נפש
 עושה האל רוח כי אמרו הכפרים כי ראיה מביא קצתם מצאתי וכן . העברים בלשון

 כאמרו עושה הבורא שדבר ואמרו . תחייני שדי ונשמת עשתני אל רוח ל״ג( כאמרו)איוב
 הפץ אך בלשון ידיעתם ממעוט זה שגם וראיתי .נעשו שמים י״י בדבר )תהליסל״ג(

 כלומר ברצונו או בחפצו או במאמרו או בצוויו הדברים עשה העושה כי באמרם הספרים
 כ״ג( )איוב אמר כאשר בהכרה ולא בשגגה ולא השוא דרך על לא )סו( בכוונה אותם שעשה

 וברוח בדברו אותו עשה שהוא באמרו ורוצים ויעשי אותה ונפשו ישיבנו ומי באחד והוא
 כאשר הלק אהרי הלק ולא מהזמן במדה לא אחת בבת אותם שעשה ובקריאתו ובמאמרו פיו

 לו ר נא: אשר בדבר זה לנו ונדמה )טז( . יהדיו יעמדו אליהם אני קורא מ״ח( )ישעיה אמר
 אפך רוח מנשמת . צבאם כל פיו וברוח ל״ג( )חהליס אמר כן פיו ברוח בו שנפח או בו

 תעשה ידו כי אומרים הספרים כי דעהם עוזבים אוהם מוצא אני ומזה )יז( ס״ז( י״ח )שם
 ושכבודו דעת. נצרו ה׳ עיני כ״ב( )משלי תצור ושעינו . זאת עשתה ידי״י כי )איובי״ב(

 ושרחמיו . בהם עלה י״י ואף ע״ח( )ההליס עולה ושאפו .יאספך י״י כבוד נ״ח( )ישעיה יאסוף
 מדות להם והדומה נינים הע מאלו אהד בל ויהיה ואחיה. רחמיך יבואוני קיייס( )שם באים

 ♦ מיוחס פעל להם כאשר להם מיוהם פעל שלכלם מפני והמלה הרוח על מוספות אחרות
 הלשון בהם נרהבה )יח( והרהבות בדבור העברות אצלנו להם והדומה האלהים יישירך ואלה

:האל בעזרת בעתיד אותו אבאר והבנה הקרבה מהם אהד ולכל
 שלבורא )א( כ״ב( לז׳ )משלי דרכו ראשית קנני י״י ענין הושב קצתם ומצאתי ל פרק

 השיבותי כבר הזה והשער ברואה. לאסרה קדמונה מלה
 בריאה ענינה קנני שמלת ובארתי הרוחניים אל השיבותי אשר על הזאת הפעם קודם

 אבל ההכמה הוא בכלי הדברים שברא בו רוצים ואין החכמה תאר ההוא שהתאר וגליתי
 וראיתי .אותם עשה הכם כי אותם שיראה מי יעיד מתוקנים הדברים שברא )ב( בו רוצים

 ואלה . לרבים רומז הדבור שזה ואומרים א׳( )בראשית בצלמנו אדם בנעשה נתלים אהרים
 ונעשה נפעל )ג( לאם־ לגדול מתרת העברים לשון כי ידעו לא כי ההם מהאנשים סכלים יותר
 הלמא דנא )ב׳( דניאל ואמר בו. נכה אוכל אולי כ״ב( )במדבר בלק אמר כאשר אהד והוא

 גדי לפניך ונעשה אותך נא נעצרה י״ג( )שופסיס מנוח ואמר . מלכא קדם נאמר ופשרא
ממרא באלוני י״י אליו וירא י״ח( )בראשית בענין חושבים ואחרים . להם והדומה עזים

 ואומרים
האמונה שביל

 וכאשר )ד( : שומעיהם לאוזן להנעימם .נעים בסדר דבריו את לסדר שאוכל לשון מענה ומד׳ בלומר . לשוני
 כמו א״כ .האדם אצל אחד לענין נרדפים הס ורוח שנפש אחרי כי ר״ל .בו׳ ורוח נפש בברואים היה

 אצל שירמוז יתכן הרוח גס כן כמו ככה . האדס אצל שהוא ממה אהד לענין בבורא רומזת נפש מלת היות שיתכן
 נשא לח אשר כאמרו .שמו על רומז הבורא אצל נפש ויהיה האדם אצל רומז שהוא ממה אחד לענין הבורא

 הכתוב מזה ראיה והמביאים .ונבואה חזון . ית׳ הבורא אצל ענינו יהיה ורוח .שמי כלומר .נפשי לשוא
 לא ר״ל .בו׳ בשגגה ולא השוא לא־ע״ד )סו( :העברי בלשון ידיעתם מיעוס בעבור רק הוא . לדעתם
 בשם יכונה לשוא .החיוב ע״ד הפועל כי .מהשמש האור כהמשך .חיוב בדרך ית׳ מאתו הנמצאים שנמשכו

 ורק .זה על שהכריחו מי שס שהיה ולא .האלה הנמצאים ויצאו אחר לעני} שכיון בשגגה שעשה ולא .פועל
 שעשה ר״ל . בו׳ זה לגו ונימה )סז( :זה על המכריחו ענין שוס מבלי ורצון בכוונה ויעש אותה שנפשו

 שנפה או מלאכתו אל שדבר לנו שנדמה עד .הגשמיים העושים כדרך חלק אחר חלק לא . אחת בפעם מלאכתו
 שהם מוצא אני זה מכל וחוץ ר״ל . בו׳ אותם מוצא אני ומזה )יז( : בשלימותה כלה ותהי פיו ברוח בה

 עשתה ד׳ יד אומר שהכתוב אחרי ידו אצל כזה יאמרו לא מדוע כי . דעתם את עוזבים אחרים בכתובים עצמם
 הלשון נתרחבה ההעברות אלה ע״י . הלשון בהם נרחבה )יח( :והולך שמבאר כמו הכתובים ושאר זאת

: הענינים אלה בכמו לדבר יכולה שהיא עד
 והיא . מהיות סרה לא אשר .מלה לבורא שיש אומרים שהם כלומר . בו׳ מלה שלבורא )א( ך פרק

 והמלה . זה שלפני בפרק שנזכר וכמו . לשוני על ומלחו בי דבר ד׳ רוח במאה״כ לדעתם הנרמזת
 הדברים שברא )ב( :הנפסדה דעתם לפי דרכו ראשית קנני ד׳ בפרשת החכם בפי התפארה אשר היא הזאת

 על עניןנוסף החכמה אין כי .העולם את ברא בה אבר הכלי היהה שהחכמה לא ר״ל . כו' מתוקנים
 עצהיו״ס נאות באופן ומסודרים מתוקנים הס . בראם אשר שהדברים שממה היא הכוונה אבל . ית׳ עצמותו
 שנתבאר וכמו . גמורה באחדות אחד וחכמתו שהוא מבואר והדבר . אותם עשה חכם כי לנו נודע . שאפשר

יאמר והנכבד הגדול שהאדם . הוא העברי לשון שמסבע כלומר . אחד והיא ונעשה נפעל )ג( : בפ״ד
 נפעל
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 אהריר פירש הוא כי שלשה הוא הזה בשם הנקרא לאברה! נראה אשר העגץ שזה ואומרים

 לפוף שיגיעו עד המתיני שלא והוא מ״כל סכלים הם אלה כי ואבאר . נצבים אנשים שלשה
 עודנו ואברהם כדומה וילבו האנשים משם ויפנו ן)שם שישמעו עד ממתינים היו ואלו העני;
 ובטל לפניו ואברהם עומד י־י רבוד וילבו בבר האנשים בי יודעים היו י״י לפני עומד

 הסירים אנשים שאלה ממנו שילמד לאברהם תדלה הכבוד נראה אבל ד( דם הוא שיהיה
 י״י מלאכי לומר רוצה בעיניך הן מצאתי נא אב אדני )שם( להם אמר כן על .השם ויראי

 ליי׳י ז׳( )שפסים אמרו כאשר אחרות ובלשונות העברים בלשון הנמצא דרךהדכתר על
 ס׳( )שם הכתירו וכבר .לאמר לעזתים ס״ז( )שם ואומרים .ולגדעון לי״י הרב רוצים ולגדעון

:לזה מה והד! אחיתופל את ויקה והבתירו אבשלום וישלה ס״ו( )ש״ב ואמרו . ויוגד

 והרביעית קדמונים יותר מהם השלש . כהות ארבע האנשים ואלה ז פרק
 מהבורא ורוהו נופו משיהם כי רואה הראשונה יצאה. מקרוב

 נבראים ונופו שרוחו רואה שלישית .לו מהבורא ורוחו נברא שגופו רואה והשנית .יתברך
 בלבד הנביאים )א( כמו שהוא הושבת הרביעית אבל . מהבורא אחרת רוח בו ויש

 .בלבד ולפאר להגדיל הוא בי ד׳( )שמות ישראל בכורי בבני אנחנו נסבור כאשר
 הכת וזאת . הבורא ידיד אברהם ענין )ב( זולתנו חושבים וכאשר

 בשער (7) שאזכרנו וממה הזה בספר עליהם שאשיב )ג( ממה התחייבו האהרונה
 השמיני במאמר שאזכרגו מה וכל . ך ם נ אל בערבי שנקרא התורות בטול בשער השלישי
 מתחייבת א ה• )ה( ורוח נוף שב האל קצת כי האומרת הראשונה הכת אך .המשיה בביאת

 ק רם הנבראים הדברים כי האומרים בו שיתחייבו מה יכל האלה התשובות שתי עם
 אלוה שב מחודש גוף כי תחייב מחודשים ורוחו שגופו האומרת השלישית והכת .הבורא
 .מיעד ובאהל הסנה ובעץ סיני הר על הכבוד להול אותו ומקישין אלהי בו דבר בשיתוף

 זה ועם רעה ויוסיפו כן נם האלהים והדר והסנה האהל כי להאמין אותם מהייב וזה
 האמצעית הכת אך המשיח. ביאת ובשער התורות בטול בשער שזכרתיו מה התחייבו
 מפני הראשונה בו שהתחייבה מה תתחייב יהד כתות השתי בו שהתחייבו מה בו תתחייב
 הגוף כי שאמרה מפני האחרונה בו שהתחייבה ומה )ו( עליונה אלהית שהרוח שאמרה
 מה והוא ממנו תמלט לא המשיח וביאת התורות בשערבטול שיש מה זה ועם כחודש.
הוא אך יותר או שלשה או שנים שהוא שהאמין מי על התשובה לגלות בקצרה שזכרתיו

: נפרד אהד
 בענין דק מכל דק יותר שהוא מה יהיה איך אומר יאמר שאולי מה לזה ואסמיך П פרק

 והוא בנמצא סימנים הזה לשער שם ההכם כי אומר .חזק מכל הזק
 האבות היו כן ועל עצמו את מנהיג ובה ממנו חזקה והיא מהנוף דק יותר שהנפש )א(

 נשבעים
האמינה שביל

 הכבוד נראה אבל )ד( : בעדם המדברים רבים לשון הוא שזה עם .בעדו מדבר כשהוא ונעשה נפעל
 נאמר מה פירש ולא וגו׳ ממרא באלוני ד׳ אליו וירא 'כ שאה ממה הוכיחו האנשים אלה כי ר״ל .בו׳ תהית

 .הראשון הכתוב אל ופרוש ביאור הוא אנשים♦ -שלשה והנה אח״כוירא שאהי׳כ מה כי .זו בנבואה לאברהם
 המבאר וכמו ידים בשחי אלה דבריהם את דחה ז״ל ן והגא .אנשים שלשה אוחו ראה אליו הנראה ד׳ כי לומר
 בצל עתם 'בואו ד' ויראי שחסידים להודיעו כדי היה . האנשים באו בשרם לאברהם ד׳ שנראה ומה . והולך
 נהתרת מלאכי מלת ותהיה .ד׳ מלאכי כלומר . בעיניך חן מצאתי נא אס ד׳ אברהם להם אמר וע״כ .קורתו

: מאליה המובנח המלה להסתיר הלשונות מדרך שהוא ונחו
 יסבירו בלבד. נביא כ״א היה שלא האומרת שהנח כו׳.כלומר הנזכר בבן סוברים בלבד דנביאים )א( " פרק

 אנחנו נאמר כאשר בלבד. ולפאר להגדיל רק שהוא .דעתם לפי בן בשם אוחו המתארים הכתובים אה
 למה בזה שרומז אפשר . הבורא יריד אברהם ענק )ב( ולפאר: להגדיל שהוא ישראל בכורי בני אצל

 המקום ולפאר להגדיל וזה .הבורא ידיד כלומר .רחמן אל ידיד . בשם הברון העיר אח קוראים שהערביים
 לומר אכזר .גימ״ל אות פ״ב ראשון מאמר לעיל שהבאתי מה ולפי .ע״ה אבינו אברהם חבירת בי אשר

 להגדיל רק הוא . הבורא ידיד אאע״ה שנקרא ממה הפנימית שהכוונה חושבים זולתנו כי . בזה’ שהכו־נה
 השלישי בשער )ד( כצ״ל: . בו' שאזכרגו מסה הזה בספר עליהם שאשיב )ג( :בלבד ולפאר

 ס׳ ח' בפ״ז והוא . התורוח ביסול מענין המדבר שממנו בחלק השלישי במאמר . התורות ביטול בשער
 מיני שני על נוסף כלומר .בו׳ האלה התשובות שתי עם ז -רז־,ח מ היא )ה( : בבמ״ז שער ועיין .שם

 הם הנבראים שהדברים האומרים בו שיתחייבו מם עוד יתחייבו .והשמיני השלישי במאמר אשל התשובות
כלומר . האחרונה בו שהתחייבה פ״ג:)ו(ומה ראשון במאמר הנזכר השלישי הדעת והוא . מהבורא

:השלישית
 שהנפש



*5 מח אחרות שני מאמר

האמונה שביל
 הנפש לומר דקת. יותר החכמה וכן )כ( : החיוניח הנפש כלימר . דק יותר שהנפש )א( ח .פרק

 . החש עגולות בשס השפר בכל ז״ל הגאון בפי יקראו הגלגלים . האש עגולת )ג( : המשכלת
 הספר הקדמה מיין . מהקדמונים הרבה דעת הוא וכן . חמישי גשם ואינם .האש מיסוד לדעתו שהם מפני
 הראשוני© כסוכנים דעת הוא כן .,בו הארץ תנוח המתמדת ובתניעתה )ד( :בביאורו ל״ז אות ה׳ -מנין

 ויאמר; זה על משלם יישאו .האמצעי במרכז קיימת ותשאר צד מכל ן האר תדחה הגלגל תנועת מהירת שבסבת
 האמצעי במרכז החרדל אז ינוח .במהירות השפופרת ונסבב ביצה של שפופרת בתוך »רדל גרגיר נשיה באם
 . ומקרה מעצם . הגשמיים ההוארים בענין הכתוב שרומז מה שכל ר״ל .כו׳ אליו שרומזים מה כל כי )ה(

 הנורא שהוא . העושה בענין מזה מעש אף יכשר ולא והרחבה העברה ע״ד הוא הכל . ומקרה לעצם תואר או
 ותואר .יריאיו אח ד׳ רונה . חפן ד׳ באמרו הוא והמקרה . וגו׳ אש אלוקיך ד׳ באמרו הוא והעצם .ית׳

 אות שם וביאורי פי״א לקמן ועיין . וחנק רחום באמרך היא למקרה ותואר .חכם יכול חי באמרך הוא לעצם
 .עגינים השלשה אלה )ז( : והמשל הקירוב עי׳ד מאתנו הוא • והמשלה הקרבה מטנו הוא )ו( :י ד ג

: כצ״ל .חי טאטרך )ש( זה: ספרי את הקורא אתה . בספר המעיק )ח( : להם והתואר והמקרה העצם
 :הגוף משיגי ישיגוהו ונא גוף ואינו . הפשישוח בתכלית פשוש אחד שהוא .השורש קיום אחר )י(
ואשרו )ג( :הדימם . המוצק )ב( : מוגשם עצם הוא ית׳ שהבורא .עצם הענק זה כי )א( ט פרק
דבד &•>*. בו הכוונה ומשיו הדמיוני למי שמאה״ג ר״ל . כו׳ ותשוו תדמיוגי למי ית׳ ’

 מן דקת יותר החכמה וכן )ב( . הזאת הנפש את לנו עשה אשר י״י חי ל״ח )ירמיה נשבעים
 י י הבורא אל מיוהסת לבדה תמצאנה זאת ובעבור תתנהג ובה ממנה חזקה והיא הנפש

 העפר מן דקים יותר שהם המים רואים אנו יסודות באי־בע וכן .ארץ יסד בחכמה ג׳( )מש>י
 והוא המים מן דק יותר והרוח .אותו ועוקרים בו שוקעים שהם מפני ממנו הזקים יותר והס
 האש עגלת )ג^ כי הבל מן חזקה יותר והאש ישליכם. ופעמים אותם מניע הוא כי־ מהם חוק

 העליונה והתנועה במרכז עלי׳ אשר ובל הארץ תנוח המתמדת ובתנועתה )ד( הבל סונבת
 ית׳ יוצרה מצות אם כי מניעה סבה אדם לה ידע לא הגדול הגלגל מסבבת אשר המזרחית

 הוא בענין דק יותר שהוא דבר בל כי התבאר ובבר .הבל מן וחזק הבל מן דק הוא אשר
 והדברים התארים רוב לבתוב רואה אני האלה הענינים שהקדמתי וכיון .ממנו מהנס חזק

 מאמין מדברי ונשמע בכתוב ונמצא הלב על שעולה ממה הזה בענץ עליהם ששואלים
: בולל מאמר לזה ואקדים

 לא ומקרה לעצם תאר או ומקרה מעצם הזה בענין אליו שרומזים מה כל כי (4)י ואומר
 תתקיים ויתעלה יתברך העושה זה בי • העושה בענין מעט ולא רב לא ממנו יבשר

 נכר שככר אלא בו שיתואר מה ולא מקרה ולא עצם נשאר ולא הכל עושה שהיא לו
 ממת מאומה עליו שיאמר ונשתקר נמנע וכבר עשהו העושה שזה והתקיים ונכלל וננבל
 ימצא שלא אפשר אי והמקרה העצם מתארי הנביאים בספרי שימצא מה ובל .עשהו שהוא

 שנאמרהו מה וכל .העיון אותו שמחייב למה שיסכים עד ההגשמה זולת ענינים בלשון להם
 ואינר והמשלה הקרבה ממנו הוא )ו( להגשמה שידמה ממה מתאריו המאמינים המון אנהנו

 ענינים השלשה אלה )ז( שבארתי וביון .אדם בני על כמוהם נאמר אשר הדברים בגשמות
 ומאמרך הפץ ומאמרך חיה מאמרך )ס( הספקות עליך ויכניסו בספר המעיין )ח( יטעוך אל

 אלא אותם נאמר לא המעלות אלה בי בספרים. שיש ממה ובן לזה והדומה וכעס ■דצה
 נבנה איננו הבנין בי עליו וינשאו אליו שיושבו אליו הקדמנו באשר השרש קיום אחר )י(
 תאר בעבור נבוך תהי אל בן על • למטח ממעלה נבנה ואיננו ולמעלה מהיסוד אם בי

 על אותו הקש אבל בספק ותשוב עליו מסכימים אותנו שתמצא או כספרים אותו שתראה
: באמת והתקיים התברר בבר באשר השרש

 במה מהם אחד בל על ואדבר המאמרות עשר על הענינים אלה מציע אני והנה ט פרק
.בו דעותם ונחלקו ם צ ע הענין זה בי )א( סברו אנשים בי ואומר .שיבשר

 דברים אמרו ואתרים .כסף וקצתם אויר קצתם ואמר אש קצתם ואמר אדם קצתם אמר
 נמצא ובל בסף ובל אויר ובל אש ובל אדם כל בורא שהוא ם שהתקיי וביון אלה זולת אהרים

 מן התקיים בן בשבל זה התקיים ובאשר .המחשבות אלה בל השבל בראית התבטל בבר
 והכוכבים ים ה ובעלי והצומח המוצק )ב( שרשים המשה הנמצאים שהדברים והוא הספרים

 כיקר ואמרו להם שידמה או הבורא אל חמשתם מהדמות הספרים והרחיקו . והמלאכים
 הזלים .ונדמה ותמשילני ותשוו תדמיוני למי ו'( ה׳ מ״ו )ישעיה והכסף הזהב והוא שבמוצק

 דבר שיהיה בו בטל ותשוו תדמיוני למי יתברך ואמרו )ג( * ישקלו בקנה וכסף מביס זהב
ביקר ואמרו »דבר אל דומה הוא שיהיה בו בטל ונדמה לוני חמשי ואמרו אליו דומה

שבצמח

תדמיוגי



אחדות שגי מאמר 9>
 . הרש נטך הפסד . לו תערכו דמות ומה אל תדמיון מי ואל מ׳( )שם והשמה הארז ׳שבצמח

 מאד ונשמרתם ד׳( )דברים כלם היים בבעלי ואמרו .יבהר ירקב לא עץ תרומה ?המסכן
 תבנית סמל בל תמונת פסל לכס ועשיתם תשהיתון פן המונה כל ראיתם לא בי לנפשותיכם

 תבנית בשמים תעוף אשר כנף צפור כל תבנית בארץ אשר בהמה כל תבנית נקבה או זכר
 ואל מ׳( )ישעיה בכוכבים ואמרו . לארץ מתחת במים אשר דנה כל תבנית באדמה רומש בל
 .צבאם במספר אלה;המוציא ברא מי וראו עיניכם מרום שאו קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי

 נמצא כל וקבצו .אלים בבני לי״י ידמה לי״י יערך בשהק מי כי פ״ס( )חהלים במלאכים זאמרו
 השרשים הם המפורשים הדברים ואלה )ד( הבורא אליהם שידמה או לבורא שידמה והרחיקו
 , עמם שיסכים עד אליהם הלשון מהעברת מסתפק דבר כל שיושב וראוי בהם ;הבטוח

 ברא אלהים בצלם בצלמו האדם את אלהים ויברא א( )בראשיח הכתוב שאמר מה ומזה )ה(
 אהד והגדיל שלו הארצות כל כאשר והוא והחשיבות ההגדלה דרך על שזח ואבאר .אותו
 לו וקיש )ו( .הרי זה באמרו מהם אחד והגדיל שלו ההרים ושכל ארצי ואת באמרו מהם

 דרך על לא והכנולח היחוד דרך על צורתי זאת באמרו מהם אהד והגדיל הצורות בל
 שרוצח ואבאר , הוא אוכלה אש אלהיך יי׳י כי ד׳( )דברים הכתוב שאמר מה ובהם .ההגשמה

 ויוציא .כף בלא מדמה שהוא )ז( בלשון מוצא ואני ו-חש שכפר למי שורף כאש שהוא בזה
 אחרי מת כלב אחרי כ״ד( )ש״א ועוד הברזל. כמכור שענינו כ'( ע׳ )שם הברזל מכור אתכם

 נד בבני פניהם אריה ופני י״ב( א׳ )דה״י ועוד ♦ כפרעוש או מת ככלב עניגו אהד ■פרעוש
 אל אדבר בן ואהר . עונש שהוא הוא אוכלה כאש ענינו אוכלה אש כן אריה כפני עגיגו

 מדת מהם אחת )ח( הבורא על יתכנו לא דברים שני כובל הכמות שענין ואומר ■הבמות
 ולא קצתם אל קצתם ויתחברו יתפרקו והבורים פרקים והאחרים עמק ומדת רהב ומדת ארך

 המושכל מן .המקובל ומן הכתוב ומן המושכל מן בראיות מזה מאומה הבורא על *אמר
 שלא ומצאנו בשכלנו ומצאנוהו בורא להם בקשנו אשר הם ים והחבור הפרקים שאלה ע( >

 ד׳( ודברים הקדמנו כאשר הכתוב ומן . עשהו שהוא ענין גכנסתחת שלא דבר מהם נשאר
 תורתינו על הנאמנים עמנו חכמי )י( מצאנו כי המקובל ומן הכתובים. ושאר פןתשהיתון

 מה אל השיבוהו אבל מוגשם תרגמוהו לא הדמיונים מאלה מאומה שמצאו מקום בבל
 אצלם היה ואלו הנביאים דברי יותר ויודעים הנביאים תלמידי והם .הקודם לשורש שמסכים

 מהנביאים להם התברר אך הם כאשר לנו אותם מתרגמים היו בגשמותם המלות שאלה
 ויקרים גדולים ענינים בהם רצה המוגשמות המלות אלה כי בשכלם שיש ממה חוץ )יא(

 י י קדם מן מחא הא הויה י״י יד הנה פ( )שמית תר^מו ומזה . להם התברר כאשר תרנמום
 על י״ז(ע״פי״י )שם ותרגמו . יקריה כורסיה ותחות תרגמוהו רגליו ותחת כ״ד( )שם .הויא

: לזה שדומה מה כל וכן ׳י י קדם י״י באזני א( י )במדבר ותרגמו .די״י ממרא
 הדמיון הרחקת על כלם הסכימו והמקובל והכתוב שהמושכל שבארתי רכלן י פרק

באלהינו י י
האמונה שביל

 אני ואהיה .סמשילוני דבר לאיזה בו הכוונה ונדמה ני המשילו ואמרו .אלי שוה ההוא הדבר ויהיה דמיוני ת
 והמכוון .בפ״ו קדה נעשה אצל שנזכר כמו רבים בלשון בעדו המדבר לגדול כינוי הוא ונדמה ומלח .לו דומה

 מזה ית׳ מחסרונותיו באחת דבר אל הוא ידמה ולא .ממעלוחיו באחת לו דומה שאין הוא הזה המקרא מן
 הדמות בהרחקת מללו ברור אשר הכתובים אלה כי ל’ר . בו' המפורשים הדברים ואלה )ד( : רב עילוי
 ענין בכתוב שנמצא מקום שבכל ראוי וע״כ .בו מהשעות בשוח מהם אחד כל אשר השמשים הס .יח׳ •מאמו

 הכתובים כוונת על ונעמידהו שנשיבהו . האלה המפורשים הכתובים בהתירה הראשונה בהשקפה הפורה
 וצורות צלמי כלומר . בו׳ הצורות כל לו יש וכן )ו( : הלשון מהעברת . ומזה )ה( :עמהם ולהסכימו האלה

 דרך רק והוא * צלמו שזה שאמר נמה . האדם וצורת בצלם הודיע יתירה וחבה .שלו כלס הם הבע״ח כל
 חכז״ל כוונה גס היתה שזאת ואפשר . הברואים ככל הנכבד הוא שהאדם ♦יען וחשיבות והגדלה והגולה יחוד

 כי שנאמר )מיוחד( בצלם שנברא לו נודעת יתירה הבה )מיוחד( בצלם שנברא אדם פ״ג(חביב )אבות כאמרם
 ג במקרא הדמיון כף לפעמים שיחסר כלומר .כף בלא מדמה שהוא )ז( :האדם אח עשה אלוקים בצלם
 והוא . מורכבים כלומר וחיבורים פרקיס ואחרים . מתדבק כמות כלומר ♦ בו׳ אורך מדת מהם אחת )ח(

 כלומר ♦ כו׳ והחיבורים הפרקים שאלה )ס( :ותבין בבמ״ז הכמות מאמר עיין המתפרד. הכמות ממין
 , ממדושס מדה שחשיגהו יתכן ולא ית׳ הבורא מעשי הס כלס . הכמות מאמר תחת הנופלים הגשמים כל

 כאמרם .יהושע ור׳ אליעזר ר׳ הס • הנאמנים עמנו חכמי )י( :עיי׳ש ספ״א לעיל ז״ל הגאון זה שזכר זכמו
 שיש ממה חוץ )יא( : יהושע ור׳ אליעזר ר׳ מפי אומרו הגר אונקלוס תורה של תרגום ג׳( )מגילה ז״ל

 מהראש■] בפכ״ז ז״ל כמורה הרב שהאריך וכמו . בשכלם זה השיגו עצמם שהם מה על נוסף כלומר .בשכלם
: לך נעם ויו עיי״ש בתורה בא אשר סיפור בכל הגשמיות להרחיק מאודו כל את אונקלוס שם איך לבאר י

תפיל
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 . עשר שהם ואומר הגשמיות המלות אלה להציע רוצה אני יתברך מאלהינו

 י״א(תמידעיני )דברים באמרו עין בראשו. ישועה וכובע נ״ס( )ישעיה באמרו ראש
 פי על י״ז( )שמות באכרו ה פ .י״י באזני בכיתם כי י״א( )במדבר באמרו אזן בה. אלהיך יי׳י

 י״י יאר ו׳( )במדבר באמרו .פנים אשנה לא שפתי ומוצא פ״ס( )תהליס באמרו שפה י״י.
 אל י״י ויאמר כ״א( )בראשיתח׳ באמרו לב ידי״י• הנה ש׳( )שמות באמרו יד . אליך פניו
 והשתחוו צ״ס( )תהליס באסרו רגל • מעילו המו כן על ל״א( )ירמיה באמרו טעים לבו.

 על מהם אהד כל תפיל )א( והרחבה הלשון ממעשה להם והדומה דברים ואלה .רגליו להדם
 ומנהגה אמתתה ב: הלשון כי ונדע )ב( הבורא ענין בזולת שנמצאנו במה וסברתו ענין

 מספרים השמים י״ס( )שם מדברים שהשמים ואומרת מרהיבה כאשר ותדמה ותשאיל שתרחיב
 כ״ח( וב )א מדבר ושהמות .לאמר הים מעוז ■ים אמר כי כ״ג( )ישעיה מדבר ושהים .אל כבוד

 היא כי לעדה בנו תהיה הזאת האבן הנה כ״ד( )יהושע שומעת ושהאבן .אמרו ומות אבדון
 ושהגבעות • רנה לפניכם יפצחו והגבעות ההרים נ״ה( )ישעיה ושההריםמדברי-ם שמעה.
 יאמר ואם .מהרה יספר שלא מה לזה והדומה תהגרנה גבעות וגיל ל״ה( )תהליס לובשות

 לא ולמה הספקות אלו לנו שהפיל ההרחבה זאת הלשון שהרהיב התועלת היתה מה אומר
 מלה על סמכה אלו כי )ג( אומר .הרעה זאת מעלינו מסירה והיתה אמתות מלות על סמכה
 היינו ואלו .המכוונות קצת על בה להניד מגיע היה ולא מתמעט בלשון השמוש היה אחת
 עד חפץ רחום ורואה שומע ולהניח לעזוב חייבים היינו האמוזי בלשון עליו לספר באים
 העשרה אל )ד( אשוב הזה הדבר שבארתי וכיון בלבד. הישות אם כי לנו יעלה לא אשר
 אמר באשר וההעלאה ההגדלה לנין בראש הנביאים שרצו ואומר וענינם בביאורם ההם
 ואשימה מ״ד( )בראשית באמרו השגחה בעין ורצו .ראשי ומרים כבודי ג׳( )שם אדם בבני
 ונאמר . חיים מלך פני באור ס״ז( )משני שאמר כמו והכעס הרצון בפנים ורצו .עליו עיני
 נא ידבר מ״ד( )בראשית כאמרו הדברים קבול ן ז א ב ורצו ♦ עוד לה היו לא ופניה א׳( )ש״א

 אהרן פי על ד׳( )במדבר באסרו וצווי באור ובשפה בפה ורצו .אדני באזני דבר עבדך
 לא הן נ״ש( )ישעיה כאמרו יכולת ד י כ ורצו )ה( .רבים ירעו צדיק שפתי י׳( )משלי .ובניו
 חנות ם במעי ורצו . לב חסר גער ז׳( )מבלי כאמרו חכמה בלב ורצו י״י. יד קצרה

 אשית עד ק״י( )שם כאמרו הכרה ברגל ורצו ♦ מעי בתוך ותורתך )ו( מ׳( )תהלים כאמרו
 ואחר ההגשמה זולת על אדם בבני (г) המלות אלה שמצאנו וכיון . לרגליך הדום אויביך

 ואחר . ההגשמה זולת על הבורא בעניני פרושם שיכשר והומר קל העתים בקצת אומר בן
 אלה מן מאומה לו שיהיה שיבשר ולא במוצק )מ( המלות אלה מצאנו כבר כי אומר כן

 ראש תחלתם ־ מלות עשרה שתים ולמים לארץ בלשון מוצאים שאנחנו והוא האברים
 כאמרר .ואזן הארץ עין את וכסה י'( )שמות כאמרו ועין . הבל עפרות וראש ח׳( )משלי

 ש״ז( )שם כאמרו ופה . הארץ פני על י״א( )במדבר באסרו פנים ארץ. והאזיני א׳( )ישעיה
ותפתח

האמונה שביל
 הבורא על . הנזכרים מאלה אחד כל את תפיל שהלשון כלומר . בו׳ מהם אחד כל תפיל )א( י פרק

 והנעלה היקר הענין והסבירה . ית׳ הבורא בו יסופר אשר נעלה מאוד יקר ענין בו לרמוז כדי .ית׳
 אצל שהוא מה זולת הוא . בברואים ההוא הענין שבאמת עם . הברואים אצל אותו שמצאנו בענין . ההוא

 שמדרך זה וידענו .בו׳ אטתתוז כן הלשון כי ונדע )ב( :הלשון והרחבת העברה דרך וזה .ית׳ הבורא
 . ית' הבורא זולת עניניס בשאר גם מרהיבה שהיא ממה . והדמיון וההשאלה ההעברה דרך על לדבר הלשון
 . לדעתי כצ״ל .בו׳ השמוש היה אמתות מלות על סמכה אלו כי )ג( : ומבאר ז״ל הגאון שהולך וכמו
 כ״א עליו לדבר יכולה לאהיתה .ית' בו הנופלות אמתות מלוה על רק סומכת הלשון היתה אלו כי ור״ל

 :בלבד וההעברה ההרחבה ע״ד כלם הם עליו יסופרו אשר והתואריס הסיפורים כל כי .בלבד והישות המציאות
 הפנימית והכוונה אמרנו אשר מלות העשר ענין לבאר ר״ל ♦ וענינם בביאורם ההם העשרה אל )ד(

 כל דוגמת הביא ז״ל הגאון . בו' יכולת ביד ורצו )ה( :בביאורי ג׳ אות פ״ב א׳ מאמר עיין . בהם אשר
 הן .מאה״כ הביא ביד ורק . ההגשמה זולת על האדם אצל גס לפעמים שהם להראות .האדם מלות העשר

 בתוך ותורתך )ו( : היכולת על הכוונה וע״כ . ד׳ יהושיע ביד לא כי מודים הכל כי וזה .ד׳ יד קצרה לא
 . הלב אל כינוי הם והמעים . ולרחם לחונן לו הומה שלבו כמו .בריותיו על ומרחם מחונן שהוא כלומר .מעי

 גס כתב בזה וכיוצא . תורה בני המעים ואין אואיל הפק בלי הלב על שהכוונה . מעי בתוך ותורתך כאמרו
 מעי המו אמרו כי כו׳ הלב כ״א הפנימיס האברים מן לו הושאלו ולא וזי׳ל מהראשון בפמ״ו ז״ל המורה הרב

 .לבי בתוך לאמרו דומה .מעי בתוך ותורתך אומרו כליו והראיה כו' הלב ג"כ בו רוצה .מעיך המון . לו
 : ע״כ לבי לי ממה . האברים משאר בלב Ьэ אמנם הומה ולשון .מעיך ן המו .מעי המו הפסוק בזה אמר »לזה
 הסופרים. שעות והוא .נמחק אומד ואח״כ ומלות כצ״ל ♦ העתים בקצת ההגשמה זולת על אדם בבני )ז(

 שדלגו זייד
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 ?ל ד׳( י׳ )דניאל באפרו ד י . הארץ מכנף כ״ד( )ישעיה באפרו ף נ ב .פיה את הארץ ותפתח

 תהומות קפאו ס״ו( )שם באפרו ב ל . היאור שפת על (,ב )שמית באפרו .שפה הנהר יד
 שאול מבטן ב׳( )יונה באפרו •בטן הארץ טבור על ל״ח( )יחזקאל באפרו ר ו ב מ . ים בלב

 רך י ו . יצא פרהם בניהו ים בדלתים ויסך ל״ח( )איוב באפרו .רחם קולי שמעת שועתי
 המלות אלה שעשה הלשון מצאנו ובאשר .ארץ סירבתי וקבצתים ל׳א( )ירמיה באפרו

 למה זה עשתה בן העברות בלם הם אבל האברים מאלה מאומה שאין חושנו שהעיד למה )ס(
 אומר יאמר ואם . העברות בלם הם אבל האברים מאלה מאומה לו שאין שבלנו לו שהעיד

 בארץ עשרה השתים אלה שימציאנו יתחייב מונשם שהוא מה אלא עושה הלשון אין
 . עיניך פקח . אזנך מהטה אליהם המצטרף עוד עבר )י( המלות אלה שעברו ובמו ובמים

 .וידבר . וישמע .מויראה אליהם המיוחסים פעליהם ועברו )יא( לזה והדומה .ידך שלח
 והוא קשה משמעו )יב( אשר י׳׳י וירח עד סברא מהם אהד לכל והיה לזה והדומה .ויחשב

 ואם .ולמקובל ולכתוב למושכל שמסכים מה כפי יפריח מים מריה י״ד( )איוב באפרו קבול
 שייוחס ובפח המוגשפות המלות באלו הסברות אלו שיסבור יתכן ואיך ויאמר פורץ יפר״ן

 אליה ומיחסים עמם מדברת הנביאים ראוה האדם בצורת שצורתו פרש בבר והכתוב אליהם
 במראה ראשם על אשר לרקיע ממעל אותו נושאים ומלאכים כסא על שהוא שכן וכל דבריו

 הצורה נראית וכבר מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל כסא דמות ספיר אבן
 בסאו על יושב י״י את ראיתי כ״ב( )מ״א כאמרו ומשמאלה מימינה ומלאכים כסא על הזאת

 הכסא וכן ברואה הצורה זאת בי נענה .ומשמאלו מימינו עליו עומד השמים צבא וכל
 דבריו שלח וצא כי נביאו אצל לאמת מאור הבורא חדשם מחודשים כלם ונושאיו והרקיע

 בעלת בבריאתה עצומה המלאכים מן יקרה צורה והיא .השלישי במאמר אבאר כאשר אליו
 די עד הוית הזה ז׳( )דניאל הנביאים קצת כפר ועליה י״י כבוד נקראת והיא ואור הוד

 והבורא איש צורת בלא אור שתהיה ויש . שכינה החכמים אמרו ועליה .רמיו כרסון
 .בארנו כאשר י״י כבוד נקרא מאור ברואה עצומה מצורה הנבואה שהשמיעו נביאו ,דיל ה

 על עמוד אדם בן ב׳( )יחזקאל הצורה זאת על הנביא שאמר מה שאמרנו מה על שמורה וממה
 אמרה התורה כי* העולמים אדון הוא המדבר זה שיהיה יתכן ולא . אותך ואדבר רגלך

 שאר אבל פנים אל פנים י״י ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ולא ל״ד( )דברים
 פרש כבר המלאך שם פרש שכבר הכתוב נמצא ואם .עמם דברו המלאכים הנביאים
 מלאך ולא כבוד אליו סבך ולא ה׳ שם יזכור ואם מחודש הוא י״י כבוד ואפר . הפהודש

 כבוד הוא נסתר דבר במאמר שיש ספק אין איש תאר או כסא או ראיה אליו סמך אבל )יג(
:שקדפתי כמו מסתרת הלשון כאשר י״י מלאך או י״י

ואחר
האפונה שבל

 למה )ש( : בדוסס .במוצק )ח( : שאח״ז בשורה אשר ההגשמה זולת מל מלוח אל עיניהם בראוח שדלגו
 כי • העברה בדרך רק ובמים בארן האברים אלה את הלשון שהפילה כסו כי ר״ל . בו׳ הושגו שהעיר

 רק ג״כ .יח׳ הבורא אצל המלוח אלה הפילה р . האלה מהחברים מאומה ובמים בארן שאין מעיד החוש
 אומר יאמר אס ומעתה .משוער בלתי רוממות מהם ומרומם נפלה שהוא מעיד והשכל הואיל . ההעברה בדרך

 השתים לנו שימצא יחויב . ההעברה בדרך לדבר הלשונות מדרך ושאין .כפש!סס מוגשמים הס המלוח אלה שכל
 עוד עבר )י( : וכאמור החוש נגד שזה מה . כפשושם מוגשמים ובמים בארן הנזכרים אברים כשרה

 הפעולות גס כן .העברה דרך רק הס יח׳ הבורא אצל הנזכרים שהאבריס כמו כי ר״ל »בו׳ הכצברף
 כמו הנה .אזנך הסה באסרו כמו . העברה דרך רק ג״כ הם ההם האברים אל ומצסרפות המתיחסות

 :השאר וכן העברה דרך ג״כ היא .האוזן אל המצפדפוה ההשיה גס כן . העברה דרך בו נאמר שהאוזן
 המתיחסות הפעולות נזכרו אבל .עצמם האברים נזכרו שלא במקום וק .בו' הפיוחסים פעליהם ועברו )יא(

 קשה פשפעו )יב( :בלבד והרחבה העברה דרך רק ג״כ הם .וכיוצא . וישסע . ויראה באסרו כמו .אליהם
 והיא .העברתם דיך להבין עלינו ייקל .ית׳ אצלו הנזכרים השסע ומושגי הראות מושגי כי ר״ל .קיבול והוא
 אגו ומוכרחים . העברתו דרך להבין עלינו יקשה הניחוח ריח את ד' וירח אמרו אולם .והנשמע הנראה השכח
 וכיוצא .ומתקבל שוב ריח בהריחו האדם שיתרצה כמו לו ונתרצה קרבם את שקבל כלומר . הקיבול שהוא לומר

 המושכל אל הענין הסכים למען וכ״ז .רצוני ונעשה שאסרתי לפני הוא רוח נחת .ח ניח! ריח מכז״ל גם אסרו לזה
 וכבי . העניניס אלה מכל ומרומם נעלה הוא יח' שהבורא .שלשתן מעדות נתקיים אשר והמקובל והכתוב

 בלי הקבול מל והכוונה .יסריח מיס מריח כאסרו . דברים בשאר גם הקבול על הריח ענין תפיל שהלשון מצאנו
 שיזכור כמקום כי ר״ל .כו׳ כסא או ראיה אליו ספך אבל )יג( : יפריח המים יקבל שכאשר . ספק

 בכל האנושים התוארים באלה וכיוצא איש בתואר שהוא או . כהא על יושב שד׳ או .ד׳ את שראה הנביא
סלאך או י' כבוד הכוונה .ד׳ בו שיאמר מה וכל ד'. הזכרת לפני מלאך מלת או כבוד מלת תחסר הכתובים >אלה

 ד׳
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 לא באמת שיוא ואומר המקרים והם )א( ת ו כ י א ה על אדבר בן ואחר יא פרק

 שאומר נמצא אשר וזה * כלם המקרים בורא הוא בי מקרה עיקרהו יתבן
 אצלו אהוב קראו בו צוינו אשר שבל בזה הענין . דבר שונא או דבר אוהב שהוא

 י״י צדי* כי י״א( )שם משפט אוהב י״י בי ל״ז( )תהלים באברו אותו לאוהב חייבנו כאשר )ב(
 ובל .י״י נאם חפצתי באלה כי ס׳( )ירמיה ואמר מהם רבים וקבץ .לזה והדומה אהב צדקות

 שאמר כמו לשנאתו שחייבנו מפני אצלו שנוא קראו נעשהו שלא ממנו הזהירנו אשר
 )זכריה ואמר רבים מהם וקבץ . בעולה גזל שונא ס״א( )ישעיה י י״י שנא הגה שש (,ו )משלי

 ושהוא רוצח שהוא שאומר רואים שאנו ומה .י״י נאם שנאתי אשר אלה כל את כי ס׳(
 )חהליס באסרו רצון זה קורא ותגמול ההצלחה להם חייב באשר ברואיו שקצת בו הענין כועס
 והענש הצער קצתם יתחייב ובאשר . ארצך ד׳ רצית פ״ה( )שם .יריאיו את י״י רוצה קמ״ז(
 אבל .עוזביו בל על ואפו ועזו ח׳( )עזרא . רע בעושי י״י פני ל״ד( )שם כאמרו כעס זה קורא
 ויירא שיקוה במי אם כי יהיו לא )כ( המוגשמות והשנאה והאהבה המוגשמים והרצון הכעס
 שאר נוציא הזה הדרך ועל )ד( .שייראהו או שברא ממה לדבר שיקוה הבל מבורא ונמנע
 שיצרפו יתכן לא יתברך הבורא כי אומר ף ר ט צ ם ה ועל .במחשבה העולים היראה תארי
 מצטרף העשויים מן דבר ואין קדמון סר לא הוא בי אליו ייוחס ולא ההגשמה דבר על אליו
 ומצטרף אליו מיוחם וישוב עצמו שישתנה יתכן לא עשם באשר ועתה » מיוחס ולא אליו
 ומשימים מלך אותו שקוראים בספרים נראה אשר וזה .בן היה שלא אחר בהנשמה אליו
 קי״ג(הללו )שם .ועד עולם מלך י״י י׳( )תהלים באמרו משרתים והמלאכים לו עבדים אדם בגי

 שהגדול בעבור והגדול הכבוד דרך על כלם אלה . לוהט אש משרתיו ק״ד( )שם י״י. עבדי
 במו מתקיימת ומצותו שירצה מה בל עושה שהוא עגין ועל מלך הוא אצלם אדם שבבני
 חס־ם שם נמצא ואשר .תעשה מה לו יאמר ומי שלטון מלך דבר באשר ח'( )קהלת שאמר

 י י משנאי פ׳א( )שם ואמרו רע שנאו י״י אוהבי צ״ז( )תהליס באמרו ושונאים אוהבים אליו
 וגנו אוהבים בשם אדם מבני החסידים וכבדו והגנוי הכבוד דרך על מהם זה .לו יכחשו

 יתכן לא ת ו ם ו ק מ ב ואומר )ה( .הזה בשער שנבנם מה שאר וכן שונאים בשם החטאים
 . המקומות כל בורא שהוא תחלתם )ו( .פנים מבמה לו שיהיה מקום אל הבורא שיצטרך

 אל הצריך כי ועוד .למקום בריאתו בעבור נעתק ואיננו מקום ואפם לבדו סר שלא ועוד
 המתמששים מן אחד כל ויהיה וממששו שיפגשהו מה ממלא הוא אשר הגשם הוא מקום
 דרך על בשמים שהוא אומרים הנביאים אשר וזה • מהבורא נמנע כלו וזה לאחר מקום

 כי ה( )קהלת שאמרו במו שידענוהו דבר מבל רמים אצלם שהשמים מפני והכבוד הגדול
 ובן .יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים כי ועוד (0 . הארץ על ואתה בשמים האלהים
 וי״י ד׳( )יואג .ישראל בני בתוך ושכנתי כ״ע( )שמות המקדש בבית שוכן כשהוא המאמר

שובן
האמונה שביל

 שזכר וכמו . בפועל נכתבו כאלו בכח והס . מאליהם המובנות המלות להסתיר הלשון מדרך שהוא וכמו .ד׳
 למלך החבר דברי כס אלה ז״ל הכאון לדברי ומתאומיס . הספר מזה מקומות ובהרבה למעלה ז״ל הגאון זה

 ד׳ העברה דרך על ונקרא .ד׳ כבוד הנקראות הרוחניות הצורות וז״ל השני מהמאמר ס״ד בסימן ■אלכוזר
: כאן עד סיגי הר על ד׳ וירד כמו .בלבד

 :להם והדומה והרצון הכעס והשנאה האהבה כמו הנפשיים המקרים ר״ל .המקרים והם )א( יא פרק
 המשפס לאהוב ית׳ הבורא אותנו חייב אשר בעבור כלומר .אותו לאהוב חייבנו כאשר )ב(

 וביאורי "ד פ ד׳ מאמר מיין .חלילה מוגשמת אהבה שם שיש ולא . משפע אוהב שהוא בעצמו אמר ע״כ • ד״מ
 זולתו לסובת מקוה שהוא בעבור האדם רק כי ר״ל .בו* שיקוה בטי כ״א יהיו לא )כ( אוחחית: שם

 .ית׳ הכל בורא אולם הרע שהגיעו למי וישנא ויכעוס ־ המוב שהגיעו למי וירצה *אהוב ע״כ .מרעתו וירא
 כל כי ר״ל ♦ בו׳ נוציא הזה הדרך ועל )ד( : רב עילוי מזה יח׳ .מדבר שיירא או . דבר אל שיקוה גמנע

 בהם ולסבור ־ מסשוסס להוציאם צריכים אנו . ח״ו ויראה חקזה סל המורים יח' בו הנזכרים החוארים
 :משוער בלתי ורוממות רב עילוי החסרונות מאלה ומרומם נעלה יח׳ הוא כי שנקיים עד . סברות

 משלשה כי ר״ל ־ בו׳ בורא תחלתסשהוא )ו( : המקום האנהשהוא במאמר . במקומות ואומר )ה(
 * יצוריו סחת היוצר ישול ולא . המקומות כל ברא שהוא האחד . למקום יח' הבורא שיצסרך יתק לא פנים
 ימתק הבריאה שאחר יתק ואיך . מקום שוס עוד באפס העולם נברא בכרס גם מהיות סר לא כי והשני

 ־ פ״ד ראשון במאמר שנזכר כמו • מבחון המתקומם אח שמקיף מה אינו המקום גדר כי והשלישי ..למקום
 יתבנך הבורא אצל נמנע וזה . לקצתו מקום וקצתו בזה זה המתקומם חלקי וימששו שיפגשו מה הוא אבל
 שינפרך יתכן שלא שאמרט מה מלבד כי ר״ל . בו׳ השמים כי ועוד )ז( : הגוף משיכי ישיגוהו לא אשר

 העמים כי וכבוד גדולה דרך רק הוא . בשמים האלוקים סאה״כ כי לומר אט מוכרחים מקום אל ׳*בורא
 נשמי
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 הנברא אורו בן הראה בכר זה ועם .והישות ההוא המקום להגדיל )ח( זה וכל .בציון שוכן

 זמן לבורא שיהיה יתכן לא ן מ ז ה ועל .וכבוד שכינה הנקרא זכרו הקדמנו אשר )ש(
 וישנהו הזמן שיעתיקהו יתכן לא זמן ואין לבדו סר שלא מפני זמן כל בורא שהוא מפני >י(

 .הקיום וממדות מהזמן מרומם גשם איננו ואשר הגשמים קיום מדת אם כי איננו זשהזמן
 בכפרים אשר וזה .הקדמנו כאשר הקרוב דרך על היא וקיומה בעמידה עליו נספר ואם

 ועוד .הוא אני מיום גם מ״ג( )ישעיה ועוד .אל אתה עולם ועד מעולם צ׳( )תהליס שאומרים
 על העתים מן הנקודות )יא( אלו כל שבים אבל .יהיה לא ואחרי אל נוצר לא לפני )שס(

 מושיע כרה לא )יב( אם כי בו רוצים אינם אל אתה עולם ועד ומעולם אמרו ואשר .פעלו
 נוצר לא לפגי ית׳ ואמרו .למושעות אל לנו האל ס״ח( )תהליס כאמרם לעבדיך הזמן תחלת

 כי .מבלעדי אלהי אין ששלחתיו ואחר נביאי שאשלח קודם בו רוצה יהיה לא ואחרי אל
 רוצח והוא לפגי האדם שיאמר יכשר ,העם ובלשון .בחרתי אשר עבדי לפני הקדים כבר

 אהר רוצה והוא אהרי ויאמר .לפניך אוחילה כן לא י״ח( וש״ב יואב שאמר כמו • פעלי קודם
 מיום גם וכן .דבריך את ומלאתי אהריך אבא ואני א׳( )מ״א הנביא נתן שאמר כמו .ג£לי
 העת מן לו אומר והוא לו שדומה מה או סיני הר מעמד יום נכבד יום אל רומז הוא אני

 שגמר מפגי מזה אתכם והמציל מזה אתכם והמזהיר בזה אתכם המצווה הוא אני ההיא
 ולא ומעשיו ברואיו הם הברואים כל כי ן י נ ק ה ועל )יג( . ישיבגה ומי אפעל המאמר

 בספרים נראה ואשר * פחות ולזה יותר לזה שקנינו ולא זה מבלעדי זה שקונה שנאמר יתכן
 הבל יעקב עמו י״י חלק כי ל״ב( )דברים ונחלתו וחבלו וקנינו סגולתו שעם אומרים )יד(

 יקרים והלקו אדם כל פגלת שאצלנו מפני והכבוד הגדול דרך על אם כי זה אין .נחלתו
 באמרו ומנתם החסידים הלק העברה דרך על הוא גם אותו משימים )שי( כי ועוד .אצלו

 ענין יהיה הזה הדרך ועל . והגדול הסגלה דרך על וזה וכוסי חלקי מנת י״י פז( )תהלים
 העברים אלהי ובאברו .ויעקב יצחק אברהם אלהי באמרו ולמאמינים לאדם אלוה קריאתו

 הבורא כי המצב ועל ♦ לחסידים והכבוד הגדול דרך על ממנו וזה הכל אלהי הוא כי
 והדומה מעמידה ולא מישיבה לא מהמצבים מצב לו שיהיה יתכן ולא גשם אינו וית׳ יתברך

 שהמצב ומפני )כז( .זולתו דבר ואין סר לא ושהוא גשם שאיננו מפני נמנע והכל .לזה
 שאומרים ומה ♦ לגצב והלוף שנוי מחייבים המצב ואפני אחר על גשם השען אם כי איננו

 י״י קובה י׳( )במדבר אופר ואשר הקיום. בו רוצים לעולם מלך י״י וישב כ״ס( )שם הספרים
ל״ד(. )שמוח אמר ואשר והעונש. העזר הקדמת כיאם)יז( בו רוצים אינם אויביך ויפוצו

ויתיצב
האמונה שביל

 , לראיה ז״ל הגאון הביאו הכתוב לשון הוא כי הבינו החדשים ובדפוסים . יכלכלוהו לא השמים וכמי
 שאמר כמו אינו שם הכתוב לשון גס הנה . בכללו המאמר שהשחיתו ומלבד .ח׳ א׳ במלכים מקומו והראו
 כלומר .בו׳ ההוא המקום להגדיל )ח( : יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה נאמר שם כי ז״ל הגאון

 אשר )פ( *• בו תמיד הם והשגחתו וישוחו שמציאותו ולומר .אלוקיגו בית ולפאר להגדיל הוא זה שכל
 רוצי® ד׳ כבוד וז״ל .מהראשון בפס׳״ד המורה הרב גס כחב בזה וכיוצא . זה שלפני בפרק .זברו הקדמנו

 : ע״כ כו' סיני הר על ד׳ כבוד וישכון . המופת ע״ד להגדילה במקום ד׳ ישכינהו אשר הנברא האור בו
 שהוא מפני האחד . פנים משלשה זמן מכל ומרומם נעלה ית׳ שהבורא ר״ל . בו׳ בורא שהוא מפני )י(

 נברא. בערס גם מהיות סר לא קדמון הוא שהבורא והשני . יצוריו חחת היוצר יפול ולא . הזמן את ברא
 וקיומם הגשמיים השארת מדת הוא שהזמן והשלישי . שהוא ממה יעתיקהו הנברא שהזמן יחכן ולא .הזמן

 וקיומו גשם מכל ומרומם נעלה ית׳ והוא . מהזמן וחלק מדה יתקיים גשם שכל באופן . שהם מה על
 מ־מ ויאמרו הכתובים עליו יספרו ואם ♦ רב עילוי מזה ית׳ בקיומו נופלת הזמן מדת ואין . נצחים לנצח
 פעלו. על העתים מן הנקודות )יא( והולך: שמבאר וכמו . וקירוב העברה דרך רק הוא , בקיומו זמן
 כלס וכיוצא .ולאחרי לפני . הוא אני מיום ־ עולם ועד מעולם כמו . העתים מן הנקודות אלה כי ר״ל

 כלומר .בו׳ מושיע סרת לא )יב( : ומבאר שהולך וכמו חלילה עצמו אל לא יה׳ פעולותיו אל מוסבים
 שהוא הלו מאמר .הקנין ועל )יג( :למושעות אל כאמרו .המושיע אל . בו הכוונה ־ אל אחה מאה״כ
 הכתובים . בו׳ היא נם אותו משיטים )סו( : כצ״ל . כו׳ סגולתו עמו אומרים )יד( : הקנין מאמר

 .בו׳ איננו שהמצב ומפני )סז( : העברה דרך וכ״ז ומנחם. החסידים חלק שהוא ית׳ הבורא את גס משימים
 .חלקי לנוכח מוגבנים חלקיו כי . עליו ונשען שם השוכן למקום הגשם חלקי יחס הוא המצב ענין כי ר״ל

 ואינו גוף שאינו מפני .יה׳ הבורא אצל נמנע וזה . בבמ״ז המצב מאמר עיין בו נשען הוא אשר המקום
 ולא . עליו לישען דבר שוס עוד באפס העולם נברא בסרס גס מהיות סר לא כי ועוד .גוף אל נסמך
 .ד׳ קומה שאמרו כלומר . והעונש העזר הקדמת )יז( : שהוא ממה ותשנהו הבריאה אותו שתעתיק יתכן

ית' חלילה המצב מענין וקימה עמידה שם שתהיה ולא . האויבים את ויעניש לעזרתו שיקדים בו בכוונה
מזה
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 י׳־י וילך י״ח( )בראשית אמר ואשר • שבינה שגמרא ההוא האור )יח( בו רוצים שם עפו *יתיצב
שרוטה מה בל מתקיים הוא הוה הדרך ועל האורהדרא לעלות בו רוצים בלה באשר

: האלה לדברים
 אותר קוראים שאנחנו פי על אף יתברך הבורא בי ל ע ו פ ה על ואומר )א( יב יפרק

г המוגשם על שהפועל והוא . מוגשם בזה נינם ע יתבן לא ופועל עושה
 יחפוץ ית והוא יניע בן ואהר תחלה וינוע בנפשו שיפעל עד р; בזולתו לפעול יובל לא

 בר יעשה חמר אל צריך מוגשם פועל בל בי ועוד ♦ תמים פעלו דרך וזה )ג( הדבר ׳ויהיה
 רזה .בארנו באשר ממנו מרומם זה ובל בו שיפעל בלי ואל בהם שיעשה וזמן מקום ואל

 בלו )ד( הפבו לא בדבר מקצתם או והפכו הדבר הפעלים מקצת זוכרים בספרים נמצא אשר
 ובשער . משוש ולא מעשה שיפגעהו בלי ימציאהו דבר לחדש בשחפץ שהוא אל מושב

 ולא כתנועה איננו ובאשרויעש וישבת. אלהים ויעש והפכו בדבר אמרו ריאה הב
 אבל מיגיעה ולא מתניעה לא וישבת ספק בלי בן המהודש הדבר המציא הוא אבל ביגיעה

 מעזיבת יותר דבר איננו וינה שאמרו פי על ואף )ה( .המחודש הדבר המציא עזיבת הוא
 דבור ברא שהוא הדבור וענין .י״י וידבר אמרו הנבואה ובשער . והבריאה ההדוש

 מעולם החשיתי מ״ב( )ישעיה שאמרו מה הדבור והפך . העם או הנביא שמע אל באויר הגיע
 מספר ב ר ע ה ן ו ש ל בי . ואריכות המתנה הזאת החרישות וענין )ו( . אתאפק אחריש

 נוציא ובאשר בסברא ולא החרישות עליו מספרת ואינה סברתינו בפי הדבור ספור ־עליו
 ובהצלת באריכות הדברים בתחלת ופפרנוהו שזכרנוהו מה יתברר הברוש אל החשיתי במו

 אתנח. אלהים ויזכר ח׳( )בראשית באמרו זכירה אותו קוראים אות' שמצער מענין הברואים
 ספרה ולא זכירה הלשונות בשתי )ז( ואמרו לזה• והדומה רחל את אדהים ויזבר ל'( )שם

 שהם מה רוב אך )ח( .ההצלה בעזב השכחה היא אשר הזכירה הפך מהן אחת עליו
 רחום אל בשם עליו נאמרים והרחמים והטובה . רגליו הדום זכר ולא ב׳( )איכה .אומרים
 שהיה בן העניניסגם ואלה )ס( . ונוקם קנא אל בשם עליו נאמרים והעונש והנקמה והגון.

 ז׳{ )דברים ואמר .לאויביו הוא ונוטר לצריו י״י נוקם א׳( )נחום אמר באשר הברואים על
 השמות מאלה בא אשר ובל • דור לאלף מצותיו ולשומרי לאוהביו והחסד הברית שומר

 ובאשר הפעלים ושמות העצם שמות בין )י( ההפרש הוא וזה . הברואים אל שב נינם 7
מההפעלר שמאומה חושבים .אין ל ע פ נ ה ועל )יא( ואלהשמות. בפרוש .בארגו

טפל
האמונה שביל

: זה שלפני בפרק הנזכר . בו׳ ההוא האור )יח( :רב עילוי מזה
 כלימר . תחלה וינוע בנפשו שיפעל עד )ב( : שיפעול במאמר . הפועל על ואומר )א( יב פרה

 המורה הרב שהקדים ההקדמות מן אתת היא וזאת . פעולתו בעת ויחטעע הוא גס שיתפעל
 הוא גס כשיתנועע יניעהו אמנם • גשס שיניע גשם כל כי . התשיעוח שם וז״ל . פהפרו השני הלק ■בחמלת

 פעלו דרך וזה )ג( :הברזל את המושכת מהאבן בזה לעיין שיש מה דבריו במפרשי שם ועיין . הנעתו בעת
 מבלי בלבד בחפצו פועל והוא ־ מוגשם פעלו שאין ממנו הכוונה פעלו תמים הצור שמאה״ג כלומר . תמים

 הכתובים לו שמייחסים מקום בכל כי ר״ל . כו׳ כשהפץ שהוא אל מושב כלו )ד( :ח״ו התפעלות שוס
 הפעולה ומישוש פגיעת מבלי . בלבד ורצון בחפן ההוא הפעולה את שהמציא מהם הכוונה . פעולה איזה
 שביתה מלשון שהוא וישבות מאמר לבד לא כי ר״ל . בו' ויגח שאמרו ואע״פ )ה( 1 מוגשם בפועל אשר

 מנוחה מלשון שהוא וינח מאמר שגס אבל . המנוחה על לא . והחידוש הבריאה עזיבת על רק מורה . !בישול
 בפס״ז המורה הרב בזה שהאריך וכמו . והבריאה החידוש עזיבת על כ״א מורה ואיט העברה דרך רק הוא

 היום שאנחנו דעתנו עם . לשק שמוש בדרכי יבושל לא המשפה הענין זה כמו והסרת וז״ל וסיים מהראשון
 המתנה היא .החרישית זאת ענין שאמתת כלומר .כו׳ הזאת החרישות וענין )ו( : ע״כ לשוננו יודעים בלתי

 עטן יתברך עליו תספר הערבי לשון גס כי . ההפכים בשאר שהוא כמו . הדבור בריאת עזיבת לא . ואריכות
 בעזיבת החרישית עליו תספר ולא .הנביא אל ומשמיעו באויר הדבור אח בורא שהוא . סברזתנו כפי הדבור
 אס אולם . ואריכות המחנה ענינה . בכתובים הנזכרת שהחרישית אנחנו גס נאמר וע"כ .הדבור בריאת

 ויהיה ־ הדבור בריאת עזיבת על מורות שהם ונאמר .וההסבר הפירוש אל . לה והדומה החשתי מלס ■נוציא
 במלה החושבים שעות מזה עזבאר . הבריאה קודם דיבור שוס שם היה שלא כלומר . מעולם החשתי מאה״כ

 שהם מה רוב אך )ח( : והערבי העברי • הלשונות כשתי )ז( :באורך פ״ו לעיל הנזכרים .קדמוניה
 אל העברה ע״ד מיוחס שכח פועל גס נמצא מועשים במקומות כי .ידבר הרוב על ז״ל הגאון . בו׳ אומרים

 הברואים, על שבים ג״ב הענינים ואלה )ס( : וכיוצא תשכחנו לנצח למה ה׳( )חיכה כאמרו .ית' הבורא
 מתימכים שהם .רוצה חכס יכול חי שהם העצם תוארי בין ♦ הפעלים ושטות העצם שמות בין )י( :בצ״ל
הברואים. על יק שביס שהם וכיוצא חנק רחום כמו הפעולות תוארי ובין .בעצמו ית' כבורא אל השלילה פ"ד

וכאמור
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 עליו נופלת אינה שהראות ■עוד שאבאר וציד .כלבד הראות אם בי )יב( הבורא על ופל1

 הארבעה אל המיוחסים ;יג( בשטחיהם הנראים במראים אם בי נראים אינם שהדברים והוא
 אך ויראו האויר באמצעות ממיניהם העין בראות אשר הבחות עם ומתחברים .טבעים
 לראות שלטון אין )יד( הסקרים מן מאומה בו שיש חושב עליו שיחשוב השקר מן הבורא

 דרך יהיה ואיך (;שי בהם ולציידו לדמותו למחשבות אפשר אי רואה אתה וחנה • השגתו על
 מאלהיו שאל איך )עז( רבינו משה ענין אדם בני קצת דעת בלבל ובבר .אליו -לראות

 לא בי פני את לראות תובל לא תשובתו בלבול להם והוסיף בבודך את נא הראני ל׳( )שמות
:יראו לא ופני אחורי את וראית באסרו בלבולם ונבפל וחי האדם יראני

 ראיה להיות )יז( לנביאים והראהו בראהו אור לבורא יש כי ובארו זה בל בגלות *אומר
 אחד אותו יראה ובאשר הבורא מאת הם ישמעום אשר הנבואה דברי בל לחם

 ידעת ובבר ההסתר. דרך על אתי״י)יח( ראיתי שאומר ויש יי׳י. בבוד ראיתי אומר מהם
 ויראו כ״ד( )שם בהחלה עליהם אמר ישראל מזקני ושבעים ואביהוא ונדב ואהרן משה בי

 . ההר בראש אוכלת כאש י״י כבוד ומראה (י״ז שס ) בן אחר ופרשו .ישראל אלהי את
 שמסתכל ומי ובהירותו כהו מרוב בו להסתכל יכולים אינם ההוא האור רואים כשהם אבל

 ממנו ונפל לראות י״י אל יהרסו פן כ״א( י״ש )שם שאמר במו רוחו ויפרח הרכבתו תתפרד
 ההוא האור תחלת כי והשיבו ההוא באור להסתכל הבורא שיחזקהו רבינו משה ושאל .רב

 במה או בענן עליו יפך אך ימות שלא בה להסתכל ולא לראותה תוכל לא )יש( עצומה
 שאמר כמו בהתחלתו נוגה דבר כל שחזק )כ( מפני ההוא האור תחלת שיעבור עד לו שדומה

 הדבר משח מעל גלה האור תחלת עבר וכאשר .עברי עד עליך כפי ושכותי ל״ג( )שם
.אחורי את וראית בפי את והסירותי )שם( אומר כאשר באחריתו שהסתכל עד ו )כא הסוכך

:השקר מדרך זה כי מהם אהד אותו שיראה )כב( יתכן לא עצמו הבורא אבל
 יתברך הכורא לומר רוצה הזה הענין במחשבתנו יתפייס איך אומר בן ואחר יג פרה

 הטוב הטבת בת יתקיים כאשר )ח( ואומר .עליו נפל לא מחושינו וחוש
 ושאר ונעדר נמצא מקבץ המנע בשכלנו נעלה וכאשר .עליו נפלו לא וחושינו הכזב תנות

 ואומר .אמת אלהיט י וי )ב( י'( )ירמיה הכתוב ואמר « זה את ראו לא והחושים המתרחקים
 קודם סר שלא מפני )ג( ממנו רק מקום יהיה שלא עד מקום בכל המצאו בשכלנו יעלה ואיך

 הגשמים ואלו . אותם בורא היה לא חלקיו בין מפרידים המקומות היו ואלו .מקום כל
 אחרי המצאו כן שהדבר וכיון .אותם בורא היה לא מקצת או ממנו המקומות מטרידים

 שברא
האמונה שביל

 המתי© שייחסו מציגו שלא . בלבד הראות כ״א )יב( :שיתפעל מאמר . הנפעל ועל )יא( : ובאמור
 הארבעה אל המיוחסים )יג( :וכיוצא ד׳ אליו וירא נאמרו .בלבד הראות אצל כ״א ית' הבורא על נפעל לשון

 ג״כ והעין . היסודות ארבע אל מיוחסים הס . הדברים בשסחיות הנראים המראים כי ר״ל . בו׳ טבעיים
 . האויל באמצעות שניהם ויתחברו .הרואה העין עם הנראה הדבר אל שיחס ובזה .היסודות מארבע מחובר

 שיוכל הכאות לחוש אופן ואץ . יח׳ מהבורא ונעלה מסולק וזה • הרואה העין אל הנראה הדבר שיושג כד
 אם .כלומר אליו לראות דרך יהיה ואיך )עו( : הראות למוש . לראות שלטון אין )יד( : להשיגו

 איך . דמיון ומכל ציור מכל נעלה הוא כי ־ ולציירו לדמותו תוכל לא . החוש מן דקה יותר שהיא המחשבה
 סרע״ה החכמים שאדון ממה ר״לכי .בו׳ מאלוקיו שאל איך )שז( : אותו להשיג הראות לחוש דרך •היה
 אלו כי . ית׳ לראותו היאות למוש שלשון שיש לומר אדם בני קצת דעות נתבלבלו • ית׳ כבודו את לראות שאל
 שהשיבג ממה בלבולם וטסף .כהוגן שלא לשאול בזה ישעה והחכמים הנביאים שאדון יתק איך .נמנע זה היה

 אורו עוצם שמפני ורק . לראותו הראות יוכל שכבר . פורה שזה .וחי האדם יראני לא כי . ית׳ הבורא
 שיוכל יורה שזה .אחורי את וראית מאמרו בלבולס ונכשל וימות בו המסתכל הרכבת תתפרד . מהירותו

 )יח^ע״ד :נצ״ל * בו׳ הנבואה דברי שכל להם ראית להיות )יז( : מאחוריו ראותו בחוש להשיגו
 אלוקי כבוד את והכוונה .ישראל אלוקי את ויראו וכפ״ש . ד׳ כבוד והראוי .כבוד מלת בהסתרת . ההסתר

 רבר כל שחזק )כ( :כצ״ל ;כו׳ לראותה יוכל לא )יש( : ד׳ כבוד ומראה בביאור אח״כ נאמרו .ישראל
 ההוא הנברא האות בסוף .באחריתו שהסתכל ער )כא( :בתמלתו חזק הוא ומאיר טגה דבר שכל . ם׳

. סתם אחר אותו שיראה )כב( : לך ויונעם שם יהודה קול ובביאור סס״ג מ״ד הכוזרי בספר מזה ועיין
: הנביאים סן אחד

היא מציאותו שידיעת .כלומר אסת אלוקים וד׳ ;)ב( במחשבתנו . בה יתקיים כאשר )א( יג £ךק
 טפג^ )נ( : בחוש המושג כמו ומאומח מקוים הוא בשכל המושג כי . בה ספק אין אמתית ידיעה ’
 הימה ואלן , הבריאה קודם גם מהיות סר לא קדמון שהוא מפני ע״זהיא החשובה כלומר • סרט* שלא

ומאמר מ' המקומות היי ואלו מאפר ולדעתי . אותה בורא היה לא ממקומו מקצתו או אוחו סשרדת מדאה
 ואצו
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 וכמר • הפסק ולא הסתר ולא פרידה ולא שגוי בלא לכן קודם כחמצאו כלם הנשמים א שבי

 ואת השמים את הלא י״י נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם כ״ד( כ״ג שס ) שאמר
 סותרין אין הכתלים שקצת שהרנלנו לולא ואומר זה להבין ואקרב .י״י נאם מלא אני הארץ

 לא )ד( השמש אור בי וידענו האור בעד שכה איננה שהזכוכית רואים אנו ובן הקול בער
 אמתת על מעידות פליאות בלם ואלה ־ זה על תמהים היינו בעולם אשר הלכלוכים יזיקוהו

 ושידיעתם שיהיה מה וכל שהיה מת כל יודע שהוא )ה( בלב יעלה איך עוד ואומר .ענינו
 מדרך אם בי אינם שידיעתם מפני שעתיד מה יודעים אינם שהברואים ואבאר .שוה אצלו

 הבורא אבל .עליו יעמדו לא חושיהם ושאר ראותם ואל שמעם אל יצא שלא ומה החושים
 בשוה יחד אצלו והעתיד והחולף מדע שעצמו מפני היא אך בסנה ידיעתו דרך אין אשר
 נעשו לא אשר ומקדם .אחרית מראשית מניד י׳( מ״ו )ישעיה אמר וכאשר .סבה בלא ידעם
 בדרך )ו( הדק הזה העני! ידיעת אל האדם יגיע ובאשר . אעשה חפצי ובל תקום עצתי אומר

 ובל בחדריה נמצא וישיב ברוחו ותמזג נפשו תאמינהו והמופתים האותות וראות ההגדה
 רוחי אף בלילה אויתיך נפשי כ״ו( )שם הנביא אמר כאשר תמצאנו בהיכלה תעמוד אשר

 ואהבת ו׳( דברים )שאמר כמו ספק בה שאין שלמה אהבה באהבתו ותשגה .אשחרך בקרבי
 יצועו על ובלילה בלכתו ביום זוכרו ההוא העבד ויהיה . וגומר לבבך בבל אלהיך י י את

 שתחיה וכמעט .בך אהגה באשמורות יצועי על זכרתי׳ אם ס׳ג( )מהליס שאמר וכמו
 אלהים אזכרה ע״ז( )שם שאמר וכמו והכליון מהכוסף זכרו בעת שתחמה הרוח ל ר׳ מדברת
 שמו אותה וירוה הדשנים מן יותר זכרו אותו ויזון * פלה רוחי ותתעמף אשיחה ואהמיה

 כל שתשיב עד וגומר נפשי תשבע ודשן הלב כמו ס״ג( )שם שאמר במו רוה מכל יותר
 עם עת בכל בו בטחו ס״ב( )שם אמר כאשר תמיד ובוטחת בו הוסח ותהיה אליו כלם ענינה
 כ״ב( )שם שאמר וכמו תסבול יצערנה ואם תודה לה ייטיב ואם .וגומר לבבכם לפניו שפכו

 לו מוחלת היתה גופה ובין בינה מפריד )ח( היה ואלו .ארץ דשני כל וישתחוו אכלו )ז(
 תסתכל אשר וכל איחל. לו יקטלני חן י״ג( )איוב שאמר כמו אותו חושדת ולאהיתה

 . מטנו ואפחד אתכונן אבהל מפניו כן על כ״ג( )שם שאמר וכמו ופחד יראה תוסיף בעניניו
 ישמח ק״ה( )תהלים שאמר וכמו שמחתה ותוסיף שבהיהם תגדיל במדותיו תתבונן אשר וכל
 רעיך יקרו מה ולי קל״ס( )שם שאמר כמו מוקיריו ותוקיר אוהביו שתאהב עד י״י מבקשי לב
 וגומר אשנא י״י משנאיך הלא >שס( שאמר וכמו אויביו ותאיב משנאיו ותשנא .וגומר אל
 כמו בכבדות לא ובדעת בשכל ובעניניו בו שמדבר מי על ותשיב בעבורו שתטעון עד

 דעו תמים מלי שקר לא אמנם כי׳ צדק אתן ולפועלי למרחוק דעי אשא ל״ו( )חיוב שאמר
 במשבחים הכתוב שאמר כמו ובשקר בגוזמא לא וביושר בשכל ותהללנו ותשבחנו .עמך
 תשבחנו ולא )ש( טובלי״י. שכל המשכילים הלוים כל לב על חזקיהו וידבר ( ל ב׳ )דה״י

 הטבעת בחלל העולם שיכניס ולא בהם יוסיף שלא העשרה מן יותר החמשה ישים בשהוא
קצת שישאלגו ואפשר .הבל זה כל כ-י החולף אתמל שישיב ולא זה וירחיב זה יצר שלא

 הכופרים
האמונה שביל

 : וכאמור נתכוונו אחד לדבר ושתיהן .שונים ספרים משני טסחאות שתי הס .ט׳ משרידים הגשמים ואלו
 שהית מה כל יודע שהוא )ה( :וכיוצא הארץ מן העולים האדים כמו . ,בו הליכלוכים יזיקוהו לא )ד(
 בשום עוד התלות לה ואין ברורה בהשגה ־ומושגת אמתת ידיעה הוא העבר שידיעת אחרי ט ר״ל ־. כן׳

 ברורה ידיעה אינה היא בי העתיד ידיעת ,משא״כ . בהויסו ספק שוס ואין הוא כנר שהיה מה כי . דבר
 .מסופקת בה הידיעה תהיה המציאות אל יצאה שלא עוד כל וע״כ לסבות או לסבה בשכל מחויבת רק והיא
 בעבור האדם רק כי ז״ל הגאון אמר ולזה . בשוה והעתיד העבר ידיעת ית׳ הבורא אצל תהיה א'׳כ ואיך

 הוא אשר ית' הבורא אולם . שלימה יותר נמצא שכבר במה ידיעתו ע״כ .המציאות אחר נמשטח שידיעותיו
 ומחפצו מידיעתו נמשך המציאות וכל . הסבות כל סבת הוא כי .סבה בשום תלויה ידיעתו ואין ־ מדע עצמו
 בזה שהאריך וכמו .כלל שינוי שוס מבלי נשוה אחד אופן על שעתיד ובמה שעבר בפה ידיעתו תהיה ע״כ
 יקבל אס כי ר״ל . בו׳ וראות ההגדה בדרך )ו( : נפשך בדשן ותתענג עיי״ש מהשלישי בפכ״א המורה הרב

 . ובמופתים באותות נתקיימה אשר הנאמנה ההגדה ששם מהכתובים . הדק ההוא הענין ידיעת האדם
 הימים וכל . נפשו בחדרי מאוד נמצא הבורא אז ויהיה .רוחו ועם שכלו עם האמונה ותתמזג נפשו תאמינהו

 לפניו .ארץ דשני כל וישתחוו אכלו )ז( : ותשחרנו תמצאנו . הגוף שהוא בהיכלה הנפש תעמוד אשר
 שהם וכאומר . לעפר ברדתם לפניו יכרעו וגם . ארן דשני כל נאכלס ישתחוו כלומר . עפר יורדי בל יכרעו

 : גופה ובין הנפש בין . גופת ובין בינה מפריד )ח( : הסובה על כמו הרעה על ומודים משתחווים
 החמשה את לעשות יכול ית׳ שהבורא יאמר אס מהשבח זה אין כי .כו׳ ישים בשהוא תשבחנו ולא )ס(
יקפץ שלא מם . הסבעח בחלל העולם כל שיכניס או . מאומה החמשה על יוסיף שלא עם * העשרה נע יותר

 את
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 כלום איננו עליו שאל אשר וזה דבר בל על יכול הוא כי ונשיב )י( אלה כל על הכופרים

 שאלו זה על אך בלום לא על היובל שאלו וכאלו בלום איננו וההבל הבל הוא כי
 ולא חלף לא אשר הקדמון שהוא העצמיים בענינים אותו משבחת היא אבל .באמת
 כמו ת מ א ב ו מ צ ע ב ד ח א ושהוא .קדם אלהי מעונה לג( דברים ) שאמר כמו יהלוף
 לב( )דברים שאבר כמי והקיים י הה ושהוא • לבדך י״י הוא אתה ס׳( ;נחמיה שאמר

 האל י׳( )דברים שאמר כבו ר ב ד ל כ עיל יכול ושהוא . וגומר ידי שמים אל אשא כי
 )איוב שאמר כמו שלמה »ושהואהיודעכלדברידיעה והנורא הגבור הגדול

 כמו תחלה בוראכלדבר ושהוא . דעים תמים מפלאות עב מפלשי על התדע ל׳ז(
 עושה ושאיננו )יא( . הוא הכל יוצר כי יעקב חלק כאלה לא י׳( )ירמיה שאמר

 .ושאיננו יצרה לשבת בראה תהו לא מ״ה( )ישעיה שאבר כמו ו ה ת ה א ל ו א ו ש ה
 . משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור ליב( )דברים שאמר כמו ץ מ ו ח א ל ו ל ו ע »מ
 .וגומר לכל י״י טוב קמ״ה( )אהלים ושנא־ ב ו ט ה ם א י כ לעבדיו ה ש ו ע ו נ י א ש ד

 נ'ה?משר ושאיננו . גומר יאמרו מלכותך כבוד • וגומר מעשיך כל י״י יוי־וך
 . וגומר יעקב כני ואתם שניתי לא אלהים י״י אני ג׳( )מלאכי שאמר כמו ף ו ל ה י ולא

 כל מלכות מלכותך קמ״ה( )תהליס שאבר כמו תכלה ולא תחלוף לא ו ת ו כ ל מ ש ו
 בשמים י״י קי׳ג( )בם שאמר כמו ה ל ב י ש מ ן י א ת מ י י ק ו ת ו צ מ ש ו . ונובר עולמים

 הטובות ו י ת ו ד מ ב לשבחו .ושחובה משלה בכל ומלכותו נסאו הכין
 שיכפרו מה ושכל .י״י כבוד גדול כי י״י בדרכי וישירו קל״ח( )שם שאבר כמו ת ו ל ו ד ג ה ו

 ומרומסמהכלכמו הואנעלהוגדול המשבחים בו וישכחוהו המכפרים עליו
 במקומות המצא אשר וזה .ותחלה ברכה כל על ומרומם כבודך שם ויברכו (ס )נחמיה שאבר

 שאמר כבו כפוריו אל מיוחם הוא אך )יב( אליו מיוחם איננו והתהלה השבה מן מהכפרים
 תמצאנו ופעמים . שבו זמרו ס״ח( )ח:ליס ואמרו .ממקומו י״י כבוד ברוך ג׳( )יחזקאל

 אך .קדשו לזב־ והודו צ״ז( )שם ואבר .כבודו שם ברוך ע״ב( )שם ויאמר כפורו לכפר >יג(
 ואומר .מלכותו כבוד שם ברוך אומרים שהם פפורו לכפר הוא כאלו. רבים רבותינו בדברי

 מקדמים ולהאדיר להגדיל מכונת הוא כאשר והוא הלשון ממעשה כן גם שהוא זה בכל
 יותר בהם יהיה הקודמות ההם הבלות ירבו אשר וכל . ההוא המגודל שיזכרו קודם המלות
 .גדולתו תפארת יקר ואת מלכותו כבוד עושר את בהראותו א׳( )אסתר שנאמר כמו גדולה
 לקצתם: קצתם הספורים ודמו )יד( וגדולתו ותפארתו יקרו נ״כ והוא ומלכותו עשרו הוא והוא

 ואל • במחשבתך והעלהו .בגפשך בו והתבונן .שכתבנוהו מה האלהים יישירך הסתכל
 ושים . הקודמים השרשים על )סז( נדר אבל . המלות על )סו( לגזור תמהר

: בארנו כאשר .והקרבה העברה המלות

השלישי המאמר
ובאוהרה בצווי

פתיחה
 כי הזה למאמר התחלה אותו לקדם ראוי אשר )א( המחבר אמר . שאול בן יהודה אמר

 הבורא
האמונה שביל

 הוא כי ונשיב )י( : מזה פס״ו מו״נח״ג כיין . הנמנעות מאלו .וכיוצא הסבעת את יגדיל ולא העולם אח
 הזאת השאלה כי . כלום שאינו מה על לא . דבר שהוא מה על יכול ית׳ הוא כי ר״ל . בו׳ דבר כל על יכול
 .כו' השוא ערמה ושאיננו )יא( : רוח ורעי>ן הבל שהוא מה כלום לא על יוכל אס שישאל כמי היא

 :עליו הנשיאים המוארים אל . ספוריו אל מיוחס הוא אך )יב( : תועלת וללא תכלית ללא כלומר
 שכל כלומר ־ לקצתם קצתם הספורים ודמו )יד( : נשוא על נשוא לתואר תואר. . ספורו לספר )יג(

 הנמצאים . ת המלו על )סו( : והכבוד ההגדלה מגה והכוונה . לזה זה דומים הס האלה התואריס
 לנו שהשרישו ־ הקודמים השרשים על )סז( : חלילה ההגשמה על הראשונה בהשקפה ומורים .כספריה

 אלה וכל ־ כלל דמיון סוס לו ואין הגשם משיגי ישיגוהו ולא גשם מכל ומרומם נעלה הוא ית׳ שהבורא הכתובים
: שנתבאר וכפו • והקרבה העברה דרך רק הס עליו הנאמרות המלות

 • ויענני אקרא אלוה אל .השני המאמר נשלם ובזה
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 לדברים בריאתו היתה דבר עמו היה לא קדמון שהוא שהתברר כיון יתברך הבורא
 וממה הדברים בריאת בעלת הראשון המאמר בכוף זכרנו וכאשר . ממנו וחמד טובה

 כל על ורחמיו לבל י י טוב קמ׳יה( )חהליס שאמר כמו ומטיב טוב שהוא בספרים שימצא
 שלא אחר אותם המציאו לומר רצוני ההויה שחננם לברואים הטבתו ותחלת )ב( ־ מעשיו

 • וגו׳ בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל מ״ג( )ישעי׳ שבהם לחשובים שאמר וכמו )ג( * היו
 )שהליס שאמר במו השלמה והטובה הגמורה ההצלחה אל בה שמגיעים סבה הננם כן ואחר

 וזוז ממנו והזהירם שצום מה והוא ♦ וגו׳ פניך את שמחות שבע חיים ארח תודיעני ס״ז(
 ההגבה להם שייטיב יכול תה הוא ויאמר בו ויחשוב השכל עליו שיקיף מה תהלת המאמר
 ההיא בדרך שטובתו יראה אבל ויזהירם שיצום טבלתי המתמדת ההצלחה ויצליחם הגמורה

 שוסו כי חזה הענין בבירור ואומר . הטרה מעניני מעליהם שיסתלק מה בעבור להם טוב
 שהשכל והוא . טוב יותר הוא בו שצוה במה בהטריחם המתמדת הטובה אל הגעתם סבת

 בר הטוב מן שינעהו מה כפל לו יש בו שהעבד מעשה )ד( על לטובה שמגיע בי שיהיה דן
 בן הדבר ובאשר .ביניהם להשוות רואה השכל ואין עמו מתחסד הוא אבל דבר עשה שלא
 תהיה אשר תועלתנו כפל הגמול על תועלתנו להיות )ה( היותר החלק אל בוראנו בנו נטה

 הגה לו מושלה וזרועו יבוא בחזק אלהים י״י הנה )ו( מ׳( )ישעיה שאמר ובמו מעשה לא על
:לפניו ופעולתו אתו שברו

 נביאיו בדברי יתברך אלהינו הודיענו פותח אומר הזאת ההקדמה שהקדמנו וכיין א פרק
 חייבים אנהנו בם אותנו שצוה מצות ובה געבדהו הורה עלינו לו שיש ’

 את לעשות מצוך אלהיך י״י הזה היום כ״ו( )דברים אמרו הוא .שלם בלב ולעשותם לשמרם
 לגו והעמידו . נפשך ובבל לבבך בכל אותם ועשית ושמרת המשפטים ואת האלה החקים
 ואתר .מיד אותם ועשינו ושמרנום )א( המלאים והמופתים האותות ההם המצות על נביאיו

 שאבאר וראוי דבר סבלעדי לעזבנו ראוי היה ולא בהם שנצטוה מחייב העיון מצאנו בך

ממה
האמונה שביל

 נושא שיהיה אותו להקדים הראוי הענין ר״ל . בו׳ התחלה אותו לקדם ראוי אשר )א( פתיחה
 אשר דבר לכל קדמון שהוא בעבור יח׳ שהבורא . הוא והמצוה התורה מעניני המדבר הזה המאמר

 את בריאתו היתה א״כ . דבר לשוס צריך ואינו • וחדשו העולם את המציא במים גס מהיות סר ולא .נברא
 וזה ־ הכתובים מליו והורו הראשון המאמר בסוף זה שנתבאר וכסו . ית' מאתו וחסד סובה רק העולם
 " עניניו יפונו עליו אשר הקוסב והוא ־ כלו הזה המאמר נושא הוא .ברואיו במובת וחפן ומסיב סוב שהוא הענין
 ותחלת )ב( : עיי״ש התחלה הערבי בפי יקרא שהנושא . א׳ ענין סוף הספר בהקדמת לך רמזתי וכבר

 בריאתו וסבת עלח היהה אשר ית׳ הבורא כי הוא .אלה ז״ל הגאץ דברי ;המשך . בו׳ לברואים הטבתו
 הגמור מהאפס שהוציאם במה להם הסבתו חחלת סיתה • בסובתס וחפן בתועלתס פרצה מה . הדברים את
 וצוע . חיים אורח והודיעם בהסבתו ידו שנית שהוסיף במה הית• הסבתו ותכלית .והישות המציאות אל

 הלו המק וזה . מתמיד בנועם לראות ויזכו באחריתם להסיבם . תעשה בלא והזהירם עשה במצות אותם
 עול עליהם להעמיס לו היה למה . ויאמר בו יחשוב ואח״כ . הראשונה ובהשקפה בתחלה השכל אותו יקיף

 .הגמורה סהסבה להם מסיב היה אס .שלימה יותר הסבתו היתה . להם להסיב ברצותו הלא . ומצות תורה
 שליפה •ותר בזה סובתו והיתה . וההזהרות הצווים עול עליהם העסיס מבלי .המתמדת ההצלחה ומצליחה

 יוסר הסונה ט .הוא הספק זה התרת כי ז״ל הגאון אסר ולזה . מעליהם הסורח עניני הסתלקות בעבור
 .וחסד בנדבה ית׳ מאתו אלינו שתבוא ממה . וסרחתט עבודתנו חלף ית׳ מאתו אותה נקבל כאשי . שליטה

 שתגיעהו מסי כפול תועלתו יהיה . ומעשה עבודה חלף . סמסיב סובה לו שתגיע שמי . גוזר השכל כי
 מהסוב המגיע העונג ביתרון שוה ;ועבודתו מסרחו הגוף מנוחת אין כי . בה מהססיב וחסד בנדבה הסובה

 .שבהם לחשובים וכט״ש )ג( : וחסד בנדבה הבא סהסוב המגיע העונג על . ומעשה עבודה על הבא
 אות שם וביאורי ה׳ ענין הספר בהקדמת ועיין .והחסידים הצדיקים והם . שבברואים להחשובים כלומר

 2 נתטונו אחד לדבר כלס כי .התשיעי מהמאמר ובפ״א הששי ממאמר ובפ״ג .הרביעי למאמר ובפתיחה . ג״ח
 . בו׳ הנטול על תועלתנו להיות )ה( : הפעל מבנין עבר הוא שהעבד מלת .בו שהעבד מעשה )ד(

 :וחסד בנדבה כ״א מעשה לא על הבא התועלת כפל הוא . ועבודה מעשה על גמול בעבור הבא שהתועלת כלומר
 והיותר סוב היותר בדרך לצדיקים שכר לחן יבא ית׳ הבורא כלומר . בו׳ יבא בחזק אלוקים ד׳ הנה )ו(

 פעולתו ושכר .אתו צדיק כל של שכרו ובזה ’ הרע מן ולהזהיר בשוב לצוות לו מושלה שזרועו מה והוא .חזק
. וכאמור וחסד בנדבה כ״א מעשה לא על התועלת שיגיעהו ממה סוב ויותר חזק יותר דרך הוא וזה . לפניו

: שכיר פעולת חלין לא כמו .פעולתו ושכר ־ בו הכוונה לפניו ופעולתו ומאמר
 העמידד אשל והמופתים האותות לנו הספיקו שכבר כלומר .מיד אותם ועשינו ושטרנום )א( א פרק

 לשמרע נפשותינו את וחייבנו .ספק שוס סבלי ההם המצות אמתח לקיים . ע״ה הנביאים לנו
 ולעשות
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 להקביל מחייב השכל כי ואומר .ועניגים דברים הזה לענין )ב( העיון אותו שמחייב ממה

 זה היה וכאשר .לגמול צריך איגנו אם בהורות אם אליה צריך הוא אם בהטבה אם מטיב בל
 ברואיו לצוות התחייב אבל עצמו בעניני יתברך הבורא שיעזבהו נכון היה לא השכל מחיובי

 ולקללו לגדפו יתיר לא שהחכם עוד מחייב והשכל .שבראם בעבור לו והודות בעבודתו
 הברואים שימנע עוד מחייב והשכל . בו להקביל מזה עבדיו הבורא למנוע עוד והתחייב

 והשכל . זה ההכם להם יתיר שלא עוד והתחייב .החטאים מיני בכל לקצתם קצתם לחטא
 אל שיניעהו בעבור עליו שכרו לו ויתן מהדברים בדבר עושה החכם שיטריח עוד מכשיר

 אלו נקבץ וכאשר .המטריח יזיק ולא לעושה שמועיל ממה זה שהיה מפני בלבד התועלת
 ולעבדו לדעתו שחייבנו והוא .אלהינו צונו אשר המצות הם יהיגכלליהם ענינים הארבעה

 בלב ועבדהו אביך אלהי את דע בגי שלמה ואתה כ״ח( א׳ )דה״י הנביא שאמר כמו שלם בלב
 מזיקים שאינם פי על אף ובנדופים בקללות מהקבילו הזהירנו ועוד . חפצה ובנפש שלם
 ונשא אלהיו יקלל כי איש איש כ״ד( )ויקרא באברו להתירם החכמה מדרך שאין אלא אותו
 ולא תגנבו לא י״ס( )שם שאמר כמו ולחמסם לקצתנו להרע לקצתנו התיר ולא .חטאו

 הם אליהם שנסמך ומה הם ענינים השלשה ואלה .בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו
 לו להכנע מהם הראשון אל ונסמך )ד( . ת ו צ מ ה י ק ל ח י נ ש מ )ג( הראשון החלק
 ישבע ולא לו ישותף שלא השני אל ונסמך .בכתב והבל לזה והדומה לפניו ולעמוד ולעבדו
 אל ויסמך .בכלל והכל לזה והדומה המגנים בתארים )ה( יתארהו ושלא ♦ לשקר בשמו

 הניאוף ואיסור המדברים מהרוג והרחקה והדין והצדק והאמת המשפט עשות השלישי
 בא־ה נכלל אשר וכל לנפשו אוהב שהוא מה לאחיו המאמין ושיאהב והרכילות והגנבה

 מהם ענין וכל טובתו בשכלנו נטע בו שמצוה מאלה ענין ובל )ו( בכתב והכל השערים
 אמת כי ח'( )משני השכל היא אשר החכמה שאמרה כמו גנותו בשכלנו נטע ממנו שהזהיר

 שהם (0 אותם נחר השכל אין דברים י נ ש ה ק ל ח ה ו .רשע שפתי ותועבת הבי יהגה
 נמולנו להרבות והזהרה צווי עליהם הבורא לנו הוסיף לעצמם מגינים ולא לעצמם טובים

 והיה .ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען הפץ י״י מ״ב( )ישעיה שאמר כמו עליהם והצלחתנו
ן כעני והוספו )ק( .בהם העבודה למקום )ח( מנוגה מהם ממנו והמוזהר טוב מהם בו המצווה

 השני
האמונה שביל

 לקיים הוא גם יוכל אם שכלנו את אח״כ נסינו כאשר ורק :ומיון חקירה שוס מבלי . 7ס אותם ולמשות
 מהשיג קסן שהוא מם האנושי והשכל .יח׳ מאתו במצות מצווים שנהיה מחייב העיון שגס וראינו מצאנו ;אמתתס
 ז בכ" ומצוות חורה סגולתו לעס שנתן במה .ית׳ הבורא כוונת תכלית ידיעת כי ואף . השלימות על האמתות

 :בפתיחה שנתבאר וכסו והמצוה התורה מבלעדי האדם את ית׳ הבורא שיעזוב יתכן שלא הוא גס מחויב
 מבלי ית׳ הבורא אותט שיעזוב ראוי שאין בכלל גוזר שהשכל אחרי כי ר״ל .כו׳ דברים הזה לענין )ב(

 השכל אשר הפנינים הס ומה הדברים הס מה פתה אבאר וכאמור השלימה המובה וזהו .דבר שוס אותנו שיצוה
 . מזולתו פובה שקבל לפי ומחייב גוזר שהשכל א׳ .פנינים ארבעה והס . פליהס אותנו הנורא שיצוה מחייב
 לסובחו צריך איט שאס או אליה צריך הוא אס בהשבה אלת המשיב פני ויקביל .שובה תחת שובה שישלם
 ית׳ הבורא שיעזוב נכון ג״כ היה לא .לחבירז אדם בין זה מחייב השכל ואס .ולברכו לו עטת'להודות ישתדל

 במה להס השבתו חלף לו ולהודות לעבדו אוחס שיצוה הראוי מן והיה .ברואיו ובין ביט הזה השכלי החיוב אש
 אדם לבני יסיר לא בכ׳ז . תבוא לא חנס שקללת מאוד יודעת נפשו כי עם שהחכם מחייב השכל .ב . שבראם

 אאומן ומקללך מברכך ואברכה לו נאמר פ״כ כי הזקן אבינו גס זה על שהקפיד שסצינו )וכמו דקללוהו שיגדפזהו
 שימנעו ומחייב גוזר השכל . נ .וגידופים בחרופיס אותו מהקביל מזה יח׳ הבורא אותנו שימנע מזה ויתחייב

 את להס יתיר ושלא פ״ז ג״כ יזהירם החכמה מקור שהחכם מזה ויחויב . לקצתם קצתם עול מלעשות הברואים
 וישריח האדם אש יס׳ הבורא שיצוה השכל אצל יכשר כבר ני השכל אצל מוכשר שהוא מה ד .השכל אצל הנמנע

 אשר הפנינים הארבעה הם אלה .חסר לא ית׳ והוא . ויהנה פ״ז שכר שיקבל באופן מהדברים בדבר אושו
 ואלה והשמשיות. השכליות המצות. חלקי משני )ג( : התורה מצות כל כוללים הס . בהם נתבונן אס

 נ הראשק אל וגססך )ד( : השכליות כלומר .הראשון החלק הס .הנזכרים כתובים בהשלשה אשר השלשה
 וכפ״ש כצ״ל . ככתב והכל לזה והדומה המגונים בתוארים )ה( : הנזכרים מהשלשס הראשון בפנין ונכלל
 . כו׳ מאלה ענק וכל )ו( בתורה: האלה וההזהרות הצורים כל נכתבו ור״לוכבר . ושלישי ראשן בענק

 .שכליות מצות יקראו ופ״כ .האדם בשכל ואמחתס שובם הבנת את ית׳ הבורא נסע הנזכרות המצות כל כי ר״ל
 סוביס שהם גוזר השכל שאין כלומר . בו׳ לעצמם טובים שהם )ז( :ואמתתס סזבס ג מש שהשכל יען

 אשר המקום אל בהשקפה כלומר . בהם העבודה למקום )ח( :לעצמם מגונים שהס לא וגם . לעצמם
 רצונו הפקת הוא ההוא המטון והמקום . מגונה מהם והמוזהר סוב מהם המצוה יהיה .אליו העבודה נכוון

 העני הענין סוג סחת »נסים האלה והחוקים ר״ל .בו׳ השני בענק והוספו )ס( : רצונו ונעשה שאפר יס׳
מחלק
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 חלקיות תועלות ההסתכלות עם להם יהיה שלא אפשר אי זה ועם )י( הראשון בחלק השני

 גדולת ועלילה גדולות תועלות הראשון לחלק היה כאשר המושכל מדרך מעטה ועלילה
: המושכל מדרך

 מן ואומר תחלה השכליות המצות על הדברים שאקדם וראוי )א( ב פרק
 קצתם ויכלה זה יותר שלא המדברים דמי שפיכות לאסור החכמה

 ומכרית החכם בו שכוון הענין בטול הצער מן בו שמרגישים מה אחר בו ויש )ה( קצתם את
 המדברים יהיו שלא הזגות לאסור החכמה ומן . בו והטריחם לו בראם מאשר ההרג אותם

 כאשר )ג( טרפו האב ושיורישהו שגדלהו נמול שיכבדהו אביו מהם אחד ידע ולא בבהמות
 מ! להם מוצא שהוא מה ויעשה אם ואחי מדוד )ד( קרוביו שאר ושידע המציאה ממנו ירש

 ממון גניבת על אדם בגי קצת יבטחו תותר אם כי הגנבה לאסור החכמה ומן . החנינה
 עוד הגנבה תבטל זה על הכל יבטח אם אך ממון יקנו ולא העולם יישבו ולא )ה( קצתם
 צדק דבר מראשיתה אך )ו( החכמה ומן . כלל שיגנוב מה ימצא שלא מפגי הקנינין בבטול
 על האמירה הוא והכזב ובענינו הוא כאשר הדבר על האמירה הוא הצדק כי הכזב ועזוב
 ותליין מהתכונות בתכונה וימצאנו עליו החוש יפול וכאשר בענינו ולא הוא כאשר לא הדבר
 ר ותשע ומתהפכות בנפש התכונות שני מקבילות זולתה בתבונת בהפך הנפש עליו

 השרשיש ד׳ אלה כי )ז( שסובר מי אדם מבני שראיתי אומר כן ואחר .נכרי בדבר מהטנעם
 לו שיערב מת אצלו והטוב וידאיגהו שיצערהו מה אצלו המוזר אבל מוזרים הםוזרים.איגם

 אך . ק ד צ ה ר ע ש ב ׳ ד ה ר מ א מ ב )ח( רחבה תשובה האלה הדברים על ולי .וירגיעהו
 הנה לראיה שהבאתיו מה כל עזב בבר )ש( זה שחושב מי כי ואומר קצת הגה ממנה אזכור

 ההתהפכו" )י( שארהיבהו עד אניח לא זה ועם .מעלינו טרחו והסתלק סכל הוא זה שעזב ומי
 והנשים הממון ולקיחת ההרוג ויצער להורג שיערב מה השונא הריגת כי ואומר .וההמגע

 כל להיות יתחייב הזאת המחשבה ועל .ממנו ללקוח ויצער ללופח שיערב ממה הנשואות
וסכלות ולזונה ולהורג לגנב שיערב מפגי חכמה . יהד וסכלות חכמה השגים מאלו פועל

 מפגי
האמונה שביל

 את להמרות להס יתיר לא כן .ויקללוהו שיגדפוהו אדס לבני יתיר לא שהחכם כמו כי .השכליות המצות מחלק
 יצוה אשר ככל לעשות ויחייבס . ממנה תועלת שוס להם יושג לא אשר מעשה על אותס שיצוה פס .דבריו
 השכליות המצות כמו השכל מחיובו אינם האלה שהחוקים עם כי ר״ל .בו׳ אפשר אי זה ועס )י( :אותם
 תועלות בהם גס נמצא היכוב בהם נסתכל אס בכ״ז .המושכל מדרך גדולות וסבות גדולות תועלות בהם אשי

: שאח״ז בפרק שיבא וכמו . השכל אותם יחייב אשר מועסות וסטת חלקיות
 . השכליות המצוות פעמי תחלה לבאר שאקדים כלומר . בו׳ הרבדים שאקדים וראוי )א( ב פרק

 ר״צ . בו׳ .שמרגישים מה אחר כו ויש )ב( :השמעיות למצות גם שעמים קצת אבאר ואח״כ
 מן הגדול הצער הנהרגים וירגישו . קצתם את קצתם יכלו . והרציחה ההריגה להם חותר שאס מלבד בי

 ,והמצות התורה ומקיום . הראשונה ההסבה שהיא מהבריאה עי״ז נכרתים ג״כ יהיו »עת בלא והאבדון ההרג
 רומז ל ז" הגאון . המציאה מטנו ירש באשר )ג( : השניה ההשבה שהוא מהם הנורא אותם הפריח אשר
 שלהן אלו הרי הגדולים ובתו בנו מציאת .שלו אלו הרי הקשניס ובתו בנו מציאת פ״ק( )צ'מ חכז׳״ל שאמרו למה

 . קשן זהו אביו שולחן על וסמוך גדול אלא . קסן,מסש קפן ולא . משש גדול גדול לא אר״י אבא בר ואמרי״ח
 לא אביו אחי דודו את לבד שלא כלומר . אם ואחי מדוד )ד( גדול: זהו אביו שולחן על סמוך ואינו קשן
 יישבו ולא )ה( :ואחות אח מבן הראויה החנינה למוכנס יוכל ולא . יכיר לא מאביה אמו אחי שגס אבל .ידע

 ממעשי קנינים להרטח ישתדלו ולא . העולם בישוב יעסקו לא .הגניבה על בסחונם בעבור . בו׳ העולם
 ימצאו ולא .כלם יתרוששו כי . אח״כ הגניבה גס תתבשל ומזה . חבריהם ממון גניבת על ויסמכו . ידיהם

 שהחכמה ר״ל .בו׳ צדק דבר תה מראשי. אך )ו( :כל ובחוסר ובעירום ברעב כלס ויהיו .פוד לגנוב מה
 יפול אם כי .בראשיתה אמת דבר על לא אס החכמה תושלם לא כי . הכזב ולעעב צדק לדבר אותט מחייב
 התכונות אלה שתי תהיינה אמרת בתכונה הנפש עליו ותלין . מהתכונות בתכונה וימצאנו ענין איזה פל החוש

 ר' אלה כי )ז( : ורחוק זר דבר מהמנעתס ותשער בהם החושבת בנפש מתהפטח והטזבת האמיתית
 . כזב ודבר . גניבה זטת. . דמים שפיכות שהם הנזכרים שרשים הד' אלה כי ר״ל . בו' המזרים השרשים

 לא ושאלמלי .מוזרים שאינם שאמרו אדם מבני ראיתי כבר .שנתבאר וכמו השכל מן מוזרים באמת המה אשר
 המהנה דבר וכל עושהו את ומצער המעציב הדבר כ״א בשכל. מוזר אין ולדעתם אותם. מונע השכל היה לא נכתט

 מזה השמיני בפרק גס האלה הנבערים הספשיס דעת נזכר וכבר .מה ויהי בשכל נמנע איט עושהו את
 והוא .בריותיו עם ית׳ הטרא מצדק המדבר שמנעו בחלק .הצדק בשער הד׳ במאמר )ח( : עיי״ש המאפר

 הענינים- אלה זרות מחייב השכל איך זה קודם שבארתי מה .ט׳ תי שהבא מה כל עזב כבר )ס( :סס בפ״ב
השג/ הדעת לפי גי לבאר שארחיב .וההמנע ההתהפכות )י( : ארבעתם את לאסור החכמה מן ושהיה

יתקבצו *
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 אך שקר היא ההמנע ועל ההתהפכות אל שמביאה דעת ובל .דיני בעל מצער שהוא □פני
 והורג ערב והוא אכלו ארם מעט בו שנפל בדבש א׳ באיש הזה ההפך עליהם יתקבץ )יא(

 בשכל מותר הוא אשר הב׳ בהלק אומר כן אהר )יי( . יחד וסכלות הכמה שתהיה ומתחייבים
 בין יום קדוש כמו שהוא כמו מותר השאר והניחה קצתו ואפרה בקצתו צותה והתורה

 קצת מאכול וההמנע .והנביא ככהן אדם בני משאר איש וקדוש ומועדים כשבתות ימים
 ואלה • הטומאה בעבור המקרים לקצת תכף והפרישות אדם בני קצת ומשכב המאכלים
 מצות בקיומם הנדולה שהעלה פי על אף אליהם שיצטרף ומה מהם שיולד ומה השרשים

 לזכור רואה ואני מועילות חלקיות עלות לרובם מוצא אני התועלת אל והבאתנו אלהינו
 הזמן קצת קדוש מתועלת בי ואומר י מהכל למעלה הבורא וחכמת עליהם ולדבר קצתם
 וחלק החכמה קצת אל ולהניע היגיעה מרב המנוחה אל להניע בו המעשים בעזיבת תחלה

 בעניני וידברו בהתקבצם קצתם את קצתם לפגיעת אדם בני ויפנו בתפלה דתיכפת מן
 יותר ההכמה ממנו לקבל מיוחד איש קדוש ומתועלת * לזה הדומה וכל בהם ויכריזו תורתם

 להישיר ושישתדל מעלתו אל שיגיעו כדי הישרה הדרך אדם לבני ולחבב בעדם ולהפגיע
 חיים בעלי קצת אכילת אסור ובתועלת . לזה שדומה ומה לכך ראוי שהוא כיון אדם כני

שלא
האמונה שביל

 שזה לבד לא ר״לכי »כו׳ דהפך עליהם יתקבץ )יא( : נמנע שהוא מה .אחד בנושא הפכים שני יתקבצו
 ההפך שיתקבץ אבל . וכדומה ההרוג ותצער להורג תערב ההריגה כי . אדם בני שגי בערך ונמנע הפך

 ונמנע הפך זה ויהיה . אח״כ ו וימיתנ לחכו שיערב .בארס ממוזג דבש יאכל אס כמו .אחד באדם גס והנמנע
 אלה ז״ל הגאון דברי המשך . בו׳ הב׳ בחלק אומר אח״ב )יב( :הנפסדה דעתם לפי .יחד וסכלות חכמה
 מחויבים והמה . אדס בני מידיעת נעלמה שסבתס מס . השמעיות המצות שהם התורה חוקי שגס .הוא בכלל

 וחכמה המתמיד העעס ואל הגמור הסוב אל ידס על ושיבואו . בהס צוה ית׳ שהבורא בעבור רק בשמירתם
 ימצא .האדם בהס יתבונן כאשר בכ"ז . המדברים שישיגוהו ממה למעלה היא בהם שצוה במה יח׳ הבורא

 מתועלות כי וזה . אדם בני עניני בתיקון מועילות חלקיות וסבות ועלות . לנפשו מפעמים בהם הוא גס
 וינוחו .המעשה ימי בכל בהם !פרודים עושים המה אשר ממלאכתם העם יפנו למען והמועדים השבתות
 החכמים את ויפגעו בתפלתם ויוסיפו והחכמה השירה אל לבבם ויפנו . המקודשים ההם בימים מיגיעתם

 העס שיתבשמו . והלוים הכהנים ומתועלות . מפריד באין והעבודה התורה מעניני עמהם לדבר והחסידים
 . והישר הפוב את בעיניהם ויחבבו . ותפלה רנה בעדם וישאו ההמון בעד ושיתפללו . ותורתם חכמתם מריח

 הבע״ח את האנשים ידמו שלא »חיים הבעלי קצה אכילס איסור ומתועלות .הנכונה הדרך אל אותם זיישייו
 באיסור החכמה והיתה . וגו׳ צפור כל תבניה בארן אשר בהמה כל תבנית ד( )דברים שאמר כמו .לבוראם

 .לו כדומה את לאטל ית' הבורא שיתיר יתק לא כי . ליוצרה הצורה את ידמו שלא אדם בני ילמדו למען קצתם
 שהושם לדבר יעבדו איך כי . מלעובדס כן גס נמנעים יהיו ועיי׳ז .פמא לו הדומה הדבר שיהיה ג״כ יתכן ולא

 להם מסיר היה אם ואף . בזה מלדבר שתק אלו יודעים היו לא זה וכל . פמא שהוא לדבר או . למאכל להם
 בתבניתו לו הדומה הבהמה ממין אף האכילה מנע לא סובו מרב שהבורא אומרים היו .כלס את לאכול בפירוש
 את להמיר אפשר היה לא כי !עוד .לו הדומה המין את שיתיר יתכן לא קצתם נאסרו כבר אם עתה משא־כ

 פעם בזה יבקש לא ז״ל שהגאון עוד. לומר ואפשר . אוכניהם אח הממיתים הארסיים חיים הבעלי מפני כלס
 ,בשכל גס מוכרח אכילתם ואיסור האדם למזג נאותים אינם אלה כל כי יען שכלית מצוה זהו כי .אכילתם חיסור

 שע״כ ואמר . שמעיות מצוה שזהו סומאמס פעם יבקש ורק . מהשלישי בפמי׳ח המורה הרב שבאר ־כמו
 הסויה שמנעה במה שהסבה האנשים יחשבו לא למען .לבד האכילה איסור לה הספיק ולא התורה עמאתס

 אל לדמות יוכלו לא שוב . ׳כ ג סמאחס כאשר עתה משא״כ ית׳. הבורא אל דומים שהם בעבור הוא אכילתם חת
 מה ולא למאכל לכם שהושם מה הבורא אל לדמות יתכן לא כי .הממאיס אח ולא הסהוריס אס לח הבורא
 שהם בעבור . ובנותיהם אחיותיהם עם אדם בני שיתיחדו מביא הצורך כי העריות ומתועלות .סמא שהוא

 והיה .אליהם ונכספת בעבעה חומדחן האדם נפש גם היחה . להם מותר נישואיהם היה ואלו .יחד מתגדליס
 אחיותיכם אצל מקפניתם מצוין האחים והיו .מאוד נהם מצוי שהדבר יען . עת בכל עמהם לזנות לכס על עולה

 מסרבה הזמה שפפת והיה . הנערה אל ילכו ואביו ואיש . כגדול כקסן אחיהן לפני הפקר והבנות כהרנגולין
 והיה . ידוע אבות ימס להם יהיה .ולא יכיר לא בניו ואה אחיו את איש ידע ולא .ומתערב מתבלבל ־וזרעם

 וגס מזה תברח הנפש שגם עד נישואיהם ההורה אכרה וע״כ מאוד. מבואר שהוא מה ומפורטים רב הקלקול
 . מקרוביהם היפה נצורה רק מתאוים אדם בני שהיו ועוד . והתיעוב המיאוס תכלית אותו מואסים המומות

 קרובה שאין בראותם אותה מואסין אדם בני היו כי .לאיש להכשא יפה שאיננה הצורה יכולה היתה לא ועי״ז
 להכנעה "ז עי האדם שיבת . מקריהם בעבור והמקדש הקודש מן והפרישות הסמאות וסתועלות בה. חפצים

 בראותו .והמקדש הקודש בעיניו שייקר ועוד . גופו שנסמא או מגופו יוצאת סומאה כי בראותיו ושפלות
 בימי נמנעת שהיא בראותו סהרחו בימי התפלה בעיניו חיקר וכן .פומאהו ימי כל ממנו נמנעים שהם

סומאתו
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(О ושלא לטמאו ולא לו דומה שהוא מה לאכול שיחייב יתכן לא כי לבורא ידמוהו שלא 

 אצלו שהושם מה ולא למאכל לו שהושם מה לעבוד יתכן לא כי מהח מאומה האדם יעבוד
 והאהים האב אבל הקדמנו כאשר איש אשת קצתהגשים שכיבת הרחקת ומתועלת .טמא

 יתאוו ושלא עמם לזנות לבם על עולה היה נשואיהם ובהתרת עמם להתיחד מביא הצורך
 .בה חפצים אינם קרוביהם כשיראו יפה שאיננה צורה ימאסו ושלא מקרוביהם היפה לצורה

 התפלה בעיניו ושתיקר ומבשרו מעצמו האדם שיכנע )יד( והטהרה הטומאה ומתועלות
 ושישיב ימים ממנה שנכנע אהר והמקדש הקדש בעיניו ושייקר ימים ממנה שפכק אחר
 ת ו י ע ם ש ה המצותהאלה רוב יחקרו כאשר הדמיון זה ועל .שמים ליראת לבו

 למעלה בדעתו הבורא וחכמת רבים דברים ותועלותיה העלילה סעיפי )סו( מן לרם ימצא
 דרכי גבהו כן מארץ שמים גבהו כי ( ס נ״ה )ישעיה שאמר כמו המדברים שישיגוהו מה מכל

: מדרכיכם

האמונה שביל

 ת ו י ע מ ש ה ו ת ו י ל ב ש ה והם המצות הלקי בשני הכלל זה שאמרתי וכיון ג פרק
 ש י י כ שמעתי בי . ולנביאים לשלוחים הצורך היה מה שאבאר ראוי י

 וששכליהם לנביאים צורך אדם לבני אין כי שאומרים אנשים
 וראיתי האמת מבחן אל ושבתי . הרע ומן הטוב מן בהם שיש במה להישירם להם מספיקים

 איננו כי שלוחים שולח היה ולא מהם יותר בו יודע הבורא שאמרו כמו הדבר היה שאם בו
 חים השל. אל הברואים צורך ומצאתי בענין הסתכלתי כך ואחר .ענין לו שאין מה פועל
 כי השכליות המצות מפני אך אותם להודיע כלבד השמעיות המצות מפני לא גדול צורך

 דן שהשכל ומזה .עליהם אדם בני שיעמידו )א( בשלוהים אם כי ישלם לא בהם המעשה
 ותכונה מזמן ולא ממאמר לא )ב( ההיא להודאה גבול שם ולא טובתו על לאל בהודאה

 מיוחדים ומאמרים עתים לו ושמו . תפלה וקראוהו גבול לו ושמו .לשלוחים והצטרבו
 איך מושם נבול בו ואין הנאוף הרחיק שהשכל ומזה . מיוחדת ומגמה מיוחדת ותכונה

 בלבד בממון או בלבד בדבור זה היהיה * איש כאשת שתשוב עד לאיש נקנית האשה תהיה
 בסימן או בזה העיר אנשי בקבוץ או עשרה או שנים בעדות או בלבד אביה ברצון או

 ומזה .ועדות ושטר במהר )ג( ואמרו הנביאים ובאו • ברושם שירשמוה או עליה שיסמנו
 מדרך קוגהו שיהיה עד האדם ברשות הממון יהיה איך בו ואין הגנבה מרהיק השכל כי

 או והים הבר ציד )ד( כמו ההפקר מדרך או הירושה מדרך או הסחורה מדרך או המלאכה
 בשער שיפול מה ושאר בלבד בדבור או המקח בתפישו )ה( או המקזז יתקיים הדמים בחת
 ומזה • פוסק בדין מהם שאר בכל 0) הנביאים ובאו . ורהב ארוך שהוא הספקות מן הזה

 או בלבד בתוכחה אם גבול לשעורו שם ולא חנוק לשער רואה השכל כי החבלות הערכת
 והתוכחת הקללה וכן שיעורו כמה בחלקות היה ואם )ז( כן גם בהלקאה או עמה בקללה

או

 העלילה סעיפי )סו( : עיי״ש תשא כי פרשה בתחלח הפילוסיף בשם ז״ל הרלב״ג זה זכר * דותה נדת בימי
: בה אשר והתועלות הגדולה מהסבה קסניס ענפים כלומר . ותועלותיה

 : עשותם אופני על האדם בני אח יעמידו שהשלוחיסההס . עליהם אדם בני שיעמידו )א( ג פרק
 להודות חייבים אלו אשר המאמר כמות לדעת נוכל לא כי .ותכונה מזמן ולא ממאמר לא )ב(

 לדבר ומה נאמר ומה . השבח ואיכות תכונת לדעת נוכל Ы גם . לו להודות יכשר זמן באיזה לא וגס . בו לו
ואמרו נאותה וטגה מיוחדת בתכונה מיוחדים ומאמרים לזה מיוחדים עתים הודיעוני שהשלוחיס עד ית' בשבחו

 הסומאה בימי ממט שמטעה במה התפלה ענין יוקר וישער וצלולה זכה תפלתו שתהיה עי״ז ויזהר • סומאתו
 שהמה עם השמעיות למצות גם ופבות עלילות במחשבתו למצוא לב חכם כל יוכל אשר הענינים מאלה וכיוצא

 את ידמו שלא . בו׳ לבורא ידמוהו שלא )יג( : משוער בלתי רוממות האטשי מהשכל גבוהים לעצמם
 ואס . אלה ז״ל הגאון בדברי למשפס שחשבתי מה זה שלפני בדיבור שראיתי וכמו .יח' הבורא אל ההוא הקצת

 גס ונברכהו בו ונשמחה נגילה .פנינו על סובו קול בהעביר .הרצויה כונתו לו ויבוא ציד הצד הוא מי איפוא לא
 למלך החבר אפר בזה כיוצא .ומבשרו מעצמו האדם שיכנע )יד( : נוציא חדש מפני וישן . יהיה ברוך

 שמפסידים ניסו וכבר . מקריים רחצו שלא בעוד בעצמם טבד שימצאו סעס יש ועוד וז״ל ס״ס( )מ״ב .אלכוזר
 זמן נפשט ומחבלבלת .להקברות המתים מקברת משתנה ורובנו .והייטת כפנינים הדקים הדברים במגעם

האשה הבסת ע״י זכוכית במראה הנרשם הכתם על סופר זה ודוגמת . ע״כ כו' מת בו היה אשר בבית מה

 : בדבר עדים ושיהיו בשסר או בכסף . ועדות ושטר במוהר )ג( : תפלה וקראוהו ההודאה גבול שזהו
 . המקח תפישו ב )ה( : ההפקר מן כלומר .ביס או במדבר דבר איזה שיצוד . והים הבר ציד )ד(

 שצריכים ננוח מאס כלומר .בו׳ בחלקות היה ואם )ז( : מהם ענין בכל .מהם שער בכל )ו( : במשיכה
 בכלי או ביד ההכאה איכות וכן .ותוכחות קללות כמה וכן . מלקות כפה יודעים הייט לא . להלקותו אנחנו

 במחק,
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 לקצתם. דימה אינו קצתם או אחד מזיק כל עונש ואם בהמיתו אם כי מטנו יספיקו שלא או

 לקצתם ושמו בענינים קצתם עם קצתם ושהפו ידוע תשלום מהם אחד לכל הנביאים זישמו
 לשליחות הוצרכנו לדם והדומה ספרנו אשר הדברים אלה ובעבור )ח( ,ממון תשלום

דבר על מסכימים היינו ולא בדעותנו חולקים היינו לעצתינו מונחים היינו אם כי הנביאים

:בארתי כאשר השמעיות בעבור ועוד )ט(
 איך )א( לזה שאסמיך ראוי הנביאים לשליחות הצורך הביא איך שבארתי וביון ד פרה

 אדם בני שהיו בעבור ואומר אדם בני אצל השליחות להם התקיימה 1
 הם אך העצמים להפך ולא המבעים להכריח יכולים אינם שהם ויכלתם בכהם יודעים )ב(

 ויהיה מחוברים ובראם הנחלקים המבעים שהכריח בוראם מעשה זה כי זה מעשות נלאים
 נטור ■עצם מהם יראה לא מחוברים ששבו עד נפרדיהם עצמי ושנה מזה זה לברוה ענינם

 והדומה צמח או אדם לומר רוצה המתבודדים האלה העצמים זולת אחר דבר נראה אבל
 הבורא שיבחרהו נביא וכל .הבורא מעשה סימן אצלם זה להיות מתחייב מהגשמים לזה

 משרוף האש מניעת כמו טבע הכרח אם האותות מאלה אות לו נותן לשליחותו יתברך
 כאשר עין הפוך או )ג( לזה והדומה מהליכתו הגלגל והעמיד יעבור שלא הנהר ועצירת

 הרואה יתחייב בזה אות לו ינתן וכאשר .מים והדם דם והמים חי והדומם דומם ההי נהפך
 עד )ד( אות לו נתן לא החכם כי להם שיאמר במה בו ולהאמין להקדישו אדם מבני אותם
 ידעת כאשר בספרים כתוב הוא בשכל שהוא פי על אף הענין וזה .אצלו נאמן שהיה
 וכאשר . הנה לזכרם צריך שאינני מה לו נתנו אשר המלאים והאותות רבינו משה מדבר

 המסות ז׳( )דברים לעטו שאמר וכמו ופרושם* חולהו שמות ואלה בספר מבוארים הם
 ד( )שמות אמד כאשר הצדיקים הם אדם מבני בו שהאמין ומי . עיניך ראו אשר הגדולות

 מענין נודע וכאשר . התועים הם בו האמין שלא ומי . העם ויאמן העם לעיני האותות דיעש
 האמתות בו אשבור )ה( דבר הנה לאטר צריך ואני באלהים האמינו לא בי בו שנאמר מי

 . להפכם עתיד שהוא אדם לבני יודיע אשר עד עין הופך איננו )ו( יתברך שהבורא והוא
 היינו אם מןהעינים.כי מאומה הופך אינו עלה מבלי אבל בנבואות להאמין בזה והעלה

 בני ואל ביתו אל ישוב כאשר ממנו אחד כל והיה לנו נפסדות האמתות היו זה חושבים
על בשיעור וכ; )ז( שעזבו מה זולת ושיהיו הבורא עיניהם יהפוך שלא בטוח יהיה לא ביתו

אדם
האמונה שבל

 הגאון דברי לעומת . ,כו הדברים אלה ובעבור )ח( : והתוכחת הקללה איכות וכן ברפיק. או בחוזק
 והשכליים המנהגים אין כי ועוד וז״ל מהשלישי ז׳ בסיסן אלכוזר למלך החבר דברי נס מתנשאים חלה ז״ל

 בכניעה הנתש ומוסר . חובה שהענוה יודעים אנחנו כי . שיעורם נדע לא בעצמם נדעם שאם . ידועים ההם
 וכבוד ♦ מגונה הקרובות קצת על והביאה . מגונה הנשים עם וההפקר .מגונה וההונאה . חובה ובשפלות

 :ע״כ ית' לאלוקים כ״א איננו . לכל סוב שיהיה פד .ושיפורו זה הגבלת אך . לאלה וכדומה . חובה האבות
 :בתחלה עליהם נופלת דעתנו היאה לא הנביאים מפי אותם ששמע»ו לולא כי .השמעיות בעבור ועוד )פ(

 ובמה . אדם בד אצל מביאים נבואת התקיימה איך .כו׳ השליחות להם התקיימה איך )א( ד פרק
 כי ר״ל . כו׳ רכלתם בכחם יודעים )ב( : ית׳ כבורא מאת ושהיא אמתית שנבואתם ידעו

 להפך או . ולחברם בסבעם הנפרדים הדברים את להכריח מספיק ויכלתס כחם שאין אדם לבני ידוע כבר
 . הארבעה היסודות את הכריח הוא ורק הסה יוצר ידי מעשי יק העניניס אלה כי . אחר עצם לעשותו עצם

 מזה זה לברוח חסיד ענינס יהיה למען . ומורכבים מחוברים ונראם .לזה זה ומתנגדים בטבעם הנפרדים
 . מהם המורכב אחר לעצם היסודות עצם שנה זק .וההפסד ההויה סבת הוא שזה מה מהרכבתס ולהתפרד

 הטרא מעשה הימן יהיה כזה שמעשה ויחויב היסודות מעצמו עצם שוס בהם ניכר שאין עד והרי הצמח כמו
 הג^ן שהולך ונסי . העכיניס מאלה אוח לו נותן הוא .לשליחותו ית׳ הבורא בו כשיבחור נביא כל ופ״כ .ית׳
 אאד לענין ההרדופים ועצם מין כי .אותא׳ הספר בהקדמת בארתי כבר . עק «והפוך )ג( : ומבאר ז״ל

 במאמר עוד תמצא הזה »כלשון לעצם. עצם הפוך עין.כלומר בהיפוך הכונה כאן גס עיי״ש.וחהיה העתיקים אצל
 והנה בפסוק תזריע פ' הראב״ע וכ״כ .עיי״ש וסכ״א( ו סימן מ״ה )כוזרי החבר בדברי וגם .פי״א התשיעי

 כאלו מראה ן«5נ בו פירשו כד( )שמות לסוהר השמים וכעצם להפך ע״ש.וכן בעצמו כמו שהטעם בעיניו עמד הנגע
 לא החכם הבורא כי . «צלו נאמן שהיה עד )ד( : ד( )איכה מפגינים עצם אדמו וק השמים. וכעין אמר
 בדבר . האמתות בו אשמת־ )ה( : אצלו לנביא נאמן שהוא ממט שידע לא אם . האוח אח בידו מסר

 ית׳ שהבורא ר״ל . כו׳ עק הופך איננו )ו( :שאח״ז בדיבור ועיין האמתות לנו יתקיימו אומר אשר ההוא
 שעי״ז וכדי ו אדם לבני זה שיודיעו תחלה הנביאים עבדיו אל סודו גלה בלתי אחר לעצם עצם שום מהפך אינו

 האמתות היו .תחלה סודו גלה ומבלתי סבה מבלי גם העצמים את מהפך היה חלו כי .העם אצל דבריהם יאמנו
 אחד יוכל כלא וי'ל כצ״ל . כו' בעדות אדם על כשיעיד וכן )ז( : ומבאר שהולך וכמו .לנו נפסדות

 להעיד
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 אותם ישנה לא )י!( תבונתם על הנמצאות בי שנאמין צריך אבל בדין דן או בעדות אדם

 לבני השליחים שיהיו בחבטה יתבן שלא עוד יאומר . עליהם שיעיד אחר אם בי בוראב
 במה ולא שיובלו במה המלאכים בה שיעור יודעים אינם אדם שבני מפני מלאכים אדם

 טבעם בן המלאבים שבל לחשוב אדם לבני יש מלאים באותות יבואו ובאשר מבנו שילאו
 כמונו אדם בני כשיהיו השלוחים אך הבורא מאח ההוא שהאות אצלם יתאמת ולא
 להם תתאמת )י( הבורא ממעשה אם בי שאיננו ומה מעשותו שנלאה מה עושים ונמצא )פו

 בני שאר ובין הנביאים בין השוה הזאת העלה בעבור בי עוד ואומר י במאמרו השליחות
 בן הם כדרכם שלא )יא( לעולם להיות יבולים באשר בי אדם בני יחשבו שלא במות אדם

 אכילה מבלעדי להם הפפיק לא כן ועל . הם כדרכם שלא המלאים האותות לעשות יכולים
 שהמניעה רב( אדם בני ויסברו באותותם הספק יפול שלא כרי הזווג מן מנעם ושתיהולא

 בבריאות הבטיחם לא עוד האותו/וע״ב כן נם להם נתקנו להם נתקנה וכאשר מטבעם ההיא
 בהרפות או במכות בין הובס מחמס ההצלה ולא בבנים ולא הרבה בממון ולא התמידה הגוף

 שיצאו טבעם אל ההוא הענין אדם בני שייחסו אפשר היה זה עושה היה אם כי בהריגה בין
 על שיובלו התחייב בן הזה בענין יציאתם יתחייב כאשר ויאמרו אדם בגי שאר מגדר בו

 בגי כשאר עגיניהם בבל עזבם בי מאמר כל על נעלה בחכמתו ואומר )יג( .ממנו שנלאה מה
 אותו שיאמת אדם בני שאר ממנו שנלאים מה על יכולת להם שנתן מכללם והוציאם אדם

 יודעים ולא תמיד האותות עושים שמם לא עוד זה בעבור ואומר )יד( .שליחותו ותאמן
 אותם שם אבל זה מחייב מיוחד טבע בהם שיש חעם המון יחשבו שלא תמיד העתידות

 מצד אליהם בא שהוא בזה ויתבאר עת מבלעדי עת זה וידעו העתים מן בעת זה עושים
: ויתברך החבם ישתבח מעצמם ולא הבורא

 מחשבותם אותם הפסידו אנשים שראיתי הנה הדברים אלה בל לזבור הביאני ואשר
 האדם בשאר הנביא שימות הרחקתי אמר וקצתם האלה בדברים חשבו כאשר

 עליו שיעבור הרהיק וקצתם ויוליד שישגל הרחיק וקצתם ויצמא שירעב שהרחיק וקצתם
 שהזכירו מה כל ומצאתי . הנמצאות מן דבר ממני שיעלם הרחיק וקצתם והעול החמס

 מעשיו לשאר דומה היא שלוחיו בענין הבורא שעשה במה שהחכמה לי התאמת אך ועול און
 י״י מחשבות ידעו לא והמה .באמונה מעשהו ובל י״י דבר ישר בי ל״ג( )חהלים שאמר כבו

:עצתו הבינו ולא
 היה שומעין שהיו שהדבור אצלם מתאמת היה שהנביאים על ועמדתי )א( ה פרק

г שהיה והוא עכו אצל הבורא שייחסהו קודם הבורא מאת
 עמוד או ענן עמוד אם והיא השלמתו עם ותשלם הדבור התחלת עם מתחלת אות לו נראה

ספק בלי לו יתברר זה הנביא רואה ובאשר הרגילים האורים מבלעדי )ב( בהיר אור או אש
כי

האמונה שביל
 4אמ שאדם ורק לו הידוע חבירו זה אין שמא כי .דבר בשום אוחו לדין לא וגס דבר שוס בחבירו להעיד
 ונמצא )ס( : כצ״ל . עליהם שייעד אחר כ״א בוראם אותם ישנה לא )ח( :כמוהו והיה גתהפך

 השליחות להם תתאמת )י( מעשוחו: אנחנו שנלאה מה עושיס שהס אוחס ונמלא כו׳. שנלאה מה עושים
 : אדס בני שאר כדרך שלא . הם כדרכם שלא )יא( : יח׳ ממאמרו הזא שפלימוהס באמת נדע .במאמרו

 .אדם כבני ומזדווגים ושוחים אוכלים הנביאים היו לא אלו כי ר״ל . כו׳ מטבעם ההיא שהמניעה )יב(
 שנתקנו הנביאים ושע״כ .האותות מעשות מונע .והמשגל והשחיה האכילה פסבע . בדעתם מדמים האנשים היו

 בחכמתו ואומר )יג( : זאת כל שעל ד׳ ולא .האותות לעשות והוכשרו נתקנו .להם צריכים ואינם ■באלה
 כשאר עניניהס בכל הנביאים את לעזוב . מאמר כל על נעלתה שהוא יח׳ חכמתו היתה וע״ה .כו׳ נעלה

 סאת שהם דבריהם ויאמנו נבואתם תתאמת למען . האותות עשות על יכולת להם נתן זה ועם »אדם בני
יכולס. להם יהיה שלא יח׳ חכמתו היתה ג״כ זה ובעבור .כו׳ עוד זד. כעבור ואומר )יד( :יח׳ הבורא

: לזה המכשירה מיוחד סבע בהם שיש ההמון יחשבו שלא נדי .שירצו עת בנל האותות לעשות
 אל הדיבור מהאמת היה איך בשכלילדעת עיינתי כלומר . בו׳ שהנביאים על ועמדתי )א( ה פרק

 שוס עוד לו נתן ולא . עמו אל לנביא להיות הבורא אותו שייח׳ש פרם . נביאחו בהחלת הנביא
 אש או מק בעמוד כי זה על ועמדתי ית׳ הבורא .זאת הואילו שהדבור עצמו הזא ידע א״כ ואיך .אות
 ד' אליו קרא כאבר נבואתו בתחלת ע״ה הנביא שמואל שחשב ומה • ומבאר שהולך וכמו ־ אליהם ידבר
 וע״כ .להתנבאות עצמו שיכין אותו קרא כאשי רק היה זה .ג׳ א׳ בשמואל כמפורש אוחו קורא שעלי

 ויתיצב ד׳ ויבוא שם נאסר .לנבואה עצמו הכין ואז אליו מדבר ממעל קול הוא ההוא שהקול עלי לו אמר כאפר
 היא ז״ל הגאון לדעת אפי .עירו לנגד תמונה נראית ההוא בפעם כי ז״ל ק“הרד פס פבאר וכמו .וגו'

4□בלעדי )ב( : יה׳ הבורא מאת לו הוא הדבור כי שמואל ידע למען . בהיר אור או אש או עק עמוד
 האורים
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 נפרד כשהיה משה עם שהיו כמו )ג( העם כן גם שיראוהו ואפשר . הבורא כאת הדבור כי

 משה אל ועיניהם ענן בלי צח והוא באויר ומביטים עומדים היו הנבואה מקום אל ללכת ■מ־ם
 ויעלה עטו ידבר אשר עד ויעמיד בעמוד הענן יורד היה הנבואה למקום מגיע היה וכאשר
 איש ונצבו העם כל יקומו האהל אל משה בצאת והיה ל״ג( )שמות שאמר כמו אליהם וישוב
 האויר נקיות ראינו אנו אמת אומרים היו שליחותו ויגיע אליהם ישוב וכאשר .אהלו פתה
 אמרת אשר הדברים שמעך כשיעור עכובו והיה )ד( בהגיעך הענן עמוד וירידת הגיעך קודם
 בעמוד אליו מדבר שהיה בענינו פורש לא אשר הנביאים קצת מצאתי כי ועוד .אלינו

 על ואמר ואהרן משה עם הובא שמואל כן.בי נבואתו שהיתה אחר בספר מענינו התבאר ענן
 רבים כי פפק אין בשמואל כזה מצאתי וכאשר אליהם ידבר ענן בעמוד צ״ס( תהליס) הכל

 כי נאמר ואותותיו משה בנגד החרטומים עבדו איך שואל ישאל ואם .כמוהו מהנביאים
 התורה זכרה לא האהרים והתשעה המטה הפיכת )ה( עשרה משה עשה אשר האותות

 אבל ובינו בינם להשוות )ז( התורה זברה לא בן גם והשלשה השלשה אם כי נגדו שעשו >ו(
 י״י צוה כאשר נראה דבר עשה שמשה שבארה והוא .ומעשיהם מעשהו לשנות זה זברה

 כמו בו התחבולה ותראה אותו ומגלים עליו חוקרים כאשר ונעלם נסתר דבר עשו ושאלה
 הנסתר הדבר על נופלת בלשון המלה וזאת . בלטיהם החרטומים ויעשו בשלשה שאמר׳

 פני כ״ה( )ישעיה ובמו . יד האפ אחרי בשמלה לוטה היא הנה כ״א( )ש״א שאמר במר והנעלם
 .פניו את לאט והמלך י״כו( )ש״ב . באדרתו פניו וילט י״ס( )מ״א העמים כל על הלוט הלוט
 או בלהטיהם באמרה התורה פרשה וכאשר . להם והדומה בלט דוד אל דברו י״ח( )ש״א

 ואמר ישרים דברים ראובן אמר באמרך וזה .לאמתו לא פעלם לגנות זה בי התבאר בלטיהם
 אינך בי רע מעשה שטעון ועשה טוב מעשה לוי עשה תאמר או מעוותים דברים ־שמעון

 ששמתי וביון .ביניהם להשוות לא המעשים ושני המאמרים שני בין להבדיל אם בי כבדין
 מן בעטים בחלקים החבולה שיעשו בו אפשר היה איך לחראות צריך איננו השרש זה

 מהם להבריח המים אנמי בקצת משליכים היו ואיך בצבעים אותם ומשנים המים
 משה עשה אשר אבל הגדולים בגרמים כמוהם יתכן לא החלקים שאלו אלא הצפרדעים

 העלה ובן .ט מריו עד מעלא״ק פרסה מאות ארבע מהלך ושעורו בלם היאור מי ששנה
 היבול החכם העזוז מעשה הוא אבל ערמה ולא תחבולה בו אפשר שאי מה מבלו הצפרדעים

 יונה נבחר איך שואל ישאל ואם י לבדו גדולות נפלאות לעושה קל״ו( )ההליס שאמר במו
 בדבר הסתכלתי כבר )ה( אומר .שימרחו מי בוהר איננו )ח( והחכם ממנה וברח לשליחותו

 שלא פי על אף הראשונה השליחות הניע לא הוא כי שאומר כתוב מצאתי ולא ייונה
 ושהחכם . הנביאים בל בדרך בזה להאמין חייבתי אך אותה שהגיע אומר כן נם מצאתיו

אל י״י וידבר מקומות( )בכמה אומר הכתוב מצאתי ובבר יגיענה שלא מי לשליחותו בחר לא

 משה
האמונה שביל

 להיות הממנים האורים בשבע שלא בהיר אור הוא הנביא אל הוראה שהאור לומר . הרגילים האורים
 ל ז" הגאון זה שזכר וכמו ־ שכינה קראוהו וסכז״ל ד׳ כבוד הנקרא האור והוא . וה»רקופעצא מהשמש
 כשיעור עיכובו והיה )ד( :משה של עמו ; משה עם שהיו כמו )ג( :עיי״ש יו״ד פרק השני במאמר

 הפיכת )ה( :יותר ולא פחות לא .אמרת אשר הדברים אלה לשמוע מספיק זמן שיעור הענן שנתעכב ־ בו׳
 שעשו )ו( :ובעצמו בכבודו הקב״ה כ״א למשה נחיחסה לא בכורות מכות . האחרים והתשעה הממה

 שאמרה ממה כי ר״ל • כו׳ ובינו כינס להשוות )ז( : וצפרדע ודם המסה הפיכת השלשה־ כ״א נגדו
 היתה התורה שכוונת יעיד זה . החרשומיס כן ויעשו אמרה לה הספיק ונא בלהסיהס או בלסיהס סתורה
 אלו אשר נעלמה בתחבולה שבעי ענין רק מעשיהם שהיו החרנזומיס על ולגלות . מעשיהם עיקרי בין להבדיל

 וכן ־ אדום נבע ע״י היתה לדם המיס קצת שהפיכתס תאמר כאלו . אותה מוצאים היו עליה חוקרים היו
 את להבריח משבעו אשר דבי איזה היאור לתוך שהשליכו במה היתה היאור מן הצפרדעים קצת העלאתם

 האותות בענין נמנע הוא בזה שכיוצא מה . התחבולות מאלה וכיוצא ־ היבשה אל היאור מן הצפרדעים
 להעלות ולא .לדם ההוא הגדול היאור כל מימי את להפך תחבולה שוס תספיק לא כי . מרע״ה פשה אשר
 . ית' הבורא והוא היכול החכם העזוז זה שיעשה לא אם . היבשה אל בו אשר הצפרדעים כל א»

 וזה וז״ל סכ״א( ה׳ )מאמר אלכוזר למלך החבר מפי נאמרו ובקומתם בצביונם אלה זי׳ל הגאון ודברי
 . עליהם מחפשים היו אם אשר . בלשיהם החרשומיס שעשו מה ובין .משה ע״י שנעשה מה בין ההפרש

 תפקוד אס ר״ל יאבדו פקודתם בעת חעמועיס מעשה המה הבל ירמיה כמ״ש . החמולה מוצאים היו
 איננו )ח( :פ״כ הנקי כזהב תמצאהו עליו תחפש אשר כל משה ע״י והנעשה . לחפס יהיו עליהם ותמפש
 שימרה ממנו ידע אם . לנביא לו להיות אמתי בן יונה אח ית׳ הבורא בחר איך . שימרחו מי בוחר

שהגינג בפירוש ג<מר הכתוב מצאנו שלא עם כי ר״ל .בו׳ הסתכלתי כבר )ס( : הנבואה מן ויברח נגדו
 נביאתו
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 גי ישראל בני אל כן משה וידבר בפורש ואיננו לאטד ישראל בני אל דבר לאטד טשוז

 בלבו עלה כי בשליחותו שנית פעם שישלההו דברים משני יונה ברח אבל )י( .בקצתם אם
 וישובו בדבר שייעדכז יונה ופחד בעונש ולהפחיד לאיים והשנית התראה הראשונה בי

 שתהיה הבורא יעדם אשר )יא( הארץ מן ויצא הכזב אל אותו וייחסו ההוא הוועד ויסתלק
 על היותי עד דברי זה הלא י״י אנא (ד' )יונה מאמרו באחי־ית מפורש וזה . הנבואה בו

 אלהיו לו אמר שלא מפני חטא בזה עליו היה ולא .תרשישה לברוח קדמתי בן על אדמתי
 או להיות שאפשר )יב( מה ודחה לבו על שעל דבר זה היה אבל שנית אותך שולח הנני
 ונשלמה )יג( ושלחו אותו שנבא עד בהכרח המיוחדת הארץ אל אלהינו והשיבו להיות שלא

:חכמתו
 שהיה מה מכלל לנו קצר )א( הוא בי ואומר הקדש ספרי ענין אבאר כן ואחר ו פרק

 אליהם וחכר בכפרו זכרם לעבודתו בהם נתקן הגדות החולף בזמן ’
 שבל והוא .לעולם קיימת תועלת זה והיה עליהם גומל שהוא מה אליהם וסמך מצותו
 שלשה אם בי בוללים אינם רבים שהם פי על אף עם מכל החכמים וספרי הנביאים כפרי

 . פריהם והם ועונש גמול והשני .אחד שער והם והאזהרה הצווי בסדור תהלתם .שרשים
 לא השלם התקון בי . ואבד בהם שהפסיד ומי והצליח בארצות שהטיב מי הגדת והשלישי

 קדהת לו שיש חולה על שנכנס במי אומר בזה והמשל .השלשה אל בקבוץ אם בי יהיה
 כבר יין תשתה ואל בשר תאבל אל לו אמה ואם הדם תגבורת הליו סבת בי לו והתברר

 בתקון הוסיף בבר דעתך תטרף שלא לו ויאמר יוסיף ואם השלם התקון ולא מענינו תקן
 תקונו נשלם בבר זה יעשה וכאשר לפלוני קרה באשר לו שיאמר עד שלם עתה עד ואינו

 ואחר .רובם מפני מהם דבר לזכור צריך ואינני שרשים השלשה אלה הספרים קבצו בן ועל
 מעתיקים אל הזמן בארך צריכים אותותיו ודברי שתורותיו מדעתו יתעלה שההבם אומר כן

ההגדה לקבול מקום בשבלים שם )ב( לראשונים שהתאמתו במו לאחרונים שיתאמתו כדי
 הנאמנת

האמונה שביל
 שימרה הבורא ידע שאלו .עצמה הסבה מזאת זה להאמין אנו מחויבים . ברחו כורם ננוה אנשי על נבואתו

 : והולך שמבאר וכמו . ברחו פרס אליהם נבואתו הגיע ספק בלי וע״כ .בשליחותו בוחר היה לא נגדו
 פעם משישלחהו יונה ח שבר ור״ל . לדעתי כצ״ל . בו׳ שישלחהו דברים משינוי יונה ברח אבל )י(

 . הרעה מדרכם ישיבו שאס יונה ופחד . בעונש ולהפחיד לאיים שנית פעם שישלחהו בלבו עלה כי . שנית
ע״כ וכמ״ש . השנית השליחות שתגיעהו קודם ברח וע״כ . לסוב מרע דבריו וישונו . וניחם יח׳ הבורא ישוב

« ומבאר ז״ל הגאון שהולך וכמו * השנית הנבואה שהגיעתני קודם כלומר . תרשישה לברוח קדמתי
 השכינה שאין חכז״ל שאמרו למה ורומז • לדעתי כצ״ל . הנבואה בה שתהיה הבורא יעדה אשר )יא(

חרשישה לברוח יונה ויקס סי״ד( שני )מאמר אלכוזר למלך החבר אמר וכן . לארץ בחוץ הנביא על שורה
בתחלת והידי׳ק . המכילתא בשם שם המבאר הרב הביא וכן הנבואה ממקום כ״א ברח לא . ד' מפני

 לי חברח אמר .לארץ בחוץ והוא תרשיש ששמה ים ז״ל א( )יונה כתב ז״ל ורש״י . עיי״ש ליחזקאל פירושו
 משם ולהביאך אחריך לשלוח בך כיוצא שלוחים לי יש חייך הקב״ה לו אמר .בח״ל שורה השכינה שאין הים
 : בהכרח המיוחדת הארץ אל אלוקינו והשיבו . דבריו בסוף ז״ל הגאון אמר האלה הדברים וע״ם . ע״כ
 אל הפעם עוד וישלחהו ידו שנית ד׳ שיוסיף בבירור ידע שלא * להיות שלא או להיות שאפשר )יב(
.כרצונו אותו וניבא בהכרח שהשיבו שאחרי כלומר .חכמתו ונשלמה )יג( : הספק את רק ודחה . נטה

:השאלה ובעלה .בו בבחרו ית׳ חכמתו נשלמה א״כ
 .הקודמים בפרקים בבאר שאחרי .הוא ז״ל דבריו תוכן • בו׳ שהיה מה מכלל לנו קצר )א( פרקו

השכל גם יחייב שבזה מה . ית׳ הבורא מאת ומוזהרים מנוויס אדם בני היות מחייב שהשכל
 ־ אש מלהבות קדשו דברות את ולהשמיעם ומצות חורה לעמו ללמד סיני הר על הבורא בהגלות להאמין

 הנביאים לנו שהעמידו והמופתים והאותות * באזנינו ושמענו בעונינו שראינו במה זה לנו נתקיים שכבר וכמו
 ית' הבורא מאת היותם להאמין השכל יחייב בתורה אשר וההזהרות המצות לבד שלא לבאר עתה שב :ע״ז
 כלם .ולממרה לעובד יעדה אשר והעונש הגמול וגם ־ התורה ספג־ה אשר והסיפורים ההגדות שגס אבל
 וסיפור ־ וענשס גמולם בזכרון לא אם . והזהרות במצות אשר התועלת ישלם לא כי וזה .ית׳ מאתו הס
 בענין התורה זכרה אשר והעונש הגמול מלבד וע״כ . ואבד בהם שהפסיד ומי . והצליח בהם שהשיב מי

 המבול מעשה כמו " העיר בזמן חלפו אשר מהמעשים קצת קצרה בדרך ג״כ לט ספרה .והזהרותיה מצותיה
 להשתדל . ההם מהמעשים מוכרי לקח נקח למען . וכיוצא ומצרים האבות ומעשה . סדום ואנשי הפלגה ודור

 לעול© לעד קיימת תועלת זה ויהיה ־ ית׳ לעבודתו בזה מתוקנים ונהיה . הרע מן ולהזהר הסוב במעשה
:לך ויונעס בתורה באו אשר הסיפורים תועלת לבאר שהאריך מה מהשלישי חמשים בפרק המורה בספר ועיין

 ההגדלה לקבל מקום ובנפשו האדם בשכל השביע ית׳ שהבורא ר״ל .כו׳ לקבול מקום בשבלים שם )ב(
 הנאמנה חית
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 לזכור ג( רואה ואני .רהגדותיו ספריו בו שיתאמתו כדי בה להתישב מקום ובנפש הנאמנת

 אדם היה לא אמתית הגדה בעולם שיש בתישבות הנפשות כי לולא ההגדה מאמתת חלקים
 פלונית במלאכה והתועלת בסחורה בהצלחה בו שיבושר ממה לקרותו שדרכו מה מקוה

 הדרך מסכנת ממנו שיראים ממה ירא גיכ היה ולא לקנות מושמים וצרבו האדם שכה (7;
 לא א□ עניניו כל לו יפסדו ויירא יקוה לא אם הפלוני המעשה במניעת ההכרזה ומן הפלוני
 שיראו בעת אם כי הזהרתו ולא מלבם מצות יקבלו לא אמתית הגדה בעולם שיש יחשוב
 ואלו והזהרתו מצוהו קבול יסתלק עמם יהיה וכשלא באזניהם דבריו וישמעו בעיניהם אותו
 לא אמתית הגדה בעולם שיש ולולי אדם. מבני הרבה ואבדו ההנהגה בטלה כן זה היה
 שהוא לדעת מגיע היה לא וגם זקנו ירושת וזה אביו קנין שזה לדעת האדם מגיע היה

 במה אם כי יאמינו שלא עד בכפקות אדם בני עניני יהיו אביו בן שיהיה שכן כל אמו בן
 זכרנו אשר המתעלמים מדעת )ה( קרוב הדעת וזה * בלבד נפילתו בעת עליו חושם שיפול

 המושג הדבר נאמנת (0 אמת הנאמנת ההגדה כי בספרים אמרו כבר * הראשון במאמר
 מאד והתבוננו שלחו וקדר וראו כתיים איי עברו )ז( בי ב׳( )ירמיה אמרו הוא בראות

 שלא מה ההפסד בה יפול ההגדה בי אומר מאד והתבוננו ההגדה בשער הוסיף ולבה )ח(
 אמר כן ועל ההזדה מדרך והאחר הסברא מדרך מהם אהד י צדדין משני במוחש יפול

 מצאנו עליהם ההגדה נאמין איך ענינים השני באלה השתדלנו וכאשר ■ מאד והתבוננו
 לא סברותם ):( הרב הקבוץ אך היחיד מן אלא נעלמים והחזדהאינם הסברא כי בשכל

 תהיה אך בהם ההמון בין זה יעלם לא ההגדה בריאת על ויסכימו יזידו אם אך יתחלקו
 בני אבותינו הנדת תראה וכאשר . הסכמותם הגדת עמה תצא שתצא מקום בכל הגדתם

:נאמנה ברורה הטענות מאלה נצלת תמצאה שרשים השלשה אלה על )י( ישראל
 בבטול הדבור )א( האלה לדברים לסמוך רואה אני הדברים אלה שהקדמתי וכיון ז פרק

 שמצות גמורה קבלה ישראל בני קבלו כבר )ב( ואומר ־ מקומו זה כי התורות
 יסתלק בפורש במאמר זה ששמעו ואמרו יבוטלו שלא עליהם הנביאים להם אמרו התורה

 על בורה בהם שיש בה ומצאתי בספרי־ם התבוננתי כן ואחר .סברא וכל בחשב כל ממנו
לנו צוה תורה ל׳־ג( )דברי׳ שאמרה מה ועוד . לדורותיכם בהן כתוב המצות שרוב תחלה זה

משה
האמונה שביל

 וכ״ז . בעיניהם וראו באזניהס שמעו כאלו . נאמנה בהגדה מחישבה ודעתן בומחות שהנפשות עד . הנאמנה
 חלקים לזכור )ג( : וכאמור זה זולה א׳׳א אשר . הסוריים והסיפורים ההגדות האדם בלב שתתאמת כדי

 עוד יזכור .,הסוריים בעניניס ההגדה מאמונת לאדם כבא הנזכר הגדול התועלת .מלבד ההגדה מאמתת
 והבסמון והההישבות האמונה באדם שהושבע לא אס . היותם יתכן לא אשר עולמים וענינים חלקים קצת

 מש:ס תועלת מקוה האדם היה שלא ר״ל • לקנות מושבים וצרכו האדם שכח )ד( : נאמנה בהגדה
:בהם בהצלחה שיבושר במה מאמין היה לא כי . בהם ולעסוק לקנותם הכח בו שהושם עם וסחורה מלאכה

:הראשון מהמאמר בפ״׳ג הנזכר עשר השנים הדעת והוא העמידה בעלי הס . המתעלמים מדעת )ה(
 איי עכרו )ז( : סכ״ה מ״א כוזרי יהודה קול בספר הועתק וכן כצי׳ל ■ בראות המושג הדבר כאטתת )ו(

 .בעבור כי רי׳ל - בו' הוסיף !לבה )ח( : השלוחים שיגידו למה הראות חוש שהשוה הרי ־ בו׳ וראו בתים
 לא אותה שהמגיד כלומר . הסברא מדרך או ־ דרכים משתי לאחד ההפסד בה יפול שההגדה

 : אמתחו על הענין שהשיג כלומר ־ ההזדה מדרך או . סברתו לפי מגיד והוא . בוריו על הענין השיג
 והתבוננו ־ ההגדה אצל אה״כ לזה •לבו זדון כפי מגיד והוא . כזב בדבר האמה להמיר השיאו לבו שזדון ורק

 היחיד על שרק ר״ל ־ בו׳ יתחלקו לא סברותם )ס( : השעאה שם תהיה שלא להבין לב הנו כלומר ־ מאוד
 הרבים קיבוץ אבל .הנזכרות הסבות משתי לאחת אמתית הגדתו שאין בדעתנו לחשוב נוכל ־ דבר המגיד

 היסה אנו כי ־ חנוקה מקבלת והשגתם הרבים סברת אין כי . בזה עליהם לחשוב נוכל לא . דבר המגידים
 ההסכמה היתה ונא . קצתם שיסברו ממה אמרת מלוקה היבריס קצתם היו כבר .חלוקה מקבלת השגתם

 ואמסיחמבלי בתרה השגה . מגידים שהם במה השגתם עיהיתה תעיד יחד והסכמתם ־ אמד לענין מכלם
 הרבים ממבע זה חין כי ־ היה שלא דבר לה^ד . בזדון שהסכימו הרבים על לחשוב נוכל לא וכן . ספק שוס

 מסכימים מהבנת׳ הסכמתם זדון עמה תצא . הגדתם שתצא מקוס ובכל . כזב ודבר שוא על כלס שיסכימו
 .שרשים השלשה אנה על אבותינו הגדת שהיתה ממה כי ר־׳ל • בו׳ שרשים השלשה אלה על )י( :עליה
מבלי הוא שהנדתם יען • וההזדה הסברא שהס המעטת מאלה ניצלת . והסיפורים זהגמולים המצות שהם

: ספק ש!ס מבלי ד מא נאמנה שהגדתס מזה ידענו י וכאמור חולק שוס
 ושתהיה ית׳ מאתו הנתונה התורה שסחבשל יתכן אס כלומר . התורות בביטול הדיבור )א( ץ פרק

 נצחיות שכנין נראה אנה ז״ל הגאון מ,־ברי .בו׳ ישראל בגי קבלו כבר )ב( : נא או תחתיה אחרת
 להמיתו סברא 'כי3 סוכל בלתי מפורש במאמר . ע״ה הנביאים עד דור אחר דור באומה מקובל היה ההורה
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 וכיון בתורותיה אם כי אומה איננה אומתנו כי )ד( ועוד יעקב. קהלת מורשה )ג׳( משה

 כל תורותיה שיעמדו ההכרח מן והארץ השמים עמידת כל תעמוד שהאומה הבורא שאמר
 ירח חקות יומם לאור שמש נותן י״י אמר כה ל״א( )ירמיה אמרו והוא והארץ השטים ימי

 וראיתי .וגו׳ ישראל זרע גם י״י נאם מלפני האלה החקים ימושו אם וגומר וככבים
 • קודם הנביא אליהו ושליחות דין יום עד משה תורת שמירת על מזהיר הנבואות באחרית

 חקים ישראל כל על בחורב אותו צויתי אשר עבדי משה תורת זכרו ( ג )מלאכי אמרו הוא
 וראיתי . והנורא הגדול י״י יום בא לפני אליהו את לכם שולה אנכי הנה . ומשפטים

 מדרך התורה בטול לדחות ראיה שמביאים )ה( ינו מאומת ס אנשי
 שיפרש אם .ענינים מארבעה מאחד הבורא בה כשמצוה התורה המלט לא ואומר הכלל.

 זה עשו אמר כאלו מהזמן בהלק שישימה או . לבטלה יתכן לא וזה עולמית שהיא בה
 .בטול עליו יפול ולא נשלם כבר המאה ואהר יתכן לא שנה ממאה פחות ובטולו שנה מאה

 יצוה ואם לבטלו יתכן לא ובמצרים במצרים זה עשו אמר כאלו מקום אל נסמך שתהיה או
 בעבור זה עשו אמר כאלו בעלה מעולל שיהיה או . בטול אין מצרים בזורה בזולתו
 אחר בזולתו יצוה ואם לבטלו יתכן לא היאור מימי שיעמדו וקודם נגרים היאור שבימי

 אשר התורה והוא חמישי חלק הנה והגה להם יאמר וכאשר )ו( • בטול איננו המים מידת 7
 אלר ג״ב וזה אומרים בזולתה יצוו אשר עד מעשותה אדם בני יסורו ולא זמן לה הוגבל לא
 אל אדם בני אצל או אמתתה על האלהים אצל אם ידוע׳ תהיה המדה כי מהזמן בהלק היה הי

 בשכל חלקי התורה זמן ויהיה במצרים הבטול יבטל יחדיו הענינים שני ועל השני הצווי עת
הכללית התורה כי )ז( יתכן לא החמישי החלק זה אומר וקצתם . בה הצווי .הלה מ.

 והחלקיות
האמונה שביל

 זמן עבור אחר ורק . מהמייחדיס חולק שוס מבלי בתוקפה הקבלה היתה ז״ל הגאון בימי ועדין .אמרת לכוונה
 הזמן חכמי אז ונחלו להתמוסס הקבלה החלה . אחריו הבא והדור ז"ל הרמב״ס עד הגאונים אחרי ■רב

 שתראה כמו זה בדבר החכמים קצת נחלקו בכ״ז הדת מיסודי לאחד זה את מנה ז״ל שהרמב״ס ועם . בעיוניהס
 אחר דור לעולם תפסק לא והירושה . יעקב קהלת מורשה )ג( : עיי״ש שלישי מאמר העיקרים בספר

 היא .האומות שאר מבין אומתנו שנתייחדה מה עיקר כי ר״ל . כו׳ אומה איננה אומתנו כי )ד( :דור
 גס א״כ . לעולם ומיוחדת קיימת שתהיה האומה הובסחה ואס . ישראל לבני משה שם אשר התורה זאת ע״י רק

 ח״ל מהשני בפכ״ס המורה הרב דברי ג״כ הס בזה לעולהמכיוצא לעד קיימת תהי' אותם המייחדת התור׳ זאת
 יעמוד כן ד׳ נאום לפני עומדים עושה אני אשר החדשה והארן החדשים השמים כאשר כי אח״ז אמרו והוא

 או פרס מזיע שהם ספק אין רבות אומות שתמצא כמו השם ישאר ולא הזרע ישאר פעמים כי .ושמכם זרעכם
 אשר ההורה נצחוה על הערה אצלי ג״כ וזה .אחרת אומה חותם כללה אבל מיוחד בשם יודעו שלא אלא .יון

 אומתנו מבני אנשים כי ז״ל דבריו תוכן .כו׳ לדחות ראיה שמביאים )ה( : ע״כ מיוחד שם לנו יש בעבורה
 מלבו זאת בדה כי נאמנה נדע . הראשונה שנחבסלה הנבואה באתהו כי ויאמר חדשה בתורה שיסעון מי שכל אמרו

 אחד על משתהיה התורה חמלס לא כי וזה . פנים בשום ההורה אצל יצדק נא ביסול לשון כי .שלחו ד׳ ולא
 מפורש ונצחיותה הואיל .פנים בשוט שחתבסל יתכן לא וא״כ . עולמות שהוא בה שיפורש אם ♦ פנים מארבעה

 הזמן עבור ואחרי .שתהבסל יתכן לא המוגבל ההוא הזמן כל וא״כ .מוגבל לזמן רק שהיא בה שיפורש או . בה
 שכל בה שיפורש או . ההוא הזמן אחרי שתתבסל בה כתוב וכן הואיל קיומה אמתת ביסולה והיה .המוגבל
 כתוב וכן הואיל .ביסול זה אין .למצרים חון אחרת בתורה יצוה כאשר וא״כ . ד״ס במצרים רק הס מצותיה

 כ״א אמורות מצותיה שאין בפירוש ותאמר . בסבה תלויה שתהיה או .במצרים כ״א אמורות מצחיה שאין בה
 הואיל .קיומה עצם הוא .מהגרתו היאור יעמוד אשר בעת לה ביס וא״כ . ד״מ ניגרים היאור שמימי בעבור

 האלה פנים הארבעה בכל וא״כ .מוגרים היאור שמימי בעוד רק אמורות מצופיה שאין בביאור בה כחוב ׳וכן
 הנזכרת מהחלוקה אחר אופן עוד לצייר א״א כי . משחת שקר הוא בביסול הסוען וע׳׳כ .יוצדק לא ביסול ■לשון

 .חמישי אופן עוד יש כי להם אמרו וכאשר .כו׳ להם יאמר וכאשר )ו( : בהחלס ב־סול לשון בו שיוצדק
 שיצוה עד .וקיים הלוך בה המצווים האנשים אותה ויקיימו . זמן בשום מוגבלת בלתי התורה בשתהיה .והוא
 שם עליה יפול לא בכ״ז .זמן הגבלת שוס מבלי ההורה בהנחן גס כי ואמרו השיבו בזולתה ית׳ הבורא '-להם

 הנהן בעת האנשים אצל או . בה צוה אשר בעת ית׳ הבורא אצל ידוע לה המוגבל הזמן היה כבר כי . -ביסול
 -נצחית כלומר כללית לא .זמנית כלומר . חלקיה היחה שהראשונה להם נתברר אז כי .החדשה ההורה ־•להם

 . בזולתה יצסוו אשר בעת המצווים וידיעת . בה צוה אשר בעת המצוה ידיעת שהם האלה הענינים :ובשני
 עצמה במצרים לאחרת ותשתנה .במצרים תאמר כאלו מקום הל הנסמכת התורה גם שתשתנה לנו יתכן •כבר
 מוגבל לזמן כ״א מתחלה בה נצסוונו ושלא . מתחלתה זמנית היפה שהראשונה השניה קבלת בעת השכל .ויבין
 תורה שתהיה שא״ח ר״ל . כו׳ והחלקיות הכללית התורה כי )ז( : יוצדק לא ביסול שם בה לומר אבל

הדבר שיבאר ■שכן לא כי .זמנה או נצחיותה בה שיפירש לא אס . זמנית או נצחית לממד חלקית או כלנית
 בכתם
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 בעבין )ח( הבטול מכשיר שהוא למי וראיתי .סתם דבר ישאר שלא אם בי היו לא זהחלקיית

 מה ולזכור לזכרם רואה ואני לקיים ושכלם העיון מדרך שהם וחושב מאמרים שבעה הזה
 כאשר אומר הוא והמות החיים על הקשתו ם ת ל ח ת ואומר * התשובות מן עליהם שיש
 לי ויתבאר • בחכמה ויבטלה בחכמה התורה יתן כן בחכמה ולהמית בחכמה להחיות בשר

 המות כי לבטלה תורה נתן ולא )ס( להמית אם כי ההיה לא בי נדול הפרש ביניהם יש בי
 התורה בי לבטלה בעבור תורה נתן ולא הבונה היא אשר הבא העולם אל הנסיעה דרך היא
 בשניה הראשונה ותבטל בטול מבלי תורה לבל אפשר היה לא לבטלה בעבור היתה אלו

 השנית בתורת היה בן זה היה אלו זה ועם . שקר וזה תכלית אין עד בשלישית והשניה
 שהיא. מפני זולתה הבונה בה יהיה השנית שהתורה )י( זה ובאור . וסתירה הפך לעולם
 כל משפט ובן הראשונה מבטלת שהיא מפני הבונה היא ותהיה תורה בל משפט וזה תורה
 על הקשתו )יא( י נ הש ו . דקות בו יש מאמר והוא הראשונה הבונה היא שיהיה מבטל
 יסיר שלא אפשר היה לא שהמות וראיתי במות מהם התורה וסור בתורה המצווים המת

 שאפשר במה )יב( הקשה ואין אזהרה ולא צווי עליהם יפול שלא ביון המתים מן לזתורה
 אשר ההפך ישוב עוד הבטול בלעדי אפשר יהיה לא ואם )יג( בלעדיו שא״א בה על בלעדיו
 ביום וישבות ביום שעושה מי על )יד( הקשתו והשלישית . תורה כל בטול עם זכרתיו

 ביבלתו היה שלא מפני האדם בי החברה מדרך ג״ב וזה )סו( א׳ ביום ויאכל ביום ויצום אחר
 לאדם יתכן והתורה בזה הבורא שיצוהו נבון היה לא יום בבל שישבות ולא יום בבל שיצום

 שעושה ומעור מפקח ומוריש שמעשיר מה על הקשתו ת י ע י ב ר ה ו • דור בבל שיעשנה
 בל בי האלה הדברים בין שיש מה והסתכלתי .בו שיעשהו טוב שהוא בעת מהם אחד בל

 אבל אותו שהמרה מי גמול שמם היסורין ובל אותו שעבד מי גמול שמם בבר ההצלחות
 היתח )סז( טוען זה טוען היה ואלו ההמראה על ולא העבודה על לא גמול שמה לא התורה

 שאין ביון לה שקדם לדבר גמול שתהיה שתבטל מפני הראשונה התורה עליו מפסידתו
 והדומה ירוקה שהיא אחר התמרה התאדם על )יז( הקשתו והחמישי • לפניה תורה

והתורה בהרגל או ובטבע בבניה אם מהוייבים הם והנה בהם התבוננתי כלם ואלה . לזה
 איננה

האמונה שביל
 אס .תמלס לא המורה זאת וא״כ . זמנים או נצחיים הם אם במצותיה מסופקים האנשים ושיהיו . בסתם

 שנזכר וכמו ביסול עליה יפול לא וא״כ זמנה בה שיפורש או .ביסולה יתק לא ואז .נצחיותה בה שיפורש
 לו יש התורות ביפול אצלו ויתכן שיכשר מי כי ר״ל .בו׳ מאמרים שבעה הזה בענין )ח( :ראשונה

 נתן ולא הביסול:)ס( הכשר לקיים כדי בכלס ושיש העיון מדרך שהם .וחושב מאמרים שבעה הזה בעמן
 וימות הפרוזדור בזה עצמו שיתקין רק הוא .בעוה״ז לאדם החיים מהות עיקר כי ר״ל . בו׳ לבטלה תורה
 אחד מעשה והכל הואיל מעשה בישול שוס בזה ואין המתמיד בנועם בו ויתענג העוה״ב שהוא לסרקלין ויכנס

 אחרת ושתבוא אס־׳כ בשתתבסל היא התורה מהות שעיקר נאמר אס כי . התורה אצל זה יתכן שלא מה
 והרביעית השלישית וכן . תורה של מהות עיקר שזהו אחרי כן להיות השניה התורה גס תחויב א*כ . מחתיה

 ננוח שאם ר״ל . בו׳ הבונה בה יהיה השנית שהתורה )י( : מאוד מגונה שהוא מה . תכלית בלחי עד
 וסתירה היפך השניה ההורה אצל תהיה .תחתיה אחרת ותבוא אח״כ בשתתבסל הוא תורה של מהות שעיקר כן
 התורה מהות שעיקר שהנחנו וכמו . וראשונה בעצם המצוהעליה כונת היחה לא א'׳כ . חורה שהיא במה בי

 אשר התורה הנחן בעת וראשונה בעצם עליה הכונה שהיסה אמרנו וכבר . תחתיה אחרת ותהיה בשתחבסל הוא
 הכונס תהיה .ומבשלן אחריו הבא דבר בעבור רק הנפשה דבר שכל כלומר .מבסל כל כמשפס .לפניה
 נערך כי .וסתירה היפך וזה .הראשון הדבר את עשות בעת גס ההוא המבסל הדבר על וראשונה בעצם

 ושניה במקרה רק בה הכוונה . אחריה אשר השלישית ובערך . וראשונה בעצם השניה כוונת תהיה הראשונה
 הרביעית וכן התבסל השלישית גס ההנחה זאת לפי כי .השלישית על מתחלה היתה שהכוונה לומר נוכל זלא
 ממנה חפשיס ונעשים בחייהם בתורה מצווים הס שהמתים . כו' המת על הקשתו )יא( :לעולם וק

 שיקיימוה להם אפשר החיים כי ♦ משא״א אפשר מין אין כלומר . כו׳ בלעדיו שאפשר במה )יב( :במותם
 חשוב . שתתבסל מבני א״א החיים אצל גס כי ננוח שאם ר״ל • בו' אפשר יהיה לא ואם )יג( :לעולם

 התורה שצותה מפה כי ר״ל * בו׳ ביום שעושה מי על )יד( :וסתירה היפך בזה שיהיה למקומה הקושיא א״כ
 הזמן תחת ואזהרותיה מצותיה טפלות א״כ . בשנה אחד יום רק ולצום ובמועדים בשבתות רק ממלאכה נשבות
 ואין שא״א דבר הוא זה גס כלומר .ההכרח מדרך ג״ב וזה )סו( :בכללה תחבסל אשר עת שתבא ואפשר
 נוכל לא כי . זאת סענפו תפסיד הראשונה התורה כי ר״ל . בו׳ עליו מפטירתו :)סז(היתה ממט ללמוד
 על )יז( :לגמול מה על עוד ואין .לפניה תורה שוס עוד היתה ולא הואיל . שקדם למה גמול שהיא בה לומר

 כהסאדם . יום יום באיכותם הנמצאים ישתנו אשר השיטים אל התורה שינוי שמקישים .בו׳ התמרה התאדם
 מוכרחים שהם נראה הנמצאים בשינוי נהחבוט כי ז״ל הגאון אמר וע״ז . וכדומה ירוקה שהיתה אחר התמרה

 להשתנות
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 באשר אמר י ש ש ה ו .ההפך וישוב הורה בל בטול מתחייב היה בן היתה אם בי בן איננה
 אחר שמע שישיבנה יחבן בן במניעה השמע ובטלה בשבל מותרת בשבת המלאבה היתה

 המעיטה מהחייב השבל היה אלו נגמרת ההקשה זהחיתהזאת בענין ואומר התרתה. אל
 כר לא האדם בי . לא ההתר אבל ;יח! ההוא הטהוייב בטל שתשמע לומר היה ואז בשבת
 להנאה אם גופו למנוחת אם לתו וז. שבת יום בבל שיבטל לו מותר שהוא בשבלו שיראה
 השבת לו ואמרה בשבל מוהר שהוא במה התורה באה ובן .יחדיו לשניה□ או בה שיהנה

 כי עולמי ששמו פי על אף )יש( לדבר בטל ולא וגמול תועלת בזה ושתקנה גופך למנוחת
 באשר אמר והשביעי . דינר יום לבל לו ויתן ידוע יום לבטל חבם שיצוהו בשכלו יתבן
 משה זולת תורה שתהיה נבון כן גם היה אברהם תורת בלתי משה תורת שתהיה נבון היה

 משה הוסיף אך באמת אברהם תורת נמצאנה משה בתורת נעיין ובאשר .תורתו בלתי
 היום אוהו לצום וידור ידוע ביום שינצל כמי עמו על שהתחדשו לחדושים והשבת המצות

 התוספת תהיה ואם אלהיו בו שיצוהו יישר עצמו מהכת אצלו זה יישר ובאשר )כ( . תמיד
 התיר התורה בעל ואם תורהו בטל בבר בצדקה או בצום או בתפלה מתנדב שהוא מי בטול

 כלם ואלה .זה במו הראשונות הקשותיו על ומתחייב )כא( תורתו שיבעל התיר בבר זה לו
: מאומה העיון עם מהם התקיים לא טרדות אלהים ירהמך

 והוא .הדברים בו ירהבו אומרים שהם דבר לזכור רואה אני השבעה אלה לאחר ח פרק
 והמופתים האותות העמידו במשה האמין □בת שהיהה במו אומרים שהם

 תמה זה שמעי בעת ותמהתי . והמופתים האותות בזולתו להאמין הכבה שתהיה חייב כן
 כר האמינגו כבת אבל בלבד והמופתים האותות היתה לא במשה האמיננו שכבת הוא גדול
 שיבשר אותו ונראה דברו נשמע ובאשר שיבשר מה אל תחלה שיקראנו )א( גביא ובכל

 ונראה מתחלחה טענתו נשמע ואם בו נאמין יעמידם ובאשר עליו המופתים ממנו נבקש
 השני באלה והדרך .)ב( נמנע על מוכת אין בי מופתים ממנו נבקש לא תבשר שלא

 יש אמר באלו במוהו שאפשר מה ראובן יטעון ואם הדין לפני עמדו ושמעון בראובן עניגים
 יטעון ואם הממון לו יתחייב העדים יעידו ובאשר עדים הדיין ממנו יבקש דינר אלף עליו לי

 שאץ בטלה מעקרה טענתו תהיה הדקל עליו לי יש )ג( אמר באלו אפשר שא מה עליו
 בנבואה טוען כל עם הדרך בן .זה על עדים הדיין שיבקש יתכן ולא ם אד ברשות הדקל

 אותם נראה ובאשר אותות ממנו נבקש בך יום שתצומו אתבם מצוה שאלוקים לנו יאמר אם
 שיביא מודיעבם שהוא או ולגנוב לנאוף אתכם יצוה אלהי יאמר ואם .תצום אותם .נאמין

 מפני )ה( אות ממנו נבקש לא מחשבה בלי בשנה )ד( והארץ השמים שברא או המבול טי
 הזה המאמר על קצתם הוסיף ובבר .נאמנת הגדה או 1 )ו השבל יבשירהו שלא למה שקראנו

 בעת נאמר מה בהברה ונראה והמופתים האותות ויראנו אלינו ישגיח לא אם )ז( נאמר
 על ומופתים אותות לנו שיראה במי נאמר באשר ההיא בעת נאמר כי יחיו ג ע ההיא.
הכזב גנות כ לומר והוצרך .לזה והדומה הכזב וגנות הצרק מטוב בשכלנו מהשיש עזיבת

וטוב
האמונה שביל

 על מניו הורגלו אשר מההרגל כ״א משבעם לא או .וטבעם . בהויסם כלומר »וישבע בבניה אם להשתנות
 אשר והסתירה ההיפך ישוב . להשתנות התורה שמשבע נאמר אס כי .התורה צל א יתכן לא וכ״ז . -שבעם
 הקשח© היתה בשבת העבודה מחייב השכל היה שאלו כלומר .לא ההתר אבל )יחן : ראשונה אמרנו
 תהיה ג״כ כן .השכל עד הוא בשבת המנוחה שמחייבת במה התורה שזאת כמו לומר ראוי והיה .גגמרת
 השכל שאין ורק .השכל עד בשבת המנוחה אין אס אולם .השכל נגד שהיא עס אחרת הורה עוד אחריה
 אע״פ )יש( : היקש הקישס ואין לשכל מתעדת התורה זאת אין כ א" .העבודה את גס וממיר אותה .מחייב

 וישר נכין שהוא כמו .כו׳ אצלו זה יישר וכאשר )כ( :עולמית המלאכה את בו שאסר .עולמו ששמו
 .,בו הקשותיו על ומתחייב )כא( : ככה על הבורא שיצוהו וישר נכון הוא כן . מעצמו האדם כזה ■שיעשה
 ולא . הנפש את ומשרידיס ומבושלין בשלין הראשונות הקשותיו גס כן .הבישול מבואר הוא שזה כמו בלומר

: מאומה העיון אחר מהם יתקיים
 לדבר אותנו יקרא כאשר רק הוא בנביא האמונה ענין עיקר כי ר״ל .בו׳ תחלה שיקראנו )א( ח ־פרק

 אוחע יקרא אס אולם .אמחתו על מופת ממנו נבקש ואז .בשכל נמנע ובלחי להיות שמוכשר
 מופת. אין כי . דבריו ועל חלומותיו על מופת נבקש ולא .אליו נשמע ולא לו נאבה לא . השכל אצל הנמנע לדבר

ב בשכל והנמנע בשכל המוכשר . ענינים השני באלה והדרך )ב( :כלל לדבריו נחוש ולא .נמנע דבר >נל
 כונה בלי ושכיב נייס כד . מחשבה כלי כשנה )ד( .חדקל הנהר ממנו לי מגיע . חדקל עליו לי יש )ג(

 ועד השכל נגד הוא זה שכל כלומר . נאמנת הגדה או )ו( אותנו.: שקרא .שקראנו מפני )ה( :ומחשבה
אנו שאין מה אל הנביא ישגיח לא אס ר״ל . בו׳ אלינו ישגיח לא אם )ז( התורה: שהוא הנאמנת ׳ההגדה

מבקשים



ואזהרה צווי שלישי מאמר 118׳
 והניאוף הרציהה מנילה וכן והאזהרה הצווי מדרך הם אבל השכל בדרך אינם הצדק ־זטוב

 לדבר החנרכתי ולא מעלי טרהו הקל הדברים אלה אל שיצא וכיון להם והדובה והעבה
 וזוכר זוכרם והנני )ח( מהמקרא בפסוקים ההורה בטול על נה ט־ שמביא מה ומהם • עמו

 וזרח בא בסיני י״י ויאמר ל״ג()ס( )דברי׳ עליו.ותהלחם השובה שיש ובה בהט דבריו
 יהיה הר שכל והוא .סיני להר שמות השלשה ואלה .וגו׳ פארן מהר הופיע למו בשעיר
 בשם ממנו פסקה כל שנקראת כבו בשמות איתו פוסקים שמותם )י( עירות כנגד בתהלה

 כל לעמת רבים שמות אוהו מקנות כנגדו אשר והארצות אהד שהים כמו שכנגדה דזעיר
 ויכעו י׳( )במדבר אברו הוא שניהם נפגשים ופאק ושעיר סיני נגד הר הוא סיגי הר כן ארץ
 ושעיר שפארן על והראיה • פארן במדבר הענן וישכן סיני כמדבר למסעיהם ישראל בני

 בקצת ומצאתי " פארן איל עד שעיר בהררה ההורי ואת י״ד( )בראשית אמרו נפגשים
 י משעיר בצאתך י״י (,ה )שופסיס שאבר כמו כיני הר אל בו רומזים ששעיר הספרים

 בלשון פארן מהר הופיע שאמר אדר שהוא ואברו אנשים והוסיפו .סיני זה אמר כך ואהר
 לי והתבאר . העתיד בלשון פארן מהר וקדוש מתימן.יבא )יא( אלוה ג׳( )חבקוק אבר ההולף

 המאות בנה כאשר עתידות הם כאלו וקצתם חולפות המלות קצת יהיו כשיבא שהבנין )יב(
 במדבר. תאוה ויתאוו שבחומעשי! מהרו סוף בים ים על וימרו ק״ו( )תהלים במדבר אבותינו
 הם כאלו דתן ותבלע ארץ תפתה .בהורב עגל יעשו )פס( עתיד בלשון עליהם כפר וקצתם

 דרך כן .ויועילני לי ייטיב פלוני שיאמר המודה דרך כן כי ־ באמת חולפות והם עתידות
:ויעשקני ויזיקני יהמכני פלוני לומר המתרעם

 קומו שולה בנוים וציר )יג( א׳( )עובדיה עליו שאומר זה הוא מי שואלים אנשים וראיתי
 לאדום היתה המלחמה וזאת יהזיאל א שח והודעתים . למלחמה עליה ונקומה

 בהר ומואב עמון בני )יד( עמו להלחם באו וכאשר בימיו היה עובדיה כי בימייהושפט
 כתוב הוא כאשר אלהיו אל והתפלל יהושפט צם הימים בדברי מפורש הוא כאשר שעיר

 בן בניה בן זכריהו בן ויהזיאל באברו ההם הגוים בעבור יחזיאל אליו ושלח כ׳( )לה״יב׳
 הוא .באדום יצילכם ואלחים לצד אתם התיצבו להם ואמר וגובר הלוי מתניה בן יעיאל
קומו וענין .י״י ישועת את וראו עמדו התיצבו שם( ב׳ )דה״י בזאת להלחם לכם לא אמרו

בדברי
האמונה שביל

 וזוכר זוכרם והנני )ה( :רצוננו עד בהכרח אותם ונראה ומופתים אותות לנו ויעמוד .ממנו מופת מבקשים
 ב דבריו על להשיב שיש מה אזכיר ואח״כ בפירושם דבריו אח ואזכיר הפסוקים אח אזכור .בו׳ דבריו

 באמר פה וגס הכתובים להזכיר הקודם בדבור ז״ל הגאון לנו שיפד ממה . בו׳ בא מסיגי ד׳ ויאמר )ש(
 לפי פירושו את הביא ולא הכתוב את הביא כי .דברים חסרון כאן שיש יראה .לראיה אותם המביא בפירושם

 דעע על משעיר העם כי אמרו אמונה וחסרי ז״ל שם אמר זה פסוק על ראב״ע ועיין . ממנו ראיה המביא דעת
 בעבור כי סיני להר כלס הם האלה השמות פלשת כי ז״ל הגאון השיב וע״ז .ע״כ ישמעאל דת על ופארן אדום

 ממנו פסקה כל יקרא .לזה זה סמוכים שלשתן אשר פארן עד וגם שעיר נגד וגס סיני נגד הוא ההוא שההר
 פוסקיה העירות שמות .בו' אותו פוסקים שבותם )י( :ומבאר שהולך וכמו .נגדו היא אשר המקוס בפס
 נגלה שהקב״ה לתימן באגרתו ז״ל הרמב״ס אדונינו באר בזה וכיוצא . שמם על להקרא כגגדם אשר ההר את

 בו נאסר רתוק יותר שהוא ופארן .סיגי הר על שירד עד הר לראש הר מראש ההרים מראשי לאה מעה מעה
 ב הרבה בזה שהאריך עיי״ש בא מסיני בו אמר הכבוד בכן שבו וסיני .זרח אמר קרוב יותר שהוא ושעיר .הופיע
 מ? כשיבא שהבנק )יב( וגו׳: תימן אליפז בני לו( )בראשית כמ״ש אדוס מבני הוא ותימן , יבא מתימן )יא(
 פאק מהר וקדוש יבא מתימן אלוה וכמ״ש עתיד במקום עבר הוא פארן מהר הופיע מאה״כ כי אמרו שהם
 דבר כל כי .עבר במקום עתיד הוא . וגו׳ יבא מתימן אלוה אמרו כי בהפך הוא שהדבר ז״ל הגאון השיב וע״ז
 בלשון, וקצתם עבר בלשון קצתם מלמנות ימנע לא . היו כבר אשר הדברים את והולך מונה והוא במנין הבא

 לשון בהוא הארן מלאה ותהלתו הודו שמיס כסה הכתוב שם סייס ועי'כ .ועברו חלפו כבר שכלם עם .עתיד
 בשאלתם רצונם פה פורש לא כי לעינים הנראה חסרון יש אלה בדבריו גס .שולח בגוים וציר )יג( : עבר
 אמונת על הוא ההוא שהציר ידמו שהם יראה . חלף כבר והכל .הענין בסוף ז״ל הגאון שסיים ממה ואפשר . זאת

 הציר על זה שאלו לא ע'כ כי . המלוכה לד' והיתה הענין בסוף שם שנאמר מה על סמיכתם ועיקר . אדום
 בעובדיה• הנזכר ההוא הניר כי ז״ל הגחק השיב וע״ז .עצמו לשון באותו ג״כ שהוא מ״ס ירמיה בנבואת הנזכר

 ז״ל כגאון דברי לפי הכתוב וביאור שעיר והר ומואב עמון בני עמו להלחם באו כאשר יהושפס בימי היה כבר
 לישראל. ואמר עפו נהלחם שבאו הגויס בעבור ליהובפה שנשלח כלומר .שולח בגויס יחזיאל שהוא וציר . הוא

 .. לכם ילחם ד והתפלה הרנה בסבת כי . כמלחמה עליה ונקומם . לאלוק-כס ולהלל להודות החיצבו כלומר קומו
 זכר וכבר .אמד ענינם אין בכ״ז .הזה ככשון ג״כ נאמר יהושפס אחר רב זמן שהיה ירמיה שבנבואת עס1

עסון בגי )יד( • הרבה לירמיה קדם הוא בגם עם חזקיה על הוא הנבואה שזאת משה ה״ר בשם ז״ל מ־אב״ע
 ופו/ב
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 נועצו התיצבו ממנו שמע ובאשר יחזיאל בדברי עמדו התיצבו עגין הוא עובדיהן בדברי

 העם אל ויועץ כ״א( שם )שם אמרו הוא ולהודות להלל בעמידה רצה שהוא וחשבו בזה
 ולהודות להלל החלו כאשר האויב מן והצילם הבורא רצון בזה והפיק .לי״י משוררים ויעמד

: חלף כבר והבל . וגומר ותהלה ברנה ההלו ובעת כ״ב( שס )שם שאמר במו לו
 בית את וכרתי י״י נאם באים ימים הנה )ל״א( ירמיהו בדברי טוען אלה זולת ומצאתי

 כבר בי שאחריו מה ראה לו ואמרתי .חדשה ברית יהודה בית ואת ישראל
 אברות אשר הברית זאת בי )שם( באמרו עצמה התורה היא החדשה הזאת שהברית פירש

 ואיננה )שז( • וגומר בקרבם תורתי את נתתי )שו( י״י נאם ההם הימים אחרי ישראל בית את
 באמרו בראשונה הופרה באשר הזאת בפעם תופר שלא אלא הראשונה בברית שלא שבה

: בם בעלתי ואנכי בריתי את הפרו המה אשר )שם(
 שיראו חושבים הם המקרא מן ספקות להם מצאתי )א( המאמרים אלה ואחרי ט פרק

 מהם יותר אליהם נלוה ואשר )ב( רבים והם והזהרה צווי בטול מהם
 זה ספרי את הקורא בהם יתבונן מזולתם שיבא ומה שאלות ר ש ע על מהם סמכתי אבל

 אדם בני לקיחת )ג( ה ת ל ח ת ו .בהם סברו אשר והסברא בהם הטעות אפני לו יגלו בי
 חושבים אנחנו כי .לצורך הוא אבל בטול זה ואי! .בטול זה ואומרים אחיותיהם את

 אבל .את אחותי נא אמרי לשרה אומר אברהם שמצאנו כמו משה קודם מנועה שהאחות
• זולתם המדברים מן היה לא כי ההברה בעבור היה אחיותיהם את אדם בני לקיחת

 בהליו הצום ביום שיאכל במי זה שעשה למי ההכרח אמתלת נפסקה הזרע רהב ובאשר )ד(
 הכור זולתה ימצא ובאשר במדבר המתה שיאכל ובמי אמתלתו תפסק ירפא ובאשר

 בל בהריגה בן אחרי ודן בלבד ונע נד הבל הרגו בעבור קין על דן ת י נ ש ה ו . האמתלה
 וביון ועדים בדיין אם בי הרוצח את להרוג צוה לא הקב״ה בי בטול איננו ג״ב וזה . רוצה
 תראה הלא בזולתו ענשו אך )ה( ההרג נתחייב לא הבל את קין הרוג בעת זה נמצא שלא

 שצוה מה ת י ש י ל ש ה ו .ישפך דמו באדם האדם דם שופך )ו( ש׳( )בראשית לנח שאמר
 הכתוב אין כי בטול איננו ג״ב וזה .ובניו מאהרן חוץ בלם מנעם בן אהר אדם בל בקרבן
 בבמו מעמד שהיה מי )ז( אהרן קודם מקריב היה אבל להקריב העמדו אדם בני שבל לומר

 . בחירתו אהר ולא אהרן בחירת קודם להקריב לו היה לא המעמד זולת אבל )מ( מקומו
 בטול איננו כן גם וזה .בו המעשה אסור אהר )ס( בשבת הקרבן הקרבת והרביעית

 שתמנענה יתכן ולא השבת מצות קודם היתה הקרבן בי הבטול דהות שמאמץ ממה הוא אבל
 . לה הקודמים והטילה הקרבן מן חוץ המעשים שאר ואסרה בטול זה ויהיה השבת מצות

 על לעולה שם והעלהו כ״ב( )בראשית יצחק על לאברהם הבורא שאמר מה והחמישית
וזה . מאומה לו תעש ואל הנער אל ידך תשלה אל )שם( אמר בן ואחר וגומר ההרים אחד

נם
האמונה שביל

 הברית כי ר״ל . וגו' בקרבט תורתי את נתתי )שו( : שם בדה״י הוא כצ״לוכן .שעיר והר ומואב
 שלא שבה ואיננה )פז( לעולם: מהם תשכח שלא לבס על ויכשבנה בקרבם תורתו שיחן במה תהי׳ החדשה
 להיות עצמה התורה שתשוב הכונה אין . אבותם את כרתי אשר כברית לא שם שאה״כ שמה ר״ל כו' כברית

 כאשר הזאת בפעם עוד תופר ולא לעולם קיימת להיות התירה שתשוב יאמר בתחלה.אבל שהיתה ממה אחר באופן
:וגו׳ בריחי את הפרו המה אשר הכתוב פס שסיים וכמו בראשונה הופרה

 שהכתובים וחושבים המקראות מן ספיקות מעוררים שהם ר״ל .בו׳ ספיקות להם מצאתי )א( ט פרק
 י״ל . כו' עליהם נלוה ואשר )ב( :לפניהם היו אשר ואזהרה ציווי בישול על מורים ההם

 מכללם לזכור ואמרתי .מהם רבים ענפים מהם מסתעפים ועוד . רבים הס יעוררו אשר ההם והספיקות
 אופני לו ויגלו ־ שאלותיהם כל על להשיב המתבונן ילמוד ומהם . נכוחות חשובות עליהם ואפיב ־ עשרה

 אדם בני שלקחו . בו׳ אדם בני לקיחז )ג( : בפירושם סברו אשר סברתם ובישול בכתובים־ שעותם
 דבריו את יב האחיות לקיחת בתורתו אסר ואח״כ ־ זה להם התיר והבורא אחיותיהם את הראשון

 היה . '.חיותיהם את הראשון אדם בני שלקחו מה כי בישול זה שאין ז״ל הגאון השיב וע"ז . הראשונים
 המין זרע ונתרחב נתרבה וכאשר ־ סו׳ הזרע רחב וכאשר )ד( : והולך שמבאר וכמו ההכרח בעבור
 ע״כ כי .האחיות ונאסרו האמתלא אז נפשקה * אחותו את איש לקחת ההכרח מן עוד היה ולא . האנושי

 אמרי . עמו אישוחה להכחיש ברצותו לשרה אברהם שאמר וכמו ־ התורה קודם גס מנועה האחות היתה
 אונקלוש ותרגס ־ בו׳ האדם דם שופך )ו( : מיתה עונש בזולת ־ בזולתו ענשו אך )ה( :אח אחותי נא

 : ועדים בדינים כ״א הרוצח את להרוג צוה שלא היי * יתשד דמיה דיניא מימר על בסהדין דאגפא ודייפודדמא
 :הפעל מבנין בינוני הוא מעמד ומלה ־ אהרן כמעלה נכבדת ומעלתו גדול אדם . בו׳ מעטר שהיה טי /ז(
 שאסר אחר ־ בו המעשה איסור אחר )ש( :עליזה שהועמד מי זולת אחי איש .המעמד זולת אבל )ח(

 לעפות
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 שיקבל קודם יכשירהו לא הבטול שמכשיר מי כי )י( אצלם ולא אצלנו בטול איננו כן גם

 נשלם וכאשר לקרב• בנו את שיזמן לאברהם צוה אבל שוא יהיה שלא אהת פעם המצוה
 . מזה יותר ממך רציתי לא דייך לו אמר הככין ולקיהת והאש העצים בהראות הזמון ממנו

 ואחר עמהם תלך לא כ״ב( )במדבר בלק שלוחי על לבלעם הבורא שאמר מה והשישית
 אינם עמם ללכת מנעו אשר האנשים כי בטול איננו גם וזה » האנשים עם לך לו אמר כן

 ונכבדים רבים שרים שלוח בלק עוד ויוסף )שם( אמר בי עמם ללכת צוהו אשר האנשים
 הציל שיאמר עד בגדולתו להוסיף הגדולים עם ללכת וצוהו הפחותים עם ללכת ומנעו מאלה

 לחזקיהו הבורא שאמר מה והשביעית .הגדול האדם פלוני מיד ישראל בני הבורא
 עשרה חמש ימיך על יוסיף הנני )שם( לו אמר בן אחר תחיה ולא אתה מת כי ל״ח( )ישעיה
 וכאשר עבדו אל נערה או איום צווי מצוה כשהבורא מפגי בטול איננו כן גם וזה .שנה

 וכל נינוה מענין שידענו ובמו בו שאיימו מה ממנו יסור הגערה בו ותחת )יא( העבד ישמעהו
 בבני בכור כל תחת הלוים את ואקח ח׳( )במדבר ענין והשמינית . ונכנע תשובה בעל

 ישפילנו אותו ימרה וכאשר עבדו מעלת להגדיל ממנהגו כי בטול איננו כן גם וזה .ישראל
 חטאו וכאשר כנען לארץ אבותינו והביא גרשו חטא וכאשר עדן בגן אדם שהשכין כמו

 בי )יב( ו׳( )יהושע אמרו ת י ע י ש ת ה ו .כן העונש דרך על שהוא מה וכל ופזרם הגלם
 נושאים יום בכל היו אבל מלחמה יום בכל זכר לא כי כן הדבר ואין » בשבת נלחם יהושע
 המלחמה היתה שבו הז׳ היום אבל בשבת מותרין המעשים ואלו בשופרות ותוקעים הארון

 העתיקה כך ואחר המשכן נגד היתה בתהלה שהבונה אמרו והעשירית * שבת היה לא
 מצותה היתה תחלה הבונה כי בטול איננו כן גם וזה . המקדש בית אל אותה והפנה

 הגלגל אל נסע וכאשר שם הבונה היתה במדבר הארון שהיה ובעוד הארון כנגד תחלתה
 אחר העלול שילך )יג( האומר מאמר וזהו .אחריו הבונה הלכה וב״ה וגדעון ונוב ושילה

: העלה
 .לחלקים מתחלקת עברי בלשון ראינוה ואמרו עולם במלת )יד( דקדקו מהם ואנשים

 הנזכר יפי והשני . שנה המשים מהם אחד .עגינים שלשה לה יש בן ואמרנו
 ענינים השני יבטלו השבת מצות על זה את נראה ובאשר י עולם ימי כל והשלישי .ההוא

 והמשים מאות לשמונה קרוב משה דור אחר והוא ירמיהו את ראינו כי .האחרון ויתקיים
 ושלא השבת יום שמירת על מזהירם ישראל מבני רבות וכתות רבים דורות ואחר שנה

 ובל . השבת ביום מבתיכם משא תוציאו ולא י״ז( )ירמיה שאמר כמו מלאכה בו יעשה
 זמן שבטל וביון אבותיכם את צויתי באשר השבת יום את וקדשתם תעשו לא מלאכה

שואלים וקצתם .העולם ימי כל אם כי )הו( ההלקים מן נשאר לא ההם האנשים וזמן החמשים
 אותנו

האמונה שביל
 יודה . התורה ביפול בעיניו שיכשר מי גס כי ר״ל • בו׳ הביטול שמכשיר טי בי )י( : מלאכה בו לעשות
 אחת פעם אף יקיימוה לא אס כי • עכ״פ אחת פעם מקבליה אותה יקיימו בהרס שחחבסל יתכן שלא עכ״ם
 שהולך וכמו • ביהול אינו הנער אל ידך תשלח אל אומרו כי ־ להודות הוא גס יוכרח וא׳׳כ .לשוא נתינתה תהיה

 .בשבת נלחם יהושע כי )יב( :במבין גערה תחת י״ז( )משלי מלה״כ . הגערה בו ותחת )יא( : ומבאר
 השיב וע״ז ־ שבת סבלי רצופים ימים לשבעה וא״א • שס כנזכר רצופים ימים שבעה שהיחה יריחו במלחמת

 המעשים ואלה .בשופרות ותקיעה נשיאות״הארון כ״א • מלחמה שם נזכר לא מהשבעה יום בכל כי ז״ל הגאון
 • התורה מן אסור אינו בכרמלית מד״א יותר חפן והעברת ככרמלית נידון העיר סביבות כי ־ בשבח מותרים

 לומר נוכל ־ המלחמה היתה שבו השביעי והיום . בשבת ומותרת מלאכה ואינה חכמה היא שופר תקיעת וכן
 כי • לזה צורך אין המאמינים דעתנו לפי כי . שואל אשר למין להשיב כדי הוא זה וכל .שבח היה שלא

 זה ואין • בשבת אפילו רדתה עד י״ס( )שבח שאחכז״ל וכמו מעולם בשבח המלחמה נאסרה לא באמת
 שבו השביעי .שהיום דשבת( פ״ק )ירושלמי ז״ל כאמרם בשבת יהושע גס נלחם האמת שלפי וכמו .ביסול

 רדתה עד צרו . להקיף שבע יריחו שקדו הפיען יסד וכן ־ השבת יום היה חומותיה ונפלו יריחו נכבשה
 כ״א אליהם הכוונה לאהיתה המקומות אותן שכל כלומר . העלה אחר העלול שילך )יג( :לתקף בשבח

 • ט׳ עולם במלת )יד( :בו תלוי והכל .יח׳ שכינסו להשראת והסבה העלה היה שהוא • הארק בעבור
 הוא אוח . השבת יום אצל הנאמר ־ עולם מלת דקדקו שהם והוא . דברים חסרון קצת בזה גס אני רואה

 ותורה . לחלקים בהוראתה שמתחלקת אבל ־ עולם ימי כל על תמיד הוראתה אין עולם שמלת ואמרו ־ לעולם
 היחה וע״ז . אחר ליום קדושתו והוחלפה . המוגבל הזמן עבר כבר ולדעתם .מוגבל זמן על גם נפעמים
 ועבדו כמו שנה חמשים או . הוראות שלש לה יש עולם שמלח הדבר כן אמת כי . עליהם ז״ל הגאון תשובת
 ממנו והמכוק ־ מולם ימי כל או • עולם עד שם וישב א׳א׳( )שמואל כמו ♦ בו המדובר האיש ימי או • לעולם

ר״ל ־ כו׳ הקבלה טלות על )סו( : ומבאר שהולך וכמו . ספק בלי עולם ימי כל הוא השבת יום תצל
 שקצת
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 חושב והוא עולם ימי כל התורה מצות בהתמדת שמענום אשר הקבלה מלות על אותנו

 בעולם הימצא לו שנאמר ומנהגנו .עלינו לשנותו אחרת סברא יסבור לו שנאמר מאמר כי
 הדבר אמתות יבטל .לא יאמר ואם .ספק וכל סברא כל עמו תסתלק מבואר אמתי דבר

 לשמור הצווים שמענו האמתי ההוא ברבור לו נאמר .בן יאמר ואם .ספק בלו וישימהו
 קבלני אנחנו הברהמי״ם )שז( לכם יאמרו אם שאומר מי מהם וראיתי . דתורה מצות
 ואין יחדיו ובחמור בשור ושנחרוש בחלב בשר ושנאכל שעטנז שנלבש הראשון מאדם

 האלהים יישירך ואלה .יבטלו שלא לנו אמר אדם כי שיאסרם נביא דברי לקבל לכם
 טוענים אבל ם " י מ ה ר ב ל אותם טוענים הם אבל עקר להם אין טענות )יז(

 • שהיו בעת מותרים שהיו מודים כן גם ואנחנו בלבד מותרים שהם ם ״ י מ ה ר ב ה
 לתועלת עצמו מצד מהם להמנע לאדם אפשר שהיה מפני בשכל מניעתם והקרבת )יח(

 כי שומעקלו היו לא להם שטענו מה לעתיד לטעון ברה״מי בא היה ואלו )יש( ♦ שתגיענו
 הנועץ החושב )כ( במו ואיננו • באתמולו שאמר מה אלא יום בכל אומר איננו המקבל

 שסרו אחר האל ירהמך ועתה . אתמל עליו עמדתי שלא מה היום לי נגלה לומר לו שאפשר
 יגענו אשר המצות אלה נקיים שלא עלינו הגדול התמה )כא( ובטלו מעלינו הבטולים אלה

 ללא בניה הקשיח ל״ס( )איוב עליה שאמר במי לריק היגיעה תשוב הלא להעמידם והשתדלנו
 השת כי )שם( שאמר כמו תבונה ולא דעת לו שאין כמי אז ונהיה , וגומר יגיעה לריק לח

:מזה להשמר וצריך .בבינה לה הלק ולא חכמה אלוה
 על העולים הערבובים וזכרתי שזכרתיו במה הבטול בעניני דברתי אשר ואחרי י פרה
г העובר והחמס ומשגלם ושתיתם ואכילתם הנביאים מות בעבור הלבבות 

 הנופלים מהספורים עוד וזכרתי .בעבורם שיפסדו כמעט אשר הלבבות את לחבר )א( עליהם
 סובלם הייתי אם אשר )ב( והתארים והיכולת החכמה ושער הדמות בהרחקת הבורא על

 חושב אני ענינים ר ש ע ם י נ ש אליהם שאחבר רואה אני .אדם בגי שיכפרו ירא הייתי
 נבארם וכאשר • אמונתם ותפסד האדם בני לבות יתבלבלו מהם א׳ על אדבר לא שאם
 קצת אולי ואומר . הראשונים מן התבררו כאשר מהם הלבבות ויברו ספקותם שלטון יסור

 בני
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 יפי כל בהשמדה שהיה השורה שזאש מהנביאים הקבלה לנו באה לשון באיזה שואלים עלינו החולקים בקצת
 על ממנו הכונה שהיה שלא באופן סברא שוס לשון באושו לסבור יוכלו אולי כי זאש בשאלשס וכוונתם . עולם

 ישכן אס לנו שיודיעו . זאש בשאלתם להם להשיב מנהגנו כי ז״ל הגאון אמר וע״ז . עולם ימי כל ■ההתמדה
. מסשוסו להעתיקו סברא שוס בו לסבור חכם שוס יוכל שלא עד • צדדיו מכל שלם מאמר במציאות שיהיה
עניד כל ויהיו . לדברים אשר האמתות בזה יבשלו • כזה מבורר מאמר היות שנמנע ויאמרו ישיבו וכאשר
השנים בדעת פ״ג הראשון במאמר הנזכרים העמידה בעלי המתעלמים כת שחושבים כמו מסופקים העולם

כזה מבורר מאמר היות שיתכן יאמרו ואס • די בו שיש במה זאת סברתם קדקוד מל הוכו כבר אשר . עשר
 השורה מצות לשמור הציוויס שמעט . היותו שיתכן אמרתם אשר כזה מבורר שבמאמר נאמר אנו אף ־ בעולם

 אמר . השני מהמאמר בסל״ג הכוזרי לספר בביאורו יהודה קול בעל הרב . הברהטים ד)שז( עולם ימי כל
 עצמם מייחסים הגרים שמצינו וכמו . האברהמיס אמר וכאלו . לאברהם עצמם שמייחסים אומות הס אולי ז״ל

 אלה ז״ל הגאון מדברי הנראה וכפי .ע״כ מהנות אברהם להם נתן אשר הפילגשים מבני היו ואולי .להגר
 מענות :)יז( הראשון אדם עד דור אחר דור בקבלה להם שהם ודעתם באמונתם האלה הברהמיס התפארו

 כלומר . בשכל □גיעתם והקרבת )יח( : זה שועניס אין עצמם שהברהמיס כלומר . עיקר להם אין
 חיוב הברהמיס קבלו לא באמת אס כי ר״ל ־ כו׳ ברהטי בא היה ואלו )יש( :השכל נגד מניעתם שאין

 א״כ • כן שוענים שהברהמים לומר לבס זדון השיאם עלינו שהחולקיס ורק .כלאים והנהגת שעשנז לבישת
 לא אבר בדבר מקובל שהוא היום יאמר איך כי ׳ דבריו יאמנו לא כן יסעון אס עצמו הברהמי גס מעתה

 מפאת השוען כי ר״ל . בו׳ הנועץ החושב )כ( : לאמרו יכול היה ולא ־ משלשום גס מתמול גם אותו אמר
 מ1ר ולמחר . כן בשכלו ימצא היום בשכל החושב כי .ובדעתו בנפשו שיעץ ומ בשכל החושב כמו איננו קבלתו

 התמד. )כא( :כלום קבלתו אחר לו שאין ־ קבלה דברי שדבריו מי משא״כ .אתמול בנה אשר את יהרס תבונתו
 וסרג כלס בשלו וכבר • מעלינו הבישולים אלה כל בדחות יגענו שרבות אחרי כי ר״ל בו׳ עלינו רול חג

 הזאת התורה דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור נשתדל לא אם .מאוד עד התימה עלינו יוגדל א״כ • מעלינו
 את נשים ואיך זה בביאור והשתדלנו שיגענו וכמו ־ פקפוק בלי ומהשכל הנביאים מפי אמתתה נתקיימה אשר

 בעי© על שתתאכזר כלומר • וגו׳ בניה הקשיח עליה נאמר אשר החסידה העוף אל בזה ונדמה . לריק ■יגיעתנו
: תבונה ולא דעת לא בו שאין כמי ג״כ בזה ונהיה . שלה אינם כאלו

 - המכריס העירבוביס בישול בזולת כי . לבב ברי האנשים שיהיו • בו׳ הלבבות את להבר )א( י פךה
3םוב הייתי אם כלומר .בו׳ סובלם הייתי אם אשר )ב( :נפסדות אדם בני לבות שהיו כמעש י

 סעיתס
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 ואומר .בו מבוארים המצות פרושי שאין בעבור הזה בספר )ג( להחזיק מקצרים אדם בגי
 אחד )ה( . אחרים משבים שני זולתו לנו יש אך להורתינו המשך לבדו איננו בי )ד(

 מצאנוהו שלא ומה (0 הקבלה מוצא אחריו והשני )ו( .השבל מבוע והיא לפניו מה□
 בו מהחזיק מקצר אהר אולי והשני . בזה ואיכותם בכמותם המצות בה ימו והשי־ )ח(

 אלף מאות שמונה ישראל ויהי ד( כ )ש״ב בשמואל כאמרו סתירה בו שיש• שהושב בעבור
 קרוב כי ואומר . איש אלף ומאה אלפים אלף ישראל בל ויהי א( כ )א׳ הימים ובדברי .איש

 )שם שאמר במו הדש לבל אלף ועשרים ארבעה המלך בכפר כתובים היו אלף כאות לשלש
 האחת הנבואה מן )ס( והפילו אלף ועשרים ארבעה האחת המחלוקת השנה הדשי לבר כ״ז(

 שהיא הגדה בו שיש מהשבו )י( לזה יביאהו אולי .השלישי באחרת ונכתבו הכת־בים
 ועמד שנה ארבעים לו והיו מת יהושפט כן יהורם בי שנתים האב מן גדול הבן שיהיה שקר

 הימים ובדברי שנה ועשרים שנים לו שהיו ח׳( )ב׳ במלכים ונכתב )יא( תחתיו בנו אהזיה
 השנים ומנין )יב( לחייו שנה ועשרים שנים מנין כי ואומר .שנה וארבעים שנים כ״ב( >ב׳

 ייחסו איך תובע יתבענו ואם . מת בעבורה כי בזח העלה והיתה אמו לחיי שנה וארבעים
 ישראל מבני אחד שיהיה ומצאתיו זה ענין על חקרתי והנה .הויתו קודם שהיה מנין אל הבן

 במו נדרי בן יקראהו אותו יוהן וכאשר בשנים אותו שיוחן קודם )יג( נדר ונודר הבן מבקש
 על האמת מבקשי מעמיקים וכן .נדרי בר ומה בטני בר מה ברי מה )דשני שאמר

 הקרבנות מצות בעבור ממהר ימהר אילי והרביעי . הדרך להם שיתברר עד הענינים
 גזר הבורא כי ואומר הזה הענין ואקרב .והחלב הדם להקטרת או הבהמות לשחוט אם )יד(
 שחיטתה לעת הבהמות חיי כדת ושם חייו ימי אדם לכל ושם במות חיים בעלי כל על

 זה היודע הוא )הו( המות צער על יותר צער בשחיטה יש ואם . המות במקום השחיטה ושם
 התוספת )יז( תתברר אם זה ונאמר . ההוא הצער תמורת שעור להם לתת אז וראוי ()סז

בשבל
האמונה שביל

 התורה בספל . הזה בספר )ג( :באמונה כופרים היו כבר . היישרה הדרך להס הורות מבלי בהם שמוחם
 אשר המצות כל ידעת לט ימשך לבד התורה מספר לא כי ר״ל . בו׳ המשך לבדו איננו כי )ד( : ■הזה

 מהם ל»ו ימשכו אשר • אחרים משכים שני עוד לס שיש אבל ־ ודיקדוקיהס בפרסיהס האדם אותם יעשה
 השכל כי ־ כזה התורה ספר לפני . כו׳ לפניו מהם אחד )ה( : רב בדיקדוק הדברים וכל הפרנזים כל

 אלכוזר למלך החבר גס אמר וכן . לחורה ארן דרך קדמה דורות כ״ו ז״ל כאמרס .ובזמן בסבע להורה קודם
 האלוקית לתורה והצעות הקדמות והס השכליים החוקים הה להם והדומה אלה וז״ל השני מהמאמר ■בסמ״ח
 «בהם מצאנוהו שלא ומה )ז( :הזה ההורה ספר אחרי ־ אחריו והשני )ו( :כו׳ ובזמן בסבע לה קודמות

 המצות בה והשליטו )ח( :בתורה ולא בשכל לא מצאע פלא מה וכוללת . התורה אחרי הוא הקבלה כי ב״ל
 הנבואה מן )ס( : קבלתם ע״פ ואיטחס בכמותם אותם ובארו המצות אח השלימו ־ הקבלה ובעלי ר״ל בו׳

 את הכתוב שם שהפיל בעבור הוא איש אלף מאות שמונה בשמואל שנאמר מה כי ר״ל ־ הכתובים האחת
 ר״ל ♦ כו׳ הנדה בו שיש מחשבו )י( :סחירה ואין דה״י בספר למנין ונצסרפו . המנק מן נמלך הכתובים

 ונכתב )יא( : אמחיות בלתי הגדות בהם שיש חושבו בסטר והנביאים התורה בספר פהחזיק יקצר ארצי
 ושתים ארבעים ב; אומר הוא ובדה״י .במלכו אחזיהו בנה ושתים עשרים בן שם שאמר .בו׳ שהי׳ במלכים

 . במלכו פנה ופחים ארבעים בת היתה באפו . כו׳ וארבעים השנים ומנין )יב( :במלכו מחזיהו שנה
 יועצחו הימה אמו כי כ״ב( ב׳ )דה״י פאמר וכמו עצתה אחר פהלך יען .אמו חיי להזכיר בזה הפלה מיתה

 עולם סדר בפס ורד״ק ביש״י שס ועיין .אמת בנה רק ופלך ממלכתו על ימיס האריך לא ובעבורה .להרביע
 האב שידור להיות יוכל בכבר ר״ל . כו׳ .ו או. שיוחן קודם )יג( :האלה הכתובים סתירת ביסוב שהאריכו

 יקרא בהולדו ואח״כ ־ הבן לידת קודם הרבה בגיס הנדר ויהיה .בבן ית' הבורא אותו שיחוק בתסלתז נדד
 סבת היחה וזאת אמו עצת אחר שהלך בעבור אחזיהו גס וע״כ . היותו סבת היה שהנדר בעבור נדרי בי אותו
 מבקש כל על חובה בכ׳ז • מקרא של מפשוסו מאוד ורחוק עמוק ענין שזה ועס . אמו לחיי שנותיו נמנו פותו
 : ספק בלי האפתיס הדברים את לקיים בדרך .לו יתברר ן לפס .וזר רחוק בדרך גס בענין שיעמיק אמס
 • זמנם קודם חייס בעלי להכריח ית׳ הבורא שיצוה יתכן איך כלומר • כו׳ הבהמות לשחוט אם )יד(
 שהם מה על צער תוספת בשחיפחס יש אס ־ זה היודע הוא )סו( :האימוריס בהקסרח יש תועלת מה וגם

 היה р נניח שאס ר״ל . כו׳ להם לתת אז וראוי )פז( : זה היודע ית׳ הוא . סבעיח במיתה פצפפריס
 נתברר שלא עוד כל .זה לומר מוכרחים אנו אין אבל .צערם תמורת הסובה מן שיעור להם שיהיה הראוי מן

 מדברים הבלתי הבע״ח שגס מאמין היותו הראשונה בהשקפה יורו אלה ז״ל הגאון ודברי ־ בנבואה או בשכל
 הגמול זה מנין אמנם וז״ל מהשלישי בפי״ז המורה הרב זכרם המעהוזולה כת וכדעת ־ סוב גמול להם יש

 האחרונים קצת אבל . כלל זכרוהו לא התלמוד חכמי וגס .לפנים באמונתנו כלל נשמע לא מדבר שאיט סיים לבעל
 נוכל ההחבוננת שבסוב אלא • ע״כ והאמיטהו בעיטהם ישר הפפתנזולה מכת שמעוהו כאשר ז״ל הגאונים גט

 לומר
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מ בו שיתבונן זה שהושם ההורה בארה כבר והחלב הדם הקטרת אבל בנבואה לא בשכל

 זה נראה וכאשר . הוא בדם הבשר נפש בי י״ז( )ויקרא כמו'שאמר הדם משכנם נפשותינו
 רואים" אנחנו כאשר הלבנו וישרפו דמנו ישפכו שלא להטא נוסיף לא לאמר נפשנו אל נשוב

 המלאכים והניח אדם בני בין אורו הבורא השכין איך יחשוב הושב אולי והחמישי
 השכין שכבר אפשר כי אור בלא הטהורים המלאכים שהניח הודיעך ומי ונאמר . הטהורים

 )חהליספ׳ש( אמר שהכתוב שכן בל אדם בני בין ששמו ממה כפלים מאורו ביניהם הבורא
 האור סביב שהוא מי )יח! לומר רוצה .סביביו כל על ונורא רבה קדושים בסוד נערץ אל

 ולנרות ולמסך לאהל לבורא מה ויאמר המשכן ממעשה יתמה אולי י ש ש ה ו . ההוא
 ופירות ושמן ויין סולת ולמנדת טוב ולריה אבוי וללחם לגגון נשמע ולקול מודלקות

 כבר כי . הצורך מדרך לא העבודה מדרכי כלם אלה כי אעור ובאלהים ואומר .לזה והדומה
 מן עבדיו שיעבדוהו כיון אך . אליו הכל צורך אבל דבר אל צריך שאיננו השכל לו דן

 והדברים והשמן והקטרת והסלת והיין הבשר להם שיש מה והטוב להם שיש הטוב
 שאמר כמו יבלתו כפי רב בדבר הוא וינטלם יכלתם כפי מועט דבר מהם ויביאו הערבים

 יצילם שלא מרעות ויצילם . וגומר שבע אסמיך וימלאו וגו' מהונך י״י את בבד ג'( )משלי
 ושלם תודה לאלהים זבה נ׳( )תהליס שאמר כמו ה״ם העבודות בעבור זולתו מהם אחר

 שכינה שנקרא ההוא האור משכן ויכבדו . וגו׳ אהלצך צרה ביום וקראני נדריך לעליון
 להם שיראה זה על וינטלם הנכבדים הדברים ושאר היקרים ובאבנים וכסף בזהב מממונם
 ישראל לבני שמה ונועדתי כ״ש( )שמוח המשכן על שאמר כמו ההוא המשכן מן הנבואה
 ספר כאשר שתמצאם צרה וכל האומה תפלת לשמוע מקום ישוב וכן )יש( . בכבודי ונקדש

 תפלתך שמעתי )מ״אש׳( הבורא לו ואמר התפלות שמיעת משערי הבית בבנותו שלמה
 האדם יהיה איך הנצות בחלקי שיחשוב והשביעי .לפני התחננת אשר תהנתך ואת

 רצוני המים יהיה ידוע דבר ממנו יכרות וכאשר המים איננו השלמה בבריאתו גופו בעוד
 וברא ):(הכרון ולא תוספת לא בו אין אשר הוא השלם הדבר כי ואבאר . המילה בזה

 והשמיני . שלם וישאר התוספת תסור ינרתנו וכאשר באיש תוספת האבר זה הבורא
 ונאמר * הטהורים והטמא הטנאים שתטהר מצותה היתה איך אדומה פרה בענין שיחשב

 אנחנו כי .בו הפוגע הגוף על בערך זה הפך זה פעלים שני אחד דבר שיפעל זר דבר איננו
 העץ ומנגב הארז עץ מרטיב המים ונראה החלב ומקפיאה )נא( העופרת מתכת האש רואים
 הרפואה ונמצא השבע ומזיק הרעב מועיל הטוב המאכל ונמצא ז " י מ ג ל א )כב( הנקרא

 " הטהור ומטמא הטמא מטהר דבי שיהיה זר ואיננו לבריא ותזיק לחולה הועיל החשובה
 אדם לבני נדמה כבר כי הכיפורים ביום לעזאזל מקריבים הקרבןאשרהיו והתשיעי

 את הכה הוא י״ד( )מ״ב אהר במקום שאמר כמו הר שם עזאזל כי ואומר .שד שם שהוא )ע(
 .היום ע־ יקר,אל שמה ויקרא במלחמה סלע את ותפש אלפים עשרת מלח בגיא אדום

 על אותו מקריבים רים השע משני אהד והיה .מקומות הכל ויו־פאל וירואל יבנאל וכן )כד(
 למקדש ץ חי ההמון על אותו מקריבים והאחר במקדש היה חטאיהם רוב כי במקדש הכהנים

 אבאר בענין שיש ממה זר יותר היא אשר הגורלות הפלת ענין אבל .היתרון דרך על )כה(
 בעבור הגורלות הפלת אך אהד. לאלוה קרבן שניהם הם אך לו המוקרב לשנוי זה אין בי

 אחד לכל יהיה וכאשר תחלה גורלות שיפילו וראוי וישראל כהנים והם בעדם המוקרב שנוי
ערופת עגלה על אומר והעשירי לו. קנין שהוא בבירור נפשו בעד אותו יקריב אז שלו

איר
האמונה שביל

 שלא עוד כל זה לומר מוכרחים אנו אין זאת הנחה לפי שגס וכאומר . שיפתה לפי רק הוא זאת שתשובתו לומר
 דבריו שמורים וכמו דעתו לפי מעיקרה בשלה ההנחה האמת ולפי . בנבואה או בשכל החופפת נתברר

 התוספת )יז( : עיי״ש כגמולם אצלי פפק ואין להם מריעים העוללים מוצא אני כי באמרו פ״ג החמישי במאמר
 יפריד לא הסופר לפני שהקורא בעבור הרוב על מצוי כזה ושעות .לדעתי כצ״ל ־ בנבואה או בשכל

 לו שים דבר על א כ סביביו לומר יתכן לא כי . ההוא האור סביב שהוא טי )יח( :כראוי הדבקים בין
 ישוב ־ יח׳ אורו משכן הוא אשר הבית את שיכבדו בעבור • כו׳ לשמוע מקום ישוב וכן )יש( :תכלית
 בו'- האבר זה הבורא וברא )כ( : צרה מכל להצילם האומה תפלת התקבל בו אשר מקום להיות ההוא הבית

 נ קשה גבינה לעשותה * החלב ומקפיאה )כא( : מרמס הנכרת והשבור והצפורניס השער כפו
 כוכבים עבודת שמן הוא וא״כ • שד שם שהוא :)כג( שקמה ובלשונינו ערבית מלה . אלגטיז )כב(
 גודלם על להורות בסופם אל אותיות בהם ובאו מקומות הס אלה שכל כמו כי ר״ל ־ כו׳ יבנאל וכן )כד(

 המבשא על להקל הזיינין בין הא׳ ובאה עזזאל ראוי והיה . גדול הר שם הוא עזאזל מלת גם ככה .ומוזקם
ההמון על וכבוד גדולה יתרון לכהניס שיהיה כלומר .היתרון ע״ד )כה( : כבש כשב כמו בחילוף שהוא או

במה
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 ימצא בי כ״א( )דברים העגין בתחלת הקדים בפר פי עשוהו שלא עון לעם בה יכופר איך
 לעשותו ראוי שאין מה עשותו על האדם ליסר שראוי פמו ואומר .הפהו מי נודע לא הלל
 מעמידים היו אילו הנזכרים ואלה )כו( .לעשותו שראוי מה לעשות עזבו על ליסרו ראוי ובן

 בשיעור ולא בעונש התחייבו פן עשו לא וכאשר הכהו מי נודע היה בעיר וכובבים שומרים
 ר ש ע ד ה א ה ו .שדותם בקצת הזריעה מן במניעותם )כז( אך בלבד ההיא הבהמה דמי

 התורה לאנשי שם אלו ונאמר ונקלה דלה הזאת בהורה המחזקת האומה רואה שהיא
 לשמירת אם פי אלהיהם עובדים אינם פי הכופרים עליהם אומרים היו התמידה המלבות
 עבדו לא פי )כח( נפשם על אומרים עוד והיו . איוב על שאמרו ידעת ובאשר תאותם
 ונתקיימה האמינו ולא אלה הבורא והנדיל מלכות להם נתן ולא והזילם שהשפילם בעבור
 ולא (7 מ )תהלים שאמרו ובמו להם הרין והתחייב בו בפרו ולא אלה והשפיל הטענה עליהם

 ולא נמול בתורה מצא לא פי ר ש ע .והשנים ארהך מני אשורנו ותט לבנו אחור נהוג
 מאמר הענין לזה יהדתי בבר ואומר .בלבד העולמי הגמול בה מצא אבל הבא בעולם עונש
 הזה מעין; )נש( אליו שצריך מה כל בו אבאר התשיעי המאמר הוא עצמו ■בפני

:יתברך הבורא בעזרת

הרביעי המאמר
. וההכרח והצדק והמרי בעבורה

פתיחה
 על שאף )א( שאומר הקדמה הזה למאמר פותה אני המחבר אמר . שאול בן יהודה אמר

 מי לומר רצוני' מהם במכוון נבוכים שנהיה ראוי אין רבים הברואים שראינו פי
 נחקור וכאשר הברואים בכל המכוון הוא מי בו לנו יתבאר טבעי שער ()ב הנה כי . הוא

 נכבד דבר כל משימים והבניה המנהג ו )ג כי והוא .האדם הוא המכוון נמצא ההוא בשער
 הגרגיר )ד( כי ונאמר שבדברים מהקטן ונתחיל . כמוהו נכבדים אינם אשר הדברים באמצע
 וכן ממנו. ותכונתו הצמה צמח כי מהם נכבד ייתר שהגרגיר העליןוהוא כל בתוך במוצע

 יהיה ואם השקר כמו הפרי בתוך יהיה המאכל הוא יהיה אם )ה( האילנות ממנו שצומחים בה
 וכן .לשמרו הוצה ויעזבוהו המאכל אל יפנו ולא הפרי בתוך במוצע הגרעון יהיה בגרעינו

 חלמון
האמונה שביל

 : וגדוליה העיר זקני « הנזכרים ואלה )ט( :למקדש חוץ הוא ההמון וקרבן במקדש הוא שקרבנס במה
 :)כח(בי לעולם וזריעה בחרישה אסור העגלה בס שנערפה המקום כי • בו׳ הזריעה מן בטניעותם )כז(
 שזכרה מה י הזה בענק )כה( :לעבדו יכולים אינם ע״כ ונבזים שפלים שהם בעבור כלומר .בו׳ עבדו לא

: העוה״ב גמול בזכרה פסה יותר העוה"ז גמול החורה

:קדושי אלוקי בעזרת ־ השלישי המאמר נשלם ובזה

 יתק שלא אחרי כי . אלה ז״ל הגאון דברי הוכן • פו׳ רבים הברואים שראינו שאע״פ )א( פתיחה
 בהם שהאחד מחייב שהשכל ורק ־ לעצמם מכוונים כלם הרבים הנמצאים המין כל שיהיו בשכלנו

 רבים נמצאים בהמון ולהבין לדעת הראשונה בהשקפה מאוד עלינו יקשה וא״כ . מכלם והמכוון התכלית הוא
 החקירה את שנעזוב ראוי אין שבכ״ז אמר ולזה .נמצאו כלם בעבורו אשר המכוון האחד הוא מהם מי כאלה

 ונחבוק נחקור אס אפר ־ שבעי שער לפנינו יש כבר כי ־ הוא מי נדע מבלי נבוכים ושנהיה בזה וההתבוננת
 קינון כל * טבעי שער )ב( : והולך שמבאר וכפו האדם הוא הנמצאים מכל והמכוון שהתכלית לנו יצא • בו

 הס אשר הפאסריס שבין הדמיון בעבור וזה . בער המעתיקים יקראוהו אחד בענק המדברים מאמרים
 יתאחדו • ההם המאפרים קיבוץ כן * בו ולבא לצאת העיר אנפי בו יתאחדו העיר ששער כמו כי .בו מקובצים

 והוא אמרו ומזה . שער בשם אחד בענין המדבר שפר מאיזה חלק לכל ג״כ קראו ומזה .ההם העניניס בו
 כרבה רגילה שהוא בעבור הזאת המלה בביאור והארכתי ־ בו י׳.אחדו הרבה שדברים כלומר • גדול שער
 כאמרס .בו' ממוצע הגרגיר )ד( : וההויה השבע ־ והבניה המנהג )ג( :בבמ״ז שער ועיין . הספר בזה
 כפרי תהיה שאס ר״נ ־ בו׳ המאכל הוא יהיה לבושין:)ה(אם בכמה ויוצאת ערומה נקברת חסה ז״ל

* כאסצע כלומר . בתוך הפרי תהיה אז . השקדים כמו . ממנו האילן יצמח אשר הזרע גס הנאכלת עצמה
 ואם
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 בתוך ממוצע הוא האדם לב וכן . האפרוח יהיה ממנה כי )ו( בה הממוצע הוא הביצה הלמון

 מפני העין באמצע הרואה הרוה (9 וכן .הטבעי וההום הנפש משכן שהוא מפני הזהו
 השמים באמצע הארץ וראיתי .הדברים ברוב נוהג הזה הדבר ראינו וכאשר בו שהראות
 ואח״ב בארץ הוא בבריאה המכוון כי אצלנו התקיים צדדיה מכל אותה סובבים והגלגלים
 מדברים בלתי הבהמות ומצאנו דומם שניהם והמים העפר וראינו г חלקיו בכל הסתכלנו

 הספרים ודרשנו .ספק בלי המכוון הענין הוא כי לנו והתברר .האדם אם בי נשאר ולא )ח(

 אבל )ס( .בראתי עליה ואדם ארץ עשיתי אנכי מ״ה( שעי'4 הבורא מאמר בהם ומצאנו
 כמי אדם נעשה (א' )בראשית עתה אמר השלימם וכאשר הברואים כל ספר התורה מתחלת

:בעליו אליו מביא ואח״ב ומתקנו ומציעו ארמון שבונה
: ואומר עתה אתחיל האלה הדברים שהקדמתי וכיון א פרק

 וירדו )שם( כאמרו ברואיו כל על יתרון לאדם שם שהוא נביאיו יד על אלהינו הודיענו
 שפך אדיר מה אדוננו יי׳י ח׳( )תהליס במזמור אמר וכאשר . וגומר הים בדגת

 והשליטו לפניו אותה ושם )א( לעבדו יכולת לו נתן ושהוא סופו ועד מתחלתו הארץ בכל
 לפניך נתתי ראה ל׳( )דבלים אמר כאשר בטוב וצוהושיבהר ברשותו הבחירה ושם עליה
 המאמר על לנו והעמידו וגומר בהיים ובהרת )שם( כן אהרי ואמר .וגומר החיים את היום
 יתרון לנו נתן במה העיון במלאכת עייננו בן ואחר .וקבלנוהו והמופתים האותות הזה

 אדם המלמד צ״ד( )תהליס אמר כאשר אותה ולמדו לו נתנה אשר בחכמה יתרונו ומצאנו
 .תבאנה אשר הנולדות רוב רואה ובה . מהפעלים שחלף דבר בל שומר בה והוא )ב( . דעת
 המים להוציא הגיע ובה .תבואתה לו ויביאו הארץ לו לעבוד הבהמות להעביד הגיע ובה

 ממנה השראבים הגלגלים לו עשה ועוד ־ פניה על הולכים שיהיו עד הארץ ממעמקי
 המטעמים ולתקן החמודות הבגדים וללבוש הנכבדים הבתים לבנות הגיע ובה .מעצמם
 שנתקנו עד )ג( והשלטון המלכות להנהגת והמחנות החיילים לנהוג הגיע ובה . הערבים

 ומרחקיהם גרמיהם ושיעור הכוכבים והליכת הגלגל תכונת ידיעת אל הגיע ובה .אדם בני
 יראנו האדם זולת דבר הוא היתרון לו נתן אשר בי )ד( חושב יחשוב ואם . ושארעניניהם

 המצווה שיהיה בן אם ובדין )ה( .ימצאהו שלא מה וזה לזולתו קצתם או המעלות אלה
 מצוקי )ו( לי״י בי ל( )ש״א שאמר כמו ומכונתו העולם קטב הוא כי הענוש הגמול המוזהר

השרשים אלה התכוננתי וכאשר .עולם יסוד וצדיק י׳( )משלי ואמר .תבל עליהם וישת ארץ

ומה
האמונה שביל

 שמור הגרעון אז . גרעינו כ״א מצמיח אינו עצמו שהוא התפוח כמו . המאכל .איננו המצמיח הזרע ואם
: מצמיח הוא כי יען באמצע לשמרו גרעינו על כ״א .המאכל שהוא עם התפוח על השבע יחוס ולא הפרי בתוך

 דם עליה שנמצא ביצה לענין סס״ו יו״ד בשור הובא הגאונים .דעת היא כן . האפרוח יהיה ממנה כי )ו(
 על נמצא אבל שלה חלבון על שנמצא אלא שנו לא סד( )חולין אפיסרוקי דר' אבוה דופתאי דתני וכההוא

 מן האפרוח כחבז״ל שסבשסהרא״ה ז״ל אולסהר״ן ־ בכולה דשדיתכלא אסורה הביצה כל שלה חלמון
 החלבון מן דבר תמצא לא בתוכה שהאפרוח בעוד הביצה שובר אתה שאס .החלמון מן ולא נוצר הוא החלבון
 פעמים מוצא שאדם וזהו . האפרוח בגוף שלם תמצאנו פעמים והרבה . קייס כלו והחלמון . נוצר שממנו
: עיי"ש כו׳ לריקום לחוש שיש ימים לאחר עד ימצא לא יבחלבון . שלה בחלמון יומא בת בביצה דם ספת רבות

 המקומות מן המיוחד אחד זה . האדם כ״א נשאר ולא )ח( : הרואה העין חלק .הרואה הרוח )ז(
 ומכל מהגלגלים נכבד ויותר יקר יותר הוא שהאדם . האמחית דעתו את ז״ל הגאון לנו הראה אשר

 והקולות חמישי שער יצחק עקידת בספר וראה נא הבס ♦ בזה ממנו צעק ז״ל שהראב״ע ועם ־ הנמצאים
 ר״ל ־ כו' התורה פתחלת אבל )ם( : ל״ח אות שם וביאורי ה׳ ענין הספר בהקדמת ועיין ־ יחדלון

 איך האדם בריאת ספרה ואח״כ • דבריה בראשית הנמצאים כל בריאת לספר התורה שהתחילה מה כי
חמישי שער יצחק עקידת בספר מזה ועיין .כו׳ ארמון שבונה כמו שזהו אבל .האדם על למעלתם זאת

: נפשך בדשן ותתענג
 על אותו והשליס . הרע ואת הסוב את לעשות יכולת בו שנתן כלומר .לפניו אותה ושם )א( א פלה

 לבחור ודעת חכמה הכשר יתרון לו ונתן מניעה שוס מבלי ורצונו כחפצו לעשות שיוכל עד יכלחו
 האדם זוכר ההיא בחכמה בו'. שומר כה והוא )ב( : ברע ולא בשוב שינחור ינכה על וצווהו הסוב במעשה

 כי )ד( : בלעו חיים רעהו את איש יהיו לבל . אדם בני שגתקנו עד )ג( : העתיד אח ומשער העבר אח
 א״כ ובדין )ה( : האדם זולת הוא הנמצאים כל על יתרון לו אשר הדבר כי .כו׳ היתרון לו נתן אשר

 להיות הנבחר הוא שיהיה א״כבדין . הנמצאים מכל המכוון התכלית הוא שהאדם אחרי כי . כו׳ שיהיה
 והאדם־ הואיל . מריו על ויענישהו עבודתו על הבורא ושיגמלהו .ואזהרות במצות יח׳ מאתו ומוזהר מצווה

הוא
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 נטות ולא (ז> עליו □לבנו שנופלת טעות איננו האדם מותר בי ידעתי מהם שמסתעף ־זטה
 וצדק ברורה אמה אם כי לנפשנו אותו שנטעון עזות ולא נאוה שהביאתנו ולא הותירנו אל

 והזהרתו למצותו ממום ששמו בעבור אם בי הדברים אלה החנם הותירו ולא )ר.( מבואר
:בינה מרע ופיר הבמה היא י י יראת הן )ש לאדם ויאמר כ״מן )איוב אמר באשר

:אליו שהוצרך ממה )א( הזה בשער שדקדקתיו מה שאזכור וצריך ב פרק

 רואים אנהנו והנה האדם על בעולם אשר מ:ל הבונה תהיה איך ואמרתי שחשבתי ואומר
 רחבה נפשו קטן שניפו פי על שאף ומצאתי בזה והתישבתי ־ ונבזה קטן גופו

 אשר )ב( מהם למעלה שיש מה לדעת שהניע עד בם ",אש בל בולל מדעו בי והארץ מהשמים
 ונפשי מעשיך נפלאים קל״ש( )תהלים שאמר ובמו יתברך הבורא לומר רוצה עמידתם היא בו

 שהבורא לי והתבאר .ד תט יחיה לא למה ואמרתי הייו ימי בענין וחשבתי ♦ מאד יודעת
 יסייעוהו באשר אך הטרח עולם הוא אשר הזה בעולם הקצרים האלה החיים )ג( לו נתן לא

 . וגומר ל נתת ממך שאל חיים כ״א( )שם הכתוב אמר באשר התמירים ההיים לו יהיו
 חלוש גופו בנין האדם מותר עם היה איך והשבתי התשיעי• במאמר אבאר ובאשר
 והשיבותי • מהמידות זבות )ה( חלקיו היו לא ולפה המרדות ושתי )ד( והליחה מהדם מורכב

 זת הוא האדם נוף בי מלאך או כוכב שיברא רוצים אנו זה נרצה אם ואמרתי הזאת המחשבה
 זך יותר •שהוא ומה הארציים האלה הדברים מכל זך יותר והוא התערובות מאלה הנברא

 אינם מחלקים האדם גוף לשום שיחפץ ומי בובב או מלאך אם מהשנים אהד הוא ממנו
 אם בי ארץ תהיה ושלא מעפר אם בי שמים יהיו שלא שרצת בטי לבטלו רוצה הוא הלקיו
 בלם י'י מעשיך רבו מה כ״ד( )שם אמר ובבר . חבטה שאיננו ומה ;ו( הבל שרצונו מאש

 נדחו או מהם נצל הלואי ואמרתי עליו הבאים בחליים עוד והשבתי . וגומר עשית בהבטה
 שאמר במו עניניו ויתקנו לאלהיו ו־בנע מחטאיו שישוב בעבור לו טובים ומצאתי מעליו.

 זוחלי בארס והרגשתו והקור החום במשול עוד וחשבתי .משבבו על במכאוב וחובה ל״ג( )איוב
 בצער מרגיש היה לא אם בי מתקנתו בזה הרגשתו בי וידעתי . המזיקות ותהיות העפר

 הצער הוא מה יודע היה לא צערך א אני אליו אמר באשר בי אלהיו מעונש מפחד היה לא
 )מלאכי הגדול כחום שאמר כמו לדמיון לו ויהיו יכירם לבעבור האלה בצעדים מרגיש ושמחו

 יינם. תנינים המת ניב( )לברים בארם העונש בדמות ואמר בתנור. בוער בא יום הנה בי ג'(
 בי לי והתבאר .לו לרע מתם הרבה אישר ת והתאו, בו המורכבים הצרכים באלה וחשבתי

 . האלהים הננו אשר בשכל במקומה מהגה אחת בל לשים אם בי בו הרכיבם לא החכם
 והתירו לו שבאר בפי בבל ,ויתעםתמורתו להעמי המשגל ותאות הצור להעמי׳ המזון האות

 שאמר במו מנוגה יהי האיסור מן בו ומתעסק משובה יהיה ההתר מצד בו מתעסק הוא ואם
 על רשע הלל בי (,י )תשלים ואמר עברת רשעים ותקות טוב אך צדיקים תאית ׳א( י )משלי

 כי וראיתי . באש וההתמדה המכאוב הצער לו יעותד איך )ז( וחשבתי האותנפשו.
לעמת

האמונה שביל
 שלא . הותירנו אל נמות ולא )ז( :העובדים הצדיקים . ארץ מצוקי )ו( :ומכונו העולם קושב הוא

 ר״ל . כר החכם הותירו ולא )ח( : לנפשותנו היתרון קשת למען והכבוד המעלה אל הנשיה לזה הביאתנו
 עשה במנות אותו אשריצוה למען היתהכ״א לא . האדם אל היתרון שנתן במה החכם הבורא כוונת ותכלית
 היאה נא החכמה שהוא האדם יתרון עיקר . חבטה היא ד׳ יראת הן )ש( :שעשה לא במצות אוהו ויזהיר

: ד׳ את ירא להיות שביל ש בעבור כ״א
 הוא בו אשר )ב( :ההוא הדיקדוק אל הזה השער שהוצרך ממה . אליו שהוצרך ממה )א( ב פרק

 כונחו תוכן . בו׳ הקצרים האלה החיים )ג( :מתקיימים הם שבסבתו כלומר . עמידתם
 אשר השובה שיעור היותם בהם די ואין . מאוד קצרים הם בעוה״ז הארס שחיי בעבור כי .הוא אלה בדבריו

 כל ועם . עמל הצלחה כל ועם . רעה עמה יש .בעוה"ז אשל שונה כל ט . האדם לנפש ית׳ הבורא כיון
 ואיש איש לכל לתת יש׳ חכמתו שערה ע״כ ־ בו פפק אין מבואר שהוא כמו .אבל שמחה כל ועם . צער הנאה

 המושלת ומלאכתו חוקו להשלים שיוכל ויהייעוהו ימיו לו ישפיקו אחד שכל באופן בעוה״ז ימים ומדת זמן קצב
 יפה .בו רוח קורת של אחת ששעה בעולם . המתמידים הנעימים החיים לו יחן ואח״כ .יה׳ בעבודתו עליו
 סוב שכלו בעולם כלומר . ועד עולם ימים אורך לו נתת ממך שאל חיים הכתוב גס אמר וע״כ .העוה״ז חיי מכל
 ר״ל מתמידות. זכות :)ה( והשחורה הירוקה .הטרדות ושתי )ד( : האמתים החיים שהם ארוך וכלו

 יותר א״כ ליחוש מארבע ומורכב חלש גופו שבנין ממה רק האדם אל נמשכות העוה״ז רעות שכל אחרי כי
 : בעוה״ז גם הקיום מתמידי זטת חלקיו שיהיו אבל . כאלה מחלקים מורכב היה לא אס לו היה קוב
 איך . הו׳ הצער לו יעותד איך )ז( :רוח ורעיון הבל כ״א חכמה שאינו ודבר .חכמה שאינט ומה )ו(

 יעותד
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 תקוה יקוה לא בן שניהם יהיו לא ואם )ח( בגמול וההתמדה התמידית הנעמות זה לעמת
 לדראון להרפות ואלה העולם לחיי אלה י״ב( )דניאל שאמר ובמו גמורה יראה יירא ולא גמורה
 .מיתות ארבעה באפני אותו להמית הזה בעולם עליו צוה זה קודם )ס( שהוא וחשבתי .עולם

 אדם כי רואה כשהוא השבל בי לשכל חוץ יוצאה ואיננה לתקנתו זה כי )י( לי והתבאר
 גופו שאר הצלת בעבור תקנה שכריתתו בארם או בחלי מנתחיו אחד בשיפסד האחד

 שינצל בעבור תקנה בארץ והשחית מהם שנשהת מי המית בי המדברים מן רואה בן )יא(
 השבעה אלה פפרתי אשר ואחר .וייראו ישמעו והנשארים י״ס( )דברים שאמר במו המין שאר

 שדומה ממה למאמין שנדמה מה כל ובן אומר הזה האדם בצווי הצדק משער )יב( שערים
 כ״ה( )תהלים שאמר במו החכמה מן פנים לו ימצא ספק בלי כי הטוב בו שיחשוב ראוי להם

:וגו׳ ואמת הסד י״י ארהות בל

 אומר הצדק מאופני האלה השערים על העמידה תהיה איך שבארתי ואחר ג פרק
 כח לו שנתן הזה האדם על וחמלתו הבורא לצדק נאות שהוא וממה )א(

 . ובכתוב בשכל מבואר וזה .ממנו שהזהירו ממה ולהמנע בו שצוהו מה לעשות ויכולת
 שאמר כמו ובכתוב .מעשותו שילאה מה ולא ביבלתו שאין מה אדם צוה לא שהחכם בשכל
 יחליפו י״י וקויי מ׳( )ישעיה אמר ועוד .בי ענה הלאיתיך ומה לך עשיתי מה עמי ו׳( )מיכה

 הבקר באור ב׳( )מיכה עוד ואמר .בח יחליפו ולאטים איים אלי החרישו מ״א( )שס ♦כה
 הפעל לאדם שיתן עד הפעל קודם שתהי' ראויה היכולת בי וראיתי ידם.)ב( לאל יש בי יעשוה

 לא או לאחר סבה מהם אחד בל היה הפעל עם שוה היתה אם בי . התמורה על והעזיבה
 קדם שעשה מה להשיב יבול אדם היה הפעל אחר היתה ואלו .לאהר סבה מהם אחד יהיה
 בה לו שישלם בדי פעלו קודם האדם יבלת שתהיה התחייב ובבר הבל לפניו ואשר הבל וזה

 בן )נ( פועל הוא הדבר את האדם עשות כאשר כי לבאר ואראה * אלהיו מצות אל להגיע
 כעזיבת ואיננה )ד( הפכו לעשרת אם כי אותו עזב לא כי * כן גם פועל הוא אותו עזיבתו

הבורא
האמונה שביל

 ואם )ח( : בעוה״ב באש וההתמדה המכאיב הצער . הנמצאים כל על לו יתרון אשר הזה הגדול האדם אל יעותד
 לא . מתמיד כאב הרע על והעונש . מתמיד נועם ההוב על הגמול יהיה לא אס ר״ל . בו׳ שניהם יהיו לא

 במאמר ז״ל הגאון בזה שהאריך וכמו . גמורה יראה העונש מן יירא ולא . גמורה תקוה הגמול אל האדם יקוה
 א״כ מדוע בעוה״ב שפסים ללצים נכונו אס כי ר״ל . כו׳ עליו צוד. זה קודם )ס( : עיי״ש פ״ז התשיעי

 לתקנתו זה כי )י( : ולזנק הרג פרפה סקילה שהם מיתות בארבעה בעוה״ז אותם להמית ית' הבירא יצוה
 יזידון ולא וייראו הנשארים ישמעו . רע עושה איש בהכרית כי י האנושי המין לתקנת הוא שזה ר״ל . בו׳
 להכרית רואה שהשכל כפו כי .לשכל מוזר שאינו דבר הוא . האנושי המין לסובת אחד איש והכרתת .עוד
 המין לתקנת האדם במין נפסד אחד איש להכרית רואה כן .כלו הגוף לתקנת האדם בגוף נפרד אחד אבר
 מיתת היא הרע על והרחמנות . רע איש אלף מיתת באמרו הפילוסוף בשם הראשונים זכרו בזה וכיוצא . כלו

 בצווי הצדק משער )יב( : כצ״ל .המדברים מין רואה כן )יא( :ע״כ רע איש הצלת בעד סוב איש אלף
 המכוון התכלית הוא כי שאמרתי מה לקיים . האדם מבריאת חסרון כל שסלקתי אחר כלומר . הזה האדם

 דבל בכל כן שישפוס ימין‘* לכל שראוי עתה אומר . אליו וההזהרות הצווייס יוצדקו ושע״כ .הנמצאים מכל
 :ספק בלי ימצאנו כי בו הנמצא הסוב את לחשוב בדעתו ויתבונן . הנזכרים השבעה לאלה דומה שהוא לו שנדמה
 וחמלתו מצדקו שידענו למה ית׳ לבורא הנאות הדבר כי ר״ל .כו׳ לצדק נאות שהוא וממה )א( ג פרק

 שיוכל . היכולת הכח האדם יצירת בהבע שנתן הוא .בריותיו עם בעלילה בא ושאינו האדם על
 האלם את שיצוה ית' מצדקו יהיה אץ עי . מאוד מבואר וזה אוחו שהזהיר ממה ולהמנע שצוהו מה לעשות
 בי וראיתי )ב( : א׳ אות שם אורו שאח׳ז בפרק ועיין מעשותו נלאה שהוא ומה ביכלחו שאין מה לעשות

 או .פנים משלשה ימלס לא .מעשיו :ל באדם הוסבע אשר הסבעי היכולת כי ז״ל דבריו תוכן . כו׳ היכולת
 ביכלתו מעשיו את להמיר האדם ל’ יי למעשהו סבה היכולת ויהיה המעשה התחלת קודם היכולת שיהיה
 פניה. משני באחד וזה . כלל למעשה и בלק המעשה עם שוה היכולת שיהיה או .רצונו כפי ויעזוב ויפעול

 אל סבה מהם אחד שאין או . האחר אל קדימה מהם לאחד אין ע״כ1 .השני אל סבה מהם אחד שכל או
 לפניו ואשר הבל וזה . המעשה אחר בא היכולת שיהיה או . האחר אל קדימה מהם לאהד אין וע״כ .האחר

 האדם היה . כן הדבר היה אלו כי . המעשה אחר בא שהיכולת לומר הבל הוא השלישי האופן זה כלומר .הבל
 הנאמרים פנים מהשני אחד כל כי .הבל ג״כ הנא לפניו אשר השני והפן .עשהו כבר אשר את להשיב יכול

 יהיה שלא עד ומסובב סבה מהם אחד כל . בזה זה תלויס דברים שני יהיו איך כי .רוח ומעיון הבל הוא נו
 התחייב וא״כ . האחר אל קדימה שום ולא מסיבב ולא סבה ,א מהם אחד כל או . האחר אל קדימה מהם לאחד

 р )ג( : ית׳ בוראו מצות אל להגיע יוכל ובזה פעלו קודם בא האדם שיכולת והוא . מהחלוקה הראשון הפן
תהיה וכדומה והרצון והכעס והשנאה האהבה כמו הנפשיות האדם בפעולות כי ר״ל אותו□־'. עזיבתו

עזיבת
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 הגשמים לברא כשעזב הבורא כי .פעל שאיננה בארנו אשר הדברים לברא יתברך תבורא

 דבר עוזב הוא המקרים שפעלו כיון האדם אבל .ההם לגשמים הפך היה לא בהם שיש זסת
 מעלת לו תמצא ולא )ה( יכעס ירצה לא ואם ישנא יאהב לא ואם הפכו לפעול שיבחר
 התועבות מהקות עשות לבלתי משמרתי את ושמרתם י״ח( )ויקרא אומר הכתוב וכן .ביניהם

 שאבאר וצריך .הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף קייס( )תהליס עוד ואמר .לפניכם נעשו אשר
 בהירת לו שאין מה לעשות יתכן לא כי לעשותו בוהר שיהיה עד )ו( דבר יעשה לא שהאדם

 שהטא מי בענש מחייבת שאיננה התורה רואים שאנהנו וזה )ז( .בוהר שאיננו מי ולא
 בהורג כאמרנו בזה והסבת העלה ידע שלא בעבור אבל בוהר שאיננו בעבור לא בשגגה

 מזיד שהוא שבת ובמהלל . להשמר שגג אבל ובורר העץ בכרות מזיד שהוא בשננה נפש
:שבת יום שהוא שכה אבל עצים לקושש

 בני במעשי הנהגת שום לו אין הבורא בי )ב( האלה הדברים אהרי ואומר )ח( ד פרה
 מדרך ראיות זה על לי ויש .למרי ולא לעבודה מכריהם ואיננו אדם

 שמצאתי ש ה ו מ ה מדרך . ה ל ב ק ב ש ו ב ו ת כ ב ש וממה השכל ומדרך ש ח ו ם ת
 האדם

האמונה שביל
 פ״ד בסוף מזה עיין ♦ בו' הבורא בעזיבת ואיננה )ד( : שכנגדה הפעולה פעולת האחת הפעולה עזיבת

 • אמצעי ♦וכדומה והשנאה האהבה בין אין כי ר״ל . ביניהם פעלה לו תמצא ולא )ה( :הראשון מהמאמר
 מעפה שוס לייחס נוכל שלא כלומר .בו׳ בוחר שיהיה עד )ו( :שישנא לא אס יאהוב שלא לאדם יתכן ולא

 לא במעשהו בוחר אינט ואשר . מעשה יקרא לא בחייה מבלי המעשה כי .לעשותו שבחר לא אס . געושהו
 בעבור זה אין .כמזיד השוע את ההורה ענשה פלא מה כלומר . בו׳ רואים שאנחנו וזה )ז.( :עושה יקיא

 אבל .שיגג לעונש גס אותו העושה ראוי ואין ־ כלל מעבה אינו בחירה מבלי המעשה כי . בחירה מבלי כעשה
 . מפעולתו אוחו המונעת הסבה את ששכח ורק .במעשהו שבחר מי הוא .ממנו ההורה דברה אשי השוגג

 שמה העומד את מלהרוג מאוד שישמר לא אס זה לעשות ראוי שאין ושכח . בבחירתו מהיער עצים שכורת כמי
 וי״ל ש״ס היא שאיננה שמלה נראה ויותר . השבת יוס שהוא ושכח .בבחירתו השבת ביום עצים שמקושש וכפו

 הסבה ששכח בעבור כ״א . שוגג א ה בוחר שאינו בעבור לא . בעונש השוגג את ההורה שחייבה מה כי
: וכאמור המונעת . :•־

 בסבע היכולת נתן יה׳ שהבורא הקודם בפרק כבאר אחרי . בו׳ הדברים אחרי ואומר )א( ד פלק
 שלא הפרק בזה עתה יבאר .יכלהו קוצר מזה תמנעהו ולח .אלוקיו מצות את להשלים שיוכל האדם

 מזה תמנעהו לא העליונה ההשגחה שגם אבל .יכנהו קוצר בעבור אלוקיו מצות את מעשוח ימנע שלא כבד
 ג ההשגחה מפאת ולא מהכובע לא ומכריח מוחה באין רוחו על העולה ככל לעשות לו נהוגה החפשית ■:הבחירה

 אנוכי מוכרח .האוד הקצרים חלה ז״ל הגאון דברי להבין כדי .בו׳ הנהגה שום לו אין הבורא בי )ב(
 צבאות וד׳ בעולם אשר והעניניס הדברים כל על מושג הוא ורצונו האלוקי שהיכולת עם כי וזה . קצה להאריך

 זאת בכל . ישכל ודעתם אחור חכמים משיב הוא כי ד' נגד תבונה ואין עצה ואין חכמה ואין . יפר ומי ימן
 ורשות יכולת לו אין שהאדם כמו כי . גזר וד׳ אעשה מה לומר האדם שיוכל עד הבחירה את לבשל שענה זה אק

 החפשית הבחירה מסע נשללה לא זה בעבור כי יבין ולא בער זה מי ובכ״ז .ממנו חון וללכת העולם מן נצאת
 .הנמנעת הפעולה נה בבח מה מצד מוגבלת שיכלחו ורק . רצונו כפי העולם חלקי בכל ללכת ויכול רשאי והוא

 שיש נאמר אם .עניניו בכל החפשית האדם בחירת השלל לא כן כמו ככה ממנו לחון העולם מן היציאה ■שהיא
 לתכונה מתכונה ידו החת הנתונים הפרשיים הדברים אח הנחיריים מעשיו ע״י לשנות והיכולת הרשות רק לאדם
 אם כי » ית׳ מאתו המכוון את למנוע שיוכל באופן לא אבל . ולנסוע ולהרוס לבנות ולנתון לנפוש . אחרת

 .ית' מאתו המכוון השוב אל הפרסיות רעותיו אח באחרונה הבורא יהפוך הפרסיים במעשיו להרע ירבה גס
 הסוב לצאת יוכיח שעכ״פ .כן הדבר שאס האדם יחשוב ואל . הנרצה השוב רק מפעולותיו שיושג באופן

 מהם לצאת שיוכל אופן על לעשותם הפרסיים במעשיו גס האדם מוכרח הלא .הפועל אל יה' מאתו המכוון
 שונים אמצעים וע״י למקום שלוחים שהרבה אחיי כי . איע זה .החפשית בחירתו א״כ וסרה . ההוא הסוב

 והאמצעים הפעולות בין לבחור האדם בני לכל€הבחירה נשארה עוד הלא .יה׳ מאתו הנרצה הסוב לצאת -יוכל
 יוכל הלא .ידוע איש להעשיר יה׳ הבורא "ירצה אם בזה והמשל .הנרצה התכלית אל כלס המביאים השונים
 שילך או . ועושר הון ע״י לקנוח במסחרו או במלאכתו חרון ההוא האיש שיהיה ע״י אם . בזה חפצו ■נהשיג

 כראוי לשמור עצלותם בעבור וזהבם כספם אבדו אדם בני שאר אשר במקום קריה ברחובות החפשית בבחירתו
 יחלו כי עד .וחום בקור שילכו או . בבחירתם שבעם מדי יותר משפחתו ואנשי קרוביו שיאכלו או . וימצאהו

 בבחירתו רק אהד כל פעל האלה השונים האמצעים בכל והנה .הזה לאיש לירושה חילם ויעזבו . וימותו
 גס מושג להיות יכול היה יח׳ מאתו הנרצה התכלית כי . ממעשיו מעשה בשום מוכרח היה ולא . החסשית

 היו לא ונכסים עופר ע״היקנה אבינו שאברהם יה׳ רצונו היה שכאשר וכמו אחרים. ואמצע פעולה ע'׳י
הל/. . זאת מעפוח חדלו גם אס כי . בעבורה לו ולהשיב אשתו את לקחת ז עי" מוכרחים ו&בימלך ■פרעה

ניקל
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 בכד שוער ואיננו להניח ויוכל לתפוש ויוכל לשתוק ויוכל לדבר שיוכל בנפשו שוער האדם

 כן יעשה ואם בשכלו טבעו מנהיג )ג( שהוא אם כי הדבר אין . כלל מחפצו שימנעהו אהר
 שקדם במה תתקיימנה כבר )ד( הראיות כי המושכל ומן .בכל יהיה לא ואב משכיל יהיה

 דבר על עבדו את מכריח שהבורא שהשב ומי . פועלים משני אהד פעל היות הפסד על
 והזהרתו לצוויו ענין היה לא מכריחו היה שאם ועוד .יהד לשניהם האהד הפעל שם כבר

 אדם בני היו שאם ועוד . עליו לענשו נכון היה לא פעל על מכרי־הו יהיה אם ועוד .אותו
 לו שצוה מה עשה מהם אהד שכל מפני יחד ולכופר למאמין ראוי הגמול היה מוברחים
 שכר לתת חייב להרוס והשני לבנות אומנין משני אהד משים הכם היה שאם כמו . לעשות
 לנצח יוכל. לא האדם כי ידע כי טענה לו היתה מוכרח האדם היה שאב ועוד )ת( .שניהם

 צדיק שיהיה הדין מן בו להאמין יכול שאיננו הכפר לפניו יתנצל וכאשר בוראו יכלת
 • ל׳( )דברים בחיים ובחרת תחלה שהקדמנו כמו הכתוב ומן . מקובלת והתנצלותו במאמרו

 שהוא שבאר ומה .וגומר פנים מכם הישא זאת היתה מידכם א׳( )מלאני בחוטאים שבא ומה
 ומה .מני ולא עצה לעשות י״י נאם סוררים בנים הוי ל׳( )ישעיה באמרו מחטאיהם נקי

 רצו והם הנביאים את שלחתי לא כ״ג( )ירמיה באמרו הכוזבים ממעשה מהנקותו שבאר
 שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל ל״ג( )ברכות רבותינו בדברי בקבלה שיש וממה וגומר.
 על ואף • וגומר ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך י״י מה ישראל ועתה י׳( )דברים שנאמר

 בשלשה ההכרה הבורא הכחיש שיבוקש דבר )ו( הבאורים אלה אחר נשאר שלא פי
 החפץ יי׳ח( )יחזקתל באמרו העניןהזה על לתמוה אדם בני ששם בתמה הראשון .שרשים
 באמרו יהיה לא הדבר שזה בקיימו והשני . וגומר הלא אלהים י״י נאם הרשע במות אחפוץ

 )שם באמרו זח על שנשבע והשלישי . וגומר אלהים י״י נאם המת במות אחפוץ לא כי )שס(
 מכל הענין וסבב וגו׳ הרשע במות אחפוץ אם אלהיט י״י נאם אני הי אליהם צ״גי״א(אמור

:עליו וזרז צד
 נקי• כשהבורא אומר יאמר אולי ואומר שאלות שלש אחריו אביא הזה הביאור אהר1

 בזה והתשובה .בו רוצה שאינו מה בעולמו להיות יתכן איך החוטא בחטא מרצותו
 האדם כי .באדם הוא ירצהו שלא דבר ברשותו החכם שיניה אצלנו שהמורהק והוא קרובה

 לא כי עצמו בעבור האלה הדברים מאס לא יתברך ואלהינו יזיקהו אשר הדבר מואס הוא
 כ״א (0 .אותנו ם’מזיק שהם מפני בעבורנו מאסם אבל מהמקרים מקרה שישיגהו יתכן

נאכיד קצתנו על קצתנו נחטא ואם נסכל לו חייבים שאנו במה נודה ולא בו נחטא
נפשותינו

האמונה שביד
 והמשיל .מספדו כ״ח בשער בע״י הרב זה בכל שהאריך וכמו . אחר אמצע ע״י אותו להעשיר ית' לו היה ניקל

 ככל ולרחבו צארכו ואנה אנה ללכת יוכל בו אשר ידים רחב הפוהר בבית נתין לאיש בבחירתו האדם את שם
 נסגר א'כ והוא . וחוצה הסוהר בית מקיר לצאת וחופש רשות לו אין ובכ״ז . מונע מבלי נפשו תאוה אשר

 ית׳ מאתו הנרצה התכלית אבל .־ לו המזדמנים במעשים רק לבחור החפשית הבחירה לאדם יש וכן .בכללו
 בחכמה ית׳ הנהגתו ע״ש בסוף מגיעות עול אנשי פעולות שגם אף כי ג״כ נבין ובזה . עכי׳פ לבסוף יבוא

 מעשיהם הרעו בבחירתם כי יען רשעה עושי כל יענשו ענוש בכ״ז .מאתו והמכוון הנרצה התכלית £ עליונה
 כמכוון התכלית בכ״ז היה . מעלליהם והשיבו הפרשיות פעולותיהם שינוי גס אם כי . לזה מוכרחים היותם מבלי

 ישראל על יה׳ הבורא שגזר שאע״פ מצרים מלך פרעה בזה והמשל .אחר באופן הפועל אל יוצא ית׳ מאתו
 יש צדדים הרבה כי .זה שיעשה פרעה על בזה גזר לא . אותם ויענו בהם ושישתעבדו להם לא בארן שיגלו
 שום לו אין ית' הבורא כי שאמר זי׳לבמה הגאון כיון וכ״ז .בזה כיוצא בכל וכן זולתו להתקיים שיוכל במה■

 העבודה במעשה לא מוכרחים ואינם . להם המזדמנים הפרסיים במעשיהם כלומר .אדם בני במעשי הנהגה
 ולהעמידהו הקצוות לאחד הנושה שבעו את להנהיג יכולת לו שיש כלומר .בשכלו טבעו מנהיג )ג( :במרי ולא

 שוס לו ואין סכל הוא לא ואם . הפועל אל שכלו והוציא חכם הוא כן יעשה ואם .האמצע על בשכלו
 החמישית בדעת פ״ג הראשון במאמר נתבאר שכבר ר״ל .כו׳ תתקיימנה כבר )ד( :ההכרח מן שענה

 האדם היה שאם ועוד )ה( : עיי״ש פועלים לשני אחת פעלה לייחס יתכן שלא פ״ב השני ובמאמר שם
 כי .במעשיו הבורא אותו יכריח אס אף האדם אל מגיע שהעונש ונאמר נניח אס שאף ר״ל . כו׳ מוכרח

 בפי״ז המורה הרב זכרה אשר השלישית הדעת שהוא וכמו .בו שצווה מה ולעשות ההכרח כנגד לעמוד לו היה
 מן כזאת והתנצלות בוראו יכולת לנצח יוכל שהאדם בדעתו בוער Ьх ולומר להתנצל האדם יוכל הלא מהשלישי

 בכ׳יז . מאוד מבואר ההפשית הבחירה שענין עם כי ר״ל .בו׳ שיבוקש דבר )ו( :מקובלת שתהיה הדין
 הבחירה ענין את ית׳ הבורא סבב . בלעדה לתורה מציאות ואין . המצות במעשה הגדול העיקר שהוא בעבור

 וכמו • לזרז כדי וכ״ז . ובשבועה . מקוימת ובהנחה בתימה שרשים בשלשה אותו וביאר . צדדיו מכל
.ונחסא למקום אדם בין חפאינו יהיו אש כי ר״ל . כו׳ בו נחטא. אם כי )ז( : ומבאר ז״ל הגאון שהולך

 בעבודתו טית־
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 אנהנו שגבאסהו בה בעולבו שיהיה רק רה איננו ק נלוי שהדבר וביון . והוננו נשותינו

 באברו בכתוב זה באר ובבר » החבלה דרך על לנו )מ( אצלו נבאס שהוא לנו שבאר נזבח
 בה יודע בשהוא עוד יאבו־ ואולי ♦ וגובר אותם הלא י״י נאם בבעיפים הם האותי ז'ן )»דמיה

 בדי האדם יברחו שלא אפשר ואי למרותו עתיד שהאדם ידע בבר היותו קודם "®יהיה
 ראיה לו אין שאומרו והוא הראשון בן מבואר יותר הזה הכפק וגלות .ידיעתו שתשלם
 בגובאור הזיד או אותו שכבר )ס( באבר זה אבל היותם סבת הם הדברי׳ את הבורא שידיעת

 בפני קדמונים הדברים היו להיותו סבה הדבר את הבורא ידיעת היתה שאם זה הפסד
 שהוא נחשוב אבל )•ח( . אותם יודע סר שלא מפגי סרו לא )י( קדמונית אותם שידיעתו

 ובה שיחדשהו ידע בבר הוא שיחדשהו ממה בהם שיש ומה הויתם אמתת על הדברים יודע
 הבורא ידע ובאשר יאמר ואם .יבהרהו שהאדם ידע בבר האדם שיבחרהו בה מהם שיש

 היה אלו האדם ;י צח בלשון נאמר שישתוק. או שיחריש היתבן לדבר עתיד שהאדם
 לשתוק עתיד שהאדם ידע הבורא בי המאמר בעקר משימים היינו שידבר תמורה שישתוק

 ולא
האמונה שביל

בין נחמא ואס . בכר נקבל ולא הכלים נהיה .כלינו המוהל כחק אותו ונשבח נודה שלא או .יש׳ בכגודהו
הגניבה איסור בכלה ז״ל הגאון שזכר וכפו . והוננו נפשותינו נאביד והגניבה הרציחה כמו . לחבירו אדם

 הוא כי ית' בפרט המיאוס שאין כלומר . החבלה ע״ד לנו )מ( : עיי״ש פ״ב השלישי במאמר והרציחה
 כאלו אותנו המזיקים הדבריס אס שם לינו פ חמלתו בעבור כי .לנו בערך הוא אבל .מקרה מכל ומרומם נפלה

או אותו שסבר )כ( : פיי״ש השניפי״א במאמר ז״ל הגאון בזה שהאריך וכמו יה*. לפניו מאוסים הס
אין באמת כי . דברו זדון וב כן הדבר שאין שיודע או .סעותו לפי ואומר כן שהוא שסובר או . בו הזיז־

 במה הידיעה אין כי וז״ל ס״כ( )מ״ה אלכוזר למלך החבר אסר בזה וכיוצא .ההויה אל סבה שוס ית׳ ידיפהו
 כמו כי ור״ל . ע׳׳כ עליו ראיה אך להיותו סבה איננה שהיה במה הידיעה כאשר בהיותו הסנה היא שיהיה

 היא אך לפועל יצכרך ולא הוא כבר שהיה מה כי .מציאותו מחדשת סבה איננה היה שכבר הדבר שידיעת
 איננה נהיות שעתיד במה הידיעה ק כמו ככה .עשהו כבר אשר את היודע בידיעת הרושם בהשאר עליו ראיה
 . מהיות וסר נפסד דבר שום היה שלא כלומר . בו׳ סר שלא כפני סרו לא )י( :מציאותו מחדשת סבה

 חדש אשר את שיודע כלומר .בו׳ יורע שהוא נחשוב אבל )יא( :אוהו יודע סר ית׳ הבורא שאין בעבור
 בבחירתו האדם לו שיבחור ומה .אותו לחדש עתיד שהוא .עוד יחודש אשר את ג״כ ויודע הויתו באמחת כבר
 וכיוצא .עמדו על נשאר האפשר בע וש נתונה הרשות ובכ״ז . כבודו כסא לפני צפוי והכל שיבחרהו מה ידע כבר
 קצות משני באחד העתיד ית׳ שידיעתו נאמר האופן וע״ז וז״ל מספרו כ״א בשער בע״י הרב דברי הם בזה

 שהאריך פ״ש שידעם ממה מציאותם ולא המציאות אל מהם שיצא ממה נמשכת היא הבחירייס במעשים האפשר
 אבל לפועל יצא כרם מעשה אותה ד׳ לידיעת נמשך האדם מעשה אין "מ סקי הריב״ש ובתשו׳ . הרבה בזה

 ובזה .לפועל יצא הרם ד׳ ידעם ואם הפכו. לעשות ובאפשרות בבחירה הנעשה ההוא למעשה נמשכת ידיעתו
 משלו ומשל . ע״כ מבחירתו האדם הוציאה ובלתי חסרון שום בלי שלימה השי״ש וידיעת בחירי האדם נשאר

 דומה הדבר למה . יהיו ושלא שיהיו- באפשר זה עם והם העתידים אדם בני מעשי את ית׳ בידיעתו חכמים
 ני לפניו צפוי והכל לעבור עתידים וקצתם עוברים וקצתם עברו קצתם .עוברים ורואה גבוה מקום על לעומד

 כל היו זה וכענין .כלל אותם מכריח ראותו ואין באמההו ספק אין רואה הוא אשר וכל ישכון. מרומים הוא
 כל אל המבין לבם יהד היוצר וכאמרו . אחד במעמד לפניו הם ית'כאלו אליו קרובים המעשים וכל הנמצאים
 אמד בשם ולכלם אחת בסקירה אצלו נסקרים כלם כי .לפניו נרשמים עתיד הוה עבר הבדלי ואין .מעשיהם

 ויחנו ישובו יה׳. לפניו צפוים העתידים ס המעשי כל המת שעם ר״ל נתונה והרשות צפוי הכל אמרו וזה יקרא
 טזרי יהודה קול בעל כרב בכ״ז שהאריך וכמו . אדם של ברשותו המסורה הבחירה וחפשיוח החירות ע'פ

: עיי״ש ס״כ מ״ה
 יסוד בספרו זצ״ל קאסובר ברוך ר׳ הרב מכובד ד׳ קדוש המפורסם החסיד ממשפחתי אלי הקרוב לשארי

 בהוה אחראוק רואה אני אם . ואמר משל בזה שהמשיל ז״ל אלמושנינו הר״מ בשם הביא האמונה
 מצד במרוצתו מוכרח שהוא יאמר לא ועכ״ז . בהוה רן בלתי שיהיה צד בשום יתכן לא בודאי הנה .רן שהוא

 יש׳ ידיעתו р . אפשרית היא פעולתו הנה . אמהית ,שראייה אף כי .ר; אותו רואה שאני וידיעתי דאייתי
 למעלה שהוא יה' לפניו עתיד אין כי .בהוה תמיד אותם יודע הוא יען .שידעם אף האדם פעולות מכרחס &ינכ

 . מכרחס אינה ההוה ידיעת שבערכנו וכסו .יה׳ אצלו הוה הוא תכלית לאין בערכנו העתיד הזמן וק מהזען
р אף בהוה ידיעתו שהיה איך לצייר קשה שהדבר לפי אלא . מכרמה אינה בהוה תמיד להיותה יש׳ ידיעתו 

 בהוה שמיד שידיעתו הצד בזה והוא . כידיעתנו ידיעתו שאין ז״ל הרסב"ס השריש לכן » אצלנו עתיד שהוא פה
 והעתיד שהעבר ולפי חיל וסיים באריכות דבריו שסאה הסביר ז״ל ושארי .ע״כ אצלנו עתיד שהוא מה אף
 דבר לסוף ומביע שרואה מפני הוא רשע יהיה וזה צדיק יהיה שזה בפה הקב״ה ידיעת א״כ בהוה בבורא הם

 גס כ״ע . יןעדי דו׳ט & והרהע קשהצדי .ואף ברע• והרשע בשוב בוחר שהצדיק איך ממש ובפועל בהוה
 פציאוקן
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 האדם מפעל העולה ידע הוא בי לדבר עתיד שהאדם ידע שהוא שנשים נבץ היה זלא

 שאמר ובמו ידעו אשר בעצמו והוא )יג( .ואיחור והקדמה מהשבה בל אהר )יב( הנופל
: יצרו את ידעתי בי ל״א( )דברים .אדם מחשבות יודע יי׳ צ״ך( )חהליס

 ויזהיר שיצוה החבטה אפני מה )א( , הזה בשער שואלים אדם בני ומצאתי ה פרק
 ארבע׳ לזה ומצאתי ? מעבודתו יפור לא בי מבנו ידע אשר הצדיק

 אותו יעבוד אם בי ,הגמול לו לשלם ומהם ,ממנו הפץ שהוא מה להודיעו )ב( מהם ♦ פנים
 או בו צוהו שלא מה על יגמלהו שאם )ג( ומהם , גמול לו יהיה לא ,מצווה בלתי והוא

 עם הנביא עם הצווי עליו שישנה )ד( ומהם , עול זה יהיה הזהירו שלא מה על יענישהו
 לבלתי צדיק הזהרתו בי ואתה ג׳( )יחזקאל במי׳ש ויזהר שישמר בעבור ,בשבל אשר הצווי
 בשליחות החבטה אפני ומה עוד ושואלים . נזהר בי יחיה חיה חטא לא והוא צדיק חטא

 ששה להם ומצאתי .לשוא זה וחושבים )ה( \ יאמינו לא בי בהם ידע אשר הבופרים אל
 היה אלו , לאמר אמתלא לו חית׳ ,שיאמין הבופר אל שולה היה לא שאם בהם ,■פנים

 היה ,הפעל אל יוצא היה לא בידיע׳אלו שיש שטה )ו( ומהם ,מאמין הייתי אלי שולח
 , והשכליים החושיים שראיותיו ומהם .הברואים בעשה כפי לא תו ידי; בפי והעונש הגבול
 בוללות הנבואות ראיותיו שיהיו ראוי בן , ולכופרים לבאמינים בעולם העמידם באשר

 יעשהו שלא לטי ברע שמצוה מי בי )ז( לגו שנתברר במו בי ומהם * והכופרים ■המאמינים
 ומהם • חכם ויקרא לו מטיב יפעלהו שלא לטי בטוב שמצוה מי בן , □בל ונקרא לו מריע

 שלא בעבור ,סכלות מצותו תשוב ,מצותו לקבל המצווה יעזוב כאשר , בטוב שהבצוה )ח(
 , בה המצווה יקבלנה כאשר ,חככה מצותו תשיב ברע שמצוה מי בן גם יהיה , קבלה

 השוה כאשר )ס( כי ומהם הבל. וזה הקבול בפי ותהיינה והרע הטוב אמתות ותתהפכג'
, אומר בן ואחר . ובשליחות בצווי ביניהם שישו׳ ראוי בן , והיכולת והבה בשכל ביניהם

האמונה שביל
 מצוירים הס חייהם ימי חמן וקומתם גופם כל כי . הוה בשם אלא עתיד בשם ית׳ בערכו מכונה אינה מציאותן

 והקימה מחשבה כל אחר )יב( : ומרפא צדי דבריו כל כי עיי״ש האריך ועוד עכ״ל אחד ברגע הבורא ■אצל
 הבורא יודע .ואיחור והקדמה כמחשבה .אדם בני מעשי את יבנו אשר הסבות וכל המקר־ס שכל ר״ל .ואיחור

 : וכאמור רומו על העולה וככל יקפץ כאשר לעשות עצמו ברבות האדם ובכ״ז .אחריהם הנופל הפועל את ית׳
סבע המשארה כזאת בידיעה היודע הוא ית׳ הבורא ורק כלומר . ירעו אשר בעצמו והוא >יג(

' :כידיעתנו ידיעתו ואין הואיל .האפשרות
 הלא ־ הצדיק את ויזהיר שיצוה במה יש תועלת מה ר״ל . בו׳ החכמה אופני מה )א( ה פרק

 מה להודיעו )ב( : הרע מן ולהזהר המוב את לעפות ושכלו בדעו וישכיל יבין מעצמו הוא
 איזה גדעת לבדו השכל יספיק לא כי יעשה אשר המעשה את לו להורות כלומר ־ ממנו הפץ ישהוא

 ישיב אם כלומר ־ כו׳ יגמלהו שאם )ג( : עיי״ש ג פ השלישי במאמר שנתבאר וכמו ־ אור ישכון דרך
 ממנו הזהיר לא אשר את עשוחו על אותו ויעניש • בהם נצשוה לא אשר המצות בישולו על בראשו גמולו לו

 לא אולי כי לזרזו כדי הצווים את עליו ויכפיל כישנה . כו׳ הציווי עליו שישנה )ד( : עול זה יהיה
 אבל וז׳ל )מ״הסס״כ( אלכוזר למלך החבר דברי הם בזה וכיוצא . הנבואה צווי לו והוסף השכל יספיק

 ובארנו הקדמנו כבר כי שוא איננו • שיעבדהו או שומרהו בדעתו שקדם למי בעבודה בצוותו בשוא המאמר
 קדם וכן . בעבודה הצווי העובד עבודת כבת והיתה . האמצעיות בסבות כ״א יגמרו לא והעבודה המרי כי

 קדם וכן ואמר הממרה אצל גם זה לו והספיק י ע״כ תוכחתו שמוע עבודתו ושסבת עובד שהוא בידיעתו
 . ענין כל על הנפש רושם לתוכחת כי המפורסם מן כי ממריו מיקל לו ותוכחתו כו' הממרה מרי בדעתו

 בהם יש כי להמון התוכחת כשיהיה וכש״כ ־ הפעלות מעם אפילו התוכחות לשמע נפשו תתפעל הממרה •וכי
 בידיעה שיש שמה )ו( : ריק .לפועל לשוא זה שזאע״כ:)ה(־וחושבים ואיננו הועיל וכבר מקבל עכ״פ

 יבקש ולא ־ דבר להם יצוה מבלתי מהם שיודע מה נפי האנשים את גומל יה׳ הבורא היה אלו ר"לכי * כו׳
 והיו * הברואים מעשי כפי לא ית׳ ידיעתו כפי והעונש הגמול היה כבר . הפועל אל ידיעתו שיוציאו ־מהם

 מי כי )ז( : רוח ורעיון הבל הוא זה שכל מה . חעא מבלי בגיהנם ואחרים • עבודה מבלי בג״ע -הצדיקים
 יאבה שלא ועם הרע את לעשות זולתו את שיצוה מי יקרא ומריע סכל שרק כמו כי ר״ל . כו׳ ברע שמצור!

 ומפיב חכם בשם אך כן כמו ככה • וגו׳ להדיחך בקש כי ומת באבנים וסקלתו וכמ״ש . אליו ישמע ולא לו
 ליחזקאל שנאמר מה וכעין לדבריו יחוש צא ההוא שהזונת עם . והישר הקוב על זולתו את שיצוה מי קרא
 שהמצות )ח( : הצלת נפשך את ואהה ימות בעינו היא הרשעה ומדרכי מרשעו שב ולא רשע הזהרת כי וחתה

 ברע הצווי ג״כ יהיה . סכלות היא יקבלהו שלא למי בשוב שהצווי נניח שאם ר״ל .בו' יעזוב כאשר .בטוב
 והרע נתקבל שלא בעבור רע הקוב ויהיה . מעצמותס ע וה; הקוב אמתות א"כ ותתהפכנה חכמה שיקבלנו למי
;והכופרים המאמ/ים בין • ביניהם השווה כאשר )ס; : רוח ורעיון הבל שזה מה שנתקבל בעבור קוב

כאשל
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 ותג ה: שליחות אכל ,מהברואים לאחד תועלת לו שאץ דבר עושה הוא , לשוא העושה בי

 ,יוכרו ולא בה יועילו ולא ,אותה יעשו שהפלא בררו שהם אעפ״י הכופרים אל יתברך
 עתה עד אלם כני כי רואה אתה וכאשר ,והתבוננו נופרו כבר אדם בני ושאר המאמינים

 כשתהיה עוד ושואלים .להם והדומה ופרעה כדום ואנשי המבול ענין מכפרים הם עולם ועד
 יהרגהו כאשר )י( ,לנכיון או חטא על לענוש אם הבורא ממעשה אהד , להרג אדם מכירת

 המוח כי נאמר ?־ אותו ניחם ולמי ? המעשה בזה נאמר מה * הנביאים לקצת כאיזכל ,עול
 היה , העול היה לא אלו , המות חייבה החכמה ,ואם העול מעשה וההרג , אלהים מעשה

 , הבורא גזירת אדם בני ממון אבידתכשרוא הגנב על השאלה .וכןאחרת ככבה מת
 , בזה והתשובה ? הבורא ממעשה ההיא בגנבה נאמר איך ,לנסיון או לענוש אם >יא(

 הדבר איבור החכמה חייבה וכאשר ,האדם מעשה והגניבה , הבורא מעשה שהאבוד
 לקצת ואחיה שמעיה ענו וכן ,אחרים בפנים אבד היה הגנב גונבו היה לא אלו , ־ההוא
 הרבה הורגנו אתה אין אם לשמים מיתה מחוייבי אנו ואם י״ח( )תענית ,ואמרו אדום מלבי

 אבשלום בהביא ,העבירה על דוד נענש ואיך )יב( עוד ושואלים .בנו לפגוע לו יש מזיקים
 ואנכי בכתר עשית אהה בי י״ב( ב׳ )שמואל באמרו , ממנה גדולה ויותר ? כמוה לעשות
 הנביא נתן כפר אשר הדברים אלה כי נאמר .וגו־ ישראל בל נגד הזה הדבר את אעשה

 לדוד אשר כל על והשליטו אבשלום הגברת והוא הבורא מעשה מהם אחד ,הלקים שני על
 . לרעיך ונתתי לעיניך נשיך את ולקחתי מביתך רעה עליך מקים הנני )כס( אומר זה ועל

 הזאת השמש לעיני נשיך את ושכב שאומר מה והוא , בבחירתו אבשלום מעשה והשני
 ושואלים . בזה לבו את להכאות ,אבשלום בהירת לדוד להודיע בהקדמתו ורצה )יג( )שם(

 ואיך ,ההמם עניני ושאר ,וההרבן ההרג בן בעולם שעשו ומה ונבוכדנצר פנחריב ענין על
 שהוא השני ועל .וגו' אפי שבט אשור הוי י׳( )ישעיה כשאמר מטהו שהוא האהד על אמר
 ונאמר .בידו הרבי את ונתתי בבל מלך זרועות את והזקתי (ל )יחזקאל ,כשאמר ,חרבו

 בחרב נמשלו כאשר והאמץ היכולת נתינת הוא ,וזולתם לשניהם הבורא פעל מקום כי )יד(
 אבר כן ועל , הענש עליה שחייבים בבהירה היה והילט הם עשו אשר זה כל ועם ,ובמטה
 ולכל לבבל ושלבתי נ״א( )ירמיה ואמר , וגו׳ אשור מלך לבב גדל כרי על אפקד י׳( )ישעיה
 טטבב כשהוא )פו( ,במצותו מתחדשים המקרים שכל כיון עוד ושואלים *. כשדים יושבי

 בזה יש , הכזב אל הביאו כן אם הוא ,הכזב אל שמצריבו דבר בעבור שיכזב למאמין
 ימצא , לכזב האדם יצטרך באיך היטב כשיעיין המעיין כי ,מהנה אחת ,תשובות שתי

 תכלף אדם אולת י״ם( )משלי כמ״ש בוראו על הדבר וישיב ,בהנהגתו האדם בחטא סבה לו
 הכזב אל צריך איננו ,בו הרכיבו אשר השכל שאם והאחרת . לבו יזעף י״י ועל דרכו

 העברת דרך על ההגדה אמתת על אותו שמכירים שאפשר מאמר יאמר כאשר ,כי לעולם
שרה על אברהם שאמר כמו וזה .בדבריו העול מכברת עליו ואין ,אמת אומר הוא ,הלשון

 אחותי
האמונה שביל

 שעבר מה על אותו נענוש אס • לנסיון או לענוש אם )יא( :עול עושה איש ,עול יהרגהו כאשר )י(
 דוד אח העניש שלמען יתכן איך • כו׳ דוד נענש ואיך )יב( :שכרו יקבל ויסבול יתקצף לא אס לנסותו או
 . דוד שעשה ממה רפה ויותר גדולה יותר עבירה אבישלוס שיעשה ית׳ הבורא יסבב .שעשה העבירה על

 בו למרוד הרוצה ביתו מבני שאחד יעיד האחד . חוקיה לבני נחלקים הס דוד אל נתן דברי כי בזה והחשובה
 אות בביאורי שאח״ז בפרק עיין . לעשות יזם אשר כל אח לעשוח ואומן יכולה לו יהיה .החפשית בבחירתו

 שמעשה כלומר ־ בו׳ להודיע בהקדמתו ורצה )יג( : והולך שמבאר וכמו בלבד הודעה רק הוא והפני .כ״ג
 להקדים שרצה ויק ־ בבחירתו כ״א עשה לא שעשה מה כל כי • העונש בעבור היה לא דוד נשי עס אבישלום
 הבורא פעולה ענין ני ר״ל ־ בו׳ הבורא פועל מקום כי )יד( : לבו את הכאות למען לדוד מעשיו את ולהודיע
 אשי כל את לעשות והאומן היכולת נתינת רק הוא . וזולתם ונבוכדנצר סנחרב המלכים אלה לשני המיוחס

 הכריח לא אבל . והמס: החרב בידם שנחן כלומר ' ובמפה בחרב נמשלו ע״כ ־כי בבחירתם לעשות יזמו
 ית׳ שהביא אמרי כי שואלים שהם י״ל ’ כו׳ למאמין מסבב כשהוא )פו( : והאבדון ההרג על אותם

 לאיש יקרה אם א״כ . ית׳ ברצונו מתחדשים הס בעולס ובאים המתחדשים המקרים וכל . כה״ס סבת הוא
 לזה הביאו ית׳ הוא רק ־ ממנה יגור אשר הרעה מן עצמו הציל למען כזב לדבר מוכרח שיהיה ומאמין צדיק
 כאשי המעיין כי האחת ־ בדבר תשובות שתי כי אמהגז״ל וע״ז ־ ההוא הרע המקרה עליו שחדש במה
 היו ואלו * בהנהגותיו חפאו בעבור רק הס .כזב לדבר האדם אח המביאים המקרים שרוב יראה היסב יעיין

 ההשגחה מפאת מקרה יקרהו אם שגס והשנית ־ זו מדה לידי בסוף מגיע היה לא כראוי מתחלה הנהגותיו
 הרכוב אשר כשכלו ישכילאס הלא . ואבימלך פרעה פס אברהם מקרה שהיה וכמו . כזב לדבר מוכרח »יהיה

אמתת פל שהוא יחשבו והשומפים הלשון העברת פ״ד המאמר בשיאמר הכזב מן להשמר •יוכל ית׳ הבורא .בו
ההגדה
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 והם .הלשון מדרך אה שנקרא לוט )פז( מצאנו כאשר ,קרובתי רוצה והוא , היא :אחותי
 ,עוולו הם כי )יז( עליהם החטא אבל , בזח עליו חטא היה ולא ,באמת אחותו שהוא כברו

 ועל , לו טוב שהוא מה ועל , תועלותיו ועל עניניו על הנר לשאול אדם בני דרך כי
 שסבר )יח( ש:ן וכל ,ממנו הוא ומח עמו שיש מי על אותו לשאול דרך ואין ,לו שצריך מה

 • והרגוני הזה במקום אלהים יראת אין רק אמרתי כי )יש( נ'( )בראשית כמ"ש , בזולתו נסה
 להשיב בספר המעיין מתחייב , די בו שיש במד האלה בשאלות שדברתי וכיון )כ(

: להם דומה שימצאהו מה בכל בתשובותם
 ושבושים כפקות בהם יש אשר הפסוקים כל האלה הדברים אל אחבר כן ואחר ו פרק

 במאמר זכרתי כאשר הלשון רוחב בעבור רובם ומפני )א( , ההכרה בענין
 מיני לזכור ראיתי , בלבד הדבר אם כי בה ימצא לא )ב( , תרחב לא אם הלשון כי , היחוד

 וזכרתי ,היא מינים כמה אספור וכאשר )ג( , בשכל שיש למה נאותים שיהיו עד הוצאתם
 :ובתבונתו בשכלו מינהו אל איש וכל מין כל יחבר הזה בספר והמעיין , קצת מהם מין בכל

 באזהרה המניעה אדם לבני נדמה ,ההזהרה שער מהם הראשון ,מינים שמנה שהם ואומר
 אנכי גם ואחשך )שם( לאבימלך כאמרו וזה , גדול הפרש ביניהם ויש , המעשה כמניעת )ד(

 איש אשת שהיא ובהודעה בהזהרה אם כי מנעו ולא מעשה שהוא סברו ,לי מחטא אותך
 ואמר ,בעל בעולת והיא ,לקית אשר האשה על מת הנך )שם( לו שאמר כמו , ובהפחדה

 יניע שלא ההיא מהאשה אבימלך ומניעת . המות מות כי דע משיב אינך ואם )שט( עוד לו
 לא ל׳ד( )דברים במ״ש ,לאהר שנשאת אחר שתו נרו ישא שלא המגרש במניעת היא ,אליה
 .. במצוה יכול ואיננו בבחירה יכול והוא וגו/ לקחתה לשוב שלהה אשר הראשון בעלה יוכל

 המניעה )ה( והשני * לזה והדומה שעריך באהד הפסה ת א לזבה תוכל לא ׳ז( ס )שם נאמרו
 ואזניר הזה העם לב השמן (ו )ישעיה כאמרו והוא הכרח זה וחשבו וטובותיו העולם מתקניה

 רה בעבי־ יסתכלו שלא כבה עליהם שיתחדש )ו( רוצה הכתוב ,וגו׳ השע ועיניו הכבד
 בתקון נבוכים ויהיו ,להם והדומה רעה או ממלחמה להם שמחדש ממה עולמם בעניני

 וכמ״ש , באפלה העור ימשש כאשר בצהרים ממשש והיית כ״בן )דברים ההואכט״ש המעשה
 ראשי לב מסיר שםי״ב()1ואט .וגוי הושך יפגשו יומם , וגו' בערטם חכמים לוכד ה׳( )חיוב

 ויהיה )ח( , התורה בענין שהוא סברו ואלה 0).וגר אור ולא חשך ימששו . ונו׳ הארץ
והוא ה׳( )הושע במלחמה אמר כאשר ,ממנו וינוחו באויבם מהלהם ישובו לו ורפא ושב עגין

לא
האמונה שביל

 : ומבאר שהולך וכמו . אאע״ה שעשה וכמו בו מופעים והשומעים אמת מאמרו ויהיה • ופשיסוחה ההגדה
 עשו הפלשתים ־ עולו הם כי )יז( : אנחנו אחים אנשים כי יג( )ראשית כמ"ש . אח שנקרא לוט )פז(

 להביא שב ־ כו׳ יראת אין רק אמרתי כי )ים( : מצרים מלך בפרעה .בזולתו נסח שכבר )יח( :עול
 על כ״א • ושמיה אכילה עסקי על אותו שאלו שלא בתה עמו עול עשו שהפלשתים ראשונה שאמר למה ראיה
 " סו' האלה בשאלות שדברתי וכיון )כ( :וגו׳ אלוקים יראת אץ אמרתי כי אמר ע״כ כי . אישות עסקי

 הוא שהאדם ולקיים לאמת * וחפשיותו האדם בחירת נגד הניצבות השאלות על השיבותי כבר אשר אחרי ר״ל
 הבחירה בישול על ראשונה בהשקפה המורים הכתובים בכל להתבונן מעיין כל על מעתה חובה . בחירה בעל

והוא ־ הנכונה הדרך אל שיסכימו בחופן ויבארם הנזכרות התשובות עליהם וישיב . הנזכרים לאלה ודומים
;וחפשיותו האדם בחירת

 - בלבד הדבר כ״א בה ימצא לא )ב( :כצ״ל י הלשון רוהב בעבור שרובם ומפני )א( 1 פרק
 שתשמע לא אס • מאומה דבר שום על לספי תוכל ולא . בלבד וישותו הדבר מציאות כלומר

 מינים כמה אספור וכאשר )ג( : יו״ד פרק השני במאמר שנזכר כמו והעברות ובהרחבות מושאלים בשמות
 וזכרתי ואו • מהם מין מכג קצת אזכור שמונה שהם מספרם סכום אח״כ אזכור וכאשר ־ כו׳ וזכרתי הוא
 מעשה שעושה כלומר . במעשה כמניעה ־ המעשה г כמניע )ד( : אזכור כמו וביאורי . המהפכת ואי היא

 לפעמיס"מברואיו ימנע ית׳ שהבורא כלומר ־ וטובותיו העולם זקנות מ המניעה :)ה( היכולת למנוע
 ומהשכיל עיניהם מראות סח יהיה ־ צרה איזה עליהם שבבואו עד • סיבותיו והשגת העולש תקנות אופן

 ־ כו׳ סבה עליהם שיתחדש )ו( : אור ולא חופך וימששו מעליהם הרעה הסרת חופן לדעת וילאו ־ לבוהס
 לבס ישמן בעבורה אשר סבה עציהם שיתחדש הכונה היתה • וגו׳ הזה העם לב השמן שאה״כ מה כי ר׳ל

 האויבים וניצחון ממלחמה עליהם הבאה הרעה מעפה לתקן יוכלו ולח בעניגם נבוכים שיהיו עד יכבד ואזנם
 מאה״ס יסברו האדם בחירת בבישול החושבים האנשים ואלה ר״ל .כו׳ סברו ואלה V) ג בה וישארו וכיוצא
 כמו הכונה אבל . כן הדבר ואין . והעבודה התרה בעניגי לבם ישמין ’ית שהבורא הזה העם לב ■השמן

 ממששיס ויהיו ־ עליהם הבאה מהרעה להננצ בנפשם עצות לשית יוכלו שלא עד ושכלם לבס שישמין שאמרנו
 יהיע דברנו ולפי כלומר ־ כו׳ לו ורפא ושב ענין ויהיה )ח( ; באפילה העור ימ-ש כאשר ■לצהרים

 כ מאה"
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 מרעה פגע בבא ,הנפש בחזוק )ש( והשלישי .מזור מכם ינחה ולא לכם לרפא יוכל לא

 л העבודה יקבל שלא הלב חזוק שהוא וסברו בספרים שמעוה , מהם יאבד שלא ומשמועה
 לב אה אקשה ואני (ז )שמות אמרו והוא ,בו שהנפש בעבור הלב אל הכתוב שיחסו ובי׳ש )י(

 כי סיהון על ואמר י׳( )פס , לבו את הכבדתי אני כי י״ד( )שם פרעה לב את וחזקתי ׳ פרעה
 שלא נפשו ל־זוק פרעה הצטרך .ב׳( )דברים לבבו את ואמץ אלהיךאתרוחו י״י הקשה
 עתה בי ס׳( )שמית באמה זה לו באר וכבר , המכות שאר לו שישלמו עד ההם במכות יאבד

 נצטרך סיהון אבל ונו׳ ש'( )שם העמדתיך ?את בעבור ואולם ,ונו׳ אותך ואך ידי את שלחתי
 שמעך ישמעון אשר י״ד( )דברים כמ״ש , ישראל בני שמע מפחד יאבד שלא לבו לחזוק
 כס״ש ,השמועות פחד ימיתם שלא להזוק הצטרכו כנען ארץ אנשי וכן ,מפניך והלו ורגזו

 לקראת לבם את לחזק היתה י״י מאת )יא( כי אמר כן ועל ,וגו׳ לבבנו וימס ונשמע ב׳( )יהושע
 הענין זכרון אדם בני ראו , ומדרגה מעלה השמת והרביעי ן )יב י״א( )שם ישראל את המלחמה

 ממנה האמת מאמת במלאכה שהמחיר והוא .והשמה הפעלה הוא כי וסברו ,במקרא הזה
 הצדיק ושהוא ,שמעון את והכזיב ראובן את הצדיק השופט בי נאמר באשר , השקר ומבטל

 ,בו צוהו ולא דבר לעשות מהם אהד שם שהוא בזה נרצה ולא )יג( ,יהוד׳ והרשיע לוי
 הצדיק את והצדיקו התורה שאמר ובכו .במעלתו ושמחו לו וגלה עליו שבאר רצוני אבל

 ,פלוני שטר וזייף פיוני שטר השופט אמת בבר אומר וכן .כ׳״ה( )דברים הרשע את והרשיעו
 המרצת בי ,הזהב דינרי שני על שאומרים והגיעני .בבאור הוא אבל בפעל זייפו לא )יד(

 , מפותה שהוא שהניד רוצים אבל בידו שפתחו רוצים ואינם זה ופתח )שר( , זה היטב
 שאמרו מה הזה הדרך על יהיה ,בה ויתישבו הזאת בהעברה המחשבות יתמידו ובאשר

 י״ד( )יחזקאל עוד ואמר .הן יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם ג׳( )משלי הבורא מפעל הכפרים
 שהוא עליו ,ר״לבארתי ההוא הנביא את פתיתי י״י אני דבר ודבר יפותה בי והנביא
 . לכם יהיה שלום לאבר ולירושלים הזה לעם השאת השא ד׳( )ירמיה אמרו ובן . מפותה

 י״י תתענו למה כ״ג( )ישעיה שאלתם ובן .להם בגלותו להם המתנבאים דברי בטל )פז(
.עלינו ורחם לנו כפר אבל , תועים שאנחנו עלינו שתדון תועים, תשימנו אל , מדרכיך

וטי
האמונה שביל

г האויבים עם פהנחס וישובו הרעה מן להמלש בנפשם פצוח ישיתו לבם אשמין לא שאס . לו ורפא ושב סאה״כ 
 לבל האנשים נפשות את מחזק יה׳ שהבורא יאמר שהכתוב ר״ל ־ בו׳ הנפש בחיזוק )ש( ־ מהם וינוחו
 חכמתו לפי להם הראוי העונש את שיקבלו שרם ’ עליהם כבאה הרפה ומהשמיפה הרעה מהפגע פתאום ימותו

 שיחסו וב״ש )י( : והולך שמבאר וכמו העבודה יקבלו שלא הלב חיזוק על שהכונה ישברו והשועים ית׳
 יען בזה הכתוב שכונת עם ־ הלב אל החיזוק את הכתוב שיחם ממה סעוחם להם נתחזק ועוד . בו' הכתוב

 לב. תקרא העליונה האדם שנשמה בראשית בם' הראב״ע כתב וק • ספ״ג ששי מאמר עיין .בלב הוא שהנפש
 לחזק להם זאת היתה מד' כלומר " כו׳ היתד. ד׳ מאת בי )יא( :פיי״ש לה הראשונה המרכבת היותו בעבור

 לקראת. קשל שדה על להם הראוי העונש יקבלו למען המלחמה קודם ימותו לבל בלבם השוכנת נפשם &ת
 תאבד שלא הנפש וחיזוק .וטובותיו העולם מתקטת המניעה שהם האלם הדרכים שני שאל ואחשוב . המלחמה

 על ומחשבותם האויבים נקמת גודל על קוק אשר בקינתו ע״ה ירמיהו כיון . לה הראוי הפינש קבלתה פרס
 עד פתאום תמיתם Мв כלומר , ידיהם כמעשה ד׳ גמול להם תשיב ג׳( )איכה וע״כאסר " היום כל ישראל
 יאבדו לבל נפשם את שתחזק כלומר . להם תאלתך לב מגנת להם חתן כאשר וזה . כמפעלס גמולם להם שחשוב
 העור ימשש כאשר בצהרים וימששו הרעה מן להמלש בנפשם עציה ישיתו שלא עצתם תסכל וגס . פתאום
 .ד׳ שסי מתחת ותשמידם באף תרדוף ובזה * שש שפרש״י וכמו צופן שרי טאלו מלשון תאלתך ויהיה ־ באפלה
 תשמידם ואח״כ ידיהם כמעשה גמול להם להשיב בהם אפך ולכלות אחריהם לרדוף תוכל אלה בשני בלומר
 איש משים ית׳ שהטרא הכתוב יזכור לפעמים כי ר״ל .בו׳ ומדרגה מעלה השמת )יב( : ד׳ שמי פתחת

 בזה רצונו אבל . р הדבר ואין ־ ממש ופעולה שימה שזה הפופים וישברו . ובמדרגה במעלה אנשים ■או
 וכמו . ומדרגה פעלה בעלי שהם עליהם ומבאר .לבעליהם ההוא והמדרגה המעלה ומקיים מאסת ית׳ שהבורא
 את הצדיק שהשופט שאפרט במה הכונה שאין ר״ל . בו׳ שט שהוא. כזה נרצה ולא )יג( והולך: שמבאר
 עליו שבאר הכונה אבל ’ דבר לעשות עליהם שלוה או דבר לעשות אותם שהכריח שמעון את והרשיע דאוק
 ב וכאפור רשע ואס צדיק אם * עליו אומר הנא אשר הזאת במפלה הוא ושפ״כ כזה עשה שהוא ענינו את מלה
 נמצא בזה וכיוצא * מזויף שהוא עליו שבאר ורק כפועל השופע אותו זייף לא בו׳. בפועל זייפו לא )יד(
 להם זהבארסי בדבר כלומר . צדיקים פפרי זיפתי זה בדבר יוסי •אר״תבר׳ צ( )סנהדרין חכז״ל בדברי גס

 כלומר • סו׳ המתנבאים דברי בטל )פז( : חותם פתוחי מלשון . זה ופתח )סו( : מזויפים שספריהם
 בגלותו * לכס יהיה שלום לאמור להם המתנבאים דברי בסל ית' שהבורא ירצה - וגו' לעס השאת השא שמאה״כ

ה© הזה שהפס ובאר קיים ובזה . השקר נביאי שהם לכל והראה עגינם שגילה נכס סיה והביסול כלומר >להס
פפומיס
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 איו רואים ,הכפרה שער והחמישי . הכרח ישימם להם והדומה אלה ענין יבין שלא ומי )יז(

 1א־ ואל עדותיך אל לבי הט קי״ט( )חהליס כמ״ש מעליך הטני ואל אליך הטני אומר שהאדם
 ולא ההכרה ענין החטאות בשתי שרצה ויחשוב ,קמ׳א( )שם רע לדבר לבי תט ,אל בצע
 לא ואם ,לך לחטא אשוב שלא הטיתני כבר לי כשתכפר לומר רוצח .הכפרה אם כי רצה

 נ״א( )שם ,כם"ש לעבודתך לנטות הכפר׳ ותביאני , היאוש בנפשי הפלת כבר לי תכפר
 בר חושבים ,השרשיה כבניה )יט( הוא פועל ספור והששי .ונו׳ דרכיך פושעי׳ אלמדה )יח(
 בר רוצה ,לשון מענה ומיי׳ לב מערכי לאדם ט״ז( )משלי כמ״ש , ולמוד השמה שהוא )כ(

 , במאמר הפלגה והשביעי .וגו׳ רואה ועין שומעת אזן )כא( כ׳( )שט ש כמ , השרשי הבריאה
 סובר )כ■:( .וגו' יי׳ ביד מלך לב בים פלגי כ״א( )שם כאמרו ,מיוחד דבר הוא בי השומע יסבר
אפילו , אומר הוא הפלגה זה אבל , שיחפוץ מה בלבם שיפיל מיוחד דבר למלכים שיש

 :בו וישתמש יטנו המלך יחפץ כאשר ,עצמו ביד המים כמו ,הבורא בעבודת המלך
 בא וזה ,המעשים מן במעשה האדם בהירת חדושה עם תהיה ,סבה הדוש )כג( והשמיני

 בעבור האדם שיפנה עד ,האויבים מן ההצלה )כד( מהם אהד ,ענינים שלשה על
 , העברה דרך על זה לו גרם באויביו אותו המציל כי ויאמרו , המעשים מן למעשה זה

 ל״ו( ב׳ )ד״ה ועוד * אשור מלך פול רוח את )כה( ישראל אלהי י״י ויער (,ה א׳ )ד״ה אבר כאשר
 בי ו׳( )עזרא ועוד .יהורם על יי׳ ויער כ״א( )שם ועוד • פרס מלך כורש רוח את )כו( יי העיר

 ועוד .היא מהאלהים כי אמציה שבע ולא ב'( )ד״ה ועוד .אשור מלך לב 'והסב יי״ שמח□
 .הנזק ומן האויב מן בהצלה זה כל .י״ב( )מ״א י״י מעם סבה היתה כי העם אל המלך שמע ולא

 , והחכמה הדת שערי האדם שיבין עד ,המזג בשוות העצה וברור ההבנה זכות )כז( והשני
.למדני אורחותיך הודיעני יי׳ דרכיך כ״ה( )תהליס ט״ש והוא , הכרח הוא כי יהשוב זה ושומע

ועוד
האמונה שביל

 . הלשון כדרכי מבין הבלתי כי ר״ל ־ כו׳ אלה עגין יבין שלא ובי )יז( : שקר לדברי ומוסתיס מפותיס
 ופרש"* ־ דרכיך פושעים אלמדה )ירז( :בחירה בעל ואינו במעשיו מוכרח שהאדם האלה מהכתובים ידמה
 נברא אשר השרשי האנושי המין בטבע ־ השרשיה בבניה )יט( : לו שתסלח יראו אם וישובו ילמדו וממני

 :מיוחד לאיש חדש ולימוד השמה שזה חושבים יודעים הבלתי . ולימוד השמה שהוא )כ( :התכונה זאת על
 אל לייחסה הפרשיה בבניה כן לדבר המקראות שדרך ראיה מביא . בו׳ רואה ועין שומעת אוזן )כא(

 • בו׳ למלכים שיש סובר )כב( : היצירה בעת כלומר ־ שניהם גס עשה ד׳ אמר ע״כ כי * הבורא מעשה
 .כן הדבר ואין . ית׳ הבורא שיחפוץ מה כ״א בלבו נופל שאין עד האנשים משאר מיוחד שהמלך סובר השומע

 אשר הפלך שנס אבל • מנם כפלגי עצמו ביד הוא הפרטי האדם לב בלבד שלא ואומר מפליג שהכתוב ורק
 עצמו ביר לבו בכ״ז .תחתיו אשר העם אל נפלאה סכנה היא .המלכות מדבר שיעשהו במה החפשית בחירתו
 הנה ־ ז? אמר שם בביאורו ז״ל הרלב״ג דברי ונעימים .יפנו יחפוץ אשר כל ואל * מים כפלגי העבודה בעניני

 לב השי״ת יטה כן ־ החפץ שמה יהיה אשר כל אל להטותם שיוכלו מים פלגי כמו ד׳ ביד הוא ורצונו המלך לב
 שלית במו והוא מהשי״ת מוגבלות הס ומחשבותיו המלך פעולות כי בזה העיר והנה .יחפוץ אשר כל אל המלך

 באלו המלך פועל היה אלו כי . האלוקית החכמה מיושר הוא כלו וזה * המלכות מדבר שיעשהו במה מהשי״ה
 אל נפלאה סכנה הענין זה היה . בעצמו פעולותיו לבחירתו המסר כדרך כשלימות לבחירתו מסור הדברים

 ולזאת כו׳ שומר גבוה מעל גבוה כי למלך ההנהגה זאת כל השי״ת עזב >!& ולזה .ההוא המלך תחת אשר העם
 ביאור זה לפי ויהיה . עכ״ל ישע אצדיק לא כי באמרו מהשופטים יגיע אשר המשפט להשי״ח ייחס הסבה
 הנוגעים בדברים משא״כ ־ תחתיו אשר העם את והנהגתו למלכותו הנוגעים בדברים כלומר מלך לב אמרו
 במין לשיטתו הולך ז״ל שהגאון אלא . האדם כאחד חפשית בחירתו תהיה באלה כי .העבודה ובעניני לעצמו

 הסבה ע״י אשר . מהסבות סבה הנוראית׳ יחדש לפעמים כי ל ר״ . בו׳ סבה הדוש )כג( שאח״ז: השמיני
 ההוא הסבה להוציא המעשים מן מעשה החפשית בבחירתו האדם לו יבחור אס " מאתו המחודשת ההוא

 את העיר ית' שהבורא העברה בדרך הכתובים ויאמרו • זה על ואומץ יכולת לו יהיה • הפועל אל המחודשת
 ירצה אס כי ־ האיבים מן ההצלה בענין כלומר • האויבים מן ההצלה )כד( : זה לעפות ההוא האדם רוח

 עמו. להטיב רוחו את ר הע הוא כאלו זה הרי .הטוב למעשה בבחירתו האויב ויפנה • מאויבו האדם את להציל
 החפשית בבחירתו וירע יטיב ההוא שהאויב עם • עמו להרע רוחו את העיר כאלו זה הרי להצילו ירצה לא ואם

 ממנו הצילם לא . אשור טלך פול רוח את )כה( :בלעדו גס להטיב או להרע למקום שלוחים והרבה
 והרי • אויביהם מרעת אותם להציל שרצה .פרס מלך כורש רוח את ()כ : רוחו את העיר כאלו זה והרי

 * מרעתם להצילם יח׳ הבורא רוצה היה לא ואצו .בבחירתו עשה שכורש עם . כורש רוח אח העיר כאלו זה
 האדם שיבקש ר״ל .כו׳ ההבנה זכות )כז( :עמהס להטיב רוצה כורש היה אס גם לפניו שלוחים הרבה

 ויאמר ־ החפשיח בבחירתו בטוב לבחור שידע עד שוה ומזגו ברורה ועצתו זכה הבנתו שתהיה ית׳ מהבורא
 לעבודתו טהור לב לו שיהיה כלומר הנכונה הדרך אל" שישיבהו ית׳ מהבירא מבקש שהוא העברה בדרך המבקש

ית׳



ומרי עבודה רביעי מאמר 136
 מראות עיני העב* קי״ס( )שם ועוד . מישור בדרך ונחני דרכך י״י הורני כ״ז( )בם ועוד
 יחדשנה מלאה אות 1והשליש׳ . האלהים יד היתה ביהודה נם )כח( ל׳( ב׳ )ד״ה ועוד . שיא

 , הברח העם פעל בי ויחשוב וישמענההשומע רב., עם להאמין סבה ותהיה , הבורא
 כשתרד האש בי ׳ל ר י״ח( א׳ )מלכים , הזה העם וידעו ענני יי ענני אליהו אמר באשר )כש(

 ההא זולת הבתר במאמר ואין . אחרנית הוא אשר העם לב את בה תסב , העולה ותשרוף
 ועשיתי בקרבכם אתן רוחי ואת ל״ו( )יחזקאל אהר אשר הישועה בעת ובן • האהרנית שנאמר
:והמופתים האותות הראות אם בי דבר בזה רוצה איננו ,תלבו בהקי אשר את
 באמרו ,הפסוק ר סד מפני בו שהטעות מה אם בי נשאר לא שרשים השמנה אלה ואחר

 השב זה בי ן ל. השומע השב .וגו׳ עשיתי בעיניך והרע חטאתי לבדך לך נ״א( )חהליס
 על תצדק למען אמרו שב ואיננו , אלהיו בו שנזר מה עליו שיתקיים בעבור הוא בי אומר

 שיתקיים עך לעוני בפר אמרו הוא . טהרני ומחטאתי , אמרו על שב הוא אך ,חטאתי
 דומה בלשון שנוהג ממה וזה ,לו תכפר אליך שישוב מי כי , וגזרת אמרת אשר מאמרך
 על שב הוא אבל , רע טי בעו י״י פני על שב איננו אשר . שמע ויי׳ צעקו ל״ד( )שם כאמרו

 ההברה, מדמים הס אשר הספקות בל יסתלקו אלההבאורים ועם . צדיקים אל יי׳ עיני
 שאסר וכמו .עליו טענה להם אין והמרותו בעבודתו )לא( ברואיו על שלמה בוראנו וטענת
 האותות התקיימו וכאשר )לב( .נבר יטהר מעושהו אם יצדק מאלה? האנוש ד׳( )איוב הגתוב

.הנביאים ושליחות המלאות
: הספר מן הרביעי המאמר נשלם

החמישי המאמר
ובחובות בזכיות

 האדם עבודות בי ,יתברך אלהינו הודיענו ,המהבר אמר ♦שאול בן יהודה אמר א פרק
 ובי חובות נקראו כשירבו ושהמרותיו , זכיות נקראו רבים כשהם אותו

 עיניך אשר העליליה ורב העצה גדול ל״ב( )ירמיה כמ״ש ,עבדיו כל על אצלו שמור הבל
 הם וכי ?א( . וגו׳ איש דרכי־ על עיניו כי ל״ד( )איוב עוד ונאמר .אדם בני דרבי על פקוחות
 עונו ונשא ,בעונות אומר הוא כאשר , מטונפות או זכות וישימום בנפשות יפעלו פעלים
 ואם .ש״ו( )במדבר בה עונה ההיא הנפש ד׳( )הושע ,נפשם ישאו עונם ואל ,חטאו ונשא
 יי' אני י״ז( )ירמיה שאמר כמו ,יתברך אצלו גלוי הוא , אצלם התברר ולא אדם מבני זה יעלם
. וקבלנום והמופתים האותות האלה הענינים כל על והביא .וגו׳ כליות בוחן לב הוקר

וכאשר
האמונה שביל

 : ד׳ בדבר והשרים המלך מצוח לעשות אחד לב להם נתת . אלוקים יד היתר. ביהודה )כח(גם :ית׳
 חתה כי הזה העם כל וידעו ענני ד׳ ענני אליהו שחמר שמה ר״ל • בו׳ ענני אליהו אמר באשר כש( ן

 באש תענני פאב הכונה אבל לזה אותם הכריח שאתה הכונה אין אחורנית" לבס את הסבות ואתה האלוקים ד׳
 גודל בראותם החפפיה בבחירתם בך להאמין וישובו . אחורנית עתה הוא אשר לבס אח בזה תסב השמים מן

 מחסאחו ושהשב כסדרן• הס שהדברים יחשוב השומע ־ כו׳ אומר השב זה כי )ל( המלאה: והחוח הנם
 שב תצדק למען אמרו אין כי • כן הדבר וחין ־ שאחשא עלי שגזרת בדברך הצדק למען חשאתי לכן .חומר

 למען מחשאתי ושהרני לעוני כפר כלומר • פניו שנפני שהרני ומחשאחי על מוסב הוא אבל .שלפניו משאתו על
 ית׳ הבורא שענת נ ־׳ ר ־ כו׳ והטרותו בעבודתו )לא( : תשיבה לבעלי תכפר כי אמרת אפר בדברך תצדק

 לברואים ואין . זה ענ יכולת להם שיש בעבור . עליהם שלימה שענה היא ימרוהו ושלא שיעבדוהו ברואיו ע;
 לנו קיימו כאפי כלומר . בו׳ התקיימו וכאשר )לב( : במעשיהם מוכרחים שהם לומר ית׳ עליו שענה שום

: לנו שהעמידו והמופתים האותות ע״י ע״ה הנביאים שלימות ־ החפשית הבחירה את

:הרביעי המאמר להשלים שזבני .מושיעי צור ברוך

 אשר פעולות הן והחובות הזכיוח כי ית׳ הבורא הודיעט וכן . בו׳ יפעלו פעלים הם וכי )א( א פרק
 החובות ירבו וכאשר . ובהירות זכות הנפשות תהיינה הזכיות שברבות עד הנפש מהם תתפעל

 הגשמים מהמעשים הרוחנית הנפש התפעל איך זאת גדעת נוכנ לא שאנחנו ועם ומגואלות מסונפות תהיינה
: כליות ובוחן לב חוקר ד׳ אני כמ״ש יח׳ לפניו גלוי והדבר זאת יחקור ד׳ הלא .מהם להחגאל או להתקפה

 התעסקתי
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 בנמצאות וראיתי ,קדמתי כאשר הזה בענין בעיון התעסקתי )ב( ,זה לנו התקיים וכאשר

 החכם אל שיגיעו עד לרעיהם טוביהם וירמו )ג( ,אדם מבני מרבים נעלמות דקות מלאכות
 ,בה בקי איננו אשר הפתי תראה ,הרצוי מלאכת )ד( ומהם ,בינותם שיש מה ויכיר , מהם

 תראת ,הרפואות מלאכת ומהם • המרצה שיבדילם עד , לרע הטוב הדינר מדמה
 הגוברת. האיכות מה )ה( ,והקבצם מהפשטם ידעו ולא הגידים דפיקת מבקשים הפתאים

 הפניט בקוי מביטים הם אשר ,הקיאפה חכמת )ו( ומזה הבקיא הרופא וידעם ,הגוף על
 .מלאכתו זאת שאין ממי ,מזולת׳ נעלם שהוא במה , לאיש איש בין ומבדילים , והרגלים

 כל והכלל .הבקי אם כי יכירם לא , לתם וז ובדלת ומפטדה מאודם הפנינים במלאכת וכן
 הדבריכו אלה מצאתי וכאשר ,לחכמים ויראו הפתאים מן יעלמו ,ממומיה הרבה דקה מלאכה

 על אף והאשמים, העונות הנפשות במומי להחזיק הוספתי ס ספרתי כאשר המלאכותיים
 הוא כי ,לעושיהם נגלים והם ,בם משער הושם שאין מפני , אדם לבני נראים שאינם פי

 ואנחנו ,והגלגלים הכוכבים מעצם זך יותר זך שכלי עצם שהנפש והוא ,אותם והחל ,בראם
 הו« אך אותה ומעכיר בעצמה שפועל מה לנו יתבאר ואיך ,בחושנו אותה רואים אנו אין

 ,הזה בענין לה דומים והכוכבים השמים ישים כן ועל ,הגלגל ובורא לבוראה (г) מבואר
 בי ואומר .ס־׳ו( )פס בעיניו זכו לא ושמים ,בעיניו זכו לא וכוכבים כ״ה( )איוב אובר כשהוא

 בס, נסתר שהוא כלמה ויראה והחדרים המחבואים כל בו יחופש אשר הנר כאור לו היא
 אשר כאש הם הוא כי עוד ואמר )פ( בטן הדרי כל פש ה אדם נשמח י״י נר כ׳( )משלי במ״ש
 לבות ובוחן לזהב וכור לכסף מצרף י״ז( )שם כמי׳ש ,אותם ותזקק בכור והכסף הזהב תתיך

 ורואה ,ואסור מותר אכילות שתי אוכל הוא האדם כי , הזה הדבר נפלא מה ואמרתי .יי
 אותם והושב , ערבים וימצאם , ואסור מותר בעילות שתי ובועל ,אותו שזנין אותם

 כ״א( )שס ,וכמי׳ש בארנו כאשר ברוח שפועלים מה מרצה הוא והמרצה )י( , אחת דרך על
 , ותאיר תזך , לנפש כשירבו הזכיות כי לי התבאר כן ואחר .בעיניו ישר ש א דרך בל

 העונות עליה ירבו וכאשר .)שם( רחיים באור לאור ,תראה באור וחיתו ל״ג( )איוב כמ״ש
 כן ואחר . אור יראו לא נצח עד מ״ס( )תהליס ,כן שהם במי אמר וכאשר » ותחשך תעבר

 ככתובים אצלו והמה )יא( ,אדם בני בל על והחובות הזכיות אלה בל שומר א ה. כי הודיענו
 •שמו ולחושבי יי׳ ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב ג׳( )מלאכי הצדיקים על כמי׳ש , אצלנו
 וכאשר . שלמתי אם כי אחשה לא לפני כתובה הנה ס״ה( )ישעיה ,הרשעים על ואמר

 המון שאנחנו והוא ,והנכונה התקון בתכלית מצאתי ,החכם מדברי המשל בזה השתכלתי
 נדבר אשר האותיות שנבין )יב( בנו החכם שמה אשר ביכלתנו שמצאנו מפני ,הברואים

בם
האמונה שביל

 התעסקתי בכ״ז .בעיונו זה ענין אמתח על לעמוד האדם יוכל שלא עס כי .כו׳ בעיון התעסקתי )ב(
 את לאמת היוכל עיוני אח לכסות שקדמתי וכמו .אליו מתנגד ובלתי לשכל נאות דבר שהוא עכ״פ לדעת ■בעיוני

 מדפיס הכרתם מיעוש בעבור כלומר .לרעיהם טוביהם וירמו )ג( :הקודמים במאמרים האמתיס העניניס
 מה )ה( :י״ז אות שם וביאורי ב' ענין הספר בהקדמת עיין .הריצוי מלאכת )ד( :רעים שהם הפוביס על

 האיכות אח ומהתקבצם. הגידים מהתפשפות ומבין יודע הבקי הרופא שרק כלומר .כו׳ הגוברת האיכות
 הרבה הנודעת והפרצוף היד חכמת והוראתה ערבית מלה .הקיאפה חכמת )ו( : הגוף על התגברה אשר

 מומי שהם .והאשמים העוונות рЬ להחזיק הוספתי כלומר .כו' להחזיק הוספתי )ז( : קדמוננו בספרי
 ושהנפש .ומסונפות זכות הנפשות את ישימו אשר שהדברים כלומר .הגלגל ובורא לבוראה )ח( : הנפשות

 חם הוא ההוא שהנר כלומר * כאש חם הוא כי עור ואמר )ס( :שתיהן שברא למי גלוי הוא מהגלגל תכה
 הגאון שלדעת ובעבור . הזהב ואת הכסף את המזקקת כאש . אדם בני לבות את ית׳ הבורא יבחין ובו

 האש וכמו כמוהם הנפש שגם אמר ע״כ . הספר מזה מקומות בהרבה כמבואר האש מיסוד הם הגלגלים ז״ל
 את המתכת האש כמו . בחומה הלבבות ובוחן .לאורה בען ־חדרי כל חופש יח' והבורא . ומאירה חמה שהיא
 ורואה .ההם המעשים את מרצה ית׳ והוא .בו׳ מרצה הוא והמרצה )י( : אותם ומזקקת והכסף הזהב

 שהמשיל במה דרכו אחז ז״ל והגאון . וכאמור והגיאול הקישוס מן בנפשו כלומר . האדם ברוח פועלים שהם ■מה
 ב׳ ן ענ הספר בהקדמת גם אמר וכן .הריצוי למלאכת האדם אותם יעשה אשר המעשים בחינת את ראשונה

 מרצה בשם ית׳ הבורא את פה גם תואר וע״כ . עיי"ש הממון בריצוי הצדק דברי ריצוי הכתוב דמה וכבר וזי׳ל
 בעיניי ישרים שניהם כי יען .והמותר האסור המעשים שני בין אשר ההבדל לדעת יוכל לא שהאדם שעם וכשומר

 : ד׳ לבות ותוכן בעיניו ישר איש דרך כל וכמשאה״כ ביניהם ההבדל ויודע אותם מרצה ית׳ הוא
 הענינים אצלנו ששמורים כמו אצלו שמורים אדם בגי מעשי שכל כלומר . כו׳ ככתובים אצלו והמה )יא(

 וכ״ן . בספר נכתב כאלו אצלו שמור שהענין כלומר .לפניו זכרון בספר ויכתב וכמ״ש . בסיזר הכתובים
 שהבורא מה כי ר״ל . בו׳ נדבר אשר האותיות שנבין )יש( :כבודו כסא לפני שכחה אין כי העברה מ״ד

 יגן׳
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 נצטרך אשר החרושים וכל ,חשבוננו בזה שנשמר עד ,מהמכתב מימן אות לכל ונוליד בם,

 ודמה .ספד ולא כתב בבלי הבל עלינו שישמור כה הוא בחכמתו שיהיה שכן כל , לדעתם
 והודיענו .בארתי כאשר הבנתנו אל לקרב ,החשבון בו שהרגלנו בעבור , בכתב זה לנו

 וכבר ,)יג( מעשהו כלאחד על שומר הוא ,המעשה בעולם עומדים שאנחנו בעוד כי עוד,
 כשישלים יבראהו ההוא והעולם )יד( ,הנטול עולם הוא אשר האחר לעולם עליו גמולו זמן
 כמ״ש ,מעשיהם כפי הכל יגמל שם , שיבראם חכמתו חייבה אשר המדברים מכפר כל

 )פס( עוד ואמר ,חאלהים ישפוט הרשע ואת הצדיק את בלבי אני ואמרתי ג׳( )קהלה החכם
 התשיעי■ במאמר הגמול דעת לבאר עתיד ואני .וגו׳ במשפט יביא האלהים מעשה כל את כי

 , הטוב על נמול מבלתי הזה בעולם עבדיו הניה לא זה ועם ,שיכשר במה הזה מהספר
 . הברואים מעשה הקבין לעת המונה לכל ולסימן לאות )פו( שיהיה מה ,האשם על ועונש

 בכמוהם ואומר ,בהקותי אם בפרשת אשר הברכות בתורה זוכר שהוא רואים אנחנו כן ועל
 עליהם ואומר ,השמע לא אם בוהיה אשר הקללות וזוכר .לטובה אות עמי עשה פ״ו( )תהלים
 שמורות הזכיות וכל )יז( הזה בעולם ומענינם )פז( ולמופת לאות בך והיו כ״ח( )דברי׳

: באוצרותי התום עמדי כמוס הוא הלא )יח( ל״ב( )שם כמ״ש וחתומות לצדיקים
 זכיותם באפני הברואים מדרגות לספר רואה אני ,הדברים אלה שהקדמתי וכיון ב פרק

 כל ואשים )ח( ,המקובל ומן הכתוב מן שידענו ממה , הם כמה והובותם י
 שמדרגות ואומר • אדם מבני רבים בו יתיישרו לבעבור ,ידעתיו כאשר במקומו מהם אחד
 ,ומקצר ושלם ,וממרה ועובד ,ורשע צדיק ,מעלות עשרה והחובות הזכיות בשער אדם בני

 .ענינו על שאדבר כדי ,לבד מופרש השוה הנה ויש )כ( . וכופר ושב , ובזיד וחוטא
 , זכיות מעשיו שרוב מי צדיק נקרא ואומר . בו שיש ומה מהם שער כל שאבאר וראוי )ג(

 קורץ שההכמי׳ והוא .הטבעיים לדברים דומה הזה והענין , חובות מעשיו שרוב מי ורשע
 יותר הקור יהיה כאשר , קר לדבר וקורין , הקור מן יותר בו ההום יהיה כאשר ,חם לדבר

 הדרך ועל .יותר בו כשההולי ,וחולה ,יותר בו כשהבריאות בריא לגוף וקורין . ההום מן
 קראו כאשר , צדק מעשיו רוב כשיהיו צדיק האדם שקורין , הנבואיים השמות באו הזה

 )ד״ה ליהושפט נאמר כאשר ,חטא מעשיהם במקצת שהיה אע״פ ,צדיקים וחזקיהו יהושפט
 עליו כגמול ולא להזקי׳ ונאמר . קצף עליך ובזאת תאהב יי׳ ולשונאי לעזור הלרשע י״פ( ב׳

צדקיהו וקראו )ד( ,הבעל את בטל והוא ,רשע יהוא שקראו וכמו ל״ב( )שם חזקיהו השיב
רשע

האמונה שביל ׳׳ 'י
 הם האותיות ושכל לאותיות מתחלקים הס בפינו נדבר אשר שהדיבורים ולהבין לדעת ויכולת כת בנו נתן ית׳
 כת בזה להפיב רוכזנו על העולה כל את בספר ולרשום מהם אות לכל מיוחדת תמונה ושנעשה במספרם כ״ב

 בעצם ימצא שהזכרון ברורה עדות יעיד ז כ" .לדעתם נצפיך אשר והחידושים החשבונות את ולשמור זכרונינו
 לו אין אשר מה שלימות ג״כ עלינו נאצל ומשלימותו והמכתב. »כתב בזולת השלימות על אצלוית׳ וראשונה

 בעליפומן פחותות משענת על ה וההליכ . זכוכית כלי ע״י הראות שכשרון כמו . ית׳ לשלימותו וערך דמיון
 הכחב בעזר זוכרים יד קצרי שאנו הזכרון וכן . כלי שום עזר מבלי והבריא הפיקח של וההליכה מהראות
 בפי״ס המורה הרב באר בזה ובכיוצא . אמצעי שום מבלי יח' הוא שזוכר למה וערך דמיון אין .והמכתב
 לו הזמין . עליו גמולו זק וכבר )יג( : לך ויונעם עיי״ש וגו׳ ישמע הלא אוזן הנופע מאה׳כ מהשלישי

 :פ״ו התשיעי במאמר ענק הענין זה השלמת .בו׳ יבראהו ההוא והעולם )יד( : מעשהו על גמול לו
 שפואנאמן ולסימן לאות רק הוא בעוה״ז אפר והעונש שהגמול ר״ל .בו׳ המונח לכל ולסימן לאות )פו(

 מעלנו הם הפרשיות אלה בשתי אשר והקללות והברכות . בעוה״ז ומענינם )פז( : שכר לשלם ונאמן ליפרע
 הברואים מעשי הקבן בעת העתיד הגמול סל ולסימן לאות שהם בעבור אות. לשון עליהם ונאמר העוה״ז.
 השכר ועיקר . ולמופת לאות כ״א אינו העוה״ז פכר שכל כלומר . בו׳ שמורות הזכיות וכל )יז( : בעוה״ב

 מפי מפורסם שהוא מה על אלה בדבריו נשען ז״ל הגאון כו׳. כמוס הוא הלא )יח( : לבא לעתיד וחתום שפור
 וחתומות לצדיקים שמורות שהזכיות על ראיה הביא וע״כ פרעגיוח ממדת מרובה סובה שעדה עו( )יומא חכז״ל
 שלא עד כ״כ שמורות שהם וכאומר .באוצרתי חתום עמדי כמוס הוא הלא הרשעים במעשי גס שאה״כ מסה

 תר״ד סימן וסס״ח * וכאמור העברה ע״ד והכל חתומות גס שהם אבל . ראשונה שזכר לבדה הכתובה תספיק
 ולא . ליראיך צפנת אקר סובך רב מה שנאמר משלהם בעוה״ז כלום צדיקים נפלו לא וז״ל הספרי בשם הביא

: ע״כ ושלם נקם לי באוצרותי חתום עמדי כמוס הוא הלא שנאמר משלהם בעוה״ז כלוס רשעים נפלו
 שידעתי מה כסי בענינו לדבר מהם אחד לכל מקום אייחד . כו׳ במקומו אהד כל ואשים )א( ה הךק

 מדרגות העשרה מלבד . כו׳ השוה הנה ויש )ב( : אדה מבני בזה-רביס יתישרו למען
 ובכ״ז זניוחיו כשיעור עוונותיו ששיפור והוא ידוע ביאורו אשר השוה והוא אחת מדרגה עוד יש .הנזכרים

נ בו לדבר וראוי ידוע בלתי הוא »נינו ידוע שביאורו עם כי .לדברבענינו מיוחד מקום לו והפרשתי ימדסי
וראוי



139 ע וחובות זכיות חמישי מאמר
 הזה כעולם לגטול ,הזה בשער החכם אותו שזכר ומטה )ת( .ירמיהו חציל וכבר ,רשע

 להעתיקם יתכן לא כי ,האחר לעולם הרוב להם שישאר עד ,ממעשיהם המעט על עבדיו
 ,בו שיהוא במה תמיד עומד מהנמולים אחד כל כי מדרגה, אל ממדרגה ההוא בעולם
, הזה בעולם המעט על הגמול ושם . עולם ולדראון עולם להיי י״ב( )דניאל אמר כאשר

 אמר כאשר ,הזה לעולם הזכיות מן והמעט , הרחוק לזמן שהם הזכיות בכלל כאשר )ו(
 אל לשונאיו ומשלם וגו׳ וההסד הברית שומר האלהים הוא אלהיך י״י כי וידעת .ז׳( )דברי׳
 עליו אותם וענש , אהד הטא חטאו ואהרן משה כי הזה, הענין ימחלק )ז( . להאבידו פניו

 . וגו׳ הביאו לא לכן להקדישניוגו׳ בי האמנתם לא יען כ׳( )במדבר בט״ש בעולםהזה,
 זה כי י״ד( א׳ )מלכי׳ כמ״ש הזה כעולם עליה אותו וגמל ,אהת טובה עשה ירבעם בן ושאביה

 לצדיק שיהיה אפשר הזה השרש ועל . טוב דבר בו נמצא יען קבר אל לירבעם יבא לבדו
 זכיות להוטא שיהיה ואפשר ,ונענה נגש הייו ימי כל בעבורם שיהיה חוייב ,רבים הטאים

 כל )דל״ס( קדושין ז״ל רבותי׳ אמרו ובזה . בטוב ימיו רוב בעבורם שיהיה ראוי , רבות
 שעונותיו וכל , כלה התורה את ששרף כמי ודומה לו מריעין מעוניהיו לו מרובין שזכיותיו

 שעושה במי המאמר וזה .כלה התורה את שקיים כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין
 לא ההובה שעושה ובעת .החובה על התחרט לא הזכות שעושה ובעת ,והובות זכיות

 ,בחרטתו כלם אבדם כבר ,עליהם והתהרט רבות זכיות שעושה מי אבל .הזכות על התחרט
 רבות חובות שעשה ומי .וגו׳ עול ועשה מצדקתו צדיק ובשוב י״ח( )יחזקאל נאמר ובו

ובשוב י״ח( )שם אומר רבו ,עצמו מעל הסירם כבר , התשובה חקי וקיים עליהם והתחרט
 רשע

האמונה שביל
 וקראו )ד( :בענינו שיש ממה אח״כ ולדבר מהם. אחד כל מהות שאבאר כו׳.ראוי שער כל שאבאר וראוי )ג(

 חכז״ל שאמרו למה הראשונה בהשקפה סותרים אלה ז״ל הגאון דברי ירמיהו.■ הציל וכבר רשע צדקיהו
 היה גמור דצדיק שם ופרש״י במעשיו מושלם שהיה שלום שמו נקרא למה צדקיהו הוא שלום הוא יא( )הוריות

 . יהויקים בשביל ובוהו לתוהו כלו העולם את להחזיר הקב״ה בקש קג( )סנהדרין עוד אמרו . מעשיו בכל
 -צדקיהו של דורו בשביל ובוהו לתוהו כלו העולם את להחזיר הקב״ה בקש . דעתו ונחקררה בדורו נסתכל
 ע״כ מחה ולא למחות בידו שהיה .ד׳ בעיני הרע ויעש כתוב נמי בצדקיה .דעתו ונתקררה בצדקיה נסתכל

 בפוב אולם . דורו בבני מחה שלא מה כ״א עול בו היה ולא העולם כל על בזכותו והגין היה גמור שצדיק הרי
 שהכתוב ממה כי וזה הנזכר האחרון המאמר על בנויס והס ואמחיס כנים ז״ל הגאון שדברי יראה ההחבוננת

 בדבר בהם מיחה שכבר במה השגיח ולא . המקולקלים מעשיהם ברוב דורו בבני מיחה שלא על רע קראו
 לפי נקרא שהאדם נראה מזה «לח( לז )ירמי׳ בספר כמפורש להרגו דורו בני שרצו ממה ירמיהו אח והציל אחד
 כו׳ מתים קרויס בחייהם נבעים י״ח ברכות ועיין וכאמור• רע נקרא רעים מעשיו שרוב ומי מעשיו רוב

 שזכר ומטה )ה( :לקישיתו מקום אין אלה הגמז״ל דברי לפי כי ותראה רשע חלל ואתה ד״ה ובח״א שם ובפרש״י
 הזה בשער החכם אותו שזכר מהענינים אחד כי . הוא בכלל ז״ל דבריו תוכן . כו' החכם אוהו
 הבורא יגמלהו מזכיותיו מועפין בחובותיו ובין מחובותיו מועפין שזכיותיו בין שהאדם הוא .הגמול ענין שהוא

 יחד שתיהן שחשארנה פא׳יא בעבור וזה . בעוה״ב ס גמול לקבל יבארו והמרובין בעוה״ז המועשין על ית'
 העונש אל השכר מן לא בעוה״ב האדם את להעתיק יתכן לא כי יען בעוהי׳ב גמולם לקבל והחובות הזכיות

 . לנצח בו שהוא במה תמיד עומד .הגמול ממקבלי כלומר .מהגמולים אחד כל כי . השכר אל העונש מן ולא
 שתיהן גמול האדם שיקבל והחובות הזכיות תשארנה ואס .עולם ולדראון להרפות ואלה עולם לחיי אלה כמ״ש

 ראוי יהיה חובותיו ובעבור . עולם לחיי שיקוץ ראוי יהיה זכיותיו בעבור כי . ההפכיים בו יתקבצו . לעוה"ב
 במאמר לקמן זה כחוב בביאור ז״ל הגאון דעת שזה וכמו .עולם ולדראון לחרפות שישאר אבל יקיץ שלא

 . לעוה״ב ישארו והמרובין בעוה״ז המועפיס מעשיו גמול האדם שיקבל ההכרח נון היה וע״כ .ספ״ד השביעי
 עבירה על אפילו לעוה״׳ב הרשעים מן שנפרעין כשם אמונה אל .עול ואין אמונה אל יא( )תענית חכז״ל אמרו וכן

 לצדיקים שכר שמשלמין כשם עול ואין .שעושין קלה עבירה על בעוה״ז הצדיקים מן נפרעין כך .שעושין קלה
 וכן . שעושין קלה מצוה על אפילו כעוה״ז לרשעים שכר משלמין כך .שעושין קלה מצוה על אפילו כעוה״ב

 בכלל כאשר )ו( : גיהנס יורש עבירות רובו .»דן גן יורש זכיות רובו ה״א( פ״א )פאה בירושלמי אמרו
 כלל בדרך הכתוב שזכר ממה הוא . בעוה״ז המעס על גומל ית' שהבורא שאמרתי מה .כלומר כו' הזכיות
 והוא . דור לאלף מצוותיו ולשומרי לאוהביו והחסד הברית שומר כמ״ש . הרחוק לזמן הס הרבות שהזכיוח

 כן הדבר ואם .וגו׳ פניו אל לשונאיו ומשלם באמרו בעוה״ז הזכיות מן והמעש .לעוה״ב כלומר הרחוק הזמן
 וזהר וז״ל הרביעי מהמאמר בפל״ו העקרים בעל הרב כתב לזה וקרוב . כן הוא בחובות גם כי ידענו בזכיות
 דבר כמו .תכלית בעל בלתי זמן על נאמר לשק ה וזה דור לאלף וגו׳ הברית שומר השכר בתשלום בחורה שנזכר

ב בב״ת זמן על נאמר לאלפים לשון כי ספק ואין . לאלפים חסד ועושה נאמר אחר שבמקום תדע * דור לאלף צוה
באנשים בפרש כן מצאש כלל בדרך זה את הכתוב שזכר ממה וחוץ כלומר .כו׳ הזה הענין ומחלק )ז(

 מיוחדים
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 בס ).יאמז"} לן יעדי לא עשה אשר פשעיו כל י״ח( ושה אסר בן ואחר .וגומר מרשעתו דשע

 צדיב! איש שיהיה אפשר ,בן גם הזה השרש ועל .הראשונות על בתוהה זה בביאור מ׳(
 ויגמלהו , הבא לעולם מההבנה ויפלו ,עליהם ויתהרט , הבא לעולם לו מובנות זביותיו
 ההלו , לבפור ההל באשר אדם בני ויראוהו , קצתם על הזה בעולם )ח( עליהם הבורא

 אבל ,הבפירה מן ב• שההל מה בעבור אינם ההיא והטובה , להטא לבם וימלאו ,טובותיו
 חובותיו מובנות רשע אדם שיהיה ואפשר .פניו על בו והבו , לו מובן שהיה מה טובת היא

 ממנו ויפרעו ,הבא בעולם עליהם אותו בענוש ויפלו ,וישוב עליה□ ויתהרט ,הבא לעולם
 ויראו . לבאר עתיד אני באשר ,עולמי מעונש בלעדיו אפשר שאי במה )פ( ,הזה בעולם

 בי ידעו ולא ויתמהו , הרעות עליו באו אז ,מהטאתיו לשוב ההל באשר ,אדם בני אוהו
 בני יתבוננו ובאשר ,ממנו עכר מה משארית אך בו שהחל מה בעבור איננו שמצאו זה

 י״ב( )איוב כס״ש , לעבודה לבות□ ויחזקו , הספקות מעליהם יגלו , האלה במינים אדם
 זכיות תפסיד א־-ת שהוגה , אומר יאמר ואם )י( .אמץ יוסיף ידים ומהר דרכו צדיק ויאחז

 עצמה. בעבור לא החרטה עלת בעבור היטה, עמה שיש ,אלא זה עושה איננה רבות,
 התשובה בעבור , התשובה עם אם בי זה עושה איננה , רבות חובות אהתתתקן ושזכות

 ,הדברים בריפים )יא( אנשים שראיתי מפני הזה לביאור והוצרכתי .עצמה בעבור לא
 בשיעור להיות יתכן לא האמונה, מן הרבה לאבד אחת, כפירה בשיעור יש אם ואומרים

 הרבה שיכיר מה ,אחת אמונה בכה יש ואם ,כפירות הרבה שיאבד מה ,אהת אמונה
 המאמינים ויהיו , האמונה בן הרבה שיכיר מה , אהת כפירה להיות יתכן לא , כפירות

: האלה בדברים נבוכים
 אהד דרכים, שני על הזה בעולם הצדיקים יסורי מוצא אני ,בי אומר כן ואחר ג כרה

 רעה התהלת )א( והשני .לבאר הקדמתי כאשר ,בעטים הטאים על מהם י
 , טובה עליה יגמלם כן ואהר אותה., פובלי שדם מהם כשידע עליהם, הבורא יביאה
 בר שאין מפני , כובל שאינו מ• עם כן לעשיית נהג ולא .יבחן צדיק יי )ב( י״א( )ההליס במ״ש

 .לחנם האלהיס בחרם לא כי , האדם בני שידעו כדי ,הצדיקים בסבול התועלת אבל .תועלת
 מאלהיו וישאל ביכוריו, נענש האדם יהיה אם אלא וכבלו, איוב מענין ידעת וכאשר

 תחת תאמרו כי והיה !ח' )ירמיה אמר כאשר , להודיעו נהג ? עליו הביאם מה על להודיעו
 וכאשר •בהטאתיו לכור שמביא בפני תקון ובזה .וגו׳ אלה כל את לנו אלהינו יי׳ עשה מה

 .להודיעו שלא נהג \ הב־עם־עליו למה להודיעו מאלהיו וישאל ,ביכוריו נבהן האדם יהיה
 )איוב איוב, ואמר . לו באר ולא ? לעבדך הרעות למה יא(י )במדבר רבינו משה אמר כאשר

 נקל הצדיק כבד יהיה שלא כדי תקון עוד ובזה .לו באר ולא ? תריבני מה על הודיעני (י
 כי עוד ואומר • גדול יהיה גמולו כי שידע בעבור )ג( אם כי כבל לא ויאמר ,אדם בני אצל

 להם מריעים ־.(העוללים מוצא אני כי אותו, לגב־ל שמריעיןלו יתכן השלם אפילו )דן
 אביהם מופר כמו ,להם לטוב הבורא עליהם שמביא רין הים היו ר • בגמולם אצלי כפק ואין
להסיר הנמאכית המרות הרפואו ישקם וכאשר ההזק, מהם למנוע כדי ולאסרם, להכותם להם

בחלותם
האמונה ישכיל

 האדם יקבל שלא א״א אשד הזכיות אותם והס . .ם קצי על בעוה״ז )ח( :והולך שמבאר וכמו .מיוחדים
 .הראשונות פל תוהה !יהיה הפוגש מעשיו על ויתפרש בעיקר יכפור אס אפילו . עכ״פ בעוה״ז עליהם גמול
 העבירות אותם והם . בו׳ בעונש בלעדיו בבהשא״א )ש( המאמר: מזה בפ״ו לקמן ז״ל הגאון זכרם
 : הנזבר בפרק ל .זכרסהגאז שלימה תשובה יעשה אס .אף עכ"פבעוה״ז עונשם האדם יקבל שלא שא״א

 רשב״יתומר ים( מ )קידושין ל חכז שאמרו נמה בזה רומז הגז״ל .בו׳ אחת שחובה אומר יאמר ואם )י(
 שאומרים .הדברים מזייפים 1 )יא : עיי"ש כו׳ הראשונית את איבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור צדיק אפילו

: המאמינים נבוכו זה ובעבור . מזויפים דברים הם שאלה
 גמול שתהיה מבלי יעה עליהם להביא יח׳ הבירה שיתחיל ר״ל . כו׳ יביאה רעה התחלת )א( ג פרק

 חכז״ל ואמרו . יבחן צדיק ד׳ )ב( : באחריתם להפיבם לנסותם כ״א . שקדם מעשה על להם
 להקיש מספיק ני שא נמה .המרועעין הכנים אח בודק אינו .שנו הכבשן אה בודק כשהוא הזה היוצר פנ״ה( )ב״ר
 אינו פעמים כמה עליו מקיש הוא שאפילו ברורים בקנקנים בודק הוא ומה . שוברו שהוא עד אחת עליו

 כי שידע בעבור )ג( :יבחן צדיק ד׳ שנאמר הצדיקים את אנא .הרשעים את מנסה הקב״ה אין כך .שוברו
 .כי׳ יתכן הסלם אפילו )ד( : באחריתו נהפיבו מייסרו שהוא נו באר שהבורא בעבור . בו׳. גבולו

 אח״כ. אותם נגמול ית׳ הבורא חותם וינסה יבהון . מועפיס חובות עכ״פ להם שיש הצדיקים לבד לא כי ר״ל
 כדי להם מיי-ין גמורים. צדיקים חנז׳ל בפי הנקראים והס . אחת חובה אף נהם שאין השלמים שגם אבל

. ויהורץ רעות סובלים שלאחפאו כדים ויונקי העוללים גם . להם בריעים העוללים )ה( אותם: לגמול
 >אין
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 עוד ואמר .מיפרך אי־׳היך יי' בנו את איש ייסר :אשר בי ח'( )דברים שאמר ובמו * מהלותב

 להיטיב יבול הוא אומר יאמר ואס . יוביהוגו׳ יי יאהב אמר את ללבי בבמוזה,)מפני
 , אמרנו אשר הראשונה ויו בתשוב!זינו נשיבהו . יפורין מבלתי הזה הגמול בשעור להם

 : החפר דרך שעל ממה גדולה יותר הגמול דרך על התטבח בי .הגדול החלק אל בנו נטה בי
. דרבים שבעה על היא (9 , והארבתם הזה בעולם הבוכרים טבת בי , אומר בן ואחר

 תשובתו שתשלם בדי לו מאריך והוא , לשוב שעתיד ממנו הבורא שידע מי מהם יש
שגה ל״ג בתשובה שהזר עד שנה ב״ב למנשה שהאריך ק״ג( )סנהדרין מצאנוהו באשר

 , צדיק בן ממגו שיצא בדי לו שהאריך מי ומהם .לו נשלמה לא ,אעפ״ישתשובתו )ח(
 ומהם .יאשיהו מבנו ויצא לאמון האריך ובאשר ,חזקיהו ממנו ויצא לאחז האריך כאשר

 בגוי ו׳( )ישעיה אשור על אמר באשר , ממנו רשעים מאנשים בו להנקם לו שמאריך מי
 תקנתו בו שיהיה דבר על , צדיק בקשת בעבור ;ס( שמאריך מי ומהם • וגו חנףאשלהנו

 מי ומהם .ונו׳ הפכי לבלתי הזה לדבר גם פניך נשאתי הנה י״ה( )בראשית ללוט שאמר במו
 , בים שהטביעו עד הבבות מעשר פרעה הציל באשר , העונש עליו להבביד לו שמאריך

 אלהיו ירמיהו שאל האלה העגינים ועל . פוף בים וחילו פרעה ונער קל״ג( )תהלים אמר באשר
 בעיניו רע הדבר שהיה לא ,להם מאריך הוא דרך איזה על להודיעו ,הרשעים האנשים על

 , האחרונים הפנים על הוא בי והודיעו .וגו׳ צלחה רשעים דרך מדוע )י( י״ב( )ירמיה כשאמר
 וגו'. הארץ האבל מתי עד )שסי";( שאחריה בפרשה אמר באשר הזק, בדילענשסענש

 אנהנו הנה , שאומר אליו אחבר ,והרשע הצדיק בשער אליו שצריך מה שבארתי וביון
 בשמן נופל בזבוב ודמהו הרבה טובה יאבד אהד וחוטא 1ס' )קהלת , אומר הכתוב רואים
 על אם בי זה אין .רוקח שמן יביע יבאיש מות זבובי )שס( אחריו שאמר בפו ,רוקח

 ,וק׳חובות קיזביות מהם ,מעשים ואחד מאתים לאדם לו היו באלו ,בלבד השם קריאת )יא(
 :רשע בו נקרא רע,< יהי ואם צדיק בו נקרא ,טוב האחד המעשה יהיה ואם .שוה ענינו יהיה

שאם )ב( ,חייו ימי בל יעברנה לא ,אחת מצוה לו יחד אשר הוא , העובד אך )א( ד פרק
 שלא לעצמו שם באלו ,בלל בזאת יקצר לא בה יחלק או בזולתה יפבים 1

 בעילת יבעל שלא או ,פנים בשום אפורא בצד ממון יקנה שלא או ,בזמנה הפלה יאבד
 אחת פצוה העושה בל פ״א( סוף )קידושין רבותינו שאמרו ובמו .לזה והדומה , מעולם אפורא

 מצוה לו שיחד בגון פס( )ירושלמי זה ובארו ,הארץ את ונוהל ימיו את לו ומאריבין מטיבקלו
אינו אחת פעם עליה עבר שלא בצוה הניח שלא מי אבל . ואם אב כבוד בגון לעשותה אהת

נקרא
האמנה שביל

 משעה ח״א רבי בר וי"ש ר״ח לעוה״ב מאימתי קסן ק״י( )סנהדרין ןאמרינן וכההוא בגמולס ספק ואין
 . דרבים שבעה על היא )ז( : עיי״ש השלישי מאמר בפתיחה .אמרנו אשר הראשונה )ו( : כו שנולד
 אס והשני עליהם. התחרפן ולא מועסיס זכיות לו יש אס האחד הקודם בפרק שנתבארו הדרכים שני כלומר

 . הראשונות על תוהה ויהיה יכפור אם אף גמולם יקבל שלא פא״א המצות מאותן הם אבל עליהם התחרה
 למד אפשישהגז״ל לו. נשלמה לא שתשובתו אע״פ )ח( : והולך .מבאר הוא אשר דרכים ממפה ועוד

 מדת מפני בתשובה לקבלו כדי ברקיע מחתרת כמין הקב״ה לו שעשה קג( )סנהדרין חכז״ל שאמרו ממה זה
 הימה שלא מפני בתשובה מלקבלו מעכבת הדין מדת שהיתה הגז״ל דעת לפי בזה הכוונה ותהיה . הדין

 :שם בפרש״י ועיין .הדין מדת ידיעת בלא וקבלו ידו ופשה ברקיע מחתרת כמין הקב״ה ועשה שלימה תשובתו
 לא אס מבוקשו יושלם ולא .לתקנתו שהוא דבר מהבורא יבקש שהצדיק י״ל .בו׳ צדיק בקשת בעבור )ה(

 בקשתו בעבור סדום במהפכת נהפכה שלא צוער עיר עם לוש ענין שהיה וכמו . מעונשם הרשעים בהצלת
 כן אמר אבל .ית' מעשיו על ח״ו תגר כקורא זה אמר שלא . צלחה רשעים דרך מדוע )י( : שמה להמלס

 .בלבד השם קריאת )יא( : צלחה דרכם תכלית ולאיזה אופן איזה על להודיעו יח׳ מהבורא ובקש שאלה דרך
 אין . הרוקח מהשמן הרבה יבאיש מת אחד שזבוב כמו הרבה סובה יאבד אחד שחופא שאה״כ מה כלומר

 וחובותיו זכיותיו אשר השוה שהאדם הכוונה אבל .שעשה זכיותיו מכל שכרו יאבד אחד חמא שבעבור הכוונה
 הרבה סובה ויאבד ־ חובה לכף בזה עצמו יכריע כי . יעשה אשר אחד חסא בעבור רשע בפס יקרא . שקולים

שמפמן ורק .וכל מכל זכיותיו שכר שיאבד לא אבל .בעוה״ז שכרו ויקבל .לעוה״ב לו מוכנת היתה אשר
: בעוה״ז הגופני השכר שהוא מובאש שמן לו יהיה בעוה׳ב המתמיד הנועם שהוא הרוקח

: העובד מדריגות יבאר ועתה . והרשע הצדיק מדריגות הגז״ל באר הנה עד .העובד אך )א( ד פרק
 יעבור שלא עד מאוד אמת במצוה להזהר עצמו על שקבל ר״ל . בו׳ בזולתה יסכים שאם )ב(

 שיחלוק ובין אחרת במצוה שיסכים ובין .כ כי׳ חושש אינו המצות ובשאר חיי׳ ימי בכל אחת פעס אפילו עליה
 שהוא כלומר .עובד יקרא וההוא .כלל בה מקצר ואינו עליו קבלה אשר ההיא במצוה נזהר הוא עכ״פ . בה

לא מעולם כי להתפאר שיוכל אחת מצוה אף לו שאין מי אולם .כלל עליה יעבור ולא אחת במצוה ד׳ חח עובד
 עבר •
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 וקדמוגגו ,תמיד אחת מצוה על לחלוק חק לעצמו ששם טי הוא הממרה אבל .עובד נקרא

 מהמצות פצוה כי שרואה מי אדם בבני יש כאלו בזה והדמיון >ג . משומד אוהו קוראים
 והוא ,המאכל מצות או הרבית מצות , לו קשה היה כאלו לשמרה משתדל והוא , בה קצר

 .דעתם התחלקות כפי מצוה אדם לכל יש כן ועל )ד( .לו שיזדמן מה כפי מהם באהת מתנהג
 והוא !מהם במאומה קצר ולא וההזהרות המצות כל לקיים לו שהתישר מי השלם אבל

 לו שינצלו רחוק ,כן שהוא אדם מציאת כי ־םהושב אדם שבני אעפ״י . נטור צדיק שיקרא
 יאמר ואש . בו מצוה החכם היה לא יהיה לא אם כי ,זה שיתישר ריאה ואני ,):(דרכיו כל

 אפשר אי :י ידענו )ו( בם, על׳ לכפר א חטאת ושעיר כ״חו בתור׳)במדבר שמצאנו מפני אומר,
 לגו יהיה לא ואם ,בו לו יכפך יחטא ואם , האפשר על נכתב זה כי נאמר , הטא בלתי
 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי ז׳( )קהלת ו אמר איך , יאמר ואם .הגמול עליו

 טוב לעשות יכול הצדיקים מן אחד אץ כי ,היכולת על אם כי )ז( זה אמר לא נאמר , יחטא
 הוא המקצר אבל הרע. על ומגבירו בטוב בוחר הוא אבל רע, לעשות יכול הוא אלא

 המקל והוא , עשה מצות על עובר פ״ו( )יומא ליו שנאמרע והוא , עשה במצות המיקל
 אך החטא. מן הזאת במעלה והוא , לזה והדומה ושופר ולולב ובמכה ת ובצצ בתפילין

 שאינם נדע צר זה ובאי ,החמורות על לא אבל ,תעשה לא מצות על העוב" הוא החוטא
 ,תעשה לא מצות על עובר )שם( נקרא והוא ,הזה בעולם ענשם הגדילו שלא מפני ,המורות

 במעלה שענינו ,לזה והדומה , ובכחש ובעוננות ושעטנז וטרפה בנבלה שמקל כמי והוא
 ומיתה ,בידי׳ש כרת בו שיש והם ,החמורות על שעובר הוא המזיד אבל . ההטא מן הזאת

 והאכילה שבת והלול העריות כמו ,חמורות הם כי נדע ובזה ,דין בית מיתות וארבע ביד'ש
 העוזב הוא הכפר אבל • החטא מן הזאת במעלה הוא ,לזה והדומה ,בכסח והמין כ ביוה

 זולתו עובד שיחיה אם , דרכים שלשה על אותו ועזבו ,וית' יתברך הכל בורא ר׳ל העקר,
 או , אחרים אלהיס לך יהיה בלא שיש וכמו , ירה או שמש או אדם או ,עשוי מדמיון )ח(

 בפרשת שיש וכמי , שקר ולא אמת לא ,דבר עובד איננו והוא ,עבדו ולא דלתו עבד שלא
 ,באמונתו בפכק שיהיה .או חפצנו לא דרכיך ודעת ממנו סור לאל האומרים כ״א( )קי.ב
 מפתה והוא ומאמין, שלם לבו ואין ויתחנן שיתפלל ואפשר מאמין, בשם נקרא והוא

 לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו ע״ח( )תהלים אמד וכאשר ,ובאמונתו במאמרו
 ואלה .החטא מן הזאת במעלה והוא ,•שמים שש בו שנתחלל מי )שם( נקרא והוא .עמו נכון
אי כי )ש( ,ינקה לא הבורא בו שכתב ממה חוץ ,הזה בעולם להם יכופר ,ישובו כאשר כלם

 אפשר
האמונה שביל

 העובד דמיון ככומר .ט׳ כזה והדמיון )ג( : עובד יקרא לא ומצות תורה בידו ביש הגם הנה עליה מבר
 אפורות ממאכלות או מהרבות המניעה תאמר כאלו .מהמצות אחת מצוה עשות עליו שיקשה במי . הוא והממרה
 הנקרא והוא שיזדמן מה כפי ועושה . בזה השתדלות שוס לו אין והממרה . בקיומה נפשו עם משתדל שהעובד

 הנזהר הוא שהעובד בעבור כי .בו׳ מציה אדם לכל יש וע״כ )ד( :לתאבון אחד לדבר מומר קדמונינו בפי
 . אדם מבני והממרה העובד יהי' א״כ . עליו הקשה במצוה נזהר הבלתי הוא והממרה .עליו הקשה במצוה

 התחלקות כפי הכל . באחרת וזה בזו נזהר בלסי זה .באחרת וזה זו במצוה נזהר זה .דעוחס התחלקות כפי
 עניניו בכל שלם האדם שיהיה שיתכן הגז״ל דעת . זה שיתישו־ רואה ואני )ה( : וכאמור אדם בני דעות
 הבורא בה מצוה היה לא התורה ככל לקיים באפשרות היה לא אם כי .יחסא ולא תמיד סוב רק שיעשה באופן

 ובביאורי בזה ברש״ש אברהם הר׳ עם שה שהתווכח מה יצחק מקידח מספר שמונים בשער מזה ועיין .יח׳
 המוספים כל עם להקריב התורה שאמרה ממה כי ר״ל . חטא בלתי א״א כי ידענו )ו( : לך ויונעם שם

 יצויר כבר . השא מבלתי אפשר היה אס כי . חסא מבלתי שא״א התורה שערה שכבר יראה לכפר חשאת שעיר
 הם המוספין שעירי כי אהגז״ל וע״ז . המוספים בשעירי אז יעשו ומה . חסא סבלתי שלם יהיה הדור שכל
 הגמול בעבור אותם יקריבו . לכפרה צריכים בלתי שלמים יהיו ואם ..,אליה צריכין שהעולם בשעה לכפרה רק

 ראשי בשמרם .ל״ז שער ז״ל בע״י הרב דעת לפי התפלות מתקני שבארוהו מה עצמו והוא עליהם יקבלו אשר
 נמה רצון זבחי ופירוש . בעדם לכפר חשאת שעירי רצון זבחי לפניך מקריבים בהיותם כו׳ נחת לעמך חדשים
 הוא האמתי והשונא .שונא מיד נפשם תשועת באמרו בעדם לכפר חשאת שעירי ופירוש יהיו• לכלם זכרון שאמר

 ועולת . תכין בציון חדש מזבח .יכרת כרת הזה והשונא לבב ערלת כל לנו בהמול לעתיד אמנם .יצה״ר הוא שפן
 כי;לא לרצון כ״א לחשאת עוד יהיה לא עזים שעיר אמנם . הראשון מהענין אשר הזבח והוא עליו נעלה ל״ח
 צדק אדם שאין הוא הכתוב מזה שהכוונה ר״ל .היכולת על כ״א )ז( : כלל עבירה הרהורי עוד שם יהיו

 נו הושבע הצדיק שגם אנל . הרע על ולא הסוג על כ״א יכולת לו יהיה שלא בעבעו מושבע שיהיה בארן
 : היע על השוב пЬ מגביר שהוא עד .ברע ומואס בשוב בוחר שבבחירתו ורק . נשוה והרע השוב על היכולת

שלא א״א כי )ש( : מתחת הארן ועל ממעל בשמים אשר מהנמצאים אחד דמות . עשוי טדמיון )ח(
כבוא
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 , ארבעה התשובה ועניני . התשובה עניני המקים , השב הוא והעשירי ה פרק
 שלא עצמו על ושיקבל , הכפרה ובקשת , וההרמה ׳ העזיבה )א(

 ישראל שובה (7 י )הושע באמרו התשובה, במקום במקרא מקובצים וארבעתם .■ישנה
 תשאעון כל אליו ואמרו יי אל ושובו עמכם,דברים קהו בעונך כשלת אלהיךכי יי׳ עד

 עוד נאמר ולא נרכב לא סוס על יושיענו לא אשור שפתינו פרים ונשלמה טוב וקח
 .החטאים עזיבת שער והיא ,בו שהיית ממה שוב ,שובה ואמרו .ידינו למעשה אלהינו
 .ואמרו ומכשולים ההם החטאים כי לומר רוצה , ההרטה בו רוצה , כשלו? כי ואמרו

 עוןוקח תשא כל , נכרית מלה הנה ויש )ב( " הכפרה בקשת בו רוצה , עמכם קהו
 )ישעיה הזאת המלה כמו , יי וישר טוב ונאמר לך נודה שתכפרלנו, מה כנגד טוב,

 וכבר ,התרגום בלשון אשר קבל כל מן גזרתו ועקר למו יועילו לא עם על הוביש כל נ׳(
 פרים ונשלמה , עוד ובו . ילך כן שבא כלעמת ה׳( )קהלה באמרו העברי עם התחבר
 פצו אשר פרים ונשלמה , הסתר בו שיש ויתכן בפרים, להיות יתכן )ג( ,שפתינו
 למעשה אלהינו עוד נאמר ולא , נרכב לא סוס ועל ,יושיענו לא אשור ואמרו .שפתינו

 ,וע״ז וסוס אשור על , דברים הג׳ אלה הנה וספר . ההשנות עזיבת שער . ידינו
 , הספר בתהלת כתוב הוא כאשר ,שחטאו החטאים במיני יותר הנראים שהם מפני
 מזבחות אפרים הרבה בי )שש( ועוד , לו בודד פרא )ד( אשור עלו המה בי ח׳( )הושע

 לא נקי דם אומר היה . ונאוף ורצוח גנוב העם שבחטאי הנגלים היו אם וכן . לחטא
 גדרי הם תארבעה אלה ישלמו וכאשר . נגנוב לא וגנבה ,ננאף לא נאוף , נשפוך

 "הרביעי השער זה אם כי התשובה מגדרי שיפילו עמינו רב על ירא ואינני , התשובה
 ויבקשו ויתחרטו יעזבו ,והתפלה הצום בשעת כי בוטה אני בי ,ההשגות לומר רוצה

 התחבולה תהיה מה אומר בן ואחר , לשנות מסכימים שהם הושב אני אך ,הכפרה
 , העולם מן בפרישות דברים לחבר )ו( ■אומר מהלבבות, לשנות המחשבה להסיר )ה(

 , והרמה והתולעה , הלקיו והפרד ומותו ויגיעתו ועניו הלישותו ענין האדם ויזכור
 בעולם שימאס עד , בזה שיש למה מתחבר שהוא ומה ,לזה והדומה ,והיסורין •והחשבון

 * לעזבם דעתו את וייטיב ,המאוסים בבלל הטאיו יבנסו בלו אותו ימאס ובאשר , הזה
 החבורים אלה במו הכפור ביום לומר נהגו , הראשונים החכמים מצאתי בן על בי ואומר

 . להם והדומה פעל בל אדון , בתוכחות עמנו תבא ואל ,לבי שרעפי מבין אתה )ז(
 אדם בני ולהשיב ,ובצדק בתפלה התוספת והם ,שלשה סמוכים הארבעה ולאלה )ה(

. מרע סור יי וביראת עון יכופר ואמת בחסד ס״ז( )משלי וצדקה בתפלה אמר ,למוטב
ובהשיב

האמונה שביל
 . מהנה באחת חדה יחסא אס אשר . ינקה לא בהס נאמר אשר והס . העבירות מן שיש י״ל . כו׳ ■תבוא

 עליו תבוא אבל . העוה״ב עונש כ״א מעליהם תסלק לא התשובה ונס . בעוה״ז עכ״פ עונשה יקבל שלא א״א
: העוה״ז מרעות רעה כלומר .עולמות רעה

 שער חו״ה ־שפר האלה התשובה עניני הארבעה ביאור עיין .בו׳ והחרטה העזיבה )א( ה :פרק
 הוא עון תשא כל מאה'כ כי ׳ל ר . בו׳ נכרית מלה הנה ויש )ב( :לך ויונעם פ״ה החשובה

 תקת לנו ותכפר עון שתשא מה כנגד כלומר . סוב וקח עון תשא קבל כל והראוי .ארמית אחת מלה בהסתר
 מלת בהסתרת למו יועיל לא עס על הוביש כל מאה״כ ג״כ שהוא וכמו .ד׳ וישר סוב ונאמר לך נודה כי .סוב
 לא עם על מלבסוח ולהכלם לבוש להם שהיה מה כנגד . לעזרה מצרים ישראל בני שירדו ממנו והכוונה . קבל

 ההסתר א״כ ויהיה ילך כן א ש עומת כל כמ״ש .העברי בלשון גס נגד אל כל מלת התחברה וכבר .למו -יועיל
 .כלעומת עון תשא כלעומת אמר וכאלו . עברית מלה אבל ארמית מלה אינו הנזכרים הכתובים אלה השני

 : העם נגד כלומר . עם בלי־ ויכהו ס״ו( ב׳ )מלכים כאמרו העברי בלשון קבל מלת גס מצאנו וכבר . ■הוביש
 הסתר בזה שיש או שפתינו ם . ונשלמה והראוי הדמיון כף שחסר או כלומר . בו׳ כפרים להיות יתכן ■)ג(
 לעלות על רכב אמד שכל .לו בודד פרא )ד( : שפתינו פצו אפר פרים ונשלמה והראוי .מלות שתי

 יחשוב אשר הזאה הרעה המחשבה מהלבבות להסיר . מהלבבות לשנות המחשבה להסיר )ה( לאשור:
 הרעה המחשבה להסיר עצתי * כו׳ בפרישות דברים לחבר )ו( :לכסלו ולשוב שונהבאוולתו להיות האדם
 וחמודותיו בעוה״ז למאוס האדם את המעוררים והעניניס הדברים כל לעצמו האדם שיחבר הוא , הלב מן ההיא
 הגאונים בימי עוד כי מזה הרואות עינינו . כו׳ לבי שרעפי מבין אתה )ז( : ומבאר ז״ל הגאון שהולך וכמו

 ז״ל הרא״ש שהביא וכמו . שמעון בר' הר״א מפיוסי שהם להיות ויוכל ברבים לאמרו קבועים פיוסים היו ז״ל
 תנא דהוא .רוכל אבקת מכל דורו עליו קרא בר״ש ר״א דמך כד . הפסיקתא בשם עומדין אין פרק בסוף

שהם התשובה עניני הארבעה לאלה שלשה.ר״לכי סםוכים הארבעה ולאלה )ח( :ופייסן דרשן קרוב״ן
 העזיבה
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 האדם עודפי ואבאר וגו׳. דרביך פושעים אלמדה ((נ״ )ההליס למוטב זבהשיבבניאדם

 ואם .מקובלת תשובתו תהיה , ישנה שלא שלם בלב תשובתו בעת יסכים באשר
 שהיו העונות לו ימחלו אך נפסדת, תשובתו אין לשנות, פן אחר התאוה תשיאהו

 רבות, פעמים הזה המנהג ינהג אם ופן לאהריה, שיהיה מה עליו ויפתב ,התשובה קודם
 כשתהיה שאחרהתשובה, מה אם פי עליו פותבין אין ,להטא ישנה כן ואחר שישיב

 )עמוס אומר הכתוב מוצא אתה אשר ווה .ישנה שלא טוב ולבו שלמה דעהו פעם בכל
 אבל )ט( , התשובה בקבול אענו ,,אשיבנו לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על א׳(

 ,ישובו לא ואם ,שישובו עם אל שולח היה כאלו ,השליחות אחר מהם הענש בדחות הוא
 ,השלישית או השנית או הראשונה השליחות אהר ישובו ואם ,והרעב החרב עליהם אביא

 ישובו אם אפילו , שאמר מה עליהם יגזור , לא ואם ,להביא שאמר מה עליהם יבא לא
 אבל , הזה בעולם ההוא הענש מהם לדהות ,ברביעית תשובתם להם יועיל לא בן אחר

:הבא בעולם להנצל להם מועילי׳ היא
 תקובל לא אשר הדברים שאר אליו אחבר ,הזה המאמר שבארתי וביון ו פדה

 אחר אדם כשיתפלל , תהלתם .שבעה חם פי ואומר , התפלה עמהם 1
 ,יי׳ אל ואתחנן ג׳( )דברים עי׳ה, . רבינו משה מענין ידעת כאשר ,בדבר עליו דין שנגזר
 , הלב כוונת מבלי התפלה והשני הזה, כדבר עוד אלי דבר תוסף אל לך רב אותו וענה
 עמו נכון לא ולכם ונו' בפיהם ויפתוהו וגו׳ צורם אלהים פי ויזכרו ע״ח( )חהליס שאמר ובמו
 משמוע אזנו מכיר ל׳ח( )משלי שאמר במו ,תורה דברי לשמוע רוצה שאינו מי והשלישי ,וגו׳

 אוטם כ״א( )שם שאמר במו ,העני מזעקת שמתעלם מי והרביעי .תועבה תפלתו גם תורה
 , לו שאסור ממון לעצמו שמתיר מי והחמישי .יענה ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אזנו

 יענה ולא יי' אל יצעקו או וגו׳ הפשיטו מעליהם ועורם עמי שאר אכלו ואשר ג׳( )מיכה
 תפלה תרבו בי נם א׳( )ישעיה שאמר כמו טהרה, בלא מתפלל כשהוא והששי . אותם
 מתפלל ואיננו עונותיו שרבו מי והשביעי .וגו׳ הזפו רחצו מלאו דמים ידיכם שומע אינני

 שאבאר וצריך .אשמע ולא יקראו כן שמעו ולא קראתי ו׳( )זכריה שאמר כמו , בתשובה
 בדעת עם ,המתעה )א( , משלשה הוץ , התשובה עם ימחלו העונות שכל ,הזה במקום

 ,שעשה מה את להשיב לו יתכן לא כי , להם שמורה רעה בהוראה או ,להם שמראה רע
 ומי טוב. ינחלו ותמימים הואיפול בשהותו רע בדרך ישרים משגה כ״ח( )משלי אמר דבו

 שוטע .פןיהסדך אומר, ובו , להשיבו לו אפשר אי בי , חבירו על רע שם ״שהוציא
 )ויקרא כמי׳ש , בעלה אל משיבה ואיננו נזלה בידו שיש ומי .כ״ח( )שם תשוב לא רדבתך

 ישיב חבול ל״ג( )יחזקאל ואמר גול. אשר הגזלה את והשיב יהטאואשם כי והיה ה׳(
 לאשר )שם( ש כם ליורשיו, ישיב הנגזל ואטימות . הלך החיים בהקות ישלם נזלה רשע

:הפקר ותהיה יפקירנה , ידענו לא ואם )ב( .אשמתו ביום יתננו לו הוא
 בעולם עליהם יענש שלא אפשר אי אשר ,העונות מן לבאר שיעדתי מה עוד ואבאר

 שוא, שבועת תהלתם ♦ ארבעה שהם ואומר ,תשדבה שעשה אעפ״י הזה,
 ,נקי דם שפיכות והשני • לשוא שמו ישא אשר את י״י ינקה לא כי כ׳( )שמות בה אמר
 )משליו׳( בו אמר איש אשת על הבא והשלישי נקיתי♦ ונקיתידמסלא ד׳( בו)יואל אמר

 י״ס( ;שם בה אמר ,שקר עדות והרביעית • בה הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת אל הבא כן
,כמו דין גזר עליו שנחתם מי אליהם ויתחבר • ימלט לא כזבים ויפיח ינקה לא שקרים עד

רב
האמונה שביל

 .. שלפה סמוכים להם לעשות האדם צריך . לשנות שלא עצמו על והקבלה הכפרה ובקשת והחרסה העזיבה
 וביראת צדקה הרי פון יכופר ואמת בחסד כמ״ש . למושב אדם בני והשבת . בצדקה תוספת .בחפלה הוספת

 פושעים שם הראב״ע וכמ״ש .למושב אדם בני השבת הרי כו׳ פושעים אלמדה ואמר .חפלה הרי מרע סור ד׳
 מה כי ר״ל .בו׳ העונש בדחות הוא אבל )ס( : תמיד נגדי וחשאתי כנגד וחשאיס .אדע אני פשעי העד

 התשובה לו תועיל פעמים שלש הרעים מעשיו את בשנותו שרק הכוונה אין וגו׳ ישראל פשעי שלשה על שאהי׳כ
 היה שאם בזה הכוונה אבל .פעמים הרבה באוולחו ששונה למי אף מועלת התשובה כי . הרביעי בפעם ולא

 עוד אבדה לא השלישי הפעם עד אוזן ישו לא והס עונש עליהם יביא כי .יחשאו שלא בעם מחרה הבורא
 . הרביעי הפעם כד לבבם יכנע ונא אוזן יפו לא אם אולם . היעה מן להמלש התשובה להם ותועיל סקותס

 תועיל העוה״ב מעונש להמלש אבל • לבבם בכל ישיבו אס אף התשובה להם תועיל ולא תקוותם אבדה כבר
: רבות פעמים בחשאו שפנה למי אף החשובה

 בזדון להם שהורה או .האמהית האמונה הפך נפסדת דעה שלמדס כלומר .בו׳ עם המתעה א()ך פרק
ואסל« מהס:_)ב( זים ז בלתי והוראתו בדעתו מחזיקים והעם התורה. הפך רעה הוראה לבו

 ידענו
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 שאיננו אלא , מקובלת החמשה אלה עם והתשובה . בארנו כאשר ו׳( )דברים , לך רב

 בגדוף אבל ,בממון שלא לחברו שהרע ומי .עליהם הזה בעולם עליו שתבא מרעה נמלט
 (נ )כראשית שאמר במו ,ענשו יסור , לו ימהל ואם . במחילתו תלוי הדבר , בהכאה או
 )יומאפ״זכל ,כעמי׳ שישאל/' וצריך .וגו׳ אחיך פשע נא שא אנא ליוכף תאמרו בה

 , המובה או׳ המגורה ימות ואם נא. שא ועתה נא שא אנא )ג( ;שם( שאמר כמו העני!(
 ולא ,כן ממנו וישאל הי היה אם כי ,פעמי' ג' לפלוני חטאתי ,אנשים עשרה במעמד יאמר
 גמול עליהם יבא שלא אפשר אי אשר הזכיות עוד ואבאר . לו נמהל היה עונהו היה

 שאמר כמו ,ואם אב כבוד ,שלשה שהם ואומר .אדם יכפור אם אפילו )ד( הזה, בעולם
 כמו ,חיים בעלי על והרחמים . ימיך יאריכון למען אמך ואת אביך את כבד כ׳( )שמות

 והארכת לך ייטב למען לך תקח הבנים ואת האם את תשלח שלה כ״ב( )דברים שאמר
 יהיה וצדק שלמה כ״ה()ה(אבן )שם שאמר כמו ומתנובאמונה, משאו ושיהיה ימים.

 בני ו( פ" ;מ״ב ליהוא שאמר כמו ,דין בגזר כשתהיה )ו( בטובה היעידה זה אל ויתחבר .לך
 שלא אפשר היה ולא ,ובניו הוא וחטא .דין בגזר ישראל כסא על לך ישבו רבעים

 שאי ,העונות בקצת חטא בך והיה שאמרו הושב יחשוב ואל . בו שיעדו מה להשלימם
 באהור דברים, בשלשה אם כי איננו הזח המאמר כי , הזה בעולם מבליענש אפשר

 עם נמחל והוא ,לעני מהלוות ובהמנע , התאהרם למחול יתכן ,לאלהים והם הנדרים
: הגזלות בשער נכנם והוא שכיר שכר והארכת ,התשובה

 . מהמתאחרת גדולה מהם קודמת מעלה כל מעלות המש לתשובה שיש עוד ואבאר
 בה, חטא אשר ההיא ובעיר ,בהם חטא אשר בשנים האדם שישוב הראשונה

 בל את מעליכם השליכו י״ח( )יחזקאל אומר הוא ובזה ,לו מצויים חטאיו עניני ושיהיו
 השנים שיעברו והשנית . חדשה ורוח חדש לב לכם ועשו בם פשעתם אשר פשעיכם

 לאשר שובו )ז( ל״ה( )ישעיה אומר ובו ,חטאיו עניני ממנו ויסורו ההיא העיר מן ויצא ההם
 כמו ,עליו שתבא ברעה שיפהידוהו עד ישוב שלא והשלישית .ישראל בני סרה העמיקו
 עד שב שלא מי והרביעית .נהפכת וננוה יום ארבעים עוד ג( )יונה ננוה לאנשי שאמר
 אל שובו ישראל בני ל׳( ב׳ )ד״ה שאמר כמו ,בה הפחידוהו אשר הרעה קצת עליו שבאה

 צאת בעת )ח( ישוב אם והחמישית . הפלטה אל וישב וישראל יצחק אברהם אלהי יי׳
 , וגו' לממיתים והיתו נפשו לשחת ותקרב ל״ג( )איוב אמר כאשר שב, נקרא כן גם הוא נפשו,
 ,מותו לפני קרוב להולה לאמר מנהגנו כן ועל .בתרועה פניו וירא וירצהו אלוה אל יעתר

: עוגותי לכל כפרה מיתתי תהא ,ופשעתי ועויתי חטאתי ,אמור

 עתה אומר , שמותם הקדמתי אשר ההם העשרה ביאורי )א( שהשלמתי וכיון ז פרה
 הזה האדם )ב( ,זכיותיו כשעור עונותיו שעור אשר והוא . השוה באדם י

 יתברך לבורא הנזכרים שהרחמים והוא . הצדיקים עם ונחשב , מרוחם ימצא אם
ויתעלה

האמונה שביל
 נא שא אנא )ג( : לכל הפקר ותהיה רבים צרכי בה יעשה גזל ממי •־ודע אינו ואם .בו' יפקירנה ידענו
 לבד לא כי ר״ל .אדם יכפור אם אפילו )ד( :בקשה לשון אלא נא ואין . נא פעמים שלש • נא שא ועתה
 ויתחרה אדם יכפור אס שגס אבל שנתבאר וכמו בעוה״ז זכיותיו שכר יקבל מזכיותיו מרובין האדם חובות בהיות
 . המאמר מזה פ״ב לעיל שנזכר כמו . בחרפתו כלס את אבד כבר שאז .פפה אשר הזכיות על תוהה ויהיה
 עכ״פ שכרם ומקבל . וכל מכל שיאבדו א״א אשר הזכיות מאותן עשה אשר זכיותיו בין שימצאו להיות יוכל בכ״ז

 וכמ״ש לעוה״ב שמורות הזכיות אלה גם תהיינה לפוה״ב שמורים והס מרובין שזכיותיו האדם אולם .בעוה״ז
 הבנים את ונפל האס את ושלח לבירה ועלה גוזלות לי והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי לס( )קידושין חכז״ל

 סוב שכלו לעולם לך יסב למען אלא . זה של ימיו אריכות והיכן זה של ימיו סובת היכן . ומת נפל ובחזירתו
 פאה דריש מתניתין וכסתם יעקב כר׳ דלא פוסק ז״ל שהגאון ואפשר .ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון ולמען

 יאריכזן למען . לך יהיה וצדק שלמה אבן )ה( : לעוה״ב קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהס אוכל שהאדם
 כשיהיה לא אם לבא מוכרח אינו הסוב היעוד שגס הגז״ל דעת . בו׳ דין בגזר כשתהיה )ו( : וגו׳ ימיך
 משא״ב . וגו׳ לך ישבו רבעים בני וגו׳ לעשות הסיבות אשר יען ליהוא ד׳ וכמ״ש ..שקדם מעשה על דין בגזר

 לגרום החסא יוכל כבר .ית׳ מאתו וחסד נדבה כ״א . שקדם מעשה על דין גזר הסובמבלי היעוד יהיה אס
 לאשר שובו )ז( : לזרעים בהקדמתו רמב״ס עיין זה בענין הראשונים האריכו וכבי נ יבא ולא יתקיים שלא

 עוד צריכים אתם ואין ד׳ אחכם הושיע כבר כי .לעזרה למצרים הלכתם אשר על שובו כלומר . כו׳ העמיקו
:מוחו קודם .נפשו צאת בעת )ח( :העבר על שובו רק . לעזרתם

 : כו׳ ורשע צדיק והחובות הזכיות בשער אשר מדרגות העשרה . ההם העשרה ביאורי )א( | פרה
ת; י מהבורא מרוחם יהיה ימצא אס הבינוני שהוא הזה האדם .בו׳ ימצא אם בזה האדם )ב(

וברוב ירד
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 כאשר מקרה בו שאין מפגי , בו ויבואו עליו שיחולו )ג( אפשר שיאי מפגי ויתעלה,
 שלשה מהם בידיגו ויעלה .הפעל משמות ויהיו ,הגבראי' אל מושב שיהיה ראוי \ הקדמגו

 תפלת ושמוע .וירחמהו יי׳ אל וישב נ״ה( )ישעיה אמר כאשר ,התשובה קבול האהד ים4עגי
 ,בצדיקים השוה והשגת )ד( . תזכור רחם ברגז 1ב׳ )חבקוק שאמר כמו , בצרה שהוא מי

 מטה הסד ורב רבותינו ואמרו . מרחם ואלהינו וצדיק יי הגון ק״י()ה( )חהלים שאמר כמו
 כי הגמול בעת אדם בגי יהיו לא כן ועל מכרעת, שקולה היתה שאם )ו( , הסד בלפי

 ג׳( )מלאכי אמר כאשר בלבד ורשעים צדיקים אלא שלישית בהם אין ס( , כתות שתי אם
: לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם

 יותר החשובים מן העבודה כי ואומר האלה, הדברים הזה במאמר לשום רואה ןא;י
 כמו , גדול יותר טרם וההטא . ביי' צדיקים רגגו ל״ג( )חהליס שאמר כמו חשובה

 יותר , המיוהד הנבחר במקום והעבודה הגפו. כהן גם נביא גם כי כ״ג( )ירמיה שאמר
 בית כל יעבדוני שם ישראל מרום בהר קדשי בהר כי י״ז( )יחזקאל אמר כאשר , חשובה
 מצאתי בביתי נם מ״ג( )ירמי׳ שאמר כמו , גדול יותר הנבחר ,במקום5והחטא־ .ישראל
 מבניכם ואקים ב׳( )עמום שאמר כמו , חשובה יותר בבחרות והפרישות .יי׳ נאם רעתם

 שיבה גם ז׳( )הושע שאמר כמו ,מגונה יותר בזקן וההפקר . לנזירים ומבחוריכם לנביאים
 רש טוב י״ם( )משלי שאמר כמו , גדולה יותר ברש וההאמנה )ח( .ידע לא והוא בו זרקה

 את ויקה י״ב( ב׳ ».שמואל כמ״ש ,גדול יותר העשיר והעשקמן .דרכים מעקש בתומו הולך
 ימצא וכי כ״ד( א׳ )שמואל כמיש ,גדול יותר האויב ואזור .העגין ושאר הרש האיש כבשת

 שלח נ״ה( )קהלים במ״ש ,קשה יותר לאוהב והחזקה .טובה בדרך ושלחו אויבו את איש
 משה והאיש י״ב( )במדבר כמ׳ש , גדולה יותר מהגדול והעגוה .בריתו הלל ידיובשלומיו

 זלות כרום י״ב(וס( )קהלים כמ״ש , קשה יותר והנאוהמןהשפל . האדם מכל מאד ענו
 מבני ואביונים מארץ עניים לאכול ל׳( )משלי כמ״ש , קשה יותר העני וחמום . אדם לבני
 רבים ידעתי כי ח׳( )עמום כמ׳יש קשה יותר אדם לבני שמועיל ומי החכם והזקת .אדם

 כי קשה, יותר העשוקים ורוב .)ין כפר לוקחי צדיק צוררי המאתיכם ועצומים פשעיכם
 ל״ה( )איוב כמ״ש , איש מאות המש בהם משיעשק קשה יותר זוז באלף איש אלף עושק
 )ישעיה במ״ש , קשה יותר הנכבד ביום והחטא .רבים מזרוע ישועו יזעיקו עיסוקים מרוב

 ס״סטוב )משלי כמ׳ש , חשובה יותר העני מן והצדקה . חפץ תמצאו צמכם ביום הן נ״ד(
וכלה מחדרו חתן יצא ב׳( )יואל כמ״ש , חשוב יותר המעונג מן והצום .יי ביראת מעט

בחופתה
האמונה שביל

 הכקוביסאח שתארו מה ר״לכי .בו׳ עליו שיחולו )ג( : הצדיקים עם אוחו יחשוב וחסדיו רחמיו וברוב
 מרומם יק׳ והוא . האיך ממקרי הנפש החפעלוח הם הרחמים כי . העצם שם אינו רחום בשם יק׳ הבורא
 סובה מאתו יקבלו שהנבראים כלומר הפעולה שם רק הוא אבל . משוער בלחי רוממות המקרים מכל ונעלה
 שהולך וכמו .מלפניו רחמים הס כאלו לברואיו הבורא בהם ייסב אשר והסוכות .עליהם מרחם הוא כאלו וחסד

 והבינוני השוה האדם את ית׳ הבורא שישוב ור״ל .לדעתי כצ״ל . בצדיקים השוה והשבת )ד( : ומבאר
 ית׳ מאתו ע״ה המלך דוד שבקש בעבור כי ר״ל . בו׳ וצדיק ד׳ חנון )ה( :הצדיקים עם ונחשב נמנה להיות
 כחק . ובינוני שוה לאדם רק עצמו חושב והוא * נפשי מלסה ד׳ אנא ואמר . הצדיקים מם אוחו שימנה

 הרחמים כי .מרחם ואלוקינו אמר ע״כ .שקולים מעשיהם כאלו תמיד עצמם את רואים אשר השלמים האנשים
 נפשו את ימלס ובזה . הצדיקים עם ונחשב נמנה להיות השוה את שמשיב במה הוא . ברואיו על ית' מאתו
 ד' ישמע כי אהבתי דוד אמר הבינוניס שעל יז( )ר״ה חכז״ל אמרו וכן . עולם לחיי יקיצו אשר מאלה להיות

 . שקולים החובות וכף הזכיות כף הי׳ שאם .טכרעת שקולה היתה שאם )ו( :כלה הפרשה וכל קולי את
 והשוים הבינונים כת כי . כו׳ שלישית בהם אין )ז( : מכרעת הזכיות שכף עד חסד כלפי מסה חסד רב

 הטיא לפני גדול יותר באמונה ונותן הנושא עני . גדולה יותר ברש וההאמנה ()ח : הצדיקים בכלל יכנסו
 העשוקים ורוב )י( : אדם בני בעיני הזולל איש כשמתרומס ופיש״י .אדם לבני זולות כרום )ס( : ית'

 ז״ל אמר . המעשה רוב לפי והכל .פ״ג לאבות בפרושו ז״ל הרמב״ס גס כתב זה כעין . בו׳ קשה יותר
 יניעו אמנם שהמעלות והוא . המעשים מספר רוב לפי אבל . המעשה גודל רוב לפי לאדם יגיעו לא שהמעלות

 מפעולות גדול אחד פועל האדם כשיעשה לא חזק קנק יגיע זה ועם . רבות פעמים הסובים המעשים בכפול
 ולאיש .אחת בבת זהובים אלף שראוי למי האדם כשיתן בו והפשל . חזק קנין לו יגיע לא לבדו בזה כי .הסוכות

 אלף שיתנדב למי שמגיע כמו .הגדול האחד המעשה בזה הנדיבות מדת בידו יענה לא .כלום נתן לא אחד
 והניע פעמים אלף הנדיבות מעשה כפל שזה מפני . הנדיבות צד על מהם זהוב כל ונתן . פעמים באלף זהובים

 וכאשר .פו׳ ממנו פסקה ואחייב סוב לפועל גדולה התעוררת נפשו התעוררה לבד אחת פעם וזה .חזק קנין לו
ממק מחמס רע יותר סוא וע׳׳כ החומש. בנפש החמס קנין מגיע הרבה לאנשים שהחמס האנשים בחמוס גס גאמר

 מבס
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 השכיש כזרוה בבקר ובהתפלל ,והבכורים הבכורים להקדיש ,צונו כאשר )יא( יטהופתה.

 ליי: תלדו אשר נדריכם מבהר וכל י״ב( )דברים כמ״ש ,אצלנו יקרים דברים אלה בי

 ואומר ,המהשבות בשער )א( לדבר צריך אני , האלה הענינים שזכרתי וכיון ה פרק
 זה על להם יש ,אותם וידחו אדם בני לב על שיעלו המחשבות כי )ב(

 , אליהם שימה ומי .מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזב נ״ה( )ישעיה ש במ , רב נמול
 ,המעשה אשמת לא , ההסכמה אשמת עליו יש , יעשהו ולא במעשה יהשב בן ואחר
 עליו האדם שיענש מה )ג( הדברים בכל ואין .רע מחשבות יי ועבת ר יו( ס )משלי בבדש

 כי אליו אדם יניע לא דבר הוא כי , בבורא מהכפירה חוץ ,מצפונו ודל מחשבתו ועל
 נזורו אשר בלבם ישראל בית את תפוש למען י״ד( )יחזקאל נאמר ובו , בלבד במחשבה אם

 מי , דרכים ארבעה על בפסוקים הסוברים בסוברים ואומר )ד( . בלם בגלוליהם מעלי
 או ,אחר בכתוב שיש מה או ,בשכל או ,בנראה שיש מה ובין פסוק בין להפיק שסובר

 ככסף תבקשנה אם ג׳( ומשלי אומר ובו ,גמול עליו לו יהיו זה לו וישלם בקבלה שיש מה
 אם כי גמול לו אין ,זה לו ישלם לא ואם .וגו׳ יי יראת תבין אז תחפשנה מטמונים ו

 בהם נאמר אשר ,השקר נביאי את משיג הוא ,ספק והוליד במצות והסובר . ענש
 הוא ,וחדש הבורא בעניני והסובר .ראו ולבלתי , רוחם אחר הולכי׳ אשר י״ג( )יחזקאל
 אדם ברא מלאך כי וחשבו ,בצלמנו אדם נעשה בפר׳ סוברים כאשר ,הכופרים את משיג

 . עריך לשוא נשוא למזימה יומרוך אשר )־( קל״ס( )תהליס אמר ובהם .העולם וכל
 יש , והקנתה התורה שמירת כונתו אם ,מעצמו ועונש מיסר אשר והריץ ,ואומר )ו(
 , התורה מן שלא ועונשין מכין דין בית צ׳( )יבמות ,ז״י רבותינו שאמרו וכמו ,גמול לו

 או לנטות בזה מכוין ואם . לתורה סייג לעשות בדי אלא , תורה דברי על לעבור ולא
 בעמי ואומר .טוב לא לצדיק ענוש גם (г) י״ז( )משלי כמ׳ש ,עצמו את מאבד הוא ,לבצוע
 ,שבם והטוב דורם באנשי אשר ההכם )ח( שואלים והם ,למדו לא אשר לומר רוצה הארץ

 יעשו לא ואם וגו׳. רבים ירעו צדיק שפתי י'( )שם במ״ש שלמה תורתם פיהו, על ועושים
 . ילך לא חכמים אל לו הוכה לץ יאהב לא ס״ז( )שש אומר הוא ובהם ,אמתלא להם אין כן

המזון בעבור מהם שמקצר מי כל ,ועבודתם בתפלתם הקצור ישיגם אשר בעניים ואומר
 יש

האמונה שביל
 להקדיש כאשרצוגו )יא( : אלה הגאז״ל לדברי מתאימים ז״ל הרמב"ס דברי בזה יהי׳ • אחד מאיש הרבה

 בהם עבודתו וע״כ . האדם אצל חביבים הם היום והתחלת האדמה פרי וראשית הבסן סרי ראשית כי .בו׳
 אחכז״ל בזה שבכיוצא וכמו . גדול יותר מעונג באדם התענית יהיה ומזה גדול ויותר חשוב יותר אצוקיו ■את

: אגרא צערא לפיס
 מצרפן ית׳ הבורא אם האדם לב על העולות הרעות המחשבות בענין . המחשבות בשער )א( ח פרק

 ר״לכיאסידחה .כו׳ שיעלו המחשבות כי )ב( : עליהם והגמול העונש יהיה ואיך • למעשה
 מהבורא רב גמול זה על לו יש • כלל עמה ישכים ולא ־ לבבו על עלותה כדי תיכף הרעה מחשבתו את האדם

 . ההסכמה אשמח בעבור רק יענש אזי , מעשותה וישוב הסכמתו על אח״כ ויתחרס עמה יסכים ואס . יח׳
 .עבד כבר כאלו ונענש בעוונו נתפס הוא ־ כו״ס לעבוד מחשבתו עם שהסכים מי זולת . למעשה לו החשב לא1

 נשלמה כו״ככבר לעבודת ההסכמה ועם .האמתיית׳ בבורא הכפירה הוא כו״ס עבודת שעיקר בעבור וזה
: כצ״ל . כו׳ מחשבתו על עליו האדם שיעגש מה )ג( : 'מעשה לשוס עוד צריך ואינו הכפירה ■לו

 ארבע על והס ־ סברות בהם ומסבירים מפשוסס הכתובים את המוציאים הס . בו׳ כסוברים ואומר )ד(
 את או המוחש את דבריו יסתרו שלא כדי . סברא בו ומסביר מפשופו הכתוב אח שמוציא מי האחד דרכים
 • שכר ומקבל משובח הוא כזה סובר . חכז״ל מפי בקבלה שבא מה או ־ אחר בכתוב שנאמר מה או . המדע
 •ממנו במופלא לדרוש הריסתו על נענש זה הרי . במבוכה ונשאר להשלימו יכול ואינו בזה שמתחיל מי והשני

 &ת משיג זה הרי ־ ספיקות בהס ומוליד כברות בהם ומסביר מפשושן מצוה או מצ׳ה שמוציא מי והשלישי
 . המשולח ורצונם דעתם אחר שהלכו במה . האמתים הנביאים בדברי ספק הולידו אפר . השקר נביאי פחיתות
:ומבאר שהולך וכמו . הכופרים ז פחיחו בזה משיג מפשושס העולם וחידוש הבריאה פרשת שמוציא מי והרביעי

 הם וז״ל פי״ח( )מ״ג העקרים בספר הכתוב זה את אלבו שבארהר״י כמו •כו' למזמה יטרוך אשר )ה(
 השפל העולם שהנהגת כו׳ ולאמור ־ למזמה הוא אליך שמייחסים והעילוי והרוממות ־ אותך ומנשאס מרוממים

 אשר הדיין ־כי הדייגים בענין עוד ואומר • בו׳ והדיין ואומר )ו( כו׳עיי״ש: מהגלגלים מושפעת הוא
 ראשונה שם שאמר למה מוסב וזה ־ יושר על נדיבים להכות .טוב לא לצדיק ענוש גם )ז( : כו׳ מייסר
 לא כי . בו' דורם באנשי אשר החכם )ח( : שם ׳ע רחב עיין משפם ארחות להסות יקח ישע מחיק שוחד
 ודור דור בכל כי ־ יעשון אשר המעשה ואת התשובה דרכי את לעם המורים וצדיקים מחכמים ישראל אלמן

בכל ר וז״ל החשובה משער בפי׳ו ז״ל חו״ה בעל החסיד שכת: וכמו .תבל עציהם ישית אשר אין מצוקי לד׳
 בדורות
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 יחלץ )י( ל״ז( וכ)אי ש במ , נתבעים הם ממנו למעלה שיש ומהם )פ( . אמתלא להם יש
 את בו שמעוולים במה )יא( אמתלא להם שאין בהולים ואומר . אזנם בלחץ ויגל בעניו עני

 בשוורים ואומר .משבבותס על יילילו בי בלבם אלי זעקו ולא ז׳( )הושע כמ״ש ,בהלים הדין
 וממברו מיה מקהו שבור 1)יב ,הדין בי שכרותם, בעת שחוטאים מה על אמתלא להם שאין

 *,אותו מלקין מלקות ,אותו ממיתין מיתה, בה שיש עבירה עבר הבית( בזמן )הגה״ה ממכר,
 )איכה( ש במ יכבלו אבל קוצם, על אמתלא להם שאין )יג( כותים בידי מישראל בנגושים ואו׳
 במ״ש ,קשה יותר תשובתם כי , בעבירות ם בשוני ואומר . בחרפה ישבע לחי למבהו יתן

 האומר פ״ה( )יומא ,רבותינו ואמרו . באולתו שונה בפיל קיאו על שב בכלב כ״ס )משלי
 , יוסבפור בפרת על בסומבים ואומר .תשובה לעשות בידו מפפיקין אין ואשוב אחטא

 על לכפר יבול יגן י )שבועות לברבה זברם רבותינו שאמרו ובמו ,תשובה בלי להם יועיל שלא
 השבים על אלא מבפר אינו הא , בעשור אך לומר תלמוד , שבים שאינן ועל השבים
 שאמר ובמו בהרגל, תשלם לא )סו( שתשובתם אדם, במפסידיבני )יד( ואומר בלבד.

 ואומר .דרכיך את למרת הרעות את גם לבן אהבה לבקש דרכך תיטיבי מה )פז( ב׳( )ירמי׳
 אחזת באשורו )יס כ״ג( )איוב ש במ ,בהרגל ישלמו לא חטאיהם ,כי ,אדם בני במצדיקי

 כי יודע ואני .פיו אמרי צפנתי מחקי אמיש ולא שבחיו מצות אט ולא שמרתי דרכו רגלי
 על אדם בני מהערת ,אליו שצריך מה משלים הייתי לא ,הרבים הענינים קבצתי אלו

:הבורא בעזר להם מועילים יהיו קרובים הכללים אלה אך ,תורתם
:הפפר מן החמישי המאמר נשלם

המאמרהששי
: לו שסמוך ובמד. ובמות הנפש בעצם

 בי* ,ויתעלה יתברך אלהינו הודיענו ,המחבר אמר .שאול בן יהודה אמר א פרה
 י״ב( )זכרי׳ באטרו ,גופו צורת שלמות עם )א( ,בלבו האדם נפש התחלת

 ושהוא . בקרבו אדם רוח ויוצר ארץ ויופר שמים נוטה יי נאם ישראל על יי דבר משא
 שם

האמונה שביל
 לטעלת שיש ומהם )ס( :ע״כ תורתו את ומורה עבודתו ואל אלוקים אל קורא יחסר לא הארצות ובכל הדורות

 הדברים חסיון אולס קיצורם על מקובלת אמתלא להם הוא ־ הכרחי דבר שהוא המזון חסרון שרק ר״ל ־ בו׳
 יחלץ )י( : עוונם על נתבעים והס . מהם אמתלא להם אין ־ כמזון הכרחיים ואינם מהמזון למעלה אפר
 כלומר ־ אזנס בלחץ ויגל יהיה הגאז״ל ולדעת . עליו שהביא עניו בעבור מגיהנס אותו יחלץ פרש״י ־ בעניו עני

 למעלה שהוא במה לא אבל • המזון כלומר . והכרח לחן שהוא במה כ״א אמתלא להם שאין אזנם את שיגלה
 בעבור אמתלא להם שיש בחושבם האיסור את לעצמם מחירים שהם . בו׳ שמעוולים במה )יא( : מהמזון
 משכבוחם על ומייללים עליהם הדין את מצדיקים שאינם כלומר .הדין את עליהם שמעווליס שצ״ל ואפשר .הולים

 שנו לא ואר״ח ס״ה( )עירובין הדר בפרק ברייתא . בו׳ מקח מקחו שכור )יב( :בלבס ד׳ אל יזעקו ולא
 על אמתלא להם שאין )יג( ; מכלם פסור לוס כל ;שכרותו הגיע אבל לוש של לשכרותו הגיע שלא אלא

 במפכזידי )יד( :ית׳ בתוכחתו ולקוץ להתקצף להם אין בכ"ז ־ ומעונים ומוכים נגושיס שהם עם V * קוצם
 תושלם לא בתשובה עצמם את ירגילו אס אף . בהרגל תשלם לא )סו( : הרבים את המחשיאים .אדם כני
 ישובו לסוף כי . הרבה ירגילום אס אף חפאיהס יושלמו לא הרבים את שהמצדיקיס וכמו . תשובתם להם

 וכל • תשובה לפשות בידו מספיקין אין הרבים את המחפיא כל פ״ה( )אבות מכז״ל וכמ"ש .הרעה מדרכם
 לשוב דרכך את תיפיבי איך כלומר בו׳. דרכך תיטיבי מה )פז( .־ ידו על בא חסא אין הרבים אח המזכה
 כאשורו )יז( ־. הרבים את והחסאת שחסאת כלומר .דרכיך את למדת הרעות העו״ג את גס אס ד׳ אח לאהבה
 שפתיו מצות ועשיתי . ממנה נסותי ולא שמרתי דרכו ואיתות ־ בפסיעותיו הולכת רגלי כלו׳ * כו׳ רגלי אחזה

 הדרך את אדס בני בהם להורות אמריו לצפון וממנהגי מחוקי שהיה בעבור לי היתה וזאה * מהס אמוש ולא
: שם בפיש״י עיין תושיה לישרים יצפון ב'( )משלי וכמ״ש .היישרה

• קדושי אלוקי בעזרת החמישי. המאמר נשלם

 הבורא. יברא אז ־ בשלימוחו־ האדם גוף צורת השלמת אחרי ר״ל ־ גופו צורת שלימות עם )א( א פרק
 בנין כל אשר אחיי יוהלכ ■ כקיכי האדם רוח ויוצר וכמשאהי׳כ ־ בלבו אותה וישכון הנפש את יח׳ י

 רני שהשיב כמו לן סתם ז״ל והגאון • בלבו כלומר בקרבו הרוח את יוצר אז ־ עלהשלימות הוא האדם גוף
 לאנשנינוס
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 מספר שיתום עד )נ׳ו ,ביניהם יפריד ישלם ובאיבר .מקובצים לעמידתה הלקים )ב( שם

 גופותם ובין בינם יהבר ,אותם יתום ובאשר ,אותם לברוא חבמתו חייבה אשר הנפשות
 בן ואחר ,מהרה וקבלנום ,זה על והמופתים האותות נביאיו לנו והעמידו , וחלקיהם
 המאמרים בשאר בה הלבנו אשר הדרך על , העיון בדרך זה לנו להתקיים התעסקנו

: הקודמים
 דולקים אדם בני שמצאתי והוא ? הוא ומה הנפש עצם עליו לחקור שראוי מה ותהלת

 רובם, זברון לעזוב רואה ׳אני הלבבות מטרידות נפלאות מחלוקות בעצמה,
 .עשר אחד ויהיו ,זברם קדם אשר הראשונים הארבעה זולת ,דעות שבעה מהם ואביא

 , הרוחניים )ד( והם .ובטלו ארבעתם ונפסדו ודקדקתים בחנתים כבר ההם, הארבעה
 בעלי ודעת ז אחר ומדבר ממנו שהם ודעת )ו( הבורא, מעצם שהדברים ודעת )ה(

 ,ההם הדברים בכלל הכניסוה כאשר ,הידועים מהדברים אהד שהנפש )חן וכיון .השניים
 אבל ,לשנותם צריכים אנו ואין , ההם המאמרים על התשובה בכלל :ן גם נכנסה כבר

 מקרה הנפש כי !סן הושבים, אנשים מצאתי תחלה, ואומר השבעה,, אלה אזכור
 אבל ,אותה ראו שלא בעבור , הזה המאמר אל הביאם אשר כי לי וכמדומה ,מהמקרי׳

 דקות מפני )?(מקרה שהיא בחוש, אותה מהרגיש דקותה בעבור והשבו פעלה, ראו
 וקצתם עצמו, מניע מקרה )יא( חשבוה קצתם , מהלקות חמש נהלקו זה ,ועם ם המקרי

וקצתם , טבעים הארבעה חבור )יג( חשבוה וקצתם טבעי, לגשם שלמות )יב( חשבוה
 חשבוה

האמונה שביל
 לו אמר . יצירה משעה או פקידה משעה באדם נהנה מאימתי נשמה שאלתו על צ״א( )סנהדרין לאנענינוס

 בגוף חלקים פס שהוא .יה׳ הבורא הודיענו ועוד ־ בו׳ מקובצים לעמידתה חלקים )ב( : ע״ש יצירה משעה
 • הבחינה מפער בפ״ה חי״ה בעל החסיד וכדבר .הגוף עם מקובצת הנפש עמידת תהיה בהם אשר ־ האדם

 המבעי והחום החיים רוח והם . הקצוות לשתי ראויס באמצעים בו קשרה אשר נפשו הוא העצם וזה ח״ל
 המעמידים החלקים פיפסדו תאמי כאלו ביניהם הקיבוץ יושלם וכאשר ־ ע״כ והעורקים והעצבים והגידים והדס

 לקמן הנזכר החיים ימי קן שהיא הצובעית המיתה וימות והגיף הנפש בין יה' הבורא יפריד אז . קיבוצם את
 עד )ג( : זה כל את יש הברא הודיענו בהם אשר הכתיבים את ז׳?הגא הניא •ובם המאמר מזה בפ״ו

 - קצה להאריך אנוכי מוכרח מאיד הסתומים אלה הגאז״ל דברי הבינך למען . כו׳ הנפשות מספר שיתום
 ימות אשר אחרי כי הוא . והתשיעי השביעי ומאמר הזה במאמר מדבריו המתבאר לפי הגאז״ל דעת כי דע

 עת עד . פ״א השביעי במאמר הנזכר באופן ־ שם הוא באשר שמור הגוף יהיה .מגופו נפשו ותתפרד האדם
 הגמול ועת י המאמר מזה שביעי בפרק לקמן הנזכר באופן הגמול עת עד ג״כ שמורה תהיה הנפש וכן ז הגמול

 חייבה אשר הנפשות מספר יתום כאבר העולם עמידת באחריה והוא • העוה״ב חכז״ל בפי הנקראת היא
 אותן ויחבר ־ בעולם היו אשר הנפשות כל את יה׳ הבורא יקבץ ואז • עוד לברוא יוסיף ולא לבראן ית׳ *חכמתו

 היום הוא אשר והע׳וה״ז * ב”העוה והוא ־ מעשיהם על בו אותם ויגמול חדש עולם להם ויברא גופותיהן מס
 שאז כלומר .כו׳ בינם יחבר אותם יתום וכאשר באמרו פה הגאז״ל שזכר מה וזהו ־ המציאות מן וימחה יחרב
 על מוסבים אלה דבריו שאין תבין ומזה • הנפש עם וחלקיו הגוף את הפעם עוד יחבר בעוה"ב הגמול בעת

 המקיוה תח״ה ענין כי יקיצו עפר אדמת מישיני רבים אשר הישועה בעת המשיח לימות מקיים אנו אשר חח״ה
 ויהיר . לעפרם חוזרים אין שוב הישועה בעת להחיותם הקב״ה עתיד אשר שהמתים ועם .אמר ענין הוא

 סותר זה אין השביעי מהמאמר בפ״ח הגאז״ל זה שזכר וכמו . העוה״ב נעימות אל המשיח מימות בעתקים
 , כלס האנשים בכלל יידבר פה כי . בעוה״ב לעתיד יהיה נפשותיהם עם הגופים חיבור כי שאמר אלה לדבריו

 שהם בימיהם הישועה תהיה ואשר .וימותו התחיה אחר הנולדים ואותם . בתחיה לעמוד יזכו שלא אותם ואף
 הגאז״ל שהביא וכמו ־ בעוה״ב הגמול בעת גופותיהם עם נפשותיהם את ית׳ הבורא יחבר אלה וכל ־ ימותו ג״כ
 ועיין .גימ׳ל אות בביאורי פ״ז שביעי מאמר ועיין • המאמר מזה שביעי בפרק לקמן מהכתובים ראיות ע״ז

 בעלי • הרוחניים )ד, : הענינים באלה הרחיב העמיק בם פל״ו עד למד מפרק רביעי מאמר העקרים בספר
 טעצם ודעת'שהדברים )ה( הראשון: מהמאמר בפ״ג הנזכר השני הדעה *והיא פרדים ועצמים הנקודות
 בפרק הרביעי הדעת הוא • אחר ומדבר ממנו שהם ודעת )ו( : הנזכר בפרק השלישי הדעת הוא • הבורא

 ־ בו' מהדברים אחד שהנפש )ח( :הנזכר בפרק החמישי הדעת הוא .השנים בעלי ודעת )ז( :הנזכר
 הנמצאים כל בכלל ההן הדעות בעלי שהכניסוה וכמו ־ לדעתם הגשמיים מהנמצאים אמד שהנפש כיון נ־״ל

 לכפול צורך ואין ־ הראשון במאמר עליהם השיבותי אשר התשובה בכלל הנפש נכנסה א״כ .. גשמיים &הם
 לגוף: קרה מקרה הוא והנפש . הגוף הוא האדם שעצם כלומר מהמקרים מקרת הנפש כי )ס( הדברים:

 המקרים. דקות מפני עצמס:)י( בפני מציאות שום להם שאין ־ מהמקרים וכדומה והקור החום כמו • האנושי
 הם המקרים כי . מקרה שהיא אמרו וע״כ לחוש מורגשת תהיה ולא ־ עצם הנפש שתהיה לדעתם א״א הי
 העצם את המניע מקרה היא שהנפש . עצמו מניע מקרה )יא( :עצמם בפני נמוש מורגשים בלתי קיס7
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 וכאשר .הדם מן נולד מקרה )סו( שהיא סברו וקצתם ,החושים התקשר )יד( ־חשבוה

 , מקרה שהיא המאמר כלם אותם מקבץ אשר ,האלה במאמרים 'להתבונן התיישבתי
 מבמה שקר כלם מצאתים , מקרים וההתילרות וההתקשרות והחבור והשלמות שהמקרה

 ’התבונן ואלה ,הזאת הגדולה החכמה ממנו תבא לא המקרי הדבר כי ,מהם אהד . צדדים
 המקרה כי ועוד . לזה הקודם במאמר )שזן זכרתי באשר ,העולם תקון בם אשר הנכבדות

 מוצאים אנחנו והנה • ההפסד מן בזה שיש מה בעבור ,אחר במקרה נקרה יהיה לא )יז(
 ונפש ,זכה נפש ותאמר ,סכלה ונפש , הכמה נפש תאמר ,רבים במקרים נקרית הנפש

 יתכן ולא , הנודעות חמדות ושאר , וקצף ורצון ושנאה אהבה לה שיש ותאמר , ■ירעה
 יותר ,ההפכים לה מקב! הזה בענין אותה נראה אבל ,מקרה שתהיה האלה הענינים יעם

 " אש השבוה אנשים והשלישי .רוה השבוה אנשים ראיתי והשני .עצם שתהיה ראויה
 , ולח הם מבעה היה ,רוה היתה שאם מפני ,נפסדים עוד מאמרים השני אלה ומצאתי

 מי והרביעי .כן אותה מוצאים אנו ואין )יחן יבש, חם טבעה היה אש, היתה ואלו
 והשני .בלב שוכן והוא בלה ואיננו ,דברי שבלי האחד החלק ,חלקים שני שהיא שאמר
 ההלק כי ,טעות זה כי עוד לי .והתאמת . כלה והוא הנוף בשאר מתפשט והוא ,חיוני

 שזה )יש( מפני ,שימזגו אפשר היה לא ,בגוף המתפשט ההלק זולת היה אלו ,הדברי
 המתפשט הלק זולת הדברי החלק היה אלו ועוד .כלה איננו וזה כלה וזה ,הדש וזה קדמון
 ,השיבותי אשר הזאת בתשובה ואין .ההושים שאר יחוש ולא יראה ולא ישמע לא בגוף

 ;הראשון במאמר פרשתי באשר , בלם על הדבור וידבר לקצתם, קצתם יהיו החושים בי
 4 לבד הלק שכל מפני )כ( נפשות שתי שהנה , הוא הזה המאמר מן הנראה כי אומר אבל

 והצריכו׳ .בהוץ בפנים,והשני מהם האחד שניאוירים, שהיא שאמר מי והחמישי
בחציה־ שזה וסבר )כא( , מחוץ האויר במשיכת אם כי תתקיים לא שמצאה ,הזה למאמר

ואיננו
האמונה שביל

 •־ טבעי לגשם שלמות )יב( : לו קרה מקרה החיונית והתנועה . העצם הוא הגוף לדעתם כי • אותה הנושא
 • ויתנועע שיחיה ע״ז מוטבע הוא • האדם כגוף תנאיו בכל יושלם אם הגשם כי . לגשם שבעי שלמות כלומר

 החיונית: הצורה וכן מנושאה נושאה מזג עילוי מצד המחצבייה מהצורה נתעלתה הצומחת שהצורה כמו כי
 מכל נכבד והיותר שוה היותר האנושי החומר כן כמו ככה . עצמה הזאת לסבה הצומחת מן מאוד נתעלתה
 :■ ההיולאניות הצורות מכל זריזה ויותר שלמה יותר השלמות בו והטתנת בו המתחדשת צורתו היתה * החמריס

 והלח והקור החום שהם . האדם בגוף אשר שבעים הארבעה מהתנגדות . מבעים הארבעה חיבור )יג(
 ומהחקשרם הגשמיים החושים מהתאמזות ־ החושים התקשר )יד( : והמשכלח החיונית הנפש תתהוה • והיובש

 פ״ג וע״ל • והמשכלת החיונית הנפש תתהוה • המיוחדים בפעליהס אשר התנגדות וקצת בזה זה והפגשם
 ב החיונית הנפש מהילד המבעית ותנועתו הדס מרתיחת * הדם מן נולד מקרה )סו( :ח׳ אות שם וביאורי

 ר״ל ־ בו׳ אחר במקרה נקרה יהיה לא )יז( :עיי״ש פ״א הרביעי במאמר . לזה הקודם במאמר )סז(
 נושאת הנפש רואים הנו וכאשר • מקרה על שינשא ולא .אוחו הנושא עצמי דבר על שינשא המקרה מדרך כי

 ורצון ושנאה אכבה לה ויש . רעה ונפש זכה נפש סכלה ונפש חכמה נפש תאמר כאלו ומתחלפים שונים -למקרים
 שכל והגאז״ל ־ האלה ומתחלפים השונים למקרים ונושאת בעצמה עצם שהיא שנאמר ראוי יותר • וכדומה זקצף

 מחכמת■ לקוחה והיא י מוכרחת אינה הזאת הסברא כי . עצם שתהיה ראוי יותר . שאפר במה לשונו צת
 לא• המקרים כי אמרם היא התשיעית ההקדמה וז״ל מהראשק בפע״ג בשמם המורה הרב הביאה כמדברים

 המקרים אבל ־ העצם על ואחר • אחר מקרה על נשוא המקרה שזה אצלם יאמר ולא • קצתם את קצתם »שאו
 הקדמותיהם כל כתרו הפילוסופים כי נודע וכבר .ע״כ בשוה העצם על ראשונות נשיאות נשואים הס 'כלם

 שתהיה ראוי יוסר רק שהוא אמר וע״כ ־ בבמ״ז והמקרה העצם עיין • מקרה על נשוא מקרה היות זקיימו
 • ק היות מוכרח שהוא ולא . כאלה ומתחלפים פונים למקרים נושא המקרה שיהיה יתכן לא כי • עצם הנפש

 האומרים והס • המדברים מהקדמות אחת ג״כ הוא מקרה בשהנפש המאמר כי .דבריו בכוונת עוד לומר ואפשר
 אלא נמצא שאק אמרס היא השמינית ההקדמה ־ וז״ל הנזכר בפרק בשמם ז״ל המורה הרב זה שהביא וכסו »

 אלם כל והדיבור וההרגשה והאנושית אצלם החיות ויהיה ־ כו׳ מקרים ג״כ הסבעיות ושהצורות ־ ומקרה עצם
 אנו ואין )יח( : וכאמור התשיעית בהקדמה שיטתם לפי זאת סברתם אח הגאז״ל סתר וע״כ .ע״כ סקרים

 השוכן. לדעתם כי • בו׳ חדש וזה קדטון שזה )יט( : לחה ולא יבשה לא שאינה . כן אותה כוצאים
 זה וא״כ . תחלה לו יש תכלה לו שיש כשם הגוף בשאר והסתפשש . תחלה לו אין תכלה לו שאין כשם בלב

 לא כי ר? • לבר חלק שכל מפני )כ( : שניהם יתמזגו ואיך * כלה איננו וזה כלה זה .חדש וזה קדמון
 וילין החושים כל השגת יקבץ שהדיבור . העשירי הדעת אצל פ״ג הראשון במאמר אמרנו כאשר בזה לומר שכל

 ותלין. כלן אש מקבצת וע״כ .מתחלפות כחות לה ויש אחת היא שהנפש בשנאמר כ״א יתכן לא זה כי ♦ עליהם
ג הטף בשאר והאפל« בלב האחת . מזו זו נפרדות הנה שתים שהנפשות נאמר אס משא*כ . בדיבור עליהן

 וסבר.
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 האש על מנופפים כאשר . בלב בו שוכנת הנפש אשר הטבעי לחום להרויח אם בי ואיננו

 והוא )כב( גמור דם שהיא שחשב מי והששי .מהאש לומר רוצה ממנה הרע העשן להרחיק
 * הנפש הוא הדם כי י״ב( )דברים התורה מאמר בזה והטעהו .בספרו כתב כאשר ,לבדו ענן
 הוא הדם בי נראה זה אבל ,היא בדם הבשר נפש בי י״ז( )ויקרא קודם שאמרה מה זבר ולא

 שמהה וכשהיא ,חלשתה לנו יראה ובחלשתו ,כהה לנו יראה ובבהו )כג( ,ומרכזה משבנה
 דבר מיראת תנוס וכאשר ,עמה הדם תראה , בו תשמח אשר בדבר שמחתה ותראה
 על הוא ,הנפש הוא הדם בי התורה שאמרה ומה .לפנים עמה תקחהו ,ממנו שתירא

 )משלי באמרה לב, החכמה קוראה באשר ,משכנו בשם הדבר קוראה שהיא ,הלשון מנהג
 כל ויהי י״א( )בראשית באמרה ,שפה הלשון וקוראה ,משכנה שהלב מפגי .לב חסר נער ז׳(

:תהיה בשפה בי )כד( .אחת שפה הארץ
 והקדמתי האל בעזרת אותו אבאר ואני ,האמת הדעת הוא השביעי והדעת ב פרק

 ,הזה בס׳ שיקרא למי שיתברר כדי ,הגזכרי׳ דעות הששה אלה לפניו
 דבר אמת מחקר על שספרתי במו )א( ,ודק עמוק בדבר מהקר הוא ,הנפש בידיעת המחקר כי

 נבובים בו שיהיו מה ,הדקות מן בענינה ג״ב זאת היא בן ,הנמצאו׳ בורא ובענין , מדבר לא
 ענין אמתת על שיעמוד מי מוקיר, החכם תמצא זה ובעבור ואומר . אדם מבני הרבה
 היא העולה האדם בני רוח יודע מי !)ב נ׳( )קהלת באמרו ,באדם אשר הדברית הנפש

 עליונות הנפשות קצת בי ספק אינו . יודע מי אמרו כי ,שאבאר וראוי .וגו' למעלה
 ,יודע מי אמרו אבל ,כך שהן לנפשות קיום הוא אך )כ( , נמבזות שפלות וקצתם ,נכבדו׳

 ומי ,החכם ראובן יודע מי , באמרך ,זה לשומע ואומר (7),כן שידענה מי להוקיר הוא
 בלי לשמעון והעבודה ,לראובן החכמה התקיים ,זה באמרך בי ? העובד שמעון יודע

 אומר ,כן לזה והדומה ולכבדם אותם להוקיר אם כי שידע, מי על שאלתך ואין ספק,
 לשתי אמות הוא ,היורדת הפחיתה והנפש ,העולה הנכבדת הנפש יודע מי ,החכם

 כבר )ה( זה על שיעמד מי בי בו רוצה , יודע מי אמרו ומקום , ספק בלי כן שהן הנפשות
 התחבר על ולהוקיר להפלא הוא ,יודע מי לו׳ רוצה זה, מאמרו בי ,עוד ואו׳ ו( ,וינצל. הגיע
מצאנום כבר ,הגופים שני עניני כי ,אומר והוא ,גופים השני עניני אל הנפשות שתי

 שוים
האמונה שביל

 אשר השני החצי עם נסתחבר תמיד משתוקקת הגוף בתוך אשר שהנפש כלומר . בחציה שעה וסבר )כא(
 והס . הנאז״ל לפני שנה מאה בכמו היו אשר שאול של ■אביו ענן מוא .לבדו ענן והוא )כב( :לגוף מחו;
 . הרבה מזכירם ז״ל והראב״ע .אותם וחזקו אלה יבאו נתדלדלו החורבן מזמן אשר הצדוקים ידי חזקו אפר

 בחר"• לגו יראה ובכדוו )ע( : כענן שמו ימחה יאמר לבדו ענן ועל • יעלה ולא שאול ירד וילך ענן כלה וחומר
:השפמים מס נגמרת שהלשון . תהיה בשפה כי )כד( : הנפש כח לנו יתראה הדס בכח

 מדבר לא דבר בריאת בענק שהמחקר כמו ר״ל . בו׳ אמת מחקר על שספרתי כמו )א( ב פרק
 הגאז״ל שזכר וכמו . מאוד ודק עמוק בענק מחקר הוא • ית׳ ויחודו הנמצאות בורא ובידיעת

 הנפש מהות ידיעש הוא ג״כ כן • ימצאנו מי עמוק עמוק שהיה מה רחוק אה״כ שט ♦ הפני למאמר בפתיחתו
 לא כי • הוא אלה הגאז״ל דברי תוכן " כו׳ אדם בגי רוח יודע מי )ב( : והעומק הדקות מן הזה בענק
 ולהחלים זאת לדמי יוכל מי ולומר ספק להסיל הוא • וגו׳ אדם בני רוח יודע מי שהמע״ה שמאמר לומר נוכל

 • ונמבזוש שפלות ששתיהן אפשר כבר אס " נמבזה שפלה היא הבהמה ונפש נכבדה עליונה הוא האדם שנפש
 סן האדם ומותי .ראשונה שם שאמר מה על מוסד זה מאמרו עיקר שכל אחר כי וזה .אופן בשום יתכן לא זה

 האיש שגס ועוד • וכל מכל החכמה ולבסל כזה לומר שכמותו לחכם יתכן ואיך . הבל הכל כי אין הבהמה
 במה מהבהמה ככבד שהאדם וידע הבהמה על האדם יתרון יכיר בכ״ז • בבינה לו חלק לא אשר ההמוני
 ומותר במאמר לא זה החכם רצה שלא דרכו יורה האמת וע״כ * כרצונו בה וישתמש עליה וירכוב בה שיעבוד
 ורק . נמבזה שפלה הבהפה ונפש . נכבדה עליונה היא האדם שנפש ספק אין כי ־ יודע טי במאמר ולא . האדם
 ועיקר אין הבהמה סן האדם גוף ומותר ־ זה מות ק זה וכמות ־ להם אמד ומקרה שויס שגופותיהם בעבור
 מי אמר ע״כ .להשיגו בכחהחוש ואין • מאוד ועמוק דק ענין הוא זה אשר בנפשותס רק היא ביניהם ההבדל

 עולה האדם שרוח . והבהמה האדם בין ברוחות הבדל יש כי זאת אח ויבן המכס האיש מי כלומר • כו׳ יודע
 איש וכאומר • שימצא המעס ועל השלם האדם הוא זאת היודע כי . למסה יורדת הבהמה ורוח • למעלה הוא
 הוח זה במאמרו כלומר • כך שהן לנפשות קיום הוא אך )ג( זאת: את יבין לא וכסיל ידע לא בער

 זה. לשומע ואומר )ד( : עולה ואינה יורדת וזאת יורדת ואינה עולה שזאת האופן זה על הן שהנפשות מקיים
 ראוי אוחו והיודע ־ האמתי הענין זה שיודעים הס המעס כי • יודע מי ואומר ספרו קורא עם שמדבר כלומר

 מאמרו כי עוד ואומר )ו( ־. לו סוב הלא היודע האיש כלומר . וינצל הגיע כבר )ה( :ולכבדו להוקירו
 לוחות שמי ששם ■ היוצר ממעשי הגדולה הפליאה כלל יודע מי שחמל לשונו במחק כי עוד לומר ונוכל .בו׳ זר.

ממחלפות
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 ומי , הפרש הרוחות שתי בין יש כי אצלנו ספק ואין , ומקרים גשמים בחוש שוים )ז(

 מקרה הבהמה ומקרה האדם בני מקרה כי שם( י, זה קודם אמרו הוא ,עליו ויעמוד ידעהו
 בני רוה יודע מי )פם( , אמר כן ואחר • לבל אהד ורוח זה מות כן זה כמות להם אחד

 הבהמה מן האדם ומותר )בה( ,בו הוספתו ,אמרנו כאשר שהוא הזה המאמר ומחזק .האדם
 , הבהמות נפש ;יל האדם לנפש מותר שאין בזה החכם שרצה יתכן ולא .הבל הבל כי אין
 לא דעת מעט לו שיש הארץ עם בי ועור , החבמה מבטל היה כי , ■זה אומר חבם אין בי

 מהעבידו ,באורם יארך אשר בענינים ,הבהמות מן נכבד עצמו רואה והוא ,זה יאמר
 האדם גוף בי , המאמר בזה רצה אבל , ירצה כאשר בהם והשתמשו ,עליהם ורכבו אותם

 וכאשר , בהם יסודות מארבע מורבב הוא בי , במאומה הבהמות גוף על יתרון לו אין
 אבל .העפר אל שב והכל העפר מן היה הבל אחד מקום אל הולך הכל )בס( אחריו אמר

 ,שוים החלמיש והאבן האדם כי ,האומר כמאמר עוד וזה .האדם בני רוח יודע מי היתרון
 המזהיר האור יודע ומי )ח< ,אבן וזה אבן זה כי ,הפרש ביניהם אין , ההתאבנות בענין
 , קיום יורע מי ענין שיהיה ויכשר הגיע. כבר החלמיש בצור אשר והגבה באודם אשר

 ידע אשר הנה אומר כן , ישוב חוטא שהוא ידע אשר , ונחם ישוב יודע מי ב'( )יואל כאמרו
: יורדת וזאת עולה שזאת יבין

 כי )א( ,ואומר ,השביעי המאמר שאביא ראוי ,המאמרים אלה שהקדמתי לכיון ג פרק
 ,נמצא בל מהדוש שקדמתי מה בעבו־ ברואה, הנפש בי התאמת אשר

 .בקרבו אדם רוח יוצר י״ב( )זכריה הבורא ומאמר , הבורא זולתי קדמון דבר שיהיה והפסד
 אבותינו סרו לא וכאשר . בקרבו באמרו האדח צורת שלמות עם אותה בורא הבורא אבל

 בנקיות נקי עצב .ה ושעצ )ג( ל״ה( )ירמיה הזאת הנפש את לנו עשה אשר )ב( יי חי נשבעים
 דק יותר עצמה אבל ,מאירה בו ותהיה הגלגל יקבל באשר האור מקבלת ושהיא .הגלגלים

 מהם אהד .הגדולים השרשים משני זה על ועמדתי , מדברת ודתה כן ועל , הגלגלים מן
 ערום הנוף וראיתי , הגוף מבלתי והנהגתה הכמתה מעשה ראיתי כאשר והוא ,המושכל

 באשר דבור לה היה לא ,הארציים החלקים במו )ד( היתה וארו ,ממנו בהפרדה זה מכל
 . הגלגלים מעצם ופשוט ונקי זך יותר דק עצם שתהיה ויתחייב , הגלגל מן למאומה אין

 אמרו והוא , מהבכבים הגלגלים בהאור תאורנה הזכות הנפשות כי ,הספרים בדברי והשני
 יותר הן אך תאורנה לא הרעות והנפשות .הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים יב( )דניאל

 זכו לא ושמים יאמין לא בקדושיו הן פ״ו( )איוב כמ״ש ,הסתם הגלגל מענין )ח( פחותות
 בעיניו

האמונה שביל
 גשמים בחושים שרם )ז( :עליו ולעמוד זה לדעח יוכל ומי • שויס גופים בשני . זעצוס רב חילוף מתחלפות

 בו/ המזהיר האור יודע ומי )ח( הגופנים: קריהס זבת הגשמים בחושיהם שויס ור״לשהם כצ״ל לבקרים"
.ותלול גבוה הר כמו שהוא בכמותו החלמיש צוד ואת • המזהיר אורו שהוא באיכותו האודם אה שיודע מי כלומר

: שניהם מהות לדעה הגיע כבר
 היא סאדס שנפש הוא . הנפש מהות בענין נתאמת אשר ד״להדבר .כו׳ התאמת אישר כי )א( ג פרק

 הפסד שם ובארנו .מחודשים הס הנמצאים שכל הראשון במאמר שהקדמנו כמו . ומחודשת ברואה
 היו שלא אחר ית׳ מאתו מחודשים הם הנמצאים שכל ורק . ית׳ הבורא זולת קדמון דבר שיש האומרת הדעת

 בחוך אור! יצר אשר מהיוצר מחודש שהוא כלומר .בקרבו האדם רוח יוצר ־וכמיי׳ש . בכללם הנפש וא״כגם
 אשר )ב( : בשלמותו כבר שהוא אחרי בתוכו כלומר .בקרבו כמ״ש צורתו. שלמות עם היוחז אחרי הגיף

 . נקיכו׳ עצם שעצמה ו )ג( : שלמותן על היו כבר אשר אחרי לגופותט כלומר .הנפש את לכו עשה
 והיא . הגלגלים כמו אור מקבלת היא וע״כ . לסוהר השמים כעצם ונקיה וברה זכה היא שהנפש עוד והתאמת

 אלו כי ר״ל . הארציים החלקים כמו )ד( : משכלה כלומר מדברת היא ע״כ כי מהגלגל דקה יותר עוד
 שהס להגלגלים באין כמו .שכלי דיבור לה היה לא . הארבעה היסודות שהם הארציים מהחלקים עצמותה היה

 האומר .ז"ל הרמב״ס דעת על החולקות הדעות עם הגאז״ל הסכים ופה שכלי דיבור משוס . האש מיסוד
 שהשמים השמיני הדעת אצל פ״ג הראשון במאמר מללו ברוד הגאז״ל ששפתי וכמו . משכילים חייס הס שהגלגלים

 את ראה לא ׳ל ז יצחק עקדת בעל שהרב הנראה וכפי .שבעיה תנועה היא הסיבוב־ת ותנועתם האש מיסוד הס
 מהתחלה היותה הגלגלים תנועת ענין לבאר מספרו השני בשער התווכח אשר אחרי ע״כ כי . האמונות כפר

 נמשכו מדבריהם שנמצא מה בכל כלס התורנים שהחכמים אחר אמנם ח״ל סייס . ומדע שכל שוס מבלי מבעית
 בכלס לו מצאתי ולא שאמרנו הדרך על האלו הגלגלים מניעי המלאכים היות וקבלו הפילוסופי הדעת אמר
 לספרהטזרי בביאורו יהודה קול בעל הרב על הגדול התימה אך . ע״כ הזהכו׳ הדעת אל בידי וסומך עוזר
 מוצא היה בעגלתי חרש ולא מנא ולו חבר לו ובקש תלמודו כל על עקדה בעל מזר ז״ל אמר ה״א( )מ״ד

 שמא אחרי • ולכשרון לחבר לו היותם •אלה הגאזי׳ל דברי הזכיר לא ;למה . ע״כ החבר מדברי רשומה כוונתו
 ראה
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 בגלגלי' אלה דמו לא הספרים בי וידעתי . עולה במים שותה איש וכאלה נתעב בי אף בעיניו

 הדמיונים שני ואלה .העצם זה מבמו שהיא אלא ,סתם כהגלגלי׳ בפחות ואלה , המזהירים
 דרך על אומר בן אחר . למטה היא היורדת למעלה היא העולה ,החבם שאמר מה מהזקים

 אשר האריחים אל תשוב והרוח י״ב( )קהלת ספרו באחרית החבם מאמר כי , החקירה דקדוק
 - האדם בני רוח יודע מי ,בו פרשתי אשר הפירוש אמתת על מורה ואמות קיום .נתנה
 מספקן החבם שב בבר , עוד מאמרו בפי )ו( ההבם מן ספק שהוא מתעקש יתעקש ואם

 ברות ודבריו , נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח .ואמר ,באחרונה לאמתו בראשונה
 לי התבאר כן ואהר .במשפט האלהים יביאך אלה בל על בי ודע בפרשה כאמרו , האדם

 מן החבטה שקנתה יתבן לא בי מהם אחד . פנים מבמה לעצמה הבמה )ז( הזאת הנפש בי
 הוא באלו בהלומו רואה הסומא בי ,שהתאמת מה בעבור ו#ד . מענינו זה אין כי , הנוף
 עוד טעה ובזה )ח( .נפשו מחמת אם בי השיגו לא ,גופו מחמת זה השיג שלא וביון , ראה

 ,ההוש לכלים הנותנת יא ה שהיא והוא , והפגשם והסתבבם החושים התקשר שהשבה מי
 לי התבאר בן ואחר . האמתות והפך הגזרות הפך זה אומר אך , העצם הם לה יתנו ואיך

 תתהבר ובאשר מהבלים כלי אל צריך נברא כל פעל כי ,בגוף אלא הפעל לא שהיא )ט(
 אותה קראה כן ועל ,התאוה ובה הכעס, ובה ההברה, ג'בחות,כה לה יראו )י( לגוף

 לח שיש אל נפש באמרה ורמזה . ונשמה , ורוח , נפש , שמות בשלשה פ״ג( )ב״ל לשוננו
בשם ורמזה . תאוה מאבל ונפשו .)איוב( נפשך תאוה בי י״ב( )דבלים כאמרך , מתאוה בה

רוח
האמונה שביל £3

 " הסתם הגלגל טענין )ה( : עיי״ש סכ״ה הראשון למאמר בביאורו דבריו והביא האמונות ספר את יאה
 הן כמ״ש .כרקיע יזהירו והמשכילים סתם אמר ולא . הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים אה״כ ע״כ כי ר״ל

 כהאיר תאורנה הזכות הנפשות כי לנו להורות .בעיניו זכו לא השמים זוהרי הן אמר ולא .בעיניו זכו לא שמים
 הגלגלים כהאיי תאורנה פלא לבד לא הרעות והנפשות * מהכוכבים אור המקבלים הגלגלים

 הטובות הנפשות את הכתוב העריך שעכ״ם ואחרי . עצמם מהגלגלים פחותות שהם אבל . הכוכבים מן
 שהגלגלים מזה ידענו . עצמם מהם פחותים הס ואלה כזוהרס הס שאלה ואמר .הגלגלים בענין והרעות

 דמס אשר הדמיוניס אלה ושני . הגלגלים הם אפר העצם מכמו הן ושהנפשות .אחד מערך הן והנפשות
 שאה״נז למה מתאימים . מהגלגלים בפחות הרעות הנפשות ואת ־ הגלגלים לזוהר הטובות הנפשות את הכתוב
 מהמשך הנראה כי ויאמר עוד שיתעקש כלומר . עוד מאמרו כפי )ו( : למפה הוא היורדת למעלה היא העולה

 לאמת ספרו באחרית מספיקו החכם שב כבר דעתו לפי שאף לו נאמר . יודע מי באמרו הפק מפיל שהוא המאמר
 טעת ובזה )ח( : מהגוף עזר בלתי . לעצמה חכמה )ז( :נחנה אשר האלוקים אל חשיב שהרוח ולקיים

 מהתקשרות כי שאמר מי מאוד שעה א״כ .גופני עזר בלתי משיג שהשכל רואים שאנו במה כי ר״ל . כו׳ עוד
 לעיניס הראות תאמר כאלו . לכלים ההוש נותנת הנפש אס כי . הנפש תתהוה והפגפס והסתבכותס החושים
 הפך שזה מה .העלה סבת העלול ויהיה .הנפש אל המציאות את החושים יחנו איך א״כ •וכיוצא לאזניס והשמע

 באמצעות כ״א פעולותיה לפעול יכולה הנפש שאין .בגוף אלא תפעל לא שהיא )ס( :והאמחות הגזירות
 בלא אומן ואין ♦ בהס יפעלו אשר כלים אל הנבראים מצורך שהוא כמו .תפעל בו אשר הכני הוא והגוף .הגוף
 בשס הראשונים זכרו בזה וכיוצא רב עילוי מזה ית' כלי שוס אמצעות בלי פועל הוא ית׳ הבורא רק כי ♦ כלים

 ואמר .החובל רב ע״י מונהגת וכאניה . האומן ביד הכלי במדרגת הוא . נפשו אצל האדם שגוף . אפלפו״ן
 בהחחברה ר״ל .בו׳ כהות ג׳ לה יראו )י( :ע״כ בגוף משתמשת שכל בעלת מדברת נפש היותו האדם שגדר

 והם השלשה באלה נכללים הנפשיות הכאות וכל . זולתו עליהם יכלה שלא מה כהות שלש לה יראה הגוף אל
 הפילוסוף בפס הראשונים שזכרו המתעורר הכם חלקי שני הס והכעס התאוה אשר . וההכרה והכעס התאוה
 ולהתגבר להתאמן הכעסני ומשפש .מבוקשי אשיג ארדוף לאמור התאווני חוק לו שס ושם .הנפש מספר בשלישי

 יפרד בחינות לשתי כי . ידי תורישמו חרבי אריק האומר והוא .ממנו להנקס עליו להתחזק . המעיק כנגד
 .התאווני הכח יביס זה ואל ,השגתו אחר לרדוף לפבעו ראוי היותו מנד האחת ♦ הדבר על האדם משפש

 הכעסני יתנשא זה ולעומת ♦ בפניו המתיצביס והמפרידים המעיקים לסבת להשיג קשה היותו מצד והשנית
 יזם אשי את ממנו יבצר לא למען .התאווני מדרך מכשול להרים למלחמה חיל ויתאזר . המונעים על להתגבר

 . בפר חתיכת מוצא אחד כלב בזה והמשל .חיים הבעלי אצל גס המה נמצאים האלה הכחות ושתי . לעשות
 אמד איש והנה . שניו בין עודנו הבשר .בו והחזיק לסבעו וגאות ערב מאכל היותו התאווני לכחו ונדמה
 המעיק את מעליו להדיח הכעסני בכחו הכלב יתמרמר אז . מפיו פרף להשליך בידו שלופה ומרבו לנגדו עומד
 התאווני לעזרת הכעסני יקום ובכן חונה הבשר עם ויצא ינוס או . האדם אל לשונו ויחרץ . לשפן לו קם אפר
 בתאווני מהן שש הפעניות עפרה אחת נכנסות האלה הכחות שגי ותחת .סובו דרכו המונעים נוגשיו מפני

 ואבירות יראה ויאוש תוחלת הן והחמש . ועצב הנאה וגיעול חמדה ושנאה אהבה הנה שש .בכעסני וממש
יס' הבורא שרצה נסבור חיים בבעלי הס אלה וכל . להזכירם נאות מקום זה אין חולדות אלה ולכל וכעס

 ויוציאו
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 יוציא רוחו כל )משלי( • לכעוס ברוחך הבהל אל ז׳( )קהלת באמרך כועס, :ח לה שיש אל דוה

 . תבינם שדי ונשמת ל״ב( )איוב באמרך ,מדעי כה לה שיש אל .נשמה בשם ורמוה כסיל.
 אהד , חלקים שני ששמה מי טעה )יב( הכהות אלה ובענין .)שם( ממך יצאה בי ונשמת )יא(

 שני שם( )ב״ר לזה הלשון והברה ,אחת לנפש השלשה אך , הגוף בשאר והאחר , בלב בהם
 בהעמדת עומדת שהיא בעבור )יג( , היה אותה וקראה ,ויחידה ,היה ,אחרים שמות
 בלב משכנה כי לי התבאר כן ואחר ♦ בארץ דומה לה שאין מפני , יהידה אבל , לה בוראה

 כלם צמיחתם ,והתנועה החוש לגוף נותנים אשר הגידים כי גלוי הוא וכאשר ,אדם מבני
 סן צמיחתם אך ,הלב מן מוצאם אין הגדולים הסעיפים )יד( מוצא שאני ועם • הלב מן

 ולזה . וקשרים לגוף מיתרים המה אבל ,לנפש אינם ההם הסעיפים כי וידעתי . ח המי
 בבל נפשכם. ובכל לבבכם בכל י־׳ב( )דברים כאמרו ,והנפש הלב )סו( תמיד הכתוב מהבר

: לזה והדומה .)שם( נפשך ובכל לבבך
 מה ,אומרים אדם בני קצת מצאתי כי אומר ,המאמרים אלה שהקדמתי »*ביון ד פרלן

 יותר היא אשר ,הנכבדת הנפש זאת יתברך הבורא ששם החכמה אפני י
 שאתעכב והתחייבתי . אליה הרע כי ,בלבם ואמרו ? הזה הפחות בגיף , חגלגל מן זכה

 כפרנו אשר יתברך הבורא בי ,מאמרי בתחלת ואקדם .היטב באר ואבארהו ,הזה במקום
 .עליו שיעול או נברא על מריע )א( שהוא עליו שיאמר השקר מתכלית ,שקדם במה ענינו
 ברא לא כי ועוד וטובים ישרים כלם פעליו כי ועוד • מעליו מסתלקים המקרים שכל מפני

 ואחר ,כפור שסכומו מכלל המאמרים אלה )ב( להזיקם. לא להועילם, אם כי הבריאות
 שלש אם כי לו אין העוול כי ואומר ,הפרטיים החלקיים המאמרים מן אליהם אחבר כ,

 המעול שיעול ותחלתם . יתברך הבורא מן מרוחקות ושלשתם רביעית, להם אין כנות
 בענין כסכלותו והשלישים ,ממנו שיגיעהו דבר חמדתו והשנית ,עליו שיעול ממי מיראתו
 מן מאומה שיככל ולא , שיחמוד ולא שיירא, עליו יאמר לא אשר והבורא , האטת

 טוענין ומצאתים בספרים הכתבלתי כן ואהר כלם, הסבות מעליו הכתלקו כבר ,המדעים
 נכר ולא שרים פני נשא לא אשר ל"־( )איוב החסיד שאבר מה והוא ,השלש באלה לצדקו

 " היראה שער אל בו רומז ,שרים פני נשא לא אשר . כלם ידיו מעשה כי דל לפני שוע
 בו רמז ,כלם ידיו מעשה בי ואמרו .חהמדה שער אל בו רמז )ג( , דל לפני שוע נכר ולא

אל
האמונה שביל

 לרעה בהפייתס לקלקל מועדות הן האלה בהנחות בעבור אך . וכאמור לסבעם הנאות אל ולהמירם לזכותם
 הבורא אוחו בחנן . האדם אל נודעת יתירה חבה ע״כ .נאור וחושך לחושך אור בשימם מעוקל משפס ויוציאו

 המרק להקים הנזכרות הכחות על המושל השכלי החפץ שהיא . ההכרה והוא .שלישי בח בו והוסיף .יח׳
 הגאז״ל כ״ז שזכר וכפו . יחמם תמים וגבר .מפצו למחוז וינחם ישתוקו כי וישמח גליהם יחשו עד . לדממה

 אצל פשפסיס בפרבה ז״ל הראב״ע דברי גס כס בזה וכיוצא עיי״ש פ״ב העשירי במאמר לקמן בקצרה עצמו
 בחכמת. התעסקו ולא . תורות השתי חכמי גדולים מכסים יש המחבר א״א וז״ל . מקרבך מחלה והסירותי
 מהעולם האדם שגוף בעבור המכסות מן פעס אזכיר לא אם הברכות אלה לפרש יכלתי נא ע״כ . ההולדת

 על יקראו ובלה״ק כמות שני הס והנה . והגוף הנבמה בין אמצעים ויש .בו קשורה העליונה והנשמה השפל
 . החפ! ותנועת ההרגשות כל כת יצא וממנה כראש במוח ופובבכ החכמה הוא הנשמה כי . ונפש רוח הרוב
 אמר ק1 . הכעס בעלת והיא כנגדה העומד כל על להתגבר שררה כמבקשת והיא • האדם מיי ובו בלב והרוח
 כי כתיב וככה .לאכול המהאוה והיא בכבד והנפש .כסיל יוציא רוחו כל . לכעוס ברוחך תבהל אל שלמה
 כלן או . חזקות הנזכרות השלש אלו לו שתהיינה שנברא הדם יש והנה . ממנה המשגל ותאוה . נפשך חאוה
 : עיי״ש כו׳ סבונים מינים כ״ז על אדם בני והגה . רפה ולא חזקה לא או . רפה וזו חזקה זו או . רפות
 לא לדעתו כי .בו' ששמה מי טעה )יב( : הזה כדעת שמעה ממי כלומר . ממך יצאה מי ונשמת )יא(
 : רבות כמות בעלת אמה נפש כ״א שם ן שא האמת אבל . מתחלפות כתות אחת מנפש שימשכו אפשר היה
 אשר הבורא ביטלת .לנצח קיימת עומדת שהוא על פורה חיה בס כי ר״ל . בו׳ עובדת שהוא בעב!ר )יג(

 הלב )פו( : וכיוצא הזרע וכלי ס הגיד .הגדולים הסעיפים יד() : לנצח תמיד מיה היא ע״כ כי . מעמידה
 . בקרבו האדם רוח ויוצר ככתוב הגוף באמצע האדם סור! זיל ב כ וארא בפרשת ז״ל הראב״ע גם . והנפש

 הלב בדם היא האדם יחיה שבה הנפש כי והאמת ז״נ כתב אתרי ובפרשה ע״כ התולדות מן רבות ראיות ז וע
 בכל אצלי פירושו לבבך. בכל אלוקיך אח.ד׳ ואהבת פאזר אמנם וז״ל מהראשון בפל״ט המורה הרב כתב פ״כ.וכן

 :ע"כ השגתו כלם פעולותיך תכלית שתשים והעני! .הלב מן הכל התחלת כי כלס. הגוף כמות לבך.כלומר כתת
 המאבדים אלה )ב( : עול לו שיעשה או . נברא לבום רע שיעשה .ם' נברא על מריע )א( ד פרק

 מכל ונעלה מסולק שהוא . אמרנו אשר האלה מאמרים השלש כי ר״ל .ספור שסכומו מכלל
שפרפיו . כלל היא מכם אחד לסועילס.כל כ״א הברואים ברא ושלא.וישובים ישרים !שפעולותיו רוקרה.

 ספוריסו
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 להם שיתחייב ומה מעשיהם שידע שבן ובל ,ברואיו את יורע שהוא מפני . המדע שער אל

 ,הנפש בענין אדם בני בה שישאלו שאלה בל ,לו שרש חזה הצדק ששמתי !כיון ( ועליהם
 פועלת בלוז שהיתה בעבור ואומר )ה( .עליו ואשיאנה השרש זה אל שאשיבנה ראוי )ד(

 אלהנעם ותגיע ,הפועלי׳ אל בו תגיע דבר אל הבורה התחייב )ז( ,בבנינה )ו( לבדה
 יוסיפו העבודות כי החמישי. במאמר )ח( בארנו באשר הגמורה. ההצלחה ואל המתמיד,

 נ״ק( )חהלים הכפרים מספרים באשר .אית' ומשהירים עצמה מקדירים והעונות , אור בעצמה
 הוא זה והבוחן .י״ג( )משלי ישמח צדיקים אור ועוד . שמחה לב ולישרי לצדיק זרוע אור
 ,והכסף הזהב האש לצריפת הספרים זה ודמו , מעשים בל יודע שהוא והוא ,העולמים צור
 משאר בהם והנתלה . יעמדו השרשיים והכסף והזהב , עצמם אמתת בה ויתבאר )ס(

 ואיש לזהב וכור ט״זימצרףלבפף )משני כמ״ש )י( יעוף וקצתם קצתסישרף , המתכות
 . הזהב את בבחון ובחנתים הכסף את כצרוף וצרפתים י׳״ג( )זכריה ועוד .מהללו לפי

 ידע כי 1 ג כ )איוב כמ״ש , ותכובדנה תוקרנה ־! )יא ,נצלו אשר המזוקקות הזכות והנפשות
 כמו ,ותפחתנה תרדנה )יב( מהם , ולזיופים לסיגים והדומות • אצא כזהב בחנני עמדי דרך

 כי אומר זה ועם . להם קראו נמאס כסף נתקו לא ורעים צרוף צרף לשוא ו׳( )ירמיה שנאמר
 מקובלת התשובה כן ועל ותנקיג׳ ותזכנה תשובנה לחם אפשר ,בגוף בעודם מהם המגואלו׳

 לה תקוה ולא ,בה שנתערב ממה להנקות לה יתכן לא ממנו תצא וכאשר ,חי האדם בעוד
 לה המוס שיאמר'כי ומי .תקוה תאבד רשע אדם במות י״א( )משלי אמר באשר . מזה מאומה

 לו ואגלה לו אבאר אני , וחיסורים והגאולים האשמות מן והנוח נפרדת הניחה אלו היה
 , שידענוהו ממה כן ואחר , בוראה לה זה עושה לאחיה )יג( טובה וזיתה אלו הפרידה כי
 , מתמירים חיים אל ולא הצלחה אל ולא נעם אל מגעת היתה לא ,נפרדת מניחה היה אלו כי
 אל הבניה הק על )יד( לה אפשר ואי , בוראה כעבודת אם בי איננה אלה כל אל הגעתה כי

 להראות לה אפשר אי שהאש כמו , פעל כל פוערה שעמו מפני ,בנוף אם כי העבודה
 אם כי מהם אהד פעל יתום לא החלקיים מן אחרים ודברים )סו( , בדבר בהתלותה אם בי
 היה לא שהגוף שכן כל דבר פועלת היתה לא , לבדה חנפש נשארה ואלו , האחר על

 יהיה לא ואם , ענין לבריאתם היה לא ,המעשים מן ערומים שניהם יהיו ואם . דבר פועל
 לא הכל כי , ביניהם שיש ומה והארץ השמים בריאת בטולי עם יבטל , ענין לבריאתם

 נוטה , הנה קדם כאשר הג׳ המאמר בתהלת )ה;( אמרנו כאשר ,האדם בעבור אם כי נברא
 ,בראשית במעשה יש ובאשר .י״ב( ;זכריה בקרבו אדם רות ויוצר ,בעבור ארץ ויוצר שמים

 לעשות בח לה ויתן , נפרדת ענינה על יניחנה יאמר ואם אדם. נעשה בעבור הכל כי )יז(
 אשר הראשונה כהשתדלות בזה השתדלותו בי נאמר , לה שרצה מה אל בו שתגיע עד

 השתדל הוא כי ונשיב , והמלאכים הככביט עצם כמו שיהיה , האדם כגשם זברנוה )יח(
אם כי תפעל לא אשר המשכלת שהנפש מפני , אדם לא והאדם , נפש לא הנפש שתהיה

עם
האמונה שביל

 ר״ל . החמדה שער אל בו רמז )ג( : והולך מהם אחד כל חת הגאז־׳ל שמבחר וכסו . שיבא במה כפורים
 ,בו׳ השורש זה אל שאשיבגה ראוי )ד( :אליו שיגיעהו דבר יחמוד שנא בעבור ונדיב שוע פני יכיר שנא
 מדוע הנפס מהות בענין האדם שישאל שאלה כל א״כ .ברואיו עם ומשפטיו ד׳ צדקת שנתבאר אחרי כי ל״צ
 כי בצדקו »וער וכבר .צדק פעלו הצור כי שהשרשנו במה החשובה תהיה .אקר בחופן ולא זה באופן כך הוא

 שהוא .הראשונים כללים ה»ני פרסי נתבארו ובזה . אחר באופן מהיותה לה סוב הזה האופן על היותה
 הכלל לבאר שב עתה .כו׳ שהיתר. בעבור ואומר )ה( :וסוגים ישרים ושפעולותיו .המקרים מן »שולק
 התחייב • חבורה התחייב )ז( בסבעה: בבנינה. )ו( להועילס: כ'א הברואים את ברא שלא השלישי

 ויתבאר )ס( :כו׳ אור יוסיפו העבודות כי נתבאר בפ״א שם . החמישי במאמר )ח( : שתתחבר
 קצתם בהם המעורבים והסיגים ולזהב לכסף תפר האמתות יתבאר הצריפה במעשה .עצמם אמתת בר.

 לזהב ובור לכסף מצרף כט״ש )י( : האמתיס והכסף הזהב שרשי כ״א יפאר שלא עד יעופו וקצתם יפרסו
 תרדנה )יב( :ונכבדות יקרות תהיינה . ותכוברנה תוקרנר. )יא( : כצ״ל ג׳ י״ז משלי .ד' לכות ובוחן

 השורש על נשען הגאז־׳ל . בוראה לה זה עושה היה )יג(לא : ופחיתות ירודות תהיינה .ותפחתנה
 חק על . הבניה חק על )יד( : שואל לכל בו להשיב מוסד יסוד הוא הבורא צדק כי . למעלה הנזכר הנכבד
 פופלם שנא .החלקים בעני הדברים כל אצל שהוא וכמו .בו׳ החלקיים מן אחרים ודברים )סו( : הסבע

 שנתבאר כמו ור״ל כצ״ל .כו׳ הר' המאמר בתחלת )סז( : זה על זה יחד חלקיהם בהתקבץ כ׳יא פעולתם
 בעבור הכל כי )יז( : וגו׳ שמיס נוסה לה״כ המאמר זה בתקלת שהקדמנו וכמו הרביעי למאמר בפתיחה
 ..בראשית למעשה אתרון האדם שהיה מה כי הרביעי למאמר בפתיחה שאמר למה רומז ל הגאז' . אדם געשה

שהשתדלנר ר״ל . האדם בגשם זכרנור. )יח( :בעליו אליו מביא ואח״כ ומתקנו ומציעו ארמון שבונה כמי הוא
גס
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 , ועל , מלאך או גלגל או היאבובב , האדם בגשם לא תהיה.בועלת אב האדם גשם עם

 :! לשון בלתי בלשון )יש( לבטלה בקש• :ן אם והוא ,אמתתה בטלה :בר שיהיה' דבר איזה
 אשר , בטבע למעלה עולים והמים , לבטח יורדת האש שתהיה שבקש במו והוא הבמול

 , עצבייהח. במול הוא אשר ,מהמם והשלג , מקררת האש שתהיה בקש או ,עגיגם בטול זה
 החבטה ואין הידועות, אמהותם על הדברים היות הה:מה ,בי ההבטה הוטס . זה ומבקש•
 , הוי מ״ה( )ישעיה הכתוב אמר וכאשר .המתאוה ויתאוה ההומד יהמוד כאשר הדברים •שיהיו

 אשר בה העונות ה־בק אבל )כ(4 וגו׳ תעשה מה ליוצרו המר היאמר .וגו' יוצרו את רב
, (ז )קהלת אמר וכאשר ,ביראה בה שכיון מה ממרה כשהיא בחירתה ברוע יהיה זה , הרחיק

־ ומה .רבים השכונות בקשו והמה ישר האדם את האלהים עשה אשר מצאתי זה ראה לבד
 ,טהור הוא אך טמא דבר בו אין האדם גוף כלל כי נאמר ,והטומאה הגאולים מן שהרחיקו

 והתורה ,בתורה התחייב אבל , השכל שיהייבהו מה ולא מוהש דבר איננה הטומאה כי
 , בהם והם טמאתם לא )נא( מהם הפרד אהרי אם כי , אדם בני להות קצק ממאה לא

 נקבלם לא ואנהנו בהם ויחייבנו ,מעצמו נכדיו׳ הורות הזה הדבר אום׳ לנו ישיב אם אלא
 קנחה היסורין שיהיו ,מעלות משתי מאחת נמלטים אינם ,זכרם אשר וחיבורים . ממנו

: הוא כי לאלהים לא , לה ההטא , הקור וכעת ההום ובעת ההשך בעת בצאתה היא , אותם
 כ״ז( )משלי אמר כאשר ,והמרתו כב( ■ המקרים מאלו להשמר אותה שמצוה ,שכל בה נתן ככר

 הוא י ,)כג אלהיט עליה הרשם חיבורים .ואם ונענשו עכרו ופתאים ונכתר רעה ראה ערום
 באשר ,טובה תמורתם לגמלה , מוסר דרך על אלא עליה הביאם לא ,ולרהמיו לצדקו

יה תיסרנו אשר הגבר אשרי עוד ואמר .באחריתך להטיכך נסותך ולמען ח׳( )דבר-ס אמר
:צ״ד( )ההלים וגו׳ רע מימי לו להשקיט וגו׳

 היצירה, כתהלת קדם כאשר ,א׳ פעל יחדיו והגוף הנפש כי )א( , אבאר כן ראהו* " פרק
באפיו הא־מהויפח עפר"טן האדם את אלהיט יי׳ וייצר א'( )בראשית

 1 נבובים אדם כני רוב תמצא אשר וזה , א׳ וענוש אהד גמול שניהם דמה וכן .היים נשמת
 על שהם הושב וקצתם , כלבד לנפש הם והענש הגמול כי הושב קצתם , הזה בשער
 ידיעת מעוט כלם את והטעה .כנימן והוא ,כלבד העצמות על בכרו וקצתם , כיבד הגוף

 תמעל כי נפש ,תחטא כי נפש ד )ויקרא אומרת הלשון מהם שימצא מי כי והוא , בון בל
! התבונן ולא ,כלבד לנפש הבעלים כי השב .י״ח( )ימזקחל המות היא ההוטאת הנפש . מעל

 ואיננו .ז׳( )ייקרא בשר .*אבל אשר והנפש טמא, דבר בכל תגע בי ונפש אומרת שהיא
 בשר בל יבא ונו׳ בחדשו חדש מדי ו־יח ,אומרת הלשון ראה ואחר הגוף. אם בי

 וחשב ,לזה והדומה • )תהלישקמ״ה( קדשו שם כשר בל ויברך . ס״ו( )ישעיה לפני להשתחוות
 ,ובנימן לנפש הם מליצה ר הדבור כי ,עמם שיש מה )ב( התבונן ולא , לגוף המעשים בי

 1 )תהליסל״הך וגו׳ תאמרנה עצמותי כל ועוד ;״ב(. )יחזקאל עצמותם על ותהיעונותם , מצא
|ו הם האדם גוית כי , החתוך שבספר אומר ואני . העצמות על הסמיכה בי )ג( והשב

העצמות
! • י האמונה שכיל

 פ״ב הרביעי במאמר שהוא וכמו . והמלאכים ככוכבים כעצם זך ממוסר נברא לא מדוע האדם וגוף בגשם גם
 על ביסול לשון הזכיר מבלי אתר בלשון הבישול שבקש כלומר .הביטול לשון בלתי בלשון )יש( : עיי״ש
 שיבלה הגוף עם כנפש היות כי כלל בדרך הגאז״ל באר אשר אתרי .בו׳ העוונות הדבק אכל )כ( : שפתיו
 ■ הגוף עם חיבורה ע״י כי ואמר זה נגד השואל שכן אשר השענות שלשת על להשיב עתה יתחיל . נפרדה מהיות
 I עליהם ומשיב . והרעות כישורים בה ויודבקו וכשומאוה נים הגיא■ בה זיודבקו .והאשמים העוונות בה יודבקו

 שהורים שהם וכיוצא זב של רגליו ומימי רוקו ד״מ כמו . בהם והם טמאתם לא )כא( : אחת אחת
 יחייב כאשר כ״א הזאת השאלה תתקיים לא וא״כ .ממני צאתם אחרי כ״א מסמאים ואינם . בגופו בהיותם

 נקבל וצא אליו נשמע ולא לו נאבה לא שאנחנו מה . האדם סומאת בענין נכריות חדשות תורות לקבל אותנו
 : לה זאת היחה מידה וא״כ בקולו שמעה ולא השכל נגד מרתה .והמרתו )כב( :והבליו תורותיו ממנו
 עליהם הביא לא כי נאמנה נדע רחמיו ורוב צדקו גודל שידענו ממה רי׳ל .בו׳ ולרחמיו לצדקו הוא )כג(

: ולתועלתה לשובתה כ״א הימורים
 ושתיהן עשוהו יחדיו והגוף הנפש .דבר יעשה האדם אם ר"ל .כו' יהריו והנוף הנפש כי )א( ה פרק

 מן עפר האדם אח אלוקים ד׳ ויצר כמ״ש . האדם עצם הם שניהם כי .יחשבו אחד לפועל יחדיו
 בזולת מהם אחד ולענוש לגמול יתכן לא וא״כ . האדם הם יחדיו ששתיהן הרי חיים נשמת באפיו ויפח האדמה

 ומקב; הגמול מקבל כלומר . הענוש והוא הגמול הוא יחדיו ובניהם החצי כ״א אינו מהם האחד כי .האחר
 הדיבור על מורס בבר כל ויביך כי . האלה הכתובים עם בנמצא מה כלומר . עמם שיש מה )ב( : העונש
המעשי« אח השמיר שהכתוב ור״ל לדעתי כצ״ל . העצמות על הסמיכם כי )ג( :לנפש והם והמליצי .השכלי

 על
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 בי )ה( , יודע שאני אלא .ושומרים משמשים , והמותרים והגידין והבשר )ד( העצמות

 דרך זולת ודרך ,בונה למלאכה כי ,ידיעתו מעוט בעבור הזאת הדרך על זה אמר לא הוא
: אהרת מלאכה

 מי יי מאמר כי .התבונן לא אבל 0) , פנים בשום ההתוך ממלאכת ההורה מלאכת ואין
 ובניו שאול נופת כי אליו שחבר עד ,זה לו די ולא . בעצמות יהיה לא ,כמוך

 * שם אותם וישרפו יבשה ויבאו ל״א( )ש״א שאמר כמו גלעד, יבש אנשי שתום
 האשל תהת ויקברו עצמותיהם את ויקחו )שם( שאמר במו ,נקברו לבדם ושעצטותם )•ז(

 г נויתו שרף מי .יוסף עצמות את משה ויקח י״ג( )שמות- כשאמר רואה אתה והנה .ביבשה
 הניהו עצמותיו אצל אומר כשהוא ? מיהודה בא אשר האלהים איש גוית שרף מי ועוד
 לשם אמר כאשר , עליהם וישרפו כמו שם אותם וישרפו אמרו אך .י״ג( )מ״א עצמותי מה

 אביו אותו ויבך וכלשון .לך ישרפו הראשונים המלכים אבותיך ובמשרפות ל״ד( )ירמיה
 ומי ,לבדה הנפש אל המעשים שיחם מי ידע שלא והכלל .עליו ויבך במקום ,ל״ז( )בראשית
 כי והוא ,ומנהגה הלשון הק .לבדם העצמות אל שיחכם ומי ,לבדו הגוף אל שיחסם
 אל פעם אותו תיהס ,המשה או ארבעה או דברים שלשה אל מיוחס פעל כשיהיה ,מנהגה

 וחיך ולשון ושפה פה , כלים המשה חושב הדבור כי יודעים אנהנו כאשר ,לבדו הראשון
 שפתי .ל״ה( ;שם צדכך ההגה ולשוני .)ההליסע״א( צדקתך יכפר פי אומרת והלשון ,וגרון

 החמשה מן זה ואי .נ״ח( )ישעיה בגרון קרא . ח׳( )הושע שופר חכך אל .)שסס״ג( ישבחונך
 אד הגוף או לבדה הנפש שתזכור פעמים יש הנה כן , עמו האהרים הארבעה וכרה )ח(

 אם בי יהיה לא )ס( ,הפעלים מן פעל שתיהם ואפשר ,הכל רוצה והיא העור או העצמות
 כפיה בחפץ ותעש . רגליה ישכנו לא בביתה ז׳( )משלי כאמרה ,אחד אבר אל ולנפש לגדף

 וכבר .לזה והדומה .ו׳( )שם הוות יבין לא הכי אם .י״ז( )איוב עיני תלן ובהמרותם ל״א( )שם
 שאמרו מה הקבלה מצד זה אל ונהבר , אחד כעל שהם )י( הכתוב ומצד השכל מצד בארנו

 משל ,הדין מן עצמם לפטור ונשמה נוף יבולין לומר אדם בא אם (צ״א )סנהדרין , רבותינו
ואחד הגר אהד )יא( ,שומרים שני בו והושיב ,פרדס לו שהיה למלך ,דומה הדבר למה

: הענין ושאר .סומא
 להתחברותם )ב( שם בוראם כי ואומר , החיים ימי קץ בענין )א( אדבר כן ואחר ו פרק

 לקצת ואמר .כ״ג( )שמות אמלא ימיך מכפר את כמו ,מנויים ימים מדת ’
ימיך ימלאו כי והיה ז׳( ב׳ )שמואל אמר ולקצתם .למות ימיך קרבו תן לא( )דברים הנביאים

 והדומה
האמונה שביל

 האדם גוף הס העצמות שרק כלומר .בו׳ והגידים והבשר )ד( : והעונש השכר מקבלי ושהם : יאצמוה על
 בעבור הזאת הדרך על זה אמר לא הוא כי )ה( : אותם שומרים רק הס והמיתרים והגידים והבשר
 שכן הוא שהאמת והכוונה מוכגר מאמר כמו . הדברים בתוך נהמצע מאמר הוא זה כל .ידיעתו מיעוט

 וסידורים וחילוקס האדם אברי חיתוך חכמת שהוא . הניתוח במלאכת המדבר החיתוך בספר גאלינוס כ₽וב
 מעין התורה מלאכת שאין בעבור החיתוך ממלאכת ראיה להביא שאין יודע שאני אלא . והרכבתם וחיבורם
 זולת מיוחד בדרך מיוחדת כוונה מלאכה לכל כי . ממלאכה מלאכה למדין ואין .פנים בשום החיפוך מלאכת

 כ״א . זה בעבור אינו . החיתוך ממלאכת ראיה בנימין הביא שלא מה אבל .אחרת מלאכה אצל שהוא מה
 כלומר . כו׳ התבונן לא אבל )ו( כלל: החיתוך מלאכת לאידעמענין הוא כי . ידיעתו מיעוס בעבור
 נקברו לבדם ושעצמותם :.)ז( בעצמות יהיה לא כמוך כי מאמר כי . ידע ל& במקרא דאיילו סכלותו הראה

 קברו ולא . הבשר את ששרפו במה חשו לא וע״כ .העצמות הס האדם עיקר כי מזה ראיה והביא . בו׳
 אותם וישרפו שאה״כ מה כי .כלל בשרם אה שרפו שלא ואמר .ראייתו את דחה והגאז״ל .העצמות את כ״א

 הארבעת זכרה )ח( :מלכיא על דקלין כמא עליהון וקלו שם יינתן שתרגום וכמו . עליהם וישרפו ביאורו
 : בכת עמו אחריס הארבעה גס זוכרת . בפועל מהחמשה אחד זוכרת שהיא פעם בכל כלומר .עמו אחרים

 שבאמת עס .אחד לאבר פעולה איזה שון הל תייחס לפעמים כי ר״ל . בו׳ ולנפש לגוף כ״א יהיה לא )ס(
 והנפש שהגוף .אחד פעל שהם )י( : והולך שמבאר וכמו " יחד ונפש בגוף כ״א ההיא הפעולה תושלס צא

 : מהם אמד ע״י שתושלם לה וא״א . בשוה שוה לשניהם מיוחדת האנושית הפעולה כי .יחשבו אחד לפועל יחד
 ונביאם והרכיבני בוא בפרדם רואה אני נאות בכורות לסומא חגר לו אמר . סומא ואחד חגר אחד )יא(

 .הס להיכן נאות בכורות להס ואמר הפרדס בעל בא לימים ואכלם והביאם סומא ע״ג חגר רכב . לאכלס
סומא ע״ג חגר הרכיב עשה מה לראות עיניס לי יש כלום סומא וא״ל בהן להלך רגלים לי יש כלום מגר לו אמר

: כאחד אותם ודן בגוף וזורקה נשמה מביא הקב״ה אף . כאחד אותם ודן
 המאמר בתחלת שאמר מה על הכתובים ראיות להביא הגאז״ל שב פחה .החיים ימי קץ בענק )א( ך מדה
לחיבור . להתחברותם )ב( ;ביניהם יסריד ישלם וכאשר מקובצים לממימי ©לקים שם ושהוא •״א י

הנפש
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האמונה שביל

 הנפש בי ,בדעתו )ד( ההיא גמדה שמוסיף )נ( פעמים יש בי אומר בן ואהר .לזה והדומה
 תסבול אשר ,אצלי ההיא המיה אבל ,הדבר אמתת שונה אינה ידיעתו בי . בגיף תשאר

 בנה בי ספק אין שבראו שמתח^ת והיא . גוף1־’ נהן אשר הבה מדת ,והחסרון התוספת
 והוא ,קץ הנקראת היא ההוא הבה עמידת !מדת , מעט אם אם.רב הפחות מן :ה על אוהו
 ולהמס להחלישו ויבול , אחרים שלשה השבעים עם )ה( ותעמד ,ולאמצו בו להוסיף יבול
 יהיר. אשר והחסרון , הימים בקץ* התוספת ■'סבור הזה הבאור ועל )ו( . בארבעים וימס אותו

 . האמת על שיעמידם בוראו ידעו אשר הוא והחסרון התוספת )ז( אחר לאדם החיים מן
 מחסר או שלשים בו מוסיף והוא ,שבעים על היה הגיף בח ששרש יודע שהוא זה ובאור

 תוסיף יי יראת י׳( )משלי מאמרו ? והחסרון התוספות התחייבה מקום זה ומאי )ח( .שלשים
 ברו^ב ואמר .שנה דשרה חמש ימיך על והוספתי ל( )מ״ב ,הצדיקים בקצת ואמר . ימים

 בבור כל הבה ויי' ברשעים ואמר ,לו והדומה נ״ח( )דברים ימיך יאריבון למען הגמולים
 בפי מתים היו ואלו לו והדומה כ״ה( )במדבר במגפה המתים ויהיו . י״ב( )שמות מצרים בארץ

 . פנחס מעשת בעבור נעצר דבר היה ולא , חטאתם בעבור מגפה היתה לא ,קצם כה
 יבא יומו או )מן יגפגו יי אם בי כ״ו( )ש״א באסרו ,הימים קץ זולת המגפה הנביא שם ובבר
 דבורא בחירת בפי אך ,לו טחסרין רשע בל ולא ,לו מוסיפין צדיק שבל אומר ואינני . ומת
 קצרו שלא ומי , לפניו הבא העולם גמול , הצדיקים מן לו הוסיפו שלא ומי , הטוב ובפי

:הפץ לבל ועת ?י( ג( )קהלת שנאמר במו ,לפניו הבא העולם ענש הרשעים מן ימיו
 הפרדת בעת הנפש עגין יהיה איך שאבאר צריך , העניגים אלה שבארתי וכיון ז פרק

 ישלחנו אשר שהמלאך כ׳( )עכו״ם ,הודיעונו רבותינו בי ואומר ? הגוף מן 1
 בעין מאש עיגים מלאת )א( ירקרקת אש ב־צ־רת לאדם יתראה ביניהם, להפריד הבורא
ותתפרד , למראה יחרד , יראהו ובאשר ,בה אליו ממוין )ב( . שלופה הרב ובידו , חשמל

נפשו

 שהבורא זה דבר למדנו מהיכן ר״ל . והחסרון התוספת התחייבה טקום וסאיזה )ח( :אליו נר$ה שהוא
 חפץ. לבל ועת ן )י :בקצו שימות כלומר . וטת יבא יוטו או )ש( : האדם ימי במדת מחסר או מוסיף ית׳

 . מפן נכל ועת זמן לכל א׳( ג׳ )קהלת שם שאמר למה הגאז״ל כוונת ואין .הדפיסיס בכל סעות זה לדעתי
 בצבי אני אמרתי ס״ו( )ג' שם שאמר למה ורומז .חפץ לכל עת נהיות צריך אבל לדבריו עגין פוס לזה אין כי

 המקיש הגאז׳־׳ל דעת לפי ויהיה .שם המעשה כג ועל חפן לכל עת כי האלוקים ישפוס הרשע ואח הצדיק את
: שם הרביעי בשורש פ'׳ג התשיעי במאמר ועיין . בעוה״ב שם כלומר .שם במלת המצוין

. בה אליו 1םכוו החשמל: כעץ אש ועיניו ירוקה אש גופו .בו׳ מאש עינים מלאה )א( ן פר*ת
מכוון 1

:הוולדו ביים השבע מנד לאדם העזרים הימים במדת . ההיא במרה שמוסיף )ג( : הגוף עם הנפש
 נפשובגיפו תפאר ני האדם מזה ידע כבר ית׳ שהבורא עם כלומר . בגיף תשאר הנפש כי ברעהו )ד(
 ,דבר בשים מבע אמת־ משנה ית׳ ידיעתו אין כי .מעפה ימיו מדת היתה בכ״ז . ימיו מדת עבור אחר גם

 באדם המסד הנח הוא .והחסרון החושפת שמקבלת אמרנו אשר ההיא שהמדה והולך ל הגאז שמבאר ונמו
 יהיה השלמות על וממוזגים בגופם ברואים ואמו הילד אבי שאם תאמר כאלו . בו מבעי ענין שהוא יצירתו בעת

 כח יוסד מהם אשר וכיוצא והמוזגים שובים מאכלים האם תאנל אס וכן . גדול יותר מהם הנולד כת גם
 רצונו כפי ממנו וינרע .ית' הבורא יוסיף ההיא המדה ועל . בו הנולד הנח כפי תהיה ימיו ומדת . בנולד

 משלימין זנה . דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא ־ החולץ פרק בסוף בזה נחלקו וחנז״ל .וחכמתו
 הגחזי׳ל לן וסתם . נו׳ לו פוחתין זכה לא לו מוס־פין זנה אומרים וחכמים . דר״ע לו פוחחין זכה נא לו

 כי ידענו והנה וז׳״ל . אמלא ימיך משפר את אצל משפשים בפרשת ז״ל הראב״ע דברי גס הס וכן . כחכמים
 הוא כי נכריה וליחה זרה אש לא . התולדת והליחה החום רוב כפי לחיות שיוכל ידוע וזמן קצוב זמן איש לכל

 כתוב ונן . הקצוב מהזמן יותר האדם יחיה ואז . הנשמה בנח והליחה החום יחזק בשם והדבק התולדת הפך
 .יבא יומו או יגפנו ד׳ אם כי וכתיב .יעזבנו ימיו בחצי וכתיב . תקצורנה רשעים ושנוח ימים תושיף ד׳ יראת
 לו באו מחוץ כי . והליחה החום תוצדת כפי הקציב בזמן ביומו מת לא במגפה או במלחמה המת והנה

 .עחך בלח תמות למה שלמה אמר .במלחמה ימות פן ובתורה . מכלם יצילנו בו שדבק השם והנה . מקרים
 ומה ,ימיך על יוסיף הנני כתיב ע״כ . כו׳ רבים בדברים תלוי המזל דברי כי . המזלות חכמת הפך זה ואין

 וכההיא . כר״ע פסק פנ״ח ח״ב דין חקר מחמר מאמרות עשרה בספר מ״ע והרב ־ ע״נ להאריך עוד ו(וסיף
: זה שישבו סוסיפין ד״ה שם יבמות ועתו׳ מילתאכו׳ תניא בזכותא לאו ומזוני חיי בני כ״ח( )»״ק דאמרינן

 בו׳ יסבור הזה הביאור ועל )ו( : המאמר המשך לפי כצ״ל . אחרים שלשים השבעים עם )ה(
 כי .לאחר ונחשרו לזה החיים שניחושפו לומר הלשון על יפו׳ אץ יוק הביאור ובזס בלומר . אתר לאדם

 בצ״ל .נו׳ ידעו אשר הוא והחסרון והתוספת )ז( : וכאמור יצירתו בעת בגוף הנתון הכח מדת אל שב זה
 מה על שיעמידהו עד ממג לגרוע או להוסיף כמה ויודע »איש בכל הנוסד הכח מדת יודע יח' הבורא כי ור״ג



159 פ הנפש מהית ששי טאט־
 בעת באמרו , שהודיעונו בפו בו הענין מצאתי , בבתוב הסתכלתי ובאשר .מגופו .נפשו

 השטים ובין הארץ בין עומד יי׳ מלאך את וירא עיניו את דוד וישא כ״א( א׳ יה )ד המגפה
 חרבו וישב למלאך יי׳ ויאמר )שם( ,בן אחר אמר והקריב, התפלל ובאשר בידו• שלופה והרבו

 מראיהם חחיות ודמות א'( )יחזקאל מאמרו , ירקרקת מאש המלאך שגוף ולמדתי . נדנה אל
 והאופנים וכנפיהם וידיהם וגביהם בשרם ובל י״א( )שס באמרו ,עינים מלא ובלו .אש בנהלי

 היו לא ,הגוף במו ירקרקת היתה אם בי , חשמל כעין העיניס ושאש .סביב עינים מלאים
 וכבר . הנזכר החשמל עין והוא ,מראיהן בהשתנות גברים הם אבל , עינים שהם בברים
 ה׳{ )דברים שנאמר במו .ממנה אבותינו מתו שלא ט בנד. , הגדולה האש ראות בי ידעת
 עם בה האדם אל בשמבונין שכן ובל . הזאת הגדולה האש תאבלנו בי נמות למה -ועתה
 בשום אליו כוון שלא אעפ״י המלאך את שראה מפני שדוד עוד ידעת ובבר . שלופה חרב
 סר ולא .יי מלאך חרב מפני נבעת בי כ״א( א׳ )ד״ה שאמר במו והרעידו הבהילו איך ,הזק

 יחם ולא בבגדים ויכסוהו אמר כאשר ,מותו יום עד מתחמם בלתי מרעיד ההוא היום מן
 יוצאת כשהיא הנפש נראה לא למה ,אומר יאמר ואם .בה אליו שמבוונין מי שבן בל .לו
 בעבור הגלגלים נראה לא באשר )ד( ,בזכותו לאויר והדמותה זכותה בעבור ג( ן ? הגוף .מן

 עששיות עשרה אדם לוקח היה אם בי ,להמשיל מנהגי וכאשר , וזכותם גרמיהם נקיות
 שרואהל מי היה לא ,דולק נר בתובם ושם , חברתה בתוך מהן אהת בל ושם , זך זבובית
 ,באור הראות ועבור ,בנרמיהם האש עבור בעבור )ה( , עששיות עשר תוך שהוא מרחוק

 שקדמתי במה ואשיב ? הגוף מן יציאתה אחר מענינה יהיה מה בן אחר .גלוי דבר וזה
 נפשך ונוצר )ז( כ״ד( )משלי אמר באשר , הגמול עת אל שמורה )ו( תהיה שהוא ,זכרו
 הקדמתי כאשר ,למטה והעכור , למעלה שמירתו מקום ממנה הזך ויהיה )ח( . ידע הוא
 שאמרו ובמו .ה׳( )קהלת למעלה היא העולה ומאמרו ,י״ב( )דניאל הרקיע בזהר ,מאמרו )ס(

 משוטטת רשעים ושל , הכבוד בסא תהת גנוזה צדיקים של נשמתן קנ״ב( )שבת ,ז״ל רבותינו
 , הפרוד זמן ובתחלת )יא( .שביניהם ההפרש לו והדומה וזה г) , מנוהה לה ואין בעולם
 עלית ויקשה ,חלקיו שיתפרקו זה וענין .הגוף שיבלה עד , מנוחה מבלי זמן הנפש תעמוד

 באשר , להם והדומה והרמה התולעת מן הגון על שיעבור ממה שתדעהו מה ,ההוא בזמן
 והקושי . ושית שמיר בו ועולה חרב ,בו שובן היה אשר ביתו רואה כשהוא לאדם יקשה

 בירידת שמעלתה במו ,לה ראוי שהוא בפי עליה ויקשה ,ורב מעט לנפש שיהיה יש הזה
 וסומבין ,החי לבשר במהט ,למת רמה קשה י״ח( )ברכוה , רז״ל אמרו ובזה .ורב במעט תהיה

 אותר שקוראים וזהו .י״ב( )איוב תאבל עליו ונפשו יכאב עליו בשרו אך הכתוב מאמר אל זה
 שאר שיתקבצו עד ,יהיה נפרדים עמידתם שזמן אומר כן ואחר .הקבר חבוט או דקבר דין

ישלם ובאשר , העולם עמידת אחרית והוא ,בריאתם הבורא חבטת חייבה אשר הנפשות
מכפרם

האמונה שביל
 אשר עיניו ממראה האדם יחרד אשר החרדה ומרוב . אליו להגיעה ; בידו אשר החרב עם ■מכו!)
 האדר אל והדמותה זכותה בעבור שזה החשובה תהיה .בו׳ זכותה בעבור )ג( : מגופו נפשו חתפרד יראה

 ולפי .ראותינו בחוש הגלגלים מספר על לעמוד נוכל לא כאשר . הגלגלים נראה לא כאשר )ד( : •הזך
 דרך עובר האש כי .בו׳ בגרטיהם האש עבור בעבור )ה( :אחד גלגל רק שה שאין לנו ידמה עינינו .ראות
 עת אל שמורה )ו( :הדולק הנר עד האש לאור עובר הראות וכן .הרואה העין עד והבהיר הזך .גיפם

 בריאת ית' הבורא שישלים עד הכבוד כסא תחת וגנוזה שמורה שתהיה היא זה על התשובה כלומר .הגמול
 הנפשות ויחבר . העוה"ב חכז״ל בפי הנקרא העולם את יביא ואז .לבראן חכמתו שייבה אשר הנפשות כל

 באמרו המאמר בתחלת הענין י ־ זכרון הגאז״ל שהקדים וכמו . מעשיהם על בו אותם ויגמול .גופותיהן עם
: הפיק בזה לפנינו עוד '.הזכירו ויוסיף . פ״א החמישי במאמר גס וזכרו . כו׳ הנפשות מספר שיתום עד
 אדם בני מעשי יודע הוא הגמול ת לי נפשך שנוצר »י כלומר .כפעלו לאדם והשיב . ידע הוא נפשך ונוצר )ז(

כו'. הנפשות מספר שיתום עד מר בתחלת למ״ש מהכתוב הראיה היא וזאת .כמפעלו אחד לכל גמול וישיב
 תשע למעלה שמירתה מקום הזכה הנפש כי ור״ל . לדעתי כצ״ל .כו׳ שמירתו מקום מהן הזך ויהיה )ח(

 בו משופשת והיא .השפל בעולם למסה שמירתה מקום העכורה והנפש י משכבה על בפלוס שם ותנוח כה"כ
 וממה . הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ממהשאה״כ .כו׳ הרקיע כזוהר מאמרו )ס( : מנוחה לה .ואין

 הענין וזה ר״ל .שביניהם ההפרש לו והדומה וזה )י( :למעלה הוא העולה אדם בני רוח יודע מי שאמר
 עולוע העולות כל ולא ורב. כמעס הוא בזה מעלתם כי .הנפשות שבין ש ההפ. הוא וכדומה והירידה שעליה מן
 הפירוד זמן ובתחלת )יא( :מהנה אחת לכל הראוי כפי כ״ח למסה עד יורדות היורדות כל ולא . למעלה .עד
 בסל הגוף חודש י״ב לאחר . ויורדת עולה ונשמתו קייס גיפו חודש י״ב כל קנב( )שבת חכז״ל אפרו כן .״בו׳

עליה שיקשה בעבור מנוחה לה שאין מר כלי ויורדת עולה הגאז״ל לדעת ויהיה . יורדת ואינה טילה ונשמת!
 פירוה
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 לזה הסמוך כמאמר אבאר כאשר ()יב , גופיהם עם הנפשות תחוברנה , ויתקבצו מספרם
 יתבאר .המאמר מן שקדם במה שבארנוהו מה עם וזה )יג( • להם שראוי במה אותם ויגמול

 . נחנה אשר האלהים אל תשוב והרוח י״ב( )קהלת שאמר אחר בי , החכם שאמר ממה עוד1
 מעשה כל את כי נשמע הכל דבר פוף )שם׳( ,כן אחר באמרו הגמול אל ענינם שסוף הודיענו
 על ואמרו . יחדיו והנפש הגוף בו רוצה , מעשה כל את ואמרו . במשפט יביא האלהים

 יביא ואז ,הבורא אצל גלוי הוא הנפש מענין ממנו נעלם שהוא מה בו רוצה ,נעלם בל
 אל יקרא )יד( נ׳( )מהנים שאמר כמו , וינטלם הארץ מן הגוף ויביא השמים מן אותה

 בדרך שידריכנו ממנו ונשאל י ויתברך החכם ישתבח .עמו לדין הארץ ואל מעל השמים
 : האל בעזרת התשיעי במאמר לבארו עתיד אני ? והענש הגמול מן שיהיה מה אך ,הטובה
 הנפש בעצם החולקים בר שנחלקו מה זכר )א( האלו לדברים לסמוך מסכים ואני ח פרק

 שהיא אמרו אשר ומצאתי , גשם שהרשם ראוי יותר , ואמרו * הוא מה
 , הרוחניים מן שהיא אמרו אשר אבל . ותמק והפסד תמס שהיא חושבים הכל )ב( , מקרה

 שתשוב כלם חושבים הם , קדמונים שרשים שני ומן ,אהר ודבר וממנו ,לבדו בוראה ונץ
 אומר אבל .ובטולם המאמרים אלה כל הפסד בארהי וכבר , נחצבה ממנה אשר מוצאה אל

 וענינו ההעתקה, אוהו וקוראים בהשנות )ג( אומרים ,מצאתי□יהודי׳ שגקראי׳ ממי שאנשי׳
 שאומרי׳, רבים מהם ויש ביהוד׳. כן ואהר בלוי, כן ואחר שמעון אל תשוב ראובן שרוח אצלם

 השגעון מזה רבים ודכי'□ , באדם הבהמה ורוח , בבהמה האדם רוח שתהיה פעמים *ש
 .שבושים ארבעה ומצאתים ,הזה המאמר אל שהביאם שהושבי׳ במה והסתכלתי והערבוב

 והשלשה , הרוחניים בדעת מחזיק שהוא זה ותחלת . עליהם ולהשיב ,לזכרם רואה ואני
 השניים מדעת לקחוהו , ההשגות דעת אנשי כי יודע שאינו ומי )ד( , האחרים רעות

 מדות שראו ,והשני .אותו וזכרתי התשובות מן כלם על שיש מה גליתי וכבר . והרוחניים
 ,הצאן כמדות ענו אותו שרואים כמי . הבהמות למדות דומות ומצאום ,אדם מבני רבים

 ,הענינים אלה בעבור והסכימו . לזה והדומה ,כעוף וקל ,ככלב ורעבתן ,החיות כמדות זרע
 האלהים ירהטך וזה .הבהמות מרוחות בחם שהיה עד ,ארם בבני היו לא המדות שאלה
 שישימנה עד ,מעצמותח הנפש מהפך האדם שנוף חושבים הם בי , סכלותם רוב על מורה
 ם שתש־ עד ,מעצמותו אותו מהפכת שהיא ועוד • בהמה נפש שהיתה אחר אדם נפש

 מתהפך חנפש עצם ששמו להם די ולא .אדם כבני שצורתו פי על אף , כבהמות מדותיו
 והנוף ,אותו ומשנה הנוף מהפכת ושמוה דבריהם שפתרו עד ,אמתי עצם לה קיימו ולא

:המושכל מן היציאה היא וזאת ,אותה ומשנה אותה מהפך
 לא , צדק שופט שהבורא כיון ואומרים , הטענה דרך על הם דבר שמביאים זת^לישי

 שהיו בעת , נפשוהם שחטאו חטא על אם כי ,העוללים על יסורין מביא היה
 הנטול שער ;ה( שכהו שהם תחלתם רבות. תשובות זה על ויש גופם, קודם אשר שגוף
 בריאת תהלת לומר רוצה ,הראשון ענין על אותם נשאל אנחנו כי ועוד )ו( זכרנו אשר

 הנפש
האמונה שביל

 . ההוא המת עד הטף שמירת ואופן ר״ל . לזה הסמוך במאמר אבאר כאשר )יב( : הטף סלקי פ׳רוק
 שמורות שהנפשות שאפרנו זה ר״ל . בו' שבארנוהו מה עם וזה )יג( :פ״א הסמוך במלמר שאבאר כמו הוא
 שאמר ממה יתבאר .יחד ולנפש לגוף הס והעונש שהגמול המאמר ®זה בפ״ה שבארנו מה וגס . הגמול למש

 ואל .נשמה זו פעל הגפיס אל יקרא צא( )פנהדרין חנז״ל ואמרו »בו׳ השמים אל יקרא )יד( : כו׳ המכס
:הגוף זה עמו לדין הארץ

 אחר הנפש מהות בענין אפרט אשר האלה הדברים »!מרי ר״ל .בו׳ בו שנחלקו מה זכר )א( ח פרק
 אותס זכרנו אשר ובמהותה הנפש בעצם החולקים דעת לזכור מהכיס אני ־ מהגוף הפרדה

 הנפש בהמות גס דעתם לך ואזכור ־ מקרה שהיא אוגרים וגהס גשם שהוא אומרים מהם אשר בפ״א דאשונה
 לדעת מסכימים הנזכרים החולקים כל כלומר .בו׳ המם שהיא חושבים הכל )ב( :מהגוף הפרדה ׳אחר
 :למו זכר ואין יחד הגוף עם ותפסד וחמק תמס שהנפש וחושבים .וכל מכל הנפש השארת ענין להכחיש אחד
 .׳כו אנשי כי יודע שאינו ומי )ד( :שני בגוף להיות הפעם עוד נפשו חשוב האדם מות שאחר ־ בהשגות )ג(
 הבאים שהיסוריס פ״ג החמישי במאמר . זכרנו אשר הגמול שער )ה( : כו׳ אנשי כי יודע שאינו הוא מי
 להם המגיע השוב תמורת הכל . חמא שוס בהם שאין השלמים על ו .חסאו שלא שדים ויונקי העוללים על

 הבאים שהיסורים לומר יפאנו אס כי הוא דבריו תוכן : כו׳ אותם נשאל אנחנו כי ועוד )ו( : באחריתם
 י הפחיד על לא העבר טל כ״& יסוריס שאין בדעתם ויחזיקו . באחריתם להפיבס כדי הוא העוללים פל

 בשום הבורא אותה יצרה שלא נאמר אם כי וזה . פנים מעני אחד על .מחדש הנבראת הנפש על השאלה תתחייב
לגוף לרדת אותה יעניש ולמה ועלמה • העונשים בסלו א״כ :הגוף לתוך הראשון הפעם רדתה בעת עבודה

שניס



1י 1 פא הנפש מהות ששי מאמר
 * אותה צוה לא יאמרו ואם לא אם , העבודות מן בעבודה בוראה אותה צוה אם ,הנפש
 ההיא בעת הנפש ,במצוה יודו ואם .מתחלה מצורה היתה שלא מפני , בלם הענשיס בטלו

 אל וישובו , בלבד להולף לא לעתיד יצווה שהאדם הודו ובבר .. מרתה ולא קבלה לא
 שחם והרביעי .שחלף מה על אלא יסורין שאין על , הסבמתם ויעזבו בתמורה מאמרינו

 כ״מ( )דברים משה דברי שמהם ואומר ,קצתם מהם לזבור ראיתי , המקרא מן בספקות נתלים
 רוחות הם האחרונים שרוחות על מורה זה ואמרו היום עומד עמנו פה ישנו אשר אה כי

 ,שסברוהו מה מבטל הפסוק ופשט .נמצאים שאינם והם הנמצאים הם בן ועל ,הראשונים
 אליו שיגיעו מי שהייב אם כי איננו ופרושו , נמצא שאיננו זולת שהנמצא אומר הוא בי

 הלך לא אשר האיש אשרי א׳( )תהליס ומהם .אתו הנמצאים בקבול שיקבלם , משה דברי
 דבר על שהענש למדנו , ילך לא אמר ולא הלך לא שאמר מפני בי ואמרו . רשעים בעצת

 אשרי לגזבר הייב לא הכתוב בי , הטעות תבלית מהם וזה »הראשון בגוף נפשו שעשתה
 , עליהם תשובה מהכתוב והנראה )ז( • הלך שלא קודם לו הייבו ולא , הלך שלא אהרי אם בי

 אמרו מפני ,החולפות על לא ,הבאות הזכיות על הגמול היה שאמרו במו היה ואלו )ח(
 על ולא החולפות העונות על הענש הייבו באשר , הגה אמר ולא ,יהגה ובתורתו אחריו

 חותם בחמר תתהפך ל״ח( )איוב אמרו ומהם . ילך לא אמר ולא הלך לא מאמרו , הבאות
 מתהפכת שהיא מורה זה ואמרו , הנפש על תתהפך אמרו בי וסברו . לבוש במו ויתיצבו

 שהקדים מפני ,הארץ על אם בי אמר לא שהוא הפראים הבינו ולא , תמיד ובבהמה באדם
 והם )ש( חותם, ברשעיםבהמר שהיאמתהפבת אמר ועליה , לפניולאהוזבבנפותהארץ

 ומהם . בהם האל גזרת שתשלם עד ממנה להעתיק יובלו לא ,לבושם היא באלו שוקדים
 הפתאים הבינו ולא ,גוף אל מגוף השבה זאת והשבו י ישובב נפשי כ״ג( )תהליס הנביא דברי

 בלשון וזה , יציאה אחרי השבה ואיננה ,בו שהיתה מצער והשקט ומרגוע מנוחה היא בי
 ויהי רוחו ותשב ,מים בוראו והשקהו שצמא בעת שמשון על שאמרו ,גלוי מבואר אבותינו

 )שמואל רוחו ותשב , דוד והאכילו רעב באשר המצרי על ואמרו . בבר יצאה ולא פ״ו( )שופפיס
 .ואמרו כיה( )משלי ישיב אדוניו ונפש לשולחיו, נאמן ציר נאמן הציר על ואמרו ל׳(. א׳

 , דעתם מקלות דברי מנשא ואני )י( .י״פ( )תהליס נפש משיבת תמימה יי הורת , בחבמה
 רוחות מארבע ,אומרים דבריהם ובסוף )יא( .ההשאה מן יראתי לולי ,מפהיתותם וארוממם

 לא בי , בזה יש נברי דבר זו ואי ואומר ־ ל״ז( )יחזקאל ויהיו האלה בהרוגים ופחי הרוה באי
 משני טקום;שתהיה זה ובאי ,ולמטה למעלה שקט להם שהרוחות מפני אם בי זה אבר

 דין הצד
האמונה שביל

 עס שתתחבר אחלי העתיד על הוא שהציווי בהכרח יודו הלא • בעבודה אותה יצוה שהבורא נאמר ואס ־ שנית
 • ית׳ נגדו להמרות ולא אנושית עבודה לקבל משבעה אין נפרדה בהיותה כי . באחריתה להשיבה וכדי הגוף
 הבאים היסוריס שגס להודות ימאנו למה ־ העתיד השוב בעבור הוא הבריאה שתכלית .בהכרח יודו אם וא"כ

 לומר שהסכימו הסכמתם ויעזבו . המתמיד הנועם תמורתם שיקבלו . העתיד הפוב בעבור הס העוללים על
 דבריהם בבישול יעיד שפשופו כלומר . עליהם תשובה כתוב מה והנראה )ז( : העבר על כ״א יסוריס שאין

 אחרת תשובה זהו • בו׳ שאמרו כמו היה ואלו )ח( : הלך שלא אחרי כ״א איש אשרי לומר יתכן לא כי
 השני הגוף אל מוסב יהגה ובתורתו אמרו כי נאמר אנו אף .הראשון הגוף על מוסב הלך לא אמרו שאס ור״ל

 שוקדים והם )ש( : זה אחרי השני בגוף תהיה אשר בעת הנפש תעשה אשר כפי הזכיות על הגמול ויהיה
 ממנה לסור יכולים ואינס ־ באנשיה מתהפכת שהיא עם ־ הארן על שוקדים להיות מוכרחים שהס ־ בו׳

 דעתם בקלות מלדבר דברי לנשא לי היה כבר כלומר . בו׳ דברי מנשא ואני )י( : בה לבושים הס כאלו
 אומרים דבריהם ובסוף )יא( : בדבריהם ההמון את ישיאו פן יראתי כי לולא .בפחיתותם מלדבר ולרוממס

 כבר כי • עלמא ספרי מארבע אתנפיל דהוא הגוף אל הכוונה רוחות מארבע מאה״כ שלדעתם .אפשר בו׳
 :כבר בו שהיה הראשון הגיף אל לבוא ההוא הגוף מן אותו וקרא ־ הנבואה בעת אחר בגוף הרוח היה
. באומה ומקובלת אמתית אמונה היא • הנפשות מגילגולי האמונה שזאת ידענו כבר אמר

 בימיו אשר ז״ל הגאון על בזה פלא אין ובכ״ז • באמתתה מאוד הפליגו האמה חכמי וכל
 שאמר וכמו .אנושיות בכליות מסברות זה קיימו אנשים שקצת ורק ־ נפי; האמת חכמת חזון עוד היה לא

 . פיתאגוראם הפילוסיף דעת ג״כ הוא שכן וכמו . והרוחניים השניים מדעת לקחוהו הדעת זה שאנשי ראשונה
 על ולא חיים אנו הפילוסופים מפי לא המאמינים וכל אנחנו אולם ־ מספיק זה שאין הבאז״ל אמר זה ועל

 קבל עצמו ופיחאגוראס .אמריו האמת חכמי וכל יוחאי בן שמעון הר׳ דעת על כ״א מאמינים אנו ושכלנו דעתנו
 עיי״ש הגלגול קופב היראה עליה מדות בית יעבן להגאון עוז מגדול משפר כמוזכר . מהנביאים הזה הדעת
 השביעי דרוש ד׳ אור בספר חסדאי ה״ר הרב שכתב וכמו • אחריו נהרהר ולא נקבל הוא קבלה אס וע״כ

 ואמנם * גלגול מחכמים כת שיקראוהו והוא .האצל או האדם נפש העתק אס .השביעי • ח״ל הרביעי מהמאמר
 לפי יא
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 תקרא ,י״ב( )איוב החסיד שאמר כמו , לה קורא שבוראה , תבא רוחותם ומארבע הצדדין

: אענך ואגבי
,הספר מן הששי המאמר נשלם

השביעי המאמר
: הישועה בעת בם הבורא יעדם אשר ישיאל כני שבמועדי הנכבד והוא המתים בתחיית

. ישראל אלהי האל ויתעלה יתברך . המהבר אמר , שאול בן יהודה אמר א פרה
בני המון שמצאתי אומר בן ואחרי .במועדו )א( הצדיק ,דבריו המאמת 1

 ומצאתים , הגאולה בעת )ב( מתיהם יחיה ,ויתעלה יתברך הבורא בי ,מאמינים ישראל
 , בפשוטה הישועה בעת המתים תחיית ממנה שנראה ,בספרים שיש פרשה בל שמפרשים

 מן מעטים אגשים ומצאתי , ההוא המין פרושי )ג( בוללים מקובלים בדברים זה ועוזרים
 אל היציאה בעת )־( יהיה שזה ואומרים ,הגאולה בעת יהיה שזה מודים שאינם ,האומה
 להם ראיתיו קצתו , מהם שמעתיו קצתו )ה( , הלש שבוש על בזה וסומבים , הבא העולם

 מעליו וידחה , הנרצה הדבר תחלה בלבו שיעלה צדיק לבל חובה שהיה ומפני .באפשר
 עוד ועליו )ו( .רצון ידעון צדיק שפתי י׳( )מבני הבתוב אמר באשר , ההפובים הדברים
 )בס( , עוד שאמר במו , הפתאים מדברי ושישיבגה , להבנתם ולהקריבו לאומה להודיע
 , הצדק בקשתי בעבור ראוי היה )ז( • ימותו לב בהסר ואוילים רבים ירעו צדיק שפתי
 לי שיעלה עד , רבה השגהה ודקדוקו הזה הכפר על שאשניה ,אליו הגעתי שלא אעפ״י
 לה להיות לאומתינו אבתבהו בן ואהר .שאפשר מה בתכלית המבואר הדבר תחלה

 הדרך בו ונהגתי ,הגלות מן בו שהוא מה סבל ועל ,אלהיגו עבודת על בו תעזר מישיר )ה(
 כושלות וברבים רפות ידים הזקו ל״ה( )ישעיה באמרו ,בסבל לצוות הבורא בו צוה אשר
 בדי ,בזה הסתכלתי ובאשר . וגו׳ אלהיבם הנה תיראו אל הזקו לב לנמהרי אמרו אמצו

 ועיינתי ,טענה הגאולה בעת המתים פתהיית ההמון שסוברים מה על היש )ש( לי שיתבאר
 הטעיה משבי מהם יצאי אשר בראשונה החלה יעלו אשר שהמוצאים )י( ,ומצאתי בענין

 טענה שיהיה בו השבתי או ששמעתי שבוש בל וראיתי .חמישי להם אין ארבעה ,זה על
הזאת האמונה התקיימה ואז ,והפסדו וביטולו הבל שבר על ועמדתי , הזאת האמונה על

 בראיות
האמונה שביל

 ולפי ׳ כו׳ בשל דבר בה שההעחק נראה היה ־ מוכן ככני עצם האדם שנפש . שקדם במה שהחבאר לפי
 עכ״ל* יפות פניס בשבר נקבל קבלה ואם .בו ננעלות החקירה דלתי הנה : הקבלה יסודה בו האומרת בהכת

 האמונה להאמין ומחויכים לו ורע צדיק קושית לתרץ התורה מעיקרי כאמיתיות האמונה היא כי שה׳ ח׳ סי׳ הרלב״ח כשו״ת ]עי׳
 לדעת תשית לכך הזה כגדול הסוד להבין כשתחפוץ וז״ל יעיד לאיוב בפי׳ ז״ל הרמב׳ן ולשון ונו׳ כלל וספק פקפוק בלי כזאת

 עפריה שני תראה לגאולה ותצפה והמלכה המלך עינך תראינה הענן פניך מעל ותסיר תתאונ״ן חטא ועל תשתוק וכליותך
 גואל שהי׳ בועז לגאולה תצפה כלתו ותמר יהודה והמלכה המלך לאונן תתאונ״ן במילת רמז עכ״ל והבניה והגזרה צבי׳ האומ׳י

:אמן שלם ובלב באמת כמאמינים מן ישימנו ואלוקים : כיבוס[ בנין והבניה דאיתגזר מיתנא והגזירה וזרח פרץ צבי׳ תאמי

: נפשי תתהלל בד׳ הששי המאמר גשלם

 הטין פרושי )נ( : הזה בעולם כלומר ־ הגאולה בעת )ב( : בהבשחתו ־ במועדו )א( א פרק
 ־ העוה״ב אל היציאה בעת )ד( : המתים החיית של ההוא הענין פירושי כלומר • ההוא

 בעת הזה בעולם לדעתם יהיה לא חחה״מ בענין בנאמר מה וכל .הזה בעולם המתים שיחיו א״א לדעתם כי
 השמיס המחוח אחרי אז יהיו אשר החדשה והארץ החדשים הבמיה החח העוה״ב אל היציאה בעת כ״א • הישועה
 אומרים שמעתי מראיותיהס קצת ר״ל .בו׳ מהם שמעתיו קצתו )ה( ־ יחרב חרוב השבע וגס האלה והארץ
 ’ אותם שיאמרו אפשר כי וראיתי חשבתי אבל ־ אותם שיאמרו מהם שמעתי לא ראיות וקצת .בפירוש אותם

 ועליו )ו( :אותם שיאמרו שאפשר הראיות גס ויבשל • אותם אמרו כבר אשר הראיות בישול שיבאר זכאומר
 הברור האמת בידיעת לעצמו שישתדל צדיק כל על בה ח! שהיא מלבד כי ר״ל • כו׳ לאומה להודיע עוד

 ידיעתו את ולקרב האומה אל בדעתו עלה אשר ההוא הנרצה האמת את להודיע ג״כ עליו חובה • והנרצה
 שזה עם ר״ל ־ בו׳ בקשתי בעבור ראוי היה )ז( : הפתאים מדברי האומה אח בזה ולהשיג . לאנשיה

 ג״כ עלי חל צדק מבקש אני שעכ״פ בעבור בכ״ז ־ זו למדה הגעתי שלא בעצמי יודע ואני . צדיק כל על חובה
 • בו' בו תעזר מיישיר )ח( :מבקש אני אשר הצדק אל כלומר אליו הגעתי שלא אע״פ הנזכרת החובה
 גלותה סבל אל ג״כ אותה ומיישיר . ית' בוראה לעבודה בו שתעזר עד האומה אח מיישיר הספר שיהיה
 מה נגד שענה יש אס ר״ל . כו׳ ההמון שסוברים מה על היש )ש( : הישועה מן תהיאש ולא ורעתה

ט'. תחלה יעלו אשר שהמוצאים )י( : בעוה״ז ס הגאו בעת מתיהם יחיה ית׳ שהבורא מאמינים שההמון
 ר״צ



ב63 פב המתים תחיית ׳שביעי מאמר
 הארבעה והמוצאים * ראיותם המאמינים ימשכו מהם אשר עניגים השלשה מן )יא( ,בראיות

 והשכל המבע מוצא הם , תשובה בהם הזאת האמונה על היש לראות עליהם חקרתי אשר
 אולי ואמרתי .עצמית קדימה שקדימתו )יב( מפני , הטבע מן והחילותי . והקבלה והכתוב
 כמו שאין מפני יג( ; ,זה לעשות המבע המנע מפני המתים בתחיית ההודאה המנע יתהייב

 המות אחרי כן גם יהיו בטבע, ומתים . בטבע קצתם ושבים , בטבע חיים בעלי שגדלים
 אם כי בה נתלים שאין מצאתיה , הנהשבת הזאת במחשבה התבוננתי וכאשר ,בטבע

 דרך על אלא הדברים שיהיו אצלם יתכן שלא מפני ,בשניים )יד( או בקדמות האומרים
 ,הטבע מנהגי משנה שהבורא שמאמינים המיהדים אבל ,הנודעים הנהוגים המנהגים
 מצד המתים בתחיית מהודות להמנע להם אפשר אי , ירצח כאשר שירצה עת בכל וישימם
 בראתו מזה וגדול , מלאות אותות ובידם נביאיו אליהם ששלה מודים שכלם , הטבע

 בעת המתים תחיית שמרחיק שמי ,הזה המאמר באור ויהיה ,מדבר לא הראשוני' היסודות
 והמים ,תנין המטה הפוך לעמתו להרחיק יתחייב ,זה יעשה לא שהטבע מפני הישועה

 עמידת בה שארך עד המזרהי׳ •הגדולה התנועה ועכוב )פו( , והקפאם הים מי ועמוד דם,
 ידי על עשאם שהבורא הכפרים זכרו אשר הבהירות האותות ושאר , הארץ על השמש
 מדבר לא דבר בריאת להרהיק עוד ויתחייב ,הנסים בכל זה האומר שיכחש עד ,נביאיו

 קל יותר , השלם העיון אצל המתים ותהיית .המאמינים מכלל ויצא בבורא שיכפור עד
 התחיל שהבורא שיודה מי כי התבאר וכבר . מדבר לא דבר מבריאת קרוב ויותר

 ולא ,המתים תחיית להרחיק יוכל לא ,מלאות באותות נביאיו ואמץ ,מדבר לא הנמצאות
 בעולם בנה הבורא החיה השונמית שהאשה הודאתו עם שכן כל ,בטבע לשעון להתלות

 השער יהיה אולי ,ואמרתי הזאה החקירה שניתי ועוד .עמנו אצל בזה כפק שאין כמו ,הזה
 שתפול להאמי׳ יכשר לא אשר , ההבליי הדברים מן )פז( בו מדברים אנחנו אשר הזה

 העברת אפני והיה )יז( ,העשרה מן יותר ההמש ושום אתמול השבת כמו , עליהם היכולת
 היסודות מן בו היו אשר החלקים נמקו כבר מותו אחר החי כשהגוף שאמרתי לבי על זה

 מן הלקים התחברו כן ואחר ,בו ונמזג השרשי ליכודו מהם הלק כל הגיע אשר הארבעה
 כן ואהר ,מוצאיהם אל ושבו במותו נמקו כן ואהר ,שני גוף מהם וההרכב ההם היסודות
 על הראשון יהיה איך במותו נמקו כן ואהר , אחר גיף מהם וההרכב שלישית פעם התחברו
 נכנסו כבר מהם אהד כל וחלקי , שלמותו על י והשליש ,שלמותו על והשני ,שלמותו

 הסברא זאת מצאתי , ההכרה מיץ והעליתי הרעיון זקקתי וכאשר ,שההרכב בעת באחר
 טוצאו אל מהם אהד כל והגיע , נמקו כאשר הגוף שיכורות והוא . אמת שאיננה המתעה

 מה אם שניבי נוף ממנו שיתרכב השרשימה במוצא היה לא אלו . ויבש ולה וקר מהם
 שיהיו אם • פנים משני אהד על אלא שני שיברא אפשר היה לא ,הראשון הגוף מן זק שם

 הגופים שנות יבטל ,יחדיו הפנים שני ועל )יח( ♦ בריאה שיברא או ,הראשון הלקי חלקיו
 רבים כפלים המורכבים כל מחלקי גדולים יותר המוצאים שהיו מפני אך .שנמקו אחר

אשר
האמונה שביל

 פן )יא( :יותר לא ארבעה הס . זה נגד הפענה יסודי ראשונה בהשקפה להמשך יוכל מהם אשר שהמקוריס ר״ל
 חון יוצא ענין באמת הוא כי זה יחייב לא המבע כי • והקבלה והכתוב השכל מן ־ כו׳ ענינים השלשה

 שיבא כמו יבשלו שלא ורק אוהו יחייב לא השכל שגס ועס ־ שיבא וכמו המנעתו יחייב לא שהפבע ורק לשבע
 לומר נוכל בצדק וע״כ ־ בפ״ב שיבא כמו ומהקבלה מהכתוב חיובו אותנו עכ״פיורה בכ״ז ־ שאח״ז בפרק

 אצל שהנמנע ־ עצמית קדימה שקדימתו )יב( : בא לא השלשה שעד עס נכבד הכי מהשלשה כי עליו
 המניעה בערך מקריות מניעות רק הס כי . האחרים השלשה אצל מהנמנע יותר עצמית מגיעה הוא השבע

 כמו כי ולומר להקיש שאין ר״ל ־ כו׳ שגדלים כמו שאין מפגי )יג( :מאוד מבואר שהוא כמו הפבעיח
 אחר יחיו כן כמו ככה . במבע ומתים • בשבע ולהצשמק להתכוון קצתם ושביה בשבע גדלים הס מ’. שהב

 ג וממנהגה השבע מחק זה ואין .מתו כבר אשר את להחיות ישיב שהשבע כזה ראינו לא שעוד יען בשבע המות
 .המזרחית הגדולה התנועה ועיכוב )סו( : פ״ג א׳ במאמר הנזכר החמישי הדעת הוא . בשניים )יד(

 אשר הנמנעים הדברים מן . ההבליים הדברים מן )סז( :בבמ״ז יומית תנועה עיין . נון בן יהושע בעשה
 שיהיה ־ לבי על כזאת להעביר שהביאני ומה כלומר • בו׳ זה העברת אפני והיה )יז( :להאמינס הבל הוא

 ואח״כ ־ הארבעה היסודות אל ויתפרד וימק יותך והגוף הואיל שאמרתי הוא . הנמנעים מהדברים תה
 איך וא״כ רביעי־ וכן שלישי גוף מהס ויורכב היסודות אל ויתפרד ג״כ וימות שני גוף האלה מהחלקים יתחבר
 כי ר״ל * בו׳ יחדיו הפנים ישני ועל )יח( :אמד גוף כ״א כלם בין אין אס ־ בתחיה הגופים אלה כל יקומו

 . שנים ויהיו להחיותם וא״א . אחד גוף כ״א שניהם בין אין כ’א . הראשון הגיף מחלקי הורכב השני הגוף אס
מחלקי. יוסר במציאות שיהיה וא״א הואיל . דבר ללא ישוב בשיו א׳יכבהמוק • מחדש נביא השני הגוף זאס

גיף
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 מן הלק החלת ובין הארץ בין אשר שאויר יודעים החכמים בי ,מרוב יספרו לא אשר

 פעם אלף ו שיה היים ובעלי וצמחיה וימיה והריה ועפרה כלה הארץ בל במו ,השמים
 וכיון . ושלשים בשלשה ושלשים שלשה מוכה שהוא מפני )יכו( , פעם ושמונים זתשעה
 אער היסודות מן הלקים חלקיו לשום השני הגוף בורא יבול הזה הרחב על כן, שהדבר

 ידביר וכן ,בשני נמזגים היו לא מחלקים השלישי ירכיב ובן ,הראשון בגוף בם שמש לא
 נמקי ויעזוב ,ומוצאיהם היסודות עולמי רהב בפגי ,בשלישי התערבו לא מחלקים הרביעי

 בחבורים בהם ישמש לא , בעצמם שאחריהם ומה ,והשלישי והשני הראשון הגוף
 שמקל ומי . שירצה בעת וישיבהו גוף בל חלקי מהם להבר מובנים שיהיו עד , העתידים

 אם בי )נ( הקירוב דרך על אינם , שנה אלפים בהמשת המחויים כי ,ומקרב עוד זה את
 על שואל ישאל ואם .הארץ מהלקי אהד חלק בלם שיעורם ואין ,אדם מבני כת המשים

 האובר כי נשיב .אחרים גופות אל נשתנה כבר והוא יחוייה איך החיות שאכלוהו מי )כא(
 .עליהם נכנסו אשר הגופים אל ומשתנים כלים הם הנאכלים הגופים כי ,אומר הזה המאמר

 בו מאמינים המיחדים קהל אנחנו אשר בשרש ,יהד הדברים שני אל שנשיבהו וראוי
 באש ישרפהו אם אפילו ,ענין בשום אדד גוף לבלות הברואים מן לגוף אין כי ,ונדעהו

 מי אם בי , דבר לא שישובו עד הדברים לבלות יובל לא בי , לעולם לבלותו יוכל לא
 חלקי להפריד אם בי יבולים אינם הברואים כל ,אבל נמצאים ,ושמם מדבר לא שבראם

 אבריו'׳ להפריד אם בי דרבה אין הגופים מן בגוף בוערת כשהיא שהאש עד , בלבד הגוף
 העפרורית. והשאר ,מוצאיהם אל והקור והלחות , האש מוצא אל בו אשר החום וישוב

 לעין, הנראית האש תעשה ובאשר * היסודות מחלקי שיבלה מבלתי , אפר
 תפוח החי יאכל וכאשר . הנאכל בדבר היים בבעלי אשר האש תעשה כן

 . תמיד התפוח מדזלקי לנגב שדרכו מה מחלקיו האויר וינגב , הלקיו יפרדו הדמיון דרך על
 שלא עד , תמיד ההוא ההי מנוף כמורד מנגב היה , התפוח מחלקו לנגב מצא לא שאלו ובה

 באדם המאמר כן ,י הנאכל בתפוח שהמאמר וכמו . בלבד העפרורות אם בי ישארבו
 וישאר , אכלו אשר החי מגוף היסודות משלשה אשר החלקים מנגב האויר בי , הנאכל
 מן האויר אל שבו אשר שהחלקים אלא , ביניהם הפרש ואין ,למטה ויורד העפרי החלק

 מגוף האדיר אל עלו אשר והחלקים , השרשיים ביסודות התערבו ,כבר הנאכל התפוח
לעת. מובנים להיותם השרשיים ביסודות מתערבים בלתי שמורים הם , הנאכל האדם

 הפקידה
האמונה שביל

 יבראהר ואס .ומין לאפה שב כבר אם • ויחיה ישוב חיך דבר ללא חזרתו ואחר * ההנחה זאת לפי אמד גוף
 פעמיה ל״ג מוכפל בהוא .בו' מוכה שהוא מפני )יה( :הראשון מזרת לא חדשה בריאה יהיה י הפעם עוד
 הנמצאים האנשים כת כמספר פעמים חמשים • אדם מבני כת המשים כ״א )כ( :פ״ס אלף והס . ל״ג

 החיים האנשים מכת יותר . שנה במאה לחיות הרחוים מן יהלקסו לא גדול היותר צד על כי . בעולם היום
 אח״כ הנאכלות המיות שאכלוהו מי כלומר . בו׳ יחדיהו איך החיות שאכלוהו מי )כא( : בעולם עתה

 • ומשתנים כלים הם הנאכלים שהגופות סובר הוא כי ׳ הוא בזה השואל וכוונת • בתחיה ימיה איך . לאדם
 לגוף משתנים חלקיהם וקצת • האוכלס בגוף אשר העיכול פעולה ע״י העולם מן כלים חלקיהם קצת כלומר

 החיה נגיף נשתנה וקצתו ־ העיכול באמצעות המציאות מן קצהו כלה כבר החיות שאכלוהו מי וא״כ .־ האוכלס
 באמצעות ג״כ המציאות מן קצתה יכלה ־ לאדם נאכלת המיה זאת תהיה כאשר ואח״כ ־ אותו אכלה אשר

 הנאכל האדם יקום ואיך . האדם מזה יותר במציאות אין וא״כ ־ האוכנה האדם לגוף ישתנה וקצתה . העיכול
 תסב אבר ההברות אנה פתי ועל . אמר לגוף נשתנה והנשאר • המציאות מן קצתו כלה כבר אס . שתחיה

 ואין לאפס וישוב מהמציאות דבר שיכמד שיתכן חושב כהוא מה כי ואמר הגאז״ל השיב ־ והשינוי הכליון מן
 שתי . האוכל נגוף וישוב ישתנה הנאכל שגוף עוד וחושב ; חלקיו ולא הוא לא בעולם עוד ימצא שלא באופן

 . דבר מנא דבר נעשות מהנבראים נברא לשוס יתכן שלא כמו כי האחת ־ יחד גס צודקות בלתי הסברות אלה
 וגס . דבר ללא ולהשיבו המציאות מן אחד דבר להכחיד ־ בעולם נביא לשום יתכן לא עצמו האופן בזה כן

 כל וילך ־ חלקיו בין מפריד שהוא ורק . המציאות מן דבר להכחיד לו א״א . בעולם הגדול המשחית שהוא האש
 .בו מורכבים היו אשר היסודות אולם .הרכבתו שהשחית כ״א האש בו פעל שלא באופן .לשרשו ממנו חלק
 האוכל בגוף אפר הימדי האש וכן ־ מאומה מהם חכר נא לשרשו שב אמד כל עתה כן כאז עומדים קיימים הס
 בגוף שחשב והבניה • הרכבתו והתפרד חלקיו בין שיפריד ורק .המציאות מן הנאכל הגוף ג״כאת יכחיד לא

 בעבור ורק .לניזון המזון להפך האנינה ת פעול אין כי .כן הדבר אין ג״כ האוכל לגוף משתנה שהוא הנאכל
 והוא ־ סביבותיו השוק האויר חוס ע״י . פעם בכל החי ליחות שיותכו ׳ ביצירה המופבע ההיתוך שססבע

 שלא עד ־ מים רוח אב לשרפו חלק כל ומחזיר חלקיהם על אותם ומחלק עת בכל ליהוחיו אח ומנגב הולך
חמור* הנאכל נימות האויר ינגב למען האכילה פעולת היתה ע״כ ־ בלבד העפר חלק כ״א המי מגוף ישאר

מה
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 ,ההם הספקות מעלי סרו ,לבי על האלה הדברים העברתי וכאשר .הקדמנו כאשר הפקירה

:דבר כל על היכול ישתבח ואמרתי ,בו וההזקתי הזה בדעת אמונתי והתאמצה
 אמצא אם ודרשתי , בשכל המחשב הוא אשר השני במוצא הקרתי כן ואחר ב פרק

 שמספר מה )א( מצאתי ולא , אותה שיבטל מה הזאת לאמונה
 וכבר , השקר מן )ב( המתים ההיית על היכולת שתהיה מהם האחת .דרכים שלשה בדביאם

 ומצאתיו ,בו הבטיחם לא זה על היבול שיהיה והשנית .בארתי כאשר כן שאיננה על עמדתי
 עד רבות סברות בהם לסכור שיתכן אעפ״י , המקרא מן רבים במקומות בו שהבטיח
 הנראה דחות מחייב העיון ראיתי לא )ג( ,אהרים ענינים אל המתים החיית מענין שיעתקו

 כי ,מאמינים ישראל בני כל שאנחנו )ד( והוא , הסברא שתסבלהו שיתכן בעבור ,מהם
 , ממלותיו והידוע ממשמעו נראה כאשר הוא , הנביאים בכפרי אשר כל

 אם , דברים מארבעה אהד אל מביא , ממנו והידוע שהנראה מה אלא
 מה להשיב או .הי כל אם היתה היא בי ג׳( )בראשית , חוה על שנאמר כמו מרהש להכהיש

 ,כתוב אהר דבר לסתור או .אוכלה אש אלהיך יי כי ד׳( )דברים שאמר כמו , בשכל שיש
 או ♦ אלהיכם יי את תנסו לא ו'( )דברים שאמר אחר . נא ובחנוני ג׳( )מלאכי שנאמר כמו

 ואמרו .יוסיף לא יכנו ארבעים כ״ה( )שם שאמר כמו ,קדמוננו שקבלוהו מה להכחיש
 >בלשון עובר שער להם שיבוקש אלה בכל והדרך * מכה ותשע שלשים שהם ■רבותינו

 זה כי עליו, יחלוק ולא ההוא לענין שיסכים עד ,בו ההם במלות לשמש הלשון שמנהג כמה
 יי בי לאמרו, וכמצאנו מבניאדם, מדבר כלהי. ,אם למאמרו נמצאנו‘ ספק בלי ימצא

 שורפת שהיא אוכלה כאש ענשו כי ,אומר והקירוב הדמיון דרך על .אוכלה אש אלהיך
 אחר .בזאת נא ובחנוני ,לאמרו ונמצאנו .וגו׳ באפי קדחה אש כי שאמר במו , מהרה
 הבורא יכולת מהם אחד ,פנים שני על שהבחינה והוא ,הפרש . יי את תנסו לא אמרו
 וגו' בלבבם אל וינסו ע״ס( )תהלים אמר כאשר האסור הוא וזה , לא אם הדבר על היוכל
 מעלת אצלו לו היש , הבורא אצל ענינו האדם בחינת והשני .במדבר שלהן לערך אל היוכל
 אמר כאשר מותר ווה , ההוא המעשה על יכול שהוא מודה שהוא הר ז• לא, אם יתירה

 רק נא אנסה בידי ישראל את מושיע ישך אם האלהים אל גדעון ויאמר ו׳( )שיפסיס בגדעון
 הוא יכנו ארבעים לאמרו ומצאנו .בזאת נא בהנוני שאמרו כמו והוא .וגו' בגזה הפעם

 ושמם הל״ט שהשלים )ה( שנאמר והוא ל״ט שהוא ל ז רבותינו שהעתיקו למה שוה
 י״ד( )במדבר שאמר כמו ,ארבעים ושמם במדבר שהלכו שנה הליט שהשלים כמו -ארבעים
 ארבעים עונותיכם לשנהתשאואת יום יום ארבעים הארץ את תרתם אשר הימים במספר

 , בהם נוהגים אנו התוצאות ואלה .ההוא הענש בלא עברה כבר הראשונה והשנה . שנה
 צריך כשאין אבל )ו( ,זכרנו אשר הארבעה מאלה מארת דבר יכריחנו כאשר וכלהמעינים

, זכרנום אשר הארבעה השערים מאלה אחד מכל ונשמע ,ומקובל כתוב דבר כל דוחק
לא

האמונה שביל
 הנחהינו לפי וא״כ • מהרה יוחכו ונא מתכונתם על החי ליחות תעמודנה ובזה • האוכל ליחות לנגב לו שהיה מה

 אח שומר ית' והבורא ־ והולך המנגב האויר חוס ע״י ־ לשרשו אחד כל .הנאכל מגוף החלקים יתפרדו ־ זאת
 מוכנים ויהיו .בפ״ע מעמד מהם אחד לכל ויהן ־ השרשיס ביסודות יתערבו לבל ההס החלקים כל

: הפקידה ליום
 מן )ב( :נכון והוא הדש בדפוס הוגה כן . דרכים שלשה אם כי בה שמספק מה )א( ב יפרק

 את לדחות מחייב השכל שאין ר״ל ־ כו׳ מחייב העיון ראיתי לא )ג( : הנמנע מן . השקר
 .לזה מספקת סבה הסברא שחסבלהו מה שאין כלומר . הסברא שהסבלהו בעבור המקראות מפשוסי הנראה

 המקרא שאין דבריו תוכן כו׳י מאמינים ישראל בני כל שאנחנו )ד( : אליו מביא הצורך שאין עוד כל
 מעיד והחוש . חי כל אס כאמרו מכחישו שהחוש אובמקוס . אופנים מארבעה באחד כ״א פשוסו מידי יוצס
 והשכל ־ הוא אוכלה אש כאמרו • אליו מתנגד שהשכל במקום או ־ האשה מן נולדים חיים הבננלי שאין

 לא שאמר אחר .ובחנוני כאמרו . אמר במקו׳ שנאמר למה שסותר או ־ ליצוריו היוצר לדמות שאין מעיד
 וכל . ותשע שלשים כ״א שאינם קבלו וחכז״ל יכנו ארבעים כאמרו . הנאמנה הקבלה דברי שסותר או .תנסו
 ושמם הל״ט שהשלים )ה( :מפשוסס הכהובי׳ דברי להוציא ל»ו אין .כערים הארבעה מאלה צורך שאין עוד

 עד בו הרצון יכנו ארבעים .יהושע ספר בהחלת ז״ל הרלב"ג כתב וכן ארבעים עד בו והרצון ־ ארבעים
 ־כצ״ל כו' דוחק צורך כשאין לא אבל )ו( יום: ס חמשי עד בו הרצון יום המשי׳ תכפרו וכן ־ תרבעי׳

 . דוחק הנזכרים מהארבעה שהצורך במקום כ״א כאלה והעברות בתוצאות נוהגים חנו שאין ור״ל ־ לדעתי
 גס כתב בזה וכיוצא * לדחותו אוהבו מביא צורך שוס ואין ונשמע ומקובל כתוב שהדבר במקום לא אבל

כילאגנג, שאמרו ־ הקדושים אבותינו ישחולקיןעל עלידך.וז״ל לאות לך והיה אצל בא בפרשה הרהב"ע
ולזכרון
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 שנוציאם עד ,המתים תחיית מועד בהם אשר ,והעברות תוצאות לבקש יהין לא )ז(

,והשלישי .יחד ויועד יבול הוא ,אותם האומר בי , הם באשר שנניחם ראוי אך .□פשוטם
 ולאשר לבו, בשיעלסאדסעל ,אותו מפסידים הזה מהשרש מסתערים סעיפים שיהיו )ח(
 השרש ביטול' בהברה יתחייב , להם אפשר ואי , ההם הסעיפים בלתי לשרש אפשר אי

. האלה המאמרים אהר (с) סעיף מצאתי ולא וחקרתי . להם והמצריך אליהם המביא
• : האל בעזרת אפניהם ויושר הלובם איך ואבאר )י(

 יש אולי והסתכלתי * במקרא הכתוב והוא ,השלישי במוצא חקרתי כן ואחר ג פרק
 שאפשר ספקות ומצאתי ,הזה בעולם המתים תחיית שמונע מה בה

 המה בשר ויזבורבי מהם ולבטלם. לזברמהנה וראיתי ,זה את המרחיקים בה שנתלים
 בציץ י״ד( )איוב ונו׳ ימיו בחציר אנוש , עוד ואמר * ע״ח( )תהליס ישוב ולא הולך רוח
 ישוב לא וגו׳ וילך ענן בלה )שם( עוד ואמר • וגו׳ ואיננו בו עברה רוה בי ♦ וגו׳ וימל יצא
 בל והתבוננתי ♦ לזה שדומה ומה 4 )שם( יקום ולא שבב ואיש עוד ואמר וגו׳ לביתו עוד
 המתים את יהיה שלא אמר שהבורא בו שהחפץ מהם אהד )א( מצאתי ולא היטב זה

 להנער יבול ושאינו ,אליו רדתו אהר הקבר מן לקום יבול אדם שאין ספור זה בל אבל
 , הוא אדם בני דברי האלה מהמאמרים שיהיה ומה )ב(4 ביתו אל ולשוב העפר מן

 ומה , הזה בענין שהם מפני עליהם לרחם ממנו ושואלים בוראם לפני בו שמתחננים
 והוא ,ויהנם עליהם ירחם בה אשר ההובות מן אחת ספור )ג( הוא הבורא דברי שיש
 לא שהמת לזבור 4 הספרים יוסיפו אשר ובל * היכולת ממעוט הזה החלוש בענין שהם
, גדולה אצלנו הבורא יבולת תוסיף )ד( ,ממשבבו יקום ולא עצמו את להחיות יובל

כי
האמונה שביל

 דרך זה ואין .לבך לוח על קשרם כמו ידיך על לאות וקשרתם גס . וגו׳ לראשך הס חן לוית כי ע״ד זלזברון
 ע״כ • כמשמעו הוא רק הלילה ד״מ שהיא בתורה כתוב ואין ' כו' שלמה משלי כתיב הספר בהחלת כי נכונה

 שנצטרך לבבכם ערלת את ומלתם כמו . הדעת שיקול מכחיש איננו כמשמעו בהיותו כי ־ פשוטו מידי נוציאט לא
 שהדעת דבר וכל ־ באמרו השלישי בדרך התורה פירוש בהקדמת שהשרישו מה והוא . ע״כ הדעת לפי לתקנו

 ט׳ כעורים קיר נגשש ולא אמתו ככה כי ונאמין מתכונתו על ונעמידנו נפרשנו ומשפפו כפשוסו תכחישנו לא
 ובעבור ור״ל ־ לדעתי כצ״ל • בו׳ תוצאות לבקש יתבן לא וע״ב )ז( : ע״כ לנסחריס הנראים נהפוך ולמה

 הוא אותם שאמר מי כי • מ חמה" מועד בהם אשר הכתובים באותן והעברות תוצאות לבקש יתכן לא זה
 3זצ״ הלמב״ם דברי גס הם וכן . ספק בלי זה על יכול שהוא אבל שהבסיח לבד לא כלומר ־ יחד ויועד יכול

 לו נאמר • זולתם שפרשנו כמו ההם הפסוקים נפרש אנחנו אומר יאמר ואס .וז״ל תחה״מ מאמר הקפן בספרו
 הסבעיים. לעניניס שיסכימו עד הפסוקים אלו ותפרש .כבע בלתי המתים שוב להיות . הוא לפרשם לך המביא

 שיהיו בהכרח יתחייב העולם חידוש אמונת שעם . העולם בחידוש בדברינו הנבוכים במורה בארנו וכבר
 ולא נאמין • הנביא הגדת בו כשיבא אפשר וכל • אפשרי מ’חחה ג״כ יהיה ולזה ־ אפשריים כלס המופתים

 האפשר אבל • השם כהגשמות נמנע שפשוטו הדבר לפרש נצפרך ואמנם • מפשומו נוציאהו ולא לפרשו נצטרך
 אמונת לפי יעשה אמנם . לגוף הנפש )חזרת( שם יהיה שלא פד תחה״מ ויפרש ישתדל ואשר ־ הוא כאשר יעמוד

 ולאלו .הנבוכים במורה שבארנו כמו ־ כלל ע"ה ואברהם משה מעדת אינו הקדמות ומאמין . העולם קדמות
 המורים המגלים הפסוקים לפרש ראוי שאין ואמרנו התורה מפנות ושמנוה " פשועה על תחה״מ האמננו קשרשים

 אף לפעמים כי ר״ל . בו׳ מסתעפים סעיפים שיהיו )ח( :עכ״ל פירוש יסבלו לא אשר ברורה ראיה עליה
 ופרסים סעיפים ממט וימשכו שיסתעפו בעבור ־ לדחותו נצטרך בכ״ז ־ לשכל נאות ענין איזה יהיה אס

 .השכל נגד שהס יען היותם א״א והסעיפים הסעיפים מבלתי הפורש היות שא״א ובעבור ־ השכל אל מתנגדים
 האלה המאמרים השלמת ר״לאחר האלה. המאסרים אחר )ס( : המציאות מן השורש גסביסול יתחייב

 אל המתעד סעיף שוס ממנו שיסתעף מצאתי ולא • החה״ה של השורש בזה •חקרתי המוצאים מהארבעה
 המסתעפים הסעיפים תהלוכות אבאר « האלה המאמרים אחר ושם ־ בו' הלוכם איך ואבאר )י( :השכל

 :המאמר מזה בפ״ח שהוא וכמו .השכל עד מהם אחד ושאין • אפניהם ויושר . חחה״מ של הזה האמתי מהשורש
ית' שהבורא לומר האלה מהמקראות אחד כוונת שאין ר״ל ־ כו׳ בו שהחפץ מהם אחד )א( ג פרק

 מן צהנער יטלת בו ושאין * האדם ענין חולשת מספריס שהם ורק . המתים יחיה שלא אמר
 שיהיה ומה )ב( :בשובם השם כשירצה המתים שוב סוחר זה אין אמנם . ומסבעו מעצמו לביתו ולשוב העפר

 שבני מה • ותחנונים כבושים דברי הס • אדס בני דברי הס אשר המקראות אותן כי ר״ל .בו׳ □המאשרים
 היכולת מפסי הס אשר והנחשלים הנהלאיס עבדיו את ויחוק להם שיתעשת 4 בוראם לפגי מתחננים &דס
 בשר כי ויזטר כמו • הנורא דברי שהם המקראות ואותן כלומר * בו׳ החובות מן אחת ספור )ג( : והכח
 ושיחונן האדם כל שירחם אותו המחייבים .הדברים מן אחד בזה הבורא יספר ־ וכיוצא ישוב ולא הולך רוח קמה
גדולה מוסיף הבורא יכולת .בו׳ הבורא יכולת תוסיף )ד( :ענינו וחולשת האדם יכולת מיעוס והוא . צותו

 וכבוד
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 במו ,הגדולה הפליאה זאת ותהיה . ולהחיותם האדם בגי את לפקוד יבול הוא כי

 וגו׳ לפגיך היו אשר ראשונים לימים נא שאל בי ,ד׳( )דברים סיגי הר מעמד על שאמר
 הם אשר והמופתים האותות שאר ובן ♦ 'כמהו הנשמע או הזה הגדול כדבר הנהיה

 ,יהיו איך בעיניהם נפלאים העתידים האותות וכן .היו איך אדם בני בעיני נפלאים
 ס'( )קהלת ,הכתוב שאמר מה ומהם )ה( כאלה ראה מי כזאת שמע מי ס״ס )ישעי׳ שאמר כמו

 אינם והמתים שימותו יודעים כיההייס וגו׳ בטחון יש החיים כל אל יהובר אשר מי כי
 בפירוש ועינתי * וגו׳ אבדה כבר קנאתם פ י שנאתם גם אהבתם גם וגו׳ מאומה יודעים

 ולכלב , בטחון לו יש החיים אל שיחובר מי כי מספר אני כאשר והם ,האלה הפסוקים

 ,מאומה יודעים אינם והמתים , שימותו יורעים שהחיים והוא ,המת האריה מן טוב החי
 \ כלם אבדו כבר וקנאתם ושנאתם שאהבתם עד ,זכרם נשכה כי שכר להם נשאר ולא

 חזקה, הספיקה שזאת )ו( ואמרתי * הגלגל תהת שיעשה בדבר לעולם עוד להם אין והלק
 ומצאתי , זה לפני שיש במה יהסתכלתי , הזה הדעת מחזיקי עוד בה שנתלים אפשר
 הכסילים דברי ספור הם אבל ,עצמו על דבריו אינם האלה שהמאמרים שהקדים ההכם

 רע מלא האדם בני לב וגם )שם( ,מפורש מאמר לפניו אמר כאשר ,בלבם שעולה ומה
 רע מלאים האדם בני שלבות ופרושו ♦ המתים אל ואחריו , בהייהם בלבבם והוללות

 נם אהבתם גם , שימותו יודעים החיים כי , יהובר אשר מי )שם( ואמר , והרהורים
 יי מי פרעה ויאמר ה'( )שמות התורה שאמרה כמו וזה ♦ אבדה כבר קנאתם גם שנאתם

 דברו המאמרים אלה כן ,פרעה שאמר מה ספור הבורא דברי והוא * בקולו אשמע אשר
 יהיה , והוללות רע האלה המאמרים החכם שקרא ואהר . הכסילים דברי ספור החכם

 רע אנשי בי באר כבר כי , בוראו שכינת פני יקביל שלא ראוי בם שהחזיק מי ע/ין
 לא רע יגורך לא ה׳( )תהליס שאמר כמו , אצלו יגורו ולא לנגדו יתיצבו לא והוללות
 ויאמר בו אמר אשר כפרעה הנכרת ענין ענינו ויהיה )ז( ♦ עיניך לנגד הוללים יתיצבו

:אולת מכל יצילנו המקום • הפסוק ושאר יי מי פרעה

 כאשר כי אמרו )א( ,בוראנו שיעדנו במה מפורש הכתוב מצאתי כן ואחר ד פרק
להם אמר ,תקותנו אבדה עצמותינו יבשו אומרים ישראל בני 1 י

 והבאתי עמי מקברותיהם אתכם והעליתי קברותיכם את פותה אני יי אמר כה , הנביא
 ר״ל )ב( ל״ז( )יחזקאל יי אני כי וידעת' וגו' בכם רוחי ונתתי , ישראל אדמת אל אתכם
 העצמות אדם בן אלי ויאמר )שם( אמרו והוא אתכם שיעדתי בה והקימותי אתכם יעדתי
 אליהם ואמרת הנבא לכן ונו׳ עצמותינו יבשו אומרים הנה המה ישראל בית כל האלה

 על ,עצמותינו יבשו אומרים הנה הקדמתו ותהיה • וגו׳ קברותיכם את פותה אני הנה
 וישיב , יבשם אהר העצמות יחיה איך , ונאמר בו ונהשוב בלבנו שיעלה שידע מה

 והעליתי אמרו ויהיה )ג( ♦ הפרדה אחר הנפש ובין ביניהם ויחבר סורם אהר הלחות
 אתכם והבאתי אמרו ויהיה . לבדם ישראל לבני מועד שזה מבאר ,מקברותיכם אתכם

 בעולם שהוא נחשוב שלא , הזה בעולם המועד שזה אצלנו לאמת ,ישראל אדמת אל
 מקברותיכם אתכם ובהעלותי קברותיכם את בפתחי יי אני כי וידעתם אמרו ויהיה • הבא
 ,חי היה אשר הוא כי לו יתברר כשיהיה מהם אהד שכל ,שנוי כמו הוא אשר )ד( ,עמי

׳וגו׳ וחייתם בכם רוחי ונתתי אמרו ויהיה ♦ חיה אשר בעצמו והוא , מת אשר והוא

וידעתם
האמונה שביל

 אשר מי כי שאה״כ ממה תחה״מ מנין נהמרחיקיס ראיה ועוד ־ כו׳ שאה״כ מה ומהם )ה( : בזה אצלנו וכבוד
 ההוא הדעת ובעלי . עצום ספק באמת הוא המקראות מאלה הספק • חזקה הספיקה שזאת )ו( :כו׳ יחובר
 בדברי שהמחזיק מאחר כי . סו׳ הנכרת ין עב ענינו ויהיה )ז( :הראשונה בהשקפה מהם להעזר יוכלו
 דרכו אחז והגאז״ל אליו והדומים כפרעה ויאבד יכרת א״כ • ית׳ הבורא עיני לנגד יתיצב לא הכסילים אלה

 בדברי המחזיקים מפלח דמה וע״כ .פרעה דברי התורה שספרה כמו הכסילים דברי יספר שהחכם שאמר במה
: בידו המחזיקים המונו וכל הוא ונאבד נכרת אשר פרעה לאבדת .ההם הכסילים

 ומאמרם הכתובים ענין תחלה מציע הגאז״ל . כו׳ אומרים ישראל בני כאשר כי אמרו )א( פלקד
 ורצה .הערבי בלשק הוא הספר שחיבור בעבור וזה . עצמם הכתובים לשון מכיא ואח״כ .בלשונו

 במאמרי נס הספר מזה מקומות בהרבה דרכו וכן .ההמון שיבינום הערבי בלשון הכתובים ענין תחלה להודיע
 וכמו * ד׳ ששמו מודיע הוא דבריו מאמת כשהבורא כי .בו׳ אתכם יעדתי ר״ל )ב( .זה ושמור חז״ל

 אתכם והעליתי אמרו ויהיה )ג( : וארא פ׳ בתחלת אליעזר בר׳ ברוך הר׳ רש״יז״לבשס גם שהביא
 היעוד שזה מורה עמי שמלת ור״ל . והפדות התחיה בספר הוא וכן .כצ״ל .כו׳ מבאר עמי מקברותיכם

במקרא זה אמר וכבר הואיל ומותר כפל ר״ל שנוי. במו הוא אשר :)ד( אחר למס ולא לעמו רק הוא
 יו שלפ:
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 להם יהיה הישועה שימי )ה( אצלנו להתברר 4 יי׳ נאם ועשיתי דברתי יי׳ אני :י וידעתם
 ונו׳ יקומון נבלתי מתיך יהיו )ו( , אומר ישעיהו עוד ומצאתי . הזה בעולם אריכות

 כשתאמר , נויותינו ויקומו מתיך יהיו שפרושו והוא , לו ונאות לזה מסכים כ״ו( )ישעיה
 מתיך ויהיו )ז( . המתים תפיל הארץ ואל ,טלך אורות טל כי ,עפר שוכני ורננו הקיצו

 למה דומה הוא יקומון נבלתי אך )ח( , קברותיכם את פותח הנני ,לאמרו דומה הוא
 דומה הוא4 עפר שוכני ורננו הקיצו שאמר ומה 4 מקברותיכם אתכם והעליתי שם שאמר
 שראה מה בהקיצו מכפר המקיץ כי 4 קברותיכם את בפתחי יי' אני כי וידעתם לאמרו

 , טלך אורות טל כי ואמרו .נעור אשר והוא ישן היה אשר הוא הוא כי וידע בחלומו
 והדוש להם הרטבה וזה .לנו נגזרנו תקוותינו אבדה עצמותינו יבשו ,שם לאמרו דומה
 ,אחד אור אמר ולא רבות אורות אותה ושם , הנפש אל בו רומז אורות אבל , לחות

 במעשה בארתי כאשר , כהות עשר ששה והם )ס( ,לה אשי הרבים הכהות בעבור
 ורבים דניאל מאמר עוד ומצאתי . תקותינו אבדה שאמר למה דומה והוא 4 בראשית

 בעולם הוא )י( לדניאל מהמלאך המאמר וזה .י״ב( )דניאל ונו׳ יקיצו עפר אדמת מישיני
 • הפסוק . פסוק וארבעים שבעה הם הודיעו אשר העתידות שכל והוא ,ספק בלי הזה

 שלשה עוד הנה לך אניד אמת ועתה י״א( )שם אמרו והוא פרם, במלכות מהם הראשון
 פסוק עשר שלשה כן ואחר4 מלכותם סוף שהיותה מפני אהד פסוק לו והספיק 4 מלכים

 כן ואהר 4 כרצונו אליו הבא ויעש עד נבור מלך ועמד )שם( מאמרו והוא , במלכות.יון
 4 המלך כרצונו ועשה עד אליו הבא ויעש )שם( מאמרו והם 4 רומי במלכות פסוק עשרים

 ההיא ובעת עד , המלך כרצונו ועשה מן והם , הערב במלכות פסוקים עשרה כן ואחר
 מיכאל יעמוד ההיא ובעת בישועה, פסוקים שלשה כן ואחר 4 י״ב( )שם מיכאל יעמוד
 מפני , דניאל וקצרעניניהם 4 )שם( יזהירו והמשכילים4 יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים
 פסוק וארבעים השבעה ואלה 4 ויחזקאל וירמיהו ישעיה בספר באורם השלים שכבר
 כעולם והערב והרוביי׳ ויון פרם שמלכי וכמו 4 הסדר על מאורע אחר מאורע יחד נאמרו

ואמרו . בבא לא הזה בעולם , יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים כן גם , בבא לא הזה
 ורבים

האמונה שביל
 אשר הוא שהוא בעצמו ירגיש כשיחיה מהם שכ״א לומר . וידעתם למלת להסמיכו הענין כפל אך .שלפניו

 בכס רוחי ונתתי אמה׳׳כ שע״כ ר״ל . כו׳ אריכות להם יהיה הישועה שימי )ה( : לחיותו וחזר ומת חי
 בעוה״ז אריכות להס יהיה הישועה שימי לנו להורות . וגו׳ וידעתם אדמתכם על אתכם והנחתי וחייתם
 מתיך יחי׳ ישעיהו שאמר מה כי ר״ל . כו׳ יקוטון נבלתי מתיך יחיו )ו( : ימים לאורך אדמתם על וינוחו
 שאמר למה ונאות משכים הוא כ״ז . תפיל רפאים וארץ הלך אורות סל כי עפר שוכני ורננו הקיצו יקומון נבלחי

 וגופותינו מתיך יחי׳ בוראה אל אומרת הישראלית שהאומה הוא הגאז״ל דעת לפי הכתובים אלה וביאור .יחזקאל
 תפיל רפאים וארץ וע״כ סלך אורות סל כי ידענו כי . עפר שוכני ורננו הקיצו הבורא אתה תאמר כאשר יקומו
 .כו׳ לאמרו דומה הוא מתיך ויחיו )ז( :בסל יחיו אשר ידעת כי חושש ואינך הארץ אל המתים תפיל כלומר

 אבדה לא בכ״ז עצמותינו שיבשו עם כי האחד • תחה״מ במבין ע״ה יחזקאל הודיע עניניס חמשה כי דבריו תוכן
 והשני חקותינו אבדה עצמותינו יבשו אמרם שהזכיר אחר קברותיכם את פותח אני הנה מאמרו וזה .תקותינו

 יהיה שזה והשלישי .עמי מקברותיכם אחכם והעליתי מאמרו וזה .אחר לעס ולא לישראל רק הוא היעוד שזה
 שהוא מהם כ״א ידע כשיקיצו שהמתים והרביעי .בעוה״ז והיא ישראל אדמת אל אתכם והבאתי כאמרו בעוה״ז

 כי והחמישי קברותיכם את בפתחי ד׳ אני כי וידעתם מאמרו וזה .לחיותו חזר ושוב ומת חי היה אשר הוא
 החמשה ומאלה . אדמתכם על אתכם והנחתי כאמרו ימים לאורך אדמתם על וינוחו בעוה״ז יארכו הישועה ימי

 הנה לעומת וזה יהיו בכ״ז עצמותיהם שיבשו עם כלומר מתיך יחיו האחד .שלשה מהם ישעיהו זכר הענינים
 והעליתי לעומת בעדם המדברים ישראל לבני מיוחד מחמר שהוא יקומין נבלתי והשני . קברותיכם את פותח אני

 כמי הראשונות אה יזכרו ימיו אשר שהמתים כלומר עפר שוכני ורננו הקיצו והשלישי .עמי מקברותיכם אתכם
 את בפתחי ד' אני כי וידעתם לעומת וזה . משנהו ניעור אשר והוא ישן אשר שהוא ויודע משנחו שמקץ

 היובש שאין כלומר . עצמותינו יבשו אומרים ישראל שבני מה נגד פלך אורות מל כי אח״כ ואמר .קברותיכם
 שאין כלומר הקוהינו אבדה אומרים שהם מה נגד היא אורות ואמרו .בסל וההיסבה הלחות בהם יחודש כי מזיק

 כוחותיהם כל אליהם וישובו כבחחלה באורותיהם בגופותיהם להאיר הנפשות תשובנה כי .אבודה תקותס
 מורה נבלחי ור״ל . כצ״ל . עטי מקברותיכם כן׳ יקומון נבלתי אך )ח( :מוחם קודם להם שהיו

 החמשה על רומז שהגאז״ל אפשר עשרכחות. ששה והם )ס( עמי: מלת שמורה כמו ישראל על ביחוד
 מציאות להם ואין גופניות כחות הס אלה ,וכל חמש ובכעס כמות שש בתאוה כי והכעס והתאוה חושים
 מהמספר כלומר . מהם מרבים רבים )י( : יוד אות שם ובביאורי פ״ג ששי מאמר לעיל עיין הגוף בזולת
והס . כלס ולא מהם רבים יקומו . האנושי המין כל כולל שזה .עפר אדמת ישיני באמרו הרמוז מאוד הרב

 האומה
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 י עפר אדמת מישיני שאמר בעבור בן והוא * מהם מרביים רבים )יא( בו רוצה ,ורבים

 ומסבים )יב( .בלבד ישראל בני בו ליחד ,ורבים באמרו יהד בן על ,אדם בני בל כולל וזה
 ,עצמותינו ליבשו שידמה עד ,עפר ואמרו * מתיך יהיו ואמרו ,עמי מקברותיכם לאמרו

 וידעתם אל ולהדמות ,ורננו להקיצו לדמות יקיצו ואמרו • מלך אורות טל כי כנגד יהיה
 אינו )יג( ,לחרפות ואלה עולם לחיי אלה אמרו ‘אבל • קברותיכם את בפתחי יי׳ אני כי

 אשר העם החלק רצה אבל ,בניהנם ועם עדן בגן עם מהם שיהיה עד המחויים החלק רוצה
 הם ,יקיצו לא אשר והאהרים ,עולם להיי הם , יקיצו אשר ההם והרבים . בקברות

:עולם לדראון
 ,ואמרתי כן אהר היטב חשבתים ,להם והדומים האלה הפסוקים מצאתי וכאשר ה פרק

 ענין שישוב עד , אהרות סברות האלה בפסוקים לסבור יתכן אולי
 הזה, המנהג להנהיגם וצריך , המלכות והעמדת המלכים החיות אלענין הסתים תחיית

 מן להרמה ידומה , והרוממות הגדולה ענין אל השפלות מענין השפל שהרמת והוא
 העפר מן הרימותיך אשר יען ואמר • דל מעפר מקימי קי״ג( )תהליס שאמר כמו .העפר
 חפשי במתים 1פ״ח )חהליס שאמר במו ,למתים ובצרה בצוק שהוא מי ודמה . י״ד( )מ״א
 תשועתו וידמו . ל״א( )כס וגו׳ מלב במת נשכחתי עוד ואמר וגו׳ קבר שובני חללים כמו

 וגו' תחיינו תשוב ורעות רבות צרות הראיתנו אשר שאמר במו , לתחייה ההוא מהענין
 והחיוב, העיון עם והתבוננתי • פ״ה( )כס וגו׳ תחיינו תשוב אתה הלא עוד ואמר • ע״א( )כס
 על המתים תחיית בהם יש אשר האלה פרשיות שנסבור יבשר או יתהייב אם בי

 על ויבשר יתחייב ,זה אל שיביא ,דוחק מבלי מפשוטם שנעתקו עד )א( , האלה הדרבים
 סברות ,הנזכרות והאותות ,הקדמוניות וההגדות , השמעיות במצות לסבור ,הזה הדרך

 ואדמה )ב( אחרים. אלענינים יעתקו אך בפשוטו, דבר ישארמהם שלא ,עד אחרות
 זנות ביניבם יהיה ולא בו שיסברו אפשר .חמץ יאבל ולא השמעיות המצות מן קצת מהם
 כלם ז׳( )הושע באמרו לדבקו שלא אפשר שאי חמץ הוא אשר בלחם אותו שדמה )ג( מפני

 שיסברו אפשר ונו׳ אש תבערו לא ואמרו • המצתו עד בצק מלוש וגו׳ תנור כמו מנאפים
 יצאה אש בי כ״א( )במדבר באמרו , לאש אותה דמה שבבר מפני למלחמה תצאו אל בו

 לסבור .יתבן הבנים על האם תקח לא כ״א( )דברים ואמרו סיחון. מקרית להבה מחשבון
 י׳( והושע שאמר במו • הבחורים עם הזקנים תהרגו לא , אויביכם את בשתבבשו ,בו

 מצות תשאר שלא עד • רוטשה בנים י על אם מלהמה ביום ארבאל בית שלמן כשוד
 השמים את אלהים ברא בראשית אמרו , הבריאה דברי הקדמוניות ומההגדות .שמעית

 ראיתי ,אומתינו ן עני בהפסד אמר באשר ,האומות מן אומה ענין תקון יתכן ,הארץ זאת
 בי ,תקונה בהשבת ואמר ד׳( )ירמיה אורם ואין השמים ואל ובהו תהו והנה הארץ את

 ,עשב דשא הארץ בתדשא יסברו ובן .ס״ה( )ישעיה הדשה וארץ הדשים שמים בורא הנני
 פרי עושה בפרי ובן .תפרהנה בדשא ועצמותיכם ס״ו( )שם שאמר במו ,הגופות שלום
 פרי ועשה ענף ונשא אשתלנו ישראל מרום בהר י״ז( )יחזקאל שאמר במו ,הגדול המלך

 ותורה מצוה נר בי ו׳( )משלי שאמר כמו ,וחכמה ונביאים תורה . מאורות יהי וכן .וגו׳
 ממעשה בריאה תשאר שלא עד . קי״ס( )תהלים לנתיבתי ואור דבריך לרגלי נר .אור

 האותות ובספור .והיצירה הבריאה הוא אשר ענין של מפשוטו תצא שלא ,בראשית
 חומה להם והמים , ביבשה הים בתוך ישראל בני ויבאו ,בן גם יסברו , והמופתים

 בי .יבשים ומשמאל מימין עומדים והם , פרעה היל בתוך שבאו ,ומשמאלם מימינם
החיל

האמונה שביל
 ■ הארן מעמי ורבים • מנחה מביאים ורבים . לדוגמא הביא דניאל בפירוש והראב״ע .הישראלית האומה

 □בלתי מתיך יחיו ואמרו עמי מקברותיכם לאמרו ומסכים )יא( : נדיב פני יחלו רבים .מתיהדיס
 עמי מקברותיכם יחזקאל שאמר למה מסכים הוא .ישראל לבני חחה״מ ענין שיחד מה כי ור״ל כצ״ל . יקוטון

 החלק רוצה אינו )יב( : שנתבאר וכמו האומה לייחד ג״כ שהם . יקומון נבלתי ישעיהו שאמר ולמה
 מוסב המאמר ויהיה .לחרפות וקצתם עולם לחיי קצתם יקיצו שכלם הכתוב כוונת שאין ר״ל .כו׳ המחויים

 הנס. בגי לחרפות וקצתם בג״ע עולם לחיי קצתם יקיצו. עפר אדמת ישיני כל שאז . העוה"ב אל היציאה עת אל
 ורבי© יקיצו עפר אדמת מישיני שרבים הכוונה וע״כ . בעוה״ז זה שיהיה הכתובים מהדר נתבאר כבר כי

 לא אשר העם אל מוסב לחרפות ואלה אמרו ויהיה ולד״ע להרפות בקברות וישארו יקיצו לא אשר מהם יותר
: וכאמור מהמחוייס חלק על לא יקיצו

 שדמה )ג( :לדמיון מהם קצת אביא קצת. מהם ואדמה מפשוטם.כצ״ל:)ב( שנעתקס עד )א(
 לדבין שלא שא״א וכמו . האופה בתנור הנדבק בלחם הזנות אח דמה שהכתוב . כו׳ בלחם אותו

 הלמה
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 הנהר מי את עליהם מעלה יי הנה ולבן י״ח( )ישעיה בסנהריב שאמר במו ,למים ידומה החיל

 , עזה את פרעה יבה בטרם , אמר עצמו בפרעה אף . אשור מלך את והרבים העצומים
 וירח השמש בוידום ויסברו .מ״ז( )ירמיה שוטף לנהל והיו מצפון עולים מים הנה יי אמר בה

 , השמש בבא והלשתה הסרתה דמה באשר , ורוממותה המלבות בהראות )ד( ,עמד
 באה ס״ו( )ירמיה עוד ואמר .היום עליהם וקדר הנביאים על השמש ובאה ג׳( )מיכה באמדו
 עד .כ״ס( )ישעיה ונו׳ החמה באור הלבנה אור והיה זה בתקון ואמר .יומם בעוד שמשה

 מכשיר או שמחייב מי ומרע )ה.( .ויבוטלו מפשוטו יצא שלא אות ולא מופת ישאר שלא
 ,אחרת דרך בם שיסברו שיתכן מפני ,מושלים שהם המתים תחיית בכפור לכבור

 וכל והמופתים האותות ובכל בראשית מעשה בספור לסבור ולהכשיר לחייב שמתחייב
 יקבל ואם ,כברות בם שיסברו אפשר כי , משלים כלם שישימם עד השמעיות המצות

עלינו שהקשה מה יבטל ,כן לעשות ימאן ואם , ישראל תורת מכלל יצא ,עצמו על זח
:המתים בתחיית בכמוהו

 כאשר ,ישראל בני על לו לעד שמה אשר בשירה בתורה התבוננתי בן לאחר ו פרק
 . ישראל בבני , לעד הזאת השירה לי תהיה למען ל״ב( )דברים אמר

 תחלה ספר .פדר על מביאה והוא )א( , הישועה בעת המתים תחיית זכרון ,בה ומצאתי
 תשתה ענב ודם עד ,ויכוננך עשך הוא קנך אביך הוא הלא )שם( באמרו ,עצמו על חסדו
 .)שס( ובנותיו בניו מכעס עד ,ויבעט ישורון וישמן , וכהשם בעטם ספר כן ואחר .המר

 אשביתה מהם פני אסתירה ויאמר )שם( באמרו ,להם וענשו עליהם קצפו ספר כן ואחר
 באמרו ,והתרוממו עליהם האויב בגבור )ב( עליהם חמלתו ספר כן זכרם.ואחר מאנוש

 באמרו)שס(הלא , והשלום מןדנקמה לאויב שעתד ומה )ג( אגור. אויב כעם לולא)שם.
 ידין כי )שם( באמרו ,יכרתו ומיעוט חולשתו רוב בעת עמו על ומררמיו .עמדי כמוס הוא

 )שם! באמרו ,אותו ולגאול להצילו בהגלותו יעד כן ואחר .סתרה עליכם יהי עד ,עמו יי
 מהם הראשונים .המכחישים מיני ארבעת על בזה והשיב . הוא אני אני כי עתה ראו
 מי ומהם .הוא אני אני כי עתה ראו , באמרו עליהם השיב . בורא אין כי שאמר מי

 שהכחיש מי והשלישי .עמדי אלהים ואין עליו השיב .עמו שרף אך בורא שהוא שאמר
 מי שיהיה שידע ובעבור )ד( . ואהיה אמית באמרו,אני עליהם השיב . המתים תחיית
 הבר ,אחריו אחר דור ומחיה דור ממית שהוא ואחיה אמית אני באמרו רוצה כי , שיאמר

 הוא המהויה כן מחץ אשר הוא הנרפא כאשר כי אצלנו לברר , ארפא ואני מחצתי אליו
 מידי ואין ,באמרו עליו השיב .והענש החשבון שהכחיש מי והרביעי . המית אשר
 חצי אשכיר .הרבי ברק שנותי אם באמרו , הישועה עניני שאר סדר כן ואחר .מציל

:ובארתי פרשתי כאשר )ה( הזה, בעולם זה וכל .עמו גוים הרנינו . מדם
 וקבלת הנביאים העתקת הוא אשר ,הד' במוצא מהקור נמנעתי לא כן ואחר ז פרק

 בי המתים, תחיית על תשובה )א( בו אמצא אולי אמרתי החכמים. 1
 כמזכרת תהיה ,מעטים דברים מהם לזכור וראיתי )ב( ,וספורה מזכרה מלאים ז״ל דבריהם

 לזה
האמונה שביל

 אז לאפוס מה לו אין כי חמצתו עד בצק מלוש כ״א ממלאכתו התנור ישבות ולא . מאופה הבוער בתנור הלחם
 . בהראות )ד( : לזנות מי עם ימצא לא כאשר כ״א מתזנותו לשבות לו ואי׳א כתנור בוער הנואף לב גס כן

 מלכותו שהתחילה ממנו הכוונה . יב״נ אצל הנאמר השמש וידום מאה״כ ר״ל . ורוממותה המלכות
 שמחייב למי המשיגות ומהרעות כלומד .בו׳ שמחייב מי ומרע )ה( .והולך שמבאר וכמו ולהתרומם להתראות

.ישראל מכלל שיצא עד הנשים ובכל בראשית במעשה גם לסבור שיחויב הוא .תחה״מ בענין לסבור מכשיר או
: בזה ז״ל הרמב״ס בשם שהבאתי מה ז׳ אות שם וביאורי פ״ב לעיל עיין

 ירחם ושאח״כ . בחסאס אותם יקרה אשר את תחלה שמשדר . סדר על מביאה והוא )א( ו פרק י
 שכל יעיד הדברים ושדר .הישועה עניני ושאר מתיהם את ויחיה אויביהם מיד ויגאלם איתם הבורא

 שעתד ומה )ג( : רמה ידינו האויבים שיאמרו .והתרוממו עליהם האויב בגבור )ב( :בעוה״ז יהיה זה
 כו׳ עמדי כמום הוא הלא כאמרו . בעוה״ב לעתיד להם וישלם מהאויבים שינקום מה כלומר . לאויבבו׳

 וחש בזה אמר . העוה״ז בעניני היא סדרה על הפרשה שכל ובעבור .למו עתידות וחש אידם יום קרוב כי
 )סנהדרין חכז״ל שאמרו כמו .בו׳ שיהיה שידע ובעבור )ד( :החמישי מהמאמר ספ״א ועיין .למו עתידות

 . ארפא ואני מחצתי ת״ל . נוהג שהעולם כדרך באחד וחיים באחד מיתה שתהא יכול . ואחיה אמית אני צ״א(
 כאשר )ה( : מה״ת תחה״מ אין לאומרים חשובה מכאן .באחד וחיים מיתה אף . באחד ורפואה מחיצה מה

:בעוה״ז וכלס זה אחר זה רצופים כשדר הס שהדברים .ובארתי פרשתי
 וראיתי )ב( . בעוה״ז ענין,תחה״מ על תשובה בדבריהם יש אוני ר״ל .תחה״ט על תשובה )א( ן £ךק

לזכור
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 בפי מה□ אחד בל והשיב העניןהזח, על להם המלכים ומשאלות ,שרבו מה בעבור לזה

 אבל )ג( . רבים דרבים על אותם והשיבו ,שבעמנו ארע עמי אותם ששאלו מה דעתו
 עוד ואמר . הנביא אליה את לבם שולח אני הנה ג׳( ;מלאכי הנתוב שאמר מפני אומר,

 מי רועים הז׳ אלה על שאלו . אדם נסיכי ושמונה רועים שבעה עליו והקימונו ה'( )מיכה
 ויעקב ויצחק אברהם ,מימינו ומתושלח שת ,באמצע דוד ,קבלנו ואמרו נ״ב( )סוכה ? הם

 שאול ישי ,קבלנו ואמרו ? הם מי נסיבים ה׳ על !;שם עוד אותם ושאלו .משמאלו ומשה
 בעת )ד( יעמדו שהמתים בפי׳ אמרו והנה . ומשיח אליהו חוקיה צפניה עמום ושמואל
 היא בי ,המתים בתחיית יעמוד לא גוג שני בז׳ שימות מי בי ,קבלנו עוד ואמרו ,הישועה

 שאינו ומי בחתונה אובל בה שאובל שמי ,לחתונה הקודמת הקריאה מנהג אצלם נוהגת
 שני בז׳ המת יונה ר׳ אמר דשביעית( ספ״ד )ירושלמי אמרו ובן ,בחתונה אוכל אינו בה אובל

 מי עוד ואמרו .משתיתא אכיל פרטגמיא דעביד )ה( וסימניך ,המשיח לימות יזבה לא גוג
 שהוא מפני ,טובים מעשיו ששאר אעפ״י ,המשיח לימות יחיה לא המתים בתחיית שכפר

 יהורם של השליש מעגין שהיה במו ,ממנו אותו מונעין בדבר שכופר מי , מדה כנגד מדה
 הודיעו הרעב אחר מהשובע בו שבשרם ומה אלישע דבר שהכחיש מפני ,אחאב בז

 כפר הוא צ׳ן )סנהדרין שאמר במו .יאכל לא ומשם בעיניו אותו יראה אבל ,ממנו יחנה שלא
 מדח הקב״ה של מדותיו שבל ;המתים בתחיית הלק לו יהיה לא )ו( לפיכך המתים בתחיית

 האלהים איש את ידו על נשען למלך אשר השליש ויען ז׳( כ׳ )מלכים שנאמר מדה, בנגד
 )שם( ואמרו בתכריכיהם, יעמדו המתים בי עוד ואמרו .וגו׳ בעיניך רואה הנך ויאמר וגו׳
 מהשבת השכל אצל קשה יותר בגדיהם השבת ואין בלבושיהם, לעמוד הצדיקים עתידים )ז(

 לירי הדבר זה שהביא עי־ ,בתכריכיהם הפליגו באומה פשט ובאשר )ח( ורוחותם גופותיהם
 ז( כ ;מ״ק גמליאל רבן שתקן עד וברח, מתו חניה משגת ידו היתה שלא מי שכל ,גדולה רעה

: אחריו העם כל ונהגו )ש( ,מגוהצין פשתן בגדי שני שילבישוהו וצוה
 הזאת האמונה סעיפי על לחקור התעסקתי ,הדקדוקים אלו שדקדקתי ואחר ה פרק

 ואשיב , שאלות י׳ מהם לי שנזדמן ממה לכתוב וראיתי , ופארותיה
 האומה מן יהיו ומי מי שואל ישאל אם ,הראשונה השאלה .והקבלה והשכל מהכתוב עליה
 הוא )א( תשובה מבלי שימות מי כי .תשובה ובעל צדיק בל ואומר אשיב ? הישועה בעת

 בכתובים ,שיקבלהו השב את הבורא הבטיה בבר כי . בשכל ראוי וכן )ב( , מהענושים
 מיני שמנו אחר ,יומא( )סיף רז״ל מדברי שב לבל המועדים אלה כל התחייבו וכבר .רבים

 תעשה, לא מצות על עבר בן ואחר עשה, מצות על אדם עבר , מעלות ד׳ ושמום החטא
 או )ג( אח״ב ואמרו שמים. שם בו שנתחלל מי ואהיב , ב״ד ומיתות בריתות בן ואחר

יבול
האמונה שביל

 הרבות ומתשובותיהס ; הענין בזה מאוד רבו אשר ל ז" דבריהם מכל ר״ל . כו׳ מהם לזכור
 תחה״מ של הענין לזה למזכרת להיות מוטסים דברים רק יזכור שאלותיהם על הארץ ולעמי למלכים השיט אשר

 ספ״ג )ירושלמי שאמרו למה רומז פהגתז״ל אפשר . בו׳ שאת״ב מפני אומר אבל )ג( :בעוה״ז שיהיה
 הישועה בעת יהיה שתחה״מ הרי .וגו׳ כי אני הנה דנתי׳ לשוב זכור אליהו לידי מביא תחה״מ דשקליס(
 דעביד )ה( : בעוה״ב ולא . עה היש בעת )ד( : העוה״ב אל היציאה בעת ולא לסוב זכור אליהו ומבשרה

 . החתונה בעת שעושין הסעודה היא ומשתיתה .החתונה לפני שעופין הסעודה היא פרסגמיא .כו׳ פרטגמיא
 . החתונה בעת אשר בסעודה גס יאכל שלא בידו סימן הוא כבר . החתונה שלפני בסעודה אוכל שאינו ומי
 היא שהתמיה הרי . בהתיה יעמוד לא וע״כ בישועה לראות זוכה שאינו בידו סימן הוא גוג שני בז׳ המת וכן

 לא )ו( : בעוה״ב יחיה אבל הפורקן בימי יחיה שלא אמר החוה״ס ובספר .גוג שני ז׳ אחר הישועה בעת
 ולדראון לחרפות בקברות וישאר המשיח לימות יקיצו לא אשר מאלה שיהיה כלומר . בתחה״ט חלק לו יהיה
 ואמרו )ז( : ותבין זיין אות וביאורי שם שביעי ובפרק .ה׳ אות וביאורי פ״ד התשיעי במאמר ועיין .עולם
 מאמר או מאה״כ תחלה להציע דרכו הגאז״ל כי שהעירותיך במה ידעת כבר . כו׳ יעמדו המתים בי עוד

 בהעתקתו הנאמן והמעתיק . ההמון שיבינו כדי ;עצמו המאמר או לה״כ מביא ואח״ב הערבי בלשון חכז״ל
 וכאשר )ח( : הדברים לכפול צורך אין העברי שבלשון עם מאומה לגרוע או להוסיף יד לשלוח רצה לא

 הפליגו • בלבושיהם לעמוד עתידים שהצדיקים •באומה הזאת האמונה נתפשסה כאשר .כו׳ באומה פשט
 בו נצרכים הס המלבושים אשר בעוה״ז היא שהתחיה יעיד וכ״ז . וחשובים יקרים תכריכים למתיהס לעשות

 :מגוהצים פשתן בגדי בפני רק מתיהם את להלביש .אחריו העם כל ונהגו )ס( :מערומיהם לכסות
וכן :)ב( ולד״ע לחרפות בקברות יישארו יקיצו לא אשר מאותם כלומר . מהענושים הוא )א( ח פרק

 כבר כי .יחד הצדיקים עם ■נתחיה יעמדו תשובה הבעלי שגס כן מחייב השכל . בשכל ראוי
ומיתתו הואיל כלומר . כו׳ מיתתו לו שכפרה יכול או )ג( :בתשובה שיקבלם ית' הבורא הבסיחס

כפרתו
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 המתים ההיית נתהייבה והנה .קברותיכם את פותה אני הנה ת״ל ,מיתתו לו שכפרה יכול
 אהר הימותו והב׳ .תשובה מבלי שמתים עמנו מבני הם מעט כי אומר ואני ,שב לכל

 . הבא ב העול נעימות אל המשיה מימות אותם מעתיקים אבל ,ימותו לא כי ואשיב ? כן
 והג׳ לעפרן. חוזרים אינן שוב ,להחיותם עתיד שהקב״ה מתים צ״ב( ;סנהדרין ׳ל ארז ובזה

 ומאתים אלפים העולם לבני אומתינו שיצאה שמעת )ד( ואומר ? הארץ אותם התכיל
 על ונשים אנשים רבבה ק״ב דור כל )ו( דור, ושלשים שנים כמו )ה( יהיו ועוד , שנה
 הלק אם כי הארץ מן מכלאים אין יחיו, ובלם )ז(בלםשוים אם נאמר ואם הקירוב. דרך

 ולדרכיו ולזריעתו למקומו אכה מד' יותר אחד לכל שנשים על , הלק והמשים ממאה
 על ושלשים בשנים רבבה ועשרים מאה יהיו הדורות אנשי כל כי זה וזולת .ולבהכותיו )ח(

 להם נגזור וכאשר ,רבבה וארבעים מאות ושמנה רבבה אלפי שלשת הכל יהיה , הקירוב
 אותם ונמדוד , הארץ מן והמשים ממאה המחלק אשר ,מאתים על פרסה מאתים הארץ מן

 אמתים היא אשר אמה וכל ,אמה אלפים ד׳ מיל וכל , מילים שלשה פרסה בכל אמות
 בזה יש דבר זה ואי , אמות רפ״ה )ש( במקומו רהב אדם לכל יהיה , ושליש והצי

 בי ואומר החיים? מן וקרוביהם ביתם אנשי יכירום אם והד׳ .החכמים בו שיתבלבלו
 שיכירו זה לעמת יתחייב , האדם בני שיכירום :שמתחייב והנסיכים והרועים הנביאים

 השבטים בסדור )י( מבואר הוא ,כאשר שבטו אל אדם כל ושיהובר קצתם את קצתם
 בשאר או מאבריו מבוטל או סומא והוא מהם שימות מי והה׳ .וזולתו יחזקאל בספר

 בני שיכירוהו עד ההוא במום תחלה שיחיה ,ואומר ? מענינו יהיה מה והמומין הפגעים
 צ״א( )סנהדרין רדל במ״ש . גמורה אות ותהיה הבורא ירפאהו כן ואחר , הוא שהוא אדם

 ואני מחצתי ואהיה אמית אני הקדים כן ועל ,אמרו ,מתרפאין כן ואהר במומין עומדין
 פסח כאיל ידלג אז תפתחנה הרשים ואזני עורים עיני תפקחנה אז אמרו וכבר .ארפא
 כמו כן, ואומר ? נשים וישאו וישהון יאכלון ל״ה!.והששיתאם )ישעיה אלם לשון ותרון

 אכלו , אלישע ידי על השונמית ובן ,אליהו ידי על הבורא החיהו אשר הצרפית שבן
 אכילה בו אין אשר הבא העולם אל יעתקו איך והשביעית )יא( נשים שנשאו ויתכן ,ושתו

 עליו רבינו משיה שנהג )יב׳־סמו , ואומר ויהיו? הזה בעולם בם נהגו וכבר בעילה ולא
 פעמים שלשה סיני בהר יום ארבעים בלעדיהם ועמד ,והבעילה והשהיה האכילה השלום

לבחירתם מונחים הם הישועה בימי שהמהויים כיון והשמינית י בתורה שכתוב כמו והיה
בעבודה

האמונה שביל
 ויכול לו כפרה טיסתו תשונה שעשה הואיל כי ,ונו' פוחת אני הנה ת״ל .נתחי' יעמוד שלא יכול כפרתו
 ב׳ שנח אז בהיתה ממצרים ישראל בני שיצאו מעת ר״ל .בו' אומתנו שיצאה שמעת )ד( :מעתה לחיות

 בסוף כמבואר .חרצ״ג ד"א שנת שהוא זה כפרו את הגאז״ל בה כתב אשר השגה עד ליצירה תמ״ח אלפים
 במלת וכללו מ״ה שהוא הקשן המכפר את השמיש ז״ל והגאון . שנים ורמ״ה אלפים שני הוא .הראשון המאמר

 . שנה שבעים דור כל . דור ושלשים שנים כמו )ה( " ועוד שנה ומאחים אלפים אמר ע״כ כ־ . ועוד
 שנים כמו אמר כ’וע אמרנו אשר מהמספר חמש פחות ור״ט ב״א הם . ל״ב במספר השבעים מספר תכפיל

 וכלם שוים כלם )ז( : ממצרים שיצאו זכרים ריבוא בשים חשבון לפי . רבבה ק׳׳ב דור כל )ו( : ושלשים
 כלומר . זה וזולת ולבהמוחיו )ח( : חשובה מבני שמתים עמינו מבני הס המעש כי שאמרנו מה לפי .יחיו

 יעק שהרב עד מדוקדק החשבון זה אין הראשונה בהשקפה הנראה לפי . אמות רפ״ח )ס( : הצרכים ושאר
 עולים שאינם רבים חשבונות שבקש אלה הגאוז״ל דברי על כתב ורבו פרו בפסוק בשי יום למעמדות בפירושו

 הפרסה וגם קדומה דעה הוא אמר אפר האין מדת כי ובעבור . מהסופרים שעות בו שנפל ואפשר כהוגן
 לתשע קרוב היום עד ז״ל הגאון מימי עוד יצאו כרבו בעוונותינו כי ועוד ♦ קדומות מדוח הס והאמה המיל ו

 הרב בזה האריך וכבר . שהוא נמו והנחתיו . החשבון משא שורת עלי העמסתי לא ע״כ .שנה וחמשיס מאות
 המבי״ש הרב לשון .כו׳ השבטים בסידור )י( : עיי״ש פנ״ש היסודות שער אלוקים בית בכפרו המבי״ש

 כל . העתידים השבעים כל גבולי יחזקאל בסוף בם שהוזכרו ממה הוא יחזקאל מכפר והראיה . הנזכר בכפר
 זה ניכרים אחד ושבע אחד לכת יהיו . בתחיה שיקומו אחר שבעו בני כל כי נראה אשר לשבשו ניכר יהיה גבול
 ולשאר ולאחות ולאה ולבת ולבן ולאס לאב קצתם אח קצתם יכירו ־ שבשו אל יחובר אחד שכל וכיון . לזה

 אשר שהמתים הבניה שאלה בתשובה שאמרנו מה לפי כלומר בו׳♦ יעתקו איך והשביעית )יא( :כו׳ קרוביהם
 מהעוה״ז הגופות יער,קו א״כ איך .העוה״ב נעימות אל המפיח מימות יעתקו אבל . למות יוסיפו לא יחיו

 ולאשתיה אכילה לא בו אץ אשר העוה״ב נעימות אל הצרכים ושאר ולשתות לאכול מדרכם בו היה אשר
 כנגד משה שקול כי ועם . הנזכר בכפר המבי״ש הרב לבין .בו׳ מרע״ה שנהג כטו )יב( : ויחיו והשאר
 בזמן עכ״ז . הגוף בקדושה נאדר כמוהו מי . ובתיה אכילה בלא יום ארבעים בהר עמד הוא ואם . ישראל
יפי שבאחרית עד .גופו לזכך יוכל מהם אחד כל . נתחיה הקמים האנשים מכל יצה״ר רוב שיתבשל התחיה

 יעתכ$



מהאומה

173 פז המתים תחיית שביעי מאמר
 המון עמנו :ל שמשיבים ,בזה אשיב )יג( הגמול בעולם יהיו ולא במרי יבדרו שמא בעבודה

 יבחרו שמא במרי ולא בעבודה בוחרים שהם ביון ,הבא בעולם הצדיקים בענין המאמינים
 הבא שבעולם הצדיקים הבמיה לא שיהיה, קודם שיהיה מה היודע ,כי ואומר במרי?

 יודע שהוא אהר אומר כן ,במרי ולא בעבודה בוהרים שהם ,לדעתו אלא המתמיד בגמול
 יבחרו המשיח בימות כי שידע עד ,ישראל לצדיקי המתים תחיית הבטיח לא ,שיהיה מה

 המשיח בימות אשר ההיא העבודה על להם יש אם ,והתשיעית . במרי לא בעבודה
 לאנשי יהיה כן , עבודתם על גמול הזה בעולם לצדיקים יש כאשר )פו( כן', ואומר ? גמול
 וכאשר )סז( . גמול עמה שאין עבודה שתהיה יתכן שלא עבודתם, על גמול המשיה ימות

 המשיה בימות שיעשו מה כן , הקודמים לזביותם שראוי מה על תוספת לצדיקים שם יש
 הישועה בהם אשר העם על העשירית והשאלה . הקודמות לזכיותם שראוי מה על תוספת
 שהכתוב בעבור ואשיב, הישועה? בזמן הילודים וכן מענינם? יהיה מה )יז( ,בחייהם

 מי יש .דרכים שלשה על בזה נחלקו ,קבלה בזה קבלו לא רבותינו ולא בזה דבר לא
 כדי ויהיו ימותו שאומר מי ויש .לנצח המות בלע באמרו ונתלה ,כלל מתים שאין שאומר

 העולם עד יחיו ולא וימותו רבות שנים יהיו שאומר מי ויש .ההם המחויים עם להשתוות
 המתים תחיית מצאתי שלא מפני ,השלישי המאמר זה אל נוטה יישירך( )האלהס ולבי .הבא

 , מלבי דבר זה על להוסיף ראיתי ולא .בגלות שהיה למי אלא ,הישועה בימי הובטחה
 הישועה זאת מהם תמנע שלא היא ,בגלות מתו אשר המתים בתחיית שהעלה שכן כל

 יהיר ימיהם אך .לחפצו הגיע כבר ,והישרים החיים מן אותה שראה מי אבל )יח( הגדולה,

 ,ההוא בדור מאתים בן המת שיהיה עד ,שנה מאות והמש שנה מאות ארבע בגון ,ארוכים
 ימות שנה מאה בן הנער כי ס״ה( )ישעיה שאמר כמו ,עשרים בן הזה בדור שמת כמו

 , יקולל שנה מאה בן והוא אדם בני על שחטא ומי כיס( . יקולל שנה מאה בן והחוטא
 לא ישב ואהר יבנו לא )שם( שאמר כמו ,הגדולים והנטעים הבנינים כימי הימים ויהיו

:וגו׳ עמי ימי העץ בימי כי יאכל ואחר יטעו

 וכאשר
האמונה שביל

 זצ״ל בחיי הרבינו דברי הס בזה וכיוצא .ע״כ הגוף צרכי ושאר ושהיה אכילה בלי ויעמוד העוה״ב אל יעמק
 את זנה הנשמה אף . כלו העולם כל את זן הקב״ה מה חכז״ל דברי בביאור .אבל א אות הקמח כד בספרו

 תענוג מזיו ניזונת כשהוא כי . ומשתה מאכל ע״י שלא ובכחה כלומר הגוף כל את זנה הנשמה אף וז״ל הגוף כל
 לחם לילה וארבעים יום ארבעים בהר מרע״ה שניזון כשם רבים ימים ולזונו הגוף להעמיד כנו לה יש ההשגה

 כח שיש עאכו״כ הגוף מזון בסבת בתוכו הנפש את מעמיד הוא הגוף אס הוא ק״ו .שהה לא ומיס אכל לא
 המזון שהוא הנפש במזון ניזונת נפש שהיתה באליהו מציט וכן .הנפש מזון בסבת הגוף את ולזון להעמיד לנפש

 .כו׳ שמשיבים בזה אשיב )יג( : כו׳ גופני מזון במעש יום ארבעים והלך אמצעיות סבות מבלעדי האמהי
 העבודה בענין ישראל בני המון שמשיבים והיא .דוגמתה אחרת שאלה כתשובת היא השאלה זאת השובת ר״ל
 יהיה בעוה״ב שגס "י פ התשיעי במאמר לקמן שמבואר וכמו . בעוה״ב בוראם אה הצדיקים יעבדו אשר

 שיהיו יתכן לא כי .חפשית בבחירה בעבודה בוחרים יהיו בעוה״ב שהצדיקים וכיון .עבודה עליהם לאלוקים
 בתשובת אני גס אומר כן .כו׳ שיהיה מה היודע כי ואומרים בעבודה ולא במרי יבחרו שמא א״כ ־ מוכרחים

 . בו׳ שיהיה מה היודע כי ואומרים )יד( : כו׳ הבעיח לא שיהיה מה יודע שהוא אחר כי הזאת השאלה
 : להבינם זכיתי לא השאלה בביאור שם ודבריו . שם המבי״ס להרב אלוקים בית בספר הועתק וכן כצ״ל
 הבחירה בענין שויס שהם כמו ור״ל לדעתי כצ״ל . עבודתם על גמול בעוה״ב לצדיקים יש כאשר )סו(

 .גמול עמה ואין עבודה שתהיה יתכן לא כי .הגמול בענין שויס הס כן . הקודמת השאלה בתשובת כמבואר
 בענין פירש הנזכר בספר שם המני״ס והרב . ספ״ו התשיעי במאמר לקמן אלה לבריו אח הגאז״ל שזכר וכמו
 שכר לצדיקים שיש וכמו ר״ל • כו׳ תוספות לצדיקים שם יש וכאשר )סז( : דעתו לסוף ירדתי ולא . אחר

 שכר על נוסף המשיח בימות העבודה שכר גס כן .בעוה״ז הקודמת עבודתם שכר על נוסף בעוה״ב עבודתם
 יסעמו האס .מענינם יהיה מה )יז( : וגלותם פזוריהם בארצות מותם סרם ית' אותו עבדו אשר העבודה

 עיקר שכל אמר כי ור״ל כצ״ל .בו׳ הישרים החיים מן אותה שראה מי אבל )יח( :וקבורה מיתה סעס
 הישועה את שיראה מי א״כ .ורעות רבות צרות עליה סבלו אשר הגדולה הישועה את לראות כדי הוא התחיה

 . בו׳ אדם בני על שחטא ומי )יס( : העוה״ב עד להחיותו צורך ואין לחפצו הגיע כבר השבעים החיים מן
 שעושין כדרך בגערה ויטזף יקולל .שנה מאה בן והוא . וכיוצא נגדם פניו ויעיז אדם בני על שיחסא מי ל ר״

 דבריו הס וכן .נגדם בדברים רק ימסא אס אף .פנים נשיאת שום בלי ולקללו קלות בו לנהוג .קסן לנער
השמיט במאמר כמבואר לד׳ מושא שם שיהיה יתכן לא כי לזה והוכרח .והפדות התחיה בספר בביאור

:עיי״ש ספ״ו



המתיש ההיית שביעי מאמר 174
 ספר על ובתבתים ,לאמונה בלבי רציתים , האלה הדברים על עמדתי וכאשר ט פרק

 בהם תתישב שהאומה )א( שראיתי והוא ,לבטהון ישראל לבני להיות
 דבבטחון ,הנגלות הבורא מאותות גדולה אות המתים שתחיית מפני .דברים שבעה בעבור

 היום אנחנו והנה .בה מתקבצים הנביאים בל ובי ,ביבלתו בהאמין תוספת בהיותה
 יתקבצו הגדולים והחבמים הצדיקים השלבים ובל ,בלם שבן כל ,מהם אהד לראות מתאויס

 התאבל אשר מהם א' בל ושקרובי ,מחם אהד לראות נבפפים אנחנו ,אשר עוד ,בה
 והחכם ,אוהבו והאוהב ,אחיו והאח , אביו הבן ויראה יחברם , להם ודאג עליהם

 לנו ינלו ,בהם תלויות הנפשות אשר הנפש לדברי והרבה .הקרובים ושאר .תלמידו
 ושכל . וקומם ושברם מותם ענין מאיכות ,שהיה ומה שעבר מה לנו ויספרו .כשיהיו
 ההוד לקבוצם ויהיה יהד יבאו ,זברם הקדמתי אשר הרבבות הם אשר ישראל בני דורות
 זה שיתקיים במו שנאמר ,יותר הבא בעולם להאמין מחיבת סבה ושהוא .הגדול והחדר
 )שם שאמר במו . הבחינה דרך על אותם ונקוה ,הבא העולם מועדי בל יתקיימו , המועד

 אלה בל בו יתקבצו ,מועד נכבד ומה .ויושיענו לו זהקוינו אלהינו הנה ההוא ביום כ״ה(
 ולהישירה לאומה ולהועיל ,אמתתו לקיים אותי חייבו הטובות ואלה .הגדולות הטובות

 האל ויתברך הישירי על גמול בהחיות או בחיות )בן הרואים מן להיות שאזכה ובקשתי בו
:וישתבח במועדיו הנאמן

:הספר מן השביעי המאמר נשלם

האמונה שביל
 דעה תחישב בחחה״ס האמונה ע״י כי .בכלל דבריו המשך .בו׳ בחס תתישב שהאומר. )א( ט פרק

 אדם בני יהיו וכאשר . גדולה אות היא שהחה״נג הפני האחד . דברים שבעה בעבור האומה
 מה .יחד הנביאים כל לראות נזכה אז כי והשני .ית׳ ביכלתו להאמין אמונה יוסיפו .בהיותה בוסחיס
 מחקבצי׳ והחכמים והצדיקים המלכים כל לראות נזכה כי והשלישי .נוכל ולא מהם אחד לראות מתאוים אנו שהיום

 וישיב . יחד החיים עם המתים ית׳ הבורא שיחבר והרביעי .מהם אחד אף לראות נוכל לא שהיום מה ל יחד
 מהמגינים הרבה לנו יתגלה אז כי והחמישי .כו׳ אביו הבן ויראה אבותס על בנים ולב בנים על אבות לב

 שישער והששי . וכיוצא בחחיה וקומם והעונש והשכר המות איכות כמו . המחרים לנו ישפרו אשר הנפשיים
 לאלפים מאוד גדול קהל יחד הדורות כל בהתקבן . האומה בקיבין אז יהיה אשר וההדר ההוד בנפשו האדם

 כליות ותעלוזנה הרואים־ לבבות וירננו ישמחו . רב וכבוד יהדר הוד וגדולה יקר מלובשים . ולרבבות
 ע״ד אותם ונקוה .העוה״ב ביעודי גס להאמין מחייבת סבה זה כי והשביעי .ישירו אף יתרועעו המאמינים

 ונקוה . הושיענו הוא לו קוינו ואשר פנים בשום אבודה חקוחינו שאין אצלנו ומנוסה בחון הוא כאלו הבחינה
 עכ״פ או . אמות בפרס חיותו בחיים . בהחיות או בחיות )ב( :לעוה״ב בישועתו ונשמחה נגילה עוד כי

 :האמחית האמונה בזאת להאמין אדם בני את מייפיר שאני מה על לי גמול זאת ותהיה המוח אחרי ה ואח אזכה
 לעומת חדש כל בו אין . ז״ל הגאון לאדוננו ג״כ המיוחס והפדות התחיה שספר .בעבור המפרש אמד

המאמר. בזה בהם ממה אמר באופן בו שהם והשמינית הששית השאלה כ״א .הזה השביעי המאמר
 הידע .ולקדש לחרס ויבקשו המתים שיחיו כיק . פשית שאוה . שם וז״ל הנה להעתיקם סוב כי אמרתי מ״כ

 . המתים שיחיו כ־ץ ע״ב( ע׳ נדה )עיין ששאל שאלה־מי כתשובת זו שאלה תשובה . אשתו את ואיש איש כל
 משה כי ספק ובלי .לפניו להורות רשות לנו אין עומד יבינו שמשה במקום כי ונשיב . לא או נדה למי צריכים

 מם הספיקות אלו כל על לנו וישיבו והמותר האשור לנו יורו והס משיח של בימים יחיו הנביאים ושאר לבינו
 בתשועה יהיה לא כן . תחיה הראשונה בישועה היתה שלא כשם האדם יאמר ואס ־ שיהיו ספיקות שאר

 אלא .לבכיו תחיה אאע״ה על השי״ת גזר שלא לפי תחיה הראשונה בגאולה היה לא נשיב . תחיה האחרונה
 האחרונה בגאולה אבל . גדול ברכוש יצאו כן ואחרי אנוכי דן יעבודו אשר הגוי וגס . עליהם גזר דברים ב׳

 הראשונה בגאולה הים לא דברים כמה ובשביל . אדמתנו על ולהשיבנו להחיותנו לנו ד׳ וערב קבל כבי
 . האחרון השעבוד וכבדוח גדלות ערך לפי מאוד וזעיר קל היה הראשון ששעבוד לפי הראשונה . חחיה

 כלם היו הראשון ששעבוד מפני השלישית .האחרון הקן שיהיה ממה וקס מעס היה הראשון שקן לפי השנית
 הקב״ה שם . ודק קס היה שהשעבוד לכן . העולם בכל שרוים אנו האחרון והשעבוד אחד במקום יושבים

 ־ מרובים נחמותיו כחהיה ראוי . ביותר מצסערים שאנו השעבוד אבל . תחיה מבלי וקלים מועסים גחמותיו
 .יתירות תוספות ועוד־־יש . מהם אחת וחחה״מ .הראשונות על יתירות נחמות כמה האחרונה בגאולה שם ולכן

 צריכים נהיה פלא עוד ולא . נביאים כלנו נהיה ובאחרונה מנביאים הנבואה שומעים היו הראשונה ובגאולה
 שעבוד היה הראשונה הגאולה ואחר .רעהו את איש ילתדו ולא שנאמר המותר ואת האסור את מזה זה ללמוד

 . שמיגית שאלה .זרים עוד יעבדו ולא כדכתיב אומה שום תחת שעבוד עוד יהיה לא האחרונה ובגאולה
 משפסס יהיה מה לחסוא יוכלו ואם מוכרחים. לחסואכברהס יוכלו לא אם לחסוא כלו היו המתים כשיחיו
עמוקות שאלות שלשה בתשובת ענינה תתבאר זאת שאלה חשובת חשובה לא אס עונס על ד׳ הימוחס .ודינם

המדומות ■ג



”5 פח השטיני המאמר
: האחרונה בגאולה

 שיגאלנר נביאיו פי על אלהינו הודיענו .המחבר אמר ,שאול בן יהודה אמר א פרק
 וממערב ממזרח נפוצותינו ויקבץ ,בו אנחנו אשר העוני מן ישראל בני קהל

 ;זכריה באמרו .ונחלתו סגולתו ונהיה , בה וישביננו קדשנו עיר אל ויביאנו , וים מצפון
 בתוך ושבנו אותם והבאתי השמש מבוא ומארץ מזרח מארץ עמי את מושיע הנני ח׳(

 הידיעה יגיעתנו ולא .רבים ספרים בו שכתבו עד ,הזה בענין נביאיו והרחיבו .ירושלים
 הזו/ המועד על עמדנו מרע״ה הראשון מהנביא אבל ,בלבד האחרונים מהנביאים הזאת

 בפרשה שכתוב מה ושאר .ורחמך שבותך את אלהיך ושביי׳ ל׳(, )דברים בתורה שאמר
 בדרך הזה בענין והסתכלתי .וקבלנוהו זה על והמופתים האותות והעמידו . סופה עד

 באמצע אותו אזכור אחד ענין אם בי ולחלק; לדקדק שצריך דבר בו היה ולא )א( ,העיון
 אשר משה אותות קיום מהם , רבים מפנים חייב הוא הגאולה שרש אבל . הזה המאמר

 , בהם בשרו אשר מהנביאים וזולתו ,לישעיה יתקיימו אשר והאותות .בהם ובשר החל
 מלאכיו ועצת עבדו דבר מקים מ״ד( )ישעיה שאמר כמו .ספק בלי משלימים אותם ושהשולח

 אצלנו הזאת הגדולה הגולה האומה על הביא וכבר .יעול לא צדיק שהוא ומהם .ישלים
 מדה הענינים משני אהד ולכל )ב( ,לנסיון וקצתה , לעונש קצתה כי ספק ובלי ,הארוכה
 ושישלם ,מאלה שירפו יתחייב ,תכלה ובאשר . תכלית באין שיהיה יתכן ולא >בתכלית

 ומהם ♦חטאתיה בכל כפלים יי מיד לקחה כי עונה נרצה בי מ׳( )שם שאמר במו .אלה גמול
 ציץ נבל הציר יבש )שה( שאמר במו ,מצותו ויעמיד דברו יקים , מועדיו בבל נאמן שהוא
 בהיותנו שיעדנו הראשון למועד האלה המועדים שנקיש ומהם . לעולם יקום אלהינו ודבר

 אמרו והוא .בלב' גדול רבוש לנו ושיתן ומעבידיגו לוהצינו את שידין שיעדנו ,במצרים
 עינינו ראו וככר .גדול ברכוש יצאו כן ואחרי אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם ש״ו( )בראשית

 .לזה והדומה השמש ועמידת סיני הר ומעמד ,והשלו והמן סוף ים מקריעת לנו שעשה מה
 , והכבוד והנצה והגדולה וההצלחה מהטובה העצומים הגדולים בדברים שיעדנו שכן כל

 משנה בשתכם תחת ס״א( )ישעיה באמרו .והשפלות העוני מן שהגיענו מה כפל שמם אשר
 ומה , קטון לרגע עלינו שעבר מה ודמה .יירשו משנה כארצם לכן חלקם ירונו וכלמה

 גדולים וכרהמים עזבתיך קטון ברגע נ״ד( )שם כמ״ש .הגדורים רחמיו עליו עיגמלנו
 מה על כפלים לנו לעשות עתיד הוא ,שעבר במה והבחינה הנסיון ועל )ג( . אקבצך
 מאבותיך. והרבה ל׳(והטיכך )דברים שאמר .כמו מהרה לספרו יובל שלא מה , שיעדנו
 ♦ שראינוהו מה ובזכירנו , מהתורה רבים במקומות מצרים יציאת זכר לנו שונה זה ובעבור

 נכנם הוא ,הזאת בגאולה בפי׳ הזכירו שלא מצרים בגלות לנו שעשה ממה דבר נשאר ואם
 סובלים אנהנו כן ועל .נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ז׳( )מיכה מאמרו תהת

ומיחלים
האמנה שביל

 היוכלו העוה״ב של בשובו הראשונה .אחד אל שב והכל לאחד אחד ספיקס לפנינו נזכיר אשר . לזה המדומות
 . לאו או מהם ולחהר אלוקים דברי על להוסיף יוכלו אס הנביאים בעד השואל השנית .בו למרוד איש בני

 יודע שהקב״ה לנו שנתברר כיון ונאמר ונשיב .לאו אס בצורס למרוד היוכלו המלאכים בעד השואל השלישית
 יוסיפו שלא בהם יודע היה אשר מלאכים יצר שהשי״ח שנאמין עלינו ראוי תעלומות כל ומבין העתידות דבר כל

 ובחר .ועבודתו יחידו אוהב שהוא בו יודע שהוא למי לעד החיים נעימות את התקין גס .דבריו על יחסרו ולא
 ואין ממנו נעלם דבר שאין בדופי יבחרו שלא ■הס מט" תכלית חוקר היה שמראשית מפני הישועה אנשי ג״כ

 לעולם צדיקים כלס ועמך שנאמר כענין לעולם לפניו יחכ שלא שיודע לפי בהם בחר לכן . עיניו מנגד נסתר
: !״כ .ארץ ירשו

.ישעי קק ירים יד׳ . л הש המאמר נשלם ובזה

 דיקדוקים שום בהם אין וההבשחוח המועדים אלה שכל ר״ל ־ כו׳ שצריך דבר בו היה ולא )א( א פרק
 החולקים שאמרו מה והוא בזה יש אחד ענין ורק . בהם מודים והכל . חפשוסס להוציאם וסברות ’

 • שני בית בימי נתקיימו כבר ושקצתס . במרי לא בעבודה העם שיבחרו באופן היו ההבמחות אלה שכל עלינו
 משני אחר ולכל )ב( : הנפסדה זאת דעתם סבירת תתבאר ושמיני שביעי בפרק המאמר באמצע הנה

 ולהשיבם לנסותם הרעות והסובלים • שעבר מה על עונשים לקבל הרעות הסובלים כי ר״ל • בו' הענינים
 מאלה העונשים שירדו יתחייב הזמן יכלה וכאשר * תכלית בעל זמן מדת ספק בלי לשניהם הוקבע ־ באחריתם
 שכבר מה בבחינת כי ר״ל * כו׳ והבחינה הנסיון ועל )ג( : המנוסים לאלה גמול ושישולס ־ הענושים

לנו יעשה האחרונה בגאולה גס כי נאמנה נדע . שיעדנו ממה יותר הרבה לנו שעשה מצרים בגלות .ראיט
הרבה
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 ל״ס )תהליס שאמר כמו ,ואומץ חוזק נוסיף אך ,נקצוף ולא נקוץ לא ,שיעדנו מה זטיחלים

 או ־ עלינו תמה הוא הזה בענין אותנו שרואה ומי .ליי המיהלים כל לבבכם ויאמץ חזקו
 כטי והוא ,האמננו כאשר האמין ולא נסינו כאשר נסה שלא מפני ,לכסילים אותנו הושב
 , לצמוח האדמה בבקעת אותה שמשליך מי רואה וכשהיא ,החטה זריעת ראה שלא

 או עשרים המדה כשתשוב הקציר בעת אלא ,הכסיל הוא כי מכיר ואיננו .לכסיל יחזיקנו’
 ראה שלא מי וכמו .יקצרו ברנה בדמעה הזורעים קכ״ו( )שס ואמר הכתוב דמה וכן .שלשים
 דבר זה אי ואומר ,טרהיו כל וסובל בן שמגדל רואת שהוא למי לועג והוא , בנים גדול מעולם

 ,כי ההוא האדם ידע החילים, וינהיג מלך ויהיה ההכמות וילמד יגדל וכאשר‘? בזה יקדה
 יבא בטרם ס״ו( )ישעיה שאמר מה הוא זכר, לבן נקוה אשר הענין ובדמות )ד( . לעג לנפשו

:זכר והמליטה לה הבל
 , הקירוב דרך ואל זרת ■כשיעור )א( אצלו השמים ששעור ומי אומר כן ואחר כ פרק

 אצלו המים שמדת ומי■ ? מהם אלינו הנבואה לשלוח יקשה איך 1
 אצלו הארץ שעבר ומי ? מתוכם פזורנו לקבץ )ג( עליו יקשה איך , כף כפרישת וי(

 אצלו שההרים ומי ? מאפסיה נדהנו לקבץ אצלו נקל יהיה לא איך ,מדוד כדבר ד( ו
 בתחלת קדם כן ועל ? קדשנו הר לבנות אצלו קרוב יהיה לא איך , השקול בדבר )ה(

 ,מהדלי מים נטפי (0 אצלו הגוים שכל ומי . מ׳( )שם וגו' מים בשעלו מדד מי הנחמות
 וכשחק מדלי כמר גוים הן )שם( שאמר כמו ? לפנינו ישפילם לא איך , המאזנים זכאבק

 וננער האמתחת כנפות נקבץ כאשר אצלו הארץ מן שנעירתם ומי )ז( .נחשבו מאזנים
 הייתי ואלו .ממנה רשעים וינערו הארץ בכנפות לאחוז ל״ח( )איוב שאמר כמו , אותה
 מפני )ח( הענינים אלה הצעתי אך , בזה לי מכפיק היה מדבר לא דבר שברא מי אומר

 ולא )י( ,בו שאנחנו מה )ה( יודע שאיננו לבנו על שנעלה יתכן ולא ,ית׳ הוא שהציעם
 למה פס( )ישעיה ,ואמר שהוכיהנו וכבו . מרחם שאיננו ולא • לנו נפרע שאינו
 ולשמוע להושיענו יכיל שאיננו ולא .ונו׳ מיי דרכי נסתרה )יא( ישראל ותדבר יעקב תאמר

 אך ,.ועזבנו שמאטנו ולא .וגו' מהושיע יי יד קצרה לא הן ניב( ג״ע( )פס שאמר כמו הפלתנו,
: יעזבך ולא ירפך לא אלהיך יי רחום אל כי ד׳( )דברים שאמר כמו

 זמן מהם אהד ,זמנים ב׳ לשעבודנו שם שהוא , נאמין אשר הדבר האל( )ירהמך אבל
 תשלם ואם ,הגאולה בו תתחייב שיקדים מהם זה ואי )יג( .הקץ זמן והב׳ ,התשובה

 יבאו בי והיה )שם( בתורה הכתוב שאמר כמו יהיה אבל ,הקץ אל מביטין אין תשובתנו
 אלהיך יי ושב בקולו ושמעת אלהיך יי' עד ושבת והקללה הברכה האלה הדברים בל אליך

 קצתנו ויהיה , הקץ השלמת עד נעמוד ,תשובתנו תקצר ואם ♦ פסוקים הי׳ ושאר ,ונו׳
 ברעב ,הזמן חלקי בבל בכלל שתבא רעה בכל ידוע הוא כאשר ,מנוסי׳ וקצתנו ענושים
 נמלט לא שהמבול עד ,מנוסים וקצתם ,בהם ענושים אדם בני קצת שיהיו ,והדבר דההרב

 במצרים שאבותינו ספק אצלי שאין וכמו .ונשברים מנוסים וטף עוללים )יד( בו היה שלא
אומר לנו יאמר אל בן על .ההוא הקץ שנשלם עד בנסיון ועמדו רבים צדיקים בהם היו

 אלו
האמונה שביל

 המקווה הענין דמה הכתוב שגס מצא» וכבר ר״ל ׳ בו׳ אשר הענין ובדמות )ד( :שיעדנו ממה יותר הרבה
:כו' חבל יבא בערס נאמרו זכר לבן

 )פס( נאמרו • בף כפרישת )ב( : תכן בזרת ושמים מם( )ישעיה נאמרו . זרת כשיעור )א( ב פרק
 כדבר )ד( : הים מאיי . מתוכם פזורנו לקבץ )ג( :באגרופו כלומר . מיס בשעלו מדד מי

 השקול. כדבר )ה( : בעומרא יכלו ת״א בעומר וימודו • הארץ עפר בשליש ונל )שם( נאמרו . מדוד
 וכשחק מדלי נמר גויס הן )שס( נאמרו ־, בו׳ מהדלי מים נטפי )ו( : הרים בפלס ושקל )פס( כאמרו

 : מאחוריו הכלי עיפוש בעבור מרות שהן ׳ הדלי מאחורי הנוספות הספות הס מדלי ומר .נחשבו מאזנים
 שקללו מי לפנינו ישפילם לא איך כלומר ראשונה. שאמר למה מוסב . הארץכו׳ שנעירתסטן ובי )ז(

 הצרות רוב . בו שאנחו מה )ש( : הנזכרים בכתובים .ית׳ ך!וא שהציעם מפני )ח( : הארן מן לנערס
 יודע שאינו ־ פד' דרכי תרה גס )יא( : מצרינו ־ לנו נפרע שאינו ולא )י( :סובלים אנו אשר והרעות

 ד׳ יד קצרה לא הן )יב( : עלינו מרחם ואינו מצרינו לנו נפרע שאינו .יעבור משפסי וקי ומאל .לחצנו את
 זכו י אתישנה בעתה ז״ל כאמרם ♦ וכו׳ שיקדים מהם ואיזה )יג( : משמוע אזנו כבדה ולא . □.הושיע

 פ״ב התשיעי במאמר גם ז״ל דבריו הס כן .ונשברים מנוסים וטף עוללים )יד( : בעתה זכו לא אחישנה
 תמורת אל בו שיגיעו ענין המות אחר שיהיה מהחייב כו' המבול סף והמית מדין סף בהרוג צוה כאשר באמרו

 ד״ה עו"ג רשעי בני ושקפני .ישראל ישעי בני בקסני ור״ע ר״ג מחלוקת ק״י סנהדרין ועיין . בו שנצסערו מה
אמר תיכף הסובה מן שיכור להם יש המבול וסף מדין שסף הגאז״ל בכוונת לומר ואפשר . לעוה״ב באין אין

 הפות



177 פט אחרונה גאולה 'שמיני מאמר
 בשעבוד עמדו ,ופרים ואהרן משה הנה בי , הגאולה לבם באה היתה צדיקים בכם היו אלו

: מהצדיקים וכמוהם , הקץ שנשלם עד שנה משמנים יותר
 שלשה דניאל לנביאו הראה יתברך שאלהינו ,ואומר הקץ מדת שאזכור וצריך נ פרק

 עומדים האחרים והשנים ,חדקל למי ממעל עומד מהם האחד , מלאכים י
 אמרו והוא ? הגאולה תהיה מתי ,מהמים למעלה העומד את ושואלים ,השפתות שתי על

 ואחד היאור לשפת הנה אהד , עומדים אחרים שנים והנה דניאל אני ראיתי י״ב( )דניאל
 ,שקבעו קץ על ונשבע , היאור למימי ממעל העומד המלאך והחל .היאור לשפת הנה

 אשר הבדים לבוש האיש את ואשמע ,)שם( דניאל ואמר ,להשבע ממנו שאל שלא אעפ׳יי
 מועדים עד לט כי העולם בחיי וישבע השמים אל ושמאלו ימינו וירם ,היאור למימי ממעל
 ,פירושו ידעו וכאלו בזה להם והספיק ,מועדי׳ מועד ממנו שמעו המלאכים ושני ;אי * והצי
 ממעל העומד המלאך את הוא ושאל ,וחצי מועדים מועד פירוש מה ידע לא דניאל אבל

 אחרית מה אדני ואומרה אבין ולא שמעתי ואני )שם( שאמר כמו .זה על היאור למימי
 לו שיפרש קודם )ב( הדבר סתם בעבורה אשר העלה לו והקדים עוד המלאך וההל ? אלה

 בי , ויקיצו והכסילים הפתאים )ג( עליו יעמדו שלא כדי הדבר סתמתי לו ואמר ,המענה
 חיים ,הבאה העולם נמול והוא , ויראים טתאוים שהחכמים מה ויראים מתארים אינה

 עליו יעמרו החכמים אבל .וכבודו העולם מלכות מהרה מתארים הם אבל . המתמידים
 ויצרפו ויתלבנו יתבררו .וגו׳ הדברים וחתומים סתומים בי דניאל לך )שם( שאמר כמו

 כאמרו .שנח וחמש ושלשים מאות ושלש אלף שהם לו אותו פירש כן ואחר ,וגו׳ רבים
 תקופת , ם ימי ומלת .וחמשה ושלשים מאות שלש אלף לימים ויגיע המחכה אשרי )שם(
 עד ינאל לא ואם .לו וסמך .גאולתו תהיה ימים כ״ה( )ויקלח , התורה שאמרה כמו . שנה

 לא שנים הם , הממלכות מן למלחמה )ד( אוהו ששם קץ כל ומצאנו .תמימה שנה לו מלאת
 ואמר .נ״ד( )ירמיה צור את יי יפקוד שנה שבעים מקץ והיה ,השנים שיזכרם ויש .ימים
 שנים והם ימים בלשון שיזכרם ויש .כ״ס! )יחזקאל מצרים את אקבץ שנה ארבעים מקץ , עוד
 שם) יום ותשעים מאות שלש ימים למספר עונם את לך נתתי ואני ליחזקאל שאמר כמו
 הבין ודניאל .הזה במקום ובן שנים, הם ימים כי בזה הראה יום, ולשון שנים לשון וקבץ .ד׳(

 הוסיף ולא , שנה ש והם ושלשים מאות ושלש אלף והצי מועדים מועד פירוש היה איך
 עד , והצי מועדים מועד פירוש על ולחקור להשתדל צריכים החל( )״שירך ואנחנו לשאול
 לשמוש אם בי איננו למועד אמרו כי )ה( .שנה וחמש ושלשים מאות ושלש אלף כמו שיהיו

 ומצאתי וחקרתי .והצי מועדים והעקר .האביב חדש למועד כ״ג( )שמוח כאברך , הדברים
 בשני הקץ ויהיה ,ישראל מלבות שני )ו( ,מועדים במאמר רוצה שהוא ,שנאמין מסכים זה

 קודם ,ת״פ שנה ותשעים מאות שמנה המלכות עתי שבל והוא . ספק בלי וחצים מלכותם
 בלי וחמש ושלשים מאות ושלש אלף הבל יהיה , תמייה וחצים יבבית,,רת׳ , הבית בנין

 ימים שומם שקוץ ולתת התמיר הוסר ומעת י״ב( )דניאל ,אמרו ויהיה .חסרון ובלי תוספת
 העת אחר תהיה ,בנינו בתחלת שני בבית שאירע מאורע מעת )ז( . ותשעים מאתים אלף
 ערב עד ח׳( אמרו)שם ויהיה שנה. וארבעים המש , לדניאל הזה המאמר בו אמר אשר
הימים שהציע מפני )ח( , החצי ממנה צריךשיקח . קדש ונצדק מאות ושלש אלפים בקר

ושמם
האמונה שביל

 ובביאורי עיי״ש הבהמות בשחיסת פ״י השלישי במאמר שחמר וכדרך .זמנם קודם ומיתתס צערם תמורת המות
: לעוה״ב באין שהן ולא * ס"ז אות

 לו שיפרוש קודם )ב( : כצ״ל • וחצי מועדים מועד מטנו שמעו המלאכים ושני )א( ג פלה
 שיהיו הוכרח בעבירה אשר הסבה לו ובאר הקדים . המענה לו שפרש קודם כלומר * המענה

 לקוות ושאין הזמן אורך על כשיעמדו ־ בו' ויקוצו והכסילים הפתאים )ג( : וחתומים סתומים דבריו
 מהעונש יראים אינם הס כי . הדת מן ויצאו • לסבול ירצו ולא בתוכחתם יקוצו . בחייהם הישועה שתהיה

 העוה״ז לסובות רק צופיות ועיניהם ־ בעוה״ב יהיה אשר המתמיד הנועם אל מתאויס אינם וגס .המתמיד
 * בו׳ איננו לטוער אמרו כי )ה( : הממלטת מן לממלכה ס״א . הממלכות מן למלחמה )ד( :והצלחתו

 שני )ו( : וחצי מועדים לזמן אמר וכאלו • האביב חודש למועד כמו .לשמוש רק היא למועד מלת כי רי׳ל
 שנים ת״פ והם * ישראל מלכות בהם שנמשכה השנים אל רומז מועדים שמאמר כלומר . ישראל מלכה?

 ומעת שמאמר ר״ל נ כו' שאירע מאורע מעת )ז( : שנחרב עד בנינו מעת שנים וח״י . הבית בנין קודם
 מועדים מועד לו שנאמר מיום אשר . בפירסיס אז הנודע שני בבית שאירע מאורע ה לאיז רומז התמיד הוסר י

 : שנה ור״צ אלף • הקן עד ההוא מהעת נשאי וע״כ . שנה וארבעים חמשה היו ההוא המאורע יום עד
 . ויום לילה הוא בשלימותו שהמספר רומז * בוקר ערב אמרו כי ר״ל ,כו׳ הימים שהציע מפני )ח(

 ושהיו! י□
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 לדניאל בו נאמר אשר העת מאהר זה ויהיה .ן וקי אלף החצי ויהיה , ויום לילה ושמם

:בעצמה א שגה אל )פ( זמנים הל כוף יגיע , קפ״ה הזה המאמר
 המושם הזה בקץ הזמנים בשלשה הספק הדמות ובעבור , אומר כן ואחר ד פרח

 הראשונים שעב־דים השני קצי בשני אלהינו שם , זה לשעבודנו י
 .אמרי. שאשי מפני , לבדו הזה בקץ אירע שהבנק נחשו׳ שלא ,בן גם הפפק הדמות
 הספק יכיר זה במו בהם נמצא , אמתם ידענו מבר אשר הקודמים הקצים שני נראה ובאשר

 ,שנה מאות ד׳ הוא שפעם . הוא מצרים בשעבוד שהכפק ,ואומר זה ואבאר .מלבותינו
 להם לא בארץ זרעך יהיה גר בי ס״ו( )בראשית במ״ש , וענוים ועבדותם אברהם זרע גרות

 שנה, מאותול׳ .ויעסהואד׳ יצחק שנולד מעת וזה . שנה מאות ד׳ אותם וענו ועבדום
 אל ויציאתו ,־שת מפו בנען ארץ אל מהרן אברהם יציאת בי ,אברהם גרות שני בהם יבנהו

 כני וטרשב י״ב( ,)שמות׳ש’בם .שנה שלשים אברהם גרות ותהיה ,)א( מפורשת איננה הרן
 ? ישראל בני אברהם נקרא איך שנה.אבל מאות וארבע שנה ל במצרים ישבו אשר ישראל

 מה בל זה ועם .מקומו זה אין פירושים להם יש , מצרים בנען וארץ הרן נקראו ואיך
 בעבור )ב( , שנה מאות ארבע שם שישבו לאמר אדם יובל ולא ,שנה ר״י במצרים שישבו

 ארבע ,זמנים שלשה שבו ובבר .באורו מקום זה ואין ,מונעים ומשה ועמרם קהת שימי
 זמנים. שני לו יש בבל שעבוד אבל . שנים ועשר ומאתים ושלשים, מאות וארבע , מאות
 והשני .אתבם אפקוד שנה שבעים לבבל מלאת לפי כ״ס( )ירמיה אמרו והוא ,שנה נ״ב האחד

 שבעים
האמונה שביל

 הקן זרני שה^5 נאמרו לא כי . בעצמה אחת שנה אל )ס( : הבוקר בעת הלילה בהשלמת הוא ושהקן
 ומעש לו נאמר אז • מועדים מועד לו שנאמר אתרי שנים ממ״ה יותר רבות שנים עבור אחר רק . אחד ביום

 ובזה ♦מאות ושלש אלפים בוקר ערב לו נאמר ־ שנה קפ״ה שהם רבות שנים עוד עבור ואחר ־ התמיד הוכר
 החשבון לו נאמר אשר העת ומן .הרבה ימים האריך דניאל כי ־ בעצמה אחת שנה אל הזמנים שלשת סוף יגיע

 .ליצירה הפכ״ה ד"א לשנה הקן זמן את הגאזי׳ל הגביל זה ולפי . שנים קפ״ה עברו כבר האחרון עד הראשון
 • הרצ״ג ד־׳א בשנת שנכתב הראשון המאמר בסוף כמבואר ♦ זה ספרו כתיבת אחרי ושלשים שתים שנת שהיא
 עמידת זמן וק״י הבית בנין עד אפר ה״פ עליהם הוסף ־ ליצירה תמ״ה ב״א בשנת היחה מצרים יציאת כיצד

 נאמר ואז ־ ש״צ ג"א הרי . לדריוש אמת שנה עד מהחורבן אשר שנה נ״ב ועוד ״ של״ח ג"א הרי ־ הבית
 . בימיו עוד שיגיע באופן הקן זמן הגביל הגאז״־ל והנה ־ תשכ״ה ד״א הרי .של״ה אלף של החשבון לדניאל

 להעתיק פוב כי וראיתי . המחכה ואשרי • נושענו נא ואנחנו שיצאו מה ההוא העת מן יצאו שרבו ובעוונותינו
 סעדיה רב שבאר ומה הקצים מדבר שזכרת מה אבל וז״ל לתימן באגרתו ז״ל הרמב״ס אדונינו דברי את הנה
 שבאר כמו . לעולם אותו לדעת אדם לשום יתכן לא האמת מ״ד שהקן לדעת עליך שיש מה תחלה . בהם ז"ל

 ברעיונם ועלה ' זה על החכמים קצת ציור רוב אבל .קן עת עד הדברים וחתומים סתומים כי ואמר דניאל
 והסברות הדעות ירבו כלומר הדעת וחרבה רבי.ם יש־עםי ואמר ־ זה ענין להודיע הנביא קדם כבר .שהשיגוהו

 ׳כ ואח .יתקיימו ולא הקצים ויעברו . למשיח קצים יחשבו אדם בני שקצת נביאיו ע״י הקב״ה באר וכבר .בו
 להתאחר שיוסיף מה כל אבל . חשבונם יעלה לא אם אתכם יעציבו אל ואומר זה בענין מלהסתפק הזהירנו
 ולא יבא בוא כי לו מכה יתמהמה אם יכזב ולא לקן ויפה למועד חזון עוד כי אמר שכן . תקוה בו הוסיפו

 ושמאיפעו ההפץ־ בהם שיכשלו לפי ־ משיח לביאת הקצים מלחשוב "ל ז החכמים מאני ולפיכך כו׳ יאחר
 לפיכך לעס הקלה שהם לפי . קצים מחשבי של רוחם הפח חכז״ל אמרו וכן בא. ולא הקצים שבאו בראותם
 מה שמא ונאמר זכות לכף סעדיה רב את דנין ואנו . חשבונם וישחתו רוחם שתפח חכמים עליהם התפללו
 נשחתות רטס סברות בעלי דורו בני שהיו נפי ־ זה אסרה שהתורה יודע שהיה ואע״ם זה לענין שהביאו
 מה ממנו וחזק י נעלם שהיה מה התורה פ• גלה שהוא לפי ע״ה הוא לולא . ד' תורת שתאבד וכמעס
 חשבון מ״ד העם המין לקבן • בדעתו בראה מה בכלל וראה .ובקולמשו ובכתובו בלשונו והודיעו ־ שנדלדל
שמעה על עליו לשעון ואין . שמים לשם מעשיו בכל המכוון והוא תוחלתם־ על ולהוסיף אותם לאמן כדי הקצים

: ע״כ שאמרתי מה היה כוונתו כי בחשבונותיו
 שנה שבעים בן היה ע״ה אבינו אברהם כי הגאז״ל דעת . בו׳ אברהם גרות ותהיה )א( ד פרק

 • מחרן בצאתו ה שנ ע״ה בן שהיה הודיענו הכתוב כי . להרן ובא כשדים מאור מולדתו מארן בצאתו
 פלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני ומושב שאה״כ וממה ־ חרן אל בבואו לו היו שנים כמה הודיענו לא אבל
 בואו מעת אברהם גרות א״כ ותהיה • מרן אל בבואו היה שנה שבעים בן כי .ידענו שנה מאות וארבע שנה

 דברי גס הס וק .בנו יצחק אח לו בהולד פנה מאת בן אברהם כי . פנה שלשים יצחק שנולד עד חרן אל
 מה פי״ז ׳ג ח ד מעשי ובספר הבתרים בין בריח בפרשת ז״ל רמב״ן ועיין ע״ש בא בפרשת ז״ל הראנ״ע
 צא • היה יעקב עם מצרימה הבאים מן קהת בהרי • בו׳ г קד. שימי בעבור )ב( זה; בנגנין שהאריכו

. סאות ארבע למספר יגיעו ולא ־ שלמשה ושמונים . קל״זשנה בנו עמרם ושנות שנה קל״ג שנותיו וחשוב
מלבד
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 בין והיה , שנה שבעים ירושלים להרבות למלאת ס׳( )בדניאל אמרו והוא , שנה שבעים
 החמישי ובחדש כ״ה( )מ״ב , שנאמר במו .שנה עשר שמנה ירושלים והרבן בבל מלבות
 עד והמשי□ שנים במו והוא .נבוכדנצר למלך שנה חשעעשרה שנת היא לחדש בעשור
 י״ז הבנק מלאכת ושבתה * ההיא בשנה ובנו , לבנות רשות להם ונתן , בורש מלבות

 בירועלם די אלהא בית עבידת במילת (ד׳ )עזרא . שאמר במו • השבעים השלמת עד , שנה
 שלשת השתנות הראשון בקץ הזיק לא ובאשר . דריוש למלבות תרתין שנת עד במלא והות
 שני השתנות השני בקץ הזיק ולא , ור״י ,ושלשים מאות וארבע , מאות ארבע , זמנים
 , והמשים ומאה אלף , זמנים שלשה השתנות השלישי בקץ יזיק לא בן וע׳, , נ״ב , זמנים
 שיכירו מה מהחבבה עמו את אלהים שהנן כעבור .ול״ה מאות ושלש ואלף , ור״צ ואלף

: הבל בה
 לא שאם ידענו□ בבר ,עתה אומר , ובארתים האלו הקצים שפרשתי וביון " פרק

 לא שנשוב קודם הקץ ישלב ואם . הקץ השלמת עד נעמוד תשובתנו תשלם
 נלותינו ארך ובאשר , חטאינו מפני הגלנו שהוא ,חוטאים ואנחנו הישועה שתהיה יתבן
 שתקראנה ,קבלו ז״ל אבלקדמוננו .בשוא זה יהיה )א( ? שנתקן קודם ישיבנו ,שבנו ו־א

 מת והוא .להנאל ראויים ונהיה , התשובה בעבורם ,שנבחר ורעות רבות צרות אותנו
 הוא ברוך הקדוש , לאו ואם ,נגאלין תשובה עושין ישראל אם צ׳יז( )סנהדרין שאמרו
 ,זה שסבת ואמרו .ונגאלין תשובה עושק והם ,בהמן קשות שגזרותיו , מלך עליהם מעמיד
 בית אל וילך ,עמנו מבני אנשים אליו ויתקבצו , הגליל בהר יופף מכני איש עמידת
 ששמו מלך עליהם יעלה בן ואחר ,זמן עמם שם ויעמוד , אדום ברשות שיהיה אחר המקדש

 , יוכף משבט אשר האיש ויהיה , ויענה וישבה ויהרג העיר וילכוד בה וילחם , .ארמילום
 המלביורע בל עם ענינם הכבד שבצרות והקשה < גדולות בצרות עמנו ויהיה ,ההרוגים ב:לל

 הצרות ומחוזק . ויצמאו ירעבו אשר עד ,המדברות אל שיגרשו□ עד ,בם והתבאשם
 יראה ואז , המזוקקים המתבררים הנשארים וישארו , מתורתם מהם רבים יצאו , המוצאות

:הגאולה ותבא אליהו להם
. מהם דבר לבל מקום בו ומצאתי ,בבתוב התבוננתי , הצרות אלה ששמעתי זאהר

 ועלו א׳( )עובדיה בו יאמר ,הגאולה בעת המקדש בית יכבשו שאדום ותהלתם
 ס( מ )ירמיה , בזה אמר ,רהל מבני אחד בם לחם וש .עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

 לא אם )ב( תימן יושבי אל השב אשר ומחשבותיו אדום אל יעץ אשר יי עצת שמעו לבן
 )שם ,בו אמר , רבים לא אליו יתקבצו האומה מן מעטים ושאנשים .הצאן צעירי יסחבום

 , ויהרגם וישבם יתפשם עליהם ושהעולה . ממשפחה ושנים מעיר אחד אתבם ולקחתי ג׳(
 ירושלים אל חטים בל את ואספתי בקרבך שללך וחולק ליי בא יום הנה י״ן׳( ;זכריה בו אמר

 לו ויבבו הנהרגים מן יהיה מלך אשר ושהאיש .הבתים ונשפו העיר ונלבדה למלחמה
 . היחיד על במבפד עליו וספדו דקרו אשר את אלי והביטו י״ב( )שם בו אמר ,ויכפדוהו

 צרה עת והיתח יב< )־;יא; בו אמר , ההיא בעת האומה תמצא גדולה ושצרה ושארהענין
 ובין מהם רבים בין תתחדש גדולה וששגאה • ההוא היום עד גוי מהיות נחיתה לא אשר

 מדבר אל אתכם והבאתי כ׳( )יחזקאל בו אמר ,הרבים המדברות אל שיגרשו□ עד ,דאומות
 אמר ,לאבותיהם אירע באשר )ס ויתענו ושיצמאו עבו ושיו שם. אתכם ונשפטתי העטים
 ושיתבררו .אבותיכם את נשפטתי כאשר פנים אל פנים שם אתכם ונשפטתי )שם( אחריו

 והבאתי השבט תחת אתכם והעברתי )שה( אחריו :.ר ד . אמונתם וחוזק סבלם איך ויבחנו שם
 4 מדתו לצאת חלושה שאמונתו למי גורמים הדבר-ם ושאלה . הברית במסורת אתכם

 )שם.( אחריו בו אמר ? ממנו אלינו הגיע אשר הוא וזה ? מקוים היינו אשר הוא זה ,שיאמר
 , לבבם את וישיב אליהו לבם יראה ושהנשאר .בי והפושעים המורדים בכם וברותי

 . בנים על אבות לב והשיב וגומר הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה ג׳( )מלאכי בו אמר
אחרי דבר שבדרום הקדמונים לנו והוסיפו במקרא מפורשים האלה הדברים עניני ורנה

דבר
האמונה שביל

 והדנה ־ קהת בשנות נבלעים עמרם מפנות והרבה למצרים ירד שלא עד לקהת היה שנים שהרבה מלבד
:שנה מאוח ארבע במצרים ישראל בני שישבו לומר יא א כ וא . עמרם בשנות נבלעים משה של משמונים

 לשוא א״כ ־ בחתנו אפר חת שבתקן קודם לארצנו אותנו ישיב אס כלומר • בשוא זה יהיה )א( П כיך־ק
 " הצאן צעירי יכתבום לא אם )ב( : מחטאינו שבגו נא. ועדין הואיל ’ ממנה אותנו הגלה

 בני שהם ובנימין וסף ו ־ רחל פל זרעה ביד חלת מפל עפו פאין ללמדך רחל של בניה בני אלו חכז״ל ואמרו
 לא בארן במדבר וילכו מצרים מארן בצאתם ־ לאבותיהם אירע כאשר )ג( : כשבסיס צעירי הס ..רחל

 :וירעיבך ויענך כמ״ש ורעבים מעיניס זרועה
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 ,האלה הציות זכרון בהקדמת י עלינו הסדו שהגביר מי וישתבח .נכתבו כאשר דבר

 הארץ מכנף כ״ד( )ישעיה עוד אמר ובהתחדשם ,אותנו ותיאשנה פתאום אותנו תפגענה
: הפרשה סוף עד .שמענו זמירות

 ויהיר בתשובה נחזור לא אם רי׳ל , יהד הענינים שני על בי , זה אחרי ואומר ו פרק
 משית לנו יראה , יהיו ולא בתשובה נחזור ואם , יוסף בן של המאורעים

 האומה וכמתקן לו כשליח יהיה , לו קידם יובף בן משיה יהיה ואם .פתאום דוד בן
 לבעלי באש ובטצרף . לפני דרך ופנה מלאכי שולה הנני ג׳( )מלאכי כמ״ש , הדרך וכמסקל

 ומי )שם( אחריו שאמר ,כמו הקלים החטאים לבעלי בבורית וכמכבס ,הגדולים החטאים
 לא ואם .מכבסים וכבורית מצרף כאש הוא כי בהראותו העומד ומי בואו יום את מכלכל

 .מבקשים אתם אשר האדון היכלו אל יבא ופתאום )שם( בט״ש , פתאום דוד בן ויבא ,יבא
 אותר יהרוג , ארמילום ביד תהיה ואם . ירושלים אל יגיע אשר עד עם עמו ויביא

 תהית ואם .ישראל עמי ביד באדום נקמתי ונתתי כ״ה( )יחזקאל שאמר מה והוא . ריתפשנה
 לבם שיאמץ מה דוד מבן יפגעו , יוסף בן בא שלא וביון .מאדום בן גם יהיה ,זולתו ביד

 לבשר אותי יי משח יען עלי אלהים יי רוח •׳א( ם )ישעיה כמ״ש , נפשם ויגביה שברם וירפא
 ופירש ליי. רצון שנת לקרא וגו׳ דרור לקראלשבוים לב להבושלנשברי שלחני ענוים

 לתת ציון לאבילי לשום )שם( אחריו ואמרו • והתפארת והכבוד מהגדולה הגמול מיני הנה
 חרבות ובנו )שם( אחריו שאמר כבו , בה וישכנו הארץ ויושיבו . אפר תחת פאר להם

 יושבים ושהם ,הונם ורוב ארצם וטוב ,ועמו דוד בן שמע את גוג אנשי ישמעו אז .עולם
 )יחזקא: בגוג שאמר במו לתפשה בלבבם יעלה , לזה והדומה הוטה י“מבצרוב בלי לבטח

 חומת באין יושבים בלם לבטח יושבי השוקטים אבא פרזות ארץ על אעלה ואמרת ל״ח^
 עד רבות בארצות ויעבור ,רבות מאומות רב עם אליו ויקבוץ .להם אין ודלתים ובריח
 . אתך רבים ועטים אתה צפון מירכתי ממקומך ובאת )שם( שאמר כמו , אליהם שיגיע
 עם והשני , למות מתמכרים גדולים רשעים מהם האהד , מינים שני אליו ם הנקבצ ויהיו

 את וקבצתי ןד' )יואל בם אמר אשר הם והמומתים .ישראל בתורת להבנס לבבם מתקנים
 .מלחמה קדשו בנוים זאת קראו )שס( עוד ואמר .יהושפט עמק אל והורדתים הגוים כל

 בשל בי מגל שלחו . הגוים ויעלו יעורו . הגוים כל ובואו עושו . לחרבות אתיכם בותו
 אהפוך אז כי ג׳( )צפניה בהם אמר אשר הם והמתקנים .החרוץ בעטק המונים הטונים .קציר

 ארבעה , ההוא ביום הרשעים על באו ו . וגו׳ יי בשם בלם לקרא ברורה שפה עמים אל
 שאמר במו ,ואבנים ונפדית אש עליהם שימטר במה ימותו קצתם .המגפות מן פינים

 ,ברעהו איש בחרב ימותו וקצתם .ונו׳ וגפרית אש אלגביש ואבני שוטף וגשם ח( ל )יחזקאל
 בשרו שימק ימותו וקצתם .וגו׳ אלהים יי נאם הרב הרי לכל עליו וקראתי )שש( שאמר כמו

 והוא בשרו המק וגו׳ יי יגוף אשר המגפה תהיה וזאת י״ד( ה )זכר שאמר במו ,אבריו ויתפרדו
 שאמר כמו ,בידו תעלה רעהו ביד ידו להחזיק מהם אחד יבא שאם עד .רגליו על עומד
 שתבאנה מכות סימני בהם יהיה והשאר .רעהו יד על ידו ועלתה רעהו יד איש והחזיקו >שש(

 מה ויספרו , הארצות קצוי אל ויצאו . אצבע וכריתת ,אף וגדיעת ,עין בנקירת .עליהם
 והמתקנים .הגוים אל פלטים מהם ושלחתי אות בהם ושטתי ס״ו( )ישעיה שאמר כמו ..״שראו

 כמו .הגדולים והם , בבתיהם ישראל בני את שיעבור טי מהם ,מינים ארבעה על כן נם
 אותם שיעבור טי וטהם טגיקותיך. ושרותיהם אומניך פלכים והיו ׳ש( מ )ישעיה שאמר

 לעבדים ה אדמת על ישראל בית י׳ד( )שש שאמר במו ,והכפרים המדינות בעבודת
 ורעו זרים ועטרו ס״א( )שה שאמר בטו ,ובמדברות בשדות שיעבדום מי ומהם .ולשפחות

 , ישראל יד תחת והם אדמתם, אל ישובו והשאר וכורמיכם. אכריבם נבר ובני צאנכם
 כל והיה י״ד( )זכריה שאמר במו י הסכות חג את לחוג שגה בכל לבא דוד בן עליהם ויגזור
 צבאות יי׳ למלך ת להשתת בשנה שנה מרי ועלו ירושלים על הבאים הגוים מבל הנותר

 יעלה לא אשר והיה )שש( שאמר בכו , מטר עליהם ירד לא בו תחוג שלא אומה ובל .ונו׳
 צריכים אנחנו אין אנחנו המצרים יאמרו ואם .וגו' ירושלים אל הארץ טשפהות מאת

 מצרים משפחת ואם )שה( שאמר במו , יאורם יעלה לא ,ארצנו את משקה יאורגו כי ,למטר
 בן אל להתקרב שיוכלו הגדול הדבר בי ;א( האומות יראו ואז .וגו׳ באה ולא תעלה לא

 והביאום עטים ולקחום י״ד( )ישעיה שאמר כמו .למנחה מעמו שהוא מי אליו שישאו הוא ,,דוד
אל

האמונה שביל
 להפיק ונכבד גדול דבר שאין האומות שיראו ר״ל . בו׳ להתקרב שיוכלו הגדול הדבר כי )א( ו ׳פלק

נהביאב• יתאמצו זה ובעבור ־ למנחה עמו מבני אחד מארצוחס בהביא כ״א • המשיח מלך רצון בו
;יו ח
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 הסוסים על ישראל בני ישא• עשיריהט בי , יכלתה :פי בזה תעשה אומה ובל . מקומם אל

 אחיבם בל אה והביאו כמ׳ש)שסס׳י( , ובבור נרולה ובבירכרותדרך ובצבים ובפריים
 •מאמר במי בחצנם ובניהם , כתפיהם על ישאו •שבהם והעניים .וגו׳ ליי מנחה הגוים מבל
 בספינות אותם ישאו , הים באיי ביניהם מהם שיהיה ומי .ונו׳ בחצן בניך והביאו מ״ס( )פס

 מהם שיהיה ומי ♦ וגו׳ תרשיש ואניות יקוו איים לי בי ס׳( )שם שאמר במו , וזהב בסף ם 7
 יוצא הר הגבוה במקום בי ,למצרים שיגיעו עד גומא של בארבו׳ אותם ישאו ,בוש בארץ
 אם , בשעוה העשוים הגומא ארבות אך ,ישברו שלא בו לעבור הדוגיות יובלו לא במים
 לנהרי מעבר אשר כנפי צלצל ארץ הוי יח( )שם שאמר במו .תשבר ולא תכפף בהר יגעו
 ובס( ואמר . אדם בני מהרבה ונסתרים מסבבים שארצותם כנפים צלצל וענין כוש

 .ונו׳ צבאות ליי שי יובל א הה בעת , הפרשה בסוף ואמר . גמא ובכלי צירים בים השולה
 במדברות שנשאר ומי .מנחתי יובילון פוצי בת עתרי בוש לנהרי מעבר ג׳( с .י )צפ ואמר

 כאלו , במקרה אלהינו יביאהו , האומות מן שישאנו מי שם שאין במקום או מישראל
 , עוף הוא כאלו או . תעופנה כעב אלה מי ס'( )ישעיה שאמר כמו .אותו נושאים העבים

 !שם שאמר במו ,אותו נושאות הרוחות באלו או .ארובותיהם אל וכיונים )שם( שאמר כמו
 המאמינים מישראל החיים יתקבצו וכאשר . וגו׳ תכלאי אל ולתימן תני לצפון אומר מ״ג(

 יוסף בן ויהיה .לזה הקודם במאמר בארתי כאשר , המתים תחית אז תהיה ,זכרתי כאשר
 ,מקדשו בנין הבורא יחדש אז .בטוב הבורא ויגמלהו ,ומנוסה צדיק איש הוא כי , בראשם

 פרש כאשר וההיכלות והגזרות .בכבודו נראה ציון יי בנה כי כ״ב( )תהליס שאמר במו
 כמו היקרות ובאבנים • הפרשה אחרית עד ,לגלותנו שנה וחמש בעשרים בויהי יחזקאל
 כל ותתישב .אקדח לאבני ושעריך שמשותיך כדכד ושמתי נ״ח( )ישעיה , ישעיהו שבאר
 וצמאון לאגם השרב והיה ל״ה( )שס שאם־ כמו . חרב מקום בה ישאר שלא עד הארץ

 , כהים נגדו המאורים שיהיו עד , המקדש בית על זורח השכינה אור יראה אז .מים למבועי
 אורי קומי (ס )שס שאמר כמו ,אור מכל יותר מאיר שהוא השני במאמר פרשתי בכר כי .)נ(
 כי , ההוא האור דרך ילך המקדש בית דרך יודע שאיננו מי שיהיה עד . וגי אורך בא בי

 בתוך הנבואה תהול אז ,וגר לאורך גוים והלכו )שם( שאמר כמו ,הארץ ער השמים מן הוא
 על רוחי את אשפוך כן אחדי וחיה ג׳( )יואל שאמר כמו ,התנבאו ועבדינו שבנינו עד עמנו

 מבני אחד ילך שאם עד , והשפחות העבדים על וגם .ובנותיכם בניכם ונבא■• בשר בל
 ? למחר יהיה מה לנו אמיר לו יאמרו ,מישראל אני כי ויאמר הארצות אחת אל ישראל

 מישראל שהוא להם יתברר ,להם יאמר וכאשר , אצלם סוד שהי׳ ממה ? אתמל היה טח או
 הענין על ויעמדו . העמים ך בת וצאצאיהם זרעם בגוים ונודע ש״א( )ישעיה שאמר כמו
 תשועת ביי נושע ישראל )ג( מ״ה( )פס שאמר כמו .ענינס ישתנה לא , העולם ימי כל הזה

 משאר הזח במקום )ד( עד עולמי עד שהיא הזאת המלה אמר לא כי ,בלבי ועלה .עולמים
 שאומר מי דברי ולדחות ,בלשון שמצא בחזק הישועה חוזק אצלנו לאמת א כ , המקומות
 מפורש הוא כאשר . במרי ולא בעבורה יבהרו העם כי והודיענו ותכלית. קץ שישלח
 , חדש לב לכם ונתתי י״ח( )יחזקאל ובפרשת ל׳( )דברים , לבבך את אלחיך יי ומל .בפרשת

 הנבואה וחול השכינה אור רואים שחם מפני האחד ,פג־ם בכמה בזח ובוחרים .סופח עד
 וכל . דבר חסרים ואינם , מישיכריחם ואין , ם בטובובנעיט במלכותם ושקם , עליהם

 אבל בל וכן ,מקרבנו בלם יסורו מחלה וכל נגף וכל דבר שכל ותודיענו . בהצלחה עניניחם
 וארצש שמיהם כאלו עד ,וששון שמחה שכלו עולם לחם יחיה אבל . ש-אק וכל יגון כל1

 חדשה וארץ חדשים שמים בורא הנני כי ׳ה( ס )ישעיה ה בפרש שבאר כמו . להם התחדשו
 כלו ,וששון שמחה כלו עולם נכבד ומה. . בירושלים וגלתי , ער עדי וגילו שישו אם כי

 כנטיעים בנינו אשר קמ״ד( )תהליס אומר ובזה . טוב ושכר גמול ,כלו ויראת־ האל ז עבות
: מסובלים אלופינו מלאים מזוינו

 , יהודים שנקראים אנשים יש כי ,שהגיעגי מה על אדבר האלה הפרושים ואחר ז פרה
,ועברו שני בבית כלם היו הגחמות ואלה כלם המועדים אלה כי חושבים ׳

 שאמרו והם , דבריהם עליהם ובנו מופסדים שרשים ששמו והוא »דבר מיהם נשאר •ולא
)ישעיה יאסף לא וירחך שמשך עוד יבא לא כמו , לישועה רואים שאנחנו ההפלגה שזאת

ואמר
האמונה שביל

 בד׳ נושע ישראל )ג( :שס פייי׳ב בסוף . השני כמאמר פרשתי כבר כי .־)ב( פזוריהם מארצות אליו
 כלומר • המקומות משאר הזח במקום )ל( עד: עולמי עד תכנסו ולח תבישו לא . עולמם תשועה

:מקום נשוס כן אמר שלא
 אס
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 תשלם אם )א( בתנאי הוא הבל , לעולם ל״א( )ירמיה יהרם ולא ינתש לא עור ואמי ס׳(

 ימבס ירבו לטען י־׳א( )דברים , לישראל משה שאמר למה דומה זה ,אמרו העם. עבודת
 האלה המועדים קצת היו בן . מלבותם וסרה ימיהם נגמרו חטאו ובאשר . וגו׳ בניבם וימי

 דברי מבונת האלהיס( )יישירך ולקחתי .שחטאו בעבור היו, לא וקצתם, ,וסרו שני בבית
 בטלת מופסדת ומצאתיה ,הדקדוק במלאצת והבאתיה ,התנאי היא אשר האלה האנשים

 אם בי )שש( אומר שהוא ,תנאי על שהם בם פרש משה שמועדי מהם אהד .צדדין מבמה
 והיה כ״ג( )שמוח ואמר .האלה הגוים בל את יי והוריש הזאת המצוה בל את תשמרון שמור

 לזה. והדומה ג׳(. )דברים תשמעון עקב והיה אויביך. את ואיבתי בקולי תשמעו ע שט אם
 משת כי ועוד ■* פשוטים מועדים הם אבל , מאומה הזה מהתנאי בהם אין הנחמות ואלה

 , שבלם אל זה בהפך ושישיבם )ב( , שמוע ואם שמור באם עמו על שהתנה לו די לא
 יקים לא יקיימו לא שאם להם ובארו הענין להם שהפך עד , להם יקים לא יקיימו לא ושאם

 וגר אלהיך יי את תשבה שבח אם והיה ח'( )בם שאמר במו .הענין עליהם ויהפך ,להם
 ב:ב העידותי בנים תוליד בי ד׳( )שם עוד ואמר .האבדון בן מפניכם מאביד יי אשר בגוים
 המועדים, אלה ששם ומהם )ג( . שיהפבם שבן בל בדבר התנה לא הנחמות ובאלה היום♦

 בעבור , המבול עוד עליהם אביא לא הברואים יחטאו שאם במו ואמר . נח מבול. במו
 מלבותגם, אסיר לא אתם בן בזולתו, אותו עונש הייתי אבל עוד, יהיה שלא עליו שנשבעתי

 מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח בימי נ״ד( )ישעיה אמרו והוא .זה על שנשבעתי בעבור
 ומהם )ד( .מלכותם בהסרת לא ,שירצה במה אותם עונש היה חוטאים היו ואלו .עוד נח מי

 שיהיה מה בל יודע והוא .פרשנו באשר ,בהמרותו לא בעבודתו יבחרו העם בי הודיע שבבר
 אפילו חטא יהיה לא ובאשר .ידעהו שלא עון או חטא שם שיהיה ובטל , הקדמנו באשר

 במו שמהו שבתורה ועוד )ה( .תנאי שם שאין שבן בל ,להם מזיק היה לא תנאי היה אם
 " ואמר ונזר נשבע באשר )ז( .חששי במאמר בארנו באשר )ו( , בהם גזר אשר החדשות

. גויסעמו הרנינו .מדם הצי אשביר הרבי ברק שנותי אם ידי שמים אל אשא בי ל״ג( )דברים
־. התנאי משער בו שהבהילו ומה להם שנדמה מה יבוטל , הבאורים אלה בל ועם

 חמשה )ב( .שער עשר בחמשה אח״ב עליהם אשיב ,בנינם יסוד שעקרתי וכיון )א( ח פרק
.בראות שיושג ממה וחמשה , ההגדה מן וחמשה ,הבתוב מן בראיה מהם

 ,המקדש בית אל בלם יקוכצו שישראל , האלה בנהמות תהלתם ,הבןתוב מן אשר והחמשה
 אדמתם. אל ;הביאותים הארצות מן וקבצתים ל״ד( )־חזקאל במ׳ש .בגרות אהד מהם ישאר ולא
 שאמר במו , וששים מאות ושלש אלף וארבעים שנים אם בי שני בבית מהם שב ולא

 מאיי שיקובצו והשני . וששים מאות שלש אלפים רבוא ארבע באחד הקהל בל (ז )נחמיה
 מן מקום אל הראשונה בגלות הלכו ולא . הים ומאיי מחמת י״א( )ישעיה שאמר במו , הים

שאמר במו ,המקדש בית הומות יבנו שהעמים והשלישי ♦ מהם שישובו שבן בל , האיים
ובנו ׳

- האמונה שביל
 ישמור * שלימה יח׳ הבורא את עבודתה תהיה אה שרק כלומר . העם עבודת תשלם אם )א( ץ יירק

 אל זה בהפך ושישיבם )ב( :עליו סענה להם אין חעאו וכאשר • הבסחוחיו אח הוא גם להם
 ושהם • הבמחותיו להם יקיים ישמעו ואם ישמרו שאם להם שאמר מה למרע״ה הספיק לא כי ר״ל • שכלם

 באר אבל • לאו שוסע אתה הן מכלל וכמ"ש ־ כהבמיחס ממה בהפך הדבר יהיה ישמעו לא שאם משכלס יבינו
 להשיב שש וכאשר עליהם ענינם הבורא יהפך ישמעו לא שאם להם ואמר כפול בתנאי בפירוש ההפך להם

 אבל • ההפך באר שלא לבד שלא • האחרונה מהגאולה הנחמות באלה משא״כ . להאבידס ישיש כן אותם
 המבשלים מהפנים ועוד • בו׳ המועדים אלה ששם ומהם )ג( :תנאי בשום מתחלה הענין חלה לא שנס
 שהבורא מאחר ר״לכי • כו׳ הודיע שכבר ומהם )ד( :כו׳ המועדים אלה ששם מה ־ הנפשדה דעתם אח

 פרק בסוף בארנו כאשר • במרי לא בעבודה יבחרו הישועה בעת שהעם הודיע ־ להיות שעתיד מה היודע
 בזה רומז הגאז״ל • כו' החרשות כמו שמחו שכתורה ועוד )ה( : חשא שם שיהיה בשל א״כ * הקודם

 זרע ה'גס נאום מלשני האלה החוקים ימושו אש וגו׳ יומם לאור שמש נותן ,ד אמר כה לא( )ירמיה נמאה״כ
 לעולם הס ושמם זרעם ואס . התורה בקיום רק הוא האומה שקיום פ״ז השלישי במאמר שבאר וכמו .וגו׳ ישראל

 וכל השמים שהם החדשות כמו העם את שם התורה קיום בענין שרק וכאומר »לעולם הוא התורה קיום א״כ
 כארע כאשר )ו( : תורותיה בקיום כ״א אומה אינה אומתנו כי . לעולם בקיומם גזר אשר צבאם

 כלומר ואמר• וגזר נשבע כאשר )ז( :ד׳ אות בביאורי בשי'ז וע״ש * לדעתי כצ״ל • השלישי •במאמר
: בשבועתו תנאי שוס התנה ולא

 על היו שההבסחות אמרו אשר בנינם יסוד שנעקר אחרי • כו' בנינם יסוד שעקרתי וכיון )א( ח פרק
חמשה כלומר ־ כי' בראיה מהם המשה )ב( ; נתקיימו שלא במה עליהם אשיב א״כ . תנאי

נים מהעני
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 שמנעו אלא ,שני כבית מאומה לנו בנו שלא די ולא .חומותיך נבר בני ובנו ס״א( )שם

 ידו באחת בחומה הבונים ד׳( )נחמיה כמ״ש , בבנין תדירא במלחמה והיינו לבנות אותנו
 ויומם לילה פתוחים יהיו המדינה ששערי והרביעי .השלה מחזקת ואחת במלאכה עושה

 . יפגרו לא ולילה יומם תמיד שעריך ופתחו ס׳( )ישעיה במ״ש והיוצאים הנכנסים מהבטחת
 היום הצי עד אותם פותחים היו ולא , השמש בא קודם אותם סוגרים שני בבית ומצאתים

 שלא אומה תשאר שלא והחמישי .וגו׳ ירושלים שערי יפתחו לא להם ואומר ז׳( )נחמיה כמ״ש
 ומה .יאבדו יעבדוך לא אשר והממלכה הגוי כי ס׳( )ישעיה באמרו ,עבודתם תהת יהיו

 הנה ס׳( )נחמיה כמ״ש שני בבית למלכים משועבדים היו ושדותיהם שהם ספק בו שאין
 , הכתוב מן אשר באורים החמשה ואלה .לאבותינו נתת אשר והארץ עבדים היום אנחנו

 מלחמת בכלי יהיו אשר העצים מן אש יבערו שהעם תחלתם ,ההגדה מצד אשר והחמשה
 וצנח ומגן בנשק והשיקו ובערו ישראל ערי יושבי ויצאו ,ל״ס( )יחזקאל כמ״ש שנים שבע גוג

 במקום יחרב מצרים שיאור והב׳ .שנים ז׳ אש בהם ובערו וברמח יד ובמקל ובחצים כקשת
 וגו׳. מצרים ים לשון את יי והחרים י״א( )ישעיה כמ״ש .מקומות בשבעה פרת ונהר ,אהד

 וחציו הצפון אל חציו ויהיה , שיחלק עד וימה מזרחה מחציו יבקע הזתים שהר והשלישי
 והרביעי הזתיסוגו'. הר ונבקע י״ד( )זכריה כמ״ש . גדולה גיא ביניהם ויהיה , הנגב אל

 מבית מעין שיצא והחמישי . סופה ועד מתחלתה הבית בצורת בכתוב , המקדש בית בנין
 )יחזקאל שאמר כמו .בו לעבור אדם יוכל שלא גדול נהר שיהיה עד ירהב בן ואחר , המקדש

 כל , הנהר שפתות שתי ועל . הפרשה פוף עד הבית מפתן מתחת יוצאים מים והנה מ״ז(
 יעלת הנחל ועל )שם( במ״ש .רפואה וממנו מזון ממנו ,קים ועלהו מתמיד יו שפר מאכל עץ
 מחיבת ההגדה אבל ,החמשה מ^לה מאומה שהיה לנו הגד ולא . וגו׳ ומזה מזה שפתו על

 שהברואים תהלתם ,הראות ישיגם אשר האחרים וההמשה .פנים בשום דבר מהם היה שלא
 אנחנו והנה .אהד יי יהיה ההוא ביום י״ד( )זכריה כמ״ש .אחד הבורא כי ויודו יאמינו כלם

 ם נושא ולא מס עוד יתנו שלא ישראל בני שמירת והשני .וכפירתם בתעותם אותם רואים
 דגנך את אתן אם עזו ובזרוע בימינו יי נשבע ס״ב( )ישעיה כמ״ש , לזולתם תבואה ולא ממון
 לאומת ושופעת ועובדת מס נותנת האומה כל רואים ואנחנו )ג( .ונו׳ לאויביך מאכל עוד

 ש כט ,מלחמה כלי אדם ישא שלא עד המלחמות תסתלקנה והשלישי .ידה תהת היא אשר
 . זה הפך רואין אנחנו ואשר חרב. גוי אל גוי ישא לא לאתים חרבותם וכתתו )שסב׳(

 הארית ויאכל והכבש, הזאב שירעה עד , קצתם את קצתם ישלימו חיים שבעלי והרביעי
 רואין ואנחנו .וגו׳ כבש עם זאב וגר י״א( )שם כמ״ש .ובאפעה בפתן היונק וישחק ,התבן
 איננו ויאמר סובר עוד יסבור ואם .דבר מהם נשתנה לא , ורעתם טבעם על שהם אותן
 , בהפך אם בי הדבר אין , יזיקום ולא הטובים עם הרעים האנשים שישלימו אלא רוצה
 סדום ישוב וההמישי להלש. מהחזק והעול החמס מן מקדם שהיו ממה יותר היום והם

 תשבן ובנותיה סדום ואהותיך .וגו׳ שבותיהן את ושבתי י״ז( )יחזקאל כמ״ש , לקדמותה
, ברגל ממנה משקין והיו מתוקה היתה סדום של שיפה התורה ספרה וכבר .לקדמתן

 ואמר . משקה כלה בי הירדן ככר כל את וירא עיניו את לוט וישא יב( )בראשית כאמרו )ד(
 כארץ ואמרה הגן. את להשקות מעדן יוצא ונהר כמ״ש)שסב׳( בצרים. כארץ יי כגן )שם(

 היום והיא .הירק כגן ברגלך והשקית זרעך את תזרע אשר י״א( )דברים כמ״ש מצרים
 על , גמורה ראיה מורים כלם הענינים ואלה .היא כאשר מלוה וימה ,מלך מוצא חרבה

:עדין היו לא האלה שהנהמות
 אינם בי ,שני בית מבנין )א( שזכרנו ממה חוץ , אלה על בו השיבונו אשר וכל ט פרה
בית חרבן קודם )כ( ישימום אבל ההיא העת מן החלו שהמועדים אומרים 1

שני
האמונה שביל

 תעיד וחמשה .שני בית בזמן נתקיימו שלא הכתוב לנו יעיד . האחרונה בגאולה להיות המיועדים מהעניניס
 : ומבאר שהולך וכמו • נתקיימו לא כעדין ראותנו חוש לנו יעיד וחמשה נתקיימו № הנאמנה ההגדה לנו

 כלה כי שאה״ב ממה כי ר״ל * כו׳ לוט וישא כאמרו )ד( : הישראלית ־ האומה כל רואים ואנחנו )ג(
 הגן כי . מתוקים מימיה שהיו ג״כ ידענו • ד׳ כגן שאמר ממה וכן • מתוקים היו הים שמימי ידענו משקה

 מצרים וכארן שאמר וממה ־ הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר כמ״ש . אוחו משקה מעדן היוצא הנהר היה
:הירק כגן ברגליך והשקית מצרים בארן וכמ״ש . ברגל ממנה משקים שהיו ידענו

 בית בזמן המועדים שנתקיימו יאמרו לא הס כי .כל ובמוכר בעוני שנבנה . שני בית מבנין )א( ט פרה
 שחמר מה לפי כצ״ל ♦ שנה רט״ה שני בית חורבן קודם )ב( :משיחם בלידת כ״א .שני

לא החשבון זה מקור אולם . שנה רמ״ה כ״א אנחנו אמרו אשר העת עד לדניאל זה שנאמר שמעת אח"כ
 ידעתי
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 הנביא שזכר מה והיא ,אהרוז בתשובה האלה הקודמים ויתיחדו )נ( , שנה קל״ה שני

 שנה ותשעים מאות ארבע שהם אצלנו שפרושה והוא )ד( , שבעים שבועים בפרשת
 מוצא מן ותשכיל ותרע ס'( )דניאל כמי׳ש ,השני הבית בבנין שהחלו עד העם שנלו מעת ה(

 ועבוב והפסק בטול בקצת יהיה ,הבית בנין זמן שנה ולי׳ד מאות ארבע ומהם )ו( .דבר
 והוא .העתים ובצוק והרוץ רהוב ונבנתה תשוב ושנים ששים ושבועים (св׳ כמ״ש ,הבנין

 קצתו האחרון והשבוע .אלהא בית עבידת בטלת באדין ד׳( )עזרא בפרשת שזכרנו מה
 ש׳( )דניאל במ״ש .ברית והפרת עמם מלחמה וקצתו ,המלכים קצת ובין האומה בין שלום

 ועל )פס( כמ״ש ,מאנשיה רבים ויאבדו הארץ ותשם . אהד שבוע לרבים ברית והגביר
 , טובה מקבצים שבעים , שבועים )ז( הוא הכלל וזה .ונחרצה כלה ועד משומם שקוצים כנף

 ולהתם הפשע לכלא בתחלתם אמר כי , והנמאיס והכהונה המלכות הסרת ענין והטבת
 יוח נ׳ ובסחורה ובהולי בחופה עמדתי האומר כמאמר וזה )ח( .וגו׳ עון ולכפר חטאות

 . ימצא ולא משיה כהן כל יברת שבסופם והגיד . אותם יפרוט ואח״ב ורע, טוב מקבצים
 איש הזה במאמר רוצה ואיננו .משיח יכרת ושנים ששים השבועים ואהרי )שס( כמ״ש

 , המשיח הכהן אם (7ב )ויקרא , בתורה כמ״ש , משיח כהן כל רוצה הוא אבל )ס( ,בעצמו אחד
 .שהודיענו כמו ,הזה הזמן אחר גדול כהן העם מן ונכרת .לזה והדומה .המשיח הכהן והביא
 כהן כל על נופלת היא אבל ,פנים מכמה מופסד וזה , משיח יכרת שאמרו הזה העם וחשבו

 ,בדין שיהרג מי על אם כי נאמרת איננה הריגה כשהיא יכרת שמלת ועוד )יא( ,ומלך
 סמך כאשר הבית, חרבן עם , המאורע זה כי ועוד)יב( . יברת אבליו בל י״ז( )שס כמ״ש
 שנאמר שמעת ,כלו מזה מבואר ויותר .הבא נגיד עם ישחית והחדש והעיר ס׳( )דניאל אליו

 מאות ארבע הוא והכלל )יג( , שנה רמ״ה אם כי איננו ,אמרו אשר העת עד , לדניאל זה
 לא הזה העם ומצאתי .ישובו ועשרים מאות ארבע ומהם ,שני בית קודם ע׳ מהם , שנה

על משבה פרס שמלכות ואמרו , כמספר תוספת שטענו )יד( אלא ,תחבולה להם היתה
ישראל

האמונה שביל
 על שהשיב במה הקודמים שנתיחדו מה לעומת • בו׳ ויתיחדו )ג( : דעתם שכן ידע שהגאז״ל ואפשר ידעתי

 בפרשת דניאל שזכר מה כי שאומרים במה והוא . מיוחדת בחשובה הם יתיחדוגס • שני בית דעחסמבנין
 אצלנו הפרשה זאת פירוש כי . היא עליהם והתשובה . בו׳ אצלנו שפרושה והוא )ד( : שבעים שבועים

 שבע 1в שמישות שבעים כחשבון שנה ותשעים מאות ארבע שני בית חורבן עד ראשון בית חורבן שמן הוא
 • בו׳ כט״ש שנה מי׳ט השני הבית כבנין שהחלו עד העם שגלו מעת )ה( : שנה ח״ן שהם שנים
 הבית בבנין לעסוק החלו שאז למלך כולש שנמשח עד ראשון בית חורבן שמן ראיה מביא והוא .לדעתי כצ״ל
 שבועים נניד משיח עד ירושלים ולבנות להשיב דבר מוצא מן ותשכיל ותדע שאה״כ ממה . שנה מ״ס היו • השני

 מבבל הגולה להשיב גזרה ונגזרה ית׳ הבורא מלפני הדבר יצא שאז בראשונה הבית שנחרב מעת כלומר • .שבעה
 :שם בפרש"י ועיין .שנים מ״ס שהם .שנים שבע של שמיעות שבע הס ד לנג כורש שנמשח עד .ירושלים ולבנות

 השנים אותן גם בזה ונכלל . מכונו על השני הבית שעמד שנה חל״ד ועוד ר״ל . בו׳ מאות ארבע ומהם )ו(
 רחוב ונבנתה תשוב ושנים ששים ושבועיס וכמ״ש ;גורש מלכות בתחלת הבנין ובסל הבית מלבנות נתעכבו אשר
 אחת שמסה ועוד . תפ״ג הם יי כורש עד מהחורבן אשר שנה המ״ס ועם .תל״ד הס שמעות ושנים וששים «ט׳

 טובה כקבצים שבעים שבועים )ז( : שנה ותשעים מאות ארבע הכל בין הרי ־ מלחמה וקצתה שלום קצתה
 נסתם הבנין אחר וגס . והנהנים המלכים והסרת החורבן ימי האלה השנים בכלל שנכנס עם כלומר ־ כו'

 בכ״ז • ורעות רבות צרות אז מצאום אשר האחרון בשבוע וביחוד האומות מלכי ידי תחת והיו ונבואה חזון
 כלס כי יען » האחרון והשבוע ־ הבית ועמידת .החורבן ־ האלה המספרים שלשת כל קבן שהכתוב לומר נוכל

 .עין ולכפר חמאת לההס שם כמ״ש • סוב לתכלית היתה והנבואה והכהונה המלכים הסרת גם כי לסובה שנים
 אחרת דרך זהו • בו׳ עמדתי האומר במאמר וזה )ה( : הם גס יחשבו לסוב ־ שוב לתכלית אשר והרעות
 בחופה מהם כמה פורס ואח״כ כו׳ בחופה עמדתי שאומר כמו והוא ־ יחד המספרים שלשת קיבון בהבנת
 עמידת וימי החורבן ימי ־ יחד ורע סוב מקבץ מאמר היא שבעים שביעים של הכלל וכן . ביסורים מהם וכמה
 משיח כהן עוד יהיה לא ההוא הזמן שאחר כלומר ־ מ׳ בל רוצה הוא אבל )ס( :האחרון והשבוע הבית
 יכרת שמלח דעתם לפי כי ר״ל . בו׳ תיכרת שבל ועור )יא( : הבית יחרב כי הגדול' הכהן שהוא
 עם המאורע זה כי ועוד )יב( : אותו יסבלו וגא שימאנוהו דבר וזה . והשבתה הפסקה לשון אינו

 ולפי • החירבן בעת שיהיה הכתוב לנו אומר . משיח יכרת של המאורע זה כי ר״ל . הכית חורבן
 שטענו )יד( : כצ״ל . שנה ותשעים מאת ארבע הוא והכלל \ג( : החורבן קודם זה היה דעתם

 והוסיפו • שנה ועשרים מאות מארבע יותר כיתה שני בית שעמידת ואמרים שהם כלומר ־ במספר תוספת
.החורבן קודם שנים רמ״ה שנים הה״ן מנין שיושלם כדי מלכים עשר שבעה מהם שהיה ואמרו פרס מנכי עג

: והוליך ז״ל הגאון שמבאר וכמו שא״א מה וזה
; קרני ירים ד׳ • השמיני המאמר נשלם ובזה



185 צג ועונש גמול תשיעי מאמר
 מלך עשר שבעה היו האלה ם בימי מלכיהם ושמספר ,שנה מאות כשלש יון קודם ישראל

 יון, ומלכות בבל מלכות בין שיהיה יתכן שלא , דניאל בספר מהכתוב עליהם והשיבותי
 אחת בשנת ואני ,לדניאל המלאך שאמר מפני ,מארבעה יותר ישראל בארץ פרם ממלכי

 עומדים מלכים שלשה עוד הנה לך אניד אמת ועתה .לו ולמעוז למחזיק עמדי הבודי לדריוש
 מה ומלבד , התורה בבטול עליהם שיש מה מלבד , עליהם התשובות אלה .י״א( )שם לפרס
 :הזה בפפר להביאם ראוי□ היו לא אשר האהרים מהדברים חוץ ,היהוד בשער עליהם שיש

:הספר מן השמיני המאמר נשלם

התשיעי• המאטר
: ועונש בגמול

 כבר כי , ויתעלה יתברך אלהינו הודיענו , המחבר אמר .שאול בן יהודה אמר א פרק
 )מלאכי כמ״ש ,הכופרים ובין ביניהם יבדיל ובו ,הצדיקים לגמול זמן קבע

 לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם .וגו' פגלה עושה אני אשר ליום צבאות יי אמר לי והיו ג'(
 וצריך . וקבלנוהו והמופתים האותות הנביאים לנו והעמידו . )שם( וגו׳ אלהים עובד בין

 / המושפלות הראיות מן , הבא העולם הנקרא הזה הזמן מחובות )א( שנזכור שנקדים
 והרביעי השלישי במאמר )ב( התאמת כאשר כי ,תחלה ואומר ♦והמקובלות ,והכתובות

 כן ועל , האדם בעבור אם כי כלם נבראו לא ,ביניהם שיש ומה והארץ השמים כי ,והששי
 כן ועל . ובחכמה בשכל מעלה יתרון לנפש נתן כן ועל ,מקיפים הדברים וכל באמצע שמהו
 ישלטו כאשר האלה ושההייס )דן ,התמירים לחיים בם הכינה )ג( ובאזהרות במצות הייבה
 והבאתי .בו ויגמלנה אחר עולם וישכיננה ,אותם לברוא חכמתו הייבה אשר המדברים אישי

 הקדמה שהוא מה ,שם והמקובלות והכתובות ,המושכלות הראיות מן ,האלה הענינים על
באור לו ויוסיף שיעזרהו מה אליו לחבר וראיתי .בודי שיש מה הזה למאמר והצעה

:הנזכרים משכים מהג׳)ה(
 ויכלתר מחכמתו לנו שנראה מה כפי ית׳ שהבורא , עוד השכל אותו שמחייב ממה ואומר

 , הזאת לנפש בה כיון אשר הטובה שיעור להיות יתכן לא ,ברואיו אל והטבתו
 עמה יש בעולם שיש טובה שכל .והנאותיו מטובותיו הזה בעולם מוצאה שהיא מה היא
 שרים, חלקיו וכל )ו( .אבל שמחה כל ועם , צער הנאה כל ועם , עמל הצלחה כל ועם , רעה

 השוא מן ספק, בו ואין מבואר שזה וכיון המשמחים♦ על המעציבים לענינים וההכרעה
 ראוי אבל . הנהפכים האלה העניגים , הזאת הנפש תועלת תכלית משים החכם שיהיה
 .אותה ימציאו־ ;ז( המיוחדת וההצלחה הגמורים החיים בו שיש מדור לה מזמן שיהיה

 , בוטחות ולא הזה בעולם נהות אינן )ח( , ידעתים אשר הנפשות כל מוצא אני כי ועוד
 אם בי , בטבעה זה ן וא . שבבעלותם העליונה ואל ,שבמלכיות הגדול אל הגיעו אם אפי'

 צופיות ועיניה לו נכספת והיא , המדור טובות מכל נכבד יותר מדור יש בי ,ידיעתה בעבור
מתאות שטבעו דברים האדם לשכל גנה שהוא ומזה .ושוקטת נהה היתה זה ולולי .אליו

להם
האמונה שביל

 העוה״ב הנקרא הזה שהזמן איך • הנה צהקדיס הראוי מן גי ר״ל • הזה הזמן מחובות )א( א פרק
 ־ והששי והרביעי השלישי במאמר )ב( הקבצה: ומן הכתוב ומן השגל מן מציאותו יחויב

 ופ״ז זבפ״ד ־ שם ופ״א הרביעי צמאמר ובפתיחה . ממיל אות שה וביאורי השלישי למאמר בפתיחה עיין
 חיי שהה התמידיים לחיים . וההזהרות המצות באלה הנפש את הכין . בו' בם הבינה )ג( : הששי מהמאמר
 יבראו אשר אחרי יהיה ׳ העוה״ב שהוא האלה שהחיים שם אמרנו וגם ־ בו׳ האלה ושהחיים )ד( :העוה״ב

 תמת שה גנוזות שהן ממקום הנפשות את יקח ואז ית' מגמתו חייבה אשר כפי להבראות העתידות הנפשות כל
 מחג" )ה( : שם אותם ויגמול . העוה״ב הנקרא בהעולם אותם וישכון י גופותיהם עם אותה ויחבר .כה״ג

 כל * בו' שוים חלקיו ובל )ו( והקבלה: והכתוב השכל והס . הנזכרים הראיות משכי ־מהג׳ □שבים
 שימציא ור״ל כצי׳ל • אותם ימציאה )ז( : מכרעת הרעה ועוד וצרעה לשובה ב׳עניניהס שויס העוה״ז מלקי
 . כן' העוד.'ז נחות אינן )ח( : ההוא במדור לה הזמין אשר המיוחדת וההצלחה הגמורים החיים את חותה
 ולעציונט למלכות יגיעו אס אף . בהצלחותיו בישחות שאננות ואינן .העוה״ז שובות בכל נוחות דעתן שאץ

 וליותר׳ גדול ליותר ומשתוקקים נכספים תמיד והם .להס מספיקות אינן העולס שובות כל וכאלו . שבמעלות
נכבד. ויותר סוב יותר מדור . בשבעס מרגישים שהם יורה וזה . העולם בזה נמצא בלתי שהוא .מה נכבד

 מזה
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 עצב ימצאנו ,מזה ישמר ובאשר , לזה והדומה ,והנקמה והעזות ,והגנבה מהזנות ,להם

 עליו אותו גומל שהוא לולי ,זה בל בו עושה היה ולא ,לבו ויבאב ויצטער , ודאגה וצער
 את וקיים )י( ,הרע מן ולהזהר בטוב ולצוות )פ( ,והיושר הצדק לשבלו שייפה ובן .טובה

 ויזהירם יצוום ובאשר ,מקצתם לקצתם בשיפרע )יא( אדם בני שנאת ותשיגהו ,אלה בל
 מביא היה ולא ♦ שימיתוהו ואפשר ,ויבוהו שיגדפוהו ואפשר , תאוהם ובין בינם להבדיל

 ומזה .גדול גמול עליו לגמלו עתיד שהוא לולא ,לשבלו שייפת במה )יב( אלה בל אל אותו
 או בטוב וההמום ההומם ויהיה )יג( ,קצתם את אדם בני קצת מחמום רואים שאנו מה עוד
 מדור להם מבין שיהיה הדין מן ,צדק שופט שמו ית׳ שהוא וביון ,ימותו בן ואחר ,ברע
 ויביא ,ההומם מצער אליו שהגיע מה בפי גמולו לזה וישיב .בצדק שניהם בין בו ידין ,שני
 אנחנו בי ,עוד ומזה .ועשקו בהמסו הערבות מן )יד( שמצא מה בפי , הענש מן זה על

 ולאלו לאלו שאין אפשר ואי ,בו בצער ומאמינים ,הזה בעולם בנעימים כופרים )סו( רואים
 נפש שהרג מי מוצאים שאנחנו ,עוד ומזה .והמשפט הצדק בו אותן שגומלים ׳ אוזר עולם
 פעם עשרים שנאף ומי , אחת פעם שנאף מי ובן , יומת נפשות עשרה שהרג ומי ,אחת
 את הבורא שיברא טוב היה והלא אומר יאמר ואם .הזה המנהג שנוהג )פז( מי בל ובן ,יומת

 מת בבמו )יז( אותו נשיב ? הצעדים אלה בל בעליו ויסיר , מתחלה האחר בעולם הזה האדם
:השלישי במאמר ביאורו שהקדמנו

 ראית יצחק, ענין תהלתם ,י״גענין הזה במקום הכתובים מקום ואזכור )א( ב פרה
היה ואלו ,בוראו מצות לעשות ולקרבן לסחיטה עצמו שמסר אותו י

 אחרי גמולו שיחיה מקוה היה דבר איזה ,בלבד הזה בעולם אם בי איננו שהגמול אצלו
 ,עוד ומצאתי .גמול עליו לו יהיה שלא ביון , בזה טצוהו היה לא עוד הבורא גם ? מותו

 שהגמול יודעין היו ואלו ,הצלם יעבדו שלא לאש נפשותם מסרו ועזריה מישאל חנניה
 ? אותו שיקוו האש שתשרפם אחר להם נשאר היה דבר זה אי הזה בעולם אם בי איננו

 היה ואם ,לבוראו מתפלל שהיה התפלה בעבור , »*אריות עצמו שמפר בדניאל ומצאתי
 ? האריות שיאבלוחו אחר לקוות לו נשאר היה מה הזה בעולם ב״א איננו שהגמול יודע

 בעולם איננו הנטול בי ,מסבימים הנבראים בי ,מורים האלהיס( )ירחמך הדברים אלה )ב(
 בעולם אם בי ,הגמול מן בתורה שנזבר מה נמצא לא הן , אומר יאמר ואם .הזה
 ,תשמעו שמוע אם והיה ובפרשת ,בחקותי אם בפרשת שבתוב מה והוא ? בלבד הזה

 ולא , לבאר עתידים אנו באשר , הבא העולם גמול מבלתי עזבם לא )ג( הבורא בי נאמר
 שגמול )ד( ,מהנה אהת .סבות לשתי אם בי ,ורעתו הזה העולם בהצלחת בה המפורש היה

ני התורה זכרתהו לא ,בארנו באשר בשבל אם בי עליו עומדין שאין מפני הבא העולם

אס
האמונה שביל

 ולהזהיר בטוב ולצוות )ס( : אליו צופיות ועיניהם עדיו נכספות הס וע״כ העוה״זז שהוא המדור מזה
 וההזהרה בפוב והציווי והיושר הצדק שהס הדברים שאלה ר״ל ־ כו׳ אלה כל את וקיים )י( :כצ״ל . הרע סן
 אדה בני שנאת בזה ותשיגהו • בפועל אותם לקיים מתעורר הוא ועי״ז . האדם שכל בעיני יפים הס הרע מן

 העושק מן להפרע ויושרו צדקתו תאלצהו כאשר ־ מקצתם לקצתם כשיפרע )יא( : והולך שמבאר וכמו
 לכל המביאים הפנינים אלה את מייפה ית׳ הבורא היה לא כי ר״ל . לשכלו שייפה במה כיב( : העשוק אל

 החומש יהיה )יג( : עליהם גדול גמול אוחו לגמול עתיד שהוא לא אם ־ האדם שכל בעיני ההוא הצער
 .כו׳ בנעימים כופרים )פו( : המתיקות מן . הערבות מן )יד( : כצ״ל . ברע וזה בטוב זה והחסום
 וק כלומר . הזה המנהג שנוהג )פז( : בו צער חיי חיים והמאמינים .בעוה״ז נעימות חיי חיים הכופרים

 אשר אחר מדור מציאות על מורה וכ״ז .ליה קפלינן לא קפלי הרי . הממעיס ואחד המרבה אחד החפאים בשאר
 מי כי .השלישי למאמר בפתיחה שבארנו כמו .כו׳ שהקדמנו מה בכמו )יז( : כרשעתו רע לרשע יתן בו

:עיי״ש ונדבה בחסד הסובה שתגיעהו ממי החעטג כפל הוא ־ ועבודה מעשה בעבור פובה בו שתגיעהו
 יזכור ומעתה . השכל מן אשר הראיות הביא הקודם בפרק .כו׳ הכתובים מקום ואזכור )א( ר הךק

 הנביאים כי מורים הדברים אלה :)ב( ענינים עפר שלשה והם . מהכתובים הראיות את
 הקודם בסרק שאמר וע״ד . כן בפבעם מסכימים שהנבראים שר״ל ואפשר .לדעתי כצ״ל . כו׳ מסכימים

 גם התורה רמזה שבאמת ר״ל • בו׳ גמול מבלתי עזכם לא )ג( :כו׳ ידיעתה בעבור כ״א מפבעה זה ואין
 וכמו סבות לשחי הוא • בפירוש העוה״ז וגמול • ברמז העוה׳ב גמול באמרה ומה ־ ברמז העוה״ב גמול

 ויק בחוש. העוה״במושג גמול שאין בעבור ר״לכי ־ כו' כפני העוה״ב שהגמול )ד( : והולך ■שמבאר
 הבורא כי יורה שזה * מצוחיה לשומרי המעותדות והזמניוח הגופניות הסובות את התורה שבארה שפמה

 לשלם העוה״ז בפוטת די ואין הואיל . בעוה״ב הנפש גמול את גס השכל יחייב במפעלו חסד לאיש גומל ית׳
בענין ההרחבה אותה כל חיב להר התורה הוכרחה ע״כ . בפ״א בארנו כאשר שמו ולחושבי ד׳ ליראי עכר

היעודים
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 יי אגבי , אמרה ולא .לאבר האדם על אלהים יי בויצו עשתה באשר )ה( , בקצרה אם

 ומעץ הראתה אבל , אלה בל על מורה השבל בי , תגנוב לא תנאף לא תרצה לא אלהיך
 ,האחר הגמול הזבירה לא ובן .עליו מורה השבל שאין מפני , תאבל לא ורע טוב הדעת
 בדברים להרהיב ממנהגה הנבואה בי והשנית .עליו שיורה השבל על שסמבה בעבור

 בעת העם צורך היה ובאשר , הרחוקים בדברים ותקצר , בקרוב עליהם מביא שהצורך
להם הרהיבה , אליה באים הם אשר בנען ארץ ענין לידיעת , התורה להם שנהנה

 שבפרשת ובמה במטר התהילה בן ועל .והמרותם עבודתם מברי בו שיש ובמה בפרושו )ו(
 ורמזה .ז׳( )דברים כובה עד היא, מצרים בארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ כי

 רבינו משה מצאנו , בזה הגדולה והטענה . רהב בפרוש לא ,קצר במאמר הרהוק אל
 ונתתי במו ,דבר הזה העולם גמול מעניני לו היה־ לא ,ובעובדים שבצדיקים הגדול

 מפני ישן, ואכלתם , אליכם ופניתי , שלום ונתתי , דיש לכם והשיג , בעתם גשמיכם
 היה , בחקותי באם שיש מה אם כי לצדיקים היה לא ואלו .כנען ארץ אל בא שלא

 אך )ח! הבא. בעולם הגמול שרוב מורה זה , עוד ואין למשה רובו שיהיה )ז( מתחייב
 , לנו שהוגד מה ומזה . זה קודם בארתי כאשר והמופתים., האותות בפי האלה הדברים

 הלת מבקש והוא ,בתפלתו לזולתו ובשמן בקמח הבורא שיברך מתפלל היה אליהו בי
 אל השליכו אשר האדם בעבורו הבורא החיה מת ושאלישעוהוא )ס( אליה יגיע ולא להם

 ,אליו להגיע ראוי שאינו מי יבול לאחיה , בלבד הזה העולם הגמול היה ואלו . קברו
 שהגדילו שמעת , כדום אנשי על לנו שכפר מה ומזה .ממנו מאומה אל זולתו להגיע

 עונש היה לא ואלו .וגפרית אש עליה והמטיר ,ארצם את הבורא הפך , ובחטא ברעה
 ה־-ללפיי למעט, רב וגפריתביןאש להרע שהגדיל מי על יורד היה בעולםהזה, אם כי

 זולתם עליהם השליט , זולתו כשעבדו ישראל שבני ומזה .בן רואים אנחנו ואין ,חטאתו
 ואינם זולתו עובדים רבים עמים רואים אנחנו והנה .והגלום אותם ושבו האומות, מן

 שהוא עוד ומזה . כמהו אליהם מגיע היה הזה בעולם העונש היה ואלו גולים, ולא נשבים
 מצער שהוא רואים אנהנו והנה )י.( ,המבול טף והמית ,מדין טף בהרוג צוה באשר צדיק

בטף
האמונה שביל

 וכי . איש כל מעללי על אלוקיס ישקיף משמים כי .השורש זה אמתת ולקיים לאמת ■ הגשמיים היעודים
 אתוזים והעונש ושהשכר ־ הרעות פעילותיו את ומואס הוא ושונא העוגות בפעולותיו מאוד הוא ומפץ רוצה

 מתלה וכל ־ בעתו ארצנו מער יחן מצותיו אל נשמע שכאשר בראותנו כי , והרעים השובים מעשיהם בעקב
 ענין אמתח על לאות לנו זה יהיה בהפך וההפך " וכיוצא בארצנו ועקרה משכלה תהיה ולא .עלינו ישים לא

 אשר . הרתוק לזמן העוה״ב גמול בעני! מרחובה היתה אם אפה • המדברים לעבדיו ית' מהבורא והעונש השכר
 תאים אגו ואין הואיל . והעונש השבר ענין אמתת בעיקר בידינו רופפת האמינה היתה .בשר עין רנו תש לא

 מבוארים בעניניס והעונש השכר עגין אמתח לקיים כדי הגשמיים ביעודה הרחיבה זה ובעבור ־ מעניש מאומה
 ע״ד ביהם נתפארה שלא עם הרוחניים והיעודים . באמתתו הפק פוס עוד אמריהם יפאר לא אשר נגלים

 הדברים מעבע כי . סבעס כפי ונאות מספיק גילוי אותם גלתה אבל .באמת אותם הסתירה לא הנה * ההרחבה
 ישכיל© שאשר באופן רק ־ בהם הדיבור בהרחבת להתפאר שלא . בחוש מושג מציאותם פאין כאלה אשר

 שאח׳׳ז בפרק ע״ז הכתובים רמזי שיבואו וכמו • חזק שכלי הרגש וירגישם בכתובים אותם ימצא ־ מעצמו
 V ד׳ • הדינין אלו ויצו נו( )סנהדרין מכז״ל שאמרו למה רומז הגאז״ל ־ בו׳ ד' בויצו עשתה כאשר )ה(

 .גזל ולא הגן עץ מכל ־ עריות גילוי זו לאמור ־ דמים שפיכות זו האדם על .עכו״ס זו אלוקים . השם ברכת
 לא וכן . ברמז אותם ואמרה התורה בהם קצרה אלה כל על מורה שהשכל ובעבור • אמ״ה ולא תאכל אכול

 השכר ענין אמחת נו שיתקיים מחר עליו שיורה השכל על שסמכה בעבור ברמז כ״א הנפשי הגמול הזכירה
 ר״ל • כו׳ כו שיש ובמה בפירושו )ו( : זה שלפני בדיבור שנתבאר וכמו הגשמיים היעודים ע״י והעונש
 השמים למשר כי ־ היאור מי להשקאת הצריכה מצרים כארץ ושאיננה • ישראל ארן ומהות ענין החלה שבאיה

 וכל תשמעו שמוע אס והיה ואמר והמרי העבודה מפרי הארן בענין שיש מה בארה ואח״כ ־ מיס השתה
 וכ״ז .משר יהיה ולא השמיס את ועצר ישמעו לא ואס ארצכם מסר יחן ישמעו אס שרק להם לבאר כדי הפרשה
 גמול משא״כ . רחב בפירוש הביאור להרחיב התורה הוכרחה וע״כ זה לדעת העם צורך אז שהיה בעבור

 כלומר ־ עוד ואין למשה רובו שיהיה ;ז( : וכאמור ברמז אותו רמזה מ״כ הרחוק לזמן שהוא העוה"ב
 שהיעודים כלומר • והמופתים האותות כפי האלה הדברים אך )ח.( : מזה דבר בימיו היה לא ועדיין

 הרוחניי© היעודים אל וסימנים אותות רק הס אבל • העצמי השכר אינם . אלה בפרשיות הנזכרים הגשמיים
 שבאר וכמו . כרשעתו רע לרשע ונותן כמפעלו חסד לאיש גומל יח' שהבורא ולהגלות להתוודע בעוה׳יב אשר

 : עיי״ש ולמופת לאות בך והיו ומאמרו לשובה אות אמי עשה ממאה״כ פ׳^א החמישי במאמר זה כל את הגאז״ל
היו© וגס כלומר ־ כו׳ רואים אנחנו והנה )י( : י״ג ב׳ מלכים מבואר • בו׳ מת והוא ושאלישע )ס(

אט •
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 שנצטערו מה תמורת אל בו שיגיעו ,ענין המות אחר שיהיה מתחייב )יא( , וממיתם .בטף

: בארנו :אשר ,בו
 האחרים השבעה להם שאכמוך צריך ,ענינים הששה אלה )א( שזכרתי וכיון י פרק

 התורה מן רמז עניין .לבל ,ענינים שבעה הם בי ואומר . הכתוב מן אשר י
 שמקנה מה קריאת )ב( ,הראשון השרש וביאור פירוש הנביאים ספרי ובשאר , וראיה
 . בהם והי האדם אותם יעשה אשר י״ח( )ויקרא באמרו .חיים והתורה החכמה אוהו

 י״ח( !יחזקאל כאמרו מות. סכלותם אותם שמקנה ממה הכסילים, אליו שמגיעים מה וקריאת
 כל ,נפשו חומם וחוטאי חיים מצא מוצאי בי ח׳( )משלי ועוד . תמות היא החוטאת הנפש

 ♦ מטה משאול פור למען למשכיל למעלה היים ארח ׳ו( ש )פס ועוד מות. אהבו משנאי
 לראות האמנתי לולי כ״ז< )תהליס ועור .מזת הדרי אל יורדות ביתה שאול דרבי ז׳( )פס ועוד

 חיים. אורה ,'תודיעני לשאול נפשי תעזוב לא בי ש״ז( )שס ועור . חיים בארץ יי בטוב
 והרשע שהצדיק מפני ,הזה העולם היי אל האלה בחיים לרמוז אפשר היה שלא וביון

 . ארוכים דברים פסוק בל ותחת , הבא העולם היי אל בהם לרמוז התחייב , בו שוים
 צפונה ורעה לצדיקים, האלהים לפני קיימת צפונה טובה כי ההודאה השני )ג!והשרש
 זכרה נחמיה, ואמר . ירקב רשעים ושם לברכה צדיק זכר י׳( )מפלי בזה אמר לרשעים.

 כמעשיהם ולסנבלט לטוביה אלהי זברה ו׳( )פס ,אמר וברשעים .)נחמיהה'( לטובה אלהי לי
 יי לפני צדקה תהיה ולך .לנו תהיה וצדקה ו׳( )דבריס ,בתורה שאמר מה אחר וזה .אלה

 , רבים פרושים פסוק כל ותחת . צדקך לפניך והלך נ״ח( )ישעי׳ ועוד .כ״ד( )שם אלהיך
 > והרשעים הצדיקים מעשי בהם יש שמורים ספרים שלאלהים הודעה השלישי והשרש

 מספר ימחו ש( כ )ההלים ואמר . כתבת אשר מספרך נא מחני ל״ב(, )שמות משה שאמר כמו
 ס״ה( )ישעיה ואמר שמו. ולחושבי יי ליראי !מלאכיג׳(ויבתבספרזברוןלפניו ועוד . חיים
 לבורא שיש ההתראה הרביעי והשרש .רבים פרושים בהל מאמר וכל .לפני כתובה הנה

 שאת תיטיב אם הלא ד׳( )כראשית כאמרו ,רע ואם טוב אם מעשה כל על בו יגמול , מעמד
 )קהלת שם המעשה בל ועל חפץ לבל עת בי ועוד . רובץ חטאת לפתח תיטיב לא ואם

 שם ועוד • ל״ו( )שם און ועלי נ נפלו שם ועוד . .י״ד( )תהלים פחד פחדו שם ועוד . ג׳ו
 עוד החמישי והשרש . רבים פרושים מזה מאמר בל וכולל ל״ה(. )איוב יענה ולא יצעקו

 ל״ג( )דברים אמרו והוא ,כמעשהו איש לכל ישלם צדק שופט שהבורא הספרים הרחבת
 צדיק קמ״ה( )חהליס ועוד . ונו׳ עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 בצדק. תבל שפוט4 והוא ,כסאו למשפט ישב,כונן לעולם ויי ם'( ופס ועוד .דרכיו בבל יי
 כיד( )איוב דרכיהם על ועינהו וישען לבטח ועודיתןלו . היום)שסקי״ס( עמדו למשפטיך

 טעשה בל את בי .ה'( )משלי איש דרבי יי עיני נכה בי )שסל״ד( איש דרבי על עיניו כי
 זכרון .השישי והשרש .גדול פירוש כולל פסוק ובל .י״ב( )קהלת במשפט יביא האלהים

 ומהר קרוב הגדול יי יום קרוב בי אץ )צפניה בו אמר )ד( ׳ לגמול מובן יום לבורא שיש
 התקוששו .זהבם נם בספם גם ,בעורי׳ וחלבו לאדם והצרותי , ההוא היום עברה יום מאד,
יארך שלא הנה זוברם אינני פירושים מאלה פסוק ולבל . ב׳( )שם חק לדת בטרם יקדשו

הספור
האמונה שביל

 במאסר לעיל כמ״ש . בו׳ המות אחר שיהיה תחייב מ )יא( : וממיתס בסף מצער שהוא רואים אט
: מזה ב □פ כשמיני

 .יח' לעבודתו נפשותם שמסרו ודניאל וחמ״ו ע״ה אביט יצחק ענין .ענינים הששה אלה )א( ג רה0
 אליהו וענין . מחומה העוה״ז בעניני בתורה ה האמור השובות מן לו היה 1ש״ מרע״ה וענין

 וערן . מושאים לשאר כן געשה שלא הדום מנשי וער; . עצמם להם היה שלח מה לאחרים שהגיעו ואלישע
 המבול סף ומות מדין שף הריגת וערן .גוי לכל כן נעשה שלא מה בהם האויבים ושלוש אדמתם מעל ישראל גלות
 ע״י לאדם הנקנה הדבר אל קורא שהכתוב כלומר .בו' אותו שמקנה מר. קריאת )ב( : חשאו שלא ־עם

 השני והשורש )ג( : מות בשם אותו קירא הכפלות אותוע״י יקנה .ואשר חיים בפס והחכמה כהורה
 הביא . בזה הגאז״ל לט השריש אשר הפרשים בכל . בו' יום קרוב כי בו אמר )ד( :כצ״ל .בו׳ ההודעה

 לא הזה הפשי ובשורש הפרק. בהחלת שיעד כמו וביאור פירוש הנביאים מדברי ואח״כ תחלה ההורה מן רגז
 . שם בצפניה לה׳כ כי . בהחלתו כי מלה בו הוסיף שהביא הכתוב לשון וגם . התורה מן רמז שום הביא

 אשם יוס קרוב כי בו אמר וכצ״ל . הסופנים ושעות חסרו; כאן שיש לו אומר לבי וע״כ .הגדול ד' יום ב קר
 והוא .השני יום קרוב עד הראשון יום קרוב מן לדלג הרוב על מצוי כזה ושעות .כוי הגדול ד׳ יום קרוב זאמר

 . לסו החידות וחש אידס יום קרוב כי כו׳ באוצרוקי חתום עמדי כמוס הוא הלא הס שאמר האזינו בשירת
הכתובים אלה כי ותראה . בזה הספרי כפס שהבאתי מה ח”י אות שם וביאורי ספ״א החמישי במאמר קושיין

 רומזים
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 )דברים :אמרו .הרשעים מן אותו ושטובעים ,טוב הגמול קריאת השביעי יהשרש .הספור

 ..ליריאיך צפנת אשר טובך רב מה ל׳א( )תהליס ועוד .לעולם ולבניהם להם ייטב למען ה׳<
 . לרשע יהיה לא וטוב האלהים ליראי טוב יהיה אשר אני יודע גם :י ח׳( )קהלת ועוד
 אחרות סברות כובלים הפסוקים שאלה סובר יסבור ואם . פרושים מאלה פסוק ולכל

 הייב השכל כי )ה( שסבר, כמו איננו שהדבר נבאר . הבא לעולם בהם הטענה מפסידים
שמביא מה וכל , האמת הוא בשכל שיש למה מסכים פרוש וכל ,אחר בעולם הגמול

 :קצרים בדרכים הכתוב מן ראיות ואלה . הבטל הוא ,בשכל חולק שהוא מה אל ״

 אזכור אך ,כלם לכתבם אדם משיובל רהבים יותר בה הדברים הקבלה אבל " פרה
 כי , הנביאים מן קדמוננו קבלו ,ואומר , דברים ראשי בה שבאו ממה

 תהן שי צריך אשר ,המלכים ארמון לפני כפרוזדור הבא העולם לפגי דומה הזה העולם
 מבואר וזה . המלך לפני הארמון אל שיכנס קורם להתקן ראוי שהוא במה ,בו עצמו אדם

 בפרוזדור עצמך התקן ,הבא העולם לפני לפרוזדור דומה הזה העולם פ״ד( )אבות ,בדבריהם
 חיי מכל מועילה יותר הזה בעולם בתשובה ששעה עוד ואמרו .לטרקלין שתכנם כדי

 הזה בעולם הנפש על שנכתב שמה )ב( בארנו כאשר ,תשובה בו שאין )א( .הבא העולם
 העולם היי מכל טוב ,הבא בעולם מנוחה וששעה .להנקות אפשר אי ושחרות מקררות

 והוא בארנו. כאשר אליו, ומצפות עדיו נשקפות כרו לא אליו הנפשות כי )ג( הזה.
 ויפה ♦ הבא העולם היי מכל ,הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה ,אמרם
 הבא שהעולם עוד וקבלו . הזה העולם חיי מכל , הבא בעולם רוח קורת של אהת שעה

 ולא ממכר ולא מקה ולא ורביה פריה ולא משתה ולא מאכל שם ואין , כאור בו החיים
 י״ז( וברכות אמרם הוא .הבורא מכבוד הצדיקים גמול אבל )ד( . הזה העולם מדברי דבר

 צדיקים אלא ,ומתן משא ולא ורביה פריה ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא העולם
 איכות לבאר לשוב עתיד ואני .השכינה מזיו נהנים והם ,בראשיהם ועטרותיהם יושבים

 שאינו מי שכל קבלו הנכבד, הזה בענין החזיקם ומרב .ובבאור בפרוש הצדיקים גמול
 ,הבא לעולם הלק לו אין ,בקבלה מאמין ואינו , תורה ובמתן ,הבא העולם בגמול מאמין
 הבא, לעולם הלק להם שאין אלו צ'( )סנהדרין,אמרו והוא טובים. מעשיו אם ואפי׳

 שהתקיים שבעה ואפיקורומומנו )ו( השמים, מן תורה ואין ,המתים תהיית אין האומר )ה(
 מעבודת והוציאום ,אדם בגי בה שהחטיאו מפני , הבא לעולם חלק להם שאין אצלם

 4 הדיוטות וארבעה מלכים שלשה אמרם, והוא .שהפסידו מה לתקן יכלו ולא , הבורא
 ,הדיוטות וארבעה .ומנשה אהאב ירבעם מלכים, שלשה הבא. לעולם הלק להם אין

 בתרגומה זכרו הנביאים משם התורה לנו כשתרגמו ועוד .וגיהזי ואחיתופל דואג בלעם
 ויתקבלבקדמיתא ,לי'ג( )דברים לו ראשית וירא כשתרגמו .השלום עליו רבינו משה תחיית

 ימות ואל ראובן יחי בתרגום העולם חיי עוד וזכרו . וגו׳ באחסנתיה תמן דיליה)ז(ארי
 מה )ח( יש נביאים ובתרגום ימות. לא תנינא ומותא עלמא חיי ראובן יחי .אמרו )כס(
 בשלשה שנזכר מה שפרשתי ואהר • הבא העולם מפרושי גמול לכפור אדם יוכל שלא

 מסכימים שעמנו אומר ,הבא בעולם והענש מהגמול ,והמקובל והכתוב המושכל ,המשכים
מפורשים ,שגוי ולא סברא יסבלו שלא מבוארים בדברים מהם ,מקובלת מחכמה עליו כלם

:התורה בבטול אמרתי כאשר )ס( היטב
וכיון

האמונה שביל
 גמול■ היות מחייב שהפכל אחרי כי ר׳ל .כו׳ הגמול חייב השכל כי )ה( : בעוה״ב העתיד הגמול אל רומזים

:ספק בלי הכתובים כוונת היחה עניו א״כ . בב״א שנתבאר וכמו . אחר בעולם
 כצ״ל . כו׳ הנפש על שנכתב שמה )ב( : השובה בו שאין מפני . תשובה בו שאין )א( ד פרק

 ורומז כצ״ל .כו׳ נשקפות סרו לא הנפשות כי )ג( :הששי מהמאמר בפ״ד שנתבאר וכמו .לדעתי
 ואל שבמלכיות הגדול אל יגיעו אם אף בו בוסחות ולא בעוה״ז נחות אין שהנפשות מה כי בפ״א שאמר למה

 למדור נכספות והן מהעוה״ז נכבד ויותר שוב יותר במדור הרגשתן בעבור כ״א זה אין .שבמעלות העליונה
 : ית׳ כבודו מזיו ומתענגים שנהנין ♦ הבורא מכבוד הצדיקים גמול אבל )ד( :אליו צופיות ועיניהן ההוא
 בתחה״מ• שהכופר ראיה להביא אח״כ כס וכמ״ש . העוה״ב בגמול שכופר כלומר • כו׳ תחה״ט אין האומר )ה(
 ועיין .אחד שם הס ששניהם הרי בתהה״מ חלק לו יהיה לא לפיכך בתחה״מ כפר הוא . לעוה״ב חלק לו אץ

: חכמים דברי על ומלגלג בקבלה מאמין שאינו . ואפיקורס )ו( :זיין אות שס וביאורי השביעי בפרק נפנינו
ג התרגום דברי ע״כ עמא בריש ועאל נפק הוא . קביר דישראל רבא ספרא משה . באחסנתיה תטן ארי )ז(
 התורה בביטול אטרתי כאשר )ס( :כצ״ל .העוה״ב נמול מפירושי לספור אדם יוכל שלא מה )ח(
שוט• יסבלו לא אשר היסב ומפורשים מבוארים במאמרים העוה״ב בגמול עי׳ה הנביאים מפי מקובל שהעם ר״ל

סברא



ועונש גמול תשיעי מאמר 190-
 בארתי בבר בי ,בן וכהד אומר ,ותקנהים היטב האלה השרשים שכארתי וכיון ה פרק

י אחד פעל שהם מפני )א( , יהד ולנפש לנוף והענש שהגמול ופרשתי 1 1
 והשיבותי .ופרשתיו בארתיו )ב( ,גופה עם הנפש ויהכר המתים, הבורא יהיה איך זבן
 וצריך .והסירותים כה יפלו אולי אשר הכפקות וגליתי ,בענין התלויות השאלות על

 אז, יהיה אשר המקום ובספור העונש. ומהות , הגמול מהות כפירוש הנה עתה שנדבר
 ואם )ה( .ולענושים לגמולים נצחית התמדה שמחייב )ד( ,להם יהיה אשר הזמן ובספור )ג(

 ואם התמידית, הראוי ובין )ז( הפרש ביניהם יש ואם )ו! , וענשםשויםבענין גמולם
 שיבהרו יתכן ואם ,לבורא עבודה עליהם יש ואם , זה עם זה והענושים הגמולים יתקבצו

 ישלם ,ענינים העשרה אלה אפרש ובאשר )ח( גמולם יהיה מה יעבדוהו ואם ,בהמרותו
:הזה במאמר אליו שצריך מה כל

 אוסיף אך ,קצת מהם לפנים זכרתי וכבר ,והענש הגמול מהות הודעת בתהלה ראהל
 בעת אלהינו יבראם )ס( ,דקים ענינים •שני והענש שהגמול ואומר ,באור הנה בהם

 האש לכח דומה , אהד מעצם שניהם והם ,לו הראוי כפי אדם כל אל מהם ויגיע , השלום
 .הצדיקים ולא הרשעים ושורפת ,לרשעים ולא לצדיקים מאירה והיא , מאירה שורפת

 שמש שמי יראי לכם וזרחה כתנור בוער בא היום הנה כי ג׳( )מלאני הכתוב אמר ובזה
 חום יהיה בה אשר ,השמש מעשי בשני אותם דמותו טוב ומה . בכנפיה ומרפא צדקה
 הלא , אהד מדבר הוא צדקה ושמש בוער היום ואמרו . הבהיר האור יהיה ובה ,היום

 .מאד רד והיום י״ס( )שופטים באמרה , יום במלת השמש אל רומזת הלשון :י תראה
 לשמש מדומה הבורא יחדשנה אשר זאת ושרש .לערוב היום רפה נא הנה )פס( עוד ואמרה

 לא ומשתתפים, מתערבים ואורה הומה השמש כי , הפרש השמש ובין בינה שיש אלא
 ויתקבץ ,לצדיקים אורה יתקבץ ,הבורא ביכולת הזה והעצם ,האהר מן מהם אחד יגבר
 , החום מן אלה בו שישמור ,במקרה אם ,בו אותה שמיחד בכה אם .לרשעים הומה

ויסתיר
האמונה שביל

 .במאמר תשחנה ולא סתבסל לא שהתורה בידינו אשר הקבלה גס שהיא וכמו .אחרת לכונה להסוחס ברא כ
:ס״ו אות ובביאורי ע״ש פ״ס השלישי במאמר כנזכר ומפורש מבורר

 .בו שוים והנפש הגוף יד • האדם שיעשה מה שכל כלומר • אחד פועל שהם מפני )א( ה פרק
 מהס אחד לשוס הפעולה לייחס יתכן ולא . ההוא המעשה את עשה אשר הפועל הס יחדיו ופניהם

 ובספור )ג( :פ״א השביעי במאמר ־ ופירשתיו בארתיו )ב( :פ״ה הששי במאמר שנתבאר וכמו .השני בזולת
 ובספור מלה על מוסב ־ בו׳ נצחיית התמדה שמחייב )ד( : אז יהיה אשר הזמן מהות כלומר .בו׳ הזמן
 ואם )ה( : כו׳ שמחייב ומה שצ״ל ואפשר . נצחיים והעונש הגמול שהיו עבורו מויב אשר הענין שנספר כלומר

 עבירה עונש אס וכן ' שויסבענין הרבה מצות וגמול אחת מצוה גמול אס • בענין שוים וענשם גמולם
 הוא ומה זע״ז יתרון בס לצדיקים יש אס • הפרש ביניהם יש ואם )ו( נ הרבה עבירות לעונש שוה אחת

 .התמידי העונש בעמן הרשעים בין חילוק יש אס כלומר . התמידית הראוי ובין )ז : ברשעים וכן • היתרון
 ענינים עשרה אפרש כאשר כלומר . כו׳ העשרה אלה אפרש וכאשר )ח( : תמידי לעונש הראוי הוא ומי
 כבר הגמול מהות והיא הראשונה השאלה כי * כמאמר בזה הצורך כל יושלם הנזכרים עשרה השלש מן

 זה שאמר וכמו . פ"ח השביעי במאמר נתבארו כבר האחרונות השאלות ושתי . זה שלפני בפרק נתבארה
 .העונש מהוה ב ־ הגמול מהות . א׳ השאלות סדר וזה . עניניס העשרה ביאור אחרי יו׳ד פרק בסוף הגאז״ל

 הדבר הוא פה .ה׳ ־ הגמול בעת אז יהיה אשר הזמן מהות ד׳ . והעונש הגמול יהיה בו אשר המקום מהות ג׳
 ועונש הרבה מצות לגמול שוה אחת עבירה ועונש החת מצוה גמול אם • ז׳ ־ ומתמיד נצחי הגמול שיהיה המחייב
 :המידי לעונש הראוי מהרשעים מי ־ ס' .לרשע רשע ובין לצדיק צדיק בין הפרש יש אס • ח׳ ־ הרבה עבירות

 אז שיבחרו יתכן אם יב. .עבודה שם יש מס ־ יא * זה את זה לראות והרשעים הצדיקים יתקבצו אס . יוד
 בעת ארוקינו יבראם )פ( : אז יעבדוהו תשר עבודתם על הצדיקים גמול יהיה מה • יג .במרי הצדיקים
 כפי להבראות העתידות הנפשות כל יבראו שכבר אחרי כלומר השילום בעת כי ז״ל דבריו תוכן ־ בו׳ השלום

 שני בעל אחד עצם יה׳ הבורא יברא ואז כמעשהו• איש לכל לשלם השילום ימי יתחילו אז ־ ית׳ וחכמתו רצונו
 אל ולא הרשעים אל והשרפה * הרשעים אל ולא הצדיקים אל האור ויהיה . והשרפה האור י דקים פנינים

 בא יום הנה כ חמה ועי׳כ ־ מאיר וכח שורף כח • אלה כתות שתי בעלת היום גס האש שהוא וכמו . הצדיקים
 כלומר כו׳ במי יראי לכס וזרחה . לרשעים כתנור בוער שמש שיבוא כלומר לשמש כינוי הוא ויום . כתנור בוער

 האלה כחות שהי בענת היא שהשמש ובעבור . בכנפיה ומרפא צדקה שמש לצדיקים תהיה עצמה ההוא וכשמש
 הפרש השמש ובין בינו אמנם . שמש בשם להברחות העתיד ההוא העצם גס יכונה ע״כ ־ והאור החום שהם
 . הנברא ההוא העצם אולם . השני מבלתי לאחד וא״א ־ יחד משתתפים הם לשמש אשר והאור החום כי • גדול
 יהיה וזה ־ עמו החור השתתף מבלי הרשעים תל חופו ויקבץ ־ עמו החום השתתף מבלי לצדיקים אורו יקבץ

 ביכולת
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 במצרים בן שעשה ראינו ובבר ,קרובה יותר השנית והסברא .מאלה האור בו ויסתיר
 השרש, זה ששמתי וביון )יא( .במצותו במקרה )י( למצרים והחשך ,לישראל האור שקבץ
 .אש הרשעים ענש ובל ,אור הצדיקים גמול בל הספרים קוראים זה בעבור בי עתה אומר

 זרוע אור ועוד .אור נראה באורך חיים מקור עמך בי לו( )תהליס בגמול אומרים שהם כמו
 באור לאור שחת. מני נפשו להשיב י״ג( )משלי ישטח צדיקים אור . )שסצ״ח( לצדיק
 ופועלו לנעורת החסון והיה ,אץ )ישעיה , הרשע בנפש שאומרים ובמו ל״ג( )איוב החיים
 ס״ו( )איוב ועוד .תפתה מאתמול ערוך בי )יב( ל׳( )שם ועוד .וגו׳ שניהם ובערו לניצוץ

 אבלה ויתרם קימנו נבהד לא אם כ״ב( )שה ועוד . שהד אחלי אבלה ואש גלמוד הנף עדת בי
 תלדו חשש תהרו ועוד .נפח לא אש תאבלהו לצפוניו טמון חשך בל כ׳( )שה ועוד . אש
 ימטר ועוד .תאבלם צריך אש אף כ״ו( )שה ועוד .ל״ג( )ישעיה תאבלכם אש רוחבם קש
 . ק״ס( )שה יפילם באש נחלים עליהם ימוטו י״א( )תהליה וגפרית אש פחים רשעים על

 ? תמיד משתה ובלי מאבל בלי גוף יהיה איך לו להמשיל דורש ידרוש ואם .לזה והדומה
 בלא פעמים שלש יום ארבעים הבורא החיהו אשר ,השלום עליו רבינו במשה לו נמשיל
 אשר באור חיה אך .וגו׳ יום ארבעים יי עם שם ויהי ל״ד( )שמות במ״ש .משתה ובלא מאבל
 אות זה שם )יג( .פניו אור קרן בי ידע לא ומשה )שה( כמ״ש , פניו על ונתנו לו בראו

 נגד )שם( לו אמר ובן , במזון לא באור הצדיקים היות על שנעמיד ,שכלנו אל והקרבה
 עין .האזינו ולא שמעו לא ומעולם ,לצדיקים באמרו וזה ♦ וגו׳ נפלאות אעשה עמך בל
 הענוש הבורא יחיה איך אבל . ס״ד( )ישעיה לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא

 ובאשר ,בו שנמשיל בזה לו שאירע מי שקדם במה מצאנו לא ? באש נצח העומד תמיד
 .תבבה לא ואשם תמות לא תולעתם בי ,ס״ו( )ישעיה ואמר בפירוש הבתוב זברו נמצא לא
 , המבאיב החום מן הוץ )יד( בעניןדק בגופם שמורות נפשותם שיהיו מחייב המאמר וזה
 הצדיקים נפשות שישמור עוד ויישר )סו( .ויסבלוהו להם ענש המבאיב החום שיהיה עד

 .יעמדו בו אשר מהענין חוץ ,מתמדת מערבות אליהם המגעת האורה שתהיה עד ,בענין
 ממה , צריך יותר הענושים בשער הוא ,השומר הדק הענין בזה להאמין שהצריך אלא

 ארוך זמן האדם לענוש רוצים בשהם שהמלכים תראה הלא .הגמולים בשער שצריך
 מתחת זה עושים הם בי ,הענש מן חפצם בו שישלם )עז( קודם ולשתות לאבול לו נותנים

 גן הגמול ונקרא .מאבל בלא וישמור יעמיד ,לטבע ממעל עושה הבורא אבל .הטבע
 ונקרא .האדם בו השכין אשר והוא הגן מן נבבד יותר בעולם נמצא שלא בעבור עדן,

. המקדש לבית קרוב מקום שם והוא )יח( .תפתה קראו שהכתוב מפני )יז( ,גיהנם הענש
 יאמר

האמונה שביל
 . לרשעים ולשרוף לצדיקים להאיר זאת לדעת מיוחד כח בו שיתן או פנים משתי אחד על ית׳ הבורא ביכולש

 ימנע אשר דבר ג״כ ויחדש .מהכוס תוחם שיסתיר בצדיקים דבר שיחדש או .בעצם פעולותיו תהיינה ואז
 ז״ל אמה״ג האחרונה הסברא וזאת , בעצם לא במקרה ההוא העצים פעולות תהיינה ובזה . אורם מרשעים

 הקב״ה אלא לע״ל גיהנם אין ג( )עכי״ס חכז״ל שאמרו מה הוא אלה דבריו וכל .לשכל קרובה יותר שידוא
 כתנור בוער בא היום הנה דכתיב . בה מתרפאין וצדיקיה ־ בה נידונין רשעים ־ ומקדיר מנרתיקה חמה מוציא

 דוכתין דבכסה הבאה השמש הבא היום )ופרש״י כי׳ הבא היום אותם ולהם קש רשעה עושי וכל זדים כל והיו
 : כו׳ בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכס וזרחה דכתיב בה מתרפאין צדיקים יומא( לשמשא קרינן

 שהגמול השורש זה ששמתי וכיון )יא( : ההוא בעת אז צוה כאשר כלומר • במצותו במקרה )י(
 שם )ע( :וגו׳ ועצם אש מדורתה .תפתה מאתמול ערוך כי )יב( : והחום השרפה הוא והעונש האור הוא
 באור אוחו וזן • ומשתה מאכל מבלי יום ארבעים בהר ה מרע׳ את עיכב ע״כ כי ר״ל .בו׳ והקרבה אות זה

 וידעו .מזון מבלי באור העוה״ב הצדיקים יחיו איך שכלנו אל ולקרב לאות לנו זה להיות פניו על הניתן אלוקי
 החום מן חוץ )יד( : מזון מבלי באור היותו לקיים עמו פה עי הוא אפר הוא נורא כי ד׳ מעשה אח העם כל

 אולם ־ נצחי קיום אותם ומקיים המעמידס הוא עצמו הוא לצדיקים המאיר האיר כי ר״ל . בו׳ .המכאיב
 החום עונש לסבול גופם יתקיים בו אשר זולתו דק כנין שם שיש ספק אין . לרשעים אבר המכאיב כחום

 אותם הסומר ענין יש בצדיקים גס כי לומר ג״כ שישר ר״ל .בו׳ שישמור עוד ויישר )סו( : תמיד המכאיב
 : הרשעים אצל לזה מוכרחים שאנו כמו זה לומר מיכרחיס אגו שהין אלא ♦ המאיר האור זולת ־ ומעמידם

 היה לא אשר מהעונש בו חפצם להשלים החלה אותו מבריאים שהס . העונש מן הפצס בו שישלם )פז(
 שזכר וכסו תפחה העונש אל קרא שהכתוב . תפתה קראו שהבתוב מפגי )יז( : זה בזולת לסבלו יכו;

 מקום שם הוא וגיהגם , בו' מקום שם והוא )יח( : תפחה מאתמול ערוך כי מאה״כ את זה לפני הגאז"ל
 הגם בן וגיא התופח עוד יאמר ולא ז( )ירמיה הנסכמ״ש ומאבן התופת עליו אומרים אשר קיובצביהמ״ק

•ונקרא ירושלים הוא מנגב היבונץ כתף אל הנס בן גיא הגמל ועלה פו( )יהושע נאמרו לביהמ״ק קרוב זהוא
ג״כ
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 בי ששכן גן ועל .ט״ו( )יהושע הגם גיא יהושע בספר לו ונאמר הנם בן וגיא התופת לו *אמר
 נושאים התופת מקום ועל •:/ )יואל ל-גיו הארץ עדן כגן באמרו הנכבד המשל נושאים אדם

 :הטמאי׳ התופת כמקום יהודה מלכי ובתי ירושלי' בתי והיו יי׳ס( )ירמיה ש הפהות־כמ המשל
 * השלישית השאלה על )להשיב( צריך האלה המרות שתי )א( שבארתי וכיון פרקו

 נופים אדם שהם ביון ,ודוענושים הגמולים אלה )ג( במקום המאמר והוא )ב( י
 וישכנם הבורא להם יברא שיקיפט, ומקיף ,בו ינוחו מקום בלי להם אפשר ואי זנפשות,

 אך ,אותה זכרו הקרש שספרי זה ועם ,הנבראים צרך >ד( אליו מביא הזה והמאמר .בם
 והוא .וארץ שמים אם בי רואים אנו שאין מפני ,הבנתו אל להקריב וארץ שמים קראוהו

 בשער ואומר .עושה אני אשר החדשה והארץ ההדשים השמים כאשר בי ס״ו( )ישעיה אמרו
 במקום )ה( גמלם לא ולמה , הדשה וארץ חדשים בשמים החכמה אפני מה ,המקום זברון
 בה יש כן ועל ,המזון לצרכי אם כי הוכנה לא שהארץ• מפגי ,ואומר ואבאר .הידוע הזה

 והנהלים והים )ו( והבהמות, האילנות להשקות ואפיקים וגהרים , וגנות לזרוע שדות
 אלה לכל הזה למדור והצרבנו .להולכים ודרכים ,החיות למרעה ומדברות ,ולשטף למטר

 ולא מזון לא בו אין העוה״ב מדור אבל ,ולקנין למזון צרכנו בעבור , בלם המותרים
 , לזה שדומה מה לכל ולא .לנהלים ולא לנהרות לצמד.,ולא ולא לשדות צרך ואין ,קנין
 אשר בפי להם יבראהו , בלבד ומקיף מתקע אם כי )ז( , ההוא בעת אדם לבני צריך ואין

 ס"־הן )ישעיה השמים באשר כי פרוש דומה ואין )ח( . אותו והמקיף המושב והוא , ירצה
 בעת הפכוקההוא כל הדשה. וארץ חדשים שמים בורא הנני בי )שסס׳׳ו( אמרו ופרוש

 הנני בי )שם( אחריו שאמר שבן כל המשל, דרך על העולם להם הדש ובאלו , הישועה
 אבל ,ירושלים בריאת שיחדש רוצה ואיננו . משוש ועמה נילה ירושלים את בורא
 כאשר בי . בשמחה בראם ובאלו , משוש ועמה גילה השלמתו כי השמחה, לה »הדש

 אדם, לבני יבראם , באמת ומקיף מקום הוא הבא, בעולם שהוא כיון ההדשים השמים
 לפנים ב( ק )תהליס שם פירש באשר . לאין וישימם ,הזה והמקיף הזה המתקע וימחה
 יתמו לא ושנותיך הוא ואתה תעמוד ואתה יאבדו המה שמים ידיך ומעשה יסדת הארץ

מקום בריאת מחייב ,והארץ השמים המהות אחרי ,ישבונו ואמרו . ישבונו עבדיך בני
 אחר

האמונה שביל
 שהעונש ובעבור ־ ימה הנס גי פני על אשר ההר ראש א: הגבול ועלה )שם( כאמרו הנס גי יהושע בספר ״כ1

 וכיוצא . הנם גי מורכבת מלה והוא גיהנס בשם העונש נקרא ע״כ גיהנם הוא והחופת • תשתה הכתוב קראו
 שאין גיא לירושלים קרוב ידוע מקום הוא גיהנס ל וז" הראשון המאמר בסוף אלכוזר למלך החבר דברי הס בזה
 • ע״כ מורכבת עבריה והמלה . הסומאות ושאר והנבלות הטומאה עצמות בו שורפין היו ־ ממנו נכבית האש
 נפשות נשרפין בכם למקום זה שם מנו • וסרחון טומאות מיני כל העולם מן מעבירין היו ששם מפני ור״ג

 תפתה העונש מקום שנקרא אמרו יס( עעירובין וחכז״ל ־ עוונותיהם טומאות בגילולי המעולפוח הפושעים
 : הנס עסקי על לה יורדים והכל כגיא שעמוקה ע׳יש גיהנם ונקרא ' שם יפול ביצרו המתפתה שכל בעבור
 במהות . במקום המאמר והוא )ב( : העונש ומהות הגמול מהות האלה. המרות שתי )א( ו פרק

 מקבלי אלה ר״ל . בו' והענושים הגמולים אלה )ג( : והעונש הגמול יהיה בו אשר המקום
 כאלו . שיקיפס ומקיף בו לנוח למקום צריכים הס וא"כ ־ ונפשות גופיס כלומר אדס שהס כיון והעונש כגמול
 הנבראים צורך )ד( : שם אוחס וישכון ומקיף מקום הגמול מעת הבורא להם יברא • ושמים ארן תאמר

 זה ועם ־ בו ינומו מקום מבלי לנבראים שא״א יען בשכל מוכרח הוא המקום מבריאת שאמרנו זה ר״ל • בו'
 : היום בו אנו אשר בעוה"ז כלומר ־ הידוע הזה במקום )ה( :והולך שמנאר וכמו זה זכרו שהכתובים עוד
й) כ״א )ז( :הארץ פני את יכסו לבל תוכם־ אל והשטף מהמטר המים שיקוו כלומר * בו׳ והגחלים והים 

 מלה״ב נגזר שהוא ואפשר המתקוממים יתקוממו בו אכר והמקום המושב הוא מהקע • בלבר ומקיף טהקע
 ואת השמים שיקיפו כמו צד מכל המקיפו המתקע סביבות הוא והמקיף ־ אחיו תקע ולבן לא( )בראשית

 חדשה וארץ חדשים שמים בורא הנני שמאה״ג ר״ל .בו׳ השמים כאשר כי פרוש דומה ואין )ח( : הארץ
 בורא הנני אח״כ שם וכמ״ש ־ רזדש עולם אז שיראו לזמר משל רק הוא .הישועה בעת המשיח ימות על כנאמר

 ־ הגילה ועל השמחה על מחדש בראם כאלו נהם שחפה שהכוונה יורה וזה . משוש ועמה גילה ירושלים את
 אחרים שמיס אברא אני ממשל ואמר וז״ל מהשני בפכ״ס המורה הרב גס שכתב וכמו הישועה אל משל יכ״ז
 אברא אמרתי אשר זה ואמר . המאמר בדבקות זה באר ואח"כ • זכרם וימחה הראשונים וישכחו אחרת וארן
 הקודם ההוא האבל יזכר ולא והצער ההוא האבל מקום וחדוה תדירא שמחה בענין אשיתכס שאני בו רוצה אני
 להם שיברא כפשוטו. הוא אבל איגוד״מ העוה״ב על הנאמר החדשים השמים כאשר כי מאה״כ אולם ־ ע״כ

 המציאות מן ימחו היום הם אשר והארץ השמים כלומר .הזה והמקיף והמחקע . באמת חדש ומקיף שתקע
 להם יברא והארץ השמים שיאבדו שאחר מחייב שזה ־ ישכונו עבדיך בגי ואח״כ יאבדו המה וכמ״ש • זי&בדו

מקום
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 לגו התברר :בר ,האלה קצוות שתי בין )פ( אשר האויר בעבור ועוד .בו ישבנו אהר

 אדם בגי שהיו ומפני , מהמזון תחתיו המורה אל שהצריפנו מה גופוהנו)י( מושך שהוא
 עד הזה, האחר כטבע שלא להם התהייבשיהיההאויר , מזון צריפים אינם הבא בעולם

 שהאויר האלהבזה, בטבע הקצוות שתי יהיו ובאשר לא( . המזון אל יצטרפו שלא
:בטבעו ולא האויר זה איננו ביניהם הממוצע

 בלי אור פלו זמן פי אומר הרביעית? השאלה השובת הוא הזמן,אשר יהיה איך אך
 אופני והיום הלילה פי )יב( ,ויום לילה זו אהר זו משמרות שתי יהיו שלא ר״ל , חשך

 היום להיות ,ותנועתה השמש במסע שיהיו במקום ,בארץ אדם בני פשהשפינה ההפמה
 בעצות ולהתבודד ולמשגל ולהשקט למנוחה והלילה ,ודרפיהס במהיתם ,בו להתעסק
 ספק בלי אליהם צריך ואיננו ,מאומה זה מפל בו אין ,הבא העולם אבל . לזה והדומה

 ולשכירות להשבון אם פי בעולם איננו זה פי והשנים, החדשים למנות ופן ,ויום ללילה
 עבודה בו עליהם ;יהיה אות לו יחיה מהזמן מה שהלק אלא )ע( ,לזה והדומה הארץ ולצמח

: לבאר עתיד אני פאשר
 גמול זפר הרבות )א׳( המה אשר , והששית החמישית שאלות השתי אבל ז פרק

 פאשר פי ואומר .המושפל מדרך בזה אדבר ,הרשעים ועונש הצדיקים
 המעוררים שבדברים בגדול עליה הפצו לעורר ראוי היה ,בעבודתו האדם את הבורא הייב
 האומר יבול היה ,אותו עובד היה ולא ,מעטים בדברים הפצו מושך היה אם פי ,החפץ את

 לא , בפל אותו יהל וכאשר .עובדו היה ,שיהל ביותר מיהלו היה אם אולי )ב( ,לומר
 לומר, אפשר היה ,שנה אלף הצדיקים גמול זמן הושם אם זה, ובאור . טענה לו השאר

 , אלפים ושלשת אלפים שני ופן .השנים מעוט בעבור ,אדם בני קצת בה לא}הפצו פי
 בלי גמולם ישים ובאשר . ממנו ,למעלה אהר שיעור בשפל ימצא ,קצוב שהוא מה ופל

 יאמר ואולי .לטעון לטוען מקום נשאר לא , תמוטנה לא וטובותם , הפבק ובלי הפלית
 וההתמדה ביכורים אבל והסד, והצלהה טובה היא פי ,נפון יותר בגמול הזה הענין פי אומר
 . יתברך למדותיו דומה שאיננו ומה ,ואכזריות הרהטים עזיבת שזה אני רואה , באש

 פן ,ממנו גדול שאין יהול אותם ליהל התחייב פאשר פי ,מגיע דבר )ג( עוד בזה ואומר
 היה , שנה אלף ביכורי מפהידם היה אם כי .ממנו גדול שאין הפהד להפחידם התחייב

 משים היה ואם , יותר מפהדים היו אלפים אותם משים היה אלו , לומר האומר יכול
 פן על ,יותר מפהדים היה ,רבבה אותם משים היה אלו ,לומר יפול היה ,אלפים אותם

 לשום תואנה עמו שלא^תשאר ,שבהפחד בגדול מפהיד שיהיה באיןתכלית, היכורין שם
 שהפהידם מה להמיר נכון היה לא ,ישמעו ולא הגמורה ביראה ייראם ופאשר . אדם

 ודמכם )ד( ,היסורין עליהם שיתמיד ראוי ,ודברו מאמרו הצדיק בעבור אך ,מאמרו פזיב ו
 .לעבודה לתקנם היכורין בפחד עליהם כשהגדיל החסד ולו . ופהשו מרי פי ,נפשם על

 לשער שבים והם )ה( , בהפמה הוא בראם אשר הדברים לשאר דומה וזהחענין
ושיתרפא , עתו בלא המאפל ויאבל , לבור וירד בלילה שיצא פמי , האדם בחטא

במה
האמונה שביל

 שהצריבנו טח )י( : עתה הס אשר והארץ השמים בין .האלה קצוות שתי בין )ס( :בו וישננו הדש מקום
 עת בכל האדם ליחות את שינגב הוא . היום בו אנחנו אשר האויר שמסבע בעבור ר״ל . בו׳ הטורה אל
 לנגב לו שהיה מה תמורת האויר אותם ינגב אשר חדשות ליחות שיחדש כדי למזון האדם הוצרך שעי״ז עד

 זה בשבע איננו - בעוה״ב אשר האויר שיהיה יחויב א״כ . ספ״א שביעי במאמר שנזכר וכמו מליחות-הגוף
 זה לשונו * בו׳ הקצוות שתי יהיו וכאשר )יא( :ושתיה אכילה שם ואין הואיל .היום בו אנו אשר האויר
 שגם מזה יתחייב ־ היום הוא אשר האויר בשבע יהיה לא אז יהיה אשר האויר אם כי וכוונתו . מאוד דחוק

 ואפשר • היום שהם ממה אחר ג״כבשבע יהיו .והארץ השמים כלומר . ביניהם ממוצע האויר אפר הקצוות
 הלילה כי )יב( :כו׳ הממוצע שהאויר כזה בשבע האלה הקצוות שתי שיהיו וכשר וכצ״ל הדפוש שעות בזה שיש

 ותנועמה השמש מסע מקום בארץ האדם את החכמה השכינה אשר בעת כי ר״ל . בו׳ החבטה אופני והיום
 מת שחלק אלא )יג( : כו׳ להתעסק היום להיות בזה החכמה אופני היו . והלילה היום יתהוה מזה אשר

 פ״י לה-־ן וכמ״ש ־ יה׳ הבורא את בו לעבוד יכירוהו אשר מיוחד זמן הצדיקים אל אז שיהיה ר״׳ל .בו׳ מהזמן
: כו׳ בחדשו חודש מדי והיה ממאה״כ

 גמוצ זמן להרבות חויב סבה באיזה ור״ל • לדעתי כצ׳יל . בו׳ הצדיקים גמול זמן הרבות )א( ץ פרק
 אס כלומר . שיחל ביותר טיחלו היה אם אולי )ב( : תכלית לבלתי הרשעים ועונש הצדיקים

 העונש מההמדת הזה הענין שיגיע דבר ־ מניע דבר )ג( : שהבשיחו ממה גדולה יותר בתוחלת מבשיחו היה
 והם )ה( : להם זאת היתה מידם כי .נפשם על כ״א חמש לזעוק להם שאין . נפשם על וחטסם )ד( :ג״כ

שביס יג
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תהלה .לעד מתמיד שהוא הכתוב מן בשער )ו( אומר ואח׳: לזה. והדומה שמזיק במה

 נעימות ס״ז( )חהליס עוד ואומר ׳ב(. י )דניאל עולם לדראון להרפות ואלה עולם לחיי אלה )ז(
 ואתה ק״ב( )פס אמר וכאשר אור. יראו לא נצח עד מ״ש( )שם עוד ואמר . נצח בימינך

 וחייב )ח( .ינון לפניך וזרעם ישכונו עבדיך בני אחריו אמר .יתמו לא ושנותיך הוא
 בלי מתמדת הצדיקים עמידת בן ,הפסק לבלי לעד קיים ית' שהוא שכמו ,הזה במאמר

 באין הזמן באחרית עמו הברואים עמידת הכשרת באשר ,ויאמר טוען יטעון ואם . הפסק
 ההפרש מבאר אני ? תכלית באין הזמן בתחלת עמו הברואים שיהיו כן נם יכשר ,תכלית

 בוראו עם הר לא הנברא שיהיה השוא מן היא בי , ואומר . הדברים שני בין יש אשר
 מקדיט כשהוא )י( אבל .למעשהו קודם הדברים בהכרה )ש( עושה, כל בי . תכלית בלא

 כן גם אותו נראה ,בו לקיימו יבול בשכלנו אותו רואים שאנחנו יום בכל אותו ועושה
 עת וכל ביום יום כל לו מגיע הוא כן לו שיעשה יבטיחהו וכאשר ,אחר יום לקיימו יכול
 ההיא בעת יתרון מה יאמר ואם . אותו מכשיר אבל מאומה מזה השכל ירחיק לא ,בעת

 הצריך והרוח הגוף ידמה ואיך .תשובה צריך אין המאמר זה ,נאמר ? הנברא על לבורא
 שהתעלה למי ,שיעמידהו עמידה אל הצריך והמוזהר המצווה הנהנה ,מקום ואל זמן אל

למה תלויות ונפשו שעיניו כמי לפניו הוא אבל . להם והדומה האלה העגינים מכל
: יכון לפניך וזרעם יא( )שם שנאמר במו ,לו שיחדשהו

 שלא כמו אומר ? בענין שוים וענשם גמולם אם , השאלה תשובת אבל ה פרק
 חובה שאלף וכמו ? אחת זכות גמול יבלה לא בן ,זכות אלף גמול יכלה

 שהם אעפ״י והעונש שהגמול אלא ?־ ענשה יכלה לא אהת הובה כן ,ענשה יכלה לא
 אהת זנות שעושה ומי .מעשהו כפי יהיה אהד כל ענין ,מעשה ולאלף אחד למעשה לנצח

 כאשר , לנצח שהוא אלא , שעשה מה כפי בגמול ענינו יהיה , אלף או מאה או עשר או
 המנוחה עם שהם ואנשים ,בלבד המנוחה טובתם תכלית ,אנשים הזה בעולם רואים אנו

 ואחרים ,החמודות הבגדים לובשים זה כל עם שהם ,אהרים ואנשים , ושותים אוכלים
 בשרי אף בהצלחתם נאמר ,אנשים הבא בעולם כן ,גדולות מעלות להם יש זה כל עם

 מדשן ירויון ואחרים, . ל״ר( )שם יהסיון כנפיך בצל ואהרים, ס״ז( )תהליס לבטח ישכון
 בין מהלכים לך ונתתי• , ואחרים . ג׳( )זכריה מחלצות אותך והלבש ,ואחרים )שם( ביתך

 .לו ממעל עומדים שרפים ו'( )ישעיה נאמר אשר המלאכים אל בו רמז )שם(. האלה העומדים
 שעשה, מה כפי בעונש ענינו ,יהיה אלף או מאה או עשרה או אחת עבירה שעובר מי וכן

 שיושמו שענשם אנשים הזה בעולם רואים אנחנו באשר לנצרע מותמד שהוא אלא
 קשורים זה כל עם ואחרים , בהבלים זה עם שגוררים ואחרים , במושמר
 כל עם ואחדים , וכבלים בזיקים אפורים זה כל עם ואחרים , וכפותים

 אספה ,אפפוו ,ביפוריהס שנאמר אנשים ,הבא בעולם ..כן שמבאיבם במה אותם מכים זח
ובחבלי הרשע את ילכדונו עונותיו , ואחרים .כ״ד( )ישעיה מפגר על וסגרו בור על אסיר

חטאתו
האמונה שביל

 . שערוריה שלשון שהוא בו שפירשו .בנפשז שער כשו כ״ג( )שפלי מלה״כ שהוא אפשר ־ בו' לשער שבים
 פער כמו להיות שבים הם בהנהגתו האדם תשא וע״י ־ ולשובה בחכמה הדברים כל את ברא ית' הבורא כי ור״ל

 הכתובים שער כי ראיתי המושכל־ מן היותכן שחויב אחרי כלומר כו׳. הכתוב מן בשער )ו( : בנפשו
 לעמוד יקיצו אבר אלה כלומר ־ בו' עולם לחיי אלה )ז( : לעולם לעד יתמידו והעונש שהגמול ג״כ יורה

 בפ״ח שנזכר וכמו ♦ לעולם לעד המתמידים העוה״ב חיי אל המשיח מימות יעתקו כי עולם לחיי יהיו בתחיה
: עולם ולדראון לחרפות בו יהיו אשר העוה״ב עד בקברות יפארו יקיצו לא אשר ואלה ־ השביעי מהמאמר

 : יתמו לא ושנותיך הוא ואתה שאמר מה אמר ינון לפניך וזרעם שאמר במה ־ הזה במאמר וחייב )ח(
 לנעשה קודם העיפה שיהיה מחייב הדברים ושבע שהכרח כלומר .למעשהו קודם הדברים בהכרח )ש(

 • לנעשה קודם העושה שיהיה מחויב שהוא פעם כלומר ־ בו׳ אותו ועושה מקרים כשהוא )י( : ידו על
 רואים פאנו כמו כי וזה ־ העושה כמו ויתקיים שיעמוד אפשר וכבר ־ ממציאותו הנעשה פיכלה יחויב לא

 בזה הבשיחנו ית׳ הבורא ואס ־ לעולם לעד להעמידו יכול ג״כ כן .זמן מדת להעמידו יכול שהעושה בשכלנו
 הימים כל מלפניו עמידתנו תמוש לא באופן עת אחר עת זמן אחר זמן אותנו ויעמוד זה שיעשה המנוע מה

 התורייתאשר פענתנו לפי אמנם ז״ל אמר מהפני בפכ״ז ששתו לפי המורה הרב דברי גס הס וכן ־ לעולם
 יתברך שהוא . הדעה זה לפי לנו יתחייב לא ־ החיוב צד על לא ית׳ רצונו לפי והפסדם הדברים מציאות היא

 יפסידהו. ירצה ואם ברצונו נתלה הענין אבל בהכרח. ההוא הנמצא שיפסד . נמצא היה לא דבר המציא כאשר
: ע״כ ית׳ כההמדתו ויתמידהו נצחים לנצח פישאירהו אפשר הוא הנה ־ חכמתו בגזרת ישאירהו ירצה ואם

.־ עניגיהם בכל תלויות לך שעיניהם כלומר ־ יכון לפניך וזרעם )יא(
להשריש
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 מתגורר ופער ,ואחרים .ל״ו( ב )אי בזיקים אסורים ואם , ים ואחר ה/ו )משלי יתמך חטאתו

:ל׳( )ירמיה יחול רשעים ראש על
 , הרשעים בענין ובן זה? על זה יתרון הצדיקים בעגין היש השמינית השאלה אבל

 משרש להשריש )א( אני רואה אבל .הקודם הזה במאמר תשובתה שרש נבנם בבר
 ,בגמולם מעלות לצדיקים שיש שמורה ממה בי ,ואומר .סעיפים שבעה יתרון להם אשר
 בספרים שמצאנו בן ואהר השכל, אותו ההלהמהשמהייב הברתה. על יהרה אהת שבל
 אמר ,השמש אור כזריהת אור לו יהיה שקצתם הראשונה . מזו למעקה זו מעלות שבע

 . בניצוציה ערבות עם לו יהיה וקצתם .צ־קה שמש שמי יראי לבם וזרהה ג׳( )מלאני בו
 צ״ז( )חהליס במ״ש ,הנטוע בדבר האור לו יתקיים וקצת׳ . בכנפיה ומרפא )שם( שאמר במו
 יהי& וקצתם .ישמה צדיקים אור יג( )משלי כמ״ש ,האור לו יוסיף וקצתם . לצדיק זרוע אור
 אות יהיה וקצתם . הרקיע בזהר יזהירו והמשבילים י״ב( )דניאל ,בו אמר .הגלגל באור אורו
 ועד. לעולם כבובבים הרבים ומצדיקי )שם( בם אמר . השמש מן חוץ , הבובבים באור

 השמש בצאת ואהביו ,ה׳( )שופשיס אמר ובם י השמש עצם באור לו אורו יהיה וקצתם )כ(
 מפני , ממנו פחות יהושע ופני ,הוד מלאים פניו היו שמרעי׳ה שידענו ובמו .בגבורתו

 פהות זקנים שבעים ופני , הודך בל אמר ולא .עליו מהודך ונתת כ״ז( )במדבר בו שאמר
.הזקנים איש שבעים על ויתן עליו אשר הרוח מן ויאצל )שם( שאמר בעבור , מהם

 . העם בבלל הזקנים ישראל בני עדת כל ישמעו למען ,עליו מהודך עלת תהיה ובאשר )ג(
 זברון להם בספרים מצאנו ,זה על זה מעלות להם יש בן גם הענושים בי על שיורה ומה

 )ישעיה אמר ובבמוהם ,שיאדימו עד פניו מלהבת שהאש מי מהם .האש בלהב מעלות שבע
 ב׳( )יואל ,אמר ובבמוהם הקדרה. בשחרות שישחירופניו מי ומהם פניהם. להבים פני י״ג(
 , אומר הוא ובהם .ובשול צליה במו ממנה שיגיעהו מי ומהם . פארור קבצו פנים בל

 הוא ובהם .האש שתאבלהו במי שיגיעהו מי ומהם . כתנור בוער בא היום הנה ג׳( )מלאכי
 הוא ובהם .בעצים אוכלת באש שיגיעהו מי ומחם .נפה לא אש תאבלהו ,כ׳( )איוב אומר
 , והאבנים העפר אוכלת באש שיגיעהו מי ומהם .ועצים אש מדורתה , ל׳( )ישעיה אומר

 עד אוכלת באש שיגיעהו מי ומהם .ויבולה ארץ והאבל ל״ב( )דברים אומר הוא ובבמוהם
 אבדון עד היא אש בי ל״א( )איוב אומר, הוא ובהם .הזועות שעושים במו ,ארץ מעמקי
 שאמר כמו ,מדתו כפי אחד לבל ומגיע כוללת היתה מצרים מבת כי ידענו באשר .תאבל
 ס״ז( )משלי שאמר במו , במשקל ישקלהו יפלם ופרוש . לאפו נתיב יפלס )ד( ע״ח( )כהלים

:ליי משפט ומאזני פלס
 ; נאמר ? האלה ליסורים ראויים הם אשר מי התשיעית השאלה תשומת אבל ט פרק

השובה. עשו לא אשר החמורות העברות ובעלי והמשתפים הכופרים
 האנשים בפגרי וראו ויצאו ס״ו( )ישעיה בהם אמר אשר הוא והמשתפים הכופרים אך

 בי .דין בית מיתות או כרת בהם נכתב אשר חם ,החמורות העברות ובעלי .כי הפושעים
 שלא מפני ,בן גם הצדיקים מבין הבא בעולם הברת אל יוציאו׳ ,הזה מהעולם יכרתו כאשר

 עשה לא זה כל ועם ,לו שיאריך בדי ימיו השלים אבל ,יבריתנו לא ואם . תשובה עשו
 לו שהאריך מפני ,ראוי יותר הצדיקים מבין והכרתו ,קשה יותר ענשו יחיה , תשובה

 :לו ויבופרו קלות הם זולתם שהוא מה ,אומה נספרנו אשר מכל )א( יהיה לא ואם .שב ולא
 המאמר הקדמנו הלא ,נאמר ? תשובה מבלי לו יכופרו דבר זה באי אומר יאמר ואם

 נזוזרר ולא החמורות, מן נזהרו שכבר מחייב שזה ואמרנו , קלות אם בי להם שאין
 ולא רצחו ולא ,יחדו אבל שתפו ולא האמינו אבל , ו כפר ולא שכנגדם שקיימו עד מהם
 , זכיות מעשיו רוב הדרך על שהוא ומי )ב( . ובמשפט בצדק עשו אבל ,נאפו ולא גנבו

ועבירות
האמונה שביל

ראיתי ־ זע״ז יתרון לצדיקים שיש זה קודם השרשנו אשר .מהשורש בו׳ משורש להשריש )א( П פרק
: מזו למעלה זו מפלות בשבע הוא היתרון כי שאבאר כלומר • סעיפים שבעה ממנו להשריש

 • הראשונה המדרגה שהיא השמש מאור כמו לו אור שיהיה לא כלומר . בו׳ לו אורו יהיה וקצתם )ב(
מהרוח גדול יהושע של הודו כי ר״ל • כו׳ מהודך עלת תהיה וכאשר )ג( :כשמם יאיר עצמו שהוא תבל

בכלל ג״כ הזקנים הכניס • בנ״י עדת כל ישמעו למען עליו ונתתמהודך כיבאמרו . הזקנים על הנאצל
 את יוליך בו דרך אשר הנתיב אח בפלס ישקול כלומר * לאפו נתיב יפלם )ד( : יהושע אל לשמוע המחויבים

: אפו חרון
הדרך על שהוא ומי )ב( : ב״ד ומיתות כריתות מחיובי . מאומה ספרנו אשר טבל )א( ט פרל
הס משר הקנוח והעבירות .כו׳ הבועטות והעבירות )ג( : ל כצ • זכיות מעשיו רוב הזה 1
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 בארתי באשר נקי, ויצא הזה בעולם עליהם לו ישלמו ,אלה כנגד ההם המועטות ועבירות )ג(

! :ההמשי במאמר
 הסתכלתי אשר כפי , אובר ? קצתם על קצתם היתקבץ היא )העשירית( השאלה אבל

 כמו בלבד, בראות קצתם את קצתם ם רואי י ים והרשע הצדיקים כי ,ומצאתי
 להם יתברר אשר וכל בי. הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו )שם( בצדיקים •שאמר
 שאמר וכמו נם כעב ויגיל וישטחו , האלה היכורין מן שהצילנו מי ישתבח יאמרו ,יסורם

 איך דצדיקים על יתמהו . הגפים רעדה אחזה הגאים בציוץ פהדו )ד( ל״ג( )בס הרשעים על
 דמה וכאשר מהגבול. מהם שאבד מה על ויאגרו , תזיקם ולא היוקדת האש על יעברו
 אותם רואים והם ליסורים, שזמנו ואחרים , לסעודה לאכול נקראו כאנשים, שמה אותם

 אבל . וגו׳ תרעבו ואתם יאכלו עבדי ייהנה אמר כה לכן ס״ה( )שם אברו הוא . »נאנחים
 תהיה ואם יפגענו, אחר ל_עלת קרובה בהם שמעלתו מי עםקצתם, קצתם הצדיקים

 לזו זו קרובות בעלותם שתהיה מהם שנים כל הענושים , בדעתי ועלה .יפגענו לא דהוקה
:בהם וטרדהם ביניהם פוכקין שהיכורים בפגי 1)ה , נפגשים אינם

 בדבר שיעשה יתכן שלא ,כ• אומר ? עבודה עליהם לאלהים היש השאלה אבל פרקי
 בעולם לעשותו ון נ היה ואלו )א( , והזהרה צוי בלי שלם שכל שיעזוב הזה

 ,ללוחו л ושלא , בא־הותו אב־נו ש■ עליהם הבה בו לו יש אך , הזה בעולם עושהו היה הבא
 וזה הגמורים, השכליות בדרך אלו לזה. שדומה המגונות,ומה חמדות עליו ו־איכפרו

 להם שיכוין )ב( והוא , שטעית אחרת עבודה הספרים וזכרו . זולתה אפשר שאי דבר
 הדש וראש השבת כיום להם הוא ,פעט בכל אליו שיבואו בו יחייבם , בארצם מקום

 )ישעיה כמ״ש עבודה. בלי יעזבם שלא עד , בגהשיצוהאותם שם ויעבדוהו , עתה אצלנו
,יי׳ אמר לפני להשתהות בשר כל יבא בשבתו שבת ומרי בהדשו הדש מדי והיה ס״ו(
. האנשים בפגרי וראו ויצאו )בם( כמ״ש . הענושים ויראו יצאו ,ישלימו וכאשר )ג(
 בעולם עבודה בלי עומדים אין שהצדיקים קדמוננו ואברו . בשר כל יבא שאמר מפגי )ד(

 לא מנוחה להם אין חכמים תלמידי ברכות( )כוף , אמרו , הזה בעולם הם ,כאשר הבא
 היסורין בעבור ,בעבודה שיצוו יתכן לא )ה( הענושים אבל .הבא בעולם ולא הזה ®עולם

 השתי תשובת אבל . הקימנו כאשר המתמיד מענינם אותם מעתיקה שהיתה ובעבור
 לא הם אם ,והאחרת ? גמולם יהיה מה יעבדו אם , מהגה אחת אשר , האחרונות שאלות
 ואמרתי , השמיני המאמר בסוף )ו( עליהם השיבותי כבר ? מענינם יהיה מה ,יעבדו
 .בהמרותו ולא בעבודתו יבהרו שהם שידע בעבור אם כי ,הנצהי הגמול להם ערב שלא

אלח שתי שיצאו וכיון )ז( .בארנו כאשר הטובה ביתרון להם יוסיף , בה יבהרו כאשר וכי
:בלבד עשר נשארו ,באורה קדם אשר הראשונה עם

 מצות כל על הגמול עין אבל )א( .שאומר מה הזה המאמר אל שאהבר וראוי יא פרק
 ודת

האמינה שביל
 חפא מכל נקיים )יהיו .בעוה״ז העונש עליהם יקבלו . זכרנו אשר האלה הגדולות הזכיות נגד מועפות באמת

 הרוב שיבאר כדי * בעוהיז המעס על נפרע ית׳ שהבורא פ״ב החמישי במאמר שנתבאר וכמו ־ בעוה״ב
 מוקדי' לנו יגור מי אוכלה אש לנו יגור ,מ • הגפים רעדה אחזה חטאים בציון פחדו )ד( :לעוה״ב

 היורף• האש על ויעברו ־ אוכלה באש הצדיקים יגורו איך . ויתמהו וירעדו יפחדו שהרשעים כלומר ־ עולם
 עד ־ ורעים קבים ביכורים פרוד מהם אחד שכל כלומד . כו׳ פוסקין מהימורים’ מפגי )ה( : הזיקם ולא
 מהש שאבד מה על יחנקו למען לעונש להם הוא ־ הצדיקים אח רואים שהם ומה .זא״ז לראות כח יעצרו שלא

:וגו׳ תרעבו ואתם יאכלו עבדי כמ״ה .מהגמול
עבודה. מבלי בעוה״ב הצדיקים את לעזוב נכון היה אלו כי ר״ל * בו׳ לעשותו נכין היה ואלו )א( י פרק

 מקום להם שייחד ר״ל . בו׳ מקום להם שיכוון )ב( : עבודה מבלי בעוה״ז גם עוזבם היה כבר
 שאטו מפגי )ד( :עליהם המופלת העבודה את .ישליכו ובאשר )ג( :פעם בכל אליו שיבואו בארצם אחד
 י כו' בעבודה שיצא יתכן לא )ה( : מיוחד למקום ממקומם לבוא שצריכים יורה וזה » בשר בל יבא
 מפי בעבודה להם ת"א כי האחד ־ פנים משתי שיעבדוהו הרשעים את ית׳ הבורא שיצוה יתכן לא כי ר״ל

 מוינו. והס ־ אותם המגיעים מהיפורים לנוח צריכים היו העבודה בעת כי והשני ־ אותם המגיעים היסוריס
 אותי בביאורי עיי״שפ״ח כצ״ל * השביעי המאמר בסוף )ו( שנתבאר: וכמו הפסק מבלי בהתמדה להיות

 במאמר נתבארו כבר האחרונות השאלות ששתי בעבור כי ר״ל . בו׳ אלה שתי שיצאו וכיון )ז( : ס״ו
 מהי״ג נשארו .ננ״כלא פ°ד הזה במאמר ביאורה קדם הגמול מהות שהוא הראשונה והשאלה פ״ח־ כשביעי

:הנה לבארם הוצרכנו אשר בלבד עברה כ״א זכינו אשר שאלות
 אות א׳ ענין השפר בהקדמה בארתי כבר ; כו׳ העונש עין וכן בו׳ הגמול עין אבל )א( יא ׳פרק
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 והשתדלות ודת מצוה בל על הענש עין רבן ? הוא מה והשתדלות ודת
 אשר העון שרש בי )ג( מהם אחד .ההבמה מן פנים לבמת , הזה בעולם זה עבר לא בי )ב(
 על נעמוד ואיך , וההבנה הקירוב בדרך הניענו אבל ,ראינוהו לא והענש הגמול בו

 הטרח. וירבה המאמרים וירהבו הדברים יארבו שלא ?ועוד דקים יותר הם אשר סעיפיהם
 הטרדה בי ועוד .מהם אהד בל גמול בשנדע , העבודות מן שנרצה מה נבחר שלא ועוד

 בן ועל , הישועה עני: לאמר בצווי אלינו הקרוב הדבר הוא )ד( , שבלבותינו הגדולה
 .עבודה לבל הגמול מיום לנו שיפורשו )ה( מקוה אני אבל .ובארו הספרים בו הרהיבו
 לבקש הלבבות ויפני , הזה הענין בשיגלה )ו( הישועה בזמן עבירה בל על הענש דרבי ומ״יני

 .הבא העולם אל לצאת ומזומנת היא קרובה בי , התבונה לקבל הטבעים ויודבבו , מהבמה
 אשפוך בן אחרי והיה ב׳( )יוחל באמרו , הבל כוללת תהיה שהנבואה )ז( אמר בן שעל ואומר

 , ההיא בעת עתיד יהיה ואשר , שהוא במה אם בי יתנבאו לא בי )ח( .בשר כל על רוחי
 . ומופתים אותות עליו להם יוזן ,זה יודיעם ובאשר . וענשו הבא העולם גמול הוא

 האלה הדברים בי ,אהריו אמר כן ואחר .ובארץ בשמים מופתים ונתתי ג׳( )שם אחריו במ״ש
 שהשביל ומי )י( לרם והירח לחשך יהפך השמש )ס( כשאמר ,המתים תחיית קודם יהיו

 שיגיעו מה )יא( וילמדם אלהים לעבודת אדם בני שמתקן ומי המשכילים מן יהיה לנפשו
 ומצדיקי ע הרק בזהר יוהירו והמשכילים יב( )דניאל ש בם . הרבים ממצדיקי יהיה , אליה בו

 אדם בני ובלמור ההשגחה על )יי( הכם כל יצוה זה ובעבור .ועד לעולם ככוכבים הרבים
:והישירם

העשירי המאמר
: הזה בעולם לעשותו לאדם הטוב במה

פתיחה
 אנשים בו' דברו אשר הזה המאמר הקדמת )א( , המחבר אמר .שאול בן יהודה אמר

 רבים
האמונה שביל

Ъ המעתיקים אצל אחד לענין נרדפים שמות הם ועצם עין כי גימ״ל אות פ״ד השלישי וכמאמר 
 ע״י וקירוב העברה בדרך ית׳ הבורא הודיענו שלא מה ר״ל ־ בו׳ בעוה״ז זה עבר לא כי )ב( :■עיי״ש
 אחר לחזור המשתדל גמול ועצם • בכללו הדת גמול ועצם • ומצוה מצוה כל גמול עצם את . הזה עולם עניני

 עוד הזה וכלשון . החכמה מן פנים לכמה זה היה • אלה כל על העונש עצם וכן . יתירה בהשתדלות ■המצות
 אס כי ור״ל כצ״ל • כו׳ בו אשר העין שורש כי )ג( :י")( יוד אות ובביאורי עיי״ש יוד פרק השני ׳במאמר

 הוא )ד( : ענפיו על לעמוד נוכל איך . רחוקה והבנה קירוב ע״ד כ״א • הגמול עצם שורש על עמדנו •לא
 מכובד לבותינו אח תפריד אשר הגדולה הפרדה את ית׳ הבורא שראה בעבור כי •ר״ל כו׳ הקרוב ;הדבר

 דבר ש,ה ־ המשיח לימות שהיא הישועה ענין לנו לאמור לנביאיו צוה ע״כ . בגלותנו הצרות וחוכף התלאות
 באזני»• יכנס ולא ־ הרתוק לזמן שהוא העוה״ב בפרפי שיתנבאו ולא ־ בו נו1אנ אפר המצב לפי ומוכרח •■קרוב

 :לדעתי כצ״ל . כו׳ .עונש < דרכי ומיני בו׳ הגמול מיני לנו שיפורשו )ה( : הקשה ומהגלות רוח >מקוצר
 יפורשו אז כו׳ הלבבות ויפט מהעוה״ב הזה הענין יגלה כאשר כלומר . בו׳ ויפנו תזה הענין כשיגלה )י(
 לנר שיפורשו אפשר איך • כלל בדרך גס הענין נתגלה שלא עוד וכי, . פרפיהס בכל העונש ומיני הגמול מוני ■לנו

 כ״א יתנבאו לא כי :)ח( קסן ועד מגדול שכלסיתנבאו * הכל כוללת תהית שהנבואה :)ז( ■תרפיו
 . זמנם בערך העתיד היה שזה בעבור המשיח נימות נתנבאו הנביאים שכל כמו ל ור כצ״ל . עתיד שהיא במה

 יהפך השמש )ש( : זמנם בערך עתיד שהוא במה ג״כ הנביאים יהנבאו המשיח בימות כן כמו ככת
 " המתים יחיו בו אבר היום קרא י הגאז״ל ולדעת והנורא הגדול ד׳ יום בוא לפני . לדם והירח לחושך

 לפוב זכור אליהו לידי מביאה תחה״מ ספ״ג( שקלים )ירושלמי חכז״ל גס אמרו •וכן והנורא הגדול ד* -יום
 ז״ל יפה ומהי״ש הר״ן ופירשו • והנורא הגדול ד׳ יום בוא לפני הנביא אליה את לכס שולה אנכי הנה דכתיב
 דבשביל וכיון .תחה״מ היינו והנורא הגדול ד׳ דיוס . לבא מקדים והוא ־ תחה״מ בשביל בא דאליהו כנומר
 ללמוד שזכה כלומר . לנפשו שהשכיל ?מי י( : )שיבא לאליהו גורמת שתחה״מ נמצא אליהו אתי יום אוחו

 - ההשגחה על )יב( :העבודה אל יגיעו ההוא שבלימוד כלומר . אליה בו שיגיעו מה )יא( : ללמד זכה ונא
: העבודה ואל החכמה אל ולהיישירם וללמדם אחרים על להשגיח כלומר

:מושיעי צור בעזר • התשיעי המאמר נשלם
 עד מאוד הדק המאמר לזה להקדים הראוי הדבר כלומר • כו׳ הזה המאמר הקדמת )א( ׳פתיחה

 שרבים
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 הכל בורא כי דברי בפתה אומר , המשובחת העצה אל בו שהגיע מי ומעט , רבים

 ואומר . בארתי כאשר רבים הברואים שיהיו התחייב ,בעצמו אהד שהיה מפגי )ב( ,ית׳
 אבל .המספר כדרך אם בי )ד( אהד איגגו , שיהיה אהד זה אי ,הנראה האחד בי )ג( הנה

 מהכלל פשוט ויותר )ה( . רבים ענינים ימצאנו , הדקדוק דרך על הבוחן יבהנהו כאשר
 ובאשר , ויובש ולחות וקור הום בו ימצא , מהם גוף בל בשיבחן כלן שהנמצאות , הזה
 עוזן וכאשר .זה אל שנלוה ומה וברי ועלים סעיפים זה עם בו ימצא )ו( ,האילן גוף יבהן
 .זה אל שנלוה ומה ומיתרים ועורקים וגידים ועצמות בשר עמהם בו ימצא )ז( ,האדם גוף
 בי הבריאה בהקי היה אם אבל >ח( , במציאתו נדחה ולא ,בידיעתו כפק שאין מה וזה

 עשית בהסבה כלם יי מעשיך רבו מה הכפרים שאמרו וכמו , רבים ומעשיו אהד הבורא
 והצורות והשיעורים , מזה זה השונים ההלקים מן בהם יש השמים אפי׳ .)ההליסק״ד( דנו׳

 כסיל עש עושה ש'( )איוב שאמר כמו הם וכן )ש( . לכפור נוכל שלא מה והתנועות דהמראיב
:תימן והדרי וכימה

 ,לדברים אהבה )א( באהבות כן כי , עתה אומר ,הזה המאמר הקדמתי ובאשר א פרק
 ועצת איש בלב מחשבות רבות י״ש( )משלי שאמר כמו . לדברים ושנאה

 האילנות וגוף , היכודות מר' לבד אהד ביכור קיימים אינם הגופים וכאשר .תקום היא יי
 השמים גם , בלבד בעצמות או כבשיר הי אינו והאדם ,שזכרנו ממה אהד בהלק קיים אינו

 מהתקבצות אבל )בן . ימיעבמדהא' בל יתנהג לא האדם כן אהד, בכוכב מאירים אינם
 מדות מ־תקבצות כן הנזכר כל ישלם , מאחר ומלט אהד מדבר רוב על שער בכל שזכרנו מה

 לפגי הביאם כאלו ויהיה ,עניניו תקון לו ישלם , ומעט רב על ובשנאה באהבה האדם
 שקלם כאלו או .וגו־ יכלכל ומלוה הונן איש טוב קי״ב( )חהליס כמ״ש . עליהם ודן הדיין

 כן יעשה וכאשר רגלך. מעגל פלס )משלי־׳( שאמר ובמו , הלקים אותם והלק במשקלו
הוא; ,הזה המאמר התחלת הזה השער שאשים חייב ואשר .ומתוקנים שוים עניניו כל יהיו

 שראיתי
האמונה שביל

: דבלי בפתח אוהו אומר • המשובחת העצה ואל החמת אל שהגיעו ומעש . בו דברו ברבים
 שהוא בעבור ית׳ הנל ■לבירת העצמי האחדות קיימנו אשר אחרי כלומר ־ בו׳ בעצמו אחד שהיה מפני )ב(

 וכמו • בורא לא נברא והוא הואיל י בעצמו אחד אינו מהם אחד כל הברואים שיהיו מזה התחייב : בורא
 בדרך כ״א )ד( :אחד שהוא בחוש רואים שאנו דבי כל . הנראה האחד כי )ג( :השני במאמר זה שנתבאר
 יען . מאחד יותר אותו נספור וא״א הואיל . המספר בדרך רק לאחד אותו חושבים שאנו ר"ל . המספר

 רכב ומ מחובר שהוא אבל . בעצמו אחד שאיננו נמצאהו בדיקדוק אותו נבחין אס אולם • מתפרד כמות שתי»
 הענין ולהסביר ־ כלל דרך י״לזה ־ פשוטכו׳ ויותר )ה( זה: עם זה ומורכבים רביסמתדבקים מענינים

 : יסודות מד' מורכבים שהם זה עם • זה עם בו ימצא )ו( : כו' כשיבחן כלן שהנמצאות הוא יותר
 שזה וי׳ל ־ ;דעתי כצי׳ל .־ כו׳ הבריאה בחוקי היה אבל :)ח( יסודות הד' עם • עמהם בו ימצא )ז(

 בחוקי היה רק אם דבר כל כי לומר שכיון ואפשר י מהמציאות נדחה ענין ואינו כן שיהיה הבריאה מחוקי הוא
 וכמ"שמה . המה מורכבים מעשיו אבל ־ פשוש אחד הוא הבורא רק כי ♦ מורכב שהוא ספק אין הבריאה

 עוד הס הנזכרים אלה כל ומלבד יר״ל בו׳ שאבר כפו הם וכן )ש( :ממעשיך כלאחד כלומר מעשיך רבו
ז וגו' עש עושה הכתוב עליהם כמו

 אבל • בלבד האהבה על רק מושבע שיהיה האדם משבע שאין ר״ל . כו׳ לדברים אהבה )א( א פרק
גם ישנא ולפעמים • אותם ישנא אשר ויש אותם שיאהוב דברים יש • השנאה על גס מושבע שהוא

היא ד' עצת שרק כלומר . וגו׳ מחשבות רבות וכמשה״ש . כבר שנא אשר את ויאהב . תחלה אהב אשר את
 מהתקבצות אכל )ב( : תתהפכנה ומחשבותיו עשתנותיו שירבו בשבעו הוא האדם אבל .תשתנה ולא תקוס

מענינים וההרכבה הריבוי בהתקבצות Ы אם הנזכרים אלה כל יתקיימו שלא •ר״לכיכמו כו׳ שזכרנו □ה
אם ד״מ האילן כמו .בהם מה להיות יוכלו ובזה ־ מהם אחד לכל הראוי כפי • הרבה ומזה מעש מזה נאותים

 לא הזה ובאופן כן . ם כ; וכן פרי עושה אילן יהיה לא מועשים ופירות הרבה ועלים ענפים מעש בו יהיו לא
 מעש מזי. ולשנוא לאהוב . הבאים בשערים לפנינו הנזכרות המדוח כל בהתקבצות כ״א האדם מדוח תשלמנה

 לפני מלותיו את הביא כאלו ויהיה .עניניו תיקון יושלם ואז . מהן אחת כל אצל הראוי כפי הרבה ומזה
 יכנכל וכמשה״כ . הרבה ואס מעש אם ובשנאה באהבה מהן אחת מכל הראוי כפי לקחת ביניהם ודן השופש
 יצר צדיקים סא( )ברכות הנפלאה במליצמס שאמרו במה חכז״ל כוונת גס היסה שזאת ואפשר . במשפש דבריו

 פחד מין לבו בקרב לרשע פשע נאום שנאמר בופשן רע יצר רשעים בקרבי חלל לבי שנאמר שופכן סוב
 שכל כלומר .כ ע׳ נפשו משזפכי להושיע אביון נימין יעמוד כנאמר שופשן וזה זה בינוניס ־ עיניו לנגד אלוקים

 נבחור יבואו פיו וכל יצאו פיו ועל שוב היצר הוא הצדיקים של השופש אך ־ במשפש בדבריהם מכלכלים אלה
 ועצתו היצה״ר הוא הרשעים שג והשופש . שם שפרשו כמו בקרבם מת כבר היצה״ר כי השוב במעשה תמיד

 ונואעו
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 יגביר )ג( ,ימיו :ל אחת במרה האדם שיתנהג הובה בי ,ומאמינים חושבים ם4אנש- שראיתי

 ,רואת בעצה והסתגלתי ,השנואים שאר על דבר ושנאת ,האהובים שאר על דבר אהבת
 היה אלו והגברתי אהד דבר שנאת בי מהם אהד .פנים מבמה הטעות ת מהבלי היא והנה
 ,בן הדבר היה ,ואלו דברים שאר אהבת האדם במדות הבורא נוטע היה לא ,תקון יותר
 הנמצאות בל שאר בן בורא ,יהיה אהת גזרה ושיבראנו ,אהד מיסוד לבראו אפשר היה

 ,לבדו אהד דבר השתמש בהם יבשר לא הפעלים שהלקי הראה הלא .הזה הענין על ויהיו
 ממהצלאות או בלבד מעצים או בלבד מאבנים בית בונה בנה אלו ומזה . בלליהם שבן כל

 . מקובצים מאלה בונה היה אם , שיהיה במו תקון ידיה לא , בלבד ממסמרים או בלבד
 לא ואיך . ההפצים ושאר ובשמוש ובמלבוש ובמשתה ובמאכל יאמו/כתבשיל לזה ודומה
 לו הובנו והם .אהד מדבר הורם אינם החלקים אלה בל רואה כשהוא עיניו' האדם יפתח

:ומדותיה נפשו עניני שכן כל , ולתקנהו לשמשו
.גדולה היא אך , מעמה רעתה אין הזאת הבחירה הדושי )א( בי שאבאר *צריך ב פרק

 והוציאו )ג( , בהרים לשוט שבהר מי מהם , ואומר מדמה שאני במו )ב(
 שבהר מי ומהם . הטהורים אל והוציאתו , האכילה הרבות שבהר מי ומהם שגעוןה׳ זה

 באמצע לבארו עתיד שאני ממה ,האלה לענינים שדומה ומה .מעצמו ונקם , הנקמה
:האל בעזרת הזה המאמר

 , תמיד ומהלכיו האדם בהנהגת להבמה צריכים בן על בי )ד( , ואומר הנה אקדם אכל
 מושל האדם שיהיה ,הזה בשער והשרש .אותך תנחה בהתהלכך ז'( )משלי שאמר כמו
 מקום ,ושונא אוהב שהוא ממה אהד לבל בי . וישנאהו שיאהבהו בנה ,ושולט במדותיו

 ישלחנה במדהההיא בו להשתמש ראוי אשר המקום יראה ובאשר שישתמשבו. ראוי
 , ההיא המרה לעצור ראוי אשר המקום יראה ובאשר ההיא, המעשה שישלים עד בשיעור
 ולתפוש .שירצה בעת לפשוט ויכולת בישוב זה ובל .ההיא הרוה מעליו שיעבור עד יעצרנה

 ובבר )ה( ♦ עיר מלוכד ברוחו ומושל מגבור אפים ארך טוב י״ז( ובם״ש)שס , שירצה בעת
 אשר ובהההאוההוא והחברה. והכעס התאוה , בהות שלשה לנפש בי זה קודם הקדמתי

 ח והר , הנאים המראים בעיניו ושייטבו , ולמשגל ולמשתה למאכל לבסוף האדם יביא
 , והשררה התגברות אל האדם יביא אשר הוא , הבעם ובה הרבים. והמשושים , הטוב
 אשר הוא ההברה כה אבל )ו( .לזה והדומה ,והעזות והגאוה והנקמה , לאהרים והעזר

 ההברה בבה יתעסק אז מענפיהם ענף או האדם ידמה מהם זה ואי . האחרים הבהות על ידין
להתבונן

האמונה שביל
 יגביר )ג( : שם כח״א ועיין ־ שקולים מעשיהם וע״כ שופק וזה זה והשעונים .שחת נשאר הורידם ומאמו
 שלמה שאהשה אמד דכר שיאהש הוא -־ האדם לו שיכור היישרה הדרך כי אמרו שהם ר״ל .כו׳ דבר אהבת

 הדשר שאהכת כ״א תהיינה לא וממששתו וחפצו מגמתו וכל ־ דשר לשוס עוד יחוש ולא תמיד ישגה שכאהכתו עד
 וע״ז .דכר נשום עוד יחוש ולא תמיד יהגה וששנאתו אחד דשר ששנאה וחפצו מחששתו כל שישים או . ההוא

 ית' השורא נפעכו לשוא . שלכד אחד דשר אהשת האדם מן החפן היה אלו כי ־ נשערה שעצתם אמהגאז״ל
 אחת וגזרה • מתנגדים מיסודות לא אחד מיסוד לשראו יכול היה ככר כן הדכר היה ואלו הרכה לדשרים אהכה

 אין כאמת אשל . אחת וגזרה אמד מיסוד שוראם היה הנמצאים שאר גס וכן . וכיוצא ועצמות גידין כשר לא
 הפעולות כש״כ . הרכה דשריס כהרככת כ״א תשלמנה לא והגופניות החלקיות הפעולות ואס • שאמרו כמו הדכר

וכאמור: וכמשקל כמדה הראוי כזמן מהן אמת ככל שכלן שהשתמש כ״א תשלמנה שלא הכלליות הנפשות
 הזאת הרעה מהשמירה כי ור״ל * כצ״ל ־ טעמה רעתם אין הזאת הבחירה חידושי כי )א( ב פרק

 : רכה רעתם משר חידושים ממנה נמשכו האירוח והניחו אחת כמדה רק להחזיק שמרו אשר
 כי )ד( :כצ״ל ־ השגעון אל זה והוציאו )ג( :ואומר משל שאמשול כמו . ואוטר בדמה שאני כמו )ש(
 כל מהתקשצות לא אס אדם שני עניני תיקון לס ש יו שלא שאמרנו שעשור כי ר״ל .כו׳ לחכמה צריכים ע״כ

 ־ עניניו ותהלוכות שהנהגותיו יתירה לחכמה האדם צריך ע״כ הראוי כשיעור מהן אחת ככל וההשתמש מדוהיו
: אותך תנחה כהתהלכך החכמה על החכם וכמ״ש בעניניו נשוך יהיה ולא והנהלהו הנחהו החכמה אז כי
 כו׳. ההכרה כח אבל )ו( :ככיאורי יוד אות עיי״ש הששי מהמאמר כפ״ג . זה קודם הקדמתי וכבר )ה(
 כדי והכעס התאוה שהם הנזכרות הכחות על לדין כאדם הושכע אשר המושל הכח הוא ההכרה כח כי ר״ל

 להתכונן הכרתו שכח ישתדל מענפיהם ענף או הכשס או ההאוה שקרשו וכהמעורר .כמשפש דכריו לכלכל
 למי וצריך וז״ל מהשלישי כפ״ח המורה הרש גס כתש כזה וכיוצא • יחדל ואס יעשה אס לדעת שאחריתו

 המומר צרכי כל למסר השתדלותו כל שישים .חו5ותמו אדם שתואר שהמה לא • כאמת אדס להיות כיכחור
 מדרגות להן וישים מהן וישיש והכעס התאוה אחר הנמשכות הטדות שאר וכל וכעס ומנגל ומכסה ממאכל
ההנאה לפי לא הפרנסה צורך ולפי כמועיל מהן יסתפק . ומשתה כמאכל מכלעדיו נא״א מה אנ;»ז .לנפשו

ע״כ



האדם הנהגת עשירי מאמר 200
 ב״ש )ז( ,בו ייעץ אז ,מפגע נצולים וסופו אהריתו יראה ואם , ולבחנם בהם להתבונן
 ובל .בעזיבתו ייעץ , הפגעים מן פגע מצדדיו בצד יראה ואם .משובחת אחריתו שתהיה

 במי׳ש .החסמים במוסר יהיה ,ובעמו תאותו על הברתו וימשיל , הזה השער שיקים אדם
 איש יהיה לא ,בהכרתו ובעמו תאותו שימשיל אדם ובל . הבמה מוסר יי יראת ס״ו( )שם

 א׳( )שם אמר באשר • אוילים מוסר הוא )ח( ,בדין שלא מומר זה ענינו יקרא ואם . מומר
:ז׳( )שס אויל מוסר אל ובעבם )פ( עוד ואמר • בזו אגילים ומוסר

 האהבות לנו שיסדר , הבם אל מביא שהצורך הזה, המאמר שהקדמתי וכלן ג פרק
 שהתעסק דוד בן שלמה דחכם שמצאתי ,אומר ,בענינם נתנהג איך והשנאות

 תהה נעשו אשר המעשים בל את ראיתי א׳( )קהלת ,ואמר ,הטוב הוא מה להודיענו , בזה
 המעשים קבוץ ,רוה ורעות הבל הבל באמרו רוצה אינו .רוה ורעות הבל הבל והנה השמש

 הבל הבל בוראו שהמציא• מה על בזה אומר הבם ואין .המציאם הבורא בי ,והתחברותם
 האדם מעשי מן אהד בל בי בלומר ,לבדו אדם בני שיקחוהו מעשה כל בי ,בזה רוצה אבל

 .לתקון יוכל לא מעוות )שה( עוד אמר ובהפרד .רוח ורעות הבל יהיה , נפרד יעשהו כאשר
 שלמות אם כי הסרון יהיה לא בהתחברותם אבל , מהשלם מקצר מהתקן מעוות אהד וכל )א(

 על וגזר ,העולם מאהבות שערים שלשה שהראה ,כן שהוא הזה הפרוש ומחזק .ותמימות
 משיאים .אתכם המה מהבילים כ״ג( )ירמיה כאמרו , השאה ופירושו )ב( ,הבל שהוא אחד בל

 שאר ויעזוב לבדה בחכמה שיתיהד ותהלתם .תחבלו אל ובגזל ס״ב( )תהליס ואמרו . אתכם
 אדם כל כי ,בו העלה וזכר )ג( .הכמה לדעת לבי ואתנה א׳( )קהלת בזה אמר , האהבות

 קודם במנוחה שהיה מה הדברים ממומי לו יגלו כאשר מכאובו, ירבה חכמתו שתרבה בפי
 בשמחה שנה כן ואהר מכאוב. יוסיף דעת ויוסיף )שם( שאומר מה והוא , לו הגלותם
 בן נם זה לו יהיה ,עליה ולהשגיח אליה לפנות דעתו האדם ישים אם ואמר , בלבד וכשחק

 בו העלה וזכר .בטוב וראה בשפחה אנסכה נא לכה בלבי אני אמרתי ב׳( )שם כמ׳ש , הבל
 וכבר ,וגנות פחיתות והשמחה השחוק בעת מעצמו מרגיש ההיא בעת האדם בי ,היא הה

 שלש כן ואחר .ולשמחה מהולל אמרתי לשהוק )שם( אמרו והוא ,הבהמות במדות נכנס
 לי בניתי מעשי הגדלתי )שם( כאמרו , הבל כן גם בו העסק כי והודיע , העולם בישוב
 הפרשה פוף עד ממעשיו שספר מה ושאר ־ ופרדסים גנות לי עשיתי כרמים לי נטעתי בתים
 כמ״ש .לריק יגיעתו ותהיה ,אחריו שיהיה לאדם שיניחנו , זה בל את בשנאתו העלה וזכר
 .אחרי שיהיה לאדם שאניחנו השמש החת עמל שאני עמלי כל את אני ושנאתי >שם(

 זה ימנעהו שלא העולם אהבות שאר לזכור פסק )ד( , שערים השלשה אלה ספר וכאשר
 אלה בין להשוות )ה( , האלה השערים בתוך רמז אך , ולצוות לדבר צריך שהוא ממה

 ,הטוב שהוא במה לעיין יניח ולא ,התענוג ומן החכמה מן במעט שנתעסק והוא השלשה,
:בשרי את ביין למשוך בלבי תרתי )שם( שאמר כמו

 , עשר שלשה האהבות אלה משרשי לקבץ• האלהים( )יישירך בדעתי ועל" ד פרק
 מהם אהד בכל העסק לבחור עם כל שהביא ממה )א( שידעתי מה ואזכור

לבדה
האמונה שביל

 ניצלת לבד לא אחריתו שתהיה .יראה כאשר וכש״כ כלומר • משובחת אחריתו שתהיה כש״כ )ז( ע״כ:
 את האדם יקרא אס ר״ל . אוילים מוסר הוא )ח( :עוז ביתר בו יאחה אז כי .משובחיז גם כ״א ־ מפגע

 את השונאים איילים מוכר כ״א זה אין כי • כדין שלא הוא ־ מוסר בפה ההכרה על והכעס החאוה ממשלח
 שהאויל . אויל טוס־ אל וכעכס )ס( :בזו אויליס ומוכר חכמה כמשאה״כ . לו יבוזו ובוז האמתי המוסר

 : שם ראב״ע ועיין .המוסר אל להביאו קשה הוא כן .המכס אל רגלו להביא שיקשה שכמו עד המוכר &ת עונא
 יתוקן לא אשר מעוות הוא לבדו בהיותו מהם אחד כל ר״ל .בו׳ מהתקן מעוות אחד כל )א( ג פרק

 בני שלב כלומר השיאני הנחש מלה״כ נגזר בס ־ השאה ופירושו )ב( : יושלם לו אשר וקיצור
 היות סוב לא בעבורה אשר והסבה העלה . בו העלה וזכר )ג( :ממש בו אין הבל והוא אחריהם נפתה אדם

 כלומר • בו' העולם אהבת שאר לזכור פסק )ד( :האהבות שאר ולעזוב לבדה בחכמה גגתיחד »הדס
 מלדבר וימנעוהו הדברים יארכו לא למען • האהבות באר עוד הזכיר מבלי לדוגמא השלשה נ[לה לו קו פהספי

 שאמר במה החכם פס רמז כבר כי ר״ל . כר השלשה אלה בין להשוות )ה( ; ולצוות לדבר שרצה במה
 להשוות ־ וגו׳ קוב איז? אראה אשר עד בסכלות ,;^חוז בחנמה ולכי בשלי את ביין למשוך בלבי סרתי

 שהוא במה עיון ומעס תענוג מעס חכמה מעס .הראוי כפי אחד מכל ולקחת • השלשה אלה בין ולסשר
ן ובמשקל במדה והכל .קוב

 ועם עס כל אח הביאה אשר הסבה אזכור ר״ל • בו׳ לבחור עם כל שהביא ממה )א( ד פר*
ועזבו הניחו דבר איזה )ב( : ימיהם כל בה ולעסוק פשרה השלש מאלה אחת במדה רק לבחור

כו׳
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 בכל ואזכור , ההוא מהענין ועזבו הניחו דבר זה אי )ב( אבאר כן ואהר ,ימיהם כל לבדה
 מכת כלל ואקבץ )ג( ,והושם נברא לו אשר בה להשתמש ראוי אשר המקום מהם אחד

 כי , ואומר מתחלה ואפפרם , שלם פרישות הפר הקבוץ יהיה , שער בבל הפץ בל שאניח
 והיישוב, ,והבנים , והחשק , והמשגל , והאכילה ,הפרישות ,עשר שלשה האהבות משרשי
 אראת כן ואהר . והמנוחה , והחכמה ,והעבודה ,והנקמה ,והשררה , והממון , והחיים
 ואיה ,בו הפרישות מן שראוי מה ואכתוב , בו החפץ אופני לו ואזכיר ,אהד אהד לשכל

:בראשון ואומר .לו הראוי מקומו4 .
 הפרישות ,הזה בעולם האדם בו להתנהג ראוי אשר כי אנשים ראו ♦ הפרישות שער

 ואמרו .הזה העולם על ולהתאבל ולכפור ולבכות ההרים על וההליכה
 האדם שיהיה בעוד . קיימת איננה באנשיה מתהפכת כליה עולם )ד( שהוא מפני זה חייבנו

 , שפלותו וגדלותו , אבל שמחתו ותהיה עליו התהפך ובשלוה בהשקט שמחה בו שמה
 כמים תשיגהו .ואיננו פקח עיניך יאסף ולא ישכב עשיר כ״ז( )אייב כט״ש .עמל והצלחתו

 אר ,אדלתו תגצחהו להתחכם כהו בכל משתדל האדם היה ואלו .וילך קדים ישאהו .בלהות
 בט״ע .לשונו יכשילהו להלבב או ,מזגו יחלהו בריא להיות או ,טנופו ינצההו להנקות

 עליו שיתחדש מה שידע אדם בן ואין .ויעקשני אני תם ירשיעני פי אצדק אם מ׳( )סס
 מהר ביום תתהלל אל כ״ז( )משלי וכמ״ש ,הפגעים ושאר וחסרון ודאגה ושכול ופגע מהולי

 לההזיק יוסיף אשר וכל ,צמאו יגדל רויה ממנו יוסיף אשר וכל . יום ילד מה תדע לא כי
 ולא ביתו על ישען מבטחו עכביש ובית כסלו אשריקוט ח׳( )איוב כמ״ש . מבטחו ינתק בו

 ש וכמ ,ימיו כל וכזב ושקר בזיוף אם בי בו ענינו ואין )ה( . יקום ולא יחזימבו יעמוד
 אשתוללר ע״ו( )שס שאמר וכמו , השפיל השה גבורים וכמה .ואון עמל ורהבם ל׳( )תהלים
 נכבדי כל להקל צבי כל גאון להלל כ״ג( )ישעיה כמ״ש , והלל הכניע גדולים וכמה . לב אבירי

 בפניו והחשיכה באורה לראות עיניו ופתח , ברע לו המירה טובו מיהל וכמה . ארץ
 עליר והשליך , הזה האדם על בדאגותיו ונשען 0) . רע ויבא קויתי טוב בי ו׳( )איוב ש כמ

 והחשבון והחטאים העונות ואנה )ז( . חמתך סמכה עלי פ״ח( )תהלים וכמ״ש , הולשתו
 , הרחמים אהרי וכאבזרי ,באפו כטורף לו שישוב עד ? אלהיו ובין בינו וההבדל והיסורין

 אכזרי בא יי יום הנה יג( )ישעיה עוד ואמר .בי תתפלא ותשוב תצודני בשחל י׳( )־.יוב כמ״ש
 אשת ימח ולא ,יטע ולא בית יבנה ולא הזה בעולם למאוס צריך ואמרו . אף וחרון ועברה

 בר ותדבק אותו ירגילו שלא , האלה במעשים שבוחר מי עם ישכון ואל , יוליד ולא
 : ובאבל בדאגה שימות עד , מהצמח שימצא מה ויאכל ,בהרים יתבודד אבל ,ממדותם

 ובני הישוב בעזיבת טעו אך , אמת רובו ומצאתיו הזה העם שאמרו במה והסתכלתי
 והכסות המזון מן בלעדיו לעמוד ארם יוכל שלא מה זכרון עזבו כי . אדם

 היר טוב היה אלו הזרע וכרות ,נשים לישא עזבו כי נפשם זכרון הניחו וגם , והמהסה
 הדיין ויום והתורה ההכמה תבטל ובבטולו ,המדברים מין ובטל כלם אדם בני בו מתנהגים
 והקור והחום והנחשים והאריות החיות בין בסכנה הנפשות ותהיינה ,והארץ• והשמים
 הקרים והמים הטוב המאכל בהעדר הדעת וטרוף והשגעון הטבע עבי ואיה . והפגעים

 שיועיל אותם לרפוא הישוב אנשי אל שיצטרכו עד השחורה המרה והמית הדם והפסד
 שיהרגר שיחשבו עד אדם מבני האנשים משתוממים והיו )ח( . יועיל שלא ואפשר , להם

שפיכות לעצם׳ שיתירו עד וחטאים לרעים אצלם מוחזקים היותם על שישנאום ויש • .אותם
דמם

האמונה שביל
 שאניח ממה כלל ואקבץ )ג( : ההוא במדה שבחרו במה אותו ועזבו מהם נשכח דבר איזה כלומר ו כו׳
 . בו ההשתמש באופני מהאדם הנרצה החפץ את . עשר השלשה מאלה שער בכל שאניח ממה כי ר״ל . בו׳

 כ כו' מתהפכת כליה עולם )ד( : הפרישות בעניני שלם ספר יקובן .ממנו והממוצע הראוי הדרך כלומר
 ואין )ה( : מתקיימת ואינה באנשיה מהם אחת כל »תהפנת העולם וסבות .»,ונפסד כלים הדברים שכל

 האדס על בדאגותיו נשען העולם כאלו ־ כו׳ בדאגותיו ונשען )ו( :בעולם האדם ענין ואין .בו ענינו
 כלומר חמתך סמכה עלי וכמ״ש תמיד עליו רק ישליך ורעותיו חולשותיו וכל ♦ יעכורו עליו וגליו משבריו וכל

 אחר בח״ע מספרו בפי״ב המלין הרב גס כתב בזה וכיוצא ־ עלי סמכו ותחבולותיו הזמן פגעי שהם חמתך
 ז® ראה ז״ל אמר • יהסאו ואל והסערה הצער אל לחן כמסרה בו ושהוא . בעולמו האדם ענין חולשת שהציע

 רע ואני המיוחדים בפעליהס החננדוח לקצת ברעהו איש נלחמים כאלו ממסלוחס הכוכנים •ונפלא חדש
 גש רביהס־ יסובועלי ־ חניתותיהם נגדי יכונו • מלחה משכנות בשפלי יפקדוני .בעולמי הבל וחלקי .ונקלה

 והין )ה( : כו׳ העוונות עוד איה כ״ז ומלבד . כו׳ העוונות ואנה )ז( :אסבול אני קנאתם גס .שנאתם
חושבים והיו אדם מבני משתוממים היו האלה המתבודדים שהאנשים כלומר • כו׳ האנשים :משתוממים

בהם
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 לאבזר, עמי בת ד׳( )איכה במ״ש ,האנושות מן ויצאו הבהמות במדות שישובו ויש . דמם

 . ינהקו שיחים בין ובפים עפר הורי לשבון נהלים בערוץ ל׳( )איוב ואמר . במדבר כיענים
 כשיזדמן והוא ,במקומה בה כשיתנהג לאדם טובה הפרישות אבל , לגמרי נפשם ויפסידו

 עד הזאת המדה ישלה ,ראסור והממון האסור והמשגל האסור והמשתה המאכל לו
 ימיו בל בי עמלו בכל לאדם הווה מה בי )מ( א׳( )קהלת שאמר במו ,מבלזה שתרחיקהו

:עניניו ובעם מכאובים
 האדם, בו שיתנהג הראוי בי אדם בני קצת ראו . והשתיה האכילה שער השני П פרק

 ,והנפשות הנופים קיימות בו )א( המזון בי ואמרו .והשהיה האכילה שער
 אתה והנה .הזרע והעמדת ורבוים הגופים גידול כבת והוא גדולה ערבות בו יש זה ועם

 וכאשר , ורעיונו וזכרונו ומחשבתו ושמעו עיניו אור יהלש אהד יום יצום האדם רואה
 שיתפלל מה יבין ולא ,באלהיו ויכפור שירעב עת ,ויש בבתחלה כהותיו בל ישובו יאכל
 בעבור )ב( הנהרות במקום אם כי מושם איננו בלו הארץ ישוב רואה אתה והנה .אליו
 באמור )ד( המשל יגיע ואליהם .ההילים מתנות וכן המלכים מס וכן )ג( , המים ושתות הזרע

 ועבדתם כ״ג( )שמות באמרם הצדיקים בהם הכפרים מבטיחים ותראה .לחמי זה אדם בל
 ואכלתם פריה הארץ ונתנה כ״ה( )ויקרא ובן . מימיך ואת להמך את וברך בם אלה׳ יי את

 לא גה( והנוך ומועד וביית ומילה ולידה והתוגה אירוסין ושבל ,הרבה לזה והדומה . לשבע
 נחמד מראהו היין ואמרו .האוהבים בין והריעות ההברה וכן )ו( ,בו אם כי מהם דבר םזי־ם*

 קבצם וכבר .גבור הלבב ורך , נדיב והכילי , שמה הדואג ישי׳ , ערב וטעמו טוב וריחו
 והתבננתי • וגו (משט פנים להצהיל אנוש לבב ישמה ויין ק״ד( )תהניס באמרו , בשבה הפסוק

 .רעותיו אל הביטו ולא טובותיו אל הביטו הם כי ,ועוד טעות רובו ובצאתי זה במאמרם
 ומביא ,והעינים הראש וממלא , האיברים ומכביד הקבכה )ז( גורם המאכל שרוב והוא
 המאכל תאית אל ויטה האדם מדות וישנה נמהר הלב וישיב . בהרבותו גריעה לידי

 )ישעיה ובט״ש • והכלבים הבהמות למדות וידמה ,השבע יזכור שלא עד הממון זלהרבות
 האכלנו אליה שיובא מה אשר האש במו ישוב נם .שבעה ידעו לא נפש עזי והכלבים נ״ו(

 יאסוף אשר כמות ישוב גם . אש בטאכולת העם ויהי ש׳( )שם שאמר כבו הרגש מבלי
 כמות והוא נפשו בשאול הרהיב אשר ב׳( )הנקיק שאמר כמו . די יאמר ולא הבריות בל אליו
 במו והעקר, והמות ודמים האש והם )ה( החסרון סבות בארבע ישוב גם ישבע. ולא

 לא ואש בים שבעה לא ארץ רהם ועוצר שאיל הב הב בנות שתי לעלוקה ל׳( )משני שאמר
 ואם )פ( .עשיר יהיה אם אפילו לחם הלה ממנו שיאכל במי רעה עינו שתהיה עד .הון אמרה
 ושתה אכול הוא כן בנפשו שער במו בי כ״ג( )משני שאמר ובמו לב בלי יהיה זה לו יראה
 אדם בני וגדולי המלכים ימאכוהו מטרותיו זה יראה וכאשר .עמך בל ולבו לך יאמר

,עליה יקפוץ טובה התיבה יראה ואם , ימהר יאבל באשר כי .עמו ישבו ולא ומשבילהם
והוא

האמונה שביל
 הות מה בי )ש( :נו' וחשאיס לרעים אותם ומחזיקים אדם בני את שינאיס קצתם והיו להרגם רוצים פהס בהם

 לפעמים שוב רעיון שהוא לנו מורה לדבריהם משבים החנם גס אמר אשר הזה הרעיון כי ר״ל ־ בו׳ לאדם
 לבבו על בהעלותו כי ־ וכדומה האסורים והממון והמשגל מהמאכל ההוא הרעיון ע״י האדם יתרחק למען

 וימאס לבבו יכנע אז או . עניניו וכעס מכאובים ימיו וכל הארן על אדם ימי הבל כי . הזה הרעיון
: )חמודותיו הזמן בהבלי

 הזרע בעבור )ב( :והנפש הגיף חיבור יתקיים במזון . והנפשות הגופים קיימות בו )א( ה פרק
לשתיה: יפים והמים לזריעה. יפיס מיס ויבלי וריס ליא הסמוכים השדות כי ,המים ושהות

 על ר״לכי • לחמי זה אדם בל באמור )ד( : המזון לצורך רק הם אלה כל .כו׳ המלכים מם וכן )ג(
 ירמוז ואליהם האדם אל מוכרחים והשתיה האכילה כי .לחמי זה עליו יאמר האדם אל ומוכרח שוב דבר כל

 בית וחנוכת מילה וברית נישואין סעודת תאמר כאלו • כו׳ מהם דבר ישלם לא )ה( :לחמי זה באמרו
 »ומרחמי אחי נפישי חשאהא אבב לב( )שבת חכז״ל גם שאמרו כמו .וכו׳ והריעות החברה ובן )ו( : והשאר
 ק״ג( )סנהדרין אמרו וכן • יש אוהביס והרבה אחים הרבה כו' מזונות בו שמחלקים החנות לפתח ופרש״י
 והמים האש והם )ח( : מלמעלה וקיא מלמשה שילשול .הקבסה )ז( :הרחוקים את שמקרבת לגימא גדולה

 העקרה בבשן כי העקר הוא רמס ועוצר המות הוא שאול כו' רמס ועוצר שאול המכס אמר ועליהן .בו׳
 ע׳׳כ ־ המיס בהעדר הוא הזרעים שהפסד' ובעבור . הזרעים בה ויפסדו מיס שבעה לא ארן • כזרע 7יופס
 המשחית הוא כי הון אמרה לא ואש ♦ החסרון סבת הוא העדרם כי יען המיס אל ההפסד את הגתז״ל יחס

 האוכל האדם את בעיניו יראה אם שאף כלומר ־ רעה עינו הפך ־ זה לו יראה ואם )ס( : בעולם כגדול
 ועינו )יא( •' בקערה ואחרון ראשון כלומר . בו׳ שישלח מי ראשית והוא )י( :לב בלי זה יהיה . בנחמו

 אל
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 מן שיבא מת אל ועינו )יא( ,שישאנה מי ואחרית לאכול ידו שישלח מי ראשית והוא ס

 את הבין בין מושל את ללחום תשב כי )יב( )פס( שאמר וכמו . אליו לבו מאשר המאכל
 שנית לאכול שיוכל עד להפנות )יג( יכוין כי ועוד . בלועיך שכין ושמת לפניך אשר

 כל כי כ״ה( )ישעיה וכמ״ש מלמטה ויורד מלמעלה שופך משפך הוא וכאלו ,לו מהתאוותו
 הפילנו לא כאשר המאכל מרוב להקיא בא כי ועוד מקום. בלי צואה קיא או מ׳ שולחנות

 וישכח תורהו שיעזוב עד הלב עבי ואיה . תקיאנה אכלת כ״ג( )מפלי ש כמי האצטומכא
 ושכחו .שכחוני כן על לבם וירם שבעו וישבעו כמרעיתם י״ג( )הופע שאמר כמו , אלהיו

 על התגברותו ואיה . מזוג ישתהו אם והרטבתו ,הי ישתהו אם המוח בגוב היין ממעשה
 לא בו שוגה כל שכר הרמה היין לץ כ׳( )משלי וכמו'שאמר החכמה, את והפסדו השכר
 והסמטות, וחמורסרת הדם וקדחת הים והמית והרעישה הגידים את הרפותו )יד( ואיה .יחכם

 . הגדולים והמכאובים המעים שריקת וגריד׳ )פז( הכבד והכשת )פו( האצטומכא שטח וכהות
 ליפות וחתועכות העברות ואיה .היין על למאחרים אבוי למי אוי למי כ״ג( )שה שאמר וכמו

 ואחריתו )שם( שאמר וכמו , מעט מעט האדם בגוף מתהלך והוא , איסור כל והתר. גנות בל
 והכבל והמאסר והמכות הנפש הריגת ואיה זרות. יראו עיניך יפריש וכצפעוני ישר בנחש

 את שהרגיל ומי בו אם כי והאבדן והתחבולות האונאה דרכי בל ואיה .בו ו,לא והענש
 כמו .ימצא 'מאשר יקהם )יז( אליהם יגיע ולא מהתירם והמשתה המאכל על לכמיך עצמו

 מהם לקהת לאדם טובים הם אבל . ישתו המסים ויין רשע להם לחמו בי ד׳( )פס שאמר
 יראה ובאשר נפשו. לשובע אוכל צדיק )משליי״ג( במ״ש גופו. שיעמד מה בפי מעט

 : יעצרנה נו מד רו יהיה וכאשר )יח( , והמשתה המאכל האות ישלה לזה בקום בשכלו

 אהבות בל על נבחר שיהיה ראוי המשגל כי אנשים ראו ..ל המש שער השלישי ו פרק
 יש לכל כי ,שבעולם ערבות מכל גדול יותר ערבות לו יש ובי , העולם

 הנפש בשמחת מוסיף והוא במקומו. שיעמוד דבר אין וזה ,במקומו שיעמוד )א( דבר
 ומעביר האדם כעם בניה והוא , הכוה ומן הראש מן שכן כל מלאות ומקל )ב( ,ויחזקנה

 •שהוא שבדברים והגדול . מלאנכוליא הנקרא השחורה המרה מהלי ומועיל , ת הראני מעליו
 ואלו ,בו אם כי ורעותם האדם בני חתחברות סבת ואין )ג( , ההכם המרבר האדם היות סבת
 הבה אמר קצתם בי תראה הלא .ושלוחיו נביאיו ממנו מונע הבורא היה מגונה דבר היה
.הבלם מאין ח׳( )ישעיה הנבואה אל ואקרב אמר ואחר ,בשת מאין כ״ע( )בראשית אשתי את
 מזיק הוא כי ,מהם וגנותו נזקיו הגיהו כי ועד ,טעות בהם ובצאתי אלה דברי וחקרתי )ד(

 וכאב השחפת מביא פעמים והרבה .הכה ומפיל , והמשתה המאכל תאות ומסיר לעינים
 אל ל'( )מפלי נאמר ובו . הזקנה וימהר מהרה ומברהו הנוף והורס ,הבטן והלל החלצים

 אם כי הנפש והמית העינים ועמימות הדעת ובלבול הלב טרדת ואיה .הילך לנשים התן
 אם כי אשו להב ינוח לא עליו שלבו ומי . לב יקה ותירוש ן י■ זנות ד׳( )הושע וכמ״ש * עמו

 כלם )פס( כמ״ש .כבתהלה אשו תבער הפצו יעשה ,וכאשר הפצובלבד אל הגעתו בעת
 מעט לו ויהיה ירגיש אם עד , והלכלוך ף הטנו ואיה מאופה. בוערה תנור כמו מנאפים

 О )איוב שאמר .כמו ימיו כ; התרחץ אם אפיל! אותו, מתאבים שלמותיו יהיו )ה( ,דעת
והבוז החרפה ואיה .שלמותי ותעבוני תטבלני בשחת אז ונו׳ שלג במי התרחצתי אם

 והנגע
האמונה שביל

 נתמלא שנבר יען .אליו לבו יכפוף »אשר יותר המאכל מן שיבא מה אל צופיות עיניו .כו׳ שיבא מה אל
 * כו׳ ללחום תשב כי )יב( : הבאים למאכלים עיניו ילפוש ובכ״ז ־ לזרא לו והיה מאפו יצא אפר עד בשנו

 . להפנות )יג( : והמושלים המלכים ימאפוהו זה מנהג הנוהג כי ראשונה שאמר למה ראיה מביא הגאז״ל
 מדות בית יעבן להרב עוז מגדול בספר הועתק וכן כצ״ל ־ והרעישם הגידים את תו חרפו )יד( : להתרוקן

 חלקת יוגרד המאכל רוב פע״י ־ הטעים שריקת וגרירת )פז( :כנ׳ל .הכבד והכחשת )פו( :ד' סימן
 חכז״ל גס שאמרו כמו * ימצא מאשר יקחם )ז( : מתוכם ולפ!נ להשרק המאכל יוכל שלא עד המעיים

יעצרנה. מזונו לו יהיה וכאשר )יח( :הבריות את ומלססם לו ואין לימודו שיבקש סוף * והסובא הזולל אצל
: עוד יאכל ולא המאכל האות יעצור מזו;ו די אכל כבר כאשר

 חון : גדול יותר לדבר בהגיעו תשקוסנה האדם תאוות כל כי « כו־ במקומו שיעמוד )א( ו פרה
 מלאות ומקל )ב( :הכבות מאין כתנור בוער החומדו ולב במקומו שיעמוד דבר שאין המשגל מתאוות י

 : מהם נמשך שהזרע והמוח הראש וכש״כ המשגל ע״י מלואהן יוקל הזרע וכלי הגידים יתמלאו כאשר .בו׳
 וחקרתי )ד( : ורעות ואמוה לאהבה המשפחות תתחברנה החיתון ע"י כי • כו' התחברות סבת *ואין )ג(

 גופו יהיה כך שכל כלומר . אותו מתעבים שמלותיו יהיו )ה( : האלה האנשים דברי • אלה דברי
דעתם ואין והמיאוס התיעוב תכלית אותו ומואסים מתעבים שהם משלמותיו שישער עד בעיניו ומעונף מגואל

נוחה
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 אשה ^אף ,׳( !,מש) שאמר ונמו .הזמנים ופוף הימים אחרית עד זנרו שישאר ומה דהנגע

 וחרשים עורים אדם בני כל שיחשוב ואיה .תמהה לא וחרפתו ימצא וקלון ננ$ וגוי לב חכר
 נאופיד ז( י";( )ירמיה שאמר וכמו .יודעים שאינם ויהשוב , בגלות גנות כל שיחשוב עד )ו(

 ומשחית לסמם ולכל נואף ולכל לץ לכל מעון ביתו שישים ואיה . זנותך זמת ומצהלותיך
 וגורם . יתגודדו זונה ובית וינאפו אותם ואשביע ה׳( )שם שאמר וכמו .שוער ואיננו )ח(

 מדה שהוא , כזה מעצמו לזולתו הוא שגרם כמו , כשר בן לו יהיה שלא ולבניו לעצמו
 יכרעון ועליה אשתי לאהר תטחן , אשה על לבי נפתה אם א( ל )איוב שאמר וכמו . מרה כנגד

 ואתם ש( )בראשית שאמד וכמו זרע בה להקים אם בי לאדם טובה הזאת התאוה ואין .אחרין
ויעצרנחמהרבות: , ראויה שהיא בעת בדעת )ש(וישלחנה פרוורבו.

 מדעות בגינה יותר איננו לזכור גנאי הוא ואם הזה השער . ההשק שער הרביעי ז פרה
 כן , הלב מן הכבק ויסור , עליהם להשיב זכרנום כ אעפי ,הכופרים

 טוב שההשק )א( שרואים אנשים יש .הלב מן ספק ויסור ,עליו להשיב כן גם זה את נזכור
 זכה הנפש שתשוב עד ,והמזג הרוה מזכך הוא כי וחושבים , האדם בו שיתנהג מכללמה

 ואומרים ,הטבע לפעולת אותו ומשיבים מאד, עד דק ענין ושהוא , מזכותה הגוף על צפה
 ואחר ,קביעות כן ואהר ,תוחלת כן ואחר , ההבטה תהלתו ,הלב אל לצוק משך הוא כי >•:(
 הכוכבים לפעולת אותו שהשיבו עד ,למעלה בז־־. ועלו ♦ ויתקיים אחרים משכים יעזרוהו כן

 ,וימשול משתות או משליש זח אל זח מביאים )נ( , שוים אדם בני מזלות כשיהיו ואמרו
 שאמרו עד מזח עלו גם . והחברה האהבה ביניהם מחייב אהד כוכב אהבותם הלקי שני על

 וחלק , עגולים ככדורים הנבראים רוהות ברא שהוא וטענו . יתברך הבורא פעל שהוא
 נתלה הוא הלקו את הלק כל כשימצא זה ובעבור ,אהד באדם הלק כל ומשים , לשנים אותם

 כדי , הזה בשער אדם בני נסו כי )ד( ואמרו , חובה כמו ששמוהו עד מזה עלו גם .בו
 * דעת בחם אין פתאים ,שזכרו בה בכל הזה העם .ויעבדוהו לו ויכנעו האהבה כניעת שידעו

 להם אראה כן ואחר ,שכזבו במה נראית תשובה בתהלה הזה בשער עליהם להשיב וראיתי
 שהזהיר במה האדם שינכה יתכן לא ,הבורא על שאמרו מה כי ואומר .בו שנתלו בה הפך
 ה׳( )תהליס אתה רשע הפץ אל לא כי ועוד .הפלח ישים לא ואלוה כ״ד( )איוב וכב״ש .ממנו
 , הרוחניים בקדמות שאבר מי על שהשיבונו כיון ,בו נתלו אשר הכדורים חלוק ענין אבל

ובארנו
האמונה שביל

 ומגואלים: מפונפים בגדים בלבישת נוחה דעתו אין האדם שגס ממה משל דרך וזה ־ בהם לבוש שהוא במה נוחה
 הס האדס בני כל כאלו כל. לעין בגלוי מגונים דברים שיבקש ־ בגלות גנות כל שיחשוב עד )ו(

 כלומר • בשדה גבעות על י זנותך זמת ומצהלותיך נאופיך )ז( :שומע ואין רואה ואין וחרשים .עווריס
 בעת ; כו׳ בדעת וישלחגה )ש( :תאוותו מרוב בדעתו זה משער ואינו ־ שוער ואיננו )ח( לעיןכל:

: ראויה בעינה כ״א מהרבות תאוותו יעצור בזה וגם • זאת תאוותו ישלח הראויה ובאשתי הראויה
 עד אהובה חשוקה לו היות על שישתדל רק לאדם שוב שאין ר״ל . בו׳ מכל טוב שהחשק )א( ! פרק

 ששחיתות ועם . אותה באהבתו כ״א יהיו לא ומחשבותיו ועשתנוחיו ורצונו חפצו בכל עד . מאוד
 אשר אחד גם שאין זכמעס י בשושנים סוגה עליה נאמר אשר האומה אצל מאוד מבואר וגניחו הזה ,השער
 לא למען עליו ולהשיב האחרים השערים בכלל נזכרו הגאז״ל ראה בכ״ז י מופלג לביאור נבלותו בציור יצשרך
 מבלי הכופרים דעוה כל זבר הספר מזה הראשון שבמאמר וכמו י בזה הנאמרים מהשערים אחד שער יחסר

 והנאמנים האמהים הענינים שכולל כלומר י והדעית האמונות ספרו את קרא ע״כ כי מהם אחת השמיש
 פלסתר כותבי הפילוסופיים מפי הנאמרות הנפסדות הדעות גם וכולל . ע״ה והנביאים התורה מפי המקובלים

 ר הא יתרון ייכר החושך מן כי הנאמנה והקבלה ההורה אור יתרון יוכר למען ז וכ עליהם להשיב שיש ומה
 באמרו החשק בענין הפילוסוף בשם הראשונים שזכרו וכמו קדם בימי האומות בזה הפליגו וכבר ־ ושובו
 שלא לו נבחר ויותר .מינו ולהעמיד נפשי הוא כי אלוקי חולי והיא האהוב מומי מהשיג החוש עוורון כהוא

 מדרש עיין .שיאהבהו יבחור יאהבהו לא וכאשר .שיאהבהו יבחור לא יאהבהו וכאשר משיאהבהו • יאהבהו
 לו היות לקיים יוכל שהאדם חושבים שהם ר״ל .כו' הלב אל ניצוק משך הוא כי )ב( : חשק ענף ת:פי;ת
 עד לאש לאש ההולך ענין הוא שהחשק יען . שבעיות והשתדלות בפעולות הנזכר האופן על ואהובה יושוקה
 אליה להתבונן יוסיף לאהבה בעיניו ת־שב ואשר עיניו אחר ילך לה ונתח . ויתקיים הלב אל ניצוק שיהיה
 עד וענפיה המשגל תאוות שהם אחרים ממשכים ויעזר בלבו הענין יוקבע ואח״כ בה רק תוחלתו ויכום

 אומרים שהם ר״ל י משתות או משליש זא״ז מביאים )ג( :הנזכר האופן על ואהובתו משוקחו שתהיה
 אהבתם תהיה כן השיווי וכפי .שויס מזנות לשניהם תהיינה כאשר . הכוכבים מפעולות הם והחשוק החושק כי

 . כו׳ אדם בגי כינסו )ד( : זה המחייב הכוכב אהבותס חלקי על וימשול ־ וכיוצא משחות או משליש
 מהאהבה ההוא השיעור כל מנוסים יהיו למען י אדם בני בלבות והמשק האהבה נסע יח׳ שהבורא .*ל״ל

ומהכניעה



2( 5 קג האדם הנהגת ע&ירי מאמר
 ומה .ושבור הזה השער בשל ,צורתו השלמת עם )ה( נבראת היא אדם בל נפש בי ־ובארנו
 היה לא שאמרו במו היה אלו , החלקים ושני המזלות שני מהפקת הבובבים מצד שטענו

 אנחנו ואין ,ים ש שהם מפני אוהו אוהב שמעון יהיה שלא שמעון את שאוהב ראובן נמצא
 אומר , בלב התוחלת נפילת ואהריה הבטה ההתהלה בי שזכרוהו ומה .בן הדבר מוצאים

 בני תנה כ״ג( )משלי שאמר ובמו . יהד והלב העין לעבודתו שנשיב בוראנו צונו בן כיעל
 ולא ס״ו( )במדבר באמרו , להמרותו מהשיבם והזהירנו . תצורנה דרבי ועיניך לי לבך

 בלב הזוז הענין שיקבע עד אם בי זה ואין )ז( . עיניבם ואהרי לבבבם אחרי )ו( תתורו
 שימק עד ,תקנותיו ובל ומשתהו ממאבלו ההוא האדם ומקצר )ה( , בו וימשול ויתפשהו

 ונדנוד ,וההמיה והיגון והגויעה הלהב ואיה .ההדים ההליים בו וישלטו גופו וידל בשרו
 . בארבם לבם בתנור קרבו בי ד׳( שע )ה ובמי׳ש , והאמטנינות והקיצה וההתעלפות הלב
 ההרגשה שמבטל ויש . והזפרון והמחשבה הראות ומחליש המוח אל זה שיעלה ויש

 ,שעות ועשרים ארבעה בגופו רוחו ותתעלם ויגוע פתאום השוקו שיראה ואפשר ,והתנועה
 אנחה ויתאגה זברו שישמעו או אליו שיבינו ואפשר )ס( • ויקברוהו למת יחשבוהו ושמא

 בל ועצומים הפילה חללים רבים בי ד( )משלי במ״ש , אמת המשל ויהיה .באמת בה שימות
 אלוה לעצמו ידע שלא עד ,ורעתו הוא אסיר האדם יהיה ואיך .מות יורדות רגליה הרוגיה

 ואיה .זיף ישימו לב והנפי )י( ל״ו( )איוב ובמ״ש .זולתו בא עולם ולא זה עולם ולא ענין ולא
 , גוה בל על והשקידה הפתחים על והישיבה ,אליו הנלוים ולבל לו והעבודה )יא( הבניעה

 ואיה .להם ישבת דרבים על שבבת לא איפה וראי שפיים על עיניך שאי ג'( )ירמיה ש ובט
 רבות מיתות וימות יפגעהו פן ,הי מבל וההסתרות , בשחרית והעמידה בלילה החליבה■

 תשורני לא לאמר נשף שמרה נו<.ף ועין כ״דן )איוב שאמר ובמו , ובלימה בליבה בבל )יב(
 ואת אותם או , אליהם הנלוות הפחות בן אהת או ההשוק או החושק הריגת ואיה עין.

 נואפות בי נ״נ( )יחזקאל ,המשל שאמר ובמו .עמם אדם מבני רבים ושמא , אליהם הנלוים
 שבעבורו מה להולדת ויגיע ,שבקש מה אל הימים מן יום יגיע ואם .בידיהן ודם הנה

 יותר אוהבת שהיתה למי מואסת מתעבת מתחרטת תשוב ,ההוא הצער בל נפשו הייבה
 ,בי האדם ויכיר .מאד גדולה שנאה אמנון וישנאה י״ג( )ש״ב שאמר ובמו . אותו מאהבתה

 במו .חשבון לו אין אשר ההין נפול אהר )י״ג( ושבלו הרגשותיו ובל ותורתו נפשו מבר
 אם בי טוב הזה העגין ואין .בבדו חץ יפלה עד וגו׳ פתאום אהריה הולך י״ז( )משלי שאמר

 ויעלת אהבים אילת ה׳( )שש שאמר במו , העולם לישוב ותאהבהו שיאהבה אדם שד באשתו
 ובפשרות בשפל לאשתו האדם ויראהו )יד( .תמיד תשגה באהבתה עת בפל ירווך דדיה הן

:ויכולת בגבורה זה מזולת ויעצרגה ,בה חברתם תנעם אשר פפי
שער

האמונה שביל
:מאודם ובבל נפשם בנל ולעבדו מפניו ולהכנע לבבם בכל ד׳ את לאהבה בעצמם ק״ו וידונו . אליה ומהכניעה

 הבורא יברא ההוא ברגע אז ־ המלאה בבמן האדם גוף צורח תשלם כבר כאבר • צורתו השלמת עם )ה(
 לבבכם אחרי )ו( : כדורים חצי ולא כדורים לא זה קודש שם ואין ־ הגמור מהאפם בו הנפש אה יח׳

 ואין )ז( : דחפאהנינהו סרסורי חרי ועינא ליבא ה״ה( פ״א ברכות )ירושלמי ז״ל כאמרם .עיניכם ואחרי
 תאוות על ולמשול להזהר נדע למען • וגו׳ תתורו לא התורה אמרה ע״כ כי ר״ל .בו* שיקבע ער כ״א זה

 ההוא האדם ומקצר )ח( : חקוה שוס עוד אין בלב שיוקבע אחר כי . בלב הענין יוקבע ערם העתים
 וז״ל ־ אהבה א' אות המקח כד בספרו המשק מהוה את זצ״ל בחיי הרבינו שבאר וכמו כצ״ל . בו׳ ומאכלו

 בנגלה. פעולותיו בכל האהוב את שאוהב היא האהבה כי ־ ממנה גדולה החשק מדת אך גדולה האהבה מדת
 אבל . בשינה או ושהיה באכילה מתעסק כשהוא אותה וישכת ממנו האהבה התעלם לעתים אבל ־ ובנסתר

 ע״ז והעד . כלל החשוק מן נפרדת החושק מחשבת שאין . ועזה גדולה באהבה המחשבה דבקות הוא החשק
 ין א כי ־ החשק שהוא כבר שהזכיר הדבקות על פירש בבתכם נפשו חשקה בני שכם ואמר בדינה נפשו והדבק
 חים ממנו יתבהל ולפעמים בו. כ״א יחשוב לא וישתה כשיאכל ואף ־ לבדו בחשוק כ״א אחר בדבר מחשב החושק
 בבמ״ז: קצר ועיין ע״כ עמו ויספר בחלומו החשוק יראה בשינה גס כלל יאכל ולא למסעמותיו יתאוה ולא העינים

 אוהו מזכיר ממנו שישמעו או חשוקו הוא מי האנשים יבינו לפעמים כי ר״ל . בו׳ אליו שיבינו ואפשר )ס(
 ע״ד( )סנהדרין חכז״ל בדברי הנזכר מעשה וכאוחו ,באנחתו וימות מתנים בשברון ע״ז ויהאנח ממנו וימנעוהו

 . אף ישימו רב וחנפי )י( :עיי־׳ש הגדר מאחורי עמו תספר ולא ימות ואמרו כו' באשה עיניו שנתן באחד
 חש.קו: •אל לו והעבודה )יא( : מכאבס יצעקו ולא בצערם מרגישים שאינם .כלומר אסרם ישועוכי לא

 אחר )יג( : מיוורא ואתי סומקא ז״לדאזיל כאמרם מיתה מפין היא הכלימה כי ־ וכלימה בליטת בבל )יב(
 האדם ויראהו )יד( : עוד להשיבו יוכל ולא החן בו נפל כבר אשר אמרי הדבר על שיסחרש .ך,חץ בפול

לאשתו



ה־׳^דם הנחית עשירי מאמר (:6
 בעולם האדם בו שיתנהג הטוב כי אגשים ראו .הממון קבוץ שער החמיישי П פרה

שאמרו מה מתם . היבריס והשלמת )א( ,הממון בקבוץ הטורח ,חוח י
 יהיה בו וכן ,בו אם כי יושגו לא הגוף תקנת בהם אשר והמשגל והמשתה המאכל כי

 ימליכוס לא שהמלכים עד ,יהיה בו אדם בגי בין שיהיה עסק וכל ,והנישואין נימסר וה חמקה
 המוצאים יהכרו ולא ,בעבורו אם כי המבצרים וכובשים ההילים מקבצים ואין , בו אם בי

 כי פניהם וחלות העשירים בתי אל ההליכה ואין ,מהם אותו להוציא אם כי ,המטמונים
 רבים )משגיי״ס! ש ו:מ ,להם אם כי וההודות והצדקה והכבוד הנדיבות ואין ,בעבורו אם

 שנאמר וכמו , בממון הממשלה וזאת .ס״ו( )דברים רבים בגוים ומשלת .נדיב פני יחלו
 מה הוא ממנו שהטוב ,וראיתי בדבריהם והסתכלתי .ימשול ברשים עשיר כ״ב( )מבלי

 ובקוצר ובמהשבה ביגיעה הוא ,לדרשו שישתדל מי אבל ,ועמל טרה מבלי לאדם שיבא
 תתישב לא ,ממנו שירצה למה יגיע שאם עד , ביום והיגיעה בלילה ובנדודים הרוה
 יאכל הרבה ואם מעם אם העובד שנת מתוקה ה׳( )קהלת שאמר וכמו , רבות לעתים שנתו

 ,ויתאוהו בו ימשול כונתו האדם ישימהו וכאשר )ב( .לישון לו מניה איננו לעשיר והשבע
 כמו ,מהם יותר גם רהם וכעוצר וכמות כאש שיהיה ,והשתיה האכילה בשער זכרתי באשר
 המריבה ואיה .תשבענה לא האדם ועיני תשבענה לא ואבדון שאול ל( )משלי בזה שאמר

 וכמ״ש ,טרף שיטרפו עד והכפירים הזאבים יעשו כאשר , והמלחמה והשנאה והתגרה
 היתומים צעקת סבל ואיה )ג( וגו'. ללבאתיו גרותיוומהנק בדי טורף אריה ב׳( )נחום

 .הממון קבוץ שיאהב מי אם בי ,אליהם פונה ואיננו , העשוקים ושאר והעניים והאלמנות
 והפסד הממון לקיהת ואיה )ד( .מנחם להם ואין העשוקים דמעת והנה ד׳( )קהלת וכמ״ש
 ורעות אברים עון ונגלה ז׳( )הושע אמר ובו ,מסתור כל וגלות האמונה ואבוד הכבוד

 ושבועות המועדים העברת ואיה . בחוץ גדוד פשט יבא וגנב שקר פעלו כי שומרון
 . מפיהם ונכרתה האמונה אבדה ז׳( )ירמיה שאמר במו ,לגמרי הצדק שיעדר עד השקר
 כמו ,הממון שהננו במי וכופר אלהיו ושובה בו בוטה , כחפצו הממון לו יבא כאשר
 פעמים ויש . אלהיך יי את ושכחת לבבך ורם ונו' לך ירבה וזהב וכסף חי( )דברים שאמר
 וישאר ,לזה והדומה בשלטון או בלבטים אם ,ואבדו הריגתו סבת הממון שיהיה רבות
 מבטן יצא כאשר לרעתו לבעליו שמור עושר ה׳( )קהלת שאמר וכמו ,כל הכרי ובניו הוא
 אל אמו הממון עון האב ישא ,מותו עת עד בידו ישאר ואם . הולה רעה זו גם אמו

 פהות לבן ויניח .וגו' עושק עשק כי אביו י״ח( )יחזקאל כמ״ש , אשמתו ויסבול , הקבר
 .תבורך לא ואחריתה בראשונה מבוהלת נהלה כ׳( )משלי כמ״ש , ברכה לו יהיה לא אשר
 ,כמו לזולתו יאבדהו ולא )ה( הבורא שהננו מה לשמור הממון לאהוב האדם הושם אבל

עמה: עצב יוסיף ולא 0) תעשיר היא יי ברבת )שסי'( שאמר
 ואמרו ,הבנים בבקשת שישתדלו אחרים אנשים ראו . הבנים שער חששי ט פרק

 לא הבנים ולולי וגילה, וששון לעין ומחמד לנפש שמחה בזה שיש
 בטוב אותו והזוכרים ,הזקנה לעת לאדם הסנלה והם .העולם יתקיים ולא אדם בני היו

 כל כי ודי . להם והיקר והכבוד , להם אם כי אינם והרחמים ושההנינה )א( .מותו אהר
 נתת לא לי הן )בראשיתש״ו( אומר אברהם תמצא כאשר אותם, שואל הנביאים מן נכבד
רחל ואמרה .כיה( )שם היא עקרה כי אשתו לנוכח ליי יצחק ויעתר התורה ואמרה . זרע

 הבה
האמונה שביל

 החשק ויעצור .הראויה ובמונה ובפשרות בשכל הכשרה לאשתו להראותו כ״א החשק נברא שלח . בו׳ לאשתו
: ראוי הבלחי במקום ויכולת בגבורה

 המאכל כי שאמרו מה הוא האלה האנשים דברי ותכלית . בו׳ מהם הדברים והשלמת )א( ח פרק
 אז .הממון אל רק כוונתו את האדם ישים ג־״לכאשר . בו׳ האדם ישיטהו ובאשר )ב( :כו׳

 : כו׳ ויתארהו בו ימשול צ״ל ואולי . פי'ה לעיל הנזכרים האכילה כאנשי אליו האדם ויהאוה הממון בו ימשיל
 הוא . לצעקתס פגות ובלתי .העשוקים ושאר והיתומים העניים צעקת כבול כי . בו׳ צעקת סבל ואיה )ג(
 שיופסד ואף . ימצאהו יקחהובאשר ממון שהחומד . בו׳ הממון לקיחת ואיה )ד( :הממץ שאוהב במי רק

 שלא כלומר . לזולתו יאבדהו ולא )ה( : זה בכל ימוש לא משתור כל לגלות ויצסרך אמונתו ותאבד כבודו
 ית׳ בברכתו בועש הוא ובחנם בידים ממונו המאבד כי .זולתו לידי ויבא ממנו שיאבד עד בידים אותו יאבד

 האדם שאין כלומר .עמה עצב יוסיף ולא )ו( :י״ש ע ס״כ מדות בית עוז מגדול בספר יעבן הרב זכמ"ש
: ד' שיברכהו במה לו ודי להעשיר להתיגע צריך

; אבותם על לבנים כ״א אינם והיקר והכבוד והרחמים שההנינה .בו׳ והרחמים ושההנינה )א( ט פרק
ואיה



בכל

207 קד האדם הנהגת עשירי מאט*
 יתברך האלהים הורת האב מלמדו ופעמים . ל׳( )שם אנכי מתה אין ואם בנים לי חבה

 אל יודיע לבנים אב ל״ח( )ישעיה אמר באשר שכר, בם יקנה ,ומצותיו והקיר ויתעלה
 ומקום ,:רצונו לעבדו הבורא שיהנם בבנים נכון וראיתיו שאמרו במה והשתכלתי .אמתך
 יש תועלת מה ואומר .הדברים שאר מכלי לבדו השער זה בונת שמחייבים אלה טעות
 הכמה להם יהיה לא אם בגדולם יש טוב ומה ,ומהסה וכסות מזון להם יהיה לא אם בהם
. האבות בצער תוספת רק ? הדברים אלה העדר עם והחמלה חנינתם היא ומה ? ומדע

 ההריון צער ואיה .הקדמות להם יהיה כשלא דבר מהם שיקוה וכבודם יקרם הוא והנה )ב(
 תמות ושמא .בנים תלדי בעצב ג׳( )בראשית שאמר וכמו ,תליה מן שיקרה ומה הלידה וחבלי
 ואיה .מתה כי נפשה בצאת ויהי ל״ה( )שם שאמר כמו ,לאבל השמחה ותשוב לדתה בעת

 ל״פ( )א•,*ב שאמר כמו ,בניו מזון על אם בי סכנה בכל והכנסתו ועמלו האב יגיעת
 השעורים מי ושמירת הרפואות ותקרן ההלי והנהגת הגדול צער ואיה .דם יעלעו ואפרוחיו

 והוא ,ולשכול למות הענין שאחרית שכן כל . ברוב עמהם אם כי ,המשקים והכנת
 יהיו, ואם מאדם. ושכלתים בניהם את יגדלו אם כי ס׳( )הושע שאמר כמו ,והאבוי האוי

 אב משדד י״ס( )משלי וכמש לישון, לו מניה איננו מהם הזכרים שיהדשוהו ממה הפחד
 עולם כלימת הוא מהם הנקבות על שיתחדש ממה ופהד . ומהפיר מביש בן אם יבריח

 יהיו אם והכלל .בלילה יישן לא מפהרה (,ק׳ )סנהדרין רבותינו שאמרו במו , פנים וחרפת
 יקלל אביו דור ל׳( )שם אמר ועליהם . מרעים יהיו אם שכן בל , התוחלת תאבד ממרים

 ולא בהם בוראו שהננו במה להחזיק הבנים את לאהוב האב שם אבל . יברך לא אמו ואת
:הבטן פרי שכר בנים יי נחלת הנה קכ״ז( )תהליס שאמר כמו ,בהם יקוץ

 מה בכל טוב ישוב כי )א( אחרים אנשים ראו .העולם ישוב שער השביעי י פרה
 כי ,שצריך דבר הוא הבית ישוב בי ואמרו ,האדם בו שיתעסק

 הנלוים כל אליו ויתקבצו , והקור החום מן מהסה לו יהיה מקום לאדם היה לא הוא לולא
 לאדם מחדשים ובלם .בלעדיו לעמוד אפשר שאי , למזון צרכם השדות ישוב אך .אליו

 מלך הוא בכל ארץ ויתרון ה'( )קהלת שאמר וכמו , והגילה והחריצות הלב ורהב השמחה,
 מלכים עם ג׳( )איוב שאמר במו ,והשרים המלכים מתפארים ובנינים ובישוב .נעבד לשדה
 ובתים ו׳( )־:ריס שאמר כמו המאמינים, יעד זה ובכמו . למו הרבות הבונים ארץ ויועצי
 עזיבת הייבו כאשר ,שטעו ומצאתים בעצתם והתבוננתי .מלאת לא אשר טוב כל מלאים

 בחכמה אם כי ,זה מכל מאומה לישב אדם יוכל ואיך ,הזה בשער והתעסק הדברים כל
 דבר יגיע לא רהב מדע באמצע )ב( יהיה לא ואם והשערים. המדות ובידיעת ועצה

 והדאגה ובעמל ביגיעה יפול , היישוב בשער עצמו אדם יטריח ואם , הזה מהמבוקש
 וכמ״ש ,ממנו שההל מה להשלים מתאותו , אחרים ומשל משלו הממון והוצאת והתוגה

 ישלים ואם .הנם יעבוד ברעהו משפט בלא ועליותיו צדק בלא ביתו בונה הוי כ״ב( )ירמיה
 ,מאומה בעיניו שטרח מה כל ישוה לא , בעיניו יישר שלא דבר בו ויראה , שההל מה

 אשר הערים את לראות מצור חירם ויצא מ( א׳ )מלכים וכמ״ש ,לריק ויגיעתו עמלו ויהיה
 קנאת ואיה .עמו אם כי רוח וקוצר המתמיד היגון ואיה .בעיניו ישרו ולא שלמה לו נתן
 בניתם גזית בתי ה׳( )עמוס וכמ״ש ,עמו אם כי הפגעים והבאת המלכים וכעם אדם בני
 צומחים הם אך ,האדם כרצון נטעיהם יצמחו לא ,שדות הישוב יהיה ואם .בם תשבו ולא

 דאגתו תכפל תחתם אהרים ויעמיד יעקרם ואם . מתמדת זה על והדאגה בוראם כרצון
 , והשטף והארבה ובירקון ובקוצים בצמאון וכן גדולה יותר המטר העצר על והתוגה
 והמס המלכים ועול . ארבה ירקון שדפון יהיה כי דבר בארץ יהיה בי רעב ח׳( )מ״א וכמי׳ש

 וכמ״ש ,מאומה בעליהם ליד מהם יגיע ולא להם השדות שיעשו מה שיהיה עד עבדיהם
 יגדל ואם .עיניו ראות אם כי לבעליה כשרון ומה אוכליה רבו הטובה ברבות ה׳( )קהלת

 עד , העתים וצוק השערים ביוקר וחפצו בונתו תהיה ,תבואתו את ויאסוף שזרע מה
 בעבור ואביון דלים בבכף לקנות ח׳( )עמוס כמ״ש .והדלים העניים ביד שיש מה שיקה
צרכו בו לתקן אם כי האדם בלב היישוב אהבת נתנה ולא .נשכיר בר ומפל נעלים

בלבד
האמונה שביל

 של והיקר הכבוד הוא איה ור״ל . ס״י ב״מ מ״ע בספר הועתק וכן כצ״ל .כו׳ וכבודם יקרם הוא ואיה )ב(
: להם הנצרכות ההקדמות האלה לבנים אין אם . דבר מהם לקוות אבותיהם שיוכלו הבנים

 לבנות .בישובו להתעסק הוא העולם עסקי בכל הסוב כי ר״ל .כו׳ מה בכל טוב ישוב כי )א( י פרה
באמצעות . רחב מדע באמצע )ב( : תבואה פרי שיעשו כרמים ולסעח שדות ולזרוע בתים *

■ : רחב מדע
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 ויטעו שדות ויזרעו מושב עיר ויכוננו רעבים שם ויושב ק״ו( )תהלים שאמר כמו שלבד,

: תבואה פרי ויעשו כרמם
 ,הזה בעולם האדם שידרוש הטוב כי אהרים ראו . החיים שער "'ממיני יא פרה

 האדם יגיע בו ,החיים ארך כי ואמרו .חייו ימי אריכות על ההשגה
 זה אי זה על האדם ישתדל לא ואם .העולם ועניני התורה מעניני ,יחפוץ אשר כל אל

 ימים תהיו /למען (,כ )שמות ,ימיך יאריכון למען באמרם הספרים יעדו ובה ישמור. דבר
 ,במשגל ירבה ושלא ,והשתיה האכילה התמדת אלה אצל החיים וסכות .ל״ה( )ירמיה דבים

 התורה עניני כל )א( ,ובפהדים בסכנות מהכנס ושימנע ,נפשו את לשמח !שישתדל
 כי החיים, סבות אינם ,אבל הגוף מתקנים האלה הענינים כי הוא ואמת .העולם ועניני
 הענין בהפך ואחרים . היים קצרי והם ,הזה הענין על הם ארם מבני הרבה מוצאים אנחנו

 ,חלוש בנינם ואחרים מהרה. *הרסו שבגינםהזק, גופים ותראה . ארוכים וחייהם ,הזה
 מכל יותר ימים מאריכים הטלכים היו ,אמרו כאשר הענין היה ואם .רבים ימים יעמדו
 ,הזה בשער שהגיהו מה כל אזכור ועוד .והתענוג המזונות על יכלתם שהם בעבור ,אדם

 )תהליסכ״ה( שאמר וכמו .וצרותיו ודאגותיו יגוניו ירבו ,ימיו יאריכו אשר כל האדם בי
 הם וכאלו , ומנינם השבונם ויאריך , והחטאים העונות עליו וירבו . הרהיבו לבבי צרות

 שהוא ובעוד .עלילותם כל השחיתו השכימו אכן י.׳( )צפניה כמי׳ש ,יום בכל מתחדשים
 . נער בלב קשורה אולת כ״ב( )משלי שאמר כמו מאומה, ידע לא סכל הוא לרות ה בענין

 ונעל כ״ש( )שה שאמר כמו , ההפקר ואל ההפסד אל יעתק הנערות ימי אל יגיע !כאשר
 נפש ס״ז( שה)וכמ״ש ,וביגיעה בעמל יכנס ,הבחרות אל יניע וכאשר .אמו מביש משולה

 חייו ויהיו שהתאוה מה כל יסור הזקנה אד יניע וכאשר .פיהו עליו אכף כי לו עמלה עמל
 תאמר אשר ימים והגיעו הרעה ימי יבאו לא אשר עד י״ב( )קהלת שאמר כמו . לטרה עליו
 ,המטר ממנו נמס אשר כעב וישוב ,וכהותיו והרגשתו ולחו זיוו ויחסר . הפץ בהם לי אין

 השמש תחשך לא אשר עד )שה( אהריו כמ״ש .תועלת בו אין אשר היבש עשנו ונשאר
 והאדם . סופה עד הפרשה ושאר . הגשם אחרי העבים ושבו והכוכבים והירח והאור
 אל ממגד, ויעלה בה יגיע מדרגה שהיא בעבור אם כי ,הזה העולם היי יאהב לא הצדיק
 עצמו את ימית שלא אם כי האדם בלב אהבתה נתנה ולא .עצמה בעבור לא ,הבא העולם

: אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך ש׳( )בראשית כמי׳ש , צרה עליו כשתכא
 האדם בו שמתעסק שבמה הגדול אחרים ראו . השררה באהבת התשיעי יב פרק

 אהרי תטה שהנפש ואמרו .והשררה והגדולה הגאוה ,הזה בעולם
 השררה והמצא לו, ולהתודות אהד אדם אל השפלות עליה שקשה ותראה , הגדולה
 יערבו והאזהרה הצווי וכן )א( . והתפשטות חריצות לה ותוסיף ומרוממתה אותה מחזקת

 מנהיגים רמלכים .תקנותיו נשלמו ולא ,מכודר העולם היה לא השררה ולולא .לה
 מתקנים והשוטרים ,אדם מבני הצנועים בין ישפטו והשופטים ,והשמירה המלחמות

 אבל .עמים יעבדוך כ״ס( )בראשית ש כט קצתם את הצדיקים קצת ברך ובה .שבהם העזים
 מאמרנו הוא אבל נדחה, איננו ובמנוי ובמשפט בשמירה העולם מסדור שזכרוהו מה

 אם כי יהיה לא העולם כדור כי , דעתם על בו נעזרו שאלה שאלוה הם אך )ב( . זכונתנו
 אותו ששכהו מה שאזכור וצריך .לעצמה לשררה ושמוה החכמה מעלת הפילו והם ,.בחכמה

 ויתגאה משמתו, יצא ,בעיניו נפשו ותגדל כשיתגאה האדם כי מהם ,והשררה הגאוה מנזקי
 וידה׳ ויתעקש אדם כל לעצת בדורו,ויבוז יחיד הוא כאלו עצמו ויראה ,והרהוקי׳ הקרובי׳ על
 במה )ג( חזקני׳ על יתגלע.והולק תושיה בכל נפרד יבקש לתאוה י״ח( )משלי וכמ״ש ,מאמר כל

 )שם וכמ״ש , ולמצותם לעצתם ישמע ולא ברנילותם אותו והבינו , ימיהם בארך ישנסוהו
אל ייחסם ,מהם לו שיתקנו ומה )ד( ,עולמו עניני לו ויפכדו .בעיניו ישר אויל דרך י״ב(

כהו
האמונה שביל

 ב״מסימן יעבן להרב בסמ״ע הועתק וכן • כצ״ל העולם. ועניני התורה עניני בכל )א( יא פרק
: ש עיי" כ״ה

 לצוות זולתה על ידה תמצא כאשר לנפש שתערב כלומר . לה יערבו והאזהרה הציווי וכן )א( יב פלק
 . בו׳ שאלה שאלוה הם אך )ב( : יונעם ולמוכיחים כמ״ש . הרע מן ולהזהירו בשוב אותו

 .השומרים ומיטי והשופכים המלכים חכמת החייב אשר כפי רק הוא העולם סידור כי כן אומרים אנחנו שגס ר"ל
 השבה והיא . בחכמה כ״א יושלמו לא אלה כל כי . כחכמה אל להעז־ להם מושאלים הם האלה העניניס אך

 באורך שנסוהו בסד. )ג( : בעצם לא מושאלת מקרית סבה רק היא והשררה העולם♦ בסידור •העצמות
ההרגצ »רוב בשוב אוהו והבינו ימיהם באורך הדבר אח ונסו בחנו כבר שהזקנים למה ימוש שלא . בו' 'מיהם

 אשר
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 מלך לבב גודל פרי על אפקוד י׳( )ישעיה שאמר ובמו ,והכרתו והנהגתו ויבלתו בהו

 האומנים עם להלוק בזה ועולה .וגו׳ עשיתי ידי בבה אמר בי עיניו רום תפארת ועל אשור
 ,המדעיות במיאבותם ההבמים על ולהלוק ,לו וילעגו לפתי אותו ויחשבו , באומנותם

 ראית (4כ"• )משלי ובמ״ש , ממנו הקוה לו יש השותק והבסיל )ה( . אותם לשבור ישתדל
 בעיניו תבשר ולא ובשרים במלאכים לדבר מזה ויבא .ממנו לכסיל תקוה בעיניו חכם איש

 משיבי משבעה בעיניו עצל הבם )שס( נאמר ובו .הנהגתם אצלו תישר ולא , עצתם
 ויגנהו בהם הרוב וירחיק )י( ,וידיעתו ית׳ הבורא בחבטות שידבר עד בזה ויפליג .טעם
 בבר לבא זה ויביאהו .בעליון דעה ויש אל ידע איבה ואמרו ע״ג( )תהליס שאמר ובמו
 מפר ו( )איוב שאמר ובמו ,הבשילתהו והיא ,תצילהו עצתו בי מבטהונו ,ופחד וסבנה עמל

 , והמלכות השררה לו תשלם לא ואם )ז( .תושיה ידיהם תעשינה ולא ערומים מחשבות
 שאמר במו ,התהלה אם כי )ח( להם ירע שלא אעפ״י ,משנאיו ויצמחו מקנאיו יראו אז

 ובמו ,להרגו חפצים עליהם, שמולך ראותם בתהלת אבל .וגו׳ ירוצון עון בלי נ״ס( )תהלים
 ישתה ולא התום, אם בי -יאבל לא תמיר והוא . ונהרגהו לבו ועתה )בראשיתל״ז( שאמר

 )ש״א כמ״ש , בשערה תלוים חייו ובאלו , שלחרב חורו תחת יושב ובאלו שמור, אם כי
 אל ויביאוהו ,באמת הדין ובין בינו אנשיו ויבהילו לס .המות ובין ביני בפשע בי ל(

 , אותו הבורא תביעת עליו ותקשה , אדם בני דברי עליו ויחזקו ואלהספקות, החשדים
 בנפש ית׳ הבורא נטע ולא המשפט. לבם כי האזינו המלך ובית )הושעה׳( שאמד כמו

 שאמר במו ,הבא העולם לגמול בהם שהכסף בעבור אם כי ,והגאוה השררה אהבת האדם
ויגבהו: לנצח ויושיבם לכסא מלכים ואת עינו מצדיק יגרע לא )איובל״ו(

 הזה, בעולם האדם שמכוין במה הטוב בי אחרים ראו .הנקמה שער העשירי יג פרק
ויסתלק , מהנפש הדאגה מסירה שהנקמה ואמרו .מאויביו שינקם י

 הכעס ותניהמן , באויבה רואה שהיא במה ערבות והמצא ,בו היתה אשר היגון מעליה
 כי תראה הלא .הראשון שעשה מה מעשות אחר אויב והמנע ,הרבה המחשבה ותסיר
 ולא הבקשם בך הנחרים בל ויבלמו יבושו הן )ישעיהמ״א( למאמינים שנאמר מה הטוב

 זברו אשר כל כי מבהילים, בו הם והנה שזכר מה כל והתבוננתי • מצותך אנשי תמצאם
 ,כלום בו היא עשתה לא , מאליו לה שבא בעבור אלא ,הזה דמעשה בנפש עשה לא )א(

 תתחדש יום ובבל ,השחור ביום נופלת היא ,האויב על ומהשבה בעצה נופלת כשהיא אבל
 האדם וימלא )ב( . בלב רעות חשבו אשר ק״ס( )ההליס שאמר וכמו ,עצה אחרי עצה לה

 נפש כ״א( )משלי שאמר ובמו ,תהנה יקבל ולא יהון ולא יהמול ולא אדם יפגע שלא לבו
 ,ההיא בנקמה הונו וכל ממונו בל הוצאת ועל )ג( .רעהו בעיניו יוהן לא רע אותה רשע

 . בו יחפצו לא וזהב יהשובו לא בכף אשר מדי את עליהם מעיר הנני י״ג( )ישעיה ובמ״ש
 לא , עצמו בהרוג או אוהב אלף בהרוג אם כי ההוא האויב להרוג יגיע שלא ואעפ״י

 זת אל יגיע שלא ואעפיי פלשתים. עם נפשי תמות פ״ז( )שופשיה שאמר ,וכמו לזה ירגיש !
 בקשר עריצים ועדת 0 פ )תהליס ובמ״ש , בזה יחשוב לא ,ועבודתו אלהיו בעזיבת אם כי

מה אל עמם יגיע שלא אפשר ,הענינים אלה כל יסבול ובאשר .לנגדם שמוך ולא נפשי

האמונה שביל

 כ״א זה אין . הנקמה ממעשה זכרו אשר כל כי ר״ל .כו׳ הזה המעשה בנפש עשה לא )א( ין• ג*ךת
במחשבה זה סל נפשו מס האדם ישחדג אס אולם . דבר האדם שיעשה מבלי ההזדמנות בסוב בבואה *

 .מתוקנים יהיו אשר עולמו מעניני העניניס ואותן כלומר .כו׳ מהם לו שיתקנו ומה )ד( :עליו הורגלו אפר
 הכסיל .כו׳ השותק ל והכס )ה( :ידו וענצס כחו אל אותם וייחס .חיל לפשות כח לו נותן ית׳ הוא כי •שכח

 החכמה בקנין שישתדל ואפשר .חסרונו מכיר שהוא יפן ממנו יותר חקוה לו יש .לכסיל עצמו וחושב השוחק
 לא ואם )ז( : אותס ויגנה האלוקית החכמה עניני רוב שירחיק . ויגנהו בהם הרוב וירחיק )ו( :וישיגנה
 השררה לו תושלם בפרס , למלוך מוכן מהוא ממנו ירגישו אם כי ר״ל .בו׳ והמלכות השררה לו תשלם

 להם פשה לא שעדין כלומר . התחלה כ״א )ח( :משנאיו ויצמחו מקנאיו יראו אז . ימלוך ובפרס והמלכות
 ירוצון עון בלי .להמיתו כבית אח וישמרו שאול בשלוח דוד וכמ״ש . אמלוך אני לומר שהתחיל ורק רע מאוס

 ודבר הרע ולשון מרכילות ושקרוהס בפחזותם תועה אנשיו שיוליכוהו ,כו׳ בינו אנשיו ויבדילו )ס( :ויטננו
 בר ידברו זה ובעבור לבבם ביושר ולהסתפק הכשרים אדם בני אח לחשוד שיביאוהו עד . אדם בני על סרה

: בריוח של עלבונן יח׳ הבורא סמנו ויתבע אדם בני

 האדם וימלא )ב( :נכזבה ותוחלתו לריק השתדלותו ותהיה .אחרת ועצה כהשבה יום בכל לו התחדש . ועצה
 יחמול ולא באדם יפגע שלא לבו את וימלא ־ לאכזר לבבו יתהפך הנקמה על נפשו אח שירגיל במה .בו׳ לבו
כל אח להוציא לבו את שימלא כלומר . לט האדם וימלא אל מוסב .בו׳ ממונו כל הוצאות ועל )ג( • ט׳

 ממוט יד
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 עליו שיהפך ואפשר .יבולו ולא אדום מלך אל להבקיע ג'( )מ״ב שאמר וכמו ,מבקש שהוא

 לומה וישלם ינצל ואם ונו׳. שחתבהיפול כורה כ״ו( )משלי ש וכמ , הוא העניןויאבד
 אלא ממנו אדם יצילנו לא אשר , הבורא מאת החזק בענש נפשו הפיל כבר ,שבקש

 אל ינוס בור עד נפש בדם עשוק אדם )שהכ״ח( שאמר וכמו אליו, שהרע מי במחילה
 כנגד לעמוד והתקוה ,אנשיו דעת על )־( הזמן כנגד לעמוד ההקוה ואיה .בו יתמכו

 בדברינו )י( והארץ השמי׳ בורא כנגד לעמוד הנבזבה והתוחלת ,בעליהם כדברי )ה( המזלות
 יחזקו ס״ה( )תהליס שאמר ובמו , להנהגתו חוץ הם כי חושבים והם ? האמת אנשי אנחנו

 שיקנאוגו מה בלב ושיפקיד )ז( , הברואים ואיבת אדם בני שנאת ואיה . רע דבר למו
 דואג ימצא ולא .לשונם עלימו ויבשילוהו )שס( שאמר וכמו ,לאידו וישמחו הטובה על

 לשנרך כהה אין ג( ;נחוש שאמר כמו ,לשברו שמחים הכל אלא למפלתו כואב ולא לדאגתו
 זח מחמם הזאת השנאה שרש שיהיה ואפשר )ח( ,וגו׳ שמעך שומעי כל מכתך נחלה

 סלה און בוגדי כל תהון אל שגאוני המס ושנאת כ״ה( )תהליס שאמר כמו ,באחרונה מסהנקם
 שיתקנו בדי )ש( בארצות המשחיתים מן הבורא דין לקחת ,הנקמה אהבת בנפש נטעה אבל
 כל יי מעיר להכרית ארץ רשעי בל אצמית לבקרים ק״א( )שם שנאמר כמו ,אדם בני

:און פועלי

 לאדם ראוי אין כי ,שאמר מי החכמים מתלמידי . החכמה שער עשר האחד יד פרק
 ביבה ואמרו ,ההבטה בקשת מן חוץ בדבר הזה בעולם להתעסק

 שבשמים ממה דבורא ידיעת ואל והמזגים, מהטבעים בארץ שיש מה ידיעת אל יניע
 לנפשך ודעת ב׳( )משלי שאמר כמו , לנפש ותענוג ערבות לה ויש , והגלגלים מהכוכבים

 היא וכאלו . לשרך תהי רפאות )שם( שאמר במו מהסכלות, אותה שתרפא ורפואה .ינעם
 על וכפנינים כבדולח בה ועינו )א( לעצמותיך. ושס(ושקוי שאמר כמו במזון, הנאתו

 מכוין שאיננו ומי .לגרגרותיך וענקים לראשך הם חן לוית כי (,ה )משלי כמ״ש ,המלכים
 פעולות אל יבינו לא בי כ״ח( )תהלים שאמר וכמו ,אדם מכני איננו כאלו , מבינה ולא אליה

 שאמרו מה דוא בו הטעות מקום אבל ,אמת שאמרו מה כל ומצאתי .ידיו מעשה ואל יי
 אין כי ,תבטל ובכפתור ובמהסה במזון עמה יתעכקו לא ואם ,זולתה בדבר יתעסקו שלא

 ואין נבזה יהיה , אחרים אנשים על אלה בצרכיו עצמו את ישליך ואם .זולתם עמידה
 אינם ודבריו ,בזויה המסכן וחכמת ש׳( )קהלת וכמ״ש , דבריו מקבלים ולא עליו סומכין

 תבטל .ויבער טבעו ויעבה בו עצמו וינהיג , היבש העבה המזון לו יספיק ואם .נשמעים
 .אפניו על דבור דבר )ב( כסף במשכיות זהב תפוחי כ״ה( )משלי וכמ״ש ,ודקותה החכמה זכות
 ,החכמה שילמדו כדי המן לומר רוצה דק במזון הבורא זנם ,במדבר ישראל בני תראה הלא
 לא. אם בתורתי הילך אנסנו למען ביומו יום דבר ולקטו העם ויצא שיז( )שמוה שאמר כמו

 משלש שבט שהם מפני , התבואה מן עשרה משלש אחד חלקם שהיה לוי בני עוד וראה
 אדם בני מסכימים היו ואלו .דק מזונם שישימו כדי ,המעשר להם ושם , שבטים עשר

 ואלו .הנשואין ובעזיבת הזרע בהכרת היצירה חכמת בטלה )נ( ,אלה שאומרים מה על
העולם אהבת כלבם נטע ,ולא התורה חכמת ,בטלה לבדה היצירה בחכמת מתעסקין היו

אלא
האמונה שכיל

 האדם יוכל לא כי האומרים האשים דעת על . אנשיו דעת על )ך( : נקם שינקום ובלבד והוע מסו»
 לעמוד האדם ביכולת באין האומרים הכוכבים בעלי .בעליהן כדברי )ה( :וחמורותיו הזמן תנעי כנגד לעמוד

 הבורא מאח בהשגחה שהכל . האמת אנשי אנחנו כדברינו )ו( : והמזלות הכוכבים הוראת נגד ולהתגבר
 כמ״ש .בהם משגים ואינו אותם רואה שאינו ית׳ להנהגתו חון שהם חושבים והס .האמתי הדעת והוא *ח׳

 מוכרח שהוא כלומר . בו׳ כלב ושיפקיד )ז( :למו ידאה פי אמרו מוקשים לעמון יספרו רע דבר לסו יחזקו
 ויכשילוהו וכמ״ש . ורבתו ושברו לאידו ושמחים .ועובותיו הצלחותיו מל בו מקנאים אדם שבני מה בלבו להפקיד

 שככר כלומר . כו׳ שורש שיהיה ואפשר )ח( :לאידם ששמחים כלומר . בס רואי כל יחנודדו לשונם מלימו
 כלומר .און בוגדי כל תחון אל כמ״ש . באחרונה סמנו להתנקם ישוב אשר מאיש השנאה שורש להיות יוכל

 עוד יהיה ולא . אדם בני שיתקנו כדי )ס( : שנאור חסם ששנאת מל מהם להתנקם אח״כ אוכל לממן
: בארצות המשחיתים ארן פוסלי ביניהם

 ומראהו עיט שיהיה פד פניו תאיר אדם שחכמת כלומר .בו׳ וכסניגים כבדולח בה ועינו )א( יד פרק
г אפניו על דבור דבר )ב( : המלכים על אשר והפנינים הבדולח שהם כמו רואיו כל בעיני לחן.

 עוסקים אדם בני כל היו אלו כי ר״ל . בו׳ היצירה חבטת בסלה )ג( :הראוי באופן להיות צריך דבר שכל
 יעסקו ואס . במלה הסולם יצירת והיתה הנישואין עזיבה מ״י נכרת והזרע חרב העולם היה התורה בחכמת רק
בנזנפע האדם שיעסוק נ״א סוב אין וע׳׳כ . בעצה התורה תהיה העולם קיום שהוא היצירה נתכמת ,לק

 התורה -
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 אמת אמרי קשט להודיעך )ה( כ״ב( )משלי שאמר ובמו ,יהד וינעמו לזאת עזר להיות )ד( אלא

: לשולהך אמת אמרים להשיב
 במה הטוב בי שאומרים רבים אנשים ימצאו י העבודה שער עשר השנים 1ט פרק

 והוא , בלבד אלהיו עבודת , הזה בעולם האדם בו שיתעסק
 ימלא אלהיו בי ,בלם העולם עסקי בל ויניח , ולהודות לשבח בלילה ויקום , ביום שיצום

 כמו ,גדול תענוג כעבודה מוצאים אנחנו והנה .צרביו ושאר ורפואה ממזון ספוקו לו
 יי את עבדו ק׳( )פס שאמר במו ,ושמחה וששון .תהלה נאוה נעים כי קמ״ה( ליס )תה שאמר

 באשר עליהם וחמלתי ג׳( )מלאכי שאמר במו , הגמול לעת הבורא אצל ומצפון )א( .בשמחה
 בוראנו בעבודת שכפרו מה כל האלהים( )ירחמך אלה .אותו העובד בנו על איש יחמול
 ולגדולתר מאד ומהולל יי גדול קמ״ה( )חהלים במ׳ש ,יגיעוהו לא המדות וכל )ב( ובריר, אמת

 .בזולתה האדם יתעסק לא בי ואמרם , לבדה בה ההתבודדות הוא טעותם מקום אך .חקר אין
 העבודה תהיה לא ,בפריה יתעסק לא ואם )ג( , הגוף יתקיים לא במזון יתעסק לא ואם

 היתה ,בן אחר וימותו , בלם הדורות מן דור אנשי זה על מסכימים היו אם בי .עיקר בל
 תירא למען ו׳( )דברים כפ״ש , בנים ולבני ולבנים לאבות העבודה אבל ,עמהם מתה העבודה

 להם נגלה כן ואחר .חייך ימי בל בנך ובן ובנך אתה חקותיו בל את לשמור אלהיך יי את
 י׳( )פס כמ״ש , והשמעיות השכליות המצות בבל )ד( היא העבודה בי , מהם שנעלם מה

 י יי מצות את לשמור אלהיך יי את ליראה אם בי מעמך שואל אלהיך יי מה ישראל ועתה
 אבני צדק מאזני י״ס( )ויקרא כמ״ש ? והשקלי׳ המדות ממצות המתבודד יקיים דבר זה ואי

 לא משפט תטה לא באמרו ? ובמשפט באמת הדינין ממצות יקיים דבר זה ואי ־. וגר צדק
 ? לזה והדומה הבשר באכילת והתר באסור יקיים דבר זה ואי .ס״ו( )דברים פגים תכיר

 9 וטהרה טומאה ממצות יקיים דבר זה ואי .תאכלו אשר החיה זאת י״א( )ויקרא באמרו
 ’ )שס הטהור וביום הטמא ביום להורות ועוד .הטהור ובין הטמא בין להבדיל )שם( כאמרג

 ויורה זה כל ילמד תאמר ואם . להם והדומה והצדקות והמעשר הזריעה בענין ובן .ד( י
 עבודת נשלפה בהם בי , הוא לא העובדים הם הם כן אם ,ויעשוהו אחרים לאנשים בו

 במו הוא ,המזון ותקון הנוף בתקון הבורא על מהבטהון שזכרו מה אבל .בו לא הבורא
 שיבוקש צריך ומנהג סבה דבר לכל שם ית׳ ששמו והוא ,דבר להם נשאר אך ,שאמרו
 גש העבודה בשער עליו יבטחו כולל שהבטהון )ה( אמת אומרים הם ואם .ההם מהפנים

 לא לגמול סבה העבודה ששם מפני זה יכשר לא ואם , עבודה בלא גמולו אל שיגיע□ בן
 שפעמי' אלא , אדם בני לתקון סבה שמם אשר וההשגחות והנשואין הקגין מבלי אפשר יהיה

מנהג ישימהו אבל )ו( ,אדם עסק בלא והמופת האות דרך על מאלה קצת הבורא עושה
: הטביע אשר הטבע שישנה

 מה מכל טוב המנוחה בי , אנשים אמרו ,המנוחה שער עשר השלשה 1ט פרק
 , הנפש לרפואת סבת היא בי ,הזה בעולם האדם בו שיתנהג

 להעביר
האמונה שביל

 את נס יס׳ הטיא »0» שע״כ כלומר . בו׳ לזאת עזר להיות )ד( :ידו ינח אל העולם מקיום וגס החורה
 ינעמו ושניהם ד״א עס תורה סוב כי התירה לזאת עזר העולם שיהיה כדי .אדס בני בלבות העולם אהבת
 והעיונים המדיניס בדברים ודעת במועצוש שלישים לך שכתבתי מה כלומר . בו' קושט להודיעך )ה( : יחדיו

: שם רלב״ג ועיין כו׳ קושש להודיעך היה
 ביום עליה לגמול יח׳ הבורא אצל צפונה שהעבודה כלומר .בו׳ הבורא אצל ומצפון )א( פרק

 איש יחמול כאשר עליהם וחמלתי סגולה עושה אני אשר ציום צבאות ד׳ אסר לי והיו כמ״ש .הגמול
 לא הפדות וכל )ב( :עבדו לא לאשר אלוקים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם אותו העובד בנו על

 עדיין . העולם עסקי כל ולהניח בלילה ולקום ביום צצוס הנזכרות המדוח בכל יתנהגו אס שאף כלומר ♦ יגיעיהו
: עדיו להגיע וא״א ית׳ לגדולתו חקר ואין הואיל . השלימה לעבודה עוד יגיעו ולא . חובתן ידי יצאו לא
 הדורות יכלו כי בכללה. העבודה חחבסל ורביה פריה בביסול כלומר . כר כפריה יתעסק לא ואם )ג(

 העבודה חשלס שלא ור״ל כצ״ל •. והמעשיות השכליות הפצות בכל )ד( :בוראו את לעבוד אין ואדם
 שהולך וכמו האברים חובות שהם המעשיות במצות גם כ״א .בלבד הלבבות חובות שהם השכליות במצות
 ואם .מעשה העוה״בסבלי בגמול גס יבסחו א״כ השתדלות לשוס צורך ואין .כולל שהבטחון (>ה :ומבאר

 סבה שהם העולם בעסקי ג״כ ישתדלו . העוה״ב לגמול סבה שהוא בעבור העבודה במעשה משתדלים הס
 זה יעשה שלא כלומר לדעתי כצ״ל . כר שישנה מנהג ישימהו לא אכל )ו( בעוה״ז: אדם בני עניני לתיקון

:וכל מכל הסבע לבסל בתמודוח
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 דמנרחזז, תלויתאל עיניו האדם ייגע אשר ובל , חושיה ולשמור נוכה ולעדן להעביר )אז

 הוא הזה שהעגין ילולי אדם מבל יותר במנוהה הם שהכלבים הראה הלא .מבוקשו והיא
 , והדאגה והיגון והמהירות הקיצה ועזיבת )ב( הגוף נוח ואיה ,בו בוחרים היו לא טוב

 לנפשכם מרגוע ומצאו ו׳( )ירמיה באברו , בה אותה מרמים בה בשבוהרים האמת שתורת עד
 , אדם מכל כבלים ומצאתים ,אלה עצת על והשקפתי .ובמועדים בשבתות במנוהה וצוה

 ותקון הגדולה ההשגהה אהר אלא לאדם תשלם לא המנוהה בי .ידעו שלא מה ואמרו
 מלאכתך בחוץ הבן כ״ד( )משלי במ״ש . וישקוט ינוח ואח״ב , אודותיו כל והבנת צרכיו

 בי )ג( איננה ,מאלה דבר מבלתי לבדה המנוהה אבל .ביתך ובנית אחר לך בשדה ועתדה
 כי מההיא? העצלה על תשאל ואל . ועצלה הוא □;•נינה והעולה בשם, מנוחה אם

 מעט שנות מעט ו׳( )שם במ״ש . טוב בל ויחסר חריש יבואהו ויתעצל בשיתעלם -תאדם
 ולא יתעצל ובאשר .מגן כאיש ומהכורך רישך במהלך ובא לשבב ידים חבוק מעט תנומות

 ומשאלות תאוותיו שימיתוהו עד ,ימיו בל ביגון יהיה , מחסה ולא כסות ולא מזון לו יבין
 התפלה מניח שהוא עד . לעשות ידיו מאגו בי תמיתנו עצל חאות כ״א( )סס שאמר במו .לבו

 ענין בי בצדק, הענין הפך כן ועל )ד( תועלת. ובבל במצות והתנועה והעמידה והצום
 .יהשוך ולא יתן וצדיק תאוה התאוה היום בל ז )שם ואמר ,הרשעות על נופל עוד העצלות

 וניד והפודגרא )ו( התחתית ובאב )ה( ,והשדפון והתלישות והנפח והכובד, הרפיון ואיה
 טי )ח( ואפילו הבטלה. אמעל בי הנגעים מן והרבה , והליהפיל )ז( , והכליות , הגשה

 עצלות ולחם ביתה הליבות צופיה ל״ח( )שם ש ובם , להתבטל לו ראוי אין אחרים על ־שספקו
 הנהגה לה שמה ושבוראה )ס( , המנוחה אל נוטה הנפש מוצאים אנחנו אבל . תאבל לא

 מעשה וחיה ל״ב( )ישעיה שאמר כמו . בה והנחילה הבא בעולם אשר ובבטחה בהשקט
:שלום בנוה עמי וישב עולם עד ובטח השקט הצדקה ועבודת שלום הצדקה

 שרוצח מי שבל , הכפר שקורא למי ובארתיו שהצעתיו מטה התבאר וכבר Г פרק
 ולא עצתו בטלה תהיה , האלה ענינים עשר השלשה מן נין בי, להתנהג

 מחפצו לו והתעות ,זולתו עמו לשתף והניח , לבדו בו להתנהג מחייב שהוא מפני ,נבונה
 , וחסרון מעוות דבר בל בי , שלמה ממאמר הקדמתי כאשר .שאהב מה אל להניע וקצר

־. הגמור הנבון הוא בלם האלה העניגים בשיקובצו אבל
 מהם מין סבל יקה אך , בשוה עשר משלשה חדק מהם אחד מכל שיוקח בן גם ראוי ואין
 יקובצו ובאשר • והתורה החכמה שתחייבהו טה בפי לקהת ראוי הוא אשר השיעור 1
 והמשתה המאכל מן האדם שיגיע המיץ חמאת תהיה ,ענין עשר השלשה אלה פזורי

 שתקה עד תאותו בו ישלה ,מהתרו זח ימצא ובאשר ,וזרעו נופו בו שיעמיד מה והמשגל
 ואמלא ,ויכנענה יחסמנה ,התירו מזולת לקהת או להרבות תרצה ואם ,בהתר □מנו

 מה וישבור .ענק בבל שתמאס עד הפרישות, מדות בה ,ישלח בחפצו תרצהלהמגע
 בו תמשול ואם ,צרכיו כפי האדמה ויעבוד ,בהם אהבתו בפי ובנים מממון הבורא שחננו

 , הזה העולם חיי ויאהב מזה♦ שימנע עד הפרישות בה ישלח באיסור שהביאהו התאוה
 מן במאומה יחפוץ ואל .עצמו בעבור לא ,שלו הטרקלין הוא כי , האחר העולם בעבור

 ויישיר ,התורה משפטי בו לקיים יקבלנו , מאליו זה לו יבא ואם )א( , והנקמה השררה
 ומון אחר בעתותיו לו שישארו ומה , כלל העצלה מן במאומה יתנהג ולא .ארם בני

באשר המעשים אלה אל יקבץ ובאשר .והחכמה העבודה אל בם השגחתו ישיב ,מזונותיו
זכרנו

האמונה שביל
 ושק עב הגוף יהיה המנוחה ע״י ור״לכי .נדעתי כצ״ל .כו׳ גופה ולעדן להעבות )א( טן פרק

 כ״א )ג( כשינה: פן היקיצה . הקיצה ועזיבת )ב( : בשלימוחס החושים גס ויהיו ומעודן
: בלבד והתרשלות עצלות כ״א מנוחה זה א־ן האפח וע"ד מנוחה זה קוראים שהם כלומר . בשם □נוחה

 הוא העצלות כי יק .צדק בשם העצלה הפך אח קרא שהכתוב כלומר . בצדק הענין הפך וע״ב )ד(
 הפך הוא שהצדיק הרי . יחשיך ולא יתן וצדיק חאוה ההאוה היום כל .העצל על וכמ״ש . צדק ובלתי רשעות

 :תחתוניות . התחתית וכאב )ה( : עיי״ש ומיזקבל נאה דבר בזה אמר מהראשון בסל״ד המורה והרב .העצל
 : פדגורא שאחזתו רב אמר . רגליו את חלה מד( )סוסה דאמרינן וכההוא הרגלים חולי . והפודגרא )ו(
 משולחן שמתשרנס . אחרים על שספקו )ח( : לגוף חון המותרות את הדוחה כח חסרון . הפיל וחדי )ז!

 המנוחה אל ככוסף כאדם בנפש שם ית׳ שהבורא כלומר .כו׳ הנהגה לה שטה ושבוראה )ס< : אחרים
: עולם עד ובבסחה כהשקס בו תתנהג אשר גלום ונוה המנוחה עולם העוה״ב לגמול שתכסוף כדי
 נצור משטר □כל ב( :•בזה שישתדל מבלי רסו©כז ליר שימנוכו .באליו זה לו יבא ואם )א( ין פרק

 לכך
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 מ לבך נצור משמר מ:ל )כ( ד׳( )משלי שאמר וכמו . העולמים בשני משובח יהיה ,זכרנו
 וכל )ג( מבעים, מארבעה המורכבים לנופים דומים המעשים וישובו חיים. הוצאות ממנו

 שלשה משקל מ׳־ם מאהד שיקח בהם המנהג אשר וכרפואות .מחוברים שרשים שהוא גוף
 ב' ומאחר ,זוז הצי ומאהר , גרות ד׳ אחר ומדבר ,אהד מדבר זוז משקל בו ויהיה , זוזים
 הענין כן )ד( ,שוים חלקים אותם שיקחו יתכן ולא ,איפר ומאחר ,וחצי גרה ומאחר ,גרות

:זכרתי אשר חמדות באלה
 , קצתם עם קצתם המוחשים מזגי בזכר הזה המאמר בפוף להתנדב וראית■" יה פרק

 ,ואומר חמדות ממזג שהקדמנו למה ובבחינה בפדר תופפת להיותו )א(
 ואניח . וממוששים , ומורחים ,ונשמעים ונראים , נטעמים ,חמשה המוחשים בי הידוע

 .הרך והוא אחד בדרך אם כי ערבות לידי מביאים אינם כי , הממוששים והם ,מהם השנים
 והכרכום והפוכר מהנשא הפאלודג החרובה כמו )ב( , ידועה הרכבתם כי הטעמים כן ואחר

 המוהשים שלשת אל בדברי ואכוין .והתבשילים המזונות מן המטעמים בל ובן ,וזולתם
 להחליש מנהגו , שהור או ירוק או אודם או מלובן הנפרד המראה כי . ואומר , האתרים

 ,לעין האודם יזיק וכאשר ,השלג אל ההבטה מן הראות יבהה כאשר ,אליו כשיביט החוש
 ערבות לידי מביאים אינם זה עם והוא )ג( .לזה והדומה ,השחרות מן הראות כה ויהלש

 רבה ותנועה )ד( הערבות אפני ם מה יתחדש , קצתם עם קצתם בשימזגו אבל ,רבה ושמהה
 , ומדותיה האדומה המרה יניע ,הירוק עם המתערב האודם כי .ואומר .הנפש לכהות
 ותראה ,הלבנה הלחה בה יניע ,השחור עם המתערב והירוק .העוז חוזק מהנפש ויראה
 ויראה ,הדם כה יניעו ,והאודם והירוק והלובן השחרות יתקבץ אם אך ,השפלות כה הנפש

 המרה כה יניעו , הירקרק עם הירוק יתחבר וכאשר . והממשלה המלכות כח הנפש מן
 , המראים מזג בה יהפר או יוסיף אם וכן » והאבל המורך כה הנפש מן ויראה , השהורה
 לא )ו( / והנגינה דת הנפר והנעימה הנפרד הקול ובן .כפיהם מכחוחם )ה( לנפש יתחדש

 מת ישוה המזנם אבל )ז( , יזיקוה ופעמים ,בלבד אחד דבר אם כי הנפש ממדות יניעו
 . ונאמר .כפיהם שיהיה עד נפרדים מעשיהם לדעת לך וראוי ,וכחותיה ממדותיה שיראה

 ,נעימות השלש שעור מהם הראשון , מהנעימוח שיעור מהם אחת לכל ,שמנה הנגינות כי
 השתי ואלה , געה ואחת נהה אחת ,נעימות שלש והשניה .נעה ואחת ,סמוכות שתים
 נעימות שתי שעורה והשלישית » והממשלה המלכות וכח האדם כה מניעים ,נגינות

 , נעימה ומן והשפל והגבה השפל כל ובין , נחה ואחת ,נעימה זמן ביניהם אין סמוכות
 שעורה והרביעית .להם שדומה ומה חלב וחוזק והגבורה האדומה המרה מעירה לבדה וזאת

 , נעימה זמן ושלש שלש כל וכן )ח( , נעימה זמן ביניהם יהיה לא ,סמוכות נעימות שלשה
 והדומה והמורך והכניעה השפלות כח מהנפש ותראה , הלבנה הלהה מניעה לבדה וזאת

 ובין ,נעימה זמן ביניהם אין מזו זו שונות ושתים ,נפרדת נעימה שעורה והחמישית .לזה
 שעורה והשביעית .מתנועעות נעימות שלש שעורה והששית . נעימה זמן והשפל הגבה
 והשמינית .נעימה זמן ושתים שתים כל ובין ,נעימה זמן בניהם אין ,סמוכות נעימות שתי

שתי זמן ושתים שתים כל ובין , נעימה זק ביניהם אין , סמוכות נעימות שתי שעורה
נעימות

האמונה שביל
 שרשים שהוא גוף ולכל )ג( : ישירה !זהירות שמירה צריך שהדבר כלומר . כו' לבך

 ועצמות גידין מבשר המורכב האדם כמו הרבה משרשים מורכבים הם אשר הגופים ולשאר . מחוברים
 אחרים ובספרים . קושסאנדינא בדפוס אינו זה כל . זכרתי אשר המרות באלה הענין כן )ד( וכיוצא:

ליקת שצריך מה כפי מתחלפים חלקים מהם יקח זכרנום אשר המדות אלה בענין הענין כן .בזה״ל מצאתי
: ע״כ זכרתי כאשר מהם

 אבל .לבדה באחת סוב אין הסדות אצל לבד שלא להראות .בו' כסדר תוספת להיותו )א( ГР פרק
 שונים ממומשים ומקובץ ממוזג מוחש כ״א נפרד מוחש לו יערב שלא באדם הוסבע במוחשים שגס

 והוא )ג( :ט׳ והסוכר ממשא מורכב שהוא . בו׳ מהנשא הפאלורג החרוכה כטו )ב( :שיתבאר וכסו
 ר״ל .הנפש לכתות רבה ותנועה )ד( :ט' מביאים אינם זה ובעבור ר״ל .בו׳ מביאים אינם זה עם

 מכחותם )ה( : והולך שמבאר וכמו מפש כמות יתנועעו החושים יקבלו אשר והנעימות רבות הע לרגל כי
 ממדות יגיעו לא )ו( :הרבה וחס מעס אס הנפשיות פעולות גס תהיינה ככה המראים מזג כפי . כפיהם
 ישות הטזגם אבל )ז( : מאומה הנפש וכמות מדות יניס לא מהקולות בלבד אמד דבר לומר כ .כו׳ הנפש

 זמן ושלש שלש כל ובק )ח( : פיו על ויחנועעו הנפשיות הכמות תנועות עס ישוה הקולות מזג בו׳־יר״ל
: הרבה ואם מעס אם המזג כפי נפשית מדה .יקנה כו׳ רוב כפי ענין יקנה ס( 1:״ל כצ ; נעימה

 קונה
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 , נהלקות מדות הנפש מן ומראות ,השחורה המרה מניעים ,בלם הארבע ואלה .נעימות

 עד ,קצתם עם קצתם למזוג , המלכים וממנהג .הדאגה אל ופעם ,השמחה אל פעם
 נפשותם שייטיב מה בפי , אותם בשמעה ממדות שתניענח מה ויהיה שתשתוינה.

 4 במרך ולא בגבורה ולא ,באכזריות או ברחמים הרבוי אל יוציאם ולא ,המלבות להנהגת
 , בח מהם מריח לבל ,הנפרד ענין,הריח יהיה זה ועל . בשמהה ובחסרון בהוספת ולא

 הם דרור שחמר ומזה .ומעוטי המזג רוב כפי ענין יקנה )ס( ,בקצתם קצתם ימזגו ובאשר
 , ממוצע הם והעגבר ,ולחים קרים והאהלות , יבש חם והזעפרן ,דק קר והכפור ,יבש

 לתועלות ויתקנו בהותיו ימזט ,באהר מהם א׳ בל יעורב ובאשר .ודקים קרים הורדים ומימי
 מדותיר השוית ׳ש ב , לאדם מועילה יותר המוחשים בבל שההשויה וכיון .אדם בני

:יותר לו מועילה שתהיה ואהבותיו
 , תקונו בפי הזה בעולם קונה )א( האדם שיהיה , הזה הכלל מן והעולה יט פרק

 והעבודה החכמה על השגחתו ויציב ,צרכו כפי בהתר וישתה ויאכל
 וזאת ♦ בעתו דבר כל ,שסדרנו מה כפי הנזכרות מהא־בות אהד מכל ויקה , הטוב והשם

 מהם אחד ,מקומות בג׳ בספרו שלמה שזכרו מה חמאת והיא ,המשובחת הבהירה היא
 כי אני ראיתי זה גם בעמלו טוב נפשו את והראה ושתה שיאכל באדם טוב אין ג׳( )קהלה

 ואמרו ,הקנין שער ,בעמלו ואמרו המזון שער , ושתה שיאכל ואמרו .היא האלהים מיד
 ואמרו .ונוזל הוטס שהוא ממה לא , בוראו שהננו ממה מהתרו בו רוצה , האלהים מיד

 )שם והשני . טוב שהם בספרו עליהם מכפר ענינים שבעה הם )ב( , טוב נפשו את והראה
 כולל עוד וזה . הוא אלהים מתת עמלו בכל טוב וראה ושתה שיאכל האדם כל וגם ג׳(

 л ההתר ומן , עמלו בבל מאמרו ,והקנין , ושתה שיאכל מאמרו ,המזון , ענינים ארבעה
 )שם והשלישי .טוב וראה באמרו , ענינים השבעה אל ורומז .הוא אלהים בתת באמרו

 אשר ענינים הארבעה בו יש .ולשתות לאכול יפה אשר טוב אני ראיתי אשר הנה )ג( ה׳(
 בעת והאהבות מהמדות אחת כל שתהיה בזה ורומז , יפה אשר עליהם והוסיף ,זכרנו

 יפת עשה אשר הכל את ,ג׳( )שם הזה בספר מפורש שאמר כמו , בזולתה לא לה הראויה
 פרושם כאשר )ד( ,החכמה מן פנים שלשה בו יש הזה בפסוק הזכורה טובה וענין .בעתו
 עם חכמה טובה • ש׳( )שם מגבורה חכמה טובה , קרב מכלי חכמה טובה ואמר . הזה בספר
 בחכמת מיוחד הוא ,נהלה עם חכמה טובה אך ,מיוחדת מדה מהם פסוק ולכל .ז׳( )שס נחלה

 חכמת טובה ואמרו .)שם( השמש לרואי ויותר שסופו מפני .העולם ויצירת חטבעים
 . אותה וסבב נדול מלך אליה ובא הגדתה כי , המלכות בהנהגת מיוחד הוא , מגבורה

 יאבד אחד וחוטא שסופו בפני , וביראה בעבודה מיוחד הוא ,קרב מכלי חכמה טובה ואמרו
 הטוב השם מהם , הספר מן שהם זכרנו אשר טוב עניני השבע פרושי אבל .הרבה טובה
 ,ישכח ולא המקרים בעת המות זכרון ומהם • טוב משמן שם טוב )שם( בו אמר .הטוב והזכר
 < הבורא לכבוד הכעס ומהם .משתה ביה אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב )שם( בו אמר

 דבר אחרית טוב )שם( בו אמר ,הדברים אחרית ראות ומהם .משחוק כעם טוב )שם( בו ר א:
 חברת ומהם .רוח מגבה רוח ארך טוב )שם( בו אמר ,והמתון הסבל ומהם .מראשיתו

 נמלט שאיננו האדם שיאמין ומהם .חכם נערת לשמוע טוב )שם( בו אמר ,והצדיקי׳ החכמים
 בזת האחוז אשר טוב )ו( )שם( בו אמר , אלהיו לפני זח בעבור םחטא,)ה(כדישיכנע

 הי״א אלה אל רמז העולם עניני שחקר כעת החכם כי התבאר וכבר .ידך תגה אל מזה תם
כל עשות והוא .יפה קראו והאחד ,טובה קראם ושלשה )ז( , טוב קראם שבעה ,דברים

דבר
האמונה שביל

 צר» תיקח כפי כ״א בקניניס להרבות ישתדל שלא כטפר ־ תיקונו כפי בעוה״ז קונה )א( ט י יפרק
 אשר הנה )ג( :הגאז״ל בדברי אח׳׳כ ויבוארו .ענינים שבעה הם )ב( :בלעדו א״א אשר ’
 בספר פרושם כאשר )ד( :וגו׳ עמלו בכל סובה ונראות . ולשתות לאכול יפה אשר טוב אני דאיתי

 בעבור כר/שיכנע )ה( :ט׳ תכפה סובה ואפר . הזה קהלת בספר עצמו החכם אותם שמבאר כמו » הזה
 לתלמידיו הצדיקים סן אחד כמ״ש במעשהו דרום לט ויגבה יתגאה שנא ט בסוחיס אין הצדיק כי .כו׳ זה

 ומהו לו אמרו .העון פן גדול שהוא ממה עליכם מפחד הייתי .עון לכס היה לא אלו פ״ח( התשובה שער )חו״ה
 תהי אל ראשונה שם ואסר .כו׳ בזה תאחוז אשר טוב )ו( :ע׳׳כ והחונף הגאות להם אסר .העון מן גדול

 בזה שחאתוז סוב אבל .בעיניך רשע ולא בעיניך צדיק תהיה שלא כלומר .וגו׳ הרבה תרשע ואל וגו׳ הרבה צדיק
 וישתדל לאלוקיו האדם יכנע בזה כי .שקולים מעשיך כאלו עצמך אח הראה שתמיד כדי .ידך תנת אל מזה ונס

 נו׳ גבורה סס מכמה סובה . טובה קראם ושלשה )ז( :לסובה המשקל להכריע סוב מעשה אחר תמיד
 וכפן
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 , המותך מהקנין המזון לקיחת אחר יעשו אמנם עשר האחד יאלה .בעתו ונמאס אהוב דבר

 שיכולתי מה ככל הזה השער שקרבתי ואחרי . בארנו כאשר לו נברא אשר ובמקום
 כמר ,תקונר וכונת הלב לזכות אם בי )ח( מועיל איננו הספר בל כי .אומר , הקירוב מדרבי
 צפנתי בדבי דרשתיך לבי בבל .ההבם ואמר .לבך הבינות אתה אם י״א( )איוב שאמר

 )פ״ב שאמר ובמו ,יתברך אלהינו לשם ויכנעו הלבבות שיזבבו וראוי .קי״ס( )חהלים אמרתך
 תראה הלא ס( ו .וגו׳ הזה המקום על דברתי אשר בשמעך יי מפני ותבנע לבבך רך יען כ״בז;

 :בלעדיה שעושים ממה יותר הלב בונת עם עושים והנשמע והנראה וחנשתה הנאבל בי
 א,הבתר בלבנו וישים .התועים מן ולא , המאמינים מן ישימנו יתברך מהאל ואשאל

: הבא העולם ולחיי הזה העולם להיי שנזבח בדי , ויראתו

:צפונות מגלה ת״ל ♦ האמונות ספר ונשלם תם
האמונה שביל

 שיזכךלבו למי כ״א הספר זה יועיל שלא י״ל . תיקונו וכוונת הלב לזכות )ח(כ״א : שנתבאר זכמו
 תפשינה אלה נם כי .בו' והגשתה הנאכל כי תראה הלא )ס( :לנפשו תיקון למצוא אותו בקריאתו זיכוין

 וכש״ע .הלב כוונת מבלי האדם אותם בעשות שיפעלו ממה .אליהן לבו את האדם יכוון אם עוז ביתר פעולתן
 ית׳־ והאל ספק בלי ממנו נדחה חושיה תהיה . הלב כוונת מבלי האדם אותם יעשה שאס הנפשיים בעניניס

 לבהלה- נלד ולא לריק ניגע ולא ולקיים ולעשות לשמור ללמד ו ללמוד לבס את המכוונים המאמינים מן ישימנו
: אכי״ר למסה ושורש למעלה פרי ונעשה

ונשלם תם
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 מה על תפובה זללה״ה קיפובר משה ר הדי לאא״ז г נבג״ הבעשי׳ס כשלה קודש אחד מכתב פה להעתיק אמרתי

 ומעבר בהארידענקא מ״ס חייה ר’הר אחיו הצל חלה אשד הילד את לרפאות שיסע לו שכתב
: הלשין בזה כתוב היה מלמעלה המכתב

 ומגדול עוז שבח הגדול המאור הרב ה״ה רחמנא ליה זכי קא גבוה משלחן לגבוה ונמתין קרבין אימורין תגהך
: יצ״ו קיפוב לק׳ פלוסס מק׳ בגבורתו השמש כצאת יאיר נרו משה מוהר"ר תפארתו כ״ש פ״ה פ״ה נ״י

עצמו המכתב וזהתורף
□ГТ רימוני עסיס שפכני זית דנהורא בוצינא רברבי אשלי להני נסוע אשל ויקירא רבא גברא להאי יסגי שלסא 

 : בצהרים כשמשא יאיר נרו משה מוהר״ר תפארתו כ״ש כשמשא וזך ברור משנתו הגדול המאור הרב ה״ה

 לעולמים מסבירים ובפנים שוחקות בפנים לבם ה׳ יוסיף ובה יתן בה והשלום ההיים 'אתנו

 על הדבר ותקנתי הארידפנקא לק׳ לנסוע בנחיצה ונחצחי ועשה בקוס ודרכתי דמר ברעותא וסלקי נחתי ה2ה
 אורחי הני אחר וחזרתי ידי נתתי מהלאה וגס שאלחם אשר השאלה אודות וגם דמר בצביתא נטן

 איני ידיעתי הפעם ועתה בנבין להבין השאלה על תשובה הרמה למעכ״ת ולגלות הכרעתם מן הנוספים פרחי
 היפב לחקור לבו אל אביב ואני שבלב דברים ולגלות אוסר יגזור אך עלי מתרעם דמר התרעומת בפעם מוחקר
 דק העצים היפב ויכתוש מר יקח העץ מן היוצא מהדבר יחוש ואל ויקיים דבר חורפי להבין לבו אל אשיב

 המוח את מחזיק ורק אך ומשלשל מחליש אינו והדבר מזעיר מעם בו צוקיר ויתן פריעין ר״ל היסב ויבשל במים •ייתן
 ובזה כלות עד ייקר בכל לפשות •ה יכל ליקנא אליבא בוקר בכל לשתות וזה ב״ה ה׳ לעבודת הלב אס :»שמס

: מטלובם אליעזר בהר״ר ישראל הכ״ד שלום בשים אסיים


