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הקדמת
 העקרים על שהבר שלו להחבור ,נר׳ו שלמה’ הח״ר בן גדליה מוהר״ר האלוף

: זצלה״ה אלב״ו הר״י שחבר

: שמו ומהולל יהוה גדול
: לעמו מישרים דובר
: לחמו הפנים לחם

:בעולמו ויתפאר וישתבח יתברך

:מרומו בשמי השוכן
: בנועמו עמו על ומשגיח שוכן במרומו

: ותעצומו עוזו להם נתן
:ובמעגלותיה בשביליה הדורך

: ובטלליה בצלליה חונה
: גבוליה קצה עד בוחן
: בנתיבותיה קל עב על רוכב

 :בהכסתו שלמה יבין בה רזיה

 :תורתו מאור השופע אלהי בעזר
 ויכלהו.: ואחדותו הש״י מציאות ויכיר ידע

 :ממציאותו השפיע אשר והנורא המייחד שם
 :שכינתו כנפי תחת החונים ליראיו
 :ומעלתו רוממותו להשיג שואפים ממנו

 : לרוממותו קץ ואין רוממוהו השיגוהו
 מהותו. מצד לכל ונסתר פעולותיו מצד לכל נמצא

 המציא ראשית בלי ראשית כל ראשית
:מאחדותו העליונים

:מעצמותו השפע אור עליהם והשפיע

 והכל .העלומהו מאור צברא כל קמציא וביצירה ובעשיה בבריאה .פעולתו ימי בששת הנמצאים כל וברא
 השמים את אלהיס ברא ראשית שנקראו ישראל בשביל בראשית רז״ל כמאמר , וזוגתו האדם בשביל

 ולהכיר .בעבודתו זריז ולהיות בוראו את להכיר האדם ותכלית .לתבונתו הקר ואין .בחכמתו הארץ ואת
 הנמצאים וכל .זולתו עוד ואין הפשיטות בתכלית ומיוחד יחיד שהוא ,וגבורתו ויכלהו ואחדותו מציאותו
 להם לחלוק או הנמצאים מן נמצא לשוס לעבוד אין בכן .בגזירתו בפעולתם מושפעים ותחתונים עליונים

 שיהיה ה' לפני .תחנתו והפיל צבאות ה׳ למלאך יהושע השתהוה זה ובעטר .שליחותו בעבור אס כי כטד
 שאמר מי יכיר בה כי • ותכליתו לשלימותו לאדם הנתנת . בהלכת״ו תורה של בעומקה שלן בזכות .במזרחו

 הש״י בעבודת זריז להיות . טויתו הנהנת הטהורה הנשמה מעלת יכיר ובה . תפארתו וכל השלם והיה
 זה אל אשר בפוה״ב הרוחני דבקות אל בא הוא זה ידי ועל .ושלימותו האדם תכלית הוא זה אפר . ויראתו
 :וגו׳ חיים אלהיכס בה׳ הדבקים ואתם וכתיב .וגו' ליראה אס כי מעמך שוחג ה' מה הכתוב כמ״ש .מגמתו
 שעמדתי וקודם דעתי על עמדי מיום . ליפשי״ץ איש נר״ו זלמן המכונה שלמה הה״ר בן גדליה אמר

 נתן אשר ,הזה בעולם אלהיס שעשה המעשה על מחבוק הייתי ׳ למעלה שאמרט מה כל על בעיוני
 תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה בלבי אמרתי . מכאובים ימיו וכל יולד לעמל והוא הארץ על האדם
 יתרון שוס ראיתי לא כי הזאת המראה על ואשתומם . בשר יגיעת הרבה להג כי רואה אני אשר השמש

 ויכול שאפשר ,מילתא בה נימא להכא דאתינא והשתא . זולת ולא וטרח עמל שהוא העמל עס כי עמלו בכל
 . השמש תחת עמל שהוא לט וברעיון עמלו בכל לאדם הוה מה כי שאמר במה הכתוב שכוונת להיות
 שהוא העמל אס כי יתרון שוס לו שאין אמר וכאילו , הזה היתרון על לרמוז בא שהוא שמלת לפרשו נראה
 סדר לפי כי , שהוא במלת השי״ן תחת השו״א בא ולכן ,שבא לעומת הולך הכל כי , זולת ולא וטורח עושה

 מעלה אל ונמשך דבוק אינו שהוא שמלת לרמוז בא אלא , השי״ן תחת בסגו״ל שהוא מלת לנקוד לו היה הכתוב
 סוב שאין מתטנן והייתי שכלי בעין ראיתי הזאת המראה אחר והנה : וק״ל כמ״ש היתרון לבאר הוא רק

 ותשוב שתחזור כדי , והטהורה הקדושה בתורתו ולעסוק . והטרא הגדול ה׳ את ליראה כ*א בעה״ז לאדם
נשמע הכל דבר סוף ואמר קהלת סיים ולזה . היצירה בשעת לוקחה משם אשר המקום אל .בטהרה נשמתו

אחר והנה . בענפים ג׳׳כ וע״ש פ״ה ג׳ במאמר לקמן המחבר בדברי שנתבאר ע״ד . ירא האלהים את
מצות ולקיים . התורה עדות אל רגלי והשבתי ,הנזכרים הדרכים פי על דרכי כן גם השבתי האלה הדברים

דע בהחלה .במורא ועבדהו אביך אלהי את דע הע״ה שלמה אמר שכבר ובהיות .באמירה כל הטרא . ברה ה'
 זכה . ישרה אליו עבודתו שתהיה אפשר אי בו מכיר ואינו אדונו את ידע שלא מי כי ,ועבדהו כך ואחר

 ובעבודתו הש״י בדרכי ולעיין להתבונן ,אחד לצד עצמי את לקחתי אנכי גם בכן . ושמורה ערוכה . וברורה
 עקרים הפר והוא קדוש אהד ספר לפני ה׳ הקרה ,לו מסייעין לטהר הבא אחז״ל שכבר ובהיות , היקרה
 למעלה שלים ,פז אדני על מיוסדים חיים אלהיס דברי דבריו שכל וראיתי ,זצ״ל אלב"ו הר״י אותו שחבר

 , ובעבודתו השיי אמונת בדרכי האדם בהדרכת למטה רושם ועושים ,הלולים קדש פרי בענפי להאהז למשכיל
שיהיו וכדי . האלה העומדים בין מהלכים לו שיהיה עד בעליונים דבקות לו להיות למעלה פרי ועושים

 עניני



הקדמה 4
 בפי שטרים הספר עניני כל שהיו עד בתוכו ושלשתי ושניתי קריתי , בזכרוני מאריס הזה הספר עניני

 ובמקום , הש״י בעטדת האמתיח וההדרכה העבודה ענין על קצת שעמדתי באופן ,לבי לוח על ומסודרים
 מן הורוני אשר וכפי שכלי קה כפי סתומיו ומבאר מצפוניו מגלה הייתי וחתומים סתומים קצת דבריו שהיו

 מיוחד גליון על הכל רשמתי וכו' ממשנתו אחד דבר השוכח כל ואמרו חז״ל הזהירו שכבר ובעבור . השמים
 : לבך לוח על כתבם כמאה״כ לבי לוח על ולזכרון למשמרת לי שיהיה בעבור ,אוצרותי גנזי בתוך אותו ושמתי

 בוחרים כן גם שהיו מערכי פחות או וערכי גילי בני שהיו אדם בני שהרבה ראיתי אשר אחרי "אמנם
 לעיין תמיד ומתאויס חפצים היו ובכן ,למעלה שזכרנו הדרך על הש״י עבודת דרכי בהשגת לעצמם

 . כנזכר מהזולת יותר הש״י ובעבודת העקרים בהבנת הישר והמדריך המורה הוא כי ,העקרים בספר
 מצפוני כל להם גליתי כי בעבור , מזולתם יותר הענין קצת מבינים היו לקולי מקשיבים שהיו מהם קצת והנה

 דברי והיו ,לבי לוח על לזכרון לי להיות הגליון על כבר רשמתי אשר וכפי אתי במושלם היה אשר כפי לבי
 חידוש שוס בהם מרגיש הייתי שלא מפני אלי ערט שלא היות עם , מסיני להם נתנו כאלו להם ערבים

 שלא ומה אחרים עם שנתחברו או מעצמם בהספר עיינו מהם וקצתם .להם ערבה אעפ״כ כך כל גדול
 אתה ,אלי ואמרו דבריהם במליצת ופתוני זרזוני העירוני לבי ורפיון רוחי הציקתני בכן . לזולתם הניחו הבינו

 ,עצמו השכלת על וראשונה בעצם נתלה הוא האנושי שהשלימוח היות שעם שמעת לא אס ידעת הלא אדם בן
 להשפיע ראוי החסד מצד אעפ״כ , הנצחי לשלימותו צורך שהוא מה כל להפיג צריך בעצמו שהוא רצוני

 חכם יתהלל אל בפסוק ה' פרק שלישי במאמר לקמן המחבר בדברי שיתבאר כמו ,האחרים על גס בהשגתו
 עליך אפר מהודך ותתן שתופיע המהוייב ומן הראוי מן הוא ולכן .ע״ש וגו' חסד עושה ה' אני כי וגו׳
 לריח יפלה וזכרונך פמדך תמיד יהיה הרבים זכות ופי״כ .מערכך פחות או כערכך פהס הביריך על נם

בניך ובני לבניך גס יעמוד וזכותך .אחריך הבאים הימים אף להביא .חייך ימי כל תמיד ה' לפני ניחוח
: עולם עד

 שייכות פוס לי ואין ,אנכי ובזיון פחיתות מלא וכלי !צי אין אדם ובינת לימים אנכי צעיר הלא תחשוב ואם
 להתעסף כדאי אינני בכן ,לבד השם בשתוף רק דחברייא שבתלמידי מזעיריא למד אפילו כלל ודמיון

 הצריכיס ההשפעה אוצרות גנזי בתוך והחתומים הסתומים הפנינים בביאור דעי ולהוות שלי שאינו בטלית
 סהרת בלי ולפנים לפני אכנס היאך וא״כ .יומין פתיק מכסה שהיה מדברים בהם שימצא ובימוד ,אלהי פזר

 וביחוד .אונים ולאין לתחתונים וכ״ש ו פליוניס למשרתי אף .מצויינים ובלתי מסוכנים והדרכים . רפיונים
: וצניניס בשכי״ס הזמנים ילדי מקרי בהסתבכות המסובך היום כמוני

 בפני אותם ולפרש כאלו בדברים לדבר כדאי אתה שאין ,הוא כן שהאמת היות פעם ,אמריך תשיב הלא
 יודעים הס הלא כי גדולה שוס בפיך אין , ובלילה ביום תמיד אור נראה באורם אשר הגדולים המאורות

 שיהיה מעולם בדעתך היה ולא כוונתך היה פלא מקדם ידעת הלא מ״מ .ממתניך עבה וקפנם כולה
 ישכון הדרך איזה ולהורות עיניס ולמראה לתועלת קצת שיהיה רק ,ממך להגדולים צורך שוס הלז בחבור

 כיוצא ועל , לתומך סעד כמו הלז החבור ויהיה , גילך בני שהם אותן בו ילכו אשר ואמונתו הש״י עבודת אור
 כל יהיו אס .יומין עתיק מכסה שהיה מדברים קצת בהם יהיה אם ואף .אותך ומעורר מפתה אני בהם

 וירננו ישמחו ובדבריך ובך . עולמים באהלך בנועם ותשכון .בנעימים יפול חבלך , שמיס לשם בזה מעשיך
 . ממין ובעלי שגיאות מכל יצילך הוא ,בכוחונך תשים ה' על ואם . עגומים נפש ובעלי כח יגיעי וינוחו

: חמימים כעולת והפאתך מונך לך ויכופר
 ויתר שאת ביתר הלקס שבלי בעוז ונתאזרתי ונתחזקתי ונתעוררתי נתפייסתי האלה הדברים פי על והנה

כל מכונס על אותם וסדרתי , כנזכר הגליון על כבר רשמתי אשר הדברים את בידי ולקחתי ,עוז
בהם והוספתי וגרעתי הפסולת מתוך האוכל ובררתי , באותו״ח דגלו על איש לו המיוחד מקומו על וענין ענין
 נפות שבע ע״י מנופים וחלאה סיג מכל נקיים היו בתוכו הבאים הדברים שכל עד ,הצורך כפי מקום בכל

הוא האחד . דרכים שני על הלז החבור חלקתי ,בו המעיין על להעמיס שלא וכדי . שבעתים מזוקקות
והב׳ .דבריו לביאור והכרח צורך שהוא מה כ״א יותר דבר שוס בו ימצא ולא ,המחבר כוונת דברי ביאור

 יותר המחבר דברי יהיו ידו ועל לדבריו, קצת סעד כמו שהוא רק הענין להבנת כך כל צורך בו שאין הוא
 בזה ימצא ולפעמים .החלק בזה שיתבארו רז״ל ומאמרי ומדרשי הפסוקים ראיות ידי על ואמתייס מבוררים

 מוצא ומל עליו המחבר שהשיג במקום הרמב״ס דברי מל ישוב והס המחבר דעת נגד שהס דבריס החלק
 דעת לפי בתימה נשארו אשר עד מאד תמוהים קצת הדעת בחחלת שהם חז״ל מדרשי על יפוב ועוד ,בו

 וכיוצא לכן קודם זמנים סדר שהיה מלמד רבה ומדרש וכו' נבראו מהיכן שמיס פ״ג ר״א בפרקי כגון ,הרמב״ם
 גמגום שוס בלי החלק בזה בדברינו יפה מתבארים הם כולם , עליהם זרים דברים הרמב״ס פכתב בהן

:בשלם ופקפוק
 סקרים והם ,דרכים שלפה על העקרים ספד הנחמד ספרו את חבר אלב״ו הר״י המחבר שהרב שראיתי ולפי

 חבורי חלקי ב' את לקרוא ראיתי לכן .לבד עקרים בשם בכללו הספר את וקרא ,וענפים שרשים
 הוא בשורש הכופר שכל ובהיות . וענפים שרשים והס ,המחבר כוונת של האחרים חלקים הב׳ ע״ש הלז

 ובשאר פי״ג הא׳ במאמר המחבר בדברי כמבואר ממנו ומסתעף אליו שייך שהשורש עצמו בעקר כופר כאלו
 סמןיס



5 ג הקדמה

 והמשותפיס הנרדפים שמות ומן אחד ענין על מורים כמעט הס והעקר השורש כן אס ,שס הכאיס פרקים
 שכמו לפי שרשים בשם ג״כ המחבר דברי ביאור שהוא מחבורי הראשון החלק את קריתי לכן .הם

 זה זולת מכונו על המח»־ דברי להבין א״א כן כמו העקר זולת והשורש השורש זולת להיות א״א שהעקר
 וענינים דברים שהם היוש עם הקדושה תורתנו דת אמונת לצורך המחבר שהניח שהענפים ולפי .הביאור
 תפול זה בעבור לא בכולן או מהן באחד יכפור אס אף מ״מ . בהם תלויים התורה גופי שרוב עד גדולים
 השני החלק את כן גס קראתי לכן . זולתה אלהית להיות לה ואפשר בחלקיה ולא בכללה לא האלהיח התורה

 בכל ממנו ומפתעף יספר לעניני מתגולל שהוא היות עס הזה שהחלק ולפי ,ענפים בשם שלי מהחבור
 הוא כי כך כל גדול צורך בו אין המחבר דברי הבנת בביאור מ״מ .כנזכר שהוא מה לפי ומקום מקום

 ובו מאד עד הדבור בו להרחיב בדעתי יש הב׳ החלק בזה אמנם . המחבר דברי מכלל היוצא ענף כ״א אינו
 נביאים בתורה ואדם אלהיס המשמחים מפנינים ויקרים טובים בפשטיס עלי הטובה ה' כיד אהלי אקבע

 מן הורוני אשר וכפי המחבר כוונת לפי ומקום מקום בכל ז״ל רבותינו ומאמרי מדרשי ובכוונת וכתובים
 שלא כדי השרשיס בתוך העשיס ולערב לכלול רציתי לא הרבה מדברים אריכות בו שיהיה ובעבור .השמים

 שעתה ולפי .עי״ז המחבר דברי הבנת בביאור להמעיין דברים בלבול שוס יבא ושלא בו המעיין על להעמיס
 זה קראתי לכן וענפי״ס שרשי״ם עקרי״ס והם המחבר דעת כפי האילן צורת כל נשלם יהיה הלז חבורי עם

 בשס קראתי בכלל הכל את ,והענפים השרשיס שהם והפירוש העקרים שהוא הפנים רצוני בכלל, הספר
 ,צרכו ודי טבעו לפי לו המיוחד במקומו מיס מבועי על האילן וכשרש נשתל הוא עתה כי שתול עץ
 הפירות שאין ובהיות .וגו׳ בעתו יתן פריו אשר מיס פלגי על שתול כעץ והיה המשורר אמר בזה כיוצא ועל

 לא עליא אלמלא שארז״ל וע״ד עליהן המגינים העלין זולת צרכם כפי האילן על ולהתבשל להתקיים יטלים
 פעמים הרבה באמת כי ,והמדרשים הפסוקים על מקום מראה עוד בו הוספתי , אתכליא אתקיימו

 וכיוצא ובנביאים בתורה מקומות בכמה נכתב והוא פסוק מאיזה לדבריו ראיה שמביא המחבר בדברי תמצא
 שמביא פ״ג א' במאמר שמצינו כמו ,המחבר בדברי להבין קשה כן וע״י בו שהוא ענינו לפי מקום בכל ומדבר

 במלאכת הנאמר הכתוב שזהו מבינים היו הרבה ,ישראל בני בתוך ושכנתי מהכתוב לדבריו ראיה המחבר
 המחבר כוונת אין כי אמתייס אינם וכולם המחבר בדברי משונים שונים פירושים הרבה נפלו ובכן המשכן

 מביא ולפעמים .ע״ש בדברינו הנ״ל בפ״ג שם שיתבאר וכמו ו׳ סי׳ א׳ במלכים הנאמר הכתוב על רק שם
 בלחי הכוונה להבין שא״א הרבה בזה וטוצא תחלחו כ״א מביא ואינו סופו על וכוונתו אהד כתוב המחבר

 ומאמרי והמדרשים הפסוקים כל על מקום המראה ג״כ ועשיתי תקנתי לכן ,הכתוב ומהות ענין ידיעת
 מטעמים מיני כל ועליו מלכים לפני הערוך כשלחן כל לפני מוכן ובפרטו בכללו הזה הספר שיהיה באופן חז״ל

 יחן פריו אפר הנזכר הכתוב מאמר יתקיים ובזה .ספוקו די ואחד אחד לכל מתוקים ופרות טובים ומגדים
: וגו׳ יבול לא ועלה״ו בעתו

 האבנים מן ומסולק מבוער הכרס יהיה לא אם האילן על צרכן כל להתבשל יכולים הפירות' שאין אכן
 לכן הכרם, את ומקלקלים בפירות רע ריח המולידים בהכרם הנמצאים מדברים וכיוצא והקוצים

 הטעיות והס ,בתוכו להמעיין נגף לאבן שהיו האבנים כל מתוכו ולסלק הכר״ס מן הקוצים לבער כן גם ראיתי
 בספר המעיינים מן שהרבה בסבה טעיות הרבה בו היו האחרונים מאמרים בשני וביהוד הספר בזה הנמצאים
 ממיינים היו לא אחרונים מאמרים בב׳ אבל ראשונים מאמרים ב׳ כ״א לומדים היו לא בו והלומדים העקרים

 ולא כ״כ נגלה היה לא פרסומם אשר הטעיות אמנם .מוגה בלתי הספר נשאר היה זה בעבור כך כל בו
 מהפנים האותיות כל לשאר דומות שאין אחרות באותיות להדפיס! וצויתי אותן הגהתי כל לעין נראה היה
יטלין ובאולי ,כבר היה ולא נתחדש שזהו הכל שידעו כדי )( כזה לבנה כחצי הן צדדי בשני רשמתי וגם

רושם שוס בלי אותו הגהתי כל לעין ונראה נגלה טעות שהוא מה אכל . זו הגהה זולת המחבר דברי ליישב
וגו׳ שתו״ל כע״ן והיה ג״כ הנביא אמר בזה כיוצא ועל .וכל כל עס נשלם האילן צורת יהיה זה ועס ,וגדר

ובתפלה בתחנון .ארנן הי אל אל בכן .פרי מעשות ימיש ולא ידאג לא בצורת ובשנת רענן עלה״ו והיה
 כו .והענן החושך מתוך האור שהאיר וכשם .יחק אותי והשכל ובינה בדעה חנס מתנת לי שיתן . אתחק לפניו
 אתפלל ובכן .הענן בעב אליו ה׳ בא אשר מרע״ה ע״י . ועק וברקים בקולות הנחנת בתורתו עיני יאיר
 הדריכני המשורר כמאמר . ינחני אמת ובדרך . יפלטני ומעונות משגיאות שיצילני .ואוני כחי בכל אליו

:וגואלי צורי בעזרת .החלי וזה .והושיעני ענני לכן .היום כל קויתי אותך ישעי אלהי אתה כי .ולמדני באמתך

שניה הקדמה
 ושלמתי הנ״ל הדברים כל על עמדתי שנה כ״ו בן בהיותי .למעלה הנזכר שלמה הח״ר בן גדלי״ה אמר

 זמן באותו אפס . האיכות ומעט הכמות גדול הוא אשר הנ״ל חטרי עם נדרתי אשר כפי נדרי את
 קצר כי שראיתי מפני הדשס במלאכת הפועל אל הכת מן הלז החבור ולהוציא רצוני להפיק יכולתי נא

 המצע



в הקדמה
 רדפוני הזמנים ילדי ממקרי זמן באומו עלי דעדו הרפתקאות בעבור הא' . סבות מב' מהשתלע המצע

 . מקומי והנשי עירי לבני כידוע )ואכלוני שכלוני וכמעע 7 אותם שאת יכולתי לא אשר עד תרמה עד השיגוני
 החטר כי , הרבה כ״כ הדפיס על הוצאות ולהוציא המדה על כך כל להפריז ביכלתי אז היה שלא הב'
 מוכרח הייתי בק . עלי רבה ההוצאה והיתה בעצמו העקרים ספר זולה שלמים נייריס ממאה יותר גדול

 בסל ישבתי והנה . השמים מן ארומם אשר עד מה זמן הקדש מלאכת ממלאכתי ולהניח פי למו ידי להשיס
 מי אל ידעתי ולא סומך ואין שמאל ואל עוזר ואין ימין אל והבטתי פע״ז חשוון ר״ח עד זאת ממלאכתי ושמם

 מברכתו אלהים לי שנתן המעט כי השמש תמת שעמלתי עמלי בכל יתרון מה בלבי ואמרתי ! אפנה מקדושים
 והתבוננתי ראיתי בכן ,הפועל אל הכח מן הקודש מלאכת מלאכתי את להוציא שאוכל עד כ״כ לי יספיק לא

 הרבה כי , העמקי״ס שושנת בשושנים וללקוט באמרי״ס ולקצור הקוצרי״ס אחרי ללכת טוב ואמרתי בעצמי
 אותן כתבתי רק ז״ל אלב״ו הר״י המחבר כוונת באור עזר לשוס צריכין היו שלא אף בענפים כתבתי מריס

 ראיתי לכן .וכו׳ ועוקרתו באה והרוח וכו׳ ממעשיו מרובה שחכמתו כל ארז״ל וכבר .וצוותא שותפי אגב
 המחבר כוונת עמן לצורך היו פלא והפסוקים המאמרים כל מפס ולקחתי אותם ולמעט הענפים לקצר

 ומאמרים הפסוקים מן ומעט . המה לבי ששון כי למשמרת לי להיות מיוחד גליון על אותם והעתקתי
 המיוהד מקומם על אותם הנחתי המחבר לדברי וצורך סעד איזה קצת בהם שיש שראיתי חז״ל ומדרשי

 שמעשיו וכל פזכרט רז״ל מאמר סוף בו נתקיים ובזה ,בשלמותו ונשתל נטוע האילן צורת שיהיה כדי , להם
 באות שבעולם הרוחות כל ואפילו מרובין ופרפי״ו מועטין שענפי״ו לאילן דומה הוא למה מחכמתו מרובין

 והיה וגו' שרפי״ו ישלח יובל ועל מים על שתו״ל כע"ן והיה שנאמר ממקומו אוחו מזיזין אין בו ונושבות
 וארן במים עלי אני ומעיד . לקרבה אלהים מלאכת ואל ,להתיצבה בחיל אבא ובכן .ונו' רענן עלה״ו

 דעתי בטנה זה על בי שהפצירו תכירי ואהבת רצון להפיק כדי רק . ערבה ואינה כבדה עלי זאת שמלאכה
 טעות איזה בו וימצא הכפר בזה מעיין לכל לבקש באתי לכן .באהבה טעם אין ואמרתי .רחבה שאינה

й _ ינצל וכן .רבה באהבה ויתקננו . חובה לכף ולא זכות לכף שידינני מלילה ידי מתחת שיצאה שגיאה 
 המתאבק המעתיר דברי כה . בעוה״ב הצדיקים פאר עם הפכינה מזיו ויתעדן .הלהט ומיום וצרה צוקה מכני

 :רבא אלהא עבודה משמר על העומדים עולם גאוני והתמימים הצדיקים המה הלא ישרים רגלי עפר והלוחך

ומותם טתב .פולנייא ממדינת ליפשיץ איש שליט״א זלמן המכונה שלמה הה״ר בן גדלי״ה

: יצ״ו לובלין קדישא קהלא בישראל ואם עיר פה לפ״ק שע״ז אדר ז' ג' יום &70
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הראשון המאמר פרקי רמזי
פרקים ועשרים לששה ויחלק , הם כמה הדתות מעקרי בחקירה

 העיקרים על בחקירה שיש הקושיא בו יודיע ראשון פרק
 וחלקיים כוללים עקרים שיש ויאמר .לדחות י ’

 מעקרי המשיח ביאת שמנה ז״ל הרמב׳ם על ויקשה :ודת דת לכל
 להורת עקר העולה שחדוש האומרים על יקשה וכן . משה הורת
 ־. המחבר( קושיה על טוב ישוב יתבאר שם )ובענפים : מפה

שיקרא העקרים מן דבר המכחיש הוא מי כו יבאר שני פרק
 :כופל יקרא ולא אותם המכחיש הוא ומי / כופר . . 1

על ויחקור עקר מלת יפול זה מה על יבאר שלישי פרק
 המכפר אס ז״ל הרמב׳ם שהניח מקרים הי׳ג 1

 אמרים עקרים על ג״כ ויחקור ,לאו אם מדוקדק הזא כהוא
 : מדוקדק מהם מספר שוס שאין ויבאר !האלהית לדת שהונחו

 הרמב״ם כונה על ודעת טעם בטוב ישוב יתבאר שם )ובענפים
:שהניח( עקרים הי״ג במספר ז״ל

 שהם ג׳ הס אלהית לדה הכוללים שהמקרים כו יכאר ד פרק
 ושכר השמים מן ותורה השה מציאות והם ,אבות כמו

 ונתלים מהם ומסתעפים אחרים שרשים אלו ושתחת • ועונש
 זכרזנוח מלכיות שהם ג׳ ר״ה ברכות כיו לכך כי ואמר !מס

 שמנה העקרים שכל ואמר ,הללו עקרים הג׳ כנגד ושופרות
:הללי אבות הג׳ מן מסתעפים ז״ל הרמכ׳ס

 המין לקיום טבעית דת מציאות הכרח בו יבאר ה פרק
 הקבון להיום תספיק לא לבדה שהיא ויבאר !האנושי 1
השופט מציאות הכיח ייבחר . אחרה דת המצא בזולת כסד״גי

:המלך או כמדינה
 להישיר אלהית תורה שתמצא ראוי שהוא יכריע ו פרק

: האנושית ההצלחה מיל אל האנשים
 וממנס נפוסיס וממנה טבעית ממנה שהדת יבאר ז פרק
 מהו ותכליתם מהן אחת כל כונת ויתבאר ׳ אלהית 1

: מזולתה מהן אחת כל תוכר ובמה
 כמה הנמיסית בדה אשר חסרונות קצת כו יבאר П פרק

 כפסוק קצתה שנרמזו ייכאי ,האלהית מן שתקצר
 שם )ובענפים .אודיו הבאיה והפסוקים חמימה י׳י תורת

 החשה על סס הנך לאנימלך כמלאך שאמר הכתוב כן גם יתבאר
 ודרשת וככתוב .וגו׳ החסד ה' לך הכתוב ג״כ יתבאר ובו !וגו׳

 ואיש וככתוב • וגו׳ אמת ה׳ משפטי והכתוב וגו׳ ושאלת וחקרת
: וגו׳( היש אשת אח ינאף אשר

 הבחירה הן בכלל הנימוסית הדת שהתחלות יבחר ט פרק
 בתורת כבחירה נכתבה למה ויבאר , והתכנית

 :אנהית שהיא במה אליה התחלה שאינה אחי משה
 שהן ג׳ הן נכלל האלהיה הדת שהתחלות בו יבאר י פרק
 ולזה ,השמים מן ותורה ,ועונש ושכר ,השס מציאות 1

 הג׳ אלו כי ויאמר ,האלהיה לדת כוללים עקרים אלו נמנו
: הלק פ׳ כמשנה ח׳ל שמנו הם

 מל ראיה שהלקח ראוי משה מתורת כי יבאר יא פרק
 שסכל אחי אלהיס לחורה ההכרחיים הדברים 1

מהכימיה



הראשון המאמר פרקי רמזי
 הם הג׳ שאלו ראיה משם וכי ׳ אלהית שהיא בה ׳מסכימיה
 בפרשת בתחלתה בה שהונחו אחר ׳ האלהית הדת השחלות
 ׳ בתתלתה התחלותיה מכמה בכל שיונחו מה במדרגת בראשית

 , אדם הולדות ספר מזה הוא התורה התחלת עקר כי ויאמר
:בצלמנו אדה נעשה פירוש ויבאר ,הכתיב זה ויבאר

 החדוש ז״ל הרמנ׳ס מנה לא למה הטעם עאר יב פרק
 עקרי דבר שהוא מאמץ היותו עם העקרים מכלל 1
 מספר השני החלק מן כ״ז בפרק שכתב כמו משה בתורת

: כמורה
 עקרים כשלבה באלו שתודכ דה כל שאין יבאר ע פרק
 גם הודה אא׳כ ׳ פניס כל על אלהית היה שאמרנו י

р אלהית שתהיה אפשר ואז מהם המסתעפים השרשים בכל , 
: בעיקר כיפר כאילו השרשים מן באחד שהכופר ויאמר

שום בשישים ולא בעקרים למנות ראוי שאין יבאר יד פרק
 נמנית צא לזה כי ויאמר ,התורה ממצות מצוה 1
 הטעם ויתן . הדת לקיום הכרחית שהיא אע'פ שורש הקבלה

 לא למה ויבאר פרטית׳ מנוה היותה עם שורש האחדות נמנה למה
 שחין ויאמר . בפירוש הדברות בעשרת העקרים כל נאמרו

: מצוה הלא ז׳ל הרמב״ם שכתב כמו עקר אנכי דבור
 השלשה מן אחד ככל הנתלים כשרשים יבאר טו פרק

 הדרך בזה אותם מנינו למה ויבאר ׳ עקרים
 : עקרים כלס נמנו ולא והולדות אבות שכם ושרשים מקרים

 כראוי מן שהיה גדול ספק על טוב ישוב יתבאר שם )ובענפים
: המחבר( דברי על שם הוא וכן הרמב׳ס בדברי לספק
ויבאר ׳ האלהית לדת הכרחי אחד בענין יתחיל ט* פרק
 שתגיע אפש־ שאי שתשב מי בקדמונים שהיה 1
 בטיחות שת מי פסוק ויפרש ׳ נעלם שהיה דבר בבוס לאדם ידיעה
 הפרק וזה ׳ בינה אין דעת אין ואס חונן אתה וברכת ׳ חכמה

 מאין והחכמה ככתוב יתבאר שס )ובענפים :אמריו לבא הקדמה
 הולך והכתוב .וגו׳ הבהמה מן האדם ומותר והכתוב .וגז׳ המצא
 יתבאר ובו .דעת יבקש נבון לב והכתוב .וגו׳ בטח ילך בתום

 :והשכל בינה דעה אלו לשונות בג׳ חונן אתה ברכת כונת ׳כ ג
 התחלות ויבאר . התחלות חכמה לכל שיש יבאר יז פרק

 התורה לבאר כדי זה וכל הן אלו כי בכלל החכמות
 וקצת אמת דברך ראש פסוק ויפרש התחלותיה הקח »היכן
 רז׳ל מאמר יתבאר שם )ובענפים :תורתי עטי האזינה מזמור

 :זגו׳( ואמו אביו גוזל ופשוק יכו׳ חכם איזהו אומר זומא בן
ובין האמהית האלהיה הדת שבין ההבדל יבאר יח פרק
 שיש ההבדל ויבאר .באלהית המהדמה המזוייפת 1

 על תורה לחת שליח שהוא הנביא ובין שליח שאינו הנביא הין
 ויאמר השליח ולשליחות לנבואה עצמיים שהם האותות ויבאר • ידו

: נענשים הנביאים זולת בשמות שהמשתמשים
 שאפשר הדברים בו ויבאר האמונה גדר בו יזכיר טי פרק

 האמונה תהיה דבר ובאיזה נהם האמונה שסבא
: חזקה יותר

 או ליצחק או לאברהם התורה נתנה לא למה יבאר כ פרק
 ע׳ז במסכת ז׳ל רבותינו שאמרו למה ויבאר ,ליעקב

 מי כל ואמר בחיקו ומניחה תורה ספר הקב״ה מביא לבא לעתיד
 העכו׳ם יקבלו לא נמה ויבאר .שכרו ויטול יבא בתורה כעסק

 שכר ישראל שיקבלו כמו בידם המקובלת תורתם שמירת על שכר
 עם חכמה טובה הכתוב יתבאר שם )ובענפים : קבלתם סל

: וגו׳( נחלה
 הנצחית ההצלחה אל האדם את תביא שהאמונה יבאר כא פרק

 יאמת דבר שזה ויאמר המחקרית הידיעה מן יותר
: הנסיון אותו

 ׳ ההצלחה אל מביאה בו שהאמונה הדבר יבאר כב פרק
 אל מביאה בנמנעות האמונה אין כי ויאמר

 הדבר יודע מהיכן ויבחר - מינים שני ■שהנמנעות ויאמר .ההצלחה
:בו האמונה שתפיל

 הנסים ובכל ובמצות בתורה האמונה מלבד כי יאמר 20 פרק
 אמונות שש להאמין צריך בכלל, בתודה שבאו

 שהכופר ויאמר זמן׳ בכל התירה לקיום מצטרכות שהם מיוהדות
 דברי על ישוב יתבאר שם )ובענפים .מין יקרא מהן באחת

שכסב מה את סותיין שדבריו נראה ריהטא לפוס כי המחבר
: בפ׳א( לעיל

ד ד
 5ע לחקור רשמי או נ־חויב הדת כעל הס יחקור כל פרה
א» מהם המסתעפים והשישים ואמונתו דתו עקרי 1

:קבלהו על לסמוך מחוייג הוא
 יותר אלהית תורה שתמצא אפשר אם יחקור כה פרה
 כארצות או מתחלפות לאומות אחד כזמן מאחת י

: מתחלפות
 מכלל העולים והשרפים העקרים משפר בו יזכיר כו פרה
 מה כפי האלהית לדת הכרחיים שהם המאמר י

משה הורת שתגזור מה ולפי התוריי העיון שימייבהו

השני המאמר
 у השם מציאות שהוא הראשק העקר בביאור

 וזהו , פרקים ואחד ושלשים הערה אל ויחלק
: פרטן

וז: הז בספר הלמוד ע״ד המעיין להעיר היא ההערה

 איננו ית׳ השם על הנאמר שהמציאות בו יבאר א פרק
 , הנמצאות מן זולתו על שיאמר הדרך על עליו נאמר

 מצד אלא מהותו מצד מושג יתברך השם מציאות שאין ויאמר
 נפשי ברכי מזמור קצת בו ויבאר .ממנו המושפעות הנמצאות

:י׳י את
 על פועל השי״ה על שיאמר אפשר שאי בו יבאר ב פרק
 על נא ׳ כפועלים מן פועל שוס על שיאמר כצד 1
 שנאמר שא״א ג'כ ויבאר .הכחיריי הפועל על ולא הטבעי הפועל

 שם )ובענפים : רבים שחשבו כמו קדום ברצון פועל שהוא ית׳ בו
 שהש'• אומרים היש על שהקשה המחבר קושיית על ישוב יתבאר

 הקב׳ה התנה הגאי רז׳ל שמאמר הנראה וכפי קדום ברצון פועל
 סי' שבישעיה הכתובים ג׳כ ויתבארו .זה על ג׳כ מורה ובו׳
 ג״כ בי ויתבאר ׳ וגו' מדעתי וגו׳ הגדתי מאז הראשונים מ׳ה

:הש׳י( אצל הנאמרת הידיעה ענין
 פועל שהוא ית׳ בשם יאמר צד איזה על בו יבאר ג פרק
 מחשבותיכם מחשבותי לא כי פסוק כי ויאמר !ברצון י

 גדול יותר שהוא הרצון על הנופל הספק להתיר בא וגו׳
 ט ויאמר , התארים ושאר והחכמה הידיעה על הנופל מהספק

 )ובענפים :בנו שיחייב כמו שינוי מחייב איננו ית׳ בו הרצון
 ממס אחר בענין הש׳י על הנאמר דרצון פירושו יתבאר שם

 לא כי שבישעיה הכתובים ג׳כ בו ויבאר המחבר שפירשו
 הידיעה ענין ג״כ בו ויתבאר . וגו׳ מחשבותיכם מחשבות*

:הש״י( אצל הנאמרת
 מהכח הדברים מיציאת בתורה שנזכר מה כי בו יבאר ך פרק

 מציאות על ראיה יש מתחלפים בזמנים הפועל אל
 והשישים השם מציאות לבאר עיוני מופת ויביא ורצון, בכווצה פועל

 : המוחשים הדברים מן שנשיג מה מצד ממנו המסתעפים
 :המופת( בזה הנופלת הקושיא על טוב ישוב יתבאר בענפים )ושס

 הרמב״ם שהביא הראשונים מופתים שהשני בו יבאר ה פרק
 השם מציאות על המורה מספר השני החלק בהחלת

 כי ויאמר ,דת הבעל לב עליו נשום שראוי ממה מהס אחד אין
 מה מכל אמתי יותר הוא ז׳ל הרב שהביא השלישי המופת

:ש: שהביא
 כל שיאמין שראוי הציורית ההבנה הדרך בו יבאר ו פרק
 המסתעפים וכשישים כשם מלאוה בעקר דת בעל 1

 מכותו שיודע כדי רושם גדר לו אין שהש׳י ויבאר .ממנו
: האמת הדרך על ומציאותו

 השם מציאות מעקר המסתעפים השרשים מן כי יבאר ז פרק
 יסולקו או לש׳י שייוחסו שאפשר התארים כל ימשכו 1

 : יותר ולא ארבעה השישים שמנה למה הטעם ויתן ׳ ממנו
 ,האחדות שורש שיתבאר כדי בתארים לדבר יתחיל ח פרק
 לא פעולתו מצד הדבר בו שיתואר התואר כי ויאמר 1

 הו הפכיות פעולות יפעל אם אף כלל הפועל בהק רבוי יחייב
 ותפעל אחת הנפש כי ויאמר .ברצון או בטבע הפועל שיהיה

 מצדדים בתארים יתואר כבר הש׳י כי ויאמר .מתחלפות פעולות
:בעצמותו רבוי מחייב מהן אחד שאין שלשה

פרק
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 הן ית׳ מהשם התזארים סלוק המחייב הצד יבאר ט פרק
 בשכבר זה על ויקשה .מקרים שיהיו הן עצמים שיהיו

 : וזולתו כאחדות תוארים או תואר איזה לו יתחייב
 זה אי ועל האחד שם יאמר פנים כמה על יבאר י פרק

 שמע פסוק ויבאר אחד שהוא ית׳ בו יאמר צד
: אלהינו ׳י י ישראל

 והשתלשלות האחד מן הרבוי המצא איכות יבאר יא פרק
 אב׳ן דעת לפי כראשונה הסבה מן כנמצאות

 הקב׳ה לפני שנת אמרה שארז׳ל מכ ויבאר .ז׳ל והרמנ׳ם סינ׳א
 לה ושאמר זוג בן נתת לא ולי זוג בן נתת לכל עולם של רבונו
 שמצות ויבאר .זוגך בת ההא ישראל כנסת בהי יתברך כשס

: אות היא שנת
 במהותם כיש כדעות וחילוף המלאכים במציאות בי פרק

 יתבאר שם )ובענפים : בכם הרכוי ימצא ואיך
 ענין כ’ג יתבאר ובו .בזה המחבר בדברי הנופלת גדילה המיה

 הדרך וזה התוריי דעת לפי המלאכים מרנוי כהשתלשלות
 על ישוב יתבאר זה וע׳י ! ספק פוס בלי אמתי יראה מכיבוי

 ובו .ולוט שרה לאברהם המפתלחיס מלאכים בג׳ כנופל הספק
 ולא שליחות פתי עושה אחד מלאך אין ל’רז מדרש ג׳כ יתבאר

: אחת( שליחות מלאכים שני
לפי הפשיט האחד מן הלבוי המצא דרך יבאר יג פרק
 על ויקשה . הפילוסופים וקדומי ד רש׳ אב״ן דעת 1

 )ובענפים :ישראל שמע פסוק זה על ויבאר י׳ח בפרק שנזכר דרך
 לפי יתברך מאתו היוצא כיבוי מהות מענין עוד יתבאר שם

 בענין אבוחמ׳ד בשאלת שם הנופל גדול ועיון .הפילוסופי עיון
 Ы עליון מפי הכתוב בז ויתבאר .הפ׳י אצל הנאמרת כידיעה

:והטוב( הרעות תצא
 הגשמות שלוק שהוא השני בשורש לדבר יתתיל יד פרק
 ההתפעלות יתברך לשם ייוחס צד איזה על ויבאר 1

 אליו ניחם ולמה והנטירה והנקימה ועצב כחרון הגשמית
 :הכבוד מלך השם נקרא למה ויבאר מגונה מדה שהיא הגאיה
השמחה יתברך אליי תיוחס צד איזה על יבאר טי פרק
 רז׳ל ואמרו ,במעשיו ה' ישמח הכתוב שאמר 1

 ופסוק אלהים חסדך יקר מה פסוק ויבאר .במעונו שהשמחה
 יתבאר שם )ובענפים : תשקם עדניך ונחל ביתך מדשן ירויון

 יתבאר ובו • וגו׳ גאוה רגל תבואני אל המפורר שאמר ככתוב
: וגו׳( יחיה באמונתו וצדיק הכתוב ג׳כ

 צד זה אי ועל השחוק שם יפול פנים כמה על יבאר ט* פרק
 על השחוק סבת ויבאר שוחק שהוא ית׳ עליו אמור י

 : באדם סגולה שהשמוק חכמים אמרו למה ויבאר / דבר כל
השם בכבוד אז בשם יאמר דבר איזה על יבאר р פרק
 אפשר אם ויחקור , גשם שאינו אחר במקום שהוא 1
 המעלה צד כמו בצד שהוא גשם שחינו במה או בשס שיאמר

 דעת לפי המקום גדר ויבאר ,במקום שאינו אע׳ס המסה או
 הפנוי או הריקות הוא שהמקום ויאמר עליז ויקשה אריסטו

 : זה על אייכטו שהקשה מה ויתרן . אריסטו דעת הפך
נופל אינו שהש׳י והוא הג׳ בשרש לדבר יתחיל יח פרק
 שהוא בו יאמר צד זה אי על ויבאר .הזמן סחת י
 והוא אריסטו זולת דעת הזמן במהות שיש זיבאר .ונצחי קדמון

 אני פסוק ויבאר כזמן הוא הגלגל בתנועת משוער כבלתי שהמשך
 מלמד רבה מדרש יתבאר שם )ובענפים אחרון: ואני ראשון
 מאיזה שמים ר׳א פרקי ומדרש .לכן קודם זמנים סדר שהיה
 הרב שכתב הזרים הדברים ולבטל להוציא כדי וכו׳ נבראו מקום

 ובו .נ׳ לחלק ובפ׳ל בסכ׳ו שם אלו מדרשים ב׳ על המורה
 : חריב וחד עלמא הוה שנין אלפי שית רז׳ל מאמר ג'כ יתבאר
 ג'כ בו ויתבאר וכו׳/ ליצה׳ר לו יש שמות שבע רז׳ל מאמר וסולת
 תכו כיתה והארץ וגו׳ ברא בראשית שבתורה ראשונה פרשה

 זה בפי׳ וירושלמי יונתן התרגום וכוונת וגז׳ אלהיס ורוח וגו׳
 לפי הן בחיי רבינו דעת לפי הן אמד יום שאמר ככתוב

 ליסרה ויססתי הכתוב כזונת בז ויתבאר .ז׳ל המחבר דעת
 בראה תהו לא הכתוב וכוונת וגז׳ חטאתיכם על שבע אתכם

: וגו׳( לנצח המות בלע והכתוב .יצרה לכבס
 קדמון הוא הש׳י בו שיתואר תואר שכל ט יבאר יט פרק
אחר משתנה אינו יתברך זשהוא .כמוהו ונצחי י

 פסון ויבאר . משמנה שזולתו מה ושכל הזמן מחת נופל שאינו
 וכו / העולם שר שאמרו שאיז׳ל מה עם זקנתי נם הייתי נער

 ש מושיע מנלעדי ואין ה׳ אנכי אנכי בפסוק הכפל עעם יבאר
כל אספרה למען ספק להתיר כל מלת שתוף יבאר כ פלה
 אשר כל אס אלהיס וירא פסוק ויבאר ,תהלתך 1

: מאד טוב והנה עשה
 מן מסולק שהש׳י והוא כד' שורש לבאר יתחיל כא פרה
 שניהם מבלתי אפשר שאי בו ויבאר . החסרונות י

 לפי אליו יימסו נד זה אי על ויבאר , חיובים תארים קצת לש״י
 אליו ייוחסו התארים כל ני ויאמר , ההוריים החכמים דעת

: בלבד שבהם השלמות צד על יתברך
 ליחס אפשר שאי ז״ל הרמכ״ם שדעת בו יבאר כב פלה
 פעולותיו מצד או •שולליו אלא הואר פוס לפ׳י 1

 בקשת ויבאר נדיב, שיקרא ראוי מי ויבאר ,נדיב והנון רהוס כמו
 כגבור כגדול שהאל אמרו ולמה ,דרכך את נא בהודיעני משה

 ותקנינהו כגדולה כנסת ואתו משה אמרינהו לא אי והנורא
 וגו׳ ה׳ גבורות ימלל מי הכתוב יתבאר שם )ובענפים . בתפלה

:שם( כמחבר כונה לפי וגו' משפע שומרי אשרי
 הם כדעת זה לסי החיוביים שהתואריס בו יבאר כג פרה
 ,פעולותיו מצד היו כן אם אלא יתברך בהקו גנות 1
 כשני צדדין משני יס׳ השם שישובח ראוי לפיכך כי ויבאר

 ששני ויאמר " פעולותיו מצד ואם עצמו מצד אם תוארים מיני
 שם את קרבי וכל ה' את נפשי ברכי במזמור נרמזו השבח מיני

 קדשו שם את קרבי וכל הכתוב יתבאר שם ובענפים ,קדשו
 ויתבאר . שם המחבר כוונת לפי כן גם והוא ,אחר בענק קצת

 לפי נדר ישולם ולך בציון אלהים תהלה דומיה לך הכתוב ג״כ בו
: שם( המחבר דעת

 אליו שייוחסו בכם פהענקנגלה תאריס שיש יבאר כד פרה
 מסופק שהענק האריס ויש ,פעולותיו מצד יחבר־ 1

 שיובנו הדרך ויבאר .פעולותיו מצד או עצמו מצד כס אם בהם
 כחי תארים קצה הבנת ויבאר מסופקבכס/ כשהעכין התארים

: ודומיהם ויכול ירצה וחכם
 יס׳ היותו שהוא הד׳ לפורש שיתחייב בו יבאר כה פרה

 פלמיוס בו שימצאו החסרונות מן מסולק
 / צדדים מפני תכנית בעל בלתי מכס תאר וכל ,תכלית בעל בלתי

 במזמור נרמז שזה ויבאר / בחשיבות וא■ בזמן אס
 אתה ט הכתוב יתבאר שם )ובענפים : ותדע הקרתני ה׳

: ידענו לא אברהם כי אבינו
 הפול ואיך נאמר פנים כמה ועל ברוך מלת יבאר כו פרה

 כמלך אלכי ארוממך לדוד מזמור ויבאר’ !כש׳י על
.ועד לעולם כפס את לברך אפשר ואיך ,וגו׳ כמך ואברכה

: הקודם בסרק שנז׳ הדרך על זה ויבאר
 מה ועל ,יאמר דבר איזה על אמת שם יבאר כז פרה

 בכל שאין ויבאר ,כזב יאמר מה ועל ,שקר יאמר
 ולזה ,כפ׳י אלא באמתות האמת שם עליו שיפיל מי הנמצאים

 אהיה ק גס נקרא ולזה אמת הקב׳ה של מוהמו רז׳ל אמרו
: אהיה אשר

 המפורש שם אותיות ד׳ בן שם נקרא למה יבאר כח פרה
 אס אליהם המושאלים על יושאלו השמות כי ויאמר

 וקרא נסי כ׳ למזבח הנתוב יקרא ולזה אופן מכל ידמו לא אס
 , כשם בשם יקראהו המלאך וכן , כשם בשם והמשיח ירושלים

 והמלאך / השם הוא עמו כמדבר שהמלאך ידמה הנטא כי ואומר
 כשתחום למה טעם ויסן ,כשולהו כשם בשם ידבר כן גם

 ויזכיר ,השרש למלאכי אפילו אשורה וכשתחויה למלאך יהושע
 שם )ונענשים .המלאכים שמות בתפלותיהם המזכירים טעות

 הנה ככתוב בו ויתבאר .אחר כענין המפורש שם ענין יתבאר
 . כ* שובם ״ ה׳ קומה והכתוב .הארן כל אדון הברית ארון

 בדברי כנופל כספק על אחד כיתר יתבאר ובו
 ובו .כמחבר בדברי גדול פיון בו יתבאר וגס .שם המחבר
 מתפללים שאנו כתפלה במכות הנופל הספק על היתר ג׳כ יתבאר

 שכולם רק יכולת שום לכם שאין מאחר זכ והוא ,המלאכים אל
 הוא אליהם שמתפלל מי וכל נסעזלחס ומוכרחים מוטבעים הס

 אנו היאך כן ואס .וגו׳ אחרים אלכים לך יהיה לא על עובר
וכיוצא וכו׳ רחמים דמלאכי הפזמון כמו אליהם להתפלל רשאין

ט



העני המאמר פרקי רמזי
 כן גם נו ויתנאר .הפזמון זה ניאור כן גם יתבאר ועי׳ז ,בו

: כאלהים הוא ה' הכתוב
 יאמר פנים כמה ועל ,אור מלת שתוף יבאר כט פרה

 פסוק ויבאר . אור הש׳י נקרא ולמה !אור
 ארז״ל למה ויבאר ,הגשם ביום בענן יהיה אשר הקפת כמראה

 מהדבר ישיגו לא שהחושים ויבאר !כסות עיניו בקשת המסתכל
 בפסוק רבה מדרש כוונת יתבאר שם )ובענפים .המקרים אלא
 :שם המחבר שביארו אחר בענין והוא ונו׳ כאור את אלהים וירא

נסי תהיה החכמים מדרגות התחלפות כי יבאר ל פרק
 ,יתכרך נו אשר השלמות מתארי השגתם התחלפות 1
 דעת לפי קצתם על החכמים לקצת יתרון יהיה נמה ויבאר

 המחייבות וכל עליו צודקות כשלילות שכל כאומר ז׳ל הרמב׳ם
:יתברך( עליו כוזבות

 יש בקצת קצתם המציאות חלקי מהקפר כי יבאר לא פרק
 כל קושרה אחת סבה מציאות על ראיה להביא 1

 שהמראה ויבאר , המציאות הממוייב הוא הזה והקושר המציאוח
 דקה דממה קול פי׳ ויבאר . זה אל רמז חורב בהר אליהו שראה

ס ממללות אש חיות חשמל מאי שארז׳ל מה ופי׳

השלישי המאמר

 ,השמים מן הורה שהוא השני העיקר בביאור
: פרקים ושבעה שלשים ובו

 / ב׳ח מנל יותר הבריאה שלם שהאדם בו יבאר א פרק
 חסר שאדם אומרים שהיו הקדמונים דעת ויסתור

 הבעל מן המדות כאדם יקנה איך ויבאר ,חי הבעל מן היצירה
:ארן מבכמית מלפנו וזכו חי

 הנ׳ח שאר מבין מיוחד תכלית לאדם כיש יבאר ב פרק
 את הראיני פסוק ויבאר < האנושי הפלמות והוא 1
 והחכמה ופסוק ,אין הנהמה מן האדם ומותר ופסוק ,מראיך

 לא למה טעם ויתן !מינים פני שהשלמיות ויבאר , תמצא מאין
 ביצירת שנאמר כמו למינכו ולא טוב כי האדם ביצירת נאמר

 הנופל הספק על היתר יתבאר שם )ובענפים :חיים הבעלי
 שלמותו להשיג יוכל שהאדם יתבאר ועי״ז < המחבר בדברי שם

 בפועל כמצות כשיעשה דהיינו לבד המעשי החלק ע׳י האמהי
 אל ולבא להשיג כשרוצה לכן , הש׳י רצון לעשות ובכוונה
 השגת ע״י הכאה השלמות והוא שבשלמות גדולה היותר המעלה

 עד מכונו על כמדעי החלק להשיג לו א׳א אזי ,המדעי חלק
 לבד לא המעשיי החלק כי ,המעשיי החלק ג׳כ תחלה שישיג
 הכנה גם כהוא אלא האמהי לשלימותו האדם את מביא שהוא

המעלה אל יבא המדעי חלק יע׳י , המדעי החלק להפגת
:שכשלימוח( גדולה היותר

 האדם מין שתכלית הוא הפילוסופים שדעת יבאר ג פרק
 דעתם לפי כי דעתם ויכתור המושכלות השגת הוא

 ,לבטלה האדם יצירת ותהיה האנושי התכלית משיג אדם שוס אין
 )ובענפים :אל כבוד מכפרים כשמים במזמור נרמז שזה ויאמר

 של מעשיהם הרקיע מגיד ידיו מעשה רז״ל מאמר יתבאר שם
:מטר( ניסו ומאי וכו׳ צדיקים

 להשיג עליו יקל מדרגתו לפי נמצא שכל יבאר ל פרק
 שום שאין וינאי .סנעו כפי לו כמיוחד שלמות י
 ויאמר < נמעשיס אלא גברא לשוס מושג שיהיה נקיה שלמות

 / נכשכלה כנעשים המעשים אלא השלמות מקנה מעפה כל שאין
 המפצלות הנסש נעלי משאר מדרגתו לרוחק האדם כי ויאמר

: שלמותו לכשיג מעסיס ינוי אל יצטרך
 המעשים ני והמלאכים הגלגלים מן ראיה יניא ה פרק

 המקנים הס לנד נ השם עבודת בכוונת הנעשים
 תנועת בכוונת הפילוסופים שאמרו מה כי ויאמר . השלימות

 שאין הפסוקים מן ראיה ויביא . ושגעון שטות הוא גלגלים
 אצל הנרצים במעשים אבל לנד בהשכלה נקנה האנושי השלמות

 השלמות שזה , השם רצון לעפות בכוונה כנעשים והס • הש׳י
 חכם יתהלל אל פסיק ויבאר ,רובו או האדם מין כל כולל

 שם )ובענפים :וגו׳ המתהלל יתהלל בזאת אס כי וגו׳ בחכמתו
 וט / שם הי׳ס דעת לסי דברו בקול לשמוע הכתוב נונת •תבאר

 יתבאר ונו . וגו׳ נשמע הכל דגר סוף הכתוב ג׳נ יתבאר
חכם יתהלל אל הכתוב בביאור המחבר בדברי גדול עיון ג״כ

: אהדדי( סותרין דבריו שם הנראה לפי כי ,וגו׳
 התכלית אל מביאות האנוכיות הפעולות שאין יאמר ו פרק
 המביאות הפעולות בהגבלת שיש הקושי ויזכור ,האנושי 1

 ויאמר ידיעתם דרך ויבאר ,האנושי התכלית אל מביאות מהבלתי
 ראיה ויביא , בפעולות הנקנה העלבון או השמחה מ; יוכר שזה

 )ובענפים :וגו׳ ששתי עדותיך בדרך ופכוק רעתך תיסרך מפסוק
 שס דבריו הנראה לפי כי ,המחבר בדברי גדול עיון יתבאר שס

 ל׳ב ובם׳ המאמר מזה ל׳א בס' לקמן שכתב מה את סותרין
:ל( ממאמר

 להגדיל שאמרנו כמבחן בדרך שיש ספקות קצת יזכור ז פרק
 המחקרית הידיעה שאין ויאמר . כטובים המעשים 1
 היה וע׳כ ,הש״י אצל הנרצים הדברים לדעת וכ״ש לזה מספקת

 פעולות קצת שיש ויאמר .להגבילם אלהי צווי שימצא ההכרח מן
 צוו• בזולת עליכם האדם שיענש וראוי השכל מצד רעות הס

 ויש ,מנחתו אל השם שעה שלא קין נענש זה וכעבור < אלהי
 שיודעו אפשר אי אבל בנפש שלמות נותנות פעולות קצת כן גם

 )ובענפים .האלהי שפע מצד אלא השלמות על השכל מצד כלם
:פס( המחבר בדברי הנופלות גדולות תמיהות יתבארו שם
 שחשכו כמו המדמה הכח מצד הנבואה שאין בו יבאר ח פרק

 הכה על שופע אלהי שפע היא אבל , הפילוסופים י י
 ע״ה רבינו משה שמדרגת ויאמר הנבואה גדר בו ויזכור ,השכלי
 אמצעי בלתי בשכיתה הנביאים כל ממדרגת למעלה היחה

: באמצעי היתה זולתו ונבואת
 מתחלפות בתמונות השם את הנכיאיס יראו למה יכאר ט פרק
 מתחלפות מראות יראו למה וכן ,בעצמו אחד היותו עם י

:בעצמו אהד ענין על מתחלפים דברים וידברו
 על שלא השכל אצל וציוריה כנבואה כגעת דרך יכאר י פרק

 כמדרגות הלוף יצוייר איך ויבאר . כפילוסופים דרך
 ההבדל ויכאר ,השכלי ככה עם המדמה הכה התערב כפי בה

:זולתו לנסי משה נסי ובין לזולתו משה נבואת שבין
 החול לנבואה המוכן האיש באמצעות כי יאמר יא פרק
 שהגיעה נמו !אליה מיכן הבלתי על הנבואה 1
 באמצעות ואלישע , משה באמצעות תורה מהן בשעת לישראל

 מן מזולתם יותר כישראל כנבואה נמצאת למה ויבאר < אליהו
: האומות

 אינו האדם במין הנבואה מציאות עקר כי יבאר יב פרה
השלמות אל האדם להגיע כדי אלא העתידות להגדת 1
 תורה מן מסתעף שורש הנבואה נמנית לזה כי ויאמר ,האנושי

 ההשגחה נמנית למה ויבאר ,בהפך ולא עקר שהוא השמים מן
: בהפך ולא והעונש השכר מן מסתעף שורש

 לאומה שתשתנה האלהית לדת אפשר הס בו יחקור יג פרק
לה יחוייב או , מתחלפים בזמנים נענמה אמת 1

: נצחית שתהיה
 מן משתנים אותן נמצא האלהיות שהדתות יכאר יד פרק

 ויתן ,ההתר אל האיסור ומן האיסור אל הכתר
 התורה תשתנה שלא שמנה ז׳ל הרמב׳ס על ויקשה ,בזה הטעם

 שאסרו מה ויפרש , בזה ראיותיו ויסתור כן שאיננו ויאמר , עקר
 אם שאף ויאמר אברכם, בן יצחק זה צב• כל עלתה ולא רדל
 אלא ראיה מפה אץ הוא שכתב כמו ז׳ל כרמב׳ס ראיות יוכנו
 ואולם ,מדעתנו נגרע ולא בה נוסיף ולא כתורה נשנה שלא
חכמתי שתגזור מה כפי השם פי על שתשתנה לומר אפשר כבי

: למשה ומנח לנח מאדם שנפתניח כמו
 לנח והותר לאדם הנשר נאסר למה טעם יתן מו פרק
 מיו חטא מה ויבאר למשה. קצתו ואסר וחזר י
וחל אליו השם שעה שלא לשם מנחה האדמה מסרי בהביאו

:מנחתו
 עולם לשון שאין ויאמר / עולם מלת שתוף יכאר טז פרק
 מורה עולם עי ולא עולם חקת ולא לעולמים ולא •

 . נצחיות על מורה ואינו תכלית ונעל קצוב זמן על אלא
 שהיא אע׳ס מניסן החדשים מנין נטלו שני נניח כי ויאמר

 שארז״ל מה ויפרש ,ז׳ל הרמנ׳ס דעת לסי ההורה ממצות מצוה
 שנידיני שהכתב ויאמר .עומדין היו ננס שבלוחות וסמץ מ׳ם

:ענרי כתב אי« היזם
 סרק



השלישי המאמר פרקי רמזי 0Г

 האמת חוזק יהיה והשגתו הנביא מדרגת שלפי יבאר р פרק
 באמרו ישעיה כונת ויבאר .ובהבנתם בדבריו הנופל

 ישעיה את הרג מנשה שארז׳ל מה ויבאר ,נדמיתי כי לי אוי
: וקטליה דייניה דן ומי

 אפשר אי מהשם בנבואה לנביא המגיע כי יאמר יח פרק
 לו יגיע א׳כ אלא כלל אמר נביא פי על שיתבטל

 נביא לשוס אפשר אי ולזה .הראשון הדבור הפך מהשם כעצמו
 השס מפי ישראל כל ששמעום לפי סדירות מעשרת דבר לבטל

 לך יהיה ולא אנכי שארז׳ל מה פי׳ שאין ויבאר ,גדול בפומבי
 הרמב׳ס שכתב כמו •המופת גבורת מפי שמענום הגבורה מפי
 כמו ואחדותו השם מציאות לבאר אנכי דבור ושאין , ז׳ל

 פנים מכמה ויבאר . ע׳א טעות לסלק אלא !זנ׳ל הוא שכתב
 ישראל שמעו הדברות עשרת שכל ויאמר ע׳א עובדי טועין היו

. לזולתם לך יהיה ולא אנכי בין שיש ההבדל ויבאר .השם מפי .
 )ובענפים :התורה מנות נגד כנביא אל לשמוע ראוי במה ויבאר

 כביאור הרמב״ם על המחבר שהקשה הקושיא על ישוב יתבאר שם
: לעיל( הנזכרים רז׳ל דברי

 לפי אלהית בתורה המחזיק אדם שוס שאין יבאר יט פרק
 שהתחלותיה לו התבאר אחר הימנה, לזוז רשאי קבלתו 1
 התאמתות דרך ויבאר .ראשון במאמר שבארנו כמו אמהות
 עס משה תורת אחר יש־אל נמשכו למה ויאמר , השליח שליחות
 ויבאר ! אלהית שהיתה נח בני תורת עם חילקת היותה

 שכיתה שאמר אדם לשים ולהאמין משם מתורת לזוז דרך שאין
 יתאמת אס אלא ! הדברות עשרת זולה מצות בשאר אפילו זמנית

: משה שליחות שנתאמת כמו כשליח שליחות
 שיקום אפשר שאי לפי נצמית משה שהורה יבאר כ פרק
עוד נביא קם ולא שאין ויאמר , כמשה אחר נביא 1
 הוא זה על המורה אבל ,בהכרח זה על מורה כמשה כישראל

 הר׳מ על ויקשה / ועמך אני ונפלינו בתשובה למשה שנאמר מה
 שלא ג׳כ עקר נעשות חזר עקר משה נבואת שמנה שעם ז״ל

: העקרים בין התודה תנוסח
 שא׳א יבאר / עדות התירה נקראת למה יבאר כא פרק
 / הפשט לבטל להתורה וצורות פירושים לעשות *
 הנמשכים ופסוקים וגו׳ שיחות זדים לי כרו פסוק זה על זיבאר

: אליו
 הקבלה משך לפי היום בידינו שהיא שהתירה יבאר כב פרק
 ולא שינוי שום בלי בסיני למשה שנהנה היא 1

 היקין פסוקים קצת על שארז׳ל מה ויפרש ,עזרא בימי שמנית
: זה הוא כופרים

 פה שבעל תורה המצא אל המביא ההכרח יבאר כג פרק
 ראיה להביא שחין ויבאר , שבכתב תורה עם י

 כי , החכמים מהסכמת אלא ההמון מהסכמת דבר נשום
: האמת חלוף על מסכימים פעמים הרבה ההמון

 דברים שהם חלקים ג׳ על הקיף שהתורה יבאר כד פרק
 הכס יתברך היותו על שיורו ומשפטים, חקים 1

 קצת ויבאר .בהם להקיף הנימוס בכח שאין מה ויכול זרוצה
 ליעקב דבריו מגיד . וגו׳ אלהינו זמרה טוב כי הללויה מזמור

: וגו׳ לישראל ומשפטיו חקיו
 משה תורת על אחרים שהקשו הקושיות יזכיר כה פרק
 ויבאר ,עליו וישיב שלמה בלתי שהיא כשאמרו 1

 ואם החומר מצד אם ,סבותיה מד׳ דבר ככל שלמה שהיא
 כפסוק נרמז שזה ויאמר .התכלית ומצד הצורה ומצד הפעל מצד

:הקרבנות לטעם שם וירמוז .תמימה ה׳ תורת
 מן מינים שני מקיפים הדברות שעשרת יבאר 15 פרק
 מצות ואם למקום אדם שבין מצות אס , המצות 1

 למה ויבאר . לוחות בשני היו זה ועל ,לחבירו אדם שבין
 זכור יז׳ל ו שאמי מה ויבאר ,זולתם ולא אלו הדברות היו

 גדול עיון יתבאר שם )ובענפים :נאמרו אחד בדבור ושמור
 מה את סותרי; שם שדבריו הניאה לפי כי כמחבר כדברי
 קצת כן גם יתבאר ובו . ראשון ממאמר י׳א בפרק לעיל שכתב

: זה( על ישיב
 / הלב בכונת תלוי המצות עשיית כל כי יאמר כץ פרק

 שלמות תעשה לא המצות שיתנו יתחייב ומזה י ""
 ההולכים דרך תמימי אשרי מפסוק זה ויוכיח ׳ עשה כמצות נגשש

עשה מצות היו למה ויבאר ! עולה פעלו לא אף וגו׳ ה׳ נסורת

:בהפך ולא חעשהשס״ה לא ומצות רמ׳ח
 במצות נתלס שהוא האנושי כשלמות כי יאמר ГО פרק
 מלקים מהשלשה א׳ בכל ימצא ל״ח ומצות עשה 1

 , והחקיס והמשפטים הדעות שכם , אליכם נחלקת שההורכ
 ויבאר ,עצמו ובפני מעם חלק בכל נקנה השלמות שיהיה כדי
 שאין ויאמר , המשפטים באמצעות השלמות האדם יקנה איך

 במעשים ולא בלבד בדעות נקנה התורה באמצעות השלמות
: וגו׳ מצוה נר כי פסוק ויבאר , בלבד

 אס והיא מאד התועלת גדולה חקירה יחקור כט פרק
 אד , בחלקיה ולא בכללה שלמות נותנת התורה 1

 פעל שאפילו ויבאר : השלמות להקנות מחלקיה מלק יספיק
 להקנות יספיק השם לעבודת הלב בכוונת הנעשה אחד

 לחורת פרטי שורש הוא שזה ויאמר < רז׳ל דעת לפי השלמות
 מהיחיד מושגח יותר הכלל יהיה למה כטעם בו ויפרש . משה

: נשמעת יותר והפלתם
 מתחלפות ההורה באמצעות הנקנות המדרגות כי יבאר ל פרק
г והעמיד; דוד בא שארז״ל מה ויפרש ! רבים מפניס

 החלוק ויפרש !וכו׳ אחד על והעמידן חבקוק ובא כו׳ י״א על
:וגו׳ באכלך יגור מי כ׳ וצין ה׳ בהר יעלה מי בין ביש
 היראה שמצות ויאמר ,מיראה העובד מלת יכאר לא פרק

 מצות כל כוללת היא הנה פרטית שהיא אע׳פ
: ונו׳ מעמך שואל אלהיך ה׳ מה פסוק ויפרש התורה.,

 שני על שה־ראה ויאמר !היא מכ יראה עני; יבאר לב פרק
 כדבר מענת מצד ואס העונש יראת מצד אס פנים

:האנישי השלמות להשגת הכרחיים ששניכם ורוממותו
 אל ושלמות גמד הנותנת היא השמחה כי יאמר לג פרק

 , דבר כל ואל כמצות עשיית ואל השם עבודת
כירא כי וביראה בשמחה השם בעבודת שיקרה הספק ויסיר

: שמח יהיה איך ,
עם השמחה שתהיה אפשר איך הביאור ירהיב לד פרק
 אם פסיק ויפרש השס. בעבודת יחד היראה 1

 ופסוק וגו׳ ה׳ יראת תבין אז וגו׳ וכמטמונים ככסף תבקשנה
: וגו׳ ימים תוסיף ה׳ יראת

 מכל למעלה כ׳א מאהבה העובד מדרגת כי יאמר לה פרק
 פנים ג׳ על היא האהבה כי ויאמר ׳ המדרגות

 ,כאהבה גדר ויזכור ,כערב ואהבת המועיל ואהבת הטוב אהבת
 שאהבת ויאמר !הטוב אהבת זולת נפסדות האהבות שכל ויבאר

 בפרשת נזכר שזה ויבאר . הפניה מכל שתהיה ראוי השם
 הלקים לשצשה נחלקים האדם היי כי ויאמר ,כראשונה שמע

 , הנפש כהות מיני התחלק וכפי האהבה מיני כתחלק כפי
ובמעשה ובדבור במחשבה שתהיה ראוי כשם אכבת כי ויאמר

: שמע פרשת ויפרש
 כשאר כנפש הטריד לא כשם אכנת כי יאמר 1ל פרק

 יפית מה פסוק זה על ויביא ,יענגנה אבל האהבות
 שידע צריך מאהבה האוהב ויאמר • בתענוגים אהבה נעמת ומה

 ימוש ולא זולתו מל בז ויבחר נעשה כשהוא המעשה ויבחין
 לעשות זולתי אחרת תכלית בלבו אין ט בו לו יגיע לטורח

אבינו אברהם ענודה היתה שכך ויאמר < בלבד האהוב רצון
: אוהב נקרא שעליה ,

 יתברך מהשם אהבה שתהיה אפשר אס יחקור לז פרק
 / סוגים פלשה האהבה כי ויאמר . האדם אל

 , היחסיית והאהבה הטבעית והאהבה ההדמות מצד אשי האהבה
 כאהבת כשלישי מכסזג היא האדם את השם אהבת כי ויאמר
 יתברך השס אהבת אבל ׳ לאשה והאיש לבן והאב לכס המלך

 סגולית אהבה שכיא וחשוקתו החישק כאהבת היא ישראל אס
 בכם ,ה חשק ואמר חשק הכתוב קראה כן• ועל ׳ טעם בלי

: בכם ויבחר

הרביעי המאמר
 ,והעונש השבר שהוא השלישי העיקר בביאור
: פרקים וחמשי□ ואחד הקדמה ובו

 אעפ״י האנושי והתכלית הבחירה כי בה יזכור ההקדמה
אנהיס שהיא במה האלהיס לדס הסחלוס שאינם

ראוי



הרביעי המאמר פרקי רמזי
 ויבאר .מהוריי ועונש בשכר שנדבר קודם מנינם לבאר ראוי

: המאמר זה מניני בבאור שילך הסדר
האפשר שטבע ויבאר השם בידיעת לדבר יתחיל א פרק
 ה׳ ידיעת יחד שיסכימו אפשר איך ויחקור , נמצא 1

 קצת ודעת בזה סעדיה רב מגאון דעת ויביא ,האפשר וטבע
: מספיק זה כל שאין ויאמר ,האחרונים

 החכמות כי ויאמר , הקודם הספק להתיר מצעה יציע ב פרק
 ראוי כי ויאמר .והתחלותיהן מנחותיהן חולקות”’

: דבר בכל כחוש מן שורש לעשות
 החוש מן דבר בכל שורש יעכה התורני כי יאמר ג פרק
התכונה בחכמת שנעשה כמו ,סבתו ידע שלא אע׳פ י

 .סבתו נדע שלא אע׳פ לחוש הנראית היומית התנועה מן שורש
 ויתיר !הטבעיים אפי׳ הדברים סבות להשיג השכל ליאות ויבאר

:ז׳ל הרמב״ס דרך על השם בידיעת הנופל הקודם הספק
. דעות שתי בה כיש ויבאר . המערכה בהוראת יבאר ד פרק
 הצודק דעת ויבאר .צודק מהם אמד שאין ויאמר 1

: אחרת דעת והוא
 על האנושיות הפעולות ויבאר בבחירה לדבר יתחיל ה פרק
.החלוקה שתשפטהו מה כפי שיהיו אפשר פנים כמה 1
 ההכרח צד על מה; יש . פנים פלשה על נמצאות שהם ויכריע

 מן מעורבות ומהן הבחירה צד על ומהן . בגזרה לומר רצה
 על אחד החלק מן ראיה לקחת שאין ויאמר .והבהירה ההכרח

 אליהוא ודעת בגזרה שהכל היה איוב שדעת ויאמר .כלן
: בבחירה שהכל

הפעולות בכל מוטל וההשתדלות שהחריצות יבחר ו פרק
 ויבאר , בגזרה הבאים בדברים ואפילו האנושיות 1

: תאכל כי כפיך יגיע פסוק
 מכחיש היה איוב כי ויאמר ! בהשגחה לדבר יתחיל ז פרק
.לו וטוב רשע לו ורע צדיק רואה היותו בעבור אותם 1
 כי ויאמר <שווה לו וטוב ורשע לו ורע צדיק תלונת שאין ויבאר

 רשע לו ירע צדיק שימצא שאפשר לו והראה איוב על השיב אליהוא
 : השי׳ת אל כזה כודה ושאיוב השם משפטי יושר לפי לו וטוב

הענינים מן כהשגחה על המורות ראיות שתי יבאר ך! פרק
 ממציאות וכשני ,היבשה מכגלות מאחד ,הכוללים 1

: הצדיקים ובתפלת נאות סדר על המטר
 העניניס מן ההשגחה על ראיות שלש יזכיר ט פרק
 האחד ומעשיהם/ האנשים בפניני הנמצאים החלקיים 1

 העונשים מן והשנית ,לפועל הרשעים מחשבת תגיע שלא במה
 לאדם המגעת כהודעה מן וכג׳ , מדה כנגד מדה כמגיעים

: לילה מזון בחלום
 וזה ,השכל מצד ההשגחה על מורות ראיות שתי יזכיר פרקי

 המקבל מצד אשר ,הפועל מצד ואם המקבל מצד אם 1
 המשגיח הפועל ומצד ,וגו׳ אדונינו ה׳ ממזמור אותה יוכיח

: אליהוא מדברי אותה יוכיח
 ההשגחה מן מתחלפים רבים מינים שיש יזכיר יא פרק
 מתחלפים רבים מינים טש כמו האדם באישי 1

: חיים הבעלי במיני ההשגחה מן
 ויזכיר / לו וטוב רשע תלונת השרת דרך יבאר יב פרק
 מהן אחת מכל שיגיע שאפשר סבות ארבע 1

: לרשע כטוב
 ויזכיר ,לו ורע צדיק תלונת השרת דרך יבאר יג פרק
מזולת לצדיק רע ממן שיגיע שאפשר הסבות י
 של ויסורין הנסיון ענין ויפרש ׳ הש׳י בחק עול זה שיהיה

: אכבה
 מדות שתי על מתלוננים הנביאים היו למה יבאר יד פרק

 שדעת ויאמר ,לו וטוב וישע לו ורע צדיק של הללו
 טוב אך מזמור ויפרש / הללו הספקות בכתר הנכון הוא אסף

:לישראל
 היותם אחר וחבקוק ירמיה תלונת היתה מה יבאר טו פרק

 נפרק שנזכר כמו הנכון שהוא אסף התר יודעים
 שהוא ממה מהנראה יותר מתפעל שהאדם ויזכיר . זה שלפני

: ע״ה רבינו משה מן והראיה < הנשמע מן מתפעל
 ,ההשגחה מן מםתעף ענף שהוא לפי בתפלה ידבר טץ פרק

 כן גם שיאמין לו ראוי בהשגחה המאמין כי ויאמר
 , התפלה מצד החסד צד על מהשם טובות לאדם שיגיעו שאפשר

11 ו
 העליוניות הפחוס כל ט ויאמר ,ראוי כלתי או ראוי שיהיה הן

 שיהיה לח אם שפע שום מהם יגיע לא מוגבלות הם השם וילש
האנשים בלב ע׳ח שעות נכנס איך ויבאר ,לבך מוכן המקבל

:מהכוכבים היורד השפע מצד
 חשד לעשות שיוכל בעולם נמצא שוס שאין יבאר Р פרק

 שיהיו שצריך תנאים ארבע ויזמר < הפס מזולת
 התעוררות אס ויבאר .עסה ראו פסוק ויפרש החסד במשפיע

:הדמיוני הכח או כשכלי הכח מן הוא התפלה
ויאמר . כתפלה לפקפק כאנשים שהניא מה יזכיר יח פרק
 תתן שההפלה ויאמר .בה מפקפק היה איוב כי 1

 : אליפז דעת היתה ושזה . הטוב לקבל האנשים אל הכנה
מברכים הצדיקים או שהנביאים הברכות ענין יבאר יט פרק
 . עתידות כנדת או הפלה הם אם לאנשים י

:האלכי השפע לקבל המקבל אל הכנה לתת שהם ויאמר
שכרה הנה פרטית מצוה שהיא אעפ׳י שהתפלה יבאר כ פרק
 שתועיל אותה נמצא ולזה ,אסרת ממצוה גדול יותר 1

 אם אף התחלואים לכל :תועיל השריאק״א כמו הדברים לכל
: כפכייס חליים יהיו

נתקבלה לא למה שקדם במה קרה ספק יזכיר כא פרק
 בת' שנזכר כמו לארן כניסתו על משה תפלת 1
 שהיה לפי כי ויאמר פרשה באותה מפס הפלה ויפרש / ואתחנן

 השם חלול צד בו ושהיה שבועה עמו שיש דין גזר משה של דינו גזר
:הפלתו נתקבלה לא לכן

שאין ,היה מה מריבה במי מכה מטא הכיר כב פרק
ויאמר ! בזה המפרשים שכתבו במה נוחה הדעת 1

: למחילה נתן לא הכם הלול נד בחטאו שהיה בעבור כי
 ומהם טוב על שיורו מהם התיבות כי יאמר כג פרק
 .בכן להתפלל כראוי התיבות ויבאר ,רע על שיורו 1
 ומסתרים שם שבוכה להקב׳ה יש מקום שארז׳ל מה ויבאר

 ערבים מאמרים .דברים ג צריכה התפנה כי ויאמר .שמו
 שהקובל אפפר ,שלשתן בהמצא וכי ,נמוך וקול הלב וכוונת
 שהשם צדיקים יש כי ויאמר , מהוייב אינו אבל , התפלה
 ויש תפלה כצייכין ויש הפלה בזולת שאלתם להם יסן יתברך

: כאלה צריכין שאינן צדיקים
שיפעל פעולה מכל שיגיע מחוייב שאינו יאמר כד פרק
 אם אף התפלה וכן . בה המכוון התכלית האדם 1
 ויבאר למה הסבות ויבאר ,שתשמע מחוייב אינו כראוי תעשה

 מיוחדות: במלות ולא כוללו' במלות כתהי׳ כיא כתפלה מבחר ט
אעפ״י כתכונה כי ויאמר , כתשובה לדבר יתחיל כה פרק
 מצוה היא הנה כתורה ממצות פרטית מציכ שהיא 1
 לדבר ראוי כי יאמר ולכן .ידה על המושג כשכר מצות כוללת

 שעניו ויאמר . כוללת מציה שהיא אחר התפלה אחר בה
 בעל גדול שארז׳ל מה ויבאר ,אלהי חסד הוא התכונה קבלת

 אקשה ואני ענין ויבאר . כזכיות לו נעשות שזדונות השובה
 ויבאר .סיחון על שנאמר הלב קשיות וענין פרעה לב את

 האלהי החסד כי ויאמר .וגו׳ משובתם ארפא שאמר הכתוב
: השאלה כפי כמקבל על נמשך

 נתקבלה לא למה הטעם ויתן כתכונה דרכי יבאר כו פרק
 . חטאתי כשאמר עמלק דבר מל שאול תשובת

 שאמר חטאתי כשאמר שנע בת דבר על דוד תפלת ונתקבלה
 נענש למה הטעם ויתן .וגו׳ חטאסך העביר ה׳ גס הנביא נתן לו

 כמדות ויבאר .דוד כן נענש ולא ממנו המלכות בהסרת שאול
:בשאול ולא בדוד היו שכלן ויאמר במלך להיות הראויות

 ראוי שאין ויאמר ,התשובה על אחד ספק יזכיר כז פרק
 הזה כספק בהיתר ויעמיק ההקש מצד כלל שתועיל

 ויבאר . ברצון לנעכות באונם הנעשות הפעולות בין ויחלק
: רצון הנקרא ומהו אונס הנקרא מהו

 השלמות להשגת התשובה המצא הכרח יבאר ГО פרק
 מבירה הרהורי שארזיל מה ויבאר , האנוכי 1

 והפסוקים אריב לעולם לא כי פסוק ויבאר ׳ מעבירה קשין
: תכונה בעל על אליי כנמשכים

 ויאמר / כנזכר העקר שהוא ועונש בשכר לדבר יתחיל כט פרק
 כי .דעות לד׳ והעונש כשכר באמונת נחלקים ב׳א כי

 . נלכד גשמי שיאמינהו מי ויש .וכל מכל השכר שיכחיש מי יש
 , ורוחני גשמי שיחמינהו מי ויש .בלבד רוחני שיאמינהו מי דש

ויאמר



הרביעי המאמר פרקי רמזי ג!
 נמשך כדעות אלו שחלוק ויאמר . התורה דעס שזהו ויאמר

 נוח שארז׳ל מה יבאר . כנפש במהות שיש הדעות חילוק אמר
שאמרו בגלגול וידבר , שנברא ממה יותר נביא שלא לאדם לו

: הקבלה חכמי ,
חכמי בו נחלקו כמות אחר הבא השכר כי יאמר ל פרק
 הרמב״ם דעת היא הראשונה .דעות לשתי ישראל 1

 • בלבד ולנפש יוחט כלו כמוה אחר כבא שכשכר שמאמין ז׳ל
 .כתורה לדעת ומסכים כשכל מצד נכון הוא הזה שהדעת ויבאר
 שהשכר שיאמינו הקבלה וחכמי ז׳ל הימב׳ן דעת הוא והשני

 סביהם הבנת דרך ויבאר ,ביחד ולנפש לנוף הוא המות אחר הבא
 :הדעת לזה שנהחייבו ההרחקות יזכיר ואח׳כ •זיל הרמ׳ה כמ״ש

 להאמין וסיעתו ז״ל הרמב׳ן שהביא מה יבאר לא פרק
 קודם ולא המתים החיית אחר כוח כבא שכעולס

 הבא עולם לשון כי ויבאר < ראיה ראייתם שאין ויאמר .לכו
 ואם המות אמר מיד לאדם הבא אס ׳ השכר מיני שני כוצל

: לזה ראיה ויביא המתים תחיית אחר הבא
 המורגל הדבר מן האדם על ההווה שנוי שכל יבאר לב פרק
 היות עס במות האדם יצטער כן ועל .יצערנו לו י

 הצדיקים שאף נמצא הטעם ומזה ,נפלא לתענוג נעתקת הנפש
 :וההרגשות החושים אל בחיים הנפש צורך ויבאר ,במות יצטערו
 ויבאר . הבא נעולה לנפש והעונש השבר ציור יבאר לג פרק

 וזורק הנשמה את מביא פהקב׳ה שאיז׳ל מה כי
 לא במקום אותם שיגביל ,ר׳ל כאחד אותם ודן בגוף אותה
 לאומרים הטעות מקום היה שזה ויאמר ,בגוף אותה שיתן

: ביחד ולנפש לגוף שהשכר
׳ העונש לקבול הבא בעולם מדרגות חלוף שיש יבאר לד פרק
 ולרשעים שבידם עונות מעוט חלוף כפי לצדיקים 1

המלבוש לסוד וירמוז ,ואחד אחד כל שביד עונות רוב כסי
: כקבלה חכמי שזכרו .

 חלוף ויבאר , כמתים תחיית אמונת יזכיר לה פרק
 התמיה תהיה אם יבאר ובן ,בהאמנתו שיש הדעות

:חלקית או כוללת .
 והעבירום המצוח על והעונש השכר אס יחקור לו פרק
 . הדי; שורת לסי נצחיי או זמניי שיהיה ראוי 1
 הדין שורת לפי העונש כי ׳ והעונש השכר בין חלוק שיש זיבאר

 ׳ זמני שיהיה ראוי הדין שורת לפי השכר אבל . נצחי שיהיה ראוי
 לאברהם נרמז שזה ויאמר ,המסד צד על נצתי ישוב ואולם

:זנו' לך מנן אנכי לו כשנאמר אבינו
 שורת לפי נצחי שיהיה ראוי שכעונש ראיה יביא לז פרק
 שנמצא וממה !בדרך אכלך פן למשה שנא׳ ממה הדין 1

 ,למשה תפלה במזמור הזאת המדה על מתרעם ע׳ה יבינו פשס
 : הדרך זה על עליון בסהר יושב ומזמור המזמור כל ויסרש
 נצחי להיות ראוי שהעונש שאמרנו מה על יקשה לח פרק
 ולשכר הבא לעולם שיזכה אדם אין כן שאם ,

 אחת פסוק ויפרש יחטא, שלא בררן צדיק אין אשר היזמני
:נפשי ברכי פי' ויפרש ,כמוך אל ומי אלהים דבר

 לא למס מקשים שהכל הקדומה הקושיא יזכיר לט פרק
 ויזכיר ׳ הרוחניים היעודים משה בתורת נזכרו 1

 :מספיק בזה שנא מה כל שאין ויאס־ בה שנאמרו התארים קצת
 , הגשמיים היעודים בתורה שנזכ־ו המקומות יזכיר מ פרק
 היעודים ואולם .בכללה לאומה כוללים שכולם ויאמר י

 , ברמז אלא בתורה נזכרו לא ואחד אחד לכל שיש הנפשיים
: ובכתובים ובנביאים בתורה שנזכרו מקומות מביא

כנפשי השארות ממט יכריח עיוני דין יזכיר מא פרק

 בהורה כמכר ממה כי ויאמר , התורה מכללות
 ויבאר ,הצדיק לכפש שכר שיש יתבאר החוטאת לנפש עונש

 חריר כי ויאמר .זה לבאר התורה הרחיבה לא למה הטעם
 הטבעי® הדברים ולבטל לנצח תועיל שהתורה העיון שהעיד

נמש* דבר שהה והנמולים העונשים לתת שתועיל שכן כל
:ההורה למצות ומתחייב

לכל מחייבם כמשיח בביאת האמונה כי יאמר מב פרה
 בביאת האמונה אם ויבאר . משה בהורת מאמין 1

 : הפסוקים מהכרח או הקבלה פי על היא המשיח
בידיעת הם מתחלפים׳ מציאיות לדברים יש כי יאמר מג פרה
 ויאמר ,בפעל ואם , נכח ואס ,בשכל ואס , כשם 1

לשתי אסתמה על הדברים לדעת להם אפשר אי החוזים כי
:ספק בלי אמתית הידיעה לו תניע והנביא , כבית

מדבר» היום בידינו כנמצאת הקבלה כי יאמר מד פלה
 בס שיהיה וא׳א ספק בלי אמתית כיא הנביאים 1

 השם ובין בינינו אשר ברית אות זאת כי ויאמר ,צד בשום כזב
ואגי ונו׳ נואל לציון ובא פסוק זה פי על ויפרש ,הנאולה על

: ונו׳ בריתי זאת
מהו אנשים פט בין הברית כריתת ענין יפרש מה פרק
פכוק ויפרש . האהבה קיום ענין שהוא ויאמר 1

 ויאמר . וגו׳ סוד נמתיק יחדו אשר ונו׳ כערכי אנוש ואתה
 : ניכנס של מדינה להנצל הוא המילה על הנזכרת הברית כי

כיא כמאמין עבודת עקר כי ויאמר נבטחון ידבר 1מ פרק
 ובעת והמציקה הצרה בעת עת בכל בשס שיבטח 1
 אלכים מזמור ויפרש ,הבטמון פקר וזכו וההבטחה ההשקט
 " עזבתני למס אלי אלי מזמור וקצת ונו׳ שמענו באזניט
והכרחי מכבטחי; נמשך דבר והתוחלת התקוה כי יאמר מ* פרק
 פטם ג' על היא התקיה כי ויבאר .כמאמין אל 1

 כי ויאמר .הכבטהכ ותקות ככבוד ותקום כחסד תקות ,פנים
 ויפרש ,כאמת חקות שכיא ההבטחה תקוה היא משובתם היותי

: לה׳ ונפשי וגו׳ נפשי קוחה ה׳ קויהי פשוק
 פרטית וממנה כלליה ממנה פהתקוה יאמר מה פרק

כשיכין ומשלם שתניע אפשר וכחלקית < חלקית
 כל אלים עצמם יכינו לא ככללית אבל אלי־ עצמו המקבל

מקוש שאין לפי הכללית כגאולה תניע לא ולזה , המקבלים
: כראוי הכלל כל

 הפכיים שהם ויאמר והתוחלת ההקזה על קשה מט פרק
 עגומה וישיבוה הנפש יטרידו כי . האדם לטבע

 יותר היא להשם התקוה כי ויאמר זה מל וישיב . והכלה
 זה על ויבאר ,האדם שישבחהו שאפשר התוחלת מכל משובחת

 , וכו' תהנה דומיה לך ופסוק וגו׳ איחל הסיד ואני פשוק
קום פסוק זה על ויביא התקוה סבת ההקוה ט כן גס ויאמר

:ינו׳ דרכו ושמור ה׳ אל
 בצדק ה׳ על תלונה שאין שבארנו אחר כי יאמר ג פרק
 אייך על בכתיביס הנמצא התרעומות סבת מה לו ורע 1
 הנה מזמיר ויבאר .התרעומות הוא פנים כמה על ויבאר ,הגלות

: אשירה עולם ה' חסדי ומזמור כבדים כעיני
כשפלות כנמצאים שכל ויאמר מהו הגמור כטוב יבאר גא פרק
 הנשמיות הטובות וכי , מתמיד בשנוי עומדות 1

 אחי כשמחה תמיד יבא ולזה ,הסך אל מהפך תמיד משתנוה
 הדבר אלא קיים דבר שאין ויאמר , התנועה אחר והמנוחה היגון

 עוז ה׳ ופסוק ונו׳ טיב ני מנוחה וירא פסוק ויבאר ׳ הרוחני
 הפלו® ועני; כהניס ברכת ויפרם . כוא מה הפלוס ומנין .יהן לעמו

: ושלים וניכה כשוב המאמר התימס שתהיה כדי ,בה כנזכר



«;г פתיחה
 : יה אודה בם אבא צדק שערי לי פתחו

: בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה

 בספר הפילוסוף שבאר כמו ובמעשה בעיון ]א[ נתלית האנושית ההצלחה שהיתר. למה )א(
 נכון על שיושגו אפשר אי המשובחים והמעשים האמתיות הדעות והיו )ב( הנפש

 שיבא כמו )ד( אמתתם על הדברים מהשיג לואה האדם שכל להיות )ג( האנושי השכל מצד
 המשובחים המעשים יוגבלו ידו על האנושי, מהשכל למעלה הוא דבר שימצא בהכרח חוייב )ה(

ויושכלו
שרשים

 העולם פי' ,האנושית ההצלחה שהיתה למה )א(

 תכלית כי האנושית הצלחה נקרא הבא
 הנצחית הצלחתו שישיג כדי הוא בעוה״ז האדם
 ב' פרק ג' במאמר לקמן שיתבאר כמו עה״ב והיא

 ,חלקים ב׳ ע״י אס כי להשיג א״א ההיא וההצלחה
 שיעשה דהיינו טובות מדות בעל שיהיה האחד
 הדברים מן וכיוצא ה׳ עבודת לשם וצדקות מצות

 נקרא החלק וזה .גופיי פעל ע״י הנעשים הטובים
 העיונים בדברים לעיין שצריך הב׳ ,החעפיי שכל

 וכיוצא הש״י מציאות כגון האחתיות בדעות דהיינו
 בלי לבד העיון בשכל הנתלים הדברים מן בזה
 . העיון שכל נקרא החלק זזה .גופיי פעל שוס
 שלימות שהשגת ר״ל ובמעשה בעיון נתלית וז״ש

 . בענפים ועיין ,אלו חלקים ב׳ בהשגת תולה
 רוצה שהאדם מה בכל אלא עוה״ב דוקא ולאו

 כן גס א״א המדומות בהצלחות אפי׳ להצליח
 שביאר כמו וז״ש ,אלו חלקים שני זולת להשיג

 שהפילוסוף ידעת וכבר הנפש בספר הפילוסוף
 אינו הוא כי מעוה״ב ענין בשום מדבר אינו

 בהקש מדבריו פה ביאר והמחבר ,כלל בזה מאמין
 המאמינים האמתית אמונתנו לבעלי שגם מופתי

אס זו הצלחה להשיג כן גס א״א הנפש .בהצלחת

 המחבר שכוונת ובעבור .אלו חלקים ב׳ ע״י לא
 פירשתי לכן עוה״ב \א י הנפשיית הצלחה על כאן

 למה ואמר :זק״ל כופתו לפי לפון בקיצור דבריו
 ל׳ כי וכו׳ שהצלחה מהידוע אמר כאלו , שהיתה

 כמו והפשוטים הידועים דברים על נופל הויה
 כמו למה ותיבת .לזה וכדומה להיות או בהיות

 פירש״י בזה כיוצא ועל .מה בעבור או מה לפי
 בשביל לאלהיו קנא אשר תחת פנחס פרשת בריש

 הדעות והיו )ב( : הסביית למ״ד והיא ע״ש אלהיו
 דהייט הנזכרים הלקים שני אותן ,וכו׳ האמתיות

 פי' . לואה האדם שכל להיות )ג( : ומעשה עיון
 רצון ולשער מלהשיג מאד קצר האנושי ששכל לפי

 ע״י הנעשים בדברים אפילו אמתתו על השי״ת
 כמו העיון אל הצריכיס דברים ואצ״ל ,גופיי פעל

 ממאמר ובפ״ז א' ממאמר וח׳ בפ״ז לקמן שיתבאר
 ומלת . תמצא אלוה החקר הכתוב אמר וכן ,ע״ש ג׳

 אליך דבר הנסה כמו , ויגע עין* לשון לואה
 שם שיתבאר כמו .שיבא כמו )ד( : תלאה

 דבר שימצא בהכרח חוייב )ה( : הנזכרים בפרקים
 בעולם שימצא ומוכרח מחוייב לכן פי׳ .וכו׳ הוא
 אותו ידי ועל האנושי השכל מן למעלה שיהיה דבר

 וז״ש . הנזכרים חלקים ב׳ האדם ישיג הדבר
ע״י

ענפים
 בענפים פ״ב ג׳ במאמר לקמן ועיין ,בשרשים שבארנו כמו והמדות הדעות הס . וכו' ומעשה עיון .]א[

 לו א״א אזי העיון ע״י השלמות להשיג האדם כשרוצה הוא המחבר שכונת נתבאר שס כי
 , האמתיות הדעיה השנת לכלל יבא המעשיי החלק השגת וע״י המעשיי חלק תחלה בשישיג כ״א להשיג
 .כנזכר העיון להשנת הכנה כמו הס הטובות שהמדות בראשית פרשת של הב׳ בהקדמתו בחיי רבינו הרב וכ״כ

 הוא וק . ע״ש המעשיי חלק תחלה שישיג עד המדעי חלק להשיג שא״א בהדיא כן גס כתב קדושים ובפרשת
 להשיג כשרוצה אבל . שס מקומות ובכמה ג׳ חלק מ״ד שער יתרו ופרשת ז' שער בראשית פ' בעקידה מבואר

 יוכל לבד המעשיי חלק ע״י כי הדעות חלק השגת לזה צריך אין אזי לבד המעשיי חלק ידי על השלמות
 אל לבא יוכל הדעות חלק ע״י ג״כ להשיג כשרוצה אלא ,פ״ה במ״ג לקמן שיתבאר כמו הנצחי שלמותו להשיג

 יישר המעשיי שהחלק אפשר זה היאך ולומר זה בדבר לפקפק האדם יבא שלא וכדי .גדולה היותר המעלה
 הגוף מצד בא המעשיי החלק כי הפכים ב' כמעט הס והלא העיון החלק אל ההשגה בדרכי האדם את

 שהתורה ידוע כי התבוננות במעט ע״ז הטעם נ״ל .השכל והוא המשכלת הנפש מצד בא הוא העיוני והחלק י
 יכול האדם היה כסדרה נכתבה ואלמלא לבנה אש ע״ג שחורה באש כתובה הקב״ה של שמותיו כולה היא

 אבשלום מפני בברחו במזמור ג' סי' תהלים במדרש שדרז״ל כמי מופתים שאר ולעשות המתיס את בה להחיות
 וכתבה אותיותיה את והיפך סדרה את שינה ולכך . ע״ש כח( )איוב וגו' ערכה אנוש ידע לא פסוק על בנו

 . לעשותם האדם שחייב המצות כן נס בה וכתב , בזה וכיוצא לאבותינו שאורעו ממעשים והגדה סיפור דרך
 . העליונים בכחות רמז בהם יש בכלם והספורים והיתדות החסרות ואפי׳ שבתורה ואות אות כל כן ואס

 כשיעשה ולכן ,בעליונים ג״כ ומרמזת האדם ומדות תכונת על מורה היא כי בתחתונים מבארת היא רע״כ
! בה הרמוז מהשם סכח אותו הזאת המצוה ידי על יתעורר אזי לה הראויה בכונה מצוה איזה האדם

׳• זעי״ז
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 בהישרה אלא יהיה לא וזה )ו( כלל ספק שום בהם יהיה שלא בענין האמיתיות הדעות ויושכלו
 מזולתה לזה הטישרת האלהית הדת להכיר האדם כל על ומחוייב ראוי היה כן ועל )ז( ■אלהית

 .זולתם )ס( האלהית הדת שתמצא אפשר שאי העקרים בידיעת אלא יתכן לא וזה )ח( הדתות מן
ובעבור ,הם כמה האלהית לדת ההכרחיים )י( העקרים לבאר הזה החבור כוונת היתה והיא

: מאמרים וארבעה להקדמה ויחלק . העקרים ספר שמו נקרא זה
.כלל דרך בו שיפלו שראו והחקירות ,הספר להבר המביא ההכרח להודיע היא ההקדמה

 : נועם ויהי פסוק בה ויפרש • הספר בזה הנופלת החקירה מעלת גודל בה ויתבאר

 האלהיות הדתות בין שיש וההבדל , הם אלו ואי הם כמה הדתות מעקרי יחקור הא' המאמר
 / הנימוסית הדת עקרי הם אלו ואי האלהית הדת עקרי הם אלו ואי ,והנימוסות

 ג/ הם האלהיות לדתות הכוללים ושהעקרים / מיוחדים ועקרים כוללין עקרים לדתות שיש דבאר
 נתלים אחרים עקרים אלו תחת שיש ויבאר ועונש; ושכר השמים; מן ותורה השם, מציאות שהם
 : באלהית הסתדמה המזוייפת מן האלהית הדת תוכר במה ויבאר , מהם ומסתעפים בהם

 : טמנו ומסתעפים בו הנתלים והשרשים ה' מציאות שהוא ,הא העקר בביאור הב׳ המאמר

 :ממנו ומסתעפים בו הנתלים והשרשים השטים מן תורה שהוא הב' עקר בביאור הג׳ המאמר

 והדברים ממנו המסתעפים והשרשים ועונש שכר שהוא הג' עקר בביאור הד׳ המאמר
:בו הנתלים

המחבר הקדמת
 קלה , סובבים בכלל הדתות יסודי דרכי שעליהם ההתחלות והבנת העקרים ידיעת

מצד שרשים
 אל כנוי הוא ומלת ,וכו' המעשים יוגבלו ע״י

 . אלהית בהישרה אלא יהיה לא וזה )ו( :הדבר
 הישרה נקרא היא ית׳ מאלוה הנתנת התורה היא

 הטוב בדרך האדם את מישרת היא כי אלהית
 שיתבאר כמו האנושי מהשכל למעלה והיא והישר
 בחיי רבינו כתב וכן , וכ״א וח׳ פ״ז א׳ במאמר לקמן

 התורה שע״י בראשית פרשת של ראשונה בהקדמתו
 : ע״ש אמתתס על הדברים כל להבחין תוכל
 יוכל לא שהאדם מאחר פי׳ ראוי היה וע״כ )ז(

 הוא לכן התורה ע״י כ״א שלימותו השגת אל לבא
 אותו המישרת האלהית הדת ולהכיר לידע מחזייב

 טבעיות כגון הדתות משאר יותר זאת להצלחתו
 ,א׳ ממאמר וח׳ ז' בפרק שיתבאר כמו ונימוסיות

 חן מזולתה לומר נוכל או .הדתות מן מזולתה וז״ש
המזוייפות הדתות שאר מבין להכירה הדתות,

 שיתבאר כמו אלהית ואינם באלהית ההתדמות
 שב מזולתה תיבת ולפ״ז ,א׳ ממאמר י״ח בפרה

 אלא יתכן לא וזה )ח( : להכיר תיבת אל למעלה
 היא איזה נכון על להכיר יוכל שלא פי׳ .וכו׳

 העקרים בידיעת אלא האחתית האלהית התורה
 יתבאר עקר וחלת ,אליה והחחוי־ביס בה הנתלים

 : ההם העיקרים בלי .זולתם )ט( : חמ״א בפ״ג
: המחוייביס . ההכרחיים )י(

 מה סי׳ .התחלות והבנת העקרים ידיעת )א(
 הרוצה אדם שכל למעלה שאמרו

 ומוכרת מחוייב הוא האמתי והצלחתו שלמותו להשיג
 והחחוייביס ההכרחיים העקרים ולהכיר לידע
 יסודי דרכי שעליהם שאמר וזהו ,האלהית לדת

 מסובבים שהם ר״ל ,כו׳ סובבים בכלל הדתות
בלתי להיות לו א״א שהמסובב וכמו ,הללו מעקרים

סבתו
ענפים

 אמרו זה ונעטר ; בשלמותו הגחלים העליונות ההשגות וישיג הכח אותו האלהי השפע עליו ישפיע ופי״ז
 דוד וז״ס .לש״ש יהיו מעשיך וכל אהז״ל וע״כ . האמתי שלמותו האדם לקנות יוכל אחת מטה ע״י שאפי'

 לפנינו הכתובים הפשוטים המצות עשיית על בזה כונתו אין .מצותיך ממני הסחר אל בארן אנכי גר המע״ה
 לעשות ויכול לפניו הס גלויים כי תפחר אל במ״ש והעלמה סתירה לשון עליהם לומר שייך שאין בתורה
 אל לשון לומר שייך וע״ז , כמ״ש המצות באותן הנרמזות ההשגות מל בזה ר״ל אלא . שירצה עת בכל אותם
 שיהיה אע״פ כי ,בהשגתו ישגה שלא באופן והיושר האמת כדרך וידריכהו האמת ע״ד אותן שישיג ר״ל ,תסחר

 שישנה שבו החומרי חלק בסבת תמיד בו התקועים המונעים מצד אסשר כבר סובות ומדות תכונות בעל
 מצות ממש שהם העליונות ההשגות על כונהו כי טכח בלשון מצותיך אמר וע״כ ;ע״ז מתפלל היה לכן בהשגתו

 הארציים בדברים גר שהוא ר״ל באדן אנכי גר ומ״ש .וק״ל וגו׳ מצותיך כנתיב הדריכני דהמע״ה וז״ש ,ה׳
 האדם המביאים הטובות מהמדות אחד חלק כן גם וזהו .אחריהם כ״כ הלך שלא הגופניות תאוות והס

: וק״ל מטנו על הכתוב וחבור קשור יהיה ובזה , כמ״ש הדעות השגת לכלל
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 דת בעלי הם )ג( בעולב ודום הנודעים האנשים שכל לפי קלותה אם )ב( מצר וקשה מצד
 ההיא הדת עקרי )ה( ידע לא אם אליה יתייחס או הדת מבעלי אדם שיהיה יצוייר ולא )ד(
 ירע שלא מי )ז( רופא יקרא שלא כמו , בהם שיאמין כדי ציורית הבנה יציירם או )ו(

 לפחות או אמתית ידיעה , ההנדסה התחלות ידע שלא מי מהנדס ולא )ח( הרפואה התחלות
 שהוא )ש( ההיא הדת עקרי שירע דת בעל לכל שראוי מבואר הוא כן ועל . ציורית ידיעה

 הבאת )כ( ציורית הבנה יבינם או הענין טבע שיגזור מה כפי )י( אמתית יריעה אליה מתייחס
 דבור הדתות בעקרי שידברו החכמים להמון מצינו שלא לפי קשה ואם )ל( . העיק בתהלת
 רב חילוף בהם מתחלפים נמצאים אבל במספרם ולא בעקרים מסכימים שיהיו ולא )מ( מספיק

 מתחלפין הם אלהית היותה בה מסכימים שהבל שעם )ס( משה הורת בעקרי וביחוד )נ(
 אותם ששם מי ויש , עקרים י״ג אותם ששם מי יש כי )מ( , מעט אינו חילוף עקריה במספר

 לבאר לבו ששת בהם אהד ולא ]א[ )פ( בלבד עקרים ששה אותם ששם סי ויש , עקרים כ״ו

’₽־’ע שרשים
 מחנה המסובב אל ועמידה קיום היא והסבה סבתו

 אל מודות אין אם להיות להס א״א הללו הדתות כך
 חלו על הוא ומעמדם וקיומם הללו העקרים
 מצד ר״ל מצד קלה היא הזאת הידיעה : העקרים

 אחד ומצד בקלות הידיעה זאת להשיג יוכל אחד
 וז״ש , גדול בקושי אם כי אותה להשיג יוכל לא

 וח״ש .צדדין השני והולך שמבאר כמו מצד וקשה
 לקחן משמע וכן א׳ הוא ענינס והתחלות עקרים

 התחלות נקראו שהעמריס ראשון ממאמר פ״י ריש
 על והטעם וכו׳ האלהית הדת התחלות שאמר במה

 במ״ש בסמוך כמ״ש התחלות נקראו שהעקריס וה
 ידע שלא מי רופא יקרא ולא וכו׳ יצוייר ולא

 ממאמר פי״א לקחן חשחע וכן וכו׳ הרפואה התחלות
 האלהית לדת התחלות מחש הס שהעקריס א׳

 צריכין שהקדמות כחו מתחלה אותם לידע שצריך
 אלא שניהם אחר ולא .ע״ש המופת תחלת להיות

 והוא הוי״ה של השם התיבות בראשי לרמוז כדי
 ד׳ של שם כי .שד*י של שם לרחוז וגס ד׳ של שם
 בעצמו המציאות מחוייב הש״י היות על חורה הוא
 ע״כ כי ב' ממאמר כ״ח בפרק כמ״ש בזולתו ולא

 על מורה שדי של ושם .וע״ש המשרש שם נקרא
 כרצונו ולעשות המערכת לשדד יכולת לו שיש

 שדרשו כמו תעשה מה לו שיאמר מי ואין וכחפצו
 וכמו וט' די לעולמו שאמר מי שד״י באל ח״ל

 פ' וגו׳ רחמים לכס יתן שדי ואל בכתוב שפירש״י
 בתחלת אלו שמות ב' ברמז ז״ל הרב וכוונת .מקץ

 בעצמו המציאות מחוייב שהוא הש״י לומר ספרו
 כפי בהם ועושה הנמצאים כל על יכולת לו ושיש
צדקו ימק על יעמוד כן גס הוא ורצוט חפצו

 ולהוציא־ כוונתו להשלים האלהי שפע עליו וישפיע
 וכאשר האחת ע״ד הפעל אל הכח מן הזה החבור

 םון< המחשבה ותהלת ,זו הקדמה בסוף בפירוש סייס
 הצד לפרש בא עתה . קלותה אם )ב( : המעשה
 ג בקלות הנזכר הידיעה השגת אל לבא שאפשר

 דו! לו יש מהאנשים אחד כל .דת בעלי הס )ג(
 וא׳א כלומר .יצוייר ולא )ד( :אליה א״ע שמיחס

 ההכרחיי© עקרים . ההיא הדת עקרי )ה( :לצייר
 יצייר . ציורית הבנה יצייר או )ו( : ההיא לדת

 אל הבנה קצת שתתן אפשרית ידיעה איזה בשכלו
 המשל מביא זה ועל ההיא בדת שיאמין אמונתו

 .. התחלות ידע שלא מי )ז( : ומהנדס רופא של
 פחזיר״ר בל״א . מהנדס )ח( : הרפואה יסודות

 שהוא . אליה חתיתם שהוא ו )ט : תשבורת בעל
 שיגזור מה כפי )י( : ההיא דת אחר עצמו מיחס
 : ענק לאותו ומחוייב הראוי כפי .הענין טבע
 בתחלע ראשון במושכל .העיון בתחלת הבאה )כ(

 אל לבא בקלות יוכל הצד חזה וא״כ המחשבה
 דתות מבעלי אחד כל כי הנזכרת הידיעה השגת
 עתה .קשה ואס )ל( :שלו הדת עקרי לו יניד
 ולא )מ( :להשיג קשה שהוא השני הצד לפרש בא

 : וט' שיהיו מציט לא וגס . מסכימים שיהיו
 4פי .מסכימים שהכל שעם )ס( :ובפרט וביחוד )נ(
 חתחלפין הס אעפ״כ נתנה שהש״י מודים שהכל אף
 אר שעם ל׳ המחבר בדברי שתמצא מקום וכל .וכו׳
 שלש© וכו׳. עקרים י״ג )ע( :פ’אע כמו הוא עם

 ממאמר שלישי בפרק לקמן הרב הביאם הללו דעות
משלשה אחד ואק .בהם אחד ולא )פ( :הראשון

דעות
ענפים

 היא כך . וכו׳ זולתם אלהיח חורת וכו' ככלל האלהיח הדח עקרי לבאר לט ששח בהם אחד ולא ]א[
 צריכין שבכאן המחבר דברי יהיו לפ״ז להקשות שיש אלא .בשרשים וכמ*ש הנכונה הגירסא

 כאלה מקרים שביאר מי הללו דעות הג׳ מן אחד היה שלא משמע וכו׳ בהם אחד ולא אמר כי עיון אל
 ג״כ תמצא הרמב״ס שהניח מקרים הי״ג בין והא . נכק אינו וזה , אלו מקרים זולת אלהית לתורת שא״א

 אחד ולא מאי א*כ זולתם אלהית לחורה שא״א כהה וכיוצא וסונש ושכר השמים מן וחורח השם מציאות
 הרמב״ה שהניח מאחר כי , הדרך זה מל הוא הרמב״ס בדברי המחבר שכוונת שנאמר לא אם . שנאמר בהם

 להיוה ויכול אפשר , אליהן ושייכות הכרחוח שום אלהיח לתורה שאין כאלה דברים גס מקרים הי״ג בק
יק זולתם אפשר לה יהיה שלא אלהית לתורה ההכרחיים כאלה מקרים להניח הרמב״ס כוונת היחה שלא

משפם
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 ראוי האלהית הדת ואם )ר!( זולתם אלהית תורה יתמה לא אשר )צ( בכלל האלהית הדת עקרי

 היא מאשר מיוחדים עקרים אחת לכל שיהיה ראוי אם רבות הם ואם )ר( .רבות או אחת שתהיה
 עקרים האלהית לדת שיהיו שראוי הוא )ת( בו לספק שאי! וממה *( )ש( ,לאו אם ופרטית אלהית
 ,ועקרים אלהית היותה יצויר לא מהם אחד יבוטל אם )ב( בכלל אלהית היא מאשר )א( כוללים

 : בכללה חפול( שלא פי על )אף ההיא האלהית הדת תפול )ג( מהם אהד יבוטל אם פרטיים מיוחדים

 הראשץ המניע הנה הניעני אשר )ד( שורי״אה פה היושב אלב״ו יוסף הצעיר אני שראיתי ולפי
גודל

:וכר כוללים עקרים אלהיח לדת שיהיה שראוי ממוייכ הוא ספק שוס בה שאין ראשונה ההשכלה ומחוך פירוש הגה׳ה *(

שרשים
 אלהית תורה ידומה לא אשר )צ( :אלו דעות

 גרסת הוא וכן . זולתה ולא זולתס כצ״ל . זולת©
 שא״א כאלה עקרים לומר ורוצה . יעקב אהל

 ההיא התורה שתהיה המחשבה בתחלת אפי' לחשוב
 עקרים נקרא וזהו .ההם עקרים זולת אלהית בכלל

 כוללים הס כי בכלל ואמר בלשונו דקדק לכן ו כוללים,
 בענפים ועיין .אלהית שהם האומרים הדתות כל

 גס .האלהית הדת ואס )ק( :אחרת גירסא עוד
 שתהיה ראוי אלהית הדת באס לבאר להם היה זה
 . וכו׳ ראוי אס רבות הס ואס )ר( :אחת רק
לבאר להם היה אעפ״כ רבות דתות שהס ואת״ל פי׳

 דת לאותה מיוחד עקר הוא פרעי ועיקר .אלהית
 לעקר מניחים שאנו עד׳׳מ ,אחרת לדת ולא בעצמה
 לו ושאין הפשוט אחד שהוא השורש ה׳ מציאות
 המבוארים הפרטים העקרים מן בזה וכיוצא גשמיות

 שני ממאמר ה׳ ד׳ ופ׳ א' ממאמר ופט״ו פי״ג לקמן
 שאר כי משה לתורת פי־טיים עקרים הס כלס

 משא׳׳כ וכיוצא הגשמות אמונת סובלות הדתות
 הוא כך המחבר דברי פירוש וכלל .כידוע משה תורת
 לדת הכוללים ןעקריס הס איזה לבאר להם שהיה

 תוכל לא כי לה הפרטיים העקרים וגס האלהית
ע״י לא אס והאחתית האלהית הדת ולהכיר לידע

 גורס יעקב האהל .וכו' אחת לכל שיהיו ראוי אס
 מאשר כוללים עקרים א׳ לכל שיהיו ראוי אס כאן י

 פרטית היא מאשר מיוחדים ועקרים אלהית היא
 העקרים כי דק שלא נראה לי אבל .וכו׳ לאו אס

 ולא במ״ש זה לפני המחבר הזכיר כבר הכוללים ׳
 המחבר דברי יהיו דבריו ולפי ,וכו׳ ששת בהם אחד .

 אחת לכל שאמר הלשון על ועוד ,מיותרים שבכאן
 אמר והיאך כוללים עקרים לומר אחריו נופל אינו

 נראה לכן .וק״ל כוללים עקרים אחת לכל שיהיו
 הספרים בכל נדפס כאשר היא הנכונה שהגירסא

 ועיקר . וכו׳ מיוחדים עקרים אחת לכל שיהיו
 הדתות כל כי בו וכיוצא הש״י מציאות כגון הוא כולל

 להודות כרחס בעל צריכים אלהיות שהס האומרים
 שהש״י מאמין שאינו מי כל כי ,השם מציאות לעקר

שהיא דת אותה על לומר אפשר איך בנמצא הוא

 ממאמר ופי״ג פ״א לקמן כמ״ש הפרטיים העקרים
 שאין דבר .וכו׳ בו לספק שאין וממה )ש( :א׳
 והרבה זה הוא כמו . הוא )ת( :כלל ספק בו

 בהדיא תמצא ולפעמים הלשון זה תמצא פעמים
 עקרים .בכלל אלהית היא מאשר )א( : זה הוא

 :כמ״ש אלהית שהם האומרים הדתות לכל השייכים
 העקרים מן . וכו׳ מהם אחד יבוטל אם )ב(

 אס וכן .אלהירת שיהיו הדתות לכל א*א הכוללים
 הדת איתה יבוטל הפרטיים העקרים מן א׳ יבוטל

 ההיא האלהית הדת תפיל )ג( :אליה שייך שהעקי
 אלהית הדת אותה לומר ורוצה . בכללה

 האלהית הדת וישגורסין אליה. שייך הפרטי שהעקר
 כי עיקר והיא . בכללה תפול שלא אע״פ ההיא

 . ודוק ,בכללה תיבת יותר יתישב זו גרסא לפי
.הראשון המניע הנה הניעני אשר )ד( :מצאתי

ענפים
הקב״ה

 והס וכו' ותורה ה' מציאות עקריס הי״ג אותן בין ג״כ שהניח אע״פ כן ואס , עמו הכמוס אחר »כועס
 הכמוס אחר מטעם רק זה טעס בשביל אותם להניח מעולם לבו על עלה לא מ״מ אלהית לחורה הכרחיים

 כאן המחבר דקדק ולכן , הרמב״ס בדברי מסופק שהיה א׳ מאמר ג׳ פרק המחבר בדברי שמשמע וכמו עמו
 והם בלבד עקרים ו׳ אותם ששם מי והא קשה מ״מ אבל ,וכו' לבדו ששת בהם אחד ולא ואמר בלשונו

 התורה למציאות הכרחיים הששה שכל תראה אזי בהם תעיין וכאשר , הס איזה א׳ ממאמר ג׳ בפרק מבוארים
 לדת כוללים עקרים וכו׳ ע״ז לדקדק ויש וכו' האחרונים מן ויש . וז״ל שם בעצמו המחבר וכמ״ש האלהית

 . וט׳ בהם אחד ולא שאמר זה מה לדוכתה קושיא הדרא וא״כ , וכו׳ זולתם מציאותה יצוייר שלא אלהית
 חיטת ושתי וכו׳ זולתה והס זולתם אלהית תורה ידומה לא אשר המחבר בדברי גורסין יש זו קושיא ובשביל
 איננו זולתם אלהית תורה תמצא לא אס אף כי וז״ל הנזכר בפ״ג המחבר כמ״ש ופי' המחבר בדברי חסרים
 ג״כ !הקשות אין ועתה .עכ״ל וכו' השמים מן תורה שהוא א' עיקר עמהס שיצרף ראוי והיה וכו׳ מחוייב
 אבל • לעיל כמ״ש הרמב״ס שכונת לומר נוכל כי , השמים מן תורה כן גס הניח הוא והא הרמב״ס מדברי

 הנזכר בפ״ג שם המחבר כמ״ש אלהיה לחורה הכרחיים כולם אין עקרים ששה אותם ששם מי שגס נראה לי
 הששס כל שאין בהדיא נשמע א׳׳כ ,ע״ש וט׳ אלהים שהיא במה וט' עקרים והתכלית הבחירה שמנה ומה ,וז״ל

הכרחיים
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 נפל אשר והמבוכה הבלבול ורוב )ו( גדולתו תפארת יקר ואת הדרוש זה מעלת גודל )ה(

 כי . עליו לב לשים שראוי דבר בידם העלו ולא אדירים במים צללו ושכלם בו למעיינים
 לחקור שראוי מה אל פגות מאין המחשבה בתהלת הרוח על העולה האומד לפי העקרים ביארו

 לדת הכוללים העקרים על לחקור לבי את נתתי )ז( ,אמתתו על הדרוש שיתברר כדי עליו
 חוקר שהוא לפי . העקרים ם־־ שטו וקראתי הזה הספר וחברתי , מספקת חקירה )ח( האלהית

 האלהית הדת ואס . האלהית הדת עקרי על ובפרט )י( . בכלל הדתות עקרי על )ע(
 יחקור ואחר . האחרת מן האהת יתחלפו במה רבות הם ואם . רבות או אחת שתהיה ראוי

 כוללים עקרים בה שיש ויבאר , אלהית שהיא בה מסכימים שהכל )כ( משה תורת עקרי על
 עקרים )ל( הכוללים לעקרים שיש ויבאר .פרטית היא מאשר מיוחדים ועקרים .אלהית היא מאשר
 ובפלוק )מ( מהם ומסתעפים הכוללים תחת נכנסים שהם לפי שרשים. יקראו פרטיים אחרים

 מציאות )נ( שהם , ג׳ הם האלהית לתורה הכוללים שהעקרים ויבאר . הפרטיים יסתלקו הכוללים
 . מאמרים לארבעה הזה הספר הלקנו זה ובעבור . ועונש ושכר )ע( השמים מן ותורה )ס( השם

 הראשון העקר מן לחקור והשני . הם אלו ואי )פ( הם כמה בכלל העקרים מן לחקור הראשון
 השכר שהוא השלישי העיקר מן לחקור והשלישי *( , בו הנתלים והשרשים השם מציאות שהוא

: בו הנתלים והדברים ממנו המסתעפים והשרשים והעונש
 האדם עמל שיהיה ראוי כן השגתו המבוקש הדבר מעלת כפי כי )ב( מבואר הוא ומאשר )א(

 חזק השתדלות האדם שישתדל ראוי הערך גדול כשהדרוש כי להשיגו. והשתדלותו
להשיגו

 השמים מן תורה שהוא השני העיקר מ; לחקור והשלישי : להיות וצריך הופר טעות לי נראה הגה״ה *(
: וכו׳ השלישי העיקר מן לחקור והרביעי . בו הנהלים והשרשים

שרשים
 לכל הראשון המניע הוא כי כך נקרא הקב״ה

 : הזה המקום אל הביאני הוא ור״ל , הנמצאים
 לעיל מ״ש אל שב . הדרוש זה מעלת גודל )ה(

 גודל שראיתי לפי ור״ל .וכו׳ שראיתי ולפי מניה
 ורוב )ו( :דא״י פי׳ ולאפוקי הדרוש זה מעלת

 הבלבול רוב ראיתי וגס . והמבוכה הבלבול
 בזה המעיינים אדם לבני נפל אשר והמבוכה

 :לבי את נתתי ע״כ .לבי את נתתי )ז( : הדרוש
 על )ט( :כלל ספק בה שאין .מספקת חקירה )ח(

 הדתות מכל עקרים כל על .בכלל הדתות עקרי
 עקרי על ובפרט )י( : נימוסית דת עקרי על אפי'
 האלהית לדת השייכים עקרים על .האלהית הדת

 . אלהית שהיא בה מסכימים שהכל )כ( : האמתית
 התורה שהיא מודים האומות שאר כל אפי' פי׳

 כמ״ש זמנית שהיא שאומרים רק מהש״י הנתנת
 : פי״ט ג׳ מאמר וע״ל , 'Ь ממאמר פכ״ד לקמן

 האחדות שורש כגון . פרטיים אחרים עקרים )ל(
 עקר שהוא ה' מציאות העקר מן מסתעף הוא
 פי״ח לקמן המבוארים הדברים חן וכיוצא כולל

 יאמין לא אש . הכוללים בסלוק >מ( :א׳ ממאמר
 : הפרטיים ג״כ יבוטלו ממילא הכוללים בעקרים

נמצא הוא שהש״י להאמין שצריך .ה׳ מציאות )נ(

עג

 מאמר לקחן כמ״ש בעצמו המציאות מחוייב והוא
 שהיא . השמים מן ותורה )ס( :ו׳ ה' ד׳ פרק ב׳

 ושכר )פ( :מעצמו משה אמרה ולא מהש״י נתנה
 ומעניש רצונו לעושי שכר נותן שהשי״ת . ועונש

 זה וזולת . בעוה״ב הן בעוה״ז הן רצונו לעוברי
 הג׳ כל של טעם כמ״ש אלהית להיות לה א״א

 אלו ואי )פ( : א׳ ממאמר פ״ט בריש עקרים
: הס ואיזה . הס

 שהוא ולפי כמו . מבואר הוא ומאשר )א(
 בעצמו מבואר ור״לשהוא ,מבואר

 המבוקש דבר מעלת כפי כי )ב( :הראשון במושכל
 להשיג רוצה כשהאדם משל דרך על .וכו' השגתו

 ואחדותו ה׳ מציאות לאמת כגון הפנימיס בדברים
 בלי שזה השכל בעיון הנתלים הדברים מן וכיוצא

 בהשגתם ולהשתדל היטב בהם לעיין שצריך ספק
 יקצץ ושנא אמתית השגה אל שיבא כדי מאד מאד

 דבר איזה להשיג כשרוצה אבל .חלילה בנטיעות
 ללמוד שרוצה משל דרך על המעשיי בשכל הנתלה

 ולארוג לתפור כגון המעשיי ממלאכת אומנות איזה
 הנתלים הדברים מן וכיוצא נאה בנין לבנות או

 כך כל ולהשתדל לעיין צריך אינו המעשיי בשכל
 האמתית השגתם אל יבא שלא אף כי בהשגתם

מ״מ
ים פ

 האלהית לדת כוללים עקרים וכו' האחרונים מן ויש זה לפני בפ״ג שם המחבר ומ״ש , האלהית לדת הכרחיים
 הכרחיים כלס אין האמת לפי אבל בפרשים שם שיתבאר כמו אח״ל בדרך אמר זה ,זולתם מציאותה יצוייר שלא
 זולתם אלהית תורה וכצ״ל . לבסוף במ״ס זולתם כ״א כאן לגרוס צריך אינו זה לפי וא״כ ,כמ״ש האלהית לדת
 כונת הנזכר בפ״ג פס בענפים לקמן ועיין .וק״ל לעיל שכתבנו כמו כן גס הוא הנ״ל הקושיות וישוב .וכו' יאס

: ע״ש לע״ד הנראה כפי הרמב״ס
דעה 2 ב נעקרים[
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פנים

 מתייחם השתדלות אבל )ג( חזק השתדלות בהשגתו להשתדל ראוי אין הערך גדול וכשאינו .להשיגו
 < אהד בחל מחט לעשות )ה( כסף ככר שוים כלים שיעשה מי ישובח לא כי )ד( .המושג הדבר אל

 תכלית בבלתי מחטים לעשות כסף ככר אלפים עשרת שוים כלים שיעשה מי שישובח כמו
 יותר הערך גדול דבר הדתות עקרי ידיעת שהוא הזה הדרוש והיה )ו( .זה אהד בזה לאחד אחד
 לידע מתחלפות דתות בעלי שהם ואפילו דתות( בעצי )שהם האנשים שלמות שכל לפי )ז( מאד
 והיכולת האפשרות כפי כחנו מאמצי בכל בזה לחקור שנשתדל ראוי כן ועל . הוא דתם עקרי

 . מאד ויקרה הערך גדול הזאה החקירה ולהיות )ט( הענין. טבע שיסבול מה וכפי )ח(
 והשכל ובינה דעה ]ב[ אותנו שיחנן )כ( ,ותבונה דעת לאדם ההונן לשם שנתחנן ראוי )י(
 הפעולות בכל דבק הוא אשר האלהי הנעימות מן )מ( זאת בפעולתנו שיהיה באופן )ל(

 עלינו אלהיט ה׳ נועם ויהי )נ( שאמר צ( )תהליס בתפלתו ע״ה רבינו משה כמאמר .האלהיות
,מב הנעימות בו יפול פעל בכל כי ובאורו )ם( ,כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

שרשים
 וזהו ,באמונתו זה ע״י הפסד לידי יבא לא מ״ח

 :וכו' הערך גדול כשהדרוש כי ואמר והולך שמבאר
 רק .המושג הדבר אל מתיחם השתדלות אבל )ג(

 :להשיגו שרוצה דבר לאותו השייך מעט השתדלות
 מה על טעם נתינת הוא .וכו׳ ישובח לא כי )ד(

 לעשות )ה( :וכו׳ מתיחס השתדלות אבל שאמר
 מחט רק בהם לעשות פי׳ .וכו׳ אחד ברזל מחט
 ולפי .הזה הדרוש והיה )ו( : לא ותו א' ברזל

 שכל לפי )ז( : העקרים מידיעת הזה שהדרוש
 מתחלפות דתות בעלי שהם ואפי׳ האנשים שלמות

 הדתות באמונת מתחלפות שהם אע״פ פי׳ .וט׳
 וכל חבירו של מדת משונה דת לו יש אחד לכל כי

 חבירו של ולא אלהית היא שלו שדת אומר אחד
 כל כי מתחלפות אינן הדתות עקרי בידיעת אעפ״כ

 מאחר צ״ל ע״כ וא״כ ,דתו עקרי לידע רוצה אחד
 על לחקור אדם כל שצריך בשוה מסכימים שכלם
 אל וצריך הערך גדול דבר הוא א״כ דתו עקרי

 דתיבת צ״ל זה פירוש ולפי .וכו׳ חזק השתדלות
 בעלי תיבת אל מניה אלעיל נמשך מתחלפות

 וכו׳ דתות בעלי שהם ואפי׳ אחר פי׳ .הדתות
 על מסכימים וכלס אחד דת בעלי הם שכלם אע״ם
 מתחלפים הס אעפ״כ אלהית ההיא הדת היות

 על מסכימים ואינם ההיא הדת עקרי בידיעת
 בכה אומר וזה בכה אומר זה כי בשוה העקרים

 מאחר צ״ל ע״כ וא״כ א׳ ממאמר פ״ג לקמן כמ״ש
 מסכימים ואינם העקרים בידיעת מתחלפות שהן

 וצריך הערך גדול דבר הוא א״כ העקרים על בשוה
 הידיעה להשיג שיוכל כדי וכו׳ חזק השתדלות אל

, חלילה בנטיעות לקצץ יבא ולא מכונה על הזאת

 צ״ל זה ,פי ולפי .וכו׳ שנשתדל ראוי וע״כ וז״ש
 לידע תיבות אל אלחטה נמשך מתחלפות דתיבת
 ח״ש לומר ג״כ וצריך . בתריה דכתיב דתם עקרי

 אותן ר״ל אינו וכו׳ האנשים שלמות שכל לפי
 כמו חבירו משל משונה דת אחד לכל שיש האנשים
 שלמות לומר רוצה אלא ראשון פי' מתוך שמשמע

 שאינם רק ביחד אחת דת להם שיש האנשים אותן
 זה פי׳ לפי אבל , ושרשיה עקריה על בשוה מסכימים

 הוא אם הדתו״ת בעלי של הלשון שפיר מתישב אינו
 עיקר ראשון פי׳ נראה לכן . אחת דת על קאי
 תוגרמא דפוס של ספרים בקצת בהדיא מצאתי וכן

 שלמות שכל לפי בפנים שהגהתי כמו שגורסין
 דתות בעלי שהם ואפי׳ דתות בעלי שהם האנשים

 יתישב לפ״ז גם ,ראשון כפי׳ להדיא משמע וכו׳
 טבע שיסבול מה וכפי )ח( :ודו״ק ואפי׳ מלת יותר

 :ענין אותו להפגת ומחוייב שראוי מה כפי .הענק
 :שהחקירה שהוכחנו ולפי .וכו׳ החקירה ולהיות )ט(
 אותנו שיחנן )כ( :ראוי ע״כ .שנתחנן ראוי )י(

 :בענפים ועיין ,בדעה ג״כ אותנו שיחנן .וכו׳ דעה
 העקרים בחקירת .זאת בפעולתנו שיהיה באופן )ל(
 מהשפע . האלהי הנעימות מן )מ( : אלו

 ויהי )נ( :האלהיות הפעולות בכל המושפע האלהי
 בזה הנופלות הספקות . וכו׳ אלהינו ה׳ נועם

 ודקדוק בשינוי ומפורסמות ידועות הס הכתוב
 וביאורו )ס( : בפירוש המחבר כתבן לא לכן הלשון

 פי' . פנים מב׳ הנעימות בו יפול פעל בכל כי
 פעולה שבכל הש״י לפני היתה מרע״ה של תפלתו
 חב' והטוב השבח בה יהיה מאתנו שתצא ומעשה
ית׳ מאתו היוצאות בפעולות שנמצאו כמו צדדים

 שכחב נפרש נוכל . והשכל ובינה דעה רצוני אלו לשוטת בג׳ הרב כונת . והשכל ובינה דעה ]ב[
 והם .אותם לבאר הוא הזה העקרים ספר ויסוד תכלית אשר העקרים ג' בהם לרמז כדי .כן

 נקרא לבד העיון בשכל שנתלה מה כל כי ה׳ מציאות כנגד דעה אמר .ועונש ושכר השמים ■מן ותורה ה׳ מציאות
 שדי הדעת הכתוב אמר וכן וכו' הדעות והיו שאמר בהפתיהה לעיל המחבר דברי מחוך שמשמע וכמו דעה

 . ע״ש וכו' תורתי עמי האזינה מזמור בביאור א' ממאמר פי״ז לקמן משמע וכן ,ה׳ דעות אל וכתיב .תמצא
 תוכל התורה ע״י כי והטעם .תקרא לבינה אס כי שאמר כמו בינה שנקראת השמים מן חורה כנגד בינה ואמר
 וכמו ע״ש ב' ממאמר ופ״א 'Ь ממאמר י״א פרק לקמן שיתבאר כמו ה׳ מציאות ולאמת דבר מתוך דבר להבין

 לפי פכר ליתן זה נותן השכל כי ועונש שכר כנגד והשכל ואמר , ע״ש בחיי רבינו בשם בהפתיחה לעיל שכתבנו
שמקיים
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 טבע שיגזור מה כפי השלמות בתכלית שלמה היותה בעצמה הפעולה מצד אם )פ( .יפנים

 מצד מיוהד ושלמות נעימות ההיא בפעולה היות לומר רוצה הפועל מצד ואם )פ( .המרה
 בהם יפול האלהיות ובפעולות )צ( .ההוא הפועל פעולת ההיא הפעולה והיות הפועל אל התיחסה
 שלמות היותן לומר רוצה בעצמן הפעולות מצד אם . הפנים אלו משתי והשלמות הנעימות
 והדר נעימות בהם יפול וגם . להיות חמרן טבע שיגזור מה כפי להן שאפשר מה בתכלית

 שאין פי על שאף תאמר כאלו . יתברך האל בועל היות; מצד )ק( חמרן בטבע שאינו אחר
 שהדבש מהשעוה ההם הבתים לבנות ההבנה בה שימצא חמרה טבע כפי הדבורה ■מדרך
 לבנותם הבנה בה נתן הפועלים מבחר הפועל להיות )ש( הששיות בתמונה )ר( בתוכה כנוס

 עליה יתרון לה ויש )א( הטבעית התמונה שהיא )ח( לעגולה דומה להיותה ,הזאת בתמונה
 כדי לזה זה סמוכים משושים במוגשים אשר )ב( והפנוי השטח כל יתמלא הששיות שבתמונה

 כדמות )ג( עגולות הבתים יעשו שאם בעגולה כן שאין מה , ביניהם וריקם פנוי מקום ישאר שלא
 בנאום לפיכך .ממנו תועלת יקבלו שלא ביניהם רב מקום ישאר )ד( לזו זו סמוכות אסטוא״נא

 בתים שבסמיכות פי על אף כי ,מרובעים בנא־ם לא גם , מעוגלים עשאום ולא הששיות בתמונה
 יותר המרובעת תמונה להיות )ה( הנה ,במוגשים אשר והפנוי השטה כל יתמלא לזה זה מרובעים

 וכל , ממנה בנאום לא המשושה מן הטבעית התמונה שהיא )ו( העגולה אל מלהדמות רחוקה

זה שרשים
 ב׳ על תפלתו היתה למה לבאר כו' ובפעולות וכמ״ש

 :האלהיות בפעולות ראה כך כי ואמר אלו הנעימות
 הצד מפרש עתה . בעצמה הפעולה מצד אס }ע(

 מדרך היה שלא אע״פ ור״ל ,הנעימות מן האחד
 צד על כך הזאת הפעולה לעשות הזה הפועל

 גדול מומחה כ״כ אינו הוא כי והיופי השלמות
 בא אעפ״כ השלמים פועלים כשאר הזאת בפעולה

 הפעולה מצד זאת בפעולתו והשלמות הנעימות
 ליעשות יכול ובקל וטוב ונקי זך חמרה כי בעצמה
 טבע שיגזור מה כפי וז״ש ,הדבר מזה טובה פעולה
 חומר מצד להיות שאפשר מה כפי רצונו ,וכו חמרה

 ר״ל הפועל מצד ואס )פ( :הפועל מצד ולא שבה
 הנעימות מן ,הב הצד ר״ל .,וכו בפעולה היות
 טבע שמצד ואע״ם לבד הפועל מצד שבא הוא

 הנעימות שיבא אפשר אי ההיא מהפעולה החומר
 הוא הזה שהפועל מאחר כן אע״פ !הזה !השלמות

 משאר יותר ובפעולותיו במעשיו גדול מומחה
 בפעולה והשלמות הנעימות בא ידו על שעלים

 להיות שאפשר ממה יותר טוב היותר צד על ההיא
 שאר זה לעשות יכולין היו שלא מה חמרה בטבע

 והיות הפיעל אל התיחס מצד וז״ש . פועלים
 עתה .,זכו האלהיות ובפעולות )צ( :,וכו הפעולה

 אלו נעימות ב׳ על תפלתו היתה למה טעם טתן
 : כמ"ש האלהיות בפעולות ראה כך כי ואמר

: היותן מצד רק . היותן מצד )ק(
1 : כזה קצוות ,ו .הששיות בתמונה )ר(
 .,וכו הפועלים מבחר הפועל להיות )ש(
 נתן הפועלים מבחר שהוא שהש״י נפי
 וזולת הזאת בתמונה לבנות הזאת ההבנה בה

התמונה )ת( : זי הבנה לה היה לא הש״י
( \ .כזה הטבעית

נ ע '—

 והיותר . הדת על שיעבור למי ולהעניש הדת שמקיים
וט׳ דעה מאתך והננו ,וכו הונן אתה בברכת

 יסידות הד׳ שהרי עגול להיות העולם ששבע לפי
 את מקיף אחד הגלגלים ונן ארחיע שסימנם

 זה את זה שמקיפין הבצלים כגלדי צד מכל חבירו
 טעם נתינת הוא .עליה יתרון לה ויש )א( :בעגול

 השינוי בזה כי והוא בדבורה הטבע הש״י ששינה על
 כתמונה בנאה מאשר בבנינה יתרון לדבורה יש

 ־־•־< \ הששיהז בתמונה כי הטבעית
/ ל—\ אשר )ב( : ,וכו יתמלא

: כזה . משושים במוגשיס
Г \—י■ דבר .אסטואנ״א כדמות )ג(

לעז בלשון כן נקרא עגול
 :כזה .ביניהם רב מקום ישאר )ד( :שייב״א ובל״א

המרובעת תמונה להיות )ה(
 '/ у" ץ המחבר טונת שעקר נראה .וכו׳
I \ בפעולות הנעימות לנו לרמוז בזה

 הפעילה מצד גס האלהיות
( ) הבתים עשאה אס כי בעצמה

 Кч'־-'х/ ניכר יהיה לא אזי מרובעים
 לעיל אמר והוא הפועל מצד הנעימות אם כי

 הנעימות בהם יפיל האלהיות ובפעולות בסמוך מניה
 הבתים שנעשו עכשיו אבל הפנים אלו משני והשלמות
 לתמונה ודומה עגולה קצת שהיא הששיות בתמונה

 מצד אשר הנעימות ג״כ לנו הראה בזה הטבעית
 טבע שיגזור מה כפי ג׳׳כ שנעשית בעצמה הפעולה

 מיותרים אלו המחבר דברי יהיו דאל״כ . חמרה
 מבחר הפועל להיות אמר בסמוך מניה לעיל כי

 שהיא לעגולה דומה להיות וכו׳ בה נתן הפועלים
 לה שא״א בהדיא משמע א״כ וכו׳ הטבעית התמונה
 בזה להשמיענו עוד בא ומה מהטבע להתרחק

לא וא״כ .,וכו הטבעית התמונה שהיא )ו( :וק״ל
יהיה

פים

 י שביאר ע״ד אלו לשונות בשלש ז״ל הרב שכוונת נראה
: בענפים וע״ש ע״ש ,א ממאמר בפי״ו לקמן

ואטד
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 סה על ה!ד מזה יתרק בה שימצא שראוי , יתברך האל פעל היותה מצד לדבורה נמצא זה
 סשה היה כן ועל .האלהיות בפעולות הנמצא הפועל מצד אשר הנעימות וזהו , חמרה טבע שיגזור

 מיני שני בפעולתנו שימצאו בניהם על והדרך פעלך עבדיך אל יראה שאמר אחר ,לשם מתפלל
 ואל הנעימות אל ולרמוז ,עלינו אלהינו ה' נועם ויהי ואמר ]ג[ )ז( האלהי בפעל אשר הנעימות

 אל ולרמוז ,אלינו בצירוף כלומר ,עלינו כוננה ידינו ומעשה אמר הפועל מצד אשר )ח( ההדר
 לשם מתחנן אני כן ועל . כוננהו ידינו ומעשה )ש( אמר בעצמה הפעולה מצד אשר הנעימות

 אמת בדרך וינחני כונתי להשלים ותעצומות עוז לי שיתן הגמור והאמת הגמור היכולת בעל שהוא
 באמתך הדריכני (,ה כ״ה )תהליס המשורר כמאמר ,קויתי ואליו בטחתי בו ,בי ארתותיושר וילמדני

: היום כל קויתי אותך ישעי אלהי אתה כי ולמדני

 : מבטחו יהוה והיה ביהוה יבטח אשר הגפר כרוך
 < שרשיו ישלה יובל ועל מים על שתול כעץ והיה
 ׳ רענן עלהו והיה חום יבא כי יראה ולא

פרי מעשות ימיש ולא ידאג לא בצרת ובשנת

הראשון המאמר
 ויתן )א( ,ואלהיות נמוסיות טבעיות, . שלשה שהם ויבאר הם. כמה בכלל הדתות מן יחקור

יבאר ואח־־ , האלוהיות הדת עקרי שיתבארו כפי )ב( מהן אחת כל עקרי על ויחקור הבדליהן

 ויהי ואמר )ז( :הפעולה מצד הנעימות ניכר יהיה
 הנעימות אותו ר״ל .וכו׳ עלינו אלהינו ה׳ נועם

 מעשה על ג״כ יהיו אלהינו ה׳ בפעולות הנמצא
 אמר הפועל מצד אשר )ח( : עלינו וז״ש ידינו

 מעשה על שלך שפע חן כלומר .וכו׳ ידינו ומעשה
 הפעולה אותה תכין זולת ולא שידינו באופן ידינו
 כלומר עלינו וז״ש , חמרה טבע שיגזור ממה יותר

 ההיא שהפעולה מאחר ור״ל .וכו' נו אל בצירוף
 שאר אל ולא ידינו מעשה אל ומתיחסת מצורפת
 . אליה והשלמות הנעימות באה לכך פועלים

ומעשה )ט( :מגומגמים שבכאן יעקב אהל ודברי

ענפים

 ההיא הפעולה אל הנעימות שבאה .כוננהו ידינו
 שיה־ה כך יגזור חמרה טבע כי לבד חמרה מצד
 ענינו אמר לא ולכן ,כזו והשלמות הנעימות בה

 אל הזה הנעימות התיחסות שום זולת אפי' לרמוז
 ועיין ,כנזכר בעצמה הפעולה אל רק ידינו מעשה
 היטב מבואר תמצא ושם ל״ז פרק ד' מאמר לקמן

 אבל . ע״ש ס־ף ועד מתחלה הזה המזמור כל
 שאמר הלכו! המחבר כונת לפי יתישב לא עדיין מ״מ

 : בענפים ועיין ,ודו״ק זכר לשון כוננהו הכתוב
 הלי בין שהיה וההפרש ההבדל .הבדליהן ויתן )א(

 החקירה ע״י שיתבארו. כדי )ב( אלו: דתות
הזאת

אפרו

 כתוג בביאור המחבר שדברי היות עם הנה .וכו׳ ההדר ואל וכו' אלהינו ה' נועם ויהי ואמר ]נ[
 שכונת והוא ,אמרח בדרך עוד הכתוב לבאר כן גם לי נראה מ״מ ,למבין וישרים נכונים הס זה

 המחבר כזכר והדעות המדות והם !בהם נתנה האדם של שהשלמות חלקים ב׳ על הוא זו בתפלתו מרע״ה
 מתחלה כשישיג כ״א להפיג לו א״א המדעי מלק ע״י הרוחני שלימותו להשיג פרוצה ומי ,בהפקיחה לעיל
 בענפים הפתיחה בביאור לעיל שכתבנו כמו הדעות להפגת הכנה כמו הס כי המדוח והס המעשי חלק

 על בתפלתו רכז ,וגו' עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי וז״ש . ע״ש בענפים פ״ב ג' במאמר לקמן ג״כ שיתבאר וע״ד
 כנוכל כדי כלך שפע עלינו תן עולם של רבונו ור״ל הדעות השגה ידי על הבא שבשלימוח העליונה המעלה

 להשגת הכנה הם כי א״א ובלתס מכונם על הבובות והמדות פעולות עשינו לא תאמר ואס ,הדעות להפיג
 ידינו ומעשה אמר ע״ז ,המחבר בדברי כ״ח פרק ג׳ במאמר ולקמן בענפים לעיל שנתבאר וכמו כנזכר הדעות
 אותה פעשינו רצוני עמנו שהיסה בעבור נכונה היתה היא בידינו שעשינו והפעולה המעפה ר״ל עלינו כוננה
 ואפשר .הנכים עם פי' הנשים על האנשים ויבאו ע״ד עמנו כמו עלינו וז״ש ה׳ לשם והיא לה הראוי נכונה

 בצירוף כמו עלינו לבאר המחבר צריך היה ולא עמנו כמו עלינו מלת לפרש נוכל ג״כ המחבר כונת לפי
 ופעולת אכה הנקרא החומר אל כינוי הוא כי נקבה בלכון כוננה ג״כ אמר ולכן . היא והיא וק"> אלינו

 זולת לבד שהמעשה מאמר תאמר שלא ר״ל כוננהו ידינו ומעשה אח״כ ואמר ,כידוע החומר ע״י בא המעשה
 ידינו ומעכה אמר זה על .בפעל דבר פוס אעשה ולא לבד הכוונה אחר אנך כן אס כלוס אינה הכוונה
 השכל אל כינוי הוא כי זכר לשון כוננהו אמר ולכן .מעשה זולת היא כלוס לאו כן גס הכוונה ר"ל סננהו

: נ״ל ,וק״ל מונה את יכוק הוא שהמעשה ור״ל ממט בא שהכונה
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 שתמצא *®שד , באלהית המתדמה הטזוייפת מן האלתית הדת תוכר במה המבוץ דרך
.־ אהד בזמן )ג( מאחת יותר אלהית תורה

 יסכימו אם אף )א( שהדתות לפי .מאד מסוכנת הקידה העקרים מן החקירה ראשו? פרק
 חולקות הם הנה )ב( ודומיהם ועונש ושכר השם מציאות כמו הכוללים בענינים ’

 הבדל בהם )ד( חלקיים עקרים לדתות שיהיו בהכרח יתחייב ולזה . החלקיים )ג( בענינים
 מי שכל לפי . עצומה סכנה החלקיים הענינים מן ובחקירה . מזולתה אהה האלדרת הדת

 שיכחיש מי כי . ההיא דת בעל מכלל יוצא הוא הנה החלקיים הדת מעקרי אחד שיכחיש
 כולל עקר שאינו אעפ״י )ו( ספק בלי משה כתורת כופר הוא הנה ושליחותו משה נבואת )ה(

 יהיה דבריו, לפי משה תורת מעקרי אהד מנאו ז״ל שהרמב״ם המשיח ביאת וכן .אלהית לתורה
 , לעוה״ב הלק להם שאין הדת מכלל היוצאים משה תורת בעקרי הכופרים מכלל ג״ס בו הכופר

 מאד מתמיה דבר וזה , הכופרים בכלל השובה מהלכות ג׳ בפרק המדע בספר ז״ל הוא טנאו וכן
 בנמרא הנזכרים ישראל מרכמי אחד שהוא הלל רבי חלק בפרק סנהדרין בגמרת מצינו שהרי
 יהיה הרמב״ם דברי ולפי , יהודה מלך חזקיה בימי אכלוהו שכבר לישראל משיה להם שאין אומר
 אותו הזכירו למה כן אם לשאול ויש ,לעוה״ב חלק להם שאין וממי הכופרים מכלל הכם אותו

 שהביאו תאמר ואם )ז( . דתם בעקרי מאמין היה ולא ישראל מכלל יוצא שהיה אהר בגמרא
 . מקום בשום מפיו שמועה ולומר רבי בשם להזכירו להם היה לא א״כ ,עליהם להשיב )ח( דבריו

 לומר דעהו אבל הלילה המשיח בעקר כופר היה לא הלל רבי כי ואומרים בזה משיבים ויש )ט(
 המשיח על בישעיה שנאמרו הפרשיות בל כי , הפסוקים מהכרה )י( לישראל משיח להם שאין
 ונתקיימו יהודה כלך הזקיה על אלא נאמרו לא ודומיהם ישי מגזע חטר ויצא י״א( הי' )שה כמו
 אליו עמים לנם עומר אשר ישי שיש )שם( הכתוב שאמר ומה , בימיו ההן הנבואות כל

 אל ומנחה ספרים ששלה י״ב( ב׳ ורייכיס נ״ט )פה בלאדן בן בלאדן מרודך על נאמר ידרושו גויס
 המלך או הגבור מדרך כי כן גם ו ע נאמר כבוד מנוחתו והייתה )שה( שנאמר ומה , דזזקיה
 במנוהות וכשישב , בעדם נפשו ולסכן עמו אה ולהושיע באויביו ולהלחם נשק )כ( לקראת לצאת

 , ההוא הגנות משיסבול המות לו שנבהר עד אליו גדול גנאי הוא המשכן למקצעות שאננות
 אהה מהר )מ( שמואל לו שאמר כמו במלחמה שימות יודע היותו שעם )ל( שאול עשה שכן

 והזקיה , הזה הגנות מן להנצל כדי למלהמה מלצאת נמנע לא כ״ה( א׳ )שמוחל עמי ובניך
 הנס כשראו אבל , למלחמה יוצא היה ולא בירושלים שנסגר על העולם כל אותו מגנים היו

 להיותו לו היה למלחמה יוצא היה שלא מה כי נתגלה וחייליו סנחרב במיתת שנעשה הגדול
 העולם כל שידעו ,אליו גדול כבוד ההיא המנוחה היתה ולזה ,מלחמותיו שילחם בשם בוטה
 כן שאין מה בעדו ונלהם לבו משאלות לו נתן ולפיכך השם לפני ואהוב גמור צדיק שהיה
 אשר ישראל כל הזה הגדול הנם התפרסם ובשבת )נ( להם כבוד המנוחה שאין המלכים בשאר
)ישעיה שאמר תהו , לא"י שבו הארצות ושאר ופתרוס ולמצרים לכוש שברחו או לאשור כשבו

שרשים
 כמה שחקייחין אנו כגון .אחד בזמן )ג( :הזאת
 אברהם ותורת ע״ה רבינו משה תורת כגון תורות

 אבינו לאברהם שנצטוה מה כל ג״כ מקיימין שאנו
 דק לח אבל .יעקב האהל פירש כן ,בזה וכיוצא

 אלהיות חירות שתי ריל אלא המחבר כוונת זה אין כי
 לקמן שיתבאר כמו מתחלפות לחומות אחד בזמן

 ג' במאמר לקחן ועיין , ע״ש כ״ה פרק זה במאמר
: חזה ג״כ ותמצא פי״ג

 שהם אע״פ .יסכימו הס אס אף )א( א פרק
: הכוללים בעקרים יסכימו

 אותן . החלקיים בעניניס חולקות הס הנה )ב(
 מה עד״מ הפרטיים, בעקרים מחולקות הס הדתות

 לשאר עקר אינו משה לתורת פרטי עקר שהוא
 :הפרטיים החלקיים. )ג( והולך: שמבאר כמו הדתות

 ההם העקרים ע״י .האלהית הדת תבדל בהס )ד(
 המתדמה או האמתית האלהית הדת היא איזו תכיר

 ,פי .חשה נבואת )ה( : אלהית ואיננה לאלהית
ועיין ,כחשה במדרגה גדול שיהיה נביא לך ■שאין

 .ושליחותו : ועשרים י׳ פרק ג׳ במאמר לקמן
 ועיין ,לישראל התורה לתת מהקב״ה שליח שהוא
 עקר שאינו אע״ם )ו( :המאמר מזה י״ח פרק לקמן
 אנא אינו העקר שזה לפי .אלהית לתורה כולל
 חולה לכל ולא לבד משה לתורת פרטי עקר

 לתורת עקר ג״כ זה שיהיה רציני ,בכלל אלהית
 משה היה לא עדיין הזמן באותו כי ואברהם נח

 :זה לתרץ תרצה ואס .תאמר ואס )ז( : בנמצא
 ויש )ט( : דבריו לסתור . עליהם להשיב )ח(

 : הדרך זה על זה מתרצין ויש . בזה משיבין
 כי , הפסוקים ממשמעות ,הפסוקים מהכרח )י(

 שמבאר כמו אחרת בדרך שיפורשו אפשר הפסוקים
 מלשון והוא מלחמה כלי . נשק )כ( : והולך

 ובל״א נשק ביום לראשי סכות ק״מ תהליס הכתוב
 שהיה אעפ״י . יודע היותו שעס )ל( : הערני״ש

 עמי ודרז״ל .עמי ובניך אתה חחי )ח( :יודע
 . ,וכו הנס התפרסם ובסבת )נ( : במחיצתי

:העולם בכל מפורסם הזה הגדול הנס שהיה בעבור
המשך
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וכשבא

 פירשה וכן , הפרשה כל המשך הוא )ס( הדרך זה ועל , וגל עמו לשאר מסלה והיתד, ס״ז( )א׳
 הלל רבי דעת כי לומר זה לפי נראה והיה . הפשטנים מן וזולתם בלעם ובן הכהן משה רבי
 שמצד )ע( אלא המשיח ביאת על הכרח ובנביאים בישעיה שבאו הכתובים מן שאין הוא

 .הפושעים בכלל נמנה ולא ישראל מכלל יוצא היה לא ולזה . הנואל בביאת מאמין היה הקבלה
 הלל לרבי מריה ליה שרא אמרו ]א[ בגמרא עליו כשהשיבו שהרי במשמע זה אין אבל )פ(

 אותו מהזיקין היו ולא )צ( סברתו על בחוטא אותו שהחזיקו מכלל . הקב״ה לו ימחול כלומר
 במאמר שיתבאר כמו הקבלה פי על כן מאמין היה אם הפכוקים ראיות מכחיש היותו על בחוטא

 לא ואעפ״ב כלל המשיח בביאת מאמין היה לא הלל רבי סיק שבלי אלא . מ״ב פרק הד׳
 הרמב״ם שכתב כמו משה להורת עקר המשיח ביאת שאין לפי )ק( הכופרים, בכלל נמנה היה
 יצוייר שלא )ר( אחרים לדת פרטי עקר הוא ואמנם ,זולתו מציאותה יצוייר כבר כי , ז״ל

 שהדוש כמו , להאמינה יהודית דת בעל לכל ראוי אמונה והיא )ש( זולתו מציאותה
 שאינו פי על אף להאמינה אלהית דת בעל לכל ראוי אמונה היא כאין יש )ח( העולם

 הנמצא־ם כל התהוו ממנו קדום ראשון הוכר )ח( שיש שיאמין מי כי . האלהית לדת עקר
 מ״ם בעקרים טנאו שלא ז״ל הרכב״ם דעת לפי בעקר כופר שאינו פי על אף , הבורא ברצון

 כופר היה לא אבל הגואל בביאת באמי; היה שלא לפי חוטא היה הלל רבי וכן . חוטא הוא
 ויתבאר . בעקרים החרוש אמונת ולא המשיח ביאת מנו שלא האחרונים דעת וזהו . בעקר

 לכפור יבא שמא בסכנה עצמו ככנים שהוא העקרים מן בחקירה שיש הגדול החשש מזה
 הנה )ב( ההורה מעקרי עקן־ הדוש שכנה מי דעת לפי שהרי , ההורה מעקרי עקד שהוא בדבר
 כנה שלא מי וכן ,הלילה התורה כעקרי בעקר כופר ל זצ מייכון בר משה רבינו הרב יהיה

 וכן ,עקר שמנאו הרמב״ם דעת לפי כשה הורת מעקרי בעקר כופר יהיה , עקר המשיח ביאה
 זה ובעבור ,בפ״ג שיבא כמו עקרים ואינם בעקרים ז״ל הוא שמנה הדברים שאר על לדון יש

 שהכופר הדברים הם כה אפוא יודע בכה כי )נ( העקרים מן בחקירה עצומה סכנה שיש אמרנו
: בעקר כיפר יקרא עקר שאינם ואומר בהם

 הוא )ב( בו וכיוצא בזה המדברים )א( ישראל חכמי על זכות ללמד בזה שנאמר שראוי וכה ב פרק
 בשום שכופר ומי , גמור אמת הוא בתורה שבא כה שכל להאמין הייב ישראל איש כל כי

 ,בפ רז״ל שאמרו כמו )ד( כופר נקרא ההורה דעה שזהו יורע היותו עם )ג( בהורה שנמצא ממה דבר
 דבר כי נאמר עליו מעצמו כשה שאכרו א׳ כפסוק חוץ הגבורה מפי כולה ההורה כל האומר שכל הלק

בעקריה ויאמין משה בתורת מחזיק שהוא מי אבל .השמים מן תורה אין האומר בכלל והוא בזה ה׳

שרשים
 יהיה חה ע״י .הס מה אפוא יודע במה ני )ג(

פה© הדברים הס ומה הס איזה וניכר לו ידוע
 : בעקר כופר יקרא בהם והכופר עקרים

 העקרים בחקירח .בזה המדברים )א( ב פרק
 סכנה שהיא אעפ״י

 : זה הוא כמו . הוא )ב( : שנתבאר כמו עצימה
 דעת שזהו בבירור שיודע ,יודע ותו ה פס )ג(

 : כופר נקרא זהו בו מכחיש הוא ואעפ״כ התורה
 א׳ מפסוק חוץ וכו׳ חלק בפרק רז״ל כמ״ש )ד(

 כסוק שאף בבירור שיודע פי׳ .וכו׳ משה שאמר
 שגבר מפני כך שאת רק הגבורה מפי הוא זה

 לומר אין אבל ,הרסן ושלוח ההפקר רצין עליו
 היה ולא בעיון שטעה אפילו היתה רז״ל שטנת

 היה כן דאם .הגבורה מפי שהוא בבירור יודע
 היחה שטנתו דבריו לפרש דברייתא לתנא לו

 בעיון שטועה מי דאפילו רבותא לאשחועינן
 לפרש אלא ם לסת התנא בא לא כי כופר נקרא
: לחקור כשבא רק . לחקור וכשבא )ה( ;וק״ל

והבנת
ם י ם

 שדחק משוס וכו׳ ליה שרא ואמרו עליו שהשיבו י״ל
 איזה להביא סבה זה שיהיה ואולי והכרח סתירה שום

וזהו : נ״ל ,וק״ל כלוס אינה זה £י

 : שבישעיה הסימן כל . הפרשה כל החשך )ס(
 שמצד )ע( :כתוב של פשוטו המפרשים . הפשטנים

 אבותיו מאבות ואבותיו מאבותיו קבל שכך .הקבלה
 זה אין אבל )פ( : הנביאים עד דור אחר ודור

 . אותו מחזיקין היו ולא )צ( :בגת׳ שם .במשמע
 ביאת שאין לפי )ק( :אותו להחזיק להם היה ולא

 . ז״ל הרמב״ס כמ״ש משה לתורת עקר המשיח
 כי !אינו שזה עקר שהוא ז״ל הרמב״ס מ״ש ר״ל
 מציאותה יצוייר שלא 1)ך :אפשר כלומר יצוייר כבר

 .אמונה והיא )ש( :בא לא שעדיין כשיאמינו .זולתו
 בפכ״ג לקחן וכח״ש עיקר ואיננה אמונה רק והיא
 מחדש היה שהקב״ה .מאין יש )ת( :המאמר מזה
 בריאת קודם היה ולא המוחלט מהאנס העולם את

 חומר )ח( . הבריאה חל מוכן דבר שוס העולם
 מה דבר היה העולם בריאת קודם . קדום ראשון

 נבראו .התהוו : העולם נברא וממנו עולמית מוכן
 ז״ל הרמב״ס יהיה הנה )ב! :פילוסופי לשון והוא
:העקרים בין החדוש מנה לא שהוא לפי .וכו׳ כופר

עג
 . וכו׳ מהזיקין היו ולא וכו׳ ליה פרא אמרו ]א[

 בלי ממשמעיחם הפסוקים להתיר עצמו
ל> המחבר קושית לכך ,ההמון בלב ספק
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 הוא. העקרים מן שאחד לומר העיק הטהו )ז( הפסוקים והבנת )ו( השכל מצד ע״ז לחקור וכשבא )ה(
 להיותו )ני( ההוא הערך להכחיש העיון הטהו או . הדעת בתהלת )ח( המובן כפי ולא אחרת דרך על

 עקר שאיננו עקר שהוא במה יחשוב או , להאמינו התורה תכריח ברי דעת שאיננו חושב
 בנם אפונה זו אי )כ( יאמין או . עקרים שאינם בתורה שבאו האמונות כשאר אותו ויאמין )י(

 מצד להאמין שיחויב האמונות מן אפונה שום בזה מכחיש שאיננו חושב להיותו התורה מנסי
 בעיונו טועה שהוא אעפ״י וחסידיהם ישראל חכמי בכלל הוא אבל , כופר זה אין ,התורה

 (,ג פרשה רבה )בראשית הראשונים ישראל חכמי קצת דעת וזהו ]ב[ כפרה וצריך בשוגג חוטא והוא
 שהזמן להאמין מכרהת התורה שאין יאמרו כאלו )מ( לכן קודם זמנים סדר שהיה )ל( האומרים

 מהיכן והארץ נבראו מהיכן שמים ג'( )פרק בפרקיו שאמר במה הגדול אליעזר רבי וכן .מחודש
 שדעתו הדעת בתחלת מהן שיראה וכמו פשוטן כפי דבריו יובנו אם אף כי ואף ,וכו׳ נבראת

 עליו תפיסה אי; )נ( קדום ראשון מחומר כלומר מיש יש אלא מאי; יש נברא העולם שאין לומר
 להכחיש דעתו שהיה לא אבל .מאי; יש החרוש להאמין התורה מהכרח שאין לומר כונתו כי בזה,
 כי )ס( הב' החלק מן כ״ה בפרק ז״ל המורה הרב כתב וכן . חלילה בתורה שבא ממה דבר
 אפשר )פ( הפסוקים כי . הפסוקים מהכרח היה לא מאין יש החרוש מאמין הוא שהיה פה

 לפרש א״כ וראוי בעצמו אמתי דעת )צ( שהוא לפי היה מאין יש החרוש האמנתו אבל .שיפורשו
 אין הפסוקים נגד שהוא שטה )ר( בזה ז״ל הרב באר וכאלו . לזה שיסכימו באופן )ק( הפסוקים

ראוי שרשים
 : הפסוקים ממשמעות . הפסוקים והבנת )ו(
 .הדעת בתחלת )ח( :אותו יטה .העיון הטהו )ז(

 שהוא מפני .חושב להיותו )ט( :הראשון במושכל
 התורה תכריח ברי דעת שאיננו בעיונו חושב

 שיאמין בתורה בבירור מוכרח אינו כי . להאחיט
 :אחרת בדרך לפרש נוכל הפסוקים כי כך הדבר זה
 זה יאמין רק . האמונות כשאר אותו ויאמין )י(

 הארץ פי פתיחת כגון האמונות כשאר העקר
 האמונות חן בזה וכיוצא איש ר״ן ושרפת דקרח
 אחונה איזה )כ( : אלהית לתורה עקרים שאינם

 כפשוטו הנם מאמין שאיט . התורה מנסי בנס
 כחו מהאמונות אחרת ע״ד הנס אותו יאמין אלא

 שפי' האחרונים דעת הוא שכן זה בפרק שיתבאר
 : כפשוטו היה שלא האתון פי בפתיחת הנס
 שע״י הגלגל ר״ל .לכן קודם זמנים סדר שהיה )ל(

 נ״ל כך .בזה וכיוצא וכילה יום של הזמן נמצא
 במ״ב וע״ל ,כאן המדרש בזה המחבר דעת לפי

 .וכו׳ מכרחת התורה שאין יאמרו כאלו )מ( :פי״ח
 אפשר אחד יום בקר ויהי ערב ויהי משה״כ כי

 ערב יהי במדרש בהדיא כמ״ש הקדימה על לפרש
 עליו תפיסה אין )נ( :וכו' ויהי אלא כתיב אין
 ולומר בדבריו אותו לתפוס נוכל לא אעפ״כ .בזה

 שהיה מה כי )ס( : חלילה הקדמות מאמין שהוא
 הרב לשון זה אין ,וכו׳ מאין יש החדוש מאמין הוא

 שמביא ומה ,לשון בקיצור הביאו כי ממש המורה
שהרמב״ס על ראיה מביא אינו מהרחב״ס ראיה

עג

 עליו כתב בעצמו הוא הלא ,כך ר״א כדעת סובר
 אלא ,בפכ״ו שס כמוהו זר מאמר ראיתי לא

 שאין שאמר סברתו על מדבריו ראיה שמביא
 אפשר )פ( :וכו' חידוש להאמין התורה מהכרח

 בראשית בפירוש בתורה שב' אע״פ פי׳ .שיפורשו
 על הזה הכתוב לפרש אפשר אעפ״כ וגו' ברא

 ולהוציא הקדמות לדעת פירושו נועה שיהא ההיפך
 ה' עיני ה׳ יד כתוב בתורה שנמצא כמו מפשוטו
 ואנו הגשמות על המורים הדברים מן ליה וכדומה

 כן ,מפשוטו ומוציאין אחרת ע״ד אותו מפרשים
 בהדיא הוא כן ,מפשוטו ולהוציא כאן לפרש נוכל

 . בעצמו אמתי דעת )צ( :מח״ב בפכ״ה בחורה
 : מהכחוב ראיה שוס בלי זה נותן שהשכל כלומר

 לפרש שנוכל אע״פ פי׳ . לזה שיסכימו באופן )ק(
 נבל שהוא שמה )ר( : ההפך על הפסוקים
 היפך על בהכרח מורים שהפסוקים פי׳ .הפסוקים

 ע״ז הפסוקים לפרש וא״א בו שרוצה דבר אותו
 בלי זה אומר שהוא רק השכל נגד הוא וגס הדרך
 הרמב״ם מדברי כך המחבר ודקדק ,והכרח טעס

 העולם שחדוש אחר ואחר בלשונו שדקדק בעבור
 לפרש הראוי חן הוא לכן השכל אצל מצוייר הוא

 השכל אצל יצוייר שלא מה משמע .ע״ז ג״כ הפסוקים
 ומכ״ש הדרך ע״ז הכתוב ולפרש להאחינו ראוי אין
 שא״א הפסוקים נגד הוא וגם השכל נגד שהוא מה

 וז״ש ,להאמיט ראוי שאין הדרך ע״ז אותו לפרש
דעת יהיה לא בפסוקים שיבא שמה ובלבד אח״כ

כוזב
ם י

 פ״ג בב״ר הוא מדרש . וכו' לכן קודס זמנים סדר שהיה האומרים הראשונים ישראל חכמי קצת דעת וזהו ]ב[
 .לכן קודם זמנים סדר שהיה מלמד ערב ויהי אלא כתיב אין ערב יהי אומר סימון ב״ר יהודה רבי

 ר״א דמדרש שישפא אגב מ״מ .ע״ש אחר בענין המדרש זה המחבר מבאר י״ח פרק ס מאמר שלקמן ואע״ג
 ולחפוקי הגדול אליעזר ר׳ דברי שמבאר הדרך בזה ג״כ יהודה דר׳ ביאר בסמוך כך אחר שהביא הגדול
 פ*ח מ״ב וע״ל . ע״ש אלו מדרשים ב׳ על זרים דברים ופ׳יל פכ״ו ח״ב שלו במורה שכתב ז״ל הרמב״ה מדברי

:לבך וישמח משם ראה ,יותר נכון הוא לפע"ד כי אלו מדרשים ב׳ כונת ביאור בענפים
ובלבד
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 אצל כציאותו יצוייר שלא כוזב דעת יהיה לא בפסוקים שיבא שמה ובלבד ]ג[ כלל להאמינו ראוי

 שהוא דבר להאמין התורה תכריח לא כי ,להאמינו התורה תכריח לא כוזב רעת שהוא מה בי .השכל
 שיצוייד דבי־ כל אבל ,השכל אצל מציאותו יצוייר שלא בדוי דעת ולא הראשונות המושפלות כנגד

 שבאר הנסים וכל הכתים כתחיית ,הטבע אצל מציאותו יצוייר שלא אעפ״י השכל אצל מציאותו
 שבא יי אעפ השפל אצל מציאותו יצוייר שלא כוזב דעת אבל .בהם להאמין ומהוייב ראוי בתורה

 באופן הפסוקים ויפורשו כפשוטו להאמינו ראוי אין )ש( לבבכם ערלת את ומלתם כמו בתורה,בפירוש
 כל שפירשו ישראל חכמי ושאר עוזיאל בן ויונתן הגר אונקלוס דרך הו ו . האמת אל מסכים

 אותן והוציאו האמת אל מפכים באופן ההגשמה על מורים )ת( ובנביאים בתורה שבא• הפסוקים
 את לשכך וכדי )א( אדם בני כלשון הורה דברה ואמרו , כוזב דעת פשוט״הן להיות מפשוטן

 דבר )ב( האתון פי בפתיחת שפירשו האחרונים קצת דרך בעצמו הוא שכתבנו הדרך וזה . האוזן
 על אלא ההוא הנס להאמין התורה דרכי מהכרה שאין לומר כונתס ,רז״ל לדעת כספים בלתי
 הכתובים להאמין עיונו מדרגת הגיעה שלא מי זה לפי נאמר וכן . הם הבינוהו ״ )ג( הדרך
 שזה הושב להיותו כוזב דעת בידו מזה ועלה ,כפשטן אותם ומאמין האמת אל מסכים בדרך
מגלה ולקרותו בגנותו לספר הותר ולא הלילה התורה בעלי מכלל בזה יוצא איננו ,התורה דעת

פנים שרשים
 עליו הכתוב לפרש שת־צה הדרך זה ר״ל ,,וכו כוזב
 לפרש שתוכל בזה המשל .גל לש חוץ יהיה שלא צריך

 ותוכל הקדמות על וגו׳ ברא בראשית של הכתוב
 שאמונת ומאחר ,החדוש על אותו לפרש כן גס

 כי השפל אצל יצוייר שלא כוזב דעת היא הקדמות
 שיש מטעם אינו הוא הקדמות מאמינים שהם מה

 איזה מכח רק ע״ז מופת או היקש איזה להם
 להאמין הוכרחו החדוש באמונת להם שיש ספק

 שיתבאר כמו לשכל חוץ שהוא אף הקדמות באמונת
 לפרש שתוכל הגס ולכן המאחר, מזה לקחןפכ״ג

 תפרשהו אל הקדמות על וגו׳ ת4בראש של הכתוב
 אבלתפרשהו וכו׳ שלאיצוייר כוזב דעת שהוא לפי
 אצל שיצוייר דבר הוא כי החדוש אמונת על

 זה וכלל ,הנזכר בפכ"ג לקמן שיתבאר כמו השכל
 מה וכל נותן שהשכל מהדרך לזוז שלא בידך נקוט

 ע״ז כן גס הוא כתוב של ופשוטו נותן שהשכל
 הפך אחרת בדרך הכתוב לפרש עוד שיש אף הדרך
 דרך אחר לילך ונכון ראוי מ״ח הראשון דרך

 מכרחת התורה ואין זה נותן שהשכל כיון הראשון
 בהפך הוא אס הכתוב כונת אחר לילך אותנו
 אח*כ הטעם והולך שמבאר מה וזהו השכל. כונת
 תכריח לא כוזב דעת שהוא מה כל כי ואמר

 יצוייר אס אבל וכו׳ בדוי דעת ולא וכו׳ התורה
 מציאותו יצוייר שלא אעפ״י השכל אצל מציאותו

 מציאותו יצוייר אס אבל אמר לכן .וכו׳ הטבע אצל
 כונת שאין והוא ,כן גס אמר ולא בלבד השכל אצל

 יצוייר פלא אע׳׳פ ההפך על בהכרח מורה הכתוב
 אס כלום בכך שאין לפי ,וכו הטבע אצל מציאותו

 תכריח לא כי בהפך בהכרח הוא הכתוב כונת
אבל זה אחר אמר באור ולהוסיף ,וכו׳ התורה

ענפים

 אע״ט השכל אצל מציאותו יצוייר שלא כוזב דעת
 הכתוב וכונת השכל אס אבל .כו' בתורה שבא

 בודאי אזי כן הזה הדבר שיהא מורים אינם שניהם
 זה כל לכתוב והוצי־כתי . כלל להאמין ראוי אין
 אהדדי כפותי־ין נראין המחבר דברי יהיו שלא כדי
 אין הפסוקים נגד שהוא שמה אמר בתחנה כי

 דרך וזהו אמד אח״כ ומיד כלל להאמינו ראוי
 שנלע״ד ומה ודוק .וכו׳ ויונתן הגר אונקלוס

 דעת שהוא מה כי מן כאן שמוחקין ויש .כתבתי
 שכך ואומרים וכו׳ הטבע אצל תיבות עד ,וכו כוזב
 אצל מציאותו יצוייר שלא כוזב דעת יהיה לא צ״ל

 השכל אצל מציאותו שיצוייר דבר כל אבל השכל
 . וכו' הטבע אצל מציאותו יצוייר שלא אעפ״י
 ישנים גס חדשים העקרים ספרי בכל חפשתי

 גירסא מצאתי ולא תוגי־מ״ה או ויניציאה דפוס ק
 לידי אותם החביא ההכרח מהו ידעתי ולא זו

 יפה הכל עולה שכתבנו מה לפי כי זו גיי־סא
 אלא . דבר שוס למחוה אפשר שאי וכמעט

 מצל מציאותו יצוייר שלא בדוי דעת ולא עוד שצ״ל
 השכל אצל מציאותו שיצוייר דבר כל אבל השכל
 נ״ל , כו' הטבע אצל מציאותו יצוייר שלא אע״פ
 א״א כי .כפשוטו להאמינו ראוי אין )ש( :ודו״ק
 יד כמו .ההגשמה על מורים )ת( :לבו ערלת למזל

 : לזה וכדומה נטויה ובזרוע חזקה וביד ה' עיני ה'
 באזן לכנוס נוח שיהא . האזן את לשכך )א(

 נוח ענין הוא )שג״כ שככה המלך וחמת מלשון
 . רז״ל לדעת מסכים בלתי דבר )ב( :והשקט(

 שדברה כתיב של כפשוטו הנס פירשו רז״ל כי
 : כך מפרשים אינם והס בלעם עם האתון

: פירשוהו שהם כמו . הס שהבינוהו )נ(
בחלוף

 התורה כי ונאמר ח״ב בסכ״ה המורה הרב שכתב ואע״ג . בפרשים עי' . וכו׳ שיבא שמה ובלבד ]ג[
 שלא ר״ל אץ • השכל הצל מציאותו יצוייר שלא משמע , עכ״ל להשגתו כחנו יגיע לא ערן הגידתנו

 השכל מ״מ אבל יכולין היינו לא מופת ע״י החדוש אמונת לאמת נרצה באס כונתו אלא ,השכל אצל יצוייר
 יגיע לא אשר המדוש אמונת לנו הגידה הקרושה שתורתנו וז״ל שם האפודי פי' וכן . זה להאמין נותן בעצמו

:ע״ש התדוש מערן המורה הרב מ״ש הנ״ל כ״ה בפרק שס עוד ועיין . עכ״ל במופת לבארו שכלנו
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,שאפי ז״ל הראב״ד כתב מזו וגדולה . ושלום חס המינים בכלל ולמנותו כופר ילא בתורר ®נים

 הארץ פי פתיחת שיאמין כמו להאחינס מחוייב
 שאינם עם )ח( : אמיתיות אמונות רק שהס כו׳

 יאמין מ״ח עקרים שאינם אף . לתורה עקרים
 שמשיח יאמין כן כמו אמתיות, אמונות שהם אותם
ולא אמתיות אמונות רק אינם העולם וחדוש

 ,סין לקראו ראוי אין בעיונו טועה שהוא מפני האמת בחלוף )ד( התורה מעקרי עקר הטבק
 הוא גוף הוא יתברך שהשם שהאומר ז״ל הרמב״ם שכתב מה על ההשגות בספר כתב שכך

 גוף היותו המאמין ,הוא כן )ה( האמונה שעקר אע״פ אברהם אמר ז״ל הראב״ד עליו וכתב , טין
 הדרך וזה .לשונו ע״כ !מין לקרותו ראוי אין כפשטן והמדרשות הפסוקים לשונות תפיסתו מצד )ו(

 שובבים בנים שובו אבויה בן אלישע על אמרם לרז״ל שנמצא ממה ונכון אמתי יראה
 האמת שיודע מי כי בפירוש בארו הנה ,בו למרוד ומתכוין בוראו שיורע אחר מאלישע חוץ )ז(

 מתכוין שאינו מי אבל ,בתשובה אותו לקבל ראוי שאין הרשעים מכת הוא להכחישו ומתכוין
 לפרש אלא הקבלה להכחיש ולא בתורה שבא במה לכפור ולא האמת מדרך לנטות ולא למרוד

 ובעבור . הלילה כופר ולא מין אינו האמת בחלוף אותם שיפרש אע״פ , דעתו לפי הפסוקים
 יחזרו אבל ונפש בגוף לעולם שיחיו האנשים יתקיימו שלא )ח( המתים בתחית המאמין זה

 האמת בהלוף שזה פי על אף )ט( המתים תהית באגרת ז״ל הרמב״ם דעת שהוא כמו לעפרם
 שעקר המאמין וכן , הלילה המתים תהית בעקר כופר זה אין ז״ל הרמב״ן סברת לפי

 כמו , הגוף בזולת גמול לבדה לנפש ושאין ביחד ונשמה לגוף הבא בעולם הגמול
 לפי האמת בהלוף שזה פי על אף , הקבלה חכמי וקצת ז״ל הרמב״ן דעת שהוא
 לפי זה כל לכתוב והוצרכתי . הלילה הרוחני והעונש בשכר כופר זה אין הרמב״ם דעת

 בלא עולם גדולי כנגד )י( לשון ומאריכים. פה מרחיבים בעיניהם חכמים עולם קלי קצת שראיתי
 אל מסבים בדרך הפסוקים ולפרש הדה בעקרי לחקור לב הכם לבל הותר ומכאן .הבונה ובלא דעת

 והחדוש המשיח בביאת עקרים הראשונים ששמום דברים בקצת שיאמין ואע״פ !דעהו לפי האמה
 ,להאמינם בתורה המאמין יחויב אמתיות אמונות שהן אלא )ל( עקרים שאינם )כ( בהם וכיוצא

 הנסים מן בהן וכיוצא השמים מן האש ובירידת קרח במחלוקת הארץ פי פתיחת שיאמין כמו
 כופר זה אין , להורה עקרים שאינם עם )מ( אמתיים שתם בהורה שנזכרו היעודים מן או

 כמספר )נ( משה לתורת העקרים מספר היו כופר זה היה שאם . בעקריה ולא הלילה בתורה
: מעולם איש לב על עלה לא וזה , בתורה שבאו והיעודים )ס( הנסים

 לו ואין בו תלוי )ב( וקיומו אהד דבר שעמידת דבר על הונה שם . עקר )ח( שלישי’ פלה
 מציאות יצויר ולא בו תלוי האילן שקיום דבר הוא שהעקר כמו )ג( זולתו קיום

 בראורייתא עקר לו שיש דבר אמרו . הרבה הזה בלשון נשהמשו ורז״ל . זולתו וקיומו האילן
 וקיומה הדת שעמידת והיסודות השרשים על השם זה יפול )ד( הצד ומזה .עקר לו שאין או

תלוי . שרעים
 )ה( כן: אינו עיקר של שאחת .האחת בחלוף )ד(
תואר להש״י ליחס שאין .הוא כן האמונה שעקר ע״ם

 מצד )ו( 1 וכו׳ גוף היותו המאמין ח״ח הגשמות
 שאמר הכתוב ושמבין . הפסוקים לשונות תפיסתו

 מאלישע חוץ )ז( .גשמות דרך כפשוטו ה׳ יד
 שלא )ח( : בנטיעות שקצץ מפני שמו כך . אחר

 וכו' ונפש בגוף לעולם שיחיו האנשים יתקיימו
 הוא בזה הרמב״ס דעת כי .וכו׳ הרמב״ס כח״ש

 לא עכ״ם אבל ונפש בגוף בתחלה יקומו שהמתים
 לעפרן ויחזרו שנית ימותו אלא עולמית כך ישארו
 ואמר . ב בעה לבדה לנפש יהיה הגמול ועיקר

 לא המתים בתחיית שיקומו ר״ל שיחיו האנשים
 אעפ״י )ט( :וכו׳ אבל ונפש בגוף עולמית כך יחיו
 כי וכו׳. הרמב״ן סברת לפי האחת בחילוף שזה

 לגוף יהיה בעה״ב הגמול שעיקר אמר הרחב״ן
 ,האחרת זולת לאחד גמול שוס ושאין ביחד ולנפש
 דעות ב׳ שם ותמצא פ״ל ד׳ מאמר לקמן ועיין
 .וכו' עולם גדולי כנגד )י( : היטב מבוארים אלו

 שאינם )כ( : כאלו ענינים על לחקור הבאים
 וכו׳ דברי בקצת שיאמין ואע״ם אל שב .וכו׳ עקרים

 העולם וחדוש שמשיח אומרים שהראשונים ור״ל
 אלא )ל( : עקרים שאינם יאמין והוא עקרים הם
 בתורה המאמין יחוייב אמתיות אמונות שהן

בתורה המאמין כל אומר שהוא , וכו׳ להאמינם

 כופר נקרא זה אין כן אומר הוא אס . עקרים
 כמספר )נ( : המחבר דברי המשך הוא כך ,וכו׳

 בכלל ג"כ הוא וחדוש משיח כי .והיעודים הנסים
 .יעודים )ס( :מחבירו א׳ נופל ולא והיעודים הנסים

 : עוד שיהיו אותנו הש״י שהבטיח הדברים הם
 שם הוא עקר מלת פי׳ .וכו' שם ?$קר )א( ג פרק

 . וכו׳ דבר על והונח שנקרא
 זה שתמצא מקום ובכל הושם מלשון הונח ומלת
 לשון שתמצא מקום ובכל .כך לפרשו צריך הלשון
 הציעוס, הצעה מלשון לשרשו צריך הניחום או הנחה

 המיוחד בהשער המורה בריש תמצא אלו ולשונות
 על המורה בספר הנופלות הזרות המלות פי׳ על
 ,בו תלוי )ב( : נו״ן אות וע״ש בי״ת האל׳יף פי

 , הדבר אותו זולת קיום לו ואין הדבר באותו
 כמו )ג( : מהאילן המשל מביא ביאור ולהוסיף
 אי כי האילן קיום והוא .האילן שורש שהעקר

 ושורש עקר לו אין אם האילן למציאות אפשר
 )בזה ידבר כלומר )נופל( יפול )ד( :בארץ למטה

השם(
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 לתודה הכרחית שהאמנתו )ה( עקר שהוא מענינו מבואר שהוא השם מציאות כמו . בהם תלוי

 הדברים אלו אי )ז( שנחקור ראוי זה ולפי .זולתו וו( אלהית תורה מציאות לצייר שא״א אלהית
 השם מציאות שהם . עקרים י״ג אותם שם ז״ל הרמב״ם והנה .האלהית בדת עקרים שיהיו שראוי

 והנבואה )ל( לזולתו ולא לעברו ושראוי )כ( קדמון ושהוא )י( הגשמות והרהקת )ס( והאחדות )ח(
 ועונש ושכר )ע( השם וידיעת )ס( התורה תשקנה ושלא )נ( השמים מן ותורה , מרע״ה ונבואת )מ(
 .שלו המשנה מפירוש חלק בפרק ז״ל הרב שמנה העקרים הן אלו .המתים ותחית )צ( ומשיח )ס(

 ואמר ההוא במספר אותם שם למה ז״ל הרמב״ם אותם שהניח העקרים אלו על ראשונה ונשאל
 שיונחו נעים ומה טוב מה הנה ,עקר שב הוראת כפי ההוא במספר הונחו שאם וזה )ר!( ,י״ג שהם

 שכר לתת וההשגחה )ר( השי״ת וידיעת השמים מן ותורה והנבואה השם מציאות עקרים
 אחד כל בזולת מציאותה יצוייר לא )ש( אלהית לתורה הכרחיים עקרים הן שאלו לפי , ועונש

 כן נם עקרים התורה ונצחיות )א( משה נבואת שיונחו הדרך זה לפי רחוק ואיננו )ת( ,מהן
 מציאות יצוייר אם כי .זולתה קיומה יצוייר לא משה לתורת הכרחיים פרטיים עקרים שהם אחר
 מזולתו במדרגה גדול שיהיה הנביא כי ,משה תורת שתבטל אפשר היה כבר ממשה גדול נביא
 ,שיבא כמו )ב( ממנו הנבואה במדרגת למטה שהוא זולתו מדברי יותר דבריו שיאמנו ראוי
 מעל ישראל שגלו אחר משה תורת בטול יצוייר כבר התורה נצחיות נאמין לא אם ונם ]א[

 הם אם שאף , בעקרים הגשמות והרחקת האחרות ימנה למה יקשה כבר מקום ומכל . אדמתם
 למנותם ראוי שאין לומר אפשר יהיה כבר , משה תורת בעל כל שיאמינם ראוי אמתיות אמונות

כזה קשה ויותר )ב( . חלופם יאמין אם )ג( בכללה האלהית התורה תפול לא כי , בעקרים

 מציאות של . שהאמנתו )ה( : עקר מלת השם(
 אלהיס אין חם כי הש״י מציאות זולת .זולת )ו( :השם

 : אלהית תורה לומר שייך אין חלילה ממפל
 שיאמין .והאחדות )ח( : הן איזה .אלו אי )ז(

 : לו דוחה שני ואין צד מכל אחד שהשי״ת
 כח ולא גוף אינו שהשי״ת . הנשמות הרחקת )ט(

 היה ולא עולמית שהיה .קדמון ושהוא )י( :בגוף
 .לזולתו ולא לעבדו ושראוי )כ( :דבר שוס לו קודם

 למליץ לו שיהיה מלאך לאיזה להתפלל אפילו פי׳
 כמו ,רשאי אינו השי"ת חל תפלתו ולקרב יושר

 . והנבואה )ל( :זה בפרק בדברינו אח״כ שיתבאר
 שהיה שחצינו כתו האדם פס מדבר שהשי״ת

 פירשתי .מרפ״ה ונבואת )מ( : הנביאים פס מדבר
 שתורת .התורה תשתנה ושלא )נ( : א׳ בפרק לפיל
 : אחרת תורה תהיה ולא פולמית תהיה משה
 בפליוניס הן דבר מכל יודע שהשי״ת .ה׳ וידיפת )ס(
р ופרט פיט כל פל ומשגיח בתחתונים : 

 שהולך למי טוב גומל שהי״ת . ופונש ושכר »ע(
 דבריו שימרה לחי ומפניש תורתו ומקיים בדרכיו
 נפשיי ופונש שכר הן תורתו בדרך הולך ובלתי

 חן אותנו לגאול שיבא .ומשיח )פ( :נופניי והן
 שהחיה שחצינו כחו . החתים ותחיית )צ( :הגלות
 לפתיד יחיה р הנביא יחזקאל ע״י המתים השי״ת

קושייתו מפרש עתה .וכו' שאס וזה )ק( :לבא

 מה )רי׳ל ההוא במספר אותם שם לחה שהקשה
 זה המחבר בדברי תמצא פעמים והרבה כוונתי(

 שכר לתת וההשגחה )ר( : כך לפרשו וצריך הלשון
 לתת אדם בני דרכי על משגיח שהשי״ת . ועונש
 כאשר בעה״ב הן בעה״ז הן ועונשם שכרם להם
 אלא מנה לא שהרמב״ס ואע״ג . עליהם יושת
 נם הרמב״ס בדברי מוסיף והמחבר ועונש שכר

 כולל היה שהרחב׳ס סובר הוא כי . ההשגחה
 לקמן שיתבאר כמו ה' ידיעת בעקר ההשגחה

 כלומר .יצוייר לא )ש( :וק״ל ע״ש זה מאחר פט״ו
 איננו כן ונם . רחוק ואיננו )ת( : אפשר אי

 תשתנה שלא .התורה ונצחיות )א( :רחוק
 כמה אדמתם מעל ישראל שגלו אע״ם עולמית
 וע״ש . כ״ב פרק ג׳ במאמר שיתבאר כמו פעמים
 חשה שנבואת אע״ם כי מבואר ושם ועשרים בפי״ט

 מ״מ חשה לתורת הכרחיים הם התורה ונצחיות
 בפ׳ שם שיתבאר כחו לחלוק דין לבעל שיש מאחר

 בשורש ולא בעקר לא אותם למנות רצו לא כ׳
 מסתעפים ענפים שהם רק משה לתורת אפילו

 ואינט לשון אמר לכך ואפשר .ע״ש השליח משליחות
 וטעש .ט״ז פרק זה מאמר לקחן ועיין , רחוק

 משה לתורת עיקר הנצחיות שמנה ז״ל הרמב״ס
 במאמר . שיבא כמו )ב( :פי״ד נ׳ במאמר תמצא
.. חלופס יאמין אס )ג( : הנזכרים בפרקים שלישי

 שנחת
ענפים

 כי זה לסמם צריך היה לא .וכו׳ אדמתם מעל שגלו אחר וכו' התורה נצחיוח נאמץ לא אס וגם ]א[
 כל כי נצמית היא ההיא התורה ממילא שבנביאים גדול שהוא משה נבואת שנתאמת מאחר

 במאמר הכל שיתבאר כמו משה מחורת לזוז רשאץ אנו אין ממשה גדול הוא אמר שהנביא יתאמת שלא זמן
: ע״ש התורה נצחיות על מורה משה שנבואת בהדיא י״ט בם׳ שם כ' וכן , ועשרים סי״ס ג'

 דפע על איתן מנה הוא כי ,אלו עקרים הי״ג במספר הרמב״ס כונת ליישב נראה ולי .כו' קשה ויותר ]נ[
 בכלל המתים ותחיית המשיח מנה ולכן • ההמק בלב תורתנו אמונת לחזק כדי ההמוני

העקרים
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 כמ״ש התורה טכצות כצוה שהוא אע״פ כי . לזולתו ולא לעברו שראוי בעקר ז״ל הרב שמנה

 עקר אינו מ״ם . תעבדם ולא להם תשתחוה לא וגו׳ פני על אתרים אלהים לך יהיה לא
 מכנים ]ג[ שהוא אלא )ד( אמת ותורתו אמת שהשם המאמין כי , בכללה התורה בו שתתלה
התורה שתפול עקר איננו אבל , ונו׳ לך יהיה לא על עובר הוא הנה השם ובק ביט אמצעי

שרשים
 אמצעי מכניס שהוא אלא )ד( : וגשמיות שגיות

 מלאך איזה אל מתפלל שהוא פי׳ . וכו׳ בינו
 שהמלאך בזה והמשל .עליו הממונה הכח בסבת

 תפלתן שיקבל הש״י מאת ומצווה ממונה הוא הזה
 מתפלל הוא לכן הש״י אל אותה ולהביא ישראל של

 יושר למלין לו ויהיה הש״י אל תפלתו שיביא אליו
 לך יהיה לא בכלל וזהו ,תפלתו על השי״ת לפני
 כלס העליונות הכחות שאר וכל המלאכים כי וגו׳
על לשנות להם וא״א פעולתם על מוטבעים הם

נ ע

 ורצון בחירה להם אין כי השי״ת מן שנתמנו מה
 שייך אין ולכן פעולותיהם לפעיל צריכין ובע״כ

 , תועלת שוס זו בתפלה ואין אליהם להתפלל
 כאילו עצמו על מראה הוא זה על העובר וכל

 הוא ולכך יכולת איזה כן גס להם שיש מאמין
 באמרו זה על הכתוב הזהיר וכבר ,אליהם מתפלל

 שום אין ולכן ,וגו' אחרים אלהיס לך יהיה לא
 אף אמצעי שוס אל ולהתחנן להתפלל רשאי אדס

 שיכויןבתפלתו אלא אמצעיים. ע״י הס הפס שפעולות
אל

ם י
 קן שיהיה יאמין לא אס כי , ספק בלי כולה בתורה להכחיש יבא בהס יאמין לא אס ההמון כי העקרים

 הזה הגלות מעונש להנצל שא״א למשוב יבא כי גדר לפרוץ יבא בודאי לביתו עוד ישוב ולא לגלות
 בהא והא המשיח ימות בכלל זהו כי המתים בתחיית גס יכפור ואז נצחים לנצח שיפסד מההכרח ויהיה
 התורה והפול ,ז׳י־ל הרמב״ם דעת לפי שכתב המחבר בדברי ל׳ פרק ריש ד׳ במאמר לקמן שיתבאר כמו חליא

 הסליחה עמך כי המשורר אמר בו וכיוצא זה דבר על כי בהורה המיועד בשכר להאמין ירצה ולא בכללה
 בפרק שיתבאר כמו הגשמות והרחקת האחדות ואמנם .כ״ו פרק ד׳ במאמר לקמן שיתבאר כמו תורא למען

 כי ,כן גם התורה העמוד לא מלופס יאמין ואם במופתים וה' ד' פרק ב׳ במאמר ולקמן המאמר מזה י״ג
 אחד ה׳ הלהינו ה' ישראל שמע ומכרזת צוחה התורה כי .תורתנו וחלוף רבוי להאמין יבא הפניות המאמין

 שנאמין לא אס שיונח אפשר אי ה׳ מציאות עקר על המופת כי ג״כ העקרים בפאר לפקפק יבא ועי״ז
שיתבאר כמו לזה זה מהנגדים הס כי ספק בלי האלהות יוסר גשם הוא שהשי״ח כשיאמין וכן . האחדות

הלילה אלהוה פוס יהיה לא אס כי .מעמד לתורה כן אם יהיה ולא .במופתים ה׳ ד׳ פרק ב׳ במאמר הכל
 מאמנת האחרים דת כי למנותם הרמב״ם הוכרח לזה מצורף , ה׳ מאת נתונה התורה שתהיה אפשר אי

אפפר ואי כן אינו שהוא לההמון להורות זה למנות הרמב״ס הוכרח ולכן .מעקריה הם ואלו והגשמות הרבוי
לעבדו שראוי מכללם מנה למה לתמוה אין הצד וע״ז , שנתבאר כמו זה סובלת הקדושה תורתנו שתהיה

 כל שארז״ל וכמו , כלה התורה בכל כופר בה והמאמין הע״ז נאמין לזולת העבודה נאמין אס כי זולתו ולא
 דרך ועל ההיא העבודה איכות לנו תבאר אחרת תורה להאמין סבה ג״כ זה ויהיה וכו/ בע״ז המודה

 הרמב״ם על אחר כעס עוד שם תמצא בענפים כ׳ פ' ג׳ במאמר לקמן ועיין .התורה להרוס נצפרך כלל
 בכלל והעונש השכר מנה כבר כי הבהירה מנה ולא . תשתנה ולא התורה תנוסח פלא למנות פהוכרח
 וסתירס חליא בהא הא כי בהירה לאדם שיש להאמין צריך ועונש פכר פיאמין מי כי ,בכללה היא והבחירה

 והעונש השכר מונה היה לא ואם גדול עקר עצמה בפני היא שהבחירה ואע״ם .חבירו סתירת מחייב האחד
 כי הבחירה למנות צריך אינו והעונש השכר למנוח ההכרח מן שהיה מאחר מקום מכל למנותה בהכרח היה
בחדוש המאמין דעתו לפי אולי כי מאין יש ההדוש מנה ולא להפך. משא״כ והעונש השכר בכלל היא

בדברי שיתבאר וכמו התורה כל זה עבור תפול לא כי התורה כל סותר אינו קדום מחומר מחודש שהעולם
. ע״ש אפלכון דעת והוא מהמורה לח״ב כ״ה בפרק הרמב״ס וכ״כ המאמר מזה י״ב פרק לקמן המחבר
הרמב״ם אותו קרא הדבר פורש פהוא מה כל אלא ושורם עיקר בין הפרש עושה אינו הרמב״ס כי ונראה

 ברכות במס׳ רז״ל בדברי מצינו וכן ,ז״ל הרמבי׳ס ע״ד זה כאחר בל לקמן עצמו המחבר וכמ״ש מקר ז״ל
 על ר״ל . העפלה את ופוער העקר על מברך עפלה ועמו עקר שהוא כל הכלל זה מברכין כיצד פרק
 וכיוצא ,הענין רוב על כן גס נאמר עקר שמלח בהדיא משמע כן אם מברך הוא בו נתלית הסעודה שרוב מה
 פהקשה המחבר וקושיית אלו עקרים הי״ג במספר הרמב״ס כונת כנלע״ד . רז״ל בדברי הרבה בזה

 הקרה זה שכתבתי מה זמן ואחר .בעמים ע״ו פרק זה מאמר לקמן ועיין . וק״ל כלום אינה הרמב״ס
 הרמב״ם שהניח עקרים י״ג על ז״ל א־רבנאל יצחק דון שחברו אמנה ראש בשמו נקרא א' ספר לפני ה׳

 האמתיות באמונות התלמידים לב להפריש אלו עקרים י״ג בהנחת הרמב״ם שכונת מספרו ו׳ בפרק ג״כ וכתב
: ע״ש דרכנו ע׳׳פ לא אבל וכו׳

 כשיתפלל אס כי אינו בזה ז״ל הרמב״ס פדפת ונראה .בפרפיס בפירושו הארכנו .וכו׳ אמצעי מכנים ]ג[
 משפם וגו׳ לך יהיה לא בכלל זהו השי״ת לפני יושר למלין לו שיהיה בסתמא מלאך איזה אל

שפירשנו
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הדתות

 הגבול שיאמין אלא ועונש בשכר המאמין כן וגם . עקר ז״ל הרב אותו ימנה ולמה . בכללה
 כדי בכילה התורה הפול למה , המות אהר לגופות תחיה ושאין )ה( הבא בעולם לנפשות
 נאמר ואם )ו( . השם כמציאות האלהית התורה מעקרי עקר המתים תהית למנות שיחויב
 שראוי האבהיות האמונות בעקרים מנה אבל ,עקר שם הוראת כפי העקרים מנה לא ז״ל שהרב

 בישראל שורה שהשכינה בעקר מנה לא למה כן אם , בשה הורת בעל כל להאמינם
 אמונה שהוא החרוש מנה לא ולמה . בנ״י בתוך )ח( ושכנתי שנאמר כמו התורה באמצעות )ז(

 הב׳ מהחלק כ״ה בפיק בעצמו היא שבאר כמו , אלהית דת בעל כל אותה להאמין שראוי
 בכל להאמין שראוי מנה לא ולמה .קדמון בשהאל האמונה שמנה וכמו )ני( , המורה מספר
 משה תורת בעל כל שיאמינם שראוי פרמיות אחרות ואמונות ! כפשטן )י( בתורה שבאו הנסים

 אבהיות אט־נות ולא בלבד עקרים שכנה נאמר ואם )כ( . המשיח בביאת האמונה שמנה כמו
לכל בולל עקר שהוא האבות קבלת אחר )ל( האדם שימשך שראוי הקבלה, ימנה לא לבה [7.]

שרשים
 הוא כן .אמצעי שוס בזולת לבד השי״ת יאל

 הי״ג שהעתיקו ההעתקה בלשון בהדיא משמע
 לשונו וזה .הקדש ללשון ערבי מלשון אלו פקריס

 בפרק סנהדרין במסכת להרמב״ם המשניות בפי׳
 לעבדו הראוי הוא יתברך שהוא הה׳ היסוד .חלק
 חן במציאות תחתיו שהוא נימי כזה יעשה ולא זכו׳

 מוטבעים שכלם לפי ,וכו׳ והכוכבים החלאכיס
 לבדו לו אלא בחירה ואין משפט אין פעולתם מל
 להיותם כדי לעבדם ,ראוי אין וכן יתברך, ה׳

 יכונו בלבד אליו אצא אליו לקרבה אמצעיים
 הה׳ היסוד וזה שזולתו מה כל ויניחו המחשבות

 ובהעתקה , עכ"ל וכו׳ ע״ז על שהזהיר הוא
 לשון שנוי קצת יש תבון אבן הר״ש שהעתיק

 . מורידין ולא מעלין לא הן אבל חלות באיזה
 בספרו לשונו הביא ז״ל אברבנאל יצחק זדון

 לקחן ועיין , שם עיין אחנה ראש הנקרא שחבר
 ושאין )ה( : פי״ח גימ"ל ומאמר כ״ה פ׳ ב׳ מאחר
 תחיה תהיה שלא . המות אחר לגופות חחיה

 : לתרץ באנו ואם . נאמר ואס )ו( :כלל למתים
 :אותה ומקיימים כשלומדים .התורה באמצעות 1 )ז

 במלכים הוא פסוק ,ישראל בני בתוך ושכנתי )ח(
 בחקותי תלך אס מניה לעיל וכתיב ו׳ סי׳ א

 וגו׳ מצותי כל את ושמרת תעשה משפטי ואת
 שורה שהשכינה משמע בהדיא א״כ .וגו׳ ושכנתי

 הנאמר הפסוק שר״ל לפרש אין אבל .התורה ע״י
המשכן שע״י משמע שם כי אינו זה כ״ט בשמות

 האמונה שחנה וכמו )ט( :וק״ל שורה השכינה
 וכו' וכמו ואחר בלשונו דקדק . קדמון בשהאל

 על אחר טעם עוד בזה ר״ל כי בתחלתו בוי״ו
 זולת העקרים בין החדוש לחנות הראוי מן שהוא

 יתברך שהאני שחנה בעבור והוא ,שכתב הטעם
 שחדוש ג״כ אצלו בחנות הראוי חן היה קדמון הוא

 כדי לומר ורוצה ,זה אצל זה שייכים שניהם כי
 הוא אלא כמוהו קדמון אינו הוא שהעולם להאמין
 מן הרבה כי .כפשטן )י( : הטוב ברצונו מחודש

 שבתורה הנסים מן קצת על אומרים החפ־שים
 שמפרשים רק כתוב של מפשוטו המובן כפי שאינם

 נס הנס יהיה לא דבריהם ולפי אחרת בדרך הנס
 .וכו׳ בלבד עקרים שמנה נאחר ואם )כ( :כלל
 תלוים התורה גופי שרוב גדולים דברים פי'

 מצת פי' לא ז״ל שהרמב״ס לומר ורוצה ,בהם
 רק זה, פרק בריש המחבר שהבין כמו עקר

 בו נתלים התורה גופי שרוב דבר כל לומר שחצה
 הדבר אותו זולת קצת לה אפשר אחר שמצד אע״פ
 אין זה לכי כן ואס , עקר הדבר אתו נקרא

 או הגשמות והרחקת האחדות חנה לתה להקשות
 גופי שרוב עקרים שהם מפני וכו׳ בעבדו שראוי

 כחו חז״ל בדברי מצינו וכן , בהם נתניס התורה
 למה קשה מקים מכל אבל , בענפים לעיל שכתבנו

 שעקר דבר כן גם היא כי וכו׳ הקבלה יחנה לא
 קבלת אחר )ל( :בענפים ועיין ,בו נתלית התורה

אבותיו

ענפים

 מוחל זה ית׳ השם לפני ולהתחנן לבקש לו שיסייעו בהדיא בתפלתו שאמר היכא אבל , בשרבים בפירשנו
 כפי מזה בארנו שם כי ,ע״ש בענפים י״ח פרק ג׳ במאמר לקמן המבואר מטעם ז״ל הרמב״ם לדעת אפי׳

: עצמו המחבר בדברי ג״כ וע״ש הצורך
 זאת קושייתו המחבר הקשה שלא ומת .וכו׳ הבחירה מנה לא ולמה וכו׳ הקבלה ימנה לא למה ]ד[

 יותר ובם עקר שם הוראת כפי עקר מלת פירש ז״ל שהרמב״ס להבין כשרצה בחמלה לעיל מיד
 לתורה גמורים עקרים באמת הס כי ,וכו׳ הבחירה מנה לא ולמה וכו׳ הקבלה מנה לא למה להקשות ה״ל

 בדברי יתבאר המאמר מזה פ״ד דלקמן משום וי״ל . ע״כ המתין ולמה זולתם מציאותה יצוייר שלא אלהית
 לקמן יתבאר הבחירה וכן , פרטית מצוה שהיא לפי העקרים בין הקבלה למנות ראוי באין עצמו המחבר

 , ע״ש הנימוסית לדת התחלה ג״כ שהיא מפני העקרים בין למנותה ראוי שאין המאמר מזה ט״ו רפ' ט׳ בם׳
 כין והבחירה הקבלה למנות אפשר שאי סובר עצמו שהמחבר לפי לעיל זו קושיא להקשות יכול היה לא לכן

 ,וכו התורה שעקד דבר כל הלא עקר בם הוראת כפי ולא דוקא לאו עקר מלת במפרש עתה אבל ,העקרים
והכדבר : לי נראה ,,וק״ל זו קוביא להקשות יכול בפיר א״כ בברשיס כמ״ש
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 שקיא שעם )ס( הבהירה )נ( סנה לא ולמה ,בזולתו מציאותם יצוייר שלא )מ( האלהיות הדתות
 דת שום מציאות יצוייר שלא מענינה מבואר הוא כי )ע( ,כן גם עקר היא אמתית אמונה
 לו נתונה אדם כל רשות ! השובה מהלכות בפ״ה המרע בספר כתב ג״כ שהוא ועוד , זולתה

 זת. ועקר כן אהד וכתב , וכו׳ בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצכו להטות רצה אם
 וגו׳ הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה שנא׳ והמצות התורה עמוד והוא הוא גדול עקר

 בעקרים אותו מנה לא לכה גדול תימה והוא , הזה העקר לבאר ההוא בפרק והאריך ל׳( )דבריס
 ז״ל הרב שהגיח המספר זה דבר סוף . עקרים הי״ג שמנה כמו חלק בפרק המשנה בפירוש
 כמספר שהוא לפי ,המספר זה אל כיון ז״ל שהרב שכתב מי וראיתי .מאד הספקות חזק בעקרים

 מן הללו הדברים רחוקים וכמה . בהן נדרשת שהתורה מדות י״ג וכנגד , הקב״ה של מדותיו י״ג
 יעלה שלא לפי ז״ל הוא שכתב מה לפי עקר שהוא הבחירה מלמנות ז״ל הרב שהניח הדעת

 עקרים שאינם שמנה אותם הי״ג בכלל ימנה למה תקן לא כי ועוד )פ( ,מי״ג ליתר המספר
 על העולים הדברים כל בהם ומנה כ״ו הם שהעקרים שאמר מי ויש . שכתבנו כמו הכרחיים

 у יתברך לשם שייוחסו התארים מן זה וזולת ,והרצון והיכולת והחיות והחכמה כנצחיות )צ( רוחו
 שת לא האיש זה כי , הבל מרבים אחרים ודברים אחד עקר וגיהנם אחד עקר ערן גן ומנה
 עקר במלת שדקדק מי האחרונים מן ויש . השם זה יפול זה מה ועל עקר מלת להבין לבו

 ידיעת )ק( שהם . ששה הם האלהית לדת שהעקרים ואמר , ז״ל הדמב״ם בעקרי וגרע והוסיף
 ז״ל הרב שהביא הג׳ מלבד , והתכלית )ר( . והבהירה . והנבואה . והיכולת .וההשגחה .השם
 הששה אלו כי ואמר , בגוף כח ולא גוף ושאינו ואחדותו השם מציאות שהם עליהם עיוני מופת

 האחרים השלשה ועם ,זולתם מציאותו יצוייר שלא האלהית לדת הכרחיים שהם מענינם מבואר
 הם אלו אם אף כי )ש( זה על לדקדק ויש . האלתית הדת עקרי ישלמו עליהם המופת שבא

 עקרים עמהם כן נם למנות ראוי היה ,זולתם מציאותה יצוייר שלא . האלהית לדת כוללים עקרים
 לו היה או . משה לתורת פרטיים עקרים הם דברים ז״ל הרמב״ם שמנה כמו ,פרטיים אחרים
 у באלהית המתדטה המזוייפת מן האמתית האלהית הדת שתוכר במה כולל עקר זה אי למנות
 7 אלהיות זה לפי כולם ויהיו הללו העקרים בששה מודות בעולם היום הנמצאות הדתות כל שהרי
 מחייב איננו , זולתם אלהית תורה תמצא לא אם שאף )ת( שמנה המספר זה על לדקדק יש ועוד

 השמים. מן תורה שהוא אחד עקר עמהם שיצרף ראוי והיה האלהית, התורה תמצא שבהמצאם
 אדם שבהמצא לפי , האדם ימצא והמרגיש הנזון שבהמצא )ב( האומר כמאמר )א( זה שהרי

ימצא שרשים
 שלא )מ( :לאבותיו להאמין שמחוייב . אבותיו
 לא בעצמנו אנו שהרי . בזולתו מציאותם יצוייר
 היא שזאת יודעים אנו והיאך מסיני אותה קבלנו

 מאמינים היו לא אם סיני הר על לנו שנתנה התורה
 הן הוא האדם שברשות .הבחירה )נ( :לאבותינו

 שאע״ס . שהיא שעם )ס( : להרע הן להיטיב
 יצוייר שלא מענינה מבואר הוא כי )ע( : שהיא

 על מוכרח האדם יהיה אס כי .וכו׳ מציאות
 אס עונש בשום אותו להעניש שייך לא מעשיו
 ,תיקן לא כי ועוד )פ( : קונו מצות על יעבור

 להקשות יש עדיין כי אלו העקרים במספר כלו׳
 שהוא י״מ . שאינם שמנה אותם וכו' ימנה למה

 המחבר דעת האמת לפי כי ימים שמונה מלשון
 עקרים אינם ג״כ התורה ונצחיות משה שנבואת הוא
 משה נבואת והס עקרים שאינם חי״ת יהיו א״כ

 קדמון לעבדו שראוי גוף שאינו אחדות ונצחיות
 שמנה מלת יהיה דאל״כ המתים ותחיית משיח

 כי לצורך שלא אינו זה אבל , וק״ל מיותרת
 שונות במלות פעמים לדבר המחבר דרך הוא כן

 הראוי מן היה יותר ור״ל .א׳ ענין על המורים
 שאינם מאלו שנים במקום והבחירה הקבלה למנות

 : עולמית הוא שהש״י .כנצחיות )צ( : עקרים
 יכולת לו שיש . והיכולת : חכם שהוא . החכמה

 שעשה מה .והרצון :המערכת ולשדד הנמצאים על

 כגון . התארים :ובחפצו ברצונו הוא הכל ושיעשה
 יתבקר תואר ומלת , בזה וכיוצא גבור וחנון רחום
 שהש״י .ה׳ ידיעת )ק( :ח׳ פ׳ ב׳ במאמר לקמן
 : בתחתונים הן בעליונים הן דבר מכל יודע
 שיתבאר כמו בשלוח תכלית הוא . והתכלית )ר(

 הוא לומר רוצה בשלוח*( ותכלית ,בסמוך בדברינו
 ה" בפרק לקמן המבואר המדיני קבוץ תיקון

 היושר דרכי תניח ג״כ התורה כי . זה ממאמר
 בפרק לקחן כמ״ש המדיני הקבון שיתוקן כדי
 את״ל אף כי .הס אלו אם אף )ש( :המאמר מזה
 תורה תמצא לא אס שאף )ת( :וכו׳ עקרים שהם

 כשיאמין כי ,וכו׳ מחוייב איננו זולתה אלהית
 הששה יהיו שלא אפשר אי אלהית היא שהתורה
 לה אפשר אי התורה כי נמצאים אלו עקרים
 כשיאמין אבל .אלו עקרים הששה אמונת זולת להיות

 אלהיין שהתורה להיות אפשר עקרים ו׳ אלו
 אלו עקרים הששה להאמין יכול כי בנמצא איננה

 מחוייב איננו וז״ש . אלהית תורת אמונת זולת
 הששה שבהמצא מוכרח אינו ר״ל וכו׳ שבהמצאס

 וא״כ אלהית התורה ג״כ שתמצא אלו עקרים
 לתורה עקרים בהכרח אינם אלו עקרים הששה

 : שאומר כמי . האומר כמאמר )א( : אלהית
אם . האדם ימצא והמרגיש הנזון שבהמצא )ב(
ימצא כ׳ כעמוד נהערס עי' *(
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 והם זולתם )ד( האדם ימצא שלא אף כי .ספק בלי צודק איננו שזה )ג( והמרגיש הנזון ימצא
 זה אל שיצרף לא אם , האדם ימצא שבהמצאם מהוייב איננו )ה( האדם למציאות הכרחיים

 ואף . האדם ימצא והמדבר )ה( המיניש הנזק )ח( הגשם )ז( שבהמצא ויאמר ,המדבר )ו(
 והנביאה והיכולת וההשגחה ה׳ ידיעת בהמצא כי , השמים מן תורה עמהם שימנה ראוי היה כאן

 מה וכן .זולתם היא תמצא לא אם ואף השמים מן הורה שתמצא יחוייב לא והתכלית והמתירה
 הכרחיים הם אם אף אלו כי )ט( כ; אינו ,האלהית לדת העקרים בכלל והתכלית הבחירה שמנה
 לדת התחלות ג״כ הם אבל , אלהית שהיא במה האלהית לדת והתחלות עקרים אינם אליה

תכלית אבל האלהית לדת התחלה אינו *( בשלוח התכלית וגם )י( ,בפ״ט שיבא כמו הנימוסית

מיוחד שרשים ,
 מזון אל ג״כ וצריך הרגשה לו שיש דבר ימצא
 בנמצא להיות לו א״א שהאדם בעבור , אדם הוא
 . צודק איננו שזה )נ( :והרגשה המזון שצריך זולת

 זולת . זולתם )ד( :אמת איננה זאת שההנחה
 שאין למציאותו הכרחיים שהם לפי והרגש מזון

לו יהיה ושלא לחזון נצרך יהא שלא אדם לך
 .האדם ימצא שבהמצחס מחויב איננו )ה( :הרגשה
 נזון שהוא דבר איזה כשתמצא מוכרח אינו אעפ״כ
 ניזונית ג״כ הבהמה כי האדם דוקא שיהיה ומרגיש

 : המשכלת( נפש . )המדבר )ו( : ומרגשת
 . גשם נקרא הוא שנברא דבר כל . הגשם )ז(

 וגו׳ הדיקו וגשמיהון דרך על גוף מלשון והוא
 והמדבר המרגיש הנזון )ח( :דניאל בספר האמור

 אז אלו דברים ג׳ גשם לאותו שיש . האדם ימצא
 לפי מדברת אינה הבהמה כי ,אדם בהכרח הוא

 לאדם הנתנת המשכלת נפש מצד בא הוא שהדבור
 כן ואס הב״ח שאר כל על יוחר שלמותו לצורך

 אס אף אלו כי )ט( :בענפים ועיין ,וכו׳ כאן .•אף
 שהתורה אעפ״י פירוש . אליה הכרחיים הם

 לא אס כי , זולתם להיות לה אפשר אי האלהית

 כלל שייך אינו פי׳ . וכו׳ האלהית לדת התחלה
 לדת רק האלהית לדת התחלה שהוא עליו לומר

 ל»ביא הוא התורה כונת עיקר כי , לבד הנימוסית
 ולא הבא, עולס והוא האחתי להצלחתו האדם את

 ,אמתי ואינו מדומה שלמות הוא כי בשלוח לתכלית
 שיתבאר כמו הנימוסית דת על תעדיף היא ובזה
 אבל שאחר וזהו . המאחר מזה ח' פרק לקמן

עולם של ועונש שכר והוא וכו' מיוחד תכלית

שכר ענפים
 .בשמים שפירשנו כמו לאדם הדבור בא שממנה המשכלח נפש לבהמה שאין לפי האדם ימצא והמדבר ]ה[

 ס״גן וט׳ מיה לנפש האדם ויהי מיי״ס נשמ״ח באפי״ו ויפ״ח בכתוב מצינו ע״ז והרמז
 הדטל ע״י כי אדם של מותם הוא הדבור כי ור״ל ,ממללא לרוח מיה לנפש התרגום ובאר ,מות״ס

ותחת :וק״ל ,מהן ונבדל הב״ח שאר מבין ניכר הוא

 על מוכרח יהיה רק האדם ביד הבחירה יהיה
 וכן ,בידו להתקיים האלהית לתורה א״א מעשיו

 זולתו האלהית לתורה א״א ג״כ בשלוח התכלית
 לה א״א המדיני קבוץ תיקון יהיה לא אס כי

 תורה וטוב תורה אין קחח אין אס וע״ד להתקיים
 הרבה ג׳׳כ התורה שהזהירה וכמו ארץ דרך עם
 במה וכו׳ עקרים אינם מ״מ .התיקון זה על

 שנאמר ור״ל ,אלהית שהיא מטעם , אלהית שהיא
 האדם צריך היה לא אלהית היא תהיה לא כאם

 הנימוסית גס כי אינו זה ,והתכלית הבחירה אל
 שיתבאר כמו זולתם האדם ביד להתקיים אפשר אי

 שאמר וזהו , המאמר מזה ט' בפרק לקמן הכל
 הראוי מן אין כן אס וכו׳ התחלות כן גס הס אבל

 לדת עקרים והתכלית כבחירה להניח והנכון
 זולתם להיות יכולה לא הנימוסית בשגם כאלהית

 אינו בשלוח*( התכלית וגס )י( : בפ״ט שיבא כמו

 האלהית לדת התחלה אינו לפרש אין אבל ,הבא
 הנימוסית לדת התחלה כן נס שהיא אלא לבד
 ונם מאי כן אס בסמוך מזה לעיל שאמר כמו

 שבא משמע וכו׳ התכלית וגס מלשון כי שאמר
 הקשה שלא מה אחרת סתירה עוד להוסיף

 התחלה אינו למימר ליה הוה כך ועוד . בראשונה
 שאמר כמו אלהית שהיא במה האלהית לדת

 אנו צריכין כרחך על כך אמר וחדלא מתחלה
 שהתכלית מאחר לומר ואין .שכתבנו כמו לפרש

 חנא כן אס האלהית לדת התחלה הוא המיוחד
 שחנה מה דלמא בשלוח מהתכלית להקשות ליה

דעל לומר ויש .מיוחד תכלית על כונתו התכלית
 לאלו בשלוח תכלית לומר שרוצה לומר צריך כרחך

 אלו בין ההשגחה מנה כבר הא , מיוחד תכלית
 לתת משגיח שהש״י לומר ורוצה , עקרים הששה

 ועונש השכר בזה שרצונו לומר ודוחק ועונש שכר
 המדיני קבוץ תיקון כלל וזהו ,בלבד הזה עולם של
 איט כן אס בזה האלהית דת כונת עקר אין כי
 בפני לעקר גשמי ועונש שכר להניח הראוי מן

 פט״ו לקמן בהדיא המחבר בדברי הוא וכן , עצמו
 ראוי אין הגופיי פי ,לשונו וזה המאחר מזה

 טנתו דאס ועוד .שם עיין וכו' שורש לחנותו
 תהיה לא כן אס לבד גשמיי ועונש שכר על היה

 אלהית שהיא במה אלהית לתורה עקר ההשגחה
 אמונת זולת אלהית להיות לה אפשר שאי לומר
 לא אם אף כי , אינו זה ,גשחיי ועונש שכר

 נוכל אעפ״כ הגשמיי ועונש השכר באמונת נאמין
על כונתה עקר כי אלהית היא שהתורה להאמין

 ההיא כמלה שמצא מקום נכל דכרים כרכה ע׳כ בהוראתה נתקשה והמפרש ,המחבר בלשון כרבה המצא בשלוח מלת *(
 מלת ולעומתה ,שיהי׳( מה )יהי׳ ,כלל בדרך ,כמו והוראתה ,ההגיון בעלי בפי מורגלת מלה היא ובאמת ,המחבר מכוונת ינטה

יג׳ם המדפיס .הזה כהפר שתמצא ככ׳מ כשלוח מלת תבואר הזאת ההוראה וע׳ס .מיוחד פרעי דכר על שתורה ביהוד או , מיוחד
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 קשה ויותר !פאר קשה האלהית לדת ההכרתיים העקרים טספר ידיעת למלין קנצי )כ( .□יוחד*(
 לתורה ויבודות שרשים שהם בעקרים שידברו ראוי והיה !מבואר דבור בזה לרז״ל נמצא שלא מזה

נזקי )ל( בשאר שדברו כמו ,בהם תלוי הנפשות וגמול האנושית ההצלחה שעקר אחר ,האלהית
: בהם תלוי המדיני הקבוץ ותיקון בלבד הגוף הנהגת שהם ממונות ודיני האדם

. האלהית לחורה ויסודות שרשים שהם העקרים בספירת לי שיראה הנכון הדרך רביעי פרה
 והס , שלשה הם האלהית לדת וההכרתיים הכוללים העקרים כי , הוא )א( * י

 אבות הם )ב( השלשה ואלו . השטים מן ותורה , ולעונש לשכר וההשגחה ,השם מציאות
 , משה ותורת אברהם ותורת נח ותורת אדם תורת כטו ,האלהיות לתורות אשר העקרים לכל

 . זו אחר בזו או אחד בזמן מאחת יותר שימצא אפשר אם האלהיות התורות טן זה וזולת
 תחת כי . ההוא העקר מן ומסתעפים משתרגים וסעיפים שרשים ,מאלו עקר כל ותחת ]א[

 ידיעת הוא השמים מן תורה ובכלל . ודומיהן ונצחי קדמון היותו )ג( שורש הוא השם טציאות
 .לנפש ובעה״ב לגוף הזה בעולם ועונש השכר הם ההשגחה ובכלל . ודומיהן והנבואה השם

 באלהיות המתרבות או האלהיות להורות וענפים סעיפים משתרגים הכוללים עקרים הג' ומאלה
»משה לתורת פרטי עקר שהוא הגשמות הרחקת הוא השם מציאות עקר תחת כי .הדרך ע״ז

והאחדות שרשים
 נאמין לא אם אף להפך וכן .הנפשיי ועונש שכר

 נוכל כן אע״ם הש״י מן לאדם נתנת היא שהתורה
 האדם על לשלוח יתברך להשם יכולת שיש להאמין
 כפי אחד לכל קשים ועונשים יסורין הזה בעולם

 הם הששה שאלו אמר איך כן ואס ,וחרדו ענשו
 מציאותם יצוייר שלא האלהית לדת הכרחיים

 אלא . ההשגחה כן גס הוא הששה ובכלל זולתם
 השכר על כונתו ההשגחה שמנה מה כרחך על

 הוא התכלית שמנה מה כן ואס הנפשיי ועונש
 . מיוחד התכלית ולא שאמרו כמו בשלוח התכלית

 הוא פירשנו שכאשר ותמצא המחבר בדברי ודוק
 .האדם נזקי )ל( :דבר סוף .למלין קנצי )כ( :נכון
 וכדומה רעהו גבול והסגת בחבירו החובל כגון
 שיהיו לבד המדיני קבוץ תיקון אלא שאינם לזה

: אחת ובחבורה באגודה אדם בני
 אבות הם )ב( : זה הוא כמו הוא )א( ד פרק

לתורות אשר העקרים לכל

 האלהיות התורות מן זה וזולת .כצ״ל וכו׳ האלהיות
 איסור על ידה על שנצטוינו יעקב תורת כגון ,וכו׳
 בתורה אחת פרשה שהוסיף יתרו ותורת הגשה גיד

 התורות חן זה וזולת ומ״ש !לזה וכדומה תחזה ואתה
 ור״ל התורות חן בזה וכיוצא אחר כאלו וכו/
 ותורת אדם תורת כגון שזכרנו התורות אלו וזולת

 אחרות תורות עוד שימצא אפשר אם וכו׳ נח
 אח״כ )ומ״ש , ויתרו יעקב תורת כגון בס כיוצא

 , אפשר( אס להיות צריך וכו' שימצאו אפשר אי
 הן אחד בזמן כולם שיהיו הן הוא כך פירושו וכלל

 פרק לקמן הכל שיתבאר כמו זה אחר בזה שיהיו
 מקום מכל .ג׳ מאחר י״ג פרק המאמר מזה כ״ה

 אל ההיתר ומן ההיתר אל האיסור מן הן משתנות
 שיתבאר כמו התירה זו אסרה שזו מה כי . האיסור

 צריכים כולם אעפ״כ . י״ד פרק ג׳ מאמר לקמן
 היותו )ג( :אלו העקרים שלשה אל בשוה להודות

בפ' מבואר הוא זה כל .וכו׳ ודומיהן ונצחי קדמון
ס״ו

 :חז׳ל וקבלת התורה יעודי כפי < והנצחיית האמתית כהצלחה והיא מיוחד תכלית יש האלהיח לדת פי׳ *( 7
ענפים

 משסע המחבר לשק מתוך הנה .וכו׳ הכוללים עקרים הג׳ ומאלה וכו' מאלו פקר כל ותחת ]א[ ד פרק
 ואח״כ שרשים ואח״כ עקרים מתחלה דהיינו דרכים שלשה על העקרים לחלק עתה שבא

 ותחם שאמר מה כן אס .וכו׳ עקרים השלשה ומאלה פנית פעם ולומר לחזור צריך היה למה כן לא דאם ענפים
 וק / זה לפני שזכר עקרים השלשה מאלו היוצאים השרשיס לבאר רצה וכו׳ וסעיפים שרשים מאלו עקר כל

 שאמר ומה ,אלו עקרים לשלשה שרשים הם כאן שזכר השרשיס שאלו המאמר לזה ט״ו בפרק לקמן יתבאר הוא
 אמר ופ״כ אלו עקרים מג׳ היוצאים הענפים לבאר שרצה כרחך על וכו' עקרים הג׳ ומאלו שנית פעם אח״כ

 הוא הגשמות שהרחקת משמע זה ולפי .וק״ל כדלעיל וסעיפים שרשים אמר ולא וענפים סעיפים כאן
 הגשמום שהרחקת בהדיא המחבר כתב המאמר מזה ע״ו בפרק לקמן כי .אינו וזה .ה' מציאות לעקר ענף

 אחר שאמר מה על להקשות יש בזה וכיוצא . ענף ולא ה' מציאות לעקר פורש ג״כ הוא גוף אינו שהש״י והוא
 השמים מן תורה לעקר ענף הוא משה נבואת חינח ,ושליחותו משה נבואת הוא השמים מן תורה ותחת כך

 ג״כ שהוא הנזכר ש״ו בפרק מבואר הוא משה של שליחותו אלא !המאמר מזה כ״ג בפרק לקמן שיתבאר כמו
 שיתבאר כמו השליח משליחות מסתעף ענף הוא משה נבואת ואדרבא ,ענף לא השמים מן תורה לעקר שורש

 עתה המחבר כוונת שאין וצ״ל . הענפים הן איזה הנ״ל כ״ג בפרק לקמן ועיין ,ע"ש וכ' וי״נו פי״ד ג' במאמר
 הן ומה הן איזה עקרים הג׳ לנו להודיע שבא עתה בזה שכונתו רק הענפים או השרשים הן איזה לדקדק

 ולא ,וענפים שרשים עקרים דהיינו דרכים בשלשה אותם להאמין מחוייב אלו עקרים בג׳ שיאמין מי ושכל
 בג׳ האמונה דרך לנו להורות משל דרך על זה שאמר אלא וענפים שרשים דוקא הם כאן שזכר שאלו לבאר שבא

;וק״ל וכו' לי שיראה הנכון הדרך ואמר בלשונו שדקדק וזהו , אלו עקרים
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 והשבר ההשגחה והחת . ושליחותו משה נבואת הוא השמים מן הורה ותחת )ד( .והאחדות
 ולפי )ו( , הרמב״ם דעת לפי )ה( משה לתורת פרטי עקר שהוא המשיח ביאת הוא והעונש
 עושים האחרים גם בי משה לתורת פרטי איננו עקר הוא ואם , עקר המשיח ביאת אין דעתנו
 ואלו ;זולתו דתם מציאות יצוייר שלא )ז( להם פרטי עקר והוא משה הורה לסתור עקר ממנו

 אפשר אם ואולם .שאמרנו העקרים בג' נכללים כלם הפרטיות לדתות עקרים שהם בהם וכיוצא
 שיבא במה יתבאר עוד )ח( מתחלפים בזמנים או אחד בזמן מאחת יותר אלהית הורה להמצא

 האדם יגיע בה אשר לאמונה ויסוד שרש הללו העקרים ג׳ היות על והמורה )ס( . הצור בעזר
 ברכות ג' ר״ה של מוסף בתפלת הגדולה כנסת אנשי לנו שיסדו מה הוא ,האמתית הצלחתו אל

 בהאמנת כי האדם לב להעיר )י( הללו עקרים ג׳ כנגד שהם ושופרות זכרוגות מלכיות שהם
 ברכת כי .השם לפני בדינו האדם יזכה שראוי מה כפי ושרשיהם סעיפיהם עם הללו העקרים
 אלהינו ה׳ לך נקוה כן על הברכה נוסה זה על ויורה , השם .כציאות עקר כנגד היא כלביות
 עולם לתקן ,יכרתון כרות והאלילים הארץ מן גלולים להעביר ,עוזך בתפארת מהרה לראות

 ויקבלו כו' לשון כל תשבע ברך כל הכרע לך כי תבל יושבי כל וידעו יכירו ,וכו׳ שדי במלכות
 נוסח יורה וכן ,והעונש והשבר ההשגחה על הורה זכרונות ברכת וכן . מלכותך עול את כולם

 שופרות וברכת .וכו׳ תעלומות כל נגלו לפניך קדם יצורי כל ופוקד עולם כעשה זוכר אתה הברכת
 בענן נגלית אתה מתהלת היא וע״כ ,השמים מן תורה שהוא השלישי העקר על לרמוז היא

 היה תורה שמתן ולפי )כ( , וכו׳ קולך השמעתם השמים מן עמם לדבר קדשך עם על כבודך
 והלפידים הקולות כי ,שופרות נקראה ,העולם מן נהיה לא כמוהו מאד הזק שופר קול באמצעות

 היה לא שופר בזולת השופר קול אבל , ממינם או בהם כיוצא בעולם היו כבר שם שהיו
 ,העולם כל בפגי האמת תורת שתתפרסם שעה שהוא הגאולה זמן עד כן יהיה ולא מעולם

 וככר , החכמים קצת דעת כפי י״ד( פ׳ )זכריה יתקע בשופר אלהים וה׳ נאמד שעה אותה ועל
 רמז השופרות ברכת היתה שאלו ,כן ואינו , יצחק לעקדת רמז שהשופרות שכתב מי ראיתי

 ואולם )מ( ,שנזכרה כמו בזכרונות לא יצחק עקידת בה לזכור ראוי היה )ל( יצחק לעקידת
 יצהק של לאיל זכר איל של בשגפר התקיעה כי ז״ל לרבותינו שמצאו מה לזה הביאם

 לא אבל יצחק של לאילו זכר שהוא אמרו איל של בשופר התקיעה כי )ס( כלום זה ואין )נ(
 ההצלחה סבת שהם הללו העקרים שלשת אל ולרמוז ,השופרות ברכת ולא בשלוח*( התקיעה )פ(

 ה׳ ואמר ,כ״ב( )ל״ג יושיענו הוא מלכנו ה' מהוקקנו ה' שופטנו ה׳ כי אמר א׳ בפסוק ישעיה כללם
 וט' יהד נעמדה אתי יריב פי מצדיקי קרוב )פ( דרך ועל , ההשגחה עקר על לרמוז שופטנו

)שס שרשים
 הוא השמים חן תורה ותחת )ד( :המאמר מזה ט״ו

 ועיין , להיות צריך כן ,ושליחותו משה נבואת
 דרך על .ז״ל הרמב״ם דעת לפי )ה( : בענפים
 ולפי )ו( : בעננים זה דלפני בפרק שפירשנו

 ולקמן ראשון בפ׳ לעיל שנתבאר כמו .וכו' רעתנו
 מציאות יצוייר שלא )ז( : ב מ פרק רביעי במאמר

 עוד )ח( : ראשון בם׳ לעיל פירשנו .זולתו רתם
 מזה כ״ה בם׳ לקמן . בעז״ה שיבא במה יתבאר

 , והמורה )ט( . ג׳ ממאמר י״ג ופרק המאמר
 והוא להעיר כדי . האדם לב להעיר )י( :והמרמז

 אלו עקרים השלשה נרמזו למה טעם נתינת
 : תפלות מבשאר יותר השנה ראש של בתפלות

 שופר קול באמצעות היה חורה שמתן ולפי )כ(
 קוראים אנו למה לו שקשה לפי זה אמר .וכו׳

 כן גס נתנה התורה והלא שופרות בשס זו ברכה
 ויהי שנאמר כמו ולפידים וברקים קולות ידי על

 רואים העם וכל כן גס ונאמר וגו׳ וברקים קולות
 שמתן לפי ותירץ .וגו׳ הלפידים ואת הקולות את

 חזק קול ידי על , שופר קול באמצעות וכו׳ תורה
 הקול באמת אבל שופר. ידי על היוצא לקול הדומה

 שאמר וזהו .שופר ידי על היה לא שומעים שהיו
היה לא כזה וקול שופר בזולת שופר קול בסמוך

 עקדת בה לזכור ראוי היה )ל( : מפולס כמוהו
 הביאם ואולם )מ( : שופרות בברכת כלומר .יצחק

 לומר אותם המביא ההכרח כלומר .וכו׳ לזה
 מה הוא יצחק לעקדת רמז השופרות שברכת
 שכונת הס והבינו .וכו' התקיעה כי לרז״ל שמצאו

 הוא השופר זולת לבד התקיעה שקול הוא רז״ל
 בידם הוא טעות באמת אבל , יצחק לעקדת רמז

 איל של שופר בלשונם לזכור להו הוה לא כן דאס
 שתוקעין התקיעה כי בסתם למימר להו הוה אלא

 יצחק של לאיל !יצחק לעקדת זכר היא השנה בראש
 על שטניזס כרהך על כך אמרו ומדלא ל/ לחה

 התקיעה על ולא בלבד איל קרן של שהוא השוכר
 רמז היא השופר זולת בעצמה התקיעה כי בעצתה

 : המקובלים ספרי מתוך כנודע אחר דבר אל
 התקיעה כי )ס( : כן ואינו . כלום זה ואין )נ(

 דוקא היא שהתהיעה מה .וכו' איל של בשוכר
 :וכו׳ שהיא ארז״ל אחר בקק ולא איל של בקרן
 קרוב )פ( :עצמו הקול . בשלוח״( התקיעה )ע(

 הוא הש״י פי' .וגו׳ נעמדה אתי יריב מי מצדיקי
 מי כ’ע ולהיטיב להצדיק מדרכיו כי שלי מצדיק

:לי יעזר הש״י כי . למשפט יחד נעמדה אתי יריב
ומזה :כ»ע נערה י,ע *(
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 סן התורה על לרמוז מהוקקנו ה׳ ואמר .בדין שנזכה ראוי הצד ומזה )צ( כלומר נ״ח( ]שס

 )דברים ספון מחוקק חלקת שם כי כמו התורה נותן יקרא מחוקק כי ,השני העקר שהוא השכים
 עם צדק יודעי אלי שמעו ע״ד זה ואמר ! ידו על חורה שנתנה לפי משה על שנאמר כ״א( ל״ג

 שהוא מצד בדק נזכה לא אם אף כלומר ז׳( נ״א )ישעיה וגו׳ אנוש חרפת היראו אל בלבם תורתי
 שהוא )ר( מצד הנה , מאחר המונח החק )ק( על לעבור לו אפשר אי שהשופט לפי שופטנו

 השלישי העקר על לרמח מלכנו ה׳ ואמר . ברין שנזכה ראוי ההקים המניח והוא התורה נותן
 בי לומר ,וגואלו ישראל מלך ביחוד )ש( ונקרא העולם כל על מלך שהוא השם מציאות שהוא

 ראוי מלכנו היותו מצד מקום מכל , החק על להעביר ירצה לא מחוקק היותו מצד אם אף
 סיים וע״ב .עכו את להושיע כדי שירצה מה ולעשות החק על לעבור ירו לאל יש המלך כי שיושיענו,

 יש בהאמנתם )ה( תלוי האדם הצלחת שעקר הללו העקרים ששלשת אחר כי כלומר ,יושיענו הוא
 במספר הרמב״ם דעת כי ואפשר .כלם על ביהוד שיושיענו ראוי העולם כל על יתרון בהם לנו

 השרשים עם אכות שהם שאמרנו הג' מנה שהוא אלא ,בנו שכה הדרך זה על הוא העקרים
 עקר האב שהוא השם מציאות מנה ולזה ,עקרים כולם אותם ויקרא )א( מהם המסתעפים

 הגשמות והרחקת האחדות והם בעקרים ממנו מסתעפים אחרים שרשים ד׳ עמו ומנה ,ראשון
 שלישה עם האב שהוא השמים מן תורה ומנה , לזולתו ולא לעבדו ושראוי קדמון יתברך והיותו

 ,הדת תשתנה ושלא משה ונבואת הנבואה והם ,כשתרגיןממנו שהם לפי בעקרים אחרים שרשים
 נכללים אחרים עקרים ג' עם האב והוא ועונש לשכר וההשגחה השם ידיעת )ב( ג״כ ומנה

 יקשה לא הצד זה ולפי . המתים ותחית ,ומשיח , הנפש גמול והוא ,טמנו מסתעפים או בו
 מנה ולא שזכרנו. חג׳ מאלו א׳ תחת נכנס שאינו לפי טנאו לא כי ההדוש? מנה לא למה )ג(

 שהיא במה לה הכרחיים אינם אלו כי ,אלהית לתורה הכרחיים שהם ואע״פ והתכלית הבהירה
 מנה לא למה הדרך זה לפי יקשה עדיין אבל .זה( ממאמר בפ״ס )לקמן בע״ה שיבא כמו אלהית
 / התארים ושאר הקדמות שמנה כמו , השם מציאות עקר תחת אחרים תארים ולא והיכולת החיות

 שיבא במה נו רבו בכלל זה כל ויתבאר , האחרים העקרים מן שהוציא מה כל על לדקדק יש וכן
 תחלה ונבאר )ד( אבות, שהם ג׳ שהם שאמרנו דרכנו לפי מעקרים לדקדק ונשוב . בע״ה

:יתברך האל בעזרת האלהית הדת עקרי על נדבר ואח״ב הנימוסיות הדתות עקרי
 להם שא״א בהם יש ,פנים ג׳ על הוא והתקיימם חיותם )א( חיים הבעלי כל המי^צי פרק

 , להם ומזיק רע וההתחברות שהקבוץ הטורפות כחיות יהד ולהתקיים להיות )ב(
 והם אלו הפך מהם ויש . הטרף על )נ( לאלו אלו יהרגו א׳ מקום אל מהם הרבה יתקבצו אם כי

 מציאותם, בקיום להם הכרחי ושההתחברות וקבוץ הבורה בזולת ולהתקיים להיות להם ב״חשא״א
 ולזה ,ההפכים מן א׳ וטבל החום ומן הקור מן יתפעל מזגו ושווי לדקותו כי )ד( האדם מין כמו

 שיאותו )ה( יפה תקון מתוקנים מזונות ואל הקור ומן החום טן להגין מלבושים אל יצטרך
 את אלו ישר האנשים מן הרבה והתחברות בקבוץ )ו( לא אם זה שיושלם שא״א כה ,למזגו

 האנשים סן אחד כל שימצא עד , ומלאכה מלאכה כל וכן מחט יעשה ואחד יתפור אחד ,אלו
 הם כאלו אחרים מינים הב״דז מן ויש . ומלבושים ממזונות והתקיימו חיותו לצורך לו המצטרך

 ממוצעים םישרש

 שאתה מאחר . בדין שנזכה ראוי הצד ומזה )צ(
 שנזכה ראוי לכן ולהיטיב להצדיק ומדרכך שופטנו

 ולא המחוקק ע״י .מאחר המונח החוק )ק( :בדין
 שהוא . התורה נותן שהוא )ר( :השופט ידי על

 וז״ש בדין שנזכה ראוי ולכן התורה נותן בעצמו
 : בפרט .ביחוד )ש( :בלבם תורתי עם הכתוב

 וקרא )א( :אלו עקרים בג׳ . בהאמנתם )ת(
 שורש באיזה שכשיכפור לפי . עקרים כולם אותם

 יוצא הזה שהשורש עצמו בעיקר כופר כאלו הוא
 . ועונש לשכר וההשגחה השס ידיעת )ב( :ממנו
 מבואר ושם המאחר מזה בפט״ו לקמן עיין

 הוא הכל ועונש לשכר וההשגחה השם שידיעת
 חנה לא לחה )ג( : הרמב״ס דעת לפי אחד ענין

 שיבא כמו : זה מאחר פי״ב בסוף ועיין .וכו׳ החדוש
 .וכו׳ ונבאר )ד( : זה מאחר בפ״ט לקמן ,בעז״ה

יתבאר המאמר חזה בפ״ז וכן זה אחר הבא בפ׳
3 Л (.וסריס)■!

 : טבעית דת או נמוסית דת נקראת איזה
.סניס ג׳ על הוא והתקיימם חיותם )א( ה פרק

 חיים בעלי כל של הקיום
 ולהתקיים לחיות )ב( : צדדים ,ג על הוא בכלל
 המאכל על . הטרף על )ג( : אחד בקבוץ . יחד

 יתפעל מזגו ושווי לדקותו כי )ד( :ביניהם הנטרף
 ארמ״ע שהם יסודות מד' מורכב האדם כי .וכו'

 העולם שבזה והנכבדת והרכה הדקה היא ויצירתו
 וכו' פעם החום ומן פעם הקור חן יתפעל לכן

 , ראשון פרק שלישי במאמר לקמן שיתבאר וכמו
 לא כי גוף היזק לידי בקלות לבא יוכל זה ידי ועל
 על גובר שלו יסודות מארבע א׳ שיהיה לאדם טוב

 אל יצטרך כזו התפעלות אל יבא שלא וכדי חברו
 בקבוץ )ו( :שראויים .שיאותו )ה( :וכו׳ מלבושים

 אחד במקום הרבה שידורו .וכו' הרבה והתחברות
בעצמו שיעשה לאדם א״א כי .וכו׳ שיעזרו כדי

כל
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 כאשר במציאותם להם מזיק והחברה הקבוץ איז הם כי . הקצוות )ז( אלה שתי בין ממוצעים

 ימצא ואולם , האדם למין הוא כאשר להם הכרחי ולא ! הדורסים והעופות הטורפות להיות הוא
 טורפות( שאינן )הרועות החיות מן כהרבה )ח( טוב היותר צד על וההתחברות הקבוץ להם

 וההנאה הצוות צד על )ני( יחד אגודות אגודות והולכים משתתפים שהם דורסים שאינן והעופות
 הקבוץ ולהיות . האדם למין הוא כאשר וקיומם במציאותם להם הכרחי זה אין כי ,זה זולת לא )י(

 מדיני שהאדם החכמים שאמרו מה הוא ,והתקיימו חיותו לצורך האדם לטין מצטרך וההתחברות
 רב קבוץ עם במדינה דר שיהיה טבעו מצד לאדם הכרחי שהוא כמעט כי בזה ירצו , בטבע

 מבואר הוא זה ובעבור )כ( .והתקיימו חיותו לצורך לו המצטרך למצוא שיוכל כרי האנשים □ן
 אחד באקלים או אחד במחוז אשר הקבוץ לכל או במדינה אשר הקבוץ לכל שימצא שראוי

 בשלוח היושר לשמור יתנהגו בו )מ( מה סדור )ל( העולם בכל אשר האנשים לכלל או
 אשר והמתן והמשא העסק מתוך יחד בהתחברם האנשים יתקוטטו שלא כדי , העול להסיר
 כל )ס( ובכלל )נ( ,ודומיהן והגזל והגנבה הרציחה מן השמירה על יכלול הזה וסדר ,ביניהם

 קראודע הזה והסדר . נאות באופן האנשים שיחיו אל אותו ויתן המדיני הקבוץ שישמור □ה
 שתהיה הן , טבעו מצד האדם אל מצטרכת שהיא לומר רוצה ! טבעית דת בשם החכמים
 והתקיימס וחיותם האישים צרכי לתקן מספקת זו דת אין ועדיין )ע( . מנביא או מחכם מסודרת

 בכל אלו עם אלו האנשים עניני כוללת הסכמה או )פ( סדור איזה בזה יתוסף לא אם ,זה עם זה
 אשר וההקים המדינות והנהגות רומי קסרי כדתי , ביניהם אשר והמתן והמשא עסקיהם

 הסדור ויקרא .ההסכמיי היושר לשמור אחת מלכות או אחד מחוז אנשי ביניהם יחוקקו (5)
 איש בהמצא לא אם שיתקיים אפשר אי הזה הנימוסית או והסדור ,נימוסית דת או נימוס הזה

 הכרת על האנשים יכריח )ק( ההיא המדינה או ההוא הקבוץ על מולך או שופט או מושל אהד
 ענין יהיה ולזה )ר( , ההיא המדינה או ההוא הקבוץ תקון שישלם כדי הנימוס וקיום העול

מדיני האדם היות אחר האדם מין לקיום הכרחי הוא כאלו השופט או המנהיג או המלך הקמת
: שבארנו כמו בטבע

 שהשגיח מצאנו אבריהם כל ושלמות חיים הבעלי ביצירת עייננו כאשר )א( י*שש פרק
 תקק צרכיה□ פרטי וכל עניניהם לתקן נפלאה השגחה )ב( ביצירתם הבורא 1
 שאינו מה גם אבל , בלבד האיש או המק לקיום )ד( להם הכרחי שהוא כה לא )ג( , נפלא

 כמו ! טוב היותר צד על להם שנמצא אלא )ה( האיש לקיום ולא הכין לקיום לא להם הכרחי
, שלם ויותר נאות יותר בענין עניניהם שיסודרו כדי חי בבעל הנמצא החושים כפילת )ו( י

יאעפ שרשים
 חיים בעלי מיני שני . הקצוות )ז( : צרכו כל

 זה ויחס דמיון שוס להם שאין מפני קצוות קראם
 : מחבירו בטבע הפך הוא ואחד אחד וכל לזה
 טורפות שאינן הרועות החיות מן כהרבה )ח(

 הרבה בשדה שרועות ור״ל . כצ״ל וכו׳ והעופות
 : זו את זו טורפות ואינם אחד ובקבוץ ביחד

 שהולכים כדרך החברותא ע״צ .הצוות ע״צ )ט(
 לא .זה זולת לא )י( : יחד והאוהביס החברים

 שהאדם ובעבור . זה ובעבור )כ( : אחר צד משוס
 מבואר הוא לכן במדינה לדור בטבע הכרחי הוא
 בו )מ( :ותקון סדר איזה . מה סדור )ל( :וכו׳

 זה כמו .ובכלל )נ( :יתנהגו ידו על . יתנהגו
 כל )ס( : הלשון זה תמצא פעמים והרבה הכלל

 האנשים שיחיו אל אותו ויתן וכו' שישמור מה
 המדיני הקבוץ אותו ישמור אשר דבר כל .וכו׳
 הסדור יכלול האנשים יחיו הדבר אותו ידי שעל כדי

 שיחיו כדי אמר כאלו שיחיו אל ומ״ש .הזה והתקון
 בדברי הרוב על תמצא זה ולשון שיחיו בעבור או

 :עדיין אבל .ועדין )ע( : כך לפרשו וצריך המחבר
 זה על הסכמתם כך שעלתה . הסכמה או )פ(

מורכב שהוא מצד האדם שטבע ואף טעם מאיזה

 מלשון .יחוקקו )צ( :לכך צריך אינו יסודות מד׳
 ענין יהיה ולזה )ר( • שיכריח . יכריח )ק( : חק

 הקמת ענין הוא זה ומטעם . המלך הקמת
 מוראה אלמלא וע״ד . והשופט המנהיג או המלך

: וכו׳ מלכות של
 באנו כאשר .וכו' מייננו כאשר )א( ו פרק

 ב״ח ביצירת ולדקדק לעיין
 השגחה )ב( :וט׳ שהשגיח זה ודקדוק עיון ע״פ מצאנו

 הכרחי שהוא מה לא )ג( :גדולה השגחה . נפלאה
 שהוא עלמה היא הזאת שההשגחה בלבד זו לא .להם

 הכרחי שאינו מה על גס אבל המין לקיום הכרחי
 חת היום עד״ס .האיש או המין לקיום )ד( : להם

 ור״ל ,המין קיום נקרא זהו תחתיו בנו נולד ראובן
 ראובן דהיינו הפרט ולא קייס אדם של המין

 מין כגון מינין שאר גבי אמרינן כן וכמו בעצמו
 / הפרט קיום הוא האיש וקיום .וכו' וחיה בהמה

 לבהמה או בעצמו לשמעון וכן בעצמו לראובן ר״ל
 שנמצא אלא )ה( : לזה וכדומה בעצמה זו

 בא איט הזה התיקון . טוב היותר צד על זה להם
 לפי !ההכרח צד על ולא היתרון צד על כ״א אליו

 בי כגון . החושים כפילת )ו( :כך לו נאה שיותר
עיניס
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 הפחותים חיים בבעלי )ח( הזאת ההשגחה נמצא ואם .חיותם לתקון להם הכרחי שאינו )ז( זאע״פ
 מינו שלמות כפי ענינו לתקן )י( מהם נכבד היותר במין )ט( שישגיח ראוי שהוא שכן בל

 כי ימצא בזה העיון שייטיב ומי .שלמותו להשגת מכפיק כדור )כ( עניניו כל שיסודרו באופן
 להשגת האדם טין לתקון המצטרכים העגינים יתוקנו באמצעותו )ל( אלד,י שפע המצא

 נמצאו שלא חיים הבעלי ביצירת נמצאו )נ( דברים מכמה הכרחי יותר הוא )מ( ותכליתו שלמותו
 אף )ה( הזה האלהי והשפע .זולתם שיתקיימו אפשר והיה בלבד טוב היותר צד על אלא בהם

 כי וזה )פ( האדם לטין השלמות מהלך הולך הוא הגה מיוחד באיש )ע( אלא ימצא לא אם
 7 לקצתם קצתם השלמות מהלך הולכים כלם אין הסוגים תחת אשר )ק( המינים אם אף )צ(

 ההוא המין אין .מכלם שלם היותר הוא מיוחד אחד מין ]א[ במינים ימצא אם שאף )ר( :ר״ל

לבדי שרשים
 הכרחי שאינו )ז( :לזה וכדומה אזנים וב׳ ־מינים

 א' עין לו יהיה אס אף כי . חיותם לתקון להם
 בזה מפסיד אינו חעפ״כ לזה וכדומה א׳ אוזן או

 . הפחותים בב״ח )ח( : חיותו צורך בענין כלום
 נפש להם שאין מפני כך ונקראין הבהמות ■הס

 כמו האדם הוא .נכבד היותר במין )ט( :במדבר
 : ג' ממאמר ופ״א המאמר מזה פי״א שיתבאר

 סדור )כ( :לתקן שיוכל כדי .ענינו לתקן )י(
 להשיג זה ע״י שיוכל כדי .שלמותו להשגת מספיק

 .עה״ב והוא שלמותו לצורך להשיג שאפשר מה כל
 חלקים ב׳ בהשגת תלוי אדם של ששלמותו ולפי
 בפתיחת לעיל שנתבאר כמו ומעשה עיון והס

 חלק ע״י כי הטעם בענפים שם ומבואר ,הספר
 לבא שיוכל עד האלהי השפע עליו יושפע ■המעשיי

 ג׳ במאמר לקמן הוא וכן העיון חלק השגת אל
 העיון שייטיב ומי כך אחר אמר לכן ,ע״ס פ״ב
 היטב שידקדק מי לומר רוצה וכו׳ ימצא ■בזה

 דקדוק ע״י וימצא יראה אזי האדם שלמות בענין
 שעל האלהי שהשפע והוא להמצא שראוי מה עיונו י
 האדם אל הכרחי הוא שלמותו אל האדם יבא ידו:

 לכלל תיקון שהוא מה מכל יותר שלמותו לצורך
 ר״ל וכו׳ האלהי שפע המצא כי וז״ש ,חיים הבעלי

והשפע .וכו׳ האלהי שהשפע הוא להמצא שראוי מה
 לאדם הש״י שנתן החכמה או הנבואה היא האלהי

 : ידו שעל .באמצעותו )ל( :וח' פ״ז במ״ג ועי׳
 נמצאו )נ( : הזה השפע .הכרחי יותר הוא )מ(

: חיים בעלי ביצירת שנמצאו .חיים בעלי ביצירת

 שלא לומר תמצא אס אף . ימצא לא אס אף )ס(
 כל לא כי בדורו יחיד . מיוחד באיש )ע( : ימצא
 הוא הנה כן פי על אף המלך לשלחן זוכה אדס
 לומר ורוצה . האדם למין השלמות מהלך הולך

 מין כל להביא יכול הזה המיוחד האיש אעפ״כ
 אותם ויוליך ידריך הוא כי הנצחי לשלמותו האדם
 :צדיקים כולם יהיו זה ידי על והישר הטוב בדרך

 כל ,ג פרק לעיל כתבנו כבר .וכו' כי וזה )פ(
 שבא לומר אתה צריך הלשון כזה שתמצא מקום
 .המינים אס אף )צ( :הראשונים דבריו לפרש
 הנכללים .הסוגים תחת אשר )ק( :שהמינים אע״ס

 יחד הרבה מינים הכולל שם הוא וסוג , בסוגים
 חיים שהם המינים כל על נאמר חי מלת כגון
 דבר וכל ועושות וחיות בהמות מין אדם מין כגון

 בהם הנכללים הדברים מן לזה וכדומה חי שהוא
 המחבר ודברי . סוגים נקראו כלס הרבה מינים

 מין בכל מ״מ מ״ש אל למטה עד נמשכין הס אלו
 אחד מין במינים ימצא אם שאף )ר( :וכו׳ ומין

 הוא האדם מין כמו ,מכלם שנס היותר הוא מיוחד
 המינים שאר מכל האנושית בצורתו שלם היותר

 המאמר מזה ובפי״א ההוא פ׳ בסוף שיתבאר כמו
 הוא לבדו ההוא המין אין אעפ״כ .ממ״ג ובפ״א
 לא אפ״ה ר״ל ,וכו׳ ההוא הסוג ותכלית שלמות
 שאר כל אל תכלית לבד האדם שיהיה אמרינן
 אחר תכלית שוס המינים לשאר יהיה ושלא המינים

 שויס אינם כי א״א שזה לבד האדם מין זולת
במ״ש והולך שמבאר וכמו האדם ומהות לעצמות

כי
י.ם פ נ ע

 משמעות לסי הנה .וכו' ההוא הסוג ותכלית שלמות הוא לבדו ההוא המין אין וכו׳ מיוחד א׳ מין ]א[ פ״ו
 שמין שכונתו משמע , בזה וכיוצא וכו' באמצעותו אלהי שפע והוא זה לפני שכתב המחבר דברי

 כונחו , מכלם שלס היותר הוא מיוחד אחד מין כאן מ״ש א״כ ב״ה שבכל והמובחר הטוב הוא האדם
 דא״כ גדול תימה והוא . יעקב אהל פי' מתוך משמע וכן שבמינים המיוחד שהוא האדם מין על כן גס

 אהל ופי׳ , וכו' מיישר ולא ההוא הסוג ותכלית שלמות הוא לבדו ההוא המין אין אה״כ אמר היאך הוא
 המחבר הא . ע״ש עכ״ל מינים כמה שהוא הסוג כל הקב״ה ברא טוב שהוא א' מין מפני לא וז׳ל יעקב

 הולך לבדו והוא וכו' היצירה כונת עיקר לבדו הוא האדם שמין וז״ל המאמר מזה בפי״א לקמן כתב בעצמו
 מהצומח הקודמות הצורות ביצירת הפועל כונת שתכלית לרמוז , וכו' הצורות לשאר והשלמות הצורה מהלך
 מוליך לבדו שהוא בהדיא יעקב אהל שם פי' וכן , עכ״ל וכו' בלבד האנושית הצורה מציאת היתה והחי

 שבכאן המחבר דברי כונת אם וא״כ . ממ״ג פ״א בהדיא הוא וכן י ע״ש נברא אשר לכל והתכלית השלמות
 ובפרק המאמר מזה בפי״א לקמן שכתב מה עם סותרים שבכאן המחבר דברי יהיו יעקב האהל כפי' הוא
שלמושג תכלית אל ההוא הסוג מיישר ולא המחבר שאמר מה על קשה כן וכמו ,כנזכר ג' ממאמר ח'

וכו׳
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 בבל כי )כ( ,שלמותו תכלית אל ההוא השיג מיישר ולא ההוא הסוג ותכלית שלמות לבדו

 ומין מין בכל ט״מ )ת( ,מזולתו ההוא במין מיוחד ושלמות תכלית בו יש עצמו בפגי ומק □ק

אעפ שרשים
 בלשונו המחבר שדקדק וזהו ,וכו׳ ומין מין בכל כי

 וע״נ .בדברינו בסמוך שיתבאר וכמו לבד״ו במלת
 תכליתו אל המינים שאר את להישיר ג״כ יוכל לא

 וכו' ההוא הסוג מיישר ולא וז״ש הרוחני ושלמותו
 בפני ומין מין בכל כי )ש( : תליא בהא הא כי

 ההוא במין מיוחד ושלמות תכלית בו יש עצמו
 ור״ל הראשונים לדבי־יו שעם נתן פי׳ .ונו' מזולתו

 שום לו אין הבהמיי שבמין מאח- לומר צריך ע״כ
 חין ומהות לעצמות ומהותו בעצמותו ויחס דמיון

 האנושית הצורה ע״כ הוא האדם עצמות כי האדם
 מדבר חי הוא זה ובעבור אלהיס בצלם שנברא

 כח״ש התורה והיא רוחני הוא ג״כ שלמותו ולכן
 שאר עצמות אבל .וגו׳ ימיך ואורך חייך הוא כי

 להם ואין הבהמיי עצמות היא לו הקודחים ב״ח
 השלמות להשיג יוכלו לא וא״כ המדברת נפש

 אחר שלמות אל ע״כ זה כפי וצריכים הרוחני
 שאין הבהמיית צורתם אל והמתייחס להם המיוחד

 בזה והמשל .האנושי לשלמות ויחס דמיון שוס לו
 ורב ע״ד החרישה היא ושלמותו תכליתו הפור

 הוא הסוס ושלמות ותכנית . שור בנח תבואות
 ובדומה וכו' מלחמה ליום חונן סוס ע״ד לרכוב

 שאין לא ר״ל ,הנזכר לבדו חלת יוצדק ולזה .נזה
 עד האדם ושלמות תנלית זולת ותנלית שלמות להם

 הרוחני שלמותו אל אותם להיישיר צריך שהאדם
 להם המתייחם אחר שלמות הש״י להם שנתן אלא

 ותכלית שלמות אל אותם שיביא לאדם וא״א כמ״ש
 שלמותו תנלית אל ההוא הסוג מיישר ולא וז״ש של/
 הוא שהאדם ומ״ש . כמ״ש הרוחני שלו שלמות ר״ל

 להמיניס שא״א בעבור הוא המינים שאר כל תכלית
 כי האדם ע״י כ״א ושלמותם תכליתם אל לבוא אלו

 ר״ל או , הסוס על ורוכב השור עם חורש האדם
בעולם היצירה כוונת תכלית הוא שהאדם מה

 שיתבאר דרך ועל ולתועלתו למעלתו הוא השפל
 רצה לא לילי כי ,שלשים פרק ד׳ במאמר לקמן ג״כ

 אבל נמצאים אלו היו לא האדם את נברוא הקב״ה
 תכלית אחד לכל להם נתן אותן שהמציא אחר מ׳ח

 תכליתן אל אותן מיישר והאדם כמ״ש מיוחד ושלמות
 אין ואמר בלשונו המחבר שדקדק וזהו .ושלמותן

 הולכים אין אמר ולא וכו' מהלך הולכים כולם
 האדם והוא אחד מין שימצא לפי ני וכו׳ מהלך

 המינים שאר כל ולהישיר להדריך ידו לאל ש־ש
 הנס ש״מ וא׳׳כ .וק״ל כמ״ש ולשלמותן לתכליתן
 שלמותן אל המינין לשאר להדריך יוכל שהאדם
 לשלמותו המ״נין לשאר להישיר לו אפשר אי אעפ״כ
 לעצמות שוים המינים שאר עצמות אין כי הרוחני
 אע״פ ומין חין בכל מ״ח )ת( : כמ״ש האדם

 בפני חין בכל .וכו׳ מתחלפות כתות בו שימצאו
 אדם שתמצא אע״ם עצמו האדם במין עדי׳ח עצמו

 אפ״ה אחר מאדם השלמות במדרגת יותר שהוא א׳
 שעצמות כיון הרוחני שלמותו אל אותו להביא יוכל

 בחין לומר נוכל כן וכמו אחד, שניהם ושלמות
 אחת בהמה שתמצא אע״פ בה וכיוצא פצחה בהמה
 אפ״ה אחרת מבהמה שלמותה במדרגת יותר שהיא
 שעצמות כיין שלמותם אל אותם להביא תוכל

 תאמר כאלו אח״כ אמר באור ולהוסיף , 'Ь שתיהן
 האדם שמין אפ״פ הוא כך המחבר דברי וכלל .וכו׳
 יכול אעפיכאין מכולם ונכבד שלם היותר הוא

 מפני הרוחני לשלמותו המינים שאר כל את להביא
 האדם במין ח׳׳מ אבל בעצמותו לו דומין שאינן
 שהוא אדם איזה שימצא אע״ם כן הענין אין עצמו
 יוכל ׳ה אפ אחר מאדם השלמות במדרגת יותר

 המחבר דברי והמשך כוונת פי' נ״ל כך ,וכי׳ להביא
 פשוטים דברים שהם הגס בלשוני קצת והארכתי

ועיין ,א״י של פי' אחר בזה לילך תשעה שלא כדי
 בענפים

ענפים
 יכול אחד מק אין שבמינים כמו ה״א א״כ עד , וכו׳ ההיא הסוג מיישר ולא וז״ל יעקב האהל ופי' וכו'

לחבירו להועיל שאמר זה מלשון כי שחר לתם אק אלו ודברים . עכ״ל וכי' שלמותו לידי שיבא לחבירו להועיל
לחרוש השיר כצמות היינו לשלמותן כן גס שיבחו המינים לשאר להועיל יכול אינו האדם שמין שר״ל משמע

 אני׳ המירם שאר את להישיר האדם מין •־וכל לא כזה תכלית ואל בשרשים שנתבאר כמו לרכוב הסום ושלמות
כפירושו הוא דאם אינו זה אבל . הנ״ל פירושו משמעות מתוך עולה כך אחד סוג החת עמו הס
ההוא במין מיוחד ושלמות תכלית בו יש עצמו בפני ומין מין בכל כי זה אחר המחבר שאמר מה ח׳׳כ

 ההוא הסוג ותכלית שלמות הוא לבדו ההוא המין אין שאמר מת על טעם שהוא לומר צריך ע״כ וכו׳ מזולתו
 תכלית להפיג זה מין יוכל לא לכן אחר ושלמו־ תכלית עצמו בפני מין לכל שיש מאחר ורי׳ל ,וכו׳ מיישר ולא

 פל פי׳ לפי המחבר דברי לפרש צריך כן . תכליתם אצ אותם להישיר ההדס יוכל לא ולכך אחר מין של ושלמות
 השוס ותכלית התורה היא האדם תכלית משל דרך מיוחד תכלית ומין מין לכל שיש אע״ם כי נכון אינו וזה . א״י
 מפני ושלמותם תכליתם אל להגיע לתם איה ההדס זונח מ״מ . שכתבנו כמו לחרוש והשוד לרכוב הוא

 מהלך הולך שהוא המהמר מזה י״א בפרק בהדיא הוא וכן ,במלחמה השוס על רוכב או הפור עם הורש שהוא
 ההוא השוג מיישר ולא כאן חמר היאך נדוכתה קושיא תדדה וא״כ . ע״ש הצורות לשאר והשלמות הצורה

:נ״ל ,נכון והוא •נשרשים שכתבנו כמו הוא המחבר של שפירושו נראה לק .וט׳
הה
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 כת )ח( כי תאמר כאלו .האחרת מן נכבדת יותר האחת מתחלפות כתות בו שימצאו אע״פ
 שלמה יותר היא החכמים ובת ,אדמה עובדי מכת האנושי בשלמות שלטה יותר היא הראשים

 שלמים יותר אישים או איש )ב( בה יהיו וכת כת בכל הדרך זה על וכן .הראשים מכת
 ואולם .ההוא הטין המצא תכלית בלבד ההוא האיש ואין )ד( ההיא הכת מן מזולתם )נ(

 הולכין שהם מצר ההוא המין תכלית הנעת סבת הן ההיא הכת או האישים או ההוא האיש
 בכל השוה ושלטותו תכליתו אל המין להגיע כלי כמו שהן רצוני הטין, לכל השלמות מהלך
 איש. שבכל במו כי וזה )ה( .קצתם על לקצתם מתחלפות מדרגות בזה שיש אעפ״י ,הטין
 יותר האתר בן ואעפ״י חי הבעל לקיום מצטרכים כלם מתחלפים רבים אברים בו יש ואיש
 הבעל קיום עקר שהוא אחר אבר בו ימצא שכבר עד האחר מן והאתר האחר מן שלם

 אל החיות להגיע כלי שהוא רצוני .חי לבעל השלמות מהלך הולך הוא זה כל ועם )ו( ,חי
 אל החיות להגיע כלי והוא חי הבעל קיום עקר הוא שהלב תאמר כאלו , בכללו האברים כל
 טן יגיע )ז( המוח אל הלב מן המגיע החיות שבאמצעות כדי .בפרט ולמוח בכלל האברים כל

 הלב מן אליהם שיגיע במה החי קיום בזח ויושלם ,האברים לכל והתנועה החיש המוח
 לקצתם יגיע כאנושית שוים כלם היותם עט האנשים כן .אמצעי בזולת ואם באמצעי אם )ה(

 ואעפ״ב האיש לקיום מצטרכים האברים שבל במו כי .קצתם באמצעות האנושית השלטות
 הדרך זח על כן , קצת באמצעות החיות לקצתם ויגיע קצתם על ראשיות מדרגות לקצתם יש
 להשיג עניינם מתקן מדור לאנשים מהחכם ויגיע ,השאר על ראשיות מדרגות החכמים לכת יש

 האלהית שההשגחה שאמרנו מה ולפי )י( נימוס, הזה הכדור יקרא )ש( האנושי השלמות
 הערך קטני בענינים שתשגיח שנמצא כטו ,האדם לטין התועלת זה בהגעת שתשגיח ראוי )כ(

 האדם טטין איש איזה על אלהי שפע שיושפע מחויב הוא הנה )ל( חי, בבעל הנמצאים
 בהיותו ידו על )מ( אם תכליתם. שלטות אל האנשים להגיע כלי שיהיה כדי לזה טובן היותר
 להישיר אחריו הנמשכים )כ( החכמים ירי על וזה ,מותו אחר אמצעי ירי על ואם )נ( בחיים

 ובכל זמן )ע( בבל בפפייו הנמצאים ממאמריו שהבינו מה או ממנו שקבלו מה ידי על האנשים

מקום שרשיה

 אחרת דרך לי יש ועוד וסתירתו. פירושו בענפים
 נראה הוא כאן שכתבנו זה אבל המחבר ברברי

 להאריך רצינו לא כן על כוונתו לפי אמתי יותר
 איש )ב( : השרים כת . ה־־אשים כת )א( : יותר

 .מזולתם )ג( :הרבה אנשים או א׳ איש .אישים או
 האיש ואין )ד( :ההיא מכת שהס האנשים משאר

 לא לומר רוצה .וכו׳ ההוא המין המצא תכלית וכו׳
 ההם השלמים האנשים או הזה השלם האיש בעבור

 ואין האדם מין שאר כל הקב״ה והמציא ברא
 זה ,ההם השלמים אס כי אחר תכלית שום לכלל
 אחד ושלמות תכלית הוא הארס מין לכל כי אינו

 לאנשים או הזה השלם לאיש שהוא הזה והתכלית
 הוא בעצמו והשלמות התכלית אותו ההם השלמים

 בסמוך אח'׳כ שמבאר ווהו . האדם מין לכל ג״כ
 ואע״ש המין בכל השוה ושלמותו תגליתו אל ואומי
 השלמים החנפים מחותן במדרגה למטה שהס
 א' שלמות ג״כ להם יש א׳ עצמות להס שיש כיון
 בני כל משא־ השלמות במעלות יותר שהם ומה
 מהשיי׳י היוצאות ההשפעות בעבור הוא אדם

 האדם מין כל וידריכו שיישירו כדי עליהם שהשפיע
 ואולם אח״כ שאמר וזהו . ג״כ כזה שלמות אל

 : וכו׳ ההיא הכת או האישים או ההוא האיש
 מפרש עתה .ונו׳ איש שבכל כמו כי וזה )ה(

 השלמות במדרגת שהוא שמי הפשר זה היאך הטעם
 במדרגה ממט למטה שהיא גירו ח להגעת שבה יהיה
 תן יגיע )ז( :אעפ״ב . זה כל ועס )י; ■ ית לתג

חושים ה׳ הס החוש .ובו׳ והתנועה הפוש המוח

 הריח וחוש השמע וחוש הראות חוש כגון שבאדם
 , המוח חן באים כלס המשוש וחוש הטעם וחוש

 שיכול הוא והתנועה . ע״ש פ״ב חן ברוח כדמפורש
 אייה לפשות או למקום ממקום לילך כגון להתנועע

 בזולת ואס באמצעי אס )ח( : לזה וכדומה דבר
 אמצעות ע״י הלב מן החיות לו שבא הן .אמצעי

 :עצמו מהלב רק אחר אבר בזולת או , אחר אבר
 נתבאר זה שלפני בפ' .נימוס הזה הסדר יקרא )ט(

 : זה שאחר בפרק הוא וכן , נימוס של פירושו
 . וכו׳ האלהית שההשגחה שאמרנו מה ולפי )י(

 הוא האלהי שהשפע שאמר במה למעלה חוזר עתה
 מכמה עוה״ב והוא האדם לשלמות הכרחי יותר

 בהגפת שתשגיח ראוי )כ( : וכו׳ שנמצאו דברים
 .וכו׳ שתשגיח שנמצא כמו הארס למין התועלת זה

 בשלמות האלהית ההשגחה שתהיה ראוי לומר חצה
 יותר אותו להשיג שיוכל כדי עוה״ב והוא האנושי

 הערך קטני בעניני הזאת ההשגחה שתהיה מכמו
 הוא הגה )ל( .* כדלעיל החושים כפילת והס וכו'

 בהיותו ידו על )מ( : מחויב הוא ע״כ .מחויב
 הוא חי שהוא כיון חי כשיהיה עצמו ע״י .בחיים
 בדרכי האדם מין את ולהישיר להדריך יכול בעצמו
 שהיו והחכמים הנביאים כדרך והצדק היושר

 ידי. על ואם )נ( דורם: אנשי ומוכיחין מייסרין
 שמבאר כמו ותלמידיו ספריו ע״י .מותו אחר אמצעי
 שהיו התלמידים הם .אחריו הנמשכים )ס( :והולך

 ובכל זמן בכל )ע( :ממנו ולומדים אחריו לגיס ה
עולמית שיהיה ראוי כיה האלהי השפע .;קי' מקים

ובכל
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 האדם' לטין הכרחי שהוא הזה התועלת לשער האלהי הכה יד שתקצר ראוי אין כי .מקום

 הפחותים חיים לבעלי המצטרך התועלת בהשלמת תקצר שלא כמו מקום, ובבל עת בכל ולהשלימו
 .אלהית תורה הנקראת היא הזה האיש ע״י )פ( לאנשים המגעת וההישרה .זמן ובכל מקום בכל

 לה: המשרתות המלאכות לשאר הראשית המלאכה בטררגו׳ והנימוסים התורות משאר )צ(וכררגותיה
,האנשים מן רב קבוץ שתבלול ההנהגה או ההישרה כל על )כ( יפול דת שם )א( ז פרה
צווי או י״ג( א' )אסתר ודין דת יודעי כל כמו )ד( רבים צווים כוללת שתהיה הן )ג( ’

 לפר דת אש מימינו כמו אלהית שתהיה והן ,ל( י״ד )שס בשושן דת ותנתן במו )ה( אחד
 7 ,טבעית אם .פנים ,ג על והדת )ו( . (מ ו׳ )דניאל ופרס מדי כדת נמוסית או ,ב׳( ל״ג )דברים

 מקום, ובכל זמן ובכל אדם בכל שוה היא והטבעית )ז( אלהית. ואם נימוסית, ואם
 המונהגים טבע וכפי הזמן ולפי המקום לפי חכמים או מהכס שתסודר מה היא והנימוסיות )ח(
 ,האל עובדי או ,ע״א עובדי הקדמונים בין מדינות בקצת סודרו אשר וחוקים כרתות ,בה

 מת היא והאלהית .אלהית הערה מבלי האנושי השכל יחייבהו אשר )ני( השכלי הסדור מצד
 ומרגיל מלמד אברהם שהיה והדת ההנהגה וכמו ,נח או אדם כמו נביא יד על מהש״י שתסודר
 שלוח שליח יד על מהשם שתסודר מה או ,השם במצות אותם מל והיה השם לעבוד האנשים

 היושר ולקרב העול להרחיק הטבעית הדת וכוונת )י( .משה כתורת ידו על דת להנהן ממנו
 בין ההברה ותתקיים שתשאר באופן )כ( ,והרציחה והגזלה הגנבה מן האנשים שיתרחקו כדי

להרחיק )ל( הוא הנימוסית הדת וכוונת וחומץ. מעול מכף מנוצל אחד כל ויהיה האנשים

המגונה שרשים
 לומר ורוצה ,וכו' שתקצר ראוי אין כי העולם ובכל

 התועלת לשעי־ החלהית יד שתקצר שייך היאך כי
 כמו הפחותים חיים לבעלי המצטרך אס ,לעולם הזה

 לבעלי הכרחים כך כל אינם שהם החושים כפילת
 , עולמית הוא אעם״כ לעיל שנתבאר כמו חיים
 ע״י )פ( :עולמית שיהיה מחוייב הזה שהשפע כ״ש

 : עליו יושפע האלהית שהשפע . הזה האיש
 התורה מדרגות וכו׳. התורות משאר וחדרגותיה )צ(

 ונמוסיות טבעיות כגון התורות שאר נגד האלהית
 המלאכות לשאר הראשית המלאכה כמדרגות הס

 לבנות רוצה כשאדם משל דרך על .לה המשרתות
 והאבנים העצים זה אל להכין צריך מתחלה בית

 , הבית לבנין הצריכין המלאכות חן וכדומה והסיד
 כי ראשיית מלאכה נקרא הוא בעצמו הבית בנין א״כ
 הכנת דהיינו הקודמות המלאכית של תכלית היא

 בשביל הס הקודמות והמלאכות ,והאבנים העצים
 נקראו וע׳׳כ ,הבית בנין דהיינו התכליתית מלאכה

 באמת כי המשרתות מלאכות הקודמות מלאכות
 כי אליה, ומשרתים התכליתית הסצריכיןלמלאכה

 מכין היה לא הבית לבנות בדעתו היה לא אס
 הקודמות המלאכות אין א״כ והעצים והטיט האבנים
 התכליתית מלאכה אל יבא לא אס לכלום נחשבות

 על ראשית היא האלהית התורה כך ,הראש שהיא
 הנימוסית כי וטבעית נימוסית דהיינו התורות כל

 כי האלהית התורה נגד לכלום נחשביי אינן והטבעית
 והואעה״ב: האמתית הצלחתו אל האדם מביאה היא
 : ידובר דת מלת כלומר .יפול דת שם )א( פ״ז

 ההנהגה או ההישרה כל על )ב(
 בין ונתקן שנעשה מנהג כל על .רב קבוץ שתכלול
 וילכו וחברתם קבוצס שיתקיים כדי רבים אנשים
 : דת מלת עליו לומר שייך והטוב הישר בדרך
 שיהיה הן . רבים צווים כוללת שתהיה הן )ו(

 לתקון המצטרפים רבים דברים כולל הזה התקון
.ודין דת יודעי כל כמו )ד( :והתקיימס קבוצס

 : האנשים שבין הדברים תקון כלל פל נאחר שזה
 בשושן דת ותנתן כמו א׳ תקון .אחד צווי או )ה(
 : שם המפורש אחד ענין על נאמר שזה
 : חלקים לג' נחלק . פנים ג׳ על והדת )ו(
 כבר .»מן ובכל האדם בכל שזה היא והטבעית )ז(

 שהאדם מצד היא הטבעית שדת בפ״ה לעיל נתבאר
 מצד הכרחי־ הוא לכן יסודות מארבע מורכב הוא

 , כאנשים חן רב קבוץ עם במדינה לדור טבעו
 שזאת המחבר בדברי בסמוך ג״כ שיתבאר וכמו
 בכל שוה הוא הזה התקון וא״כ , כוונתה היא

 יסודות מד' מורכב אדם כל כי זמן ובכל האדם
 . והנימוסית )ח( :לעולם מהרכבתו ישתנה ולא
 שדת הנ״ל בפרק כן נם זה נתבאר כבר

 מאיזה כך הסכמתם שעלתה מה היא הנימוסית
 יסודות מד' הרכבתו מצד האדם שטבע ואף טעם
 המקום לפי אלא אינה היא ולכן ,לכך צריך אינו
 בעבירות פרוץ שהדור במקום עד״מ , הזמן ולפי

 כ״כ. פרוץ הדור שאין ובמקום חמור עונש תקנו
 אלא כך שהדין לא שאמרו וכמו ,קל עונש תקני

 תבואה הרבה שיש ובמקום .לכך צריכה שהשעה
 הרבה כך כל שאיט ובמקום בזול השער שיהא תקנו

 לזה וכדומה ביוקר קצת השער שיהא תקני תבואה
 השכל יחייבהו אשר )ט( :וכו׳ הזמן לפי אחרינן
 נצטווה לא אס אף . אלהית הערה מבלי האנושי
 כי ביניהם לתקון זה עושין היו הכי אפי' מהש״י
 וכוונת )י( :כך ביניהם שיהיה זה נותן היה השכל
 היא איזו באר בתחלה . הטבעית הדת

 כוונת לבאר בא ואח״כ נימוסית או טבעית נקרא
 באופן )כ( : שביניהם וההבדל מהן א׳ כל ותכלית
 וחברה קבוץ ת-זי> כי • החברה ותתקיים שתשאר

 יסודות מד' מורכב שהוא כיון להתקיים לאדם א״א
 המגונה להרחיק )ל( : פ״ה לעיל שנתבאר כמו

 הטבע מצד אינו ונאה מגונה . וכו' הנאה ולקרב
לנו1
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 על תעדיף ובזה )נ( . המפורסם כפי הגנות )מ( מן האנשים שיתרחקו כדי הנאה ולקרב המגונה
 אל )ס( נאות באופן עניניהם ותסדר האנשים הנהגת תתקן כן גם הנימוסית כי . הטבעית

 ההצלחה השגת על האנשים להישיר היא האלהית וכוונת , כטבעית המדיני הקבוץ שיתוקן
 שילכובהגעתה, )פ( הדרכים להם ותראה הנצחי, וההשארות )ע( הנפש הצלחת שהיא האמתית

 כדי האמתי הרע כן גם להם ותודיע ,בהשגתו שישתדלו כדי האמתי הטוב )צ( להם ותודיע
 אותם יתאוו שלא עד )ר( המדומות ההצלחות עזיבת על )ק( אותם ותרגיל ,ממנו שישמרו

 המדיני הקבוץ שיתוקן )א( כדי היושר דרכי תניח )ת( כן גם והיא ,בהפקדן יצטערו ולא )ש(
 ולא )ג( האמתית ההצלחה מהשיג קבוציהם סדור רוע יטרידם שלא עד )ב( ושלם נאות באופן
 הוא זה אל אשר )ד( האנושי למין האחרון והתכלית ההצלחה בהשגת מלהשתדל יעיקם

: הנימוסית על תעדיף ובזה )ו( האלהית הדת מגמת )ה(
 כי שאמרנו, מה הוא הא׳ . רבים בפנים האלהית מן תקצר )א( הנימוסית הרת שמיני פרק

 לא אבל )ב( המדיני הקבוץ שיתוקן באופן האנשים פעולות תתקן הנימוסית .
 ולזה )נ( המות אהה הנפש שתשאר כדי !שיבא במה שנבאר כמו ,בדעות שלמות לתת תספיק

 בנאה אלא תקיף לא שהיא לפי )ד( . משם לוקחה אשר החיים בארץ לשבת לשוב תוכל לא
 האנושי שהשלמות חלקים השני הכלול שהיא לפי לזה תספיק האלהית והרת . בלבד ומגונה

 האמת )ה( בין ותבחין . חמדות שהם ובמגונה בנאה תקיף היא כי ,והדעות המרות והן ,בהן תלוי

 רקוהש שרשים

 הכל שיתבאר כמו זמן ובכל בכ״מ שוה אינה ולכך
 . המפורסם כפי הגנות )מ( : זה שאחר בפרק
 מפורסם הזה שהדבר המקום אותו כפי לומר רוצה

 בקצת שהוא דבר איזה יש כי , גמור גנית שהוא בו
 ומפורסם גמור לגנות נחשב מדינות או מקומות

 וגדר תיקון לאיזה אלו המקומות צריכים וע״כ
 מקומות ובקצת , הגנות מזה שיתרחקו כדי ע״ז
 לשוס צריכים אינם כן על לגנות נחשב זה אין

 זמן יש כי הזמן לפי אמרינן בזה וכיוצא ,תיקון
 לא אחר ובזמן גמור לגנות בו נחשב ההוא שהדבר

 האחיות נשיאות כגון , כלל לגנות זה נחשב היה
 ובזמן גמור גנות הוא הזה שבזמן לזה וכדומה
 ובזה )נ( :כלל גנות היה לא האבות בימי הקדום
 הנימוסית לדת יש וביה , הטבעית על תעדיף
 .שיתוקן אל )ס( : הטבעית על יתירה מעלה
 שפירשנו כמו , שיתוקן כדי או , שיתוקן בעבור

 שתשאר .הנצחי השארות )ע( :חמישי בפרק לעיל
 . בהגעתה שילכו )פ( : נצחים לנצח הנפש

 וטוב המצות מעשיית והישרים הנכונים הדרכים
 הצלחת אל להגיע יוכלו ידיהם שעל כדי טונתס

 כלומר .האמתי הטוב )צ( : עוה״ב והיא הנפש
 ההצלחות עזיבת על )ק( :עוה״ב והוא הטוב השכר

 נקרא העוה״ז וחמדת הממון אסיפת . המדומות
 אבל להצלחה קצת דמיון אלא אינם הס כי כך

 יועיל לא כי אחתיות הצלחות אינם הם באמת
 האנשים את מרגלת היא ולכך . עברה ביום הון

 ולא המדומות ההצלחות שיעזבו אותם ומלמדת
 :עוה״ב חיי בצרכי רק שעה חיי בצרכי נפשם יטרידו

 מרגלת היא כך כל .איתס יתאוו שלא עד )ר(
 ולא )ש( :אליהם יותר יתאוו שלא עד האנשים את

 נפקד ולא מלשון בחסרונם .בהפקדן יצטערו
 נחסר יהיה אס אף לומר ורוצה , איש ממנו

 אינם הס כי אחריהם יצטער לא העוה״ז מקנייני
: תסדר . תניח )ת( : האדם ושלמות תכלית

 דרך על . וכו׳ המדיני הקבוץ שיתוקן כדי )א(
 ,עמו תעזוב עזוב וכו׳ שונאך המור תראה אס

 סדר רוע יטרידם שלא עד )ב( : לזה וכדומה
 שהיה הזה הסדור רוע פי׳ .וכו׳ חהשיג קבוציהס

 ההצלחה מלהשיג עתה יטרידם לא כבר להם
 שסדרה והטוב היושר בדרכי כשילך האחתית

 אות© ידחיק ולא . יעיקס ולא : להם התורה
 הכתוב מל׳ והוא מלהשתדל. הנזכר הסדור רוע

 ונו' תעיק כאשר תחתיכם מעיק הנני ב׳( )עמוס
 והוא לזה אשר כמו .זה אל אשר )ד( :דחיקה ופי׳

 : לחשה פירושו חשה אל ויקרא הכתוב מלשון
 מחשבתה כל לומר ורוצה , מחשבת .מגמת )ה(

 האדם להביא כדי אלא אינה תורה של ותכליתה
 : עוה״ב והוא האחרון ושליחותו תכליתו אל
 על יתירה מעלה לה יש בזה . תעדיף ובזה )ו(

 שיחייבהו מה אלא אינה הנימוסית כי הנימוסית
: כדלעיל לבד האנושי השכל

 .רבים בפנים האלהית חן תקצר )א( ח פרק
 במדרגה למטה היא הנמוסית

 תספיק לא אבל )ב( : צדדים בכמה אלהית מדת
 היא תספיק לא הזה בתיקון . בדעות שלחות לתת

 הדעות כי , הדעות שישיגו באופן האנשים אל
 האלהי בשפע תלויים העיוניים הדברים והס

 ולזה )ג( :האטשי בשכל ולא האדם על שיושפע
 תקיף לא שהיא לפי )ד( : הנפש .לשוב תוכל לא

 ובמגונה בנאה אלא ומתקנת מעיינת אינה ,וכו׳
 האמת בין )ה( :זה שלפני בפרק שכתב כמו לבד

 העיון בשכל הנתלים הדברים .הדעות שהן והשקר
 לאמת כגון גופיי ופעל מעשה שוס בלי לבד

 אמת עליהם לומר שייך בזה וכיוצא השם מציאות
 כפי שקר או אמת הוא הזה הדבר כלומר , ושקר
 הנתלים הדברים על אבל ,שכלו מצד יודעו אשר

 ונראה ממשות בו שיש דבר שהוא המעשיי בשכל
אלא שקר או אמת עליהם לומר יתם לא בחוש

נאה
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 תמימה ה׳ תורת ואמר שלמה בשהיא דור אותה שתאר מה זה5ו )ו( , הדעות שהן והשקר
 תקיף לא שהיא לפי שלמה אינה הנימוסית הדת כלומר )ז( ח׳( י״מ )חהליס נפש משיבת
 ושלמות המדות שלמות תכלול שהיא לפי תמימה היא האלהית הדת אבל , האמתיות בדעות
 האלהים אל הנפש משיבת היא ולזה )ה( בהן תלוי הנפש ששלמות הלקים הב' שהם הדעות

:בתחלה אהלה שם היה אשר המקום אל у נתנה אשר
 בכל המגונה מן הנאה להפריד תוכל לא בשהיא )א( האלהית מן תקצר הנימוסית הדת עוד

 כמו כי ,בעצמו מגונה או נאת יהיה ולא אצלנו מגונה או נאה הדבר יהיה ככר כי ,הדברים
 מוכן יהיה אם אף )ד( המעשיות המלאכות בכל שלם )ג( ענינו בתחלת )ב( שיולד שא״א
 הפחיתיות בכל חסר ולא )ה( ותשלמיות המעלות בכל שלם האדם שיולד א״א כן ,קצתם אל בטבע

 ואולם .מזולתו יותר מה שלמות או מה מעלה מול אל )ו( מוכן יהיה כבר אבל , והחסרונות
 שלא )ק( אנושי נימוס מסדר לשום שא״א מזה ויתבאר )ז( .א״א המעלות כל אל מוכן שיהיה

 נאה שהוא המגונה ועל מגונה שהוא הנאה על וישפוט פחיתות איזה לצד בטבעו יטה
 טעות בזה טעה אפלטון כי תראה הלא . אמת והמגיגה הנאה על עדותו יהיה לא ולזה )מ(

 לבעלי משותפות כמדינה הנשים שיהיו שראוי אמר כי , נאה שהוא המגונה על ואמר גדולה
 הסוחרים ונשי השרים לכל משותפות )כ( השרים נשי תאמר כאלו )י( , אחת ראשיות

 וזה ]א[ , ההיא האומנות בני לבל משותפות אחת אומנות בני נשי וכן הסוהרים לכל
על מת הנך לאבימלך נאמר שהרי נח בני תורת ואפילו ,התורה אותו הרחיקה )ל( דבר

האשדי שרשים

 :הפילוסופים ספרי בכל כמבואר , ומגונה נחה
 שתאר מה על הטעם. זהו . שתאר מה ולזה )ו(

 בפכ״ה עיין .וכו' הנימוסית הדת כלומר )ז( :אותה
 האלהיס אל הנפש משיבת היא ולזה )ח( : ממ״ג
 השי״ת אותה נתנה כבר אשר הנפש .נחנה אשר
 האלהיס אל התורה ע״י תשוב עתה האדם בגוף

 על נתנה אשר תיבת קאי ולפ״ז у וכו׳ המקום אל
 שנתנה האלהית התורה אחרינא לישנא . הנפש
 אל האלהיס אל נפשו חשיבת היא להאדס הש״י

 נתנה אשר תיבת זה ולפי , וכו׳ היה אשר המקום
 :אחד בקנה עולה והכל האלהית התורה על קאי
 להפריד תוכל לא הנימוסית הדת ר״ל . בשהיא )א(

 כל על לא .וכו' הדברים בכל המגונה מן הנאה
 באחת הוא מגונה או נאה שהוא אומרת שהיא מה
 על לוחו־ ויבא בשכלו שיטעה להיות יכול כי כן

 וז״ש у עצמו מצד באתת שהוא מה הפך דבר איזה
 : וכו׳ אצלנו מגונה או נאה הדבר יהיה כבר כי

 ל״א . האנושית טבעו מצד . ענינו בתחלת )ב(
 .המעשיות המלאכות בכל שלם )ג( :יצירתו גתחלת
 האומניות כל שידע עד כך כל אומן בטבע שיהיה

 בטבע מוכן יהיה אס אף )ד( : שבעולם והמלאכות
 מוכן שיהיה לומר תמצא אס אף . קצתם אל

 לו א״א אעפ״כ מהמלאכות קצת אל טבעו מצד
 הפחיתות בכל חסר ולא )ה( : המלאכות כל לידע

 והחסרונות הפחיתות מכל בו ימצא שלא והחסרונות.
איזה לו שיהיה .מעלה מול אל )ו( :דבר שום

 מבואר וח״כ . חזה ויתבאר )ז( : ושלמות מעלה
 מאחר פי' .וכו׳ איזה לצד בטבעו יטה שלא )ה( :מזה

 המעלות כל לו שיהיה א״א האנושי טבעו שמצד
 פחיתות איזה אל טבעו מצד יבא שלא א״א בכן

 וז״ש , הבריות בין שעושה וסידורו בתיקונו וטעות
 ויגזור מלשון וישפוט ולשון , וכו' הנאה על וישפוט

 ולזה )ט( :דבר איזה על לגזור השופטים דרך כי
 על ואמר שתיק; תיקונו . וכו' עדותו יהיה לא

 ולפי . מגונה וזה נאה שזה העניניס חן איזה
 נאמנה ה׳ דעדות הפשוק בסמוך זה אחר שיביא
 נאמנים/ הס דבריה שכל הקדושה תורתנו על להעיד

 בכל תמיד דבר וכן , עדות לשון בן גס אחר
 כל כלות עד לשון על נופל לשון ההוא הפרק

 :לומר רוצה כמו у תאמר כאלו )י( :הזה המזמור
 משותפים יהיו השרים השרים.כל לכל משותפות )כ(

 וכן חבירו אשת אל אחד כל לבא ורשאים בנשותיהן
 . הרחיקה )ל( : האומנים כל וכן הסוחרים כל

 ינאף אשר ואיש קדושים בפ׳ שנא׳ כמו חורה אכרה
 חות רעהו אשת את ינאף אשר איש אשת את

 אפי׳ היתה התורה כוונת ומסתמא , וגו׳ יומת
 להכתיב היה לא דאל״כ א׳ מכת שהם כזו א״א על

 חוץ שהוא בפרט , מותר שהוא לפרש אלא לכתום
 וכי א״א איס-ר בחזקת זה יהיה שנא השכל מן

 אשת זי אשה מקרי לא אחת חכת באים שהס מאחר
 : לזה נאות ג״כ הוא כי בענפים ועיין ,אחר איש

והוא

ענפים
 מאמר שקדמני ולולא . בפרשים שפי׳ כמו у וגו׳ ינאף אשר איש שנא׳ כמו התורה אותו הרחיקה דבר הה ]א[

 מבואר זה שבכתוב אומר הייתי у זה פשוק על בפירש״י ועי' у אחר בענין הכתוב זה שדרשו חז״ל
 טל להורות בא ונו׳ איש חשת את ינאף אשר איש וזש״ה у א״א אישור בחזקת הן אחת מכת הם שאפי׳ בהדיא

 באים הם שאפי' להורות בא ונו׳ רעהו חשת את ינאף אשר אח״כ ואמר , אתת מכת באים שאינם א״א סתם
:וק״ל א׳ מכת שהם ממש רעהו ר"ל רעהו חשת וז״ש у א״א אישור בחזקת הס ח׳ מכת

 והוא
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 . איש אשת שהיתה ידע בשלא התנצל והוא ]ב[ )מ( ,בעל בעולת והיא לקחת אשר האשה
 להפריד )ס( מספיק אדם שום שכל שאין ראיה וזו , בזה אפלטון דעת אריפטו גנה )נ( וכבר
 שכן וכל . נאמנה והמגונה הנאה )ע( על עדותו תהיה לא ולזה . המגונה מן באמתות הנאה

 קדמון או )צ( מחודש )פ( העולם אם כמו העמוקים בדרושים עדותו להיות אפשר שא•• בדעות
 נאמנה השם עדות אבל )ק( . באמתות זה לדעת מספיק האנושי השכל אין כי . נאמנה

 שאר ועל קדמון או מחודש הוא אם העולם על תעיד היא כי י״כו( )חהליס פתי מהכימת
: באמתות , והמגונה הנאה ועל הנכבדים הדרושים

 פיה על המתנהגים )א( לב לשמה תוכל לא היא כי .האלהית מן תקצר הנימוסית הדת עוד
 התכלית אל להגיע )ג( מספיק הוא אם פועל שהוא בדבר מסופק שהוא מי שכל לפי )ב(

 בו המוגבל הישר אם מסופק להיותו הנימוס פי על והמתנהג .בפעולתו שמח איננו ,המכוון
 על המתנהג אבל .בפעולתו שטח איננו , הנראה כפי אלא )ד( יושר אינו או באמת יושר הוא

פי שרעים
 איש אשת שהיתה ידע בשלא התנצל והוא )מ(
 הכריחו מי אפלטון כדעת הוא ואס פי' .וכו׳

 והוא מלך אברהם כי להשיב לו היה זו להתנצלות
 ורשאין אחת מכת באין שניהם א״כ מלך ג״כ

 לא דלמא לומר ואין .חבירו באשת אחד להשתתק
 היה ולכן מלך ג״כ אברהם שהיה אבימלך ידע

 ידע שלא כן נותנת והדעת זו להתנצלות מוכרה
 ונד נע והיה ביניהם גר היה כי אותו אבימלך

 שאמר הכתוב משמעות מתוך שמשמע וכמו בארן
 א״כ וגו׳ היא אחותי שרה אל אברס ויאמר
 להמחבר ליה ומנא אותו ידע שלא בהדיא מבואר
 מקום מכל הכירו שלח אע״ם וי״ל . זה להוכיח

 לו רמז בעל בעולת והיא האלהיס לו שאמר מה
 בעל ,השוד בעל מלשון והוא ושר אדון ג״כ שהוא
 ,הרבה לזה וכדומה , דלתך אדוניס בעלונו , הבור

 נוחר לו היה זה דבר לנו לרמוז הכתוב בא לא ואי
 בסמוך זה אחר הכתוב שאמר כמו איש אשת והיא

 וגו' איש אשת את ינאף אשר ואיש קדושים פ׳ זכמ״ש
 שהוא לו רמז אלא בעל בעולת והיא אמר ולמה

 והיא אונקלום תרגם וכן , כמהו ושר אדון ג״כ
 בפסוק משפטים בסדר משא״כ וגו׳ גברא בעולת

בסתם אונקלוס פי' וכיוצא וגו' הוא אשה בעל ואס

עג

 אבימלך ידע שפיר א״כ . וק״ל וגו׳ אשא בעל ואס
 :להתנצל צריך היה ואעפ״ב שלו מכת ג״כ שהיה

 להפריד )ס( :אפלטון דברי היה מגנה .גנה )נ(
 נאה הנאה שיהיה .המגונה מן בחמתית הנאה
 פחיתות שוס ההוא בדבר יהיה ושלא ובשלמות באמת
 שלחות שהס .נאמנה והמגונה הנאה )ע( :וחסרון

 אותו ברא שהש״י . נברא . מחודש )ם( : הגרף
 והש״י עולמית . קדמון אי )צ( : וחפצו כרצונו

 ועיין .אריסטו דעת וזהו לו סבה אס כי אינו
 עדות אבל )ק( :עשר שניס פרק זה במאמר לקחן

 ממאמר ועשרים אחד בפרה ועיין . נאמנה ה׳
 : אחריה ההולכים פיה. על המתנהגים )א( :שלישי

 וכו׳: מי שכל ידוע דבר שזה לפי וכו'. מי שכל לפי )ב(
 עד״מ ,זו בפעלה .המכוון ת התכל חל להגיע )ג(
 סחורה אחה למכור או ליקח למדינה אדם ילך אס

 ויכול לא א• בה ירויח אס מסופק הוא בזה וכיוצא
 . זאת בפעולתו שמח איננו לכן שיפסיד להיות

 שלפי הגס הנימוס ע״פ המתנהג לזה יקרה פ; כמו
 אע״פ וישר טוב הוא הזה הנימוס עתה לו הנראה

 : וכי' מסופת להיותו בפעולתו שמח איננו כן
 לפי להם נראה שהיה . הנראה כפי אלא )ד(

 ויכול וישר־ טוב הוא הזה שהנימוס וסברתם דעתם
להיות

ם י
[ц לו שאמר כמו הכתוב מגוף זה המחבר הוכיח דלא והא . בפרשים פירשנו ,וכו' ידע בשלא התנצל והוא 

 כי אחת מכת שניהם היו ואבימלך שאברהם שפיר ידע ואלהים וגו׳ האשה על מת הנך האלהיס
 מההוכחה י״ל . אחת בכת אפי' נוהג א״א דאסור ש״מ א״כ , וגו' מת הנך א״ל ואעפ״כ מלכים שניהם

 והוכחה הוא כך תורה דין כי חורה מדין הוא אותו להמית רצה שהש״י מה כי להוכיח רצה לא עצמו דהכחוב
 דאבימלך מהתנצלית להוכיח בא לכן ,וכו׳ התורה הרחיקה זה ודבר במ"ש בסמוך מזה לעיל הוכיח כבר זו

 וז״ש , באסור זה דבר מהזיק אבימלך היה ואעפ״כ הנימוס ע״פ היו הנהגותיו כל אלא תורה דין ידע לא שהוא
 .נכונים אינם שבכאן יעקב אהל ודברי .כנ״ל וק״ל חידוש שום בזה לאשמועינן שרצה וכו׳ נח בני תורת ואפילו

 בעל בעולת שהיא ואעפ״י אמר כאלו בעל בעוגת והיא הכתוב שאמר מה לומר צריך זה פירוש שלפי אלא
 הנך שאמר במה בתחלה כי ,דברים בשני המלאך אותו שהוכיח היא כך הכתוב שכונת לומר נוכל או . ודו״ק

 ע״ד ,לקהת אשר האשה וז״ש . סתם א״א איסור בשביל שיומת שראוי לו רמז , לקחת אשר האשה על מת
 בעילת והיא ומ״מ . לבעלה הידועה אפה ר״ל הידיעה בה״א החשה אמר וכן ,לקחה מאיש כי קשה יקרת לזאת
 כבודו על גס לחוס לך היה א״כ חבוב אדם אשת שהיא ע״ז נוסף איש אשת שהיא מה זה מלבד כי בזה לו רמז בעל
 מצאתי אבל . וק״ל יפה עולה מזה שהוכיח הוכחתו זה ולפי , הכתוב בזה המחבר כונה כנ״ל . עשית רעות ב׳ בכן

:הגניון לשון ע״כ כו׳ חידה דרך על שם דבריו כי בזה מעולם פעה לא אפלטון וז״ל בגליון
אבל
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 שטח הוא ,באטת יושר הוא בה המוגבל ההוא שהיושר יודע להיותו )ה( האלהית הדת פי
ושם(: לב משטחי ישרים השם פקודי יהיו ולזה בפעולתו.

 שראוי הפעולות פרטי להגביל )א( תוכל לא היא כי ,האלהית מן תקצר הנימוסית הדת עוד
 שהנדרים במו )ג( הכוללים אלא )ב( תודיע לא שהיא לפי .ומעלה מעלה בכל שיופעלו

 שתגביל אפשר אי הפרטיות הפעולות כן גרר, לו אין הפרטי כי הכוללים לדברים אלא אינם
 שראוי המעלות בכל )ד( תמיד יזכיר הטדות בפפר אריסטו כי וזה הנימוסית, הדת אותם

 המקום ולא הראויה העת היא איזה ,יבאר ולא ,הראוי ובמקום הראויה ובעת שראוי כמו שיופעלו
 במקומות אומר אותו ונמצא )ו( אדם, לכל מסורה שאינה ספק אין הזאת וההשערה )ה( ,הראוי
 נראה ,בהם ההשערה ביאר לא והוא ,שישוערו ראוי הפרטיות שהפעולות המרות מספר רבים

 מצד האדם מהוק )ה( היה שאם ספק ואק .לזולתו )ז( היא הזאת שהשערה לומר שדעתו
 בעבור אבל ספק. בלי בה מדבר )נו( אריסטוטלוס היה הזאת, ההשערה לדעת אדם שהוא
 כן ועל .האלהית ההשערה והיא ,לזולתו אותה הניח מעצמו זה על לעמוד האדם מטבע שאין
 בין אמצעית כדה שהיא חטא ביראת יאמר הוא כי כלל, דרך במעלות מדבר אותו נמצא

 ובעלי )כ( .מדאי יותר הפרישות ובין )י( התענוגים ושאר והמשגל והמשתה במאכל התענוג
 בידם אק אבל ,הראויה ובעת שראוי מי ועם שראוי מה כפי שיבעל יאמרו האנושים הנימוסים

 ועם • המין לקיום זרע להקים הוא שראוי מה כפי שהבעילה ,תפרש האלהית והדת *( .זה לפרש
 ושבעת .אליו שייחדם ראויות שאינם הנשים קצת ותאסור .המיוחדת האשה היא שראוי מי

 האלהית הדת וכן .לוסתה כמוך או וסתה בשעת ולא ,טהורה האשה שתהיה הוא הראויה
 או )כ( עבודה לעבוד בבואו היין שתיית ותאסור )ל( קצתם ותתיר המאכלים קצת תאסור

מאשר עליו וכפר על רז״ל שבארו במו ראוי איננו מדאי יותר שהפרישות ותבאר להתפלל,
חטא ----------------—

 החת שסבדכין אירוסין ברכת נוסח להכין לי :ראה האלה הדכריס פפ׳י < וכו' תפרש האלהיש והדת הגה׳ה *(
 שאינו ולא כראוי מי כננד ,וקידושין הופה ע׳י לנו הנשואות לנו והתיר הארוסות לנו ואסר העריות על צינו אשר החופה

 ידי על אמר שראוי מה וכפי , הנשואות והתיר הארוסות לנו אסר אמר הראויה העת וכנגד ,העריות על צינו אמר ראוי
דהוה אפשר כסוגה כי כתובה ע׳י אמר לא ולכן / נימוסית דש שוס ע׳י ידעינן לא הדברים אלה כל כי ,וקידושין הופה

 לה בעיניו קלה ההא שלא כדי נימוסית ע״י שפיר לה ידפינן
לנו ואסר העריות על צזנו משר הכא כדמכרכין תעשה לא

שר
 : שיודע לפי . יודע להיותו )ה( :כן שאינו להיות

 פי׳ .שיופעלו שראוי הפעולות פרטי להגביל )ה(
 לעשות קבוע וזמן עת יש ומצוה כעולה לנל כי

 המחבר בדברי בסמוך שיתבאר כמו אותה ולפעול
 וזמנים ועתים .היין ושתיית אשתו בעילת כענין
 זמנים באותן כי הפעולות פרטי נקראים הס הללו
 , אחר בזמן ולא הפעולות אותן שיופעלו ונכון ראוי
 ובעלי .וכו׳ רחמנא לגו פרט רז״ל מלשון והוא

 צד על הזמנים אותן לשער להם א״א הנימוסים
 פחיתות שוס בהם יהיה שלא והשלמות המעלה
 איזה על לומר בשכלם יטעו שלא א א כי , וחסרון

 הזאת הפעולה בו לעשות שראוי העתים מן עת
 ומעלה מעלה בכל וז״ש ,באמת כן ואינו בו וכיוצא

 . הכוללים אלא )ב( :וכו׳ להגביל תוכל לא על שב
 : פעולה אותה לעשות שראוי כלל בדרך רק
 . הכוללים לדברים אלא אינם שהגדרים כמו )ג(
 עצמותו עד״מ ,הדבר עצמות על נאמר גדר שם
 שהוא ניכר הוא בזה כי מדבר חי הוא אדם של

 לעיל שנתבאר וכמו ,הב״ח שאר מבין ונבדל אדם
 . בענפים שם מזה ועיין . המחבר בדברי פ״ג

 מין כל כלל הוא וגדר . גדר מדבר חי ונקרא
 הוא שגדרו אחד אדם על לומר א״א כי האדם

 , מדבר חי הוא האדם מין כל והלא מדבר חי
שראוי המעלות בכל )ד( : פ״א חן ברוח ועיין

 על שמברכין מנינו האיך הפוסקים קושיית מתיק וגזה . וכיאה
; וכתובה וקידושין חופה ע׳י אמרינן לא למה וגם • הארוכות

ישים
 הן הן הפעולות שפרטי אמרנו כבר . שיופעלו
 הפעולות כפרטי תמיד ידבר שאריסטו ור״ל ,המעלות

 , הפעולות פרטי הן איזה פירש ולא כלל דרך
 דברי והמשך ,וכו' הראויה ובעת שראוי כמו וז״ש

 ומה שיופעלו שראוי המעלות בכל ,הוא כך המחבר
 וזהו ,וט' שראוי כמו והולך ומבאר המעלות הן

 עת איזה ביאר לא כי כלל דרך הפעולות פרטי
 . הזאת וההשכרה )ה( :הראוי מקום או הראויה
 ספח אין הנזכר הפרטיות הפעולות לשער שצריכין
 מכל אחד לשוס פירוש . אדם לכל מסורה שאינה

 .כלל דרך רק בהס אריסטו זכר לא ולפיכך .אדס
 לשוס מסורה שאינה כאן להגיה נראה והיותר

 שאריסטו נמצא וכן .אומר אותו ונמצא )ו( : אדס
 האדם מחוק )ח( להקב״ה: לזולתו, )ז( אותר:

 מצד לאדם אפשר היה שאם . אדם שהוא מצד
 בלי בה מדבר )ט( :וכו' לדעת האנושית טבעו
 : הפילוסופים וראש גדול חכם שהיה לפי . ספק
 מתענוגי עצתו שפורש מדאי. יותר הפרישות ובין )י(

 ובעלי )כ( : להיות שצריך ממה יותר העוה״ז
 ותאסור )ל( •י הנימוסים בעלי וכן . הנימוסים

 שארז״ל ע״ד . עבודה לעבוד בבואו יין שחיית
 נכנסו יין ששתייי לפי ואביהוא נדב מיתת בענין

 אג )ת( :,בפרש״ שמיני בפ׳ ועיין ,מתו לכך למקדש
להתפלל



43 כב העקרים ח פרק ראשון מאמר ספר

 בעלי־ וכן , היין טן עצטו שציער אלא הטא נפש איזו על וכי ו'( )במדבר הנפש על חטא
 אלא לסכנות עצמו למסור לאדם ראוי שאין ויאמרו )נ( הגבורה שבחו האנושיים הנימוסים

 שהעת תבאר האלהית והתורה .ההיא העת להגביל בידם ואין ; מחיים לו נבחר שהמות בעת
 להשמידם עמלקים עם להלחם או ועזריה; מישאל כחנניה ידו על שמים שם כשיתקדש הוא ההיא

 לשער האנושי הנימוס יוכל לא והאכזריות הרחמנות וכן . השמים מתחת שמם את ולמחוק
 הכופרים על תהיה שהאכזריות האלהית הרת ותבאר )פ( מרוחק זה ואי )ע( ראוי זה אי )ם(

 שהגבילה־ מה לפי אחד כל במיתה או במלקות ליסרם שראוי ,הדת על והעוברים והמינים
 בפנים והאומללים; )צ( הדלים ועל המאמינים על שיהיה ראוי ושהרחמנות ממררו, התורה
 ולהעיר )ך( .הלואה דרך לו לתת שראוי ויש )ק( חנם מתנת לו לתת שראוי מי יש כי ,שונים
 דבריו יכלכל ומלוה חונן איש טוב המשורר אומר בלבד האחד הדרך )ש( לתפוס ראוי שאין

 שאינו מי על ומלוה ;חנם מתנת הלוקח לעני הצדקה על חונן אמר )ת( .קי״ב( )תהליס במשפט
 במשפט; דבריו מכלכל הוא אלו שתים עושה שהוא שמי ואמר הלואה, דרך אלא ליקח רוצה
 אם ;האנשים לכל מהנה שהוא לפי )שם( צדיק יהיה עולם לזכר ימוט לא לעולם כי עליו ואמר
 הפעולות מן דבר לשער האנושי הנימוס בכח שאין מה ;הלואה דרך ואם ומתנה חנינה דרך

 הפעולות הן אלו זה אי ידע ולא בחשך הולך פיו על המתנהג יהיה ולזה ,כאלו הפרטיות
 עינים ומאירת כחמה ברה היא השם מצות אבל .ילך זו דרך ידע ולא שיפעל שראוי הפרטיות

:יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את בה למתנהגים להאיר י״ע( )שם
 הנאה שישער לו א״א אדם בן מסדרה להיות )א( .האלהית מן תקצר הנימוסית הדת עוד

 מגונה הנאה וישוב מה בעת המפורסם שישתנה אפשר כי )ב( .הזמנים בכל והמגונה
 מגונה אצלם היה לא האחות שנשואי הראשונים והדורות והבל לקין שנמצא כמו .נאה והמגונה

 היא אבי בת אחותי אמנה וגם ממנו מתנצל כשהיה לאבימלך שאמר כמו אברהם בימי ואפילו
 המגונה מן הנקנית היראה )ד( שתהיה אפשר אי ולזה .מגונה שב ואח״ב )נ( אמי בת לא אך

 להיותה האלהית הדת אבל .הזמנים בהשתנות תשתנה כי נצחית הנימוסית בדת יבא אשר
 היראה תהיה ולזה .הזמנים בכל והמגונה הנאה תבאר )ה( האלהית החכמה מן משוערת
 סיג )ז( ככל נקיה היא כי ,והפסד שינוי בה יכנס לא בה )ו( בא אשר המגונה סן הנקנית
 אמרות המשורר כמאמר סיג; מכל הנקי ככסף לעד שתתקיים אפשר הצר ומזה )ח( וחלאה.

 המזוייף הכסף כי וביאורו ,(3י״ )שם שבעתים מזקק לארץ בעליל צרוף כסף טהורות אמרות ה׳
 יותך אם אבל רעתו תגלה לא אחת פעם יותך שאם ממנו יש האלקימי״א במלאכת הנעשה

 רעתו; תגלה ובסוף ה' או ד' או ג׳ שיסבול ויש החכות/ ב׳ שיסבול ויש רעתו; תגלה שנית
 הצרוף והכסף ,רעתו תגלה האדמה במעבה יותך ואם בכור כשיותך רעתו תגלה שלא ויש

 שישתנה אפשר שאי וחלאה וסיג זיוף מכל נקי הוא הרבה פעמים המזוקק האדמה במעבה
 הצרוף הנקי ככסף טהורות בשהם ה׳ אמרות תאר ולזה )ט( .הרבה פעמים יותך ואפילו אח"ב

שום חשש בו שאין שבעתים מזוקק ,האדמה במעבה מגולה במקום )י( שהוא לארץ בעליל

חזיו שרשי□
 : יתפלל אל שכור שאתרו ע״ד . להתפלל

 לרחם .ראוי איזה )ס! :יאחרו אבל .ויאמרו )נ(
 עצמו את להרחיק ראוי . מרוחק ואיזה לע( :עליו
 ותבאר )פ( : האכזריות מדת לו ולהראות ממנו
 : תבאר האלהית הדת אבל . האלהית הדת
 :ד( )תהלים אני אותלל כי מלשון .והאומללים )צ(
 יבוש כי . הלואה דרך לו לתת שראוי ויש )ק(

 : ולהורות ולהעיר. )ר( ומתנה: צדקה דרך מליקח
 : הלואה או חתנה או . בלבד האחד הדרך )ש(
 .חנם מתנת הלוקח לעני הצדקה על חונן אחר )ת(

 לפרש נוכל מקום מכל בנו״ן חונן שאחר אעפ״י
 חנן הוא חנם של השורש כי במ״ס חנם בלשון

 פרק ד׳ במאמר לקמן המחבר בדברי שיתבאר כמו
 וז״ל ואתחנן פרשת ריש בהדיא פי׳רש״י וכן . כ״א
 : וכו׳ חנם מתנת לשון אלא מקום בכל חנון אין
 אדם שבן תאחר ור״ל ; בהיות כמו .להיות )א(

והמגונה הנאה שישער לו אפשר אי לכן מסדרה

 שישתנה אפשר כי )ב( : עולמית כן שישאר באופן
 אפשר נאה שהוא הבריות בין מפורסם שעתה כו/מה

 : להפך וכן מגונה ויהיה אח״ז הבא לזמן שישתנה
 ,שנא התורה אסרה לנו שהרי .מגונה שב ואח״כ )ג(

 .,וגו ונכרתו ,וגו אביו בת אחותו את יקח אשר ואיש
 חותרות היו יעקב של שבדורו אחיות שתי נשואי וכן

 תקח לא אחותה אל ואשה שנאמר נאסרו ואח״כ
 כלומר ; המגונה מן הנקנית היראה )ד( : וגז׳

 איזה לעשות ירא שאדם ור״ל המגונה חן הבאה
 אי הזאת היראה .מגונה עתה שהוא מחמת דבר

 תבאר )ה( :וכו׳ תשתנה כי נצחית שתהיה אפשר
 שהוא שאומרת מה ;הזמנים בכל והמגונה הנאה
 . בה )ו( : לעולם כן נשאר הוא מגונה או נאה
 :לסיגים היה כספך מלשון .סיג )ז( :האלהיס בדת
 סיג מכל נקיה שהיא מאחר פי׳ .הצד ומזה )ח(

 תאר זה ובעבור . תאר ולזה )ט( : וחלאה
 כזה במקום כלומר .מגולה במקום )י( :המשורר

שעל
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 שלא לפי י״ש( )שם לעד עומדת טהורה היא בתורה שבא המגונה מן הנקנית היראה וכן .זיוף
:בנימוס־ת הנופל וההפסד השנוי בה יפול

 בשרת שוה כדרכיו לאיש לתת תוכל לא בשהיא האלהית. מן תקצר הנימוסית הדת עוד
 ואחד נחנק והאחד נסקל והאחד לוקה האחד שיהיה ,, במשקל במרה העונשים ולשער

 אמתיים לחוטא המניעים העונשים שיהיו כדי וה׳ ד׳ תשלומי משלם ואחד כפל תשלומי משלם
 לא רשעתו כפי ואהד אחד לכל גמול תשיב האלהית הדת אבל ]ג[ !החטא שיעור כפי )א(

 הוא הנה ברשעתו מאריך ורשע בצדקו אובד צדיק בנראה ימצא אס ואף )ב( ,יותר ולא פחות
 העולם טובות יהד כשיעורבו אבל ,בלבד הזה העולם טובות בבחינת העונשים כשיבחנו )ג( זה

 לצדיק המניעות הרעות וכן ,הבא בעולם לו המניעות והעונשים הרעות עם לרשע המגיעות הוה
 יצדק שלא אע*פ ,יחד צודקים הגמולים שני )ד( נמצא ,בעוה״ב לו המגיעות הטובות עם בעוהיז

 י״ט( )קהלים יחדו צדקו אמת ה׳ משפטי המשורר שאמר וזהו .עצמו בפני נפרד מהס אהד כל
 או העוה״ב טובות עם העוה״ז עונשי על יהדו צדקו ואמר ,העונשים שיעור על אמת אמר )ה(

 שהיא אה כאשת )ו( ומותר אסור האחד הדבר בתורה שנמצא לפי כי שפירש מי וראיתי .ההפך
 מותר והכחל אסור בחלב ובשר , מותר היה והלב אסור בהמה וחלב , כותרת והיבמה אסורה
 צודקים הסותר חלקי שני שיהיו )ז( אפשר שאי לחשוב האדם שיביא ממה בזה וכיוצא

 לזה מסכים אינו אמת ולשון ,והאיסור ההתר יהד צודקים והם אמת ה' שמשפטי אמר )ח(
כשבטים או נכון או נאה לשון אלא המשפטים הנחת על )ני( אמת לשון יפול לא כי )ד( הפירוש

 עוד בו שאין לכל ומפורסם מגולה הוא ידו שעל
 בחלת לדקדק הכתוב הוכרח ולכן ,זיוף חשש שוס

 .להבין וקל , מיותר הוא לכאורה כי לארץ בעליל
 הכסף והמזקקיס מהמצי־פים שמעתי סבל

 שבארץ בעליל ומצורף מזוקק שהוא הגס שאומרים
 לו אפשר ואי זיוף חשש עוד בו נשאר אעפ״כ
 אחר בכור עוד שיתנהו עד גמור מזוקק להיות
 :וחלאה סיג מכל טהור מזוקק מתוכו יעלה ואח״כ

 ואף )ב( :הזה החוטא שחטא החטא. שיעור כפי )א(
 במושכל הנראה שלפי ואע״ם . בנראה ימצא סס

 נגד וזהו וכו׳ בצדקו אובד שצדיק רואין אנו ראשון
 טובות בבחינת העונשים כשיבחנו )ג( : האמת
 העונשים רק " להבחין כשתרצה . בלבד העה״ז

 יראה אזי לבד בעה״ז לאדם המגיעות והטובות
המגיע הטוב השכר כי ,ונו׳ אובד שצדיק לך

 היאלהפך: רשע וגבי מזער מעט הוא בעה״ז לצדיק
 : וע־ה״ב דעוה״ז ועונש שכר . הגמולים ב׳ )ד(
 שכך פירוש .העונשים שיעור על אמת אחר )ה(

 אשר כפי עונש חוטא לכל האלהית החכמה שערה
 בניס לה שיש .אה כאשת )ו( :בסמוך ועיין יחטא,
 כי וההתי האיסור .הסותר חלקי ב׳ )ז( :מאחיו

 אמר לכן .,שמשפט אמר )ח( .־אהדדי כותרים הס
 המשפטים. הנחת על )ט( : שמשפטיוכו׳ הכתוב

 אלהינו ה׳ שצונו המצות ור״ל המשפטים כדר על
 הס תאכלו לא זה ואת תאכלו זה את אותנו והראה
 ומונח הערוך כשלחן הס כי המשפטים כדר נקראו
 כיוצא ועל ,ואופנו סדרו על ודבר דבר כל לפנינו

 רואין שחנו החיש וראיית היד משמוש בהם שיש בהם
 נוכל אינו להם שרצינו עת בכל תמיד בעינינו אותן

שכתוב כמו וישר נכין נאה רק אמת לשון עליהם
בפנים

ענפים
 ,ה ולך במ״ש המשורר כיון שלזה ואפשר .וגו׳ יותר ולא פתוח לא וכו׳ גמול חשיב האלהיח הדת אבל ]ג[

 לולא כי גדול מכד לנו עשית ההורה לנו שנתח בזה כי ר״ל , כמעשהו לאיש תשלם אתה כי המסד
 להיות רכיל במשקל במדה העונשים לפער היכל לא והיא הנימוס דח חמר ולילך לנהוג מוכרחים היינו התורה
 ועוד זחה .מעוקל משפס יצא ובזה לו משראוי פחות הו לו משראוי יותר מטאו מל גמול איזה לאחד שתשיב
 יבוא לבד הנימוס מ״פ הוא הזה והמונש הגמול ששיעור כנגדו שמניא זה וכן המומא זה שידע מאמר אחרת

 אינו שלי החטא כי לי מפראוי יותר אותי מנפו בודאי ולומר למפוב בא החוטא ,מהם א׳ כל בלב חרמומות
 לו הראוי גמולו זה באין ולומר לחפוב יבא לבבו ימם בעת לו שמשה וזה , להפך הוא בחמת אם ואף ,גדול כ״כ
 מצ׳ראוי זמר אותי פמנשו להיות יכול באמת אס ואף , מזה גדול לעונש ראוי היה רק נגדי שמטא מטאו כפי

 הקדישה תורתנו אמר ההולך אבל .שלו הממס על צימק היה ממד וכל בשלום מקומו על איש יבא לא בכן לו
 וזהו , ומרדו מטהו כפי חמד לכל כמעפהו לאיש הפלס התה ידה על כי בפלוס יבא מקומו על חיש בודאי
 וזהן ) בכנוס עמו את יברך ה' יחן לעמו עוז ה' וזהו ,כלום הין שלום אין אס כי כמוהו שאין גדול חסד

 מפני מנומס אין להשופט גס הנימוס ע״פ ההולך מםח״כ מסד עפות ראוי לך נס רצוני х ולך במלת הכתוב שדקדק
: לי נראה ,וק״ל דינין הבעלי

 בתורה נחחמח זה דבר ואפפר ,וכו׳ הגמולים על הבל וכו׳ המשפטים הנמה על אמת ׳פול לא כי ]ד[
 נעשתה הי־בי נכון אמת והנה היטב ופאלת ומקרה ודרשת ראה פ׳ הנדמה עיר בפ' שנמצא ממה

נכון במלת והפסיק שהבדיל ומה וגו׳ נעשתה המת והנה לומר לו די היה הכסוב הר: ונפי ,וגו׳ התועבה
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באומרו

 (,ז )זכריה שפטו אטה משפט )כ( הכתוב אטר .אמת לשון נופל הנטולים על אבל )י( ישרים
 רשע נוקש בפיו בפועל עשה משפט ה׳ נודע , תמיר משפט בלשון יכונה הגמול עקר כי )ל(

 : הפירוש לזה יפה מתפרש אינו יחדו לשון ובן )מ( . ו׳( )מיכה משפט כיאמעשות .נו'( )תהליס
 ומכללם )א( , וכהנה כהנה עליהן נוסף ועוד הנימוסית בדת שיש החסרונות הן אלו הנה

 האדם כי ,הנסתר על ולא הנגלה על אלא עונשים להגיח לו אפשר אי האנושי שהגיטום
 ואפשר ]ה[ . ללבב יראה השם כי ,הנסתר על גם עונשין תניח האלוהית והתורה , לעינים יראה

 בזת להאריך לי ואין , הנסתר ועל הנגלה על הדרך זה על יחדו צדקו אמת ה׳ משפטי לפרש
, אל כבוד מספרים השמים במזמור המשורר אותם שמנה הששה אלו למנות שו־איתי אלא

 שרשים
 : וכו׳ זה ניר נאה מה שאמרו דרך ועל בפנים

 כי . אחת לשון נופל הגמולים על אבל )י(
 רצוני ,שכלי דבר על אם כי נאמר אינו אחת מלת
 בדברינו לעיל שנזכר כמו לבד בשכל התלוי דבר

 דבר אלא אינם הגמולים וכן . זה פרק בתחלת
 יקרה באס האלהית החכמה כך ששערה שכלי
 יענש ויחטא טהור בלתי חקרה אדם מבני א׳ לשוס

 רק בהם שייך אין לכן . ומרדו ענשו כפי אחד כל
 א׳ בשום בהם לשלוט תוכל לא כי ,השכל ראיית

 לעיל המחבר אחר ולזה . שבגופו מהחושים
 כדלעיל העונשים שיעור על אחת אחר בלשונו

 ראיתי כי בלשוני קצת כאן והרחבתי . וק״ל
 זה המחבר דברי בפירוש מגמגמים הרבה ושמעתי
 אמת משפט ו )כ : נכון נראה כתבתי וכאשר

 סימן בזכריה הוא ופסוק הפ״א על בחול״ם שפטו
 ויחקרו שידרשו אותם הזהיר שהנביא ור״ל ,ז'

 לכל לתת המשפט בדבר בשכלם ויעיינו היטב
 יכונה הגמול עיקר כי )ל( : לו הראוי עונש א׳

 כן שאס תקשה שלא כדי זה אמר . חשפט בל׳
 הוא אמת ה׳ משפטי במ״ש הכתוב שכונת הוא
 : משפט לשון אמר לחה כן אם הגמולים על

 .הפי׳ לזה יפה מתפרש אינו יחדיו לשון וכן )מ(
 ההם דברים כשהב׳ משמע יחדיו לשון כי פי׳

 וחלב בהמה חלב וגבי ,צודקים הם אז יחד דבוקים
 חלב עם בהמה חלב כשיערבו כי להפך הוא חיה
 הוא כאלו ונעשית נאסר חיה חלב אף אזי חיה
הוא לבדה חיה חלב ודוקא לבד בהמה חלב כולו

 לומר כלל שייך אין א״כ ,לאכול ומותר צודק
 הלשון לזה שאק ומכ״ש , יחדו צדקו לשון עליהם

 שייך אין כי ויבמה אח אשת על שייכות שוס
 יחדו צדקו ועוד . ותערובות דבקות שוס ביניהן
 אבל ואמתיים צודקים הס יחד דוקא משמע

 אין וזה , אחתייס אינם חחבירו נפרד כשאחד
 חיה חלב או לבד בהמה חלב כי כחן לומר שייך
 עצמה בפני ויבמה עצמה בפני אח אשת וכן לבד
 בתורה שנכתב כמו הוא הכי דינם כי אחת ג״כ
 צודק אינו בחלב בשר על ג״כ ולזה 7©הן א׳ כל אצל

 המחבר שדקדק ומה . יחדו צדקו לשון לומר
 אבל משמע וכו׳ יפה מתפרש אינו ואמר בלשונו

 תערובות איסור משוס כן כתב , בדוחק פי׳ להן יש
 ע"» יחדו צדקו לשון לפרש שנוכל וחלב בשר

 בשר לאכול אדם כשירצה אע״פ כי ור״ל , בדוחק
 צודק מהם א׳ שום אין אזי אחת בבת שניהם וחלב

 ב' שאכל ונמצא חחבירו נבלה נעשית אחד כל כי
 ולכך . דוחק וזהו , מותר הכחל ואעפ״כ איסורים

 גם )ואף . וכו׳ יפ״ה מתפרש אינו ואחר דקדק
 נתערבו ואס מותרים שניהם לבד ובשר לבד שחלב

 לומר שייך לא ושעטנז כלאים וכן , אסורים יחד
 החותר הדבר אותו לאו דשם יחדו צדקו עליהם

 חדשה( צורה קנו תערובות דע״י כיון נאסר הוא
 אזי יחד כשיערבו ודעה״ב דעה״ז ועונש שכר אבל
 דצדקו הלשון עליהם נאחר שפיר ולכך צודקים הס

 . ומכללם )א( :המחבר בדברי ,לעי כמבואר יחדו
. כו׳ שהנימוס , עוד להוסיף שיש אותן ומכלל

ל״א
ענפים

 רה נעשחה למלת ממנו אלמטה נמשך אינו אמת מלת כי !הענין זה לנו להורות ונעשתה אמת מלת בין הדבר
 אל למעה מוסב הדבר נכון ומלח ,השכל ע״י היא והחקירה הדרישה כי , וחקרת ודרשת שאמר מה על קאי

: ע״א עובד יחיד גבי שופעים בפרשת זה פסוק תמצא וכן ו נ״ל וק״ל התועבה נעשתה
 שייך היאך ואדע יתן מי .הנסתר ועל הנגלה על עז'׳ה יחדו צדקו אמת ה׳ משפטי לפרש ואפשל ]ה[

 איך או .יחדו ומאי צודק ג״כ בעצמו אחד כל והלא הנסתר ועל הנגלה על יחדיו צדקו לומר
 , הדרך ע״ז הוא המחבר שכונת שנאמר לא אס .אמת לשון בנסתר וק בנגלה שעשוי מה על לומר יצדק

 אמת לשון לומר שייך בכלל ועליה ה׳ מאח נתונה שהיא לפי רוחנית כולה היא הקדושה שתורתנו ידוע כי
 כתבנו כאשר . בעליונים ומרמזת בתחתונים מבארת היא כי ונסתר נגלה בה ויש ,אמת חורת נקראת ולפיכך

 והן הנגלה דהיינו אלו חלקים הב׳ שיקיים עד הנצחי לשלמותו האדם תביא ולא . בענפים בהפתיהה לעיל מזה
 תחלה שישיג עד המדעי חלק להשיג אפשר אי כי х כלום אינו חבירו זולת והא' , הדעות והן והנסתר , המדות

 ובפרקים שני פרק במ״ג לקמן עוד ועיין , הנזכרת בהפתיחה בענפים לעיל שכתבנו דרך על המעשי חלק
 כדי רק זה כתבתי ולא , כאן להאריך ואין , ע״ש היעב באר זה כל תמצא ושם בענפים זה אחר שם הבאים

הזה שהכתוב ולפי у המחבר כונת לפי יחדו דצדקו הלשון ג״כ יוצדק זה דרך לפי כי ,שבכאן המחבר דברי לישב
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 מאירת ברה ה' מצות ,לב משמחי ישרים ה' פקודי , נאמנה ה׳ ערות ,תמימה ה׳ תורת באומרו

 אלו המשורר שביאר ואחר .יחדו צדקו אמת ה' משפטי ,לער עומדת טהורה ה' יראת ,עינים
 שתתן די לא האלתית שהדת לבאר עוד שב הנימוסית על האלהית לדת שיש יתרונות הששה
 שסתבט דרך על המרות שלמות שהוא והמגונה והנאה והשקר האמת שהם הדעות שלמות

 שלמות שהוא שירומה שמה ולפי ,שלמות שהוא שירומה מה בכל שלמות תתן גם אכל )ב(
 תורה בדברי כי השיר צחות צד על אמר , והערב המועיל הוא והדעות המרות שלמות זולת )ג(

 על לרמוז )ד( י״ט( )תהליס רב ומפז מזהב הנחמדים שנא׳ וזהו ,והערב המועיל בהם ימצא
 באמצעות המושג שהשכר )ה( כלומר ,הערב על לרמוז צופים ונופת מדבש ומתוקים !המועיל
נזהר כשהאדם וזהו , צופים מנופת ערב ויותר רב ומפז מזהב מועיל יותר רב עקב הוא המצות

: )שם( רב עקב בשמרם בהם נזהר עבדך גם סיים ולזה ,בעשייתן
 ווה ; והתכלית )נ( הבחירה )ב( הן , ושרשיה הנימוסית הדת התחלות )א( ת/ציעי פרק

; ; הנימוס דברי על לעוברי העונשים יניח למה הנימוס המניח כי ,ומבואר גלוי
 יכולים היו היאך המדינה המנהיג או המלך וכן ,שירצה מה לעשות עצמו ברשות העובר אין אם

 ,להיטיב או להרע עצמם ברשות האנשים אין אם הטובות הפעולות עשיית על האנשים להכריח
 לו האדם,ושאי; ביד מוחלטת הבחירה היות על יודו הנפשיי והעונש השכר המכחישים ואף )ד(
 יאמרו ולזה )ז( מה, תכלית אל )ו( פעולותיו ולכוין שירצה מה לבחור יוכל ובה ,עליה מעיק )ה(

 בין והיושר והעול והמגונה הנאה להגביל ,חכמים או מחכם נימוס שיסודר ההכרח מן שהוא
 האנשים בין הישוב התמדת על העם להכריח ומושל שוטר קצין עליהם וישים ,המדינה אנשי

 * * 1 שלא מבואר הוא ולזה )ט( .נאות באופן המדיני הקבוץ ידו על )ה( שיושלם כדי העול והסרת
 קורמת )י( שהבחירה אע״פ כי ! האלהית לדת התחלות והתכלית הבהירה ששם מי יפת כיון
 שהיא כצד אליה התחלה היא אבל , אלהית שהיא במה )כ( אליה התחלה איננה , בהכרח לה

 שא׳יא המדיני הישוב בהם שיתוקן הנימוסיות וההנהגות האנושיות והסכמות הפעולות לכל התהלה
ואע״פ )נ( האלתית לדת התחלה הן הראשונות שהמושכלוח )מ( נאמר שלא וכמו זולתה, )ל( לעמוד

 לשה שרשים
 משמעותו נראה הראשון אבל ,הכלל זה כמו ■ל״א
 שלמות חתן גס אבל )ב( : המחבר בלשון יותר
 אחר שלמות עוד ור״ל .כצ׳ל שידומהוכו׳ מה ככל
 על כי ,עה״ז שלחות והיא האמתי שלחות על יתר
 גס תועלת איזה לאדם יבא שבה החצות וע״י ידה

 נקרא וזהו והולך, שמפרש וכמו עה״ז •בעסקי
 האחתי שלמות אינו הוא כי המדומה אלמות

 השכר בכלל נכלל ואינו האדם, נמצא שבעבורו
 השכר נחסר אינו וגס לו להיות המיועד האמתי
 שלמות זולת )ג( : הזה התועלת בשביל ■המיועד
 :והדעות החדות שלמות על יתר .והדעות החדות

 שהוא דבר לך אין כי • המועיל על לרמוז )ד(
 והפז מהזהב יותר עה״ז בעכקי האדם לתועלת

 וכו׳ המצות באמצעות המושג שהשכר )ה( : רב
 לומר שרצונו נראה . רב ומפז חזהב חועיל יותר

 צד באיזה ג״כ לו שיבא הנזכר המדומה שליחותו
 אין אבל . בסמוך לעיל שכתבנו כמו המצות ע״י

 ,בעה״ז להיות לו המיועד האחתי שער על >לפרש
 תתן האבהית שהתורה חזה נשמע היאך כן ■אס
 שכעבור ואפשר .וכו' שידומה מה בכל שלחות ג״כ
 שהוא רב עקב בלשון הזה השכר הכתוב כינה זה

 אחר ביאור ולהוסיף ,וק״ל השפלות על מורה
רב עקב הוא וכו׳ המושג שהשכר בלשוני המחבר

 מועיל יותר ומ״ש . רב עקב שהוא כלומר וכו׳
 מלאותן מועיל יומר ר״ל וכו׳. רב ומפז מזהב
 קיום מבלי עליהם וסומכין ופז זהב די להם שהיה

 :הוא כן שכדברי ותראה ודוח . והמצות התורה
 לעיל פירשנו כבר . התחלות )א( ט פרק

 שהתחלות בהקדמה
 מזה עיין . הבחירה )ב( : א' דבר הס ועקרים

 : בשלוח . והתכלית )ג( : פ״ה ד׳ מאמר לקחן
 .♦ המכחישים ואפילו . המכחישים וחף )ד(
 ולא בביאור ז׳ פרק וע״ל מכריח/ . מעיק )ה(

 : תכלית לאיזה . מה תכלית אל )ו( : יעיקס
 על )ח( : הנזכרים המכחישים .יאמרו ולזה )ז(
 .מבואר הוא ולזה )ע( : ההוא הנימוס ע״י . ידו

 ביד מוחלטת היא שהבחירה מודים שהכל שאחר
 .בהכרח לה קודמת )י( :וכו' מבואר הוא האדם

 הבחירה אין אס להיות האלהית לתורה א״א כי
 שהיא במה )ש( : בפ״ג לעיל כמ״ש האדם ביד

 מטעם אליה התחלה הבחירה אין מ״ח . אלהית
 יודו האלהית בדת המכחישים אף כי אלהית שהיא
 . זולתה )ל( : האדם ביד הבחירה היות על בע״כ
 מה . הראשונית שהחושכלוח )מ( : הבחירה זולת

 שם כי סי״ו זה מאחר וע״ל ,נותן ראשון שהמושכל
г אליה קודמות שהן ואעפ״י )נ( :פירושו יתבאר

 כי
ענפים

 ה׳ משפטי אמר לכן עוה״ב שכר והוא הנצחי לשלמותו לבא אדם יוכל שע״י חלקים הב׳ לבאר בא ה' משפטי של
 בלשון יכונה הגמול עקר כי ,אלו חלקים הב׳ מבארת בכללה כולה שהתורה אף , אמת ה׳ חורת חמר וצא אמת

אבל ; המחבר בדברי לעיל שנתבאר וכמו . יי«ר.ט
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 אע״ם הבחירה כן , ידיעה וכל ולמוד למידה לכל קודמות להיותן )ס( בהכרח אליה קודמות שהן

 מנאה לא ולזה , אלהית שהיא במה אליה התחלה איננה ,האלהית לדת שורש בהכרח שהיא
 בפרק שכתבנו כמו אלהית לתורה הכרחי עקר שהוא אומר היותו עם העקרים מכלל ז״ל הרמב״ם

 וכן ,אלהית שהיא במה האלהית לרת עקרים שהם אותן אלא בעקרים נמנו שלא לפי ג',
 הפעולות לכל התחלה הוא אבל ]א[ אלהית שהיא במה האלהית לרת התחלה אינו בשלוח ■התכלית

 דבר איזה פועל שכל כמו כי ,הנימוסית לדת התחלה הוא הצד ומזה , ברצון הנפעלות האנושיות
 ההוא התכלית שיהיה הן , מה תכלית אל מכוין שהוא מצד זה יפעל אמנם וברצונו מדעתו

 מנית שהוא במה יכוין הנימוס מניח כן ,טוב שהוא אליו שירומה דבר או )פ( בעצמו טוב )ע(
 וטוב האנשים הישרת הוא , כה תכלית בפעולותיהם האנשים שישיגו אל והאזהרות הצווים מן

 לדת התחלה ג״ב )צ( הוא שהתכלית מבואר הוא ולזה .המדיני הקבוץ בו שיושלם במה היותם
 הוא התורה מצד המגיע התכלית להיות אבל ! אלהית שהיא במה האלהית לדת לא הנימוסית

 הרמב״ם אותו מנה התכליות כל ולשאר הנימוסית הדת מן המגיע לתכלית מתחלף ק( ו חייהעוה״ב
 והתכלית הבחירה שאין אחר תאמר שאם )ש( ,הבחירה מנה שלא אע״פ )ר( העקרים בכלל ז״ל

 את היום לפניך נתתי ראה בהורה שאמר זה מה אלהית שהיא במה האלהית לדת התחלות
 החיים שהוא התכלית ועל הבהירה על לרמוז )ת( ס״ו( ל׳ )דברים בחיים ובחרת וכו׳ החיים

 אלהית, שהיא בבה האלהית לדת התחלות והתכלית הבחירה שאין שאע״פ אמרנו כבר . הנצחיים
 אע״ם האלהית לדת קודמות הראשונות שהמושכלות כמו ,בהכרח אליה קודמת הם הנה )א(

 הראשונות המושפלות היות שיכחיש מי שאין ולפי )ב( אלהית, שהיא במה אליה התחלות שאינן
,שמים הוברי )ג( קצת כדעת באדם נמצאת הבחירה היות שיכחיש מי יש אבל באדם נמצאות

ויש שרשים
 לקיים לו א״א ראשון מושכל לאדם יהיה לא אס כי

 ! ובכיוצא האלהית בדת שבאו בדברים ולהבחין
 עקרים ראשונות המושפלות להניח ראוי אין אפ״ה

 : וכו' לכל קודמות שהן לפי החלהית לדת
 טוב .בעצמו טוב )ע( :שהן לפי . להיותן )ס(

 . טוב שהוא אליו שידומה דבר או )ם( : באמת
 פועל שהוא הזאת שהפעולה לו נראה היה בתחלה

 היא דברים שאר או וממכר מקח בעניני הן עתה
 לפועל יצאה שלא ראה אותה שגמר ואחר טובה
 גס )צ( : בזה וכיוצא במחשבתו בתחלה היתה כאשר

 לדת גס האלהית לדת ר״ל ,הבחירה כמו . כן
 תכלית כי .וכו' לתכלית מתחלף )ק( : הנימוסית
 התורה תכלית אבל האמתי השלמות אינו הנימוסית

 מנה שלא אעפ״י )ר( : האמתי השלמות הוא
 זולת המיוחד התכלית להשיג וא״א פי׳ . הבחירה
 ביד חפשית הבחירה יהיה שכשלא לפי הבחירה

 לו יהיה ולא מעשיו על מוכרח יהיה אזי האדם
 התכלית מנה כן אעפ״י ,ועונש לשכר מקום א״כ

 שהיא במה אלהית לתורה עקר שהוא לפי המיוחד
 תאמר שאם )ש( : הבחירה כן שאין מה אלהית

 התכלית גם שהזכיר אע״ג .וכו' הבחירה שאין אחר
 וכמו הבחירה על כ״א זז בקושיא המחבר כונת אין

בשלוח התכלית ג״כ שהזכיר ומה ,בסמוך שיתבאר

 שלא אחד טעם יש לשניהם כי גררא אגב הוא
 תאמר שאס ולשון , העקרים בין אותם למנות

 פעמים הרבה תמצא זה ולשון וא״ת כמו וכו'
 שלא לומר שאין פכ״ג, זה במאמר לקמן לזה וכדומה

 במקום היא והשי״׳ן לומר, ואין ג״כ רצונו וכו׳ יפול
 שהוא התכלית ועל הבחירה על לרמוז )ת( :הוי״ו

 המיוחד שהתכלית אע*ם פי׳ , הנצחיים החיים
 משא׳׳כ אלהית שהיא במה אלהית לתורה עקר הוא

 שניהם על התורה הזהירה ואעפ״כ הבחירה
 כג ואם , המיוחד התכלית ועל הבחירה על דהיינו

 אצל הבחירה כן גס למנות הרמב״ס רצה לא למה
 הם הנה )א( : העקרים בין המיוחד תכלית

 התורה הזהירה זה ובעבור פי׳ . בהכרח קודמות
 הזהירה לא בשלוח התכלית ועל , הבחירה על

 לעיל כמ״ש האמתי השלמות אינו הוא כי התורה
 ולפי )ב( :וכו׳ לתכלית מתחלף המיוחד התכלית כי

 שלא כדי זה לומר הוכרח ,וכו׳ שיכחיש מי שאין
 הבחירה על להזהיר התורה שהוכרחה מאחר תקשה
 מטעם א״כ ,בהכרח אליה קודמת שהיא מטעם

 כי הראשונות המושכלות על לרמוז ג״כ לה היה זה
 : מזה לעיל כמ״ש בהכרח לה קודמות ג״כ הס
 יעמדו מלשון והוא כוכבים חוזי .שמיס הוברי )ג(
בירור לשון הוא כי כן ונקרא וגו/ שמיס הוברי נא

 שמבררין
ענפים

 התכלית וגס פ״ג לעיל המחבר שאמר שמה קצת משמע מכאן ,וכו' הפעולות לכל התחלה הוא אבל ]א[ פ״ט
 כאן אמר למה דאל״כ ,שס כתבנו כאשר הוא ופירושו כונתו האלהית, לדת התחלה אינו בשלוח

 הפעולות לכל התהלה שהוא מצד אליה התחלה הוא אבל הל״ל הכי ,האנושיות הפעולות לכל התחלה הוא אבל
 אץ בשלוח שתכלית שכונתו ע״כ אלא וכו', שהיא מצד אליה ההחלה היא אבל בחירה גבי בסמוך מניה לעיל כמ״ש

 בפ״ג לעיל שכתבנו כמו בזה אלהית דת כוונת עקר אין כי האלהית לדת עיקר שהוא עליו לומר כלל שייכות שום לו
 :וכו׳ התחלה הוא נס אבל לומר רצונו וכו׳ התחלה הוא אבל מ״ש לומר נוכל כי מוכרח אינו ומיהו ,בשרשיס

התחלת
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 בסקיה נפל שהעולם החושבים וסיעתו באפיקורוס הפעולות בכל התכלית שיכחיש מי ג׳׳כ ויש
 לכל תכלית שיניה מי ואף , גמור במקרה הוא הכל אבל מהפעולות פעולה לשום תכלית ואין

 לפיכך ,הנצחיים בחיים הנפשיי ההשארות שהוא כזה נכבד תכלית יניה לא האנושיות הפעולות
 לפי )ו( בעצמן נפסדות )ה( להיותן ההן הדעות לבטל כדי זה לכתוב )ד( האלהית הדת הוכרחה

 : בכללן הדתות בטול על מוסף )ז( ,האנושי והתכלית האנושיות הפעולות כל מבטלים שהן
 , השמים מן הורה והב׳ ! השם מציאות הא' ,ג׳ הן בכלל האלהית הדת התחלות ]ח[ י פרק

 האלהית לדת הכרחיות התחלות שהן בהן לספק אין הג׳ ואלו , ועונש שכר והג'
 , מעניינם מבואר וזה , בכללה הדת תפול מהן אהד סלוק נשער שאם לפי , אלהית שהיא במה

 השם מציאות נאמק אם ואף ,אלהית דת שם אין ,הדת המצוה השם מציאות נאמין לא אם כי
 בעוה״ז גשמי ועונש שכר שם אין ואם )ב( , אלהית דת שם אין השמים מן תורה אק אם )א(

 בדי ועניניהם האנשים והנהגת סדור לתקן אם )ג( אלהית דת תסודר זה לכה בעוה״ב ונפשיי
 הדת שהמצא ספק בלי יראה אבל ,לזה תספיק הנימוסית הדת הנה הסדיני, הקבוץ ישוב שיושלם
 השלמות וזהו ,אליו להגיע האנושי הנימוס יד תקצר שלמות אל האנשים להגיע היא האלהית
 הנפשיי והעונש שהשבר מבואר הוא ולזה )ה( . שיבא כמו )ד( הנפש בשלמות הנתלה האנושי

 על לצדיק בעוה״ז מהש״י המגיע הגופיי והשכר ,ספק בלי האלהית התורה אל ושורש עקר הוא
 , האלהית לדת התחלה בכלל והעונש השכר היה ולזה )ז( , עליו לראיה )ו( המצות קיום

1ירריי שרשים

 וטעמם ,שבשמים הכיכביס ע״י הדבר שמבררין
 לכתוב )ד( : ממ״ד בפ״ה עיין הבחירה שיכחישי

 נפסדות )ה( : והתכלית הבחירה על לרמוז . זה
 לסתור כדי ראיה שוס להביא צריך אין . בעצמן
 לפי )ו( : מעצמן מבוטלין הם כי הדעות אותן
 הנפסדת סברתם לפי . הפעולות כל מבטלין שהס

 לו יהיה לא פעולה איזה לפעול אדם כשירצה
 לפי וכן ,יעשה שלא עליו נגור כבר כי באפשרות

 ואנו בפעולתו תכלית לשוס אדם יבא לא סברתם
 פ״ה בהדיא המחבר וכ״כ < כן שאינו בחוש רואין
 שהתבאר האפשר טבע בזה שיבטל לפי וז״ל מח״ד

 בטול על מוסף )ז( : ע״ש וכו׳ החוש מן מציאותו
 שמבטלים ודיל הדתות, ביטול על יתר כלומר וט׳.

 :וכו׳ הפעולות כל ואף הדתות כל הנפסדת בדעתם
 לא אס ,השמים חן תורה אין אם )א( י פרק

 א״א מהש״י נתונה שהיא נאמין
 . ועונש שכר שם אין ואס )ב( : אלהית להיות לה
 השחיס מן ותורה השס מציאות נאמין אס אף
ועונש שכר נותן יתברך שהשם נאמין לא אס

 .לתקן אס )ג( :וכו׳ תסודר זה לחה ונפשיי גשמיי
 בפרק . שיבא כמו (7) : לתקן כדי כונתה אס

 : הספר מזה מקומית ובכמה זה אחר הבא
 כבדה האלהית שהדת מאחר .מבואר הוא ולזה )ה(

 לראיה )ו( הנפשיי: לשלמות האדם את מביאה
 את להביא היא האלהית הדת שכונת מאחר פי' עליו.

 למה א״כ המצית עשיית עי׳י הנפשיי לשלמות האדם
 לו זה שיהא כדי אלא ,בעה״ז שכר הש״י לו נתן

 בעה״ב ג״כ שכר לו ליתן יכולת להש״י שיש לראיה
 ועל .עה״ב משכר כלום מחסר אינו הזה והשכר
 בעה״ז לאדם מגיע למה הקשה לא הנופיי העונש

 בדרך שילך בעבור לאדס בא שהוא לומר נוכל כי
 שלמות ישיג כן ידי שעל כדי והעוב הישר

 היה הגופיי השכר על אלא , עה״ב והוא הרוחני
 המחבר אמר לכן בעה״ז לאדם מגיע לחה קשה

 שהשכר בהדיא משמע ומכאן . וכו׳ לראיה שהוא
 ולא האלהית לתורה עקר הוא לבד הנפשיי ועונש

 ד' במאמר לקחן המחבר דעת הוא וכן ,הגופיי
 הגופיי שהשכר מאחר <וכו׳ היה ולזה )ז( : פי׳ל

הוא
ענפים

 חורה שניס שהעקריס נאמר אס ,רז״ל א׳ חכס שכתב בנליון מצאתי .כו' הדת התחלת ]א[ י פרק
 עמהם לתנות נצטרך ולח העקרים כל לבדם הב׳ אלו שיכללו יראה ועונש ושכר השמים מן

 בהכרח ימצא ועונש שכר נאמין אס וכן ,ית׳ האל ימצא א״כ מהאל ר״ל השמים מן תורה נאמין אס כי ,האל מציאות
 עקר שהוא השמים מן תורה ענין ואין .ב׳ כ״א לפ״ז העקרים יהיו לא לכן , האל שהוא והעונש השכר מתן

 אינם מהאל שיהיו נאמין לא ואס .מהאל אס כי עקר שהוא ועונש שכר ענין אין וכן . מהאל אס כי
 כן נם למנוח המחבר שהוכרח מה כי ,הקושיא מן זה שאין נראה ולי .עכ״ל אמהייס שאינם ובפרט עקרים
 אחרים, עקרים תמחה•:׳ נכנסים שאינם הזה מהפקר היוצאים השרשיס על כונתו העקרים, בין האל מציאות

 בעקר כופר כאלו בשורש הכופר וכל השישים עט העקרים להאמין שצריך זה מאמר פי״ג לקמן כתב הוא כי
 מציאות בכללם יהיה הם אף חזי ,ועונש ושכר השמים מן תורה והס עקרים ב׳ רק תמנה אם וא״כ .עצמו
 הגשמות והרחקת האחדות והס ,האל ממציאות היוצאים בשישים להאמין מחויב יהיה לא מ״מ כן גס האל
 החש נכנעים אינם הם כי בעקר כוכר נקרא יהיה לא בהם יכפור ואס ,המאמר מזה בפפ״ו כמבואר וכו׳

 לתורת פיפי קיוע רששי הוח זה כי אמונתנו הורת דת לפי ולא המחבר כונת לפי אינו וזה ,אלו פקריס ב׳
 בין האל מציאות ג״כ למנות ההכרה מן היה לכך ,השניות ולח הגשמות לא הובלת אינה היא כי משה

ובאר ; לי נראה " העקרים
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 ואמרו במשנה חלק בפרק רז״ל אותם שמנו הוא האלהית לדת כוללים עקרים הם הג' אלו ולהיות
 דף י״א פרק )סנהדרין אמרו , לעוה״ב הלק לו אין ולזה הדת בעלי בכלל אינו מהם באחד שהכופר

 כ( )ישעיה ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנא׳ לעוה״ב הלק להם יש ישראל כל ע״א( צ'
 השכר שמכחיש כלומר ,התורה מן המתים תחיית אין האומר לעוה״ב חלק להם שאין הן ואלו

 כל לכלול לגופות ואם לנפשות אם )מ( אלהי פועל שהוא המתים בתחיית הנרמז האלהי והעונש
 נאמר שם )ש( המתים תחיית כי בהם שמורים דברים שם לרז״ל שנמצא וזהו , השכר מיני
 ,בכלל הדק ויום והעוה״ב הנשמות עונש על ואם בפרט המתים תחיית על אם ,ויחוד בכללות )י(
 האומר מנו ואח״ב ,השכר כיני כל על לרמוז גופיי שכר שהוא המשיח עני! )כ( ביארו שם וגם
 לראשונים שנמצא מה ולפי ,האפיקורוס מנו ואה״ב , האחר העיקר והוא השמים מן הורה אין

 שהוא השם מציאות מכהיש והיה במקרה נפל שהעולם הושב היה איש הוא אפיקורוס משם
 בהן שהכופר ואמרו עקרים הג׳ אלו שמנו הרי ,אפיקורוסין דעתו אחר הנמשכים ונקראו הפועל

 אפיקירוס כי נאמר הלק בפרק ששם ואע״פ ,הדת בעלי מכלל יוצא הוא כי לעוה״ב חלק לו אין
 השם מציאות לדעת מספיק )ל( אדם כל שאין לפי כן אמרו אמנם / חכמים תלמידי המבזה הוא

 תלמידי והמבזה ,החכמים מפי המופת צד על ואם הקבלה )מ( צד על אם ידענו ואמנם ,מעצמו
 הוא והרי שידעו במה )נ( דרך לעצמו הניח לא האנשים לכל השם מציאות המפרסמים הכמים

 אלו אלא הלק פרק במשעת כנו שלא ואחר , אפיקורוס נקרא ע״כ השם מציאות מכהיש כאלו
 אלהית לתורה הכוללים העקרים הם אלה ששלשה יראה , לעוה״ב הלק להם שאין הכופרים מן

 אחרים בגמרא שם שמנו ואע״פ ,אלהית דת אל מתיחס שהוא מי כל בהם להאמין שיחריב
עקרים שהם לא הללו עקרים הג׳ מן מסתעפים להיותם אותם כנו אמנם , לעוה״ב חלק לתם שאין

:עצמם בפגי
 עליה מסכימים שהכל אחר )ב( ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאת )ח( יא פרק
האלהיות לדתות ומבחן שורש )ה( אותה שנשים ראוי )ד( אלהית היותה )ג( "

וי$ור שרשים
 השכר שמנו לכן הנפשיי השכר על ראיה הוא

 שהשכר מטעם ולא . וכו׳ התחלה בכלל והעונש
 אף ולכן ,האלהית לדת החחלה כן גס הוא הגופיי

 שהוא מאחר כלום בזה אין גשמיי שכר יכחיש אם
 פכ״ג זה במאמר לקחן מזה ועיין . העיקר יאמין

 . וכו׳ לגופות ואס לנפשות אס )ח( : בענפים
 בזה שרמזו ור״ל ,נפשיי ושכר גשמיי שכר כלומר
 הנפשיי שכר על לראיה גשמיי שכר נותן שהש״י

 דקדק ביאור ולהוסיף . האמתי השכר הוא כי
 שכר אפי' ר״ל השכר מיני כל לכלול ואמר בלשונו
 ומין דמיון רק באמת שכר אינו שהוא גשמיי

 לכלול כן גס בזה שרצה ואפשר . רוחני מהשכר
 גם גופיי שכר בעה״ב שיש שאמר הרחב״ן ועת

 בהדיא פט״ו זה במאמר לקמן שיתבאר כמו כן
 סובר עצמו הוא אבל , ע״ש שניהם לכלול שרצה
 כמו בעה״ב גופיי שכר שאין הרמב״ס כדעת

 בפל״א עוד שם ועין ,פ״ל במ״ד לקמן הכל שיתבאר
 ויתבאר !יותר שבכאן •המחבר דברי יתבארו שם כי
 מיני כל לכלול כאן וז״ש שכר מיני ד׳ שיש ג״כ ס5

 הוא השכר שעיקר כובר המחבר מ״ח אבל , השכר
 .כנזכר לראיה הוא הגופיי והשכר הנפשיי השכר

 פשוטים שדברים אף קצת כהן להאריך והוכרחתי
 שלא באופן המחבר דברי ולישב להורות כדי הם
 פכ״ג במ״א לקחן ח״ש עם אהדדי סותרים יהיו
 שם כי בענפים שס ע״ז ועיין . זה ענין על

 קושית ולתרץ לישב בעזה״י גבולנו את נרחיב
:ע״ש אהדדי כסוחרים המחבר דברי שהגיח הא״י

4 ד נעקרים[

 בכללות )י( :הנאמרת חלה כלומר .נאחר שם )ע(
 שכר שהוא התשיח ענין )כ( :ובפרט בכלל .ויחוד
 לקמן שיתבאר כמו בעוה״ז גשמי שכר . גופיי

 אינו עה״ז ששכר נתבאר וכבר ,פל"א ד׳ במאמר
 )ל' לדעת יכול . לדעת מספיק )ל( :לראיה אלא

 סיפוק בידו האיש חז״ל בו נשתמשו וכבר יכולת
 והמלאכה די מלשון או . יכולת כלומר לעשות
 ובל״א מספיק התורגמן מתרגם דים היתה

 בכתובות אחרו המין ומזה .הינלענגליך( ,)גענוג
 והנה .בדספקה במזונותך ידך מעשי דצאי בסוגיא

 היכולת כי עולים אחד בקנה הללו אופנים שני
 שכך .הקבלה )מ( : הס( אחד מסוג כמעט והדי

 .שידעו במה )נ( : מרע״ה עד איש מפי חיש קבלנו
 : ה׳ מציאות לידע שיוכל חה ע״י ור״ל .כצ״ל

.וכו׳ משה שם אשר התורה וזאת )א( יא פרק
 שנתן הזאת התורה כלומר

 על אלא הכתוב זה הביא ולא , בנ״י לפני משה
 :שהכל מאחר .שהכל אחר )ב( : לשונו צחות צד
 ואין . מהש״י נתונה שהיא . אלהית היותה )ג(

 היא חשה שתורת מודים שהכל מאחר להקשות
 מחזיקים אינם זה מה ועל זה למה א״כ אלהית

 לעיל מבואר כבר , משה בחורת האחרים
 לקמן ג״כ חזה ועיין !זמנית שהיא אומרים שהם
 . אותה שנשים ראוי )ד( : המאמר מזה פכ״ד

 שורש )ה( : הזאת התורה את שנשים ראוי לכן
 הזאת התורה שע״י פי׳ . אלהיות לדתות ומבחן
, > באמת אלהיות הס דתות השאר אם להבחין תוכל

וז׳ש
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 הכין אישי כל על ראיה ילקה האחד האיש שמן כמו כי , וזה )ו( עליהן ראיה ממנה שילקה וראוי

 ראיה שתלקה ראוי כן )ח( מציאותו וקיום למציאותו והכרחיים עצמיים שהם הדברים ביריעת )ז(
 שראוי הדברים על )ט( מציאותה וקיום למציאותה ההכרחיים משה בתורת שבאו הדברים מן

 שיסדה נמצא שאנחנו ואחר ,ג״כ )י( מציאותה ומקיימים מציאותה נותנים האלתית בתורה שיהיו
 ועונש, ושכר השכים מן ותורה השם מציאות שהם שזכרנו, ההתהלות שלשה בתחלתה משה תורת
 לרמוז בראשית בפרשת )ל( אותם יפדה ולזה , אלהית לתורה הכרחיות )כ( התחלות שהן יראה

 בתהלתה יונתו חכמה שבכל כמו כי וזה . האלהית לתורה התחלות הן שאלו על )מ(
 שיבאו הדברים כל לאמת שרשים והם ,ההיא החכמה תפוב *( )נ( שעליהם וההתחלות הדברים

 באלו עקר מהן אהד בכל ,מזה זה הלוקים ענינים שלשה בראשית בפרשת נכתבו כן , בה
 . ענייניה וכל היא תסוב שעליהם אלהית לתורה ויסודות שרשים הם אלו כי להורות , העקרים

 האחד העקר על להורות ונכתב אהד ענין הוא השמים תולדות אלה עד מבראשית כי )מ(
 שהיו אפיקורס כת סברת להכחיש כדי ,הנמצאות לכל ברצון הפועל הש״י מציאות שהוא )ע(

 אשר הספור כל סובב העקר זה ועל , פועלת □בה לו ושאין )פ( במקרה נפל שהעולם חושבים
 ממדרגת לנבראים בראשית בפ׳ כתוב שנמצא בסדר כי / השמים תולדות אלה עד מבראשית
 ממה זה כל מתחלפים, בזמנים והמדבר והחי כצמח הצורות ומציאות ופדורם זה על זה מציאותם

 החלק בזת ובאר ]א[ )צ( .ד׳ בפרק בגז״ה ב׳ במאמר שיתבאר כמו ,ברצון פועל מציאות על שיורה
 , השפל בעולם היצירה כוונת עקר לבדו ושהוא האדם מין הוא השפלות הנמצאות כל שמבחר

כי ___________
 והאופנים מגלגלים כמו כ• דבריו לפרש ראיסי . החכמה תעמוד בשרשים פירש . החכמה חבוב , הגה״ה *(

 שיסמוך קוהב בזולת שיתגלגל דבר לצייר אפשר ואי מצבו על עומד אשר קוטבם על נתמכים הנס יתגלגלו סביב סביב אשר
 עמודי הנה ק ההתחלות אותן וא׳כ ,ההיא כחכמה כראשונות ההתחלות על נתמך הוא הנה לימוד וכל חכמה כל כך ,כליו
: הלימוד בתחלת אותן לדעת ומהראוי ההיא החכמה בנין

 וזה )ו( : עליהן ראיה ממנה שילקח וראוי וז״ש
 כדרכו הראשונים דבריו מפרש עתה .וכי׳ כמו כ*

 שהם הדברים בידיעת )ז( : הזה כפר בכל תמיד
 חי עד״מ כגון פי׳ . למציאותו והכרחיים עצמיים

 זה וזולת האנושי המין וקיום עצמות הוא מדבר
 עצמות ותבחין כשתדע וא״כ , אדם להיות א״א

 זה ידי על לו הכרח שהוא ומה אחד איש מציאות
 וז״ש האנושי, חין כל עצמות ולהכיר לידע תוכל

 : המין אישי כל על ראיה ילקח הא׳ האיש מן
 מודים שהכל מאחר . וכו שחלקח ראוי כן )ח(

 שילקח ג״כ ראוי מהש״י נתינה היא משה שחורת
 על )ט( : כנזכר הדתות כל על ראיה ממנה

 החורות שאר .האלהית בתורה שיהיו שראוי הדברים
 כן גס אצלן להיות צריכין אלהיות שהן האומרין

 גס )י( : וכו׳ מציאותו שיתנו באופן כאלו דברים
 תורת מציאות המקיימים הדברים באותן . כן

 אותה המקיימים הדברים הס מה אמנם . משה
 הכרחיות )כ( :וכו׳ שאנחנו ואחר ואמר והולך מבאר
 ג' זולת אלהית להיות לה שא״א .אלהית לתורה

 בתחלת . בראשית בפרשת )ל( : אלו התחלות
.אלהית לתורה התחלות הן שאלו על )ח( : התורה

שרשים
 וכדי .זולתם אפשר ואי בהן תלוי וקיומה שעמידתה

 התורה בתפלת דוקא אותם שם למה תקשה שלא
 :וכו׳ כמו כי וזה מיד יה אחר אמר בסופה ולא
 כי )פ( : החכמה תעמוד . החכמה תפוב )נ(

 ג' מפרש פתה .ונו' תולדות אלה עד מבראשית
 :התורה בתחלת מבוארים הס איך הנזכ׳ ההתחלות

 הנמצאות. לנל ברצון הפועל הש״י מציאות שהוא )ע(
 מבואר וגו' תולדות אלה הכתוב עד מבי־אשית כי

 ביומו אחד פל הנמצאים כל ונתהוו שנבראו איך
 כמ״ש ,זה אחר זה מתחלפים בזמנים לו הראוי

 א״כ ,וג׳ ב' יום וכן אחד יום בקר ויהי ערב ויהי
 אותן הפועל ה' מציאות על יורה שזה כפק בלי

 , ע״ש פ״ד ח״ב לקמן שיתבאר ע״ד ורצון בפונה
 בסדר כי במ״ש זה אחר בהדיא שמפרש וכמו

 :בענפים פניו במ״ג לקמן מזה ועיין .וכו' שנמצא
 וברא שפעל מי שאין . פועלת סבה לו ושאין )פ(

 .והזדמן בקרי נפל הכל אלא העולם את והמציא
להכחיש שבא ג״כ אמר לא למה להקנות ואין

 ולא בחיוב הוא שהעולם האומרת הכת אותה
 סבה לו ושאין במ״ש כן גם נשמע שזה וי״ל .ברצון

זה אגב . החלק בזה ובאר )צ( : וק״ל פועלת

 בעולם היצירה כונה עקר לבדו ושהוא האדם מין הוא השפלים הנמצאים כל שמבחר החלק בזה ויאר ]א[
 המביא ההכרה הוא ומה כן לומר דחקו מי ידענו לא .וכו׳ יצירתו נתאחרה ולזה וכו׳ השפל

 ג׳ הכליה האדם יהיה זה ולפי והמלאכים הגלגלים בעדך ג״כ אדס של יצירתו נתאחרה והלא ,זה לידי אותו
 הם והגלגלים הגלגלים את מניעים הם המלבנים פי האמה הוא ונן , שבכלם המובחר ויהיה בכלל עולמות

 לעולם הכגיה שהוא אמר למה וא״כ האדם לקיום הוא ויותר ובפרט השפל עילם לקיוה והכל המתנועעים
 מצד והוא אחר תכלית איזה עוד והגלגלים להמגאכיס יש כי הוא בזה המחבר שדעת ואנשי . בלנד השפל

עצמם
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 ו

 : שהמלאכות כסו והחי, כצמח הצורות לשאר והשלמות הצורה מהלך הולך לבדו הוא כי ץק(
 הקודמות הצורות כל כן ,אליהן צורה כמו והיא אליה וחומר הכנות כמו הן מלאכה לאיזו הקדומות

 יצירתו נתאחרה )ר( ולזה אליהן, צורה במו והיא אליה והומר הכנות כמו הן האנושית לצורה
 הפועל כוונת שתכלית לרמוז . הבעליחיים שאר יצירות מכל ית׳יותר השם אל ונתיחסה >פ(

 לבדו האדם כי ,בלבד האנושים הצורות מציאות היתה והחי מהצמח הקודמות הצורות ביצירת
 ואז )ת( היצירה נשלמה האדם וכשנמצא ,הפועל מציאות מביר השפלות הנמצאות שאר מבין

 היה ומזה ,המעשה סוף דבר בבל התכלית כי ב׳( )בראשית צבאם ובל והארץ השמים ויכלו .נאמר
 אליה קדומות וכלן המלאכות כל סוף הראשיית שהמלאכה )א( כמו היצירה סוף האדם

 מציאות שהוא הראשון העקר על להורות אלא נכתב לא החלק זה ובל ,בעבורה ונמצאות )ב(
 תולדות אלה עד מבראשית שהוא הזה החלק בכל נזכר לא ולזה ,בלבד הנמצאות לבל .הפועל

 הכוונה היתה לא כי להורות הכל, להמציא היכולת בעל כלומר ,אלהיסבלבד שם אלא השמים
 העקר והוא ,לבד הנמצאות לכל הפועל מציאות על להורות אלא החלק בזה שנזכר מה .בבל

 ונכתב אחר ענין הוא )שסד׳( אשתו חוה את ידע והאדם ער השמים תולדות ומאלה הראשון.
 הספור כל תמצא זה ועל ,השמים מן ותורה הנבואה מציאות שהוא )ג( השני העקר על .לרמוז
 אלהים ה׳ ויצו הוא אדם עם הש״י שנדבר הדבור התחלת כי , השמים מן תורה על סובב .ההוא

 , ב״ח מכל יותר צוויאלהי האדם נצטווה למה הטעם זה אהר וכתב ב׳( )שם וגו׳ לאמר האדם על
 לראות האדם אל ויבא השמים עוף כל ואת השדה חית כל האדמה מן אלהים ה׳ ויצר ואמר

 היו מכולם יותר ב״ה בגדרי ויודע )ד( משביל האדם להיות כי לבאר בא כאלו ,וגו׳ לו יקרא .מה
 מצות לשמור האדם ותכלית ,האדם בעד נמצאו וכולם )ה( אליו משועבדות השפלות הנמצאות .בל

 שהוא )ח( הגן בתוך אשר החיים מעץ שיאכל כדי בג״ע הנרמז )ז( בעוה״ז הונח זה ועל )ו( .קונו
מצות על יעבור וכאשר )ס( ,נ׳( )משלי בה למחזיקים היא חיים עץ בה שנא׳ התורה אל רומז

שרשים
 מהלך הולך לבדו הוא כי )ק( :החלק בזה התבאר
 בשרשים בדברינו פ״ו לעיל עיין .והשלמות הצורה

 לכאורה כי ,היטב מבואר הכל ותמצא ובענפים
 לעיל מ״ש סותרין שבכאן המחבר שדברי נראה

 ובמה ההוא הפרק בסוף כן גס וע״ש , ע״ש פ״ו
 המחבר דברי מבואר ג״כ ותמצא שם שכתבנו
 לאיזה הקודמות שהמלאכות כמו במ״ש .שבכאן

 שהאדם .יצירתו נתאחרה )ר( :ע״ש וכו׳ מלאכה
 פי׳ .וכו׳ ה' אל ונתיחסה )ש( : אחרון .גברא

 .וכו׳ יותר הש״י אל ודמיון יחס א׳ מצד לאדם שיש
 מלשאר יותר ביצירתו אחד חלק לאדם שנתן .ור״ל
 בדמות הוא זה מצד אשר האישי הקיום והוא .ב׳׳ח

 אחר ולכן ההוא בפרק לקמן שיתבאר כמו אלהיס
 משא״כ וגו׳ כדמותנו בצלמנו אדם נעשה הכתוב
 . וצלם דתות שום בהן נזכר שלא היצירות בשאר

 אחרת בדרך זה מפרש היה יעקב שהאהל וראיתי
 אלהים ה׳ וייצר כדכתיב השם אל ונתיחסה זז״ל
 לגבה ה' כתיב לא אחרת בריאה ובשום האדם את

 אחר מ״ש ממנו נעלם וכי תימה דבר וזה .עכ״ל
 חן אלהיס ה' ויצר הפרשה בזאת בסמוך זה

 בעצתו המחבר וגס וגו' השדה חית כל האדמה
 ללא הוא בזה והאריכות ׳ בסמוך זה כתוב הביא
 כלומר .וכו׳ השמים ויכלו נאמר ואז )ת( : צורך

 שהמלאכ׳ )א( האדם: בריאת קודם כלו שכבר אע״ם
 ונמצאות )ב( ששי בפרק לעיל מבואר . הראשיית
שהוא )ג( : הראשיית המלאכה בעבור . .בעבורה

 שהתורם ואע״ג ,השתים חן ותורה הנבואה מציאות
 שורת הוא והנבואה לבד העקר הוא השחיס מן

 , המאמר חזה פט״ו לקמן שיתבאר כמו אליה
 ואח״ב תחלה הנבואה מציאות כאן אמר לתה א״כ

 תורה תתאתת שלא כיון מ׳'מ , השתים חן תורה
 לקחן שיתבאר כמו הנבואה ע״י זולת השמים חן

 ואח״כ תחלה הנבואה כאן ג״כ אמר לכן פי״ח
 פי״ב בח״ג לקחן ועיין , השמים חן תורה

 בפ״ת לעיל כתבנו כבר . ב״ח בגדרי ויודע )ד(
 האדם כי ור״ל , הדבר עצמות הוא גדר שלשון

 חיים בעלי של א׳ כל וטבע עצתות יודע היה
 נשר ולזה אריה לזה שחות להן קרא טבעיהס ולפי
 אשר וכל בפסוק בראשית בם׳ הבחיי כמ״ש וכו׳

 וזש״ה . ע״ש המדרש ע״ם וגו׳ האדם לו יקרא
 וכולם )ה( :וגו׳ לו יקרא מה לראות האדם אל ויבא

 לכל תכלית האדם . האדם בעבור נתצאיס
 מצונן לשמור הוא האדם תכלית אבל , הנמצאים

 ובעבור .זה ועל )ו( :וכו׳ בעה״ז הונח ולכך קונו
 הוא בתורה הנכתב ג״ע .בג״ע הנרמז )ז( זה:
 שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן וע״ד לעוה״ז רמז
 . רומז שהוא )ח( :וכו' בתשובה א׳ שעה ויפה וכו׳
 יוכל התורה וע״י התורה אל רומז הוא חיים עץ

 ■ ולכך בסמוך שתבאר כמו ושלמותו תכליתו להשיג
 וכאשר )ט( :השפלות הנמצאות חכל יותר מצווה הוא

 הדעת מעץ ויאכל כלומר . קונו חצות יעבור
 בעץ הנרמזים העוה״ז תענוגי אחר שילך דהיינו

הדעת
ענפים

 ’לא■ הזכיר לא לכן הפילוסופים מן הרבה דעת שהוא כמו השפל עולם בעבור ילא האדם בעבור לא עצמם
V אטד : וצ״ע דוחק הוא אבל ,בלבד השפל עולם
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 נדי והוה, הנחש עש לאדם שקרה ההוא הספור כל נכתב זה ובעבור , מג״ע יגורש )י( קונו
 הוא סמאל ז״ל רבותינו בלשון הנקרא' שהנהש ,בעוה״ז לו שיקרה מה על רמז )כ( לו שיהיה

 מגורש להיותו ־גורס1 והוא שלמותו, מהשיג האשה באמצעות )ל( האדם את המטריד הרע יצר
 האנושי השלמות השגת אל די אין כי ;נ( להורות אלהים ה׳ הזה שפור ה בכל נכתב ולזה ,סג״ע )מ(

 הטבעיים הדברים המהווה בפועל ההשגה מצד זה יושג אשר )ס( בלבד הפועל מציאות בהאמנת
 היא זו שהשגה , השמים מן ותורה הנבואה האמנת צריך אבל , אלהים במלת הנרמז שהוא

 אלהיסאפשר ה' מאת בא שהצווי הצד ומזה , הטבעיים המהווה'לדברים הפועל מהשגת למעלה
 ידיעת שהיא הראשינה וההכרה הידיעה מצד לא ,לעולם והי ואבל החיים מעץ אדם שיאכל

 הדברים לעשות המצוה האלהית והתורה הנבואה השגת מצד אבל , לבד הפועל מציאות
 המבניים הדברים מן למעלה )צ( ענין שזהו ,ההקש יגזרם שלא )פ( אע׳׳פ אצלהש״י הנרצים )ע(
 הדברים כל אה אדהים וידבר תורה במתן אמד הלילה שגיות שים בזה יתמה שלא וכדי )ק(

 הוא הנכבד השם שהוא התורה שנותן לבאר י״נז( )שמיה אלהיך ה׳ באגני ופתח )ר( לאמר האלה
 התורה במשנת משה באר ולזה ,בראשית בפרשת אלהים הנקרא הנמצאים לכל הפועל בעצמו

 וידבר תירה במתן שנא׳ שאע״פ להורות ה׳( דברים ו קהלנם כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את
 הספור זה בכל נכתב ולזה , המדבר היה ב׳'ה הנכבד השם , האלה הדברים כל את אלהים

 על להורות )ש( אלהים ה׳ ד׳( )בראשית אשתו חוה את ידע והאדם עד השמים תולדות מאלה אשר
 למק בוללים )ה( היו בה שנזכרו העונשים וכל ,השמים מן ותורה הנבואה מציאות שהוא הזה העקר
 אדם .תולדות ספ־ זה עד אשתו חוה את יריע והאדם ומן . בלבד והוה באדם מיוחדים לא האדם

 וההשגחה הפרטי והעונש השכר מציאות שהוא השלישי העקר על לרמוז ונכתב אחר עני; הוא
 והבל לקק שקדה נמו )א( לחברו אדם בי; ריבות ודברי מקטטות בעולם המתחדשים בפרטים

 נענש שם ני , וחוה מאדם הקודמות בפרשיות הנזכר העונש על העונש מן אתר מין וזה )ב(
 ולא ,השם מצות עברו על הוא העונש עקר ני )ג( המין נלל על לרמוז ה׳ מצות עברו על אדם

וחור. באדם שנזכרו העונשים כל היו ולזה , והוה לאדם שקרה בעצמו הפרטי הענק מצד נכתב

 יגורש )י( :א׳ לחלק פ״ב בחורה כמבואר . הדעת
 כי .לו שיקרה מה על רמז )כ( : מעה״ז . מג"ע
 שיתבאר כמו כללי חטא הוא וחוה אדם של חטא

 החומד באמצעות . האשה באמצעות )ל( :בסמוך
 בראשית ם׳ הבחיי וכמ״ש . אשה במלת הנרמז

 וחרה לאדם שקרה שהענק ג״כ תמצא ושם , ע״ש
 בעה״ז לאדם שיקרה מה ג״כ רמז הוא הנחש עס
 ,המלה עם נחש בגי' שט״ן .כללי חטא הוא כי
 מעה״ז: מג״ע. וכו׳:)ת( סמאל והוא שס הבחיי פ׳־' כן

 לאדם די אין כי ,וכו׳ השגת אל די אק כי )נ(
 הפועל הש״י מציאות כשישיג תכליתו השגת לצורך
 יושג שזה . וכו׳ זה יושג אשד )ס( : לבד ברצון

 בהנבראיס המתהוים הטבעיים הדברים ע״י רק
 וזה , וה׳ ד' פרק במ״ב שיתבאר כמו בעולם

 על חורה אלהים מלת כי ,אלהיס במלת נדמז
 מ״ג לקמן המחבר וכמ״ש ידי לאל יש כמו היכולת

 יבא לא זו ההשגה וע״י , בענפים בפ״ב וע״ש ׳ג'5
 הנרמז הצורה השגת ע״י כ״א תכליתו שלמות אל

 הדברים חן למעלה היא כי אלהיס ה׳ נמלת
 החיים מעץ שיאכל אפשר הצד ומזה ! הטבעיים

 שהנבואה במ״ש המחבר של טעמו ונראה . וכו׳
 השכינה כי הוא ,אלהיס ה׳ בשם נרמז וחורה

 פעם הכתוב קרא הנבואה במראה המושג והכבוד
 כ״ח פ׳ ב׳ מאמר לקחן כמ״ש אלהיס ופעם ה׳

 שמות ב׳ ע״י נאמרו דבי־ות הי׳ כי ועוד , ע״ש
 : וגו׳ אלהיך ה' אנכי בסמוך מיד כמ״ש אלו
שלא )פ( :ית׳ רצונו עלתה שכך . הנרצים )ע(

 האנושי השנל ע״י טעמם ישיג שלא .ההקש יגזרם
 וכיוצא ושופר חדר ואכילת שעטנז לבישת כגון
 דבר היקש מצד אנוש• השכל יגזרם )שלא בזה

 כי . הטבעיים הדברים מן למעלה )צ( : לדבר(
 האלהיים בדב־יס בשכלו להשיג יוכל לא האדם

 הדברים לכן ,להשיג יוכל הטבעיים בדברים רק
 שלא ונדי ;ק( : מהטבעייס למעלה הס האלהיים

 מאחר יחשוב שלא .חלילה שניות שום בזה ידומה
 ואילך תולדות ומאלה לבד אלהיס בתחלה שכתוב
 ופתח )ר( :חלילה אלהות ב׳ הס אלהים ה׳ נאמד
 : לבד אלהים אחד ומתחלה . אלהיך ה׳ באנכי

 תורה מתן בשעת כי . הזה העקר על להורות )ש(
 למין כוללים )ת( : הללו שמות ב׳ ג״כ נאמרו
 וחוהה© אדם של ומעשיהם עניניהם כי . האדם

 : לעיל כמכר בעה״ז לאדם שיקרה מה רמז
 ועונש הבל הריגת כי .והבל לקין שקדה כתו )א(
 עצמם בשביל רק האדם, מין כל כולל היתה לא קין

 עליהם הש״י השגיח איך נאמר ותולדותם
 עונש נקרא וזהו ,יו א־ הריגת על לקין והעניש
 לקחן מיה ועיין , בחיי ברבינו הוא וכן , הפרטי

 מה אל נאות דהנא ענק כי ג' ממאמר פט״ו
 על הע־נש מן אח־ מין וזה )ב( : שם שנזכר
 לעונש דומה אינו הוא דקין העונש שוה . העינש
 עברו על הוא העונש עיקר כי )ג( : וחוה דאדם
 אשתך לקול שמעת כי שנאחר כמו ,ה׳ מצות

 :וגו׳ ממנו אכול ,לכלת צויתיך אשר וגו׳ ותאכל
כוללים
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 והוא ,ואיש איש טבל פרטיים בענינים ההשגחה ביאר חזאת בפרשה אבל ,המי; כל כוללים )ד(
 החמס ועל הקרבן בעשיית רצויה כוונתו היתה שלא על להענישו בקין השם השגיח איך 1

 רשע בעושי משגיח שהש״י להורות וזה ,לבר השם מצות עברו מצר לא )ה( להבל שעשה
 כמו להם אפו מאריך שהוא ואע״פ .בכפיהם אשר החמס ועל הרעה מחשבתם על להענישם
 שהרג כמו כי ,לו מדד שמדד במרה מקין שנפרע כמו מהם נפרע הוא הנה לסוף ,לקין שהאריך

 מהם נשתייר ולא במבול תולדותיו כל ונמוחו קין נהרג כן תולדותיו כל להפסיק וגרם הבל את
 המלאכות שהמציאו )ו( ונבונים חכמים גדולים אנשים קין בתולדות שהיו אע״פ , ופליט שריד

 כנור תופש כל אבי ,ומקנה אהל יושב אבי , וברזל גחשת הירש כל אבי שכתוב כמו והחכמות
 ולזה , הזה הג' החלק כל כוונת היתה וזאת , להם פנים השם נשא ולא )ז( (,ד )כראשית ועוגב
 בעולם הנעשים הדברים בכל היא אשר הפרמיית ההשגחה כי לרמוז ,בלבד ה' שם בו נכתב
 מצד ולא הטבעיים לדברים המהווה הפועל מציאות מצד אינה מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת
 ובנעדרי )ח( בשפלים להשגיח הוא ומעלתו השם שמשלמות מצד אבל , השמים מן תורה

 רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום לזה רמז הנביא אמר )ש( שוביהם מיד להושיעם היכולת
 יכלתו עוצם להראותם בשפלים שישגיח הוא ורוממותו מעלתו שמצד )י( כלומר נ״ז( )ישעיה

 לפתוח רחמים במדת היא שהשגחתו והבל מקין הזה בספור ובאר )נ( . נדכאים לב להחיות
 ד׳( )כראשית וגו׳ שאת תיטיב אם הלא לו ואמי־ לקין שפתה כמו ! התשובה דרכי לרשעים

 שסיים ואחר . כלל אלהיט שם הספור בזה׳ נזכר לא )מ( ולזה , הרין ממדת זה ואין )ל(
 הספור להתחיל הזר האלהית לדת התחלות שהם עקרים השלשה אלו לבאר
 שמכאן אמר כאלו . ארם תולדות ספר זה ואמר ]כ[ בהחלה כאשר התולדות וסדר
 מן שאינו הספר התחלות סרר )נ( אלא אינו הנה עד שכתב מה כל כי הספר התחלת הוא

הכפר שרשים
 נדון בכלל העולם כל שהרי .המין כל כוללים )ד(

 העונשים מן בזה וכיוצא ההריון וצפר במיתה
 שזהו .לבד ה׳ חצות עברו מצד לא )ה( :שם הנזכרי'

 שהמציאו )ו( :אדם עליהן שנצטוה מצות שבע בכלל
 ומהם המלאכות בשכלם שהמציאו . המלאכות

 פנים ה׳ נשא ולא )ז( : בעולם המלאכות נתפשעו
 לשון . ובנעדרי )ח( : עליהם חס ולא . להם

 . הנביא אחר )ט( : יכולת להם שאין ור״ל העדר
 המחבר בדברי תמצא פעמים והרבה , שאחר כמו
מעלתו שמצד )י( .־ כך לפרשו וצריך הלשון זה

ענפית

 ח״ג ע״ל וכו׳. בשפלים שישגיח הוא ורוממותו
 וגף לי תעשה אדמה מזבח הכתוב בביאור פי״ח
 הזה. בספור ובאר כ(:> יותר הענין נתבאר ושס

 . הדין חמדת זה ואין )ל( : וכו׳ באר זה ואגב
 בזה נזכר לא )מ( :הדין מדת של דרך זה ואין

 אלהיס כי הוי״ה של שם רק . אלהיס שם הספור
 :מדה״ר על מורה הוי״ה ושם הדין חדת על מורה

 יסודות של סידור . הספר התחלות סדר )נ(
 המחבר מ״ש אבל . עומד הספר שעליהם הספר

 לומר רצה הספר התחלת שמכאן בסמוך זה לפני
מכאן

 שלסי הנס .וכוי׳ אדס בחולדות מדבר בראשית ספר שהוא הספר זה וכו׳ אדם תולדות ספר זה ואמר ]ב[
 מידי יוצא המקרא ואין חלציו ומיוצאי הראשון באדם מדבר שהכתוב משמע הפשוטים דבריו

 ולהורוס האנושי המין כלל על בזה הכתוב שכונת והוא ,אמרת בדרך הזה הכתוב קצת לפרש נראה מ״מ ,פשוטו
 הפשוטים מולדות על כונתו ואין .האדם מין של תולדות אמר כאלו אדם הילדות שאמר ומה ,האנושי מכלית

 עקר וגו׳ חמים צדיק איש נח נח תולדות אלה בפסוק שפירש״י וכמו ,ידיהם מתהת היוצאים מעשיהם על רק
 התורה שהוא הספר זה אמר כאלו , הוא כך הכתוב פי׳ כלל וכונת ,וכו׳ טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם

 תולדותיו והוא בתורה וכתוב שנאמר מה לעשות רק בעה״ז לאדה לו אין כי בעה״ז האנושי מין תכלית הוא
 זה פ״א .וק״ל התולדות בשם יכונה התכלית וכן , האמתי שלמותו להשיג יוכל ידה על כי ותכליתו אדם של

 תב״ד ע״ה נ״י ור״ג ר״מ מ״ו מש״ב קבלתי אבל . אדם הולדות שהם אומות ע׳ כנגד , ל׳ בע' נדרש ספר
 שכתבו סופרים ב׳ כאן כשיש עד״מ והוא , הדרך ע״ז הכתוב כונת נר"ו מאיר מוהר״ר הגאון הישראלי

 כתב וכשחראה בזה וכיוצא' אל״ף ג״כ וזה אל״ף אות כותב זה דהיינו א׳ ראית תיבה או א' ספר שניהם
 זה שעשה בדרך כי זה לשל שוה זה של האות וציור שעצמות אע׳׳פ שוה וצורתם תמונתם אין הזי שניהם
 באין וכלן באנושית אהד שהם אע״פ כי אדם תולדות הוא כן כמו ;השני ג״כ עשה כזה בציור האל״ף
 וזש״ה ,מעט שאינו בהלוף ומתחלפות שוה וצורתם תמונתם אין מ״מ ,הראשון מאדם דהיינו א' וגזע מפורש

 זה לשל דומה זה של כתב ותמונת צורת אין סופרים ב' אותו כשיכתבו הספר זה ר״ל אדם הולדות ספר זה
 שהיו על הטעם לנו להורות ,הראשון אדם תולדות הוא זה ,בדמיון שויס בו שיש האותיות שעצמות 'פ אע

: כאנושית שויס ושניהם א׳ מאדם שניהם שבאו אף מעט אינו חילוף בדעתם מתחלפים
 ר,•.»־' ר
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 בכאן כן ,ובכך בכך מדבר הספר זה בהתחלתו אומר ספר מהחיל שכל כמו אבל )ס( . הספר
 ובא , ממנו העולם נמשך והיאך אדם בתולדות מדבר בראשית ספר שהוא הספר זה אומר
 הבמה שבכל בכו )פ( לספר התחלות אלא )ע( הספר מן אינו הנה עד שנכתב שמה לבאר

 ושספר )צ( התורה ספר התחלת הוא אדם הולדות ספר ומזה ,בתהלתן התחלותיה יונחו וחכמה
 עשה אלהים בדמות אדם אלהים ברוא ביום ואמר וההל , אדם תולדות ספור הוא בראשית

 בשיאמר מספיק היה התולדות שלכפור אע״פ )ק( ה׳( )בראשית וגו׳ בראם ונקבה זכר אותו
 בדסוה אדם אלהים ברוא ביום לבאר האריך אמנם ,וגו׳ בראם ונקבה זכר אדם אלהים ברא ביום

 והעונש שהשבר והוא ,התורה למציאות הברהי הוא גדול ענין על לרמוז )ר( אותו עשה אלהים
 מצד לאדם שיגיע אפשר הוא אמנם , ההורה מהתחלות )ש( אחת שהוא אמרנו אשר הפרטי
 הקיום )ח( לאדם שיגיע אפשר הצד שמזה , אלהים בדמות שהיא שבו המשכלת הנפש
 שהוא המיניי הקיום )א( מצד לא פ־טי ושכר עונש לקבל ראוי הוא הצד ומזה ! האישי

 שני )נ( התורה תחלת שהוא הפסוק בזה כתב בן ועל , חיים הבעלי לשאר בו משתתף )ב( י
 בעליונים אישיי קיום לו שיש לרמוז אותו עשה אלהים בדמות אמר כי , לאדם אשר הקיומים

 לרמת בראם ונקבה זבר ואמר , באיש קיימים ש־הם המלאכים בלומר אלהים בדמות היותו מצד
 שאמרו ה׳( )פרשה רבה בבראשית רז״ל רמזו זה ואל . בתחתונים בו שיש המיניי הקיום על
 במלאכת לוי בן יהושע א״ר נמלך במי )ד( א׳( )בראשית וגו׳ בצלמנו אדם נעשה פסוק על

 יצירות ב׳ בעולם היו אדם שנברא קודם הששי יום שעד לפי כי זה ובאור . נמלך וארץ שמים
 הקב״ה ונמלך באיש ולא במין קיימים שהם והתחתונים באיש קיימים שהם העליונים ,מתחלפות
 הסחות שתי בו שיתחברו כלומר )ה( כדמותנו בצלמנו אדם נעשה ואמר ובתחתונים בעליונים

 במין וקיום !בו אשר השכלי הבח מצד כעליונים באיש קיום ,במין וקיום באיש קיום יחד
 אלהים בצלם בצלמו האדס את אלהים ויברא אמר ולזה , בו אשר החמרי הסח מצד בתחתונים

 ואה״ב ,חיים בעלי שאר על יותר לו שנתן האישי הקיום על לרמוז יחיד בלשון אותו ברא )ו(
 והנקבה הזבד מצד •שהוא הטיניי הקיום על לרמוז רבים בלשון אותם ברא ונקבה זכר אמר
 הקב״ה לו שאמר בשעה רבה בבראשית שם שנמצא ממה זה על להקשות שיש אלא )ז( . יחד

 לטעית למינים פה פתחון )ח( נותן אתה מה כפני רבש״ע לפניו אמר אדם נעשה כתוב למשה
 ראוי )ס( טוב שמציאותו שהדבר מבואר והוא . ע״ב יטעה לטעות והרוצה כתוב הקב״ה לו אמר

 אם והרע, הטוב מן מעורב שמציאותו ומה שימצא, אוי י אין רע שמציאותו והדבר שימצא
•שאמרו הלשק וזה .שימצא ראוי אין העבר הוא הרע ואם , שימצא ראוי הגובר הוא הטוב

שאםר שרשים
 אבל )ס( : הוא תחלה ולשון הספר מתחיל מכאן

 דזה הכתוב פירוש לבאר בא עתה .מתחיל שכל כמו
 .לספר התחלות אלא )ע( :וגו׳ אדס תולדות ספר

 וחכמה חכמה שבכל כמו )פ( : לספר יסודות
 וכו' יונחו להשיג האדם שירצה חכמה כל . יזנחו
 תקשה שלא כדי זה ואחר .תורתנו בחכמת כן כמו
 התחלותיה בתחלתה דוקא לכתוב התורה צריכה לחה

 לעיל שנתבאר וכמו בסופה ולא ויסודותיה
 ספור הוא בראשית ושספר )צ( : הפרק בזה

 אדם תולדות ספר דזה הכתוב וזה . אדם תולדות
 אעפ״י )ק( :וכו׳ הוא בראשית שספר להגיד כונתו

 שכתבנו מה שלפי אע״ם .וכו׳ התולדות שלספור
 אדם תולדות ולהגיד לספר בראשית ספר שכונת

 ענין לרמוז )ר( :וכו' מספיק היה זה לפי כן אס
 לא זה ולפי . התורה למציאות הכרחי הוא גדול
 ולחה החצות על התויה כוונת והלא השואל ישאל

 הכרחי א4ה כי >בתורה אדם תולדות לספר לי
 הקיום )ת( : מיסודות . מהתחלות )ש( : וכו׳

 עצמו בפני ואיש איש שכל דהיינו הפרטי • האישי
 .המיניי הקיום )א( :במעשיו יזכה אס לעד קייס
 חת אם דהיינו לחינו רק לעצמו קיום לו שאין

למין קיום יש р ואס תחתיו בט נולד ראובן

 כחו העונש לקבל ראוי אינו הצד וחזה , האדם
 דומה . בו חשתיזף )ב( :בפרקין לקחן ש*תיאר

 החיניי קיום . הקיומים שני )ג( :ב״ח לשאר בזה
 התורה בתחלת כאן נרמזים הם ולכן האישיי וקיום

 : הנפשיי להשארות זוכה התורה שע״י שיוק כדי
 : רבים בל׳ נפשה שאמר מאחר . נמלך בחי )ד(
 ז שלם נראה . הכתות ב׳ בו שיתחברו כלומר )ה(
 ר״ל ,וגו׳ אדם נעשה אלהיס ויאחר חש״ה זה

 האדם בבריאת יחד שיתחברו צורות השני על שגזר
 כחו , לך ויקס אוחד ותפזר הכתוב מלשון והוא
 אלהיס ויאמר בפסוק בראשית בם׳ הבחיי שפי׳
 שיקר! ללמד שבא נאחר אס אבל . ע״ש אור יהי

 צריכין אנו אין בסחוך כמ״ש הקטן חן עצה הגדול
 אותו ברא )ו( : ותפזר מלשון ויאמר לשון לפרש
 זה אחר כח״ש אותם ברא אמר ולא .יחיד בלשון

 על להקשות שיש אלא )ז( :וכו' לרמוז אותו אלא
 על רבים לשון נעשה בח״ש הכתוב כונת אס .זה

 מתה קשה א״כ ההם הקיומים ב׳ התאחדות
 שיש .לטעות למינים פה פתחון )ח( :וכו׳ שנמצא

 . שימצא ראוי )ט( :חלילה רשויות לב' מיה לחוש
 אותו שידבר או הממציא אותו וימציא שיהיה ראוי

אינו אס ואפילו ,טוב כולו שמציאותו מאחר המדבר
לגסרי
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אומרים

 נזק לסבול שרוצה בטי ממנו יראה , יטעה לטעות והרוצה כתוב למשה הקב״ה לו שאמר
 המגיע המרובה הטוב מה ואדע יתן ומי ,הלשון מזה המגיע המרובה התועלת בעבור )י( מועט

 יתברך שהוא כמו הקטן מן )ל( עצה שיקח לגדול )כ( ללמד כדי אם , אדם נעשה בלשון
 גדול כך כל התועלת זה אק !צריך היה שלא אע״פ נבראיו שהם וארץ שמים במלאכת נמלך

 שהתועלת נאמר אם ואף , לטעות למינים פה פתחון מנתינת המגיע הנזק בעדו שיסבול כדי
 שכלי כה בו יש שהאדם שנדע כדי לוי בן יהושע רבי בשם שאמרנו מה הוא מזה הכניע

 השארות לומר רצה באיש קיום לו נותן השכלי הכת שזה !השפלים כנמצאים תמרי וכת כעליונים
 אם אף זה הנה כי .שאמרנו כמו התורה אל הכרחי דבר וזה )מ( הפרטית האנושית הנפש אל

 מת לשאול ראוי עדין הנה ,המינים טעות נזק בעדו לסבול שראוי גדול תועלת הוא ספק בלי
 ולתחתונים לעליונים אלהים ויאמר לומר לו היה )נ( רבים בלשון נעשה לכתוב המביא ההכרח
 ומת .לטעות למינים מקום היה ולא הנזכרים התועלות מזה מגיעים והיו בצלמבם אדם אעשה

 נעשת כתב )פ( אדם אעשה מלשון מגיע היה התועלת שזה שעם )ע( הוא )ס( בזה לי שנראה
 העליונים שמציאות לפי כי ! והוא )צ( שיכתב והכרחי עמוק יותר אחר ענק ג״ב ממנו שיובן כדי

 האישים להשאיר )ק( ויכולת כח לו שיש מנמצא נמצאים היותם יורה באיש קיימים שהם
 כת לו שיש מנמצא נמצאים שהם יורה התחתונים ומציאות , באיש תמיד קיימים שאלו כמו )ר(
 שתי שהם )א( ולחשוב לטעות שיביא ממה וזה )ת( , האישים ולא בלבד .המינים לשמור )ש(

 אדם נעשה אמר לכך ,(3ט״ ס״ו דף )פ״ב חגיגה במס׳ שנזכר כמו אחר אלישע שהשב כמו רשויות
והתחתונים העליונים שהם המתחלפים הנמצאים שהמציאו הכהות שני כאלו ]ג[ )ב( בצלמנו

שרשים
 שהטוב מאחר רע מעט בו שמעורב אלא טוב לגמרי

 ראוי ואין שימצא ראוי הרע על והגובר הרוב הוא
 , בו המעורב הרע מעט בעבור ההוא הטוב שיעזוב

 אפילו או רע טלו שהוא להפך הוא אס אבל
 הרוב הוא שהרע מאחר טוב מעט בו שמעורב
 התועל׳ בעבור )י( שי&א: ראוי אין הטוב על והגובר

 ולכן ור״ל . כצ״ל . הלשון מזה המגיע המרובה
יותר הוא מחנו הנשמע התועלת כי נעשה בל׳ כתב

 . לגדול )כ( : וכו' יתן וחי הלשון עי״ז הבא מהנזק
 )מ( :ממנו בחכמה .הקטן מן )ל( :בחכמה

ידי שעל .שאמרנו כמו התורה אל הכרחי דבר
וזה

 : הפרטי תכלית את להשיג הנפש תוכל התורה
 . וגו׳ לעליונים אלהיס ויאמר לומר לו היה >נ(

 וכו' עצה שיקח לגדול ללמד כדי אס כשאמר לעיל
 צריך היה שלא אלא זו קושיא נמי למפרך מצי הוה
 הנחתו חכח מעצמו בטל שהוא בעבור לזה עדין

 שימצא ראוי אין הגובר הוא הרע אם ואמר שהניח
 :שאע״ס .שעם )ע( :זה הוא . הוא )ס( :זק״ל
 . והוא )צ( : נעשה כתב אעפ״כ . נעשה כתב )פ(

 הפרט שנשאר . האישים להשאיר )ק( : זה והוא
 תמיד קיימים שאלו כמו )ר( :לעולם קיים הזה

אישים להמציא אפשר לו היה לא דאס .באיש

 : העליונים הנמצאים אלו והמציא ברא היאך א״כ
 היה דאס . האישים ולא בלבד המינים לשמור )ש(

 לברוא לו היה א״כ האישים לברוא ג״כ יכולת לו
 הס האישים כי המינים שברא במקום האישים

 צ״ל ע״כ אלא מהמינים ובמעלה במדרגה יותר
 היא וזו . וזה )ת( : האישים להמציא יכולת לו שאין

 שהם )א( * וכו׳ לטעות האדם את המביאה הסבה
 נעשה לחבירו אחד אוחריס היו והס .רשויות ב׳

 הוא התחתונים מן חלקך תן אתה בשותפות אדם
 , הנשתה והיא מהעליונים חלק אתן ואני הגוף
 לעליונים אלהיס ויאמר רחמנא כתב הוה אי וא״כ

 כי גדול יותר הטעות הוה אדם אעשה ולתחתונים
 אמר והשלישי חלילה רשויות ג׳ שהם אומרים היו

 בראת ואתה מלאכים בראת אתה להראשוניס
 בין הממוצע אברא ואני קצוות ב׳ שהם בהמות
 כתב אי נמי הדין והוא , האדם והוא שניהם
 ויאמר או אדם אעשה אלהיס ויאמר סתם רחחנא
 ישאר הנמצאים בשאר כמו וגו׳ אדם יהי אלהיס
 מ״מ כי , רשויות ג׳ שהם לומר במקומו הטעות

 דהייט מתחלפות יצירות ג׳ לפנינו בעין יהיו
 :וט' אדם נעשה אמר לכך ואדם בהמות מלאכים

יוק האחד הנמצא ומזה וכו' הכחות ב' כאלו )ב(

פים עג
וכו׳

 הקב״ה כתב לכך וז״ל פי/ יעקב ובאהל .בשרשיס פירשנו .וכו׳ הנמצא ומזה וכו׳ הכמות שני כאלו ]נ[

 פי' , כרחם בעל יודו ועי״ז האדם בראו וביחד הן רשויות ששני משמע שיהיה כדי נעשה
 שנים כ״א להיות א״א לכך הנזכר ומסעם אחד להיות שא״א אמרו שהם סברתם לפי גופא להם דחקשה

 כ״א לברוא יטל שאינו לזה סייע למה המלאכים לברוא שיכול זה ג״כ להם תקשה כן אס האדם בראו וביחד
 יכול שאינו זה דבשלמא , באיש קיימין שהם מלאכים האדם במקום ברא לא ולמה ,האדם לעשות בהמות
 לברוא שיכול זה אבל הבהמה מן טוב יותר הוא האדם שהרי האדם שברא בזה מרויח בהמות כ״א לברוא

 הוא שהמלאך האדס במקום המלאכים לברוא לו שטוב האדם לברוא מסייע שהוא במה מפסיד המלאכים
 למה דא״כ אחד להיות שא״א אמרו עצמו זה מטעם שהרי ! במין רק וזה באיש קייס שזה האדם מן טוב

ברא
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שידיעת

 ב שיתאחרו אדם שהוא אחת יצירה לעשות מסכימים שהם לומר רצה , אדם נעשה אומרים
 האחד הנמצא ובזה ! באיש קיום הנותן הפרטי והכת במין קיום הנותן הכללי הכה ,הכתות שני
 בעל שהוא אהד מנמצא מושפעים הם כלם והתחתונים העליונים הנמצאים שכל לכל ויושכל יובן

 ר״ל כלם הכהות בעל שהוא אלהים לומר רצה ,אדם נעשה אלהים ויאמר אמר ולזה , כלם הכתות
 והקיום הכללי הקיום ,הענינים שני בו שיתחברו האדם את לעשות בשניהם הסכים והפרטי הכללי

 מתאחדות הכהות שכל אחד נמצא על יורה וזה , הנפש מצד והאישיי החומר מצד הכללי ,האישיי
ג״כ כזה ויוכן ,אחד הוא ,במין והקיימים באיש הקיימים הדברים ושהפועל , גמורה אחדות בו

שרשים
 המקולקלת זאת סברתם לבטל א״א לכן פי׳ . זכו׳
 רבים לשון נעשה לכתוב דעתם כשנניח לא אם
 שאינן לומר שותפות דבר מזה נשמע שיהא נדי

 אומרים היו רשויות השני וכאלו רשויות שני אלא
 סברתם תבטל ועי״ז , כנ״ל נעשה לחבירו אחד

 והוא האחד מפועל בא שהכל ותבין בזה ודעתם
 זולתו בעולם ואין ומיוחד אחד שהוא ב״ה השי״ת

 כך הענין ופי' . וכחפצו כרצונו הכל ברא והוא
 אומרים אתם טעם מאיזה להם דתקשה . הוא

 למה א״כ אחד רשות הוא דאס רשויות ב׳ שהם
 לברוא טוב יותר לו היה לא וכי תחתונים ברא
 תקשה א״כ . באיש קיימים הס כי עליונים הכל
 היה לא טעם מאיזה תחתונים שברא זה להס
 לומר אתם צריכים ע״כ , עליונים לברוא יכול
 לברוא ויכולתו עצמותו גדר תחת נכנס שלא לפי

 יכולתו תחת זה נכנס היה אס כי , עליונים
 כדי בעצמו האישים את בורא היה בודאי ועצמותו
 דבי קדרה לו יהיה ולא לבדו האדם את שימציא
 כן וכמו , בחירה בבעל חפץ שהיה אחר שותפי

 האישים את שברא זה על לומר אנו צריכין ע״כ
 ועצמותו יכולתו תחת שיכנס באפשרות היה אס

 כדי אותן בורא היה בודאי התחתונים ג״כ לברוא
 קדרה לו יהיה ולא האדם את לבדו הוא שימציא

 לברוא באפשרות לו היה שלא אלא ,שותפי דבי
 מהתחתונים הבריאה אין כי בעצמו האדם את

 יכול האחד ואין ויכולתו עצמותו תחת גכנסה
 מהברואים והעצמות הטבע עצמותו מצד להכיר
 להתחבר להם אפשר היאך וא״כ у חבירו שברא

גמורה בהתאחדות יחד אלו עצמות ב׳ ולהתאחד

נ ע

 בטבע מניר אחד שאין מאחר האדם בבריאת
 אתם צריכים ע״כ אלא , חבירו שברא הנברא

 של הביואיס ועצמות בטבע מכיר אחד שכל לומר
 להם היה למה לדוכתא קושיא הדרא וא״כ חבירו

 כקדרה להם הוא ויהיה ביחד האדם את להמציא
 לעצמו אדם ואחד אחד כל לברוא הו״ל שותפי דבי

 זה כי בשותפית ולא בעבודתו לבדו האדם לו ויהיה
 ברא שאחד הוא האחת ע״כ אלא . הסברא הפוך
 התחתונים שברא ומה , ותחתונים עליונים הכל
 האדם בריאת על היה כוונתו כי עליונים הכל ולא

 לפי היצירה כוונת ועיקר הבריאה תכלית שהוא
 כ״א האדם למציאות זא״א у בבחירה עובד שהוא

 .והתחתונים העליונים הפחות ב׳ בו התאחדות ע״י
 באס להקשות אין הזה הגמור החופת אתר ופתה
 שעבודתו האדם' בריאת על רק היתה לא כוונתו

 ותחתונים עליונים לברוא לו היה לא בבחירה היא
 כי לומר נוכל , האדם לבריאת הצורך כפי אלא
 כמו , ותכליתו האדם טובת לצורך הוא הכל

 ודוקא , בענפים כאן בדברינו זה כל שיתבאר
 לתרץ נוכל לא בענפים כאן שנכתב הא״י פי׳ לפי

 והתחתונים מהעליונים שהרבוי ולומר כך זו קושיא
 נוכל כי ,ותכליתו האדם כלל טובת לצורך הוא

 לא שעדיין כיון כך שהוא לן יימר מאן לומר
 , מאחד בא שהכל אחר מצד גמורה בהוכחה הוכחנו

 ואשינויא ,חלילה רשויות ב׳ שהן אדרבא לומר טכל
 הוכחנו כבר דבריט לפי אבל , סחכינן לח זו

 או זו אשינויא א״כ אחד חנמצא בא שהכל במופת
 וק״ל.ופייןבענפיס לסמוך אנו צריכים ע״כ בו כיוצא

כתה אי אבל . וסתירתו יעקב דאהל פירושו
רחמנא

 אפפ״ה האדם מן סוב שהמלאך אף כשיאמרו כ״א הקושיא זאת לתרץ להס א״א ע״כ אלא у וכו׳ בהמות ברא
ומה у אחד הכל מתחלה נמי לדידן ה״ה . ג״כ והדס מלחכים לו שיהיו ריצה הוא כי האדם לעפות מסייע
היה לא וא״כ у הכל ברא והוא ה׳ תושיע ובהמה ואדם מלאכים לו שיהיה ב״ה רצונו כך וכו׳ הבהמות שברא
 זה שפירושו היות עם הנה .א״י עכ״ל כדפירשתי נעשה כשיכתוב כ״א המקולקלת הסברא זאת לבשל אפשר

האדם לבריחת מסייע שהיה מה דלמא קשה זה פירוש לפי כי , אמתי אינו הוא מ״מ ומחודד עמוק הוא
גדולה במדרגה אצלו הוא מ״מ במין קיים שהיא היות עם שהאדם לפי מלאכים הזאת בפעם בראם ולא

 יוכל איך ומזה .בבחירה ולא בחיוב הם פעולותיו שכל המלאך משא״כ בבחירה עובד הוא כי ממלאך יותר
 קדימת זולת האדם למציאות אפשר ואי בבחירה העובד האדם בריאת על היה ורצונו שכונתו מאחר להוכיח
 ומה אהד מנסלא בא הכל ע״כ א״כ אלו קיומים ב׳ כ״א זולת אינו האדם עצמות כי ותחתונים עליונים
 עדיין כי אינו זה . האדם בריאת על היחה כונתו כי עליונים הכל ולא ותחתונים עליונים לברוא שהוכרח

 הכנה אס כי אינם הקודמים והנמצאים האדם בריאת על רק היחה לא כונתו באם ולומר לחלוק דין לבעל יש
 עליונים מנמצאיס והרבוי у האדם לבריאת הצורך כפי אלא ותחתונים עליונים לברוא לו היה לא א״כ למציאותו

ותחתונים
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 כשהסב״ה כי תמצא ל׳ז ולהורות )ד( .הכלליים ובדברים האישיים בדברים מקפת השם שידיעת )ג(
 שמואל ! משה משה יעקב, יעקב אברהם, אברהם פעמים, שני שמם מזכיר הצדיקים על נגלה

 האדם דם שופך נה לבני השם אמר וכן ,שבו הפרטיות מצד הפרטים יודע שהוא לומר ,שמואל
 דבקה הפרטית שהידיעה על לרמוז ט׳( )בראשית האדם את עשה אלהים בצלם כי ישפך דמו באדם
 טעם מה )ה( בלבד המין לשמור ב״ח בשאר כמו כללית ידיעה בו היתה לא שאם ,באדם
 בצלם אדם שנעשה לפי כי יאמר אבל .המין כל הורג הוא אחד אדם ההורג וכי הרוצח שיהרג
 בו דבקה הפרטיית האלתית שהידיעה אחר ,לעונש ראוי וההורגו באיש קיים הוא הנה אלהים

 בהם דבקה הפרטיית והידיעה )ו( באיש קיימים הם אשר כעליונים בו אשר השכלי הכח □צד
 ולהיות .בתורה המיועד הפרטי ולעונש לשכר ראוי האדם היה וע״ב ,שבהם השכלי הכח מצד
 שתי שם שאין להורות הפועל השם מצד הא׳ ,התורה למציאות הכרחיים הללו דברים שני

 היא שזאת ,אחד הכל אבל ,הארץ אלהי אינו השמים שאלהי אומרים המינים שהיו כמו רשויות
 הארץ ואלהי השמים אלהי בה׳ ואשביעך שאמר כמו בעולם מפרסם אברהם שהיה היחוד אמונת

 ביצירת יהד נתהברו והפרטים הכללים השם שידיעת להורות האדם מצד והשני .כ״ד( )שם
 בצלם היותו מצד פרטית יריעה אותו יודע שהשם מצד ועונש לשכר ראוי יהיה וע״כ האדם
 ומארץ אבי מבית לקחני אשר השמים אלהי ה" ואומר ג״ב מפרסם אברהם שהיה והוא , אלהים

 ,לי ונשבע לי ודבר פרמיית ידיעה אותי ידע השמים אלהי היותו שעם כלומר )שם( וגו׳ מולדתי
 ,יטעה לטעות והרוצה כתוב למשה הקב״ה לו שאמר רז״ל ואמרו ,אדם נעשה כתב זה בעבור
 הפרטיים הפועל כי להורות לתורה והכרחי גדול הוא הלשון מזה הנמשך התועלת כי כלומר

 שתי שם ושאין אותם והיודע התחתונים הכללים הפועל בעצמו הוא אותם והיודע העליונים
 אמי רבי רמז זה ואל )ז( .הכל ידע אחת ביריעה אבל טתהלפות ידיעות שתי ולא רשויות
 נמלך והפרטית הכללית בידיעתו אבל ,חלילה בזולתו נטלך שלא כלומר נמלך בלבו שאמר
 הכללית ידיעות השתי בו כשיתאחדו וזה , אחת ידיעה שהכל בו שיתבאר אחד נמצא לעשות

והפרטית םישרש

 בשאר כמו האדם יהיה או אדם אעשה רחמנא
 הא׳ ,רשויות ג׳ שהם אומרים היו עדיין הנמצאים

 לשניהם אמר והג׳ , תחתונים והב׳ עליונים ברא
 ועצמות בסבע מכיר אתה ואי עליונים בראת אתה

 ואתה לבד עליונים רבוי בראת לכן התחתונים
 ועצמות בסבע מכיר אתה ואי תחתונים בראת

 מכם לא׳ ואין לבד תחתוני' רבוי בראת לכן העליוני׳
 שניהם עצמות בסבעי מכיר אני אבל בבחירה עבד
 ואברא יחד הכחות ב' אצרף ומיד תכף לכן

 בעלי הנמצאים רבוי לי ויהיה אדם משניהן
 בלשון נעשה למימר הכתוב הוכרח לכן . בחירה
 ויהיו שותפות איזה מניה נשמע שיהא כדי רבים

 ביחד והס חלילה רשויות שגי שהם לומר מוכרחים
 ע״י וא׳׳כ , בשותפות אדם נעשה אומרים היו

 בא שהכל הגמור החופת אל יבאו זאת סברתם
 האדם הוא הבריאה כוונת ותכלית אחד מנמצא

 ממנו שברחו במה יפלו ובזה , בחירה בעל הוא כי
 מושפעים כלם הנמצאים שכל האמת על ויודו

 הכל ברא והוא ומיוחד יחיד אחד והוא מהש״י
 ומזה המחבר וז״ש . שכתוב נמו וכחפצו כרצונו
 שהיו שנשמע ע״י ר״ל , וכו׳ יובן האחד הנמצא
הנמצאים שכל יובן ובשותפות ביחד אותו בוראין

ענפים

 הש״י .חקפת השם שידיעת )ג( :נ״ל ,וק״ל זכו׳
 הדברים כל כוללת כלומר סובבת ידיעתו )ר״ל יודע

 ולהורות )ד( :הקיומים( כל נבראו ורצונו ובידיעתו
 : לבד בכללם ולא ובפרס בכלל יודע שהש״י .ע״ז
 אחד אדם ההורג וכי הרוצח שיהרג סעם מה )ה(
 מי כמו ור״ל כצ׳ל . וכו' המין כל הורג הוא

 חייב אינו בהמה כגון ב״ח משאר אחד שיהרוג
 אדם הריגת על חייב יהיה נא כן כמו מיתה עליה
 מצד בהם דבקה הפרסיית והידיעה )ו( : אחד
 שנראה מסעם זה מוחקין יש . שבהם השכלי הכח
 מאחר המחבר בדברי מיותרים דברים שהם להם

 הפרסית האלהית שהידיעה בסמוך זה לפני שאמר
 דחקו ולחנם צורך ללא הוא אבל . וכו׳ בו דבקה
 והידיעה שאמר מה לפרש נוכל כי , כן לומר

 ור״ל ,העליונים על קאי וכו׳ בהם דבקה הפרסית
 להש״י שיש הפרסית שהידיעה ומאחר אמר כאלו

 א״כ שבהם השכלי הכח מצד ג״כ היא בעליונים
 באה לשניהם ונים והעל האדם דהיינו שוין שניהם

 היה וע״כ אחד מסעם מהש״י הפרסית הידיעה
 : ונכון מוכרח הוא כן כי ודז"ק .וכו׳ ראוי האדם

 כצ״ל . נמלך בלבו שאמר אמי ר׳ רמז זה ואל )ז(
 מדרש ואינו ריב״ל בשם הנ״ל רבה במדרש והוא

בפני

 דבר לתר׳ן שנוכל הגס . חלילה רשויות ב׳ שהם ודאי אלא אותן ברא ולמה צורך ללא הוא הכל שברא ותמהונים
 יאמר הוא כי זה יאמין לא המתנגד מ״מ . ותכליתו האדם כלל טובת לצורך הוא ההוא שהרבוי ולומר זה

 דברי בכונת האמתי דהפ״רוש נראה לכן . רשויות ב׳ שהם מהמת הוא הרבוי דלמא כך שהוא לן יימר מאן
: לי נראה נכון והוא בשרשיס שפירשנו דרך על הוא אלו המחבר
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 דבקה הפרטית שהידיעה יורה כעליונים אלהים בצלם היותו טצד כי .האדם והוא והפרטית

 הגמור היחוד על זה ויורה .כן גם בו דבקה המינית שהיריעה יורה ונקבה זכר היותו ומצד ,בו
 הוא זה על ולרמוז )ה( .אלהים בדמות היותו מצד פרטי ולעונש לשכר ראוי שהאדם ועל

 בדמות אדם אלהים ברוא ביום שאמרנו כמו התורה התחלת שהוא הכתוב בזה שנכתב
:אותו עשה אלהים

 אלהית דת בעל לכל צריך אמונה היא אם אף )ב( מאין יש החדוש אמונת )א( יר פרק
את הארץ שפצתה להאמין משה בתורת המאמין שיחוייב כמו )ג( . להאמינה ’

 האלהית התורה מעקרי עקר איננה אבל )ד( משה על שנחלקו לפי ועדתו קרח את ותבלע פיה
 על להורות בראשית בפרשת התורה התחילה ולא .זולתה אלהית תורה מציאות יצוייר שלא

 אם שאף לפי )ה( ,החכמים מן הרבה שחשבו כמו לתורה עקר ולשומו מאק יש חדוש
 יכולת לו בשיש השם יתואר לא )ז( אריסטו שיאמין הדרך על ]א[ )ו( בקדמות המאמין
 שהמאמץ שכן כל )ט( ,לבד רגלים ארבע בעלת נמלה לברוא ולא )ח( הזבוב כנף להאריך

 עץ כהרף נחש הפטה להפוך יכולת יתברך לו שיש יאמין לא כי התורה נסי כל יכחיש זה
לפי !להכחיש לו יחוייב והמשיח משה מציאות אף אלא בלבד זו ולא )י( כנים והעפר דם והמים

שהאיש שרשים
 רבי וכו׳ במלאכת אמר ריב״ל וכצ״ל ,עצמו בפני
 . ע״ז ולרמוז )ח( : וכו׳ נמלך בלבו אחר אמי
 הכרחי הוא שזה ובעבור ור״ל , לזה וראיה כמו

 התורה בתחלת בלשונו הכתוב האריך לכן לתורה
 :וגו׳ אלהיס בדמות אדם אלהיס ברוא ביום באמרו
 האמונה .מאין יש החדוש אמונת )א( יב פרק

 שהש״י מאמינים שאנו הזאת
 לקמן מזה ועיין המוחלט מהאפס העולם את ברא

 בזה המחבר וכונת . המאחר מזה כ״ג בפרק
 שלפני בם׳ לעיל שנתבאר מאחר תקשה שלא הפרק

 לנו להורות בראשית בהתחלת התורה שכונת זה
 השמים מן ותורה ה' מציאות דהיינו השלשה שאלו
 האלהית לתורה הכרחיים עקרים הס ועונש ושכר
 בין מאין יש חדוש ג״כ מנינו לא לחה וא״כ

 ובפרט בבראשית נרמז ג״כ הוא כי העקרים
 לתורת עקרי דבר הוא שהחדוש שאמר להרמב״ם

 זה אין כי אמר ולכן מחורה לח״ב כ״ז בפרק משה
 התחילה ולא במ״ש והולך שמבאר כמו התורה כוונת

 . היא אס אף )ב( : וכו׳ בראשית בם׳ התורה
 כמו )ג( : עקר ולא בלבד אמונה שהיא אע״ם

 שנאחר מה בכל שמאמין מי כמו .המאמין שיחוייב
 ג״כ הוא מחוייב גמור אחת הוא שהכל חשה בתורת
 שנחלקו מטעם פיה את הארץ שפצתה להאמין

 מן אחד ג״כ הוא קרח שבליעת לפי , משה על
 זה ובענין כן כמו ,משה בתורת הבאים הדברים

 : מאין יש החדוש אמונת להאמין מחוייב הוא
אינה הזאת האמונה . עקר איננה אבל )ד(

 באופן אלהית תורה עקרי שאר בין בעקר נחשבת
 שכבר לפי , זולתה אלהית תורה יצזייר שלא שנאחר
 ולא ההיא האמונה זולת אלהית תורה יצוייר

 המאמץ אס שאף לפי )ה( : וכו׳ התורה התחילה
 עתה לבאר יבא ,כו׳ המאמין את״ל אף ר״ל .וכו׳
 אס כי עקר איננה החדוש שאמונת ‘ שכתוב מה

 שיאמץ מי מ״מ עד למטה נמשך והכל בלבד אמונה
 אריסעו כי .אריסטו שיאמין הדרך על )ו( :כר׳

 דהיינו הוא קדמות של ופירוש . קדמית האמין
 עומד היה כך אלא כלל נברא לא שהעולם שיאמין
 שוס האחר על לאחד ואין הקב״ה כמו עולמית
 יתואר לא )ז( : נימא כמלא אפי׳ בזמן קדימה

 תואר להקב״ה ליחן המאמין זה יוכל לא . השם
 וכו׳ להאריך יכולת לו בשיהיה דהיינו כזה היכולת

 שהעולם מאמין הוא כי , עתה שהוא חתה יותר
 לברוא ולא )ח( : לעולם יקום כן היה וכאשר קדמון
 הרגלים לה שיפחות . לבד רגלים ד׳ בעלת נמלה

 זה שהמאמין כיש )ט( : ד׳ רק לה יהיה ולא
 של טבעו בהפוך הם כי . התורה נסי כל יכחיש
 משה מציאות אף אלא בלבד זו ולא )י( : עולם

 שהבלתי לפי וט׳ א״א וכו' שהאיש לפי וט׳ והמשיח
 פירש הא״י הרב הנה .וכו' לעולם יכלה לא ב״ת
 האחד , דחוקים פירושים ב' המחבר דברי על כאן
 יפה מרדכי חהר״ר מהגאון שקבל והב' פצחו חפי
 איזה לבחור ועליך וז״ל דבריו בסיף וסיים זצ״ל
 • טובים לא כאחד שניהם כי שתרצה הפירושים חב׳

בהפך הוא הכל הרב דעת לפי שהוא אף שהראשק

אמונה לידי וסיעתו אריספו את המביא ההכרח דע .בשרשיס פירשנו .אריסטו שיאמין הדרך על ]א[ יב פרק
 והמחבר .עיש החדוש על להם שיש טענות ו' בעבור למורה מח״ב י״ד בפרק מבואר הוא זו

 ומכח . בשרשיס פירושו וע״ש וכו׳ יפעל או שיברא יצוייר שלא וא״ח במ״ש פכ״נ מ״ז לקמן מהן אחת טענה הביא
סבה הוא הש״י רק הש״י ברצון נברא ואינו המציאות מחוייב הוא שהעולם לומר הוכרחו אלו טענות ו׳

,הש״י כך לעולם להאיר שלא מטבעה שישתנה להשמש שא״א כמו מהבריאה טבע שוס לשנות לו וא״א לשלם
 כל הוית סבת שהוא יודע הש״י אבל ,והכרה בידיעה שלא הוא השמש פעולת כי כהשמש ממש אינו מ״מ אבל

 ויש כאחד באין ושניהם הששכל על קדימה שום להשכל שאין מהשכל המושכל כחיוב שהוא אלא , ממצאים
 למכל
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 ב״ת שהבלתי לפי לעולם שימצא אפשר אי בבית אישים לו קודם בהמצא אלא ימצא שלא שהאיש
 חומר •מיש שיאטין מי מקום טבל )כ( .ספק בלי בכללה התורה תפול ובזה ,לעולם יכלה לא

 הדעת זה יכחיש לא שרצה וכסו השם שרצה בעת העולם ונתחדש נברא ממנו )ל( קדום ראשון
 לא עולם של ומנהגו טבעו בשינוי בתורה שבאו והנפלאות הנכים כל כי , ומופתיה התורה נסי
 עם זמן בבלתי )נ( המים ושקנו ׳ נחש המטה כהתהפך )מ( ,מיש יש אלא מאין יש יצירה היו

 את המים יזונו לא )ס( לזה כי דם להתהפך אפשר אי שהפשוט אע״פ , דם צורת ,פשוטים היותם
 אחר ולחלק אש צורת המים מן לחלק נביאו משה יד על השי״ת הקנה זה כל ועם )ע( ,הב״ח
 בבלתי עצמי הפוך )צ( לדם ונהפכו ונתמזגו יחד וטרפם )פ( עפר צורת אחר ולחלק אויר צורת

 כל וכן . היאור באש ולא הרגה כתה לא עיגים למראה היה שאם לבד עינים למראה ולא ,זמן
 שהיו מה כ״ש ,מיש יש אלא מאין יש יצירה בהם היתה לא בעצמים שהיו והנביאים התורה נסי

 הדרך על כקדמות שיאמין מי יש אם אף ולזה .כשלג מצורעת משה יד בהתהפך במקרים מהם
כופר אינו הזה הדרך על שיאמינה מי הנה ,נסיה ובכל בתורה כופר הוא אריסטו שיאטינהו

בתורה שרשים
 אינו אבל האמת לפי שהוא אף והשני . האמת

 כק' דין בעל הודאת הנה .עכ״ל הרב כוונת לפי
 הדחוקים להעתיק הוא צורך ללא בכן דחי עדים

 כל יד בודאי שלו שהחיבור גס ומה הכתב על שלו
מה ולראות שם בדבריו לעיין יוכל לכן בו אדם

: כונתו מתוך עולה שהיה
 מן הורוני אשר וכפי לע״ד שנראה מה אפם

מציאות אף .החלי וזה בס״ד אכתוב השמים
 הנאמר מציאות פי׳ .להכחיש לו יחוייב ומשיח משה

 אדם בני שאר לטבע חוץ הוא ומשיח משה על
 בישראל עוד נביא קם ולא כתיב משה שגבי לפי

 , המאירה באספקלריא נבואתו שהיתה וגו׳ כמשה
 וכיוצא ה׳ ביראת והריחו כתיב משיח וגבי
 ולפי , אדס בני שאר בטבע כן שאין חה בזה

 ואין הטבע אחר הונך שהכל הקדמות מאמיני
 אנו צריכין הטבע לשנות יכולת שוס להקב״ה
 שהאיש לפי . והולך שמבאר וכמו זה כל להכחיש

 . בב״ת אישיס לו קודם בהמצא אלא ימצא שלא
 נפקד ולא כמו הפרט על נאמר איש שס פי׳

 צריכין הקדמות מאמיני לפי כי ור״ל , איש ממנו
 לו א״א שבדור והמיוחד הפרטי שהאיש לומר אנו

 כדומה אישים לו קודם בהמצא אלא בנמצא להיות
 עד אבותיו ואבי אבותיו שהיו ור״ל , בב״ת לו

 בדורם ומיוחדים פרטיים אישים ג״כ תכלית לאין
 להש״י ואין הטבע אחר הולך הכל כי לו כדומה
 וכמו בתחנה היו מאשר בהוייתס לשנות יכולת

 . אריסטו דעת לפי לחורה מח״ב בפי״נו שנתבאר
 ומשיח משה על הנאמר מציאות שימצא א״א א״כ

 קם ולא משה על שיאחר הוא שקר כי לעולם
 וכמו כמוהו ג״כ היו אבותיו והלא וגו׳ עוד נביא
 כמו תכלית לאין עד צד מכל לו דומים אבותיו שהיו

 כדומה ג*כ אחריו זרעו שיהיה הראוי מן הוא כן
והכל הטבע אחר הולך הכל כי תכלית לאין עד לו

ענפים

 לעולם יכלה ולא הטבע אחר לנהוג מתחלה נתיסד
 נתן ביאור ולהוסיף , כן שאינו בחוש רואין ואנו

 ר״ל לעולם יכלה לא שהבב״ת לפי ואחר הטעם
 ואין הקב״ה כמו בזמן בב״ת הוא שהעולם מאחר

 להפך וכן העולם על זמנית קדימה שוס להקב״ה
 לעולם אין א״כ ודבריהם סברותיהם ע״ם כידוע

 לא ג״כ התחלה לעולם שאין ומאחר בזמן התחלה
 לא עדיין אס סוף לו שיש עליו לומר א״א כי יכלה

 שניהם על נאחר יכלה לא לשון נאחר או . התחיל
 בעבר דהיינו למפרע ותכלית סוף לו שאין רצוני
 נקרא ולפיכך . להבא ותכלית סוף נו אין וגס

 הקודם מצד הן ותכלית סוף לו שאין מאחר בב״ת
 הנאמר מציאות זה ולפי .וק״ל המתאחר מצד הן
 . כמ״ש משה על . שקר יהיה ומשיח חשה על

 עד הקידמים בזמנים וכן שעתה מאחר ומשיח
 שהיה איש שוס בנמצא היה לא עדין תכלית לאין

 לא שוב שהיתה חכמו הבריאה מטבע משתנה
 תפול ובזה , לעולם יכלה לא הבב״ת כי ישתנה
 קדמות שיאמין. מי מקום מכל )כ( :וכו' התורה

 כמו עולמית בנמצא חומר איזה שהיה דהיינו כזה
 חן . ממנו )ל( :אפלטון דעת והוא .הקב״ה
 היינו . נחש המטה כהתהפך )מ( : הזה החומר

 אע״פ המיס וכן .המטה מן נתהוה הנחש כי מיש יש
 : הדס צורת קט מורכבים ולא פשוטים שהיו
 המים יזונו לא )ס( : אחד ברגע .זמן בבלתי )נ(
 בשתיתס ושובע טעס שוס מרגישין שאין .הב״ח את

 וק , פשוטים נקראו ולפיכך שבהם הלחלוחית זולת
 לא המיס וז״ל חערבין בכל פרק בריש אחז״ל
 : ע״ש מהם האדם לב מסעד לא כי מזון מקרי
 :ומזגם .ושרפם )פ( :ואעפ״כ זה. כל ועם )ע(
 בהם היה ולא חמש דם שהיו . עצמי הפוך )צ(

 .לנחש שנתהפך מטה גבי וכן מיס צורת שוס ניכר
שהיתה אע״פ והולך שמבאר כמו במקריים משא׳׳כ

יד

 קדימס שוס לאדם ואין בעולס והכרה ידיעה לו שיש העולם פס הש״י כן ,אליו במושכל והכרה ידיעה להשכל
 אלו ופתירת , היסב באר הכל מבואר פס כי למורה מח״ב עשרים בפיק ועיין , לו סבה שהוא אלא האחר על

; ע״ש זה שלפני בפרקיס שס ג״כ תמצא אליפעו שזכר טענות השש
 חפשה
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 . כאין יש יצירת או בריאה להאמין ונסיה התורה האמנת מהברה אק בי )ק( לבמופתיה בתורה
 מציאות על להורות הוא בראשית מפרשת הראשון החלק שעקר לזה הקורס בפרק אמרנו ולזה

 מציאות יצוייר שלא . האלהית התירה למציאות ההכרחי הראשון העקר שהוא בלב־ הפועל
 תורה בעל כל צריך אמונה שהיא אע״פ מאין יש החרוש האמנת אבל .זולתו האלתית התורה

 מ״ם ,המן את והוריד השלו את והגיו ביס ויזובו צור בקע משה בי להאמין שצריך כמו להאמינה
 ואע״ם ! התורה עקרי עם ז״ל הרפב״ס טנאו לא ולזה )ר( .האלתית התורה כעקרי עקר איננה
 מהן ואחד מינים הנקראים הם המשה ]א[ כי תשובה מהזכות ג' פרק המדע בפרק שכתב
 הוא ועת קדום ראשון הומר שיש האומר כי מבואר והוא , № וצור ראשון לבדו שאינו האומר
 שקרא זה כל ועם ,דבריו לפי כמוהו ראשון הוא הראשון החומר כי ראשון לב־ו שאינו כאומר

 תורה תצוייר שלא עקר שאיננו לפי בעקרים מנאו לא מאין יש החרוש יאמין שלא מי כין
 מציאות על להורות הוא בראשית בפרשת התורה שהתחילה מה כן אם ויהיה .זולתו אלהית

: שבארנו כמו אלהית להורה והכרחי ראשון עקר שהוא הפועל
 השם מציאות שהם שזכרנו ה^לו העקרים בשלשת )ב( שמחזקת דת כל אי; )א( יג פלה

 •מאמרנו כמו האלהית לדת כוללים עק־ים שהם )ג( השמים כן ותורת ועונש ושבר
 .לעוה״ב הלק לו ויהיה אלהית בתורה מאמין יקרא בה שהמאמין ,פנים כל על אלהית היא )ד(

 לדת כוללים עקרים הם הללו העקרים שלשת כי הוא הענין עקר אבל )ה( ,כן הדבר שאין
 לפי הבא לעולם חלק לו ואין האלהית הדת בעלי מכלל יוצא מהן באתת הכופר שכל ,אלהית
 שיודה עד לעוה״ב הלק לו אין עדין בהם המודה ואולם ,שראוי כמו אלהית בתורה מו־ה שאינו

 כופר כאלו השרשים מן באחד הכופר כל כי , מהם והמסתעפים בהם הנתלים ובשרשים בהם
 צריך השם מציאות שהוא הראשון בעקר המאמין כי )ו( .ממנו מסתעף ההוא שהשורש בעקר

 העקר ב; יוצאים שרשים שהם באלו וכיוצא , בנוף כה ולא גוף ושאינו אהד שהוא שיאבק ג״כ
 מציאות שיאבק צריך הב׳ ר,עקר שהוא השמים מן תורה שיאמין מי ובן .בו נתלים או הזה

 בידיעת שיאמין צריך והעונש השכר שהוא השלישי בעקר והמאמין ,השליה ושליחות הנביאה
 ־שרשים מאלו שורש שיכפור מי ובל .גופיי ואם נפשיי אם שיבר שים ושיש )ז( והשגחתו ה'

 מציאות שיכחיש שמי כמו כי .עצמו בעקר כיפ* כאלו בהם נתלים או העקרים מן המסתעפים
כופר כאלו הוא הנה ידו על שנתנה השליה שליחות או השמים מן לתורה שורש שהוא הנבואה

 ניכרת היתה ידו מ״ח ,,וכו׳ מצורעת משה יד
 אק כי )ק( :הצרעת עליה שנהוסף רק כבראשונה

 מכיתת אינה התורה . התירה האמנת מהכרח
 בשם פ״ב לעיל המחבר וכמ״ש לזה האדם את

 פי׳ .ז״ל הרמב״ס תנאו לא ולזה )ר( : הרמב״ס
 ממורה ב' לחלק כ״ז בפ׳ כתב בעצמו שהוא אעפ״י
 מבואר הוא כן . חשה לתורת עקרי דבר שהוא

 , זה בפרק ע״ש הפרקים ברמזי לעיל בהדיא
: אחר טעם קצת פ״ד סוף לעיל ועיין

 שלא שנתבאר אחר . דת כל אץ )א( יג פרק
 אח״כ אמר ג׳ כ״א עקרים יהיו

 .שזכרנו הללו העקרים בג׳ )ב( :וכו' דת כל אין
 .חלהית לדת כוללים עקרים שהם )ג( :בפ״י לעיל

להסכים צריכה אלהית שהיא שאוח־ת דת כל פי׳
 פנים כל על אלהית היא )ד( :אלו עקרים ג׳ עס
 אלו עקרים בג׳ מסכמת זה שדת מפני לא .זט׳

יקרא דת באותה שהמאמין באופן אלהית נקראת

ענפים

 וכו׳ כענק עיקר אבל )ה( : כן הדבר אין וט׳
 • וכו׳ הכופר שכל אלהית לדת כוללים עקרים

 .כוללים עקרים נקראים אלו עקרים שג׳ מה ר״ל
 באחד הכופר שכל באופן דהיינו . אחד מצד הוא
 שתודה דת שכל דהיינו אחר בענין אבל .וט׳ מהן
 שתודה עד אלהית נקראת אינה אלי עקרים בג׳

 המאמין כי )ו( :וכו׳ בהם הנתלים ובשרשיס בהם
 פט״ו לקמן יתבאר הכל . וכו׳ הראשון בעקר
 ואם נפשיי אס שגר שם ושיש )ז( : זה מאמר
 נפשיי שכר לעוה׳ב שם שיש ר״ל איט . גופיי
 מאחר לקחן הסכים שהמחבר לפי אינו זה וגופיי

 והוא הרחב״ס לדברי עה״ב שכר בענין פ׳ל ד׳
 והיאך בלבד לנפש כ״א לגוף שכר שוס לעה״ב שאין
 נראה לכן , גופיי ואס נפשיי אס כאן כתב

 אם שכר ושיש להניח וצריך שם תיבת למחוק
 לעוה/ גופיי ואס לעוה״ב נפשיי אס ור״ל וט׳ נפשיי
 וכמו עה״ב שכר על לראיה הוא עה״ז ושבר

שחטאר

 משמע שבכאן המחבר דברי מתוך ,וט׳ לכל וצור ראשון לבדו שאינו האומר וכו׳ הנקראים הן ]א[ פי״ג
 ז״ל הרמב״ס כונם שאין נראה ולי י ,בזמן ראשון ד״ל ראשון לבדו שאינו הרמב״ס שאמר שמה

 לא זה לפי וא״כ • וק״ל לכ״ל וצו״ר ראשון ואמר בלשונו שדקדק ע״ז והעד בסבה ראשון רק בזמן ראשון לומר
 ושם / בענפים זה מאמר פכ״ג לקמן עוד ועיין ■ דבריו על כאן אלו הרמב״ס דברי להביא המחבר צריך היה

: ז״ל המחבר כונש לפי יותר בס״ד מזה אכתוב
 כי
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 מציאות שהוא בעקר כופר הוא הנה גוף יתברך שהשם שיאמין טי כן , השמים מן תורה בעקר
 ממציא המציאות מהוייב נמצא שם שיש )ח( שיאמין היא השם מציאות שהאמנת לפי . השם

 המחוייב היה ואם .זולתו דבר אל צריך אינו והוא לו וצריכין מאתו מושפעים וכלם הנמצאים כל
 המורה הרב שבאר כמו מורכב )י( גשם שכל לפי , אחר אל )ט( צריך היה גשם המציאות
 א״ב יהיה ולא ,הלקיו חבור יחייב )כ( אחר ופועל מרכיב אל צריך מורכב וכל ,כ״ב בהקדמה

 ,זולתו אל צריך יהיה אבל בעצמו מסתפק יהיה ולא בזולתו אלא )ל( בעצמו המציאות מחוייב
 אלא בעצמו המציאות מחוייב כן אם יהיה ולא ,אותו ופועל ממנו גדול כן אם ההוא והזולת
 שהש״י שיאמר שמי יתחייב ולזה , המציאות אפשרי הוא בזולתו תלוי שמציאותו ומי , בזולתו

 במאמר שלם באור זה שיתבאר כמו השם מציאות בעקר כופר כאלו בגוף כח או גוף הוא
 בגזרה )מ( הם הדברים כל כי שיאמר או השם בידיעת או בהשגחה הכופר וכן .בפ״ז בגז״ה הב׳

 עול לאל מיחס או , והעונש השכר בעקר כופר הוא הנה ,קריר ואל קצ״ה אל בערבי הנקרא
 חלילה ,שעשה מה הפך לעשות בידו שאין אחר בכפיו המס לא על החוטא את שמעניש ורשע

 כופר כאלו מהן באחד הכופר העקרים מן היוצאים השרשים בכל וכן . מעול ושדי מרשע לאל
 העקרים מן היוצאים השרשים כל שיבחנו שראוי במה המבחן דרך הוא כי מאד זה והבן .בעקר
 מאמין יקרא ואז גמורה הודאה המאמין בהם ויודה ,טעות ואין בה סכלות אץ אמתית בחינה

: שזכרנו העקרים בשלשת ומודה
 עקרים השלשה מן המסתעפים השרשים ידיעת דרך עתה שנבאר וראוי )א( יד פרק
 שאין ראשונה ונאמר , בו המודה או בעקר הכופר שיודע כדי הללו ’

התורה מצות על העובר כי ]א[ )ב( התורה ממצות טצוה שום בשורש ולא בעקר שימנה ראוי

הנה #רעים
 ומיהו . 5 פ' ד׳ מאמר שם המחבר בדברי שמבואר

 ג״כ גופיי שכר שם שיש מ״ש ולומר לישב נוכל
 שכר לנפש שאין שחושב הרמב״ן דעת לפי כן כתב

 גופיי ואס נפשיי אם אחר לכן הגוף בזולת לבדה
 פט״ו לקחן שכתב וכמו ,שניהם דעת ידי לצאת

 שם שיש )ח( :בפ״י לעיל שכתבנו וכמו ,זה מאחר
 : המציאות מחויב שהוא בנמצא א׳ שיש .נמצא
 . מורכב )י( : אחר פועל אל . אחר אל )ע(
 : חלקיו( מחיבור )וה״ה ארח״ע יסודות מד׳
 המחבר אחר פועל אל . חלקיו חיבור יחויב )כ(
 ומכריח ומחייב חלקיו( )את יסודותיו חלקי את

 לא כי . בזולתו אלא )ל( : יחד להיותם אותם
:חלקיו מחבר שהיה הזה הפועל זולת קיום לו יהיה

 עתה בפנינו שהוא כחו דבר כל . בגזרה )מ(
רשע. הן צדיק הן להיות עליו נגזר היה כך

:בזה וכיוצא
 ידיעת דרך עתה שנבאר וראוי )א( יד פרק

 בפ' שבארנו אחר .השרשים
 אלהית בתורה מאמין נקרא שאין לזה הקודם

 היוצאים ובשרשיס הכוללים בעקרים שיאמין עד
 הדרך ראשונה לבאר ראוי בכן מהם והמסתעפים

 תוכן אל שנבוא כדי בו ליכנס שראוי והמבוא
 הללו עקרים הג׳ מן היוצאים השרשים ידיעת

 בלשוט שדקדק והוא , בזה הרמב״ס מדעת ולאפוקי
 כי )ב( :וכו׳ דר״ך עת״ה שנבאר שראוי ואמר

המחבר שהאריך מה .וכו' התורה מצות על העובר

כאןענפים

 חלק להם שאין וכו' התורה בעלי מכלל יוצא אינו אבל מצוה אותה על וכו׳ התורה מצות על העובר כי ]א[ פי״ד
 לענוש שייך לא משה בתורת כופר נקרא יהיה מצוה איזה כשיכפור דאם פעמו נ״ל .וכו' לעה״ב

 שהעונשים מאחר ועוד .לעה״ב חלק לו שאין מניה בדרבא ליה קם כי בתורה נו נרשס4י עונש באותו אותו
 עונש שום לה אין ע״כ אותה כשיעבור עצמה בפני עונש לה יש ומצוה מצוה כל רק שוות אינם המצות של

 ,ובעה״ב בעה״ז עונשם שנרשם בתורה מצות כמה שמצינו ובפרט . בחכמתה התורה ששערה זה כ״א אחר
 צו יהיה ולא הוי השמים מן תורה אין האומר ובכלל בחורה כופר נקרא יהיה מצוה באיזה שיכפור זה אם וא״כ
 וט' ההיא הנפש חכרת הכרח לכתוב התורה צריכה ולמה כך עונשו יהיה מצוה כל על ע״כ א״כ לעה״ב חלק

 אלא .כך עונשם המצות בכל והלא זה לשון בכפל רבותא מאי בעה״ב חכרת בעה״ז הכרת הלק פ׳ ריש ודרז״ל
 המבואר לעונש ראוי רק , וכו' בחורה כופר נקרא אינו מ״מ מצוה איזה כשיכפור אף לומר אנו צריכים ע״כ

 ולעי . וק״ל שזכרט כמו לעה״ב אף הוא שעונשם בהדיא בהם המבוארות המצות אותן זולת מצוה באותה
 ראשונה ונאמר רק יאמר שלא הראוי מן היה כי בלשונו כאן המחבר שהאריך מה שפיר נמי יתיישב זה

 העקרים א״כ יהיו בעקרים מצוה תמנה אם כי התורה ממצות מצוה שוס בשורש ולא בעקר שימנה ראוי שאין
 • הוא כך המחבר דברי שהצעת לומר נוכל שכתבנו דברינו פי על עכשיו אבל . וכו׳ התורה מצות כמנין
 בהדיא ממאנת התורה זה כי בעקר למנות ראוי שאין פשימא התורה מצות על העובר מצד אס אמר וכאלו

 תרצה אס אפילו אלא . זה על וטעס ראיה לשוס צריך ואין שכתבנו וע״ד וכו' ישראל פושעי בכלל הוא כי
המבואר מטעס שימנה ראוי אין ג״כ וכו׳ ה' מצות היא אס בה שיפקפק מצד העקרים בין המצוה /מנוח

בפנים
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 צורך ג״כ והוא בענפים זה על עיין בלשונו כאן
 מן תורה אין האומר בכלל זה כי )ג( :הפירוש לזה

 שביארו כמו )ד( : לעה״ב חלק לו אין ואז . השמים
 המחבר הביא ב׳ פ׳ ריש לעיל . חלק ,בפ חז״ל

 חצוה תמנה ואס )ה( : ע״ש בפירוש רז״ל מאמר
 על יפקפק אם שתאחר פי׳ . הצד מזה בעקרים

 חן אינה שהיא לומר התורה מחצות חצוה איזה
 : וכו׳ א״כ יהיו בעקר כופר נקרא זהו הש״י
 החצות שכל אף פירוש ..וכו׳ שהמצות וא״ת )ו(

 אלא העקרים בין לחנית סברא אין ח״מ בזה שוות
 לעקרים ודמיון שייכות איזה להם שיש החצות אותן

 הנקראים שהמצות אח״כ אחר לכן , תורה של
 פירוש , וכו' שבאו המצות כל יהיו א״כ וכו' עקרים

 היה שהרי )ז( : מעולם איש לב על עלה לא זה
 . בשבועתו נעצר שהגשם וידע לאליהו מאמין
 לא דאס בעקרים מאמין היה ע״כ וא״כ פירוש

 את להעניש להש״י יכולת שיש מאמין אחאב י-היה
 מאמין היה היאך לצדיק טוב שכר וליתן הרשע

 יכולת שאין מאחר אליהו בשבועת נעצר שהגשם
 היה לא אס וכן , הצדיק רצון לעשות הש״י "ביד

 מאמין היה היאך אלהית היא שהתורה מאמין
 א״א הצדיקים כי אליהו בשבועת נעצר שהגשם

 ע״י זולת אותה ולשדד המערכה על לגזור להם
שהיה .אמצעי בהכניסו אס )ח( :האלהית התורה

 יוצא אינו אבל , מצוה אותה על בתורה שנכתב לעונש וראוי ישראל פושעי בכלל הוא הנה
 הוא א״כ אלא ,לעוה״ב חלק להם שאין בתורה הכופרים בכלל ת6נמ ושיהיה התורה בעלי מכלל
 כי )ג( ,בפיני לטישה נתנה אם או השם מצות היא אם בה מפקפק היותו מצד המצוד. על עובר

 דף י״א פרק )סנהדרין חלק בפרק רז״ל שבארו כמו )ד( השמים מן תורה אין האומר בכלל דה
 מזה בעקרים מצות תמנה ואם )ה( .הקן שלוח ואפילו בזה שוות התורה מצות וכל ,ע״א( צ״ט

 שרשים או עקרים הנקראות שהמצות וא״ת )ו( . התורה מצות כמנין העקרים א״כ יהיו הצד
 שבאו המצות כל העקרים במנין יהיה כן אם !שזכרנו העקרים בשלשת הנתלות המצות הן

 אלא .השם מציאות שהוא הראשון בעקר נתלות שכלן התורה יסודי ובהלכות ע״א בהלכות
 לא ולזה . התורה ממצות פרטית מצוד. שום בשורש ולא בעקר שימנה ראוי שאין הוא שהאמת

 ז״ל הרמב״ם שכתב כמו לזולתו ולא לעבדו שראוי בעקרים ולא בשרשים למנות ראוי יהיה
 וכל פסל לך תעשה ולא פני על אחרים אלהים לך יהיה לא שהיא עצמה בפני מצוה שהיא לפי

 כופר עליה העובר ואין ה'( דברים ,כ' )שמוח וגו׳ תעבדם ולא להם תשתחוה לא וגו׳ תמונה
 המודה עליה רז״ל שאמרו עד מאד הפורה עבירה שהיא אע״פ , עקריה בכל ולא התורה בכל

 היה אלילים עבודת עובד אחאב והרי , כופר ולא אמרו ככופר ! כלה התורה בכל ככופר בע״א
 כמו בשבועתו בעבורו נעצר שהגשם וידע לאליהו מאמין היה שהרי )ז( בעקרים כופר היה ולא

 בהכניסו אם )ח( אלילים בעבודת טועה והיה י״ח( א׳ )מלכים ישראל עוכר זה האתה לו שאמר
 בו והדבקים הטובים על משניה יתברך שהשם חושב בהיותו ואם יתברך השם ובין בינו אמצעי
 ,המערכה למקרה נמסרים שהם חושב היה האנשים שאר אבל )ש( ,הצדיקים מן וזולתו כאליהו

 ספק ואי; )י( ;באמצעותה המערכה שפע לקבל אלילים עבודת ועובד צורות עושה היה ולזה
 כשלא הכרתיים שהרי ,התורה ממצות מצוה על לעובר שוה בעקר או בשורש הכופר עונש שאין

 אע״פ התורה וכשלמדום , בהם מכלים האריות היו ספק בלי בה כופרים והיו התורה יודעים היו
 לומר יש וכזה .האריות מן גצולים היו זה על הכתוב שהעיד כמו אלילים עבודת עובדים שהיו

 ועונשי וכ( ,מרדו כפי עונש ואחד אחד לכל לתת לה׳ משפט ומאזני פלס כי העוה״ב בעונשי

ז’העוה שרשים
 השפע בירידת ויכולת כח שוס זו לע״א שיש חושב

 ש״מ א״כ .וט׳ האנשים שאר אבל )ט( : האלהית
 התורה בנל כופר נקרא ע"אאינו שעובד מי שאף
 מחצות מצוה על עובר שהוא אלא בעקריה ולא

 שאין ספק ואין )י( :וגו' לך יהיה לא והיא התורה
 המחבר כונת .וכו׳ בעקר או בשורש הכופר עונש
 לעיל שבארנו אחר תקשה שלא כדי הוא בזה

 . העקרים בין התורה מצות שימנה שא״א מניה
 שנכתב לעונש ראוי התורה חצות על העובר כי

 חן היה ח״ח וא״כ ,בענפים שפירשנו וע״ד בתורה
 שנזכר החצות אותן לפחות שימנה זה לפי הראוי
 בעה״ז הכרת תכרת הכרת כמ״ש בעוה״ב עונשם
 שעונשם מאחר כי , בזה וכיוצא בעוה״ב תכי־ת
 שכונת ש״מ העקרים בכפירת הוא כאפר עה״ב

 אח׳׳כ אמר ולכן העקרים בין אלו לחנות התורה
 דאע״ס ראיה בזה שהביא ור״ל , וכו' ספק ואין

 דעוה״ב העונש מ״ח לעה״ב חלק להם אין שלשניהם
 כעונש גדול כ״כ אינו המצות כפירת מחמת הבא

 , שורש או עקר איזה כפירת מחמת הבא דעוה״ב
 כופר הוא הרי שרש או עקר באיזה כשיכפור כי

 וז״ש . מהטתייס ראיה הביא וע״ז , התורה בכל
 : ,וכו הבא עולם בעונשי לומר יש וכזה אח״כ

 כמו . עה״ב עונשי לכל לראיה העה״ז ועינשי )כ(
חבירו על גדול יותר עונש לאחד יש עה״ז בעונשי

 מצום תמנה ואס ואמר אח״כ בלשונו שדקדק וזה ,וכו׳ מצות כמנין העקרים א״כ יהיו שאמר במה בפנים
ושהוא : וק״ל הצ״ד מז״ה בעקרים
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 הרע לשון בעלי ז״ל רבותינו מנו שהרי תדע )ל( ,שיבא כמו העוה״ב עונשי לכל ראיה העוה״ז
 כמאנין )מ( לעוה״ב חלק להם שאין אותן בכלל ברבים חבירו פני ומלבין צבור מדרכי והפורשק

 עונש אין כן , בתורה הכופר לעונש שוה המלבין עונש שאין לספק ואין ,והכופרים ואפיקורסים
 ולא בשורש למנות ראוי שאי; כן אם מזה ויתבאר . בשורש לכופר שוה המצוה על העובר
 מן לתורה שורש או עקר הקבלה )נ( נמנית לא ולזה , התורה ממצות פרטית מצוה שום בעקר

 הכרחית שהיא אע״ם הדת וחכמי האבות סבלת אחר האדם שימשך שראוי כלומר , השמים
 ולא שורש למנות כן גם ראוי היה לא ולזה )ע( .פרטית מצוה שהיא לפי )ס( אלהית לתורה

 אלא , ז״ל הרמב״ם שכתב כמו פרטית מצוה היא אם )פ( תשתנה ולא התורה תנוסח שלא עקר
 במאמר שיתבאר כמו השליח שליחות לשורש נמשך דעת הוא אבל ,מצוה שאינה הוא שהאמת

 לפי , פרטית מצוה שהיא אע״פ )צ( בשורש האחדות שנמנה ומה .וכ״ו( י״ע )פרק בע״ה הג׳
 דומה ולא שוה שני ואין )ק(. אחד יתברך שהשם שנאמין אם .דברים שני האחדות שבהאמנת

 הוא הנה כלל והרכבה רבוי שום בלי אחד שהוא עם )ר( המציאות שהמחוייב שנאמין ואם !לו
 מציאות מעקר מסתעף שורש )ת( הוא האחד הצד ומן ,הנמצא הרבוי כל סבת ר״ל )ש( אלהינו

 אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע עליה שנצטוינו פרטית מצוה הוא האחר הצד ומן ,השם
 ה' אנכי ומנה בעקרים המצות מונה שהוא ז״ל הרמב״ם דרך לפי הוא התימה ומן ,ו׳( )דברים
 ישאר נמנו לא למה )א( המציאות מחוייב נמצא שיש להאמין מצוה כ׳( שמות ,ה׳ )שס אלהיך

 מצות בעקרים נמנה לא כי ,שיקשה ממה זה אי; דרכנו ולפי )ב( ,הדברות בעשרת העקרים
 ממצרים שהוציאני שהש״י להאמין והוא , עקר ולא פרטית מצוה הוא אנכי ודבור כלל פרטית
 שיבא למה הקדמה כמו אנכי דבור יהיה או )ג( .סיני הר על תורה לנו שנתן הוא עבדים מבית
 והוצאתיך בך השגחתי שאני אחר לומר ובא ,פני על אחרים אלהים לך יהיה לא והוא )ד( אחריו

ז’ר״כא שרשים

 חטאו לפי הראוי עינש לו מגיע אחד לכל כי
 שהרי תדע )ל( : עה״ב בעונשי כן כמו ,ומרדו

 שלשניהם שאפי׳ זה דבר להוכיח שבא פירוש . וכו׳
 שויס אינם ח״ח לעה״ב חלק להם שאין עונשם
 . ואפיקורסים כמאנין >מ( :וכו׳ רז״ל מנו טהרי

 והאפיקורסים שהמאנין שאחז״ל שחצינו כמו כלומר
 בעלי אחר במקום אמרו כך לעה״ב חלק להם אין

 :.לעה״ב חלק להם אין וכו׳ מדרכי ופורשין הרע לשון
 לפי )ס( : לאבותיו להאמין שיחוייב . הקבלה )נ(

 וגו׳ ויגדך אביך שאל כח״ש . פרטית מצוה שהיא
 כמ״ש פרטית חצוה היא הדת לחכמי לשמוע וכן
 הוא כן וגו׳ לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא

 פי״ט לקמן המחבר בדברי בהדיא מבואר
 נלמד שם כי פנ״ו במ״ג לקמן ועיין , זה מאמר
 ולזה )ע( :וגו' ואמך אביך כבד ממצות הקבלה מצות

 היא אס )פ( : היה לא זה ומטעם . היה לא
 שהרחב״ס פי׳ . הרחב״ס שכתב כמו . פרטית מצוה

 מן לעולם תשתנה לא שהתורה להוכיח רצה ז״ל
 תגרע ולא עליו תוסף לא ראה בם׳ הנאמר הכתוב

 פי״ד מ״ג לקחן דבריו סותר המחבר אבל , ממנו
 אע״פ )צ( :וכו׳ הוא שהאמת אלא אמר ולכן , ע״ש

 ה׳ ישראל שמע שנאחר כמו . פרטית מצוה שהיא
 . לו דומה ולא שוה שני ואין )ק( :אחד ה׳ אלהיט

 כי צורך ללא הוא אבל , לו הפך ולא גורסים יש
 :לזה זה במעלה ודומים שויס הס הפוכים ב' כל

 ואין הפשוט א' שהוא אע״פ . א' שהוא עם )ר(
 אפשר היאך א״כ היסודית והרכבת רבוי שוס בו

 .אחד אס כי יהיה לא מהאחד כי ממנו הרבוי שיבא
 לעשות תוכל לא א' אחה בגד לך יש אם ועד״ח
להאמין אגו מחוייביס אעפ״כ בגד אמות ב' ממנה

 הרבוי כל סבת לומר רצה )ש( :וכו' אלהיט שהוא
 כבת הוא כי בכלל אלהינו שהוא כלומר . הנמצא

 מאחד הרבוי שיבא אפשר היאך תקשה ואס ,כלנו
 הכל תמצא ושם וי״ד וי״ג י״ב וי״א פ״ח במ״ב עיין

 כי בענפים הנזכר בפי״ד וע״ש , היטב מבואר
 ולפי , דרכים ב׳ על הספק זה היתר כתבנו שם

 אמתי ויותר נבחר יותר הוא בזה שדעתי הנראה
 : היטב וע״ש שם הנזכרים הדעות אותן מכל
 . השם מציאות מעקר מסתעף שורש הוא )ת(

 שני ואין פשוט אחד הוא שהש״י שנאמין הצד והוא
 למה )א( :ממ״ב פ״י לקמן שיתבאר וכמו לו שוה
 פירוש . הדברות בעשרת העיקרים שאר נמנו לא

 בין בפירוש העיקרים שאר כל ג״כ למנות לו שהיה
 מורה שהוא וכו׳ אנכי שחנה כמו הדברות עשרת

 רמזי מתוך משמע כן .ה' מציאות עקר בפירוש
 וז״ל הספר בתחלת לעיל הנרשמים הספר זה פרקי

 כל נאמרו לא למה ויבאר זה בפרק ברמזים שם
 ולפי )ב( :עכ״ל בפירוש הדברות בעשרת העקרים

 דרכט לפי כי פירוש . שיקשה ממה זה אין דרכנו
 פרטית מצוה שזס העקרים בין נמנה שלא שאמרנו

 העקר אף וא״כ חצוה אם כי אינו אנכי ודבור
 מן אינו ולכן הדברות בי׳ נזכר לא ג״כ ה׳ מציאות
 שזה ואע״ג . וק״ל זה דבר לשאול לשואל הראוי
 העקר על כן גס מורה וגו׳ אלהיך ה׳ אנכי הכתוב

 מ״מ העקרים בין אותו מונה והמחבר ה׳ מציאות
 שבא רק העקר זה לנו להורות הכתוב כונת אין

 שמחוייביס והוא בו המבוארת המצוה לנו להורות
 :וכו׳ ממצרים שהוציאנו הוא שהש״י להאמין אנו
 פרק ג' מאמר לקחן עיין .אנכי דבור יהיה או )ג(
 והוא )ד( :לזה הדוחה ענק ג״כ כתב שם כי י״ח

לא
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 עבודתי שתנידוו ראוי אין כלוסר !פני על אחרים אלהים לך יהיה לא עבדים מבית מצרים מארץ
 הקדמה היא אבל הדברות עשרת בכלל אנכי שאין החכמים מן הרבה דעת וכן .זולתי כעבודת

 ולא להם תשתהוה לא כי )ה( , לך תעשה ולא לך יהיה לא והם אחריו הבאים הדברות לשתי
 לב לחזק הדברות בתחלת אנכי דבור שנכתב ואמרו ,השנים אלו פירוש אלא אינו תעבדם

 אע״פ החסד צד על תמשך היא כי לומר , יתברך מאתו הנמשכת ההשגחה בהודאת המאמינים
 אלילים עבודת עובדי במצרים בהיותם בישראל שהשגיח כמו ,לכך ראוי המקבל יהיה שלא

 ולשומרי לאוהב; לאלפים חסד ועושה שיסיים מה וזה ,האבות בזכות עבדים מבית והוציאם
: כלל פרטית מצוה שום בהם ימנה שלא השרשים בכל הכלל א״כ ויהיה ,מצותי

 הם מהם והמסתעפיס שזכרנו העקרים בשלשת הנתלים השרשים >שר המשה פרק
 ממנו עפו יפת השם מציאות שהוא הראשין העקר מן כי ! שמונה

 האחדות והם .המציאות מחוייב שהוא השם במציאות הנתלים הדברים כל כוללים שרשים ארבעה
 יתברך ושהוא ]ח[ בזמן התלות לו ושאין . בגוף כח ולא גוף ושאינו .שכתבנו הדרך על )א(
 מתחייבים שהם מענינם מבואר שרשים הארבעה מאלו אהד וכל .החסרונות מן מסולק )ב(

 מחוייב יהיה לא )ג( הרכבה שום בלי אהד יתברך הוא יהיה לא אם כי .השם מציאות לעיקר
 בזמן )ד( נמצא שיהיה בזמן התלות לו יהיה אם וכן ,בגוף כה או גוף יהיה אם וכן ,המציאות

 ולא קדמון ג״כ יהיה ולא )ז( שיבא כמו )ו( לו מהאחר או לו קודם )ה( הזמן יהיה זמן זולת
 ,הרמב״ם שכנה כמו הקדמות מנינו ולא בזמן התלות לו שאין השורש זה מנינו ולזה )ה( ,נצהי

 שרש הקדמות שמנה ולדבריו ]ח[ )ט( ,והנצחיות הקדמות הזה בשורש נבלל שיהיה כדי ז״ל
 יתברך שהיא אהד שורש שמנו וכן ,עצמו בפני שורש ג״כ הנצחיות למנות לו היה עצמו כפני

^כםול * שרשים
 וה בכתוב וכאן ,פי . אחרים אלהיס לך יהיה לא

 תשתחוה לא כי )ה( : הדברים עשרת מתחילין
 אמר .,הב אלו פירוש אלא אינו תעבדם ולא להם

 הקדמה הוא אנכי שדבור מאחר תקשה שלא כדי זה
 תעשה ולא לך יהיה לא והס ראשונות דברות לב׳
 כי בהכתוב מיד בהם לסייס הראוי מן היה ח״כ לך

 המתין ולמה וגו' פוקד קנא אל אלהיך ה׳ אנכי
 ולא להם תשתחוה דלא הדברות גס שאמר עד

 אל אלהיך ה' אנכי כי אחר כ ואח" ,וגו קעבדס
 ,הי מן אינו וגו׳ תשתחזה לא כי אמר לכן !,וגו

 חזה ועיין , וק״ל השנים אלו פירוש אלא דברות
: י״ח ,ם ,ג במאמר עוד

 זה שלפני בפרק .שכתבנו הדרך על )א( טו פרק
 אחד הוא שהש״י להאמין שצריך

 חן מסולק )ב( :לו דומה ולא שוה שגי ואק סשוט
 :בענפים ועיק , חסרון שוס בו שאין .החסרונות

 יהיה אם פירוש . המציאות מחוייב יהיה לא )ג(
המציאות מחוייב להיות לו א״א א״כ מורכב השי״ת

 אחר ופועל חרכיב אל צריך מורכב כל כי בעצמו
 . בפי״ג לפיל שנתבאר כמו חלקיו חיבור המחייב
 שיתבארו כמו גוף בעל להיות לו א״א זה ומטעם

 :וה' ,ד פרק ב׳ מאמר לקחן שרשים ,הד אלו כל
 בזמן בד״ח שהיה שתאמר . זמן זולת בזמן )ד(

 שיהיה וכן . זה קודם ולא שנה אלפים ד׳ התחלת
 או לו קידם )ה( : לעולם יהיה ולא זמן איזה פד

 מחוייב שהוא נמצא על לומר א״א וזה .לו מתאחר
 פ״ד ב׳ במאמר .שיבא כמו )ו( :בעצמו המציאות

 ולא קדמון ג״כ יהיה ולא )ז( : שם י״ח ,וכס וה׳
 מאחר תכלית כעל כחו שיהיה זו לא פירוש .נצחי

 ולא קדמון יהיה שלא זו אף אלא בזמן שנתלה
 אבל . אליו וחתאחר לו קודם הוא הזמן כי נצחי

 ולא וצ״ל . הוא ט״ס כן גם שתיכת נראה היותר
 י״ח פ׳ מ״ב לקמן ועיין .נצחי ולא קדמון יהיה

 ולזה ח( ן : ודז״ק היטב באר הכל מבואר שם כי
שמנה ולדבריו )ט( :מנינו זה ומטעם .חנינו

הקדמות "

ענפים

 שהוא זה אלא אלו השרשיס מן למנוח לו היה לא לפ״ז וא״ת .,וכו החסרונות מן מסולק יח׳ ושהוא ]א[ פט״ו
 נשם בעל הש״י יהיה אס כי ,בו נכללו השרשיס שהר וכל ,,וכו החסרונות מן מסולק יתברך

 חסר יהיה הרכנה שום בלי פשוט אחד יהיה לא אס וכן , ספק בלי חסר הוא הנה בזמן החלות לו שיהיה או
 שרשים הג׳ כי ,בהדיא אותן שמנה על בזה המחבר שכונת ואפשר .הרכבתו המחייב זולתו אל צריך הוא כי

 כמו ,ה מציאות על הבא מופת ידי על כן נס נתאמתו הס בזמן התלות לו ושאין גוף ושאינו האחדות והס אלו
 עצמו בפני אחר מופת הביא ,וכו מסולק ית׳ בהוא ,הד השורש ועל .,ב ממאמר ד' פרק 'לקמן שיתבאר

:וכו׳ מסולק ,יח שהוא הזה השורש עס אותם כולל היה לא לכן ה׳ מציאות במופת נכלל שאינו
 נראה . ,וכו עצמו בפני שורש ג״כ הנצחיות למנות לו היה עצמו בפני שורש הקדמות שמנה ולדבריו ]ב[

 נצחי הוא סבה שוס בזולת עצמו מצד הקדמות כי הרמב״ם דברי על הקושיא מן זה שאין
 הרמב״ם בדברי שנתבאר אמר כי הוא עיון מקום בזה שיש מה חלא .וק״ל לעולם שיפסד וא״א בהכרח

מוכרם אינו אעפ״כ היה שלח אמר נברא כהוא אף בכללו העולם כי עח״ב וכ״ט וכ״ח פכ״ז המורה בספר
מיססד
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 ,ודומיהן והליאות והשכחה השינה עליו יפול לא המציאות שמחוייב לבאר ! החסרונות מן מסולק
 התארים מן חולתם והרצון היכולת כמו יתברך לו שימצאו שיחוייב התארים שכל בזה ולכלול

 הסרק כזה יקרה שלא בצר )י( יתברך אליו ייוחסו אמנם הנה , חסר היה לו נמצאו לא שאם
 שנבאר ממה זה הנה וזולתם התארים אלה אליו שייוחסו אפשר צר איזה על ואולם . בחקו

 השטים מן תורה שהוא השני בעקר הנתלים והשרשים . הצור בעזרת השני במאמר )כ(

ומםתעפים שרשים
 במאמר הנל שיתבאר כמו בעצמותו רבוי מחייבים מזה יקרה שלא בצד )י( : בענפים עיין .הקדמות

 ב׳ במאמר )כ( : שם אחרים ובפרקים י׳ פרק ב׳ חלו התארים יהיו שלא )בחופן( . בחקו חסר;ן
בעז״ה

ענפים
 הוא נפסד הוה כל ומ״ש , יח' החל ברצון והוא נצחים לנצח קייס טבעו על שישאר להיות יכול אלא שיפסד
 ראוי הוא וכן . הנזכר בפכ״ז בדבריו שס שנחבאר כמו הטבעי מנהג על המתהויס הדברים פרטי על נאמר

 מדעתו בחצי לאריכטו נאות שאנחנו וכו' התבאר כבר הנה וז״ל הנזכר בפכ״ט בהדיה המורה וכ״כ להאמין
 בפרטיו אלא פנים בשום דבר ממנו שישתנה לא יתברך רצהו אשר הטבע זה על נצחי לעולם המציאות שזה ונאמין

 אבל ,מטבעיו שירצה טבע איזה להעדיר או להעדירו או כולו לשנותו ית' לו יכולת שיש אע״פ המופת ע״צ
 וכו׳ שהמציאו בעת היצור שימצא גזרה וחכמתו ה׳ אלא כלל נמצא דבר שם היה שלא ותחלה פתח לו היה

 ואחר מאין יש העולם את חידש שהש״י להאמין שיש כתב בעצמו הוא א״כ . הנזכרים בפרקים וע״ש , עכ״ל
 י״ג בהנחח הרמב״ס שכונת בענפים בפ״ג לעיל שבארנו מה ולפי , לעולם יפסד ולא נצחי יהיה חידושו
 ררננ״ה ע״י יח' מאתו הנתנת הקדושה תורחנו באמונת ההמון לב לחזק כ״א אינו הוא שהניח אלו עקרים

 איט א״כ העולם בבריחת הקדמות זולת הנצחיות שמנינו אחר כי ולומר ולחשוב ההמון לטעות זה יביא וא״כ
 להיות אפשר כך הקדמות זולת לנצחיות להיות שאפשר וכשם ,אהד בנושא והקדמות הנצחיות שיהיה ההכרח מן

 א' עקר הקדמות העקרים בין שהניח מאחר ולומר הרמב״ס בדברי לטעות ויבואו , הנצחיות זולת הקדמות
 בכללה הישראלית ואמונה ההורה חפול ועי״ז ,ח״ו נצחי ולא קדמון השי״ת יהיה א״כ עמו הנצחיות הניח ולא

 יבאו שלא כדי עצמו בפני א׳ עקר ג״כ הנצחיות למנות להרמב״ם לו היה וא״כ ,זו משגיאה יצילנו ה' חלילה
 שמנה כמו בו נכללים יהיו ששניהם כזה עקר למנות לו היה או , הלילה זרות מחשבות ולחשוב לטעות ההמון

 יבא לא הזה שהספק מאחר כי כלל הקושיא מן אינו זה גם ומיהו .בזמן התלות לו שאין והוא המחבר
 ומעמידו המוחלט ומאפס הגמור מאין היה שלא אחר העולם את חידש שהש״י שיאמינו ע״י כ״א ההמון בלב
 המושכל כי ,נצחים לנצח יהיה שהש״י יודעים יהיו כן גם א״כ שאמרנו כמו נצחים לנצח שיהיה קייס טבע על

 רק לעולם יפסד לא הוא גס יפסדו ולא נצחים לנצח שיהיה כאלו נמצאים להמציא שיכול מי כי זה טתן ראשון
 לא בעצמו הש״י ח״ו ואס ,לפעול בעצמותו שיש מה כ״א לפעול יוכל לא פועל כל כי ולנצח לעד וקיס חי יהיה
 אחר שיפסד מחוייב איננו פועל כשיפסד ואע״ג ,ונצחיים קיימים שיהיו נבראים להמציא יוכל איך נצחי יהיה

 שנתבאר כמו ותכלית וצורה הפועל הוא שהש״י אמר אבל ,לבד פועל הוא אפר במי יצדק זה אמנם ,הפעול זה
 במורה הכל שיתבאר כמו נצחי להיות א״א העולם גס נצחי הש״י ח״ו יהיה לא אם א״כ .א לח״ פס״ט במורה

 מן אינו ולכן נצחי הוא העולם שגס מוכרח שהוא אחר נצחי הוא שהש״י צ״ל ע״כ הלכך . ע״ש הנזכר פרק
 נאמר אינו זה כל והלא השואל ישאל ואס . העקרים בין הנצחיות לההמון למטה הצורך מן אינו וגם ההכרח

 שהש״י ולומר לטעות ח״ו יבואו שמא וא״כ חלילה זרות מחשבות ולחשוב לטעות יבאו שלא ההמון נגד אס כי
 נאמר אנו אף .הנזכר בפס״ט במורה הנזכרים המדברים זה חושבים שהיו כמו לבד פועל כ״א נקרא אינו

 ההמון אבל ובענינו הש״י במהות לעיין שרוצה עיוני אחי בזה שילך למי כ״א לייחס שייך אינו הטעות זה כי לו
 ולא בעצמו המציאות מחוייב נמצא שיש שיאמינו והוא כלל דרך כ״א בפרטות הש״י מענין דבר שום יודעים אינם

 . וק״ל העניניס מאלו ענין בשום לחלק יודעים ואינם זולתו קיום להם ואין בו נתלים הנמצאים וכל בזולתו
 כ* להאמין ההכרח מן אינו מאין יש החדוש אמונת כי המורה לספר מה״ב בפכ״ה שנתבאר אחר אמנם
 נתהוו ממנו קדום חומר שהיה אפלטון כדעת מאין יש ולא מיש יש העולם את חדש שהשי״ח שיאמינו אע״פ

 מנה לא זה ומטעם הנזכר בפכ״ה שנתבאר כמו זה בעבור בכללה ההורה תפול לא השי״ת ברצון השמים
 בפ״ג לעיל שכתבנו כמו התורה באמונת לההמון צורך בזה היה לא כי עקרים הי״ג בין מאין יש החדוש הרמב״ם
 מאחר יאמרו בעצמם הס כי !כלל ספק שום לידי ההמון יבאו שלא ופשיטא פשיטא זה לפי א״כ ,בענפים
 שהוא ומה קדום שהיה מדבר שנחהוה לפי נצחי העולם יהיה לכן קדום מחומר העולם את הש״י שהמציא

 לומר נוכל כן .וק״ל תליא בהא הא כי חברו זולת אחד למציאות וא״א שאמרנו כמו בהכרח נצחי הוא קדום
 הגמור ברצונו העולם אח הדש שהש״י להאמין הוא האמתית האמונה אבל אפלטון כדעת המאמינים אותן לפי
 דברי אצלנו נתבארו שלא זמן וכל לבד ושמו הוא כ״א דבר «ס הבריאה קודם היה ולא המוחלט ומאפס מאין יש

.הפרק סוף עד ועיש ,הנזכר מח״ב כ״ה בפ׳ הרמב״ס שכתב כמו דעתו להאמין צורך לנו אין במופת קפלטון
: הרמב״ס בדברי ישוב כנלע״ד

וכל 5 ה ]העקרים[
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 וא>£ . השליח ושליחות )מ( והנבואה השם ידיעת )ל( שהם .שלשה הם ממנו ומסתעפים

 השם אין אם כי )נ( ווה .השמים טן תורה לעקר מתחייבים היותם מענינם מבואר ג״ב השלשה
 יהיה אם ואף )ה( ,השמים מן תורה ולא מאתו נבואה שם תהיה לא השפלות הנמצאות יודע
 מגיע ומדע נבואה שם אין אם השמים סן תורה שתגיע מחוייב איננו השפלות הנמצאות יודע

 פרטים צורים האדם את לצוות או העתידות ריע1לד נבואה שם תהיה אם ואף ,לאדם מהשם
 האנשים יתחייבו לא , המילה מצות לאברהם שצוה כמו אחריו ביתו ובני ובניו הוא שיעשה
 ולזה . אלהיים צוויים האנשים את לצוות האל שליח היותו יתאמת לא אם )ע( אליו להשטע

 שליחות כשיתאמת כי . האלהיות הדתות לכל כולל עיקר השליח שליחות התאמתות )פ( היה
 אפשר יהיה ,מדרגה באותה יהיה שלא הן מאד יותר במדרגה גדול השליח שיהיה הן השליח
 מן תורה ענין וזהו ,הנצחית ההצלחה אל האנשים להגיע ומספיק כולל אלהי סדור ידו על שינתן

 הרמב״ם שעשה במו בשרשים ולא העקרים בכלל משה נבואת )ק( מנינו לא ולזה )צ( .השמים
 המתחייב אלא שורש ולא / זולתו אלהית הורה ידומה שלא מה אלא עקר למנות ראוי אין כי !ז״ל

 ממנו נמשך ענף הוא אבל (5) בהכרה השליח לשליחות מתחייב אינו וזה )ל( בהכרח לעקר
 השליה שליחות שהתאמתות לפי אבל ,משה לתורת פרטי עקר הוא הנה שימנה היה ואם )ה(

 האמונה חוזק תהיה השליח שליחות התאמתות חוזק וכפי אליה פרטי עקר ודת דת בכל המיוהד
 שליחותו )א( התאמת אחר בי ,משה להורה פרמי עקר משה נבואת למנות ראינו לא ,ההיא בדת

 בו יפול שלא כדי השליח שליחות התאמתות יהיה איך ואמנם .נבואתו מדרגת לאמת צריך אין
 השטים מן תורה מנינו למה ואולם )ג( .בעז״ה שיבא ממה )כ( שיתבאר במה זה , ספק שום
 שהוא השלישי והעקר . בעז״ה הג׳ במאמר )ד( יתבאר זה , אליה נמשך שורש והנבואה עקר

 אע״פ כי ,וזה .ההשגחה הוא בהכרח אליו והמתחייב לו הקודם השורש הנה והעונש השכר
 מן בתורה )ה( עניניהם ומסדר האדם בגי מעשה יודע ושהאל הידיעה שורש לנו קדם שכבר

 ונבזה כהות האדם להיות כי לו אפשר היה כבר , היותם ויתוקן קבוצם שיתקיים באופן השמים
 קונו לבין ביט אשר הפרטיים מעשיו על נגמל ובלתי ונעזב משולח ()ו הפרט יהיה השם בעיני

 שורש ההשגחה שמנו ולזה )ח( .מצדעצמו הפרט בבחינת לא הכלל מן הלק היותו כצד אלא )ז(
 אף ושכר עונש לו לתת ופרט פרט כל על היא האלהית שההשגחה להעיר , ועונש לשכר קודם

על שרעים
 ה׳ ידיעת )ל( : וכ״ב ובפכ״א בפ״ח . בעז״ה

 ושליחות )מ( : בפ״ג לפיל פירשתי . והנבואה
 השם אין אס כי )נ( : בסמוך יתבאר . השליח

 מפולס ידיעה להקב״ה שיש נאמין לא אס . יודע
 שתצא להאמין נוכל לא כן גס ע״כ הזה השפל
 אפשר היאך כי השפלות הנמצאות על מהש״י נבואה
 : כלום מהם יודע שאינו מאחר עמהס לדבר
 שיש שנאמין ואעפ״י . יודע יהיה אס ואף )ס(

 נאמין לא אס מ״ח השפלות בנמצאות ידיעה להש״י
 אפשר היאך האדם עס מדבר שהקב״ה כן גס

 מדבר שאינו מאחר השמים מן תורה להם שמגיע
 שליח היותו יתאמת לא אס )ע( : אדם שוס פס

 שהוא גמור ובבירור במופת שיתאמת . האל
 ע״ד ידו על תורה להנתן מהש״י האמתי השליח

 שיתבאר כמו ע״ה רבינו חשה שליחות שנתאמת
 צווייס האנשים את לצוות וז״ש , י״ח בפרק הכל

 . השליח שליחות התאמתות )פ( : אלהייס
 וזהו . האחתי השליח שהוא להתאמת שצריך

 השליח משליחות העקר . השמים חן תורה מנין
 : היא והיא השחיס מן תורה כעקר נכלל הוא
 השליח ששליחות שאמרנו זה ומטעם . וליה )צ(

 לעיל פירשנו . חשה נבואת )ק( : כולל עקר הוא
 השליח לשליחות מתחייב אינו וזה )ר( : ש״א

 חמשה גדול נביא שיש שנאמין אע״ם כי . בהכרח
. זה בשביל בטל אינו השליח דשליחות עקר פ*מ

 ראוי שיתבאר כחו משה של שליחותו שנתאמת וכיון
 : מחנו גדול נביא שיש אף לדבריו להאמין

 מאמר לקמן עיין . ממנו נמשך ענף הוא אבל )ש(
 ענף הוא טפס מאיזה היטב מבואר שס כי פ״כ ג׳

 הנה שימנה ואת״ל . היה ואס )ת( :השליח לשליחות
 :כולל פקר ולא משה לתורת פרטי עקר הוא

 .בעז״ה שיבא ממה )ב( : משה של . שליחותו א( י
 : וכ״ו פי״ט ג' ובמאמר פי״ח זה מאמר לקחן
 ; עקר השמים מן תורה חנינו לחה ואולם )נ(

 מן תורה התאמתות והלא לו שקשה לפי זה אמר
 כמו הנבואה שנאחק אחר כ״א איט השמים

 י״ס פרק לקמן יתבאר וכן ,בסמוך לעיל שנתבאר
 להסך שיאחר הראוי מן היה א״כ , זה מאחר

 :אליה נמשך שורש השמים מן ותורה עקר הנבואה
 בתורה )ה( :י״ב בפרק . בעז"ה הג' במאמר )ד(
 משולח )ו( : השמים מן תורה בעקר . השמים מן

 הו״א לבד הש״י נגד אחד אדם כשיחטא . ונעזב
 זה אין כי מהש״י זה על ונענש הושגח יהיה שלח

 אלא )ז( :השפל אחד אדם על להשגיח הש״י כבוד
 פרטי אדם שכל מצד . הכלל מן חלק היותו מצד
 שמנו ולזה )ח( : האדם מין מכלל חלק הוא

 ג" מאמר לקחן עיין . וכו' קודם שורש ההשגחה
 ועובש שכר חנינו לחה כן גס מבואר שם כי פי״ב
קודם היה שההשגחה כיון שורש וההשגתה עקר

לשכר
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 הדברים על שכן וכל )ט( מנחתו ואל קין אל שעה שלא כמו השם לבין בינו שהם הדברים על
 כל על פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצה גדול הנביא כמאמר ) לחבירו אדם בין שהם
 אם ! מינים שני והעונש והשכר .ל״ב( )ירמיה מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדם בגי דרכי
 הגופיי למנות ראינו לא אבל . כאחד שניהם יכלול והעונש השכר ועקר ,נפשיי ואם גופיי

 לפי עצמו בפני שורש למנותו ראוי אין הגופיי כי ,עצמו בפני שורש והנפשיי עצמו בפני שורש
 .ל״ס:( דף פ״א )קדושין ליכא עלמא בהאי מצוה שכר )י( שאמרו ז״ל מרבותינו יש שהרי , דעתי
 שעקר לחושבים הנפשיי אם !השכר מיני שני לכלול בכלל אחד עקר והעונש השכר שמנו ולזה

 מנין ויהיה כאחד שניהם יכלול רגופיי נפשיי שכר שיש ולאוסרים .לגוף ולא לנפש הוא השבר
 ,ממנו הנמשכים שרשים והד' ה׳ מציאות .י״א זה דרך לפי בכלל האלהית לדת והשרשים העקרים

 .החסרונות מן מסולק ושהוא ,בזמן התלות לו ושאין ,כגוף כח ולא גוף ושאינו , האחדות שהם
 .השליח ושליחות , והנבואה ,השם ידיעת שהם ,בו הנתלים שרשים והג׳ השמים מן תורה וכן

 אחד עקר וההשגחה היריעה נמנה ואם . ההשגחה שהוא ,בו הנתלה והשורש והעונש והשכר
 מבואר והוא .יותר ולא עשרה והשרשים העקרים מנין יהיה אהד בעקר ז״ל הרמב״ם שכללם כמו

 שיאמין מי כי כמו . בשוה אלהית לתורה הכרחיותם שאין לפי עקרים כלם לקראם ראוי שאין
 בכללה האלהית התורה תפול לא בזמן התלות לו שיש או בגופיי בח או גופיי שהוא או השניות

 שאינו אחר בעקר ככופר מהם באחד והכופר השם מציאות בעקר נתלים שהם מצד אלא בזה
 . ז״ל הרמב״ם ששמם כמו בשוד. עקרים כלם אותם שמנו לא ולזה .שראוי כמו העקר מאמק

 ולא עקרים אינם שאלו לפי ,שרשים ולא עקרים התורה תנוסח שלא ולא משה נבואת מנינו ולא
 . השליח לשליחות נמשכות ואמונות ענפים הם אבל בהכרח האלהית לדת מתחייבים שרשים

 במו .בכלל האלהית לדת ולא משה לתורת מיוחדים עקרים הם הנה שרשים או עקרים היו ואם
 מציאותה יצוייר שלא )כ( האחרים לדת מיוחדים עקרים הם המתים ותהיית המשיח שביאת

 משה תורת מציאות יצוייר כבר התורה תנוסח ושלא משה נבואת ואולם ]ד[ )ל( . זולתם

 תםלזו שרשים
 בין שהם הדברים על שק וכל )ט( : ועונש לשכר
 שכר )י( :הכלל מן חלק הוא כי . וט׳ אדם
 לאדם שאין ומאחר פירוש .ליכא עלמא בהאי מצוה
 הגופות עולם שהוא בעוה״ז המצוה בעבור שכר
 כרחך על כן אס הנשמות עולם שהוא בעוה״ב אלא
 שאנו ומה הבא עולם בשכר הנאה שוס לגוף אין

 אלא אינו הוא בעוה״ז שכר לאדם שמגיע רואין
 בפרק לעיל שאמרנו כמו העוה״ב שכר על לראיה
 מצוה שכר ואמרו בלשונם שדקדקו וזהו ,עשירי
 אינו המצוה בעבור לאדם המגיע השכר. כי ליכא
 . בעוה״ז לאדם המגיע השכר בשביל כלום נחסר
 מצוה שכר דאמר כמאן שהוא לן יימר מאן וא״ת
 דאמר כמאן הוא האמת דלמא ליכא עלמא בהאי

 מן היה וא״כ המצוה בעבור כן גס גופיי שכר שיש
 לכן עצמו בפני שורש הגופיי למטת זה לפי הי־אוי
 לצאת וכו׳ הנפשיי אס וכו׳ שמנו ולזה אח״כ אמר

בלשונו המחבר שהאריך ומה . שניהם דעת ידי

 גופיי אם מינים שני והעונש והשכר מיד כתב ולא
 אחד עקר והעונש השכר שמנו ולזה נפשיי ואס

 . וכו' הנפשיי אס השכר מיני שני לכלול בכלל
 כדעת סובר שהוא דעתו לנו להורות בזה כונתו כי

 .נפשיי שכר כ״א בעוה״ב גופיי שנר שאין הרחב״ם
 ודקדק וכו׳ ראינו לא אבל בתחלה אמר לכן

 בהדיא מבואר הוא וכן .וכו' דעתי לפי ואמר בלשונו
 בביאור המאמר מזה י״ז בפרק לקמן המתבר בדברי

 בלשונו זכר שלא וגו׳ תורתי עמי האזינה המזמור
 ספרו ואבותינו שם וז״ל ,הנפשיי השכר אס כי שס
 וכו' הנפשיי והעונש השכר עקר על להורות לנו

 כשיאמינו זולתם מציאותה יצוייר שלא )כ( : עכ״ל
 יאמינו לא אס המתים תחיית וכן ,בא לא שעדיין

 המתים להחיות הש״י בחק הנמנע מן אינו שהוא
 ואולם )ל( : ודוק אלהית שלהם דת שתהיה א״א

 . וכו׳ משה מציאות יצוייר כבר וכו׳ משה נבואת
 גדול היה ע״ה רבינו שחשה נאמין לא אס אן< פי׳

שבנביאים
ענפים

 יום למקום אדם שבין עבירות שארז״ל השעם שזהו נראה .וכו' אדם בין שהם הדברים על שכן רכל ]ג[

: וכו׳ מכפר כפורים יום חין לחבירו אדם ושבין מכפר כפורים
 לעיל ראה וז״ל א׳ מכס בגליון כחוב מצאתי .וכו' זולתה משה תורת יצוייר כבר וכו' משה נבואת ואולם ]ד[

 ואיננו כתב שם כי התפיסה השיגהו לכן ,כאן שכתב מה את המחבר שסותר ותמצא ג׳ פרק בתחלת
 קיומה יצוייר לא משה לתורת הכרחיים פרטיים עקרים שהם אחר וכו׳ משה נבואת שיונחו הדרך זה לפי רחוק
 שאין נראה ולי .אהדדי כסותרים דבריו והניח ,עכ״ל זולתם משה מציאות יציייר כבר כתב וכאן וכו׳ זולתם

 עקרים הי״ג בין מנה שלא הרמב״ם דעת לפי המחבר כתב בפ״ג לעיל כי בזה עליו תפיסה ואין הקושיא מן זה
 שכתב וכמו !משה לתורת הכרחיים פרטיים עקרים הס ההורה ונצחיות מרע״ה נבואת לכן השליח שלימות
ו»' משה נבואת למנוח ראינו לא וכו' השליח שלימות שהתאמתות לפי אבל וז״ל בפרקין כאן עצמו המחבר

כי



העקרים טז טו פרק ראשון מאמר ספר $8
 עקרים לא השליה לשליחות נמשכות ואמונות ענפים שהם שנאמר ראוי היותר ולזה ,זולתם
 לא והעונש השכר פ; מסתעפים ענפים הם המשיח וביאת, המתים שתחיית כמו ! עצמם בפני

 לא גם .פשה לתורת מיוחדים ולא אלהית לתורה כוללים לא ! עצמם בפני שרשים 'או עקרים
 ולא בעקרים לכנותה ראוי ואין מיוהדת מצוד. שהיא לפי , לזולתו ולא לעבדו שראוי מנינו

 נבדלים שרשים ב' וההשגחה הידיעה )מ( ומנינו .לזה הקודם בפרק שכתבנו הטעם מן בשרשים
 האחרונים כל שהסכימו וכמו המורה בכפר ז״ל הרפב״ם שכתב כמו מתחלפים ענינים שהם לפי
 בכלל הכולל והתכלית )ס( הבהירה מנינו ולא . האחד בעקר כללם שהוא אע״פ )נ( ז״ל

 כי , זולתם מציאותה יצוייר שלא אלהית לתורה הכרהיים שהם אע״פ בשרשים ולא העקרים
 שרשים למנותם ראוי אין בפ״ט לעיל שקדם כמו אלהית שהיא במה לה הכרהיים שאינם אחר

 בכלל נמנה כבר הנפשיי והעונש השכר שהוא אלהיה לתורה המיוחד התכלית ואולם . אליה
 במה לה מתחייב שאינה אחר הבחירה אבל . בהכרח אלהית להורה מתחייב להיותו העקרים

 לתורה הכרחית שהיא ארד ומ״ט , בשרשים ולא העקרים בכלל נמנית לא אלהית שהיא
 לבארו שרצינו כה וזהו . בעז״ה הרביעי במאמר ענינה נבאר בהכרח לה וקודמה אלהית

:ואמן אמן , והגוזר העוזר וברוך והשרשים העקרים במנין
 דבר לידע שישיג לאדם שא״א ואמר הידיעה שהכחיש מי הקדמונים מן יש )א( 1ט פרק

 תגיע לא ידיעה שכל בעבור אם )ג( . בנים משני וזה )ב( . אמתהו על
 קודמת מידיעה לב והגיעה דרושה היתה כבר הקודמת הידיעה ואותה )ד( קודמת מידיעה אלא
 וישהלשל )ה( לה קודמה כיריעה אלא הגיע ולא דרושה היתה כבר הקודמת אותה וכן לה

 שיודע שהדבר בעבור ואם )ו( . ידיעה בו תקיף לא תכלית ובבלתי ,תכלית בלתי אל הענק
 , הקש אל א״כ יצטרך ולא )י( לכן קודם נודע שיהיה אם )ע( מחלוקה, ימלט לא )ח( בהקש )ז(
פנים הב' ומאלו )מ( . הקש ידי על אותו שידע האדם ידע מהיכן )ל( נודע .היה לא ואם )כ(

 התורה נצחיות נאמין לא אס וכן שבנביאים
 מטעם משה תורת להאמין אנו צריכים אעפ״כ

 ,בפרקין לעיל 'שאמרנו כמו שליחותו שנתאמת
 י״ח פ' לקמן מזה ועיין , וכו׳ ראוי היותר ולזה

 זה מבואר שס כי כ' פרק ג׳ ומאמר זה ממאמר
 וההשגחה הידיעה )ח( : בענפים ועיין !בהדיא

 לעקר שורש הוא הידיעה כי , נבדלים שרשים ב׳
 לעקר שורש היא וההשגחה השמים חן תורה
 .א׳ בעקר כללם שהוא אע״ם )נ( : והעונש השכר

 הידיעה אס כי עקרים הי״ג בין חיה לא הוא כי
.הכולל והתכלית )ס( : ההשגחה הזכיר ולא לבד

: בשלוח תפנית
 שנתבאר וכו׳.אחר הקדמונים מן יש )א( טז פרק

 כס העקרים זה דלפני בפ׳
 והנבואה השמים מן תורה ענין בו ונתבאר השרשיס

 לבאר עוד עתה בא חלהית לתורה התחלות שהם
 את מנבא שהקב״ה זה שאחר י״ז בפרק ולומר
 המכחישים הפילוסופים דעת לבטל כדי האדם

 הוא כי זה בם׳ שהפסיק אלא . וההשגחה הנבואה
 .פנים מב' וזה )ב( : זה שאחר לפרק הקדמה כמו
 לא ידיעה שכל בעבור אם )ג( : טעמים חב׳

האדם שרוצה מה כל .קודחת מידיעה אלא תגיע

 שהביא לא אם להשיג יכול אינו ולידע להשיג
 וחותה )ד( : כבר לו ידוע שהיה אחר מדבר ראיה

 שהבאת ג״כ הידיעה אותה , הקודחת הידיעה
 ג״כ שהיא בעבור ידועה לך היתה ממנה ראיה
 הידיעה וכן אחרת מידיעה דרושה כבר לך כיתה

 דרושה שהיא בעביר ג״כ ידועה היא הזאת האחרת
 וישתלשל )ה( : לעולם וכן אחרת מידיעה עוד

 בעבור או . בעבור ואס )ו( :העגין וילך . הענק
 לא )ח( :מופת ע״י .בהקש ו )ז :הב׳ טעם וזהו

 אס )ט( : דברים מב׳ מאחד . מחלוקה ימלט
 ידוע היה הדבר שזה . לכן קודס נודע שיהיה

 מאחר .הקש אל כן אס יצטרך ולא )י( : כבר
 צריך היה לא ח״כ כבר ידוע היה ההוא שהדבר

 המביא ההכרח הוא ומה זה דבר על מופת שוס אל
 . נודע היה לא ואס )כ( : הזה הקש אל תו א

 א״כ )ל( : מעולם ידיעה שום זה בדבר היה שלח
 מהיכן ר״ל . וכו׳ אותו שידע האדס ידע מהיכן

 הבאה הזאת הידיעה על ראיה להביא האדם יוכל
 שוס היה שלא מאחר כי אמת שהיא מופת ע״י לו

 שהמופת לן יימר מאן זה בדבר מעולם ידיעה
הב׳ . פנים הב׳ ומאלו )מ( : אמת הוא הזה

טעמים

ענפים
 המחבר בהדיא משמע א״כ ,עפ״ל וט' נבואתו מדרגת לאמת צריך אק שליחותו התאמתות אמר כי

 לעיל ולכן ופו׳ משה נבואת למנות הראוי מן היה העקרים בין השליח שליחות מונה היה לא באס מודה
 השליח שליחות מנה שנא הרמב״ס דרך לפי ר״ל ,הדר״ך ז״ה לפי רחוק ואיננו ואמר בלשונו דקדק ג׳ בפרק

 כנר אמר !המקיים בין השליח שליחות למנות שנרי־ המחבר שהוכיח אחר כאן אבל .עקרים הי״׳ג בק
:וק״ל בשרשים שפירשנו וכמו זולתם משה תורת מציאות יצויר

ובאין
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 מן המאמתים אבל . נעלם דבר בשום ידיעה לארם שתגיע אפשר שיאי וחשבו הידיעה במלו
 ישתלשל לא כי )ע( תתחייב לא הראשונה כי )ס( בשאמרו )נ( ,טענותיהם בטלו הפילוסופים

 כי דרושה; שהיתר. מידיעה תמיד מגעת יריעה כל שאי! לפי שחשבו במו תכלית בלתי אל הדבר
 ביסודות לאדם שהיא מידיעה אלא בהקש., מגעת ובלתי )פ( דרושה בלתי מידיעה תגיע כבר

 אותה וקראו , אח־־ת מידיעה הגיעה לא מה ידיעה )צ( בו שתמצא השכל שמטבע כלומר , השכל
 אחרת מידיעה הגיעו שלא ראשונות שהם ר״ל , ראשונות מושכרות השכל ביסוד שהיא ידיעה

 ואל )ק( . הידיעה תשתלשל מהן כי לחימה יס־דות הן המושפלות ואותן ,בטבע עמו נוצרו אבל
 כבר כי . לעולם נודע יהיה לא נודע היה שלא שמה כן גם יתחייב •מלא אמרו השנית הטענה

 ידוע שב ההקש וע״י בהקדמות בכה ידוע הדבר היה ההקש שקודם אלא )ר( הקש ידי על יודע
 השני ואלו . גמורה וידיעה הגעה היא זו דרך על הידיעה שהגעת יגזור ושהשכל )ש( בפועל
 שירגיש מבלי היצירה משעת האנושי בשכל שנמצאו הם הידיעה ותשלם תגיע ידם שעל דרכים

 כשהיה איוב את מוכיח השי״ת שנמצא למה אמתי הדרך שזה ויראה לו. הגיע כיצד )ת( וידע
 דעתו לפי )ב( כראוי המציאות סדר שלא השם את ומאשים השם דרכי על הגר קורא )א(

 ואמך זה על השי״ת והשיבו .בזה וביוצא נפש למרי וחיים אוד לעמל יתן למה (,ג )איוב באטרו
 על עלה וע״כ ממנו )ג( יותר יודע הוא כאלו וידיעתו השם מעשה על לתפוס לבו מלאו איך לו

 ובגופו עמו שחם המבעים הדברים והרי , אחר באופן נאות יותר הסדור שיהיה לומר רוחו
 הבח אותו )ה( שהרי ,העליונים בדברים לדבר ידע שלא וכ״ש , סבותיהם לתת ידע לא )ד(

 יוכל איך ,לו הגיע ומאין ]ה[ אליו הגיע איך האדם ידע לא הידיעה שישיג ממה באדם שהוא
 בטוחות שת מי ה־־אשון במענהו השם לו שאמר מה וזהו .היא היאך והנהגתו. השם ידיעת לרעת
 למרגיזי ובטוחות כמו שורש בטוחות בי״ת כי ונ״ל)ו( . בינה)שםל״ח( לשבוי נתן מי או חכמה

 פירשו וכן ,שכוי נקרא האנושי והשכל , וישקף תרגום שהוא ואסתכי מגזרת נגזר ושבוי .)שס( אל
 לפי , החכמה יסודות שהם הראשונות לטושבלות הבטה בטוחות וקרא ]ו[ .המפרשים גדולי

שעל ׳טרשים
 הפילוסופים שאמרו במה .בשאחרו )נ( : טעמים

 הטענה .תתחייב לא הראשונה כי )ם( האחתייס
 וכו׳ תגיע לא ידיעה שכל שאמרו הראשונה

 ישתלשל לא כי )ע( : מוכרחת אינה היא
 במו תכלית בלתי אל הידיעה תלך לא . הדבר

 שאינה .בהקש מגעת ובלתי )פ( : הס שחשבו
 : ידיעה איזה .• מה ידיעה )צ( : מופת ע״י באה
 :האחתייס הפילוסופים .אמרו הב׳ הטענה ואל )ק(
 שהקשו ומה פי׳ . וכו׳ ההקש שקודם אלא )ר(

 היה שלא מאתר אמת הוא ההתש שזה ידע היאך
 שבא קודם כי אינו זה . מעולם זה בדבר ידיעה
 הדבר היה התופת רצוני ההקש זה אל האדם
 , בכח ידוע שהיה אלא אצלו ידוע ג״כ ההוא
 הקדמות לו יש כי ירצה אס אותו לידע שיוכל רצוני

נותן שהשכל . יגזור ושהשכל )ש( : לזה אמתיות

 ידי על שההקש ישפוט האנושי שהשכל )ר״ל זה
 הגיעו כיצד )ת( : אחת( הוא האלו ההקדשות

 לו באה סבה מאיזה לידע האדם יוכל שלא .לו
 ידיעה לידי אותו המביא הכח ומהו הזאת הידיעה

 קורא )א( : פ״י במ״ד לקחן זה חכל הוא וכן זו
 .דעתו לפי )ב( :הש״י דרכי על חולק שהיה .חגר

 ידע לא )ד( : הש״י מן . מחנו )ג( :איוב של
 : הזה הדבר לו בא סבה מאיזה .סבותיהם לתת
 :הראשונות החושכלות .באדם שהוא הכח אותו )ה(
 החלה יסוד היא הבי״ת .שורש בטוחות בי״ת כי )ו(

 רש״י מפירוש ולאפוקי . בטחון מלשון ופירושה
 בטוחות שענין שפירשו המפרשים ושאר ותרגום

 היא שהב' סוברים הס כי הכל־ות על נאחר הוא
 כ״א אינה המלה שורש כי כשורש חן ואינה משמשת

 ועשתונותיהם ושכוי וכסל טוחות מלשון והוא טוחות
שהביא

ענפים
 לאיוב הש״י שאמר הכתוב כונה על הלשון זה באריכות המחבר שכוון אפשר . וכו' לו הגיע ומאין ]ה[

 כי אין הראשונות המושכלות וקרא ,השאלה ע״ד ולא ההודאה ע״ד .וגו׳ תמצא מאין והחכמה
 אותה האדם שישיג החכמה ור״ל בריאותו בעת לו שנתן הש״י ברצון רק הזה הכה לו בא מהין האדם ידע לא
 שיתבאר ע״ד הוא בינה מקום ואיזה אמ״כ ומ״ש .אין הנקראות הראשונות המושפלות ע"י היא אמהתה על

 כן גם אמר בזה כיוצא ועל . אלה דברינו לפי יותר נאות הוא כי ע״ש ממ״ג פ״ב סוף המחבר בדברי לקמן
 כ״א הבריאה־ טבע מצד הב״ח שאר על לאדם יתרון אין כי ר״ל וגו׳ אין הבהמה מן ההדם ומוהר קהלת

: המחבר בדברי כמבואר שלמותו לתועלת הש׳יי לו שנתן אין הנקראות ראשונות הריושפלות מצד
 כל אלא כך נקרא ראשון המושכל דוקא לאו נראה .וכו׳ הראשונות למושפנוה חכמה בטוחות וקרא ]ו[

 כאן כתב שהמחבר אלא . הכמה בטוחות נקראות זה שאחר בפ׳ לקמן המבוארות ההתחלות ד׳
 בתום הולך י'( )סימן במשלי המע״ה שלמה וזי׳ש ,איוב עם להקב"ה שיש הויכוח לכי ראשונות המושפלות על

עליהם כי בטח בשם בכלל התחלות שאר כל עם הראשונות המושפלות קרא . יודע דרכיו ומעקש בטח ילך
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 קר* ושכרי . שתושג אפשר יהיה לא חולתם )ז( היריעה שישיג בטוח יהיה האדם ידם שעל

 בלשוננו נקרא שזה ההקדמות מן התולדה א להוצ ההקש דרך הממציא האנושי השכל את
 איוב• על תפס יתב׳ השם כי הענין ובאור . דבר מתוך דבר המבין זה נבון שאמרו כמו בינה

 הידיעה׳ תגיע ידם שעל חכמה בטוחות שהם הראשונות המושכלות אפילו כי יתברך לו בשאמר
 בך באדם שנמצאים אלא הגיעו ואיך לו נמצאו ומהיכן ,לאדם הגעתם תהיה היאך נדע לא

 שת. ומי אמר וזהו ,נ״א( )תהליס וגו׳ בטיחות חפצת אמת הן דוד כמאמר )ה( , אלהי ברצון
 יותר באדם שימצאו חייב טבע איזה או בתחלה באדם אותם שם מי כלומר חכמה בטוחות

 טי ידע לא הראשונות המושכלות באדם המצא אהד גם כי אותו תפם וכן . חיים הבעלי מכל
 אין כי ,ידיעה היא מההקדמות היוצאת שהתולדה להבין בינה האנושי השכל והוא לשכוי נתן
 ובסתום. בטוחות חפצת אמת הן שתיהן על רמז דור שאמר וזהו , אלהי ברצון אלא באדם זה

 ,אלהי ברצון באדם שהן הראשונות המושכלות על לרמוז בטוחות הפצת אמר . הודיעני חכמה
 ברצון )י( כן גם היא הסתום בדבר )ט( המגעת שהיריעה לרמוז תודיעני הכמה ובסתום ואמר
 החכמת כי אמר ,ב׳( )משלי ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה' כי המע״ה שלמה כמאמר ,האל
 והתבונה , הראשונות המושכלות שהן ה־עת ברצונו ר״ל שמפיו לפי יתברך האל מאת הבא

 בו נמצאו איך נדע ולא באדם נמצאו אלו שנים כי ,מההקדמות ההולדה הוצאת ידיעת שהיא
 הידיעה. תגיע ידם שעל כדי באדם נמצאו וההסד החנינה צד שעל ניכר ,אבל יו באו ומהיכן

 המושכלות כי , בינה לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן אהה ברכת נתקנה וע״כ לאדם. וההשכל
 מבלי אדם בבל שוה הזה הדעת כי דעת, לאדם חונן אתה .ואטד סתם דעת יקראו הראשונות

 מן התולדה הוצאת יריעת על בינה לאנוש ומלכד ואמר . החנינה צד על אלא למוד שוס
 השתמש אדם אקבל כי לאנוש אותו ויחס טבעי בלמוד כ( זה) ותלה בינה. יקיא שזה ההקדמות

 המושכלות שהם המין לכל הכולל החסד על הדעת חונן החתימה היתה וע״כ האנוש אלא בבינה
 והבינה הדעת מן יותר על שתהיה ראוי התפלה אבל ]ז[ )ל( ,הפרטי החסד על לא הראשונות

 זה ובעבור ט׳( )ירמיה אותי וידוע השכל כאמרו האלוהיים בדברים הוא שההשכל , שהיאההשכל
 הראשונות המושכרות שיהיו כלומר , והשכל ובינה דעה מאתך וחננו הכל כוללת התפלה היתה

 נ׳( פ׳ )הטה בינה אין דעת אין אם שאמרו כה דרך על והשכל בינה מהן שיגיע כדי מעולות
.נמצאת הבינה היתה לא באדם נמצאות הראשונות המושכלות שהם הדעת היה לא שאם ר״ל

ים2'שח

 .וזולתס )ז( :נוראים יחים של בסדר הפייט שהביא
 הן דוד כמאמר )ח( : הראשונות המושפלות זולת
 :בסמוך שיתבאר דרך ועל . בטוחות חפצת אחת
 : הההש ע״י הבא בדבר . הסתום בדבר )ט(
 :האלהי השפע עליהם שישפיע ע״י .האל ברצון )י(
 ההקדמות ע״י זה ללמוד שצריך .טבעי בלמוד )כ(

אדם של בטבע שהן הראשונות חמושכלות הלקוחות

 התפלה אבל )ל( :בריאתו משעת בו ומוטבעים
 לו שקשה לפי בזה המחבר כוונת .וכו' שתהיה ראוי

 שאמרנו הכונה לפי כי לי לחה זו תפלה אריכות
 בינה לאנוש ומלחד וכו' חונן אתה שיאמר די היה

 לי למה והשכל בינה דעה מאתך וחננו ,ונו' בא״י
 להתפלל שצריך התפלה עיקר הוא זה כי אמר לכן
הדעת ע״י אותו להשיג לב לו שיתן הש״י אל

ענפים

שהיא

והבינה

 שילך מי בתום הולך מי לומר ורצה , המחתה על החכמה הפגת אל האל בעזרת ע״י שיבא בטחונו האדם ישים
 בהם ויודע כמו שבירה לשון יודע דרכיו הכעקש הבל .בו וכיוצא הראשונות ממושכלות הקדמותיו שיקח בטח
 נבון לב ס״ו( פי' )במשלי ג״כ שלמה וז״ש . ההיא החכמה בהשגת ונדכא נשבר שיהיה לומר ורצה סוכות הנשי
 ההיא מההשגה המכוון התכלית והוא התולדה ולהוציא דבר מתוך דבר להבין שרוצה מי לומר רצה וגו׳ דעת יבקש

 בסמוך כמבואר דעת הנקראים ראשונות מהמושכלות הקדמות מתחלה יניח לומר ורצה דעח יבקש אמחחה על
: המחבר בדברי

 לב לנו יתן שהש״י זו באריכות התפלה שכונת נראה ולי ,בשרשיס פי׳ . וט׳ שתהיה ראוי התפלה אבל ]ז[
 עקרים ג׳ להפיג שנוכל באופן דעת הנקראים היאפונות המופכלות ע״י דבר מתוך דבר להבין

 ולכן .ע״ש בהקדמה בענפים לעיל שכתבנו דרך על והשכל בינה דעה והס חלו חיטת בג׳ הרמוזים אלו
 בשטי לנו לרמוז בא מ״מ אחד הוא שענינס הגם דעת לשון ופעם דעה לשון פעם התפלה בנוסח נזכר
 נאות יותר הוא זה ופי׳ .וק״ל י:שס מציאות על ודעה ראשון המושכל על דעת רצוני עניניס ב' על לפונו

 מפובפת טסחא היא וכו׳ דעה בינה מאתך וחננו התפלה בנוסח שנמצא מה נראה זה ולפי ,המחבר כונח לפי
 דעה מחתך וחנט התפלה בנוסח וצ״ל עקרים נ׳ על לרמוז שבא שכתבנו מה לפי הן המחבר דעת לפי הן

 מתחלה ישנים בדפוסים ראיתי וכן לפניו כך הנוסחא כהיתה המחבר לשון בפשיטות משמע וכן ,והשכל בינה
:לי נראה ,טנה ואח״כ דעה

 ונאמר
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 בבינה אדם ישתמש לא ואם כלוטר דעת אין בינה אין ואם .ההקדמות מן התולדה הוצאת שהיא
 הראשונות המושפלות לו נתנו לשוא )מ( הידיעה לאדם שתגיע כדי דבר מתוך דבר להבין
 עליך תשמור פזטה ינעם לנפשך ודעת בלבך חכמה תבא כי שלמה שאמר וזהו . הדעת שהם
 הקדמות על מיוסדת בלבבך חכמה תבא כאשר ר״ל )שס( רע מדרך להצילך ואומר ד'( )משלי

 תשמור מזמה אז הראשונות בהמושכלות כראוי שתשתמש כלומר לנפשך ינעם והדעת אמתיות
 מדבר מאיש רע מדרך להצילך אמרו וזהו . הנפסדות בדעות תבשל שלא תנצרכה תבונה עליך

 הקדמות על מיוסדת כראוי בה אדם שישתמש הבינה כי )שם( וגו׳ יושר ארחות העוזבים תהפוכות
:בה יבשל לא ישר בדרך האדם תדריך האמתיות

 אבל בעצמן מבוארות אינן )ג( והנחות התחלות )ב( חכמה לכל כי ספק אין )א( יז פרה
ועל . ההתחלות איתן בה נתבארו )ד( אחרת מחכמה מקובלות ילקחו 1 י

 והנקודה הקו מציאות *( המהנדס שיקבל כמו )ה( .ההיא החכמה מופתי כל נבנו ההן ההתחלות
 מבעלי והמקרים העצמים מציאות והטבעי )ז( האחדות מציאות *( והמספרי . מהטבעיי

הפילוסופיא ____________

 דקזש מנקודות מחוכר אורך הוא שהקו היא הזאת החכמה וההמלת , מדידה חכמת בעל הוא מהנדס הגה״ר. *(
 כן אס חורך בעלת שאיננה כיון הנקודה שהרי בעלמא ציור רק הוא הקו זה מציתות והנה . וגובה ורוחב אורך להם שאין

 וגובה ורוחב אורך בזולת הנקודה גם ,זה קו למצוא אפשר ואיך ,אורך בעל קו יולד לא כהנה נקודות אלפים הצרף אפילו
: העבע מחכמת הציור זה שקבלו אלא תמצא מאין

 גדי אחדים מעשרה לעשוס המספר חכמי שהסכימו מה שר׳ל נ׳ל . הראשונה פילוסופיא מבעלי וכו׳ והמספרי הגה״ה *(
 אלף לו וקראו אחד גדר מאות מעשרה וכן , אהד מאה לו וקראו אחד גדר עשיריות מעשרה וכן ,אחד עשירית לו וקראו אחד
 זה הנה אלפים מאות עשיריות אחדיות באלפים וכן ,אלפים / מאות ,עשיריות ,אחדיות ,לדגליהם המספרים חלקו וכן , אחד
 בביאור וג' נ׳פ בראשית ש׳ יצחק עקידת בכפר ועיין ,כלולים יעשר והנראים הנשכליס כל שאמרו הראשונה פילוסופיא מנעני קבלו

: העשרה סגולת חן ליודעי ידוע ונכר ,האחדים כלל הוא עשרה וא׳כ מאמרות העשרה

זטרשים
 :בענפים ועיין ,אותי וידוע השכל שאמר כמו והבינה

 הראשונות המושכלות לו נחנו לחנם .נתנו לשוא )מ(
:בהן משתמש שאינו מאחר

 הוא הקודם הפרק .וכו׳ ספק אין )א( יז פרק
 כמו הפרק לזה הקדמה כמו

 הבאים הפרקים כל כמעט וכן למעלה שכתבנו
 על קדיחה בהכרח אחד לכל יש המאמר בזה

 התחלות )ב( : חבירו את מחייב והאחד חבירו
 שצריך ההקדמות ופי׳ אחד ענין שניהם . והנחות
 דבר איזה לחמת כשרצה בתחלה להניח האדם

 איק )ג( : והנחות התחלות נקראים הס מופת ע״י
 שהם אצלו וידוע מבואר שהוא מה .בעצמן מבוארות
 אלא עצמה הזאת ההקדמה מצד זה אין אחתייס

 ידי על אצלו ומקובלת נתאמתה הזאת ההקדמה
 : וכו׳ ילקחו אבל וז״ש , אחרת מחכמה מופת

 נתבארו אשרת חכמה באותה . בה נתבארו )ד(
 שיקבל כמו )ה( : עתה שהניח ההתחלות אותן

 מי פי׳ .מהטבעיי והנקודה הקו מציאות המהנדס
 נקרא הוא בחנית יין מדות כמה לידע שרוצה

 והנקודה הקו יסוד על בנויה היא זו וחכמה מהנדס
 בספרו הזה הקו קרא והראב״ע הקנה הוא הקו

 יוכל הזה הקנה שע״י דהיינו המדה קנה בשם
 הם והנקודה בחבית יש יין מדות כמה לידע

 וכו׳ ג״ד א״ב הקנה על הנרשמים האותיות
 בעביו יהא כמה הטבע בחכמת מבואר הזה והקו

 כמה ג״כ שם מבוארות הנקודות וכן וכו' וברחבו
 הקנה הנותן והנה . מחבירו אחד רחוקים יהיו

עומק מגיע בד״מ ואס המגופה פי דרך בהבית

 מדע בחבית שיש מרמז זה אחת נקודה עד החבית
 מגיע וחס אחת על מורה א׳ אות כי יין אחת

 מגיע ואס יין מדות ד׳ על מרמז זה ב׳ נקודה עד
 אות כל כי יין מדות ע' על חורה ג׳ נקודה עד

 פעמים ב' הוא ב׳ דהיינו עצמו על פירושו מרמז
 מדות ט׳ על והג׳ מדות ד׳ על מרמז הב׳ לכן ב׳

 ד* אות עד החבית עומק כשמגיע בזה וכיוצא
 וכן ד' פעמים ד׳ דהיינו מדות ט״ז על מרמז
 באריכות הכל מבואר שהוא כמו הדרך זה על כלס

 .מהטבעיי והנקוד׳ הקו מציאות וז״ש הטבע בחכמת
 יעיק אחתתה על זו חכמה לידע הרוצה וכל

 מדה מארץ ארוכה ההיא החכמה כי בספריהם
 מה וכל זו בחכמה בקיאין אנו ואין ים חני ורחבה

 אחרים חפי שקבלתי כמו קצת הוא כחן שכתבתי
 לעיין באפשרות לי היה לא כי עצמי מסברת וקצת

 שלא בסבת זו חכמה ואיכות טעס אחר בספריהם
 ובפרע כך כל בנמצא הזאת לעת אלו ספרים היו
 החכמה נאבדה כמעט הזה הגלות זמן לאורך כי

 מציאות והמספרי )ו( :החכמות שאר עם ההיא
 לידע רוצה שהאדם המספר חכמת פי' . החחדות
 חטין או זה בשק הוא שעורים כמה המספר
 המספר מציאות וכל אחד על בנוי הוא בזה וכיוצא

 :מספרי נקרא זו חכמה שיודע ומי אחד כ״א אינו
 שיודע הטבעי בעל וכן ר״ל .וכו׳ והטבעי )ז(

 על בטיה זו וההשגה הטבעיים בדברים להשיג
 נתבארו אלו כל . והמקרה העצם מציאת

 הפילוסופיא ור״ל הראשונה הפילוסופיא בחכמת
 הוא כן , הראשונה פילוסופיא נקרא האלהיית

כאפודי
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 .ראשון מניע מציאות הטבעי מן יקבל )ה( הראשונה הפילוסופיא ובעל ,הראשונה הפילוסופיא

 יתבארו והנחות התחלות למורה בהחלת שיקובל הוא ההכרח מן עיונית הכמה בכל וכן
 מופתי כל יבנו ההן ההתחלות ועל . המופת בספר שהתבאר כמו ההיא החכמה בזולת )ט(

 התורה ונאמר שנשאל הראוי מן חוץ אינו וא״כ . הראשונות המושכלוח על או ההיא החכמה
 מעל יותר האלהית התורה על תפול כבר הזאת השאלה כי . התחלותיה תקח מהיכן האלהית

 שאמרנו כבו והתכלית הבחירה שהן הנימוסית הדת התחלות כי . הנימוסיות הדתות משאר זולתה
 האלהית התורה אבל . המדינית בפילוסופיא )י( הפילוסוף אצל מתבארות הם הנה פ״ט לעיל

 המשתלשלות מהקדמות הפילוסוף אצל מבואר הש״י שמציאות אע"פ כי .התחלותיה תקח מה־כן
 ויסודות התחלות ג״כ שהם וההשגחה הנבואה מ״מ הפילוסוף יאמין לא ,הראשונות ממושכלות

 מתבארות ולא בעצמן מבוארות התחלות אלו אין כי ,מציאותן יתבאר והיכן , האלוהית לתורה
 הדרך על וההשגחה הנבואה הפילוסוף יאבק לא כי ראשונות ממושכלות לקוחות מהקדמות
 ונאמר ]א[ התחלותיה תקח מהיכן התורה שנבאר ראוי כן ועל . האלהית הדת בעל שיאמינה

הראשונות המושכלות שהם . ד' הם אמתתם על ראיה יצטרך ולא יודעו אשר הדברים בי
כידיעתנו

אלו ידי פל אותה לאחת עתה שרצה . ההיא מן יקבל )ח( : ע״ש לחורה ב' לחלק פ״ד באפודי
. המדינית בפילוסופיא )י( :וההנחות ההתחלות , כך נקרא הש״י . הראשון מניע מציאות הטבעי

היא פעולותיו בכל האדם הנהגת רואין שאנו מציאת הוכיחו הראשונה פילוסוכיא דבפלי ור״ל
והכל . בזה ופעם בזה בוחר הוא פעם בחיריי החכמה בדלת )ט( : הטבעיים הדברים ע״י הש״י

לאיזה
ענפים

 הלאשוטש הסושכלוח שהם ד׳ הם אמחתס על ראיה יצטרך ולא יודעו אשר הדברים כי ונאמר ]ח[ יז פרק
 הוא כאן בזה שנאמר ומה פ״ש. נזה שנאות מה בענפים זה שלפני בפרק כתבנו כבר .וכו׳

 וכו׳ חכס איזהו במ״ש חבות בפרקי זומא בן כן גס כוון אלו התחלות לארבע כי הוא שאפשר לומר דניכל
 כשלמותו השתלות ד' אלו על לרמוז , ומכובד ועשיר גבול חכם והס זה אתל זה מעלות ארבע בדבריו ומנה

 מכל הלומד הכס איזהו ואמר זומא בן פתח המחבל דסליק ובמאי הסדל ששינה אלא בהס נהלה אדס בל
 אדס מכל הלומד זה אמתתה על ההכמה להשיג שיוכל זה הוא מי ור״ל . הנמשכות על לרמוז בא וכו׳ הדס

 אדם כוס נמצא ולא אחד דבל חומלים שהכל אדס מכל הנמשכים והספוליס הדברים פ״י המופת בהמניא
 ראיה והביא .דנא מקדמת כך היה פלא או כן אינו שהוא לומר מעולם זה דבר על הולק שהיה בעולם

 כי השכלתי בהם שוה מלמדי כל דעת שהיה הדברים מאותן ר״ל וגו' השכלתי מלמדי מכל שאמר מהמשורר
 הזה שהדבר בטוח הייתי בכן הבילו דבלי על מולק אמד שוס ואין זה בדבל שוה כלס שדעת מאהל אמרתי

 להאמינס שלאלי כאלו לדברים מסכמת ג״כ התורה כי ר״ל לי שיחה עדותיך כי ומ״ש . גמור ממת הוה
 שראוי כיש הדעית רוב אחר לילך צותה התירה ואם וגו' להטות רבים אחרי בה שכתוב בתורה שמצינו וע״ד
 צותה שהתורה הציני וכן . עליהם חולק פוס נמצא פלח עד אדס כל אצל ההסכמיים הדברים אמר לילך ונכון

 או .הלבה לזה וכדומה וגו׳ לך ויאמלו זקניך וינדך אביך שאל שנאמל כפנין הלאשונים לדגלי להאמין
 והן בו שוה אדם שכל מה מכל , אדס מכל וקמל . ראשונות המופכלות על בזה זומא בן פכונת לומר נוכל

 כמו שלמותו לצורך יצירתו בעת הש״י לו פנתן לאפון מושכל לו פאין אדם פוס אין כי לאפונות המושפלות
 פ״ד לי פימה עדותיך כי ואמל . השכלתי מלמדי מכל שאמד מה כן גס וזהו זה דלפני בפלקין לעיל שנתנאל

 כנגד שהוא דבר להאמין מכרחת אינה התודה כי רז״ל המורה הרב בשם בפ׳׳ב לעיל המחבר הרב שכתב
 זומא בן מאמר על העיון בתחלח להקשות שיש הה שפיר יתיישב זה דרך ולפי .וק״ל וכו׳ ראשונות המושכלות

 מדבריהם משמע וגו׳ השכלתי מלמדי מכל המפורד שאמד מה על וכן וכו׳ אדס מכל הלומד חכם איזהו שאמד
 א״ר פ״ה מעבדק כיצד פרק ערובין ובמסכת אהד מרב הכל שילמוד ולא מרבים שילמוד לאדם לו שנוח

 לפונם כל הקפידו שלא גליל בני בידם תירתם נתקיימה לשונם על שהקפידו יהודה בני רב אמר יהודה
 יהודה בני חיב״א וכו׳ יהודה בני אלא ומפני מילתא תלית בהקפדה מידי ופריך בידם תורתם נתקיימה לא

 ק ואם , בידם תורתם נתקיימה לא דגי מחד גמדי דלת גליל בני בידס תורתם נתקיימה רבי מהד דנמרי
 המפורר עס זומא בן שכונת פכתבנו כונחנו לפי אבל . המשורר ומדברי זומא בן מדברי ההיפוך התם משמע

 אח הכיבש נגור איזהו ואמר .וק״ל כלל הקושיא מן זה אין שכתבנו כמו השלמות השגת דרך לנו להורות
 דהיינו בנסיון כשיעמוד כ״א באמת גבור נקרא אינו האדם כי הנסיוטת מן ההתחלה לנו לרמוז וכו׳ יצרו

 ברה ה׳ מצות בפסוק המחבר בדברי בפ״ט לעיל שנתבאר כמו ועזריה מישאל כחנניה השס קדוש פ״י סיבא
 האדם את להטריד הרוצים רגיס עוזרים הדע ליצר יש כי גדול נסיון ג״כ הוא יצרו את כככובש וכן וגו׳

 בא וכו׳ בחלקו השמח עפיר איזהו ואמר . כידוע גדול מלך נקרא הוא ולכן והטוב היפר מדרך ולהמפוחו
הוא יפיג שלא מה אצלו שראה דבר באיזה בחבירו מתקנא שהוא מי כי המוחשות מן ההתחלה פל לנו לרמוז

אזי
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 שוים הם בעינו אחד דבר אל השוים ושהדברים )ל( מההלק גדול שהכל כידיעתנו )כ(
 כידיעתנו והמוחשות )נ( .אחד מצד בעינו אחד דבר על יחד צודקים אינם והשלילה ושההיוב )מ(

 כי בהוש שהושג דבר שזה , יחמם והפלפל יקרר שהאופיון )ס( וכן ,יקרר והשלג יחמם שהאש
 להיות יחמם הפלפל כי זה בעבור ושפטנו קור הרגשנו והאופיון חום הרגשנו פלפל שאכלנו תכף

 והנסיונות )ע( .בו גוברים הקרים החלקים להיות יקרר והאופיון בו גוברים האשיים החלקים
 נמצאהו דבר שזה ,באלו וכיוצא לבטן האשקמוני״א )צ( ושלשול הברזל הקלאמיט״א )פ( כמשוך

'כ שרשים
 שהכל כידיעתנו )כ( : אצלו המכוון תכלית לאיזה
 שחתיכה זה נותן ראשון המושכל . מהי־לק גדול

 השויס ושהדברים )ל( : מחציה גדולה היא שלמה
 שוים דברים ב' כשיהיו .וכו' בעינו אחד דבר אל
 שום ובינו בינם יהיה שלא צד מכל שלישי דבר אל

 ג״כ בעצמם דברים השני אותן ע״כ בעולם הפרש
 שויס יהיו לא דאל״כ צד מכל זה אל זה שויס הם
 ושמעון ראובן אס עד״מ . צד מכל שלישי דבר אל

 ושמעון ראובן ע״כ צד מכל ללוי שויס שניהם
 בעיני וז״ש צד מכל זה אל זה שויס ג״כ בעצמם

 ור״ל ולאו הן . והשלילה ושהחיוב )ש( : שויס הס
 אהד ענין על ולאו הן אחד דבר על לומר שא״א

הלבנות תואר לראובן תחייב אס עד״מ אחד מצד

ענ>

 אס אחד ישאלך ואח״כ לק הוא ראוק ותאמר
 ממנו שולל היית א״כ לחו לו ותשיב לק ראובן
 אמתיים אלו דבריך ב׳ שיהיו וא״א הלבנות תואר
 הראשונות(: המושכלות מצד והוא הראשון דרך )וזהו

 ידי על ומרגיש משיג שאדם מה .והמוחשות )נ(
 שמרגיש מיד שמפרש וכמו מוחשות נקרא החושים

 ההתחלות מן שגי דרך וזהו וכו מחמס שהאש בחוש
 .שהאיפיון )ס( :המוחשות( מצד )והוא ראיה שא״צ

 . והנסיוטת )פ( : המקררים מהסמים סס מין
 :נסיון מצד והוא וכו׳ ההתחלות מן הג׳ דרך זהו
 אצלו הברזל את החושך אבן . הקלאמיט״א )פ(

 .האשקמוני״א )צ( :מחגנע״ט בל״א והוא כך נקרא
:הבטן את משלשל אותו שישתה ומי הוא משקה מין

ים
 בעצמו והוא כן שהוא זה על מעיד והחוש הלב ומחלה צער לידי יבא זה ע״י כי בעצמו שלם להיות לו א״א אזי

 זה אף וא״כ מכאוב יוסיף דעת יוסיף ג״כ הכתוב אמר כזה דבר ועל ראיה לשוס צריך ואין בזה מרגיש
 בחלקו ששמה מי אבל .וכאבו צערו בסבת מחמומפים נכסיו כי בידו מהקיים אינו לו שיש מנכסיו המעש
 ולזה .להתקיים אפשר לו שיש והמעע בממונו ושלם מזגו שוה עס בגופו שלה הוא אזי כפו מיגיע ויאכל
 תועלות שתי זה ידי על לו יבא בהכירו מתקנא שלה כיון ר״ל לעוה״ב לך ושוב בעוה״ז אשריך בזה סייס
 לה הס ר״ת חלו״ק המפרשים כתבו לדבר ורמז ,הבריאה בקו תמיד גופו שיהיה דהיינו בעה״ז בגיפו פלס
 מכובד איזהו ואמר .תחמוד לא על עבר שלא מצד לעוה״ב לו ושוב שוה שמזגו בעצמו שמרגיש ר״ל ויבש קר

 התחלה על היא וכו׳ הכה איזהו במ״ש זומא בן שכוונת למעלה שכתבנו מה לפי .ובו׳ הבריות את המכבד
 המושכלות מן ההתחלה על וכו׳ מכובד איזהו כאן במיי׳ש לנו לרמוז עתה שבא לומר אנו צריכין , הנמשכות מן

 היה ולא אותו שיכבד ונכון ראוי לחבירו גה חבירו את שיכבד מי זה נותן ראשון המושכל כי ,ראשונות
 למעלה שכתבנו מה ולפי .הענין לחזק כדי וגו׳ אכבד מכבדי כי הכתוב שמביא הלא , לזה ראיה שוה צריך

 שבא לומר אנו צריכין , ראשונות המושכלוח מן התחלה על הוא וכו׳ הכה איזהו במ״ש זומא ק שכונת
 כל מהסכמת נמשך הוא זה דבר ר״ל הנמשכות מן ההתחלה על וכו׳ מכובד ואיזהו במ״ש לנו לרמוז עתה

 באלו דוקא התחלות ד׳ אלו לנו שרמז ומה .הבריות את המכבד הוא שהמכובד אומר גזרו שכלה העולה
 ועשיר גבור חכה על ЫЬ שורה הנבואה אין שארז״ל ע״ד כוונתו ומכובד ועשיר גבור הכס דהיינו מעלות ד׳

 מן ההתחלות בזה לרמוז לנו רצה כי , מכובד קומה בעל במקום ואמר שינה שהוא ואע״פ . קומה ובעל
 . קומה בעל במעלות זה לרמוז אפשר כך כל לו היה שלא מה כנזכר הנמשכות מן או ראשונות המושכלות

 אביט שיעקב לנו לרמז מעלות ד׳ לו שהיו אבינו יעקב של סולם על במפ״ה חז״ל ג״כ כוונו זה חל ואפשר
 די לו שהיה היות עס שזכרנו אלו התחלות ד׳ ע״י שלמותו השגת מאמתת להשיג צריך שהיה מה כל השיג

 להשיג שא״א לנו ולהורות .עצמו בפני ההתחלות מן ואחד אחד כל ע״י הדבר התאמת אעפ״כ ההתחלות מן באחד
 ואמו אביו גוזל כח( )משלי במ״ש כן גס שלמה לנו ביאר אמתיות הקדמות ע״י לא אס אמתתו מל הדבר
 אינם ואס שאב שידוע כשם כי ואס אב בשם האמחיות ההקדמות קרא ,משחית לאיש הוא חבר פשע אין ואומר

 עקידת בעל שכתב מטעם או .גמור אמת הוא האמתיות ההקדמות ע״י שבא המופת כך לבניהם שקר מנחילין
 ההקדמות ע״י ונתהוה נתאמת הדבר תכלית כי והוא וגו׳ עזבוני ואמי אבי כי בפסוק שערים במבוא יצחק
 חולדה בשם נקראו מופת של והתכלית ואס אב בשם ההקדמות נקראו לכן ואס חב ע״י נתהוו שהבנים כשס
 יפשע לא כי ואמר ההקדמות זולת המופת לאמת שרצה דהיינו האמתיות ההקדמות כשגוזל ור״ל .וע״ש
 שאמרו ע״ד לבד השכל עיון ע״י ג״כ הנדרשות הקדומות ידיעות שאר ע״י הדבר זה לאמת שיוכל בעבור בזה

 דרכי משחית הוא באמת כי משמית לאיש הוא חבר בודאי אז זה דלפני פרקן בריש הנזכרים הקדמונים
 שנמצא ממה הדרך זה על ראיה להביא צי יש ועוד .צי נראה ,אמתתו על הדבר להשיג יוכל ולא המושת

במסרה
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 בהם; אשר המינית הצורה )ר( מצד אבל х הורכב מהם אשר היסודות טבעי מצד לא )ק( כן

 עתה שאינן אע״פ מיושבות גדולות מדינות היו ובבל וירושלים רומי כי כידיעתנו והימשכות )ש(
 הספורים לרוב )ת( השגנום כאלו אמת היותו נשפוט בחוש נשיגהו לא אם אף בי וכיוצא ווה ,כן

 מינים הארבע מאלו אהד וכל . היום עד עליהם חולק אדם נמצא שלא רכים מאנשים הנמשכים
 שהם ההנדסה שמופתי כמו כי . למופת ושורש התחלה שיושמו בהם ספק אין ההקדמות מן

 אמת הן המוחשות על בנויים שהם הטבעיים והמופתים הראשונות המושכלות על בנויים כלם
 אע״פ )א( הנכיונות על הבנויים המופתים כן . ונכרת ידועה שסבתם אחר כלל בהם ספק שאין

 יתבאר שלא כמו כי ,מציאותם על החרט שהעיד אתר )ב( כלל בהם לספק אין נסתרת שסבתם
 ידועה שכבתם לפי יחמם לא ושפלפל נצבות לשתי שוות אינן המשולש שזויות )ג( *( לעולם

 נעלמה שסבתו אע״פ )ד( הברזל ימשוך לא שהקלאמיט״א לעולם יתבאר לא כן ,ומושכלת
 התורה עקרי ולהיות . לעולם הפכו שיתבאר א״א הנסיק עליו שהעיד הדבר כי טושבלת, )ואינה(

 הפלפל כחסום עת בכל מוחשות ואינן הראשונות מצדהמושכלות מושגות כלם אין והתחלותיה
נסיק ב התורה התחלות לאמת הש״י התחכם זה בעבור ,ידועה בלתי סבתם אבל האופיון וקרור

כיי שרשים
 . הורכב מהם אשר היסודות טבעי מצד לא )ק(
 מצד אינו משלשל וזה הברזל את מושך שזה מה

 בהם הורכבו אשר מהיסודות אחד שלכל טבע
 הס סבה מאיזה סבתס לידע נוכל לא ולפיכך

 צורה .המינית הצורה )ר( :זו פעולה לפעול יכולין
 אזי יחד אלו היסודות שהורכבו אחר ור״ל כללית
 אחד כל אצל בתחלה היתה מאשר צורתם נשתנה

 וע״י אחת בצורה והושוו עצמן בפני מהיסודות ואחד
 : זו הפעולה כח להם באה ההיא כללית הצורה

 בכל ונתפשט הנמשך דבר כל . והנמשכות )ש(
 נקרא זהו ההפוך עליו שיאחר אחד ואין העולם

 שאינן ההתחלות מן הד' הדרך והוא נמשכות
 רוב בעבור . הספורים לרוב )ת( : ראיה צריכין

 א״א כי .נסתרת שסבתס אע״פ )א( : הספורים
 כמו זו פעולה לפעול יכולים הם סבה מאיזה לידע

רואין שאנו לפי .החוש שהעיד אחר )ב( :שאמרט

 שוות איק המשולש שזויות )ג( : כך שעושין בחוש
 שזויות לומר שא״א . נצבות לב׳

א :נצבות לב' שוות יהיו לא המשולש
 שלשה של תמונה הוא )משולש
 משולש הזה בציור כמו צלעות
 - זוית . אג״ד או אב״ד או הב״ג

 אג״ד במשולש ד' זוית הוא נצב
ב שקו אב״ד במשולש ד׳ זרת או

 נקודת נוכח ונשיה עיקום שום בלי ביושר יורד א״ד
 ממשולש דיב בצלע או אג״ד משולש ג״ד בצלע ד׳

ב' ,עיגול רביע הוא הזויות מאלו אחד וכל אב"ד
 בפנים הם אשר ד׳ הזויות ב' הני הס נצבות זויות

 והוא הנצב עמוד ירידת ע״י שנעשו אב״ג ממשולש
 מחזיקים והם ג״ב קו שהוא התושבת על א״ד קו

 פי על אף )ד( : בהגה״ה( ועיין .עיגול הצי
נעלמת שצ״ל נראה . ומושכלת נעלמת שסבתו

ענפים
ואינה

 נזס ודי ,קצרתי ט הקורא על להעמיס שלא כדי אפס אליהוא בדברי איתנהו וכולן דעי פעמים ד' נמסרה
:המחבר דעש לפי הפרק בזה הראויה הכונה לפי

ובעבור ---------------
 זאת ותמונה הציור ע׳ם במופת נתבאר זה דבר הגה״ה "(

 תמונה על שוים והם גד׳ה ומשולש אג׳ד ומשולש אב״ג משולש
 כי א׳ד לקו ומוקבל שום הוא ג׳ה הקו וכן ,ג״ב לקו ומזקנל

 ד״ג לקו שוה הוא גד״ה ממשולש ד׳ג הקו גם הזה השווי
 ד״ה הקו וכן / אב״ג שבמשולש א׳ב לקו א׳ מרחק על ומוקבל

 לפי א״כ . אג׳ד אנ׳ג המפולשים כבשני א׳ג לקו א׳ מרהק מל
 משולש של זויות לג׳ שויס הם כאלה מהמשולשים אחד כל של

 שויס גד׳ה במשולש ה׳ וזוית אג׳ד במשולש א׳ וזוית אב׳ג
 אנ׳ד במשילש ד׳ וזוית גד׳ה במשולש ג׳ וזוית אכ׳ג במשולש

שווים אג׳ד במשולש ג׳ וזויח גד׳ה במשולש ד׳ וזוית אב׳ג

 / מעולפים ג' הזה כציור יש דסנס
 באורך שוה כוא ד״א שהקו אחת

 באופן יהיה אוהס עשייתך החלת
 שום ג״כ ויהיה אג׳ד שבמשולש
 ומוקבל שיה יהיה גד״ה שבמשילש
 זויוס שהג׳ מוכח הזאת ההקדמה

 כנמשולש ,ג זויס דהיינו .האתר
כ' זוית גם . אחס כתמונה

במשולש א׳ זרת וכן . שוים
 על המחוגה רגל העמיד אה והשתא . אחת כתמונה • - —־ • -...........

 מחזיון הוא זה עיגול שהחצי לך ויולי עיגול חצי העשה ד׳ה התושכת על המחוגה של השנית ברגל ותקיף ג׳ וקודח
היא היא' שמאל מצד ג׳ זוית דהיינו אב״ג ממשולש אנ׳ג זויות לשלשה שויס והם .ג׳ באות שמסומנים זויות השלשס

וכי" א׳ לזוית שיה היא אג״ד ממשולש ג׳ וזוית ב׳ לזוית שום היא גד׳ה ממשיל־ ג' וזוית אב״ג ממשולש ג׳ זוית
 א׳י עיגול* חצי מחזיקין נציות זויות שני שלעולם השרפים פירוש שבתוך בהגה״ה שהעמדתי הציור פי על אוזן גליתי שכבר
 יתבאר כקל המופח ומזה .עיגול מצי שנוח מחזיקין הם שגם כיון נצבות זויות כשני הס המשולש מן זויוס שהשלשה מוכח

• ממשולש היוצא זוית ביחד הם ואג״ד גד׳ה ממשולש ג׳ זויות השני שהרי המקבילות הפנימיות זו*ות לב׳ שוה היוצא שזויח
הוא ע׳כ היוצא זוית ואותו בהון אנ׳ג ממשולש ג׳ זוית כצד ה׳ב התושבת על ועומד אב״ג ממשולש שיוצא דהיינו אב״ג

 זויו® כשלשה היא אשי נצבות זויוס שני הוא אב׳ג ממשולש ג׳ הזויח עם דהרי חב״ג ממשולש וב׳ א׳ זויות כשני מחזיק
:להבין וקל ג׳ פרק ג׳ במאמר ועיין ,אב״ג ממשולש אב׳ג
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 הספק שיפול א״א הברזל הקלאמיט״א כטשוך בנסיון שנתאמת מה כי !בהם הספק שלאיפול כדי
 שסבתם בחוש המושגים הטבעיים בדברים הספק יפול שלא כמו נעלמת שסבתו אע״פ בו

 מציאות אליו נתאמת אדם שנצטוה בתורה כי האלהיות הדתות בכל תמיד נמצא וזה !ידועה
 ידבר אלין נגלה השם כי וזה . ועונש ושכר השמים מן ותורה והנבואה עמו מדבר שהיה השם
 רז״ל ובארו ב׳( )בראשית וגו׳ לאמר האדם על אלהים ה׳ ויצו באמרו התורה על וצוהו עמו

 אליו ג״ב ונתאמת ,עליהן אדם שנצטוה המצות כל נרמזו הפסוק בזה כי נ״ו:( דף פ״ז )סנהדרין
 לנחש והתפתותו השם מצות עברו על שנענש במה המצות עשיית על והעונש השכר בנסיון

 אליו נתאמת לנח וכן . העוה״ב עונשי על ראיה העוה״ז עונשי כי אמרנו וכבר )ה( חוה ע״י
 ונענשו ובניו הוא שנצול במבול והעונש והשכר ,עמו מדבר שהיה השם ומציאות הנבואה
 המילה בברית כשנצטוה לאברהם וכן .לאדם שנאסר הבשר אכילת התר קבל וע״כ האחרים
 .אליו מצוה שהיה ההוא בצווי השמים מן ותורה והנבואה ,עמו המדבר השם מציאות לו נתאמת

 ומצוה עמהם מדבר השם בנבואת שהשיגו אחר הכוללות ההתחלות לישראל התאמתו במ״ת וכן
 התחלות בנסיון נתאמתו א״כ . ולעונש לשכר ההשגחה מצרים ביציאת להם ונתאמת תורה אותם

 שההקש כמו )ו( ספק בלי ונצחית אמתית התורה תהיה ולזה . בו ספק שאין אמות התורה
 שנוי תקבל ולא ספק בלי אמתית התולדה שהיא מהן היוצא המשפט יהיה אמתיות שהקדמותיו

 משפט כל ולעולם אמת דברך ראש הכתוב שאמר וזהו . לעולם ישתנה לא האמת כי לעולם
 להוציא בתהלה בהן שידובר ההקדמות שהן דברך ראשי כאשר כלומר קי״ט( )תהלים צדקך

 ויהיה אמתי יהיה מהן היוצא המשפט לפיכך אמתיות הן מהדרוש המשפט שהוא מהן התולדה
 התורה ולזה . צדקך משפט כל ולעולם אמרו וזהו לעולם שנוי יקבל לא האמת כי נצחי זה לפי
 אמתית תהיה ממנה הנמשכת והקבלה ,ונצחית אמתית תהיה החוש מן התחלותיה שנתבארו )ז(

 ע״פ היום לנו מתבארות בולם התורה שהתחלות ידומה שלא כדי ואולם . כלל בה לספק שאין
 ע״ם מתבארות מהן יש כי ע״ח( )שם תורתי עמי האזינה במזמור באראסף בלבד, הקבלה

 וע״ב . בלבד המקובלות מן ומהן כלל עליהם חולק שאין הדברים והן הנמשכות מן ומהן העיון
 ונדעם שמענו אשר קדם מני חידות אביעה וגו׳ פי לאמרי אזנכם הטו תורתי עמי האזינה אמר

 הנשמעות הנמשכות מן שהוא השמים מן תורה עקר על לרמוז שמענו אשר אמר .לנו ספרו ואבותינו
 שא״א בעולם היו ובבל שמצרים כשמיעה עליהם חולק מעולם נמצא שלא האומות כל ספי

 שהיה לפי השמים מן תורה עקר אל ראשונה ורמז )ה( .אנחנו ראינוהו שלא אע״ם זהי להכחיש
 על לרמוז ונדעם אח״ב ואמר .תורתי עמי האזינה שאמר כמו בכלל התורה שמיעה על מזהיר

 המיוסדת המחקרית הידיעה מצד מושג שהוא ממנו המסתעפים והשרשים השם מציאות עקר
 השכר עקר על להורות לנו ספרו ואבותינו עוד ואמר ,הראשונות והמושכלות לנו המוחשות על

 הביא העקר זה התחלות אמות לבאר וכדי .בלבד הקבלה כצד אלינו מושג שזהו הנפשיי והעונש
 על אות הם כי מהם שקבלו מה לפי לאבותינו שנעשו הפרטיות וההשגחות והנפלאות הנסים

 שתהיה ראוי הזאת הקבלה כי עוד ובאר . המאמר מזה כ״א ,בפ שבארנו כמו העוה״ב שכר
 וההתחלות הקבלה שורש כי ובאר ,)שס( וגו׳ מבניהם נכחד לא אמר וע״ב לבן מאב תמיד נמשכת

 )שם( וגו' ביעקב עדות ויקם וז״ש ,לגו נמשכת הקבלה באה ומשם )ס( החוש מן לישראל הושג הללו

וטר*כ,: שרשים
 מושכל ר״ל זז״ל כאן פי׳ והא״י . מושנלת ואינה
 נראה .עכ״ל וכו׳ תמצא פעמים והרבה ידוע בלתי

 כתב בסמוך לעיל והלא בידו זה היא שגגה כי
 ומושכלת ידועה שסבתה לפי הלשון זה המחבר

 בפירוש והלא ידועה בלתי שהיא לומר א״א ולעיל וכו׳
 כאן להגיה נראה לכן ידועה שסבתס לפי אמר

 כי אמרנו וכבר )ה( :הוא ופשוט מושכלת ואינה
 והלא תקשה שלא כדי זה כתב .וכו׳ העוה״ז עונשי

 אלהית לתורה עקר הוא לבד הנפשיי ועונש שכר
 הזה העקר על ראיה להביא יוכל היאך וא״כ

 בהאי מצוה שכר אמרנו וכבר גופיי ועונש משכר
 כמו )ו( :וכו׳ אמרנו וכבר אמר לכן ליכא עלמא

 איזה לאמת כשתרצה .אמתיות שהקדמותיו שההקש
 הקדמות מתחלה תניח אס אזי מופת ע״י דבר

אלו פ״י שנתאמת ההוא הדבר יהיה אממיות

 כשמניח חשא״כ . ססק בלי אמתי ג״כ ההקדמות
 מאלו היוצאה התולדה מזוייפות ההקדמות מתחלה

 שנתבארו )ז( ספק: בלי מזוייפת ג״כ תהיה ההקדמות
 היה שהקב״ה ראו ישראל שכל .החוש מן התחלותיה

 תהיה לכן התורה להס ונתן האדם עם מדבר
 ע״ש אותה יודעים שאנו עתה וגם ונצחית אמתית
 בלי אמתית ג״כ תהיה לבן מאב הנמשכת הקבלה

 החוש חן התחלותיה נתבארו שבתחלה מאחר ספק
 פי״ט ולקמן פרקין בסוף בסמוך שיתבאר וכמו

 ומה כלומר . וכו׳ ראשונה ורמז )ח( זה: מאמר
 : השמים מן תורה עקר על בתחלה שרמז
 כל ישראל שהשיגו אחר .הקבלה באה ומשם )ט(
 לבניהם אח״כ אותן הגידו בחוש ההתחלות אלו

 ישתלשל היום עוד וכן אחריהם לבניהם ובניהם
לדורי לעולם יהיה וכן לבן מאב תמיד העגין

דורות
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 : הפיר הקבלה ע״פ נמשכת בישראל תורה שם החוש בעדות הם שהשיגו מה ע״י כלומר

אלהיות נקראות הרבה דתות נמצא שאנחנו אהד ונאמר שנשאל ראוי )א( ГР פרק
במה )נ( ההיא, הדת לבעלי מה; אהת בבל נמשכת ודקבלה )ב( י

 בחרפה אלהית שהיא הטוענת המזוייפת וכין האמתית האלהית הדת בין הבדל אפוא יודע
 מצד , צדדים משני הוא אלהית התורה היות התאמת כי מיוטר . אלהית ואיננה האלהית אל

 עקרים השלשה שיבהנו הוא הנה בעצמה הדת מצד אשר אולם .השליה ומצד בעצמה הדת
 חולקת אינה ואם ט״ו )בפרק למעלה שכתבנו הדרך על מהם המסתעפים השרשים עם שכתבנו

 היא הנה בדם הנתלים או מהם היוצאים השרשים מן שורש על ולא מהעקרים עקר שום על
 כשיתאמת הוא הנה השליה מצד אשר ואולם .באלהית ומתדמה מזוייפת היא הנה לא ואם אלהית
 אמות כי הה . עצמי אמות )ד( 1т על דת להנהן שליה והיותו הנביא אל הנבואה הגעת
 שיתאמת הוא העצמי והאמות .עצמי בלתי אמות ואם עצמי אמות אם פנים שני על הדבר
 אמת •מי־ הוא עצמי הבלתי והאמות . העצמיות סגולותיו מצד ואם סבותיו מצד אם )ה( הדבר

 בזה והמשל , העצמיות סגולותיו מצד ולא סבותיו מצד לא מקריי אמות העצמי הדבר )ו(
 הוא כי האחד ואט־ ,הגדול התריאיק מרקחת לעשות הרפואה חכמי לפני שהובאו רוקחים שני

 •מהוא בראיה האי־כים )ז( מיני ומכל והקרים החמים המות סמי מכל מציל יפה רקוח ההריא״ק ירקה
 הסמים בל (п) סגולות וינסה בתריא״ק ליכנס הראויים הסמים וכל האפעה בשר לפניהם יראה

 שאין כים יה־כרו הסמים כל לפניהם שנסה כן ועשה , לפניהם לאהד אהד וכהוהיהם הפשוטים
 שנתן אחר זיוף השש בו אין הדרך זה על שנעשה שהתריא״ק ספק אין כי ,זיוף השש בהם

 שהוא בראיה טוב הוא יעשה אשר שהתריא״ק יאמר אם וכן .אליו עצמי אמות ההוא הרוקח
 שאין כ; רעשה בהתריא״ק לרפאות שראוי המות וסמי התחלואים מיני מכל החולים כל ירפא
 ,העצמיות סגולותיו מצר אמתי התריא״ק היות שאמת אחר טוב הזה שהאמות כן גם ספק

 אל עצמי אמות שניהם הנה סבותיו מצד הדבר •מאמת כראשון הזק הזה האמות שאין ואע״פ
 מועיל התריאייק יעשה הוא כי אמר השני והדוקה . זיוף שום בו שיהיה אפשר שאי התריא״ק

 כן שיעשה אע״פ כי בזה, וכיוצא יכוה ולא אש במו )בי( ילך שהוא בראיה המות סמי מכל
 או שעשה התריא״ק היות על עצמית ראיה זו אין החכמים כל ולפני והשרים העמים לעיני

 לו יהיו לא שיעשה שהתייא״ק גביה ־לא אש במו הלך אם שאף אפשר כבר כי , סוב שיעשה
 אמות )י( היא התיייא״ק אל שעשה הזה שאמות לפי , המות סמי מכל להציל התריא״ק סגולות
 הנביא נבואת אמית הוא בעצמ־ הדרך דה ועל . זיוף השש עדין בו שיהיה ואפשר עצמי בלתי

 וכייצא יכוה ולא אש במו ילך שהוא בראיה נביא היותו על אות שית; הנביא כי , השליה או
 אמות זה אי: אבל ,ומופתים איתות נסים ידו על שיעשו שראוי איש שהוא אות זאת הנה ,בזו

 ומופתים אותות ימצאו בבר כי ,ית על הורה שתנתן אל אות שאיננו וכ״ש לנבואה עצמי
 מציעא בבכא שנזכר כמו ,נביאים שאינם הצדיקים ידי על נעשים או וכשוף בלהט נעשים

 המים אמת והזר ממקומו החרוב שנעק־ אליעזר רבי של מהלקותו בענק נ״ס:( דף ד' )פרק
 ולזה , בנביא מוסכם היה שלא לפי )כ( כדבריו הלכה קבעו לא ואעפ״ב זה חולת לאחוריו

יח על שיעשו שראוי אל אותות היו מ׳ית קודם משה שעשה והמופתים האותות כל כי תמצא

אותית שרשים
 תהיה והתורה אחתית הקבלה תהיה ולכן דורות

: ספק בלי נצסית
 לעיל שבארנו מאחר .שנשאל ראוי )א( יח פרק

 שהקבלה זה שלכני בפרק
 התורה להאמנת הכרחית היא לבז מאב שהיא

 בכל נמשכת והקבלה )ב( :,וכו שנשאל ראוי בכן
 היא שלו שדת מאבותיו קיבל אחד כל .מהן אחד

 . וכו׳ הבדל אפוא יודע במה )ג( : ואמתית אלהית
 : האלהית הדת ניכר ידו שעל ההבדל הוא מה
 על חורה שהוא כזה אות שעשה .עצמי אמות )ד(

 על מורה שהוא רצוני בשבילו הבא הדבר עצם
 והוא כלל בו לספק שאין עד השליחות עצמות
 סבותיו מצד אס )ה( : ידו על תורה לתת שנשלח

 אח״כ שהביא ראשונה בראיה .סגולותיו מצד ואס
מצד נקרא איזה לבאר רצה ראשון מרוקח בכמוד

 מרוקח שהביא שניה ובראיה העצמיות סבותיו
 סגולותיו מצד נקרא איזה לבאר רצה ראסון

 עצם .מקריי אמות העצמי הדבר )ו( : העצמיות
 אחר אות איזה ע״י לאחת רצה בשבילו הבא הדבר
 וזהו בו שרצה הדבי לאותו שייכות שוס לו שאין

 בראיה והולך שמבאר וכמו מקריי אמות נקראו
 מלשון .הארסיס )ז( : השני מרוקח אק״כ שהביא

 שעירב קודם . הפשוטים הסמים כל )ח( :ארס
 מלשון פשוט סם לבד אחד כל נקרא ביחד אותם
 אמות )י( : אש בתוך . אש בחו )ט( :ט הפש יסוד
 שייטת שוס לו אין שעשה האות כי .עצמי בלתי
 שיהיה והוא בשבילו הבא הדבר עצם אל ן ודמי

 .בנביא מוסכם היה שלא לפי )כ( : טוב התריא״ק
 שהוא בהכרח חורים היו לא ידו על שנעשו האותות

וכבר וצדקתו חכמתו על חורים שהיו אלא נביא
המרה



77 לט העקרים יח פיק ראשון טאמר ספר
 ׳ בו ישראל האמנת היה בלבד הזה ולדבר )ל( ,ידו על הורה לקבל לא בלבד ומופתים אותות

 שעשה במו דבריו ומקיים צעקתו שומע שהשם מאמינים בהיותם פיו על מתנהגים היו וע״ב
 הים ובקע ,בתפלתו המן והוריד !עמלק 'במלחמת וכן ,פ״ו( )שמות עץ ה׳ ויורהו במרה משה

 ים בבקיעת נאמר בו כיוצא ועל זה ועל .ד( י )שם אלי תצעק מה הכתוב אמר בצעקתו
 ידו על הטם שיעשה השם עבד שהיה שהאמינו ר״ל , )שם( עבדו ובמשה בה' ויאמינו סוף

 שהשם הצדיקים יד על זה שנמצא כמו , לו ויקם אומר יגזור חפץ אשר ככל ומופתים אותות
 פעמים ג׳ הנהר שבקע יאיר בן פנחס כרבי נביאים שאינם אע״פ ומופתים אותות ידם על יעשה

 ע״א( כ״ה דף פ״ג )תענית דוסא בן חנינא וברבי ע״ח( כ״ה דף פ״א )חולין ממנו שסופי־ מה לפי
 וכחנניה ע״א( כ' דף )שם חמה לו שנקרה גוריון בן וכנקדימון ע״א( כ״ג דף )שם המעגל וחוני

 משה ידי על שנעשו והמופתים שהאותות בעבור ולכן .האש מכבשן שנצולו ועזריה מישאל
 היו לנבואה עצמי מיפת היו לא עולם של טבעו בשנוי פליאותם והפלגת רבויים עם )מ( רבינו

 הזה היום למשה אמרו מ״ת אחר שהרי תדע )נ( הנבואה במציאות עדין מסופקים ישראל
 מסופקים היו ההוא המעמד שער מזה שיראה ה׳( )דברים וחי האדם את אלהים ידבר בי ראינו

 ומופתים אותות ידו על להעשות ה׳ עבר שהוא במשה מאמינים היותם עם , הנבואה במציאות
 у מ״ת בעת למשה השם שאמר תמצא ולזה .עבדו ובמשה בה' ויאמינו הכתוב שאמר כמו
 )שמות לעולם יאמינו בך ונם עמך בדברי העב ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה )ס(
 שאתה להם לאמת וגם עצמיי אמות עצמה הנבואה מציאות להם לאמת רוצה אני כלומר י״ט(

 להם יתאמת ובדה הנבואה למעלת ישיגו )ע( עצמם כשהם וזה ידך על תורה לתת מאתי שלוח
 וזהו , ידך על תורה לתת רוצה כשאני עמך מדבר אותי שישמעו ועוד עצמה הנבואה מציאות

 ספק שום הנכבד המעמד אותו אהד שישאר א״א ולזה השליח ולשליחות לנבואה עצמיי אמות
 מציאות לאמת הכרחיים שהם דברים השני ההוא במעמד שנתאמתו אחר זיוף חשש שום ולא

 ה׳ קול ושמע־ שעה באותה נביאים היו שכולם לפי הנבואה מציאות האחד .השמים מן תורה
 שובו להם אמר לך למשה אומר הקול את ששמעו והשני . הדברות עשרת להם אומר אלהים

 אשר והמשפטים וההקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עמוד פה ואהה לאהליכס לכם
 שליח היה משה כי עצמי אמות להם נתאמת ובזה . ה'( )דברים וגו' בארץ ועשו תלמדם
 אמות הנביא כי . והשליח הנביא שבין ההבדל וזהו .ידו על לדורות מתמדת תורה להנתן

 у ומופתים אותות בעשית ואם ארצה דבריו מכל דבר יפול שלא העתידות בהגדת אם הוא נבואתו
 שיאמר מה בכל אליו לשמוע בתורה היא פרטית מצות הדרך זה על נבואתו שתתאמת והנביא
 אחר כי . מע״א חוץ הכרמל בהר אליהו כגון שעה בהוראת )פ( תורה דברי על לעבור ואפילו
 העתידות בהגדת ואם ומופתים אותות בעשית אם אמתיים דבריו כל ונמצאו רבות פעמים שנוסח

 ולא )צ( הכתוב אמר .אליו לשמוע ומצוה נביא בחזקת הוא הרי ארצה דבריו מכל הפיל ולא
 ג'( )ש״א לה׳ לנביא שמואל נאמן כי שבע באר ועד מדן ישראל כל וידע ארצה דבריו מכל הפיל
 אמתי בחזקת הרוקח שזה אמתי שהיה אותו ונסו שלש פעמים התריא״ק שעשה כמו זה והרי

 מופת או אות העושה או העתידות המגיד הנביא וכן . מזוייף וימצא אהדת פעם שינוסה עד
 הנביא ידבר אשר הכתוב אמר ,בדבריו שקר ימצא שלא עוד כל אליו לשמוע מצוה נבואתו על

 אפשר כבר כי י״ח( )דברים ה׳ דברו לא אשר הדבר הוא יבא ולא הדבר יהיה ולא ה׳ בשם
 איש לא כי הנבואה מצד ולא עצמו בבחירת )ק( פעם בשום ויכזב אמת נביא יהיה שהנביא

 וטעה סנהדרין במסכת שארז״ל כמו אמת נביא שהיה עזור בן לחנניה שקרה כמו ויכזב אל
 ואתה ה׳ שלרך לא ירמיה לו שאמר כמו נענש ולזה ירמיהו צואר מעל המוטה בשבירת וכזב

 ה' אל דבי־ת סרה כי מת אתה השנה וכתוב כ״ח( )ירמיה שקר על הזה העם את הבטחת
 הו« אשר והוא השליח אבל ,)שם( השביעי בחורש ההיא בשנה הנביא חנניה וימת וכתוב )פס(

שליח ערעים

 רבים אחרי בו כיוצא ועל ע״ז התורה אמרה
 חזה ועיין ,לדבריו להאמין רצו לא לכן וגו׳ להטות

 בלבד הזה ולדבר )ל( : פכ״ג ג' במאמר לקמן
 ראוי לכן צדיק איש שהוא ישראל שהאמינו .וכו׳

 .רבוייס עם )מ( :ומופתים אותות ידו על שיעשה
 עולם של טבעו בשנוי היו גס הרבה שהיו אע״ם

 ישראל היו לכן לנבואה עצמי מופת היו לא מ״מ
 הוכחה לשון הוא זו )מלה .תדע )נ( : בו מסופקים

מסופקים שהיו זה( דבר לך אוכיח ור״ל בש״ס

 .וגו׳ בא אנכי הנה )ס( :ע״ה רבינו משה בנבואת
 ג״כ ותמצא ופי״ט פי״א ג׳ מאמר לקמן עיין

 בעב במ״ש הכתוב פירוש מבואר ושם זה מענין
 שמבאר כמו . הנבואה למעלת ישיגו )ע( : הענן
 :וגו'( שעה באותה נביאים היו שכולם )לפי והולך

 מכל הפיל ולא )צ( :שעה לפי . שעה בהוראת )ם(
 אחר פירוש . ,וגו מדן ישראל כל וידע ארצה דבריו
 אז ארצה דבריו מכל הפיל שלא ישראל כל שראו

בבחירת )ק( :לה' לנביא נאמן שהוא יודעים היו
עצמו
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 שליחותו שיתאמת לא אם שליח יקרא לא כי .פנים בשום שיכזב א״א ידו על תורה להנתן שליח
 ישראל לכל שהתאמת כמו המקבלים לכל הנבואה מציאות כהתאמתות אם וזה ,אמות

 שנתאמת לא !רבינו משה שליחות שנתאמת כמו השליה שליחות כהתאמתות ואם !מ״ת בשעת
 לשליחות עצמי בלתי אמות העתידות שהנדת ,ומופתים אותות בעשית או העתידות בהגדת
 .שאבדנו כמו עזור בן לחנניה שקרה כמו פעם באיזה שיכזב ואפשר ירו על תורה לתת השליה

 תחבולה או חכמה באתו כמותן שיעשו שאפשר ספק בהן יש והמופתים האותות עשיית וכן
 בשום הכזב בו שיכנס א״א משה שליחות שנתאמת דרך על שליחותו כשיתאמת אבל .טבעית

 הש״י אליו יקיים לא כי )ר( עצבו בחירת מצד לא .אהד מצד ולא עצמו בהירת מצד לא פנים
 אבות שליחותו שנתאמת אחר כי אחד מצד ולא , לכזב עתיד היה אם הדרך זה על השליחות

 ראשון בפרק הבדע בספר ז״ל הרפב״ם שכתב מה וזהו . מהספק מין כל ממנו נסתלק עצמי
 שהבאמינים שעשה האותות בפני ישראל בו האמינו לא ע״ה רבינו משה התורה יסודי מהלכות

 במעמד בו האמינו ובמה וכו׳ וכשוף בלהט האות שיעשה שאפשר דופי בלבס יש האותות פי על
 אל עש וכשה והלפידים והקולות האש אהד ולא שטעו ואזנינו זר ולא ראו שעינינו סיני הר

 ראהליכם רכס שובו להם אמור לך למשה אמר הקול את שומעים ואנו אליי מדבר והקול הערפל
 וגו׳ תלמדם אשר והמשפטים והדוקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עבוד פה ואתה

 אנכי הנה שנא' דופי בה שאין לנבואתו הראיה היא לבדו סיני הר שבמעמד ובנק ה׳( )דברים
 מכלל י״ס( )כמות לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא

 ומחשבה הרהור אחריה שיש נאמנות אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות האמינו לא זה שקודם
 נעמן צרעת וברפואת אלישע שהחיה בבת הנביאים שיעשו שהאותות דבריו וכוונת .עכ״ל

 ממעי שנצל ויונה האריות מן שנצל ודניאל האש בכבשן נכוו שלא ועזריה מישאל וכחנניה
 שיעשו אפשר כבר העתירות דברת או ונביא נביא כל ידי על שנעשו האותות כל וכן הדגה

 או לצדיקים קצתם שיעשה אפשר כבר האותות עשיית וכן ,אוב בעלת או השבים הוברי )ש( ע״י
 איזו ע״י או ,וחבריו יאיר בן פנחס ורבי דוסא חניגאבן ברבי נביאים שאינם פ’אע חסידים ע״י

 שסכתתו לפי ונצל באש אביו אחז שהעבירו יהודה מלך חזקיה על שארז״ל כמו טבעיות תחבולות
 עושים שהיו כפי בכשוף או בלהט שיעשו אפשר או ס״ג:( דף פ״ז )סנהדרין סלכנדרא שמן אפו

 שם בי )ת( כקום של אומנותו ככלי הם השבות כי , הקודש משמות שם ע״י או .מצרים חרטומי
 לכבודו או בנביאים בקים של ברצונו בהם שמשתמש ומי ומופתים אותות בהם שיעשו בכהם

 שונאיו ביד נופל ואינו ימיו בחצי פת ואינו למטה ונחמד לפעלה אהוב הוא כחסידים מקום של
 א׳( )ירמיה להצילך ה' נאם אני אתך כי לך יובלו ולא אליך ונלחמו ע״ה לירמיה השם אמר
 שונאיו ביד ונופי נברת הוא מקום ,של לבבות ושלא עצמו כדעת בהם שישתמש מי אבל
 שגנב בכי זה והרי ד׳( פרק )חבוש חלף בתנא ודאשתמש רז״ל אמרו ברעה שיחתום וסיף )א(

 נביא שהיה ישעיה ואפילו מיתה חייב שהוא בהם ומשתמש מלך של חותמו או כליו <ו טבעתו
 פ״ב( מ״ס )דף יבמות במסכת שארז״ל במו עצבו להנאת )ב( השמות מן שם שהזכיר לפי אמת
 בדבר כי מאד זה והבן ,שם שנזכר במו והרגוהו שונאיו ביד ונפל נענש בארזא ואבלע שם אמר
 ידעו ולא רבים בו נבוכו הדבר וזה . מקים שי ברצונו שלא בשמות המשתמש עונש יבחן הזה
 משתמשים הנביאים היות אחר ידם על המעשה ויגיע בשמות הפריצים שישתמשו אפשר איך

 אחר )א( הולך הכל כי בזה והכלל .ויט ויבא ויכע בפכוק ונרמז לקדמונים שנמצא מה לפי בהם
 השליח שליחות על וכ״ש הנבואה על אפתית ראיה האות שאין מבואר הוא זה ובעבור , החתום

 תורה שתגתן על וכ״ש לנבואה עצביים תורה כתן קודם משה ע״י שנעשו האותות היו לא ולזה
: הפרק בזה לבאר שרצינו בה וזה .סיני הר מעמד עד ירו על

 תשער שלא עד הזק ציור בנפש הדבר הצטייר הוא )ב( בדבר האמונה )א( יט פרק

תם שרשי□
 ולא זה דבר לדבר מעצמו זה בוחר שהיה פצחו
 הש״י אליו יקיים לא כי )ד( : אלה־י צווי מצד
 היה באס יא״כ הפתידות יודע שהש״י מאחר .וכו'

 עושה היה לא דאי ב לעתיד לכזב שיבח ר-פשר
 .כוכבים חוזי שמיס. הוברי )ש( :לשליח הש״י אותו
 : השחות כח3 שם הש״י . בכחס שם כ* )ת(
 : רע סופו שיהא . ביעה שיחתום וסוף )א(
 ממנשה עצמו את להציל שרצה .עצמו להנאת )ב(

: הסוף אחר . ר^חתיס אחר )ג( :להרגו שרצה י

 שנתבאר אחי וכו׳. בדבר האמונה )א( יט פרק
 זה שלפני בפרק לעיל

 שהוא עצמי אמית נתאמת משה של ששניחותו
 הטעם לבאר פתה רצה ידו על תורה להנתן שליח
 ע״י ולא מפה פ״י דוקא התורה נתנה באמת לחה
 אברהם כמו לו הקודחים וחסידים צדיקים שאר

 שעיקר מפני אלא בהם וכיוצא יעקב או יצחק או
 כמו האמינה ענין בביאור תלוי הוא זה טעם

 מתחלה נעתק לק זה שאחר פרק בריש שיתבאר
לבאר
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 שלא כסו )ד( , בו האמות דרך יודע לא אם אף )ג( , פנים בשום בסתירתו הנפש
 אדם של שמחשבתו והדברים )ה( , הראשונות המושכלות סתירת הנפש תשער
 הנפש תשער שלא כמו או .לו באו איך ידע ולא טבעו מצד באדם שהם או )ו( בהם גוברת

 האמות סבת תדע שלא אע״פ )ח( הנסיון אותו שאמת ומה החוש מן שהושג מה בסתירת )ז(
 מת לאיש )י( הושג אבל החוש מצד למאמין הושג שלא דבר בכל )ט( תפול והאמונה .בו

 בו כיוצא או ההוא הדבר הושג הפרסום גדולי )ל( רבים לאנשים או ומקובל רצוי )כ(
 נמשכת קבלה ההם האנשים או ההוא האיש מן למאמץ הקבלה ונמשכה בחוש מה בזמן )מ(

 אע״פ ההוא למאמין החוש עליו שהעיר מה אל קרוב בו להאמין ראוי ודאי וזה .לבן מאב
 מבני שירצה למי מנבא )ס( השי״ת היות בגסיון שנתאמת מה כמו .השכל יאמתהו שלא )נ(

 כדי בנביא להמצא הכרחיות היותן ח״ל אותם שמנו הטבעיות ההכנות לו שיקדמו מבלי אדם
 ע״ב( צ״ב דף י׳ פרק ושבת ע״ב ל״א )דף המודד בין אין פרק בנדרים אמרו , הנבואה עליו שתחול

 בנסיון נתאמת ואעפ״ב ,וכו׳ )נאה( קומה ובעל ועשיר גבור חכם על אלא שורה הנבואה אין
 הלבב ורכי הקומה רמי עם הקומה וקצרי וטפשיהם חכמיהם ישראל שכל תורה מתן בשעת

 האש מתוך מדבר חיים אלהים קול ושמעו הנבואה למעלת הגיעו בלם ורש ועשיר הגבורים עם
 האש מתוך בהר קהלכם כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את באסרו ה׳( )דברים הכתוב שהעיד כמו

 אלהים קול עם השמע הפלא ע״ז להעיד משה ואמר ,וגו' יסף ולא גדול קול והערפל הענן
 הוא הנה זה יאמין לא שהשכל אע״פ ,ד׳( )שס ויחי אתה שמעת כאשר האש מתוך מדבר
 .להכחישו אפשר אי בן אל מאב נמשכת בזה הקבלה ובא הנסיון עליו שהעיד אחר גמור אמת

 שהבא הקבלה ולזה , באביו יותר האדם את שיאהב מי בעולם שאין מבואר שהוא לפי
 הוא כאלו סתירתו ידומה לא חזק ציור הבן בלב ההוא הדבר שיצוייר ראוי לבן מאב נמשכת
 כמאמר .שקר בניו את להנחיל רוצה האב שאין מבואר שהוא אחר בחוש זה השיג בעצמו

 הורשת גוים ידך אתה ׳ וגו׳ לנו ספרו אבותינו שמענו באזגינו אלהים מ״ד( )תהליס המשורר

 וכמו היא ואיזה היא מה האמונה ענין לבאר
 מבאר וגס בשכל הדבר ציור שהיה והולך שיתבאר

 אחר כמ״ש האמונה חלת נאחר מהדברים איזה על
 שאחר בפרק ואח״כ וכו׳. תפול והאמונה בסמוך זה
 ע״י דוקא התורה נתנה הטעם,למה מפרש זה

 שאחר לפרק הקדמה כמו הוא הזה והפרק משה
 לא חזק ציור בנפש הדבר הצטייר הוא )ב( :זה

 רוצה שהוא הדבר אותו .בסתירתו הנפש תשער
 גמור אמת שהוא בשכלו אותו מצייר היה להאמין
 בו למאן לו שא״א עד אצלו חזק כ״כ הוא הזה והציור
 ולהמציא סתירה איזה בשכלו לשער ירצה אס ואפי׳
 נתיסד כבר כי לו א״א ההיפוך על המופת אליו

 חילופו להאמין לו שא״א עד בשכלו ההוא הדבר
 הנפש תשער לא וז״ש ,כלל ספק שוס בו ואין

 :וכו׳ תשער שלא עד ס״א . פנים בשום בסתירתו
 כלומר . בו האחות דרך יודע לא אס אף )ג(

 שכך שאמר אלא כך הוא למה יודע שאינו אע״פ
 שלא כמו )ד( : וראיה טעם בלי בשכלו גתיסד
 . כצ״ל הראשונות המושכלות סתירת הנפש תשער

 : ראשונות מושכלות חן הפך לומר שא״א כמו ור״ל
 כך כל בהס. גוברת אדם של שמחשבתו והדברי' )ה(
 לבא לו שא״א עד במחשבה ההוא הדבר לו עלה
 באדם שהם או )ו( :הדבר באותו שכחה לידי
 לאדם באים האלו שהדברים כלומר . טבעו מצד
 : בריאתו בשעת בו מוטבעים שהם מצד
 שהוא מה . החוש חן שהושג מה בסתירת )ז(

 ספק בו ואין כן שאינו עליו לומר א״א בחוש רואה
.בו האמות סבת תדע שלא אע״ס )ח( : כלל

 מאחר מ״מ כך הוא סבה מאיזה לידע יכול שאינו
 זה דבר להכחיש לו א״א נסיון ע״י זה שנתאמת

 לומר א״א אלו כל שפל וכמו . כן שאינו ולומר
 כאן ועד . בדברים האמונה ענין הוא כן ההיפוך

 ואילך ומכאן היא מה האמונה ענין מבאר היה
 וז״ש האמונה מלת נאמר זה מה על לבאר בא

 הושג שלא דבר בכל )ט( :וכו׳ תפול והאמונה
 שלא כאלה בדברים אפי׳ פי' . החוש מצד למאמין

 רואה בעצמו שהוא מה וכ״ש בחוש לעצמו הושג
 . מה לאיש )י( :כן שהוא להאמין לו שראוי בחוש

 הוא האיש שזה .ומקובל רצוי )כ( : איש לאיזה
 סומן שיווא עד המאמין בדעת כ״כ ומקובל מרוצה

 איש דברי מעל יותר בהם ומאמין דבריו על
 שלמי מכת כ״כ אינו שהוא היות ועם אחר

 השם אנשי כלומר . הפרסום גדולי )ל( : ההשגה
 הדבר שזה מאחר מזולתם יותר ההשגה שלמי והס

 שלמי שהם רבים לאנשים בשוה בחוש הושג
 הזה הדבר ראוי בודאי מזולתם יותר ההשגה
 המספר רבי שהם . הפרסום גדולי ל״א .להאמין

 פרק בריש הס אלו לשונות ושני ! מזולתם יוחר
 . מה בזמן )מ( : המחבר קיצר וכאן זה שאחר
 השכל מצד . השכל יאמתהו שלא )נ( : זמן באיזה

 מנבא )ס( : אמת הוא הדבר שזה לאמת יוכל לא
 הש״י . וכו׳ שיקדמו מבלי אדם מבני שירצה למי

 רוח עליז שתחול כדי אלהי שפע עליו משפיע
 שלא אף הנביאים מן כאחד להנבאות ויכול נבואה

 שצריכים שארז״ל מדות הד׳ אותן מתחלה לו יהיו
להיות
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 בלוטר .יעקב ישועות צוה אלהים מלכי הוא אתה !וגו' ארץ ירשו בחרבם לא כי ,וגו׳ ותטעם
 כי טבעי דבר היה לא )ע( שעבר בזמן האומות את ישראל שנצחון זה דבר קבלנו שבך אחר

 אפשר ואי לנו ספרו אבותינו הזאת והקבלה ,למו הושיעה לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם לא
 ם הצלחה התחלת סבת היית שאתה אחר כן ואם ,שקר שינחילונו אותם ולחשוד בה לפקפק

 שיראה .זה על יכולת לך שיש )פ( אלהים מלכי הוא שאתה אתר יעקב ישועות צוה עתה גם
 האלוהית לרת אפשר שאי ולפי .להתקבל ראויה לבן מאב נמשכת שהיא שהקבלה זה מכל

 ל״ב( )דברים לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל ואמר הכתוב עליה צוה זולתה להתקיים )צ(
 ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא אמרה החכמים קבלת דברי על לעובר פיתה וחייבה
 על והזהירה י״ז( )שם ההוא האיש ומת וט׳ שפוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש ושמאל

 שהושג למה קרובה האב שקבלת לפי ,ומורה כורר בן להעניש וצותה ההורים כביד )ק(
 זמן בכל האפונה תפול הדרך זה ועל .השכל שירחקהו אע״פ )ר( מהוייבת בו שהאמונה בחוש

: הנמשכת בקבלה אלא שכלי באמות ולא )ם( בחוש אז הושגו שלא בדברים
 נמצא שלא עד )ב( מזולתו יותר ומקובל רצוי מה לאיש )א( בחוש שהושג כה כל כ פרק

 רבי לאנשים או מזולתם יותר ההשגה שלמי לאנשים שהושג או חולק עליו
 בו־ האמונה והפול בלב ומתישבת מתקבלת יותר האמנתו תהיה )ג( , מזולתם יותר המספר

 גדול בפרסום משה ידי על התורה שתנתן יתברך השם רצה זה ובעבור ]א[ ,החוזק בתכלית
 אפשר ואי הפרצופים לכל כולל הזה המספר הקבלה חכמי דעת שלפי רבוא מששים עצום ורבוי

 הפרסום היה רז״ל דעת ולפי , גדול יותר מספרו שיהיה אע״פ )ד( ממנו גדול יותר פרסום שימצא
 פאי ל״ב( )דברים פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני ה׳ אמרו ,העולם לכל ההוא

 ולא. העולם כל על התורה את הקב״ה שהחזיר מלמד אלא בפארן בעי ומאי בשעיר בעי
 שבעים בעולם שהיו אחר כי זה ובאור ! (Уъ '3 דף )ע״ז וכו׳ וקבלוה ישראל שבאו עד קבלוה
 פארן ומדבר שעיר הר על להורות בא לא ספק בלי ופארן שעיר אלא מהן זכר ולא אופות

 מניחי בעולם לקום עתידין שהיו הקב״ה שצפה לפי כי כלומר ,העולם כל על לרמוז אלא
 העולם כל הכוללות האומות הן שאלו אליה והנטפלים ובפארן אליה והנטפלים בשעיר דתות

 להורות לישראל התורה נתינת להם פרסם לפיכך , המאמינים ראש שהיה אברהם מזרע והם
 פרסום נתינתה תתפרסם שלא דת וכל ,גדול פרכוס בנתינתה שתתפרסם האלהיוץצריך שהדת

נדרל שרשים
 תורה חתן בשעת הוא הזה והגסיון . בנביא להיות

 .־ פ״י במ׳׳ג לקחן חזה ועיין . והולך שמבאר כמו
 .וכו׳ בחרבם־ לא כי טבעי דבר היה לא )ע(
 לך ייחר חאן וא״ת אלהי בעזר היה הכל אלא פי׳

 אבותינו הזאת והקבלה והולך מבאר זה על כך שהוא
 שם כי מ״ו סרק בח״ד לקמן מזה ועיין .וט׳

 לך שיש )ם( :ג״כ הדרך ע״ז המזמור כל נתבאר
: היכולת על חורה אלהיס שם כי . ע״ז יכולת

Я) שנתבאר כחו הקבלה( )זולת .זולתה להתקיים 
 כבוד )ק( : אחרים ובפרקים י״ז בפרק לעיל

 :פכ״ו במ״ג לקחן שנתבאר וכמו ואס אב . ההורים
 הזה שהדבר אע״פ . השכל שירחקהו אע״פ )ר(

 מאחר מ״ח ,השכל כנגד הוא בחוש הושג אשר
זה כענין .גמור אחת הוא זה על מעיד שהחוש

ענפים

 ולא וש( : האב קבלת לאמת ומחוייב ראוי היא
 , השכל מצד זה לאחת יוכל שלא . שכלי באחות
 בס' פירשנו .ומקובל רצוי חה לאיש )א( כ פרק

 עליו נחצא שלא פד )ב( : זה שלפני
 שאין עד הבריות בעיני חרוצה הוא כך כל . חולק
 תהיה )ג( :דבריו על חולק שיהיה חהן אחד

 יותר הוא הזה שהדבר פי׳ . מתקבלת יותר האמנתו
 אחרים מאנשים שמעו מאשי הבריות אצל מקובל
 : כאלו המספר רבי או ההשגה במעלת שאינם

 אפ״ם פי׳ . גדול יותר מספרו שיהיה אע״פ )ד(
 מ״מ רבות מששים יותר אנשים שימצאו שאפשר

 שהמספר מאחר גדול יותר להיות א״א הפיסוס
 חכמי דעת לפי הפרצופים כל כולל היה הזה

בביאור ויגש פ׳ בבחיי מבואר הוא כן ,הקבלה
הכתוב

 קהלת כוון שלזה ואפשר .וכו׳ גדול בכרסום מפה ע״י התורה שתנתן הש״י רצה זה ובעבול ]א[ כ פרק
 התורה שנתנה הוא פוב ר״ל .השמש לרואי ויותר נחלה עס חכמה טובה במ״ש ז׳ סי'

 מאשר סוב ויותר . עבדו לישראל נחלה כמ״ש נהלה הנקראים ישראל כל בפרסום וגו׳ חכמה ראשית הנקראת
 ואחדותו הש״י מציאות אליהם שנתאמת אליו הקודמים צדיקים משאר בו כיוצא או אברהם עיי׳י נתונה היתה

 מתקבלת השורה אמונת כך כל היתה ולא יחידים היו שהם לפי . מדרשם ע״פ רז״ל בדברי כידוע השמש פ״י
 רז״ל מאמר מבואר תמצא ופס בראשית פרשת ריש יצחק בעקידת ועיין . המחבר בדברי בפנים הכל כמבואר
 וס הענין לזה נאות שהוא וכו׳ המ״ה בגלגל נתלה וכשמת וכו׳ א״א של בצוארו תלויה היתה סובה מרגלית

• השמש ע״י ג״כ היה נח שהשגת נח פרשת בחיי ברבינו הוא
 והכופר
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 ספק או חשש יש השם ובין בינו לנביא המצטווה הדבר כי תה .אלהית איננה כזה גדול
 משה שהרי אחריהם לבאים שכן וכל ההוא בדור לעומרים ואפילו )ה( ההיא בקבלה לזולתו
 הקול את ששמעו תורה מתן יום עד שלמה אמונה בנבואתו ישראל בו האמינו לא רבינו
 לאברהם בשלמות התורה נתנה לא )ו( זה ובעבור ,י״ח( )בפרק לעיל שכתבנו כמו אליו מדבר

 אם אף כי ,ה׳ דרך שישמרו אחריו ביתו ואת בניו את אותה שיצוה ליעקב או ליצחק או
 בלב וספק השש איזה שיפול אפשר היה כבר לבנים מאבות נמשכת מהם הקבלה תהיה

 המתברר ברבר כן שאין מה .יחידים המקבלים להיות )ז( הבאים בדורות אחריהם הנמשכים
 . מתחלפות דעות ורבוי ונבונים חכמים אנשים בהם שהיו מאד המספר רבי לאנשים בחוש

 שום ישאר שלא כדי שאמרנו כמו ,כזה גדול בפרסום רבינו משה ידי על תורה נתנה ולזה
 הקבלה ותהיה ,‘,1כי אחריהם הבאים בלב ולא אליהם והנטפלים המקבלים בלב וספק חשש
 ע״א( ב׳ דף א׳ )סרק ע"« במסבה רז״ל שאמרו מה וזהו .שאפשר מה בתכלית ואמתית נכונה

 מיד ,שכרו ויטול יבא בזה שעסק מי כל ואומר בחיקו ומניחה ס״ת הקב״ה מביא לבא לעתיד
 יחדו נקבצו הגוים כל מ״ג( )ישעיה שנאמר בערבוביא לפניו ונכנסק ע״א האומות כל מתקבצין

 יביא לבא לעתיד כי לומר כונתם .כו׳ תורה אלא זאת ואין у זאת יגיד בהם מי .לאומים ויאספו
 להם הקב״ה שיאמר שאמרו וזהו ,אלהית חורה קיימו שלא על לדין .ע״א האומות כל השם
 אגדה באותה שנזכר כמו עולם של ישובו שהם בדברים שנתעסקו יאמרו והם , עסקתם במה

 לצורך אלא עולם של ישובו מפני עשו לא שעשו מה כל כי להם משיב הקב״ה ולסוף ,בארוכה
 והם , אלהית תורה שקיים שיאמר מי בכם יש כלומר ,וכו' זאת מגיד בכם יש כלום עצמן
 קבלתם מצד שקיימו תורתם קיום על שכר לקבל להם יש שישראל כמו כי לפניו ויאמרו ישיבו

 בכם מי להם ישיב והשב .קבלתם מצד שקיימו תורתם קיום על שכר לקבל להם ראוי כן )ח(
 קבלתם על שסמכו האומרות העכו״ם כי כלומר ויצדקו עדיהם יתנו ישמיעונו וראשונות זאת יגיד

 נתבארו כיצד עליהם וסמכו שקבלו דתם התחלות שיודיעונו להם ראוי כלומר ישמיעונו ראשונות
 ויצדקו עדיהם יתנו . משה הורת התחלות שנתבארו כמו גדול בפרסום החוש מן נתבארו אם

 התחלות שנתפרסמו משה תורת מקבלי עדיהם שיתנו כמו אמת ויאמרו המקבלים וישמעו
 כלומר !ה׳ נאם עדי אתם הכתוב שסיים וזה .התורה את המקבלים רבוא בששים )ט( דתם

 אליהם מדבר אלהים ה׳ קול את שמעו שהם השטים מן התורה בנתינת עדים ישראל כל
 היא שהתורה עדים וכלכם ,ה׳ עבד שנקרא משה אל רומז בחרתי אשר ועבדי .הדברים עשרת

 על שמדבר רז״ל שהבינו הדרך על הפסוקים אלו בכל נפלא פירוש זהו .השמים כן ה' מאת
 גדול בפרסום מתבארות התורה התחלות להיות כי ,לאמת מסכים והוא בכללה התורה שכר

 , החזוק בתכלית משה בתורת האמונה שתהיה ראוי ולזה .באמתתו ספק שיפול אפשר אי
וי״ח י״ז בפרק שבארנו כמו ,בו לספק שאין באור מתבארות התחלותיה להיות שכן וכל

: המאמר כזה
 ההצלחה אל האדם את המביאה היא ובתורתו יתברך בשם האמונה )א( כא פרק

 אותו אימת דבר וזה ,הרוחני בדבר הנפש דבקות ואל הנצחית
 ולא הפילוסופים מן לאחד נמצא לא לעולם כי ,הנמשכת הקבלה בו שבאה מה לפי )ב( הנסיון
 שנמצא כמו ,האנושי השכל עם האלהי הרוח הדבק והוא הנבואה למעלת שישיג חוקר לשום

 המציאות טבע לשנות מהדבקותם שיגיע עד חזק דבוק בשם שכלם שנדבק התורה לבעלי

 ותלעש שחטים

 אין כי ע״ש וגו׳ יעקב לבית הנפש כל הכתוב
 לעומדים ואפי׳ )ה( : קבלה בדברי כאן להאריך

 : אמת אמר שהוא לו יעיד מאן כי . ההוא בדור
 כלה התורה כלומר . בשלמות התירה נתנה לא )ו(

 : להם נתן לבד פרטיות מצות איוו אלא בכלל
 ויצחק אברהם כמו .יחידים המקבלים להיות )ז(

 עצמו ובין בינם עמהס מדבר הפס שהיה ויעקב
 כל בפני פעם באותו עמהם מדבר היה אס ,חף

 בימי שעשה כמו היחוד באמונת אליהם הנטפליס
 מאחר גדול כ״כ הפרסום היה לא מ״ת בשעת משה

 הרבה ישראל זרע עדיין היה לא ההוא שבדור
 קיום על שכר לקבל להם ראוי כן )ח( ; יימצא
 קבלו אילו ואפשר פי׳ .קבלתם מצד שקיימו תורתם

6 1 ]העקרים[

 :בה מחזיקים ל׳כ היו אחרת דת מאבותיהם ישראל
 ולפיכך פי' . התורה את המקבלים רבוא בס' )ט(
 ! ספק בלי בה ומחזיקים בקבלתם מאמינים היו

 שביאר אחר .ובתורתו בהש״י האמונה )א( כא פרק
 שנשמע רז״ל מאמר זה שלפני בברק

 האדם את המביא בעולם דבר שאין כללו מחוך
 רצה . לבדה האלהית התורה זולת עה״ב שכר אל

 שהיא די ולא תופת בדרך ג״כ זה לבאר עתה
 הנשמה משיבה שהיא אלא הנצחי שלמות אל מביאה

 בעוה״ז בעודו וגס משם לוקחה אשר המקום אל
 שיגיע עד האלהי ברוח האדם שכל ע״י ידובק

 טבע לשנות שיוכל באופן הנבואה למעלת
.הנמשכת הקבלה בו שבאה מה לפי )ב( :המציאות

שכר
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 נסצזי כי , המציאות טבע כנגד, מאד יותר ומופתים אותות בעולם ויחדשו ורצונם חפצם לעשות

 למטת האש ריד1שד אליהו המצא . מפיהם היוצא ככל השם להם ויקם אומר גזרו לנביאים
 סי ובקע כן והיה (,א ב׳ )מלכים השמים מן אש תרד אני אלהים איש ואם אמר טבעו הפך )ג(

 ועם עמו רבות וכאלה ,מותו אחרי ואף בחייו המת את והחיה נעמן צרעת רפא ואלישע ,הירדן
 בתפלתם הטבע ישנו נביאים שאינן אע״פ שהחסידים המאמינים לכל כן גם ונמצא ,הנביאים שאר

 רופא בן הנינא ורבי נכוו ולא לאש הושלכו ועזריה מישאל חנניה שהרי ,בעבורם ישתנה או
 בשם המאמין כי אות וזה ,עולם של ומנהגו טבעו בשנוי דברים בעולם חדשו יאיר בן פנחם ורבי

 המציאות טבע אבל , המציאות לטבע משועבד ואינו הטבע מן למעלה היא ובתורתו יתברך
 תורה היות אל ומצרף מבחן וזה ,ורצונו חפצו כפי לשנותו יכול והוא אליו ומשועבד נכנע )ד(

 .ומצותיו בריתו ושומרי בו לחוסים ומגן ומסתור מחסה יתברך שהוא אחרי השמים מן ה׳ מאת
 להיות הראיה כי כלומר , י״ח( )תהליס בו החסים לכל הוא מגן צרופה ה' אמרת דוד שאמר וזהו

 לחוסים מגן יתעלה הוא כי , חשד מעי ומכל חסרק ומכל סיג מכל ונקיה צרופה השם תורת
 ראיה היא וזו . ישלים מלאכיו ועצת עבדו דבר ומקים ישמע שועתם ואת יעשה יראיו ורצון בו
 זה ואל .המות אחר לדבקות הוראה בחיים הדבקות כי ,ברוחניים המות אחר הנפש דבקות אל

 הפילוסוף כי ר״ל .(,ד )דברים היום כלכם חיים אלהיכם ,בה הדבקים ואתם באמרו משה רמז
 דבקים כלכם ואתם , כאחד הקהל כל לא אבל הרוחניים עם השלם האחד האיש דבקות מאמק
 משיגים ואתם הרוחניים בחיים בלבד המות אחר יהיה שזה מאמין שהפילוסוף עם )ה( בשם

 והביא המות/ אחר אותו שתשיגו שכן וכל )ו( הגשמיים הללו בחיים בהיותכם היום הזה הדבקות
 המתפללים הפלת מקבל שהשם התפלה מקבלת בחיים מושג )ז( הזה הדבקות היות אל ראיה
 קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי זה אל שסמך וזהו . ומנהגו המציאות טבע לשנות לפניו
 הנותנת היא ובתורתו בשם האמונה כי ראיה זה וכל , )שם( אליו קראנו בכל אלהינו כה׳ אליו

 מתעלה שנפשו לפי ,רצונו לעשות הטבע אליו שיכנע עד בעליונים ודבקות בנפש שלמות
 זה ובעבור . בהם ימשול כן ועל הטבעיים הדברים מן למעלה שהיא במדרגה האמונה ידי על

 כ״ז( )בראשית צדקה לו ויחשבה בה׳ והאמין הכתוב אמר האמונה על ע״ה אבינו אברהם נשתבח
 )במדבר וגו׳ להקדישני בי האמנתם לא יען הכתוב אמר האמינו לא אשר על ואהק משה ונענשו

 האפונה כי שיורה !והצליחו בנביאיו האמינו כ׳( ב׳ הימים )דברי ונאמר .תביאו לא לכן נ׳(
 ב׳( )חבקוק יחיה באמונתו וצדיק חבקוק כמאמר הנצחיים החיים סבת היא וכן , ההצלחה סבת
 אל בזה ירמוז אבל . הרשע מן יותר בהם חי הצדיק אין כי הגופיים החיים בזה ירצה ולא )ח(

 .אותם שישיגו יתברך בשם בוטחים והם בהם חיים שהצדיקים הנפש חיי והם הנצחיים החיים
 במותו, ההוא הטוב שישיג יבטח שהצדיק כלומר , י״ד( )משלי צדיק במותו וחוסה הכתוב אמר
 י״א( )שם ונו׳ תקוה תאבד רשע אדם בפות הכתוב ואמר . תקותו תאבד במותו הרשע אבל

 השובים הם ולזה .דבקות שום ישיגו לא ובחייהם המות אחר ההם החיים ישיגו לא הרשעים כי
 בחייהם אפי׳ ורשעים חיים קרויין במיתתן אפילו צדיקים ז״ל רבותינו שאמרו כמו כמתים תמיד
 לא האמונה לבעלי נעשים והמופתים האותות תמצא ולזה .ע״א( י״ע דף )ברכות מתים קרויין

 וסן המחקרית הידיעה מן למעלה היא האמונה כי להורות ,המחקרית הידיעה לבעלי )פ(
 ושזה שכתבנו כמו הטות ואחר בחייהם האמתי הדבקות ידה על יושג ואה .הטבעיים הדברים

; הטבעיים הדברים מן למעלה דבר

יח
שרשים

 נמצא ולא איש מפי איש הזה הדבר קבלנו שכך
 הנסיון והולך ומבאר עי׳ז חולק שיהיה אחד אפי'
 כי . טבעו הפך )ג( : וכו' לעולם כי ואומר הזה

 הנר כשתדליק והראיה למעלה לעלות האש טבע
 חטה או הארץ פיכל למטה הדלוק ראש זתהפך
 למעלה ועולה מתלהב האש אעפ״כ הצד על אותה
 .אליו ומשועבד נכנע )ד( :לאר־ן למטה יורד ואינו

 עם )ה( : המזלות טבע לשנות יכולת לו יש כי
 מאמין שהוא לזה )מצורף .וכו' מאמין שהפילוסוף

 בחיים בלבד המות אחר רק( יהיה הזה שהדבקית
 כל האלהי ברוח להדבק לנפש א״א כי הרוחניים

הדבקות משיגים ואתם .בגשם מתלבשת שהיא זמן

 : ,וכו בהיותכם בעה״ז אפי׳ התורה ע״י הזה
 אק אז כי .החות אחר אותו שתשיגו שנן וכל (0

 השכר עיקר כי ועוד . בגשם התלבשות שוס לנפש
 :בעה״ז .בחיים מושג )ז( :המות אחר לעה״ב הוא
 צדיקים .וכו׳ הגופייס החיים בזה ירצה ולא )ח(

 לקחן מזה עיין וכו' חיים קרויים במיתתם אפילו
 הוא שם שכתבנו מה כי בענפים ספט״ו במ״ב
 לבעלי )ט( : המחבר דברי לפי אף מכוון יותר

 כך נקראו הפילוסופים . המחקרית הידיעה
 חקירת ידי על היא שלהם ידיעה כל כי

: לבד השכל

אק
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 בנמנעות האמונה אין כי )ב( , ההצלחה אל מביא דבר בכל האמונה אין )א( ב כ &רק
 האמונה כי ,אדם שום בו יספק לא דבר וזה . מצליח האדם שישים ממה

 האמונה לא , בלבד אמת שהוא האמתי בדבר האמונה היא מצליח האדם את שתשים שראוי
 לשואל ראוי וא״כ . נמצא שאינו נמצא שהוא ובמה )ד( נמצא שהוא נמצא שאינו במה )ג(

 אותו שנאמין כדי בעצמו אמתי הוא )ה( בו האמונה שתבא הדבר אם יודע מהיכן ויאמר שישאל
 השכל עיון מצד )ז( יושג שזה נאמר ואם .האמנתו שנרחיק )ו( כדי אמתי איננו או שלמה אמונה

 חזק ספק וזה ,למעלה שהונח מה )ח( הפך וזה האמונה מן למעלה המחקרית הידיעה תהיה א״כ
:בהתרתו שנשתדל ראוי

 ביכולת השם יתואר שלא )י( בעצמם קיימות נמנעות )ט( אם ,מינים שני שהנמנעות ונאמר
 כי ,מצלעו גדול המרובע שקוטר )ל( או החלק מן גדול יותר שהכל )כ( כמו ,חלופן על

 לצלעו שוה המרובע קוטר שיהיה או הכל אל שוה החלק שיהיה על ביכולת השם יתואר לא
 בנושא יחד ההפכים שני שיתקבצו או )נ( . נצבות משתי יותר המשולש זויות )מ( שיהיו או

 וכיוצא אהד מצד אחד דבר על יחד צודקים והשלילה החיוב )ס( שיהיו או אחת בעת אחד
 לחוש אפשר ואי ממינם שהוא במה ולא במציאותם להאמין הקבלה שתבא א״א הנמנעות באלו

 לא ולזה .מציאותה לצייר לשכל אפשר שאי אחר )ע( בו כיוצא ולא זה המצא על לעולם שיעיד
 בשיתואר )פ( להאמין הקבלה שתבא שא״א כמו , בו כיוצא על ולא זה על האמונה שתבא יתכן
 והאחד עלה האחד יהיה בהכרה כי צד מכל לו דומה אחר לברוא )צ( יכול בשהוא השם
 השם שיתואר )ר!( שאפשר הנמנעות מן אחד מין ויש . צד מכל לו דומה א״כ יהיה ולא עלול

 נמנעות הם אם אף בהן וכיוצא אלו כי , בלבד הטבע אצל הנמנעות והן )ר( חלופן על 'ביכולת
 יום ארבעים יושב איש והמצא המתים תחיית כמו , הבורא בחק נמנעות אינן הטבע אצל

. הטבע אצל נמנעות שהן הנפלאות מטין לזה והדומה ושתיה אכילה בלא לילה וארבעים

זובמי שרשים
 אל מביא דבר בכל האמונה אין )א( כב פרק

 שהוא האמונה כל .לא ההצלחה
 : ההצלחה אל האדם את מביאה דבר באיזה מאמין

 להאמין בא אס .בנמנעות האמונה אין כי )ב(
 בסמוך שיתבאר ע״ד בעולם מציאותו שנמנע בדבר

 ההצלחה אל זו אמונה ע״י שיבא א״א בדברינו
 עד״מ .נמצא שהוא נמצא שאינו במה )ג( : האמתית

 או כאדם ומדבר ולשון פה לו יש שהעץ להאמין שבא
 בנמצא אינו ספק בלי שזה באויר פורחת ספינה

 נמצא שהוא ובמה )ד( : בנמצא שהוא מאמין והוא
 סוס בעולם שיש ידוע הוא כי עד״מ . נמצא שאינו

 האמונות אלו כל בנמצא שאינו מאמין והוא ־בנמצא
 האדם את מביאים אינם ספק בלי הס בהם וכיוצא

 .בעצמו אמתי הוא )ה( : האמתית ההצלחה אל
 בנמצא הוא שהש״י מאמינים שאנו כמו בזה המשל
 בזה וכיוצא הפשיטות בתכלית ומיוחד יחיד והוא

 אחתית היא ההיא שהאמונה יודעין אנו מהיכן
 שנרחיק )ו( : בנמצא אינו הוא שמא בעצמה

 .השכל עיון מצד )ז( : אותו נאמין שלא .האמנתו
 כדרך ותולדות הקדמות ע״י הבא גמור מופת ע״י

 שלפני בפרק . למעלה שהונח מה )ח( :המופתים
 קייס שהנמנע .בעצמן קיימות נמנעות )ט( : זה

 הן הטבע מצד הן צד בשס לשנותו א״א ו בנמנעותו
 ליחס א״א . השס יתואר שלא )י( :השכל מצד

 גדול יותר שהכל )כ( : זה על היכולת תואר להש״י
 המרובע שקוטר )ל( :בפי״ז לעיל פירשנו . החלק מן

קוטר בערבי נקרא מרובע של אלכסון .מצלעו גדול

 מרובע של אלכסונו ור״ל
 אחד מצד גדול יותר הוא

 אחתא כל כי המרובע של
חומשי ותרי אמתא בריבוע

כזה

 זויות )מ( : באלכסונו
 או )נ( : י״ז בפרק לעיל פירשנו . המשולש

 בעת אחד בנושא יחד ההפכים שני שיתקבצו
 שהוא בגד איזה לך יש אס עד״ח פירוש . אחת

 בו שיש עת באותה להיות לו אפשר אי לבן
 הס כי השחרות תואר ג״כ בו שיהיה הלבנות תואר

 צבע לו ליתן יוכל אח״כ לא אס מחש הפכים ב'
 שני כי הלבנות תואר לו יהיה לא ואז השחרות
 א׳ נושא על ביחד להיות להם א״א אלו מראות

 : בפי״ז לעיל פירשנו . ושלילה חיוב )ס( :א׳ בזמן
 ציור אפי׳ .מציאותם לצייר לשכל שא״א אחר )ע(

 היכולת גדר תחת נכנסים שאינם לפי בעלמא
 .השם בשיתואר )פ( :שאמרנו כמו הש״י גבי אפי'

 : וכו׳ יכול בשהוא היכולת תואר להש״י שיהיה
 יכול שיהיה ,מכל לו דומה אחר לברוא )צ(

 שזה ,צד מכל לו דומה שיהיה אחר אל לברוא
 והאחר עלה האחד יהיה בהכרח כי ספק בלי א״א
 : צד מכל לו דומה יהיה לא כן אס ממנו עלול
 להש״י שיש .חלופן על ביכולת הש״י שיתואר )ק(

 בכל לשנותן ויכול אלו נמנעות על היכולת תואר
 . וכו' הטבע אצל הנמנעות הן )ר( : שירצה פעס

 ונרקב שמת אחר אדם של הבריאה טבע מצד כי
 טבע מצד אין וכן ויחיה שישוב לו א״א רקב כעץ

האדם
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 י מציאותו לצייר לשכל שאפשר אחר )ש( בו אמונה שתבא אפשר הנמנעות מן הזה השני ובמין

 הטבע אצל נמנע שיהיה אע״פ השכל אצל מציאותו שיצוייר שאפשר מה כל כי נאמר כן ועל
 / בעתיד שימצא או עתה נמצא שהוא או בעבר זה נמצא בשכבר )ת( בו האמונה שתבא אפשר

 סבתו ידע שלא מפני מציאותו אמות השכל שיכחיש )א( אע״ם הנסיון ע״ז העיד שאם שכן וכל
 לתת השכל יובל שלא הברזל את הטגניט״ס אבן משיכת כמו ,בו האמונה שתבא אפשר שהוא
 בשכל מציאותו שיצוייר דבר והוא הנסיון עליו שהעיד אחר ואולם יכחישהו אבל מציאותו סבת
 החוש עליו שהעיד מה וכן ,ספק בלי אמת הוא מציאותו סבת לאמת השכל ידע שלא אע״פ
 אשה ילוד אדם ובעמידת ובמותו בחייו הנביא אלישע ידי על המתים כתחיית הנפלאות ממיני

 והיות השמים מן האש וכרדת ואליהו כמשה ושתיה אכילה בלא לילה וארבעים יום ארבעים
 יכול והשכל ,בה בזמן שהיו החוש שהעיד הנפלאות ממין בזה וכיוצא בישראל שורה השכינה

 בו האמונה שתבוא אפשר בו וכיוצא זה בל ,מציאותם לאמת ידע שלא אע״פ מציאותם לצייר
: תכלית בעל הבלתי היכולת תחת ויפול )ב(

 עקרים לשלשה נמשכות שהן משה הורת בעל כל להאמינן שראוי האמונות □״ פרק
 הדוש היא בהן האחת .שש הן אליהם שרשים שאינן אע״פ שהנחנו

 משה ולתורת בכלל אלהית לתורה כוללת אמונה שהיא מענינם מבואר וזה מאין יש העולם
 בפרט בשה ותורת בכלל אלהית תורה תצוייר כבר כי עקר ולא אליה שורש שאינה אע״פ בפרט

 ענף הוא אבל ,הבאבר מזה עשר שנים בפרק שבארנו במו מאין יש החרוש ציור מבלי )ה(
 מן מסולק יתברך שהוא שבארנו אחר כי ,ווה , השם מציאות שהוא הראשק העקר בן מסתעף

 תחת יפול שלא לומר שאין )ב( בהקו חסרון וה יהיה מאין יש לברוא יכול היה לא אם החסרונות
 שתבא אפשי־ כבר השכל אצל מציאותו שיצוייר אתר כי מיש יש אלא מאין יש לברוא היכולת

 ית׳ שהשם מודים הם הנה הקדמות למאמיני אף שהרי )ג( בב״ת היכולת החת ויפול בו האמונה
 השכל באמצעות בטנו עלול וצא החוטר וא״כ )ה( הבל ת1 ע הוא פשוט שכל היותו עם )ד(

 להמצא א״א אס החוטר למציאות עלה ־נבדל השכל יהיה יאיך )ז( מטנו עלול שהיא )ו( הנבדל
עת בלתי בעת יפעל או שיברא יצוייר שלא וא״ת )ח( מזה גדול מאין יש לך אין מאין יש

היכ שרשים
 ,לילה ומ׳ יוס ׳0 ושתיה אכילה בלא שישב האדם

 ויכול הנמנע מן אינו הוא האלהי ברצון אעפ״כ
 שהחיה המתים שמצינו כמו הטבע לשנות כזה בענין

 כמו .וכו׳ אלישע שהחיה המתים וכן יחזקאל
 לשכל שאפשר אחר )ש( : בסמוך הכל שיתבאר

 : חופתיי עיון צורך שוס בלי . מציאותו לצייר
 או היה שכבר .וכו׳ בעבר זה נמצא בשכבר )ת(

 אמות השכל שיכחיש )א( :שיהיה או לע"ע שהוא
 סבה מאיזה השכל ע״י להשיג יוכל שלא .מציאותו

 וא״כ פי׳ .הבב״ת היכולת תחת מפול )ב( : כך הוא
 שהדבר פילוסופיי חופת שוס בלי לידע יכולין עי״ז

 אפשר כי בעצמו אמתי הוא בו האמונה שתבא
 שהוא ואף מופתי עיון שוס בלי אותו לצייר לשכל

: שאמרנו כמו הטבע אצל נמנע
 כלומר .מאין יש החדוש ציור מבלי )א( כג פרק

 יש אלא מאין יש נאמין שלא אע״פ
 בכלל אלהית תורה לא זה בשביל תבוטל לא מיש
 כתו . לומר שאין )ב( : בפרט משה תורת ולא
 יכול שאינו מה דלמה להקשות ואין ופי׳ לומר ואין

 אחד הוא כי בהקו חסרון זה אין מאין יש לברוא
 לשס ליחס שאין הנ״ל בפ׳ ביארנו וכבר מהנמנעות

 אינו זה .נמנע שהוא דבר על היכולת תואר ית'
 למאמיני אף שהרי )ג( : וט' שיצוייר אחר כי

 ביד יכולת שאין האומרים לאותן אפי' . הקדמות
 לו היה שלא וכ״ש בעולם דבר שוס לחדש הש״י

בחיוב הוא הכל אלא מאין יש חדוש להמציא יטלת

 לעיל שכתבט כמו סבה אם ני להעולס הקב״ה ואין
 :וכו׳ שהש״י להודות צריכים ע״כ הס הגה .בפי׳יב

 אע״פ . הכל פלת הוא פשוט שכל היותו עם )ד(
 החומריים ,ואפי הכל סבת הוא פשוט שכל שהוא

 . סבתם והוא ממנו מסובבים הם בעולם הנמצאים
 הראשון החומר . ממט עלול הוא החומר וא״כ )ה(

 מסובב ג״כ הוא החומריים בעלי כל נתהוו שמחנו
 שהוא )ו( : המלאך והוא הנבדל השכל ע״י מהש״י

 שהש״י מהש״י מסובב הוא המלאך . ממנו עלול
 והכל וכו׳ לחומר סבה הוא והמלאך לו סבה הוא
 כמו האחר על קדימה שוס לא׳ ואין א׳ בבת היה

 א״א אס וכו׳ יהיה וחיך )ז( :בפי״ב לעיל שכתבנו
 שהא' הטבעי סדר לפי כי . וכו׳ מאין יש להמצא

 כל להיות הראוי מן היה חבירו את מחייב היה
 הסבה היא כאשר לבד שכלים בעלי כלם המסובבים

 לשכל אפשר ואיך ממנה מסובבים הם אשר עצמה
 שהוא לחומר סבה להיות רוחני כלו שהוא הנבדל

 גדול מאין יש לך אין וכו' א״א אם חומריי כולו
 ודאי אלא רויזנ• מהדבר חומרי הדבר שיושפע חזה
 מאחר א״כ מאין יש להמציא יכלתי תחת נכנס שזה

 השכל אצל מציאותו מצוייר הוא מאין יש שחדוש
 ועיין . זו אחונה להאמין הראוי מן הוא ולפיכך

 יצוייר פלא יא״ת )ח( : פ״ג במ״ד לקמן ג״כ מזה
 ואמר בלשונו המחבר דקדק .וכו׳ יפעל או שיברא
 שהקשו שהקושיא לנו לרמוז כדי ויפעל יברא

הוצאת על אפי׳ היא החדוש על הקדמות מאמיני

יש
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 לפועל )י( יתחייב אמנם הספק זה כי י״ל , קדמון העולם שיהיה מחוייב שהוא יאמרו וע״ב )ט(
 בלתי בעת פועל שיהיה חייב כן הרצגן טבע כי )כ( הרצון צד על לפועל לא אבל החיוב צד על
 ראוי הפועלים מבחר להיותו ית' שהשם ואחר . משני י״ח בפרק המורה הרב שבאר כמו עת

 ראוי שהוא א״כ יתחייב ג׳( )פרק השני במאמר שיתבאר כמו בחיוב ולא ברצון פועל שיהיה
 השנית והאמונה .הרצון לטבע ונמשך מחוייב דבר זה כי )ל( עת בלתי בעת העולם שימציא

 אף כי ושיהיו.וזה שהיו הנביאים כל ממדרגת שהיא,למעלה רבינו משה נבואת מדרגת היא
 בתורה שנזכר אחר מקום מכל בפרט משה להורת ולא בכלל אלהית לתורה הכרחית אינה ־אם

 על להורות יקום ולא קם שלא פירושו ל״ד( )דברים כמשה בישראל עוד נביא קם ולא בפירוש
 שיאמינה- ראוי הנה ,בעה״י כ( )פרק השלישי במאמר שנפרש כמו ירו על שנתנה התורה מעלת

 בשלא■ אמונה היא והשלישית . השכים מן מתורה מסתעפת אמונה והיא משה תורת בעל כל
 שאינה אע״פ האמונה וזאת , נביא שום ע״י בזולתה חומר ולא )מ( תשתנה ולא משה תורת תנוסח

 ענף הוא הנה ס״ו( פ׳ )לעיל שבארנו כמו בפרט משה לתורת ולא בכלל אלהית לתורה הכרחית
 במאמר שנבאר הדרך על משה תורת בעל כל שיאמין ראוי וע״כ השליח משליחות מסתעף
 במצות׳ יושג )נ( האנושי בשהשלמות האמונה היא והרביעית . בעד,"י ועשרים( )בפי״ט השלישי

 השלמות מהשגת האדם את מרחקה משה תורת תהיה כן לא שאם משה תורת ממצות אחת
 האנשים היו נה בני תורת שע״י אחר כי וזה . תעוה״ב בחיי ז״ל רבותינו אותו כנו אשר האנושי
 לעוה״ב הלק להם יש העולם אומות .חסידי ז״ל כאמרם העוה״ב ממדרגות מה מדרגה )ס( משיגים

 תורת בעל כל צריך היה ואם ,לעוה״ב הלק להם יש נה בני מצות שבע המקיימים לומר רצה
 משה תורת היתה העוה״ב היי ממדרגות המדרגה להקנותו כדי בה שבאו המצות רבוי כל משה

 מכנה שכוון כה הפך וזה אוחו מקרבת שהיתה כמה יותר השלמות כקניית האדם את מרהקת
 עיב( כ״ג דף פ״ב )מכות ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה רצה ז״ל באמרם

 כ״ט בפרק שנבאר כמו משה לתורה פרטי שורש )ע( הזאת האכונה שתהיה שיראה מה ולזה
 מרבותינו יש התהיה וזאת המתים תחיית אמונת היא והחמישית . בעה״י השלישי מהמאמר

 האנשים לכלל מיוער שכר מדרגת שאינה ואחר ,בלבד גמורים לצדיקים אלא שאינה מרים שא
 הגדולים הנסים מן כאהד ככופר בה הכופר יהיה , גמורים צדיקים להיות האנשים לכל א״א כי

היא התחיה ואם העקרהראשון, מן מסתעף ענף ויהיה היכולת תחת הנכנסים לצדיקים הנעשים

שרשים
 נאמר ברא שלשון לפי ,מאין יש על שכן וכל מיש יש

 היא ופעולה , מאין יש הוצאת על מקום ככל
 ור״ל .מיש יש הוצאת על אפי׳ ונאמרת הכלל שם

 מ״מ השכל אצל מצוייר הוא מאין יש שחדוש אעפ״י
 מאמיני שהקשו קושיא חכח זה להאמין לנו א״א

 שיהיה שא״א ואחרו הבריאה כלל על הקדימות
 שכן וכל חיש יש אפילו דבר לפעול הש״י ביד יכולת

 הש״י יפעל או שיברא אפשר היאך כי מאין יש
 את הש״׳י ברא למה להקשות יש כי ,עת בלתי בעת

 לא ולחה שנה אלפים ה׳ קודם עד״מ העולס
 ששת קודם דהיינו לו הקודם בזמן אותו ברא

 שבראו לזמן קודם פעלו שלא ומאחר שנה אלפים
 גבי שייך אינו וזה רצון שינוי ח״ו בו שיש נמצא
 וע״כ )ט( :וג' פ״ב מ"ב לקמן שיתבאר כחו הש״י

 מהטענות אחת טענה וזהו פי׳ . וכו' ■יאמרו
 שנתבאר כהו הקדמות לאמונת לקצתם המכריחים

 החביא וההכרח . מהמורה ב׳ לחלק י״ד ■בפרק
 וכאלו הקושיא לחזק כדי הוא זה לבאר להחחבר

 היה שלא עד חזקה כך כל ההיא שהטענה אמר
 אמונת זולת ממנה ולהנצל להחלט לקצתם אפשר

 עד״ח . החיוב צד על לפועל )י( : וק״ל הקדמות
 שורף הוא האש טבע כי בחיוב פועל נקרא האש
 השרפה לקבל המוכן דבר איזה לו יש אס תמיד
מה שורף האש היה שלא א׳ פעם יזדמן ׳ובאם

 היאך לשאול ראוי הזה הכפק היה לשרוף לו שהיה
 כי )כ( :כבר לו שהיה מטבעו האש שישנה אפשר
 כ״א אינו הרצון ענין כי . חייב כן הרצון טבע

 ימאסהו אחר ופעם אחד פעס דבר איזה כשיעשה
 אלא רצון נקרא זה אין לעולם כן יעשה שאלו
 . אוחו לעשות שלא ממנו להמנע יוכל לא כי חיוב

 הוכרת לכך ברצון הוא הש״י שפעולות ומאחר
 אנו זה ע״י כי עת בלתי בעת העולם להמציא

 הקושיא וא״כ . בחיוב ולא ברצון פועל שהוא יודעין
 שיש המופת ולפיכך מעיקרא בטלה היא שהקשו הזו
 הוא שירצה מה לעשות יכולת להש״י שיש על לנו

 ולכן בעולם וספק פקפוק שום בלי גמור מופת
 יש החדיש אמונת ג״כ להאמין הראוי מן הוא

 כמו השכל אצל מציאותו שמצוייר לפי מאין
 לטבע ונמשך מחוייב דבר זה כי )ל( : שאמרנו

 לפעול יוכל לא אס רצון נקרא שאינו כלומר .הרצון
 תתחלף ולא . תומר ולא )מ( : עת בלתי בעת
 יושג )נ( : וגו׳ בטוב רע ימיר ולא מלשון והוח

 לזכות האדם יכול אחת חצוה ע״י . אחת במצוה
 . מה מדרגה )ס( . עה״ב והוא האמתי לשלמות

 . וכו׳ חשה לתורת פרטי שורש )ע( : מדרגה איזה
 למנות ראוי שאין בפי״ד לעיל שנתבאר ואע״ג

 . בשורש ולא בעיקר לא התורה ממצות מצוה שוס
 איזה ע״י המושג השכר אבל עצמה המצוה היינו

מצוה
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 לכלל המיועד והעונש השכר מן בהלק כופר בה הכופר יהיה החכמים קצת כדעת כוללת )פ(
 לא שורש ולא עקר אינה אבל השלישי העקר מן מסתעף ענף ויהיה האומה לכלל או האנשים

 אחר בי . זולתה מציאותה יצוייר שכבר לפי בפרט משה לתורת ולא בכלל אלהית לתורה
 כופר בה הכופר אין ובעוה״ב רוחני או ובעוה״ז גופיי הן בכלל והעונש בשכר יודה שהמאמין

 בעל כל להאמינה יהוייב באומה מקובלת אמונה היא ואולם ,משה מחורת כעקר ולא בשורש
 אמונת ובן )צ( . השם בעזרת ול״א( ול׳ כ״ע )בס׳ הרביעי במאמר שיתבאר כמו רבינו משה תורת
 אמונה־ והיא השכר שהוא השלישי העקר מן מסתעף ענף הוא כי ! היא הדרך ע״ז המשיח ביאת

 . השים בעזרה הרביעי במאמר שיתבאר במו משה תורת בעל כל שיאמינה ראוי באומה מקובלת
 .זולתה ושרשיה עקריה משה הורת הצוייר כבר כי משה לתורת עקר ולא שורש אינה ואולם

 וזולתם והתפלה התשובה כמו פרטיות במצות הנהלות האמונות הללו האמונות בכלל מנינו ולא
 אליו לשבים בתשובה מקבל שהוא וכן לפניו הצועקים תפלת שומע שהש׳י׳י להאמין שראוי ולומר
 יותר באמונה מצוה שום למנות ראוי שאין לפי ,מיוחדות במצות התלויות האמונות באלו וביוצא
 על השמים כן יורדת האש והיות בישראל שורה השכינה היות אמונה מנינו לא גס . מזולתן
 הנסים באמונת נכללות שאלו לפי ,בהן וביוצא ותומים באורים נענה הכהן והיות העולה מזבח

 סוף ים בקיעת באמונת הנסים משאר יותר אלו למנות ראוי ואין בכלל בתורה שהיו והנפלאות
 שסתמה הנס הפלגת על ולהורות שאולה חיים ושנכנסו ועדתו קרח ובליעת הארץ פתיחת או

 הבקיעה כדרך שלא ט״ז( )במדבר הארץ עליהם ותכם הכתוב שאמר כמו עליהם פיה את הארץ
 בתורה האמונה בבלל בו וכיוצא זה בל בי ,תמיד בקועה כך נשארת שהיא הרעש ע״י הנעשית

 אמונות להיותן אותן מנינו אותם שזכרנו אמונות השש ואולם . בה המסופרים הנסים ובבל
 אע״פ בהן תלוי זמן בכל ההורה וקיום תמיד ושרשיה התורה לקיום מיוהדות באומה מקובלות

 יקרא בהן והכופר ]א[ )ר( שבארנו בכו זולתן מציאותה יצוייר כבר כי )ק( אליה שרשים שאינן
: לעוה״ב חלק לו ואץ בתורה כופר שאינו אע״פ )ש( מין

וראוי

 עשיית השלמות להשגת נצטרך שלא באופן חצוה
 : להחנות הוא ומחוייב ראוי כמ״ש הרצות כל

 וכן )צ( : יחיו בכלל האנשים כל . כוללת יפו
 רביעי במאמר שיתבאר כמו . המשיח ביאת אמונת

 זולתם. מציאותה יצוייר כבר כי )ק( : פרקמ״ב
 תלוי התויה שקיום מאחר מ״ת פי׳ שבארנו כמו
 בהן והכופר )ר( :להאמינס הראוי חן הוא לכן בהן

 עקרי לקיום הן שמיוחדות מאחר פי׳ .מין יקרא
 הוא בשורש או בעקר שכופר זמי ושרשיה התורה

 הכופר לכן בעקר כופר שהוא לפי ספק בלי מין
 כאלו ור״ל , מין בשם יקרא ג״כ הוא אלו באמונות

 להן שיש כיון המינות לצד נוטה שהוא לו יאמרו
כמו התורה עקרי אל מה בצד שייכות איזה

 לו ואין בתורה כופר שאינו אע״פ )ש( :שאמרנו
 גמור דמיון להם שאין אע״פ פי׳ . לעה״ב חלק

 הוא הנה עצמו בעקר שכופר חי כי התורה לעקרי
 אבל , לעה״ב חלק לו ואין ספק בלי בתורה כופר

 בחורה כופר נקרא אינו אלו באמונות שכופר מי
 מאחר מ״ח לפה״ב חלק לו שאין מאותו ג״כ ואינו

 ולא מק ג״כ יקרא צד באיזה דמיון קצת להן שיש
 שיש מאחר כך נקרא שהוא חלא באחת חין שהוא

 בלשונו שדקדק מהו .שאמרנו כמו דמיון קצת להן
 כי חין הוא בק והכופר אחר ולא חין יקרא וחמר
 הא״ר ע״ז שהקשה ומה .וק״ל מין אינו באמת הוא

: בענפים עיין קושייתו ויישוב
סצד

ענפים
 המחבר שדעת כאן הביא הא״י , לעוה״ב חלק לו ואין בתורה כופר שאינו אע״פ מין יקרא בהן הכופר ]א[

 המחבר דברי הניח כן ובשביל לעוה״ב חלק לו ואין גמור מין הוא אלו באמינות שכופר מי
 שאמר אלו דבריו לפי ז״ל הרב על בעיני גדולה תמיהה וז״ל .אהדדי כסותרין א׳ פ׳5 לעיל מ״ש עס שבכאן

 השש מן א׳ כן גס הוא המשיח וביאת לעוה״ב חלק לו ואין מין הוא אלו אמונות מהמין שאינו שמי כאן
 עכ״ל למירב חלק לו היה ואעפ״כ כלל המשיח בביאת מאמין היה לא הלל כרב אמר בפ״א ולעיל . אמונות

 כופר שאינו ואע״פ המחבר מ״ש כי כלל התימה מן זה אין בשרשיס המחבר דברי שפירשנו מה לפי אבל
 זה שחר יעקב שהאהל ואע״פ . לעה״ב הלק לו שאין כאותו שאינו פירושו לעה״ב חלק לו ואין בחורה
 ,כדאננרי כ״עהל קלח ל, א,ן ממילא מין הוא דאס ביה מרויהין דמידי ועוד וז״ל זה על שהקשה במה הפירוש
 ונידונים לגיהנם יורדין וכו׳ המתים בתחיית שכפרו וכו׳ והמסורות המאנין י״ז פרק הפנה ראש במסכת

 חכ-־ה לא ואשם חמות לא תולעתם כי בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו שנאמר . וכו׳ דורות לדורי
 לעה״ב חלק להם אין המאנין חז״ל מ״ש כי כלל הקושיא מן זה אין בשרשיס שכתבנו מה לפי כי .עכ״ל וגו׳
 בשרשיס שכתבנו כמו מין בשס נקרא אלא באמת מין אינו אלו באמונות שכופר זה אבל גמורים מאנין ר״ל

 מין הוא אלו באמונות שהכופר המחבר בדברי שהבין הא״י דברי לפי כי . בזה המחבר דעת הוא שכן וחדע
גמור
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 , בדתות הנופלת האפונה על שיסופק אפשר אהד ספק על בכאן שנעיר וראוי כד פרה
לחקור מחריב או רשאי דת בעל היותו מצד )א( דת הבעל אם .זה והוא י

 אם האלהית הדת מעקרי )ב( שהנחנו למה ומסכימים אמתיים הם אם ואמונתו דתו עקרי על
 אמתית יותר לו שיראה הדת לבחור בידו נתונה הרשות האם לחקור רשאי הוא ואם , לאו

 שאם ראשונה .עצומות הרחקות )ה( הסותר חלקי לשני )ד( יתחייבו והנה )ג( .לאו אם מזולתה
 דת עקרי ובין דתו עקרי בין להבחין רשאי או דתו עקרי על לחקור מחויב דת שהבעל נאמר
 האמונה על שכר לקבל ראוי א״כ יהיה ולא באמונתו קיים דת בעל שום יהיה שלא יתחייב אחרת

 הנפש תשער כשלא אלא אמונה תקרא שלא אחר ,כלל בה מסופק ובלתי בה קיים יהיה לא אם
 ואם )ז( . בה מסופק שהוא )ו( מראה זה הרי יחקור ואם בפי״ט( )לעיל שבארנו כמו בסתירתה

הדת עקרי ומצא אהדת דת ועקרי דתו עקרי בין והבחין כשהקר הנה לחקור רשאי שהוא נניח

שרשים
 שמאמי! . דת בעל היותו מצד )א( כד פרק

 הדת מעקרי )ב( :דת באיזה
 השמים מן ותורה השם מציאות הם . האלהית

 השייכים והענפים השרשיס כל עם ועונש ושכר
 מאי תאמר ואס פי׳ . יתחייבו והנה )ג( : להם

לאו או לחקור רשאי הוא אם בזה מניה נפקא

 הן . הסותר חלקי לשני )ד( :וכו׳ והנה אמר לוה
 את זה סותרים הס כי הסותר חלקי ב׳ נקרא ולאו

 מק א׳ כל כלומר . עצומות הרחקות )ה( : זה
 מסופק שהוא )ו( : והולך שמבאר כמו להיות א״א
 ספק איזה זו באמונה לו יהיה לא אם כי . בה
ועוד .נניח ואס )ז( :זו חקירה לידי בא היה לא

ענפים
 סותרים פ״ב לעיל שאמר מה עם שבכאן המחבר דברי ג״כ דבריו לפי יהיו א״כ לעה״ב חלק לו ואין גמור

 סן א' ג״כ הוא מאין יש וחידוש לעה״ב הלק לו ואין מין הוא אלו באמונות שכופר מי כתב שכאן לפי אהדדי
 מדברי פס ראיה והביא מאין יש ההדוש להאמין מההכרה שאין בהדיא כתב בפ״ב ולעיל אלו אמונות השש

 האומר מהן ואחד מאנין הנקראים הס ה׳ וז״ל הרמב״ס בשס המהבר כתב בפי״ב לעיל ועוד . הרמב״ס
 קדום מהומר העולם ברא פהש״י שאומר מי על בזה הרמב״ס שדעת המהבר וכתב וכו׳ ראשון לבדו שאינו
 ולעיל כס המהבר דעת לפי. מין הרמב״ס אותו קרא מאין יש הדוש מאמין שאינו מי וא״כ מיש יש והיינו
 לו ויש מאין יש הדוש להאמין האדם את מכרהת אינה שהתורה הרמב״ס מדברי פשוטית ראיה הביא בפ״ב
 ממילא מין הוא דאס ביה מרויחין דמידי הרמב״ס על ג״כ חקכה וא״כ זו באמונה שכופר אע״פ לעה״ב חלק
 המחבר אה ולחשוד לומר סברא אין ובודאי לעיל כנזכר וכו׳ המאנין שאהז״ל כמו לעה״ב מלק לו אין

 בדברי המחבר שדעת ודאי אלא .אלו הקושיות בכל ירגיש שלא עד ומפורסמת גדולה מעות כך יכל שיסעה
 ג״כ הרמב״ס דקדק ולכן הרמב״ס כונת מפא״כ גמור מין על הז״ל כונה כי בשרשים שכתבנו כמו הרמב״ס

 כן גס לשונו הביא והמחבר אמר במקום כמ״ש מאנין שהם אמר ולא מאנין הנקראים הס ה' וכתב בלשונו
 הנקראים הם ה׳ שאמר מה ודאי אלא מין נקרא אמר ולא מין הוא גוף הוא שהש״י שאומר מי בפ״ב לעיל

 הוא כן עצמו המחבר בלשון כאן וכמ״ש וק״ל גמורים מאנין שיהיו ולא מאנין בפס נקראים שהם ר״ל מאנין
 בפי״ב לעיל שכתבנו כמו הרמב״ם בדברי אחרת דעת נראה לי אבל . הרמב״ס לשון בפי' המחבר דעת ג״כ

 תחיית נמי משיב ראשונה במפנה הלק בגמרת פס שהרי ועוד וז״ל הא״י עוד שהקשה ומה . ע״ש בענפים
 שהרב לומר ואין לעוה״ב( מלק לו שיש כאן המחבר אמר והאיך )פי' לעוה״ב חלק לו אין בו הכופר המתים

 ועונע לשכר רמז והוא כפפוסו ואינו אחר לדבר רמז הוא א׳( במשנה )הנזכר המתים שתחיית פ״י למעלה פי׳
 הנשמות עולם על ואס בפרס המתיס החיית על אס ופרס בכלל נאמר שהוא ג״כ שס פירש שהרי להשיב שיש
 כל על לרמוז נופיי שכר שהוא המשיח ענין ביארו שם וגם עוד הרב שם שאמר ועוד . בכלל הדין ויום
 מלק לו שאין עצמו שדעת ש״מ א״כ עקר שהוא ועונש בשכר אותן תולה שהוא מאחר א״כ . שכר מיני

 אלו דבריו שכל ויבין יראה לשמוע ואזנים לראות ועיניס לטעום חיך לו שיש מי כל הנה . עכ״ל לעוה״ב
 ,בכ״ז הרגיש לא אשר על ביותר ההשגה ומקצרי הדעת מקלי ח״ו המחבר יהיה דבריו לפי כי להכתב כדאי אינן

 יכתוב והיאך שה המדוברים ומעניניס חלק דפרק ב׳ ממשנה אלא מדבר היה לא דלעיל פ״י שבכל בפרט
 בכמה ג״כ ומפוזרים מפורסמים שהם בעניניס בפרט . בהם ירגיש ולא אהדדי שסותרים דברים זה בענין

 המחבל בדברי היטב בעיונו עבר לא יעקב שהאהל באמת אבל . בזה ובכיוצא בפי״ד לעיל מספרו מקומות
 אינו וכו׳ השכר מיני כל לכלול וכו' בפרט המתים תחיית על אס שם המחבר שאמר מה כי !בפירושו ופעה

 המחבל בדברי פ״י שם היטב בעיוט עובר שהיה ולולי בפ״י לעיל שכתבנו כמו אלא יעקב האהל שהבין כמו
 בשרשים שכתבנו הפירוש לכן . זה כל כתב לא הענין מזה המדברים המאמר בזה הבאים הפרקים מן ובכיוצא

 המחבר דעת נפי מוכרה הוא לעה״ב חלק לו ואין וכו׳ מין יקרא בהן והכופר במ״ש המחבר דברי על
 המאמר שבזה המחבר דברי כלל מחוך כי לשון בקצור קצת שהוא אף המחבר דעת הוא שכן הוא ופשוט

 והשמיע בלשונו כאן קצר האלו העיונים בדברים המחבר של מחשבתו השתוסס רוב ובעבור . כך משמע הוא
 אתה
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 שלא יתחייב רשאי הוא ואם . בזולתה דתו להסיר רשאי הוא האם )ח( אמתיים יותר האחרת
 האחרת הדת ועקרי דתו עקרי בין כשיבחין כי וזה .באמונתו נושע ולא מצ^יח דת בעל שום יהיה

 הדת באמונת קיים להיות לו א״א עדין האהרת בדת דתו וימיר דתו מעקרי אמתיים יותר וימצאם
 דת ובק השנית הדת אותה בין ויבחין כשיחדור אפשר כי , לו לנחלה בהר אשר האחרת ההיא

 השלישית הדרך ע״ז וכן בשלישית השנית להמיר ויצטרך אמתיים יותר עקריה שימצא אחר שלישית
 באמונתו קיים דת בעל שום א״כ יהיה ולא תכלית לבלתי וכן בחמישית והרביעית ברביעית

 אחרת דת תהיה ואולי , כלן על מהן אהה ויבחר שבעולם הדתות בכל חקירתו שתשלם עד
 זה לפי יהיה ולא .מכולן אמתית היותר תהיה והיא אליו הודע לא אשר )י( הישוב בקצוות )ט(

 הדתות כל ’על יחקור עד שלמה אמונה מאמין להיות לו שא״א אחרי .באמונתו נושע דת בעל שום
 על לחקור רשאי דת בעל שום יהיה שלא יתחייב ולזה )כ( ,שאמרנו כמו כלן על להקו־ לו וא״א
 רשאי דת הבעל יהיה שלא נאמר ואם )ל( .מסופקת בלתי אמונה שיאמין כדי ואמונתו דתו עקרי

 אל מביאות הדתות כל שיהיו אם .דברים משני אהד מזה יתחייב ,ואמונתו דתו עקרי על לחקור
 בעל שום שאק אחר והעונש בשכר האחרת על כהן לאחת יתרון יהיה ולא האנושית ההצלחה

 חולקות )מ( שה; הדתות שיהיו מאד כגונה וזה , בזולתה אותה להמיר ולא דתו עקרי לחקור יכול דת
 שלא נאמר ואם . בשווי ההצלחה אד מביאות והיהוד בשניות והשלילה כחיוב והשקר האמת
 מעות האל שיהיה והוא עצום שקר יתחייב בלבך מהם האחת אלא ההצלחה אד שתיהן יביאו

 לזוז בה המאמץ ביד רשות שאין עם )נ( באלהית המתדמה המזוייפת הדת בעלי להעניש משפט
 הספק וזהו ,מעול ושדי מרשע לאל הלילה כלל בה לספק ולא בזולתה אותה להמיר ולא הימנה

: בהתרתו שנשתדל וראוי אלהיות הנקראות הדתות בכל שיסופק שאפשר
 הברתה על תאמר אחת בשכל זו על זו חולקות בעולם הנועדות הדתות כל היו אם כי ונאמר

 כל היות אהר ואולם )ע( ההסרה קשה )כ( מאד הזק הזה הספק היה אלהית שאינה
וכבר זמנית שהיתר, כשיאמרו עליה חולקות שהן אלא אלהית שהיא מהן באחת מסכימות הרחות

 יש עדיין כלומר .רשאי הוא האס )ח( :נניח אס
 נראה והיותר . וכו׳ להמיר רשאי הוא אס לספק
 להזכיר צריך היה מה כי בכאן הוא שט״ס לומר
 הוא ואס וכו׳ רשאי הוא האס הקושיא לשון כאן

 לעיל הזכיר כבר זו קושיא הצעת והלא וכו׳ רשאי
 וכו׳ הרשות האם לחקור רשאי הוא ואס מניה

 רשאי שהוא נניח ואס כ״א כאן להיות צריך נו וא
 להמיר ובא אמתית יותר האחית הדת וכו׳ לחקור

 למחוק או וכו׳ יהיה שלא יתחייב בזולתה דתו
 . הישוב בקצוות )ט( : וק״ל לתעלה זה הספק
 לו שאין .אליו תודע לא אשר )י( : העולם בסוף

 ואס )ל( : זה ובעבור . וליה )כ( : מחנה ידיעה
 מאחר כך הדין שנחליט פי׳ . וכו׳ יהיה שלא נאתר

 יתחייב א״כ וכי׳ דת בעל שוס יהיה שלא שהוכחנו
 האתת חולקות )ת( :וכו׳ דברים משני אחד מזה

 פי׳ . וכו׳ והיחוד בשניות והשלילה כחיוב והשקר
 בכל והשקר האמת חולקין והשלילה שהחיוב כשם

 על הן ושקר אמת נאתר שניהם על כי הדברים
 תאחר לקמן שיתבאר כמו השלילה על הן החיוב

 חולקות הם האלו הדתות כך , ע״ש פכ״א ב׳
 אמונת אומרת זאת כי ויחוד בשניות והשקר האחת
 אמונת אומרת וזאת שקר והשניות ממת הוא היחוד

 שני חמש וזה שקר והיחוד אמת הוא השניות
מביאות שניהם שיהיו אפשר היאך וא״כ הפכים

עבר ים

 בחיוב וי״ג .בשוה האחתית ההצלחה אל האדם את
 שאין אע״פ . וכו׳ רשות שאין עם )נ( :והשלילה

 עול וזהו השי׳י אותו יעניש ממנו לזוז רשות לו
 קשה . ההסרה קשה )ס( :וכו׳ חלילה יתברך בחקו

 כי אותו ולתרץ האדם חלב הזה הספק להסיר
 שזולתה’ לומר זו על זו חולקות הדתות שגל מאחר
 על אחד כל לחקור כשיבא א״כ אלהית איננה
 לבד כשכל עיון מצד החקירה יהיה דתו שקרי
 שמא וגם בשכלו יכזב ואולי עיונו מוכת בדרך
 מופת לה שיהיה אחרת דת הישוב בקצוות ימצא

 החופת חזה אתתי יותר שהוא ושרשיה שקריה על
 כל היות אחי־ ואולם )ע( : דתו עקרי על לו שיש

 שהיא . אלהית שהיא מהן באחת מסכימות הדתית
 אמתייס הס ושרשיה עקריה וכל ,ה חאת נתונה

 מטעם הוא אותה עתה מקיימים שלא מה רק
 טבע לפי זנק לאיזה אלא נתנה לא שהש״י שאומרים

 ולפי , זמן באותו פיה על מתנהגים שהיו אותן
 משתנים תמיד הס לעולם הבאים שהדורות

 לפעמים שיבא עד קצתם אל מקצתם בטבעיהס
 שיתבאר כמו הראשון לדור היפך שיהיה א׳ דור
 לתת הש״י מוכרח היה זה ובעבור זה שאחר בם' זה

 אלא בא לא שהשנוי מאחר ולפ״י ,אחרת דת להם
 בם׳ שיתבאר כמו הש״י חצד ולא המקבלים מצד

 דת עקרי וא״כ וכ׳ י״ט פי״ח ובח״ג זה שאחר
האלהית

ם פי נ ע
 כדי זו הערה המחבר עכה בו בכיוצא זה בעבור כי שני מאמר כחחלח בהערה לקמן שכתב וכמו סיבה איזה

:לי נראה , № ,עליו יקפוץ שלא
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 אם ,וזה ,)פ( ואמונתו דתו עקרי על לחקור דת בעל לבל ראוי שהוא נאמר הנה זמנה עבר
 להתפתות אדם לשום ראוי אין כי )ק( בהן מאד מבואר זה )צ( האלהית הדת על החולקות בדתות
 ההיא הדת על חקרו אחרי אלא אלהית היותה עליה מוסכם שהוא הדת )ר( כנגד דבר להאמין
 ואם )ת( המאמר מזה עשר אחד בפרק שבארנו הדרך על )ש( עקריה ועל השלישית או השנית

 ובאתה ז )א נצחית או זמנית היא אם עליה לחקור ההיא הדת לבעל ראוי ג״כ האלהית בדת
 ז״ל ם הרמב כתב זה ובעבור )ב( נצחית שאינה יתבאר אם השנוי שיבא אפשר טמנה דבר

 כי שם ואמר ,דתו על לחקור לו ראוי דת בעל שכל המורה מספר שני חלק מן ארבעים בפרק

 הם אם ואזהרותיה בצוויה כשיעיין וזה בעצמה הדת מצד אם . צדרק משני היא הזאת החקירה
 , אלהית ולא נימוסית דת היא שזו שידע לו ראוי בלבד המדינה עניני ולסדר והחמס העול להסיר

 לתת לב תעיין המדינה אנשי מבין והחמס העול הסרת אל שתכוין עם שהיא הרת וכשתמצא
 האמת תכונת על ולהעירם אדם בני לחכם ותשתדל ובמלאכים יתברך בשם אטתיות דעות

 או הנביא בשיבהן וזה !הדת מניח מצד ואם . אלהית היותה אות זה הנה כולו המציאות בכל )ג(
 מאמרים הם או )ה( כן היה אם )ד( ע״י מהשם ההיא התורה בשבאה המתפאר ההוא השליח
 ופעולותיו פרותיו וחקור ההוא האיש שלמות בחינת הוא )ז( בחינתו ואופן )ו( מזולתו לקחם

 הוא אשר המשוש חוש )ט( וכ״ש אותם ובזות הגופיים התענוגים הנחת שבמופתים והגדול )ח(

 ,לעולם משתנים ואינם בחזקתם פוחדים האלהית
 הוא ולכן , זה שאחר פרק בסוף בהדיא הות וכן

 הס אס וכו׳ דתו עקרי על לחקור דת בעל לכל ראוי
 המוסכמת האלהית דת לעקרי ומסכימים אמתייס

 מפרש עתה .וכו׳ בדתות אס וזה )פ( :הדתית מכל
 דת בעל לכל ראוי שהוא שאמד מה על הטעם
 כלומר . בהן מאד מבואר זה )צ( : וכו׳ לחקור
 החולקות הדתות עקרי על לחקור שיכול הוא פשיטא

 הוא כי .וכו׳ ראוי אין כי )ק( : האלהית הדת על
 היותה עליה מוסכם שהוא הדת )ר( .־השכל מן חוץ

 אלהית שהיא הכל אצל מוסכם שהוא הדת .אלהית
 אינו לבד זה מטעם ,זמנית שהיא שאומרים אלא

 : וכו׳ חקרו אחרי אלא ממנה לזוז הראוי מן
 . המאמר מזה בפי״א שכארנו הדרך על )ש(

 לעיל שנתיאר הדרך על תהיה ההיא החקירה
 חשה תורת על מסכימים שהכל מאחר והוא בפי״א
 ממנה שילקח וראוי וכו׳ שנשים ראוי אלהית שהיא
 שבא מאחר להקשות אין והשתא , וכו׳ עליהן ראיה

 עצמו על מראה הוא א״כ דתו עקרי על לחקור
 אחרת דת ימצא שמא או וכו׳ בה מסופק שהוא

 אס כי אינה הזאת החקירה כי וכו' הישוב בקצות
 תורת לעקרי מסכימים הם דתו עקרי אס שיראה

 ומסכימים שוים מחש שהם שראה ואחי משה
 כאשר השליח שליחות )ואמות משה תורת לעקרי

 ספק שוס לו אין אז גדול( ובפרסום בחשה היה
 בקצוות אחרת דת שתמצא א״א וגם .דתו באמונת

 ההיא שהדת מאחר מזו במעלה יותר שתהיה הישוב
 מסכימים שהכל חשה לתורת עקריה בכל מסכמת

 השליח שליחות )ובהתאחתות אלהית היותה עליה
 היה בודאי בעולם דוגמתה היה ואס רב בפרסום

 על גס חולקות יהיו באס משא״כ זה( מכל נשמע
 היה לא אז אלהית איננה שהיא לומר משה תורת
 הס אס דתס עקרי על ראיה להביא מחה להם

 ולא לבד השכל עמן מצד אלא לאו אס אמתייס
 : לעיל כח״ש הנזכר הספק זה לישב אפשר היה
.וכו׳ זמנית היא אס וכו׳ האניהית בדת ואס ת(

 לחקור רשאי אלהית שהיא חודים שהם מאחר פי׳
 מצד כ״א אינו שהשינוי מאהר זמנית היא אס

 דבר ובאיזה )א( : למעלה שנתבאר וכמו המקבלים
 בפרק שיתבאר ע״ד . השינוי שיבא אפשר ממנה
 ובעטר זב( : הנזכרים בפרקים ובח״ג זה שאחר

 אלהית. היא משה שתורת מודים שהכל מאחר זה.
 : שבעולם דבר בכל . כולו המציאות בכל )ג(
 הוא אס להבחין שצריך כלומר . כן היה אס )ד(

 :מהש״י היא ההיא שהתורה אמר כאשר באחת כן
 הא״י .וכו' מזולתו לקהס מאמרים הס או )ה(
 מצא רק הש״י אותו צוה שלא פי׳ וז״ל כאן פי'

 הוא ואחר אמרם אדם בן שאיזה אלו דברים
 הבנתי לא ובאחת עכ״ל, ,אמרם והב״ה שלחו שהש״י
 זאת עשה וסבה טעם חאיזה הוא כן באס כונתו

 איזה שיבדה לו ולא חוטא להיות לאדם אפשר וכי
 שילך כדי אחר אדם ליד אותם ייתן מלבו דברים

 ה׳ מאת שלוח שהוא אנשים לכלל ויאמר הזה השני
 זאת לפעולתו יהיה תועלת ומה אלו הדברים עס

 זה ואחר . כלום ממנו ידעו לא הלא מלבו שבדה
 טרס שהוא וראיתי עצמו המורה בדברי עיינתי
 מניח אל הרב רמז וז״ל רש״ט ופי׳ .מזולתו גנבס

 רבינו משה מחורת גנבה שתורתי הישמעאלים דת
 המחבר פי׳ וכן .עכ״ל וכו׳ המשגל אוהב היה והוא

 נוכל אופן ובאיזה . בחינתו ואופן )ו( : בסמוך
 שלמות בחינת הוא )ז( : זה דבר ולהבחין לידע
 הוא סין כור ויש .בחורה הוא כן .וכו׳ ההיא האיש

 לידע שצריכים לומר ורצה .וכו׳ שלחות בחירת
 שצריכים דהיינו האיש זה בוחר היה שלמות באיזה
 וחקור אח׳׳כ וז״ש ופעולותיו מדותיו על לחקור
 חקירת וס״א ולחקור כתוב ובחורה וכו׳ מדותיו
 ועיקר כלומר . פתיס שבמ והגדול )ח( :מדותיו

 התענוגים שהגיח רואים אנו אס היה הבחינה
 שהיה שמצינו וכמו אחריהם ילך ולא הגופייס
 עמול פה ואתה שנא׳ כמו האשה מן פרוש מרע״ה

 ששבו כמו אהלו אל ישוב שלא ודרז״ל וגו׳ ממדי
חוש )ט( :ע״ש רש״ט בפי׳ וכן אהליהס אל ישראל

המשוש
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וכחוייב

 מבחינת כי אמר ואמנם )כ( .ההוא בפרק דבריו תורף )י( זהו ,אריסטו שאמר כמו לנו חרפה
 לאל המיחסת הדת על לרמוז )ל( וכו׳ בהש״י אמתיות דעות לתת כשתכוין עצמה מצד התורה
 האיש אל לרמוז ההוא הדרך על הדת מניה )מ( מדות בחינת ג״ב ואמר . וכיוצא הגשמות יתברך

 שכתוב כה לפי ובמשגל הגופיים בתענוגים מאד שטוף שהיה לישמעאלים בנבואה המתפאר
 שרשים המניה מההבם המונחת הדת להבחין מספיק זה אין אבל .מספוריו הישמעאלים אצל

 הדת אם יודע במה טובה הנהגה בעל בעצמו והוא )נ( האלהית הדת אל שראויים כמו אמתיים
 מהשני היא הדת בחינת כי אומר אני וע״ב . באלהית ומתדמה אנושית או באמת אלהית ההיא
 הם אם ההיא הדת עקרי תחלה שיבחנו וזה ,שאבאר הדרך על ׳ל ז הרב שכתב כמו צדדין

 שבארנו הדרך על מהם המסתעפים השרשים ויבחנו שכתבנו האלהית הדת לעקרי מסכימים
 העקרים על חולקת בלתי או מסכמת ההיא הדת תמצא ואם ,המאמר מזה עשר המשה בפרק

 אמתיות דעות על ולהעמידם המדינה אנשי מבין העול להסיר תשתדל זה ועם והשרשים
 האנושי השלמות על )ע( אותם ותעורר הארץ ולעמי לנשים הנמצאות הדמיונות מן רחוקות )ס(

 ע״ב( מ״ה י״ד ד׳ )פרק ברגים בתורת ז״ל רבותינו אמרו בזה וכיוצא , אלהית היותה אות זה הנה
 ספר זה אומד עזאי בן בתורה גדול כלל זה אומר עקיבא רבי י״ע( )ויקרא במוך לרעך ואהבת
 שתכלול ראוי האלהית שהתורה מזה בארו הנה .בתורה גדול כלל זה ה׳( )בראשית אדם תולדות

 לרעך בואהבת הנרמז )פ( המדינה אנשי מבין והחמס העול הסרת אם הענינים אלו שני
 שכתוב אדם תולדות ספר זה בפסוק הנרמז )צ( האנושי השלמות אל האנשים הערת ואם !כמוך

 בדמות היא אנושית צורה באדם שיש שבאר ,אותו עשה אלהים בדמות אדם אלהים ברוא ביום בו
 והדבקה בהשארותה ושישתדל בחברו ולא בעצמו לא אותה יבזה שלא שמהר ראוי וע״כ אלהים

 אבל .האלהית התורה אותו שתכלול ראוי הענין הה . חוצבה ממנה אשר במקום בעליונים
 דרך כשיבחן הה )ק( השני הצד מן שתבחן עד חכמים או מחכם מונחת שתהיה אפשר עדיק

 שנתבארו כמו עצמי אמות נתאמת אם ידו על הדת שתנתן השליח שליחות בו שנתאמת האמות
אם אף )ר( באלהית ומתדמה מזוייפת היא הנה לאו ואם לחית א היא הנה המאם'־ מזה י׳ח בפרק

:מהם אחד שום על או עליהם תחלוק אם וכ״ש והשרשים העקרים בכל הודה היא
 אחת שתהיה יהוייב האלהית הדת אם הוא ,בכאן שנחקור שראוי וממה כה פרק

 שתהיה כחוייב שהוא יראה שהנה ונאמר ,רבות או האנשים לכל )ח(
 שהוא שהמסדר אחר כי הנותן כצד אם ,המקבל )ג( מצד ואם הנותן )ב( מצד אם וזה ,אחת
 יתברך לו אין כי )ה( צד מכל אחד ממנו הנמשך הסדור שיהיה ראוי צד מכל אהד הוא רד( הש״י
 הנה באנושית אחד )ו( האדם שמק אחר כי המקבל ומצד / מקצת האנשים קצת אל מתחלף יחס

ראוי שהוא מזה ויראה !אחד שיהיה ראוי האנושי שלמותו הגעת אל אותו הטישו־ הסדור

 שרשים
 :דבריו כלל .דבריו תורף )י( : תשמיש . המשוש

 דברי לפרש בא הוא עתה . אמר ואמנם )כ(
 לאפוקי כלומר .וכו׳ הדת על לרמוז )ל( : הרמב״ס

 : מסדר . מניח )מ( : וכו׳ המיחסת ההיא הדת
 דבשלמא פי' . טובה הנהגה בעל בעצמו והוא )נ(
 עקרים שיניח אע״פ רעות מדות בעל הוא אס

 להבחין נוכל מ״מ שראוי כמו אחתים ושרשים
 שתנתן ראוי אינו הוא כי אלהית איננה שהיא

 ושרשים עקרים יניח אם וכ״ש ידו על התורה
 ג״כ הזה האיש יהיה אס אבל אמתייס. שאינם

 במה הישר בדרך תמיד והולך טובות חדות בעל
 הנמצאות ־!יינות הד מן רחוקות )ס( : וכו' יודע

 וע״י החומריות תענוגי אחר הולכות הס כי . לנשים
 על )ע( : אחתיות בדעות להשיג יוכלו לא זה

 בואהבת הנרמז )פ( :עוה״ב והוא .האנושי השלמות
 להתגייר שבא לאותו הלל שאמר ע״ד .כמוך לרעך
 שיכול בזמן כלה התורה כל אותו שילמד ע״ח

 לחברך סני דעלך לו הלל ולמד . אחת רגל על לעמוד
 הנרמז )צ( :מדליקין( במה פ׳ )שבת וכו׳ תעביד לא

לעיל שנתבאר וכמו . אדם תולדות ספר זה בפסוק

 אחות נתאחת אס וכו' כשיביזן וזה )ק( : בפי״א
 קושיא לישב המחבר שהלך בדרך הנה .וכו׳ עצמי

 המורה על בפי׳ רש״ט ג״כ דרך עצמו הזה בדרך זו
 תודה היא אס אף )ר( : ע״ש מח״ב מ' בס״ם

 בכל תודה שהיא ור״ל כצ״ל . וכו׳ העקרים בכל
 האלהית לתורה השייכים והשרשיס העקרים

: האמתית
 אחת דת .וכו׳ האנשים לכל אחת )א( כה פרק

 או .שבעולם האנשים לכלל
 : אותה הנותן הש״י . הנותן )ב( : הרבה דתות

 הוא )ד( :אותה המקבלים האנשים .המקבל )ג(
 שוס ולא הרכבה שוס בו אין כי . צד מכל אחד

 שנתבאר כמו לאדם הוא כאשר גופניי התפעלות
 הוא לכן ה׳ ד׳ ג׳ ב' פ׳ מ״ב ולקחן בפי״ג לעיל
 קצת אל מתחלף יחס ית׳ לו אין כי )ד( :וכו׳ ראוי

 שיהיה הש״י על לומר א״א כי ר״ל .מקצת האנשים
 יחס אחרים ולאנשים אלו לאנשים יחס איזה לו

 ולא גופניי התפעליות שוס בו שאין מאחר אחר
 :שאמרנו כמו צד מכל אחד אס כי הרכבה שוס
 יסודות מד׳ הורכבו שכלס מאחר . באנושית אחד )ו(

א״כ
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 שאע״פ נמצא היטב זה יעויין שכאשר אלא !האנשים כלל אל אחת שתהיה האלהית בדת ומחריב
 האנשים שמזני מבואר שהוא לפי . המקבל מצד מחוייב איננו הנותן מצד מחויב שיהיה ענודה

 שיסכימו שא״א עד אחרים מצדרין או האבות מזגי )ז( התחלפות מצד מקצתם קצתם מתחלפים
 מן הראשון הספר מן הראשון באופן סינ״א אבן שכתב כמו אחת ותכונה מזג על אנשים שני

 אכזרי איש שימצא עד במדותיהם הפכים כמעט שיהיו מהתחלפותם יגיע שכבר עד ן הקנו"
 עד הלבב רכות בתכלית אחר איש וימצא , בניו צעיר שיהרוג מאכזריותו שיגיע עד בתכלית
 מושבותיהם מקומות התחלפות מצד ג״ב בזה האנשים ויתחלפו , נמלה או עכבר הריגת על שיחמול

 ארץ שתמצא עד בזה וכיוצא והמיטות וההרים האוירים בשנויי מתחלפות הארצות טבעי כי
 ארץ ותמצא !ונקי זך איננו בו גדלים שהם שהאויר מצד וזה בטבעם וקשים גסים שפירותיה

 טובים אינם עליהם שגדלים )ח( שהמימות מצד בריאים בלתי או ערבים בלתי שפירותיה אחרת
 אחרת וארץ ,ממנו נזונים שחם המזון אל מזגם שיתדמה בהכרח הפירות מאלו הנזונים והב״ח

 הצד ומזה ,האחרת הארץ אנשי אל הפכי מזגם יהיה מהם הנזונים והב״ח בהפך פירותיה שימצאו
 ויתחייב אחרת ארץ מאנשי פקחים ויותר חריפים יותר אחד במחוז או אחת בעיר אנשים ימצאו

 ויצטרך בהם היושבים מזגי להתחלפות הארצות אלו שתי בין ההסכמות מיני שיתחלפו מזה
 הוא הזה שהשנוי שאהר אלא 7 בעצמו אחד בזמן אחרת לנימוס מתחלף נימוס מהן אחת לכל

 וזה )ט( המקבלים מצד אשר בדברים השנוי שיהיה ראוי הנותן מצד ולא המקבל מצד מתחייב
 יהיה כי ובמגונה בנאה הארצות התחלפות כפי האנשים בין אשר וההסכמות ההנחות בפרטי
 זה שכל מהם המסתעפים והשרשים הכוללים בעקרים אבל קצת אצל מגונה קצת אצל הנאה
 ותורת נח בני שתורת תמצא ולזה ! הלוף שום בזה שיצוייר א״א בנותן הנתלים הדברים מצד

 בענינים מסכימות הם הנה פי״ג( נ׳ )במאמר שיבא כמו פרטיים בענינים חלוקות שהם עם משה
 לישראל משה תורת המצא בזמן שאפי׳ אהד בזמן נמצאות ושתיהן הנותן מצד אשר הכוללים

 לומר רצה הארצות התחלפות כפי מתחלפות והיו )י( האומות לכלל נה בני תורת נמצאת היתה
 שהאומות ספק ואין , האבות מצד מזו זו האומות התחלפות כפי וגם לארץ מחוצה ישראל ארץ
 במדרגת היתה שלא עס האנושית להצלחה , אלהית שהיא אחר ,נח בני תורת ע״י מגיעות היו

 להם יש העולם אומות הסירי זיל רבותינו ואמרו )כ( התורה מצד לישראל המושגת ההצלחה
 לאומות אחד בזמן אלהיות הורות שתי ]א[ )ל( שימצאו שאפשר שיורה מה וזה . לעוה״ב חלק

 שיתחלפו אע״פ האנושית ההצלחה אל פיה על המונהגים מגעת מהן אחת וכל מתחלפות
 ולא בעקרים שיבא א״א בתורות הזה והההחלפות , התורות שתי מצד המושגת ההצלחה במדרגת
 ענין על תמיד )מ( עצמה מצד לתורה אשר הבחינה תשאר ולזה , מהם המסתעפים בשרשים

 שתהיה צריך ט וט )ס( שנוי איזה בה שיפול אפשר )נ( השליה מצד אשר הבחינה ואולם . אחד
אם ואמנם .האחרת הדת לאמות האחת הדת אמות שיתחלף אע״פ )ע( עצמי אמות האמות

אפשר שרשים

 .האבות מזגי )ז( האנושית: בטבע שויס הס ע״כ א״כ
 .עליהם שגדלים )ח( : בניס ירשו אבות מעשי ע״ד

 ההנחות בפרטי )ט( : עליהם גדלים שהפירות
 השייכים דברים ובשארי המעשיות במצות .והסכמות
 שהיו . מתחלפות והיו )י( : המדינה בהנהגת

 כפי שזכרנו וההסכמות ההנחות בפרטי מתחלפים
 : ארז"ל וכן . וארז״ל )כ( : הארצות התחלפות

: בענפים עיין . אלהיות תורות שתי )ל(

נ ע

 בפרק שאמרנו כמו . אחד ענין על תמיד )ח(
 : שינוי איזה בה שיפול אפשר )נ( : זה שלפני
 הנמנע( חן שאינו )ר״ל להיות ויכול אפשר כלומר
 מהשי״ת שלוח שיהיה נביא איזה לעתיד שיקום
 לקחן שיתבאר כמו האל ברצון חשה תורת לסתור

 האמות שתהי׳ צריך ומ״מ )ס( :פי״ט ג׳ בחאחי
 בס׳ גדול בפומבי שליחותו שיתאמת . עצמי אמות
 אע׳׳פ )ע( : חרע״ה שליחות שנתאמת ע״ד רבוא

שיתחלף

 אחת חורה אם כי שס אין האמתי שע״ד י״א וז״ל א׳ חכם בגליון מצאתי .אלהיות תורות שתי ]א[ כה פרק
 נתנו לא וראשונה שבעצם ואברהם נח תורת כי ישראל בני לכל כללית שתהיה אלהית

 שכל עד ביחוד ההם הדורות אנשי לכל נתונות ההם התורות היו לא לכן נח בני עדת קהל לכל גדול בפומבי
 הפרסום בתכלית שנתנה מרע״ה בתורת הענין שהיה כמו ואיחור הקדמה בלי בפרש עליהם מצווה יהיה אחד
 אלהיות שהם אע״פ התורות ושאר משה תורת בין ההבדל שנשים ואפשר .בה נצטוו וכלס ישראל כל לעיט

 חורת ואמנם ביחוד ואיש איש לכל לא בפרט מיוחדים לאנשים שנחנו פרטיים נקראות התורות ששאר כשנאמר
 ואמנם. מרע״ה הורת על ביהוד יאמר התורה ששם לומר נוכל יותר לדקדק נרצה ואס .כללית תורה היא משה

 כמו והתורה הדת שנגדר לא אם . באמת תורה שיקראו ראוי ואין מה לאנשים ואזהרות מצות היו האחרות
 שהיחה היא אחת תורה כ״א שאין לומר נוכל לכן . מה שתוף משותף הוא דת שם אז כי מה משם המחבר שגדרה

 ושתהיה



העקרים כי כה פרק ראשון מאמר ספר &
 מטה זה בעינם אהת ובארץ בעצמו אהד לעם אלהית היותה עם בעצמה הדת שתשתנה אפשר

: יתברך האל בעזרת פי״ג הג' במאמר עליו שנחקור
 הם האלהית לדת העקרים מספר כי . הוא המאמר בזה שבארנו ממה העולה כו פרק
אלו כי ,ועונש ושכר השמים מן ותורה השם מציאות שהם . שלשה 1

 מהם מסתעפים אהרים שרשים השלשה אלו ושתחת זולתם אלהית תורה תצוייר לא השלשה
 בהשרשים אהד בהסתלק כי הסוגים תחת הנכנסים המינים במדרגת )א( הללו העקרים אצל הם
 עקר תחת שהם והשרשים .שבארנו כמו השרשים יסתלקו העקר ובהסתלק העקר יסתלק לא

 וסלוק )כ( האחדות הם משה תורת שתגזרהו מה ולפי ,העיון שיחייבהו מה כפי השי״ת מציאות
 השמים מן הורה ותחת .החסרונות מן מסולק ושהוא הזמן עם יחס יתברך לו ושאין הגשמות

 ולעונש לשכר וההשגחה השם ידיעת הם והעונש השכר ותחת . השליה ושליחות הנבואה הם
 להניח בשה לתורת הכרה ואין , גשמי שיהיה בין רוחני שיהיה בין בעוה״ב ואם בעוה״ז אם

 בארנו כבר לזולתו ולא לעבדו שראוי כי ,אלו זולת מאלו מסתעף אחר שורש ולא עקר שום
 סשה ונבואה ההורה תנוסה ושלא !עקר ולא שורש מצוה שום למנות ראוי ושאין מצוה שהוא

 וביאת בעז״ה עשרים פרק השלישי במאמר שיתבאר במו השליח שליחות אמות תחת נכנסין
 בעל כל שיאכינהו שראוי הדרך על והעונש השכר באמונת נכנסין כלם המתים ותחית המשיח

 אמתיות אמונות הם החרוש וגם אלו שכל קרשק״ש חסדאי הר״ר מורי דעת וכן , משה הורת
 .פרטיים ולא כוללים לא אליה עקרים ולא שרשים אינם אבל , משה דת בעל כל שיאטינם ראוי

 ומדרגה השלמות להקנות תספיק לבדה ממנה אחת שמצוה הוא אליה הפרטי העקר ואולם
 הדתות •מאי ואולם . המאמר מזה ועשרים שלשה בפרק שבארנו כמו העוה״ב ממדרגות מה

 תבטל בהם אהד בהסתלק אחדים שרשים העקרים אלו תחת יניחו הן הנה אלהיות הנקראות
 סותר שזה מבואר והוא )ג( ,והגשמיות השניות השם מציאות תחת יניחו אחרים כי ,תורתם

 ווזחית המשיח ביאת יניחו והעונש השכר והחת , השם מציאות מעקר המסתעפים לשרשים
 יניחו הישמעאלים וכן . זולתם דתם מציאות יצוייר שלא )ד( מאלו מבואר והיא , המתים

 היה שאם מבואר והוא ,ההשגחה תחת ר”ואלקר אלקצ״א בערבי הנקרא והיכולת הגזרה )ה(
 הבהירה בנינו שלא ומה .כלל ולעונש לשכר מקום א״כ יהיה ולא הבהירה בזה שתסתלק כן זה

 שהיא בבה )ו( אליה עקר שאינה לפי , אליה הכרחית שהיא עם האלהית לדת העקרים בכלל
מספר ויהיה ,אלהי או אנושי ונימוס הישרה לכל בהכרח קודמת שהיא מצד אבל )ז( , אלהית

העקרים שרשים

 • האחרת הדת לאחות האחת הדת אחות שיתחלף
 משה תורת לסתור יבא לעתיד שיקום שהשליח

 אט שעתה כמו אליו לשמוע חחוייבין אנו כ’אעפ
 סותית שהיא אע״פ חשה תורת לשמוע מחריבים

 שליחותו נתאמת שלא זמן כל אבל . נח תורת
 מתורת לזוז רשאין אנו אין חשה של •בשליחותו

 .וכ' פי״ט ג׳ מאחר לקמן הכל שיתבאר כמו משה
 אמות שיתחלף אע״פ וז״ל כאן מפרש הא״י אבל
 . עכ״ל לא ולזה הרבה אנשים בפני שזה וכו׳ הדת
 אם השליח לשליחות עצתי אמות זה אין כי אינו וזה
 משה של כשליחות גדול בפומבי אתתתו יהיה לא

י״ח ובפרק הנ״ל בפרקים מ״ג לקמן שיתבאר .כמו

 אזי החיים דהיינו העולם מן הסוג ובהסתלק חיים
 אבל בעולס נמצאים יהיו לא בכלל חיים בכלי כל

 או בהמה מק עד״מ הב״ח חן אהד מין כשהסתלק
 עדיין פי׳ הסוג כל יתבטל לא ח״ח בה כיוצא

 הענין הוא ק כמו בעולם ב״ח שאר נמצאים
 :והולך שמבאר כמו והשרשים העקרים שבין וההבדל

 והוא )ג( : גוף אינו שהש״י .הגשמות וסלוק )ב(
 מעקר המסתעפים לשרשיס סותר שזה מבואר

 אבל גוף אינו ושהוא האחדות הס . ה' מציאות
 יאמיט לא אס הש״י מציאות לאמת לנו א״א מ״מ

 כמו תליא בהא הא כי גוף אינו ושהוא הייזוד
 פ״ע ולעיל במופתים וה' פ״ד ח״ב לקמן שיתבאר

 תחת וכיוצא הגשמית להניח א״א לכן ופי״ג
 . זולתם דתם מציאות יצוייר שלא )ד( :השישים
 . והיכולת הגזרה )ה( : ט״ו בפרק לעיל פירשנו

 הכוכבים וביכולת בגזרה הוא שהכל אומייס שהם
 לעיל פירשתי .אלהית שהיא במה )ו( המערכת: ע״פ

אבל .וט׳ שהיא מצד אבל )ז( :ובפ״ט ג׳ בפרק

:י״ג ובפרק
 תחת הנכנסים המינים במדרגת ()א כו פרק

בארנו כבר . הסוגים
 חב״ח הרבה מינים כולל הוא הסוג שם פ״ו לעיל

 אדם בכלל הב״ח כל כולל הוא חי מלת פד״ח
לו שיש מה מכל בזה וכיוצא ועופות חיות .בהמות

 היא
ענפים

 שבא קודס נתנו חכר הצווים ואמנם . ונו' ויכזב אל איש לא כי תתחלף ולא מעולם נתחלפה ולא ושתהיה
 זה ודע ! האלהיח בחורה ראוי וכאשר שאמרנו כמו ואחד אחד כל לצוות הכונה זאת על נתנו לא משה

: עכ״ל דקה הבנה והבינהו
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 תקלות ית׳ לו ושאין הגשסוית והרחקת והאחרות השם מציאות )י״א זה לפי והשרשים העקרים
 השטים מן ותורה השליח שליחות ואמות הנבואה ומציאות החסרונות מן מסולק ית' ושהוא בזמן

 שמנה כמו אחד עקר וההשגחה השם ידיעת נמנה ואם . והעונש והשכר וההשגחה השם וידיעת
 לדת העקרים בכלל הבחירה נמנה ואם . בלבד עשרה העקרים מספר יהיה ז״ל הרמב״ם אותם

 יהיה אלהית שהיא במה לה הכרחית שאינה אע״פ בהכרח לה קורמת שהיא אחר האלהית
 קודם שהוא אע״פ האלהית לדת עקר בשלוח התכלית נמנה ולא ,י״א או י״ב העקרים מספר

 התכלית הוא )ה( האלהית לדת המיועד השכר להיות , כבחירה אלהי או אנושי ונימוס סדור לכל
 מספר על החוקר הראשק המאמר נשלם ובכאן . העקרים עם נמנה שכבר אליה המיוחד
 אשד לאל והשבח ,האלהיות לדתות הכוללים הדברים ועל מהם המסתעפים והשרשים העקרים

 מהם המסתעפים והשרשים העקרים מענין לבאר כונתנו שהיתה מה הגיע הנה ועד עזרנו הנה עד
 הבנת להם לבאר ממנו שבקשו העיון ובעלי המאמינים מן ורעי אוהבי לבקשת ואולם .הזה בחבור

 העיון אל וקרובה נכונה בדרך אל*הם והנלוים מהם המסתעפים והדברים ושרשיהם האלו העקרים
 הספר בתחלת יעדתי וע״ב ,לזה הנמשכים אחרים מאמרים השלשה עוד והוספתי הגדלתי התוריי

: ותהלה ברכה כל על ויתרומם יתברך העזר לבדו ובאל לבארם

שרשים
 ולא . אליה המיוחד התכלית הוא )ח( :וכו׳ קודמת שהיא מצד האלהית הדת אל התחלה ניא

: בשלוח התכלית

:יישן ולא ינום לא הנה בעזרת .הראשון המאמר סליק

הראשון למאמר אחרון קונטרס

 אל* הקשה וכו׳ בב״ח אישים לו קודם בהמצא אלא ימצא שלא שהאיש לפי ד״ה יו״ד סימן י״ב בפרק
 במדינת פיראר״א בק״ק אהבה עלי ודגלו דורנו מחכמי האמחייס הפילוסופים מחכמי א׳ חכם

 לא בשרשיס שפירשתי מה לפי כי זצ״ל פוב מה יצחק מוהר״ר בן דוד מוהר״ר בישראל שמו ונקרא איטליאה
 בהבריאה שנוי שום שיבא א״א הנובע שמצד היות עם לומר נוכל כי ,ומוכרחים מהוייבים המחבר דברי היו

 לפי שני חלק במורה שנתבאר כמו בעולם תמיד המתהויס המקרים רבוי מצד מחוץ לבוא יכול השנוי מ״מ
 אעפ״ס כמוהו המושכלוח כל לקבל מוכנים טבעם מצד משה של אבותיו שהיו אס וא״כ , הקדמות מאמיני דעת

 משה גבי משא״כ ,זו מהשגה אותם מונעים היו תמיד עליהם הבאים המקרים רבוי כי למעלתו השיגו לא
 באספקלריא משה של נבואתו היחה אילו דבשלמא כלל קושיא זה אין אבל .כך כל המקרים עליו הלו לא

 לקבל טבעם מצד נשוה מוכנים היו שכולם הגס אומר הייתי נביאים כשאר גופניות הכנות וע״י מאירה שאינה
 עם משה וכן ויתר בפחות בהשגותיהם מתחלפים היו מחוץ עליהם הבאים המקרים מצד מ״מ המושכלות

 גופניות להכנות צריך שהיה בעבור טבעו הכנת כפי השיג לא עדיין מ״מ מכלם גדול יותר נביא שהיה היות
 באספקלריא היתה משה של שנבואתו אחר אבל ,מהשגתו לפעמים אותו מונעים היו המקרים כן וע״י

 הראשונה הסבה עד בהשגתו עצמו את מקרב היה רוצה שהיה פעם ובכל גופניות הכנות שוס ובזולת המאירה
 זמן אליו מהקודמים לא אדם בשום כן נמצא שלא עד הוא נאמן ביתי בכל שנאמר וכמו אמונתנו קבלת לפי

 בפסוק שדרז״ל וכמו טבעו הכנת כפי להשיג יכול שהיה מה כל שהשיג מורה וזהו אחריו מהבאים ולא נב״ת
 לומר צריכין יהיו זה לפי כי , זה דבר להאמין ירצו לא הקדמות מאמיני בודאי וגו' מאלהיס מעט ותחסרהו

 המושכלוע ולהשיג להגיע יכול שהיה אדם שוס היה לא משה ביאת עד עומד היה שהעולם בב״ת זמן משך שכל
 הלך א' שמקרה וקודם הפסק בלחי לעולם אדם בכל מתמידים שהיו המקרים רבוי בסבת טבעו הכנת כפי

 אוחו מונעים שהיו מקרים שוס מעולם היו לא משה לגבי מלבד מהשגתם אותם מונעים והיו אחר בא מהם
 , הוא ודוחק השכל מן הון וזהו , משיה עד ממשה לומר צריכים כן וכמו כמ״ש טבעו הכנת כפי מההשגה

 לא עמה גס הפסק בלי בו מתמידים המקריים היו שלא אדם שוס היה לא כאן ועד בב״ת שבזמן מאחר כי
 כתבתי וכן הש״י מציאות על שהביא במופתיים ב׳ הלק המורה על בפירושו האפודי כתב בזה וכיוצא . ימצא
 היא שהטבע שאמרו גס ומה .•משיח בענק נאמר כן וכמו ע״ש האפודי בשם בשרשים ה׳ פרק שני במאמר לקמן
 .חכמתו ניכר ובמה הפועל אל הכה מן אדם שום טבע יצא לא בב״ת שנזמן מאחי כן שהוא יודע ובמה חכם
 זו ולא מאי קשה דלכאורה וכו׳ ומשיח משה מציאות אף אלא בלבד זו ולא ואמר בלשונו המחבר שדקדק וזהו
 שפיר אתי שפירשנו מה לפי הבל ,מכחישים שהם הנסים מכל יותר בזה יש חידוש דמאי דקאמר זו אף

 בספרו ז״ל שלום הנוה בעל שכתב ממה ולאפוקי ,אריסטו כונת לפי המחבר דברי ליישב לי נראה כן . ודו״ק
פרק
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 הקדמות מאמין שאריסטו אף כי וז״ל שס ואמר .אריסטו בסברה כאן המחבר שטעה איך ראשון ממאמר י*ו פרק
 מדבריו משמע .וכו' המוחש ויכחיש עצמותו את ג״כ יכחיש כן שאס ומשיח משה מציאות יכחיש צא אעפ״כ

 משה דוקא לאו וט׳ להכחיש לו יחויב והמשיח משה מציאות אף כי שאמר שמה המחבר בדברי הבין שהוא שס
 מין משאר יותר גדול חכס ג״כ שהיה כאריסמו או נביאים שאר כמו מסוייס כהוא איש כל אלא ומשיח

 הנוה שבעל לפענ״ד אבל .וכו' בעצמותו מציאותו גס אריסטו יכחיש שא״כ בספרו שס הקשה ולכן האנושי
 איש שיהיה אפילו אחר איש ולא דוקא ומשיח משה אמר המחבר כי שכתב מה כתב ולכן דבריו את הבין לא שלום

 הקדמות המאמין וז״ל המחבר בשם זצ״ל שלום הנוה בעל שכתב ומה . וק״ל למעלה שפירשנו וע״ד מסוייס
 זו גירסא נמצא לא וכו׳ שהאיש לפי להכחיש לו יחוייב כך בתואר שיהיה מסרים ואיש והמשיח משה יכחיש
:אחר איש ולא לבד ומשית משה אס כי בלשונו המחבר זכר לא שלפנינו הגירסא ולפי שלט עקרים בספרי

 , מאבדו עוד אין האלהים הוא יי כי לרעת הראת אתה
 לבבך אל והשבות היום וידעת וגו׳ השמיעך השמים מן
:עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא יי ני

השני המאמר
 ספנו המסתעפים השרשים מן בו שיתלה ומה !האל מציאות שהוא הראשק העקר בביאור

 בו הנוזלים השרשים הראשון במאמר שכתבנו כה ולפי ,שיאמינהו דת בעל לכל שראוי ממה
 יתברך ושהוא ,בזמן נתלה בלתי יתברך ושהוא , הגשמיות וסלוק , האחדות והם , ארבעה הם

 העקר תחלה שנבאר ראוי מספיק באור השרשים אלו שיתבארו וכדי ,החסרונות מן מסולק
 , חשבגם למצוא לאחד אחד השרשים נבאר ואה״ב , השם מציאות שהוא ממנו מסתעפים שהם

: הספר בזה מעיין לכל הכרחית אחת הערה )ח( אכתוב זה כל וקודם

הערה
 ט נאמרים דברים הרבה כי , הוא )ג( הספר בזה המעיין מן שיעלם ראוי שאין וממה }ב(

 לפי בהפך אחר במקום ויאמרו בעצמו האמת לפי לא האומר דעת לפי )ד( אהד במקום
 כמו ,אחרת כונה על אחר ובמקום בה כונה על )ה( אחד במקום יאמרו או בעצמו האמת
 הראשק החלק מן שלישי בפרק כתב שהרי המורה מספר הרבה במקומות ז״ל הרסב״ם שעשה

 פירוש כי ל״ז בפרק כתב והוא ,ישיג השם ואפתח י״ב( )במדבר יביט ה׳ ותמונת פירוש כי
 נ״ד בפרק זה על והעיד ]א[ ,תושג לא שהוא כמו מציאותי אמתת ל״ג( )שמוח יראו לא ופני

ראוי זה ובעבור .לזולתו תושג לא מציאותו אמתח כי הראשון החלק מן אחרים ובמקומות

 לשון הוא .)הערה .הכרחית אחת הערה )א(
 על האנשים אוזן להעיר הקדמה

 היה והוא אחת הקדמה שכתב ור״ל ,בה המדובר
 העיר ההקדמה שבזאת אותה( לכתוב מוכרח
 אף היטב שיעיין הספר בזה למעיין המחבר
 בדברי ספק איזה המחשבה בתחלת לו שיעלה

 שהתבאר אחר כ״א עליו להשיב יקפוץ לא המחבר
במקומות הענין מזה שיבא במה אף המחבר כונת לו

עג

 : והולך שמבאר כמו המחבר מדברי אחרים
 כלומר וט׳. שיעלם ראוי שאין וממה )ב( הערה

 ראוי אין הספר בזה לעיין שרוצה מי
 .הוא )ג( :והולך שמבאר זה דבר ממנו נעלם שיהיה

 שסובר חי שיש .האומר דעת לפי )ד( : זה הוא
 וכענין באמת כן אינו בזה המחבר דעת חבל כך

 בדבור בענפים פ״ע א׳ מאמר לעיל שכתבנו
על )ה( :ע״ש וכו' משה נבואת ואולם המתחיל

כונה
פ י

 הרמב״ם כונת לט להורוח זה באריכות המחבר כונת נראה .וכו' מציאותו אמחת כי וכו׳ זה על והעיד ]א[
 על ישוב ותמצא נ״ד בפרק ע״ש אמר וכאלו אהדדי סותרים דבריו יהיו שלא כדי הענין בזה

 עיץ מקוס על העי»ו שהוא אלא שהוא מה לפי יושג לא עצמו כי והודיעו נ״ד בפ׳ שם וז״ל . הרמב״ם דברי
 השם שהמתת ע״ה רבינו למשה הודיע שהש״י ור״ל .עכ״ל וכו' שישיגהו לאדם שאפשר מה תכלית ממנו ישיג
 פעולותיו מצד והוא הש״י להשיג לאדם שאפשר אחרת דרך יש אבל אדם לשום להשיג א״א ומהותו עצמותו מצד

הרמב״ס מ״ש וא״כ אדם מכל יותר ההשגה אל שבא באופן אוחו התעורר הזה הדרך ועל יח' מאתו היוצאים
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 דרכי שידע עד דבריו על להשיב יקפוץ שלא מחבר איזה ספר מפרקי בפרק המעיין ■שיזהר
 במקומות ההוא מהענין בספר שבא מה בכל שיקיף עד ובן , ההוא בספר הנעשים הלמוד
 בעצמה כמבוארת )ו( שהיא לפי מקום באיזה אחת הקדמה הספר ישמיט לפעמים כי , אחרים

 מן טעות שתה המעיין ויחשוב הענין להסתיר ממנו כונה )ז( או אחר במקום שנתבארה או
 במו הרבה בויכוחים נמצא הדרך וזה .וסכל לפתי אותו ויחשוב עליו להשיב וימהר המחבר
 !בוראו את שיכיר ראוי שכל בעל שכל לפי וזה .בוראו את שיכיר ראוי אדם כל האומר שיאמר
 עוד וכל )מ( ,שכל בעל שהאדם לו הגיד מי )ח( כי גדולה טעות שזה ואמר השומע ושמע
 אלא אמת וזה )ל( ,הדרוש יתבאר לא )כ( ההקש מזה הקטנה ההקדמה )י( תתבאר שלא

 כמאמר ,הקטנה ההקדמה להסתיר המחבר או המדבר שדרך ההגיון לבעלי ידוע שכבר
 נסתרה חי אדם כל שהיא הקטנה וההקדמה )מ( מרגיש חי שכל לפי מרגיש אדם כל האומר

 אק זה ובעבור ,וסכל לפתי האומר יחשב זה מפני לא אבל )נ( ,הדרוש יתבאר לא ובזולתה
 לבו אל ישיב אבל . ראשונה רוחו על העולה מן ולהשיב לקפוץ המחברים מספרי בספר למעיין

 המעק לב על שיעלה מה עיונו בעומק השיג שלא הדעת מקלי היה לא ההוא המחבר כי
 שיטעה אפשר אי כי ולומר והבנתו שכלו לחשוד אדם לכל ראוי ויותר .הדעת בתחלת )ס(

 יתבאר עד בדבריו להעמיק וירבה בעיונו הטעות ויתלה )ע( הטעות נגלה בדבר ההוא המחבר
 העמוקים העיונים בדברים מחשבתו השתוטט לרוב )פ( המחבר כי ! המחבר כוונת אמתת לו

 המעיק וצריך .המעיין על הבנתו יקשה וא״כ , מה דבר בבאור להאריך בעיניו יקל לפעמים
 שהיא ואומרים משה תורת על למשיבים שקרה כמו לו יקרה שלא כדי מאד יותר בזה להזהר
 מלהיטיב תמנע שהיא או י״ס( )ויקרא אלהיך שם את והללת שכתוב כמו השם את לחלל תתיר

 תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת )צ( משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי שכתוב ממה לשונא
עמו

שרשים
 שהיא .בעצמה כמבוארת )ז( :כונה איזה .מה כונה

 שהשמיט .הענין להסתיר ממט כונה )ז( :ידועה
 אדם לכל מובן הענין יהיה שלא כדי זו הקדמה

 מובן זה שיהיה ראוי שאין תשובתו בשביל והוא
 הגיד מי )ח( : לזה הגון שאינו ומי וסכל לסתי

 לתימר ליה הוה שכך כלומר . שכל בעל שהוא לו
 את להכיר ראוי שכל בעל וכל שכל בעל אדם כל

 ההקדמה )י( :זמן וכל . עוד וכל )ט( : בוראו
 לפי קטנה ונקראת שכל בעל אדם כל הוא .הקטנה

 בת כ״א אינה היא כי בכמות קטנה באמת שהיא
 נכללת שהיא לפי קטנה שנקראת ועוד . תיבות ד'

 ,וט שיכיר ראוי אדם כל האומר שאמר הלשון בתוך
 ואין ,וט בוראו את שיכיר ראוי שכל בעל שכל וזה
 אדם וכל וז״ל ,פי והא״י .כך כל גדול צורך לה

 הקדמה נקראת הראשונה ההקדמה שהיא שכל בעל
 ראוי שכל בעל וכל שהיא שניה וההקדמה קטנה
 והטעם גדולה הקדמה נקראת בוראו את שיכיר

 קטן עוד שההקש לפי קטנה נקראת שהראשונה
 ההקש נתגדל שעתה לפי גדולה נקראת והשניה
 .הדרוש יתבאר לא )כ( :עכ״ל גדול ההקש ונעשה
וזה )ל( :בוראו את להכיר ראוי אדם כל שיהא

עג

 יתבאר לא באס אפת ודאי שזה ר״ל .,וט אמת
 אמנם . הדרוש יתבאר לא וכו׳ הקטנה ההקדמה

 מטעם הוא זה ההיא ההקדמה האומר אמר שלא מה
 שהיא הקטנה וההקדמה )ח( :,וכו ידועה שכבר

 וכל חי אדם כל לומר לו היה שכך לשי .חי אדס כל
 לא אבל )נ( : מרגיש אדם כל כן אס מרגיש חי

 להשמיע ההגיון בעלי דרך כך כי .,וכו זה מפני
 בתחלת )ס( :בעצמה המבוארת קטנה הקדמה איזה

 הטעות ויסלה )ע( :שלו ראשון במושכל . הדעת
 לרוב )פ( : המחבר דברי הבין שלא . בעיונו

 . העמוקים העיונים בדברים מחשבתו השתוטט
 סיה העיוניים בדברים ביותר מעמיק שהיה מכח

 הפשוטים הדברים מן היה הדבר שזה לו נראה
 ההוא הדבר השמיט לכן עיון שוס צריכים שאינם

 שרוצה למי ההוא הדבר יקשה ולכן בו האריך ולא
 : אמתי« על אותו להבק יוכל ולא בו לעיין

 אונן נראה .עמו תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת )צ(
 כתוב של שפירושו סוברים משה תורת על המשיבין

 דאל״נ לו יעזור ולא אותו שיעזוב ממש עזיבה ל׳
 מיד אח״כ שכתוב מה ירגישו שלא אפשר היאך
כן כל וכי עמו תעזוב עזוב עצמו כתוב באותו

שוטים
ם י

 מזס בס״א בסמוך המחבר וכ״כ הש״י להשיג לאדם שאפשר הדבריס ע״י ר״ל ,ישיג ה' ואמשח ,א מחלק בפ״ג
 שם האפודי ,בפי ג״כ ועיין .ע״ש מח״א בפ״ג סוב שם ר׳ בהדיא ,פי וכן .ה׳ מציאות השגת בעמן המאמר
 ,סי יעקב האהל אבל .אהדדי כסוחרים נראים יהיו שלא כדי הרמב״ס דברי על אחרים תירוצים עוד ותמצא

 אין כי הרמב״ס בדברי דק לא , האמת לפי ולא האומר לפי רק הוא ישיג ה' ואמתת הרמב״ס שאמר מה כאן
 הסמן לפרש שם רצה כי עצמו דעת ולפי האמת לפי רק אלא האומר לנו לפרש הנ״ל בפ״ג הרמב״ס כונת

:וק״ל ע״ש תמונה לשון הש״י על נאמר אופן ובאיזה יביס ,ה ותמונת שאמר הכתוב על הספל
במו
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 הפילוסופיםפרק
ואולם ,לו

 סה או הלשון דרכי להבין לב שמו שלא מפני ירם תחת הזאת והמכשלה )ק( כ״ג( )שמות עמו
 כ״ב( )ויקרא קדשי שם את תחללו ולא כמו ]ב[ )ר( זה דבר בפירוש אהר במקום שנזכר

: הרבה בזה וכיוצא
 בו נחלקו הנמצאים מי נמצא כל על הנאמר המציאות ענין )א( א

עצמותי ענין הוא או לנמצא קרה מקרה הוא אם *( )ב( 1
שם ---------

 ולס׳ז ׳ הנמצא ומהוח עצמות הוא דבר כל כמציאות מכמע הפילוסופיה לדעת הכרכים פירוש לפי הנה הגה״ה *(
 כיהיה ג'כ זא׳א וכו׳ יתברך עליו• כנאמר כמציאות כס ואולס < וז׳ל בסמוך ככתב המהגר דברי המשך להכין קשה יהיה
 עליו כנאמר כמציאות בם אין לדבריהם שאף ולומר הפילוסופים דעת להוציא שבא דמכמע מהותו על וניסך עצמותי דבר

 הוא הנמצאים מציאות לדבריהם כהרי כוה הוא ככרכיה פירוש לפי ולכאורה .כולם הנמצאים על שנאמר באופן הוא יתברך
 יתברך ובינו כולם הנמצאים בין נמצא כשם לחלק בא ומאי ומכוחו עצמותו ג״כ הוא כשי׳ת ומציאות הנמצא ומהות עצמות
 בין הפלוגתא דהנה לשון שינוי קצת ואפס מעט רהב יותר בביאור כמוני ערך ולקטני לפע׳ד נ־יל אמנם .הפילוסופים לדעת

 אל הכת מן שיצאו סרס השי״ת בידיעת מצוייר הדבר מכות היה שכבר כיון סובר הימב׳ס ,היא כך והפילוסופים הרמב׳ס
 הוא כמ״מ כברו והפילוסופים ! ההוא למכות שקרה מקרה רק הוא הפועל אל הכח מן שיצא ווה המציאות היא זה א׳כ השועל

 כתהלה בכיה המהות ושב הפועל אל הכה מן יצא אכר הוא ב׳ה השם ידיעת בציור כהיה כמכות עצמיות שכרי לו עצמוהי ענין
 מקרה קוראים אינם כס כי מקרה לא לו עצמותי ענין הוא שהמציאות אומרים הם ולכך ,במציאות עתה להיות לבד בציור

 פתה שקבל ההוא לדבר קרה שמקרה לומר ראוי אוי ההוא הפועל בזולת במציאות שהיה לאחר קנין איזה דבר כשיקבל אס כי
 אל ככה מן שהיציאה פליני לא כ״ע בהא אולם .כפועל אל הכח מן ביציאתו בפועל עדיין היה שלא דבר על לא חדש קנין

 כיציאה קודם תחלה בציור היה המהות שהרי עליו הוספה והוא השי׳ח בידיעת מצוייר שהיה מהותו זולת אחד כח הוא הפועל
 במציאות לומר כן גם אפשר ואי בסמוך המחבר הרב קאמר שפיר ולס׳ז .עליו נוסף הוא המציאות וא״כ הפועל אל הכח מן

: מהותו על ונוסף עצמותי דבר שיהיה יתברך השם

שרשים
 יסיימו ולא הכתיב לקרוא שיתחילו הס שוטים

 נכשלים שהם מה .וכו׳ והמכשלה )ק( : וק״ל אותו
 דרכי להבין לב שחו שלא מפני הוא כאלו בעניניס

 רחמנא דכתב עחו מאי כדבריהם דאס פי׳ ,הלשון
 תאחר שלא שדרז״ל כמו לומר נוכל לדידן בשלחא
 אבל עמו נאחר לכך וכו׳ מצווה שאתה מאחר

 יעזור שלא לומר א״א כי זה לומר א״א לדבריהם
 לחיחר צריך היה לא זה בעבור לחמורו ולא לו לא

 נעור לא הוא גס לחמורו יעזור לא אס כי עמו
 עצמו הכתוב שמצד לומר תמצא אס אף ועוד .וק״ל
 ולא לו לא נעזור שלא דהיינו כך לפרשו נוכל

 אפשר אי זה דלפני הכתוב לשון מצד מ״ח לחמורו
 זה דלפני בכתוב בהדיא מבואר דהא כך לפרשו
 שור תפגע כי כמ״ש לשונא להיטיב התורה שצותה
 סותי־ין הקראי יהיו וא״כ לו תשיבנו השב וגו׳ אויבך
 פירושו אין אלהיך שס את וחללת מש״ה וכן אהדדי

 הכתוב שזה אלא חליל׳ ה׳ את לחלל התירה שהתור'
בשמי תשבעו ולא שאמר הכתוב תחלת עם מקושר

עג

 ישבע שאס הוא הכתוב שכוונת ונו' וחללת לשקר
 : ישבע לא לכן השס את יחלל אזי לשקר בשם

 : בענפים פיק . קדשי שם את תחללו ולא כמו 1 )ר
 נמצא כל על הנאמר המציאות עמן )א( א פרק

 שאנו במה פי׳ הנמצאים. חן
 וחיה בהמה מציאות או האדם מציאות אומרים

 שנברא הבריאה על בזה לומר שרצוננו בזה וכיוצא
 או האדם בריאת אמר וכאלו וכו׳ בהמה או האדם
 נחלקו המציאות בזאת וחיה בהמה בריאת

 הפילוסופים ושאר הרחב״ם והס וכו׳ הפילוסופים
 ענין הוא או לנמצא קרה מקרה הוא אס )ב( :עמו

 שהוא מה כל בזה הרמב״ם דעת פי׳ .ונו׳ לו עצמותי
 ומהות לעצמות מקריי דבר הוא בעין ונראה נברא

 כרחב״ס של וטעמו הדבר עצמות מעין ואינו הנמצא
 שיצייר צריך דבר איזה לפעול הרוצ׳ פועל כל כי הוא

 יצייר לא דאס יהיה היאך בשכלו הדבר אותו בתחלה
 א״כ זו כעולה לפעול לו א״א בשכלו בתחלה אותו

 מה לכן בשכל נמצא כבר היא הפעולה מהות
שפפל

 ולמה אחר במקום הנאמר מהכתוב דבריהם לבשל המחבר דהוצרך הא .קדשי שם אח תחללו ולא כמר [51
 הכתוב זה יהיה דבריהם לסי כי לטעותיהס לראיה מביאין שהיו כתוב של מגופו להם הוכיח לא

 מיד אמר ואיך אותו לחלל שלא משמע לשקר בשמי חשבעו ולא ואמר מתחיל הוא כי וביה מניה נסחר עצמו
 בשמי תשבש ולא בהתחלתו בעצמו זה כתוב מ״ש ראו לא איך עצמן המשיבים אותן על קשה כן וכמו וגו׳ ורזללת
 חילול לכתם שקר שבועת בין הפרש שיש אומרים הם כי וי״ל .מרישא שיודעים כ״ש מהיפא יודעים אס לשקר

 שסיים וכמו המדיני לקיבוץ קיום שיהיה העולם תיקון מפני הוא לשקר ישבעו שלא הכתוב שהזכיר מה כי
 ובין בינו שהוא החילול אבל לשקר בשמי תשבעו ולא קאי ועליה בעמיתו איש תשקרו ולא זה דלפני הכתוב

 לבד השי״ח נגד שהם החלולים מן בזה וכיוצא בשמאה קדשים לאכול כגון בזה חסרון פוס להכירו שאין עצמו
 שהוא השם חילול אפי׳ שר״ל קדשי שם את תחללו ולא הכתוב המחבר הביא לכך ע״ז הש״י ישגיח שלא יכול
 הכתוב הזהיר בזה וכיוצא נותר לידי יבא שלא קדשים אכילת אזהרת על נאמר הזה הכתוב כי עצמו ובין בינו

:ב׳( כ״ב )ויקרא וגו׳ קדשי שם את תחללו ולא שנא' כמו בטומאה קדשים אכילת על
בי



97 מט העקרים א פרק שני מאמר ספר

 איננו יתברך הוא כי ]א[ מקרה בשהוא לומר א״א )ד( יתברך עליו הנאמר המציאות שם )נ(
 על ונופף )ו( לו עצמותי דבר שיהיה ג״ב וא״א )ה( פ״ט זה במאמר שיתבאר כמו לסקרים מקבל
 במאמר שיתבאר כמו יתכן לא וזה דברים משני מורכב יתברך האל עצמות היה שא״כ מהותו

 תכלית נעלם שמהותו ואתר ,המהות זולת )ז( דבר יתברך עליו הנאמר המציאות אין א״ב ,פ״ה זה
 כבודך את נא הראני באפרו ע״ה רבינו משה בקשת היתה שזו ז״ל הרב שכתב כמו )ח( ההעלם

 רז״ל ואסרו והי הארס יראני לא כי פני את לראות תוכל לא ע״ז התשובה ובאתהו ל״ג( )שמות
 נעלם מציאותו וא״כ ,לזולתו נודע מהותו שאין )ס( כלומר חיים שהם השרת מלאכי ואפי׳ בספרי
 יונח איך ויאמר השואל שישאל ראוי זה ולפי .השרת למלאכי אפי׳ נודע שאיננו ההעלם תכלית
 לא כי בזה והתשובה )השם זולת נמצא משום השגתו נעלם )י( שהוא דבר אלהית לתורה שורש

 מן אלא יתברך מהותו מצד שזהו ההשגה נמנע שהוא הצר מן לתורה שורש האל מציאות יונח
 ופועל להם עלה והוא מטנו מושפעות )כ( הנמצאות היות מצד וזה ,ההשגה אפשר שהוא הצד

 וזה .וההוד השלכות בתכלית הנמצאות פועל היותו מצד השם מעלת תבחן הצד מזה כי אותם
 כי )ל( בו לדבר א״א עצמותו מצד אבל ,מעלתו ולהבחין בו לדבר האדם אל שמותר הוא הצד

 הראשץ צד על כי ק״ד( וחהליס ה׳ את נפשי ברכי במזמור דוד רמז וזה .כלל בדבור זה יכלל לא
 זה כל ועם בך לדבר האדם משיוכל מאד גדלת מהותך מצר כלומר מאד גדלת אלהי ה׳ אמר
 נמשכות שהן הנראות הפעולות מצד שהוא בך לדבר שיוכל הצד מן כלומר לבשת והדר הוד

 המורים ית׳ ממנו המושפעות היצירות ספור לזה המשיך וע״כ ,והדרך הודך על יודו הם כי ממך
 משני )מ( בפעולתו תוכר האומן מעלת כי ובעבור .בהן הנראה השלמות מצד ושלמותו מעלתו על

 ההוא שהפער )נ( לכל נכר שהוא ומעולה נכבד בחומר וחשוב נפלא פעל פועל היותו כצד פנים

 הנכבד שרשים
 מקריי דבר הוא ההיא הפעולה אח״כ שפעל

 פעולת גבי נאמר כן כמו וא״כ הפעולה למהות
 הנמצאים חן דבר שוס שברא קודם כי הש״י

 ידע לא דאס בשכלו ידוע זה כבר היה שבעולם
 כן ואס אותו להמציא ידע היאך בשכלו זה דבר

 קודם הש״י אצל נמצאים כבר היו כלס הנמצאים
 אס כי מציאותם אין שנבראו אחר ולכן בריאותם

 בחורה מבואר הוא כן . הנמצא למהות מקרה
 זה שאין אף שם רש״ט ובפירוש א׳ מחלק פרקנ״ז

 הפילוסופים ושאר .בענפים בסמוך ועיין ע״ש. לשונו
 קודם כי אדרבה ואומרים הרמב״ס על חולקים

 ר״ל בכח רק אצלו היו לא הנמצאים הש״י שברא
 שנבראו ואחר היו לא עדיין אבל להיות שיכולין

 ההוא המציאות וא״כ הפועל אל הכח מן יצאו
 וז״ש הנמצא ומהות עצמית הוא הפועל אל שיצא

 הנאמר המציאות שם )ג( :לו עצמותי ענין הוא או
 מציאות אומרים שאנו מה ר״ל . וכו׳ ית׳ עליו

כדעת .חקרה בשהוא לומר אפשר אי )ד( :הש״י

ענפים

 עצמותי דבר שיהיה ג״כ וא״א )ה( :ז״ל הרחב״ם
 .מהותו על ונוסף )ו( : הפילוסופים כשאר .לו

 :הש״י מהות על הנוסף ענין יהיה הזה שהעצמות
 אחר דבר שוס אינו שמציאותו . המהות זולת )ז(
 דבר והכל מציאותו רק אינו ג״כ ומהותו מהותו רק
 שזו ז״ל הר״ב כמ״ש )ח( : דברים ב׳ ולא הוא א׳

 : בהערה הנזכר א׳ מחלק נ״ד בפ' . וכו' היתה
 בעולם דבר שאין . לזולתו נודע מהותו שאין )ט(

 בעצמו הש״י אס כי הש״י מהות ולהשיג לידע שיוכל
 ג״כ מציאותו א״כ . ומהותו עצמותו יודע לבד

 מאחר פי׳ .וכו' השגתו נעלס )י( : וכו׳ נעלם
 יכולים אנו אין א״כ הוא מה יודעים אנו שאין

 מושפעות )כ( .אלהית לתורה שורש זה דבר להניח
 יכלול לא כי )ל( : ית' מאתו יוצאות .מחנו

 הנמנעים: הדברים מן שהוא לפי פי׳ .כלל בדבור זה
 שהפעל )נ( : צדדים משני . פנים משני )מ(

 אין כי . ושלם נכבד מפועל הוא הנכבד ההוא
 שאיט אומן ביד נכבד חומר לתת העולם מדרך

גדול

 המציאות כי ידוע שס וז״ל השעס מבואר הנזכר כ״ז פ׳ במורה , למקרייה מקבל אינו ית' הוא כי ]א[ א פרק
 ענץ שמציאותו סבה שלמציאותו מה לכל הראוי המבואר הדבר זהו וכו׳ לנמצא קרה מקרה

 שהוא יח' עליו אמרנו ענין זהו כי לבדו ויתעלה הש״י והוא למציאותו סבה שאין מי אמנם מהותו על נוסף
 לו קרה מקרה ולא עליו מתחדש אין תמיד המציאות ראוי שהוא וכו׳ עצמו מציאותו תהיה המציאות מחוייב

 מצויירים הס כבר א״כ יח' מאתו ויוצאים נמצאים הס הנמצאים כל דבשלמא הוא כך דבריו כלל וסי' , עכ״ל
 הוא כנר הדבר שמהות כיון מקריי דבר כ״א מציאותם היה לא שנבראו אחר לכן שנבראו קודם הש״י בשכל
 היותו קודם שיציירהו סבה שוס לו ואין לכל קדמון שהוא הש״י אבל . בשרשיס שכתבנו כמו הש״י בשכל נמצא

 עליו הנאמר המציאות שס כרחך על לכן לו קודם שיהיה דבר שוס נמצא ולא האמחי הקדמון הוא כי
 גדוצ וכלל .במורה ע״ש מקריי דבר שום ולא המתחדש חדש דבר שוס בו ואין אחד דבר הכל ועצמותו

 1 לקמן עוד ועיין ,זה שאחר בפרק כמטאר הידיעה בענין הנופלות הספקות כל יתורצו עי״ז כי בזה המורה הניח
: בענפים פי״ג זה במאמר

וזה7 ז ]העקרים(
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 בלי הכלים שאלו יקרה ואבן מזהב נאים כלים שיראה מי כמו ושלם נכבד מפועל הוא הנכבד

 נפלא ציור מצויירים נאים כלים עושה היותו מצד ואם , אותם העושה מעלת גודל על יורו ספק
 בלי שזה בברזל נאה ציור מצויירים נאים כלים שעשה הצורף תאמר כאלו גרוע בחומר )ס(

 הפתוח הציור משיקבל רחוק חומר שהוא בברזל בעשותו ושלמותו הצורף חכמת על יורה ספק
 בו שיעשה הציור לקבל מוכן החומר שבהיות הוראה שזה כ״ש חותם פתוחי מפותה נאה ציור

 החכמים על תופס )ע( בהיותו חיים הבעלי מכפר הי״א במאמר אריסטו כתב שכן . נפלא פועל
 זולתי לפחיתותם )צ( העפוש מן הנולדים )פ( הפחותים הב״ח בטבע לדבר רצו שלא הקדמונים

 העפוש מן הנולדים הפחותים בב״ח לדבר ראוי יותר כי שם ואמר )ק( ונקבה מזכר בנולדים
 שהם גרוע ומח־מר מאד פחותים שהם אחר עצמם מצד ולא )ר( חיים בעלי בשאר שידובר ממה

 על יורה ספק בלי שזה בהם מעורב שהוא האלהי הכח בבחינת אבל )ש( ,העפוש מן נולדים
 מבלי העפוש מן נולד שיהיה כזה גרוע בהומר החיות כח נותן שהוא ושלמותו הפועל מעלת

 האומן. .אל גדול שבח ווה ונקבה זכר מהבור הנולד אל דומה חיים בעלי ונקבה זכר התחברות
 , הצדדים אלו משני הפנים אלו שני ועל ממנו המושפעות היצירות בבחינת השם שבח דוד וכן
 השכלים עולם ממציא היותו אל לרמוז ק״ד( )חהליס כשלמה אור עוטה אמר הראשון צד על

 לעולם רמז כך ואחר , אור בשתוף )ח( שנבאר כמו אור בשם הכתוב אותם שיכנה הנבדלים
 כל לעין הנראות והנוראות והגדולות הקיימות היצירות וספר כיריעה שמים נוטה ואמר )א( הגלגלים

 סדר איך לעין הנראה הסדר וספר )ג( בארץ אשר והיצירות היבשה והגלות והשמים כאור )ב(
 המשלח ואמר בזה חיים הבעלי ויתקיימו שיהיו כדי שלם באופן בראשית מעשה כל השם

 חדש מדי הלבנה חרוש סדר וספר ,וגו׳ שדי חיתו כל ישקו יהלכון הרים בין בנהלים מעינים
 איש איש כולם חיים והבעלי השפל המציאות קיום סבת שזהו )ד( והלילה היום וסדר בחדשו

מבואו ידע שמש למועדים ירח בעשותו ומעלתו היוצר הכמת על שיורה מטה וזה מדרגתו כפי

וזהו שרשים
 החומר טבע מצד . גרוע בחומר )ס( :במעלה גדול
 אותם עושה היה ואעפ״כ כאלו ציורים לעשות א״א
 כאלו ציורים לקבל ומוכן טוב החומר היה אס וכ״ש

 . תופס )ע( : אותם לעשות יכול שהיה פשיטא
 התולעים הן . העפוש מן הנולדים )פ( : חולק

 : העפושיס הדברים מן שבאים בהם וכיוצא
 נביאי׳ שאינם מאחר שפלותם לרוב .לכחיתותס )צ(
 : השפלות בתכלית הס ונקבה זכר חבור ע״י

 ונקבה זכר חיבור ע״י נבראים שאינם ע״ז והמופת
 דאם הוא שכך לי נראה מהעפוש באים שהם רק
 בהם יהיה א״כ ונקבה זכר חבור ע״י נולדים הס
 ישאר זה ימות אס אף עד״מ חינם להשאיר כח
 ואין נצחי הוא במין שהוא ומה תחתיו לו הנולד בנו
 רבינו שכתב כמו לעולם כך ישאר אלא תכלית לו

 הבא ג׳ במופת פ״א ח״ב במורה בהדיא טוב שם
 הוא במין האפשרות כי ,שם וז״ל השס מציאות על

 המחוייב מן היה וא״כ . עכ״ל וכו׳ נצחי אפשרות
 ואגו הפסק בלי לעולם נמצאים התולעים שיהיו
 התולעים אין החורף בזמן שהרי כן שאינו רואין

 להשאיר כדי כח בתולעים אין ע׳׳כ אלא בנמצא
 באים הס לכך גדול שהחום הקיק בימות ולכן מינם

 לקמן המחבר וז״ש . החורף בימות משא״כ מהעפוש
 כח בהם שיהיה מבלי העפוש מן זהנולדיס בסמוך

 : אריסטו . שם ואמר )ק( : וכו׳ מינם להשאיר
 שיש החשיבות מצד ולא . עצמם מצד ולא )ר(

 וכו׳ פחותים שהם אחר כי עצמם התולעים בגוף
 בבחינת אבל )ש( :וחשיבות מעלה שוס להם ואין
 הש״י מעלת תוכר ידם על כי .וכו׳ האלה* הכח
בשתוף )ת( :וט' החיות כח נותן שהוא מאחר יותר

 אור שתוף לשון ואח־ חאחרזהפכ״ט. לקמן אור.
 בשאר כדרכו אור שם או אור חלת אחר ולא

 משתתף הוא אור שמלת יבאר שם כי פנינים
 ואחר )א( : פנינים כמה על ונאמר דברים לכמה
 שמיס נקראו בכלל הגלגלים .כיריעה שמיס נוטה

 : והמיס ס״א . והשמים כאור )ב( : כידוע
 שהזכיר אחר . לעין הנראה הסדר וספר )ג(

 גס להזכיר אה״כ בא בארק אשר עצמן היצירות
 הב״ח לקיום והכל וכו׳ סדר איך שביניהם הסדר
 .וכו׳ השפל המציאות קיום סבת שזהו )ד( :בכלל
 בחה המזמור טעם לנו להורות בזה המחבר כונת
 הנמצאים כל בריאת אחר ולבנה חתה בריאת שזכר

 ואמר השמים בריאת אצל לכן קודס לא שבארק
 שאחר אע״פ ור״ל וכו׳ המציאות קיום סבת שזהו

 השס וגו׳ במים המקרה לעיל המשורר שהזכיר
 כי לרמוז מכוניה על ארק יסד אמר וגו׳ עבים

 האק ותכונן היבשה נראית והמטר העבים ע״י
 לכלס אין מ״ח . מח״ב פ״ל במורה שנתבאר וכמו
 היום ע״י כי ולבנה חמה זולת קיום שוס בכלל

 היסודות יתמזגו ולבנה חמה בסבת שנתחדשו והלילה
 ידם שעל האדים זה התמזגות ע״י ונתהוו וכו׳

 המחבר שאמר אחר ולכן הארק ותתגלה תתייבש
 עוד הזכיר וט׳ והלילה היום התחדש סבת וזהו

 אותה הזכיר שכבר אף הארק הגלות אחרת פעם
 האק והגלות היבשה הראות באמת כי מניה לעיל
 מבואר הוא וכן . והלילה היום סבת ע״ם הכל

 ידעת וכבר שם וז״ל הנזכר בפרק במורה בהדיא
 וט׳ וההפסד ההויה סבת ראש כי המעיין אתה
 מזגיהם ישתנו ובחשך ובאור וכו׳ והחשך האור

והתחלות
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 היצירות שאר והמצא )ה( הארץ והגלות הנמצאות לקיום והלילה היום התחדש סבת וזהו
 ית׳ האל לשבח שב והמראות הגדולות היצירות מצד השם שבח לסדר שסיים ואחר .הנוראות

 מעשיך רבו מה ואמר העפוש מן הנולדות הפחותות היצירות מצד לומר רצה האחר הצד מן
 והזכיר .ונו' חיות מספר ואין רמש שם ידים ורחב גדול הים זה וגו' עשית בחכמה כלם ה׳

 שיראה כמו מינם להשאיר כה בהם שיהיה מבלי )ו( העפוש מן והנולדות בים הנעשות היצירות
 אדמה פני ותחדש יבראון רוהך תשלח ישובון עפרם ואל ינועון רוחם תוסף בסוף שכתוב מכה

 על אלא עפרם אל ששבו אחר שיבראון ונקבה מזכר הנולדים על ייפול לא הלשון ווה ]א[ )ז(
 ,וגו' עשית בחכמה כלם ה' מעשיך רבו מה ע״ז לדבר כשהתחיל ואמר ,העפוש מן הנולדים
 חומר שהוא כמו מאד גרוע חומר אל שלמות בתתו יוכרו וחכמתו הפועל שמעלת )ח( להורות

 ולזה הפועל. הכמת על שיורה מטה ווה החיות שלמות להם שנתן העפוש מן הנולדים הב'ח
 השפלות הנמצאות באלו כי לבאר ,וגו' במעשיו ה׳ ישמה לעולם ה׳ כבוד יהי זה אל סמך

 מצד מעשיו שהם בעבור בהם השם שישמח השמחה עליהם יפול כבר העפוש מן הנולדות
 כבוד יהי אומרים הם מה שרצים שאמרו שירה בפרק רז״ל רמזו וע״ז . ידם על שנכרת חכמתו

 ושלמותו השם מעלת ממדרגת שאין שאע״פ בארו כאלו , וגו' במעשיו ה׳ ישמח לעולם ה׳
 מצד הלשונית ההעברה צד על )ט( בהם שישמח יפול ככר כאלו פחותות בנמצאות שישמח

 נצחי שהוא לעולם מונח במקומו כבודו )י( כלומר וגו׳ לעולם ה' כבוד יהי לשון וזה .מעשיו שהם
 כבר באיש ולא במין לא קיום להם שאין ונפסדות פחותות העפוש מן הגילדות הנמצאות ואלו
 ששכח הרי ,שבארנו הדרך על מעשיו בהיותם )ט( בהן נכרת שחכמתו מצד בהן שישטח יתכן
 , הפועל טעלת בהם שיוכר הפעולה מן מינים בשני הנמצאות פועל היותו מצד המזמור בזה השם
 ובעבור / כלל מהותו כצד לא הנמצאות פועל היותו כצד ר״ל הש״י מציאות שנשיג הוא הצד ומזה

 שכתבנו כמו לנמצאות הפועל השם מציאות על להורות בראשית בפרשת התורה התהילה זה
: אחר מצד לא לתורה עקר השם מציאות הונח הצד וע״ז ,הראשון במאמר

 אלא וראשונה בעצם )ב( יפעל לא מין . מינים שני הפועלים )א( ב פרק

 דבר שרשים
 אשר האדים ב׳ מהם שיתחדש החזנות והתחלות

 הצמחים הרכבת ואח״כ המחצבים סבת ג״כ וכו׳ הס
 כן ולילה.כי יום ר״ל והחשך והאור .עכ״ל וכו׳
 . לילה קרא ולחשך יום לחור ויקרא הכתוב הוא
 שאר והמצא )ה( : טוב שם ר׳ בפירוש שם ועיין

 חבלי )ו( : הנראות ס״א . הנוראות היצירות
 יהיו דאל׳׳כ פי׳ .מינם להשאיר כח בהם שיהיה

 :לעיל שפירשתי כמו החורף בימי כן גס נמצאים
 ונקבה מזכר הנולדים על יפול לא הלשון וזה )ז(

 . וכו׳ העפוש חן הנולדים על אלא וכו׳ שיבראו
 מאין יש הוצאת על אלא נאמר אינו ברא לשון כי

 לומר שייך אץ ונקבה מזכר הנולדים על לכן כידוע
 שאמרנו כמו לעולס קייס המין כ• ברא לשון עליו
 הפועל שמעלת )ח( : בענפים עיין !בכרקין לעיל

 מה בלשונו הכתוב אחר ולכן פי' .וכו' יוכרז וחכמתו
 ומי הדבר הפלגת על נאחר הלשון מ כי וגו׳ רבו

 צד על )ט( : כך אומר הענין להפליג שרוצה
 לפי נאמר אינו הזאת השמחה . הלשונית העבי־ה
 במקומו כבודו )י( ההעברה: צד על אלא האמת
 הכל על יכולת לו ויש פי׳ .נצחי שהוא לעולם מונח

 יש למענה ר״ל נצחיים ג״כ שהם נמצאים להמציא
כמו במין נצחיים הס ולמטה באיש נצחי קיום להם

ענפים

 אלו ואף ,זצ״ל טוב שס רבינו בשס למעלה שכתבנו
 באיש במקרא לא קיוס להם שאין וכו׳ הנמצאות

 כבודו נפגם אין ואעפ״כ בהן שישמח יתכן כבר מ״מ
 נכרת שחכמתו מצד לו בחה ההיא השמחה כי עי״ז

 בהיותם )כ( : פחותים נולדים אע״פשהס ידיהן על
 לעיל שאמר הדרך על . שבארנו הדרך על מעשיו
 שהיה כזה גרוע בחומר החיות כח נותן היה שהוא

:וכו' העפוש חן נולד
 אחר .וכו׳ מינים שני הפועלים )א( ב פרק

 איזה על לעיל שנתבאר
 הנמצאות כל הפועל הש״י מציאות להשיג נוכל צד
 השי״ת יקרא צד איזה על לבאר עוד עתה בא

 שעצמותו ד:ר כל פי׳ .וראשונה בעצם )ב( :פועל
 אינו עצמותו האש עד״ח אחד דבר הוא ופעולתו

 כי החום אם כי אינו ג״כ ופעילתו החום אם כי
 שיתבאר כמו מתחלפות פעולות יפעל שהאש אע״פ
 אינו פעולותיו כל מ״מ שמיני פרק זה מאמר לקחן
 וכיוצא אחר כח שום ע״י ולא החום כח ע״י כ״א
 אבל ,וראשונה בעצם נקרא זהו ,השלג ענין בזה

 כשבא הגרזן עד״ח חקי־ה ע״י שפעולתו דבר כל
 עצמות כי הגרזן עצמות החציבה אין בו לחצוב
 פעולות אף בו לעפות ויכול הברזל הוא הגרזן

אחרות

 נראה לא וז״ל א׳ הכס בגליון מצאתי .וכו' שיברחו ונקבה מזכר הנולדים על יפול לא הלשון וזה ]ב[
 מזכר הנולדים על הלשון זה יכיל וכבר מהעפוש הנולדים הב״ח על המשורר כונח שתהא בעיני

 אחר דבר ממנו שיחהוה עד שיוחך מה אל יוחך האריה הומר כשיפסד כי לעפרן שישובו אהר ונקבה
זמאוחו



העקרים ב פרק שני מאמר ספר 100
 ל* בטבע פועל )ג( נקרא המין תה , יקרר השלג וקור יחמם האש כחום אחד דבר

 בעת דבר יפעל )ד( ורצון ה בבחי הפועל והוא הפכיות פעולות יפעל ומין . ורצון בבונה
 המין )ה( דרך על ממנו נמשך ית׳ השם פעל שיהיה ואולם . שירצה בעת ההפך ויפעל , שירצה
 יפרה שלא כאור )ן( הפעולה מן יפרר לא הטבעי שהפועל לפי הבטול מבואר דבר הוא הראשון

 הפועל בי ועוד הפעולה, מן נכדל דבר יתברך והאל )ז( האש מן יפרד שלא וכחום השמש מן
 כשימצא )פ( בפעולתו הכרחי הוא אבל והברה בידיעה )ח( דבר יפעל לא כי הסר הטבעי
 בפעולתו למוכן הכרחי שהוא ומי לשרפה מוכן המקבל תמצא אם תשרוף האש בו מוכן המקבל

 יתברך והאל ההפך לפעול ולא )כ( ההוא הפעל לעצור כח בו שאין )י( אחר .חסר הוא הנה
 שיהיה ואולם ,המין כזה פעולתו שתהיה א שא מזה יתחייב ,חסרון שום בו שימצא ראוי אין

 ממנו מסולק שיהיה ראוי שהוא יראה השני המין )ל( דרך על ממנו נמשך יתברך האל פעל
 מת בעת מה דבר ופועל רוצה הפועל היות על )נ( יאמר אמנם הרצון ששם )מ( תה ,יתברך

 אהד אופן על נמצא שהוא הדבר על הרצון שם יפול לא כי )ס( זה קורם אותו רוצה היה שלא
 ומקבל מתפעל )פ( א״כ ויהיה רוצה אל רוצה מלא )ע( משתנה הרצון בעל שיהיה מזה ויתחייב

 א״א ית' והאל )ק( יחד ומתפעל פועל צד מכל האחד הדבר שיהיה א״א כי )צ( מזולתו שנוי
מדבר (в) דברים משני מורכב יהיה שא״כ ג״ב מעצמו ולא )ר( מזולתו שיתפעל ולא שישתנה

כי שרשים
 החציבה כן אס החציבה מעין יהיו שלא אחרות
 עצם כמו הגרזן ויהיה לגרזן מקרה היא ההיא
 פעולתו כי ושניה מקרה נקרא זהו המקריים טשא
 פועל )נ( : עצמותו מעין ואינו אחר דבר הוא

 וא״א טבעו מצד לו באין ההן הפעולות . בטבע
 בעת דבר יפעל )ד( : ההפך ולעשות לשנות לו

 להשחיר אפשרות לו יש האדם עד״מ .וכו׳ שירצה
 .הראשון המין )ה( : בזה וכיוצא נו ללי. או הלוח

 . השמש חן יפרד שלא כאור )ו( :בטבע פועל שיהיה
 ומה .המחבר קושיות בסיום בהדיא הוא וכן כצ״ל

 טעות הנר מן יפרד שלא כאור בספרים שנכתב
 האור כי הנר מן נפרד האור באמת כי הוא סופר
 אלא עצמו בפני ג״כ החלב או והשעוה עצמו בפני

 נבדל דבר ית' והאל < )ז : האור אחר נמשך שהוא
 : זה מאמר בפ״ד לקמן שיתבאר כמו . הפעולה מן

 מה מכל ידיעה לו שאין . והכרה בידיעה )ח(
 בדרך הבגד את ששורף בעת האש כי פועל שהוא
 בזה וכיוצא זאת מפעולתו כלום יודע אינו משל

 המקבל כשימצא )ט( : הטבעיים פועלים בשאר
 .השרפה פעולת ולקבל לשרוף מה דבר כשיש .מוכן

 אם אף כי . ההוא הפעל לעצור כח בו שאין )י(
 באש אין כסף אלף שוה שהוא בגד באש השליך

 הזה הבגד על ולחוס השרפה פעולת לעצור כח
 לפעול ולא )כ( שורף: הוא בהכרח כי ישרף שלא

 לו אפשר ואי החום הוא האש פעולת כי . ההפך
 פעולת וכן .השלג פעולת שהוא ההפך לעשות

 שהוא ההפך לעשות לו וא״א הקור היא השלג
 הפועל והוא . השני המין )ל( : האש שעולת

מלת כלומר . סרטן ששם )מ( : ורצון בבחירה

 מס דבר ופועל רוצה הפועל היות על )נ( :רצון
 דבר איזה פועל שהיה פי .וכו' היה שלא מה בעת

 ההוא הדבר לפעול רוצה היה שלא מה זמן באיזה
 כי )ס( : ההוא הדבר בו שפעל הזה הזמן קודם

 אופן על נמצא שהוא הדבר על הרצון שם יפיל לא
 כך כהוא הדבר ופועל רוצה היה דאם פי׳ . אחד

 לא העתים מן עת בשום בו מואס היה ולא עולמית
 ממאמר בפכ״ג לעיל שכתבנו וכמו רצון זה נקרא

 לא מתחלה . רוצה אל רוצה מלא )ע( : הראשון
 משנה הזאת בעת ועכשיו ההוא בדבר רוצה היה

 • מזולתו שינוי ומקבל מתפעל )פ( :בו ורוצה רצונו
 רצוכו משנה שהיה ממנו חוץ אחד דבר לוי שיש

 היה לא עצמו שהוא אף זו פעולה לידי אותו ומביא
 ידי על ר״ל .מתפעל שאמר וזהו זו בפעולה רוצה
 - וכו' יחד ומתפעל פועל וט׳ א״א כי )צ( : אחר

 ממנו וכשנעשה צד מכל אחד הוא הצמר עד״מ
 שהרי האדם והוא אחר ע״י לצמר השנוי בא בגד

 לשוס א״א כי עצמו ע״י להשתנות יוכל לא הצמר
 יבא שינוי כל בזה וכיוצא עצמו את שיעשה דבר

 ולא שישתנה א״א יתברך והאל )ק( :אחר ידי על
 כי ור״ל .להיות צריך כן . וט׳ מזולתו שיתפעל

 דבר שום ואק בעצמו המציאות מחוייב הוא הש״י
 כאשר מהנמצאים דבר לשוס מצטרך ואינו לו קודם

 במופתים וחמישי רביעי בפרק לקחן הכל יתבאר
 זס מאחר פיו ריש לקחן המחבר בהדיא אמר וכן
 ידי על ופעולה שינוי שוס הש״י שיקבל א״א לבן

 שיהיס ג״כ שא״א .כן גם מעצמו ולא )ר( : אחר
 יסד: ומתפעל פועל ויהיה אותו שמשנה כח איזה בו

שיפעל כח איזה בו שיהיה .יפעל בו מדבר )ש(
 השינוי

ענפים
 בין בזה הפרש ואין הסבע בחכמת למעיינים מבוחר וזה אחר לאריה מומר שנית יחהוה אמר דבר ומאותו

 ומהדסר אמר דבר ממנו יהיה האדם כשיפטד י5 זה אמת הוא באדם ואפי' נולדים לבלת• מעסוש »ולדם
 שבאמצעום עד זרע מין יהיה ההוא הירק או ומהפרי אחר פלי או סחטה סמנו שתצמח אפשר ההוא

;פה״ל האדם צורח לקבל מובן יהיה רטח פעמים ההשתנות



101 נא העקרים ב פרק שני מאמר ספר

 וגם )א( שיתבאר כמו כלל הרכבה בו שתהיה א״א יתברך והאל יתפעל בו ומדבר )ת( יפעל בו
 אחר הרצון צד על ית׳ פעולתו שתהיה שא״א כזה יתחייב , יחד ומתפעל פועל שיהיה א״א

 יחסר לא ית׳ והאל )ג( הנרצה הדבר חסר הוא הנה )ב( רוצה כל כי ועוד , שישתנה לו שא״א
 בוחר הוא הנה הבוחר וכן ]א[ )ד( לכן קורם לו נמצא היה שלא מה בעת אותו שירצה דבר לו

 ההוא הדבר חסר א׳׳כ והוא האחר מן אליו נאות יותר ההוא הדבר להיות דברים משני באחד
 בבחירה ית׳ האל פועל שיהיה ראוי שאין זה מכל ויתחייב שיבחרהו, קורם )ה( אליו הנבחר

 מן האור כהמשך שהוא הטבעי בפועל ולא ברצון ולא בבחירה פועל שאיננו ואחר ,ברצון ולא
: פועל ית׳ האל יקרא צד איזה על ואדע יוזן מי שבארנו כמו השמש

 מחודשים )ו( והרצון הבחירה אין אבל ורצון בבחירה פועל ית׳ שהאל , שכתב מי וראיתי
 בעת העולם ברא ית׳ שהאל הדרך ע״ז ויאמרו קדומים בו הם אבל בנו שהם כמו בו

 שדעתם יורו מאכרים לרז״ל ונמצא ,שנמצא בעת שימצא שגזר קדום ברצון לכן קודם ולא שבראו
 שלא האש ועל שיקרע הים על בראשית מעשה עם הקב״ה התנה תנאי אמרו הדעת לזה קרוב

 ליחס שלא כרי )ז( כן אמרו שאמנם הזה המאמר מן שיראה וכו׳ ועזריה מישאל לחנניה השרוף
 קדום ברצון התחדשו בעת נתחדש כי יאמרו ולזה )ט( הנס התחדש בעת )ח( מהודש רצוץ לאל
 כשיובן )כ( קדום רצון שמלת לפי משיושכל מאד רחוק )י( הדעת חה . שנמצא בעת הנס להיות גזר

 שהיתה, כמו תשוב השאלה )מ( כי וזה , הרצון על ולא החיוב על ותורה )ל( מזוייפת היא ענינה
מאור! לאחרו בידו היה )נ( הקרום ברצונו הנם התחדש או העולם שנברא בעת האם ונאמר

 העת שרשים
 שיהיה .יתפעל בו ומדבר )ת( :אליו הבא השינוי

 : בתהלה היה מאשר ישתנה ידו שעל כח איזה בו
 שוס בלי פירוש וכו׳ פועל שיהיה א״א וגס )א(

 אפשר אי כי לעיל שאמר מטעם א״א ג״כ הרכבה
 הוא הנה )ב( : וכו׳ צד מכל האחד הדבר שיהיה
 בדבר עתה רוצה שהוא מאחר כי .וכו׳ הדבר חסר

 היה לא שעדיין לומר אנו צריכין כרמך על ההוא
 לא הדבר זה כבר לו היה דאס ההוא הדבר לו

 . וכו׳ יתברך והאל )ג( :אחריו לחזור צריך היה
 :הרצון שס הש״י פעולת על לומר א״א וא״כ פירוש

 לומר שא״א מטעם ר״ל .וכו' הנה הבוחר וכן )ד(
 עליו לומר ג״כ א״א עצמו הזה מטעם הרצון שס
 לפניו שיניחו הוא הבחירה ענ־ן כי הבחירה שם
 הנה שירצה מהם איזה לו שיבחר כדי דברים שני
 שבחר קודם .שיבחרהו קודם )ה( :וכו' בוחר הוא

 מחודשים )ו( : מחנו חסר הוא היה ההוא הדבר
 שקיום בעבור האדם כי פירוש .בנו שהם כמו בז

 אותו המניע סבתו והוא בזולתו תלוי מציאותו
 היה לא שבתחלה אף לכן המתנועע הוא זהאדס

 אותו המניע סבתו ע״י אעפ״כ דבר באיזה רוצה
 ומשתנה והתחדשות התפעליות איזה אליו יתחייב

 ושינוי התחדשות בנו שייך ולכן חצה אל רוצה מלא
 בעצמו תלוי מציאותו שקיום הש״י גבי אבל .רצון
 שקדם מי אין כי בעצמו המציאות החחוייב זהוא
 וחמישי רביעי בפרק לקמן שיתבאר וכהו אליו

 יתברך השם שיהיה מניע שוס לו אין א״כ במופתים
מה אלא התחדשות שוס בו אין לכן ידו על מתנועע

 מה זא״כ עולמית רוצה היה זה עתה רוצה שהוא
 שנה אלפים חמשת קודם עד״מ העולם את שברא

 לו שהיה מטעם אינו שנה אלפים ששת קודם ולא
 לברוא עולמית רצינו היתה כך אלא חלילה רצון שינוי

 אחר או לכן קודם ולא דוקא הזמן בזה העולם את
 כדי )ז( :קדומים בי הס אבל אמ״כ שאמר וזהו .כי

 מאחר תאמר שלא .מחודש רצון לאל ליחס שלא
 נתחדש בודאי לכן קודם ולא הזמן בזה הנס שנעשה

 בעת )ח( :בתחלה בו היה שלא מה רצון איזה בו
 : ההוא הנס שנעשה העת באותה . הנס התחדש

 שנמצא בעת הנס להיות גזר וכו׳ יאמרו ולזה )ט(
 שנתחדש מה ז״ל רבותינו אחרו זה בעבור פי׳ .וכו׳
 כן אחר או לכן קודם ולא הזמנים מן זמן באיזה הנס
 רצונו היה ראשונה ומשעה הקדום ברצונו היה הכל

 שיטי שוס בו ואין הזמן בזה הגם להיות כך וגזרתו
 אינו השכל כלומר .משיושכל מאד רחוק )י( :רצון
 .ענינה כשיובן )כ( : אחתית תהיה זו שדעת יותן

 על ותורה )ל( : קדום דרצון בפירושו כשתדקדק
 הוא כי חיוב הוא קודם דרצון שפירושו . החיוב

 הקדום רצונו לשנות לו וא״א כך לעשות מוכרח
 .שהיתה כמו תשוב השאלה )מ( :והולך שמבאר כמו

 מאותו לאחרו בידו היה )נ( : לדוכתה קושיא הדרא
 לברוא הקב״ה של רצונו שהיה עד״ח . לא או העת

 הזמן כשבא הנה שנה אלפים ה' קודם העולם את
 לאחר יכולת הש״י ביד אז היה אס אשאלך הזה

 דהיינו שגי בזמן אותי ולברוא הזמן מאותו הבריאה
 יכולת שוס בידו היה לא או שנה אלפיס ד׳ קודם

לאחר
ענפים

 שלכאורה אף הבחירה עמן ג״כ להזכיר המחבר צריך שהיה ומה בשרשיס פי׳ .וכו׳ הבוחר רכן ]א[ ב פרק
 והוא וכו' יפעל ומין לעיל במ״ש זו קושיא בהצעת התחיל שכך לפי אחד שענינם נראה

 כי לרצון בחירה בין הפרש שיש ועוד יחד שניהם להזכיר הוא דאינשי בפומא ומרגלא ורצון בבחירה הפועל
 : פ״ב חן ברוח כמבואר המשכלת הנפש מצד היא והבחירה המרגשת נפש מצד הוא רצון

נתבטל
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 כת כי ,הקדום הרצון נתבטל ]ב[ )ס( לאהרו אז בידו היה ואם ,לאחרו בידו היה לא או העת
 היה רצה ואם לאחרו ההיא בעת רצה שלא לפי אלא הקדום הרצון מפני היה לא אחרו שלא

 הקדום הרצון גזר שכן אהד העת כאותו לאתרו אז בידו היה שלא תאמר ואם ,אותו מאתר
 לאתר רצה שאלו אתר ברצון ולא בחיוב פועל היותו אל הדבר ושב הרצון שם נתבטל א״כ

 עת בכל )ע( כמנו שימשך פעל ובכל הנסים בכל לומר יתחייב וכן ,יכול היה לא העת מאותו
 הקדום ברצונו נגזר שכן אחר העת באותו הדבר יהיה שלא ושא״א )פ( החיוב צד על נמשך שהוא
 שהאדם אהד מהבורא בפעולותיו שלם יותר האדם יהיה כן הדבר ואם )צ( לשנותו לו וא״א

ללבנו או הלוח להשחיר )ק( תאמר כאלו בשוה הפכים מהשני אחד שיפעל על יכולת לו יש
כפי שרשים

 הרצון נתבטל )ס( :השני זמן עד הבריאה לאחר
 לאחר יכולת הש״י ביד שהיה מאחר פירוש . הקדום

 הרצון שגזר מה לעשות ושלא אחר זמן עד הבריאה
 שהיה מה כי בו מוריד ולא מעלה לא א״כ הקדום

 חטעס היה לא הקדום הרצון שגזר מה עושה הש״י
 מגזירת דבר לשנות בידו יכולת שוס שוב היה שלא

 היה לא ההוא הזמן כשהגיע אלא הקדום הרצון
בידו היה רוצה היה אס אבל לאחר אז רוצה

 שלא מה כי וז״ש ,אחר זמן אל עוד לאהד יכולת
 :בענפים ועיין ,וכו׳ רצה שלא לפי אלא וכו׳ אחרו
 הנס שנפשה זמן באיזה . נמשך שהוא עת בכל )פ(

 שלא אפשר ושאי )פ( : ההיא הפעולה או ההוא
 הש״י ביד שיהיה שא״א .העת באותו הדבר יהיה

 :אחר לזמן ההיא מהעת ההוא הדבר לאחר יכולת
 באמת כך זה יהי׳ אס וא״כ פי׳ .כן הדבר ואס )צ(

.ללבנו או הלוח להשחיר )ק( :וכו׳ האדם יהיה
 אף

ענפים
 אלו המחבר בדברי כדאי שאין עיון במעע נראה .וכו' רצה שלא אלא וכו' הקדום הרצון נתבטל ]ב[

 בין שיש ההפרש שעיקר מהידוע כי בפירוש שאהז״ל מה עם בזה אומרים היש דברי לסחור
 הבנין את עד״ס יצייר היאך בשכל הוא פעולתו פורח עיקר השלם הפועל כי הוא החסר לפועל השלם הפועל
 לא א״כ יהיה ומה יהיה היאך ידע כבר כי עצמו בענין פורח שוב לו יהיה לא השכל בציור הבנין שנגמר ואחר
 התחיל כאשר מ״מ שלו ראשון במושכל בשכל אותו שצייר אף החסר הפועל אבל ,בבנינו פורח כ״כ לו יהיה

 והבנתו שכלו חסרון ראה א״כ אמרת בדרך לציירו וצריך זה בדבר ששגג חסרונו בעצמו יראה אזי אותו לבנות
 בפרק שיתבאר כמו שבשלמים השלם הפועל נקרא והוא הפועלים מובהר הוא שהש״י ומהמר ,ההיא כפעולתו

 אוחו איחר לא אעפ״כ כבר הקדום ברצונו שגזר מהפת הבריאה עוד לאהר להש״י יכולת שיש גס א״כ שאה״ז
 לא כן וע״י החפר פועל דרך זהו כי הקדום ברצונו בהחלה שהסכים ממה להזור יח' בהקו גנאי שיהיה לפי

 ושם בענפים זה שאהר פרק בתהלת בעז״ה יתבאר זה הש״י אצל הנאמר דרצון פי' ואמנם , הפלס פועל קרא
 ומפי הגדתי האז הראשונוס במ״ש מ״ח סימן בחמלת הנביא ישעיה כו^ שלזה ואפשר ,הענין זה יותר יתבאר

 מאז ל!־ ואגיד נחושה ומצחך ערפד ברזל וגיד אתה קשה כי מדעתי ותבאנה עשיתי פתאום ואשמיעם יצאו
 מה כל כי ראשופת נקראים בכלל כולם הנמצאים כל ר״ל .וגו' עשם עצבי תאמר פן השמעתיך הבא בפרס

 והשמעתי הגדתי בכלל הנמצאים לומר ורצה .אמריו הבא חבירו אצל ראשון נקרא בפבע לחבירו שקודם
 עשיתי פתאום אח״כ ואמר .וגו' הגדתי מאז וז״ש שנבראו בעת אותם שאברא הויתי בחמלת כבר לכס
 הדבר על מורה פחאוס מלח כי עשיתי פתאום וז״ש שביארנו הדרך על הממבר של קושייתו לבאר בא וגו׳

 הקדום ברצונו שבראו בעת העולם את שברא אף כי בזה לרמוז ובא , קודמת הסכמה שוס בלי באקראי הבא
 היה ואס קודמת הסכמה שוס כלי פתאום נפשית כאלו אלא הכרח שוס בסכת ההיא הכריאה היחה לא פ׳׳מ

 ולהוסיף .לעיל שכתבט כמי ית׳ כחקו גנאי יהיה בלא מצד הוא אותה איחר שלא ומה אותה מאמר היה רוצה
 השמעתיך תבא כפרס מאז לך ואגיד וגו' פרפך כרזל וגיד אתה קשה כי מדעתי כך אחר אמר זה דכר ביאור

 כמו לידיעה מידיעה משתנה שהוא הש״י ידיעת כענין שהסתפקו הספק אף כזה לבאר בא ר״ל וגו' תאמר פן
 אף בדעתי לעולם היה זה ר״ל וגו׳ אתה קשה כי מדעתי הש״י אמר ולכן שאח״ז בפרק קושייתם שיתכאר

 היה הקדום ברצוני עלתה שכך לך אומר הייתי לא אס וא״כ אתה עורף קשה עס כי אותך שבראתי קודס
 שום כלי והזדמן כקרי כאים הס ככלל הנמצאים וכל ממש פחאומיי דכר היה שזה לאמר כלכך דופי קם

 או רוצה אל רוצה מלא משתנה היה וא״כ קודמת הסכמה שוס כלי העולם את כורא שהיה או ממציא
 זה דכר לך הגדתי לומר רוצה השמעתיך תבוא כפרס מאז לך אגיד לכן עשאם העצבים מן אחד שתאמר

 וכאלו השלמים הפועלים כדרך שלי השכל כציור ידעתיך אותך שבראתי וקודם הקדום ברצוני עלתה שכך
 שכלי בציור סקרתי הכל כי בריאתך מצד ידיעות ורטי שיטי שוס בי היה ולא הוייתי בתחלח עמי היית

 אחרון היה שהוא אע״פ לרמוז טי״ו מלא תבוא מלת ואמר השמעתיך תבוא בפרס וז״ש אחת בידיעה
 הנבראים כל על לרמוז בא או ,היה כבר כאילו הוייתו בתחלת הש״י ידעו מ״מ ו׳ כיוס נברא הוא כי שכנבראים

 . שכתבט כמו אחת בידיעה הוייתם כתחלת אותם סוקר היה בכלל הנמצאים שכל ור״ל בראשית ימי שבששת
 ומכלל . זה לפי כלום אינה המחבר וקושיית הנכון והוא דרכט פי על הללו הכתובים פירוש לפענ״ד נראה ק

פי'
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 בלבד הפכים משני אהד על אלא יכולת לו אין ית׳ והאל שירצה עת בכל ורצונו חפצו כפי
: רב עלוי מזה האל יתעלה )ש( הקדום הרצו; מן הגזור )ר(

 אותו מביא בפועל ענין התחדש )ב( על יאמר אצלנו הרצון שענין ולפי ]א[ )א( ג פרק
 סרה הפילוסופים דברו הרצון התחדש קודם פעל שלא מה לפעול

 שרשי כל עוקר שהוא עם )ג( הדעת וזה !ברצון פעולתו שתהיה שא״א ואמרו השם על גדולה
 אל )ד( זה ויביא עת זולת בעת שיפעל א״א הרצון צד על יפעל לא אם כי וכל מכל התורה
 התפלה תועיל ולא בתורה שבאו והנפלאות הנסים כל עקירת ואל )ה( הגמור הקדמות האמנת

 ג״ב הוא הנה בתורה שנזכר ממה זה וזולת ,והתשובה המעשה כשרון ולא הצרה בעת לאל
 כל בו שימצאו ראוי ית׳ שהאל הוא ראשון מושכל כי וזה ,השכלי העיון שיגזרהו למה סותר
 מראות עיגים טהור הנביא אמר זה ובעבור החסרונות מיני כל ממנו ויסולקו השלמיות מיני
 עמל אל שיביט בהקו חסרון שיהיה שראה )ו( לפי כי א׳( )חבקוק תוכל לא עמל אל והביט רע

 ,חסרון שהוא שירומה דבר שום אליו שייוחס ראוי שאין באר כאלו כך לעשות יוכל שלא אמר
 מן ובהקל בהעברה אלא פועל לו יאמר ולא הסר הוא ברצון יפעל שלא שמי מבואר והוא

 , בהעברה אלא זה יאמר לא יאיר והנר ימית והסייף ישרוף שהאש נאמר אם כי ]ב[ הלשון
והוא בבחירה לפועל אלא האמת דרך על ייוחס לא בנר הבית והארת בסייף המיתה פעל כי )ז(

האים שרשים
 כך אחר יכול להשחיר רצונו בתחלה היה אם אף

 .הקדום הרצון מן הגזור )ר( :וללבנו ההפך לעשות
 אח״כ היה לא הלוח להשחיר הקדום רצונו היה אס
 יתעלה )ש( : להפך וכן ללבנו בידו יכולת שוב

 מחשבה לחשוב לך חלילה שאומר )כמו . וכו' האל
 הענן ונעלה מלשון הוא יתעלה ומלת ,הש״י נגד וו

:מזה( ומרומם והבדל הסרה לשון והוא
 כלומר . אצלנו הרצון שענין ולפי )א( ג פרק

 דרצון פירושו מבינים שאנו מה
 .וכו' התחדש )ב( :וכו׳ על שיאמר הוא )שלנו(
 לפעול אותו המביא בפועל כח איזה נתחדש שהיה

 בו היה שלא לכן קודם משא״כ . עתה זו פעולה
עם )ג( :וכו׳ הפילוסופים דברו זה ובשביל הכח זה

נ ע

 שיגזרהו למה סותר הוא גס הנה . וכו׳ עיקר שהוא
 הוא שבכאן המחבר דברי כלל .וכו' השכלי העיון
 שרשי כל עיקר שהיא זו לא ור״ל זו אף זו לא בדרך

 וכו' שיגזרהו למה סותר שהוא זו אף אלא התורה
 :והולך שמבאר כמו השכל נגד ההיא הדעת כי

 הדרך על . הגמור הקדמות האמנת אל )ד(
 עקירת ואל )ה( :פכ״ג א' במאמר לעיל שנתבאר

 לו שא״א שיאמרו לפי .בתורה הכתובים הנסים כל
 :כבד שהיה חמה הפך הדבר ולעשות הטבע לשנות

 חסיון יהיה שזה בשכלו השיג הנביא .וכו׳ שראה )ו(
 הגבירו אמר ולכן עמל אל יביט באס הש״י בחק
 המיתה פעל כי )ז( :כך לעשות הש״י יוכל שלא

ועיין .בסייף הוא המיתה שפעל מה כלומר .בסייף
בענפים

ם י
 לעיל הנזכר לנמצא קרה מקרה המציאות כי שאמר הרמב״ס לדעת סיוע להביא ג״כ נוכל הללו הכתובים פי'

: ודו״ק זה שלפני פרק בתחלת
 ברצון צודק הוא זה שפירוש בשרשיס זה דלפני בפרק לעיל ביארנו כבר .וכו' הרצון שענין ולפי ]א[ ג פרק

 ומשתנה סבתו ע״י מתנועע הוא בכן אוחו המוציא סבה לו יש האדם כי בנו המתחדש
 מבואל וכ״ה ,סבתו שגזרה מה הפך לעשות לו שא״א מאחר חיוב אל דומה הוא כי באמת רצון זה אין לכן רצונו

 ,וגו חפצתי אשר את עשה אס כי זה פ' בסוף שהביא ובכתוב אפור על הנאמר בכתוב בסמוך המחבר בדברי
 אוחו המחייבת סבתו רואה אינו שהאדם מאחר ההעברה צד על אלא האדם פעולת על הרצון שם נאמר ואינו

 מדונן שוס ט אין לכן סבה לו אין הקב״ה אבל הגמור מרצונו זו פעולה עשה כאלו לו נראה אזי פעולה לאיזה
 אצל הנאמר הרצון ענין ואמנם .לעיל כמ״ש הקדום ברצונו לעולם רוצה היה עתה רוצה שהיה מה כל רק רצון

 שענין בשרשיס זה דלפני בם׳ לעיל שכתבנו כמו ולא מה בדבר בוחר שהיה ר״ל בחיריי ענין שהוא נראה הש״י
 р גס זה כי אי»ו זה , מהס א׳ בוחר היה ואח״כ בהס מסופק והיה דברים ב' בתחלה לפניו כשיש הוא הבהירה

 אש לברוא עיון שום בלי שלו ראשון במושכל מיד טחר היה הוייתו בתהלת לומר רצוני אלא .מחודש לרצון דומה
 בבחירת שהוא כמו הבריאה בזמן לעולם מסופק היה ולא ק אחרי ולא לכן קודם ולא הזמן בזה העולם
 וכי אוחו איחר לא אעפ״כ קדום הרצון גזר שהיה הבריאה זמן לאחר הקב״ה ביד יכולת שהיה אף ולכן האדם

 מסופק שהיה נראה היה אוחו מאחר היה אם ועוד .אותו יאחר ולמה אחר מזמן סוב יותר הוא הזמן שזה ידע
 זה ולפי בענפים זה דלפני בפרקין הכל שנתבאר כמו יח' בחקו גנאי והיה החסרים הפועלים כדרך בדבר

 למעלה שאמרנו מה אמנם .וק״ל לי נראה כן הפרק בסוף מזה עוד ועיין ,ה' על סרה לדבר אדם שום יוכל לא
 שהאדם ולומר לסעות ח״ו יבאו שלא ביאור קצת צריך זה ההעברה צד על הוא האדם אצל הנאמר שהרצון
 :וכו' נאמר לא ורשע צדיק ואלו רז״ל מאמר בביאור הצורך כפי שלי בדרושים הארכתי והנה .מעשיו על מוכרח

 אינם אלו המחבר שדברי נראה .וכו׳ זה יאמר לא יאיר והנר ימית והסייף ישרוף שהאש נאמר אס כי ]ב[
 מבוארים
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 היא שהאש אע״ם ונשרף באש בנד המשליך וכן ,בבית הנר והדליק בסייף שהמית האדם

 הבגד שרף פלוני ונאמר באש אותו המשליך האדם אל אלא השרפה פועל ניחם לא השורפת
 הפעולה אליו תיוחס וע״ב ורצון בבחירה פועל שהוא לפי האטת דרך על הפועל הוא האדם כי

 אלא לפעול שלא או לפעול בידם אין כי , חסרים פועלים הם והאש והסייף כנר הפועלים ושאר
 היתפאר הכתוב עליהם שאמר והמגרה בגרזן אליו כלים כמו והס בהם הפועל האדם רצק כפי

 הגרזן שיתפאר ראוי אין ר״ל י'( )ישעיה וגו' מניפו על המשור יתגדל אם בו החוצב על הגרזן
 המשור שיתגדל ולא הפועל הוא בו החוצב כי בו החוצב על פועל להקרא )ח( הכלי שהוא

 אותו מרימים שהם סריסיו על שיתגדל ולא , שבט כהניף ,בקלות אותו מניף שהוא מי )ט( על
 הפועל שהוא חושב שהיה אשור מלך על זה ואמר .כבר עץ כהרים לא קל מטה כהרים ,בקלות
 אותו ומשלח ידו על פועל שהשם ככלי אלא שאינו ויאמר )י( כרצונו בעברה עמים והרודה
 בגוי וגו' אפי שבט אשור הוי הענין בתחלת אמר וע״ב עברתו ובעם חנף בגוי משפט לעשות

 יורה זה כל ,וגו' יחשוב כן לא ולבבו ידמה כן לא והוא וגו׳ אצונו עברתי עם ועל אשלחנו הנף
 הש״י על כשיאמר וע״ב ,ברצון הכלי המניע הוא הפועל אבל האמת דרך על פועל אינו הכלי כי

 אשר החסרים הפועלים כדרך אותם פועל שיהיה ראוי אין דבר איזה או הנמצאות פועל שהוא
 האדם כי ית' מהאל נכבד יותר האדם יהיה שא״כ לעשות שלא או ׳ת לעש בידם פעולתם אין
 אפשר והיאך ע״ז יכולת לו יהיה לא ית' והאל ישרפנו שלא או הבגד שישרוף על יכולת לו יש

 הוא ולזה .עליו יכול שהאדם מה על יכול יהיה לא )כ( תכלית בעל בלתי יכולת לו שיש שמי
 צד על הפועלים והס השלמים הפועלים כפעולת ית׳ האל פעל שיהיה מחוייב שהוא מבואר

: השלמים הפועלים אצלנו שהם ׳ והבחירה הרצון
 היו אס כי הדרך ל׳ז הוא הרצק צד על ית' פעולתו להיות המתחייב הגדול הספק התר ואולם

 מתחייב היה באדם אשר והבחירה הרצין כמין בהם פועל הוא אשר והבחירה הרצון
 לא )ל( לנו אשר הרצק ממין ית׳ רצונו שאין אחר אבל ,בפועל שנוי שיחדשו שאמרנו הספק
 בעל בלתי הם ויכלתו שחכמתו ובמד ויכלתו חכמתו אחר נמשך רצונו כי בטול מזה יקרה

 ית׳ בו והמדע שהחבטה וכמו !רצוננו ממין אינו רצונו כן ויכלתנו חכמתנו מטין ואינם תכלית
שנטיתי ענין היא אבל )מ( פכ״א( זה ממאמר )לקמן שיבא כמו העצמות על נוסף דבר איננה

וכפר שרשים
 . בו החוצב על פועל להקרא )ח( : בענפים

 נקרא יהא והגרזן הגרזן אצל טפל החוצב שיהיה
 : וכו׳ בו החוצב כי אינו זה וביחוד בעצם פועל
 . שבט כהניף בקלות אותו מגיף שהוא מי )ט(

 להניף שיוכל כמו בקלות המשור את מניף שהאדם
 ראוי אין ולכן ביותר קל דבר שהוא השבט את

 בעצם פועל עצמו את לקרוא המשור שיתפאר
 יכול יהיה לא )כ( :הכתוב . ויאחר )י( :וביחוד

חסרק זה יהיה דא״כ פי׳ .עליו יכול שהאדם מה על

עב

 א״א כלומר .בעול מזה יקרה לא )ל( :הש״י גבי
 הרצון צד כל יתברך פעולתו תהיה שלא לומר

 בלשונו כאן קיצר השרשים בעל )הרב . והבחירה
 לבטל אין פירושו וכך חלות איזה שנשמטו ואפשר
 שינוי יהיה שא״כ מטעם הרצון ע״צ ית׳ פעולת
 לאז דזה אצלנו הוא כן רצון וענין הואיל בפועל
 הש״י רצק בחק לוחי־ א״א זה דבר כי הוא קושיא
 הוא אבל )מ( :ויכלתז( חכמתו אחר נמשך שרצוט

הוא הכל הש״י ומהות והמדע שהחכמה עצמות? ענין
דבר

ים
 שתניח אף כי מסעם הוא הנה , הסייף על ביהוד נאמרת אינה המיתה שפעולת אף כי מבוארים

 פעולת לכך ט וחותך הסייף את המניף האדם כה בסבת לא אם נהרג איט אעם״כ מיתה החייב אצל הסייף
 שזכר הגרזן לעמן דומה ממש והוא האדם והוא בבחירה לפועל אלא מיוחסת אינה האמת ע״ד עצמה המיתה
 לא הפעול שיתקרב אע״פ כי לחצוב הגרזן פעולת אץ כי וגו׳ הגרזן היחפאר הכתוב שאמר כמה בסמוך המחבר

 שיתקרב 'ומיד כלי איננו כי האש מפא״כ בכחו בא המציבה כי האדם הוא באמת ההוצב ולכן החציבה ההיה
 האדם עדיין היה שלא אע״פ להשרף מוכן המקבל ימצא אם לשרוף מטבעו האש כי שורף הוא הנה אליו הפטל
 בהקריט לשרפה מכין שהוא וההכנה ההקרבה פעולת כ״א וביחוד בעצם האדם אל ייוחס לא וא״כ בעולם

 שרף פלור ואומרים האדם אל עצמה השרפה פעולת מיחסים שאנו ומה ,עצמה השרפה פעולת ולא לבגד האש
 והיא לאש שאין מה מיוחדת פעולה לאדם יש וא״כ ,הלשון על ובהקל ההעברה ע״צ אלא נאמר אינו הבגד

 וביחוד בעצם יאמר האש על כי עצמה השרפה פעולת והוא לאדם שאין מה מיוחדת פעולה ולהאש ההקרבה
 לפשל פלא או לפעיל בידם אין כי חסרים פועלים הס והאש והסייף שהנר אח׳כ המחבר מ״ש זה ולפי ,ששרף

 האדם זולת לפרוף האפ שטבע מאחר האדם ברצון תלוי זה אין כי מוכרח אינו ג״כ זה . האדם רצון כפי אלא
 מעצמם במדבר האילטת יתלהבו אזי ביותר גדול כשהחום הקיץ בימות פעמים שהרבה שמעתי וכן ,שכתבנו כמו

 סטבעס אץ כי ולחתוך לחצוב נהם א״א האדם זולת והסייף הגרזן משא״כ האדם וסבת הכנת זולת רפרפו
לפשל
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 שניחס ממה גבין ולא ההעלם תכלית נעלמת חכמתו כן ההעלם תכלית נעלם )נ( שעצמותו וכמו
 הרצון אליו שניהם מה כי נאמר וכן ,ההפך שהוא הסכלות ממנו לסלק אלא )ס( החכמה אליו
 תכלית בעל כיכולת החסרים כפועלים החיוב צד על פועל היותו סלוק טמנו שנבין כדי הוא

 שהם כמו הרצון צד על ממנו שתמשך יתחייב ולזה ,תכלית בעל בלתי ביכולת ית׳ פעולתו כי
 שעצמותו וכמו בו עצמותית שהיא לפי היא היאך רצונו שנבין לא אבל השלמים בפועלים

 אלא ברצון פועל שהוא בו נאמר ולא ההעלם תכלית נעלם רצונו כן ההעלם תכלית נעלם
 מלא ישתנה היאך ותאמר תשאל ואם .ורצון כונה בלי החיוב צד על פועל שאינו ממנו שנבין כדי

 יודע היותו על היותו קורם האדם את יודע מהיותו ]ג[ )ע( ישתנה והיאך נשיבך רוצה, אל רוצה
 שאין כשתאמר או אלא מזה להסלט דרך ואין ספק בלי מתחלפות ידיעות שהם היותו בעת אותו

 גדולה כפירה אל שתבא או בנו מתחדשת שהיא כדרך השנוי בו שתחדש ידיעתנו מטין ידיעתו
 בכללם אלא )פ( בעולם המתחדש בכל דבר יורע שאיננו ותאמר הסכלות תואר אליו ליחס

 יודע ושאינו היותו אחר )צ( או היותו קודם שידעו מטה יותר היותו בעת משה את ידע ולא
 נמשכת היא ידיעתו כי שנאמר ראוי והיותר )ר( משתנות ידיעות בו יהיו שלא כדי ההפכים את )ק(

 תכלית נעלמת והיא העצמות על נוסף דבר ואיננה עצמותו ענין היא שחכמתו וכמו חכמתו אחר
 נבין ולא ההעלם תכלית נעלמים חכמתו אחר נמשכים שהם ויכלתו ורצונו ידיעתו כן ההעלם

 נמצא שאנחנו ואחר .נבחר היותר הפועל אותה שיפעל כמו פעולתו פועל שהוא אלא מהם
 ורצק בכונה פועל שהוא ית' בו נאמר ורצון וכונה ביכולת הפועל דעא משובח היותר שהפועל

 אינו ההוא שהרצון נדע אבל )ח( הם כיצד ההם והרצון הבונה להשיג כח בנו אין ואם )ש(
 בתחלת )ח( נופל הזה הספק ולהיות .בחקו חסרק היה שהשנוי שנדע אהד שנוי בו מחרש

 הספק זה טתירק הנביאים תמצא רוצה אל רוצה מלא טשתנה הרצון בעל היות ר״ל המחשבה

על עחטים
 נעלם )נ( : חלוקים עניניס ואינם אחד דבר

 לידע שיוכל בעולם דבר לך אין . ההעלם תכלית
 בפסוק בהערה לעיל שנתבאר כמו הש״י מהות
 שלא .הסכלות ממנו לסלק אלא )ס( :יראו לא ופני

 ולא נודע לא עכ״ם אבל סכל שהוא עליו תאמר
 לקמן מזה ועיין . היא ומה היא היאך חכמתו נבין

 האדם את יודע מהיותו )ע( : זה מאמר סכ״ד
 השי״ת היה האדם שנברא קודם פי׳ .היותו קודם
 ואחר מה בזמן בעולם אח׳׳כ שיהיה אותו יודע

 בעולם עתה נמצא שהוא אותו יודע היה שנברא
 ידיעות ששתי היותו בעת אותו יודע היותו אל מ״ש
 לזה ובצירוף מתחלפות ידיעות ספק בלי הם אלו

 עתה ולא בנמצא כיה שכבר אותו יודע שמת אחר
 הפכיות ידיעות הן ספק בלי אלו ידיעות ששלש
שייך אינו וזה ידיעות רבוי הש״י אצל יהיה זא״כ

עג

 הפשיטות בתכלית פשוט אחד ית' הוא כי לגביה
 אלא )פ( :בענפיס ועיין ,רבוי שוס ביה שייך ולא

 כלל דרך העולם את יודע שהיה כלומר .וכו׳ בכללם
 ואם פרטי דבר שוס יודע ואינו בנמצא עולם שיש

 אל שיבא ור״ל . אחת ידיעה אלא יודע אינו כן
 וא״א לעולם סבה כ״א אינו שהש״י הקדמות האמנת

 ולא ואחר בלשונו שדקדק וזהו הטבע לשנות לו
 היה הוא כי אחר אדם זכר ולא משה את ידע
 ,א ממאמר י״ב בם׳ לעיל שנתבאר כמו לטבע חו׳ן

 אס )ק( : שמת אחר . היותו אחר )צ( : וק־׳ל
 :ידיעות ב׳ בע״כ שהם ולכן שחור עד״מ .ההפכים

 אין הקדמית שדעת לפי .שנאמר ראוי והיותר )ר(
 על הרבה מופתים כבר לנו שיש מצד להאמין ראוי

 : בנו אין אס ואף . בנו אין ואס )ש( :החדוש
בסחלס )א( :נדע מ״מ אבל . נדע אבל )ס(

המסשבה

 זההמס ההקרבה פעולת כ״א השרפה לפעולת ביחוד יחם שום לאדם אין לק זו פעולה וביחוד בעצם למול
: להאיר וביחוד בעצס הנר פעולת כן כי האם לענין ג״כ דומה שהוא נר גבי נאמר כן וכמו כנזכר

 שמי לראיה רק זה הביא לא המחבר הרב שהרי הענפים בעל מתמה קא תמוה מה ידעתי לא המגיה )אמר
 שהפעולה הגס זה מלשון משמע ,בהעברה רק פועל לו יאמר ולא חסר הוא ברצון יפעול שלא

 האם אל הבגד שהקריב האדם אל הפעולה הוסב ורצון בבחירה הפעולה עושה ואינו הואיל מקום מכל ידו מל
 בבחירה עשיותיו את פשה והוא הואיל והקרבה הכנה רק הפעולה עשה לא שהוא אף הנר את שהדליק וכן

 : ודו״ק( היא מוצקת וראיה הבית את מאיר הנר ולא העד את שורף האש היה לא עשיותיו ובזולת ורצון
 דלשני בפרק שכתבנו מה לפי אבל בשרשיס פירושו כתבנו כבר .,זט היות-׳ קודם האדם אח יודע מהיותו ]ג[

 שכלו בציור הכל ידע כן ואס השלם הפועל הוא הש״י כי כלל הקושיא מן זה אין בענפים זה
 והשכל הרמב״ס דעת כפי בשכל הוא הנמצא ועצמות שמהות בפרס ,אחת ידיעה הכל והיה הקדום ברצונו

 ההוא הזמן כל היותו קודם קודמת בידיעה האדם מציאות יודע והיה גמורה באחדות יחד נתאחדו והמושכל
 יחברך בתקו פינוי זה אין ולכן בנמצא האדם יהיה אשר הזמן קודמת בידיעה כן גס ויודע נמצא היה שלא

: המחבר שכתב אלו בדחוקים ליכנס צורך ואין הנכון הוא ט היסב זה והבן ,כלל
אמר
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 דרכי רשע יעזוב קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו ה׳ דרשו ישעיה אמר ,שכתבנו הדרך על
 מהשבותי לא בי לזה וסמך לסלוח ירבה כי אלרינו ואל וירחמהו ה' אל וישוב מחשבותיו און ואיש

 ומחשבותי מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ שמים גבהו כי ה' נאם דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם
 שאם אפשר איך ואומרים דורו בני עליו מספקים שהיו לפי כי ובארו .נ״ה( )ישעיה ממחשבותיכם

 מרוצה )ב( משתנה האל יהיה א״כ גזרתו שתתבטל תשובה יעשה שאם שימות הרשע על נגזר
 רוצה שלא היותו אל הרשע את להעניש 'רוצה היותו מן השם שישתנה וא״א רוצה לא אל

 והתיר הרשע. אל מועילה התשובה שאין ואומרים המשפט מחליטין היו זה ובעבור להענישו,
 על יעלה המחשבה שבתהלת לפי כלומר וגו׳ מחשבותיכם מהשבותי לא כי כשאמר הזה הספק
 וגו׳ דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מהשבותי לא כי אמר ]ד[ ית' בו רצק שנוי שיש הדעת

 לרצוננו רצונו בין הבדל יש כן כלל אהד ממק שאינם לידיעתנו ידיעתו בין הבדל שיש כמו כי
 שמים גבהו כי אמר ע״ז ולהורות ,כלל דמיק שום ביניהם יפול שלא עד לדרכינו דרכיו ובין

 גבוה שהאחד דברים שני על לומר שא״א ידוע דבר הוא כי ,וגו׳ מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ
 ויתר בפחות שמתחלפים לפי )ג( האחר מן גבוה והאחד גבוהים כששניהם אלא האחר מן

 שהם לומר הגברה שם עייהם יפול )ה( שניהם כי האויר מן גבוה יותר שהאש שנאמר כמו )ד(
 והאחד כשמים הגובה בתכלית גבוה האהד אם אבל , האויר מן גבוה יותר שהאש אלא גבוהים

 לא )ז( הרבה ולא מעט לא כלל הגבוה שם עליה יפול שלא )ו( כארץ השפל בתכלית שפל
 ביניהם שאין לומר נרצה האחר מן גבוה שאהד עליהם נאמר אם אבל מזה גבוה שזה יאמר

 לא הארץ שהוא האחר ועל הגבוה שם יפול השמים שהוא האחד שעל לפי כלל ודמיק יחס
 אל בערך ודרכיו מחשבותיו הכתוב יאמר וכן ,השפל בתכלית שהיא לפי כלל הגבוה שם יפול

 יפול השבים על אבל כלל הגובה שם יכללם לא ולארץ שלשמים כמו כי ,ודרכינו מחשבותינו
 בערך וידיעתו ודרכיו מחשבותיו הם כן כלל הגובה שם יפול לא הארץ ועל במוחלט הגובה שם
 ידיעתו כי אחד סוג יכללם ולא כלל יחס ביניהם שאין כלומר וידיעתנו ודרכינו מחשבותינו אל

 כאחד שניהם על הידיעה שם יפול לא ואה , כלל יריעה תקרא לא וידיעתנו במוחלט ידיעה תקרא
 הגובה כשם אהד מסוג בשאינן יתחלפו אבל בלבד ויתר בפחות יתחלפו לא בי בהעברה אלא

 כלל הגובה שם יפול לא הארץ ועל הגובה שם יפול השמים על כי והארץ השמים על הנאמר
 רצוננו בק להקיש אין זה ובעבור הגובה סוג ר״ל אחד סוג יכללם לא ולזה השפל, שם אבל

לרצוני שרשים

 לא אל מרוצה )ב( :ראשון במושכל . המחשבה
 אותו להעניש רוצה היה מתחלה ור״ל .כצ״ל .רוצה

 רוצה שלא היותו אל .להענישו רוצה אינו ואח״כ
 אל מרוצה משתנה כתוב ובס״א .כצ״ל להענישו

 להענישו שלא רוצה היותו אל וכו׳ וא״׳א רוצה
 לפי )ג( : עיקר היא ראשונה והגירסא וכו׳

 גדול יותר שהא׳ כלומר • ויתר בפחות שמתחלפים
 גבוה יותר שהאש שנא׳ כמו )ד( : מהאחר מעט

 הירח גלגל אחר מיד הוא היסודי שהאש .מהאויר
 אחריו שהוא האויר מיסוד גבוה יותר הוא לכן

 שהאחד אלא גבוהים שניהם אלו היסודות וא״כ
שם עליהם יפול )ה( : מהאחר מעט יותר גבוה

עג

 שיסוד אע״פ כי .וכו׳ גבוהים שהם לומר הגבוה
 למעלה הוא מ״ח האש יסוד תחת הוא האויר
 לומר שפיר שייך לכן אימ״ע סדר לפי המים מיסוד

 יפול שלא )ו( : הגבוה שם ג״כ האויר יסוד על
 שאין לפי . הרבה ולא מעט לא כלל הגבוה שם עליה

 אין וא״כ מהאדן ונמוך שפל יותר שהוא דבר לך
 דבר שאין מאחי־ הגיבה שם האדן על לומר שייך

 ערך שוס לעשות א״א ולכך ממנה למטה שהוא
 בתכלית הס השמים כי והארץ השמים בין ודמיון
 שזה יאמר לא )ז( :השפל בתכלית והארץ הגובה

 מהארץ למטה שיהיה דבר לך אין כי . מזה גבוה
 ולכן וגו׳ מארץ שמיס גבהו כי הכתוב אמר והיאך

אמר
ם י

 הנאמר הרצון מערן בענפים זה דלפני בפרק שבחרנו הדרך ולפי .וכו' מחשבוחיכס מחשבותי לא כי אמר ]ד[
 דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי הנביא שאמר האלו הפסוקים לפרש נראה הש״י אצל

 א״א לכן שקדמני מי אין כי סכה ע״פ ואינם הקדום ברצוני הס ומחשבוחי דרכי כל כי ר״ל ,הדרך זה על וגז'
 המניעה שבה ע״פ הכל ודרכיכס מחשבותיכם משא״כ אחת וידיעה א׳ רצון אלא לי ואין וידיעתי רצוני שישתנה
לרצונכם וידיפתי רצוני בין גדול הפרש יש ולכן ידיעות ושינוי רצון שינוי לידי תבואו שלא לכם א״א לכן אחכם

לרמוז שבא המחבר שביאר כמו כן נס והוא וגו' מארן שמיס גבהו כי אח״כ אמר הזה הפרש ועל זידיעתכס
 ק אה״כ הכתוב אמר אחד רצון אלא הקב״ה גבי שאין זה על ולהורות כלל ודמיון יחס שוס ביניהם שאין על

עשד אס וט' ישוט לא מפי יצאו אשר הל״ל וט׳ עשה אס כי ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה
שהיה ולא ,א דטר אלא רמי שוס הש״י גבי היה לא שלעולם להורות יחיד בלשון אמר אלא רבים בלשון וט׳

: והבינהו זה ודע הש״י גבי הנאמר הרצון על הנופל הספק ישוב לע״ד נראה כן ,בדטרו משתנה
הכח
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 אלינו שנוי יהייב בנו אשר הרצון אם אף כי )ח( לידיעתו ידיעתנו בין להקיש שאין כמו לרצונו
 כן וגו׳ והשלג הגשם ירד באשר כי ואמר ע״ז המשיך ולזה ,אליו שנוי יהייב לא ית׳ רצונו הנה
 האלהי שהחפץ כלוכר ,הפצתי אשר את עשה אם כי ריקם אלי ישוב לא מפי יצא אשר דברי יהיה
 הפועל אל יצא האלהי החפץ כי הפועל אל יצא לא שלפעמים דאנושי)נו( החפץ אל דומה אינו
 כלומר הרצון ענין לבאר שבא שיורה ממה וזה ,רצונו מעשות בידו מעכב ואין פנים כל על

 שנוי שיחייבו אע׳'פ כלל בהקו שנוי יחייבו לא ולזה ,ורצוננו ■חפצנו מטין ורצונו חפצו שאין
 מחייב זה אי; ואעפ״כ והרצון החפץ צד על נעשה האלהי שהפועל מזה בידינו ויעלה .בחקנו

 היותר הפועל שהוא ורצון בכונה הפועל שם עליו יפול ולזה ,חסרון שום ולא ית׳ בחקו שנוי
: לבאר שרצינו מה וזה משובח

 בפרשת התורה התהילה לכך כי י״א( )פרק הראשון במאמר בארנו כבר ד פרק
שם שנזכר מכה כי , וזה . הפועל מציאות על )א( להורות בראשית 1

 אל אותם המוציא )ג( הפועל מציאות על ראיה יש הפועל אל הכה מן הדברים מיציאת )ב(
 יש בראשית ימי ששת והם מתהלפים בזמנים הפועל אל מיציאתם )ד( שנזכר וממה .הפועל
 שגזרה מה בפי מתחלפים בעתים הדברים פועל שהוא ורצון בבונה הפועל מציאות על ראיה

 על להורות כתהלפים בעתים נמצאו ואמנם , אחת בעת שימצאו אפשר שהיה ואע״פ חכמתו
 .למעלה שכתבנו כמו בה הנזכר והעונש והשכר בכללה התורה תתקיים בזה כי ,והרצון הכונה

 הרשעים מן להפרע )ו( כרי אלא להבראות יכול היה אחד במאמר והלא )ה( רז״ל שאמרו וזה
 מתחלפים בעתים בו שנמצאו בסדר וגם )ז( .ה׳( פרק )אנוח וכו׳ לצדיקים טוב שכר וליתן וכו׳

 הראוי בעת נמצאת מהן אחת ושכל קצת על היצירות לקצת שיש הטבעית הקדימה על יורה
 שגזרה מה כפי בו שתמצא שאפשר שלמותה חכלית על שתמצא כדי טבעה לפי לה והנאות
להורות טוב כי אלהים וירא )ח( בראשית ממעשה אחד בכל נאמר ולזה ,ורצונו הפועל חכמת

: הזה העגין על
 עיוני מופת להביא יוכל הפועל אל הבח מן הדברים מיציאת מזה החוש עליו שמעיד וממה

 בכח יהיו )נו( ענינים בכאן שיש נראה אנחנו !הדרך ע״ז יתברך האלוה מציאות על
 , בהכרח לו חוצה מוציא לו יש הפועל אל הכח מן שיצא מה וכל )י( הפועל אל ויצאו

ן1שאיל שרשים
 כי )ח( :וכו׳ עליהם נאחר אם אבל כך אחר אחר

 שלפעמים )ט( :שהרצון אע״ס כי .הרצון אס אף
 האדם רוצה פעמים שהרבה .הפועל אל יצא לא

 לו יכול ולא מה תכלית בשביל דבר איזה לעשות
 המניעה כבתו ברשות אלא עצמו ברשות שאינו לפי

 יורה האדם אצל הנאמר הרצון שם כן ואס אותו
 בענפים זה פרק בריש שכתבנו וכמו החיוב אל קצת

 מי ואין יחפוץ אשר כל שעושה השי״ת משא״כ
: ידו על מעכב

 הוא שהשי״ת . הפועל מציאות על )א( ד פרק
 הדברים מציאות )ב( : בנמצא

 אחר נבראים הס שהנמצאיס .הפועל אל הכח מן
 דאל׳׳כ . הפועל אל אותם המוציא )ג( :היו שלא

 מי בעולם דבר כוס בתחלה היה שלא מאחר
 הפעל אל מיציאתם )ד( : זה אחר אותם המציא
 ברא ומחר קצת ברא שהיום . מתחלפים בזמנים

 ורצון בכונה אותם פועל שהיה על יורה זה קצת
 בעת בכלל כלס נמצאים היו בחיוב הכל היה דאס
 יורה ימים בששה שברא ומאחר הפסק זולת אחר

 כי פיח ׳7 במאמר לקמן ועיין .והרצון הטנה על
 הש״י פעולת היות על אחר מופת עוד תמצא שם

 .להבראו׳ יכול אחד במאמר והלא )ה( :ורצון בכונה
 להפרע )ו( :א׳ נעת הכל לברוא יכול שהיה כלומר

 הקב״ה שנרא רואים שהם מאחר . הרשעים מן
להשיג יכולים א״כ מתחלסיס בזמנים העולם את

 על יכולת לו ושיש ורצון נכונה העולם את שברא
 א*נס הס ואעפ״ב שירצה לחי ולהטיב להרע הכל

 בסדר וגס )ז( : לעונש הס ראויים לכן חשגיחיסבו
 דוקא זה שברא הבריאה בסדר .וכו׳ בו שנמצאו

 ולא ג׳ ביום דוקא וזה ב׳ ביום דוקא וזה א׳ ביום
 רצוני הטבעית הקדיחה על בהכרח יורה להפך

 הוא הדומם שהרי חבירו על בטבע קודם א׳ שכל
 נברא שהוא בכתוב ותמצא לצומח בטבע קודם
 ואע״ס . וכו׳ טוב כי אלהיס וירא )ח( : קודם
 ג* ביום נכפל מ״מ ב׳ ביום טוב כי נאחר שלא

 בם' התורה שרחזה חה זה לאמת וכדי ב' יום בשביל
 עוד р גס ע״ז הביא הש״י מציאות על בראשית

 אל הכח חן פתה היוצאים הדברים חן חופת
 חזה ר״ל וכו׳ החוש עליו שמעיד ומחה וז״ש הפועל

 בתחלה שהיו דברים שכמה בחוש עתה רואים שאנו
 היו לא אתחול עד״מ פועל לידי ויצאו בכח

 לנו יש חזה בנמצא הס והיום בנמצא הסירות
 שחברר כמו ית׳ האלוה מציאות על ראיה להביא
 עד״ח׳ . הפועל אל ויצאו בכח יהיו )ט( : והולך

 האילן בכח היו האילן על שגדלו קודם הסירות
 וכל )י( :לפעל יצאו נגדולן שהיו ואחר אותן שיגדל

 מאחר סי׳ וכו׳. לו חוצה מוציא לו יש וכו׳ שיצא מה
 בתחלה שהיו אלא בפועל מיד הפירות היו שלא
 עצמו ברשות האילן אין ע״כ בפועל ולא לבד בכח
הפירונן■ ומוציא אותו המניע סבה איזה לו שיש אלא

מכח
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 מ בעת בברז נמצא היה לא )מ( סונע שום שם היה ולא )ל( בו המוציא היה שאלו )כ(
 בפועל תמיד ימצא שלא מונע לו יהיה בו מוציאו היה ואם )נ( .המיר בפועל היה אבל העתים

 !הפועל אל הכח מן הדבר הוציא אשר הוא המונע הסיר אשר הכה ]א[ )מ( , והוסר )ס(
 ליחס או )צ( מעצמו למונע אם )פ( היה בפועל מוציא ושב בכח מוציא שהיה ההוא והמוציא

 מאלו אהד ובל )ק( הפועל אל הוציא ההוא היחס וכשנמצא ,והמתפעל הפועל בק נעדר היה
 ההוא המביא או במסיר יאמר וכן .היחס מביא או המונע מסיר המצא יחייב )ר( השנים
 אל הכה מן מוציא אל שיגיע מבלתי אפשר אי ולזה .תכלית בלתי אל ילך לא וזה )ש( השני

בו שיש ומה האפשרות בו היה כחניות בו היה שאם לפי ,כלל כחניות בו אק )ח( הפועל

 לאילן חוץ בהכרח היא ההיא והסבה האילן מכח
 שאלו .בו המוציא היה שאלו )כ( :האילן בתוך ולא
 מכח הפירות את מוציא שהיה ההוא המוציא היה

 ולא )ל( :עצמי האילן גוף בתוך הפועל אל האילן
 שום באילן שם היה ולא . מונע שוס שם היה

 : מפעולתו אותו שימנע ההוא להמוציא מונע
 לא פי׳ . העתים מן בעת בכח נמצא היה לא )מ(
 אלא בפועל ופעם בכח פעם נמצאים הפירות היו

 הן הקיז בימות הן בפעל תמיד להיות ראויות שהיו
 האילן בגוף ההוא שהמוציא מאחר החורף בימות
 מלעשות ידו על שיעכב דבר שוס לו ואין עצמו

 מונע לו והיה בו מוציאו היה ואס )נ( :פעולתו
 בגוף היה שהמוציא לעולם תאתר ואם פי׳ .זכו׳

 שהיה לפי בפעל תתיד הפירות היו שלא ומה האילן
 כלומר .והוסר )ס( :אותו שיעכב מעכב איזה לו

 הזה שהמעכב לפי הפעל אל עתה שיצאו ומה
 הלך כאשר ואז מאתו והלך ההוא המוציא חן הוסר
 אשר הכח )ע( :לפעל האילן יצא המעכב מאתו
 הכח אותו וא״כ פי׳ .וכו׳ אשר הוא המונע הסיר
 באמת המוציא הוא ההוא התעכב את מסיר שהיה

 המוציא יכול היה לא הכח זה היה לא אס כי
 שבא ומיד ההוא התעכב תפני כלום לעשות הראשון

 לפעל האילן יצא התעכב את והסיר הכח זה
 ופיק והגתור האחת המוציא הוא ההוא הכח ולכן

 הסיר לא השני ההוא שהמוציא -זמאחר ,בענפים
 כן גס שהיה לומר אנו צריכים פ״כ מיד התעכב
 יש כן ואס הפעל אל יצא ואח״כ בכח בתחלה

 היה לא לתה ג״כ ההוא השני החוציא על להקשות
 כתו מיד המעכב את להסיר לו והיה בפעל תמיד
 כך אחר וז״ש .הראשון המוציא על קשה שהיה

 המוציא ר״ל וכו׳ בכח מוציא שהיה ההוא והמוציא
 שמבאר טעמים מב׳ לבד בכח בתחלה היה הב׳

מטעם אם פי׳ ,מעצמו למונע אס )פ( :והולך

עג

 עד״ח עצמו ההוא בהמוציא מניעה איזה שהיה
 מיד הסיר שהבריא ואחר בתחלה חולה שהיה

 היה ליחס או )צ( :לפועל האילן ייצא המעכב
 ההוא הפני המוציא .והמתסעל הפועל בין נעדר
 הוא והיחס .תתפעל נקיא והמעכב .פועל נקרא
 האדם עד״ת עמו פעולתו עישה שהפועל הכלי

 והעץ הפועל הוא האדם בגרזן העצים את החוצב
 יהיה לא ואס היחס הוא והגרזן המתפעל הוא

 שלא ל’ור . העצים את לחצוב לו א״א הגרזן לו
 בתחלה היה שלא אלא עצמו מצד החניפה היתה

 עמו מסיר שהיה היחס ההוא הפני להמוציא
 מיד הסיר אזי הזה היחס לו שהביא ואחר המעכב
 היחס וכשנמצא וז״ש לפפל האילן ויצא המככב

 שהיה הן פי׳ .השנים מאלו אחד וכל )ק( :וכו' ההוא
 מצד המעכב מיד להסיר יכול היה שלא מה הטפס
 שהיה מצד הטעם שהיה או בפצחו המניעה שהיתה

 המצא יחייב )ר( :היחס והוא דבר איזה לו חסר
 שאנו מאחי פי׳ .היחס מביא או כמונע מסיר
 מחליו שהבריא דהיינו מחנו המונע שהוסר רואים

 שהיה כח איזה לו היה כרחך על היחס לו שבא או
 .היחס לו שהביא או והבריא המונע מתנו מסיר
 הבריא לא לחה ג״כ הכח זה על לשאול יש וא״כ
 הזה היחס את לו הביא לא למה או מיד אותו
 וכן ר״ל וכו׳ המביא או במסיר יאחר וכן ז״ש מיד

 בלתי אל ילך לא וזה )ש( :ג״כ פ״ז לפאול יש
 דא״נ תכלית בלתי אל שילך א״א וזה פי׳ . תכלית

 קושיות להקשות נוכל לעולם כי סוף לדבר אק
 מן בפולס דבר שיצא אפשר יהיה לא כ’וא אלו

 א״א ולזה כן שאינו רואים ואנו הפועל אל הכח
 לעולם פי׳ .כלל כחניות בו אין )ת( :וכו׳ מבלתי

 שירצה חה תמיד עושה הוא רק בכח אינו הוא
 שיצא קודם כן אס בכח פעם היה הוא אס7

 ט שיש ותה האפשרות בו היה המציאות אל
האפשרות ,_

 המופת בס׳ התבאר כבר וז״ל א׳ מכס בגליון מצאתי .וכו' הוציא אפר הוא המונע הסיר אשר הכח ]א[ ד פרק
 סבה לא במקרה סבה הוא המונע המסיר איך אוהו מהמפרשים בבירור וביותר ממנו מאמר

 השמש להארת במקרה סבה הוא החלון פוחח והוא סגור שהחלון מפני הבית תאיר לא השמש כי והמשל ,בעצם
 יבאר לא זה גס .רבות מענות שישיגוהו עם ,הש״י שהוא בעצם הסבה יבאר לא כי מאד חלוש המופת זה לכן

 אחרת ראיה לו אין אס נראה מ״מ הנזכר המופת בספר עיינתי שלא היות עס .עכ״ל הש״י מציאות בהכרח
 המשיר כי לנמשל דומה אינו והמשל כלוס אינה זו ראיה גס הרמב״ס בשם המחבר שהביא המופת זה לסתור
 מגדל האילן איו הרוב לע כי רואים שאנו מאחר במקרה שהוא עליו לומר א״א אילן גבי הנאמר ־המונע

הפירוש
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 הפועל אל הכרז סן אחר מוציא אל ויצטרך )א( ימצא שלא ואפשר שיטצא אפשר אפשרות
 ולא כחניות בו שאין המוציא האחד ויהיה )ג( ,האחד על אפשריים מהשני אחר יכריח )ב(

 שיהיה השקר ומן , המציאות מחוייב והוא , שירצה מה יעשה הפשוט ברצונו אלא כלל מונע
 מם־אר הוא ולזה .המציאות מחוייב יהיה ולא אפשרות בו יש חומר בעל כל כי )ד( , חומר בעל
 הפועל אל הכח מן הדברים מוציא והוא כלל אפשרות בו אין אשר והגברל .נבדל שהוא )ה(

 שהוא שמה לפי *( )ו( אחד שהוא מזה ג״ב ויתבאר , גוף שאינו והתבאר .יתברך האלוה הוא
 בו אין אשר והנבדל , עלול ואחד עלה האחד בהיות אלא )ז( ,מנין בו יושכל לא נבדל

 שמציאותו אחר המציאות אפשרי הוא העלול כי , עלול ואיט בהכרח עלה הוא כלל אפשרות
 התלות לו היה שאם בזמן התלות לו שאין יתבאר וג״ב .אחד שהוא מזה ויתחייב בזולתו נתלה
 מן מסולק שהוא כן גם ויתבאר . אפשרות בו והיה )ט( זמן זולת בזמן )ח( נמצא היה בזמן

 בל נראה ואנחנו השלמות בתכלית שלמה פעולתו שתהיה אפשר אי חסר היה שאם החסרוטת
פעולותיו ___________

 ש»ס שני ואין אחד כהוא על לא מורכג אינו שהוא רק זאת ההוכחה כמשמעות אינו השרשים לפירוש הגה׳ה *(
 ®שקר מן ני / שה וז״ל הרמנ״ה בשם חמישי נפרק הממכר הרב שהכיא שלישי מופת על כזה להשען מוכרחים ונהיה לו זדומה
 כינוג דיקת ט לפ׳ז וגס .כאן ככפר מן חסר העיקר כן ואם וכו׳ הרככם שום מכלי כשוה המציאות תיוג לשנים שימצא
 לפע״ד נ״ל אמנם .צורך ללא וכרים אריכות וכו׳ עלול ואחד עלה אחד כהיות אלא עוד שאמר מה יהיה כאן המחיר כדכרי

 כעלי שהם טון חמריים כדכרים אם כי שייך לא דמנין מנין כו שייך לא מחזמר נכדל והוא הואיל פירושו כך נכון על
 מכמדס יותר הכמות יהיס יחד שכהצערפם וגס ג' או כ׳ לומר נוכל שפיר מלוקה לקנל וראויה כמקום ומתקומם כמות

 כמופי כעל שאינו הנכדל כדכר אכל .מכם אחד יגכיל מאשר יותר הוא ג׳ או כ׳ יגכיל אשר והמקום ,לנד אחד נל
 ועלול עלה מצד יק הוא כנבדלים מנין למצוא שתוכל ומם מנין נו יושכל לא מלוקה מקנל וכלתי כמקום מתקומם ואינו

:ודו״ק מעלם כצד מזה זה ונכדלין הואיל מספר אין עד מזה עלול וזה מזה עלול וזה עלה זה שתאמר דהיינו

שרשים
 נקרא שלכך ר״ל וט׳ שימצא אפשר האפשרות

 : ימצא שלא ואפשר שימצא אפשר שהוא לפי אפשר
 אל יצטרך ולכן פי׳ .אחר מוציא אל ויצטרך )א(

 : הפועל אל הכח מן אותו שיוציא אחר מוציא
 נראה . האחד על אפשריים מהב׳ א׳ יכריח )ב(

 אפשריים הב׳ יכריח וצ״ל בספרים נפל שטעות
 ואפשר שימצא אפשר היה מתחלה ור״ל הא׳ על

 אותו מוציא יהיה ההוא שהמוציא ואחר ימצא שלא
 נשארו אלו אפשריים הב' אזי הפועל אל הכח מן
 שכתוב הספרים גרכת ולפי .מהן אחד אופן על
 צריכים .הא׳ על אפשריים מהשני א׳ יכריח בהן
 הס אפשריים ב׳ עד״מ .פירושו שכך לומר אנו

 צד וכל אותו להלבין ואפשר הלוח להשחיר אפשר
 להשחיר אפשר עד״ח לשנים נחלק הוא ג״כ מאלו
 להלבין אפשר וכן כלום לעשות שלא ואפשר הלוח

 חהב׳ א׳ יכריח אחר ולכן כלום לעשות שלא ואפשר
 אלו אפשריים מהב׳ א׳ צד ר״ל הא' על אפשריים

 על הצד אותו יכריח להשחיר אפשר עד״ח והוא
 עושה אינו או הלוח את שמשחיר דהיינו האחד
 לעשות שלא או להלבין אפשר בזה וכיוצא כלום
מלא אפשריים ואמר בלשונו שדקדק ווה .כלום

 מונע ולא וט׳ הא' ויהיה )ג( :וק״ל יודי״ן בב'
 מונע שום או כחניות בו היה דאס פי׳ .וכו' כלל
 שו© בו שאין ומאחר שאמרט כמו אפשרות בו היה

 המציאות התחוייב הוא א״כ מונע שוס ולא כחניות
 .אפשרות ט יש חומר בעל כל כי )ד( : בעצמו

 כנמ מיכיב אל צריך מורכב וכל מורכב שהוא לפי
 פי׳ . נבדל שהוא )ה( :זה שאחר בם׳ שיתבאר

 נפי )ו( :כלל חומריות שוס בו ואין מהחומר נבדל
 לפי פי׳ .מנין בו יושנל לא נבדל שהוא שחה
 הרכב© שוס ט אין כן אס התומר מן נבדל שהוא

 .מטן בו שיהיה א״א הרכבה בו שאין ומאחר
 ג״כ מבואר ט״ז בהקדמה לח״ב בהקדמותיו ובמורה
 ומה הכמות מצד אלא בא המנין שאין בהדיא
 :הרכבה שום בו שאין מצד כמות בו אין נבדל שהוא

 על נאמר שלא .עלול והא' עלה הא׳ בהיות אלא )ז(
 .זמן זולת בזמן )ח( :עלול או עלה כ״א הנבדל

 אפשרות. בו והיה )ט( :פט״ו א׳ במאמר לעיל פי׳
 כי אפשריי הוא א״כ עולמית היה שלא מאחר פי׳

 אן< עולמית הוא אס אבל הזמן במציאות תלוי הוא
 לומר שייך אין א״כ בזולתו נתלה אינו הזמן קודם
: עולמית בנמצא הוא שהרי אפשריי שהוא עליו

 כסו המעט על היה שהמקרה ידענו וכבר במקרה הוא הזה המונע המסיר אס וא״כ הקק בימות כ״א הסירות
 שאומרי© אותן דברי סותר שהיה טענות מהג׳ א׳ שזהו אריסטו בשס בראשית ר״ס יצחק עקדת בעל שכתב

 הי© לא במקרה שבאילן המונע המסיר היה דאם כאן נאמר כן כמו וא״כ , וע״ש והזדמן בקרי היה שהעולם
 האילט© כל שיהיו אפשר היה לא במקרה היה דאס ועוד .הקיץ בימות תמיד דוקא פירות מגדל האילן

 שהמנזר ע״כ אלא המעט על שהוא לפי זה נותן אינו המקרה עבע כי א׳ בזמן בשוה הסירות מגדלים שבעולם
 שהביא הזה המוסת ולכן הממבר שהוכיח כמו ורצון בכונה כ״א במקרה אינו הוא חילן גבי הנאסר המונע

:נ״ל וק״ל כלל ססק שוס ט ואין אמיתי מוסת הוא הש״י מציאות על המחבר
על
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 כסולק שהוא אסכן יתבאר פעלו המים הצור שאמר כמו השלמות שלמותבתכלית פעולותיו

 בספר ז״ל הרב שהביא הרביעי המופת כח כמו )י( השם מציאות על המופת וזה . החסרונות מן
 העיק עם מסכים תורני מופת והוא , ממנו המסתעפים והשרשים השם מציאות בבאור המורה

:שכתבנו כמו בראשית בפרשת הרמז עליו שבא והוא
 הרסב״ם הביאם עיוניים אחרים מופתים עליו יש השם מציאות שהוא הזה העקר ה פרק

 להעיר בדי בקצרה אותם אזכיר המורה כספר השני החלק בתחלת ז״ל
 בנוי הוא ז״ל הרב שעשה מהן הראשק והמופת , צודק מהבלתי מהן הצודק על המעיין

 אותו יודו שלא )ב( כמה וזה , הפילוסוף שיניח כסו נצחית תדירה תנועה כציאות על ]א[ )א(
 לא ולכן כן נם זה על להעיד יכול החוש ואק )ג( בחדוש הכאמינים האלהית הדת בעלי כל

: ההוא הכופת בהבאת התעסקנו .
 שהקדים הקדמה על בנוי שהוא לפי ,כאד חלוש הוא ז"ל הרב שהביא השני המופת ואולם

 דברים סב׳ מורכב דבר כשימצא כי אמר . אמתתה נתבאר לא )ד( אריסטו בשם
 בהכרח האחד מציאות התחייב המורכב ההוא הדבר כן חוץ עצמו בפני מהם אחד וימצא )ה(
 כחומר )ו( יהד אלא ימצאו שלא מחייב מציאותם היה שאלו , ג״ב ההוא המורכב הדבר מן חוץ

 מציאות א׳ב יהיה )ק( פנים בשום האחר בלתי נמצא מהם אחד היה לא )ז( הטבעית ובצורה
 בזה והמשל ,בהכרח האחר ימצא והנה )ה( החיוב הערר על מורה עצמו בפני מהם אהד

המצא בהכרח יתחייב לבדו הדבש וימצא והדבש החומץ מן מורכב שהוא הסכנגבי״ן .כשימצא

°ץהחו שרשי□

 ממש שהוא פי׳ .,וכו הרביעי המופת כח כמו )י(
 : מהמופתים ברביעי הרמב״ס שהביא המופת
 .נצחית תדירה תנועה מציאות על )א( ה פרק

 נקראים הגלנליס ור״ל .כצ״ל
 היו ואלו תמיד מתנועעים שהם לפי תדירה תנועה

 להעולס אפשר היה לא א׳ רגע מתנועתם פוסקים
 הוא הזה שהמופת ר״ל נצחית ואחר . להתקיים

 הס שהגלגלים שאומרים הקדמות מאמיני דעת ■לפי
 תאמר ולא היו שלא אחד נבראים ואינם נצחיים
 אלא ח״ו הקדמות האמין שהרמב״ס זה בשביל
 מאמיני לפי דאפי׳ לומר הזה המופת בהנחת כוונתו

 החדוש מאמיני לפי כי המופת זה יתקיים הקדמות
 דפשיטא הש״י מציאות על עיוני חופת לשוס צריך אין

 בהכרח מחדש לו יש מחודש שהעולם דמאחר •הוא
 מאמיני לפי אפי׳ המופת להוכיח שבא אלא

 אותו יודו שלא )ב( :בענפים מזה ועיין .הקדמות
 אינו בחדוש שיאמין מי כל .וכו' הדת בעלי כל

 דרכי מבינים שאינם הרבה כי זה למופת מודה
 על הזה המופת שהונח מאחר ויאמרו ־המופת

 יכול החוש ואין )ג( :נכון אינו הוא א״כ הקדמות
 שיוכל אדם שוס אין וגס .ג״כ זה על להעיד
מחודש הוא העולם אס החוש ע״י בבירור ־להעיד

 נתבאר לא )ד( :וט׳ התעסקנו לא ולכן לאו אם
 וימצא )ה( מבוארת: אינה ההיא ההקדמה אמתתה.

 דבר ׳,פ וכו׳. הדבר מן חון עצמו בפני מהם א׳
 כן נס ימצא יחד המורכבים הדברים אותן מן ח׳

 ג״כ מחוייב א״כ ,ההיא ההרכבה מן 'נפרד לבדו
 ההוא הדבר עם מורכב שהיה השני הדבר שיהיה

 ההיא הה־כבה זולת לבדו בנמצא ג״כ שיהיה הנמצא
 חן עצמו בפני אהד דבר אלא ראינו שלא אע״פ
 שאמר וזהו והולך שמבאר כמו המורכבים אותן

 כחומר )ו( :וכו׳ בהכרה האחר מציאות התחייב
 ב׳ שיהיו אפש־ היה לא אלו . הטבעית וכצורה
 וכצורה כחומר יהד אם כי קיימים אלו דברים

 החומר טבע מצד הבאה הצורה רצוני הטבעית
 להפרד יכולים ואינם יחד אס כי להיות להם שא״א

 בלתי נמצא מהם א׳ היה לא )ז( :מחבית א'
 צד בשום לצדד לך א״א א״כ .פנים בשום האחר

 אחד כל נמצאים אלו דברים ב' שיהיו מהצדדים
 מן האחד שהדבר רואין אגו שהרי שקר וזהו לבדו
 וכו׳ יהיה )ח( :לבדו נמצא הוא המורכבים אותן

 הוא הא׳ שהדבר מאחר .וכי' החיוב העדר על
 דברים ב׳ שיהיו המחוייב חן שאינו צ״ל ע״כ בנמצא

אף וא״כ .האחר ימצא והנה )ט( :ביחד דוקא אלו
דברה

ים פ נ
 במ״ש ובפרס הטפת בזה הרמב״ס על הרה כותבים רבים וכו׳ נצמית תדירה תנועה מציאות

 תמידית שכיח הגלגל מתנועת חוחו ביאר תכלית הבורא לכח שחץ לבאר כשרצה המדע בס׳
 הרמב״ס התנצל שכבר אלא .עכ״ל תמיד סובב הגלגל כהרי ותכלית קן נהופו אין זה הלוה .וז״ל וכו׳ נצמית
 בלתי והיותו ואמדוהו ה׳ מציאות מופתי כי לך התבאר כבר הנה וז״ל מהמורה הא׳ מחלק ע״ג פרק מ׳ף
 ולכן , מחודש הו קדמון העולם שיהיה הן הפלה המופת ויתקייה הקדמות הנחת לפי שילקחו צריך המנה גשם

 שאני , מציאות בקיום לדבר הדת יהודי זכרון לי כשיזדמן הגמרא בכפרי שחברתיו כמה לעולם כי תמצא
 'יתברך מציאותו שאקיים רוצה אני אמנם הקדמות מאמץ שאני זה אין הקדמות לצד נוטים כמאמרים אקיימנה
בזה הרמב״ס שכונת בהדיא מבואר ח״כ .עכ״ל וכו׳ פניה בשום בו מחלוקת שחץ מופתי בדרך באמונתי

הטפת

על נא[ ה פרק
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 ומתנועע ממניע מורכבים רבים דברים נמצא אנחנו , אמר הזאת ההקדמה ואחר .לבדו החומץ
 כלל יניע לא מתנועע ונמצא )כ( ,שיניעו בעת מזולתם ויתנועעו זולתם יניעו שהם )י( ד״ל

 המניע והוא )מ( , כלל יתנועע לא מניע שימצא בהכרח יתחייב )ל( ,האחרון המתנועע והוא
 , אמתית ואיננה )נ( אריפטו בשם שהקדים ההיא ההקדמה על בנוי הוא המופת וזה .הראשון

 !לבדו האחר שימצא לבדו האחד וימצא דברים משני מורכב דבר שכשימצא מחוייב איננו כי
 ולא )ע( המדבר בזולת לבדו החי וימצא )ס( וממדבר מחי מורכב שהוא האדם ימצא כבר כי

 בפועל משכיל ר״ל ,לבדו מדבר הוא שהמלאך נאמר אם אלא )ס( ,החי בזולת המדבר ימצא
 לא החי כי ולומר ע״ז להשיב שיש ואע״פ )צ( ,החי גדר שהוא מרגיש נזון .גשם שיהיה מזולת
 חי או נוער חי או צוהל הי תאמר כאלו מינית אחרת צורה עמו התחבר בזולת לבדו ימצא
 לבדו המדבר שימצא מחוייב איננו ולזה .לבדו ימצא לא המשולח החיות אבל )ק( ,שואג

על לחלוק הדין לבעל שאפשר ובעבור ,והמתנועע במניע כן שאין מה )ר( אהרת צורה בזולת

שרשים
 מן הוא המורכבים הדברים אותן מן השני הדבר

 ההרכבה מן נפרד לבדו כנמצא שיהיה החחוייב
 הסכנגבין מן המשל הביא זה לבאר וכדי ההיא
 : והדבש החומץ מן ונעשה מאכל מין והוא
 בעת מזולתם ויתנועעו זולתם יניעו שהם )י(

 הנמצאים שכל הידוע מן שהוא פי' .וכו׳ שיניעו
 כלם ותחתונים עליונים בכלל תנועה בעלי שהם
 באחדות יחד ונתאחדו בזה זה נקשריס1 נאחזים הס

 ועולם הגלגלים בעולם השפל עולם גמורה
 כל וא״כ בזה וכיוצא המלאכים בעולם הגלגלים

 בכח מתנועע הוא תנועה לו שיש שבעולם דבר
 שהוא פעם ובאותו ממנו למעלה שהוא מניע

 ,ממנו למטה שהוא המניע את ג״כ יניע מתנועע
 עולם את להניע להם א״א הגלגלים עולם עד״מ
 והמלאכים המלאכים עולם בכח לא אס השפל

 הקב״ה בכח לא אס הגלגלים את להניע להם א״א
 כי ומתנועע ממניע מורכבים הס המלאכים א״כ
 עצמו פעם ובאותו הקב״ה ידי על מתנועעים הס

 את ג״כ מניעים הס מהקב״ה מתנועעים כשהם
 פעם באותו וכן מהמלאכים למטה שהם הגלגלים

 מניעים הס מהמלאכים מתנועעים כשהגלגלים
 כן אס בזה זה נקשר הכל כי השפל העולם את ג״כ

 כי ומתנועע ממניע מורכבים ג״כ הס הגלגלים
 וז״ש המלאכים בכח השפל עולם את מניעים הס

 מתוך משמע כן . שיניעו בעת מזולתם זיתנועעו
 מופת בביאור למורה מח״ב בפ״א והאפודי רש״ט פי׳
 מתנועע ונמצא )כ( :לשונם ממש זה שאין אף זה
 עולם פי׳ . האחרון המתנועע והוא כלל יניע לא

 דבר לך אין כי ומתנועע מניע מן מורכב אינו השפל
 לכן ידו על שיתנועע השפל מעולם למטה שהוא
 הוא כי לבד מתנועע אלא אינו השפל עולם

 שימצא בהכרח יתחייב )ל( : הגלגלים ע״י מתנועע
 נמצא רואין שאנו מאחר פי׳ .כלל יתנועע לא מניע

 הוא אלא ומתנועע ממניע מורכב אינו שהוא א׳
המניע שיהיה המחוייב מן הוא א״כ לבד מתנועע

ענפים

 שיהיו החחוייב מן היה אלו כי עצמו בפני ג״כ
 היה לא ביחד מורכבות והתתנועע המניע דוקא

 והוא )מ( :עצמו בפני ג״כ המתנועע שיהיה אפשר
 כל את תניע הוא כי הקב״ה הוא .הראשון המניע
 : שיניעהו ממנו למעלה דבר לך ואין העולם

 :אחתית איננה ההיא ההקדמה .אמתית ואיננה )נ(
 בעלי ושאר הבהמות כגון . לבדו החי וימצא )ס(

 המדבר ימצא ולא )ע( : מדברים שאינם חיים
 כלים ידי על הוא הדבור כלי כי פי' .החי בזולת

 לכלים יהיה לא ואס והלשון הפה והס הגשמיים
 אינם כי לדבר להם א״א חיונית תנועה שום אלו

 מיחס פעמים שהכתוב מצינו ולכן להתנועע יכולים
 וגו' אליכם המדבר פי כי שנא' כמו לפה הדבור

 גדולות מדברת לשון שנא׳ כמו ללשון מיחס ופעמים
 אס אלה .ונו׳ נאמר אס אלא )פ( :באלו וכיוצא
 שהוא ור״ל לבדו מדבר הוא שהמלאך לומר תרצה

 נקרא זה שאין לפי דוחק וזהו .וכו׳ בפועל משכיל
 בגדר נכנס אינו שהמלאך כמו כי באמת מדבר

 גשם אינו והמלאך הגשם הוא שהחי לפי באמת החי
 הוא הדבור כי כן גס הדבור בגדר נכנס אינו כך
 בלשונו דקדק ולכן שכתבנו כמו הגשם ע״י כן גס

 ואע״פ )צ( :החי גדר שהוא מרגיש נזון גשם ואמר
 שלא מה ולומר זה דבר לתרז שיש .ע״ז להשיב שיש

 לבדו החי ימצא שלא לפי הוא לבדו המדבר ימצא
 צורה עמו התחבר זולת החי להמצא א״א כי ג״כ

 בכל שוה שהוא מצד השחוק עד״מ מינית אחרת
 השתוק נקרא פי״ו זה ממאמר לקחן כמבואר אדם
 כן וכמו בזה שוה האדם מין כל כי מינית צורה

 : בזה וכיוצא מינית צורה נקרא הסוסים צהלת
 בלי לבד בעצמו החיות .המשולח החיות אבל )ק(
 לך שאין לפי בנמצא להיות א״א מינית צורה שוס
 מינית צורה אצלו יהיה שלא חי שהוא בעולם דבר
 :וכו׳ לבדו הדבר שימצא ג״כ מחוייב אינו הוא ולכן
 שהמתנועע מאחר . והמתנועע במניע משא״כ )ר(

 שיהיה המחוייב מן הוא כן אס בנמצא הוא לבדו
המניע

 סרה לדבר אדס לשוס חין ולכן ,בשרשיס שכתבנו כמו הקדמות מאמיני דעת לפי אפילו אותו להניח המופת
: כנזכר המדע בספר שכתב ובמה זה בדבר הרמב״ס על

לא
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 ימצא ולא )א( לבדו הגוף וימצא ונפש מגוף מורכב )ח( הצמח או החי פהמצא מה בצד )ש( זה
 עיוני שלישי ארה מופת והביא הזה המופת על הרב סמך לא ]ב[ לבדו הצומח כח ולא החיות

: שם זצ״ל הוא שכתב מה לפי )ב( עליו לחלוק שא״א חזק
 הוות בלתי כלן שיהיו אם )ה( חלקים משלשה בם הענין ימנע לא )ד( הנמצאות )ג( אמר

 וקצתם נפסד הוה הם קצתם או )ז( , נפסדות הוות כלן או )ו( , נפסדות ודא
 ולא הוות בלתי ,כולן שיהיו ושקר )ט( הכרחית החלוקה וזאת )ח( .נפסד ולא הוה בלתי

 ,נפסדות הוות כלן שיהיו ושקר . נפסדות הוות רבות נמצאות ילחוש נשיג שאנחנו )י( נפסדות
 המציאות אפשרי הנמצאות כל היו )כ( וההפסד ההויה תחת נופל הנמצא כל היה שאם לפי
 ימצא ולא העדרם על מציאותם ומכריח מוציא שם יהיה ולא )מ( כלם שיפסדו ראוי והיה )ל(

ואנחנו העדרם על מציאותם יכריח מקיים ולא מוציא שם שאין אחר הנמצאות מן דבר א״כ

שרשים
 שיש . מה בצד )ש( : לבדו בנמצא ג״כ המניע

 : אחרים מצדדים הזה המופת על לחלוק דין לבעל
 ונפש גוף לו יש החי כי . ונפש מגוף מורכב )ת(

 :הצמיחה כח והוא נפש לו יש לאילן וכן החיוני
 שחת אחר הגוף כי .וכו׳ החיות ימצא ולא )א(
 האילן וכן חיוני כח שוס לו ואין לבדו נשאר הוא

 חה לפי )ב( :הצחיחה כח בזולת לבדו יהיה כשנקצ׳ן
 ולא דחייה לא בו שאין . שס ז״ל הוא שכתב

 :החופת דרכי ידע שלא למי אלא מחלוקת
 רואים שאנו הנמצאים כל פי׳ . הנמצאות )ג(

 השמים בכלל שהיו הנמצאות והס בחוש ומשיגים
 . חלקים משלשה בס הענין ימנע לא )ד( :והארץ

 :והולך שמבאר חלקים משלשה א׳ אס כי להיות א״א
 פי׳ . נפסדות ולא הוות בלתי כלן שיהיו אס )ה(
 שלא ומאחר עולמית היו כך אלא נבראים היו שלא
 ישארו אלא שיפסדו ג״כ א״א א״כ נבראים היו
 העולם מן נעדר לא נברא שלא מה כי עולמית כך

 שהיו או . נפסדות הוות כלן או )ו( : א׳ חלק וזהו
 עולמית היו ולא שנבראים ומאחר נבראים כלן

 אלא עולמית קיום ג״כ להם יהיה לא ע״כ א״כ
 הוא שנברא מה כל כי זמן באיזה אח״כ יפסדו
 לשוב צריך מהרכבתו א׳ וכל יסודות חד׳ מורכב

 קצתם או )ז( : הב׳ החלק וזהו הראשון טבעו אל
 היו מהנמצאים קצת אי . וכו׳ נפסד הווה הם

 מהנמצאים וקצת ג״כ נפסדים הס וא״כ נבראים
 אינם כן ואס עולמית כך היו אלא נבראים אינם

 וזהו עולמית קיום להם יהיה רק ג״כ נפסדים
 לעשות א״א הכרחית. החלוקה וזאת )ח( :הג׳ כחלק

 ושקד )ט( : אלו חלוקים ג׳ על יותר חלוקה שוס
 נמצאות לחוש נשיג שאנחנו )י( :שיהיו וא״א .שיהיו
 תמיד רואים אנו שהרי פי' . נפסדות הוות רבות
 נבראים הס הנמצאים מן שהרבה העיון בחוש

 ואחר היה לא ואתחול ראובן נולד היום ״מ7ע ג״כ
 אחר נפסד הוא א״כ ראובן שמת ראינו מה זמן

 הנבראים: מן בזה וכיוצא היה כלא והיה נברא שהיה
דבר כל . המציאות אפשרי הנמצאות כל היו )כ(

 נקר׳ הוא הפסד לידי יבא וסוף עולמית קיום לו שאין
 מציאותו כי ההפסד אפשרי או המציאות אפשרי

 ההפסד אפשר בהדיא גורם ובחורה . אמתי אינו
 כלס מהנמצאים וא׳ א׳ כל ופירושו . היא והיא
 אפשר הוא הזה האפשרי וא״כ המציאות אפשרי יהיו
 נקרא כלס הנמצאים לכלל השוה דבר כל כי במין
 ונמצאים נצחיים הס שהמינים ומאחר מיניי דבר

 מ״מ נפסד שזה אע״פ כי הפסק בלי לעולם תמיד
 הנצחיים בדברים הוא הזה האפשרי לכן קיים מינו

 ר״ל להיות מהוייב הוא הנצחיי בדבר והאפשרות
 ופעם בהווה פעם לעולם כך לשיהיה מחויב שהוא

 מטבע פעם שישתנה מהן אחד לשוס וא״א בהפסד
 יהיה לא איכ7 עולמית קיום לו ויהיה הבריאה

 וכן . כלס שיפסדו הראוי מן היה א״כ , אפשרי
 כל כלס הנמצאות יהיו וז״ל במורה בהדיא הוא
 בהכרח א״א במק והאפשר ההפסד אפשר מהם א׳

 :עכ״ל וכו׳ שיפסדו וראוי שידעת כמו היותו מבלתי
 הוא וכן .ודו״ק כצ*ל .כלס שיפסדו ראוי והיה )ל(

 מאחר ור״ל . לעיל שהבאתי כמו בהדיא במורה
 המציאות אפשרי הוא כולם מהנמצאות א׳ שכל

 :כלס כנמצאות יפסדו א״כ אמתי אינו ומציאותו
 שיפכדו אחר פי' .וכו׳ מוציא שם יהיה ולא )מ(
 שיוכל דבר שוס יהיה לא זה אחר בזה בכלל כלם
 הפעל אל הכח מן הנמצאים אח״כ להוציא שוב

 שום א״כ ימצא ולא כלס כבר ונפסדו שנעדרו אחר
 מי בעולם יהיה לא כי בעולם הנמצאים חן דבר

 רואים אנחט שהרי שקר וזהו אותם להוציא שיוכל
 . מתחלה שנעדרו אע׳׳פ בעולם שנמצאו תמיד

 טפלים הנמצאים כל לעולם דלחא להקשות ואין
 כמו כלס שיכסדו הס וראויס וההפסד ההויה תחת

 כי נפסדו ולא בנמצא עדיק שהם ומה שאמרנו
 המנהיג ח״ו שיפסד ואחר קייס המנהיג עדיין
 נמצא דבר שוס אח״כ יהיה לא ואז ג״כ הס יפסדו

 לשי מונח הוא הזה המופת כי לומר יש . בעילם
 בענפים זה פרק בריש שכתבט כמו הקדמות הנחת

ומאחר הקדמות הנחת לפי הס הרמב״ס מופתי שכל

 המופת זה על שהקשה קושיא מכח עצמו מכברת זה כתב המחבר .וכו׳ הזה המופת על הרב סמך לא ]נ[
 הרמב״ס בדברי כלוה מזה מכד ולא הזה המופת על סמך שלא בהדיא שס כתב בעצמו שהרמב״ס ולא

* ואפ;ר
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 אפשרות שאק נפסד ולא הוה בלתי נמצא שימצא בהברה יתחייב )נ( , נמצאים אותם נראה
 המציאות מהוייב והוא העדרם על הנפסדים ההוים הדברים מציאות המכריח הוא כלל בו הפסד

 בבחינת או עצמו בבחינת )ס( מחוייב מהיותו הזה הנמצא ימלט לא כי ,המציאות אפשרי ולא
 מחוייבת סבתו היתה סבתו בבחינת הוא ואם , האלוה הוא היה עצמו בבחינת הוא ואם !סבתו

 וזולתו הנפסדים ההווים הדברים כל הממציא הוא ית׳ האלוה והוא עצמה בבחינת )ע( המציאות
 כי הדרוש בזה מאד הזק המופת וזה . נפסד ולא הוה איננו והוא דבר שימצא אפשר היה לא

 פועל אל צריכין הנמצאים הדברים היות מצד ולא הכרחית בחלוקה השם מציאות ממנו יתבאר
 שלא למי אלא כחלוקת ולא דהיה בו שאין עליו הרב אמר וע״כ ,שכתבנו הראשון כמופת

 הוא שהאלוה בארנו שכבר גוף יהיה שלא יתחייב מזה כי עוד ואמר )פ( .המופת דרכי ידע
 שכל )צ( לפי ,גוף אינו עצמו בבחינת המציאות מחוייב שהוא מה וכל עצמו בבחינת המהוייב

 כץ אם יהיה ולא מציאותו סבת היא ההרכבה )ר!( הנה מורכב וכל עניגיס משני מורכב גוף
 מב־אר הוא ולזה .והרכבתם חלקיו במציאות תלוי מציאותו כי )ר( בעצמו המציאות מהוייב
 לשנים שימצא השקר מן כי ,אחד שהוא בקלות יתבאר ומזה , בגוף כה ולא גוף שאינו

 חיוב ענין < )ת מהם אהד בכל יהיה בהכרח כי ,הרכבה שום מבלי בשוה המציאות חיוב )ש(
 וכבר ,עניני□ משני מורכב המציאות מחוייב כן אם ויהיה מזולתו 'ובדל בו וענין המציאות

 נופל שאינו כן גס ויתבאר . כלל הרכבה בו שיהיה אפשר אי המציאות שהמהוייב בארנו
 המציאות ומהוייב משנה לו יש משתנה וכל משתנה הזמן תחת נופל כל )א( להיות הזמן תחת

 יהד ומשתנה כשנה )ב( כן גס הוא יהיה ולא , אותו משנה אהדת סבה לו אין עצמו בבחינת
 שהוא ג״ב ויתבאר .מורכב ויהיה ישתנה בו וענק ישנה בו ענין העגינים שני בו יהיו כן שאם

 א״ב יהיה ולא חסרונו שימלא זולתו אל מצטרך היה חסרון בו היה שאם החסרונות מן מסולק
 כמו עליו לסמוך וראוי אמת הוא אם הזה והמופת .מזולתו אלא בעצמו המציאות מחוייב

שכתבנו ־שרעים
 לא א״כ נפסדו שלא תכלית בעל בלתי זמן שעבר
 בהוייתו התחלה לו היה שלא מאחר כי לעולם יפסדו

 האסודי תירץ כן , בהעדרו סוף ג״כ לו יהיה לא
 בלשונו כ״כ האריך שלא אף התורה על בפירושו

 המציאות אפשרי הנמצאים כל היו אם וא״כ .ע״ש
 בלתי שעבר בזמן נפסדו שלא הוא סבה מאיזה

 מובנים אינם זו בקושיא יעקב אהל ודברי , ב״ת
 החופת בזה התורה דברי הבין שלא הנראה ולפי

 ,וכו׳ יתחייב לכן .בהכרח יתחייב )נ( :תכוני על
 בבחינת )ס( :שזכרנו חלקים תהג׳ הג׳ החלק וזהו

 :בזולתו נתלה ולא עצתו בכח תלוי שקיומו .עצתו
 סוף כלומר .וכו׳ האלוה והוא עצתה בבחינת )ע(
 שאינו אחד נחצא שיהיה וחוכרח תחוייב הוא סוף
 התוציא והוא לעד וקים חי והוא נפסד ולא הוה לא

 : החופת בזה הרמב״ס . עוד ואחר )ס( : וט׳
 : וצויה מחומר . ענינים מב' מורכב גוף שכל )צ(
 היא שההרכבה מציאותו. סבת היא ההרכבה )ק(

 תלוי מציאותו כי )ר( : המורכב הדבר מציאות סבת
 מורכב יהיה לא אס כי . והרכבתם חלקיו במציאות
 ואם מורכב נקרא יהיה ולא גוף יהיה לא מחלקים

 תסובב הוא והמורכב למורכב סבה הם החלקים כן
 מחוייב הוא שהש״י ביארנו וכבר ההם מחלקים
 התחייבת סבה שוס לו ואין עצמו בבחינת המציאות

 :וט׳ תבואר הוא ולזה תורכב שיהיה א״א ולכן אותו
חחוייב הוא שזה כשם . בשוה התציאות חיוב )ש(

נניים ע

 חחוייב הוא ג״כ השני כן כמו בעצמו המציאות
 : וכו' בהכרח כי א״א זה , בעצמו המציאות

 .מזולתו יובדל בו ומנין המציאות חיוב ענין )ח(
 שיש לומר אתה צריך ע״כ שנים שהם מאחר פי׳
 שיהי' א״א כי לשני שאינו מה מיוחד עצמות א׳ לכל

 נקראים ששניהם מה וא״כ אחד עצמות לשנים
 מנין הוא המציאות חיוב כרחך על המציאות מחוייב

 אס כי עצמותו מעין ואינו העצם על נוסף אחר
 על לומר א״א זה של עצמות המציאות חיוב יהיה
 ראובן בזה והמשל , המציאות מחוייב שהוא השני

 שויס שהם בעבור אדם נקראים שניהם ושמעון
 אדם נקרא ראובן כי לומר תרצה ואס באנושית

 לראובן הוא האנושית עצמית א״כ עצמותו בעבור
 לשמעון האנושית ימצא ולא ראובן שהוא ברבור

 ודאי אלא ראובן דוקא הוא האנושית עצמות כי
 מצד אינו הוא האנושי בשם נק־איס ששניהם מה

 אמנם מיוחד וגוף עצמות יש לשניהם כי עצמותם
 שניהם נקראים ומצדו משותפים הס האנושי בכח
 , עניניס מב׳ מורכב הוא אחד כל וא״כ אדס בשס
 המציאות מחוייבי שני היו שאם כאז נאמר כן כמו

 העצמות אל הוספה המציאות חיוב ענין א״כ יהיה
 מורכב המציאות מחוייב א״כ ויהיה שאמרנו כמו
 שיתבאר כמו .תשתנה הזמן תחת נופל כל )א( :וכו׳

יחד ומשתנה משנה )ב( :המאמר מזה פי״ט לקמן
 : המאמר מזה בפ״ב לעיל פירשנו

לפי

 המורס על בשי׳ ורש״כו האסודי שם שכתבו כמו להיות יכול המחבר קושיח בישוב הרמב״ס שדעת ואפשר
: בפירושם שם נתישבו וכולם המופת זה על נופלים ספקות הרבה כי וע״ש

כסוג 8 ח ]העקרים[
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 לפי / זה שלפני בפרק שכתבנו הראשון המופת שהוא רביעי מופת ז״ל הרב הביא שכתבנו

 תוריי להיותו אנהנו אותו כתבנו וע״כ בראשית בפרשת בתורה שנזכר מה עם מסכים שהוא
 ההפלה הפלת מספר הרביעית בשאלה רש״ד אבן עליו שסמך ומצאנו העיון עם מסכים גם

 בו שאין עליו ואמר ז״ל הרמב״ם עליו שסמך עיוני שהוא לפי הזה השני המופת אחריו וכתבנו
: אטתיים מופתים בשני השם מציאות עקר כן אם ונתבאר .מחלוקת ולא דחיה

 מה לפי )א( השם מציאות שהוא הזה בעקר דת בעל כל שיאטינהו שראוי מה ו פרק
 שאין )ג( בעצמו המציאות מחוייב נמצא בעולם שיש הוא )ב( במופת שנתבאר

 תלוי מציאותו קיום ואין מציאותם קיום ובו הנמצאים כל עלת והוא לו דומה ולא )ד( עלה לו
 במופת שנתאמת למה ציורית הבנה נותן הענין וזה )ה( ,יוז׳ האלוה והוא בזולתו ולא בהם

 נותן הרושם או שהנדר כמו כי )ז( הוא הזה העקר מן שיובן שראוי וכה )ו( .שעברו בפרקים
 כל שכולל כסוג ]א[ הוא הזה במקום נמצא מלת כן רושם או גדר לו שיש במה ציורית הבנה

 טן זולתו ובי; בינו שיש העצמי ההבדל הוא בעצמו המציאות מחוייב ואמרנו )ח( הנמצאים
 אינם הדברים ושאר ,לו דומה דבר ולא לו עלה שאין והם לזה הנמשכים והדברים )ש( הנמצאים

 ממציאותו שיצוייר שאפשר במה הציורית ההבנה שתשלם כדי בעצמו המציאות חיוב באור ארא
והבדל מסוג טהובר הגדר כי גדר לו אק ית' הוא כי רושם ולא גדר זה אק האמת לפי אבל ,ית׳

 בב׳ . במופת שנתבאר מה לפי )א( ו פרק
 .הוא )ב( : זה דלפני פרקים

 : והולך שמבאר כמו כך שיאמין ור״ל זה הוא
 אותו המחייבת סבה לו שאין . עלה לו שאין )ג(

 .לו דומה ולא )ד( עצמו: בבחינת נמצא הוא אלא
 רק מהצדדים צד בשום דמיון שום לו שאין פי׳

 בפ׳ במופת שנתאמת כמו הפשוט אחד לבד הוא
 .וכו׳ ציורית הבנה נותן הענין וזה )ה( : זה שלפני

 מחוייב נמצא שיש להאמין שמחוייב שאמרנו ויה פי׳
 דרך הדבר ביאור אלא א־נו הוא וכו׳ המציאות

 אנו אין ולכן הנזכרים במופתים שנתאמת מה כלל
 פי׳ .כו׳ שראוי ומה )ו( :זה על ראיה נשום צריכים

 שלא מה הזה העקר באמינת עוד שיובן שראוי ומה
 והולך שמבאר זה הוא הנזכרים במופתים נתאמת

 הזה העיקר לאמונת מוכרח כן גם זהו כי
 פירוש נבאר לא אס חותך מופת זה יהיה לא כי

 . וכו׳ והרושם שהגדר כמו כי )ז( : אלו המלות
 השוה דבר רצוני המין עצמות שהוא דבר כל פי'

 ההוא הדבר כי גדר הדבר זה נקרא המין לכל
 עד״ח ,אחר למין זה מין בק עצמי והבדל גדר הוא
 בכלל חי בעל מיני כל שכולל סוג הוא חי מלת

 האדם מין על דוקא נאמר שזה מדבר חי וכשתאמר
 אינם הם כי ב״ח משאר נבדל הוא הדבור ע״י ני

 א״כ האדם מין עצמות אלא אינו והדפו־ מדברים
 נקראת לכן הענין כונת להבין תוכל מדבר מלת ע״י

שהוא בדבר ההבדל וכשתעשה . גדר הזאת המלה

 ותאמר אדם גבי סגולה היא השחוק עד״ח סגולה
 הדברים חן בזה וכיוצא קומה נצב חי או שוחק חי

 . רושם הדבר זה נקרא לח הגולה אלא אינם שהם
 בהגיק הרחב״ס בדברי בהדיא מבואר הוא וכן
 נקראהו והבדלו סולו וכשנזכור וז״ל י׳ בשער שלו
 נקראהו וכו׳ וסגולתו בסוגו נבארהו ואם גדר

 כמו כי р ואס . פכ״ל וכו׳ הדמיון חק או רושם
 שיש ההבדל להבין תוכל הרושם או הנדר שע״י
 מלת כן אליו שייך הרושם או שהגדר ההוא במק

 הנמצאים כל שכולל סוג הוא הזה במקום נמצא
 העקר באמונת לומר אתה צריך כן כמו ור״ל וט׳
 כל ועל הקב״ה על נאמר הוא נמצא מלת כי הזה
 וכו׳ שכולל כסוג הוא כן ואה בנמצא שהוא דבר
 .בעצמו המציאות מחוייב ואמרנו )ח( :בענפים ועי׳

 מחוייב ג״כ ואמרנו בלשוננו הארכנו לכך פירוש
 מל מורות הס האלו המלות כי בעצמו המציאות

 הס האחרים הנמצאים כי וכו' העצמי ההבדל
 בזולתם תלוי מציאותם שקיום לפי המציאות אפשריי
 וקיום בעצמו המציאות מחוייב הוא הש״י משא״כ

 הנמשכים והדברים )ט( :בזולתו תלוי אינו מציאותו
 זה על עוד שהוספנו והדברים פי׳ .וכו׳ והס לזה

 מה ר״ל הדברים ושאר וכו׳ עלה לו שאין ואמרנו
 הדברים כל וכו׳ הנמצאים כל עלת והוא שאמרנו

 ענק מהו מפרש שהוא אלא אחר ענין אינם אלו
 הפנק כונת להבין שתוכל כדי בעצמו המציאות חיוב

בכל

עגפים

 סוג אמר ולא הדמיק בכ׳*ף כסוג ואמר בלשונו המחבר שדקדק מה .וכו׳ הנמצאים כל שכולל כסוג ]א[ ו פרק
 כמו בכלל הנמצאים כל על נאמר הנמצא ששם אע״פ כי לנו להורות בזה כוונתו וכו׳ שכולל

 לפי אבל בסמוך אח״כ המחבר אמר ולכן באמת מג וחינו לבד השם בשתוף אלא נאמר אינו אמנם הש״י כל
 השם בשתוף אלא נאמר אינו נמצא ששם המאמר מזה ובפ״ל בפ״י לקמן בהדיא מבואר וכ״ה .וכו׳ האמת

 שמחוייב זה פרק בריש המחבר שאמר מה ולפ״ז הדמיון בכ״ף וכו׳ שכולל כסוג כאן אמר ולכן סוג ואינו לבד
 ההפרש כך כל מבינים ואינם יודעים שאינס ההמק נגד כונסו עיקר וכו׳ המציאות מחוייב נמצא שיש להאמין
 באמת סוג הוא נמצא ששם ויאמרו הנמצאים שאר על הנאמר נמצא ובין הש״י על הנאמר נמצא בין הנופל
 וט׳ המציאות מחוייב נמצא שיש להאמין שמחוייב המחבר אמר לכן לשעות האדם שיביא ממה בזה וכיוצא

אבל
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שיהיה

 1 אי כי !כן להיות הסוג שמדרך כמו וכהסכמה נשואיו כל על שתאמר סוג אינו )י( נמצא מלת1
 המציאות כי ,בהסכמה זולתו ועל ית׳ האל על נמצא יאמר לא כי ,זולתו עם יכללהו סוג בעולם
 יכלול סוג אינו שהנמצא ואחר ממציאותו קנוי־ הנמצאות שאר ומציאות יתב׳ אליו הוא האמתי

 לו רומה שאין )ל( יה׳ עליו שנאמר מה ׳זה ובעבור , הבדל לו אין )כ( זולתו ואת ית׳ אותו
 קנו שכולם הנמצאים זולת ית׳ שהוא כלומר בלבר הזולתיות על מורות מלות הם לו שיה ולא

 יסתעפו הזה העקר ומן , במציאותם תלוי מציאותו ואין זולתו מציאות להם ואין ממנו המציאות
 האחרות והם ,בעקר כופר כאלו מהן באחד הכופר •מכל פט״ו הראשון במאמר שמנינו שרשים הד׳

 מבואר חאחדות ואולם .החסרונות מן מסולק ית׳ ושהוא בזמן התלות לו ושאין הגשמות והרחקת
 ■ אם כי במופתים שבארנו הדרך על ממנו ומסתעף השם מציאות לעקר מתחייב שהוא מענינו

 המציאות חיוב ענין ענינים שני בהכרח מהם אחד בכל היה יותר או שנים אלא אחד היה לא
 מהוייב א״כ יהיה ולא מציאותו סבת הרכבתו והיתה מורכב כ; אם ויהיה מזולתו יוביל בו וענין

 מציאות לעקר מתחייב היותו כן גם מבואר בגוף כח ולא גוף שאינו ואולם .בעצמו המציאות
 הנה מורכב וכל וצורה מחומר מורכב גשם שכל )מ( לפי ,וזה . ג״כ הדרך עיז ממנו ומסתעף השם

 מה מצד גשם כל שאין נאמר אם ואף )ס( האחדות מופת אל וישוב )נ( מציאותו סבת הרכבתו
 כלל הרכבה בו אק נשם שהוא מה מצד הגשם אבל בהכרח וצורה מחומר מורכב נשם שהוא

 במאמר כתב רש״ד אבן וג״ב בזה הקדמונים דעת שהיה וכמו , והאמת )פ( בגדר אחד והוא )ע(
 בכל הכרחית הרכבה ושאין )צ( אריסטו דעת שזהו הטבע שאחר ממה י״ג( במאמר )ס״א י״א

 שההרכבה ג״כ שם’ ואמר ,כלל הרכבה שום בלי אופן מכל אחד השמיימי שהגשם »ויאמר הגשמים
לומר אפשר היה זה ולפי בגשם חלה שהיא המינית הצורה מצד )ק( רק אינה בגשמים שנרגיש

שרשים
 כל על שתאמר סוג אינו )י( : דאפשר מה בכל

 נאמר סוג שהוא דבר כל פי׳ . בהסכמה נשואיו
 חי חלת עד״ח בשוה בו הנכללים החינין כל על

 הוא החיות כי בשוה הב״ח כל שכולל סוג הוא
 חמש יש כך לאדם חיות שיש כשם בשיה לכולם
 שנאמר אע״פ נמצא מלת חשא״כ . לבהמה חיות

 על הן השי״ת על הן בנמצא שהוא דבר כל על
 מ״מ יתברך מאתו היוצאים הנמצאים שאר כל

 האחתי הנמצא הוא לבד הש״י כי בשוה נאמר אינו
 המציאות אפשרי טלם הם הנמצאים שאר כל אבל
 לא כי אח״כ וז״ש , אמיתי סוג אינו נמצא חלת לכן

 כל על וח״ש , וכו׳ יתברך האל על נמצא יאמר
 והוא נמצא עליו שנאחר מה כל על ר״ל נשואיו

 .הבדל לו אין )כ( :בשוה בהסכמה הגיון בעלי לשון
 דמיון לו שיש דבר כל כי הבדל ג״כ לו אין פי׳

 בסוג דמיון לו שאין ומה במין הבדל לו צריך בסוג
 ודמיון יחס שוס לו אין כי הבדל לשום צריך אין

 גורסין ויש .לו שוה ולא לו דוחה שאין )ל( :בעולם
 הפכים שני כל כי צורך ללא הוא אבל לו הפך ולא
 דמיון לתת תוכל שלא לחה ור״ל , במעלה שיים הס

 והמחבר ,עצמי הפך ג"כ לתת תוכל לא ממילא עצמי
 תדמיוני מי ואל שאמר הכתוב לשון אחר בזה נמשך

 המחבר דברי שכל ותמצא בענפים ועיין , וגו׳ ואשוה
:כלל ופקפוק ספק שוס בלי יפה עולין זה שבפרק

 בהקדמה שנתבאר כמו . וכו׳ מורכב גשם שכל )מ(
 מוסת אל וישוב )נ( : ממורה שני לחלק הכ״ב

 המופת א״כ מורכב הוא שהגשם מאחר האחדות.
 אם ואף )ס( :האחדות על כמו הוא גוף שאינו על

 נרצה שאס ואע״פ פי' .וכו' גשם כל שאץ נאמר
 מורכב גשס כל שיהיה המחוייב מן שאינו לומר

 והס השחיהיי גשס כגון מורכב שאינו גשס יש כי
 חמישי גשס בשם קראוהו והכילוסוכיס הגלגלים

 ודעת הקדמונים דעת הוא שכן והולך שמבאר וכמו
 שיהיה לומר אפשר היה זה לפי א״כ אריסטו

 המחבר דברי הצעת הוא כך . גשם ג״כ הש״י
 לומר אפשר היה זה ולפי עד למטה נמשך והכל
 באמת אחד ולא פי׳ . בגדר אחד והוא )ע( :וכו׳

 הש״י על כ״א נאחר אינו האחד שם האמת לפי כי
 .והאחת )פ( : המאמר חזה פ״י לקמן שיתבאר כמו
 בכל הכרחית הרכבה ושאין )צ( :האמת הוא וכן

 מחומר מורכב גשם כל אריסטו ומ״ש פי׳ .הגשמים
 מורכב הוא ונפסד הוה שהוא גשם כל ר״ל וצורה

 ואינם נצחיים הם שהגלגלים אחר אבל וכו׳
ג״כ מורכבים אינם וההפסד ההויה תחת נכנסים

 שאחר ממה י״ג במאמר בהדיא רש״ד אבן כתב כן
 הצורה מצד )ק( : אריסטוטלוס דעת לפי הטבע

 צורה נקרא הוא לכלס השוה דבר כלומר .המינית
 או במקום כולם שהם עד״מ כללית היא כי מינית

0נ,ל ענפים

 כי זה כל לכתוב והוצרכחי . הנמצאים לשאר הזה העקר באמונת הבדל שוס לעשות צריך אין למבינים אבל
 הוא הנמצא ששם ופ״ל בפ״י פס שאמר המחבר דברי על המאמר מזה בפ״י שכתב א' חכם בגליון ראיתי
 הוא שהמציאות המאמר מזה פ״ו שכתב במה עצמו מנגד יראה האיש זה ,וז״ל בגליון שם וכתוב השם בפחוף

 ממה בזה אין שכתבנו מה לפי אבל .עכ״ל וכו׳ בסוג שיהיה א״א בשתוף הוא ואס הנמצאים כל שכולל כסוג
.המחבר בשס אלא וכו׳ האיש זה עליו החכם זה שכתב כמו סתס איש בשס המחבר את לקרות כדאי ואינו שיקשה

 ליפי



העקרים י פרק שגי מאכר ספר
 תכלירג בעל שיהיה יתחייב )ש( גשם היה שאם אלא , אהד היותו עם )ר( גשם האלוה שיהיה

 והוא , תכלית בעל כהו ויהיה )ח( הגשמים שאר אל בזה דומה יהיה כי דומה לו ויהיה בהכרח
 ג״כ הוא כשיתנועע אלא )ג( גשם יניע לא שהגשם ועוד )ב( שאפרנו במו דומה לו אין )א( ית'

 המניע ויהיה גשם יהיה שלא סמנו חוץ )ד( אחר מניע אל יצטרך מתנועע הוא ואם ,כשיניעהו
 מתחייב שהוא ג״כ מבואך בזמן התלות לו שאין ואולם .הגשם ולא המציאות הטחוייב )ה( ההוא
 כל עלת א״ב יהיה לא הזמן תחת נופל היה שאם )ו( , וזה ,ממנו ומסתעף השם מציאות לעקר

 יהיה ולא מוציא אל ומצטרף )ז( היה שלא אחר נמצא ויהיה לו קודם היה הזמן כי הנמצאים
 אלא בעצמו המציאות מחוייב יהיה לא הנה תמיד הזמן עם נמצא היה ואם )ה( הכל עלת א״כ

 לא אם וכן ,זולתו שא״א משוער הבלתי המשך ההוא הזמן היה שאם אלא )ט( הזמן והוא כאחר
 ובכלל )י( המציאות מהוייב אינו העדר אפשרי שהוא ומה העדר אפשרות בו יהיה נצחי יהיה

 המציאותבעצמו, יהיהמהוייב לא הזמן במציאות תלוי מציאותו והיה בזמן התלות לו היה אם )כ(
 היה שאם לבי השם מציאות לעקר מהחייב החסרונות מ; מסולק ית׳ היותו כי בנקל ג״כ ויתבאר

: בזולתו אלא בעצמו המציאות מחוייב א״ב יהיה ולא זולתו אל מצטרך )ל( היה חסר

זפ שרשים
 זהו בזה וכיוצא הסבובית בתנועה מתנועעים כולם
 וכן ,מורכבים אינם באמת אבל מינית צורה נק־א
 הי״ג במאמר אריסטוטלוס בשם רש״ד אבן כתב

 השמימיים הגרמים שנקראו מה כי ,וז״ל הנזכר
 וגלוי במקום שהס מצד אס כי אינו הוא גרמים

 מצד לא אבל הגשמות על מורה במקום שהוא ומה
 עם )ר( :בדבריו שם האריך כי ע״ש מורכבים שהם
 הרכבה שום בלי אחד שהוא אע״פ . אחד היותו
 שיהיה יתחייב )ש( : גשס שהוא לומר נוכל מ״מ
 וכן ב״ת הוא גשם כל כי פי׳ . בהכרח תכלית בעל
 : לח״ב י״ב בהקדמה במורה בהדיא מבואר הוא
 תכלית בעל כחו ג״כ ויהיה פי׳ .ב״ת כחו ויהיה )ת(
 ממילא ב״ת הוא א״כ גשם שהוא מאחר ור״ל
 דבר שיהיה א״א כי ב״ת ג״כ בתוכו שהוא הכח

 ע״ז והמופת תכלית, בעל שהוא הדבר בתוך בב״ת
 חלקים לג׳ או לב' עד״ח הגשם חתוך הוא כך

 אשאלך וא״כ ג״כ עמו שבתוכו הכח נחלק וממילא
 א״ת לאו אס ב״ת הוא אס הכח מחלקי חלק כל על

 ב״ת הוא הזה הגשם חלק בתוך שהוא הכח שחלק
 אחת חתיכה אל יחד הנשם חלקי כל כשנצטרף א״כ
 בחלק שהוא הכח שחלק וא״ת ב״ת כחו ג״כ יהיה

 וזהו כהפל גדול החלק יהיה א״כ בב״ת הוא הגשם
 רש״ט בפי׳ הנזכרת בההקדמה בחורה ועיין , שקר

 אין )א( : ע״ש החופת זה בביאור האריך שם כי
 במופתים שנתאמת כמו .שאמרנו כמו דומה לו

 המחבר שאתר דתה תשמע מכאן . זה דלפני בפ'
 לו שאין פי' לו דותה ולא עלה לו שאין זה בר׳׳פ
 לקחן בהדיא וכ״ה תהצדדיס צד בשום דחיון שום
, זה בר״פ שפירשנו ע׳׳ד והוא זה ממאמר ופ״ל פ״י

 לא שהגשם ועוד )ב( :יעקב דאהל פירושו ולאפוקי
 :חמורה לח״ב ט׳ בהקדמה מבואר כ״ה .וכו׳ יניע
 פי' .כשיניעהו כן גס הוא כשיתנועע אלא )ג(

 איזה ע״י ג*כ הוא ינוע דבר איזה מניע שהוא בזמן
 במופת זה דלפני בפרק לעיל שנתבאר כמו דבר

 ילך דאל״כ פי׳ .גשם יהיה שלא ממנו חון )ד( :א׳
 המציאות המחוייב )ה( :שקר ווה תכלית לא אל זה

 הש״י שיהיה לומר א״א ע״כ וא״כ פי׳ .הגשם ולא
 נתבאר .הזמן תחת נופל היה שאם )ו( : גשם
 ,,פי . מוציא אל מצטרך )ז( : מיא פט״ו לעיל

 באיזה נמצא היה אלא עולמית היה שלא מאחר
 :שבראו אחר אל צריך היה א״כ הזמנים מן זמן
 שלא כלומר .תמיד הזמן עם נמצא היה ואס )ח(
 בנמצא היה שהזמן זמן כל אלא לו קודם הזמן היה
 שאם אלא )ט( :עמו תמיד בנמצא ג״כ הוא היה
 פי׳ .וכו׳ משוער הבלתי המשך ההוא הזמן היה
 שהוא הזנק עם היה שהש״י לומר תרצה אס אלא

 העולם בריאת קודם ור״ל משוער הבלתי המשך
 משופר בלתי היה ההוא שהזמן אלא זמן ג״כ היה

 לשפר אפשר היה ולא וסוף( התחלה לה )שאין
 העתים משאר בזה וכיוצא לילה או יום של שיעור
 שעל בנ׳מצא הגלגלים היו לא עדיין כי הזמן באותו

 אותו ובזולת הזמנים כל לשער האדם יוכל ידס
 שהוא השי״ת על לומר א״א משיער הבלתי הזמן
 לו היה אס )כ( :הכלל וזה כמו .ובכלל )י( :ב״ת

 המתאחד מצד הן הקודם מצד הן .בזמן התלות
:יותר הכל יתבאר המאמר מזה בפי״ח ולקחן

 : חסרוט שימלא .זולתו אל מצטרך )ל(
שכלם

ענפים

 בשלם שיש וכו׳ שיאמינהו שראוי מה וזה פרקין בריש שכתב במה המחבר כוונה הפיר נמי יחישב זה ונפי
אלא בו התחדשות שוס אין והלא זה באריכות להשמיענו בא מה קשה לכאורה וכו׳ המציאות מחוייב •מצא

ומה אח״כ שכתב במה אלא הזה הפרק להתחיל צריך היה ולא זה דלפני בפרקין במופתים שנתבאר מה כפי
המחבר כוונת כי וקייס ונכון ויציב אמת הוא הכל שכתבנו מה לשי אבל ,וכו׳ הוא הזה העקר מן שיובן שראוי

לעיל שזכרנו כמו אדס בני לההמון הזה העקר באמנת הדרך להורות אלא דעת ויודעי למבינים אינה כאן
: להבין וקל

חכם
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בשורש

 ימשכו השם מציאות שהוא הראשון העקר מן מסתעפים שיהם שאמרנו שרשים הד׳ מן 1 פרק
 התארים ית׳ טמנו לסלק יחוייב האחדות שהוא הראשק השורש מן כי .רבים ענפים !“

 שהוא ואחר !העצמות על נוספים תארים שכלם )א( לפי , ודומיהם והנדיבות והגבורה כחכמה
 רבוי מחייבים שכלם לפי מקריים ולא עצמיים תארים לו שיהיו א״א אופן מכל אחד )ב( ית׳

 ההתפעליות ית׳ ממנו לסלק יחוייב בגוף כח ולא גוף שאינו שהוא הב׳ ומשורש .האחדות ומסלקים
 גשמיים התפעליות הם אלו שכל והנטירה והנקיטה והשמחה והעצב החרדון כמו כולם הגשמיים
 שיהיה יחוייב בזמן התלות ית׳ לו שאין שהוא השלישי ומהשורש .בגוף לכח או לגוף נמשכים

 ולא השווי בו שיפול א״א ולזה ,בב״ת ושלמות תכלית בבלתי יכולת בו וימצא תכלית בבלתי כחו
 בעל כחם שיהיה בהכרח )ד( ממנו מושפעים שכולם )ג( אחר כי ,הנמצאות מן דבר לשום הדמיון
 מחדשם שהוא אחר הממציאם והאלהת׳ ,בזמן התלות להם יש תכלית בעל שכחם ואחר תכלית

 )ישעיה אלהים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני הכתוב שאמר וזהו ,ובב״ת קדמון הוא )ה(
 תדמיוגי מי ואל )ו( הכתוב אמר וכן ! אלי שישוה אלהים אין קדמון שאגי אחר כלומר מ״ד(

 ית' שהוא הד׳ השורש ומן .מ׳( )שם אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו קדוש יאמר ואשוה
 :ודומיהם והליאות הסבלות כמו חסרון בו שיתמה דבר כל ממנו לסלק יחוייב החסרונות מן מסולק

 ולא הראשק העקר מן מסתעפים שרשים הר׳ אלו מנינו למה עליך שיקשה ראוי אין ומעתה )ז(
 אהד. שהוא שמנינו כמו שרשים ודומיהם וחי ויכול ורוצה חכם ]א[ היותו )ח( ג״ב מנינו

 באלו וכיוצא משתנה ושאינו הפך ולא דומה ולא הבדל ולא סוג לו אין ית׳ שהוא מנינו לא ולמה
 ושהוא )פ( בב״ת בשלמות שלם ית׳ שהוא מנינו לא ולמה , בגוף כח ולא גוף שאינו שמנינו כמו

 כי שכתבנו ממה מבואר בזה התשובה כי .בזמן התלות לו שאק שמנינו כמו ברוך ושהוא אמת
 נכללים ודומיהם ויכול ורוצה וחי חכם ית׳ היותו כי ,שכתבנו השרשים מן יוצאים ענפים אלו כל
 וחסיד ונאמן וישר צדיק שהוא וכן )ל( החסרונות מן מסולק ית' שהוא )כ( הארבעה בשורש )י(

 ולא סוג ית' לו ושאין ,שלמות שהם בהם שירומה הדברים מן בזה וכיוצא וחנון ורחום וגבור
 אינו ית׳ ושהוא ,בגוף כח ולא גוף שאינו במה נכללים כלם ,ודומיהם במקום ושאינו מקרה ולא מי;

 כי )מ( בזמן התלות לו אין ית' שהוא במה נכללים כלם ודומיהם בב״ת שלמות לו ושיש משתנה
נכללים כלם ודומיהם שוה ולא דומה לו אין ית׳ ושהוא , וב״ת משתנה הזמן תחת הנופל כל

שרשים
 כל פי׳ .וכו׳ נוספים תארים שכלם )א( ז פרק

 כלס התארים מאלו וא׳ א׳
 שיתבאר כמו השיי׳ת בעצמות רבוי מחייב הוא

 פי׳ .אופן מכל אחד )ב( : זה שאחר בפרקים
 ,מחנו מושפעים שכולם )ג( :הרכבה שוס בו זאין

 .ב״ת כחס שיהיה בהכרח )ד( :אותם ברא שהוא
 . ב״ת ובלתי קדמון הוא )ה( :נפסד הוה שכל לפי
 ואל )ו( :והדמיון השווי בו שיפול א״א ולכך פי׳
 במאמר לקחן מזה עיין .וכו׳ ואשוה תדמיוכי מי

 אחר . וכו׳ ראוי אין ומעתה )ז( :פי״ז רביעי
 הענפים יוצאים שרשים הד' שמאלו שנתבאר

 חכם היותו )ח( :וכו׳ ראוי אין כאן המבוארים
 בתארים הש״י לתאר שאפשר מצד פי׳ .וכו' ורוצה
 . בענפים שנתבאר כמו מוכרח הוא זה ופי' .כאלו

לתאר אפשר צד איזה על יתבאר שאח״ז ובפרק

ג ע

 מה .וכו׳ אמת ושהוא )ט( : כאלה בתארים הש״י
 התלות לו שאין לשורש וברוך האמת תואר שמדמה

 בדברי בפר־קין בסמוך שיתבאר מה לפי כי בזמן
 : השורש לזה ודמיון שייכות ג״כ להם יש המחבר

 יתב׳ שהוא )כ( :הד׳ בשורש .הארבעה בשורש )י(
 חחוייב הזה השורש שע״י לפי .החסרונות מן מסולק
 שידומה דבר וכל והליאות הסכלות יתב׳ ממנו לסלק
 שהוא לומר אנו צריכים ממילא א״כ חסרון שהוא
 וכיוצא .וכו׳ צדיק שהוא וכן )ל( :וכו׳ וחי חכם
 זה כל פי׳ .וכו׳ בהם שידומה הדברים חן בזה

 הוא וכו' צדיק שהוא וכן וח״ש .הד׳ בשורש נכלל
 לו ושאי; אח״כ ומ״ש . העטוף וי״ו והוא אלעיל נמשך

 שאינו השורש אל מטה אל נמשך הוא וכו' סוג ית׳
 הזמן תחת הנופל כל כי )מו : אח״כ שאמר גוף

 : המאמר מזה בפי״ט לקמן הוא מבואר .משתנה
איננו

ים

 בתארים הש״י לתאר שא״א צד על אפילו שר״ל לפרש אפשר אבל .בפרשים פי׳ ,וכו׳ ויכול ורוצה חכם ]א[ I פרק
 שמנינו כמו פאמר במה האחדות לשורש האלו התארים המחבר מדמה היאך דא׳ייכ כאלו

 וכו׳ לסלק ימוייב האחדות שהוא הראשון השורש מכח כי זה פ׳ בריש לעיל המחבר אמר הא אדרבה אחד בהוא
 . האחדות לשורש אותם להשוות המחבר דעת על עלה והאיך האחדות לשורש מתנגדים הס האלו התארים א"כ
 אי לכן האחדות לשורש מתנגדים האלו שהתארים מאחר ור״ל המחבר דעת באמת הוא שכן לומר אפשר ואי

 כי שאמר במה זה על טעם כתב בסמוך זה אחר דהא אינו זה ,האחדות שמנה כמו אותם שימנה אפשר
 אס שכתבנו כמו בזה המחבר כונת דאס ועוד .שאמרנו זה פעם על כונתו ואין וכו' מבוארת בזה התשובה

 שאינו שמנינו כמו וכו׳ סוג לו אין יתברך שהוא מנינו לא ולמה כך אחר שאמר מה לפרש חנו צריכים כן
נוף
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 אינני )נ( אמת כי ,השם מציאות שהוא הראשון בעקר נכלל אמת ית׳ ושהוא ,האחדות בשורש
 כ״ז בס׳ )לקמן האמת שם בבאור שיבא כמו בזולתי ולא בעצמו תלוי מציאותו היות זולת דבר
 השלמות בתכלית הנמצאים כל משפיע היותו זולתו דבר איננו ברוך היותו וכן ,המהמר( מזה
 כל משתרגים שרשים הארבעה מאלו ובכלל )ס! / המאמר( מזה כ״ו בפ׳ )לקמן בעז״ה שיבא כמו

 כל לבאר ונשוב .ממנו לסלק הראוים והעגינים אליו והמתיחסים ית׳ באלוה הנתלים העניניט
 איזת על ית׳ לאל שייוחסו התארים ענין תחלה ונבאר עצמו בפני הארבעה השרשים מאלו אחד

: לו שייורסו אפשר צד
 לא פעולותיו מצד הדבר בו שיתואר שהתואר )א( עיון במעט מבואר שהוא ממה ח פרק

 האחד הפועל מן שימשכו אפשר כבר כי ,כלל הפועל בעצמות רבוי יחייב
 7 ברצון בפועל ואם בטבע בפועל אם , הפועלים מיני בשני מבואר וזה х מתחלפות רבות פעולות
 ותשרוף ותבשל קצתם ותקפיא )ג( הדברים קצת תתיך היא כי )ב( האש כמו בטבע בפועל

 אלו מהם יצאו מתחלפות כחות ששה בה שיש יחשוב האש טבע ידע שלא ומי ,ותלבין ותשחיר
 בו וענק ישרוף בו וענק יבשל בו ענין )ד( בי ימצא כי שאמרנו המתחלפים ענינים הששה
 יפעל בו אשר וענק יתיך ענין בו וימצא הדבר שילבין והוא השחרות הפך יפעל בו וענק ישחיר
 טבע שידע מי. .ואולם בעצמו אהד בפועל )ה( ההפכים שימצאו שא״א יאמר כי ויקפיא, ההפך
 הפעולות ויתחלפו )ו( הדברים אלו בל האש יפעל החום והוא בו שיש אחד בכח כי יבין האש
 ברצק בפועל ימצא בעצמו וכזה 7 האש בעצמות רבוי זה שיחייב מבלי המקבלים התחלף מצד

 יקנה בו כי ,מתחלפות פעולות יפעול אחד היותו עם )ז( ברצון הפועל שבאדם המדבר הכח כי
 הפכיות מפעולות עמו רבות ובאלו ויבנה ויסתור ויתפור ויקרע המדינות וינהיג והמלאכות החכמות

 וכן ,מורכב היא שבאדם המדבר שכח שיאמר מי אק כי פשוט אחד היותו עם מתחלפות או
 / וההרגש והצמיהה בהזנה )ח( מתחלפות טבעיות פעולות טמנה ימשכו בכלל האנושית הנפש

 שאמר מי הפילוסופים מן נמצא ולא ,המדבר ו־כה המתעורר הבח )ט( כפעולות רצוניות ופעולות
 ופועל ]א[ בצמה )י( עצמו בפני הצמיחה פועל שנמצא לפי אבל , מורכבת האנושית שהנפש
 הנפש )פ( היות לחשוב זה יביא הנבדלים בשבלים עצמו בפני ההשכלה ופועל בחי ההדגש

 האנושית הנפש בי כן ואינו ,נפשות שלש שבאדם מהרופאים קצת שכתבו כמו מורכבת/ האנושית
אבות פירוש בפתיחה ז״ל הרמב״ם אותו באר דבר וזה ,מתחלפות פעולות ממנה ימשכו אחת

ביא ו,

 על נאחד אינו האחת מנין .וט׳ זולת דבר איננו )נ(
 : וכו׳ תלוי שמציאותו דבר על רק דבר שום

: הכלל זה כמו .ובכלל )ס(
 עד״מ .הדבר בו שיתואר שהתואר ו )א ח פרק

 חכם ראובן כשתאמר
 הוא חייט מלת וכן חכס חלת בזה וכיוצא חייט או

 . תתיך היא כי )ב( : המתואר הוא וראובן התואר
 האש אצל אותו תקרב אס בו וכיוצא השעוה כגון
 אס ר״ל . ותיבש ותקפיא )ג( :האש בסבת יותך

 בסבת מתיבש הוא האש אצל לח דבר איזה תקרב
 הלא שאמר הכתוב לשון אחר נמשך והמחבר האש

 בו ענין )ד( : תקפיאני וכגבינה תתיכני כחלב
 אחר וכח יבשל ידו שעל בהאש כח איזה שיש .יבשל
 פירוש .בעצמו אחר מפועל )ה( :וכו' ישרוף שע״י
 הפעולות ויתחלפו )ו( :כחית רבוי בו יהיה שלא
אפשר זה והאיך תקשה שלא כדי זה אמר .וכו׳

 שחלוף אחר לכן אחד מכח הפכים ב׳ שיבואו
 המונחים הדברים והם המקבלים מצד הס הפעילות

 שמקבל מיד הוא השעוה טבע כי עד״מ ,האש אצל
 האש אצל שתקרב דבר וכל מותך הוא האש מוס
 שגזרה תה כפי נפעל הוא האש חיס שמקבל מיד

 בו אין עצתו בהאש מ״ת אבל הדבר אותו טבע
 עס )ז( :המוס והוא אחד כח כ״א כחות רבוי שוס

 והצמיחה )ח(כהזנה אחד: שהוא אע״ם .אחד היותו
 הצמיחה וכת הזן כח לאדם יש שהרי . וההרנש

 נמצא הוא זה וכל ההרגש כח וכן המגדל כח והוא
 הכס )ט( : פ״ב חן ברוח כתבואר בטבע אצנו

 לעשות האדם יתעורר ידו שעל הכח . המתעורר
 העשבים מיני כל .בצמח )י( : שירצה דבי־ איזה

 :הצחיחה כח כ״א להס אין כי צמח נקראו והאילנות
 נל בה שנכללו לפי . מורכבת האנושית הנפש )ק!

אלו

ענפים
 הוא וכו׳ הבדל ולא סוג לו אץ מ״ש כי אפשר אי וזה הדרך בזה ג״כ וכו׳ בזמן החלוח לו שאץ כמו וכו׳ גוף
 החלות לו שאין לשורש מתנגד אינו ג״כ וכו' בב״ת בשלמות שלם ית' שהוא וכן גוף שאינו לשורש מתעד אינו
 וט׳ ורוצה חכם היותו שאמר במה המחבר של פירושו ע״כ הלא , מכוון המחבר לשון יהיה לא זה לפי וא״כ בזמן

: נ״ל / וק״ל בשרשיס שפירשנו כמו הוא וכו׳ אהד שהוא שמצינו כמו
 כמו עצמו בפני אמר ולא סתם ההרנש ופועל ואמר בלשונו המחבר קיצר .בהי ההרגש ו^ו^ל ]א[ П רק3

נמצאת הצמיחה כח כי עצמו בפני הצמיחה וטעל שאמר הצמח גבי בלשונו שדקדק
 נ״כ
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 והאיר הירח אור זרח ובאחד והאיר הנר הודלק באחד אפלים מקומות משלש לזה משל והביא
 הדבר שהוא האור בו נמצא המקומות מאלו אחד שבל שאע׳׳פ והאיר השמש זרח ובאחד

 קדימה ובלי )ם( בהסכמה )נ( עליהם נאמר מאור ושם )מ( הפועל אל הכח מן הראות המוציא )ל(
 כח וכן ,סבותיהם בבחינת מתחלפים הם שוות סבותיהם שאין )ע( אחר מקום מכל ואיחור

 מנפש אבל )פ( ובצמה בב״ח הנמצאים הצמיחה כח איננו באדם הנמצאים וההרגש הצמיחה
 שסבותיהם עם הנשר ומנפש החמור מנפש שימשכו כמו ההן הפעולות ממנה ימשכו האדם

 דבריו בסוף עוד ואמר ,בלבד השם שתוף אלא יקבצם ענין שאין )צ( שם עוד ואמר .מתחלפות
 ודעות הרחקות ממנו ויחייבו המתפלספים מן הרבה בו יכשלו מאד נפלא שהוא הענין זה והבן

 ממנו ימשכו אהד נמצא שימצא אפשר שכבר אלו מדבריו ונראה .שם עכ״ל , אמתיות בלתי
 באדם אשר האנושית הנפש ענין יבין שלא ומי ,רצוניות ומהן טבעיות מהן מתחלפות רבות פעולות
 המדבר הכח ענין שיתבונן ומי ,מתחלפות רבות מכהות ימשכו אמנם הרבות שהפעולות יחשוב
 שהוא באדם נאט׳ שהרי מתהלפו' פעולות ממנו ימשכו בו רבוי אין פשוט אחד •שהוא שעם )ק( וישכיל

 זה וכל הפלונית החכמה והמציא המדינה וכבש והחריבה הפלונית והמדינה הפלוני הבית בנה
 רבות פעולות האחד הפועל מן ימשכו איך יבין כלל המדבר הכח בעצמות רבוי יחייב לא

 בהק זה שימצא כ״ש אצלנו אשר החלושים המוחשים )ר( בפועלים זה נמצא ואם , מתחלפות
שנשיג שאע״פ נאמר ולזה , והרצוניות הטבעיות הפעולות כל סבת הוא אשר הראשון הפועל

היות שרשים
 המוציא )ל( :פ״ל במ״ד לקמן מזה ועיין הכחות אלו

 שרוצה מה כל לראות יוכל האור ע״י . הראות
 . מאור ושם )ח( :בחושך נראית א׳־׳א כי לראות
 כמו ור״ל בשוה .בהסכמה )נ( :אור מלת כלומר
 שייך כן כמו אור חלת השמש על לומר ששייך
 שוס לאחד ואין והנר הירח על אור מלת לומר

 קדימה ובלי )ס( יותרמחברו: האור אל שייטת
 בתחלה נאמר רגל שם בזה המשל פי׳ . ואיחור
 לפי הב״ח שאר או האדם רגל על וביחוד בעצם
 עומד שהאדם שהדבר מאחר וא״כ עליו עומד שהוא
 ג״כ רגל שם אח״כ נעתק לכן רגל נקרא עליו

 הספסל או שהכסא העץ רצוני והספסל הכסא אל
 לזה זה ששויס מפני רגל ג׳׳כ נקרא עליו נשען
 שם עקר כי ואיחור קדיחה וזהו העמידה בענין

 נלקח ואח״כ הב״ח על מקודם נאמר היא רגל
 נשען הספסל או שהכסא העז אל זה שם ג״כ
 על מתחלה יגל שם נאמר היה לא ואלו עליו

 הכסא על גס אותו לומר יכולין היינו לא הב״ח
 והירח והשמש הנר על הנאמר אור מלת משא׳׳כ

 שייכות שיש כמו כי ואיחור קדיחה שוס בהם אין
 שייכות יש מחש כן כמו הנר הארת אל האור לשם

 שייכות שוס לאחד ואין הירח או השמש להארת
 שהרי .שוות סבותיהן שאין )ע( :חבירו מעל יותר

 והשני השמש בסבת בא הוא האחד מקום הארת
 ימשכו האדם מנפש אבל )פ( :וכו׳ הירח בסבת

 שסבותיהם עם וכו' החמור מנפש שימשכו כמו וכו׳
 ואור השמש ואור הנר אור גבי כמו פירוש .וכו׳

 זה מאיר שזה כמו כי אחת היא שהארתם הירח
 בסבותיהם הס מתחלפים מקום מכל מאיר ג״כ
שתראה אע״פ אדם גבי הוא כן כמו שאמרנו כמו

 הזן כח זה אין וההרגש והצמיחה ההזנה כח בו
 חחחלכיס שהם לשי בנשר או בהמור הנמצא וההרגש

 הוא סבחס שבאדה וההרגש הזן כח כי בסבותיהן
 נפש סבחם שבחחור וההרגש הזן וכח האדם נפש

 האדם נפש סבתו שבאדם הצמיחה כח וכן .החמור
 והאילנות העשבים והם הצומח של הצמיחה וכח

 וא״כ , והאילנות העשבים של הצומחת נפש סבתם
 הזן כח בה שיש שתאמר מורכבת אינה האדם נפש

 אלא העשבים של הצמיחה כח או ב״ח של וההרנש
 בה ואין ההן הפעולות יצאו עצתה האדם שמנפש

 שאין )צ( :האור משל בענין שהוא כמו הרכבה שוס
 שאינם פירוש . בלבד השם שתוף אלא יקבצס מנין
 כי לבד אור בחלת האותיות בקריאת אלא שויס
 נאחר כן כמו אור השמש אור על שנאחר כמו
 אינם עצמם בענין אבל וכו' אור הירח אור על

 שוס להם ואין אחרת סבה יש אחד לכל כי שוים
 כח ענין שאין אדם גבי הוא וכן . לזה זה דמיון

 כת ענין הוא לאדם שיש והצמיחה וההרגש ההזנה
 ובעשביס בב״ח שיש עצמה והצמיחה וההרגש ההזנה
 שנאחר כחו כי לבד השם בשתוף רק שויס ואינם

 שאר על נאמר כן כמו האדם על והרגש הזן שם
 הוא זה כי שויס אינם עצמם בענין אבל ב״ח

 וכמו שכתבנו כמו בהמיי סבת וזהו אנושי סבת
 ברוח ועיין , ע״ש כ״ט פרק במ״ד לקמן שיתבאר

 השם שתוף מנין נתבאר שם כי השמות בביאור חן
 : המאחר מזה בפ״ל לקמן חזה עוד ועיין , כך

 אחד שהוא שאע״פ .פשוט אחד שהוא שעם )ק(
 :וכו' ממנו ימשכו אעם״כ רבוי שוס בו ואין פשוט

:בחוש נראין שהם . המוחשים )ר(
כמו

ענפים
 אין הנבדלים כשכלים וכן הרגש בו שאק בצמח הצמיחה פועל כנגד אלא ההרגש פועל אמר ולא ,ב״ח אצל ג״כ

: וק״ל לבד ההשכלה פועל אס כי להם
 אסרנו
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 מה ולזה ית׳ בו רבוי שחייבו כמה , זה אין מתחלפות רבות פעולות ,ית טמנו נמשכות היות
 אם הבתהלפות הפעולות כצד המתחלפים התארים אלו בכבו השם לתאר המעיינים אצל שיותר

 שיהיה כבי אהד בבקבל ואם ,בחי החיות וכח בצומח הצמיחה כח כמו )ש( מתחלפים במקבלים
 התארים באלו וביוצא בעינו אחד לעם או בעצמו אחד לאיש פעם ונוקם פעם ורחום חנק

 באתה בעצמו אותו נתאר אס אף בי נאמר זה ובעבור ,ממנו הנמשכות הפעולות על המורים
 בשהוא אותו בשתארנו כי , בו רבוי שיחייב ממה זה אין ,ממנו שנמשך שראינו הפעל מצד תואר

 ! ית׳ בעצמו דבר זה יחייב לא החיים לכל החיות שהוא ממנו הנמשך הפועל בבחינת )ת( חי
 החיות להמשיך חיים מקור שעמו נשפוט מכנו נמשכים החיים רואים שאנו לפי כי לומר הבונה כי

 )תהליס ונו' חיים מקור עמך כי הכתוב במאמר חי בשהוא שנתארהו מה הוא ולזה החיים; בכל
 הבת הנותן הוא בי אוד נראה באורו בי רואים שאנו מצד עמו הוא שהאור נשפוט ג״כ וכן ,ל״ו(

 שהם נשפוט אנחנו השלכות בבל וכי הפעל אל הבה מן הראות המוציא והוא האור לראות
 ישמע הלא אוזן הנוטע המשורר שאמר מת דרך על ממנו נמשכים היותם מצר אצלו נמצאים

 הפעורות בבחינת חכם בשהוא נתארהו בבר הדרך וע״ז , צ״ד( )בס יביט הלא עין יוצר אט
 , החכמה אצלו המצא על יודה שזה גדול וסדור נפלאה בחכמה ממנו נמשבות שהם רואים שאנו
 ממנו נמשכות אות; שנראה המתחלפות הפעולות כל כצד מתחלפים בתארים יתואר כבר זה ולפי

 מתחלפים יתסיס מצד )א( מתחלפים בתארים יתואר כבר וכן ,בעצמו רבוי זה שיחייב מבלי
 קרוב הכתוב אבר טסנו רחוק או האדם אל קרוב שהשם )ב( שנאמר כמו מתחלפות והצטרפיות

 הא־ם כצד אלא והדוחק הקורבה שאין ש״ו( )כבני מרשעים ה׳ רחוק ל״ד( )ההליס לב לנשברי ה׳
 אדם שיחטא קודם הוא אני ה' ה' רז״ל שאמרו בכו ,מכנו מתרחק או השם אל מתקרב שהוא

 יחם לו יש שיחטא קודם )ג( כי באדם אלא ית׳ בו השנוי שאין כלומר שחטא לאחר הוא ואני
 קרוב שהוא האילן במו , ממנו מתרחק שהיא אחר יחס לו יש שחטא ואחר השם אל אחד

 אלא כאילן השנוי ואין )ד( פעם ולמערבו פעם ראובן ולמזרח פעם ממנו ורחוק פעם לראובן
 יחייב שלא כמה זה כי בהם וביוצא וארק וכלך ופועל יוצר הוא שהש״י שאמר או )ה( ,בראובן

 שכעק ואה יעקב בן שהוא בו אמרנו ]ב[ בראובן רבוי יחייב שלא כמו בעצמו שנוי או רבוי
 מחייבים בלתי תאדיב הם ספק בלי אלו שכל הבור ובעל השור ובעל נפתלי ושותף חנוך ואבי
 אליהם שייוחס )ו( הדברים מצד תארים הם אבל ראובן על בעצמו הרבוי שאק בראובן רבוי

 ית' באל שאמר בכו כתחלפות בבחינות מתחלפים בתארים יתואר וכן , אליהם שישתתף או
 בו אחר ותואר יוכל בו אחד תואר )ז( בו שיש לומר הכונה שאין יכול או הכם או רוצה שהוא
 אהד תואר בו שיש נאמר שלא כמו שברא כה ידע בו אחר ותואר ברא בו אחר ותואר רוצה

 בו אחר ותואר מלאכים ברא בו אחר ותואר הגלגלים ברא בו אחר ותואר היסודות ברא בו
 שכל לפי אבל ,שאמרנו כמו )ה( אחד כפועל ימשכו מתחלפות פעולות אלו שכל האנשים ברא
 נאמר )כ( לפעול וירצה לפעול וידע לפעול יוכל לא אם פעולה איזו שיפעל לו אפשר אי שלם פועל

 הדרכים אלו ועל ,בו רבוי יחייבו שלא בפועל מתחלפות בחינות ואלו וידע ויכול רוצה שהוא
ואם המקבלים מצד המתחלפות הפעולות בצד אם מתחלפים בתארים השם שיתואר מה הוא

מד> שרשים
 שנותן רואין שאנו .זכו' בצומח הצמיחה כח כמו )ש(

 הפעל בבחינת )ת( :לחי והחיות לצומח הצמיחה
 ממנו בא החיות שפעולת מבחיני׳ שאנו .ממנו הנמשך

 יחסים מצד )א( :חי לכל חיים החותך הוא והוא
 נקרא איזה והולך מבאר עצמו המחבר .וכו׳
 . האדם אל קרוב שהשם )ב( :הצטרפות ואיזה יחס

 לו יש שיחטא קודם )ג( :היחסים מפרש פתה
 צדיק שהוא מצד ה׳ אל קרוב שהוא .וכו׳ אחד יחס

 כי פי׳ .באילן השינוי ואין )ד( :במעשיו וחסיד
גבי כן כמו אחד במקום עומד הוא לעולם האילן

 .וט׳ ופועל יוצר הוא שהש״י שאחר או )ה( :הש״י
 נתבאר ההניק ובספר . ההצטרפות מפרש עתה
 : ע״ש הצטרפית וזה יחס נקרא זה לחה
 פירוש .אליהם שישתתף או אליהם שייוחס )ו(
 :אחד כה .אחד תואר )ז( :הש״י גבי הוא כן כמו
 בפרק לעיל הכל שנתבאר כמו .שאמרנו כמו )ח(

 וט' הכס או רוצה בתואר מנין הוא כן כמו .זה
 או רוצה שהוא נאמר )ט( :יתברך באל הנאמר

 : יתברך באלוה נאמר כן כמו . ויודע יכול
החתחלטת

ענפים

 הצרופים אלו בין גדול הפרש יש כי לראיה דומה הנדון שאין נראה .וכו׳ יעקב בן שהוא ט אמרנו ]ב[
 לבד בשכל כ״א שאינם ר״ל פכליי נמצא אלא אינם האלהייס הצרופים כי האלהיים והצרופים

 אבל מה רטי יחייט הצרופים אלו לכן בחוש ומופנות לשכל חון שהם הצרופים בחלו משא״כ לשכל חון ולא
:עיקר הוא וק כנ״ל כלל רטי יחייבו לא האלהייס הצרופים

ודפז
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 הבחינות מצד או אליהם שיצטרף והצרופים היחסים מצד או בעצמם המתחלפות )י( הפעולות מצד
 והנביאים התורה ררך וזהו בחקו, מותרים ובלם ית׳ בו רבוי מחייבים אינם אלו כל כי המתחלפות

 עצמו מצד מתחלפים בתארים )כ( השם שיתואר אפשר אם ואולם , ית׳ אליו שיחסו בתארים
: הש״י בעזרת עליו שנחקור ממה זה הנה

 ענק )נ( הוא אבל , המתואר עצם אינו )ב( הדבר בו שיתואר התואר )א( ט פרה
ענק אם משיהיה ימלט לא התואר כי וזה )ד( לעצם מגיע אחר י
 נוסף תואר זה אין מדבר חי הוא האדם כאמרך עצמי ענק היה ואם , מקרי ענין ואם עצמי

 וזת )ה( ,והדבור החיות זולת דבר אינו האדם כי אדם הוא האדם כאמרם הוא אבל , העצם על
 ירוהק ולא )ו( לעצם מגיע אחר ענק ואינו המתואר עצם הוא התואר כי שם באור אלא אינו

 יורו לא הטלות רבוי כי )ז( העצמות על נוסף דבר שאינו אחר כזה בתואר השם שיתואר
 לא מרגיש נזון נשם שאמרנו כמו , העצטות הבנת באור הם אבל ,הענינים רבוי על בהכרח

 שיתואר אפשר שאי שתדע ראוי ואולם )ט( .החי מלת הבנת על )רז( רבוי המלות אלו יוסיפו
 בו שהוא על אחד בדבר ולא )י( באדם והדבור בחיות עצם בו שהם על דברים בשני השי״ת

בתכלית פשוט ית׳ שהוא בארנו וכבר ,דברים סב׳ מורכב השי״ת יהיה שא״כ )כ( ,עצם חלק

 כמו המקבלים בעצם . בעצמם המתחלפות )י(
 פעס ונוקם פעם ורחום חנון שיהיה לעיל שאמר
מתחלפים בתארים )כ( :וכו׳ בעצמו אחד לאיש

: עצמו הש״י מצד .עצמו מצד
 איננו הדבר בו שיתואר התואר )א( ט פרק

פירוש . המתואר עצם
 במורה בהדיא היא וכן ,כך שיהיה נותנת הסברא
 והנא ראשון מושכל הענק כי וזה וז״ל מח״א בפנ״א

 עקרי ,עכ״ל וכו המתואר עצם בלתי שהתואר
 ונ״ב בפנ״א מבוארין הס זה שבפרק המחבר דברי
 אינו התואר .המתואר עצם אינו )ב( :למורה מח״א

 אחר ענין )נ( :זה בתואר המתואר הדבר עצמות
 עצמות על הוספה הוא הזה התואר . לעצם מגיע
 למתואר, מקרי דבר הוא הוספה שהוא ומאחר הדבר

 בלשון משמע וכן הנזכר בפנ״א במורה הוא כן
 ענק ואם עצמי פנק אס שאמר בסמוך המחבר

 . וכו' ימלט לא התואר כי וזה )ד( :וכו' מקרי
 אינו וזה )ה( :הנזכרת הסברא לפרש בא עתה
 חי שאמרנו זה ור״ל כצ״ל .,וכו שם ביאור אלא

 ולא אדם מלת יבואר שע״י כדי אלא אינו מדבר
 וא״כ הנזכר בם׳ בחורה משמע כן ,נוסף פנין שהוא

 שהוא מה כ״א עצמיי תואר שום חצינו שלא מאחר
 כ״א באמת תואר לשון נופל אינו ופ״ז לשם ביאור

 מורה תואר פנין כי הלשון מן ובהקל בהעברה
 תארו מה כמו לעצם המגיע הדבר על בהכרח
 בשום מצינו ולא רבות וכהנה המלך בני כתואר
 תואר בשם עצחו העצם מכנה הכתוב שיהא מקוס

 אינו הוא באמת תואר נקרא שהוא מה כל ולכן
 המחבר שהוסיף וזה , לעצם מגיע אחר ענין כ״א

 עצם הוא תואר כי אחרת פעם עוד ואמר בלשונו
 אע״פ לעצם מגיע אחר עגין ואנו המתואר
 אלו דברים כי מותר דברי שהם נראה שלכאורה

 זה אין שאמר במה בסמוך זה לפני נזכרים הם
 מה בזה לנו להורות אלא ,העצם על נוסף תואר

 מדבר חי שתואר מאחר לומר בא וכאלו שאמרנו
באמת תואר נקרא אינו כן אס המתואר עצס הוא

 מח״א בפנ״ב בלשונו רש״ט כתי וכן .שאמרנו כמו
 או מדבר חי שהוא יאמר האדם כי ,וז״ל למורה
 דרך על תארים אינם ואלו מדבר או חי שהוא

 משמע א״כ .עכ״ל וכו' שם ביאור הס אבל האמת
 אלא באמת תואר נקרא אינו כזה שתואר בהדיא

 דברי פירוש כנ״ל ,שאמרנו כמו העברה צד על
 ירוחק. ולא )ו( :אלווק׳ל דבריו בהמשך המחכי־

 רטי כי )זן :וכו׳ שתואר השכל מן רחוק יהיה ולא
 : מדבר חי הוא האדם שאמר הה כגון . המלות

 החי עצמות ענין אין כי .החי מלת הבנת על )ח(
 : מרגיש נזון גשש והם אלו דברים ג׳ כ״א
 שאמרנו אע״פ פי׳ .וכו' שתדע ראוי ואולם )ט(
 השם לו שיתואר אפשר לשם ביאור שהוא מה

 דברים בב׳ השם שיתואר שא״א שתדע ראוי אבל
 חי שהוא האדם במשל שהוא כמו עצם בו שהם

 שהוא לפי האדם עצמות הם ביחד ושניהם מדבר
 : והולך שמבאר כמו מחלקים מורכב אינו ית׳
 פי׳ . עצם חלק בו שהוא על אחד בדבר ולא )י(

 השני מאותן אחד בדבר הש״י שיתואר א״א וגס
 שני הם מדבר חי עד״מ עצם בו שיהיו דברים
 לבד בחיות האדם את מתארים ופעמים דברים

 ולומר לבד במדבר ופעמים חי איש שהוא לומר
 שעל מעצמותו אחד חלק והוא מדבר איש שהוא

 הש״י אבל המינין משאר ומובדל מוגבל הוא ידו
 וז״ש , שמבאר כמו בזה בכיוצא אותו לתאר א״א
 שני מאותן חלק הוא האחד שהדבר ר״ל עצם חלק

 הש״י יהיה כן שאס )כ( :עצם בו שיהיו דברים
 מבואר הוא ההוא הענין .וכו' דברים משני מורכב

 אכתוב הענין שתבין ונדי מהמורה לח״א נ״ב בם׳
 . הנזכר בם' שכתב מה לפי בזה הרמב״ם דעת לך
 לאדם קודמות סבות הס מדבר חי ענין כי דע

 וסבת אדם גדר זהו כי ומוגדר מוגבל האדם ובהם
 קודמות סבות שוס לו אין שהש״י ולמה מציאותו

 לו אין הש״י כי בהס ויוגבל מציאותו סבת שיהיו
 לעיל שנתבאר כמו הרכבה שום לו ואין גדר

כזה בתואר הש״י שיתואר אפשר אי לכן במופתים
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שהוא

 בו הנקרא לשם באור ההוא התואר שיהיה ע״ד תואר באיזה יתואר כבר אבל )ל( . הפשיטות
 שהממציא שנאמר כמו המתואר לעצם כבאר עצמי ענין התואר כשיהיה אלא יבא לא ווה

 המציאות פהוייב שם באור הוא זה שכל הגמור האמת והוא המציאות הכהוייב הוא הראשון
 הוא מקרי ענק התואר היה ואם המאמר( מזה כ״ז בפרק )לקמן האמת שם בביאור שיבא כמו

 המקרה כי )ס( נושא אל יצטרך )נ( שהמקרה לפי וזה ית/ בו משיתואר נמנע שהוא )מ( סבואר
 והיוב העצם קיום ואם )ע( , המקרים נושא עצם ית׳ השם זה לפי ויהיה בעצמו עומד איננו

 והעצם )צ( ,ימצא שלא ואפשר שימצא אפשר המקרה הנה )פ( המקרים בזולת הוא עצמותו
 המציאות ואפשרות המציאות מהוייב דברים סב׳ מורכב השי״ת א״כ יהיה , המציאות מחוייב

 ועלול עלה ויהיה עלול המציאות אפשרי שהוא ומצד עלה המציאות מחוייב שהוא מצד ויהיה
 והיוב קיומו אין ואם ש(1 . אפשרי בלתי הלוף הה )ר( בעצמו עומד עצם היותו עם )ק( יחד

 המציאות מהריב אותו הנושא והעצם המציאות מהוייב א״כ המקרה הנה המקרה בזולת עצמותו
 העצם שהם ענינים משני מחובר אהד נמצא או המציאות מחריבי נמצאים שני א״כ ויהיה

 בשום הש״י שיתואר אפשר שאי מבואר הוא כן ועל .בטולו שנתבאר במה )ת( זה וכל !והבקרה
 צד על שהיו מה אלא מהש״י התארים סלק שיחייב ממה וזה , מקריי ולא עצמיי לא תואר

 זה הנה מה תארים לו שימצאו מהריב שהוא ואולם )א( .שאמרנו כמו מציאותו לחיוב הבאור
 מהריב ית׳ להיותו כי שכתבנו המופתים לפי הידוע מן הוא כי וזה , הדרך ע״ז אמתהו יתבאר

 שהאחדות מבואר והוא המציאות מהריב יהיה לא כן לא שאם )ב( אחד שיהיה ראוי המציאות
 אפשר היה לא אדם שהוא במה אהד ראובן היה שאם )ג( העצבות על נוסף תואר דבר בבל

 שיתואר אפשר היה ולא ראובן מהות הוא שהאחדות אחר באחדות והאילן הסוס שיתואר
 העצמות. על נוסף ענק האחדות ספק בלי אבל . אחת בשהיא החכמה ולא אהד בשהוא הלובן
בה אלא שבארנו במו תואר בשום יתואר לא והש״י העצמות על נוסף דבר שהאחדות ואחר

שרשים
 בסוג דהיינו העצם בחלק האדם יחואר אס וכן
 איש או הסוג הוא חי איש כאמרך בהבדל או

 ית׳ בו שיתואר נמנע ג״כ זהו ההבדל והוא מדבר
 מזולת ההבדל ולא ההבדל מזולת א״א שהסוג לפי

 מהותו תהיה חהס בא׳ הש״י יתאר אס וא״כ הסוג
 הבירו זולת לאחד א״א כי והבדל מסוג מורכבת

 המגבילות קדומות וסכות גדר לו יהיה כן ואס
 כמו מוחלט שקר וזה הלילה אותו ומגדירות

 ולא קודמות סבות שוס להש״י אין כי שאמרנו
 שאין אף הנזכר בם׳ במורה מבואר הוא כן ,גדר

 אבל )ל( :ורש״ט האפודי בפי' וע״ש לשונו חמש זה
 : הש״י שיתואר אפשר כבר אבל . יתואר כבר
 לצדד שא״א .ית' בו משיתואר נמנע שהוא )מ(

 כתו זה בתואר אותו לתאר מהצדדים צד בשום
 איזה אל . נושא אל יצטרך )נ( :והולך שמבאר

 המקרה כי )ס( עליו: לנוח המקרה שיוכל דבר
 בזה והמשל בעצמו להיות המקרה א״א כי .וכו׳

 עוחד יושב וכן אדום לבן שחור כגון הצבע מראות
 אלו והמקרייס מקריי, דבר נקרא בזה וכיוצא

 כי אחר דבר על שינוחו מבלתי להיות להם א״א
 העמידה בענין וכן , בעצמם לעמוד למראות א״א

 על עומד או שישב כ״א בעצמם להיות א״א והישיבה
 .,וכו עצמותו וחיוב העצם קיום ואס )ע( אחר: דבר
 מתמיד מקרה הא׳ המין ,מינים שני המקרה כי דע

 כשחרות בו נמצא שהוא מדבר לעולם נפרד ובלתי
 תמיד הוא השחרות כי העורב מן נפרד שאיט

 שאינו וכחום מחנו להפרד וא״א העורב על נח
 מקרה הוא השני והמין . לעולם האש מן נפרד

ועומד כיושב אחרת בעת ויפקד אחד בעת שימצא

 וכן הפחידה ממנו יפקד האדם שישב בעת כי
 בחלוקה החופת זה להניח המחבר הוכרח וכן להפך

 בזולת הוא עצמותו וחיוב העצם ואס ומ״ש ,זו
 : הנמצא מן הנפרדת המקרה פל כונתו המקריים

 שהמקי־ה מאחר פי׳ .שימצא אפשר המקרה הנה )פ(
 מציאת חיוב אין א״כ עליו שינוח לד״א צריך

 הוא המקרה ולכך בזולתו כ״א בעצמו המקרה
 הנושא העצם פי׳ .והעצם )צ( :המציאות אפשר

 אין כי בעצמו המציאות חחוייב הוא המקרה את
 מורכב הש״י א״כ יהיה בזולתו תלוי העצם קיום
 פ’אע .בעצמו עומד עצם היותו עם )ק( :וכו׳

 בזולתו תלוי ואינו בעצמו הוא ית׳ עצמותו שקיום
 :א״א וזה המציאות אפשר יהיה המקרה מצד מ״ח
 נגד זהו כלומר .אפשרי בלתי חלוף זה )ר(

 אפשריס והבלתי הנמנעים הדברים ומן האמת
 המין כנגד זהו .,וכו קיומו אין ואס )ש( : הוא
 ובלתי תמיד שהוא המקרה והוא מהמקרה הב׳

 ממה )ת( : מ הנמצא מהדבר לעולם נפ־ד
 המציאות מחוייבי ב׳ להיות א״א כי .בעולו שנתבאר

 א׳ שהוא לפי השי״ת אצל ענינים חבור שוס ולא
 : למעלה הכל כמ״ש הרכבה שוס בלי הפשוט

 . מה תארים לו שימצאו מחוייב שהוא ואולם )א(
 יהיה לא שאל״כ )ב( :באתת תארים שהם ,פי

 שאס )ג( ־• במופתים כמ״שלעיל המציאות. מחוייב
 היה שאס פי׳ אדם. שהוא במה אחד ראובן היה

 שהאחדות מטעם האחד בתואר מתואר ראובן
 הסום לתאר א״א א״כ האדם ומהות עצמות הוא

 אחד סוס זהו עליו ולומר האחד בתואר האילן או
 האדם חהית הוא שהאחדות מאחר אחד אילן או

אבל
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 האחדות ענק כי אחד שהוא יה' עליו יאמר צד איזה על שנבאר צריך בלבד שם באור שהוא
 שנבאר ואחר , פעולותיו מצד יתברך אליו המיוחסים התארים כשאר איננו ית׳ עליו הנאמר

:יתברך אליו שייוחסו אפשר צד איזה על התארים שאר על נדבר באחדות זה

 לנמצא והבדלה יחוד נותן שהוא הדבר על )ב( יאמר אמנם האחד שם )א( י פרה
 בעבור מתחלפים רבים אישים על )ג( האחד שם יפול ולזה . מזולתו

 אותו שיהיה הן , מזולתם הענין באותו יובדלו )ה( ויתרם )ד( אחד בענק מסכימים היותם
 אחד בדבר מסכימים היותם בעבור כי , י״א( )בראשית אחת ושפה אחד עם כמו מקרי הענק
 בענין משתתפים להיותם אהד עם שהם בהם נאמר בכושיים והשחרות בישמעאלים כדת מקרי
 ושמעון ראובן כי )ז( שנאמר כמו עצמותי הענין אותו שיהיה והן ,מזולתם יבדילם )ו( מקרי אהד
 אהד ענק בהם להיות האהר שם בהם יאמר כי בחיות אחר )ח( והסוס והאדם באנושית אהד

 יהיה )י( יותר מזולתם ייחדהו המיחד ההוא הענין שיהיה מה וכל )ס( מזולתם יבדילם עצמותי
 מורכב היותו עם )כ( ראובן על אמתי יותר האחד ענק יהיה ולזה . האחד בשם אמתי יותר

 מזה אמתי ויותר )מ( אהד עם על הוא מאשר לחוש נראים )ל( במין מתחלפים רבים מאברים
 אע״פ )ם( החלקים המתדמה )נ( האחד האבר או העצם על או הבשר על •הנאמר האחד הוא

 יותר עליהם יצדק לחוש מושגים ואינם הפרדתם שיקשה לפי מתחלפים מיסודות מורכב שהוא
 החימר אל לחלקו אפשר שאי הפשוט היסוד )ע( האחד בשם מזה אמתי ויותר ! האחר שם

 אמתי והיותר ,נפרד בחוש מושג מהם אהד ואין )צ( בשכל אלא )פ( הורכב מהם אשר ?הצורה
בלבד אהד מרחק שהוא הקו )ר( הוא האחר בשם אמתי והיותר , השטח )ק( האחד בשם

 וכיוצא והאילן הסוס מתארים שאנו מאחר אבל
 או ראובן את מתארים שאנו כמו האחד בשס בו

 עצמות אינו האחדות א״כ אחד בשם אחר אדם
: העצמות על נוסף ענין הוא אלא ראובן

 במאמר נתבאר כ״ז • וכו׳ האחד שם )א( י פרק
 בביאור הטבע שאחר מחה ט'

 יחוד נותן שהוא הדבר על )ב( : רש״ד לאבן
 ענין באיזה נבדל שהוא דבר כל על פי׳ .והבדלה

 על )ג( :האחד שם עליו נאחר הדברים שאר מכל
 רבים שהם אע״ם כלומר .וכו' רבים אישים

 האחד שם עליהם נאמר מ״ח בענינים ומתחלפים
 שהם הענק וזה .ויחדס )ד( :וכו׳ היותם בעבור

 ונאחדים נקשרים שהיו להם גורס עליו מסכימים
 ור״ל יודי״ן בב׳ ייחדם גורם ספרים ובקצת . יחד

 יהיו שע״י כדי זה ענק על מסכימים הס שלכך
 יובדלו )ה( :עיקר והוא בזה זה ונאחזים נקשרים

 ניכר הוא הזה הענין וע״י .מזולתם ענק באותו
 שמבאר כמו הנחצאי' חן לזולתם בינם יש ההבדל
 המקרי הענין ע״י .מזולתם יבדילס )ו( . והולך

 ושמעון ראובן כי )ז( : מזולתם נבדלים הס הזה
 : באנושית שוה שניהם עצמות כי .באנושית אחד
 עצמותו הוא שהחיות כשם כי . בחיות אחד )ח(

 שיהיה מה וכל )ט( :הסוס עצמות הוא כן אדם של
 פי' . יותר מזולתם ייחדהו המיחד ההוא הענק

 היחוד נעשה ידו שעל ענק איזה שתראה מקום כל
 שאר מכל ניכר יותר ויחודו הבדלו ויהיה וההבדל

 לדבר. דבר בק והבדל יחוד ג״כ העושים הענינים
 אמתי יותר יהיה )י( :ייתר מזולתם ייחדהו וז״ש
 שם עליו לזמר ראוי יותר יהיה פי׳ .האחד בשם

 : והולך שמבאר וכמו ההבדלים שאר כל מעל האחד
 אף .וכו׳ אחד עם על וכי׳ מורכב היותו עם )כ(
יותר ח״מ רבים מאברים מורכב שהוא פי על

 על נאתר שהוא מחה האחד שס עליו לומר ראוי
 מאברים ג״כ מורכב הוא א' וכל רבים שהם א׳ עם

 וכיוצא רגל פה יד כגון לחוש. נראים )ל( רבים:
 אחר ענין תמצא עוד .מזה אמתי ויותר )מ( :בזה

 הא' שם עליו לומר ראוי שיותר ההבדל נעשה שע״י
 כי פי׳ .החלקים החתדמה )נ( :אחר איש על מאשר
 כל יהיו אעפ״כ חלק*ס לכמה הבשר שתחלוק אע״ם

 כן ואס בשי כולם שהרי לזה זה דומים החלקים
 ניכרים אינם אחת בחתיכה החלקים כל שהיו בשעה

 וכל נחלק שאינו אע״פ כי שלם איש גבי כמו כ״כ
 שהרי ניכרים הם אעפ״כ יחד מחוברים הם חלקיו

 והבשר עצמן בפני והגידין עצמם בפני העצמות
 הניכרים האברים משאר בזה וכיוצא עצמו בפני

 ולזה וכו׳ ועין ורגל יד כמו עצמו בפני וא׳ א׳ כל
 העצם על או לבד הבשר על לומר ראוי יותר הוא
 : שלם איש על נאחר הוא מאשר האחד שם לבד
 העצם או שהבשר אע״פ .מורכב שהוא אע״ם )ס(
 הא׳ שם עליו לומר ראוי מ״מ מורכבים ג״כ הס
 היסוד )ע( :וכו׳ הרכבתם להפריד שקשה לפי

 : עצמו בפני ארח״ע יסודות מד׳ א׳ כל .הפשוט
 בחלוקה אותו לחלק א״א כי - בשכל אלא )ם(

 לצייר אפשר הוא רק כלל לחוש הנראה ממשית
 בחוש חושג מהם אחד ואין )צ( :במחשבה חלוקו
 במחשבה הפשוט היסוד את שתחלק אע״פ כי .נפרד
 משא׳״ב .בחוש מהחלקים א' כל להשיג א״א מ״מ
 מ״מ הפרדתם שקשה אע״פ כי עצם או בשר גבי

 אר״מ היסודות ג׳ ממנו הלכו האדם שחת אחר
 א״ב העפר יסוד שהוא הגוף רק אצלו נשאר ואינו
 .השטח )ק( :הרכבתו הפרדת קצת כחוש הוא ניכר

 נקרא גובה לו ואין ורוחב אורך לו שיש דבר כל
 : כזה הארק פני על נשטח מלשון והוא שטח
כי в לקו אין כי .בלבד א׳ מרחק שהוא הקו )ר(

אס
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 החומר אל הפשוט כיסוד במחשבה ולא בפועל לא אליהם יותך טרברים מחובר ואינו ׳)ש(

 הנמצאים מכל בזה ייבדל פשוט אהד מרחק הוא אבל ! והרוחב האורך אל וכשטח והצורה
 אל יחלק שכבר לפי )ח( גמורה אחדות הקו אחדות אין וט״ט ,זולתו בזה לו ישתתף ילא

 .קו מהם אחד כל יקרא קטנים חלקים אל אליו שתרמוז )א( קו כל ויחלק ישר ואל קשתיי
 והיא במחשבה ולא בפועל לא )ב( תחלק שלא הנקודה האחד בשם ממנו אמתי 'והיותר
 אין זה ובעבור , מצב בעלת שהיא אלא )נ( בדבר ישתתפו ולא הנמצאים מן מזולתה נבדלת

 הוא האחד בשם אמתי והיותר . אחרים נמצאים במצב לה שישתתפו אחר גמורה אחדות זה
 מציאותו שאין אלא )ד( הנמצאים מן זולתו בזה לו ישתתף ולא מצב בעל שאינו המספרי האחד

 האחדים כאלה רב קבוץ המחשבה תשיג כבר ולזה ,במחשבה אלא בפעל )ה( אמתי מציאות
 גמורה אחדות איננו זה שאף מבואר הוא ולזה , האחדים קבוץ שהוא )ו( המספר גדר שזהו
 שיושכלו ואפשר הנמצאים מן מזולתו בפעל מה לנמצא )ז( והבדלה יחוד נותן שאינו יאחר

 לנמצא שזולתו מה מכל והבדלה יחוד נותנת אשר היא הגמורה והאחדות ,ממנו רבים אחדים
 נמצא בנבצאים שאין ואחר .לו דומה זולתו עמו שיושכל אפשר שאי בפעל נמצא שהוא מה

 מי בעולם שאין מבואר , השי״ת זולה דבר לו ישוה שלא בדבר )ח( זולתו עמו ישתתף שלא
 שהוא לפי ,ית׳ האלוה אלא באמהות שזולתו מה מכל מובדל שיהיה האחד שם עליו שיפול
 באפשרות לזה זה וישתתפו המציאות אפשרי זולתו הנמצאים ובל , המציאות מחוייב לבדו

 הנמצא בשם ואפי׳ )ט( הדברים מן בדבר ולא הטציאות בחיוב לו שישתתף מי ואין המציאות
 שיהיו לציירם לשכל אפשר ושאי המציאות מהיייבי שני שיהיו שא״א בארנו כבר כי , בלבד
 אחדות ית׳ אחדותו כן ואם , השם בשתוף זולתו ועל יוז׳ עליו יאמר ושהמציאות אופן מכל שוים

 באמתות שהאתר שהתבאר ואחר . דבר בשום אליו ישוח ולא נמצא שום לו ישתתף שלא גמורה
 שנתאמת המציאות שמחוייב והתבאר דבר אליו ידמה ולא אליו ישוח 'שלא הנמצא על יאמר

 מבואר הוא הענינים בענקכן )י( נמצא שום לו ישתתף ולא לו דומה אין במופת מציאותו
יחייב לא ולזה ,חיובי ענין ולא )ל( שוללי ענין הוא )כ( כאלו ית׳ עליו הנאטר האחד שהואר

רבוי שרעים
 : — כזה רוחב ולא גובה לא לו ואין אורך אס
 נראה . אליהם יותך מדברים תחובר ואינו )ש(

 וחטר ופירש״י ארצה נחך לא וחטר מלשון שהוא
 לדברים יגיע הזה הקו שאין ור״ל וגו' הגיע לא

 הפשוט היסוד על או השטח על הנאתריס אלו
 ר״ל אליהם וז״ש וכו׳ בפועל לא חהס תחובר ואינו

 , והשטח הפשוט היסוד על הנאמרים הדברים אל
 מחובר ואינו אמר וכאלי מחובר ואינו אל שב והכל

 מוחקין ויש . אליהם כלל יותך ואינו מדברים
 לראיה ולוקחין אליהם מרמז וגורסים יותך ׳תיבת

 שחרחוז קו כל ויחלק בסמוך אח״כ המחבר מי׳ש
 גירסא עקרים ספר בשום מצאתי לא אבל וכו׳ אליו

 ואל כזה .קשתיי אל יחלק שכבר לפי )ת( :וו
 את לעקם פעס שנוכל מאחר ור״ל — כזה ישר
 מחנו לעשות ופעם קשת קו כמו אותו ולעשות הקו
 אותו לעשות אפשר כי אחד נקרא זה אין וא״כ ישר קו
 שתרצה כלומר .אליו שתיחוז )א( :פנים כמה על

 ולא בפעל לא )ב( :הפילוסופים מלשון והוא אותו
 אס ונראה .ממשית שוס בה שאין לפי .במחשבה

 הן חלוקה לידי אחת הנקודה שתבא באפשרות היה
 וכן נקודה נקראת היתה לא במחשבה הן בפועל

 שלו עולם יסוד בם' ישראל יצחק הר״ר כתב
 בפ׳ ג״כ הביאו והא״י ז׳ שער פ״ב ראשון מאמר

 שאינה דבר הוא הנקודה כי דע שם וז״ל .זה
 דקותה מפני ולא במחשבה ואפילו כלל מתחלקת

 לה ואין הואיל לכך ראויה שאינה מפגי אנא לבד
 בעולם התפשטות שוס ולא שפור ולא חדה ■שוס
; הנזכר בפרק ע״זע״ש והמופת עכ״ל, ממש ולא

 האדס צריך ע״כ .חצב בעלת שהיא אלא )ג(
 אנא )ד( :דבר איזה על עומדת שהיא בשכלו לצייר
 . בפעל )ה( :וכו׳ שאין לפי אלא .מציאותו שאין

 כשאומר .האחדים קבוץ שהוא )ו( :החוש בהרגש
 ג' היינו ג׳ וכן אחדים ב׳ ל ר׳ שנים במספרי
 א׳ פעמים אלף היינו אלף כשאומר וכן אחדים
 אלא אינו המספר וא״כ מספר אין עד בזה וכיוצא

 לאיזה . בפעל מה לנמצא )ז( : האחדים קבוץ
 : דבר בשום .בדבר )ח( : בפועל שהוא נמצא
 שכנס אע'פ פי׳ . בלבד הנמצא בשם ואפי׳ )ט(

 הוא שהש״י לומר הש״י על הנמצא שם שנאמר
 לומר האדם על הנמצא שם נאחר כן כחו בנמצא

 .הנמצאים שאר על בזה וכיוצא בנמצא הוא שהאדם
 דרך על אלא א׳ אופן על בשניהם נאתר איט מ״ח

 וז״ש המאמר מזה ובפ״ל בפכ״ז לקחן ־,שנתבא
 ועל יתברך עליו יאמר ושהמציאות בסמוך אח״כ
 על המציאות שם שנא׳ ר״ל השם בשתוף זולתו
 . בינם הבדל יש אבל אחד בשם זולתו ועל הש״י
 היטב באר הכל מבואר שם כי הנזכר בם׳ וע״ל
 השס שתוף וענין .לחורה ח״א נ״ב בפ׳ ג״כ ועיין
 בענין )י( :התאחר מזה בפ״ח לעיל פירושו עיין

 שוללי. ענק הוא )כ( :ענין בשום . חןהעניניס
 שאנו מה ור׳ל שלל מלשון והוא סלוק ענק כלומר

 לשלול כדי הוא האחד בשם ית׳ אותו מתארים
 הוא כי רבוי שוס בו אין יאמר וכאלו הרבוי ממנו

 ה״א ונ״ח פנ״ז במורה ועיין .תחנו וחובדל תסולק
 ולא )ל( : ע״ש היטב באר זה תבואר שס כי

ענק
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 ו'< )דברים אחד ה׳ אלהיט ה׳ ישראל שמע בפירוש בתורה שנתבאר וזהו . ית' בעצמותו דבוי
 המופת והוא הנמצאים כל ממציא לומר רצה )מ( אלהינו היותו שבבחינת כמו כי כלומר

 כמי בזה דומה לו ואין הכל עלת לבדו הוא המצראות מחוייב שיש יתחייב שכתבנו הראשון
 עצמו מצד כן )נ( זולתו עלולים הם כולם כי (,מ )ישעיה יאשוה תרמיוני מי ואל הכתוב שאמר

 , שכתבנו השני המופת אל ורמז ]א[ המציאות מהוייב זולתו ואין לו רומה שני ואין אחד הוא
 לא ולזה ,חיובי ענין לא שוללי ענין הוא יתברך עליו הנאמר האחדות שענין בזה נתבאר וכאלו

: העצמות על נוסף תואר שאיננו לפי בעצמותו רבוי יתחייב
, בזולתם עוטרים )י( נטזאים ואל נעצטם עוטרים )נ( 1 נמצאים אל חלפים שני אל ראשונה הלוקה )ב( יחלקו הנמצאים )א( יא &רמ

שרשים
 התואר זה אליו לחייב רשאין אנו שאין .חיובי ענק

 בו שיש נשמע כן פ״י כי זה תואר בו שיש ולומר
 שתוף לו שאין התבאר וכבר חלילה הוספה איזה
 אלא אינו הזה התואר לכן העניניס מן ענין בשום
 ר״ל )ח( :הרבוי מחנו ולסלק להבין כדי שוללי ענין

 מורה האלהיס שס כי פי' .וכו׳ הנמצאים כל ממציא
 אל חהכח הדברים שהוציא והיינו היכולת על

 הדברים שע״י כמו כי הס כך דבריו והמשך , הפעל
 אל הכח חן תמיד יוצאים שהם בחוש רואין שאנו

 שהוא המציאות מחוייב שיש להבחין נוכל ,הפעל
 חאחר פ״ד לעיל שנתבאר כמו וכו׳ הכל עלת לבדו

 כן )נ( :וכו׳ שכתבנו הראשון המופת והוא וז״ש זה
 הדברים יציאת בחינת שוס בלי פי׳ .וכו׳ עצמו מצד

 בפ״ה לעיל שנתבאר ע״ד אלא הפועל אל הכח מן
 נס נתאמת וכו׳ ימנע לא הנמצאות שאמר במה

 החופת אל ורמז שאחי וזה וכו׳ אחד שהוא כן
 שני בשס מכנה הוא המופת זה כי שכתבנו השני
 אחריו וכתב .וז״ל ה׳ פרק בסוף לעיל שסיים כמו

 השם מציאות א״כ ונתבאר וכו׳ הזה השני המופת
 אחר בסגנון כאן פירש והא״י .וט' מופתים בב׳
: בענפים וסתירתו פירושו ועיק רחוק הוא אבל

ענפים

 אחר .וכו׳ יחלקו הנמצאים )א( יא פרק
 בפרקים שנתבאר

 בשום עצתו מצד הש״י את לתאר שא״א זה דלפני
 בלבד שם ביאור שהוא חה אלא עצחיי תואר

 חיובי ענק ולא שוללי ענין הוא האחדות ותואר
 רבוי שום יחייב שלא כדי הוא זה חכל וטעם

 עוד לבאר עתה הוכרח , יתברך בעצמותו והוספה
 הרמי השתלשלות יצא אופן איזה על אלו בפרקים

 הפשיטות בתכלית הפשוט אחד היותו עם הש״י מן
 בתחלה הוכרח זו קושיא ולצורך . הוספה שוס בלי

 הקושיא תתבאר ידה שעל כדי זו הנחה להניח
 בנמצאים שהרבוי ואחר אח״כ שאמר כמו יותר

 : בענפים בסמוך חזה ועיק .וכו' ומוחש מושכל
 שהנחצאים רואין שאנו כלומר .ראשונה חלוקה )ב(

 אח״כ המבוארים חלקים ב׳ על נחלקו הס בכלל
 נחלק ג*כ אח״כ יהיה עצמו בפני חלת שכל ולפי

 : ראשונה חלוקה זו חלוקה נקרא לכך חלקים לכמה
 ועמידה קיום להם שיש . בעצמם עומדים )נ(
 : עמהס אחר דבר צירוף שוס בלי עצמן ע״י
 אס כי קיום להס שאין בזולתם. עומדים )ד(
ד והולך שמבאר כמו עליו שיטח אחר דבר ע״י

כמקריים

 שנפשה אחר כי ר״ל ז״ל פי' והא״י . בשרשים פירושו עיין .שכתבנו השני המופת אל ורמז ]א[ י פרק
 היה לא אחד היה לא שאלו אחדותו על המופת ממילא אח״כ ג׳׳כ נעשה מציאותו חיוב מל מופת

 מסתעף השס מציאות סופת מן כי השני במופת אמרו וזה במופתים שמבואר כמו בעצמו המציאות ממוייב
 זה שפירוש ויבין יראה לפעם וחץ להבין ולב לראות עיניס לו שיש מי .עכ״ל האחדות מופת אח״כ ונובע
 המחבר מ״ש צ״ל פירושו לפי כי זה פי׳ סובל אינו המחבר ולשון מעולס כך המחבר דעת היתה ולא אמתי אינו

 אפילו אלא פ״ד לעיל והוא בתחלה המחבר שהזכיר המופת דוקא ר״ל אינו הראשון המופת והוא
 אמונת נ״כ בהם נתאמת מהמופתים א׳ שבכל לפי ראשון מופת פירושו לפי נקראו נ״כ אחריס4י המופתים
 לפי נקראים הם השם מציאות נתאמת שע״י אלו הדברים ק ואס יתברך מציאותו שנתאמת אחר האחדות

 הם האחדות על המורים הדברים ואותן הזה המופת מן ג״כ המסתעף האחדות כנגד ראשון מופת פירושו
 כל ממציא ר״ל אלהיט היותו שבבחינת כמו כי שאמר המחבר לפון מתוך במשמע כך ואינו ,שני מופת נקראים

 ועוד .בפ״ד לעיל שנזכר המופת והוא בתחלה הוא שהזכיר המופת על שכונתו בהדיח משמע וכו׳ הנמצאים
 דברים כ״א אינם הס האחדות על המורים אלו דברים כי השני המופת אל ורמז הל״ל לא פירושו דלפי

 יעקב האהל וכמ״ש באים הס וממילא השם דמציאות המופת על הבאים הדברים מקור מן ונובעים המסתעפים
 וט' אחדותו על המופת ממילא כך אחר ג״כ נעשה מציאותו חיוב על מופת שנעשה אחר כי וז״ל בפי׳ בעצמו

 על המורים הדברים אותן שייך לא א״כ .עכ״ל האחדות מופת אח״כ וטבע מסתעף השם מציאות מופת מן כי
 המחבר שדקדק מה לפי ועוד ,עצמו בפני מופת שהוא על מורה זו מלה כי מופת בשם לקרות האחדות

 דומה לו ואין הכל עלת לבדו הוא המציאות מחוייב שיש יתחייב שכתבנו הראשון המופת והוא ואמר כלשונו
 מופת אמר שניהם על אמד במופת נכלל הוא הכל ואחדותו יח' שמציאותו לומר שכונתו בהדיא משמע וכו׳

ראשון
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היי□

 ; בחטרים שמציאותם והצורות )ו(. בגשמים העומדים כמקרים )ה( הם בזולתם והעומדים
 והחלק , שבהם פחות היותר והוא הגשמים )ז( הראשון החלק , הלקים ג׳ בעצמם והעומדים

 שהן הנפשות השלישי והחלק , בגשמים התלות להם שאין )י( הנבדלים השכלים )ח( השני
 תקבלנה הן כי )ל( ההתלות מן מה מין׳ )כ( בגשמים נתלות הן כי אלו שני בין ממוצע חלק

 ממוצעות הן וכאלו בגשמים רושם ותעשינה ותפעלנה הנבדלים השכלים מן והפעלות רושם
 שנבאר ראוי ומוחש מושכל בנמצאים שהרבוי ואחר ,הנבדלים והשכלים הגשמים בק במדרגה

 ואופן הפשיטות בתכלית אחד היותו עם הראשונה הסבה מן הרבוי שימצא אפשר איך ]א[ )מ(
 או עשרה )נ( שהם הגשמים מיני נמצא שאנחנו אחר כי הדרך זה על הוא ממנו הרבוי המצא
 הירח גלגל מקוער )ע( בתוך אשר החוטר הוא והעשירי שמימיים מהם והט' )ס( בהכרח תשעה

 במציאות ורושמים פועלים שהם (5) ונפשות גרמים )פ( להם ויש חיים הם השמימיים והט׳
 חיותם ויתקנו חי הבעל עניני יפדרו ולדרום לצפק ונטיותיהם בתנועותיהם שהם בראיה )ק(

שהם נאמד כן ועל חי שאינו מי החי עניני יסדר ולא )ר( מינם לקיום נאות באופן

שרשים
 המקרה כי פי' .בגשמים העומדים כמקרייס )ה(
 שנתבאר כמו גשם איזה על שינוח מבלתי א״א
 שמציאותם והצורות )ו( :המאמר מזה בפ״ט לעיל

החומר זולת להיות כזו לצורה שא״א פי' . בחמרים
 בחומר מוטבעת שהיא רצוני הטבעית הצורה יהיא
 וצורת תמונת והוא החומר מן לפולס להפרד וא״א
 האדם כלל צורת או רגל או יד צורת כמו אבר איזה

 ה״ה הצורות דוקא ולאו . בה וכיוצא הבהמה או
 כשם כי הצורות אלו זולת להיות א״א החומרים

 להיות א״א כך חומר בלתי זו לצורה להיות שא״א
 והמחבר פ״ח ח״ב במורה ועיין ,צורה בלתי לחומר

 שא״א לפי א' ענין שניהם כי לבד הצורות זכר
 בו נכלל חבירו גם א׳ וכשזכר מחבירו א׳ להפרד

 השכלים והס החומר מן הנבדלות הצורות ולאפוקי
 החומר מן חמש ונפרדים נבדלים הס כי הנבדלים

 : והולך שמבאר כמו בעצתם עומדים נמצאים והס
 צורה שוס להם ואין הגלגלים הס . הגשמים )ז(

 שהם המלאכים . הנבדלים השכלים )ח( :טבעית
 להם שאין )י( : שאמרנו כמו מהחומר נבדלים
 מהגשמים נבדלים הס כך כל .בגשמים התלות

 הנפשית חלק משא״כ .בגשם כח אפי׳ שאינם עד
 הם ח״ח גשם שאינם אע״ם כי הנשמות והס

 וכמו בגשם כח הם וא״כ בגשם מה בצד נתונים
 הן כי . ההתלות מן מה מין )כ( :והולך שמבאר
תקבלנה הן כי )ל( :מה בצד בגלגלים כח נותנים

 השפע מקבלים שהנפשות לפי .וכו' והפעלות רושם
 מהם וקבלו שנפעלו ואחר הנבדלים השכלים חן

 וזהו לגשחייס כך אחר השפע אותו נותנין השפע
: וכו׳ בגשחיס רושם ותעשינה ותפעלנה שאחר

ענפים

 עקר אין .וכו׳ הריבוי שימצא הפשר איך )מ(
 וט' אפשר היאך הקושיא לבאר כאן המחבר כונת
 אלא !ע״ש זה מאמר בפ״ח לעיל נתבאר כבר שזהו

 יצא אופן אייה על לבאר בכאן המחבר כונת עיקר
 הנמצא ואופן אח״כ וז״ש מהש״י הרבוי השתלשלות

 או פשרה )נ( : בענפים ועיין ,וכו׳ הוא הרטי
 שצ*ם שהם המזלות סדר לפי . בהכרת תשפה
 המזלות גלגל הנקרא הכוכבים גלגל ופוד חנכ״ל
 נתבאר ג״כ הוא הי׳ והגלגל ט' הרי היומי וגלגל

 . שמימיים מהם והט׳ )ס( :דבריו בתוך בסמוך
 גלגל מקופר )ע( :רקיעים הס מהם תשעה כלומר
 כי חקוער לשון ואמר הירח גלגל שמתחת .הירח
 הפוכה כקערה מראשנו למעלה הוא הלבנה גלגל

 פועלים שהם )צ( :גופות .גרמים )פ( :פיה על
 פועלים הס נפשות להס שיש ע״י פי׳ . ורושמים

 ידי פל כי והראיה כלומר . בראיה )ק( :וכו׳
 ולדרום לצפון ונוטים מתנופפים הס תנופותיהס

 . חי שאינו מי החי עניני יסדר ולא )ר( :וט׳
 היותר ע״צ הב״ח עניני מסדרים שהם מאחר פי׳

 שהם ש״ח החיות להם יושפע זה שע״י עד נאות
 אפשר היה לא חיים עצמן שהם לולא כי חיים עצמם

להם

 נתאמת מיד יתברך מציאותו שנתאמת עצמו בפני מופת בכל שהרי במופתים לעיל בהדיא כך שתמצא וכמו ראשון
 והאריכות נטן הוא בשרשיס שפירשתי כמו נראה לכן .יתברך אחדותו בעצמו הזה המופת ידי על כן גס

 פעמים שני ל״ל לו שקשה נ״ל הדרך בזה הכתוב זה לפרש המחבר את המביא וההכרח ,ודוק צורך ללא הוא בזה
: לא ותו אחד אלהינו ה׳ ישראל שמע לומר ליה הוה הויה של השם

 בפרק לעיל התבאר כבר הספק זה היתר הא להקשות ואין .וכו׳ הרבוי שימצא אפשר איך ]א[ יא פרק
 על הנופל הספק על היתר אס כי התבאר לא ח' בפ׳ לעיל וי״ל . ע״ש המאמר מזה ח׳

 שמציע ע״ד אפשר שהוא כלל דרך ואמר ,פשוש אחד שהוא מהש״י הרבוי שיצא אפשר היאך והוא הרבוי
 על זה אחר בזה השתלשלות בפרטי הרבוי מהמצא האפשרות איכות מ״מ אבל .ברצון ובפועל בטבע בפועל

 שלא העולם בריאת קודם וביחוד , למעלה נתבאר לא זה הפשוט מהאחד המציאות אל יצאו ואופן צד איזה
 אינם הם כי ברצון ובפועל בטבע בפועל שהוא כמו ממש זה שיהיה אפשר א״כ מוכן דבר שום עדיין היה

 בשבע פועל שהיא האש כי ,כבר להם מוכנים המקבלים בהיותם אס כי המתחלפים פעולותיהם לפעול יכולים
א״א
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 אלא הפשוט האחד סן שימצא א״א הרבוי תה !מהם המסודרים הדברים משיגים משבילים חיים )ש(

 הוא אחד שכל הפשיטות בתכלית הפשוט ממציאותה השפיעה הראשונה ההתחלה כי כשנאמר
 התחלת והוא בגשם מוטבע ולא )ח( גשם ואיננו בעצמו עומד נמצא שהוא הראשון העלול
 את ישכיל כי השכל מיני שני בו יש כי מה בצד )א( רבוי בו יושבל הזה שהעלול לפי ,הרבוי
 ,ובמה אחד שכל ממנו יושפע פשוט שהוא מהתחלתו שישכיל )ב( ובמה , התחלתו ואת עצמו

 והשני ,פשוט שכל שהיא משכיל היותו האחד , בהכרח ענינים ב׳ בו שיש עצמו את שישכיל
 ממנו יושפע בזולתו נתלה )ג( שמציאותו אחר בעצמותו המציאות אפשר שהוא משכיל היותו
 יושפע חשוב מושכל שהוא פשוט שכל שהוא מעצמו שישכיל במה כי וגרמו )ד( הגלגל נפש
 החלק הגלגל )ה( נרם מטנו יושפע המציאות אפשרי שהוא שישכיל ובמה , הגלגל נפש ממנו

 הכוכבים גלגל )ו( ונפש ,שלישי שכל ממנו יושפע השני השכל מן וכן .היומית התנועה המניע
 שבתאי גלגל ונפש רביעי שכל יושפע השלישי מן וכן . הדרך ע״ז )ז( הגלגל וגרם הקיימים

 ונפש ששי שבל החמישי השכל ומן , וגרמו צדק גלגל ונפש חמישי שכל הרביעי ומן ,וגרמו
 שמיני שכל השביעי ומן , וגרמו חטה גלגל ונפש שביעי שכל הששי ומן ,וגרמו מאדים גלגל
 שכל התשיעי ומן / וגרמו כוכב גלגל ונפש תשיעי שכל השמיני ומן ,וגרמו נוגה גלגל ונפש

 מה כל חוטר יושפע העשירי ומן , וגרמו הירח גלגל נפש שהוא התשיעי גלגל ונפש עשירי
 ,הפועל שכל שיקראוהו )ח( הוא הזה העשירי והשכל ,שם אשר הנפשות וכל הירח גלגל שתחת

 מתחלפות עלותיהם להיות בהכרח בטין מתחלפים )ס( הגרמים אלו שכל מבואר והוא
 הירח גלגל לחומר הירח גלגל שתחת מה כל חומר שיתחלף וכטו , לעלה העלול בהתחלף )י(

 מהם האחד הגלגלים כל יתחלפו בן עלול והאחד עלה שהאחד )ל( מתחלפות עלותיהם להיות

הר‘4^ שרשים
 ידי על להם שיגיע באופן ב״ח פניני לסדר להם

 אל ליחן יוכל ולא יפעל לא פועל כל כי החיות זה
 ,ליחן בעצמותו שיש מה כ״א ממנו הנפעל הדדר

 שם ותמצא לח״ב פ״ד בתורה רש״ט בפי׳ תזה עיין
 חיים הס שהגלגלים על וראיות מופתים כמה

 בם׳ עצמו התורה שהביא התופת ומלבד משכילים
 משכילים חיים )שן :ע״ש שאחריו ובפרק הנזכר

 הוא אלו המחבר דברי .וכו׳ הדברים משיגים
 הדברים משיגים שאתר מה כי ופרט כלל דרך

 חיים שאמר מה על ביאור הוא וכו׳ המסודרים
 צריך כך התחבר בדברי תהצא הרוב ועל משכילים

 כן כי ענינו כפי הכל זה בסגנון ג״כ לפרשו
 בהדיא בתורה הוא וכן תהסילוסופיס הלשון הוא

 חיים שהגלגלים אמנם ,וז״ל לח״ב פ״ה בריש
 : עכ״ל נכון אמת זה משיגים ר*'ל משכילים

 : בגשם כח לא כלומר . בגשם מוטבע ולא )ת(
 מהתחלתו שישכיל )ב( :צד באיזה .מה בצד )א(

 שכל הוא שהתחלתו שישכיל כלומר . פשוט שהוא
 .וגרמו )ד( :הש״י והוא .בזולתו נתלה )ג( :פשוט

 כוכבים לו שאין .החלק הגלגל )ה( :הגלגל גוף
 התנועה מניע שהוא ר״ל היומי גלגל והוא כלל

 הגלגל הוא .הקיימים הכוכבים גלגל )ו( : היומית
 נקרא והוא הקטנים הכוכבים כל קיימים שבו

גלגלים ז׳ והולך מבאר ואילך ומכאן המזלות גלגל

 שזכרנו כמו חנכ״ל שצ״ס לכת כוכבי ז׳ שהם
 א' כל אלו מהגלגלים וסיבובס ומהלכם .למעלה

 את מסבב שאינו מהן יש כ• מחבירז משונה הוא
 ויש היומי גלגל והוא שעות בכ״ד אס כי העולם

 ארוך לזמן אס כי העולם אה מסבב שאינו מהן
 כל וכן המזלות גלגל והוא שנה אלפים בל״ז והוא
 כידוע למהלכו קבוע זמן לו יש אחד כל וגלגל גלגל

 ועיין / מזה פה להאריך צורך ואין התכונה לבעלי
 . הדרך ע״ז )ז( :בשרשיס פ״ג ד' במאמר לקמן

 :שנזכר כמו עצתו ואת התחלתו את שישכיל דהיינו
 הקבלה בעלי . הפועל שכל שיקראוהו )ח(

 כל פועל שהוא לפי כך קראוהו והפילוסופים
 וכמו הזה וההפסד ההויה בעולם שהס הדברים
 כל .בהכרח במין מתחלפים )ט( :והולך שמבאר

 ,א שלכל לפי מחברו כרחו בעל מתחלף הוא אחד
 למזרח הוא זה גלגל שתנועת מיוחדת תנועה יש

 ,וכו פלותיהס להיות זה מכל והטעם למערב וזה
 מיוחד מלאך לו יש גלגל לכל כי המלאכים וכן

 אותו מניע וזה זה לצד אותו מניע וזה אותו המגיע
 כהתחלף )י( :והשגתו תשוקתו כפי אחד כל זה לצד

 נקרא לחבירו קודם שהוא מלאך כל .לעלה העלול
 כי עלול נקרא וחבירו לחבירו עלה הוא כי עלה
 .עלול והאחד עלה שהאחד )ל( :ממנו מושפע הוא

שתחתיו החומר נגד עלה הוא הירח גלגל חומר

ענפים
שהוא

 וכדומה .השרפה לקבל מוכן המקבל כשיהיה אס כי המתחלפות מפעולות בזה וכיוצא ליבש או לשרוף לו א״א
 שדקדק וזהו , זה אחר הבא וי״ג י״ב ובפרק כאן זה לבאר המחבר הוכרה לכן .ברצון פועל גבי נאמר לזה

 כתו זה אהר בזה ההשהלשלום אופן לבאר שבא לומר רצה וכו׳ הוא הרטי המצא ואופן ואמר כאן בלשונו
: וק״ל שאמרנו

כטו
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 שהוא מה ובאשר )נ( .הסבובית והתנועה הכדורית בתמונה אלא )מ( בדבר ישתתפו ולא לאחר

 אלא באיש קיים ובלתי נפסד למטה שהוא ומה נפסד ובלתי באיש קיים הירח מגלגל למעלה
 ונפסדים ההוים הךברים בין כאמצעי שהוא להורות וחסר נוסף )ס( בירה האור היה ולזה ,במק
 מעלה הזה הענק שישתלשל אפשר שאי ולפי . נפסדים הבלתי באיש הקיימים הדברים ובין

 מה כל בחומר הפועל שהוא העשירי בשכל ההשתלשלות עמד תכלית בלחי אל )ע( ועלול
 שכפי ובעבור , העולם שר רז״ל בלשון ונקרא )פ( הפועל שכל נקרא ולזה ,הירח גלגל שתחת

 עומד שכל )צ( שהוא אהד עלול מהם אהד מכל שיושפע שאמרנו העלולים אלו וכדור דרך
 שכל שיהיה אחר עלול הושפע לא הפועל השכל שהוא העשירי ומהשכל גלגל ונפש מעצמו

 כנקבה זה לפי הוא ונשאר )ר( הגלגל כנפש )ק( בחומר שקיומה נפש אלא בעצמו עומד
 נתת לכל רבש״ע הקב״ה לפני שבת אכרה שארז״ל הוא )ת( , משפיע ואינו מושפע שהוא )ש(
 י״ח( פרשה רבה )בראשית זוגך בן תהא ישראל כנסת בתי לה אמר זוג בן נתת לא ולי זוג בן

 ולא מושפעת שהיא סרה על )ב( שירמוז יורה נקבה לשון שבת אמרה באמרם )א( הנה
 בראשית מימי יום כל ייחסו הקבלה שחכמי לפי שבת וקראוהו העשירי השכל והוא משפעת

 הראשונים שחג׳ ויאמרו ספירות העלולים ויקראו )ג( האחרונים שכלים הז׳ מן אהד עלול אל
 יום אל מרים אחד כל ייחסו האחרונים והז׳ נתפס שאינו אור )ד( אותם ויקראו רוחני דבר הם
 ההשתלשלות שבת ובו העלולים אהרון שהוא לפי שבת העשירי את ויקראו בראשית ימי כז׳

 העשירית הספירה והוא הפועל השכל והוא העשירי השכל שהוא האהרק שהשכל ויאמרו
 זוג בן לה היה ולא )ה( ההשתלשלות בה שבת לכה ית' היסס לפני נתרעמה שבת שיקראו
 כמנה מושפע שיהיה השכלים בשאר שהוא וככו בעצמו עומד שכל שיהיה אחר נמצא כלומר

 תהא ישראל כנסת בתי השי״ת שהשיב ואמרו , משפעת ולא ומושפעת כנקבה היא שנשארה עד
 וימשול קייס בעצמו עומד נבדל שכל יהיה התורה באמצעות הנקנה שהשכל כלומר זוגך בן

 על הנקנה השכל באמצעות מחדשים וחסידים הנביאים שהיו כמו ההומרים הדברים כל על
 הנקראת הספירה מן או הפועל השכל מן עלול נבדל שכל הוא וכאלו ומופתים אותות התורה צד

 שמנו לפי )ו( שבת נקראת יסוד שספירת שאמרו הקבלה חכמי קצת דברי ולפי , שבת
 השכל ביד כה שאק על התרעומות יהיה )ז( בינה שהיא השלישית הספירה מן הימים התחלת

אחר נבדל שכל לחדש מיסוד עלול הוא העשירית הספירה שהיא מלכות שהוא הפועל

♦׳טרשים
 לפי .הכדורית בתמונה אלא )מ( :מחנו עלול שהוא

 מתנועעים הם לכן ככדור עגול הוא גלגל שכל
 כלומר . וכאשר )נ( : נשוה כלס בסבוב תמיד
 המחבר בדברי רבות פעמים תמצא זה ולשון ומפני

 במ״ש בהקדמתו ספרי בתחלת למעלה הוא וכן
 . וחסר נוסף )ס( וט': מבואר הוא מאשר

 שנעשה עד ונוסף הולך הוא הירח אור בתחלה
 . תכלית בלתי אל )ע( :וחסר הולך הוא ואח״כ מלא
 : תכלית בעל להיות צריכים כרחם בעל כי פי׳
 הרחבים פי׳ וכן .העולם שר רז״ל בלשון ונקרא ()פ
 מפעולות כלס שהצורות או לח״ב פ״ו במורה וז״ל ז״ל

 עולם של שרו והוא המלאך והוא הפועל השכל
 עוחד שכל )צ( :עכ״ל וכו׳ החכמים זכרוהו אפר

 שקיומה .הגלגל כנפש )ק( :המלאך והוא .מעצמו
 שהוא )ש( :העשירי השכל .הוא ונשאר )ר( :בגלגל

 למעלה שהוא מעלתו מושפע שהוא לפי .וכו׳ מושפע
 וא״כ אהר שכל עוד להשפיע יכול היה ולא ממנו
 אס כי להשפיע יכולה שאינה כנקבה נשאר הוא

 שכוונו זהו .שארז״ל הוא )ת( : מהזכר הזרע לקבל
 כנסת בחי לה אחר וכו׳ שבת אחרה במ״ש רז״ל

 .בת במקום בן להיות צריך כן .זוגך בן תהא ישראל
באמרס )א( :י״א פ׳ בביר בהדיא היא וכן

 שבת אחרה ואחרו בלשונם חז״ל שדקדקו .אחרה
 על בכאן השיג הקודש עבודת בעל . נקבה בל׳

 שהיא חדה על )ב( : ע״ש פ״ו בח״א המחבר
 לחשה שהיא מלכות ספירת היא .וכו׳ מושפעת
 למעלה שהם מהספירות השפע ומקבלת בספירות

 אינה היא אבל חהס מושפעת היא לכן מחנה
 כדי הימנה למטה ספירה לה אין כי משפעת

 :הקבלה חכחי .ויקראו )ג( :בתוכה להשפיע שתוכל
 לדבר לאדם שא״א כלומר . נתפס שאינו אור )ד(

 р לה היה ולא )ה( : מהם מה דבר ולהשיג בהם
 בן תהא ישראל כנסת בתי הש״י שהשיב וכו׳ זוג

 בן נתת לכל שאמר המדרש לשק לפי כצ״ל .זוגך
 בדברי ג״כ היטב ודוק .זוג בן נתת לא ולי זוג

 שהשכל כלוחר בלשונו אח׳׳כ שאמר עצמו המחבר
 הדברים כל על וימשול וכו׳ התורה באמצעות הנקנה

 : בת במקום בן להגיה הוכרח שהוא ותמצא וכו'
 היא יסוד וא״כ .וכו׳ הימים התחלת שחנו לפי )ו(
 והלא יסוד נתרעמה ולחה השבת יום כנגד לבינה ז׳

 למטה שהיא אחרת ספירה עוד השפיעה ג״כ היא
 פי׳ . התרעומות יהיה )ז( : מלכות והיא ממנו

 ליסוד התרעומות שיהיה זה לפי לומר אנו צריכין
על
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 זוג כבת הוא כן ואם הספירות מן המתחדשים הנבדלים השכלים כל ביד שיש כמו ]ב[ )ח(
 אמרו שכתבנו הזה הענין על ולרמת . לשאר דומה ומשפיע זוג בן ולא מושפעת כלומר לשבת

 בשבת גחנה כי כלומר , לישראל תורה נתנה בשבת כי מודים הכל ע״א( ק״א דף ט׳ פרק )עבת
 ,בעצמו קיים דבר שהוא שבת הנקראת המדה מן עלול שכל האדם יקנה ידה שעל להורות

 שהיא ע״א( ק״ו דף פסחים , ע״א ט״ז דף פ״ב )ביצה רז״ל היתרה'שאמרו הנשמה היא וזו )פ(
 , נפש אבדה ווי ששבת כיון וינפש שבת שנאמר הימנו נטלת שבת ובמוצאי בשבת באדם נתנה

 ישראל בני ושמרו הכתוב אמר ישראל ובין השם בין עולם ואות ברית שבת היתה זה ובעבור
 על )י( אות השבת כי ר״ל ל״א( )שמוח וגו' לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני וגו' השבת את

 ההוא הקשר שע״י להכחישו שא״א מה בה נקשר האלהי הקשר מן מה דבר באומה השאר
 השבת את השומרים חסידיה שישנו עד בשם והדבקות לנפש הנצחית ההצלחה האומה תשיג

 דעת כפי הראשונה הסבה מן הדברים בהשתלשלות דעתי זהו הנה . ברית אות וזהו ,הטבע את
 והיא בזה אחרת דעת רש״ד לאבן יש אבל , הישמעאלים חכמי וקצת ז״ל והרטב״ם סינא אבן
 אל אמתי ציור לתת כדי המלאכים מציאות שאכתוב אחר אותו אכתוב הפילוסופים קדומי דעת

 אחד היותו עם )פ( הראשונה מהסבה המתחלפות הנמצאות ורבוי הדברים ישתלשלו איך המאמין
:הפשיטות בתכלית פשוט

 שעם )א( , ולה ,התורה וחכמי הפילוסופים בין מחלוקת יש המלאכים במציאות יב רק3
 )במספרם/ במהותם מתחלפים )נ( הם הנה במציאותם )ב( מודים שהכל

 הרבו* ימצא לא כי בהם הרבוי שיצוייר א״א פשוט שכל שעצמותם אחר כי יאמרו הפילוסופים
 החוטר מצר הוא דבר בכל הרבוי כי ,ההיולי )ה( מצר לא אם בצורה המסכימים )ד( בדברים

 השכלים שהם שהמלאכים ולפי ,מהשניות נכבד האחרות )ז( היה ולזה )ו( ,הצורה מצד והאחדות
 כשיהיה אלא ביניהם החלוף יהיה במה צד בשום יצוייר לא )ח( חומר בעלי אינם הנבדלים

 הגלגלים כמספר עשרה הם הנבדלים השכלים שמספר יאמרו זה ולפי . עלול והאחד עלה האחד
 , זה שלפני בפרק שאמרנו כמו הירחי הגלגל שתחת מה החומר עם עשרה או תשעה שהם
 הגלגלים כמספר המלאכים מספר כי יאמרו הדעת זאת אהד שנמשכו התורה מבעלי וכת )ט(
 בתנועתו יניעהו מיוחד שכלי מניע יש מהם אחד לכל כי מתחלפים בתנועות המתנועעים )י(

 הנראות התנועות כל ידם על שישלטו כדי להניח הכרחיים שהם הגלגלים שמספר ולפי ,המיוחדת
שזהו ויאמרו , הטגיעים כמספר נ׳ או מ״ט המלאכים מספר יהיה )כ( נ׳ או מ״ט הם לכוכבים

שרשים
 השכלים כל ביד שיש כמו )ח( :וכו' כח שאין על
 והשכל עצמו בפני עומד שכל השפיע אחד שכל .וכו'
 שכל עוד להשפיע ג״כ יכול היה המושפע הזה
 משא״כ מחנו מושפע הוא אשר שלו השכל כמו אחד
 השכל כי כזה שכל להשפיע יכול היה לא יסוד

 אחר שכל עוד להשפיע יכול אינו מיסוד המושפע
 לפי ליסוד זוג כבת הוא הזה העשירי השכל זא״כ
 בתי השי״ת לה והשיב משפיע ואינו מושפע שהוא
 ועיין למעלה כנזכר זוגך בן תהא ישראל כנסת

 שזהו .וכו׳ היתירה הנשמה היא וזו )ט( :בענפים
 מהמדה באמצעות הנקנה השכל על רמז ג״כ

 בראשית פרשת בחיי רבינו מ״ש ועיין .שבת הנקראת
 ע״ש: הענין לזה נאות ג״כ הוא כי וינפש שבת בפסוק

 באומה ונקשר שנשאר על .באומה השאר על )י(
: וכו׳ האלהי הקשר מן מה דבר הישראלית

 :אחד שהוא אע״פ .אחד היותו עם )כ(
.במציאותם )ב( :שאע״פ .שעם )א( יב פרק

 . במהותם מתחלפים )ג( : נמצאים שהם
 . למסכימים )ד( :וק״ל במספרם שצ״ל נראה

 ומשעם . ולזה )ו( : החומר .ההיולי )ה( השוים.
 הוא האחדות .מהשטות נכבד האחדות )ז( זה:
 . צד בשו?( יצוייר לא )ח( : השניות מן שוב

 שיהיה הצדדים מן דבר בשום לצדד א״א כלומר
 .התור^כו' מבעלי וכת )ש( : ביניהם חילוף איזה
 בתנופות המתנועעים )י( :ז״ל הרמב"ס דעת זהו

 בם' שהניח גלגלים מהש' א' לכל כי .מתחלפים
 אחד כל אחרים גלגלים בתוכו עוד יש זה דלפני

 אחד לכל שיש לפי חבירו חילוף בתנועתו מתנועע
 ענין כפי אותו המניע מיוחד שכל הגלגלים מאלו

 כן ואס וכו׳ המיוחדת בתנועתו יניעהו וז״ש השגתו
 נקראים הם זה דלפני בפרק שהזכיר גלגלים הש׳

 שיש תכונה לבעלי ידוע הוא וכן כלליים גלגלים
 הגלגלים אלו בתוך הנכללים אחרים גלגלים עוד

 המלאכים מספר יהיה )כ( :פ״ג במ״ד לקמן ועיין
מ״ש

ענפים
 מתישב אינו זה דרך לפי כי קצת עיון שצריך אלא בשרשיס פירשנו .וכו׳ השכלים כל ביד שיש כמו ]ב[

 קאי .הוא אם נקבה בלשון וכו' ישראל כנסת בתי לה אמר וכו' שבת אמרה שאחז״ל הלשון שפיר
 לק השכלים שאר כמו כזה שכל להשפיע שיוכל עד יכולת כ״כ ביסוד שאין מאחר לומר וצריך {היסוד על

: וק״ל לנקבה קצת דומה כן נס הוא היסוד
וכל 9 ט ]העקרים[
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 נבראו בינה שערי חמשיס ע״א( ל״ח דף פ״ד נדרים ,ע״א כ״א דף פ״א )ר״ה שאסרו רז״ל דעת
 ויקראו ח׳( )חהליס טאלהים מעט )ל( ותחסרהו שנאמר מאחת חוץ למשה נמסרו ובלם בעולם
 , התורה דעת על חולק זה וכל ]א[ עצמה בפני מיוחדת השגה מהם אחד שלכל לפי בינה שערי

 אמתיים דברים לא מדומים ענינים )מ( הם אדם לבני שמשתלחים שהמלאכים לומר יצטרכו כי
 כמו אדם לבני שישתלחו מזולת בעצמם נמצאים מלאכים רבוי שיש אומר והכתוב בעצמם
 ס״ח( )ההליס שנאן אלפי רבותים אלהים רכב פסוק על ע״ב( ג׳ דף פ״א )ע״א רז״ל שבארו

 )שם אדם לבני משתלחים נמצאים מלאכים ושיש ז'( )דניאל ישמשוניה אלפין אלף פסוק ועל
 גבריאל והאיש צ״א( )תהליס דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי שנאמר ע״ב( י״ג דף פ״ב

 ואין )נ( כתיב ושם ס'( )דניאל ערב מנחת בעת אלי נוגע ביעף מועף בתהלה בהזון ראיתי אשר
 נמצאים מלאכים שיש יורה זה שכל י'( )שס שרכם מיכאל כ״א אלה על עמי מתחזק אחר

שיהיה נראה וע״כ ]ב[ )ס( . התורות בעלי מכל מוסכם הרעת וזה ארם לבני ומשתלחים כעצמם
ההתחלפות ****»»•1•** שרשים

 בשם לח״ב פ״ד במורה הרמב״ס כ״כ .נ' או מ״ט
 . מאלהים מעט )ל( : דעתו וכ״ה ע״ש אריכטו

 משה השיג שלא לרמוז מעט כזה למעלה תלויה ע׳
 מאחר כי פי׳ .מדומים עניניס )ח( :מ״ט כ״א
 את המניעים אלו כ״א יותר מלאכים מצינו שלא

 שיהיו שא״א ידוע הוא מלאכים ואותן הגלגלים
 זאת מפעולתם ובטלים פעם אדם לבני נשלחים

 ח״ו אזי מתנועתם א׳ רגע יבטלו אס כי פעם
 המלאכים אותן כרחך על וא״כ חרב העולם יהיה

רק באמת מלאכים אינם האדם אצל המשתלחיס

 ועיין . חלאכיס בדמות אדם בני בעיני נדחו שהם
 כ״א אלה על פחי חתחזק א׳ ואין )נ( : בענפים

 אלו המלאכים מן א׳ ואין ופי׳ ,כצ״ל ,וגו מיכאל
 להיותם נבראים הס כי וגו׳ עמי מתחזק שיהיה

 שיהיה נראה וע״כ )ס( : אדם לבני משתלחים
 לבאר בכאן המחבר כונת איז .וכו׳ ההתחלפות

 בין בא הרבוי אופן איזה על הדברים באיכות
 שאח״ז בם׳ בפ״ע פ׳ מיחד היה לזה כי המלאכים

 הפילוסופים דעת לבטל כ״א כאן לבאר בא ולא
 המלאכי© בין והחלוף הרבוי שציור אומרים שהיו

אינו
ענפים

 . וכו׳ בעצמם אמתיים דברים לא מדומים פנינים הס וכו׳ התורה דעת על חולק זה וכל ]א[ יב פרק
 למורה מח״ב ח׳ פ״ו הרמב״ס מ״ש ממנו נעלם היה וכי המחבר על בעיני נשגבה פליאה

 שם הוא ומלאך הדמיון על נאמר באמת הוא מלאך שם שתמצא מקום שכל והוא ומ״ב מ״א בפרק שם וכ״ה
 ההכרח הוא מה וא״כ שם שנתבאר ע״ד והנפשיות הטבעיות האשיות הנחות על ,ענינים ג׳ על ונאמר המשותף

 באר שם מבואר הוא הכל בזה אליו שספקו הספקות כל כי הרמב״ם על זה בדבר לספק המחבר את המביא
 אלהיס רכב פסוק על ז״ל שדרשו מה בדבריו פס הרמב״ס הביא שלא ואע״פ , וע״ש דרכיו ע״פ היסב
 וז״ל הנזכר מ״ב בם״פ בהדיא וכמ״ש דרכו לפי כן גם זה ענין לבאר נוכל מ״מ וגו' אלפין אלף וע״פ וגו׳

 הם אלו ח״ל שדברי להיות ויכול ואפשר .וכו׳ אזכרהו פלא מזה שנשאר מה על ראיה תביא שזכרתי וממה
 אומרים מלאכים של כת בורא הקב״ה יום בכל שאמר ב״ר מדרש הנ״ל פ״ו שם שנתבאר ע״ד מתבארים נ״כ

 לראיה המחבר שהביא מה וכן .וע״ש הנזכרים הכמת על נאמר הכל שזה וכו׳ להם והולכים שירה לפניו
 והס יתברך מאתו היוצאים הכחות כל ולומר זה בדרך לפרש כן נס נוכל וגו׳ לך יצוה מלאכיו כי מהכתוב

 משמר הוא הפפע אותו ממנה מצוה איזה או התורה את שיקיים בעת האדם על השופעות האלקיות ההשפעות
 מצוה מעשה עושה וכל הנזכר בפ״ו כן גם שם שאמר וע״ד מלאך נקראים ההם והכחות דרכיו בכל אותו
ובמעט . ומצלה מנינה וכו׳ בה דעסיק בעידנא בין תורה שדרז״ל וכמו הפרק בכל וע״ש וכו׳ מלאך הוא

כן נס שמביא מה וכן . הדרך ע״ז וגו׳ אלפין אלף ונו׳ אלהיס רכב הכתוב לפרש כן גס נוכל התבוננות
מ״ב בפרק שם הרמב״ס בדברי נתבאר כן נם ונו׳ בחזון ראיתי אשר גבריאל והאיש בדניאל מש״ה לראיה
נבואה של בחלום או הנבואה במראה היה הכל אלא מלאך דברי מעולם שמע ולא ראה שלא והוא הנזכר
 שליחות ב׳ עושה א׳ מלאך אין שאחז״ל הענין וכן וט׳ עמי מתחזק א׳ ואין מש״ה נבאר זה וע״ד . וע״ש

 ואדע יתן מי וא״כ ,ו׳ בפרק שם הרמב״ס בדברי נתבאר נ״כ הוא זה פרק בסוף אלו דרז״ל הביא והמחבר
 הכתובים שלקח עד בכתובים הנזכרים המלאכים בענין הרמב״ס בביאור למאן המחבר את המביא ההכרח מהו

 שהמלאכים לומר יצטרכו כי במ״ש המחבר שכונת לומר אפשר ואי . אלו הספקות עליו וספק כפשוטן
 לסבור דוחק שהוא לומר ורצה רמב״ם דעת על בזה כונתו וכו׳ מדומים עניניס הס אדם לבני שמשתלחים

 הרמב״ם על לספק בא כאלו זה אחר שהביא ומהכתוביס מדרז״ל עליו מספק מאי כן אס הרמב״ס כדעת
 כמו הרמב״ם בדברי מבוארים כן נס הם כי אינו וזה הרמב״ס דעת לפי מתבארים שאינם כאלו בדברים

: ודו״ק וצ״ע שזכרנו
 להוי איהו דאנדתא קריינא וע״ד . וכו׳ השלמות מתארי שישיגו מה כפי וכו׳ שיהיה נראה כן ועל ]ב[

הרמב״ם מדעת לגמרי לחזור ההכרח מן שאינו נראה זה דרך לפי אלא ,בשרשיס כמ״ש פרוונקא
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 מתארי שישיגו מה כפי טושכליהם התחלפות מצד )ע( הנבדלים השכלים בין ההתחלפות
 הוא כאלו שכל שם )פ( ויהיה ,עלול והאחד עלה האחד שיהיה מזולת ית' בו אשר השלמות

 ממה זה ואין .שישיג ההשגות או )צ( ההשגה כפי מהם אחד כל והבדל . כלם את כולל מוג
כמציאות והבדל מסוג מחוברים שהם מהם יש הרבדים כי ,מהם אחד שום בעצמות רבוי שיחייב

 עלול הוא והא׳ עלה הוא שהא' מצד אס כי אינו
 שיש ואמר כלל דרך דבריו בכאן אמר ולכן כנזכר
 אחר מטעם המלאכים בין והסלוף הרבוי לצייר

 שבעבור ואפשר ,וכו׳ עלה הא׳ שיהיה הטעם מזולת
 ויהיה וכו׳ ההתחלפות שיהיה ואמר בלשונו דקדק זה

 הענין עיקר כי עתיד בלשון הכל וכו׳ שכל שם
 התחלפות מצד )ע( : אח"» הבא בפרק יבאר

 בם׳ אמרנו כבר .וכו׳ שישיגו מה כפי מושכליהם
 דרך לפעמים נאמרים המחבר שדברי זה דלפני

 וכו' שישיגו מה כפי מ״ש כי בכאן וכ״ה ופרט כלל
התחלפות מצד בתחלה שאמר דבריו מבאר הוא

 13 אשר התארים הס מושכליהס ור״ל חושכליהס
 בתארי שהשיגו מה וכפי אצלם המושכלים יתברך

 על וממשלה כח להם יש יתברך בו אשר השלמות
 קריינא וע״ד אליהם נשלחים להיותם הנמצאים
 בזה בסמוך אח״כ שיתבאר כמו וכו׳ דאגרתא

 שם )פ( :בענפים ועיין ,שאח״ז ובפרק הפרק
 בו שנקראו שם הוא שכל מלת כלומר .וכו' שכל

 כסוג הוא זה שם ולפיכך בשוה כלס המלאכים כל
 נקרא איזה זה ממאמר פ״ו לעיל בארנו וכבר !וכו'
. שישיג ההשגות או )צ( :הבדל נקרא ואיזה סוג

כי

ענפים
 בפנין למורה מח״ב וז׳ בפ״י דעתו הרמב״ס שגילה ממה חפה יתברך מאתו היוצא הרבוי דרך בענין הנזכר

 יש בענפים בדברינו לעיל כנזכר הדמיון על נאמרים שהם מקומות ובשאר בתורה הנזכרים המלאכים רבוי
 שהיו שע״י לומר ורצה וכו׳ הנבדלים השכלים בין התחלפות שיהיה כאן המחבר שאמר הדרך ע״פ לחזור לנו

 התנועות שע״י לפי ־הפ״י ויכולת בכח הפסק שוס בלי משיגים תמיד היו הגלגלים את מתנועעים המלאכים
 תמיד משיגים היו זה ע״י כן ואם בזה וכיוצא לב״ח החיים נותנים והיו והאילנות הצמחים מגדלים היו אלו

 הזה והמלאך מלאך הש״י משפיע היה בש״י שהשיגו וכח כח כל על ולכן הכל על יכולת לו שיש הש״י בכת
 איזה משיגים היו הצמחים מגדלים שהיו שע״י בד״מ מושפע היה פבעבורו זה ענין על הש״י אוחו ממנה היה
 הצמחים אלו סגולת על עתה המושפע המלאך זה הש״י ממנה היה הצמחים אותן סגולת לפי בהש״י כה

 הין שארז״ל וע״ד וכו׳ דאגרתא קריינא ממש וזהו התנועות אלו ע״י הנמצאים העניניס משאר בזה וכיוצא
 בו להתנועע גלגל ג״כ הזה המלאך ישפיע שלא ומה .וכו׳ גדל וא״ל אותו מכה מלאך לו שאין מלמפה עשב לך

 בהשתלשלות הוא כאשר אחר מלאך עוד זה ממלאך יושפע לא למה או הקודמים המלאכים השפיעו כאשר
 על יתר אחר גלגל עוד להשפיע הצורך מן אינו הוא כי זה על יכולת הש״י לו שנתן לפי הקודמים המלאכים
 או מ״ט הם וכו׳ להניח הכרחיים שהם הגלגלים שמספר ולפי בפנים המחבר שאמר כמו הנזכרים החמשים

 מושפע הוא שבעבורו בזה כיוצא על או הצמחים סגולת על להשפיע שיוכל כזה שפע הש״י לו נתן לכן וכו׳ נ'
 את המתנועעים המלאכים אותן זולת נמצאים מלאכים הרבוי שיהיו להיות יוכל זה דרך וע״פ הש״י מאת

 מסתפינא לא ואי 7 מלאך סהש"* יושפע תנועתם ע״י בהש״י אלו המלאכים שישיגו וכח כח כל על כי הגלגלים
 לי ויש הפני המלאך זה יושפע ידו שעל הזה הכח שהשיג הראשון המלאך בשס נקרא המושפע שהמלאך ה״א
 פי על כידוע ורפאל גבריאל מיכאל הס ולוע שרה לאברהם המפתלהים מלאכים הג' כי לזה ראיה קצת
 היאך כן אס הדין מדת. שהיא האש על ממונה שהוא גבריאל זה הוא ואם סדום את להפוך הלך וגבריאל רז״ל

 נשאתי הנה ובפסוק רחמים מלאכי שהיו וגו׳ בערב סדומה המלאכים שני ויבאו בפסוק במדרש אמרינן
 וילכו מפעולתם יבטלו והיאך ארגמן וסי׳ המרכבה מלאכי שהם אמרינן הא ועוד .וגו׳ הזה לדבר גס פניך

 הושפעו כי רפאל גבריאל מיכאל מלאכיה ג' בשמות נקראים אלו שמלאכים אומר אני לכן .האדם אל בשליחות
 ועיין .שאמרנו כמו שמס על נקראו ולכן יתברך בו אשר השלמות מהארי שהשיגו ההשגה ידי על פהש״י

 בחורה הנזכרים המלאכים בענין הרמב״ס שכתב במה רק למאן לנו אין לפ״ז וא״כ !בדברינו בסמוך מזה עוד
 הרמב״ם לדעת להסכים לנו יש ית' מאתו היוצא וההשתלשלות הרבוי בחמלת אבל וכו' אדס לבני המשתלחים

 כמו ואב״ס הרמב״ס ע״ד שהקשה אבוחמד קושית מפני ואס .להמהבר כלום קשה היה לא זה על כי ואב״ס
 במלה זו קושיא הלא . וכל בכל והרמב״ס אב״ס בדעת למאן המחבר הוכרח זה שאחר בפרק שיתבאר
 הוא הספק זה בהתר כאן שכתבנו הדרך שזה נראה לכן . ע״ש בענפים זה שאחר ׳בפ שיתבאר כמו מעיקרא

 פילוסופי דרך כתבנו פס כי בענפים זה שאחר בפרק עוד ועיין .והעיון התורה אל ומסכים אמתי לע״ד
 לאברהם נשלחים פהיו מלאכים הג׳ מענין למימר דאתינן והשתא :נכון כן גס והוא הספק זה בהתר

 .פ״כ רבה במדרש וגו׳ המלאכים שני ויבאו בפסיק רז״ל מדרש דרכנו ע׳־פ ונפרש מלתא בהו נימא ולוט שרה
 שליחות מלאכים ב' ולא שליחות ב' עושה א' מלאך אין תני ויעש אותה ונפשו ישיבנו ומי באחד והוא וז״ל
לוע את להציל ורפאל הדוס את להפוך נשתלח גבריאל ונסתלק בפורתו חמר מיכאל אלא פני אמרת וחת א'

וט'
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האחד

 הוא ול׳ב במציאות כן נמצאים )ר( והבדל סוג שהם )ק( ודבור מהיות מחובר שהוא האדם
 כשחרות )ת( במציאות ולא בלבד במאמר )ש( והבדל מסוג מורכבים שהם מהם ויש ,בהכרח מורכב
 ממה זה ואין ,הבדלו הראות ומקבץ )ב( סוג הוא והמראה )א( הראות מקבץ מראה שהוא

 אלא כלל דברים משני במציאות מורכב השהרות אין כי כלל השחרות בעצמות רבוי שיחייב
 ממה זה אין במאמר מורכבים שהם אע״פ הנבדלים בשכלים הענין הוא וכן ,בלבד במאמר
 השכלים בין הלוף יפול שכבר מודים ההיא הדעת שבעלי כמו כי ]ג[ )ג( בעצמותם רבוי שיחייב

יהיה שלא אע״פ מתחלפות בתנועות גלגליהם בהנעת )ד( פעולותיהם התחלף מצד הנבדלים

שרשים
 סוג שהם )ק( :מחבירו יותר ישיג אחד כל כי

 ההבדל הוא והדבור הסוג הוא החיות כי .והבדל
 נמצאים )ר( : זה ממאמר ו׳ בפרק שנתבאר כמו
р אלו עניניס ששני אמת שזהו כלומר . במציאות 

 במאמר )ש( :בהכרח מורכב הוא לכן אצלו נמצאים
 מורכב: שהוא עליו אומרי׳ שאנו בדבור כלומר בלבד.

 שאין לפי .הראות מקבץ מראה שהוא כשחרות )ת(
 ולהכירו לראוחו יוכל העין שחוש בעולם צבע לך

הראות מקבץ השחרות מראה לכן מהשחרות מתר

נ ע

 המראה שם .סוג הוא והמראה )א( :אליו עין של
 לכך מראה יש שבעולם צבע לכל כי סוג הוא

 ומקבץ )בו :בשוה הצבעים כל על זה שם נאמר
 לשלוע יוכל אינו העין חוש כי . הבדלו הראות
 שולט יותר הוא השחרות מראות ועל בשוה בכלם

 נבדל השחרות הוא בזה א׳'כ המראות שאר מכל
 ההיא הדפת שבעלי כמו כי )ג( : הצבעיס משאר

 בתנועות גלגליהם בהנעת )ד( :בענפים עיין .כו׳
תנועותיהם מצד מתחלפים שהם סי׳ . מתחלפות

כי
ים

 שכתבנו מה לפי אבל . אחת שליחות שנים או שליחות ב׳ המלאך יעשה לא למה קשה ריהמא ולפוס ,עכ״ל וט׳
 מא׳ יותר שליחות לעשות לו אפשר אי באמת כי שליחות ב׳ עושה א׳ מלאך אין שדרשו במדרשה כוונו *פה
 אש המתנועעים הקודמים המלאכים שהשיגו ההשגה ידי על מהש״י יושפעו הנשלחים המלאכים שאלו לפי

 לעיל כמ״ש מלאך הכח זה על תנועתם ידי על מהש״י יושפע מיד מהש״י שהשיגו כח כל דהיינו הגלגלים
 יפה ולכן מושפע הוא שבעבורו זה אס כי דבר שוס ולפעול לעשות המושפע הזה המלאך בעצמות אין וא״כ
 שריפא שרפאל הפועלים את השוכר פ׳ בב״מ רז״ל שאמרו ואע״ג . שליחות ב׳ עושה א׳ מלאך אין במ״ש מונו

 אחת והצלה שרפואה התוספות תירצו כבר שליחות ב' א׳ מלאך עשה כן ואם לוט את להציל הלך אברהם אח
 הוא שכן מאחר תקפה שלא וכדי .א׳ כח מהשגת באים והצלה רפואה כי בעניננו נאמר כן כמו וכו' היא
 באה אופן איזה על כן ואס א׳ ענין על המחטעעיס מלאכים מב' בהש״י ההשגה תבא לפעמים כן אס

 היא מפניהם פההפגה מאחר הא׳ הכח זה על א' מלאך רק יחברך מהפס יושפע לא אס מהש״י ההיא ההשפעה
 השפיע פהפ״י או .דוחק וזהו השגתם ידי על מלאך חצי המתנועעים מהמלאכים א' כל על יבא כן אס חת6

 א' שליחות מלאכים ב' יעשו ע״כ וא״כ מלאכים מב׳ באה ההיא שההשגה לפי מלאכים ב' הא׳ הכח זה על
 ההשגה שתבא אפשר שאי לומר רצה א׳ פליחוק מלאכים ב' ולא כך אחר ארז״ל זה על . לדוכתא קושיא והדרא

 מיוחד וענין מיוהדת תנועה להם יש המתנועעים מהמלאכים וא׳ א' לכל כי א׳ וכח ענין על מלאכים מב'
 ולפי .ודוק א׳ עמן על מלאכים מב׳ ההשגה שהבא אפשר אי ולכן זה ,בפ המחבר כמ״ש ושלמותו השגתו כפי

 אמרים מלאכים עוד אלו מהמלאכים יושפע שלא על אחר טעם עוד לומר נוכל כאן פכתבנו זה דרכנו
 הם כי לזה הקודם בס' כנזכר ההשתלשלות באה ידם פעל הקודמים במלאכים ההפפעה דרך היתה כאשר

 .מלאך נ״כ להשפיע להם היה וא״כ פשוטה שהיא מסבה באים שהם משיגים הס זה ומכח פשוט שכל ג״כ
 מובן הוא כאפל כלה הסבה עצמות מצד הראשנה מהסבה מושפעים היו הקודמים שהמלאכים לפי אלא

 אבל .העשירי עלול עד אחר עלול עוד להשפיע יכול היה מהעלולים א' כל ולכן זה דלפני בפ' מעצמו
 המתנועעים המלאכים שהיו מצד אלא מושפעים אינם מ״מ מהש״י מושפעים ג״כ שהס אע״פ אלו המלאכים
 מלאך עוד להשפיע להס א״א ולכן כלל דרך ראשונה הסבה שהשיגו מצד ולא תנועתם ע״י בהשגתם מתמידים

 וט׳ תנועתם ע״י בהשגתם מתמידים המתנועעים שהמלאכים לשוני בדקדוק כאן לך כתבתי והנה .וק״ל אחר
 ממה תנועתם פ״י יותר עתה שישיגו בעבור הוא הגלגלים את מתנועעים שהמלאכים מה תבין פלא כדי

 ושלמותם הפגתס כי אינו לזה תמיד בפעל ולא בכח השגתם יהיה לפ״ז וא״כ הש״י ויכולת בכה כבר שהשיגו
 כאן כתבתי לכן . המחבר בדברי פ״ה ג' במאמר לקמן שיתבאר כמו בכח דבר להם ואין תמיד בפעל הוא

 תפסק ולא שלמותם להם שיחמיד כדי מתנועעים הס שלכף רצוני וכו׳ תנועתם ע״י בהשגתם מתמידים שהם
: וק״ל בענפים פ״ה ג׳ במאמר לקמן ועיין . השגתם

 נראה . וכו׳ עלול והא' עלה הא׳ יהיה שלא אע״פ וכו׳ יפול שכבר מודים ההיא הדעת שבעלי כמו כי ]ג[
 גס שהביא עד המתין אלא כאן שהקשה אלו קושיות זה דלפני בפ׳ המחבר הקשה לא זה בעבור

 להקשות יכול שהיה ואע״פ שהקשה מה הקשה ואח״כ מלאכים נ׳ או מ״ט שהם האומר הרמב״ס דעת כן
 זה בעבור ליחד להמחבר לו היה ולא הרמב״ם דעה בזולת זה דלפני בם׳ שהביא אב״ס דעת על אלו קושיות

דבלין אל ראיה ולהביא מושת בדרך המלאכים רבוי בענין דעתו לאמת רצה המחבר כי אלא .עצמו בפני פרק
מדבר*
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הרבוי

 אשר השלמות מהארי שישיג מי כל כי השגתם מצר יתחלפו כן )ה( עלול והאחד עלה האחד
 ממנו אחרים מושכלות שישיג למי או מזה יותר שישיג למי יתחלף שנים או אחד )ו( ית׳ בו

 יתחלף כן מושכליהם התחלף וכפי .כלל מהם אחד כל בעצמות רבוי שום זה שיחייב מבלי ית׳
 שלמותם כפי כה ראשיות על אנשים ימנה במדינה שהראש כמו כי ]ד[ בעולם ופעולתם כחם

 אהד כל ימנה הש״י כן והשגתם שלמותם גודל כפי )ז( גדול יותר ראשית על ואחרים והשגתם
 אחד מלאך אין רז״ל שאמרו הוא זה ובעבור ,וכחו השגתו כפי מיוחד ענין על המלאכים מן

 ,השגתו כפי מיוחד וכח שליחות מלאך לכל שיש שיראה נ׳( פ׳ רבה )בראשית שליחות שתי עושה
 בלתי או רבים ית׳ בו אשר השלמות תארי שהיו ואחר ,מים של ושר אש של שר יאמרו וכן

 הנבדלים מהשכלים גדול רבוי שימצא חוייב ,זה( ממאמר כ׳ בפרק )לקמן שיבא כמו תכלית בעל
 שיהיה מזולת בו לפעול ית׳ ממנו להם הניתן הכח התחלף וכפי ית׳ ממנו השגתם התחלף כפי

 בתכלית אחד ית׳ היותו ועם הפשיטות בתכלית פשוטים היותן עם )ח( עלול והאחד עלה האחד
 : זה אחר הבא בפ׳ שנבאר הדרך על )ט( ולעיון לתורה מסכים ואמתי נכון דעת חה , האחדות

 התחלף בסבת אם , סבות משלש לאחת ורבויים הפעולות התחלפות )א( יג פרה
מת חלוף התאוה כה עם שנפעל כמו הפעולות הכהות )ב( י

 ויקשה הזפת יתיך שהאש כמו )נ( ההמרים התחלפות בסבת ואם , הכעס כח עם שנפעלהו
 ופעל , במספריים ויחתוך במחט יתפור שהחייט כמו )ד( הכלים* התחלפות בסבת ואם , המלח

 רבוי בו אין )ה( פשוט אחד ית׳ הוא כי ,הללו סבות משלש לאחת שיתרבה א״א ית׳ האל
שיהיה ישאר ולא ,ממנו הרבוי שימצא כדי כלים רבוי ולא מתחלפים חמרים עמו ואין )ו( כחות

שרשים
 כמו השגתו כפי מיוחדת תנועה לו יש א׳ לכל כי

 . השגתם מצד יתחלפו כן )ה( : לעיל שנתבאר
 מושכליהס השגת מצד בעצמם יתחלפו כן כמו פי׳

 א׳ )ו( : התנועה פעולת שוס בזולת שאמרנו כמו
 גודל כפי )ז( : תארים ב׳ או א׳ תואר .ב׳ או

 דבר איזה שהשיגו אע״פ פי׳ . והשגתם שלמותם
 כי אותם ימנה לא אעפ״כ מזה למטה שהוא ג״כ
 שלמותם להורות כדי גדולה היותר הממשלה על אס

 ועיין , וכו׳ הש״י כן השאר על להם שיש ומעלתם
 אע״פ .וכו׳ פשוטים היותן מס )ח( : בענפים

 הוא שהש״י ואע״ם ,וכו׳ פשוטים הס שהמלאכים
 . שנבאר הדרך על )ט( : האחדות בתכלית אחד
צד על ולא והאזהרה הצתי צד על הוא רבוי שכל

: וההשגה ההשפעה
 .וכו׳ ורבויים הפעולות התחלפות )א( יג פרק

 מפועל שיוצאין מה פי׳
 עם מתחלפת היא אחת וכל רבות פעולות אחד

 : והולך שמבאר סבות חג׳ לאחד הוא האחרת
הפעולה נפעל ידיהם שעל .הפעולות הכחות )ב(

עג

 שנפעל מה כי שבאדם הכעס וכח התאוה כח והס
 ע״י שנפעל מה עם חילוף הוא התאוה כח ע״י
 בא אינו ההתחלפות .שהאש כמו )ג( :הכעס כח

 רבוי באש אין כי האש והוא הפועל כח מצד
 שבו החום כח וע״י החום והוא א׳ כח כ״א כחות

 והתחלפות מתחלפות רבות פעולות פועל הוא לבד
 א' כל מהאש החום המקבלים החמריס מצד בא זו

 לעיל שנתבאר וכמו והולך שמבאר כמו טבעו כפי
 אע״ס . שהחייט כמו )ד( זה: ממאמר בפ״ח
 מ״מ הכעס כח זולת לבד התאוה בכח פועל שהוא

 הפעולה אל הצריכיס הכלים מצד הוא ההתחלפות
 כמו .כחית רבוי בו אין )ה( :וכו׳ יחפור כי זו

 עמו ואין )ו( :הכעס וכח התאוה כח באדם שיש
 המחבר שכונת משמע ג״כ כאן .מתחלפים חמריס

 לכתחלה יתברך ממנו הרביי המצא אופן לבאר
 בפי״א לעיל שבארנו כמו העולם בריאת בתחילת

 העולם בריאת קודם אז כי בענפים זה מאמר
 התוריית אמונתנו לפי בנמצא דבר שוס היה לא

ברצונו העולם את וחדש ברצון פועל הוא שהש״י
הטוב

ים
 ,נ או מ״ט אם כי שאינם האומר הרמב״ס לדעת אף אמר וכאלו אב״ס בדרך שדרך עצמו הרמב״ס מדברי

 הקשה לא ולכן הרמב״ס דעת מביא היה לא אם זה לבאר יכול היה שלא מה . י:סברא זאת אל להודות צריך
: וק״ל וכו׳ ההיא הדעת שבעלי כמו כי שאמר וזהו זה פ׳ שייחד עד כלום

 שהמשל נראה באמת אבל בשרשים פירשנו . וכו׳ גדול יותר ראשיות על ואמרים וכו' שהראש כמו כי ]ד[
 הרוב על וזהו ושלשנות ממשלות כמה על א׳ איש לפעמים ימנה במדינה הראש כי לנמשל דומה אינו

 3ע יתברך השם גבי ג״כ הוא שכך באמת המחבר שכונת לומר ודוחק .לכל כידוע והשרים המלכים בין
 . שלימות ב' עושה אחד מלאך אין במ״ש ע״ז לראיה המחבר שהביא מז״ל ממדרש נשמע אינו שזהו המלאכים

 בם׳ שיתבאר כמו והאזהרה הצווי ע״צ בחמלה היה הכל הרבוי בהשתלשלות המחבר דעת לפי לספק יש ועוד
 ע״י מלאך שוס ית׳ מאתו הושפעו ולא בעולם ופעולותס כחס היה והשגתם שלמותם גודל וכפי זה ?אחר

 וא״כ למעלה שכתבנו ממה היפוך וזהו הש״י תארי בהשגת הגלגלים את המתנועעים המלאכים שהשיגו סה
לא
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 כשיסודר ]א[ וזה ,הממוצע מפני )ח( והוא ,אלו זולת אחר דבר מפני אלא נמשך הרבה
 שכתבנו הדרך ועל שלישי נמצא אהר ומאותו )ם( אחר האחד ומאותו אחד ראשונה ממנו

 לא כי יאמרו )י( הדרך ע״ז לא ואם , ידם על הרבוי וימצא האמצעיים שיתרבו עד י״א בפרק
 ממנו ימצא לא מהאחד כי פשוט אחד היותו עם )ל( השם מן במציאות )כ( הרבוי שימצא יצוייר

: אהד דבר אלא
 מנפרדים מורכב )מ( דבר בעולם ימצא שלא יתחייב כי הדרך זה לפי יקשה כבר ךארל ]ב[

למעלה יהיה )נ( מהאחר עלול מהם אהד וכל אחדים כלם הנמצאים שיהיו אלא

כבנושרשים

 :הגמור ומאין המוחלט מאפס >היה שלא אחר הטוב
 לומר א״א ולכן כלומר .וכו׳ שיהיה ישאר ולא )ז(

 ג׳ מאלו אחד על ית׳ מאתו הרבוי נמשך שיהיה
 מפני )ח( : אחר טעם מפני אלא שזכרנו סבות•

 נמצא אחר ומאותו )ט( :אמצעים ע״י . הממוצע
 ועיין , כצ״ל .וכו׳ האמצעיים שיתרבו עד כו׳ שלישי

 .במציאות )כ( :הפילוסופים .יאמרו )י( :בענפים
בארנו כבר .פשוט א׳ היותו עם )ל< :הבריאה בכלל

נ ע

 מס הלשון זה שתמצא מקום כל רבות פעמים
 צריכים וא״כ אע״פ כמו שהוא לפרשו צריך היותו

 וכאלו מסורסים הס המחבר שדברי לומר אנו
 היותו שעם ונאמר שנאמין יצוייר לא כי אמר
 כי השם מן במציאות הרבוי ימצא פשוט אחד

 בדברי תמצא הרבה בזה וכיוצא וכו׳ מהאחד
 משני מורכב .מנפרדיס מורכב )מ( :וק״ל המחבר
 האחר אותו . ממנו למעלה יהיה )נ( : דברים

שהאחד
ם י

 ב׳ ולא אח״כ ס״ש ובין שליחות ב׳ עושה א׳ מלחך אין ז״ל מ״ש בין והפרש הבדל שוס זה לפי תמצא לא
 דרד בענין לעיל שבארנו מה לפי אמנם . ומיותרים כפולים חז״ל דברי יהיו אלא ח' שליחות מלאכים

 : ילע״ד ק כלל ספק שום בלי מכונו על שפיר זה מדרש יתיפב יתברך מאתו היוצא הרבוי השתלשלות
 י״א בפרק שכתבט הדרך ועל שלישי נמצא א׳ ומאותו וכו׳ אחד ראשונה ממנו כי׳ציסודר ]א[ יג פרק

 בספרים נפל ששעות אמינא הוה מיבוחי ויותר מחבידי מסתפינא לא אי . וכו'
 אמר דהא נכון איט וזה בפי״א לעיל המחבר שהביא אב״ם דעת היא ההיא שהדעת צ״ל זו גירסא לפי כי

 ואמר אב״ס דעת אמ״כ הביא וכו׳ הדרך זה לפי יקשה כבר ואבל ואמר ההיא הדעת על המחבר שהקשה
 אב״ס דעת היה כאן המחבר שהביא ההיא שהדעת לומר א״א וא״כ זו קושיא לפרוקי כדי וכו' אב״ס ואולם

 ואבל ולא וכו׳ אבוחמד הכה וכבר אח״כ שאמר כמו אבוחמד דעת מיד להביא לו היה אב״ס דעת הוא ואס
 ר״ל אין בפי״א שכתבנו הדרך ועל מ״ש לומר ודוחק . אב״ם דעת על כלום קפה אין מזה כי וכו׳ יקשה כבר

 דקדק ולכן אב״ם בדרך קצת הולכת נ״כ ההיא שהדעת שר״ל אלא בפי״א הנזכר אב״ס דעת ממש שהביא
 בסמוך אח״כ והלא לומר א״א זה . בפי״א כמ״ש בפשיטות אמר ולא וכו׳ שכתבנו הדרך ועל ואמר בלשונו

 וכו׳ בפי״א שכחבט הדרך ועל הלשון זה ג״כ כתב וכו׳ אב״ס דעת ואולם שאמר כמו אב״ס דעת כשהביא
 זו שנירסא נראה לכן . לשעורין המחבר דברי נתת כ וא אב״ס דעת ממש הוא כי כן לפרש א״א והתם

 . הוא סופר ושעות נמחק הוא והשאר וכו׳ האמצעיים שיתרבו עד שלישי נמצא א' ומאותו וצ״ל משובשת היא
 או המדפיסים אח״כ אותו והגיהו בעלמא דברים לזכרון בנליון לעצמו זה כתב טועה תלמיד שאיזה ואפשר

 עקרים ספרי בשום מצאתי^כן שלא אע״פ עצמו המחבר לשון איט שזה נראה עכ״פ אבל כן הגיה בעצמו הוא
 היא כי דברים ?ביאיר אותו הביא לא והמחבר אחר דעת אלא אב״ס דעת אינו ההיא שהדעת הוא והאמת

 שיתרט עד המחבר שאמר מלשון וכן וכו׳ יקשה כבר ואבל ואמר ע״ז אח״כ שהקשה כמו מעיקרא בטלה
 מן היא ההיא שהדעת ואפשר . ודו״ק אב״ם דעת הוא כן לא כי אב״ס דעת זה שאין נראה וכו׳ האמצעיים

 והמחבר וכו' שבע בדרך הוא שהכל ואומרים הקדמות לאמונת הנוטים הדעות אותן אחר הנמשכים הדעות
 לאמונת זה ידי על ולהכריחם עליהם שהקשה הקושיות ע״י בזה דעתו לאמת שרצה בעבור אלא הביאה לא

 ההיא שהדעת משמע וכו' ממנו ימצא לא מהאחד כי ההיא דעת בטעם המחבר בלשון וכן . הגמור החדוש
:נ״ל וק״ל בסמוך שכתוב כמו והשבע החיוב לאמונת נושה

 טפלת אינה מהאחד הרבוי ימצא איך השאלה שזאת לע״ד נראה .וכו' הדרך זה לפי יקשה כבר ואבל ]כ[
 החיוב צד על או בשבע פועל לא ברצון פועל יתברך שהוא הסוברים האמת בעלי התורניים לנו

 אחד דבר אלא ממט ימצא לא מהאחד כי אומרת4י וההקדמה .זה במאמר הראשונים בפרקים שנתבאר כמו
 בעצם יפעלו לא אחד טבע אס כי להם שאין ולמה מבעם לפי בהכרח הפועלים הטבעיים בדברים אמת הוא

 כמו ומיבש ומקפיא מתיך הוא כי מתחלפות פעולות ט וימצא בטבע פועל הוא שהאש ואע״פ אחד אם כי
 הפעולות והתחלפות באש שהוא החום כח והוא אחת אלא אינם ההן הפעולות עצמות מ״מ בפ״ה לעיל שנתבאר

 אם כי בעצם לפעול יוכל לא בטבע פועל שהוא מה לכן הנזכר בס׳ לעיל שנתבאר כמו המקבלים מצד הוא
 . וטבע בחיוב הוא שהכל האומרים אותן על טפלת שפיר מהאחד הרבוי ימצא איך ההיא השאלה וא״כ אחד
 פועל שהש״י הסוברים הקדושה תורחנו דת מאמיני האמת בעלי והם עליהם נגה ה׳ שאור אותם על אבל

ברצון
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 והאדם וצורה טחוסר מורבב שהוא הגשם בעולם נמצא שאנהנו ואחר . לו עלה שהוא מפנו
 בזולת מהם אהד נמצא לא כן שאם )ע( לאחר סבה מהם אהד מציאות ואין )ס( וגשם מנפש
 ! הדרך ע״ז נמצא הרבוי שיהיה בוטל )פ( ,זולתם אחרת מעלה שניהם מציאות ואבל האחר
 האמצעיים בן הרבוי לשימצא דרך חתרו הישמעאלים מפיכוסופים והאחרונים סינא אבן ואולם

 את השכלתו כי וזה , מה רבוי ימצא העלולים מן אחד בכל כי באמרנו , שאמרנו הדרך על
 אפשר שהוא השכילו זולת זולתו ואת עצמו את והשכלתו עלתו את השכלתו זולת )צ( עצמו

 »הרבוי שיבא שאפשר יאמרו הצד ומזה ,בזולתו תלוי שמציאותו אהר עצמו בבחינת המציאות
 כי ואמר הסברא זאת קדקד על אבוחמד הכה וכבר , עשר אחד בפרק שכתבנו הדרך ועל
 ואם , נבדלים נמצאים מהם שימשכו כדי נבדלים עגיגים לא שכליות בחינות )ק( אלא אינם אלו
 שימצא יושכל כבר כי רבים לעלולים צריך אין הרבוי שימצא אפשר היה הבחינות אלו מצד

 חיוב )ש( זולת עצמו את יודע ]ג[ )ר( היותו ענק כי וזה / זולתם הראשונה הסבה מן הרבוי
המציאות

 האחד מן למעלה יהיה מחנו עלול הזה שהאחד
 ואין )ס( :לו וסבה עלה הוא הזה שהאחר לפי הזה

 סבה הנפש שאין .לאחר סבה מהם אחד מציאות
 והצורה החומר וכן לנפש כבה הגשם אין וכן לגשם
 שאם פי׳ .וכו׳ כן שאס )ע( : לזה זה סבה אינן
 שיהיה אפשר היה לא לאחר סבה האחד היה

 השמש אור בזה והמשל .וכו׳ מהם אחד נמצא
 ואס מאירה היא הארץ על זורחת שהשמש מיד כי
 זולת השמש לאור וא״א להארתה סבה השמש כן

 הגשם להמצא אפשר יהיה לא הכא כן כמו השמש
 גופו נמצא מת שהאדם אחר והנה .הנפש בזוצת
 מהצורה ג״כ תפרד החומר וכן ,נשמתו בלי לבדו

 לח״ג בפ״ח כמ״ש אחרת צורה פעם בכל ולובש
 אנו צריכים כרחך על וא״כ . ע״ש המורה מספר
 שניהם מציאות אבל לאחר סבה האחד שאין לומר
 ביחד שניהם והצורה החומר או והגשם הנפש והס

 בוטל )פ( :זולתם אחרת מעלה ומושפעים נמצאים
זה לפי כי . הדרך זה על נמצא הרבוי שיהיה

 אלא מנפרדיס מורכבים עלולים שיהיו א״א הדרך
 היאך לדוכתה קושיא הדרא וא״כ .אחדים כלס

 ימצא לא מהאחד כי הפשוט האחד חן הרבוי בא
 מאופן דעתי בענפים ועיין . אחד אלא ממנו
 : פשוט אחד היותו עם יתב׳ מאתו הנמצאים רבוי
 שהשיג ההשגה כלומר .עלתו את השכלתו זולת )צ(

 אינה מלתו בבחינת שהשיג וההשגה עצמו בבחינת
 שהוא וכן אחרת השגה היא אחת כל אלא אחת

 : אחרת השגה כן נס היא המציאות אפשר
 עניניס לא .שכליות השגות .שכליות בחינות )ק(

 לא כי מחשיי ענין אינם אבל פי׳ .וכו׳ נבדלים
 אפשר היאך וא״כ בשכל המושג בדבר למשמש יוכל

 בו שיש דבר ממש בו שאין הדבר מן שיושפע
 אק כן ואס אפשר שהוא לומר תמצא ואס חמש
 את יודע )ר( :וכו׳ רבים לעלוליס זה דרך לפי צריך
 היא וזו ורוחני שכלי כלו שהוא בעצמו שישיג .עצמו

שהוא בו אשר המציאות חיוב )ש( : אחת ידיעה
נמצא

ענפים
 הרצוניי הפועל שהוא שהתבאר אחר כי , מהרבוי השאלה זאח נופלת אינה והטבע החיוב צד על לא ברצון
 רצונו כפי מתחלפות פעולות פועל שיהיה זה נותן הרצון טבע כי לו חכרון ואין מתחלפות בפעולות ירצה כבר

 הפעולות והס שהרצונייס ואע״ם ראשון ממאמר כ״ג בפ׳ לעיל שנתבאר דרך ועל ברצון פעולתו יהיה לא דאל״כ
 שהמראה כמו כי הש״י והוא הרוצה בעצמות רבוי יחייבו לא מ״מ רבים הס יח׳ מאתו היוצאים המתחלפות

 שהוא ואע״פ כנגדו עומד דבר שום בו היה שלא אף שבו החליקה מצד רבות צורות בו יצוייר הממורט בדבר
 היה ולא הרכבה שוס בלי פשוט אהד שהוא ואע״ם האלהי השכל בעצמו עד״מ הוא כן א׳ אם כי אינו בעצם

 יצייר עצמו את ובציירו עצמו כ״א יצייר לא וראשונה בעצם שהוא אלא רבים ציורים בו יש בעולם עדיין דבר שוס
 לספק הראוי מן אינו ולכן שאפשר שלם היותר בצד בעצמותו נכללים הס שכלם ית׳ מאתו היוצאים הדברים כל

 ודע ית׳ מאתו היוצא הרבוי במהות הנופל הספק התרת נלע״ד כן ,התורניים לט מהש״י היבוי המצא באופן
:וק״ל תרצה אס והבינהו זה

 המונע מה רטי יחייבו שלא מצד בו הס הבחינות שאלו וכמו וכו׳ המציאות חיוב זולת עצמו את יודע ]ג[
 ג׳ שהניח אחר נראה השאלה מזאת ההנחה אותה לפי הנה .וכו׳ ממנו בעלוליס כן יהיה שלא

 ונפש שכל ידי על דהיינו הנזכר בדרך הרבוי לצייר כדי מטעם הוא עצמה ראשונה בהסבה חלוקות ידיעות
 איזה ע״י ואדע יתן ומי , הגלגלים גרס ומהג׳ נפש הב׳ הידיעה וע״י השכל יושפע א׳ ידיעה ע״י כי וגרש
 אופן על באות הידיעות ג׳ שכל מאחר כי הנפש וכן הגלגל גרס יושפע ידיעה איזה וע״י השכל יושפע ידיעה
 מזה ולמה ובחשיבות במעלה שוות הידיעות כל א״כ לה חוצה ולא עצמה ראשונה בהסבה כלס דהיינו א׳ ועמן

 העלולים גבי דבשלמא א׳ עמן על ובאות שויס הס כלס הלא לבד נפש ומזה לבד הגלגל גרס ומזה שכל יושפע
 העלול כי א' אופן על באין ואינם האחרת עם מתחלפת היא אחת כל העלולים שהשיגו ידיעות הג׳ כי מחא
 היה לא בד״מ שאתמול שכלי בענין ראה כי מהסברא עלול שהוא מיד השיג בעולם שנתהוה אמר בד״מ הא׳

ועכשיו
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שתהיינה

 הם הבחינות שאלו וכמו )א( , לזולתו התחלה )ת( שהוא יודע היותו חולת בו אשר המציאות
 בעינה השאלה ותשוב ! ממנו בעלולים כן יהיו שלא המונע מה )ב( רבוי יחייבו שלא מצד בו

 הראשונה בהתחלה לא כלל רבוי מחייבות הבחיטת אלו שאין הוא שהאמת אלא , הרבוי בא מאין
 ימצא איך אפוא כן ואם המתחלפות הנמצאות מהם שיושפעו כדי ממנה הנמשכים בעלולים ולא

 שתים הראשונות שההתחלות שהשב מי בקדמונים היה זה ובעבור , הפשוט האהד מן הרבוי
אפשר שאי כלומר והטוב הרעות תצא לא עליק מפי )ג( אומרים היו כי לרע ואתת לטוב אחת

שרשים
 התחלה )ת( :בזולתו נתלה ואינו עצמו מצד נמצא

 זולתו להם וא״א בו נתלים הנמצאים כל .לזולתו
 שאלו וכחי )א( : נמצאים היו לא הוא אלולי כי

 פי׳ .וכו' רבוי יחייבו שלא מצד בו הס הבחינות
 בלי הפשיטות בתכלית פשוט אחד הוא שהש״י אף

כן יהיו שלא המונע מה )ב( : בעולם הרכבה שוס

ענפים

 הנאמרים הידיעות שרמי לפי .ממנו כעלולים
 ועיין , בהם רבוי שום ג״כ יחייבו לא בעלולם
 הוא פסוק .וכי׳ תצא לא עליון מפי )ג( : בענפים
 אי אבל .לשונו צחות ע״ש הביאו והמחבר באיכה
 לראיה לקחוהו האלו שהקדמונים לומר אפשר

 ואינם הפילוסופים מדרך זה אין כי לדבריהם
יודעים

 ההיא החלופה מההשגה ,בזולתו שנתלה מאחר המציאות אפשרי וה>א עלול הוא ע״כ וא״כ נתהוה ועכשיו
 וידיעה השגה אמו לו באה ועוד . עצמו העלול בגוף ואינו לו חוצה ההיא וההשגה הגלגל גרס ממנה יושפע
 מהשגה חשיבה יותר היא הזאת ההשגה , מהחומר נבדל הוא כי משוב ומושכל פשוש שכל שהוא בעצמו

 העלול בגוף היא רק לו חוצה אינה ההיא וההשגה הגלגל נפש ממנו יושפע לכן בפי״א שנזכר וכמו ראשונה
 שהשיג אחר והיא אלו ההשגות מב' במעלה יותר שהיא שלישית וידיעה השגה אל הזה העלול בא ואח״כ .עצמו

 שכל להיות צריכה ק גס היא ממנה מושפע שהוא הסנה כן אס מורכב ואינו פשוש שכל בהוא בעצמו
 מסנה הושפע לא למה כן לא דאי בזולתו נתלה ולא בעצמה ומתחייב בעולס הרכבה שוס בלי פשוש

 . בזולתו ונתלה המציאות אפשר שהוא שהשיג אחר מהעלול הגלגל גרס הושפע כאשר הגלגל גרס כן גס
 היא רק קודמת כבה שוס לה י ואין ראשונה כבה היא ממנה הושפע הזה שהעלול ההיא הכבה ע׳׳כ אלא

 יושפע לק הראשוסת ההשגות מב׳ במעלה יותר ההיא ההשגה וא״כ , בזולתה ולא בעצמה המציאות המחוייבת
 השיג! כלה כי העלולים בכל לומר שכל זה וע״ד . פשוש שכל כן נם שהוא אחר עלול עוד ההיא ההשגה ע״י

 שפיר ולק מזה להאריך מקום ואין ההשפעות רבוי באו ההשגות ולפי מתחלפות וידיטח השגות זה בדרך
 הג׳ אבל ל״א פ' זה מאמר סוף לקמן המחבר בדברי מבואר הוא וכן . בעלונים והשגות ידיעות רבוי תמצא

 שפס מאתה צ״ע וא״כ לה חוצה ואינס עצמה ראשונה בהכבה הס כלס הראשונה בהסבה הנזכרים ידיעות
 פיק במעש תעיין וכאשר .וכו' לבד נפש ומזה לבד הגלגל גרס מזה חלוקות במדרגות ההן ההשפעות יבאו
 המציאות מחריב שהוא שהשיג הידיעה ממש היא לזולתו התחלה שהוא שהשיג שהידיעה שכלך בעיון תראה אזי

 וכמו השאלה זאת בסיוס המחבר מ״ש מכוון א־ש ק ואס . חלוקות השפעות מאלו יושפעו ולא היא והיא
 מצד הבאות הבחינות בין תמצא גדול הפרש כי .וט' המונע מה רבוי יחייט שלא מצד בו הס הבהיטת שאלו

 זה מאמר לעיל כתב עצמו שהמחבר גס ומה .שזכרנו כפו העלולים מצד הנאות הנחינות ונין ראשונה הסנה
 פ״ש וט׳ עצמותו עין שהיא חכמתו אחר נמשכה והיא ההעלם תכלית נעלמת יתנרך השס שידיעת ג׳ בפרק

 פנים כל על אבל . היא היאך אותה להבין יטלק חנו ואין נעלמת היא ית' בהשס הטפלת הידיעה כן אס
 הידיעה שגס להאמין אנו צריכים והרכבה רבוי שוס בו ואין הפשיטות בתכלית פשוט אהד הוא ית׳ שהשם אחר
 לצייר נוכל היאך וא״כ היא היאך נבין כלא אף ידיעות וחילוף השתנות שום בלי א׳ אופן על תמיד היא

 איך המאמר מזה א׳ בפרק לעיל עצמו המחבר זכר וכענקזה ) ההשגה נעלם שהוא אחר ההיא מהידיעה הרבוי
 הידיעה מענק ובפ״ג בפ״ב זה במאמר לעיל ס״ש ולפי .וכו׳ נעלם שהוא דבר חלהית לתורה שורש יונח

 שאק ופשיטא פשישא ובשרשיס בפנפיס ע״ש הידיעה■ על הטפל הספק שס והחרט א' אופן על תמיד שהיא
: וצ״ע כלוס אטהמד בשאלת

 אב״ם דברי מקור שס כי בפי״א לעיל אב״ס על אטחמד שאלת הביא לא למה המחבר על לספק יש ועוד
 כמג הדבר המצא באוק אחרת דרך לעצמו שלקח מאחר הנראה לפי כי ושד .כאן עד להמתין לו ולמה

 אטהמד שאלת לו מסתבר א״כ אב״ס דברי וליש□ אטחמד שאלת לתין רצה ולא הס' בזה והולך שמבאר
 והן והרמב״ס אב״ס לדעת הן בידינו והעולה וז״ל זה בס״פ סייס היאך וא״כ אב״ס דברי לסחוס ידו על והסכים

 המחבר שגס ואפשר . אטחמד בשאלת דבריו סתר והלא בזה אב״ס להזכיר לו מה וכו׳ רש״ד אבן לפ״ד
 פי״ה לעיל אטהסד שאלת להביא רנה לא זה ובעבור דאבוממד השאלה ענין על .כאן שכתבט מה בכל הרגיש

 שהיא הידיעה בענק שסובר המחבר דעת כפי אב״ס דברי בזה לסתור כדאי ואיננה מעיקרא בשלה היא כי
 המחבר שטנת מאחר אלא בזה אב״ם דברי לסתור שרצה מפני לא אבוחמד שאלת כאן שהביא מה אמנם כמ״ש נעלם
 בתחלס כמ״ש אמתי היותר הדעת היא דעתו ולפי שהביא הדרכים זולת אמרת בדרך הוא הרטי המצא באופן

הבאת
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 ההפכיים מיני כל יכללו אשר הכוללים שההפכיים ובעבור ,אחת ההפכיים ההתחלות שתהיינה
 וזה , הרע התחלת והאחת הטוב התחלת האחת , שתים שההתחלות יאמרו והרע הטוב הם

 הנמשכים שנקראו כמו מאנים אחריו הנמשכים נקראו וע״כ , מאנ״י שטו אהד איש דעת היה
 ! אפיקורסים )ד( השם מציאות ומכחיש מנהיג לעולם שאין חושב שהיה אפיקורוס החכם דעת אחר
 שבהם מבואר ויוחד מיוחד והיותר )ו( , רבים מפנים )ה( הדעת זה על החכמים חלקו וכבר

 אהד לתכלית יגיעו בכללם כולם שהם נראה הנמצאות יעויינו שכאשר הוא הספר זה כוגת לפי
 במדינות הנמצא והמדור הצבא שר כפני )ז( במחנה הנמצא כסדור בעולם הנמצא הסדור והוא
 ופעולות רבות ממלאכות רבים בפנים בהם הנמצא הרבוי היות שעם , המדינות מנהיגי מפני
 המדינה וסדור קיום והוא אחד לתכלית שכלם אחר )ה( מתחלפות וראשיות מתחלפות רבות

 > הטוב ממציאות התואר בזה העולם ימצא שאמנם נאמר כן ,מתאחד באופן )ט( המחנה או
 אבל , ראשונה כונה מכוון אינו והרע )כ( ,בכללו המציאות בכל )י( הטוב מציאות בעבור והרע
 בעבור מגיע רע הוא כי הבן אל האב מן המגיע המוסר או העונש כמו ,במקרה יתחדש אמנם
 שימצאו אפשר אי טובות במציאות שהיו אחר כי וזה , הראשונה הבונה על לא )ל( הטוב

 ונפש מדברת מנפש מורכב הוא אשר האדם כמציאות , מעורב מעט רע בהם שימצא סבלתי
 שאפשר במה האיש להשארות )מ( טוב היצר בו והושם . הרע ויצר טוב יצר שהם בהמית

 האדם שימצא אפשר אי אשר ]ד[ )נ( המין להשארות הושם הרע והיצר ,הנפש השארות שזהו
 , מעט רע )ע( בו יעורב אם ואף הרב מטוב )ס( שימצא שראוי העליונה החכמה גזרה זולתו

כי שרשים
 מסברת אומרים היו הס אלא כתוב משוס יודעים
 מתחלפים נמצאים רואים שהיו בעבור עצמם
 ואמר לשונו בצחות המחבר והביאו כנזכר בעולם
 הקדמונים דברי והס וכו׳ אפשר שאי כלומר אח״כ
 אחריו הנמשכים אותן .אפיקורסים )ד( : עצמם
 : רבים מצדדים . רבים מפנים )ה( .* כן נקראו

 היותר והדעת פירוש . ומבואר מיוחד והיותר )ו(
 המאנים דעת יבוטל ידו שעל וזה וחמתי מבואר

 ג״כ זה עיי ויתורץ ב׳ הס שההתחלות האומרים
 יעויינו שכאשר הוא הרבוי במציאות הנופל הספק

 . הצבא שר מפני )ז( : הספר זה כונת לפי וז״ש וכו׳
 .שכלם אחר )ח( :הצבא שר שעשה הסדור כלומר
 הסדור ע״י פי׳ .מתאחד באופן )ט( :כלס שכונת

 מדינה המדינה או אחת מהנה המחנה יהיה הזה
 הטוב שיהיה בכללו. המציאות בכל )י( : אחת
 כונה מכוון אינו והרע )כ( : העולם בכלל לבדו

 אינו בעולם הרע שמציאות פי' . וכו' ראשונה
 בעצמות רוצה הש״י שיהיה לומר ורצה עצמו בעבור

 הטוב בעבור בחקרה יתחדש הוא שהרע אלא הרע
 לא בשבט בנו את האב ייסר לא אס בד״מ והוא
 וע״ד לשבט צריך אינו טוב הוא ואס טוב יהיה
לא )ל( : והולך שמבאר וכמו בנו שונא שבטו חושך

נ ע

 בנו את חיסר אינו האב . הראשונה הכונה על
 לפי ראשונה כונה נקי־א ולכן לו להרע כדי

 תכלית אין אבל לו רע היסירים בשעת שבראשונה
 ויסור באחריתו שייטיב כדי רק הרע בעבור כונתו

 להשארות )מ( : טוב רק יעשה ולא הרפה מדרכו
 מאמר פי״א לעיל הנזכר האישי קיום הוא .האיש

 א״א למה טעם לתת זז בהנחה הרב וכונת א׳
 : הזה המעט מהרע מורכב בלתי האדס שיהיה

 לולא כי .זולתו האדם שימצא אפשר אי אשר )נ(
 בעולם מהב״ה מין לשום קיום היה לא הרע היצר
 כי לאדם טובים שניהם והיצה״ר טוב היצר וא״כ

 את להסית בא לפעמים שהוא אף היצה״ר גס
 השי״ת כונת תכלית מ״מ עבירה לאיזה האדם

 וראשונה בעצם היה לא באדם היצה״ר ששם
 קיום והוא ממנו היוצא הטוב בעבור כ״א זה בעבור

 יצה״ר זה מאד טוב והנה ז״ל שדרשו וע״ד המין
 בסמוך שיתבאר ע״ד הרוב הוא הטוב א״כ וכו׳

 פירוש .הרב מטוב )ס( :בענפים ועיין ,בדברינו
 : כמ״ש לאדם הטוב בא משניהם כי והיצ״ט היצה״ר

 מהיצה״ר לאדם שבא הרע הוא . מעט רע )ע(
 . עבירה לאיזה לפעמים אותו שיסית בסבה לבד
 הטוב באמת כי מעט ורע הרב טוב אמר ולכן

הוא

 הנופלים הדעוח כל הביא מתחלה לכן וכו׳ הספר זה כונת לפי מבואר והיותר וז״ל בסמוך הדעת זאת הבאת
 פהוא את״ל שחף אמר וכאלו בזה דעתו הביא ואח״כ חבירו על לאהד שיש וסתירותיהן ראיותיהן והביא בו

 ממה השאלה זאת כלומר לבטל יוכל לא מ״מ אבל אב״ס דברי לסתור רוצה הוא כאשר אבוחמד כדעת
 נ״ל כן . כנזכר פשוט אחד שהוא עס יתברך מאתו היוצא הרבוי במציאות הנופל ספק בהתרת נוטה שדעתו

 בהתרת זה דלפני ובם׳ וכו׳ יקשה כבר ואבל בקושית לעיל מ״ש לפי אמנם . וק״ל בזה המחבר דברי לישב
 ממה יותר השכל ולעיון לתורה ומסכים אמתי יותר לע״ד הוא ית׳ ממנו היוצא הרבוי במהות הנופל הספק

. : כאן המחבר שכתב
 • וכו' מעט רע בו יעורב אס ואף הרב מטוב שימצא שראוי וכו׳ זולתו האדם שימצא אפשר אי אשר ]ד[

 וטוב רבים לשון רעות אמר ,והטוב הרעות תצא לא עליון מטי שאמר הכתוב רמז שלזה נראה
לשון



העקרים יג פרק שני מאמר ספר 138

 הרב הטוב מהעדר נבחר יותר המועט הרע עם הרב הטוב שמציאות נותנת הדעת כי )פ(
 , מתחלפות מהתחלות )ק( שיהיו והרע הטוב ממציאות יתחייב לא ולזה )צ( ,המועט הרע בעבור

 הטוב ממנו שימשך האש כמו , במקרה והרע עצמו מצד הטוב אחת מהתחלה ימצא כבר כי
 האיש בגד שתשרוף לפעמים הרע ממנו יגיע וכבר , כלן ההזיות בהוית השפל המציאות לכל

 שימשך שאפשר הטוב בעבור יונחו בעצמן רעות שהן שאע״פ דברים יש וכן . במקרה החסיר
 הונחו בעצמן רעות שהם פי על אף כי הטובים הנימוסים מניחי יניחום אשר העונשים כמו / מהן

 ההצלחה מול אל האנשים שיתישרו כדי המדינה או האומה לכלל הנמשך הכולל הטוב בעבור
 ,המתחלפים האנשים במיני המדיני הקבוץ וישלם הגמורה האחדות )ר( בקצתם קצתם ויתאחדו

 קצתם הפכיים ואיכיות מתחלפות ראשיות ובעלי מתחלפים אברים בו שימצאו האחד כגוף )ש(
 מפני )ת( לגוף מזיקים דברים בו וימצאו ,והתאחדותו הגוף קיום והוא אהד לתכלית וכולם לקצתם
 רש״ד אבן שיאמר כמו הפילוסופים קדומי הסכימו כן ועל . זולתם אפשר אי החימר הכרח

 סדור סודרו )ב( ושממנה )ח( גמורה אחדות המציאות שיתאחד גמורה אחדות אחת שההתחלה
 והקשרו המציאות כל קיום שהוא אהד לתכלית והמתחלפות המשתנות הנמצאות כל ראשון
 אנשים קצת יכנה במדינה שהראש כמו ! גמורה אחדות המציאות שיתאחד עד בקצתו קצתו

 שיעשו אדרים ויכנה שלמה יותר ההיא המלאכה שתהיה כדי זולתה ולא מה מלאכה שיעשו
 תופרים קצתם יעשה הדרך וע״ז .המתחלפות המלאכות בכל וכן זולתה ולא אחרת מלאכה
 שישלם עד למדינה המצטרכות המלאכות כל האופן בזה וישלמו , בונים וקצתם אורגים וקצתם

 אחרות אהד היותו עם הראשון מהראש מושפעות המלאכות רבוי כל ויהיו המדינה תקון בזה
 רבוי זה יחייב ולא )ג( הרבוי טמנו ימשך גמורה אחדות אחד היותו אם ית׳ האל כן , גמורה

 ואמנם . נצהת היא )ד( אהד אלא יפורר לא מאחד כי האומרת שההקדמה ויאמרו , בעצמותו
 ששם עד המשולח הכולל הפועל שהוא יתברך בשם אבל , המעויין הפרטי בפועל תצדק )ה(

 יחסו כי פועל זולת בפועל מיוחד לא )ז( הוא בי , השם בשתוף )ו( זולתו ועל עליו יאמר הפועל
 בעבור המתחלפות הפרטיות הפעולות רבוי יפעל אמנם שהוא יאמר , שוה הפעולות כל אל

 ויטצאו אהד הכל ויהיה בקצתם קצתם המציאות חלקי כל שיקשרו כדי וזה ,הגמורה האהדות

כל שרשים
 הרע אבל משניהם לאדם בא שהוא לפי הרב הוא
 הרע לכן לבד מהיצה״ר אס כי לאדם בא אינו
 הרב שטוב שפי' יעקב כאהל ודלא . המיעוט הוא
 היצ״ט נחרא למה כי היצה״ר מעט ורע יצ״ט זה
 יותר באוכלוסין מרובה הוא היצה״ר והלא רב

 הדעת כי )פ( :וק״ל גדול מלך נקרא ולכן מיצ"ט
 פי׳ . וט' בעבור הרב הטוב מהעדר וכו׳ נותנת

 בשביל האדם מציאות יעדר שלא זה נותן שהדעת
 בו אשר שהטוב מאחר בו המעורב הרע מעט
 יהיה לא . יתחייב לא ולזה )צ( : הרב הוא

 המאנים כמ״ש .מתחלפות מהתחלות )ק( :מחוייב
 שיהיו כלומר .הגמורה האחדות )ר( : הנזכרים

 כגוף )ש( :אחד ובנפש ובלב אחת בהסכמה כלס
 המחבר מביא מזה כי כצ״ל .וכו' שימצאו האחד
 : ודו״ק ,הנה עד שאמר מה כל על בח״ד ראיה

 כלומר . זולתם א״א החומר הכרח מפני )ת(
לו א״א ג״כ לכן החומר זולת לאדם שא״א מאחר

עג

 הם כי לגופו לו המזיקים הדברים אותן זולת להיות
 מההתחלה . ושממנה )א( החומר: בסבת באים
 הנמצאות כל ראשון סדור סודרו )ב( : ההיא

 הצווי ע״צ נמצאים שהיו פי׳ . וכו׳ המשתנות
 בשם זה סרק בסוף המחבר שאמר כמו והאזהרה

 : המציאות כל קיוס לתכלית עצמו רש״ד אבן
 מציאות כי . בעצמותו רבוי זה יחייב ולא )ג(

 כחו אחד לתכלית הוא הכל והחליף הרבוי
 : אמתית כלומר . נצחת היא )ד( :שיתבאר

 ההקדמה פי׳ .המעויין הפרטי בפועל תצדק )ה(
 פועל וכל וט' הפרטי בפועל נתאמת ההיא

 עיון לפי ור״ל כך נקרא בטבע היא שפעולתו
 לפעול מוכרח הוא בו הניחן וטבעו הרכבתו

 שאין . השם בשתוף )ו( אחרת: ולא זו פעולה
 נקרא שזה כשם בשם אלא יחד דמיון שום להם
 בפועל ייוחד לא )ז( : פועל נקרא זה כך פועל
 יטל שהשי״ת לומר א״א כי פירוש .טעל זולת

לפעול
ם י

 השחלות ב' ושלום חם להאמין יבואו שלא דורו לבני אומר היה שהנביא רצוני ,הענין זה לנו להורות יחיד לשון
 שיפשפשו והוא הטוב בעבור כ״א אלו ברעות ים' השם כונת שאין להם אמר לכן עליהם הבאות הרשת בסבת

 ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה אה״כ כמ״ש למוטב ויחזרו במעשיהם
 לא כי מעט וטיוטת רבות רעות תצא לא עליון שמפי ראיתם הלא להם שאמר מזה ראיה להם והביא ,ה׳ עד

 והוא בפנים שנתבאר כמו הטוב בעבור הוא בעולם שנתן המעט והרע הטובות ברבוי כ״א ברע הש״י חפן
 נכון כן גס הוא שכתבט מה ולפי זה בכתוב אחרת דרך לו יש איכה במגלת לרש״י אבל . בשרשים שפירשנו ע״ד

. נ״ל ,וק״ל הכינה לפי
וזה
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 אשר המדברת שהנפש כבו , המציאות קיום והוא בלבד אחד לתכלית הרבות הנמצאות כל
 הדרך וע״ז . האדם קיום והוא אחד לתכלית מתחלפות פעולות הפעל אחת היותה עם באדם

 לקשר כדי ענינים רבוי בו וימצאו )ח( הכולל הסדור שהוא אהד פועל אלא ית׳ ממנו יסודר לא
 בחומר התלות להם אין אשר הפשוטים הנמצאים אם אף בי ויאמרו .בזה זה המציאות חלקי כל

 נמצאו אמנם הנשמים וי רב הנה 7 פשוטה אחת סבה אל יעלו לקצתם קצתם )ט( סבה הם כלם
 היה הרבוי זה נמצא לא שאם , בזה זה המציאות חלקי כל לקשר כדי ההתחלות אלה מרבוי

 ובעבור , עתה מגיע הוא אשר )י( השלם האחד התכלית ממנו מגיע היה ולא חסר המציאות
 בכלם וימצא )ל( התהלותיהם התחלפות בעבור התנועית התחלפות )כ( בגלגלים ימצא זה

 סבה אל יעלו ושכלם אחת שהתחלתם על להורות היומית התנועה והיא הכל הכוללת התנועה
 אל צוה שהאל רש״ד אבן אמר )מ( . אחד לתכלית הוא תנועותיהם התחלפות ושכל אחת

 השמים עמדו המצוה ושבמצות )נ( , התנועות אלה שיהנועעו הגלגלים אל שיצוו ההתחלות
 אותו ששם ממי )ה( המסודרים המצווים עמדו במדינה הראשון המלך שבמצות כמו והארץ
 הוא והאמונה המצוה וזאת ,האנשים ממיני שבא מי ועל המדינה מעניני ענין על מושל המלך

 רש״ד אבן דברי תורף זה )ע( , מדבר חי להיותו האדם על שיחוייב והאמונה במצוה השורש
 קיום כי להודות הוצרך הדברים אלה כל אחר כי רואה והנך )פ( . ההפלה הפלת בספר בזה

 המצא יצוייר לא לעולם כי החיוב צד על לא והאזהרה המצוה צד על הוא והארץ השמים
 צד על אלא החיוב צד על הפשיטות בתכלית הפשוט מחומר הנקי השכל מן ההמרי הדבר

 רוצה ברצון ומתקיים נמצא העולם היות לומר רצה , בהכרח החרוש על יורה וזה ]ה[ )צ( המצוה

כםו שרשים
 אל ייוחס הוא כי זו פעולה ולא זו פעולה לפעול

 הס . העניניס רבוי בו וימצאו )ח( :זכו׳ כל
 אל יעלו לקצתם קצתם )ט( :המתחלפות הפעולות

 שהוא מהאחר מושפע שאחד פי' .וכו׳ אחת סבה
 העלולים חן הראשון שהעלול עד ממנו למעלה

 אשר )י( :ב״ה הראשונה מהסבה מושפע הוא ההם
 : הזה הרבוי מציאות ידי על .עתה מגיע הוא
 מתנועע הגלגל שזה . התנועות התחלפות )כ(

 בשנה וזה בחדש מסבב זה או למערב וזה למזרח
 בכלס וימצא )ל( . בזה וכיוצא בשנתיס וזה

 פירוש .היומית תנועה והיא הכל הכוללת התנועה
 למעלה שהיא היומי בגלגל נכללים הס הגלגלים כל

 את מסבב היומי וגלגל בתוכו מתנועעים והס מהם
 ואם ולילה יום שהם שעות בכ״ד בתנועתו העולם

 . העולם כל מסבבים ג״כ הס ולילה יום כל כן
 פי׳ .וכו׳ רש״ד אבן חמר מ( ו :היומי גלגל ע״י

 יסודר שלא לעיל שאמרנו אע״פ הקשה שלא בעבור
 זו בפעולה יש מ״מ אחד פעל כ״א יתברך מחנו
הקושיא א״כ חחרייס ודברים עניניס וחלוף רבוי

ענפים

 שימצא אפשר היאך עומדת במקומה עדיין ראשונה
 .חחריי דבר שום בו ואין הפשוט השכל מן הרבוי

 שהאל שאמר רש״ד אבן דברי המחבר הביא לכן
 המצא אופן יתבאר זה ומלשון לומר רצה וכו' צוה

 בדברינו שיתשאר ע״ד . יתברך ממנו הרבוי
 :והארץ השמים עמדו החצוה ושבחצית )נ( :בסמוך

 והעמידה הקיום בא מהמצוה היוצא הצווי ע״י פי׳
 דרך . המלך אותו ששם חמי )ס( :וארץ לשמים
 ומושלים מצווים הפקידים ואלו פקידים ממנה המלך

 האנשים ממיני א׳ כל ועל המדינה עניני כל על
 כלל . רש״ד אבן דברי הורף זה )ע( : וכו׳

 . וכו' רואה והנך )פ( :לשונו ממש זה ואין דבריו
 לשון ואתר בלשונו רש״ד אבן שדקדק מאחר פי׳
 אינו העולם שמציאות להודות הוצרך ע״כ צווי

 לשון ע״ז לומר שייך היאך כן לא דאס בחיוב
 המביא וההכרח .החיוב צד על הוא אם וגזרה צווי

 יצוייר לא לעולם כי הוא זו הודאה לידי אותו
 מאחר כי . בהכרח החדוש על יורה וזה )צ( :וכו׳

 צד על הוא העולם קיום כי להודות שהוכרח
הצווי

 במדוש מוכרח אינו עדיין מ״מ להקשות ואין . בשרשיס פירושו עיין . וכו׳ בהכרח החדוש על יורה וזה ]ה[
 אפלטון כדעת מיש יש הטוב ברצונו עולמו הדש שהש״י ולומר לחלוק דין לבעל עוד יש כי מאין יש

 צורי« לקבל מוכן היה הקדום החומר מחלקי אחד כל וא״כ והאיץ השמים נתהוו וממנו קדום חומר שהיה
 פעולתו לקבל מוכנים החומרים כשיהיו פעולות כמה אחד בכח שיפעל ברצון לפועל דימה ויהיה לו המיוחדת

 מאין יש להמציא שיוכל לן מנא עומד במקומו הספק מקום מכל אבל זה מאמר ח' בפ' לעיל שנתבאר וע״ד
 רבוי ממנו יצא הפשיטות בתכלית פשוט אחד שהוא עם שהש״י שנתבאר אמר וי״ל .מצויץ החמריים כשאין

 במופת ההיא דעת4ר שהתבאר אחר אם כי מיש יש הדוש להאמין מוכרחים אנו אין מתחלפות פשלות
 לח״ב כ׳׳ה בפרק הרמב״ס כן גס לזה התעורר שכבר וכמו השכל אצל מצוייר הוא מאין יש שחידוש .ביחוד

 ההיא הדעת התבאר אם אלא אפלטון( לדעת לומר )רצה לזה אותנו מביא הכרח אין אבל , וז״ל ואמר ממורה
 אבל כלל אליו נביט ג״כ ההיא הדעת ולא אליו נטה הדעת זה לא במופת יתבאר שלא עת כל אמנם במופת

 כהנו יגיע לא ענין הגידתנו התורה כי ונאמר מאין( יש הדוש על המורים )ר״ל כפשוטיהן הכתובים גבין
להשגתו .
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 והעולה ש . זה להודות הכריחו האטת טבע וכאלו המאמר מזה שלישי בפרק שכתבנו כמו

 קדומי בשם שכתב רש״ד אבן דעת לפי והן ז״ל והרמב״ם סיג״א אבן דעת לפי הן בידינו
 רבוי שימצא מצד לא האמצעיים מצר הם בעולם שנמצאו הדברים רבוי כי , הוא הפילוסופים

 בכתוב שצונו הוא ולזה , הפשיטות בתכלית פשוטה אחדות אחדותו כי כלל ראשונה בהתחלה
 לומר רצה אלהינו שהוא שעם שנאמין כלומר )ק( ו'( )דברים אהד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע
 שיתלה ומה האחדות שורש בהבנת זה ויספיק . גמורה אחדות אחד הוא הנה הרבוי סבת שהוא

 בשורש לדבר עתה ונתחיל . יתברך האלוה בעצמות רבוי יחייבו שלא באופן הדברים מן בו
: בגוף כח ולא גוף שאינו שהוא השני

 לסלק יהוייב ולזה ,בגוף כח ולא גוף אינו שהשי״ת במופת נתאמת כבר )א( יד פרק
צריך זה ולפי , הגשמיות וההתפעליות הגוף מקרי )ב( כל ית׳ ממנו 1
 נחום אמר , ונוטר ונוקם חמה ובעל קנא אל שהש״י כולם הנביאים בדברי שנמצא למה מעם

 כולן ואלו א*( )נחום לאויביו הוא ונוטר לצריו ה׳ נוקם חטה ובעל ה׳ נוקם ה׳ ונוקם קנא אל
 לשם אף שלם לשום )ד( ליחסם שלא שראוי מגונות מדות זה ומלבד גשמיות הפעליות הם )נ(

 נמצא וכן ,צ*ג( )תהלים לבש גאות מלך ה׳ הנאוה אליו ייחם הכתוב ונמצא , הוא ברוך יתעלה
 אל ויתעצב העצב אליו וייהס י״ח( )הושע נחומי נכמרו יחד אמר הרחמים הכמרת אליו שייחם

 כי ונאמר . י׳( )שופעים ישראל בעמל נפשו ותקצר הנפש קוצר אליו וייחם ו׳( )בראשית לבו
 נכנעים אינם וההמק ואהבתו השם לעבודת האנשים כלל להישיר יתכוונו כולם שהנביאים למה

 כשהמלך אדם בני שבלשון ולפי , העם לכלל מובן בלשון ידברו העונש, מיראת אם כי לעבודה
 הטה בעל ושהוא ונוקם קנא שהוא עליו יאמר לזולתו המלכות ונותנים בו במורדים משפט עושה

 בעל ושהיא ונוקם קנא אל שהוא רצונו בעוברי דין כשיעשה השי״ת על הנביאים יאמרו כן
 וכן ,והמקנא והנוטר הנוקם פועל הוא רצונו עוברי על ממנו הנמשך הפועל להיות )ה( חמה
מעשי שיהיו אל ההכרח כשמביא )ו( עצבים אדם שבני כטו כי הדרך ע״ז העצב אליו ייחם

ידיהם שרשים
 שהוא חדושו על להודות ג״כ צריך והאזהרה הצווי
 כך אחר לגזור א״א בחיוב הוא דאס רוצה ברצון
 וכאלו כך אחר וז״ש שאמרנו כמו עליו דבר שום

 המתחלפות הפעולות רבוי וא״כ וכו׳ האמת טבע
 ורבוי יתברך מאתו היוצאים מתחלפים זחמרייס

 בפרק שנזכר כמו בכתובים הנזכרים המלאכים
 צד על ולא הצווי צד על הוא הכל זה דלפני

 השכל מן חמרי דבר שיושפע א״א כי ההשפעה
 הנזכרת הקושיא וא״כ שאמרנו וכמו וכו׳ הפשוט

 אחד הוא הש״י כי והוא זה פרקין בריש לעיל
 רבוי ולא מתחלפים חמריס עמו ואין וכו׳ פשוט
 היא ובטלה כלום אינה זו וקושיא .וכו׳ כלים

 צריך אינו הצווי צד על שהוא מאחר כי מעיקרא
 אבוחמד קושית גס ולכן חומר לשוס ולא כלי לשוס

 השגות אלא אינם אלו כי ואמר לעיל שהקשה
 צד על שהוא מאחר כלום אינה ג״כ וכו׳ שכליות

 : בענפים ועיין , ההשגה צד על ולא הצווי
עיין .וכו׳ אלהינו שהוא שעם שנאמין כלומר )ק(

עג

 הכתוב מהפך שהוא פי״ד ראשון בחאחר לפיל
 :כאן כמו כן גס הוא שם שפירושו אף בביאורו

 במאמר לעיל .במופת נתאמת כבר )א( יד פרק
 הגוף מקרי )ב( :פד״ה זה

 בסמוך הוא מבואר .וכו׳ הגשמיות והתפעלות
 : וכו׳ הגוף חקרי איזה עצמו המחבר בדברי

 באים אלו מדות כי . גשמיות הפעליות הס )ג(
 ולכן בו התקוע והיצה״ר חומריותו בסבת לאדם

 מה ופעולה כח לאיזה לפעמים האדם יתחדש
 ,אפי . שלס לשוס )ד( : לזה קודם בו היה שלא

 ובחסידות טובות במדות שלס שהוא ודס לבשר
 ; רוחני וכולו פשוט אחד שהוא להש״י ומכ״ש

 בעבור .וכו׳ מחנו הנמשך הפועל להיות )ה(
 היא רצונו לעוברי מהש״י הבאה ההיא שהפעולה

 מאויביו להנקס רוצה שהאדם כמו הדרך על באה
 האדם כשרואה .וכו׳ ההכרח כשמביא )ו( :וחורדיו

 לו וא״א בה שרצה זו בפעולה כונתו עלתה שלא
 להשחית מוכרח שהוא על עצב הוא אזי לתקנו

אותה

 פ״ב א׳ במאמר לעיל ועיין כאן להאריך ואין הפלפון דעח סותר שהוא איך ותמצא שם עוד ועיין .עכ״ל להשגתו
 יש החדוש על להודות צריך וכו׳ צוה שהחל רש״ד הבן שחמר הלשון לפי ועוד .בענפיס שם מזה שכתבנו מה

 שייך והיאך יתברך מהפס נברא קדום המומר היה לא כן אם הכל נתהוה שממנו קדום הומר היה דחם מאי;
 קדום חומר שוס היה שלא לומר צריך כרמך על אלא עליו יכולת שום לו שחין מחמר עליו ולגזור לצוות

: וק״ל גמור מהין יש אותו וחדש המציא יתברך שהשם אלא בנמצא
 שחזר ואע״פ !כצ״ל 7וכו׳ רבוי כי הוא הפלוסופיס קדומי בשם וכו׳ אב״ס דעת לפי הן בידיט והעולה ]ו[

 זה דלפני בם' עליהם שהקשה הקושיות בעבור בהם ומאן והרמב״ס סינא אבן מדעת המחבר
 : הכל נתבהר אבוהמד גביקושית זה בפרק בענפים לעיל אב״ס, דעת כאן והזכיר וא״כלמהמזר זה פ׳ ובריש

 השטחה
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 אשר האדם את אמחה ה' ויאמר לו וסמך לבו אל ויתעצב הכתוב אמר כן נשחתים ידיהם
 שעשה מה על מתנחם שהוא כמי פעל עושה שהיה לפי ,עשיתים בי נחמתי כי וגו׳ בראתי
 דרך מבקש הדק מצד ידיו מעשה להשחית ההכרח כשמביאו שהאדם וכמו , להשחיתו ורוצה

 חן מצא ונח סיים ולזה ,הכל השחית לבלתי דרך בקש השי״ת כן ,הכל השחית לבלתי
 שאמר מה הוא הדרך וע״ז ,ובניו נח ע״י העולם שיתקיים סבר ית׳ שהשם כלומר .ה' בעיני

 חברו בעמל קצרה ונפשו )ז( המצטער כאדם פעל שעשה ישראל בעמל נפשו ותקצר הכתוב
 שעה באותה ראויין היו ולא חטאו שישראל אע״פ ית׳ השם כן ,להושיעו בדוחק עצמו ומכניס
 את ראיתי ראה דרך על ועמלם מצרתם התפעל כאלו עצמו מצר הושיעם גדולה הצלה לאותה

 ויתר ,נהומי נכמרו יחד וכן ,ג׳( )שמות וגו׳ מצרים מיד להצילו וארד וגו׳ אשר עמי עני
 הנמשך הפעל מן אדם בני אל הבנה לתת שהם הדרך ע״ז שיובנו ראוי הגשמיים ההתפעלות

 . לנפשותיכם מאד ונשמרתם בפירוש אמר הכתוב שנמצא כמי ,האוזן את לשכך כדי )ח( ממנו
 הלוחות על הכתוב אמר הגשמיים הכלים אליו ייחם ואעפ״ב ד׳( )דברים תמונה כל ראיתם לא כי

 ימינך וכן ח׳( )תהליס אצבעותיך■ מעשה שמיך אראה כי ל״א( )שמות אלהים באצבע כתובים
 הכתיבה להיות כי ,רבים וכן קי״ט( )תהליס ויכוננוני עשוני ידיך ט׳׳ו( )שמות בבח נאדרי ה׳

 אליו ייחס הימין מן נמשכת באדם הגבורה ולהיות !האצבע אליו ייחם באצבע נעשית באדם
 ולהיות ,והאצבעות הידים אליו ייחם ואצבעות בידים נעשות האנושיות הפעולות ולהיות ,הימין
 < ק״ל( )שם קשובות אזניך תהיינה אמר האזנים שמיעת אל נמשכת באדם הדברים קבלת

 ביהט״ק על שנאמר הימים כל שם ולבי עיני והיו ט׳( )מ״א השם שאמר מה הוא הדרך וע״ז
 הנביאים שתארו כה וכן ,בקיומו רוצה היותו על )ט( הוראה שזהו ורצוני השגחתי לומר רצה
 כי נאמר ושם ו׳( )ישעיה כסא על יושב ה׳ את ואראה באמרו כסא על יושב כמלך השם את
 מלחמה גבור ה׳ מ״ב( )שם יצא כגבור ה׳ בגבור ויתארוהו , עיני ראו צבאות ה׳ המלך את

 כבוד דוד שאמר וזהו ,והדרו כבודו מעוצם האנשים אל הבנה לתת הוא זה כל ,כ״ד( )תהליס
 אינם כלומר ,קמ״ה( )שם מלכותו הדר וכבוד גבורותיו האדם לבני להודיע וגו׳ יאמרו מלכותך
 למלכות מלכותך שידמה לא אבל ,גבורותיו האדם לבני להודיע אלא )י( בכך אותך מתארים

 אל הבנה לתת כדי נאמר ואמנם , עולמים כל מלכות הוא כי נצחי הוא מלכותך כי ודם בשר
 מגונה מדר. היותה עם הגאוה אליו מייתס הכתוב שנמצא מה ואמנם .זה זולת לא אדם בני
 להתגאות לאדם ראוי אין כי בזה הטעם ט״ז( )משלי לב גבה כל ה׳ תועבת הכתוב שאמר כמו

 ,שלו שאינו במה שיתגאה לאדם ראוי ואין מהשם בא הכל כי מעלה בשום ולא שלמות בשום
 יסכל ודעתם אחור חכמים משיב ואמר ב׳( )שם חכמה יוזן ה' כי הכתוב אמר החכמה על

 וכן ,מזולתו ולא מהשם באה החכמה וכי כלום אדם הכמת שאין שבאר הרי ,מ״ד( )ישעיה
 )דה״א לך נתנו ומידך הכל ממך כי דוד אמר !שלו אינו כי בו שיתגאה לאדם ראוי אין העושר

 הממלכה ה' לך הכתוב אמר יתברך ממנו הוא ומעלה התנשאות וכל המלכות וכן , כ״ט(
 משמיא גרגותני ריש ואפילו ע״ב( נ״א דף פ״ה )בחרא רז״ל ואמרו )שם( לראש לכל והמתנשא

 בא שהכל אחר כלומר וגו/ בבל מושל ואתה מלפניך והכבוד והעושר דבריו וסיים ,ליה מוקמי
 לכל ולחזק לגדל בידו כי וברצונו השם מצד אלא דבר שום האדם מיד ואין יתברך מאתו

 שהכל. לשם אלא תאות לא )כ( הגאוה כן ועל , בידו ואינו שלו שאינו במה שיתגאה ראוי אין
 צ״ג( )תהליס לבש גאות מלך ה׳ ואמר אליו הכתוב אותה ייחם ולזה ,מזולתו ולא מאתו בא

 גיוהניא על אתגאי ארי אונקלוס ותרגם !ט״ו( )שמות גאה גאה כי לה׳ אשירה משה ואמר
 להורות מעלה אותה מטנו שתוסר ראוי שלו שאינו במה המתגאה כן ועל ! היא דיליה וגאותא

 על אומר הכתוב נמצא וכן . וברצונו מהשם אלא עצמו מצד אליו והמעלה הכבוד שאין
 כרסא מן הנהת לחזרה תקפת ורוחיה לבביה רם וכדי ומלכות בכבוד מתגאה שהיה נבוכדנאצר

 ולמן אנשא במלכות עילאה אלהא שליט די ידע די עד ונאמר , מניה העדיו ויקרא מלכותיה
 הכתוב אטר אל שהוא מתגאה שהיה על צור בנגיד וכן ,ה׳( )דניאל עליה יהקים יצבא די

אל ולא אדם ואתה הורגך לפני אני אלהים תאמר האמור וגו׳ אני אל ותאמר לבך גבה יען

ביר שרשים
 מצר שהוא .חברו בעמל קצרה ונפשו )ז( :אותה

 חברו כונת עלתה שלא שראה בעבור עצמו את
 להושיעו רוצה הוא ולכן חברו בה שרצה זו בפעולה
 את לשכך כדי )ח( :פעולתו עוד יתקיים ובאולי

 בהשי״ת אלו התפעליות באמת שיהיו ולא .האזן
: שככה המלך וחמת מלשון לשכך ומלת ,חלילה

 חצה היה לא דאס .בקיומו רוצה 'היותו על )ט(
 להודיע אלא )י( : עליו משגיח היה לא בקיומו

 מתארים שהם מה ור״ל .כצ״ל גבורותיו האדם לבני
 לתת אס כי אינו הוא גשמיים בתארים אותך
 כמו מהש״י הנמשך הפעל חן אדם לבני הבנה

 ג ונאות נאה מלשון . תאות לא )כ( :שנתבאר
ולהציל
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)סהליס

 כי שלהם שאינו במה המתגאים על פוקד שהשם מזה שיראה כ״ח( )יחזקאל מהללך ביד
 המלכות שאק לכל שיוכר כדי אנשים לשפל ונותנו ממנו המלכות מפיר השם במלכות המתגאה

 לתתו י עליו ה׳ פקד אני אל ואמר מתגאה שהיה על צור נגיד בחירם וכן ,בידו ולא אדם של
 לקוחים ולהציל )ל( המתים להחיות האלוה מדרך כי חח ,שלו האמתי הגמול שזהו הורג ביד

 שהוא להורות הורגו ביד צור נגיד להירם מסגירו שהשם בהפך וזה !למות מטים ולהשוך להרג
 בידו אשר הש״י אבל ,שחת מני נפשו ולחשוך עצמו להציל ידו לאל שאין מאחר אל אינו
 מזולתו לו בא שלמות שום ואין נמצא לכל שלמות הנותן והוא ומחיה ממית הוא הי כל נפש

 הכבוד מצד אלא מתעלית מלכותם אין המלכים כי ,מזולתם להם בא ששלמותם כמלכים
 ולזה !ולתוז על יתרון לו ושיש מלך שהוא יובר לא הכבוד מצד לא שאם מזולתם להם הנעשה

 נקרא ולזה הכבוד כל על מושל הוא כי כן אינו השי״ת אבל ,עליהם מושל הכבוד כאלו הם
 שהוא לפי והשי״ת ,מתרבה כבודו שיהיה כדי עם ברב המלך הדרת בי וזה , הכבוד מלך )מ( .

 .וכהתמעטם הנמלכים כהשתנות )נ( משתנה ולא בזולתו מתעלה מלכותו אין הכבוד על מלך
 כלומר כ״ס( )שהלים כבוד אומר כלו ובהיכלו יערות ויחשוף אילות יחולל ה׳ קול המשורר אמר

 כי בזה מתמעטת וכבודו מלכותו אק חיים והבעלי היערות ומשחית דין עושה כשהקב״ה שאפי׳
 ה׳ וישב ישב למבול ה' כי לזה ראיה והביא ,כבוד הוא הכל במדרגתו )ס( לומר רצה בהיכלו

 ומבעלי מאנשים המבול קודם מלא העולם שהיה המבול בזמן היה השם כי ר״ל , לעולם מלך
 מכמות מלכותו נשתנית לא ואעפ״ב בהבה אתו ואשר נח רק נשאר ולא הבל ונשחת חיים

 הוא הישיבה תאר כי בעבור ויהי אמר ולא וישב ואמר , לעולם מלך ה׳ וישב וזהו ,שהיה
 אליו ייחם כן רעל למורה( א' מחלק י״א )פרק ישב בשתוף ז״ל הרמב״ם שבאר כמו קיים יותר

 ונשא רם כסא על יושב ה׳ את ואראה אמר התארים מן מזולתו יותר הישיבה תאר הנביא
 תאר על בורה הישיבה שהאר לפי כי ונשא רם כסא על ה׳ את ואראה אמר ולא (,ו )ישעיה

 , ישיבה ולא עמידה לא עליו יכול שלא אע״פ ית׳ אליו ייחסוהו שנוי מבלי קיים היות )ע(
 וע״ז וכ•/ ישיבה ולא עמידה לא למעלה שאק ע״א( ט״ו )דף חגיגה במסכת ז״ל רבותינו אמרו
 אמנם לויהברךשהס המיוחסים בכתובים הבאים הגשמיים ההתפעליות בכל שיובן ראוי הדרך

 רז״ל אמרו גדול וכלל ,באמת כן הענק שיהיה לא האנשים אל הענק הבנת לתת כדי נאמרים
:ע״א( ס״ג דף ז׳ פרק )סנהדרין אדם בני כלשון הורה דברה בזה

 בלי ההתפעלות )ב( והיא !הנאות הדבר ערבות השגת היא השמחה ]א[ )א( טו פרק
במעשיו ה׳ ישמח אמר ית׳ אליו אותו ייחס הכתוב ונמצא ,ספק

שרשים
 . לחות מטיס ולחשוך להרג לקוחים ולהציל }ל(

 מי את שמציל ור״ל )במשלי( הלשון הוא כן כי כצ״ל
 ניטה שהוא ממי המיתה ומונע להריגה שנלקח
 ,הכבוד על מולך שהוא .הכבוד מלך )מ( : למות

 רבוי לו יהיה לא אס מתרבה כבודו שיהיה כדי
 כהשתנות )נ( :רב יהיה לא שלו הכבוד גס עס

 הכבוד וישתנה כשיתמעט .וכהתמעטס הנחלכיס
 כן גס וישתנה יתמעט ודס בשר למלכי הנעשה

 מלכים נעשים ר״ל נמלכים אמר ולכן . מלכותם
 מלך אין כי בעצמם מלכים שהם ולא זולתם ע״י

רבינו כתב זה וכענין ,הש״י אלא באמתות

 הכל במדרגתו )ס( : ע״ש בלק פרשת ריש בחיי
 רק מזולתו לו בא הכבוד אין כי פי׳ . כבוד הוא

 קיים היות )ע( :ובמדרגתו בעצמותו הוא שכבודו
 לכן הנזכר בפרק הרמב״ס שבאר כמו .שטי מבלי

: להש"י הכתוב יחסהו
 הדבר ערבות השגת היא השמחה )א( טו פרק

 הבאה השמחה פי' .וכו׳
 ויודע מכונו על דבר איזה שהשיג בעבור לאדם

 הוא ולכן ההוא הדבר וכונת טעס טוב מתיקות
 בו כח איזה שיתחדש ר״ל .ההתפעלות )ב( : שמח

להשיג יכול היה שלא ומה זו השגה לידי אותו ומביא

דברענפים

 שזולתו במה תלויה יתברך שמחתו שאין זה ובאור ,וכו הנאות הדבר ערבות היא השמחה ]א[ טו פרק
 הכופף יכלה וכו' בהכרח תכלית בעל היא המכס ערבות וכן וכו׳ הנמצאים מן

 המחבר בדברי היות עם .וכו׳ מוגבלת בלתי בעצמותו ית׳ שמחתו אבל וכו׳ תפסק או השמחה ותעמוד כשישיגנו
 נחית לא האדם אצל הנאמרת השמחה בענין מ״מ ואמהייס נכונים הס הש״י אצל הנאמרה השמחה בבאור אלו

 צדדים פני על היא לאדם הבאה הפמחה כי ונאמר נאמרת היא פנים כמה ועל מכונה על אותה לבאר
 איזה מהמה לו באה היא החומר מצד לו הבאה השמחה .הצורה והיא הנשמה ומצד החומר והוא הגוף מצד רצוני

 איזה אליו שבא בסבת פתאום לאדם באה היא כי פתאומית שמחה הנקראת והיא בגופו המתחדשות התפעליות
 גופיי ומתן ממשא בזה וכיוצא ושתיה אכילה כענין כבר לו היה שלא מה ממנו גופיית הנאה לו שיש ענין
ורם וע״ד האמתי שלמותו מהשגת אותו ומונעת הלב רוממות לידי האדם את מביאה היא כזו שמחה ומה

ц ולכ=
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בעצמותו

 כי ונראה ,במעוט שהשמחה הברכות במטבע )ג( תקנו הגדולה כנסת ואנשי ר״ד( )תהליס
 תואר שהוא )ד( העצב אליו ייוחס שאם ,העצב אליו שיוחס הענק הפך על אליו תיוחס השמחה

 < אחת הפכים ידיעת )ה( כי החשוב התואר שהוא השמחה אליו שתיוחס שראוי כ״ש הפחיתות
 כן הרצו! הפך )ו( הנעשה הדבר מן המגיע ההתפעלות על אדם בני בלשון נאמר שהעצב וכמו

 יאמר הדרך וע״ז ,מעשיו בקיום כונתו והגמר האדם רצון הפקת ערבות על תאמר השמחה
 ואמר , למעלה שפירשנו כמו העצב עליו שיאמר הענק הפך על השמחה ה׳ אל בהעברה )ז(

 הקיום שעיקר לומר רוצה במעונו שהשמחה וכן בקיומם שרצה כלומר במעשיו ה׳ ישמח הכתוב
 אותה אומרים וע״כ במק אלא קיימים שאינם בתחתונים לא באיש קיימים שהם בעליונים הוא

 ! וההעדר בהפסד והעצב והקיום ההתמדה מצד תהיה דבר בכל שהשמחה לפי )ח( הזווג בשעת
 שכתבו מה דרך על והוא מזה עמוק יותר לענק ירמוז במעונו שהשמחה כי שנאמר אפשר וכבר

 שלא ממה בעצמו והשלמות וההדר מהיופי לו שיש במה בעצמותו ישמח שהש״י הפילוסופים
 שאק זה ובאור !בו אלא קיום להם ואין אליו וצריכין ממנו מושפעים ושכלם הזולת אל יצטרך

היא שמחתו אבל הקיימים ולא הנפסדים לא הנמצאים מ; שזולתו במה תלויה ית' שמחתו

שרשים
 שמברכין . הברכות במטבע )ג( :מקודם זה דבר

 אפי׳ .הפחיתות תואר שהוא )ד( :הזווג בסעודות
 שניהם . אחת ההפכים ידיעת )ה( : אדם אצל
 זה דבר וישיג שיודע ע״י כי אחת בידיעה ידע

 : בהפכו שהוא מה כן גס להשיג יוכל בד״מ
מה הפך זו בפעולה לו שנעשית .הרצון הפך )ו(

ענפים

 צד על לא . בהעברה )ז( :רצונו טנת שהיה
 ההתמדה מצד וכד שהשמחה לפי )ח( : האמת

 שהשמחה הזווג בברכת תקנו ולכן פי׳ .וכו' והקיום
 סבה הוא ג״כ הזה שהזווג אע׳ים כי ור״ל במעונו

 אמתי קיום זה אין מ״מ המין קיום להתמדת ורמז
.הפסד לידי בא הוא המין כי באיש שאינו מאחר

והקיום

 השפע עליו יושפע לא המומר מלקי והחגברוח הלב רוממות לידי שבא אחר כי וגו' אלהיך ה' את ושכחת לבבך
 אמתתם על העליונים הדברים מהשיג לואה השכל כי אמתחו על הענין להשיג לו א״א לבד השכל וע״י האלהי

 יע״ש אבקש ה' פניך את פני בקשו לבי אמר לך בכתוב שלו שערים במבוא עקדה בעל הרב ג״כ שבאר כמו
 מיותר זה מלח הנה ,עושה זה מה ולשמחה מהולל אמרתי לשמוק קהלת אמר הענין זה ועל .כאן להאריך ואין
 בר₽ המחבר מדברי הנראה לפי כי לשממה שחוק בין שיש ההפרש מהו ועוד .עושה מה אלא הל״ל לא הוא
 , עישה זה מה שמחה וגבי מהולל שחוק גבי אמר למה וא״כ ,בענפים וע״ש ביניהם השרש שאין זה שאחר פרק

 חכמי מדברי שמשמע כמו הגוף שבע מצד לאדם בא הוא השחוק כי לשמחה שחוק בין גדול הפרש שיש ונראה
 השמחה על כן גס נאמר שהשמוק שם כתב בעצמו שהמחבר ואע״ג זה שאמר בפרק המחבר שהביא החקירה

 בשבע שהוא השחוק על רק השמחה על נאמר שאיננו צ״ל הכא כמו בהדדי ושמחה שחוק דכתיב היכא ס״מ
 ואין השחוק אליו בא תכף האדם שבנוף מיוחדים במקומות או אציליו תחת שממשמש מיד כי לבד הגוף

 ואנחה בבכי מעורב מהולל אמרתי לשמוק שפירש במה ג״כ ז״ל רש״י כוון שלזה ואפשר . בזה חלק שום לנשמה
 והדמעות שנאנח עד שוחק כך כל הוא אזי מיוחדים במקומות גופו משוש מצד שוחה כשאדם לפעמים כי י״ל

 לנפש יש כי במומר נשבע אינו מ״מ החומר מצד לאדם ג״כ באה שהיא אף השממה אבל .עיניו מתוך יורדין
 כן גס גופניות סבות זו בשממה שיש ולפי וגו׳ המלך לב כשוב וע״ד בלב תנוח והיא בה מלק ג״כ המשכלת

 אמר ולזה הנצחי שלמות תכלית שכיח והמצות התורה מלקיים האדם את ומונע הלב לרוממות סבה היא לכן
 תיקון זהו מה ונחנו וע״ד והשפלות ההכנעה מדת והוא מה במלת הנרמז זה כלומר עושה זה מה ולשמחה

 מדת ר״ת מ״ה לדבר ורמז עושה זה ולכן והמצות התורה מלקיים האדם את תמנע שלא ־השמחה לזאת
נקראת זו ושמחה המעלות בכל השלמים הצדיקים שמחת היא הנשמה והיא הצורה מצד השמחה .ההכנעה

כמו הנוף והתפעליות התחדשות ידי על להם באה ואינה א׳ אופן על אצלם תתמיד שהיא לפי תמידית שמחה
 ונעשה שבו החומר חלקי את שהכניע אחר והיינו לבד הנשמה מצד באה שהיא אלא פתאומית בשמחה שהוא
 הנשמה ע״י הם פעולותיו כל ואז הצורה אחר ילך ג״כ המומר כי והצורה החומר והם כחותיו שתי בין שלום
 היה בודאי כך כל שלם שאינו אחר לאדס בא הענין זה היה שאס היות עם ענין איזה אליו וכשיזדמן לבד
לא השלס הצדיק אצל מ״מ המעשיות המצות מן בזה וכיוצא צדקה שיתן כגון הגוף התפעליות ע״י אליו בא

ועל עתה שעשאו היות עס הדבר זה נעשה כבר כאלו בעיניו לו נראה כי התפעליות שוס זה ע״י אליו יבא
 שורה השכינה אין אחז״ל שעליה השמחה היא וזו וכו׳ השרת ממלאכי יותר צדיקיס גדולים אחז״ל כזה דבר
 בשמחה ה' את עבדו וכן וגו׳ בשמחה כו׳ עבדת לא אשר תחת הכתוב במ״ש ג״כ ר״ל וזה וכו׳ שמחה מחוך אלא
 שמחה במ״ש שלמה ג״כ רמז השמחות מיני שני ולאלו .בענפים ופס ל״ג פרק נ' במאמר לקמן מזה ועיין וגו׳.
 ע״י באה ואינה אחד אופן על תמיד בפיו היא כשהמענה לומר רצה ,עוב מה בעתו ודבר פיו במענה לאיש
לאיש שמחה וז״ש האמתי לשלמות האדם את המביאה אמתית שמחה לו יהיה אזי וההתחדשות התפעליות שוס

רצה
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 בסדרגתו )ט( שר״ל כ״ז( ס״ז א' )ד״ה במקומו וחדוה עוז כמו במעונו שהשמחה וזהו בלבד בעצמותו
 החכם אל שיש כמו כי !וזה ,שיבא כמו ג׳( )יסזקאל ממקומו ה׳ כבור ברוך כמו בעצמו או

 אליו צריכים החכמים שאר שכל עד החכמה משלמות בעצמו מרגיש )י( שהוא במה ישמחה
 בזולת!• תלוי מציאותו שאין במה ושמח שש הש״י כן אליהם צריך אינו והוא ממנו ומושפעים
 מצד הוא החכם ערבות כי כלל הערבות שתי יחס שאק היות עם )כ( ,בו תלוי הכל ושמציאות

 בעצמותו שמחתו ית׳ והוא )מ( ממנו )ל( המושפעים הנמצאים ומשאר מהשם ר״ל מזולתו שישיג מה
 ב״ת שהשגתו למה )ס( בהכרח תכלית בעל היא החכם ערבות וכן ,הזולת אל הבטה מבלי )נ(
 מבקש שכל )צ( לפי תמיד תתוסף שהיא ואע״פ )פ( מוגבלת וערבותו שמחתו תהיה ולזה )ע(

 ,בהשגתו והשמחה אליו הכוסף יהיה ומדרגתו המבוקש ההוא הדבר ערך כפי דבר איזה
 השמחה ותעמוד )ר( כשישיגנו הכוסף יכלה )ק( תכלית בעל המבוקש או הנכסף הדבר וכשיהיה

 הכוסף שיכלה א״א תכלית בעל בלתי המבוקש או הנכסף הדבר כשיהיה אבל תפסק, או
 מוגבלת שההשגה כמו מוגבלת תמיד שהיא עם השמחה תתמיד ולזה ההשגה שתפסק ולא )פ(

הש״י להיות כי ק״ה( ותהליס ט״ז א׳ )ד״ה ה' מבקשי לב ישמח הכתוב אמר זה ובעבור ,תמיד

שרשים
 באיש קיימים שהם בעליונים הוא האמתי והקיום

 מאחר ולכן .העליון בעולם שהם המלאכים והס
 הזווג שמחת בסעודת ואוכלים מתעסקים אנו שגס

 מקורנו מקום אל ולבא לשוב כן גם נזכה זה
 זה אל כאשר השכינה מזיו וליהנות העליון בעולם

 משלו שאכלנו וז״ש תמיד ומצפים מיחליס אנו
 . בעצמו או במדרגתו )ט( :וק״ל חייגו ובטובו
 מ״ש לומר אתה צריך ראשון פירוש לפי משא״כ
 על נאמר הוא כי בדירתו אחר כאלו במעונו

 . החכמה משלחות בעצמו מרגיש )י( :העליון עולם
 : מהשאר יותר גדול חכם שהוא בעצמו שיודע

 ידוע שזה אע״ם .וכו׳ יחס שאין היות עם )כ(
 .ממנו )ל( :כלל ודמיון יחם שום העריבות ב׳ שאין

 : וכו' יתברך הוא אבל . והוא )מ( :הש״י מן
 השי״ת יביט שלא . הזולת אל הבטה מבלי )נ(

 להשגתו ועזר שפע איזה לו שיבא עד וימתין
ממנו חוץ בדבר השגתו שאין נראה )ויתר מהזולת

ענפים

 לחה )ם( :הכל( את ידע עצמו את בידיעתו כי
 בלתי השגתו היה דאס פי׳ .תכלית בעל שהשגתו

 שהוא דבר כן גס להשיג יכול היה תכלית בעל
 לו אסשר־ אי כי אינו וזה תכלית בעל בלתי

 בסמוך שיתבאר כמו בב״ת שהוא הש״י להשיג
 . וזה )ע( :ב״ת היא שהשגתו צ״ל ע״כ כן ואס

 . תמיד תתוסף שהיא ואע״ם )פ( : זה חעפס
 שהוא לפי אצלו תמיד תוספת היא שהשמחה

 והולך שמבאר כמו הבב״ת להשיג תמיד נוסף
 היא ב״ת מהבלתי קצת שהשיג ההיא שמחתו מ״מ

 : להשיג . דבר איזה מבקש שכל )צ( :מוגבלת
 אותו שהשיג אחר .כשישיגנו הכוסף יכלה )ק(
 : השיגו כבר כי להשיגו עוד אליו יכסוף לא

 הוא לשון כפל . תפסק או השמחה ותעמוד )ר(
 שתפסק ולא )ש( : מלדת ותעמוד מלשון והוא

 שהוא הש״י בד״מ להשיג רוצה שהוא לפי . ההשגה
ונעלם נסתר מהותו כי עולמית להשיג לו א״א

מעיני

 המענה חם לומר רצה טוב מה בעתו ודבר .כידוע חשיבות לשון אלא חיש אין כי השלם לאיש לומר רצה
 ולא לו שוב היא כמ״ש ההכנעה והיא מה במלת הנרמז זה אזי בו המתחדש והזמן העת לפי לו באה ההיא
 ופדויי באמרו הנביא ישעיה כן גס כוון שלזה נראה הקלושה ולדעתי .הלב רוממות לידי יבא בקל דאל״כ זולת

 אותם לומר רצה ,ואנחה יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ראשם על עולם ושממת ברנה ציון ובאו ישובון ה׳
 ויחזיר גלותא מחוך אותם פודה שהש״י ה' פדויי הנקראים הם חמרס חלקי בהכנעת שלמה תשובה שעושים

 אל בשמחה שיבחו אמר תאמר ואס . ברנה ציון ובאו וזהו ורנה בגילה השכינה פני וליראות לארצם אותם
 פרפת סוף שפרש״י כמו ע״ז למיתתו סמוך מרע״ה אותם שהוכיח וכמו הלב רוממות אל שוב יבאו א״כ ארצם

 במקום תבעשו אל וכבוד בגדולה עצמכם רואים אתם עתה וז״ל ופרש״י הזה המקום אל וחבאו בכתוב תבא כי
 לומר רצה ואנחה יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון כך אחר הכתוב אמר זה על ,עכ״ל וכו׳ לבבכם ירום ואל

 ידי על היתה ויהושע השלום עליו רבינו משה בימי הארץ ביאת בשעת לישראל באה שהיתה הראשונה השממה
 יבאו שלא אותם להוכיח מרע״ה מוכרה היה לכן המומר חלק הכנעת בסבת ולא הגוף והתפעליות התחדשות

 ע״י לישראל השמחה חבא הגליות מתוך ישראל אש הקב״ה שיקבץ העתידה בגאולה אבל ,הלב רוממות לידי
 הפסק בלי תמיד אצלם מתמדת השממה תהיה זה ידי ועל המר גלותם בעת להם שהוה החומר חלקי הכנעת

 תחת החומר נכנע כבר כי החומר חלקי מסבת לעולם בלב ואנחה דאגה עוד להם יהיה ולא אחד אופן על
 בלי אהד אופן על תמיד אצלם מתמדת ותהיה ישיגו ושמחה ששון וז״ש .הלב רוממות לידי יבא ולא הנשמה
 השמחה על להורות ראשם על עולם ושמחת וז״ש . החומר בסבת להם שבאו ואנחה יגון מהם שנסו לפי הפסק

 שלום מרבים חכמים תלמידי למפרע ר״ת שמח״ת . מהם עוד תפסק ולא לעולם ראשם על שתהיה התמידית
. ראשם על עולם שממת להם תהיה החומר חלקי בהכנעת בדרכיהם וילט מת״ח מוסר שיקבלו ע״י וד״ל

או
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 תשאר לעולם ממנו שישיג מה שישיג אע״פ *( ה׳ מבקשי כל )ת( תכלית בעל בלתי ושלמותו
 אמר )א( זה ובעבור ההשגה כשתגדל תמיד תגדל אבל תפסק ולא השמחה ותתמיד התשוקה
 הפסק לא ממנו שתשיגו במה השמחה כי כלומר )שס( תמיד פגיו בקשו ועוזו ה׳ דרשו המשורר

 ימצא מה מדרגה בו שיושג מה וכל תכלית בעל בלתי ית׳ היותו מצד שמחה תוסיפו תמיד כי עוד
 יתפרש הדרך וע״ז ,ס״ח( )שם בשהקים ועוזו באטרו שרמז וזהו מושג ובלתי נכסף דרוש )ב( בו

 השמחה תהיה תכלית בעל בלתי ית׳ היותו מצד כי ר״ל (,מ )שם מבקשיך כל בך וישמחו ישישו
 יותר שישיגו מה כל כי כלומר ה׳ יגדל תמיד ויאמרו שאמר וזהו ,תמיד ונוספת מתמדת )ג(

 והנדל ה׳ יגדל ויאמרו תכלית בעל בלתי הוא כי יכירו תמיד במעלה גדול יותר הוא כי יכירו
 בעצמותו ית׳ שטהתו אבל )ד( ,מוגבל דבר הוא תמיד שישיגו שמה ואע"פ יותר השמחה

 והיות תכלית בעל בלתי הוא מעצמו משער שהוא שלמות כל להיות ומתמדת מוגבלת בלתי
 השלמיות מן שלמות שום ממין אינם משתנים בלתי קיימים בב״ת שלמיות בעצמותו נמצאים

 שאמר מה וזהו ,ממעלתם מה מדרגה האדם ישיג אלהי בחסד )ה( ואולם ,אצלנו המושגות
 גדול כמה לומר רוצה ,ל״ו( )תהליס יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אדהים חסדך יקר מה הכתוב

 אדם בני היות הפלא מן הוא הזה והחשיבות היוקר ועם מדרגתו שתושג אפשר שאי חסדך ויקר
 בשתוף ז״ל הרמב״ם שפירש כמו )ו( והעלם הסתר על מורה הזה במקום וכנף ,כנפיך בצל חוסים

כנף -----------------
 )כז( במהליה הוא פלא מקרא אהד חנם נכס שמעתיו אהד פכוק על נחמד פי׳ כאן להציע אמנע לא הגה׳ה *(

 עתיד בלשון וביים שאלתי עבר בלשון פתח למאי לדקדק יש .חיי ימי כל ה׳ בנית שבתי אבקש אותה ה׳ מאת שאלתי אחת
 כשנוח בשאר הוא כן ולא לעולם תשאר והתשוקה מוגבלת בלתי היא האלה׳ שפע ע׳י השי׳ת שהשגת לפי אמנה . אבקש אותה

 היא ומה סאתה יתמלא לא כי תמיד אותה אבקש השר והיא שאלתי החת שאלה הנה קאמר ולוה ,כאן המחבר כדברי
 השואבה ביש בשמהת הזקן כלל דברי לכוון אמרתי האלה הדברים פי ועל .ודו׳ק חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי הזאת השאלה

 אבל .השואבה .ית •:שמתת המליצה זאת אמר כונה לאיזה ועוד לשם הל׳ל דלכאורה אותי מוליכות רגלי שם אוהב שאני מקום
 ביש בשמחת אמר ולזה ותכלית קן אין האלהי השפע מצד הנאה בשי׳ת השגת שלענין נזה שכוון היטב נתבאר הקודם לפי

 שהרגלי אוהב שאני מקום הירושלמי( בשם החליל פרק הוכה התוספות בפי' )עיין מצויה האלהי שפע שהיה זמן והוא השואבה
שש אנא זו מדרגה בהשגת בינתי ורוח שכלי ינוח לא הנה אליה תשוקתי שכיתה מה למדרגה בהגיעי לומר בא כאלו זכו׳

: מזה עליונה למדרגה אותי מוליכות רגלי

שרשים
 דבר מחנו להשיג תמיד כוסף הוא וכן כל מעיני

 . ה׳ מבקשי כל )ת( :וכו׳ תתמיד ולזה מה
 מיד .המשורר אמר )א( :הש״י להשיג המבקשים

 וכלתי נכסף דרוש )ב( :וגו׳ ישמח שאמר אחר
 היה שלא מה דבר תשיג ופעם פעם כל .מושג
 בם׳ עירובין במס׳ שארז״ל כמו כבר אצלך מושג
בכל ירווך דדיה הכתוב שאמר מה על מערכין כיצד

 וז״ש .תמיד ונוספת מתמדת )ג( : ע״ש וגו׳ עת
 יתברך שמחתו אבל )ד( :לשון כפל וישמחו ישישו

 ע!־בות וכן שאמר אמה אלמעלה חוזר .בעצמותו
 שמחתו אבל ר״ל ,וכו׳ בהכרח ב״ת הוא החכם
 : וכו׳ מוגבלת אינה שהיא לפי כן אינה יתברך

 אור השי״ת עליהם שישפיע .האלהי בחסד )ה(
.כנף בשתוף הרמב״ס שפירש כמו )ו( :שלו השפע

במורה
ענפים

 שישפיע והוא האלהי בעזר בהשגתם הבועחיס אותם לומר רצה וגו' ה׳ ופדויי הכתוב מ״ש לומר נוכל או
 לבם ועצת שכלס השגת אחר הולכים ואינם הקמתיה ההצלחה להשיג שיוכלו כדי האלהי השפע עליהם הש״י
 כסו שכלם בעיון משגיחה להנצל להם אפשר היה לא בעזרם יתברך השם לולא כי ה׳ פדויי הנקראים הס

 השמחה השיגו עליהם הבא האלהי השפע ע״י כי ראשם על עולם ושמחת לומר שייך ועליהם . למעלה שבארנו
 בהש״י בוטחים ואינם יושר ארחות העוזבים אותם משא״כ . כמ״ש לעולם תפסק ולא והתמידית החמתית
 ורוצים לבס ועצת שכלם עיון אחר שהולכים החפשייס הפילוסופים והם האלהי השפע עליהס שישפיע ובעזרתו

 לא בהשגתם להס שבאה השמחה בודאי בזה וכיוצא בחלו האלהי עזר זולת לבד שלהם השכל בעיון להשיג
 שבארנו הדרך זה ולפי . כמ״ש אמתתם על הדברים מהשיג לואה השכל כי מהם ותפסק ותמידית אמתית תהיה

 ורצה וגו׳ ה׳ מבקשי לב ישמח והס כאן המחבר שהביא הכתובים התבוננות במעט לבאר ג״כ נוכל כאן
 שהביא הכתוב וכן .בזה להאריך צורך ואין תמיד פניו בקשו ועוזו ה׳ דרשו וכן חלהי עזר מבקשים שהם לומר
 שני חלו על לבאר כן גם נוכל וגו׳ תשועתך אוהבי ה' יגדל תמיד ויאמרו מבקשיך כל בך וישמחו ישישו
 שרונים אותן הן ור״ל השמחוא מיני שני על להורות לשון כפל וישמחו ישישו חמר ולכן שזכרנו השמחות מיני

 מאתך הבאה עזר ידי על אותך להשיג שרוצץ אותן והן אלהי עזר שום זולת לבד השכל ידי על אותך להשיג
 אפינו אותך שמבקש מי כל רצונו מבקשיך כל וז״ש ,בהשגתם שממיס אלו שניהם עליהם שתשפיע השפע והוא

 על חבל חמתית היא שתשיג שהשגתו אומר אחד כל כי בהשגתם שמחים הם לבד שכלם אחר ההולכים חותם
ס אליך ואמתית שלמה גדולה ולחח ה' יגדל תמיד לומר שיוכל מי חין כי החתום אחר הולך הכל פנים כל

אס 10 י ]העקרים[
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 שהושג א״א ב״ח בלתי שהוא הדבר כי פירושו ויהיה ל׳(, )ישעיה בוריך עוד יכנף ולא טן כנף
 סתר שהוא ההוא ההסתר בצל חוסים אדם בני זה כל ועם )ז( ונעלם נסתר הוא אבל מדרגתו
 ההסתר מצד שמשיגים ההשגה מן כי ואמר )ה( ,מאתו הנמשכים התארים ושאר וחסדו עצמותו

 ומיתר מחסדו הנמשכות הפעולות והשגת ממנו משתלשלות הנמצאות שכל השגה שהיא ההוא
 הנשמות בעולם וזה ממנו שבעים והם נפלא תענוג מתענגים הם )מ( אליו המיוחסים התארים

 שישיגו במה כי ר״ל ל״ז( )חהליס וגו׳ עדניך ונחל ביתך מדשן ירויון עתיד בלשון אמרו הוא וזה
 למשה שנא׳ כמו אליהם הרמוז ]ב[ )י( אחורים הנקראים ממך המשתלשלות הנמצאות משאר
 טוב כל ושבעים ורעננים דשנים יהיו )כ( ביתך דשן הנקראים והם ל״ג( )שמות אחורי את וראית

 עצמותך שהוא בו ומתענג ממנו מתעדן שאתה ממה הנמשך הנחל מאותו ר״ל עדניך נחל אבל
 ממנו ולשתות להשיג ומבוא דרך אין בהן מתעק שאתה בך אשר הבב״ת והשלמות והתארים

 ישתו אמר ולא תשקם אמר ולזה ,חסד דרך ממנו אתה תשקם אא״כ השגתם מצד ר״ל מעצמם
 השלמיות להיות רבים לשון עדניך )ל( אותם וקרא ,חסד דרך אלא לאדם מושגות שאינן לפי

 עסך כי ואמר המאמר( מזה פכ״א )לקמן שיתבאר כמו תכלית בעלי בלתי או רבים ית׳ בו אשר
 .הזה הנפלא התענוג מהשיג מונע שם שאק לבאר )מ( ל״ז( )חהליס אור נראה באורך חיים מקור

 ובידך חיים מקוד עמך כי נצחיים אינם והאנשים נצחיים הם ההם והשלמות שהתארים ומצד )נ(
ל!יזת שרשים

 . זה כל ועם )ז( : א׳ לחלק מ״ג פרק במורה
 כך אחר מבאר הזה הכתוב . ואמר )ח( :זאעפ״כ

 אופן ובאיזה ההשגה בעבור לאדם המגיע השכר
 :וט׳ ההשגה מן כי וז״ש ההיא ההשגה אל בא הוא
 הרמוז )י( :המשיגים אותן .מתענגים הס )ט(

 ההשגה בעלי אל נרמז שכבר פירוש . אליהם
 המשתלשלות הפעולות שע״י הקדושה בתורתנו

העליונים הדברים להשיג יכולים יתברך מאתו

עג

 : אחורי את וראית מפסוק והולך שמבאר כמו
 דשנים יהיו המשיגים אותן . דשנים יהיו )כ(

 שהוא היו״ד . רבים לשון עדניך )ל( :בהשגתם
 שם שאין לבאר )מ( :רבים על מורה לכ״ף נו״ן בין

 שהתארים ומצד במ״ש והולך שמבאר כמו וכו׳. מונע
 פירוש .וט׳ והשלמות שהתארים ומצד )נ( :וכו׳

 הוא האדם אצל להיות הראויה האחת והמניעה
 חיים מקור שפחו מצד אבל .וכו' שהתארים מצד

ובידו

 אוהבי וז״ש ,אותך להשיג שיוכלו כדי שלך מהשפע עליהם שתשפיע ועזרחך תשועחך האוהבים אותם אם
 נוכל או .לסולם תפסק ולא תמידית ההיא השמחה תהיה ולפיכך בחמלה אמר כאפר מבקשים ולא השועתך

 השכל פק והוא הפילוסופים דרך אחר הנמשכים לאטקי כלומר תמיד ואמר בלשונו הכתוב שדקדק לומר
 כ• שוה הוא עש בכל לא באדם השכל ט שכלו ע״פ שהשיג השגתו כפי להש״י גדולה תמיד ליתן יטל אינו
 בד״ם למחר כשיבא לפעמים מ״מ וסתירה חסרון שוס ט שאין השלמות על שהשיגו מושב היה שעתה אף

 וכדי .שט המפעליות כפי הכל הראשון הפך ההוא הדבר בהשגת אחר דרך בשכלו ימצא זה בדבר עוד לעיין
 מסה ראיה להביא נראה ,שמחה מיני שני על לרמת בא הוא הכתוב זה שטנת שאמרנו הענין זה לאמת
 השמות סן הס אלו מלוח ששני תאמר שלא לנו לרמוז וישבהו I ישישו כזה וישמחו ישישו בין שסיק שמציע

 עצמה בפני מלה היא אחת שכל להורות הזה הפסיק בא לכן אחת שמחה על אלא מורים ואינם הנרדפים
הכתוב זה ק גס מביא ע' סימן בחהליס משא״כ .מיוחדת שמחה על מרמזת אחת וכל מחברתה ומופרדת

והיא פשושית אחת שמחה על כ״א מוריס אינם שם כי התיבות אלו שני בין פסיק שם מצינו ולא וישמחו ישישו
 הנרדפים השמות מן ולכן ,ורד״ק בפרש״י ע"ש בנו ואבשלום שאול מיד שניצל ה' סאת לו הבאה הישיעה

 זה לפני הנזכרים הכתובים כל כן נס לבאר נוכל וט׳ וישמחו ישישו בבאור כאן שכתבנו זה דרך ולפי ,הס
הכתובים ובצירוף הסימן טף עד וגו' להצילני ה׳ רצה וגו' רעות עלי אפפו כי והס מ׳ סימן בחהליס שם

במלוש בלשונם קצת משתנים שהם עס לי למה ותרתי אחד הוא מנינם לכאורה כי ע׳ בסימן שס הבאים
 היחה ולא לקצר הוכרחתי ט הקורא על להעמיס שלא כדי אפס הבאור חובת עליו חל הכל ועל שומת
 לו שהיה במקום שקצר לפי המחבר דברי על מוסף השמחה ענין לבאר כ״א זה באריכות כאן כונחי

 ככת לדעתי והוא המחבר אותו שבאר ממה אמרת בדרך וט׳ וישמחו ישישו הכטב לבאר וכדי להאריך
:נ״ל וק״ל

 לומר אנו צריכים בשרשים שפירשנו מה לפי כי נראה .וכו׳ אחורי את וראית למשה כמ״ש אליהם הרמוז ]ב[
 הש״י שהודיע והוא הכתוב כונת לנו להורות הא׳ !עניניס ב׳ בעטר הכתוב זה הביא שהמחבר

 שפסולו^ילו הכתוב מזה ראיה שהביא והשני ,מהש״י היוצאים הפעולות ע״י שהיא ההשגה דרכי למפה
 וכיוצא לח״א ונ״ד פכ״א במורה עיין הרמב״ס פי׳ אחר הכתוב זה בכונת נמשך והמחבר ,אחוריים נקראים

 לפי שקצר במקום להאריך לו והיה מגומגם קצת הוא שבכאן יעקב דאהל פירושו אבל )שם פרקים בהרבה בזה
 כאשל הגה .עכ״ל ביתך מדשן בפסוק לומר רצה או והולך כמ״ש בתורה לומר רצה אליהם הרמוז וז״ל שכתב

נראה
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הצדיקים

 כחך כי ההוא; התענוג עוצם לקבל בכתם שאין מצד מניעות אין גם נצחיים. חיים להם לתת
 ההשגות אפי׳ כי )ם( כלומר אור נראה כאורך כי ,לקבלו וכח הכנה להם לתת יוכל הגדול

 כח בנו אין האור כי וזה , מאתך הנמשך החסד מצד אלא אלינו יגיעו ולא נשיגם לא החושיות
 ומוציא קצהו להשיג כח בנו הנותן האלהי האור מצד לא אם ראותנו מכהה הוא אבל להשיגו
 כלו, ולא נשיג קצתו כי )ע( האור אמר ולא אור נראה אמרו וזהו הפועל אל הכח מן ראותנו
 ממך המושפע השכל מצד כי )פ( לומר השכלית ההשגה אל ירמוז אור נראה באורך כי וא״שר

 הוא זה ובעבור הנצחיים החיים באור לאור אור שהוא בו השגה איזו נשיג )ק( אורך שהוא )צ(
 שאמר ומה ,החסד צד על אלינו תענוג קצת בך אשר השלמות ממקור שימשך ממך שנבקש

 יותר ליודעיך נמשך שיהיה ראוי ההן ההשגות הסד כי לבאר ל״ו( )פס ליודעיך הסרך משוך
 דרך ההורה מצד המיועד השכר אליהם שימשך ראוי המאמינים והם לב לישרי אבל ,מזולתם

 מדרגת המאמינים )ר( שישיגו יגזור האלהי הצדק כי לב לישרי וצדקתך אמרו וזהו ]ג[ צדקה
 אע״פ )ש( בתורתו ומאמינים בשם בוטהים היותם מצר התורה מצד המיועדים הנצחיים ההיים
 ,ב׳( )חבקוק יחיה באמונתו וצדיק ]ד[ )ח( הנביא כמאמר ,שכלית השגה להשיג יספיק שלא
שאין הגופיים החיים אל בזה ירמוז לא כי האמונה מצד הנצחיים החיים השגת שיעורי הרי

שרשים
 :כלל מונע שוס זה ידי על להם יהיה לא וכו' ובידו
 נבאר עתה הרב כונת .וכו׳ ההשגות אפי׳ כי )ס(

 המושג הפשוט אור עצס על ר״ל אור נראה מש״ה
 וא״כ פירוש .כלו ולא נשיג קצתו כי )ע( :בחוש
 האור מצד הרוחנית האור להשיג נוכל בך הוא

 מצד .ממך המושפע השכל מצד כי )פ( :האלהי
 דרך על .אורך שהוא )צ( : לאדם שנתת השכל
 איזה נשיג )ק( :האדם את עשה אלהיס בצלם
 הזה בהשכל נשיג שאנו פי׳ .אור שהוא בו השגה
 אותנו להביא ההשגה בדברי לנו להאיר אור שהוא
 אשר החומר שחלקי אלא הנצחיים החיים באור

 ההשגה ובין בינינו ומבדיל למסך לגו הס בגו
ל״ב פ׳ במ״ד לקמן ג״כ שיתבאר וכמו האמתית

 ביאר שלא ומה .וכו׳ ממך שנבקש הוא זה ובעבור
 כפשוטו אור נראה באורך כי הפסוק המחבר

 שהוא אורך ע״י כי ור״ל האלהי האור עצמות על
 נראה וז״ש עצמותך מאור קצת נשיג האלהי האור

 איט זה לפי אור חלת כי הוא שטעמו אפשר ,אור
 : וק״ל אורך נראה באורך דהל״ל יפה מדוייק

 כלום יודעים ואינם הקבלה ע״פ . המאמינים )ר(
 .וכו׳ להשיג יספיק שלא אע״פ )ש( : המופת ע״פ

 ראויס אפ״ה המופת ע״פ להשיג יודעים שאינם
 וצדיק )ת( ; הנצחיים החיים מדרגות שישיגו הס

 , במופת ידיעה שוס זולת לבד באמונה .באמונתו
:בענפים ועיין

השחוק

פים עג
 ולומר לקצר להממבר לו שהיה או באל״ף ולא בע' עליהם הרומז לומר להמחבר ליה הוה דבריו של מפשוכוו נראה

: וק״ל וגו' וראית שנאמר כמו אחוריים נקראים
 שאסר מה לבאר נוכל אלו בכתובים המחבר כונת לפי הנה .וכו׳ לב לישרי וצדקתך אמרו וזהו ]ג[

 לומר רצה ,וגו׳ חנידני אל רשעים ויד גאוה רגל תבואני אל חח״כ מיד דבריו בסיום המשורר
 שלא האמתי הדרך שישיג כדי אלו ההשטת בדרכי לילך שרוצה מי כל כי ולהזהיר לנו להורות בא שהכתוב

 מלילך האדם את ומונעת מבדלת ומחיצה מסך היא הזאת המדה כי הגאוה מדת והיא לט ברוממות ילך
 זה בפרק לעיל שפירשנו דרך ועל רומני בדבוק רוצים שאינם הרשעים דרך והיא והצדק היושר בדרכי

 פועלי כל נפלו שם כי וט' גאוה רגל תטאני אל וזש״ה , בענפים בסמוך עוד ומיין ,רחב בביאור בענפים
: וגו' און

 שדברי נראה .וכו׳ מהרשעים יותר בהם חיים המאמינים הצדיקים שאין וכו' יחיה באמונתו וצדיק }ד[
 הוא כי לומר ורצה הגופייס החיים על הנביא שכונת לומר נוכל כי מכוונים אינם אלו המחבר

 והרשעים ברוחניים דבקות לה ויש ממעל הלוה חלק שהיא הנשמה מצד הוא לאדם שיש החיים שעיקר מבואר
 החומר אחר הצורה שמושכים עד הגוף תענוגי אחר והולכים בגופייס כ״א ברוחניים לדבק רוצים שאינם מצד
 כמת בחייהן ומסמאין בחייהן אפילו מתים ונקראים חיים אינן חייהן ולק עליהם שורות סמאות הרוחות בכן

 להם ויש הצורה אחר חמרם מושכים הס כי כן אינם הצדיקים אבל עליהם השורות סמאות הרוחות נעטר
 אף חיים נקראים חייהם לכן עליהם נגה ה׳ אור כי עליהם לנוח לטומאה מקום ואין ברוחניים דבקות
 שמת היום אוחו הנושא פ' כתובות במסכת שארז״ל כמו העולם מן העדרן אחר אפילו מטמאים ואינם בעה״ז

 יש אלו דברינו לפי אף אמנם ,ע״ש כהן חיים הר״ר בשס התוספות שם שפי׳ מה לפי וכו׳ קדושה בטלה רבי
 לצדיק המגיע השכר כי וכו׳ הנצחיים החיים מדרגת המאמינים שישיגו שאמר המחבר דרך על מהנביא ראיה

 הוא בהעה״ז הנפש שדבקות כ״א פרק א' מאמר לעיל שנתבאר וע״ד בעה״ב שכר לו שיגיע לראיה הוא בעה״ו
:וק״ל המות אחר הדבקות על הוראה

 וישחק
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אל בזה ידבוז הנביא אבל ,מאמינים הבלתי הרשעים מן יותר בהם חיים המאמינים הצדיקים

: שלשים פרק ג׳ במאמר בעז״ה שיתבאר כמו הנצחיים החיים
 וישחק ]א[ פניו על אברהם ויפול כמו השמחה על יאמר משותף שם )ב( השחוק )א( טז פרק

! והדי אונקלוס שהרגם כמו וישמח שפירושו י״ז( )כראשית ]ויצחק[ י
 דבר על יהד והלעג השהוק יבא ופעמים , י״ב( )איוב אהיה לרעהו שהוק כמו הלעג על ויאמר
 ב׳( )תהליס לבו ילעג ה׳ ישהק בשמים יושב כמו הנרדפים השמות )ג( ענין ענינם ויהיה אחד

 בזולתו משער כשאדם וזה ,עליו להלעיג שראוי ממה הלעג צד על לאדם ימשך השהוק כי
 הוא יכשל לא כאשר יתרון בעצמו ירגיש או ויראה במעשיו או )ו( במאמריו )ה( מה חסרון )ד(

 חברו כשיראה לעג דרך השחוק יתחדש כך ומתוך בדבור או במעשה חברו שנכשל במה
 אליו ייוחס זה ובעבור )ז( מדרגתו כפי או האנושי החק כפי שראוי מה אומר או עושה שאינו

 אומרים אותם שרואה לפי 7וזה г לסו ילעג ה׳ ישחק בשמים יושב באמרו והלעג השחוק ית׳
 למה רז״ל שאמרו כמו לאמרם האדם מחק שאין דברים שהם .וגו' מוסרותימו את ננתקה
 נאמר ברבו •שמורד עבד יש כלום אדם לך יאמר שאם ומגוג גוג לפרשת אבשלום פרשת נסמכה

 בדבריהם שיראה ע״א( י׳ דף א׳ פרק )ברכות הוי נמי הא הוי אלא אביו על שמורד בן יש כלום
 לאדם, או להשם השחוק ייוחס הדרך וע״ז ,בן האומר על להלעיג שראוי עד האדם בהק זר דבר שזה

 ולפי !נזהר ולא בו למהר לחברו שהיה בדבר חברו את כשמרטה השחוק לאדם יקרה ופעמים
 על דעת יתרון בעצמו משער השוחק האדם היות מפני מקום בכל השחוק סבת )ח( תהיה זה

 הכמי שאמרו ומה ,יתעה חסרון או כבילות או ככלות בדבר נכשל חברו את בראותו האחר
 התנועות שסבון )פ( לומר הבונה ידועה השחוק סבת שאין כלומר בסגולה שוחק שאדם חקירה
 אותן שוחק כשאדם והשמחה השחוק אל ימשכו לבה ]ב[ נעלמת השחוק בעת עושה שאדם

 אבל ,שבגוף מיוחדים מקומות ומשמוש האצילים נגיעת אל )י( השהוק ימשך למה וכן התנועות
: ישחק י בשביס ביושב שבארנו ע״ד ידועה תהיה כבר הלעג ע״צ לאדם הבא השחוק סבת

פיק שרשים
 תואר שביאר אחר .השחוק )א( טז פרק

 עוד נעתק השמחה
 על כן גס נאחר השחוק כי השחוק תואר לבאר

 נאמרת זו מלה כלומר .משותף שם )ב( : השמחה
 השמות )ג( : והולך שמבאר כמו עניניס כמה על

 א׳ פירוש להם שיש שונות מלות ב׳ .הנרדפים
 נקראים הס בזה וכיוצא ושמחה ששון וזמן עת כגון

 אחד ענין על רודפים שניהם כי נרדפים שמות
 השחוק נאמר כן כמו חחבירו נרדף והאחד
 : חסרון איזה . מה חסרון )ד( : והלעג

 פה כבד שהוא לומר רצה אינו .במאמריו )ה(
 להלעיג ראוי אינו כזה אדם על כי לשון וכבד
 יוכל שלא לומר רצה אלא .וכו׳ לרש לועג דהוי

 איזה שאחר או הצורך כפי יפה דבריו להסביר
או )ו( : לוה וכדומה האחת הסך שהוא דבר

 הצורך כפי כנכין פעולתו פשה שלא . במעשיו
 אליו ייוחס זה ובעבור )ז( : אליה והמכוון לה

 צוחק הוא יתברך שהשס ולא פי' .וכו׳ יתברך
 שהכתוב אלא גוכני התפעליות זהו כי באמת ולועג
 כדי באדם הוא כאשר העברה דרך זה אומר
 . סיחק בכל השחוק סבת )ח( :הדבר להבין
 שכבת )ט( : שחוק לידי האדם את המביאה סבה

 אבריו בכל ומתנועע פיו פותח שהאדם .התנועות
 ידוע ואינו נעלם הוא לזה וכדומה השחוק בעת
 נגיעת אל )י( :בענפים ועיין ,וכו' יחשכו למה

 תחת אותו כשטגעק האדם שוחק לחה .האצילים
 אינו ולחה לזה המיוחדים מקימות ובשאר אציליו
 על או ועיניו חוטמו על או פיו על כשטגעין שוחק

: לוה וכדומה ברכיו
מקום

ענפים

 ויצחק אמר והפסוק בשי״ן וישחק ואמר הפסוק לשון ששינה המחבר דברי על לחמוה אין וישחק ]א[ טז פרק
ושטפחו דדך פל הוא הדא וצחוק שחוק שמלת לנו להורות בזה המחבר כוונת כי .בצד״י

 כמ״ש השמחה על שנאמר מצינו כי צחוק במלח כן כמו שחוק במלת מבוארת החלוקה שמצינו ואע״ג .לישחק
 אחדי מנין כל והצחוק הלעג ומצינו .בקרבה שרה וחצחק כמ״ש הלעג על ומצינו ויצחק פניו על אברהם ויפול
 מלס פל זו חלוקה לבאר להמהבר היה א״כ . הרבה לזה וכדומה .וללעג לצחוק חהיה ביחזקאל שנאמר כמו

 ישחק בשמים יושב משיה לנו לבאר המחבר כונת אלא , בתורה כמ״ש ויצחק אברהם ויפול פסוק ולהביא צחוק
 מנינם כי צחוק במקום שחוק ולכתוב המלה להפוך חש ואיט שחוק במלח זו החלוקה מבאר לק למו ילעג ה'

:וק״ל הוא אחד
 שהוא משמע והשמחה השחוק כאן שאמר המחבר לשין לפי הנה .וכו' והשמחה השחוק אל ימשכו לטה ]נ[

אציליו החת נגיעה מצד לאדם הבא כזה בשחוק אף לשמחה שחוק בין הפרש שאץ סובל
נשאר
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 ופה אותם ומגביל בגשמים המקיף *( הדבר על га >ב( נאמר שם ממום )א( יז פרק

 אלא המקום שם יפול לא כי במקום שהוא עליו יאמר לא גשם שאינו
 ולזה ,ממנו מוקף והוא )ו( בו שיכנס )ה( מרחקים בעל )ד( אחר מגשם המתמלא )ג( דבר ׳על

 מרחקים בעלי גשם שאינם לפי במקום שהם הנבדלים השכלים על ולא ה׳ על שנאמר א״א
 (,ח א׳ )מלכים יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה זה ומבאר הכתוב אמר ,בהם המקום שיקיף

 בני בתק־ ושכנתי ]ב[ )ח( הכתוב שאמר ופה ! בו שתעמוד המקום אל צריך שאינך כלומר )ז(
ישראל ____________

 שחר להס אין כמעט אלו המלות כפירוש שס הנאמרים הדכרים וכנה .כשרשיה שפירש מה עי׳ ./1כ קיףהמ ה»הגה *(
 כענפים שהרעיש רעש קול מה העיון כהחלת מונן יהיה שלא גס ומה , שה כמעיין כ6יר כענין לזה שייכות שאץ דברים ואריכות

 ריקות וכין איי דעת לפי הסובב קו נין יש חילוק ומה לדידיה ליה היקשי כענפים דבריו סוף לפי כי יעקב האהל על
 כל על :נכון על להיות ציין כך אמנם הישנה כדפוס נפלה שגיאה איזה או טעות דודאי אמרתי כ׳ז וכענור ,השוכב

 ארישטו כדעת גשם ג'כ דכר אוחו שיהיה הן פירוש . מקום שהוא עליו נאמר הגשם את ומגביל מקיף שהוא דבר
 הוא הזה הריקות המרחק וא'כ והריקות הפנוי הזה הגשם כו שנכנס כהוא הדכר שיהיה והן מקומו הוא הסונב השטח זא׳כ

 נעשים שהקשה קושיתו תכין זה ולפי ,עצמו מצד מקומו הוא הג&ם הריקות שמרחק אלא מקום הוא שמקיף נכחיגה לא מקומו
: עליו וספק גמגום שוס כלי שם דכייו כל וגם היטב אה׳י על

שרשים
 השחוק תואר שבאר אחר . מקום )א( יז פרק

 בפסוק הש״י על הנאמר
 לבאר עוד עתה נעתק .וגו׳ ישחק בשמים יושב

 ע״י כי מקום מלת נאחר מה ועל המקום תואר
 אליו הכתוב ייחס אופן איזה על ג״כ נתבאר זה

 שאר כל וכן וגו׳ בשמים יושב באמרו הצד יתברך
 לקמן שמבאר וע״ד והולך לקמן שמבאר הכתובים

 . וכו׳ בגשמים המקיף הדבר על )ב( : זה בפ׳
 ההוא והדבר זולתו להיות להגשם שא״א דבר כל פי׳

 להתרחב הזה להגשס שא״א עד הגשם את מגביל
 אבל . מקום נקיא הדבר אותו בעבורו ■יותר
 המקום אחתת בפירוש לבאר המחבר רצה לא עדיין

 מחק המקיף התכלית הוא באס ואיזהו מהו
 )דער והריקות הפנוי הוא או אריסטו כדעת
 שנתבאר כמו אערנעצזס(( נשם ?־ער וויום רויק
 להשיב ויש שאמר אחר לבסוף עד זה בם׳ לקמן

 בשכלו צולל היה ואז וכו׳ המעלה כי ולומר זה על
 והעמיד בידו טובה מרגלית והעלה אדירים במים
 כי לבאר המחבר בא לא ועתה .בוריו על הדבר

לבאר כדי מקום מלת נאמר מה על אס

 : בענפים ועיין . כך אחר שהביא הכתובים
 נעשה ההוא הדבר . אחר מגשם המתמלא )ג(

 בעל )ד( : בתוכו הנכנס הגשם בעבור מלא
 או וגובה ורוחב אורך לו שיש דבר כל . מרחקים

 ב׳ לזה כי מרחקים בעל נקרא לבד ורוחב אורך
 : הדבר בזה .בו שיכנס )ה( :ג׳ ולזה מרחקים

 הדבר מן מוקף הוא הגשם .מחנו מוקף והוא )ו(
 כלומר )ז( :בתוכו נכנס הזה הגשם אשר ההוא

 אפשר שאי פירוש .וכו׳ המקום אל צריך שאינך
 שהשמים ולומר לדקדק הוא הכתוב שכונת לומר
 מקום יש אבל אותו יכלכלו לא השמים ושמי

 בו לעמוד שצריך מהשמים גדול יותר שהוא
 גדול יותר שיהיה גשם לך אין והלא , הש״י

 בהשמי© נכללים הס הנמצאים כל כי מהשמים
 השמים הנה מש״ה ע״כ אלא , בתוכם ומוקפים

 וכו׳ מקום אל צריך שאינו אחר כאלו וגו׳ ושמי
 לשון בכפל וגו׳ השמים ושמי השמים אמר ולכך

 לא הגלגלים מן הראשון הגלגל שאפילו להורות
.וכו׳ וכן ישראל בני בתוך ושכנתי )ח( :יכלכלוהו

פי׳

ענפים
 ,וט מהולל אמרחי לשחוק בפסוק בענפים זה דלפני בפרק ביארנו כבר אבל .שבגוף מיוחדים מקומות ■כשאר

:בלשון דק לא המחבר וחולי .וע״ש ביניהם גדול הפרש כים
 מל נאמרה מלה היא מקום פי׳ וז״ל פי' יעקב והאהל .בכרשיס פי׳ .בגשמים המקיף הדבר ]א[ Р פרק

קו ונקרא כזה שבפנים שחור הגשם הסובב לבן כקו גשם איזה הסובב דבר
דבריו ולפי /ЙЙХ זה לבאר כאן המחבר כונח ואין המחבר בדברי דק כלא נראה .עכ״ל מקום הסובב

וגו' השמים הנה כך אחר שהביא הכתובים לבאר כאן כונתו שהיתה המחבר על התימה מן הוא
סו ריס א דעת זהו כי דעהו. לפי אמתית שאינה הנחה לבאורס הקדים והיאך וגו' ושכנתי
 שהוא ואמר הסברא זאת קדקד על הכה המחבר אבל . מקום נקרא הוא מהון בגשם המקיף פהחכלית •האומר

 הפנוי שהוא האמיתית דעתו אם כי כאן להביא לו היה לח וא״כ בפרקן לקמן שיתבאר כמו והריקות הפנוי
 ולק בשרשים שפירשתי דרך על אלא זה דבר לבאר כאן המחבר כונת היחה שלא הוא האמת אבל .והריקות

 את מקיף שהקו כשם כי , אפי לחרי המשתמע לשון וכו' בגשמים המקיף הדבר על בסתם דבריו כאן אמר
 בכללו מוקף הוא והריקות הפנוי בתוך הגשם כשנכנס כן כמו ממנו מוקף הוא והגשם בתוכו הנכנס ־הגשם

 למימר ליה הוה לבד אריסטו דעת על כאן המחבר כונה היהה ואס .אותו מקיף והריקות הריקות מן ובחלקיו
 : נ״ל כן !וק״ל בסתם יכו׳ המקיף הדבר על ולא לקמן שאמר כמו מהון בגשס המקיף התכלית על בפירוש

 המשק מלאכת גבי כ״ס בשמוח הנאמר הוא המחבר שהביא זה שפסוק נראה .ישראל בני בתוך ושכנתי ]ב[
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 לא י״ב( )דברים שם שפו לשכן בו אלהיכם ה׳ יבהר אשר המקום והיה וכן כ״ט( )שמוה ישראל
 הנראה גשם באמצעות יהיה )ט( הכבוד הראות כי בעבור אבל בו שישכון מקום אל צריך שיהיה
 כ״ד( )שמות ההר בראש אוכלת כאש ה׳ כבוד ומראה הכתוב אמר הענן עמוד או אש כמו לחוש
 כי !ג׳( )שס הפנה מתוך אש בלבת אליו ה׳ מלאך וירא ט״ז( )שם בענן נראה ה׳ כבוד והנה

 השם שכבוד על הוראה אוכל איננו והסנה הסנה מתוך אש לבת או פתאום הענן עמוד הראות
 שיצטרך לא מיוהד במקום )י( הכבוד שכינת אל הכתוב ייחס לכך ,שם הוא לחוש נראה הבלתי
 האל נקרא ומקיימו הדבר מעמיר שהמקום ולפי )כ( בו שיעמוד גשם אל ולא מקום אל הכבוד

 כטקום ומקיימו העולם מעמיד שאתה כלומר צ׳( )תהליס לנו היית אתה מעון משה אמר ,מעון
 תורה שנתן המקום ברוך מקום ז״ל רבותינו קראוהו )ל( זה ובעבור ,ומקיימו הדבר שמעמיד
 מקום הדבר עצם )מ( ונקרא ,ה'( ב׳ )מלכים המצורע ואסף המקום אל ירו והניף וכן לישראל
 (,ג )יחזקאל ממקומו ה' כבוד ברוך וכן ע״ב( ד״ז פ״א )שבועות מוכרע הוא ממקומו )נ( ז״ל' כאמרם
 שיהיה לא אמצעי שום בלי ית' מעצמותו מושפע לנביאים הנראה ית' השם כבוד כי )ס( כלומר

: הלילה הכבוד אל מקום
 איננו ית׳ שהוא אע״ם בי !הצד )א( אליו ליחס אפשר אם ,הוא ,עיון מקום בו שיש מה אבל

 האלהים בי )ב( הכתוב אמר המעלה כמו מיוחד צד אליו שייוחס אפשר כבר במקום
 אע׳׳פ לרוחניים משבן שהשמים מסכימים החכמים ובל ה'( )קהלת הארץ על ואתה בשמים
 ולא )ג( הצד אליו ליחס אפשר כבר גשם שאינו אע״פ כי מזה ויראה , מקום צריכים שאינם
 תאמר כאלו מיוחד בצד היא גשם שאינה שאע״פ )ד( בנפש שנאמר כמו גשם היותו זה יחייב
 נאמר וכן ,מוגבל במקום מתיחדת היא במקום שאינה אע״פ לו חוצה שאינה אחר כי )ה( בגוף

 אותה יגביל כבר )ו( במקום שתהיה גוף שאינה אע״פ כי בגיהנם נדונית שהיא הרשע בנפש
 , גשם שאינה ואע"ם לחטוא בגוף שנמצא דרך על )ז( עונשה שתקבל כדי בו ותמצא המקום

 או המטה או המעלה בצד הוא במקום שאינו שאע״פ בהש״י שנאמר אפשר הזה הדרך ועל
 הוא הצד כי בהכרח המקום יחייב הצד קיום כי )ח( ולומר ע״ז לחלוק ואפשר !מיוחד בצד

 המעלה בי )י( ולומר ע״ז להשיב ויש )ט( ספק בלי מקום והמטה והמעלה המטה או המעלה או
במוחלט

 לעמוד המקום אל שצריך בהדיא משמע א״כ פי׳
 גשם באמצעית יהיה )ט( :כענפים ועיין , שם
 על עצמה בשכינה לראות אפשר אי כי . וכו'
 נראית היא ולכך והי האדם יראני לא כי דרך
 : והולך שמבאר וכמו וענן אש כמו גשם איזה ע״י
 כענין ועל ענן ועמוד אש כמו .מיוחד במקום )י(
 אשר המקום והיה .וגו׳ בתוך ושכנתי נאתר זה

 הדבר תעתיד שהתקוס ולפי )כ( :וגו׳ יבחר
 בגשמים מקיף שהוא לעיל כמ״ש .וכו׳ ומקייתו
 : להש״י . קראוהו )ל( : וכו׳ אותם ומגביל

 ממקומו )נ( דבר: כל של עצמות הדבר. עצם )מ(
 זה דכר להכריע צריך אין כלומר . מוכרע הוא

 מוכרח הוא עצתו ההוא תהדבר כי אחר מתקוס
 ד״ז פ״א שבועות במסכת פרש״י כך .כן שהוא

 כבוד כי (0) :ע״ש לשונו מתש זה שאין אף ע״ב
 בפי׳ חח״א בפ״ח בתורה עיין .וכו' הנראה הש״י

 התורה לדעת אחר בענין הפסוק פי׳ שהוא האפודי
 האלהים כי )ב( : והולך מבאר .הצד )א( : ע"ש

 זה יחייב ולא )ג( : התעלה צד זהו . בשמים
 זה בעבור יחייב לא אעפ״כ פירוש . גשם היותו

: וכו׳ בנפש שנאמר כמו כי גשם הש״י שיהיה

 אלוה חלק היא כי .גשם שאינה שאע״ם )ד(
 מאחר פי׳ .לו חוצה שאינה אחר כי )ה( :ממעל
 כרחך על לגוף חוץ אינה שהנשמה מבואר שהוא

 שבגוף מיוחד בצד תנוח שהיא לומר אנו צריכין
 אל צריכה שתהיה גשם אינה שהיא פי על ואף

 את המביא וההכרח וכו' מתיחדת היא המקום
 לידע לן א״א הנשתה כי זו הוכחה לידי המחבר
 וכמ״ש שוכנת היא מהגוף צד באיזה בבירור
 בחגוי יונתי בפסוק ב פ ג׳ מאמר לקמן המחבר
 אתה צריך מקים שמכל כאן אמר לכן וגו׳ הכלע
 שאינה אחר כי בגוף מתיחדת שהיא בע״כ לוחי
 הגיהנס .המקום אותה יגביל כבר )ו( :לו חוצה

 בגוף שנמצאת דרך על )ז( :שם גדונית שתהיה
 והיתה בגוף נמצאת שהיתה כשם .וכו׳ לחטוא
 ואף עונשה לקבל בגיהנס נמצאת כן כמו חוטאת

 פל״ג במ״ד לקמן מזה ועיין ,גשם שאינה פי על
 יחייב הצד קיום כי )ח( :הענין לזה נאות הוא כי

 שהוא דבר איזה על נאמר אס . בהכרח המקום
 :והולך שמבאר כמו במקום הוא ע״כ א״כ בצד
המעלה כי )י( : לתרץ דיש .להשיב ויש )ט(

במוחלט

ענפים
 כחוך ושכנתי ונו' מועד אהל את וקדשתי שנאמר כמו בתוכו שישכון כדי משכן לעשות הקב״ה שצוה
 ה׳־ פצריך משמע איט שם כי ו׳ א׳ במלכים שנאמר הפסוק על המחבר שכונת לומר אפשר אי אבל .בנ״י

 בדבר* וכמ״ש עליהם שכינסו ישפיע והמצוה התורה שיקיימו ידי על לישראל הקב״ה שאמר רק המקום אל
□י :נ״ל כן ,ג' פרק ג׳ מאמר לעיל המחבר
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האש

 כי ]נ[ )כ( במקום שאינו ונתבאר במוחלט המעלה הוא העליון הגלגל שהרי מקום אינו במוחלט
 ,מקום שאינו אחר המעלה צד אליו ליחם אפשר יהיה וע״ב .בו יקיף אחר גשם לו חוצה אין

 מחוץ בגשם המקיף התכלית )ל( הוא שהמקום האומר אריסטו דעת על בנוי הוא שזה אלא
 הדעת וזה , בו יקיף אהד דבר לו חוצה שאין לפי במקום אינו העולם כלל )מ( כי יאמר זח ובעבור

חלקי כי )פ( מתחלפים והכל החלק שמקום לומר אליו יתחייב כי ]ד[ )ס( ההפסד מבואר )נ(

שרשים
 מעלה נקרא הוא העליונים כל על עליון .במוחלט
 ועל אליו מוחלטת הגובה מעלת כי במוחלט
 וגו' בשמים האלהיס כי הכתוב אמר ההיא המעלה

 :בסמוך בדברינו שיתבאר כמו מקום אינה היא כי
 כל פי׳ .בו יקיף אחר גשם לו חוצה אין כי )כ(

 המקיף הדבר אותו נקרא חברו את המקיף דבר
 דרך על הגשם את הסובב כקו להמוקף מקום

 ומאחר . אריסטו דעת לפי בסמוך שיתבאר
 מן ולמעלה מקום נקרא הוא הסובב שהגשם
 את שיסבב גשם שוס נמצא לא העליון הגלגל
 העליון הגלגל כרחך על כן אס העליון הגלגל

 המעלה צד להש״י ליחס נוכל זה ולפי במקום, אינו
הגלגל על למעלה הוא שהש״י וצומר המוחלטת

ענפים

 ,ית׳ להשם מקום אינה ההיא המעלה כי העליון
 התכלית )ל( :וסתירתו דאה״י פירושו בענפים ועיין

 הגשם את המקיף השטח קו .תחון בגשם המקיף
 כלל )מ( שבפנים: להגשס המקום הוא מבחוץ
 כל עם הגלגלים והס בכללו העולם כל . העולם

 הביטול מבואר .ההפסד מבואר )נ( :שבתוכם מה
 : והולך שמבאר מטעם בטלה שהיא לומר ורוצה

 והכל החלק שמקום לומר אליו יתחייב כי )ם(
 הוא יהיה כדבריו הוא דאס פי׳ . מתחלפים

 מיני כמה בעינו אחד לדבר שיהיה לומר מוכרח
 ולחלק בד״ח כזה מקום לו יהיה לכולו כי מקומות

 ביסודות המשל והולך כמ״ש אחר מקום ממנו
 להם אין האש חלקי כי )ע( : ארמ״ע שסימנם

וט׳

 לו חוצה אין כי מקום שאינו ונתבאר וז״ל פי׳ יעקב והאהל .בפרשים פי׳ .וכו' גשס לו מוצה אין כי ]ג[
 למעלה שאין לומר רצה לו חוצה אין כי מקום אינו בע״כ העליון הגלגל שהרי פי' .יקיף אמר גפם

 גפם שוס אין הגלגל מן ולמעלה מקום נקרא שהמקיף ומאחר הגשם אותו הגלגל שיקיף אחר גשם הגלגל מן
 הראה התבוננות במעט הנה .עכ״ל וכו׳ אפשר יהיה כן ואס מקום נקרא הגלגל אין כן אם הגלגל אוחו שיקיף

 וכו' הגשם אותו הגלגל שיקיף אחר גשם הגלגל מן למעלה שאין שכתב הלשון לפי כי אמתי אינו שפירושו
 סובל הלשון והין הגלגל בהוך ונכנס מהגלגל מוקף הגלגל מן למעלה שהוא הגשם שיהיה לומר שרצה משמע

 הגשם ולא מהגשם למעלה הגלגל יהיה כן אס מהגלגל מוקף מהגלגל למעלה שהוא הגשם יהיה אס כי ,זה
 שהקו כשם כי להמקיף מקום נקרא כן גס הוא שהמוקף לומר שרצה דבריו לישב רוצים ויש ,מהגלגל למעלה
 צדו סביב הקו את מסבב הגשם כן הגשם גבנונית הנקרא הגשם צד והוא מבמון השחור הגשם את מסבב

אחר גשם בלשונו הא״י ומ״ש .כזה הפנימית בצד הקו את ומגביל הקו קערורית הנקרא הפנימי
כן גס וזה קערורית הנקרא הפנימיחן בצדו הגשם את שיקיף לומר רצה הגשם אוהו הגלגל שיקיף

מהדע^חדאדאסקלאהיה הלל דברים רחוקים וכמה . הגשם חוץ והוא רצוני לו חוצה ;
המחבר לשון גס ושד .דבריו לפרש אלא לסתום בא לא כי להאריך לו שהיה במקום לקצר לו ׳

 כונש שעיקר משמע כן אס בתחלחה בי״ת עם במקום שאינו ונתבאר כתב שהמחבר לפי ,("'п ט' סובל אינו ,
 ונתבאר למימר להמחבר ליה הוה יעקב אהל כדברי הוא ואם במקום אינו שהגלגל בראשונה להוכיח המחבר

 כן נמצא לא אבל כן בפירושו המחבר דברי רפס בעצמו הוא וכאשר בתחלתה בי״ת בלא וכו׳ מקוס שאינו
 שאינו ונתבאר בכמות הקטן בחבורו והרשיס המחבר בכונח ידיעתו חסרון בעצמו שהרגיש ואפשר ,בספרים ;
 שפירשנו מה לפי אמנם ס״ס שהוא בהדיא לכתוב רצה לא מקום מכל ואבל בחחלה בי״ח בלא וכו׳ מקום ;

:נ״ל כן פקפוק שום בלי כונתו לפי המחבר בדברי אמתי יותר שהוא נראה בשרשיס
 כבר .,וכו שהיסודות לומר לו יתחייב ושד וכו׳ מתחלפים והכל החלק שמקום לומר אליו יתחייב כי ]ד[

 מוכרח שא זה ופי' .ממ״נ בדרך הכרחית בחלוקה היא אלו קושיות בב' המחבר שדעת בשרשיס פי'
 מקומות ג׳ בעיט אחד לדבר שיהיה דהייט כך אריססו דעת לפרש אותו הכריח מי להמחבר תקשה דאל״כ

 המחבר וכאשר לא ותו מקום הוא מחוץ הגשם המקום שתכלית מ״ש רק אריסטו בדברי מציט לא והא ■
 לדבר שיש כך הוא אריסמו שדעת מוכרח היה דאס ושד ,בסמוך לעיל אריסטו בשם הלשון זה כתב בעצש !

 הטבעי במקומו יהיה אחד כל כי במקומם מוכרחים האש חלקי יהיו לא כן אס מקומות ג' בעינו אחד
 פירשתי שכאשר נראה ולכן .וכו' מוכרחים שמדים הס שהיסודות לומר לו יתחייב ושד אח״כ יקשה והיאך

 זאת שכתבתי ואחר , ממ״נ בדרך והוא את״ל בדרך שא הב׳ בקושיא המחבר שדעת והוא נכון הוא בשרשיס
 עליהן אפר והפטת השמשים על קרק״ש חסדאי הר״ר החכם שחבר ה' אור נקרא אחד ספר לפני ה' הקרה
 מהכלל א׳ בפרק שם ומצאתי בהם וכיוצא אלו בענימס ואריסטו הרמב״ם מ׳יש בזה וסוחר התורה תשען
אריסש לסברת והנה וז״ל בספרו חסדאי הר״ר הקשה כאן המחבר שהקשה אלו שקושיות הראשון במאמר הב׳

 במקום ,
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 הטמזי והמקום )פ( אדרים או אשיים אחרים חלקים אלא מחוץ מקיר תכלית להם אין זזאש
היסודות בשאר וכן )ק( האש תלקי למקום מתחלף והוא )צ( הירח גלגל מקוער הוא האש לימור

שרשים
 והיסודות הגלגלים סדר תחלה אודיעך .וכו׳

 כונת להבין שתוכל כדי העולם כדור שהם ארמ״ע
 הגלגלים עם אלו יסודות הד' כי דע . המחבר

 עגול הבצלים כגלדי חבירו את מסבב אחד כל
 הארץ והיא העפר יסוד בתחלה דהיינו צד מכל

 צד מכל עלולה שהיא הפילוסופים רוב והסכימו
 המיס מקיף העפר וסביב .שטחית ולא כתפוח
 האש וסביב האש הרוח וסביב הרוח המיס וסביב
 את מקיף א׳ כל הגלגלים שאר כל וכן הירח גלגל

 ארבעה כאן לך אצייר והנה . מבחק חבירו
 שחור חבירו את מקיף האחד , עגולים קוים
 שתראה כדי המרכז עם שחור אצל ולבן לבן אצל

 כזה , המרכז עם חמשה שהם
 יסודות הד' עם הירח גלגל והוא

 חבירו בתוך נכנס אחד וכל ארמ״ע
שבקערורית בהשטח וממשש בקירוב

 מוגבל אחד כל בכן ממנו למעלה שהוא חברו
 . לציירם כאן צורך בהם חין הגלגלים ושאר מחברו

 אריסטו כדברי הוא דאם המחבר אחר והנה
 להמוקף מקום הוא מבחוץ המקיף שהשטח האומר

 שהוא אחר מקום שים האש לחלקי יהיה לא א״כ
 בזה המשל ופי׳ .וכו' אחרים או אשייס כ״א לו טבעי
 כאשר בעגול אמה על אמה כעובי הוא האש יסוד
 מיסוד האמצעי החלק והנה לפניך. מצוייר הוא

 כעובי הוא האש יסוד שהרי בו מסבב אש האש
 מקום שוס האש לאמצעות אין א״כ אמה על אחה
. אשייס כ״א וז״ש היסודי אש כ״א בו שיקיף אחר

 דהיינו האחר ליסוד סמוך האש שיסוד ובמקום
 צדו כי האש מיסוד הקערורית והוא השני צד

 וצדו הירח גלגל אצל הוא גבנוניתו שהיא האחד
 ני האויר יסוד אצל הוא קערוריתו שהיא הב'

 חלק אותו א״כ האחר יסוד את מקיף האש יסוד
 כי מקומו אויר יהיה לאויר סמוך שהוא האש
 מזה ועיין , אויריס או זז״ש מקיפו אויר יסוד

 הוא האש ליסוד הטבעי והמקום )פ( :בענפים
 שהוא הטבעי המקום פי׳ . הירח גלגל מקוער

 השטח לומר ורצה .וכו׳ מקוער הוא האש יסוד לכל
 :הפנימי הפגול והוא הירח גלגל שבקערורית

 הטבעי המקום .האש חלקי למקום מתחלף והוא )צ(
 למקום מתחלף יהיה הירח גלגל והוא האש ליסוד
 לקצתם יש האש לחלקי כי האש חלקי טבעי

 טבעיים מקומות ולקצתס אשייס טבעיים מקומית
 שיתחלף השכל מן חוץ וזהו . כדפרישית אחרים
 לכל אשר הטבעי למקום לחלק אשר טבעי מקום
 בשאר וכן )ק( : והבטול הגנות בתכלית והוא

 והכל החלק מקום שיהיה זו קושיא . היסודות
 ני היסודות בשאר להקשות ג״נ נובל מתחלפים

 שטח כ’א מבחוץ האחר יסוד את מקיף האש יסוד
 הטבעי מקוש הוא האש ביסוד המקיף הקערורית

 יהיה האחר מיסוד האמצעי והחלק האויר ליסוד
 ני בו שיקיף דבר שוס אק בי אויר הטבעי מקומו

 שהוא האחר מיסוד השני וצדו האויר יסוד אס
 ני המיס יסוד הטבעי מקומו יהיה למיס סמוך
ביסוד להקשות טבל בזה וביוצא .מקיפו המיס יסוד

ענפים
המיס

©

 למה האש בקערורית המקיף השמח הוא סברתו לפי עד״מ האויר שמקום וזה וכו׳ ננויוח יתחייבו במקום
 שאינו אס הטבעי במקומו שהוא אס נמלט לא האויר ק האמצעי החלק ואמנם ודמיון עריבות שס לו שיש

 לחלק אשר הטבעי שמקומו יתחייב הטבעי במקומו הוא ואס ,אמרו אשר האותות לו אשר הטבעי במקומו
 במקומו שהוא אס נמלט לא שכתב מהלשון וא״כ .עכ״ל הגנות בתכלית והוא לכל אשר הטבעי למקום יתחלף
 המחבר בדברי שפירשנו וע״ד צדדים ב׳ על הכרחית בחלוקה היא שקושייתו משמע וכו׳ שאינו אס הטבעי

 המקום מענין הפ׳ בזה המחבר שכתב מה כל וכמעט חסדאי הר״ר רבו אחר בזה נמשך המחבר כי בשרשיס
 ג״כ הוא והריקות הפנוי הוא האמתי שהמקום אה״כ המחבר מ״ש וכן ,בלשונו קצת ששינה ואף משם לקח
 רב כלל כמוצא שמחתי זו מציאה על והנה .ממ״ח בפיו לעיל המחבר הביאו וכן ע״ש חסדאי הר״ר דעת

 פה לפי כי הוא זו בקושיא עיון צורך קצת המחבר בדברי שיש מה אלא ,הגדולים כדעת כונתי שהיחה על
 אותו מקיף הוא כי האש ליסוד מקוס הוא הירח גלגל בקערורית המקיף שהשטח סובר שאריסטו שכתבנו
 המוך הוא כי האחר ליסוד מקום הוא האש יסוד בקערורות המקיף השטח גם א״כ שמבואר כמו מבחוץ
 בקושיא המחבר אמר היאך וא״כ לעיל שהבאתי בדבריו חסדאי הר״ר וכמ״ש מבחוץ אותו ומקיף האדר ליסוד

 מוקף הוא האויר והא מקיפו האויר כי שאצלו האש לחלק מקום הוא שהאויר לומר ורצה אוירים או ראשונה
 בעבור קושייתו הקשה לא הסדאי הר״ר וכן ,המקיף אס כי מקום נקרא המוקף ואין מקיפו הוא והאש ממנו

 מה המחבר שדעת ואפשר , שאחריו היסוד בצד שהוא החלק על ולא מהיסוד האמצעי החלק על אם כי זה
 האויר יסוד כל מקיף הוא כי האויר ליסוד מקום הוא בכלל האש בקערורית המקיף שהשטח פשיטא ,היא כך

 כנגד היכר בקו עומד הוא האש בקערורית הוא אשר עצמו בפני והלק חלק כל אבל ,בעגולו סביבו והולך
 האחד הישר בקו זה כנגד זה העומדים אלו החלקים שב׳ לומר נוכל וא״כ האויר שביסוד מהגבנונית החלק

: וק״ל למבירו מטס
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 ליסנד הטבעי המקום כי ,במקומם מוכרחים עומדים )ש( הם שהיסודות לומר לו יתהייב ועוד )ר(
 מוכרחים עומדים האש חלקי כל )ח( זה לפי ויהיו ,למעלה שהוא הירח גלגל מקוער הוא האש
 יסוד מקום ואם )ב( , היסודות בשאר זה יתחייב וכן )א( הגלגל שטח אצל העומדים זולתי
 כמו )ג( במוחלט הבטה הארץ מקום יהיה לא מחוץ בה המקיף המים יסוד שטח הוא הארץ

 החלק מקום שיהיה )ד( לומר לו יתחייב ועוד ,המרכז הוא במוחלט שהמטה לפי ,הוא שהגיח
שטח אל יצטרך שבתוכו ככה קצת ממנו כשילקח כדורי אהד גשם כי )ה( הכל ממקום גדול

שרשים
 פי' .וכו' יתחייב ועוד )ר( :העפר ויסוד המיס
 אס כי אחר מקום .שוס האש לחלקי שאין את״ל

 המקיף השטח והוא האש יסוד לכל שהוא מה
 מגביל הזה השטח כי הירח גלגל בקערורית

 גס וכאשר חלקיו עס בכללו האש יסוד כל את
 עומדים הס החבית חלקי אשר בחבית הענין הוא

 הנקרא מבחוץ החבית סביב הכרוך העץ בסבת
 מקשרים הללו הכרוכים והעצים בל״א ריי״ף

 שהחלקים עד חלקיה עם בכללה החבית ומגבילים
 לחלקי אין כן ואס . בכח זה אצל זה עומדים

 הירח גלגל מקוער אס כי אחר מקום שוס האש
 ,חלקיו עס בכללו האש היסוד את מגביל והוא
 עומדים היסודות שיהיו יתחייב זה לפי אבל

 דברי המשך לפרש לי נראה כן .וכו' מוכרחים
 בחלוקה אותם הקשה כי אלו קושיות בב׳ המחבר

 פירושו אבל . נפשך ממה בדרך רצוני הכרחית
 : בענפים ועיי; ,כאן מספיק אינו יעקב דאהל

 שאינו דבר כל .במקומם מוכרחים עומדים )ש(
 חפץ הוא כי מוכרח נקרא טבעו במקום עומד
 במקום לעמוד ומוכרח טבעו במקום להיות תמיד

 עומדים האש חלקי כל )ת( :מטבעו שאיני אף זה
 פי׳ .הגלגל הטח אצל העומדים זולתי מוכרחים

 וכן היסוד באמצע העומדים האש לחלקי אין כי
 כי טבעי מקום שוס האויר יסוד אצל העומדים

 מוכרחים יהיו כן אס שאמרנו כמו הגלגל שטח אס
 האש חלקי זולת טבעם ממקום ברחוק לעמוד

 עומדים הס האש מיסוד הגבטנית בצד העומדים
 הגנות בתכלית ג״כ וזהו טבעם במקום בקרוב

 . היסודות בשאר זה יתחייב וכן )א( : והבטול
 היסודות בשאר ג״כ להקשות נוכל זו קושיא פי׳
 שהוא השטח הטבעי מקומו יהיה האויר ליסוד כי

 הוא כי אריסטו דעת לפי האש יסוד בקערורית
 יסוד חלקי כל כמעט יהיו וא״כ מבחוץ מקיפו
 מוכרחים ויהיו טבעם ממקום ברחוק עומדים האויר
 יסוד בקערורית שהוא השטח אצל העומדים זולתי
 ויסוד המיס ביסוד להקפות נוכל בזה וכיוצא .האש

 כי להקשות יש ועוד פי׳ .מקום ואם )ב( :העפר
. הוא שהגיח כמו )ג( :וכו׳ הארץ מיסוד מקום אס

 שמקום בספרו אהד שאריסטו ור״ל אריסטו
 שהוא דבר לך ואין במוחלט המטה הוא הארץ
 מקים נקרא מחוץ המקיף השטח ואס ממנה למטה

 המים בקערורית המקיף השטח יהיה כן אס
 אינו וזה אותם מקיפים המיס כי הארץ מקום

 תחשוב אס ר״ל המרכז הוא במוחלט שהמטה לפי
 סוף עד העליון הגלגל מן דהייט למטה מלמעלה

 במוחלט המטה הארץ והוא המרכז יהי' ההשתלשלות
 יסודות הארבע מסודרים גלגלים הט׳ אחר כי

 .הא״י סי' וכן .האחרון הוא העפר א״כ ארמ״ע
 במוחלט שהמטה לפי .עיקר והוא אחרינא לישנא

 כי שטח אינו במוחלט שהמטה פי׳ .המרכז הוא
 במאמר בדברינו לעיל נתבאר וכבר נקודה אס
 בכעל לא שתחלק אפשר אי שהנקודה י׳ פרק זה

 ומאחר שטחית איננה היא וא״כ במחשבה ולא
 שום לה שיהיה כן גס אפשר אי שטחית שאיננה

 שתהיה אפשר אי ולכן מחק אותה שיקיף שטח
 . הוא שהניח כמו במוחלט המטה האר־ן מקום

 הר״ר רבו אחר כן גס זו בקושיא נמשך והמחבר
 קושיא ג״כ הקשה הוא כי בענפים כנ״ל חסדאי

 בענפים הנזכר בפ׳ בספרו חסדאי הר״ר וז״ל זו.
 כנה מקום הארץ ליסוד בקשנו שכאשר והתימה
 במוחלט המטה והנה במוחלט המטה שהוא אמרנו
 שתתוסר אפשר ואי נקודה אס כי שטח איננו

 המחבר שהקשה קושיות ב׳ אבל .עכ״ל במקום
 הוסיף הוא וכו׳ החלק מקום שיהיה והס אח״כ

 מקום שיהיה )ד( : רבו מקושית ואינו מדיליה
 אריכטנס דברי לפי כי פי' . מהכל גדול החלק

 הטבעי המקום הוא מבחוץ המקיף שהשטח האומר
 מקום יהיה לא שלם גשם איזה לך כשיהיה כן אס

 לא באס להיות שיצטרך כמו גדול כך כל טבעו
 כשילקח כדוריי אחד גשס כי )כ( : שלם יהיה
 שלם שחור גשם לך כשיש בזה המשל פירוש .וכו׳
נקו צריך אינו " כזה ,מקיפו לבן וקו

 מבחוץ. אס כי Ж/ 0\ שיקיפנו השטח והוא
מתוכו קצת н הגשם כשיחסר אבל
מבית שיקיפנו ° שטח לו צריך

ומחוץ

ענפים

 ג״כ המיקף שגבנוניח הוא כן דבאמח דעתי לפי היא כלום לאו דדינא מעיקרא זו קושיא המגיה אמר
 עריבות מצד אוחוח לו וים לו חוצה מקיפו שהרי להמקיף אריסעו דעת לפי מקוס הוא

 לקמן וכתב מזה נשמר הענפיס בעל אמנם ,ודוק לקמן המחבר שמביא הנמסר מגשם לדבר וראיה .ודמיון
: דבריו לפי צ״ע פס בגס ראיה אין משס דבריו לפי וא"כ מסדאי רבינו מרבו אינו הלז שהקושיא

וזה
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 מקומות לו יהיה האחד שהגשם לומר לו יתחייב וכן )ו( ומבחוץ כבית בו שיקיף גדול יותר
 גדול יותר מקום אל חלקיו יצטרכו כשיההלק האחד הגשם כי )ז( וקוטן בגודל מתחלפים רבים

 שהניחו כה הפך וזה׳]ה[ לחלקים וחלקים אחרים לחלקים חלקיו כשיתהלקו וכן בהחלה □אשר
 וזה שוים מקומות ימלאו השויס הגשמים כי )ה( שם שאמר ,והקלות הכבדות בספר אקלידום

 מקום אל יצטרך ט( ז האחד יתחלק ואם שוים גשמים ב׳ יהיו כבר כי הזאת ההגהה לפי שקר
 השטה הוא שהמקום לאומר יתחייבו הבטולים אלו וכל )י( ,אליו השוה האחר מן גדול יותר

 כאלו דבר יתחייב לא הגשם בו שיכנס והריקות הפנוי )כ( הוא המקום אם אבל ,מחוץ המקיף
הנטולים ם,שרש

מהשכל חוץ וזהו 5 כזה ׳ זזוומי
גדול מקום הגשם מן “ לחלק שיצטיד

:כלו לגשם שיצטרך £ ממה יותר
יש ועוד .וכו׳ לו '׳ יתחייב וכן )ו(

 : וכו׳ שהגשם לומר יתחייב דבריו דלפי להקשות
 חלקיו יצטרכו כשיתחלק האחד הגשם כי )ז(

 על אמה שהוא גשם לך כשיש בזה המשל פי' .ו.כו'
 אותו המקיף השטח והוא טבעו מקום יהיה אחה
 אינו כן אס אחה. צד לכל אמית ארבע מחוץ
 וכשתחלוק ,אמות ב׳ כ״א נשם של החצי על מגיע
 שיקיפנו וחלק חלק כל יצטרך אזי לשנים אותו

 ג' החצי על יגיע א״כ הנחלק בצדו טבעו מקום
 אמה וחצי אורך אמה חלק שכל כעבור אמות
 יצטרך יותר או ולרביע לשליש בזה וכיוצא רוחב

 מאשר גדול יותר טבעו מקום שיהיה והלק חלק כל
 כי )ח( וכו׳: הפך וזה חבורו בעת בתחלה היה

 ב' כשיהיו פירוש .וכו׳ ימלאו השויס הגשמים
 לחלקים מהס אחד ותחלוק צד מכל שויס גשמים

 מאשר יותר מקום אל בכלל ולהלקיו לו יצטרך לא
 ולפ״ד , לחלקים נחלק שאינו השני להגשס הוא

 גשמיים ב׳ יהיו כבר כי שקר זה יהיה אריסטוס
 האחר מן גדול יותר מקום אל יצטרך )ט( :וכו׳

 אחד כל גשמים ב׳ לך כשיש פירוש . אליו השוה
 טבעי מקום אחד לכל אתה צריך אמה על אמה

 אחת אחה צד לכל מבחוז שיקיפנו אחות ד׳
 חלק כל יהיה חלקים לב׳ מהם אחד זכשתחלוק

 כאשר להפך או אמה חצי ולרחבו אמה לארכו
 חלק לכל צריך כן אס , למעלה לפניך כתבנו הכל

 יצטרך כן ואס אחות ג׳ טבעו מקום שיהיה וחלק
 כשיתחלח וכן אמית ו׳ מן חקוס אלו חלקים לב׳
 כל דהיינו אלו חלקים מהב׳ וחלק חלק כל עוד

 וחלק חלק כל זה לפי יהיה חלקים לד׳ הגשם
 כל ויצטרך אמה חצי על אמה חצי חלקים מהד׳
 א״כ מבחוץ שיקיכנו אמות ב׳ למקום וחלק חלק

 שיהיה בכלל הגשם לכל דהיינו חלקים לד׳ יצטרך
ולחלקיו לו שיקיפנו אמות ח' מן טבעו מקום

ענפים

 לחלקים החלקים עוד כשתחלוק בזה וכיוצא , מחוץ
 גדול יותר חקוס אל הנחלק הגשם יצטרך כן ואס

 וכל )י( :נחלק שאינו אליו השוה השני מהגשם
 הפנוי )כ( : הנזכרות הקושיות .הבטוליס אלו

 לו שיש הרהקיס לפי וגשם גשם כל פי' .והריקות
 לו צריך השיש־ זה לפי ובגובה וברוחב באורך
 ריקות כאן אין דאם בו ויעמוד בתוכו שיכנס ריקות
 אם בזה והמשל .שם להיות להגשס אפשר היאך

 החלל אותה אחר מגשם אז מיס מלא כלי לך יש
 אשר למיס מקום נקרא הוא הכלי בתוך שהוא

 יהיה לא וריקה מחוללת הכלי תהיה לא כ״א בתוכו
 והוא הריקות וא״כ בכלי להיות אפשרות להמיס

 והדעת למיס המקום הוא הכלי בתוך אשר החלל
 חסדאי הריר דעת היא והריקות מהפנוי ההיא
 לאריסטוס הרב בין שיש וההפרש .בענפים כנ״ל
 בקערורית המקיף שהשטח אמר קריסטוס כי הוא

 עצמה הכלי לא בכלי אשר למיס מקים היא הכלי
 שהכנוי כובר והרב . בסמוך יתבאר חטעס

 מקום נקרא הוא שבכלי החלל והוא והריקות
 הקושיות כל יבוטלו הרב לפ״ד כן ואס . להחיס

 החלק מקום שיהיה והוא הא׳ הקושיא כי הנזכרים
 הגשם אשר שהחלל הרב לפ״ד הנה מתחלפים והכל
 כלום יקשה לא להגשם מקום הוא בתוכו נכנם

 הכל לחלקיו או הגשם לכלל יהיה זה לפי כי
 שיש הרחקיס לפי כי החלל והוא אחד מקום
 כל א״כ בתוכי שיכנס חלל לו להיות צריך לגשם
 שנכנסת וריקות חלל לה יש מהגשם ונקודה נקודה
 לפי כי כלום אינה ג״כ הב׳ הקושיא וכן .בתוכו

 במקום עימד מהגשם וחלק חלק כל יהיה זה
 אריסטום לפי דבשלמא х והריקות החלול והוא טבעו

 כי האש ליסוד מקום הוא הירח שגלגל האומר
 עומדים האש חלקי כל א״כ מבחוץ מקיפו הוא

 החלק אותו זולת טבעם במקום שלם מוכרחים
 חשא*כ הירח גלגל שטח אצל חוץ לצד העומד

 האש יסוד אשר והריקות שהחלל הרב דעת לפי
האש חלקי כל כן אס המקום הוא בתוכו נכנס

שמדים

 דעת זו בקושיא להביא המחבר הוכרח מה מפני להקשות אין . וכו' אקלידום שהניחו מה הפך הה ]י.[
 הראשונות הקושיות שהקשה דרך על אקלידוס זולת בסתם זו קושיא להקשות יכול היה והלא אקלידוס

 בעת בחמלה היה מאשר גדול יותר הגשם מן הפרדו בעת הגשס חלק מקוס שיהיה השכל חון שהוא רצוני
 לדעתו מסכמת המקוס בענין אקלידום דעת שגס לט להורות אקלידוס דעת המחבר הביא שלכך י״ל .חגורו

: וק״ל והולך שמבאר כמו והריקות הפנוי שהוא
דהיה
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 ושהרחקים בעצמם עומדים רחקים )ל( הנה בשיש האומר למאמר כי אריסטו שאמר ומה ,הבטולים
 בב״ת יהד רבים מקומות בעצמו האחד לדבר )מ( שיהיו הא׳ ,שקרים שני יתחייבו , המקום הם
• מקום אל מצטרך למים בכפל שהוא המקום ויהיה ]ו[ מתנועעים המקומות שיהיו והשני )נ(

שרשים
 לא שוב הג' קושיא וכן .טבעם במקום עומדים

 החלל והוא הארץ מקום יהיה זה לפי כי יקשה
 האחד כי המוחלט במטה הס שניהם עצמה והארץ

 ומדרגה מעלה שים לאחד ואין הבירו בתוך נכנס
 שכתבנו אחרינא הילישנא לפי וכן . האחר על

 ריקות ג״כ לה צריך הנקודה כי שפיר אתי לעיל
 אינו ובשניהם הוא אחד דבר והכל בתוכו שתכנס

 מקום שיהיה והוא הד׳ הקושיא וכן דמיון. כ״א
 שיהיה והוא הה׳ הקושיא וכן .מהכל גדול החלק
 וקוטן בגודל מתחלפים רבים מקומות אחד לגשם

 לגשם שיש הרחקיס לפי כי ,מעיקרן בטלק ג״כ הן
 א״כ בתוכו שיכנס וריקות הלל להיות לו צריך כך
 בפני וריקות הלל לו יש מהגשם וחלק הלק כל

 או שלם גשם שיהיה לי ומה בתוכו שנכנס עצמו
 יותר הגשם מן לחלק יהיה לא מ״מ שלס בלתי
 • בתחלה היה כאשר בתוכו ליכנס לחלל צורך

 המקיף שהשטח אומר שהיה אריסטו לפי דבשלחא
 כשיקח הוא פשיטא מקום נקרא הוא לבד מחוץ
 מהגשם הנשאר החלק אותו יהיה הגשס מתוך קצת
 מאשר יותר סביבו מחוץ אותו שיקיף למקום צריך
 לפי הה׳ הקושיא וכן .בתחלה להיקף צריך היה

 על אחה שהוא שלם גשם לך כשיהיה אי־יסטוס
 ארבע מחוץ אותו שיקיף מקום לו צריך א״כ אמה

 הלק לכל יהיה לשנים אותו שיחלק ואחר אמות
 היה מאשר יותר מחוץ המקיף למקום צורך וחלק

 לאו הרב דעת דלפי למעלה שפירשתי כמו תחלה ב
 כן אס להנשס חקוס הוא והריקות שהחלל קושיא
 הצורך מן לו היה אחה על אמה שלם גשם כשהיה
 על יגיע א״כ אע״א ג״כ וריקות חלל לו שיהיה
 ברוחב וחצי באורך אמה וריקות חלל גשם החצי

 מהחלל כן גס יגיע מגשם הרביע ועל . להפך או
 חלקי כל שיהיו לי מה וא״כ רביע על רביע והריקו׳

 נשאר הגשם שיהיה עד יחד מחוברים הגשם
 לא מ״ח נחלק שיהיה לי ומה ובתמימותו בשלמותו

 מקום יותר מהגשם נפרד כשיהיה החלק על יגיע
 הרב לפ״ד כן ואס בהגשס. בחבורו היה מאשר
 לעיל שהנחנו ומה . הנ״ל הקושיות כל יבוטלו
מיני משאר ולא מיס מלא !הדחוי׳/מהכלי המשל

 לפי וגשם גשם כל כי לפיל שכתב וכמו גשמיים
 הוא .וכו׳ ובגובה וברוחב באורך לו שיש הרחקיס

 אריסטו היה הזה והדחוי המשל ע״י כי בעבור
 בדעת ממאן היה ולפיכך הרב דעת את סותר
 והריקות ההללות שיהיה להסכים רצה ולא הרב

 שיתבאר כמו בו הנכנס להגשם מקום נקרא
 עומדים רחקיס )ל( :בענפים בדברינו בסמוך
 עומדים רחקיס נקרא והריקות החלל פי' .בעצמם
 עצמן ובהללות ברחקיס עומדים הס כי בעצמם

 לו כשיש הגשם משא״כ .אחר דבר שוס על ולא
 וחצי ברוחב ואחה באורך אחה רהקיס ג׳ בד״ח
 פנוי לו צריך אלא בעצמו עומד אינו בגובה אמה

 לדבר )ח( :בתוכו שנכנס השיעור בזה ג״כ וריקות
 דאס פי׳ .וכו׳ יחד רבים מקומות בעצמו האחד
 נקרא הוא והריקות שהפנוי המחבר כדעת יהיה

 לפעמים יקרה א״כ בתוכו הנכנס להגשם מקום
 שיהיה אלא אחד מקום אחד לגשם יספיק שלא
 והמשל ,האחד בכולם שיכנס רבים מקומות לו צריך
 אותו ותקח במזרח גשם איזה לך כשיש בזה

 א א ע״כ הצדדים משאר בזה בכיוצא או למערב
 במזרח בתוכו נכנס שהיה הריקות עמו ילך שלא

 הוא הייקות אס יא״כ ריקות בלא לגשם א״א כי
 עם המקוס תמיד שילך מוכרח יהיה אזי המקום
 ירצה אס משל בדרך לנוח שירצה צד ובכל הגשם
 שיטח במערב מקום זה לגשם צריך במערב לנוח

 כשתרצה כן וכמו עמו שהלך הראשון ומקומו הוא בו
 יצטרכו לדרוס וכן לצפון ממערב עוד אותו ליקח

 עם הוא ויצטרך עמו המקומות כל לילך פעס כל
 בדרום או בצפון בו שינוח אחר מקום אל מקומותיו

 וזהו תכנית לא אל זה ילך וא״כ . בכיוצאבזה או
 לפי בשלחא .הוא הבטול ובתכלית השכל מן חוץ

 המקיף השטח כ״א מקוס הריקות אין אריסטו
 השטח אין מ״מ ריקות בלא לגשם שא״א אף ולכן

 להגשס אין לכן .עמו הולך המקים והוא המקיף
 לפי אלא אחד מקים אס כי שיתנועע פעס בכל
 המקומות שיהיו והשני )נ( :שביארנו כמו קשה הרב

 .וכו׳ למיס בספל שהזא המקום ויהיה מתנועעים
ופי' .בענפים בסמיך בדברינו שיתבאר וכמו כצ"ל

כ״א
ענפים

 בזה קצת בחבורו ג״כ הלך שהח״י אף הנה בפרשים פירשנו , וכו׳ למיס בספל שהוא המקום ויהיה ]ו[
 וק להאריך, לו שהיה במקום וקיצר מספיק חינו ביאורו מ״מ הזה במקום כאן שפי׳ הדרך

 ח״ב לראש המ״ו בהקדמה אריסכיוס בשם שהביא המורה מלשון גשם הוא מתנועע כל על ראיה שהביא מה
 וכו' בזמן כ״א תנופה תמצא לא וכו׳ עמה ודבק התנועה אחר נמשך מקרה הזמן כי הלשון בזה שם שאמר

 כל כי וידוע ואמר מלשונו הא״י ודקדק . המורה עכ״ל הזמן תחת נופל אינו תנועה לו חמצא שלא מה וכל
 זה בדוחק ליכנס צריך היה לא באמח הנה , גשם הוא מתנועע כל א״כ מתנועע והוא הזמן תחת נופל שסג

 < בעולם דיוק כוס בלי ממורה ח״ב לראש הזה בהקדמה בהדיא מבואר הוא כי המורה לשון ממשמעות למידק
ועוד
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ושחצשם טתנועעים שאינם נאמר אם אבל מתנועעים הרדוקים היו אם )ם( זה מתחייב מה
יו^והל שרשים

 אפשר ואי להגשס מקום והרקות הפנוי יהיה כ״א
 הריקות זולת אחר למקים ממקומו שיתנועע להנשס

 הגשם עם בעצם המקום יתניעע כן אס כח״ש
 כמו בהכרח גשם הוא בעצם עע המתנ דבר וכל

 לאריסטו הטבעי השמע חס׳ הששי במאמר שמביאר
 בשם זה הביא והמורה המאמר סיף עד בפ״ז

 ואפודי ע״ש ח״ב לראש הז׳ בהקדמה אריסטו
 מקום אל ויצטרך גשם המקום יהיה וא׳׳כ ,ורש״ט

 אריסטו לפי בשלמא .מקום אל יצטרך גשם כל כי
 הוא הכלי בקערורית המקיף שהשטח האימר
 הריקות זולת למים שא״א אע׳'פ וא״כ למיס המקים

 כ״א לחים מק־ס הכלי שבחלל הריקות אין מ״מ
 מתנועע אינו והשטח הכלי שבקערירית השטח

 שהיה הזה והשטח הכלי בתנועת בחקרה כ״א
 עצמו הוא כאן עומד הכלי כשהיה הכלי בקערורית

 שהוא אלא אחר במקיס הכלי כשעמד השטח
 הרב לפי אבל .הכלי בתניעת במקרה מתנועע

 להגשס וא״א המקום הוא והריקות שהפנוי שאחר
מתנועע המקים א״כ כמ״ש הריקות זולת להיות

 שיטח אחר מקים אל ויצטרך גשם ויהיה בעצם
 שהמקום מהמבואר הוא כי הבטיל בתכלית וזהו בו

 כ»ו וקייס נבדל שיהיה מסגולתי היא האמתי
 הלל בס' השמע לכפר הרלב״ג בביאורי שנתבאר
 שפירשנו מה כל יתמצח בענפים ועיין .בדברינו

 ולפ״ז .אריסטו בדברי בהדיא מבואר הוא כי כאן
 שהוא המקום ושיהיה בספרים שכתיב מה נראה
 המקום ויהיה וצ״ל ט״ס הוא וכו׳ למיס הספל
 והריקית הפנוי לימר ורצה וכו׳ למיס בספל שהוא

 הוא כן כי בתוכו אפר למיס מקום הוא שבספל
 וכן בענפים כמ״ש אריסטו בדברי בהדיא משמע

 בלא ויהיה רק אריסטו בלשון איני ושיהיה מלת
 אחר ספק על עוד מורה ושיהיה מלת ועוד .שי״ן
 ולמה ת ספק ג׳ יהיו וא״כ הראשונים שנים זולת
 ג״כ ושיהיה חלת ילכן שקרים ב׳ יתחייבו אחר
 א״י שפי׳ ומה וק״ל. שי״ן בלא ויהיה וצ״ל ט״ס
 צורך ואין בענפים ג״כ תמצא וסתירתו כאן

. מתטעעיס הרחקיס היו אס )ס( :כאן להאריך
אם

ענפים
 בעצם סמיפע לומר רוצה וכו' מתנועעים המקומות יהיו שאמר זו בקושיא אריסטוס כונת עיקר כי מיה■
 . בידו היא שננה ובודאי בפרשים וכמ״ש הז׳ בהקדמה כ״א הט״ו בהקדמה המורה בלשון מבואר אינו זזה
 המקום הספל אין הרב לפ״ד שהרי דוקא לאו למים הכפל שהוא ז״ל הרב ומ״ש וז״ל אח״כ הא״י מ״ש וכן

 זהו ,ככ״ל דידיה מקום מזכיר אריסטו רק המקום המקיף אין ז״ל הרב ולפי המקיף הוא הכפל שהרי למים
 מתנועע הוא הספל כי הספל פבקערורית השטח אלא לאריסטו למיס מקום הכפל אין כי מוחלט בקר

 , שכתבנו וכמו שבו השטח משח״כ , במקום המקום יהיה אריסטו לפי אף וא״כ מקוס אל ויצטרך בעצם
 עד״מ שהטפל אריסטו לפי הן פירוש והמיס הכפל כי וז״ל המחבר דברי על בסמוך הא״י מ״ש כ’נ ולפ״ז
 והן למיס מקיף שהוא לפי הספל על שמצוייר רק המקיף האויר ור״ל למיס המקיף הוא פהרי המקום הוא

 שהזכ״ר במה המחבר דברי כונת אלא ,נכון חינו פפיטא ג״כ זה ,עכ״ל וכו׳ המקום הוא עצמן כהשמיס לדידי
 כשהקשה אריכטו בדברי מצעו לא ועוד בכרכים בדברינו בסמוך שיחבאר כמו הוא והמיס הכפל רצוני בניהם

 : אלו כקריס הב' לאמח כדי מיס מלא מהכלי המשל הביא אח״כ אלא הספל בלשונו שהזכיר אלו שקרים ב׳
 מצאסי כאפר באריכוח אריסטו לשון לך אכתוב אמת הוא ובפרשים כאן שכתבנו מה שכל שהראה וכדי

 וכ^כ פ״ח הד׳ במהמר שם לשונו והביא לאריסטו הטבעי הפמע ספר על שחבר ז״ל הרלב״ג בביאורי
 לשמו קצת שקיצר אלא הד׳ במופת הא׳ מהכלל במ״א הנ״ל ה׳ אור הנקרא בספר קרק״ש חסדאי הר״ר

 א® דברים כד׳ אחד המקום פיהיה בהכרח שיחריב יחשב שכבר וזה ז״ל הרלב״ג וז״ל . מ״ש א׳ ענינס אבל
 בין אשר והרוחק הפנוי והוא המקיף תכלית בין אפר החללות ואס המקיף התכלית אס היולי אס *ורה

 אזנו כהמקום לבאר עלינו נפאר אפר הנה וכו׳ צירה ולא היולי אינו שהמקום התבאר וכבר וכו׳ מכליותיו
 עומדים ושהם הרחקיס אלו הוא בשהמקוס כמאמר כי המקיף הגשם תכליות בין אפר הפלשה הרחקיס
 שיהיה היה גשם רוחק פאינו על בעצמו נמצא דוחק הנה בשיש שהמאמר יאמר ואריכטו וכו׳ ונבדלים בעצמם
 רוחק שהוא על גשס עס תמיד ימצא אבל זה ט אפשר יהיה שלא או גשם בזולת במוחלט שימצא בו אפשר
 להתרטחס. תכלית אין יחד רבים מקומות בעצמו הא׳ לדבר פיהיה הא׳ . בקרים ב׳ ממנו יתחייבו .בעצמו עומד

 ויהיה אלא ושיהיה אריסטו אחר שלא )ראה במקום המקום ויהיה מתנועעים המקומות שיהיו הב' והשקר
 שמבואר כחו לאריסטוס מקיס הספל אין כי כפל שם כאן נזכר לא וכן בפרשים שכתבנו שי״ןכחו הלא

 שכתבנו מטעם הרלב״ג כגירסת נראה העיקר ח״מ בשי״ן ושיהיה בלשונו הביא אי חסד שהר״ר זאע״ג
 במקום הגשם חלקי שיהיו ההנחה מזאת שיתחייב שנציע אחר יתבאר וזה )זינון( כפק יחוייב ולזה גשרשיס(

 שוה ברחוק שהם אחר במקום שיהיו יהוייב הגשם חלקי כי , ההנחה מזאת חיובו מבואר דבר וזה בעצמות
 מיס מלא המחבר( שזכר הספל )והיא כלי נניח זה לנו התחייב וכאשר בכללו בגשם זה שיהוייב כמו להם
 אשר המיס שמקום החללית.( הוא שהמקום שאמרו איתן )לפי מבואר והוא מקום אל ממקום התנועע כבר
 אפשר אי )כי המים עם הכלי בהעתק נעתקיס הרחקיס ואלו , הכלי בתכלית אפר הרחקים הה בכלי

נהגשס
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 הספל כי ]ז[ )מ( כלל בטול מזה יתחייב לא מרחקים אל ממרחקים המתנועעים הם וחלקיו

 דעת ולפי בהתנועעסיחד, המרחקים אותם יוכרו לא מיוחדים בכרהקים עוכר אחד כל והמים
זה שרשים’

 הגשמיים בהם שנכנס הריקות הרחקות היו אס
 והמיס הספל כי )ע( :הגשם עם מתנועעים ג״כ
 המחבר זכר שלכך נראה וכו/ עומד אחד כל

 היתה לא אריסטו קושיית כי הספל גס בדבריו
 הספל מצד גס כי לבד בספל אשר במים דוקא

 כן גס יכול היה המיס בזולת שתהיה ואף עצמה
אלא .גשס הוא הספל גם כי קושייתו להקשות

עג

 מיס מלא מהכלי המשל בקושייתו הביא אריסטו
 ביחד גשמייה שני לצייר כדי בענפים שיתבאר כמו

 מטפס ובמישוש בקירוב חבירו בתוך נכנס האחד
 ולכן .בענפים ועיין .כא״י ודלא בענפים המבואר

 בהספל גס אריכטו קושיית לבטל המחבר הוכרח
 עומד אחד כל והמיס הכפל כי וז״ש ,עצמה

להספל הן אהד כל כי ור״ל וכו׳ מיוחדים במרחקים

 משמע )כאן בכלי אשר המיס מקום א״כ הנה בשרשיס( שכתבנו כמו הריקות זולת המים והס להגשם
 בשרשיס( שפי׳ כמו הכפל ולא וכו׳ בספל שהוא המקום ויהיה שצ״ל הוא המחבר בדברי הנכונה שהגירסא

 רוייב בכל שיחוייב מה הצד מזה בחלק מחוייב והיה בהנעחו בהס היה אפר הרחקיס ימיר כלו שהכלי ולפי
 ההנחה זאת ולפי המים עם הכלי לומר רצה המתנועע מהגשם מלק שהם מה מצד מקומם המיס חלקי שימירו
 אליהם יעחקו אשר האחרים ברחקיס בכלי בו מחזיקים הם אשר רהקיהס עם המיס חלקי שיכנסו יחריב

 מהמים לחלק ויהיה במקום המקום יכנס זה לפי הנה ,אליהם יעתק אשר המלא מהכלי הלק שהם מה מצד
 בהעתק יעתקו מהמים לחלק אשר המקומות ב׳ אלו הנה הכלי עם המיס יתנועעו אס ואח״כ יחד מקומות ב׳

 החלק מקומות שיהיו ויתחייב תכלית לאין וכן ג׳ ברוחק ויכנסו בו אשר הרחקים יטריד שהכלי מצד הכלי
 רצוני ,נגלה ביאור הב׳ השקר חיוב יתבאר המשל ומזה .בטל וזה תכלית לאין מהרבים בעינו מהמים הא׳

 הם בעצמותם מתנועעים המיס שיהיו מזה ויחריב במקומות וינוחו המקומות שיעתקו חוייב ההנחה שבזאת
 בהדיא מבואר הוא כך בשרשיס כח״ש )ראה אנחנו שנאמר כמו במקרה לא הכלי בהתנועע מקומס עם

 ר״ל המלא מהכלי חלק שהם מה מצד בהם היו אשר הרהקיס ישימו שהם לפי הס אמנם אריסטו( בדברי
 ואמנם .עמו יעתק בתוכו הכלי יטרידהו אשר שהרוחק לפי יעתק מקומם ואמנם הצד מזה מקומם שימירו
 עמו ויעתקו נעתק הוא המים מקום הוא אשר שהכלי נאמר שאנחנו וזה .הספק זה לנו יתחייב לא אנחנו
 לפגי ■שאחר אחר )הנה הגשם תכלית והוא מקומם ימירו שלא אחר בכלי בעצם נחים והמיס במקרה המיס

 וכו׳ המקיף הגשם תכלית והוא ולומר כך אחר לבאר הוצרך וכו׳ המים מקום הוא אשר שהכלי בסמוך זה
 המקיף השטח אלא עצמה הכלי לומר רוצה אין וכו׳ מקוס הוא הכלי זה לפני שאמר מה שתדע כדי

 הוא המקיף הגשם תכלית הוא המקום שהיה ולמה וכו׳ בס המקיף וכו'( המקיף תכלית וזהו הכלי בקערורית
 בלשוט אריסטו שמ״ש משמע )כאן במקרה אלא מתנועעים אינם שהשטחים לפי בעצם מתנועע בלתי שהוא גלוי

 :הרלב״ג בביאורי שהוא כמו אריסטו עכ״ל .לו תכלית הס אשר הגשם בהתנועע השטח( פירושו הגשם תכלית
 דברי בפירוש בשרשים שכתבנו מה בכל אתט שהאמת שתראה כדי באריכות אריסטו לשון לך הבאתי הנה

 כספל זה מפני נורסין יש וז״ל אח״כ א״י ש ,מ' זה לפי אמנם .א״י כפי ולא הזה במקום המחבר
 אותה לפרש נוכל כי שפירשנו למה מתנגדת אינה באמת זו גירסא הנה .עכ״ל צורך וללא הוא ובחנם למיס
 כמו ט עצמה להספל שבספל הרחקות והוא המיס מקום מדמה שאריסטו ור״ל שפירשנו הדרך בזה ג״כ

 וא״ע שפירשנו דרך על ממש וזה בעצם המיס עם ג״כ יתנועע הריקות כך בעצם מתנועעת היא עצמה שהספל
 משמע אריסטו דברי שמכלל אף כי עצמה מצד אמחית איננה אבל .וישרה נכונה ג״כ זו גירסא תהיה
 ביחר אותם שהשוה לעיל שכתבנו בדבריו להדיא מבואר זה מצינו לא מ״מ כספל בתנועה שוה הריקות שיהיה
 בשרשים שכתבנו כמו היא האמתיח שהגירסא נראה ולכן .שוים שהם שיאמר בזה לו יהיה נפקותא ומאי
 על להקשות ואין .וק״ל לעיל כמ״ש בהדיא אריסטו בדברי מבואר כ״ה כי בחהלתה בי״ת למים בספל שצ״ל

 מים בזולת כשהיחה אפי׳ עצמה בהכלי ולא מיס מלא הכלי במשל זאת קושיתו להקשות הכריחו מי אריסטוס
 מהכלי המשל הביא לכך וי״ל . גפם ג״כ היא כי הריקות זולת ג״כ לה א״א עצמה הכלי והא גשם משאר או

 שיע ההפרש לנו להורות בזה היה וכונתו ובמישוש בקירוב חבירו בתוך נכנס הא׳ גשמיים ב' הס כי מיס מלא
 לפי המקום שהוא והריקות הפנוי ובין הכלי בקערורית המקיף השטח והוא דעתו לפי מקום שנקרא הדבר בין

 לבעל בסמוך המחבר הוכרח זה ובעבור בסמוך מניה לעיל שכתבנו דביוו בסוף שמפמע כמו המחבר דעת
 ,וכו מיוחדים במרחקים עומד כ״א והמיס הספל כי וז״ש לבד בהמיס ולא עצמו בהספל גס אריסטוס קושית

 אמם אינו לענ״ד הוא וכמים הספל שזכר במה המחבר דעת א״י שפי׳ מה אבל . בשרשיס שפי׳ דרך על
: וק״ל לעיל כמ״ש И מיוסדים הס אלו המחבר שדברי בשרשיס בארט כבר . מיוחדים במרחקים עומד כ״א והמיס הספל כי 

 אם צריכין שעדיין אלא .בעולם הריקות עמלא )והוא ספוג״ הוא שהאויר שאסרט ההנחה לפי
למודעי
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 י ניחם שלא כפו הצד ית׳ אליו ליחם )פ( זה לפי וא״א !במקום העולם וכל העליון הגלגל יהיה זה
 יושב קכ״ג( )תהליס בשמים היושבי באפרו המעלה צד הבהוב אליו שיירס ובה !קום הב אליו

 הגלגלים בתנועה יוהד יראה )צ( האלהי שהכה בעבור כי אפשר !ודומיהם ב׳( )שם ישחק בשמים
 נכבד יוהד הוא המעלה וצד הגשמים משאר נכבד כחומר ושהם )ק( תנועותיהם ותמירות לחוזק

 ושאר המקום שייחס כדרך הצד הכתוב אליו ייחם כי ואולי ,לרוחניים משכן שהם יאמרו ע״כ
ונפסוק .פ״א( ס׳׳ג דף )סנהדרין אדם בני כלשון הורה דברה שאמרו דרך על הגשמיים התארים

:לו הדומה על ראיה ילקח שאמרנו ממה כי בגוף כת ולא גוף שאינו בשורש הדבור

־י₽ שרשים
 בפני הריקות והוא מקום לו יש שבספל להמים הן

 שהוא אלא בתנועתם מתנועע הריקות ואין עצמו
 שהקשה ומה ,הראשון עמדו על תמיד עומד

 כן ואס הריקות זולת להגשס א״א והא אריסטוס
 לגשם ויהיה הגשם עס להתנועע הריקות יצטרך

 יהיה וגס בב״ת יחד רבים מקומות בעינו אחד
 הגשם שהתחיל מיד כי כלום אינו זה במקום. המקום

 וחלק חלק וכל ונקוד׳ נקוד׳ כל אזי ממקומו להתנועע
 .שאצלו הריקות לתוך יכנס ממקומו שיעתק מהגשם
 אמה על אמה שהוא גשם לך יש אס בזה זהמשל
 עשר עד הראשון ממקומו אוחו להניע ותרצה
 הראשון ממקומו הגשם שיעתק פעס כל אזי אמות
 והריקות אותו קולט שאצלו מהריקות האמה בו שהיה
 על תמיד ישאר הראשונה באמה הגשם בו שהיה
 תנועתו בעת זה לגשם ואין נעתק ואינו עמדו

 היה מיד כי ראשונה שבאמה בהריקות צורך שוס
 הוא אשר שניה שבאמה הריקות תוך אל נכנס
 כשיתנועע וכן ,וחציצה הפסק שוס בלי אצלו

 וכן שאצלו הג׳ לאמה מיד יכנס השניה מהאמה
 שם. לנוח שירצה המקום עד לחמישית וכן לרביעית

 הגשם שיעתק בעת אמרינן והיאך להקשות זאין
 כבר והלא אותו קולט שאצלו הריקות ממקומו
 חללא וכל בעולם ריקות שאין במופת התבאר
 הגשם יכול היאך וא״כ אוירי מגשם מלא דעלמא
 נקלט האויר גשם כבר אשר שאצלו בהריקות ליכנס
 דומה שהוא רצוט ספוגיי הוא שאויר וי״ל .בתוכו
 היא אז מים מלאה שהיא בשעה ספוג ומה לספיג
 חוזרת מחנה נוזלים שהמיס ובשפה גדולה

 לדחוק מטבעו הוא האויר כך . ומתקטנת לקדמותה
במקומו נח שהגשם ובשעה הגשם מפני עצמו את

 אבל גבולו כל על מתפשט האויר אז מתנועע ואינו
 את מצמצמים האויר חלקי אזי מתנועע כשהגשם

 מפני ונדחין חבירו בתוך נכנס והאחד עצמם
 שהיה זו בהריקות הגשם יכנס אשר עד הגשם
 זז בהריקות הגשם שנכנס ואחר בתוכו קלוט האויר

 היה אשר הריקות בתוך ונכנס מתפשט האויר אזי
 כשרוצה תמיד דרט הוא וכן בתוכו קלוט כבר הגשם
 כן ואס !בענפים שיתבאר כמו להתנועע הגשם

 הרב דעת על אריסטוס משקר שהיה שקרים הב׳
 שאמר האחד השקר כי ,מעקרן בטלים הן המחבר
 בב״ת יחד רבים מקומות בעצמו אחד לדבר שיהיה

 יהיה לא לעולם כי בעצמו מוחלט שקר הוא זה לכי
 הן תנועתו בעת הן אחד מקום אס כי להגשם

 הריקות ממקימז הגשם שיעהק מיד כי הנחתו בעת
 בו שהיה בהריקות צורך לו ואין אותו קולט שאצלו

 זה לפי כן גס הב׳ השקר וכן .כמ״ש בראשונה
 יתנועע פלא מאחר כי בעצמו מוחלט שקר הוא

 וכבר גפם איט כן אס כמ״ש הגשם עם המקום
 ולכן .למקום צריך אינו גשם שאינו שמה נתבאר
 הפטי על כי והריקות הפנוי הוא האמתי המקום

 השטח על ולא באמתות המקום שם יפול והריקות
 ליחש )פ( :אריכטו כדעת הגשם בקערורית המקיף

 יחייב הצד קיום כי .וכו׳ כמו הצד יתברך אליו
 קושיא והדרא למעלה כמ״ש בהכרח המרום
 ושהם )ק( :ניכר יותר .יותר יראה )צ( :לדוכתה
 וצד נכבד מחומר שהם ועוד פי׳ ,וכו' מחומר
 יאמרו וע״כ מהמטה נכבד יותר כן גס הוא מפלה

 לפי הפרק זה פי׳ דעתי לעניות נראה כן . וכו׳
 כאשר האמת וכ״ה הזה במקום המחבר הרב דעת

:ודו״ק כל לעין נראה הוא

 סן הריקות שלילת על הבאים מהמופתים קצת לך אבאר לכן ,ההיא המענה המחייב מההכרח מהו למודעי
 מטאר הוא בעולם ריקות שאין על המופת והנה ,ספוגיי הוא שהאויר כן גס לך יתבאר זה ידי ועל העולם

 תראה הנה כלל בעקמומית שלא בשוה המים על אותה וחשים פיה על הכלי כשחהפור והוא הכלי ידי מל
 דאל״כ אוירי גשם מלא שהיא אלא ריקה הכלי שאין ראיה היא וזו בהכלי ליכנס להמיס אפשרות יהיה שלא

 דקות בעבור הוא ריק בד״מ זה שכלי אומרים שאנו ואע״פ .בהכלי יכנסו פלא להמיס הריקות ימנע היאך
 והוא ספוגיי הוא שהאויר ג״כ שיורה ממה וזה ריקות שיש סוברים הם בכן לבריות נראה שאינו האויר וזכות

 מפני נדחה שיהיה האויר מטבע יהיה לא ואס הכלי בתוך המיס יכנסו אזי המים מעל הכלי קצת חעקס אס
 בנודות זה תמצא וכן .האויר בתוכו קלוט כבר אשר הכלי בחלל ליכנס המיס יכולים היאך המחעעע הגשם

 האויר ממט שיצא כדי הצד מן פתיח נקב איזה בהן להניח אחה צריך משקה באיזה אותן למלאות כשתרצה
 היה לא ספוגיי האויר היה לא אם וכן פתוח נקב שוס בהן יצטרך לא ריקות בו היה אס אבל המלוי בעת
 ואנה אנה להתנועע לילך יכולים אט היאך ספוגיי האויר היה לא אס ועוד זה נקב בפתיחת תועלת שוס

עאהר
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מציאות קודם )א( נמצא שהוא ובאורו .בזמן התלות לו שאין השלישי יה פרה

 כל כי וזה 7 תכלית בעל בלתי כהו יהיה ולזה ן הזמ מציאות ואחר הזמן
 שהוא ואחר )ב( ההוא הזמן ככלות בהכרח תכלית בעל כחו יהיה בזמן התלות לו שיש סי

 שהוא עליו כשיאמר כי שיובן ע״כראוי ,תכלית בעל בלתי כחו יהיה בזמן התלות לו אין ית׳
 דבר אל בצרוף דבר כל על יאמר קדמון כי ,הלשון מן ובהקל בהעברה יאמר אמנם קדטון
 לזמן קודם בזמן היה שהאחד בעבור מאליהו וחנוך מרוד קדמק נח כי )ג( שנאמר כמו אחר

 אחר דבר אל בצרוף נאמר אינו עליוית׳ הנאמר הקדמק שם כי מבואר והוא ,האחר בו שהיה
 הזמן ואם מציאותו מגביל זה לפי הזמן יהיה כי )ה( ,מה זמן מה לדבר קודם שהיה בלומר )ד(

 וכל ההעדר לו ויקדם )ו( זמן זולת בזמן נמצא ויהיה בהכרח לו קודם הזמן יהיה מציאותו מגביל
 עם )ט( שבארנו כמו )ח( המציאות מחוייב ולא המציאות אפשרי הוא )ז( ההעדר לו שיקדם מה

 קדם ולא הנמצאים לבל קודם שהוא כלומר מ״ח( )איוב וגו׳ ואשלם הקדימני מי אומר שהכתוב
 דבר לו קדם שלא והוא ]א[ שוללי ענין ית׳ עליו הנאמר הקדמות ענין שיובן ראוי ולזה , דבר לו

 ית' עליו הנאמר הנצחי שם וכן ,שנוי מבלי קיים אחר תואר על תמיר נמצא אבל העדר ולא
 אליו שיתאחר א״א כן שבארנו כמו הזמן לו שיקדם שא״א כמו כי , דבר אליו יתאחר שלא ר״ל
 הזמן היה שאם ההתחלה טצד לו יקדם שלא כמו התכלית מצד )י( הזמן עליו שיעדיף ולא דבר
 כמו המציאות מחוייב א״כ יהיה ולא )כ( זמן זולת בזמן נמצא היה התכלית מצד עליו עודף

 והוא )ל( שוללי ענין אל שב ית׳ עליו הנאמר והנצחיות הקדמות ענין יהיה ולזה ,בקדמון שבארנו

של£יל!ת שרשים

 .וכו׳ ואחר הזמן מציאות קודם )א( יח פרק
 הזמן שנירא קודם פירוש

 שהוא ואחר )ב( :הזמן מציאות העדר אחר וגס
 לעיל שנתבאר כמו .בזמן התלות לו אין יתברך
 וכו׳. מדוד קדמון נח כי )ג( במופתים: זה מאמר

 מ״ח לנח קודם הוא הראשון שאדם אע״פ סי׳
 איזה לו שיש בעבור נח על גס קדמון שם נאחר

 לנח היה לא אס אבל .דוד אל זמנית קדימה
 שהוא נח על לומר א״א דוד על זמנית קדיחה שוס

 קודם שהיה כלומר )ד( :אדה״ר על רק קדמון
 שהשם נאמר אס כי פי׳ מה. זמן מה לדבר

 והוא אחריו הבא הדבר בעבור קדמון הוא יתברך
 עוד שיש מזה נשמע יהיה א״כ העולם קודם בד״מ

 נקרא שהש״י אלא להש״י קודם שהוא אחר דבר ס״ו
 הבא הדבר על מה בזמן קדימה לו שיש לפי קדמון
 א״א וזה דוד בצירוף נח גבי שאמרנו וכענין אחריו
 כי )ה( :והולך שמבאר כמו הש״י בחק לומר
 שלא מאחר פי׳ .מציאותו מגביל וכו' הזמן »היה
זמן באיזה כ״א העולם על קדימה להש״י »היה

עג

 .ההסדר לו ויקדם )ו( :אותו מגביל הזמן ע״כ א״כ
 היה בנמצא הש״י בז שהיה הזה הזמן קודם כי

 : בעולם עדיין לפ״ז היה לא כי נעדר ח״ז הש״י
 היה שלא מאחר המציאות. אפשרי הוא )ז(

 עם >ט( :במופתים ־ שבארנו כמו )ח( : עולמית
 שהכתוב לזה ומצורף פירוש .וכו׳ אומר שהכתוב

 לפרש א״א וא״כ וכו׳ הקדימני מי בפירוש אומר
 אחר דבר אל בצירוף הש״י על הנאמר הקדמון שם

 ועיין )וכו׳ ראוי ולזה ודוד נח גבי שבארנו ע״ד
 :הסוף מצד כלומר .התכלית מצד )י( :בענפים

 שיש )שהדבר המציאות. מחוייב א״כ יהיה ולא )כ(
 תכלית בלתי כחו אס כי התחלה לו יש ודאי סוף לו

 יהיה לא שיטי בלי תמיד נמצא היה בעבורו אשר
 בעל כחו ודאי סוף לו שיש הואיל אבל סוף לו

 והיה תמיד נמצא שהיה עליו לומר שייך ולא תכלית
 ,המציאו מחוייב יהיה לא וא״כ להתחלתו סבה צריך

 שלא . ההעדר שלילת והוא )ל( :עצמו( בבחינת
 לא וגס ההתחלה מצד עולמית נעדר הש״י היה

 על תמיד נמצא שהוא אלא הסוף מצד נעדר יהיה
תואר

ים
 כמ״מ כשיחטעע שצשס חסני נדמה שיהיה ומטבעו ספוגיי הוא האויר כרמך על אלא בעולם ריקות שאין מאחר

 לבקרנו כאן בזה לט ודי מקומו( שהוא הריקות מרחק מלוא הוא הספוגיי האויר ועמו בכלל העולם )אמנם
:וק״ל לענינט סעד שיהיה כדי קצת רק כ״כ במופתים להאריך כונחנו היה לא כי

 לן שאין משמע דבר לו קדם שלא והוא ואמר בלשונו דקדק וכו׳. העדר ולא דבר לו קדם שלא והוא ]א[ פי״ח
 אחל .להש״י בזמן שוה שהוא דבר איזה שיש להיות יכול מ״מ אבל להש״י קודם שיהיה דבר

 עם חסיד הוא הזה והמשך זמן כן גס נקרא העולם בריאת קודם שהוא שהמשך האומרים אותן בעבור כן
 שהוא מה אלא באמת זמן נקרא ההמשך שאין סובר המחבר אבל ,בסמוך שיתבאר כמו זולתו אפשר ואי הש״י
 בבאורו המחבר דקדק וגו' ואשלם הקדימני מי בפסוק מניה לעיל ולכן .האמתי הזמן הוא כך אחר נברא
 זמן קרוי אינו וההמשך נברא הוא האמתי שהזמן לנו להורות .וכו' הנמצאים לכל קודם שהוא כלומר ואמר
 סבה שוס ואין מחודש בלחי שהוא ר״ל העדר ולא דבר לו קדם שלא מ״ש יהיה או ,לזמן אף קודם הוא ולכן

:וק״ל לח״א ונ״ח נ״ז פ׳ במורה מטאר וכ״ה .למציאותו

ויתחייב
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 משוער הבלתי המשך הזמן יהיה אם אף וזה )מ( ,התכלית ומצר ההתחלה מצד ההעדר שלילת

 באותו היה שלא אלא העדרו ואחר העולם בריאת קודם המיר נמצא שהוא במחשבה המדומה
 דעת וזהו ,נמצא ולא מתנועע הגלגל היה שלא אהד הגלגל תנועת מצד הנראה הסדר המשך

 בתנועת הנספר או )נ( המשוער הזמן יקראו הם כי , בשלוח הזמן הוא שההמשך ז״ל רבותינו
 ומשוער נספר ממט )ע( מינים שני זה לפי הזמן ויהיה ) סתם זמן לא )ס( זמנים סדר הגלגל

 נספר בלתי וממנו )צ( ,שוה והבלתי והשוה והמתאחר הקודם )פ( בו ויפול הגלגל בתנועת
 אשר והוא שוה והבלתי השוה עליו יפול שלא הגלגל מציאות קודם שיהיה המשך והוא ומשוער

 והמתהווה , נצחי שיהיה אפשר )ר( המין הה מהשני י״ג בפרק זמן דמות )ק( ז״ל הרמב״ס קרא
 שיש והמבוכות הספקות כל יסתלקו הדרך ובזה !הזמן לא )ש( הזמן סדר הוא המתחדש או

 סדר מ״ט יההוה ולא יתחדש לא שהזמן אע״פ כי ,לאו אם בזמן הוה הוא אם )ח( הזמן במהות
 בין )ב( יחלוק אשר הוא העתה כי בשאטרו העתה על שספקו מה )א( וגם ,בזטן יהיה כבר הזמן
 הזטן שיהיה ויתחייב ]ב[ הראשון לעתה קודם זמן יהיה וכבר )ג( המתאחר טן הקורם הזמן

 ומתאתר קודם בו יש תנועה בו שיש הזמן כי !הדרך זה לפי שיקשה ממה איננו נצחי והגלגל
 יפול לא כי משוער זמן שם ואין ומתאחד קודם בו אין תנועה בו שאין הזמן אבל *( )ד(
השעור ___________

 כערך כוונתנו מה מתה או בעתיד אז בעבר נענה כדבר זה משל בדרך אומרים שאנו מה כי .כד אבל חגה״ה *(
 שעבר הראשון מצב על עבר נאמר השני למצב כראשון מעצב בעברו כי ,למצב ממצב שמתנועע כגלגל מן הנמשך התנועה

 קודם כוא וזה פסה, נאמר עתה בו שעומד השני מצב ופל שמה לבא עתיד נאמר שמה בא לא שעדיין השלישי מצב ועל עליה
 גלגל הקיף אס משל בדרך מספרם כפי הסנובית כתנועה בערך ושנים בימים ומתאחד קודס נאמר וכן ,כגלגל בתנועת ומהאחר

 כיון מאוחר שהוא כאהרון כפעם זאת על נאמר כנה מחדש לכקיף וכתחיל הבריאה מיום פעמיה אלף כעולה את כחמה
 איננו אשר משומר שאינו זמן על אמנם שלפניה סנובית לתנועה מאוחר והוא סנוכית הנועזת אלף אתר נעשתה כזאת שהתנועה

 אליה לרמז תוכל אשי תנועה נה אין הסוף מצד הן כהתחלה מצד כן מכשי״ת העדר ושלילות נצחי מנין והוא נמחשנה רק נפעל
 עליו שרמז פמ'נ י׳ג נפרק סרמב״ס דעת כפי כוונתו כד אלא וכו׳ איננו הזמן אם ואולם לקמן הרב ומ׳ש !עתיד או ענר
פיק בסוף ועי׳ ,בריסים שני נין שמה בפרוש דבריו הבאתי אנכי אמנה . וכו׳ והגלגל הזמן שיהיה ויתחייב נד״ה הענפים נמל

: ז״ל ממורה א׳ פרק כס שהובא מה זה

 אם אף וזה )מ( :שינוי מבלי קייס אחד תואר
 שענין שאמר דבריו מפרש עתה . וכו' יהיה

 ודברי ,ההעדר שלילת הוא והנצחיות הקדמות
 מתנועע הגלגל היה שלא אחר עד נמשכים המחבר

 בריאת קודם שהוא ההמשך ונקרא , נמצא ולא
 לשער לאדם א״א כי משוער הבלתי המשך העולם
 נראה ואינו מורגש שאינו לפי הזה ההמשך איכות
 שכלו בדמיון במחשבתו אותו משער שהוא רק בחוש
 משח״כ מהו. לדעת אפשר ואי מה דבר שהוא
 המשך ופירוש .הגלגלים תנועת ידי על הבא הזמן
 ההמשך הוא שהזמן את״ל אף הוא כך המחבר דברי

 והולך שמבאר כדרז״ל זמן שנקרא משוער הבלתי
 זולתו אפשר ואי השיי עם תמיד הוא הזה והזמן
 הסוף מצד הן ההתחלה מצד הן לו יקדם לא מ״מ
 יתברך עליו הנאמר והנצחיות הקדמות ענין ולכן
 : עולמית נעדר היה שלא ההעדר שלילת הוא
 ב׳ יום או א׳ יום היום עד״מ .הנספר או )נ(
 בשם יקראהו ההמשך .סתם זמן לא )ס( :ונו׳
 בתנועת המשוער הזמן אבל בסתם לבד זמן

 נספר ממנו )ע( : זמנים סדר אותו קורין הגלגל
 נספר הוא מהזמן האחד המין כלומר .ומשוער

 עד״מ וכו׳. והמתאחר הקודם )פ( ומשוער:
 וזהו לשמעון בזמן קודם הוא ראובן שתאמר

 .מתאחר וזהו ראובן אחר בא שמעון או .קודם
א״כ שני ליום קודם הוא ראשון יום בזה וכיוצא

עג

 שני יום ושל הקודם. שס יפול ראשון יום של
 עד״מ . שוה והבלתי והשוה . המתאחר יפול

 הוא מהם א׳ שכל בזקנה שויס הס ושמעון ראובן
 עשרים בן הוא שהאחד שתאמר או .עשרים בן

 בזה וכיוצא .שוה בלתי וזהו שלשים בן הוא והשני
 אינם או אלו ימים לב׳ שוים הס אלו ימים ב׳

 כלומר .נספר בלתי וממנו )צ( :לזה זה שויס
 דמות )ק( :ונו׳ נססד בלתי הוא מהזמן הב׳ והמין
 מדומה שהוא אלא במציאות זמן שאינו זמן.

 שאינו מאחר .נצחי שיהיה אפשר )ר( :במחשבה
 : סתם זמן .הזמן לא )ש( : נפסד איט ׳ נברא
 הזמן דאס פירוש .לאו או בזמן הוה הוא אס )ת(
 שהיה אחר זמן בתוך נברא הוא א״כ נברא הוא

 כן ואס עולמית זמן היה שלא א״א כי לו קודם
 הזמן היה שככר מאחר כלל זמן הש״י ברא למה

 אע״ם כי שיקשה ממה איננו זה לפי אבל בנמצא
 מלת על .העתה על שספקו מה )א( :וכו' שהזמן
 פי׳ .המתאחר מן הקודם הזמן בין )ב( :עתה
 עתה עתיד עבר חלקים לשלשה נחנק הזמן
 ובין הקודם זמן בין אשר הזמן הוא עתה ומלת

 הזמן בין יחלוק הוא העתה ולכן .המאוחר זמן
 והתחלת הקודם זמן תכלית הוא כי .וכו' הקודם

 לעתה קודם זמן יהיה וכבר )ג( :אחריו הבא זמן
תאמר אס סי׳ וכו*. הזמן שיהיה ויתחייב הראשון

פתה

ם י

 שהקשה■ זו קושיא כי נראה הגלגל גם בלשונו לזכור הממכר שהוכרח מה .וכו׳ והגלגל הזמן שיהיה ויתחייב ]ב[
המחבר
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 כמו הלשון מן ובהקל בהעברה אלא ומתאחד קודם בו יאמר ולא תנועה בזולת בזמן השעור
 מלוי או ריקות שם יש בהכרח חוץ שם יש ואם )ה( מלוי ולא ריקות לא לעולם חוץ שאין שיאמר

 המדומה המשך על הנאמר ומתאחד קודם וכן !הלשון מן ובהקל בהעברה נאמר חוץ שמלת אלא
 שאינו דבר אל העולם שיכלה יצוייר איך קשה זה דבר הבנת כי ובעבור . העולם בריאת קודם
 שהוא במו ומתאחד קודם בלי עולם בריאת קודם משך יצוייר איך וכן מלוי ולא ריקות לא

 לפנים מה למטה פה למעלה מה אדם ישאל לא רז״ל אמרו ע״ב ,היום הנמצא הזמן בסדר
 לעולם חוץ שהוא מה על ירמוז למטה ומה למעלה מה כי ע״ב( י״א דף פ״ב )הגיגה לאחור מה

 שלא ויאמר ,העדרו ואחר העולם בריאת קודם שהיא המשך על ירמוז לאחור ומה לפגים ומה
 שאמר סימון בר' יהודה רבי מאמר עלי תקשה ואל לאו. אם ומתאחר קודם בו אסיפול ישאל

 שיראה פ״ב( רבה )בראשיח לכן קורם זמנים סדר שהיה מלמד )ו( אחד יום בקר ויהי ערב ויהי ]ג[

טדבריו שרשים
.כו׳ בהכרח חוץ שס יש ואס )ה( :בענפים ועיין הזמן אותו ובתוך לו קודם זמן שהיה נשמע ,עתה

לעולם שיש משמע שתאמר לעולם חוץ ממלת פי׳ ממנו כשמע יהיה וא״כ עתה, לומר נוכל כ’ג הקודם
ובהכרח חרץ י״ל וא״כ מגיע שהוא היכן עד וסוף גבול לומר נוכל ג״כ המודם ובאותו לו קודם זמן עוד שים
:מלוי או ריקות או מה דבר שם להיות שצריך ירמוז עתה לומר שנוכל פעם בכל לעולם וכן עתה
מדלא פי׳ .לכן קודם זמנים סדר שהיה מלמד )ו( וא״כיהיה תכלית לא אל זה וילך הקודם זמן אל עוד

העבר על ללמד בא ערב ויהי אלא ערב יהי כתיב ,חלילה נברא ולא נצחי והגלגל הזמן שיהיה מתוייר
כמשפט

ענפים
 רצה והוא ,האחרונים בפרקים ד׳ במאמר השמע בספר אריסמוס אותה הקשה העתה ענין על המחבר
 וכ״כ נצחי הוא והגלגל שהזמן שה להוכיח רצה זה ידי ועל הגלגל תנועת זולת לזמן אפשר שאי שם להוכיח

 אלא וכי׳ איננו הזמן אם ואולם זה פרק בסוף המחבר אמר ולכן .ע״ש למורה מה"ב הכ״ו בהקדמה רש״נו
 מאמיר אנחנו אמונתנו לפי אבל .בשרשיס בסמוך שנתבאר ע״ד וכו׳ אריסטוס כדעת הגלגל בתנועת הנספר

 )שכתב מח״ב בפי״ב במורה ג״כ ועיק )קודמת( התנועה זולת בזמן ואפשר נברא הוא הזמן מרע״ה חורת דת
:וכלובן( כשחרות הנבראים המקרים מכלל והוא התנועה מן נמשך מקרה הוא שהזמן שם

 בתנועות מתנועעים שמציאותם לבאר אלא וכו' הגלגל כנברא אחד מיום כי וכו׳ בקר ויהי ערב ויהי ]נ[
 היה ד׳ יום בעד לומר רצה מתחלפות בתנועות וז״ל פי' והא״י .בברכיה הכל פי' .וכו׳ מתחלפים

 אינו וגס הוא מגומגם ופי׳ .עכ״ל לו המיוחדת תנועתו א' כל התנועע ואילך ד' ומיום שוה תנועה לכלס
 לבד היומי גלגל פע״י מאחר לא או שוה תנועה הגלגלים לכל בתחלה היה אם מניה נפקא מאי כי מספיק
 כי שאמר בעצמו המחבר בדברי וגס שעות כ״ד היום של שיעור ניכר הוא שעות בכ״ד העולם את המסבב

 כיעור ניכר ידו כעל לבד היומי הגלגל על אס כי כאן המחבר כונת שאין משמע וכו׳ הגלגל שנברא א' מיום
 לפי אבל ,רביס בלשון וכו׳ הגלגלים שנבראו הא' מיום כי למימר להמהבר ה״ל הא״י דעת ולפי . והלילה היום

 ואע״ס אחד יוס הכתוב מ״ש כן גס יתיישב המחבר כונת לפי ונראה .ודו״ק הנכון הוא בשרשיס שפי' מה
 כי לנו להורות בא אחד יום ואמר ראשון יוס כאן הל״ל וכו׳ שלישי יוס פני יוס אח״כ שאמר הכתוב סדר כלפי

 והבקר מהערב הזמן שיעור נראה היה היה שלא אמר מיד מהטעע שהיה הגלגל תנועת ידי שעל אע׳׳פ
 כי הלילה על חלק ואיזה היום על מורה מהגלגל חלק איזה ניכר היה לא מקום מכל שעות כ״ד ביחד שהוא
 והוא אחד דבר אס כי הגלגל תנועת ע״י ניכר היה לא המאורות שנתלו קודס וא״כ . המאורות נתלו לא עדין

 המאורות תליית זולת לבד הגלגל תנועת ע״י כלומר אחד יוס אמר ולכן שעות כ״ד שהוא שלם מהיום השיעור
 ידי על כי וגו' הלילה ובין היום בין להבדיל וגו' מאורות יהי ד׳ ביום וזש״ה .לבד א׳ דבר אס כי ניכר אינו

 ד' יום עד המאורות נחלו לא והלא ותאמר תשיבני ואס .הלילה ובין היום בין ההבדל ניכר המאורות תליית
 זימנא חדא רחמנא לן דגלי כיון קושיא אינו זה .לבד ראשון ביום רק זה דבר הכתוב לנו רמז למה וא״כ

 שלשה שנים ג״כ הכתוב אמר לא ולכן המאורות בהם נהלו שלא מאחר באחרנייחא ג״כ שהוא ידעינן ממילא
 זה לנו להורות כדי אלא . אחד יום בתחלה שאמר הכתוב סדר לפי כן לומר הראוי מן שהוא ואף וכו׳ ארבעה

 ג׳ פער יצחק בעקידת ועיין .וק״ל כלום מניה ידעינן הוה לא שלשה או שנים אמר הוה ואי שכתבנו הענין
 יהודה ר׳ דברי בראשית בפ׳ מפרש בחיי והר״ר . זה בדרך קצת הנזכר הענין כל מפרש ג׳׳כ שהוא ראשון מאמר

 נאמר ועליהם חקר להס אין והשנים הימים ואותן העולם לבריאת התורה שקדמה שנה אלפים ב' אותן על
 לדעת כלל נוטים ואינם פשוטים יהודה ר' דברי יהיו זה ולפי ,ע״ש יתמו לא ושנותיך וכתיב ימיך אנוש הכימי

 אותן על נאמר זה כי ראשון יום ולא א׳ יום במ״ש הכתוב לשון שפיר נמי יוצדק זה דלפירוש ונראה .הקדמות
 לנו ואין ופירוד הבדל שוס להס ואין גמורה באחדות נתאחדו הימים ואותן חקר להם שאין והשנים הימים

 הן כמה והשנים הימים אוחן השגחנו ידי על להשיג יכולין אנו שאין לפי ור״ל לבד אהד יוס רק עליהם לומר
זמן נשלם העולם בריאת בהחלת שעתה להשיג אט יכווין זה ידי על העולם נברא כך שאחר מפני רק הן מה

משך 11 יא ]העקרים[



העקרים יח פרק שני מאמר ספר 162

 נקרא )ח( משוער הבלתי שהמשך אם אריהטי כדעת קדום שהגלגל היה שדעתו אם )ז( מדבריו
 היום סדר היה שלא )י( תיא הפפקיס מן שהמובן )ט( שלפי אלא כן הדבר שאין !זמנים כדר

 שנברא הראשק סיום בי אמר )כ( המאורות בו שנתלו הרביעי היום עד נמצא והלילה
 הערב ומראה )מ( הרביעי יום קודם והלילה היום סדר נמצא והיה מתנועע היה )ל( הגלגל

ר^והב שרשים
 : התיבה בראש שהיא פתוחה וי״ו כל במשפט

 אריסטוס. כדעת קדום שהגלגל היה שדעתו אס )ו(
 בלשונו שדקדק במה יהודה ר׳ מנת שהיה אס פי׳

 הגלגל בתנועת המשוער הזמן על זמנים סדר ואמר
 : וכו׳ היה שדעתו לומר אנו צריכים ע״כ א״כ
 הבלתי שהמשך או פי׳ .זמנים סדר נקרא )ח(

 וזה סתם זמן ולא זמנים סדר ג״כ נקרא משוער
שהמובן. )ט( :בסמוך מניה לעיל שכתבנו מה הפך

 סדר היה שלא )י( :הדעת בתחלת המובן ר״ל
 שנא׳ כמו .הרביעי היום עד נמצא והלילה היום

 להבדיל השמים ברקיע מאורות יהי אלהיס ויאמר
 :יהודה ר' .אחר )כ( :וגו' הלילה ובין היום בין
 והולך מתנועע היה הגלגל .מתנועע היה )ל(

 אשר והבקר הערב ומראה )מ( :מיד בסבובו
 ראשונים ימים בג׳ הנקוב מ״ש פי׳ .אמת נאמר
 הגלגל שהיה ע״י כי אמת הוא בקר ויהי ערב ויהי

תמיד
ענפים

 ראשק יום אסר לא ק ועל נשלם עתה כי אחד יוס לפחות עליהם לומר יכוליןאנו כן ואס האלו הימיס משך
 .כנזכר גכורה באחדות נתאחדו כלס ע אחדות לשון אמד יום נקרא לומר נוכל או .לו הדומה שני לו אין כי

 והב' המחבר דברי לפי הא׳ פנים ב' על אהד יום במ׳יש הכתוב כונח לישב נ׳ל כן . אחד בקנה עולה והכל
: וק״ל בחיי רבינו דעת לפי

 בלשון ויהי לסיסר להכתוב ה״ל לא המחבר דעת לפי כי הוא לעיון מקום קצת המחבר בדברי שיש מה א*לא
 סדר שהיה במ״ש ר״י קאי המחבר דעת לפי כי ראשונים ימים בג׳ ולא ואילך רביעי מיום רק עבר

 שכונת כ:מע מדרש של פשוטו דלפי ושד .המחבר בדברי כמבואר ראשונים ימים הג׳ על לכן קודם זמנים
 בקר ויהי עלב ויהי גבי דבריו למימר לר״י ה״ל לא דאל״כ .העולם בריאת קודם שהוא הדבר על היתה ר״י
 רצוני א׳ יום בריאת קודם שהיה מה על לנו לרמוז רצה לא אם ד׳ יום בקר ויהי ערב ויהי גבי רק אחד יום

 שפיל יתישב לא מקר להם שאין שנים אותן על ר״י דברי דקאי בחיי ר' פי' לפי וכן .העולם בריאה קודם
 המחבר. בדברי שנתבאר וכמו התנועה מצד אם כי בא לא הזמן סדר כי וכו' זמנים סדר שהיה שאמר י ר לפון
 בורא שהקלה מכאן אבהו רבי בפס אמ״כ המדרש מ״ש יתישב לא בחיי רבינו לפ״ד והן המחבר לפ"ד הן ועוד

 שהרב מזה קפה ויותר .הכא בעי ומאי לי הניין לא ויתהון לי הניין דין ואמר אלו שברא פד ומחריבן עולמות
 כאלו פלמים אנשים על להכתב נתנו לא אשר זרים דברים אבהו ורבי ר״י דברי על כתב ב לח בפ״ל המורה

 : מזה לנו והלילה ע״ש )מספיק( ביאור זולת אותו והניח תמיד מיין אנו פיהם ועל שותין אנו מימיהם אפר
 מכוונים היו אבהו ורבי שר״י אומר הייתי מיטתי ויותר מחבירי מסחפינא לא אי סוד מגלה רכיל הולך ואני

 ז' וחרוב נברא יהיה שהעולם בהר בפ׳ כתב בחיי הרב .זה והוא עמוק יותר שהוא הענין אל בדעתם
 אלפים ו׳ פעם כל שנה אלפים מ״ט וקיומו השלם עמידת ק כמו שנה מ״ט שהם שמיטות ז׳ כנגד פעמים
 נרמז וכ״ה מריב וחד עלמא הוי שנין אלפי שיתא שארז״ל וע״ד והשמטה השבח כנגד חרוב יהיה הז׳ והאלף
 והחריץ בפסוק אחד אלף ועוד אלפי״ס ו' שהם האר״ץ וא״ת השמים א״ח אלהי״ס בר״א בראשי״ת של א׳ בפסוק
 פ׳ בחיי ברכינו הכל כמבואר מרע״ה שהשיג בינה שערי מ״ט כנגד והס חריב מד כנגד וגו׳ ובהו תהו •היתה
 רז׳ל דקדקו אשר אחר ונראה .ע״ש וגו' פעמים שבע פנים שבע ונו' לה׳ שבת הארץ ושבתה בפסוק ■בהר

 בסחמא אלא לומר להם כיה לא דאל״כ ובנוי וחרב בנוי יהיה שהעולם משמע נמי מריב ומד ואמרו בלשונם
 ברצון בנוי להיות ישוב כך ואחר הז' האלף אם כי חרב יהיה שלא אע״כ חרוב יהיה אנפיס ו׳ שיעמוד אחר

 וא״כ וכו/ פנים אלפים ז׳ לאכזר אלא שלמו מחדש הקב״ה אין צ״ח דף חלק באגדת שארז״ל דרך ועל .יתברך ה׳
 לנז לבאר באו ור״א שר״י ור״ל כפשוטו מבואר ור״א ריי בשם במ״ש המדרש כונת יהיה זאת הנחתט לפי

 ראשונים אלפים ו׳ אינם כעת בהם קיימים פאנו אלו אלפים שהפשח עבר בלשון ויהי שאמר הזה בהכחוב
 מכאן ר״י וז״ש ,וחרב בנוי העולם ג״כ היה אלו אלפים ו' קודם שכבר אלא ראשונה השמטה אל הרומזים

 בנוי שלם ק גס היה כעת בהן קיימין שאנו אלו אלפים ז׳ קודם כלומר לכן קודס זמנים סדר שהיה
 .כעת שהם לאלו הקודמים האלפים ו׳ והס הגלגל בתנועת הנברא הזמן אל רומזים זמנים סדר מ״ש נ״כ ויהיה

 הלא אר״י לאפלוגי בא ולא וכו' ומחריבן עולמות בורא שהקב״ה מכאן ואמר כך אחר ר״א בא ביאור •אי־וסיף
 אבהו רבי אמר אלא אומר אבהו ר' אמר לא ולכן .לקמן בדברינו שד שיתבאר דרך ועל ר״י דברי לפרש
 העולם היה א' פעם לומר רצה !חריב מד על לרמוז בא אחד יוס מש״ה לומר נוכל אלו דברינו ולפי .וק״נ

: ח״ד אלף נוטריקון אח״ד מלח וזהו חריב חד אלף
 בראשית של ראשונה בפרשה והס וחדושו העולם בריאת על המורים בכתובים התורה בתמלת לעיין חרצה דאם

ונראם וכו׳ שלישיים או שניים אלפים בו׳ אס כעת קיימים אט האלפים בכמות בקל להבין סוכל אזי
שהם
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 לבאר אלא )נ( ברביעי והכוכבים המאורות תליית נזכר ולא הוא אמת נאמר אשר והבקר

כד' הוא ושנים ולימים ולמועדים לאותות שיהיו עד מתחלפות בתנועות מתנועעים שמציאותם

שרשים
 נגמר שהיה שפות כ״ד ובכל סביבו מתנופפ תמיד

 והלילה היום שיפור ניכר היה בסבוב מהלכו
:וגו׳ ערב ויהי אמר זה על שעות כ״ד שהוא

ענפים

 בתנועות מתנופפים שמציאות□ לבאר אלא )נ(
 שנתלו שקודם אע״ע כי פירוש . מתחלפות
 מהיום הזמן סדר ניכר כן גס היה המאורות

והלילה

 כעש ואנחנו פפמיס ב' הנה פד נברא שהעולם לנו לרמוז רבתי בראשית של הבי״ת באה ולכן שניים שהם
 תיבוס מן אחד שזהו נראה לכאורה וגו׳ ובהו תהו היתה והארץ כך אמר הכתוב אמר ולכן שניים אלפים בו׳

 היס הנה שפד לרמוז כבא אלא לי למה ותרתי והריקות השממה מל מורים שניהם ובהו תהו כי הכפולים
 הקב״ה רק דבר שום בה היה ולא לגמרי תהו היתה ראשונים אלפים ו׳ קודם בהחלה תהו פעמים ב׳ העולם

 להיוס העולם חזר ראשונים אלפים הששת שנגמרו ואחר מאין יש אוהו והמציא המוחלט מהאפס העולם תדש
 מחדש הקב״ה המציא הזה הז' האלף כלות ואחר חריב וחד עליו שארז״ל הז׳ האלף והוא שנה אלף שהו

 חרי״ב וחד שאמרו רז״ל בל׳ עוד תדקדק ואס .כעת בהם קיימים שאנו אלו אלפים הששה הוא וזה »ראשונה
 שאינו דבר פל נאמר חורבא שענין ידוע כי והוא .הכתוב שהזכירם ובהו תהו בין שיש ההפרש להבין הוכל
 חרב איט שהבית משמע חרב הזה והבית שנאמר וכענין ההוא מהדבר רושם קצת בו נשאר אלא לגמרי כלה

 .בנמצא בית שום א? כי הז״ה והבית עליו לומר שייך אין כלה הביש היה דאס מהבית קצת נשאר אלא לגמרי
 וחד משרז״ל לומר נוכל וא״כ ,הרבה לזה וכדומה קייס ירושלים ועדיין וכו׳ ירושלים נחרבה לא בזה וכיוצא
 ענינים מאיזו חרב שיהיה אלא בו היכר שוס נשאר שלא עד לגמרי הריב העולם יהיה שלא לומר רצונם חריב

 מה על אמר תהו מלת כן ואס .ע״ש לח״ב כ״ט בפ׳ אלו דרז״ל בביאור שלו במורה ז״ל הרמב״ס שכתב וכענין
 העולם המציא הקב״ה רק בנמצא דבר פוס אז היה ולא ממש תהו אז היה כי הראשונים אלפים ו' קודס שהיה
 תהו היה לא הז' באלף שהיה התהו אז ראשונים אלפים ו׳ שנשלמו אחר אבל .המוחלט מהאפם היה שלא אחר
ט נשאר עכ״פ שהיה רצוני הוא ט מלשון מורכבת מלה היא בהו ומלח .בהו שהיה אלא .כבראשונה חמש

 כן כמו .ריק הבור דרך ועל ריקות מל׳ בהו מלח המפרשים פי׳ ולכן לגמרי כלה העולם היה ולא דבר איזה !
 ובהייס ההיית הות וארעא וירושלמי יונתן תרגום פי׳ וכן המורכבים מן כלום בתוכו היה שלא ריק העולם היה
 אלפים ו׳ קודס שהיה מה על הוא התרגום שטנת לומר אפשר ואי .וגו' בעיר מכל וריקניא נשא מבני צדיא

 רוצים ויש !מאין יש אותם המציא והקב״ה לבד ובהמה אדם ולא בעולם דכר שוס היה לא אז כי הראשונים
 מאדם דוקא ולאו יושב מאין הארץ היחה והארץ השמים הש״י שברא אחר לנו מבאר התרגום שכוונת לומר

 לא הכי בלאו וכי בזה לאשמעינן בא מה כן דאס דוחק וזהו ,הבריאה עיקר שהזכיר אלא מילי כל ה״ה ובהמה
 מטאר שהוא כסו אחדים ימיס אחר אס כי נבראו לא והלא א׳ יום בבריאת מכל ריקה הארץ שהיחה ידעינן

 הוא וכן כמ״ש הראשונים אלפים הששת שנשלמו אחר שהוא הבהו על הוא התרגום כוונת אלא ,בהדיא בפרשה
 חרבה סח סוב מלשון יובש לשון אלא חרבן לשון איט חרי״ב וחד משארז״ל לומר נוכל או .ירושלמי בתרגום

 על וחשך אח״כ הכתוב אמר ביאור ולהוסיף .א׳ בקנה עולה והכל שאמרנו דרך על ג״כ והוא בזה וכיוצא וגו׳
 וע*כ והמיס התהום בריאת הכתוב לנו גלה לא עדין והלא וגו' המים פני על מרחפת אלהיס ורוח תהום פני

 וגו' והמיס השמים שמי הללוהו כמ״ש מים ב׳ פ' רבה בבראשית להקילוסוף ר״ג שהשיב כמו נבראו שניהם
 בריאחן הכתוב גלה לא ולמה ,נבראים שניהם כן אס ,מוללתי תהומות באין כמ״ש חהוס וגו/ ונבראו צוה הוא כי

 מס זה ולפי .כמ״ש לגמרי תהו פני בפעם היה לא כי ראשונה מבריאה נשארו אלא כעת נבראו שלא ע״כ אלא
 לגז לרמוז הכחוב הוכרח כי כלום אינה זו קושיא ,וכו' הוה דהוה מאי וגו׳ ובהו תהו היחה והארץ שהקשו

: כמ״ש בשניים אס בראשוטם אס כעת קיימים אנו אלפים ו׳ באתה
 העולם התחדשות מנפלאות לנו להגיד בא המיס פני על מרחפת אלהיס ורוח כך אחר שאמר הכתוב ואפשר

 בשם נקראו בכלל כלס שהנמצאיס מטאר הוא ט וזה הראשונים אלפים הששת נשלמו אשר אחר
 הוי הזידוניס, המים הרבים, הנהר מי שנאמר וכמו ב׳ מאמר ג׳ פער בראשית פ׳ יצחק עקידת הרב מיסכמ״ש

 אשי בכלל כולם שהנמצאים כאן הכתוב ואמר ,בע״י אותם הביא כתובים הרבה וכיוצא למיס לכו צמא כל
 את הקב״ה המציא אפר אחר ולכן הראשונה מבריאתס לגמרי נפסדים היו לא מיס בשס הכתוב אותם כינה

 אל רק גמור התחדשות אל שניים אלפים הששת צריכין שוב היו לא מאין יש הראשונים אלפים בו׳ העולם
 דיחזקאל היבשות העצמות דוגמת כן גס וזהו וגו׳ חייס נשמת באפיו ויפח דרך ועל בהם אלהיס רוח נפיחת
 רצס וגו׳ מרחפת אלהים ורוח מש״ה כאן כן נס כן ואס ,וגו׳ וחייתם רוח בכס ונתחי הכתוב עליהם שאמר
 ולא התחדשותם וזהו ,כבראשונה ונתהוו יהד היסודות נתעצמו ואז הנמצאים בכלל הרוח הש״י שנתן לומר
 יובש מלשון שהוא חריב וחד שארז״ל מה לבאר נרצה ובאם .דלעתיד המתים תחיית דוגמת נ׳׳כ וזהו זולת

:דימזקאל היבשות העצמות דוגמת שהוא שפירשנו כמו ממש הוא אז לעיל כמ״ש
וא״ב
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אדהים
אותם דתן שבאר חהו )ס( מהארץ ניצוציהם מצב בהתחלף השפל בעולם שפע מהם שימשך

שרשים
 לא מקום מכל ,כמ״ש שעות כ״ד כל והוא והלילה

 מראה מהגלגל חלק איזה בחוש ונראה ניכר היה
 אבל .הלילה על חלק ואיזה היום על בתנועתו

 לפי והלילה היום ניכר המאורות תליית ע״י עתה
 הוא בו קבוע השמש אשר מהגלגל כשהחלק
 וכשהוא יום הוא אזי הארץ מן למעלה מתנועע

 הארץ על מאירה הלבנה ואז לילה הוא אזי למטה
 מתנועע בו קבועה היא אשר הגלגל חלק אם

 ג״כ כשהוא אבל הארץ מן למעלה פעם באותו
ובין היוס בין להבדיל וזש״ה , חושך הוא אזי למטה

 בין הבדל שיתנו ע״י כי וגו' לאותות והיו הלילה
 לאותות ג״כ יהיו תנועתם בתלוף הלילה ובין היום

 שפע תהה שימשך כדי הוא זה וכל .וט׳ ולמועדים
 ניצוציהם מצב בהתחלף וז״ש הזה, השפל בעולם טוב?

 הארץ מן למעלה עומדת השמש אס כי מהארץ
 היא אזי בו קבועה היא אשר הגלגל חלק עם

 הארץ על מצוצות בזריחת טובה ומשפיעה מאירה
 פירושו בעננים ועיין ,כמ״ש וכו׳ למטה היא ואס

אלהים אותם ויתן שביאר וזהו )ס( :וסתירתו דא״י
וכו׳

ענפים

 על אלא לגמרי והספד חורבן לומר רצה אינו חריב וחד שחרז״ל מה כי הוא שאמרנו מה מכל המחוייב וא״כ
 בדמיון בהוא ואפשר ,ובהמה אדה יושב מאין ריק העולם שיהיה כנ״ל וירושלמי יונתן התרגום שפירש דרך

 הז׳ ואלף הז׳ אלף כל כן כמו ומעבודתן ממלאכתן בטלין שיהיו וגו׳ הארץ ושבתה הכתוב שאמר ושמשה שבת
 האדמה שיעבוד אדם יהיה ולא יגדל ולא יצמח שלא ממלאכתו ובטל חרב העולם יהיה הגדול היובל עד

 שכחי וכענין ,וגו׳ תהום פני על ומשך וזש״ה ,הארץ על יאירו לא המאורות וכן המורכבים כל ויתפרדו
 להאיר השמים ברקיע אלהים אותם ויתן וגו' מאורות יהי בפסוק בראשית בפרשת הרמב״ס בשם בחיי ר'
 כמו ,ועיש מספיק היה הרקיע כי הארץ על המושך היה ברקיע המאורות שנתנו קודם והוא וגו' הארץ על
 ויבטל כבר ט נהנו אשר הרקיע מן המאורות ויקה יחזור יתברך שהשם רצוני הז׳ אלף הל יהיה ק

 שהיו המלאכות כל עי״ז יתבטלו וממילא תהום פני על המובך ויהיה הארץ על יאירו לא ואז ממלאכתן אותן
 בסמוך בדברינו שיתבאר כמו הארץ לפעולת בנפות בוס אין האור זולת כי המאורות ע״י בארן נעשים

 בהא הא כי השכים פעולות כן גם יתבטלו המרכז שהיא הארץ פעולוח שיתבטלו ואמר המורה הרב בשם
 בריאת קודם השמים היו מה הכתוב הזכיר לא למה המפרשים שהקשו מה כן נס יתיישב זה ולפי קליא.
 המרכז שהיא מהאדן הכתוב לנו שרמז אחר כי תהו היסה והאק ואמר מהארץ הכתוב שהזכיר כמו העולם
 אמר כי ,אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר מיד וזש״ה , חליא בהא הא כי השמים מענין כן גס נשיג ממילא

 ואז כבראשונה השנים ה ונתה מים בשם הכתוב אותם כינה אשר הנמצאים כל פני על אלהים רוח שבא
 כ’נ רז״ל ודרשו ,אור ויהי מור יהי אלהיס ויאמר ומיד הארץ על להם להאיר האור מס כי חסר היה לא

 , ונחהוה חזר ועתה הראשונים אלפים ט׳ נ״כ שהיה רנ״ל ,היה שכבר אור ויהי אלא נאמר לא אור והיה
 האק בין מפסיק הרקיע והיה רקיע יהי כמאמר כבראשונה מהדש כן גס הרקיע ונההוה שמזר ואחר

 הארץ על שיאירו מארה יהי שאמר ד׳ ביום לגזור הקדוש מאמר הוצרך הארץ על ימירו שלא למאורות
 קרא שבת של ביוצר הגדולה כנסת אנשי שטבעו הסיד וזהו ,כנ״ל בחיי רבינו שהביא הרמב״ס דעת והוא

 נגנז כבר שהיה דבר על אם כי קריאה לשון שייך הין כי הלבנה צורת והתקין ראה אור ויזרח לשמש
 בא ועכשיו ונחרב היה שכבר דבר על כ״א שייך אינו תיקון לשון וכן לכאן שיבא אוחו וקרא אחר במקום
 ור״ל ,כמ״ש ע״ז ג״כ מעיד יצרה לשבת בראה תהו לא הנביא ישעיה שאמר הכתוב ומאמר . זה והבן לתקנו

 מוכרח שיהיה מד גמור לתהו הז׳ באלף פעם בכל ויחזור שישוב כדי העולם את בחחלה הקב״ה ברא לא
 ממלאכתו ובסל כבת העולם יהיה הז' האלף כשיגיע לומר רצה יצרה לשבח אלא ,מאין יש אח״כ זולתו להמציא
מבני צדיא שפירשו וירושלמי יונתן תרגום יפה טוגו מאד ומה .וגו' הארץ ושבתה כמ"ש ושמטה שבת כדמיון

היה לא ור״ל יצרה לשבש שאמר הנביא מאמר עם כן גס מסכים הוא כי וגו' בעיר כל מן וריקניא נשיא
והיה בנמצא אז להם והשייך הב״ח היו לא כי יושב מאין שהיה מה אס כי חסר שניה בבריאה כעת העולם

המיס בריאת נס השלם בבריאת נזכר לא למה ג״כ יתיישב ולפ״ז .יצרה לשבת וזהו ממלאכתו ובמל שבח
 לא השלם את הקב״ה שברא קודם רז״ל שאמרו מה ג״כ וזה .ראשונה מבריאה נשארו רק נתחדשו שלא לפי

: וק״ל ,וכו׳ המיס מן אם כי שלה קילוסו היה
 נבראו מקום מאיזה שמיס ,טסחו וזה מפרקיו בפ״ג הגדול ר״א מ״ש ג״כ יתבאר כאן שכתבנו דרכנו ולפי

לבושו שמאור ומנין וכו' מוחחין והיו כשמלה ופרש ממט לקח לבוש שהוא הקב״ה של לבושו מאור
הכבוד כסא שתחת משלג נבראה מקום מאיזה הארץ .כיריעה שמיס טטה כשלמה אור עוטה שנאסר נבראו
ר\ה .המדרש עכ״ל ארץ הוה יאמר לשלג כי שנאמר ארץ עפר ונעשה המיס ונקפאו המיס על וזרק לקח
דבריו כי פירוש לו שאין ואומרים עליו זרים דברים כותבים מהם קצת , המפרשים נבוכו המדרש סכ

ט אלהיס רוח אשי כזה שלם על כאלו דברים לדבר לט וחלילה ,הקדמות אמונת על מורים הפשוטים
ומימיו
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 ברכי יהודה רבי מדברי זה לפי ויתבאר א'( ובראשית הארץ על להאיר השמים ברקיע אלהים
 הוא ההמשך כי ,בשלוח זמן לא זמנים סדר נקרא הגלגל בתנועת המשוער הזמן כי )ע( סימון

הזםן שרשים
 אס כי אינו ברקיע נתינתם שעיקר פירוש .וכו'

 ניכר יהיה זה ידי שעל כדי הארץ על שיאירו בעבור
הלילה. על ואיזה היום על מורה מהגלגל חלק איזה

 ניכר היה הוא והלילה מהיום הזק שיעור אבל
 כי )ע( :כמ״ש הא׳ ביום הגלגל שנברא אחר מיד

 .ומנים סדר נקרא הגלגל בתנועת המשוער הזמן
פי׳

ענפים
 צורך ואין ורחוקים דחוקים פירושים עליו כותבים מהם וקצתן חיים, אנו פיו ועל שוחין אנו תמיד זמימיו

 יתבארו וגו׳ אור יהי אלהים ויאמר וגו' אלהי$ ורוח בפסוק לעיל שבארנו מה לפי אפס ,כאן בהם להאריך
שאנו שניים אלפים מו׳ הבריאה איכות לנו לבאר כאן ר״׳א וכונח ,מכונו על הגדול ר״א דברי כן גס

כך כי ומשל חידה בדרך הוא בזה דבריו וכל ,כמ״ש בהו כ״א לגמרי תהו הימה שלא כעת בהם קיימים
 שמיס אמר והנה ,וגו׳ וחידותס חכמים דברי וכמ״ש נסתר בדרך ביהוד כאלו בדברים לדבר ח״ח של דרכם
חל מיד והוצרכו הנמצאים כל אל מרוחו אלהיס נפה אשר אחר ר״ל וכו׳ לבושו מאור נבראו מקום מאיזה
לזה שלמות אין כי וגו׳ אור יהי אלהיס ויאמר מיד בהריה וכתיב וגו׳ מרחפת אלהים ורוח כמ״ש האור

 ופי׳ הנה הענין יבאר האור שבהעדר תראה הלא שם וז״ל לה״ב בפ״ל המורה הרב כמ״ש האור זולת העולם
 כי כבראשונה מעמדם על להיות השמים גס הוצרכו ואז ,זה מכל וע״׳ש וכו׳ שלמות שוס בלא שישאר רש״ט
 שנתבאר כמו והחשך והאור השמים והס הגלגלים בריאח ע״י הוא התחתון העולם שבזה וההפסד ההויה מיקר
 אמר כ וא ,וגו׳ ולמועדים לאותות והיו וגו' השמים ברקיע מאורות יהי וכמ״ש הנ״ל בפרק במורה הכל

 מאור נבראו מקום מאיזה שמים דבריו במליצת הגדול ר״א אמר לכן העולם לזה השלמות עיקר הוא שהאור
 משא״ב הראשונה לבריאותם לחזור השמים הוצרכו אז הזה התחתון לעולם האור בנתן אחר כלומר לבושו
 כי בדבריו המשך להזכיר צריך ר״א היה לא התחתון לעולס שלמות הוא כן גס שהחשך ואע״ג ,לזה קודס
 התחדשות בוס אל כעת צריך היה ולא ראשונים אלפיס ו׳ והיא הראשונה מהבריאה נשאר היה כבר החשך

 קביעותו ממקום האור מסיר הש״י היה ראשונה מהבריאה הז׳ באלף לבהו העולם חזר אשר אמר האור אבל
 באותו לזולתו ולא אצלו האור לקח כביכול כאלו וא״כ לעיל שבארנו ע״ד העולם על יאיר שלא כדי כבר שהיה

 אצל שהוא הזה כלבוש הז׳ אלף כל אצלו האור היה כי וכו׳ לובש כהוא הקב״ה של לבושו מאור אמר ולכן זמן
 הגדול ר״א כונת .וכו׳ הכבוד כסא שתחת משלג נבראה מקום מאחה הארץ אח״כ ואמר .זה והבן האדם

 שהארץ אחר ק ואס אוהו המלמלה דבר בתוכו יהיה לא אס לח שיהיה דבר לשוס שא״א מבואר הוא בזה
 שמשמע וכמו דיחזקאל היבשות העצמות דוגמת שהיתה רק הז' באלף לגמרי נפסדת היתה לא בה אשר וכל

 הארץ הזרה שבארץ בהנמצאיס ברוחו אלהים שנפח ואחר .לעיל שבארנו ע״ד הריב והד שאמרו רז"ל מלשון
 על דבריו במליצת ורמז וכו' כסא שתחת משלג אמר ולק כבראשונה מהיסודות מורכבת להיות בה אשר וכל

 מיס עליה נתן כאלו מלוחלחת ונעשה ממנה היבשות הלכה הזה הרוח ידי על כי בהנמצאיס הרוה נפיחת
 מאמר דוגמת וזהו וכו' ומרחף עומד הכבוד כסא וגו׳ אלהיס ורוח שדרשו במה הז״ל כוונו מאד ומה !שלג או

 ונקפא״י המיס על וזרק לקח שאמר לשונו באריכות לדקדק הרצה ואס .הכבוד כסא שהחת השלג שאמר ר״א
 מלמד וגו׳ הייס נשמח באפיו ויפה בפסוק שדרז״ל דרך ועל ,הרוה נפיחת על שכונתו הראה וכו' המיס

 וכה״א וכו׳ נשמה בו נזרק״ה ד׳ וכו׳ ראשונה שעה ארז״ל וכן וכו/ הנשמה את בו וזרק וכו׳ גולם שהעמידו
 בהדיא כך מבואר שאינו היות עס המדרש בזה הגדול ר״א כונת נ״ל כן . מאד זה והבן וגו' חקפיאני וכגבינה
 מעשה עניני שהם כאלו נסחרים בדברים וביהוד ומשל חידה בדרך לדבר הז״ל דרך הוא כן כי בדבריו

 לעיל שבארנו דרך על ובנוי וחרב בטי העולם שיהיה אף מבואר הוא כאן שכתבנו מה מכל וא״כ .שראשית
 מהפועל והמהוייב מהראוי כ״ה כי כמ״ש נצחי יפאר אלא יפסד ולא יבוטל לא בכללו עצמו העולס עכ״פ אבל

 ובפרטו בכללו נצחי העולס יהיה לא כן אס השואל ישאל ואס נצחיים. כן נס פעולותיו שיהיו נצחי שהוא
 השביעיות שענין בהר פ' בחיי בר׳ מבואר הוא כבר .הז' באלף אפילו דבר שוס ממנו נפסד יהא שלא תמיד

: ע״ש אחד ולמכוון אחד לענין הוא הכל והאלפים והשנים מהימים
 כחות ז׳ ליצה״ר שיש מבואר הוא כי ,העולם מן לגמרי יצה״ר לעקירת לרמוז בא שהכל להיות ויכול ואפשר

 היצה״ר שבא וקודם ,וכו׳ ליצה״ר לו יש שמות ז׳ רז״ל שדרשו דרך ועל האדם על מושל בהם אשר
 זה ובעבור ז״ל שדרשו דרך על לעולם וחי כמ״ש לעולם שיחיה האדס בבריאת הש״י וכונת תכלית היה לעולם

 ען על אבל וגו׳ ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ כמ*ש הדעת עץ על אס כי בתחלה אדס נצטוה לא
 שחטא וכיון .בראשית פ׳ בהזקוני מזה ועיין לעולם שיהיה כדי ממט לאכול רשאי והיה נצטוה לא שחיים
 ואי האדם בבריאת הקבי׳ה מחשבת עדין נתקיימה לא כן ידי ועל מיתה עליו נקנסה הרע היצר בעצת אדה״ר
 התנשאות שוס לו יהיה שלא עד מאד עד והיצה״ר שט חמרו חלקי אח שיכניע עד מהיצה״ר שינצל לאדם אפשר

על
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 הזמן אם ואילם )פ( ,תנועה בו שאין אהר זכנים סדר ולא וכתאחר קודם בו שאין בשלוח הזטן
 הקדמות ענין יהיה דעתאריסטו, שהוא כמו הגלגל בתנועה המשוער אלא המדוכה המשך איננו

 הקדמות ויהיה )ק( הגלגל בתנועת הנספר ולזמן (5) הנמצאים לכל קודם שהוא והנצחיות
 תמיד הזמן ואתי־ הזמן קודם נמצא שהוא והוא אהד ענק ענינם מתחלפים היותם עם והנצחיות

הן כאחר והנצחיות הקדמות לכלול כדי בזמן התלות לו שאין שורש שמנו ולזה .אחד ענין על

 השלשה על קאי לכן קודם זמנים כדר ומ״ש פי׳
 שהוא ההמשך על ולא מהבריאה ראשונים ימים
 ואולם )פ( :בענפים ועיק העולם; בריאת קודם

 שאינו פי׳ .וכו׳ המדומה המשך איננו הזמן אס
 ידי על ונכפר משוער שהוא מה כ״א זמן נקרא

 אפילו "נקרא’אינו ההמשך אבל הגלגל תנועת
 אריסטוס דעת שהוא כמו המחבר ומ״ש ,זמן כחס
 והגלגל שהזמן אריסטוס כדעת לומר רוצה אינו
כונת אלא הקדמות אמונת זהו כי חלילה נצחי הוא

 לומר ורצה לבד זח! של פירושו על בזה המחבר
 חנועת זולת לזמן שא״א חריסטוס שאחר כמו

 ברצון נבראיה שניהם והגלגל הזמן מ׳'מ אבל הגלגל
 עיוני מופת המורה הרב ע״ז הביא כאשר הש״י

 אבל וז״ל ח״ב ל׳ בפרק טס כתב וכן ח״ב בפי״ג
 והגלגל הגלגל לתנועת נמשך הוא כי נברא הזמן

 בתנועת הנספר ולזמן )צ( ע״ש: עכ״ל נברא
 ויהיה )ק( :והגלגל הזמן ברא הוא כי .הגלגל

הקדמית

ענפים
 ויספתי כעס וזהו לשון. בכפל וכו׳ רוח שפל הוי מאד מאד שארז״ל דרך ועל כחוחיו ז' בכל האדם על

 אי לכן עליו וגובר המושל היצה״ר בסבת לאדס בא הוא החטא כי וגו' חטאהיכס על שבע אחכה ליסרה
 .כחותיו ז׳ בכל ממנו היצה"ר יוסר ובזה פעמים ז׳ עליו נלקה שיהיה עד החטא מן להסתלק לאדס לו אפשר
 ,כללי הטה היה הוא האנושי מין כל ועל עליו מיתה נקנסה בעבורו אשר חדה״ר שחטא החטא כי ‘ידעת וכבר
 בבריאת לא אס העולם מן לגמרי היצה״ר לעקור הכשר שחי והנפלאה הגדולה בחכמתו הש״י ראה ולכן

 עס והתגברות התנשאות שוס לו יהיה שלא עד חמד כה בו יחלש אלפים ז׳ כל כי פעמים ז׳ וחידושו עולם
 יהיה לה אלו זמנים הז' כשיכלו ואז קצתם הל מקצתם המין בפרטי קצה אם כי האנישי המין כלל על הכה זה

 ישעיהו מ״ש ט יקרים ואז לו שיש כהות מהז' החד בשום בכלל האנושי מין על וההגברות כח בום ליצה״ר
 וכו' ושוחטו ליצה״ר הקב״ה מביא לבא לעחיד שהמרו תז״ל מהמר כן גם ויקוייס ,ונו׳ לנצח המוח בלע הנביא
 בבריאותו שהיה הקב״ה מהשבת בו יתקיים ואז לעולם שימיה הראשונה לכונחו האדם יחזור זה כל ואחר

 שבעתים קי״ן הורג כל לכן שחמר הכתוב סוד הבין אז וכבתו דקי״ן כהו ידעת וחס .לעולם והי כמ״ש בהחלה
 ליסרה ויספתי משה״כ ואפשר . זה והבן שבעתים מזוקק דרך ועל המתתו על וגו' קין יקם שבעתים כי וגו' יקס

 המין מכלל יצה״ר לעקירת ג״כ לרמוז הכתוב בא כי רבים בלשון שהיא כלה התוכחה כל וכן וגו׳ שבע אתכם
 סיג מכל מזוקק האנושי המין יהיה הריב דחד ז״כ והם ז״פ כלו הכלל על העונש שיבא ע״י כי ,שזכרנו זמנים □׳

 צרוף כסף טהורות המרות ה' המרות במש״ה נרמז ב״כ והוא ,שבעתים לארץ בעליל המזוקק ככסף והלאה
 כ״ל מע״ל דמע״ה יהו״ה אדנ״י ומה״ה לנצ״רו המו״ת בלע לדבר זכר לדבר ראיה שאין ואף .שאמרנו כמו וגו׳

 שב״ע שנ״ה אלכי״ם שבע״ת זמ״ן ככלו״ח במנין הוא שלו המלות עם הזה הכתוב וגו׳ יסי״ר עמ״ו והרפ״ת פני״ס
 מן לגמרי נעקר הרע היצר יהיה אלו זמנים ז׳ שילכו אהר כלומר הע״ג אלפי״ס שני במטן כ״א .פעמי״ס
 מכאן ואמר ר״י דברי על ביאור שהוסיף הבהו רבי כונח וזה .וגו׳ לנצח המוח בלע הכתוב ויתקיים העולם

 שברא כעס כל כי .לי הרין לא ויתהון לי הניין דק ואמר אלו את שברא עד ומחריבן עולמות ברא סהקב״ה
 ע״י מברהשונה השלמות השגת אל ומוכן מזוקק יותר כבו האנושי המין היה ראשון של הורגנו אחר העולם
 הרב העולם יהיה שלא סוברים אבהו ור׳ שר״י תחשוב שלא וכדי .לי הניין דין וזהו היצה״ר כהות הכחשת

 עשה אשר כל את הלהיס וירא אבהו דר׳ טעמיה ואמר דבריו ומפרש כנחס ר' בא פעמים ב׳ אס כי ובנוי
 דברי לישב נ״ל כן .פ"ס בב״ר הוא וכן בדברינו בסמיך שיתבאר דרך על וכו׳ לי הניין דין מאד טוב והנה

 המדרש בעל אותן שהביא תמצא אבהו רבי בדברי עוד לדקדק תרצה ואס .המדרש בזה פנחס ור׳ אבהו ור׳ ר״י
 להבראות ראוי היה לא העולם נברא בעונתו הנחומא א״ר וז״ל בעתו יפה עשה הכל חת בפסוק רבה בקהלת ג״כ

 עולמות בורא הקב״ה שהיה מכאן הבהו ר׳ אמר בעתו יפה עשה הכל את שנחמר נברא לשעתו אלא לכן קודם
 כפולות במלות בלשונו כאן אבהו ר׳ דקדק הנה .וכו׳ אלו את שברא עד ומחריבן עולמות בורא ומחריבן

 לא פ״ג בב״ר והוא ר״י בשם שזכרנו דלעיל במדרש ק שאץ מה וכו׳ ומחריבן עולמות בורא פעמים ב׳ ואמר
 היתה לא המדרש בזה ר״י שכונת אחר ואפשר .ומחריבן עולמות בורא אחד פעס אם כי בלשונו אבהו רבי זכר
 לפרש כ״א בא לא אבהו ור׳ בשניים או בראשונים אם כעת קיימין אנו אלפים ו׳ באיזה לנו לרמוז אס כי

 לא כי ומחריבן עולמות בורא אחד פעם אס כי בדבריו להזכיר אבהו רבי רצה לא לכן שאמרנו כמו ר״י דברי
 על לדבר קהלת שבא בעתו יפה עשה הכל את בפסוק משא״כ אחד פעם אס כי ומרב נברא העולם כעת היה
על להורות ומחריבן עולמות טרא פעמים ב׳ דבריו בביאור אבהו רבי זכר סופה ועד מתהלתה הבריאה כלל

 הרטי
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 נמצא וכן .אריהטו כדעת הגלגל בתנועת הנספר או רז״ל כדעת המדומה המשך הזמן שיהיה
 אחד תואר לו שיש לרמוז אהרון בשהוא יתארהו ראשון בשהוא הש״י שיתאר מקום בכל הכתוב

 וגואלו ישראל ה'מלך )מ״ד(כהאמר ישעיה אמר ,הזמן עם התלות לו שאין והוא שניהם על מורה
 שיתואר מי הנמצאים בכל אין לומר רצה ,אלהים אין ומבלעדי אהרון ואני ראשון אני צבאות ה׳

 הזמן להם יתאחר או לרם יקדם מבלעדי הנמצאים כל כי ,זולתי אהרון והוא ראשון בשהוא
 אבל המציאות אפשר אינני בזמן התלות לי שאין אהר אני אבל המציאות אפשרי הם ולזה )ר(

 מחוייב שיהיה כי הנמצאים בכל אין כלומר אלהים אין ומבלעדי סיים ולזה המציאות, מחוייב
ואחרון ראשון שם עליו שיפול מי בהם אין כי ,זולתי הכל על יכול )ש( לומר רוצה המציאות

: המציאות מחוייב לומר רוצה האלהים לבדי אני כי יתבאר כן ובעבור עדי טבל

פרק שרשים
 שם כי .הכל על יכול )ש( :בזמן נקלים הס ט״ו פרק לעיל מזה עיין .וכו׳ והנצחיות הקדמות
: היכולת על מורה אלהיס כי .המציאות אפשרי הס ולזה )ר( א׳: ממאמר

אינו
ענפים

 הוא קהלח המדרש שכונת לאמת וכדי .ויהרס העולם שיבנה אחרים עתים עוד שיבאו לנו ולרמוז הרבוי
 פוב והנה עשה אשר כל את אלהיס וירא בפסוק פ״ע בב״ר עוד המדרש בעל אותו הביא הבריאה כלל על

 שכתבנו מה לפי כי לשאול פיך על תבהל ואל .וק״ל הבריאה כלל על ג״כ נאמר מאד טוב והנה הכתוב שזה מאד
 כל רבתי היא שהב׳ מה וכן ,המדרש דעת לפי וגו' ערב ויהי ונו׳ תהו היתה והארץ במ״ש הכתוב שכונת כאן
 ע״כ וא״כ שאמרנו כמו ראשונים אלפים לו׳ שייכים ואינם שניים אלפים מו' הבריאה על לנו לרמוז בא זה

 היא וא״כ כלום מזה בה כתוב היה לא ראשונים אלפים בו' שהיתה האלהיח שבתורה לומר אנו צריכים
 שלו עקרים הי״ג בין ג״כ זאת מונה והרמב״ס לעולם תשתנה ולא נצחית אלהית שהתורה נתבאר וכבר משחנית

 לה א״א יתברך הנותן מצד שהוא מה שכל פכ״ה במ״א לעיל נתבאר כבר הלא ,שהנחנו מה מכל הפך וזהו
 במאמר לקמן ג״כ מזה ועיין שינוי איזה לה שיבא הוא אפשר המקבל מצד שהוא מה אבל דבר בשום להשתנות

 לח״ב ול׳ כ״ו פ׳ שכתב המורה הרב כדעת ודלא במדרשיהם הגדול ור״א ר״י דעת לבאר גלע״ד כן .פי״ג נ'
 4 הקדמות לדעה כלל נוטים ואינם כפשוטם ועולים יפה מכוונים הס כונחנו לפי כי , ע״ש עליהם זרים דברים

 לבאר עוד לנו יש והנה .בראשית שבמעשה הרמוזים מן זהו כי חרצה אם מאד עד דקה הבנה והבינהו זה ודע
 עתיק מכסה היה שכבר מה ולגלות בנסתרות לדבר כך כל עסק לנו שאין רק אחרת בדרך אלו המדרשים

 המורה הרב כתב אשר הזרים הדברים האנשים מלב להוציא כ״א זה בביאורנו כאן כונתנו היתה ולא יומין
 בביאור שכתבנו מה כל לע״ד כי ,אור נראה באורם אשר כאלו חז״ל גדולי מפי שיצאו אלו מדרשים ב׳ על

 שימהול ה׳ מאת מחילה מבקש אט זה על הנה בעיוני וטעיתי שגיתי ואה ,כונתנו לפי נכון הוא דבריהם
 לי ונחן אמת בדרך הנה עד הורני אשר להש״י ואקוה .ית׳ נגדו בזה ושעויתי שחטאתי לעוני ויסלח לחטאתי

 ולשמור עבודתו את ולעבוד בדרכיו לילך עוד וידריכני ינחני שהוא כאלה בעניניס קצת ולהשכיל להבין לב
יפי כל ה׳ בבית שבתי אבקש אותה ה׳ מאת שאלתי אחת המע*ה דוד כמאמר ותורותיו מצותיו חקותיו ולעשות

:כאן בזה ודי וגו׳ חיי

 עשר שבעה פרק הטורה בדברי למסגרתו זהב זר עשינו הזה פרק ערך ורב יקר לגודל המדפים אמר
 מ׳ל ,העולם חידוש בענין אריסטום טענות לבטל הענין לזה השייך דבר והוא שני מחלק
: לעד תכק אמת לשון

 יהיה .אחרת צורה ולבש צורה הפשיט ואמנם נמצא שלא החומר היה ואפילו היה שלא אחר היה מתחדש כל
 , הפעל אל הכח מן ביציאה והתחילו התהוותו בעת טבעו בלחי ונוחו והשלמו התחדשו אחר טבעו

 והוא הנקבה זרע טבע כי בו והמשל .הפעל אל הכח( )מן ליציאה שיתנועע קודם כן גס כבש וזולת
 ההיא בעת כן גס וטבעו להתנועע. והתחיל הזכר זרע כשיפגשהו ההריון בעת מבעו בלתי בכיסוי דם

 והיותו והשלמו הויהו אחר הדבר מטבע הפנים בכל ראיה לעפות ואין .הולדו אחר השלם החי מבע בלתי
ממנינו ראיה מביאין ואין .להויה תנועתו בעת ההוא הדבר עמן על שבעניניו השלם על מיושב

מטבע הראיה עשות ותמשיך בזה תטעה וכאשר . בתנועה שיתחיל קודם עניט על תנועתו בעת
יחחייב ענינים אצלך השקר מן והיו גדולות ספיקות לך יתחדשו .בכח והוא טבעו על בפעל ההוא הדבר
שאיש שהתחלנו( במה המפל ונשלים )ר״ל בו שהמפלט במה ונניח ,שקריים עניניס אצלך ויתחייבו היוחס

 הנולד גדול השלים לבדו ואביו חדשים שהניקחהו אמר אמו ומחה נולד , מאד באדם המוטבע במדע שלה
 אתו מאשר אחד לאיש ואמר ושאל ,חיים בעלי שאר מנקבות נקבה ולא אשה כלל ראה לא והוא ,ההוא

 הוא כמותנו ממיננו איש בבטן נחהוה אמנם ממנו איש כל כי הנשאל וענהו ׳ נהוינו ענין איזה ועל נמצאנו איך
, מי והוא מעט מעט ויצמח ויזון יתנועע ,הבטן בתוך הגוף קטן היה ממנו איש ושכל ,כך בצורת נקבה

עד
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הזטן

 היא בו שיתואר תואר שכל יתבאר ,הזבן התת נופל אינו )א( ית׳ שהוא שבארנו דממה יט פרק
 ר״ל כמוהו ונצחי קדמון שיהיה ראוי , שוללי או חיובי שיהיה הן יתעלה ~

 שימצא א״א כי , המתאחר הצד מן הן הקודם הצד מן הן צדדים בהב׳ תכלית בעל בלתי שהוא
 המחובר וכל המחודשים סן מחובר ית׳ הוא יהיה כן שאם היה שלא אהר תואר שום )ב( בו
 זמן זולת בזמן שיהיה א״א וכן )ד( , בשלוח קדמון כן אם יהיה ולא )ג( מחודש המחודשים מן

 אל הכה מן ויציאה תטעה השנוי כי )ו( שישתנה א״א יתברך והוא משתנה היה )ה( כן שאם
 ואם )ח( בו שישתנה כדי הזמן אל צריך א״כ יתברך הוא יהיה בזמן תנועה וכל )ז( הפעל

 שא״א התבאר ולזה .במוחלט קדמון שהוא נתבאר וכבר , קדמון ולא מחודש יהיה משתנה
 ,הזמן אותם ישנה ולכן הזמן תחת יפלו הנמצאים מן שזולתו כה אבל ,שנוי שום עליו שיפול

 שההפכים לפי שישתנו כדי מהפכים מורכבים אינם אם אף )ט( הנבדלים השכלים אפי׳ כי וזה
 שהוא אחר בשל דרך האחד העלול כי ,הזמן מצד שנוי בהם יצוייר כבר עכ״ז השגוי סבת

 וכן ,ויותר שנה אלפים ה׳ לו יש והיום שנוצר שנה אלפים לו היה אברהם ביבי הנה מהודש
תחת יפול ולזה דוד בימי לו שהיה מפה זמן יותר היום לו יש בהכרח נברא שהוא מה כל

שרשים
 קדמון שהוא .הזמן תחת נופל אינו )א( יט פרק

 אחר תואר שוס )ב( :ונצחי
 לא זה שקודם לומר שא״א כלומר היה. שלא
 :וכו׳ שא״כ אליו נתחדש ועתה התואר זה לו היה
 בצירוף קדמון רק פי׳ בשלוח. קדמון א״כ יהי׳ ולא )ג(

 לעיל שהונח חמה הפך וזהו אחריו הבא הדבר
 שהוא נתבאר וכבר בסמוך שאחר וזהו ,בפרקים

 . התואר .וכו׳ א״א וכן )ד( :וכו׳ במוחלט קדמון
 לא אחר ובזמן זה תואר לו היה הקודם בזמן )ר״ל
 : הש״י . משתנה היה )ה( :זה( תואר לו יהיה

 אל )מדבר השנוי כי פי' .תנועה השינוי כי )ו(
מתואר שהעתיק שהתנועע התנועה ע״י בא דבר(

 אל הנח מן היציאה והיא שני תואר לקנות ראשון
 לתנועה א שא' פי' .בזמן תנועה וכל )ז( :הפעל

 לח׳׳ב ע״ז בהקדמה בהמורה שנתבאר כמו זמן זולת
 :ברש״ש זה מכל ע״ש אריסטוס בשם המורה שהניח

 יהיה שישתנה הוא וא״כ ר״ל .וכו׳ משתנה ואס )ח(
 בזמן התלות לו שיש כיון קדמון ולא מחודש א״כ
 עליו שולטת והזמן בזמן התלות לו שיש מה וכל

 שהוא עליו לומר מוחלט קדמון איננו אותו לשנות
 לפי .זכו׳ אינס אס אף )ט( :תכלית בלתי כח

 10 שכנת פ אע פי' .וכו׳ השנוי כבת שההפכיס
 החד® פד״מ ההפכים מצד הוא לעולם הבא שינוי
ומי® אש שהם הפכים מיסודות מורכב הוא

 ופעמים
ענפים

 עד ק אחר צומח היותו יסור ולא ,ממט שיצא למטה בנוף שער לו יפתח הגודל מן כך גבול אל שיגיע פד
 והוא בבטן קטן כשיהיה ממנו האחד וזה , ויאמר בהכרח ישאל היסום ההוא והנולד , שחראנו כמו שישוב

 )היסוס( והוא ,לא )הנשאל( לו יאמר , ויוצא ונחיריו בפיו ומסנשס ושוחה אוכל היה אס צומח מחטעע מי
 ראיה בעשותו ,נמנעיס שהם האמחייס האלה הפנינים כל על המופת ויעמיד זה להכחיש יתחיל ספק בלא

 כשתכלה ממנו חיש כל ויאמר הפעל( אל הכה מן לצאת שד מתנועע ובלחי הנגמר )ר״ל הנח השלם בנמצא
 )ר״ל כשם כיס בתוך ממנו איש שיהיה יצוייר ואיך ,חטשתיו ממנו ויבטלו ימות שעה קצת הנשימה ממנו

 ההוא הצפור חיה צפור ממנו אהד בלע וחלו סחנופע, הי והוא הדפיס מדת טף בתוך בו מקיף השליא(
 המיס וישתה בפיו המזון יאכל לא אס ממנו איש וכל ,התחתון בבטן שכן וכל בחצסומכא בהגיש לשעתו מש

 כשיזון ממט איש וכל ,ומשתה מאכל מבלתי חי האיש הדשיס ישאר ואיך !ספק בלא ימות מועטים בימים
 המס אמד בטן נקב ואלו , יציאה בלא חדשים זה יעמוד ואיך גדול בכאב ימות מועטים בימים יוציא ולא

 יפשוט ולא טפיו ויפרוש עיניו יפחה לא ואיך ,פחוה טבורו היה השבר שזה יהשב ואיך ימים אהל ימות
 אי שהאדם כולו המופת( )ר״ל ההקש לו ימשך וק ,שהשבתם כמו בהס חלי אין שלמים חברים וכל רגליו

 אריסטוס עם פנימו זה והמצא המעיין אתה ובהנהו המשל זה והתבונן ,הצורה זאת על שיתהוה אפשר
 וכך כך צורה פל נחהזה שהשלם נאמין פ״ה אביט ואברהם מרפ״ה אהר הרודפים עדת שאנחנו ,בשוה עוה
 הנס המציאות מטבע ראיות עליט ויביא דבריו לפתור הריססוס ויבא ,כך אמר כך ונברח מכך כך והיה

 עלץ שהיה ממה דבר ידמה לא ושלמותו התישנו אהר שהוא אנחנו לו מדה אשר , בפעל ההוה השלה
 ושייס ,פכיל שיאמרהו, מה מכל עלינו תעמוד טענה ואיזהו הגמור, ההעדר אהר נמצא ושהוא ההויה בעת

 אליה, משליך כל אק מונעת בה מקפח התורה סביב בניחיהו גדולה חומה שהוא הפנין בזה שתזהר וצריך
 מהווה שזה אתה ידעחה זה במה ,הנמצא זה לט יורה שלא אחר ויאמר דעמו האוחז ר״ל עלינו יספון ואס

 שנקיים פתה נשתדל לא שאנחנו ,מחשבתנו לפי לנו יתחייב לא שזה נאמר ,הוייתו אחר טבת שם ושהיה
 מטבע ראיות בהביא הטענה זאת תבטל ולא מחודש היותו אפשרות הוא בו נשתדל תשר אבל ,מהודש שהשלם
 דפס ונכריע ק אחרי נשוב שבארנו כמו הטענה אפשרות תתקיים וכאשר ,בו נחלוק לא אשר המציאות

: ברכה עליו חנוא שם הנמשכים הפרקים ויתר ההוא הפרק כל לעיין והרוצה ,המורה פכ״ל החדוש
 באן
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 וממה דוד בימי שהיה ממה היום זמן יותר לו שיש עליו שיאמר אפשר אי השי״ת אבל ,הזמן
 שיכלה ואחר העולם שנברא קודם אחד ענין על תמיד קיים •מהוא לפי העולם כשברא לו שהיה

 נער פסוק על וע״ב( ע״א ט״ז )דף יבמות במסכת שארז״ל וזה ,הזמנים ישנוהו ולא )י( העולם
 שאין כלומר ,האי כולי קשיש מי דוד אילימא אמריה מאן ]א[ ל״ו( )חהליס וגו׳ זקנתי גם הייתי

 נעזב צדיק ראיתי ולא שיאמר כוללת הקדמה )כ( לעשות מספיקים דוד שחיה שנה שבעים
 לא שהש״י בפירוש הרי ,אמרו העולם שר זה פסוק קמיה.אלא זקנה איכא מי קוב״ה אלא וגו׳

 נברא להיותו כי ,וזקנה בנערות יתואר העולם שר שהוא הפועל השכל אבל , בזקנה יתואר
 החוזק מצד )ל( זה עליו יפול שלא אע״ם הזמן מצד וזקנה נערות עליו ויפול הזמן תחת יפול

 על בן יפול שלא מה נברא היותו מצד ושנים ימים מספר עליו ימנו בהכרח כי וזה , והחולשה
 על לומר שיוכל זולתו נמצא שום אין ולזה . הזמן ישנהו לא הזמן אל קודם להיותו כי השי״ת

 אמר ולזה ,אהד בתואר קיים תמיד להיותו יתברך האל אלא פעמים שתי הוא אני אני עצמו
 מושיע מבלעדי ואין ה׳ אנכי אנכי ופעמים ל״ב( )דברים הוא אני אני כי עתה ראו הכתוב
 כל אבל להושיע יכול אני שנוי מבלי תמיד קיים אחד בתואר שאני לפי כלומר מ״ג( )ישעיה

: להושיע יוכל לא משתנה שהוא אחר זולתי נמצא
 למענהו ה׳ פעל כל כמו הדבר כללות על היא הראשונה הנחתו )א( כל מלת כ פרה
א׳( )בראשית מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא ,ט״ז( )משלי 1

שפירושו
שרשים

 לאדם יבא חבירו על הא' יסוד כשיגבר ופעמים
 בזה וכיוצא מהחולשה השתנות איזה זה בעבור

 מההפכים מורכבים שאינם מאחר המלאכים אבל
 שינוי בהם שאין ה״א לגמרי פשוטים שהם רק

 .הזמנים ישנוהז ולא )י( :וכו' יצוייר כבר אעפ"כ
 לא כן אם זולתו לו ואפשר בזמן נתלה שאינו מאחר

 .כוללת הקדמה )כ( :ית׳ אותו לשנות הזמן יוכל
 חדוש ותה שנה ע׳ אס כי היו לא דוד ימי שהרי
 שחי מי שמא נעזב צדיק זה בזמן ראה שלא הוא
 שיוכל דבר כל .נעזב צדיק יראה בד״מ שנה אלף
 משתנה היה ולא עולמית כך שהוא עליו לומר

 כוללת: הקדמה נקרא זהו עתה שהוא מכמות לעולם
 באדם שהוא כדרך פי׳ . והחולשה החוזק מצד )ל(

 השתנות בסבת הבאה החולשה מצד לו בא שהזקנה
מ״מ מלאך לגבי שייך אינו וזה כמ״ש שבו ההפכים

ענפים

 כי והולך שמבאר כחו הזקנה כן גם בו יצוייר
:וכו׳ עליו יחנו בהכרח

 כללות על היא הראשונה הנחתו )א( כ פרק
 של פשוטו כלומר . הדבר

 הענין כלל על בתחלה נאמרת היא זו מלה ביאור
 כל הכלל זה שארז״ל דרך על סתמא דרך רצוני
 סתמא דרך נאמר שזה וכו׳ טפל ועמו עיקר שהוא
 וכינת . סתמיי כלל נקרא וזהו שיהיה מה יהיה

 כל אספרה מש״ה לבאר הפי׳ בזה המחבר
 הכתוב זה האדם יבין שלא כדי וגו' תהלתיך
 התאריס למספר תכלית שיש לחשוב ויבא כפשוטו
 בפרק שנתבאר כשם כאן המחבר רמז ולכן חלילה
 הוא השי״ת בו שיתואר הואר שכל זה דלפני

 תכלית אין לכללם שגם כאן לבאר עוד בא בב״ת.
דהוה לההוא חנינא ר׳ שאמר וע״ד למספרם

מאריך

 אמרו מ׳׳מ אמחייס שהס ספק ובלתי כדרבונות הס רז״ל שדברי היות עס .וכו׳ אמריה מאן ]א[ יט פרק
 ,וגו' נעזב צדיק ראיתי לא הכתוב אמר היאך למודעי עדיין אע צריכין שאמרו מי

 חולין במס' שארז״ל כמו אדידהו ולא אעלמא אהנייה וזכותייהו העולם בזה להם ורע צדיקים כמה מצינו והא
 זרעו על בזה הכתוב שכונת ונראה .וכו׳ חרובין בקב לו די שהיה והנינא ובניו חייא ר׳ בענין הדס כסוי פ׳
 בצער שמתפרנס הע״פ הגמור הצדיק כי ,לרשע זרעו מצד צדיק שבין ההבדל לנו לבאר ורצה צדיק של

 השי״׳ש תמיד רק הפתחים על לחם מבקשים זרעו שיהיה מצינו לא מ״מ חנינא גבי שמצינו כמו ובצמצום
 מן ויפסד שימות אחר מ״מ בחייו טוב כל לו שיש אף רשע גבי משא״כ מסייעהם אבות וזכות בעזרם עומד

לרשגג צדיק בין שהוא ההבדל מבארת זו פרשה ענין וכאשר !מעולם היה לא וכאלו עמו עשרו יפסד העולם
רסנה ויעבור רעק כאזרח ומתערה עריץ רשע ראיתי זה אחר הכתוב שם כמ״ש מעצמו מובן הוא כאשר

 התימני אליפז וכמ״ש הפתחים על מדוכאים להיות בניו צריכין כן ידי ועל !וגו׳ נמצא ולא ואבקשהו איננו
הכתוב שאמר נעזב שענין לומר נוכל או .ונו׳ בשער וידכאו מישע בניו ירחקו וגו׳ משריש אויל ראיתי לחיוב
לו רש צדיק בין שהוא ההבדל לבאר הכתוב ורצה וגו׳. עמו תעזוב עזוב וע״ד והצלה עזרה מלשון הוא

 אחריו יניח מ״מ מהזמנים זמן באיזה העולם מן אח״כ יעדר שהוא אף לו ויש הצדיק כי לו, ויש לרשע
 כשיפסד מ״מ לו שיש אף הרשע משא׳׳כ ,וגו' תעשיר היא ה' ברכת נאמר ועליו בעשרו שיתקיימו לזרעו ברכה

 אף נכון והוא הכתוב זה כונת לישב כנ״ל ,מעולם כלום לו היה לא וכאלו עמו עשרו יפסד העולם סן
: וק״ל רז״ל דברי לפי

 כמו
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 תתת אשר הפרטי על ויאמר ,בהם וגובר פאודיי הוא הטוב )ב( הנמצאות שבכלל שפירישו
 ואחד אחד כל על נאמר שזה )ג( ח׳( )שמוח נפש שבעים יעקב ירך יוצאי נפש כל כמו הכלל

 ויטיל וגו׳ ביתו ילידי כל ואת בנו ישמעאל את אברהם ויקח וכן ,ספק בלי הפרטים מן
 כ״ז( )תהלים היי ימי כל ה׳ בבית שבתי )ד( הדבר רוב על יבא ופעמים , י״ז( )בראשית וגו׳

 רוב שר״ל י״ד( )במדבר באבנים אותם לרגום העדה כל ויאמרו וגו׳ קולם את ויתנו העדה כל ותשא
 שהוא אלא הכלל רוב שאינו אע״פ מהכלל חלק על הלשון זה יבא ופעמים ,כן ורבים . העדה

 אמר ולא ל״ד( )ישעיה צבאם כל על וחמה הגוים כל על לה' קצף כי ישעיה אמר גדול חלק
 גדול וטבח בבצרה לה׳ זבח כי הענין בסוף שפירש כמו ]א[ האומות מן מועט חלק על אלא

 ירמיה אמר וכן , )שם( בה עובר ואין נצחים לנצח תחרב ודור מדור אפר ועליה אדום בארץ
 תאכל קנאתי ובאש אפר צפניה וכן ,ירושלים חורבן על ד׳( )ירמיה הארץ כל תהיה שממה

 ארץ על נאמר זה שכל ,א׳( )צפניה הארץ יושבי כל את יעשה נבהלה אך כלה כי הארץ כל
 הראשון שבבית לפי כי י״ד( )זכריה הארץ כל על למלך ה' והיה אמר זכריה וכן , בלבד ישראל

 שני בבית כי יאמר ישראל ארץ בכל יתברך מלכותו מכירים היו ולא יא ע עובדי ישראל היו
 הנשיא ממשלת תחת שתהיה ישראל ארץ בכל מלכותו שיכירו כלומר הארץ כל על למלך יהיה
 הארץ כל יסוב כך אחר שאמר זה לרבר וראיה , ממלכות לשתי עוד יחצו ולא דוד מזרע הבא

 כמו )ה( יהודה מארץ מועט חלק ועל ירושלים על נאמר ספק בלי שזה ,לרמון מגבע כערבה
 ויהיה הכלל פן מועט חלק על כל מלת הבא ופעמים . ירושלים נגב לרמון מגבע שבאר
 כי ,באו הארץ ומכל שפירושו מ׳׳א( )בראשית מצריכה באו הארץ וכל כמו ,מבל כל פירוש

 מצרים לארץ הסמוכות ארצות שהם העולם מן חלק על הארצות בכל רעב ויהי אמר בתהלה
 את מבקשים הארץ וכל וכן , מצרימה באו הארץ וכל אמר ההם הארצות מן מועט חלק ועל
 וירכון שלמה על שנאמר ע״ב( )ההליס יעבדוהו גוים כל ובן ,הארץ ומכל כמו י׳( )מ״א שלמה פני
 השי״ת על שנאמר מה שיובן ראוי האחרון הדרך וע״ז , הגוים ומן האדם מן מועט חלק על

 פההלות ותהלה תהלה כל לספר באדם יכולת שיש שיאמר לא ט׳( )פס תהלתיך כל אספרה למען
 השטוש מים להפר הכתוב דרך כן כי ,ה׳ מהחלות מועט חלק שיספר יאמר אבל ,חלילה השם

 וירמוז ,ועד עולם מאלהים כסאך שפירושו מיה( )פס ועד עולם אלהים כסאך כמו ,הכתוב מן
 או מלכותו, שבט מישור ששבט לפי ועד לעולם כסאו שיהיה נגזר פאלהים כי דוד אל בזה

 הכתוב אפר וכן ,טוב ומכל כמו כ״ד( )בראשית בידו אדוניו טוב׳ וכל )ו( ,הכשיח אל בזה ירמוז
 ומכל שהפירוש ה׳( )מ״ב דמשק טוב וכל בידו מנחה ויקח אלישע פני להקביל כשהלך חזאל על

 כמו הכלל פן מועט חלק על ירמוז זה כל ועם מכל פירושו שאין כל נמצא וככר ,דמשק טוב
 ישראל מכלל מועט חלק על בזה וירמח נ'(/ )יוחל ביואל שנאמר בשר כל על רוחי את אשפוך

 בשר כבל ש־היה זה אי על בשר כל על פירוש ויהיה ,ספק בלי העכו״ם על ולא כולם על לא
 הוא כי המלה בזאת הדרך זה והבן .הרבה שם זה וזולת ,לנבואה מובן בלתי )ז( שיהיה אע״פ
 כי כמו לאו אם כלליות הם אם נבואות בקצת יולדות רבות ספקות בו יותרו מאד נפלא
 כך ואחר י״א( א׳ )מלכיס באדום זכר כל הכרית עד ישראל וכל יואב שם ישב חדשים ששה
הם או בעבר היו אם נבואות קצת יובנו וכן ]ב )ח( , אדום מלך נמצא יהודה מלכי בימי

: בהכרח עתידות

פרק שרשים
 שבחיה לכולי סייחתינהו וא״ל בתארים מאריך

 בפרק לקמן זה על מופת המחבר שהביא וכמו וכו׳
 הטוב .מאודיי הוא הטוב )ב( :זה מאחר כ״ה
 על נאמר שזה )ג( :בהס וגובר אצלם מאד הוא

 אותן על פי׳ .וכו׳ הפרטים חן ואחד אחד כל
 כלל נקרא וזהו למצרים עחו נכנסו אשר הבנים
ובלתי .חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי )ד( : מפורש

עג

 שביאר נחו )ה( :חייו ימי כל שם ישב שלא כפק
 טוב וכל )ו( :יהודה מארן שהס .לממון מגבע

 מוכן בלתי )ז( טוב: וכל חשה״כ וכן אדוניו.
 להיות הראויות מעלות אותן בו יהיו שלא .לנבואה
 בעבר היו אס נבואות קצת יובנו וכן )ח( בנביא:

 איזה תראה אס פירוש .בהכרח עתידות הס או
 מלה נתקיימה לא ועדיין כללית שהיא נבואה

ואע״ם
ם י

 המחבר וראיית מוכרה אינו שזה נראה .וכו׳ בבצרה לה׳ זבח כי הענין בסוף שפירש כמו ]א[ כ פרק
: וק״ל פרסומם לרוב אלו מקומות הזכיר הנביא כי ראיה

 יובנו וכן ק נם לפרש ויש וז״ל אחר פי׳ עוד פי' והא״י . בפרשים פירשנו ,וכו׳ נבואות קצת יובנו וכן ]ב[
 אס הפי׳ זה ע״י יובן עתידית או עברה נבואה שתהיה הן פי׳ • וכו׳ בעבר היה אס נבואות קצת

וכו' רבות ספקות ט יותרו בסמוך מינה לעיל אמר כבר דהא מכוון אינו זה ופי׳ .עכ״ל לאו או כללות היא
 אם
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 כאשר . החסרונות מן מסולק יתברך שהוא שאמרנו הרביעי השורש בבאול כא פרלן
 ההכרח מן שהוא נמצא עמוק יותר מאד דק עיון בתארים נעיין

 מזה בפ״ח שנזכרו הצידין ומן )א( בלבד פעולותיו מצד ולא רבים בתארים השי״ת שיתואר
 תמיד והשקר האמת חולקק והשלילה החיוב כי )ב( וזה , יתברך עצמו מצד גם אבל המאמר

 מחלוקה חענין ימלט לא באפשר כי מבואר והוא ,ובאפשר ובנמנע בהכרחי ר״ל החטרים בכל
 וא׳יא , רוצה בלתי או ורוצה יכול בלתי או יכול וכן הכם בלתי או חכם יתברך הוא שיהיה אם

 ולזה ,חסרון שום בו שימצא א״א ית׳ הוא כי )ג( יכול בלתי או חכם בלתי שהוא עליו שיצדק
 יחוייב וכן ,ונאמן וישר וחסיד ורוצה ויכול הכם ושיהיה האחד החלק עליו שיצדק מחוייב הוא
 וזה , חסרון בו שימצא אפשר שאי אחר השלמות צד בו שימצא ראוי שהוא השלמות מיני בכל
 לפי הי בשנאמר יתברך ממנו הנמשכות הפעולות אל פנות מאין )ד( בעצמו מחוייב הוא ענין

 הי הוא אבל ו התארים בשאר וכן ממנו מושפעת שהחכמה לפי והכם ממנו מושפע שההיות
 הידיעה כי )ו( מתחלפים השלמיות שמיני ואחר .סכל ולא )ה( מת שיהיה שא״א לפי וחכם
 בו שימצאו כן אם יחריב ,החכמה וזולת הרצון זולת והחיות החיות זולת והיכולת היכולת זולת

 שבארנו וממה , התארים רבוי בו שימצא יחוייב הצד שמזה ואחר ,מתחלפים רבים תארים
 איזה על ואדע יתן מי עצמו זולת תואר שום לו ימצא שלא יהוייב המאמר מזה עשירי בפרק

 ית׳ אליו שייוחסו התארים כי ונאמר .בעצמותו רבוי יחייבו שלא התארים רבוי בו ימצאו צד
 אפשר שאי הנמצאים כל אל ועלה המציאות מהוייב היותו מצד אליו ייוחס מין , מינים ב' הם

 היותו כמו !ההא־ים אלו בו ימצאו לא אם הנמצאים כל ועלת המציאות מחוייב היותו שיושכל
 יתברך בו שימצאו ההכרח מן שהיא התארים מן זה וזולת ויכול ורוצה והכם ונצחי וקדמון אחד

 אם כמו ,שלמות היותו בו שנדמה מצר )ה( אליו ייוחס ומין ,הנמצאים כל ממציא להיותו )ז(
 מצד אלינו שלמות שהוא כמו אליו שלמות שהוא בו מדמים שאנו לפי העושר אליו ניחם

 שלמות שהם לפי יתברך אליו אותם שניהם והראות שהשמיעה )ט( וכמו ,חסרון הוא שההפך
מתואר שום בו שיתואר תואר וכל )כ( . גשמיים בכלים )י( אלא לנו יושגו שלא ואע״ם בנו

יש שרשים
 כאלו חעניניס קצת שנתהוו שחצינו ואע״ם

 נבואה של שפשוטה מאחר מ״ח שעברו בזמנים
 שנתהוה חה כלוע״כ הכלל על חורה היא בד״ח זו

 ונבואה זו נבואה בשביל היתה לא שעברו בזמנים
: להתקיים היא עתידה עדיין זו

 הס .ח׳ בפ־ק שנזכרו הצדדי! ומן )א( כא פרק
 כמבואר וההצטרפות היחסים

 והשקר האמת חולקים והשלילה החיוב כי )ב( :שם
 חשל דרך על פי׳ .וכו׳ ההמרייס בכל תמיד

 נקרא זהו לבן באמת והוא לבן זה ראובן כשתאמר
 הלבנות והיא אליו שחייבת התואר ר״ל חיובהאמתי

 שאינו אומר ואתה לבן זה ראובן ואס אמת הוא
 שלילת נקרא זהו הלבנות תואר מחנו שללת א״כ לבן

 איט בד״ח ראובן ואם ,לבן באמת הוא כי שקר
 הפלילה זאת נקרא לבן שאינו אומר ואתה לבן

 הלבנות תואר מחנו ששללת מ־ה כי אמתית שלילה
 ואתה לבן איט הוא ואס ,לבן שאינו לפי אמת הוא

 מה כי שקר חיוב נקרא זהו לבן שהוא אומר
 שאינו לפי שקר הוא הלבנות תואר אליו שחייבת

 . הנמצאים שאר בכל לומר נוכל בזה וכיוצא לבן
 שתאחר כגון בהכרח ובאפשר, ובנחנע בהכרח וז״ש

 כי הוא כן שבהכרח חי הוא חיות לו שיש מי כל
 ובנמנע ,אצלו כשהחיות חי איט להיות לו א״א
אבן שיהיה נמנע דבר שזהו חי אבן שתאחר כגון

עג

 אינו או לבן הסוס שתאחר כגון ובאפשרות ,חי
 סוס להיות אפשר כי באפשרות היא שהלבנות לבן
 השלשה מאלו אחד ובכל להיות שלא ואפשר לבן

 טל והשקר האחת יחד בהן חולקין והשלילה החיוב
 שימצא אפשר אי יתברך הוא כי )ג( :שבארנו דרך

 וא״כ במיפתיס לעיל שנתבאר כמו .חסרון שוס בו
 שאיט ותאמר יתברך מחנו אלו התארים כשתשלול

 : שקרית השלילה תהיה זכו' יכול אינו או חכם
 בלי כלומר .וכו׳ הפעולות אל פנית מאין )ד(

 מצד וחכם חי שהוא משעם רק השעם אותו
 :וכו׳ מת שיהיה שא״א לפי והולך שמבאר כמו עצמו
 הידיעה כי )ו( :סכל שיהיה א״א גס .סכל ולא )ה(
 :היכילת שלמות אינו הידיעה שלמות . היכולת זולת

 לו היו לא דאס .הנמצאים כל ממציא להיותו )ז(
 הנחצאיס להמציא אפשר לו היה לא אלו התארים

 היותו בו שנדמה מצד )ח( שנמצאו: האופן על
 אלינו שלמות שהן ורואין חושבין שאנו מצד .שלמות

 שהשמיעה )ש( :ית׳ אליו שלחות ג״כ שהם ה״ה
 כך אחר יתב/יתבאר אליו אותם שניחם והראות

 שהיא הראיה כגון .גשמיים בכלים )י( : זה בם׳
 השמיעה וכן גשמיים שהם העיניס ע״י היא בנו

 : גשמי־ס שהם האזנים ידי על היא בנו שהיא
 המין לבאר בא עתה .בו שיתואר תואר וכל )כ(

בשהוא אותו מתארים אנו צד איזה על הראשון
אחד

ים
 :וק״ל עתידית או עברה נבואה לי ומה בזה לאשמועינן עוד בא ומה וכו׳ לאו חס כלניות הס אס

אם
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רבוי

 הסתחיע החסרק מצד והשניה ,ההוא בתואר אשר השלמות מצד האחת ,בחינות שתי בו יש
 האחד הענק ,שכלית הרכבה )ל( ענינים סב׳ מורכב זה לפי התואר וכאלו , ההוא התואר אל

 עצמה מצר )מ( היא הנה הנושא אל אותה כשנחייב החכמה כי ,חסרון הוא והאחר שלמות .הוא
 אל ההסרק מזה ימשך בו מקרית והיא הנושא אל נקנית היותה ומצר )נ( הנושא אל שלמות
 המה יתברך אליו החכמה וכשניחם )ס( ,בו רבוי ומחייבת אליו עצמית בלתי שהיא הנושא

 הנמצא החסרק כי ,החסרון מן בה שיש הצד מן לא שלמות שהיא הצד מן אליו אותה ביחס
 התולדות )ע( מן אלינו נקנית שהיא אלינו בצרוף החכמה כשנבחין הוא שלמות באותו

 על נוסף ותואר בנו שתתחדש דבר היא ולזה , תולדה אחר תולדה ההקדמות מן המוצאות
 על ולא ההקדמות מן נקנית שהיא על אותה ניחם לא הידיעה אליו ובשניהם )פ( , עצמותנו

 כדרך עצמו מצד בו נמצאת היא אבל בנו מתחדשת שהיא כדרך בו מתחדשת שהיא צד
 כשניחם והבונה .שלם יותר ובאופן ולימוד למידה זולת באדם נמצאות הראשונות שהמושכלות

 נשער לא שאנחנו אלא חסרו; שום בזולת אליו נמצא ההיא שהשלמות לומר הוא אליו החכמה
 וזולת הרצון ובתואר היכולת בתואר נאמר ,וכן ,האדם שישיג כדרך אלא החכמה השגת דרך

 החסרון מצד לא התואר באותו הדבק השלמות מצד אליו ייוחסו אמנם שהם התארים מן זה
 השגות שהם השני המק מן שהם התארים אפי׳ אליו ליחס נוכל הדרך וע״ז .ההוא בתואר הדבק

 הניחוח ריח את ה׳ וירח באטרו הושיית השגה )צ( שהיא ההרחה אליו שניהם כמו ,גשמיות
 השלמות מצד אלא גשמיית השגה )ק( שהיא מצד ספק בלי אליו אותה ניחם ולא ה׳( )בראשית

 שהוא ההנאה קבלת לא ראויה בכונה אותו המקריב מן ברצון הקרבן קבלת שהיא בה הדבק
 מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא אבותיכם את דברתי לא כי הנביא מאמר וזהו החסרון, צד

 ז׳(, )ירמיה בקולי שמעו לאטד אותם צויתי הזה הדבר את אם כי וזבח עולה דברי על מצרים
 ולשמוע השם אל לשוב החוטא לב שיכנע כדי היתה הקרבן עשיית צווי שכונת שבאר הרי

 ודם אבירים בשר האוכל הכתוב כמאמר חלילה אליו המגיע החושיית ההנאה מצד ולא בקולו
 שכונת ראיה זה שכל (,נ )תהליס וגו׳ צי־ה ביום וקראני וגו׳ הודה לאלהים זבח אשתה עתורים

 הטעם הוש אליו ניחם לא ולזה בלבד, השם לעבודת החוטא לב לכוק היתה הקרבנות עשיית צווי
 ולהרחיק הנאות לקרב גשמים חיים בעלי שאנחנו בצד אלינו שלמות שהיא שאע״פ המשוש וחוש

 השמיעה הכתוב אליו ייחס ולזה ,יתברך אליו שניחסהו רוחני שלמות *שום בהם אין )ר( הבזיק
 ל׳׳נ( )שס יראיו אל ה׳ עין הנה הראות אליו וייהם ק״ל( )שס וגו' קשובות אזניך תהיינה באברו

 רוחני שלמות שהם ההמון ידמו )ש( שאלה לפי ד'( )זכריה הארץ בכל משוטטים הכה ה׳ עיני
 ייוחסו אמנם שהתארים ראיה וזהו ,והמשוש הטעם אליו ייוחס שלא עם יתברך אליו ייוחס ולזה
 שייוחסו שהתארים נאמר וע״ב . בהם שיש החסרון מצד לא )ת( בהם שיש השלמות מצד ית׳ אליו
 או שנשיג בעבור אנחנו כי ,מתאחדים ית׳ בו שיובנו ראוי נפרדים בנו שנמצאו אע״ם ית׳ אליו
 נבק בגו היו שלא אחר אותם שנקנה בעבור וכן ,נפרדים אותם נבק זה אחר בזה אותם נקנה
יחייבו שלא באופן נקנים ובלתי מתאחדים שנבינם ראוי יתברך בו אבל נוספים, תארים אותם

שרשים
 הרכבה )ל( :וכו' ורוצה חכם וכו׳ וקדמון אחד

 עצמה מצד )מ( :בשכל מורכב שהוא .שכלית
 פד גדולה מעלה היא החכמה שהרי שלמות.

 כי .וכו׳ הנושא אל נקנית היותה ומצד )ג( :מאד
 שצריך רק טבעו מצד באדם נמצאת אינה כחכחה
 ותולדות הקדמות ע״י אחר ממקום אותה להמציא

 . החכמה וכשניחס )ס( :והולך שמבאר כמו
 מן המוצאות התולדות )ע( :החכמה כשניחם זא״כ

 וכשניחס )פ( :א׳ ממאמר י״ז בם׳ נתבאר ההקדמות.
 השגה )צ( :הידיעה אליו כשניחם וכן .הידיעה אליו

 שהוא . גשמית השגה )ק( : בהרגשה .תושיית
 : הגשם שהוא החוטם ידי על ההדחה מרגיש

 אפילו פירוש רוחני. שלמות שוס בהם אין )ר(
 ב׳ תואר ית׳ להשס ליחס להם נראה לא לההמון
 אותם להשיג א״א אלו חושים הב׳ כי אלו החושים

 או בידו בו שימשחש וחששה פגישה ידי על אס כי
 כי בהש״י ההמון ראהו לא וזה בחכו בו שיטעום

בו לחשש או דבר באיזה לפגוש אותו ראו לא

 האמת שבדרך אע׳׳פ כי והשמע הראות חוש מפא״כ
 כלים הס כי הש״י לגבי שייכים אינם ג״כ הס

 השיגו שההמון מאחר מ״ח גשם אינו והש״י גשמים
 מקומות משאר בזה וכיוצא תורה מתן בשעת בחוש זה

 יחשבו לכן ושומע רואה שהש״י ובנביאים שבתורה
 והראות השמע והס אלו התארים ב׳ ליחס ההמון
 שהם ההמון ידעו שאלה לפי אח״כ וז״ש .להש״י
 השיגו לא נחי הריח שחוש ואע״ג וכו׳ שלמות
 הכתוב אותו מיחס ולמה הש״י שמריח בחוש ההמון

 מר לה׳ ניחוח ריח וגו׳ ה׳ וירח באחור ית' אליו
 שזה ואחר בסמוך מניה לעיל המחבר לזה התעורר

 לקבלת ולא לבד ברצון הקרבן קבלת על נאחר
 מ״ז בם׳ בהדיא מבואר הוא זה כל .וכו׳ ההנאה

 כאן המחבר שכתב מה כל כי ע״ש מורה ר־ ׳א לח
 שכתב ע״ד מיוסד הוא אלו החושים חחשת בענין

 :לח״א ובפנ״ו מ״ו בפ׳ ג״כ וע״ש המורה הרב שם
 שיש .החסרון מצד לא )ת( :יחשבו .ידחו )ש(

בהם
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 השלמות מצד אליו ייוחסו אמנם שהתארים בארנו וכבר .אליו חסרון זה ויהיה בעצמותו רבד
 שמנו זה ובעבור ,החסרונות מן מסולק ית׳ שהוא לפי בהם הדבק החסרון מצד לא בהם אשר

 והעוני הסכלות כמו החסרונות תואר כל ממנו לסלק החסרונות מן מסולק שהוא הרביעי׳ השורש
 ייוחסו אמנם בו שימצאו או אליו שייחסו השלמיות תארי שכל בו ולכלול ודומיהם; והליאות והשינה

 אליהם שימשך או בהם אשר החסרון צד על לא השלכות מן בהם שיש הצד על ימצאו אז
 וזהו , משתנה ובלתי אחד אופן על תמיד קיים ית' להיותו בו חסרון שהם שינוי או רבוי כמו

 שאין אחר כלומר פ״ג( )חהלים אל תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל אלהים המשורר שאמר
 תקבל ולא תפרק שום בך אין כי ליאות מצד ולא סכלות מצד ולא שינה מצד לא לך דומיה

 תשקוט ואל תחרש אל ,ממנו צדיק רשע בבלע תחריש בוגדים תביט למה א״כ ]א[ שנוי שום
 פליהסם המלט שאין אותן )א( חיוביים תארים ית׳ אליו שיקוייכו אפשר שבארנו הדרך ועל .אל

 כי מאד זה והבן חסרון; שום בו יחייבו שלא בצד ודומיהם ויכול ורוצה וחכם חי כמו אליו
 עליו לסמוך וראוי והאחרונים הראשונים התורניים החכמים כת בתרוהו ונכון ישר דרך הוא

: עליו שים ועיניך קחנו .
 ל« תואר שום יתברך להשם ליחס שא״א חושבים הפילוסופים העיון בעלי כל כב פרס

 הטעם מן בלבד פעולותיו מצד אלא צד בשום עצמו מצד מקרי ולא עצמי
 הפילוסופים דעות אחר שנמשכו התורניים החכמים כל דעת וכן ,המאמר מזה בפ״ט שבארנו

 רבוי מחייבים בלתי ושהם עצמיים תארים לו יש שהש״י שהאומר כתב ז״ל שהרמב״ם עד )א(
 אהדת דרך לו לקח כן ועל .בזה ירגיש ולא והקיום הסלוק בין קבץ כאלו )ב( הוא הגה בעצמותו

 צודקים השוללים התארים ושכל שוללי אלא חיובי תואר שום לה׳ ליחס שא״א ואמר )ג( בזה
 עלה שיקרא כמו כי יאמר כן ועל ,פעולותיו מצד אלא חיובי תואר שום עליו שיצדק וא״א עליו

 ויקרא ממנו עלולים וכלם להם והתחלה הנמצאים לכל וסבה עלה להיותו התחלה או סבה או
 כן ;הכרח מכלי הפשוט ברצונו הנמצאים כל ממציא להיותו מהדש ועושה בורא פועל או יוצר

 וחנון רחום יקרא וכן ,ביצירתם נראית גדולה בחכמה הנמצאים כל ממציא להיותו הכם יקרא
 לא )ד( והחנינה והחמלה החסד צד על עליהם וחנון ומדתם הנמצאות כל מנהיג להיותו וחסיד

 צדקות עושה או נדיב יקרא וכן מ״א( )איוב וגו' ואשלם הקדימני מי הכתוב כמאמר הגמול צד על
 כמו מזה אליו יגיע ושכר גמול שום תקות מבלי הנמצאים לכל והשלמות הטוב משפיע להיותו
 והאחד המקבל מצד האחד דברים; בשני יושלם )ה( שהנדיבות לפי ;כן לעשות הנדיב מחק שהוא
 הסייף שיתן סי כי תועלת, בו שיקבל רבד למקבל שיתן הוא המקבל מצד אשר הנותן; מצד
 זו במתנה תועלת יקבל שלא למי הדבר לתת נדיבות זה אין לאיש והפלך לאשה והספר לנער

 הוא הנותן מצד ואשר בו; שילמוד לנער והספר לאיש והסייף לאשה הפלך לתת הוא הראוי כי
 פעל אל צריך הנדיב היה שאם ,בו שישלם כדי הנדיבות פעל אל מצטרך )ו( הנדיב יהיה שלא

,כבוד או כסף שוה או כסף תמורתו שיקבל כרי דבר שיתן סוחר אלא נדיב זה יהיה לא הנדיבות

־ווא שרשים
 חוש כן גס להש״י ליחס להכתוב ה״ל דאל״כ בהם

 המלט שאין אותן )א( : המשוש וחוש הטעם
 שא״א זה בפרק לעיל שאמר כמו .אליו מליחסס

 ימצא לא אם יכו׳ המציאות מחוייב להיותו שיושכל
:וכו׳ התארים אלו .

 הדעת .כתב ז״ל שהרחב״ס עד )א( כב פרק
 בין נשרשת היא כך כל ההיא

 דבריהם כן גס וקייס הרמב״ס שבא עד החכמים
 כאלו )ב( :וכו' שהש״י שהאומר וכתב שאת ביתר
 כאלו פי׳ .בזה ירגיש ולא והסלוק הקיום בין קבן

מקום על הפכים שני שהן ולאו הן לקבץ רוצה

 להשי״ת ליחס א״א כן כמו אפשר אי שזה אחד
 : ריבוי בו יחייבו שלא באופן עצמיים תארים

 חיובי תואר שום להש"י ליחס אפשר שאי ואמר )ג(
 4 ע״ש ח״א נ״ח פרק במורה .וט' שוללי אלא
 הקדימני מי הכתוב כמאמר הגמול צד על לא )ד(

 כל תחת שאמר דקרא לסיפיה ושפיל פי׳ .ואשלם
 לשום לצפות צריך אין כן ואם הוא לי השמים

 :דברים ב׳ ידי על . דברים בב' יושלם )ה( :גמול
 נתן ראובן בד״ח .הנדיבות פעל אל מצטרך )ו(

 והוא נאה חפן איזה לשמעון שיש מפני לשמעון חנה
 כמו סוחר כ״א נדיב נקרא אינו שזה בו רוצה

שמבאר
ענפים

 אבל א' סי׳ בחבקוק הוא פסוק מחנו. צדיק רשע בבלע החריש בוגדים תביש למה כן אם ]א[ כא פרק
 אלא זה ממאמר בפ״ג לעיל אותו ביאר כבר כי כאן אותו לבאר המחבר כונת אין

 שהביא פסוק סוף הוא וכו׳ תשקוט ואל תחרש אל אח״כ ומ״ש .הלשון צחות צד על כאן המחבר אוחו שהביא
 דחבקוק, הפסוק לשונו בצחות כאן הביא הפסוק זה ובשביל וגו׳ תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל למעלה

.־ וק"ל אמד פירוש להם יש שלשניהם להורות וכדי
התמרת
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 אל צרכו בכך מעריך שהוא לפי זה יתן כי נדיבות זה אין שויו כפל )ז( ברבר יתן אם ראף

 יהיה שלא ראוי וג״ב ,אליו צרכו כפי שויו מכדי ביותר הדבר שיקנה כסוחר הוא והנה ההוא, הדבר
 או שישובח כדי דבר שיפעל מי כי ,ההוא הפעל על שישובח או שיהולל אל מצטרך הנדיב
 אע״פ מה שכר ומקבל ההוא ההלול חסר הוא הנה מה מגנות ינצל או שמו יגדל או יהולל
 והמועיל והנאות הראוי השלמות הנמצאות כל אל הקנה ית׳ והוא ,הראשון במדרגת )ח( שאינו

 דף פ״א )ר״ה נבראו בקומתן נבראו בצביונן נבראו לדעתן בראשית מעשה על שאז״ל כמו להם
 טוב שהוא מה והשלמות והקומה היופי להם חנן הנבראים הקב״ה כשברא כי ר״ל ע״א( י״א

 נמצאים להיות ירצו אם נשאלין היו )ט( המשל ע״ד שאלו בקומתן בצביונן וזהו ,להם ונאות
 לדעתן וזהו להבראות מתרצים היו להם הנמצא והשלמות והקומה היופי בזה ר״ל התואר באותו
 מבואר הוא ולזה ,מהגגות להנצל ולא שבר לקבל הנמצאות אלו הקב״ה ועשה פעל ולא .נבראו
 הש*י נקרא הצדקה עשיית הוא גמול תקות מבלי הנדיבות שעיקר ולפי ,האמתי הנדיב שהוא
 בעת שעשה מה על כן נקרא ולא ,הנדיבות מן המגיע נכבד היותר הפעל שהוא צדקות עושה

 מציאותם מקיים שפע תמיר מאתו ולהשפיע הנמצאים לקיים מתמיד שהוא מה על אבל הבריאה
 ק״ו( )ההליס טוב כי לה׳ הודו הכתוב שאמר וזהו ,הטוב התמדת ר״ל האמתי הנדיבות שהוא
 עושה הש״י נקרא זה ועל החסד התמדת ]ל[ )י< ר״ל חסדו לעולם כי הוא הטובות שעיקר וסיים
 אחר הנה ק״ו( )תהלים עת בכל צדקה עושה משפט שומרי אשרי הכתוב אמר ,עת בכל צדקה

 שב )כ( עושה כי נראה שומרי כמו רבים בלשק ביו״ד עושי אמר ולא יחיד בלשון עושה שכתוב
 כמוהו ויעשו עת בכל צדקה עושה הוא אשר השם משפט השומרים אשריהם ויאמר השם אל

 אתה אף הגון הוא מה רחום אתה אף רחום הוא מה מ( כ׳ )דברים בדרכיו והלכת ז״ל כאמרם
 הפעולות מצד ל״ד( )שמות בנים על אבות עון פוקד וגו' חסר ורב אפים ארך נקרא וכן וכו׳/ הנון

 שיש אע״פ )ל( בחקו מותרים בהן וכיוצא התארים ואלה הבריות בהן להנהיג מאתו הנמשכים
 כשאמר ע־ה רבינו למשה שנרמז וזהו , בנים על אבות עון ופוקד רחום כמו הפכיים תארים בהם

 לעשות השם מלפני האדם שיבקש אפשר איך ממנו ששאל ל״ג( )שם דרכך את נא הודיעני
 והראהו ,הגשמים ההתפעליות מן ורחוק גמורה פשיטות פשוט אחד היותו עם הפכיות פעולות

 על ה׳ ויעבור שארז״ל וכמו מלפניו לבקש ראוי ובהן בריותיו מנהיג הוא מדות בי״ג כי הש״י
 הקב״ה שנתעטף מלמד לאמרו א״א כתוב מקרא אלמלא יוחנן רבי אמר לד( )שם וגו׳ פניו

 להם מוחל ואני הזה כסדר לפני יעשו הוטאין שישראל כ״ז לו ואמר למשה והראה צבור כשליח
 ראוי מדות הי״ג באלו כי הנבואה במראות למשה הקב״ה שהראהו ר״ל ע״ב( י־ז דף פ״א )ר״ח

והתארים ,בריותיו בהן מנהיג שהוא הדרכים מצד אליו מהיחסים תארים שהם לפניו להתפלל

שהם שרשים
 כי שוה אינו שהחפין .שויו כפל )ז( : והולך שמבאר

 במדרגת )ח( :מניס ב' לו נותן והיה מנה אס
 שהוא כמו גדול כך כל אינו הזה שהחסרון .הראשון
 וזה כסף שוה או כסף שכר קבל הראשון כי בראשון

 זה היה מקום מכל והלול שבח אס כי קבל לא
:כן אינו וט׳ יתברך והוא מה דבר חסר הנדיב

עג

 התמדת )י( :מצחם הנמצאים .נשאלין היו )ט(
 זעיק ,ועד לעולם כמו לעולם וחלת .החסד

 אל חוזר עושה מלת .השם אל שב )כ( :בענפים
 כי לה׳ הודו והוא זה לפני בפסוק הנזכר ה׳ מלת
 בכל צדקה העושה הוא הנזכר ה׳ כי ור״ל .וגו׳ טוב
.וכו׳ הפכיים תארים בהם שיש אף )ל( :עת

וזהו
ים

 ,כפשוטו לעולם מלח הניח ולא זה לפי המחבר את המביא ההכרח נראה .החסד התמדת ]א[ כב פרק
 ה׳ גבורות ימלל מי שאמר שאחריו מהכתוב הקישור יבא המחבר כונת לפי כי הוא

 לנצח תמידיס הם הנבראים עם ה' שהסדי הכתוב שאסר אחר כי ,וגו' טוב כי לה׳ הודו הזה הכתוב עם יפה
 פד הסיד מתרבים הס ה׳ שחסדי מאחר וגו' ימלל מי למימר שפיר זה על טפל לעולם במלת כנרמז נצחים

 ק אם והתמדתו החסד רבוי על לנו להורות הכתוב בא ולא כפשוטו לעולם מלת כשחפרש משא״כ ,תכלית לאין
 הוא וגו׳ סשפט שומרי אשרי אח״כ שאמר הכתוב זה ולפי .וק״ל וגו׳ יוכל מי אחריו למימר כ״כ יתיישב לא
 נחינח הוא ישראל לעמו הקב״ה שעשה החסד שעיקר מטאר הוא כי שזכרנו הכתובים עם יפה נקשר ק גם

 משפטי ע״י כי תכלית בעל בלתי הוא הזה והחסד וגו׳ אמת ה' משפטי כמ״ש ה' משפטי הנקראת התורה
 מאסר בפ״ח לעיל שנתבאר כמו הנימוסית דת משא״כ גדול חסד וזהו בשלום יבא מקומו על איש סתורה
 כאן הכתוב שהזכיר אחר כן ואס .וגו' החסד ה׳ ולך הכתוב בביאור בענפים כן גס וע״ש ,ע״ש ראשון
 אשרי ר״ל ה' משפט שומרי אשרי מיד אחריו אמר חסדו לעולם כי כמ״ש תכלית בעל בלתי שהם ה׳ חסדי

 וצק בשלום יבא מקומו על איש ידה על כי החסד עיקר והיא התורה שהיא ה' משפט אחר ההולך "לזה
: וק״ל לזה זה קרובים הם וצדקה חסד כי צדקה עושה בתואר כאן כן גס הכתוב אוחו מתאר

 פרק
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 אבל בהם מלפניו ולבקש בהם להללו רשאי הרמב״ם דעת לפי אלו כגון פעולותיו מעד שהם
 הגבור הגדול האל על שארז״ל וזהו ,לפניו להתפלל ולא להללו הותר לא עצמו מצד שהם התארים
 שהם רואים להיותם בהם להתפלל עצמנו מתירים היינו לא מרע״ה שאמרם אע׳׳פ )מ( והנורא
 תארים הם אלה שאף ובארו הגדולה כנסת אנשי שבאו עד פעולותיו מצד ולא עצמו מצד תארים

 ס״מ )דף יומא במס' שארז״ל כמו , בהם להללו שהותר בריותיו בהם מנהיג שהוא הדרכים מצד
 גבורתו היא זו )נ( אמרו ליושנה עטרה שהחזירו הגדולה כנסת אנשי שמם נקרא למה ע״ב(

 יכולה יהירה אומה היאך נוראותיו שאלמלא מראותיו היא וזו רצונו לעוברי אפים ארך שנתן
 הבריות, עם בהם שנוהג המרות מצד תארים שהם שם בארו ,בכלם וכן ,האומות בין להתקיים

 להיותם בהם לפניו שנתפלל למשה שנאמרו מדות י״ג כמו בתפלה לאמרם ראוי כך ומתוך
 על )ס( אותם שנבין ראוי פעולותיו מצד אליו מתיחסים שהם לתארים ואף ,פעולותיו מצד תארים

 התארים שאלו אע״פ כי ,החסרון מן בהן שיש הצד על לא השלמות טן בהם שיש הצד
 והתפעלות שעי מחייבים אינם ההפך אל ההפך מן והשתנות בתקנו התפעלות יחייבו )ע(

: מחשבותינו מחשבותיו ולא דרכינו דרכיו לא כי יתברך־ בחקו
 ראמת וקדמק אחד כמו פעולותיו מצד ולא יתברך בהם שיתואר התארים כג פרק

 בדרך אלא הפילוסופי הדרך לפ״ז יתברך אליו שייוחסו א״א ודומיהם
 מציאותו יתלה לא אשר הנמצא פירושו , האמת וכן )ב( ,וקדמון באחד שבארנו כמו )א( שולליי

 התארים כי ,כלל החיוב צד על אליו שייוחסו ראוי אין אבל .שיבא כמו )ד( עצמו בזולת )ג(
 ממין ואינם בחקו גנות הם אבל שבחים שאינם די לא החיוב וע״צ עצמו מצד בהם שיתואר

 הגיגא ר' מדברי לזה ראיה והביא ז״ל הרמב״ם שאמר כמו יתברך אליו שיאותו )ה( השבחים
 אותו ומקלסין זהב דינרי אלפי אלף לו שהיו למלך משל בתארים מרבה שהיה מי על שאמר
 אחר הנה ע״א( כ״ה דף ומגילה ע״ב ל״ג דף )ברכות לו הוא גנאי והלא כסף דינרי אלפי באלף
 והיותר הפחות מצד היא )ו( שהגנות מורה שהיה זהב דינרי באלף אותו ומקלסין אמר שלא
 בו שיש השבח ממין אינו שהקלום מצד הוא שהגנות יראה כסף בשל אותו מקלסין אמרו אבל
 הרב יאמר זה ובעבור הזהב ממין אינו מקום מכל ומשובח חשוב דבר שהוא עם שהכסף כמו

 שוללים שיובנו ראוי פעולותיו מצד שאינן יתברך הוא בהם יתואר או שישובח התארים שכל
 לע ראוי זה ובעבור .האחד בתואר המאמר מזה בפ״י שבארנו כמו צד בשום חיובים לא

שיתארנהו לנביאים או למרע״ה שנמצא מה אלא תואר בשום מעצמנו אותו מלתאר שנשתוק

 בהם שרעים
 בחורה הכל מבואר . וכו' למרע״ה שנרמז וזהו

 לא מרע״ה שאמרם אע״ם )ח( :ע״ש ח״א פנ״ד
 מציע לא וכו׳. בהם להתפלל עצמנו מתירים היינו

 נ״ט בם׳ המורה שהרב רק בהדיא רז״ל בדברי זה
 לההוא חנינא שא״ר הלשון מדקדוק כן הוכיח מח״א
 חנינא ר׳ וא״ל בתארים לפניו מרבה שהיה

 הני ומה השתא דמרך שבחיה לכולהו סייחתינהו
 דאמרינהו לאו אי והנורא הגבור הגדול האל תלת
 ותקניגהו הגדולה כנסת אנשי ואתו באורייתא משה

 אחרת ואת להון אמרין הוינן לא אנן בתפלה
 אמר מדלא המורה הרב ודקדק .וכר חשל האי טלי
 משה דאמרינהו לאו אי לשון בקיצור חנינא רבי

 אלא בתפלה להון אתרין הזינו לא באורייתא
 והוא אחר תנאי עוד ונצרף להאריך שהוכרח

 לאו אי משמע וט׳ הגדולה כנסת אנשי דאתו
 לעצמנו מתירים הייט לא הגדולה כנסת אנשי

 הוא כן .חרע״ה שאמרם אע״ם בהם להתפלל
 זה שאין אף לח״א פנ״ט במורה בהדיא מבואר

 כי פירוש .וט׳ גבורתו היא זו )ג( :ע״ש לשונו
 והנורא הגבור הגדול האל לומר רצו לא הראשונים

 חציל שאינו מאחר גבורתו היא איה שאמרו בעטר
 שמבואר כמו ט׳ ונוראוחיו גדולתו היא ואיה אותנו

הגדולה כנסת אנשי ובאו שם רז״ל בדברי הכל

 הצד על )ס( :וט׳ גבורתו היא זו אדרבא ואחרו
 בפרקק שנתבאר דרך על . השלמות מן בהן שיש

 אינם וכו' בתקנו התפעלות יחייבו )ע( :זה דלפני
 עד״מ וט׳. יתברך בתקו והתפעלות שינוי מחייבים
 מן בזה כיוצא וכל הרחמנות או שבאדם הגבורה

 איזה בעטר האדם על באים הן כלס התארים
 אומו המשגה כח איזה בו שהיה שבגופו התפעלות

 זו מדה לידי אותו ומביא בתחלה היה מאשר
 היה שלא מה עליו ירחם או אדם איזה על שיגבר

 משתנה הוא р וע״י לזה קודם р לעשות יכול
 שום אין הש״י גבי משא״כ .ההפך אל ההפך מן

 שיש תואר שוס ע׳״י לו יבא והשתנות התפעליות
 ושם הראשק לחלק פנ״ד במורה מזה ועיין ,לו

:ע״ש הכל מבואר
 לעיל .וקדמק באחד שבארנו כמר )א( כג פרק

 המאמר מזה וי״ח י' בפרק
 :לח״א זם׳ ונ״ח נ״ז פרק במורה הוא מבואר זק
 בזולתעצמו. )ג( :האמת תואר וכןהאחת. )ב(

 מזה כ״ו בפרק .שיבא כמו )ד( :באחר מלומר
 הפחות מצד )ו( :שראוים .שיאותו )ה( :המאמר

 שהיה אס כי אינו שהגנות נראה שיהיה .והיתר
 דינרי מאלף יותר לו היה כי חזה ביותר לשבחו לו

 בנו ואשר בו אשר השלח־ת מקום מכל אבל זהב
הוא
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 את לשכך וכדי הלשונית ההרחבה צד על חיובים אמרום שאמנם שנבין ראוי הם ואף בהם
 על ית׳ הוא בהם שיתואר התארים זה לפי ויהיו .שוללים שיובנו ראוי האמת דרך על אבל האוזן

 וע״ב החכמים אל אף ההעלם תכלית נעלם הוא הצד וזה עצמו מצד בהם שיתואר אם פנים ב׳
 מטנו תמיד הנמשכות הפעולות מצד שיתואר ואם ,בהם להאריך וכ״ש חיובי דרך בהם לדבר א״א

 תשכילו מתי וכסילים בעם בוערים בינו המשורר אמר לסכלים ואפילו לכל ניכר הצד ושזה
 הוא שבהם הדרכים )ז( וכן צ״ד( )חהליס ונו׳ יביט הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן הנוטע
 דוד רמז )ח( הללו השבח מיני ב׳ ואל .בהם להאריך אדם רשאי הצדדין ואלו בריותיו מנהיג

 השבח מיני שני כנגד ה׳ את נפשי ברכי פעמים ב' אמר כי ק״ג( )שס ה' את נפשי ברכי במוטור
 ר״ל קדשו שם את קרבי וכל ה׳ את נפשי ברכי אטר עצמו מצד שהוא השבח כנגד ,שאמרנו

 שזהו )ס( קדשו שם ובחינת ]א[ טבעו מעלת כפי לו הראוי השבח בקצור ה' את נפשי ברכי
 התארים יובנו לא אם יוכל לא בשפתיו לבטא ואף בו להאריך לארם רשאי שאין עצמו בבחינת

 כלוטר קדשו שם את קרבי וכל אמר אבל דבר בו פירש ולא בו האריך לא ולזה שוללים ההם
 אשר הב׳ השבח וכנגד , לדבר יכולה הפה שאק מה קדשו שם מעלת כפי לו הראוי השבח

 ברכי שני פעם אמר בריוחיי בהם מנהיג שהוא והדרכים ממנו המקובל והטוב פעולותיו בבחינת
 והאריך ,גמוליו כל תשכחי ואל סיים ולזה פעולותיו מצר הוא השבח שזה ובאורו ה׳ את נפשי
 הטובות ויתר ובו׳ הגואל וגו׳ עונכי לכל הסולח ואמר טמנו המקובלות הטובות לספר בזה

 בהם מנהיג שהוא הסרות אל לרמח למשה דרכיו יודיע זכר ובכללם )י( ההוא במזמור שספר
 בהן להנהיג מהשם הנמשכות הפעולות מצד המתארים למשה שנאמרו מדות שהי״ג הבריות,
 בשני ה׳ יתאר מרע״ה נמצא וכן רחמים, מדות והם )כ( זה שלפני בפרק שנזכר כמו בריותיו

 עצמו טצד אשד התארים ועל ,שכתבנו הדרך על בהן וישבחהו שאמרנו הללו התארים מיני
 והאריך בהן הדבור הרחיב פעולותיו מצר שהם בתארים אבל בהם מלהללו ירא שהוא אמר

 ועל הללו השבה מיני ב׳ כנגד באלים כמוך כי פעמים שני אמר זה ובעבור .ההוא בצד לדבר
 וגו׳ יטינך נטית ואמך השני במק והאריך .פלא עושה אמר השני ועל תהלות נורא אמר הראשון

 פעולותיו כצד ולהללו בהם לדבר מותר שהאדם התארים שאותן יובן שלא וכדי וגו׳. בעזך נהלת
 כל כלומר ,לה אשירה דבריו בתחלת אמר ,האדם על שיאמרו הדרך על עליו נאמרים הם

 שאתאר הוא הצד וע״ז אמתיים בלתי דמיונים השיריישכלו הדבור צד הפעל שאזכיר השבחים
 תשלח אפיך ובי־וח גאונך וברוב טלחמה איש אבר ע״ב האוזן את לשכך כדי בתארים השם את

 פעולותיו כצד אפילו תאר בשום לתארו א״א האמת דרך על אבל ,אויב תרעץ ה׳ ימינך חרונך
 האמת ע״ד אבל בו אדבר השיריי הספור ע״ד כלו׳ ,גאה גאה כי האדם בהם שיתואר הדרך ועל
 יתב׳ בחקו ראוי היותר השבח היה ע״ב .בו לדבר שאפשר השבח מיני כל על ונתעלה נאה גאה

ש״ב )מגילה רז״ל אותו שהבינו הדרך ועל ס״ב( )תהליס תהלה דוטיה לך דור כמאמר ]ב[ השתיקה

־ שרשים
 אלא כן אמר שלא ומאחר ,אחד מחין מא

 הרחב״ס פי׳ כן וכו׳. יראה כסף בשל אותו ומקלסין
 הדרכים )ז( :ע״ש לחורה א׳ חלק נ״ט פרק בסוף

 :לכל ניכרים כן גם .בריותיו מנהיג הוא שבהם
 במאמר לקמן עיין וכו/ ברכי במזמור דוד רמז )ח(
 יתר נתבארו שם כי פל״ח ובמ״ד ה׳ פרק ג׳

 : כאן נתבארו שלא מה המזמור מזה הפסוקים
על מורה ד׳ של שם כי .פצחו בבחינת שזהו )ט(

עג

 כמו בזולתו ולא בעצמו המציאות מחויב שהוא
 : ע״ש המאחר מזה כ״ח בפרק לקמן שיתבאר

 חדות והס )כ( :אלו הטובות ובכלל .ובכללם )י(
 חדות הי״ג בין כן גס שאמר ואע״ג . רחמים

 הוא כבר וגד ינקה לא ונקה וגו׳ אבות עון ופוקד
 אבות פון פוקד כי ח״א נ״ח פרק במורה נתבאר

 ג״כ והיא לבד ע״ז חטא על אס כי נאחר איט
ילמדו שלא ישראל לשארית הרחמנות מטבע

ממעהס
ים

 המחבר כונח לפי נראה והיותר .בשרשים פירשנו .עצמו בבחינת שזהו קדשו שס ובחינת ]א[ בג פרק
 תואר בשוס הש״י לתאר לנו אפשר שאי שר״ל קדשו שס את קרבי וכל במש״ה
:זה מאמר פ״ס לעיל שנתבאר כמו לבד קדשו שם ביאור שהוא מה כ״א חיובי

 לפי הנה .בשרשיס שזכרט בפרקים המורה הרב כתב וכן .וכו׳ חהלה דומיה לך דוד כמאמר ]ב[
 במ״ש אותו ולבאר הכתוב זה לסוף כן גם לירד אנו צריכים המורה והרב המחבר כונת

חהלה. דומיה לך שאמר הכתוב לשחלת קישור לו שאין נראה שלכאורה נדר, ישלס ולך בציון אלהיס כך אחר
שאינם הרשעים מצד הא׳ .להש״י תהלה היא שהשתיקה צדדים מב׳ בזה עעס ליתן רצה שהכתוב ונראה
אמר וכנגדה ,והארץ הבית חורבן על אותו ומאשימים הש*י נגד ולשון פה ומרחיבים ובתורתו בהש״י מאמינים
אלהים בשס הנרמז הדין מדת ואומרים הש״י את ומגדפים מחרפים הללו הרשעים ר״ל בציון אלהיס הכתוב

הוא



177 פט העקרים כד כג פרק שני מאמר ספר

השגת

 הוא השתיקה כלומר תהלה דומיה לך שנאמר שתיקותא דכולא סטא שאמרו ע״א( י״ח דף
: תהלות נורא משה קראו וע״ב אליך, התהלה

 כצד אשר התארים שהם הש״י בהם שיתואר שאמרנו הללו התארים מיני כד פרק
 יש המינים מאלו אחד בכל הנה ,פעולותיו מצד אישר והתארים עצמו

 ויש חסד, ורב אפים ארך והנון רחום כמו פעולותיו מצד בהם שיתואר בהם נגלה שהענין תארים
 בהם שיתואר א״א ובאלו , וקדמק אחד כמו עצמו מצד בהם שיתואר בהם נגלה שהענין תארים

 יתואר אם בהם מסופק שהענק )א( תארים ויש .שאמרנו כמו שוללים יובנו אלא האמת דרך על
 . התארים אלו בהבנת הדרך לבאר צריך וע״כ ממנו הנמשכות פעולותיו מצד או עצמו מצד בהם

 טיב שהוא יתברך עליו כשיאמר כי ונאמר ,לזולתם ראיה מהם שילקה כדי בקצתם זה ונבאר
 טוב שהוא עליו יאמר אמנם פעולותיו מצד כי ,תה שאמרנו צדדים משני )ב( זה שיבחן ראוי
 טוב הכתוב אסר טוב _ שהוא ממי אלא הטוב שימשך וא״א ממנו נמשכות הטובות שכל מצד

 לפי טוב נקרא כי שולליי הענין שיובן ראוי עצמו מצד כשיתואר אבל קמ״ה( )תהליס לכל ה׳
 ולא שגוי שום ישיגהו לא ולזה ,שבארנו כמו אפשרות בו שאין אהר ההסרק סן נקי שעצמותו

 אסר שני׳הצדדין כאלו טוב בשהוא שיתארהו בכתוב ונמצא רע, הוא הערר שכל לפי העדר
 ואסר )ד( עצמו טוב שהוא )ג( בבחינת אתה טוב אמר קי״ט( )שם חקיך למדני ומטיב אתה טוב

 הבונה פעולותיו מצד אם הכם שהוא עליו וכשיאמר ,מכנו הנמשכות הטובות בבחינת מטיב
 כל משיג והיותו הממציא הכמת על מורה ]א[ נפלא וסדור בשלמות המציאות שהמציא שאחר לומר

 דעת אדם הכלטר )ה( יוכיח הלא גוים היוסר וגו' ישמע הלא אזן הנוטע הכתוב כמאמר שהמציא מה
 אבל ,מכנו מושפעות והדעות שההשגות מצד ויודע משיג היותו על ראיה שלקח הרי צ״ד( )שס

 .תה ,ממנו נעלם דבר שאין לומר שהבונה והוא שולליי שיובן ראוי עצמו מצד זה עליו כשיאמר
 , דבר בטנו יעלם לא במופת שבארנו כמו החומר מן ונבדל נקי שיכל יתברך שהוא אחר כי
 הנתלים שהמים בראיה והטושכלות המוחשות טהשיג והמטריד המונע הוא החוטר כי

 והאוזן האף חליי וכן ,לראותו החי שחפץ מה מראות מונעים )ו( העין חולי שאר או בעין
 מחאצטוככא העולים האדים וכן ,באמתות המוחשים כל מהשיג מונע שהחומר ובכלל )ז(

מן מונע הטותריי הלחות וכן , לשכורים זה שיקרה כמו מושגיהם מהשיג המוח כתות יבלבלו

שרשים
 שבע הריגת במצות שנאחר וכענין ממעשיהם

 ככל לעשות אתכם ילמדו לא למען אומות
 לא ונקה וערן .וגו׳ לה' וחטאתם וגד תועבותיהם

 וברש״ט ע״ש והד, ישרש לא ושרש מלשון הוא ינקה
: בהדיא שם מבואר הוא כן כי

 הס .בהם מסופק שהענץ )א( כד פרק
 שמבאר התארים

 עצמו מצד .שאמרנו צדדים משני )ב( :והולך
 מלת כי .עצמו טוב שהוא )ג( :פעולותיו ומצד
מטיב ואמר )ד( :עצמו בחינת על מורה אתה

 מטיב שהוא מצד טוב נקרא ועוד כלומר וכו׳.
 .ונו׳ שלקח הרי דעת אדם המלמד )ה( :לאחרים

 ורצה . אדם מחשבות יודע ה׳ בתריה וכתיב פי׳
 דעת לאדם והמלמד הנותן שהוא מאחר לומר

 אוזן הנוטע שהוא מאתר וכן ויודע משיג הוא לכן
 כי .מראות מונעים )ו( :מלס וכן השומע הוא
 הדמעות מצד או בעין הולי איזה לו שיש מצד

יכול ואינו כהה שלו הראיה נעשה ממנו הנוזלים
 שהחומר איך מבואר ח״ג פ״ט ובחורה .יפה לראות

זה וככלל. )ז( :ע״ש השכל מהשגת מונע הוא
הכ ענפים

 השתיקה טובה ולכן אותו נשבח או נעבוד והחיך בכפינו חמם לא על מארצט אותנו וגלה בציון אש הצית הוא
 חיים אלהיס את ולגדף להרף ויבא הרשע זה ידי על יתעורר שלא כדי הש״י בשבח יספר ולא האדם שישתוק

 לא ואעפ״כ עצמם על הדין את ומצדיקים ובתורתו הש״י באמונת השלמים האנשים מצד והב׳ .עולם ומלך
 שהיה גברא כההוא במספרם תכלית בעלי הס הש״י שתארי יבינו שלא כדי הש״י הארי בשבח יספרו

 נדר ישולם ולך הכתוב חמר וע׳יז .וכו׳ דמרך שבחיה לכולהו סיימחינהו ר״ה וא״ל הש״י תארי בשבח מאריך-
 שנדרו נדריהם את ויקיימו תאריך בשבח שיכפרו ידי על מקום מכל באמונתם שלמים שהם חע״פ לומר רצה

 השתיקה ולכן יותר תארים לך ואין תאריך שיושלמו לומר יטעו שלא זה ידי על לחום יש אותך ולפאר לשבח
 כי אינם שקיומן כאלו נדרים ר״ל בפיך נדרת כאשר ועשית דרך על נדר ישולם ולך וז״ש .בפניהם גס טובה

 בדיך המחבר בדברי זה פסוק עוד יתבאר פמ״ט במ״ד ולקמן ,וק״ל להש״י והתהלה השבח והן בפיך חס
: שם עיין אחר

 שהעולם האומרים נגד אותן חייסטוס שהניח טענות מהג' ח' זהו .וכו' הממציא הכמת על מורה ]ג[ פכ״ד
 : ע"ש בראשית פ׳ בריש חלו טענות הביא יצחק עקידת בעל והרב .והזדמן בקרי הוא י

 שאין 12 יב ]העקרים[
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 תכלית ישיגו לא בהם רב שהלחות גתלם בזמן כי בנערים זה שנראה כמו ,השכליות השנת
 שלא לפי חכם יקרא פשוט שכל שהוא שמי התבאר ולזה .להשיג שכלם שבכח מה השגת
 אין כי להשיג שבכחו דבר בשום סבל שאינו כלומר ,פזמה מפנו יבצר ולא דבר מפנו יעלם

 לומר הכונה פעולותיו מצד אם רוצה שהוא עליו וכשיאמר ,ההשגה המטרידות הסבות בו
 וכארץ בשמים עשה ה׳ הפץ אשר כל כאמרו הפשוט ברצונו נעשה ובארץ בשמים הנעשה שכל
 הפועל אל )ה( הדופה מכנו הנמשך הפעל כשנראה השם על תמיד הלשון זה ויבא קל״ה( )שה

 רצה הכתוב אפר נשלם, היה לא שאל״ב ספק בלי זה רצה שהפועל נאמר ונשלם מניע הבחיריי
 הישועה הגעת בי כלופר קמ״ט( )שם בישועה ענוים יפאר בעמו ה׳ רוצה כי מ׳( )שם להצילני ה׳

 : וצדקה כשפט הסד עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל הנביא שאמר בפו ,הרצק על מורה
 שהוא כצד בהם הפץ היותו על ראיה שלקח הרי ט'(, )ירמיה ה׳ נאם חפצתי באלה כי בארץ
 פזה ויתבאר .לעשותו רוצה היותו על יורה שכל לבעל הדבר עשיית כי )ט( אותם 'ועושה פועל

 בעבור החפץ פכעל הנמשכות הפעולות אל דומות יתברך מהשם נמשכות פעולות לראותנו בי
 שלא כאופן יתב׳ בו והרצון ההפץ יהיה צד אתה על נשער לא אם ואף ,ורוצה הפץ נקרא זה

 מיחסים ואנו )י( היא היאך ממנו נעלמת שידיעתו במו נעלם דבר זה בי והתפעלות שנוי יחדש
 שבארנו כפו חיצון ענין כן זולתה ית׳ היותו קידומה אפשר שאי שלמות להיותה אליו איחה
 ולא כואס שאינו בו הבונה יהיה שולליי ענק התואר זה לבאר וכשנרצה .המאפר כזה ד׳ בפרק
 יעקב׳ שבות שבת ארצך ה' רצית הכתוב שאפר כפו והשלכות הטוב פהשפיע שובח ולא עוזב

 עליהם, מלחוס שבה ולא אותם עזב ולא כאס שלא הזה בפקום )כ( הרצו; שכונת פ״ה( )חהליס
 וזהו )ל( ,ל״ה( )דברים לאכול והיה פהם פני והסתרתי ועזבתים ההוא ביום בו אפי והרה הפך

 יבול שהוא יתברך עליו וכשיאבר .פ״ה( )חהליס אפך מהדון השיבות עביתך בל אספת שאפר
 שיעכב סי ואץ הנמצאים בכל רצונו לעשות יסיכול לומר הבונה פעולותיו מצד אם גבור או

 ליאת בלתי שהוא והוא שולליי שיובן ראוי עצמו כצד ואם ,חפץ שלבו מה שיעשה בנבור בידו
 בעל היה שאם תכלית כעל בלתי יכולת לו שיכצא יתחייב זה ובעבור ,שרוצה מה מעשות
 חי עליו וכשיאמר .כלל ליאות בו שאין לומר הבונה ביכול וכשיתואר כה ליאות בו היה תכלית

 ימשך לא כי בהכרח חי יהיה ולזה ,כפנו נמשכים שהחיים לומר הבונה פעולותיו מצד אם
 נתארהו אנחנו בי והוא שולליי שיובן ראוי עצמו בבחינת ואולם ,חי יהיה לא אם כפנו החיות

 והחום הנר ק האור שיושפע מה דרך על יושפע לא מכנו שיושפע מה כי להורות הי בשהוא
 על ישפיע אמנם יתעלה הוא כי שישפיעו, בכה ורצק ידיעה בזולת זה פהם שיושפע האש מן

 הוא ובן ,החי שהיא ורצק בידיעה משפיע יתברך שהוא ,המשפיעים ממיני נבחר היותר הצד
 שסה והבונה ,מושפע היה לא כן לא שאם להשפיע ורוצה להשפיע ויכול שישפיע פה ידע

 יצר )מ( מאד דק ענק וזה החי מן שיושפע כה כפו ויכולת ורצון בידיעה הוא מפנו שיושפע
 לואה שאינו כלומר תכלית בעל בלתי יכולת לו שיש והוא העגין הבנת בו והבונה ,בו הדבור

 *שישפיע פה ויודע ,מלהשפיע שוכח ולא עוזב ולא כואס שאינו בלומר להשפיע ורוצה פלהשפיע
 זה ובעבור .כפנו שיושפע כה יודע בלתי ולא שישפיע מה כפנו שיעלים ׳סבל שאינו כלומר
 סן הנמשך כתום בטבע שאינו בו והבונה בו ורוצה שיפעל מה משיג החי כי חי שהוא נאמר
 כפו שולליית אחת כונה אל ויכול רוצה חכם חי שהוא תארים הארבעה אלו וישובו ,האש

 אמנם שהם עצמו, מצד יתברך בהם שיתואר התארים כל שיובנו ראוי הדרך זה ועל שבארנו,
 עליו צודקים השולליים התארים כל כי שיהיו בכו התארים ויהיו )נ( שולליי ענין שיובנו צריך

 אחר תכלית בעל בלתי שהם תאמר או שזכרנו ממה יותר אותם תמנה אם )ס( היזק ואק
 זה שפנו ולזה .יתברך אליו חסרון שום מהם יתחייב שלא בענין שולליים אותם שתבין

 רעת לפי שכתבנו הזה הענין אל לרכוז החסרונות מן מסולק יתברך שהוא הרביעי השורש
שהם לפי כפנו שיסולקו וראוי ,בחקו נמנעים החיובים שהתארים כלומר ז״ל הרמב״ם

: אליו חסרק

®יק שרשים
 בוחר שהיה .הבחיריי הפועל אל )ח( :הכלל

 בצד להיות אפשר שהיתה אף כך הפעולה בשלמות
 .וכו׳ יורה שכל לבעל הדבר עשיית כי )ט( :אחר

 בזה שרצה צ״ל ע״כ מנין איזה עושה שכל כשבעל
 :אותו עושה היה לא בו רוצה היה לא דאס הפגין

 מיחסים אנו ואעפ״כ .אליו אותה מיחסים ואנו )י(
במ״ש . הזה במקום )כ( :יתברך אליו הידיעה

 שאמר אחר .וט׳ אספת וז״ש )ל( :ונו' ה' רצית
 במקום ויפחדו מלשק .בו הדבור יצר )ח( :ה' רצית

 :אותו ולצייר הענין לדבר שקשה ור״ל ,וגו׳ צר
 מה יהיו כלומר .שיהיו כמו התארים ויהיו )נ(

 שזכרט חמה יותר אותם תמנה אס )ס( :שיהיו
 הש״י השגת אל יותר מתקרבים הס ואדרבה פי׳

: מח״א בפ״ס המורה הרב שביאר כמו
פי?
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!החסרונות מן מסולק ית' היותו שהוא הזה הד׳ לשורש המתחייבים הדברים מן כה פרם
 המאמר מזה בפ״ב שנזכר התורני הדעת לפי והן הפילוסופי הדעת זה לפי הן י 1

 שאפשר התארים מן חיוביי או שולליו שיהיה הן תואר בשום השי״ת תארנו שכאשר הם הנה
 בב״ת אם צדדק משני בב״ת יתברך בו ההוא התואר שיובן ראוי שהיה ,השי״ת בהם שיתואר

 נמצא שהוא ר״ל ונצחי קדמון שהשי״ת שבארנו אחר כי וזה ,וחשיבות בשלמות בב״ת ואם בזמן
 ית׳ בו שיתואר התואר זה שיהיה יחוייב הנה המתאחר הצד מן הן הקורם הצד מן הן בב״ת זמן

 בו ימצאו התארים כן בב״ת זמן וימצא נמצא היה יתברך שהוא כמו כי ,כמוהו ונצחי קדמון
 )בפרק זה כל שבארנו כמו זמן זולת זמן נמצאים או בו מחודשים שיהיו אפשר אי כי בב״ת זמן
 שנאמר יתכן לא יתברך הוא כי הלשון מן ההקל צד על הוא בב״ת זמן ואומרי )א( .זה( ממאמר י׳

 אבל ,הזמן הוא המשך היה אם אלא הזמן אל קורם שהוא אחר )ב( בב״ת זמן נמצא שהוא בו
 כל יהיה כן ועל ,המתאחר הצד מ; ולא הקורם הצר מן לא קצה )ג( לו שאין לומר הסונה
 בב״ת בו אשר מהתארים תואר כל שיהיה ואולם .בזמן בב״ת בו אשר מהתארים תואר

 מזה שיובן ראוי חכם בשהוא השי״ת כשיתואר כי ספק אין הצד, זה על יתבאר בחשיבות
 עצמותו את יודע שיהיה ראוי בשלמות■ בב׳ית שעצמותו אחר כי , בשלמות בב״ת שחכמתו

 את להקיף יוכל לא הב״ת כי בשלמות בב״ת בידיעה לא אם בשלמות הבב״ת שיורע וא״א )ד(
 ב״ת היה שאס בב״ת שיכלתו כן גם שיובן ראוי יכול שהוא יתברך עליו כשנאמר וכן ,הבב״ת

 גדול היותר היכולת בו שאין אחר לואה א״כ ויהיה ממנו יותר גדול יכולת שירומה אפשר כבר
 תכלית בעל בלתי שהוא שיובן ראוי טוב שהוא יתברך עליו כשנאמר וכן ,ההוא המדומה
 יהיה לא )ה( ממנו גדול יותר טוב שיהיה אפשר יהיה מוגבל הטוב היה שאם ,בהכרח .בטוביות

 יתברך בו נמצא שהוא התארים מן תואר בכל שיובן ראוי הדרך וע״ז , גמור טוב כן אם הוא
 ית׳ בו שיתואר שהמציאות כמו כלל החסרון מן צד בו ואין בחשיבות תכלית בעל בלתי שהוא
 על המציאות וכשיאמר )ז( מזולתו לו קנוי ואינו מעצמו לא ההוא שהמציאות )ו( שיובן ראוי

 שיהיה נמצא שום ואין ,מזולתו לו קנוי שמציאותו אחר )ס( בחשיבות בב״ת שיהיה א״א זולתו
 הוא עצמו בפני תואר שכל כמו כי , יתברך הוא אלא בב״ת בחשיבות עליו נאמר תואר כל

 נצח בימינך נעימות שאה״ב מה וזהו ונעימות, בחשיבות בב״ת הוא כן שבארנו כמו בזמן .בב״ת
 ית' בו שימצאו שהשלמיות שיובן ראוי וגם .המאמר מזה כ״ט בם׳ שיתבאר כמו מ״ז( >חהליס

 לו שימצאו ראוי שהשי״ח אחר כי וזה ,רבויים מצד בב״ת שהם ר״ל במספר מוגבלים בלתי הם
 שלמיות שירומה ואפשר )ש( החסרונות מיני כל ממנו ויסולקו שיצויירו שאפשר השלמיות מיני כל

 אחר השלמות בתכלית יהיה לא כן היה לא שאם האמת לפי כן שיהיה ראוי בו נמצאים .בב״ת
 בו שימצאו שראוי מבואר הוא ולזה .בו מהנמצאים יותר שלמות בו שימצאו אפשר שהיה

 מן צבאות שם ולזה ,לשמוע יכולה האוזן ולא לדבר יכולה הפה שאין מה בב״ת השלמות
 ע״א( כ״ה דף ומגילה ,ע״ב ל״ב דף )ברכות השלמות מן המין לזה לרמוז נמחקים שאינם השמות

 לפניו בתארים שהרבה למי כשאמר חנינא ר׳ השלם רמז )י( השלמות מן המין זה ואל
 בשום להגבילם לך ראוי אין תכלית בעל בלתי שהם אחר כלומר דמרך,4שבחיה לכולהו סיימתינהו

 מן מסולק יתברך והוא בחקו חסרון היה זה כי אותם לספור שיסיים מספר שיש ולומר מספר .
 הוא כי )תהליסקל״ט( ותדע חקרתני ה׳ במזמור דוד רמז מהכב״ת מינים חג׳ אלו ואל .החסרונות

ומעשיו תנועותיו פרטי בכל מקפח שהיתה בב״ת היא איך ולומר השם יריעת לשבח התחיל

עם
עדשים

 .תכלית בעל בלתי זמן ואומרי )א( כה פרק
 שהוא אומר שאני ומה

 אחר )ב( תכלית: בעל בלתי זמן נמצא יתברך
 ובעל נברא היא והזמן .הזמן אל קודם •שהוא

 וא״א )ד( :תכלית .קצה )ג( :בב״ת ולא תכלית
 בב״ת בידיעה לא אס בשלמות הבב״ת שיודע

 שהוא עצמותו יודע שהוא מאחר פי׳ .בשלמות
 בלתי ג״כ וחכמתו ידיעתו להיות צריך ע״כ בב״ת
 עצמותו לידע לו א״א כן לא דאם תכלית בעל

 הוא יהיה לא )ה( וכו׳: יוכל לא תכלית הבעל >כי
האחתי שהטוב מבואר הוא וכבר .גמור טוב כן אם

 : רע הרכבת שוס בו ואין יתברך השם הוא
 מחוייב הוא כי .מעצמו לו הוא שהמציאות )ו(

 לעיל שנתבאר כמו סבה שוס בלי בעצמו המציאות
 אחר )ח( :כשיאמר אבל .וכשיאמר )ו( :במופתים
 בעל הוא ע״כ זה ובעבור .מזולתו לו קנוי שמציאותו

 השי״ת גבי כן ואם בב״ת חשיבות לו ואין תכלית
 מעצמו אס כי מזולתו קנוי אינו יתב' שהוא מאחר

 בב״ת הוא יתברך בו הנמצא ותואר תואר כל ולכן
 ואס כלומר .וכו׳ שידומה ואפשר )ט( :בחשיבות

 כן שיהיה ראוי כן על וכו׳. שידומה אפשר כן
 כ’ג כנזכר וכו׳. ר״ח השלם רמז )י( :וכו׳ האמת לפי

לעיל
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 השפ ידיעת שאין ]א[ לבאר ותדע הקרתני ה׳ ואמר ,שיהיו מקום באיזה רבוייס הפלגת עם )כ( ,
 כליות ובוהן לב חוקר יתברך הוא אבל , משיג ובלתי חוקר שהאדם )ל( האדם ידיעת ממין

 זה לבאר והאריך , מרעיק נגזר )מ( רעי כי ברחוק לרעי בנתה וזהו ,המחשבות ויודע ומשיג
 ראו גלמי כשאמר בזה וסיים ,אמי בבטן הס־כני כליותי קנית אתה כי ואמר היצירה מתואר‘

 כשהיה גם אבל ,בו האלהית הידיעה הגיעה שנוצר לאחר )נ( לא כי כלומר וגו׳ '־עיניך
 בלבד גלמי ולא ,עיניך ראו גלמי וזהו בו, מקפת האלהית הידיעה היתה צורה בלי גולם ;)ס(

 וידועים ספרך על נכתבים הם כלם וגדול קטן הגלבים כל אבל כלל כמו )ע( וחשוב מלך שאני ־
 מהם אהד שום שיהיה קודם ואפילו )פ( בהם נוצרים ויהיו הצורות בהם שיושפעו הימים לפניך י

 המסורת פי ועל באליף, כתוב שהוא הכתיב פי על בהם אחד ולא יוצרו ימים אמרו וזהו ,נמצא
 ידיעה אחדות יתברך לו אבל הידיעה תתרבה לא הידועים שבהתרבות לומר בא בוא״ו ־־שהוא
 מרחוק לרעי בגהה אתה כלומר ,ראשיהם עצמו כה אל רעיך יקרו מה ולי אמר זה ואהר ,־־בהם

 א שא עד מאד לי יקרים הם כי ומחשבותיך ידיעתך ר״ל רעיך להשיג יבול איני )צ( אני אבל י
 ידיעות שהם ועוד ,ראשיהם עצמו ומה תהו בזמן בב״ת שהם ועוד ,מעלתם יוקר מצד להשיגן לי

 ולו שאמר כמו גמורה אחדות בך מתאחדים הם זה כל ועם ,ידבק מחול אספרם וזהו בב״ת
 עודי כי מצאתי בזה מהתבודדותי הקיצותי כאשר כי עצמוהך על נוסף ענין ׳ואינן בהם אחד
 יתב׳ בו אשר השלמיות תארי אל ירמוז רעיך במלת כי שנאמר ואפשר .זולתך דבר ואינם עמך

 תואר כל כן בזמן ובב׳ת בחשיבות תכלית בעל בלתי יתברך שהוא כמו כי להורות רעיך ׳וקראם
 השלכות שתארי לרכז ירבון מחול אספרם זה אחר ואמר ובזמן, בחשיבות בבית מהם ותואר
 שהרי הידיעה תתרבה לא הידועים בהתרבות איך להפלא שאין לבאר ובא ׳ בבית הם בו אשר

 כלל, בהם עצבותו יתרבה לא ואעפ״כ שאמרנו צדדין מהג' בב״ת הם יתברך בו אשר התארים
 הם בו הנמצאים שהתארים הפרק בתחלת שאמרנו למה לרמוז רעיך העצמיים לתארים וקרא

 ואמר ,והיוקר בחשיבות בב״ח אהד כל היות על להורות יקרו מה ואמר , בהכרח כמוהו קדומים
 כלות ואחר העולם שימצא קודם זמן בו הנמצאים היותם על להורות ראשיהם עצמו ופה

 וזהו , התכלית מצד והאחד ההתחלה מצד האחד ,הזמן אל שיש ראשים שני שהם העולם י
 אשר השבח להזכיר שב כך ואחר לזמן, שיש ב'קצוות שהם ראשים הב׳ כלומר ראשיהם לשון
 טחול אספרם אפר וע״ז ,מספר יגבלם שלא ביב״ת יתברך בו השלמיות היות דיל רבויים מצד

 ועורי הקיצותי זה אחר אמר התארים רבוי מצד רבוי יתברך בו שיש ידומה שלא וכדי ,ידבק
 שלטיות הייתם מצד בהכרח רבים אותם מוצא ואני בתארים מתבונן כשאני כלומר עמך

 אלו טבל שיובן ופה ,בהכרח הרצון וזולת היכולת זולת דבר ממנה יובן היריעה כי ,מתחלפות
 רבד אהה מחייבים שהתארים יחשב כבר הבחינה וזאת , המהות זולת דבר הוא ודומיהן

 שאני ההתבונניות כאותה מקיץ כשאני )ק( כלומר עמך ועודי הקיצותי אמר כן על בעצמותך
 היות כהוראות שכליות בחינות אלא אינן התארים אותן שכל רואה אני התארים ברבוי ־מתבונן

 לשון וזהו עצמך זולת דבר אינם האמת דרך על אבל ,בעצמותך נמצאים ההם השלמיות
 האחדות שתואר כפז כי , בעצמותך רבוי מחייבים ואינן זולתך דבר שאינן כלומר עמך ועודי
 אינן והידיעה החכמה כן ,בו הרבוי מהעדר שכלית בחינה הוא אבל המהות על נוסף דבר אינו
 הנמצאים בב*ת התארים בכל יאמר וכן ,בו הסכלות מהעדר שכליות בחינות והן המהות זולת דבר

תנסי רמזו זה ואל זה, זולת לא החסרונות מן מסולק יתברך מהיותו שכליות בחינות שהם בו

הקבלי* -שרשים
 .רבויים הסלגת עם )כ( :המאחר מזה בפכ״ג לעיל

 ובלתי חוקר שהאדם )ל( :מאד רבים שהם אע׳ים‘
 יקרו מה ולי בפסוק בסמוך שיתבאר וכמו .משיג
 : מחשבה מלשון .מרעיון נגזר )מ( :רעיך

 : בצורה ונתלבש שנולד לאחר .שנוצר לאחר )נ(
 .כלל כמו )פ( :לבד חומר .צורה בלי גולם )ס(

 שיהיה קודם ואפילו )פ( :האנשים כל כלומר
היה לא החומר אפילו .נמצא מהם אחד שוס

 יחל השם ידיעת היתה מקום מכל בנמצא עדיין
 להשיג יכול איני )צ( הש״י: בשכל בהם מקפת
 רעיון מלשון נגזר כהוא כן גס צ״ל כאן . רעיך

 במ״ש בסמוך אח״כ אבל .לעיל כנזכר ומחשבה
 .וכו' השלמות תארי אל ירמוז רעיך בחלת כי

 :וריעות ואחוה אהבה מלשון הוא רעיך שמלת ר״ל
 אחר .וכו׳ ההתבונניות מאותם מקיץ כשאני )ק(

:וכו׳ רואה אני מאד בהם ומתבונן מעיין שהייתי

г לפיס ע
 ’כ הנביא ישעיה׳ מ״ש לפרש.ג״כ הדרך ע״ז נראה וכו׳. האדם ידיעת ממין השם ידיעת שאין י ]א[ פכ״ה

 והוא המציאות הנותן הוא האמחי'?י האב שהש״י-הוא ט אצה ♦דענו. לא אברהם כי אביט 'אחה
ידע. לא כי באמת אב א־נו אביט אברהם ואמנם שנמצא קודם הן שנמצא לאחר הן פרטית ידיעה ידעהק־יהמהוה

אותנו
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 בלתי יתברך בו הנמצאים השלמות היות על לרמוו סוף אין יתברך השם בקראם הקבלה
: שכתבנו צהדין השלשה מן תכלית בעל

 את תאור לא כמו מזולתו והשפע הטוב מקבל על יאמר משותף שם ברוך )א( פלר
בשדה אתה וברוך בעיר אתה ברוך כ״א( )במדבר הוא ברוך כי העם 1 1
 לקרב ידי המלמד צורי ה׳ ברוך כמו לזולתו והשפע הטוב נותן על ויאמר ,כן ורבים כ״ח( )דברים
 חקיך למדני ה' אתה ברוך ,ל״א( )שס מצור בעיר לי הפרו הפליא כי ה׳ ברוך קמ״ד( )חהליס

 ותוספת רבוי על נאמר שם ברכה כי ווה ,י״ה( )שמות אתכם הציל אשר ה׳ ברוך קי״ס( )שם
 אתכם- ברוך ויברך שמצאנו אחר כי פעול ברוך )ב( יהיה המקבל על וכשיאמר ,ושפע טוב

 כלומר פעול ברוך ויהיה *( הבנין כל מטנו נבנה )ד( הקל מן מקור שהוא )ג( כ״ד( )יהושע
 שמות שהם והנון רהוס כמו התואר שם ברוך יהיה הנותן על וכשיאמר ,הטובה מרבוי מושפע
 ,הטובה ורבוי שפע תוספת שהיא ברכה ממנו המגיע הפעל להיות השייי בהם נקרא תארים

 ולזה ,טובה תוספת ברכה כן המפרשים כל הסכמת כפי הטובה חסרון הוא מארה שלשון כמו כי
 המתחלפות ההצלחות )ה( רבוי על ברכה לשון ונמצא .הטובה רבוי למשפיע תואר ברוך יהיה

 ובשדה בבית לו יש אשר בכל ה׳ ברכת ויהי מתחלפים בפנים העושר על )ו( אותו נמצא כי
 שבדרך לפי ,עמה עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה׳ ברכת כ״ב( )משלי שלמה ואמר ל״ס( )בראשית
 מרבה כאמרם הגדול והטורח העצב כבת יהיה שזה מתחלפים רבים במינים כשיבא כי העושר
 מתחלפים רבים במינים שיבא אע״פ השם בברכת העושר כי אמר ב׳( פ׳ )אבות דאגה מרבה נכסים

 ג״ב ברכה לשון ונמצא . העושר אל שימשד מדרכו אשר העצב ההוא העושר עם הש״י יוסיף לא
 ארם מפדן בבואו עוד יעקב אל אלהים וירא )ז( כ״ח( )דברים בטנך פרי ברוך הבנים הצלחת על

 והסירותי מימיך ואת לחמך את וברך הבריאות הצלחת על אוהו ונמצא .ל״ה( )בראשית אותו ויברך
 הטבעיים החלאים אפי׳ האדם יחלה לא במזונות ה׳ ברכת בהיות כי כ״ג( )שמות מקרבך בהלה

 ההלאים יחלה שלא שכן וכל מקרבך מחלה והסירותי וזהו אדם של טבעו בפי להיות הנהוגים
 מספר את וזהו עתו בלא האדם ימות ולא בארצך ועקרה משכלה תהיה לא וזהו טבעיים הבלתי

 עבדך בית את וברך הואל ועתה דוד אמר הסבוך הצלחת על ג״כ ברכה ל׳ ונמצא אמלא ימיך
 חקיך)תהלים למדני ה' אתה ברוך החכמה הצלחת על ג״כ ונמצא ז׳(. ב׳ )כמוהל לפניך לעולם להיות
 בפועל אלא אליו שיבא א״א ההצלחות מן מתחלפים במינים טובה ותוספת שפע רבוי וכל קי״ס(

 יוסיף לא )ח( האש מן וכחום הנר מן הנמשך כאור בטבע שהפועל לפי , ויכול וחכם ורוצה וחי
 בפועל כן שאין מה הפועל, אחד ענין על תמיד הוא אבל פעם ויחסרהו פעם אורו האחד הפועל
אלא רצון יצוייר לא כי בהכרח הי הוא ברצון פועל וכל ,רצונו כפי ויחפרהו הפועל יוסיף כי ברצון

Р . ----------
 פקוד מן כמו כברכה המקבל על פעול בלשון לזמר וראוי כמין כל עליו לבנות נוכל לומר רצה .כו' ברו־ ויהיה הגת׳ה *(

 כלומר הפקידה פעולת המקבל על כפעל עי׳ן שהוא הקו׳ף במלאפו׳ה פקוד נאמר הקל מננין מקור שכוא הקו׳ף בחונ׳ס
 משח״כ .הברכה המקבל על הפעל עי׳ן שהוא היי׳ש במלאפו׳ם ברו־ :ומר נוכל מקור שהוא כרוך מן כן !נפקד שהוא

 דבר( שה )והוא הבן מן לומר נוכל שלא וכמו הבנין תלקי ממנו לעשות יכולין היינו לא לבד ברכה שס רק ברוך היה אס
 והנה .הברכה שמקבל אדם על ברון לומר יכולין היינו לא כן ,וכדומה אנונה אבון אז זכדומה אבנתי אמת פעילה לשין

 . הפעולות כל במקום לשמש נוכל המקור שעם לההקדמה עצמו את הפרשיה •בעל דחק שבחנם שמכין כדי קצת הארכתי
а על שאם בפירוש כתב סמחבר והרי צורך ללא היא הנותן על ולפעמים המקבל על לפעמים נאמר שהוא שאמר מה 

; ודו׳ק ,הנותן זעל כמקבל על ישתמש אשר מקור שהוא אמר ולא וחנון רחום כמו התואר שם ברוך יהיה קא♦ גנותן

 שרשים
 לפי לכאן שייך הזה הפרק .ברוך )א( כו פרק

 כן גס הוא ברוך שתואר
 החסרונות מן מסולק יתברך שהוא השורש על מורה

 כלומר .פעול ברוך )ב( :זה בפ׳ שיתבאר כמו
 שמלת .לקל מן מקור שהוא )ג( :מאחר מבורך

 ועם הקל מבנק מקור הוא הכתוב שבזה ברוך
 עבר הן הפעולות כל במקום לשמש נוכל המקור

 נבנה )ד( :הדקדוק חכמת לבעלי כידוע עתיד הן
ללמוד נוכל מקור שהוא מאחר הבנק. כל ממנו

 ולפעמים המקבל על לפעמים נאמר שהוא ממנו
 כפו . המתחלפות ההצלחות )ה( :הנותן על

 על )ו( :כבוד בניס עושר הצלחות והולך שמבאר
 הבא העושר כלומר .מחחלפות בפנים העוכר

 וכיוצא ובכרם בשדה בבית כגון רבים מינים ע״י
 ויברך וגו' עוד יעקב אל אלהיס וירא )ז( :בזה

 ורבה פרה שדי אל אני בתריה וכתיב פי' .אותו
 . וכו׳ פעם אורו האחד הפועל יוסיף לא )ח( :וגו׳

 ראוי היה מאשר יותר ויאיר כחו שיוסיף כלומר
להיות

ענפים
 האשם ממנו שחחעבר בצד מזריע כשהוא שהאב לפי ממנו נולד אפר הפרסי הבן ואפילו פרסית ידיעה אותנו

:לי נראה ,וק״ל בפרס ההוא הבן ידע לא אבל בה או р חלד שהאשה יודע
שם
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 л בהכרח טובה ותוספת ברכה המשפיע יהיה א״כ !להשפיע ויכול שמשפיע מה יודע והוא החי מן
 נאמר שם שהוא לפי ית׳ השם את בו לשבח ברוך לשון שנבחר מה ולזה , ויכול ורוצה והכם חי
 כולל שם ברוך תיבת כאלו ויכול ורוצה והכם הי מפועל מגיעות היותם על ויורה ההצלחות על

 אתר החסרונות מן מסולק ית' היותו שהוא הרביעי השורש על יורה ולזה , השלמיזת מיני לכל
 השבת על ברכה לשון ונמצא .שאמרנו כמו הטובה חסרון שהוא מארה הפך ברכה לשון שהיה

 שסיים וזהו אהילה כמו שהוא ל״ד( )שם עת בכל ה׳ את אברכה הכתוב אמר ,בכלל וההלול
 כל על השם בו לשבה ברוך של הלשק זה הגדולה כנסת אנשי תקנו וע״כ ,בפי תחלתו תמיד
 הנהנין, ברכת כמו בגוף הן בנפש, הן שיהיה מין מאיזה בגוף הן מהש״י האדם שיקבל רטובות מיני

 מקור שהש״י להודות השבה ברכות כמו הברכות ויתר המצות וברכת התורה ברכת כמו ובנפש
 צריכין ארבעה אמרו ולזה ,ממנו מושפעות שיהיו מין כאיזה וההצלחות הטובות ושכל הברכות
 רשות ושיש הטובות פועל הוא יתברך שהאל יהשב שלא וכדי ע״ב( נ״ד דף ־רכות ן וכו׳ להודות
 ע״א( כ׳ דף )כס הרעה על מברכין כך הטובה על שמברכין כשם אמרו הרעות פועל אחרת

 וההצלחות הטובות מיני כל על השבח כולל ברוך של זה שם ולהיות ית/ מאתו בא שהכל להורות
 שם בשר כל ויברך לדוד תהלה במזמור אמר דוד נמצא שאמרנו כמו ברכה בלשון הנכללות

 ברוך שס כי שיהיה מין מאיזה הטובות מיני מקבל בל כלומר קמ״ה( )ההליס ועד לעולם קדשו
 המלך הי אל וממך י א בתחלתו התחיל ולזה ,השלמיות מיני כל על ר״ל כלס על השבח על יורה

 יום בכל לומר כשחזר ולזה שיהללהו, כלומר ועד לעולם שט־ ואברכה יחיה שהרוממות ואמר
 גדול אמר הכל ועל בתהלה, שאמר שמד ואברכה במקום ועד לעולם שמך ואהללה אמר אברכך

 מיד שאמר דהו ,המעשים מצד אלא שיהיה א א השבה כי עצמו כצד כלומר מאד ומהולל ה׳
 בבחינת שיהיה א״א לשבהו לנו שאפשר וההלול השבח כי זה ובאור ,מעשיך ישכח לדוד דור

 א״א תכלית בעל ובזמן תכלית בעלי הם האדם שהיי מצד אם צדדים מג' נמנע זה כי עצמו
 רבדים מצד בב״ת הם ששבהיו כצד ואם ,תכלית בעל בלתי זמן שיתמיד הראוי שבה לשבח

 התחיל ולזה בחשיבות בב״ת הוא בהם שבח שכל מצד ואם ! זה שלפני בפרק שבארנו כמו
 לשבת יכול ראדס שיהיה לומר רצונו ואין ,ועד לעולם שמך ואברכה המלך אלוהי ארוממך ואמר
 שאפי׳ לומר ירצה אבל )י( האדם בהק נמנע )פ( דבר זה כי בב״ת זמן שזהו ועד לעולם השם
 יהיה שלא בענק יום בכל החלול זה ושיהיה ועד לעולם שמך מרומם והייתי בב״׳ת האדם היי יהיו
 ועד לעולם שמך ואהללה אברכך יום בכל כפל ולזה , השבח והתמדת הזמן כצד כניעות שם

 רבוי מצר כי ,זה ימנע האחרים צדדין מהשני כי אותו לחלל יכול היה לא זה כל שעם אמר
 בהן ולהללו וכהלליו שבחיו לספר איש כשיוכל יותר מאד ומהולל ה׳ גדול בו אשר השלמיות

 האחד השבח שהיא לגדולתו בו זה א״א בחשיבות בב״ת הוא בו אשר שלמות שכל מצד וגם
 יהיה וע״כ ב׳ית בדבור ההוא השבח שיוגבל א א ולזה בחשיבות בב״ת שהוא ר״ל הקר אין

 הראוי ההלול דרך אבל ,שזכרנו צדדים שלשה כאלו נכנע עצמך מצד אליך ההלול או השבח
 שאסר וזהו ויכול ורוצה הכס היותך על יורו הם כי ממך הנמשכים והמעשים הפעולות כצד הוא
 חכם, מפועל נמשכים היותם על יורו ושלמוהם המעשים ספור כי וגו/ מעשיך ישבח לדור דור

 הרצון על להורות יביעו טובך רב וזכר היכולת, על לרמוז וגו׳ יאמרו נוראותיך ועזוז ואמר
 ההיא התהלה כל סובבת היא הדרך וע״ז ,הרצון על יורה הטובות רבוי כי למעלה שכתבנו כמו

 החכמים אלא ושלמותו השם מעלת לדבהין יודע אדם כל שאין ולפי ,המזמור באותו אשר
 מעשיך כל כלומר מעשיך כל ה׳ יודוך אמר ממעלתו מזער מעט מכירין הם כי והחסידים

 והס הסירות לידי מביאה החכמה כי המאמינים החכמים והמה חסידיך אבל כלל דרך יודו
 השבת שהוא ברכה בלשון יברכוך אבל בלבד כלל דרך יודו לא מגדולתך קצת המכירים

 השלמיות סיני כל כולל היותו על שבארנו כמו מורה ברכה לשק להיות ,ראוי היותר
: החסרונות מן מסולק והיותו אותם ומשפיע

 בנפש שהוא כה עם )ב( בפה הנאמר כשיככים הדבר על יאמר שם אמת )א( כ? פרק
שהו* מה עם בפה הנאמר וכשיתהלף )ד( לנפש חוץ )ג( שהוא מה ועם

 י־ח שרשים
 הוא כי האדם בחק נמנע )ט( :טבעו לפי להיות

 הכל .וכו׳ לומר ירצה אבל )י( :תכלית בעל
 : וכו׳ זה כל שעם אמר עד למטה עד נמשך
 עקר ביאר אשר אחר .אמת )א( כז פרק

 עס יתברך השס מציאות
זה בפרק לבאר עוד עתה בא בו הנתלים נשרשים

 השם למציאות ביאור שהוא חה כך אחר וגהבאיס
 . בנפש שהוא מה עם )ב( :לביאורו השייך וכל
 דבריו שיסכימו .לנפש חון )ג( :הלב מחשבת מס

 וכשיתחל^ )ד( : ממנו מדבר שהוא ענין לאותו
 " הענק לזה דבריו יסכימו שלא .גפה הנאמר

הכל
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 את שהרג לוי את שראה ראובן בכו ,שקר יקרא בלב שהוא פה עם שיסכים אע״ם לנפש חוץ
 אע״פ שקר זה הנה הנפש את הרג ששמעון העיד זה ובעבור שמעון היה זה לוי בי וחשב הנפש
 היותו עם )ה( הנפש את הרג לוי כי העיד ואם !שוים ולבו פיו כי שבלב למה מכזב הפה שאין
 אין כי )ו( מכזב הוא הנה היה כן הענין שהרי משקר שאינו אע״פ ההורג היה ששמעון חושב

 יסכימו כשלא בלבד האומר מצד יקרא כזב כי והכלל .הלב למחשבת מכזב והפה שוים ולבו פיו
 חוץ שהוא וכה בפה הנאמר יסכימו בשלא בעצמו הענין מצד יקרא ושקר יחד, והלב הפה

 שקר יקרא לנפש חוץ שהוא פה ועם בנפש שהוא מה עם בפה הנאמר יתחלף ואם יהד לנפש
 שום על שיצדק א״א נמצא שם כי מבואר הוא ולזה ,אמת יקרא הצדדין מכל וכשיסכים וכזב

 שם עליו שיצדק א״א הנמצאים מן שזולתו מה כי ,השם על אלא באמהות הנמצאים מן נמצא
 ית* הוא אבל לכן קודם ולא כן אחר לא בלבד נמצא בהיותו אלא הזמנים בכל באמת נמצא
 משם המובן תמיד ויסכים אמתי מציאות מציאותו יהיה אהד אופן על המיר קיים הוא מאשר
 באמת הנמצא שם עליו יפול ולזה בפה הנאמר ועם לנפש חוץ שהוא מה עם בנפש הנמצא

 מציאות• שאין מי על באמת נמצא שם יפול וכן )ז( ,הנמצאים מן שזולתו פה כל מעל יותר
 כי ,בעצמותו תלוי מציאותו היות אחר כלל אפשרות בו שאין לפי בעצמותו אלא בזולתו תלוי

 אבל שיניעם אותם המניע כשימצא אמת יהיה זה הנה תמיד מתנועעים שהם בשמים נאמר אם
 זה יהיה נמצאים שהם בם יאמר אם הנבדלים בשבלים כן ,אמתי זה יהיה לא מניעם יעדר אם

 מציאות מציאותם אין עצמם בבחינת אבל מציאותם ומקיים והמעמיד ממציאם בהמצא אמת
 בכל אין ולזה ,עלתם בבחינת אלא להם טהוייב המציאות ואין בזולתם נתלים שהם אחר מוחלט

 בעצמותו תלוי שמציאותו הנמצא שהוא השי״ת אלא באמת נמצא שם עליו שיפול טי הנמצאים
 הקב״ה של הותכו שארז׳יל הוא זה ובעבור ,אמתי מציאות מציאותו יהיה ולזה כלל בזולתו ולא

 באמת נמצא שם עליו שיפול מי בנמצאים שאין לפי פ״א( ס״ד וסנהדרין ע״א דף פ״ה )שבת אמת
 שנרמז וזהו ית׳. הוא אלא זולתו או )ת( עצמו בבחינת לוכר רוצה הבחינות ובכל הזמנים בכל

 שאולי השב משה כי ג'( )שמות אליהם אומר מה שמו מה לי ואמרו כששאל בסנה לטשה
 שמא חושש היה ולזה בזולתם נתלה שמציאותם הנבדלים מהשכלים אהד היה אליו הנראה

 יהפוץ ההוא הזולת ואם בזולתו תלוי הזולת זה של וכהו מציאותו שכל אחר מבוקשו ישיג לא
 כי הש״י השיבו ולזה ,הפץ שהוא ממה דבר הפעל אל יצא ולא ספק בלי יתבטל רצונו לבטל

 יהיה ולזה בזולתו ולא בעצמותו תלוי מציאותו אשר הנמצא כלומר אהיה אשר אהיה הוא שמו
 בעד הפדבר לשון שהוא אהיה אשר לשון וזהו , יהפוץ אשר בכל ורצונו חפצו שיעשה מובטה

 תלוי וכהי מציאותי אין כי הוה שזולתי מצד לא הוה שאני כצד )ע( הוא אני כלומר עצמו
 השם זה עליו יפול לא הנמצאים מן שזולתי פה כי הנמצאים בשאר הענין שהוא כפו כלל בזולתי
 פלת כי יהיה אשר אהיה לשק הוא עליו שיפול מה אבל אהיה אשר אהיה עצפו על לומר שיוכל

 אשר אהיה לומר וירצה ,עלתו שהוא נסתר אחר נמצא על אבל בעדו המדבר על מורה אינו יהיה
 ,במציאותו תלוי הנמצאים כל שמציאות הראשונה הסבה והוא הוה שזולתי מצד הוא אני יהיה
 • הנמצאים מן מזולתו בלבד עליו יצדק ולזה אחרת בסבה ולא בעצמו תלוי מציאותו יתברך והוא
 ולזה ,נמצא שזולתי מצד ולא הוה שאני טצד ונטצא הוה אני כלומר אהיה אשר אהיה שם

 מן זולתו מעל יותר האמת שם עליו ויפול הזולת, אל צריך שאינו אחר אמתי מציאות מציאותו
 האטת שם אלא הצדדים מכל עליו שיצדק תואר התארים בכל שאין שנאמר שאפשר עד הנמצאים

 חי שהאדם שאמרנו כמו כי ,המציאות חיוב שם באור הוא אבל העצמות על דבר יוסיף לא כי
 באור הוא האטת שם כן האדם זולת דבר ואיננו האדם שם באור הוא והדבור החיות מדבר

 אמת שמציאותו נמצא זולת דבר המציאות מחוייב דבור אין כי. г זולת לא המציאות חיוב שם
 מכל יותר יתברך בחקו מותר התואר זה היה ולזה ,בזולתו התלות ולא אפשרות בו שאין גמור

 מה מכל מיוחד בענין האמת בתואר השי״ת מתאר הנביא שנמצא וזהו .השטות ומכל התארים
 באר ב׳( )ירמיה עולם ופלך חיים אלהים הוא אמת אלהים וה׳ אפר והתארים השמות פן שזולתו

התארים שאר או מלך או חי בשהוא כשיתואר ובין באמת כשיתואר )י( בק שיש ההבדל בזה

וזד, שרשים
 חושב היותו עם )ה( :והולך שמבאר כמו הכל

 לפי סובי שהיה פי על אף .ההורג היה ששמעון
 הוא כן פי על ואף הרוצח הוא ששמעון טעותו
 להעיד היה כונתו כי הנפש את הרג שלוי מעיד
 כן ואס הרוצח היה שלוי הוא והאמת שקר עדות
. שויס ולבו פיו אין כי )ו( :בעדותו משקר אינו

 וכן )ז( :הרוצח הוא ששמעון היה שמחשכתז לפי
 על אחר טעם עוד פי׳ .וכו׳ הנמצא שם יפיל
 :זולתו מעל הש״י על יותר יאמר באמת נמצא ששם
 : הפעולות מצד הבאים הבחיטת .זולתו או )ח(
 : בעצמו מחוייב שאגי מצד .הוה שאני מצד )ט(
 : האמת בתואר .באמת כשיתואר )י(

כבר
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 יתמה כבר )כ( הוא בו שיאפו־ כה כי הצבע שאחר כמה הרביעי בכאמר נתבאר כבר כי תה
 נאבירם דה; הוא ה־( )מגילה כוש ועד כדודו המולך אהשורוש הוא ככו פה בצד זולתיות בו

 מצרים כלך פרעה אל הכדברים הם וגו׳ ופשה אהרן הוא כ״ו( )במדבר הצו אשר העדה קריאי
 וכן כן אחרי שבאר אותם זולת אתרים אנשים שהם יהשב כבר )צ( אלו בכל כי ו׳( )שמוה וגו׳
 אלהי כי )כ( שידוכה אפשר יהיה שכבר לפי ק״ה( )תהליס משפטיו הארץ בכל אלהינו ה׳ הוא

 באר לכך ואופה אומה לכל המיוחדים כעלה של השרים כשאר מיוחדת ממשלה לו יש ישראל
 כל כוללת מכשלה לו יש כלומר משפטיו הארץ בכל אלהינו שהוא יתברך הוא אבל כן שאינו
 אבל , שידוכה אפשר שהיה ככו זולתיות בו שאין לבאר יבא הוא שיאמר מקום בכל וכן ,הארץ

 הש״י כשהאר כי בלשונו הנביא דקדק כלל זולתיוה בו שידוכה א״א )נ( אמת שבלשון לפי
 במלכות או בהיות אוהו כשתאר אבל אמת אלהים רה' אלא הוא לשון אמר לא אכת בשהוא

 ידומה והמלכות החיות הבנת מצד )כ( אף כי לדורות עולם ומלך חיים האלהים הוא אכר
 האמת בשם מ״מ אבי שבארנו כמו האמת דרך על כ; שאינו אע״פ וביניהם בינו כה זולתיות

 משאר המובן הזולתיות ובעבור 7 אמה הוא דאלהיס ה' בו אבר לא ולזה כלל זולתיות בו אין
 בעצמותו רבוי שום יחייבו שלא כדי שוללים התארים כל שיובנו שראוי שאברנו הוא התארים

 דניאל אמר התארים שאר מהבנת עמוק יותר עני; הוא הזה התואר )ע( שהבנת כלל.,ולפי
 ההשתפלות כי מ׳( )דניאל באמתך להשכיל כעונינו לשוב אלהינו ה' כני אה הלינו ולא בהפלתו
 על גמורה הוראה כורה האמת שם ולהיות .מציאותו חיוב הבנת זולת דבר איננו באמתו

 שהאמת שאמר כי הקדכונים הנימוכים בכניהי דיה ההאיים כשאר מזולתו הכהוייב,המציאות
 כולל להיותו ;פ( הנמצאים מן מזולחו יתברך בו מההד האמה שם שיהיה וראוי .האלוה הוא

 ואמצעי ואהרץ ראשו; יתברך שהוא להורות באמצעיה□ שהוא והם"□ וסיפם היות הא החלת
 מעקר המסתעפים השרשים מן שורש האמה מנינג שלא ומה, .בכהו הכל הכיר כובל שהוא

 מחויב שם באור זולתי דבר איננו שהאמת שהתבאר למה ,האחדות שמנינו כמו השם מציאות
 שמציאות אמרנו זולת דבר איננו אמת שהשם אמרנו כי ומוהר כפל זה לפי ויהיה המציאות

: כלל זה זולת לא המציאות כהוייב שם באור וזה , אמתי מציאות השם
 השם ור״ל המפורש שם ]ה[ הנקרא הוא הייא וא״ו ה״א ביו״ד הנכתב שם כה פרק

 הנבדל הדבר על לומר הרבה רז״ל כדברי כורגל הלשון וזה ,הנבדל
 מזולתם נבדלים שה□ והאנשים 7 הערלה מן הפורש הה/ כן הפורש בשר אמרו ,פורש אחת מדבר

 ל״א )דף סוטה ובגמרא .בספרי רז״ל בארו וכן ,פרושים שהם עליהם יאמרו וחסידות במעלה
 תלמודי בפנוי אלא אינו או המפורש בשם אומר אתה המפורש בשם תברכו כת אמרו כ״א(
שם פירוש כי בארו הנה .לי המיוחד שמי ו׳( )במדבר ישראל בני על שמי את ושמו לוכד

המפורש

 לכך כי פי׳ . מה בצד זולתיות בו ידומה כבר )כ(
 עשה אחר שאיש תחשוב שלא כדי הוא בו יאמר
 אחו/וע״ד לאפוקי הוא נא׳ לכך זו פעולה משל בדרך

 שיתבאר וכמו אחר ולא הוא אני בהגדה שדרז״ל
 זולת אחרים אנשים שהם יחשב כבר )ל( :בסמוך
 אותם זולת שצ״ל ג״ל . כך אחר שביאר אותם

 הוא אחר לא דאי לומר ורצה ,לכן קודם שביאר
ועד מהודו המולך שזה לומר אפשר היה אחשורוש

 בימי ויהי בתחנה הכתוב שהזכיר זה אין כוש
 וגו׳ ומשה אהרן הוא אמר לא אי וכן ,אחשורוש

 פרעה עם המדברים ומשה שאהרן לומר אפשר היה
 זה לפני הכתוב שהזכיר ואהרן חשה אותן היו לא

 היו אחרים רק וגו׳ חשה ואת אהרן את לו ותלד
 אלו שהם להורות הוא במלת הכתוב דקדק לכן

לו יש ישראל אלהי כי )מ( :בתחלה שהזכיר

ענפים

 ט חלילה ממשלה לו שאין ,וכו׳ מיוחדת ממשלה
 המלאכים כשאר לבד ישראלית אומה על אס

 בפגי אומה ואחד אחד לכל האומות על הממונים
 שיש רק העולם כלל על ממשלה לו אין אבל עצמו
 אמר לכן בכל מושל שהוא חלילה אחר אל עוד

 : והולך שמבאר כמו אלהינו ה׳ הוא הכתוב
 שבארנו כמו .כלל זולתיות בו שידומה א״א )נ(

 שם באור אם כי אינו שהוא בסמוך מניה לעיל
 החיות הבנת מצד )ס( : זולת ולא המציאות חיוב

 זה שאין לפי .וכו׳ מה זולתיות ידומה והמלטת
 תואר נראה שהוא אלא המציאות חיוב שם באור
 : האמת תואר .הזה התואר )ע( :עצמו בפני
 בסדר .וכו׳ האותיות תחלת כולל להיותו )פ(

והתי״ו בתחלה האל׳ף בית״א אלפ״א האותיות
 : אמת אותיות הוא בחמצעוהמ״ם בסוף

פרק

 שהוא ופי׳ . פירוש צריך להיותו מפורש שנקרא נ"ל וז״ל בגליון מצאתי .המפורש שם ]א[ כח פרק
 השס זה לו ייחדו השמות משאר פירוש אל יותר צריך ולהיותו ,הגולה יחידי אצל מפורש

: עכ״ל המחבר לדברי ראיה שהיא ממה שאמרנו למה ראיה יותר היא סוסה מגמרח המחבר שהביא והראיה
 הנה
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 שמות רש השמות שאר כי וזה השמות,. מן בזולתו יתברך לו ומיוחד נבדל שהוא הוא המפורש
 בחינה בצד ואם הפעורות בצד אם ,יה לו הונחו שמות שהם לפי ,זולתו ועל ית׳ עליו נאמרים
 .זולתו ועל עליו יאמר כן ועל ,היכולת על המורה אלהים כמו ית׳ מציאות חיוב זולת אחרת

 ,זולתו ועל עליו יאמר האדנות על המורה אדני וכן ,והדיינים המלאכים על יאמר אלהים כי
 ב-בתוף אם )א( זולתו ועל עליו שיאמרו אפשר שכבר ר״ל הדרך ע״ז שהם יש השמות בשאר וכן

 צד בשום כלל זולתו על שיצדק א״א אותיות ארבע בן שם ואולם .ואיחור בקדימה אם נטור
 החלק מן ס״א ׳בפ ז״ל הרמב״ם כתב וכן מציאותו. חיוב מצד יתברך עליו יאמר שם שהוא לפי

 .הכפורש שם נקרא ולזה כלל, הנמצאים מן זולתו בו ישתתף לא דבר וזה ,המורה מספר הראשון
 שהרי ההשאלה צד על הנמצאים מן לזולתו השם זה שיושאל נמצא כבר זה כל ועם )ב(

 כן אהד וכתוב ונו׳ הדר־ לנהות□ ענן בעמוד יובם לפניהם הולך וה׳ י״ג( )שמוח אומר הכתוב
 ויעבד כפניהם הענן עבוד ויסע מאחריהם וילך ישראל בחנה לפני ההולך האלהים מלאך ויסע

 בצד אם )ג( צדדים כשני אליהם המושאלים על יושאלו שהשמות לפי ווה ,י״ד( )שס מאחריהם
 עליהם שיורו כצד ואם רחוק, דמיון אלא אופן מכל ידמו שלא ואע״פ בה בדבר אליהם שידמו

 ה׳ את ועבדו המשיח על הכתוב יאמר כי הכלי בעל את הכלי כהוראת )ד( רחוקה בהוראה
 או במלכותו הבשיה ך מי שידמה בעבור )ה( ל׳( )ירמיה להם אקים אשר מלכם דויד ואת אלהיהם

 דוד כזרע המשיח היות בעבור ל״ז( )יחזקאל עליהם מלך דוד ועבדי ויאמר דוד אל בנשיאותו
 )כה( לעולם לדם נשיא עבדי ודוד אחר במקום שפירש כבו קיימת דוד מלכות היות על בורה
 לעולם. נשיא הוא הנה קיימת זרעו ממשלת היות בעבור כי עצבו דור על נאמר ספק בלי שזה
 השם על כורה להיותו במלאכה נעשה כלי היותו עם השם בשם הארון הכתוב קרא כן וכמו

 ובנוחה ונו׳ ה׳ קובה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי הכתוב אבר ,בארון שהיה התורה הנותן
 הברית ארק הנה ]ב[ הארון על אכר יהושע וכן י׳( )במדבר ישראל אלפי רבבות ה׳ שובה יאמר
 כן יקראהו אבל הארץ כל ארק הארון ואין ,נ׳( )יהושע בירדן לפניכם עיבר הארץ כל אדון

 הדבר לקרוא הלשון דרך כן כי הארץ כל אדון בשם ויקראהו הארץ, כל אדון מצד נמצא להיותו
 הדבר אל הדבר בעל פעולת לייחס או )ז( ממנו הדבר שנמשך מי או )ו( הדבר בעל כשם
 הכלי אל הפועל פעולת תיוחס אדם בני שבלשון כבו ,ההוא הפעל יגיע או יעשה ידו שעל
 אינם )מ( והשמע והראות שוכעת והאוזן רואה שהעין אבדנו כי ,ההוא הפעל יגיע ידו שעל
 כאהד הדברים אלו שני ועל )ט( .באמצעותם ההוא הפעל יגיע כלים והאוזן והעין לנפש אלא
 ולהיותו נסים ידו על שיעשו אל כלי המזבח להיות י״ז( )שמוח נסי ה׳ )י( המזבח שם משה קרא
 כ״ג( )ירמיה צדקנו ה׳ )כ( המשיח שם הכתוב ויקרא ,הנסים העושה השי״ת על כן גם מורה

ירושלים יקרא וכן ,ה׳ בשם יקראהו כן ועל ירו על מה׳ הצדק שנשיג אל אמצעי להיותו

'ה פרשים4
 בקדימה אס גמור בשתוף אם )א( כח פרק

 עין שם בזה המשל .ואיחור
 ושם ,המיס עק על וגס הרואה עין על נאמר
 כמו פוף מין על וגס לרכיבה סוס על סוס,
 הוא ואיחור וקדימה . אצפצף כן מגור כסוס
 הרגל שס בזה המשל ,המושאלים שמות כמו
 ב״ח ושאר האדם על וראשונה בעצם יפול

 ספסל רגל על כן גס השס זה הושאל כך ואחר
 .זה כל ועם )ב( :המאמר מזה פ״ח יע״ל .וכסא

 ,מה בדבר אליהם שידמו מצד אס )ג( :ואעפ״כ
 את הכלי כהוראת )ד( :רוחני ג״כ הוא שהמלאך

 ראובן ביד הגרזן כשתראה בזה המשל .הכלי בעל
 היתפאר דרך ועל החוצב הוא שראובן הוראה הוא

בעבור )ה( :וכולך שמבאר וכמו בו החוצב על הגרזן

 דוד כשם זכרו ולכן .וכו' המשיח מלך שידמה
 הדבר שנמשך מי או )ו( :דוד מת שכבר ואע״ג
 שנתבאר וע״ד .וכו׳ שנמשך מי בשס או .ממנו
 а עליהם מלך דוד ועבדי בפסוק בסמוך מניה לעיל
 הפענלה. .וכו' הדבר בעל פעולת ליחס או )ז(

 הפעולה לפעחיה מייחסים חותה עושה שאדם
 ההיא הפעולה האדם עשה ידה שעל הכלי אל ההיא
 : שומעת ואוזן רואה העין במשל והולך שמבאר וכמו
 יכולי׳ אינם העינים כשמת כו/שהרי אלא אינה )ח(

 שני ועל )ט( : לשמוע יכיליס אינם והאזניס לראות
 הוא והאחן.והב' מהעין המשל הוא הדרכים.הא' אלו
 הכלי: בעל את הכלי כהוראת שהוא לעיל שזכרנו מה
 :נסי ה׳ שמו ויקרא מזבח משה ויבן נסי.שנא׳ ה' )י(
,וגו' יהודה תושע בימיו שנאמר .צדקנו ה' )כ(

וזה
ענפים

 מאדון ענינו הארץ כל אדון מש״ה כי ראיה מכאן שאין נ״ל .ונו׳ הארץ כל אדון הבריח ארון הנה ]ב[
 ה* קומה וכן .הארץ כל אדון בשס הארון לקרות הכתוב כונח ואין יתברך השס והוא הארץ כל

 אינה המחבר ראית ולכן הש״י על אס כי הארון על ענינו שאין חראה אזי זה בכתוב תעיין אס ה׳ שובה
: נ״ל / וק״ל מחוייבת

גדול
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וע״כ

 מכל יותר בתמידות ה' כבוד שם ונגלה שנראה מקום שהוא לפי מ״ה( )יחזקאל שמה ה' )ל(
 •משם שכה ה׳ אלא שכה ה׳ הקרי אל ע״ב( ע״ה דף )ב״ב ז״ל'שאמרו ורבותינו / המקומות
 כ״ב( )בראשית יראה ה׳ )מ( המקום שם קרא אברהם נמצא וכן ,ג״ב הטעם מזה ה' הוא ירושלים

 לשכינה הכתוב שיקרא הוא הדרך וע״ז ,ומשגיח שרואה השם על כורה פעל בו שנראה על
 ראה ה׳ ויאמר וגו׳ לראות כר כי ה* וירא ה', הנבואה במראה המושג או הנראה לכבוד או

 ו׳( )ישעיה ונשא רב כסא על יושב ה׳ את ואראה ,ג׳( )שמוח במצרים אשר עמי עני את ראיתי
 את ויחזו אלהים ויקראהו כ״ד(, )שמות ישראל אלהי את ויראו ישראל אלהי ג״כ ויקראהו
 ואף ,ישראל ואלהי ואלהים ה׳ הנראה הכבוד או השכינה את הכתוב יקרא כי !)שס( האלהים

 . ל״ג( )שם והי האדם יראני לא כי שכתוב כמו , זולתו נברא שום ישיגהו לא ית׳ שהוא פי על
 בכחך לך ויאמר ה' אליו ויפן גדעון על הנראה המלאך על אמר למלאך, ה׳ הכתוב יקרא וכן
 המלאך הכתוב יקרא ההוא הכפור ובכל ו'( )שופטים וגו׳ עמך אהיה כי ה׳ אליו ויאמר וגו' זה

 השם פני על )ס( יאמר מתחלפים נמצאים על הכבוד שם יפיל )נ( הכתוב ימצא וכן .ה' בשם
 )שמותל״ג( כבודך את נא הראני לו ואמר מהשי״ת משה כששאל כי שמצינו כמו מושגים הבלתי
 שיפיל ונמצא השם, פני על יאמר הכבוד ששם הרי )שם( פני את לראות תוכל לא השי״ת השיב
 כבוד ומראה ס״ו( )ויקרא העם כל אל ה׳ כבוד וירא אמר לחוש המושג הדבר על הכתוב אוהו

 להיות וזה .ס״ז( )שם ה' כבוד את וראיתם ובקר כ״ד( )שמות ההר בראש אוכלת כאש ה'
 התירו ומכאן ה׳. וכבוד ה' פני הנקרא מושג הבלתי הנסתר דבר על מורה לחוש המושג הדבר

 עד השם, שהוא נראה הבלתי הנסתר הדבר בשם אליהם הנראה הדבר לכנות לעצכם הנביאים
 היה אליהו כי ,ית׳ השם עם מדברים הם כאלו אליהם הנראה הכבוד או הביאך עם שידברו

 עזבו כי אמר השם הוא כאלו לנוכח )ע( אליו המדבר או אליו הנראה המלאך עם מדבר
 התשובה ובאההו א'י״ט( )מלכים בהרב הרגו נביאיך ואת הרסו מזבחותיך את ישראל בני בריתך

 מתוך הקול את שמע ואז וגו׳ ה׳ ברעש ולא וגו׳ ה׳ ברוח לא וגו׳ ה׳ לפני בהר ועבדת צא ע״ז
 ואין יעשה, אשר את השם בפי אז ונצטוה אליהו פה לך מה ואומר אליו מדבר דקה הדמבה

 צא לו אבר שהרי השם היה בהחלה עמו שהכדבר לחשוב משתבש אליהו היה לא כי ספק
 כי ־אבר )צ( עצמו השם עם כדבר כאלו עכו כדבר היה ואעפ״ב )פ( ה׳ לפני בהר ועבדת

 ביבעי אלי עלה כ״ד( )שמוח ה׳ אל עלה אברו בשה על שהכהו ומה .ישראל בני בריתך עזבו
 , ליה כיבעי לפגי ה' לפני ברר ועכדת אליהו על תכהו ולא מ״ב( ל״ח )כנהדרין ליה
 תורת כהן אחר במשה אבל אכצעי ׳עבו המדבר שיהיה אצלם זר היה לא באליהו כי

 אכצעי עכו כדבר שהיה שיראה ה' אל עלה יאמר איך זה על הכהו בפנים פנים לבעלת שהשיג
 לא אבל דפנים שר. והוא רבו כשם ששמו במברק היה ההוא האמצעי כי והשיבו ,השם זולת
 זה כל ועם ,אחרים ואמצעיים כלאכים ידי על נדברים שהיו הנביאים לשאר כמו אחר אמצעי היה

 ידם על להגיע אמצעיים להיותם השם עם ידברו כאלו עמהם לדבר עצמם הנביאים התירו
 שכרבק נביאים של כהן גדול ]ג[ באמרם ז״ל רבותינו רכזו זה ואל , אליהם מהשם הנבואה

 כזה גדול דבר לעשות לעצבן שכתירין כהן גדול כלוכר כ״ז( פרשה רבה )בראבית ליוצרה הצורה
 או אות ידו על להעשות כלי או הנביאים אל הנבואה להגיע אמצעי הוא המלאך להיות כן ועשו
 שליח כפי היוצא הצווי על לומר אדם בני ודרך ,בנכצאים וחפצו השם רצון הגמר על המורה מופת
, המלך עם ידברו כאלו כבוד דרך עמו וידברו כן צוה המלך כי צבאו שר או פקידו או המלך

שרשים
 . שמה ה׳ )ל( :צדקנו ה׳ יקראו אשר שמו וזה

 .יראה ה' )מ( :שחה ה׳ מיום העיר ושם שנאמר
 יראה ה׳ ההוא המקום שס אברהם ויקרא שנאמר

 נאמר הכבוד ששם הכבוד. שם יכיל )נ( וגו':
 . השם פני על )ס( • מתחלפים נמצאים על כן גס

 היה אליהו .לנוכח )ע( :עצמו הש״י על כלומר
.עמו מדבר היה ואעפ״כ )פ( :נוכח בלשין מדבר

 ואמר (5:)ה׳ לפני בהר כשמחד שגית בפעם פי׳
 כשבא לומר ואין ,שנית בפעם פי׳ .וכו' עזבו כי

 מלאך ע״י היה זה הראשון בפעם ה׳ דבר אליו
 בהר שעמד אחר מ״ת אבל ,המחבר שהוכיח כמו

 לך מה ואמר שנית פעם ה׳ דבר מליו ובא ה׳ לפני
 איט זה ,עצמו הש״י מפי היה זה דלמא אליהו פה
אליו והנה שאמר הכתוב לשון משמעות מחוך כי

ענפים
קול

 הס אלו ח״ל דברי בביאור המחבר שדברי היות עם הנה .ליוצרה הצורה שמדמים נביאים של כחן גדול ^י[
 לשכינה התדבקותס בעת הנביאים כי והוא ,בזה אחר פירוש עוד נ״ל מקום מכל וישרים נכונים

 הצורה מדמים הס זאת בהתפשטוחם ואז שלהם מהצורה חומרס את מפשיטים הס חייס אלהיס דברי לשמוע
:וע״ו ע״ג שער בעקידה מזה ועיין .וק״ל ליוצרה

וק
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: השם הוא כאלו הנביאים ויתארוהו השם בשם הכתוב אוהו קרא וע״כ )ק(

 החוטר לבעלי הנמשכים המקרים שישיגום וא״א מחומר נבדלים להיותם המלאכים כי ודע
 הרע אל בהירה ולא נאוה לא בהם ואין רע טבל נקיים הם כי ותחרות ושנאה בקנאה

 כשהם להם הותר כן על ,האלהים בעיני והישר הטוב אל תמיד בחירתם אבל כלל, החטא ואל
 הוא שהנראה רבים במקומות מפורש שטצינוזה כמו שולחם בלשון לדבר אדם לבני משתלחים

 ולאברהם מ״ז( )בראשית זרעך את ארבה הרבה להגר המלאך אמר שולחו בשם ומדבר מלאך
 מצינו לא כי רז״ל שפירשו כמו מקום של בשליחותו י״ח( )פס חיה כעת אליך אשוב שוב אמר

 )פס הנני ואמר יעקב בהלום האלהים מלאך אלי ויאמר אמר יעקב וכן ,אליו המלאך שישוב
 נדר שם לי נדרת אשר מצבה שט משחת אשר אל בית האל אנכי לו נאמר החלום ובסוף ל״א(
 ירא כי ידעתי עתה לאברהם המלאך אמר וכן ,לשם אלא למלאך נדר יעקב נדר ולא וגו׳

 יצחק את אברהם עוקד היה ולא כ״ב( )כס ממני יחידך את בנך את חשכת ולא אתה אלהיס
 למשה וכן ]ד[ ז׳( )שופטים עמך אהיה כי המלאך לו אמר גדעק וכן ,הוא ברוך להשם אלא בנו

 לו נאמר הדבור ובתהלת ,ג'( )שמות אליו ה׳ מלאך וירא הכתוב אמר בסנה נבואתו בתהלת
 ידבר המלאך כי לאות רה וגו/ במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה וגו׳ אביך אלהי אנכי
 יטול ולא שליחותו להחליף השם פי ימרה לא המלאך כי זה בכל והטעם .זה ודע ,שולחו בשם

 במלאכות )ר( בא להיותו אבל נבדל שכל להיותו מלאך המלאך נקרא שלא לפי לעצמו, שררה
 השליחות בשעת לעשות רשאי אינו וכן )ש( מלאך אז היה לא שליחותו מחליף היה ואם השם
 לגלות רוצה השם בשליחות המשתלח המלאך אין ולזה ,מהשם בו צווה שלא פעל או דבר שום
 ליעקב המלאך אמר ,בו שנשחלח השליחות מזולת לו המיוחד וכהו עצמו מצר לו אשר שמו

 מנות אל המלאך אמר וכן לשמי תשאל זה למה לו אמר ל״ב( )בראשית שמך נא הגידה לו כשאמר
 ואם חמך בל אוכל לא תעצרני אס כן גם לו ואמר י״ג( )שופטים פלאי והוא לשמי תשאל זה למה

 דבר לך יועיל ולא אותה אקבל לא לי עולה תעלה אם ]ו[ ר*ל )שס( תעלנה לה' עולה ]תעשה[ )תעלה(
 המיוחד והכח שמי יריעת לך יועיל לא ולזה מעצמי לי אשר והכח עצמי מצד לך נראה אני שאין

 ואינו מעצמי הזה בשליחות כח שום לי שיש )ח( ולחשוב לטעות אותך יביא זה כי מעצמי לי
 הטשתחוה זה ובעבור ,מכנו בא והשליחות טצדו בא שהכח תעלנה לה׳ עולה תעלה אם וע״כ כן

לטיאר שרשים

 .אותו קרא כן ועל )ק( :הראשון הקול משמע קול
 : השי״ת בשליחות .השס במלאכות )ר( :למלאך

 וכו'. השליחות בשעת לעשות רשאי אינו וכן )ש(
רשות אין כי מלאך שנקרא על אחר טעם עוד

נ ע

 נקרא לכך וכו' כועל או דבר שום לעשות למלאך
 לי שיש )ת( :ופעולה מלאכה מלשון מלאך כי מלאך

 המלאך כי .כן ואינו מעצמי ה ה בשליחות נח שוס
לעשות בחירה שוס לו ואין בפעולתו מוטבע הוא

דבר

 תמיהה וז״ל הא״י הקשה כאן .וגו׳ אליו ה' מלאך וירא הכתוב אמר בסנה נבואתו בהחלת למכה וכן ]ד[
 ודקדק אהיה אשר אהיה על הרב פי׳ זה שלפני ובם׳ מלאך שהוא הרב מדייק כאן בעיני גדולה

 עצמו הש״י שהוא שיחשוב כדי הלשין בזה המלאך שהשיבו הרב דעת כי י״ל ושמא ,עצמו הש״י שהיה ממני
 המלאך לו שהשיב מה כי להכתב כדאי ואיננה תמיהה בתמיהתו שאין נראה ולי .עכ״ל לדבריו יאמין למען
 אל איש ולא יתברך ה׳ לו צוה כן כי כאן ־המחבר שכתב כמו כך לו השיב שולחו בשס אהיה אשר אהיה
 המלאך או עצמו הש״י דבר הוא אס ידע ולא זה כל נבואתו בחמלת השיג לא עדיין שמשה ואפשר ,ויכזב
 : וק״ל וגו' אליהס אומר מה שמו מה ואמרו ושאל בדבר מסופק היה לכן הש״י רשות זולת מעצמו כך אמר
 ראיתי ראה ה׳ ויאמר מהכתוב שולחו בשס מדבר שהמלאך ראיה המחבר הביא כאן .עיון צריך בזה אלא ]ה[

 ה* ויאמר כמ״ש ה' בשס נקרא שהמלאך הכתוב מזה נשמע איה וכו׳ במצרים אשר עמי עני את
 ומה ה׳ בשם נקרא הנראה הכטד או שהשכינה הכתוב מזה המחבר הוכיח זה בפ׳ מניה ולעיל וגו׳ ראה

 משה״כ ש״ס ונו' ה׳ אליו ויפן גדעון גבי שנא' מהכתוב המחבר כן גס למד זה ה׳ בשס נקרא שהמלאך
• וצ״ע אהדדי כותרים המחבר דברי ויהיו המלאך על קאי אינו וגו׳ ראיתי ראה ה' ויאמר

 מוסבע הוא שהמלאך לפי בשרשיס הפעם פירשנו כבר .וכו' זה ובעטר וכו' לי עולה תעלה אם ]ו[
 אנו היאך בפעולתו מוסבע הוא שהמלאך אחר א״כ הקשו רבים וכו'. בחירה לו ואין בפעולתו

 שאנו תפלות הרבה בזה וכיוצא וכו׳ רחמים דמלאכי הפזמון הבוקר באשמורת תשובה ימי בי' מתפללים
 להס שיש הכח מצד איט להס מתפללים שאנו מה כי כלום בקושייתס אין אמנם .המלאכים כנגד מתפללים

 דמלאכי הפזמון מלשון משמע וכן ,כאן המחבר שכתב כמו גמור היתר וזהו הש״י מצד אס כי עצמם מצד
 מה אס כי מעצמם דבר לעשות רפות להם שאין משמע נא חלו שאמר מלשון וכו' אל פני נא חלו וכו' רחמים

 משרת"* אותם וקרא בלשונו הפזמון בעל דקדק כן גס ולכן מהש״י ותרנתס בקשתם ידי על וישתדלו שיחלו
 עליון
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 לא בדבור עליה שהוזהר אלילים עבודת עובד והוא בנטיעות מקצץ הוא וכהו עצמו מצד למלאך

 וכמו כמכילתא ז״ל רבותינו שבארו כמו ה׳( דברים ,י״ט )שמות פני על אחרים אלהים לך יהיה
 ה׳ שליח שהוא כה מצד לו המשתחוה אבל ,השלישי מהמאמר עשר שמונה בפרק שיתבאר

 שיש הכח מצד ולא כאדון ומקבלו ובחו עצמו מצד המלך לפקיד שהטשתחוה כמו ,מותר הוא
 ,המלך אל כבוד הוא המלך שליה שהוא מצד לו והמשתהוה ,במלכות מורד הוא מהמלך לו

 ה׳ צבא שר אני לו ויאמר ביריחו לו כשנראה למלאך להשתהות ליהושע מותר היה זה ובעבור
 מד׳ אחת ההשתחויה היות שעם ה׳( )יהושע ונו' וישתהו ארצה פניו אל יהושע ויפול באתי עתה

 שההשתחויה לפי כי אלא !ונסוך וקטור כזבוח השרת למלאכי ואפי׳ לעשותם שאסור עבודות
 או למלאך המתפלל אבל .מותרת היתה בלבד שלוחו זה ולהיות השם לכבוד היתה ההיא

 בדבור עליו שהוזהר מה הוא שמו עליו שיורה מה מצד לו המיוהד וכהו עצמו מצד לו משתחוה
 בתפלתם המזכירים טעות התבאר ומכאן .הרמב״ן כתב וכן , פני על אחרים אלהים לך יהיה לא

 מה וזהו בעצמם להם אשר הכה מצד להם הם אמנם המלאכים שמות כי ,המלאכים שמות
 קצת שמצאו למה בזה הטעות נפל ואמנם ,שכתבנו כמו לך יהיה לא בדבור עליו שהוזהר
 להכניס מוהר שהוא כך מחוך וחשבו מיוחדים שמות בהם נזכרו לקדמונים מיוהדות מפלות

 המיוחדים השמות אלא בתפלה השמות מן שם להזכיר הותר לא כי ,כן ואינו השמות כל בתפלה
 ממנה להשתמש אפשר שאי לפי קבלה הכמה אותה נקרא ולבן ,כלל אהר ש□ ולא ית׳ לו.

 ישכיל ולמען ה', מבלעדי אלוה ולעבוד לטעות האדם שיבא אפשר כן לא שאם קבלה דרך אלא
 יחשוב והרואה מצפ״ץ שם לקדמונים בהפלות שנמצא הרי ]ז[ בזה משל אמשול וידע המעיין
 באלפ״א האותיות בהלוף ארבעה בן לשם כנוי הוא אלא כן ואיני המלאכים מן לאהד שם שהוא
 באות אלהינו מה׳ אות כל בחלוף אלהינו לה׳ כנוי הוא במוכס״ז כוז״ו וכן ב״ש דא״ת בית״א

 מבואר הוא. זה ובעבור השאר, וכן בוי״ו וה״א בכיף יו״ד יחליפו כי )א( בי״ת באל״ף אחריה הבא
 יהיה כן אם אלא עצמו מסברת הקבלה הכמי מדברי בדבר להשתמש רשאי אדם שום שאין

 וא״א הכם בפי למקובל אלא אסורה הכמה באותה הסברה כי , בה הקבלה בעל הכם מפי מקובל
 לכתיב נהרצרכתי ,כשמה שהיא קבלה נקראת לכך כי כלל הכתב מתוך בה האמת על לעמוד

 מזולת ־נכלה הכבי מספרי ובזולתו הזוהר בספר וקורץ בזה משתבשים אנשים שראיתי לפי זה
 לחשוב ממחיצתם לפנים ונכנסים להם נרולה הכמה כי להראות עצמם מסברת אלא קבלה

 רבינו המקובלים האחרונים החכמים ע״זגדול הזהיר וכבר אסורה, שהמחשבה בדבר □,השבות
 מפי זולת ובינה שכל בשום כלל יודעו ולא יושגו לא הקבלה חכמי דברי כי ואמר ז״ל הרסב״ן
 התורה, בפירוש ז״ל דבריו אלו הנזקים רבת אורת בו והסברה ומבין מקובל לאזן חכם □קובל
הם כי במצודתם ותלכד אחריהם תבקש פן )ב( מאד נפשך ושמור לך השטר לך אומר וכלל

ע־ז־ם ערעים
 לעיל שכתבנו כמו השי״ת רצון הפך שהוא דבר

 : ע׳ש הרמב״ס בשם ג׳ פרק ראשון במאמר
 מהשם יו״ד .בוי"ו וה״א בכ״ף יו״ד יחליפו כי )א(

ה״א וכן בית״א באלפ״א אחריה הבא בכ״ף ד׳ של

ע.נפ

 שאר וכן בית״א באלפ״א אחריה הבא בוי״ו מהשם
 הבאים באותיות מתחלפים מהשם האותיות
 .אתריהם פןתגקש )ב( : בית״א באנפ״א אחריהם

 : עצמם מדעת בקבלה המתעסקים אותם אחרי
פרק

 משרתי שהם על ג״כ זה ומטעם ,להש״י משרתים שהם רק עצמם מצד כח שום להם שאין לומר רצה עליון
 ממש והוא להש״י כבוד וזהו יותר השכינה אל קרובים שהם מפני בעדט שישתדלו מהם מבקשים אט עליון
 להם שיש בעבור ולא .למלאך שהשתחוה דיהושע ולמעשה המחבר שהביא המלך מפקיד להמשל דומה
 מוטבעים הם רק כח שוס להם אין כי חלילה רצונם לעשות הש״י שיחוייב עד עצמו מצד כח איזה

 להם שיש לומר רצה אין רחמים מלאכי מ״ש וכן .מהב׳י עליהם שנגזר מה לעשות ומהוייביס בפעולתם
 ובשליחות הרחמטת על מהש״י ממונים שהם רק . מה דבר על לרחם שיכולים עצמם מצד ויכולת כח מחה■
 אול״י וכו׳ יחום אול״י הפזמון שסיים מלשון וכן . זולת ולא הבריות על ומרחמים הולכים הס ־ ובצוויו קש״י

 ,תפלות בשאר בזה וכיוצא .וק״ל עלינו ירחם באול״י רק תפלתם ע״י עלינו שירחם בודאי שאינו משמע ירחם.
 להמלאכיס היא שההפלה הוראה שזה בתפלתם המלאכים שמות המזכירים אותם אמנם .א׳ ממאמר בפ״ג עי״ל
 שיתבאר כמו וגו׳ אחרים אלהיס לך יהיה לא ברבור שהוזהר מה זהו עצמם מצד להם שיש הכח מצד

: בסמוך המחבר בדברי
 ב״ש דא״ת בית״א באלפ״א האותיות בחלוף ד׳ בן לשם כנוי הוא וכו' מצפ״ן שם לקדמונים שנמצא הרי )ז[

 נקרא אחד חכם בשם כתוב שמצאתי מה מלתת ביה נימא הזה השם לידן ואתא הואיל הנה .וכו'
אל״ף מלא אלהים שם שכשהכתוב לפי האלהיס הוא ה׳ שאמר הכתוב סוד כונת ז״ל אביגדור מוהר״ר לשמו

למ״ד
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 המתעסקים יתהלכו בחשבה יבינו ולא ידעו לא כי חשך בדרכי ללכת יושר ארחות עוזבים
: מקובל חכם מפי קבלה בזולת עצמם מדעת בקבלה

 ל״א< )ירמיה יומם לאור שמש נותן כמו המוחש )ח( אור על הראשונה הנחתו אור כט פרה
 בה ילך הדרך •את האדם את מורה שהאור ולפי מ״ד{, )בראשית אור הבקר

 בהישרת יחיו שכיתשו ס׳( )ישעיה לאורך גויס והלכו כמו וההנהגה הישרה על השם זה הושאל
 זת ועל ס׳( )ישעיה ה׳ באור ונלכה לכו האלהית ההישרה על כן גם ויאמר ,מאתך להם שתגיע
 ההצלחה אל והדרכה הישרה שהיא לפי ל( )משלי אור ותורה מצוה נר כי אור התורה נקראת

 האור שם הושאל י״א( )קהלת האור ומתוק הכתוב כמ״ש הנפש בו תתענג שהאור ולפי ,הנצחית
 לצדיק זרוע אור הנפשיי לתענוג ה׳( )אסתר אורה היתה ליהודים הכתוב אמר הגשמי לתענוג
 כי פניך ואור מ״ז( )משלי חיים מלך פני באור הרצון על ויושאל ,צ״ז( )תהליס שמחה לב ולישרי
 נר ישמח צדיקים אור הנפש על ויושאל ,פ׳( )שס ונושעה פניך והאר מ׳ד( )קהלים רציתם
 יקרא ומזה ,ה׳( )קהלת פניו האיר אדם הכמת החכמה הבית על ויושאל י״ג( )משלי ידעך רשעים

 והאי־ץ מ״ג( )יחזקאל מחומר הדבר על ויושאל י״ד(, ב׳ )שס הולך בחשך והכסיל השך הסכלות
 כי וזה ,ללהבה וקדושו לאש ישראל אור והיה ׳'( )ישעיה הש״י על ויושאל ,מכבודו )ב( האירה

 הנראים והגוונים הרואה הכה מוצי־א והוא )ד( ,גשם ואינו )ג( מציאותו להכחיש א״א שהאור כמו
 ומתיקותו האור ערבות ולא והמראים הגוונים לשער וא״א הנפש בו ותתענג הפעל אל הכח מן
 ■כר יציץ ואם חזק כשהוא האור להשיג ילאה מאורות שראה מי ואף ,מימיו מאורות ראה שלא מי

 להכחיש א״א י השי בן לראות, שדרכו מה אפי' יראה ולא עיניו יכהו לראות שבכחו ממה יותר
 ■נפלא תענוג ממנו שישיג מת בהשגת ויש הפעל אל הכח מן הדברים ומוציא גשם ואינו מציאותו

 אם בחכמה השקועים החכמים ואפי׳ מימיו השכל אור עליו זרח שלא מי תענוג אותו לתאר וא״א
 עזאי בן שאמרו במו בהשגתו שכלם ויתבלבל עיניהם יכהו מדאי יותר השגה באותה יציצו
 אף כי לרמוז האור אל יתברך האל הכתוב שבינה הוא ולזה ,ט״נ( י״ד דף )הגיגה ונפגע הציץ

 נשיא האנושי השכל להיות מקום מכל כאור להכחישו א שאי דבר הוא יתברך מציאותו אם
 ובהשגה ,מועטת הצצה אלא הנבדלים בהשגת )ה( יתברך מעצמותו להשיג אפשר אי בחומר

 אל ה־מה ממנו שיושג מה אבל ,האדם אותו לשער יובל לא גשמי בלתי נפלא תענוג יש ההיא
 להתענג יוכל ולא ממט מלהסתכל עיניו יכהו אורו לחוזק כי השמש מאור העטלף ■שישיג "מהי

 היותר אחר ציור קצת אותו מצייר שהוא )ו( אע״פ ,חיים הבעלי שאר שיתענגו כמו השמש בכאור
 שקיעת אחר בעבים הנשאר האור ומן הנר וכאור הלבנה מאור כמו החלוש האור מן ׳מתענג
 שיורה -מפה וזה ,השמש מאור בורח והוא ואפלה לילה זבאישון אלא ללכת יובל ולא 'השמש

 כי הנשר אל שיקרה מה הפך ,בו ומצטער הבהיר האור מן ובורח ולואה •בקצתו מתענג היותו
 הנמצאים הדברים אלו וכל , אליו להתקרב עוף להגביה ויתאוה באור יתענג ראותו הוש לחוזק

 ולזה )ח( שידמוהו-בו, שאפשר מה מכל יותר מחוטר הנבדל הדבר אל־ )ז(יבאוריחזקיהדםיון
 השכלי" שהאור לומר אדם יטעה■ שלא כדי אבל הדעת, אל ־הבנתו לקרב ׳באור הכתוב יכנהו
 תודה במתן שכינה התגלות ענק מספר כשהיה חבקוק המוחש־אטר ־הגשם-באור ־מן נטשך ידבר

תהיה כאור ונגה ונו׳ הורו שמים כסה סלה פארן מהר וקדוש יבוא אלוהי־טתיטן ההיא, וההשגחה

וגו שרשים "
 הדבר אל הדחיק חזקי באור )ז( :וכו׳ בקצתו האור כלומרשדואקאת המוחש. פרכןכטץא(:

כל וכו׳. מה״שאפשר מכל ■יותר מחומר הנבדל . )ב(מכטדו בחוש: ז
להשיג ג״כ יוכל מחבירי יותר מהחומר הנבדל .גשם ואינו )ג( :החומר מן נבדל יהיה חשכיצתו
חזקי ואמר ,מחבירו יותר החזק החור תענוג הרואה הכח מוציא והוא )ד( :גשם חינו ההארה

המאור אורית חיני שכמה לפי רבים לשק הדמיון4 ־מתוך לדאות "א״א -כי .וכו׳ הצדאיס והגוונים
אחד כל הנר אור הבקר אור האש אור השמש והמראיס הכוונים וא״א-לשער אח״כ וז״ש החשך

 באור להתענג, שיוכל דבר ויש מחבירו חזק יותר : הנבדלים השגת ע״יי .־ הנבדלים {■בהשגת )ה ז וכו' -
 ויש ממנו חזק היותו באור להתענג יוכל ולא זה ז מתענג ציור־אחר־היותו קצת אותו מצייר שהוא1 )ו(

 : מזק היותר תענוג גס ולהתענג להשיג שיוכל הלבנה באור מתענג ־ שהוא שראינו מאחר . וכו׳ יי
 : להש״י הכתוב. יכנהו ולזה )ח( מתענוג קצת מצייר שהוא הוראה זהו הנר ובאור
אבל מתענג היותו שיורה ממה וזה אח״כ וז״ש צ' האור

ענפים
 ה* וזהו ד׳ של לשס כנוי שהוא מצפ״ז שס כמגין מאות הסניךג' מכוון הוא אזי יחס־ ד יריד ׳■למ״ד-ה״י

: וק״ל א', שהכל רצוני האלהיס הוא
 כי
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פניו

 כי ! המוחש כאור כמש אור היה לא אבל כאור היה אז הנראה שהנגה כלומר ג׳( )חבקוק דגו׳
 כ״ף עם כאור אמר וע״כ ,גשמי מדבר נמשך היה לא ההוא והננה הגשם מן נמשך המיחש האור

 מתן בשעת שהיה ההיא שהשגה ואמר ההיא בהשגה עור ובאר !בשלוח אור אמר ולא הדמיק
 ב״ה כהש״י אבל )ה( מזולתו לו והשפע. האור ניצוצי שיהיו אמצעי שום כה מצד היה לא תורה
 ,מזולתו ולא מעצמו לו׳ היו ההוא הרוחני האור שניצוצי בלומר )שס( לו מידו קרנים אמד וע״כ

 הש״י שהוא מזולתם להם נקנה הוא והזיו והנגה האור העלולים בל כי עלול היו לא כי יורה וזה
 הם בו אשר והשלכיות התארים לומר רוצה וההדר והזיו הנגה יתברך הוא אבל הכל עלת שהוא

 ימצאו איך מאד נעלם הענין שזה ולפי ,מזולתו שלמות שום קונה שאינו מזולתו ולא עצמו כצד לו
 בלתי מהם אחד כל ושיהיה בעצמותו רבוי שיחייבו מבלתי המדומים השלמיות תארי כל בו

 בקרנים הנכשלים ההם התארים כי כלומר )שם( עזו חביון ושם אמר בחשיבות תכלית בעל
 הם בכ״ת הם ויכלתו שעוזו מצד כי !לו אשר העוז וחבית הסתר הוא בהם לו מידו הנמשכים

 הטבע אלא )י( תכלית בעל הבלתי מן שישכיל לו אפשר אי תכלית הבעל בי משיושגו נסתרים
 שנאמר במו חלקיים; שהם מצד בו אשר החלקים )כ( לא אבל תכלית בעל בלתי שהוא הבולל

 הטבע שישיג לו א״א אכל כלל דרך ושיהיו שהיו האנשים מכל הבולל הטבע ישיג האדם כי
 ית׳ בו אשר הבב״ת השלמיות שיושגו שא״א מבואר הוא ולזה ,ואיש איש בכל אשר הפרטי
 יתברך האל שנדמה מה כי מזה ויתבאר ,עזו חביק ושם שאמר והוא דבר בכל בבית שהוא

 בשתאר זה דרך ועל ,זה זולת לא הדעת אל אותו לקרב הלשק הרחבת מצר רק אינו האור אל
 הנוגה מראה כן הגשם ביום בענן יהיה אשר הקשת כמראה אמר בנוגה הנראה הכבוד יחזקאל

 דומה להיותו לא הקשת מראה אל אותו דמה כי א׳( )יחזקאל וגו' ה׳ כבוד דמות מראה הוא סביב
 למראות כ; שיראו אע״פ בעצמותם כן אינם בקשת הנראים המראים להיות אבל במראים אליו

 יחדש פעמים בעינים אשר שהליחות )מ( לזה וראיה המתחלפים, האדים מהתערבות )ל( עינים
 : ספק בלי מראים שם שאין אע״פ בקשת הנראים הגוונים כדמות עמלה עיגים למראה באויר
ענינם אדע לא הגוונים אבל אדע לא ועגינים ענינים ממנו אדע הקשת א’סינ אב״ן אמר

. עב״ל ושטות כזב כלו כי בו שאמרו כה יספיקני ולא סבתם אדע ולא האמת על
 אע״ם עינים למראה כן נראים שהם אלא הנראים הגוונים לאותם טעם שאין מדבריו ■יראה

 דף )חנינה כהות עיניו בקשת המסתכל רז׳ל שאמרו וזהו , בעצמותם כן נמצא דבר שאינם
 דבר שרואות כהות שעיניו ימצא בקשת הנראים הגוונים באותם שהמסתכל ר'ל ע״א( פ״ז

 ההם הגוונים אל אליו הנראה הכבוד נגה מראה הנביא דמה )נ( זה ובעבור כן. שאינו
 הקשת שמראה כמו בעצמותם כן אינן הנביאים אל בהם נראה השם שהיה שהתארים לרמוז

 הנראה והנגר! האור שענק כששיער כי ]א[ פני על ואפול אמר וע״ז ,בעצמותו כן אינו הנראה
 מראה הוא אמר ולא ,ה׳ כבוד דמות מראה הוא בו אמר האמת ע״ד כן היו לא לעינים אליו

 ישיט לא החשים כי החושים ישיגוהו לא כחוכר הנבדל שהדבר לפי דמות אלא ה׳ כבוד
 הקשת כמראה מראים שראה שאמר ואחר ,כקרים בו אין הנבדל והשכל המקרים אלא מהדבר
 נפל ולזה ,מראה בו שאין עצמו הכבוד מראה ולא ה׳ כבוד דמות מראה שהוא לוכד הוכרח

 דרך על כן היו ההם שהגוונים לחשוב יבא שלא כרי ההם במראים להסתכל רצה ולא פניו על
 ע״ה רבינו כשה שעשה מה הוא בעצמו הדרך וע״ז המקרים, נושא גשם השי״ת ושיהיה האמת

 את ואראה נא אסורה אמר ,גשמי דבר הנראה שהיה שחשב בתחלה כי הסנה במראה
 נשפי רבד היה שלא וידע )שס( אביך אלהי אנכי לו וכשנאמר נ'( )שמות הזה הגדול המראה
הסתיר זה ובעבור ,האמת ע״ד כן אינו בסנה אש בלבת הנראים ההם שהגוונים לו נתברר

שרשים
 אלא )י( :מפצחותו כלומר .ב״ה מהש״י אבל )ט(

 להשיג הב״ת יוכל שלא .בב״ת שהוא הכולל הטבע
 : בבית שהוא דהיינו כלל דרך אס כי מהבב״ת

 מהתערבות )ל( :הפרטיים . החלקים )כ(
 פל שופעת כשהשמש פירוש .המתחלפים האדים
אותן יתחדשו אזי לחים שהיו בעת האדים

ענפים

 י״ד שפר נח פ׳ יצחק בפקידת ופיק ,המראות
 : מספיק ביאור מבואר הפנק זה שס ותמצא

 חולשה לו שיש מי בפיניס. אשר שהליחות )מ(
 לראות יטל אינו כן ופ*י נוזלים הפינים בפיניס

 יצחק פקידת בפל ג״כ הביא זו וראיה .היטב
 נוגה מראה הנביא דמה )נ( :הנזכר בשפר שם

וכו׳

 נדפס זה הוא שגגה ט נראה .וט׳ לפינים אליו הנראה והנוגה האור שענין כששיער כי ]א[ כט פרק
 במראה אס כי פינים למראה היה לא והטגה מהאור הנביא שהשיג מה כי המחבר
: ודו״ק הנטאה

 אפרו
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 אבל הרוחניות להשגת יעזרו שלא די לא שהחושים לפי היראה והיתר. ,מהביט ירא כי פניו
 ,ודומיהם והרוחב והאורך כגוונים המקרים רק מהדבר ישיגו שלא לפי האמת מהשגת יטרידו

 פניו משה הסתיר ולזה ,המקרים ישיגוהו מהחומר הנבדל שהדבר לחשוב האדם יביא וזה
 ההסתר רז״ל שבהו וע״ב .מקרים בה שאין לפי כלל הזאת בהשגה עסק לחושים שאין להורות

 יכנה באור הרוחני הדבר מהדמות שאמרנו זה ובעבור ,בקלסתר זכה ויפחד בזכות ואמרו הזה
 את אלהים וירא בב״ר אמרו ]ב[ רז״ל שהבינו מה לפי באור הנבדלים השכלים עולם הכתוב

 אמר לעצמו האור את ה הקב׳ הבדיל סימון ברבי יודא א״ר א'( )בראשית וגו׳ ויבדל טוב כי האור
 הלוי אבין א״ר ב׳( )דניאל שרא עמיה ונהורא הה״ד אני אלא בו להשתמש יכולה בדיה כל אין

 ל״ד( )תהליס כשלמה אור עוטה הה״ד מזיוו עולמו את והבריק כטלית בו ונתעטף הקב״ה נטלו
 אור הה״ד לבני זו ואמר יפה מגה שראה למלך משל ,לבא לעתיד לצדיקים גנזו אמרין ורבנן
 אלא המוחש האור אינו האור שזה מסכימים כלם החכמים אלה הנה ,צ״ז( )שס וגו׳ לצדיק זרוע

 שאי סימק ברבי יודא ר׳ ואמר ,הנבדלים השכלים עולם שזהו הרוחני האור אל בזה שירמוז
 לפניו ושבה שיר ולומר הקב״ה של גדלו להכיר אלא נבראו ולא שישיגם האנושי לשכל אפשר
 ככלי להיות ונבראו הנמצאות לשאר בסבה קוד□ האור זה כי יאמר הלוי אבין ורבי ,בלבי

 מהם והשפיע )ס( הנבדלים השכלים בעולם עיין שהאל הפילוסוף כמאמר ,מקום של אומנותו
 השגה הנבדלים השכלים שישיג האנושי לשכל אפשר שאי שאע״ם אמרי ורבנן !המציאות

אמרו וזהו ,הנפשיי ההשארות להם שישלם אפשר מהם הצדיקים שישיגו במה הנה ,גמורה
: לבא לעתיד לצדיקים וגנזו .

 הראות חלושי מהם שיש ,האור בהשגת חי הבעלי או האנשים שיתחלפו כמו ל פרק
 הראות חזקי בהם ויש , כעטלף החזק באור ויצטערו החלוש באור שיתענגו

 שכנו הנפשיי התענוג בהשגת הצייקים מדרגות יתחלפו כן ,כנשר החזק האור בהשגת יתענגו
 בתענוג והשלמים והחכמים הצדיקים מדרגות והתחלפות , שאמרנו כמו אור בשם רז״ל אותו
 מדרגות שיתחלפו כמו ,יתברך בו אשר השלמות בתארי מדרגתם השגת כפי יהיה ההוא

 אם ואולם . המאמר מזה י"ב בפרק שבארנו כמו הזאת ההשגה בשעור מזה זה המלאכים
 שיש שיובן אפשר כבר המאמר מזה כ״א בפרק שכתבנו הדרך על הוא ההם התארים השגת

 השלמות מהארי מה הלק מהם אחד כל השגתם כפי החכמים בין בבית מתחלפות מדרגות
 שלילה דרך על רק אינה בו אשר השלמות הארי השגת אם ואולם .יתברך בו אשר הבב"ת

 יהיה במה שאלה בכאן הפול הנה המאמר מזה כ״ב בפרק שכתבנו ז״ל הרמב׳ים דעת וכפי
 תואר עליו יצדק שלא האדם שידע אחר כי , לקצתם קצתם והמעיינים החכמים בין ההבדל

 שאפשר מה כל ידע כבר שם שאמרנו כמו יתברך עליו צודקות השולליות ושכל כלל חיובי
 שנא׳ שלמה ובק בלמוד המתחיל בין יהיה במדרגה הבדל איזה זה ולפי .יתברך ממנו שיושג

 הבדל יהיה ושלא שוה שניהם מדרגת שתהיה שנאמר ושקר ד׳( ה׳ )מלכיה האדם מכל ויחכם בו
 למען ואדעך אומר הכתוב שהרי )א( משרתו ליהושע משה בין ולא לקצתם קצתם הנביאים בין

 יותר שהיודע שיראה הורה במתן שהשיג מה כל שהשיג ׳ אחר )ב( )שמוחל״ג( בעיניך חן אמצא
 כפני יהושע פני חבה כפני משה פני שאמרו ז״ל לרבותינו ונמצא , יותר השם בעיני חן ימצא
 אור בין שיש כמו מדרגות חלוק יש הרוחני האור שבהשגת כלומר ע״א( ע״ח דף פ״ה )ב״ב לבנה

 ואחד אחד וכל עצבו בפני מדור לו יש וצדיק צדיק שכל מלמד אמרו וכן !הלבנה לאור החסה
 מרדנות חלוף שיש יורה זה שכל ע״ח( ע״ה דף וב״ב ע״ח פ״ג דף )ב״מ וכו׳ חבירו של מחופתו נכוה

 ט' פרק זה בבאור המורה הרב האריך וכבר ,באור צריך דבר וזה והצדיקים החכמים בק

מהחלק יטרשים

 :וט׳ ואדעך אומר הכתוב שהרי )א( ל פרק : בסמוך מניה לפיל הנזכר בכתוב . וכו׳
:ועשרים פ״ג ג׳ במאמר ע״ל בתקלה ברא שהש״י .המציאות מהם והשפיע )ס(

 אחר .תורה בחתן שהשיג מה כל שהשיג אחר )ב( העולם כל נעשה המלאכים ע״י ואח״כ המלאכים
כל : וט׳ יתברך השם ברצון כלו

ענפים

 הם ודבריו יפה מכוון הוא המדרש בזה המחבר שדעת אף הנה וכו׳. האור את אלהיס וירא בב״ר אמרו ]ב[
 נכץ היותר הדרך שהות ולע״ד .המדרש זה בכונת תחרת דרך לבאר שד נ״ל מ"מ וישרים נכונים

 בענין הרדמוניס החכמים בין נפל אשר המחלוקת הוא המדרש שבזה האלהייס החכמים מחלוקת כי !זה והוא
 ועיקר הנבדלים השכלים עילם כלל להשיג שא״ח היא סימון ב״ר יודא ר׳ דעת כי הנבדלים השכלים מהות
אלא בו להשתמש יכולה בכיה כל אין אמרו וזהו .הנפשות בעולם ולא השלם בזה לא הנבדלים השכלים מהות

חני



העקרים פרק~ל שגי מאמר כפד 1921
 השלילות שכל המאטק כי ונאמר נשאל כבר כי ־בזה, מספיקים דבריו אין ׳ועדיין הראשון ־מהחלק
 שאינו )ד( בפרט כשידע עליו לחכם יתרק ומה הנמצאים מכל ייחדהו כבר )ג( עליו צודקות

 הדרך זה על הוא הענק זה הבנת ועיקר .הפרמיות השלילות ויתר צומח ולא דומם לא
 אופן על יתברך מכנו ישוללו לא ודומיהם; וסכל וחכם ומת חי כמו הפכים שני "שכל
 כי שנאמר ראוי אבל ,חי ולא מת שאינו אחר נעדר שהוא מזה יובן כן שאם אחד

 דחיות והוא שההפך על אמתית שלילה המיתה ענין ממנו ישולל מת שאינו בו אמרנו
 שההפך על אפתית שלילה הסכלות ממנו ישולל יסכל שאינו בו אמרנו וכן ,אייו נמצא
 איעוז חי איננו בו אמרנו ואולם .חסרון הם והסכלות שהמיתה לפי לו נמצאת החכמה והוא
 על יושללו לא שלבות הם חכם מחי אצלנו שהמובן אחר )ה( האחר ההפך שלילת שהוא חכם

 שאיננו לומר רצוננו אבל ,סכל אבל חכם שאיננו מת אבל חי שאיננו מהם שנבין הראשון הדרך
 יתואר שלא חכם בשאיננו לומר רצוננו וכן ,אצלנו המושגים כחיים או )ז( האדם כחיי )ו( חי

 הוא בו הרבבה אבל עצמותו על נוסף מקרי תואר שהוא האדם בה שיתואר מה צד על בחכמה
 שיש שיובן ראוי ממנו אותם שנשלול התארים ביתר וכן ,העצמות ־על נוסף דבר ואיננה עצמות
 ע״ז זה החכמים על יתרק יהיה ובזה . האחר ההפך שלילת ובין האחד ההפך שלילת בין הבדל

 כי ,אהד אופן על ית׳ בו נאמרות ,השלילות כל שאין אחר הן כיצר השלילות אופני בידיעת
 תואר וישכיל שידע עד דבר ממנו לשלול הכס לשום א״א ית׳ עליו צודקות השלילדה שכל אע״פ

 יהיה ואם ,בו אשר הוזסרק וצד ההוא בתואר אשד השלמית וצד המתואר על יפול איך החיוב
 יושלל בו במתואר שלמות ההוא התואר ואם אהד אופן על ממנו יושלל )ר( הסרק ההוא התואר

 יהיה והשכל יריעה בבלי דבר כל שלילת לא בו, אשר החסרון מצר בלומר אחר אופן על סכנו
 ורוביהם רע עני סכל לואה מת כמו חסרון אצלנו שהם התארים שכל אלא ית׳, בחקו שלמות

 ימצא אבל חסרק שהוא התואר זה לו ימצא שלא כלומר גמורה שלילה ממנו אותם נשלול אמנם
 חי כמו שלבות הוא אצלנו שהמובן האחר דהפך מכנו וכשנשלול , השלמות שהוא ההפך לו

 חסרון, שהוא האחר ההפך בו וימצא זה בו ימצא שלא לומר הכונה אין סוב עשיר הכם יכול
 שהשלכות לומר הבונה ואמנם וגדוף, הרוף שהוא אלא שלבות תהיה שלא די לא הזאת השלילה כי

 בנו שימצא הצד על יתברך בו נמצא אינו בו וכיוצא הכם או יכול או כהי אצלנו המובן ההוא
 או אצלני אשר ההוא השלכות בין ירס שאק עד מעולה ויותר נכבד יותר בצד בו ימצא אבל

 השלטיות או ההוא שהשלכות עד אליו, כשניהסהו ההוא השלטוה ובין אצלנו ככני והמובן המושג
 ביניהם, אשר המופלג ההבדל בבחינת )י( השם בשהוף )ס( ובאדם יתברך בו נאמרים ההם
 כשניחם אחד ענק ההוא התואר מן שיובן על השם בשתוף נאמרים שהם לומר רצוננו ואק

 המובן האדם אל החכמה כשניחם ויהיה ,הש״י אל אוהו כשניהס ההפך ויובן האדם אל אותו
 שהוא ד״ם הסכלות הוא )כ( הש״י אל אותה כשניחם ממנה המובן ויהיה שלמדת הוא סמנה
הסכלות ממנו לשלול כשחזרנו יהיה כן זה היה שאס כן הדבר שאין ,החכמה הפך והוא חסרק

שלילת עןלעץם

 ייחדהו כבר )נ( :זז בקשה חהש״י משה בקש זה כל
 השי״ת את יבדיל הזה המאמין .הנמצאים מכל

 לא שאיט )ד( :זולתו הנמצאים מכל זו באמונם
 כל פרט דרך שיודע לי מה פי' צומח. ולא דוחס

 ולא דומם לא שאינו והוא החסרון מן שהוא ימה
 החסרון על המורים הדברים מן בזה וכיוצא צומח
 ממה דבר שוס בו שאין כלל דרך שיודע לי ומה
 שכל שהוא אלא חסרון איזה על הוראה בו שיש

 הס וחכם מחי אצלנו שהמובן אחר )ה( :־פשוט
 מה כל פכ״א לעיל בארנו וכבר פי׳ .שלחות
 להשי״ת ומיחסים מדמים אנו בנו שלמות שהוא
מהש״י אלו התארים לשלול אפשר היאך כן ואס

 .שלמות שהם מאחר חכם איננו חי איננו ולומר
 :גנו׳ הראשון כדרך פל ישוללו לא לכן בנו
 : שלהם לחיים קצבה שיש . האדם כחיי )ו(
 ,ימי שלפעמים .אצלנו המושגים כחיים או )ז(

 אופן י על מחט יושלל )ח( :ובחולי בצער חיינו
 חסרון שהוא מאחר לגמרי החואר כל שיושלל .אחד

 .השם בשיתוף )ט( :והולך שמבאר וכמו יתברך בו
 נתבאר השם דשתוף ופירושו ,לבד השם בשיתוף פי׳

 בבמונת )י( המאמר: מזה פ״ח בדברינו לעיל
 : המופלג ההבדל שיבחט כדי .המופלג ההבדל

 דרך אותו נשמתארים .משל דרך הסכלות הוא )כ(
שלילה

י׳ם ם נ ע ע

 .אלא להס העצמיים הנשואים הנבדלים מהשכלים לדעת אפשר העולם בזה שנס סובר אבק ור׳ .והו׳ ני6"
 נו ונתעטף וזהו אושס ולאמת לדעת נוכל הפשלות מצד רק המאוחר אל הקודם מן באה ההיא הידיעה 'שאין

 לדעת לנו אפשר אי העולם שבזה סוברים וחכמים .הפשלות דהיינו .וכו׳ עולמו את והבריק כמליח י
 אלא שלהם המהות לדעת נוכל לא לכן במומר דבוק ששכלנו שד כל הנבדלים מהשכלים העצמיים *־הנשואים

שלעתיד



193 צז העקרים ל פרק עני מאמר ספר
 לשלול שכונתנו הסכלות מפנו כששללנו כי ספק ואין הענק שלילת לא בלבד התיבה שלילת )ל(

 מהצד ממנו אותה לשלול כונחנו ההכמה ממנו כששללנו יהיה וע״ב ,בלבד התיבה לא הענין
 שהשלמות צד משום )מ( נבין שלא וכדי ,מהשלמות בה שיש מהצד לא החטרק מן בה שיש

 אליו ליחסם נתיר לא בנו נאמרים שהם הצר על יתברך בו נאמרו ההם השלמיות או ההוא
 , הש״י על הנאמר המציאות מענין שכתבנו מה אמחת לך ויתבאר .בלבד השלילה דרך אלא

 עליו השם בשהוף )נ( נאמר שהמציאות אע״פ נמצא שהוא יתברך בו כשאמרנו כי ספק שאין
 מציאותו ית׳ והוא ם מהוה זולת הוא ומציאותם ממנו המציאות קנו שכלם לפי הנמצאים כל ועל

 ומציאות ההעלם תכלית נעלם מציאותו בן ההעלם תכלית נעלם שמהותו וכמו בעינו אהד ומהותו
 המציאות כלת שאין ספק אין מקום מכל ממנו, המציאות קנו שכלם לפי במציאותו תלוי זולתו

 עד וכל ככל זולתו הנמצאות מן נמצא כל על הנאמר המציאות מן הפך יתעלה עליו הנאמרת
 עלינו, הנאמר המציאות הפך שהוא ההעדר על מורה )ס( עליו הנאמרת המציאות מלת שיהיה

 המציאות שני בין להבדיל כרי אבל ,ההעדר ההפך מקום בכל המציאות ממלת נבין בהכרח כי
 שמלת נאמר ההעדר אל דומה אפתי בלתי מציאות והאחר אמתי מציאות שהאחד )ע( ולומר

 שמציאותו ולהורות המציאיות שני בין להבדיל גמור בשתוף )פ( ועלינו עליו תאמר המציאות
 כל על הנאמר ושהמציאוה ההעלם תכלית נעלם שעצכותו כפו ההעלם תכלית נעלם יתברר
 מזה ויתבאר ,יתברך עליו הנאמר המציאות אל בערך ההעדר על מורה הוא כאלו זולתו נמצא
 אי על החיובים התארים שנבין אחר לא אם שוללים בתארים אפי' יתברך אותו לתאר שא״א

 פן בו שיש והצד הימלכות מן ההוא בתואר שיש והצד )צ( בהם המתואר אצלנו יתואר צד זה
 אין כי תהיה היאך השלילה דרך יובן בזה כי ,ממנו )ק( אותם לשלול עצמנו נתיר ואז החסרון

 והמעיינים החכמים בין ההבדל יפול וכזה .שאמרנו כמו אהד אופן על עליו נאמרות השלילות כל
 המיוחסים השלמות מהארי שישיגו ההשגה ההחלפות כפי המדרגות יתחלפו כי לקצתם קצתם

 מנחם ברבי אליעזר רבי אמר ל׳ז( )פרשה רבה בויקרא אמרו וכן .בהם יתואר צד זה אי על אליו
 וצדיק צדיק שכל מכאן עדניך ונחל אלא )ר( כאן כתיב אין ל״ז( )חהליס תשקם עדנך ונהל

 כפו ית׳ בו אשר השרפיות מתארי אחד כל שישיג להשגה ירמוז וזה ,עצמו בפני עדן לו יש
 והתענוג והשמחה הערבות כי בעבור עדן ונקראה )ש( המאמר מזה ט״ו בפרק שבארנו
 בהכרח ותפסק וכלים פוסקים כלם הערביות ששאר לפי ,בלבד בהשגה אלא אינו האמתי

 במשתה או במאכל שיתענג מי כי הפסדם סבת הוא טובתם ברבות כי ועוד ,שבהם השמחה
 ואין הגשמים התענוגים שאר בכל וכן ספק בלי בהם ויקיץ יצטער לשהות או לאכול כשמרבה

 ב״ח בלתי ההוא הדבר כשיהיה שכן וכל הרוחני הדבר בהשגה אלא מתמדת ושמחה תענוג
 השלמות תארי שהיו ולפי ,יפסק ולא התענוג ויתרבה השמחה התוסף ההשגה שתגדל מה כל כי

 שימשכו יתחייב ולזה בב״ת השגות זה לפי בו ימצאו הנה תכלית בעל בלתי יתברך בו אשר
רבוי ר״ל ל׳ז( )שם פניך את שמחות שובע הכתוב שאמר וזהו ,בב״ת שמהות ההשגות לאותן

שמחות םישרש

 התיבה שלילת )ל( : חכם איננו אומרים שלילה
 סכל איננו ונאמר הסכלות ממט כשנשלול .בלבד

 שכבר מאחר כי סכל׳ תיבת שלילת אס כי יהיה לא
 משמע חכם שאיננו ואמרנו החכמה ממנו שללנו
 סכל איננו אח״כ כשנאמר כן ואס ח״ו סכל שהוא

 אס כי תהיה ולא אמתית ההיא השלילה תהיה לא
 נפקותא שוס תהיה ולא בלבד התיבה שלילת

 שאנו תואר מכל . צד משוס )מ( :זו בשלילה
 בשתוף )נ( :בו אפר השלמות בצד להש״י מיחסים

 בו שאין ר״ל .וכו׳ הנמצאים כל ועל עליו השם
 . וכו' שכולם לפי כלל ביניהם ויחס דמיון שוס
 במאמר לקחן כן גס מזה ועיין ,וכו׳ מקום מכל

 המציאות הפך שהוא ההעדר על מורה )ם( :פ״ג ד׳
נמצאים שאנו על חורה הוא עלינו כשנאמר וכו׳.

ענפים

 על חורה הש״י על המציאות שס כשנאמר אבל
 בהכרת כי אינו זה חלילה בנמצא יהיה שלא העדרו

 ולא נמצא שהוא מקום בכל פירושו המציאות מלת
 הש״י מציאות .אמתי מציאות שהאחד )ע( :נעדר
 בשתוף .גמור )פ(,בשתוף :אמתי( מציאות )הוא
 השם לאפיקי גמור במלת ודקדק .הגמור השס
 שם נקרא כן גס הוא ואיחור בקדימה שהוא

 דמיון להס יש כי גמור משותף אינו אבל משותף
 .,ג פרק ד' במאמר לקמן שיתבאר ע״ד מה בקצת
 שיש והצד )צ( : השמות בביאור חן ברוח ועיין

 בתואר שיש הצד להביא צריכין וכן .ההוא בתואר
 .עדניך ונחל אלא )ר( :הש״י חן .ממנו )ק( :וכו׳
 ונקראה )ש( :רביס על חורה שהוא ביו״ד מלא

 : עדן נקרא ההיא ההשגה .עדן
בהשגת

 וכו׳ לבא לעחיד לצדיקים 'וגנזו וזהו ,אכי״ר עדן בגן הצדיקים עס חלקנו יהיה אס נשיגהו לבא שלעתיד
 : כך המדרש נוסח שיהיה שם מצאתי ולא רבה בראשית במדרש עיינתי זה שכתבתי ואחר ,גיל וק״ל
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 בחשיבות בב״ת ית' בו אשר ההשגות בל שהיו ולמה ,בך אשר ההשגות רבוי כפוי שמהות
 ולמה ,נצח בימינך נעימות סיים לזה המאמר מזה בפכ״ה שבארנו כמו נצחיות והם ובנעימות

 שלמותו שימצא מחוייב תכלית בעל הבלתי בדבר ידיעתו שתקיף אפשר אי האדם שהיה
 כלומר אורח אלא דרך אמר לא כי , חיים אורח תודיעני אמר ולזה יתברך ממנו מה בהשגת )ת(

 הנצחים החיים אל ודרך אורח בה יש השלמות מתארי אחת בהשגה שאפי׳ לרמוז אהד שביל
 בחיים התענוג מדרגת הגדל כן יתברך בו אשר השלמות בתארי האדם השגת רבוי וכפי

 ית׳ אצלו שיש והערבות השמחה בגודל נשער ובזה !וערבותו שמחתו ותתוסף ההם הנצחיים
 , בחשיבות בב״ת נצחי מהם אחד וכל תכלית בעל בלתי שלמיות בו שיש עצמותו בהשגת

 אם אותו כששאלו דתכם שאמר כמו )א( זולתו נמצא שום עצמותו שישיג אפשר אי וע״כ
 אלא עצמותו שישיג הי אין כי כלומר ,הייתיו ידעתיו אלו )ב( והשיב האל מהות יודע היה
 שנצחנו מי ישתבח )ג( ההגלות, תכלית מעשיו מצד נגלית מציאותו היות עם יתברך הוא

 ,ונעימותו השמש אור השגת הראות מחלושי שיעלם כמו הראותו חוזק מכנו ונעלם בשלמותו
שא״א )ד( יתברך ממנו שנשיג מה ותכלית ,מציאותו העדר על יורה לא השגתנו וחסרון

: נדעך שלא בך שנדע מה תכלית החכם כמאמר להשיגו .
 אפשר אי חלקים לשלשה מתחלק אותו נמצא בכללו במציאות עייננו שר”כא לא פרק

 עולם שהוא )א( התחתון העולם האחד החלק ,מציאותם להכחיש
 ואלו המלאכים, עולם הג׳ והחלק הגלגלים, עולם הב׳ והחלק וההפסד, וההויה )ב( היסודות
 עולם שהוא התחתון העולם נמצא אנחנו כי , ההבדל תכלית מזה זה נבדלים חלקים השלשה

 אישיו כל הגלגלים ועולם ,כלל באיש קיום להם אין )ד( נפסדים אישיו )ג( כל וההפסד ההויה
 ותואר תמונה להם שיש הגשם מקרי וישיגם גשם הם אבל נפסדים ובלתי באיש קיימים

 נבדלים היותם עם חלקים השני ואלו ,מחלקים ומחוברים כמה והם )ו( מקום וממלאים )ה(
 הגלגלים מתנועת כי , מקצתם קצתם ומתפעלים בקצת קצת פועלים אותם נמצא כזה גה
 ופעם הלח היסוד יגבירו פעם כי , וחלופים תנועות ביסודות יתחדשו מצביהם וחלופי )ז(

 קצתם היסודות התערבות מזה ויתחדש ,החום ופעם הקור ופעם היבש שהוא הפכו יגבירו
 ויתמזג ההתערבות זה יתעלה ואחר ,למיניהם המחצבים )ח( התערבות מזה ויתחדש בקצתם

 יותר ויזדכך )כ( הזה ההתמזגות יתעלה ואחר ,למיניהם הצמחים צורת ויקנה נכבד יותר בזג
 גופים הם כאשר )י( הגלגלים יתנוה לא הזאת וההקנה ,החי צורת לקנות שיוכן באופן ויומזג
 לכך כוכנים בהיותם המורכבים לנמצאים החיות לתת בהם כח כאשר ספק בלי אבל מתים
 הגלגל נראה ובאשר , הגלגל נפש נקרא החיות הנותן הכח ואותו הגלגלית התנועה מצד

 אם / האחר לגלגל בתנועתו מתחלף גלגל כל ונראה סבובית תדירה )כ( תנועה הסיד מתנועע
 בהכרח נשפוט מתאחר והאחד מהיר בשאהד )ל( ואם למערב והאחד לכזרח מתנועע בשאחד

 לכל המיוחדת הסבה ואותה תנועה לו תיהד נפשו זולת לו חוצה סבה ואחד אהד לכל שיש
 והמניעים אותם מניעים הם הגלגלים תנועת המיחדים ואותם מיוהדת תנועה לו היחד גלנל
 ויקראו הטבעית בחכמה שהתבאר כמו כחוכר נבדלים שהם לפי נבדלים שכלים נקראים ההם

 עולם ונקרא בהכרה שלישי חלק במציאות שיש זה לפי ונמצא .מלאכים התורה בלשון
המלאכים

שרשים
 : טלה ולא ההשגה בקצת . מה בהשגת )ת(
 קורק ויש עולם בחינות החכס.^על כמ״ש )א(

 . הייתיו ידעתיו אלו )ב( הגדול: המליץ אותו
 ים אלה אני הייתי מהותו יודע הייתי אלו כלומר
 : וכר חי אין כי כלומר אח״כ וז״ש עצמו,

 להשיג שנוכל .בשליחותו שנצחנו מי ישתבח )ג(
 . להשיגו אפשר שאי )ד( :שלמותיו בתארי
 הוא יתברך מחט משיגים שאנו השגתנו תכלית

: יתברך להשיגו נוכל שלא
 שסימנם .היסודות עולם שהוא )א( לא פרק

עפר: מיס רוח אש ארמ״ע
 פעם העולם שבזה מה שכל .וההפסד וההויה )ב(

 אחרת צורה ולובש צורה שפושט נפסד ופעם ה ה
 להם אין )ד( :פרטיו .אישיו )ג( : זה אחר זה
ראובן בזה המשל במין קיום כ״א .כלל באיש וס קי

 ראובן אבל .מינו שהוא תחתיו בגו שמעון קם מת
 וממלאים )ה( עולמית: קיום לו אין הפרט והוא עצמו

 כמה והס )ו( :מקום אל צריכים שהם .מקום
 כמה שיפור יש אחד לכל כי תכלית בעלי שהם
 מקומו לאחד כי .מצביהם וחלופי )ז( :גדול הוא

 שמבאר כמו השאר ב וכן למערב והשני למזרח
 מתכות חיני .המחצבים )ח( :בסמוך אח״כ והולך

 : ונקי זך מלשון ,ויזדכך )ט( : כך נקראים
 הגלגלים יהיו באס .מתים גופים הס מאשר )י(

 צורת מהם לקנות אפשר היה לא מתים גופים
 .מת שהוא מהדבר החיות לקנות א״א כי החי

 שהם הגלגלים פצס מצד לא שר״ל נראה )ויותר
 והלשק הגלגלים הנפשות מצד אלא מתים גופים

 בלי .כבובית תדירה )צ( :כן( מדויק המחבר
 מ’בד .מתאחר והאחד מהיר בשאחד )ל( :הפסק

גלגל
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 הנה שזכרנו האחרים החלקים לשני ההבדל תכלית נבדל היותו עם הזה והחלק .הפלאכים
 תכלית מתחלפות תנועות הגלגלים את מניעים בשהם שאמרנו כמו הגלגלים בעולם פועל זתוא

 תנועת אין ג״ב האחת ובפאה )מ( לדרום ואחד לצפון נוטה ואחד למערב וזה למזרח זה החלוף
 מתאחדים המציאות חלקי נראה הללו המתחלפות ובתנועות האחר לתנועת מסכמת מהם אהד

 נשפוט )נ( וההפסד ההויה ובעולם הגלגלים בעולם תמיד הסדר ונשמר בקצתם קצתם ונקשרים
 קצתם ומקשר וטאהד מנהיג אחד כח האלה החלקים לשלשת שיהיה מבלי אפשר שאי בהכרח
 בכבד אשר הזנה הנפש והם מקצתם קצתם נבדלים כחות ג' בב״ח שנמצא וכמו ,בקצתם
 נבדלות הם נפשות או כהות הג׳ ואלו במוח אשר המרגשת והנפש בלב אשר החיונית והנפש

 ששם לפי וה־פסד ההויה עולם אל תדמה בכבד אשר הזנה הנפש כי !בפעולותיהם מזו זו
 החיונית והנפש ,בלב אשר החיונית לנפש ותתחלף הדם צורת אל וישתנה מצורתו המזון יתהפך

 העולם כלל אל החיות ימשך הגלגלים שבתנועות כמו כי הגלגלים עולם אל תדמה בלב אשר
 העולם יפסד בתנועתו עין כהרף הגיגל ינוח ואם וההפסד וההויה השנויים עולם שהוא התחתון

 לשעתו מתנועתו הלב ינוח ואם הגוף כלל אל החיות ימשך הלב בתנועות כן הטבעי המנהג כפי
 כחות יצאו שממנה לפי המלאכים עולם אל תדמה במוח אשר המרגשת והנפש ,חי הבעל ימות

 גשמיים שאינם והכהות )ע( והמדמה כמצייר )ס( הנפשיות הכחות ושאר החמשה החושים
 השכלים שיושגו כמו מהם הנמשכות פעולותיהם מצד מושגים שהם אלא בחוש מושגים ואינם

 אהד כה חי הבעל בגוף אשר הללו הכהות לשלשת שיש ובמו כ. ג" פעולותיהם מצד הנבדלים
 אצל נקרא בקצתם קצתם וכרותיו הגוף הלק; כל מקשר והוא הגוף המנהיג הכה נקרא מאהד )פ(

 בקצתם קצתם וכחותיו המציאות חלקי כל קושר אחד כה בכללו בעולם יש כן ,הטבע הרופאים
 נקרא בעבורו אשר בלבד באדם אשר הדברי הכה על לדבר עתה דעתי ואין .אותם ומנהיג
 הפעל אל הכה מן בשכלו אשר הדברים ומוציא משכיל שכלי כה בו להיות קטן עולם האדם
 / הפשוט וברצונו הגדול בכחו הנמצאים כל אה המוציא שכלית התחלה לעולם שיש כמו ,כרצונו

 כח אלא הפכיות פעולות לפעול יוכל ברצון פועל כח בהם שאין חיים הבעלי בשאר משא״ב
 גרץ* המנהיג הכה על הוא בכאן דעתי אבל ,הנפש בספר במקומו שהתבאר כמו בלבד טבעי
 לקצתם בו יתרק שיש אע״פ חיים מהבעלי אחד בבל נמצא הכח שזה בכלל בלבד חי הבעל

 נמצא מציאות על ז״ל הרמב״ם שכתב כמו ראיה ילקה בכללו הכה מזה מ*מ , קצתם על
 באדם אשר הדברי הכה ומן ,בקצתם קצתם וחלקיו המציאות פרטי כל מקשר מנהיג אחר
 ברצון פועל שבלי כה שבאים כמו ברצון פועל שכלי דבר ההוא שהנמצא על ראיה ילקח

 אלא המציאות כלל אל הטף מכהות )צ( הזה בדמיון הבדל ואין . אלהיים צוויים נצטווה שלכך
 נותן הלב כי ,ממנו המושפע מחברו שפע ומקבל שפע נותן הוא מהם כח כל הגוף שבבחות

 והתנועה החוש נותן והמוח ,הלב אל הזן כח נותן והכבד ,האברים ושאר הכבד אל החיות כה
 השפע הנותן אבל כן הענק אין בכללו ובעולם .וההזנה החיות מהם ומקבל והכבד הלב אל
 צד על )ק( התחתונים על מהעליונים השפע יושפע כי ,ממנו המושפע מן שפע שום יקבל לא

 בהתחלת הפרק בזה שכתבנו הענק זה וכל .מהם תועלת שום לקבלת לא לבד וההטבה הנדיבות
 ההבדל תכלית מהם נבדל הכל מנהיג )ר( אחד נמצא והמצא חלקים השלשה אלו אל המציאות

 מה לו כשנאמר חורב בהר שראה א1הד במראה שלם ויותר נכבד יותר באופן לאליהו גדש
 ממנה נרדף היותו על מצטער והיה איזבל מפני בורח כשהיה י״ס( א׳ )מלכיה אליהו פה לך

 נפשי את ויבקשו וגו׳ ישראל בני בריתך עזבו כי ישראל אלהי צבאות לה' קנאתי קנא ואמר
 הרים מפרק וחזק גדולה רוח והנה עובר ה׳ והנה ה' לפני בהר ועמדת צא לו ונאמר לקחתה
שהוא וההפסד דהויה עולם המנהיג הכח על לרמוז וזה )ש( ה׳ ברוח לא ה' לפני סלעים ומשבר

ספרק
שרשים

 וגלגל שעות בכ״ד העולם מסבב היומי ■גלגל
 האחת ובפאה )מ( :שנה אלפים בל*ו המזלות

 ג״כ מהצדדים האחת בפאה והעומדים .וכו' ג״כ
 נוטה הגלגל שזה בזה המשל ,בתנועתם חילוף יש

 בקצת רק נוטה וזה כולו מערב לצד בתנועתו
 )אחר וא״כ .בהכרח נשפוט )נ( :למערב מעלות
 . כמצייר )ס( בהכרח: נשפוט לכן( זה כל שראיט

 : דבר איזה ידי על מה דבר לצייר שיוכל כח
: השכל כמו .גשמיים שאינם והכחות )ע(

 האדם חלקי את ומחבר מקשר כלומר .מאחד )פ(
 אל הגוף חכחות )צ( : אחד ענין על אותו ועושה

 גוף כחות מדמים שאנו מה .וכו׳ המציאות כלל
 והבדל חילוק אין המציאות חלקי ג׳ אל ב״ח

 : וכו' כח כל הנוף שבכחות זה אלא ביניהם
 העליונים שהרי .וההטבה הנדיבות צד על )ק(

 מנהיג )ר( :מהתחתונים שפע שוס מקבלים אינם
 המציאות חלקי ג׳ כל מנהיג האחד שאותו .הכל
והנה מ״ש לרמוז. וזה )ש( :וכו׳ מהם נבדל והוא

רוח
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 רצונו לעשות בו □שניה הוא כי )ח( השם לפני שהוא בו ואבר )ח( סלעים ומשבר הרים מפרק
 המפרק הרוה שהוא המבע שאין לרמוז ה׳ ברוח לא ואמר ,בו החוצב ביד בגרזן רק ואינו )ב(

 לא רעש הרוה ואחר עוד ואמר ,וההפסד דחויה עולם אה המנהיג )ג( סלעים ומשבר הרים
 מתנשאים גדול ברעש הקודש והיות והאופנים בהם שנאמר הגלגלים עולם על לרמוז ה׳ ברעש
 הג/ ההדק מן ששי בפרק ז״ל הרמב״ם שכתב כמו הקדש היות שנקראים הגלגלים על שרומז
 ואחר עוד ואמר הקדמונים, שחשבו כמו הגלגל נפש הש״י שאין להורות ה׳ ברעש לא ואמר

 ק״ד( )ההליס לוהט אש משרתיו שנא׳ אש הכתוב וקראם המלאכים עולם על לרמוז אש הרעש
 אין היסודי האש כי הראות בחוש להשיגו יכול אדם אין האש שיסוד כמו כי לרמוז אש ונקראו

 אע״פ פעולותיהן מצד יושגו המלאכים כן הפעולות מצד מושג הוא ואעפ״ב בו שולמה העין
 אש אלהיך ה׳ בי אמר לאש השם את הכתוב ידמה בעצמו הצד ומזה .בהם שולטת העין שאין

 זה ובעבור ,בחוש מושג שאינו אע״פ פעולותיו מצד מושג שהוא כלומר ד׳( )דברים הוא אוכלה
 המלאכים יקראו ז״ל רבותינו נמצא ובן .הזאת במראת אש המלאכים עולם את הכתוב יקרא

 אש היות כלומר ממללות אש היות השמל מאי ע״ב( י״ג דף ב׳ )פרק הגינה במסכת אמרו אש
 היות נקראין איבן בחוש המושגים הגלגלים שדם הקדש היות אבל כאש בחוש מושגות שאינן

 פעולותיהן מצד מושגים שדם כלומר ממללות ואמרם .אש חיות נקראים המלאכים אלא אש
 ממללות ויקראם הגלגלים על אש היות שיאמר לחשוב אדם ישתבש שלא וכדי .דבורם שהוא

 משמעות המפ״שת הברייתא הגמרא בעל הביא ם( י )ההליס אל כבוד מספרים השמים דרך על
 אלא ביניהם ואין יהודה רבי שאמר כמו כהכרה המלאכים על שיורה אותר באופן השמל לשון

 מפי יוצא שהדבור בשעה ממללות עתים השוה עתים הנא במהניתא ואמר דורשק משמעות
 באן לפרש הברייתא וכוונת .ממללות הקב״ה מפי יוצא הדבור שאין ובשעה חשות הקב״ה

 שישכיל עצמותו,ובמה וישכיל מעלהו מה דבר ישכיל העלול בי והוא כאד, דק פילוסופי עיון
 שישכיל ובמת ,נבדל אהד שכל ר״ל מלאך ממנו יושפע חשוב היותר המושכל שהוא מעלהו
 בעל אמר ולזה המאמר, מזה י״א בפרק זה כל שנתבאר כמו גלגל מכנו יושפע מעצמו

 על הראשון העלול שישיג מה בבחינת כי השוה הקב״ה בפי יוצא שהדבור בשעה המתניתא
 שאין ובשעה ,השוה וזהו ,לחוש מושג בלתי אהד נבדל שכל ממנו יושפע כהש״י כשל דרך

 כבנו יושפע מעצמותו העלול שישכיל כה בבחינת וזהו ,כמללות הקב"ה כפי יוצא הדבור
 מדבריים מבואר הרי )בס( אל כבוד כספרים השכים דרך על ממללות ואמר לחוש המושג גלגל
 לא הכתוב ואמר ,אש שרפי רז"ל יקראום רבים במקומות ובן אש היות לשכלים קורק שהם
 עלולים הם המלאכים בי המלאכים כמציאות נבדל שהש״י כלומר י״ס( ה׳ )מלכים ה' באש

 ההעלם תכלית נעלם יתברך שמהותו ולפי .המציאות כחוייב יתברך והוא המציאות ואפשרי
 קול האש ואחר זה אחר הכתוב אבר לדבר יכולה הפה שאין מה הפשיטות בתכלית ופשוט
 השלמות בתארי ולא ממנו שיובן שא״א נד יתברך כהותו השנת הכנע על לרמוז רקה דכבה
 בפרק שכתבנו לכה לרכוז דקה דבבה ואבר .דקה רככה קול שהם בשלילות אלא בו אשר

 לך כעבד באותו לו ונאכר ית׳, עליו שיאמרו השולליות בהבנת שיש הדקות בענק לזה הקודם
 תמשח נמשי בן יהוא ואת ארם על לכלך הואל. את ומשחת ובאת דמשק כדברה לדרכך שוב

 כי בזה לו ובאר ,תחתיך ליביא תמשח מהולה כאבל שפט בן אלישע ואת ישראל על למלך
 שדרך וההפסד ההרה בעולם כי וזה ,כהש׳יי מונהגים הם למעלה שהזכיר עולבות השלשה אלו

 ארם פלך על שהתגבר הזאל כמו ולהרגו האדם על או חברו על האחד להתגבר הי הבעל
 על ולעשות וכתותיו האדם פרטי ולענוש לגמול כהשם בהשגחה רק בבקרה זה היה לא והרגו

 נמשי בן יהוא ואת ואבר ,יהוא יכית הזאל כחרב הנכלט והיה שאבר כמו רצונו בעוברי דין ידו
 אותה י לבטל המערכת הוראת על היא השם השגחת כי להורות ישראל על למלך תמשח

 רע הצדיק ועל טוב הרשע על .להורות המערכת הוראת כדרך כי וזה ,ורצונו חפצו ולעשות
 ,השם עובדי הצדיקים כל ונמלטו בלבד הבעל עובדי הרשעים כל נהרגו יהוא יד ועל לפעמים

 ואמר ,המערכת בהוראת לא השם בהשגחת נעשה ההוא הדין היות שיורה מכה ווה
 המגיע הנבואיי השפע כי להורות לנביא תמשח מהולה כאבל שפט בן אלישע ואת אח״כ

כי הוא כזה בידינו והעולה .ומצותו השם ברצק אלא יגיע לא המלאכים כעולם לנביאים

בזאת שרשים»
 בו ואמר )ת( .־ לרמוז( )בא .וגו׳ וחזק גדולה רוח

 ה׳ לפני יוצא הוא הזה שהכח .ה׳ לשני שהוא
 ומשבר הרים מפרק כתוב שכן ית' רצוט לעשות
 :יתברך השם . הוא כי )א( :ה׳ לפני סלעים

: וכו׳ איט הזה הכח . וכו׳ ואיט )ב(

 .וההפסד ההרה העולם את המנהיג )ג(
 עצמו בכח העולם חת מנהיג ההוא הרוח שאין
 ידו על העולם את מנהיג השיי רק עצמו ומצד
 המיסד הב׳ מאמר ביאור נשלם ובכאן וכר. כגרזן

על
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 וההפסד ההרה עולם שהם עולמות לג׳ המציאות התחלת לאליהו נרמז הגדולה המראה בזאת
 בזה זה המציאות חלקי כל מקשר אחד נמצא עליהם ושיש המלאכים ועולם הגלגלים ועולם

 האלוה הוא ורצונו חפצו לעשות השפל בעולם ידם על שיעשה מה בכל ומשגיח אותם ומנהיג
 שא״א עד ההעלם תכלית נעלם מהותו כי מהם ההבדל תכלית נבדל ההוא ושהנמצא ,יתברך
 כונת היתר. וזאת ,שזכרנו לסבה דקה דממה קול הנקראים השולליוח בתארי אלא ממנו שיולץ

 והשרשיס השם מציאות שהוא האחד העקר בביאור השני המאמר נשלם ובכאן .הפרק זה
 ומבלעדיו אהרון והוא ראשון והוא לו שני ואין האחד יתברך לאל והשבה ,ממנו המסתעפים

:אלהים אין

:הורוני השמים מן אשר כפי .השני המאמר סליק

 " ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אם ני

 בעתו יתן פריו אשר מים פלגי על שתול בעץ והיה

: יצליח יעשה אשר וכל יבול לא ועלהו

השלישי המאמר
 כמו הזה בעקר הנתלים שהשרשים ולפי השמים; מן הורה שהוא השני העקר בבאור

 שורש והיה ,השליח ושליחות והנבואה השי״ת ידיעת הם ט״ו פרק הראשון במאמר שאמרנו
 הנמצאות השם ידע לא אם כי בהכרח השרשים שאר לכל קודם והשפלות הנמצאות השם ידיעת

 ביריעת ראשונה שנדבר זה לפי ראוי היה הנה ,שליחות ולא נבואה ממגו הגיע לא השפלות
 טבע )א( עם להסכים שצריך דבר הוא השפלות הנמצאות השם שידיעת לכה אבל ,השם

 אצל הרביעי המאמר אל השם בידיעת הדבור לאהד ראינו בבחירה נתלה דבר שהוא האפשר
 , השמים מן תורה שהוא הזה העיקר בבאור לדבר ראשונה נתחיל כן ועל , בבחירה הדבור

: השליח ושליחות הנבואה שהם בו הנתלים השרשים נבאר ואחר .
הב״ח שאר מכל יותר ועיון במחשבה ומשיג המזג שוה )ב( האדם שהיה למה א פרק

 מזגו שור אם )ד( מהם שלם ויותר היצירה נכבד יותר הוא הנה )ג(
 מהיות! יראה ועיון במחשבה השגתו ואם )ו( בשוה ההפכים מן מתפעל )ה( שהוא לפי יראה

 צריכי א־נס חיים הבעלי שאר להיות כי שיחשב ראוי ואין ,והחכמות המלאכות ממציא )ז(
 כי בו ניזונים שיהיו כדי המזון אל תקו; שום לעשות יצטרכו ולא מזרם ומחכה מהורב צל

 והעופות הטרף לבעלי שנמצא כמו תחבולות קצת כן גם להם ונמצא כן כמו )ח( נמצא מזונם
 יותר היצירה שלמי זה בעבור שיהיו )ט( מחיתם ולהשיג לצוד ותחבולות ערמות הדורכים

 אל בערך היצירה הסר האדם כי אומר והיה זה שהשב מי בקדמונים שהיו כמו ,האדם ממין
 הם כי מקום אל כמקים ללכת עליהם לרכוב הבהמות יצטרכו לא הם כי היים הבעלי שאר

 להלחם מלחמה כלי להם להכין יצטרכו לא וכן ,האדם כמין יותר התנועה קלי בעצמם
 והקוצים לחזיר והמלתעות לשור כקרגים בטבע עמהם נוצרים הם מלחמתם כלי כי באויביהם

 עמם נוצר לבושם כי מלבוש שום נעשות יצטרכו לא וכן ודיפיהן, לחומט והמגן לקפוד )י(
מכל חסר והאדם ,כן כמו תמיד נמצא מזונם כי המזון אל תקון שום יצטרכו לא וגם בטבע

™ שרשים
 ועד ,יתברך השס מציאות שהוא הראשון עקר על
 אליו כפי את עוד אפרוש בכן ,וזכני עזרני כה

 על המיוסד השלישי המאמר לבאר דרך שיורני
:השני עקר שהוא השמים מן תורה עקר

 ביד בטבע הוא שהאפשרות האפשר. טכ> )א(
 לו ואפשר להיטיב לו שאפשר האדם

 שוה )ב( :פ״א ד׳ במאמר לקמן שיתבאר כתו להרע
 : בשיה בו הס מהס שהורכב יסודות שמד׳ .המזג

 מהשני אמד כל ע״י וכו׳. יותר הוא הנה )ג(
 ועיון במחשבה ומשיג המזג שוה והס אלו דברים

אם )ד( :היצירה נכבד יותר שהוא אר מב הוא

 : המזוג שוה שהוא מצד אס מזגו. שווי
 במאמר לעיל נתבאר ההפכיים. מן מתפעל )ה(

 שהשגתו מצד ואס .השגתו ואס )ו( : פ״ה ראשון
 מלשון . המלאכות ממציא )ז( וכו': במחשבה

 כמו .כן כמו )ח( :הימים את מצא הוא הכתוב
 כמו לאכילתן מזומנים הן תיקון שוס בלי שהן

 : השדה עשב וכל דשאין אוכלין שהן שמנינו
 שאמר במה אלחעלה שב .זה בעבור שיהיו )ט(
 זה בעבור שיהיו ראוי ואין לומר ורצה ראוי ואין

 :איג״ל בל״א .לקפוד )י( :וכו׳
ממדרגת



העקרים א פרק שלישי מאמר ספר 198

 וצריך ,ופטטר כזרם ולמסתור למחסה לו להיות ובנינים מגופו חוץ מלבושים יצטרך כי זה
 זה שבא כמו רבות וכאלה ,בו שיזון אל ראוי שיהיה כדי המזון אל רבות הכנות לעשות
 וזה !גמור דפסד נפסד ימצא בו כשיעויין הדעת זה כי . חיים הבעלי מספר הי״ד במאמר
 המתהוים השפלים הנמצאים וכל בחמרים הנמצאות הצורות ענין חפשנו כאשר שאנחנו

 יותר המתאחרת שהצורה לומר רצה ,לקצתם קצתם השלמות מהלך הולכות כלם אותם נמצא
 החסרון ממדרגה )כ( הצורות בקבלת תמיד מתנועע החומר וכאלו לה הקודמות מן נכבדת

 נכבדת היותר הצורה ואחר פחותה היותר הצורה ראשונה יקבל כי , השלמות מדרגת אל
 ראשונה מקבל החומר שהרי ,שלם היותר אל החסר המציאות מן מדרגה אחר מדרגה ויעלה
 יעלה ואחר להס ההיולי במדרגת ה□ והיסודות המחצבים למדרגת יעלה ואחר היסודות צורות

 חיים הבעלי למדרגת יעלה ואחר להם ההיולי במדרגת הס והמחצבים הצמתים למדרגת
 במדרגת חיים והבעלי האדם מין למדרגת יעלה ואחר להם ההיולי במדרגת הם והצמחים

 החלק בעבור הלק כל )ל( יהיה האחת שבתנועה וכמו ,היצירה תעמוד ובו האדם למין ההיולי
 הבא החלק בעבור הלק כל שיהיה השפלים במתהוים הענין שיהיה יראה כן אחריו הבא

 ההלקיות התנועות כל סבת היה הוא כה תכלית אל תכלה )מ( שהתנועה וכמו כן גם אחריו
 בה ותעמוד האנושית הצורה אל באחרונה שתתעלה עד מדרגה אחר מדרגה תעלה ההרה כן

 המציאות מן .תמיד מתנועע שהחומר על שיורה וכה .השפלות ההרות כל תכלית שהיא לפי
 כמר )כ( שהוא האלמוג )נ( שנמצא הוא ההתמזגות שיתעלה מה כפי השלם המציאות אל הסר ה

 כמו והוא ההרגש הוש אלא לו שאין היטיי האספוג )ע( ונמצא והצומח הדומם בין אמצעי
 האדם ומין הב״ח טיני בין אמצעי כמו שהוא הקוף )פ( ונמצא ,והחי הצומח בין האמצעי

 היצירות תכלית שהוא האדם שיהיה טבלי אפשר אי כן אם , ההויה תעמוד האדם ובמין
 ,אליו היולי כמו והן הקודמות הצורות כל בו התקבץ אחר מכלן ושלם נכבד יותר השפלות

 כלליות הן כולן שהשגותיו לפי בהם ורודה תחתיו הב״ח כל וכובש כלן על גדול הוא וע״ב
 כלים להם ימצאו כן ועל , כוללים ענינים ישיגו לא כי פרטיות הן חיים הבעלי בל והשגות
 בהם להלהם פרטיים כלים להם ימצאו כ• הפרטיות, השגותיהם כפי פרטיות ותחבולות פרטיים

מהנין לחומט והמגן הקפוד בעור והקוצים לשור והקרניס לחזיר כמלתעות המלחמה כמיני פין
 והפרטיות השלכיות כל בו ונתקבצו השפלות ההרות כל סוף להיותו האדם אבל עליו,

 הכעלי כל השגות משיג שהוא ר״ל כללי ושכלו כלליות השגותיו היו הב״ח שאר בכל שנמצאו
 שהם הידים ככו כלליים כליו היו כן ועל ,מיוחד פרטי דבר ולא הדברים כוללי וטשיג חיים
 יקח כי תחתיו אותם ולכבוש הטלהמות מיני בכל הב״ח בכל להלחם המלחמה כלי כל בכח
 או בידו המגן רקח בחזיר המלתעות מקום והסייף הקרנים בבעלי הקרגים מקום הרוכה בהם

 שהוא כמו המלחמה כלי כל עמו נבראו ולא ,בהופט המגן מקום עליו להגין השריק ילבש
 ביצירתו הבורא התחכם ולזה ,תמיד עליו לנשאם כבד למשא לו יהיו שלא כדי חיים בבעלי
 כוללי שישיג בכה כללי שכל לו ונתן המלחמה כלי כל בכח הם כלליים כלים לו לעשות

 הבעלי בכל אשר הפרטיות ההשגות כל בלל בו להשיג שיוכל וכן ,פרטיותם ולא הדברים
 ולא אליהם יצטרך כשלא ויניחם הצורך לעת שונים בפנים ההם הבלים מן וישתמש חיים
 בעת לו הצריכין מהם שיקח כדי כגופו חוץ דבר הם המלבושים וכן ,בבד למשא עליו יהיו

 ויצטרכו עליהם שיכבד לכבשים בצפר עליו יכבד ולא הקיץ בעת מעליו אותם ויקל החורף
 מקום )צ( אץ פועלי מרגשת שם להסתר חזקים בנינים לבנות ותבונה חכמה לו ונתן ,לגוזזים

 התחבולות בל בו אשר הכללי בשכל להשיג יוכל וכן ,חיים לבעלי אשר וכפים )ק( עפר חורי
 איוב כמאמר להם אשר הפרטיות המרות ההשגות וכל חיים מבעלי אהד בבל אשר הפרטיות

והעופות שהבהמות לומר רצונו ואין ל״ח( )איוב יחכטט השמים ומעוף ארץ כבהמות מלפט

הם שרשים
 מה כלו׳ .השלמות מדרגת אל החסרון ממדרגת )כ(

 בתנועה ממלא היה ראשונה בתנופה חסר שהיה
 כל .אמריו הבח החלה בעבור חלק כל )ל( :השניה

 ממנו וחלק חלק כל למקום ממקום המתנועע דבר
 דוהה שאצלו החלק בעבור ממקומו מתנועע הוא

 תכלה )מ( :שם להיות ג״כ רוצה בתנועתגכי אותו
 אם כי חנם פל יתנועע לא כי .מה תכלית אל

 הדבר תכלית אל שיגיע אחר ומיד מה דבר בעבור
: עוד תתנועע ולא התנועה בו תעמוד ההוא

 אמצעי כמו )ס( :קארעלי״ן בל״א .האלמוג )נ(
 צמיחה קצת לו שיש לפי . והצומח הדומם בין

 צומח אינו אבל הים קרקעית בתוך גידולו שהרי
 נראה שיהיה פד הים הן למעלה עולה שיהיה כך כל

 הגדל ספוג .הימיי האספוג )ע( :אילנות כשאר
 חורי מקום )צ( :אפפע בל״א .הקוף )פ.( :ביס
 וסדקים הורים לב״ח שיש במקום כלומר .עפר

 שכל לאדם זה כנגד נתן שם להסתר כדי בעפר
 והוא כיפה וכפים. נק( חזקים: בנינים לבנות

לשון
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 להיותו זה יכזיב הדוש כי ,מהם ללמוד האדם שיצטרך האדם ממק ונבונים חכמים יותר הם
 הבעלי מכל ילטוד כלליים וכליו ששכלו מצד האדם כי יאמר אבל ,בהם ורודה כלן על מושל
 חז*ל כמאמר כלליים בו ויהיו בו כולם ויקבצו להם אשר הפרטיות וההשגות התחבולות כל חיים
 יהכמנו השמים ומעוף ומשתנת שכורעת פרדה זו ארץ מבהמות טלפנו דכתיב מאי חייא א״ר
 לכדנו לישראל תורה נתנה לא אלטלי יוחנן רבי אטר בועל, כך ואחר שטפייס תרנגול זה

 הדרך על כבואר וזה .ע״ב( ק׳ דף י׳ פרק )עירובין מיונה ועריות מנטלה וגזל מחתול צניעות
 שכלו מצד אותם שילכד לאדם לו ראוי חיים בבעלי אשר הפרטיות הטחת בי שכתבנו
כלי כל עטו נבראו באלו הוא וכליו שכלו שמצד כמו כי ,כלליים בו ויחזרו בו כלם ויתקבצו

 באופן מזונו לתקן שידע וכדי ,בכבשים הצמר מקום המלבושים עמו נבראו וכאלו המלחמה
 שילמד ראוי כן ,מזגו אל ובריא ערב שיהיה באופן בזה זה המאכלים מרכיב מזגו אל נאות

 וימציא בו בלן שימצאו כדי אותם ויקבץ חיים הבעלי מן אחד בכל אשר הפרטיות המרות כל
 פרת האומר כל רז״ל שאמרו שירה פרק נתיסד הזאת הכונה ועל .והחכמות הטלאבות בזה

 אלא בפה והצפצוף ההגיה על )ר( הכונה ואין ,העוה״ב בן שהוא לו מובטח יום בכל שירה
 מן אחר ככל כי שיסתכל היא והמחשבה ל( )קהלת בלבי אני אמרתי כמו ,הלב מהשבת על

 הכמה דבר או השכל מוסר או טובה כדה איזו על ראיה ליקה יש לעין הנראים הנבראים
 י״ע( )חהליס וגו׳ אל כבוד מספרים השבים אומרים הם מה שטים שם שאמרו כמו ובינה,

 ורוצה ,אומרת זאת ז״ל כאכרם ההוראה על לרמוז שירה פרק בכל שם הנזכר ואומרים )ש(
 בתכלית והוא מתנועע .בלתי אותם טניע המצא אל ראיה לקחת יש השטים מתנועת כי לומר

 חכמה דבר וזהו יתברך, האלוה הוא כאלו נוראים גופים )ת( מניע שהוא והעצמה היכולת
 ונכרעה נשתחוה בואו אומרים הם מה כלבים שם אמר וכן ,במקומו שנתבאר כמו ובינה

 לו המטיב ואת קונו את בכיר שהכלב ככה כי לומר ורוצה צ״ה( )שס עושנו ה׳ לפני נברכה
 מזה לקחת יש ,לעשות בידו מאשר יכלתו בכל טובה לו ומחזיק לפניו תמיד נכנע והוא

 לפניו ולהשתהות אותנו ומפרנס וזן לנו מטיב שהוא הטובה כל על לאל להודות השכל מוסר
 כפויי נהיה ושלא ,טובות לחייבים גומל הוא אשר כל כעל ידנו תשיג מאשר עבודתו ולעבוד
 כי ור״ל קל״ו( )חהליס ח כל׳ בשר לכל להם נותן אומרת היא מה נמלה אומר וכן טובה,

 ילמד מאכלה בקציר ואגרה לחכה בקיץ ותכין קטנה בריה שהיא בנטלה האדם כשיסתכל
 בשנתן ברא אשר בריותיו לכל מזון ומבין בשר לכל להם נותן ה׳ כי ויבין החריצות מדת
 והשכל מדע בו שנהן אהד האדם ולכן ,הראוי ומדבר הראוי בעת טרפם לבקש טבע בהם
 לקבל עצמם למכינים העשיר היא השם ברכת כי בזה יתרשל ולא בהשגתו שישתדל צריך
 תעשה אשר ידך מעשה בכל תיל ובטל יושב יכול אלהיך ה׳ יברכך למען שארז״ל כסו אותה

 אעשוק או אגזול או אגנוב בהשתדלותי תלוי שהדבר אהד אדם יאמר שלא וכדי ,י״ד( )דבריה
 דבר הקח ולא תגזול ולא הגנוב לא לעולם כי מנמלה גזל למדנו אמרו ,ידי תשיג כאשר

 מהם מאחת חטה גרגיר לקחת הרבה פעמים המנסים שנסו עד חברתה בו שזכתה ממה
 יקחו לא כי ויניחוהו טטינם מאחרת שהוא אותו יריחו עליו ובעברם האחרות בפני ולהניחו

 קצין לה אק אשר והכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך שלפה אסר וע״ז ,ראוי שאינו דבר
 תזהר ואעפ״ב הגזל על שיענישנה ומושל שוטר קצין לה שאין ר״ל ו׳( )משלי ומושל שוטר
 יונתי אומרת היא מה יונה רו שאט טה וכן ,גזל מזולת להמה בהיץ להכין והשתדל ממנו

 כסו מדרכיה ללמוד כדי ליונה ישראל נמשלו לכך כי לומר רוצה ב׳( )שה״ש וגו' הסלע בחגוי
 זוגה בן שמכרת בשעה יונה מה צנועין ישראל אף צנועה זו יונה טה חזית במדרש שאטרו

 מה כענין וזה ,באחר המירוהו לא להקב״ה שהכירוהו טשעה ישראל אף באחר פטירתו אינה
 . ליונה ישראל את שמדמים הרבה דמיונים חזית במדרש ושם מיונה עריות למדנו שאמרו

 הבנים בק דודי כן היער בעצי כתפוח אומר הוא מה תפוח שירה בפרק שם שאמרו מה וכן
הקב״ה נכשל לכך כי יתפרש הדרך ע״ז ב'( )שם לחכי מתוק ופריו יישבתי חטרתי בצלו

כתפוח שרשים
 ועיין וכפיס, עפר חורי ל'( )איוב הכתוב לשון

 רצה .בפה והצפצוף הפניה על )ר( :כף בערך
 דהיינו פשוטה אמירה על בזה חז״ל כונת אין לומר

 . וכו' הלב מחשבת על אלא שירה פרק שיאמר
 מצינו כי החושב אמרו כאלו שארז״ל האומר ולשון
 אמיתי כמו המחשבה על ג״כ נופלת אמירה לשון
כלומר .שם הנזכר ואומרים )ש( :וכו׳ בלבי אני

 שמיס כמו שירה בפרק שס שארז״ל אומרים לשון
 אומרים הס מה כלבים וט׳ אומרים הס מה
 אמירה לשון כן גס פירושם אין השאר וכן וכו'

 הוראה לשון אלא כנזכר מחשבה או ממש ודבור
 מאחר .נוראים גופים )ח( :אומרת זאת כמו

 הגודל תכלית שהם השמים את מניע שהוא
:והעוצם

פרק
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 שאין לפי בצלו נהנה אדם אין התפוח שאילן אע״פ לך לומר חזית במדרש שאמרו כמו כתפוח

 החיך אל וערבותו ומתיקותו וריחו הפרי טובת להקות מקום מכל אילנות כשאר נדול צל לו
 השם את העובד האדם על באין שיסורין אע״פ כך ,ההוא המועט בצל לישב האדם ישתוקק

 תומו יעזוב שלא לו ראוי יתלונן שדי ובצל עליון בסתר יושב בהיותו הזה בעולם מצליח ואינו
 מה הזית במדרש אמר וכן ,בו למכירים וערבותו ומתיקותו לבא העתיד השכר מקוה בהיותו
 משבת העכו״ם אומות ברחו כך צל לו שאי; לפי השרב בשעת מכנו בורהין הכל הזה התפוח

 הזה הדרך ועל , וישבתי חמדתי בצלו ת״ל כן ישראל אף יכול תורה מתן ביום הקב״ה בצל
 לקחת לאדם לו יש לאהד אחד המוהשים הנמצאים מכל כי בו והורו ; ההוא הפרק כל יתפרש

 כל בו שיתקבצו וראוי ,כללי הוא שכלו כי בו ולהתנהג לעשות לו שראוי מה על ראיה
 חיים הבעלי ככל שלם ויותר היצירה נכבד יותר שהוא יראה ולזה ;ההם הפרטיים הענינים

 ולהיותו חיים הבעלי ממיני מין בשום כן נכצא שלא כה הפרטיים הדברים כל בו להתקבץ
 שתה כל ידיך בכעשי תמשילהו הכתוב ככאכר ,תחתיו אות□ וכובש בחכמתו כל□ על מושל

: ה׳( )חהליס רגליו תחת
 מה ותכלית סגולה המינית לצורתו יש אכנם טבעי נמצא כל )א( שהיה למה ב פלה

 טין בכין )נ( הנכצא ההוא והתכלית הכינים כשאר יבדל בה )ב(
 הטבעיות הנמצאות ככלל האדם והיה ההוא המי; המיהדת ההיא בצורה מציאותו סבה הוא )ד(

 אל ייוחס מיוחד תכלית לו שימצא א״כ ראוי ,שבארנו כמו מהם היצירה ושלם נכבד והיותר
 והחזיר החמור והכליה שלמות יהיה כן היה שאם וההרגש ההזנה בכה איננו המינית צורתו

 בו שנמצא במה שיהיה ראוי הזה שהשלכות כבואר הוא ולזה ותכליתו; האדם לשלכות שוה
 המושכלות קבול על והכנה כחניות בו שיש נראה שאנהנו ולפי .חיים הבעלי על יתר שהוא

 שיחיה ראוי ,חיים הבעלי שארי ככל יותר הפעל אל הכה מן והוצאתם ההבטות והמצאת
 ומעשה עיוני )ה( אל נחלק הפח זה שיהיה ולכה ;השכלי הכה בזה נהלה האנושי השלמות

 שהוא לפי במעשה שיתלה ככה יותר ככנו העיוני בחלק נתלה שלכוחו שיהיה ראוי !א[
 ;בלבד הכעשה בעבור הוא באדם השכל זה נכצא שעקר לומר שאין )ו( ;טבעו י אל מתיהם

 אשר חיים הבעלי באגרת נתבאר בבר כי ;והאומניות המעשיות המלאכות להמציא כדי רצוני
 ממה יותר ז( ) והאומניות המלאכות שלמות ימצא חיים הבעלי בכלל כי אלצפ״א אבוחן הברו

 התכלית שלפני מכה נכבד הוא )רז( תכלית שכל אהד כן שאם ועוד . האדם בטין שימצא
שאינן העיוניות המלאכות א״כ ויהיו )י( כהעיוניות נכבדות יותר המעשיות המלאכות היו )ט(

ככונות שרשים
 לו שיש נמצא כל .טבעי נמצא כל )א( ב פרק

 יבדל בה )ב( : מיוחד טבע
 הב״ח משאר נבדל האדם עד״מ .המינים משאר
 בין בזה וכיוצא בהרגש הצומח מן והב״ח בדבור

 :ומין מין בכל .מין במין )ג( :הנמצאים כל שאר
 ההוא התכלית בעבור .מציאותו סבת הוא )ד(

 קבול .ומעשה עיוני )ה( : ההוא המין נברא
 כמו .לומר שאין )ו( :החכמה והמצאת המושכלות

 . אדם במין שימצא ממה יותר )ז( לומר: ואין
 ראוי האדם שלמות שתכלית לעיל נתבאר וכבר

 שלפני מחה נכבד הוא )ח( : הב״ח על יתר שיהיה
 לדור אדם של דעתו היה לא שאס עד״מ .התכלית

כן ואס בתחלה הבית בונה היה לא הבית בתוך

עג

 יותר הוא בתוכו שידור הדירה שהוא הבית תכלית
 המעשיות המלאכות היו )ט( :הבנין חכעולת נכבד
 בא הוא העיון כי פירוש וכו׳. נכבדות יותר

 לבנות כשרוצה מ’עד המעשה שיעשה קודם לאדם
 יבנה היאך בשכלו לעיין בתחלה צריך בית איזה

 החורף בית להיות ראוי מקום ובאיזה שבו החדרים
 התכלית הוא המעשה וא״כ בונה ואח״כ בזה וכיוצא

 תאמר ואס . מהעיוניות טוב יותר זה לפי יהיה
 לו נתן שלכך הוא כך האמת ושמא בכך ומה

 המלאכות להמציא כדי הב״ח על יתר השכל הש״י
 ויהיה עוד אמר )לזה טוב היותר ע״צ המעשיות

 העיוניות המלאכות כ; אס ויהיה )י( :וכו׳( א״כ
שוס לו שאץ העיוני החלק אותו ר״ל .וכו׳ שאינן

 האנוש התכלית שעיקר ראיה וזו פד וכו׳ יותר ממנו העיוני בחלק נתלה שלמותו שיהיה ראוי ]א[ כ פרק
 שכתוב מה עם אלו המחבר דברי .וכו׳ השכלי הכח מן העיוני בחלק נתלה הוא

 לקמן שכתב מה כותרים הס חלו שדבריה נראה לכאורה כי ;גדול עיון צריכים הם זה אחר הבאים בפרקים
 בשכל נחלה הוא האנוכי שלמות שעיקר להוכיח רוצה שהמחבר משמע זה בפרק שכאן לפי .ה׳ ד' ג׳ בפרק
 . בזה וכיוצא ורצונו ויכלהו ואחדותו השם מציאות והס האלהיים העיונים בדברים שישיג דהיינו העיון
 הנתלים המושכלות בהשגת ולא המעשיי בחלק נהלה הוא האנושי שהשלמות כתב זה מאמר ה׳ בפרק ולקמן
וז״ל כתב ונו׳ מספרים השמים מזמור חמלה שביאר אחר ג׳ בפרק זה אחר הבא בפרק וכן .העיון בחלק

וזו
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 כי הכל דעת וחלוף עליו שנוצרנו מה חלוף וזה )כ( ,בטל ודבר שוא כלל מעשה לצד מכונות
 דבר בבל שהשמחה ועוד ,המעשיות על העיוניות למלאכות יתרון שיש מסכימים האנשים כל

 נמצא ואנחנו ,טמנו שירחק ממה יותר התכלית אל שיקרב ובמה בתכלית תהיה אמנם
 שמחה ככל שעור לאין גדולה יותר העיונים הדברים מן המושג במעט והערבות השמחה

 ולזה ,השכלי הכח מן העיוני בחלק נתלה הוא האנושי התכלית שעקר ראיה וזו ,המעשיות
 שם הטבע כי והטעם הריח ממוחשי )ל( והשמע הראות מוחשי אל כופף האדם היות תמצא

 העיונים הדברים בהם שנקנה אל יותר מתיהסים להיותם חזקה יותר לאלו )מ( תשוקתנו
 מהיחסים הם המוחשים ושאר האדם שלמות תכלית שהוא האנושי השלמות נתלה שבהם

 אלא בו ואינם האדם משלמות מאד רחוקות שהם הגופניות והתאות ההרגשות אל יותר
 אל המתיהם הדבר אל להמשך יותר יכסוף נמצא שכל ולפי ,חיים הבעלי כבשאר הגוף להעמיד

 התכלית אל המביאים והכלים הכהות אל יותר ישתוקק לו המיוחד תכליתו ואל המינית צורתו
 האדם מגיעים להיותם מזולתם המוחשים שני אלו אל )נ( יותר נכסף האדם יהיה ולזה ,ההוא

 , מזולתם יותר השם אל החושים אלו שני יצירת הכתוב ייחס ולזה ,מזולתם יותר תכליתו אל
 המגיע הלמוד להיות אבל ,ל( )משלי שניהם גם עשה ה׳ רואה ועין שומעת אוזן שלמה אמר
 אזן ואמר !הראות על לשמע יתרון שיש אחר בפסוק באר בנפש קיים יותר המלמד מן )ס(

 להיותם מןולתם החושים אלו שני ולמעלת מ״ו( )שס תלין חכמים בקרב חיים תוכחת שומעת
 שניהם אל רומז השירים שיר בספר שלמה אמר ידם על האנושי השלמות שישיג אל כלים;
 ומראך ערב קולך כי קולך את השמיעני מראיך את הראיני המדרגה בכתר הסלע בחגוי יונתי
 עליה ואמר ביונה אותם ומתאר נפשו עם מדבר היה השיר צד על הוא כי ב'( הפירים )פיר נאוה
 הוא איה מקומה נודע ולא הגוף בסתר יושבת שהיא לרמוז המדרגה בסתר הסלע בחגוי יונתי

 המשכלות ומראה )פ( בספר אשר האותיות מראה על לרמוז מראים שני )ע( מראיך את הראיני
 כלומר קולך את השמיעני אמר נאוה הוא מהם אהד כל כי הלמוד יושג שניהם באמצעות אשר

 המושכלות בה שתשיג הקול ר״ל ערב קולך תמתי יונתי את הנה ערב היונה קול שאין אעיי׳פ
 )ק( ערב קולך כי )צ( המלמד מן שקבלת קולך את השמיעני וע״כ מאד, ער ערב הוא המלמד מן

 ויגיע הפעל אל הכח מן באדם אשר הכחניות יצא החושים אלו שני שע״י לפי נאוה ומראך

האדם שרשים
 ובעולם הש״י במציאות המעיין והוא במעשיות חלק

 שאינו מאחר בטל ודבר שוא זה לפי יהיה המלאכים
 :המחבר דברי החשך הוא כך .כלל מעשה לצד פונה

 שהוא כלומר .עליו שנוצרנו מה חלוף וזה )כ(
 שנתן ממעל אלוה חלק זהו שהרי היצירה טבע הפך

 אלהייס בדברים לעיין כדי הב״ח על יותר הש״י לו
 . הריח ממוחשי )ל( :אלהיס צלם נקרא זה ובעבור

 במאמר לעיל זה מכל ועיין ,הריח ממוחשי יותר
 : הענק לזה נאות ג״כ הוא כי כ״א פרק ב'

 שני אלו אל )ל( והשמע: הראות חוש )מ(לאלו.
יותר המלמד מן )ס( :והשמע הראות .המוחשים

נ ע

 מתר הוא מרבו קבל שאדם מה בנפש. קיים
 יותר בנפשו ומתקיים לזכרון לבו לוח על נחקק
 שמצא ראיות פי פל מעצמו למד שהוא חמה

 היו״ד כי .מראים שני )ע( : ומפרשים בספרים
 וח־אה )פ( : שנים מיעוט ורוב רבים על מראיך של

 ידי על כי .כצ״ל וט׳ באמצעות אשר המושפלות
 השכל ראית ידי ועל בספר אשר האותיות ראית
 הרבה ראה ולבי וע״ד דבר חתוך דבר ויבין ישכיל
 מראה הוא .ערב קולך ט )צ( : ודעת חכמה

 : השמע חוש וזהו המלמד מן שהשיג המושכלות
 מראה אל רמז י׳ בלי חסר .נאוה ומראך )ק(

האותיות

 שתדבק בנפש שלמות שיתן ממה זה אין אבל ותנועותיהם השמים מצד שתושג שאפשר ההשגה היא וזו
 בהשגות כלל נהלה אינו האנושי שהשלמות בהדיא מבואר כן אס ,וכו' מחצבה מקום אל ושחשוב בעליונים בו

 וכן אהדדי. סותרין דבריו כן אם העיוני בחלק נחלה הוא השלמות שעיקר כתב בפרקין וכאן המושכלוח
 העיוני בחלק נתלה האנושי ששלמות הוא שמשמעותו המחבר לשון פעם תמצא המאמר מזה מקומות בכמה
 האנושי השלמות עיקר כי היא בזה המחבר שכוונת וצ״ל העיוני. בחלק ולא המעשיי בחלק משמע ופעם

 זולת להשיג א״א ההיא שההשגה אלא שאמרנו כמו המושכלות השגת והם העיוני בחלק נתלה באמת הוא
 להשיג יוכל אזי מחכמתו הש״י עליו שהשפיע ואחר האלהי הפפע עליו להשפיע שצריך ■דהיינו אלהי עזר

 מתנזעת שרואה במה לבדו שכלי מצד רק א}הי עזר זולת זה להפיג כפירצה משא״כ אמתתם על המושכלות
 על המושכלוח להשיג לו אפשר אי זה אמר הבא בפרק שיתבאר כמו הפילוסופים כדעת והרקיע השמים
 וההשפעה .המחבר ספר בפתיחת לעיל שנתבאר כמו אמתהם על הדברים מהשיג לואה השכל כי אמתחם

 שלמה בכונה המעשיות המצות כפיעשה דהיינו המעשיי החלק ידי על אס כי אינו הש״י עליו שישפיע ההיא
יתעורר אזי המאמר מזה כ״ח ובפרק ה׳ בפרק לקמן שיתבאר כמו הש״י רצון לעשות כדי והוא לה הראוי

 הכח
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 ישתמש לא ואם שראוי. כה כפי החושים אלו בשני משתמש בהיותו שלמותו תכלית אל האדם
 בהבלי לכתעסקים הנביא קרא וכן !ועור הרש הוא כאלו האדם הנה העולם בהבלי רק בהם

 לפי הביטולראות,וזה, והעורים שמעו החדשים מ״ב( )ישעיה שאמר כמו ועורים הרשים העולם
 אפשר ואי הפעל אל בכה אשר השלכות להוציא )ר( שהוא להם ׳ כראוי בהם כתעפקין שאינם
 השלטיות כי וזהו הפעל, אל בו אשר הכחניות בהוצאה לא אם תכליתו שלמות אל האדם שיגיע

 היותו עם לדבר הכניע השלכות הוא ראשון שלכוה אהרון. ושלמות ראשון שלכות כינים, שני
 מגיע שאינו השלכות הוא אהרון ושלמות ,המציאות שלמות ויקרא כשיכצא מיד בפעל נמצא
 ההוא השלכות אל ויניע דהוא הדבר מציאות בשעה בכח בו הוא אבל כיד מציאותו עם לדבר

 באדם הפכוק הוא השלמות מן המין וזה התכלית. שלבות ויקרא הפעל אל הכחניוה כשיצאו
 ושלמותו עשיהו, נשלם כשיהיה מיד כציאוהו עם יגיע הראשון שלכוחו כשל דרך הכסא בי

 אהר שלכות הי כבעלי שאין ולפי ,עליו הישיבה עם רק יגיע לא התכלית שלמות והוא האחרון
 א'( )בראשית טוב כי אלהים וירא ביצירתם נאמר בלבה המציאות שלמות אלא כדם מקווה
 המציאות שלמות שהוא בהם שיהיה שאפשר הטוביות ונשלם הגיע מיה מציאותם עם כי לרמוז

 דבר יראה הה טוב כי נאכר לא האדם ביצירת אבל .זה זולת אחר שלמות כהם יקווה ולא
 / חיים הבעלי שאר יצירת על ככו טוב כי האדם יצירת על שיאמר יהיז/ראוי לא וכי סתמיה

 המכוון הטוב איננו באדם המכוון שהטוביות להורות הוא טוב כי בו נאמר שלא שמה אלא
 נכבד יותר אהד טוביות מכנו שיגיע יקוד. אבל בלבד המציאות שלמיות שהוא חיים בעלי בשאר

 זמן וכל הפעל אל הכה מן בו אשר הכהניות שיוציא אהר אלא מיד מציאותו עם יגיע לא
 אמר ולזה .התכלית שלמות שהוא בו הככוון שלמותו יגיע לא הפעל אל ככה שכלו יצא שלא

 המרות כצד הנקנה טוב השם ר״ל ז׳( )קהלת הולדו מיום הכות ויום טוב משמן שם טוב שלפה
 הטוב השכן מריה יותר ארץ לכרהקי נשפע הוא הטוב השם כי הטוב כשמן טוב הוא הטובות

 הוא הדעות שלמות אל האדם הגיע שאז המות יום ולזה ,הנפש אל עצמי טוב איננו זה אבל
 ביום כן שאין מה הפעל אל שכלו שבכה כה הוציא כבר המות שביום לפי הולרו מיום טוב

 נמצא הגופיי שהשלכות אע״פ בכח אלא כציאוח הנפשי לשלמות אין גכור בכח שהוא הולדו
 אלו שתי ושתכליות חיים הבעלי ליצירת האדם יצירת בין שיש ההבדל על ולרמוז .בפעל אז

 ויעש ואפר לכינהו למינה הכתוב הזכיר חיים דבעלי ביצירת כי תמצא ,מתחלפות היצירות
 א׳( )בראשית לבינהו הארכה רמש כל ואת לבינה הבהבה ואת למינה הארץ חית את אלהים

 הזכר יצירת ובין אחר מין לתכלית אהד כין תכלית בק הבדל אין חיים בבעלי כי להורות
 המציאות שלמות שזר! המק קיום והוא כולל בלבד אחד תכלית כבולם המכוון כי הנקבה ליצירת

 באדם אבל ,הנקבה על לזכר בה יתרון אק כי ובנקבה ובזכר הפינים בכל שוה התכלית וזהו
 ולא לפינהו ביצירתו נאכר לא האיש קיום אבל בלבד הכין קיום ביצירתו הכונה שאין למה

 באלו הבונה כי ,היצירות אלו שתי בין אשר העצום ההבדל על להורות מיד עפו הנקבה נבראת
 הזכר אל בזה שוה הנקבה שאין באיש קיום בזה והכונה ,בזה שוים והזכר שהנקבה הפין קיום
היצירה בעת בו נכצא שהוא בו המכוון שלכוחו אל שיגיע כדי לו לעזור נבראת אבל )ק(

בכח שרשים
 .וכו' נכח אשר השלמות להוציא )ר( :המלמד מן לומד שהוא מה אבל לומר ורצה לבד האותיות

 הבל )ש( :לפנינו יתבאר אשר האחרק שלחות הוא ואץ נאוה אס כי אינו הספר מתוך עצמו בראית
השרוי כל שארז״ל דרך על .וכו׳ לו לעזור נבראת מושכלות שהשיג במה כמו כ״כ ומתיקות ערבוס בו

 להדבק יוכל זה ע״י עליו האלהי השפע הזה הכה וישפיע ששה שהוא המצוה בזאת הרמוז שלמעלה הכס
 אחר הבא בפרק המחבר אמר צדק כן ואס . הכפר בפתיחת בענפים לעיל שבארנו דרך ועל בעליונים

 .וק״ל וכו׳ בעליונים שתדבק וכו׳ זה אין אבל וכו׳ השמים מן שהושג שאפשר ההשגה היא וזו במ״ש זה
 שבארנו ואחר וזיל זה מאמר כ״ח בפרק לקמן המחבר בדברי מבואר זה המצא דברינו אמתח לבאר וכדי
 המצוה בעשית העיקר שא שניהם התחברות שיהיה ראוי לבדה הכונה ולא העיקר הוא לבדו המעשה שאין
 פרקי בכל חפשנו והנה .עכ״ל המאמר בזה שבארנו כמו המעשי חלק עם המדעי בחלק הענין שהוא כמו
 אמר היאך כן ואם המעשי חלק עם המדעי חלק ענין המחבר בדברי בהדיא מבואר מצאנו ולא המאמר זה

 הוא זה אמר הבאים ה׳ ד׳ ג׳ ובפ׳ זה בפרק כאן המחבר שכונת שנאמר לא אס המאמר בזה שבארנו כמו
 בפועל דהיינו פניהם בהתחברות להיות צריכין המעשיות שמצות אחר תבין שלא וכדי .כאן שכתבנו דרך על

 אפשר באי דהיינו המעשי חלק עם המדעי בחלק הענק הוא כך . כלום אינו חברו זולת והאחד ובטנה
 האחד אבל המעשי וחלק העיוני חלק דהיינו שניהם התחברות ידי על אס כי האנושי שלמות להפגת לבא

זולת
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 והמציאות בכה הוא באדם הזה השלמות שמציאות ולפי .הפעל אל הכה מן להוציאו וצריך בכח
 ומוהר שלמה אבר , אין הכתוב קראו וההעדר המציאות בין ממוצע הוא כאלו )ח( בכה אשר

 דבר הוא הבהמה על הזה המותר כלומר ג׳( )קהלת הבל הכל כי אין הבהמה מן האדם
 אבל גמור, שולל )ר.( משפט משמעו היה הבהמה על לאדם מותר אין אמר ואלו ,חלוש שמציאותו

 על מוהר לו שיש אמר כאלו חיובי משפט כשמעו אין רבהמה פן האדם ומותר שאמר אחר
 בלבד, כחניות רק שאיננו לפי חלוש שכציאותו דבר כלוכר אין הוא ההוא היתרון אבל הבהמה

 הכח ועל שוללי, משפט לא ריובי משבט כה כחו הזה המשפט כי ההגיון לבעלי מבואר וזה
 הכהניות מן הוא החכמה מציאות כי כלומר כ״ח( )איוב תמצא כאין והחבטה )ב( איוב אמר הזה

 ודרך לכן, קודם ולא האדם שלמות תכלית יגיע בפעל כשימצא כי ,אין הנקרא באדם הנמצא
הרבדים גדרי לדעת הוא זה אי בשאלת )ג( תשובה ר כצר הוא החכמה אל הכח זה הגעת

: בינה מקום זה ואי אברו וזה
 אל הכה מן יצא שלא כה וכל ה.על אל הכח כן שיצא צריך בכה שהוא דבר כל ג פרה
 בבואו- הוא ולזה היה, לא כאלו לבטלה ההוא חניות כ ב מציאותו הנה הפעל י

 מציאות יהיה בפעל ימצא לא אם בבה בו שהוא שאמרנו האחרון ותכליתו האדם ששלמות
 שנבאר צריך כן ועל ,היים בעלי מיני שאר על יתרון לו יהיה לא כי לבטלה האדם מין

 כה לפי הזה והתכלית השלכות והנה ,להשיגו האדם שיתישר כדי הוא מה הזה התכלית
 באמצעותה )א( הנקנה ההוא השכל כי ואמרו הבושכלות, השגת הוא הפילוסופים שהסכימו

 אחד דבר וישוב והמושכל והמשכיל השכל )ג( כשיתעצם )ב( וזה ,המות אהד הנשאר הוא
 הנפשית, והצלחתו האחרון תכליתו הוא שזה ואמרו הפועל, בשכל המושכלותשהם עם בעינו
 האדם מין מציאות ויהיה לנפש השארות שום יצוייר לא זה דרך על לא שאט ג״ב ואמרו

לבטלה שרשים

 עובה כלא ברכה כלא תורה בלא שרוי אשה בלא
 :אמצעי הוא כאלו . ממוצע הוא כאלו )ת( :וכו׳
 והחכמה )כ( :כלל מותר לו שאין .גמור שולל )א(

 בענפים פע״ו א׳ במאמר לעיל עיין .תמצא מאין
 הוא זה אי בשאלת )ג( הכתוב: זה בכונת שכתבנו מה
 זה אי שאלת על הבאה התשובה מצד כלומר .וכו׳
 אדם לשוס שא״א ופי׳ .הדברים גדרי לדעת הוא

 הארבע ע״י לא אס דבר מאיזה וגדר מהות לידע
 וממה מה והס הכלל על הפילוסופים שהניחו שאלות

 ור״ל ותכלית, פועל וצורה חומר כנגד והם ולמה ומי
 הפועל הוא ומי נעשית היא וחמה החומר הוא מה

 נמצא הוא תכלית איזה בשביל רצוני נמצא הוא ולמה
 הגיע כבר השאלות אלו על להשיב והיודע .בעולם

 וגדר מהות ולידע להכין והמדע והכינה החכמה אל
 מן שכלו יצא ובזה דכר כל של ועצמותו הענין
 וזהו .שלמותו תכלית והוא הפועל אל הנח

: וכו׳ אחרו
:המושכלית ידי על באמצעותם. )א( ג פרק

. כשיתעצס )ב(
דבוק לשון הוא )וא״כ .וגו׳ עיניו עוצם מלשון

עג

 ור״ל עצם מלשון שהוא נראה ויותר והתאהזות
 אחד דבר והמושכל והמשכיל השכל כשיהיה

 מגדר והוא כשיחעצם לשון וזהו בעצמותו
 שכל .והמושכל והמשכיל השכל )ג( :התאחדות(

 הפועל שכל באמצעות מהש״י לאדם שניתן הוא
 ,והמשכיל .עמו להשכיל כדי הב״ח שאר על יתר
 הוא ,והמושכל . בשכלו המשכיל האדם הוא

 הם אנה ושלשתן .בשכלו משיג שאדם הענין
 משכיל אינו האדם שהוא המשכיל כי .אחד דבר
 אינו כן גס הוא המושכל והדבר השכל ע״י כ״א

 הצורה מהות שהשיג רצוני שכלי ענין אס כי
 בצורה וידיעתו השגתו כן ואס גשמי דבר מאיזה
 השכל ולכן שכליית השגה אס כי אינה ההיא

 שכלי והוא אחד ענין הכל והמושכל והמשכיל
 צורת שהשיג רצוני אמתית ההיא ההשגה וכשתהיה

 כולן אלו שלשתן יהיו אזי אמתתו על גשם איזה
 הפועל בשכל שהס המישכלות עס ונאגדיס נאחזים

 אהד דבר וישוב שאחר וזה אחד דבר הכל ויהיה
 לומר רצה הפועל כשכל שהס המושכלות עס בעינו

הפועל בשכל מושכל הוא כאשר האמת שהשיג
הממציא

 דעת על זה אחר הבא בפרק לקמן המהבר שהקפה ההיא הקושיא ,הוא כן ואס .כלום אינו חברו זולת
 להשיג לרובו או המין לכלל אפשר אי כי שבכאן המהבר דעת סותרת כן גס תהיה בעצמה היא הפילוסופים

 על מההשפעה זה דבר לקבל מוכן שיזדמן הומר כל לאו כי האלהי השפע ידי על אף האלהייס הדברים
 ידי על שלמות שוס להשיג אפשר באי אעפ״י אלא כן שאינו ה' בפרק לקמן לבאר המחבר בא לכן .מכונו
 השלמות להשיג יוכל לה הראויה הכונה בצירוף המעשי חלק ידי על מקום מכל המעשי הלק זולת המדעי מלק

 בזאת הרמוז שלמעלה הכה אזי קונו רצון לעפות בכונה המצוה שיעפה אחר כי בעליונים ולהדבק האנושי
 בשום ילך שלא ואע״ם בעליונים דבקות לו יהיה זה ידי ועל שכתבנו כמו עליו האלהי השפע ישפיע המצוה
 יהיה המדעי הלק והוא העיוני בחלק ההיא ההשפעה ידי על כך אהר שהשיג מי עכ״פ אבל העיון השגת

לו
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ה'וצאת

 שאבדנו המיניי )ד( השלמות ויבטל חי הבעל על האדם למין יתרון א״ב יהיה ולא לבטלה
 כמו התורה כבעלי הרבה דעת וכן האנושי בשלמות הפילוסופים דעת והו ,זה שלפני בפרק

 משה שמצאו לפי ההורה דעה שזהו חושבים להיותם הדעת זה אחר ונמשכו .בהבוריהם שכתבו
 המוצא הוא שהיודע )ה( מזה שיראה ל״ג( )שמוח בעיניך חן אמצא למען ואדעך שאמר רבינו

 הבלתי על מדרגה יתרק ליודע שיהיה אלא יחייב לא הכתוב וזה ,זולתו ולא יתברך בעיניו רזן
 וראוי .זולתו שידעהו מי ואין יתברך אותו היודע על יורה ואדעך שהרי )ו( זה זולת לא *ודע

 כונתנו כפי המאמין אל ציוריה הבנה לתת שיספיק כה כפי בקוצר הזה בדעת עתה שנחקור
 התורה לדעת מסכים ובלתי מעצמו בטל נמצאהו הזה הרעת כשיעויין כי ונאמר ,הזה בדבור

 שברחו בבה ונפלו לבמלה האדם מציאות משיחיה צד בשום ימלטו לא שהם לפי האלתית
 נמנע הוא ואם ,ההשגה נמנע או ההשגה אפשרי משיהיה ימלט לא הזה התכלית כי וזה ,ממנו

 הוא ואם ,,והחזיר החמור מין על יתרון לו יהיה ולא לבטלה האדם מין מציאות ידיה ההשגה
 מאלף אהד לאדם אלא לרוב□ ולא האנשים לכלל זה יושג שלא ספק אין הנה ההשגה אפשר

 השכילו שלא האנשים שאר אבל ודומיהם, ואפלטק סוקרא״ט תאמר כאלו בדור ליהיר, או
 דעתם לפי הגיעו שלא אחר וההזיר החמור במדרגת אצלם יהיו למעלתם הגיעו ולא כמוהם

 ימצא ואם בדור, יהיר שהוא ההוא האיש זולה לבמלה כולם מציאות ויהיה האנושי התכלית אל
 לבטלה המק כל מציאות אז יהיה משל דרך כפוקרא״ט שלם איש בו יהיה שלא אהר ברור
 מה בזמן האלהי הפעל כל )ז( זה לפי יהיה כי ממנו, שברחו במה נפלו והנה ,ההוא בזמן
 מכה הה )נו( פנים בשום שישיגנו לו אפשר ואי תכליתו אל מגיע בלתי הזמנים בכל ורובו )ה(

 ועוד ,רב עלוי בזה יתעלה )י( הסבות לסבת כי אף שלם פועל לשום שייוהם ראוי שאין
 יגיעוהו שלא אפשר ,בדור היחיד או הכם אותו שישכיל ההם המושכלות דבריהם לפי שאפילו

 שיתן כבה זה אין הטבעיים ובדברים ביסודות ההשכלה כי ,האנושי ושלכותו תכליתו אל
 כי )ל( הלב־דיים בדברים ההשכלה כ״ש הפילוסופים רעה לפי אף בעצם בנפש שלבות )כ(
ושהזוית )נ( נצבות לב' שוות המשולש שתויות )מ( שהשכילה לנפש יגיע השלמות זה אין

שרשים
 ועיק הכחאלהפעל, מן האדם שכל את כממציא

 הכללי המיניי. )ד( פל״ט: במ״ד לקמן ג״כ מזה
 תיבת מוחקין ויש , המין כלל של השלמות ור״ל

 כלומר .שהיודע )ה( :האישיי וגורכק כמיניי
 לחה דאל״כ וכו׳ חן המוצא הוא הש״י שהשיג מי

 שהרי )ו( :הידיעה על דוקא מתפלל משה כיה
 לקחן כח״ש .וכו׳ אותו היודע על יורה ואדעך

 משה תפלת כיתה שזאת המאמר מזה כ׳ נפ׳
 בזה כמחבר פירוש שכונת ונראה .בזה ע״ה רבינו

 אותו ויכיר שיודע ידי על כי הוא כך הכתוב
 למען וזהו ירצה אם עבודתו לעבוד יוכל יתביך
 מכיר כשאינו משא״כ אותך לעבוד שאוכל חן אחצא

 אלהי את דע וע״ד לעבוד לו אפשר אי אדוני את
 אינו זה בכתוב ההוא הפירוש אבל .ועבדהו אביך

 הראשון ע״ד אותו לפרש שנוכל מאחר מוכרח
האנושי השלמות לנו לרמוז הוא הכתוב שכונת

 ענפים

 דעת לבטל המחבר הוכרח הפילוסופים כדעת
 ע״ז הנופלת החקירה עיון ידי על הפילוסופים

 הפעל כל )ז( :וק״ל וכו׳ שנחקור וראוי וז״ש
 רוב ורונו. )ח( האנושי: מין כל ר״ל האלהי.

 שאין וכו'. ראוי שאין מחה וזה )ט( האנושי: מין
 מבחר שהוא להש״י שכן וכל שלם פועל שום מטבע

 זה ולפי לבטלה מה דבר שימציא השלמים הפועלים
 מזה יתעלה )י( :לבטלה האדם מין מציאות יהיה
 על כזאת לחשוב לך חלילה שאמר )כמו .רב עלוי

 מלשון תעלה ולשון ונשגב נעלה אשר הזה הפועל
 שלמות )כ( :הענן ונעלה כמו ונבדל הסרה
 זה אין כי )ל( : עצחיי שלחות . בעצם בנפש

 אינה האחרון ותכליתו האנושי שלחות .השלמות
 שזויות שישכיל לבד ההיא ההשכלה ע״י רגעתלנפש

 לעיל נתבאר .וכו׳ שוות המשולש שזויות )מ( :וכו׳
המשולש מן היוצאת ושהזוית )נ( :פי״ז א׳ במאמר

זט'

 לקמן בלשונו המחבר שדקדק וזהו המדעי חלק בהשגת ידיעה שים לו שאין מזה בעליונים דכקוח יומר לו
 במחמל הרבה חמצא בזה וכיוצא וק״ל. עכ״ל יודע הבלחי על ליודע מדרגה יתרון היש אע״פ וז״ל בפ״ה

 לקמן בהדיא מבואר וכן .המחבר בכונת כאן שכחבנו דברינו אמתח כל ממנו שמשמע המחבר בלשון זה
 זה וזולת בזה המחבר כונח ברור נ״ל כן ,ע"ש ג״כ המדעי בחלק נתלה האנושי שהשלמות זה מאמר גפכ״ד

 מקום מכל כך המחבר כונת יהיה לא אס ואף .להאריך לו שהיה במקום קיצר והמחבר .לישבו אפשר אי
 מכוונת חבילות חבילות ראיות להביא ע״ז לי ויש האנושי. שלמות לצורך עצמו מצד נכון הוא שכתבנו מה כל

 בענפים המחבר בהקדמת לעיל ועיין .קצרתיו הקורא על להעמיס פלא כדי אפס רז"ל ומאמרי הפסוקים
 הוא כי וגו׳ נשמע הכל דבר סוף הכתוב בבאור ה׳ בפרק ולקמן וגו׳ אלהינו ה׳ נועם ויהי הכתוב »אור

:הענין לזה כן גס נאות
הנה״ד.
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 צלע ידבק שבאשר או )ם( אליו המקבילות הפנימיות הזויות לב' שוה היא מהמשולש היוצאת

אלו כל כי קצוות. וב׳ אמצעי בעל יחס על נחלק ההוא שהקו המשושה צלע עם המעושר

 י״ז פ' א׳ במאמר לעיל נתבאר זאת )נס וכו׳.
 שכאשר או )ס( :עיי״ש( המופת פי על בהגהה

 ההוא שהקו המשושה צלע עם המעושר צלע ידבק
 לשון זהו .קצוות ושתי אמצעי בעל יחם על נחלק
שני לך יהיו כאשר לך דע *( יעקב אהל בעל

е
.

■

 יחס יהיה שלפניך הזאת בצורה הוא כאשר חלקים
 המשושה חלק כנגד המעושר חלק ערך לומר רוצה
 נגד לומר רצה הקו כל כנגד המשושה חלק כיחס

 שני על הנחלק קו וכל יחד והמשושה המעושר
 חלק נגד הקטן חלק יחס ויהיה שוה בלתי חלקים
 החלוקה זאת נקרא הקו כל נגד הגדול כיחס הגדול

 באקלידא כמבואר קצוות וב' אמצעי בעל יחס
 זה עגול עד״ח פירוש .ממנו ל׳ בלימוד ו׳ ספר
 לכל יבא חלקים לב׳ אותו וחלקנו באמה ל׳ הוא
 לג' האחד החלק חלקנו אח״כ אמות ט״ו חלק

 אמות חמם חלק לכל יבא למשושה דהיינו חלקים
 חלק לכל יבא קצוות לה' חלקנו השניה והחצי

 .כמו הוא הגדול נגד הקטן שחלק נמצא אמות ג׳
 והגדול אחות ג׳ הוא שהקטן פי׳ .כולו נגד הגדול

 קטן חצי הקטן חן יותר שהגדול נמצא אמות ה׳
 ב׳ וזה אחות שלשה הקטן שהרי יותר אחה וחצי

 וחצי אחה שהיא הקטן חצי שהוא נמצא יותר אמית
 שהוא הגדול ערך הוא וכן יותר אמה חצי ועוד

 המשושה דהיינו כולו הקו כל כנגד אחות ה׳
 והחעושר החשושה יחד ששניהם פי' יחד והמעושר

 שהקו נמצא אמות חמש עצמו והמשושה אמות ח׳
 חצי דהיינו אחות שלש המשושה מן יותר כולו

 הנחלק קו כל לעולם וכן יותר אחה וחצי משושה
הגדול אל הקטן ויחס שויס שאינם חלקים לשני

 בעל יהס זה נקרא כולו הקו אצל הגדול כיחס
 אבל אחר בעגין לפרש ויש .קצוות ושתי אמצעי
 לפי ב׳ א׳ קו הוא אמצעי בעל .עיקר הראשון

 ויחם לשנים וחולקו העיגול באמצע עובר שהוא
 והתשושה המעושר דהיינו כולו הקו נגד אמצעי בעל

 הקטן זהו המעושר ר״ל הגדול אצל הקטן כיחס
 ב' הקטן מן יותר והגדול הגדול זהו והמשושה

 שניהם והמשושה המעושר ג״כ הוא זה וכיחס אמות
 החולק ב׳ א' קו ר״ל אמצעי בעל הקו נגד ביחד

 גדול יותר אמצעי בעל ר״ל והמעושר המשושה
 בידך מחוגה וקח .אמות ב׳ כן גם שניהם מן

 / הוא שכן ותמצא החולק והקו הקצוות ומדוד
 דברי לפרש נראה ולי .יעקב אהל בעל עכ״ל

 תחלק כאשר והוא אחר בסגנון קצת המחבר
 לחצי אחד חלק ותעשה חלקים ב׳ על העיגול
 1אל ותחבר כנ״ל משושה לחצי אחד וחלק מעושר

 והמשושה המעושר דהיינו ביחד חלקים השני
 להעמיד תרצה אס אזי קצוי עיגול מהן ותעשה

 בעיגול שהיו כמו הא׳ מקומם על הקצוים אותן
 על כולם לעמוד להם א״א אזי הישר בקו אחד

 מהמשושה קצוות שני יצאו ובהכרח הראשון מקומם
 באופן אותן להעמיד תוכל או העיגול למקום חוץ
 כן ואם להעיגול חוץ אחד קצה כ״א יצא שלא
 והוא ביחד והמשושה המעושר המחבר הזה הקו

 הקצויי העיגול את לחלוק יכול אינו ב' א׳ קו
 שני תניח אם מקומות בב׳ עוד כ״א היותר לכל

 עיגול הוא כשהעיגול משא״כ להעיגול חוץ קצוות
 הזה הקו שתפנה צד בכל קצוי ואינו הישר בקו
 בעל יחס על שאחר וזה בשוה העיגול מחלק הוא

 כאן לך כתבתי והנה .וק״ל קצוות ושתי אמצעי
 איזה ואתה המחבר הרב דברי על פירושים כמה

 ולא בכולן נפקותא שום אין כי תבחור מהן שתרצה
 בבאור שפירשתי שמה בעבור אס כי אותן כתבתי

לשון על יותר קצת מתיישב הוא המחבר דברי
המחבר

 שגיאה והוא כבודם על ימחלו יעקב אהל בשם והמשושה המעושר צלע בענין בשרשיס שפירש מה הגה״ה *(
 שהם מספרים רק זה בשם נקרא ולא . קצווח וב' אמצעי בעל יחס גדר זה שאין חדא .בידם

 לזה זה מיוחסים אינם ח' ה׳ ג' אמנם ח׳ אל ד׳ כמספר הוא ד׳ נגד ב׳ ומספר הואיל ח' ד' ב' בדמיון
 ח' המספר ואולם ג׳ ממספר ושבית ג׳ ממספר החצי ממנו יוחר הוא ג׳ מספר נגד ממשה מספר שהרי

 בשית המשה בהוא ה׳ ממספר וששית ומצי ב' שהוא החצי עליו תוסיף אם שהרי זה בערך אינו המשה נגד
 קשת למימר ה״ל פירושו ולפי וקו צלע לשון בלשונו נקיש המהבר שהרב ועוד .ששית וב׳ ח׳ הכל בין יעלה

 מאי ועוד ,קצוות וב׳ אמצעי בעל יחס על נמלק הגדול הקפת יהיה אותם וכשתדבק והמעושר המשושה
 על יפול דחוקים כולם שהביא האמרים הפירושים ואולם . אחד בעיגול הם ועומדים דבוקים הרי כשידבק
 פירושים עוד שהביא וממה ,פירושו סובל המחבר לשון אין כי ?הקודש לשין דרך היודע קפן נער דוחקם

 מיוחד בקונשרס בוש ולא הודה באמת כי לדבריו האמין ולא עצמו בעיני הדבר רפה שגס יורה זה על שונים
 אמנם .הקדושה בלבוננו מצויים מדידה ספרי ההיא בפעם היה לא כי ההיא המכמה במלאכת יד לו שאין

 )וב( צלע והוא המשושה צלע תחבר שאס הס הדברים ופשושים הוא כן שפירושו שכלי קש לפי לי נראה
עס
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 והסבות השמימיים הדברים להשכיל וסולם ודרך מבוא )ע( שהן מצד לנפש ש^מות יהגו
 אפשר אי ולזה . כלל עצמם מצד לנפש שלמות יתנו שהם ולא ,בהם נתלים הטבעיים שהדברים

מספרים השמים במזמור זה על העיר דוד תמצא ובן הזאת. ההשכלה מצד נצחית שהשאר לה
כבוד

שרשים
 הדברים מההכנות לההשתלשלות הקדמה היא ההיא שההשכלה .ודרך מבוא )פ( :המחבר

השמימיים
"ה הגה

 שמראה כמו יהד חבורם ע״י אחד קו האלה צלעות מפני שהעפה דהיינו )יו( צלע והוא מעופר צלע פה
 צלעות מפני מחובר שהוא )אכ( קו והוא לפניך אציג אשר ראשון בציור
 תדע אזי )יו( כמדת שהוא )או( קו )וב( המשושה על העמדנו כי האלה

 )אב( הקו נתחלק שה )ו( נקודת במקום דהיינו יחד חבורה שבמקום
 כיחס הגדול חלק אל הקטן החלק ויהיה דומים בלתי חלקים שני פל

 להביא ראיתי האלה דברים להאמין וכדי . השלם הקו אל הגדול החלק
 אמצעי בעל יחם על שיהיה קו איזה לחלק אקלידוס שהורה הדרך כאן
 מלאכת בספר מועתק זה דבר הובא עליו שיעשה המופת וגם קצוות זב׳

 כל נבנה ואח׳׳כ י״א כלל ד׳ פרק מדוח ברורי שנקרא ח״ב מהפכת
 קו דהייט והמעושר המשושה מחכור הנעשה הקו זה על ההוא הכנין
 כי לך ויצא קצוות וכ׳ אמצעי כעל יחם על פנחלק הראשון פכציור )אכ(

שם )ו( נקודת כמקום דהיינו והמעושר המשושה חכור שבמקום הוא כן
: קצוות וב׳ אמצעי בעל יחס על נחלק

 שיהיה באופן קצוות וב׳ אמצעי בעל ימס על הקו חלוקת דרך אמנם
 הקו כל נגד הגדול החלק כיחס הגדול החלק נגד הקטן החלק

 חרצה אס השני בציור אשר )אב( הקו משל בדרך .הוא כך אקלידוס לפי
 שיהיה באופן ברוחב נס כמדחו קו תמשוך תעשה כן זה אופן על לחלקו
 עליו ועשה )גב( קו והוא נצכת זוית האלה קוים משני הנעשה הזויה

 נקודה במקום והוא שויס חלקים לשני )גב( הקו ותחלק )אבנח( מרובע
 מנקודה והוא ההתחלקות מקום מן באלכסון קו תמשוך כך ואחר )ד(
 קו זה אלכסון קו ויהיה )א( נקודה במקום והוא )א( הקו ראש עד )ד(

 קו )ב( על )ד( נקודת מן תמשוך וכמדתו זה אלכסון קו את תמדוד )אד(
 ואחר .)אד( קו הל שוה )דכה( הקו זה ויהיה )ה( נקודה עד ישר

 הקו מן הגדול חלק יהיה ק )בה( הקו כגודל כי תדע ידוע כן שעשית
 קו מן לחלק ותוכל קצוות וב' אמצעי בעל יחם על לחלקו שתרצה )אכ(

: כמהוגה ההוא גודל )אכ(
)הכוט( הצלשח שוה סרוכע )כה( הקו על שתעשה הוא זה על והמופת
 ארוך מרובע לך שיהיה כאופן )גח( בקו )ז( נקודת פד ישר קו תמשוך )אב( שבקו )ו( ומנקודת ׳

 פי על הדבר לך יתברר ואזי השני בציור תראה כאשר )הטפ( מרובע כרוחב ורחט )נדבה( קו שארט
 :הנה אותה אטא אשר המדידה מחכמת אמד כלל והוא אותה שתדע צריך אשר אחח המדמה

 )נ( נקודה במקום שוים חלקים לשני ותחלקו השלישי בציור )אב( המסומן והוא אהד קו לפניך יש אם
 )בג( שהיא הראשון קו לחצי הזאת ההוספה ותחבר )בד( קו והוא קטן קו עוד הקו לזה ותוסיף

 ובמוך )דהזג( הצלעות שוה מרובע הקו זה סן ותעשה .)דע( קו נפשה הזה מקבון הרי השלישי בציור
 קוים שני ותמשוך )בדול( מרובע והוא הנ״ל ההוספה קו על הצלעות שוה מרובע תעשה הזה המרובע

 וקן )ס( נקודת פד )ל( נקודת מן אחד קו דהיינו ברוחב ואחד באורך אחד )בדול( המרובע מן ישרים
 שהמרו» תדע ידוע אז עיניך למראה כאשר השווי באופן מכוון והכל )כ( נקודת עד )ל( נקודת מן אחד

 ורחט )דב( ההוספה וקו )אב( קו אורך על הוא שארכו )ודאח( הארוך מרובע אל שוה יהיה לבד )דהזג(
 שהוא דהיינו )דהזג( המרובע שוה הוא יחד מרובעים אלו פני על )סזכל( מרובע עם ההוספה קו רוחב

 )בלע( שהמרובע לעיניס נראה זאת הנה כי כך הדבר ויטרר .יחד המרובעים אלו שני שמחזיקין מה מחזיק
 הם האלה המרובעים א״כ )נ( בנקודת שויס חלקים שני על נחלק )אב( שהקו אחרי )כנאח( מרובע אל שוה הוא

 )בלע( שהמרובע לעיניס וכ״נ .ההוספה קו ברוחב הס שניהם כי שויס הס ג״כ ברוחב ואולם באורך שויס
 ההוספה קו כרוחב ורחט )אב( קו חצי ארכן דהרי שויס ורמבס ארכם הס גס כי )הסלו( מרובע אל שוה

. לזה זה שויס טלם )כגאח( ומרובע )בלכג( ומרובע )הסלו( מרובע דהיינו האלו מרובעים הג׳ וא״כ )דב(
)וא״כ
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 הגלגלים מתנועת האנושי המחקר מצד שיושג שאפשר מה כי בו אמר י״ח( )תהליס אל בבור
 על יורה מניע אל צריך מתנועע שכל ומצד ,תמיד מתנועעים שהשמים שנראה מה רק .אינו

 עוצם על ג״ב יורו מאד עד ונוראים גדולים גופים שהם ומצד אותם, המניע השם מציאות
 על לרמוז אל כבוד אמר זה ובעבור ויכלתו, כבודו על יורה זה שכל אותם למניע שיש הכת

 והקולות והברד והשלג שהמטר האויר מן החלק והוא הרקיע וכן ,ידי לאל יש כמו היכולת
 לגלגל הרקיע במלת שירמוז ואפשר ,ידיו מעשה עוצם על ג״ב מורה בו המתהוים והלפידים

 על נטוי הנורא הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות באמרו רקיע יחזקאל קראו שכן היומי
 ידיו ומעשה אל כבוד מספרים והרקיע השמים איך לבאר והאריך א׳( )יחזקאל ונו׳ ראשיהם

 ויום יום בכל להם הנראה היומית התנועה מצד כי כלומר וגו' אומר יביע ליום יום ואומר
 ופן . אל כבוד בו כספרים שהם האומר הוא אחר מיום אהד יום משתנה שהוא והשנוי )פ(

לילה שרשים
משתנים הס בפולס והמתהויס הנמצאים הגלגלים .וכו׳ משתנה שהוא והשנוי )ס( : השמימיים

זה וחיזר זה פשב צומח היום כי ויום יום בכל תנועות שאר כל מצד וכן היומית התנועה מצד
!כיוצא

הגה״ה
 השטח יהיה )כגאח( )בלט( מרובעים השני אל ההוספה קו על הנעשה )בדול( המרובע החבר אס )וא*כ

 השעה זה ולפי .)העלו( )בלע( מרובעים השני עם )בדול( המרובע שיחזיק כמו מחזיק יחד שלשתן של
 המרובע את )כדגכלס( השעח אל חצסרף אם כן ובהיות .)ודאה( האורך מרובע אל שוה )הדגכלס(

 הזה מרובע השכוח יהיה אזי .ההוספה וקו )אב( קו הצי אורך על הנעשה המרובע שיתמלא כדי )טזכל(
 המרובע עם )ודאה( הארוך המרובע שעח יחזיק אשר כפי מחזיק )גדהז( הצלעוין שוה מרובע שהוא

 זה אל )כחכל( המרובע שנחוסף וכמו )הדגכלט( שסח אל שוה הוא )ודאה( ששמח הקדמנו הבר כי )סזכל(
 )אב( קו הצי על הנעשה הצלטת שוה שהמרובע הוכחחנו מבואר והרי השסח זה אל נחוסף כן השטה

 עם כולו )אב( קו שארכו ארוך המרובע דהיינו מרובעים השני אל שוה הוא ההוספה קו עם
בעל יחם של המושת לבאר נבא זה פי ועל : )טזכל( ומרובע ההוספה כקו ורחבו ההוספה קו

 מה שהרי )אב( קו הצי של מרובע הוא )סזכל( שהמרובע רואות עיניט זאת שהרי קצוות וב׳ אמצעי
 ואס )אב( קו הצי על שנתוסף ההוספה קו ע״י הוא )אב( קו מהצי יותר הם )גדהז( ממרובע שהקוים

 )אב( קו החצי של מרובע שהוא )סזכל( המרובע רק נותר יהי )הדגכלט( השטח והוא הזה היתרון תחסר
 תצטרף אם ההוספה קו רוחב ורחבו ההוספה וקו כולו )אב( קו אורך שארכו ארוך ריבוע זה לפי וא״כ
 )אב( קו הצי אורך על הנעשה הצלעות שוה המרובע כמו מהזיק שסהו יהיה )אב( קו חצי של מרובע אליו
 חלקים לשני שם נתחלק )אד( לקו השוה )גב( שהקו אחרי השני בציור וראה נא הבס ועתה :ההוספה וקו

 הארוך מרובע יהיה הנ״ל ההקדמה לפי כן ואס ההוספה קו הוא )בה( שקו נאמר )ד( נקודת במקום שוים
 קו על־ הנעשה הצלעות שוה המרובע כמו מחזיק )אב( קו חצי שהוא )דב( קו של מרובע בצרוף )זגהס(

 'קו דהיינו האלו קוים שהשני הענין בתחלת הנחנו אשר ההנחה כפי ,לו השוה )דא( קו על או )דה(
 . )דה( קו אל שוה הוא )אב( קו כחצי ורחט )אב( אורך שארט ארוך מרובע מן אלכסון שהוא )אד(
 מרובע והשני האורך מרובע הוא האחד אשר מרובעים כשני מחזק הארוך מרובע של שהאלכסון הידוע זכבר

 וגם )אב( קו חצי של רבוע שהוא )דב( קו של הריבוע מחזיק )אד( אלכסון קו של מרובע וא״כ הרוחב
 המרובע א״כ הנחע אשר ההנחה כפי )דא( קו אל שוה הוא )דה( שהקו ואחרי שלם )אב( קו של ריבוע

 :)אב( קו חצי ומרובע )אבנה( מרובע שהוא )אב( קו מל הנעשה מרובע כמוהו מחזיק טא גס )דה( של
 מצד אחד כלל .כללות שני לו יש )דה( קו מל נעשה אשר שהמרובט הוא מזה לנו העולה

 הוא )דה( שהמרובע לן יצא מזה ההוספה וקו )אב( קו חצי מחטר הוא )דה( שהקו
 הוא )דה( שהקו מצד ב׳ וכלל )אב( קו חצי שהוא )דב( מרובע שסח עם )זגהס( הארוך כשסח עחזיק

 ברור זה ולפי .)דב( המרובע ואת )אב( המרובע את כולל שהוא מזה נשמע )דא( אלכסון להקו שוה
 )גזוב( המרובע והנה .)גחאב( המסומן שהוא )אב( קו המרובע אל שוה הוא )זגהט( ארוך שהמרובע הוא
 השרובע תחסר אס ולפי״ז .)זנהס( הארוך מרובע ואל הנ״ל )גחאב( המרובע אל דהיינו לשניהם משותף הוא

 שוה ג״כ ואחד אחד כל של הנשאר כן אס שוה שחסרונם אחר בודאי אזי האלו מרובעים השני מן )גזוב(
 יחודע ידועים קצוות שני בין האמצעי שהיחוס ידוע וכבר )ובהט( המרובע אל שוה )האח( המרובע ויהיה

 והשורש המרובע שורש תוציא הזאת מהכפלה היוצא ומן זה עם זה הידועים קוים השני הכפלת ידי על לנו
 תדע אחד קו ועוד ב׳ מספרו אחד שהקו תדע אס משל הדרך )על ביחוס האמצעי הקו הוא לך יצא אשר

 השורש תוציא ט״ז הוא ח׳ פעמים ב׳ ותאמר האלו קוים פני תכפיל האמצעי לדעת ותרצה ח' שמספרו
 האמצעי היחוס הוא )אב( קו מן הנעיד )וב( בהקו מבורר ובזה .האמצעי( הקו הוא ד' לך יצא ס״ז מן
ю ט )אב( על )או( מהכפלת היוצא הוא )האוז( המרובע שהרי הנשאר )או( ובין הקו כל )אב( קו בין

 )הא(
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 ,כחודש העולם כסו גהר מאמר כלומר אומר שם אין האמת דרך על כי ,דעת יהרה ללילה לילה
 ואפילו הקוליית ההברה לא וגם , מחודש או העולם כתיבת הנפרדות המלות ר״ל דברים ולא

 קום יצא הארץ בבל אבל , מאלו אחד לשבים שאק והבונה , קולם נשמע בלי כי אחת מאות
 ידו ועל בשמים אהל לו ששם השמש ידי על בהם הנראית התנועה מצד מליהם תבל ובקצה

 כעשה על הבורות ההויות מתחדשות ידם שעל השמימיות התנועות ושאר והלילה היום יוברו
 כי )צ( כלומר י״ע( )חהליס וגו׳ סחפתו יוצא כחתן והוא עוד ואמר .השפל בעולם השם ידי

 שאינו מחופתו יוצא שהוא כחתן היומי הגלגל מצד מוכרח הוא הזאת היומית בתנועתו השמש
 ל( )יואל מחופתה ובלה מהדרו התן יצא הנביא כמאמר ההכרח צד על אלא משם לצאת רוצה
 שהוא יאמר למה הסבה ויבאר ,קונו רצץ לעשות כדי אורח לרוץ כגבור ישיש זה כל ועם

 השמים מקצה יזצא שהוא מצד מיוחדת אהדת תנועה לו רואין שאנו לפי היומית בתנועתו מוכרח
 אתמול שזרה במקום היום זורה שאינו דרום ולפאת צפון לפאת ר״ל קצתם על מקיף והוא
 ההשגה היא הו )ק( בהמתו נסתר ואין פעם צפון וצד פעם דרום צד מהמם הוא הדרך זה ועל

 כו שתדבק בנפש שלבות שיתן בבה זה אין אבל ,ותנועותיהם השמים מצד שתושג שאפשר
 להשיב שתספיק שלבה היא לבדה השם תורת אבל . בהצבה מקום אל ושחשוב בעליונים

 - , נפש משיבת תמימה ה' הורת לזה שסמך תהו ,בהחלה אהלה היה אשר מקום אל הנפש
 כן שביני בפרק שנתבאר כבו הדתות בן זולתה על האלהית הדת יתרונות זה אל והמשיך
 בדברים הידיעה ובצד הגלגלים בתנועת הידיעה מצד בי זה מכל ויתבאר ,הראשץ המאמר

 שיגיע יצוייד אם ואולם )ר( שלמותה אל הנפש תגיע לא השמים ברקיע הבתהוים הטבעיים
 יהיה לא אם זה יהיה לא אבל האלהיים בדברים )פ( הידיעה מצד הוא הנה לנפש שלמות

 שתתאחד אפשר ואז לנפש חוץ שהוא כה עם בנפש שהוא כה שיסכים והוא אמתי המושכל
בושכליו שיסביבו הכם שיבצא יצוייר לא כי ,יצוייר לא וזה צד מכל הפועל השכל עם הנפש

םנל- , שרשים
 שבמקום ר״ל משתנה שהוא פי׳ והא״י .בו וכיוצא

 כי )צ( : מחר זורחת אינה היום השמש שזורחת
 .וכו׳ מוכרח הוא הזאת היומית בתנועתו השמש

 את מסבב היה לא הליכתו טבע מצד השמש כי פי׳
 ע״י רק ימים שס״ה שהיא בשנה אס כי העולם

 אחד ביום העולם את מסבב שהוא היומי גלגל
אותו לסבב כן גס השמש מוכרח שעות כ״ד שהוא

ה הגה"

 .וכו׳ שאפשר ההשגה היא וזו )ק( :שפות בכ״ד
 : בענפים שכתבנו סה זה דלפני בפרק עיין
 אפפר אס כלומר .וכו׳ יצוייר אם ואולם )ר(

 ההשכלה מצד לנפש שלמות שיגיע לומר שנוכל
 ,האלהייס בדברים )ש( :וכו' הוא הנה והידיעה

 הכבה בעצמו הוא הראשון המניע אס שישיג עד״מ
 מהמה עלול הוא הראשון שהמניע או הראשונה

הראשונה

 מהכפלה היוצא המספד כל מרובע והשורש )או( קו ע״י נחכפל והוא )אב( קו אל פוה הוא זה )או( )הא(
 :)האזו( מרובע כמו מהזיק לו השוה )וב( או )בה( קו על הנעשה )ובהט( שהמרובע אחרי )וב( קו הוא זאת

 ממנו ההצי נת־לק אהד עיגול תראה שם עירך למראה הנה הראשון, ציור אל לעניננו נחזור וטעתה
 על נחקק המעוברים מן אהד קו ואפס מעושר קוי לממשה ממנו והמצי משושה קוי לשלשה

 וצלע אחד ומעושר אהד משישה רק לכאן הצורך מן אין כי דקות ברשימות נרשמו יתרים והארבעה לטח
 צלעות השר נהבר אם כי ונאמר )וב( הקו הוא נדבר ממנו אשר המשושה והצלע )יו( הקו הוא הזה מעושר
 המשושה קו על הזאת המדה ונוסף הזה המעושר כמדס שיהיה אחד קו במחוגה שנמדד דהיינו יהד האלה
 במקום נדלק הזה )אב( הקו שיהיה הוא מוכרה המשושה צלע שהוא )וב( קו על נוסף אשר )או( הקו והוא

 )גב( קו בכעשינו זה על והמופת ,קצוות וב׳ אמצעי בעל יהס על )ו( נקודת במקום דהיינו יהד חבורם
 כצבת זוית ביניהם הנאהז )ב( הזרת שיהיה באופן אמנם ומשישה ממעושר מחובר אשר )אב( קו אל דומה

 )ד( נקודת במקום באמצעיתו )גב( קו הלקט וגם )גבאה( הצלעות שוה מרובע )גב( הקו זה על ועשינו
 בעיניך וידמה )ה( נקודת עד )דב( קו בהמשכת )דה( הקו נעשתה זה אלכסון וכמדח )דא( אלכסון והמשכנו

 רגלו המחוגה וכשתעמיד )בה( שהוא ההוספה וקו )דב( שהוא )אב( קו הצי אודך קו הוא )דה( קו כאלו
 )ו( נקודת עד יגיע עיגול רביע השר ברגל ותחוג )ה( נקודת על השנית ורגלו )ד( נקודת על אחד
 כפי מהזיק הראשון המשושה והוא )וב( של הצלפות שוה שמרבוע מוכח ולפ״ז )בה( לקו בוה )וב( קו א״כ
 זה כל נתבאר כאשד באורך )אב( קו וסן ברוהב )או( מעושר קו מן הנעשה ארוך המרובע •יחזיק אשר
 ובי! המעושר שבין אמצעי הבעל הוא המפישה שהצלע בקשתנו מבורר וא״כ השני שבציור המוכח מכה
 בפירי: לי נראה כן השלם. לקו המשושה בין יש ההבדל כן למשוכה המעושר מן שיש וכהבדל השלם הקו

 אלל מפפד״א זצ׳ל בורי במו״ה הירץ מוהר״ר מומחה ורופא התור.י הרב עמי הסכים וכן המחבר דברי
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 ההשארות שהכחיש מי בפילוסופים יהיה זה ובעבור ,הפועל בשכל המושכלווזאשר עם צד מכל
 גמור אמת שיהיה אפשר אי האלהיים מדברים האדם שישכיל שמה לפי וכל מכל הנפשיי
 מהמריהם הנבדלים ברברים הנפש השכלת כי ,הפועל בשכל אשר למושכלות צד מכל ומסכים

 בר שנפל מה בזה והמשל .שהושכל מה בהפך הדבר שיהיה ואפשר ואומרות השערות )ת(
 הראשונה מהסבה עלול הראשון המניע אם והאחרונים הראשונים הפילוסופים בין המחלוקת

 הראשונה מהסבה עלול הראשון שהמניע יראו הלוי משה ורבי ואבונצר סינא אבן כי ,לא אם
 הדבר ואם ,אריסטו אל הדעת זה וייחס הגלגל מניעה היא הראשונה שהסבה יראה רש״ד ואבן

 הבושכלות מובהר שהוא הדרוש זה אמתת השכיל לא אריפטו הגה סינא אבן כדברי הוא 1
 מזמן אשר האדם ם; המציאות כל היה כן ואם 7 שהוא מה בחלוף )א( השכילו אבל האלהיות

 והנה שהוא מה בהפך המושכלות מבחר שהשכילו אחר לבטלה סינא אבן זמן ועד אריסטו
 בהשגת תלוי הוא האדם שלמות שעיקר להם נודה אם שאף ועוד .ממנו שברחו במה נפלו

 חלוף שיש להכחיש אפשר אי הנה ,רובו או המין לכל שיושג אפשר דבר ושזה המושכלות
 השכיל כאשר אם ואדע יתן מי אפוא כן ואם עליו מעיר שהחוש דבר שזה המשכילים בין

 ביניהם יהיה אשר ההבדל מהו ממנו יותר אחר מושכל שמעון וישיג מה מושכלות ראובן
 כל שהשכיל מי אלא הפועל בשכל יתעצם שלא תאמר ואם . הפועל בשכל יחד כשיתעצמו
 מעולם אדם השיגו לא רבר זה הנה ,בעצמו אחד דבר שניהם שיהיו כדי בו שהם המושפלות

 הרע לבם שרירות אחרי ההולכים בעיניהם החכמים בלבם שבדו ההשארות זה לפי ויתבטל
 )קהלים אהבתי ותורתך שנאתי סעפים דוד אמר וע״ז ,בידם הרס והעלו אדירים במים וצללו
 השלמות אל האדם יגיע בה כי אהבתי ותורתך שנאת/ הפילוסופיות מחשבות ר״ל קי״כן(

 המין לכל נמצא בבין המכוון התכלית שיהיה ראוי כי וזה .רובו או המין כל הכולל הנפשיי
 המזג רוע לרפא בראונ״ד אשר או האדומה לשלשל בסקמוניא״ה אשר שהכח כבו ,לרובו או

 שלא אבל !וחולשה בהחק )ב( שיתחלפו ואע״פ המין אישי לכל שימצא ראוי בכבד הנמצא
 זה על ולא הראונ״ד גדר ע״ז יצדק לא שאז לפי א״א זה לרובו או המין לכל ההוא הכה ימצא
 שיהיה ראוי האדם גדר עליהם שיצדק האנשים שכל מבואר הוא ולזה הסקמוניא״ה, גדר

 אם ואף )ד( בחירתם רוע זה ימנע לא אם )ג( לרובם או לכלם שימצא אפשר האנושי התכלית
 לבטלה האדם מין מציאות יהיה כן לא שאם ,ברובם שימצא ראוי הזבנים בכל זה ימצא לא
 הפעולות ממנו יסודרו ולא המינים מן למין מיוהדת צורה בכאן שתהיה השקר מן והוא )ה(

 שיהיו זמן שיבא הוא בהכרה כי אריסטו שכתב תמצא ולזה , בבנו שיסודר שראוי והתכלית
 האדם בהק אפשר שהיא מה כפי השם לדעת וישתדלו האמת אחר נמשכים האנשים כל

 שהשגת ואחר )ו( לבטלה האדם מין מציאות יהיה כן לא שאס ששער למה זה אמר ואמנם .עכ"ל
 הוא הדרך זה אי שנבאר ראוי .האנשים בל בהק באר רחוק שבארנו הדרך על המושפלות

 ההשגה האפשרי ושיהיה רובו או המין כל כולל שידיה האנושי השלמות יושג ידו שעל
: לרובו או הטין לכלל

כל שרשים
 : והולך שנתבאר כמו בזה וכיוצא הראשונה

 )אנושי בשכל משוערים שהס .ואומדות השערות )ת(
 : דעתו אוחד לפי האופן( זה על שיהיה שראוי

 בחוזק )ב( : האחת בחלוף .שהוא מה בחלוף )א(
 אינו מאד חזק מזגו שרוע שלזה פי׳ .וחולשה

 בו חלש מזגו שרוע שזה כמו להתרפא כך כל יכול
 מקום חכל אבל בחברו שהוא כמו כך כל ואינו
 ואס )ג( :טבעו לפי אחד לכל לשניהם מועיל הוא
 שוס להס שאין פי' .בחירתם רוע זה ימנע לא

 מצד תכליתה אל לבא ירצו לא באם רק מונע
 ימצא לא אס ואף )ד( הרע: בדרך בוחרים שיהיו

 שלא אחד זמן שנמצא שר״ל נ״ל .הזמנים בכל זה
 לרובן או לכלס נמצא האנושי השלמות אז יהיה
 אבל .לשנים או לאחד להחעוט נמצא מ״מ אבל
 האנושי התכלית יהיה לא הזמן שבזה לפיש אין

 גם דבריו לפי יהיה כן אם ,אדס לשום בנמצא
 כמו לבטלה האדם מין כל מציאות הזמן בזה כן

14 יד ]העקרים[

 ובריש אריסטוס זמן על מניה לעיל בעצמו שהקשה
 מה לפי כן ואס . הפילוסופי הדעת על פרקין

 פירושו לרובם שימצא ראוי אח״כ מ״ש צ״ל שפירשנו
 האנושי התכלית שימצא ראוי הזמנים שברוב
 חין רוב יהיה דאל״כ כן גס לרובם או לכולם
 חן והוא )ה( :נ״ל ,וק״ל בטל הזמנים ברוב האדם
 לוחר דוחק שזהו פי' .וכו׳ בכאן שתהיה השקר
 בתוכו מוטבעת מיוחדת צורה איזה באדם שיהיה

 אל מלבא האדם את מונעת שתהיה הבחירה זולת
 הדרך על החושכלות שהשגת ואחר )ו( :תכליתו
 בדברים הידיעה השגת היא פי׳ .וכו׳ שבארנו
 חסתפינא לא ואי למעלה. שנזכר כמו אלהיים

 ואחר להיות וצריך בספרים נפל שטעות ה״א
 כמו האנשים כל בחק מאד רחוק המושכלות שהשגת
 הפילוסופי אדעת וקאי . וט׳ ראוי שבארנו

:וק״ל פרקין בריש הנזכרת
שני



העקרים ד פרק שלישי מאמר ס?ר 210

 זה כאי לו הראוי והשלכות המעלה לקנות עליו יקל טבעו מדרגת כפי נמצא כל ד פרה
 ,האדם בכין מיוחדים השלמיות שני )ח( בהפוש נגלה מבואר וזה .שיהיה מין ׳

 שום בלי הבריאות שלמות משיגים הטבע וחזקי היצירה שלמי שהם האנשים נראה אנחנו כי
 אנשים ויש .תמיד בפעל בהם מסתבך )ג( נמצא הוא הבריאות אבל פעל שום ולא )ב( עמל

 כדי טיול זה אי או פעל זה אי לעשות יצטרכו אבל הזק הסתבכות בהם מסתבך שהבריאות
 ויצטרכו הזק הסתבכות בהם מסתבך אינו שהבריאות אנשים ויש .הבריאות בהם שיתקיים

 ההשתדלות עם אבל הבריאות בהם שיתקיים כדי חזק והשתדלות רבות פעולות לעשות
 כל ישתדלו אם שאף כ״כ המזג רועי שהם אנשים ויש ,השלם הבריאות בהם יגיע כבר החזק

 אל מתדכה )ד( דבר ישיגו כבר אבל השלם הבריאות שישיגו להם א״א שבעולם השתדלות
 מזגם רוע עם שיתקיימו ישיגו כבר כי ,וזה ,מועטות בפעולות או בלבד אהד בפעל הבריאות
 מהתחלפות הענק זה ימצא וכן .זה זולת לא בהם החולי יתוסף שלא בענק מועטות בפעולות
 בעמל העושר או החכמה שיקנה מי יש כי ,העושר בשלמות או החכמה בשלמות המדרגות

 אבל שבעולם עמל כל עם אותם יקנה שלא מי ויש ,גדול בעמל אותם שיקנה מי ויש ,מועט
 המיוחד בשלמות הנמצאים בכל הענק ימצא הדרך וע״ז ,בהם מה מדרגה העמל עם ישיג כבר
 שימצא אל בעצמה מספקת )ה( להיותה הראשונה הסבה כי , וזה ,טבעו כפי מהם אהד בכל
 פעל שום לעשות תצטרך לא )ו( מדרגתה כפי בה נתיהד אשר השלמות בפעל תמיד בה
 נקיים להיותם הנבדלים והשכלים ,שלמות שום ידו על שתקנה כדי בזולתה ולא בעצמה לא

 שום לעשות יצטרכו ולא ,תמיד בפעל טבעם כפי בהם נתיחד אשר השלמות בהם ימצא מחומר
 ואולם ,לגלגלים רצוני זולתם אל שיגיעו ההנעה אלא שלמותם שישיגו כדי בעצמם פעל

 לא הומר בעלי להיותם הנה ,החכמים כל הסכמת כפי משכלת נפש בעלי היותם עם הגלגלים
 ,בעצמם פעל איזה הם כשיעשו לא אם טבעם כפי בהם המיוהד השלמות לקנות להם הספיק

 להיות כי ,שלמותם המשכלת נפשם השיג בכלל ההתנועעות בפעל כי ,התנועה הוא הפעל וזה
 כל ועם .טבעה כפי ׳ בה שנתיחד השלמות שתשיג כדי גופיי פעל אל ,תצטרך בגוף משכנה

 ויותר נכבד יותר מהגלגלים שהוא טי בי ההוא; בפעל מקצתם קצתם הגלגלים יתחלפו כבר זה
 שנתייחד המעלה להשגת בלבד פשוט אחד פעל לו יספיק היומיי הגלגל )ז.( כמו בבעלה שלם

 הכוכבים וגלגל ,פשוטה אחת תנועה שהיא היומית התנועה היא הזה והפעל ,טבעה כפי בה
 בלבד אחת תנועה לו הספיק לא היוטיי הגלגל מן השלמות ומקנית מהמעלה רחוק להיותו

 כל הגלגלים ושאר ,לו המיוחדת והתנועה היומית התנועה שהן )ח( תנועות שתי אל ויצטרך
 ובעבור לו, המיוהד שלמותו שישיג כדי פעולות רבוי יצטרך מהמעלה רחקו כפי ואחד אהד

 רחוקו כפי מלאחר יותר תנועות רבוי מהן לאחד ונמצאו התנועות מתהלפי הגלגלים נמצאו זה
 מתחלפות רבות תנועות לו ימצאו הירח וביהוד לכת כוכבי קצת שנמצא עד ,השלמות בהשגת

 שעל כדי הגלגלים מלשאר יוהד פעולות רבוי אליה הצטרך מהמעלה רחוקה לרוב כי וזה
 עליו הסכים דבר וזה טבעה, כפי בו נתיחדה אשר השלמות הירח תקנה התנועות רבוי ידי

 בעל שום אין כי שיורה ממה וזה .והעולם השמים מספר השני מהמאמר הג׳ בכלל הפילוסוף
 ע״י נגמרות גשמיות פעולות בעשית זולתי טבעו כפי לנפשו המיוחד שלמותו משיג הומר
 לנפשותיהם המיוהד שלמותם שישיגו כדי שיתנועעו הגלגלים מהכרח יהיה ולזה . הגשם

שיצטרך הגלגלים מחופר עכור יותר חומר בעל להיותו האדם כי מזה ויתחייב ,בגוף כח מהיותם

 בהכרח שרשים
 הבריאות שלמות .השלמיות שני )א( ד פרק

 אלא .והעושר החכמה ושלמות
 בחד והעושר החכמה כולל לחה עיון קצת בזה שיש

 בפני שלמות הוא אחד כל הנראה לפי כי שלמות
 שהחכמה וי״א .בחבורו נתלה האחד ואין עצמו

 בפ״ב לעיל הנזכר אחרון שלמות בכלל הם והעושר
 והולך שמבאר מעלות הד׳ ור״ל , המאחר מזה

 לפי ראשון שלמות נקראים הס הבריאות משלמות
 באו פעולה שוס בלי או מיד הפעולה ידי שעל
 החכמה משלמות והולך שמבאר מעלות והג' ,אליו

 בשלמות מזכיר אינו ולכן אחרון שלחות הם והעושר
 שלחות גבי שזכר ראשונה המעלה והעושר החכמה

הוא רק פועל שוס בלי אליו שבאה והוא הבריאות

 החכמה כי האחת נגד וזהו ,תמיד כפעל אצלו
 וכיוחר , בנח בתחלה האדם אצל הוא והעושר

 בחפוש וכצ״ל בספרים נפל שטעות הוא בזה נראה
 אינם ,פעל שוס ולא )ב( :וק״ל וכו׳ השלמיות

 הסתבך. )ג( רפואה: פעולת לשוס צריכים
 אחר איל הכתוב לשון והוא מאד חזק בהם מעורב

 שלא .הבריאות אל מתדמה )ד< : בסבך נאחז
 הפעולות שע״י אלא לגמרי בריאות שוס ישיג

 החולי אליו יתוסף שלא לו נעשה אלו המועטות
 זולת .בעצמה מספקת )ה( :והולך שמבאר כמו
 :תצטרך לא לכן .תצטרך לא )ו( : פעולה שוס
 הגלגלים כל על עליון הוא .היומי הגלגל )ז(

 גלגל כל כי . היומית התנועה שהן )ח( :שתחתיו
צייו
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 כפי בו שנתיחד השלמות ישיג הפעולות רבוי שע״י כדי מהם יותר הפעולות רבוי אל בהכרח
 הפעולות בזולת לבד בהשכלה שישיגהו אפשר היה שאם ,המשכלת נפשו שלמות שהוא טבעו

 לקנות גופיי פעל ולעשות להתנועע צריכין היו ולא הגלגלים בזה ראויים יותר שיהיו שכן כל
 הבעלי ואולם .גופיי פעל בזולת שלמות שום להשיג הומר בעל לשום שא״א אלא .שלמותם

 היה ולא הנפש לבעלי המיוחדת מהמעלה מאד יותר רחוקים להיותם מדברים הבלתי חיים
 מהקיום בה מק להם הושם השכל נעדרי להיותם האישיי הקיום לקנות טבעם כפי להם אפשר
 בפעולות או בלבד אהד בפעל זה ויושג המיני/ הקיום והוא הנפש בעלי שאר קיום אל דומה

 ההשארות שהוא הנפש בעלי בשאר אשר מהשלמות מאד רהוק ההוא השלמות להיות מועטות
 בגלגלים שהוא במו המשכלת נפשו מצד באיש הקיום לו אפשר שהיה למה האדם אבל , האישיי

 הפעולות רבוי ידי שעל כדי המתחלפות הפעולות רבוי לו הושמו ממדרגתם מאד רהוק והיה
 בפעולות או אחת בפעולה הגלגלים שישיגוה המדרגה ממין מדרגה וישיג לו שהפר מה יתקן

 כפי שהן אותן אלא )כ( הנפש אל שלמות נותנות הפעולות כל שאין מבואר והוא ,מועטות
 פעולות היותן מצד )י( הנפש אל שלמות נותנות ההן הפעולות שיהיו א״א גם שראו/ מה

 ולהיות ,ההוא השלמות משיגים חיונית נפש בעלי שהם הגשמיים כל היו שא״כ בלבד גשמיות
 כמו מעשה בזולת בלבד ההשכלה מצד )כ( האנושי השלמות שישיג א״א חומר בעל האדם

 התנועה שהוא מהגשמי פעל להם שימצא הוייב חומר בעלי להיותם כי מהגלגלים זה שבארנו
 שיהיה יתחייב ולזה ,טבעם כפי בהם שנתיהם הנפשיי השלכות ישיגו ההוא הפעל שע״י כדי

 ,נפשיית והשכלה גופי מפעל מורכב ענין משכלת נפש ובעל חומר בעל לכל השלמות הנותן הדבר
 הנפשיית ההשכלה בצד אבל בלבד גופיי פעל היותה מצד השלכות התן לא המעשיות הפעולה כי

 גופיית כפעולה כורכב שהוא התואר על הנעשה והפעל .שבארנו כמו בעשיתה שיושכל
 צורתו אחר נמשכות שהן שאמרנו הפעולות והן ,בנפש שלמות הנותן הוא נפשיית והשכלה
הנמשכים בו שחשבו כמו בלבד הכושכלות השכלת לא ]א[ ממנה ומושפעות השכלית

: הפילוסוף אחרי .
 הפעולות, אל מתחברת בהיותה הנפשי השלמות שתתן שאמרנו הנפשית ההשכלה ה פרק
הגופיית הפעולה העושה שיבוץ היא אבל המושכלות השגת איננה 1
 לא השם בעיני והישר הטוב לעשות בכונה אותה כשיעשה וזה ,בעשיתה השם לעבוד ההיא

 גוף בעלי שהם הגלגלים כן ראיה עליו ילקה דבר וזה ,כלל אחרת לכונה ולא עצמו להנאת
 תמיד מתנועעים היותם מצר להם מושג הוא ושלמותם האדם מין שהוא כמו משכלת ונפש
 המשורר זה שבאר כמו ,המציאות שיתקיים כרי להתנועע עליהם שגזר השם רצון להשלים בפעל

 והתחיל להם שגמל והטוב החסד על השם את הבריות שישבחו שראוי השבח על מדבר כשהיה
 על כשדבר כך ואחר ק״ג( )חהליס גמוליו כל תשכחי ואל ה׳ את נפשי ברכי ואמר האדם מנפש

 כלומר ק״ג( )שם רצונו עושי משרתיו צבאיו כל ה' ברכו עליהם אכר והמזלות הכוכבים
 העבודה שלמות תכלית וזהו רצונו לעשות אם כי אחר תכלית לשום אינו בתנועתם כונתם שתכלית
 בהניעם כונתם כי הכתוב באר הנבדלים בשכלים גם כי ,הש״י את נמצא שום שיעבוד שאפשר
 ה׳ ברכו הכתוב אמר זה זולת לא להניעם עליהם שגזר ודברו השם גזרת לקיום רק אינה הגלגלים
 השכלים שהם למלאכים קרא ק״ג( )שם דברו בקול לשמוע דברו עושי כח גבורי מלאכיו

 הזאת שבההנעה ואמר חזקה וביד גדול בכח תמיד הגלגלים מניעים להיותם כח גבורי הנבדלים
 לשמוע וזהו ,להניעם עליהם שגזר וגזרתו השם דבר לעשות אם כי אהר תכלית לשום מתכונים אינם
 גדול היותר התכלית שהוא דברו לקול נשמעים להיותם אותם מניעים הם כלומר דברו בקול

כמו אחר תכלית שום להשיג ולא פרם שום לקבל אותם מניעים ואינם שישיגו להם שאפשר

שראיתי שרשים
 מצד )כ( :זה שאחר בפרק שיתבאר כמו לה הראוי אלא )ט( :היומי גלגל תנועת מס להתנועע צריך
מה יתבאר זה שאחר בפרה . בלבד ההשכלה טוגות פעולות שיעשה .שראוי מה כפי שהן אותן
: הנפשית ההשכלה היא היותן מצד )י( :בזה וכיוצא ומצות צדקות כגון

כלומר הכונה זולת המעשה שיעשה .בלבד גשמיות שעולות

ענפים
 הוא האנושי בשלמות המחבר שכונת משמע נמי זה מלשון וכו׳. בלבד המושכלוח השכלת לא ]א[ ד פרק

 לומר ורצה בלבד מלת ואמר בלשונו דקדק ולכן .בענפים ב׳ בה׳ לעיל שכתבנו דרך על
 המעשי» בחלק ג״כ נתלה שהוא אלא המדעי חלק והוא המושכלות בהשגת בלבד נתלה האנושי שהשלמות לא

: בענפים בפ״ב לעיל שכתבנו דרך על
בדי
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 יותר שישמעו כדי ]ה[ הגלגלים מניעים שהם ר״ל דברו בקול לשמוע כי שפירש מי שראיתי

 שפע להם יושפע שבזה ידמו כי להם מהמושג יותר שלמות להשיג כדי כלומר )א( השם דבר
 לא המניעים במלאכים מדבר הכתוב זה כי / נכק אינו וזה ,גדולה יותר מדרגה וישיגו גדול יותר

 תמידית היא ושלמותם בכה דבר להם יאק תמיד בפעל הוא )ב( המלאכים ושלמות בגלגלים
 בלבד המושכלות השכלתם מצד להם השלמות שאין הכתוב יבאר זה כל ועם זה, זולת לא ההשגה

 שגזר השם לדבר להשמע כדי ההשכלה עם בפעל לגלגלים מניעים שהם ההנעה אלא )ג(
 לעשות בפעל מתנועעים שהם התנועה מצד הוא שלמותם והכוכבים הגלגלים וכן ,להניעם עליהם

 מצד תמיד מתנועע הגלגל כי המתפלספים שהבינו מה צד על ולא ,שכתבנו כמו השם רצון
 מצב להיות בכה אשר המצב והוצאת )ה( המצבים בחלוף )ד( והשגה שלבות לקנות שיחשוב

 וסובב המשתגע כאדם ושגעון שטות הגלגל תנועת תהיה דבריהם לפי כי .מבואר שבוש וזה בפעל,
 או מערב נכה ופעם מזרח נכח פעם המצבים בהחליפו שלמות להשיג בחשבו אחד עמוד סביב
 שהם אחר כי ההפסד מבואר דבר וזה ,בפעל מצבים בכח אשר המצבים ובשומו דרום או צפון

 אלא .הדרך זה על תנועתם תהיה איך )ו( משכלת נפש בעלי מדברים חיים שהגלגלים מסכימים
 אלא אינה בתנועה הגלגלים או בהנעה הנבדלים השכלים בונת שתכלית בני שכת כמו הוא שהאמת

 .זה זולת לא ושלמותם חשקם תכלית וזהו שיתנועעו עליהם שגזר וגזרתו השם רצון לעשות כרי
 תכלית ספק בלי זה כי לעבודתו המלך וקבלו לפניו ובא מהמלכים מלך שיחשוק במי בזה והמשל

 לא גדולה בזריזות עבודתו יעבוד ולזה המלך לפני מקובל עבד בהיותו והדרו טובו וכל הצלחתו
 אבן כמ״ש הקדומים הפילוסופים מן האבהיים הסכימו וכן .רצונו לעשות כ״א אחר תכלית לשום
 הנה שיש היא הקדומים האנשים וסברת ,לשונו וזה ההפלה הפלת מספר השלישית בשאלה רש״ד

 הם ויתנועעו )ז( השמימיים לגרמים המניעים הס מהמרים נבדלות השמימיים לגרמים התחלות
 נבראו אמנם שהם )ח( מהם והכנה בתנועה לצוואתם והקבלה אותם והאהבה האמונה צד על

 מן נבדלים הם השמימיים הגרמים יניעו אשר ההתחלות כי שהתאמת שאחר וזה ,התנועה מפני
 מצווה שהפתגועע מצד אלא הגשמים בו יניעו אופן ישאר לא )ט( גרמים ושאינם התמרים
 התחלותיהס השכילו עצמותם ישכילו מדברים השמימיים הגרמים שיהיו אצלם חוייב ולכן בתנועה

 שתנועת בזה יסכימו הגדולה כנסת אנשי נמצא וכן .עכ״ל בם המצווה צד על אותם המניעות
 ברא במאמרו אשר הלבנה בברכת שתקנו ממה יראה וזה ,השם רצון לעשות כדי היא הגלגלים
 שיורה ממה זה וכל ,וכו׳ קונם רצון לעשות ושמחים ששים וכו׳ צבאם כל פיו וברוח שחקים
המשכלת הנפש לבעלי השלמות יתן ומצותו ה׳ רצון לעשות בהשכלה )י( הנעשה הגופיי שהפעל

 . יותר שלמות להשיג כדי כלומר )א( ה פרק
 לשמוע הכתוב שאמר מה

 וכיוצא פרעה אצל חלום תשמע וע״ד להשיג פירושו
 יתבארו פל״ח במ״ד ולקחן פכ״ג במ״ב ולעיל .בו

 בפעל הוא )ב( :ע״ש המזמור מזה הפסוקים יתר
 כי השגה תוספת שוס בהם אין ,פי .,וכו תמיד

 אופן על אצלם תמידית היא והשגתם שלמותם
 בפעל הכל אם כי בכת אצלם דבר שוס ואין אחד
 הגלגלים מניעים שהם לומר אפשר היאך כן ואס
 : ההנעה ע״י .ההנעה אלא )ג( :יותר שישיגו כדי
 נכח פעם עומד שהיה . החצבים בחלוף )ד(

 החצב והוצאת )ה( :מערב נכח ופעם מזרח
 בצד לעמוד שבא קודם בד״מ .וכו׳ בכח אשר

 בכח אצלו במזרח אשר ההיא העמידה היתה מזרח
 אל ינכח מן ההיא העמידה יצא שם שעמד ואחר
. הדרך זה על תנועתם תהיה איך )ו( :הפעל

 מזרח לנכח פפחיס כמה מתנועעים שהיו אחר
 לשאר □ה וכיוצא מערב לנכח פעמים כהה וכן

 להתנועע להם היה לא כלום השיגו ולא צדדים
 הס הגלגלים .הס ויתנועעו )ז( :הדרך בזה עוד

 והאהבה האמונה צד על מהמלאכים מתנועעים
 עצמם על ומקבלים להמלאכיס אוהבים שהם
 פוגש שהמלאך ולא שיתנועעו מהם והגזרה הצווי
 נבדל הוא כי אותו ומנענע בהגלגל בעצמו ונוגע

 שאחר במ״ש והולך שמבאר כמו גוף ואינו מהחומר
 לא )ט( :הגלגלים . שהם )ח( :וכו׳ שהתאמת

 נבדלים שהם מאחר .וכו׳ בו יניע אופן ישאר
 להניע אופן בשום להם א״א גוף ואינם מהחומר
 נגיעה לומר שייך אין כי ונגיפה בפגישה הגלגלים

 ומצוים גוזרים שהם רק מהחומר הנבדל בדבר
. בהשכלה )י( : בעצמם שיתנועעו להגלגלים

בכונה

ם ענפי

 באס נראה .ונו׳ להם מהמושג יותר שלמות להשיג כדי כלומר ה׳ דבר יותר שישמעו כדי ]א[ ה פרק
 שיתמידו כדי לומר רצו השם דבר יותר שישמעו כדי מפרשים היש שאמרו מה נפרש

 המחבר שהבין כמו ולא ,בענפים פי״ב ב׳ במאמר לעיל שכתבנו דרך על לעולם תפסק ולא ׳■בהשגתם
: נ״ל וק״ל אינו המחבר וקושיה מכונו על הכתוב ,פי׳ יהיה ,בדבריהם

ואפר
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 רגלך סשבת תשיב אם אמר השבת את למענג טוב גמול ייעד הנביא שנמצא מה ע״ז ׳ויעיד
 בשכר מפליגים רז״ל ונמצא .נ״ח( )ישעיה ה׳ על התענג אז וגו׳ עונג לשבת וקראת וגו׳

 מצד האדם אל יגיע גופיי ופעל גשמי דבר התענוג היות עם המועדות ואת השבת את המענג
 ספק בלי היה כונה בלא נעשה פעל התענוג היה שאם אלא , אדם שהוא מצד לא חי פעל שהוא
 דומה שכלי פעל פפק בלי הוא מצותו ולקיים ה׳ את לעבוד בכונה כשיעשה אבל ,בהמי בעל

 אמרו וכן .שאפרנו בכו זה זולת לא התכלית יושג בו וכיוצא הזה ובפעל ,הגלגלים תנועת פעל אל
 פסה לשם אכלו אהד פסהיהם שצלו אדם בני לשני משל ע״ב( ד״י והוריות ע״א כ״ג דף )נזיר רז״ל

 וצדיקים ה׳ דרכי ישרים כי אומר הכתוב עליו פסח לשם שאכלו זה גסה אכילה לשם אכלו ואחד
 )שס(, בם יבשלו ופושעים אומר הכתוב עליו גסה אכילה לשם שאכלו וזה י״ד( )הושע בם ילכו
 לרובו או המין לכלל האנושי השלמות שיושג אפשר הדרך שע״ז לפי כן הדבר שיהיה וראוי )כ(
 בהשגת נהלה האנושי השלמות יהיה אם אבל יודע, הבלתי על ליודע מדרגה יתרון שיש אע״פ )ל(

 ע״ז ויורה ,לרובו או ההוא המין לכלל ההוא התכלית שיושג אפשר היה לא בלבד המושכלות
 שאמר כפו הוא מה האנושי התכלית חוקר כשהיה קהלת בספר שלפה שאמר שנמצא מה ג״כ

 טוב זה אי אראה אשר עד וגו׳ בשרי את ביין למשוך בלבי תרתי וגו׳ חכמה לדעת לבי את ואתנה
 הכושכלות השגת הוא אם כלומר ב'(, )קהלת חייהם ימי מספר השמים תחת יעשו אשר האדם לבני

 על שחקר אהר דבריו בסוף ואמר ]ב[ הגשמיים, התענוגים או הכבוד שלמות או העושר שלמות או
 ירא האלהים את נשפע הכל דבר סוף הסותר, חלקי לכל פנים והראה עצמו בפני מהם כלאחד

 יועיל זה ולפה הטענות כל נשמעו כבר כלומר ,י״ב( )שה האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת
 או המק כל שיכלול שלמות בהם ואין השלמיות ושאר ההכפה שלמות יועיל ולפה העושר שלמות

 בי שכור מצותיו ואה ירא האלהים את אפר ולזה ה' יראת בכונת המצות עשית אלא רובו
 מין כל יכלול השלמות זה כי כלומר ,האדם כל זה כי השלמיות שאר על יתרון לו יש הזה השלמות

 הדרך שזה על כ ג׳ שיורה ומכה האכתי. השלכות השלמיות, שאר מבין הוא שיהיה ראוי ולזה האדם
 שהשלכות הושבק להיותן השלמיות לבעלי הש״יכגנה שנכצא מה אמתי הוא השלמות בהשגת
 הכעשה אליו יצטרף לא אם מהם באחד נמצא האנושי השלכות שאין ואכר בהם נמצא האנושי

 בגבורתו הגבור יתהלל ואל בחכמתו הכם יההלל אל ה׳’אכר כה וז״ש ,הראויה הבונה עם בפעל
 הסוס כי .התכלית כצד אלא אינו דבר בכל החלול ט׳( )ירמיה בעשרו עשיר יתהלל אל

 הוא הנה התכונה או דגוון כצד ישובה ואם )מ( עליו לרוץ שתכליתו מצד התנועה קל שהוא ישובח
 הכם היותו כצד ישובה הרופא וכן ,התכלית שהוא התנועה קל היותו על הוראות שהם מצד

 הכוללים השלמות מיני ג׳ בכאן הנביא כלל וע״כ ,תכוני או מהנדס היותו מצד לא הרפואה במלאכת
 ראוי שאין ואמר .והעושר והגבורה ההככה והם בהם נתלה האנושי שהשלמות שירומה שאפשר

 ולא בגבורתו הגבור ולא האנושי תכלית אל בזה שתגיע שיחשוב פצר בחכמתו הכם שישתדל
אחד שום יגיע ולא ]ג[ התכלית אל ההגעה כצד אלא דבר בכל ההלול אין כי בעשרו העשיר

מאלו שרשים
 שתכלית .כן הדבר שיהיה וראוי )כ( : בפונה
 אף )ל( :שאמרנו הדרך על יהיה האנושי שלמות

 .יודע הבלתי על ליודע מדרגה יתרון שיש פי על
העיון בחלק הנתלים בחושכלות להשיג שיודע מי

נ ע

 בחלק להשיג יודע שאינו מי על מדרגה יתרון לו יש
 האנושי השלמות אין כי כלום בכך אין מ״ח העיון
 מזה ב׳ בפרק לעיל חזה ועיין .בזה דוקא תלוי

 .הגוון מצד ישובח ואס )מ( :בענפים המאמר
כלומר

 הפני על בזה לנו לרמוז בא הכתיב שכונת נראה .וכו׳ נשמע הכל דבר סוף וכו׳ דבריו בסוף ואמר [5]
 האלהיס אח ואמר .המעשה וחלק העיון הלק והם ,בהס נתלית האמחית והצלחתו ששלמוהו חלקים

 בפסוק ע״י בעל שפי׳ וע״ד ,הסיד ע״ה ולא חטא ירא בור אין וע״ד לבד בשכל הנתלה העיון הלק כנגד ירא
 בשכל הנתלים דברים והס ע״ש, ית׳ ויכלחו העולה חידוש על מורה היא שהיראה וגו' שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה

 ולא הרוחני ושלמותו הכליהו אדם ישיג אלו ’הלקים שני ע״י כי המעשי להלק רומז שמור מלותיו ואה העיון,
 מזה שני בס' לעיל באריכות הכל שבארנו וע״ד זה, דלפני בפרקים המהבר בדברי שנתבאר כמו זולת ע״י

 כל זה כי אה״כ וז״ש ,בענפים ושם הספר בפתיחת המהבר בדברי לעיל מבואר הוא וכן בענפים המאמר
הרומני הדבקוח להשיג יוכל אלו הלקים ב' ע״י כי זולת ולא בעה״ז אדם כל של תכלית זהו ר״ל האדם
: נ״ל וק״ל כמ״ש ,

 בפירוש המהבר שדברי נראה .וכו' המעשה מהם אחד כל חל יצטרף לא אם וכו' אחד שוס יגיע ולא ג[
 שישיג במה יותר יושלם הדבר כי האמה נגד הם הנראה ולפי גדול עיון אל צריכים הכתוב זה

 בעצמו לאדם המגיע השלמות כי עיון במעט מבואר הוא וזה ,זולתו על שישפוט ממה בעצמו הוא ■מהשלמות
 הות
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 השלמות מן שישפיע ר״ל המעשה מהם אחד כל אל יצרף לא אם האנושי תכלית אל כאלו
 בעשרו ועשיר בגבורתו הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל וז״ש ; זולתו על לו שיש ההוא

 כשישפיע אלא הגבורה וכן העושר ובן אליו מיוהדת ההכמה כשתהיה להתהלל לו שאין כלומר
 שהשי״ת כמו זולתו אל השלמות שיגיע כדי אלא גמול שים להקות זה יעשה ולא לזולתו כמנה
 משפט הסד עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל וזהו ,הדרך ע״ז השלמיות משפיע שהוא עושת

 גבורתי מצד משפט חכמתי מצד הסד עושה שאני שאהד וידע שישכיל כלומר ,בארץ וצדקה
 וראוי לפני נרצים הללו שהדברים יראה כזה לכך צריך שאיני פ’אע׳ עשרי מצד וצדקה

 האדם שיהכוין וראוי ה/ נאם הפצתי באלה כי והשכילו ותבינו הפץ שאגי כה לעשות שתשתדלו
 כמו גמול שום להקות הא זה זולה לא השם רצון לעשות ר״ל הזה התכלית אל בפעולותיו

 זה על הנעשים והמעשים הפעולות כי גכול שום הקות מבלי לזולתו והונן בטיב יתברך שהוא
 עצמו להשל־ם וראשונה בעצם היא שההבנה אע״פ החכם כי לפניויתברך, רצויים הם התואר

 החסד; אל )נ! מהחכם שיושפע מה האר ולזה זולתו על מכנה שישפיע ראוי ההסד צר על מ״ט
 בו שיש היתר הכה ט מ עצמו ולשכור הבזיק לדהות בעצם אייו נמצאת שהגבורה עם ואולם
 זולתו אל ,להושיע כדי אלא בלבך עצמי על בו להגין בו נתן לא ספק בלי ארם בני משאר
 העושר ואולם .משפט זולתו על להגין הגבור כן שימשך מה יקרא ולזה עושקו מיד עשוק ולהציל

 החסד בין כמוצע ענין הוא כאלו לזולתי להטיב ושנית צרכיו כל לספק ראשונה באדם שנתן לכה
 שיהיו הן דאדם אותם שיעשה הפעולות כל כי הוא הנביא דברי וכלל .צדקה יקרא והמשפט

 מעשים אך פעולות שהם לפי אותם שיעשה ראוי הצדקה מכין או המשפט כמין או החסד מטין
 הוא האלהי שהרצון כזה ויראה .ה׳ נאם הפצתי באלה כיי כיים וזהו בעשיתן הפץ שהש״י

 הפץ שהשם מה לעשות ההשכלה דדוא הפעל אל כשיצטרף כי בפועל הנעשות בפעולות
 המעשה; אליו שיצטרף מבלי בלבד המרע בחלק לא אבל ]ד[ וגו׳ אותי וידוע השכל בט״ש

 ועשה ושתה אכל י הלא אביך ירמיה אמר לכן; קודם ולא ידוע יקרא אז אליוהכעשה וכשיצטרף
 הנה כ״ג(. )ירמיה ה׳ נאם אותי הדעת היא היא לו טוב אז ואביון עני דין דן וגו׳ וצדקה משפט

 יקרא ושזה בפעל המשפט בעשית אלא הכלך שהוא לגבור גדולה מערה אין כי בפירוש גלה
 כידיעת האנושי שלבות להשיג האדם אל נכבד יותר תכלית שאין כבואר והוא ,השם את ידיעה
 ר״ל תתואר ע״ז הנעשה שבמעשה לבאר ידיעה שזכרנו התואר ע״ז הנעשה המעשה וקרא השם

 בשם המלאך תמצא וכן .בעה״ב הנפש קיום שהוא האנושי התכלית יושג השם רצון ת לעש בכונה
 ועשית המצות שכירת על בעה״ב לנפשו הקיום הגדול הכה; יהוצדק בן ליהושע כעיד , השם

 את ואם תלך בדרכי אם צבאות ה׳ אכר כה אכר ג׳( )זכריה דשם עבודת בכוונה פעולות
 העומדים בין מהלכים לך ונתתי הצרי את השכור וגם ביתי את הדין אתה וגם השכור משכרתי

 בין מתהלכת והיותה הנפש קיום לו שיעד היי האלון; שרפיא בין עוזיאל בן יהונתן גם ותו האלה
 :לבארו שרצינו מה וזה ;הצריו את וישכור ביתו את שידין בשבר תמיד לפניו שעומדים המלאכים

 האדם כביאות כלם שיהיו אם ;הלקים כג' כאהד ימלט לא האנושיות הפעולות ו פרק
התכלית אל אותו מביאה מהן אהד תהיה שלא או ותכליתו; שלמותו אל

האגושי : שרשים
 נמו ועושר גבורה חכמה כנגד הס וצדקה לו שיש מצד ישובח שלפעמים פי על ואף כלומר

:והולך שמבאר משפע חסד . החסד אל )נ( : נאה -צבע
 פרק

ענפים
 שהשלמות המחבר אמר היאך כן ואם .ומקרי חיציניי כלמות הוה זולתו על וההשפעה רעצמיי פנימיי כלמות הוא

 מעשה נקרא זה וחין בהמת מעשה איננה הזולת אל ההשפעה ועוד .לזולת ההשפעה מצד בא הוא האנושי
 ולא■ אמר מתחלה כי וביה מניה נסחרים הם כדבריו המצא המהבר בלשון תעיין אם ועוד .צ וק בפעל
 ואה״כ צהזולת ההכפעה ע״י כ״א התכלית אל נהניע אפכר שאי בהדיא מכמע וכו׳ מאלו אהד שוס יגיע
 משמע א״כ וכו' ממנה להשפיע ראוי החסד שע״צ עצמו להכלים וראשונה בעצם היא שהחכמה שאמ״פ אמר

 המחבר שדברי נלאה לכן .החסד ע״צ אם כי אינה וההשפעה לזולתו ההשפעה זולת התכלית אל האדם שיגיע
 לי אין ובאמת .להאריך שאין אפס הכחוב זה בפי׳ אחרים דרכים לי ויש עיון צריכים הכתוב זה בבאור
 בדבריו תשמיש כאלו גדולים העיונים בדברים מחשבתו השתושש מרוב אפשר כי כזה בשעות המחבר לחשוד

: ע״ש כני למאמר כהערתו לעיל בעצמו שכתב כמו הדרוש זה המבארת הקדמה איזה
 הוא בזה המחבר כמנת כנאמר לא אס מדוקדק אינו הלפון נמי כאן .וכו׳ בלבד המדעי בחלק לא אבל [ ]ד

 תכלית שאין בהדיא בסמוך אמר וכן כע»פי©; המאמר מזה ובפ״ב פ״ד בסוף לעיל שכתבנו דרך על
: ודו״ק הרבה בזה וכיוצא .•כו׳ ה׳ מידיעת אנוכי שלמות להשיג האדם אל נכבד יומר

ובזה
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 האדם מביאות בולן שיהיו וא״א ,מביאות בלתי וקצתן אותו מביאות קצתן שיהיו או !האנושי

 האדם כל בעיני נמאסות שהן הפעולות הן ודומיהם והגזל ההמס פעולות כי ותכליתו שלמותו אל
 אל שיביאו א״א מדברים הבלתי הב״ח מפעולות שהן והזוללות בנאוף השטיפה פעולת או

 אחת תהיה שלא ושקר ,האדם לשלמות שוה והחמור החזיר שלמות יהיה שא״כ האנושי תכלית
 בהכרח האנושיות בפעולות נתלה האדם שלמות היות בארנו כבר כי התכלית אל מביאה מהן

 אל אותו מביאות קצתן שיהיו מבלתי אפשר אי ולזה רובו. או המין כל כולל הזה הדבר להיות
 הפעולות ידיעת והנה מכנה. אותו מרחיקות אבל אותו מביאות בלתי וקצתן האנושי התכלית

 שהדבר לפי כאד קשה והגבלתם הנפש שלמות שהוא האנושי תכלית אל האדם את המביאות
 מזג סבלנו אם כי אליו, המזיקים או אליו המועילים הדברים א״אשיודעו עצמותו שיוםכל”)א(

 נשיבהו בואו שיתמיד כדי )ב( שוויו על שנכשיכם הדברים שנדע לנו אפשר אי משל דרך האדם
 הדברים נדע ואח״ב כחנו כפי אמתתו ונשיג תחלה שנציירהו ראוי אבל ,ממנו יצא אם אליו

 על לעמוד האנושי הכחקר מצד לנו שא״א האדם בנפש וא״ב ,אליו מתנגדים או אליו הנאותים
 נוכל לא )ג( כחומר כובדלת שכלית מהתחלה מושפע דבר שהיא אלא ממנה נדע ולא אמתתה

 נפשך דע )ד( בני אהד חכם אכר וע״ז ,אליה הנאותים או המתנגדים הדברים מחקרנו מצד לדעת
 שעל כדי האנושי המחקר מצד אליה המועילות הפעולות יודעו במה אפוא וא״כ בוראך ותדע

 ,האנושית היצירה בשורש )ה( המבחן זה שימצא שראוי ספק אין כי ,שלמותה הנפש תקנה ידם
 והחסידים הנביאים פעולות יהיו עליו מסכימים האנשים שרוב מה אחר בזה שנלך נאכר ואם
 שנברא )ו( אחר כי ספק ואין ,מעשיהם בהפך נוהגים האנשים רוב להיות מהם להתרחק ראוי

 בהן שיתלה המשובחות הפעולות בין להבחין דרך יצירתו בשורש בו שיהיה ראוי יחידי האדם
 טובות שהם האנשים בבל מוסכמות פעולות נמצא שאנחנו אחר כי ונאמר .מזולת הנפש שלמות

 והכס כעול רעות היותם האנשים ככל כוכבמות ופעולות ,ודוכיהם היושר ועשית העול כהרחקת
 ,הרעות בפעולות והתעצב ותדאג הבובות בפעולות ותגיל תשמח הנפש נראה ואנחנו ,ודומיהם

 בפעולות ותשכח תגיל אלהית להיותה שהנפש יראה הנה בהפך ויצטער בדומה ישמח )ז( דבר וכל
 חוץ להיותן הרע בפעולות ותתעצב טובות האלהיות הפעולות כל להיות לטבעה הדומות הטובות
 או רעות הפעולות היות על ראיה ילקח כבר כי לומר נובל הצד ומזה ]א[ אליה ומתנגדות מטבעה

 עש־תן קורם תמיר בהם הנפש ותשמח ]ב[ שתשיש הפעולות כי דאגתה, או הנפש משמחות טובות
 הנה עשיתן אחר עליהם ותדאג הנפש בהן שתצטער והפעולות טובות הן הנה עשיתן לאחר או
 רע אותה רשע נפש שלבה כמאמר הרע אל תמיד ותאב כוסף שהוא הרשע אפי׳ כי וזה רעות, הן

ימשל) שרשים

 אנו שאין כלומר .עצמותו שיוסכל )א(רו פרק
 ומהות עצמות יודעים

 לעיל שכתבנו דרך על ,וכו׳ א״א לכן הנפש
 :וגו׳ למען ואדעך הכתוב בביאור זה מאמר בפ״ג

 בשוה תמיד שישאר כדי .בו שיתמיד כדי )ב(
 השכל כי .מחקרנו מצד לדעת נוכל לא )ג( :מזגו

:מהחומר הנבדלים הדברים מהשיג לואה האנושי

 שא״א כשם כלומר .בוראך ותדע נפשך דע )ד(
 : הבורא מהות לידע א״א כך הנפש מהות לידע
 שראוי כלומר . האנושית היצירה בשורש )ה(

 אנושתו טבע מצד באדם להיות צריכה זו שבחינה
 האדם שנברא )ו( : בה נתלה ששלחותי מאחר
 ישמח )ז( :ללמוד( חמי לו היה לא )וא״כ .יחידי

ויצטער לטבעי הדומה דבר לו כשנעשה .בדומה

כשנעשהענפים

 אינם בזה המחבר שדברי נראה וכו׳. דאגתה או הנפש משמחח וכו׳ כבר כי לומר נוכל הצד ומזה ]א[ פ״ו
 טובות הפעולות היות על מוכרחת ראיה אינה ודאגתה הנפש שמחת כי דעת למביני ישרים

 סוב להיות מתדמה שהוא דבר באיזה עצמו את האדם ירגיל ולפעמים באדם נובע נפשה ההרגל כי ,רעות או
 תדאג אשר שהדברים ואע״ג וחתעצב נפשו תדאג אחר דבר אל כך אחר בנסותו והנה ,מה זמן בה ויתמיד

 . ע״ש עצמו המחבר בדברי ד׳ ממאמר ל״ב בם' לקמן זה שיתבאר כמו באמת טבעו נגד הס עליהם נפשו
 לא אס רעות או טובות הפעולות היות על מכרחת אינה ודאגתה הנפש משמחת כאן שהביא הראיה א״כ ו

 ,השכל להבחין רחוק דבר וזהו והמנהג ההרגל יטרידהו לא שעדיין מנפש היא כאן המחבר של שראיתו שנאמר
 שהשמחה בהדיא מבואר וכו׳ לשמוח כ״א באדם טוב אין כי ידעתי הכתוב בביאור זה מאמר ל״א בפ' לקמן ועוד
 שמח הוא ואעפ״כ האמת הפך האדם ישיג לפעמים כי באמת סוטת הפשלות היות על מכרחת ראיה אינה
הוא המחבר הרב בדברי כאן שהתשררנו מה כל ואפשר .וצ״ע אהדדי סותרין המחבר דברי וא״כ .וע״ש

: זה אחר הבא פרק בריש המחבר בדברי ג״כ
 ראיה אינה עשייתן קודם הבאה שהשמחה נראה לכאורה . עשייתן קודם תמיד בהם הנפש ותשמח ]ב[

 בין הפרש שיש אלא .עשייתה קודם עליה שמח הוא עבירה איזה לעשות כשרוצה הרשע גם כי
שמחה
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 לעשותה אותו כלבב )ח( שהוא היצר תקיפת מצד העבירה קודם יהיה זה הנה כ״א( )משלי
 על ותדאג והתעצב תתחזק נפשו הנה היצר תקיפת ושקטה ונחה העבירה שעשה אחר אבל

 טבהין אינו התאוה שטיפת טצד הביאה קודם כי הערוה על שבא כמי ,שעשה הרע הפעל
 נפשו הנה היצר משטיפת ונתקרר העבירה שעשה אחר אבל , רע ואם טוב אם ההוא בפעל
 זאת נותן ע״ה ירכיה ונמצא ,עליו ותצטער ותדאג בו שיש הרע ותכיר ההוא הפעל תבחין

 שהפעולות להכיר להם שיש להם ואומר ישראל לכנסת הש״י בשם הרעות לפעולות הבחינה
 תיסרך ישראל לכנסת ואמך בפעולותיהם ותצטער תדאג שהנפש מה מצד רעות )ט( עושים שהם

 ה׳ נאם אליך פחדתי ולא אלהיך ה׳ את עזבך וכר רע כי וראי ודעי תוכיחך ומשובותיך רעתך
 והמשובה עושה שאתה הרעה הפעולה אותך שתיסר ראוי הנה ר״ל ב׳(, )ירמיה צבאות אלהים
 להכיר לך יש ובזה העשותן אחר וצער דאגה בנפש קובעות בהיותן וזה אותך תוכיח עצמה
 יראת מצד זה לך אובר איני כלומר אליך, פחדתי ולא אלהיך ה׳ את עזבך ומר רע כי ולידע
 ודאגה צער בנפש מורישות )י( שהן עצמן העברות טבע שמצד אלא עליך המוטל ופהדי ענשי
 ,אליך פחדתי מצר ולא אלהיך ה' את עזבך ומר רע וכי רעות שהן ותרע תכיר עשייתן אחר

 שאמר זהו טוב שהיא יודע בנפש הטוב הפעל שיקבע והגילה השבחה בצד כי ההפך וכן
 בדרכי הושב כשאני כלומר קי״ט( )קהלים עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי חשבתי המשורר

 הוא שבאר כבו וזהו הטובה, דרך שהיא עדותיך אל רגלי השיבותי רעה ואיזה טובה איזה לדעת
 ששתי עדותיך בדרך שאמר כמו תכלית בעל בלתי שבהה בהן שמה שהיה לפי הטעם בעצמו

 כשהוא שמח שאדם כשמחה תכלית בעל בלתי גדולה שמחה ׳ל ר קי״ט( )שם הון כל כעל
הטובות הפעולות להבהק האדם יוכל הדרך ובזה ,תכלית בעל בלתי הון שהוא הון כל משיג

:עשייתן אתר לנפש שימשך השמחה מתוך או הצער מתוך הרעות והפעולות
 איננו הרעות והפעולות הטובות הפעולות יבחנו שבו שאמרנו הזה המבחן דרך ז פרק

 מזגי להתחלפות כי ,הנפש לטבע הנאותות הטובות הפעולות כל לדעת מספיק
 הגבורה ישבח רותח הם לבו שמזג האדם כי ,מדותיהס שיתחלפו יתחייב בהכרה האנשים

 הנאה )א( להגביל זה לפי אפשר ואי ,בה ויישמה המנוחה ישבה בהפך שמזגו וכי בה וישמח
 שימצא אפשר בלתי •שהוא המזג שוה איש יד על לא אם שאמרנו הדרך על והמגונה

 הפעולות בצד )נ( עצום קושי הפרטיות הטובות המרות בהגבלת הנה נמצא הונח ולו *( )ב(
 שקצה קצוות שתי בין מצוע )ד( הטובות והכרות המשובחות הפעולות שהיו לכה כי ,בעצמן
 והגבורה והפיזור הבילות )ה( בין מצוע שהוא הנדיבות כמו חסרון האחר וקצה תוספת האחר

שהיא -------------------
 נדמזקיו כהרגיש וציפי .מדי יותר כפירושו עצמו את דחק כשהים נעל הרג .וכו׳ נמצא הונח ולו הגה״ה *(

 לא עדיין נאמת אבל . עי׳ש אופנים בשני זו גירשא לפי ופירש בוא׳ו ולו החת באל״ף ולא שגירסין אחרת גירסא הביא
 ־. וכו׳ בהגבלת הנה אח'כ שאמר למה המחבר בדברי ההמשך יעלה ולא סובלם המחבר לשון ושאין אלו בפירושים כלום סקן

 יהיה כי וחף שפירושו כדברך יהיה לו כמו ויהיה האחרונה כוא״ו במלאפו״ם הוא ולו דמלת שכלי קס לפי נ׳ל אסנם
 אי והמגונה הנאה נגביל ידו מל אשר מזג השוה כאיש בהחלה שאמר לפי המחבר דברי המשך הוא וכן / כדבריך

 המדוש בהגבלת עצום קושי יהיה עדיין כנה מזג השוה האיש זה נמצא שיהיה הנחה נניח כי אף ואמר מסיים ! שימצא אששר
:והונו שמבאר כמו אחת נקודה אלא אינו הקצוות ב׳ בין וכאמצעי הואיל כפעולות מצד הכוזבות

שרשים
 מחזיק .מלבב )ח( :מטבעו הפך דבר לו נשנפשה

 . רעות )ט( :הנפש שמחת מצד לא אבל ור״ל .ט
 של רושם משאירין .וכו׳ ורישות ח )י( :רעות ק

:־בנפש ודאגה צער
 הנאותות הפעולות .והמגונה הנאה )א( ז פרק

: להפך וכן הנפש לטבע
 שוה שהוא האיש לוה פי׳ .נמצא הונח ולו )ב(

 הטובות הפעולות פרטי להגביל והושם הונח המזג
 הפעולות אלו כלומר נמצא עליהם ולומר והרעות

 זה אבל רעות שהן נמצאו ואלו טובות שהן נמצאו
באל״ף ולא גורסין ויש .שימצא אפשר אי האיש

ענפים

 לפשות בפולס אדם לשוס א״א ולכן לומר ורצה
 ולומר הכפולות פרטי פל הגבלה או הנחה אחו

 שנתבאר וכמו וכו׳ טובות שהן נמצאים אלו פליהן
 ולא שימצא א״א אחר פירוש .כ״ח ראשון במאמר

 לא וגס להבא שימצא אפשר שאי ר״ל ,נמצא הונח
 הפעולות מצד )ג( : בעבר ולא עתה נמצא היה

 פרטי להגביל •א שא מבאר היה בתחלה .בעצמן
 והדאגה השמחה מצד והרעות הטובות הפעולות

 מצד שגס לבאר עוד בא ועתה לנפש המגיע
 טיבות הן איזו ולהשיג לידע א״א בעצמן הכעולות

 . הכילות )ה( :אמצעי .מצוע )ד( :רעות הן ואיזו
קמצנות

 אבל אליה חאוחו החגברוח מצד אם כי אותה עושה אינו עבירה איזה כשיעשה הרשע כי לסאוה שמחה
:וק״ל החומר תאוות מפעולות זהו כי זאת בפעולתו שמחה איננה הנפש מקום מכל

 ועוד
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 אפשר אי קצוות שני כל בין האמצעי והיה )ו( הלבב ורכות לסכנות המסירה בין מצוע שהיא
 באמת אמצעי שיהיה האמתי הפושר )ז( יוגבל שלא כמו ,אחת נקודה אלא שאינו לפי שמגבל

 כן בחוש, אליו שיורמז באופן והלובן השחרות בין באמיתות האמצעי ולא )ח( וקור החום בין
 שהוא מבואר הוא ולזה ,קצוות שתי בין מצוע שהן הפעולות יוגבלו או בפעל שיוכרו אפשר אי

 הידיעה הספיק אם שאף ועוד ]א[ המחקרית הידיעה מצר הפעולות להגביל מאד קשה דבר
 הדברים לדעת שתספיק א״א הנה .האנושי טבע כפי הטובות הפעולות להגביל המחקרית

 נתלה האנושי שהשלמות המאמר מזה חמישי בפרק בארנו וכבר ,יתברך השם אצל הנרצים
 מצד שיודעו א״א הש״י אצל הנרצים והדברים ,יתברך השם אצל הנרצים הדברים בעשיית
 ומדרגתו שדרתו ומהות שלמותו או ומנהגיו ודרכו שר מעלת סכלנו שאם לפי המחקרית הידיעה

 תכלית נעלם ית׳ השם ולהיות בעיניו, שייטבו הדברים או בהם אפו שיחר הדברים נדע לא
 האדם שיפעלם שאפשר הפעולות מכל בעיניו טובים שהם הדברים כל לדעת לנו א״א ההעלם

 שהרע כמו הכללות צד על )ט( הוא מהם שיודע שאפשר ומה ,טובים בלתי שהם הדברים או
 )חבקוק תוכל לא עמל אל והבט ברע מראות עינים טהור הכתוב שאמר כמו השם בעיני נמאס

 הש״י ,אצל נרצות שהן הטובות הפעולות פרטי נדע לא אבל כלל דרך לפניו רצוי והטוב ח׳(
 המכווץ התכלית מפעולתו בשיגיע דרך ויחתור שיתחכם חכם פועל כל מדרך שיהיה ולמה )י(
 העליונה החכמה חייבה ,המכוון התכלית ממנה יגיע כשלא בטל פעל פעולתו תהיה שלא כדי בה

 הדרך שבאמצעות כדי אליו נרצים והבלתי השם , אצל הנרצים הדברים יודעו בו דרך להמציא
 להגביל המחקרית הידיעה ביד כה שאין אחר ותכליתו האנושי שלמותו להשגת האדם יגיע הזה

 שעל כדי האדם ממין נבחר איש על נבואיי שגע להשפיע הוא הזה והדרך ,השלמות על זה
 שאמרו הוא זה ובעבור ב[ נרצים מהבלתי ית׳ השם אצל הנרצים הדברים לאנשים יודעו ידו

 סנהדרין במם׳ זה שבארו כמו מצות שבע על אדם נצטווה מיד היצירה בתחלת כי ז״ל רבותינו
 עץ מכל לאמר האדם על אלהים ה׳ ויצו פסוק אל וסמכום ע״ב( נ״ו )דף מיתות ארבע פרק
 הנרצים הדברים שיודעו א׳יא אלהי צווי שבזולת בזה בארו וכאלו ב׳( )כראשית תאכל אכל הגן

 ה" מצות על שעבר בעבור אלא הבל הריגת על קין נענש ושלא נרצים הבלתי או השם אצל
 שרי דבר על ופרעה הטאם על סדום ואנשי בכפיהם אשר החמס על נענשו המבול דור וכן

 שיראה מה לכי זה בזולת אבל ,אדה״ר שנצטוה מה על עוברים היו שכלם לפי אברהם אשת
 לא למה הדרך זה לפי יקשה כבר ואולם ,בוה ז״ל חכמים דרך זהו ,נענשים היו לא מדבריהם

 עליהם שנצטווה מצות משבע דבר בשום חטא לא שהרי מנחתו ואל לקין ית׳ השם שעה
 הכתובים, מפשט כן נראה שאינו מה ע״א לצד נוטה בענין בכוונתו שחטא נאמר אם אלא אדם
האדם בשכל נמצאות שיהיו ראוי פעולות מיני שני בכאן שיש הוא בזה שנאמר ראוי ויותר

בטבע שרשים

 דרך .הכללית צד פל )ט( :אמצעי שהוא מה ולא :שהאמצעי ובעבור .האמצעי והיה )ו( :קמצנות
:הספר פתיחת בריש פירשנו שיהי׳. ולמה )י( :כלל .האמצעי ולא )ח( :פושרין מיס כמו הפושר. )ז(

בשמייחס ענפים

 כאן וכו/ הש״י אצל הנרצים הדברים לדעת שתספיק אפשר אי הנה וכו' תספיק אס שאף וערד ]א[ ז פרק
 וגם והרעות הטובות הפעולות פרטי להגביל להשגת האדם שצריך המחבר בדברי משמע

 פרסי להגביל צריכים אנו אם כי תימה דבר וזהו ,הש״י אצל הנרצים הדברים הן אתה ולהשיג לידע צריך
 הפעולה היא איזה יודעק אנו אם כי להש״י הנרצים הדברים בידיעת עצמנו להכניס צריכים אנו אין הפעולות

 אנו ואס להש״י נרצה היא ההיא הפשלה בודאי כי האמתי השלמות להפיג נוכל בודאי אזי האמתית הטובה
 הפעולות פרטי ולידע להגביל צריכים אנו אין הש״י אצל הנרצים הדברים בידיעת עצמנו להכניס צריכים

 א״כ הש״י אצל הנרצים בדברים נתלה הוא שהשלמות ה' בפרק לעיל המחבר בדברי שיתבאר מה ולפי .הטובות
חון הנראה לשי הוא הטובות הפשלות פרטי הגבלת מענין הנה ועד זה שלפני בפרק המחבר שכתב מה כל

: וצ״ע המכוון מן
 אלו המחבר דברי .וכו׳ זה שביארו כמו וכו' נצטווה מיד היצירה בתחלת כי שארז״ל הוא זה ובעבור ]ב[

 וגם מבואר זה דבר מיתות ארבע פרק סנהדרין בגמרא שס מצינו לא כי עיון קצת צריכים
 ממונות דיני אחד בפ' שס וכ״ה .היצירה בתחלת מיד אדם שנצטוה ממנו נשמע שיהא לשון משמשת שוס לא

 בהדיא מבואר א״כ וכו׳ נצטוה ט׳ וכו' רגליו על עמד ה' וכו' עפרו הוצבר א' שעה היום שעה עשרה שתים
 וכו' מיד היצירה בחמלת מ״ש שנאמר לא אס שעות ד' או ג' אחר אס כי היצירה בתחלת מיד כצטוה שלא
 מל אלא מיד שגצטוה על קאי אינו וכו׳ זה שביארו כמו ומ״ש ביום בו אלא ממש היצירה בתחלת ר״ל אינו

: וצ״ע נ״ל ,וק״ל מצות ז׳ על שנצטווה
 תה
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בניהם

 האנושי הטין שיתקיים כדי האנשים בין היושר והתמדת העול הרחקת הוא האחד המין ,בטבע
 הפעולות מן המין הה ז[1 ואבימלך ופרעה החמם על הטבול ודור הבל הריגת על קין נענש וע״ז

 אם כי לנפש שלמות שום הקנאת בשמירתם )כ( אין מקום טבל לעונש ראוי שהעובר אע״פ
 השני והכי; .הזה השלמות אל יצטרך לא מדינה הלק שיהיה מבלי במדבר יחידי האדם ישכון

 שלמות הנותנות והם ג״כ בטבע יצירתו בשרש בארם שימצאו שראוי הפעולות מן מין הוא
 שהוא הכללות על )ל( האנושי השכל שיגזור כה ועשות השם אל ההכנעה וזהו ,האדם בנפש

 ישראל את מוכיח כשהיה הנביא שאמר כמו בטבע לאדם נודעים דברים שאלו 1 השם בעיני טוב
 משפט ה׳ דרך ידעו לא כי גואלו הם דלים אך אכל ומשפטיו השם דרכי מכירים היו שלא על

 שמרו ועגור וכוס ותור מועדיה ידעה בשמים חסידה גם אחר במקום ואמר ה׳( )ירמיה אלהיהם
 כי ומשפטיה התורה דרכי על )מ( זה כל אמר ולא ה', משפט את ידעו לא ועמי בואנה עת את
 אפר אבל בואנה, עת ועגור וסוס ותור מעדיה החסידה כידיעת בטבע לאדם נודעים אינם אלו
 לכל מזון ונותן והונן העולם מכלכל הוא איך לכל בטבע הנכרת השם דרך ידיעת על זה

 היוצר מדרגת משפט יריעת הוא אלהיהם ומשפט ,ה׳ דרך וזהו ,תמיד אותם ומקיים הבריות
 לזלזל ושלא האדון לפני כעבד לפניו תמיד ולהכנע מאתו בא שהכל לו להורות בשראוי מיצוריו
 מבלי האנושי השכל טבע אותם יגזור דברים אלו שכל הפחות אל הנכבד ערך להשוות בכבודו
 הכוונה על העבודה היתה שלא לפי מנחתו ואל לקין השם שעה לא וע״ז )נ( .ולכוד למידה
 אשר כל כעל להודות,למטיב שראוי יגזור האנושי השכל כי ,השכל טבע שיגזור כה כפי הראויה
 כי חשוב כמק להביא יכול בהיותו גרוע ממין פחותה מנחה לאדון להקריב ראוי ושאין גמלהו

 הפולים או פשתן כזרע האדמה כפרי להביא לקק לו היה לא וע״כ ,האדון בכבוד זלזול זה
 שלא ובעבור חשוב ממין שהוא ורמונים וענבים כתאנים העץ מפרי אלא ודוטיהם והזרעונים

 השכל מצד יודעו אם אף ואולם .כך על נצטווה שלא אע״פ לעונש ראוי והיה חטא כן עשה
 הדברים וכל פרטיותם לדעת מספיק שאינו אחר מ״מ שאמרנו המינים אלו שני כוללי האנושי
 האמתיות והאמונות הרעות ידיעת ישלם ידו על אלהי שפע שימצא ראוי הש״י אצל הנרצים

 יד שתקצר ראוי אק כי ,האנושי התכלית יושג ירם שעל הש״י אצל הנרצות הפעולות כל ופרטי
 כסו האנושי השלכות להקנאת האדם למין הכרחי כמעט שהוא הדבר בזה האלתית ההשגחה

 החושים כפילת כבו במציאותם להם הכרחיים אינם )ס( לב״ה רבים דברים בהקנאת קצרה שלא
 ולא טוב היותר צד על חיים הבעלי מן מתחלפים רבים במינים נמצאו רבות השגחות ודומיהם

: הראשק ממאמר ששי בפרק זה בארנו שבבר כמו ,ההכרח צד על
 הדברים יודעו ידו שעל כרי שיטצא הכרחי שהוא שאמרנו הזה האלהי השפן П פרק

 ההוא השפע שישיג האדם בחק איננו נרצים מהבלתי הש״י אצל הנרצים
 הדבר על מחומר הנבדל השכל רוח שתחול הטבע מדרך זה אין כי , אלהי רצון מזולת מעצמו
 בכה ויתנבא האדם על אלהים רוח שיחול מרחיקים )ח( הקדמונים כל היו זה ובעבור החטרי

 לכוכבים ותפלות והקטרות צורות עושים הקודמות האומות היו ולזה העתירות, ויגיד עליון
 בגשם נשוא שהוא הכוכב רוח יחול ידה שעל כדי מה צורה על כוכב איזה רוחניות להוריד
 האיש על השופע ההוא הכוכב רוח בכח העתידות ויגיד גשמי שהוא )ב( האדם על הכוכב
 יום אל מיום עליהם להתחדש העתיר לדעת כופפים האנשים כל ולהיות ,הקסם ענין וזה ההוא
 קצת והיו הכוכבים משפטי ויריעת הקוסמים אחר נמשכים הקדמונים היו עניניהם פרטי בכל

ומעבירים האש לשרי עובדים אלו ,מדרגותיהם הלוף כפי השדים ועובדים כשפים עושים האומות

שרשים
ה ועל )נ( : האדם בטבע אינה ההיא הידיעה:והעול הגול עק מן ונזהר שנשמר .בשמירתם )כ(
זה מאחר פט״ו לקמן עיק .לקין השם שעה לא האנושי לשכל אפשר אי כי .הכללות על )ל(

.הכרחיים אינם )ס( :קין חטא ענין יתבאר שם כי כלל דרך אס כי הטובות הפעולות ולהשיג להגביל
התורה דרכי על )מ( :מזה לעיל שנתבאר כמו

: מאמינים היו לא . מרחיקים )א( ח פרק ה׳ דרך ידעו לא הכתוב מ״ש כלומר . ומשפטיה
. גשמי שהוא )ב( זה אמר לא ,וכו׳ ה׳ משפט את ידעו לא וט׳
שהוא כי בתורה שבאו והמשפטים המצות פרטי כל על

ענפים

: הכרחיים שאינם

 אחד מצד ונכרכים ישרים שהם הגס אלו המחבר דברי .וכו׳ בשמירתם אין ,וכו הפעולות מן המין וזה ]ג[
 ראוי אין במדבר יחידי שהוא או בעל יושב כשהאדם אפ״פ כי אמתיס אינם ,הב מצד מקום מכל

 בזה וכיוצא הפול כהרחקת תעשה לא ממצות עבירה איזו לו כשיזדמן תעשה לא במצות שלמות שוס שיקבל
והוא
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הדברים

 שדים יש כי בתשובה אחאי רב כתב שכן , האויר לשרי עובדים ואלו באש ובנותיהם בניהם
 השדים טן טומאה דוה עליהם שיחול כדי עושים היו זה וכל האויר מיסוד ויש האש מיסוד
 בבית ולנים המתים עם להתחבר והקטרות עשונים עושים שהיו ויש ,עתידותיהם להגיר

 שלהם ע״א בבתי מתיהם קוברין שהיו עד המתים מן טומאה רוח עליהם שיחול כדי הקברות
 רוח היה כך ומתוך שם ומתפללים הקברים על ועומדים יהד והנשים האנשים שם נאספים והיו

 עליהם לבא הקרובות העתידות להם ומגידים כומריהם על או עליהם הל המתים מן הטומאה
 היה ההוא שהדבר האוב במלאכת מהיודעים שקבל שלו בדרשה ז״ל הרמב״ן שכתב כמו

 באמצע קטן קשקוש להם ויש לרגליו וזה לראשו זה הקבר על שעומדים ואשת איש ע״י נעשה
 העתיד להם ואומרים שואל והאיש רואה והאשה ההוא בקשקוש ומקשקשין השבעות ואומרים

 זאת כי שם ואמר אוב בעלת האשה עם בשאול הענין שהיה כמו בקרוב עליהם לבוא )ג(
 גדולות מדורות לעשות האש עובדי נוהגין היו וכן ,השדים לשואלי ברורה היותר היא השאלה
 שנה בכל הצורות בעלי האעתיןם המזלות מן )דן סרטן במזל השמש יכנס בעת אחת בלילה
 עבודות שהם לפי הדרכים אלו וכל !עליה ולדלג אותה ולהקיף המדורה סביב ולטפה ולרקד ושנה

 בנו מעביר בך ימצא לא י״ח( )דברים ואמרה התורה אותם הרחיקה טומאה רוח ומצד לשדים
 ,המתים אל ודורש וידעוני אוב ושואל הבר וחובר ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם באש ובתו

 קדוש ית׳ שהוא לפי כלומר )פס( וגו׳ אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי בזה הטעם ובארה
 וע״כ ,הטומאה רוח מצד שהם הללו הדברים מכל שתהרהקו ראוי וטהורים קדושים ומשרתיו

 שיסתלק סבה תהיה הטומאה רוח כי למקדש הנכנס לטמא כרת וחייבה הטמאות על הזהירה
 על לידע כדי היא הדברים אלו כל האומות עשיית סבת כי לבאר ושב .המקדש מן הקדש רוח
 האלהי רוח שיחול אפשר ושאי אחר צד משום שיודעו שא״א חושבים להיות העתידות ידם

 מעוננים אל אותם יורש אהה אשר האלה הגוים כי י״ח( )דברים שאמר וזהו ,האדם על הקדוש
 נתן כן לא ואחה ,דעתם לפי ממנו לשמוע )ה( אהד צד שאין לפי כלומר וגו׳ ישמעו קוסמים ואל
 מאחיך מקרבך נביא השם לך יקים אבל הם שחשבו כמו הדבר אין כלומר אלהיך ה׳ לך

 לך יהיה שלא לומר תדאג ולא , העתידות תשמע וממנו הקדוש האלהי הרוח עליו שיחול כמוני
 תם כי בן שאינו השלמות זה חסר ושתהיה )ו( האומות לשאר שיש כמו העתידות לדעת דרך

 העקר שהוא האנושי בשלמות שלם לומר רוצה תם שתהיה מלבד כי אלהיך ה׳ עם תהיה ושלם
 יודיעך הוא כי עמו כל תחסר לא כלומר המ״ם כפל )ז( ולזה ,הוה בשלמות תמיד תהיה גם

 ולא השדים עבודת אהד ולא הקוסמים אחר להמשך תצטרך לא וע״כ נביאיו ע״י ג״כ העתידות
 להיותם העתידים מודיעים שהם אע״פ הדברים אלו כל כי העתידות לרעת וידעוני אוב לשאול

 ושלם תמים ידם על האדם להיות וא״א משלמותו האדם את מרחיקים הטומאה רוח מצד
 וע״ס נרצים, מהבלתי השם אצל הנרצים הדברים ידם על שיודעו שא״א לפי האנושי השלמות

 בשלמות תמימים ע״א האומות שאין לרמוז י״ח( )דברים אלהיך ה׳ עם תהיה תמים אמר
 המתנבא הנביא ידי על השלמיות בשני )ח( אלהיך ה׳ עם תמים תהיה אתה אבל האנושי

 אלהיך ה׳ עם ואמר .האל אצל הנרצים הדברים ידו על שתדע לפי אלהי וברצון הקודש ברוח
 קיום על להזהיר כלומר בלבד התכלית לזה הוא בנביאים הנבואה מציאות עיקר כי לבאר )ש(

 להגדת ולא השם עם תמים האדם להיות ית׳ לו הנרצים הדברים ועשיית השם עבודת ועל התורה
 הבונה על בנביאים נמצא היה זה שגם אלא .המאמר מזה י'ב בפרק זה שיתבאר כמו העתידות

 מזהירים הנביאים כל המצא ולזה уדבריהם שיאמינו כדי נבואתם אמתת על להורות השנית
 שפע להשפיע האלהית תכונה עיקר היתה זאת כי מצותיה ועשיית ההורה שמירת על תמיד
עושה בהיותו האנושי שלמותו אל האדם יגיע ידם שעל כדי הנביאים על אלהי

שרשים
 אחר .בקרוב עליהם לבא )ג( :נשמי נ״כ שהוא
 המזלות מן )ד( :וכיוצא ימים ב' או א׳ יום

 כמבואר יש מזלות מיני ב׳ א״י ז״ל .האמתייס
 לשמוע )ה( :ישראל יצחק ר׳ להרב עולם יסוד בס׳

.השלמות זה חסר ושתהיה )ו( :הש״י חן .ממנו

 תס שהל״ל . המ״ס כפל )ז( :העתידות ידיעת
 האנושי שלמות .השלמיות בשני )ח( :תחים וכתב

 מציאות עקר כי לבאר )ט( :העתידות וידיעת
 לך יודעו הנביא שע״י אע״פ פי׳ .וכו׳ הנבואה

 לנביא באה הנבואה עיקר אין מ״מ העתידות
בשביל

ענפים
 ממצוש מצוה איזה עשה כאלו הכתוב עליו מעלה אותה מלעשות עצמו את ומונע הרע יצרו את כובש והוא
 שכתב מה ולכן עצמו המחבר בדברי המאמר מזה בפכ״ז לקמן הכל שיתבאר כמו הנפשיי לשלמות וראוי פפה

, .־ נ״ל הק״ל מן בו הוא כאן המחבר
 ועל
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 כי у בקוסמים הענק שהוא כמו בלבד העתידות ידם על להודיעו לא האל אצל הנרצים הדברים
 צד על הדמיוני דכה )כ( לחזק שעושק מעשים ידי על הוא בהם )י( הנמצא העתידות הגדת

 דמיוני ענין ג״כ שהנבואה נאמר אם אלא ,בנביאים הוא כאשר האלהי הרוח מצד לא הטבע
 הוא הנבואה שענק הפילוסוף אחר הנמשכים חכמינו קצת שדמו כמו )ל( המרמה הכח אל יגיע
 שלא הנפלאות כדמות שהוא שאמרו עד החלומות כמו בלבד המדמה הכח אל נמשך טבעי דבר

 הזה והדבר ,לזה מוכן הדמיוני כחו בהיות 'כלומר לנבואה ומוכן חכם בהיותו האדם יתנבא
 הפילוסופים בן אדם בשום נבואה נמצאה לא מעולם כי החוש אם )מ( והשכל החוש יכחישהו

 שיורה ממה וזה ,הישראלית באומה יותר הרבה בזה ונמצא המחקרית בידיעה חכמים היותם ע□
 משאר הזה הטוב נמנע היה למה כן היה שאם המחקרית לידיעת נמשך טבעי דבר זו שאין

 הכח בהכנת ואם המחקרית בידיעה אם מהם השלמים על נבואיי שפע השפע לבלתי האומות
 אלהי ברצון. שופע שכ-ע הוא הנבואה ענק ספק שבלי אלא ,אליו טבעי הדבר היות אהד המדמה

 למה השכל ואם )ס( שיתבאר כמו בזולתו ואם )נ( המדמה הכח באמצעות אם הדברי הכה על
 העתידות להגיר הדמיוני הכה לחזק אלו זולת פעולות והעושים וידעוני אוב ובעלי וע״א שהקוסמים

 דבר הוא כי זה לדעת דרך להם שאין לפי הש״י אצל הנרצים הדברים להגביל להם א״א
 ובעבור מהם נמשכים )ע( פעולותיהם שכל הגלגלים ומכהות הטומאה ומרוח הטבע מן לבעלה

 המדמה שהכה מצד אס צרדים משני וזה העתידות. בהגדת תמיד שיצדקו )פ( להם א״א זה
 ההוא, הכה טבע שידע למי זה שידוע כמו אפשר מדוכה כל שאין לפי )צ( בהכרח שיכזב מדרכו

 בכוכבים ההוזים יכזבו ולזה מהם הנגזר הפך ולסדר המערכת כה לשדר יכול שהש״י מצד ואם
 בכוכבים ההוזים שמים הוברי ויושיעוך נא יעמדו מ״ז( )ישעיה הכתוב שאמר וזה בהכרח

 להודיע להם אי׳א כי כלומר !אשר כל ולא מאשר רז״ל ואמרו עליך יבואו מאשר לחדשים מודיעים
 שהש״י מצד אם הכה טבע מצד אם שאמרנו צדדים מהשני יכזבו בהברה כי באמהות הנגזר כל

 מצד הוא עליו השופע השפע מאשר כי בהפך הוא והנביא ,רצונו כפי מהמערכת הנגזר יבטל
 בו א״א וראשונה בעצם הדברי הכה על מושפע והוא הגלגלים כהות מצד ולא וברצונו הש״י

 וירע ארצה דבריו ככל דבר הפיל ולא ואמר שמואל על הכתוב שהעיד וזהו צד. בשום שיכזב
 נודע בזה כי ר״ל (,,נ ח׳ )שמואל לה׳ לנביא שמואל נאמן כי שבע באר ועד מדן ישראל כל

 וז״ש ,ובמנהשים בקוסמים משא״ב ארצה דבריו מכל מפיל היה שלא לפי נבואתו אכתות
 אל פעל בה ולישראל ליעקב יאמר כעת בישראל קסם ולא ביעקב נהש לא כי לבלק בלעם

 שיבטל כפו צד בשום שיבטל אפשר לישראל המיועד הטוב כי תחשוב לא ר״ל כ״ג(, )במדבר
 והקסם הנחש מפאת הנגזר הדבר להם יודע שלא )ק( א״א זה כי ,המערכה מפאת הנגזר תדבר
 שיתבטל יתכן לא ולזה , שיעשה שגזר כה כלומר אל פעל מה להם יורע הנבואה מצד אבל

 שהרי מחכמתם והנודע והמכשפים הקוסמים וסעשה המערכת לשדד תקיף ית' הוא כי צד בשום
 אע״פ מצרים עם אל שב ולו י״ד( )במדבר לו ראם כתועפות ממצרים מוציאם אל יתברך הוא

 כנשים מצרים יהיה כ״ה( י״ד )שמוח ישראל כפני אנוסה מצרים ויאמר כמו יחיד לשון שהוא
 כתועפות גדול ותוקף והכשפים בקוסמים ידיעה לו היה מצרים עם היות עם כי ור״ל י״ט( )ישעיה

 הדברים כי זה ככל ויתבאר .באלהיהם שפטים ועשה ידם כתחת הוציאם המערכת מצד לו ראם
 מטנו מושפע מיוחד בשפע אלתי ברצון לא אם צד בשום כולם שיודעו א״א הש״י אצל הנרצים

 הרברי הכה על כהש״י שופע שפע שהוא הדרך זה לפי הנבואה גדר היה ולזה ,בלבד הזה לדבר
 בזולתו או )ח( מלאך ע״י לו מודיע בזולתו ואם )ש( המדמה הכה באמצעות אם באדם אשר

 פול אל זולתו להישרת ואם להישרתו אם חה ,מעצמו שידעם האדם בטבע אין ענינים או דברים
באמצעות שהוא הנבואה בגדר אמרנו ואם ,האנושי תכלית אל האנשים להגיע כדי ההצלחה

הכח שרשים
 קיום על האדם את להזהיר כ״א העתידות כשביל

 הכח )כ( :באומות . בהם )י( :וכו׳ התורה
 כמו .שדחו כחו )ל( : המדמה הנח .הדמיוני
 ואס )נ( : החוש מצד אס .החוש אס )ח( :שחשבו
 . השכל ואס )ס( : המדמה כח בזולת .דזזלתו

 :מהגלגלים מהם. נמשכים )ע( השכל: מצד זאס
 מדומה כל שאין לפי )צ( :אוב בעלי .שיצדקו )פ(

 שהוא מה פעמים הרבה מדמה שהמדמה .אפשר
 : לזה וכדומה באויר הפורחת ספינה כמו שקר
ולו )ר( :להס יודע שלא לפי .להס יודע שלא )ק(

 הוא לו תיבת כלומר וכי׳. מצרים עס אל שב
 יחיד לשון הוא שלו ואע״פ מצרים על קאי

 שיהיה אפשר והיאך רבים לשון הוא ומצרים
 הרבה מצינו בזה כיוצא חציים אל שב לו תיבת

 יהיה וכן ויאמרו אחר ולא וגו׳ מצרים ויאחר כמו
 )אלא רבים לשון יהיו אמר ולא כנשים מצרים

 כן יחיד לשון הוא ועם מצרים ארן של עם שר״ל
 : מצרים( ארן של עם על קאי ולו חלת הכא
 אז )ת( :המדמה כח בזולת .בזולתו ואס )ש(

: המלאך בזולת .בזולתו
פויק
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 הנבואה להם שתגיע הנביאים מן יש כי וזה ,הנבואה בדרגת כל לכלול ובזולתו המדמה הכה
 מעוט כפי הנבואה במראה מבהילות צורות יראו ולזה ,המדמה הכת באמצעות נבואתם בתחלת

 בכנפיהם ורוח יוצאות נשים שתים והנה זכריה אמר נשים צורת שיראה מי יש כי ,בה מדרגתם
 נוראים גדולים גופים למלאכים שיש ׳ שיראה ויש (.,ה )זכריה וגו׳ התפירה ככנפי כנפים ולהגר.

 מן זה וזולת י׳(, )דניאל וגו׳ אש כלפידי ועיניו ברק כמראה ופניו כתרשיש וגויתו דניאל אמר
 הכת באמצעות בהם אשר הדברי הכה על שופע השפע כשהיה הנביאים בדברי שבאו הדמיונות

 מאותת נבואתו שתעלה ויש ,מדרגה באותה תמיד נבואתו שתעמוד מי הנביאים מן ויש .המדמה
 בזולת נבואתו שתהיה אל מדרגתו שתעלה מי שיש עד ממנה גדולה יותר מדרגה אל מדרגה
 הכת פעל זה אל שיצטרך מבלי באדם אשר הכחהדברי אל השופע השפע שיהיה ר״ל ,אמצעי

 בלבת ה׳ מלאך אליו שנראה ההתהלה אחר עת בכל טרע״ה מדרגת היתה וזאת כלל, המדמה
 בזולת כלומר י״ב( )במדבר בו אדבר פה אל פה הכתוב אמר ואילך משם אבל הסנה מתוך אש

 בשעת ישראל כל מדרגת היתה וזה ,כפשוטן כולן אלא כלל חידה בדבריו יבאו לא ולזה ,אמצעי
 למת כי וזה ה'( )דברים האש מחוך בהר עמכם ה׳ דבר בפנים פנים הבתוב אמר תורה כתן

 יהיה שלא באופן מדרגתו שתתעלה רצה ספק מבלי מנוקה משה ע״י תורה לתת הש״י שרצה
 המקבלים ישראל מדרגת נתעלה וכן וספק, חשד שום בה יכנס שלא כדי בה מבוא המדמה לכח

: הזה מהטעם ההוא במעמד בפנים פנים למדרגת התורה
 הש״י שהוא בעצמי אחד מפועל הנבואה שהיחה אחר שואל, שישאל וראוי ט פרק

 למה ,ההצלחה אל האנשים הישרת שהוא בעצמו אחד תכלית ותכליתה
 שיראה עד מזו זו הנבואה ומראות )כ( בעצמו אהד בענין )ח( מזה זה הנביאים דברי יתחלפו זה

 ושנוי הלוף אין כי ונאמר .אחרת בתמונה אחד ונביא אחת בתמונה השם את אהד נביא
 הנבואה תהיה שלא שיחייב מה מזה זה דבריהם ושנוי מזו זו לנביאים הנראות המראות

 האחד הפועל מן כי ,התכלית בחק או הפועל בחק שנוי שיחייב ממה או בעצמו אחד □פועל
 תותך בעצמו אהד שהוא האש מן כי ,המקבלים הכנת כפי מתחלפות פעולות ימשכו כבר בעצמו
 הסכמת כפי מתחלפת ובלתי בעצמה אחת היותה עם הנפש וכן המלח, ויתקשה השעוה

 פעולתה תראה אשר המקומות שנוי כפי בגוף מתחלפות פעולות ממנה ימשכו הפילוסופים
 ובלב מיוחד פועל בכבד ובהיותה מיוחד פועל במוח בהיותה הגוף אל ממנה ימשך כי ,ידם על

 בהדגש )ג( ר״ל מיוחד בתואר בבשר תראה וכן ,הגוף קיום שהוא אחר לתכלית והכל מיוחד פועל
 כמה וזה ,בהם כהה יתחלף האברים בשאר וכן הרגש מבלי )ד( ר״ל מיוחד בתואר ובעצם
 ממנו וימשכו מתחלפים במקומות מתחלפים באופנים כחו יראה בעצמו האחד שהפועל שיורה

 ואם ידם על כחו שיראה האמצעיים מצד אם וזה בעצמו, אחד לתכלית מתחלפות פעולות
 האמצעיים מצד אם הנביאים מראות יתחלפו הדרך זה על וכן בהם. כהו שיראה המקומות מצד

 שקיו ומרים לאהרן השם ממאמר מבואר יראה וזה ,המקבלים מצד ואם ירם על באה שהנבואה
 משה עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה ה' נביאכם יהיה אם ואמר נביאים

 פירש הנה י״ב( )במדבר וכו׳ בחידות ולא ומראה בו אדבר פה אל פה הוא נאמן ביתי בכל
 אתודע )ו( לשון ע״ז שיורה כמו בהלום והמדבר )ה( במראה הנראה בעצמו יתברך שהוא להם

 בחידות,. ולא ומראה פה אל פה למשה המדבר והוא ומשלים בחידות המדבר הוא וגם ואדבר
 שאמרנר כמו )ז( הש״י כאת שופע הוא שיהיה מדרגה באיזו הנבואיי השפע כי להורות ובא

 בו תגיע ידם שעל האמצעיים וכפי המקבלים הכנת כפי מתחלף הוא ואעפ״ב «נבואה בגדר
 ונשא רם כסא על יושב השם את שראה יאמר אחד נביא אם להפליא אין זה ולפי ,הנבואה

 מלחמה כאיש ראהו ואחד נקא כעמר ראשיה ושער חור כתלג לבושיה כזקן שראהו יאמר ואחד
 אהד נביא הנביאים אל השלוחים המלאכים שהם האמצעיים וגם צבור, כשליח □*!וטף וא׳

 ואחר הבדים לבוש כאיש ראהו ואחר בזק כמראה ופניו כתרשיש גויתו המלאך שראה »אמר
 ר״ל שאמרנו פנים השני מן יתחלף זה וכל ולבנים שרוקים אדומים סוסים במרכבה יראה

 ד׳( )פרשה רבה בבראשית הענין זה רז״ל בארו וכבר .האמצעי מצד ואם המקבל מצד אם
הארץ ואת השמים את הלא עליו שכתוב מי אפשר מאיר רבי את אהד כותי שאל שם אמרו

 שרשים
 האנשים הישרת היא .א׳ בענין )א( ט פרק

 שהם ור״ל ההצלחה מול אל
 את ובהישרתם בהדרכתם ומשתנים מתחלפים

 שב . הנבואה ומראות )ב( :לשלמותו האנושי מין
שיש בהרגש. )ג( :יתחלפו וה למה שאמר מה אל

 הדגש שאין . הרגש מבלי )ד( : בבשר הרגשה
 המדבר כן גם הוא .בחלום והמדבר )ה( בעצמות:

 המדבר לשון שהוא .ואדבר אתודע )ו( :בחלום
. הנבואה בגדר שאמרט כמו )ז( : עצמו בעד

בפרק
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 לו והביא גדולות כראות לי הבא לו אמר הארק. בדי שני מבין משה עם מדבר היה מלא אני

 לו והביא קטנות מראות לי הבא א״ל גדולות אותן וראה הסתכל שלך בבואה ראה ליה אמר
 עצמך משנה ודם בשר שאתה אהה ומה א״ל קטנות אותן וראה הסתכל שלך בבואה ראה א״ל

 שדעת נראה .וכמה כמה אתת על העולם והיה שאמר מי רוצה שאתה שעה בכל גוונים לכמה
 שהיה הושב היה אבל מהשם שופע או שפע הנבואה מציאות שהיה להכחיש היה הכיתי זה

 אחד היותו שעם שא״א מצד אם וזה , אחריהם והנמשכים הפילוסופים כדעת המדמה הכה פעל
 מחייב שיהיה מהשם הוא אם לחשוב מביא זה שהרי מתחלפות רבות בתמונות לנביא יראה
 אותו סתר וזה .הומר בעל אל שיראה א״א הנבדל שהשכל מצד או ,הפועל בהק שנוי או רבוי
 מתחלפות בתמונות יראה שהדבר כמו כי הראשונה הטענה אם , המראות במשל מאיר רבי

 שיראה המראות הלוף כפי עכורות או בהירות או עקומות או ישרות או קטנות או גדולות
 שהדבר )ח( ואע״פ עכורים או זכים או עקומים או ישרים היותם או וקטנם גדלס מצד בהם

 מתחלפות ובתמונות רבות בתמונות לנביאים יראה הש״י כן ,בעצמו משתנה אינו בהם הנראה
 כי , משתנה ולא בעצמו מתרבה אינו יתברך שהוא ואע״פ האמצעיים ובהירות זכות כפי

 הנראה הדבר ישתנה ג״כ וכן ,המראות במשל שהוא כמו האמצעיים מצד יבא והרבוי השנוי
 יראה הראות זך הוא )ט( במראה הנראה הדבר את הרואה האדם שאם ,הרואים חלוף מצד
 אחר בתואר הנראה את יראה הראות חשוך או הראות חלוש הוא ואם אהד בתואר הנראה את
 השנית הטענה ואם ,אהד בתואר הראות לזך הנראים בעצמם הם והמראה הנראה היות עם
 תלוי קיומו ואין בה נראה שהוא המראה מן נבדל במראה הנראה הדבר או שהאדם כמו כי

 אלא בה באמת כן שתהיה תמונה במראה שאין היות עם בה תמונתו נראית ואעפ״ב בקיומה
 לנביא נראה הוא הנה שיושג וא״א נבדל שהוא אע״פ הש״י כן , עינים למראה כן נראית שהיא

 אלא האמת לפי במציאות כן התמונה שאין ואע״פ עמו מדברת שהתמונה ורואה מה בתמונה
 ותאמר תשאל ואם .דה זולת ולא האמת לפי המראה כונת היא לנביא הנשמע בלבד הקול

 תשובתך אמת; ידו על הנודע ויהיה במציאות כן שאינו מה האדם שיראה אפשר והיאך
 ואעפ״ב במציאות כן הענין אין הנה עמו מדבר אהד שאיש הצודק בחלום )י( האדם וכשיראה

 ההודעה הגעת ותהיה במציאות כן ואינו אליו מדבר קול וישמע בן שהוא )כ( ההולם ידמה
 שאדם המראה או החלום מענק הדרך זה על כן / אמתי ההוא הצודק החלום ע״י לאדם ההיא
 שבמראה כסו כי אליו; הנבואה הגעת ענין הנביא יבין דברים קול שומע או תמונתו בה רואה

 שהוא כמו בה במציאות כן במראה רואה שאדם ההיא התמונה אין בה תמונתו רואה שאדם
 שהיא אע״פ במציאות כן שאינה הנביא ידע לנביא הנראית התמונה כן במראה שהיא רואה

 הענק הודעת או אליו הקול הגעת אלא אליו הנראית בתמונה הכובה ושאין כן אליו נראית
 נמצאת במראה הנראית התמונה שאין אע״פ שבמראה כמו ,אמת שהוא המראה עליו שתורה

 יורה שהוא לפי בעצמו נראה הוא שבמראה התבונה עליו שתורה הענין מ״מ האמת לפי בה
 אע״פ אמת הוא במראה הנרמז הענק הנבואה במראה ג״כ וכן ;אמת שהוא בה הנראה הדבר על

 בפסק שזכר אתודע אליו במראה שלשון ואפשר .בעצמה באמת אליו הנראית התמונה שאין
 בחלוב שאמר מה הוא ג״כ הדרך זה ועל ]א[ שאמרנו. המראה ענין על ירמוז י״ב( )במדבר
 והנבואה בטלים דברים בלא חלום אין כי לנבואה החלום בין גדול הבדל שיש עם כי ;בו אדבר

 בזולת )ל( אליו מדבר קול האדם שיצייר אפשר שאי לפי ,שאמרנו כמו ואמתי צודק ענין כלה
 ישמע שבחלום כמו כי לומר בו אדבר בחלום אמר החלום ענק כשיתבונן אלא גשמים כלים

 היא בה אשר האמת הנבואה ענק כן ,האמת לפי בן ואינו מדבר אדם ויראה אליו מדבר קול
 אליו הנשמע הקול שאין היות אם מהאל במציאותה הכונה והיא לנביא ההיא ההודעה הגעת

בנבואה; מששים אחד חלום שאמרורז״ל וע״זהוא ;במציאות כן שיהיה )מ( אמת גשמיים בכלים

ונתבאר שרשים

 . בהם הנראה שהדבר )ח( : זה שלפני בפרק
 שיש • הראות זך הוא )ט( :המראה שבתוך הצורה
 לראות יוכל אשר עד וזהירין צהירין עינים לאדם

 בחלום .הצודק בחלום )י( :בטוב עמהן ולהציץ
שאיש אמת שהוא כן. שהוא )כ( : אמת שהוא

 אלא גשמים כלים בזולת )ל( מחו: הדבר אחד
 אעפ״כ האזניס זולת לשמוע לאדם א״א כי .וכו׳
 הכתוב אמר לכך אזניו בלי בחלום שומע הוא

 כי .במציאות כן שיהיה )מ( :בו אדבר בחלום
הש״י

ענפים
 לקמן עיק .וכו׳ בטלים דברים בלא חלום אין כי וכו׳ ט אדבר בחלום מ״ש הוה ג״כ הדרך זה ועל ]א[ פ״ט

 נאסר בו אדבר בחלום שענק רז״ל דעת לסי המחבר בדברי נתבאר שם כי זה אחר הבא בפרק
: ע״ש כלל בטלים דברים בלא צודקים החלומות על
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 לנביאים הנראות התמונות הלוף שאין מהמראות מאיר רבי שהביא הזה המשל מן ונתבאר
 ומן ושנויים המראות רבוי שאין כמו יתברך בהקו ושנוי רבוי שיחייבו מטה רבויים ולא )נ(

 ג״ב מזה ויתבאר במראה. הנראה הדבר אל שנוי ולא רבוי מחייבים ושנויים הרואים רבוי
 בהק ולא הפועל בהק לא שנוי שיחייב ממה מזה זה הנביאים בדברי הנמצא השנוי שאין

 בהברת בעצמו אהד הוא הענין הנה המדברים מצד הדברים ישתנו אם אף בי וזה ,התכלית
 )סנהדרין רז״ל שאמרו מה וזהו .בהברה אחד תכלית אל בהן׳ יכוין ולזה אחר מפועל שהוא אחר

מתנבאים נביאים שני ואין ,אהד ענין לומר רוצה נביאים לכמה עולה אחד סגנון ע״ק( פ״כו דף פ״י
: הפרק בזה לבארו שרצינו מה וזהו ,אחדים בדברים כלומר אהד בסגנון

מציאותה הבנת שתקל כדי מדרגותיה וחלוף הנבואה מציאות ציור עתה שנבאר וראוי י פרה
יצירתו בקהלת האדם נמצא אנחנו כי ונאמד ,למאמינים מדרגותיה הלוף וציור 1

 והריח והטעם המשוש שהם ההמשה החושים בו שנוצר מה ותהלת )א( השגות מכל ריקן
 צאתו בתהלת כי ,זו אחר בזו אבל אחת בבת האדם אל יגיעו לא ההשגות ואלו ,והראות והשמע

 הנמצאות מן סוג בה וישיג המשוש השגת שהיא שבהם גסה ביותר אלא ישיג לא העולם לאויר
 מעט וכשירהק ,זה וזולת )ב( והחלקות והשעירות והקושי והרכות והיובש והלחות והקור כהום
 כמתוק הטעמים סוג והוא נכבד ויותר דק יותר הנמצאות מן אהך סוג ישיג הבטן מן צאתו מזמן
 הנמצאות מן אחר סוג ישיג יצירתו מזמן יותר ובשירהק ,וזולתם והחריף והעפוש והחמוץ והמר
 אחר סוג השמע בחוש ישיג יותר וכשירהק ,הריחנים מן זה וזולת והנבאש הערב כריח דק יותר
 4זה וזולת והבדליהם )ד( והלהנים )ג( הקולות וזה הריח מחוש גדול יותר ובמרחק דק יותר

 ובמרחק דק יותר הנמצאות מן אהר סוג הראות בחוש ישיג אמו מרחם צאתו מזמן יותר וכשירהק
 החמשה ההשגות מאלו אהת ובל . זה וזולת והבדליהם והתמונות במראות וזה מכולם גדול יותר

 ולא )ו( והריהנים. והלחנים הקולגה ישיג לא הראות בי )ה( הברתה מושגות מהשיג ירה תקצר
 הללו ההשגות בו ויושקעו יצירתו מומן יותר וכשיתרחק .והקולות המראות והטעם הריח חוש

 וישיג )ה( המוחשות השגת )ז( שהיא הראשונה מן נכבדת יותר אחרה למדרגה יעלה בהם ויורגל
 פעם כשיראהו הדוש שהשיג הדבר יכיר כי ,החוש מן הדבר שיעלם אחר ההכרה השגת
 ההשגה וזאת ויכירהו, בדמיונו שנחקקה כ ההיא ההכרה יזכור ממנו שנעלם פי על ואף אחרת
 ידי על אחרת למדרגה יעלה יותר בשנים וכשיגדל ,הראשונה ההשגה באמצעות )ני( לו הניע

 ממנו שיפשיט והוא יותר שכלית השגה וישיג אחר שער לו ויפתח הראשונות ההשגות )י(
 האדם מן והדבור החיות שיקח כמו הכולל הענין מהם שכלו ויקח הפרטים הענינים המוחש
 בא ובשי ,באישים המתחלפים הפרטיים כדברים לא הטין לכל משותף דבר )כ( שזהו וישפוט

 בץ )ל( שיבדיל והוא ,זה קודם בו נכנס שלא אחר שער לו יפתח בלמוד וירגיל בשנים יותר
 וירכיב החוש מן הושגו שלא המושכלות ויקח והנמנע והאפשר המחוייב ובין והמקרה העצם
 הראשונות ההשגות בבח שאין מה וכל החכמות כל כן ידי על בזה וישיג קצתם אל קצתם
 יעבור ולא )נ( האנושי השכל יעמוד שעליהן הן מדרגות הארבע ואלו )מ( ,להשיג

הן ואלו )ס( בלבד מהן שלש או שתים על ויעמוד בהן יקצר שהוא מי יש אבל .מהן

ההשטת םישרש
 :התמונות רבוי רבויס. ולא )נ( מהחומר: נבדל הש״י

 שנברא ומה .בו שנוצר מה ותחלת )א( י פרק
 החמשה הס תחלה בו

 אחר בזו א־לא אחת בבת אינם הס וגס וכו׳ חושים
 הוא .והלחנים )ג( :בו וכיוצא .זה וזולת )ב( :זו

 רבינו וז״ל ,זמר כלי מיני כל כלל על הנאמד שס
 היו הקרבנות על שהיה השיר גס שמיני ,בפ בחיי

 .עכ״ל וכו׳ מחלת על נגינת על למנצח לחנק שמנה
 ח׳ ר״ל לחנק הספר בגליון שם נדפס ופירושו

 כסוג הוא לחנק שם וא״כ .עכ״ל נגינות מיני
 שיש ההבדל .והבדליהם )ד( •י מינים הרבה שכולל

 ישיג לא הראות כי )ה( :זה לקול זה קול בין
 : וריח קול שוס לראות א״א כי .וכו' הקולות

 א״א .,וכו המראות והטעם הריח חוש ולא )ו(
 השנת )ז( :קול או מראה שוס ולהריח לטעום

ההכרה השגת וישיג )ח( :חושים ה' .המוחשות

 איזה כשראה פי' .החוש מן הדבר שיעלם אחר
 אח״כ שיעלם אע״פ אזי מה בו והכיר בחוש דבר

 כשיראהו ח״ח אותו ושכח שראה הדבר אותו מעיניו
 . כבר שראה מה שזהו בו יכיר אחרת פעם
 :המוחשות השגת .הראשונה ההשגה באמצעות )ט(
 המוחשות השגת הן הראשונות. ההשגות )י(

 עד״מ .המין לכל משותף דבר )כ( :ההכרה והשגת
 צריך ב״ח וכל מדבר להיות צריך האדם מין כל

 ענין .וכו׳ והמקרה העצם בין )ל( :חי להיות
 .ט׳ פרק במ״ב לעיל בדברינו נתבאר ומקרה עצם

 :בפכ"א שם נתבאר .והנמנע והאפשר והמחוייב
 המוחשות השגת . מדרגות הארבע ואלו )מ(

 העצם בין והבדלת שכלית והשגה ההכרה השגת
 טבעו לפי כלומר .מהן יעבור ולא )נ( :והמקרה

 :גדולה יותר מדרגה אל עוד לבא לו א״א אדם של
 כלל אל המושגות בלבד ההשגות הן ואלו )ס(

האנשים
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 ההשגות אלו אחר כי אפשר כבר )ע( ואולם .האנשים כלל אל המושגות בלבד ההשגות

 שלא שמי כסו כי ,האדם אותה ישער לא אחרת ומדרגה אתר שער האדם אל יפתח
 יבין ולא כלל בהם לשער יוכל לא והמראים המאורות ענק לו יסופר אם מיטיו מאורות ראה

 לאדם ימצא שלא שאע״פ אפשר כן ,המשגל תענוג ענין הסריס ישער שלא כמו הגוונים חלופי
 אלו שאחר זה על יעיד השכל,והחוש אצל יצוייר כבר גדולה יותר מדרגה הטבע ומנהג דרך מצד
 חכמה בדברי וידבר טבעו מצד האדם בו ישער שלא אחר שער מה לאיש יפתח מדרגות הד׳
 כל ויתמה זה לידע או לדבר מדרכו היה שלא ומהיר צח בלשון להש״י ושבח שיר בדברי או

 כמו ההוא; הכה לו בא מהיכן ידע לא עצמו והוא דבריו וסדור ידיעתו מעניני אותו השומע
 יתרון לכל ויוכו־ יתפרסם כבר ואמנם / ההוא הכח לו יבא מהיכן ידע ולא הדבור ילמד שהנער
 הארבע אותן אצל יעמוד האנושי שהשכל וכמו הקודש. רוח תקרא הזאת והמדרגה בזה, מדרגתו
 יעבור ולא הקודש רוח של המדרגה על שיעמוד מי יש כן ,מהן יעבור ולא הראשונות מדרגות

 לחזק שיעשו פעל אתה מצד ואם טבעם מצד אם חזק המדמה שכחם מי האנשים מן ויש .ממנה
 ויש דמיונות ידמה כך ומתוך אוב בעלת ואשה הקוסמים שיעשו המעשים כמו הדמיוני הכח

 יש זה ובעבור ,האופים ושר המשקים ושר ונבוכדנצר פרעה כחלומות צודקים חלומות שיהלום
 מהם שיש אע״פ כי מלבם המתנבאים הנביא שקראם הם ואלה נביאים שהם בנפשם שידמו

 הולכים אשר הנבלים הנביאים על הוי יחזקאל אמר ,לפעמים יכזבו שלא אפשר אי צודקים
 )יחזקאל דבר לקים ויחלו שלהם לא וה׳ ה׳ נאם האומרים כזב וקסם שוא חזו וגו׳ רוחם אחר
 הכת טבע שכן בקצת יכזבו שלא א״א בקצת דבריהם שיצדקו אע״פ כי שא״א מה בלומר י״ג(
 בלא להלום א״א כך תבן בלא לבר שא״א כשם ז״ל רבותינו ואמרו ,החלומות בעל שהוא הזה

 אז הנה המדמה הכה על הדברי הכח כשיגבר ואולם .ע״א( נ״ה דף )ברכות בטלים דברים
 וחלומות כתיב רבי רבא ז״ל רבותינו אמרו כלל ,בטלים דברים בלא צודקים החלומות יראה
 עיי כאן כלאך עיי כאן קשיא לא י״ב( )במדבר בו אדבר בחלום וכתיב י׳( )זכריה ידברו השוא

 כשיגבר כי ,המדמה כח ע״י או הדברי כח ע״י כלומר ע״ב( ה׳ חגיגה ,ע״ב נ״ה )ברכות שד
 שלא כה בהם ישיג מראות או צודקים הלובות האדם יראה המדמה הכה על הדברי הכח
 האיש הכנת תהיה כן המדמה כח על השכלי הכה התגברות שעור וכפי ,לכן קודם השיג

 שההתגברות לפי אבל הדמיוני הכח על הדברי הכה שיגבר האנשים מן יש כי ,לנבואה
 הנבואיי השפע לקבל מובן הדברי הכה שיהיה ואע״פ ,בתקפו המדמה הבח ישאר הזק יהיה לא

 אם כי ההוא השפע עליו יחול לא הדברי לבה והתנגדותו המדמה הכה התגברות מצד הגה
 ואחר ,נשכתו שתצא כמעט גדולה חרדה וימצאהו אסוריו וימסו אבריו ויזרעזעו ובצער ברתת

 ההוא האיש ויהלום לילה חזיון בחלום הדברי הבח על הנבואיי השפע יחול הצער זה כל
 הנבדלים הדברים ממושכלות אם )פ( לכן קודם השיג שלא מה בהם וישיג נבואיים חלומות

 הראשונה היא וזו ,לזה שדומה ומה הכוללים המציאות מעניני או פרטיים מענינים ואם
 אחר שער לו יפתח אבל הזאת המדרגה על יעמוד שלא מי ויש .הנבואה שבמדרגות

 כשיהיה הה ,אחריה ופעמים הראשונה המדרגה קודם זו תבא ופעמים מזו גדולה יותר ומדרגה
 ובלא רתת בלא הנבואיי הרוה עליו שיחול למדרגה יעלה ואז שוה הכחות שני התגברות

 מראה תקרא המדרגה וזאת ,ביום עליו נופלת בתרדמה או משכב עלי בתנומות אם כי זיעה
 והסוסים כנשים בעצמם אמתיות בלתי צורות המדמה הבה באמצעות בה יראה מחזה או

 להתגברות ואולם ,בעצמם אמתיות היו שלא בהן וכיוצא עמוס שראה קיץ וכלוב זכריה שראה
 בעצמם אמתיים הצורות אותן עליהם שיורו הענינים ישים )צ( המדמה כח על הדברי הכה

 מן ויש ,הנבואה ממדרגות השנית המדרגה היא וזאת ,אמתיות יהיו לא ההן שהצורות אע״פ
 וזה ,גדולה יותר ומדרגה אחר שער לו יפתח אבל הזאת המדרגה על יעמוד שלא מי האנשים

 יניחהו ולא תחתיו שיכניעהו עד וחזק גדול תגבורת המדמה כח על הדברי כח כשיתגבר
 אמתיים ענינים הם הנבואה במראה יראה או שידמה מה אבל ,אמתיות בלתי צורות לדמות

 מסודות אלהיים וענינים המציאות מסודות אמתיים ענינים כולם שהיו יחזקאל כמראות
 לצרכו פרטי ענק זה אי כן גם לו ומודיע עמו מדבר מלאך ישמע או ויראה המרכבה

 עניגים הן , האנשים בעניני לבא העתיד ויודיעהו כולל לענין או זולתו לצורך או

חלקיים שרשים

 המחבר שזכר מדרגות הארבע אותן . האנשים
 מגיעים שאינן האנשים כלל השגת הן

 לבא וא״א הקודש רוח או הנבואה למדרגת
מדרגות ד׳ אלו כל קדימת בזולת הנבואה למדרגת

 אפשר כבר )ע( : בפרקן לקחן שיתבאר כמו
 : מדרגות ד' השגות . ההשגות אלו אחר כי

 :החומר מן .הנבדלים הדברים מחושכלות אס )פ(
 הכת .הצורות אותן עליהם שיורו הענינים ישים )צ(

הדברי
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 המדרגה היא האת , האנשים כלל או אומות או לאומה כולליים או7מה לאיש חלקיים )ק(

 היא תבא ופעמים הראשוטת אחר הזאת המדרגה תבא ופעמים . הנבואה ממדרגות השלישית
 מדבר קול שמע נבואתו בתחלת כי בשמואל הענק שהיה כמו , המקבל הכנת כפי ראשונית

 בהקיץ זה היה לא מקום מכל אבל , עיניו לנגד תמונה ראיה ובלי וזיע רתת בזולת אליו
 שתפול הוא היקיצה בעת ומחזה מראה כל כי במחזה או במראה היקיצה בעת היה אבל ממש
 אדהים וני־ הכתוב אמר וכן ,השני החלק מן ט״א פרק ז״ל הרמי״ם שכתב כמו ה' יד עליו
 הוא כך הכתוב ושעור ג׳( )ש״א אלהים ארון שם אשר ה' בהיכל שוכב ושמואל יכבה טרם
 שמואל אל ה׳ וקרא בעזרה בעליתו בלומר שוכב ושמואל ה' בהיכל יכבה טרם אלהים ונר
 האלהי השפע יחול לא ובכולם .כולם הנביאים כל מדרגות יגיע הנה ועד‘. במראה ר״ל

 אחר רב זמן הנביא יעמוד שפעמים עד אלהי ברצון אלא מובן האיש יהיה אם אף הנבואיי
 הנבואה שתגיעהו כדי טבעית הכנה איזו לעשות יצטרך ופעמים ,יתנבא שלא הנבואה לו שבאה

 מי ויש ג׳(. )מ״ב ה׳ יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה מנדן לי קחו ועתה שאמר כאלישע
 המרבה לכה כבוא שאין מאלו גדולה יותר למדרגה יעלה אבל הללו המדרגות על יעמוד שלא

 ישמע עיניו לנגר תמונה ולא מראך ראית ומבלי צורה שום ידמה ולא יראה ולא כלל בה
 האנושי למק הנהגות או והנהגה לאומות או לאומה כללים ענינים תודיעהו אליו מדבר קול
 ביום, ער בהיותו אבל מהזה ובלא מראה בזולת וזה האנושי, השלמות שיושג במה לקצתם או
 לעתים ולא בהקיץ התשובה מיד תבואהו בשאלה וישאר מחשבתו שיכונן עת בבל וכן

 אדם שיקרא ראוי אין הארם אליה כשיגיע הזאת והמדרגה ,שירצה עת בבל אבל רחוקות
 מכל נבואתו שנבדלה ע״ה רבינו משה אלא הזאת למדרגה שהגיע מי אצלנו ואין / מלאך אלא
 מדרגות הארבע והם הלק פ׳ בפירוש ז״ל הרמב״ם שמנה הבדלים בארבעה הנביאים שאר

 איש ידבר באשר פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר שאמר בכתוב שנרמזו והן בנבואה שמנינו
 מראך ידי על נבואתו היתה שלא ירמה פגים אל פנים שאמר אחר כי ,צ״ג( )במות רעהו אל

 במראות היתה שלא ירמוז איש ידבר כאשר ובאמרו השלישית, כמדרגה )ר( אמצעי שום ולא
 מדבר הקול ושומע ער עומד היה משה אבל .השנית כמדרגה עליו נופלת בתרדמה או הלילה
 רעהו אל איש ידבר כאשר אבל ,הראשונה כמדרגה צער ולא רתת לו מגיע היה ולא אליו,
 הכתוב אמר ,אליו מדבר הקול שומע היה מועד אהל אל לבא שירצה עת ובכל צער. שום בלי

 הכרובים שני כבק מעלהכפרת אליו מדבר הקול את וישמע וגו' מועד אהל אל משה ובבוא
 אליו באה ומיד פ׳( )בס לבם ה׳ יצוה כה ואשמעה עמדו שאמר הכתוב העיד וכן ,ז׳( )במדבר

 את בשה ויקרב צלפהד בבנות וכן )שם( וגו׳ לנפש טמא יהיה בי איש איש ע׳יז התשובה
: דוברות צלפחד בנות כן התשובה ובאתהו כ״ז( )שם ה׳ לפני משפטן

 הארבע אותן לו יקדמו לא אם כלל הנבואה' כמדרגות כדרגה לשוס האדם שיגיע א״א ואמנם
 שורה הנבואה אין ז״ל רבותינו שאמרו כמו )ב( שמנינו הטבעיות הראשונות מדרגות

 לו שיקדם בזולת כי ע׳( דף סנהדרין ע״א, צ״ב דף )ברכות קומה ובעל ועשיר גבור הכם על אלא
 מת הוא ולזה כלל, הנבואה עליו שתחול א״א הטבעיות המעלות שאר עם ההככה מעלת

 רוח מדרגת קדטתהו שלא לרמוז ארבעה בסולם היה מעלות כמה אבינו יעקב על שאמרו
 שנטמן לפי לנבואתו שקדמה היא ההבטה מעלת אלא לנבואה לפעמים קודמה שהיא הקודש
 בהלום ואפילו אליו בגעת הנבואה היתה לא זה בזולת כי שנה עשרה ארבע עבר בבית
 קצתם וההפידים והצדיקים הנביאים התחלפו כי *שתדע וראוי )ח( .הנבואה בדרגות תחלת שהיא

 אליו שישמעו עד הזק דבק בעליונים נפשו שתדבק מי יש כי ,בשי״ת הדבקות בענין מקצתם
 וירפא בתפלר\ הגשם יוריד זולתו להצלת אם ,כרצונו העולם בהיולי לפעול העליונים הכהות
 שנמצא שכמו ער ,ואלישע כאליהו המתים ויחיה למטה האש ויוריר העקרות ויוליד ההודים

 חברו את כשיראה או הטעם מבושם שהוא ברבר האדם ישער שכאשר הטבעיים ברברים
 ישער כאשר או ,מאליהן חניכיו )א( ויותכו הריר המוציא הכח מאליו יתעורר הבוסר אוכל

 ישמעו הזאת הזכה הנפש כן ,הכליא )ב( וימתח להוציאו הזרע המוציא הכח יתעורר המשגל

 אליה שרשים
 בחוך להנביא העניניס אחתת מרמז הוא כדברי

 כמדרגה )ר( :פרטיים חלקיים. )ק( •־ הצויות אותן
 מזה לעיל נזכר הוא כאשר כלומר .השנישית
 שארז״ל כמו )ש( :הנבואה של השלישית במדרגה

 רמזו שרז״ל בזה המחבר ת כז .כ»' הנבואה זין
 שזכר הטבעיות מדרגות 7 על אלו מדרגות ׳7

15 טו ]העקרים[ י

 וראוי )ת( :להאריך המחבר רצה שלא אלא לעיל
 והחכידים והצדיקים הנביאים התחלפו כי שתדע
 . חניכיו )א( :ל 5כ וכו'. בענין מקצתם קצתם

 הבליעה חבית ללזעלה שהוא מקום החיך הוא
 הכליא. )ב( :חנך ערך בערוך ועיין , לשינים קרוב

: כליא ערך בערוך ועיין , בטן
פרק
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 כי , סערות רוח או פטר או טל כרצונו בעולם ויתחדש בעולם אשר הטבעיים הכהות אליה

 דבר על הנפשיי הכח שיגזור ותיכף הנפשיים הכהות את לעבוד נבראו הגשמיים שהכחות כסו
 יעבדו בעולם אשר הטבעיות הכהות כן ,בפעל להשלימו והאברים הגשמיים הכהות יתעוררו

 שכאשר עד ,אליהם ישמעו כן ועל אחד כאיש כולו המציאות שכל לפי ,הזכות הנפשות את
 הארץ בקיעת או רעש או וחזק גדולה רוח או ומטר טל בהתחדש הזאת הזכה הנפש תצייר
 שיעבור ואפשר .להשלימו מיד וההפסד ההויה עולם את המנהיג הכח יתעורר בזה וכיוצא

 רצונו לעשות העליונות הכהות אליו ישמעו עד השעור מזה ליותר החסיד או הנביא מדרגת
 הן אליו, ומשועבדים נכנעים הדברים כל להיות זה וזולת מתים ולהחיות למטה אש להוריד
 מדרגותיהם התחלף כפי ובנביאים וכחסידים בצדיקים זה ויתחלף ,נביא בלתי או נביא שיהיה

 ומופתים אותות בעולם ויחדש הטבע על החסיד או הנביא ימשול הדרך וע״ז .הזה בדבקות
 שיגיעו החסידים מן יש בי מקצתם קצתם החסידים יתחלפו ובזה .בדבקות מדרגתו שעור כפי

 ע״א( כ״ג דף )חעניש המעגל כחוני ומופתים אותות בעולם לחדש שיוכלו הדבקות מן למדרגה
 אע׳׳פ וזולתם ע״ח( כ״ה דף )מלין יאיר בן פנחס ורבי ע״א( כ״ה דף )פס דוסא בן הנינא ורבי
 כלל בימיו כופת או אות יעשה שלא סי הנביאים מן ויש ,כלל הנבואה למדרגת הגיעו שלא

 בתפלתו המטר שהיריד כשמואל אהד אות ׳ שיעשה מי ויש ,ומלאכי זכריה חגי או כירמיה
 חזקיהו ורפואת סנחריב מפלת כישעיה שלשה או שנים שיעשה מי ויש חטים, קציר בימי

 ירי על שבאו הנסים כל ואולם . ואלישע כאליהו יותר שיעשה ויש ,המעלות צל והשבת
 לעם או לכל מפורסמים היו ולא גדול זמן מתמידים היו לא בשהם ישתתפו כולם הנביאים

 טכל יותר רבים שהיו עם פשה ע״י שבאו או בשה שעשה והמופתים האותות כל אבל ,גדול
 ארבעים שהתמיד ככן גדול זמן ומתפידין מפורסמים בשהיו כהם נתעלו הנביאים כל י ע הבאים

 נסי בין התורה בסוף ההבדלים אלו שנזכרו כה ולזה ,לירה אש ועמוד יומם ענן ועמוד שנה
 ולא באמרו זולתו לנבואת נבואתו בין אשר ההבדלים אל שרמז אחר כי זולתו לנסי משה

 שבארנו הדרך ועל ,ל״ד( )דברים פנים אל פנים ה׳ ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם
 בין שיש כ’נ ההבדלים לבאר שב ,זולתו לנבואת משה נבואת בק אשר ההבדלים אל שרמז

 ואמר רבריין על להורות )שם( ה׳ שלחו אשר והמופתים האותות לכל ואמר ,זולתו לנסי בשה נסי
 ,עליו החולקים לעיני פרסומן על להורות ארצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה בצרים בארץ לעשות

 רומז וזה ,ישראל כל לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל אמר התמדתם על ולהורות
 במדבר שהיו שנה ארבעים כל לילה האש ועבור יומם הענן עמוד כהתמדת שאמרנו למה
 ישראל בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש יומם המשכן על ה׳ ענן כי הכתוב שאמר כמו
 שתשפטם בה בפי מדרגותיה וחלוף הנבואה ציור בהבנת הדרך זהו ,מ׳( )שמות מםעיהם בכל

פה וזה הנביאים, משאר לזולתו משה נסי ובין לזולתו משה נבואת בין וההבדל החלוקה
: לבאר שרצינו

 נביא שם יהיה כשלא שכתבנו ההדרגות על האדם על תחול הנבואה )א( יא פרק
 שם כשיהיה אבל ,מוכן הבלתי על הנבואה להגעת כלי יהיה

 מציאותו נתאמת דבר וזה ,ההדרגות בזולת כוכן הבלתי על הנבואה תגיע כבר )ב( נביא
 הכתוב אמר ,הנבואה למעלת חכמיהם עם טפשיהם ישראל כל שהגיעו תורה מתן בשעת
 הנבואה למעלת ולא .האש מתוך בהר קהלכם כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את ה׳( )דברים
 שיגיע שאיא הנבואה ממדרגות האחרונה המדרגה שהיא בפנים פנים למדרגת אבל בלבד
 משה אל ה׳ ודבר עליו הכתוב אמר ,מרע״ה מדרגת היתה והיא אלהי בחסד אלא אליה האדם
 בפנים פנים תורה מתן בשעת ישראל כל במדרטת ג״כ ונאמר ל״ג( )שמוח פנים אל פנים
 שיצאו רגלי אלף פאות שש כי מבואר והוא , ה׳( )דברים האש מתוך בהר עמכם ה׳ דבר

 כן ואע״פ כזו גדולה למדרגה ראויק היו לא ובלבנים בחופר קשה בעבודה מורגלים ממצרים
 העם ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה הש״י אמר ,פרע״ה באמצעות אליה הגיעו

 מדרגת שה-א גדולה במדרגה לך ולהגלות עליך לבא רוצה אני כלומר י״ח( )שמוח עמך בדברי
 אני זה וכל אליה ראוי ואינך הענן עב הנקרא התומר ועכירות בעובי שאתה אע״ם בפנים פנים

 שישפע והוא שאפשר גבוהה היותר המדרגה היא וזו ,עמך בדברי העם ישמע בעבור עושה
דברים קול ד׳( )דברים הכתוב אמר ,תמונה שום ראית בזולת אליו מדבר קול בהקיץ האדם

אתם שרשים

 שוס שם יהיה בשלא דוקא הוא שזכרנו המדרגות על האדם על תחול הנבואה )א( יא פרק
 תגיע כיר )ב( וכו': להגעת כלי שיהיה נביא מה וכו'.פי׳ ההדרכות

 וע״ד מוכן הבלתי על ההוא הנביא ע״י .הנבואה על האדם על תתול היא שהנבואה לעיל שאמרנו
גאצגתי י
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 ואת בחורב לו נאמר )ג( וגו׳: הרוח חן ואצלתי
 אלישע היה לא זה שקודם משמע .וכו׳ אלישע
 משרתים היו הנביאים בני שאר רק לאליהו משרת

 הגיע כן ואעפ״י לנבואה עצמם את ומכינים לו
 יותר הנבואה למדרגת אליהו באמצעות שפ ל ר

 ועיין ,בזה עצמו את מכין היה שלא אע״פ לס מה
שמהכאת כמו )ד( :1י*כ פרק במ״ד לקמן מזה

 וזה משה ובאמצעות אלהי בחסד אליה והגיעו ,קול זולתי רואים אינכם ותמונה שומעים :אתם
 תמהין היו שע״ז האדם אל הנבואה הגעת באפשרות מסופקין שהיו הספק מלבם שיסתלק כדי

 שיראה כ״ו( )שם וגו' חיים אלהים קול שמע אשר בשר כל מי כי ואומרים תורה מתן אחר
 היה לא משה אבל ,ההוא היום עד האדם אל הנבואה הגעת באפשרות מסופקין היו שישראל

 קול עם השמע אמר כן ועל בכללו לעם הגעתה על אלא אחד לאיש הנבואה הגעת על תמה
 ידבר כי ראינו הזה היום הכתוב אמר הגעתה באפשרות הודו ההוא המעמד ואחר ד׳( )שס וט'

 הגיעה וכן .הזה הספק מלבם הוסר מעמד שבאותו שיראה ה׳( )שם וחי האדם את אלהים
 קדם שלא מי הנביאים בני בכל היה לא כי ,ההדרגות אלו בזולה לאלישע מאליהו הנבואה
 השם כשרצה שהרי ,אליהו את לשרת אלישע שיבא קודם ממנו וללמוד אליהו את לשרת
 מהולה מאבל שפט בן אלישע ואת בחורב לו נאמר )ג( אליהו את לקהת יתברך
 יותר גדולה למדרגה הגיע אליהו ובאמצעות י״כי( ב׳ )מלכים תחתיך לנביא תמשח

 בבאור ז״ל רבותינו שאמרו עד משה באמצעות שהגיע למדרגה הגיע יהושע וכן בכולם.
 לה אוי אמרו הדור שבאותו זקנים לבנה כפני יהושע ופני חמה כפני משה פני הזה הענין

 לא עצמו מצד יהושע כלומר ,ע״ח( פ״ה דף כתרח )בבא כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה
 היה ולזה ,שהשיג מה שהשיג הוא משה באמצעות אלא אליה שהגיע למדרגה שיגיע ראוי היה

 ואין מהשמש אור שמקבלת הלבנה במדרגת ויהושע לירח האור שחולקת החמה במדרגת משה
 יהושע ראוי היה לא כי כלימה ולאותה בושה לאותה לה אוי אמר ולזה ,מעצמה אור לה

 השבעים על משה באמצעות הנבואה כל היה הדרך וע״ז .מרע״ה מצד אלא מעצמו לנבואה
 עמך ודברתי וירדתי י״א( )במדבר הכתוב אמר עצמם מצד אליה ראויים היו שלא אע״פ זקנים

 מצד לכך ראויין היו שלא אע״פ כלומר ,עליהם ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי שם
 השיב י״א( )שם במחנה מתנבאים ומירר אלדד משה אל יהושע כשאמר כי תמצא ולזה .עצמם
 הלה כולה הזאת הנבואה כי בעבור כלל בזה לקנא לך ראוי אין כלומר לי אתה המקנא משה

 לנבואד וראויים עצמם מצד נביאים יהיו ה׳ עם כל יתן מי ,ובאמצעותי רוחי מצד עליהם
 להול ראויים יהיו עצמם מצד שהם אלא באמצעותי ולא עליהם רוחו את ה׳ יתן כי ,בזולתי
 שמד,באת כבו >ד( כי הדרך, ע״ז הוא הזה בדבר האמצעי צורך וענין אמצעי. כבלתי עליהם
 המקום ויאיר חשוך מקום אל הניצוץ יתהפך המלוטשת כמראה בהיר זך בגוף השמש גיצוץ
 הנביא על כשירד האלהי השפע כך זה, קודם מאיר היה שלא מה ההוא ההתהפכות ידי על ההוא

 או שלם הבלתי על הנבואיי הרוח שיחול אל סבה זה ויהיה ראוי הבלתי על ממנו יתהפך השלם
כמה גדול מוכן היותו על שיחול הרוח יהיה ההתהפכות בזה ואף ויתנבא, לכך מוכן .בלתי

:מוכן שאינו מי על שיחול ,
 ובארץ האומות מן מזולתה ישראל באומת הנבואה שתמצא הסבה היתה שזאת דעתי ולפי

 עליו שורה השכינה שהיתה והלוחות הארון מצד כי וזה ,הארצות מן מזולתה ישראל
 האיש על הנבואיי הרוח שורה והיה המתהפך השמש ניצוץ כדמות האלהי הרוח מתהפך היה

 הכתובים התורה רעות בו שימצאו האיש והוא ,בארון שהוא מה בדמיון מה הכנה בו שתמצא
 אליו ובאה לו שהיה בחדרו שוכב שהיה שמואל בנבואת זה שהיה כמו ,באמת הברית בלוחות

 מי יודע היה לא עצמו והוא בשילה שם אז שהיה הארון על אשר הכפרת מעל הנבואה קול
 הנבואה במראה היקיצה בעת קול שישמע לנבואה ראוי היותו בעצמו משער היה שלא הקורא

 ג׳( א' )שמואל הכתוב שאמר כמו מעצמו זה הבין שעלי עד עלי אל ללכת ממטתו קם היה ולזה
 אמצעי שיהיה נביא בזולת הדרך זה על הבא השפע זה ואולם לנער. קורא ה׳ כי עלי ויבן
 אלא הזה האלהי השפע יהול לא כי קצת. מוכן מעצמו שיהיה כלומר במקבל הכנה צריך )ה(

 אבל עליו. שיחול השפע מדרגת תהיה הכנתו וכפי ההכנה מן ידועה במדרגה המקבל בהיות
 לישראל שהגיעה כמו לנבואה ראוי שאינו טי על אפילו תגיע נביא באמצעות חמגעת הנבואה
אף משה באמצעות ומרים לאהרן שהגיעה כמו אליה מוכן שאינו מי על או תורה מתן בשעת

4 שרשים
 הוא הארץ על השמש זריחת פי׳ .וכו׳ השמש ניצוץ

 על אחד כדור וכשתזרוק הכדור זריקת בדמיון
 חן למפלה ורוקד חוזר הכדור אזי בכח הארץ
 אזי הארץ פל בכח כשזורחת השמש כך הארץ
 ויאיר הארץ חן למעלה כן גם שלה הניצוץ יחזור

 :ז׳ פרק חן ברוח מזה ועיין ,החושך מקום שם
הנהגות באיזה פי׳ .וכו׳ במקבל הכנה צריך )ה(

 סוטת
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 ופריס אהרן עם פשה אל השם קרא זה ;,ובעבור שעה באותה אליה »שנים היו שלא פי על
 חיו לא לנבואה ראויים שהיו אע״פ כי )ו( עליהם הנבואיי הרוח פשה באמצעות שיחול בדי

 משם קרא לפה החכמים מן הרבה בו נבוכו דבר הוא כי זה והבן .שעה באותה אליה סוכנים
 או ראוי הבלתי על נביא ידי על הנבואה שהמצא שתדע וראוי . ופרים אהרן עם י משה את

 באוכה והלוהות הארון בהמצא אלא זולתו על ההוא המקבל מן להשפיע יכפיק לא מוכן בלתי
 .מוכן הבלתי על נביא יד על אפילו הנבואה שתמצא אפשר היה לא הארון שנעדר אחר וע״ב
 נגנו וכבר אליה מובן היה שלא לפי ירמיה באמצעות נריה בן לברוך הנבואה הניעה לא ולזה

 אליה יותר מוכנים והיו ויחזקאל ירמיה את שראו לפי ומלאכי זכריה לחגי והניעה , הארון
 להם שהגיע השפע היה ולא הארון בזמן היו שלא לפי לזולתם מהם הניעה לא ואולם . מברוך
 הסדים היו שני בבית כי לדבר וראיה .ארון שם היה שלא אחר לזולתם מהם שיעבור מספיק
 היה שלא לפי נביאה שם היה לא ואעפ״ב ראשון בבית פ יותר לנבואה ראויים מעשה ואנשי

 אפרו ישראל. בארץ אליו הניעה שבבר לפי לארץ בחוצה ליחזקאל הנבואה שהניעה ומה ארון. שם
כשרים בארץ הכהן בוזי בן יחזקאל אל דברה׳ היה היה כ״א( כ״ה דף קכין )מועד זיל רבותינו

: היה שכבר היה היה (,א )יחזקאל כבר נהר על
ענינים ולסדר העתידות להגיד כדי אינה האדם במק הנבואה מציאות עקר יב פרק
כדי אבל בכוכבים. והחוזים הקוסמים ע״י זה שיודע כבו אישיים פרטיים 1
 עומרין אין בפרק ח״ל בארוהו דבר וזה .האנושי השלכות אל המין או בכללה האופה להגיע

 לו אפר נ״ב( )כמוה עמך שחת כי רד לך בשה אי ה׳ ויאמר אברו ל״ב( )דף ברכות במסכת
 אתה הטאו שישראל עכשיו ישראל ,בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום בגדולתך רד הקב״ה

 ישראל בשביל אלא היה לא ההיא המדרגה אל כשה הגיע כי )א( בפירוש בארו הנה .לי לבה
 פשה את ה׳ צוה אשי־ המצות אלה כתיב כהנים בתורת אמרו וכן .ויקיימוה התורה שיקבלו כדי
 שהתחלת ההכפים קצת אמרו זה ובעבור .לו גרמה ישראל זכות ל׳ז( )ויקרא ישראל בני אל

 פתאום עליו חל נסיי ענין היה אבל י בפי שכתבנו המדרגות על היה לא למשה הנביאה הגעת
 האנושי הסין להניע בדי ההיא הגדולה הכדרגה אל ראוי בלתי ולא מוכן היותו עם אלהי ברצון

 לי לפה אתה חטאו שישראל עכשיו השם לו אמר ולזה ;האנושי התכלית אל בכללה האובה או
 כשאמרו כי המצא ולזה לנביא; הנבואה בהגעת צורך אין מניע הזה התכלית אין אם כלומר

 ובעל ועשיר גביר הכם על אלא שורה הנבואה אק פ״ב( נ״ב וברכוש ע׳ )דף סנהדרק במסכת רז״ל
 ראוי האופה בהשלכת )ב( אלא אינו לנביא הנבואה שהגעת למה כי ממשה אותו דעכיחו קובה;

 בעל פהס אהד בל היה ורזה ;התכלית לזה נבואתו שהיתה במשה שנמצאו התארים בו שימצאו
 שהם התארים אלו בנביא ימצאו לא ואם ,האומה בעיני וכהודר מקובל שיהיה כדי קומה

 תורה פייט לפה הטעם לך יתבאר ומזה .אליו הנבואה בהגעת תועלת אין האומה לתועלת
 שיהיה בהפך הענק שיהיה ראוי היה כבר כי במט מסתעף שורש והנבואה עקר השמים סן

 אל הנבואה הנעת היתה שאם אלא ;מבט מסתעף שורש השמים מן ותורה הנבואה הוא העקר
 כדי או בעולם המתחדשים האישיים הדברים האנשים ידעו ידה שעל כדי האנושי הכי;

 סכה זה היה המחשבה בהחלת שיחשב כסו פרטי ענק על ומופתים אותות ידה על שיתחדשו
 אל האנשים להישיר כדי הוא הנבואה המצא אל המביא שההכרה שבארנו אחר אבל .שיקשה

 וישי: נרצים מהבלתי הש״י אצל הנרצים הדברים ידה על שיודעו כדי הנצהית ההצלהה סול
 המא שתכלית אחר בי שיקשה ממה אין.זה הפעולות; אותן בעשית האנושי התכלית האדם

 ראוי השמים כן תודה שהיא האדם למק ארהית הישרה ידה על שהגיע כדי הוא הנבואה
 הנבואה שמט ולזה .הנבואה המצא אל המביא ההכרח שהוא לפי עקר השמים מן תורה שימנה
 מסתעף שורש ההשגחה שמנינו הוא בעצמו הזה ומהטעם ,השמים מן לתורה מסתעף שורש

 השכר אל קידמת שההשגחה שאחר בהפך הוא שהענק ני־אה שהיה אע״פ והעונש השכר סן
 האנשים בפי־מי ההשגחה היותה שאם אלא ;ממנו :ף מסת והעונש השכר שיהיה ראוי והעונש

 פסתעף שורש והעונש השכר שימנה ראוי היה מינם לשמור חיים בעלי בשאר שהיא הדרך על
 ההשגחה דרך על בשרשים או בעקרים הנמנית ההשגחה היתה שלא בעבור אבל . □מנה
 בבל מעלליו ובפרי כדרכיו לאיש לתת אבל בלבד המין לשמור חיים הבעלי במיני שהיא
והעונש השכר שמט לזה העליונה; החכמה שתגזור מה כפי ובבא )ג( בעוה״ז מעשיו פרטי

עקר ערעים

 בהשלמות )ב( שהגיע: מה כי הניע. כי )א( יב פרק פ׳3 הניכרות חדרגולז ד' אלו על יתר וישרות עובות
אל ראותה שיגיע בעביר .האומה .לנבואה ראויה שהיו פי על אף כי )ו( :זה סלפני

:הבא נעו-ים .ובבא )ג( :ונו׳ ראוי לכן השלמות : הנזכרים מדרגות הד׳ להם שהיה לפי
 שהתכלית
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 !־ד/״גחה כדין איו־ ולעונש לשכר שהוא ההשגחה שמי: יפי ,ממנו מסתעף שורש וד,השניה עיר
 המסתעפים השרשים בכל תבין הדרך וע״ז • בלבה הטי: לשכור שהיא חיים ־בעלי במיני ההווה

 קודמת שהיא הנבואה כמו , היקרים אל קורמים היותן עם שרשים נמנו למה העקרים מן
 התורה לנתינת האבות נבואת קדמה שהרי בזמן ג״כ וקיימת השמי□ מן תורה אל בטבע

 מתן קודם שהיו הנבואות שבל לפי ,השמים מן לתורה ירש אותר• שמנו ואעפ״ב משה עיי
 ההורה שנתנה אחר לנביאים שנמצאו הנבואות כל וכן התורה נתינה לתכלית היו כולן הורה

 אמרו בהכרה סבות ר לשאר הפער אד קורם שהתכלית )ד( ולפי התורה. קיום לתכלית היו
 המין נמצא בורו שבע התכלית שהוא לפי , שנה אלפים לעולם קדמה שהתורה ז״ל רבותינו
בעבור והוא בעבורו נמצאו )ה( ובולט וההפסד ההויה שבעולם הנמצאות מבחר שהוא האנושי

 : העקרים מן מסתעפים שהם שאמרנו השרשים בכל זה על וההקש ,ההורה קיום
אפשר בעצמה האחת האלתית הדת אם ,דוא / בכאן שנחקור שראוי וממה יג פרה
תחלף שר לה א״א או הזמנים בהתחלף בעצמה אהה לאומה שתתחלף )ח( י

 הנותן מצד אס וזה ,שתשנה האלתית לדת שא״א יראה וכבר .נצחית שתהיה לה יחוייב אבל
 יצוייר לא הנותן שהוא הש״י אצל הנרצים הדברים בי הנותן מצד ,בעצמה הדת מצר ואם

 שירצה אי׳א כי אחרת פעם לפניו רצוי הפכו שיהיה אל רצונו וישתנה אהד דבר פעם שירצה
 האלתית ה הו האל ישנה למה וא׳׳כ אחרת פעם העול לפניו רצוי ויהיה פעם היושר ית׳ האל

 בהמשך השתנה זה לפה בעצמה אחת המקבלת שהאומה אחר כי המקבל מצד ואם ,בזולתה
 הבחור והנהגת הבהור להנהגת מתחלפת בנער הבריאות שהנהגת במו כי לומר א״א כי ,הזמן

 ההנהגה שתשתנה ראוי כן הזקנה ואל הבהרות אל הילדות מן הזמנים השתנות כפי הזקן להנהגת
 השתנות כפי הנהגתו שהשתנה אחד באיש זה יצדק אם אף כי ,הזמנים השתנות בפי הדתייה
 הילדות מן שישתנה הזה ההשתנות בו יצוייר שלא מדיני בקבוץ זה יצדק לא בהכרה עתותיו

 שתקבל יצוייר לא )ב( שוות עתותיו כל תשים הדתיית החבטה כי х הזקנה ואל הבהרות אל
 הוא הית האי בתורה שהמכוון אהר כי בעצמה הדה מצד ואם .בזה המקבל מצד שנוי הדת

 השתנותו שיצוייר ממה זה אין אמתיות ורעות שכליים ענינים ציור האדם לבני להודיע
 פעם אמת האחדות שיהיה א״א כי בלל שנוי בהם שיפול א״א האמתיות הדעות כי ,זמן בשום

 בפעל ונמצא המציאות אל יצא שכבר במה שא״א כמו אחרת, אמת.פעם וביוצא והימניות
 מצד לא האלהית בדת שנוי שיפול שא״א מבואר הוא וע״כ .כן נמצא ושלא היה שלא שנאמר

 שאיננו )ג( נמצא הדעת זה יעויין שבאשר אלא .המקבל מצי־ ולא הנותן מצד ולא בעצמה הדת
 בעצמן הדעות ישתנו לא אם אף כי ,וזה ,בעצמו אהד לעם האלהית הדת תשתנה שלא מהוייב

 פעולתו שיפעל פועל כל שמשלמות לפי , המקבל מצד שנוי בו שיפול אפשר כבר ,הנותן ולא
 לא וזה ,ספק בלי הפועל פעולת תשתנה המקבל הכנת השתנות ולפי המקבלים הכנת כפי

 שלא אצלו משוער זמן עד החולה אל הנהנה יתן שהרופא כמו כי ,הפועל בחק שנוי יחייב
 ויתיר הנהגתו הרופא ישנה מחליו החולה כבר שנתחזק ההוא הזמן וכשיגיע החולה אל יגלהו

 הרופא בחק שנוי שיחייב ממה זה אין כי מזה להפלא לחולה ואין שהתיר מה ויאסור שאפר מה
 הראשונה ההנהגה כשנתן הרופא כי ,הזמנים לכל מספקת הנהגה בתחלה לו נתן שלא לומר
 הראוי הזמן ירע החולה אל גלהו שלא ואע״ם פיה על החולה שיהנדג שראוי הזמן ידע כבר

 החולי מן שישתנה כדי לו שצריך הזמן החולה מטבע ששער מה כפי ההיא ההנהגה שתשתנה
 לקבל ומוכן ראוי שיהיה אל החולה טבע לתקן בונתו היתה הראשונה ה ובהגה , הבריאות אל

 ישנה ההוא הזמן ובהגיע הראשונה ההנהגה שהבינה ההבנה אחר לבא הראויה השנית ההנהגה
 בחק חסרון איננו הדרך זה על כן .בתהלה אצלו וידועה מכוונת היתה אחרת להנהגה אותה
 התורה כשנתן הוא כי ,וזה ,הזמנים לכל מספקת והנהגה תורה בתהלה נתן לא אם הש״י

 אל טבעם ולתקן המקבלים להבין שיספיק חכמתו ששערהו הזמן עד תספיק ההיא שההנהגה ידע
 אם ואף השנית בההנהגה יצוה הזמן וכשיגיע לארם גלהו שלא אע״פ השנית ההנהגה שיקבלו

 בהק חסרון שיהיה וכמו ,בתחלה אצרו מסודר היה כך הראשונה ההנהגה הפך דברים ישנה
שדים ויונקי והילדים מהחולי הקמים אל והיין והבשר כלחם החזקים המזונות לתת שיצוה הרופא

עד שרשים
 בתחלה ידע לא שאס וכו׳. קודם שהתכלית )ד(

 כן ועל ההוא הדקי עושה ,היה לא הדבר תכלית
 :למעשה קודס התכלית ידיעת שיהיה הוא מוכרה

 נמצאו הנמצאים' שאר כל .נמצאו וכולם >ה(
:האדם בעבור

 .בעצמה אחת לאומה שתתחלף )א( יג פרק
 בד״מ ההיא שהדת

 הזמן שעבר ועתה לבד זמן איזה על זו לאומה ניתנת
 יצוייר לא )ב( :אחרת דת להם שתנתן צריך

 חחוייב שאיננו )ג( :שתקבל א״א כן אם .שתקבל
שלא
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 שיתן ההורה נותן בהק חסרון יהיה כן ,החזקים המזונות לכבול טבעם יתחזק או יגדלו אשר עד
 הכנת השתנות כפי אותה שישנה ראוי אבל , גלכורגלים תהילים לב הזמנים בכל שוה הנהגה

 כפי' לדם תאות חזקה יותר להנהגה אותם יעלה דקה אחת בהנהגה שיורגלו ואהה המקבלים,
 ונאות ראוי מזון הם לקטנים ראויים שאינן שאע״פ רחוקים והמזונות והיין והבשר כלחם ,טבעם

 שיגדל/ אהד אליהם הקטנים שנות ל ראוי מעט מעט בו שהורגלו ואחר טבעם, לפי הגדולים אל
 פעט בלמוד שיורגל עד חרבנה קל בדבר בהחלה שירגילהו התלמיד עם המלמד שיעשה כמו

 .שהורגל וקודם למורו בהחלת אליה ראוי היה שלא ועמוקה חזקה למדרגה אותו יעתיק ואחר
 מנער האנשים לכל כוללת ההנהגה לתת שלא השם יד שתקצר ראוי אין כי אומר יאמר ואם
 צדיקים האנשים כל השם ברא לא למה השואל לשאלת ןדמה זה הנה ,הזמנים בכל שוה זקן ועד

 שכתב כמו אינו זה כי .אליו שלמות יותר היה וזה ,ועקש נפתל בהם אין עבודתו לעבוד דומים
 שלמות שהיה נאמר שלא וכמו .השלישי ממאמר ושלשים שנים ,בפ בו וכיוצא ע״ז הרמב״ם

 ,המציאות טבע על )ד( יחלוק שזה לפי השם לשבה שכל בעלי חיים הבעלי כל לברוא להש״י
 המנהג על ושלא נס בדרך הדברים כל שירוצו )ה( ית׳ להשם שבח שיהיה לומר ראוי אין כן

 ישנהו ושלא השם בעיני יקר שהטבע הוא התורניים החכמים מכל המוסכם הדבר כי ,הטבעי
 מה לפי ההקש שיהייבהו מה לפי אלא הנה דברינו אין ואנחנו ,זולתו א שאי גדול להכרח אלא

 על חולקים מתמידים ונפלאות נסים יחדש שהאל ולומר לחלוק והרוצה ,התוריי העיון שיתנהו
 ל׳( דף )קדושין לכל חיים סם ושהיא הם סם התורה שאמרו ורז״ל בידו. הרשות המציאות טבע

 כלוגמא לעין קילורית תורה דברי ע״ב( ז׳ )תענית אמרו וכן ,האברים לכל בזה רצו )ו( אמנם
 שתהיה אמרו לא אבל כ״ב( ד׳ )משלי מרפא בשרו ולכל שנאמר וכו׳ מעים לבני עקרין כוס ללב
 :זה אחר הבא בפרק יתבאר דברינו ואמתת .הזמנים בבל ולא ולטף ולנשים האנשןם לכל שוה

 הדרך זה נוהגות אותן נמצא בעולם •שהיו האלהיות הדתות ענין חפשנו כאשר יד פרק
 בהחלה כי. ,וזה .האפור אל ההתר ומן ההתר אל מהאסור משתנות שהיו

 התיר ולנח נח. עד ז״ל רבותינו קבלת לפי אנשים בהן שנהגו מצות בקצת הראשון אדם נצטווה
 חיים בעלי אכילת להם התיר לא בתחלה כי ,הראשון לאדם אסור שהיה חיים בעלי אכילת

 זרע זורע עשב כל את לכס נתתי הנה א׳( )בראשית הכתוב אמר בלבד הצמחים אכילת אלא
 התיר ואח״כ ,לאכלה יהיה לכם זרע זורע עץ פרי בו אשר העץ כל ואת הארץ כל פני על אשר

 לכם נתתי עשב כירק לאכלה יהיה לבם הי הוא אשר רמש כל אמר לנה חיים הבעלי אכילת
 הוסיף ולמשה ,הטילה מצות הוסיף ולאברהם ,החי מן אבר מצות לו והוסיף כו׳( )שם כל את

 7 נח לבני נאסרו דברים להם והתיר נח לבני מותרות היו עריות קצת ואסר רבות אחרות מצות
 עליה נהרג נח ובן מפרכסת היא שעדיין אע״פ לישראל מותרת שנשחטה לאחר הבהמה כי

 פרוטה משוה פחות על ואפי׳ הגזל על נהרג נח בן וכן הבהמה שתמות עד החי מן אבר משום
 זה ומפני ,עליו נהרג בידו מוחה ואינו גוזל חבירו את הרואה נח ובן בישראל כן שאין מה

 הרמב״ם שכתב פה לפי ,דין בו עשו ולא גוזל שכם את שראו הריגה שכם בעלי כל נתחייבו
 אמרו בזו וגדולה ,עליה נהרג וישראל פטור מאביו אחותו על שבא נח בן וכן , שופטים בס׳ ו"ל

 בימי אהיבה שהיתה אע״פ מ״ז( )דברים אלהיך ה׳ שנא אשר מצבה לך תקים ולא על בספרי
 עשרה שתים והקים ההר תחת מזבח בנה תודה מתן שבשעת משה בימי ואפי׳ כלומר האבות
 לן אמר ויעקב ,הארבעים בשנת מואב בערבות זה ונאסר ישראל שבטי עשר לשנים מצבות

 שהיה דבר שאפי' מפורש הרי ל״ח( )בראשית מצבה שם משחת אשר אל בית האל אנכי השם
 בערבות להם נאסר ,סיני בהר משה בימי גטור מותר והיה השם לכבוד לעשות האל עבדי דרך

 ,אותם יאסור בפירוש הכתוב נמצא נח לבני שהותרו העריות קצת והרי ,רז״ל דעת לפי מואב
 האסור אל ההתר ומן ההתר אל האסור כן משתנה היתה האלהית שהדת שיורה מטה זה וכל
 וטשבא פשה שבא עד ואברהם ונח באדם הענין זה נוהג היה וכן ,הזטנים השתנות כפי

: נשתנית לא הנה עד משה
 העקרים סן אחד ישם ע״כ מקצתה ולא בולה לא לעולם תשתנה שלא ז״ל הרמב״ם ודעת

 טשה עד שהיו האלהיות הדתות שמצאנו ואחר ,תשחנה ולא התורה תנוסח שלא
בלבד משה לתורת פרטי עיקר זה יהיה האסור אל ההתר וטן ההתר אל האסור מן משתנות

ר0ים שרשים
 הכל שיהיה .וכו׳ הדברים כל שירוצו )ה( :אחת תשתנה שלא לוחר ההכרח מן שאינו .תשחנה שלא
 מ״ש כלומר .האברים לכל בזה רצו )ו( :נס בדרך בנבראים הטבע כי .המציאות טבע מל (7):זכו׳
 לכל אלא האדם לכל פירושו אין לכל חיים סס החי כמו מדרגה אחר מדרגה להיות שצריך הוא

:אחד שבאדם האברים בבת הכל שיהיה לא אבל בזה וכיוצא מדבר ואח״כ
פ-ק ,
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 וביאר כפנו, תגרע ולא עליו תוסף לא י״ג( )דברים בתורה שנזכר כה אל זה בעקר הדבר וסכך
 יפסר שיא כפנו לגרוע ולא עליו להוסיף א״א והשלם השוה שהדבר לפי המורה בספר הטעם
 באפרו ׳"פ( )שהגיס הכתוב עליה שהעיד כמו תמיכה התורה שהיתה ולפי , ההוא והשלמות השווי
 . רבים במקומות הענק בזה דבריו תורף זהו , זמן בשום שתשתנה א״א תמימה ה' תורת

 יקר הזה שהשורש אע״פ בי הזה, השורש ז״ל לרבינו לו יצא כהיכן גדול עיון בזה׳צריכין ודבריו
 שגאמר כה כי תשובה, יש לדק ואם יפות פנים בסבר אותה נקבל הוא קבלה אם מאד הערך

 תכונת על אלא התורה מצות כלל על להזהיר בא לא ממנו תגרע ולא עליו תוסף לא בהורה
 או הוספת לעשות כו״ם מעובדי נלמוד ולא מלבנו נבדה שלא להזהיר ובא בלבד עשייתן )א(

 שעל כוכיה הפסוקים וענק .לש״י הגדלה שזה תושבים בהיותנו המצות עשית בתואר נרעון
 אשר הגוים את אלהיך ה׳ יכרית כי ע״א ענק על ומזהיר הכתוב אמר ראה בפרשת נאמר כך

 ופן מפניך השכדם אחרי אחריהם הנקש פן לך השפר וגו׳ מפניך אותם לרשת שמה בא אתה
 כן תעשה לא ,אני גם כן ואעשה אלהיהם את האלה הגוים יעבדו איכה לאמר לאלהיהם הדרוש

 .ישרפו בנותיהם ואת בניהם את גם כי לאלהיהם עשו שנא אשר ה׳ תועבת כל כי אלהיך לה׳
 ולא עליו תוסף לא לעשות תשכרו אותו אתכם מצוה אנכי אשר הדבר כל את ,לאלהיהם באש
 אהריהם תנקש פן לך השפר יאמר איך פאר מתמיה דבר הוא הכתובים ופשט ,ממנו תגרע
 דרישת תלה ולכה אהריהם ינקש מפניו נשמדים אותם שיראה כפני וכי מפניך השמדם אהרי

 יתפתה שלא הבהוב שתשש לפי כי הוא כך הפסוק פירוש אבל .מפניך השמדם באחרי אלהיהם
 הש״י שצוה בה כי ולומר לטעות אדם יבא אולי כי אמר צד בשום הע״א דרכי אהרי האדם

 וא״כ ,לש״י הראויות הנכבדות בעבודות אותה עובדים שהיו בעבור היה ע״א עובדי להשכיר
 את בהם עובדי; שהיו ההן העבודות דרכי תדרוש שפא ע״א עובדי את אתה שתשמיד אהד

 אל הגדלה שתה הושב בהיותך העבודות באותן ה׳ את ולעבוד כן לעשות ותחשוב אלהיהם
 ואעשה אלהיהם את האלה הגוים יעבדו איכה לאמו־ לאלהיהם הדרוש ופן שאפר וזהו ,השם

 שנא אשר ה׳ תועבת כל כי הטעם וביאר אלהיך, לה׳ כן תעשה לא ,לשם כלומר אני גם כן
 בהם שנתקנא כפני היה עבודות אותן הש״י שאסר שמה החשוב לא כלומר לאלהיהם עשו
 את גם כי לזה וראיה לפניו ותועבה בעיניו נמאסות שהם מפני אבל לזולתו אותן יעשו שלא

 כי ,לפניו תועבה והם ,לשם הגדלה זה יחשבו והם לאלהיהם באש ישרפו בנותיהם ואת בניהם
 במסכת רז״ל שאמרו כמו הלילה האנשים בהריגת יצוה ולא עולם בהשחתת השם יחפוץ לא

 את לשרוף וגו׳ התופת בבות את ובנו ירמיה •שאמר פה על ע״א( ד' )דף קמא פרק תענית
 לא אשר ז׳( )ירמיה לבי על עלתה ולא דברתי ולא צויתי לא אשר באש בנותיהם ואת בניהם
 ויעלהו תחתיו ימלוך אשר הבכור בנו את ויקח דבתיב כואב כלך מישע של בנו זה צויתי

 . אברהם בן יצחק זה לבי על עלתה ולא יפתח של בתו זו דברתי ולא נ׳( )מ״ב ההומה על לעולה
 לא לשון עליו ולז״א לישראל שצוה כמו בקרבנות כלל צוה לא פואב פלך למישע כי זה ובאור
 כלומר דברתי ולא עליו אמר בקרבנות מצווה שה־ה ישראל מכלל שהיה הגלעדי ויפתה ,צרתי
 ודבר קרבנות לעשות שצוהו אע״פ ולאברהם ,כלל מבתו עולה שיעשה השם אליו דבר שלא
 ולזת ,בפועל שיקריבנו ית׳ כונתו היתד■ לא מקום מכל לעולה בנו יצחק את להעלות אליו

 מהכרבר )ב( הקרבנות עשיית שאין רז״ל בארו הנה .אברהם בן יצחק זה לבי על עלתה לא אפרו
 עבודות אותן לפניו בעשותך השם את לגדל תחשוב לא הכתוב יאמר וע״כ ,ית' אליו ניצה

 תועבה הן אבל לפניו נרצות שאינן די לא ההם העבודות כי לאלהיהן ע״א עובדי שעושים
 באש ישרפו בנותיהם ואת בניהם את גם כי לאלהיהן עשו שנא אשר ה׳ תועבת כל כי לפניו

 אנכי אשר הדבר כל את ואמר יתב' לפניו העבודה תהיה איך לבאר הענק וסיים ,לאלהיהם
 שלא די שלא כלומר )נ( ספנו תגרע ולא עליו תופף לא לעשות תשמרו אוהו אתכם סצוה
 הרמב״ן פירשה וכן ,להוסיף רשאי אינו העבודות בתואר גם אבל בהם צוה שלא עבודות יעשה

ל״ז שרשים
המצות: פרטי עשיית עשייתן. )א( יד פרק

 כלומר .מהמדבר )ב(
 הדבר כל את ואמר קרבן. בכלל שאינו האדם מחין
 הש״י" עבודת בענק פי׳ .וט׳ מצוה אנכי אשר
 גס אבל וכו׳ יעשה שלא די שלא כלומר )ג(

 די לא פי' .זכו' רשאי אינו העבודות בתוחר
 בהם צוה שלא אותן להש״י עבודות יעשה שלא
. זט׳ רשאי איט שצוה עטדזת באותן גס אלא

 שהיה מפני כך הכתוב זה לפרש המחבר והוכרח
 שלא הכתוב שהזהיר אחר כי דקרא יתורא לו קשה

 שלא חמש זהו א״כ בהן צוה שלא מה עבודות יעשה
 .לי למה וגו׳ עליו תוסף לא העבודות על יוסיף
 עבודות באותן שאף בזה להזהיר הכתוב שבא אע״כ
 כמו דבר איזה בהן להוסיף רשאי אינו בהן שצוה

 לא שאזהרת בהדיא מבואר וא״כ והולך שמבאר
 אליו מטפלים הכתובים כל עם וגו׳ עליו תוסף

אינו
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 במתנה הניתנת עם שנתערבו אחת במתנה הנהנין אמרו מכאן בפפרי שנויה היא וכן ,ראה ׳בפ ז״ל

 מנין אחר דבר אמרו )ד( שבתורה המצות לכל בספרי מכאן למדו ועוד ובו/ אחת במתנה יתנו אחת
 תגרע ולא ת״ל מהן פוחתין שאק מנין עליו תוסף לא ת״ל הציציות ועל הלולב על מוסיפין שאין
 אבותיכם אלהי ה׳ אומר לברך ופתחתי הואיל יאמר לא כהנים ברכת לברך פתח שאם מנין טמנו
 כתב ז״ל ורש*י .שכתבנו כמו כפורש הה .עליו תוסף לא דבר אפי׳ הדבר ת״ל עליכם יוסף

 בתפילין טוטפות חמש כגון אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא על ואתחנן בפרשת
 שאס לדבריו יקשה ועור . ז״ל הרמב״ם שכתב למה ראיה מכאן אין וא״כ .ממנו תגרע לא וכן

 לעקור מתנין ב״ד אמרו איך ממנו לגרוע ושלא המצות מנין על להוסיף שלא מזהיר הכתוב היה
 ערובין שתקן שלמה וכן , ממנו תגרעו לא על עוברין ב״ד וכי תעשה ואיל בשב התורה מן דבר

 'שתביא הפסוקים מן ראיה שום רואה איני דבר סוף עליו• תוסף לא על עבר ידים ונטילת
 שאף עוד ואומר )ה( ז״ל, הוא שכתב כמו כלל משה לתורת שורש זה שיהיה אל ז״ל הרסב״ם

 התורה תנוסה שלא אל כלל לדבריו ראיה משם אין ז״ל הוא כמ׳יש הפסוקים הבנת תהיה אם
 המצות על מדעתנו נגרע ולא נוסיף לא שאנחנו אלא יזהיר לא הכתוב כי ,לעולם תשתנה ולא

 שהדבר מפני ואם ית׳. חכמתו כשתגזור גורע או מוסיף יתברך הוא יהיה שלא המונע כה אבל
 אבל ,האכתי בשווי יצדק אכנס זה הנה , לעולם ממנו לגרוע ולא עליו להוסיף אין השוה

 החלב הוא הילד אל השוה הכזק כי המקבלים, הכנת כפי שישתנה אפשר כבר ההקשי השווי )ו(
 במו הזמנים בהשתנות האלהיות המצות ישתנו ובן ,והיין והבשר הלחם הוא הבחור אל והשוה

 ולתולדותיו שנארעלקין הדעות קלקול כפני ובניו לנה והותר לאדם שנאסר הבשר אסור •שנשתנה
 הדש העולם שהיה לפי לאדם הבשר נאסר שלכך שכתב מי כדברי שלא ,שיתבאר במו )ז(

 אינו וזה ,חיים הבעלי מן רבים סינים שיבלו אפשר היה בשר אכילת לאדם מתיר היה ואם
 מעטים היים הבעלי היו ההם בימים שגם ובניו לנה יתירנו שלא ראוי )ה( כן הדבר היה שאם
 על לאדם שנצטוה בעת לבדם •שהיו וחוח כאדם יותר שהיו ונשיהם בניו ושלשת נח •שם והיו

 שמכאן אלא .לישראל קצתם ויאסור יחזור שלא )ט( ג״ב דבריהם לפי ראוי והיו הבשר אכילת
הוזהר אל האפור מן בחלוק ישתנו )י( דבר בכל ינוסחו לא אם אף האלהיות הדתות כי ראיה

: המקבלים הכנות השתנות כפי האסור אל התתר וכן
 לנה הותר לאדם שנאסר שבה שמצאנו הזה השנוי אל הטעם שנבאר וראוי טו פרק

יפה באור זה שיתבאר וכדי / לישראל קצתו נאסר לנח שהותר ושככה
 ואם ,מנחתו ואל אליו השם שעה שלא לה׳ מנחה האדמה כפרי בהביאו קין חטא כה נשאל )א(

 בעבידת נתעסק אם בזה חטא פה הבל שהביא כמו גביות ואילי הצאן מבחר הביא שלא מפני
 למה ה׳ גמלהו אשר כל כעל לפניו להודות להשם מנחה מפריה והביא בה והצליח האדמה

 והשקהו כשהאכילהו מאחר טובה מקבל שכל נותן הדעת כי .מנחתו ואל אליו השם •שעה לא
 ושעשה והעשירו שהלבישו לפניו להודות יחויב ולא ממנו שקבל הטובה מעין טובות לו שישלם

 יותר ההודאה תהיה לא ואם הטיבה קבול מעין ההודאה שתהיה ראוי אבל עשה שלא מה עמו
 האדמה מפרי אלא העץ כפרי הביא שלא על ואם .חטא אשר עק ולא תפיסה בזה עליו אין

 תיטיב אם הלוא עליו שנכתב גדול לעונש ראוי היה לא המאמר( מזה )פ״ז למעלה שכתבנו כמו
 הבל אל ששעה אחר לשאול יש וכן .ד׳( )בראשיש וגו׳ רובץ חטאת לפתח תיטיב לא ואם שאת

 למה וכן ,נפשו ממות להציל ליראיו סביב ה׳ כלאך הנה לא ואיך נהרג למה מנחתו ואל
 ובאור .מנחתו אל השם ששעה בהבל כן נאבר ולא ה׳( )שס כצלמו בדמותו ויולד בשת נאמר

 הכה אכזריות הב״ח בהריגת שיש כה כלבד כי ,הדרך ע״ז הוא שאחשוב מה לפי זה כל
 קצת בשר אכילת יוליד עוד הנס, דם לשפוך האדם אל רעה תכונה ולמוד אף ושטף
 ב״ח קצת לישראל שאסר שאחר זה, הכתוב שבאר כמו בנפש, ואטימות ועכירות עובי הב״ח
ונטכתם בהם תטמאו ולא ,וגו׳ נפשותיכם את תשקצו ולא י׳( )ויקרא בסוף אמר

בם שרשים
 כח״ש התורה מצות בכלל תוספת על קאי אינו

 אחרו )ד( :הש״י עבודות בחצות כ״א הרמב״ם
 על החצות כל סומכין שהיו כלומר ט׳. אחר דבר

 סחכו בהדיא נכתב אחרים ובספרים .זה פסוק
 :אומר אני ועוד .עוד ואומר )ה( :כו׳ אחר דבר
 השכלי הקש לפי הבא כלומר .ההקשי השווי )ו(

 להבין שיוכל חה המקבל הכנת לפי להיות <ריך
שאחר בם' והוא כצ״ל .שיתבאר כמו )ז( :כשכלו

 שלא ראוי היה יותר .יתירנו שלא ראוי )ח( :זה
 וכו׳. ויאסור יחזור שלא )ט( :וט׳ לנח ג״כ יתירנו

 להשי״ת היה ולא הרבה חיים בעלי היו אז כי
 ,בחלוק ישתט )י( :מהן קצת שיכלו כל לחוש

: פנינים באיזה.
 עיין .וכו׳ קק חטא חה נשאל )א( טו פרק

 י״א פרק א' במאמר לעיל
.הפנין לזה נאות נ׳׳כ הוא כי והבל קין מפנין

להסיר
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 הפסוק ע״ז ל״ט( דף )יומא רן״ל אפרו וכן בלב. ואטימות עובי מולידים שהם על להורות מל״ף חטד ב□

 זה ובעבור ,ונהמתם אלא ונטמיהם הקר•־ אל בם ונטמתם שנא' אדם של נפשו מטמטמת עבירה
 הפועם הטוב פמנו להסיר )ב( השם רצה האדם אל ונאות טוב מזון הב״ח קצת שבשר אע״פ

 אסר ולזה , אליו בזה שימשך שאפשר המרובה החזק הרע בעבור הבשר באכילת שיש הזה
 מזונות בצמחים האדם אל בשיהד נאותים ממזונות בזה שאסר מה ויתכן )ג( ,לאדם הב״ח אכילת
 זורע עץ פרי בו אשר העץ וכל להזרע שראוי זרע בו שיש דבר וכל והשעורה כחטה טובים נאותים

 להעיר וזה להזרע, שראוי זרע בו שאין עשב ירק כל לאכילה להם נתן ה הב׳ ולשאר זרע,
 טורח אביהם אדם את וראו והבל קין וכשנולדו ,מב״ח לזולתו האדם מין בין שיש היתרון על

 דרך מהם אהד כל חשב הצמחים מן ונזון ואוכל וחרצן ושעורה חטה וזורע האדמה כעבודת
 האדמה את לעבוד לו לקה קין כי .מעשיו מתוך נכרת היתה מהם אחד כל וכמת לעצמו

 להיות האדמה את לעבוד יודע בהיותו בזה אלא הב׳־ח על לאדם יתרון שאין חושב שהיה לפי
 אחך שרוח השב הב״ח כשאר הצמחים מן נזון האדם שראה אחר כי , הצמחים ממבחר נזון

 לו שנתן רון הי־ על השם לשבח האדמה מפרי מנחה הביא ולזה זה; מות כן זה וכמות לכל
 הארכה בעבודת עליהם לו שיש היתרון השב לא כי הב״ח מן קרבן הביא ולא ,הצמחים על

 הצמחים מבחר שהוא העץ מפרי להביא לו שהיה שלפי אלא ,עליו קרבן להביא שראוי גדול יתרון
 עיקר אבל ,למעלה שאמרנו כפו ,חטא הירקות ,מן כלומר , האדמה מפרי אלא הביא ולא

 בהריגת אסור היותו ג״כ והשב , לכלום הב״ח על לאדם שיש היתרק חשב שלא לפי היה החטא
 היה תכליתו שעיקר י חש" ו זה, מות כן זה כמות כי דעתו לפי אליהם שוה היותו אחר הב״ה
 הבע״ח על יתרון לאדם שיש חושב היה והבל , כב״ח הצמחים מן נזון היותו אחר ולשהות לאכול

 ,מלאכתו לעשות תחתיו אותם ויכבוש עליהם ממשלה לו שיהיה הוא הזה שהיתרון השב אבל
 אסר ולזה בזה, הב״ח על יתרון לאדם שיהיה חשב לא בי בהריגתו, מותר שיהיה לא אבל

 הושב והיה ,קין כונת על הוא גם כלומר צאנו, מבכורות הוא נם הביא והבל ד'( )בראשית הכתוב
 שהוא להורות לפניו כהן קרבן ולעשות גבוה לצורך לא אם הב׳יה בהריגת אסוך האדם שיהיה
 לו אץ האדם אכל ,יעמוד והוא יאבדו כולם כי והבהמה האדם על יתרון לו שיש הוא יתברך

 להיות הבל נהרג ולזה ,בזה וכיוצא המדינות ומנהיג אותם רועה בהיותו אם כי עליהם יתרון
 שדעת לפי אכל ,אחריו ולהמשך האנשים בו לטעות מובן ויותר קין מדעת מאד קרוב הדעת זה

 והוא גבוה לצורך אותן להרוג ויוכל עליהם ומכשלה הב״ה על יתרון לארם שיש היה הבל
 צאנו מבכורות להביא הארק מעלת והכיר ,הב״ח על האדם יתרון ידו על שיוכר אל קרוב

 ולא קין מדעת )ד( השלמות אל קרוב להיותו מנחתו ואל הבל אל השם שעה ,ופהלבהן
 וגם הבי׳ח על יתרק לאדם שאין שחשב אחר ,מהאמת מאד רחוק להיותו ולמנחתו קין אל שעת
 לו ואטד .שאמרנו כמו העץ מפרי ולא האדמה מפרי שהביא אהד האדון מעלת הכיר שלא
 עיר כי כדברך הוא אמת כלומר ,שאת תיטיב אם הלוא פניך נפלו ולמה לך הרה למה הש״י
 יש אבל ,העולם לאויר צאתו בעת בפעל הב״ה על והתנשאות יתרק לו ואין !יולד אדם פרא

 , הארק מעלת ולהכיר הפעל אל שבכהו מה ולהוציא במעשיו להטיב בכח יתרון עליהם לו
 נכנסה זה ובעבור שאת. תיטיב אם הלוא וזהו )ה( ,עליהם התנשאות לו יהיה מעשיו ייטיב ואם

 , הב״ח על יתרק לאדם שאין הראשונה כונתו אחר נמשך בהיותו ,הבל את והרג קין בלב קנאה
 הב״ח את להרוג מותר ש־הוא נראה ,מנחתו ואל הבל אל שעה שהש״י אחר כי בלבו ואמר
 הבל כוגת היתה לא שעדיק ולפי ,מב״ח אהד מבהריגת יותר איסור הבל בהריגת שאין והשב
 על העונש לו ויעד קין על הש״י וכשנגלה .וחומץ מעול מכף להנצל הושגח לא וכל מכל ראוי

 היה אבל ,הב״ח שאר דם משפיכת חמורה האדם דם שפיכת שתהיה זה בעבור חשב לא כך
 שלא אחר חיים הבעלי על נענש יהיה כן האדם דם שפיכת על נענש שהיה כמו כי הושב
 הדעת זה ונשאר , זה מות כן זה כמות שוה הבהמה ורוח האדם רוח כי ,להרגם לאדם הותר

 כסו חיים הבעלי על לאדם שיש היתרון שהכיר שת שנולד עד ובתולדותיו בקין הנפסד
אלהים בצלם היה לבדו זה כי ,כצלמו בדמותו ויולד עליו נאמר ולזה ,אביו אדם זה שהכיר

• כאדם שרשים
 הרע בעבור וכו' המועט הטוב ממנו להסיר )ב(
 קדושים ישראל עם שהיו אח״כ משא״כ פי׳ .וכו׳
 יכולים והיו הש״י בקדושת ומוטבעים מורגלים והיו

 להם התיר הטומאות מכל עצמם את לשמור
 להם ואסר למזונותיהם הנאותים הל׳ח מן קצתם
 ט״ז ובם' זה סרקין בסוף שיתבאר וע״ד קצתם

ממזונות בזה שאסר מה יתכן )ג( :המאמר מזה

 שאסר שהטעם )ואפשר פי' .וכו׳ כשיחד נאותים
 שיוחד בתה שיבחן כדי הוא חיים הבעלי לאדם

 חיים ולבעלי להודיע ראוי זרע בו שיש דברים לו
 להעירו זרע בהם אין אשר ירק כל אס כי נתן לא
 האדם מין בין שיש היתרון והוא נכבד דבר על

 . קין מדעת )ד( :הנפש בהשארת חיים לבעלי
.שאת תיטיב אס הלוא וזהו )ה( :קין מדעת יותר

 כלומר
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 ועל ,אלהים בצלם שהיא בהם אשר האנושית הצורה מעלת הכירו לא הראשונים אבל ,כאדם

 לכברת המשי־ כת .כתות לשלש נהלקים האנשים כל המצא ושת והבל מקין דעות השלש אלו
 שהרג כמו אותם להרוג ותחשוב )ו( המדינות במנהיגי ותקנא עקר האדמה עבודת ותחשוב קין
 זה על נפשם ויסכנו עקר המדינות הנהגות )ז( ותחשוב הבל לסברת תמשך וכת .הבל את קק

 יסכנו וכי אדם מנהיגי קצת על זה שסופר במו ,האדם שלמות עיקר זה ויחשבו הבל כמו
 הראשת והמנהיג רועה שהיה הבל אחר להם טבעי זה וכאלו השררה בסבה עצמם המלכים
 ההצלחות ושאר השררה ותמאס עיקר הש״י עבודת ותחשוב שת לסברת תמשך וכת ונהרג,

 ,סגולות יחידי רק אחריו הנמשכים היו לא הדעת בהחלת מושגת בלתי שת דעת שהיה ולפי
 היו לא כי מפניהם חמם הארץ מלאה זה ובעבור ,בתולדותיו מאד מתפשט היה קין דעת אב־'

 .כב״ח דרכם משחיתים היו ולזה ,נבר דאלים כל אלא הב״ח על יתרק לאדם שהיה חושבים
 נח אך ונשאר כלם נמחו וכאשר . המבול בימי הארץ מן שכם למהות גזרה נגזרה זה ובעבור

 התיבה כן נח וכשיצא ,העולם מן אותו ולעקור הדעת זה לשרש הש״י רצה ,בתבה אתו ואשר
 יותר בוראו ולעבוד להכיר שכלי כה יתרץ לו יש האדם כי מדעתו הב״ח מן לה׳ קרבן הקריב

 ריח את ה׳ וירה ה׳( )בראשית שכתוב כמו ברצון קרבנו נתקבל ע״כ ,זה על לשם ולהודות מהם
 שמה נח בני ויחשבו ,הבל לדעת שיטו אפשר יתוקן לא אם הדעת שזה שחשש ולפי .הניחוח
 אחר כן על ,הראשון לקלקולם ויחזרו הבל קרבן שקבל כמו היה אביהם קרבן הש״י שקבל
 כל את לבם נתתי עשב כירק להם ואמר ,והריגתם הב״ח אכילת להם להתיר מיהר כיד הקרבן

 לצורך נבראים להיותם הצמחים על יתרון לאדם שיש הורה קין שאפילו כמו כלומר ע׳( )שם
 ועל ,לכל אחד רוח שאין עליהם יתרץ לאדם ויש האדם לצורך הם חיים בעלי כל כן ,האדם

 אלהים בצלם כי חיים הבעלי כרוח רוחו שאין לפי בזה הטעם ונתן האדם דם שפיכות אסר כן
 לפי ראוי והיה ,חיים הבעלי מרוח נכבדת יותר שכלית צורה בו שיש כלומר ,האדם את עשה

 כדי כולם התירם ולזה ,אחר על יתרון מהם לאהד ישים ולא חיים הבעלי כל להם שיתיר זה
 הדעת זה נמחה שכבר לישראל תירה וכשנתנה ,העולם מן זכרו ולכהות הקודם הדעת לעקור

 להם שהתיר מה ואפילו ,בנפש ועכירות עובי המולידים חיים הבעלי קצת להם אסר העולם מן
 רז״ל אמרו וכן ,הדרך זה על תואר יפת להם שהתיר כמו ,הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא
 לתאבון אלא בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורה למדה י״ב( )דברים בשר לאכול נפשך תאוה כי

 נאסר בן ועל ,ההכרח צד על אלא היתה לא הבשר שאכילת בפירוש גלו הנה ד( פ דף )מולק
 טוב מזק שהוא אע״פ שהיין כמו ,הפרק בהחלת שזכרנו לסבה טוב מזק היותו עם היצירה בתחלת

 שיהיה אפשר כבר כי זה כבל ונתבאר .קדוש ממנו הפורש הנזיר את הכתיב יקרא לאדם ומוהר
 האלהית בתורה שיבואו שנאמר אפשר כבר כ וא' שהותר, אחר ואסור שנאסר אחר מותר הא׳ הדבר
 חכמתו שתגזור מה כפי יתירם כך ואחר האלהית החכמה שתגזור כה כפי זמן אסורן ימשך דברים

בהם שיבא אפשר שהוא הדברים הס אלו אי ואמנם .זה הפך על ראיה בכתובים ואק ית׳
: הש״י בעזרת המאמר בזה יתבאר עוד ,הבטול

 בקצת בכתוב שנמצא ממה משה תורת לנצחיות ראיה להביא שהשב מי ייש טז רמ3
. לעולם היא אות ובקצתם לדורותיכם ובקצתם עולם חקת לשון יזכיר מצות ׳

 מושבותיכם בכל לדורותיכם עולם חפת בהם שנאמר החדש ואסור )א( הספורים ביום בסו
 לך להק נאמר ובפסח ל״א( )שמוח לעולם היא אות בנ״י ובין ביני נאמר ובשבת כ״ג( )ויקרא
 או לדורותיכם או עולם חקת בהם שואמר המצות מן אלו ובזולת י״ב( )שם עולם עד ולבניך

 המצות ששאר ראיה שמשם ולומר לחלוק דק לבעל יש כי ראיה אינה וזה .מושבותיכם בכל
 ע״ב( ל״ז )דף קדושין במסכת אטרינן בפירוש ועוד .בלבד אלו על שהקפיד אחר ליבטל עתידות
 דאיכא בזמן כתיב דקרבנות ובענינא הואיל םד״א לי למה ודם חלב גבי רחמנא דכתב מושבות

 ביום עולם חקת נזכרה למה שם פירש וכן ,קמ״ל ליתסר לא קרבן דליכא היכא ליתסר קרבן
 באלו נכתב שלכך מדבריהם שיראה המצות מן מזולתם החדש אכילת ובאיסור הספורים

 נוהגות המצות ששאר בזמן אפילו המצות אלו ינהגו שלא הדעת על שיעלה אפשר שהיה לפי
 שאר שבהבטל לומר אפשר בי בלל התורה נצחיות על להורות הלשונות אלו באו לא אבל

 כבר כי ראיה אין לעולם או עולם הקת או עולם עד או עולם ומלשק .ג״כ אלו יבטלו הפצות
 גבול הבג אל כסר עולם )ב( .בב״ת זמן על לא מוגבל זמן על ודומיהן הלשונות אלו ימצאו

לם4׳ שרשים
 : החדש אכילת .החדש ואסור )א( טז פרק להרוג ותחשוב )ו( : התנשאות חלשק שאת כלומר
חלת כלוחר . עולם )ב( שאר פל יתרון להם שאין חושבים הס כי .אותס
גבול תסג אל כמו קצוב זמן על נאחר עולם את שינהגו המדינות. הנהגות )ז( ג »"ת

׳וגו בשררה: עצמם
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 מעולם כי וכן ,כאבותיך מוגבל מזמן קדום גבול שר״ל כ״ב( )מפלי אבותיך עשו אשר עולם
 עולמים וכן ג׳( )מלאכי עולם כימי וירושלים יהודה מנחת לה׳ וערבה ב׳( )ירמיה עולך שברתי

 עולמים תשועת בה׳ נושע ישראל ס״א( )חהליס עולמים באהלך אגורה קצוב זמן על אמר
 א׳( )קהלת מלפנינו דיה אשר לעולמים היה כבר וכן , סנחריב תשועת על שגאמר מ״ה( )ישעיה

 שהוא כ״א( )במוח לעולם ועבדו כמו מוגבל קצר זמן על יאמר לעולם וכן . ארוכים זמנים ר״ל

 עולם עד שם וישב ה׳ פגי את ונראה והביאותיו הנה אמרה עולם עד ובן .היובל שנת עד
 מצבא ישוב שנה המשים ומכן שנאמר לוי של עולמו שהוא שנה המשים שזהו א׳( א׳ )שמואל

 אצל ידוע בלתי תכלית בעל קצר זמן על עולם עד ונמצא ח׳( )כמדבר עוד יעבור ולא העבודה
 היה ובחן עופל עוזב עיר המון נוטש ארמון כי ישעיה אמר בלבד הש״י אצל אלא אדם בני

 עולם ימי כל וכן .ל״ב( )ישעיה ממרום דוה עלינו יערה עד אחריו וכתיב עולם עד מערות בעד
 והמה אחריו וכתיב ס״ג( )שס עולם ימי כל וינשאם וינטלם ישעיה אמר מוגבל קצר זמן על יאמר
 בבל לשון שאין אומר וכלל בם. נלחם הוא לאויב להם ויהפך קדשו רוח את ועצבו מרו
 יתפרש א׳ כל אלא בהברה בב״ת זמן על או הנצחיות על שיורה להם והדומים הלשונות אלו

 בעל קצר זמן על אותו נמצאו נצחיות לשון שמשמעו לנצח לשק שהרי מקומו, לפי ענינו
 לנצח ישכון ה׳ אף לשבתו אלהים חמד ההר פיני בהר הכבוד שבינתו על הבהוב אמר תכלית
 פיני כדר הכבוד נסתלק כועד אהל כשנעשה שהרי פיני בהר לנצח הכבוד שכן ולא ס״ח( )סהלים

 נאמר במנורה שהרי בב״ת זמן שיתמיד בהכרה מורה אינו עולם הקת וכן . מועד באהל ושכן
 והרי .עתה ועד המקדש בית משהרב הפסק לה ויש כ״ד( )ויקרא לדורותיכם עולם הקת בה

 שכל רבה בויקרא ז״ל רבותינו אמרו ואעפ״ב עולם הקת מהם אהד בבל שנאמר וסכות פסה
 הקת פירוש כי היא בזה שכונתם נראה הכפורים ויום כפורים חוץ ליבטל עתירין המועדות

 בימי מציגו וכן .שיבטלו אפשר כבר השם פי על אבל מעצמנו אותם נבטל שלא הוא עולם
 הזה החדש שכתוב לפי התורה משפטי כפי כן מונין שהיו מניסן החדשים מנין שבטלו עזרא
 ישראל שנצטוו ראשונה מצוה והיא י״ב( )שמוח השנה לחרשי לבם הוא ראשון חדשים ראש לכם

 השנה בצאת האסיף וחג הכתוב שאמר כמו העולם שנות לפנק השנה ראש שתשרי אע״פ כי
 בכל כניסן החדשים כנין לכנות תורה צותה וליובלות לשמיטין מונק וממנו כ״ג( )שם

 היא )ג( תבנה וכן האומה צמיחת תחלת והיתה ממצרים ישראל יצאו שאז לפי חשבונותיהם
 י׳( )במדבר וגו׳ בחדש בעשרים השני בחדש השנית בשנה ויהי מניסן חשבונותיה בל ג״ב

 לחודש ובעשור כ״ע( )במדבר וגו׳ לחדש באחד השביעי ובחדש י״ס( )שמות וגו׳ השלישי בחדש
 שני שכם שיהיה ראוי אבל התורה במשפטי שמות לחדשים ואין כ״ע( )שם וגו׳ הזה השביעי

 הוא ראשון הכתוב שאבר וזד! מצרים, ליציאת זכר לניסן שביעי ששי חמישי רביעי שלישי
 בתשרי למנות ראוי שנים שלמנין אע״ם מניסן תמנו החדשים לבנין כלומר השנה לחרשי לכם
 האחד .דברים בשני זה ועשו השנית לגאולה זכר לעשות ראו בבבל עלו וכאשר .שאמרנו כמו

 רבותינו אמרו וכן ,משם ונגאלו אשור אל שגלו זכר אשורי כתב להם ובהרי עברי כתב שהגיהו
 מאשור עכהם שעלה אשורית שפה נקרא למה ע״ב( כ״א )דף סנהדרין דמסכת בתוספתא ז״ל

 . בכתב שמאושר אשורית שכה נקרא ולכה וכו׳ לישראל תורה נתנה זה בכתב אובר רבי
 היום שבידינו הכתב כ״א( קכ״ח דף )שבח כתבי כל פרק ריש הגמרא מפונית הנראה ולפי

 אלא חולק אינו רבי כי לומר יש כן ואם ,ספק בלי עברי כתב אינו )ה( בו נכתבים שהספרים
 אבל )ו( כאשור עמהם שעלה על אשורית שכו נקרא יא בו כתובים היו שהלוחות שאחר לומר

 בזה חולק שהוא האפר אם ואף ,נשתנה עברי כתב שהיה מקדם באומה הנהוג שהכתב יודה
 פרק סנהדרין דבגמרא ועוד .כלום חכמים דברי במקום יחיד שהוא רבי דברי שאין הוא ידוע
 כר אמר חסדא רב אפר שם אפרו שכך חכפים דברי האמוראים פירשו ע״א( כ״א )דף גדול כהן

 עזרא בימי הגולה בני שעלו כיון הקרש ולשון עברי בכתב לישראל תורה נתנה בתחלה עוקבא
 דרין שהיו לכותים כלומר עברי כתב להדיוטות והניחו הקדש ולשון אשורי כתב להם בררו

 מסכימים שהאפוראים הרי . ארמי ולשק עברי כתב להם הניחו הם שעלו קודם בא״י אז
 בעכו שם מצא לא״י כשעלה כי ז״ל הרמב״ן העיד וכן עברי כתב אינו היום שבידינו שהכתב

 שלא כתב סביבו כתוב שהיה אהרן ומטה המן צנצנת בו רשום שהיה כסף של קדום מטבע
 הכותיים אצל שנשאר הקדום עברי כתב שהוא לפי לכותיים אותה שהראו עד לקרותו ידעו

ראוקו שרשים

 ,פי • וכו׳ הנהוג שהכתב יודה אכל )ו( :אשורי לחדשים ואק )ד( :התורה .היא )נ( :וגו׳
 שהוא אלא נשתנה .שהכתב חודה כן גס שרבי סיון אייר ניסן ר״ל .כצ״ל התורה במשפטי שמות
שתו קריאת טעם ועל ההשתנות זמן על חולק שהוא אלא .ספק בלי עברי כתב אינו )ה( :וט'

 אשורית
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 פירושו בסוף שהגיה הדברים הם ואלו . השקלים שקל בו כתוב והיה ההוא הכתב יקראו
 ט״ם י־ז״ל שאמרו ומה !עברי כתב אינו היום שבידינו שהכתב בהם ויתבאר מא״י ששלח
 שסובר רבי דעת לפי כן שאמרו אפשר ע״א( ק״ד דף )כבת עומדים היו בנס )ז( שבלוחות רסמ״ך

 בבתי• כתובים היו שהלוחות כן גם היא שסברת□ לפי או אשורית בכתב כתיבים היו שהלוחות
 שבידינו מ״סוסמ״ך על כן אמרו לא ואולי עברי. היה אז באומה הנהוג שהכתב אע״פ אשורית

 אותיות או סתומות והפמ״ך המ״ם היו בו כתובות היו שהלוחות עברי שכתב לפי אבל ,היום
 רב שהרי תרע .כן היום שבידינו אשורית בכתב שהן כמו וסמ״ך למ״ם דומות )מ( אחרות
 ואולי הכתב שנשתנה אמר עצמו הוא עומדין היו בנס שבלוחות וסט״ך מ״ם שאמר הסדא

 שלקחו קצתו על אלא כן אמרו הכתב על לא )י( אשורי כתב להם ובררו שאמרו מה כי )ס(
 אשורית כתב קצת ולקחו בלוחות היו כאשר סתומות ופמ״ך מ״ם ונשארו ממנו והשאירו ממנו
 הכתב כל ששנו שכתבנו ממה יתבאר מקום ומכל .נראה זה שאין ואע״פ השנית לגאולה זכר
 מלמנות שהניחו והוא השנית לגאולה זכר אחת דבר עשו וכן השנית. לגאולה זכר קצתו או

 להדשים אהר מנין למנות וחזרו מצרים ליציאת זכר לכנות רגילין שהיו כמו מניסן ההדשים מנין
 ההדשים מונק שהיו )כ( כלומר מאשור עמהם עלו החדשים שמות ז״ל רבותינו שאמרו תהו

 שני ולא השנית לגאולה זבר באשור אותם מוני! שהיו כמו כסליו מרהשון תשרי בשכותם
 הם כי מזה ונראה .פרעה אל בא בפרשת ז״ל הרמב״ן כתב וכן בהחלה כאשר רביעי שלישי
 שגלו אחר אבל ההיא הגאולה שתתמיד עוד כל ר״ל זמני היה החדשים מנין שצווי הבינו
 מארץ ישראל בני את העלה אשר ה׳ חי עוד יאמר לא ירמיה ע״י ונצטוו משם ונגאלו שנית

 כ״ג( )ירמיה וגו׳ צפון מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר ה׳ הי אם כי מצרים
 העולם לשנות מתשרי אהר מנין לכנות והורו מצרים ליציאת זכר שהיה הראשון המנץ להניח ראוי

 כנין שצווי הבינו כי השנית לגאולה זכר כאשור עמהם שעלו החדשים שמות והשאירו
 המונע כה כי נאכר אנו ואף .זמן בו ניכר שלא אע״פ נצחי צווי ולא זכגיי היה כניפן החדשים

 מתחלה שנאסרו חוץ ושחוטי ודם חלב כבו אפורים קצת פתרת אלהית דת שהבא נאמר שלא
 והדם החלב ואוכלין הדם על אוכלין והיו השדים בעבודת שטופים שי־יו לפי כמצרים בשיצאו

 אחריהם זוניס הם אשר לשעירים זבחיהם את עוד יזבחו ולא חוץ בשחוטי הכתוב שאכר סכו
 טעם ובטל הש״י את לעבוד כולם ושבו העולם מן עבורה אותה ענין שנשתכח ואחר י״ז( )ויקרא

 פתיר ה׳ ילכדנו ב שאמרו ז״ל כרבותינו קצת דעת וכן !ויתירנו שיחזור לומר אפשר האפור
 בפני שירש שיהיה אל הכרח שום ולא ראיה שום רואה איני למלין קנצי .אסורין מתיר אסורים

 מן תשתנה ושלא התורה תנוסח שלא בפרט משה לתורת ולא בכללה אלהית לתורה עצמו
 לתורת עקר ולא שורש אינו שזה ז״ל הסדאי ר׳ הרב מורי כתב וכן .ז״ל הרמב״ם שכתב הראיות

 שכאשר לפי הטעם ובאר פשה, תורת בעל בל שיאמינו ראוי אמונה שהיא אפר אבל ,משה
 שלמות שיתנו שאפשר והדעות הפדות בבל מקיפים נמצאים משה תורת חלקי כל יחופשו
 בספר לברכה זכרוני הרפב״ם שכתב לבעלה שכתבנו לטעם קרוב הטעם הה צל כשום לנפש

 בשאר שהוא כפו פשה בתורת השנוי אפשר אם אחר מצד ע״ז לחקור אנחנו ונשוב .המורה
: הקדמות לזה ונקדים לאו אם האלהיות הדתות

 הנביא פעלת גודל לפי מקום מכל ספק, אמתייפבלי הנביאים דברי שכל אע״פ 1י פרה
לחלשת נביאים כמה כי ,בדבריו הבא האפות חוזק יהיה בנבואה ומדרגתו 1

 להשגת שיקרה פה הנביאים להשגת שיקרה לפי ,כראוי מבוארים הדברים ישיגו לא השגתם
 חלוש שהוא ומי ,אמתתם על הפו,השים משיג הוא בהם וחזק בריא שהוא מי בי .החושים

כי .הם סין מאיזה להבדיל ידע ולא פוגם או מינם ישיג אבל , אמתתם על ישיגם לא בהם

טי שרשים
 נתינת בעת נשתנה שהוא סיר רבי כי אשורית
 בנם )ז( :בכתב שחאושר לפי אשורית ונקרא התורה

 ט שנחנה שהכתב ש״מ כן אם עומדים. היו
 דומות )ח( :היום בידינו עוד שיש הכתב הוא התורה
 שבלוחות וסמ״ך מ״ח ארז״ל ולכן .וסח״ך למ״ס
 :עוקבא ומר חסדא רב .שאמרו מה כי )ט( :וט׳
 שהיו )כ( :הכתב כל על .הכתב על לא )י(

 וא״כ וט', מרחשון תשרי בשחותס החדשים מונין
 הראשון דברים ב׳ לעשות מוכרחים היו השני בזכר
והב׳ .מתשרי החדשים למנות מתחילין שהיו

 בשמות החדשים לקחת מוכרחים היו זה בעביר
 היה לא זה לולא כי אשור בארץ נקיאיס שהיו
 ולא בשמות החדשים קורץ היו ואלו . ניכר הזכר

 לא ובאחת .די ג״כ היה מניסן מלמנות חוזרים היו
 המנין החזרת כי המחבר זה למד מהיכן ידעתי

 . ע״ש החדשים שחות קריאת כ״א שם מבואר אינו
 ישראל בעין ראיתי זאת שכתבתי מה זמן ואחר
 זה לכל שהתעורר וקמ״ג קמ״ב דף דחגילה בפ״ק

: ע״ש הכותב בעל
שהוא
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 * ירוק או אדום תאמר כאלו , שהוא מה לפי ישיגהו אשר המראה ישיג הראות הזק שהוא סי
 ישיג לא הראות חלוש ואולם . הירקות מן או האדמימות מן הוא מדרגה זו באי כן גם וישיג
 *,ל ירוק או אדום שהוא ר״ל המין ישיג אם ואף ,יותר ולא מראה שהוא )א( כלומר ,הסוג אלא
 ׳ המוחשים ושאר בשמע )ב( הענק וכן ,הירקות מן או האדמימות מן הוא מדרגה זו באי ישיג
 בזולת שהוא כה כפי הדבר ישיג ההשגה הזק שהוא מי כי ,בהשגתם לנביאים יקרה עצמו ובזה
 למטה שהוא והנביא , כפשוטן אמתיים יובנו ולזה ,כתומים ובלתי מבוארים דבריו ויבואו דמיון
 אמתיים יהיו לא ולזה , מבוארים ובלתי ובמשלים ובהירות כתומים דבריו יבאו במדרגה סמנו

 .בהם המכוק הענק זולת ענין מהן יובן פשוטן ובכי )ג( בלבד בהן הנרמז הענק כפי אבל כפשוטן
 כפשוטן אמתיים בלתי והידור. במשלים כדבר היה הגלות אהר נבואותיו להיות יחזקאל המצא ולזה
 זכריה וכן כ״א( )יחזקאל א1ד כשלים מכשל הלא לי אומרים הכה ואמר להש״י מזה שנתרעם עד
 הנרמז כפי אלא פשטן בפי אכתיות שאינן במראות נבואותיו כל היו הנבואה בסוף שהיה לפי

 לא והזיתים המנורה שענק עליה זיתים ושנים זהב ומנורת ונשים סוסים שראה אמר בלבד בהם
 נבואותיו כל היו ההורבן קודם שהיה וירמיה ,בלבד בהם הנרמז הענק אלא בעצמו אמתי היה

 סשה בנבואת אמר ,לזולתו משה נבואת בין ההבדל זה הש״י באר ובבר .היטב באר מבוארות
 הם כשה זולת הנביאים ששאר מכלל י״ב( )במדבר בהידור. ולא ומראה בו אדבר פה אל פה

 שיככיטר באופן שיפורשו ראוי ולכן .אמתיים בלתי וכראות כבוארות בלתי בחידות מדברים
 דברי אל מסכימים שיהיו באופן במדרגה הקטן הנביא דברי תמיד יפורשו וכן ,משה דברי אל

 כפא על יושב ה׳ את ואראה אוכר ישעיה שמצינו הרי זה ובאור .עליו חולקים ובלתי הגדול
 יודעים היינו לא ואלו ל״ג( )כמות והי האדם יראני לא כי אכר ומשה ו׳( )ישעיה ונשא רם

 כדרגתו לגודל כי אומרים והיינו צודקים הם ישעיה שדברי חושבים היינו מהם אחד שום מדרגת
 הגיע שלא לכה ומשה ,ה׳ את ואראה אכר ולכך ממנו שיושג שאפשר מה מהשם השיג

 השגתו למעוט והי אדם ד יראני לא כי אכר כועט דבר אלא מהשם השיג ולא ישעיה למדרגת
 אל ה׳ ודבר עליו שנאמר ,נביאים של רבן סשה היות שידענו אהר אבל ,בנבואה ומדרגתו

 במראה ה׳ נביאכם יהיה אם נ״כ ונאכר כ״ג( )שם רעהו אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים סשה
 בחידות ולא וכראה בו אדבר פה אל פה ונו׳ משה עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודע אליו

 מסנו לפטה שהוא ישעיה ודברי ,ספק בלי כפשטן אמתיים משה דברי כי ידענו י״ב( )במדבר
 כן, ואינו ה׳ את שראה שחשב ה/ את ואראה אמר כדרגתו ולכעוט צודקים אינם במדרגה

 , כלל בנבואתו כבוא המדמה לכה היה שלא למה משה אבל ,המדמה הכח מפעל היה זה כי
 האדם יראני לא כי אמר הגשמיות הכהות משאר מופשט בו אשר הדברי בכח היתה נבואתו כי

 שקראוה המדמה הכח ידי על גם בנבואה משתטש שהיה למה ישעיה אבל .האטת שהוא והי
 והוא השם את שראה המדמה בכח ולרמות לטעות זה הביאה מאירה שאינה אספקלריא רז״ל

 שלא היתד. בזה שהסבה ובאר ,המדמה הכח וע״י בטעות היתר. זאת שהשגתו פירש בעצמו
 וגם ו׳( )ישעיה אנכי שפתים טמא איש כי שאמר וזהו ,ויבינו משה כחמר מזוקק חמרו היתה

 בין הישיבה כי )שס( יושב אנכי שפתים טמא עם ובתוך שאמר וזהו ,כראוי היו לא מדותיו
 נדמיתי כי לי אוי ואמר כתאינן היה זה ובעבור ,הטוב האיש מדות יפסידו המדור. רעי האנשים

 שהיה משה כנבואת המאירה באספקלריא נבואתי ואין המדמה הכח מ; שנתפעלתי כלומר )שס(
 באספקלריא נבואתי להיות אני אבל עיניו, לנגד תמונה שיראה מזולת אליו מדבר הקול את שומע

 צורה ראית מבלי דבור השגת לשער יכולתי לא המדמה הבח באמצעות שהיא מאירה שאינה
 אני לזה ,שפתים טמא עם בתוך יושב ושהי־תי שפתים טמא איש להיותי לי גרם וזה מדברת
 הכת פעל שזהו אני ויודע עיני ראו צבאות ה' המלך שאת לפי נדמיתי כי לי אוי ואומר מתאונן

 הנבואה במראה אפי' תטינה ולא תואר שום אליו ליחם א״א ספק בלי יתברך הוא כי המדמה,
 ואמר ישעיה את הרג מנשה כ( פ מ״ס דף )יבמות חז״ל שאמרו וזהו ,המאירה באספקלריא למתנבא

 את ואראה אכרות ואתה וחי האדם יראני לא כי אמר רבך משה לו אמר ,וקטליה דייניה מידן
 יכול שהיה ומה .תשובתו יקבל שלא שידע לפי השיב ולא ע״ז להשיב יכול שהיה ואמרו ,ה׳

 ישראל אלהי את ויראו ע־־יהם נאמר משה של בדורו העומדים באותם אפילו כי הוא להשיב
 שהוא הנביא כי זה ככל ויתבאר . המאירה באספקלריא השגתם היתה שלא לפי כ״ד( )שמות

באופן דבריו יתפרשו אבל ,הגדול דברי על לחלוק לו אפשר אי אחר מנביא למטה במדרגה

שרשים
המראה והוא אחר מנין כלומר .וכו׳ ענין מהן הוא מראה שם .מראה שהוא )א( Г רק י*

הוא אבל המדמה יח יי׳י על אליו הנראה :מראה חיני כל שכולל סוג
: חמק חינו יובן פשיטן וכפי )ג( השמע; בחוש .בשמע >ב(

מפי
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 מכל הגדולה במדרגה פשה נבואת היות בתורה שיתבאר ואתר . הגדול דברי על יחלקו ־שלא
 אפשר אם ואולם .דבריו ולבטל עליו להלוק נביא לשום לשמוע אפשר אי פעתה ,הנביאים

 בהם נקשר זבן או תנאי בהם יש סתמיות שגזברו שאע״פ ולומר פשה דברי לפרש נביא לשום
: בעז״ה שיבא בפה יתבאר זה פורש שלא אע־פ

 לו שנאמר הדבר ובק השם מפי )א( לנביא המושג הדבר בין יש גדול הבדל יה פרק
 בשום שיתבטל א״א השם מפי שובע שהנביא פה כי , נביא פי על

 נא קח כ״ב( )בראשית לאברהם שנאמר כמו לראשון הפכי מהשם דבור לו כשיגיע אלא פנים
 אה״ב ,לעולה שם והעלהו הכוריה ארץ אל לך ולך יצחק את אהבת אשר יחידך את בנך את

 האריה שאכלו הנביא עדו נענש זה ובעבור .מאומה לו תעש הנעו^ואל אל ידך תשלח אל לו נאמר
 מה )ב( הפך זה שהיה להם שם ולאכול אל לבית לחזור אל בבית אשר הזקן לנביא ששפע על

 לו שיבא אפשר כבר נביא פי על לאדם הנאמר ואולם .נביא ע״י שלא מפיו השם שציהו
 הדברות עשרת מפיו ישראל כל שישפעו השי״ת רצה ולה .לראשון הפכי צווי נביא ־ פי על

 ה על הכתוב שהעיד כפו מקצתם ולא כלם לא לבטלם נביא שום ביד כה היה שלא כדי
 לוחות שני על ויכתבם וגו׳ בהר קהלכם כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את ואפר בפירוש
 מכות בבוף לרזיל שנפצא כה הוא בה עיון שצריך פה אבל , ה׳( )־בריס אלי ויתנם אבנים

 שהרי היפה .של דבר הוא שמענום הגבורה כפי לך יהיה ולא אנכי שאמרו ע״א( כ״ד )דף
 הדברים ככל ועליהם אלהים באצבע .כתובים האבנים לוחות שני את אלי ה׳ ויתן אופר הכתוב

 הלוחות על ויכתוב כן גם וכתיב ס׳( )דברים הקהל ביום האש פתוך בדר עמכם ה׳ דבר אשר
 ויתנם הקהל ביום האש כתוך בהר אליכם ה׳ דבר אשר הדברים עשרת את הראשק כפכתב

 , ישראל לכלל נאמרו בלהות שנכתבו הדברות עשרת שכל כפורש זה מכל שיראה אלי, ה׳
 ז״ל והרמב״ם .הדברות כן זולתם ולא דגבורה כפי שפעו לך יהה ולא אנכי כי הם יאפרו איך

 הכופת גבורת מפי )ג( ר״ל שמענום הגבורה כפי שפירוש ח״ב( ל״ג )פרק הכורה בספר כתב
 האמנת על לך יהיה ולא השם מציאות האמנת על להזהיר שבא אמר אנכי דבור כי תה

 במופת שיודע פה כל כי ואפר שכלי, בבופה כתבארים הם השרשים אלו ושני האחדות
 בכלל שימנו ראוי אק השם כפי ששמעום אע״פ ולה .שה שידעהו פי וכל הנביא פשפט )ד(

 שישמעו צריך הה כן ועל המפורסמת או הכקובלת מכת הם הדברות שאר אבל הפצה
 שרגא ואחר .בה דבריו אלו , הגבורה כפי ששפעו בהם אמרו לא כן ועל השם מפי אותם

 הדבר שאם ,עיק צריכק בה דבריו הנה השם כפי ישראל שמעו הדברות עש*ת שכל פסכים
 להשפיעם צריך הה למה ]ח[ ואחדותו השם מציאות על להורות באו לך יהה ולא שאנכי כן

 לך ואין ה לאמת יספיק האנושי העיון הרי בנבואה להם שיתאמתו כדי הדברות אלו שתי
 בנבואה להם לאמת צריך הה ויותר ,ה להודות שכליות בראיות נכריהנו שלא ה שיכחיש אדם

 המדע בספר כתב ז״ל הוא כי עליו יקשה ויותר האנושי. השכל אותם יגזור שלא הדברים
 כוכבים ברא האל הואיל אומרים שהיו היה ע״א עובדי שדעת ע״א כהלכות א׳ בפרק

 המה לפניו שמשמשין שמשים הם כבה להם וחלק במרום ונתנם העולם להנהיג וגלגלים
 וכבדו שגדלו מי ולכבד לגדל האל רצין וזהו ,כבה להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראוים

 קרבנות להם מקריבק היו ולפיכך , לפניו העומדים עבדיו את לכבד רוצה שהפלך כמו
 עה וכתב .הרעה בדעתם האל רצון להשיג כדי לכולם ומשתחוים אותם ומפארים ומשבחים

 דבריו ולפי , הבורא ובק האדם בין סרסור להיות לעבדים ראוי שאין ע״א להלכות שני בפרק
 היה ראוי הללו צדדין משני המזלות או הגלגלים הכוכבים לעבה נותן שהדעת אחר אלו

אפילו אותו מכחישק היו שלא ואחדותו מציאותו על לא ,זה על מזהיר היה הראשק שהדבור

עובת שרשים
שידעהו מי וכל הנביא משפט )ד( :השם מפי זה שצוה מה )ב( :פצחו .השס מפי )א( יח פרק

שכלי סופת ע*י ולהשיג לידע שנוכל דבר כל .שוה : שס לאכול שלא .מפיו השס
החופת כי אחר איש הן נביא הן ט שוה אדם כל משיגים היו ישראל שכל .החופת גבורת מפי )ג(

אף במופת זה להשיג שרוצה מי וכל לטלן מופת שוחעק היו כשלא אף המופת ידי על זה ויודעים
שהוא

ענפים
 שכתבת מה לפי נראה וכו׳. זה לאמה יספיק האנושי העיק הרי וכו' להשמיעם צריך היה למה ]א[ יח פרק

 במטר הוא שלו עקרים י״ג בהנחת הרמב׳״ם שכונת בענפים פ״ג א׳ במאמר לעיל
 שוס יבינו ולא ידעו לא ההמון ס״מ במופת זה לאמת שנוכל אע״פ כי כלום אינה זו קושיא גס ,ההמון

: בנבואה זה דבר להם לאמת השם מוכרח היה לכן סופת
 אם
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 !מתחלפות בכוונות אחריה טועק היו ע״א עובדי כי בזה לי שנראה ומה .דעתו לפי ע׳יא עובדי
 כח הוא שהשי״ת מאמינים והיו ואחדותו השש מציאות מכהישק שהיו מצד טועין שהיו יש

 השכל כי בנבואה עליהן להשיב צריך אין ואלו ,וסיעתו באפיקורוס הגלגל נפש והוא בגוף
 שאמרנו צדדים משני הגלגליות הכתות אחר טועין שהיו ויש .ברורות בראיות אותם יכריח
 מפשט הנראה לפי בזה טעה שלמה וגם ויהודה ישראל ממלכי וזולתו כאחאב ז״ל הרב שזכר

 השמים מ; ותורה הנבואה ובמציאות ואחדותו השם במציאות מאמינים היותם עם ,הכתובים
 סרסור לעשות הושבין בשהיו ואם בזה השם את לגדל חושבין כשהיו אם ]ב[ בזה טועין היו

 אחר מצד ע״א אחר טועין אחרת כת ויש .ז״ל הרב שכתב כמו השי״ת ובין בינם ואמצעיים
 ועם הארץ את ה׳ עזב האומרים הפילוסופים קצת כדברי סוברים הם כי וזה ,עמוק יותר

 השגחה לשם שאין יאמינו בגוף כח ולא גוף ושאינו ואחדותו השם מציאות מאמינים היותם
 פחות האדם להיות האדם בפין ישגיח שלא השם בחק רוממות זה ויחשבו כלל השפל בעולם

 כי הפחות ברבר ישגיח שלא בחקו ורוממות השם אל מעלה זה ויחשבו בעיניו ומאוס נבזה
 באמרו הדעת זה אל נוטה היה ואיוב ,מהשגחתם טוב הגרועים בדברים שהסכלות )ה( יאמרו

 אל השפל העולם הנהנת מיחס היה ולזה ז׳( )חיוב לבך אליו תשית וכי תגדלנו כי אנוש מה
 ומנשאים מרוממים הם כלומר קל״ה( )חהלים למזמה יומרוך אשר דוד אמר בזה כיוצא ועל הגלגלים,

 ויחשבו בפרטים משניה שאינך ולאמר למזמה הוא אליך שמיחסים והעלוי והרוממות אותך
 ויתקצף פעם שיתרצה אל יביא שזה לפי ,בתקו החסרון יהיה בפרטים משגיח יתברך שהיותו )ו(

 מן שישתנה יתברך בחקו חסרון ויחייבו בחקנו שנוי שהם הדברים מן בזה כיוצא ואל פעם
 בו ידיעה לשם ואין ,מהגלגלים מושפעת היא השפל העולם שהנהגת ויאמרו )ז( הקצף אל הרצון

 להם והלק השפל בעולם למשול ומלאכים ומזלות כוכבים ברא שהשי״ת שאחר ,ויאמרו !כלל
 השפים כל תחת העבים לכל אותם אלהיך ה׳ חלק אשר הכתוב כמאפר האומות על ממשלה

 אותם ושגעבוד מהם הזה השפע לקבל עצמנו שנכה ראוי , ידם על באה וההשפעה ד׳( )דברים
 לירמיה שאמרו הארורות הנשים דעת היה וזה ,עלינו ומשפיעים אותנו מנהיגים היותם אחר
 כל בי ויאמרו מ״ד( )ירמיה וט׳ בל חסרנו נסכים לה והסך השמים למלכת לקטר חדלנו אז ומן

 והעופרת ללבנה והכסף לשפש הזהב לכת כוכבי מז׳ אחד לאחד מיוחד המתכות מז' אחד
 ידוע ובמצב ידועה בשעה המתכות מין מאיזה הנעשית הצורה כי ויאמינו !כלם וכן לשבתאי

 באמצעות הכוכב שפע ויגיע ההוא הכוכב רוחניות עליו ירד ההוא הכוכב עם הכוכבים לשאר
 יאמרו הדרך זה על וכן ,א ע מעובדי הנעבדים הצורות עבודת יצא ומכאן . ההיא הצורה עבודת

 כמנה ניצר ויהיה לכוכבים ידוע במצב ברחם אדם זרע שכבת טפת ירידת שתזדמן אפשר כי
 מכת עתידות מגיר או קוסם ההוא האיש ויהיה הכוכבים מן כוכב זה אי רוחניות עליו יחול אדם

 הקדמונים שתיו הצורות כשאר נעבד שיהיה מדרגתו שתגיע שאפשר עד ההוא הבובב רוחניות
 שעשה גבוכדנצר וטעות אלהות עצמן עושין שהיו צור מלך וחירם פרעה טעות היה ווה ,עובדים
 וכל (,ב )דניאל ליה לנסכא אמר וניהוחין ומנחה סגיד ולדניאל הכתוב אמר ,זרה עבודה מדניאל

 מצד מסבים הזה הדעת ולהיות .כלל האדם במין משגיח השם שיהיה יאפינו שלא בעבור זה
 וכל מכל אותו ולעקור לשרש ורצה הש״י אליו חשש התורה נתינת בזמן מאד ומתפשט העיון

 יכחיש השמים מן ותורה ההשגהה הפכחיש כי נביא פי על הדעת זה שיעקור אפשר היה ולא
 יתברך השם רצה כן ועל, ,ספק בלי דת בעל כל שיאפינה הדרך על )ח( מהשם הנבואה

 דעת ובטול לשם הגדלה שזה האומרים דעת עם הרעת זה בטול חזק אמות לאמת
 מן תורה ושיש הנבואה כציאות להם כשבאר וזה ,השם לבק בינם אמצעיים אותם העושים
 ,אדם בבני משגיח יתברך בהיותו אלא אפשר אי וזה ,ישרה בדרך אדם בני להדריך השמים
 ולא אנכי שהם הדברות אלו ושתי בפנים פנים בנבואה מאתו להם כשהגיע זה להם ונתבאר

 וזהו )ס( אותנו ומנהיג בנו משגיח הוא שהשי״ת לומר רוצה אלהיך ה׳ אנכי דבור כי לך, יהיה
הוא אנכי כלומר מצרים מארץ הוצאתיך אשר וסיים אותך מנהיג לומר רוצה אלהיך לשון

שהשגחתי םישרש

 הדרך על )ח( :יאחרו כן ופל .ויאמרו (1)
 כמו הנבואה יאמינו שלא .דת בעל כל שיאמינה
 בכ׳ף .אלהיך לשון וזהו )ט( :דת בעל כל שיאמינה

 ולא אותך מנהיג שאני לומר ירצה נוכח לשח
אחר

ם
 אמר סעס עוד נסבאר שם ס ס״א י״ד בפרק

דש

 שהסכלות )ה( :אותו ישיג נביא אינו שהוא
 הוא טוב שיותר כלומר טוב. הגרועים בדברים

 :משידעס הגרועים דברים יתברך השם ידע שלא
: משגיח ית׳ השם יהיה שאס וט׳. שהיותו )ו(

פ עוג
 עיין .וט׳ השם את לגדל חושבין כשהיו אם ]ב[

; אחאב באמונת
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 המערכת כי ההשגחה על להורות עבדים מבית והזכיר מצרים מא-ץ להוציאך בך שהשגחתי
 בעיניך שראית ובמה .אלהיך לשון וזהו )י( ,גדול בכח משם והוצאתיך עבר היותך מורה היה

 מציאות אליך יתאמת עמך מדבר אותי שומע שאתה ובמה ההשגחה נתאמתה מצרים ביציאת
 שישאר! אפשר שעדיק לפי אבל .שכתבנו הפילוסופים דעת נתבטלה הדבר ובזה , הנבואה
 השם ובין אדם בין המזלות או הכוכבים או המלאכים אמצעיים שיהיו והוא האחרות הדעות

 ע״ב כבוד להם חלק שהוא אחר רצונו ולעשות השם את לרומם הושב בהיותו שיעבדם או )כ(
 לעבוד שלא להזהיר שהוא פני על אהרים אלהים לך יהיה לא שהוא השני הדבור לזה סמוך

 אלהים הנקראים דים במכילתא ז״ל רבותינו שבארו מה כפי המלאכים שהם הנבדלים השכלים
 אפילו כלומר פני על ואמר יתרו וישמע בפרשת ז״ל הרמב״ן שכתב כמו מקום בכל אחרים

 ביני אמצעיים אותם להכניס אחרים אלהיס לך יהיה לא לך השגחתי האמנת עם )ל(
 שלא שפע איזה ידם על שתשיג כדי שכן וכל בעבודתם אותי לרובם שתחשוב או ובינך

 על לקבל הנעשות הצורות על להזהיר תמונה וכל פסל לך תעשה לא אמר כך ואתר ,□דעתי
 קנא אל אלהיך ה׳ אנכי כי וסיים ,מקום בכל מסכה אלהי הנקראים והם הכוכבי השפע ידם

 ובזה ,בהם מתקנא שאני בהפך ההוא הדבר כי בעבודתם אותי לרומם תחשוב לא כלומר
 חשש לא אבל .השם מבלעדי אלוה ולעבוד ע״א לעבוד שיביאו שאפשר הדעות כל נתבטלו
 כי ,הגלגל נפש הוא ית׳ שהשם וחושב ואחדותו השם מציאות המכחיש אפיקורוס דעת להכחיש
 שכתבנו. כמו בטול היוצריכין הדעות שאר ואולם אותו, להבריח נוכל ברורות שכליות בראיות

 למשה שנאמר מה הפילוסופים דעת לבטל באו לך יהיה ולא אנכי כי שאמרנו מה על ויורה
 לא עמכם דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר כה כיד הורה מתן אחר

 מיד ע״א על להזהיר חזר למה מתמיה דבר כ׳( )שמות ,וגו זהב ואלהי כסף אלהי אתי חעשון
 .,וגו פסל לך תעשה ולא וגו' לך יהיה לא בדבור עליה הזהיר כבר והלא הדברות עשרת אחר
 הפילוסופים חושבים שהיו ההוא הנפסד שהדעת להם לבאר שחזר הוא כך הענין פע־וש אבל

 עם משיצטרף והמעלה הרוממות בתכלית שהוא בשטים ויושב במעלה מרומם להיותו שהש״י
 ראוי בלתי ונמאס בעיניו ונבזה פחות להיותו האדם במין משגיח בלתי שהוא הגופיים הדברים
 להורדת ובינו בינינו אמצעי זה אי או צורות שצריך חושבים שהיו או ,כזאת גדורה למעלה

 השמים מן כי ראיתם אתם אמר לכך העגל במעשה ישראל טעות היה הדעת שזה הרוחניות
 מנעתי ולא מעלתי השפלתי בשמים מרומם היותי עם כי ראיתם כבר כלומר עמכם דברתי

 זה ויהיה כזו, גדולה למעלה סוכנים בלתי משה זולת כולכם היותכם עם ם עם: מלדבר עצמי
 אף בו משניה שאני בו שאשגיח ראוי ובלתי ונבזה פחות האדם מין יהיה אם שאף לאית לכם
 שתורידו כדי )מ( כלומר זהב ואלהי בסף אלהי אתי תעשון לא וא״כ לכך ראוי בלתי הוא אם
 (,כ )שמוס לי תעשה אדמה מזבח וזהו ,השפעתי תושג מזה קל בדבר כי הרוחניות ידם על
 שהוא כזה קל יותר בדבר או נ״ז( )ישעיה רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום כי )נ(

 אשפיע כלומר (,כ )שמות וברכתיך אליך אבא שטי את אזכיר אשר המקום בכל ת״ש ,התפלה
 בזמן מתפשטות שהיו ע״א אחר לטעות סבה שהיו ההן הדעות נתבטלו ובזה ,עליך ברכתי
 אבל , לך יהיה ולא אנכי שהם הראשונית הדברות בשתי לזה יספיק כבר ואולם , ההוא

 הפרטית ההשגחה על ראיה אק הדברות אלו שתי בשמיעת כי לומר אפשר שהיה בעבו־
 , זולתו בעבודת עבודתו לעזוב ושלא יתברך עצמו בכבוד אלא שאינו לפי האנשים בעגיני

בדבר מדברים שאינם אחר׳ המינית ההשגחה )ם( על אלא הפרטית ההשגחה על יורה לא וזה •
 באותו להשמיעם הוצרך לכך הפרטית ההשגחה על המורה קצתם עם קצתם האנשים □הנהגת

 שיתבאר כמו וההשגחה השמים כן תורה על להורות הכרחיים שהם אחרות דברות □עמר
 אנכי כי הוא הדברות משאר לזולתם לך יהיה ולא אנכי שבק ההפרש ואמנם .השם בעזרת י

ולא

>טרשים

 על מורה אלהים כי .אלהיך לשון וזהו )י( : אחר
 .שיעבדס או )כ( :וכיוצא ידי לאל יש כמו היכולת

 אף .השגחתי האמנת עם )ל( :הש״י עבידת זולת
 מוסיף שאתה רק בהשגחתי מאמין שאתה פי על

 ידם על שתורידו כדי )ח( :ובינך בינו אמצעי
 ,מו אחד כל כי בפרקין לעיל כמבואר .הרוחניות
 אשכון. וקדוש מרום כי )נ( :,וכו מיוחס המתכות

 ,ופי .,וגו וקדוש מרום הכתוב שאמר ע״ד כלומר
מדבר ולא האדמה מן המזבח שיעשה צזה לכך כי

 על החומר חלקי את שיכניע רמז הוא כי אחר
 מהשפע עליו יושפע ואז עליו שיקריב הקרבן ידי

 לה׳ הקרבן את שיקריב אע״פ אחר לשין .האלהי
 השכלות בתכלית שהוא מקום על אדמה מזבח על

 השפע ידו על וישפיע הש״י אותו יקבל אעפ*כ
 מרום כי אף ,,וגו אשכון וקדוש מרום כי האלהי
 . רוח ושפל דכא את ג״כ אשכון אשכון, וקדוש

 ; כללית השגחה .המינית ההשגחה )ם( :וק״ל
בלשון
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 מדבר בלשו; )ע( בלם באו וע״כ ,משה אמצעות מבלי השם טפי ישראל שמעו לך יהיה ולא
 לאוהבי ,קנא אל אלהיך ה׳ אנכי כי , פני על אהרים אלוהים לך יהיה לא , אלוהיך ה' אנכי בעדו

 אשר הדברים בכל ,נסתר בלשך )פ( בא הכל ואילך תשא לא מדבור אבל ,מצותי ולשומרי
 את ה׳ ינקה לא כי , לשוא אלוהיך ה שם את תשא לא אמך השם מפי אליהם מדבר משה היה

 עשה ימים ששת כי אמר וכן .שמי את ישא ,אנקה ולא אמר ולא ,לשוא שטו את ישא אשר
 .כולם וכן ,קדשתי ברכתי עשיתי אמר ולא ,השבת יום את ה׳ ברך ע״כ ,השביעי ביום וינח ה/
 לך יהיה ולא אנכי כי הדברות מן לזולת לך יהיה ולא אנכי בין שיש ההבדל על יורה וזה

 אותם אומר הקול את )נ( שומעים היו הדברות ושאר משה אמצעות מבלי השם מפי שמעום
 אנכי אמרו ולזה .שאמרנו כמו נפתר בלשון באו וע״כ , להם אותם ומבאר הוזר ומשה למשה

 בעצמו הש״י שאמרם אתך הדברות אלו שתי כי כלומר !שמענום הגבורה מפי לך יהיה ולא
 ולא כנגדם דבר לומר נביא שום ביד כה איך משה אמצעות מבלי בפנים פנים לישראל

 אמר ולא )ק( שמענום הגבורה מפי אמרו ולזה ,שעה בהוראת ואפי׳ ענין בשום להחלישם
 בהוראת אם לבטלו נביא ביד כה יש נביא פי על שהנאמר בארו כאלו שמענום הקב״ה מפי

 לאדם הנאמר אבל ,מניסן החרשים מנין שבטל כירמיה )ר( נותן הענין שיהיה מה לפי ואם שעה
 הנביא שאמרו וזהו , שעה בהוראת ואפי׳ לבטלו נביא ביד כה אין נביא אמצעות בלי השם ע׳׳פ

 על שנעבור או שבת שנחלל יאמר אם אבל .לו שומעין אין לשעה אפי׳ ע׳יא לעבור האומר
 שנאמר משוס לו שנשמע ראוי הדת שרשי יהרוס שלא בענק או שעה בהוראת המצות מן אחת
 להיות פלוני למלאך או פלוני לכוכב שתתפללו צוני השם יאמר ואם י״ח( )דברים תשמעון אליו

 ששמענום לך יהיה ולא אנכי כנגד שזה לפי ,אליו נשמע ולא לו נאבה לא וביניכם בינו אמצעי
 כמו השם מפי הוא ששמע מה לבטל אחר נביא אל לשמוע נביא לשום וא״א הגבורה □פי

: הפרק זה בתהלת שבארנו
 העקרים בשלשה האלהית התורה שתשתנה שא״א יתבאר שאמרנו מה מכלל יט פרק

 נתאמת הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי בשמיעת כי וזה שכתבנו, הכוללים
 רצונו לעובדי ומעניש משגיח ושהוא הטצוה השם מציאות עם השמים מן תורה מציאות להם

 להענישם למצרים שעשה במה ראו כאשר לחרות מעבדות להוציאם ליראיו טוב שכר ומשלם
 שנתבאר כ׳( )שמות עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר וזהו להוציאם, להם שעשה ובמה

 נכלל וכ״ז ,אמצעיים דרך על ואפי׳ לזולתו לעבור ראוי שאק עד ההשגהה עוצם מזה להם
 בפרק מכתבנו‘ כה א״ב ונתברך שכתבנו, כבו פני על אחרים אלהים לך יהיה לא בלשון
 ,הכוללים בעקרים יבא לא האלהיות הדתות בין השנוי כי הראשון המאמר מן ועשרים חמשה
 נביא עיי •שישתנו אפשר משה בתורת שבאו המצות שאר אם הוא באור שצריך מה ואולם

 לפי ,הדברות משאר לזולתם לך יהיה ילא אנכי בין הבדל שיש שאמרנו כמו כי וזהו .לאו אם
 ,משה ע״י נתבארו השם ם־י ששמעום אע׳פ ואלו משה אמצעות כבלי השם מפי נאכרו שאלו

 שמענום הדברות שעשרת אחר המצות מן לזולתם הדברות עשרת בין הבדל שיש לומר יש כך
 זולת הדברות עשרת מן שבנשאר ואחר ,משה ע״י בהם נצטוו המצות מן וזולתם השם מפי
 הנביא שיהיה אפשר כך שאמרנו כמו שעה בהוראת לשנותם רשאי הנביא לך יהיה ולא אנכי

 שני בבית שבטלו הוא הטעם ומזה , שעה בהוראת שלא אפי׳ המצות שאר לשנות רשאי
 נתונה הרשות שתהיה כן הדבר היה שאם אלא .שכתבנו כמו ירמיה ע״פ מניסן התרשים מנין
 הדברות עשרת זולת האלהית בתורה שבאו המצות כל לשנות בנבואה מתפאך או נביא כל ביד

 ושנאכר )א( , כלל לקיומה מקום ואין בכללה התורה הפול להשתנות זמנם שהגיע ולומר
 קשה דבר אחר נביא ידי על האלהית בדת שבאו המצות לשנות נביא שום ביד רשות שאין
 בידם מקובלת שהיתה נח בני מתורת דבר לשנות במשה ישראל האמינו למה שא״כ מאד

 וההנחות ההסכמות בפרטי משה ע״י השנוי בא ולא ,בנביאים שהיו מאבותיהם נמשכת קבלה
 מכה האומות בין החלוף בהם שיפול שאפשר ובדברים בלבד המקבלים מצד שהם ובדברים
אבל כ״ה( )פרק הראשון במאמר שבארנו כמו מזו זו האלהיות הדתות בהם שישתנו שאפשר

גם שרשים
 עצמו בעד המדבר .בעדו מדבר בלשון )ע(

 כסריס ויש ,בזה וכיוצא אנכי בלשון אומר
 שאינו .נסתר בלשון )פ( :כנכדו מדבר בהן שכתוב
 הקול את )צ( :זולתו על אס כי עצמו בעד מדבר
 מפי אחר ולא )ק( :כלום הבינו לא אבל .אוחר

 לאלו שיש נשמע כבורה מלשון כי .שמענום כקב״ה
16 טז ]העקרים[

 : לבטלם נביא לשוס שא״א וכבויה כח השנים
 שנתבאר כמו .החדשים מנין שבטל כירמיה )ד(

 בפרק יתבאר הזה בטול וטעם .ט״ז בסרק לעיל
: זה אחר הבא

 : נאמר ואס .ושנאמר )א^ יט פרק
קודם
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 בהמה והתרת כלאים וזריעת אדומה כפרה בהן מבוא האנושית להסכמה שאין בדברים נם

 שנזכרו נח לבני שנאסרו ממה לישראל שהותרו הדברים ושאר שהמות קודם )ב( שחיטה לאחר
 ממה זה כי , בזה וכיוצא ששבת עבו״ם כמו ע״א( נ״נו דף )מהדרין מיתות ארבע בפרק
 איכה וא״ב אחר נביא ע״פ שישתנה אפשר כבר האלהית בדת נביא ע״פ שהנאמר שיירה

 מה לפי בזה שהנראה נאמר כן ועל .יתבטל או נביא ידי על שישתנה שאפשר הדבר את נדע
 קבלה בה מקובל שהוא ואמונתו מקבלתו לזוז רשאי אדם שום שאין הוא התוריי העיון שיתנהו
 אמתייס שבה והשרשים העקרים היות לו התברר אחר נביא פי על תחלה שנאמרה נמשכת

 רוצה שהשם גמור ברור לו יתברר א״ב אלא כו״ו( )פרק הראשון במאמר שכתבנו הדרך על
 שיתאמת הוא הנה הזה הבירור דרך ואולם .טמנו הקבלה שנמשכה הראשון הנביא דברי לבטל
 אותות עשית מצד שיהיה אפשר אי הזה והאמות ,גמור אמות הזה השני השליח שליחות לכי

 בכשוף ואם בלהט אם מופה או אות עושים הנביאים זולת הרבה אנשים שנמצא אחד ומופתים
 לתת שלוחים שאינם הנביאים שנמצא שאחר ועוד ,אחרת ידיעה באתו או מצרים כחרטומי

 הזה האיש ידי על הנעשה המופת או שהאות יאמר מי _ ומופתים אותות עושים יד□ על תורה
 נביאותו על להורות רק האות זה לו נתן לא שמא ידו על דת להנהן שליחותו על להורות הוא

 זה שנתבאר כמו השליח שליחות על ראיה הכופת או האות שאין מבואר היא ולזה .בלבד
 מתורת שתלקח ראוי השליח שליחות על הראיה ואולם ,הראשון מהמאמר עשר שכונה בפרק
 על השליה שליחות יתברר אם זה ולפי .הראשון מהמאמר י״א בפרק שכתבנו מהטעם כשה
 הנביא דברי לבטל שבא השני הנביא דברי אל לשמוע ראוי משה של שליחותו שנתברר דרך

 על חולקים דברים בדבריו שבאו אע״פ משה בדברי ישראל האמינו זה ובעבור .הראשק
 ברור להם שנתברר לפי וזה .אלהית שהיא מקובלים היותם עם שכתבנו כמו נח בני הורת
 פקבלתם לזוז רשאין ישראל היו לא כן לא שאם משה ידי על הורה לתת רוצה שהשם אמתי

 דרכים, בשני היה הזה והברור .נמשכת קבלה אבותיהם ידי על ומנה מאדם שקבלו התורה ומן
 להם בשגתאפת ואם הראשון, מן במדרגה גדול המשנה האחרון שהנביא להם בשנתאמת אם

 משה בנבואת נתאמתו האלה הפינים שני כי ,כראשון חזק אמות האחרק השליח שליחות
 אותות ידו על שנעשו לפי הראשונים סן במדרגה גדול היותו אולם .גמור אמות ובשליחותו

 זה הכתוב באר וכבר כסותם. ההוא היום עד מעולם נעשו שלא ונוראים גדולים ומופתים
 להם נודעתי לא ה׳ ושמי שדי באל .יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא אמר בפירוש

 גלויים ומופתים אותות ידו על לחדש יכול שהיה הגדול בשמו למשה שנגלה כלומר ו׳( )שמות
 נסתרים נסים אלא מעולם בהם לראשונים נעשו שלא מה עולם של מנהגו בשנוי ומפורסמים

 את שמעו ישראל שכל השליח התאמתות ואולם ,חרב מידי ובמלחמה ממות ברעב לפדותם
 רוצה שאני ,עמך בדברי העם ישמע בעבור י״ע( )שם הכתוב שאומר כפו משה עם כדבר הקול
 בדבריו להאפק מחוייבין ישראל היו זה ובעבור ,בדבריך יאמינו כך ומתוך ,ידך על תורה לתת

 שכתבנו הדרך על שליחותו שנתאמת אתר )ג( הראשונים הנביאים דברי כל שיפתור ואע״ם
 מזה עשירי בפרק שכתבנו כמו נבואתו מדרגת ונתעלית הראשון מהמאמר עשר שמונה בפי־ק

 להאמק ושנחייב משה דברי סותר אחר נביא בעתיד שיבא אפשר אם ואולם המאמר.
 ההוא הנביא היות בשנתאטת אם ,צדדין משני באחד לא אם זה לפי יתכן לא הנה אליו
 שימצא אולם . משה שליחות שהתאמת ככו שליחותו בשנתאמת ואם ,ממשה במדרגה גדול
 אתודע אליו במראה ה׳ נביאכם יהיה אם אמר זה המנע הכתוב באר כבר כמשה גדול נביא

 נבואת שנתעלית הרי י״ב( )כמדבר בו אדבר פה אל פה וגו׳ ביתי בבל משה עבדי כן לא וגו׳
 אחר נביא לעולם יקום שלא התורה בסוף שבא כפו ,נביא כל בחק שהוא ממה למעלה משה

 לו ונתנה יתברך מהשם משה ששאל הוא המדרגה שזו פנים אל פנים ה׳ שידעהו כמותו
 פנים אל פנים ה׳ ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ולא התורה בסוף שכתב כמו

 גדולה למדרגה שהגיע ויאמר בנבואה מתפאר או נביא שום יבא אם זה ולפי ,ל״ד( )דבריס
 בהוראת שלא משה מדברי דבר לפתור אליו לשמוע שראוי ויאמר אפשר שאי מה ממשה

 במדרגה גדול היותו שיאמת שצריך לו נאמר אנחנו כי ,אליו נשמע ולא לו נאבה לא ,שעה
 גדולים ומופתים אותות כשיעשה וזה ,תלמידיו שהיו אחריו שבאו הנביאים וטבל ממשה

 שעשה כמו עליו החולקים כל ושישקיע הנביאים וכל משה ידי על שנעשו מה מכל מוראים
 שעשה כמו עליו הקמים כל וישפיל עליהם ויתגבר הדור חכמי כל ושינצח ועדתו לקרח משה
גלויים שיעשה והמופתים האותות ושיהיו חכמיה ולכל מצרים חרטומי ולבל לפרעה משה

 שנתאמת אחר )ג( : החי מן אבר משוס עליה מוזהר היה נח ובן .שתמות קידם )ב(
 מאחר
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 מתמידים נסים ושיהיו ,ישראל כל לעיני פרעה לעיני טשה נסי שהיו כמו לכל זומפורסמים
 שנה ארבעים המן והוריד העם לפני לילה האש ועמוד יומם הענן עמוד משה שהוליך במו
 ,עמו רבות וכאלה דבריו, ואמות קדושת על )ד( יורד היה שלא השבת ביום זולתי הפסק בלי

 כמו מניסן החדשים כנין לבטל לירמיה ישראל ששמעו ומה )ה( . אפשר אי זה בזולת אבל
 דמנילה קמא בפרק התוספות שכתבו כמו ודרשו קרא דאשכהו משום כן שעשו אפשר ,שאמרו

 משנה את לו וכתב ודרש אשכח דקרא משום הגולה מן כשעלה הכתב עזרא ששנה מה כי
 מעשרת אחת ההיא המצוה היתה שלא לפי או , להשתנות העתיר כתב י״ז( )כס הזאת התורה

 כמו השנית לגאולה זכר לעשות אלא משה דברי לבטל בה הכונה היתה שלא וגם הדברות
 תעקר שלא ובלבד זכר לה לעשות שראוי מקובלים היו שכך הראשונה לגאולה זכר שעשו
 י״ג דף .)ברכות ו:ו׳ ממקומה מצרים יציאת שתעקר לאי רז״ל שאמרו כמו ממקומה מצרים יציאת

 על דת להנתן השם שלית שהוא ויאמר בנבואה מתפאר או אחר נביא יב־א אם ואולם ,ע״א(
 הדברות בעשרת )ו( שיאמן ראוי בלתי זה הנה שעה בהוראת שלא משה דברי ולבטל ידו

 שתתאמת לא אם אפשר אי ג״כ הדברות עשרת זולת המצות ובשאר ,השם מפי ששמענום אחר
 אמור לך למשה אומר הקול את שמעו ישראל שכל כשה שליחות שנתאמת ככו שליחותו

 והמשפטים והחקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם שובו להם
 בפנים פנים עפהם לדבר ישראל כל אל השי״ת נגלה זה ובעבור ,ה׳( )דברים תלמדם אשר
 בא אנכי הנה משה אל ית' השם שאמר וזהו ,עצמי אמות משה שליחות להם שיתאמת כרי

 כי ובאורו י״ע( )שמוח לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך
 הענן בעב היותו עם פנים אל פנים במדרגת אליו להגלות רוצה שהיה משה אל השי״ת אמר
 ,תועליות לשתי יעשה אמנם וזה מדרגה. לאותה ראוי ובלתי החומר עכירות בעובי לומר רצה

 אם אף יצום אשר נלכל אליו ישמעו ולזה עמך בדברי העם שישמע וזהו שעה לאותה האחד
 לא ולזה ,השם שליח שהוא לעולם במשה שיאמינו בעתיד והשנית ,נח בני תורת נגד יהיה

 בי לכך, שליח שהוא השם מפי ישמעו לא אם משה דברי לסתור שיבא נביא לשום ישמעו
 לעבור לנביא ששומע כמי זה הרי שעה בהוראת שלא משה דברי על לעבור לנביא השומע

 נענש זה דבר שעל , כך על לנביא לשמוע ראוי שאק השי״ת כפי בעצמו הוא ששמע מה על
 בעצמו הוא ששמע מה על לעבור אחר לנביא ששמע לפי האריה אותו שהמית הנביא עדו
 בנבואה מתפאר או נביא שיהיה הן אדם לשום להאמין שא״א מבואר הוא ולזה . השי"ת מפי

 עד ליבטל זמנם ושהגיע זמניים שהם ולומר משה דברי לסתור השם שליח שהוא שיאמר
 . רבוא ששים במעמר משה שליחות לנו שנתאמת כמו גדול בפומבי שליחותו לנו שתתאמת

 מדבר אלהים ה' קול ישמעו ישראל שכל כראשון גדול פומבי בעתיד שימצא אפשר אם ואולם
 ישקני פ’ע׳ חזית במדרש כתוב שכך שימצא שעתיד הוא ז״ל רבותינו דעת ,האש מתוך אליהס

 נתקע לך יהיה ולא אנכי ישראל ששמעו בשעה יהודה א״ר א׳( השירים )שיר פיהו מנשיקות
 תעשה רבינו משה לו ואמרו משה אצל באו משכחין ולא מלמדין והיו בלבם תורה תלכוד

 למרק להיות חזרו כ'( )שמות ונשמעה עמנו אתה דבר שנאמר בינותינו שליח ר״ל פרוזביק
 משה אצל להם ובאו חזרו משתכח כלומר עובר למודו אף עובר ב״ו משה מה אמרו ושכהין

 עכשיו זו אין להם אמר פיהו מנשיקות ישקני ולואי שניה פעם לנו יגלה ולואי משה לו אמרו
 היא ז״ל שדעתם מפורש לך הרי ,ע״ב בקרבכם תורתי ונתתי שנאמר הוא לבא לעתיד אבל

 ולפי .כלל אמצעות בלי הקב״ה מפי כראשון שני למוד בעתיד ישראל לכל ימצא שכבר
 בו־צק תלוי הדבר שזה שנאמר ראוי שיותר הפסוקים בפירוש מוכרח זה שאין אחר כי דעתי
 הזה היום ואנחנו ,התוריי העיון לפי שימצא נמנע ולא שימצא סחוייב זה אין אבל ,האל

 שצווה כה הפך לעשות אחר לנביא לשמוע שא״א השי״ת מפי דבר ששמע הנביא במדרגת
 השליח שליחות תתאמת אם ואף , השי״ת מפי בעצמו הוא כן שישמע עד מהשי״ת בעצמו הוא
ששמענום הדברות מעשרת דבר לבטל אליו נשמע ולא לו נאבה לא משה שליחות שנתאמת .בפו

 אנחנושרשים

 .דבריו ואמות קדושת על )ד( :שנתאמת מאחר
 : שבת קדושת שמירת על ישראל את שהזהיר

 מזה גס .וכו' לירמיה ישראל ששמעו ומה )ה(
 דף בהכותב דמנילה קחא בפרק ישראל בעין עיין

 אין כלומר .הדברות בעשרת )ו( :ד׳ ע״ג קמ״ג
 :הדברות עשרת כנגד שהוא דבר אליו להאמין ראוי

 מה מיוחד קונטרס על כתב שרשים בעל )הרב
הגי׳ במקומו( כאן והדפסתיהו בזה שנשמט

 כשם ור״ל ,הדברות כעשרת היא כך הספרים בכל
 שלא לבטל נביא לשום רשות אין הדברות שעשרת

 אין כך הגבורה מפי ששמענום אחר שעה בהוראת
 מעשרת שאינם מצות שאר שום לבטל רשות לו

 לא זה פי׳ שלפי אלא .שעה בהוראת שלא הדברות
 עשרת זולת חצות ובשאר אח״כ שאמר מה יתישב

 להגיה נראה ולכן .וק״ל וכו׳ א״א ג״כ הדברות
בעשרת
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 )דברים בתורה שכתוב מה כי ואומרים עלינו החולקים אל יושב הדרך זדוע ,השי״ה מפי אנחנו
 , אצונו אשר כל את אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא י״ח(

 ישראל מאחי ר״ל אחיהם ושמקרב משה ידי על שנתנה כמו ידו על תורה שתנתן נביא שר״ל
 נביא שעתיד מדבר שהכתוב אומרים שהם דרכם לפי שאף להם נאמר אנרנו אף . מהם ולא

 כמוך להם אקים נביא שאמר אחר מקום מכל ,במשה זה שהיה כמו ידו על הורה שהנהן
 לתורה עיקר שהוא השליח שליחות אמות שהיא נבואתו ואמות הקמתו שתהיה ראוי

ספק בלי רבוא ששים במעמר משה של נבואתו שנתאמתה הדרך על שאמרנו כמו האלהית
: השד שום ובלי ,

 נביאכם יהיה אם י״ב( )במדבר בתורה שנאמר זה כי ולומר לחלוק הדין לבעל יש כ פרק
 נאמר לא , וגו׳ משה עבדי כן לא בו אדבר בהלום אתודע אליו במראה ה׳

 ולא וכן ,ממנו גדול או כמשה נביא שימצא בעתיד אפשר כבר אבל , ומרים אהרן על אלא
 בי ,ממנו גדול או כמוהו ימצא שלא על פורה אינו לד( )דברים כמשה בישראל עוד נביא קם

 ואחריו חזקיה על הכתוב אמר שהרי וזה ,בעתיד כמוהו שימצא דבר על הלשון זה ימצא כבר
 וכפוהו יאשיהו על נאמר וכן י״ח( ב׳ )מלכים לפניו היו ואשר ירודה מלכי בבל כפוהו היה לא
 יקום שלא וא״א , כ״ג( )שם כמוהו קם לא ואחריו וגו' ה׳ אל שב אשר מלך לפניו היה לא

 לא פי' )א( אבל , ממנו גדול או כמוהו יהיה המשיח מלך שהרי מפנו גדול או לעולם כפוהו
 שבבל או יחידי מה בתואר )ב( כפוהו קם שלא אלא לעולם כמוהו יקרם שלא אינו כמוה! קם

 מכל )ג( כמוהו קם לא דוד מזרע מלבות שנפסקה הגלות עד המלכים שנמשכו זמן משך אותו
 ולא הכתוב מ״ש כי בכאן כן נאמר שלא המונע כה וא״ב ,לעולם כפוהו יקום שלא ולא אופן
 הנבואה שנפסקה עד אחריו הנביאים שנמשכו זמן אוהו שבכל ר״ל ,בישראל עוד נביא קם

 עוד מלת בעבור ואם , פטגו גדול או כפוהו ימצא כבר בעתיד אבל ,כמוהו קם לא פהם
 ועמלו דישו וישכח ישתה כמו מועט זמן על אלא מורה עוד לשון אין יותר )ד( במשה שנזכרה

 ב׳( )ישעיה מלחמה עוד ילמדו ולא יכן ,ממנו היין יצא שלא כ״ז שפירש ל״א( )משלי עוד חכר לא
 מדרגת הכרח שאין בזה והתשובה .ל״ב( )שם ונו׳ נדיב לנבל עור יקרא לא וכן הדוח באותו שר״ל

 כי ולומר לחלוק לבעיד אפשר היה בבר )ה( שא״ב בלבד שאמרנו הכתובים מן משה נבואת
 שתתעלה כהשם רבינו מיטה שבקש ממה הוא ההכרח עיקר אבל ,קם באו״ה אבל קם לא בישראל
 פהש״י רבייו משה שבקש מה הוא וזה ,האומות שאר מכל בנבואה ומדרגתו ישראל כל מדרגת
 שגי ממנו בקש כי ,ל״ג( )שמות האדמה פני על אשר העם מכל ועמך אני ונפלינו לו כשאמר
 עכו״ם אופות. על שכינה השרה שלא וזה ,לישראל אומה שום תשוה שלא האחד ,דברים

 אופות על שכינה תשרה שלא רביגו משה בקש ז׳( דף )ברכות ארז״ל וכן , נבואה בהם להפצא
 כי ועמך אני אמרו וזה בנבואה, אדם שום לו ישוה שלא ממנו בקש והשני לו, ונתן עכו״ם

 כן ,ז״ל רבותינו כמ״ש עליהם שכינה בהשראת לישראל אופה שום תשוה שלא ששאל כפו
 גם זו בתשובה לו ונאמר ,הנביא במדרגת אליו אדם שום ישוה שלא אני במלת ששאל נראה

 באותו השי״ת לו שהודה הרי ,בשם ואדעך בעיני חן מצאת כי אעשה דברת אשר הדבר את
 עוד נביא יקום שלא התורה בסיף הכתוב עליו שהעיד מה א1ד זה ובעבור ,ממנו שבקש עלוי

 לעולם כמוהו יקום לא לנבואה הנבחרת האופה שהיא בישראל אפי׳ כלומר ,כמשה בישראל
 שארז״ל ומה ,הנבואה עליהם שתחול ראויות שאינן אומות בשאר וכ״ש ,כך על שהובטח כפו
 תהו , קם העולם באומות אבל קם שאינו הוא בישראל ,כמשה בישראל עוד נביא קם ולא

 שפירשנו כמו ישראל, בעבור היהה בנבואה משה שמדרגת כמו כי להורות זה אמרו )שם( בלעם
 קוסם בהיותו בנבואה שהשיג מדרגה לאותה הגיע לא בלעם כן ,הזה המאמר מן י״ב בפרק

 שכבר ,הלילה משה למדרגת בלעם מדרגת שתשוה לא אבל שיברכם, כדי ישראל בשביל אלא
 לו שהודה בשם ואדעך בעיני חן מצאת כי אעשה דברת אשר הזה הדבר את גם לו נאמר
שראה ולפי .עכו׳ם אומות על נבואה תחול ושלא למדרגתו נביא שום מדרגת תש,יה שלא הש״י

פשהשרשים

 שרוצה הן אמר כאלו ור״ל .בבי״ת הדברות בעשרת
 שרוצה והן הדברות בעשרת שהיא מצוה איזה לבטל
 רשות אין בכולם אחרת חמצוה מצוה איזה לבטל

:וק״ל נ״ל כן ,לבטל נביא לשום
 מן הפירוש .כמוהו קם לא פירוש )א( כ פרק

 בתואר )ב( כמוהו: לאקס
ולא אופן מכל )ג( תוארלבד: באיזה יחידי. מה

 חזקיהו חלגבי .יותר )ד( :כצ״ל וגו׳ יקום שלא
 לחלוק הדק לבעל אפשר היה כבר )ה( :ויאשיהו

 מחזקיהו דלעיל שהקושיות את״ל אף פי׳ וכו׳.
 מ״מ לזה זה דומה ענינס ואין כלום אינן ויאשיהו

 שאמר מאחר והוא אחר מצד לחלוק הדין נבעל יש
 :וכו׳ קס דלא הוא בישראל משמע בישראל הכתוב

שהגבוא
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 תחל לא שהנבואה )ו( האחד .דברים שני ממנו הבין שבקש בבקשתו הש״י לו שהודה משה
 שאם העולם אובות על הנבואה תחול שלא לו הורה ולפיכך ,אלהי ברצון אלא בטבע האדם על

 והשני . העולם אומות על תחול שלא מבעליו טוב מונע הש׳י׳י היה לא בטבע חלה היתה
 בנבואה להשיג האנושי השבל ממדרגת למעלה שהוא ודבר נסיי ענין תהיה שנבואתו ממנו הבין
 הבטיחו איך שישיגנה האנושי השכל בהק היה שאם , אליה מוכן יהיה אם ואף התורה מצד אפי'

 בבעליו טוב שימנע ראוי אין הש״י הנה ,כמשה בישראל נביא יקום ושלא בשם ואדעך הש״י
 שלא בדרגה לאותה מוכן הנבואה לחול הנבחרת )ז( האומה שהיא מישראל אדם יהיה שאם

 האדם כחק שאין מופלג בחסד נסיי ענין נבואתו להיות כפק בלי אבל .ברצונו עליו ישפיע
 רצץ שעת שהיתה משה שהרגיש ובעבור .לזולתו החסד אותו יעשה שלא הבטיחו שישיגנו
 השב כי ל״ג(, )כמוה כבודך את נא הראני ואמר אחרת שאלה לזה סמך חנם חסד עמו לעשות
 אות ראית שגם להשיגו ראוי אדם שום שאין הנם הסד עמו לעשות הש״י לו שהורה שאחר
 ע״ן התשובה ההסד,.ובאתהו צד על לו שיראה שישיגהו האדם בהק שאינו אע״פ כבודו השגת

 השרת מלאכי אפירו ז״ר רבותינו ובארו )שם( והי האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל לא
 לפי בבך מונע שאני הזאת שההשגה החשוב לא זה לפי התשובה פירוש ויהיה ,חיים שהם
 שישיגוה תמיד חיים שהם השרת מלאכי מחק זה גם שאין לפי אבל ,שישיגה האדם מהק שאין
 להשיג אבל השרת מלאכי בהשגת שתשיג לך די כי הזאת המדרגה אהה שתשיג א״א ולזה
 הנמצאות השתלשלות איכות ידיעת שהיא אחוריים השגת ממנו מנע לא ולזה .א״א מהם יותר
 אחר הללו הדבריס ולפי .זולתו ישיגנה שלא מעצמותו דבר השגת שהוא פניו השגת אלא ממנו

 עוד נביא קם ולא פסוק כי שנבין ראוי , בשם ואדעך שאמר במו שאלתו הש״י לו שהודה
 הבאים הנביאים כל על בנבואה משה מדרגת גודל על מורה בתמיד נם הוא כמשה בישראל

 משיה נבואת למנות זה לפי היה וראוי ,דבריו על לחלוק רשאי נביא שום יהיה לא ולזה , אחריו
 לפי אבל הזאת. התורה נצחיות על מורה שהוא לפי משה, לתורת עצמו בפני פרטי שרש

 כבשה בישראל יקום שלא הוא שאמת ולומר ,שאמרנו הפירוש על לחלוק דין לבעל שאפשר
 ונשא ירום על ז״ל רבותינו שאמרו כמו ,שיקום אפשר העולם באומות אבל ,מכנו גדול .ולא

 אותו שמנו לזה ,ממשה גדול שיקום שאפשר שיראה וכו׳ ממשה וגבה מאברהם ירום מאד, וגבה
 הפסוקים פירוש שיהיה נודה אם שאף לומר ,עצמו בפני שורש ולא השליח משליחות ענף

 שום שנאמין לומר א״א הנה ,כמשה גדול אחר נביא בעתיד שיקום אפשר ושיהיה כדבריהם
 והוא ,השליח שליחות לנו שיתבאר לא אם משה דברי על לחלוק בנבואה מתפאר או נביא

 משה שליחות שנתאמת כמו רבוא ס׳ במעמד ירו על תורה לתת השם שליה שהוא שיתאמת
 השליח שליחות כאחד העם בל כשישמע בעתיד זה שיתאמת אפשר אם ואולם .שאמרנו כמו

 דבר זה כי בנסתרות עסק לנו אין במשה זה היה כאשר האש מדבר.מתוך אלהים בקולה'
 אדם לשום נשמע לא הדרך ע״ז השליה שליחות תתאמת שלא עוד וכל בלבד השם בחכמת תלוי
 נבואת שעשה שעם ז״ל הרמב״ם על לתמוה ויש ]א[ .שעה בהוראת שלא משה דברי לבטל הבא
 הנביאים כל כי ואמר ,לזולתו משה נבואת בין שיש ההבדלים ובאר העקרים מן עקר משה

 הדת תנוסח שלא עקר לעשות חזר ממדרגתו, למטה הם בולם אחריו והבאים לפניו הקודמים
 לבטל לנביא לשמוע אפשר היה כבר הזה העקר שאלמלא לומר שרעתו ונראה , תשתנה ושלא
 הנביאים גדול שהוא משה דברי לבטל במדרגה הקטן לנביא נשמע איך תימה והוא !משה דברי

 עוד נביא קם ולא פירוש כי לומר רעתו כי תאמר אם אלא • ז״ל הוא שכתב מה לפי אחריו הבאים
 ,כמוהו אחר נביא שיקום בעתיד אפשר אבל הנביאים משך ימי בכל ר״ל ,כמשה בישראל

 נביא שיקום שא״א אנחנו בארנו וכבר התורה. תנוסח אהד,שלא עיך לעשות הוצרך ולזה
לבטל זמן בשום הקט; לנביא לשמוע רשאי ושאין ,כמוהו ולא זמן בשום ממשה גדול אחר

דברי שרשים
 מוק מחנה אדם יהיה ואס הנבואה עליה לחול וכמו .וכו׳ בעבע האדם על תחול לא שהנבואה )ו(

 : בתמיה ,וכו׳ עליו ישפיע לא לנבואה הנבחרת )ז( :המאמר מזה ח׳ בפרק לעיל שנתבאר
פרק נבחרת היא הישראלית שאומה .וכו׳ הנבואה לחול

ענפים
 שכונת לומר נוכל ט בזה דבריו על לתמוה שאין נ״ל כי'. שעשה שעס ז״ל הרמב״ס על לתמוה וייש ]א[ כ פרק

 שנודה אע״פ ה״א בעיקר התורה תנוסח שלא מנה לא אלו כי הוא בזה ז״ל הרמב״ס
 לדברי לשמוע ראוי שאין כן גס ושנודה ולאחריו לפניו היו אשר הנביאים מכל למעלה היא מרע״ה שנבואת

 נתן שהחל ויאמר נביא איזה יבא אס מקוס מכל .בנבואה ממנו גדול שהיה הנביא דברי לבעל שירצה הנביא
 לו
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אמתיים

 באומות בעתיד שיקום שאפשר ולומר להלוק הדין לבעל שיש לפי אבל .ממנו שגדול מי דברי
 לשליחות נמשך ענף אלא שרש .משה נבואת שמנו לא ,ממנו גדול או במשה אחר נביא

 שיתברר אחר לא אם שעה בהוראת שלא זמן בשום משה דברי לבטל שאיא ׳לומר !השליה
 ולא שרש לעשות נצרך לא ובזה ,משה של שליחותו שנתברר כמו שליחותו אמהת לגו

 ראיה לו שאק דבר שהוא בארנו כבר כי ז״ל, הרמב״ם שעשה כמו ההורה הנופח שלא עקר
 כמו השליה לשליחות נמשך ודבר אמתית אמונה היא אבל עצמו בפני עיקר ואינו התורה מן

 מלמד כ״ז( )ויקרה המצות אלה אמרו כהנים בהורת ז״ל רבותינו מלשון יראה וכן .שבארנו
שתלו הרי לשולחו, השליח כדאי משה אה ה׳ צוה אשר ,מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין

: לבאר שרצינו ממה הה , השליח בשליחות והמצות ההורה נצחיות
 )שמות העדות את תתן הארון ואל הכתוב שאמר כמו עדות ההורה נקראת כא פרק

 לומר , קל״ב( )תהליס אלמדם זו ועדותו בריתי בניך ישמרו אם כ״ה(
 פירוש לו נעשה או הזמן נהלף נאמר ולא )ב( כפשוטו יובן שלא א״א )א( שהעדות כמו כי
 בשבת באחד שמעון את הרג שראובן העידו ואם העדים יוכחשו או יחמו ש־לא באופן צורה אי

 לומר רצה בשבת באחד כי בשנאמר זוממין יהיו שלא באופן העדות נפרש נאמר לא והוזמו
 צדקה לו נתן שלא בעבור הוא שהרגו שאמרו מה כי שנאמר או ,לשמטה ראשונה בשנה

 כפשוטו שיובן ראוי שהעדות לפי ,הבא עולם לחיי להביאו חורה לכדו שלא בעבור או להחיותו
 נקראת השם תורת כן ,נהרגין יהיו שלא כדי . דבריהם נפרש ולא גהרגק העדים רדזמו ואם

 בהם שיש לומר ופירושים צורות להם נעשה ולא כפשטן המצות שיובנו שראוי בעבור עדות
 שהיא כלומר ט(’י )כס נאמנה ה׳ עדות דוד אמר זה ועל .בהם נזכר שלא מוגבל זמן או הנאי

 או זמניי היה החזיר שאיסור ולומר צורות ולעשות ולשנות לפרש והבא ,כפשוטה אפתית
 במעשה ולא הלב באמונת תלוי התורה בל ושעקר בזה וכיוצא הרע יצר על )נ( נאמר

 .נזכר שלא זמן או תנאי בהם שיש ולומר המצות לבטל בידו אין כי ,ראיה להביא עליו ,המצות
 שהשיחות ובאר קי״ט( )שס כתורתך לא אשר שיחות זדים לי כרו באמרו המשורר רמז זה ואל
 למעשיה צורך ושאין זמנם עבר ושכבר , בלבד אמונה מצותיך כל כי שאומרים הם

 בלוני כמעט כן לא שאם לעזרתך צריך אני כי עזרני כן ועל !רדפוני השקר ובזה כלל המצות
 כלומר ,פיך ערות ואשמרה הייני בחסדך דבריו וחתם , פקודיך עזבתי לא אני זה כל ועם בארץ
 כעדות כלומר פיך עדות שהם כפשטן המצות ואשמרה הייני בחסדך ואתה כלוני כמעט שהם
 נפצאד אם אף בי ,וזה , המצות פשט ולבטל לפרש אדם שום ביד כה ואק כפשוטו שיובן

 וענינים עליונים נכבדים לענינים רומזים היותם החכמים כל בהם הסכימו רבים דברים בתורה
 יהיו ושלא מציאותם הכחישו זה בעבור לא וזולתם נהרות והארבעה עדן גן בספור שכליים

 לענינים רמז בהם יש במציאות כן נמצאים ההס הדברים היות שעם יאמרו אבל כפשטן אמת
 עליונים לענינים רמז והוא במציאות כן נמצאת המשכן ש׳מלאבת כמו ,עליונים נכבדים יותר

 כמו האכילה לצורך והשפתים והשנים הלשון בה נמצא האנושית ההויה בטבע ובן ,נכבדים
 הדבור אל כלים שהם נכבד יותר לתכלית באדם הם זה כל ועם חיים בבעלי נמצאים שהם

 בעבורו שנמצאו התכלית מן נכבד יותר תכלית שהוא תהלותיו ולספר השם לשבח והמבטא
 רומזים שהם וזולתם נהרות בארבעה ההרה טבע מצד דברים נמצאו בעולם וכן ,חיים בבערי

 לירושלים משל הוא מטה של ירושלים בי שאמרו הוא זה דרך ועל ,מהם נכבדים יותר לענינים
 עצמו מצד נכבד לענין שהיא מטה של ירושלים מציאות להכחיש בן אמרו ולא מעלה של

 לתכלית עצמו מצד והיותו )ד( יחזקאל מציאות נכחיש שלא כמו ,לשכינה משכן שתהיה כלומר
 כ״ד( )יחזקאל למופת לכם יחזקאל והיה הכתוב שיאמר בעבור הצדיקים מן אהד כמציאות נכבד

זה עם והם עליונים ולרמזים נכבדים אחרים לענינים רומזים דברים בתורה שיש נבין וכן

שרשים
 כי .כפשוטו יובן שלא אפשר אי )א( כא פרק

 דברי להבין צריך בהכרח
 ולא )ב( : מגידים שהם הדברים כפשטן העדים
עכ״פ הוא שעדותן לומר שאין הזמן. נחלף נאמר

ענפים

 שבזמן סוברים והיו בזמן טועים שהיו אלא אמת
 חזיר איסור .הרע יצר על )נ( :הענין נעשה הזה
 מצד והיותו )ד( :היצה״ר אחר ילך שלא רמז הוא

 והיה הכתוב שאמר אע׳׳פ .נכבד לתכלית עצמו
יסזקאל

 וכל מרע״ה תורח על ותוספות פירוש כדמות שהיא רק מרע״ה לחורת מתנגד שהוא דבר בה שאין תורה לו
 ה״א מרע״ה לתורת מתנגד יהיה שלא מה בה כיוצא דברים אליה נוסף ועוד בה כלולה היא מג־ע״ה קורת

: תשתנה ושלא התורה הנוסח שלא כן גס למנות הוכרח לכן בעקר כיפר נקרא זה שאין
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 ג״כ בהם יש עליונים נכבדים לענינים רטז בהם שיש המצות שכן וכל כפשוטן אטתיים
 לוטר ,כמ״ש עדות התורה ננראת זה ובעבור ,בהם המעשה ומצד עצמן טצד נכבד תכלית

: הפשט לבטל צורה בהן נעשה ולא כפשטן אמתיות שהן
למשה שנתנה היא לבנים מאבות הקבלה משך לפי היום בידינו שהיא התורה כב פרה
ומורי הכהנים שהיו ראשון בית בזמן כי וזה ,כלל שנוי בלי בסיני 1

 מלכים בהם שהיו ואע״ם ,שנוי שתקבל לה א״א הכל בפי מפורסמת והתורה בבהמ״ק התורה
 ישראל את ומזהירין ההרבן עד הימים אותן בל נביאים עמהם נמצאים היו ג״כ כן ע״א עובדי

 חלקיהו שמצא התורה ספר על גדולה חרדה שהרד ביאשיהו שמצינו ומה .התורה שמירת על
 ירמיה שהרי ,הדת כתב פתשגן או תורה ספר בידם נמצא היה שלא לא )א( ,ה בית הכהן

 רבותינו שאמרו עד השם את ומכעיפין ע״א עובדי היו ויטנשה שאמון לפי אלא ,קיים היה הנביא
 לפיכך ס״ג( דף )כנהדרין תחתיהם ע״א עם וכותב האזכרות את קודר )ב( היה מנשה כי

 האזכרות את שיקדור סשה שכתב התורה ספר המלך ליד יבא שאם הכהנים מ, אחר חשש
 ובכל לבבו בכל השם אל שב אשר יאשיהו בימי ואח״ב ,הבנין שורות בק גנזו זה ובעבור שבו

 הבית בדק את וכשהזקו מצאוהו ולא הזה הספר אחר חפשו משה תורת ככל מאדו ובכל נפשו
 ספר לאטד הפלך אל שלח רב שלל כמוצא בעיניו והיה הבנין שורות בק חלקיה מצאהו
 ומה .מצאתי תורה ספר אמר ולא משה שעשה הידוע התורה )ג( ספר כלומר מצאתי התורה
 בירושלמי רז״ל פירשו כבר הספר דברי את כששמע בגדיו את וקרע כך על יאשיהו המלך שתרד

 שעה ואותה נגלל הוא להחלתו משה שעשה תורה שספר לפי הזה הדבר טעם נ״ה( דף )יומא
 הרד ולפיכך כ״ה( )דבריס וגו׳ עליך תקים אשר מלכך ואת אותך ה׳ יולך בפסוק נגלל מצאוה
 לבבל כשגלו ובן .חלילה מהם נשכחה התורה שריחה בעבור לא שהרד חרדה אותה המלך

 וגדולי והמסגר החרש גלו הבית שחרב קודם יהויכין גלות שבהחלת לפי שתשתנה אפשר אי
 בא ל״ג( )יחזקאל הבהוב אמר הנביא יחזקאל שם והיה דניאל בהם היה שהרי ישראל חכמי

 הית אשור ארץ בכל מפוזרין שהיו ישראל גלות וכל העיר הוכהה לאפר מירושלים הפליט אלי
 שומרון בערי אשור מלך שהושיב הכותים אצל אפילו שהרי הדת כתב פתשגן בידם נמצא
 לה אפשר ואי בבבל מתפשטת התורה היתה כבר הבית וכשהרב נמצאת, התורה היתה

 והגדולים מספר מתי אלא עמו עלו לא מבבל עזרא וכשעלה .הבית חרבן מפני שנוי שתקבל
 עזרא עלה לא ז״ל רבותינו אמרו , בבבל נשארו כלם שבהם והמיוחסים והחכמים שבישראל

 כל עמו והעלה הבשרים שהניח כלומר ע״א( ס״ס דף )קדושין ועלה נקיה כסלה שעשאה עד מבבל
 לא שהרי תדע .בהם יתערבו שלא )ד( למחות כה בידו יהיה ישראל שבארץ לפי הפסולים

 ח׳( )עזרא שם מצאתי לא לוי ומבני ובכהנים בעם ואבינה הכתוב אמר כלל לוי משבט עמו עלו
 התורה ויודעי הגדולים כל שם שנשארו ואחר ,י״ח מהלי מבני לו ושלהו לבבל בעדם ששלה עד
 הנשארים כל תורת עם מסכמת תורתו תהיה לא כי בתורה דבר לשנות רשאי היה לא )ה(

 ואע״ם עמי, לעלות הסכימו שלא אחרים ובמקומות אשור ובארץ שומרון בערי והנמצאים בבבל
 דבר לשנות רשאי היה לא מקום מכל שנית לגאולה זכר למעלה שאמרנו כמו הכתב ששנה

 שבמשפטי אחר לשנוי, בזה חשב לא שאמרנו כמו לתשרי מניסן החדשים מנין ששנה ומה בתורה.
 קבלת שהיתה מירמיה מקובלים היו שכך ואולי ,מתשרי וליובלות לשמיטין מונין היו התורה

 שהית פסח מצות שנשארה אהר השנית לגאולה זכר לעשות שראוי משה עד הנביאים טן בידו
 התורת נמצאת ואם .כלל בתורה הכתוב מן דבר שנה לא אבל ,במקומה מצרים ליציאת זכר

 ההוא השנוי הנה דברים, מקצת שנוי באיזה או בידינו אשר הנוסח זולת על אחרות באומות
 בתורת מדקדקים היהודים כי וזה בה, בקיאין היו שלא ההן לאומות המעתיקים מצד נפל

 כותבים שהם עד הטעמים ופסקי האותיות מנין בידיעת ומתפארים והסר במלא ובאותיותיה
 נקרא למה אמרו וכן ,האומות שאר כן עשו שלא מה מסורת אותו וקורין ספריהם בגליוני זה

 בידם שמורה היא כי לאות וזה ע״א( ל׳ דף )קדושין שבתורה אותיות כל סופרים שהיו סופרים שמם
 בכל המפוזרים ישראל כל ביד היום נמצאת שהיא והראיה ,שנוי בלי לטשה שנתנה כמו

 על ז״ל רבותינו שאמרו ומה ,שנוי בלי אחר נוסח על המערב סוף עד מזרח מקצה העולם
 )בראשית ה׳ לפני עומד עודנו ואברהם שאמרו במו זה הוא סופרים תקון שבתורה תיבות קצת

(חי״ שרשים

 מוחק .קודר )ב( :חהס ונשכח פירוש .וכו' מובן אינו מקום מכל וגו׳ לחופת לכס יחזקאל
 על מורה ה״א אות .הידועה התורה )ג( :וגורר נמצא הוא כלבד לחופת להס שיהיה שבשביל ממנו

שלא בהם. יתערבו שלא )ד( ידוע: שהוא דבר :עצחו תכלית בשביל גס אלא
:עזרא .רשאי היה לא )ה( :האומות עס יתחתנו ס״ת בידם נמצא היה שלא לא )א( כב פרק

 מס
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 אראה אל וכן ! זה הוא סופרים תקק אלא לומר לו היה אברהם לפגי עומד עודנו וה׳ י״ח(
 מאמרו’ ממה זה בזולת וכן , זה הוא סופרים תקק אלא לומר לו היה ברעתך י״ה( )במדבר ברעתי

 הלילה שבתורה ממה דבר אדם שום ששנה לומר הבונה אין ,סופרים תקק שהוא ז״ל רבותינו
 תקון הם יאמרו ואיך וכך כך תקנתי או זייפתי אני שיאמר ספר שיזייף בעולם אדם שאין

 ברעתך אראה ואל שיאמר ראוי היה הפרשה משך ענין לפי כי לומר הבונה אבל ,זה הוא סופרים
 כבוד דרך דבריו המתקן כסופר אלא היה לא ברעתי אראה ואל ואמר הכתוב ששנה ומה

 הלשון משה ותקן מדבר היה מעלה כלפי אלא עצמו על מדבר היה לא משה כי ,מעלה כלפי
 ואהרן תיבת על הנקודות ובן , בזה כיוצא כל וכן ,כבוד דרך הכתב המתקן כסופר השם מפי

 וכיוצא כ״ש( )דברים ולבנינו לנו ועל ה׳( )במדבר ואהרן משה פקד אשר הפקודים כל בפסוק
 באמצעות היא הנה כתובה שתישאר עם )ו( התיבה על הנקודה כי הוא בזה הטעם בהם

 המונה היה ואהרן משה פקד אשר שכתוב אע״פ כי יאמר כאלו . והעדרה התיבה כתיבת בין )ז(
 ולבנינו לנו ובן ,העקר היה בלבד משה בי כבוד דרך שנכתב אלא לו טפל היה ואהרן , פשה

שהבנים אע״פ עצמם על האבות כחיוב בך כל האבות פי על הבנים חיוב אק כי להורות
: הדרך ע״ז וכן.כלם האבות פי על מתחייבים

 דוד שנמצא ואתר .הסרון ולא תופפת עליו ירומה לא אשר הוא השלם הדבר כג פרק
 להגעת וחסרון שום בה שיהיה א״א הנה תמימה בשהיא השם תורת יתאר

 הבנות בשתי שיובן אפשר בבר שיחיה טי; מאיזה הנכתב דבר בל ומאשר .ותכליתה שלמותה
 מכל לה מתחלפת והשנית האומר לבינת מסכמת האחת ההבנה שתהיה שאפשר עד מתחלפות

 אחד ה׳ אלהינו ה' ישראל שמע כי המתים תחית באגרת ז״ל הרמב״ם שכתב במו , ובל
 בעבור ,אחרת כונה על אותו יפרשו ואחדים הגמירה האחדות ממנו יבינו העברים ו׳( )דבלים

 השם שבתת הראויה הבונה על ותובן .תמימה יתברך השם תורת שתהיה כדי מחוייב היה זה
 יהושע וב; ליהושע משה וכן ,הראויה הכונח על לו אותה יפרש בכתב משה אל אותה יתברך
 פה בפי הכתב בהבנת ספק שום יפול שלא כדי דור אחר דור ובן לנכיאים וזקנים לזקנים
 שקראו הוא אחריו לבאים ויהושע ליהושע משה שמסר שבכתב מהתורה הזה והפירוש .•שראוי
 שיפול שאמרנו הספק ג״ב יפול ההוא בכתב כי בכתב הזה הפירוש שיבא שא״א לפי שבע״פ הורה

 שהוא המשניות לחבור שקרה כמו ! תכלית לבלתי וכן לפירוש פירוש ויצטרך הראשון במכתב
 הגמרא הבור והוא אחר לפירוש ש־וצרך ע־ והמבוכה הספק מן' בו שנפל שבכתב תורה פירוש

 ורבו נ״ב לפירוש הוצרך המשניות פירוש שהוא הגברא וכן המשניות לפרש אשי רב •שעשה
 התורה שתהיה שא״א מבואר הוא ולזה .ג״ב הפירושים על וכן !הסברות וחלוקי הפירושים עליו

 וע״ז ,פח שבעל תורה הנקרא וזהו פה על הזה הפירוש עמה בהמצא לא אם שלמה •שבכתב
 שאין לפי וזה , שבעי׳פ תירה בשביל אלא ישראל עם ברית הקב״ה כרת לא שארז״ל הוא

 הש״י תורת שתהיה שא״א לפי ועוד ,שבע״פ תורה עם אלא שבכתב התורה להבנת מציאות
 כמשפטים האנשים בעניני תמיד המתחדשים שהפרטים לפי הזמנים בכל שתספיק באופן שלמה

 דברים פה על בפיני למשה נתנו כן על ,ספר משיכללם מאד רבים הם הנפעלים והדברים
 ,המתחדשים הפרטים ודור דור שבכל החכמים יוציאו ידם שעל כדי בקצרה בתורה נרמזו כוללים

 כשלש אוסר ישמעאל ר׳ המתהלת ברייתא באותה בתהלתו כהנים בתורת שנזכרו הדברים והם
 יודע מהן אהד או הדרכים אותן וע״י .וכו׳ שוה ומגזרה וחומר מקל נדרשת התורה מדות עשרה

 היוצא אק )ה( בקבלה או בפירוש בתורה מה.שנמצא אבל בפירוש בתורה נמצא שלא מה כל
 פעמים תמצא זח ובעבור ,הקבלה או הכתוב לבטל מוריד ולא מעלה ולא מועיל הדרכים כאותן
 אם המקשה יאמר וכן ,מסיני למשה הלכה המשיב ויאמר לך מנין זו שיאמרו בגמרא •זזרבה
 שלא בדבר ישראל’ חכמי בין מחלוקת שיפיל שאפשר ולפי ,תשובה יש לדין ואם נקבל ■קבלה
 החכמה הסכימה ,ההבנה דרכי משאר באחת או מדות מהי״ג באחת שיוצא אלא בו הקבלה באה

 ההכרעה בשנתנה וזה שאפשר, במה המחלוקת לסלק תמימה הש״י תורת שתהיה כרי האלתית
 מן תסור לא ג״ב ואמר כ״ג( )כמוש להטות רבים אחרי ואמרה החכמים לרוב ודור דור בכל

 שהוא ימין על לך יאמרו אפילו רז״ל ובארו י״ז( )דברים ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר
 וליחס סהשבות לחשוב מדרכו אדם שכל לפי כי לוט- בזה וכונתם ,ימין שהוא שמאל ועל שמאל
נעמי ונשים פתאים כמה שתמצא עד שזולתו פה מכל יותר והשכל והסברא ההתבוננות לעצמו

הארץ שרשים

 תשאר שהתיבה אע״פ .כתובה שתשאר עם )ו(
 הנקודה .והעדרה התיבה כתיבת בין )ז( :כתובה

: כתובה אינה כאלו חורה

 מועיל הדרכים באותן היוצא אין )א( כג פרה
 שום פ״י ללמוד יכול אין .וט׳

מטאר שהפכו דבר מדות עשרה תהשלש אחד
בתזרה
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 אם אף כי הכתוב אבר ,מהם יותר משכילים עצמם ויהשבו הרכבים על תועה כדברים הארץ
 כדבריהם יזה לא יכין שהוא שכאל ועל שבאל שהיא ימין על אומרים שהחכמים לחולק יראה

 יותר היהיר שיהיה אפשר אם ואף ,החכמים רוב אל תמיד בסורה ההכרעה תהיה אבל לעולם
 ואין הרוב בהכרע ההלכה תהיה בכולם האמת אל מבכים יותר ויהיה מהם אהד ככל הכם

 בבבא א די עם יהושע ר׳ ענק וזהו 7 כלל כדבריו מעשה לעשות עליהם להלוק רשאי היחיד
 קול בת שיצתה עד בכולם יותר בחכמה מופלג היה שר״א ע״פ אף כי נ״טע״ב( )דף מציעא
 בשמים לא ואבר רגליו על יהושע ר׳ עמד מקום בכל כמותו שהלכה ר״א אצל לכס כה ואברה

 היהיר בדברי לעשות הכרובין דברי שנגיה ראוי אין ר״א כדברי יהיה שהאמת שאע״פ היא
 כדברי נעשה אהד בדבר ואם .להטות רבים אחרי בה שכתוב סיני הר על תורה נתנה כבר כי

 יבא יחיד כל כי ודור דור בכל בישראל גדול כחלוקת יתחדש הכרובין דברי ונניח היחיד
 ראוי כן ועל ,בכללה ההורה תפול ובזה לכעשה הלבה כדבריו ויעשה אתו שהאמת לחשוב

 ובלבד המעטים דברי או היחיד דברי להניח הרוב אחר ללכה שהוא הכולל הדרך נניח שלא
 עד שאינו לדבר נפתים הארץ ועבי שההמון לפי ,ע״ה דעות רוב לא החכמים דעת הרוב שיהיו

 אחר להכשך ראוי שאין ואמר זה על שלמה הזהיר וכבר ,כן שהוא ולומר עליו להעיד שיבואו
 שהרי דהו ,האמת בהלוף דברים בכמה מסכימים אותם רואים אנו שהרי ההמון הסכמת

 מגונה ובלתי אצלם מוסכם וזהו ו׳( )משלי ירעב כי נפשו לכלא יגנוב כי לגנב יבוזו לא ההמון
 משפטי לפי )בס( יתן ביתו הון כל ואת שבעתים ישלם נמצא אם אבל האמת לפי בן ואיני

 ראוי אינו הנואף כי ההכק יסכימו וכן כ״ב( )כמות בגנבתו ונמכר לו אין אם שאכרה התורה
 לעצמו מזיק הוא כי עליו לחמול וראוי (,ו )משלי לב חסר אשה נואף כי יאמרו אבל לעונש

 כן ועל לעצמו כזיק דעת בן שוס ואין )ב( לעצמו והרע העבירה יעשה והוא לנפשו ומשחית
 הנואף ימצא וקלון נגע כי האמת לפי כן ואינו ,לעונש ראוי ואינו לב הסר שהוא ההמון יאמרו
 שהד תרבה כי יאבה ולא כופר כל פני ישיא לא !נקם ביום יהכול ולא גבר המת קנאה כי ואומר
 שהרי • האמת הלוף על ההפק יסכימו פעמים כי החכון מהסכמת ראיה להביא ראוי אין וע״כ )שם(
 וע״כ .ותלמידיהם הנביאים זולתי ע״א לעבוד בלם מסכימים היו ודומיהם ומנשה אחאב ביפי
 יתן ה׳ בי היא אדהים מתת החככה כי בלבד החכמים ללב בסורה ההכרעה שתהיה ראוי

 דבר: הסרה ובלתי ודור דור בבל תמימה ה׳ תורה תהיה ובזה ל( )שס ותבונה דעת מפיו חכמה
 ענינים ג׳ על יורו הלקים שלשה על בכלל תקיף הזאת האלהית כשה חורת כד פרק

 הכקיף ההלק הוא האחד החלק ,והיכולת והרצון החכמה שהם הלוקים
 הברית דברי את הלוחות על ויכתוב הכתוב שאמר כמו דברים, ההלק זה ויקרא אמתיות בדעות
 ה׳( )דברים קהלכם בל אל ה׳ דבר האלה הדברים את ג״ב ואמר ל״ד( )שמוח הדברים עשרת

 גוף ושאינו וההשגחה השמים כן ותורה הש״י כמציאות בהם אשר המדעי ההלק בעבור )ח(
 והשני .חבם היותו כצד ד״ל ית׳ מחכמתו המושפע הוא החלק וזה ,זה וזולת העולם ■והדוש

 היותו על המורים כרצונו הבושפעים והם הש״י אצל הנרצים הדברים על המקיף החלק הוא
 ולבישת הזיר כאכילת נודע טעמם אין אשר המצות כלל והוא ,הקים ההלק זה ויקרא רוצה

 אחר יתב׳ לו הנרצים דברים והם מלך גזרת שהם ודומיהם אדומה ופרה כלאים וזריעת שעטנז
 נחת אלא העורף מן לשוחט הצואר מן שוחט בין להקב״ה איכפת כה ובי ארז״ל בהם שצוה

 שאמרתי לפני רוח נחת ניחח ריה אשה הקרבנות על אכרו ובן רצונו, ונעשה שאפר לפניו רוח
 ויקרא האנשים בק העול והרחקה היושר עשית על המקיף החלק הוא והג׳ .רצוני ונעשה

 החלק על להקיף תובל לא הנימוסית הדת כי מבואר והיא ,מיכלתו כושפעים והם פשפטים
 עומדת במקומה המחלוקת עדיין )ב( הזה במאמר שכתבנו כמו כי ,האכתיות הדעות שהם הראשון

 והדברים ההקים ידיעת שהוא ג״כ השני החלק ועל ,בהם תלויים שהדעות הנכבדים הדרושים על
 הדברים פרטי לדעת מבוא האנושי לשכל אין כי צד בשום להקיף תובל לא הש״י אצל הנרצים
 הקפתה ועקר המהמר( מזה בפ״ז )לעיל שבארנו כפו הנבואה כצד לא אם הש״י אצל הנרצים

 היושר ולהעמיד דאנשים מבין העול להרחיק תשתדל היא כי ,המשפטים שהם הג׳ החלק עי הוא
 תמצא היטב בה וכשיעוק ,המדיני הקבוץ שישלם כדי האנשים בין ומשפט דין קובעת והיא

ייל₽8א שרשים

קשה הוא הזה שהחלק לפי דברים בשם המדעי . לעצמו מזיק דעת בן שוס ואין )ב( :כתורה
קשות. אתנו הארץ אדוני האיש דבי* וע״ד ,ההשגה שנכנס עד עבירה עובר אדם אין שארז״ל וע״ד

הנפש מכד הוא שבאדם והדבור הואיל נראה ויותר : שעות רוח^של בו
וכף. עומדת במקומה המחלוקת עדיין )ב( :השכלי בהם אשר המדעי החלק ב^ברר )א( בד פרק

 ר״ל החלק שכינה חה .וכו׳
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 דרך על הדברים בכל היושר לשער תספיק לא כי נכק על לשפוט לה א״א השלישי בחלק שאפי׳
 כפלים שלשה או כפלים שני אם הגנב ישלם כמה לשער יספיק אנושי דעת אחה כי ,האמת

 למעט רב בק ממון הגונב שהניח מי הנימוסים במניחי המצא כי ,שבעתים או ארבעה או
 פעמים ואפי׳ ממק גנבת על האיש יומת למה כי האנושי השכל אותו ימאן דבר הה , יומת

 הכופר כי מתחלפים בעונשים ממון גנבת לשער האלהית התורה הסכימה זה ובעבור .הרבה
 תחת צאן ארבע ישלם שה והגונב לרעהו שנים ישלם קלה גנבה מין שהוא בו וכיוצא בפקתן

 ממה גדול הוא ממלאכה שבטלו שור בגנבת שהזיק ההיזק כי בקר חמשה ישלם שור והגונב השה
 מטלטלין מבשאר יותר מרובה הפסד הצאן בגנבת שיש בעבור ואולם .השה בגנבת שהוא
 )שמות בגנבתו ונמכר לו אין אם אמר כלם ועל .השה החת צאן ארבע אמר וולדות וגזה חלב
 בגנבתו ונמכר לו אין ואם ממון ישלם חבירו ממק להפסיד שהבא אמתי ושווי ישר דין וזהו ,כ״ב(
 על אלא אמתי יושר זה אין ממון גנבת על האיש שימות אבל ,מגופו אפי׳ שישתלם כדי

 הגנב ומת וגו׳ ישראל מבני מאחיו נפש גונב איש ימצא כי הכתוב שאמר כמו נפשות גנבת
 לשער הנימוסית הדת תספיק לא המשפטים ברוב וכן .זולתו ולא כלומר )נ( כ״ד( )דברים ההיא

 הראשונים החלקים שני על תקיף האלתית שהתורה שכמו ראוי היה וע״כ ;האמתי והשווי היושר
 לעשות האמתי היושר לשער אדם שום ביד יכולת שאין להורות המשפטים על תקיף לב כן

 חכמתו על להורות חלקים הל אלו אל התורה דברי כל נחלקו וע״כ ,הקב״ה אלא יושר משפט
 אלהינו זמרה טוב כי הללויה במזמוד אומר המשורר תמצא וכן ,אמרנו כאשר תכלהו ורצונו

 הכם היותו על מורים ענינים ממנו מושפעים היות על השם משבח שהיה קמ״ז( )תהליס וגו׳
 והקים דברים שהם הלקים הל אלו מאתו לישראל ונותן חונן ית׳ היותו עמהם צרף ויכול ורוצה

 נעים כי אלהינו זמרה טוב כי אמר וע״כ ,ויכול ורוצה הכם היותו על ג״כ מורים שהם ובשפטים
 ורצונו מחכמתו הנמשכים הענינים כל על לו ולזמר להללו ויאות וטוב נעים כלומר תהלה נאוה

 היותו על חרה זה כי ,יכנס ישראל נדחי ה׳ ירושלים בונה והתחיל השגחתו על המורים ויכלהו
 על שיעכב מי שאק שירצה עם זה אי בתוכו ומכנס כרצונו כדינה הבונה כמלך רוצה יתברך

 לשבורי הרופא אמר ואח״ב ,כרצונו עושה גדולתו ומצד מלכותו בני כל על גדול שהוא לפי ,ידו
 יקבל לא הבורו פרוק שהוא הלב שבירת כי וזה ,יכלתו על להורות לעצבותם ומהבש לב

 כבר האברים שאר הבור פרוק אבל ,הרפואה חכמי שכתבו כמו הטבע בדרך כלל רפואה
 אע״פ הבורו פרוק שהוא הלב שברי רופא שהוא הש״י אל ייהס ולזה ,רפואה שיקבלו אפשר
 כמאמר עושקו מיד עשוק להציל יכלתו הוקף על שיורה ממה וזה , רפואה שיקבל כדרכו שאק
 שאין לב שלגשברי כמו כלומר ל״ד( )כס יושיע רוח דכאי ואת לב לנשברי ה׳ קרוב דוד

 הטבע מצד מושיע להם שאין רוח לדכאי כושיע הוא כן לרפאותם קרוב הוא להיות בטבעם
 כשאדם לומר רוצה י״א/ )משלי ישאנה מי נכאה ורוח מחלהו יכלכל איש רוח שלמה כמאמר

 ישאנה מי, נכאה שהיא חולה הוא כשהרוח אבל המחלה יכלכל הוא הזק החיוני והרוח חולה
 לכוכבים כספר מונה )ד( אמר ואח״ב . להיות בטבעה אין כי אותה יכלכל מי לומר רוצה
 אין לתבונתו כה ורב אדונינו גדול זה אל והכשיך ,יתברך הכמתו על להורות יקרא שמות לבלם
 שירצה מה לעשות גדול הוא כי הרצון על להורות אדונינו גדול אמר כי ,שלשתן על להורות מספר

 יכלתו על לרמוז כה ורב ואמר ה/ ירושלים בונה שאמר מה כנגד וזה ידו על שיעכב מי ראק
 על להורות מספר אק ולתבונהו ואמר ,לב לשבורי הרופא שאמר פה כנגד לב לנשברי לחבוש

 מה כנגד וזה ,בזה זה כוחותיהם והתמזג מהם אהד כל וכה הכוכבים מספר לדעת חכם היותו
 בדבר אפי׳ להקיף יבול תכלית בעלת בלתי שחכמתו אחר כלומר לכוכבים מספר כונה שאמר
 גשמיים שימצא א״א כי )ה( בהכרח תכלית בעל שהוא הכוכבים מספר כ״ש תכלית בעל בלתי
 והפלגת מספרם ידיעת ייחס זה עם זה בהתפזגם כחותיהם רבוי להפלגת אבל ,במספר בב״ת
 בעלי הכוכבים כי החקירה חכמי שאמרו ומה . תכלית בעל הבלתי החכמה אל כחותיהם רבוי

 הכוכבים אבל ,הנראים הכוכבים על אלא זה אמרו לא ומאה ועשרים ושנים אלף ושהן ידוע מספר
 לרוב השטים ככוכבי היום והנכם הכתוב אפר ,מאד מאד רבים הם אלינו נראים הבלתי
 לומר ראוי ואק ,מהרבה מעט אלא פהם נשיג לא ראותנו ולחולשת הרבה זה וזולת א׳( )דברים

 החתו על )ו( ראיה אינו השמש אור ישיג שלא העטלף כי ,נמצא אינו אלינו מושג שהבלתי
בלתי

שרשים

 מונה )ד( :כך למידק בא ההוא חמלת .זולתו
 נחו וכו/ חכמתו על להורות ,וכו לכוכבים מספר

כי )ה( :מספר אין ולתבונתו בפסוק והולך שמבאר

 הוא )מבואר .במספר בב״ת גשמיים שימצאו א״א ולא כלומר )ג( : בזה וכיוצא החדוש בענין ר*ל
 על )ו( :הב׳ בהקדמה הב׳ לחלק המורה בהקדמת

 השחש אור אל שב היותו חלת .נמצא בלתי היותו
 יהיה שלא מהעטלף ראיה ליקח שא״א כשם ור״ל

 אור
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 הפלגת על להורות לכוכבים מספר מוגה מהיותו חכם היותו על ראיה לקח וע״ב ,נמצא בלתי
 שתגזור מה כפי הוראתם לבטל )ו( לפניו נכנעים והיותם כהותיהם הרכבת מצד ההוד׳ הרבוי

 כל והמשיך וכו׳. רצונו לעשות העבד אל שקורא כארק יקרא שמות לכלם וזהו ,יתברך חכמתו
 у היכולת על להורות וגו׳ ה' ענוים מעודד אמר כי ויכלתו רצונו חכמתו להראות הדרך ע״ז המזמור

 על להורות המטר בפלאות ראיה הביא אליהוא כי ,ההבטה על להורות בעבים שמים והמכסה
 הסוסים בבעלי רצונו שאין לומר הרצון על להורות יחפץ הסוס בגבורת לא ואמר ,ית׳ חכמתו

 בכת ולא בחיל לא כי לחסרו המיהלים את יראיו את ה׳ רוצה אבל .והקומה הזרוע בבעלי ולא
 להורות וכו׳ ה' ירושלים בונה בתחלה שאמר מה כנגד ה׳ את ירושלים שבחי ואמר ,ה׳ יושיע

 שכלם לומר בעולם הנמשכים דברים ובשאר המטר בירידת ג״כ זה והמשיך ,הימשך הרצון על
 ליעקב דבריו בגיד המזמור בסוף אמר וע״ב ,ויכלתו ורצונו חכמתו על ומורים מאתו נמשכים

 הקים דברים שהם בהם מקפת שהתורה חלקים חג' אלו גם כי להורות ,לישראל ומשפטיו חקיו
 ג׳ ה אלו היות על לשם לשבח וראוי ,שאמרנו כמו ויכול ורוצה חכם היותו על יורו ומשפטים

 לא אה״ב שאמר ומה .ומשפטיו וחקיו דבריו קראם וע״כ האומה לכלל מאתו מגיעים חלקים
 ומשפטים הקים דברים להם לתת לישראל הש״י שעשה החסד רב לפרסם בא גוי לכל כן עשה
 דבריו להם שיודיע גוי ,לכל כן עשה שלא מה האנושי שלמותם לקנות פיהם על מתנהגים שיהיו
 האומות שאר ידעום לא ולהגבילם בהם לדבר הנימוסית הדת שמדרך המשפטים ואפי׳ ,והקיו

 בל ומשפטים וזהו ,שבארנו כמו האטתי והשווי היושר לשער מספקת ידיעתם היתה לא כי
 להשגיח ישראל עם שעשה הזה המופלג החסד על הש״י לשבה שראוי לומר הללויה וסיים ,ידעום
 ורצונו מחכמתו ומשפטים וחקים דברים להם להשפיע הנפלאה ההשגחה מן המין זה בהם

:האנושי התכלית שיושג במה ויכלהו
 מצד אם סבותיו, מצד יבחן הדבר כי )א( ואמר מחכמיהם חכם אלי הקשה כה פרק

 כשתבחן ואמר התכלית, מצד ואם הפעל מצד ואם הצורה כצד ואם החומר
 וענינים ספורים )ב( בה שיש החוכר מצר חסרה היא כי ,וזה ,בכלן חסרה תמצא משה תורת

 האלהיות הסירות תניח היא כי הפעל ומצד ,והישרה הנהגה כלומר תורה שאינם אחרים
 ומצד ,כלל ותאריו הפועל שלמות מתוכה שיובן שא״א מצד נעלמות אלהית אמונת על הרומזות
 גשמיות הצלחות תניח אבל האנושי התכלית שהוא הנפשית ההצלחה תניח לא היא כי התכלית

 למקום אדם שבין מה על ,דברים ג׳ על מקפת שתהיה ראוי התורה כי הצורה ומצד ,בלבד
 האל עבודת מצד עושה שאדם המצות והם צירימוגיאלי״ש בלשונם נקראות עבודיות מצות והם

 והם יודיציאלי״ש נקראים המשפטים והם לחברו אדם שבין מצות ועל ,אלוה יון בלשון צירי כי
 המדיני, הקברן מצד המתחייבות והם זולתו עם ומתנו משאו מצד האדם על המתחדשות המצות

 לקנות אותם עושה שאדם המצות והם מוראלי״ש נקרא עצמו לבק שבינו המצות ועל
 ואמר .טובה תכונה בנפש מקטת שהן בהן וכיוצא וענוה חטא כיראת בנפשו טובה תבונה )ג(
 שהן למקום אדם שבין במה כי ,בכלן חסרה תמצא המצות מיני בג׳ משה תורת כשתבהן כי

 הבעלי בהריגת תצוה היא כי חסרה היא הנה הענוה דרכי בהוראת לומר רוצה עבוריות מצות
 ,בדתם כן שאין מה מזוהמות עבודות שהן וזריקתן הרמים והזאת והחלב הבשר ושרפת חיים

 המדיניות המצות והם המשפטים שהן לחברו אדם שבין במה ואם .וביין בלחם נקיה עבודתם כי
 משחית דבר חה כ״ג( )דברים תשיך לנכרי שאמרה הרבית שהתירה לפי ,ג״כ הסרה היא הנה

 כי שוה בלתי עונש וזה ,הגדול הכהן מות עד יגלה בשעה שרוצה ג״כ וצותה ,המדיני הקבוץ
 ותורת הדק מן מות משפט לו אין בשגגה שהרוצח ועור / מעט יהיה ופעמים הרבה יהיה פעמים

 פטור במזיד ההורג זה לפי ונמצא פטור הדם על הרע ואם )ד( הדם לגואל דמו התירה משה
 ארם שבין במה ואם .השופטים בדעת תלוי הכל שלהם ברת כן שאין מה ,נהרג בשגגה וההורג
 זה ,בדתם כן שאק מה הלב בטהרת לא המעשה בכשרון רק משה תורת תצוה לא כי לעצמו
האמת בהפך הם הללו הדברים כל כי אליו תשובתי היתה וזאת .חכם אותו דברי מכלל העולה

י יםב שרשים

 את ישיג לא שהעטלף מאחר בנמצא השמש אור
 מרבה השגתנו מהעדר ראיה לוקח א״א כן האור

 שאט אותם כ״א בנמצא יותר יהיו שלא הכוכבים
 :ראיה אינו ראינו לא וע״ד בחוש ורואים משיגים

 מורה המערכת אס אף כי .הוראתם לבטל )ז(
 יהפך השי׳ת אדם איזה על שיבא רע דבר על

: באדם שהן הטובים המעשים ע״י לטובה הרעה

 הדבר איכיות לידע כיהדבר.כשנזרצ׳ )א( כה פרק
 וענינים ספורים )ב( :וכו׳ יבחן

 ותמנע וכגון ולוט נח שכרות כספורי .אחרים
 תכונה )ג( בזה: וכיוצא עשו בן לאליפז פילגש היתה
 פטור הדס על הרגו ואס )ד( :טובה חדה .טובה
 שהרג להרוציז הרג הדם הגואל ואס כלומר .וט׳

שהוא הדס שהגואל נמצא הדס גואל פטור בשוגג
הדג
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 ספק שאין אחת הצעה אציע דבריו על שאשיב וקודם ,התורה בדרכי וידיעה י£ון הבנה מבלי
 יצייר לשכל אפשר שיהיה ראוי בו האמונה שתבא שהדבר ,והוא ,שכל -בעלי כד אצל בה

 ה.מנעות כי .כ״ב פרק ראשון בטאטר שהתבאר כמו הטבע מצד נמנע יהיה אם אף מציאותו
 או בתורה שבאו והמופתים האותות ושאר לנהש המטה והתהפך סוף ים כקריעת הטבע מצד

 כשיש בהם האמונה תבא כבר מציאותם לצייר לשכל שאפשר אחר הנביאים ברברי בזכרו
 נמצא )ה( הדבר בהיות מציאותם לצייר לשכל שא״א מה אבל ,ולחדשם להמציאם האל ביד יכולת
 והיות )ו( אחד בעת מתחלפים מקומות בשני האחד הגשם היות או אחת כבת יהד נמצא ובלתי

 א״א מציאותו לצייר לשכל שא״א כמה בו וכיוצא זה כל ,יחד ונפרד זוג בעצמו האחד המספר
 לברוא יכול בשהוא האל יתואר שלא כמו עליו ביכולת האל ,יתואר ולא בו האמונה שתבא

 לא עבר שכבר ושמה לצלעו שוה שקטרו מרובע )ה( להמציא ולא צד כבל כמוהו אחר )ז(
 נמנע שהוא לפי עליו ביכולת האל יתואר לא מציאותו לצייר יכול השכל שאין אהר זה כי ,עבר

 שאם ,בנפש שלמות שיתן ממה בנמנעות האמונה אין כי בו האמונה שתבא א״א וע״ב ,בעצמו
 היה ולא לבטלה באדם ניתן השכל היה בנפש שלמות נותנות בעצמן בנמנעות האמונה היתה
 ואחר .בו האמונה שתבוא טה בהאמנת מבוא לשכל שאין אחר חיים הכעלי על לאדם יתרון

 בתורת דבר אין כי ,אינו זה החומר מצד הסרה היא משה שתורת שאמר מה כי אומר זו הצעה
 מצוה איזו לבאר או מוסר או דעת אמה ללמוד אם לתורה הכרחי שאינו ספור שום ולא .סשה

 לכתבו צריך היה ל״ו( )בראשית עשו בן לאליפז פילגש היתה ותמנע אף כי , התורה סמצות
 תתעב לא עליהם שנאמר עשו בני שאר ובין להחרימו התורה שצותה עמלק בין להבדיל כדי

 מפרשי האריכו וכבר חן, ליודעים הם הספורים שאר כל וכן כ״ג( )דברים הוא אחיך כי אדוטי
 ,האלהות תארי כתבה שלא הפעל מצד הסרה שהיא שאמר מה וכן .מהם ופרט פרט בכל הורתנו

 נמנע שתש״י ובארה הגשמות והרחקת האחדות שורש בפירוש כתבה היא כי בהפך הדבר הנה
 הוא יתב׳ ממנו שיושג שמה וכתבה ל״ג( )שמות והי האדם יראני לא כי הכתוב אמר ההשגה

 דרכך את נא הודיעני כשאמר למשה זה שבאר כמו בריותיו בהן מנהיג שהוא המרות טצד
 את מנהיג הוא שבהן מדות הי״ג כי יתברך שהודיעו )כס( בעיני־ ה; אמצא למען ואדעך

 ,המשיגים מדרגות התחלפות כפי למעט רב בין בהן הידיעה לאדם •שאפשר דרכיו הן בריותיו
 אמר בו מלהאמק והזהירה הגשמות ג״כ הכחישה בעצמו ולזה שיושגו. א״א עצמי תארי אבל

 תמונת פסל לכס ועשיתם תשחיתון פן ונו׳ תפונה בל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד ונשמרתם
 ההצלחה הזכירה שלא התכלית כצד הסרה שהיא שאמר מה ואולם . ד׳( )דברים סטל כל

 השם בעזרת הרביעי במאמר שנזכר כפו )ס( ברכז לחכמים הזכירה כבר בי ,אינו זה .זזנפשיית
 , בלבד ולמשכילים לחכמים נתנה לא שהתורה לפי . רהב באור זה בארה שלא ופה ,■יתברך

 לכל כובנים דברים בה שיבואו וראוי ,וטפשים חכמים וקטנים גדולים מקצה העם לכל אבל
 והדברים ,גדולה האמנה בהם יותן לבל בהדגש המושגים והדברים ,בהם האפונה שתבא וראויים

 , בלל האפנה בהם יותן לא לחכמים אלא מובנים ובלתי בהרגש מושגים הבלתי המושכלים
 תורת יעדה ולזה ,ושקר רחוק דבר הוא לחוש מושג בלתי שהוא מה כי ההמון יאמרו אבל
 שכליים ודברים מקצה העם לכל לחוש ומושגים לעין נראים בפירוש גשמיים דברים משה
 ידי שעל מדרגתו כפי ואיש איש כלם שיכירו כדי ,ברמז למשכילים אלא מושגים בלתי

 השגת ויהיה החטא יגרום שלא זמן כל והנפשיות הגשמיות ההצלחות כל יושגו התורה
 היה שלא בלעם זה על העיד וכבר ,הנפשיות על רא־ה שיושגו הטבע מדרך שאין הגשמיות
 כמורע אחריתי ותהי ישרים מות נפשי תמות ואסר ונביא גדול חכם והיה ישראל מאומות
 ותקוה אחרית לישראל שיהיה השיג נביאתו או חכמתו שמצד שיראה כ״ג( )במדבר

שהבין לפי כישראל ותקוה אחרית לו תהיה שיטות שאחר כוסף שהיה ער המות אחר
שההשגחה

שרשים

 ע״י נהרג בשוגג שהרג והרוצח פטור במזיד הרג
 ע״ד שתאחר .נמצא ובלתי נמצא )ה( :הדס גואל
 והיות )ו( א״א: זהו נמצא ובלתי נמצא שהוא אחד

 כי פי׳ .וכו׳ יחד ונפרד זוג בעצמו האחד המספר
 א״א כן ואס מתחלק שאינו דבר הוא בעצמו האחד

 היוצא המספר הוא זוג .ונפרד זוג מהאחד לעשות
 שאינו הוא ונפרד ,בו וכיוצא ו׳ ד׳ ב׳ כגון בשנים

נראה )ויותר בו וכיוצא ז׳ ה׳ ג׳ כגון בשנים עולה

 אמר שח עצמו המספר אותו שיהיה שא״א שר״ל
 נפרד, ג״כ סצמו המכפר זה שיהיה זוג שהוא עליו
 אלא לחימר ה״ל לא השרשיס בעל דברי דלפי
 כמוהו אחר )ז( :לא( ותו זוג האחד מספר היות
 והאחד פלה האחד יהיה כרהך בעל כי .צד מכל
 מרובע )ח( :צד מכל לו דומה יהיה לא כן ואס עלול

 ראשון במאמר לעיל נתבאר לצלעו. שוה שקשרו
 , וכו׳ הרביעי במאמר שנזכר כמו )ט( :פכ״ב

בפרק
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 באומר מתמידים נסים בהיות כי שכן וכל הבא בעולם הצלחתו על ראיה בעוה״ז שההשגחה

 ראשון בית זמן שכל כמו ,בעוה״ב הנפש הצלחת על ראיה שהיא עולם של מנהגו כירך שלא
 פעמים נענים היו נבואה שם היתה שלא שני בבית ואף המיר בישראל נמצאת הנבואה היתה
 בשמטה ששית שנה בכל הארץ שתעשה )י( כמו באומה מתמידים אחרים נסים והיו ,קול בבה

 התבואה את ועשת הששית בשנה לכם ברכתי את י וצויר. שאמר כמו השנים לשלש התבואה
 האנשים העם את הקהל הכתוב שאמר השמטה שנת שבכל וכמו כ״ה( )ויקרא השנים לשלש

 את לשמוע הסכות בחג עולים כולם היו ל״א( )דברים וגו׳ בשעריך אשר וגרך והטף והגשים
 אחרים ונסים ,ל״ד( )במוח וגו' בעלותך ארצך את איש יחמוד ולא הכתוב ואמר ,התורה

 של לשון שהיה אמרו יומא ובמסכת אבות במסכת אותם שמנו כמו במקדש שהיו מתמידים
 מתמידים שהיו שם אותם שמנו אחרים ונסים , הכפורים ביום שנה בכל מלבין זהורית
 שיביאו ומה .אמונתם אמתת על מורה מתמיה אות אחרת באומה נמצא שלא מה באומה

 תורת שנתנה קודם שמצאנו אדר כלל ראיה אינה באמונתם המאמינים מהצלחת ראיה
 היו ואעפ״ב ודומיהן כאבות סגולות יחידי זולתי עע״א האומות כל שהיו שנה מאלפים יותר משה

 ואף ,והשקט בשלוה עומדות והיו לה המיוחדת במלכותה ואחת אחת כל מצליחות האומות כל
 . במלכותה אחת כל מצליחות והיו ישראל זולתי ע"א עובדי האומות כל היו חורה משנתנה

 אמונתם שתהיה ראיה ישראל על מושלים היוהם ואלכסנדר ונבוכרנצר סנהריב הצלחת ואין
 ואינה הנחיית נכוסית היא הישמעאלים שדת מודים כולם היום עוד והן .ישראל מאמונת טובה

 הצלחת שאין יראה וא״כ .העולם מן גדול בחלק ומושלים מצליחים הם זה כל ועם ,אלהית
 שהיו כמו הגסים התמדת היא האמונה אמתת על הראיה ואמנם ,אמונתה טוב על ראיה האומה

 ההודיים באמונת למאמינים כן נמצא שלא מה אדמתם על יושבים בהיותם בישראל מתמידים
 כן הוא אם דנין אגו ז ע׳ )ל( בעוה״ב הנפש בהצלחת שאסרו וכה )כ( הישמעאלים באמונת ולא
 הפך גמור שקר זה הנה הצורה כצד הסרה שהיא שאמר מה ואולם .עליו הראיה וכה ,לאו אם

 בחלק אם ,השלכות בתכלית שלמה היא בהן התורה שתקיף שזכר חלקים הג׳ בכל כי האמת
 כאד שלכה היא הנה עבודיות מצות ר״ל ש ציריכונאלי שנקראות והן לכקום אדם שבין המצות

 כ״ג( )שס מימיך ואת לרכך את וברך אלהיכם ה׳ את ועבדתם שאכרו כמו בתפלה תצוה היא כי
 ב( עי ק' דף וב״מ ,כ״ב דף )ב״ק רז״ל שבארו כמו בהכרה התפלה היא הזאת שהעבודה

 ואהבת אכרה ויראתו השם אהבת על ותזהיר האל בעזרת ל( )פרק הרביעי במאמר שנבאר וכמו
 תעבוד אותו הירא אלהיך ה׳ את י״ס( )ויקרא כאלהיך ויראת .וי״א( ו/ )דברים אלהיך ה׳ את
 נאמר אם הנה ,והדם והחלב הבשר כשרפת כזוהכות הם שהעבודות שאכר ומה .כ״ח( )שם

 שכתב ככו עיז מתקרובת להרחיקם כדי )מ( השנית הכונה על אלא בקרבנות ישראל נצטוו שלא
 ולהרחיקם הלב כונת לטהר אלא בקרבנות הכונה היהה לא כי כלל קושיא זו אין ז״ל, הרכבים

 כארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא אבותיכם את דברתי לא כי ירמיה אמר ,ע׳יא מתקרובת
 (,ז )ירמיה וגו׳ בקולי שמעו לאמר אותם צויתי הזה הדבר את אם כי וזבח עולה דברי על מצרים

 כדי אם )נ( הראשונה הכונה על נעשים שהיו כהם חלק בקרבגות שהיה נאמר אם אף אבל
 חי היה כבר קרבן ממנו שיעשה ההוא חיים הבעל או הכבש כי האדם או החוטא לב להעיר

 כן השם, לפני רוח נחת בו שהיה מה לא אם דבר מכנו נוהר ולא וכלה נשרף והוא כמותו ונזון
 רוח נחת בו שיהיה בכה שיעשה הפעל מצד לא אם דבר מכנו ישאר ולא הדרך ע״ז יכלה האדם
 לבר אל יתן ובזה ,חיים הבעלי על באדם שיש היתרון שהוא רצונו ונעשה שאמר השם לפני

 ואם־ האדם, שלמות עיקר שהיא הנפש קיום אל סבה שיהיה כדי השם בעיני והישר הטוב לעשות
 הקבלה חכמי דעת שהוא ככו התחתונים עם העליונים הכהות ולקשר לקרב כדי הקרבן שיהיה

 נרצים היו ההם שהדברים מעיד היה שהחוש אהד חנונות העבודות תהיינה שלא לומר א״א מ״מ
 שהרי־ החלבים ואת העולה את המזבח על ואוכלת השמים מן יורדת האש היה שהדי השם אצל

 בהר ולאליהו היבוסי ארונה בגורן ולדוד המקדש בבית ולשלמה מועד באהל למשה האש ירדה
 העתידות מגיד הכהן והיה הקרבנות ע״י בישראל שורה הקודש רוח או השכינה והיתר, הכרמל
מעולם בהם נראה לא כי ,קרבנותיהם בכל משא״כ זה, על החוש שהעיד כמו ,והומים באורים

אות שרשים
 שכתב מה סותר שהוא וע״ש ח׳ ובפרק ל״ט בפרק

 ומה )כ( :האין תצמיח .הארן שתעשה )י( :כאן
 ההצלחה מיעדת שדתם וכו׳. הנפש בהצלחת שאמרו

 עליהם חולקים אנו .דנין אנו זה על )ל( :הנפשית
ומה לאו אס ההצלחה אל מביאה באתת היא אס

 להרחיקם כדי )ח( :זה על להם שיש הראיה היא
 תקרובת איזה להביא ילכו שלא כדי .ע״ז מתקרובת

 הכובה .וכו׳ לב להעיר כדי אס )נ( :לע״א
 להעיר כדי אס והוא ,דרכים שני על היא ראשונה

וט׳
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 הוא לנפש שיועיל שאוסרים ומה .בקרבנות שהיה כמו לכל ומפורסם וניכר מתמיד אמת אות
 ירהיק לשקר הרוצה אמרו בדה כיוצא ועל כך על מודה השכל ולא עליו מעיד החוש שאין דבר

 הילקות ולא המוחשות מכחישות בלתי אמתיות בדעות מורגל שהוא היהודי זה ובעבור ,עדותו
 מס׳ גדול בפרסום ונתנה אלהית שהיא בה פודים שהכל כשה מתורת הראשונות הפושכלות על

 אדם יאבק איך בי ,השכל אצל כובנים בלתי דברים להאמין שכלו להכריח עליו יקשה , רבוא
 שקראום והם להבירו אדם שבק כהכצות בחלק ואולם .מציאותו ציור ידע ולא יבק שלא פה

 אפרה ,האנשים אהבה הזהיר היא כי ,הדתות מן מזולתה שלפה כשה תורת הנה יודיציאלי״ש
 ועל )שס( בלבבך אחיך את תשנא לא השנאה ותרחיק , ככוך לרעך ואהבת י״ב( )ויקרא

 ישב עכך אברה ,אותו להונות שלא והזהירה י׳( )דברים הגר את ואהבתם אפר הגר
בלבד צדק גר ולא כ״ג( )שם תוננו לא לו בטוב שעריך באחד יבחר אשר במקום בקרבך

 תתננה בשעריך אשר לנר אפרה לההנותו צוה וכן ,ע״א עובד שאינו תושב על אפי׳ אלא
 הנכרי פן אלא הרבית תתיר ולא ,נבלות לאכול שפותר תושב גר וזהו י״ד( )פס ואכלה

 כגר גר! בני פצות ז׳ לקיים רוצה ואינו העכו״ם וזהו כ״ג( )פס תשיך לנכרי באפרה העטים
 כפי הראוק העונשק תשער היא כי התורות משאר יותר שלפה היא הכשפטים ובשאר .תושב
 לכזיד קרוב שוגג שיש ולפי ,בשוגג רוצה ובדיני כפון הגונב בעונש לזה הקידם בפ׳ כמ״ש הפרי

 הרוצח .היה שאם זה לדבר וראיה ,כדאי יותר בזה נזהר האדם שיהיה כדי הדם לגואל דמו התירה
 ראשו הלה והוציא אבן זרק אדם כפו , עליו נהרג הדם וגואל !חייב אינו גלות אפי׳ בהריגתו אנום

 י״חע״א דף ב פ )מכות רז״ל פירשו כבר הגדול, הכהן במיתת חזרתו הכתוב שהלה וכה ,וקבלה
 גדול כה־ של בחייו זה דבר נתלה לכך כי ואכרו • הדבר טעם ע״ס( קס״ז דף וזבמיס ,ע״ב י״ב ודף
 לכבול הכפים שדרך ועוד .בהם תקלה יארע שלא דורו בני על רהפים לבקש זהיר שיהא כדי

 הש״י לו שאפר הנביא ביחזקאל פצינו שכן ,בנפשותם החטאים ההמון בעבור ויפורק עונש
 הכהן יהיה אם להפלא אין כן ועל ,ישראל בית עון עליו לשאת יסורק ויסבול צדו על שישכב

 עם כשה בהורת שבאו שהמשפטים האובר על ופלא הפלא להפלא יש אבל ,העם בעק נענש
 טעות שאק ,מבואר הוא כן ועל .האחרים בדתות נשלכים ושיהיו הסרים הם אלהית היותה

 ואולם .כלל אותם לבטל מספקת פשה בהורת שבאו האמתיים הכשפטים כנגד שטען ההפרון
 מצד חפרה שהיא שאמר פוראלי״ש שקראום והם המדותיות המצוה הלק והוא השלישי בחלק

 שהרי האמת הפך זהו ,הלב טהרה על ולא הנמשה כשרון על אלא הזהירה לא משה שתורת
 ולא תקום לא יי״ס( )ויקרא וגו׳ פאלהיך ויראת ואכרה י׳( )דברים לבבכם ערלת את ומלתם אכרה
 לבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת ו׳( )דברים וגו׳ כמוך לרעך ואהבת )פס( וגו׳ עמך בני את הטור

 עט יסכים לא אם נחשב הלב מהרת שאין לפי הוא המעשה כשרון על שצוהה ופה .וגו'
 הרבה בזה וכיוצא כ״א( )סכלים אלהים לי ברא טהור לב דוד אפר הלב, כונת והעקר המעשה,
 וכבר ,ההוא החכם שהשב כה הפך השלכות כיני בכל שלפה כשה שתורת נכצא .פשיפופר

 משיבת תכימה ה' תורת אפר כבותיה ארבע כצד אותה כששבה בקצרה זה על דוד רכז
 שכל כלוט־ ,תורה שהיא ואמר ההפריה הפבה על רמז תורת באפרו הגה י״ס(, )פס נפש
 מה והנהגה והישרה דת לתה בה נכתבו כלם ודופיהן ולוט נח שכרות כספורי שבה וספור ספור

 הוא שהפועל אחר כי כלומר ,הפועל כצד שלמותה על רמז ה׳ תורת ובאכרו .כלל זה זולת לא
 תמימה ובאכרו .האנושית בדה שיפלו שאפשר החסרונות בן הסדק שום בה שיהיה א״א הש״י
 התכלית מצד אשר השלמות אל רמז נפש משיבת ובאברו ,צורתה בצר אשר השלכות אל רכז

 נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח שלכה ככאכר הוא נפש ומשיבת ,הנפשית ההצלחה שהיא
 מצד נ״כהשלכות וזכר ,תמימה באכרו הצורה כצד שלכה בשהיא אותה שתאר ואחר ,י״ב( )קהלח

 הוא ושההומר ,ושלם פועל שהוא הש״י היא שהפועל ג"כ וזכר ,נפש משיבת באסרו התכלית
טגי בכל שלמה ושהיא החסרונות מכל מסולקת שהיא נתבאר ,בה והישרה הנהנה ר״ל התורה

: הזה הפרק כונת נשלכה והנה ,השלכיות
 הנה מהש״י טשפעת האדם למק בה והישרה הנהגה האלהית התורה שהיתה למה 1כ פרק
האדם ובק הפצוה שהוא ית' האלוה בק ודבוק קשר על בהכרה תורה היא י
 בדברה יורה השם בפי צווי איזה בשביעת הזה הצד פן כי פבואר הוא זה ובעבור ,המצווה שהוא

 אנכי בשמיעת וכ״ש ,והמשגיח בדת הפצות השם ומציאות השכים מן ותורה הנבואה מציאות על
 יתברך השם רצה עכ״ז אבל )א( שבארנו כמו הללו העקרים ג׳ על בעצם יורו שהם לך יהיה ולא

בהם האדם שיחוייב הכוללים הדברים על שיורו כדי הדברים עשרת את מפיו לישראל להשמיע
שרשים מצד

 אעפ״כי כלומר זה. כל עם אבל )א( כו פרק ומקשר מקרב יהיה כקרבן ידי שפל כדי או זט׳
 ולזה :וכו׳ העליונות הכתות



255 קכה העקרים כר פרק שליעי מאמר

 ולזה )ב( , המצווה עבר מצד ואם המצוה האדון מצד אם וזה ,וביט ית׳ בין אשר הזה הקשר־ מצד
 מהם החמישה ובאו ,בזה זה נבדלים הענינים אלו ששני על להורות נבדלות לוחות שני באו

 להורות אדוד, בלוח העבד שהוא האדם כנגד שהם אחז/וההמשה בלוח האדון שהוא השם כנגד שהם
 מן מינים השני כוללים כללים הם העשרה אלה והיו .האנושי השלמות בהגעת הכרחיים ששניהם

 מצד בעשיתן מהוייב שאדם הראשונות דברות החמשה היו האחד בלוח כי הדרך, זה על המצות
 לחרות והוציאם עבדים ולקח והלך מדינה שבנה אחד מלך כמו כי הדרך בזה ית׳ אלהותו קבלת

 מה כי ,מלכותו עול את עליהם שיקבלו כדי עמהם לדבר אליה בא ואח״ב בתוכה והושיבום
 וזהו עבדים, מבית לחרות להוציאם עליהם השגיח אשר האדון שהוא תחלה שיודיעם שראוי
 אני כי מלכותי עול את עליכם שתקבלו לכם ראוי כלומר י״ט( )שמוח וגו׳ אלהיך ה׳ אנכי דבור
 יהיה לא וזהו ,לזולתו הממשלה יתנו שלא )ג( אותם יצוה ואח"ב לחרות אתכם שהוצאתי הוא
 , אחר מלך עליהם להקים ימרדו שלא אותם יצוה וכן )פס( פני על אחרים אלהים לך

 ושלא כבוד בנהג בו שינהגו אותם שיצוה ראוי זה ואחר .תמונה וכל פסל לך תעשה לא וזהו
 ואחר ,לשוא אלהיך ה׳ שם את תשא לא וזהו ,לשקר בשמו להשבע כמו בזיון בנהג בו ינהגו

 המרינה שבנה ארק להם שיש יזכרו כך ומתוך ,המדינה שבנה ליום זכר להם שיקבע ראוי זה
 לשמור עליהם צוה זה ובעבור .לחרות והוציאם עבדים שהיו בתוכה ישיבתם היתה איך ויזכרו

 שארז״ל ווהו ,להרות מעבדות מצרים יציאת ועל העולם חרוש על להורות השבת יום את
 , נאמרו אחד בדבור ושמור זכור ע״ב( כ׳ דף שטעות ,ע״א כ״ז דף ר״ה , Ь"о כ׳ דף )ברכות
 בדבור הנובר בלבד העולם המחדש הפועל מציאות על ]א[ להורות בא לא השבת כי כלומר

 עקר אבל ,אפיקורוס כת זולת זה שיכחיש מי ואין הפועל במציאות יודה הפילוסוף גם כי ,זכור
 זה שנזכר כבו העולם בריאת אחר ונם תמיד, ברצק פועל מציאות על להורות בא השבת
 בעת ולא ,ורצונו חפצו במציאות עושה שהש״י מתוכה שהוכר יצ״ם בו שנזכרה שפור בדבור
 ורצונן חפצו לעשות הטבע ומשנה משגיח הוא שנתחדש אחר גם אבל ,בלבד העולם בריאת

 כי אמרו וע״ב ,השמש תחת חדש כל אין האומרים מלב להוציא ביצים שעשה כמו עת בכל
 .ההשגחה צד על תמיד ברצון פועל מציאות על המורה ושמור הפועל מציאות על המורה זכור

 פועל מציאות על להורות בו הבונה כי .השבת .מצות בדבור כלומר ,נאמרו אחד בדבור שניהם
 המאמר בפירוש מאד נפלא הוא כי זה והבן בלבד, הפועל מציאות על לא ומשגיח תמיד ברצון

 זכור שלשון בעבור כי שאומר מי יש כי !מספיק באור בו המפרשים מן לאחד ראיתי שלא הזה
 אלא אינו ואל פן השטר ע״א( צ׳״ו דף )עירובין רז״ל כמ״ש ל״ת מצות על ושמור מ״ע על יורה
 ול׳״ת ,העולם הדוש על להורות מ״ע ,שבת במצות הכרחים שניהם ול״ת עשה כי אפרו ל״ת

 לו א״א שהעבד לפה כי ,לחרות מעבדות הוציאם הש"י כי זכר ממלאכה השביתה שהיא
 היה לא המפרש זה של דבריו ולפי ,ליצ״ם זכר הוא ממלאכה בשביתה הנה ,ממלאכתו לשבות

 מלאכה כל תעשה לא בו שנזכר ואחר , זכור בדבור מלאכה כל תעשה לא הכתוב שיזכור ראוי
 זכר יש בשלוח במנוחה כי שכתב מי ויש .נאמרו אחד ברבור ושמור זכור שיאמרו צורך מה )ד(

ליצ״ם
שרשים

 צורך מה )ד( :השי״ת ולא ממצרים הוציאם שלא )ג( :הדברות עשרת . באו ולזה )ב(
תעשה לא מצות והלא .וט׳ ושחור וטר שיאמרו אחר שאדון יאמרו שלא .לזולתו הממשלה יתנו

 נס
ענפים

 לפי בזה לפק שיש מה .וכו' זכור בדטר הנזכר בלבד שהעולם המחדש הפועל מציאת קל ]א[ כו פרק
 שנאמר כמו הבריאה ימי מששת זכור בדבור שנזכר שחף משמע כאן .הוא המחבר דברי

 ,ברצון הפועל על ולא המהדש הפועל מציאות על חס כי להורות בא אינו כן פ’אע וט' ה׳ עשה ימיס ששת כי
 הנראה וכפי .ברצון הפועל מציאות על מורים הבריאה ימי ו׳ כי בהדיא שם מטאר ראשון ממאמר י*א ובפרק

 הוא השמים תולדות אלה עד מבראשית כי שם וז״ל אחד ענין הוא ברצון ופועל המחדש שפועל מדבריו שם
 בפרשת כתוב שנמצא בסדר כי וכו׳ ברצון הפועל השי״ת מציאות שהוא הא׳ העקר על להורות ונכתב א' מנין

 ברצון הפועל מציאות על שיורה ממה זה כל וכו' וסידורם זה על זה מציאותם ממדרגת לנבראים כראשית
 שכונס וצ״ל .שבכאן המחבר דעת סותר הוא זה כל .ע״ש ד׳ פ' ריש ב׳ במאמר מבואר הוא וכן .עכ״ל וט'

 עצמו בפני ויום יום כל של וסרע פרע מכל היליאה איכיוס מכר בראשית בפרשת שם כי הוא בזה המחבר
 המאורות ותליית נ׳ כיו□ הצמחים כבריאת ,מבעם פי על שלא הזמן בקדימח נמצאו דברים שכמה שם ומטאר

 הפועל מציאות להפיג נוכל הנמצאים בבריאת שם הנזכר הסדר ע״י א״כ ,בזה וכיוצא ד׳ ביום להם סבה שהם
 בדטר משא״כ .וכו' כתו? שנמצא בסדר כי וכתב לשונו באריכות ז״ל המחבר שם דקדק ולכן ,ורצון בטנה

 זטר
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 " ליצ״ט זכר בו יהיה ימים לעשרה מעשרה המנוחה תהיה אם ואף , לנוח יכול אינו העבד כי ליצ״ם
 עשה יפים ששת כי העולם חרוש זכר בה יש ימים לשבעה משבעה המנוחה בהיות ואולם

 4 נאמרו אחד בדבור ושמור זכור אמרו וע״ז ,וינפש שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את ה'
 למצות שיש לבאר שבא וא״ת העולם; לחדוש זכר הכל תהיה לא למה )ה( יפה מתישב זה ואץ

 טעמים להם יש מצות כמה כי אחד בדבור שיאמרו אל צורך אין ,מתחלפים טעמים שבת
 הדברות ב' שיאמרו צריך לפמ״ש ואולם . אהד בדבור שנאמרו עליהם אמרו ולא מתחלפים

 ומשגיח ברצון פועל היותו על והשני .למציאות הפועל מציאות על להורות האחד ,אהד בדבור
 שהם לפי הבונות אלו ב' על מורה שבת יום היה וע״ב !האחר זולת מספיק אהד ואין )ו( תמיד

 במסכת שאמרו והוא אחרת כונה השבת במצות יש עוד רז״ל דעת ולפי .הארק מצד הכרחיות
 הדת עקרי שלשה שבת במצות יוכללו זה ולפי ,לישראל תורה נתנה בשבת כי מודים הכל ,שבת

 עליהם שנגלה ליום זכר כן גם שבת ויהיה השמים פן ותורה וההשגחה הפועל מציאות הכוללים
 אלא נכרת אינה הזאת הכונה כי בעבור אבל מלכותו, עול את עליהם ושקבלו במדינה הפלך

(г) האדון מצד והכרחית מחוייבת השבת שמצות הרי ,בפירוש בתורה נזכרה לא בשנה אחת פעם 
 המלך שאין הידוע מן שהוא לפי אמך, ואת אביך את כבד ואח״כאמר שזכרנו, בחינות באלוהג׳

 ביאת שראו ההוא הדור אנשי יזכרו ואם )ח( ,ההיא המדינה לאנשי יום בכל נגלה המדינה שבנה
 הנה ,לחרות מעבדות ושהוציאם המדינה בנה ושהמלך מלכותו עול קבלת את המדינה אל המלך

 ולחשוב למרוד יבאו במדינה המלך כניסת ראו ושלא כלל בעבדות הרגישו שלא אחריהם הבאים
 בהיותם אלא הזה השטות מן לצאת דרך ואין עליהם, מושל להם ושאין תמיד שלהם היתה שהמדינה

 אחד ושאדון עבדים היו איך בניהם את יודיעו הם כי ,מהם המוסר ומקבלים האבות אל נכנעים
 תשתכח שלא כדי ההכרח מן היה ולזה ,בתוכה אותם והשכין המרינה שבנה והוא להרות הוציאם

 הבנים שיכנעו ,לחרות מעבדות שהוציאם עמהס שעשה והטובה המדינה בכל הפלך ממשלת
 כבד שהוא החמישי הדבור בא זה ובעבור עליהם מוסרם דברי ויקבלו האבות אל ודור דור בכל
 לכל כולל עקר שזה האבות לקבלת האדם שימשך ד״ל ,הקבלה על להזהיר אמך ואת אביך את

 לא ואולם .הדת והכמי האבות לקבלת נשפע האדם יהיה לא אם מציאותם יצוייר שלא הדהות
 אמך, ואת אבד את כבד האבות מן אם פרטית טצוה להיותה בשרשים ולא בעקרים אותו פנינו
 הדברים כל הדבור בזה ונשלמו ,ושמאל יפק לך ינידו אשר הדבר מן תסור לא החכמים מן ואם

 לעשות העבד על המתחייבים הדברים והם הש״י לבק שבינו מה בבחינת האדם אל ההכרהים
 בבחינת האנשים אל הכרחיים שהם הכוללים הדברים על להזהיר שב ואח״ב האדון. בבחינת

 שישמור שצריך הוא מהם הראשון והדבור .המדיני הקבוץ שישלם כדי במדינה וההקיימם היותם
ושישמור .הכתוב פשט כפי )ט( תגנוב לא וזהו ממוט ושישמור ,תרצח לא וזהו ,הבירו גוף את

הדבר שרשים
 חצות בדבור כלוחר זטר בדבור סכר כן גס

 היה למה מאי טעחא והכל להקשות ואין ,השבת
 לפי ,מהשאר יותר אחד בדבור דברים ב׳ אלו מרמז

 ברצון ופועל הפועל מציאות והס אלו דברים שב׳
 חבירו זולת מספיק האחד ואין להדדי שייכים הס
 אלא ובדברינו, המחבר בדברי בסמוך שנתבאר כמו

 רז״ל דברי לבאר המחבר צריך היה לא זה שלפי
 השבת מצות בדבור רצוני נאמר א׳ בדטר מ״ש
 זולת מספיק האחד שאין לפי לבאר לו היה אלא

 לפי ואולם בסמוך אח״כ בהדיא שאחר כתו האחר
מספיק האחד ואין וט׳ שיאמרו צריך שכתבנו סה

 היצר שהמחבר לומר וצריך וכו׳. האחר זולת
 כמה )ה( :בסמיך אח״כ שכתב מה על וסמך כאן
 לי ולמה ר״ל .העולם לחדוש זכר הכל תהיה לא
 .האחר זולת מספיק האחד ואין )ו( :זכירות ב׳
 לא אס הטעל השס מציאות להאמין אפשר אי כי

 שנתבאר כמו ורצון נכונה הפועל אמונת בצירוף
 הוא וק ,במופתים ד׳ בפרק הב׳ במאמר לעיל

 הרב בשם בראשית פ׳ ריש יצחק בפקידת מבואר
 שקבלוהו היום באותו בשנה. אחת פפס )ז( :המורה
 :שיזכרו את״ל ואף .יזכרו ואס )ח( :למלך עליהם

ולאפוקי כתוב של פשוטו כפי הכתוב. פשט כפי )ט(

ענפים
חפירש'

 הנמצאים פרטי ואיכיוח ,הבריאה סדר בה נזכר ולא ימים בששח שעשה כלל דרך הבריאה ט שנזכר וכור
:קצח הוא ודחוק וק״ל ,לבד המחדש הפועל מציאות כ״א בה נרמז אינו לכן

 כי נכון בלתי מאמר הוא וז״ל המחבר על בהקשה בגליון מצאתי .וכו׳ הפעל במציאות יודה הפילוסוף שגם
 כאפר הפועל שם הפילוסוף יקח ולא עולם אל עולם מלא העולם פעל שאל יאמין לא הפילוסוף

 וכבר פועל סבתו וקראו וכו׳ ההרחבה צד כל פועל ויקראו הסבה בעד יליצוהו הס כי התורניים קחוהו
 נם לבד התכלית צד על סבה רק פועלת סבה יהיה שהאל יאמינו לא באמת שהפילוסוף אף וכו׳ טעותם גלה
ואמר בלשונו המחבר והאריך שדקדק מה ואפשר , וצ״ע ,עכ״ל זכור מדבור שיובן כמו מחדש בפועל יודה לא
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 כאלי פה ומצד גופו היא כאלו )י( פה מצד היא כי אשתו וזהו וקנינו גופו בק ממוצע שהוא הדבר
 את מלהזיק שההר לאדם יספיק שלא ולומר להזהיר שב ואח״ב .תנאף לא דבור וזהו ,קנינו היא

 לא והוא בדבור אפי׳ תיקנו שלא שיזהר צריך גם כי באשתו או בממונו או בגופו או בפעל חבירו
 ושורו ואמתו ועבדו שדהו רעך אשת תחמוד לא וזהו במחשבה לא וגם שקר, עד ברעך תענה

 באשר היותו בבחינת האדם אל ההכרחים הכוללים הדברים נשלמו ובזה .לרעך אשר וכל !חמורו
 בשתי העשרה אלו היו ולזה .ז׳( )בפרק הראשון במאמר כמ״ש זולתו עם להשתתף הכרחי הוא

 ,האנושי לשלמות הכרחיים הם הנה מזה זה נבדלים היותם עם הענינים אלו שב׳ להורות לוחות
 היו ולזה .מדינה חלק )ל( היותו בבחינת והשני ,עצמו מצד האדם שלמות )כ( בבחינת האחד

 הכללים אלו ובשני .עצמו בפני מיוחד אחד כלל הם שאלו להורות אחד בלוח ראשונים החמשה
 ואהבת ע״ב( מ״ה דף )פי״ד כהנים בתורת רז״ל מ״ש דרך ועל ,בהם כשיעויין המצות נכללים

אדם תולדות ספר זה אופר עזאי בן .בתורה גדול כלל זה אופר ר״ע י״ש( )ויקרא כמוך לרעך
 : הראשון מהמאסר כ״ד בפרק שבארנו הדרך ועל מזה, גדול כלל זה ח׳( )בראשית

שאמרו כפו הלב כונת אחר הולך שהכל הפצות בעשית בידך יהיה גדול כלל כז פרק
מצות שעושה מי יש זה ולפי ע״א( ק״ו דף )סנהדרין בעי לבא רחמנא רז״ל 1
 מטנו לחלק ולא האנושי השלכות להקנאת שיספיקו בשעור או )א( כלום לו עולות ואינן הרבה

 אותה הערמה כונת כפי הרבה ממצות יותר תספיק אחת מצוה עושה ויש .מורגש שיהיה עד
 הפצות שכל ג״כ כזה יתבאר הכוגה אחר הולך שהענין ואחר מהשלמות, גדול חלק לקנות

 או ,האנושי השלכות להקנאת דרך הם תעשה לא מצות או עשה מצות שיהיו הן שבתורה
 בלבד הטובים הכעשים עשית לא כי ,הראויה הבונה על נעשות בהיותן ממנו מה מדרגה
 שלמות יתן ה׳ יראת מפגי הרעים המעשים מעשות ההכנע גם אבל העוה״ב, לחיי האדם את תביא
 שההליכה נראה ,כ״ה( )דברים בדרכיו והלכת בתורה כפורש שבא מה לפי כי ,וזה .בנפש
 שהוא שמי מפרש המשורר ונמצא ,השם את האדם בה שיעבוד העבודה עקר היא השם בדרכי
 ההולכים דרך תמימי אשרי אמר ,ה׳ בדרכי הולך נקרא השם יראת מפני רע טעשות נמנע

 מתחככים שאינם דרך תמימי הנקראים המאמינים המון אשריהם כלומר קי״ט( )תהליס ה' בתורת
 השוכרים הם ה׳ בתורת שההולכים ובאר ,הש״י בתורת בתמימות הולכים אבל השם על

 ידומה שלא וכדי )שם( ידרשוהו לב בכל עדותיו נוצרי אשרי אכר ולזה ,הלב בכונת מצותיו
 לא תעשה לא מצות כי עשה מצות השומר אלא עדותיו נוצר ולא ה׳ בדרכי הולך נקרא שאין
 אף כלוכר ׳ הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף זה אהד אמר לזה ,בנפש שלמות שיתן יצוייר

 וכן .הלכו בדרכיו שאכר וזהו ,השם בדרכי הולך נקרא הלב בגונת עולה מלעשות הנמנע
 איך מתכיה דבר שזה ואע״ם ,מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עבר ולא ישב רז״ל אמרו

 בפירוש והרי פעולה שום עושה ובלתי ובטל יושב בהיותו שלמות שום האדם שיקנה אפשר
 אלך תאמר שמא ל״ד( )שם טוב ועשה מרע סור וגו' חיים החפץ האיש מי ז״ל רבותינו אמרו
 לחיים שיזכה כדי בפעל הטוב המעשה שצורך שיראה טוב ועשה לומר תלמוד בשינה ואגרה

 ל״א( )שם וגו׳ ליראיך צפנת אשר טובך רב מה נאכר שעליו השם ליראי הצפון ולטוב נצחיים
 שהאדם היא בזה והתשובה .טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי אמר ההוא הטוב ועל

 ולא ונכנע עבירה דבר לידו בא אם אבל ,שלמות שום בזה שיקנה א״א ספק בלי ובטל היושב
 כל יתנו הצד ומזה .מצוה עשה כאלו העוה״ב לחיי בזה זוכה הוא הנה השם יראת מפני עשאה
 מה לו שהיה לפי חזיר בשר אכל ולא שישב מי כי ,בנפש שלמות שבתורה תעשה לא מצות
 בשר לאכול מתאוה היה אם אבל ,שכר שום לקבל ראוי איננו בו קצה נפשו שהיתה או יאכל
 ולהשלים משם יראת מפני מלאכלו ונמנע חזיר בשר לפניו ונזדמן יאכל מה לו שאין או חזיר

וזהו .שכר לקבול ראוי ודאי זה הרי אליו ותאב רעב שהיה אע״פ לאבלו שלא שצוה מצותו

שאטי שרשים
 חלק )ל( :הש״י והוא כראוי אדונו את כשיעבוד כאלו )י( :ח״ל דעת והוא יתרו פ' שם מפרש״י

 :כנזכר זולתו עם להשתתף שצריך . מדינה שלמות )כ( :מצלעו נעשתה היא שהרי .גופו היא
 שיעלו או ר-״ל שיספיקו. בשיעור או )א( כז פרק לעוה״ב חלק לו שיהיה ר״ל . עצמו מצד האדם

לו ענפים

 לעולם סבה חם כי אינו שהש״י שחומרים הקדמות מאמיני אף כי בזה שכונתו לומר נוכל המחדש הפועל
:ע״ש א׳ ממאמר כ״ג בפ׳ לעיל שנתבאר דרך על ההדוש אמונת על להודות כרחם בעל צריכים

 עשרס היה פסח קרבן לקיחת כי כונתו עשרה דיקא שהזכיר מה .וכו' ימים לעשרה מעשרה המנוחה
: וגו׳ הזה לחודש בעשור שאמר כמו בחדש ימים

 ואמנם נ 17 1י ]העיקרים[
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 )דברים ה׳ בעיני הישר תעשה כי אחריך ולבניך לך ייטב למען תאכלנו לא הדם על הכתוב שאפר
 יאמר אבל שעטנז ללבוש א״א חזיר בשר לאכול א״א אדם יאמר לא רז״ל שאמרו וזה ,{1י״

 עובר שאינו על בה זוכה שאדם שהדרך שגלו הרי ,עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי
 ולא וליראתו השם לאהבת מעשיתה וימנע לפניו העבירה שתזדמן הוא תעשה לא מצות על

 דוד שהרי מאד קשה הוא אבל כן אינו ההשגה קל שיראה אע״פ הדרך וזה .אחרת סבה לשום
 שלא שבע בת ענין לו כשנזדמן פ״ו( )חהניס אני חסיד כי נפשי שמרה עצמו על שאמר המלך

 כי !ה׳ לאהבת יצרו את לכבוש יכולת בו היה לא בלבד השם יראת אלא אחר מונע לו היה
 כתקנה עשה מצות עשה כאלו הוא הרי ואהבתו השם יראת בעבור העבירה מעשות ההמנע

 כמו נעשות בלתי בהיותן בנפש שלמות תעשה לא מצות יתנו הדרך וע״ז . הראויה הבונה על
 אמרו ע״א( כ״ד )דף מכות בפס׳ רז״ל פירשו דבר ,.וזה בעשיתן בנפש שלמות עשה מצות שיתנו
 אבריו כנגד ורט״ח החמה ימות כנגד שס״ה בסיני לטשה נאמרו מצות תרי״ג שמלאי רבי דרש
 קנית שתהיה יצוייר איך להראות המספר בזה כוונה שהתורה בזה בארו הנה ,וכו' אדם של

 בלי תעשה ולא עשה כי הפכים היותם עם עשה שבמצות כמו תעשה לא במצות השלמות
 כי הוראה היא אדם של אבריו כנגד רמ״ח עשה מצות מספר בהיות כי וזה ,הפכיים ספק
 בעל שהוא במה לאדם בהם המכוון השלמות בהם יגיע בפעל נמצאים להיותם שהאברים כמו
 בהיותם אדם שהוא במה לאדם בהם המכוון השלמות מהם יגיע עשה מצות שהן הפצות כן חי,

 יפות כמנין שס״ה בהיותם תעשה לא ומצות ,בלבד והידיעה האמונה צד על לא בפעל נעשים
 נותנות הן בפעל נמצאים בלתי דברים הם אם אף המצות אלו כי הוראה בזה יש החמה

 נמצא אינו העבר )ב( כי ,בפעל נמצא בלתי דבר הוא שהזמן כמו כי ,האדם לנפש שלמות
 ואולם והעתיד, העבר בין הקושר העתה אלא אינו והחוח הפעל אל עדיין יצא לא והעתיד
 להיותה הלוקה שיקבל הזמן מדרך שהוא כפו הלוקה שיקבל האמת דרך על זמן אינו עצמו העתה

 הזמן אין וא״כ ,הקו אל הנקודה יחס )ד( הזמן אל העתה יחס אבל המתדבק, מהבמה )ג(
 תעשה לא פצות כן .בזמן הנמצאים הדברים לכל המציאות שלמות נותן הוא ואעפ״ב בפעל נמצא

 דברים היותן מצד )ה( האנושי הנפש אל שלמות נותנות בפעל נמצאים בלתי דברים הם אם אף
 המצות אלה כך נמצא בלתי שהזמן כמו כי להורות שס״ה במספר באו ולזה ,נמצאים בלתי
 בהיות )ו( הנפשי השלמות יתנו בפעל נמצאים בלתי ובהיותם ,בפעל נמצאים בלתי שיהיו ראוי

 השלמות נותן בפעל נמצא בלתי שבהיותו הזמן כמו , הראויה הכונה על מעשיתן ההמנע
: הנמצאים לדברים

 במצות אלא שיושג יתכן לא האנושי שהשלמות יתחייב העבר בפרק שבארנו ממה כח פרה
שיושג א״א אנושי שלמות ששום )א( כפו כי וזה , תעשה לא ומצות עשה 1

 הנפשיי השלכות כן ,בפעל נמצא הבלתי הזמן ואטצעות בפעל הנמצאים האברים באמצעות אלא
 דעות שהם אליהם נחלקת שהתורה הלקים הג׳ היו ולזה . תעשה לא ובמצות עשה במצות יושג

 ועל עשה פצות על מקיף מהם אהד כל המאפר מזה כ״ד בפרק שבארנו כמו ומשפטים וחקים
 הנקנה מהשלמות הלק או השלמות להקנאת דרך מהם חלק בכל שיהיה כדי ,תעשה לא מצות

 מציאות כאמונת עשה מצות יש בדעות כי וזה .תעשה לא ומצות עשה מצות מצד האדם אל
 לתור ושלא ה׳ מבלעדי אלוה שיש במחשבה להעלות שלא ל״ת ומצות גוף, ושאינו ואחדותו השם
 תשפוט בצדק ובמשפטים ,. מאכלות ואפורי ציצית כלבישת ובהקים זה, וזולת זרה עבורה אחרי

 את איש תונו ולא ס״ו( )שס לו תעניק העניק כ״ד( )דברים שכרו תתן ביומו י״ט( )ייקרא עמיתך
 . הרבה אלה חולת י״ט( )שס בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנבו לא כ״ה( )ויקרא עמיתו
 וכן ,ל״ת מצות הן שבו עשה מצות הן השלכות שיקנה ראוי המדעי החלק כי מבואר והדבר
 השלמות בו שיקנה ראוי נרצים והבלתי הש״י אצל הנרצים בדברים המקיף והוא החקיי החלק

 נקנה הנפשיי השלסות יהיה איך הוא באור שצריך מה ואולם למעלה, שכתבנו הדרך על )ב(

בחל!? שרשים
 : וכו׳ שיספיקו בשיעור לא אבל מה שכר לו

 נמצא איט מקדם שהיה הזמן ר״ל .העבר )ב(
 מהכמה )נ( :הזמן זה עבר כבר כי עתה

 אמות מעשר אחד קו משל דרך על .המתדבק
 אמות כמה בו יש כי החתדבק כמה נקרא 1:

 אותו לחלוק טכל כי החלוקה ומקבל בזה זה !קיס
 מכמה ארוך זמן על נאמר כן וכמו חלקים :מה

 העתה משא״כ .ג״כ חלוקה שיקבל ימים או ות
יסס )ד( הוא: מתחלק בלתי וזמן אחד רגע ,.ז

 לה ואין כלום אינה שהנקודה .הקו אל הנקודה
 מ״ב לפיל שנתבאר כחו במחשבה אפילו חלוקה

 נמצאים. בלתי דברים היותן מצד )ה( :עשירי סדק
 ההמנע בהיות )ו( :נעשים אינם שהם מצד ר״ל

 מעשות כשימנע ר״ל הראויה'. הכונה על מעשייתן
:כנזכר השם חצית בעבור העבירה

 שלמות .אנושי שלמות ששום )א( כח פרק
הדרך על )ב( :המדומה

ט שכתב
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 לא מחלקיו הלק שוס בנפש שלמות שיתן יצוייר לא כי במשפטים, המקיף שהוא הג' בחלק
 או והאש והבור השור בנזקי לדון שבו עשה ממצות ההלק כי ,ל״ת מצות ולא שבו עשה מצות
 עם וזולתם תגזול ולא י״ט( )פה רעך את העשוק ולא תגנבו לא כמו תעשה לא במצות החלק
 שום פשו שתקנה בהם אשה ילוד יזכה מה )ג( ,המדיני ישוב לקיים ישרים משפטים שהם

 לקנות הישרה היא שבזה המרות לתקן )ד( ודרך מבוא שהם בעבור ואס ,ידם על אנושי שלמות
 בלמוד )ו( ועסקם ישראל הכמי רוב השתדלות א״כ יהיה ,זה זולת לא )ה( בלבד האנושי השלמות

 שאין עם הלילה לריק יגיעם ויהיה השלמות להקנאת מועיל בלתי דבר הלמודיות השאלות ובדיני
 המרות תקון היותו מצד אלא שלמות שום נותן בלתי מהתורה כזה גדול הלק )ז( שיהיה ראוי
 ,בחינות שתי יש ומצות מצוה כל בעשית כי .הדרך זה על הוא הזה הספק והתר .זה זולת ולא

 ,אותה העושה בונת מצד והשנית ,השלם הפעל אל והגיעה המצוה מעשה העשות מצד האהד
 ע״א( כ״ג )דף נזיר במסכת רז״ל אמרו שהרי המעשה מצד איננו המצוה אל הנמשך והשלמות

 אהד פסהיהם שצלו אדם בכי לשני משל שם ואמרו ,לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה
 )הושע אובר הכתוב עליו פסה לשם שאכלו זה ,גסה אכילה לשם אכלו ואחד פסח לשם אכלו

 ,בם יכשלו ופושעים )שס( אומר הכתוב עליו גסה אכילה לשם שאכלו וזה בם ילכו וצדיקים י״ד(
 בזולת לבדה הבונה ענין וכן .מצוה לשם עולה אינו כונה בלא שהמצוה בפירוש בארו הנה

 בבונה ולמודה המצות ידיעת שתעלה ראוי היה מועיל זה היה שאם כלל מועיל אינו המעשה
 בפירוש כי ועוד .הנחתן בעבור עולה אינה שבתפילין הפרשיות קריאת כי ואינו ,עשיתה במקום
 שהלמוד וגמרו נמנו גדול המעשה או גדול הלמוד אם כשנחלקו ע״א( מ׳ )דף בקדושין אמרו
 שהוא מצד גדול שהלמוד אהר מבואר והוא ,מעשה לידי מביא שהלמוד לפי הטעם ופירשו ,גדול

 לאחרת קודמה שהאחת מלאכות שתי כל כי העקר, הוא התכלית שהוא שהמעשה מעשה לידי מביא
 שהמלאכה החייטים למלאכת האריגה כמלאכת או הפרשות למלאכת הרסן כמלאכת טבעית קדימה

 חציבת שמלאכת נכו לאחרת כמשרתת הקודמת בי האחרת, מן במדרגה פחותה היא הקודמת
 שאיא אע״פ אליה משרתת שהיא אחר הבנאות ממלאכת במדרגה פחותה היא ההר מן האבנים

 עם אלא שיגיע שא״א אע״פ המעשה וכן ,האבנים חציבת בזולת שתשלם הבנאות למלאכת
 מבואר הוא המעשה אל שיבוא כרי אלא אינו שהלמוד אחר מ׳׳מ חסיד הארץ עם לא כי הלמוד

 ראוי לבדה הכונה ולא עקר הוא לבדו המעשה שאין שבארנו ואהר .העקר הוא שהמעשה
 החלק עם המדעי בחלק הענק שהיה כמו המצות בעשית העקר הוא שניהם התחברות שיהיה

 אליו שהצטרף המעשה כי המצות בעשית הענין הוא וכן ,המאמר בזה שבארנו כמו המעשי
 שבארנו בכו הכעשה אל שלבות נותנת הבונה כי בנפש שלכות שיתן השלם המעשה הוא הכונה
 שיתן ראוי במשפטים המקיף התוריי החלק כי אומר זה ולפי )ח( .המאמר מזה חמישי .בפרק

 או היושר כשיעשה כי ,וזה .בנימוסים המונח המשפטי החלק שיתן ממה יותר בנפש שלמות
 הקברן תקק שהוא הטכוק התכלית ממנו יגיע שיהיה בונה איזה על הנימוסיי האיש המשפט
 שיש עם התוריים המשפטים אבל .נוסף אחר תכלית בו ואין בלבד שלמותו תהו ,המדיני

 הבונה עשיתם אל בהצטרף הנה ,המדיני והקבוץ הישוב ישלם ידם שעל שלמות בעשיתם
 והשפתים והלשון שהשנים כמו הראשק מן נכבד יותר נוסף אחר שלמות מעשיתם יגיע ג״כ
 אל כלים שהם מזה נכבד יותר לתכלית באדם הם זה ועם האכילה לצורך חיים בבעלי היו

 נכבד יותר תכלית בהם יש התוריים במשפטים וכן ,ההלותיו ולספר הש״י לשבח והמבטא •הדבור
 שיתכוון הוא הנה ההוא והתכלית כן. שאינו לכאורה שיראה אע״פ המדיני הקבוץ סתקון

 ותתן תקנה המעשה אל כשתצטרף הזאת והבונה ,הש״י שצוה מה מצד המשפטים אלו בעשית
 אבל בלבד המדיני הקבוץ תקון שהיא מצד אינה זו פעולה שעשית אחר העושה בנפש שלמות

 עשית כי זה דרך לפי ונמצא .בהם שצוה מצוותיו להשלים כדי לומר רצוני הש״י אהבת טצד
 האדם שימנע או דחקו בשעת לעני להלוות או הצדקה נתינת תאמר כאלו בעצמו אחד דבר

מחת שאלו לפי הנימוס ע״פ המתנהג זה יעשה אם ,ממונו מלגנוב או חברו את מלהונות

טובות שרשים
 ומה )ג( :המאמר מזה בפ״ה .למעלה .שכתבנו

 צד שוס בהם אין כי .וכו' בהם אשה ילוד יזכה
 .וכו׳ המדות לתקן )ד( :יתברך להשס עבדות

 שאינו בעצמו הטוב המעשה בעבור לומר רוצה
 ואף עשקו מיד עשוק שמציל או חומס ואינו גוזל
 נפשו יקנה ה׳ עבודת לשם זה עושה שאינו •.ע״פ

על לא זה. זולת ולא )ה( האנושי: מהשלמות

 • הטוב המעשה ע״י אס כי אחר דבר שוס ידי
 לסי .וכו׳ הלמזדיות השאלות ובדיני בלמוד )ו(

 ולימוד עיון אס כי מעשה שוס בזה עושה שאין
 : המשפטים חלק .כזה גדול חלק )ז( :השכל

 סוף עד וכו׳ התוריי החלק כי אומר זה ולפי )ח(
 מחוייבי© המעשיות שמצות אחר ר״ל הפרק.

 יע כן אם להם הראויה הטנה בצירוף להיות
בהם
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 הנמשך השלכות אלא בזה פרטי שלמות שום אליו ימשך לא המדיני הקבוץ בהם שישלם טובות
 וכדי השי בהם שצוה מצד התורה ע״פ המתנהג זה וכשיעשה המדיני. הישוב הקק מצד

 יותר פרטי אהד תכלית מזה לו יגיע הנה ,בהם מצותיושצוה ולהשלים רצונו ולעשות אליו להכנע
 השלכות יושג המעשה אל המתחברת הזאת הבונה שע״י הש״י עבודת שזהו תשוב ויותר נכבד

 מעשה והיה ל״ב( )ישעיה הכתוב שאמר וזהו .המאמר מזה המישי בפרק שבארנו כמו הנפשיי
 את העני יגזול שלא המדיני בקבוץ שלום יגרום הצדקה עשית כלומר , וגו׳ שלום הצדקה
 הצדקה עבודת הנקרא שזהו הש״י בה שצוה מצד היא אם הצדקה נתינת בונת אבל ,העשיר

 ועושה המצווה גדול אמרו וע״ז .הנצחי הנפשי ההשארות שזהו עולם עד ובטח השקט יגרום
 האחד ,דברים שני יעשה כתקנה הכצוה בעשית ועושה המצווה כי , ועושה מצווה שאינו כמי

 וטי .שבשמים אביו רצון לעשות מכוין שהוא והשני ,באמת היושר או הטוב הפעל שיעשה
 איך יובן הדרך וע״ז . זולת לא בלבד יושר שהוא מצד הזה הפעל יעשה ועושה מצווה שאינו
 נעשים כשיהיו שבה תעשה ולא עשה על התורה משפטי על העוה״ב והיי השלמות האדם יקנה

 לבדו המצות עשית שפעל מזה ויתבאר • בהן שצוה מצותו ולהשלים וליראתו הש״י לאהבת
 על המצוה בעמיתו שיש ההוראה מצד אלא עצמו מצד האנושי השלמות להגיע -מכוון אינו

 בהדלקה הבונה שאין הנר את כמדליק זה והרי אותו, ולאהבה רצונו לעשות הש״י אל ההכנע
 הפעל שהוא הפתילה את ולשרוף השמן את לכלות כדי ר׳׳ל ,בעצמו מררלקה המגיע ■בפעל’

 ההוא, המעשה מן הנמשך האר בעבור הוא הנר הדלקת בונת אבל הדלקה, ממעשה המגיע
 לעבוד בה ילך הדרך את לפניו ולהאיר הש׳יי בעבודת האדם את להישיר ההורה כונת היא )כן

 לנר המצור. הכתוב שדמה כה ולזה ,אהבתו שישיג כדי יעשה אשר המעשה ואת עבודתו
 שהוא נאור עצמה מצד ככוונת שהתורה באר כאלו ו׳( )משלי אור והורה מצוה נר כי באברו

 מצד בבוק שאינו כנר בה אשר והמעשה ,עצמה מצד מכוונת אינה הכצוה אבל !לעצמו מכוק
 מהמעשה הנמשכת ההוראה מצד עשיתה כוונת המצוה וכן ,ממנו הנמשך האור מצד אלא עצמו
 .אור ותורה באברו תורה שקרא והוא כבנו הנמשך האור שהוא הש״י אל העבודה שהיא ההיא
 נכשל שהוא ואפלה לילה באישון המהלך כאדם הוא הרי המצוה מפעל הבונה בהעדר ולכן

 העושה בי ואמרו ,פושע *( הראויה הבונה בזולת מצוה העושה רבותינו כנו זה ובעבור .בהכרח
 ,בם יכשרו ופושעים אומר הכתוב עליו הראויה הבונה על שלא ר״ל בהלכתו שלא הפסח כצות
 במעשה הנקשרת הבונה ועל ד׳( )שם יבשלו בכה ידעו לא כאפלה רשעים דרך שלמה ואבר
כאור צדיקים ואורה שלמה ואמר י״ד( )הושע בם ילכו וצדיקים ה׳ דרכי ישרים כי אמרו הראוי

: לעולם כבה שאינו בלומר ד׳( )משלי היום נכון עד ואור הולך נגה
13"р האלהית הזאת התורה אם והוא כאד התועלת גדולת חקירה בכאן שנחקור וראוי כט 

 בו נחלקו הזה שהדבר ונאמר ,בחלקיה או בכללה )א( שלמות נותנת
 שאול הרהיבה לכן שם אמרו ע״א( קי?א דף )כנהדרין הלק בפרק יוחנן ורבי לקיש בן שמעון רבי

 אחד הק אפי׳ שמשייר למי לקיש בן שכעק רבי אמר ה'( )ישעיה חק לבלי פיה ופערה נפשה
 אפי׳ קיים שלא למי אלא הבי עליהו דאמרית לכריהו ליה ניחא לא יוחנן רבי אסר התורה סן

 כדברי בחלקיה ולא בכללה השלכות נותנת שתהיה ראוי שהוא נראה והיה ,התורה מן אחר חק
 יעמיס לבה האנושי השלמות להקנות מספיק מכנו חלק היה שאם לפי ,לקיש בן שמעון' רבי

 פעל שיהיה יראה אחד בפעל שיושג שאפשר מה כי ואזהרות המצות רבוי עלינו יתברך -השם
 ההשגה, קל פשוט אחד בסם אחד חולי לרפאות שיובל מי כי ,רבות פעולות בהשגתו שיעשה כטל

 יעשו לשיא החכם כמאמר ספק בלי שוא פעולת היא ההשגה קשי הסמים רבת הרכבת שיעשה
 שבאו והאזהרות המצות שכל יראה ולזה ,אחת בפעולה לעשות שאפשר כה רבות בפעולות

 אותנו סצוה יתברך השם היה לא כן לא שאם האנושי השלכות להקנאת הכרחיות הם בתורה
 הוא השלמות כהקנאת הכרחיות הם בתורה שבאו והאזהרות המצות שכל שנאמר אבל .'בהם
 אק שאדם לפי ההוא השלמות שיקנה ארם לשום אפשר אי כן הדבר שאם ,כאד וקשה זר רבר

 אפשר אי הדעת זה לפי המצות מן אחת לו יחבר ואם יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק
לו ____________

 קרים רש» כמובחר פן מצוה עכיד דלא משום וז׳ל כן איני כגמרא מסקנת א׳ה . כר ואמרו פושע הגה״ה •(
. : כ׳ג דף ובנזיר פ׳ב י׳ דף הוריות ועיין ,וכל משל אלא ציה

שרשים
 : יתברך השם עבודת כולו זהו כי כנזכר הנפש תקנה ועי״ז הש״י עבדות צד נ״כ בהם

 ;כולה לקיים שצריך .בכללה )א( כט פרק להקשות הראוי מן אינו ועתה האנושי השלמות
 שלא וכו' ישראל חכמי רוב השתדלות כן אס יהיה
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 לחיי כולם להביאם הסד דרך לישראל שנתנה התורה א״כ ויהיה ,האנושי השלמות לקנות לו
 ציל אין כי ,כבנה שכוון מה הפך וזה ,ההוא לנועם שיזכו אותם המונעת בעצמה היא העוה״ב

 ולא בתורה הדע־השבאו כלל על להקיף יוכל לא בדור יהיר שאפי׳ כלם ישיגוהו שלא )ב(
 לבאר יורדין זה לפי ישראל כלל ויהיו ,בה שבאו המשפטים כל לקיים ילא רהקים כלל לעשות

 אמרו שהרי זה כל הפך הוא באומה שהמקובל עם ,)ג( מעול ושדי מרשע לאל חלילה שהת
 ראוי חזק פפק וזה .הבא לעולם הלק להם יש ישראל כל ע״א( צ׳ דף )סנהדרין במשנה

:בהתרתו שנשתדל
 צד על ימצאו הרבה דברים הטבעיים כדברים שנמצא כמו כי הוא, הענין זה הבנת ודרך

 המצא אפשר שהיה וזולתם ההושים כפילת כמו ההכרח. צד על ולא טוב היותר
 . טוב היותר צד על חיים בבעלי נמצאו ואולם ,ההוא הכפל בזולת )ד( חיים הבעלי והתקיים

 לו יש מונעים כמה וראה האנושי השלמות אל האדם את להביא הפץ להיותו יתבלך השם כן
 ואופנים דרכים לו כשהרבה וזה בשישיגהו, דרך ההר ,ההוא השלמות מהשגת מטרידים שהם
 השלמות שיושג בדי טוב היותר צד על נמצאו ואמנם ]א[ השלמות להשגת כלם הכרחיים אינם

 האנשים מן או בפרט מישראל אהד ימלט שלא כדי מהם אהד כל יד על ממנו חלק או האנושי
 שאמרו כה וזהו ,ההם הדרכים מן באחת להשיגו ישתדל אם ההוא השלכות ישיג שלא בכלל

 ישראל את לזכות הקב״ה רצה אומר עקשיא בן הנניא רבי ע״ב( כ״ג )דף מכות בסוף ז״ל רבותינו
 , מיב( )ישעיה ויאדיר הורה יגדיל צדקו למען הפץ ה׳ שנאמר ומצות תורה להם הרבה לפיכך

 כלם היו שאם מבואר והוא . ולזכותם לצדקם כדי המצות רוב ישראל נצטוו שלכך בארו הנה
 ניחא לא יוחנן רבי שאמר הוא ולזה חובה, אלא זכות זה היה לא השלכות לקנית הכרחיים

 הרכב״ם כתב ובן .בתורה אהד חק אפי' קיים שלא למי אלא הכי עליהו דאמרת למריהו ליה
 מצוד! האדם כשיקיים כי בתורה האמונה מעיקרי כשנה אותה על וז״ל המשנה בפירוש ז״ל

 שיעשה אלא פנים בשום העולם מכוונת דבר עכה ישתף שלא וכהוגן כסדר מצות מתרי״ג
 בהיותם כי אמר וע״ז ,העוה״ב לחיי בה יזכה זה הנה ,לך שכארתי כמו מאהבה לשכה אזהה
 תהיה כצוה אותה בעשותו ושלמותה מתכונתה על מהן אהת בחייו אדם יעשה שלא א״א הרבה
 יוסי רבי את ששאל י״ז( )ע״ז בןתרדיץ הנינא רבי הזה העקר על שיורה ומכה מעשה, באותו נפשו

 מצווה לעשות לך נזדמן כלומר לידך מעשה בא כלום והשיב העוה״ב לחיי אני מה קסכא בן
 לחיי בה חכה שאפשר כה בכל שלבות דרך על צדקה מצות לו נזדמנה כי והשיבו ,כהוגן

 האנושי, השלכות לתת תספיק בלבד אחת מצחה כי שאמרנו כה לפי ונתבאר .שם עכ״ל העוה״ב
 טוב היותר צד על אבל ,ההכרה צד על זה היה לא רבות מצות בתורה שנמצאו כה ואולם

 חזי ותא .שתהיה מהן זו אי מהן אחת יד על לעוה״ב יזכה שלא מישראל אדם ימלט שלא כדי
 לא המצות רבוי כי הוא ז*ל רבותיט דעת כי שאמר ז״ל הרכב״ם עלה מפהיד רבה גברא מאן
 ישראל את לזכות מהש״י חסד היה אבל ,שאתו נוכל לא אשר כבד משא עלינו להעמיס היה

 שיקנו כדי מתחלפים דרכים להם שיהיה כדי טצותיה והרבה התורה את הגדיל כי ולהצדיקם
 יחשבו ושפוי בזח עם להיותם כי בזה ישערו לא שהעכו״ם ואע״פ .האנושי השלכות ירם על

 וגו' צדקו לכען חפץ ,ה פסוק אל שסמך חהו ,כבד משא העם על להעמיס המצות רבוי שיהיה
 שתדבק אל מספקת בלבד אחת בצוה שאין לפי כי יחשבו כי ר״ל ,וגו׳ ושסוי בזח עם והוא
 הספיק לא זה בעבור כי יאמרו מצרתם להצילם מעשיהם פרטי האלהיתיבכל השגחה בהם

 שבארנו כמו כהלכתה עשרה אחת מצוה אפי׳ כי כן הדבר ואין לנפש, שלמות שום להקנות
 לעוה״ב, חלק להם יש ישראל כל רז״ל אמרו זה ובעבור ,העוה״ב היי בה האדם שיקנה אל תספיק

 מה למדרגה יזכה ידה שעל התורה כמצות כצוה כהס אהד כל יעשה שלא אפשר אי כי
 כוסף משה היה ולזה ,שם מדרגתו תגדל כן שיעשה המצות רבוי כפי ואולם .העוה״ב ממדרגות

 גדולה יותר למדרגה ספק בלי חכה בארץ התלויות המצות קיום שע״י כדי לארץ להכנס ותאב
 שיושגח במדרגה שיהיה אל אחד איש יד על המקויייכות המצות רצוי יניע ופעמים .בעוה״ב
רבוי שימצאו אפשר וכבר ,החסידים מן וזולתי רופא בן חנינא כרבי ענינו פרטי בכל בעוה״ז

המצית שרשים

 בזולת )ד( ן וכו׳ זה כל בהפך הוא באומה עס )ג( :ישראל כל .כלס ישיגוהו שלא }ב(
אחת׳ עין לו היה אס אף כי . ההוא הכפל נמשכת שהקבלה לזה מצורף .וכו' שהמקובל

 • שניהם גס עשה ה' הכתוב אמר זה בעטר נראה .טוב היותר צד על נמצאו ואמנם ]א[ כט פרק
: המאמר מזה שר בפרק לעיל

 כשאכרו
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מצד

 האחד האיש מן יותר טושגח ההם האישים כלל ויהיה מתחלפים באישים כללותם או המצות
 היא וזאת ,המצות רבוי בו שימצאו )ו( האחד האיש במדרגת ישוב ההוא הכלל כי חה )ה(

 יותר התורה מצות כלל או המצות רבוי בכלל להמצא מהפרט מושגח יותר לעולם הכלל שיהיה סבה
 מהמקרים ומוצלים ומושגהים בתפלתם נענים לעולם הכלל יהיה ולזה , האחד באיש שימצאו ממה
 לפי ואחד אהד כל מדרגת בעוה״ב אבל העוה״ז, בהצלחת יהיה אמנם וזה מהפרט. יותר

 פעל בעשית שאפי׳ הרבה במקומות ל לרז נמצא מזו וגדולה ,שיעשה המצות ורוב מעשיו
 כבוד או הש״י ולכבוד שמים לשם בעשיתו העושה יכוין אם אזהרה ואינו מצוה שאינו אחד

 ההוא על בכתובות ואמרו , העוה״ב ממדרגות מה למדרגה כלומר העוה״ב לחיי בה יזכה הורתו
 כובם ההוא אף ואמרה קול בת שיצאה ומית ונפל לאגרא ופליק דרבי בשבבותיה דחוה כובם
 מתוך ומת במותו החכם כבד שלא על שנצטער מי שאפי׳ מזה שיראה ,העוה״ב לחיי מזומן
 ע״א במם׳ וכן ,לש"ש היתה ומיתתו שצערו אהך העוה״ב לחיי זוכה ההיא בכוונה ההוא הצער
 כדי מיתתו שקרב לפי כי ,תרדיון בן הנינא רבי את להמית ממונה שהיה השיטר על אמרו
 העניות סדר בם׳ תענית במסכת וכן .העוה״ב לחיי מזומן שהיה ביותר הנינא רבי יצטער שלא

 ואע״ם ,העוה״ב לחיי מזומנין שהיו עליהם אליהו שאמר מאנשים מעשים הרבה מביא בתרא
 הסוהר בית שומר כמו טובות פעולות אלא אזהרה או מצות שיהיו מעשים עושים היו שלא

 וכבר .הרבה שם זה וזולת עבירה הרגל לידי יבואו שלא כדי מהאנשים הנשים מפריש שהיה
 המפורשות המצות מזולת העוה״ב חיי להשגת האדם המביאות הטובות הפעולות כלל רז״ל בארו

 אתה אף רחום הוא מה חנון תהיה אתה אף הנון הוא מה סח( )דברים בדרכיו והלכת אמרו בתורה
 קובר אתה אף מתים קובר הוא מה הסדים גומל היה אתה אף הסדים גומל הוא מה רהום תהיה
 העוה״ב, לחיי בה זוכה לש״ש אותה העושה שיעשה פעולה כל כי הוא הדברים וכלל ,וכו׳ מתים

 ואפי׳ דעהו דרכיך בכל ע״א( ם״ג דף )ברכות רז״ל אכרו רע שהוא בו יחשב ההוא הפעל אם ואף
 זה והבן .ע״א( כ״ג דף )נזיר לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה עוד ואמרו ,עבירה לדבר
 ב העוד." לחיי זוכים ישראל כלל יהיו לא כן לא שאם משה לתורת הכרחי הוא כי ורעהו העקר

 ישראל את הקב״ה שהבב יתרה החבה ותהיה בדורו. יחיד או מעיר אחד אלא התורה ע״י
 לנקמה פ״ג( )חבות וכו׳ חמדה כלי להם שנתן ישראל חביבין ש־ימרנו כמו התורה להם לתת
 שזה שאמרנו׳מה הוא שהאמת אלא כך. על נענשים ויהיו כלה את לקיים יוכלו שלא מהם
 כלומר לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל באמרם רז״ל כוונו שאליו משה לתורת פרטי עקר

 צריך כי ואומרים ע״ז חולקים החכמים מן שיש ואע״פ . העוה״ב ממדרגות מדרגה ישיגו שבלם
 תגדל המצות רבוי לפי כי אלא כן הדבר אין העוה״ב, לחיי האדם שיזכה כדי המצות מן גדול רבוי

 רז״ל שאמרו ומה .ממנו מה מדרגה ישיג בלבד אתת במצוה אבל שאמרנו כמו בו מדרגתו
 דור בא וכו׳ בפיני למשה נאמרו מצות הרי״ג שכלאי רבי אמר ע״א( כ״ד )דף מכות במסכת
 כדי המצות כל שצריך מזה שיראה ,וכו׳ שש על והעמידן ישעיה בא וכי׳ י״א על והעמידן

המאמר פירוש תדע ,עוד השאר וכן שש על וישעיה י״א על העמידן שדוד אלא השלמות לקנות
: יתברך השם בעזרת זה אחר הבא בפרק הזה

 מצד ראשונה .רבים מפנים מתחלפות הן המצות ע״י שיושגו המדרגות )א( ל פרק
 יותר היא ידה על שתושג שהמדרגה מצוה יש כי ,המצות התחלף

 שאמרו ממה נלמוד וזה ,עשיתן בכוונת שוות שיהיו אע״פ אחרת יר על שתושג ממדרגה גדולה
 מזה שיראה ,מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי ב׳( פרק )אבוח
 לזה הקודם ׳בפ שאמרנו שהדרך ג״כ מזה וגלמוד ,קצתן על לקצתן מצות שכר במתן הלוף שיש
 זהיר הוי שאומר זה מה שא״כ כלם המצות בעשית תלוי השלמות קניית שאין ונכון אמתי הוא

 שיזהר ראוי נודע השכר יהיה אפי׳ מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה
 לשכר מיוהדת מדרגה יש ואחת אחת כל שעל ראיה מכאן יש אלא השכר שיקבל כדי בכרן
ושנית .בעוה״ב המיועד השכר לקבול הכרחי המצות כל עשית ושאין )ב( שוה שכרן שאין

 שרשים
 : לשמוע או לראות יכול ג״כ היה אחת אוזן או

 :מהכלל אחד כל .וכו׳ ההוא הכלל כי וזה )ה(
 שימצא כשס פי׳ . המצות רבוי בו שימצאו )ו(

 המצות רבוי ימצאו כך האחד בזה החצות רבוי
 אינן עצמן במצות מ״מ אבל מהכלל אחד בכל
 עשר קייס האחד שזה כמו ״מ7ע ברבוק רק שוק

עכר אחד כל קיים מהכלל אחד כל כן כמו מצות

 כל שעשו ביחד החצות כל ולכן אחרות מצות
 , האחד זה שעשה מהמצות יותר הן הזה הכלל
 בכלל להחצא וכו׳ סבה היא וזאת אח״כ וז״ש
 באיש שימצאו ממה יותר וכו' המצות רבוי

: וק״ל האחד
 ושאין )ב( :עה״ב של המדרגות )א( ל פרק

. המצות כל עשית
שאין
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 המצות )ד( תהרה או במספר שוות )ג( המצות יהיו אם שאף ספק אין בי , הבונות התחלף מצד
 כ״ג דף )נזיר ז״ל רבותינו שאמרו כמו הבונות התחלף כפי שכרה מדרגת תתחלף בעינה האחת

 / גסה אכילה לשש אכלו ואחד פסה לשם אכלו אהד פסהיהם שצלו אדם בני לשני משל ע״ח(
 וזוז י״ד( )הושע בם ילבו וצדיקים ה׳ דרכי ישרים כי אומר הכתוב עליו פסה לשם שאכלו זה

 / למעלה זה בארנו וכבר )פס( בם יכשלו ופושעים אומר הכתוב עליו גסה אכילה לשם שאכלו
 הפעולות רבוי התחלף כצד המדרגות יתחלפו המצות ומספר הבונות יסכימו אם אף כי שלישית

 מעשית גדולה יותר כדרגה יקנה בעצמו אהד פעל עשית שהתמדת ספק אין כי ומעוטן
 והאחד דבר ובכל בעושר שוים בחככה שוים אנשים שני בזה והמשל אחת, פעם ההוא הפעל

 אחד זח פעמים באלף זח אלף נתן והשני ראויה בכוונה אחת בפעם לצדקה זוז אלף נתן
 מכדרגת גדולה יותר פפק בלי השני מדרגת תהיה בכמות שוה )ה( הצדקה אם אף כי ,פעם בכל

 טוב יותר ההן בפעולות אשר הבונות ורבוי בעצמו האחד בפעל רבים צווים קיום בי הראשון
 זוז אלף אחת בפעם לו בשנתן אביו את שיכבד מי וכן טובה, אחת בבונה אהד צווי מקיום
 המצות בעשית שבאו הפעולות רבוי כפי ספק בלי המדרגות תתחלפנה ,פעמים באלף והאחד
 שיעשה המצות מספר על האחד שיעשה המצוה רבוי בפי המדרגות תתחלפנה רביעית .ההיא
 מצות רבוי בזה להתחבר ספק בלי גדולה יותר למדרגה ראיות יתנו רבות מצות קיום כי ,האחר
 רבות מצות בידו שיהיו. אדם ימצא כבר כי הללו, המדרגות חלוף מצד ויקרה פעולות, ורבוי
 לו לתת יספיקו לא הראויה הבונה על ההן המצות נעשו שלא לפי ואעפ״ב ,אחר מאיש יותר
 ממדרגות מדרגה שום ידם על לקנות יספיק שלא ואולי, ,העוה״ב ממדרגות קטנה מדרגה אלא

 המצות או המצוה שכר בעוה״ז שכר לו ינתן בריה כל שכר מקפה הקב״ה שאין ולפי )ו( העוה״ב
 כצוה יעשה ימיו ובסוף עבירות רבוי ימיו כל שיעשה אדם ג״ב וימצא . בכונה שלא שעשה

 כדרגה לו לתת בונה אותה שתספיק כונה אותה כתוך רכות ראויה בכונה אהד פעל או אחת
 חניגא רבי בכיתת ששקד )ז( שוטר מההוא זה שלפני בפרק שהוכחנו כמו העוה״ב מכדרגת מה
 אל הראויות והכונות מצות עשית רבוי מצד מדרגתו תספיק איש ימצא ופעמים תרדיון. בן

 רצונם כפי הטבע שישתנה עד ישראל חסידי כרוב הפגעים מכל ומוצל בעוה״ז מושגח שיהיה
 ופעמים .ודומיהם יאיר בן פנחס ורבי זו גם איש ובנחום דוכא בן חנינא ברבי זה שהיה כמו

 בעוה״ז שיגיע אל ית' באל שישיג וההשגה הראויות והבונות הפצות רבוי מצד אחד איש ימצא
 הנביאים גדולי מדרגת שהיא ממנה למעלה שאין מדרגה חו ,ודומיהן ואלישע ישעיהו למדרגת

 שמלאי רבי דרש ע״א( כ״ד )דף מכות בסוף ז״ל רבותינו שאמרו מה ומעתה כשה, אחרי שהיו
 הולך ובו׳ באהלך יגור כי ה׳ שנאמר י״א על והעמידן דוד בא בסיני למשה נאמרו מצות תרי״ג
 בישרים ודובר צדקות הולך שנאבד שש על והעמידן ישעיה בא כו״ו( )חהליס צדק ופועל תמים

 ואהבת כשפט עשות אם בי ממך דורש ה׳ ומה שנא׳ ג׳ על והעמידן מיכה בא ל״ג( )ישעיה וגו׳
 באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק בא ו׳( )מיכה אלהיך עם לכת והצנע חסד
 האנושי השלכות ם; יקנה ג׳ או מצות י״א בעשית כי לומר הבונה אין ד׳(, ב׳ )חבקוק וכו׳ יהיה

 אלא ,בפחות ולא כהשלכות כה מדרגה יקנה שבהן או ,התורה מצות כל מצד שתושג המדרגה
 טובות וכדות )מ( מהתורה רבות מצות כוללים כללים לעשות מתכוין היה הנביאים מן אחד שכל

 על שיקשה למה כי ,מהשלכות גדולה מדרגה האדם ישיג ידם שעל כדי עושים אדם שבני כדרך
 הצדדים מכל כתקנה מצוה לעשות עליו יקשה וגם ,בצות תרי״ג עצמו על להעמיס אדם כל
 תושג ידם שעל כללים לעשות הנביאים כל כונת היתה ,המאמר בזה למעלה שבארנו הדרך על

 שתעלהו אפשר שאי אע״פ המצות כלל על המושגת לכדרגה קרובה מהשלמות גדולה מדרגה
 כללים שהם מפה יותר הטובות למדות כללים שהם דברים י״א דוד ומנה ,כמוה גדולה למדרגה

 נבזה קרובו על נשא לא וחרפה וגו׳ בלבבו אמת דובר שהרי למצות ולא )ס( האמיתות לדעות
 לעשות היתה דוד כונת אבל ,התורה ממצות מצוד! מהן אחת אין ט״ו( )תהליס נמאס בעיניו
האנושי השלמות מן גדולה מדרגה האדם יקנה ידם על טובות ומדות רבות מצות שיכללו כללים

 כי שרשים
 במספר. שוות )ג( החצות: כל לעשות צריך שאין

 כן גס ושמעון מצות ג׳ עשה שראובן בזה המשל
 ששניהם .בעינה האחת המצוה )ד( :מצות ג׳ עשה

 נזהר היה שזה עד״מ אחת במצוה נזהרים היו
 : בה נזהר היה ג״כ וזה ואס אב כיבוד במצות

 אס כי היתה לא זה של שהצדקה .בכמות שוה )ה(
 ולפי )ו( : זוז אלף כן גס זה ושל זוז אלף
רבותיט שדרשו כמו .וכו׳ מקפח הקב״ה שאין

 אין ל״ח דף וה' ד׳ שנגח שור פרק בב״ק ז״ל
 מאריך וכו׳ נאה שיחה אפילו שכר מקפח הקב״ה

 : מיהר .ששקד )ז( :מ״ש וכו׳ דיליה וגבי אפיה
 פי׳ וכו׳. אדם שבני כדרך טובות ומדות )ח(
 לשם אותם יעשה שאס התורה ממצות שאינן אף

 לחצות. ולא )ט( :מהשלמות מה מדרגה ישיג שמיס
 : מהמצות דוקא אינן שמנה הי״א אלו

ואע״ס
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 מזהט- רעה לרעהו עשה ולא לשונו על רגל ולא בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תמים הולך בי

 הנמשכות הטובות במדות מדותיו ושיתקן במעשה ולא בדבור ולא במחשבה אדם יחטא שלא
 לרעהו עשה לא ובמעשה ,לשונו על רגל לא בדבור ,בלבבו אמת ודובר במחשבה ,הכללים מאלו
 עצמו על מקנא שהוא כמו קרובו הרפת על מקנא שהיה ר״ל ,קרובו על נשא לא וחרפה ,רעה

 מצות קצת עמהם והזכיר הפדות תקון אלא התורה מפצות פצוה אלו דבריו כל שאין ואע״פ )י(
 כמו עבירות שאינן וחושב בקלות בהם נכשל שאדם או בדורו בהם נכשלים שהיו פרטיות

 נקי שהוא מי על אפילו שוחד לקח לא שפירושו פיו( )פס לקח לא נקי על שוחד
 זה על והראיה . בשאר וכן , הוטא שאינו לוקחו )כ( יהשוב דבר שהה בדין לזכותו

 ה׳ בהר יעלה מי כ״ד( )שם ומלואה הארץ לה׳ במזמור אומר עצמו דוד שנמצא הפירוש
 נשא לא ואשר לבב ובר כפים נקי שהם הנאים ג׳ אלא מנה ולא קדשו במקום יקום ומי

 שבמזמור אלא .באהלך יגור מי ה׳ במזמור שנזכרו הי״א מנה לא לכה לתמוה ויש .נפשי לשוא
 ובמחשבה במעשה !בלבד דברים בג׳ טובות והמרות הפצות כל כולל וכלואה הארץ לה'

 שלא ר״ל נפשי לשוא נשא לא אשר ובדבור ) לבב ובר במחשבה ,כפים נקי במעשה ,ופדבור
 שהוא נפשי לשון וזהו הנסתרות, יודע היה שלא דוד בחיי אפילו )ל( לשוא שבועה נשבע

 שנא הנה שש ככו השם אל שב הכתיב כפי נפשו כנוי יהיה או .הכפורת לפי דוד אל כנוי
 בהר יעלה כי עליו שאמר האדם אל שב נפשו כנוי יהיה או .ז׳( )מפלי נפשו תועבת ושבע ה׳
 הוא כי בחנם נשאו שלא כלומר לשוא בו נתן לא בו אשר השכלי שהכה לומר וירצה ה',

 נשבע שלא אפשר כי למרמה נשבע ולא והזכיר ,להשלימה האדם שבכה כה כפי נפשו השלים
 לעשות ראוי שאין אמר ואעפ״כ ע״א( מה דף )נדחס דרבא דקניא כמעשה באמת אלא לשקר

 מי ה' במזמור שהזכיר המצות כל נכללים כללים הג׳ ובאלו בכרמה, נשבע שהוא אחר כן
 שראה לפי בפדות תלויים והם באלו נכללים שאינם דברים יותר פרט ששם אלא באהלך יגור
 לבזות כפו בעשיתן רע שאין שהושב לפי בקלות בהם נכשל שאדם או בהם נכשלים דורו בני
 בעצמו הדרך וע״ז .קרובו על נשא לא וחרפה וכן יכבד ה' יראי ואת אמר ע״כ ההכמים את
 שלא והם לפצות כללים ששה עשה ישעיה כי שש על והעמידן ישעיה בא שאמרו פה הוא

 וזהו בדבור יחטא ושלא ,צדקות הולך וזהו הטובות הפעולות יפעל אבל ,בפעל האדם יהטא
 החמדה הפך הנא שהמואם מעשקות בבצע מואס וזהו במחשבה יחטא ושלא ,בישרים דובר
 שלא נזה־ הוא שאף אלא אלו מכל באתת יחטא שלא יספיק שלא אמר כך ואחר ,בלב שהיא

 שנוער אלא שוחד יקח שלא די לא כי בשחר מתמוך כפיו נוער וזהו ,עבירה עוברי יד להחזיק
 מתרחק הוא שאף אלא עבירה עוברי יד יחזיק שלא די ולא ,שוחד הלוקח יד מלתכוך כפיו

 מראות עיניו ועוצם דמים משמוע אזנו אוטם וזהו ,הרע המעשה מלשמוע או ברע מראות
 ראוי כזה לאיש כי כלומר , משגבו סלעים מצרות ישכון מרומים הוא כך אחר ואמר .ברע

 ברעב כי רע מדבר יירא לא כי ,נאמנים מימיו נתן לחמו כי ,האפונה מבצר שישמור להאפק
 הנפשי השכר אל ירמוז ישכק פרומים הוא כי אפשר או .הרב מיד ובסלהמה מפות השם יפדנו

 ה' ומה שנאמר ג׳ על והעמידן מיכה בא שאמדו■ מה הוא הדרך ע״ז וכן העליון. שבעולם
 כוללים הם ג׳ אלו כי אלהיך עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי ממך ליורש

 ואהבת לתבירו אדם שבין הדינים כל יכלול משפט עשות אם כי г רובן או שבתורה מצות כל
 והם למקום אדם שבין הדברים כל יכלול אלהיך עם לכת והצנע גמ״ח מיני כל יכלול חסד

 התארים כי השני במאמר שכתבנו לכה לרמוז והצנע לשון בהם ואפר ,האמתיות הדעות
 ית' אליו ולחייב לשונו לשלח רשאי אדם אין כי בהצנע תארים שהם השוללים הם האלהיים

 דכולא כפא ע״א( י״ע דף ערובין , כ״א י״ח דף )מגילה ז״ל רבותינו כמ״ש ,רוחו על העולה
 מה וכן ,אלהיך עם לכת והצנע לשון וזהו ס״ה( )תהליס תהלה רופיה לך שנאמר משתוקא

 בעבור כי בו הכוונה , יחיה באמונתו וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק בא שאמרו
 כי הזה הכלל דבריו בסוף אמר הצדיקים ויסודי הרשעים הצלחת על מתרעם היה שחבקוק

 דין לעשות שהבטיח השי״ת ולהבטחות הנביאים בדברי להאמין באמונתו כשיחזיק הצדיק
 המתחדשים המקרים לכל יחוש ולא יחיה הזה הכלל בשמירות לצדיקים טוב שכר ולשלם ברשעים

 כללים לעשות החכמים דרך וכן .העוה״ב לחיי תכה ובזה יפות פנים בסבר הכל תסבול עליו
ובעל פזויין לסטים אליו שבא האחרונים החכמים סן אחד על אפרו וכבר ,התורה לפצות

עבירות שרשים
 .,וכו מחצות חצוה אלו דבריו כל שאין ואע״ש )י(
 ידם על יקנה שחים לשס אותן כשיעשה ח״ח פי׳

:שלוקחו מי .לוקחו )כ( :מהשלמות גדולה מדרגה

 אע״פ ור״ל .פרפה חי כמו .דוד בחיי אפילו )ל(
 שהאדם ההיא השבועה אס יודע היה לא שדוד
 שוא שבועת היא דוד של בחייו נשבע הוא הזה

או
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 להעטיס יכול שאיני אלא השי״ת מצות ולשמור בתשובה לשוב רוצה אני לו ואמר עבירות
 עליך תקבל החכם לו ואמר ,ההוא המשא שאת אוכל לא כי שבתורה המצות רבוי עצמי על

 האמת לומר עליך קבל א״ב החכם לו אמר ,הן לו ואמר כראוי לשמרו בלבד אחד דבר
 איש בו ופגע ולהרגו אחד איש ללסטם הליסטים אותו הולך היה לימים ,לדרבו והלך עליו וקבל
 ההיא לאיש וספר אמת לומר עליו שקבל מה הליסטים אותו וגזבר הולך אתה היכן לו אמר אהד

 אותו הרהר מיד לו וספר הולך היה להיכן לו ושאל אחר איש בו פגע וכן ,הולך היה להיכן
 שהיה מה בכל רבות פעמים לו אירע וכן ,ויהרגוני עדים עלי יהיו השנים אלו בלבו הליסטים

 כי יתכן הדרך ע״ז בי מבואר הנה הרעים, ממעשיו זה בעבור שנמנע עד לעשות רוצה
 גדול חלק או התורה מצות רוב האדם ישמור יותר או כללים ב׳ או אחד כלל כשמירת

: בו גדולה למדרגה או עוה״ב היי למעלת יזמה ידו ממנה.שעל
איט התורה מצות קיום מצד )א( בגוף בהיותה הנפש אל המושג התכלית לא פרק
הזה התואר בה וכשיהיה השי״ת יראת תכונת בנפש שתקבע אלא , 1
 הטוב שהוא הנצחיים החיים להשיג ותוכל הנפש תתעלה והנורא הנכבד השם את ליראה
 ,ל״א( )תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה הכתוב אמר הנפש הצלחת והוא לצדיקים הצפון

 תגיע לא אס זרעם ועל ישראל על העונש הפלגת מיעד הכתוב שנמצא מה מצד זה ויתבאר
 כל את לעשות השמור לא אם הכתוב אט־ התורה מצות מצד הזאת היראה תכונת בנפשם

 והפלא אלהיך ה׳ אה הזה והנורא הנכבד השם את ליראה הזה בספר הכתובים הזאת התורה דברי
 האדם את היראה שהביא אפשר איך ותאמר תשאל ואם כה(, )דב׳ וגו׳ זרעך מכות ואה מכוחך את ה׳
 ,הסושכלות השגת זה אל אותו שיביא יותר והלא הנצחיים החיים השגה שהיא הזאת הגדולה אל

 ,זולתה אחר דבר ולא ההשארות סבת היא שהיראה ואמר קהלת בספר שלמה זה באר כבר
 כשהתחיל כי וזה בזד. טעם לשאול ראוי ושאין כך להיות שגזר השי״ת בחכמה תלוי דבר וזה

 העושה יתרון מה מ״ש ודעא הנצחי ההשארות נותן דבר בכאן שיהיה אפשר אם לחקור
 לענות האדם האלהיסלכני נתן אשר הענין את ראיתי בך אהר אמר ג׳( )קהלת עמל הוא באשר

 והמלאכות הפעולות ר״ל בתם להשתדל האדם לבני אלהים שנתן המעשים ראיתי כלומר ,בו
 ואמר והידיעות, המלאכות ישבתו שלא כדי )ב( שעתם לפי לומר רוצה בעתם יפים כולם כי
 רצה ,סוף ועד מראש וגו׳ המעשה את האדם ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן העולם את נם

 שהוא ואע״פ הנמצאות הכמת שהיא העולם את לדעת תשוקה בלבם שנתן מה גם כי לומד
 ועד מראש האלהים עשה אשר המעשה את שישיג לאדם א״א כי שיושג אפשר שאי דבר
 ההיא המלאכה תשבות שלא כדי בעתה יפה היא גם להם שנתן תשוקה אותה זה כל עם סוח
 שישיגהו מה יהיה שלפעמים אחר האנשים שיחשבו במו דנצהיים החיים יושגו שבה מצד לא

 כי ידעתי זה אהד אמר כן ועל ,המאמר מזה ג׳ בפרק שבארנו כמו ,בעצמו האמת זולת
 האנושיית ההשתדלות אלו בכל כי כלומר בחייו טוב ולעשות לשמוח אם כי בם טוב אין )ג(

 כשישתדל ישמח אדם כל כי ,בו לשמוח אם כי בהם אחר טוב אין מכללם היריעה אשר
 כי בחייו, טוב לעשות מועיל וגם דעתו, לפי )ד( בה כונתו וישיג מרצונו מה במלאכה

 לא אבל בחיים האדם־ בעוד בהנהגה־ המועיל הטוב עשית על האדם את תזהיר הפילוסופיא
 נפשו את והראה ושתה שיאכל האדם כל גם כי שנאמר אפשר כבר וא״כ ,זה לזזלת תועיל

 ,בו לעטת האדם לבני אלהים נתן אשר הענין כמו היא, אלהים מתת זו גם כי בעמלו טוב
 האלהים יעשה אשר כל כי ידעתי זה אחר ואמר ,הנצחי להשארות שיביא דבר זה בכל ואין
 כי יאמר מלפניו, שייראו עשה והאלהים לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו לעולם יהיה הוא
 תאמר כאלו וההפסד דהויה מצד אשר הטבע אמצעות בזולת האלהים שיעשה מה כל

 ויעמידם דוד כמאמר באיש קיימים אותם נראה כי לעולם יהיה הוא צבאם ובל השמים )ה<
 שהיא המשכלת הנפש אל )ו( באיש קיום לתת כדי עשה והאלהים ,קמ״ח( )תהליס לעולם לער

 שיראה ,מלפניו שיראו ב׳( )בראשית חיים נשמת באפיו ויפח הכתוב שאמר כמו ידיו מעשה
 השווי גדר שזהו לגרוע,. אק וממנו להוסיף אק שעליו האמתי השווי היא כאלו שהיראה מזה

האטהי שרשים

 לו שיאמר מי ואין לישבע יכול היה ולכן לא או
: נשבע איט אעפ״כ והוא מה,תעשה

 על ני .התורה מצית קיום מצד )א( לא פרק
 יגיע התורה מצות ידי

 .המלאכות ישבתו שלא כדי )ב( :היראה לתכונת
בהם טוב אין כי )ג( :זולת ולא יבטלו שלא דיכ

 מזה בפ״ו לעיל מזה עיין .וכו׳ לשמוח אס כי
 המחבר שדברי הנראה לפי כי בענפים המאמר

 : בפ״ו שם שכתב מהי את סותרים הם שבכאן
 איט עצמו מצד שהוא להיות ויכול .דעתו לפי )ד(

 בכלל אינם . צבאם וכל השמים )ה( :אמת
 שהיא המסכלת הנפש אל־ )ו( :וההפסד ההויה

מעשה
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 ׳ ויפסידוהו משייר הדבר יוציאו והחסרון התוספת בי , חסרון ולא תוספת יקבל שלא האסתי

 שהיראה האמתי השווי שהם והמצות התורה סדר כלומר מלפניו היראה עשה והאלהים
 יעשה אשר כל כי תמיר שתתקיים בהברה כן אם הנפש, אל קיום לתת כדי מהם נמשכת
 שייראו סדר כלומר )ו( מלפניו שייראו עשה והאלהים נאמר או .לעולם יהיה הוא האלהים
 אפשר שאי חסרון ולא תוספת יקבל שלא האמתי השווי היא כאלו הזאת היראה א״ב ,מלפניו
 אין חכמתו גזרה שכך ואחר ,האנושיי התכלית ידו על להשיג ראוי יהיה ולזה ,שיפסד

 השווי כמו שהיא לפי האנושי, השלמות אל האדם מגעת היראה תהיה איך ולומר להתחכם
 . וההשארות הקיום שהוא ההוא התכלית להשגת חסרה ולא תוספת עליו ידובר. שלא האמתי

 פרסית מצוה שהיא אע״פ ו'( )דברים הירא אלהיך ה׳ את בהורה שנאמר מה יהיה ולזה
 התבונה היא שהיראה לפי , ממנה רבות מצות או התורה מצות כל כולל כלל היא הנה

 אם כי תושג ולא האדם שישיג משובחת היותר התכונה והיא ההורה מצות באמצעות הנקנית
 נסיונותיו סוף עד אלהים ירא עליו נאמר לא אבינו אברהם שהרי גדול והשתדלות עמל אחר

 אל הגעת ובבר כלומר כ״ב( )בראשית אהה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי עליו הכתוב שאמר
 זה ובעבור .העוה״ב לחיי שיזכה כדי הזה בעולם האדם שישיג שאפשר המשובחת התבונה

 )וקרא ה׳ אני מאלהיך ויראת אמרה , הזאת התכונה על רבים במקומות ההורה תזהיר
 ועם באד ההשגה קשה הזאת כונה שהה לפי ,ו'( )דבריה תירא אלהיך ה׳ את וכ״ה( ,י״ט
 אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה (,י )שם הכתוב אמר זה ובעבור ,ההורה מצות בשמירת הושג זה בל

 אלהיך ה׳ את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך ה׳ את ליראה אם כי מעמך שואל
 לישראל אומר היה משה כי הדרך ע״ז ובארו וגו׳. ה׳ מצות את לשמור נפשך ובכל לבבך בכל
 ולאהבה בדרכיו וללכת הש״י את ליראה האדם אל ראוי היה הדין מן כי ה' חסדי הפלגת גודל
 שיגיע כאד קשה ענין שזה ולפי ,הנפשיי שלמותו שישיג כדי נפש ובכל לב בכל ולעבדו אותו

 השי״ת עליו הקל ,נפש ובכל לב בכל והעבודה והאהבה היראה מן הראויה המדרגה אל האדם
 לו המגעת התכונה מדרגת תושג ובזה ,בלבד ומצותיו השם חקות לשמור צוהו זה כל תחת כי

 הפלגת גודל הסתכל ישראל ועתה כן הפסוק פירוש ויהיה ,נפש ובכל לב בכל העבודה מצד
 לכת ותחת השי״ת יראת תחת אם כי מעמך שואל אינו כי מעמך שואל הוא מה ה' חסרי

 שואל אינו לעשות מחוייב שהיית נפשך ובכל לבבך בכל עבודתו ותחת אותו ולאהבה בדרכיו
 לך לטוב וה וכל כלומר ,לך לטיב ,היום מצרך אנכי אשר חקותיו ואת ה׳ מצות לשמור אם כי
 בעמל האדם שישיגהו ראוי שהיה האנושי התכלית יושג התורה מצות שבירת באמצעות כי

 והבן נפשו. ובכל לבו בכל הש״י אל והעבודה והאהבה היראה באמצעות מופלג ובטורח גדול
 אטו כשאמרו ]א[ עליו שהקשו הקושיא בו הוסר מאד מופלג הוא כי הפסוק בזה הפירוש זה

 וממלה ,ע״ב ל״ג דף )ברכות היא זוטרתא מלתא משה לגבי אין ותירצו , היא זוטרהא טלתא יראה

דף( שרשים
 הכלל על אלא לבד התורה מצות על קאי אינו וגו' כלומר )ז( :הטבע אמצעות ע״י ואינה .ידיו מעשה

:מלפניו שייראו במטר העולם טבע כל שסידר ור״ל שייראו עשה והאלהים פי׳ .מלפניו שייראו סדר

 הכתוב בביאור המחבר דברי היות עם .וכו׳ היא זוטרתא מלתא יראה אטו כשאמרו ]א[ לא פרק
 נוכל מ״מ הן חיים אלהיס דברי וכלם למבין וישרים נכונים הס וגו׳ ישראל ועתה

 ספק שוס בלי יפה ויעלו מכוונים יהיו אלו מז״ל דברי שנס באופן אחרים בדרכים הכתוב זה כונת עוד לבאר
 וזה ,נכון היותר ענ״ד ולפי מעיקרא בעלה הז״ל דברי על שהקשה המחבר קושיח יהיה זה ידי ועל ופקפוק

 כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמיס בידי הכל הנינא א״ר מז״ל לשון
 היא זוערתא מלתא משה לגבי אין אוצרו היא ה׳ יראת והכתיב היא זוטרתא מלתא יראה אפו וגו' ליראה אס

 . ע״כ גדול ככלי עליו דומה לו ואין קטן כלי קפן ככלי לו דומה לו ויש גדול כלי ממנו שמבקשין לא׳ משל
 זופרתא מלחא היא משה לגבי אס בכך ומה וכו' משה לגבי אין החרצן השיב מה והמחבר העולם מקשין
 ועוד .,וכו מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה ואמר צווח והכתוב רבתא מלתא היא ישראל שלגבי מאחר

 קראי התרי אלו להקשות יוכל כן גס היה הכינא רבי בלא חנינא רבי דברי על קושייתו המקשן הקפה למה
 ועתה שאמר הכתוב לפרש נוכל כי ,הוא לענ״ד אלו חז״ל דברי בביאור מחוור היותר והדרך .וק״ל אהדדי
 ע״י חז״ל שאמרו דרך על הוא הא׳ הדרך ,דרכים שלפה על ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
 רצה שארז״ל וכמו המאמר מזה כ״ס בפרק לעיל שנתבאר דרך ועל עוה״ב חיי לקנות האדם יוכל אחת מצוה

 אס כי לשון אותי ליראה אם כי הנזכר •וזפ״ה .וכו' ומצות חורה להם הרבה לפיכך ישראל אח לזכות הקב״ה
 אתם אחח מצות ידי על כי אחת מצוה עשית אם כי מכס מבקש אינו שהש״י ור״ל המיעוט על מורה הוא

יכולים
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 כחותיו כל .כחותיה והתקבץ )ב( : לאחוריו נסוגו מלשון .אחור
 בתוך אחד וחצמצחין נחרדים ר״ל בתוכו נקבצים משל דרך על ור״ל
 עצמו את ומצמצם מקבץשהוא כאדם חבירוחוזר הוא אזי דבר

לאיזה

 העשיר שיאבד ראוי שאק ולומר לחלוק הדין לבעל יש כי מספיק זה תירוץ ואין ע״א( כ״ה דף
 לעני זהובים שאלף לפי ,זהובים אלף אם כי מעמך שואל אני מה כלום לו שאין לעני המופלג

 אין כי יפה מהפרש דרכנו ולפי . נכונה בזה מדבר העשיר ואין ההשגה וקשה הוא גדול דבר
 יושג ידה שעל היראה תכונת כי התורה מצות קיום אלא ההשגה קשה שהוא דבר מבקש השי״ת

 יראת הכמה ראשית ואמר ע״ה דוד באר וכן , ההורה מצות קיום אל המשך האנושי השלמות
 שמנים וראשית כמו ראשית כי ה׳ יראת להשיג היא החכמה ועיקר מבחר כי קי״א( )ההליס ה׳

 לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהם ואמרו ע״א( מ"•: דף )כרכות רז״ל ובארו ו׳( )עמוס ימשחו
 שהוא עליו מודים שהכל ההשכלה מצד המושג התכלית אל מביא המצוה מעשה כי לומר וכו׳

 תכלית כלומר כ״ה( )א־וב הכמה היא ה׳ יראת הן אומר באיוב נמצא וכן .האדם תכלית עקר
 המצות עשית באמצעות התכונות כל תכלית הזאת התכונה ולהיות .ה׳ יראת להשיג החכמה

: זה אחר הבא בפרק ענינה לפרש בה שנאריך ראוי
 אליה כחותיה והתקבץ )כ( אחור הנפש הסוג )א( הוא דבר בכל היראה ?Н* לב פלה
 מזיק דבר איזה שתשער אם ,פנים שני על וזה , מחרידה דבר איזה כשהשער י 1
 ורם גדול דבר איזה שתשער ואם ממנו. שיגיע שאפשר שתשער היזק מיראת ממנו ותחרד

 אף ההוא הגדול הדבר אל בערך ערכה ושפלות דלות כשתתבונן סמנו ותחרד מאד וגבה ונשא
 בעבור המצות מקיים וכשאדם ,ממנו תירא ולא ההוא הדבר מן נזק שיגיע תשער לא אם

 עובד רז״ל בלשון יקרא השכר מאהבת או העונש מיראת כלומר הראשון דרך על שהיא היראה
 וכו׳ הם פרושין שבעה ע״א( כ״ב )דף נוטל פרק סוטה במסכת רז״ל אמרו .לשמה שלא מיראה
 תתני לא לתנא ליה ואמרו מיראה פרוש כאהבה פרוש בכללם ומנו לשמה שלא שהן כלומר
 ובמצות בהורה אדם יעסוק לעולם רב אמר יהודה רב דאמר מיראול פרוש מאהבה פרוש
 שכר מאהבת ומיראה מאהבה ז״ל ופירש״י ,לשכה בא לשבה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו

 עוסק נקרא עונש וליראת שכר לאהבת ובמצות בתורה שהעוסק מבואר הרי , עונש ומיראת
 הוא למצותיו נכנע והיותו ואהבהו השם ליראת המצות המקיים ואולם ,לשמה שלא בתורה

 אלא השכר ואהבת העונש ליראת המצות מקיים שאינו ר״ל לשכה בתורה עוסק רז״ל שקראוהו
 על היראה שהיא רצונו לעשות נכנע זה בעבור ומעלתו השם רוממות בלבבו יצייר מאשר
 ירא כי ידעתי עתה לו שנאמר אאע״ה בה שנשתבח האבהית היראה והיא , שאמרנו השני הדרך

 , התורה מצות באמצעות אליה מגיע שאדם האחרונה התכונה והיא כ״ב( )בראשית אתה אלהים
 ודלות פחיתותו ויבחין נגלהו ועל נסתרו על משקיף שהש״י וידע וישכיל האדם כשיתבונן כי

 ושלא מצותיו על מלעבור ויבוש גדולה חרדה מפניו יחרד ומעלתו השם רוממות וגורל שכלו
 פנים ונשוא זקן ונכבד ישר לפני הגון בלתי דבר מעשות אדם שיתבייש כמו ,רצונו לעשות

 יגיענו שלא האדם שישער אע״פ כי ,והמעלה והמרות בחכבה בשלמות מוסכם חרשים וחכם
 כלטרות מאד עד גדולה חרדה ויחרד ויכלם יבוש ספק בלי הוא הנה מצותו על בעברו נזק
 שכל לפי אליה יכסוף השכל טבע אשר היא המשובחת היראה מן המין ווה ,לפניו כבודו עיני
 האדם חפצי להשלים אדם כל שישתוקק וכמו .לו ודומה בטבעו שהוא מה אל ישתוקק דבר

 השכל כן ,עונש ויראת גמול תקות מבלי הפצה ובנפש שלם בלב עבודתו ולעבוד החסיר השלם

ישתיקק שרשים

 הנפש הסוג )א( לב פרק
 אחור

איזה חפני נחרד שהוא כאדם

ענפים
 אבל המיעוט על מורה הוא אס ט שמלת לומר נוכל הכתוב זה בביאור השני והדרך .השלמות להשיג יכולים

 השלישי והדרך .וק״ל ושפלה קטנה מצוה אס כי מכס חפן הש״י שאין ור״ל השפלות צד על הוא המיעוט
 על מרמזת היא שהיראה והוא זה כחוב בביאור יצחק עקידת בעל הרב שכתב ע״ד הוא הכתוב זה בביאור

 ובהכנעת טובות במדות עצמו את כשידריך אס כי הש״י יכולת להשיג שא״ח ידוע ודבר ,ע׳״ש יתברך יכלתו
 עקב בשם מכונה שהתכלית ידעת וכבר ,יראה ענוה עקב וע״ד הענוה במדת עצמו את וירגיל החומר מלקי
 היראה ענין וזהו יתברך יכלתו שישיג בעבור הוא בה עצמו את מרגיל שהאדם הענוה ממדת שהתכלית ור״ל

 המשך כן אס ויהיה .מה ונחנו שנאמר כמו הענוה במדת עצמם חת מרגילים ואהרן משה היו ולכן כמ״ש
 העטה מדת והיא מה במלת הנרמז זהו ר״ל .מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה כך הכתוב ביאור

 אל לבא שתוכל בעולם אמר תכלית שוס לך אין כי ר״ל ליראה אס כי לזה הטעם ונתן מעמך הש״י שואל זהו
 המקשן וא״כ .כמ״ש הענוה במדת עצמך כשתרגיל כ״א א״א וזה היראה כשתשיג אס כי הנצחי שלמותך

 שהקשה
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 אוסר החכם היה זה ובעבור )ג( אליו. טבעי דבר זה כי הש״י רצון להשלים לעשות ישתוקק
 דבר זה כי ר״ל וכו/ שבעיסה שאור מעכב ומי רצונך לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלוי רבש״ע

 הבעלי נשתעבדו הצד מזה כי לנכבד הפחות השתעבד יגזור השכל כי השכל, טבע מצד נכון
 להרע ומחשב לזה מנגד שבעיסה שאור שהוא ויצה״ר החומר טבע ואולם ,האדם למק חיים

 החומר טבע להכריח כדי העונשים בתורה הונחו זה ובעבור ,הגדול בכבוד ולזלזל תמיך ולמרוד
 כי השכל להבריח זה מצטרך שיהיה לא )ד( העונש מיראת הש״י את לעבוד ההפריות והכהות

 שני היו ולזה .השכר ואהבת העונש יראת מזולת אליו ולהכנע הש״י לעבוד אליו הוא טבעי דבר
 מצד והאחד החומר מצד האחד ,שלמותו שישיג כרי האדם אל הכרחיים הללו היראה מיני

 בעיני הרע מעשות נזהר שהיה ואומר הללו היראה מיני בב' עצמו משבח איוב ותמצא , השכל
 לרוממותו אליו ההכנע מצד הש״י אצל הנרצים הדברים פועל ושהיה העונש מיראת הש״י

 אלי פחד כי אבר ל״א( )איוב אוכל לא ומשאתו אל איד אלי פחד כי אמר ,ומעלתו והתנשאותו
 הבלתי וההתנשאות הרוממות יראת על לרמוז אוכל לא ומשאתו העונש יראת על לרמוז אל איד

 רצונו לעשות שלא דבריו על לעבור אוכל לא התנשאותו משער כשאני כלומר ,תכלית בעל
 בראשונה אליו שרמז מענשו מפחד שאני הפחד בזולת בעיניו הרע לעשות מפניו בוש שאני

 מדברים שהיו להם ואמר חבריו את מוכיח כשהיה איוב את ג״כ המצא וכן .אל איד באברו
 ולו עולה תדברו הלאל להם אמר שקר בדברי הש״י את מחניפים ושהיו בלב ואחד בפה אהד

 תהתלו באנוש כהתל אם אתכם יחקור כי הטוב תריבון. לאל אם תשאק הפניו רטיה תדברו
 שאתו אבר י״ג( )איוב אתכם תבעת שאתו הלא תשאון פנים בסתר אם אתכם יוכיח הוכח בו

 נסתרו על משקיף ושהוא ורוממותו השם התנשאות מצד לאדם המגעת היראה על אתכם תבעת
 החרדה בבחינת עליכם יפול ופחדו ואמר רפיה או עולה מלדבר האדם את יבעת זה כי ונגלהו

 אפר כשלי זכרוניכם זה אל סמך ולזה החומר מצד שזהו העונש מפחד לאדם המגעת והיראה
 לירא לכם יש הומר בעלי ושאתם לאפר משולים שאתם כשתזכרו כלוכר ,גביכם חומר לגבי

שעליה מהשם לירא לאדם שראוי היראה ציור ענין וזהו .שאמרנו הללו פנים מהשני מהשם
: אלהים ירא האדם יקרא

 היא בה המכוק התכלית ידה על שיושג כדי המצוה אל שלמות הנותן הדבר לג פרק
שהפעל עד הנפעל הדבר אל ושלמות גמר נותנת השמחה כי השמחה

האדןד שרשים
.השכל להכריח זה מצטרך שיהיה לא )ד( :פ״ב זה ובעבור )ג( :היראה מפני נסתר מקום לאיזה

:השכל להכריח כדי העונשים הונחו שלא כלומר אומר אלכסנדרי ר׳ י*ג .וכו׳ אומר החכם היה
פרק בברכות כדאיתא צלותיה בתר כך אמר שהוא וכו׳

ענפים

 כי חנינא רבי דברי זולת אהדדי קראי התרי להקשות רצה ולא חנינא רבי דברי על דוקא קושייתו שהקשה
 והוא הא׳. בדרך שכתבנו כמו כ״א הכתוב זה כונת פירוש על אחר ביאור שוס מתחלה יודע היה לא הוא

 שהיראה חלו מדברים נשמע אינו זה ולפי השלמות להשיג יכול אחת מצוה ידי שעל להורות לנו בא שהכתוב
 חנינא מרבי ששמע אחר אבל .אהדדי קראי התרי להקשות יכול היה לא ולכן .וק״ל זונורחא מלתא היא

בביאור חנינא רבי כונת שאין לומר צריך אהה ע״כ שמים מיראת חון שמים בידי שהכל הכתוב מזה שלמד
מוק הוא כאשר שמיס בידי הוא שהכל ממנו ללמוד יוכל לא זה לפי כי א׳ מצוה על לרמוז שבא זה כתוב

 אס כי שאמר הכתיב מלשון ג״כ בא הוא חנינא רבי בל לימודו שעיקר שודאי חושב המקשה היה ולכן .מעצמו
מלתא יראה אפו הקשה ולכן וקטנותה המצוה שפלות על מבואר שהוא השני הדרך על מנתו שהיחה מלא

ושכדברך שאמרת כמו וחשובה גדולה מצוה היא שהיראה הוא אמת ר״ל אין החרצן לו והשיב .היא זוטרתא
 מרמז שהוא מזה אלא כ״א מלשון שהוא הושב שאתה כמו זה כתוב בביאור חנינא רבי כונת אץ אבל הוא כן

 ר' של לימודו עיקר בא מזה שאמרנו כמו ענוה מדת בה שנרמז מה מלת והיא זופרחא מלתא על משה גבי
 זה לפי חנינא רבי מדברי הביאור המשך ויהיה הכתוב זה בביאור שלישי בדרך שכתבנו הדרך על וזהו חנינא

 הענוה מדת מתחלה בו אין אס היראה להשיג אפשר שאי לפי כי שמיס מיראת חון שמיס בידי הכלי פך
 נתתי ראה דרך ועל לא או המרו חלקי להכניע ברשותו זהו כי האדם ביד היא והענוה מה במלת הנרמזת•

 כן גס יתיישב זה ולפי .יתברך השס ברשות אינה היראה כאלו ולק וגו' הפוב ואת החיים אלן היום לפניך
 ביד אינה היא האמת שע״פ לפי היראה היא מי ביד המר ולא שמיס מיראת הון שמיס בידי הכל אמר׳ למה

 שמבקשין משל והוא ע״ז חז״ל שהביאו המשל וא״כ להשיגה לו א״א הענוה מדת לו אין אם ג״כיכי האדם
חז״ל כונת ביאור נלע״ד כן .וק״ל לנמשל דומה ממש והיא כהוגן עולה ג״כ היא זה לפי וכו׳ קפן כלי ממט

 : יושר להאריך ואין נכון והוא אלו בדבריהם
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 , פחיתות בעצבוןיקרא יעשה וכאשר פעלה; יקרא לב ובטוב בשפחה כשיעשה בעצמו האחד
 והוא הנדיבות פעל כשיעשה הנדיב כי לאריבטו, הפרות כספר השני במאמר נתבאר דבר וזה

 מיעד הכתוב נמצא וכן .פחיתות יקרא בעצבון יפעלה־ ואם ,פעלה יקרא ההוא בפעל שמח
 הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן נדון אמר בשפחה הצדקה עשית על הגמול

 ויתבאר .לו תתן בנתק ולא לבבך ירע בולא הברכה תלה פ״ו( )דברים אלהיך ה׳ יברכך הזה
 שיקיבל ראוי מעולה והיותר נכבד היותר הפעל כי ספק אין הדרך; עיז שלם יותר באור זה

 יותר פעל בעולם ואין .התוריי הדרך לפי הפכו על והעונש עשייתו על מהשם שכר עליו
 האנשים־ כל הסכמת ובפי בעצמו האמת כפי שכר עליו שיקובל שראוי מעולה ויוושר כבד4

 אמר בשמהה הש״י עובר שאינו מי על הגדול העונש מיעד הכתוב ונמצא הש״י. עבודת אלא
 ועבדת כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את עבדת לא אשר תהת תורה במשנה פשה

 במוחלט. עבדו שלא על לא בשמחה הש״י עבד שלא על העונש תלה כ״ה( )שם וגו' אויביך את
 בהיותו עבדו שלא על אליו יגיע שהעונש שיאמר יתבן לא כי כך שפירושו יורה •הכתוב וענק

 בשמחה יהיה בשלא הש׳יי את לעבוד מהיייב האדם יהיה שלא יתחייב ]א[ שא״כ בשמהה
 המצא ולזה , המצות אל ושלמות גפר נותן בשמחה המצוה שקיום יראה ומזה ,כל וברוב

 ,ק'( )חהליס וגו' בשפחה ה' את עבדו אמר בשמחה שתהיה הש״י עבודת על מזהיר המשורר
 בשפחה היא כן אם אלא השלמות על שתושג א״א הש״י עבודת אם שנשאל ראוי זה ולפי

 מדריד רבד והיראה ביראה שתהיה ראוי י הש עבודת שעיקר שעבר בפרק ונתבאר לבב ובטוב
 היותם עם ביחד ושמחה בעצבון מושגת הש״י עבודת שתהיה אפשר ואיך אותו, ומעציב הלב

 על זה יורה כראוי פעולתו כשיעשה' האדם מכהות כח כל כי הדרך ע״ז הוא הספק זה וההר הפכיים.
 הפרק על או ההוא הכה חסרון על זה יורה שראוי מה כפי פעולתו יעשה וכשלא ההוא הכה שלמות
 אליו שלמות• הוא כן כפנו לפחד ראוי שאין מפה יפחד שלא בארם שלמות הוא וכאשר ,בריאתו
 מי כי אליו, חסרון הוא ממנו שיפחד שראוי ממה יפחד לא ואם ממנו לפחד שראוי מפה שיפחד

 שאפר כפי ידו חוש בטול )ב( על ואם שכלו ערבוב )א( על זה יורה באש ידו מהבנים יפחד שלא
 הנה עניניו ברוב בכאבו ירגיש ולא מגופו דבר שיכאב פי מפרקיו השני בכאמר אפוקר״ט

 בריאותה על זה יורה ממנו שהחרד שראוי פפה וחרדה יראה בהיותך הנפש וכן ,מעורבב שכלו
 הש״י התנשאות יותר תשער כן שכלה ושלפות הנפש פעלת תגדל וכאשר שכלה ושלמות

 הזאת המדרגה מפשו האדם וכשימצא ,דבריו על מלעבור והירא יותר ממנו ותחרד ורוממותו
 שכלו, ושלמות נפשו על־ביייאוה יורה שזה לפי ההיא ביראה ושמה שש שיהיה ראוי היראה מן

 העבודה שתהיה לא בשמחה ה׳ את עבדו שאמר מה בי אחר במקום דוד באר זה על ולהעיר
 ה' את עבדו אמר ביראה העבודה שתהיה ראוי אבל הדיוטות ודרך ראש וקלות בשהוק
 כשהשער ורעדה ביראה שתהיה ראוי הש״י עבודת שעיקר כלומר ל( )שם ברעדה וגילו ביראה
 ותגיל פעלתו וגורל עצמה שפלות מבחנת בהיותה מפנו ותירא והתנשאותו ה' רוממות הנפש

 על יורה שזה מפנו לירא שראוי הנורא הדבר ששערה בעבור והרעדה היראה באותה ותשמח
 וגילו אמר כן ועל שלפה עבודתכם תהיה שתשיגו הזאת ובגילה שכלה ובריאות שלמותה
 אל וקיום שלמות תתז השמחה ובן .העבודה אל ושלמות גפר נוהגת שהשפחה להורות ברעדה
 שהתורה לפי בי ר״ל יל״ט( )שם הפה לבי ששון כי לעולם עדותיך נחלתי דוד אמר הרבר

 לשמור ואקיימה נשבעתי אמר המשפטים ועל ,והקים ועדות למשפטים חלקים לג׳ נחלקת
 בפעל נמצאים דברים היותם מצד הוא שלמותם המשפטים כי להורות )שם( צדקך משפטי

 מסכימים בתורה שבאו והדברים העדות שהם הערות כי עתה אמר ,ואקיימה בהם אמר כן .נעל
 ועל בנפש, קיומם סבת היא והשמחה בשמחה אותם מקבל שהשכל לפי למורגש או למושכל

 השבל שאין בתורה שבאו הדברים שהם החקים אבל .וגו׳ לעולם עדותיך נחלתי אמר כן
 שאין בעבור ידוע טעם להם שאין ממה וזולתם כלאים ולבישת חזיר כאכילת בהם מסכים
 אפר כן על ,בשפחה בעשיתם שיסכים כדי השכל להכריח וצריך בשמחה מקבלם השכל
וזה לעשותה כרחו בעל שכלי והכרחתי הטיתי כלומר ,עקב לעולם חקיך לעשות לבי נטיתי

מצד שרשים
 : ביד הרגש לו שאין .ידו חוש בעול )ב( : שכעין .שכלו ערבוב )א( לג פרק

 פועל
ענפים

 החייב שזה נראה .ופו׳ כל וברוב בשמחה יהיה כפלא וכו׳ מחוייב האדם יהיה שלא יתחייב ]א[ לג פרק
 ומ״ש להש׳יי לעבוד כן גס מהוייב בשמחה יהיה כשלא אף לומר נוכל כי צודק אינו

 אי כי יתברך השס לעבוד שלא על התנצלות שוס לו אין בשמחה בהיותו כי בעבור הוא בשממה הכהוב
 אפשר
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 דמצד בהם ישטח השכר ומצד ,עקב לעולם וזהו בעשיתם המקווה הנצהי השכר תקות מצד
 אמרתך על אנכי שש ואמר עצמו משבח דוד היה זה ועל .בהם הנפש אל הקיום ימשך השמחה

 מצדישהם אלא עצמם מצד שאינם בהקים השמחה כי כלומר קי״ש( )ההגיס רב שלל כמוצא
 השטחה בין להבדיל כדי אכל . רב שלל כמוצא גדולה שמחה בקיומם שמה אני אמרתך

 הדברים שהם בעדות משיג שאדם השמחה ובין בלבד המקווה השכר מצד שהוא בחקים אשר
 כלוטר קי״ם( )שס הון כל כעל ששתי עדותיך בדרך אחר במקום אמר בהם מסכים שהשכל
 יורה זה וכל .ממנו יותר שישוער שא״א שבעולם ממון כל יכלול הון כל לשק כי ,בב״ת שמהה

 שאף עד שיהיה פעל זה אי המעשה אל ושלמות גמר ונותנת בנפשו הדבר קיום סבת שהשמחה
 הרע במיעד הכתוב אמר בשמחה שיעשה ראוי תכליתו שלמות אל שיגיע כדי הרע הפועל

 ולהרבות אתכם להיטיב עליכם ה׳ שש כאשר והיה התורה דברי על עברם על ישראל שונאי על
 הש״י שיסבב כלומר כ״ח( )דברים וגו׳ אתכם ולהשמיד אתכם להאביד עליכם ה׳ ישיש כן אתכם
 יובן שלא כדי אבל • בשלמות שיעשה כדי ההוא הרע בעשית ושמח שש יהיה הרע שפועל
 פעל והוא הפעיל מבנק שהוא ישיש כן הכתוב אמר הרע בעשית ישמח טוב שהוא שהש״י

 הרע בעשית ישמח לא יתברך הוא אבל , שמח יהיה הרע שפועל יפבב שהש״י ור״ל יוצא
 תשמח אל הנביא ואמר כ״ד( )משלי תשטה אל אויבך בנפול זה על שרמה הזהיר וכבר ,הלילה

 הטוב בפעל ואולם .הרע בפעל לשמוח חסיון שהוא שיראה א'( )עובדיה אבדם ביום יהודה לבני
 עליך לשוש ה׳ ישוב כי אמר אבל יוצא פעל שהוא ישיש אמר ולא יתברך בו השמחה הלה
 נותנת שהשמחה ולהורות . עומר פעל והוא הקל מז שהוא אבותיך על שש כאשר לטוב

 ר״ל כ״א( )משלי אק לפועלי ומחתה משפט עשות לצדיק שמחה שלמה אבר הפעל אל שלמות
 פעל פועלי אבל ידו מתחת מתוקן המשפט יצא המשפט בעשית שמח שהוא לפי הצדיק כי

 משפט ידם מתחת יצא בהכרח להם פחתה היא כי המשפט בעשית עצבים שהם לפי און
: בעשיתו שמחים שאינם אחר מעוקל

 בעשית הש״י את האדם שיעבוד עבודה עיקר היא הש״י יראת שענין לפי לד "פרק
 וציור ,בשמחה שתהיה ראוי העבודה שעקר ובארנו שאמרנו כמו המצוה

 טובה הבנה הענק שיובן כדי הדבור שנרחיב ראוי )א( .מאד קשה דבר השמדה עם היראה
 .ויעציבוהו הלב ישברו והרעדה היראח היות עם ושמח שש הירא שיהיה אפשר איך העובד על

 כדי פה זמן גדול וטורח עמל לסבול לו שראוי שכלו ישפוט אדם כל כי ספק שאין ונאמר
 ויתעצב יצטער ההוא העטל או הטורח סובל שבהיותו ואע״ם ,גדול כבוד או פה פעלה שישיג

 הטורח ידי על להשיג המקווה ההיא הפעלה או הגדול הכבוד בנפשו כשישער אבל ספק בלי
 בעצמו הענק הוא וכן . המקווה ההוא הטוב לעומת כאין והעמל ההוא הטורח כל ישים ההוא

 היראה ידי על המושגת המדרגה גודל משער האדם בהיות כי שאפרנו יתברך השם ביראת
 יחוש לא ממנו ויחרד שיירא עד ומעלתו יתברך השם רוממות גודל נפשו כשתשער שהיא )ב(

 משל לזה ממשל שלפה ונמצא .היראה ידי על אליו המגיעים והחרדה והעצבק הטורח לכל
 יראת תבק אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם אמר שאפרט למה ומסכים מאד נכבד

 שיוצא לפי מאד עד גדול טורח ממהצבו הכסף בוצצאת שיש לכה כי ובארו ב'( )משלי ,וגו ה׳
 בשמחה אותו חופר הוא הנה גדול מטמון בביתו שיש לו שנאמר אדם וכן הסיגים עם מעורב
 סומל הוא הכסף מוצא או המטמון שבחפרו אע״פ בזרחות אחריו מחפש והוא מאד עד גדולה
 ואק מאד עד ומצטער בשוקו או ברגלו או באצבעו נקף הוא ופעמים רב ועמל גדול טורה
 התכלית משער כשהוא הנה ומתעצב ההוא בניקיף מאד עד מצטער שהוא אע״פ כי כפק

 יפות פנים בסבר והטורח הצער כל וסובל בלבו שמח הוא הכסף או המטמק שהוא המושג
 ביראת משיג שאדם והרעדה והחרדה והיראה העמל שיובן ראוי זה דרך על כן ,גדולה ובשכחה

שהוא המושג התכלית מעלת גודל משער בהיותו גדולה שמחה בה שישמח שראוי הש״י

ההכנע שרשים
 :שנרחיב ראוי לכן .שנרחיב ראוי )א( לד פרק שהוא ולא ידו על ישיש שהאחר . יוצא פעל

. כשתשפרנפשו שהיא )ב( שהוא עומד פעל . זה על ישמח בעצמו
שנתבאר כמו העונש מחמת יראה לאפוקי פירוש : ישמח בעצמו

 יש כי וכיוצא מהייחו אחר לשרוח ושרדוח דאגוח לו שיש בעבור השס אח לעבוד יכול שאינו לומר לו אפשר
 צד על הכל לו שיש בעבור הוא לו שיש והשוב השמחה לומר רוצה כל מרוב שאמר וזהו מדאי יוחר הכל לו

 את לעטד שצריך לש להודיע רצה שהכחוב לומר שרצונו המחבר לפי אבל . דאגה שוס לו אין ולכן הרבוי
 השס
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 כבבן« תבקשנה אם שאבר וזהו ,היראה תכלית היא שזו אליו והעבודה הש״י אל ההכנע
 בחופר יפות פנים בסבר הטורה כל כשתטבול בלומר , ה' יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים

 ושמח שש שתהיה ראוי בעצמו דרך אותו שעל ה׳ יראת תבין אז הכסף וכמוצא המטמון
 הזאת, המדרגה להשיג יבול אדם כל שאין ולפי .הש״י בעבודת שיגיעך והצער והעמל בטורה
 נסיוגותיו בסוף לו נאמר אברהם שהרי בלבד אלהים ירא ולא מאהבה עובד יקרא אליה המגיע

 זרע ישראל על ואמר אורבי הכתוב וקראו כ״ב( )בראשית אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה
 ביסורין ושכהין כאהבה עושין ע״ב( פ״ח דף )שבת ז״ל רבותינו ואמרו מ״א( )ישעיה אוהבי אברהם
 הש״י אוהב שהוא מי כי ה׳( )שופעים בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהם

 כשנתגלה כי תמצא וכן .יתברך מעבודתו שיגיעוהו והיכורין והעמל הטורח לכל יחוש לא
 ולהרגילו לנסותו י״ב( )בראשית וגו׳ וממולדתך מארצך לך לך לו אמר ראשונה אברהם על הש״י

 לבב ובטוב בשמחה בנסיונותיו שעמד ולפי בטלטול שיש הגדול והעמל הטורח בעול ולסבול
 נותן בשמחה הש׳יי בעבודת והעמל הטורח סבל כי שיורה ממה זה וכל .אוהבי הכתוב קראו

 ירא שהוא מי כי ודם בשר ביראת השם יראת אין כי וזה .והיראה העבודה אל שלמות
 מהשם הירא אבל ,ימיו קצור סבת ווה ,ורעדה בפהד תמיד עומד שר או מלך או אדם משום

 י׳( )משלי ימים תוסיף ה׳ יראת שלמה אמר ימים תוסיף אבל ימיו תקצר לא שהחרדה די לא
 וכן . תקצרנה רשעים שנות אבל ימים יאריכון שלא די לא השם יראת להם שאין והרשעים

 כי חילו יקוס ולא יעשר ושלא כמוהו לבב רכי בנים להוליד הלבב ורך הירא שמדרך אע״פ
 חפץ במצותיו ה׳ את ירא איש אשרי דוד אמר כראוי, חפצו יעשה לא תמיד מפחד בהיותו

 תכונת תקנה לא כי השם הירא אשריו כלומר קי״ב( )תהליס וגו' זרעו יהיה בארץ גבור מאד
 הפץ שהוא מי וגם ,וגו׳ זרעו יהיה בארץ שגבור עד גבורה אלא הלבב רכות ההיא היראה

 וצדקתו בביתו ועושר הון כי הונו יחסר לא המצות בקיום הוצאות שיוציא ואע״פ במצותיו
 ולא המכון ממעטת ואינה מקצרת אינה השם יראת כי להורות וזה .קי״ב( )שס לעד עומדת
 ושבע לחיים ה׳ יראת שלבה אמר ודם בשר ביראת הרעים המקרים מסבבת ואינה הימים

 הירא אין וכן ,לחיים היא אבל המות תסבב לא הש׳יי יראת ר״ל י״ע( )משלי רע יפקד בל ילין
: רע יפקד לא כי מהמקרים יירא לא וכן ,ילין שבע כי טוב כל חסר

 אם האדם אליה יגיע ולא הימנה למעלה שאין גדולה מדרגה היא הש״י אהבת לה פרק
 אברהם כי ,שבארנו כמו היראה מן האהרונה למדרגה הגיעו אהד לא

 עתה לו שנאמר העקידה ואחר ימיו בסוף אלא הזאת למדרגה הגיע לא אוהבי עליו שנאמר
 ונאמר .ומיניה האהבה ענין שנבאר צריך ולפיכך כ״ב( )בראשית אתה אלהים ירא כי ידעתי

 ואהבת ,הערב אהבת ואם המועיל אהבת ואם הטוב אהבת אם ,מינים ג' על האהבה כי
 באהבה שיתערב טבלתי )א( גמור טוב שהוא מצד הנאהב הדבר האדם שיאהב הוא הטוב
 .בלבד טוב שהוא מה כצד הטוב יאהב אבל כלל ערבות קבלת ולא התועלת קבלת ההיא

 ואהבת .בלבד טמנו שיקבל התועלת מצד הנאהב הדבר האדם שיאהב הוא המועיל ואהבת
 ולא טוב שהוא בעבור לא מטנו לו המגיע הערבות מצד הנאהב הדבר שיאהב הוא הערב
 כפי ויתר בפחות )ב( תתחלפו ישתנו והערב המועיל ואהבת .בלבד ערב שהוא אלא מועיל

 בעצטו הטוב בעבור תהיה אשר האהבה ואולם .שיפסדו ואפשר )ג( התענוג או התועלת קבלת רוב
 אליו טוב שהוא בעבור האהוב יאהב לא שהאוהב לפי תשחנה ולא תפסד לא האהבה זאת הנה

והאועב )ה( בעצמו טוב האהוב שזה לו שהתבאר למה אבל ,האוהב אל בצרוף )ד( כלומר

"•יא1 שרשים
 פי״ג במ״ד לקחן ועיין המאמר מזה בפל״ב לעיל

 שנתבאר מה לכל כן גס נאות הוא כי ופמ״ו
: זה בפרק

 ההיא באהבה שיתערב מבלתי )א( לה פרק
אותו אוהב שאיט .וכו׳

 ויתחלפו )ב( ממנו: לו המגיע התועלת בעבור
 המתיקות קבלת כשיהיה כלומר . ויתר בפחות

האהבה אליו ותתגדל תתרבה הרבה התועלת או

ענפים
 לא אס .שפיר מתיישב אינו כל 5א״ בשמחה יתברך השס

 הרבוי ע״צ הכל להס שהיה בעבור והוא בשמחה ה׳ את

 מעש החומלת או המתיקות קבלת וכשיהיה .כן גס
 . שיפסדו ואפשר )ג( :ג״כ האהבה אליו תתמעט

 מהדבר התועלת או הערבות שיפסק אחר כי
 לו למה כי ממנו האהבה ג״כ ותפסד תפסק ההוא

 או תועלח עוד מקבל שאינו מאחר אותו לאהוב
 שהוא פי׳ .האוהב אל בצירוף )ד( :ממנו הנאה

 ממט קבל לא באם משא״כ טובה איזה ממנו קבל
והאהוב )ה( :אינו זה אותו יאהב לא טובה שוס

הוא

 עבדו לא למה טעס נתינח הוא כל מרוב כי שנאמר
 דלן על בשממה להיות יסולין היו לא זו ומסבה

מרבה
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 יחד עליהם )ו( שיצדק עד בלבו ההקוק בלבד הנאהב הדבר והוא האוהב אצל הידוע הוא
 שבלי דבוק יחד והתדבקם האוהב עם הנארב דבר התאהד היא האהבה כי ,האהבה נדר

 איל המניע התועלת אבל )ז( הידוע הוא האהוב אין הנה והערב במועיל ואולם . בעלכוח
 תשתנה הצד ומזה האהוב עם האוהב שיתאחד א״א ולזה אליו המגיע דתענוג והוא דאוהב

 כלל שתשתנה לה א״א הטוב אהבת ואולם .הפסד או התענוג או התועלת קבלת בהשתנות
 האהבה היתר. כן ועל לבד, בו הידיעה )ח( אלא האהוב מן הועלת שום לקבל לאוהב אין כי
 הגמור הטוב הוא הש״י ולהיות .האהבות שבמיני מעולה היותר טוב שהוא מצד הטוב אל

 מה מצד הטוב אהבת אליו האהבה תהיה אפשרות ולא העדר בו שאין אחר כלל רע בו שאין
 הטוב אהבת כי שאמרנו אחרי יתברך בו הידיעה שיעור כפי הזאת האהבה והתוסף טוב שהוא
 לכל המציאות ונותן וחונן הכל יוצר יתברך שהוא אחר ואמנם .לבד בו הידיעה מצד תהיה
 מצד נאהב שיהיה וראוי מועיל הוא הנה באפיו חיים רוח נשמת אשר לכל נשמה ונותן נמצא

 ברא לא כי ברא אשר לכל מזון מכי; בו אשר הדרך נבחין וכאשר • ג״ב מועיל שהוא פה
 שאינם המענגים הדברים גם אבל בלבד היותם לצורך לאדם או חי לבעל ההכרחיים הדברים

 ואולם בלבד הלחם במזון שיתקיים אפשר האדם כי תאמר כאלו , היותם מצד להם הכרחיים
 הכרחיים אינם אם אף מענגים שהם הפירות מן וזולתם והרמונים והענבים תאנים ד נבראו

 שברא מצד כלומר הערב מצד נ״כ נאהב שיהיה ראוי הצד מזה והנה .מציאותו לקיום לו
 מיני כל אליו יאותו גבורה אחדות אהד היותו עם )ט( זה ובעבור .והמענגים הערבים הדברים
 נאהב שיהיה זה לפי וראוי ,הערב אהבת ואם המועיל אהבת ואם הטוב אהבת אם ,האהבה
 מועיל ויותר טוב יותר שימצא שאפשר ידומה לא כי האהבה מיני בכל שאפשר מה בתכלית

 מיני בכל הש״י לאהוב ישראל את מזהיר כשהיה מרע״ה כי תמצא ולזה ,ממנו מענג יותר ולא
 נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת ו׳( )דברים שאמר כמה שנבאר כמו האהבה
 מיני כל לו יאותו אחד היותו עם כלומר )שם( אהד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע ואמר הקדים

 יתברך שהוא לפי ,הערב אהבת ואם המועיל אהבת ואם הטוב אהבת אם המתחלפים האהבה
 מאי אהבתך תהיה אם אף זולתו לאהוב לך׳ ואין התענוג ונותן התועלת הנותן והוא גמור טוב

 נפשך ובכל לבבך בכל אותו לאהוב ראוי ולזה ,בו נמצאת האהבה סבות כל כי שתהיה מק זה
 כי וזה ,שאפשר מה בתכלית שלמה אליו האהבה תהיה שלא מונע שם אין כי מאדך ובכל
 שניהם את יאהב שאם לפי בתכלית שלמה אהבה אנשים ב׳ או דברים ב׳ לאהוב לאדם א״א
 שיתאחד וא״א שניהם בין מתחלקת שהיא אחר בתכלית שלמה האחד אל האהבה אק השווי על

 ולזה ,אחר האהוב היה א"כ אלא האהבה מגדר שהוא כמו גמורה התאחדות באהוב האוהב
 אליו אהבתך שתהיה ואפשר מתחלקת האהבה אין אחד שהש״י אחר כלומר אחד ה׳ אמר

 הטוב מצד ר״ל מתחלפים ממינים האהבה תהיה אם ואף .לשנים האהבה תתחלק לא כי גמורה
 האהבה סבות כל בו נמצאות והיות אהד הש״י להיות ,הערב כצד או המועיל מצד או

 בחינה באיזה )י( מאדך ובכל נפשך ובכל לגבך בכל שלמה אליו האהבה שתהיה ראוי המתחלפות
 האדם חיי כשיבחנו כי .האדם חיי זבני השתנות כצד מונע שם אק וג״כ הבחינות מן שתחיה

 והתחלפות ,הירידה ושני העמידה ושני העליה שגי שהם חלקים לג׳ נחלקים אותם נמצא
 העליה בשני כי .וחערב והמועיל הטוב שהם האהבה כיני התחלף כפי הוא בהם האהבה

 האהבה תמצא ולזה מאד, אחריו וימשך הערב האדם יאהב להם קרוב או שלשים עד שהם
 לפי המשגל תאות אחר שימשך כמי , הנערים במדרגת הם ובאשר ובנשים בנערים הזאת
 הנערים אל דובה הנה ולנפש לגוף ממנו הנמשך החזק על שיביט מבלתי אליו ערב שהוא

אחר דבר יאהבו ולא המאכל מרבוי הנמשך החזק יבחנו ולא המאכל תאות אחר הנמשכים

שרשים
 הזה שהאוהב כלומר .האוהב אצל הידוע הוא
 ולק גמור טוב בעצמו שהוא בהאהוב והשיג ידע

 כי זו באהבה אחר טעם ואין אותו יאהב
 : ממנו הנאה או תועלת שוס קבל לא האוהב

 אבל )ז( : והנאהב האוהב .יחד עליהם )ו(
והוא האהוב מן התועלת .וט׳ המגיע התועלת

 :בעצמו האהוב לא אבל לאוהב ידוע הוא התענוג
 : האהוב את יודע שהוא לבד. בו הידיעה )ח(
 ממאמר בפ״י לעיל עיין וכו׳. אחד היותו עם )ט(

:אחד הש״י נקרא צד איזה על יתבאר שם השני
 האהבה הן .הבחינות מן שתהיה בחינה באיזה )י(

 בבכל או נפשך בבכל או לבבך בבכל הנרמזת
מאדך

ענפים

 אלהין* ה׳ את ושכחת לבבך ורם ע״ד הלב רוממות לידי באו הרבוי מחמת או דאגה מרבה נכשיס מרבה
: נ״ל וק״ל בענפים ט״ו פרק ב׳ במאמר לעיל מזה שכתבנו מה ומיין .ונו׳

יהעפו



273 קלז העקרים י לה פרק שלישי מאמר ספר

 משלשים שהם העמידה ובשני הערבים, התענוגים משאר או אחת להם ככר שיעניקם מי אלא
 שיניח מי האנשים מן שיש עד המועיל אהבת האדם על תגבר להם קרוב או המשים ועד

 התועלת כדמה להיותו השחוק אחר להמשכו )כ( הערבים התענוגים ושאר והשתיה האכילה
 דרך בים ויתן הספינות על שירכב מי )ל( וכן ,מועט בזמן הגדול מהריוח לו הנמשך הגדול
 • כלל אדה לתענוג יחוש ולא והתועלת הריוה לתקות נתיבה בהם ויתן עזים במים עצמו ויסכן

 אבל לערב ולא למועיל האדם יחוש לא ואילך שנים מג׳ הזקנה שני שהם הירידה ובשני
 השם לעבודת נמשכים הזקנים ימצאו ולזה ,טוב שהוא מה מצר הטוב אל תהיה בלבד אהבתו

 המועיל מצד או הערב מצד אשר שהאהבה שיראו אהר כי , מזולתם יותר מהתאוות ונבדלים
 ובלתי קיימת אהבה שהיא טוב שהוא מה מצד הטוב לאהבת רק יחושו לא קיימות בלתי

 שהבחור ולפי . הנפש ישועת סיבת היא וזו ,שבארנו כמו השם שהוא האהוב בהמצא משתנת
 שקוע להיותו כי ,וישועתה הנפש גמול ישער לא ׳ בתאוות שטוף והיותו הדם רתיחת מצד
 בלתי דבר שהוא והשארותה הנפש תשועת יאמין ולא תמיד שיתקיימו ירמה )נ( במוחשות )מ(

 צ״א( )ההלים בישועתי ואראהו אשביעהו ימים אורך בה׳ הבוטה על הכתוב אמר ולזה מוחש,
 הנפש ישועת לשער יובל התאות שיחלשו הזקנה לימי והגיעו הימים אריכות מתוך כי כלומר

 שזה אותו ולאהבה לעבודתו נמשך יהיה ולזה ,השם אהבת מצד יושג שזה ויכיר והשארותה
 יש ואולם ,האנשים בכלל הנוהג הדרך וזהו ,מזולתם יותר השם לעבודת להמשך הזקנים דרך

 כבן השררה ואחרי המועיל אהד או כנערים התענוגים אחר נמשך שהוא מי הזקנים מן
 מזגם כפי בזה האנשים יתחלפו ובן , כזקנים הטוב אהבת אחר נמשכים בהורים ויש ארבעים

 הדרך על האהבה מיני לג׳ יתחלקו ככלל האדם חיי ומ״ם ,בהם שגדלו והנימוסים ומנהגיהם
 על הנפש כהות ממשלת להתחלפות ימשך הזמנים בג׳ האהבה שהתחלפות ונראה .שזכרנו
 אתר ימשך ולזה האדם על המתאוה הנפש תגבר העליה .ובשני הנערות בזמן כי ,האדם

 המתעורר הכה ממנה אשר החיונית הנפש עליו שתגבר העמידה ובשני הבהרות ובזמן ,התענוגים
 הזקנה ובשני ,המדומה והתועלת הממון ואהבת והנצוח השררה אהר ימשך הכהות מ; וזולתו

 השכלי הכה אז עליו יגבר והנצוח השררה אהר מלרדוף הכהות ושאר התאוה שתחלש לפי
 זולתי קיום לו לתת ולא קיים להיות שיוכל דבר ושאק אובדים הדברים שאר שכל וידע ישכיל

 בה אחרי וימשך התאוות ימאס אחריו להמשך השכל שבטבע וממה ,הש׳יי לעבודת ההמשך
 מה מצד הש׳יי שהוא הטוב אהבת אל ובכלל ויראהו הש״י באהבת המשכלת נפשו שתגזור

 כי לבב בלשוננו יקרא הזה השכלי שהכה וידמה , הערב מצר ולא המועיל מצד לא טוב שהוא
 כה על זולתי יאמר לא לבב אבל החיוני הכה בו אשר חיים הבעלי מן האבר על׳ יאמר לב

 ש־ם ונפש )ס( . י״ב( )שס כמוכם לבב יי גם יא( י )איוב וגו' ילבב נבוב ואיש בלבד השכלי
 הנפש כהות על ויאמר ד,רוב וזה )ע( בכלל הנפש כהות כל על יאמר ויהור, בכללות נאמר

 נפש אמר כי י״ב( )בס איש בשר כל ורוח חי כל נפש בידו אשר איוב אמר בפרט החיוניות
 שהנפש ולפי .באדם אשר השכלי הכח על איש בשר כל ורוח החיונית הנפש בלל על הי כל

 , כאדך בלשון הכתוב אותה יכנה המזונות והגעת התאוות השגת על תמיד הומה המתאוה
 שבארנו הדרך על האדם בחיי התחלקם כפי הש״י אל האלה הכהות שלשת אהבת אל ולרמוז

 לבבך אמר ו׳( )דברים פארך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את ואהבת משה אמר
 . לזה יכווט השכליות המחשבות שכל שראוי להעיר בכל ואמר השכלי הכח אהבת על לרמוז

 הדרך זה על ובאורו , המתאוה הכה אהבת על ומאדך החיוני הכח אהבת על לרמוז ונפשך
 אם ,הזמנים בכל גופו כהות בכל האהבה תכלית הש״י את שיאהב האדם את להזהיר בא כי

 מצד ואם ,לבבך בכל אמר השכלי הכה אותה שיגזור האהבה היא שזאת טוב שהאהוב מצד
 כי ומקיימו באפיו חיים רוח נשמת באדם הנותן יתברך הוא כי נפשך בכל אמר המועיל
 ע״א( ע״ד דף )סנהדרין ז״ל כאמרם החיוניים הכדור* לכל ירמוז ובכל החיוני הכה אל ירמוז נפשך

 המתאוה הכח אל לרמוז מאדך בכל אמר הערב מצד ואם ,נפשך את נוטל אפילו נפשך בכל
 / והתענוגים והקנינים המכונות אהבת כמו מתחלפים מינים שהיא ממנו הנמשכת והארבה

 רוח נשמת ונותן והנון האדם ויוצר המועיל והוא הגמור הטוב הש״י הוא כי להורות זה וכל
 לאהוב ראוי ולזה ,חייו ימי כל האדם והמענג והקטנים הטמונות נותן והוא באפיו חיים

ואות שרשים
נפש חלת ויחוד. בכללות נאחר שס ונפש )ס( להמשכו )כ( זה: פ׳ בסיף שיתבאר כחו חאדך
: הפרט על ולפעמים הכלל על לפעמים נאמר :הקוביא שחוק מיני אחר שימשך לפי .השחוק אקר
: הרוב על הרוב. וזה )ע( ימים: ארחות שנוסע .הספינות על שירכב מי )ל(
כמיני : יחשוב .ידמה )נ( : בחורישות .במוחשות )מ(

18 יה ]העקרים[
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 ולשמור עבודתו לעבוד שתהיה ראוי הש״י שאהבת ולפי !הזמנים ובבל האהבה סיני בכל אותו
 והיו זה אל המשיך !במעשה ואם בדבור אם במחשבה אם הזמנים בבל שאפשר מה בבל מעותיו

 בם ודברת לבניך ושננתם ,המחשבה על לרמוז לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים
 וראוי ,ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך הזמנים בבל וזה ,הדבור אל לרמוז

 קיים האדם בעוד שיהיה ממנו שהמעשה ולפי ,ירך על לאות וקשרתם במעשה ג״כ שתהיה
 אמר האדם בחיי שהוא מה על המעשה מיני שני על הזהיר האדם מות אחרי גם שישאר וממנו

 ראוי הש״י אהבת כי להורות וזה ,ונו׳ וכתבתם אמר המות אחר הנשאר ועל לאות וקשרתם
שאפשר מה בכל עבודתו יעבוד האהבה ובתוך הגוף כחות ובכל האהבה מיני בבל שתהיה

: הזמנים בכל וזה ובמעשה בדבור במחשבה .
 מושג הבלתי הדבר אל שהאהבה ואע״פ אותה ותשמח הנפש תענג הש״י אל האהבה לו פרק

 להשיג מחשבות לחשוב אותה ותבלבל הנפש תטריד ההשגה קשה או
 מקום מכל ,הנאהב הדבר שישיגו עד ובדאגה בצער תמיד החושקים יהיו ולזה הנאהב הדבר

 במעט כי אותה תבלבל ולא הנפש תטריד לא מושג בלתי דבר הוא אם אף הש״י אל האהבה
 שהמעט האוהב הרך כן כי / נפלא תענוג ותתענג ותגיל הנפשות תשמח האדם אל ממנו המושג
 בספר שלמה ששבח מה ולזה ,מזולתו מהרבה אצלו ערב יותר הנאהב מהדבר אליו המושג

 אהבה נעמת וכה יפית מה עליה ואמר האהבות מן מזולתה האהבה מן המין זה השירים שיר
 האהבות מן זולתה על הש״י לאהבת שיש והנעימות היופי רב כמה כלומר ז׳( )פה״ש בתענוגים

 מיני בה ויש נפלא תענוג האדם בה שיתענג ר״ל ,בתענוגים האהבה היא האהבה זאת כי
 האדם יצערו האהבות מיני ושאר , בו אשר המתחלפות ההשגות כמיני )א( מתחלפים הענוגים

 עד הצער שיבפל אלא בו ישמח מעט ממנו וכשישיג הנאהב הדבר השגת קודם נפלא צער
 אבל ,החשק וישקוט האהבה תפסק כלו ובשיושג אליו ההשגה אפשרי שהוא אחר כלו שישיגהו

 בלי בו ויתענג המושג הדבר מעלת גודל בשער להיותו המושג במועט האדם ישמח הש״י אהבת
 ממנו המושג במעט יתענג ולזה ההשגה, נמנע יתברך שהוא יודע היותו אחר צער תוספת שום

 שתשקוט הזאת לאהבה וא״א ,והתענוג האהבה תתוסף ההשגה שהתוסף מה ובל נפלא הענוג
 הכוסף ויגדל בו יתענג מה מדרגה כמנה שישיג מה וכל בב״ת הנאהב הדבר להיות ותפסק
 כמו טמנה המושג במעט תמיד ישטח אבל שתפסק א״א ולזה ,תכלית לבלתי וכן יותר להשיג

 והתענוג השטחה תגדל המבוקש הדבר מעלת גודל כפי כי השני/ מהמאמר ט״ו בפרק שבארנו
 האהבה בדרישתו גדול טורה האדם אל יגיע אם אף זה ובעבור .כמנו המושג בדבר יותר

 וכל ,המושג הגדול התכלית משער בהיותו אחריה מלרדוף ימנע זה בעבור לא הזאת וההשגה
 אלא כונתו אין כי בעבודתו לו יגיע לנזק ולא לתועלת לחוש לו אין מאהבה העובד כי שכן

 .האהוב אל התועלת שיגיע ובלבד לו יגיע נזק או לטורח יחוש לא בלבד האהוב רצון לעשות
 מפסיד שהיה המלוכה להפסד חושש היה לא המלך דוד את באהבתו כי יהונתן תראה הלא

 אתה תכון לא האדמה על חי ישי בן אשר היטיב כל כי שאול לו שאמר כמו חי דוד בהיות
 מזיק היה אם ואף אהובו שהיה דוד אל התועלת להגיע היתה כונתו אבל ל( א׳ )שמואל ומלכותך

 אל התועלת בעבור שהיא האהבה כי בלבד האהוב מצד אשר הגמורה האהבה דרך וזהו לעצמו
 והאהבה מהן, אליו המגיע הגדול התועלת בעבור הבהמות האדם שיאהב האהבה אל תדמה האוהב
 הכלבים יאהב האדם כי הכלבים האדם שיאהב האהבה אל תדמה המק מן השמירה בעבור שהיא

 מצד האהוב את האדם יאהב אשר היא הגמירה האהבה ואולם . מהנזק אותו שמירתם בעבור
 לסבה )ב( האהוב את יאהב לא כי האהוב רצק לעשות רק אחר תכלית בלבו ואק בלבד האהוב
 (,ה פרק )חבות ז״ל כאכרם ותפסק תשתנה אחרת בסבה תלויה שהיא שהאהבה לפי ,זולתו אחרת

 בלבד באהוב תלויה שהיא האהבה אבל .אהבה בטלה דבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל
 תהיה תמיד קיים הש״י ולהיות ,קיים האהוב שיהיה זמן כל קיימת תהיה אחרת סבה מבלי

 בבעלי אלא תהיה לא האהוב מצד היא אשר הזאת והאהבה .נפסקת ובלתי קיימת אליו האהבה
 ,בו אשר השכל מצד אלא אינה עצמו מצד חברו את האדם שיאהב האהבה כי ,ובינה שכל
 שם שאין לפי הטת הגוף מן תברח הנפש בי האהבה תפסק ימות או האהוב ישתנה אס ולזה

 שכל בבעלי אלא תמצא ולא האהבות שבסיני המשובחת האהבה זאת ולהיות .האהוב הדבר
 כי כלל הכרח צד שום בה יתערבב שלא צריך כן ועל עליה יגונה או האדם ישובה )נ( ובינה

לא
שרשים

 טפס מאיזה .זולתו אחרת להבה )ב( :התענוג כפי .המתחלפות ההשגות כמיני )א( לו פרק
 או האדם ישובה )ג( :האהוב בעצמות שאין אחר יהיה ורבוייס ההשגות גודל

יגונה
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 / וכל ככל עליו בחיריי שהוא הדבר על אבל )ד( המוכרח הדבר על יגונה או האדם ישובה לא
 לפי אוהבי אברהם הכתוב שקראו עד מזולתו האהבה מן המין בזה אבינו אברהם נשתבח ולזה
 תכריח אחרת סבה שם היתה ולא האהוב הש״י רצון לעשות רק אחרת תכלית בלבו היה שלא
 לא השי״ת מצות אפילו כי בלל הכרח צד שום העקידה בפעל נתערב לא שהרי כך על אותו

 ונו' יראה ,ה פסוק על נ״ו( פרשה רבה )בראשית ו״ל רבותינו בארוהו דבר וזה אותו מברחת היהה
 שבשעה לפניך וידוע גלוי עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני אברהם אמר כ״ב( )בראשית
 לומר יכול הייתי לעולה לי והעלהו יצחק את אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח לי שאמרת

 ולא רחמי כבשתי אבל כן אמרתי ולא כ״א( )סס זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת כבר ולא
 מוכרח אברהם היה לא השי״ת מצות כצד שאפילו מפורש מזה שידמה .מדותיך אחר הרהרתי

 האב רחמי כבש אבל בן עשה ולא רצה אם אמתית בטענה מכנו זה על להתנצל יכול שהיה אחר
 עם יצחק אל ולא אברהם אל העקדה פעל שנתיחס הוא ולזה .יתברך השם לאהבת הבן על

 שלא זה על להתנצל יכול היה שאברהם לפי ,רז"ל דעת כפי העקדה בשעת שנה ל״ז בן היותו
 וכזה ,כך על נצטוה אם עצבו למסור שלא להתנצל יכול היה לא ויצחק יצחק בנו את לעקוד
 החסידים כל מעקדת יותר יצחק את אברהם עקדת תמיד בתפלתנו מזכירים שאנו הוא הטעם

 דור בבל אשר הקדושים וכל וחבריו עקיבא רבי כגון הש״י קדושת על עצמם שמסרו והקדושים
 שם את תחללו ולא מצות לקיים הש״י קדושת על עצמו מסר אמנם מהם אחד שכל לפי ,ודור

 כבריחתו היתה לא הש״י מצות אפי׳ אברהם אבל כ״ב( )ויקרא ישראל בני בתוך ונקדשתי קדשי
 ער בנך את נא קח לו שנאמר משעה היה ימים מג' יותר כי עושה שהיה מה והבחין וידע כך על

 )בראשית מרחוק המקום את וירא עיניו את אברהם וישא השלישי ביום כתיב שהרי העקדה שעת
 ויכול ההפך לעשות יהיה'יודע האדם אותו שכשיעשה הפעל הוא הגמור הבהיר" והפעל ׳כ״ב(.

 אם אבל .זולתו על ההוא הפעל לעשות ויבחר אחר מונע שום ולא מעיק )ה( שום מבלי לעשותו
 אלא הפכו ובין ההוא הדבר בין בחינה בזולת שיפעל מה ויפעל ההפך לעשות ויבחין ידע לא

 שישובח בהיריי פעל זה אין ההפך לעשות יכול שאינו מפני או והמנהג ההרגל מפני או במקרה
 האדם אותו כשיביא טוב פעל שהוא הקרבן אפילו ,רע הוא אם יגונה או טוב הוא אם עליו האדם
 בספר שאמר וזהו ,לכלום נחשב אינו והמנהג ההרגל מפני אלא והרע הטוב בין בחינה בזולת
 שם הליכתך שתהיה שמור ר״ל די( )קהלת האלהים בית אל תלך כאשר רגלך שמור קהלת

 יודעים אינם כי זבח הכסילים מתת לשמוע וקרוב אמר זה ועל ,והמנהג ההרגל מפני לא בבחינה
 שמביאים הקרבן מן טוב יותר החכמים דברי לשמוע קרוב האדם היות כי כלומר )שם( רע לעשות

 הטוב ויפעל מהרע הטוב ויבחין האדם יכיר החכמים לדברי השמיעה ירי על כי הכסילים אותו
 משא״ב {רע שהוא יודעים היותם מצד הרע מן האנשים ויתרחקו טוב שהוא מצד גמורה בבחירה

 לשמוע קרובים שאינם כצד כי לעבודה נחשב אינו שמביאין הקרבן אפי׳ כי הכסילים בפעל
 בבחירה הרע לעשות ויודעים מבחינים שאינם עד הרע ובין הטוב בין מבחינים אינם החכמים דברי
 בבחירה אותו עושים שאינם אחר לכלום להם נחשב הקרבן שהוא הטוב הפעל אין כן ועל ,מהם

 הפכו על אותו בוחרים שהם מצד הקרבן יעשו ולא רע לעשות יודעים אינם כי והרע הטוב בין
 הפעל על האדם ישובח לא כי עליו שישובחו ראוי אין ולזה והמנהג, ההרגל מצד אלא רע שהוא
 לא כן ועל זולתו, על הטוב לעשות ויבחר לעשותו ויכול הרע לעשות יודע כשהוא אלא הטוב

 הכרח צד שום בה שיתערב מבלי גמורה מאהבה עבודתו כשתהיה אלא מאהבה העובד ישובח
 שכר עליה לקבל שראוי המענגת האהבה היא האת ,כלל תועלת קבלת ולא נזק הרחקת זלא

 באהבה ביתו הון בל את איש יתן אם השירים שיר בספר שלמה אמר ועליה , בב״ת נצחי
 : ביתו הון כל שהוא ב״ת דבר חליפות שינתן א״א הבב״ת כי השירים )שיר לו יבחר בוו

 שתפול כמו והאדם הש״י בין אהבה שתפול אפשר אם )ח( כאן שנבאר וראוי לז פרק
שיאהב יצדק אמנם כי , שיאמר לאומר יש כי וזה ,והשם האדם בין

שהוא ממנו התועלת קבלת מצד ואם טוב שהוא במה הטוב א־בת מצד השם את האדם
ידומה לא הללו הסבות מכל אחת בו שאין האדם את הש״י אבל ,הערב מצד או המועיל מצד

יתכן כאשר תהיה האוהבים בין האהבה כי וזה ,האדם אל אהבה ממנו שתהיה שאפשר
זה המרחק בתכלית יהיו כאשר אבל ,למעט רב בין אליו והאחר לאחר האחד שיאהב )ב(

מזה שרשים
 על אבל )ד( :ההכרח ע״צ אצלו אינו כי .יגונה
 הדבר על רק כלומר .עליו בחיריי שהוא הדבר

: מכריח .מעיק )ה( : וכו׳
אפשר אס וכו׳. שקפול אפשר אם )א( לז פרק

 שיאהב כמו האדם את יתברך השם שיאהב
 האחד שיאהב )ב( : יתירך השם את האדם
 שיהיה הן פי׳ .למעט רב בין אליו והאחר לאחר

שיהיה הן רב מחבירו לאחד המגיע התועלת
מעט
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 אשד הם ההפכים כי ,הפכים כפו שהם לפי ,אהבה שניהם בין ,שייפול שאפשר ידוסה לא מזה
 אהבה שתהיה ידוטה ולא ההפך מן יברח הפך כל כי מהבירו אחד כל המרחק בתכלית הם
 ידי המעלה ואנשי החכמים ויאהבום שיכבדום האנשים ישתוקקו ולזה .בדומים אלא )נ(

 כאשר שלמה יותר האנשים בין האהבה תהיה זה ובעבור ,מה הדמות ביניהם שיש שידוכה
 האהבה תהיה גדול ביניהם התחלפות יהיו וכאשר ,מה במעלה או בשלמות שניהם ישתוו )ד(

 שלא בדי לחבריהם הטובות יכספו שלא )ו( האנשים מן יש זה שבעבור עד )ה( מעטה יותר
 היה כן אם אלא ,האהבה תמעט או והפסד ביניהם אשר השווי וישתנה גדולה למדרגה יעלו

 הטובות שיגיעו יבסוף ואז הוא הוא כאלו שידמה עד לבן כאב לחברו הדבקות בתכלית האוהב
 שיש האוהבים אבל ,הבירו ובין בינו זולתיות )ז( ישער לא כי לעצמו אותו שיכסוף כמו לחבירו
 שהכן האנשים מענק מבואר וזה ,כלל שלפה אהבה ביניהם שיהיה א״א זולתיות ביניהם

 ביניהם תמצא שלא הרוע בתכלית שהם האנשים עם והטוב המעלה בענק השלמות בתכלית
 שפלים שהם האנשים וכן ,אליה עצמו מכין )ח( מהם אהד שום ושאין כלל ודבקות אהבה

 ביניהם המרחק להיות המלכים שיאהבום דעתם על יעלה ולא לבם אל ישימו לא כאד במדרגה
 מבואר הוא ולזה .תכלית בעל בלתי שהוא והאדם האלוה שבין המרחק שכן וכל ,מאד יותר

 בהשגת שיש הערבות או ממנו המקובל התועלת בסבת הש״י אל מהאדם אהבה הפול אם אף כי
 אל מהש״י אהבה מדרגת שתפול שא"א טוב שהוא במה הטוב אהבת מצד או ממנו שיושג מה

 בין אהבה שתהיה אפשר איך כן ואם .הערב מצד ולא המועיל מצד ולא הטוב מצד לא האדם
 את תשמעו! עקב והיה ז׳( )דברים ואמר האלהית בתורה מיועד שנמצא בכו והאדם האלוה

 , והרבך וברכך ואהבך וגו' לך אלהיך ה' ושכר אותם ועשיתם ושמרתם האלה המשפטים
 ותשובת צדיקים. אוהב ה׳ קמ״ו( )תהליס ה׳ אמר אתכם ארבתי א׳( )מלאכי הנביא אומר
 הדמיון או השווי אהבת היא האחד , סוגים בשלשה האהובים בין תמצא האהבה כי זה דבר
 ,תועלת בקבלת או בשלמות או מה במעלה או פה בענין האוהבים שני ישתוו כאשר והיא
 ישתוו או בהבירו מהם אחד כל שיתענג או כהבירו תועלת מהם אחד כל שיקבל תאמר כאלו

 ,קבלת יתרון בפי חבירויותר את שיאהב ראוי יותר התועלת קבלת אצלו שיגדל וכי בטוביות.
 ובשישתוו עליו, להכירו אשר והשלמות הטוב יתרק או בהכירו, ישיג אשר הערבות או התועלת
 מן הסוג זה כי ׳ ספק בלי שלמה יותר האהבה תהיה בטוביות או הערבות או התועלת בקבלת
 אה מינק ב׳ והיא ,הטבעית אהבה היא השני והסיג .בכמות השווי בה יפול כבר האהבה
 והשתדל טרה אשר למלאכה האומן אהבת ואם ,ממנו חלק שהוא לפי לולד המוליד אהבת

עניניס הב׳ אלו בהן להתקבץ האבות כן יותר הבנים את האמהות תאהבנה ולזה ,בהמצאתה
יותר

 מחבירו תועלת אחד לכל יש מקום מכל מעט
 מתאחדת האהבה שתהיה הוא הראוי חן ולכן

 רב בין ביניהם היא שהאהבה אחר ־לשון .ביניהם
 זה שקבל שהתועלת אע״ם לומר ורצה ,למעט

 לחבירו המגיע מהתועלת גדול יותר הוא מחבירו
 ממנו תועלת איזה כן גס לו ש*ש אחר מ׳׳מ ממנו
 רב בין אחר פי׳ .שניהם בין האהבה שתפול ראוי

 אוהבים שהם שנים על לומר א״א כי ר״ל למעט
 או רב חלת ביניהם שתונח לא אס זה את זה

 זה בין יש רב הבדל כשתאמר עד׳׳מ מעט מלת
 לומר א״א הלשון זה וט׳ מועט הבדל או לזה
 דמיון איזה להם שיש דברים ב' על אם כי

 שני שהם מהם כי מחש הפכים ב׳ ואינם חה בדבר
 יש רב הבדל עליהס שיאמר יתכן לא הפכים
 בתכלית הס כי מעצמו מובן הוא כאשר ביניהם
 הש״י וא״כ לזה זה שייכות שוס להם ואין המרחק

 אופן איזה על האדם מן המרחק ת בתבל שהוא
 והאהל .נ״ל וק״ל להאדם מהש״י האהבה תפול
 ר״ל וכו׳ האחד שיאהב יתכן וז״ל כאן פי׳ יעקב

מצד לזה זה יאהב לוה1 דמיון ר\ת בהן שיש

 שיאהב הן מחנו תועלת איזה ומקבל לו דוחה שהוא
 הדמיון מצד הוא מ’מ לקטן הגדול ר״ל מעט רב

 לו שיש מי כל .פכ״ל ממנו לקבל שיוכל והתועלת
 שמלבד ויבין יראה לטעום וחיך לראות עיניס

 אינם שגס אלא חובגיס ואינם מגומגמים שדבריו
 והחאה לפנים צריך זה ואין ספק בלי אחתיים

 דומה אחד שנל .בדיחיס אלא )ג( :ויבחר יראה
 : שויס יהיו שניהם .שניהם ישתוו )ד( :לחבירו

 4 שניהם ישתוו כאשר אל שב .זה שבעבור עד )ה(
 ראובן עד״ח .לחבריהם הטובות יככפו שלא )ו(

 בעבור זה את זה ואוהבים חברים הם ושמעון
 מה במעלה או בשלימות לזה זה דומים שהם
 עד לראובן ה׳ שייטיב שמעון בעיני רע הוא ולכן

 על כי להפך וכן ממנו יותר למעלה שיעלה
 ;וכו׳ ביניהם אשר והדמיון השווי ישתנה זה ידי
 מ״ה פ׳ במ״ד לקמן ועיין .הבדל שום זולתיות )ז(
 אח״ד למנין עולה אהבה שמלת המחבר כתב שם כי

 הנאהב עם האמתי האוהב החאחדות על לרמוז
 :מ״ש זולתיות שום ביניהם ואין אחד גוף הם כאלו

: והדבקות לאהבה . אליה עצמו מכין )ח(
כי
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 לפי ואם )כ( ההובר יתנו שהם )י( לפי בהאם גרול יותר הלק בו יש הבן כי )ש( בבאב •יותר
 שבין האהבה הא׳ .מינים ג׳ והיא היחסיית האהבה היא דג׳ והסוג .יותר בגדולם טורחות שהם

 בכסות )ל( משתות והעם המלך בין אשר האהבה אין כי ממנו והמונהגים המנהיג או והעם המלך
 גם ,אליהם מאהבתו יותר האנשים מן נאהב המלך שיהיה ראוי כי , וערך ביחס אבל ,כללי

 המלך מן ,המבוקש כי ,למלך העם מאהבת המבוקש אל שוה לעם המלך מאהבת המבוקש אין
 ושלם נאות באופן קניניהם בשמירת עניניהם והשלמות ביניהם היושר בשמירת לעם שייטיב הוא
 ומעלתו ממשלתו ויכירו וינשאוהו המלך את שיכבדו הוא העם מן והמבוקש לו, שאפשר מה בפי

 לכבד העם ומן לעם להטיב המלך מן האהבה המשך ובזה אליו, וצרכם להם והטבתו עליהם
 המוליד בין אשר הטבעית האהבה מזולת כי והבן האב שבין דאהבה הב׳ והמין ולרוממו. המלך
 לבן המבוקש כי ,והעם המלך לאהבת דומה והסית אהרת אהבה ביניהם תהיה כבר והולד
 שיכבדהו. לאב הבן מן והמבוקש לו, שאפשר מה כפי לבנו להטיב האב מעשה עמו שיעשה מהאב
 כל כאהבת ביניהם אשר .הטבעית האהבה מזולת כי , והאשה האיש שבין האהבה הג׳ והמין

 והמונהגים המנהיג לאהבת דומה יחסית אחרת אהבה ביניהם תהיה בבר המין לקיום לנקבה זכר
 שאפשר מה כפי חקה וישלים ויכבדה האשה צרכי שישלים הוא האיש מן המבוקש כי ,מאתו

 תאהב ולא ,קנינו ותשמור ותכבדהו האיש את שתשרת האשה מן והמבוקש ,הנאות באופן לו
 או טוב היותר אל במדרגה השפל אהבת שתהיה ראוי היהסיית האהבה מן הסוג ובזה ,זולתו
 .בכמות השווי לא וערך יחס על הסוג בזה השווי יהיה וע״כ ,אליו הגדול מאהבת גדול יוהד

 אבל ,הדומים אהבת שהיא הא׳ הסוג מן שתהיה שא״א מבואר הוא האדם את השם ואהבת
 שני לו ירמוז מרע״ה נמצא ולזה .הטבעית האהבה שהיא השני מהסוג שתהיה יחשב כבר

 שהיא הראשו: המין אהבת אל )מ( לרמוז ל״ב( )דברים קנך אביך הוא הלוא אמר ממנה המינים
 וכן ,למלאכתו האומן מאהבת השני המין אל לרמוז ויכוננו עשך הוא ואמר לבן האב אהבת
 ואתה החומר אגהנו אתה אבינו ה׳ ועתה אמר ,אלו'המינים שני אל רומז בתפלתו הנביא נמצא
 ונם ,בנים על אב כרהם עלינו לרחם בגו שתשגיח ראוי הצד ומזה כלומר ס״ד( )ישעיה יוצרנו

 החומר ואפי׳ כלנו ידך מעשה כי אותנו שתאהב לך ראוי הטבעית האהבה מן השני הצר מן
 שתשגיח לך ראוי כלומר כלנו ידך מעשה שסיים וזהו ,השכלית הצורה בו שתתן קורם יצרתו אתה
 היטב יעויין כאשר אבל .ראוי בלתי או ראוי שיהיה הן ידיו במעשה פועל כל שישגיח במו בנו

 הם האב, מן כבן השם מן חלק החומר ולא הצורה אין כי בהעברה, נאמר זה שכל נמצא
 ישתדל אמנם פועל כל כי מעשיו לשמור שישתדל שראוי לומר אין במאמר )נ( שפעולתו אחר

 ,שיריהם המשוררים שיאהבו )ס( הוא הצד ומזה ,בו טרח אשר הטורח בסבת ידיו מעשה לשמור
 מבואר הוא וע״כ .המק מזה אשר האהבה בו יפול לא עמל ולא טורה לא בו יפול שלא מי אבל

 , היחסית האהבה שהיא השלישי הסוג מן אלא שתהיה אפשר אי האדם את השם אהבת כי
 מ״ז( )ההלים אלהים הארץ כל מלך כי במלך . ומעל ואב במלך הש״י יתאר הכתוב נמצא זע"כ

 אתה כי באב .ל״ג( )שס יושיענו הוא מלכנו ה׳ מ״ד( )ישעיה וגואלו ישראל מלך ה׳ אמר כה
 כסו כי וזה .רבים וכן ל״ב( )דברים קנך אביך הוא הלוא ס״ג( )שם ידענו לא אברהם כי אבינו

 כן שאמרנו כמו אותם שיכבדו אלא מהם יבוקש ולא והבן העם צרכי משלימין והאב שהמלך
 הנקרא כל הכתוב שאמר כמו לשמו כבור לתת רק מהם יבוקש ולא האנשים צרכי משלים י’הש

 נוהגים היו שלא על ישראל את מאשים הש״י נמצא וע״כ מ״ג( )ישעיה בראתיו ולכבודי בשמי
 אדוניו ועבד אב יכבד בן אמר אדוניו עם העבד כדרך ומורא האב עם הבן כדרך כבוד בו
 צריך אינו יתברך שהוא ואע״פ ח׳( )מלאכי מוראי איה אני אדונים ואם כבודי איה אני אב אם

 מ״ם ,משני )ע( עשר ארבעה בפרק שבארנו כמו הכבוד כל על מולה י הוא כי זולתו שיכבדוהו
או שיחול אל מוכנים שיהיו כדי )פ( כראוי כבוד בו נוהגים היו שלא על ישראל את מאשים היה

קידב שרשים
 החלק .מהאם גדול יותר חלק בו יש הבן כי )ט(

 וכמו מהאם לו בא הוא שבו נראה והיותר הגדול
 ואביו הקב״ה באדם שותפים ג' רז"ל שאמרו

 מזרעת ואמו וכו׳ הלובן מזריע אביו וכו' ואחו
 והדס והשערות והבשר העור וממנו האודם
 גדול יית' הוא היה החלק , וכו שבעין והשחור

 הגידין והוא מהאב שבא מהחלק נראה ויותר
 :המוליד אהבת כנגד וזהו וכו׳ והצפרניס והעצמות

שהם לפי ואש )כ( :האמהות .שהם )י(

 בכמות )ל( :האומן אהבת כנגד וזה .טורחות
 לא לזה זה דומים אהבתם שאין כל!מר .כללי

 לפי רק אחד מענין אינם כי בענין ולא בגודל
 : ג״כ האהבה תהיה ביניהם שיש והערך היחס

 : השני מהסוג הראשון. המין אהבת אל )מ(
 : נעשו שמיס ה׳ בדבר ע״ד . במאמר )נ(
 : הטורח מצד . שיריהם המשוררים שיאהבו )ס<
 מוכנים שיהיו כדי )פ( :הב' ממאמר .משני )ע(
 הש״י כי ותועלתו עצמו כבוד בעבור לא . וכו

איט
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 עצמו המכה על אלא יחול לא אשר המערכה ממקרי לשמ״ם והשגחתו האלהי השפע בהם ידבק
 לא אם הנביא אמר ובן ,אדוניו מלפני בעבד מלפניו ויירא לאב כבן הש״י כשיבבד וזה ,לכך

 תגר ב׳( )שם ונו׳ ברכותיכם את וארותי וגו׳ לשמי ככור לתת לב על תשימו לא ואם תשמעו
 היחפיית האהבה אל לישראל הש״י אהבת הכתוב ,ידמה וכן י״ג( )ירמיה וגו' כבוד אלהיכם לה׳

 אישי הקראי !באמונה לי וארשתיך נ״ד( )ישעיה עושיך בועליך כי- אמר לאשה הבעל בין אשר
 היתה שלא לפי כלומר )פה( אישה לא ואנכי אשתי לא היא כי ריבו באמכם ריבו ב׳( )הושע
 כל להשלים יחוייב שהבעל כמו כי לדורית וזה , בעלה עם האשה שתתנהג ראוי כאשר נוהגת
 ישראל צרכי כל הש״י להשלים ראוי כן ,הנשים מן מזולתה לו אותה ויחד לקה אשר האשה צרכי
 לאהוב לישראל ראוי וע״כ ,האדמה על אשר העמים מכל לו לנהלה בהר אשר העם שהם

 לבבך האשה חחוייב כאשר זולתו לאהוב ושלא והקיו מצוהיו ולשמור מפניו ולירא אותו ולכבד
 ישראל אל הש״י שאהבת ולהורות .זולתו לאהוב ושלא מפניו ולירא אותו ולאהוב בעלה את

 בחיריית אהבה אבל ,הטבעית כאהבה ולא ההרמות כאהבה אינה ולשון אומה מכל יותר
 חשק בשם ישראל אל הש״י אהבת הכתוב בנה ,טעם שום בלי בלבה האוהב רצק אל נמשכת

 כמר ,טעם בלי האהבה הפלגת על יאמר השק ושם ו׳( ,)דבריה בכם ויבחר בכס ה׳ השק אמר
 אמר ,טעם בלי להיותה השק יקרא הימנה נאה שהיא אע״פ מזולתה מיוחדת אשה האיש שאהבת
 .ממנה נאה אחרת מוצא שהוא אע״פ כלומר ל״ד( )בראשית בבתכם נפשו השקה בני שכם הכתוב

 זה חקוי על מיוסד השירים שיר ספר וכל .טעם בלי בחשק היא ישראל את הש״י אהבת וכן
 ולזה ,טעם שום בלי החשוקה דרעיה עם החושק כדוד (5) ישראל וכנסת הש״י בין אשר החשק

 ה׳ בחר בך אלהיך לה׳ אתה קדוש עם בי אמר סגולה הזאת האהבה את הכתוב שקרא הוא
 ה' חשק העמים מכל מרבכם לא האדמה פני על אשר העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלהיך

 ממנו תפרד לא במק דבקה תמצא שהסגילה כמו כי )ק( זה ובאור ו׳( )דברים בכם ויבחר בכם
 באומה דבק סגולה ענק הזאת האהבה כן האיכות מצד ולא הכמות מצד לא בו נמצאת ואינה

 האיכות מצד היתה שלא לבאר וגם .בכם ה׳ השק העמים מכל מרבכם לא כי הכמות מצד לא
 האהבה אבל ס'( )שם אתה ערף קשה עם כי וגו' לבבך וביושר בצדקתך לא אחר במקום אמר

 .בשעת עליהן שהבטיח והוא , בלבד החושק לרצק .נמשך ענין אלא טעם בלי כהשק היא הזאת
 והייתם בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם ועתה ,התורה קבלתם בשכר תורה כתן

 אליו המושג המועט כי החושק שמסגולת כמו כי י״ט( )שמוח וגו׳ העמים מכל סגולה לי
 מאומת אליו המגיע העבודה מעט הש״י כן מזולתו מהרבה אצלו וערב נכבד יותר מהשוקו
 .וגו׳ העמים מכל אמרו וזהו ,האומות מכל או אחרת מאומה מהרבה אצלו נחשב יותר ישראל

 הארץ שכל אהר כלומר וגו׳ כהנים ממלכת לי תהיו ואתם עם דבק הארץ כל לי כי אמרו יהיה או
 כל החת אשר העמים כל על להגדילכם אתכם להבטיח יכול אני ממני הם הממשלות וכל שלי

 זולתכם אחרת לאומה ממשלה לתת שיוכל מבלעדי אלוה ואין הכל כוללת ממשלתי כי השמים
 כענין טעם בלי דבקה אהבה כלומר הסגולה ענק זהו כי , מכם גדולה יותר שתהיה אע״פ

 )מלאכי אהבתנו במה ואמרתם ה' אמר אתכם אהבתי אמר זה מבאי הנביא נמצא וכן , החשק
 מורות פעולות האוהב מן שימשכו עד כלום אינה בלבד במאמר שהוא האהבה כי כלומר א׳(
 וגו' שנאתי עשו ואת יעקב את ואהב ,ה נאם ליעקב עשו אח הלוא אמר וע״כ ,האהבה על

 ולא הבכור הוא כי בעשו שאבחר ראוי היה לבנים האב אהבת דרך שמצד אע״פ ד״ל )שם(
 הש״י באהבת הכתוב יפליג סי נ״כ נמצא וכן .שממה הריו את ואשים שנאתיו אבל כן עשיתי

 לאהוב האב שמדרך בעבור כי ,ביניהם הא־בה שתהיה שאפשר צד מכל לבן כאב ישראל את
 לישראל הייתי כי ד׳( )שמוח ישראל בכורי בני הכתוב אמר אונו ראשית הוא כי הבכור בנו

 השרות מצד הבן את האדם יאהב שלפעמים בעבור וכן ׳ ל״ה( )ירמיה הוא בכורי ואפרים לאב
 שפעמים לפי וגם ,י״א( )הושע ואהבהו ישראל נער כי הכתוב אמר כנער לפניו משרת שהוא

 שהוא קטן ילד שהוא מפני או יקיר בן שהוא חשיבותו מפני הבן את האב אהבת שתהיה
 קשורה שנפשו ל״ה( )ירמיה שעשועים ילד אם אפרים לי יקיר הבן הכתוב אמר ,בו משתעשע
 כמר ,עוד אזכרנו זכור בו דברי שמדי עד שעשועים כילד או לו יקיר בבן כאב באהבתו
 ונם בו, כשמדבר אותו לזכור יחזור וע׳ב תמיד, אוהבו בזכירה מתענג שהוא האוהב שמדרך

בנו מצער המתפעל כאדם עליו רחמי ונכמרו לו מעי המו אותו ואהבתי בעיני חשיבותו לטדל

 כחו כי )ק( וחברות(: רעות לשון והוא השירים : תועלתם בעבור שהוא רק לכך צריך איט
השחוק כנין עד״ח .במין דבקה תמצא שההנולה ,וידיד אוהב לשון דוד )מלת רפיה עם כדוד )צ(

בפרק לעיל שנתבאר ע״ד ,לו סגולה שהוא באדם בשיר שם שנוכר רעיתי מחלת נגזר רעיה
ע״ז■
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 החביב הבן על או שעשועיו ילד על האב שירחם כמו עליו לרחם לי ראוי וע״כ ,לו החביב
 האב מרחבי יותר זולתו על נמצא שום רחמי נמצא שלא ולפי .ה׳ נאם ארהפנו רחם וזהו ,לו
 על לבקש אבינו נאמר כי ,עלינו רחמיך נא יהמו מלכנו אבינו בתפלהנו תמיד נזכור הבן על

 .עבדיו את כמלך להושיענו יכולה בידו שיש לומר מלכנו ונאמר ,הבן על כאב הרחמים הכמרת
 וכאב עבדיו את כמלך יהסיית האהבה היא ישראל את השי״ת אהבת כי זה בכל ונתבאר

 ואהבת הכתוב אמר משתנה בלתי וקיים שכלי ענין זו שאהבה ולהורות .לאשה וכבעל לבנים
 השלישי הסוג כזה שהיא אע״פ השם את האדם שאהבת ג״כ ונתבאר , )שם( אהבתיך עולם
 / הערב מצד או המועיל מצד או הטוב מצד ר״ל הפנים מכל שתהיה אפשר יחסיית אהבה שהיא

 תכלית )ר( הש״י אל האהבה והיתה ,האהבה תכלית הש״י את לאהוב האדם יחריב זה ובעבור
 מענין לבאר שרצינו כה וזה .שכתבנו הדרך על אליו הש״י אהבת תמשיך שהיא לפי ההורה כל

. השמים בן תורה שהוא השני העקר בבאור שהוא השלישי המאמר נשלם ובכאן . האהבה
:ותהלה ברכה כל על ויתנשא ויתרומם יתברך .עזרונו הנה עד אשר לאל והשבח

:קדושי אלהי בעזרת .השלישי המאמר סליק

 והמות ההיים הארץ ואת השמים את היום בכם העדתי
 אתה תהיה למען בחיים ובחרת והקללה הברכה לפניך נתתי

 כי בו ולדבקה בקילו לשמוע אלהיך ה׳ את לאהבה ! וזרעך

: ונר ה׳ נשבע אשר האדמה על לשבת ימיך וארך חייך הוא

הרביעי המאמר

 ובאור התורה ככלל המניע התכלית והוא ,והעונש השכר שהוא השלישי העיקר בבאור
 במאמר לנו קדם כבר . ובשרשים בו הנתלים והדברים לו המתחייבים השרשים

 , אלהית שהיא במה האלהית לדת התחלות אינן והתכלית )א( שהבהירה ט׳ פרק ראשון
 השרשים בכלל אוהו מנינו לא כן ושעל ,האנושיות הפעולות לכל התחלה היא שהבחירה
 תכלית מאשר ,הנימוסיות הדתות לכל התחלה שהוא אע״פ ושהתכלית ,האלתית לדת המיוחדים

 עקר והעונש השכר שהוא התכלית שמנו הנימוסיות הדתות לתכלית ,מתחלף האלהית הדת
 יקים לא אם והעונש השכר שהוא הזה התכלית לבאר שא״א בעב'ר אבל . האלהית לתורה

 אם הבהירה לבאר אפשר שאי ולפי .בבחירה ראשונה שנדבר ראוי בבחירה הידיעה )ב( לנו
 הנמצאות הש״י בידיעת תחלה שנדבר ראוי ,הנמצאות הש״י ידיעת שורש ראשונה יתבאר לא

 שהוא ,בו הנתלים ודברים והעונש בשכר זה ואחר בהשגחה נדבר ואח״ב בבחירה כך ואחר
 הנמצאות יודע השי״ת אין שאם , וזה ,ועונש בשכר לדבר כדי מחוייב הסדר שזה מבואך

 בחיריי האדם אין אם אותם ידע אם ואף ,מעשיהם על ולעונש לשכר ענין אין השפלות
 האדם ויהיה הנמצאות השי״ת ידע אם ואף שכר, יקבל או עליהם שיענש ראוי אין במעשיו
 תי הבעל את שירע הדרך על מיניית ידיעה )ג( אותם יודע הש״י יהיה אם במעשיו בחיריי

 יתכן לא ,בעמלם טוב שכר להם ולתת ברים על להענישם מעשיהם בפרטי משגיח אינו אם
 והבחירה השי״ת ידיעת שהם הג׳ שאלו מבואר הוא ולזה .עונש ולא שכר לא בכאן להיות

 ראשונה בהם העיון יחוייב לכן ,בו ונכללים והעונש השכר לעקר בהכרה קודמים הם וההשגחה
 בו הנתלים ובדברים והעונש בשכר נדבר כך ואחר מהם ומסתעפים בהם הנהלים ובדברים
 המעיין על יכבד שלא כדי מופלג בקיצור זה וכל ,המשיה וביאת המתים ותחית כתשובה

: בלבד המאמין אל ציור לתת שיספיק אלא
לפי

שרשים
הידיעה )ב( :בשלוח התכלית . והתכלית )א( הכמות חצי לא לאדם ואינו הב' ממאמר ט״ז
בחירה לאדם שיש .בבחירה . התורה כל תכלית )ר( :האיכות מצד ולא

 : הידיעה יתברך להשם ושיש והולך שמבאר וכמו שיאהב מצד אס כי אינה כולה התורה כל שקיום
: כללית ידיעה .מינית ידיעה )ג( :וכו׳ תמשיך שהיא בעבור להש״י

במאמר
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 החסרונות סן מסולק שיהיה ראוי שהש״י השני במאמר )א( שהשרשנו מה לפי א פרק
 שמחריב מבואר והוא הסבלות, מחסרק גדול יותר בעולם חסרון ואין

 בו סבל שיהיה דבר בעולם נעשה שיהיה יתכן ולא בעולם הנעשים. הדברים בל יודע שיהיה
 שעליהן האנושיות הפעולות כל יודע ית׳ הוא שיהיה בהכרח יתחייב ובזה ,אותו יודע ובלתי

 מכרעת בלתי או )ד( האפשר חלקי משני אהד מכרעת )ג( ידיעתו אם ואולם .דנין אנו )ב(
 ראוי ואין במעשיו מוכרח האדם יהיה )ה( מכרעת היא שאם וזה ,רב עיון צריך זה דבר הנה

 שלא ההכרח צד על פועל היותו אחר פועל שהוא .מה על עונש ולא שכר 4שיקב זה לפי לאדם
 מכרחת אינה ואס ,מעיק )ו( מבלי אליו פעולותיו שהתחלות מה על אלא יגונה או האדם ישובה

 אל מסכמת בלתי ידיעתו אז ותהיה השי״ת שידע מה זולת הפעל אל שיצא אפשר הנה )ז(
 מחוייב שהוא כ ג׳ מבואר והוא . כזב ודבר ושוא סכלות אלא ידיעה א״ב תהיה ולא המציאות

 היה שאם השכל מצד ,התורה מצד ואם .השכל מצד אם וזה ,נמצא האפשר טבע )ח( שיהיה
 מי משפט ויהיה , ובטל שוא דבר בבל ההשתדלות היה )גי( נמצא בלתי האפשר טבע

 זה לפי ויתבטלו )י( שוה ההוא הדבר יגיע שלא שישתדל טי ומשפט דבר להשיג שישתדל
 האדם שיקרב ובטל וההתלמדות הלמוד בטל ויהיה מהשבת מלאכת ובל והאומניות המלאכות

 המוחש הפך )ל( וזה ,כלל לרצון )כ( מבוא בבאן יהיה ולא המזיק מן ויברח המועיל אל
 מהצווים ואם הכוללים מהענינים אם יראה זה התורה מצד ואם ,עליו שנוצרנו מה והפך )מ(

 להישיר התורה נותן ושקר לשוא נמצא האפשר טבע היה לא שאם הכוללים בצד ,הפרטיים
 ית׳ השם עבודת על האדם כאזהרת בתורה שבא מה ויהיה ,ישרה כדרך ולהדריכם האנשים
 ליראה להם זה לבבם והיה יתן כי צווה והכתוב ,ובטל שוא ומשפט צדקה ולעשות ואהבתו

 הכתוב שאמר הפרטים הצוויים מצד ואם ה׳(, )דבריה וגו' הימים כל כצותי כל את ולשמור אותי
 כ׳( )פס תנאף ולא תרצה לא ה׳( )פס תו לב וישוב ילך ואמר כ״ב( )כה לגגך מעקה ועשית

 מציאות על מורים שהם הפרטיים בהצוויים אלו וזולת י״ע( )ויקרא תגזול ולא רעך את תעשוק ולא
 לא )נ( גמור עול והשכר העונש היה נמצא האפשר טבע היה לא שאם ועוד ,האפשר טבע

 שאי מבואר שהוא אלא ,בחיוב פועל א־ם בל שהיה אחר לקצתנו מקצתנו ולא אלינו מהשם
 שיהיה א״א וגם שימצא מחוייב האפשר שטבע ואחר ,נמצא האפשר טבע יהיה שלא אפשר
 ידיעת תהיה איך ספק נשאר הנה ,בהקו הסרק זה להיות הפרטיים הענינים יודע ביתי הש״י
 שתי )כ( שיסכימו אפשר והיאך ,האפשר בצדדי צד בכר,חת ובלתי האבות אל מסבכת הש״י

: הדעת בהחלת זה את זה כסותרין נראין שהן הדעות אלו
 שאין )פ( אמר הרביעי במגלה והדעות האמונות בספר פירש זי׳ל סעדיה רב הנאק והגה

 שהיא כבה ידיעתו שאין )פ( כמו ,מציאותם סבת האפשריים הדברים השי״ת ידיעת
 וע״ב מציאותם סבת אינה האפשריים הדברים ידיעתו כן ,טבעו על נשאר אבל הויתו כבת

 אנו )ב( :במופתים הב׳. במאמר )א( א פרק
: נדונין אנו . דנין

 עד״מ .וכו׳ האפשר חלקי משני א׳ מכרעת )ג(
 ביד באפשרות הוא אחד שכל ורשע צדיק כגון

 שיהיה יודע והש״י רשע או צדיק להיות האדם
 או )ד( : זה על האדם את מכריח וידיעתו צדיק
 אותו להכריח יכול אינו שהש״י .מכרעת בלתי

 כי פ״ד בח״ב לעיל עיין צדיק. להיות בידיעתו
 מוכרח האדם יהיה )ה( :זה לשון ג״כ נתבאר שם

 בד״מ אותו יודע שהיה הש״י ידיעת מכח .במעשיו
 . מעיק )ו( :רשע להיות לו א״א צדיק שיהיה
 זולת הפעל אל שיצא אפשר הנה )ז( :מכריח
 ת״מ צדיק שיהיה יודע שהש״י אף כי פי' וכו'.

 להכריח יכול מינו הש״י כי רשע להיות לו אפשר
 הש׳יי ידיעת א״כ ויהיה צדיק שיהיה בידיעתו אותו
 שיהיה . נמצא האפשר טבע )ח( :כיב ודבר שוא

 להרע הן בטבע האדם ביד והאפשרות הבחירה
 . וכו' דבר בכל ההשתדלות היה )ט( :להטיב הן

על להשתדל יוכל לא בידו אינו שהאפשרות מאחר

 הלמוד וכו׳ המלאכות זה לפי ויתבטלו )י( :זה
 פוס להשיג לו אפשר אי כי .וכו׳ וההתלמדות

 לדבר .לרצון )כ( :בידו האפשרות שאין מאחר דבר
 בחוש רואין שאנו .המוחש הפך )ל( :אותו שירצה
 פירוש .עליו שניצרנו מה והפך )מ( :כן שאינו

 יתר ובינה שכל האדם אל הש״י נתן זה בעבור
 ולעשות להשכיל שיוכל כדי ב״ח יצירת שאר כל על
 יהיה לא ואס ראוי מהבלתי ולברוח אליו שראוי מה

 כן אס ויהיה השכל לו ניתן לשוא בידו האפשרות
 . וכו' אלינו מהשס לא )נ( :היצירה כונת הפך
 עונש או שכר שוס אלינו שיבא הראוי מן אינו

 הש״י נגד שעשה הדברים על מהש״י שהוא מה ה;
 מוכרח שהוא מאחר לחבירו אדס בין שהוא מה או
 שתי )ס( ח.ה: הפך לעפות לו וא״ח מעשיו על

 שאין )ע( :האפשר וטבע הש״י ידיעת הדעות. אלה
 לדברים כבה אינה הש״י שידיעת .וכו׳ הש"י ידיעת

 פי׳ .שהיא חמה ידיעתו שאין )פ( :האפשריים
 ידיעה אותה ואין שיהיה דבר מאיזה הידיעה

 ועד׳־מ הוייחו סבת וז״ש ההוא הדבר להויית כבה
הש״י
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 בדברים תמיד נמצאים היו מציאותם סבת ידיעתו היתה שאלו ,אפשרותם טבע על נשארו
 מציאותם שאין )צ( יתחייב ליום מיום מתחדשים אותם נראה שאנחנו ואחר .המיניים הטבעיים

 ונמשך ז״ל הגאון דברי אלו ,אפשרותם טבע על הדברים נשארו זה ובעבור , בידיעתו תלוי
 לדברי קרובים הללו שהדברים לפי מספיק זה ואין .מספרו ה' במאמר הכוזר ספר בעל אחריו

 תלוי מציאותם שאין אחר אותם יורע היה שאם האפשריים הדברים יודע הש״י שאין האומרים
 האפשר חלקי מב׳ המציאות אל היוצא בהלוף )ק( ידיעתו שתהיה אפשר היה כבר ,בידיעתו

 הדבר בשאמר הספק זה שהתיר מי האחרונים מן ויש ,סכלות אלא ידיעה א״כ יהיה ולא
 שהוא מהר המטר ירידת במו עצמו, בבחינת ואפשרי סבותיו בבחינת מחוייב יהיה כבר

 והדברים הליחיות ורבוי האדים )ר( עלית שהם סבותיו בבחינת ומחוייב עצמו מצד אפשרי
 סבותיו בבחינת מהוייב שהוא לפי מחר ירד שהמטר ידע והשי״ת ,מוכנים שהיו )ש( הדומים
 וכשיעויין הענין, זה ביפוי בזה החכם והאריך עצמה, בבחינת אפשרית היא המטר שירידת ואעי׳פ

 בגזרה )ת( הם הדברים שכל האומר לדעת נוטה שהוא הראשון הדעת הפך ימצא הדעת זה
 השי״ת ידע אם סבותיהם בבחינת מחוייבים שהדברים שאחר ,נמצא בלתי האפשר ושטבע
 עצמם בבחינת אפשריים שהם שנאמר זה מה כן ואם בהכרח מהוייבים יהיו הנה הסבות

 ואי הסבות מצד שהוא המציאות אל מהם שיצא הצד מן ומוגבלים מחוייבים שהם אחר )א(
 שם מצד שכלית בבחינה אלא )כ( אפשר זה ואין ההוא הצד זולת המציאות אל שיצא אפקד

 אבל , שיצא מה הפך המציאות אל יוצא אז והיה בהפך הסבות שימצאו אפשר שהיה האפשר
 זה לפי לומר ויתחייב הש״י, שידעם הסבות המצא אחר מהוייב הוא הנה בעצמו העני! מצד

 שוות הסבות שאם ,סבותיו בבחינת השווי על אפשרי )ג( שיהיה בעולם דבר שאין הדעת
 ואם ,האחר על האחד הצר המכריח הוא מי )ה( בעינו הספק ישוב הסותר חלקי לשני )ד(

 ,הש״י ידיעת תבטל האפשר טבע ישאר ואם האפשר טבע בטל המכרעת היא הש״י *עת“«
 הפך וזה בעצמו בענק ולא שכליית ובבחינה בדבור נכצא האפשר שטבע נאמר אם אלא

שיש הדרך ע״ז סובבים נמצאים וכשיעויינו הזה הספק בהיזר נאמרו דברים והרבה / המכוון
מהם

שרשים
 צ״ל אעפ״כ והזרעים הצמחים מיני כל יודע השיי

 ההיא הידיעה חכח באה אינה הצמחים שעמיחת
 צומחים היו ההיא הידיעה מכח צומחים היו שאלו

 היא הש״י ידיעת שהרי הפסק שוס בלי עולמית
 ידיעה התחדשות שוס שייך אין כי עולמית כן כס
 תם מציא שאין )צ( :והולך שמבאר וכמו הש״י גבי

 :כנזכר מתחדשת אינה ידיעתו כי .בידיעתו תלוי
 שאין מאחר . המציאות אל היוצא בחליף )ק(

 שלא להיות יכול כלל בידיעתו תולה המציאות
 המציאות אל היוצא הדבר אל מסכמת ידיעתו תהיה
 מהש״י הידיעה שגזרה מה הפך ההוא הדבר ויהיה

 העננים .האדים )ר( : למעלה שבארנו כמו
 : המטר להוית . מוכנים שהיו )ש( :)דינסט״ע(

 מחוייבים שהס אחר )א( :בחיוב . בגזרה )ת(
 הוא שהמטר מאחר פי' וכו'. הצד מן ומוגבלים

 הגורמים יות והלי האדים סבת מצד לירד מחוייב
 רוצה אינו בעצמו הוא אס ואף אותו והמכריחיס

 זולתם לירד להמטר וא״א לירד הוא מחוייב לירד
 שידיעת לי מה כי חיוב כ״א אפשר נקרא זה אין א״כ
 להמטר סבה שהוא הדבר את ומכריח מחייב הש״י

 עכ״ם שהרי בעצמו המטר בידיעתו מחייב או
 המטר כן ואס סבותיו מצד לירד המטר מחוייב

 אלא )ב( :עצמו בבחינה כלל אפשרות בו אין
 האפשר שם פי׳ .האפשר שס מצד שכלית בבחינה

 והוא שכלית בבחינה אס כי זה על לומר א״א
על אפשרות ציור איזה בשכלו לצייר האדם שיוכל

 הוא לצייר שיוכל והאפשרות ,באמת כן אינו אבל זה
 לולא ור״ל וכו׳ בהפך הסבות שימצאו אפשר שכיה

 להיות יכולים פתה שהיו הללו הסבות שנתהוו
 ממה הפך מציאות איזה על המורים אחרות סבות

 על המורים הסבות נתהוו פתה עד״מ שנמצאו
 כהיות א״א הללו סבות מכח ולכן השחרות מציאות
 אפשר היה הללו הכבות היו לא אס אבל הלבנות
 מציאות על מורים שיהיו סבות איזה שיתהוו
 הלבן מציאות להיות מחוייב היה ואז הלבנות
 עתה בנמצא שהוא כמו השחור מציאות ולא בנמצא

 וא״כ וכו׳ הפך מציאות אל יוצא אז והיה וז״ש
 שכבר עתה אבל בשכל לצייר אפשר היה זה כל

 אזי השחרות למציאות המחייבות הסבות נתהוו
 הדבר כי באמת האפשר שם עליו לומר שייך אין

 הוא סבותיו שמצד מאחר לבן להיות א״א ההוא
 בעצמו הענק מצד אבל וז״ש שחור להיות חחוייב

 האפשר כי פירוש .השווי על אפשרי )נ( :וכו׳
 להיות שיכול דבר על אס כי נאמר אינו באמתות

 שיכול כשם עד״מ בשוה האפשר חלקי משני אחד
 וכיוצא לבן להיות יכול הוא כן כמו שחור להיות

 רשע ג״כ להיות יכול צדיק להיות שיכול כמו בזה
 .הסותר חלקי לב׳ )ד( :השווי על אפשרי נקרא זהו

 הוא מי )ה( וכיוצא: ורשע צדיק או ולבן שחור
 שהיה מאחר פי׳ .האחר על האחד הצד המכריח

 ולא שחור שיהיה אותו הכריח מי לבן להיות יכול
 : שחור כמו לבן להיות יכול היה שהרי לבן

לדעת
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 כדי להביאם ראיתי לא כן רעל השני לדעת (0 נוטים ויש хהראשק לדעת )ו( נוטים □הם
 אחרת הצעה שאציע אתר תדענו בזה לי והנראה ,תועלת בו שאין במה הדבור יארך שלא

: זה אחר הבא בפרק
 כל אבל אחד/ ענק על דבריהם בכל מסכימות אינן העיוניות שההכמות דע ב פרק

 חכמה בעל שכל וזה .ובהתחלותיה )א( בשרשיה האחרת על חולקת אחת
 ולסכל לפתי שיחשוב עד הבאור תכלית ומבוארות אמתיות חכמתו שהתחלות ויחשוב יאמק

 שרשיו התחלות ויחשוב וההתחלות השרשים אותן יכחיש אהדת הכמה ובעל ,עליהם החולק
 יניח התבוני כי הטבעי עם התבוני הכמת לבעל יקרה וכאשר !אמתיות האחרות בהפך שהן
 , הקפה וגלגל מרכז יוצא גלגל )ב( והם ,ההיא החכמה מופתי כל יבנו שעליהם שרשים שני

 האמצע וסביב האמצע ואל האמצע מן )ג( שלשה הן שהתנועות יניח הטבעית החכמה ובעל
 גשם סביב )ד( אלא סבובית תנועה שתמצא שא״א ג״כ ואומר ,שבהתחלותיו הגדולה היא תו
 תנועה שתמצא יתחייב מניח שהוא הקף גלגל שלהנחת לפי זה כל יכחיש והתבוני !קיים נח

 גלגל באמצע שיש נאמר אם אלא )ו( האמצע סביב ולא האמצע מן ולא האמצע אל לא )ה(
 הגלגל )ז( שיסוב כמו הגשם אותו כביב ההקפה גלגל שיסבוב ארק כבו קיים נח גשם ההקף

 גלגלי בתוך שיהיו זה לפי ויתחייב ,קיים נח דבר שהוא האמצע שהוא הארץ סביב השמיני
 לפי בשמים וימצאו סביבם שיתנועעו אחרות ארצות הנבוכים לכוכבים הכונחין )ה( ההקפה

 סביב סבובית תנועה שתמצא ג״ב יתחייב מרכז יוצא גלגל ולהנחת )ט( ,אחרים עולמות זה
 מה שלפי תמיד מתנועעת נקודה )י( כביב יתנועע מרכז היוצא שהגלגל קיים נח שאינו נשם

למעלה מהם הנבוכים הכוכבים של המרכז יוצא גלגל מרכז )כ( הרחקים באגרת שהתבאר

םז שרשים
 הנזכר, גאון סעדיה רב דעת הוא הראשון. לדעת )ז(

 שנתבאר כמו בטלה הידיעה ג״כ דבריהם לפי ותהיה
 האחרונים דעת הוא .השני לדעת )ז( : למפלה

 מחוייב הכל כן גס דבריהם לפי ויהיה כנזכרים
: למעלה שנתבאר כמו סבותיו מצד

 :שלה בהיסודות .רבהתחלותיה נא( ב פרק
 יוצא גלגל )ב(

 שבעה מכל גלגל כל כי דע .הקפה וגלגל מרכז
 /усх צ גלגל אחד לכל יש לכת כוכבי
 / לא( \ * • הר,פה מיכז יוצא
 ( ב ) £ יוצא כא! אצייר זהנה
. כזה העולם ממרכז מרכז
—V בתוך שהוא הקטן הגלגל והנה

 ג( ) נקרא הוא הגדול הגלגל
 שהיא ומרכזו העולם גלגל

 הקפס גלגל והגלגל הארץ היא א' נקודה
 אינה שהארץ לפי .מרכז יוצא גלגל נקרא הגדול

 ב׳ נקודת והיא שמרכזו רק באמצעיתו עומדת
 כי האיץ שהיא העולם מתרכז למרחוק יוצא

 העיגול או הגלגל מן האמצעית הנקודה לעולם
 תוך הסובב הגלגל הוא הקפה וגלגל המרכז הוא
 מספר לח״ב בפכ״ד ועיין .הגדול הגלגל גרס עובי

 ואל האמצע מן )ג( :ורש״ט האפודי בפי׳ המורה
 אחת וכל בעולם הן תנועות ג׳ פי׳ .וכו׳ האמצע

 האמצע חן היא האחת ,טבעה חקוס אל מתנועעת
 לפי האמצע מן ונקראים והאויר האש יסוד והוא
 שהיא הארץ טבע מן בהטעתס מתרחקים שהם

 ם מק שהוא במוחלט למטה וזהו הגלגלים באמצע
 למעלה ותזרקנו עפר גוש תקח אס והראיה טבעה

 והאויר האש יסוד אבל הארץ על למטה ויפול ירד
טבעם מקום שהוא למעלה תמיד מתנועעים

 ואף- למפלה השלהבת יעלה הנר כשתדליק והראיה
 יעלה אעפ״כ הארץ לצד למעה הנר תעה אס

 למעלה כולה האויר וכן הידיס לצד למעלה השלהבת
 ,למעלה פולה שהעשן בראיה עבעו חקוס שהוא

 היורדים המים יסוד והוא האמצע אל היא הב׳
 וזהו .להפך ולא נמוך למקום גבוה ממקום לעולם

 האמצע כביב הוא הג׳ ,הארץ שהוא האמצע אל
 סביב מתנועעים תמיד שהם לפי הגלגלים והס

 הרכב עד״מ .קייס נח גשם סביב )ד( :הארץ
 הוא והברזל הברזל סביב סובבים הס והרחיים

 כי כלל מתנועע ואינו אחד מקום על וקייס עומד
 : וקיים נח דבר איזה סביב הסבוב תהיה לעולם

 ההקפה גלגל שהרי .וכו׳ האמצע אל לא )ה(
 רק הארץ סביב ולא למעה ולא למעלה לא תנועתו

 והיא היוצא הגלגל גרס בעובי שהיא נקודה סביב
 לעולם כי ההקפה גלגל מרכז שהוא ג' אות נקודת
 עולמית היא תנועה וכל הגלגל באמצע המרכז

 כלומר .וכו׳ נאמר אס אלא )ו( :המרכז סביב
 והוא שקר תירוץ ע״י אלא זו קושיא לתרץ שא״א

 הירח גלגל .השמיני הגלגל )ז( :וכו׳ באמצע שיש
 שסובר ראב״ע דעת לפי המזלות לגלגל שמיני והוא

 : זה אחר הבא בפרק גלגל אינו היומי שתנועת
 לכת כוכבי ז׳ .הנבוכים לכוכבים המונחין )ח(
 ולכל הנבוכים כוכבים נקראים חנכ״ל שצ״ס והם
 מרכז יוצא וגלגל ההקפה גלגל לו יש הז׳ מאלו אחד

 פירוש .וכו׳ גלגל ולהנחת )ע( :למעלה כנזכר
 קשה ג״כ התכוני שהגיח יוצא גלגל הנחת ולפי
 נקודה )י( וכו׳: שתמצא ג״כ שיתחייב והוא

 כן גס המרכז והיא שהנקודה . תמיד מתנועעת
 : והולך שמבאר כמו בעצמו הגלגל כמו מתנועע

 הנבוכים הכוכבים של המרכז יוצא. גלגל מרכז )כ(
וכו׳
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 שהעיד כמו השמש כגלגל למעלה ומהם הירח מגלגל למעלה ומהם הירח בגלגל היסודות מן
 מגידו שהתכוני הזריות )ל( הנמנעות אלו כל ועם ,שני מהלק כ״ד בפרק המורה הרב זה על
 ומהמצא בחוש מושגים שהם והשמשיים הירחיים מהלקיות )נ( לדבריו ראיה יביא )מ(
 עליהם טופתיו כל יבנה זה ובעבור הנחותיו; עם מסכים שהוא הכוכבים מדבוק במבטים )ס(
 העיון מצד )ע( והגהותיו התבוני התחלות יכחיש והטבעי ,ולהתחלותיו הטבעי להנחות יחוש ולא

 להוש שהנמצא הטבעית החכמה בעל ויאמר התבוני לדברי מסבים החוש היות עם הטבעי
 אבל ׳)פ( ,בעצמם נמנעים שהן התבוני שיניח וההנחות השרשים אותן מצד לא אבל ,אמת
 7 הפילוסוף עם הכוכבים משפטי הכמת לבעל קרה בזה וכיוצא .נדעם לא אחרים שרשים מצד

 יריעת יניח המשפטים הכמת ובעל ,קיים האפשר טבע ויניח השם ידיעת יכחיש שהפילוסוף
 זח זולת שיריה שא״א ויגזור המערכה מפאת הנגזר ידע יתברך שהוא ויאמר אמתית השם

 נמצא האפשר טבע יניח שהוא שניהם עם יסכים התורה חכמת ובעל ,האפשר טבע ויכחיש
 ;זה שלפני בפרק שנתבאר כמו ע״ז המעיד החוש מן לדבריו ראיה ויביא ,הפילוסוף שיניח כמו

 כן לדבריו ראיה ויביא , התכונה משפטי חכמת בעל שיניח כמו אמתית השם ידיעת ויניח
 הנעשה בכל מקפת ידיעתו תהיה ושלא הסכלות הסרון לש״י ליחס ראוי שאין שיגזור השכל
 ההשגחה כן לחוש שנראה כמה האפשר טבע עם מסכמת שידיעתו זה עם ויאמר )צ( בעולם

 ;והחסידים הצדיקים תפלת ידי על והאדים הליחיות בהעדר הקיץ בזמן המטר בירידת האלהית
 הטבעי לדברי נחוש שלא כמו זה שיכחיש מי לדברי נחוש לא כדבריו מעיד שהחוש ואחר

 המניה הטבעי לדברי נחוש שלא כמו ,התכוני בדברי מעיד שהחוש אחר התבוני על החולק
 תנועה המתנועע בדורי בגשם יניח והלכודי )ר( נח בגשם אלא )ק( נחה שתהיה לנקודה שא״א

 בבל וכן ט־נועע, בכללו והכדור קוטבים יקראו מתנועעים בלתי נחות נקודות שתי סבובית
 על הטבעי שיאמר ככו )ש( סבתו נדע שלא אע״פ אמתי שהוא נאמר עליו מעיד שהחוש דבר

 ויאמר לזה התבוני שיניח הסבות ויכחיש עליהם מעיד שהחוש אחר אטתים שהם התבוני דברי
: ידועות בלתי אחרות סבות בו יש אבל )ת( ,אטתיות ההן הסבות שאין

 ראוי מעתה ,בהנחותיהם זה עם זה חולקים החכמות בעלי היות לך שהתבאר אחר ג פרק
 שנמצא למי אלא כלן לדברי נחוש ולא החוש מן שורש דבר בכל שנעשה

 ההודעה ומהגעת האפשר טבע מהטצא התורני כדברי מעיד שהחוש ואחר ,עמו מסכים החוש

°׳ שרשים
 כבר וט׳. המורה הרב זה על שהעיד כמו וכו׳

 דלעיל בצורה המצוייר הגדול שהגלגל לעיל אמרנו
 ב׳ נקודת היא ומרכזו מרכז יוצא גלגל נקרא הוא
 מרכז יוצא גלגל יש הנבוכים מהכוכבים אחד ולכל
 מרכז יוצא גלגל ולכל למעלה הכל שבארנו כמו

 שיהיו מהן יש המרכזים ואותן באמצעיתו מרכז יש
 כן ואש .וכו׳ הירחי בגלגל היסודות מן למעלה

 גשם סביב מרכז יוצא גלגל תנועת תהיה לא ע״כ
 היסודות חן למעלה שהוא המרכז שהרי קייס נח

 אינו עצתו הירח וגלגל הירח בגלגל בא הוא בד״מ
 עולמית הארץ ומסבב תמיד יתנועע הוא שהרי נח

 לומר אתה צריך בזה וכיוצא סבוב אחר סבוב
 מתנועע תהיה ונמצא מרכז היוצא גלגלי בכל

 שהניחו מה הפך וזהו קייס נח שאינו הגשם סביב
 הזרים כלומר .הזריות )ל( :הטבע חכמת בעלי

 עוד יביא .ראיה יביא )מ( הטבע: כנגד שהם לפי
 שהתכוני פי׳ .וכו׳ הירחייס מהלקיות )נ( :ראיה
 ויצא הנזכרים האלו הציורים לפי הלקיות וחשוב

 שהציורים התכוניי אמר ולכן מכוון דבריו לפי החשבון
 מכוון הוא הלקיות שחשבון לפי אמתייס הם אלו
 ומבט .המבטים יחשוב שהוא .במבטים )ס( :ע״י

 . הטבעי העיון מצד )ע( .* בפ״ד לקמן יתבאר
 שרשים מצד אבל )פ( :הטבע נגד שהוא מאחר

שהניח ההנחות מצד לא נדעם. לא אחרים

 צדדי© שיש רק בעצמם נמנעים הס כי התכוניי
 :א.תס יודעים אנו שאין אחרים ושרשים

 מצד זה שהוכיח אע״ם פי׳ .וכו׳ זה עם ויאמר )צ(
 ראיה עוד מביא כן פי על וכו'אף ליחס ראוי שאין

 :,וכו לחוש שנראה מחה וכו׳ מסכמת שידיעתו
 שהיה רק נח אינו כשהגשם אבל נח. בגשם אלא )רך(
 ממנו נקודה איזה שתהיה ג״כ א״א מתנועע כילו
 החכמה בעל .וכו׳ יניח וסלמודי )ר( : נחה

 מתנועה עצמו שהוא כדורי בגשם מצייר הלמודיית
מזרח פתי בו מצייר כן פי על ואף

 ס כזה נחות שהן נקודות
הכדור אס משל )בדרך

א אזי למערב ממזרח מתנועע
דרוס שבקצה א׳ הנקודה
צפון שבקצה ב׳ ונקודה
מעיב אלו ונקודות שינוחו בהכרח

 כן שהיא ע״ז מעיד שהחוש ומאחר קוטביס( קראו
 כמו )ש( :וכו׳ דבר בכל וכן הטבעי לדברי נחוש לא

 ג© יודה בעצמו שהטבעי כמו .וכו׳ הטבעי שיאמר
 . ידועות בלתי סבות בו יש אבל )ת( :לזה כן

 האפשר וטבע הש״י שידיעת אנחנו נאמר כן כמו פי׳
 אף עליהן מעיד שהחיש אחר אמתייס שניהם ג״כ

 והולך שמבאר וכמו והסבה הטעם יודעין אנו שאין
: זה אחר הבא פרק בריש

שלא
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р מיוחדים באישים הפרטיית ההשגחה ומן הנביאים; ידי על אישיים פרטיים בדברים האל 

 מצרים וביציאה היום עד בידינו הנמשכת הקבלה כפי עניניהם בכל באבות זה שהיה כמו
 שלא )א( זה שיכהיש למי נחוש דלא הנביאים בספר הכתובים מיוחדים אחרים ובאישים

 תנועה מתנועע הגלגל היות נכחיש שלא כמו הפילוסופים עיון בעבור בחוש שנמצא מה נכחיש
 דבר בכל שנעשה שראוי ,זה יכהיש עיונו מצד שהטבעי אע״פ נחים קטבים שני על סבובית

 ,פנים משתי כאהד ריואה שהשכל ,סבתו לדעת השכל יספיק שלא אע"פ בחוש מהנמצא שורש
 ואפילו הדברים כל סבות לדעת יספיק שלא ואס ,אמתתם על רבים דברים ישיג שלא אם

 מעיד שההוש מציאותה להכחיש אפשר אי היומית התנועה )ב( שהרי בחוש המישגים הדברים
 הנא אותם שהמניע נאמר שאם ! צד בשום תנועתה לשער )ג( האנושי לשכל אפשר ואי עליה

 ומראה מגביל שהוא לפי יומי גלגל וקראוהו החכמים מן הרבה שהסכימו במו תשיעי גשם )ד(
 אם הגלגלים כל ההוא הגשם יניע צד איזה על ואדע יתן מי אחד, יום הנקרא והבוקר הערב

 אפשר איך הפגישה צד על לא אם נשם שיניע לו א״א שהגשם לפי הפגישה צד על )ה(
 במקרה לו הבאה היומית התנועה יניעהו המה גלגל את מאדים גלגל שפגישת )י( שיצוייר

 הקיטים הכוכבים גלגל פגישת מצד המתנועע שבתאי גלגל אותו שפגש צדק גלגל פגישת מצד
 גלגל יתנועע ולא היומית התשיעי הגלגל פגישה מצד במקרה היומית הניעה מתנועע שהוא

מאדים לגלגל העצמית התנועה •שהיא אותו בפגישתו מאדים לגלגל המיותרת התנועה השמש

יואי שחצים
: להכחיש ראוי שאין .וכו׳ נכחיש שלא )א( פרק

 שהחוש וכו׳ היומית התנועה )ב(
 כל מכריח היומי שהגלגל פירוש וכו׳. טליה מעיד
 סביב בתנועתו עמו מתנועעין שיהיו הגלגלים שאר

 כ״ד שהוא אחד ביום הארץ את ג״כ ומסבבים הארץ
 :י״ג פ־ק ובמ״ב פ״ג במ״ג לעיל שמבחר וכמו שפות

 איזה על בשכל לשער א״א .תנועתם לשער )נ(
 שמחוייביס זו ההכרחיות להם בא וסבה צד

 שמבאר וכמו היומי גלגל בתנועת ג״כ להתניעע
 על )ה( :תשיעי גלגל .תשיעי גשם )ד( :והולך

 בפאר ונוגע פוגש שהוא כלומר .הפגישה צד
 :בתנועתו עמו שיתנועעו עד אותם ודוחה הגלגלים

 הבאה וכו׳. חמה גלגל את מאדים גלגל שפגישת )ו(
 שתוכל כדי .וכו׳ צדק גלגל פגישת מצד במקרה לו

 ענין בתחלה לך אודיע מטנו על הענין להבין
 הגלגלים כי דע ,זה על זה ומעלתם הגלגלים

 חבירו סביב האחד בעגול חזה למעלה זה הס
 מהס קצת ג״כ ציירתי וכאשר וד״מ הבצלים כגלדי
 אמת בכתב כאן לך ארשוס והנה .ע״ש ממ"ב בפי״י
 יאחר זה ארמ״ע יסודות הד׳ עם הגלגלים מפלת

 למפלה שאין הגלגלים ראש והוא העליון הגלגל ,זה
 בו ואין חלק והוא היומי הגלגל הוא גשס מחנו

 ותנועתו שעות בכ״ד העולם את ומסבב כלל כוכבים
 הכוכבים גלגל הוא הב' הגלגל .למערב ממזרח היא

 המזלות גלגל והוא הקטנים הכוכבי׳ כל ובו ?קיימים
 היא ותנועתו שנה אלפים בל״ו העולם את ומסבב

 יש אחד לכל הגלגלים שאר כל וכן למזרח ממערב
 להאריך ואין לצפון וזה לדרוס זה מיוחדת תנועה

 העולם את מסיב שבתאי גלגל ואחריו .מזה כאן
 .שנה בי״ב מסבב צדק גלגל ואחריו .שנה כשלשים
 . שנים בשתי מסבב מאדים גלגל ואחריו
 . ורביע יום בשס״ה מסבב חמה גלגל ואחריו
 גלגל ואחריו החמה. כמו משבב נוגה גלגל ואחריו

 לבנה גלגל ואחריו .החמה כמו ג״כ מסבב כוכב
הארבעה ואחריו בקרוב. שעות וי״ג יוס בכ״ט מסבב

 הארץ והוא עפר , מיס ,רוח ,אש . יסודות
 מעלת כאן לך רשמתי והנה .במוחלט המטה והיא

 ולא חוה זה תנועותיהם וחלוף זה על זה הגלגלים
 שהס הכדורית בתמונה כ״א דבר בשום ישתתפו
 סביב מתנועע אחד שכל סבובית ובתנועה עגולים
 תנועה יש אהד ולכל מחנו למטה שהוא חבירי

 שנתבאר כמו וכיוצא למערב וזה למזרח זה מיוהדת
 שיש אן< וסנה ע״ש, וי״ג פי״א במ״ב לעיל הכל
 מוכרחייס הס מ״ת מיוחדת תנועה אחד לכל

 וטרי שקל ולכן כנזכר היומית בתנועה להתנועע
 על אס הזה ההכרה לה; בא צד איזה על המחבר

 בגלגל פוגש הוא היומי שהגלגל דהיינו הפגישה צד
 גלגל בא זו דחיה וע׳י אותו ודוחה המילות
 גלגל וכן שאחריו שבתאי לגלגל ג״כ ודוחה המזלות
 הדחיה בעבור שאחריו צדק לגלגל דוחה שבתאי
 וכן המזלות גלגל ע״י היומי מהגלגל אליו שבאה
 הבאה זו בדחיה מאדים לגלגל דוחה צדק גלגל

 לגלגל מאדיס וגלגל אליו הקודמים מהגלגלים לו
 ולסבב זה את זה לדחות מוכרחייס הס כי חמה

 הבאה הראשונה הדחיה בעבור שעות הארץבג״ד
 התנועות כל א״כיהיו המזלות לגלגל היומי מגלגל

 בכ״ד מסבב חתה שגלגל מה כי בחקרה מהגלגלים
 שדוחה שלפניו מאדים גלגל בעבור הוא שפית
 התנועה קבל עצמו מאדים גלגל כך להתנועע אותו
 העצמית תנועתו כי שלפניו צדק מגלגל כג׳' ההיא
 היומי גלגל פד בזה וכיוצא כנזכר שנים בשתי הוא
 להתנועפ חבירו את מכריח הוא אחד כל א״כ

 כ״ד שהיא מ־חוק לו הבאה המקרית בתנועתו
 כן גס גלגל לכל שהיה אחר כי א״א וזה שפות

 הראוי מן יותר היה עצמו בפני מיוחדת תנועה
 בתנועתו להתנועע חבירו את יכריח אהד שכל

 שנים בשתי יסבב החמה שגלגל דהיינו העצמית
 הדוחה מאדים מהגלגל התנועה עצמית שהוא

 יסבב מאדים וגלגל שאצלו חמה לגלגל והמכריח
ב בי"
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 יתנועע ולא לאחרים התשיעי הגלגל בפגישת הבאה היומית התנועה הירח גלגל יתנועע ואיך )ז(
 אמר זה בעבור ואולי .אותו בפגישתו לו ומיוחדת עצמית שהיא כוכב לגלגל המיוחדת התנועה

 בראיות גוף הכוכבים מגלגל למעלה שאין ספרדי גדול חכם בשם ז״ל עזרא אב״ן רבינו החכם
 שגלגלי יאמר ולא )פ( , תשיעי גוף )ח( כצד היומית התנועה שתהיה אפשר שאי כלומר .ברורות

 המתאחרת התנועה לו שנמצאת שאחר כן שכתב מי שראיתי כמו היומית התנועה יניעו הכוכבים
 האחת תהיה בן אם אלא עצמו מצד מתחלפות תנועות שתי שיתנועע אחד לגלגל אפשר שאי

 לומר שדעתו )י( נראה אבל זולתו. אחר מניע ומצד במקרה והאדרת עצמו ומצד בעצם
 מספיק זה שאין בו נוהה דעתי אין זה וגם , נבדל שכל אלא גוף אינו היומית התנועה שהכניע

 הציור צד ועל נפש בעל הוא כן אם אלא הגשם את יניע לא הנבדל שהשכל לפי )כ( כלל
 להתנועע נפש בעל גשם לשום שא״א מ״ב בפרק הטורה הרב זה ובאר , במקומו שנתבאר כמו

 למזרח שיתנועע לאדם אפשר שאי כבו מתחלפים בציורים מתחלפות תנועות שתי כאחת
 להתנועע יצוהו והאחד לכזרח להתנועע יצוהו שהאחד מלכים שני במצות כאהד )ל( ולמערב
 הזנבות בעלי שהכוכבים לעין ונראה נפש בעלי בלתי )מ( גשמים הם שהיסודות ועוד ,למערב

 האותות בכפר זה שנזכר כטו היומית התנועה מתנועעים שהם האש ביסוד הכתרשמים )נ(
 / הירח לגלגל הפגישה צד על אלא )ס( ההיא בתנועה סבה ואין בחוש מושג והוא העליונות

 עמה יתנועע ולא לבד היומית התנועה האש ביסוד הנרשם ההוא הכוכב יתנועע למה כן ואם
 בעל הכוכבים נראה שאנחנו הירח הגלגל את פוגש היותו אחר הירח לגלגל המיוחדת התנועה

 תנועות עם הקשר להם ואין זע( היומית לתנועה נמשכים חדשים שני או הדש השרשרות
הציור צד על ושיהיה .בפגישה להם היומית התנועה היות יסתור )ס( מאד חזק ספק חה הירח

א א שרשים
 צדק מהגלגל התנועה עצמית שהוא שגה בי״ב

 אחד כל השאר וכן מאדים לגלגל זהמכריח הדוחה
 והדוחה לו הקודס מהגלגל התנועה בעצמית יתנועע
 התנועה השמש גלגל יתנועע ולא וז״ש אותו.

 יתנועע ואיך )ז( :וכו' מאדיס לגלגל המיוחדת
 ההיא שהתנועה .וכו׳ היומית התנועה הירח גלגל
 הדוחה שלפניו כוכב גלגל מצד בחקרה לו באה

 בתטעתו להתנועע הירח גלגל את והחכריח
 ההיא התטעה קבל כן גס כוכב גלגל כי המקרית

 ראוי היה ויותר שבארנו פ״ד שלפניו מהגלגלים
 אליו וקרוב שאצלו הירח לגלגל שיכריח כוכב לגלגל

 שהיא כוכב גלגל של העצמית תטעתו שיתנועע
 שהיא היומי תטעת ולח השמש כמו ימים בשס״ה

 .תשיעי גוף )ח( :הכוכב גלגל אל בחקרה רק אינה
 ואין כלומר .וכו׳ יאחר ולא )ט( :תשיעי גלגל
 שגלגלי לומר בזה ז״ל הראב״ע שכונת לומר

 הכוכבים לגלגל שנמצא שאחר אינו זה וכו׳ הכוכבים
 ומתנועע שנה אלפים בל״ו שהוא המתאחרת תנועה

 התנועה עצתו מצד להניע לו א״א למזרח ממערב
 שתי וכו׳ שא״א לפי למערב ממזרח שהוא היומית
 אם בשלמא .וכו׳ עצמית מצד מתחלפות תנועות

 כמו במקרה והשנית עצמו האמת התנועה תהיה
 להם באה היומית שהתנועה הגלגלים בשאר שהוא

 אבל כן לומר אפשר היומי גלגל מנד במקרה
 אי זה עצמו מצד כאחד תנועות ב׳ אחד שיתנועע

 הגה משל לך אמשול הענין תבין ולמען אפשר.
 שהוא הספינה מראש גדולה בספינה הולך ראובן

 מערב לצד שהוא הספינה ראש אל מזרח כצד
 טבע כי למזרח ממערב זה ע״י הולכת והספינה
 הספינה להוליך הספן כפרוצה כך הוא הספינה
ממזרח בתוכה נילך צריך הספן אזי למזרח ממערב

 שבידו העוגן עס המיס בתוך ולהתנועע למערב
 חשל בדרך הספן שהוא ראובן שהנך אע״ס וא״כ

 בא הספיגה ע״י הנה למערב ממזרח בספינה
 ממערב ההולכת היא שהספינה לפי למזרח ממערב
 אנא כאחד תנועות שתי מתנועע הוא וא״כ למזרח

 מצד היא למערב ממזרח שהיא האחת שהתנועה
 יו א; היא למזרח ממערב הב'שהיא והתנועה עצמו

 תניעות ב׳ שיתנועע אבל הספינה מצד במקרה
 לחזרת וממערב למערב ממזרח כגון מתחלפות

 . שדעתו )י( :א״א זה עצמו ומצד אחד בפעם
 את יניע לא הנבדל שהשכל לפי )כ( :ראב״ע של

 פ״ה ג׳ במאמר לעיל נתבאר כבר .וכו׳ הגשם
 שהם מצד שהמלאכים י״ג פרק ב׳ ובמאמר
 מצד הגלגלים להניע להם א״א החומר מן נבדלים
 הגלגלים על גוזרים שהם הצווי ע״י רק הפגישה

 להיות הגלגלים צריכים זה לפי וא״כ שיתנועעו
 הנבדל רצק לצייר שיוכלו כדי ושכל נפש בעל

 ומלת .נפש בעל הוא אא״כ וז״ש גזרתו ולעשות
 יש שהרי להיות א״א ג״כ וזה .הגשם אל שב הוא

 היאך וא״כ כנזכר ג״כ מיוחדת תנועה להגלגליס
 תנועות שתי השכל ציור ע״י להתנועע להם אפשר

 בפעם .כאחד )ל( :והולך שמבאר כמו מתחלפות
 מתים גופים שהם .נפש בעל בלתי )מ( :אחד
 ביסוד החתרשמים )נ( :כלל וציור שכל להם ואין

 צד על אלא )ס( האש: ביטל הנראים האש.
 נוגע האש שיסוד ע״י פי׳ .הירח לגלגל הפגישה

 פוגש הירח גלגל בכן מחנו שלמעלה הירח לגלגל
 היומית התנועה ומניעו שאצלו האש ביסוד כן גם
 הקשר להם ואין )ע( :למעלה שביארנו הדרך על

 בכ״ש שהיא הירח מגלגל התנועה בעצמות .וכו׳
 להם היומית התנועה היות יסתור )פ( :כנזכר יום

בפגישה
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 לשמואל בגמרא אמרו זה ועל .כלל הציור צד על יתנועעו ולא מהים גופים היפרדות להיות א״א

 ע״א( נ״ה דף )ברכות דשביט כוכבא מר ידע דנהרדעא כשבילי דשמיא שבילי לי נהירק שאמר
 ולא היומית לתנועה נמשך השרשרת בעל או זנב בעל הכוכב היות סבת יודע היה ואם כלומר

 אם אלא )צ( האמת דבר על נעלמת זה שסבת זה סבת יודע היה שלא והשיב ,הירח להנועת
 יומי גלגל וכוכב כוכב לכל שיש כן לומר ונצטרך .הירח מגלגל למטה היומי שהגלגל נאמר
 השכל ואק בטל״מיו״ס, קודם הקדמונים דעת שהיה כמו היומית התנועה יניעהו ממנו למטה

 שלא בעני! השמימיים התנועות סבת לדעת יספיק שלא במו זה אמתה לדעת מספיק האנושי
 האנושי השכל יספיק לא הארציים )ק( הטבעיים בדברים ואפילו .הטבעי העיק על יחלוק
 המושג שנניח ראוי אק זה ובעבור .למה הברזל הקלאמיט״ה משיכת כמו סבותיהם לדעת
 המושג האפשר טבע )ר( שנכהיש ראוי אק וע״כ ,סבתו נדע שלא בעבור אותו ונכהיש בחוש
 ותאמר תשאל ואם .זה סבת שסכלנו )ש( בעבור השכל מצד המהוייבת הש״י וידיעת בחוש
 הידיעה היות עם קיים האפשר טבע להניח הללו הסברות שתי בין לקבץ )ח( אפשר והיאך

 שידיעת שאהד שאמר ז״ל הרמב״ם שכתב דרך על היא בזה התשובה ,בו מקפת האלהית
 היא היאך יתברך מידיעתו החקירה הנה העצמות על נוסף דבר ואיננה בו עצמית היא האל
 ידיעתו איכות כן ההעלם תכלית נעלם שעצמותו וכמו מעצמותו החקירה אל שבה )ה(

 להקיש אין כן זולתו למציאות מציאותו בק ודמיון הקש שאין וכמו ההעלם תכלית נעלמת
 רבים בטולים ימשכו אצלנו המובנת בנו הנמצאת לידיעה )ב( אם ולכן .זולתו לידיעת ידיעתו

 בהיותו )ג( ידיעה בו שתקיף יצוייר שלא בבה ידיעתו שתקיף ואם האפשר טבע לסלק אם
 יתחייב זה הנה ,בזה וכיוצא הידועים בהשתנות ידיעתו שתשתנה ואם ! הבב״ת הדבר יודע

 אלו יתחייבו לא ידיעתנו ממין ידיעתו שאין אהד אבל !ידיעתנו ממק )ד( ידיעתו מהכנת
 ובטענה . הבטולים אלו יתחייבו לא הבב״ת ולידיעת בב״ת הוא יתברך שידיעתו לפי הבטולים

 לא אם ידעת הלוא וגו׳ יעקב תאמר למה אמר ה׳ ידיעת למכחישים מוכיח ישעיה נמצא זו
 כי ,הקבלה מצד שמעת לא אם / החקירה מצד ידעת הלוא אמר מ׳( )ישעיה וגו׳ שכעת

 עולם אלהי הוא המציאות מחוייב נמצא שיש יתבאר המופת שבצר לומר רוצה ה׳ עולם אלהי
 כח ולא נשם שאינו נבדל שכל שהוא כלומר )ה( ה׳ ושהוא הנמצאים כל עלת לומר רוצה

 הש״י מציאות לעקר המתחייבים הדברים ובל ונצחי קדמון אחד שיהיה יתחייב ומזה )ו( בגשם
 כל עלת הוא לומר רוצה הארץ קצות בורא הוא נבדל שכל היותו ועם ,החקירה פי על הנודע

 )שם( באסרו )ז( ב״ת שהם הגשמי עולם עלת הוא הנה בב״ת היותו ועם ,הגשמיים הנמצאים
 . ייגע לא כי שנוי מצד ולא ייעף לא כי בח וחסרק ליאות מצד זה ואין הארץ קצות בורא

 הדבר שימצא אפשר איך יודיענו הש״י ידיעת ומכחיש בקדמות המאמין אפוא וא״כ )ח(
 מן החמרי הדבר שהמצא להודות לו יש ברחו שעל משתנה הבלתי הנבדל השכל מן הגשמי

 ע״י ואס מהס רחוק היומי שגלגל לפי .בפגישה
 ולא המקרית יתנועע למה יקשה הירח גלגל

 כלומר .וכו׳ נאחר אס אלא )צ( :כנזכר העצמית
 שגלגל והוא שקר תירוץ ע״י כ״א זה לתרץ א״א

 גלגל ואס הירח מגלגל למטה הוא היומי
 הארציים. )ק( :האש ליסוד מניע הוא בעצמו היומי

 )טבע .האפשר טבע )ר( :הארץ על שהן הדברים
 הבחירה וזולת הואיל אפשר נקראת והיא הבחירה

 יהיה הכל כי אפשרות שוס לומר שייך היה לא
 סבת שסכלנו )פ( גמור(: בחיוב להית מוכרח

 לקבץ )ת( מהם•• הסבה יודעים אנו שאין זה.
 אפשר היאך כלומר .וכו׳ הללו הסברות שתי בין

 הללו הסברות לשתי ודבוק קישור שוס לעשות
 החקירה אל שבה )א( : אמתייס שניהם שיהיו

 החקירה כמו היא מהידיעה החקירה .מעצמותו
 כפי .וכו׳ בנו הנמצאת לידיעה )ב( :מעצמותו

 : בנו הנמצאת ידיעה ענק אצלנו חובן אשר
 כל יודע שהש״י .הבב״ת הדבר יודע בהיותו )ג(

 כי להשיג קשה וזה להם תכלית שאין הדברים
.ידיעתנו מחין )ד( :בב״ת שהוא דבר להשיג א״א

 שהוא כלומר )ה( : לידיעתנו ידיעתו תקיש אס
 שם נקרא זה ובעבור . וכו' נבדל שכל

 פרק ב׳ במאמר לעיל שנתבאר וע״ד המפורש
 .זכו׳ קדמון אחד שיהיה יתחייב ומזה )ו( :כ״ח
 : במופתים וה' ד׳ פרק במ״ב לעיל שנתבאר פחו
 נשמע עי״ז כלומר .הארץ קצות בורא כאמרו )ז(

 המאמין אפוא וא״כ )ח( :תכלית בעלי שהם
 מאמינים שהם מה פי׳ .וכו' ומכחיש בקדמות
 מהקושיא נמלטים שיהיו בעבור הוא הקדמות

 להש״י ליחס שלא והוא החדוש אמונת על שהקשו
 ראשון במאמר לפיל הכל שנתבאר כמו רצון שינוי
 מקושיא להחלט יכולים אינם ע״כ והא .כ״ג פרק

 להקשות להם יש כי ממנה שברחו במה ויפלו זו
 אף כי וכו׳ הגשמי הדבר שימצא איך שיודיענו

 שהשם שאף לומר עכ״ם צריכים דבריהם לפי
 סבה הוא מ״מ החומר מן נבדל שכל הוא יתברך

 הנבדל שיהיה אפשר זה והיאך החומר למציאת
 ליחס שייך ואין שינוי הוה והא חמרי לדבר סבה

 שכן וכל משתנה אינו כי שינוי שוס יתברך להשס
למאמיני
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 ונם לזה סבה לתת האנושי לשכל אפשר שאי מאין היש המצא )ט( שנוי הוא הנבדל השכל
 שזה להודות לנו יש כרתנו על כן ואם .ב״ת עולם בב׳׳וז שכחו מנמצא שימצא אפשר איך כן

 נוכל לא שאנחנו אע״פ זה כל סבת ירע והוא בב״ת שהוא מצד יתברך בידיעתו תלוי הדבר
 ולומר הש״י ידיעת מפלוק הזה שהטעות שנאמר ראוי כן גם וכן .ידיעתנו מצד זה לשער

 האדם וידיעה האדם לידיעת הש״י ידיעת כדמןם להיותם הוא מ׳( )ישעיה מה׳ דרכי נסתרה
 הידיעה שתשתנה לומר רוצה שאמרנו הבטולים אלה אליה ימשכו תכלית בעלת להיותה

 לפי הבב״ת והוא ידיעה בו שתקיף אפשר שאי במה הידיעה תקיף ושלא הידועים בהשתנות
 במה להקיף תוכל תכלית בעלת בלתי להיותה יתברך ידיעתו אבל בידיעתנו זה שנשער □ה

 ולזה , יתברך בהקו שנוי זה שיחייב מבלתי נמצא שאינו במה ותקיף תכלית לו שאין
 כלומר )פס( יעבור משפטי ומאלהי אומרים שאתם מה וכן ,לתבונתו חקר אין שסיים הוא

 כן שאם יתברך השם שידענו אפשר אי )י( האפשר חלקי משני אחד ומכריה שופט שאני
 חקר אק הש״י אבל תכלית הבעל לידיעה נמשך הוא הבטול שזה כן אינו ,האפשר טבע יבטל

 איך ידיעתו איכות נדע לא ואנחנו האפשר טבע עמה יבטל לא בב״ת ידיעתו ולהיות לתבונתו
 שכמו ז״ל הרב ואבר .הש"י בידיעת ז״ל הרמב״ם דרך זהו ,הוא איך עצמותו נדע שלא כמו היא

 נאמר הידיעה ששם ,לידיעתנו ידיעתו בין להקיש אין כך לעצמותנו עצמותו בין להקיש שאין
 על בנו הידיעה שם שיאמר לומר ז״ל הרב כונת ואין .הגמור השם בשתוף ובנו יתברך בו

 אבל ,חלילה השם שתוף ענק )ל( שיגזור כמו בהפך או הסכלות על )כ( יתברך ובו הידיעה
 ספק ואין השם בשתוף ועלינו יתברך עליו יאמר המציאות ששם שכמו ,הוא כך הענק באור
 באחד יורה לא זה כל עם החלוף תכלית זולתו למציאות מתהלף יתברך מציאותו היות שעם

 הנה ההעדר שלילת והוא השוללית ההוראה שמצד )נ( ההעדר על ובאחד )מ( המציאות על
 על המציאות שם יורה יתברך שבו שכמו הב׳ מהמאמר ל׳ בפרק שנתבאר כמו אחת הוראתם
 החיובית השם הוראת מצד אבל )ס( ,ההעדר שלילת על יורה בנו המציאות כן ההעדר שלילת

 , כלל זולתו למציאות מציאותו בין הקש אין כי גמור בשתוף ועלינו עליו המציאות שם אמר
 יורה ג״כ בנו כן הסכלות העדר על יורה יתברך שבו כמו ועלינו עליו הנאמר היריעה שם וכן
 בשתוף ולא ואיחור בקדימה )ע( ועלינו עליו יאמר השוללית ההוראה צד שהוא הצד ומזה .ע״ז

 בשתוף ובנו יתברך בו יאמר הוא הנה הידיעה שם שיורה החיובית ההוראה מצר אבל גמור,
 וכשיובנר • ההעלם תכלית נעלמת ידיעתו כן ההעלם תכלית נעלם יתברך שעצמותו וכמו גמור
 , דבריו על האחרים שהסתפקו הספקות מעליהם יסולקו האופן ע״ז בידיעה המורה הרב דברי
 בו שיתחייב מבלתי בעולם הנעשה בכל הקיף בב״ת להיותה הש׳יי שידיעת בידינו ויעלה

 היותר הוא הדרך וזה לו, תכלית שאק במה ותקיף ,האפשר טבע שיתבטל וסבלתי שנוי יתברך
 במשנה (ג )פרק אבות במסכת ז״ל רבותינו שבארוהו הדרך והוא זה בדבר שבררתי נכון

 השם שידיעת יורה צפוי הכל שבאמרם ,נתונה והרשות צפוי הכל אמרו עליה חולק שאין סתמית
 והרשות ובאסרם ,קודמת ידיעה מבלי במקרה נופל דבר ואק בעולם הנעשה בכל מקפח
 הזה בדרוש אמת וזהו .אותו מבטלת השם ידיעת ואק קיים נשאר האפשר שטבע יורה נחונה

:קצורנו לפי השם בידיעת זה דבר אפשרות לשער מספקת ידיעתנו שאין אע״פ
 המערכת בהוראת האנשים שדעות ונאמר המערכת בהוראת )מ( שנדבר וראוי ד פרק

שגרטים האומר הפילוסוף דעת היא האחת ,שתים לקדמונים שנמצא מה לפי
 השמימיים ים^

 בחיוב הוא שהכל שאומרים הקדמות למאמיני
 טבע לפי כי .מאין היש המצא )ט( :ובטבע
 לשכל סבה הנבדל השכל שיהיה יתחייב החיוב

 הוא החמרי הדבר א״כ החמרי לדבר ולא אחר
 א״א )י( פכ״ג: במ״א לעיל הכל וכמ״ש מאין יש

 : בזה ידיעה להש״י שיהיה א״א .הש״י שידענו
 ענין )ל( חלילה: יודע שאינו הסכלות. על )כ(

 : ופ״ל פ״י ב׳ במאמר לעיל נתבאר .השם שתוף
 על הנאמר שהמציאות .ההעדר על ובאחד )מ(

 :אינו זה .חלילה ההעדר על מורה הוא הש״י
 כשנבין פי׳ וכו׳. השוללית ההוראה שמצד )נ(

 ע״כ נאמר הוא אזי ופירושו המציאות מלת ענין
 ואינו נמצא היותו על ומורה ההעדר שלילת על

עליו הנאמר המציאות מנין כן אס ויהיה .■נעדר

 שבי שכמו אחת הוראה על הכל ועלינו יתברך
 השם הוראת מצד אבל )ס( וכו׳: יורה יתברך

 ההוראה מצד אינו הגמור ההבדל .וכו׳ החיובית
 רק .אחת והוראתם שויס הס בזה כי השוללית

 ר״ל החיובית השם הוראת מצד הוא הגמור ההבדל
 לומר באחת המציאות תואר יתברך להשם לחייב
 הנאמר המציאות ושם אמתי מציאות שהוא עליו

 ,ל בפרק לעיל זה מכל ועיין .אמתי אינו עלינו
 שממט ר״ל .ואיחור בקדימה )ע( :שני ממאמר
 וראשונה בעצם הוא כי עלינו הידיעה שם הושאל
 ל ממאמר בפ״ח ולעיל . יתברך עליו נאחר

: יותר זה נתבאר
 הכוכבים: הוראת המערכת. בהוראת )א( פ״ד

בתנועותיהן
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 היסודות מניעים המתחלפות בתנועותיהם )ב( בשהם השפל בעילם פועלים והכוכבים השמימיים
 מזה שימשך עד הטבעיות, הצורות לקבל מתחלפות הכנות מיני אותם ומכינים אותם ומרכיבים

 השפע שיקבלו אל מוכנים וקצתם , לא וקצתם )ג( החכמה לקבל מוכנים אדם בני קצת שישימו
 השפל בעולם לכוכבים שיש הממשלה או ההוראה מן המק וזה ,לא וקצתם הנבואיי האלהי

 וינביר )ד( אותו ויקרר ילחלח והירח האויר יחמם השמש נראה שאנחנו אחר אותה להכחיש א״א
 שיכינו עד החום ופעם הליחות פעם יגבירו בתנועותיהם שהם שנאמר כבלתי א״א המים יסוד

 מבוא שאק אחרים ברברים אחרת הוראה לכוכבים שיהיה אבל ,מתחלפות צורות לקבל החוכר
 מעלה בעל יהיה או רבות או אחת אשה אדם ישא אם או בעושר או בעוני ככו בהם לאיכיות

 שיורו הדעת על שיעלה מאדם כאד הרחק כזב .ידבר שוא שהוא הזה הכת אמר ,חסרון בעל או
 היא השנית והדעת .ודומיהם והשנאה והאהבה וכעושר כעוני בהם נופל שאינו מה על הכוכבים

 בגזרת עליו באים האדם על הבאים הדברים שכל שאומרים בכוכבים החוזים שטים הוברי דעת
 פרטי בכל לו שיקרה מה לארם יגיד בכוכבים בשהחוזה החוש מן לזה ראיה ויביאו הכוכבים

 נשים וכמה יותר יצליח ובמה עשיר או עני יהיה ואם האדם יהיה רבות שנים אם עניניו
 הכוכבים בגזרת האדם על באים הדברים שבל ראיה וזו )ה( בזה וכיוצא יוליד בנים וככה ישא
 ,שנוי שום בלי השם ידיעת תתקיים )ו( הזה הדרך שעל ויאמרו ,מגזרתם להמלט אפשר ושאי

 , ע״ח( קנ״ו דף )שכח לישראל מזל ויש מחכים מזל מעשיר מזל האומרים מרז"ל קצת דעת ווה
 שיוציא דבר בכל מבואר שהוא שאחר הראשונה הדעת על אם הדעות/ אלו שתי אחר לדק ויש

 כמר בכה למתפעל שימצא מה בפעל בפועל שימצא )ז( מהוייב שהוא הפעל אל הכח מן זולתו
 איך א״כ ,איכיות בעלי אינם )ח( שהכוכבים ג״כ מבואר והוא ,הטבע שאהר במה שנתבאר

 שאמרנו ההיא שההקדמה נאמר שבהכרח אלא אותו, ילהלח והירח האויר השמש שיהמם אפשר
 בטבע בפועל )כ( זה יהיה אמנם הנה ,בכה למתפעל שימצא כה בפעל לפועל שיכצא ראוי
 כבר משככת נפש בעלי חיים שהגלגלים ואתר בו, זה יחוייב לא שכל בעל הוא כשהפועל אבל

 ,האש יכה־ פעם יגבירו ולזה ,אצלם נמצא •מאינו מה אפי׳ השפלים בנמצאים שיפעלו אפשר
 שניצוצואע״פ לשמש שנמצא שכמו הארץ, יסוד ופעם האיר, יסוד ופעם המים, יסוד ופעם

 יניעו שניצוציהם הכוכבים בשאר י״ל כן דכים יסוד והירח ויגבירהו האש יסוד יניע גשם שאינו
 הדרך על וכן לנו. נודע בלתי יחס או נסתר לענק )י( וזה פעם. אותו ויגבירו היסודות שאר
 הדברים ושא־ והסכלות החכמה על או העושר על או העוני על שיורו ההוראות בשאר י״ל הזה

 המצא ובתנאי לנו נודע בלתן יחס או בה לענק אצלם נמצאים ההם הענינים שאק אע״פ
 מעל יותר המוכן על )כ( התועלת יגיע בתלמיד הלכוד יפעל שהמלמד כמו פהבסקבל, ההכנה
 א׳יא האנשים אל בכוכבים החוזה דבר הגעת על )ל( מעיד שהחוש שאחר ועוד ,מוכן הבלתי

 יש בכוכבים ההוזים השמים הוברי דעת והוא השני הדעת על נ״ב ענק בשום החוש להכחיש
 היותו :הכרענו החרש מן מציאותו שהתבאר האפשר טבע מסלקים שהם ראשונה ,הרבה לדק

 שיש יאמרו שהם התחלותיה□ אחר לדון יש שנית ,המאפר מזה אחד בפרק שימצא סחוייב
 הם )נ( וכך כך על מורות מהצירות וזולתם תאומים ר וש טלה צורת הכוכבים בגלגל )מ(

 על שירשמו עד ,ההיא הצורה ותשלם שתתעלה כדי לכוכב מכוכב קוים במחשבתם רושמים
אחרת צורה ותשלם שתגיע כרי ,אחר בענק אחרים קוים ירשמו לא ולמה צורות מ״ח זה דדך

כמו
שרשים

 בפיק שנתבאר כמו .המתחלפות בתנועותיהן )ב(
 למקום מיוחדת תנועה אחד לכל שיש זה שלפני
 : לזה מוכנים אינם .לא וקצתם )ג( :מיוחד

 נתוספו הירח בסבת .המיס יסוד ויגביר )ד(
 הס החים אזי בחלואו כשהירח בראיה המעינות
 הולכים המיס גס חתחסר וכשהירח מתרבים

 בפסוק בראשית ם׳ בחיי ברבינו הוא וכן ,וחסרק
 הדברים שכל ראיה וזהו )ה( וגו׳: לאותות והיו

 :הכוכבים ע״י זה יודעים היאך דאל״כ .וכו׳ יאים
 מפאת הנגזר שיודע השם. ידיעת מתקיים )ו(

 בפועל שימצא )ז( בפ״ב: לעיל כנזכר המערכה
 הדבר אותו פי׳ .בכח לחתפעל שימצא מה בפעל

 נקיא ההוא הדבר וכו׳ הכח חז היולת את המוציא
והזולת בפעל תמיד אצלו להיות צריך ופעולתו פועל

 הדבר חן מתפעל הוא כי מתפעל נקרא ההוא
 האש בזה והמשל הפשל, אל הכח מן חוחו המוציא
 אצל תמיד בפעל הוא שהחום נמצא המיס מחמס

 שהחחוס לפי המתפעל הס והמיס הפועל שהוא האש
 להחס מוכן האש שכשימצא בפח אס כי בהם איט

 האש חן ההמום מקבלים המים אזי המיס בו
 אינם )ח( :האש חן מתפעלים הס המיס ולפן

 . בשבע בפועל )ט( :נשס שאינם .איכיות בעלי
 : והפרה ידיעה בלי בטבע שפעולתו האש כמו
 על )כ( •־ לנו נודע בלתי שהטעם .נסתר לענין )י(

 מוכן יותר והיא חריף שהוא התלמיד על .המוכן
 .ופו' דבר הגעת על )ל( :מהשאר הלימוד לקבל
 הפופביס. בגלגל )ח( :כנזכר חכמה עוני עושר כגץ
 קוים במחפבתם רושמים והם )נ( : המזלות גלגל

וכו׳
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 כוכבים ב' שבו ויאמרו קטן כלב צורת היא הדרומיות מהצורות )ס( הששית שהצורה שאמרו כמו
 שלמי שהיו שהקדמונים יאמרו והם .ההם הכוכבים בב׳ זה יודע היאך )ע( ואדע יתן ומי ,בלבד

 יעלה שאיך הבל וזה ,אותם נשיג לא שאנהנו אע״פ ההם הצורות השיגו ממנו יותר היצירה
 שתקצר טי כל והלא מהקדמונים יותר המוחשים בהשגת היום האנשים יד שתקצר הדעת על
 הרגשותיהם שכל בעלי שאינם חיים הבעלי שנראה כמו יותר המוחש וישיג הרגשותיו יתחזקו שכלו יד

 מי ,לקדמונים שהושגו אומרים שהם צורות מ״ח באותן גם .האדם מהרגשת יותר )פ?( חזקים הם
 בפגים )צ( שיעלה שיאמרו עד וכך כך צורת פלוני במזל שיש נודעו ואיך השיגום במה ואדע יתן

 צורת כסרטן הראשונים בפנים יעלה וכן ,לרע מחשבותיו שבל אדם משור השלישיים
 בספינה להכנס בדעתו אדם ממנו השלישיים בפנים יעלה וכן , מנחשת וראשו מברזל חזיר

 צורת מבתולה הראשונים בפנים תעלה וכן , הטבעת ממנו לעשות וכסף זהב להביא בים ללכת
 נודע היאך בו כיוצא וכל זה ,אביה לבית ללכת ורוצה ההדסים בין הולכת והיא נר בידה בתולה

 התחלות א״כ , הקסם בדרך זה להם שנודע תאמר ואם .כך על להעיד לחוש אפשר שאי אחר
 זה וידמה בו, תלויה הקסם חכמת שכל המדמה הכח השגת על בנויות הן הזאת החכמה

 חולם אל ידמה או , אפשר מדומה שכל )ק( וחושב המדמה בכח בלבו ומשתגע למתנבא
 ויחסם ומבטיהם הכוכבים ממצבי שיאמרו מה גם .האדם לשכל זה אמתת יודע ובמה חלום

 הכוכבים שני בק להיות לזה טעם ויתנו ! גבורה איבה מבט הוא הנכה שמבט )ר( כמו אצל"זה זה
 מזח זה להיותם והאויבים השונאים שמדרך כמו מעלות ושמונים מאה שהיא המרחק תכלית אז

 למה זה טעמם לפי ,איבה חצי הוא רביעי שמבט )ש( יאמרו ולזה בהפכים המרחק בתכלית
 שיאמרו ומה .ד׳ ממבט רחוק יותר בהרהק שהוא אחר גמורה אהבה מבט שהוא ג׳ במבט יאמרו
 זה מהמביטים יותר האותות )ת( מעלות ק״כ שהוא ג׳ במבט זה את זה המביטים למזלות שיש
 אותם יודה לא והנחות והסכמות נבואות דברי אלה כל ,מעלות צ׳ שהוא ג' במבט זה את

בעל שרשים
 מציירים שהס לפי כך אומרים שהם פי׳ .וכו'

 לכוכב מכוכב נמשך קו כאלו ובמחשבתם בדמיונם
 ותאומים טלה שור צורת הללו מהקוים שנעשה עד

 : מ״ח לחנין עולין הצורות שכל עד וזולתם
 קצתם צורות ח״ח אלו הדרומיות. מהצורות )ס(
 זה יודע היאך )ע( :בדרום וקצתם בצפון הס

 ב׳ ידי על יודע היאך פי׳ .ההם הכוכבים בשני
 אחרת צורה ולא כלב צורת שזהו לבד הכוכבים
 לצייר אפשר היה הרבה כוכבים היו אלו דבשלמא

 כוכבים בב' אבל הקויס דרך לכוכב מכוכב הצורה
 שהוא יודעים היאך א״כ ציור שוס לעשות א״א
 שהרי .האדם מהרגשת יותר )פ( : כלב צורת
 הניצח בו שטמון המקום את ומרגיש יודע הכלב

 כתה אחריו לילך אדונו שהלך הדרך את יריח גס
 לפי וא״כ ,שכל בעל שהוא האדם משא״כ פרסאות

 יותר ההס הצורות להשיג ג״כ לנו היה זה
 : ממנו יותר היצירה שלמי שהיו מהקדמונים

 הגלגל פירוש .וכו׳ אדם משור השלישיים בפנים )צ(
 מעלות החלקים ונקראים חלקים לש״ס נחלק כולו

 שלשים מזל לכל עולה נמצא מזלות י״ב זה ובגלגל
 .ראשונים פנים נקראו הראשונים מעלות י׳ מעלות

 ושלישיים .שניים פנים נקראו שניים מעלות וי׳
 השלישיים שבפנים ויאמרו . שלישיים פנים נקראו
 לרע מחשבותיו שכל אדס להם נראה משור

 להם זה נודע והיאך המזלות בשאר בזה וכיוצא
 שכל אפשר. מדומה שכל )ק( וכו׳: אפשר שאי
 שקר וזהו אחת הוא בדמיונו לצייר שיוכל מה

 ממאמר בפ״ח לעיל הכל שנתבאר וכמו מפו׳־סס
 נקראו ומאזנים טלה .הנכח שמבט )ר( :שלישי

19 יט ]העקרים[

 הארץ חן לחעלה האחד וה כנגד זה שהם מפני כך
 שאר כל וכן הארץ חן לחשה כנגדו מכוון והאחד

 . נוכח מבט נקרא זה כנגד זה שהם הכוכבים
 נקראים הימין בצד זה כנגד זה שהם והכוכבים

 שמאליים נקראים שמאל בצד ושהם ימינייס מבטים
 ומאדים טלה מזל תחת בד״מ צדק כשכוכב כן ואם
 המבע זה יהיה כנגדו מאזנים מזל תחת בד״ח הוא

 המרחק בתכלית שהם מפני גמורה איבה על מורה
 טלה מזל בין שיש לס* תעלות ק״פ שהוא חזה זה

 מעלות ל׳ יש מזל ולכל מזלות ו׳ מרחק למאזנים
 : ק״פ למנין עולה שלשים פעמים ששה כנזכר

 פירוש .וכו' איבה חצי הוא רביעי שמבט )ש(
 מזה זה רחוקים אינם זה כנגד זה שהם כשהכוכביס

 אינם שזהו שבגלגל מזלות חהי״ב רביעי חלק אס כי
 חבט נק־־א זהו מעלות צ׳ והס מזלות ג׳ אס כי

 שיש מהמרחק מרחק חצי אס כי אינו והוא רביעי
 על אס כי מרמז אינו ולכן ומאזנים טלה מזל בין
 שני בין כשהמרחק הוא שלישי ומבט .איבה חצי

 חהי״ב שלישי חלק הוא זה כנגד זה שהם הכוכבים
 ק״כ למנין עולים מזלות ארבעה שזהו מזלות
 הוא הזה והמרחק שלישי מבט נקרא זהו מעלות

 כן אם רביעי במבט שהוא מהמרחק גדול יותר
 וכו׳. אהבה מבט שהוא שלישי במבט יאמרו למה
 יותר כשהתרחק אומרים שהם סברתם לפי ור״ל
 המרחק א״כ גדולה יותר איבה אל מורה הוא גדול

 רביעי שבמבט מהמרחק גדול יותר הוא ג' שבמבט
 :האהבה אל השלישי המבט שירמוז אפשר והאיך

וחתאוים זה את זה אוהבים שהם .האיתות )ת(
זה
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 שאר או החוליי הגורלות )א( בעלי יאמרו כן הנה בנסיון, זה שנתאמת יאמרו ואם הריב. בעל
 וכל ריב כל פיהם על האנשים קצת יודיעו גמור שבמקרה האנשים בין הנוהגות הגורלות מיני
 ויאמרו המוגד הענק על עצמות הוראת שום ההן בצורות שיהיה מבלתי האנשים בין שידרה נגע
 תורה ראשונה יוצאת ראש נשוא שבהיות )ב( החול גורל בעל שיאמר כמו ,בנסיק נתאמת שכן
 נקודת בהנחת אלא הצורות אלו שתי בין חלוף ואין ההפך על יורה ראש ושפל ההצלחה על

 דבר הוא זה שכל הצורות בשאר וכן / למטה ובאחרת למעלה מונחת היא מהן שכאחת אחת
 שיש או ,בכתף עתידות המגידים )נ( כאנשים גמור במקרה אלא בעצמו אמתי ענין לו שאין

 לשם להתפלל דוד שהוצרך עד הוגנת עצה נתינת על מסוגל שהיה כאהיתופל בזה מסוגלים
 שאין לומר מוכרחים הם הנה והנחותיהם התחלותיהם כל להם נודה אם ואף עצתו. לסכל

 עתם בלי אנשים ימותו אחת בעיר מלחמה או רעב או דבר כשיקרה שהרי ,הכרחיות הנחותיהם
 חיים על )ד( מאנשיה ואחר אחד כל המולד בעת שגזרה הפרטית המערכת הוראת תבטל ולמה

 ,הפרט הוראת תבטל הכלל שהוראת )ה( בזה יאמרו והם ,מולדו כפי ואחד אהד לכל מתחלפים
 וא״כ )ו( ממנה ופרט פרט כל הוראת המדינה על הנגזר הדבר או הרעב הוראת תבטל וע״כ

 שתבטל אפשר כבר כי ,הכרחית הפרטית המערכת הוראת גזרת שאק דבריהם לפי אף יתבאר
 ההוים בדברים הפרט את הכלל שיבטל שראוי דבריהם לפי להם נשאל ועריק . רבים מפנים

 הכולל הבהירה בדרך ההוים בדברים יאמרו מה אבל ,ודומיהם והמגפה כרעב הטבע בדרך )ז(
 מאה בה ויכנסו עצמו מדעת ספינה שיעשה אחד כאיש הפרטית הבחירה בדרך או כמלחמה

 .הספינה ותטבע בספינה כלם ויכנסו שוה כלם קץ היה שלא ספק שאין במה יותר או אנשים
 , בים ספינתו שתטבע הספינה בעל על הכוכבים גזרת בהוראת ההם האנשים חיי יקצרו ולמה
 בעל על מהודאתם יותר בספינה הנכנסים האנשים כל על הכוכבים הוראות יתבטלו ולמה

 ושאע״פ הכרחיות אינן הכוכבים שהוראות להוכיח יש שמכאן הוא האטתי •מהדעת אלא .הספינה
 שיבטלו אפשר כבר מקום מכל ,האנשים על האצטגנינים משפט כפי מתקיימות קצתם שנראה
 ק״ט )שכת במסכת רז״ל שאמרו כמו מציה או זכות איזה או הבהירה בסבת אם )מ( רבים מפנים

 ברצון וכיש ,לטובה מזלו ישתנה וזכות ותפלה צדקה שע״י שם ז״ל ופרש״י לישראל מזל אין ע״א(
 ברצוני שיהיה צד זה מאי ההוראות כל שיבטלו שראוי כל על הגבוה הכלל שהוא יתברך האל

 ינצל מצותיה קיום שע״י כדי התורה בנתינת הכונה היתה וזה בלבד, אצלו נודעת לסבה
 לחתו כי תהתו אל השמים ומאותות י״ב( )ירמיה הנביא שאמר כמו המערכת מהוראת האדם
 שהם הכוללים הדברים בשמונה המולדות בספר זיל עזרא אב״ן הר״ר כתב וכן ,מהמה הגוים

 ההוראה תבטל החכמה הנפש בחירת שמצד השמיני בדרך שם אמר הפרטיות ההוראות מבטלים
 נזק מכל להצילו סבות יסבב הש״י עלילות נתכנו שלו בשם שהבוטח ג״ב שם ואמר ,הפרטית

 וברכוש , פ״ב נו״ז דף )ר״ה רז"ל לדעת מסכים והוא שכתבנו כמו מבואר וזה ,בטולדו לו שיש
 ,אדם של דינו גזר מבטלין צעקה או צדקה או מעשה שנוי או השם ששנוי שאמר פ״א( י״ג דף
 שהיה לפי שיצחק החכמים קצת אמרו זה דבר ועל מוליד, אברהם מוליד אינו אברם אסרו וכן

 תחתיו האיל נתן ואה״ב לעולה לפניו להעלותו הש״י צוה שיהרג עליו מורה והיה מאדים מחלק
 וסצותיה התורה שומרי להציל סבות הש״י יסבב בזה וכיוצא ,ההיא ההוראה מן שינצל כדי לכופר

 ירמיה אמר הרעה מדרכם לשוב העם את מזהירים הנביאים תמצא וע״ב ,המערכת מהוראות
 שטבע יודעים לחיותם וזה ז׳(, )ירמיה הזה במקום אתכם ואשכנה ומעלליכם דרכיכם הטיבו
 מסבות ההיא ההוראה תבטל שכבר כמו המערכת הוראות לבטל )מ( הש״י אל וההשמע המצות

 מין .החוליי הגורלות )א( :וכו׳ יותר לזה זה
 : החול ידי פל שנעשה לפי כך נקרא גורלות

 למעלה אחת כשנקודה ראש. נשוא שבהיות )ב(
 שפל נקרא למטה וכשהנקודה ראש נשוא נקרא
 יתאמתו לפעמים היות שאס דברים והם ראש

 ההיא החכמה כי ובהיות ,במקרה אס ני אינם
 לבאר רציתי לא לכן כסילות כ״א חכמה אינה

 שלפעמים עד נעשית היא אופן איזה על אותה
 כדי למטה ולפעמים למעלה אחת הנקודה באה
 בדברים ימיהם את בהם וכיוצא הנערים יבלו ?א

 . בכתף עתידות המגידים )ג( :אלו .זיונים
 ידו על ורואין צלול אותו ועושין שבכתף רחב £צס
 וכיוצא חום או קור יהיה אס השמים אויר ץד
לפעמים ג״כ שהם היות שאס דבריס שהם :

אחרות שרשים
 שהוא וי״ס גמור, במקרה אס כי איט יתאמתו

 סיים על )ד( :עיקר וראשון וידעוני אוב סכמת
 שבעים תה שנים מאה תי יהיה שזה .חתתלפיס

 על שנגזר .הכלל שהוראת )ה( :וכיוצא שנים
 :ברעב או בדבר אנשיה כל שימותו כולה העיר

 .וכו׳ שאין דבריהם לפי אף יתבאר כן ואס )ו(
 נודע היאך לדוכתה קושיא הדרא כן ואס פי׳

 מהם שלישיים בפנים שיעלה שיאמרו במה להם
 : למעלה כנזכר כו׳ לרע מחשבותיו שכל אדם
 טבעי.׳ בדרך הבא הכלל הוראת .הטבע בדרך )ז(
 שאחד בפרק שיתבאר כמו .הבחירה בסבת אס )ח(
 קיום ידי פל המערכת. הוראת לבטל )ט( זה:

:יתברך השם מצות
הדבור
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 שרצינו טה תה , הספינה או המגפה או המלחמה מענק שבארנו כמו האיצטגנינים לדעת אחרות
: המערכת הוראת מענק לבאר

 לא האנושיות שהפעולות ונאמר בבחירה, הדבור )א( זה אל שנמשיך וראוי Л פרק
 כק או נטור הכרח מוכרחות כולם שיהיו אם ,מחלוקה בהם הענק ימלט

 וקצתן בחיריות קצתן או ,והבחירה ההכרח מן מעורבות כלן או ,גמורה בחירה בחיריות
 שהוא כמו גמור הכרח מוכרחות כולם ושיהיו ,והבחירה הכרח סן מעורבות וקצתן טוכרחיות

 האפשר טבע יבטל שבזה לפי הבטול מבואר דעת הוא בכוכבים החוזים שמים הוברי לדעת
 ועוד .זה כל שקדם כטו ובפרט בכלל התורה שרשי כל ויעקרו החוש מן מציאותו שהתבאר

 שנוי שום בלי באמת השי״ת ידיעת תתקיים הדרך שע״ז חשבם הוא לזה שהביאם שטה
 הנה ,ההוא הנגזר זולת שיהיה וא״א המערכת מפאת האדם על הנגזר השי״ת שידע שאחר
 מפאת הנגזר הפך המציאות אל שיצא אפשר היה שאם ספק בלי אמתית ידיעתו תהיה

 בזה והנה . אחד אופן על אמתית תהיה ולא שהיתה במה משתנה ידיעתו היתה המערכת
 אינה )ב( הפעל אל שיצא קודם בדבר שהידיעה ספק שאין ,השנוי מן נמלטו לא עדיין הדרך

 כבר לידיעתנו ידיעתו בין להקיש באנו ואם )ג( הפעל אל שיצא אחר בדבר הידיעה אל שוה
 שאין הוא שהאמת אלא ,בידיעתנו שיפול כמו הצד טזה יתברך בידיעתו השנוי שיפול יחשב

 תשתנה לא שידיעתו ג׳ בפרק למעלה שכתבנו כמו צד בשום לידיעתנו ידיעתו בין להקיש
 ואולם .פנים בשום קיומו א״א הזה שהדעת מבואר הוא זה ובעבור ,בב״ת היותה אחר כלל

 כטו בכלן מועיל ההשתדלות ושיהיה גמורה בחירה בחיריות האנושיות הפעולות כל שיהיו
 שאנהנו אהר ג״כ הבטול מבואר דעת הוא הפילוסוף דעת )ד( שהוא וכמו האפשר שיגזור
 שאפשר ההכנות כל ויעשה מה דבר להשיג האדם שישתדל הרבה פעולות בחוש רואים

 שעשה ההן שההכנות אלא ההוא התכלית יגיע שלא די ולא ,ההוא התכלית להשיג שתעשינה
 החלומות מעליהם לבטל שהשתדלו יוסף באחי זה שנראה כמו ,ההפך הגעת אל סבות יהיו

 יהיה שלא באופן עולם לעבד אותו בשיטכרו הפכו כשיעשו אותם לבטל וחשבו להם שחלם
 להגעת סבות היו הנה הן הנגזר לבטל שעשו ההשתדלות ואותן ,כלל עליהם לטשול לו אפשר

 אוהבים הסלך ועבדי השררות כל בהיות הטלכות להשיג שהשתדל אדוניה וכן ,עליהם הממשלה
 והמליך כששמע דוד שכעס ישיגנו שלא סבה היה בעצמו ההשתדלות ואותו אליו ונשמעים אותו

 תראה הלא ,כלל ההשתדלות טהבזולת טוב לאדם יגיע הרבה פעמים וכן בחייו, בנו שלמה את
 כל שאק שיורה ממה זה וכל ,כלל בזה לו שיקדם ההשתדלות בזולת הטלכות שהשיג שאול

 מעורבות האנושיות הפעולות כל שיהיו ג״כ ושנאמר .גמורה בחירה בהיריות האנושיות הפעולות
 והן עליהן יגונה או האדם שישובה ראוי פעולות בכאן יהיה לא שא״כ א״א והבחירה ההכרח מן

 ראוי היה לא והבחירה ההכרח טן מעורבות היו ואם ,כלל ההכרח צד בהן שאין הפעולות
 בו נופל ההתנצלות )ה( והיה רעות הן אם שיגונה ולא טובות הם אם עליהם האדם שישובח

 עליו שישובה דבר ולא רע הוא אם בהחלט עליו האדם שיגוגה פעל בכאן היה ולא דבר בכל
 כלן, ולא בבחירה כלן ולא בהכרח האנושיות הפעולות כל שיהיו שא״א ואחר . טוב הוא אם

 ומקצתן מוכרחות ומקצתן בחיריות מקצתן שיהיו אלא נשאר לא ,והבהירה ההכרח מן מעורבות
 ,האנושיות בפעולות אלו טטינים וטק טק כל עתה שנבאר וראוי והבחירה ההכרח מן סעורבות

 והן בהן שטור האפשר שטבע )ו( אותן הן הנה ,גמורה בחירה הבחיריות הפעולות אולם ונאמר
 יפול הללו ובפעולות ,יגונה או האדם ישובח ושעליהן וההשתדלות החריצות בהן שיפול הנה

 מעיק שם ואין אליו הללו הפעולות שהתחלת אחר והעונש השבר יקובל ועליהן והצווי האזהרה
 מפאת אם הנגזרות הנה הן ,נטור הברח המוברחות הפעולות ואולם .כלל אחר מונע ולא

 כלל, עליהן יכולת האנושי לכח אק הדברים ואלו שיבא, כמו הש״י השגחת מצד ואם המערכת
 או טובות שיהיו הן לבחירתו הללו הדברים הונחו שלא לפי ,ובטל שוא בהן ההשתדלות אבל

, אבותיו אל או לו קדם לטרי )ז( הנה הגזרה לבטל יכולת לבחירה יש אם שאף וזה !דעות

םעםים שרשים
 בפרק לעיל עיין .בבחירה הדבור )א( ה פרק

: ראשון ממאמר ט'
 שיצאה אחר בדבר הידיעה אל שוה אינה )ב(
 יודע היה הפעל אל שיצא קודם פי׳ הפעל. אל

 ואחר כעתיד ההוא הדבר שיהיה עתידית ידיעה
 שעתה והוא אחרת ידיעה לו באה הפעל אל שיצא
 ג׳ בפרק לעיל הוא וכן .ההוא הענין בא שכבר ידע

פירוש .וכו׳ להקיש באנו ואם )ג( :ב׳ שמאמר

 דעת )ד( :ידיעתנו בדמיון הוא הש״י שידיעת לומר
 .בו נופל ההתנצלות )ה( :במ״ב לעיל .הפילוסוף

 מוכרת שהיה בעבור להענישו שלא להתנצל שיוכל
 להתנצל יוכל כן וכמו הרע פעולת לעשות מה בצד
 שטבע )ו( :טוב לו שעשה למי שפר ליתן שלא

 לעשות חלקים בשני אפשרי שהן .בהן שחור האפשר
שכבר כלומר .לו קדם למרי )ז( :לעשות שלא או

מרד
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 אר או לו קדם לזכות או וחריצותו השתדלותו מצד שיגיע ראוי היה מה טוב ממנו ימנע פעמים
 מגיע הרע או ההוא הטוב שיהיה ג״ב ואפשר 7 כלל השתדלות בזולת טה טוב אליו יגיע אבותיו

 מספיק זכות לו יהיה שלא או ממנו ההוא טוב לסלק גורם חטא שם יהיה כשלא המערכת מצד
 בר ישער שלא .באופן ההוא הטוב האדם אל ויגיע )ח( מהמערכת הנגזר ההוא הרע ממנו לסלק

 רוצת שהיה מי או ההוא בדרך מלכת ונמנע באבן רגלו ונגף בדרך לילך רוצה שהוא כמי ,בלל
 בדרך ההולכים על לסטים ונפלו ההיא בספינה מליכנס ונמנע חולי עליו וקפץ בספינה ליכנם
 כלל השתדלותו בידו עלה שלא שכה מבואר והדבר ,בים טבעה הספינה וכן ,והרגום ההוא
 מן או הלסטים מן מרעתו לו להציל לו לטוב היה ההיא בספינה ליכנס או ההוא בדרך ללכת

 ל״א )דף הכפלת פרק נדה במסכת ז״ל רבותינו אמרו בזה וכיוצא !לו קרם זבות לאתה הספינה
 אהד לסהורה שיצאו אדם בני בשני מדבר הכתוב במה וגו׳ בי אנפת כי ה׳ אודך פסוק על ע״א(
 לכך ,ומשבח מודה התחיל בים כפינתו טבעה לימים ומגדף מהרף התחיל ברגלו קוץ לו ישב

 לבדו נפלאות עושה דכתיב כאי אליעזר רבי דאכר והיינו י״ב( )ישעיה ותנחכני אפך ישוב גאכר
 לא רע לאדם יגיע בעצמו הדרך וכזה .וכו׳ בנסו• מביר אינו הנם בעל אפי׳ )ס( ע״ב( )תהליס

 או שהטוב מבואר והוא ההוא. הרע מהן שימשך יות רא פעולות שיעשה כזולת בו משער היה
 ההכרח מן המעורבות והפעולות . כלל בחירה מזולת הגזרה מצר כגיע בו וכיוצא ההוא הרע
 תבואה שזורע בי או מטמון וימצא יסוד שיהפור ככי הן הנה ,והבהירה הגזרה מן לומר רצה

 לא התבואה בזריעת או ההוא היסוד בחפירת משתדל היה לא שאם מבואר שהוא בה ויצליח
 ולפעמים ההכרתוהבחירה, מן מעורבות שאלו מבואר והוא ,בתבואה מצליח ולא מטמון מוצא היה
 משתדל שהוא כסו ,גדול יותר טוב השגת ממנו וימנע בהשתדלותו מה טוב האדם אל יגיע

 לככר ראוי ההוא האיש היה שלא ולפי ,גדול ריוח מועט בזמן בה כרויח שהיה חטה לקנות
 לו שהיה ברבים קנאם נאים בגדים ההטה לקנות בלכתו הש״י לו הזמין ההוא הגדול הריוח
 כרויח היה שלא שלפי ההפך או ,בועט דבר בהם הרויח או כלום בהם הרויח ולא החטה ליקח

 לו הקודמים הזכיות כפי גדול ריוח בהם ירויח בגדים השם לו הזמין מועט דבר אלא בחטים
 על השם מהשגחת הבאות האדם פעולות ורוב ,ההפסד או הריוה סן עליו הנגזרים הדברים או

 ומהבחירה. ההכרח שהיא הגזרה מן מעורבות כלובר הדרך ע״ז באות והעונש השכר בדרך האדם
 צד על שהן מהן ויש ההכרח צד על שהן הפעולות מן שיש מהאנשים נעלם הדבר ולהיות

 בגי בעניני והמבוכה הבלבול יפול והבחירה ההכרח מן מעורבות מהן ויש הגמורה הבחירה
 ויתנצלו ,כלל בבחירה ולא ובהכרח בגזרה הם דעותיהם שכל לחשוב קצתם שיבואו עד אדם

 ושעל בבחירה שהכל יחשבו וקצתם !בגזרה שהכל חושבים להיותם הנשחתות פעולותיהם כל על
 בכלל אבל ,בלבד האנשים בכלל )י( הזאת המבוכה ואין ,והגנות השבח יפול הפעולות כל

 ויש ,ההכרח צד ועל בגזרה ודעותיהם האדם טובות שבל שיגזור מי מק שיש ,ג״ב העיק אנשי
 וידמה ,והבחירה ההכרח מן מעורבות שהפעולות שיאמר מי ויש , בבחירה שהבל שיגזור י6

 מקלל היה זה ובעבור המערכת מפאת בגזרה ודעותיהם האדם טובות שבל היה איוב שדעת
 בגזרה והרעות הטובות כל היו שאם לו ואמר ,הראשון במענהו אליפז עליו תפש וע״כ <יזמו
 האנוש לו וז״ש ,השם גזרת מצד צדיק הצדיק שיהיה שנאמר וא״א בגזרה ג״ב והרשע הצדיק היה

 השם גזרת מצד )כ( צדיק הוא האדם האם בלומר ד׳( )איוב גבר יטהר מעושהו ואם יצדק כאלוה
 במלאכיו ואפי׳ כלומר וגו׳ יאמין לא בעבדיו והן זה אפשר והיאך עושהו גזרת מצד יטהר או

 מצד תמיד משתנים שהם חומר בתי יכני ש אף ישתנו שלא )ל( קיום צד בהם ישים לא ועבדיו
 או צדיק בהכרה האדם להיות )מ( קיום צר בהם שישים ראוי שאין מהם שהורכבו היסודות טבע
 בבחירת הרשע או שהצדיק ואחר בחירתו, מצד הרשע מן או הצדק מן להשתנות יוכל שלא רשע

 שהכל חושב שאתה כמו ולא לבחירה נמשכות רעות או טובות בכאן שיהיו בהכרח הנה האדם
 ה׳( )שם קנאה תמית ופותה כעש יהרג לאויל כי לזה אליפז המשיך זה ובעבור ,בגזרה הוא

 ואל הכעס אל הנמשכות הרעות במו בחירתו מצד האדם על באות רעות בכאן שיש להורות
 שהרעות בהכרח הוא הנה אליהן נמשכות ורעות בחיריות פעולות בכאן שיש ואחר .הקנאה

הבאות שרשים

 ולכן אבותיו או הוא כנגדו וחטא בהקב״ה הרד
 הש״י השגחת מצד ממנו ימנע הזה החטא בעבור
 ועוד ויגיע. )ח( וכו׳: ראוי שהיה ההוא הטוב
 לבדו ממלת .הנס בעל אפילו )ט( :ג״כ יגיע

 שעשה מהנס יודע לבדו הש״י כלומר ליה הדייק
מכיר אינו הוא מהש״י הגס המקבל האדם אבל

 בפ״ג פירש״י כן .הש״י לו שעשה במס ומרגיש
 מין בכלל .האנשים בכלל )י( :נדה ממסכת
 מאלוה ותיבת פי׳ .השם גזרת מצד )כ( :האנושי

 .ישתנו שלא )ל( :עושהו חן וכן אלוה מן כמו
: האדם שיהיה .האדם להיות )ח( :יחטאו שלא
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 , דבריו בסוף אסר ולזה ,העונש צד על באות שק בחירתו מצד שלא )נ( האדם על זזבאות
 העיון מאנשי הצדיקים דעת וזהו וגו/ ויחבש יכאיב הוא כי וגו׳ אלוה יוכיחנו אנוש אשרי חנה
 תמצא ולזה .איוב דעת והפך אליפז כרעת והשכר עונש צד על הם וטובותיו האדם רעות שכל

 )דף ברכות דמסכת בפ״ק אמרו ,העונש צד על הוא האדם על הבא רע שכל תמיד אומרים ל’רז
 , במיליה מר ליעיק רבנן ליה אמרי וכו׳ חמרא דני מאה ארבע ליה תקיפו הונא רב ע״ב( ה׳

 בדקו דינא בלא מלתא דעביד הוא בריך קודשא חשיד ומי ליה אמרי בעינייכו חשידנא ומי א״ל
 לרוע היה חומץ היין שהעשות חושב היה הוגא רב הגה .לאריסיה שבישתא יהיב דלא ואשכהו

 העונש, מצד אלא זה שיהיה שא״א ישיבתו ובני תלמידיו לו ואמרו עולם, של כדרכו או מזלו
 להם ראוי היה שלא להם השיב הונא ורב ,מעשיו פרטי בכל מושגח שיהיה ראוי כמוהו שאיש

 סברתם לפי השיבו והם המקרה, צד על היה זה הנה חוטא היה שלא ואחר חוטא שהיה לחשדו
 במשפטי מום משיטילו אותו לחשוד ראוי היה יותר כי והשכר העונש צד על מהשם בא שהכל
 וכשנסתלק היק בענין לו קדם חטא על העונש צד על זה שהיה העגין נתגלה דבר וסוף ,השם

 האדם על הבאים הדברים כל מיחסים לרז״ל רבים במקומות תמצא וכן ,העונש סולק החטא
 ,העונש אל שייוחסו ראוי דברים שיש שאמרנו כמו הוא והאמת .זה זולת על לא העונש צד על
 מן מעורבים דברים ויש ,ההכרח אל שייוחסו דברים ויש ,הבחירה אל שייוחסו ראוי דברים ויש

 הרגישו שלא ובעבור ,האחר על מהם האחד החלק מן ראיה לקחת ראוי ואין והבחירה ההכרה
 והעלו אדירים במים צללו החלקים שאר על האחר החלק מן ראיה ולקחו העגין זה המעיינים

 הבחירה לצר שנטה מי ויש האפשר טבע והכחיש וההכרח הגזרה לצד שנטה מי שיש ,בידם חרס
 בפעולות נמצאים החלקים שג׳ שכתבנו כמו אלא האמת ואין הש״י ידיעת והכחיש הגמורה

 לשפוט יבא כך ומתוך )ס( האתר על האחד החלק בין להבחין האדם ביד שאין אלא האנושיות
: ומעשיו השם משפטי על תגר ויקרא האחר על האחד החלק מן

 , האנושיות הפעולות מן דבר בכל )א( והכרחי מועיל וההשתדלות החריצות 1 פרק
 בהן שמור האפשר שטבע בפעולות אם ,הפעולות בכל )ב( מבואר וזה

 סבה בהן שהשתדלות ספק אין ומעיק מונע שום מאין הגמורה לבחירה מונחות שהן שאחר
 שהוא מבואר בהן ההשתדלות והבחירה ההכרה מן מעורבות שהן בפעולות וכן להגעתן,

 ,ההוא הדבר במציאות תנאי ושניהם )ג( פועלים משני שיגיע דבר שכל ,וזה .להגעתן הכרחי
 העובד שעבודת ספק שאק ,הגשמים ומן האדמה עובדי מפעולת המגעת התבואה כמו

 שלא כמו ,כלל זולתו שיגיע אפשר ואי המטר בירידת התבואה בהגעת תנאי והשתדלותו
 . מבואר דבר וזה ,הדיו במציאות תנאי ששניהם אחר והקנקנתום העפצים מזולת הדיו יגיע

 נראה היה הנה שאמרנו כמו הגזרה צד על מגיעות והן ההכרח צד על שהן בפעולות ואולם
 ומחוייב ראוי ההשתדלות בהן שגם נמצא היטב בשיעויין אבל ,בהן ראוי ההשתדלות שאין
 אלא יהיה לא ההשתדלות מן המגיע הטוב שהוא התכלית הגעת שמניעת )ד( אמרנו שבבר לפי

 , המערכת מפאת מעליו הגזרה לבטל זכותו יספיק שלא ואם לו קרם למרי אם וזה ,העונש מצד
 בודאי ירע השיט ולא מה תכלית או כה טוב להשיג גדול בחריצות שישתדל האדם וכשיראה

 גזרת מעליו לבטל מספיק זכות שאק מצד ואם עונותיו, על העונש מצד אם עליו, נגזר שכך
 עצמו את האדם כשיראה כי ,וירחמהו ה׳ אל וישוב במעשיו לפשפש ישוב ובזה ,המערכת

 ידע מהן שיניע הראוי התכלית ממעשיו מגיע ושאין מצליחין מעשיו ושאין לריק ייגע שהוא
 ידו כשימצא אותן לתקן ויחתור מקולקלין שמעשיו וידע חטאו על עליו נגזר לעונש שזה בודאי

 שנא׳ במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם רואה אם ע*א( ה׳ דף )ברכוח רז״ל שאמרו כמו )ה(
 אבל ,ה׳ אל ונשובה שנאמר תשובה יעשה ומצא פשפש ונחקורה דרכינו נחפשה ג׳( )איכה

 וידע )ו( לחיק ייגע ולא להשיג שראוי מה ועמלו יגיעו מצר משיג שהוא עצמו האדם כשיראה
 יכלתו מלעשות ימינו אחור ישוב לא השתדלותו מצד טרפו מלהשיג ימנעהו גדול עון בידו שאין

כפיך יגיע וזשה״ב ,בזה ושמח שש ויהיה לעומתו עובדת גזרה שאק שידע אחר מבוקשו ■להשיג

 כי שרשים
 רק אותן בוחר היה שלא .בחירתו מצד שלא )נ(
 . וכו' לשפוט יבא כך ומתוך )ס( :,וכו שהן

 החלק מן ראיה לקחת ראוי אין ולכך פירוש
: וכו' האחד

 אפי׳ .וכו׳ הפעולות חן דבר בכל )א( ו פרק
:ההכרח צד על שהם בפעולות

 : הפעולות מן אחד בכל . הפעול־ת בכל )ב(
שניהם ,פי הדבר. במציאות תנאי ושניהם נג(

 חבית זולת והאחד ההוא הדבר למציאות הכרחיס
 . וכו' התכלית הגעת שמניעת )ד( :כלום אינו

 בא ולא הטיב מהאדם לפעמים שימנע מה פירוש
 לא זה חזק בהשתדלות אחריו שהשתדל אף אליו
 רואה אס ז״ל רבותינו שאמרו כמו )ה( וכו': יהיה
 :המאמר זה כינת י״ג פרק לקמן עיין ,וכן׳ אדם

: זה ידי על .וידע )ו(
בתזקת
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 כחך לריק יחם ולא טרפך בו שתשיג אל ועמלך כפיך יגיע כשיגיע ר״ל קכ״ח( )תהציס וגו׳ תאכל כי
 וחולין פ״ב ה׳ דף )ברכוש וגו׳ לעוה״ב לך בעוה״זוטוב אשריך רז״ל שבארו כמו לך, וטוב אשריך

 תשיג שלא לבטל יספיק עון בידך שאין בודאי שתדע בעוה״ז אשריך לומר רצה ע״ב( מ״ד דף
 ורצויים ונכוחים טובים שמעשיך שתתבשר לעוה״ב לך וטוב ,המבוקש התכלית בהשתדלותך

 לריק ייגעו לא עליהם שנאמר הצדיקים מדרגת שהוא הזאת למדרגה שהגעת אהד ,הש״י לפני
 היה זה ובעבור , דבר בכל טוב שההריצות זה מכל ויתבאר ,פ״ה( )ישעיה וגו׳ לבהלה ילדו ולא

 האדם להעיר העצלה ומגנה ד׳( )משלי תעשיר חרוצים ויד ואומר החריצות משבה שלמה
 ישב יכול אלהיך ה׳ יברכך למען רז״ל אמרו וכן ,כחו מאמצי בכל מבוקשו להשיג שישתדל

 עם והבא תגיע הש״י שברכת בארו הנה י״ד(. )דברים תעשה אשר ידך מעשה בכל ת״ל ובטל
 ישמור ה׳ אם אבל ,וגו׳ עיר ישמר לא ה׳ אם קנ״ז( )חהלים המשורר אמר וכן ,ההשתדלות

 ובעבור ,בזולתו ולא האלהי העזר יגיע האנרכי וההשתדלות השמירה שעם ,שומר שקד יפה עיר
 אחר האדם בהשתדלות שיושגו שאפשר הדברים בכל היד בחזקת )ז( האדם שישתדל ראוי זה

 אהד פעל ובעבור שבארנו, דרך על הפעולות ובכל דבר בכל מועיל שההשתדלות שנדע
 כ״ב( )דברים מטנו הנופל יפול כי ע״א( ל״ב דף )בבת רז״ל כאמרו הגזרה צד על מגיע שנראה

 שנשתדל ראוי אבל ,בגזרה שהם הדברים בבל נשפוט זה בעבור לא וכו׳ ליפול זה היה ראוי
 :קצורנו לפי בבחירה זה ויספיק יעשה בעיניו הטוב וה' גמורה בהירה בהיריות הן כאלו בכלן

 כל על שיהוייב שבמה ונאמר . ובטיניה בהשגחה הדבור זה אל שנמשיך וראוי Т פרק
 ובפרטי האדם מי; באישי )א( משגיח שהש״י הוא ,להאמין אלהית דת בעל

 אם ואולם .האלמות הדתות בכל שורש וזה ,וכחותיו האדם פרטי ולעונש לגמול מעשיהם
 הש״י ידיעת שאין האומר הפילוסוף דעת שלפ• באור צריך זה הנה העיון מצד זה אפשר
 יודע הש״י היות הכרענו כבר אבל ברים על להענישם בהם ישגיח שלא כ״ש בפרטים מקפת

 הוא לבאר שצריך מה ואולם .שכל בעל. לבל מספיקות בראיות מעשיהם ופרטי הנמצאות כל
 את שידע כמו ידעם או כדרכיו לאיש לתת בהם ישגיח אם ומעשיהם הפרטים ידע אם שאף

 יפלא ולא בעולם והנעשה הנמצא בכל מקפת ידיעתו להיות בהכרח ,ופרטיהם )ב( חיים הבעלי
 אלא מעשיהם כל על ועונש גמול לתת בהם ישגיח לא אבל גדול או קטן דבר בל ממנו

 האנשים שהביא ומה .זה זולת לא הבין ולשמור הכלל חלקי שהם במה בפרטיהם שישגיח
 בטובות דעתם לפי הנמצא הסדר רוע הוא הש״י בידיעת מודים היותם עם ההשגהה לסלק

 את הביא הספק וזה ,וההפך הרשעים כמעשה אליהם שמגיע צדיקים שנמצא ורעותיו העולם
 כבו לרשע צדיק בין הבדל ושאין אדם בני בפרטי משגיח בלתי יתברך שהשם לחשוב איוב
 אמרתי כן על היא אחת במאמר זה שבאר כמו ,לאיש איש בין חיים הבעלי באישי הבדל שאין
 לא אם יכסה שופטיה פני רשע ביד נתנה ארץ ,ילעג נקיים למסת פתאום ימית שוט אם וגו׳

 דבקה ההשגחה שאין לומר אותי המגיעה )ג( הטענה היא אחת כי יאמר מ׳(, )איוב הוא מי איפו
 השוט רואה שהוא לפי לרשע צדיק בין מבחין ואינו מכלה הוא ורשע ושתם האדם מין באישי

 , אותם ומנסה עליהם ומלעיג פתאום אותם וממית מחטא הנקיים אל מגיע הרע והמקרה
 מכפה באלו שהוא עד רשע ביד נתנה שארץ עד כאד מצליחין שהם זה בהפך ושהרשעים

 ממה וזה ,משפט בו לעשות רשאין שאינן אחר רואים בלתי אותם ועושה )ד( השופטים פני
 טי כן איננו ואם כלומר הוא מי איפו לא אם דבריו שסיים וזה .בפרטים טשגיח שאין שיורה

 ומפרסמים בהשגחה המאמינים הנביאים וגס עשייתו. שיסבול או הזה הע,ל שיעשה המנהיג הוא
 הרשע טובות על אם הללו המרות שתי על מתלוננים נמצאו התורניים והחבטים בעולם אותה

 מאד וקשה אפתית לו וטוב ברשע שהתלונה שוות התלונות שאין ואע״פ ,הצדיק רעת על אם
 ושופך עריות ומגלה ע״א עובד בהיותו הרשע רשעת בעיניהם רואין האנשים כל ת הי מצד

 וזה ,סצליחין מעשיו זה כל ועם עיניו לנגר אלהים פחד ואין מפורסם והטס עול ועושה דמים
 אבל י״ב(, )ירמיה צלחה רשעים דרך מדוע כמאמר בהשגחה לספק האנשים כל את טביא

 שאין יודעין שהכל אדם בני אל גלוי העול שאין כך כל קשה אינה לו ורע כצדיק התלונה
 זה אק רעות לצדיק יגיעו ואם ,הרבה ואם טועט אם יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק

שם והמחלל השם אלא רואה אק אשר בכקום במסתרים בפועל חטא אולי שיאמרו אצלם זר

שטים שרשים

 :וכד להיות סרטיהם מכל אף לידע צריך בפ״כ אשר ידך חפשה בכל דרך על .היד בחזקת )ז(
: הוא תנופה ולשון המכריחה . המניפה )ג( : תעשה

 השופטים כאלו . רואים בלתי אותם ועושה )ד( :האנשים בפרטי .האדם מק באישי )א( ז פרק
 ממט יודעים ואינם הרע לעשות רואים אינם כלומר בהכרח ופרטיהם. )ב(

 כלום
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 את הרי לאשה האומר רז״ל אמרו , במחשבה חטא אולי או בגלוי ממנו נפרעין בסתר שמים

 הנה בדעתו, ע״א הרהר שמא מקודשת עקיבא כר' צדיק אפילו רשע שאני מנת על לי □קודשת
 יראה וה׳ צדיק ויחשבהו לעיני□ יראה שהאדם אדם לכל מסור הצדיק הכרת שאין )ה( גלוי

 לו ורע צדיק קושית שאין אבות במס׳ התנא מלשק יראה וכן ,רשע הוא אבל כן שאינו ללבב
 שאין,טעם כלומר פ״ד( )אבות הרשעים משלות לא בידינו אין אמר לו וטוב רשע לקושית שוה
 שיחשב הצדיקים יסורי אף ר״ל הצדיקים מיסורי לא אף אמר כך ואחר לנו נודע לו וטוב רשע

 ממה הה ,הצדיקים מיסורי ולא אמר שלא )ו( ואף לשון יורה הה ,כן אינו לנו נודע שהטעם
 ואין גמור צדיק הוא מי מכירין העולם שאין לפי כך כל קשה לו ורע צדיק תלונת שאין שיורה

 הראני ידעתני ה׳ אתה ירמיה אמר כי ,גמור צדיק שהוא בעצמו ליודע אלא הזאת התלונה
 צדיק היותו מצד השם משפטי על מתרעם היה איוב וכן י״ב( )ירמיה וגו׳ אתך לבי בחנת
 ודרך מענה למצא ידעו שלא רשע לאיוב מיחסים שהיו איוב חבירי חטאו הזה ובדבר בעיניו
 הרשע, אל טובות שיגיעו דרך שמצאו כמו רשע היותו מצד לא אם רעות הצדיקים אל שיגיעו

 של אפו הרה ולזה בתשובתם, .מתישבת דעתו היתה לא עצמו צדקת יודע שהיה ואיוב
 ל״ב( )חיוב איוב את וירש־עו מענה מצאו לא אשר על אפו הרה רעיו ובשלשת באמרו אליהוא

 בהקו עול שיהיה מזולת רעות הצדיק אל יגיעו צד מאיזה מענה ירעו שלא לפי לומר רוצה
 ובשני בך אפי הרה לאליפז השם אמר וע״ז רשע שהוא עליו ואומרים איוב מרשיעין היו יתברך

 אל יגיע שכבר מאמין שהיה כלומר מ״ב( )שם איוב כעבדי נכונה אלי דברתם לא כי רעיך
 היה זה סבת )ז( יודע היה שכשלא בעבור אבל נכונה דבר הצד ובזה רעות הגמור הצדיק
 אפשר איך יודע היה שלא ההשגחה מסלק היה או משגיח היה אם )מ( להש״י לעול זה מיחס
 לו וכשנלה ,נבונה דבר לא )ם( בחקו .עול יהיה ולא ההשגחה מצד רעות הצדיק אל שיגיע

 להאמין הזר תועה השם על הושב שהיה על חוטא שהיה לו ואמר ההשגחה הכרח אליהוא
 ינסה שכבר וזה ,בהקו עול זה שיהיה מזולת ההשגחה צד על רעות הצדיק אל יגיעו שעוד
 הקב׳יה של לאהבתו ועמל גדול טורח לסבות יחוש ולא כאהבה עובד אם הצדיק את השם

 יערת שהשם ואמר הקב״ה של מדותיו על תגר שקרא בעבור ושאיוב סדותיו, על תגר יקרא ולא
 יבחן שלא ,ה׳( )שם אלהים איוב ירא החנם שאמר השטן דברי מזה ונתאמתו ,חטא משפט
 לאהבת יסורק סובל בהיותו אבל דרכיו בכל מצליח בהיותו מאהבה עובד הוא אם הצדיק

 נ:׳( )שם תצדק למען תרשיעני משפט תפר האף לו שאמר השם מפי איוב זה וכשידע ,השם
 קצור )י( או ליאות יתברך לאל מיחס בהיותו איוב שחטא לו שהראה ההוא המענה וכל

 כלומר מ״ב( )שם בזמה ממך יבצר ולא תוכל כל כי ידעתי ואמר הודה במשפטיו עול או במעשיו
 לא נם רצונך לעשות יכולת לך ויש תוכל כל כי קצור או ליאות לך ליחם אפשר שאי ידעתי

 א״א א״כ דבר בכל מקפת וידיעתך מזמה ממך יבצר שלא ידיעה העדר מצד במשפט עול
 אמאס כן על דבריו וסוף ,דבר בכל וחכם ודבר דבר כל על יכול שאתה אחר עול ממך שימשך
 סובל שהיה היסורין על מתנחם )כ( והיה וטובותיו העולם תאוות כל מואס שהיה ר״ל וגו' ונחמתי

 .הללו הקושיות שתי לתרץ הוא איוב ספר וכלל ,לטובתו שזהו שידע ואפר עפר בתוך וישב
 הזה הספר לחבר ע״ה הנביאים אדון דעת הסכימה האלהית הדת אל הכרחי שהתרם ובעבור

 אזכור שונים בפנים הללו ספקות ב׳ להתיר משתדלים מחכמים מו״ם בדרך איוב ספר שהוא
 לא אם הללו ספקות שני להתיר מקום שאין ולפי ,שבראיותיהם חזקות היותר בקצרה מהם

 ההשגחה על האמגרות הראיות מן קצת ראשונה אכתוב ההשגחה מציאות ראשונה כשיתאמת
 לקוחות ראיות מהן ,מינים ג׳ הם ההשגחה על המורות והראיות ובזולתו. הזה בספר שבא ממה

 בענינים הנמצאת ההשגחה מן לקוחות ראיות ומהן ,הכוללים בענינים הנמצאת ההשגחה פן
:עצמו בפני בפרק באלו מין כל ואזכור השכל מצד לקוחות ראיות ומהן ,החלקיים

 מהגלות הלקוחה היא הראשונה הראיה )א( הכוללים מהענינים הלקוחות בראיות П פרק
 מנהג כפי נוהג שהעולם הושב ההשגחה שהמכחיש שלפי וזה ,היבשה

 הטבע שרשים
 ולכן .וכו׳ מסור הצדיק הכרת שאין )ה( :כלום

 כמו אחתית כך כל אינה לו ורע צדיק תלונת
 הצדיקים. מיסורי ולא אחר שלא )ו( לו: וטוב ברשע

 ואף הצדיקים חיסורי ולא אלא הל״ל לא כלומר
 מאיזה יודע היה שלא זה. סבת )ז( : לי למה
 . משגיח היה אס )ח( :הצדיק אל הרעות באו סבה

אדם בני פרטי על משגיח הש״י שיהיה א״א כלומר

 איוב היה »ה ובעבור לצדיק רעות שיגיעו מאחר
 את החביא וההכרח מהש״י. ההשגחה מסלק

 :,וכו יודע היה שלא לפי הוא זו טענה לידי איוב
 מלשון .קצור )י( :הצד חזה .נכונה דבר לא )ט(

: נחמה לשון .מתנחם )כ( :נפשו ותקצר
 חענינים . הראשונה הראיה )א( ח פרק

הכוללים
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 מהגלות הנה מטבעם, לצאת הדברים יכריח רוצה רצץ שם ואץ )ג( היום הנמצא )ב( הטבע

 שתהיה ראוי היה היסודות טבע שכפי וזה ,רוצה ברצון נברא שהעולם ראיה להביא יש היבשה
 ראיה היא היבשה והגלות ,חיים בעלי ולא צמחים ימצאו שלא המים ביסוד מכוסה הארץ )ד(
 בתחלת לאיוב הש״י שזכר הראשונה היא הראיה וזו רצונו, לעשות הטבע מכריח רוצה רצק על

 שהחושב זה ובאור ל״ה( )שם בינה ידעת אם הגד ארץ ביסדי היית איפה לו אמר דבריו
 החלקיים בנמצאים היום רואה שהוא ממה ראיה מביא שהוא לפי כן אמר )ה( קדמון שהעולם

 הנוהג הטבע כפי תמיר ומתנהג קדמון העולם היה שאם כן ואיט ,הכוללת היצירה על )ו(
 בעת בפעל שימצא ראוי СО בטבע שהוא הדבר הנה ,הרצון צד על מכריח שם היה ולא היום

 העולם ואם בו, מכוסה הארץ שתהיה הוא המים יסוד אל בטבע שהוא והדבר העתים מן
 יהיה ולפ״ז ,בו מכוסה הארץ שתהיה מעולם המציאות אל יצא לא למה הטבע מנהג כפי נוהג
 שיהיה היה שראוי הטבע דרך לפי א״א וזה הטבעי מקומו בזולת מוכרח )ח( תמיד המים יסוד
 ולא חיים בעלי ולא אדם שימצא א״א ההיא ובעת מה בעת המציאות אל יוצא היסוד טבע

 כדי מטבעו לצאת המימיי היסוד שהכריח הוא מי העתים מן בעת כן היה ואם )ס( צמחים
 שהמציאות מכרהת ראיה וזו .האדם מין בעבור הנמצאים חיים והבעלי הצמחים שימצאו

 נתחדש אבל היום נוהג שהוא הטבע במנהג נוהג תמיד העולם היה ושלא רוצה ברצון נעשה
 איוב אתה כלומר וגו׳ ארץ ביסדי היית איפה לאיוב הש״י לו שאמר וזהו . רוצה ברצק

 בינה ידעת אם הגד הטבעי במנהג תמיד נוהג רק רוצה ברצון מחודש העולם שאץ החושב
 מכוסה לומר רוצה היסודות לכל יסוד הארצי היסוד כשהיה האדם מין או אתה היית איפה

 להודות לך יש בהכרח הנה ,לכל יפוד להיות בטבעו שהוא כמו היסודות מכל ומוקף המים מן
 מי כלומר ,קו עליה גטה מי או תדע כי ממדיה שם מי הארץ וכשנתגלה ,רוצה ברצון שנתגלה

 מה על עוד ואמר ,יותר ולא פחות לא הראויה מרה אותה ממנו שיגלה הארץ יסוד שער
 ר״ל פנתה אבן ירה מי או ,המים על הארץ שתעמוד חייב טבע זה אי כלומר הטבעו אדניה

 שר או מלך זה אי במקומו אותה ישים הראשה שהאבן הגדולים הבנינים שמדרך לפי
 הוא מי צהות דרך אמר לזה ,שתתקיים כדי וכנור בתוף או ובמנגנים ובצלצלים במנענעים

 הרועה מריעים אלהים בגי וכל והמרננים המנגנים הכוכבים שיהיו פנתה אבן שירה השר
 בדלתים ויסך לזה וסמך ,בקר כוכבי יחד ברן האופן בזה יסוד נעשית שהארץ כלוט״ ,גדולה

 ובאר ,אני שעשיתי כמו הארץ לכסות ישוב שלא בדלתים הים שסגר השר הוא ומי כלומר ים
 ואומר ודלתים בריח ואשים הטבע חק מנהג בו שניתי כלומר חקי עליו ואשבור ואמר הענק

 האופן בזה והתמדתה היבשה שהגלות לומר ,הזה הענק כל וגמר וגו׳ תוסיף ולא תבא פה עד
 נמצא וכן .הטבע ומנהג דרך על שלא ומקיימו העולם תמיד מעמיד רוצה רצק על לראיה
 בעולם שאק חושבים והיו שמים יראת בהם היה שלא על דורו לבני מוכיח כשהיה ירכיה

 עם זאת גא שמעו אמר הזו הטענה להם אמר נוהג כמנהגו העולם אלא ברצק ופועל משגיח
 מפני אם ה׳ נאם תיראו לא האותי ישמעו ולא להם אזנים יראו ולא להם עינים לב ואק סכל
 בזה גלה דנה (,ה )ירמיה וגו׳ יעברנהו ולא עולם חק לים גבול חול שמתי אשר החילו לא

 ואינו רוצה ברצק נעשה שהעולם על מורה היבשה שהגלות להורות השכל מכריח דבר שזה
הקב״ה שאמר בשעה נ׳( )פ׳ בב״ר ז״ל רבותינו שאמרו וזהו .הטבעי במנהג נוהג ענק

שרשים •
 הנמצאים בסרטי .כיום הנמצא )ב( :הכוללים

 שם ואין )ג( :בסמוך והולך שמבאר כמו
 שיעשה בנמצא מי אין פירוש . רוצה רצון

 לפי הדברים כל ושיכריח שרוצה מה כרצונו
 . החים ביסוד מכוסה הארץ )ד( :ורצונו חפצו
 חזה לחעלה זה שהם יסודות הד׳ וסדר טבע ולפי

 הארז חן למעלה הם המים אזי ארמ״ע וסימנם
 החים תחת היא והאיז צד מכל האק את מכסים

 בהפך רואין שאנו ומאחר בחוחלט המטה היא כי
 וכעכין וכו' ראיה היא המיס על העפר הטבע

 בהקדמת ועיק וגו׳. יתחבאו מיס כאבן שנאחר
 החים יקוו בפסוק בראשית בס׳ ושם בחיי רבינו

 על )ו( : בטבע שהכל .כן אחר )ה( :וגו׳
עתה רואה שהוא ממה פי' .וכו׳ הכוללת כיצירה

 חביא הטבע ע״פ מתנהגים שהם הנמצאים בפרטי
 העולם בריאת רצוני הכוללת שהיצירה ראיה
 שימצא ראוי )ז( :הטבע ע״פ כן גס הוא בכלל
 שטבע עד״מ פי׳ .וכו׳ העתים מן בעת בפעל
 ילך שלא א״א ולכן ואנה אנה לילך הוא האדם
 ילך לא שאלו לפעל טבעו שיצא כדי פעם באיזה

 יהיה רק בידו ההליכה אפשרות יהיה לא עולמית
 מאחר המים ביסוד ג״כ נאמר וא״כ בחקו נמנע
 לא לחה בו מנוסה הארז שתהיה מטבעו שהוא
 יצא לא למה וז״ש .הארץ את פעם המיס יכסו

 מוכרח )ה( טבעו: מציאות אל ר״ל וכו׳ המציאות אל
 שהוא טבעו במקום שאינו מאחר .מקומו בזולת

 מן בעת כן היה ואס )ט( .*הארץ חן למעלה
 יצאו באחת דלחא לומר ואין פירוש .כו' העתים

המים
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 פלא אני כלו העלם בל והלא רבש״ע לפניו ואטר הקב״ה לפני ים של שר עמד המים יקוו
 לטבע ים של שר קראו הם הנה כ״ו( )איוב וגו' הים רגע בכחו שנאמר והרגו בו בעט מיד

 של ברצונו שנתגלה אלא הארץ לכסות שטבעו העולם כל ממלא שהוא עליו ואמרו המים
 טבע מדרך אינו היבשה שהגלות להורות ,למקומן להחזירן הקב״ה ועתיד אמר וע״כ הקב״ה

 שיהיה ראוי בטבע שהוא שהדבר ולפי ; כן ומקיימו העולם מעמיד שהוא רוצה ברצון אלא
 שהעולם מברחת ראיה תו .למקומן להחזירן הקב״ה שעתיד אמרו העתים מן בעת בפעל כן

 הביא וכן .ובמשפט בצדקה להנהיגו בו המשגיח והוא בטבעו ולא רוצה ברצון תמיד עומד
 אוהב שהאל אע״פ לומר רוצה ל״ג( )תהליס וגר ומשפט צדקה אוהב אמר מזו ראיה המשורר

 חסד ם״מ הטבעי המנהג ודרך החיוב צד על הנמשכים הרבדים לומר רוצה וגו׳ ומשפט צדקה
 לזה ראיה והביא ,והרצון החסד צד על נמצא שהעולם להכחיש א׳׳א כלומר הארץ מלאה ה׳

 הוא כי וגו׳ הארץ כל מה׳ ייראו לזה והמשיך וגו׳ הים מי כנר כונס ואמר היבשה מהגלות
 ושמוה ,בטבע ולא רוצה רצץ ובצווי במאמר תמיד ועומד נתהווה שהעולם לומר ויהי אמר
 וגו' ה׳ הביט משמים זה אחר כמ״ש כך על מיוסד המזמור שכל ההשגחה על גדולה ראיה

 שימצאו כדי היבשה שהגלות שאחר לומר ורוצה ,מעשיהם כל אל המבין וגו׳ שבתו ממכק
 שהש״י ראיה מזה ליקח יש רוצה ברצון נעשה האדם לצורך שהם חיים והבעלי הצמחים

 היא בהן שההשגחה חיים הבעלי שאר במיני שישגיח ממה יותר האדם במק משגיח
 אנו שהרי בטבע ולא הרצון צד על נמשך וענק אישית היא האדם במין וההשגחה מינית )י(

 ,נותן שהענק וכמו חיים הבעלי בשאר שהוא כבו וגו׳ חיל ברב נושע המלך שאין רואים
במק ההשגחה מינית בהן ההשגחה חיים הבעלי שבבל פי על שאף יורה כן שזה ואחר

: אישית היא האדם
 שאינה שאע״ם המטר ממציאות הלקוחה הראיה היא הכוללים הענינים מן השנית והראיה

 במין האישית ההשגחה על הענין בתחלת הנראה לפי )כ( בעצם תורה ראיה
 הש״י אותה וקיים הד׳ במענהו ואליהוא הראשון במענהו אליפז שזכרה שטצינו לפי האדם;
 א שא מבואר שהוא ונאמר .מהמטר הלקוחה הראיה אופן לבאר אנו צריכין ,הראשון במענהו

 חיים הבעלי למזון הצמחים להצמיח אם וזה ,המטר בזולת השפל המציאות זה שתתקיים
 שתי אליפז זכר כבר ,השמש חמום מרוב קודרים ויהיו יתיבשו שלא חיים הבעלי גופות וללחלח

 שפלים לשום וגו׳ ארץ פני על מטר הנותן ונו' אל אל אדרוש אני אולם אמר /ההועליות אלו
 המטר שבנתינת האחת ,תועליות שתי במצר כי אמר ,ד'( )חיוב ישע שגבו וקודרים למרום

 על בצמיחתם שיגביהו כלומר לטרום השפלים הצמחים לשום הוא התועלת ,הארץ פני על
 בעביד וזה ,האנשים טן בישוב חוצות פני על מים ושולה הוא השני והתועלת !הארץ

 . ישע שגבו וקודרים וזהו להתקיים ויוכלו נופם יתלחלח השמש מחמום הקודרים שהאנשים
 ענק שם והשלים ל״ו( )שם רב אדם עלי ירעפו שחקים מלו אשר במאמר זה רמז ג״כ ואליהוא

 שמציאות אחר ,בכלל חיים בעלי כל לקיום הכרחי מציאותו המטר היות ועם !המטר פלאות
 על מתמיד דבר שאינו לפי הטבע אל הויתו ליחס וא״א האדם לצורך הם )ל( חיים בעלי כל

 בזמנים בא אבל ,הטבעיים בדברים הענק שהוא כמו אחד בזמן )מ( ושנה שנה בכל אחד אופן
 שאחר ,מבעי בדרך ולא אחד מנהג תמיד נוהג שאינו פלא ובדרך שונים ובפנים מתחלפים

 ,אדים ולהעלות אחרת פעם להתלחלח האויר שיחזור ראוי היה לא היובש וגבר רב זמן שנפסק
 ,רוצה ברצק אלא הטבע מפעולות מתחלפים בזמנים המטר הוית שאין שיורה ממה זה הנה

 שיראה כ״ה( )שס חק למטר בעשותו איוב שאמר שבעבור הטענה זאת לאיוב הש״י רמז וכבר
 סי או אב למטר היש הש״י השיבו ע״כ !טבעי ומנהיג הק למטר שיש דעתו שהיה מדבריו

 כאב שיהיה אומר שאתה כמו טבעי חק למטר יש האם כלומר ל״ח( )שס טל אגלי הוליך
 הטבע הוא מי או חיים הבעלי כל לזון מספיק המסודר באופן הצמחים להצמיח אותו המוליד
 במקומות חיים הבעל־• גופות ללחלח מטר שם שאק בזמן תמיד טל אגלי להוליד המחויב
 המקרה אל הויתו לייחס א״א נם .הטבעי המנהג מצד שאינו להכחישו לך אי־א שזה הישוב

 הנראה השלם האופן בזה המציאות קיום בהם שיושלם באופן תמידיים אינם המקריים שהדברים
הוא רוצה ברצון שיהיה נשאר הנה המקרה צד על ולא הטבע ממנהג שאינו ואחר ,לחוש

שרשים
 א״כ שעברו בזמנים טבעם מציאות אל פעם המים
 : כללית מינית. )י( וכו': שהכריח הוא מי קשה
 כי פירוש .וכו׳ הענק בתחלת הנראה לפי )כ(
לרשעים הן לצדיקים הן לכלס הוא שהמטר לפי

 הפרטית ההשגחה על ראיה זה אין א״כ ב״ח ולכל
 לפי רק מינית ההשגחה על כ״א האדם במין

 אם .האדם לצורך הם )ל( :וכו׳ שזכרה שמצינו
.אחד בזמן )מ( :האדם לצורך הוא ג״כ המטר כן

עד״ת
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מפיהם

 , האדם סין לצורך האופן בזה חיים והבעלי הצמחים ומקיים האדם במין המשגיח יתברר האל
 האנשים ידי על לפעמים מתחדש המטר כשנראה מקום מכל מינית ההשגחה שזו )נ( ואע״פ

 הפרטית ההשגחה על ספק בלי שיורה ממה זה הנה ,וזולתם המעגל וחוני כאליהו השלטים
 שליח ביד נמסרו לא מפתחות ג׳ אומרים רז״ל תמצא ולזה .טבעי ענין ושאינו ההוא באיש

 ענין באלו שאין לומר רוצה ע״ב( קי״ג דף )סנהדרין המתים החית ושל גשמים ושל היה של
 לאות המטר ענין מזכירין הנביאים תמצא וכן ,עקרות להוליד פירוש חיה של כי כלל טבעי

 נירא בלבבם אמרו ולא וילכו סרו ומורה סורר לב היה הזה ולעם ירמיה אמר .ההשגחה על
 ואמר (,ה )ירמיה לנו ישמר קציר חקות שבועות בעתו ומלקוש יורה גשם הנותן ה׳ את נא

 בזולת שיושלם א״א המטר שירידת וזה ,קמ״ז( )שהליס וגו' בעבים שמים המכסה המשורר
 השם רצון שמה יהיה אשר אל למקום ממקום ולהוליכם בעבים שטים לכסות רוחות נשיבת

 מנעתי אנכי וגם ד׳( )עמוס ההשגחה מבחישין שהיו על לישראל מוכיח הנביא אמר ,להוליכם
 אמטיר לא אחת עיר ועל אחת עיר על והמטרתי לקציר חרשים שלשה בעוד הגשם את מכם
 הגשטים יום גדול חז״ל ואמרו .רוצה ברצון המטר על ראיה לקחת לכם היה ומזה כלומר וגו׳

 )תענית ולרשעים לצדיקים גשמים וגבורת בלבד לצדיקים המתים שתהית המתים תחית טיום
 ירוץ לא המטר ענין כן טבעי ענין איננו המתים שתהית שכמו לומר בזה רצו כאלו ע״א( ס'

 המתחדשת ההשגחה על מורה רוצה ברצון תלוי ענין הוא אבל ,הטבעיים הדברים מרוצת
 ההשגחה על שיורה מטה שזה לומר אפשר שהיה ולפי ,האלהי הרצון כפי בשנה שנה טדי

 טלקוש בעת מטר מה׳ שאלו הנביא אמר .ולרשעים לצדיקים גשמים גבורת כמ״ש המינית
 אליהוא הביא וע״ב ההשגחה על גדורה ראיה יש התפלה בעבור המטר טירידת כי י'( )זכריה
 רב אדם עלי ירעפו ]א[ שהקים יזלו אשר כמ״ש הרבים תפלת בעבור המטר מירידת ראיה
 ראיה יש וכן ,הרבים בתפלת ההשגחה מצד אלא בטבע ירידתו שאין יורה שזה ל״ר( )איוב

 ההשגחה ומצד ודור דור שבכל והחסידים הצדיקים בתפלת היורד המטר מן ההשגחה על גדולה
 דוד אמר וכן .שלמותם כפי ברבים או שלמותו כפי ואיש איש בכל בהם דבקה שהיא האלהית

 משה וכן .ההשגחה על חזק אות כלוטר קל״ח( )תהליס עוז בנפשי תרהיבני ותענני קראתי ביום
אלהים לו אשר גדול גוי מי כי ואמר הרבים תפלת מהבלת ההשגחה על ראיה הביא ע״ה רבינו

: (ד )דברים אליו קראנו בכל אלהינו כה׳ אליו קרובים .

 האדם בטין הנמצאים והפרטיים החלקיים טהענינים הלקוחות הראיות ואולם ט פרק
 נראה אשר החלקיים בענינים הנמצאת ההשגחה היא האחד .ג׳ הן

 לאיש הרע להגיע לפעל מחשבתם להוציא נאותות בסבות משתדלים וערומים חכטים במה
 בהן שיגיע שיחשבו בעצמן הסבות אותן אדרבה לפעל, שתגיע מחשבותם תשלם ולא מה

 שחשבו בעצמן שהטבות יוסף לאחי שקרה כמו הטוב, להגעת סבות הן פעמים הרע לזולתם
 להפיל שהשב בעצמן הסבות שאול ובן .להצלחתו סבות היו הנה הן יוסף אל הרע בהן להגיע

 פלשתים יד בו ותהי בו ידי תהי אל אמר ושאול הכתוב אמר הצלחתו סבות היו דוד את בהן
 טלהטה ואיש גבור שהיה ישראל לכל מציאותו שתתפרסם אל סבת היה וזה ,י״ז( )ש״א

 תמצא שהיא וביחוד )ה( ההשגחה על מורה גדול אות בו וכיוצא וזה .במלחמותיו ומצליח
 וארז״ל .קפ״ו( )שהליס לעשוקים משפט עושה המשורר ואמר ,עזר לו שאין ובטי בחלושים

 גדול לו ואמר ,זאבים ע׳ בין שעומדת כבשה גדולה חנניא בן יהושע רבי את אחד מין שאל
 לישראל להרע האומות כל כונת היות שאם אפשר איך תמה היה המין הנה ,שמצילה הרועה
 והיא שמצילה הרועה מצד שזה הוא והשיב ,כונתם תשלם לא איך הכבשה על כזאבים

 הוא לאנשים המגיע שהרע שיורה ממה הענק וזה ,בהם דבקה שהיא האלהית ההשגחה
 פתאים לכמה הרע בהגעת ישתדלו רשעים כמה נראה שאנחנו ואחר .ההשגחה צד על מגיע
 כמאמר חכמתם טצד לא ההשגחה מצד נשמרים הם שהפתאים ראיה וזו , בידם יעלה ולא
 לוכד וגו׳ ערומים מחשבות מפר אמר אליפז זברה הראיה וזו קמ״ז( )שם ה' פתאים שומר דוד

מחרב ויושע בצהרים ימששו וכלילה חשך יפגשו יומם ,נטהרה נפתלים ועצת בערטם חכמים

שרשים
 : האדם כל אל .מינית השגחה בחדש ולא תשרי בחדש זו בשנה שהיה כמו פד״מ
 : ובפרט .וביחרד )א( ט פרק שזו )ג( :תשרי כשיגיע תמיד הוא כך אחר

 במלאכת
ענפים

 א׳ צדיק על ר״ל רב הדס הכתוב מ״ש נ״כ לפרש ואפשר .,וכו יורה שזה רב אדס עלי ירעפו ]א[ ח פרק
 :המחבר כונה לפי נ״כ והוא וכיוצא יהודה רב הונא רב כמו רב ומלת ,בדור יחיד שהוא
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 וימנע אמר הג' במענה השי״ת אותה וקיים ה׳( )חיוב תקוה לדל ותהי אביון חזק ומיד מפיהם

 שקרא שזהו לפעל מהשבותם שתגיע הרשעים מן שימנע ר״ל ל״ה( )שם וגו׳ אורם מרשעים
 עושין שהם אחר לפעל הרשעים מחשבת שתגיע משגיח בלתי השי״ת היה אם ראוי והיה ,אורם

 שאמנם המחשביות במלאכת )ב( שנראה וכמו ,לפעל מחשבתם שתגיע כרי הנאותות הסבות
 של המחשבה תגיעזשלא שנראה ואחר הנאותות, בסבות נעשות היותן מצד לפעל יניעו

 העונשים מצד לקוחה השנית והראיה ההשגחה. על מורה ראיה מזה יש לפעל הרשעים
 7 בצדק שופט משגיח שיש ראיה ילקח שמזה מרה כנגר מדה לרשעים המגיעים החלקיים )ג(
 שקוצץ תאמר כאלו בגופו והמזיקו בממונו נזוק הוא בממון הבירו את המזיק שכשנראה וזה
 העונשים בכל וכן ,נהרג הבירו את וההורג עינו ותכהה ידו תקצץ עינו את שיטמא או ידו

 ח׳( )שמות וגו׳ היאורה הילוד הבן כל במים ישראל את שדנו כמצרים מרה כנגד מדה שיגיע
 דמיך את הכלבים ילוקו נאמר נבות דם את הכלבים כשלקקו וכן ,בים שטבעו במים ונדונו

 נשיך עם ושכב לו נאמר שבע בת עם ששכב דוד וכן . לאחאב שנאמר כ״א( )מ״א אתה גם
 את דן שהשי״ת ראיה וזהו ,ב׳( פרק )אבות וכו׳ אטפוך דאטפת על התנא אמר וכן .י״ב( )ש״ב

 ל״ב( )ירמיה וגו׳ העליליה ורב העצה גדול ירמיה ואמר .מרה כנגד מרה מעשיו כפי האדם
 שעור כפי החוטא להעניש כרחוק עצות ומביא סבות מסבב להיותו העצה גדול השי״ת קרא

 ההולך על לרמוז כדרכיו אמר גם .כדרכיו וזהו )ד( בהן שחטא ההם ובדרכים שהטא החטא
 הגיע ולא פרי כעשיו עשו לא אם שאף ,להבירו להרע השתדלותו כל ויעשה טוב לא בדרך

 פתאים השומר האלהית ההשגחה מצד אלא מצדו הרע הגעת נמנע שלא אחר ,נזק להכירו
 שלא אע״פ טוב לא בדרך שהרך על מענישו השי״ת הנה , ההוא הרע מן להבירו שהצילה

 הפרי כפי )ה( לאדם מעניש שהשי״ת לרמוז מעלליו וכפי ואמר ,לחבירו להרע מחשבתו נגמרה
 קל בדבור אלא ההשתדלות בזולת מאתו הגיע ואפילו לחבירו מהגעת ממעשיו שיצא

 להכירו מאתו שהגיע הרעה פי על מענישו השי״ת הנה ,ומות חצים זקים היורה כמתלהלה )ו(
 משגיח שהש״י על גדולה ראיה ילקה ומזה . גדול השתדלות בזולת בין גדול בהשתדלות בין

 משפט ה׳ נודע המשורר שאמר וזהו ,דרכיהם לפי אותם רן שהוא אחר ברשעים משפט ועושה
 שעשה הרע במעשה נכשל כשהרשע משפט עושה שהשי״ת שיודע )ז( ר״ל מ'( )תהליס וגו׳

 רבים במקומות זה נתבאר . רגלם נלכדה טמנו זו ברשת שאמר כמו )ח( לאחרים ושהזיק
 הפליגו וכבר .ל״ז( )שס וגו׳ בלבם תבא חרבם וגו׳ רשעים פתחו חרב אמר תהלים בספר

 את יבקש והאלהים כ״ז( פ׳ רבה ויקרא , '1 פרשי )רבה קהלת במדרש שאמרו עד בזה רז״ל
 יבקש והאלהים צדיק רודף צדיק מוצא את נרדף את יבקש והאלהים לעולם נ'( )קהלה נרדף

 את רודף צדיק ואפילו וכו׳ והאלהים רשע רודף רשע וכו׳ והאלהים צדיק רודף רשע נרדף את
 על (ב )עמום אמר ע״ז מעיד הנביא נמצא וכן .מקום מכל נרדף את יבקש והאלהים הרשע
 אמר ולא לסיד אדום מלך עצמות את שרפו על אשיבנו לא ארבעה ועל מואב פשעי שלשה

 שהם הנביאים בספרי הרבה זה נמצא וכן .בלבד נרדף להיותו אלא אדום מלך לחסידות זה
 ננוס סוס על כי לא ותאמרו הנביא ישעיה אמר כדה, כעד מדה לרשעים העונש מיעדים

 גורל ידו עמי ואל יואל ואמר ל׳( )ישעיה רודפיכם יקלו כן על נרכב קל ועל הנוסון כן על
 ואת בניכם את ומכרתי וגו׳ המקום מן מעירם הנני וגו׳ ביק מכרו והילדה בזונה הילד ויתנו

 כודד שאדם בכדה ז׳ל רבותינו אמרו וכן ג׳(. )יואל לשבאים ומכרום יהודה בני ביד בנותיכם
 היא השלישית הראיה אמנה. קטני לב קורעת ההשגחה על גדולה ראיה וזו לו, מודדין בה
 אסר חלקיים, בדברים לילה הזיון בחלום לאדם שתבא ההודעה מן אליהוא בדברי שנמצא מה

 להסיר ואמר למה הטעם ופירוש .ל״ג( )איוב וגו' אנשים אזן יגלה אז וגו׳ לילה חזיון בחלום
 שיכסה בו שנסתבך הרע מהמעשה האדם להסיר לומר רוצה ,יכסה מגבר וגוה מעשה ארם
 בעולם שהוא מזה הנמשך התועלת ובאר ,מהם ויפרד המענות והמרות הגופים הענינים ממנו
 או ,בעוה״ז בשלח מעבור וחיתו הבא בעולם שחת מני נפשו לחשוך ואמר ובבא )ט( הזה

 מעבור וחיתו הטבעית המיתה על ירמוז שחת מני נפשו ולחשוך בעוה״ז ששניהם אפשר
על גדולה ראיה הלילה במראית האדם על שתבא הזאת וההודעה ,המקרית המיתה על בשלח

ההשגחה •**^**»«.י* שרשים
 : האומניות .המחשביות במלאכות )ב(
 בכ״ף .כדרכיו וזהו )ד( :הפרטיים .החלקיות )ג(

 מענישו שחטא שבמה בזה לרמוז שבא ור״ל הדמיון
 כפי הוא שהעונש חזה נשמע לא עדיין מ״ח אבל

 כמו מעלליו וכפרי כך אחר אמר לכן החטא שיעור
לאיש תשלם אתה כי ג״כ וזש״ה .והולך שמבאר

 :החטא שיעור כפי הפרי. כפי )ה( :וק״ל כמעשהו,
 שיורה נשתטה או כחשתגע .וכו' כמתלהלה )ו(

 הכתוב מלשון והוא .ידיעה שוס בלי ומות זקיס
 . שאחר כמו )ח( :דוד .שיודע )ז( :כ״ו במשלי
:בעוה״ב .ובבא )ט( :זה דלפני בכתוב

כהם
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 החלקיים בדברים תבא שהיא אחר מינית השגחה זו אק שהרי האדם במין האישית ההשגחה
כן גם שתמצא ראוי היה מינית השגחה היתה ואם ,זולתה מתקייטין המינין כל ונראה אישיים

: הפרטיים בדברים תמצא ושלא האדם מין בזולת .

 מצד והשנית המקבל מצד האחד .שנים הם השכל מצד הלקוחות הראיות ואולם י פרק
 שיהיה א״א שבאדם השכלי הכה ,כך היא המקבל מצד אשר והראשונה .הנותן

 שנראה ואחר זולתו, מתקיימים •המינים שאר שנראה אחר בלבד הטין קיום לתכלית מציאותו
 טושגח ובלתי ונעזב משולח שיהיה שנאמר יתכן לא חיים הבעלי שאר על היתרון זה לאדם

 במענהו לאיוב השם רמז הטענה זו ואל !דעת יתרץ עליהם לו היות אחר כהם )ח( מעשיו בפרטי
 השגחה בו להשגיח הבע״ח ממיני ומין מק כל עם שעשה החסדים מספר כשהיה כי ,הראשון
 לעורב יכין טי שאמר כמו מזולתו מיוחד שלמות לו לתת או לשמרו המינים מן מזולתו מיוחדת

 ל״ח( )פס וגו׳ גבורה לסוס התתן סלע יעלי לדת עת הידעת וגו׳ חפשי פרא שלח טי וגו׳ צירו
 הכח שהוא טיוחד שלמות בטבעו לו כשנתן האדם מין עם שעשה ה־סד אז ספר )ב( זה וזולת

 שבאדם השכלי הכה על יאמר ששכוי ,בינה לשכוי נתן מי )שם( שאמר וזהו ,המושכלות להשיג
 המושכלות על לרמת חכמה בטוחות שת מי בתחלה ואטד ,הראשון במאמר שכתבתי כטו

 שלא כדי )ג( הדרוש להשגת עצמיות סבות שהן יצירתו בשרשי באדם שנתנו הראשונות
 לו לבאר זה ואבר .הראשון בטאמר שנכתב כמו שורש בטוחות שבי״ת תכלית לבלתי ישתלשל
 היתרק תה ,ב״ח משאר יותר נכבד מה תכלית להשגת היה ספק בלי באדם הנתן הזה שהחסד
 שתדבק ראוי הוא שכן ואחר ,מהם אהד מכל יותר השם בעיני נחשב שהוא יורה בו הנמצא

 שעיר כי ז״ל הרטב״ם כתב וכן ,מהם יותר )ד( שכלו יתרון שעור כפי האלהית ההשגחה בו
 הניתן )ה( הכה כפי נפשו שהשלים מי וא״כ שבאדם השכלי הכה שלמות כפי תהיה ההשגחה

 השכלי הכה ויאבד נפשו ישלים שלא ומי ,יותר האלהית ההשגחה בו שתדבק ראוי יותר בו
 ומכאן ,האלתית ההשגחה מעליו שתסלק וראוי חיים הבעלי במדרגת שב הוא הנה בו שנתן
 בתחלת )ו( שנדבקה כמו שלמותו כפי שכל בבעל דבקה האלהית שההשגחה על חזקה ראיה

 טצינו וכן ,ההיא ההכנה לו לתת המינים מן זולתו על בו יתירה ההשגחה האנושי המין יצירת
 השכלי הכח בן השפל בעולם דבקה האלהית ההשגחה היות על ראיה מביא ע״ה המלך בדוד

 הוא הזה במקום מה ומלת ח׳( )חהליס הארץ בכל שמך אדיר כה אדונינו ה׳ במזמור שבאדם
 בכל לשמך להיות יכול ואדירות מעלה כה כמתמיה ואמר ט״ז( )שמוח וגו׳ מה ונהנו כמו לכעט
 איני ספק בלי ובהירים וקיימים מוצק כראי חזקים שהם השמים על הודך נתת אשר אחר הארץ
 כשאני אבל .שמך ואדירות מעלתך ביצירתו שיודע )ז( שראוי מי הארץ ביצירות שיהיה רואה
 חזקות הקדמות לומר רוצה וגו/ עוז יסדת ויונקים עוללים שטפי מוצא אני היטב בזה מעיין
 עוללים שבפי הראשונות הטושבלות והם וההרגל הלמוד צד על לו באו ולא בטבע באדם שהם

 והם צורריך למען ההשגחה ולאמת לידיעה עוז יסודות הן אלו שכל המוחשות או )מ( ויונקים
 בהיותו כרצונו ועושה ורש עני המענה ומתנקם אויב ולהשבית הארץ את ה' עזב האומרים

 שמיך אראה כי ואמר בקצרה שזכר הזה הענק בארובה לבאר זה אחר והזר ,ההשגחה מכחיש
 בלבי אומר אני שכוננת והכוכבים והירח ומעלתם השמים רואה כשאני ר״ל וגו׳ אנוש מה ונו׳
 אדם בבן האלוהית ההשגחה שתדבק ראוי ואין מעלתם אל בערך הבל האדם כי ,וגו׳ אנוש מה

 הדעת זה לפתור שב כן ואחר אותו, לפקוד סרוחה וטפה עכור מחומר שפלה יצירה שהוא
 השלמות אני ורואה האדם ביצירת מעיק כשאני אבל כלוטר מאלוהים מעט ותחסרהו "ואמר

 שהם סעט אלא מהם חסר שאיננו השרת למלאכי קרוב שהוא שכלי כח בו שיש שביצירתו
 תפארת ועטרת והדר הוד והוא וגו' מאלהים טעט ותחסרהו וזרז ,בכח שבל והאדם בפועל שכל

 היה לא שבזולתו ,וגו׳ ידיך במעשה תמשילהו •שבו זה הכח שע״י עד אותו שעטרת אלהים
כלם להיות )פ( ממנו ותקיפים חזקים שהם חיים הבעלי כל לכבוש ראוי היה ולא לו אפשר

תחת
שרשים

 .אז ספר )ב( : כב״ח . בהם )א( י פרק
: זה קודם )שם( כלומר

 ויבואו פי׳ .תכלית לבלתי ישתלשל שלא כדי )נ(
 הכל שנתבאר כמו דבר מכל הידיעה להכחיש

 : חיים מהבעלי’ מהם. יותר )ד( פט״ז: במ״א
 : חיים הבעלי על יותר . יותר בו הניתן )ה(
 המושכלות הס האנושי. המין יציית בתחלת )ו(

יצירתו ידי על .ביצירתו שיודע )ז( :אשונות

 המוחשות או )ח( :וכו׳ מעלתך להכיר לו אפשר אי
 שנתבאר כמו הידיעה מהתחלות אח־ כן גס שזה

 כתחלת לאדם גס ונתנו .פי״ז ראשון במאמר לפיל
 שאין מה פ״י ג׳ במאמר לפיל שנתבאר כמו יצירתו

 והנמשכות הנסחנית והם האחרות התחלות השני כן
 ויונקים בעוללים אינם פי״ז במ״א כן גס שנתבארו

 להיות )ע( :כאן המחבר אותם הזכיר לא לכן
כנים
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 מעורב האלהי שהכח שיורה ממה זה וכל ,נתיבה עזים ובמים דרך בים לתת לא וגם רגליו תחת
 אדירות על ראיה ילקה שמיצירתו אומר אני הוא שכן ואחר ,קונו מדעת בו ויש שכלי ידי על בו

 שמעלת ,שלמותך מעלת יוכר ומזה ,כזה עכור חומר על שכלי כח שהשפעת ומעלתך שסך
 מהמאמר■ ראשון בפרק שבארתי כמו השלמות מן ורחוק נבזה בחומר שלמות בתתו יוכר הפועל
 מעשיך רבו מה כמו הדבר להגדלת הוא הזה במקום מה ולשון וגו/ אדונינו ה׳ שסיים וזהו ,השני

 השפלות היצירות מן יותר נכבד מחומר השמים אם אף לומר ורוצה וגו/ ה׳ מעשיך גדלו מה ה׳
 שמך אדיר היות על ראיה לקחת נוכל מאלהים מעט שהוא באדם הנמצא השכלי הכח מן הנה
 הנותן מצד שהיא השנית והראיה ,השפל בעול□ האדם במין דבקה השגחתך והיות הארץ בכל
 .ידיו מעשה האדם היות מצד והשני ,ויכלתו האל חכמת מצד האחד ,פנים ב׳ על היא הנה

 ראוי שהש״י הוא ראשק מושכל ,הדרך ע״ז הוא ויכלתו האל הכמת מצד שהוא הראשון האופן
 שלמות שהוא נראה וכאשר , החכרונות מיני כל ממנו ויסולקו השלמות מיני כל אליו שייוחסו

 שישגיח ג״כ האדון ואל ,שלמותו תכלית אל שיגיענו באופן ידיו במעשה שישגיח האדם אל
 ובהק האדם בהק חסרון זה יהיה כן יעשה לא ואם • ובמשפט בצדק להנהיגם מאתו במונהגים

 ובלתי יכול בלתי היותו או יודע בלחי היותו מצד אם האדם אל יגיע הזה והחסרון ,האדון
 על )כ( או ועול רשע היותו מצד אם כך לעשות המספיק האדון אל או )י( כך לעשות מספיק

 בעל הוא הנה בעצמו איוב שאמר כמו כח ואמיץ לבב הכם יתברך שהוא ואחר ,המאוס צד
 המונהגים חק להשלים מספיק ובלתי לואה להיותו משגיח בלתי שיהיה א״כ וא״א הגמור היכולת
 ישגיח שלא אפשר אי כן וגם ידיעה; לחסרון בזה שיקצר א״א לבב חכם שהוא אהר וכן מאתו,

 יחיד להיותו יתברך שהאל ואמר טוען איוב שהיה כמו עול מצד או רשע מצד □אתו במונהגים
 ישיבנו ומי באחד והוא שאמר כמו מאתו למונהגים עול כרצונו עושה הוא בידו שימחה מי ואין
 ע״ז השיב שאליהוא שנינו, על ידו ישת מוכיח בינינו יש לו ס׳( )שס עוד ואמר כ״ג( )איוב וגו׳

 בעל שהוא על לרמוז לאל חלילה אמר ,וגו׳ מעול ושדי מרשע לאל חלילה ל״ד( )שם כשאמר
 שלא ורשע עול יעשה לא גמור יכולת לו שיש ואחר היכולת, על מורה )ל( אל כי הגמור היכולת

 יספיק שלא מצד טוב הצדיק את לגט־ל ידיו במעשה ישגיח שלא א״א גם ,רשעה עושי ליסר
 שהוא וארח ,שלמותו תכלית דבר כל על להשפיע במציאותו די שיש שדי שהוא ,צרכיהם לתת

 כי לזה וסמך ,מעול ושדי אמרו וזהו ,עול זה היה כן יעשה לא אם חקו אחד לכל לתת מספיק
 אל■ המגיע העונש על לרמוז ימציאנו איש וכארח ,הטוב הגמול על לרמוז לו ישלם אדם פעל

 יעות לא ושדי ירשיע לא אל אמנם אף ואמר היכולת בטענת דבריו לחזק עוד וחזר הרשע,
 מספיק והוא אל במלת הנרמז הגמור היכולת בעל ית' האל שהיה שאחר לומר רוצה ,משפט

 בהיותו לא אם אפשר בלתי וזה ,שדי במלת הנרמז והוא לו שאפשר השלמות נמצא לכל לתת
 לא ואם דרכיו, כפי ויכציאנו כפעלו אהד לכל שיושלם כדי אדם בני מעשה בפרטי משגיח
 אל ימציא לא ואם ,ירשיע לא והאל רשע זה יהיה רשעו כפי הרשע אל לשלם כן יעשה

 ית׳ שהוא שנאמר א״ב ראוי משפט יעות לא ושדי משפט עות זה יהיה דרכיו כפי טוב הצדיק
 ואמר ,הגמור היכולת בעל שהוא על ראיה והביא ,כדרכיו לאיש לתת אדם בני במעשה משגיח

 יותר יכול שיהיה הארץ לעשות לו שצוה עליו פקיד הוא מי לופר רוצה ארצה עליו פקד מי
 יאסוף אליו ונשמתו רוחו לבו אליו ישים אם ממנו יותר נדיב שיהיה כלה הבל שם ומי ,ממנו
 רוצה לבו אליו ישים שאם ממנו יותר יכולת לו שיש הפקיד הוא ומי כלומר ,יחד בשר כל יגוע

 שיספיק אחר נמצא בכאן אין ,ישוב עפר על ואדם יחד בשר כל שיגוע המציאות אל לומר
 רשע שיעשה א א׳ זה שנתבאר ואחר ,הגמור היכולת בעל שהוא יתבאר וא״כ זולתו זה לעשות

 משפם שונא האף פלי לקול האזינה זאת שמעה בינה ואם אמר וע״כ .משפט שונא או עול או
 שרים פני נשא לא אשר ,נדיבים אל רשע בליעל למלך האמר .תרשיע כביר צדיק ואם יחבוש

 היכולת בעל שהוא שבארנו אחר לומר רוצה ,כלם ידיו מעשה כי דל לפני שוע נכר ולא
 ומי )נ( פולך כלומר חובש יהיה משפט שונא שיהיה שהאדון )מ( לומר א״א הכל על המלך והוא

 ושיעשה בליעל היכולת בעל שהוא למלך לומר ראוי שאין להרשיעו לך א״א גמור צדיק שהוא
 שירצה מה לתת ויכול נדיב שהוא מי אל רשע שיאמרו ולא עול שיקרא ראוי שאין ויבאר עול,

א1שה שרשים
 וט׳. המספיק האדון אל או )י( :כלס שיהיו כלס.

 בא מקום מכל כך לעשות מספיק שהוא אן< פי׳
 . המיאוס צד על )כ( :וכו׳ מצד אס החסרון לו

 כמו .היכולת על מורה )ל( .־ בחונהגיו שמואס
שהאדון )ח( :לקח הארץ אילי ואת ידי. לאל יש

 ,פי .מולך כלומר חובש יהיה משפט שונא שיהיה
 הכל על היכולת בעל הקב״ה והוא שהאדון מאחר

 : רשעה בעושי דין יעשה שלא לומר הראוי חן אינו
 .להרשיעו לו א״א גמור צדיק שהוא ומי )נ(

צדיק שהוא ומי וצ״ל בספרים נפל ששעות נראה
גמור
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 יגמלהו שלא מה טוב לקבל ראוי שהוא מי )ס( חוק כשיגרע )אלא( ועול רשע שיקרא יבחר שלא

 אינו , המה בארץ אשר לגדולים פנים משוא לעשות שיצטרך בעבור זה שיעשה וא״ת .כצדקתו
 כי וגו׳ שרי״ם פני נשא לא אשר שאמר כמו נמצא לשום פנים נושא אינו יתברך הוא כי כן

 טי ואין לעשות בידו יכולת שיש אחר בכלם שוה משפט להם לעשות וראוי כלם ידיו מעשה
 האברים ויסירו שלוחיו יד על ויעברו עם יגועשו לילה וחצות ימותו רגע בי ,ידו על שיעכב
 ושאין יראה צעדיו וכל איש דרכי ,על שעיניו שיורה מה וזה ביד, בהם שיגעו בלי החזקים

 להביא אליהוא שטען השנית המענה כל דרך וזה ,און פועלי שם להסתר צלמות ואין חושך
 ידיו מעשה האדם היות מצד שהיא הראיה מן השנית והאופן ,היכולת מצד ההשגחה על ראיה
 טוען איוב שהיה חזקה היותר הטענה שלפי ,הדרך ע״ז הרביעית במענה אליהוא אותה הביא

 ושתפקדהו לבך אליו תשית וכי תגדלנו כי אנוש מה שאמר כמו המיאוס טענת היא זה כל נגד
 לא השם בעיני ונבזה כאוס האדם שלהיות הושב והיה ז׳( )חיוב לרגעים ושתבהננו לבקרים

 לעושק זה מיחס והיה ,המיאוס צד על החזיר פעולות בפרטי ישגיח שלא כמו מעשיו בפרטי ישגיח
 קראו ולזה ,שכלי כח בו ויש ידיו מעשה שהוא אחר חקו את האדם מכין שיעשוק השם אל

 ומן הטבע מן אבל ,חיים הבעלי כשאר בלבד הטבע מן הוייתו נשלמה שלא לפי כפיו יגיע
 איוב היה זה ובעבור ,וגו׳ אדם נעשה שאמר כמו )ע( בו שנתן השכלי כח שהיא האלהי הכה
 השגחתו למנוע כן שיעשה ראוי ושאין האדם למין עושק הש״י שהיה עושק זה שהיה אומר
 צד על כפיו יניע שימאס השלם מחק זה שאץ האדם מעלת ומיעוט השם מעלת לגודל ממנו

 י״ג( )שם הופעת רשעים עצת ועל כפיך יגיע תמאס כי תעשוק כי לך הטוב שאמר וזהו ,המיאוס
 בערך ונבזה פחות והאדם והמעלה השלמות בתכלית שלם שאתה שלפי לך הטוב ואמר

 ותעזבהו בו שנתת השכלי כחו כפי לו שאפשר השלמות ישיג ושלא הקו ממנו שתעשוק מעלתך
 בזה מסכים אתה כאלו כלומר הופעת רשעים עצת על ואמר , כפיך יגיע וחמאם המיאוס צד על
 להתיר הרביעית במענה אליהוא חזר ולפיכך ,מועיל המעשה כשרון שאין האומרים הרשעים עם

 שיעזוב שא״א יאמר ל״ו( )שס לב כח כביר ימאס ולא כביר אל הן שאמר והוא , המיאוס טענת
 צד על ידיו מעשה שישוב חכם פועל שום מחק שאין המיאוס צד על האדם מין את השם

 אל שדוא ארד כלומר וגו׳ כביר אל הן שאמר הוא וזה , אותם לתקן יכול בהיותו המיאוס
 שהוא השלמות אל האדם מין את להגיע אפשר והוא ,בפעל ההשכלה וכביר היכולת ובעל
 יכול והוא , הלב כחנית כביר שהוא האדם את שימאס לו א״א הנה ,יכלתו לגודל עליו כחניי

 יעשוק ולא הפעל אל להוציאו הש״י אוהו שיעזור ראוי בכח שכל בו שיש ואחר ההשכלה, על
 . כך על יכול שהוא אחר הש״י בחק הסרק היה שזה להשיג לו שאפשר השלמות האדם סטין

 שאין עתה אליהוא אמר ,הופעת רשעים עצת ועל הזאת הטענה בסוף איוב שאסר ובעבור
 טצדיק יגרע לא עוד ואמר ,יתן עניים ומשפט רשע יהיה לא כי בהפך הוא אבל כך הדבר

 ויאטר למוסר אזנם ויגל ,יתגברו כי ופשעיהם פעלם להם ויגד וגו׳ בזיקים אסורים ואם וגו׳ עינו
 הטענה ובסוף ,ההשגחה צד על הוא לצדיקים המניע רע כל כי להורות )שם( מאון ישובון כי

 וההשגחה )צ( החכמה על הטורה המטר )פ( פלאות בשהודיע דבריו סיים זו ראיה שזכר אחר ההוא
 בשני הש״י אותם קיים ,כאד חזקות והיכולת החכמה וטענות היכולת על הטורה הרעם ונפלאות

 חיים בעלי ביצירה הנראית החכמה טן וההשגחה החבטה על ראיה הביא האחד שבמענהו ,מעניו
 מיוחד שלטות ונתינת לו הראויה בשמירה טהס ומק מין כל חיים בעלי ביצירת הנראית וההשגחה

 ראיה הביא השנית ובמענה ,ההוא המענה כל כוונת וזה ,החכמה על הטורה טהם וטק ט? לכל
 השגחתי תבטל כלוטר מ׳( )שם תצדק למען תרשיעני משפטי תפר האף לו ואמר היכולת על

 כמוהו ובקול לך כאל זרוע ואם !כך על יכולת לי אין כאלו בנמצאים משפט עושה שאיני לומר
 רשעים והרוך הכניעהו גאה כל ראה ,והשפילוע גאה כל וראה וגו׳ וגובה גאק נא עדה !תרעם
 גדולות בריות לברוא השם יכולת גודל להראות הדרך זה על הולך ההוא המענה וכל ,חחתם
 מ״א( )שס יוטל מראיו אל הגם שאמר וזה ,ארצה קומתו מלא ויפול אותן לראות האדם שיבהל

 דבר, בשום ליאות שום אליו ליחס אפשר אי הגמור היכולה בעל שהוא שאחרי להורות זה וכל
 נתפייס ובזה ,שברא היצירה בכל שיש הגדולה החכמה ראותנו אחר ידיעה העדר לא וגם

 הידיעה ולטענת מ״ב( )שס תוכל כל כי ידעתי אמר היכולת לטענת הטענות, לשתי והודה איוב
י : מזטה ממך יבצר ולא אסר

שרשים
 חלת לומר טכל או להרשיעו. לך אפשר אי גמור

 להרשיע לו א״א וצ״ל סופר טעות הוא להרשיעו
 לחי ראוי. שהוא מי )ס( :וק״ל וכו׳ ראוי שאין

.יכו׳ אדס ועשה שאחר כמו )ע( :ראוי שהוא

 המער )פ( :פי״א בח״א לעיל שנתבאר וע״ד
לקחי כמטר יערוף ע״ד החכמה. על המורה

: בפ״ח שאחר כמו .וההשגחה )צ(
שראו•
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 באופנים חיים הבעלי מן ומין מין לכל תגיע האלתית ההשגחה שנמצא כמו יא פלה
 ראוי כן ! שאפשר שלם היותר באופן ההוא המין שיושלם כרי מתחלפים

 ההוא האיש שיושלם כדי שלמותו ומעלת מדרגתו כפי האדם מאישי ואיש איש בכל שתמצא
 נפלאה השגחה חיים הבעלי ממיני אחד בכל השם שהשגיח נמצא שאנחנו וזהו ,שלם באופן
 מהמינים אחד בכל מאד נגלה וזה ,חקו כפי לו שאפשר שלמותו תכלית ומק מין לכל לתת
 שבהמות שלם; באופן לקיומו המין לשמירת נאותים וכחות וכלים אברים הש״י לו שנתן

 כלה השינים ממט שיתרצו שראוי )א( שהחומר לפי השדה עשב את האוכלים קרנים הבעלי
 שם יפה המזק לחתך יוכל ולא העליון בלחי שינים להם לעשות הטבע הספיק ולא בקרנים

 שמזונו מי ובן ,בראשונה שחסר מה השניה בלעיסה להשלים גרה להעלות כח הטבע בהם
 ובדגים ובעופות ע״א( ס״ג דף )כחובות רז״ל אמרו ,מאד מהיר עכולו שם והעופות כדגים מצוי
 )שבש ארז״ל מתאחר, יותר עכולו שם מצוי בלתי שמזונו לפי ובכלב ותשרף, לאור שתפול כדי

 השהה לפיכך טועטק שמזונותיו בכלב הקב״ה יודע כ״ע( )משלי דלים דין צדיק יודע ע״ב( קלה
 המציא הצמחים מן מזונם שאין לפי שדורסים והעופות הטרף ובבעלי ,ימים ג׳ במעיו מזונותיו

 בעת אותו יטילו ארס בצפרנים להם והכין הציד מן נזונים להיות יוכלו בהם כלים הטבע להם
 לבשל האש במקום להם עומד וחומו הארס שכח !ולדקדקו )ב( המזון לבשל כדי ההריסה

 בכל והשגחתו השם חכמת על נדין שבה הזריזות וכח קטנה בריה שהיא הנמלה ומטבע ,הבשר
 לאורך מתיחס )ג( הצואר אורך בו ששם הגמל שנראה כמו מהן, וחלק חלק ובכל הנמצאות

 ליקח יש סיניות או סוגיות השגהות הן אלו שכל פי על ואף ,מזונו ליטול עליו שיקל כדי שוקיו
 בכל דבקה השם השגחת שנראה שאחר ,האדם מין באישי ההשגחה התחלפות על ראיה מהן

 וכפי שלמותו תכלית להשגת ומין מין כל אל שראוי כה כפי שונים באופנים מהמינים אחד
 היותר באופן שלמותו ותכלית מזוט ולהשגת לשמירתו כלים לו שם וטבעו למזגו שיאות מה

 עד מזונם להם להכין בהם משגיח העורב כבני )ד( מעולה שטירה שצריך ולטי ,שאפשר שלם
 לידתם בעת לשמרם בהם משגיח סלע וליעלי ,ברעב שימותו עורב בני לעולם ימצאו שלא

 שרחמה לפי שארז״ל כמו ,לידתם בעת ההיא ההשגחה מן נעדרת מהם אחת תמצא שלא עד
 ממה וזה ,הדרך זה על ומין טין בכל וכן וטכישה לידתה בעת דרקק לה טזטין הקב״ה צר

 וכפי טבעו שיגזור מה כפי ושלמותו חקו לכ״א לתת בנמצאים משגיח שיש בהכרח שיורה
 לקבל, אליו אפשרי הוא אשר חקו לו ישלים שלא מהם אחד לשום יעשוק ולא לו שאפשר מה

 מהתחלפות גדול יותר התחלפות שבהם השכלי הכת בשלמות מתחלפים האדם שאישי ואחר
 חיים הבעלי במדרגת להיותו קרוב אחד איש שנראה עד ,האחר על חיים מהבעלי אחד מין

 התחלפות האישים בק שיהיה א״כ ראוי ,המלאכים במדרגת להיותו קרוב ואחד מדברים הבלתי
 מתחלפות ההשגחה מדרגות שיהיו מזה ויתחייב ,המינים בין חיים בבעלי שהיה כמו השגחה

 במדרגה האדם יהיה פעמים זה ובעבור ,בשלמות מדרגותיה התחלפות כפי האדם אישי בין
 בנבואה אם עצמו האדם אל האלהית ההודעה כשתגיע הדרך זה על ההשגחה אליו שתבא

 )בלאשיס וט' גדול לטי ואעשך וגו' טארצך לך לך לאברהם שנאמר כמו בנבואה בהלום, ואם
 )שם וט' לקחת אשר האשה על מת הנך הלילה בחלום לאבימלך שנאמר כמו בחלום ואם י״ב(
 פרעה את ה' ויגגע הכתוב אמר עעים ידי על ההודעה אליו בא רשע שהיה ולפרעה ל(

 בן לברק שבא כמו נביא שליח ידי על לאדם ההודעה תבא ופעם י״ב( )שס גדולים נגעים
 מזו למטה במדרגה האדם יהיה ופעם שמואל ידי על ושאול לעלי או דבורה יד על אבינועם

 ליהודה שבא כמו אלהית בהערה אלא נביא ידי על ולא בנבואה לא ההודעה אליו תבא ולא
 לאביגיל שבא ההערה וכמו וזרח פרץ ממט שיצאו כדי כלתו לתמר הדרך אל לנטות הערה
 אשד ישראל אלהי ה' ברוך אמר וע״כ אלהית הערה שהיתה דוד והכיר דוד לקראת לצאת
 למלחמה לצאת השופטים לקצת שבאה ההערה וכמו כ״ה( ח׳ )שמואל לקראתי הזה היום שלחך

 חטא על ממט נקמתו השם שיקח כדי לאדם האלהית ההערה תהיה ופעם ,לישראל להושיע
 מכנו נבות נקמת השם ויקח שיהרג כדי למלחמה לצאת לאהאב שבא ההערה כמו לו קדם

 להעירם האזהרה ע״צ אם ודומיהן ממאסר ואם מחולי אם יסורין לאדם יבואו ופעם ,רבים וכאלה
 הטין מזה שהן וביסורק ,שבידם עונות מעוט למרק ואם בו שנסתבבו הרע מן השם אל שישובו

 יפות פנים בסבר היסורין יקבלו מאהבה עובדים הם שאם ,השם את העובדים האנשים »כחנו
 וידברו השם מדות על תגר יקראו השכר ואהבת העונש ביראת עובדים הם ואם ,השם לאהבת

עליו שרשים
 כמי (7) המזון: אל להניע שיוכל כדי משוקיו ולדקדקג )ב( :ראוי שהיה .שראוי )א( יא פרק

; בניו על רחמנות לעורב שאין .העורב : דק דק המאכל לטחון
 הסבות למטה עד מגיע שצוארו .שוקיו לאורך מתיחס )ג(
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עשב

 ויראת השכר כאהבת עובה והיה אלהים ירא שהיה ביכוריו לאיוב שקרא בכו תועה עליו
 אליהוא אותו גלה ההודעה מן הצד חה ,יסוריו כצד השם משפטי על תגר קרא ולזה , העונש

 ל״ג( )איוב יכסה מגבר וגוה מעשה אדם להכיר וגו׳ לילה הזיון בהלום ואכר הראשון במענהו
 ושיכסה בו שנכתבך הרע ממעשה האדם להסיר בהלום לאדם ההודעה הבא שפעמים יאמר
 לאדם ההודעה הבא שפעבים ואמר ,שחת כני נפשו יהשוך כך ועיי הגופיים הענינים סמנו

 ,חזק במכאוב לומר רוצה ,איתן עצמיו ורוב כשכבו על במכאוב והוכח שאמר כמו חולי ע״י
 פניו וירא וירצהו אלוה אל יעתר אמר ואח״ב ,ההוא בחלי שסובב הצער ענק לספר והאריך

 צדקתו לו וישיב אותו ירצה השם אל כשיעתר כי לומר רוצה ,צדקתו לאנוש וישב בתרועה
 ובמושב רב בקהל לו והורה השם אל שב כך ומתוך עונותיו בסבת היה שהחולי שהכיר
 וזה העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור שאמר חהו ,החולי לו גרמו שענותיו זקנים
 כמו אחר כמין יסורין האדם על יבואו שפעמים אמר האחרון במענה וכן , לצדקה לו נחשב
 אסורים ואם ל״ו( )שס אמר בהם, שנכשל העונות מן לשוב לאדם להעיר לו והדומה מאסר
 כי ויאמר למוסר אזנם וינל ,יתגברו כי ופשעיהם פעלם להם ויגד עוני בהבלי ילכדו בזקים
 בשלח ישמעו לא ואם וגו' בטוב ימיהם יכלו ויעבדו ישמעו ,אם הענק והשלים ,מאון ישובון
 ממאסר האדם על היסורין כשיבואו כי אכר ,אסרם כי ישועו לא אף ישימו לב וחנפי וגו׳ יעברו

 יפות פנים בסבר יקבלם אם ולדעת מעונותיו לשוב לאדם ההודעה צד על שהוא לו והדומה
 שכרו לו ישלם השם הנה עבודתו לעבוד השם אל וישוב עונותיו על לעונש לו בא שזה ויחשוב

 רוצה וגו/ יעברו בשלח ישמעו לא ואם וגו׳ בטוב ימיהם יכלו ויעבדו ישמעו אם שאמר תהו
 הזאת ההערה אחר השם אל לשוב יאמין ולא יפית פנים בסבר היסורין יקבלו לא ואם לומר
 כי ישועו לא אף ישימו לב וחנפי זה אחר שאמר זה , דעת בבלי וינועו הרב אלי הוא צפוי

 יכעסו איוב אל בזה ורכז לב חנפי והם החנופה צד על השם שעובדים שאותם יאמר אסרם,
 ולזה השם אל ישובו ולא איוב שכעס ככו ההם היסורין עליהם שהביא השם על גדול כעס

 היסורין כאלו נצול העני אבל ,בקדשים וחיתם נפשם בנוער תמות כן ועל אסרם כי ישועו לא
 לומר רוצה אזנם בלחץ ויגל בעניו עני יחלץ הוא וזה העוני יסורי שכבל אחר כלומר עניו מצד

 או למאסר צריך ואין השם אל שישובו אזנם יגלה העוני מחמת כובל שהיה ההוא שבלחץ
 ומקרי לקרי אותם יחשוב אבל היסורין מהמת השם אל האדם ישוב לא ואם ,אחרים ליסורק

 וגו׳ קרי עמי תלכו ואם ואמר זה על העונש הכתוב יעד כבר עונותיו על לעונש ולא הזמן
:קרי שאינו שתבינו עד כלומר כ״ו( )ויקרא וגו׳ עמכם אני אף והלכתי

 אף סבות מארבע לרשע יגיע שהטוב ונאמר לו, וטוב רשע תלונות בהכרת יב פרק
 וטי באמת רשע כן יהיה רשע שהוא בו שנשפוט שמי נודה אם

 ההשגחה בצד טובות הרשע אל יגיע שכבר האחד .באמת צדיק יהיה צדיק שהוא שנחשוב
 אנשיה ויעבדו ובהשקט בשלוה שתשב עליה שנגזר האומה כללות מצד תאמר כאלו הכוללת

 להתרעם כקום שאק העליונות הסבות )א( כן ררת הממ המינית ההשגחה אל דומה וזה ,בהצלחה
 ואברים רע בהם לעשות ידים הרשע אל ברא למה השם על תרעומות שאין שככו ,עליה

 שנה לא למה עליו תרעומות אין כן ,בזה וכיוצא הערוד. על לבא והזק בריא וכה שלמים
 האומה כללות כצד הרשע אל ת טוב יגיעו שלא כדי האומה על הנגזרה הגזרה או המערכת

 הדרך זה על טובות יבואו וג״ב ,בשלוה אנשיה שיעבדו עליה שעזר בה יושב שהוא המרינה או
 שתטצת מהרוע באופן )ב( רשע יהיה כשלא עליו הפרטית המערכה הוראת כצד הרשע אל

 אל יגיע הטוב שזה לפי ,הכוללת ההשגחה אל דומה שזה ,רע אל כטוב עליו וההפך המערכת
 אל יבואו שכבר והשנית .מצליח יהיה פלוני בבזל שהנולד שיודה הכולל הסדור מצד הרשע
 מצוה איזה או לו שיש זכות איזה על טוב לנמלי כדי וזה ,האישית ההשגחה כצד טובות הרשע

 שכר לרשע שישלם ראוי ולזה ,בריה כל שכר מקפח אינו וישר צדיק שהקב״ה שלפי עשה
 אל לשונאיו וכשלם הכתוב שאמר וזהו ,ונעיכותה הנפש משכר לטרדו כדי שעשה הזכיות

 עבדין דאינון טבוק לשנאוהי ומשלם אונקלוס שתרגם כמו )ג( ז׳( )דברים להאבידו פניו
 ז' דף )ברכוש גמור שאינו רשע )ד( לו וטוב רשע רז״ל אברו וכן ,לאובדיהון בחייהק קרכוהי

 כלח התורה כל שקיים כמו ודומה לו כטיבק בזכיותיו מרובין שעונותיו מי כל ואמרו עיא(
 ונמצא וכו׳. האלופים ממנו ויצאו זכה עשו שהוריד דמעות שני בשכר ואמרו ל״ש( דף )קדושין

כמו רשעים בפרות ,זאת את יבין לא וכסיל ירע לא בער איש אמר המשורר בדברי מפורש זה

שרשים
. אוינקלוס שתרגם כמו )ג( :כך כל רשע יהיה : המערכת .העליונות הסבות )א( יב פרה

שאינן רשע )ד( ל״ו: פרק לקמן כן גם מזה עיין שלא מהרוע. באופן )ב(
 גמור
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 / עד עדי להשמדם שסיים וזהו נצחי עונש שיגיעם נדי הוא שזה ובאר צ״ב( )תהציס וגו' עשב
 у בריה כל שכר יקפח ולא כלומר ה׳ ישר כי להגיד שהיא ההצלהה זאת טעם דבריו בסוף ובאר

 הרע לעשות התמכר אשר כאחאב היה לא רק עליו שנאמר ע״א עובד שהיה אחאב מצינו וכן
 אותה שכר קפח לא ה׳ לפגי ונכנע בשק שנתכסה בעבור זה כל ועם כ״א( ח׳ )מלכים ה' בעיני

 לפני אהאב נכנע כי הראית לאליהו ה׳ אמר בנו ימי ער בימיו הגזרה ממנו ובטל הכנעה
 הטובות מן ראיה שיביאו ז״ל לרבותינו נמצא וכבר , כ״א( св) וגו׳ בימיו הרעה אביא לא וגו׳

 כך רצונו לעוברי ואם אמרו < לעוה״ב הצדיקים גמול על הדרך זה על )ה( לרשע המגיעות
 טוב שכר שמשלמים כשם ואמרו ע״ב( נ׳ דף ח׳ פרק )נדרים וכמה כמה אחת על רצונו לעושי

 והשלישית .וכו׳ לעוה״ב לצדיקים טוב שכר משלמין כך שבידם קלה מצוה על בעוה״ז לרשעים
 ואם הטובים על אם האחרים על ההשגחה בסבת הרשעים אל טובות יגיעו שכבר

 בגלל המצרי בית ונתברך יעקב בעבור לבן נכסי שהצליחו כמו הטובים על ,הרשעים על
 שנצל לוט בעבור נצולו צוער יושבי גם אלא לוט שנצל די ולא אברהם בזכות לוט ונצל יוסף

 וגו׳ העיר את הפכי לבלתי הזה לדבר גם פניך נשאתי הנה המלאך אמר אברהם בזכות
 משה אמר האבות בזכות רשעים יהיו אם אף הבנים יצליחו כבר הזה הדרך ועל י״ט( )בראשית

 דרך על הבנים בעבור האבות יצליחו ובן ל״ב( )שמות עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם זכור
 לאסוף הרשע יגיע שפעמים י״ג( )משלי חוטא חיל לצדיק וצפון כ״ז( )איוב ילבש וצדיק יכין
 צדיק בן ממנו שיצא כדי ימים הרשע יאריך וכן ,בנו לפני שיפול כדי הרבה ויצליח הון

 מצד ואם ,הרבה המין ומזה חזקיהו ממנו שיצא כדי לאחז ימים הקב״ה שהאריך רז״ל אמרו
 שהם אחרים רשעים יצליחו שבבר עד מהם להפרע כדי )ו( רשעים שהם אחרים על ההשגחה

 ולטיטום ולסנהריב הרשע לנבוכדנצר הצלחה שנתן כבו הש״י של זעמו כלי להיותם כמותם
 שבט אשור הוי סנהריב על הכתוב אמר ידם על אחרות ומאומות ישראל מרשעי נקמתו לקחת

 בז ולבוז שלל לשלול אצונו עברתי עם ועל אשלחנו הנף בגוי זעמי בידם הוא ומטה אפי
 מלחמה כלי לי אתה מפץ נבוכדנצר על נאמר וכן י׳( )ישעיה חוצות כחומר מרמס ולשומו
 עצמם בעבור אם הרשעים אל טובות יגיעו שבבר הוא והרביעית .נ״א( )ירמיה וגו' בך ונפצתי

 לבם את לחזק כדי )ז( טובה להם משפיע שהשם שפעמים עצמם בעבור ,הצדיקים בעבור ואם
 שאמרו כה זה דרך ועל ,בעול והפליגו קדשו רוח את ועצבו בשמרו לפניו בתשובה ישובו שלא
 כדי להם ומאריך חפץ שהש״י זה בהפך או הרשעים כן התשובה דרכי מונע שהקב״ה רז״ל

 מהזיק בהיותי הרשע אל המגיעות הטובות שבעבור הצדיקים בעבור ואם ,בתשובה שישובו
 וזה ,פ בהומה מחזיקים זה כל ועם זה ורואין ההוא בדור העומדים הצדיקים שבר יתרבה ברעתו

 טובה להחזיק ראוי היה לא הרע המעשה שיעשה תכף הרשע אל כגיע העונש היה שאם
 אינה השם את שעבודתם ולומר לחלוק לבע׳יד מקום שהיה לפי כאהבה השם העובדים לצדיקים
 כגיע העונש שאין האדם כשיראה אבל ,לרשעים שמגיע שרואים העונש מיראת אלא מאהבה
 יעשה זה ובעבור עונש עליהם יגיע לא■ שלעולם חושבים הרע עשותם על מיד הרשע לאנשי

 מעשה פתגם נעשה אין אשר אמר קהלת בספר ע״ז מעיד שלמה וכן .בעיניו הישר איש כל
 ע״ז כמתמיה לומר ורוצה , כז'( )קהלת רע לעשות בהם האדם בני לב מלא כן על מהרה הרעה
 סבה הוא בודאי הזה הרע המעשה שיעשה תכף הרשע אל מגיע העונש אין למה אומר הדרך

 עושה חוטא אשר )שם( ואמר שזכרנו סבות לב׳ זה כי ומשיב רע, לעשות האדם לב שימלא
 לפניו בתשובה שישוב כדי אם לרשע מאריך שהש״י בזה שהסבה כלומר לו ומאריך מאת רע
 אשר אני יורע גם כי ואמר אחרת לסבה יהיה שזה ג״ב ובאר שכתבנו, כמו ישוב שלא ■כדי או

 ליראי טוב שימשך ג״כ הוא האריכות שכבת כלוכר כלפניו שייראו האלהים ליראי טוב יהיה
 יגיעו שבעבורם הסבות הן ואלו .עונש מיראת ולא מאהבה ויעבדוהו מלפניו שייראו האלהים
 טוב והטוב באכת רשע שהרשע לומר רוצה והנשוא הנושא כשנורה וזה ,הרשע אל הטובות
 אינו רשע שהוא בו כדמין שאנחנו שמה כשנאמר הנושא שנכחיש אפשר כבר אבל ,באמת

 לי מקודשת את הרי לאשה האומר רז״ל אמרו צדיק שהוא בו יודע מחשבות היודע שאולי כן
 שנכהיש אפשר כבר וכן ,בלבו תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו צדיק שאני ע״מ

 לבעליו שמור עושר יש קהלת אכר ,טוב אינו טוב שהוא בו כדמין שאנו שמה כשנאמר הנשוא
שהטובות שאפשר ר״ל ש״ו( )חיוב מתחולל הוא רשע ימי בל אליפז וכמאמר ה׳( )שם לרעתו

1הה שרשים
 את ה׳ ויחזק כמו .לבם את לחזק כדי )ז( . הדרך זה על )ה( :מצוה איזה שקיים .גמור

: פרעה לב כדי )ו( :להש״י הכנעה או מצוה איזה כשעשה
שאינו :אחרים רשעים ע״י הללו מרשעים .מהם נהכרע

20 כ ]העקרים[
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הנגזרות

 )אטת ת״ל ככאמר ודואג ומצטער תמיד וכואב מתחולל שהוא לפי רעות הן לו המגיעות ההן
 כה ואפילו ל״ב( )ההליס לרשע מכאובים רבים דוד וכמאמר דאגה מרבה נכסים מרבה ב'( פרק

 מטמון תחתיו והיה ליפול נוטה כותלו שהיה כמי טוב שאינו אפשר טוב שהוא לעינים שנראה
 איך ואומרים תמהים העם וכל הכותל נתישר השם ובהשגחת לו מתגלה היה נופל היה ואם

 מציאת ממט למנוע הרשע לרעת היה האמת דרך ועל הזאת הגדולה ההשגחה הרשע אל הגיע
: משיסופר הרבה בזה וכיוצא ,המטמון

 שעונותיהם אדם בני יודעין רבים שפעמים ונאמר ,לו ורע צדיק תלונת בהסרת יג פרק
 , השם משפטי על. תגר וקוראין צועקים זה כל ועם יסוריהן גררמין

 לידי הביאו הנהגתו שרוע שיורע החולה אל או ,המשגל מרוב עיניו שכהו מי אל דומה וזה
 תסלף אדם אולת שלמה אמר בזה כיוצא ועל ,חליו על תגר וקורא מצטער זה כל ועם הליו
 היותם עם מ״ב( )בראשית לנו אלהים עשה זאת מה שאמרו יוסף אחי כמו י״ס( )משלי דרכו

 יחטא הרבה פעמים וכן ,באלו בכיוצא לדבר צורך ואין )שס( וגו׳ אנחנו אשמים אבל אומרים
 החוטא שישכח עד בתשובה ישוב אולי החוטא אל ומאריך הסד רב שהשי״ת לפי האדם

 קורא השם אל שישוב אותו להעיר שקדם החטא על יסורין עליו הקב״ה וכשמביא הטאו את
 וצועק אותם שכח השי״ת כך מהם נזכר אינו שהיא שכמו וחושב עונותיו ששבה לפי ,הגר

 חטאותם זוכרין אק או יודעין שאינן )א( אדם ובני ,היסורק אלו עליו באו הנם שעל ואומר
 נתחסד )ב( והמלוח זוז אלף לחברו שהלוה לכי דומה וזה ,תועה השם על יחשבו שקדמו

 המלוה ובשבא הוכו את הלוה ששהה עד הזמן ארך כך וכל הפרעון זמן לו והאריך הלוה עם
 והאנשים הנם אותו נוגש שהוא ואוכר עליו ומתרעם בו מכחש הוא הלוה מן חובו לתבוע
 תבעו לא לכת לו חייב שהיה אמת היה אלו ואומרים הלוה את כנצלין החוב יודעין שאינן

 ככה לו מאריך המלוח אין למה ואומר מתרעם החוב מן שנזכר אהר והלוה עכשיו עד
 בזה כיוצא ועל לעולם חובו גובה הקב״ה אק שא״ב הבאי דברי אלו ובל , עכשיו עד שהאריך

 )בבא דיליה וגבי אפיה מאריך אלא כעוהי יתותרן הוא ותרן הקב״ה האומר כל ריב׳יל אכר
 אם כי אחשה לא לפני כתובה הנה הנביא אמר בזה כיוצא ועל ,ע״ב( נ' דף ד׳ פרק קמה

 שאינו אני, גם שכחתים עונותיכם ששכחתם שבעבור תחשבו לא כלומר ס״ה( )ישעיה וגו' שלמתי
 באלו עסק לנו ואק ,החוטאים היק אל העונות לשלם אחשה ולא לפני כתובים שהנס כן

 אומר ,והאולת הפתיות בסבה תגר וקוראים בעצמן הפושעים בראשונים ולא עצמן השוכחים
 תועה ה׳ על ומדברים תגר קוראים הארץ כעמי רבים וכן וגו; כעש יהרג לאויל כי אליפז

 ויותר ,במהיתם ההכרה )ג( להם שימצא היות ועם והבנה שכל בלי השם משפטי על וצועקים
 ולהשתכר בטנם לכלא שיובלו כדי לרוב וזהב בסף להם יהיה שלא על מתרעמים הם כזה
 ויבעלו וישהו שיאכלו כדי אולם ובריא חזק בה להם יהיה לא ולכה כסך כלא חכר ביק

 לפליני יהיה למה ויזעקו והחמור ר החז בתענוגי ויתענגו ראש להם יכאב ולא הרבה בעילות
 החלק מן י״ב בפ״ק אלו על להשיב הכורה הרב הרבה וכבר ממני. יותר וזהב כסף

 כלל דרך עליהם שהתשובה בלל מקים לו אק הכינים אלו שתרעומת מבואר והיא ,השלישי
 וסכל פתי הוא שמי צדיק אינו צדיק שיחשבוהו שמי וזה ,הנשוא או הנושא להכחיש הוא

 צדיק שיקרא ראוי אין הון ישביעהו שלא קצרה ודעתו וסובא זולל או חטאיו בעצמו שוכח או
 אפשר וכן ,ללבב יראה וה' לעינים יראה שהאדם השי״ת יראה דאדם יראה אשר לא כי

 מרע אותו להציל מועט רע לאדם יבא שפעמים רע אינו רע שיחשבוהו שמה הנשוא להכחיש
 כמאמר נ״כ וזהו ה' בפרק למעלה זכינו אשר ונו' ה׳ אודך פסוק על ת״ל שאמרו במו ,מרובה
 מועט הרע על הגר שיק־א אדם הרבה פעמים ונמצא ,ל״ו( )איוב בעניו עני יחלץ אליהוא

 יהשבו ואלי זרועותם הזקתי יסרתי ואני הנביא אסר בזה כיוצא ועל ,מרובה לטוב סבה שהוא
 גם אבל ,הנושא או הנשוא להכחיש אפשר בהם וכיוצא אלו שבכל בזה והכלל ,ז׳( )הישע רע
 לארבע רעות הצדיק אל יקרו כבר באמת רע שיהיה והרע באמת כן שיהיה הצדיק נניח אם

 טבע כמו הכולל הטבע מצד האחד .לו וטוב ברשע שזכרנו הסבות לארבע דומות סבות
 שיושגח ראוי באופן )ד( הצדיק יהיה בשלא רשע עם צדיק שוטף גשם תאמר כאלו וההפסד ההויה

 באופן הצדיק יהיה כשלא המערכת בהוראת הבולל הטבע מצד או מרעתו, להצילו עליו
 שפלה כאומה שיהיה או תמיד ויחלה המזג חלוש שיהיה או ,המערכת הוראת לנצח מהשלמות

הכוללות שהגזרות לפי ,באמצעותה הצדיק אל רעות ויגיעו מה גזרה עליה נגזר ממדינה או

שרשים
 באופן )ד( : חיוחס צורך .במחייתם ההכרח )ג( :שחשא האדס מזה .יודעי! שאינן )א( יג פרק

:כך כל צדיק יהיה שלא .ראוי ללוה: חשד )ב(נתחסד.עושה
כדי
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 / ההיא האומה חלקי היותן מצד אלא עצמן מצד לא הפרטים על יחולו האומה על הנגזרות
 וחבריו דניאל שגלו כמו ,ראוים בלתי או אליהן ראוים שיהיו בין הרעות עליהם יחולו ולזה

 האומה על או ירושלים על שנגזרה הגזרה מצד צדקיה בגלות וירמיה יהויכין המלך בגלות
 כללות בעבור הצדיק על רעות יחולו ג״ב ופעם , לגלות ראויין היו לא עצמן שמצד אע״פ

 רז״ל שאמרו כמו דורו בני על רחמים יבקש כשלא למרי לו שיחשב העונש צד על האומה
 לבקש להם שהיה בעבור נענשו הדור גדולי שהיו וכליק ומחלון שאלימלך ע״א( נ״א דף )ב״ב

 העולם בקיום ויחפוץ השם בדרכי שילך לו ראוי שהצדיק וזה ,בקשו ולא דורם בני על רהטים
 בשובו אם כי ה׳ נאם המת במות אחפוץ לא כי הכתוב אבר ,בקיומו חפץ יתברך שהוא כמו

 רעות הצדיק על יחולו ופעם כך, על נענש הוא כן יעשה וכשלא י״ח( )יחזקאל והיה מדרכיו
 הש״י שלהיות וזה ,האומה כלל על לכפר כדי אבל העונש צד על לא האומה כללות בעבור

 מדותיו על תגר יקרא ולא יפות פנים בסבר היסורין יקבל שהצדיק ויודע העולם בקיום חפץ
 כדי האומה כלל על לבא הנגזר הרע כופר הצדיק על יסורין הקב״ה מביא לפיכך הקב״ה של

 , ככפרת צדיקים של מיתתן ע״א( כ״ח דף קטן )מועד רז״ל שאמרו וזהו ,עליהן כפרה שיהיה
 בית עון את ושמת השמאלי צדך על שכב ליהזקאל השם אמר בכתוב מפורש זה ונמצא
 אלת את ובלית וגו׳ ונשאת וגו׳ עונם את השא עליו השכב אשר הימים מהפר עליו ישראל
 הוא הדרך וע׳ז ד׳(, )יחזקאל וגו׳ יהודה בית עון אח ונשאת שנית הימני צדך על ושכבת

 עבדי תירא אל ואתה ,עבדי שקראם ישראל על נ״ב( )יבעיה עבדי ישכיל הנה בפ׳ שנזכר מה כל
 ומכאובינו נשא הוא הלינו אכן כ״ג( )שם ואמר מ״א( )בס עבדי ישראל ועתה מ״ד( )שס יעקב

 הצדיקים על באין היכורין שהרואים יאמר ומעונה, אלהים טובה נגוע חשבנוהו ואנחנו סבלם
 אבל בחטאתם עליהם באים שאין כן ואינן כזה ויתמהו עצמן בעבור עליהם שבאין יחשבו

 רעות יבוא שלפעכים והשני .המדינה על או האומה כלל על או העולם כלל על כפרה הם
 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין שאדם והוא ,האישית ההשגחה מצד הצדיק על

 או כדם לשוב לבו את נתן ולא בסוף או בהחלה או יריעה בהם שהיה בעבירות חטא ושמא
 יסורין במעט שבידו י העבירות אותן למרק הקביה ורוצה הראויה החרטה בהן היתה שלא
 הרשע אל הקב׳יה שמשלם שככו ,הבא העולם להיי לזכות חטא מכל נקי שיהא כדי בחייו
 כועט על הצדיק על העונש יגיע כן ,נצחי באבדון לדונו כדי הזה בעולם טובותיו שכר

 רוב ע״ח( י״א דף )תענית ז״ל רבותינו שאמרו כמו ,נצחי לנועם שיזכה כרי )ה( שבידו עבירות
 ליטול כדי הזה בעולם שעשה קלות עבירות מיעוט על מכנו נפרעין עבירות וכעוט זכיות
 האישית ההשגחה כצד יסורין הצדיק על יבואו פעמים כן וגם .הבא לעולם משלם שכרו

 ישורון וישכן דרך על ,אליו מוכן שהוא או בו להכשל מתחיל שהוא החטא כן לשמרו כדי
 כורדא לישראל עניוהא יאה ע״ה( ט׳ דף )חגיגה ז״ל רבותינו שאכרו וכמו ל״ב( )דברים ויבעט
 להם הרביתי וכסף הנביא כמאמר הטובה כרוב יבעטו שלא כרי וזה ,חוורא לסוסיא סוכקא

 שיגיעו כמו ,הרשע בסבת רעות הצדיק אל יגיעו שלפעמים היא השלישית .ב׳( )הובע וגו׳
 רשעים היו שהאבות מפני אם שונים, כפנים וזה שאמרנו, ככו הצדיק בסבת הרשע אל טובות

 או רשעים שיהיו הן ההוא הורע על בהכרח ימשך שהוא כה עונש זרעם ועל עליהם ונגזר
 עיר ונוב אחימלך ונהרג האבות חטא בעבור עלי זרע כל על העונש שנמשך כמו ,צדיקים
 כמו ,רשעים או צדיקים שיהיו זרעיהן כל על אדם חטא עונש ונמשך ,חטא באותו הכהנים
 כלומר נחש של בעטיו מתו ארבעה ע״ה( י״ז דף בהרה בבא ,ע״ח נ״ז דף )שבח ז״ל רבותינו שאמרו

 ואם נחש, של בעצתו אדם שהטא הקדמוני בחטא לא אם בו שימותו עון ביר□ היה שלא
 מן העונש ימשך בלבד האבות על אלא זרעם ועל האבות על גזרה נגזרה שלא שאע״פ מפני

 אבד חטאו ובעבור עשיר שהיה מי כמו , צדיקים שיהיו אע״פ במקרה הבנים אל האבות
 ונגזר חטאו האבות אם כמו או ,האבות בעון צדיקים שהם אע״פ בעוני בגיו ונשארו מכונו

 אבותינו נאמר הדרך זה ועל .אביהם בעון בגלות אחריהם בניהם ונשארו וגלו גלות עליהם
 היו לא או ממונם אובדין בניהם היו לא הטאו לא האבות שאם ה'( )חיכה וגו' ואינם חטאו
 שלא עוד כל להם הנשאר אביהם במכון עשירים היו או בארצם נשארים הבנים והיו גולים

 הטוב במדרגת היו שלא ואע״פ !ממונם יאבדו או כארצם שיגלו כהרוע באופן הבנים יהיו
 ממנה גולים היו לא בארץ נשארים היו ואם מתחלה להתעשר או בארץ .לשבת לשוב שיזכו

 הבא העוני או שהגלות זה לפי ונמצא .אותו אובדים היו לא מאביהם מכון להם נשאר ואס
 בהק עול יהיה שזה האב בעון הבן שישא לא ,הבנים אותו סובלין )ו( בחטאם האבות על

השי״ת שרשים
 סובלין )ו( :החכד צד על הוא הנצחי שהשכר יתבאר שס כי פל״ו לקמן עיין .נצחי לנועם שיזכה כדי )ה(

אותו
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 לא בן תמות היא החוטאת הנפש י״ח( )יחזקאל ואמר יחזקאל זה באר וכבר ,הלילה השי״ת
 אל חטא וגרימת השם חלול בדבר יהיה אם זולתי הבן בעק ישא לא ואב האב בעון ישא

 היא והרביעית .עלי בענין שהיה כמו כן גם הזרע על העונש ימשך שאז הרואים הרבים
 7 נסיון ג״ב ונקראין אהבה של יפורין הנקראים והן ,לו לטוב רעות הצדיק אל יגיעו שלפעמים

 4 גמורה מאהבה השם העובד הגמור הצדיק על הבאין יסורין הן האחד .פנים שלשה על וזה
 וזה , שבנפשו חטא זוהמת או טומאה זו אי למרק יסורין עליו מביא אותו השם שמאהבת

 שהוא או קרבן עליהן חייב שאינו קלות בעבירות לפעמים יחטא שלא לו אפשר אי שהאדם
 הללו ודברים , עליהם לשוב לבו על נותן אינו הגמור הצדיק ואפילו עשה מצות בקיום מתעצל

 ומטמאים הנפש מזהמין שהם מצד מקום מכל לעונש ראוין ואינן עליהן בא קרבן שאין אע״פ
 בתהלה לא ידיעה בה שאין העבירה זה ובעבור .הבא בעולם בדרגתה למעט סבה הן אותה

 שבועית מסבכת ראשון בפרק כמוזכר כפרה צריכה לעונש ראויה שאינה אע״פ בסוף ולא
 זוהמא אותה למרק יסורין עליו שיביא הוא הצדיק את יתברך השם ומאהבת ע״ב( ה׳ )דף

 יעיקה, ולא הטובים מעשיה כפי לה הראויה המדרגה שתשיג כדי שבנפש וטומאה
 נסיק נקראין לאדם ידועה סבתן שאין לפי ,עונות לטרוק שהן אע״פ הללו ויכורין ,דבר )ז(

 שלעולם הגבול בשער שכתב ז״ל הרכב״ן דעת לפי !אהבה של יסורין כן גם ונקראים
 )ככת■ עון בלא יסורין ואין חטא בלא מיתה אין שאבר אמי רבי כדברי עון בלא יסורין אין
 מיתה באין אלא נדחית שלא ז״ל הרב סובר מימרא אותה שנדחית פי על אף ע״א( ה’נ דף

 לעולם שיבואו אפשר שאי אובר כן ועל ,עון בלא יסורין באין נדחית לא אבל ,חטא בלא
 , אהבה של יסורין נקראין שאמרנו הדרך זה על כשהם ואולם .עון בלא יכורין האדם על

 הרגיש שלא קל חטא איזה זוהמת המנע שלא כדי האדם את השם באהבת שהם לפי
 הבאין היסורין מן דשני והאופן .מעשיה לפי לה הראויה מדרגתה אל הנפש משהגיע בו

 ז״ל הגאון דעת והוא , באומה המפורסם הקדום דעת לפי הוא הרביעית הסבה כפי
 л אהבה של יסורין הנקראין והן כלל עון בלי יסורין האדם אל יגיעו שכבר שאמר

 הצדיק על יסורין הקב״ה מביא שלפעמים וזה ,נסיק ונקראין כלל חטא על באים שאינן לפי
 אתכם אלהיכם ה׳ מנסה כי י״ג( )דברים שכתוב כמו ,גבורה מאהבה השם עובד הוא אם לנסותו
 טובה שמחשבתו האדם כל שלא וזה ,עונש ויראת שכר מאהבת עובד הוא אם או וגו׳ לדעת
 הטורח לסבול לבו את לחזק ידו לאל יש וההצלחה השלוה בימי גמורה מאהבה ה׳ ועובד

 ושלא וההשקט השלוה מתוך כמו והצער העוני כתוך השם ולעבוד מקום של לאהבתו והעמל
 הצדיק על יכורין הקב״ה מביא וע״כ וצוקה; צרה עליו בבא מקום של מרותי! על תגר יקרא

 וירא וישר הם היה שאיוב תראה הלא ,הטובה המחשבה עם הטוב המעשה יסכים אם לדעת
 לאהבתו בפעל והעמל הטורח לסבול יכול ולא טובה היהה וכונתו ומחשבתו מרע וסר אלהים

 דברי נתאמתו כך ומתוך הקב״ה של כדותיו על תגר קרא יסורין עליו כשבאו כי ,מקום של
 )חיוב לו אשר כל ובעד ביתו ובעד בעדו שכת אתה הלא אלהים איוב ירא החנם שאמר השטן
 כשהקב״ה וע״כ גמורה, מאהבה לא עונש ויראת שכר מאהבת השם עובד שהיה ונודע א'(,

 לבני מתברר ידם שעל לפי )ח( אהבה של יפורק נקראין הצדיק על המין ה מ: יכורין מביא
 וידעו הכל יכירו כך שמתוך מאהבה עובדים שאינן המצליחים הצדיקים על האומרים האדם

 רבותינו שאמרו הוא )מ( וע״ז ,השלוה כתוך כבו הצער מתוך השם עובדים ההם שהצדיקים
 נהפשה שנאמר במעשיו יפשפש עליו באין שיפורק אדם אה ר! אם ע״א( י״ז דף )ברכות ז״ל

 תורה בבטול יתלה מצא ולא פשפש ונשובה שנאמר תשובה יעשה ומצא פשפש וגו׳ דרכינו
 שנאמר הן אהבה של שיפורק בידוע כצא ולא תלה וגו/ יה תיכרנו אשר הגבר אשרי שנאמר

 ולא ,ימים יאריך זרע יראה שכרו מה כאהבה קבלם ואם ׳ וגו׳ יוכיח ה' יאהב אשר את כי
 כל המאמר בזה כללו רז״ל הנה .יצלח בידו ה' וחפץ שנאמר בידו מתקיים שתלמודו אלא עוד
 ביחוד )י( עליו כלומר עליו באים שיסורין אדם רואה אם ואמר האדם על הבאים היסודי; כיני

 עליו באק הן אבל , הראשונה הסבה דרך ועל )כ( הכולל הטבע מצד שאינן ומבחין שרואה
 כלומר השנית הפכה כפי עליו באין אם במעשיו יפשפש אז כללית פבה שום מצד ולא בפרט

 תשובה יעשה ומצא פשפש ואם במעשיו לפשפש לו ראוי וע״כ !יריעה בהן שיש עבירות על

 וישוב שרשים
 : דבר שוס .דבר )ז( ן במקרה .הבנים אותו
 עיין וכו׳. אדם לבני חתברר ידם שעל לפי )ח(

 הוא כי ח״ו בפרק ולקמן פל״ד ג׳ במאמר לעיל
רואה אס שארז״ל הוא )ט( :הענין לזה ג״כ באות

 הא להמחבר שקעה נראה .וכו׳ שיכורין אדם
 וא״כ .וגו' טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדס אין

 ביחוד. )י( חטא: בודאי הא לפשפש הוצרכו לחה
 ראשונה . הראשונה הסבה וע״ד )כ( :בפרט

ההד'
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 בבטול יתלה השנית הסבה בפי שהן מצא שלא ר״ל מצא ולא פשפש , וירחמהו ה' אל וישוב
 החטא מכיר א־נו וע״כ ובמצות בתורה בקי היה שלא לפי אם , ידיעה בחסרון כלומר תורה

 על להבחין יודע שאינו לפי ואם ,פ'( פרק )איות חסיד הארץ עם ולא ע"ד ממנו שיזהר כדי
 ,שכתבנו השלישית הסבה כפי וזה ,הוא חטא שלא אע״פ היסורין אליו שיגיעו אפשר צד איזה
 ג'( )משלי וגו׳ יוכיח ה׳ יאהב אשר את שנאמר הן אהבה של שיסורין בידוע מצא ולא תלה
 בחסרון ר״ל בשלישית ולא השנית בסבה לא לתלות לו שאין גמור ונבון הכם הוא ואם ר״ל

 כפי אם הרביעית הזאת הסבה כפי ר״ל , אהבה של יפורק שהם בידוע , ובחינתו החטא הכרת
 זוהמת לטהר כפרה שצריך קל חטא איזה למרק השם מאהבת שהם ממנה הראשון האופן
 לא לו הרצוי בני את מיסר שהאב כמו לה הראויה המדרגה שתשיג כדי וטומאתה הנפש

 את וכאב וזהו !גדולה למדרגה לו לטוב שבו הלכלוך מן אותו לטהר אלא ממנו לנקמה
 מקום של לאהבתו והעמל הטורח יסבול אם לנסותו השני האופן כפי ואם ,)שם( ירצה בן

 מקבל כשאדם כי / וכו' שכרו מה מאהבה קבלן אם אמר וע״כ מדותיו, על תגר יקרא ולא
 שתגיע ראוי היכן עד ירו על מכירין האנשים שכל לפי ,שכרו מתרבה יפית פנים בסבר היסורין
 הנקראין הן היסורין מ; הג׳ והאופן .גמורה מאהבה השם לעבוד ויבואו מקום של אהבתו
 אשר עון בידו שאין חטא למרק לא האדם על הבאין היסורין והן ,באמת אהבה של יסורין
 השם שמחסר אבל ,נוסה שכבר לנסותו ולא לו הראוי המירוק קבל שכבר כלל חטא

 גם אבל בלבד אדם לבני והידועים הגלויים בדברים ולא ,יפורין עליו מביא אותו ואהבתו
 אלא רואים שם שאין במקום ההרים באחד שהיתה כעקדה אדם לבני ידועים שאינם בדברים

 . בלבד טובה מחשבה שכר ולא טוב מעשה שכר לו שיהיה שכרו להרבות כדי וזה ,השם
 על וכן לאו, אם בג־־־יונו יעמוד אם ידע שהש״י אחר השני האופן על והאמר תשאל ואם
 ובכל :פשו ובכל לבבו בבל גמורה כאהבה ה׳ עובד הזה שהצדיק יודע י שהש אחר הג׳ ן5או

 שכר שיהיה ראוי שאין בזה התשובה ,הללו היסורין אל צורך מה בזה נוכה שכבר כמו מאודו
 כיוצא ועל ,בפעל תו א סובל שאינו למי שוה מקום של לאהבתו בפעל והעמל הטורח הסובל

 הגבורה עשה שלא מי שיתהלל ראוי שאין ל( ח׳ )מלכים כמפתח הוגר יתהלל אל נאמר בזה
 הגבורה ועשה פעל שכבר כמי מלחמה כלי הגור והוא לעשותה מוכן שהוא אע״פ בפעל
 הצדיק על יסורין הקב״ה מביא הרבה פעמים וע״כ ,המלחמה כלי מעליו המפתח והוא בפעל

 שמתוך גדול יותר לשכר ראוי ויהיה הטובה המחשבה עם הטוב המעשה שיסכים להרגילו
 משהיא יותר חזקה תכונה בנפש יקנה פעל שכל לפי ,השם באהבת לבו יתחזק דמעשה

 טובה כונה לשכר לא הטובה הכונה עם הטוב מעשה לשכר בזה וזוכה מעשה בזולת נקנית
 נסותך ולמען ענותך למען כי ,ז״ל הרמב״ן שכתב כמו נסיון בעבורה ההרגל ויקרא , בלבד
 הכתוב פירש וכן ,מקום של לאהבתו בפעל והעמל הטורה לסבול להרגילך פירושו ח׳( )דברים
 נוראות בקולות האלהים שבא לומר רצה כ׳( )שמות האלהים בא אתכם נסות לבעבור כי שאמר

 לאהבתו והצער והעמל הטורח בפעל לסבול להרגילכם האחת ,סבות לשתי מרעידים ובלפידים
 המחשבה שתצא ואחר ,השם לאהבת חזקה תכונה בנפש יקנה שהמעשה לפי ,מקום של

 מעשה על המורגל שכר לכם יהיה הפעל אל ונשמע נעשה שאמרתם הטוב והדביר הטובה
 על לעובר המגיע העונש גודל על אתכם להעיר והשנית בלבד, טובה מחשבה שכר לא טוב

 מנסה כי שאמר הכתוב פירש וכן ,)שם( פניכם על יראתו תהיה ובעבור וזהו הש״י, דברי
 כדי ,העבודה בדרכי אתכם מרגיל הוא שהש״י כלומר י״ג( )דברים וגו׳ אתכם אלהיכם ה׳

 כשיודע טוב מעשה. שנר זה עם לכם ויהיה השם את האהבה תבונת בלבבכם שתתחזק
 ההוא החלום הולם _ או ההוא הנביא דברי אתר נפתים ואינכם כאהבה עובדים שאתם בפעל

 ידם על הבאה וההצלחה אחרים אלהים בעבודת רואים שאתם המדוכה התועלת בעבור
 בפרשת משה ואמר ,ע״א לעבוד האדם את המפתה הוא הדבר שזה וכב;ד ונכסים בעושר
 בכם יש פן וגו׳ שקוציהם את ותראו וגו' מצרים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי נצבים

 ואבן עץ ההם והגלולים השקוצים היות שעם שראיתם שלפי ר״ל כ״ע( )דברים וגו' אשה או איש
 אדם יתפתה שמא חושש אני ולזה ,ההם עע״א האומות עם אשר והזהב הכסף רבוי ראיתם

 כי אמר בזה כיוצא ועל ,וגו׳ בכם יש פן אמר וע״כ ,ההיא ההצלחה לחמדת אחריהם מכם
 בתכונת מורגלים תהיו ההיא ההצלחה אחר תתפתו שלא שאחר כלומר אתכם אלהיכם ה׳ מנסה

 עובדים שאתם ויודע לאהבתו בפעל שתסבלו הטורה בעבור גדול יותר שכרכם ויהיה האהבה
האופן דרך על )ל( הבאים ליסורין מספיק וזה , עונש ויראת שכר מאהבת ולא גמורה כאהבה

השני שרשים
 מהסבה . השני האופן ע״ד )ל( : זה בפרק כנזכר הצדיק אל הרע בא שבפבורם כבות »הד׳

 הרביעית
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 שהבונה הש״י שרצה הג' האופן מזה בהכרח ה־א בעקדה הנזכר הנסיון עני; אבל .השני

 המחשבה עם הטוב מעשה שכר לו ויהיה הפעל אל תצא אברהם בלב שהיתה הטובה
 הפעל אל שיצא אחר בדבר הנופלת שהידיעה ובעבור !בלבד טובה כונה שכר ולא הטובה

 ידעתי עתה כי הכרוב יאמר הפעל, אל שיצא קודם בדבר הידיעה על בהכרח מתחלפת היא
 "ב(’ )שס וגו׳ אשה כי ידעתי נא הנה כמו ידיעה בו נתחדשה שלא אע״פ כ״ב( )בראשית וגו׳

 אמתיוז היתה הקודמת שהיריעה המורה הפעל אלא בזה הידיעה לאברהם עתה נתחדשה שלא
 כבר הזאת והידיעה ,גמורה מאהבה השם עובד אלהים ירא שאתה המורה הפעל הגיע כלומר
 ית', בהקו שנוי מחייבת אינה בתקנו שגוי מחייבת שהיא שאע״פ המאמר מזה בפ״ג בארנו
 שתדבר וראוי השרת למלאכי תורה נתנה שלא אדם בגי לשון דרך על ידעתי הכתוב ויאמר

 )בם ידעתי עתה נאמר מקום בכל נסיק לשון הכתוב יזכיר זה ובעבור , אלינו מובנים בדברים
 מאהבה ועובד אלהים ירא שאברהם יודע שהיה על הטורה בפעל המעשה נעשה שאז לפי כ״ב(
 ל״ז בן היותו אחר יחידו בגו שוחט מהיותו גדול יותר עובד בעולם שאי; ,עונש ליראת ולא

 מאהבה השם עובד היותו על מורה גדול אות וזה ,הש״י לאהבת כן מעשות נמנע ולא שנים
 מן המין וזה ,מ״א( )ישעיה אוהבי אברהם זרע ואמר נאמן באוהב הכתוב תארו ולזה ,גמורה

 את אהבתו מצד שהקב״ה והן ,הגאונים שהזכירו אהבה של ין יסור עיקר הן ,היסורין
 של לאהבתו והעמל הטורח בפעל שיסבול כדי כלומר שכרו להרבות עליו יפורק מביא הצדיק
 ממין אינן היסורק ואלו ,בלבד טובה בהשבה שכר לא טוב מעשה שכר לו שיהיה כדי הקב״ה
 בבל שרי במליצי וכן בו שנאמר הזקיה על שבא הנסיון מן ולא איוב על שבאו היסורין

 )ד״ה בלבבו כל לדעת לנסותו האלהים עזבו בארץ היה אשר המופת לדרוש עליו המשלחים
 )שם( וגו' לבו גבה כי חזקיהו השיב עליו כגמול ולא הכתוב שהעיר כמו בזה ונכשל ל״ב( ב׳

 דרך על הבאין היסורין אלו אבל , בלבד השני מאופן היו והנסיון היסורין שאותן
 צדיק ה׳ רבה בבראשית רז״ל שאמרו כמו הגמורים הצדיקים על אלא באין אינן הג׳ האופן
 שאינו הרעועים בקנקנים בודק אינו כבשונו את בודק כשהוא הזה היוצר י״א( )תהליס יבחן

 כמה עליהם מקיש שאפי' יפים בקנקנים בודק הוא ובמי שוברו שהיא עד עליו להקיש מספיק
 מן הטין וזה ,כ"?( )בראשית אברהם את גסה והאלהים דכתיב הא היינו נשברות אינן פעמים
 והנעה הסד הם אבל ,יתברך בהקו עול אינן וחבריו ר״ע כמו הצדיקים על כשבאו היסורין

 שכר לא מאהבה בפעל להעוברים טוב מעשה שכר להם לתת חפץ יתברך שהוא מאתו
 הטורח בפעל שיסבול עד הגמורה האהבה למדרגת מגיע אדם שאין לבד, טובה מחשבה

 שהש״י אחר ולומר הזה השלישי האופן על להקשות אין זה ולפי .הקב״ה של לאהבתו והעמל
 מדרגת אין שאמרנו כמו כי אותו, ינסה למה בנסיוגו ועומר בעבורה מורגל הזה שהצדיק יודע

 לאומר דומה זה והרי בלבד, במחשבה העובד למדרגת שוה בפעל לעובד הטעותד השכר
 מבואר ספק בלי שזה בעשיתן האדם שיחשב די הלא בפעל המצות לעשות השם צוה למה

 בתורה נזכר וזה ,בלבד המחשבה על לא בפעל עשיתה על יגיע המצוה ששכר התשובה
 שהשי״ת הנפיק בפעל הענין הוא וכן ,לעשות ושמרת ישראל ושמעת ,אותם ועשיהם הרבה
 הרביעית בסבה שכתבנו במה והתבונן .כלבד הטובה הכוגה על לא בפעל המעשה שיגיע רוצה
 מה מכל יותר לאמת ומסכים נכון דבר שהוא ,הנפיק ובענק אהבה של היסורין בענק הזאת

 כי הצדיקים אל רעות יגיעו לא כי כלל דרך ונאמר הפרק לענק ונשוב ,בו לזולתנו שראינו
מארבע )מ( סבה זו מאי ההן המגיעין היסורין ממנו נעלם שיהיה אע״פ ,ובמשפט ביושר אם

: הם שזכרט הסבות

בעיני

 ברשע ולא לו ורע בצדיק לא תלונה עליו ושאין השם משפטי יושר שבארנו אחר יל פרה
שתי על מתרעמים והחכמים הנביאים היו למה טעם לתת צריך ,לו וטוב י
 כששאל זו בשאלה נסתפק מרע״ה אפי׳ ע״א( ז׳ דף )ברכות רז״ל שאמרו מה שלפי ,הללו המרת
 גם ואסף ,שאמרנו כמו זה על מתלונן היה ואיוב ל״ג( )שמות ואדעך דרכך את נא הודיעני

 וזו פ״ג( )תכלים וגד רשעים שלום בהוללים קנאתי כי ,ונו' רגלי נטיו כמעט ואני אסר הוא
 וירמיה ,לו ורע צדיק שאלת וזה ,וגו׳ לבבי זכיתי ריק אך עוד ואמר ,לו וטוב רשע שאלת

 בבלע החריש בוגדים תביט למה אמר וחבקוק י״ב( )ירמיה צלחה רשעים דרך מדוע אמר נ״כ
 מעוקל משפם יצא כן על הצדיק את מכתיר רשע כי עוד ואמר א׳( )חבקוק ממנו צדיק רשע
טוב: רע עושה כל באמרכם הוגענוך במה ואמרתם בדבריכם ה׳ הוגעתם אמר ומלאכי ח׳( )שש

שחצים
 שזכינו הסבות מארבע )מ( הנזכרת: הרביעית

 על אס כי אליו יבאו לא עכ״פ כלומר הם..
 ג שזכרנו הסבות מארבע האחד האופן

כדי
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 וקהלת ג׳( )פס וימלטו אלהים בחנו גם רשעה עושי נבנו וגם ואמר ב'( )מלאכי וגו' ,ה בעיני
 הרשעים כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל יש אמר
 הנביאים בדברי הרבה זה וזולת ח׳( )קהלת הצדיקים כמעשה אליהם שמגיע רשעים ויש

: ספק בלי באור צריך זה ודבר
ע״ג( )ההליס לישראל טוב אך במזמור הספקות סדר שאסף הוא אסף בדברי לי והנראה

 על לו וטוב ברשע הן לו ורע בצדיק הן ההתר וכתב התירוץ, לכתוב כדי )א(
 אל שיבא רע שכל יודע הוי כלומר לישראל טוב אך והתחיל ,שכתבנו השנית הסבה )ב( דרך

 לא המחשבה בתחלת אם שאף כלומר אך לשון תפש ולזה ! לטוב אלא תכליתו אין הצדיק
 טוב שהוא ההכרה ואמנם ,טוב רק איננו טוב צדיקים שהם לישראל המגיע הרע שיהיה )ג( יראה
 ההוא הרע שאין ויחשוב בזה שיכשל אל מוכן זולתם אדם שכל לבב לברי אלא לכל מסורה אינה

 קנאתי כי לכה הטעם ויבאר ,וגו׳ רגלי נטיו כמעט שאני וזה ,טוב לתכלית לישראל המגיע
 בלי מתים שהם עד ימיהם כל מתמדת ושלותם תמיד אראה רשעים ששלום ובהצלחתם בהוללים

 אנוש בעמל בחייהם וגם מוחם בעת וחזק בריא שכחם למותם חרצובות אין כי ויסורין צער
 כלומר עינימו כחלב יצא יאמר , הצלחתם למנות הענין והמשיך ,וגו׳ גאוה ענקהמו לכן וגו׳ אינמו
 שמנים שהם יאמר או , מהחלב לבן יותר שלהם שהגוון במראה ,ובתמונה במראה נאים שהם
 לידי אותם ומביא אותם מגנה שהשומן יחשב שלא וכדי ,השומן מרוב בולטים שעיניהם עד מאד
 שאפשר המשכיות מכל יותר נאים שהם כלומר ,לבב משכיות עברו אמר ,והתמונה התואר כעור

 עושק ברע וידברו אותם ימיקו תמיד כי לבריות רעים שהם עוד ויאמר ,בלבו שיחשוב לאדם
 , בארץ מתהלך לשונם בהיותם פיהם בשמים ושתו ידברו שממרום כן גם לשמים רעים והם

 ,וגו׳ הלום עמו ישוב לכן ואמר !הרשעים אלו מהצלחת הנמשך הרע לבאר זה אל והמשיך
 ,לבוהם ומדוכאים הלומים ישובו הדרך זה על הרשע הצלחת רואים ישראל בני שכשעם כלומר

 המלא האיש מן הללו הרעים המים מן כאינות רוח מוצצים שהם ר״ל ,למו ימצו מלא ומי
 והם הרשעים אלה רואה אני הנה ,וגו׳ אל ידע איכה ואומרים ההשגחה מכחישים זה שבסבת

 כפי בנקיון תמיד רוחץ ואני לבבי זכיתי ולריק אלהים עבוד שוא א״כ ,חיל מרבים עולם שלוי
 ואבר ,לבקרים ותוכחתי ביומו יום דבר יסורין וסובל היום כל נגוע אני זה כל ועם ,העבירות מן

 בניך, בדור ובוגד ם הצדיק־ מכלל יוצא הייתי הכפקות אלה כמו לספר אמרתי אם המשורר
 מזומן מקום והוא אל מקדשי אל אבא עד בעיני הוא עכל זה מה ועל זה מה לדעת וכשאחשוב

 הכבוד כסא החת שהוא לפי אל מקדשי וקראו הנשמות בו להתקשר באחריתו אדם לכל ומוכן
 במקום ונקשרים נדבקים להיות יוכלו אם הרשעים אלה באחרית ואבינה ,המדרגות מתחלף והוא

 ובלי ההפך, מן ויברח דוכהו אל יקרב דבר שכל לפי בו שידבקו שא״א רואה ואני ,ההוא הקדוש
 בשאול ויפלו ממנו שיחליקו לטבע הפכי להיותו ההוא במקום להדבק יוכלו לא שהרשעים ספק

 רומז וגו׳ בחלקות שאך נאמר או ,למשואות הפלתם כך ומתוך וגו׳ בחלקות אך וזהו ,תחתיה
 שלא כדי פנים להם ומסביר להם מחליק שהקב״ה בעבור רק איננה בעוה״ז הרשעים שהצלחת

 לשמה יהיו ואז נצח למשואות בעוה״ב ותפילם בעוה״ז שבידם זכיות מעט ויאכלו בתשובה ישובו
 באותו מועט דבר ההוא ביום כלומר בהקיץ כשיש; האדם שיחלום החלום וכשיעור ,וגו' כרגע
 תשובת השיב כאן ועד ,צלם בשתוף ז״ל הרב שפירש כמו הנפש שהיא צלמם תבזה שעור
 דרך על לו ורע בצדיק הספק להתיר שב ואח״ב .השנית בסבה שכתבנו ע"ד ,לו וטוב רשע

 יתחמץ כי ואמר ,לו חט,כן הנצחי הטוב אל בצרוף רע הצדיק על הבא הרע שאין ואמר אחרת
 עומדת במקומה לו ורע צדיק ק.שית עדיין לו וטוב לרשע טעם שאמרתי אע׳׳פ כלומר וגו/ לבבי

 אלא לו, ורע צדיק על טעם אדע ולא בער אני זה כל עם אשתונן וכליותי עליה לבבי ויתחמץ
 לעזרני ימיני ביד אוחז אתה בך דבקה ומחשבתי עמך תמיד כשאני כי בעצמי ומרגיש רואה שאני

 נפשי דבקה שאמר כענין עולם של ומנהגו הטבע מנהג בדרך עלי הבאים המקרים מן !להצילני
 שלם בלב לעבדך אחריך ונמשכתי בך דבקה כשנפשי ר״ל פ״ג( )תהליס ימינך המכה בי אחריך

 ימיני ביד אוחו אתה כאלו אותי העוזרת חאלהית ההשגחה שהיא ימינך ביד נתמכת היא מיד
 אלהיות בהערות כלומר ,הנחני בעצתך הגשמיים החיים באלו כי רואה ואני הפגעים, מן לשמרני

 תקחני, כבוד אל החיים אלו ואחר רע ככף להנצל ותנהלני הנהני המאמר מזה י״א בפרק שנזכר כמו
כבודך שזהו וגו׳ בשמים לי מי בלבי אומר ואני ,לי המוכן והמעלה הכבוד בגודל משבח אני ובזה

שחטים
צדיקים שהם וכו' הרע שיהיה )ג( :זה דלפני לא כלומר .התירו׳ן לכחוב כדי )א( יד פרק

אף ר״ל שיהיה. תיבת אל שב טוב מלת טוב. כ״א הקושיא על כונחו היתה
 אינו אעפ״כ טוב שיהיה יראה לא הדעת שבתחלת בפרק .שכתבנו השנית הסבה )ב( :התירוז על

 אלא
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 שאני הארץ סן בדבר חפצתי לא )ד( בשמים לי שיש ועמך , השמים מן בי ומשגיח עלי החופף

 התלות להם שיש אותם הנפשיות הבה.ת שהם ולבבי שארי שהוא וכחותיו הגוף כשיכלה כי יודע
 שהוא לבכי צור שקרא והוא בי קיים דבר ישאר שעדיין בכלותם כלה אינני זה כל ועם בגוף

 שהוא לעולם באלהים נדבק היותי הוא במציאות וחלקי )ה( החוק כצור קיים שהוא השכלי החלק
 בלי יאבדו ממך המתרחקים אבל .נצחי בדבר דבק שאני אהד ההפסד כן אפחד ולא נצחי דבר
 קרבת ואני זולתך אחר בדבר וכתדבק ממך הנפרד כלומר ממך זונה כל הצמית שאתה ספק

 לספר מחסי אדהים בה' ושאשית השם אל מתדבק היותי הוא טובי כל ר״ל טוב, לי אלהים
 אסף שהלך הדרך וזהו !הנביאים ע״י שנעשו והנפלאות השליחות )ו( ר״ל ,מלאכותיך כל

: האמת אל ומסכים כאד נכון והוא הספקות אלו בהתר
 והתרם הללו הספקות אסף בדברי שדברנו שאחר ,הוא לבאר עלינו שנשאר ומה טו פרק

 ומה !עליהם לספק אחריו הבאים הנביאים חזרו למה שכתבתי דרך על
 שנזכר אהד בדבר מסתפקים היו לא שהנביאים לומר יכולין והיינו .ובהתרם בספקות חדשו
 צער הדבר על מצטערים להיותם הספקות אלו שתי )א( שהזכירו אלא !אסף בדברי ההתר

 את בצער לעינים הנראה שהדבר לו ורע צדיק או לו וטוב רשע בעיניהם רואין כשהיו גדול
 ממה יותר בחוש ומושג מהמורגש יותר מתפעל שהאדם ,בו מהידיעה יותר גדול צער האדם

 ע״ה רבינו משה תראה הלא , כלל במציאותו יספק שלא אע״פ באמתות הנודע מן שיתפעל
 אהד )ב( בלל בספק אצלו הדבר היה ולא ל״ב( )במוח וגו׳ רד לך בהר השם בפי לו נאמר

 ושלא בהר להניחם הסבים ולא הלוחות מלהוריד נמנע לא זה כל ועם ,השם כפי לו שנאמר
 וישבר הלוחית את מידיו וישלך אפו הרה בחוש העגל את וראה המהנה אל וכשקרב ,להורידם

 מן שנהפעל כמה יותר אפו ותרה ונצטער לעינים הנראה מן שנתפעל הרי ,ההר תחת אותם
 היה זה דרך ועל .ספק בלי גמור אמת השי״ת כפי לו שהנאמר יודע שהיה ואע״פ הנשמע
 על באד מצטערין היו לו וטוב רשע לו ורע צדיק בעיניהם בראותם שהנביאים לוכר אפשר

 סבת שיודע אע״פ הליו על המצטער בהולה הזה הדבר על מתלוננים היו זה ובעבור ,זה
 ע״ז ויורה ,החולי בשעת הליו על כהתלונן מניה אינו בהכרח שיחלה ויודע לבן קודם הליו

 ה׳ אתה שצדיק אני יודע כלומר י״ב( )ירמיה אליך אריב כי ה' אתה צדיק שאמר ירכיה כאבר
 אני מ״מ אבל .הזאת המרה מן מתרעם כשאני לומר רצה , אליך כשאריב משפטיך וישר
שאין אלא ,הנביאים כל כונה שהיתה נאמר וכן !)שה( צלהה רשעים דרך מדוע צערי זוכר

: יפה הכתוב עם כסבים ולא וכל מכל מספיק זה
 מסתפקים היו אבל ,כלל אסף שנסתפק בדרוש מסתפקים היו לא שהנביאים בזה לי והנראה

 פי על שאף וזה כיא( )דה״א וגו׳ ה׳ ביד נא אפלה דוד שאמר מה דרך על ומתלוננים
 זה שיגיע ראוי היה לא ם״מ ,שכתבנו כבו לצדיק רע שיגיע אפשר ישרים השם שמשפטי

 על ויורה ,תורה ותפוג )ג( השם במשפטי לפקפק לאנשים מביא שזה עצמו הרשע ע״י לצדיק
 ח'( )חבקוק מעוקל משפט יצא כן על הצדיק את מכתיר רשע כי שאמר רבקוק תלונת לשון זה

 לישראל העונש הגעת היות על כתרעם היה עונש וחייבין חוטאין שישראל יודע שהיה אע״פ
 בתחלואים או ברעב או במגפה אם השם עיי ע־נש שיטעם ראוי היה כי ,הרשע נבוכדנצר ע״י

 מכתיר ׳ הרשע שיהיה לא כסדום רגע כמו הפוכה ירושלים שתהיה או באיוב שחלו כמו רעים
 רשע בבלע תחריש בוגדים הביט לכה אכר בתלונתו כונתו היתה שזו ולהראות ,הצדיק את

 ישראל היו שלא שאע״ם כלומר ממט צדיק אלא סתם צדיק אמר שלא ח׳( )שס ממנו צדיק
 היה ומזה , אותם מבלע שהיה הרשע מנבובדנצר צדיקים יותר היו מים גמורים צדיקים
 שאינו אע״פ ממנו לצדיק הרשע יד על הרע שיגיע הזאת במרה כהנהג היה למה מתרעם

 שהיו ענתות אנשי ער מתרעם שהיה כן גם זה ע׳יד היה ירמיה תרעומת וכן . גמור צדיק
 היה לא והוא המות סם להשקותו רוצים והיו נפשו את ומבקשין אותו רודפין והיו רשעים
 עץ נשחיתה מחשבות חשבו עלי כי ידעתי ולא לטבוח יובל אלוף ככבש ואני אמר יודע,

נופל היה האלהית ההשגחה ולולא י״א( )ירמיה עוד יוכר לא ושמו חיים מארץ ונכריתנו בלחמו

בירם שרשים
 . הארץ מן בדבר חפצתי לא )ד( :טוב אלא

 שלי החלק במציאות. וחלקי )ה( הגוף: שהוא
 מלאכות .והנפלאות השליחות )ו( : במציאות

: והנפלאים הפשוטים
לו ורע צדיק .הספקות אנו שתי )א( טו פרק

 .ה' מפי לו שנאחר אחר )ב( : לו וטוב רשע
 יתברך להשס מיד זה על מתפלל היה שהרי

 . תורה ותפוג )ג( :וגו׳ משה ויחל שנאמר
 כמביא דהבקוק הכתוב מלשון והוא העברה מלשון
 מענין שהוא שם פירש ורד״ק בסמוך. זה אחר

רפיון
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בפרק

 לפי אינו )ד( הזה התרעומות וסבת , )שם( מעלליהם הראיתני אז ואדעה הודיעני רה׳ כמ״ש בידם
 בסבה שבארתי כמו הרשעים מן נקמתו לקחת כלי הרשע מן השם שיעשה ישר משפט שאין

 שאמר והוא , השי״ת משפטי את לחשוד האנשים את שמביא לפי אלא ,לו וטוב מרשע הג׳
 שאמר מה דרך על וזהו א׳(, )חבקוק וגו׳ משפט לנצה יצא ולא תורה תפוג כן על חבקוק
 הרע אין המשחת והמקור הנרפש שהמעין שכמו ר״ל ,כ״ה( )משלי וגו' נרפש מעין שלמה
 מעינם היות על מצטערים להיות ממנו ולמסתפקים לרואים אלא למקור ולא למעין וההיזק
 שהיסורין יודע שהוא לצדיק ההיזק אין רשע לפני מט כשהצדיק כן , נשחת ומקורם נרפש
 כשיקח למקום דרכים שהרבה ג״כ ויודע שבידו עונות מעוט למרק לטובתו הן עליו הבאין

 או אריה או נחש ע״י לצדיק חטאו השם שיפרע בין אצלו הבדל ואין רצונו מעוברי נקמתו
 באים שהם לפי הרואים לאנשים הוא והצער ההיזק ואילם ,הרשע ידי על או אהר הי בעל

 ממנו צדיק שהיא פלוני את מזיק והוא גמור רשע פלוני הנה ולומר השם במשפטי לחשוב
 שהנה ,האמת לפי כן שיהיה לא , ישר משפט זה שאין לאנשים ויראה גמור צדיק שאינו אע״פ

 שהרשע ר״ל א׳(, )חבקוק יסדתו להוכיח וצור שמתו למשפט ה׳ שאמר זה באר עצמו חבקוק
 במכאוב ירו על הצדיקים השם ושיוכיח ברשעים משפט ידו על השי״ת שיעשה כלי רק אינו

 אבדק הרשע ושיאבד הבא העולם לחיי שיזכו כדי שבידם עונות מיעוט למרק כדי וצער
 מזה והעולה .והצליחו בבל מגלות עלו וישראל נבוכדנצר זרע כל שנאבד כמו ,כרגע נצחי
 או טובתו יבחן דבר וכל , לרע תכליתן הרשע והצלחת לטוב תכליתן הצדיקים יסורי שכל
 מהם שיש לאהד אהד והחכמים הנביאים דברי כל יבינו הדרך ובזה .התכלית כפי רעתו

 בהשגחה הדבור ויספיק וירמיה חבקוק דרך על שדברו ויש ,איוב או אפף דרך על שדברו
:שכתבנו במה

 מן עקר שאינה אע״פ שהתפלה לפי ,בתפלה הדבור ההשגחה אל שנמשיך וראוי ט♦ פרק
 יורה התפלה שקבלת !ההשגהה מן מסתעף ענף היא הנה התורה עקרי

 שיאמץ בהשגחה מאמין כל על ומחוייב ראוי דבר והוא ,שבארנו כמו ההשגחה על בהכרח
 שלא כפני אם הוא הנה צרתו בעת יתפלל שלא מי כי ,מרעתו להצילו לו מועילה שההפלה

 ואם , כפירה ושתיהן )א( הצלתו על השם ביכולה יספק אבל בה שיאמין ואם ,בהשגחה יאמין
 יספק אבל דבר כל על יכול שהאל הצלתו על הש״י ביכולת יכפק ולא בהשגחה שיאמין

 ד,אדם כל על ומהוייב י רא דבר וזה ,הפלתו שתשמע ההטבה זו לכמו )ב( ראוי הוא אם
 כי )נ( ,צרכיו לאל מלהתפלל זה בעבור שימנע ראוי אין מ״מ אבל !בעיניו צדיק להיות שלא

 הטובים מעשיו גמול הוא מהשם לאדם המגיע שהטוב מאמין שהוא ל:י הוא הלא זה עושה
 על בי וגו׳ צדקותינו על לא אומר הכתוב שהרי נכון בלתי דעת וזה ,ורחמיו ה׳ הסד לא

 הגמור החסד צד על ברואיו כל על ורחמיו הש״י שחסדי לפי (,ט )דניאל הרבים רחמיך
 כלום רז״ל ואמרו מ״א( )חיוב ואשלם הקדימני מי לאיוב השם שאמר הוא ,הגמול צד על לא

 שראוי מה ולזה ו טלית לו נתתי ולא ציצית בית לו נתתי ולא מעקה או מזוזה ארם עשה
 , הטובים מעשיו שכר לא הגמור החסד צד על הם מהשם המגיעות הטובות שכל להאמין

 תקנה שההפלה מוכן בלתי או מוכן המקבל שיהיה הן טובות מאתו יגיעו כבר הצד ומזה
 נמצא משום בו וכיוצא זה שיגיע שא״א מה ההוא הטוב לקבל בטבעו שאינה הכנה האדם אל

 העליונות הכתות שכל לפי וזה ,מלאכותית ואם טבעית אם אהדת הכנה בזולת )ד( השם זולת
 לקרר והמים לחמם האש שכה כמו כי ,המוכן צד על אלא )ו( יגיעו ולא מוגבלות )ה( הם
 על ההפך ולהשפיע לשנות בידו ואין ולאבד להרוג להשמיד משל דרך על מאדים כח כן

 להצליח צדק כח וכן , לקרר האש ביד כח שאין כמו לכך מוכן המקבל יהיה אם )ז( המקבל
 המים ביד כח שאין כמו המקבל על ההפך ולהשפיע ההיא ההוראה לשנות בידו ואין ולהעשיר

 רז״ל אותו בארו הדבר וזה ,העליונות הכהות שאר כל הדרך וע"ז במקרה אלא )ח( להמם

 .ישר משפט שאינו לפי אינו )ד( :וחלישות רפיון
 ולומר עצמו המשפט על מתרעם היה לא כלומר

: חלילה ישר משפט שאינו
 צדדים ובשתי פי׳ .כפירה ושתיהן )א( טז פרק

 בשלמות טפר הוא אלו
 כי )ג( •־ כזו לטובה .ההטבה זו לכמו )ב( :הש״י
 שלא בעבור מלהתפלל הנמנע כלומר .זה עושה
: וכו׳ לפי מטעם הוא כצדיק עצמו את יחזיק

שרשים
 שלא וכו׳. טבעית אס אחרת הכנה בזולת )ד(
 וסיוע הכנה שוס הזה הטוב בהגעת להשי״ת היה

 על אלא )ו( :טבעם פי על .מוגבלות )ה( :מאחר
 פעולתם׳: לקבל המוכן דבר איזה כשיש .המוכן צד
 מוכן כשהמקבל לכך מוכן המקבל יהיה אם )ז(

 ולהשפיע מטבעו לשנות לו א״א ההריגה לקבל
 ע״י .במקרה אלא )ח( :אותו להרוג שלא עליו

 לשטת להס א״א העליונות הכחות כן ,האש כח
מטבעם



ш העקרים טז פרק רביעי מאמר ספר
 חנניה את הרשע נבוכדנצר שהפיל בשעה שם אמרו ע*א( קי״ח )דף פסחים ערבי בפרק

 רבונו לפניו ואמר הקב״ה לפני ברד של שר ירוקמי עמד האש כבשן בתוך ועזריה מישאל
 אין ואמר הקב׳'ה לפני גבריאל עמד ,הצדיקים את ואציל הכבשן את ואצנן ארד עולם של

 שיהיה כדי מבפנים ואצנן מבחוץ ואהמם אש של שר אני אלא בכך הקב״ה של כבודו
 אלא גבריאל של וכחו לקרר אלא ירוקסי של כחו שאין מבואר הנה , נס בתוך נס )ס(

 הן ההכנה בזולת המקבלים על להול העליונות לכהות א״א וכן ,הש״י ברצון זולתי לחכם
 שהסמים כמו נסתר טבע מצד או נגלה טבע מצד המקבלים על חל ההוא השפע שיהיה
 הכנת כפי ,הנסתר הטבע שהוא סגולותיהם מצד ואם טבעם מצד אם במקבלים, יפעלו

 השפע לקבל עצמו המקבל כשיכין ואולם ,ההיא הסגולה או ההוא הטבע לקבל המקבלים
 ידי על וההמום הלבנה מצד הלהלוה לקבל כמו הנגלה הכוכב טבע מצד המגיע הה.־א

 / הכוכב רצון הפקת מצד מגיע ההוא שהפעל ולחשוב לטעות שיביא ממה זה אין השמש
 שסבתם הפעולות מן פעולה איזו יד על הכוכב שפע לקבל עצמו המקבל כשיכין אבל

 לטעות האנשים את יביא סגולותיהם כצד מהסמים הנמשכת הפעולה אל דומה נסתרת
 המלמד ששפע כמו אלא , כן ואינו ,הכוכב רצון הפקת מצד מגיע ׳ ההוא שתפעל ולחשוב

 לאחד המלמד שיכוין מבלי מוכן הבלתי על שיחול ממה יותר מהמתלמדים המוכן על יחול
 מבלי מוכן הבלתי מעל יותר המוכן על יגיע הכוכב שפע כן לאחר שיכוק ממה יותר מהם
 המגיע שהשפע חושבין שהיו ע״א בעובדי הטעות שורש היה וזה , ממנו ורצון כוונה

 שזה יחשבו ולא לכוכב המיוחדות הפעולות על הכוכב רצון הפקת מצד היה מהכוכב
 ובעבור ,נעלמת בהן הסבה שהיתה לפי וזה )י( במקבל הכנה יתנו ההם שהפעולות מצד

 חושבין בהיותם ההוא לכוכב ולנסך ולקטר ולזבח לפניו ולהתפלל לו להשתהות באין היו זה
 העליונות הברות שיכולת לפי מבואר בזה והטעות ,ההן הפעולות יד על ממנו רצון להפיק
 בלבד המקבל הכנת וכפי , טבעו שיגזור מה אלא לעשות מהן אחר שום ביד כח ואין מוגבל

 וארז״ל ,לפניו לפוערים הליחות לשלשל כהו שהיה פעור בעל כמו וזה ,כלל צק הר צד על לא
 שכר אותו ומשקק תרדין אותו מאכילין היו שהכומרין ע״ב( .כ״ה דף וביצה ע״א ס״ד דף )סנהדרין

 הן לפניו הפוער אל ממנו נמשך היה הזה והפעל ,לכך המקבל שיוכן כדי וזה ,הזמי של
 ,אותו וממית צריך הבלתי אל ומזיק הצריך אל מועיל והיה צריך בלתי או לכך צריך שיהיה

 זבחי ההיא לעבודה הכתיב שקרא מה ולזה ]א[ הרצק צר על ממנו נמשך הפעל היה שלא ווה
 המת ביד שאק כבו כלומר ק״ו( )חהליס מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו אמר ,פתים

 האש ביד יכולת שאין כמו לרצות ושלא לרצות הכוכבים ביד אק כן לרצות ושלא לרצות כח
 תהיה כשלא או ממנו כשירחק הרשע בגר לשרוף או אליו כשיקרב הצדיק בגד לשרוף שלא

 טבעו שיגזור מה כפי אלא להיטיב או להרע הכוכב ביד כח אין כן השרפה לקבל כלל הכנה בו
 הרצון צד על פעולתו שאין אחר כלל אליו ראויה התפלה תהיה לא ולזה ,המקבל הכנת וכפי
 ושלא לרצות כה בידו ויש !הרצון צד על מגיעות הן ממנו המגיעות שהפעולות להש״י אלא

 ראוי בלתי או לכך ראוי המקבל שיהיה הן הנם חסד ולעשות והפכו דבר ולעשות לרצות
 ובפרט הרבה במקומות בכתוב נתבאר דבר הה !בלבד התפלה ידי על עצמו כשיכין אלא

 לפניו כמוהו בעול והפליג שמרה מי היה ולא גמור רשע שהיה יהודה מלך חזקיה בן במנשה
 לו ויעתר אליו ויתפלל וגו' אלהיו ה׳ פני את חלה לו ובהצר בו נאמר ואעפ״ב / ולאחריו
 האחד , דברים שני שהה ולמדנו , נ״ג( ב׳ )ד״ה למלכותו ירושלים וישיבהו תחנתו וישמע

 והשנית ,התפלה ידי על החסד לקבל מוכן כמנשה הרוע בתכלית המתפלל יהיה אם שאף
 על מודה הה ,וגו׳ לו ובהצר הכתוב שהעיד כמו הצרה מתוך אף נשמעת היא שהתפלה

 צר כאשר עתה אלי באתם ומדוע לומר האנשים שמדרך ברואיו על הש״י הסד הפלגת גודל
 הסשורר אפר ,ועת עת בכל שבים לקבל פשוטה ויפינו חסד חפץ הוא הש״י אבל ,לכם

 ב׳( )יונה ויענני ה׳ אל לי מצרה קראתי יוגה ואמר ,ק״ז( )חהליס וגו׳ להם בצר ה׳ אל ויצעקו
כלוסר ערעיש

 בחקבל ההכנה מצד בא שזהו יחשבו שלא נס )ט( :הש״י ברצון כ״א עצמם מצד מטבעם
: וכו׳ לפי טבעו מצד לצנן יכול גבריאל היה ואלו . נס בתוך

החסד והטעם כלומר .וכו׳ וזה )י( :נם זה היה לא לבד

ענפים
 הכתוב שקראו מה בזה הרצון .וכו׳ מחים זבחי ההיא לעבודה הכתוב שקרא מה ולזה ]א[ טז פרק

.* וק״ל לכך צריך הבלתי האדם את ממית שהיה לפי מסים זבהי
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 בעבור לא מלפניו שברחתי אחר הצרה מתוך תפלתי שתקובל ראוי היה לא אם אף כלומר

: ויענני ה׳ אל לי מצרה קראתי וזהו אותי, מלענות נמנע זה .
 להשפיע שיוכל זולתו אחר נמצא ואין מהש״י ונמשכים מושפעים החסד מיני כל יז פרה

 משום גמור הסר שיקזוה אפשר שאי לפי וזה נמצא. שום על גמור חסד
 בלתי ההוא המשפיע שיהיה האחר .תארים ד׳ ההוא במשפיע נמצאו כן אם אלא נמצא

 שהוא אחר כי ,וקיים גמור חסד ממנו הנמשך החסד שיהיה א״א משתנה היה שאם משתנה
 כמר ישתנה שלא ה׳ זולת נמצא ואין ,משתנה בלתי קיים החסד )ח( שיהיה א״א משתנה

 נמצא אהד עזר אל צריך בלתי ההוא המשפיע שיהיה והב׳ .הב׳ מהמאמר בפ״ב שבארתי
 בטוח יהיה לא זולתו עזר אל צריך יהיה שאם ,ההוא הטוב או ההוא החסד בהשפעת זולתו
 מהכהות מבואר והוא ההוא, העזר בהמצא לא אם ההוא החסד שיתמיד החסד מקבל

 תאמר כאלו לזה עזרת אחרת סבה או ענין עמהם כשיסכים דבר על יורו שהם העליונות
 שלא בעולם נמצא ואין , בזה וכיוצא טוב כוכב אל יביט או כבודו בבית )ב( הצומח בעל שהיה

 רוקע )ג( לבדי שמים נוטה כל עושה ה׳ אני הכתוב כמאמר הש״י אלא זולתו עזר אל יצטרך
 שבזולת בשוה הפכים ב׳ על יכול ההוא המשפיע שיהיה והשלישי .מ״ד( )ישעיה מאתי הארץ

 הפכו אל ופעם דבר אל האדם יצטרך שפעמים , עת בכל חפצו להשיג המקבל יוכל לא זה
 העליינות מהכחות ידוע והוא ,שלום יצטרך ופעמים מלחמה לעשות משל דרך יצטרך שפעמים
 ואין הבנין על יורה לא ההרבן על והמורה השלום על יורה לא המלחמה על המורה שהכוכב

 על יורה לא המחלה על המורה וכן ,לשלום הוראתו להפך המלחמה על המורה ביד כח
 אא״ב לו המצטרך החסד אליו שימשך בט;ח להיות החסד המקבל יוכל לא ולזה ,הרפואה

 הכתוב אמר הש״י אלא ע״ז יכול שיהיה בעולם ואין ,בשוה הפכים ב׳ על יכול המשפיע יהיה
 ההוא המשפיע שיהיה והד׳ ,מ״ה( )שם וגו' רע ובורא שלום עושה )ד( חשך ובורא אור יוצר
 ידו על מעכב יש שאם ,רצונו מלעשות ידו על לעכב יכול אחר נמצא שום יהיה שלא בצד

 על יעכב שאולי התא המשפיע מן המבוקש החסד אליו שיגיע החסד מקבל בטוח יהיה לא
 ביד שיעכב מי ואין ידו על לעכב השם יכול השם זולת נמצא שכל מבואר והוא ,זולתו ידו

 ,נו׳( )איוב תעשה מה אליו יאמר מי ישיבנו ומי יחטוף הן הכתוב אמר ,רצונו יעשה שלא השם
 או המגיע החסד בידו שיתקיים החסד מקבל בטוח יהיה במשפיע התארים אלו ובהתחבר

 מבואר הוא תנאים הר' אלו יהד בו שימצאו השם זולת נמצא שאין ואחר .המבוקש שיגיע
 בפרשת הכתוב אותו באר הדבר וזה ,זולתו נמצא משום הסד שיקווה או שיבוקש ראוי שאין

 לישראל המצירין שהכותיים שלפי ובארו ל״ב( )דברים וגו׳ הוא אני אני כי עתה ראו האזינו
 יאכלו זבהימו חלב אשר בו חסיו צור אלהימו איה ואמרו להצילם יכולת בו אץ שהש״י חושבין

 שהוא העליונות הכהות כשאר הוא ישראל שאלהי הושכין שהם מורים הללו והדברים )שס(
 על כה לו שאין דבר כל על יכול שאינו או עמו אהר אלוה עזר צריך שהוא או שנוי מקבל

 א שה השם שאין באר' ולזה ,ידו על שמעכב זולתו אחר נמצא שיש או בשוה הפכים הב׳
 קיים יתברך שהוא בהפך הוא הענין אבל . חשבו כאשר העליונות הכחות כשאר ישראל אלהי
 לומר שיכול בעולם נמצא שאין כלומר הוא אני אני כי עתה ראו אמרו וזהו , משתנה בלתי

 ר״ל מ'( )ישעיה קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי אל ואמר ,השם אלא הוא אני אני עצמו על
 היום ואינו יום אל מיום משתנה )ה( א ה זולתו נמצא שכל קדוש שיאמר השווי לו שיהיה

 על פעם בכל שאינו הוא אני אני לשון עליו יפול לא ולזה ,נשתנה שכבר אתמול שהיה אותו
 יאמר וכן הוא, אני אני עצמו על לומר יבול משתנה בלתי להיותו השם אבל ,קיים אחד תאר

 שהיה אותו היום שהוא יתברך עליו אלא הכפל זה יפול שלא מ״ג( )שם ה׳ אנכי אנכי הנביא
 )דברים עמדי אלהים ואין אח״כ ואמר )ו( הראשון התואר על רומז וזה ,שנוי מבלי אתמול

 אני זה אחר ואמר .הב׳ התואר על לרמוז מזולתי עזר בפעולתי צריך שאיני כלומר ל״ב(
 ואין וסיים .חג' התואר על לרמוז בשוה הפכים הב׳ על כח לי יש כלומר )שם( ואחיה אמית
 מלעשות ידי על לעכב שיובל זולתי נמצא שום שאין כלומר הד׳ התואר על לרמוז מציל מידי
אלא מזולתו החסד שימשך א״א תנאים הד' אלו בו שימצא זולתו נמצא שאין ואחר .רצוני

 כםנו שרשים
 לפי משתנה. בלתי קייס החסד )א( יז פרק

המשפיע: בהשתנות שישתנה
 לו המיוחד טבעו במקום .4כבוד בבית לב(

 מי ודרו״ל .מאתי הארץ רוקע )ח( .־ לצמיחתו
לקמן עיין רע. ובורא שלום עושה )ד( אתי:

 לזה נאות כן גס הוא כי הכתוב זה כונת ג״א פ׳
 מזה עיין וכו'. יום אל מיום משתנה )ה( :הענין

 . כך אחי ואמר )ו( :ג״א פ׳ בריש לקחן כן גס
 הוא אני אני כי עתה ראו הנזכר הכתוב אחר

וגו׳



העקרים יח г פרק רביעי מאמר ספר 316
 כלומר )ז( ק״ל( )חהליס וגו׳ החסד ה' עם כי ה׳ אל ישראל יחל המשורר אמר ולזה ,בלבד טמנו
 זולתו נמצא שום ואין החסד צד על אלא הנטול צד על אינו מבקש שאתה שמה ה׳ אל קוה

 ולא ר״ל החסד ה עם כי וזהו . כלם והטובות החסדים מקור לבדו שהוא חסד לעשות שיוכל
 יכול שאינו כי לפני אדם יתפלל שאיך , לזולתו ולא אליו ראויה התפלה תהיה ולזה ,זולתו עם

 שיש כי לפני אלא יתפלל שלא ישפוט השכלי שהבח ,בקשתו את ולעשות שאלתו את לתת
 נכצא אם שאף וזה ,השכלי כח כצד הוא התפלה והתעוררות .בקשתו לעשות ידו לאל

 התאוני הבה מהתעוררות היא שהתפלה שיראה ה'( )פס ה' שמעת ענוים תאות אומר הכתוב
 כחשבות לחשוב השכלי הכח יתעורר להתאוות התאוני הכח שיתחיל מדי אלא )מ( כן אינו

 על יכול שהוא השם ע״י אלא יושג לא שזהו וכשישפוט , ההיא התאוה בו שתושג דרך לבקש
 ולפי , יתברך אליו להתפלל שראוי יגזור אז ,ראוים הבלתי על אפילו חסד ומשפיע דבר כל

 , הכתאוה הכח אל התפלה שמיעת הכתוב ייחס התאוני הכח מצד היא הראשונה שהתהלה
 הכתאוה הבת כצד היא התפלה כאלו ה׳ שמעת ענוים תאות הכתוב שאמר מה הוא ולזה
 והכח )ני( השם את ולאהבה הטוב אל האדם את המעורר השכלי הכה מצד אלא כן ואינו

 הענוים האות ששביעה לבאר אזנך הקשיב לבם הכין הבהוב סיים ולזה , בהפך המתאוה
 .אזנך תקשיב ואז לבם תכק וזה ,בשם להדבק ההפלה אל השכלי הכה שיובן אחר אלא אינה

 דבריך נשמעו אלהיך לפני ולהתענות להבין לבך את נתת אשר היום למן לדניאל נאמר וכן
 התענית קבלת שאפי׳ מכאן ע״ב( מ׳ דף ה וחעג ע״ב ב ע דף )יומא ז״ל רבותינו ובארו י׳( )דניאל
 יקראו טרם והיה הכתוב שאבר וזהו .הלב הבנת מצד התפלה לקבלת תועיל שיתענה קודם
 ולהתענות ,להכנע או להתפלל עצמו השכלי הכה כשיכין כלוט״ ס״ה( )ישעיה אענה ואני
 והתענית ההפלה יה לעש מדברים הם ובעוד אענה אני בפעל והתענית ההפלה שיעשו טרם
 להתפלל שראוי השכלי הכה שיגזור אהר ובלבד .בפעל שיתפללו קודם ואפילו אשמע אני
 ! דבר בל על יכול שהאל בלבד הנותן מצד לא ההשגה אפשר ההוא ושהדבר הזה הדבר על

 בכח אק שאם ,ההוא החסד לקבל הבנה בו יש אם המקבל כצד כן גם האפשרות שיבחן אבל
 רחמים, עליו לבקש ראוי אין לקבלו בהקו שאין דבר שהוא כזה גדול הסד שיקבל המקבל

 שהאל הנותן מצד אפשר שהדבר אע״פ כאלכסנדר העולם כל על שיכליכו לשם שיתפלל שמי
 להתפלל ראוי אין לו והדומה כוה גדול הסד שיקבל הכקבל כחק שאין אהר ,דבר כל על יכול
 בוכן יותר איש בהם שיהיה שאפשר ,הארץ יושבי כל על למשול ראוי אדם כל אין כי עליו
 על התפלה כצד ימשכו הש״י שהסדי זה, בעבור האהר מן טוב השם יכנע ולא ממנו לזה

 וגו׳ דרכך ה׳ על גול המשורר, אכר זה ועל );( לקבלם בכחם שיהיה כה כפי הכקבלים
 בחכמת תלוי המקבלים וראויות האדם אל המועילים הדברים שבחינת כלוכר ל״ו( )תהניס

:בזולתו ולא השם
 יריעת לסלק אותם שהביא למה קרוב בהפלה לפקפק האנשים שהביא מה )א( יח פרק

 מהשם שנגזר אם מחלוקה הדבר יכלט שלא אוכרים שהם וזה .השם
 תועיל איך נגזר לא ואם הפלה׳ צריך אק נגזר ואם ,נגזר לא או כה איש על מה טוב )ב(

 אל הרצון מן השם ישתנה שלא נגזר שלא אחר טוב עליו לגזור השם רצון לשנות התפלה
 שיגיע אל המעשה כשרק יועיל שלא יאמרו זה ובעבור ,רצון אל רצון ברא ולא רצון לא

 להנצל או כה טוב להשיג התפלה הועיל שלא שאמרו וכן ,מה טוב בעבורו כהשם לאדם
 על כמתמיה אמר אליו ונטה הרשעים בשם הרעת זה טוען איוב ונמצא .עליו שנגזר מרע
 מאמינים היותם על הרשעים יענוש לא כרוע אדם בני במעשה המשגיח הוא אם השם

 וגו׳ עמם לפניהם נכק זרעם חיל גברו גם עהקו יחיו רשעים כרוע אמר הזה הדעת על
 בו נפגע כי נועיל וכה נעבדנו כי שדי כה הפצנו לא דרכיך ודעת כמנו סור לאל ויאמרו

 נעבדנו, כי שדי מה אמרו תהו ,מועיל המעשה כשרק שאק היה שדעתם יבאר הנה כ״א( )איוב
 שנגזר אחר חושבים להיותם וזה ,בו נפגע כי ,נועיל וכה אמרו וזהו כועילה התפלה ושאין

 שסמך במה הדעת לזה איוב שנטה ונראה ,צד בשום שיתבטל אפשר אי כה רעה האדם על

 ל™ שרשים

 שאתה אף ר״ל .וכו׳ ה׳ אל קוה כלומר )ז( :זנו׳
 ראוי אתה ואין גמור צדיק שאינך בעיניך מדמה
 התאוני הכח שיתחיל חדי אלא )ח( כזה: לגמול

 שום על להתעורר השכלי להכח שא״א כלומר .וכו׳
 אותו מתחלה שהתאוה אחר אלא עליו ולבקש דבר

מתאוה שהוא .בהפך החתאוה והכח )ט( •־ הדבר

 על גול המשורר אמר וע״ז )י( :החמרייס לדברים
 ובפכ״ה בפכ״ד לקמן מזה עיין .וכו' דרכך ה׳

 : הענין לזה ג״כ נאות הוא כי נ״א ובפרק
 ידי על וכו׳• האנשים שהביא מה )א( יח פרק

נאים בתפלה מם־ןפקים שהם
 : טוב איזה .מה טוב )ב( :השס ידיעת להכחיש

ולא
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 לא כי רואה אני הנה כלומר כ״א( )שם מני רהקה רשעים עצת טובם בידם לא הן לזה
 מהם להסיר מעשיהם רוע יזיק ולא )ג( טובותיהם ירבו המעשה בשרון ע״י שלא טובם בידם

 האלהית העצה כלומר ,מני רחקה רשעים עצת כי אומר אני כן ועל אליהם המגיעות הטובות
 אומר אני כן ועל מידיע-תי רחוקה היא )ד( ימיהם בטוב שיבלו הרשעים אלת על היעוצה
 הרע שיגיע ראוי היה מועיל המעשה כשרון והיה בגזרה הכל יהיה לא שאם בגזרה שהכל

 חבלים אידם עלימו ויבא ידעך רשעים נר כמה כי כן ואיננו ,מעשיהם בעבור הרשעים אל
 כלומר אידם עלימו ויבוא נרם שירעך נראה רשעים כמה )ה( לומר רוצה )שם( באפו יחלק
 שנטה יראה ומזה , הרעים מעשיהם על באפו הבלים השם להם ושיחלק הרעים מעשיהם גמול
 לבטל ההפלה או המעשה כשרון יועיל ושלא אמת שהגזרה האומרים הרשעים לדעת איוב

 ידועה במדרגה בהיותו המקבל על יושפעו העליונות שהשפעות נכון איננו הדעת וזה ,הגזרה
 הטוב המונע הוא הנה ההוא השפע לקבל עצמו האדם יכין לא ואם ,לקבלם ידועה והכנה
 יחרוש לא והוא פלוני בשנה תבואותיו שיצליחו משל דרך על מה איש על נגזר שאם ,□עצמו

 תצלחנה לא ארצה תבל פני על עזו מטרות השם ימטיר אם אף ההיא בשנה יזרע ולא
 זה ולפי !לקבלו עצמו הכין בשלא ההוא הטוב מעצמו המונע והוא וזרע הרש שלא אחר תבואותיו

 וזה המעשה מכשרון ידועה במדרגה עליו נגזר הוא הנה מה טוב האדם על שכשנגזר• נאמר
 או מהרוע ידועה במדרגה בהיותו נגזר הוא הנה מה רע עליו כשנגזר וכן ,התורה יעודי כלל

 או < לטוב בהכרה הגזרה תשתנה ההיא ההכנה או ההיא המדרגה וכשנשתנה ידוע בהכנה
 לכל שינתן או שיהרגו או שימולו פלונית שבמדינה הערלים כל על שגזר כמלך הה ,לרע
 לרע מעליו ובטל ההיא הגזרה ספק בלי שתשתנה ונימול מהם אחד ועמד וזהב כסף אהד

 וכשרק הטוב בעשיית ההשתדלות היה ולזה ההוא, באיש שנתחדשה הכנה כפי לטוב או
 וזה ,הגזרה מעליו לבטל או האלהי השפע לקבול הכנה שהוא דבר בכל והכרחי טוב המעשה
 מרבית א״ל האי מאי אמר ראש שחורי חזנהו למימלא איקלע רבא ז״ל רבותינו למאמר מסכים

 בתורה עסקו זילו להו אמר (,ב )ש״א אנשים ימותו ביתך מרבית וכל ביה דכתיב קאתינא עלי
 המקבל בהיות הנה הן האלהיות שהגזרות מדבריהם שיראה ,ימיך ואורך חייך היא כי דכתיב
 ת*א זה ובעבור ,ההיא הגזרה תשתנה ההיא המדרגה תשתנה ואס ידועה ומדרגה בהכנה
 התשובה שתועיל הוא הצר וכזה ,המעשה שנוי וכן הגזרה לבטל יועיל השם ששנוי שאמרו
 ,שנא שהריאחאב נזרה אותה עליו נגזרה שלא אחר לאיש נהפך כאלו הוא התשובה שע׳יי לרשע

 שנגזרת ואחר י״ז( א' )מלכים השם בעיני הרע לעשות התמכר אשר כאחאב היה לא רק עליו
 לא מפני אהאב נכנע כי יען לאליהו נאמר ה׳ לפני ונכנע בשק ונתכסה שצם לפי ,גזרה עליו

 על הנגזרה שהגזרה שיורה וזה כ״א( )שם ביתו על הרעה אביא בנו בימי בימיו הרעה אביא
 הנה התשובה ידי על ההוא התואר מן וכשישתנה הרוע מן ההוא בתואר בהיותו הוא הרשע

 שתועיל מבואר הוא הדרך זה ועל .גזרה אותה עליו נגזרה שלא אחר לאיש נהפך כאלו הוא
 הנגזר הרע מכנו לבטל או הטוב שפע לקבל המתפלל שיוכן אל המעשה כשרון או ההפיה

 הנעמתי צופר אליה רמז הטענה וזה . בה שיהיה הרוע ממדרגת משתנה להיותו עליו
 לבטל עצמו מכין היה ולא מרעתו להצילו להשם מתפלל היה שלא איוב את מאשים בהיותו
 הרחיקהו בירך און אם כפיך אליו ופרשת לבך הכינות אתה אס לו שאמר וזה .הגזרה מעליו

 ספק אין מעשיך ולתקן להתפלל לבך תכין אם כלומר י״א( )איוב וגו׳ ממום פניך תשא אז כי
 וכשרון שהתפלה יתבאר ומזה . הללו הצרות מן תמלט המעשה וכשרון התפלה ידי שעל

 צעקה יפה ע״א( י״ז דף השנה )ראש ז״ל רבותינו אמרו וכן ,עת בבל הגזרה לבטל מועיל המעשה
 יתברך השם רצון ישתנה איך ולומר להקשות ואין .דין גזר לאחר בין דין גזר קודם בין לאדם

 מדרגה באותה בהיותו הגזירה שתקיים מתחלה יתברך השם רצון היה שכך !התפלה ידי על
 בהשתנות יתברך ידיעתו השתנות ושאלות .הגזרה תשתנה ההכנה תשתנה ואם הכנה ואותה

 על נחקור שלא וכמו ,האפשר טבע עם הש״י ידיעת שאלת אל שב התפלה ידי על ההכנה
 היא איך עליה נחקור לא בן ,האפשר טבע מציאות עם תשתנה שלא היא איך הש״י ידיעת
 כן האפשר טבע מציאות עם ידיעתו .תשתנה שלא שכמו נאמין אבל ההפלה עם תשתנה שלא

 החוש עליו שהעיד אחר נמצא המפשר טבע היות נאמין זה כל ועם ,התפלה עם תשתנה לא
 אם ואף שיבא במו החוש זה על שהעיד אהד הגזרה לבטל מועלת התפלה היות נאמין וכן
מציאות עם תסכים איך נדע שלא כמו ,התפלה עם שנוי מבלי ידיעתו תסכים איך נרע לא

טבע שרשים
 שירכך נראה רשעים כמה )ה( :הכבה לידע לי נגזר שכבר לפי .וכו׳ מעשיהם רוע יזיק ולא )ג(

אליו שיגיע רשע שום ראיתי שלא כלומר .וכו׳ א״א .מידיעתי רחוקה היא )ד( :הטוב עליהם
 קרע
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 את לתת המתפלל אל נעתר יהיה שהש״י החוש שהעיד מה נכחיש זה מפני לא האפשר טבע
 הרשעים לדעת שנטה שראה על לאיוב אליפז שהשיב מה וזהו . שיהיה מין מאיזה שאלתו

 דבריו על ומשיב לו אמר כ״א( )חיוב בו נפגע כי נועיל וכה נעבדנו כי שדי מה האומרים
 אחר כלומר )שה( וגו׳ יראה ולא לו סתר עבים ישפוט ערפל הבעד אל ידע מה ואמרת
 תשתנה שלא כדי התפלה לבטל בו נפגע כי נועיל מה האומרים הרשעים לדעת נוטה שאתה
 תשתנה שלא כדי האפשר טבע עם הש״י ידיעת לבטל בא אתה הדעת בזה הנה ידיעתו
 'וזהו נוהג כמנהגו עולם לומר שדעתו בזה ונראה אל. ידע מה ואמרת שאמר וזהו )ו( ידיעתו
 ממנו סורו לאר האומרים און מתי דרכו אשר תשמור עולם האורח לו ואמר עולם אורח שקרא

 שהם לפי נוהג כמנהגו עולם האומרים און מתי קרא הנה כ״ב( )שם למו שדי יפעל ומה
 אליו תעתיר תבנה שדי עד תשוב אם בדבריו שסיים וזה , והתפלה המעשה כשרון סבטלין
 היתה שהצלחתו מאמין היה שלא בעבור היתה יכוריו שסבת בזה ירמוז כאלו וגו׳ וישמעך
 ויאמר ,עליהם להשס מתפלל היה לא כן ועל ביסוריו יאמין וכן )ז( הטבע ממנהג אם כי מהש״י
 תפלתו ישמע ממנו בא שהבל לו ויודה לפניו ויתפלל יתברך השם אל ישוב שאם אליפז
 וכסף בצריך שדי והיה וגו׳ וישמעך אליו תעתיר אמר ולזה ,נכסיו ויצליחו מיסוריו וינצל

 שבות את שב יוה' הכתוב העיד וכן ,כצליהק נכסיך יהיו התפלה שע״י כלומר ,לך תועפות
 התפלל זה ובעבור תועיל להשם שהתפלה כשהאמין כי מ״ב( )שם רעהו בעד בהתפללו איוב

:שבותו שב ומיד לפניו
 דבר הוא האנשים את מברכין והחסידים והצדיקים שהנביאים הברכות נין V יט פרק

 ימלט לא אמרו שהם וזה הגון, דבר בו העלו ולא המפרשים בו נבוכו
 הרד למה תפלה הם ואם ,העתידות הגדת או ׳ תפלה הברכות שיהיו אם ,מחלוקה הדבר
 וגו' ציד הצד הוא אפוא מי ואמר , עשו לזולת שברך על כאד עד גדולה חרדה יצדק

 במחלה שהתפלל כמו עשו על ויתפלל יחזור )שם( יהיה ברוך גם ואברכהו ואמר כ״ז( )בראשית
 יותר ברצון שתעשה עשו על באחרונה נשמעת תפלתו שתהיה ראוי יותר ספק שבלי יעקב על

 עשו נתרעם למה עתידות הגדת הן הברכות ואם ,בכרמה שהיתר. יעקב על שנתקבלה כמה
 לך שמתיו גביר הן יצחק לו אמר ואיך )שם( ברכתי לקח עתה והנה לקח בכורתי את ואמר ע״ז

 בנבואה מגיד שהיה אלא מעצמו דבר עשה לא הרי )שם( לעברים לו נתתי אחיו כל ואת
 בזה, נאמרו דברים והרבה ולעשו, ליצחק בזה יש תרעומות ומה המתברך על לבא העתידות

 מהגדת כשניהם כורכב דבר הוא כאלו הברכות שענין הוא עליו שהסכימו ממה נכק והיותר
 ויתפלל המתברך על לבא העתיר בנבואה יראה שהנביא ,זה דרך על התפלה וכן העתידות

 בעבודת יצליח ההוא שהאיש בנבואה שיראה תאמר כאלו ,ההוא הטוב להרבות בעדו
 יצליח ההוא שהאיש יראה אם או ,שערים כאה תבואותיו שירבה הנביא ויברכהו האדמה
 אמרו הדרך זה ועל תשכל, ולא פרתו תפלט גדול שעור מקנהו שירבה יברכהו במקנה

 , העתידות הגדת שהוא יאמרו התפלה מצד הדבר וכשיקשה )א( ההצלחות שאר בכל שהוא
 בין לחלק יצטרכו הדרך ולזה ,תפלה שהוא יאמרו העתירות הגדת מצד עליהן יקשה ואם

 וכן , נביאים שאינן והחסידים הצדיקים כפי לנאמרות הנביא פי על הנאכרות הברכות
 , כלל העתידות הגדת בהן שאין הבחנים כפי לישראל הנאמרות הברכות כל לזה יקשה
 הגדת בהם היה נביא שהיה לפי יצחק ושל הפלה דרך אלו שכל תאמר אם אלא

 מן בנבואה שראה מה על עצב שהיה העצבון כן ההיא החרדה כל יצחק הרד ולפיכך .העתידות
 אחר לתמוה ויש .לו חביב שהיה עשו על הצלחתו ורוב )ב( יעקב על לבא העתיד הטוב

 שיתפללו כמו מיעקב יותר שיצליח עשו על יצחק התפלל לא למה בברכות מועיל שהתפלה
 ושלא העתידות הגדת היו שהברכות לעשו אמר לא ולכה ,ידם על המתברך על הצדיקים

 הברכות על יעקב את עשו ישטום שלא כדי ראוי יותר היה וזה , יעקב אה בברכו דבר הפסיד
 הפלה הוא אבל כלל עתידות הגדת אינו הברכות שענין הוא בזה לי והנראה .אביו שברכו

 ישתלשלו העליונים שהשפעים וזה ,עליו האלהי השפע שיחול המקבל אל הכנה נתינת עם
יהס ועל ראוים המקבלים שיהיו ובתנאי ,ואמצעיים )ד( בהדרגות )ג( המקבלים על ויושפעו

 וזהו )ו( הרעים: מעשיו כל על מהש״י הרע
 יאמין וכן )ז( :הנזכר הכתיב .וכו׳ ואמרת שאמר

 : הטבע ממנהג ג״כ באין שהם .ביכוריו
 מצד שהוא הדבר וכשיקשה )א( יט פרק

כלומר וכו'. התפלה

 מתוק הוא התפלה מצד הברכות על שהקשו מה
 ; להפך וכן העתידות הגדת שהוא הב׳ מצד
 יותר מוצלח שהיה . עשו על הצלחתו דוב )ב(

 : המקבלים מדרגות לפי .בהדרגות )ג( :מעשו
 בא השפע מ עד׳ אמצעיים, ע״י ואמצעיים. )ד(

מהש״י
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 מהאמצעיים מאתה ההשתלשלות יפסק ההוא,ואם השפע לקבול מוכנים זה עם שמור)ה(ושיהיו זסדור
 יחול ולא היחס או השפע יתבלבל מוכן בלתי המקבל יהיה או הסדר או "ממור היחס יהיה ולא

 ההוא השפע בו שיחול כדי הבנה במקבל שיהיה צריך ולזה , הסדר בהשתנות האלהי השפע
 החסיד או הצדיק ידי על או הנביא ידי על יוכן האלהי השפע לקבל מוכן המקבל יהיה וכשלא

 על המברכים ידיהם סומכין שהיו היד סמיכת ענין וזהו ההוא, השפע בהורדת אמצעי המברך ויהיה
 המברך הצדיק או החסיד וכאלו ההוא הטוב או השפע שיקבל המתברך אל הכנה לתת המתברבין

 הנביא ידי על שורה שהיתה הנבואה בעני; שמצינו כמו ידו, על האלהי השפע להמשיך צנור הוא
 נון בן יהושע את לך קח למשה הש״י אמר הכנה, קצת בהם שיהיה ובלבד אליה ראוים הבלתי על

 השפע מדרגת יהיה המברך או הסומך מעלת וכפי ל׳ז( )במדבר עליו ידך את וסמכת בו רוח אשר איש
 ממך אלקח בטרם לך אעשה מה שאל לו כשאמר לאלישע אליהו שאמר תמצא ולזה ,המקובל

 שא״א לשאול הקשית אליהו לו ואמר ,אלי ברוחך שנים פי נא ויהי אלישע והשיב ל( ב' )מלכים
 שיהיה אחר אותו יראה שאם לו אמר ולזה ,אצלו מהנמצא יותר המקבל אל הכנה לתת לאדם
 קודם שהיה ממה גדולה יותר במדרגה הלקיחה אחר אליהו יהיה ספק שבלי כן לו יהיה ממנו לוקח

 היה שלא כה הלקיחה טרם באליהו שהיה ממה שנים פי עליו להשפיע לו אפשר אז ויהיה לכן
 יכיר כמו ברוחך שנים פי שאין יורה לשאול הקשית ולשון שינקה, קודם להשפיע לו אפשר

 לו אומר היה לא כן שאם המפרשים, קצת שכתבו כמו בבכיר האמור כ״א( )דברים שנים פי לו לתת
 שהם אע״פ הנביאים בני משאר יותר מעצמו להתנבאות ראוי היה אלישע שהרי לשאול הקשית
 בהר לאליהו נאמר שכבר ממנו יותר לנבואה עצמן בכינים והיו אלישע קודם אליהו את שמשו

 הקשה ולכה ,תחתיך לנביא תמשח מחולה מאבל שפט בן אלישע ואת י״נו( א׳ )מצכיס הכרמל
 הוא האכת אבל ,מהס כאהד שנים פי לקהת הנביאים בני בבל הבכור הוא כשיהיה לשאול
 שכונה היו אליהו שנסי לו היה וכן הלקיחה קודם שהיה במה )ו( אליהו ברוח שנים פי לו ששאל

 היה שאליהו הכתוב מלשון יראה וכן .חולין ממסכת בראשון בזה רז״ל הסכימו וכן ,י״ו אלישע ונסי
 הכתוב אכר הגמרא כחכמי החסידים לקצת נראה שהיה שארז״ל כמו הלקיחה אחר לאלישע נראה
 אף אליהו אלהי איה ויאמר הירדן שפת על ויעמוד ויבא מעליו נפלה אשר אליהו אדרת את וירם
 אלישע ויעבור שכתוב שאחר ב׳( ב׳ )מלכים אלישע ויעבור והנה הנה ויחצו המים את ויכה הוא
 לו שנראה עמו היה אליהו אלא לבדו אלישע היה לא שהמכה נראה בלבד ויעבור כתוב ולא

 שאליהו המפרשים קדומי בשם כתוב מצאתי וכן המים. את ויכה הוא אף נאמר ועליו שעה באותה
 לפי ברוחו שנים פי לו שהיה בו ונתקיים אלישע על אליהו רוח נהה ואז שעה באותה לאלישע נראה

 כלך יהושפט בן יהורם על כתוב הלקיחה שאהר כצינו וכן ,מעמו שלוקח אחר אותו שראה
 האנשים בין נכצא אז שהיה שנראה כ״א( ב' )ד״ה הנביא מאליהו מכתב אליו ויבא יהודה
 יותר תועיל מרובה הכנה לו שיש מי שעל ספק אין שאמרנו היד וסמיכת .מעשיהם וכתקן

 בו שיש אפרים ראש על ימינו יד יעקב שם ולכן מועטת, הכנה לו שיש מי על היד מסמיכת
 הכנתו גודל כפי יפה בעין עליו ידו על הברכה שתחול רצה ולזה ,מבמנשה יותר גדולה הכנה
 שיחול כדי עליו שמאל יד לו שישית לו הספיק השפע לקבל הבנתו למיעוט במנשה אבל ,אליה
 העם את הכהנים בברכת הבונה היתה וזאת ,לקבל לו אפשר שהיה השפע יעקב בברכת עליו
 כפיהם נושאי; והיו מהם אהד כל הכנת כפי המתברכים על השפע לחול אמצעים שיהיו כדי

 לפי לצבור או ישראל לכלל הכהנים ברכת והיתה ,היד סמיכת ,כענין שהוא הברכה בשעת
 הכנה בו שיהיה מ* בהם יהיה שלא שא״א וזה היהיר, מן השפע לקבל מוכנים יותר שהרבים

 למתברכים החסידים או הצדיקים ברכות הן הדרך זה ועל הכהנים, באמצעות אלהי שפע איזה לקבל
 מהמאמר י״א בפרק בנבואה שפירשנו ע״ד המתברך על באמצעותן השפע שיחול כדי ידם על
 והוא המתברך אל הברכה להגיע כלי החסיד או הצדיק שיהיה אפשר איך עלי הקשה ואל .הג'

 דצדיקי זכותא להו שאהני ואמרו הדם כסוי בפ' רז״ל בארו שכבר .לבריות ומצטרך עני יהיה
 באמצעות המתברך אל השפע שימשך ואחר ע״ו( דף )חולין זכותייהו להו מהני לא לדידהו לאהריני
 כי המקבל על ירד ושלא ההוא השפע להפסיק המברך ביד כה אין המקבל הכנת כפי המברך
 לא הכלי שיסתלק ואע״פ המתברך אל הברכה להגיע כלי אלא אינו שהמברך עליו ירד בזולתו
 פי על שאף תצמיח זרועיה גנה אל המתגבר מעין מי שהמשיך כאדם וזה הברכה, תסתלק

 בבית חלונות שיעשה מי וכן ,הגנה מהשקות הנמשך הנחל יפסק לא הממשיך האיש שיסתלק

^אופ שרעים
 וחהנלגליס לגלגלים וממלאכיס למלאכים מהש״י
.ונו׳ מוכנים זה עם ושיהיו )ה( :השפל לעולם

שנתבאר כמו האלהי השפע עליהם ישפיע לא ג״כ
 : ע״ש ומרים אהק בענק י״א פרק במ״ג לעיל . ..._____

שפע לו שיהיה .הלקיחה קודם שהיה במה )ו( מוכניש אינם אס לזה ראויס שהמקבלים אע״פ כי
 יותר
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 הבית מלהאיר השמש אור יסתלק לא האומן יסתלק אם שאף השמש אור בו שיכנס כדי אופל
 יהיה ברוך גם ואברכהו מאד עד גדולה חרדה כשתרד יצחק שאמר הוא הה ,האפל ההוא

 ההרדה מכלל הוא יהיה ברוך שגם ,אוהו שברכתי אהר ברוך יהיה כרתי על כלומר כ״ז( )בראשית
 לעשות הצורף את שצוה כמי שזה ,"'у אליו שנמשך ההוא בשפע להפסיק בידי אין אמר באלו
 ההם שהכלים מדמה בהיותו והאומן צורף של לאוהבו כאד נאה ציור מצויירים מזהב נאים כלים

 הכלים היו שלא נודע ואה״ב לבב ובטוב בשמחה כאד עד נאה ציור אותם צייר לאוהבו היו
 אין אבל גדולה הדרה ויחרד זה על יתעצב ההוא הצורף ספק שבלי צורף של לאודבו ההם
 של לשונאו שהם שנודע ואע״פ ההם בכלים עשוי יהיה שלא ההוא הנאה הציור לכנוע בידו
 ידי על לו הגיעו כבר כלוכר )שס( וגו׳ לך שכתיו גביר הן לעשו יצחק אמר זה ובעבור , אומן

 אעשה מה אפוא ולכה נמשך שכבר אחר אוהו להפסיק בידי ואין הזה השפע כל הכנתו באמצעות
 נגד תהיה שלא אחרת ברכה שיברכהו כלומר אבי לך היא אחת הברכה עשו לו שאמר עד בנע

 זה שבזולת תעבוד אחיך ואת לו אמר עשו ברכת בכלל יצחק עשה וכן ,שברך הברכה
: הברכות מענין לבאר שרצינו כה וזה ,א״א

 בכל ולעבדו בספרי רז״ל שאכרו כמו התורה כמצות כצוה שההפלה א>״פ כ פרק
 כבמצוה קלה במצוה זהיר הוי כן גם ואמרו תפלה, זו י״א( )דברים לבבכם

 זה כפני לא ע״ב( ל״ש דף ונדרים ב׳ פרק )אבות כצות של שכרן מתן יודע אהה שאין הכורה
 השכר וגדולת הערך גדולת מהן אחד תהיה ושלא שוה מצות של שכרן כתן שיהיה נאכר
 בסם כמו הערך יקר שאינו בסם זהיר הוי הרפואה סמי על שאמר כמי זה אבל ,מאחרת יותר

 לקצת יהיה שלא נאמר זה בעבור שלא לגוף, גדול תועלת מועילים שכלם הערך יקר שהוא
 הערך יקר כם שהוא עד״ט אובר״בארו שהרי זה בעבור זה יאמר אבל קצת על יתרון הסמ*ם

 שוה ערכם שאין אע״פ בשניהם זהיר שיהיה שראוי כך כל הערך יקר שאינו והסרנגא״ן כאד
 שהראונ״ד שככו ,בכלל האדם לגוף כועילה עצכה בפני סגולה לו יש כהם אהד שכל לפי
 הרגלים תחלואי לרפאות סגולה לו יש הסרנגאן כן הכבד תחלואי לרפאות סגולה לו יש

 ותועלת ענק כדם ואחד אהד לכל יש ומ״ם ראנושי לגוף מועיל זה שגם והברכים גהשוקים
 והפרנג״א ראשיי אבר לרפאות סגולה לו יש שהראונ״ד שוה, ערכם שאין מקומו לפי עצמו בפני
 אהר שכל אע״פ המצות וכן .ראשיי אבר מרפא אינו עצכו בפני מיוחדת סגולה לו שיש אע״פ
 וראוי המצות כל כולל תועלת שזה השם מצות היותה מצד כללי ותועלת כגולה לו יש מהם

 כגולה לה יש אחת כל כי שוה ערכם אין מקום ככל ,הכורה כבמצוה קלה בכצוה זה לפי שנזהר
 יתרון שיהיה וראוי המיוחדת ההיא המצוה היותה כצד )ח( מיוהד ותועלת עצמה בפני מיוהדת
 התורה ממצות אהת היותה עם התפלה שמצות אומר אני כן ועל ,הצד כזה קצתם על לקצתם

 שכר תתן עצמה מצד מצוה שכל וזה ,כרן אחת כל כעל כולל שכר עליה שיקובל וראוי
 ש״ז( )דברים ידיך מעשה ובכל תבואתך בכל אלהיך ה׳ יברכך למען בצדקה שתמצא כמו מיוחד

 לה אשר המיוחדת הסגולה ההפלה ומצות )בםכ״ב( והארכת,ימים לך ייטב למען הקן ובשלוה
 לרפאות שהועיל אותה נמצא שהרי ,הדברים לכל מועיל שהוא כולל ענין הוא עצכה בצד

 בית תעלה השלישי ביום לך רופא הנני וגו׳ הפלתך את שמעתי לחזקיה שהועילה ככו החולים
 ממני הרף למשה נאמר בעגל ישראל כשהטאו שהרי מכות להציל ותועיל כ׳( ב׳ )מלכים ה׳

 ותועיל ,הדגה ממעי בתפלתו ניצל יונה וכן ,משה בהפלת ונצולו ש׳( )דברים וגו׳ ואשמידם
 ותועיל ,בתפלתה הנה נפקדה וכן ,כ״ה( )בראשית וגו׳ ה׳ לו ויעתר וגו׳ יצחק ויעהר עקרות לפקוד
 אכר למלחמה ותועיל כ״א( ב׳ )שמואל ה׳ אל דוד ויעהר שנים שלש דוד בימי רעב ויהי לרעב

 ויזעקו זאת על הנביא אמוץ בן וישעיהו המלך חזקיהו ויתפלל סנהריב במלהכת הכתוב
 ל״ב( ב׳ )דיה וגו׳ אשור מלך בכהנה ונגיד ושר היל גבור כל ויכחד מלאך ה׳ וישלה השמים

 קר והן הם הן הארסים ולכל ההליים לכל מועיל שהוא הכולל הצרי כמו היא התפלה וא״כ
 מדם ויש הם לארס מהם יש בלבד פרטיים להלאים מועילים שהם התריא״ק מיני כשאר לא

 התריא״ק אלא הפכיים ולהליים והקר ההם לכם ,מועיל מהם אהד נמצא ולא בלבד קר לארס
 אכר בשה שהרי ,הפכיים לדברים ואפילו הדברים לכל הועיל התפלה וכן ,בלבד הגדול

 )תהליםע״ש( וגו׳ ראשונים עונות לנו הזכר אל אמר ואסף. ל״ב( )שמות וגו׳ לאברהם זכור בהפלתו
 , התפיח אלא הדברים לכל שהועיל מצוד, נמצא ולא השכחה ואל הזכירה אל שתועיל נמצא
אלהיכם ה׳ את ועבדתם בכתוב שנזכר שכה ע״ב( כ״ב דף קמא )בבת רז״ל שבארו כה ולזה

וגו'

 : מחנו שנלקח קודם עצמו באליהו מאשר יוקר
המיוחדת. ההיא המצוה היותה מצד )א( כ פרס

 ההיא המצוה מצד אליו בא בד״מ ההוא התועלת
 : תרת א חצוה ידי על ולא

במקום
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 היא אבל טיוחד במקום )ב( שהיא הקרבנות עבודת אינה ההיא שהעבודה כ״ג( )שמוח וגו'
 אינו ית׳ שהשם לאדוניו העבד כעבודת שתהיה ג״כ אפשר ואי , מקום בכל )ג( שהיא עבודה
 בכל שבחיו מזכיר האדם שיהיה בהכרה הזאת העבודה תהיה ולזה ,זולתו עבודת אל מצטרך

 עוזר לו שאין ובודה לפניו מתחנן בהיותו טמנו צרכיו ומבקש מאתו בא שהכל ומכיר מקום
 דברים ארבעה אחריו ובבא ההוא בפסוק שמצאו ולפי ,אליו העבודה היא וזו מבלעדיו וסומך

 לפיכך לכך שתועיל העבודות ומן המצות מן זולתה נמצא ולא התפלה ע״י מושגים כוללים
 בעבודה שנאמר נמצא שאנחנו שבלב העבודה שהיא התפלה היא הזאת שהעבודה בארו
 ,שאמרנו כמו לרעב שהועילה דוד בימי ונמצא ,כ״ג( )שם מימיך ואת לחמך את וברך הזאת

 )שם( בארצך ועקרה משכלה תהיה ולא )ה( .בהזקיה )ד( )פס( מקרבך מחלה והסירותי וכן
 וגו׳ לפניך אשלח אימתי את .בעגל ובישראל בחזקיהו )שם( אמלא ימיך מספר ואת .בחנה
 כמו הצרות לכל התפלה תועיל כן גם ונמצא .ומחנהו אשור מלך סנהריב עם בחזקיה )שם(

 מחלה כל נגע כל וירקון ארבה שדפק יהיה, כי רעב יהיה, כי דבר שלמה מהפלת שנראה
 ותעל ויצעקו במצרים בהיותם בישראל נאמר ,ומהגלות מהצרה להנצל כן גם ותועיל ח׳/ )מ״א

 עלו בתפלתם ועזרא דניאל וכן ב׳( )שמוח וגו׳ נאקתם את אלהים וישמע וגו׳ האלהים אל’שועה□
 ומועיל התחלואים מיני כל רפואת הכולל הצרי כמו היא שההפלה א״כ נמצא .הגלות מן ישראל

 מעמך לא אשר הנכרי אל וגם שלמה אמר .האנשים מיני לכל תועיל וע״כ הגופים לכל
 כמו גמורים לרשעים אפילו ג״כ ותועיל . ח׳( ח׳ )מלכים וגו׳ והתפלל ובא וגו׳ הוא ישראל

: מנשה הפלת טענין המאמר מזה עשר שבעה בפרק שנזכר
 כל אדון ממשה גדול לט מי כי ,זה והוא גדול ספק התפלה בענין יהרה כא פרל!

 הכתוב אמר , נענה ולא לארץ כניסתו על להשם התפלל והוא הנביאים
 שהדבר שיורה כמה זה והנה ג׳( )דברים וגו׳ לך רב אלי ה׳ ויאמר וגו׳ נא אעברה ה׳ אל ואתחנן

 כשנתהנן בצע ובה אלהים עכור שוא כי האומר יאמר וא״כ ,התפלה ע״י שיבטל אפשר אי הנגזר
 ואף עכ״פ דין גזר לפני מועילה שההפלה בזה והתשובה . הנגזר לבטל אפשר שאי אחר לפניו

 קודם בין לאדם צעקה יפה ז״ל רבותינו אמרו וכן , שבועה עטו אין אם תועיל ג״כ דין גזר לאחר
 כי לביתך צו לו שנאמר מאחר מחזקיה זה שיראה כמו י״ג( דף )ר״ה דין גזר לאחר בין דין גזר
 היה וזה ל״ה( )ישעיה ימיך על יוסיף הנני וגו׳ תפלתך את שמעתי לו נאמר תחיה ולא אתה מת
 עמו שיש דין גזר היה משה של דין גזר אבל .בברכות רז״ל שאמרו כמו דין גזר לאהר ]א[

 שבועה לשון לכן כי ל ז רבותינו אמרו וכן כ'( )במדבר הביאו לא לכן שנאמר שנשבע שבועה
 ,כרע״ה של התפלה הועילה לא לפיכך ג׳( א׳ )שמואל עלי לבית נשבעתי מלכן זה שהוכיחו וכמו
 הוא צבור ושל שבועה עכו כשיש נקרע דינו גזר אין שהיחיד לצבור יהיר בין שיש ההבדל וזהו

 אבאר היטב זה שיובן וכדי ,הפרשה מקשר כן שהוא יראה וזה התפלה ע״י ומתבטל נקרע
 ה' אל ואתחנן אטר בהחלה הנה . יפה הקשר שיובן כדי משה של בהפלתו שבאו קים הפס

 לפי זה ודקדקו ,חנם מתנת אלא מקום בכל חנון אין ל״ב( דף ד׳ פרק )ברכות ז״ל רבותינו ואמרו
 עצמו בזכות ולא הטובים במעשיו הפלתו לתלות לאדם ראוי שאין להורות ובא הנן, הנם ששורש
 שתלה )א( להזקיה חכמים וגנו מ״ו( )איוב אשה ילוד יצדק וכי יזכה כי אנוש מה אליפז כמאמר
 וגנותי לו ונאמר אחרים בזכות הצילו עצמו בזכות הדבר שתלה לפי כי ואמרו עצמו בזכות הפלתו

 רבינו משה תלה לא זה ובעבור י״ע( ב׳ )מלכים עבדי דוד ולמען למעני להושיעה הזאת העיר על
 כך כלומר וגו׳ החלות אתה אלהים ה׳ אמר ולפיכך ,הנם במתנת אלא עצמו בזכות הפלתו

 מבלתי נבואיי שפע עלי להשפיע בחנם כעצמך התלות שאתה הנם הסר עמי לעשות דרכך הוא
את להראות החלות אחה ז״ל'בספרי רבותינו אמרו וכן לכך, עצמי שאכין ולא ראוי שאהיה

רעבר שרשים
 שביהמ״ק בזמן ישראל ארץ .מיוחד במקום )ב(

 לארץ בחוצה אפילו .מקום בכל )ג( : קייס
 . בחוקיה )ד( :החפלה והיא הזה בזמן ואפילו

 נתקיים משכלה תהיה ולא .בחוקיה נתקיים פי׳
 בחזקיה נתקיים אמלא ימיך מספר ואת בחנה,

ויש . מיניה לעיל הכל שנתבאר וכמו .וכי׳ ובישראל

ענפים

 שהוסיף בעבור בחוקיה תיבת כאן מוחקין ספרים
 לומר שייך ולא שנים ״ו1נ עוד שנותיו על הש״י
 צורך ללא הוא אבל ,אמלא ימיך מספר את גביה

: מנה בכלל,מאחים כי
 כמו .עצמו ביכות תחלחו שתלה )א( כא פרק

 נא זכר ה׳ אנא שנאמר
את

 ביבמות שארז״ל ממה זה דבר המחבר הוכיח דלא והה .בברכות שחרז״ל כמו דין גזר לאחר ]ח[ כא פרק
 מי שנאמר נתקרע נחתם שאפילו צבור של דין לגזר מנין ק״ה דף חליצה מצות פרק

כה' 21 הא ]העקרים[
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מול

 התחלת על נאטר החלות שאתה בארו הנה ,ואראה נא אסורה שנאמר וגבורות נסים עבדך
 ראוי שאיני אע״פ חפי עמי לעשות בעיניך יקשה אל רבש״ע אמר וכאלו ,משה של נבואתי

 וגו' עבדך את להראות בסנה החלות טעצמך שאתה עמי דרכך שכן חנם כתנת לי ולתת אליו
 והתפלה וגג/ ואראה נא אעברה שואל שאני הזה החסד עמי עתה גם עשה עמי דרכך שכך ואחר
 החסד עטי תעשה שלא המונע הוא ובה י״ו( א׳ )די׳ה ישענו אלהי הושיענו גב( דרך על היא הזאת

 המגיע העונש מצד אם פנים, מג׳ מאחד אלא שתהיה אפשר אי עלי הנגזרת הזאת שהמיתה הזה
 הקצים הם השלשה ואלו להפטר, זמני שהגיע או המערכת, הוראת מצד או חטאי על מאתך

 ירד במלחמה או וימות יבא יומו או יגפנו ה׳ אם כי שאול על דוד אמר ,האדם לחיי הקבועים
 ,ה כי ,מקרית או טבעית או כדתית אם שלש הן שהמיתות בזה רמז כ״ז(, אי )שמואל ונספה
 המיתה על ירמוז וימות יבא יומו או ,חטא על העונש מיתת והיא הכרתית הביתה על ירמוז יגפנו

 המקרית המיתה על ירמוז ונספה ירד במלחמה או ,מזגו כפי להפטר זמנו שהגיע והוא הטבעית
 שיכנס טי שכל הכוללת הגזרה או המערכת מצד אלא קודם חטא ובלא עתו בלא לאדם הכנעת

 ההוראה מצד ימות יצא ואם מת היה לא למלחמה יוצא היה לא ואם ימות פלונית במלחמה
 שיבחר אדם שאין לפי הבחיריית הפיתה הזכיר ולא ,חטא אשר עון בידו שאין אע״פ הכוללת

 שאול ויקח שנאמר היתה בחיריית שאול מיתת שהרי )ג( האמת אל בזה הפכים ולא .מחיים פות
 , פתיים פות בוחר היה לא שהוא אותה הזכיר לא פשה וכן ל״א( )שם עליה ויפול החרב את

 הנגזרת הסיתה עולם של רבונו לפניו ואפר ,בלבד מיתות השלש אלו אלא הזכיר לא ולזה
 שאמר כטו לימהל אפשר שאי גדול כך כל ני ע כן אם )ד( החטא על העונש מצד הוא אם עלי
 וארץ שפים סובל אתה רבש״ע הקב״ה לפני קק אמר רז״ל ואמרו ד׳( )בראשית מנשוא עוני גדול קין

 אחר לה׳ אמר שקין דבריהם ובאור ע״ב( ו ט דף ועירובק ,ע״ב ק״א דף )סנהדרין לסבול א״א ועוני
 השי״ת פכח גדול יותר לחטוא כהי )ה( א״כיהיה ליבחל, אפשר שאי גדול כ״כ הוא שעוני

 ואלו .מנשוא עוני גדול באפרו שתפה וזהו ,לבב״ת גדול הש״י כח כי אפשר אי וזה למהול
 שיהיה אפשר בב״תואי שגדלך יודע אני כלומר ,וגו׳ גדלך את שאמר במה משה דברי בעצמם

 היחה שאם לרפוז החזקה ידך ואת עוד ואמר לפחלו, הבב״ת גדלך יספיק שלא גדול כך כל עוני
 על ותקיפה החזקה שידך מורות ונפלאות נסים הראיתני כבר המערכת הוראת מצד המיתה

 מיתת שהוא כמו טבעית היא הפיתה שאם לרכוז וגו׳ אל מי אשר עור ואבר ,לנצחו המערכת
 סופר שהוא כלומר וכו׳ צדיקים של שנותיהן וסופר יושב שהקב״ה רז״ל שאמרו כפו הצדיקים
 לחיות להם הראוים השנים שיהיו אבל הפקרה צד על ולא העונש צד על לא יתקצרו שלא שנותיהן

 שני בשרה הכתוב שאטר וזה .יצירתם טתחלת שבהם השרשי והליחות מזגם והרכבת טבעם כפי
 להורות שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו שאמר אחר כ״ג( )בראשית שרה היי

 בתחלת שבה השרשי והליחות טבעה כפי הייה שני שהיו השנים היו שחיתה ההם שנים שהקכ״ז
 ק״פ להיות לו שהיה שארז״ל כמו אברהם חיי שני שנתקצרו כמו ימיה נתקצרו ולא יצירתה

 יראה שלא כדי שנים חטש ימיו שנתקצרו שנים קע״ה אלא חיה ולא יצחק שהיה כמו שנים
 כ״ה( )בראשית חי אשר אברהם חיי שגי יפי ואלה בו נאטר ע״ז ולרמוז רעה לתרבות יוצא עשו את

 בו אשר השרשי והליחות מזגו טבע כפי החיים שני אלו שהיו לא חיה אשר השנים הן אלו לומר
 הרכבת בכח שאק טבעית היא מיתתי אם אופר משה היה כן ועל ,שרה חיי שני שהיו כמו
 ובריא רענן כברוש להשיבני כח בי ולתת נעורי כנשר לחדש יכול אתה הרי יותר שאהיה מזגי

 זולתך, חרש מבע ולתת בריות לברוא שיוכל כמעשיך שיעשה זולתך מעולם אחר אלוה שאין אולם
 שיעשה מי בעולם שאין תעשה מה לך יאמר מי הדשה בריה אני כאלו חדש ענין בי תחדש ואם

 הש״י לו והשיב ,ואראה נא אעברה ידך על שיעכב מי שאין זהבן שכל ואחר וכגבורותיך כמעשיך
 אל כשהגענו עלי קיימת הש״י גזרת היתה כך וכל וגו׳, יעבור הוא כי יהושע את וצו וגו׳ לך רב

בגיא ונשב כאן שאמר וזד! ,משם לעבור רשות לי נתן שלא שם וישבנו פעור בית מול הגיא

שרשים
הזכיר שלא מה דלמא תקשה שלא כדי זה הביא והטוב וגו׳ באמת לפניך התהלכתי אשר את

האדם שיבחר הנמנעות מן שאין לפי ההיא המיתה . ישפט אלהי הושיענו )ב( :וגו׳ עשיתי בעיניך
.וכו׳ גדול כך כל עוני א״כ )ד( :המיתה לעצמו גס לפיכך תמיד ישענו אלהי שאתה מאחר כלומר
ועיי! .אדם של כחו .לחטוא כחי )ה( : בתחיה . בחיריית שאול מיתת שהרי )ג( :הושיענו פתה

 מזה
ענפים

 לצה כי . משה של דין מגזר בסמוך מיד אח״כ שהביא עצמו רז״ל מדרש והוא אליו קראנו בכל אלהינו כה'
: וק״ל יחיד מתפלת אפילו זה דבר להוכיח

 הנה
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 כס״ש עם ליקיר עתיד שהייתי לפי והלאה משם לעבור יכולנו שלא כלומר פעור בית מול
 תחיון למען וגו׳ ישראל ועתה זה אל וסמך ל״ד( )דברים וגו׳ פעור בית מול בגיא אותו ויקבר

 ולא לארץ שאכנס כדי הזה הצער כל נצטערתי אני כלומר ,וגו׳ הארץ את וירשתם ובאתם
 לתוכה, ליכנס שתזכו הש״יכדי מצות לשמור התחזקו שם ליכנס זוכים ואתם שם ליכנס זכיתי
 אתם תחטאו למחר או שהיום כן גם אפשר כבר נשמעת אינה שהפלתי שאחר תאמרו ושמא

 ואתם פעור בבעל ה׳ עשה אשר את הרואות עיניכם לזה סמך לכך נשמעת תפלתכם תהיה ולא
 הן והפרט שהכלל תחשבו אל כלומר וגו/ אלהים לו אשר גדול גוי מי כי וגו׳ בה׳ הדבקים

 תפלתי נתקבלה לא יחיד שאני לפי מעלתי רוב עם )ו( שאני כן הדבר שאין ,זה בדבר שוים
 ע״א כעובד ה' לפני שנאוי ואין לפעור משהחוים אלילים עבודת עובדי היותכם עם ואתם בעדי

 תפלתי נתקבלה ,בפעור או העגל על בחטא עליכם כשגתפללתי שהרי בעדכם תפלתי נתקבלה
 שלכך .בספרי רז״ל מלשון נראה וכן ,עצמי על נתקבלה שלא אע״פ הקב״ה לכם וכחל עליכם

 על לתפלתו הידיד על היחיד תפלת בין שיש הדבדל על להורות פעור בעל עון כאן נזכר
 ולזה ,היחיד מתפלת הכלל תפלת יותר תקובל אחד ומי שוות התפלות שתי היות שעם הצבור

 ,מק-בלת היא הכלל תפלת שתהיה ענין באיזה ד״ל ,אליו קראנו בכ; אלהינו כה׳ זה אל סמך
 כביר אל הן שנאמר רבים של בתפלתן מואם הקב״ה אין ה'( דף )ברכות ח״ל שאמרו הוא וע״ז
 שתפלת להורות ,צבורא בהדי נפשיה אינש לשתף לעולם ואמרו ול״ו( ,כ״ח )איוב ימאס לא

 שבועה עמו שיש דין גזר כשהוא מקובלת אינה היחיד שתפלת אע״פ תמיד נשמעת היא הכלל
 : שבועה עטו שיש דין גזר שהיה לפי לארץ כניסתו על מרע״ה תפלת נתקבלה שלא כמו

עד שבועה עמו שיש דין גזר משה של דין גזר היה למה הטעם שנבאר לראוי כב פרק
החטא שעיקר ז״ל רבותינו שאמרו מה שלפי !בלל הפלתו עליו נתקבלה שלא י

 ולמדו ישראל של בכבודן שזלזל לפי כ'( )במדבר המורים נא שמעו שאמר על היה מריבה בס"
 בלתי הזה החטא שיהיה מאד קשה השם את מחלל כמו הוא רבים של בכבודן שהמזלזל מכאן
 ט׳( )דברים ה׳ עם הייתם ממרים להם ואמר חזר תורה במשנה במשה שמצינו עם לכפרה נתון
 המפרשים נבוכו והרבה ,כך להם לומר חזר איך המורים נא שמעו ט״ש על היה ענשו עיקר ואם

 שכעס הכעס היה שהחטא ואמר מאד בזה נדחק ז״ל שהרמב״ם עד מריבה במי החטא בבאור
 דבר שישאלו על ה׳ יכעס שלא , עליהם הש״י שכעס מציגו שלא ישראל על חנם על משה

 שהשי״ת הרואים שיחשבו )א( רעתו לפי הש״י חלול בזה היה והנה ,והמן כמים אליהם המצטרך
 לא על עליהם משה כועס היה לא שאל״ב להם הכרחיים היותם עם המים ששאלו על עליהם כעס
 , חלילה דבר לא על כזאת פחותה מרה הנביאים באדון תמצא ולא פחותה מרה שהכעס דבר

 וכבר ,מהדעת רחוקים והם בזה דבריו תורף זהו ,דבר לא על שכעס תועה ה׳ על לחשוב ויבואו
 עם מסכים שהוא הוא גם מדבריו שיראה אלא ,התורה בפירוש הדעת זה ז״ל הרמב״ן סתר

 שכל בעל• הסלע שאין מפני אם וזה ,הסלע אל דברו שלא על החטא היה שלא ז״ל הרמב״ם
 אתה העדה את והקהל המטה את קח למשה שנאמר שאחר מפני ואם ,מהש״י צווי שיבואהו )ב(

 שצוה אחר בצור להכות צריך שהיה יראה )ג( ל( )במדבר וגו׳ הסלע אל ודברתם אחיך ואהרן
 לו נאמר שהרי ראיה אינו וזו ,המטה להזכיר צריך היה למה כן לא שאם המטה את לקחת

 כאן ואף בצור והכית אח״כ לו לומר הוצרך ואעפ״ב י״ז( )שמוח וגו׳ בו הכית אשר ומטך בחורב
 ולקיחת הראשק בפעם שאמר כמו אותו שיכה דעתו היה אם בצור והבית לו שיאמר ראוי היה

 מדרך שאין ההכאה מכח המים הוצאת פועל המטה שאין להכות שיצטרך ראיה אינו המטה
 אצל נמצא המטה שבהיות נם בדרך אלא ההכאה בכח מים ויוציא שיבקענו בסלע המכה מטה

 הזה המטה ואת נבואתו בהחלת למשה שנאמר כמו השם שיגזור כמו המים יוצאים הסלע
 מה כפי האותות באמצעותו שיעשו סגולה שהקנהו בפירוש באר הנה ד׳( )שס וגו' בידך תקח

 על ידך את נטה למשה נאמר הברד במכת שהרי לדבר וראיה משה, ידי על ויצוה הש״י שיגזור
 וברד קולות נתן וה׳ השמים על מטהו את משה ויט כתיב ואח״ב ט׳( )שס ברד ויהי השמים
 בהכאת מתחדש הארבה( )או הברד היה ולא הארבה( במכת בזה )וכיוצא ארצה אש ותהלך
 )והארבה( הברד אות מתחדש היה האויר אצל משה ביד נמצא שבהיותו אלא באויר המטה
 שאמרו הראשונה הטענה גם ,בו להכות להצטרך ראיה המטה לקיחת אין כאן ואף הש״י ברצון

,מימיו לתת מהש״י צווי שיבואהו שכל בעל הסלע ואין שכל לבעל אלא יצוה לא שהש״י

י™ שרשים
יתברך שהשם יחשבו עליהם כעס שמשה .מעלתי רוב עס )ו( :מ״ח בסרק לקמן ג״כ מזה

שיבא .שיבואהו )ב( :עליהם כעס כן גס : גדולה מעלה לי שיש אע״ס
4א . להכות צריך שהיה יראה )ג( : אליו שרואים ע"י .הרואים שיחשבו )א( כב פרה

שלא
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 5יתפע לא שהחופר ראיה אינה , משה מפרקי ה׳ בפרק שנראה כמו ז״ל הרטבים דעת וזהו
 או מה צורה שיקבל החומר על השם יכשיצוה ,הצריח לקכל ויכינהו יניעהו ממניע אלא מעצמו

 א׳( )בראשית ונו׳ היה נפש שרץ המים ישרצו וגו' היה נפש הארץ תוצא כאמרו מה שנוי שישתנה
 או ההיא הצורה לקבל החומר שיכין המניע אל אלא החומר אל ההוא הצווי אין בו וכיוצא

׳ .* ספק בלי שבל בעל אל הוא המניע אל שהוא הצווי והנה , ההוא השנוי
 ,הכתוב כפשט הסלע אל דברו שלא על היה מריבה בטי שהחטא הוא בזה לי שיראה ומה

 , כ׳( )במדבר מריבה למי פי את מריתם אשר על שאמר הכתוב לשון זה על ויורה
 על שעברו על אלא כועס היותו על ולא רים המ נא שמעו אמרו על הלשק זה יפול ולא

 אמונה־ מעוט ההוא בענין שהיה על היא השבועה באה שעליו החטא עיקר ואולם .הצווי
 , הדרך עי׳ז הוא זה ובאור .)שס( הביאו לא לכן וגו' בי האמנתם לא יען הכתוב שאמר כמו

 ,שהשי״ת הוא ההשגחה מאמונת מסתער שהוא האמונה אל ושורש התורה אל גדול שעקר
 שסדר התפלה אהר ע״ה רבינו כשה שאמר כמו המאמינים רגלי כפות החת )ד( הטבע מכריח

 שדי בצל ומתלונן עליק בסתר שהיושב אמר צ׳א( )ההליה האלהים איש למשה תפלה במזמור
 הטבעיים הפגעים ומן הדבר ומן יקוש מפה שיצילהו השי״ת בעבור אותו מבטיח הוא הנה
 )ברכות שאמרו כמו הצדיקים בקצת זה ונמצא ותנין. כפיר וירמוס ופתן שהל על שידרוך עד
 הערוד ומת הערוד ונשכו הערוד חור על רגלו שהגיה דוסא בן חנינא רבי על ע״א( ל״ד דף

 ממית חטא אלא ממית ערוד לא בני לתלמידיו ואמר , להיות הטבע מדרך ראוי שהיה מה הפך
 חנינא רבי על )ה( ע״ה( כ״ה דף )תענית אמרו דבורם, פי על הטבע משתנה שהצדיקים ונמצא
 אמרו וכן .כאלה אחרים ודברים ,כן והיה וידליק לחומץ יאמר והדליק לשפן שאמר מי שאמר

 עם פעמים שלש במאמרו הנהר שחלק ע׳׳ה( כיד )דף חולין במסכה יאיר בן פנהם רבינו על
 ושאר זו גם איש בנהוס וכן ,עמהם •להולכים מצרה למקיימי ונחלק שכל בעל הנהר שאק

 בדבורם ידם על נעשין שהיו הנסים בספר עצמו ע״א׳< כ״ג )דף תענית במסכת שנזכרו הצדיקים
 אומר ותגזר לאיוב אליפז אמר וכן כהשי״ת, ציי• או דבור או נבואה בזה שיבא מזולת הקל
 'שהטבע כאליפז הקודש ברוח והמדברים יס ■ פדנבי מוסכם דבר שזה שיראה כ״ב( )חיוב וגו׳

 על מתחדשים הנסים שהיו הנביאים פי על שכן וכל שירצו כה כפי הצדיקים פי על משתנה
 לפי אם כי ופטר טל האלה השנים יהיה אם ה׳ הי אליהו אמר ,מפיהם היוצא ככל ידם

 המשיך ואת אותך ותאכל השמים מן אש תצא אני אלהים איש אם אמר ועוד ,כ״ז( )מ״א דברי
 ויצף כן,.וכן והיה ז'( )מ״ב וגו' סולת סאה מהר כעת אמר אלישע וכן כן. ויהי א'( )מ״ב

 וכן ,זה על השי״ת צווי או נבואה לו שיקדם כבלי ידו על שנעשו הנכים ושאר )כס( הברזל
 ויהי וגו׳ ה׳ יברא בריאה ואם וגו׳ דאדם כל כמות אם אמר עצמו ומשה ,הנביאים שאר

 וגו׳ פיה את הארץ ותפתה תחתיהם אשר דאדטד ותבקע האלה הדברים כל את לדבר ככלותו
 ועצת עבדו דבר מקים ישעיה אמר וסן . ?ל יהב׳ השם שיצוהו נמצא ולא י״ז( )במדבר
 הצדיק או הנביא רצץ ישלים לא ברך יה שהשם שיספק ומי ,מ״ד( )ישעיה ישלים מלאכיו
 קדוש בו שיש במקום שכן ובל כשרשיה ושחרש בתורה ספק כמטל הוא הנה ,לכך הראוי

 ומקיימי התורה שומרי רצק לעשות יפוכיה ־עבד מש שהטבע לפרסם ופחוייב שיאוי ה׳
 אומה להצלת אותם עושה בלתי )ו( נסים ידו על שיעשו שראוי הנביא שיראה ופי ,מצותיה

 שאין יחשוב שהרואה באמונה ספק להטיל נזרם כפק בלתי הוא הנה / אחד כלל או אחת
 מצות למקיימי ומשועבד נכנע הוא שהטבע הרבה קומות בכ בתורה מיעד שהכתוב כפו האמת
 שאינו ידו על הורה שנתנה עצמו הנביא בשיראו שכן וביל בתורה, ספק להטיל ויבואו התורה

 אות לדרש או ממנהגו לשנותו הטבע כנגד דבר ולדבר אומר לגזור הזאת האמונה על נשען
 וזה ,זולתו ידי מעל יותר נסים ידו על שיעשו שראוי ממי ההוא הנביא היות עם מופת או

 הדבר אם מסופק הוא עצמו הנביא וכאלו באמונה ספק ולהטיל השם לחלול גורם ספק בלי
 כי וגו׳ האמנתם לא יען נאמר וע״ז ,ההורה שתיעד כפי דברו פי על הטבע שישתנה אמת

 ספק בלי השי״ת היה המים ויזובו הצור שיבקע גוזרי; ואהרן משה היה אלו המים כששאלו
 שלא ובעבור העם כל לעיני -בזה נקדש השי״ת והיה ישלים מלאכיו ועצת עבד.־ דבר מקים
 שפירש במו מועד אהל פתה אל’ בורחים בדמות הקהל מפני באו אבל ואהרן כשה כן עשו

מעוט וגורם השם הלול ספק בלי זה והיה לעשות מה עצה להם אין כאלו ז״ל ראב״ע החכם
אמונה

אותם. עושה בלחי )ו( :וכו׳ שאמר מי לבתו שאמר כ:וק תחת )ד( :ודברתם אס כי בצווי נזכר סלא
: אותם עושה אינו והוא כלומר : בפמ״א לקחן חזה עיין וכו׳. המאמינים רגלי
ולהתפלל הנינא ר׳ ר״ל .וכו׳ מי שאתר חנינא רבי על )ה(
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 גחרים הייתם מאמינים הייתם שאלו בי האמנתם לא אמר ולפיכך !לרואים ובתורתו בו ■אמונה
 ועצת עבדי דברי מקים שאני הכל שיראו ידיכט על שמי שיתקדש כדי שישתנה הטבע על

 ליטול רוצים היו שלא ענותנותם .לרוב זה שעשו אע״פ השלום .עליהם והם ,אשלים מלאכי
 שנמשך השם חלול מפני אמינה ולמעוט לעון להם נהשב מ״מ ה׳ מצות מבלי לעצמן ^עטרה

 רשות ליטול המתין לא הדבר זה לכמו כשנצטי־ך יהושע תמצא ולזה . שבארנו כמו מזה
 דום בגבעון שמש אמר ומעצמו רצונו שיעשה השם על נשען אבל .בשכינה ולימלך מהשם

 דום בגבעון שמש ישראל כל לעיני ויאמר לאמר לה׳ יהושע ידבר אז הכתוב שהעיר כמו וגו'
 אפילו כמוהו גדול דבר היה שלא עליו הכתוב שהעיד עד דברו השם וקיים י׳( )יהושע וגו׳

 לפניו ההוא כיום היה ולא ואמר ,כזה גדול רבר ויתקיים מעצמו משה שיאמר משה בימי
 האיש שיגזור כזה גדול דבר השם שיקיים כלומר )כס( וגו׳ איש בקול ה׳ לשמוע ולאחריו
 מעצמן דבר עשו ׳ שלא על ולאהרן לטשה הכתוב שייחם ׳ האמונה מעוט חטא וזהו ,מעצמו
 ג״כ חטאו הכו אלא דברו לא והם הסלע אל ודברתם להם שנאמר אחר וגם , השם בזולת

 ובעבור ,שחטאו ממה קצת מתקנים והיו מתקדש השם היה דברו שאלו השם פי בשעברו
 ע״י המים יצאו שבחורב שכמו שחשבו בעביר היה ההטא וסבת , להטוא הוסיפו דברו שלא י

 הראשונה שבפעם יעץ כ; לא צבאות וה' ,הכאה ירי על אלא לא.יצאו הזאת בפעם גם הכאה
 הארבעים בשנת עכשיו אבל ,כך כל לישראל משועבד הטבע היתר, ולא התורה נחנה לא עדין

 היה זה ובעבור ,בלבד משה של בדבורו מפניהם הטבע ושיכנע נס להט שיעשה הם ראויים
 גזרו שלא על השם וחלול אמונה ומעוט !שנצטוו כמו הסלע אל דברו שלא על מרי בכאן

 אל ה׳ כשאמר האזינו *שבפרשת תמצא וכן .השי״ת צווי בזולת מימיו שיתן הסלע על מעצמן
 אשר על דברים השני הכתוב יזכיר ניב( )דברים עמיך אל והאסף העברים הר אל יעלה •משה

 בחטא שהיה ולפי ,הללו החטא מיני שני’ על לרמוז אותי קדשתם לא אשך ועל בי מעלתם
 אבל יומא במסכת דאמרינן כמו לכפרה נתן לא שבארנו כמו השם וחלול האמונה מעוט

 ועל / ממרקת כיתה אלא לברק ביסורין ולא לתל.ת בתשובה כה אין השם חלול בידו שיש מי
 , זה בחטא משה ,של תשובתו ולא תפלתו הועילה לא ולבך שבועה עמו שיש די; גזר היה כן

 והשי״ת ,בו שנאמר מה מכל נכון יותר שהוא והבינהו הפרק בזה שבארנו במה והסתכל
: אמן ,משגיאות יצילנו ברחמיו

 שיודו ויש ,כלל רע על יורו ולא גמורה הוראה טוב על שיורו מהם יש התיבות בג פרק
 על יורו הוראתן שרוב ויש / טוב על יורו ולא רע על גמורה הוראה

 אלו והנון רחוב ונאמן ישר כמו טוב על יורו ואשד .וההפך , ג״כ רע על מה בצר ויורו הטוב
 רשע כמו גמור רע על יורו ואשר בהם, לפניו ולהתפלל )ה( יתברך לשם ליחסם הותר ודומיהן

 לפניו להתפלל כי אף כלל יתברך לשם ליחס הותר לא בהן וכיוצא וכאלו חמסן גזלן עולן
 שייחסום לנביאים שנמצא לא אם להש״י ליחסן הותר לא טוב הוראתן שרוב והתיבות ,בהן
 בצד החרפה על שנאמר שנמצא אחר ,טוב הוראתו שרוב שאע"פ חסיד כמו יתברך אליו

 ליחסו עצמנו מתירין היינו לא כ׳( )ויקרא הוא הסד כיה( )מפלי שומע יחסדך פן כמו רחוק
 (,נ )ירמיה לעולם אטור לא. ה׳ נאם אני הסיד כי אומר הכתיב שנמצא לא אם יתברך אליו

 תפלה דרך להשם ליהסן עצמנו נתיר לא מגונה דבר או רע הוראתן שרוב ׳ התיבות ואולם
 תפלה דרך לו שייחסום אותם שנמצא לא אם )ב( יתברך אליו ייהטום לנביאים שנמצא אע״פ

 נפשו ותקצר ו'( )בראשית לבו אל ויתעצב הכתוב אליו שייחם הנפש וקוצר העצבון כמו וזהו
 או עלי התעצב לומר תפלה דרך יתברך אליו ניחם לא ואעפ״ב )ג( י׳( )שתטיס ישראל בעמל
 יתברך אליו שייחסוהו אע״פ יתברך אליו ליחסו עצמנו נתיר לא הבכי וכך עלי נפשך תקצר

 דרב כשמיה אויא בר שמואל רב אמר ע״ב( ה׳ )דף הגיגה במסכת ז״ל רבותינו דעת לפי
 תבכה במסתרים תשמעוה לא ואם שנאמר שמו ומסתרים שם שבוכה ב״ה להקדוש יש מקום
 בכיה איכא ומי שנשפל ישראל של גאותן מפני גוה מפגי מאי ג( י )ירמיה גוה מפני נפשי
בבתי הא גואי בבתי הא קשיא לא ט״ז( א׳ )ד״ה במקומו וחדוה עוז והכתיב קב״ה קמי

בראי
'שחבים

 דרך על .בהן לפניו ולהתפלל )א( בג פרק
בסמוך: אח״ז שיתבאר

 .תפלה דרך לו שייחסום אותם שנמלא לא אס )ב(
היו שהנביאים שנמצאו אותן לא אס כלומר

 רחמיך נא יהמו כמו להש״י בתפלתן אותן מיחסין
 ניחס לא ואעפ״כ )ג( זה: בפרק שיתבאר כמו
 הנביאים שגס לפי .וכו׳ תפלה דרך יתברך אליז

;בתפלתן תארים אלו להשס מיחסים היו לא
כי
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 שהפרשה לפי הנביא דברי ולא השס דברי הם הכתוב שזה הבינו רז״ל הנה ]א[ בראי

 ולא השס דברי שהוא טירה זה ולשון י״ג( )ירמיה דבר ה׳ כי תגבהו ואל והאזינו שמעו □ושחלת
 , א׳( )ישעיה ורוממתי גדלתי בנים דבר ה׳ כי ארץ והאזיני שטים שמעו במו הנביא דברי
 מפני נפשי תבכה במסתרים תשמעוה לא ואם וגו׳ יחשך בטרם כבוד אלהיכם לה׳ תנו ואמר

 ואל והאזינו שמעו שאמר שמה הוא ז״ל רבותינו דעת לפי הפרשה וכינת י״ג( )ירמיה גוה
 וההפסד ההויה מטבע שאתם כן שאינו כגביהיס נצחיים להיות תחשבו אל לומר רוצה תגבהו

 לעפר וכבודי כמו כבוד שנקראת הנפש כלומר , כבור אלהיכם לה׳ תנו להתקיים תרצו ואם
 כן גם שנקראת הנפשיי הרודני השלמות שתשיג והשתדלו לשם אותה הנו ז'( )חהליה ישכן
 ונקראת י״א( ;ישעיה כבוד מנוחתו והיתה קמ״ט( )פס בכבוד חסידים יעלזו אמר ,כבוד בשם

 מטבע האדם היות עם האדם נפש שברא השם אל כבוד שהוא לפי כבוד הזה השלמות
 להשיג שישתדלו ואמר ,נצחית ולהיות להתקיים תוכל בו תדבק שאם באופן וההפכד ההויה

 אשר עד וגו׳ בוראך את וזכור שלמה כמאמר יחשך בטרם וזהו המיתה יום קודם השלכות זה
 לא ואם ואמר המיתה; יום אל רומז שהוא )קהלהי״ב( והכוכבים והירח והאור השמש תחשך לא

 בהשגת להשתדל זאת לעצתי תשמעו לא אם לומר רוצה נפשי תבכה במסתרים תשמעוה
 חכמתי גזרה שבבר דעו כלומר נפשי תבכה במסתרים .הנפשיי השלמות שהוא הזה הכבוד
 וירמוז ,הנעדר הדבר על לעולם יהיה שהבכי ,וההפסד הרע אל טעותדים שתהיו ורצוני
 אם גואי בתי שנקרא והוא השפל העולם והוא בו דבק והרע שההעדר מקום במציאות שיש
 שהקיום השמים אל בראי בתי ויקרא ,הצדדק מכל מוקפת העולם באמצע היא שהארץ לפי

 לכן בחוש מושג בלתי שהוא בהיולי דבר הוא שההערר לפי ואם ,בהם טתמיד השמחה שהוא
 וגם בהם מתמיד השמחה שהוא שהקיום לפי השמים אל בראי בתי ויקראו גואי בתי קראו

 מושגת הוא בכללו המציאות שכל בזה הורו וכאלו המוחש המציאות בהם שיש בעבור
 מצד הוא החלק זה ומציאות ,גואי בתי הנקרא בו דבק שההעדר החלק ואפילו מהש״י ומונהג

 בו דבק שההעדר שאחר בזה דרמת ,בראי בתי הנקרא המוחש במציאות הנמצאים השמדה
 נפשי תבכה ואמר ,הנפש כצד אלא נצחי להיות מהם אחד לשום א״א ההיולי כן בנמצאים

 הפועל כאלו עד״ם הוא או ,ההפסד אל ירמח שהבכי תפסד שלי שהיא האדם נפש כלומר
 מפני הוא שהבכי אמר וע״כ , בה שכוון השלכות תכלית אל פעולתו תגיע כשלא מצטער

 שלמות הוא התורה מצד בם המכוון שלמותן ישראל שמעלת לפי שנשפל ישראל של גאוחן
 שיש או בוכה שהוא אמך זה ועל ותעדר, הנפש תתקיים כשלא יצטער וע״כ וקיומה הנפש
 נתיר לא ל רז דעת לפי הש״י אל ייהסהו הנביא שנמצא אע״פ בו וכיוצא הלשון וזה לפניו בכיה

 אע״פ עלי נפשך הקצר או עלי התעצב או עלי בבה ולומר תפלה דרך להשם ליחסן עצמנו
 מעיך המק ישעיה אמר תפלה דרך כן אמר לנביא שנמצא לפי עלינו רחמיך נא יהמו שנאמר
 דברים לסדר רשאי אדם כל שאין מבואר הוא זה ובעבור ס״ג( )ישעיה התאפקו אלי ורחטיך

 תבהל אל נאמר בזה כיוצא ועל מעצמו תואר שום אליו ליחס שכן וכל בתפלה רצונו כפי
 הראב״ע בזה האריך וכבר ע׳( )קהלה וגו׳ האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיך על
 שההפלה בזה והכלל .תקון צריכים ואין בזה נכונים ודבריו הפסוק זה על קהלת בפירוש ז״ל

 קצרים במאמרים נאמרת שתהיה האחד .להתקבל ראויה שתהיה כדי דברים ג׳ צריכה
 שנאמר ממי יהיה ולא דברים ירבה שהסבל דברים ירבה ולא המתפלל כונת על וכורים נאותים

 אל ערבים ההם הנאמרים הדברים שיהיו וצריך )שש( וגו׳ ענין ברוב החלום בא כי )ד( עליו
 אל במשקל העשוים והבקשות והפיוטים השירים נחברו ולזה ,לטורח עליו יהיו ולא השומע
 המוזיק״א לנגוני מסכימים שהם עליהם נוסף ועוד ,כולם הענינים אלו בהם להתקבץ התפלה

 המדבר כונת ומודיע קצתו עם קצתו ונקשר מתיהם מאמר שהוא השיר מגדר •שהוא כמו
 הנאמר עם הלב כונח שתסכים והשני .הכוזיקיא נגוני כפי ושקולות וערבות קצרות בטלות

 נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוה! עליהם שנאמר ממי המתפלל יהיה ולא בפה
והגיון פי אסרי לרצון יהיו דוד כמ״ש הפה עם הלב שיסכים ממי יהיה אבל ע״ח( )תהליס עסו

שרשים •
 : דברים ברוב כסיל וקול וסיים פי׳ .מנין ברוב החלום בא כי )ד(

ענפים
לסבה

 דעח על אחר טפס לומר נוכל .וכו׳ מתהלת שהפרשה לפי וכו׳ הכתוב שזה הבינו רז״ל ГОЛ ]א[ כג פרק
 שיחזרו כדי וברחובות בשווקים לבכות לו היה הנביא דברי זה היו שאם והוא בזה רז״ל

: ודו״ק שלמה, בחשובה
 □כל
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 .לפניך לרצון יהיו לבי והגיון פי אמרי יהד מסכימים שהם אחר כלומר י״ס( )פס לפניך לבי
 שמע המשורר כמאמר אדונו לפני המתחנן כאדם ההכנע על ומורה נמוך הקול שיהיה והג׳
 שנאמר ממי יהיה ולא ס״ד( )שס בשיחי קולי אלהים שמע כ״מ( )כס אליך בשועי תחנוני קול

 רביעי במזמור דוד רמז הנאים הג' אלו ואל י״ב( )ירמיה שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה עליו
 ובינה ,והמאמרים המלות קצור מצד אשר הראשון התנאי אל לרמוז (,ה הליס )ת האזינה אמרי
 התנאי אל לרמוז שועי לקול והקשיבה ,הלב בונת כצד אשר הב׳ התנאי אל לרמוז הגיגי

 , זולתם התפלה שתקובל א שא״ התנאים הם ואלו .ההכנעה על המורה הקול מצד אשר הג׳
 המקבל יהיה שכבר ,פגים כל על התפלה שתקובל מהוייב איננו שלשתן ימצאו אם אף ואמנם

 ורבוי ההפצר ועם שתקובל כדי בתפלה ולהפציר להרבות שיצטרך מהש״י רחוק כך כל
 טפצירין היו שלא עד ישראל את מאשים הנביא ישעיה תמצא ולזה ,שתקובל אפשר ההפלה
 כהזיקין היו שאס שנראה ס״ד( )ישעיה בך להחזיק מתעורר בשמך קורא ואין אמר בתפלה

 ג׳( )יונה בחזקה אלהים אל ויקראו בהן שכתוב נינוה באנשי מציגו וכן ,מועיל היה בו ומפצירין
 עד רבים ימים בתפלה והפציר הרבה העגל מעשה על כשהתפלל מרע״ה וכן ,להם ונעתר
 כהש״י רחוק כך כל המקבל יהיה ופעם ,כדבי־ך סלחתי לו שנאמר עד במרגלים וכן שנענה

 פעל זה אי המתפלל שיעשה עד התפלה רבוי יועיל שלא גדול כך כל המבוקש הדבר יהיה או
 ואמר שומע אינני תפלה תרבו כי גם ישעיה אמר , והתשובה ההכנעה על מורות פעולות או

 וגם ג׳( )יונה והבהמה האדם שקים ויתכסו נאמר נינוה ובאנשי ה׳( )ישעיה וגו׳ הזכו רהצו עוד
 ובשר אכלתי לא המודות להם דניאל אמר ההכנעה על מורות פעולות עושים היו הצדיקים

 לבבך אל נתת אשר היום למן המלאך לו ואמר י׳( )דניאל סכתי לא וסוך פי אל בא לא ויין
 בבונת התפלה עשית לו שיספיק כי האנשים מן ויש .דבריך נשמעו אלהיך לפני ולהתענות להכין
 ויש .קמ״ה( )שם קוראיו לכל ה' קרוב ל״ד( )חהליס לב לנשברי ה' קרוב ע"ה דוד אמר הלב

 השם יראי כדרגת והיא להם ינתן עליו יתפללו שלא מה שאפילו גדולה יותר במדרגה שיהיו
 ואת סיים ולפיכך בפעל לפניו שיתפללו צריך וס״מ )שם( וגו׳ יעשה יראיו רצון הכתוב אמר

 להתפיל צריכים שאינן עד הש״י אוהבי והם גדולה במדרגה שיהיו ויש ,ויושיעם ישמע שועתם
 וארז״ל , אוהביו כל את ה׳ שומר זה אחר שאמר וזהו ,אותם שומר מעצמו שהוא הש״י אל

 כדרגת היתה וזאת ע״ב( ל״ח דף )נדה בנסו מכיר הנס בעל אין כביכול לבדו נפלאות עושה
: השלום עליו אבינו אברהם

 כפי תכליתם שלמות שיגיע מהוייב אינו פועל שאדם והמעשים הפעולות כל כד פרק
 הראוי ובאופן שראוי מה כל האדם שיעשה אפשר שכבר בהכרה. פעולתם

 לעשותו שראוי מה כל יעשה הרבה פעמים הרופא תראה הלא .המכוון התכלית אל יגיע ולא
 לא זה כל ועם ,החולה כן ולא ממנו לא טעות יפול ולא שיעשה שאפשר טוב היותר צד ועל

 ותהיה הראוי בעת ויזרע שראוי מה כל יעשה האדמה עובד׳וכן המכוונת. הבריאות הגיע
 איננו הבריאות שהפועל מבוארת זה כל וסבת ,הזרע יצליח ולא כראוי ומתוקנת טובה השדה
 העובד הפועל אין האדמה בעבודת ..וכן והטבע הרופא אבל כן נם התולה ולא לבד הרופא

 האדם אותה יעשה הרבה פעמים התפלה וכן . והטבע העובד אבל כן גס השדה ולא
 יסכים שלא אלא המתפלל מצד ולא התפלה תקובל ולא הראוי ובאופן הראוי ובעת שראוי כמו
 לטובה וינהיגה כראוי מתוקנת ספינתו יעשה הרבה פעמים שהספן כמו .הש״י רצון בזה

 מצד תה ,החפץ מחוז אל להגיע הספינה תצלח לא זה כל ועם הראוי בעת בים וירד שבהנהגות
 ההשגחה צד על ואם , יונה בענק שקרה כמו העונש צד על אם , הש״י רצון בזה יסכים שלא
 שלא״תקובל, פעמים התפלה וכן ,המאמר מזה י״ג בפרק שנזכרו הסבות מן לסבה )א( ■לטוב

 בתפלה ויפצר שירבה עד מוכן המקבל שאין או > משה בתפלת שבארנו כמו העונש צד על אם
 בדברים וכיוצא נינוה באנשי שק לבישת או כתענית ההכנעה על מורות פעולות שיעשה או

 תפלת נתקבלה שלא ע״א( ל' דף )שבה שארז״ל כמו אחר מונע שם שיהיה ואם ,שבארנו כמו הללו
 בחברתה נוגעת מלכות ואין בנו שלמה שימלוך העת שיגיע בעבור בשבת ימות שלא דור
 המתפלל אל טוב המבוקש ההוא הדבר שאין יודע שהש״י בעבור ואם ,נימא כמלא אפי׳
 תקובל ולא בנים בעבור שהתפלל תאמר כאלו ,הפלתו תקובל לא עליו ההשגחה צד ועל

 להמית שבקש אבשלום כמו להמיתו ומבקשים אליו רעים הבנים היות יודע הש״י להיות הפלתו
 שלטה במאמר מותו סבת יהיה ההוא שהממון יודע והש״י כמון בעד שיתפלל או , ■דוד את

 וכחשתי■ אשבע פן שלמה כמאמר כפירתו סבת שיהיה או ה'( )קהלה לרעתו לבעליו שמור עושר
מבחר יהיה ולזה .הש״י אצל וידועה ממנו נסתרת אחרת לסבה או ל׳( )משלי ה׳ מי ואטרתי

התפלה שרשים •
 : שה הנזכרת הרביעית מהסבה השני האופן כפי .ובו' שוכרנו הכבות מן לסבה )א( כד פרק

 כשם
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 ליראיך רוח נחת ותן כמעל בשמים רצונך עשה רבש״ע ואמר החכם מתפלל שהיה מה התפלה
 ליראי מתחת רוח נחת שיהיה בענק בשמים רצונו שיעשה אמר ף עשה בעיניך והטוב ,מתחת

 х מצרתם לינצל כח להם שיהיה בענק רצונו• עושי מעל הגזרה לבטל המערכת שישדר וזה ה',
 ולא לדברי תפן אל לפניך מתפלל שאני דבר ובכל כלומר עשה בעיניך והטוב אמר כך ואחר

 על ומתפלל מבקש אני הרבה שפעמים ,שואל שאני מה או חפץ שלבי מה לעשות לבקשתי
 הדבר אם ממג• יותר היודע הוא ואתה טוב שהוא וחושב מדמה שאני לפי לי רע שהוא דבר

 וזהו ,טוב שהוא יודע שאתה מה עשה אני ולא תבחר אתה וע״כ ,רע או אלי טוב ההוא
 לברך אדם הייב ז״ל רבותינו שאמרו הוא זה ובעבור .בעיני טוב שהוא מה לא בעיניך הטוב

 הש״י אל הוא הטוב שבחינת לפי פ״א( ל דף )ברכוה הטובה על שמברך כשם )ב( הרעה על
 אלא לעשות לו אק האדם אבל ,האדם אל והישועה הטוב הרך לבחור ה' שעל האדם אל ולא

 בהירת הוא לבהו הש״י אל כלומר ג׳( )קהליה הישועה לה׳ דור שאמר וזהו ,תמיד הש״י לברך
 ועל הטיבה על תמיד ה׳ את לברך הוא האדם על שמוטל ומה ,האדם אל ולא הישועה דרך

 היותר התפלה היתה זה ובעבור ,פלה ברכתך עמך על וזהו , לו לטוב הוא שהכל ויכיר הרעה
 ,'מיוחד ודרך פרטיים מוגבלים בדברים לא כלליים בדברים רצונו לבקש השי״ת אל ראייה

 שדעתו לכה להכריה.הרצוןהאלהי רוצה כאלו הוא הנה פרטיים ודברים מיוהד בדרך שהמתפלל
 הש״י בידיעת דופי מטיל כאלו וזה האלהי, לרצין דעהו להכריח רוצה ואינו ובוהר בו נוטה

 •שהוא הדרך אלא בקשתו אה ולעשות שאלתו את לתת אחרת דרך הש״י ביד אק כאלו ויבלתו
 ס״ב( )הס ישועתי כפנו נפשי דומי לאלהים אך המשורר אמר בזה כיוצא ועל ,לעצמו בוחר

 אל להגיע בו בוחרת שאת והדרך בקשתך לפרש צריכה את ורם בשר לפני כשתתפללי כלומר
 כשאת אך ,אליך והמועיל הטוב ומה צריכה שאת ומה שבלבך מה ירע לא זה שבזולת מבוקשך
 להצלתך הדרך את תבחרי ולא לפניו נפשי תכי אלא בקשתך תפרש אל האלהים לפני מתפלל

 יודע שהוא תקותי מכנו או ישועתי ממנו כי וזהו ממך, יותר אליך והמועיל הטוב יודע שהוא
 להשיג לעצמי דרך אני אחשוב שפעמים ממני יותר התקוה בו שתשלם הדרך או הישועה דרך

 ולהשליך כוללות במלות לפניו להתפלל ראוי ולזה ,החפ־ ויהיה הצלה או כה מעלה או כבוד
 ה׳ על גול ל״ז( )שם אמר )ג( ה׳ על .*התענג שאמר אחר המשורר שאמר וזהו ,עליו יהבד
 או הכבוד או הטוב דרך לבחור יודע שהיא אליך והמועיל הטוב ,יעשה והוא עליו ובטח דרכך

 אני כן על כלומר ס״ב( )שם וכבודי ישעי אלהים על כן גם שאמר הה ,ממך יותר הישועה
 כבוד או והצלה ריוה או אלי ישע שהוא בה לי לבחור שעליו לפי ,נפשי רומי לאלהים אך אומר
ונאות ונכון טוב שהיא מה לי יבחר שהוא בו מבטחי משים אני אלא ,זה לשער אדע לא שאגי

: בתפלה הדבר זה ויספיק ,באלהים ומהסי עזי צור שכיים ההו ,לי
בלבד כה האדם שיזכה מצוה מציגו לא שבתורה עשה מצות כל סשהפשגו פה פרק
המכוק שתכלית וזה , התשובה אלא התירה מצד המושג לתכלית 1

 המביאה שהיא השם אהבת הוא ,השלישי במאבד־ שבארנו מה לפי מצגתיה ובעשית בתורה
 בעצמו התכלית זה שנכתב התשובה בענק כצינו וכן ,לנפש המקווה גדול לשכר האדם את

 יותר כללית מצוה ושהיא הזאת המצוה מעדת גודל על שיורה ממה וזה ,נצבים אתם בפרשת
 הכללי השכר לתת תועיל לא מקום בכל הפרטיים לענינים שתועיל אע״פ שהתפלה ,התפלה פן

 כוונת כפי ובקוצר מצות מבשאר יותר התפלה אחר בה לרבר ראינו וע״כ ,כתשובה לנפש
 לפניך נתתי ראה הכתוב שאמר שמה מצאנו היטב נצבים בפרשת כשעייננו כי ונאמר ,המאמר

 ל׳( )דברים ונו׳ בו ולרבקה בקולו לשמוע אלהיך ה׳ את לאהבה היום מצוך אנכי אשר וגו׳
 אלהיך ה׳ ער ושבת אמר שבתחלה תה ,וקשורה הפרשה המשך לפי התשובה &ל מדבר

 יעזדהו רשהשם שלם בלב שתהיה שצריך ואמר בתשובה הענק וגמר ל״ב( )שם בקולו ושמעת
 אמר ואה״ב נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך 'ה לא תשוב כי בסוף שאמר וזהו ,כך תהיה אם

 לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי ׳ מציאותה קלות עם התשובה מעלת גודל משבח
 אליך קרוב כי וגו׳ היא לים מעבר ולא וגו׳ היא בשמים לא היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

 •שענק ,לעשותו ובלבבך בפיך באברו ע״ז ויורה התשובה על מדבר ספק בלי זה וכל ,וגו׳
 התשובה שעל ז״ל הרמב״ן פירש וכן ,שנבאר כמו )ח( הלב ובחרטת הפה בוידוי תלוי התשובה

 באל וזה ,היא לים מעבר ולא היא בשמים לא כשאמר אותה לשבח הכתוב והפליג ,ידבר
לעלות אפי׳ שבעולם טורה כל בעדו ולטרוח להשתדל לך ראוי הוא ערבו לגודל שהדבר אמר

לשמים שרשים
 ; י״ז בפרק לעיל כן נס מזה עיין .וכו׳ נס מזה עיין .וכו׳ הטובה על שחברכין כשס )ב(

:זה שאחר בפרק .שנבאר כמו )ח( כה פרק דרכך ה׳ על גול אמר )ג( :נ׳ ס' בסוף לקמן כן
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 ההקש )ב( שאין לפי כאד הערך יקר דבר שהוא להשיגו כדי הים לעבור או אפשר אם לשמים
 )מיכה וגו׳ ה׳ הירצה וגו' ה' אקדם במה הנביא כמאמר ,פנים בשום כפרה לחוטא שיהיה גוזר
 כמה יודע שאיננו העברות על העונש מן להנצל גדול שבר לתת ראוי היה כך כל אמר ו׳(
 פרי או פשעו שכר בכורו היתן שמן נחלי רבבות או אילים אלפי אם לזה יספיק ומה יתן

 החוטא אל כופר שיספיק ראוי היח שלא גוזר שהשכל שיורה מכה זה וכל )נפשו בחטאת בטנו
 עמכם קחו אומר שהנביא כמו בדברים בתשובה החוטא שיקובל ראוי שאין וכ״ש חטאו בעד

 נתתי ראה ואמר כאד עליה הזהיר ולוה ,האלהי החסד צד על לא אם י״ד( )הושע וגו׳ דברים
 כשאמר קלותו דרך שהראה אחר כי ל׳( )דברים וגו' תחיה למען בחיים ובחרת וגו׳ היום לפניך

 לך שיש ככו בזה התנצלות לך אין כלומר וגו' לפניך נתתי ראה אמר הדבר אליך קרוב כי
 המצות שזו בזה כן הדבר שאין ;לקיימם תוכל לא טרחם ולגודל שלרבויים המצות שאר על

 / והרע המות יגיעך מכנה תתרשל ואם והטוב החיים תשיג אותה תעשה ואם , מאד היא קלה
 רפואה תספיק שלא נחר שההקש גדול חולי שסובל כאדם וזה ,בה תזלזל שלא תזהר וע״כ

 , מהליך שהתרפא בכה אהד סם לך אגלה אני החולה אל ואמר אחד רופא ובא ההוא לחולי
 רפואה לו שיהיה גוזר ההקש שאין כזה קשה חולי מרפא שהוא אחר ההוא שהסם חשש והחולה
 שיש תחשוב לא לו אומר והרופא .להשיגו גדול טורח ולטרוח רב ממון להוציא צריך שיהיה
 גדול ממון להוציא שתצטרך או בערו לשמים שתעלה ושצריך ההוא הסם בהשגחת גדול טורה

 כי שסיים וזהו ,כאד א ה ההשגה שקל , כן להיות ראוי שהיה כמו ים בלב אניה דרך לעבור
 בבקשת התרשל שלא וכמו לנפשך חיים שהוא בהשגתו תתרשל שלא לך ראוי וע״כ ,וגו' קרוב

 הללו שהחיים ובאר בחיים ובהרת זה אל שסמך וזהו בזז/ שתתרשל לך ראוי אין כך החיים
 ,ה את לאהבה אוכרו תהו ,התורה מצד המושג התכלית בעצמם הם הזאת במצוד, שיושגו
 חייך הוא כי וגו/ הארכה על לשבת ימיך ואורך חייך הוא כי בו ולדבקה בקולו לשמוע אלהיך
 הזאת האהבה שע״י האדמה על לשבת שזהו בעוה״ז ימיך ואורך הנשמות בעולם לומר רוצה
 , מאהבה היא כשהתשובה זה וכל .הגשמיות וההצלחות הנצחיים והחיים בש״י הדבקות יושג
 עליה שיקובל גמורה תשובה אינה מ״ט שכר עליו שיקובל אע״פ מיראה היא כשהתשובה אבל

 ריש אמר ע״ב( פ״ו )דף הכפורים יום בפרק יומא במסכת רז״ל אמרו שכך הזה הגדול השבר
 עץ י״ד( )הופע בעונך כשלת כי שנאמר כשגגות לו נעשות שזדונות תשובה בעל גדול לקיש
 כזכיות נעשות שזדונות תשובה בעל גדול לקיש ריש והאטד איני מכשול ליה וקרי הוא □זיר

 קשיא לא ל״ג( )יחזקאל יחיה חיה עליהם וצדקה משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב שנאמר
 לו נעשות שזדונות ז״ל לרבותינו לו יצא מהיכן באור צריך זה ודבר ,מיראה כאן מאהבה כאן

 כלום תשובתו שתועיל ראוי אין עונש כיראת שהשב נותן הדק ששורת מיראה לשב כשגגות
 הפעל הוא ׳עונש או שבר לקבל ראוי שעליו או יגונה או האדם ישובח שעליו שהפעל )ג(

 יקובל ולמה גמור בהיריי פעל זה אין מיראה והשב .כלל עונש צד בו יתערב שלא הבחיריי
 העונש מיראת שב יש 7 פנים שני על הוא מיראה שהשב זה דבר ותשובת !כלל שכר עליו

 שבט מעליו האדק וכשיקל אותו שמלקה בעוד אדוניו לפני מתחנן שהוא כעבד עליו המוטל
 אוטר היה עליו המכה שבהיות בפרעה הענק שהיה כמו בתחלה כאשר בו למרוד ישוב אפו
 היה ספק בלי וזה ,כבתהלה לבו את להכביד חזר הרוחה וכשהיתה ט׳( )שמות וגו׳ הצדיק ה׳

 בחירי/ פעל היה ושלא וגו' נפלו מות כאימת ההכרח צד על היתה הראשונה שהתשובה מורה
 בשעת ואף ועונשיו השם פחד כפני שב שהוא מי ויש !כלל לתשובה לו שתחשב ראוי אין רע׳יכ

 הדברים שכל כאמין בהיותו יפוריו מאימת וחרד ירא והוא עיניו לנגד אלהים פחד הרוהה
 פרעה שעשה כמו והמקרה הטבע אל הדברים ייחם ולא‘ ,והעונש הגמול צד על מהש״י באים

 שישראל כשחשב בכורות מכת אחר ואף ,הראשון לקלקולו חוזר היה מעליו המכה שבסור
 ישראל בני אחרי לרדוף נתחזק וע״כ ,במקרה שראה והמופתים האותות כל תלה בארץ נבוכים

 מה יתפרש הדרך וע״ז ,בחיריי ולא המכות ומחמת באונם היהה הראשונה שתשובתו ונתאמת
 וזה ,התשובה דרכי מהם ומונע ערפם מקשה או הרשעים לב מחזק שהש״י בכתוב שנמצא

 שאמר כמו עליו המוטל עונש מיראת השם אל ושב מתחסד )ד( הוא המכה עליו בבא שהרשע
 הנה בחיריי ואינו לאונס דומה הפעל שזה ובעבור )ה( )פס( וגו׳ הצדיק ה' הפעם חטאתי פרעה
 על ולא במקרה שבאה ולומר המכה בהן לתלות צדדק או צד לו כשנותן לבו את מחזק הש״י

 טבעו על וישאר המכה מחמת שקנה המורך כלבו שיסור כדי וזה !האלהית ההשגחה צד

ובחירתו שרשים

: כחסיד נעשה . מתחסד )ד( :כ״ז בפרק ישובח שעליו שהפעל )ג( :השכל .ההקש )ב(
: העונש מיראת השב .הפעל שזה ובעבור )ה( לקחן שיתבאר וכמו . וכו׳ יגונה אז -האדם

מבלי
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 בשפר פרעה בהירת ומאשר ,בחירית תשובתו היתה אם יבהן ואז מכריח מבלי )ו( ובחירתו

 המורך מלבו כשהסירותי כלומר לבו את הכבדתי אני הש״י אמר לרע )ז( המכה עול מעליו
 לתלות ותואנות עלות בקש בחירתו לרוע והוא ובחירתו טבעו על וישאר המכה מחמת שקנה

 כלומר כ״ו( )ויקרא קרי עמי תלכו ואם הכתוב אמר וע״ז במקרה, שהיו ולומר המכות ענק בהן
 בפני התשובה שערי ננעלים הצד ובזה ,וגו׳ אני אף והלכתי המקרה אל הדברים שתיחסו
 אחפוץ לא כי הכתוב אמר ,חלילה בחירתו טוב האדם מן ימנע שהש״י לא )ח( הרשעים

 בחירתו על משאירו שהשי״ת אלא )ט( י״ח( )ימזקאל וחיו והשיבו אלהים ה׳ נאם המת במות
 הכתוב עליו שאמר סיחון ענין היה וכן ,לעצמו דרך בוחר והוא מחוץ מכריח מבלי בלבד

 כליה לחשם נתחייב שסיחו; לפי וזה ,ב׳( )דברים לבבו את ואמץ רוחו את אלהיך ה׳ הקשה כי
 מרחוק עצות הקב״ה הביא בישראל להתגרות ה׳ פחד מפני מתירא שהיה אלא רשעו מחמת
 בחירתו על להשאירו כדי לישראל שגעשו ששמע המופתים מצד שקנה רך הט מלבו להסיר
 )במדבר בארצך אעברה לו לאמר אדום מלך אל מלאכים שישלח למשה כשצוה וזה ,בלבד

 ,מעליו לנטות השם צוה חזקה וביד כבד בעם ישראל לקראת יצא אבל אבה וכשלא כ״א(
 חיתה לא ישראל שהצלחת ולומר ברשע עלילות להתעולל מחשבות חשב פיחון זה וכשראה

 יפתח שבאר כמו מואב מלך ומעל אדום מלך מעל נוטים אותם שראה אחר מהש״י בהשגחה
 ישראל ויכהו למלחמה לקראתם ויצא לבו נתחזק ולזה מאלו, אנכי נופל לא בלבו אמר ואז
 מתחזק פיתון היה לא אדום מלך אל מלאכים משה שלח לא ואלו ,ארצו את ויירש הרב לפי

 היה וזה ,ארצו כל את לכבוש רב זמן צריכים והיו ה׳ פחד מפני לקראתם למלחמה לצאת
 זה דרך ועל ,ב׳( )דברים וגו׳ בידך תתו למען וגו׳ ה׳ הקשה בי עליו שכתוב הלב קושי ענק

 שלפי י״א( )טפטים אדום מלך אל מלאכים ישראל וישלח פרשת בתורה נכתב למה )י( יתישב
 תשברגי בבפף אובל ישראל שאמר פה שלפי ,יעלם שלא מה לישראל מהקלון בה יש הנראה

 ועל המים בעבור בסף שיתנו לו אומרים שהיו עד ומים להם חסרים שהיו אדום מלך חשב וגו׳
 ומקני אני נשתה מימיך ואם לומר ישראל שהוצרך עד המעבר בעד גם ממון מהם שאל כן

 אבל ,מכרם יתט מהם ישתו ואם להם הכרחי היה לא המים שקנית כלומר כ׳( )במדבר וגו׳
 לא אדום כלך אמר וע״כ ,המעבר בעד לומר רוצה אעבורה שברגלי בעביר דבר אתן לא

 וכל משה יהיו מעליו לנטות הש״י צוה ואז ,חזקה וביד כבד בעם ישראל לקראת ויצא תעבור
 לקראתם ויצא חשבק מלך פיחון אל מלאכים לשלוח הש״י כשצוה עד ,מזה תבחין ישראל

 לשלוח שצוה כה ושכל עמקו, כי הש״י מחשבות הבינו אז והכוהו עפו ונלחמו למלחמה
 שיצא בדי פיהק לב להזק כדי היה מעליהם ולנטות מואב מלך ואל אדום מלך אל מלאכים

 מיראה השב וע״ב ,בחירתו רוע להראות מועט בזמן ארצו את ויירשו ישראל ויכהו למלחמה
 הוא וע״כ בהשגחה מאמין שהוא לפי כיראה השב אבל ,כלל תשובה איגה ופרעה סירון ע״ד
 הוא אבל ,הישרים האל משפטי בהן לתלות וצדדין עלות יבקש ולא ה׳ דבר אל וחרד ירא

 כיראה השב זהו הנה ,הרעים מעשיו על ועונש השגחה דרך הוא האדם על הבא שכל סכיר
 שהוכיח כמו כשגגות לו נעשות שזדונות פ״א( ו’פ דף )יומא ארז״ל שעליו שכר לקבל שראוי
 שלא בפי כדבר שהוא נראה הכתוב שפשט פ’ואע , בעונך כשלת כי שאמר המקרא □לשון

 שיראה ,אל אמר ולא ה׳ עד ישראל שיבה שאסר הכתוב מלשק לקיש ריש דקדק כלל שב
 ,מאהבה הגמורה התשובה שהיא הש׳יי עד שב שלא אלא קצת ששב במי מדבר שהוא

 כשלת כי שאבר כמו עון סכשול בה לו נשאר עדין מיראה שהיתר. הראשונה שהתשובה

 בעינך .

 ואס מעשיו על מוכרח שאינו .מכריח מבלי )ו(
 : המקרה צד על היתה שהמכה לומר יכול ירצה

 שהיה לרע היתה פרעה שבחירת כלומר .לרע )!(
 עליו באה שהמכה ואמר המקריי הצד לעצמו בוחר

 טוב האדם מן ימנע שהש״י לא )ח( :במקרה
 הרמב״ס שאמר כתו לא פירוש וכו׳. בחירתו

 שהשי״ת היה פרעה לב שחזוק אחריו והנמשכים
 הרעיס מעשיו על מוכרח והיה הבחירה מחט מנע

 :וט׳ המת במות השי״ת יחפוץ לא כי אינו זה
 מה פי׳ וכו׳. בחירתו על משאירו שהש״י אלא )ט(

 הוא וגו׳ אקשה ואני וגו׳ ה׳ ויחזק הכתוב שאמר
ולומר לתלות שיוכל הצדדין מן צד איזה לו שהראה

 אס יבחן זה ידי שפל כדי במקרה אליו שבאה
 למה )י( :למעלה כנזכר בחירית תשובתו היתה
 וכו׳ מלאכים ישראל וישלח פרשת בתורה נכתב
 נזכר אינו זה כתוב .וט׳ תשבירני בכסן< אוכל

 דיפתח השליחות בענין בנביאים אס כי בתורה
 מה אס כי נזכר לא בתורה אבל כן אמר שהוא
 מכה וישלח שאחר כמו ישראל בשביל משה ששלח

 ולח וגו׳ ישראל אחיך אמר כה וגו׳ מלאכים
 שצוו או עצמם ישראל ששלחו מבואר שס נמצא

 כ״א זה כתוב המחבר הביא שלא וצ״ל לשלוח.
 בתורה נזכרה למה אמר וכאלו לשונו צחות צד על

 : וק״ל ישראל בשביל הנשלח השליחות ענין
כשחיר
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 ששורת , כזכיות לו נעשות זדונות מאהבה שהשב שאמר מה על באור צריך עדין ואולם !בעונך
 אב׳ ,אינם כאלו ולשומם עונותיו למרק התשובה לבעל התשובה שתועיל די כי נותן הדין
 ענין ומה כנעדר ישאר זכיות לו שאק שאחר העוה״ב לחיי בה שיזכה מדרגה שום ישיג במה

 מקום לה אין שהתשובה הוא הזה הענק ובאור ,בזה מאהבה לשב מיראה שב בין לחלק
 • מהש״י הנמשך ונדבה חסד דרך היא אבל הפרק, בתחלת שבארנו כמו התן שורת לפי

 הנביא הושע אותו באר דבר וזה , כ״כ הבב״ת טהש״י הסד יספיק אם להפלא אין וע״כ
 עליו מספיקין דורו אנשי שהיו שלפי י״ד( )הושע וגו׳ משובתם ארפא התשובה בעלי על שאמר

 שתספיק די והלא נעימות או שכר שום להשיג התשובה לבעל התשובה שתועיל אפשר איך ואומרים
 לאהבת או אלהי נועם לשום יזכו במה וזכיות עבירות כנעדרי ישארו אבל ,העונות למרק
 וגו׳ משובתם ארפא ואמר הש״י בשם הנביא השיב ולזה ,תשובה לבעל בתורה המיועדת הש״י

 החסד שמצד אלא עצמו מצד מדרגה שום השובה הבעל שישיג ראוי שאין הוא כן האמת כלומר
 במדרגה היא התשובה שמצות מצד אם וזה התשובה, ע״י אליו י הש אהבת הגיע נדבה ודרך האלהי
 אהבת שהיא התורה כצד המושג התכלית האדם ישיג ידה שעל התורה מצות מכל יותר גדולה
 )שס( נדבה אוהבם שאסר כמו נדבה דרך תשובה בעל על הנמשך הגמור החסד צד על ואם הש״י,
 בתשובה שב כשהיה דוד אמר וכן ,נרבה אוהבם אני כך מאהבה היתר. שהתשובה כמו כלומר

 זכות שום מחמת ולא והסד נדבה דרך כלומר כ״א( )חהליס תסמכגי נדיבה ורוח שבע בת ענק על
 מה כשיעור ואיש איש כל על להשפיע מהש״י הנמשך החסד ומדרך בלבד, הש״י מאהבת אלא

 ממני שאל ל״ז( )פס וגו׳ ה׳ על והתענג המשורר אמר האלהי, החסד מן לקבל עצמו שיכין
 השב ולזה השאלה, כפי החסד נתינת שתולה הרי פ״ח( )שם ואמלאהו פיך הרחב נחלתך, גוים ואתנה

 והשי״ת ,שעשה העבירות מחמת עונש שישיגנו ירא להיותו שב הוא הנה יראה מחמת בתשובה
 לו נעשות והזדונות העונש מן עליו ומגין שישאל מה כפי הסד אליו ממשיך זו תשובה בשכר

 אהר הוא הנה מאהבה השב אבל ,כשוגג כפרה שצריך אלא ,עליהן נענש שאינו כשגגות
 מצור כשמיר )כ( חזק שלבו לעונש יחוש שלא העבירה מן לו שיניע עונש מיראת שב שאינו.
 שהוא כצד בעיניו הטוב לעשות שרוצה בלבד הש״י כאהבת אלא שב ואינו העונשין לסבול

 ,כלל עונש יראת מזולת אוהבו בעיני טוב שהוא מה האוהב שיעשה כמו ,בלבד בעיניו טוב
 הוא ולזה ,הש״י אהבת שהיא התורה מצד המכוון התכלית אל זאת בתשובה מגיע הוא הנה
 ולזה ,כיראה בשב כשא״ב מ'( )משלי אהב אהבי אני הכתוב שאמר כמו הש׳יי שיאהבנו ראוי
 שראוי כסו כאהבה בתהלה התשובה תהיה שלא אפי׳ ומ״כ שוה, מדרגתם שתהיה ראוי אין
 כך אתר שישוב בהחלה כיראה השב אל יעזור שהוא הש״י הבטיח ,העונש מיראת. אלא

 בצר הכתוב אמר התשובה פרשת שבתחלת וזה ,מאהבה התשובה שהיא לפניו שלמה בתשובה
 אה״ב ואמר ,שהגיעו העונש מיראת היתה התשובה שהתחלת יורה וזה ד׳( )דבריס וגו׳ ומצאוך לך

 אלא התשובה ה היה לא בתהלה אם שאף שיורה ממה וזה ,וגו' לבבך את אלהיך ה׳ ומל
 :שאמרנו כמו הנכונה התשובה שהיא באהבה לשוב ויעזרהו החוטא לב ימול שהש׳יי מיראה
הנה ,אדוניו לפני כחטאתו והכה מעונותיו האדם יטהר שבהם התשובה דרכי 1כ פרק

 אדם שיתחרט המחשבה . והמעשה והדבור המחשבה שיתקן הם
 אבל !לכפלה עוד ישוב שלא עליו שיקבל המעשה ,פשעיו על שיתודה הדבור .מעונותיו

 מבואר החרטה אולם .דעת ובבלי בטעות היו הראשונים שהמעשים שיורו מעשים יעשה
 עשיתי מה לומר רעתו על נחם איש אין ירמיה אמר ,לתשובה הכרחית היותה בנביאים

 כתוב כפורש והודוי ב׳( )יוחל ברכה אחריו והשאיר ונחם ישוב יודע מי יואל ואמר ,ח׳( )ירמיה
 והתודו כ״ו( )שם אבותם עון ואת ם עוג את והתודו ה׳( )ויקרא עליה חטא אשר והתודה בתורה

 ולא הנביא אסר שחטא, בכה לחטוא יוסיף שלא עליו ושיקבל ה׳( )במדבר עשו אשר חטאתם את
 לכסלה ישובו ואל חסידיו ואל עכו אל שלום ידבר כי ׳"ד( )הושע ירינו לכעשה אלהינו עוד נאמר

 וההתנצלות החטא העלמת שהם ג' הם התשובה את והמעכבים המונעים והדברים .פ״ה( )חהליס
 העלמת ואולם .התשובה את מעכבק מאלו אחד שכל מבואר והוא ,והכבוד הממון ואהבת
 כל שהחולה כמו בתשובה ישוב ולא יתחרט לא לעולם , שחטא ידע או יכיר שלא שמי החטא

 החוטא וכן ,רפואה לעולם יבקש שלא לפי שיתרפא לו א״א חולה שהוא ידע או ירגיש שלא זמן
היו כשלא לישראל מאשים השי״ת היה ולזה ,בתשובה ישוב לא לעולם שחטא ידע לא אם

עוד שם ועיין .ג' סימן ביחזקאל רש״י פירש וכן ג' ביחזקאל הוא הכחוב לשון .מצור נשחיר )כ(
: אחרים פירושים חוזק מלשון והוא .מצחך נתתי מצור חוק כשמיר

בהפצר . טיגרא שמיר צור מחלמיש אונקלוס תרגם וכן
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 אל ואשובה אלכה אמר ,לפניו בתשובה ישובו שלא מה אל סבה היה שזה עונותיהן •כבירין
 ואז וחטאים כאשמים עצמן שיחזיקו עד כלומר ה׳( )הושע פני ובקשו יאשמו אשר עד מקומי
 הש״י ואמר ,נ״ה( )חהלים ונו׳ אדע אני פשעי כי דוד אמר וכן .פני ויבקשו בתשובה ישובו
 ג״כ וההתנצלות לתשובה, הכרחי החטא שידיעת להורות. נ״ח( )ישעיה תחשך אל בגרון קרא

 לעילם •שחטא בכה ההתנצלות שיועיל החוטא ב יחש שאם ,התשובה מונע •שהוא מענינו כבואי־
 יצליח לא פשעיו מכסה שלמה אמר שעליו פשעיו מכסה נקרא וזה ,עליו יתודה ולא יתחרט לא

 כאדם כסיתי אם איוב אמר ,אחר בדבר חטאו תולה כשאדם הוא החטא שכסוי כ״ה( )משלי
 וגו׳ עמדי נתתה אשר האשה ואמר חטאו על התנצל שאדה״ר לפי וזה ,ל״ה( )איוב וגו׳ פשעי

 דרכיו על עיניו תמיד להיות באדם נתן שהשכל לפי , כלל התנצלות לו הועיל ולא ג׳( )בראשית
 וע״כ אדם שום אותו יטעה שלא להזהר צריך וכן כפרד" וצריך חוטא השוגג נקרא ולזה ,יחטא שלא

 ,אשתו לקול לשמוע שלא נצטוה שלא ואע״פ )שם( וגו׳ אשתך לקול שמעת כ; לאדם נאמר
 בזאת אשת־ לקול שמעת כי ולז״א , נענש הגופניית התאוה אחר עצמי למשוך אליה בשמעו אבל

 פלוני לומר התנצלות לאדם יועיל שלא שיורה ממה חה ,לשכלך שמעת ולא הגופניית התאוה
 רחמנא אונס רז״ל אמרו שעליו הגמור האונס אלא החטא על התנצלות שאין ,לחטוא לי גרם

 מעכב הוא הכבוד או הממון ואהבת ,זה אחר הבא בפרק האונס ענין נבאר ועוד .פטריה
 בעבור או •ן מט תועלת בסבת היא התשובה אם בתשובה ישוב אם שאף וזה ,התשובה את

 לאהבת זה שיהיה צריך לכסלה עוד ישוב שלא עליו כשיקבל כי תשובה,גזה אינה הכבוד
 היה שלא לפי להתקבל ראויה שתשובתו אומר דוד היה וכן .כלל זה לזולת לא בלבד השי״ת

 הכרת על ירמוז אודיעך חטאתי אמרו ל״ב( )חהליס אודיעך חטאתי שאמר קבלתה מונע דבר בה
 ירמוז פשעי עלי אורה ואמר ,כלל החטא על התנצל שלא ירמוז כסיתי לא ועוני , החטא

 תשובת שהיתה ולפי ,והכבוד הממון בעבור ולא בלבד השיית לאהבת היתה והודוי שהתשובה
 ואמר פעמים שני לשמואל חטאו שתודה אע״פ ,תנאים הג׳ אלו חסרה בעמלק כשחטא שאול

 כי שחטא מכיר היה ולא החטא מכחיש היה שבתהלה וזה כלל, תשיבתו נתקבלה לא חטאתי
 ואלך ה׳ בקול מעתי ש אשר השיב מ״ו( ש״א ה׳ בקול שמעת לא ולכה שמואל לו כשאמר

 שחטא ממה יותר ההוא בהפצר )א( חוטא שהיה שמואל לו וכשאמר וגו׳, ה׳ שלחני אשר בדרך
 כלומר הפצר, ותרפים ואון מרי קסם חטאת כי וא״ל החטא עיקר שהיה עצמו הראשון במרי

 לומר מפציר שהיה וההפצר בלבד לאו שהוא קסם חטאת כמו הוא החטא עיקר שהוא שהמרי
 ,החטא עיקר שהוא מהקסם קשה יותר והוא ע״א חטא שהוא ותרפים און כמו הוא חטאתי לא

 ואטד שקר בדבי־י החטא על התנצל אבל חטאתי ואפר שחטא שאול הודה הללו דברים מתוך
 וה׳שתהויתי עמי ושוב לו כשאמר עמו לשוב שמואל אבה לא ולפיכך ,וגו׳ העם את יראתי כי

 לא חטאתו שהודאת לפי ללכת, שמואל ויסוב ה׳ דבר את כיטאסתה אשוב לא לו והשיב לה׳
 סתם חטאתי ואמר שחטא אח״ב שאול וכשהודה ,שקר בדברי מתנצר שהיה כלל הוראה היתה

 כמו הכבוד בעבור היתה זו שתשובתו דעתו שאול שגלה לפי אבל עמו, לשוב‘שמואל הסכים
 לשמואל ונאמר תשובתו נתקבלה לא השי״ת לאהבת ולא כו״ו( )שם וגו׳ כבדני ועתה שאמר

 ואילך, משם שמלך השנים שאול מלכות שני בכלל נמנו לא ולזה , למלך דוד את שימשח מיד
 בשדה שהיה אומר שהכתוב שאול מלפני בורה דוד היה יותר או שנים שתי שהרי תדע

 ובמצודה זיף במדבר בא״י מסתתר שהיה רב זמן כלבד חדשים וארבעה אחת שנה פלשתים
 ויבחר ישראל על מלך שנים ושתי במלכו שאיל שנה בן אמר והכתוב ,נבל רועי עם ובכרמל

 השלשת לו בהר למלך שנמשח שנה שאחר ופירוש ,י״ג( )שס וגו׳ אלפים שלשת שאול ■לו
 לו וא״א ,יותר ודא שנים ב' ישראל על אח״ב שמלך ואומר המלחמות לעשות והתחיל אלפים

 ובמלכי עמק ובבני במואב אויביו בכל כביב וילחם הכתוב שהזכיר המלחמות כל שיעשה
 שנמשח שמיום אלא , ג״כ דוד אחרי רודף בהיותו שנים בשתי י״ד( )שס וגו׳ ובפלשתים צובא

 על שכלך בשת באיש תמצא שכן ,מלך שהיה אע״פ לשאול מלכות נמנה לא למלך דוד
 ב' אלא לו נבנו לא כן ואע״פ שנים ז׳ שהיו יהודה על בחברון דוד שמלך השנים כל ישראל

 וגו'. מלך שנים וב׳ במלכו בשת איש שנה ארבעים בן כמ״ש מלחמה בלא מלך שעמד שנים
 שאול בית והיו דוד בית ובק שאול בית בין המלחכת והתחילה שמלך שנים ב׳ שלאחר ב׳( )ש״ב

 לו נמנה לא לשאול וכן ,מלכותו שני בכלל נמנו לא וחזקים הולכים דוד ובית ודלים הולכים
: למלך דוד שנמשה אהד מלכות

שנענש כמו אהד עונש נענש ולא חטאו לפי כפנו המלכות שהוסר שאול נענש למה *אולם

ייי שרשים
: חטאת• לא ואמר בשמואל מפציר שהיה .ההוא בהפצר )א( כו פרה

לפי
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בדברי

 לא שדוד הוא דעתי לפי בזה הטעם מטנו, המלכות הוסרה ולא שבע בת ענק על דוד
 בתורהו בה שנצטוה פרטית במצוה או מלך שהיה אחר בה שנצטוה פרטית במצוד. חטא
 כל כוללת רציחה או איש אשת איסור כי האנשים כל עם אותו כוללת במצור. אלא מלך שהוא מצד

 אליו פרטית במצוה הטא שאול אבל ,האנשים כלל לעונש שוה עונשו שיהיה ראוי ולכן ,האנשים
 בואי ער הוחל ימים שבעת שמואל לו שאמר מלך שהיה מצד או מלך שהיה אחר שמואל כפי

 זה ובעבור ס״ו( )שם וגו׳ עליו תחמול ולא וגו׳ עמלק את והכיתה לך ג״כ ואמר י׳( א׳ )שמואל אליך
 בגלגל עולה והעלה דבריו על כשעבר וע״כ ,עתו בלא ושימות מזרעו המלכות בהסרת נענש
 כזרעו המלכות שיפסק כלומר י״ג( )שם תקום לא ממלכתך ועתה לו נאמר שמואל שבא קודם
 ה* דבר את מאסתה בי לו נאמר עמלק בדבר וכשחטא ימיו בחצי שימות לו אמר לא אבל

 שהדבר ואילך כשם מלכות לו יחשב ולא עתו בלא שימות כלומר פ״ו( )שס ממלך וימאסך
 על שמואל א״ל אוב בעלת ע״י שמואל את שאול כשהעלה וע״כ ,האדם יקימנו לא הנמאס

 כ״ה( א׳ )שמואל עמי ובניך אתה ומהר וגו׳ בעמלק אפו חרק עשית ולא ה' בקול שמעת לא אשר
 4 ממנו נפסקת המלכות והיתה עתו בלא מת היה אליו פרטיות מצות אלו היות שבעבור לו רמז

 בעבור רביעי דור עד זרעו ביד המלכות שיתקיים ליהוא הש״י שייעד מה הטעם עיז ויורה
 שחטא בעבור שלמה וכן ,הבעל ועובדי אהאב בית להשמיד שנצטוה הפרטית המצוה ששמר
 הוסרה מלך שהוא מצד המלך עליהן שנצטוה הפרטיות והמצות נשים לו ירבה לא במצ:ת
 שנשבע השבועה בעבור ובנימין יהודה שבטי רק לו נשאר ולא ממנו השבטים עשרת מלכות

 באומנות חטא ששאול והוא אחר טעם בזה שכתב מי ויש .הזה בדבר דעתי זהו х לדוד הש״י
 חטא היה שחטאו הכלכיי באומנות חטא לא דוד אבל ,ההוא האומנות שיאבד וראוי המלכיי

 שאהד סופרים לשני דומה זה והרי ,למחילה נתן ולכן המלכיי באומנות התלות לו שאק אחר
 עונשו אחד לכל המלך נתן שכאשר ,הערוה על שבא חטא ואחד מזוייף שטר שעשה חטא
 והרי אומנתו שיפסיד ראוי אין שלקה שאחר להלקותו הערוד. על שבא למי והעניש חטאו כפי
 שקבל לאחר אף מזוייף שטר שעשה הסופר אבל ,זה קודם שהיה כמו אומנתו באמונת נשאר זה

 שאול וכן ,באומנתו כלל אמנה לו יתן ולא מאומנתו להעבירו ראוי הוא הנה שחטא מה על ענשו
 להעבירו ראוי היה כראוי בעמלק נקמה עשה ולא אגג על שחמל המלכיי באומנות שחטא לפי

 נאמר עמלק מלחמת שקודם לפי )ב( מזה יותר בו יאמר לא אם מספיק אינו הטעם וזה ,ממנו
 לתקן ואפשר ,שמואל שבא קודם בגלגל העולה שהעלה על י״ג( )פס תקום לא ממלכתך ועתה לו
 עד במלך להיות הראויות הכרות כשנבאר ,הדרך ע״ז הראשון הדעת אל )ג( ולהשיבו הדעת זה

 המלכות מצד למלך ההכרחיות שהמדות הנראה ולפי .הקודם החטא מהם באחד שיוכלל )ד(
 <צדק משפט העם את ולשפוט באויבים להלחם הוא המלך בהקמת שהבונה וזה ,ששה הם
 כן ועל ח'( )שס מלחמותינו ונלחם לפנינו ויצא מלכנו ושפטנו מלך כששאלו ישראל אמרו )ה(

 אנשי ,ארבע שהם נתבארו כבר השופטים מדות אולם ,לזה ההכרחיות המרות בו שימצאו ראוי
 מצד הכרחיים שהם התארים אלו עם וכשנערב ,בצע שונאי אמת אנשי ארהים יראי חיל

 ומוסר לעמו ורחמן לזרים אכזרי המלך שיהיה צריך האחד .ששה כלם בין נמצאם המלחמה
 לשמור והדוב הארי עם ולהלחם המזיקין להסיר נפשו לסכן הרועה שמדרך כמו ,להצילם נפשו
 אליו למטיבים שייטיב והשני .ינהל עלות ישא ובחיקו טלאים יקבץ בזרועו עליהם ולררם הצאן

 אם בעדו יקנא מי כבודו ר בעב נפשו ימסור מי כן יעשה לא שאם מלחמתו ולאנשי ולעבדיו
 ראוי אין הצאן לשמור שהושם שהרועה חמק, יהיה ולא בצע שונא שיהיה והשלישי .בו יבגדו

 לפרנס הצאן שיהיו בהפך הענין ישוב שאז עצמותם מעל ובשרם מעריהם עורם ל לגז. לו
 , י״ז( )דבריס מאד לו ירבה לא וזהב וכסף הכתוב אמר ולזה ,הצאן לשמור הרועה ולא הרועה

 שיהיה והרביעי .כעמו יקח בהם ימצא כשלא האויבים מן אפי׳ וזהב כסף לקבץ ישתדל שאם
 ולא גדול פני יהדר ולא דל פגי ישא ולא עול מלתעות לשבר בגבורים לבו כח אמיץ חיל איש
 צדק/ משפט וישפוט בשפתיו עולה ימצא ולא אמת מדבר שיהיה וההכישי .משפט לעשות יירא
 רצונו להשיג יכול שאינו מפני או היראה מפני אם הוא הנה שקרים דובר או מכחש שהוא שמי

 שכן וכל א׳( )שס איש מפני תגורו לא הכתוב אמר אדם משום לירא לו אין והשופט ,זה בזולת
הארס יבטח לא כי ועוד ,שישקר לו ראוי אין וע״כ רצונו מעשות ידו על שיעכב מי שאק המלך

 שרשים
 ועתה לו נאחר עמלק מלחמת שקודם לפי )ב(

 החטא על אפילו א״כ פירוש וכו׳. ממלכתך
 העונש כן גס לו נאחר המלכיי באומנות היה שלא

שחטא .הראשון דעת אל )ג( :המלוכה .מהסרת

 כמכר מלך שהוא מצד כה שנצטוה פרטיית בחצוה
 החטא מה© באחד שיוכלל עד )ד( :למעלה
 עמלק מלחמת קודם שהיה הזה החטא .הקודם

. אמרו )ה( :הללו החדות מן באחד נכלל יהיה
וזהו
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 דבריו על והרד שמים ירא שיהיה והוא רפיה; תהגה ולשונו עולה שפתיו תדברנה אם המלך בדברי
 7 כלך שהוא אהד או מלך שהוא מצד עליהן שנצטוה מצותיו וישמור השי״ת לעובדי נכנע ויהיה

 כהם יותר המצות מן חורין בן שהוא לחשוב אחיו על יתגאה שלא לו ראוי הפצות בשאר ואף
 כמאמר וזה י״ז(, )כס ושמאול ימין הפצוה מן סור ולבלתי מאחיו לבבו רום לבלתי הכתוב אבר

 יבאו ובמלס־יה בתורה מזלזל המלך את העם יראו ואם נאמנים אחים והדת המלך החכם
 בראשונה אולם ,בכלן חסר אותו נמצא שאול פדות וכשנחפש .התורה ותפול בה להקל העם כל

 שטות של ק״ו שעשה נהל עסקי על כו״ו( א׳ )שמואל בנחל וירב רז״ל שאמרו עד אגג על שחמל
 הבחנים עיר נוב את כי עמו על אכזרי והיה צ״ו( דף )יומא וכו׳ הורה אמרה אחת נפש על ופה
 המלאך וכשראה הברזל ובהי־יצי במגרה ומעבירם מואב את בכה שהיה בהפך ודוד חרב; לפי הכה

 אבי ובבית בי ידך נא תהי עשו מה הצאן ואלה )ו( העויתי ואנכי חטאתי אנכי אבד המשחית
 בשעת שצוה בהפך ודוד ,גלית בהריגה נפשו שסבן לדוד הטיב שלא בשנית .ל׳ד( ב׳ )שמאל

 אל ותעט שאול על הכתוב אמר בשלישית .ב׳( א׳ )מלכים הסד תעשה הגלעדי ברזילי ולבני מותו
 משלל ברכה לכם הוא ואומר השלל ומחלק לב נדיב שהיה בהפך ודוד כ״ו( א׳ )שמואל השי־ל
 היה לא ודוד כיו( )פס בקולם ואשבע העם את יראתי כי שאול אמר ברביעית .ל׳( )שם ה׳ אויבי

 בחמישית מ׳(. כ׳ )שמואל עמו לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי הכתוב אבר משפט מעשות ירא
 בא כאשר הנביא נתן אליו בבא ואמר כיד הודה ודוד פשעיו מכסה לשבואל כשקר שאול שהיה

 הפרטיות במצות דבריו על ועבר לשמואל נשבע היה שלא בששית .נ״א( )קהלים שבע בת אל
 הדברים ולפי כפיהם. שנצטיה מה בכל ולשמואל ההוזה ולגד הנביא לנתן נשבע היה ודוד שנצטוה

 גם .ה־אשק הטעם אל השני הטעם זה שישוב אפשר היה המדה זאת שבצד מבואר הוא הללו
 היתהפבה זה בעבור חסרבכלן, ושאול הללו הפדות בכל שלם דוד נמצא הכתובים כשיחופשו

 צבאו שר אבנר וגם למלוכה הנון זרע ישארממנו ושלא לשאול המלכות ישאר שלא הש״י כאת
 הבאים לכלבים ודוגמא משל שיהיה כדי וזרעו דוד ביד יפה קיום המלכות שיתקיים כדי פת

 למלך ראיי אין ולזה ,היא שלו שהמלכות כבודו עיני למרות הש״י על יתגאו שלא כדי אחריו
 כמאמר ד’בפי שבארתי כמו הכבוד מלך שהיא תורתו ושומרי הש״י בעובדי לזלזל ודם בשר
 ונשוב . ■:'( )דניאל מלכין ומהקים מלכק מהעדה חמניא ׳עדניא מהשנא והוא הכתוב ואמר שני

 כן שזכרנו, תנאים הג׳ חסרה להיותה שאול תשובת נתקבלה שלא שככו ונאמד הפרק לענק
 זה ויתבאר ,שזכרנו תנאים הג' בה שהיו לפי שבע בת על דוד תשובת נתקבלה זה בעבור

 לא שהתשובה לרמוז כחסד־ אלהים הנני ואיבר שבע בת ענק על בתשובתו שהזכיר ככה
 כלומר נ״א( )קהלים פשעי מחה רחמיך כרוב ואבר ,שזכרנו כמו החסד צד על אלא הקובל

 כחי יהיה שלא כדי )ז( בב״ת שהם רחמיך כרוב אותם כהה ורבים גדולים שפשעי אע״פ
 הראשק התנאי על לרמוז )שם( אדע אגי פשעי כי ואפר .לפחול מכחך גדול יותר א להט

 חטאו על מתנצל היה שלא לרכח תמיד נגדי וחטאתי ,מבנו נעלם החטא היה שלא ולוכר
 התנאי על לרמוז )שם( חטאתי לברך לך ואמר ,שחטא חושב הוא שתמיד חטא שלא ולומר

 אלא יענישוהו שלא אדם בני פחד או מפק הנאת או הכבוד פפני תשובתו היתה שלא חג׳
 יודעק האנשים היו שלא בסתר כלוכר למקום אדם בין היו שהעבירות השי״ת אהבת פפני
 העבירות על העבירות מיני שני על להתודות עשיתי בעיניך והרע לומר וכפל ,השי״ת אלא בהם
 לך אמר למלים ארם שבין העבירות על ,לחבירו אדם שבין העבירות ועל למקום אדם שיק

 אטר בהן וכיוצא תונו ולא תגנובו לא בכו לחבית אדם שבק העבירות ועל חטאתי, לבדך
 יתברך השם שצוה אחר לחבירו אדם שבק כצות שהן שאע״פ וזה ,עשיתי בעיניך והרע
 מה אל שב בדברך תצדק ואמר .כצותו הפך שיעשה מי השם בעיני רע הוא הנה

 שאתה שאפרת בפה שתצדק בעבור כלומר ,וגו׳ מעוני כבסני והרב פשעי מחה שאמר
 שתשפוט בפה שתזכה וכדי , פשעי כהה לחטאתם וסולח מוהל לשבים בחשובה מקבל

 אחר כהטאתי טהרני ,שב ואינו בתשובה לשוב יכיל שהוא אחר חטאו על האדם את
 תיטיב אם הלוא קק על שנאמר למה שב ובשפטך שבדברך אומרים ויש )ח( .לפניך שב שאני
 ברבור ואם בפהשבה אם היא שהעבירה ולפי עליו. שנשפט מה ואל )נו( ד׳( )בראשית שאת
 בדבור ואם החרטה במחשבה אם ,בשלשת■ התשובה שתהיה צריך בכלן או במעשה ואם

העבירות הפך המעשים שיעשה אבל ,בלבד החטא עזיבת יספיק שלא במעשה ואם הודף

שעשה שרשים
ותזכה בדברך תצדק מ״ש כלומר .וכו׳ ובשפטך מורה זהו .עשו מה הצאן ואלה )ו( :שאמרו וזהו

הראשונים דבריך את ור״לשתצדק כד. שב בשפטך כחו יהיה שלא כדי )ז( עמו: מל מרחם שהיה
שנשפט מה כו׳:)ט(ואל תיטיב אס הלא לקין שאמרת בפרק לעיל שנתבאר ע״ד ;וכו' גדול יותר לחטוא

הטובה נקרא איזה אנחנו שנבאר וע״ד פי' .עליו שבדברך אומרים דש וקין:)ח( חשה תכלת בענק כ״א
 שעליה
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 וגו* אלהים לי ברא טהור לב אמר המחשבה על ,כלן על מתפלל דוד היה לפיכך שעשה
 אמר המעשה ועל נ״א( )שס תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי ה׳ אמר הדבור על .דר.( )תהלים

 האנשים שיראו כדי העבירה הפך מעשים שיעשה כלומר נ״א( )פס וגו' דרכיך פושעים אלמדה
 מעשים בעשיתם שתהיה ראויה שהתשובה הנביא באר וכן .הש״י אל לשוב וילמדו מוסר ויקהו
 ובארו ג׳( )יונה הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם את האלהים וירא הכתוב אמר העבירות הפך

 בבירה ובנאו מריש גזל שאפי׳ מעשיהם את אלא נאמר לא תעניתם ואת שקם את ז״ל רבותינו
 נ״ה( )ישעיה וגו׳ דרכו רשע יעזוב ישעיה אמר וכן ע״ב( ע״ז דף )ר״ה הבירה כל מקעקע היה
 דרך לו ויבחר העבירה הפך מעשים שיעשו לפעל שהגיע העבירה על דרכו רשע יעזוב אמר

 המותרים הדברים אפי' נפשו לשובע מלאכול ויזהר יתענה אסורות במאכלות חטא אם ,אחרת
 ,לעניים ממונו יפזר הצדקה מן עיניו העלים ואם ,לך במותר עצמך קדש רז״ל שאמרו כמו
 ולשוב במצות לדקדק ישרה דרך אותם ילמד במצות ראש בקלות לנהוג לאנשים הורה ואם
 אח לתקן יוכל שבמה שלמה בתשובה לשוב אפשר אי הרבים את שהמחטיא לפי ,הש״י אל

 כיוצא כל וכן נ״ח( )חהליס וגו׳ דרכיך פושעים אלמדה אמר ולזה ,לחטוא שגרם ממה עותו אשר
 מחשבותיו און ואיש תהו ,מחשבות יודע לפני מחשבותיו יטהר בלבד במחשבה חטא ואם , בזה

 יתב׳ השם לאהבת שתהיה צריך שהתשובה להורות וירחמהו ה׳ אל וישוב ואמר נ״ה( )ישעיה
 השבים לב לחזק לסלוח ירבה כי אלהינו ואל ואמר ,הכבוד ואהבת הממון לאהבת לא בלבד
 ראוי וע״ב ,העונות מן מרובה יותר שסליחתו העונות רבוי בסבת התשובה מן יתיאשו שלא

 בידו הרשות היות אחר גדול לעונש ראוי שהוא בתשובה יחזור לא שאם וישכיל שירע לאדם
 שאמר וזה , ?у יכול היותו אחר ישוב לא אם שיענישנו מהש״י וירא שב ואינו בתשובה לשוב

 שבעבור יאמר שאיך זר דבר לכאורה נראה וזה ק״ל( )חהליס תורא למען הסליחה עמך כי הכתוב
 עונותיו כל על לו ימחול שהש״י האדם שירע שאחר להפך נראה והדבר יורא הסליחה שעמו

 הדבר מן האדם יירא שלא שכתבנו הדרך על יתבאר שפירושו אלא ,מחטוא יחוש ולא יירא לא
 על לאדם הכרחי העונש היה ואם , לאדם הכרחית שהיא אחר מהמות יירא שלא כמו ההכרחי

 להנצל לו אפשר שאי יודע שהיה אחר מהש״י ירא האדם היה לא מחילה תקות באפם החטא
 לחטאים וכולח מוחל שהש״י יודע שה,א עכשיו אבל ,יחטא שלא לו אפשר שאי לפי ,מהעונש

 יתן ולא לחטוא ירבה שאם בהכרח מזה יירא הנה מהעונש להנצל לו ואפשר התשובה ע״י
 הש״י מלפני החוטא יירא זה ובעבור ,לו סלוח ה׳ יאבה לא לפניו בתשובה לשוב לבו אל

 נפשו ובכל לבבו בכל הש״י אל ישוב ושאם החוטא אל הכרחי העונש שאין יודע היותו אהר
: הסליחה עמו כי לסלוח וירבה ירחמהו מאדו ובכל

 שנעשית שאחר זה, והוא מענינה שהונח מה לפי גדול פפק התשובה בענין יקרה כז פרק
 הנפש את ההורג וכי ,ובודוי בחרטה התשובה תועיל כה בפעל העבירה

 אליו הנרצח נפש התשוב שאמרנו כמו ובלבבו בפיו בתשובה וחזר השבת את המחלל או
 הבית שסתר למי דומה זה והרי ,בזה נשמר )א( ישוב אם המחולל השבת או וחרטה בודוי
 היאך וא״כ ,תעשה ואל בשב דברים ברוב עוד תבנה לא כי ,בפיו אותה ובונה וחוזר בפעל
 מאיזה באור צריך דבר וזה ,בפעל שנעשה החטא וללבן למרק כזו תשובה שתספיק אפשר

 האדם ישובח שעליהן האנושיות שהפעולות ונאמר .התשובה לבעל התשובה שתועיל אפשר צד
 בעת יודע אותן העושה כשיהיה וזה ,בבחירה הנעשות הרצוניות הפעולות הן הנה• יגונה או

 השכורים יתנצלו ולזה ,זולתה על בה ובוחר בעשייתה ורוצה ההיא הפעולה עושה שהוא עשייתן
 ,ובבחירה ברצון שיעשום ואע״פ ידיעה בלי שעשאום לומר השכרות בעת שעושין פעולתן על

 ומבחירתו מדעתו געשו אם אף ברצונו שלא הנעשות הפעולות על האדם שיגונה נאמר לא וכן
 שמענישין העונש מטבול יותר בעשייתה ובוחר ההיא הפעולה עשותו בעת יודע שהוא כלומר

 . עליה יגונה לא האונס מהכרח אלא ברצונו נעשית שאין אחר ואולם יעשנה. לא אם אותו
 שיודע הפעולה היא רעה היא אם יגונה או טובה היא אם עליה האדם שישובה הפעולה כן אם

 יפול שלא והפעולות ,בעשייתה ורוצה זולתה על בה ובוחר אותה שעושה עשייתה בעת האדם
 אותן הפועל שאין הפעולות והן הגמור האונס פעולות הם , כלל הגנות או השבח שם עליהן
 ראשו חברו והוציא אבן המשליך כאדם ,זולתו על אוהו בחר ולא ההוא בפעל רצה ולא יורע

 ,בו רוצה ולא זולתו על אותו בוחר הוא ולא בעשייתו הפעל ידע לא הפועל שזה ומת וקבלה
 דרך על באונס להורג תורה חייבה לא ולזה ,והגנות השבח עליו יפול שלא הגמור האונס וזהו
האונס מן המעורבות והפעולות ,והרצון האונס מן מעורב צד בו שיש בשגגה להורג אלא זה

והרצון שרעים
 : השבת . נשמר )א( כז פרק שמבאר וזהו .וכו׳ תיטיב אם הלוא נאמר שעליה

 הנה ;וכו׳ שהעבירה ולפי במ״ש אח״נ והולד
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 שייוחסו ראוי אם לידע קשה דבר הוא שזכרנו המינים אלו שני בין האמצעיור שהן והרצון
 אל שייוחסו שראוי ומהן האונס אל שייוחסו שראי מהם יש אם או הרצק, אל או האונס אל

 שזה יראה הנה ,בו יפגעו פן זרוע בעלי אנשים מיראת מגונה דבר העושה שהאדם .הרצק
 צער כל עליו לסבול ראוי דבר בכאן היה שאם אלא בהכרח, נעשה ההוא ושהדבר האונס מסוג

 הדרך ע״ז כשיעשו הפעולות אלו שיכנסו ראוי הנה )ב( לעשותו ידו האדם שישלח טרם וטורח
 יכנסו הנה חזק וצער גדול טורח בעדם לסבול ראוי שאץ ממה הפעולות כל היו ואם ,הרצק בכוג
 לסבול ראוי פעולות בכאן שיהיו ראוי שהוא יראה היטב כשיעויין אבל ,האונס בסוג הפעולות אלו

 משתיוחס חרצון אל עשייתן שתיוחס ראוי יותר ואלו ,אותם שיעשה טרם שבעולם צער כל בעדם
 שתיוחס ראוי יותר זולתו על יבחרו שיעשהו ובעת האדם שיעשהו שהדבר לפי !האונס אל

 צער או גדול טורה יסבול כשלא האדם יגונה ולזה ,האונס אל משתיוחס הרצון אל עשייתו
 לאדם ראוי שאק פעולות ויש ובאלהיו, במלכו למרוד או באביו לנער ידו שישא טרם מופלג
 זה על הוא הרצוניות הפעולות שהגבלת נראה כן ועל ,מופלג וטורח גדול צער בעדם לסבול
 הוא שנעשה ואהר בו ורוצה זולתו על יבהרהו שיעשהו ובעת האדם שיעשהו שהדבר ,הדרך
 פי על אף ,הרצון אל שייוחס ראוי הנה ,עשוי שיד,יה ורוצה הפץ שהוא כלומר בקיומו רוצה
 בא בעת בים סחורתם משליכים שהם הים ליורדי שיקרה מה כפו ,אונס קצת בתהילתו שיש
 , לאונס ודומה ברצק בים סחורתו שישליך אדם שום שאין אע״פ בי גליו מרוממות סערה רוח
 שיצאו אחרי שאף לפי ,הרצון אל שייוחס ראוי עצמו וסכנת צער על זה שיבחרהו מצד הנה
 סבה היה שזה בעבור כן עשוי שיהיה וחפצים הנעשה ההוא בפעל רוצים הם היבשה אל

 אחר אם ואולם !האונס מסוג ולא הרצון כסוג הפעולות אלו שיהיו ראוי כן ועל ,עצמם להצלת
 האונס אל שייוחס ראוי בהפכו וחפצים בוחרים היו אבל בזה רוצין היו לא היבשה אל שיצאו

 להשליך לעולם יבחר שלא אדם שאין שמאחר נראה אבל !ההוא הפעל בקיום רוצין שאינן אחר
 בקיומו רוצה שהוא אחר בשלוח הרצק אל זה שניהם ראוי ממות נפשו להנצל כדי לים סחורתו
 אינו ההוא הפעל שנעשה ואחר עשייתו בעת ברצון שנעשה דבר שכל יתחייב ומזה לעילם,

 אין פה רצק בו היה או ברצק נעשה בתחלתו אם אף עשוי היה שלא חפץ והוא בקיומו רוצה
 ובוחר רוצה ההוא הפעל שנעשה אחר אם ואולם ,וטעות לאונס אלא הרצה אל שייוחס ראוי

 הרצון אל שייוחס ראוי אונם קצת בתהלתו שיהיה אע״ם כן עשוי שיהיה בו והפץ ההוא בפעל
 בגמרא שם ופי׳ בחרטה פותחין והלכתא פ״ה( כ״ב )דף נדרים בפסכת שארז״ל כפה בן ויראה
 הרצון שאם הרצון קיום אהד הולך שהבל שיודה פפה וזה ,תהית וכדו עלך לבך ליה דאפר היאך
 אע״פ אותה ומתירק בטעות היא כאלו השבועה הרי קיים הרצון אק ואם קייכת השבועה קיים

 שד,עבירה רוצה שהוא בלבו וגומר כשמתחרט תשובה הבעל זה ולפי ,ברצון תחלה שנעשה
 יורה הה ,אותה יעשה לא אהרת פעם לידו תבא ושאם נעשית היתה י לא ידו על הנעשית
 הפדות בספר אריסטוטלוס שאפר כבו ,והשכל ידיעה ובלי בטעות נעשה הראשון שהבעל

 דבר לידו שבא כגון השובה בעל דמי היכי שאהיל וזהו ,החרטה יקבלו לא השכל שפעולות
 כי פ״בע״ה( דף )יזמת מקום ובאותו אשה באותה ברק באותו יהודה רב פחוי הימנה ונצול ־ערוה

 זה לעשותו ישוב ולא הש׳י לאהבת יצרו יכבוש התנאים אותם בכל לידו ההוא הפעל כשיבא
 והשכל דעת ובדי בטעות היה בראשון שעשה שהבעל ברבו וגמר חרטה מעקרו שנתהרט יורה
 הפעל על שעונה ראוי שאין כמו כזו עבירה על האדם שיענש ראוי ואין עליו, מתהרט שהוא אחר

 ברצון נעשה כן אם אלא עליו האדם ישובה לא הטוב הפעל וכן יריעה, ובלי בטעות שנעשה
 יתחרט שאם ,עליו יתחרט ולא עשוי שיהיה ירצה כלומר בקיומו ירצה שנעשה ושאחר בתהלתו

 שנאמר מה על קדושק במסכת ת״ל בארור! דבר .יזה ,לצדקה לו תחשב ולא שכרו הפסיד
 שם והקשו י״ח( )יחזקאל ימות מעל אשך במעלו עול ועשה מצדקתו צדיק ובשוב ביחזקאל

 הפעל שאפי׳ נראה הנה ,הראשונות על בתוהה רב אמר ומתרץ חייב וכמחצה זכאי כמחצה ולהוי
 מתהרם ואינו בקיומו רוצה כן אם אלא שכר עליו יקובל או עליו שישובה ראוי אין הטוב
 לפי ונתבאר .שכר עליו לקבל ראוי ואין נעשה לא כאלו הוא הרי עליו יחהרט אם אבל עליו

 ההוא הפעל נעשה שלא יורה זה הנה בקיומו רוצה ואינו כראוי עליה שמתחרט שהעבירה זה
 שבא והראיה עתה גהר שהרצק מה לפי שהו ע היה לא הפשיט לרצונו הונה ושאם גמור ברצון
 שהדבר בשער להיותו ובבהינהו וברצונו ברעהו הימנה ל ונצו אחרת פעם לידו זו עבירה דבר

התשובה היא הו ,יתברך השם בעיני רע שהוא מה לעשות לאדם ראוי שאין ה׳ בעיני רע ההוא
.הגמורה

«1שא וכו׳. ורוצה חפץ שהוא כלומר והצער, הרצון בסוג וכו׳ שיכנסו ראוי הנה )ב׳
: זה על מתחרנז הכורח לכבול רצה ולא חותם שפשה מאתר וכו׳.
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 נעשית לא כאלו העבירה תשיב שהיא העבירה לבעל התשובה שתועיל הוא הצד ומזה / הגמורה
 החסד צר ועל ,העונות מרוק ישיג ובזה דעת ובבלי בטעות שנעשה דבר הוא וכאלו בפעל

: למעלה שכתוב כמו נרבה הש״י ויאהבהו לצדקה לו החשב
 אל המביא ההכרח הנה שאמרנו כמו חסד ע״ד היא התשובה שקבלת אע״פ Г0 פרק

 מפעולתו שיגיע תמיד וחושק כופף פועל כל שמאשר )א( הוא החסד המצא
 במאמר שקדם כמו המות אהר נשארת הנפש היות האנושית ביצירה והמכוון ,המכוון התכלית

 השארות שהוא בו המכוון תכליתו אל שיגיע חפץ הוא הנה הש״י ידי מעשה האדם והיה )ב( ג'
 על העיר שכבר כמו לחטוא אותו ומפתה יום בכל עליו מתגבר אדם של שיצרו ולפי .הנפש

 מפתה הוא איך מגיד ופתוייו הרע יצר דברי כשמזכיר כי , קהלת בספר ע״ה המלך שלמה זה
 אכול לך לו אומר שבתהלה רעה לתרבות שמוציאו עד מעט מעט חלקות בשפת האדם ומסית

 עם־ מדבר והוא שלמעלה הפסוקים קשר לפי יצה״ר דברי הן שאלו ש׳( )קהלת וגו׳ לחמך בשמחה
 האלהים רצה כבר כי וגו׳ אכול לך לו אומר כן ועל חטאיו על תמיד דואג שהוא תשובה הבעל

 מכשול בהם שיהיה נראה שאינו הללו לדבריו יתפתה שלא בעולם חסיד לך ואין , מעשיך את
 שיהיה כלומר מ׳( )שם לבנים בגדיך יהיו עת בכל לו לומר יוסיף בזה לו נשמע וכשהאדם ,עון

 ראה לו לומר עוד יוסיף חטא אשר עון בזה שאין בזה גם לו ששמע ואחר ,ונאה מסולסל
 אליו להשמע הזו למדרגה אוהו שהגיע ואחר !פ׳( )כס וגו׳ אהבת אשר אשה עם חיים

 ולומר בעקר לכפור ומביאו עליו שמוסיף ער ישקוט לא המותרין דברים שהם אע״פ הללו בדברים
 מעשה אין כי עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל לו ואומר חשבון ולית דיין ולית דין לית

 שבתי לו בשאומר לדבריו ראיה ומביא ,שמה הולך אתה אשר בשאול וחכמה ודעת וחשבון
 ,בלם את יקרה ופגע עת כי וגו׳ להם לחכמים לא וגם וגו׳ המרוץ לקלים לא כי השמש תחת וראה

 את כשמראה רעה בדרך ומוליכו הישרה מדרך האדם את מטה בהם וכיוצא הללו ובדברים
 להוה היצירה בהחלת שעשה כמו לכבודו והושש בעדו ומקנא האדם בתועלת כרוצה עצמו

 לשון הוא דעתי לפי הזה במקום ואף ,הגן עץ מכל תאכלו לא אלהים אמר כי אף לה שאמר
 אלא הגן עץ מכל תאכלו שלא הש״י לכם שאמר מה על לי יש גדול כעס כלומר וכעס המה

 ועזבה אותה פתה ובזה ,יותר לכם מועיל שההפך לתועלתכם זו אתכם צוה שלא ידועים מעצים
 אותו ולהסית לו להרע מחשב אדם של יצרו ויום יום בכל וכן , חשך בדרכי ללכת יושר ארחות

 עיסה עלובה רז״ל ואמרו ה׳( )שס וגו׳ האדם לב יצר כי ואבר יתברך הוא עליו העיד שכבר כמו
 לאדם אפשר אי לפיכך ע״א( י״ו דף וחגיגה , ע״א נ״ב דף )סוכה רעה שהיא עליה מעיד שהנחתום

 אהד כנגד להרהר במחשבה יכשל שלא לו א״א והחוטא הרבה ואם מעט אם בפעל יחטא שלא
 רעה הרהור מצד לא אם לעשותה עצמו יתיר לא במזיד עבירה עובר שכל לפי , הדת מעקרי
 )סוטה שטות רוח בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם אין ז״ל רבותינו כמאמר בלבו שנכנס

 מנהיג לעולם שאין ויחשוב האל מציאות במחשבתו שיכחיש אם שהוא ווה פ״א( ה׳ דף ח׳ פרק
 )תהלים וגו׳ אלהים אין בלבו נבל אמר הכתוב כמאמר העבירה לעשות עצמו מתיר זה ומפני

 שיש שיחשוב או , אלהים אין בלבבו חושב היותו הוא החטא עשיית בסבת כי באר הנה י״ד(
 אל סבה ג״כ וזה , כדרכיו לאיש לתת אדם בני בפרטי משמח שאינו יאמר אבל ממציא לעולם
 יש אם שאף שיחשוב או (,,י )שס אלהים נאץרשע בה על הכתוב אמר לחטוא, עצמו שיתיר
 המעשה אסר לא או זה הש״י צוה לא שמא בלבבו אומר המעשים בפרטי ומשגיח מנהיג לעולם

 או חלב לאכול עצמו מתיר זה ומפני הנדה או והדם החלב אסר שלא שיחשוב האבר כאלו !הזה
 רבותינו שאמרו כמו השמים מן תורה שאין כמכחיש הוא והרי בהם וכיוצא נדה לבעול או דם
 מפי רבינו משה אחת תיבה אפי׳ או פסוק על שהאומר ע״א( ק״ג דף )סנהדרין חלק בפרק ז״ל

 השלשה מאלו אחת בכל כי מבואר והוא ,השמים כן הורה אין האומר בכלל שהוא אמרה עצמו
 שכתבנו כמו העקרים לכל אבות שהם הכוללים האלהית הדת מעקרי בעקר כופר הוא כונות
 זה ובעבור ,עצמו הדם או החלב מאכילת קשה ויותר רע יותר ספק בלי וזה ד׳( פרק )כמ״א

 הוא העבירה שעונש לפי וזה מעבירה, קשין עבירה הרהורי ע״א( כ״כן דף )יומא שארז״ל הוא
 י״ב בגיהנם רשעים של דינן שארז״ל כמו .נצחי הוא העקר כפירת ועונש , שיבוא כמו זמניי
 בעקר שהכופרים בעקר כופרים ואינם דת על העוברים הרשעים כלומר ע״ב( מ׳ דף )ר״ה הדש
 בתחית ושכפרו בתורה ושכפרו והמוסרים המינים אבל שארז״ל כמו נצחי שענשם בארו כבר

 מהעקרים אחת מכפירה הנמלטים שהאנשים ואחר .דורות לדורי בה זנין ונד לגיהנם יורדין המתים

ליםיהכו שרשים

 : האדם בהיות .האדם והיה )ב( :וט׳ כל כי כלומר .וכו׳ על פ כל שמאשר )א( כח פרה
מניע מבואר שהוא מפני
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 השם התחכם נצחי בעונש נדונים שיהיו ראוי זה ולפי כביר לא טזער מעט הם זה לפי הכוללים
 כדי תשובה שערי לו לפתוח האנושי הטין עם חסד לעשות חסדיו וברב ברהטיו יתברך

 דף וקדושין ,ע״ח נ״ב דף )סוכה רז״ל אמרו הנפש ממיתת הרע יצר כטכטורות יתנצל ידו שעל
 הקב״ה ואלמלא ל״ז( )מהטס לצדיק רשע צופה שנאמר יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו ע״ב( ל׳

 האדם את עוזר שהקב״ה העזר ידי שעל באר הרי בידו, יעזבנו לא ה' שנא׳ לו יבול אינו עוזרו
 כי אמר ידבר הנפש מיתת שעל יחזקאל באר וכבר ,להסיתו מבקש שהיה מהמיתה ניצול הוא
 ידבר, מת שכבר טי שעל יורה המת במות ולשון י״ה( )יחזקאל בשובו אם כי המת במות אחפוץ לא

 שעל שיראה ,המת נפש ותהיה מדרכו בשישוב אבל כבר שמת מי נפש במיתת אחפוץ לא ור״ל
 שהוא האדם יגיע ובזה ! העוה״ב לחיי ותזכה נפשו תהיה אבל המת האיש ימות לא התשובה ידי

 נדון להיות שראוי חטא יחטא אם אף הנצחי והשארותו שלמותו תכלית אל השם ידי כעשה
 אריב לעולם לא כי תשובה בעל על מדבר הנביא ישעיה שאמר מה וזהו ,נצחי בעונש בעדו

 החוטא את ולדין לנצח ולקצוף לריב לי היה הדין שמן אע״פ ר״ל נ״ז( )ישעיה אקצוף לנצח ולא
 הגוף את שיעטוף החיוני הרוה אם שאף כלומר ,וגו' יעטוף מלפני רוח כי אעשה לא נצחי בעונש

 עשיתי אני האנושיות הנשמות הנה ,לפגי שהם השמימיים הגרמים מניע )ג( ר״ל ,מלפני הוא
 האנושית הנפש על יאמר נשמה שלשון ,ידי מעשה שהם אחר ביותר עליהן לרחם לי וראוי אותן
 שהנשמות ואחר , (з"п )שס וגו׳ נשמה טתן הכתוב אמר חיים שבבעלי החיונית הנפש על ורוח

 זה ובעבור ,ביצירתו המכוון התכלית אל האנושי המין שיגיע להשתדל לי ראוי ידי מעשה הן
 שישוב ליסרו כדי אבל אכזרי מכה אותו ככה הייתי לא ואכהו קצפתי בצעו שבעון אע״פ

 כלומר ואקצוף הסתר אבל חטאיו כפי לו הראוי העונש כפי אותו מכה הייתי שלא ,לפני בתשובה
 ,לבו בדרך שובב הולך )ד( שהיה לפי ליסרו כדי מעט קוצף והייתי מהעונש קצת מכתיר הייתי

 פי על אף תשובתו קבלתי ר״ל ,אותו רפאחי לפני בתשובה ששב דרכיו כשראיתי אבל )ה(
 מכופר )ז( שילך כדי עמיו אל ונאסף הארץ כל בדרך אנחהו )ו( ולפיכך ,למיתתו סמוך שהיה

 נפשו כשאין כי ולאבליו ,לעוה״ב חלק לו בשנתתי לו ,ולאבליו לו נחומים בזה ושלמתי ,לעוה״ב
 עליו ואמר כדבר, המת שעל יורה לאבליו נחומים ולשון מיתתו, על מתנחמים הם נכרתת

 א״כ ונתבאר )ח( .העוה״ב לחיי לזכות הנפש אל הרפואה היא התשובה שקבלת וארפאהו
 ביצירתו המכוק התכלית אל שי דאג הכי; להגיע ורה ה־ מציאות עם התשובה המצא הכרחיות

 קרמו והתשובה שהתורה שארז״ל הוא ולזה ,השפל המציאות מכלל המכוק התכלית א1שד
: בתשובה הדבור זה ויספיק העולם. לבריאת

 לדת הכוללים העקרים מן הג׳ העקר שהוא והעונש בשכר עתה שנדבר וראוי סט פרק
 פי על שאף , וזה ,הדתות בכל הטכוון התכלית במקום והוא האלהית

 רצק השלמת זולת אחר תכלית אצלו שאץ כלל ולעונש לשכר יחוש לא כאהבה שהעובד
 שלא )ח( נאמר זה בעבור לא ,א׳( פרק )אטח וכו׳ כעבדים תהיו אל רז״ל ואמרו ,בלבד האהוב

 השכר מאהבת יעבוד לא מאהבה שהעובד לומר הבונה אבל ,חלילה ועונש שכר שם יהיה
 השכר שכל שטו וחושבי השם וליראי לסאטינים שבר שם שיש שיאמין אע״פ העונש ויראת
 העבודה היא התואר זה על שהיא והעבודה ההוא האהוב רצון השלמת בבחינת נגרו כאין ההוא

 מתחלף האלהית הדת היות ובעבור ,הדתות בכל הטבוון והעונש השכר תכלית אל המביאה
 לדת הכוללים העקרים מן אותו שמנו ש׳( )פרק בט״א כט״ש הנימוסיות הדתות לתכלית
 או ועונש שכר שם שיהיה אם ,מחלוקה בו הענק ימלט לא והעונש שהשכר ונאמר האלהית

 שיהיה ואם ,ובעוה״ב רוחני כלו שיהיה ואם ובעוה״ז נשמי כלו שיהיה אם ,שם יהיה ואם ,יהיה לא
 האמנת בענין נחלקים האנשים דעות ונמצא .בעוה״ב רוחני ושבר הזה בעולם נשמי שכר שם

 שאק שיאמין מי שיש ,החלוקה אותם שתגזור החלקים מספר כפי דעות לד׳ והעונש הנטול
 סי ויש ונפשיי, גופיי שכר שיש שיאמין מי ויש נפשיי, ולא גופיי לא עונש ולא שכר שם

 הזה המחולק והשורש )ב( ,גופיי ולא נפשיי שיאמק מי ויש ,נפשיי ולא נופיי השכר שיאמין

וי1ת? שרשים
 ל׳ בסרק לקמן השמימיים. הגרמים מניע )ג(

 : הגלגלים מכח באה החיוני שהנפש יתבאר
 תאות אחר שהלך .לבו בדרך שובב הולך )ד(
 מפרש עתה וכו/ דרכיו כשראיתי אבל )ה( :לבו

 וארפאהו ראיתי דרכיו ישעיה שאחר ככתוב
 אנחהו )ו( פ״א: לקחן נתבאר וכן וגו׳. ואנחהו

 במחילת מכופר. )ז( :שימות .וכו׳ הארץ כל בדרך
התשובה המצא הכרחיות כן אס ונתבאר )ח( :פון

 מבוארת שהיא אע״ם פי׳ .התורה מציאות עם
 היא כ״ה בפרק לעיל שנתבאר כמו בתורה

: מצחה מצד כן גס מוכרחת
.חלילה ועונש שכר שם יהיה שלא )א( כט פרק

 לשום מקוה שאינו מאחר
 גמול שוס שס אין בודאי א״כ בעבודתו גמול

 כונת כלומר הזה. המחולק והשורש )ב( חלילה:
דעת
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 שיאמר כי האנשים מן שיש הוא האחד הדעת ,הנפש במהות האנשים שבין הדעת בחלוק ׳תלוי
 משאר גדולה יותר ערמימות בו יש שהאדם אלא הב״ח נפש על יתרון בה אין האדם שנפש
 שיש כמו ,שלם באופן חיותו לתקון אליו המצטרכות והתחבולות המלאכות להמציא חיים בעלי

 שכך שם שאין הדעת זה בעלי יאמינו זה ובעבור ,קצת זה על זה יתרון חיים בעלי לקצת
 בעלי כשאר למקרים ונעזבים משולחים שהאנשים ויאמרו ,רוחני ולא גשמי לא כלל עונש ולא

 קרקרו על הכה כבר הדעת וזה , בלבד המינים לשמור אלא בם האלהית הכונה שאין חיים
 חלקיות ידיעותיהם )ג( שהב״ח היים הבעלי לנפשות האדם נפש תדמה שלא ואמר הפילוסוף

 !חיים בבעלי כן שאין כה מההוש העלמם אחר הדברים וישיג )ד( הדברים כלל ישיג והאדם
 לנפש האדם נפש שבין הגדול ההבדל על שיורה ממה זה וזולת והמקרה העצם בין ויבדיל
 כמו חיים הבעלי שאר מבין מיוחד תכלית האדם לנפש שיהיה כבלתי וא׳יא חיים הבעלי

 כבר נפשי שלמות שום חיים לבעלי יהיה לא אם ולזה ,שלישי ממאמר שני בפרק שבארנו
 שכר לאדם שיהיה שראוי ואמרו הדעת ע״ז חלקו הורה בעלי ובן .באדם זה שימצא יחוייב
 .בהשגחה זה שבארנו כמו האלהית ההשגחה צד על לגוף בעוה״ז ואם לנפש בעוה״ב אם ועונש

 לפי וזה ,ובעוה״ז גשמי שהוא אמר אבל ועונש שכר שיש שיאמין מי דעת הוא השני והדעת
 על שכלי כח בה בשיש חיים הבעלי על יתרון לה יש האדם שנפש שיאמינו מהאנשים שיש

 אלא )ה( היתרון זה שאין לפי אבל שכלו יתרון כפי בו להשגיח באדם האלהי הרוח ידבק ידו
 והגוף הנפש בין אשר הדבוק זה ובשיפרד הגוף אל )ו( תמיד צריכה שהיא יאמרו בלבד תכנה
 שלמות שום יצוייר שלא שאמרו העיון מבעלי כת ונלכדו נוקשו הדעת ובזה ,הנפש תעדר
 ובהשגחה משה בתורת מאמינים שהם וביתוס צדוק כת אחריהם ונמשכו הגוף בזולת לנפש

 והכחישו נתן דר׳ באבות שנזכר כמו ובעוה״ז בלבד גשמי הוא והעונש שהשכר זה עם ויאמינו
 בהורת דעתם לפי נזכר שלא ממה לדבריהם ראיה ויביאו ,וכל מכל המות אחר הרוחני השכר
 נפש היות חושבים להיותם הרעת בזה ונפלו ,גשמיות הצלחות אלא כלל נפשיי גמול משה

 שאר שנראה ואחר ,שכלי וכח וההרגש והצמיחה ההזנה ככח מתחלפות מכחות מורכבת האדם
 ההשכלה כח ממנה יעדר כן שגם יאמרו .והגוף הנפש שבין הדבוק בהפרד נפסדות הכחות
 מות כן זה וכמות חיים הבעלי כנפש נעדרת הנפש תשאר כבר שהשכילה מה עם בה שהיה

 מן הנמשכות המתחלפות הפעולות שאין ואמרו הדעת זה הפילוסופים גדולי סתרו וכבר ,זה
 השני בהמאמר שמיני בפרק שנתבאר כמו הפועל בעצמות רבוי שיחייבו ממה )ז( הפועל

 שלא וכמו , המשכלת לנפש העדר שיחריב ממה הגוף חיות העדר אק וגם )ח( הענין בזה
 המשכלת הנפש בהעדר יחוייב לא כן המגדל הכח העדר אחר המרגיש הכח העדר )ש( יחוייב

 יעדרו הכלי ובהעדר הנפש מפעולות קצת יראו ידו על כלי ושהגוף ,החיונית הנפש העדר אהד
 השכלית/ הנפש עצמות שיעדר מחייב זה אין אבל ,והתרגש והצמיחה כהזנה בלבד הפעולות אותן
 יתחזק )י( שהשכל בהפך הוא אבל הגשמיות הכהות כשאר בגוף תלוי השכל קיום שאין לפי

 את ישיג שהוא הגשמיות לכהות ידמה לא והשכל !הגשמיות הכהות בהחלש הארבעים אחר
 הביאו )ל( להכחישם שא״א חזקות אחרות וראיות ,הגשמיות בכתות משא"ב )כ( כליו ואת עצמו

 סתירת על ולהעיד .בזה להאריך צורך שאין אלא חיים הבעלי לנפש האדם נפש תדמה בשלא
 ועל האדם נפש על יאמר נפש ששם אבות מסכת בהקדמת ז״ל הרמב״ם כתב הדעת זה

 לפעולות דומות פעולות האתת מן שימשכו שנראה ואע״פ , השם בשתוף )מ( הב״ח נפש
 הנר ואור השמש אור שהרי ,הפועלים עצמי שידמו שיחייב ממה זה אין האחרת סן הנמשכות

 שאור ,שוים הפועלים שיהיו זה בעבור יחוייב ולא אפלים מקומות שגי יאירו בשהם יתדמו
 ואינו מתמיד ואינו כבה והנר זורחת השמש שאין במקום אף ומאיר כבה ואינו מתמיד השמש

 שתפסד חיים הבעל נפש שתפסו־ שאע״פ מחוייב אינו וא״ב ,טפל שהניצוץ במקום אלא סאיר

ותעדר שרשים
 ידיעותיהם )ג( :וכו׳ תלוי החולקים אלו דפת

 וישיג )ד( : פ״א בח״ג שנתבאר כמו .חלקיות
 העצם בין ויבדיל וכו׳ מהחוש העלמם אחר הדברים
 :י' פרק במ״ג לעיל נתבאר זה כל .וכו' והמקרה

 אל )ו( :בו הרוחני לדבקות .הכנה אלא )ה(
 שיחייבו ממה )ז( :היא והיא הנושא ס״א . הגוף
 האדם בנפש כן כמו פי׳ .הפועל בעצמות רבוי

 אינה וההרגש והצמיחה ההזנה כח בה שיש אעפ*י
בפרק שנתבאר וכמו .וט׳ שנתבאר כמו מורכבת

 מחה הגוף חיות העדר אין וגס )ח( זה: שאחר
 העדר )ט( : זה שאחר בפיק הוא מבואר .וכו׳
 יש אחד לכל כי .וכו' העדר אחר המרגיש הכח
 יתחזק )י( :ש״ב חן ברוח כמ״ש לקיומו מיוחס זמן

 :לבינה ארבעים בן שארז״ל כמו .הארבעים אחר
 כלום משיגין שאינן הגשמיות. בכח משא״כ )כ(

 :הנזכרים הפילוסופים גדולי .הביאו )ל( :מעצחותן
 ושם ח׳ פרק במ״ב נתבאר .השם בשתוף )מ(

נתבאר
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 הבעלי נפשות על יתרון לה שיש מודים שהם אחר הגוף מן בהפרדה האדם נפש »העדר
 הגמויל משה בתורת נזכר שלא ממה וביתוס צדוק כת לדבריהם ראיה שהביאו ומה .חיים

 לשכר מקום שאין במקום אלא הגופיי נכתב שלא שחשבו כמו כן אינו ,הגופיי אלא הנפשיי
 והדעת .יתברך השם בעזרת אותה שנזכיר לסבה )נ( ברמיזה נבהב הרוחני והשכר הרוחני

 ליכא עלמא בהאי מצוה שכר שאומרים טרז״ל קצת דעת והוא השני הדעת הפך הוא חג'
 והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי אמרו המוחש מן לזה ראיה והביאו ע״ב( ל״ה דף )קדושין

 זה של טובתו היכן וכת נפל ובחזרתו הבנים את ולקה האם את ושלח לבירה ועלה גוזלות לי
 שכלו לעולם ימים והארכת טוב שכלו לעולם לך ייטב למען אלא זה של ימיו אריכות והיכן
 והשכר המות אהר הבא העולם אלא ארוך שכלו ועולם טוב שכלו עולם להיות וא״א ,ארוך

 שיאמרו אהריהם שנמשכו תורה מבעלי וכת הפילוכופים כגדולי כת דעת זה וגם , הרוהני
 מפשט השכל כשיהיה בלבד המות אהד אלא אדם שדוא מה מצד לאדם שלמות שום שאין

 מדרגתם כפי הוא ע״ז זה השכליים הדברים שיתרון לפי וזה ,הגשמיים ומהדברים מההומר
 יתרון לו יש שהאדם ואחר !גדולה יותר מדרגתו שהיה יותר שישכיל שמי ספק בלי בהשכלה

 , בלבד בהשכלה תלויה מדרגה השלמות זה בעבור לו שיהיה ראוי היים חבעלי על השכל
 שנתן השכל ויתרון שלמות יהיה חיים הבעלי ואת אוהו הכולל גשמי בדבר זה תהיה שאם

 נעדרי להיותם חיים שהבעלי וזה ,מדרגה לשלמות ולא ממנו לנקמה חיים הבעלי על יותר בו
 עליהם דבא בצער ירגישו ולא כאדם למות שסופם משערים בהיותם יצטערו לא והבנה השכל

 עליו לבא המעותד ה־ע על ויצטער וידאג זה בכל ירגיש והאדם דבר, על ידאגו ולא בואו טרם
 לבא המעותד הרע על יצטער זולתו על לאדם שיש השכל מעלת שלפי עד ,ואנחה ביגון ויהיה
 ומשתתף גשמי דבר השכל כצד המושג השלכות שיהיה ראוי שאין יאמרו זה ובעבור עליו,

 זה כלל, גשמי בדבר לא השכל שהוא מהם שיבדל בדבר ומדרגה בענין אבל חיים לבעלי
 המות אחר שלמות האדם לנפש שיש יאמין ההשגחה מכחיש שהוא שעם ,בזה הפילוסוף דעת

 הטעם זה אהד לדק ויש . בזה דבריו אהד נמשכו התורה מחכמי ורבים הגוף מן בהפרדה
 שלמות שיהיה מזה יתבאר לא מקום ככל השני הדעת על תשובה הם הללו הדברים אם שאף

 שאמר כמו השכלי לדבר אלא )ה( שיהיה א״א והקיום שהשלמות שאחר וזה דמות, אחר האדם
 .בעצמו עומד דבר ההכנה שאין השארותו יצו׳יר איך )ע( הכנה אלא אינו שבאדם השכלי והכה
 בלתי דבר הוא ,אחד דבר והן הוא שישוב עד בטושכלות יתעצם הנקנה שהשכל שיאמר ומה
 ההשכלה כצד זולתי שיפסד מטבעו אשר היולאני כח הוא שבאדם השכלי הכח שאם ,מובן
 בשיושכל באד רחוק זה שכל הפועל בשכל דבקותה יצוייר איך או ,בעצמה ההשכלה העמוד איך
 עומד רוחני עצב שהנפש החכמים קצת אמרו זה ובעבור ,ג׳ בפרק הג׳ במאמר שכתבנו כמו

 יקבל אכל בעצמו עוכר עצם להיותו ההפסד בו יתכן לא ולזה ,ההשכלה אל מובן בעצמו
 בעצמו עומד עצם הנפש תהיה אם שאף לפי נכק אינו זה וגם ,בהשכלה השגתו כפי תענוג

 אהד הנפש שלמות א״ב ישיג ולא לבטלה ההכנה שלמות תהיה ההשכלה אל כוכן שהוא אחר
 נאמר אס אלא ,הג׳ מהמאמר ג׳ בפרק שכתבנו כמו אדם שום ישיגהו לא ואילי אלף מני

 ולא והרשע הצדיק בו ישוו זה ודבר הראשונות המושכלות השגת היא ההשכלה זאת ששלמות
 שדנפש הוא להורה והנאות הנכון שהדעת יראה בן ועל .מעולם אדם שום לב על זה עלה
 זה אי האדם כשישיג ולזה ,לבד ההשכלה אל ולא הש״י לעבוד ההשכלה אל מוכן רוחני עצם

 זה מצד ישיג קטנה או גדולה בשם הכרה או השגה זו אי שישיג מצד הש״י לעבוד השכלה
 חלק בפרק לרז״ל נמצא וכן ,העוה״ב ממדרגות מה מדרגה ההיא העבודה השכלת ר״ל )פ(

 לחיי זוכים תינוקות אימתי אמרו כ״ב( )נמלים יעבדנו זרע פסוק על ע״ב( ק״י דף )סנהדרין
 שוטר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו הה״ד אמן לומר משיורעין אמרו ר״ט משום העוה״ב
 שכתבנו כמו מבואר וזה ,אמנים שאומר אלא אמונים שומר תקרי אל כ״ו( )ישעיה אמונים

 ההשכלה הנער שכשישיג עד שתהיה זו אי העבודה אל ההשכלה מצד הוא הנפש ששלמות
 ממדרגות מה למדרגה יזכה ברכה איזו על אמן לומד שהוא שאפשר קטנה היותר דעבודה אל

 מצות שבעשית הג' מהמאמר ועשרים תשעה בפרק שכתבנו מה עם מסכים וזה ,העוה״ב
 בעצמו עומד רוחני עצם "מהנפש על ג״כ ויורה העוה״ב, ממדרגות מה למדרגה ארם יזכה אחת
של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם אין נשיאה ד״י משום ר״ל שאמר מטה

בית שרשים
 לו שיהיה לצייר אפשר היאך .השארותו יצוייר לסבה )נ( :בזה הרמב״ם דעת כן גם נתבאר
 השכלת לומר רוצה )פ( :השארות שוס עצמו בפני אלא )ס( : ובפ״ת בפל״ע לקמן . אותה שנזכיר

ור״ל זה מצד ישיג שאחר מה חל שב .העבודה איך )ע( כלל: גשמי לדבר ולא השכלי. לדבר
 מצד
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 שיש להבל חטא בו שאין הבל יוטה אינו לו אטר כאי ודידך דירי לאב" פפא רב א״ל רבן בית
 יתרון שיהיה אפשר היאך בעצמו עומד עצם הנפש תהיה לא ואם ע״א( י״ג דף )פירובין חטא בו

 למדרגה שהגיעו ורבא אביי על מעט אלא ההשכלה למדרגת הגיעו שלא רבן בית של לתינוקות
 תועיל בחטא נתלכלך שלא למי בעבודה קטנה שמדרגה הוא שהאמת אלא ,ספק בלי גדולה
 בעצמו עומד רוחני עצם להיותה שהנפש לפי ,בחטא שנתלכלך למי גדולה ממדרגה יותר
 מרע״ה שהיה מה ולזה , המצות בעשית עבודתה עם נקיותה שעור כפי היא מדרגתה גודל

 המושכלות להשגת לא בפעל המצות עבודת לעשות לארץ ליכנס יכול היה שלא על מצטער
 לקיים כופף שהיה אלא בהשכלה שישיג ראוי שהיה למדרגה משה הגיע כבר ספק שבלי

 בפרק שכתבנו כמו לנפש וקיום שלמות הנותנת שהיא בהשכלה העבודה שהיא בפעל המצות
 עצם או היולאני כח היא אם רצוני , הנפש שבמהות הללו הדעות ובשתי .ג׳ ממאמר רביעי י

 בית נחלקו ומחצה שנים שתי באמרם ע״א( י״ג )דף בערובין רזי׳ל שנחלקו הוא בעצמו; עומד
 לו נוח אומרים והללו משנברא יותר שלא.נברא לא־ם לו נוח אומרים הללו הלל ובית שמאי
 שנברא ועכשיו משנברא נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו ונמנו נברא משלא שנברא לאדם

 כדעת היולאני כח האדם שנפש יסבור שנברא לו נוח שהאומר ונראה ,במעשיו יפשפש
 שיעלה ואפשר מההעדר יותר טוב מציא־ת שכל לפי שנברא לו שנוח יאמר וע״כ הפילוסוף
 קיים רוחני עצם שהנפש יסבור נברא שלא לו שנוח והאומר ;ההשכלה ידי על הקיום למדרגת

 נוח אמר העצום העונש ישיגה או ההפסד שיגיעה אפשר הבריאה ידי שעל ולפי ,עצמו □צד
 אשר את משניהם וטוב שלמה אמר וכן ,האנושי בגוף נמצאה שלא כלומר נברא שלא לו

 הנעדר דבר על משניהם טוב יאמר היאך היולאני כה הנפש היה ואלו ד'( )קהלת היה לא עדן
 וירא באמרו זה על מעיר והכתוב טוב מציאות כל הלא מהמציאות טוב ההעדר יהיה ואיך

 שהנפש לומר דעתו ספק שבלי אלא ,ח׳( )בראשית מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים
 שנוח וגמרו שנמנו הוא לתורה והמסכים הנכון הדעת שזהו ולפי ,היולאני כה ולא רוחני עצם

 או הנפש תפסד שלא כדי במעשיו לפשפש שצריך אמר וע״כ משנברא יותר נברא שלא לו
 התורה כפי הנכון שהדעת ראו שהם לפי כי וזה ,הגלגול דעת חכמים לקצת יצא ומכאן .הענש

 שהעצם שכמו מזה דנו שאמרנו כמו בעצמו עומד עצם אלא היולאני כה הנפש שאץ הוא
 האנושי בנוף שמשה שכבר שהנפש אפשר כן יצירתו בתהלת האנושי בגוף יכנס הרוחני
 העצם להשכץ העליונה החכמה גזרה שאם נכון זה אין אבל . בגוף לשכון עוד תחזור
 לפי . בגוף בחירה בעל לשומו כדי האנושי בגוף בהירה בעל להיות בטבעו שאין )צ( הרוחני

 בב״ר שארו״ל כמו באדם המלאכים טעו הזה שבדבר עד ספק בלי אליו גדולה מעלה "שזה
 יותר בהירה בעל להיותו וזה ,וכו׳ אליו להשתהות מה״ש בקשו האדם את הקב״ה כשברא

 בחירה בעלת והיתה האנושי בגוף שמשה שכבר הנפש מקום מכל , בהירה בעל שאינם □הם
 יותר בגוף שמשה שבבר הנפש לקבל הזרעיית הטפה תוכן ובמה הגוף אל עוד תחזור לפה )ק(

 שנפשות שיאמרו מזה רחוק והיותר ,בחירה בעלת היתה ולא בגוף שמשה שלא הנפש מלקבל
 שיאמין מי דעת הוא הרביעי והדעת . יודע והשם ,חיים הבעלי בגופות מתגלגלות האנשים
 תורתנו דעת וזהו , המות אחר הבא ובעולם רוחני וממנו הזה ובעולם גשמי ממנו שהשכר
 רוחניים יעודים ויעדה ולזולתם לאבות כמו לצדיקים פרטיים גשמיים יעודים שיעדה הקדושה

 רבים במקומות ז״ל רבותינו דעת וזהו 1 האל בעזרת שנבאר כמו שכר או עונש אם לבדה לנפש
 לימות בניכם וימי ,בעה״ז י״א( )דברים ימיכם ירבו למען אמרו בספרי שנמצא במה וביחוד
הכתוב ייעד המצות שבשכר מפורש שיראה ,הבא לעולם הארץ על השמים כימי ,המשיח
 :בו הורתנו ודעת ועונש בשכר האנשים דעת כלל זהו ,הבא ובעולם הזה בעולם שכר
 האחרונים ישראל חכמי בו נחלקו המות אחר לאדם שיגיע שאמרנו הרוחני בשכר ל פרק

 לצדיקים יש אם שאף שיאמין מי דעת הוא האחד הדעת ,דעות לשתי
 רוהני הוא השכר עיקר פ״מ , לאבות שהיה כמו מעשיהם כפי טוב שבר הזה בעולם הגמורים

 הגוף מן הנפש כשתפרר מיד המות אחר לאדם בא שהוא . העולם ר״ל , בעוה״ב בלבד ולנפש
 אמרו , ושמושיו הנוף מתענוגי ושמוש תענוג שום ולא שתיה ולא אכילה לא בו שאין

 קנאה ולא שנאה ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין העוה״ב דרב בפרמיה מרגלא ז״ל רבותינו
ע״א( י״ח דף )ברכות השכינה מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא תחרות ולא

כ?<ומר שרשים
 עוד תחזור לחה )ק( :מעשיהם על חוכי־חיס הס : וכו' מה מדרגה ישיג ההיא העבודה השכלת מצד
: הבחירה מעלת אל הגיעה כבר שהרי אלהנוף. הרוחניס כי . בחירה בעל להיות בעבעו שאין )צ(

ומעשיהם
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כחוכרים

 ישיגו ויה מלמעלה ראשיהם על עומדת היא הטובים ומעשיהם )א( טוב שם כתר כי כלומר
 שכר יש עוד בלבד לנפש הזה השכר עיקר היות שעם זה עם ויאמין ; השכינה מזיו ליהנות

 כדי אם , הגמורים הצדיקים אז שיהיו המתים בתהיות וזה המשיח; לימות לעוה״ז גש:.י אחר
 או שנצטערו כימים אז גשמי תענוג קצת שישיגו כדי ואם ,בעולם ואמונתו השם נפי לפרסם

 לא כאשר בתהלה קנו מאשר יותר שלמות שיקנו כדי או !השם חכמת שתגזור מה כפי יותר
 ועול כחוץ המעיקים מפני לבם יושר לפי אליהם ראויה שהיתה המדרגה בחייהם להשיג יוכלו

 בחיים שהשיגו במה ההן הנשמות אז ויזכו לעפרן וישובו שיחיו אהר ימותו מ״מ אבל ,הגלות
 דעת וזהו ,התהיה קודם בה שהיו ממה בעוה״ב גדולה יותר במדרגה להתענג ההן השניים

 היטב כשיעויין הזה והרעת • ז״ל דעתו אהד שנמשכו האחרונים החכמים וגדולי ל ז" הרמב״ם
 השם שפעולות לפי כי וזה ,בתורה שנמצא כה אל ומסכים השכל מצד וסהוייב ראוי נמצאהו

 שתשפטהו בה לפי )ב( המצאו שאפשר כה כל שימצא חוייב השלמות בתכלית שלמות הם
 כמו והכוכבים כגלגלים באיש קיימים בהם הגשמיים הנמצאים נכצא שאנחנו ואהר ; החלוקה
 אלה ברא כי וראו עיניכם מרום שאו אמר כן גם לזה מסכים והנביא ; זה על ההוש שהעיד
 ,כדומה המולידים )י( חיים כבעלי בכין קיימים ומהם !)שה( נעדר לא איש ואכר מ׳( )ישעיה
 ההכרה בן הוא הנה ; העפוש מן הנולדים חיים בבעלי במין ולא באיש קיימים בלתי ומהם

 וקיימים מצד במין קיימים נמצאים שימצאו והוא ;החלוקה מן הנשאר האחד החלק שימצא
 והכהות הגוף מצד חיים הבעלי כשאר באיש ולא בבין קיים שהוא האדם מין וזהו ,מצד באיש

 השכלי והכה המדברת הנפש כצד כמלאכים בכין ולא באיש קיים והוא ,בו אשר החומריות
 אצבעות עשר בק ברית לו כרת באברו יצירה ספר בעל רמז הקיום מיני שני ואל ,בו אשר
 ר המען במלת הרמה המין וקיום ,הכעור ובמלה הלשון במלת רגליו אצבעות עשר ובין ידיו

 לכרות נצחי לדבר שא״א לפי הה; המדברת. בנפש ר״ל הלשק במלת הרמוז האיש וקיום ידוע;
 הנמצאות הכהות כי וזה הדרך ע״ז זה ובאור .שכו הקיום מצד אלא ונפסד החוח הדבר עם ברית

 המושגות הפעולות מצד מציאותן אצלנו קויים בהוש מושגות שאינן אע״פ השפלות במורכבות
 וידענו הפאות לכל מתנועע הצכה ראינו )ה( וכאשר ;‘הכהות. יודעו מהפעולות כי )ד( בחוש

 כהאכצע )ו( אם כי תהיה לא הטבעית שהתנועה לפי בלבד רטבעי כה לזה יספיק לא כי
 שיש שפטנו ,הפאות לבל מתנועע וזה האמצע סביב או האמצע אל המקיף מן או המקיף אל

 ובן ,צומתה נפש קראנוה התחלה ואותה התנועה זאת ממנו תתחייב אהדת התחלה המין בזה
 ומתנועע מרגיש שהוא זה על ונוסף הצומחת נפש שהיא התחלה בו שיש ההי ראינו כאשר
 ימשכו אחרת ההחלה הכין בזה בשיש שפטנו ;הצומחת והנפש הטבע בבה כן שאין מה ברצק
 באשר וכן ;היונית נפש קראנוה ההרגש ופעל הצכיהה פעל כלומר ;הפעולות אלה ממנו
 מהותם ויודע הדברים כוללי משביל שהוא הוא גם ונוסף הזאת התחלה בו יש האדם ראינו

 שפטנו ;היוני בה ולא צומח כה לזה יספיק שלא מכה בזה וכיוצא והמקרה העצם בין וכבדיל
 ראינו ומאשר ;המשכלת הנפש או האנושית הנפש קראנוה נכבדת יוהד אחרת התחלה בו שיש
 הזאת בהשגה מתחלפת והיא ההשכלה שהוא הזה הנכבד הפעל לה ימצא האדם נפש

 ההיא ההשגה הפסד )ז( השגותיהם כשיהזקו הגשמיות הכהות כי ;הגשמיות הכהות להשגות
 ;ההזק הקול ובן החלוש האור אפי׳ מהשגת והכנע הראות הפסיד שהיא החזק האור כהשגת )ח(
 ובן ,יותר להשיג זוהר ויוסיף העמוקים הדברים השגת עם יתחזק כי בהפך השכלי והבה )נו(

 קיימות והן כשתנות בלתי השכל והשגות פרטיות להיותן משתנות החומריות הכהות השגות
 סן נכבד יותר הוא ההשכלה כה בה שיש הזאת הנפש שהנותן שפטנו ולזה ;כוללות להיותן
 הגלגלים כי ,הגלגלים מכה באה החיונית שהנפש החכבים אמרו ולזה ,בב״ח החיוני הכח הנותן

 בצומח אשר המתחלפות הצורות יתנו ונפשותיהם הצורות לקבל החוכר יכינו בתנועותיהם
הנפשות הגלגלים נפשות נותנים כן החוכר הבנת וכפי בחומר אלא מציאותן שאין לפי ,ובחי

שרשים
 עושים שהיו .הטובים ומעשיהם )א( ל פרק

 לפי )ב( :הזה בעולם
 יש והולד שמבאר כמו .החלוקה שתשפטהו מה

 המולידים )ג( .־ וכו׳ במין מהן ויש באיש מהן
 ולהם ובצלמס בדחותם שמולידים ר״ל . בדומה

 . הכחית יודעו מהפעולות כי )ד( :המיז קיום
 כחות לידע נוכל דבר מאיזה היוצאים הפעולות ע״י

. וכו׳ מתנועע הצמח ראינו )ה( :ההוא הינד

 מהאמצע )ו( :הפאות לכל מתנועע הוא בצמיחתו
 זה כל ונתבאר ,הגלגל אל למעלה ;המקיף אל

 השגה .ההיא ההשגה תפסד )ז( :בפ״ב לעיל
 .וכו׳ שהיא החזק האור כהשגת )ח( : שכליית

 לראות לאדם א״א בחוזק מאירה כשהשמש עד״מ
 מונעת היא אזי בכח בה לראות שרוצה מי וכל בה

 והכת )ע( החלוש: אור השגת אפילו מהאדם
 : בהפך הוא השכלי הכח אבל .בהפך השכלי

להורות
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אחריו

 הנפש אבל , הפרטיות ההכנות השתנות כפי פרטיות והיו הב״ח השגות ישתנו ולזה / בחומרים
 יותר משתנה בלתי מהחומר מופשטת קיימת שכלית מהתחלה באה היא באדם אשר המשכלת

 הנביא ונמצא , קיימות כלליות השגותיה היו ולזה ,החיונית הנפש שתתן ההתחלה מן נכבדת
 שהתחלת לפי , הנבדלים השכלים שיפעלו כמו השפל העולם בחומר יפעל השלם החסיד או

 הכתוב שייחס בראשית במעשה בתורה שנמצא מה זה על ויעיד ,נבדל משכל היא נפשו
 חיה נפש הארץ תוצא הב״ח ביצירת אמר בלבד חומרית ההתחלה אל החיונית הנפש נתינת
 ה' וייצר אמך שבלית התחלה אל הנפש נתינת ייחס האדם וביצירת !א׳( )בראשית למינה
 חיה לנפש האדם ויהי וסיים, ,חיים נשמת באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את אלהים

 השם באפיו נפח אשר השבלי הכח מן נמשך באדם אשר החיוני שהכה להורות )י( ב׳( )שס
 האנושית והנפש בב״ח אשר החיונית שהנפש ואחר ,בב״ח הוא כאשר אחרת מהתחלה לא

 בבעלי אשר החיונית הבח נמצא אם מתחלפות התחלות משתי באות ההשכלה כח בה אשר
 חומר בעל שהוא הגלגל מכח באות להיותן )כ( ובינם הגוף בין אשר הדבוק בהפרד נפסדות חיים

 אהדת מהתחלה באה היותה אחר האדם נפש שהפסד יחריב לא , בחומר כח שהיא ומנפשו
 ולזה , חומר בבעל שיש כמו כלל ההפסד אפשרות בה שאין מחומר מפשטת שהיא שכלית

 נעדרות החומריות מהכהות וזולתם באדם אשר וההרגש וההזנה הצמיחה כח נראה אם אף
 ,הפעולות אלו ידו על לפעול כלי שהי׳ והגוף הנפש בין הדבוק שנעדר לפי אלא זה היה לא ,במות
 הכחות בזולת במלאכים עצמה בפני מתקיימת ההשכלה כח שראינו אחר כי נאמר אבל

 שפטנו , חיים ובבעלי בצומה עצמן בפני נפסדות החיות וכח הצמיחה כח וראינו , האחרות
 הבלי להעדר )ל( החומריות הכחות יעדרו אם שאף שכלי וכה חומריות כתות בו שנראה שאדם

 הצמיחה כח בהפסד החיוני הכח יפסד שלא במו )מ( החיוני הכח בהפסד השכלי הכה יפסד לא
 שכח כמו השכלי הכח אל והצעה הבנה החיות כח כי ,חיים הבעלי מן המגדל הכח שהוא

 בזולת עצמו בפני מתקיים במלאכים השכל שנמצא ואחר החיוג/ כח אל והצעה הכנה המגדל
 הנפרדות העצמיות בהשגת עצמו בפני מיוחד פעל לו יש באדם אשר השכלי הכח ונמצא חומר

 קיים בדבר התלות לו שיש אהד הזה שהשכל זה בעבור שפטנו ,מחומר המפשטים והדברים
 הקיים בדבר יתדבק הגוף מן כשיפרד אבל , החומריות הכחות והעדר הגוף בהפסד יפסד לא

 שעיקר המלאכים כמדרגת ישוב בזה כי ,רצונו לעשות השם אל שנשמע ובמה שהשכיל
 המאמר מן ה׳ בפרק שנתבאר כמו רצונו לעשות השם אל נשמעים היותם מצד הוא שלמותם

 אחר האנשים אל בתורה המיועד הגמול או השבר עיקר והוא האנושי התכלית וזהו ,הג׳
 ז״ל הרמב״ם דעת שהוא הזה הדעת בהבנת הנכון הדרך זהו / הגוף מן הנפש כשתפרד המות

 שכר גמורים לצדיקים שיש היות עם כי שיאמין מי דעת הוא השני והדעת .אחריו והנמשכים
 בעולם גשמי שכר מקבלים אינם הצדיקים ורוב מעטים הם ההס שהצדיקים בעוה״זאחר גשמי

 שאז המתים תחיית אחר יהיה וזה ,ביחד הנפש עם הגוף אל שכר בעוה״ב שישולם ראוי הזה
 יום ארבעים ע״ה רביגו משה שנתקיים כמו ושתיה אכילה בלי יהד והנפש הגוף יתקיימו

 בשאמרו עוה״ב רז״ל בדברי הנקרא שזהו ויאמר , ונפש בגוף ושתיה אכילה בלי לילה וארבעים
 במות האנושית הנפש תמות שלא זה עם ויאמינו ,העוה״ב לחיי מזומנים שהם הצדיקים על

 עד שם גנוזות הצדיקים שנפשות עדן גן נקראת מדרגה יש המות אחר מיד אבל הגוף
 במסכת רז״ל שאמרו וזה , המתים תחית אחר הבא העולם לחיי ויזכו המתים לתחית שיקומו
 בוכה והיה שיהרג עליו כשנגזר ישמעאל לר׳ לו שאמר רשב״ג על ע״ב( ה׳ דף א׳ )פרק שמחות

 ג״כ ואמרו , צדיקים של בחלקן עדן בגן נתון אחה קלה לשעה בוכה אתה למה רבי ליה אמר
 רב בר רבה ואמר ,מעט הונא רב בר רבה קודם שנפטר שילא בר רבה על נדה במסכת

 מהאחרונים וכת ז״ל הרמ״ה ודעת ז״ל הרמב״ן דעת זהו .עדן בגן הקדימני קלה לשעה עליו הונא
 מגדולי לאחד שמצאתי מה לפי הדעת זה הבנת ודרך .לברכה כלם זכר דעתם אחר שנמשכו
 , מדרגות ,ג על הוא שכל בעלי היצירות השתלשלות כי יאמרו שהם !הוא ז״ל הרמב״ן תלמידי

 / הגלגלים והם תמיד קיים נוף בעל שכל ואחריו , השלם והוא גוף בלא מתקיים פשוט שכל האחד
שנמצא ומה ,השבלים שבמדרגות )ס( החסר והוא האדם שהוא נפסד גוף בעל שכל )ג( ואחריו

שרשים
 נפש ולכן פירוש .וכו׳ החיוני שכח להורות )י(

 בפרק שנתבאר כחו מורכבת אינה האנושי
 . באות להיותן )כ( :ממ״ב ובפ״ח זה שלפני
 הדבוק הוא הכלי. להעדר )ל( :באות שהן בעבור

החיוני הכח יפסד שלא כמו )מ( :והגוף הנפש בין

 הכה שיפסד אף כי פי' .וכו׳ הצחיחה כח בהפסד
 אעפ״כ בהם הצמיחה כח שהוא הב״ח חן המגדל

 הכח כי החיוני הכח זה בעבור מהם יפסד לא
 גוף בעל שכל )נ( :וכו׳ והצעה הכנה הוא החיוני
 שבמדרגס )ס( : קייס והשכל נפסד הגוף .נפסד

השכלים



העקרים ל פרק רביעי מאמר
 ובלתי נפסד הגוף בעלי שהם הצוטח ואחריהם ,נפסדים ונפש גוף בעלי שהם חיים בעלי אתריו
 שהתחתונים לפי לשלמותו זהו אחרק נברא שהאדם ואע״פ !האדם לצורך הם כלם חיה נפש בעלי
 ומוסף והחיות והצומח והנח יסודות ד׳ בו כוללים וכלם , נשלטו וביצירתו )ע( בשבילו כלם

 שיש לפי עליהם ולמשול פעולתו להשלים אהרון ובא בכלן מושל הוא כן ועל , שכל כלן על
 הצדיקים שנפשות נאמר וע״ז לשלמותו לגוף הוא צריך ואולם , השארות בו שיש שבל בו

 כענק והוא ,הסר דבר על אלא אינו גנח ולשון )פ( עדן בגן או הכבוד כסא תחת גנוזות
 דעתם זהו .קיים נכבד גוף בסופו יהיה ואולם , גוף בזולת שלמותן שאין גוף צריכין שהן שאמרנו

 . הלבנה ברכת בפרק ברכות הלכות בפרקיו ז״ל הלוי אהרן הר״ר שכתב מה לפי האדם בשכל
 ושב כבהמות נפסד רואים אנו הזה והגוף בגוף אלא לשכל קיום שאין אהר להם וכשהוקשה

 , דבריהם לפי בגוף אלא קיומו שאין אחר השכר לקבול הזה השכל יתקיים היאך העפר אל
 גוף מהצדיקים אהד לכל הקב״ה יחדש המתים תהית זמן כשיגיע כי ז״ל אהרן הר״ר אמר
 וישתו ויאכלו ויעטרו בשוה שוה תחלה מהם ואחד אהד לכל שהיה לגמרי מזל באותו אהר

 לו שראוי בה כל ויקבל לו הראויה פעלתו מהם אהד כל שבגוף ואבר אבר כל ויעשה ויולידו
 בל יהיו וכן , מבחוץ בין מבפנים בין מונע שום בלי לו שראוי מה כל ויעשה לו כראוי ויזון

 להשיג לו שאפשר בריאותו בתכלית מהם וגוף גוף כל יהיה וע״ב ,זמן אותו אחר שיהיו האנשים
 לימים זה ואהר ,מדרגתו לפי ואחד אהד בל וכן להשיג לו שאפשר השלמות ובתכלית מזגו כפי

 ראשון ראשק מדרגתו לפי ואחד אהד כל להשיג להם שאפשר השלכות שישיגו אחר רבים
 זה וענק ,אליהו לענק יעלה ולדעתו לחפצו זה הרי להשיג לו שאפשר השלמות זה יושג כאשר

 כעין גופן הומר ויהיה אחרת תכונה ולקבל להשתנות יסודות ד' חומר שהוא גופן הובר שעתיד
 ,אליהו בענין הראות נעלם הספיר לבנת כטעשה במראה בהיר התנועה קל קיים פשוט יסוד
 וע״ב , אורה טקבל גוף שהוא הלבנה כמעשה חיים המלך פני ואור האלהים זוהר לקבל טובן
 להתחדש עתידים שהם , לצדיקים ר״ל , בטן לעמוסי תפארת עטרת הלבנה בברכת אמר

 מבעלי בעוה״ז ודוגמתו ,אהדת תבונה ויקבלו גופם שישתנה המתים תהית אהד ר״ל ,כמותה
 צריכין מהן ויש בזה( וביוצא המשי )כתולעת אחרת תכונה ויקבלו גופם תכונת שישתנה חיים
 נבון כפירותיו האוכל אשר החיים עץ פשט ענק וזה ,מיוחד מאכל לאכול צריכין כי מה לענק
 הכתים תהית ענק והוא ,בראשית במעשה נרמז וזה , לעולם וחי ואכל זאת תבונה לקבל גופו

 ־.גלגלים כענק בגוף אלא גוף בזולת האדם שלמות שאין לפי בגוף לעולם שיהיה באדם שהבונה
 בזולת האדם שלמות היה ואלו ,ועד לעולם ובכוכבים הרקיע כזוהר בהיר )צ( אליהם ונטשל

 אפשר שאי דבר וזה , גוף בעלי שהם הגלגלים מן יותר ושלם נבדל שכל שהוא נמצא גוף
 שאין וביון ׳ ראשונה שכתבנו כמו אהרק קל והקל ראשון נכבד הנכבד היצירות שהשתלשלות

 ועל ! טתהלה יצירתו בונת כעק זה לשלמות האדם יבא שלא א״א גוף בזולת האדם שלמות
 והנך .ז״ל הרא״ה כתב זה כל , כנפים להם עושה שהקב״ה נאמר תנועתם וקלות תבונתם שטי

 האוסרים לדעת נוטה הדעת שזה ראשונה .הזה הדרך לפי הדעת בזה יש הרחפות במה רואה
 שאי; יאמרו שהם שאהר שנית .בו שתתקיים גוף אל תמיד צריכה וע״כ ,היולאני כה שהנפש

 יאמרו והם הגוף מן כשתפרד מיד המות אחר הנפש תתקיים איך גוף בזולת האנושי לנפש קיום
 וכשהוקשה ,בלל מדרגה והשגת לנפש שלם תעטג בו שאין עדן בגן חסר קיום הוא שקיומה

 שאמרו במו הקיום לטבע הנפסד כטבע וישתנה המות אהד סיד הגוף יזדכך לא למה להם
 וזה ,ההשארות למדרגת שיזכו כדי שימותו אהד שיחיו צריך עוד כי יאמרו , כן אחר שיהיה

 הפשל יפול בזה כיוצא ועל , המתים שיהיו עד אלא ההשארות יושג שלא מאד רחוק דבר
 שיזכו ואח״ב ראשונה לתחיה האנשים שיזכו צריך כי ,צריך א ערב ך ערב ארמי בלשק המורגל

 ורצק בחירה בעלי ויהיו הם שכתבו כמו ויולידו האנשים יאכלו התחיה בזמן ואם ,להשארות
 מח״ל האומר ולדעת ,מדרגה לאותה שיעלו בטוחים יהיו ובמה לחטוא שישובו אפשר כבר

 המתים תהית עד ושיהיו שהיו האנשים לכלל יהיה לא בלבד גמורים לצדיקים המתים שתחית
 • הגטורים הצדיקים אלא העוה״ב ממדרגות מדרגה לשום ולא ההשארות למדרגת נפשו שתזכה □י

 אותה עד מדרגה לשום שזבה מי בהם יהיה לא לתחיה שיוכו הגמורים בצדיקים וגם , בלבד
 להיות וטבעם יסודות מד׳ שהם ההם הגופות שיתקיימו אפשר איך לתחיה והזוכים )ק( שעה

הדעת זה בעלי שקבלו כמו ואדע יתן ומי .הקיום לטבע ההם הגופות טבע ישתנה ואיך נפסדים

שאפשר שרשים
 : קייס גוף בעל ושכל פשוט שכל השכלים.

 במ״א לעיל שנתבאר כמו .נשלמו וביצירתו )פ(
.חסר דבר על אלא אינו גנוז ולשון )פ( :פי״א

 אמתי שלחות אינו השלמות שזה חורה שהוא כלומר
 האדם .כזוהר בהיר )צ( :גוף בזולת כהן מאחר

 ועוד כלומר לתחייה. והזוכים )ק( בהיר: יהיה
גס
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 יקבלו לא למה ,הגלגלים כחומר הקיום טבע אל מטבעו הנפסד ההוה החומר שישתנה שאפשר
 שלמות לקבל הבנה בה שיש אחר דעתם כפי היולאני כח שיהיה אע״פ האדם נפש שתשתנה

 כשכל בעצמה להתקיים לה אפשר שיהיה עד השלמות מדרגת אל החסרון ממדרגת שכלות המו
 אל מטבעו החומר משישתנה הדעת אל וקרוב נכון ויותר המושכל אל נאות דבר שזה ,הנבדל

 ועוד ,המתים ההיית אחר עד ההשארות עיקר יהיה שלא לומר זה לפי יצטרכו ולא , אחר טבע
 כמו האנושי בגוף המצאן טרם נמצאות הן הנפשות כי שאומרים רז״ל דעת על חולק זה כי

 הקב״ה המלכים מלכי מלך עם ד׳( )דה״א ישבו במלאכתו המלך עם רבה בבראשית שאמרו
 נבראו אבל היולאני כח א״כ ואינו ,העולם את וברא נמלך שבהם צדיקים של נפשותיהם ישבו
 וכן )ר( ,הראשון אדם של רוהו זה ח׳( )בראשית מרחפת אלהים ורוח שאמרו כמו ראשון ביום
 כה כן אם ואינו רז״ל לדעת הראשון האור עם נבראו שהנפשות בתשובה ז״ל הרמב״ן כתב

 נסיי דבר א1ד אליהו ענין כי מבואר והוא מאליהו לדבריהם ראיה יביאו הם כי ועוד ,היולאני
 טעם לא אליהו כי ועור ,ההוא הגדול לנס זכה לא משה שאפי׳ במדרגתו האנשים כלל ואין

 יזכה לא הזה הדעת ולפי ,המתים תהית לנס הוצרך ולא מענינו המקובל לפי מיתה טעם
 שאמרו ההיא וההחיה )ש( בתהלה כאשר לחיות וישוב שימות אחר אלא זו למדרגה אדם

 בזמנים שחיו הצדיקים לכל הגלגל בתנועת שיזדמן אפשר איך כי כלל, מובנת אינה למתים
 יהיה אם ואף כאהד; לכלם אחת בשעה הראשון במזל מהם אחד כל מזל שיהיה מצב מתחלפים
 הדעת זה שבעלי הללו הדברים דבר סוף ,המתים תהית לא חדשה יצירה תהיה כדבריהם

 אותה שנקבל ראוי הנביאים מן הם קבלה ואם ,משיושכלו כאד ׳־רחוקים סברתם לקיום אומרים
 בחטא שהצדיקים האומרים לרעת נוטה שזה עם )ה( כפק בלי תשובה יש עליהם לדין באגו ואם

 לפי המשיח שבא עד חסרה מדרגה משלמותסאלא משגת נפשם היתה שלא נענשים היו האדם
 השורש ומן ,להם הראויה השלמות מדרגת והצדיקים האבות השיגו ואז העון על וכפר דעתם

: משגיאה השם יצילנו ,לדתם עקרים שהם וענפים סעיפים הוציאו הזה .
 הוא שהעוה״ב לומר כספם טירת השני הדעת זה בעלי בנו שעליו היסוד לא פרק

 הוא ,המתים החית אחר אלא אליה אדם יגיע שלא השכר מדרגת
 אין האומר לעוה״ב הלק להם שאין ואלו ע״א( צ׳ דף )סנהדרין חלק פרק במשנה שמצאו מה

 יהיה לא לפיכך המתים בהחית כפר הוא תנא בגמרא עליה ואמרו ,התורה מן הכתים תהית
 ז״ל רבותינו אמרו שעליו השכר עיקר שהוא שהעוה״ב מכאן ודנו ,המתים בתחית חלק לו

 לתחית ולזוכים המתים תחית אחר אלא יהיה לא ,לעוה״ב ׳ הלק להם יש ישראל כל )שם(
 ירמוז הזה במקום המתים תחית כי ולומר להלוק הרין לבעל שיש ראיה אינה וזו .המתים
 לחלוק המתים תחית זה את ויקראו המות אחר מיד הבא הנשמות בעולם ותהיתה הנפש לשכר

 יראה וכן , הגוף במות תמות שהנפש ואומרים הנפש בהשארת הכופרים והכותיים הצדוקים על
 ספרי זייפתי הזה בדבר יוסי ב״ר אליעזר רבי אמר בגמרא שם שהוזכר הלשון מפשט זה

 התורה מן המתים תהית אין אומרים שהיו מזוייפים שספריהן להם הראיתי כלומר כותיים
 המתים החית שאין אומרים שאתם כלום בידכם העליתם ולא תורתכם זייפתם להם אמרתי

 בה עונה בעוה״ז תכרת הכרת בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת אומר הרי התורה סן
 אדם, בני כלשק תורה דברה תכרת מהכרת תרוויהו ליה וליטא פפא לרב אביי א״ל לעוה״ב,

 זולת לא המות אחר מציאות לנפש שיש התורה מן להם להראות היהה כונתו כי מזה שיראה
 בה שהכופר המתים בתהית באומה המקובלת האמונה הפך שהוא לפי נכון זה אין אבל ,זה

 כפו ,משה תורת בעל כל להאמינם שראוי האמונות מן והיא הש״י ביכולת חסרק מטיל הוא
 יש ישראל כל במשנה שנזכר מה כי אומר אני וע״כ .הראשון המאמר מן כ״ג בפרק שכתבנו

 לאדם לו הבאה המדרגה הן ,המות אחר בכלל לנפש הבא לשכר כנוי הוא לעוה״ב חלק להם
 חסידי שאמרו מה ע״ז ויורה , המות אחר מיד לו הבאה המדרגה הן ,המתים תחית אחר

 תחית אחר הבאה מדרגה אלא העוה״ב היה לא ואם ,לעוה״ב חלק להם יש העולם אומות
 אלא מושגת אינה ההיא המדרגה הרי לה זוכין העולם אומות שחסידי יאמרו איך המתים

תחית ולרשעים לצדיקים גשמים גבורת ע״א( ט׳ דף )תענית שאמרו כמו , בלבד גמורים לצדיקים

 שרשים
 וכן )ר( :וכו׳ אפשר האיך לתחיה שזוכים אחר גס

 לפי יהיו וא״כ פי׳ וכו׳. בתשובה ז״ל הרמב״ן כתב
 והתחיה )ש( :אהדדי כסותרין הרמב״ן דברי זה

 נוטה שזה עס )ת( : ההיא התחיה וכן .ההיא
צריך היה שלא אע״פ פי׳ .וכו׳ האומרים לדעת

 בזה דעתם לבטל כדי ותשובה דרך שוס למצוא
 שהיא מאחר מעצמה בטלה הכי בלאו שהיא לפי

 אמונתנו נגד וזהו וכו׳ האומריס לדעת נוטה
:וק״ל האמתית

היא
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 לאדם לו הבאה המדרגה על נאמר הזה במקום שהעוהיב אלא ,בלבד גמורים לצדיקים המתים

 לו הבאה והמדרגה ,החומרים ההרגלים מן הנפש שתזדכך חדש י״ב עבור לאחר המות אהד
 שכלל אמר שעליה ג״ע רז״ל בלשון הנקראת היא חדשים י״ב תוך המות אחר מיד לאדם

 רב אמר ע״א( ז׳ )דף תמורה במסכת אמרו ,מיתתן בשעת מיד בה ונכנסין אליה זוכק האומה
 ספקות כל ממני שאל ליהושע לו אמר עדן לגן רבינו משה שנפטר בשעה שמואל אמר יהודה
 ,עק גן היתה פטירתו אחר מיד משה אליה שזכה המדרגה או שהשכר שיראה ,וכו׳ לך שיש

 פורחת צרדה איש יורקים של מטתו ראה יועזר בן יוסי נתנמנם רבה בבראשית אמרו וכן
 , חדשים י״ב תוך חפרה היא )ח( הזו והמדרגה ,עק לגן זה הקדימני קלה לשעה אמר באויר
 במסכת אמרו ,וכבוד שלמות מדרגת והיא העוה״ב כמדרגות למדרגה יעלה חדשים י״ב ולאחר
 והיתה שנאמר הכבוד כסא תחת גנוזות צדיקים של נפשותיהן ב(’מ ק״נו )דף השואל פרק שבת
 השירים שיר במדרש וכן ,כ״ה( א׳ )שמואל אלהיך ה׳ את החיים בצרור צרורה אדני נפש
 עמו נתונות שהם הצדיקים נפשות אלו ג׳( השירים )שיר ירושלים כבנות אהבה רצוף תוכו

 המתים תהית וקודם מיתה אחר מיד אותה משיגין המדרגה שזו פירשו ההלים ובמדרש ,במרום
 לצדיקים עושה שהקב״ה בכבוד כבוד זה באי קמ״ני( )תהליס בכבוד חסידים יעלזו אמרו

 והיתה שנאמר החיים בצרור אותם ששם להקב״ה מקלסין והן ,העולם מן שנפטרין בשעה
 צדק שבו ערבות ע״א( נו״ז )דף הגיגה במסכת אמרו וכן , החיים בצרור צרורה אדוני נפש

 וחיות ושרפים אופנים ושם וכו' צדיקים של ונשמותיהן ברכה וגנזי שלום וגנזי חיים גנזי ומשפט
 בפירוש שבארו הרי ,עליהם שוכן ונשא רם וקיים הי ומלך הכבוד וכסא השרת ומלאכי הקודש

 מלאכי במדרגת היא המתים תחית וקודם מהגוף שנפטרו אחר צדיקים של נפשותיהן שמדרגת
 ,זה על יורה ז'( )זכריה האלה העומדים בק מהלכים לך ונתתי שאומר הכתוב ופשט ,השרת

 ועליה הפות אחר לאדם באה שהיא לפי העוה״ב חלק פרק משנת בראש תקרא ההיא והמדרגה
 ג״ב תקרא אחרת מדרגה העוה״ב בלשון יש ואולם .לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל אמר

 המשנה על בגכרא שאמרו הוא ועליה ,המתים תהית אחר לאדם באה והיא סתם העוה״ב
 לו יהיה לא לפיכך המתים בתחית כפר הוא הנא לעוה״ב הלק להם שאק ואלו האומרת

 המתים תהית אחר באה שכר כדרגת וצא שהעוה״ב משם שיראה ,הכתים בההית חלק
 ג* שאמרו סכה זה יראה כן גם וכן , המתים בתחית מחיה שהקב״ה לאותן באוכה המקובל

 כ״ז דף השנה )רמש העוה״ב לחיי לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים צדיקים וכו׳ הדק ליום כתות
 תהית אהד שהוא הגדול הדין יום אהד לאדם באה מדרגה העוה״ב היות יורה שזה )ב( ע*ב(

 החיים ארץ ע״א( ע״א דף )יומא שאמרו מכה זה יראה ג״כ וכן ,באומה הכקובל לפי המתים
 חיק היאך ואהרן משה כגון לארץ שבחוצה צדיקים כן אם ,לעוה״ב תחלה חיים שבתיה ארץ
 ,וכו׳ הקרקע החת מהילות להם עושה הקב״ה המתים תחית שבשעת בלמד לעוה״ב ובאק

 גן כדרגת בי יורה וזה !לעוה״ב שיזכו כדי הכתים בחחית לחיות צריכים ואהק שמשה הרי
 תהית אחר העוה״ב חיי במדרגת אינו עתה עד פטירתן משעת בו נתונק ואהרן שכשה עדן

 שלא המדרגות כל על ועליונה עדן מגן יותר גדולה מדרגה היא העוה״ב חיי אותן אבל ,המתים
 ע״א( פ׳ דף )תענית שאמרו כמו המתים בתהית להיות שיזכו הגמורים הצדיקים אלא אליה יוכו

 בכללות )ג( נאמר שם העוה״ב כי לומר הוזקקט וע״ב ,בלבד גמורים לצדיקים הסתים תחית
 המדרגה על ביהוד ויאמר ,המות אחר דנפשות שכר ממדרגות מדרגה כל על בכלל נאמר ,ויהוו־

 < המתים תהית אחר באה מדרגה שהיא הגמור הצדיק לנפש שתושג שאפשר גדולה היותר
 כלומר , לעוה״ב הלק להם יש ישראל כל יאסרו וע״כ ,העוה״ב חיי תקרא ביהוד כדרגה ואותה

 לפי מה מדרגה בו מישראל ואחד אחר כל ישיג המות אחר לאדם הבא הנשמות בעולם כי
 הגדולה המדרגה אבל , בעוה״ב מה רפדרגה חלק להם יש העולם אומות חסידי וכן ,מעשיו

 תהית ולאחר הגמורים הצדיקים אלא אדם כל אליה תכה לא העוה״ב חיי שהיא האחרונה
 התורה את לקיים יכלו שלא שפה יתברך ׳ לפניו וידוע שגלוי הצדיקים שאותם לפי ,הסתים

 סבה מפני או מחוץ אשר ומעיקים הגלות עול מפני או אלא בחירתם רוע מפני היו לא כלה
 לפי בארץ התלויות מצות לומר רוצה ,כלה התורה את לקיים יכלו שלא ואהרן כמשה אחרת
 שלא והמצות בארץ התלויות המצות כל יקייפו ואז לתחיה תכו ואלו ,לארץ נכנסו שלא
.העוה״ב חיי שהיא האחרונה הגדולה לסדרגה תכו כך ומתוך הראשונים בחיים לקיים יכלו

יטצאתי שרשים
 לכשיחיו הדין ליום כתות ג׳ וז״ל י״ו דף פ״א ר״ה שזה )ב( .* שלחה אינה חסרה. היא )א( לא פרק

ג ובפרט בכלל .ויחוד בכללות )ג( :המתים שהוא וכו׳ העוה״ב היות יורה
 ופירשו במס׳ בהדיא פרש״י וכן .וכו׳ המתים תחיית אחר
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 ודרש ברכיה רבי ישב הקנה בן נהוניא רבי במדרש שנמצא ממה אלו לדברי סמך ומצאתי

 עלמא ומאי דאתי עלמא מתרגמינן דעוה״ב קאמרינן מאי ידעינן ולא העוה״ב דאכרינן הא מאי
 ברית כל שאין גדול אור ונברא אור לברוא במחשבה עלה העולם שנברא שקודם מלמד דאתי
 והשאר במקומו לה ושם שביעיתו לקח לסבלה יכולת שאין הקב״ה צפה בו לשלוט יכולה

 והיינו האהרק לעולם זה להם אתן וישמרוהו השביעית בזה מכו אם ואמר לבא לעתיד נגנז
 ליראיך צפנת אשר טובך רב כה הה״ד בראשית ימי ששת מקודם בא שכבר העוה״ב דכתיב
 פירוש וז״ל הגמול בשער ז״ל הרמב״ן עליו וכתב .המדרש עכ"ל ל״ב( )תהלים בך לחוסים פעלת

 ובא ממשמש שהוא למד דאתי עלמא חז״ל אותו שקורין התרגום לשן וזכר בא שכבר העוה״ב
 שהיא לומר העוה״ז קודם ונברא במחשבה שעלה האור והוא אור הוא העוה״ב שזה ובאר

 הוא שהעוה״ב שכתבנו כמו מפורש וזה .שם עכ"ל בה ומתעלה משיג שאדם האחרונה ההשגה
 דאת/ עלכא נקרא ועליו התהיה וקודם מותו אהרי צדיק אדם לכל כלומר תמיד ובא ממשמש

 זמנים שארבעה נראה וע״כ .עוה״ב ג״כ נקראת בה מתעלה שאדם אחרונה מדרגה יש וגם
 המתים תחית קודם אם המות אחרי והעוה״ב העוה״ז והם השכר, לקבול הס מזה זה חלוקים

 טי ויש ,לאחר מתחלף אחד כל ושכר .הכתים ותהית המשיח וימות ,המתים תהית אחר ואם
 והם בלבד בעוה״ז שכר לקבל שיזכה מי ויש ,הגמורים כצדיקים בכלן שכרו לקבל שיזכה

 בעוה״ב להענישם כדי בעוה׳יז שבידם טובים המעשים מעוט שכר להם שמשלמים הרשעים
 ולא בלבד המות אחר מיד העוה״ב לחיי ויזכו בעוה״ז שכר לקבל יזכו שלא צדיקים ויש

 שנזכר ומה ,ג״כ המשיח לימות שיזכו ויש ,המתים לתחית גם שהכו ויש ,המתים לתהית
 שכר מיני ארבעה שהם יראה ,השבר לקבול מתחלפים לשונות ארבעה שבת של יוצר בתפלת

 אלו מיד ופירשו )ד( לך דומה ומי בלתך אפם זולתך ואין לך ערוך אין שאמר שכתבנו דרך על
 ה׳ לך ערוך אין ואמר השכר מיני לארבעה החלוקים זמנים ׳ הארבעה על לשונות הארבע
 השבר לקבול הכוללים זמנים השני ואלו , העוה״ב לחיי מלכנו זולתך ואין בעוה״ז אלהינו

 לימות גואלנו בלתך אפס ואמר ראשונה שהזכיר שבעוה״ז השכר מבחר פירשו ואח״ב )ה(
 העוה״ז אחר והזכיר המתים בתחית שהוא המות אחר שבעוה״ב השכר מבחר ואה״כ המשיח
 ,המתים ותחית המשיח ימות קורם ואחד אחד לכל המות אחר מיד בא שהוא לפי ,העוה״ב

 אחר עדן גן להזכיר לו היה ז״ל הרמב״ן בדברי שאם ,ז״ל הרמב״ם לדעת יותר מסכים וזה
 לפי שבמדרגות האחרונה שהיא העוה״ב היי ולא העוה״ז אחר הבאה המדרגה שהיא העוה״ז
 הבאות המדרגות כל כולל עוה״ב שלשון יראה כלל עדן גן הזכיר שלא אחר אבל דבריו,

: שבכולן הנבחרת שהיא עוה״ב חיי והזכיר המות אחר לאדם
 אותו מצער לו המורגל הדבר מן אותו המשנה )א( האדם על ההוה שנוי כל לב פרק

 לשער יספיק כשלא ולטובתו אליו טבעי )ב( ההוא השנוי אותו יהיה אם אף
 נכבד יותר ולמציאות הפעל אל הכח מן יוצא הוא אמו מרחם בצאתו הנער כי ,ההוא הטוב
 המושכלות ולקנות בחושים המוחשים ולהשיג האור את לראות הראשון מן חשוב ויותר

 מזק ממנו ויפסקו כשיגדל וכן ,ההוא בטוב לשער כח בו שאק לפי בוכה הוא ואעפ״ב בשכל
 ומועילים נאותים ויותר חזקים ויותר טובים יותר מזונות לקבלת שיעתק אע״ם יבכה החלב
 רב זמן בחשך לשבת שהתמיד האדם וכן שהורגל, ממה משתנה שהוא לפי ויצטער למזגו
 המות ביום וכן ,מעט מעט בו ויורגל שיתמיד עד באור ויצטער עליו יקשה לאור־ פתאום ויצא

 לציירו שכלו מספיק בלתי ולזוהר מעולה ויותר נכבד יותר למציאות האדם ישתנה אם אף
 לא )ג( נפלא צער בכות מצטער הוא הנה בחומר שקוע בהיותו לשערו האדם לשכל שא״א

 האנושי לשכל מציאות שאין האומרים שיחשבו כמו ההעדר אי המציאות מן נעתק להיותו
 במה מעט מעט ויורגל )*( שיודרג האדם על וקשה המורגל כן שהועתק לפי אבל ,הגוף בזולת
 י״ב כל הצדיקים נפשות על ע״ב( קנ״ב דף )שבת ז״ל רבותינו אמרו זה ובעבור ,הורגל שלא

 חדש מדרגה לשון )*( שרשים

 התפלה מתקני .וכו׳ הארבע אלו מיד ופירשו )ד(
 ואח״כ )ה( :הלשונות ד' אלו והולכים מבארים

 המשיח לימות וכו׳ שבעוה״ז השכר מבחר פירשו
 שכר הוא המשיח שימי בהדיא מבואר כאן וכו׳.
 עולם ששכר פ״י במ״א לעיל נתבאר וכבר ,עוה״ז

 בעולם הנפשיי שכר על לראיה אלא אינו הזה
: שם עיין ,הבא

המורגל הדבר מן אותו המשנה )א( לב פרק

 כאיזה מורגל בתחלה היה כשהאדם .וכו׳
 לו שא״א עד סבה מאיזה יתפעל כך ואחר דבר

 אזי כבר בו מורגל שהיה ההוא הדבר לעשות
 לעיל מזה ועיין . זה בעבור עצמו את מצער
 נראה לכאורה כי בענפים ו׳ פרק במ״ג

 שכתב מה עם נסתרים הס אלו המחבר שדברי
 מוכרת הוא טבעו מצד עליו. טבעי )ב( שם:

 הצער אין .וכו׳ נעתק להיותו לא )ג( :להשתנות
ההוא
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 שהורגלה הגופיים הדברים מן להעתק עליה שיקשה לפי כלומר ויורדת עולה נשמה דורש
 לקבל בהרגשות ולא בגוף להסתכל תצטרך לא הגוף מן שנפרדת שאהר פי על ואף ,בהם

 ומונעים מטרידים וכחותיו הגוף והיה בחיים בהיותה לקבלו מוכנת שהיתה הרוחני השפע
 ויוסר המסך יסולק במות הגשמיות והכהות הגוף טרדת וכשיסור ,שלם דבוק מלהדבק ;אותה

 הגוף מן להפרד המות אחר עליה ויקשה במות תצטער ואולם ,מתמיד הדבקות ויהיה המונע
 צריכה בהיותה בוזחלתה בהם שהורגלה לפי מהם משתמשת היתד. אשר הגשמיים והדברים )ד(

 והפשיט )ו( המורגשים הדמיונים באמצעותם שיגיעו כדי )ה( הגשמיות והכהות ההרגשות אל
 מראובן תשאיר לא בי ,קיים דבר שהוא כללותם ותשאיר נפסד דבר שהוא חלקיותם הנפש

 והשאיר חלקיותם תפשיט הדברים מכל וכן ,החלקי לא )ז( הכולל והדבור החיות רק ושמעון
 מ־דבר הגשמיים הכהות שהרגישו מה באמצעות אלא בנפש הכללות זה יגיע ולא ,כללותם
 כל הבית אל השערים אותן דרך יכנסו שערים ה׳ בו שיש לבית דומה האדם ודדי ,החלקיי

 מן יתחלקו ואחר אהד בבית כלם ויתקבצו הבית לבעל הצריכין והמזונות והקטנים הממונו־.
 כל שנתמלאו ואחר ,לו הראוי הדר בכל ויניחו ההררים אל והמזונות הקניגים כל ההוא הבית

 אל להביא השערים אל יצטרכו לא מדרגתו כפי אהד כל והקגינים הממונות מכל ההדרים
 הבית אל טוב יותר השערים סתימת אבל והקנינים הטובות בתוכן לקיים ולא דבר הבית

 ההרגשות כל יושגו אשר חושים ה׳ לו שיש האדם וכן .בחדרים ההוא הטוב נשמר שיהיה כדי
 בהדרים המורגשים הדברים כל יתחלקו המשותף החוש אל כלם שיכנסו ואחר באמצעותם

 מן השכלי הכה ויקה לו שראוי מה הרם הדברים מן המדמה הכה ויקח ,שראוי מה כפי
 בנפש שיגיע ואחר ,העצמים מן המקרים ויבדיל חלקיותם ויפשיט ועצמותם כללותם הדברים
 אל הבית יצטרך שלא כמו וההרגשות החושים אל הצטרך לא הדברים מן הזה הכללות
 כן הממונות לשמור טוב יותר השערים שסתימת וכמו .טוב כל ההדרים המלא אחר השערים

 או המצודה כמדרגת הם לנפש שההרגשית לפי ,הנפש אל טוב יותר הגשמיות הכהות עזיבת
 אין ההוא המקום אל שיגיע אהד כי המכוון המקום אל האדם את המוליכים והבהמה הספינה

 היה לא שבתהלה ואע״פ כבד ולמשא גדול לטורח עליו ויהיו בבהמה או בספינה צורך לו
 לא המושפלות שהושגו אחר הגשמיות והפחות ההרגשות כן ,זולתם חפצו מחוז אל להגיע יכול

 מהשיגאותו וימניעו יטרידו כי בהפך הוא הדבר אבל בנפש המושכל אותו לקיים הן יצטרכו
 והנפש כחומר נבדל נקי פשוט שפל הפיעל שהשכל לפי , בו הדבקות ומלהתמיד השלמות על
 ההסתבכות ממנה סר המות ואחר > בחומר מסתבכת בהיותה האמת על הדבקות תשיג לא

 כי ,הפשוט הנקי הפועל השכל עם להדבק ויכולה נקיה פשוטה ותשוב החומר עם לה שיש
 עליה יקשה זה כל ועם האמתי, ושלמותה והשארותה נצחיותה וזהו הדומה, עם יתדבק הדובה

 הפטיט אמרו ,לו המורגל מן להפרד יצטער אדם כל כי ,במות ויצטער המורגלות מן להעתק
 דאטר וכדשמואל טובים וימים שבתות ואפילו רעים עני ימי בל ע״ב( קמ״ו דף )בחרא ז״ל

 על אף בו שהורגל ממה להעתק העני על שקשה כלומר ,מעים חולי תחלת וסת שנוי שמואל
 שתורגל עד הגופיים הדברים עזיבת הנפש על יקשה וכן ,גדול יותר הענוג אל שיעתק פי

 ויורדת עולה נשמה הדש י״ב כל ע״ב( קצ״ב דף )שבת ז״ל רבותינו אמרו ולזה ,חדש י״ב בזה
 אחר המגיע בטוב משער בהיותו המשפיל וע״ב ,יורדת ואינה עולה נשמה הדש י״ב לאחר
 הנפש מטרידים וכחותיו הגוף כי יודע להיותו אליה יכסוף אבל מהמות יצטער לא המות

 דעלד פהצטער הוא המות על האדם הצטער בי וישפוט )מ( מתמיד בנועם ומהיותה □השגתה
 שנטצא מה ואולם בלידה. אליו המגיע הטוב לשער יכול שאינו בעבור אמו מרחם בצאתו

 ששעור יודעים שהם לפי הוא הנה המות על יצטערו וזולתו ע״ה רבינו כמשה לצדיקים
 יותר שלבות לקנות רוצין והיו בעוה״ז עבודתה יתרץ כפי הוא הבא בעולם הנפש מדרגת
 מדרגת גודל משערים להיותם ,הבא בעולם גדולה יותר למדרגה שיזכו כדי בחיים בעוה״ז
 ההעדר אל מהמציאות נעתקים שהם חושבים היותם על שיצטערו לא ההוא והתענוג השכר

: חלילה הפתאים שיחשבו כמו הגוף בזולת לנפש מציאות שאין לפי
פרק

г שרשים
 והדברים )ד( :נעתק שהוא בעבור ההוא

 שיגיעו כדי )ה( :הגשמיים ומהדברים .הגשמיים
 הנחות ע״י .וכו׳ המורגשים הדמיוניס באמצעותם

 המורגשים הדברים אל לבא הנפש תוכל הגשמיות
הנפש ותפשוט )ו( : גשמיים כן גס הס כי

 מה משגת היא שהנפש כלומר .וכו' חלקיות©
 חן שהוא ומה ההפסד חן החזרגש בדבר שהוא

 ראובן שהוא הפרטי .החלקי לא )ז( :הקיוס
 :המין כל כולל היא והדבור החיות משא״כ ושמעון

: המשכיל וישפוט. )ח(
יותר
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 , בעוה״ב העונש או השכר הגעת יצוייר איך הוא עתה שנבאר שראוי ומה לג פרק
 הוא בעוה״ב השכר שעיקר שיאמר טי כי ונאמר ,שכתבנו הדעות שתי לפי

 הטף ויהיה בגוף אלא ומציאותה משבנה אין שהנפש יאמין שהוא אחר הנה ,ביחד ולנפש לגוף
 שישלם הוא הישרים האל כמשפטי הנה ,בוראה רצון לעשות מציאות לה לתת הנפש אל כלי
 האדם כשיהיה שכרו והנה ,ביחד הנפש עם השם בעבודת שטרח וטרחו עמלו שכר הגוף אל

 הטף חומר השם כשיזכך יהיה שזה ויאמרו , הבתים תהית אחר ונפש בגוף קיים השלם
 חיים שהם הכוכבים בהתקיים נצחי קיום הנפש עם הגוף ויתקיים הכוכבים או הגלגלים כחומר

 שיהיה יושבל כבר הדעת זה בעלי שיאמרו כמו הדרך ע״ז הוא השכר ואם ,ונפש בגוף משכילים
 כט׳יש גיהנם ענשי ולסבול לקבל חזק תואר בגוף הש״י בשיחדש !הדרך ע״ז כן גם נצחי העונש

 יאמר (,י )חיוב אופל כמו ותופע סדרים ולא צלמות אופל במו עיפתה ארץ גיהנם על רוכז איוב
 כמות היה ואם א העונש לקבל כח ברשעים שישאר כרי וזה ,עצמו כמות ולא המות כצל שהוא
 כדעה כלל לגוף ולא לנפש הוא השכר אם ואולם בעונש. אח״כ ירגישו ולא כלין היו עצמו

 ציות עם יובן אבנם הה ,מחומר הנבדלת לנפש העונש הגעת יצוייר איך באור צריך ז״ל הרטב׳'ם
 וכוספה משתוקקת תהיה הפות אחר הגוף מן בהפרדה הנפש כי הדרך ע״ז הוא וציורו ,השכל

 בהיותה שהרגילה למה כן גם ותטה השם לעבוד בה אשר ההשכלה מצד בטבעה שהוא למה
 לעשות וכונתו סצותיו בעשית הבורא ולעבוד שמים לשם מעשיו כל אשר האדם וע״כ ,בגוף
 אחר הנפש מן תפרד לא בעצמה כונה ,אותה הנה ,בחיים בהיותו ידו מצאה כאשר רצונו
 כוונה אותה דמיון על הש״י העובדים הנבדלים בשבלים שתדבק עד אותה תעזוב ולא המות

 בלתי היא שבמעט עד מהראשונה גדולה יותר )ח( במדרגה היא ההיא שהכוונה אלא ,בעצמו
 האחרת אל האחת הכוונות אלו שתי שלמה שדמה וזה ,אהד ממין שהם אע״פ אליה נערכת

 נוגה כאור צדיקים ואורה אמר השמש אור אל השחר עלות קודם הכאיר נוגה כוכב אור ליחס
 הבקר מן הרחוק במרחק כשהוא נוגה שכוכב כמו כי ריל ד׳( )מפלי היום נכון עד ואור הולך
 שיתחזק עד הבקר בל תמיד מלהאיר יזוז ולא הלילה את מאיר והוא הבקר קודם עולה הוא
 בעבודת ובונהם הצדיקים דרך כן ,היום נכון עד ואור הולך וזהו ,נכונו על היום ויהיה השמש אור

 יסור ולא הלילה את המאיר נוגה כאור לאור חשך לפניהם משים נכון דרך הוא בחייהם הבורא
 היום נבון הנקרא האור אל דומה רוחני גדול באור אותם שתניח הטות יום ער לפניהם מלהאיר

 בלתי נוגה שאור כמו אהד, ממין ששניהם אע״פ כלל הראשון האור עם נערך בלתי שהוא
 מן כשתפרד הנפש ולכן ,האור מטין ששניהם אע״פ היום נבון הפועל השמש אור עם נערך
 אמתתם על האלהיים והעניניס מהחומר הנבהלים הדברים ומשכלת חכמה היתה אם הגוף

 , בעצמם האלהיים הענינים עם השכילה אשר הדעות שיסכימו בראותה נפלא תענוג תתענג
 החלום שתענוג וכמו החלום ענין כמו עניניה בחיים בעודה הנפש שתשכיל ההשכלה כי

 אוחו מצערות הנפש מושבלות כן המציאות עמו יסכים לא אם האדם את ומזאה מיגע )ב(
 בהיותם וזה עמהם המציאות יסכים ואם ,המציאות עמהם יסכים לא כאשר המות אחר

 והנת הצמא או אוכל והנה הרעב יחלום שכאשר כמו נפלא תענוג הנפש תתענג , אמתיות
 ושלחן וישתה גנים מעין לפניו וימצא יקיץ וכאשר ,גדול צער יצטער נפשו וריקה והקיץ שותה
 עד בפעל ושותה אוכל בהיותו נפלא תענוג יתענג ודשן ושבע ואבל מגדים מיני כל ועליו ערוך
 תתענג כן בפעל, ההוא התענוג עם לבד בדמיון שהוא בחלום והשתיה האכילה לתענוג ערך שאין

 השגת אל הדומה בעוה״ז אותו והשיגה שהשכילה מה הרוחני בעולם בפעל בהשגה הנפש
 הנפש השגת אל בעוה״ז השכל השגת שיחס ,הציורית וההבנה הדמיון דרך על שנאמר החלום

 ע״פ המושגת ציון שיבת השגת הכתוב שדמה מה ולזה ,היקיצה אל החלום כיחס בעוה״ב
 היינו ציון שיבת את ה׳ בשוב ואמר ום1הח אל בה לספק שאין אמתית היותה עם הנביאים
 כהולכים הנביאים ע״פ ההוא הענין בהשגתנו שהיינו ונכיר נדע כלומר קכ״ו( )תהליס כחולמים

 4 היקיצה אל החלום כיחס אלא בפעל שנראה מה אל הנביאים ע״פ שהשגנו למה ערך היה לא כי
 יחם כי שיורה ממה וזה ,פינו שחוק ימלא ואז שלמה שטחה נשמח בפעל הדבר כשנראה ולזה

 בהיותה הנפש היתה אם כן וכמו ,היקיצה אל החלום כיחס בפעל ההוא הדבר השכל השגת
בעולם נפלא תענוג תתענג והסד צדקה ולרדוף מצותיו ולשכור השם לעבוד כונתה כל בחיים

 שרשים
 הפונה .מהראשונה גדולה יותר )א( לג פרק

 בחיים בהיותו היא ראשונה
 השי״ת לעבודת המצות בעשית כונתו כל היתה
 כשתדבק המות אחר היא השנית והפונה לבד.
עמהס השם את לעבוד הנבדלים בשפלים נפשו

 אחד אופן על שניהם אלו פונות הב׳ וא״כ .ביחד
 יותר היא שניה הפונה ואעפ״כ הש״י עבודת והוא

 מענין והולך שמבאר כמו מהראשונה במדרגה
 ג ליאות מלשון . ומלאה מיגע )ב( : החלום

בתואר
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 ההשמע מצד ר״ל בלבד, הדרך ע״ז א1ד ושלמותם קיומם והצורות המלאכים כי בראותה הנשמות
 שיש לו שכופר כאדם וזה ,שלישי ממאמר ה' בפרק שבארנו במו הש״י רצון לעשות וההכנע

 וכך כך לו ויש יבא חנף לפניו לא וכי ׳ והסד צדקה אוהב כאד נורא הים בכרכי גדול פלך
 גדולה באיכה רצונו ועושים מלכם שבחי בספור ומתענגים עולם ברום עומדים כולם משרתים

 וע״פ יעשו אשר המעשים מכל חשבון לו ולתת ההוא המלך לפני .לעמוד האנשים כל סוף וכי
 ההוא המלך עבודת ולעבוד יושר בדרכי ללכת השומע ההוא האיש לב נתמלא הזאת השמועה
 רצונו לעשות וטרה אליו הנרצים והדברים ההוא המלך יעשה אשר המעשים לדעת והשתדל

 פניו ולהקביל לפניו ולעבוד המלך אל ללכת זמנו הגיעו כאשר היפים ולקץ כח פאפצי בבל
 ובראותו גדולתו תפארת יקר ואת המלך מלכות הוד את בראותו נפלא תענוג ויתענג, ויגיל ישכח

 כי יודע היותו אחר לקראתו ויגיל ישכח והמלך לו שסופר הדרך על לפניו עומדק משרתיו
 שהיה ממי גדול יותר לגמול ראוי ספק בלי שזה ,בלבד השמועה ע״פ מאהבה עבד ההוא האיש
 ומצד וחסד צדקה אוהב היותו מצד אליו המלך יקרבנו וע״כ לבן קודם המלך את ויודע כביר

 ע״ם המאמינים מדרגת היא חו , ב׳ ממאמר עשר המשה בפרק שבארנו בכו האלהי היושר
 ע״א( י״ת דף )ברכות רז״ל אפרו שעליהם הקבלה אחר הנמשכים הצדיקים הן והקבלה השמועה
 מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא שתיה ולא אכילה לא בו אק העוה״ב
 ונהנין ואמרו ,שכתבנו כמו המאמינים על לרפח חכמים אמרו ולא צדיקים אמרו וע״ב ,השכינה

 ראותו המוציאים השמש מן היוצאים האור מניצ־צי נהנה שהאדם כמו כי לרמה השכינה מזיו
 המחשבות זך יהיה כאשר הרוחני בעולם יהגה כן , הראות זך יהיה כאשר הפעל אל הכח סן

 לצייר גשם בבעל כח ואק ,השכינה זיו הנקרא בפעל אליו המגיעים השכלי האור סקרני והכונות
 הנביאים כל ע״ב( ל״ד דף )ברכות ו־ז״ל שאמרו כמו לציירו יכלו לא הנביאים ואפי׳ תענוג אותו
 ס״ד( )יבשה זולתך אלהים ראתה לא עין לעוה״ב אבל המשיח ליפות אלא נתנבאו לא כלם
 ערבותם דמיוני שיושט אפשר יחד ולנפש לטף יהיו המשיח שבימות שהתעטגים לפי כי בזה רצו

 ,הגשמיות הסחות באמצעות דמיונו יושג לא פשוט רוחני שהוא העוה״ב אבל ,בחוש ר״ל בעין
 כט ולזה , זה זולת לא בלבד רוחנית והנאה תעטג שהוא רק אינו מפנו הנביאים שהשיגו וכה
 ריב״ל אכר זולתך אלהים ראתה לא עין כאי שאמרו כמו בענביו המשומר ביק ז״ל רבותיט אותו

 שהאוכל כפו כי זה ובאור ע״ח(, צ״ס דף )סנהדרין בראשית ימי מששת בענביו הפשוסר יין זה
 דבר מהענבים שיצא לשער יוכל לא מימיו יק ראה לא ואם באכילתן מתענג הוא הענבים

 מאכילת נפלא יותר תעטג הגפן בעבודת שישיג לו שיאמר וטי ,מהן יותר ומועיל ומענג ערב יותר
 מהענבים היוצא שהיין וידע יכיר ק ה מן כשישקהו אבל ,כן שיהיה יאסק ולא מזה יפלא הענבים

 סן כזה התעטג מופלג רבר יצא איך ויתמה הענבים סן בועל ויותר ערב ויותר משובח יותר
 שתפרד עד המושג הרוחני התענוג תשיג הפצות שבעשית לשער תוכל לא הנפש ובן ,הענבים

 בעבודת היק שיושג כמו המצות פעשית יושג ההוא התענוג איך ותדע תכיר ואז הגוף מן
 בענבים כטס שהוא כיין המצות בעשית המגעת התכונה או בתאר )ג( כנוס ושהוא הכרם

 תענוגיבק רפיון שאק כמו כי לומר בענביו, המשופר יק נקרא ולזה ,הכרם בעבודת המושגים
 פעלה של ג״ע נקרא וע״כ העוה״ב לתענוגי העוה״ז תענוגי בק רמיק אק כך היק לתעטג הענבים
 וענק הזה. השפל בעולם בהיותו שלמעלה הרוחני הדבר תענוג לשער תוכל לא שהנפש להורות

 הגשמיים והדברים התאוות אתר רודף בחייו האדם היה כאשר כי הוא לנפש והעונש הצער
 היא הנה • טבעה הפך שהוא הגוף טבע כפי מעשיה ותרגיל הש״י רצון סעשות נפשו יתפרד

 להשיגם בלים לה אין והיא אליהן ותטה שהרגילה הדברים לאותן תכפוף הגוף מן כשתפרד
 לה אק והיא ,עליהן ותשתוקק מחומר הנבדלים העליוטת בצורות להדבק תטה טבעה כצד

 בכך נפשו הרגיל שלא מי ההוא התענוג להשיג א״א כי הש״י בעבודת והרגל ולמוד התחלות
 בו שיש למי אלא חכמה נותן הקב״ה אק פ״א( נ״ה דף )ברכות שארז״ל כסו לזה עצמו והבין

 ועל ,לחכימין חכמתא יהב וכתיב ל״א( )פתוס חככה נתתי לב חכם כל ובלב שנאפר חכמה
 , טבעה כצד האחד ,המטה וצד המעלה צד כאחד הצדדק לשני משתוקקת הנפש תהיה כן

 צד שתשיג במה הבנה ולא הסטה צד שתשיג בסה כלים לה ואין ,והמנהג ההרגל סצד והאחד
 משרפת יותר חבור פרוק סיני ומכל שבעולם ;ר צ סכל יותר מכאוב צער לה יש ובזה המעלה,

 ,ועקרבים נחשים ומנשיכת והרבות סכינים מהכאות ויותר הנורא והקרח הקור מצער ויותר אש
 מצד ולא לנפש אלא לגוף ההוא הצער ואק באש כשיכוה מאד האדם שיצטער כמו כי

בגוף כח הוא החיוני הכח מאשר אבל רוחני בדבר שולט האש אק כי האש בה שישלוט

ןרש: שרשים

: הוא גת מין .בתאר )נ(
 כי
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 קצתם הגוף חלקי פרוד הנפש תרגיש וכאשר ,בקצתם קצתם מדובקים חלקיו בהיות בו ושוכן
 הכח בצער ותרגיש , החבור פרוק ממיני זה זולת או החרב ע״י או הקור או האש ע״י מקצתם
 תלוי שקיומו ואחר , הפסדו על ודואג לו משכן שהן הגוף חלקי בהפרד מצטער שהוא החיוני
 חבורה פריק על ותדאג לה משכן שהיא החיוני הכח צער על הנפש אז תצטער חלקיו בדבוק

 המעלה צד שאמרנו ההפכיים הצדדין לב׳ נמשכת בהיותה מהגוף שנפרדה אחר הנפש כן , ממנו
 !מקצתם קצתם נפרדים חלקיה כאלו מופלג צער תצטער ההרגל מצד המטה צד טבעה מצד

 חשוקות שתי לה שיש לומר הציורית ההבנה נתינת ע״צ כך נאמר חלקים לה שאין ואע״פ
 השואל פרק שבת במסכת שארז״ל וזה ,בלבד מהן אחת אל להמשך יכולת בה ואין הפכיות

 והיתד. שנאמר הכבוד כסא תחת גנוזות צדיקים של נפשותיהן אומר ר״א הניא ע״ב( קנ״ג )דף
 עומד אחד מלאך רשעים ושל כ״ה( א׳ )שמואל אלהיך ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני נפש

 כף בתוך יקלענה אויביך נפש שנאמר לזה מזה אותה ומקלעין בסופו אחר ומלאך העולם בסוף
 אל תשוקה להם שאין צדיקים ושל , לה שיש ההפכיות התשוקות שתי על לרמוז וזה )סס( הקלע

 ,הכבוד כפא תחת לשבת שהוא בטבעה שהוא מה אל מיד נדבקה המע^ה לצד אלא המטה צד
 הצער כן למעלה שאמרנו כמו שידוטו שאפשר התענוגים מכל למעלה הוא שהתענוג וכמו
 הנפש כי השני מהמאמר בפי״ז התבאר וכבר ,שירומה שאפשר צער מכל גדול יותר הוא

 הגוף שיגבילה כמו צער שתקבל כדי הצד יגבילה כבר גשם שאינה מצד ,במקום שאינו אע״פ
 נוף יכולין לרבי אנטונינום לו אמר ע״א( א נ" דף )סנהדרין שארז״ל וזהו ,במקום שאינה אע״פ

 כאבן הריני ממני שפרשה מיום כי חטאה נשמה אומר גוף ,הדין מן עצמן לפטור ונשמה
 באויר פורחת כצפור אני הרי ממנו שפרשתי שמיום חטא גוף אומרת ונשמה בקבר מוטל
 הנשמה את מביא הקב״ה אף וכו׳ ב״ו למלך דומה הדבר למה משל לך אמשול לו ואמר

 השמים אל י׳( )חהלים עמו לדק הארץ ואל מעל השמים אל יקרא שנא' כאחד אותם ודן בגוף חורקה
 פי על אף כי לומר שכונתם בזה לי והנראה ,וכו׳ הגוף זה עמו לדק הארץ ואל הנשמה זו מעל

 שתקבל כדי גוף שקראו א וה במקום יגבילה הש״י ,במקום נתפשת שאינה רוחני דבר שהגשמה
 מקום יגביל שהגוף כמו כי לומר גוף וקראוהו ,גיהנם נקרא ההוא והמקום , מעשיה על ועונש צער

 מקים כן ,בהכרח בגוף מוגבלת היא לגוף חוץ שאינה אחר במקום שאינה אע״פ כי לנפש
 אלא אסרוהו שלא זה מאמרם והסתכל ,עונשה בו שתקבל כדי הנפש יגביל גוף שנקרא ניהנם

 לא אבל ,במקום מוגבלת בהיותה אלא לנפש עונש שיגיע יצוייר שלא והצער העונש על
 .מקום הגבלת בזולת הנפש שתשיגהו יצוייר כבר זה כי הרוחני והתענוג השכר על אמרוהו

 שכר רטאק השכר לקבול הגופות שיזדככו שצריך שאמרו לאותן הטעות מקום היה זה ואולי
 מקום הגבלת צריך כן העונש שהוא לדין מקום הגבלת שנזכר כמו כי שחשבו הגוף, בזולת לנפש
לקבול מקום הגבלת שצריך אלא הוא בלבד לנפש והשכר העונש כי כן ואינו ,השכר לקבול

: שבארנו כמו בשכר כן ואינו העונש
 , בלבד לנפש ואם ביחד ולנפש לגוף אם מגיע שהוא שאמרנו הזה ה^ונש לד פרק

 מעשים בידו שיש טי כי , מדרגותיהם חלוף כפי באנשים יתחלף
 שאמרנו ההוא המופלג בצער תמיד נדון שיהיה א״א עבירות קצת בידו ויש קצת טובים

 הזמן ע״א( י״ב דף )סנהדרין רז״ל שאמרו מה ולפי ,והמנהג ההרגל לשכח יספיק הזק כי )א(
 למדרגה יזכו ההוא העונש שהתמיד חדשים עשר שנים ואחר חדשים עשר שנים הוא הזה
 ההרגל מהם שנשתכח חדשים עשר שנים שאחר ויש ,בידם אשר הטובים המעשים כפי מה

 שישארו מדרגה לשום בהם שיזכו כדי טובים מעשים בידם ואין ההוא הצער ע״י והמנהג
 על בתורה הנזכר כרת וזהו ,הרוחני ההוא השכר לקבל כלל הכנה בהם שאיי אחר נעדרים
 ורוח נשרפת ונשמתן כלה גופן חדשים י״ב לאחר ז״ל רבותינו שאמרו הוא ועליהן הנפש,
 ואותם מעשיהם כפי נצחי בעונש שנדונין אחר רשעים ויש ,הצדיקים רגלי כפות תחת מפזרתן
 בו להתמיד הנפש אל מקום הגבלת צריך ואלו ,בעה״י שיבא כמו ובעקריה בתורה שכפרו
 ע״ב( קנ״א דף )שבח אמרו שהרי גדולה למדרגה יזכו חדשים י״ב שאחר ויש ,שאמרנו כמו העונש

 שבעבור ואמרו ,ויורדת עולה נשמתו היתה חדשים י״ב שכל גמור צדיק שהיה הנביא שמואל על
 ראיתי אלהים שאמרה כמו חדשים י״ב תוך שהיה לפי להעלותו אוב בעלת יכולה היתה זה

 שיורה ממה וזה ,יורדת ואינה עולה נשמה חדשים י״ב לאהד אבל כ״ח( )ש״א הארץ מן עולים
 בהם שהורגלו החומריים מהדברים להעתק בתחלה עליהם יקשה הגמורים הצדיקים שאפילו

עד שרשים
 זמן בתוך שיקבל העונש ע״י כי לבד זמן לאיזה והמנהג. ההרגל לשכת יספיק הזמן כי )א( פל״ד

יעשה ולא בהם מורגל שהיה מהעבירות יוסר זה העונש לו כשיהיה בזה די כי פי'
 אותם
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 •בהם תקופות בד׳ מקיף זמן כלומר הדשים י״ב מתמיד ההוא והזכות מה זמן שיזדככו עד

 כי נחמני בר ברבה ע״ח( כ״ו )דף טציעא כבבא שאמרו וזה בזמן; שיקרו ההלופים כל כוללים
 בחלום שמע או ראה לתפשו רוצה שהיה המלך פקיד הפרש מפני בורה בהיותו למיתתו סכוך

 עד בחייהם בהם שהורגלו הנגעים בדיני מתעסקות המות אחר הנפשות שהיו )ב( במראה או
 דרקיעא מתיבתא ספק הוא ושאם וכו׳ לבן לשער קודמת בהרת באם חלוקות אותן ששמע

 נחמני בר רבה לנא נוכח מאן אומרים שהיו ושמע טהור אומר הוא בריך וקודשא טמא אמרי
 המות אחר משתוקקות הן שהנפשות שם שנזכר הענין אותו מכל שיראה וכו/ באהלות דבקי

 בדיני מתעסקות הן הצדיקים נפשות שאפילו וזה ,בחיים בהיותן בו שהורגלו במה להתעסק
 אמרו ההיא התשוקה אבל ,בחיים בהיותן בהן מתעסקות שהיו והטומאות והטהרות הנגעים
 כל הקדוש רבינו על שאמרו עד רבים במקומות בזה רז׳יל הפליגו וכבר ,חדש בי״ב שתכלה

 לעשות הצדיקים נפשות ישתוקקו המות אחר שאף להורות ,ומקדש לביתו אתי הוה שמשי בי
 שבת לילי בכל לביתו בא היה הקדוש שרבינו עד בחיים בהיותן בעשיתן שהורגלו המצות
 לאחר •מאמר כמי הישים עשר שנים יעבור לא אבל החסידים לקצת נמצא הענין וזה , לקדש
 עוד הן תמיד ויורד עולה שהוא אליהו ועני; .יורדת ואינה עולה נשמה חדש עשר שנים
 אמר שם ויקהל בפרשת הזוהר בספר שכתוב כמו הצדיקים מן לזולתו כן נמצא לא היום
 בארעא לעלמא דיחות יהא ורוחא דעלמא הולדות באינון דאמר דאדם בספרא אשבהנא ורזא

 דנהורא פא וג בסערא וישתאר גופיה וישתלל יסלק גופא ובההוא שמיה ואליהו בגופא ויתלבש
 בסערא דאשהאר גופא בההוא ויתלבש יחות כן ובתר מלאכי גו למיהוי ליה יזדמן אוהרא

 וירד שמים עלה דמי רזי איהו ודא לעילא יתהזי אוחרא ובגופא לתתא יתהזי גופא ובההוא
 דסליק איהו דא מאליהו בר לתתא לבתר ונחית דיליה רוחא לשמיא דסליק נש בר הוה לא

 ולא הקבלה חכמי בדברי שנזכר המלבוש סוד וזהו ,שם לשונו כאן עד ,לתתא ונהית לעילא
: מזה יותר לפרש אוכל

 בפרק שבארנו כמו האומה קבלת לפי ומהוייבת ראוי המתים בתהית האמונה לה פרק
 הדבר היות אחר כך גוזר ההקש שאין פ’ואע הראשק המאמר מן כ״ג

 אהר וכ״ש ,כ״ב בפרק שם שבארנו כמו אותו להאמין ראוי השכל אצל מצוייר מציאותו הזה
 בפסוקים שמפרש כמו השונמית בן ואלישע הצרפית בן החיה אליהו שהרי הנסיון עליו שהעיד

 אבן שמציאות כמו ,ההקש יגזרהו לא אס אף אותו להאמין ראוי הנסיון עליו שיעיד דבר וכל
 , הנסיך עליו ויעיד הואיל ההקש יגזרהו שלא אע'פ גמור אמת הוא הברזל המשוך המגניט״ם

 מציאותו הוה הדבר כי ,לעפרן שיחזרו אחר אף המתים את יהיה שהקב״ה להאמין ראוי א״כ
 ספק שאין לפי ,הוא ,חדשה יצירה ולא תהיה שיהיה הענין זה הבנת ודרך , השכל אצל מצוייר

 כמנו הוסר או השפע ממנו שנסתלק פ’אע אהת פעם עליון כה או שפע זה אי שקבל שהדבר
 כי ;בראשונה שהיה ממה שנית פעם אותו שיקבל אל מוכן יותר ההוא הדבר הנה ההוא הכח

 צורת לקבל מוכנים יותר הם הנה שנכבו אע''פ האש צורת וקבלו אחת פעם שנדלקו העצים
 שהוא ממנו ונסתלק אחת פעם נבואה רוח שקבל כי וכמו ,בראשונה היו מאשר שנית פעם האש
 או שפע זה אי שקבל הדבר כי חה בראשונה, שהיה ממה שנית פעם שיקבלהו אל מוכן יותר

 רושם זה אי ההוא בטקבל נשאר כבר א הה הכה או השפע ממנו שנסתלק אע״פ עליון כה
 ע״ח( כ״ה דף )מגילה רז״ל שאמרו הוא זה ובעבור ,ראשונה שקבל ההוא בשפע שהיה מהמעלה
 קדושה תשמישי ואמרו ,בקדושתן דן שוכמין כשהן אף כ״ו( )ויקרא מקדשיכם את והשמותי

 וכן אליו, תשמיש או לו שהמשכן האלהי מהדבר בהם שנשאר הרושם בעבור וזה ,נגנזק
 המות בעת מכנו שתצא שאע״פ עליק כה שהיא לנפש משכן שהיה שהגוף נאמר הדרך ע״ז

 המת ההוא האיש לדבר וראיה ,ראשונה שקבל ההוא האלהי מהכח רושם איזה בו נשאר שבבר
 אלישע שנפש ספק ואין ,בו כשנגעו להחיותו אלישע בעצמות כח שהיה אלישע בקבר שנקבר

 ואעפ״ב , Гу הכתוב שהעיד כמו שמת שנה עליו עבר כבר כי וכל מכל מהגוף הסתלקה כבר
 שנשאר הרושם מצד וזה , רגליו על ועמד קם אלישע בעצמות ההוא המת האיש כשנגע

 קברי על צרה בעת משתטחים שאנו הוא זה ובסבת ,אליו משכן שהיו האלהי מהדבר בעצמות
 מוכנים יותר והס לו משכן שהיו האלהי מהרוח ההם בעצמות שנשאר הרושם מצד הצדיקים
 יבש עץ היותו שעם משה במטה הענין שהיה כמו ,חאלהי השפע ידם על להמצא מזולתם

תמיד מצטרף הוא היה עליו לחול הנבואיי השפע שהתחיל בעת משה ביד שנמצא □צד

בעשית שרשים
 אלא רז״ל בדברי מבואר אינו וה .וכו׳ מתעסקות המות אחר הנפשות שהיו )ב( :עוד אותם

:כך כוונתם מפרש שהמחבר
שהנד
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 האותות את בו תעשה אשר בירך תקח הזה המטה ואת למשה השי״ת אמר האותות בעשית
 הוא הדרך וע״ז ,ד׳( ב׳ )מלכים הנער פני על משענתי ושמת לגחזי אלישע ואמר , ־'( )שמות
 לו משכן שהיה האלהי מהרוח בו שנשאר הרושם מצד הצדיק גוף כי , המתים בתחית הענין
 ז״ל כאמרם בראשונה שהיה ממה יותר שנית ההוא האלהי הרוח שיקבל אל ספק בלי מוכן יהיה
 וקבלו עליון כח לקבל ראוי היה שלא שהדבר כלומר שכך כל לא דהוה מאי הוה הוה דלא מאי
 לקבלו והכנה רושם איזה בו נשאר שכבר לפי , שנית פעם שיקבלנו שראוי ב״ש אחת פעם
 יש כאלו שפע או כח זה אי לקבל הכנה בו שיש והמקבל ,מבראשונה בנקל יותר אהדת פעם

 שאין שהאש שנראה כמו ההוא הכח או השפע עליו להשפיע הנותן להכריח כח בו
 שהוא כל עשן ומעלה בה האש כח שכבה אחר נשאר כאשר שהנר )ח( למטה לירד מדרכו

 האש את שכבה הנר מן העולה העשן יכריח הילק אחר נר תחת שכבה ההוא הנר יושם אם
 הוא ולזה .כבראשונה להדליק וישוב שכבה הנר אל העש; דרך הלהב להוריד הדולק בנר אשר

 אדם נשמת כי כלומר כ׳( )משלי אדם נשמת אלהים נר באמרו לנר ארם נשמת הכתוב שדמה
 תשוב מהפתילה האור שנסתלק אהד אף הדולק הנר שאור שכמו לפי ,הדולק הנר כאור היא

 אחר הנפש אור כן מהאש בה שנשאר הרושם בסבת מבראשונה בנקלה יותר שנית להדליק
 יותר בו שנשארה ההבנה בסבת שנית בו ויחול הגוף אל שישוב אפשר הגוף מן שנסתלק

 לפי אבל ,האלהית החכמה תגזור כאשר יהיה וזה ,היצירה בתהלת בו שחלה ממה בנקל
 אל הדבר זה הברכות במטבע הגדולה כנסת אנשי ייחסו הטבע מדרך מאד רחוק הדבר שזה

 גבור אתה כלומר להושיע ורב אתה מתים מחיה אדני לעולם גבור אתה ואמר השי״ת גבורת
 ב״ו גבורת כי ב״ו כגבורת גבורתך ואין השכל אצל מציאותו שיצוייר דבר כל על ויכול )ב(
 זר בברכה והזכירו ,המתים את להחיות שהיא בהפך הש״י וגבורת החיים את להמית היא

 אמרו המות ואחר ,בחסד חיים מכלכל ואמר בחיים בהיותם בריותיו עם הקב״ה של חסדיו
 לרמוז וכו׳ אסורים ומתיר חולים ורופא נופלים סומך אח״ב ואמרו ,רבים ברחמים מתים מחיה
 וגבורת ולהכניעם האנשים את להשפיל היא ב״ו גבורת כי ,ב״ו כגבורת המקום גבורת שאין
 בהפך והש״י ולההליא ולפצוע להכות ב״ו גבורת וכן ,נופלים סומך שהוא בהפך הוא הש״י
 הוא כי בהפך והש״י במאסר ולאסור נכסים לענוש הוא ב״ו גבורת וכן , חולים רופא שהוא
 לבו את ערב זה הוא מי כי , מדעתו שקר על להבטיח )ג( הוא ב״ו גבורת וכן ,אסורים מתיר
 בלבד לחיים ולא ,אמונתו מקיים הוא כי בהפך והש״י ,אמונתו שיקיים לו לומר אליו לגשת
 קי״ט( )כהלים יחלתני אשר על לעבדך דבר זכר המשורר שאמר כמו ,מלפניו מבקשים שהם
 אמונתו מקיים הוא עצמם על מלפניו לבקש כה בהם שאין המתים שהם עפר לישני גם אבל
 מיתת יכול וארז״ל ל׳יב(, )דברים ואחיה אמית אני התורה בספר שכתוב כמו להחיותם, להם

 ותהיה מיתה אף באחר ורפואה מחיצה מה ארפא ואני מחצתי ת״ל באחר ותהיה באחד
 האמונות מן מיוהדת היותר האמונה זאת היות ועל ,ע״ב( צ״א סנהדרין ,ע״ח ס״ח )פסחים באחד

 המתים תהית על רבים רחמים לשון והזכירו אבות ברכת אחר כיד קבעוה באומה המקובלות
 הזמנים ובג' ,הירידה ושני העמידה ושני העליה שני חלקים לג׳ נחלקים האדם שחיי לפי

 הג׳ אלו נזכרו כן ועל ,וברחמים ובחסד בהן חיותו בחיים ומעמידו האדם את זן הקב״ה הללו
 העלית בשני כי הללו, זמנים שלשה כנגד לישראל משה להם שתקן הזן בברכת לשונות

 להעמיד גדול חסד צריך אין ההתכה מן ויותר )ה( רבה היא המזון מן הנעשית שהתמורה )ד(
עור איזה צריך השרשי לליחות וכל מכל דומה אינו שהתמורה לפי כי אלא ,בחיים אדם

הייא שרשים
 כח שכבה אחר נשאר כאשר שהנר )א( לה פרק

 .וכו׳ עשן ומעלה בה האש
 מהאש כח קצת עוד בה וישאר הנר יכבה באס פי׳

 : וכו׳ הנר יושם אס אזי עשן עדיין שיעלה והוא
 לאפוקי .וכו׳ מצוייר שהוא דבר כל על ויכול )ב(
 שנתבאר כמו השכל אצל הנמנעות מן שהוא מה

 . מדעתו שקר על להטריח )ג( :פכ״ב במ״א לעיל
 מקיים ואינו האדם את מבטיח הוא ורצונו מדעתו

 היא המזון מן הגעשית שהתמורה )ד( הבטחתו:
 כל על המזון כח יתפשט זמן שבאותו לפי רבה.

 צד על רב ובריאות כח אחד לכל ייתן האברים
 לפי אלא וכו' ההתכה מן ויותר )ה( :טוב היותר

 23 כג ]העקרים[

 אחת מרגלית אבד ראובן עד״מ .וכו׳ שהתמורה
 תחתיה אחרת ומצא זהובים עשרה שוה היתה גדולה
 כראשונה יפה כך כל אינה אבל גדולה יותר שהיא
 היות .עם וא״כ זהובים תשעה אם כי שוה ואינה
 לא אעפ״כ מהראשונה גדולה יותר מרגלית שמצא

 הכת כ; כמו .שהפסיד ההפסד כל אליו חזר
 בסכת האברים בכל מתפשט שהוא הזה והחיזוק

 ממגר שהלך הכח מן יותר הרבה הוא שאכל המזון
 האברים נשתנו ואעפ״כ המזון זה שאכל קודם כבר
 תכלית אל הגיעו ולא הראשונה מבריאותם קצת

 יסודות הד׳ שיחזרו א״א כי ,וכל כל עם בריאותם
 הצורך כפי ולליחותס לבריאותם ההיא התמורה ע״י

להם
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 התמורה אל שוה היא שההתכה )ו( העמידה ובשני .יתברך האל הן לזה יספיק וע״כ אלהי

 . שההתכה )ז( הירידה ובשני .בחיים להעמידו האל חסד והוא גדול יותר עזר יצטרך לה קרוב או
 * המות לאחר אבל ,בחיים להעמידו רחמים האדם צריך מהמזון הבאה מהתמורה מאד מרובה

 ולזה !רבים רחמים צריך אבל רחמים ולא חסד ולא חן לא האדם את להחיות יספיק לא
 שיש שאמרו ז״ל לרבותינו שנמצא מה לפי התהיה ודרך .רבים ברחמים מתים מחיה אמרו

 הארץ על טל הקב״ה כשיוריר תהיה שהתהיה נראה המתים את בו להחיות הקב״ה שעתיד טל
 כזרע שבו הכנה בסבת ההוא והעפר ,הצורה לתת הזכר זרע טפת ככח ההוא הטל כח יהיה

 המובן לפי הדעת זה על תחלוק שהחיה המתים על יחזקאל ונבואת )ח( , החומר לתת הנקבה
 יאכלו שיחיו אחר המתים אותן אם שיהיה דרך זה אי על יהיה )ש( ואמנם .הכתובים מפשט
 גדולי בו נחלקו הוה שהדבר בארנו כבר ,כן יהיה לא או עולם כדרך וימותו ויולידו וישתו

 שיהיו אהד שהמתים אומרים ישראל מחכמי אתו אשר ורבים ז״ל הרמב״ם כי האחרונים;
 והרמב״ן והרא״ה ,לעפרן וישובו ימותו ואחר העולם כמנהג החושיות הרגשותיהם בבל ישתמשו

 יזדכך כך ואחר טבעם כפי להיות להם שאפשר מה המתים יהיו התחיה שאחר אומרים ז״ל
 ישתו ולא יאכלו ולא במורגשים ישתמשו לא והלאה אז ומי ונפש בגוף ויתקיימו כאליהו נופם
 ז״ל רבותינו קצת דעת שהוא יראה וגם )י( ,ושתיה אכילה בלא תמיד ויתקיימו ימותו ולא

 הדעת וזה לעפרם; חוזרים אינם להחיותם הקב״ה שעתיד צדיקים שאמרו ע״ח( צ״ב דף )מהדרין
 ; השכל אצל מציאותו יצוייר כבר כי בו האמונה שתבא אפשר כבר זר שיראה אע״פ ג״כ

 פי על אף ושתיה אכילה בלי לילה וארבעים יום ארבעים שנתקיים במשה הנפיק עליו והעיד
 .מאליהו וראיתם תמיד יתקיים כי יאמרו והם ,עתו בבא מת כי בגוח תמיד נתקיים לא שמשה

 לכשיהיו אלכסנדריא לאנשי חנניה בן יהושע רבי שהשיב כמו הוא בו וכיוצא זה לכל והתשובה
 לכל כוללת התחיה אם הוא הוזחיה בענק לעיק שראוי ומה .ע״א( ע׳ דף )נדה להם נחכים
 נמצא לא דבר זה כי לקצתם או האומה לכלל תהיה או ; אומרות האומות שקצת כמו העולם

 ;י״ב( )דניאל יקיצו עפר אדמת מישני ורבים לדניאל שנאמר מה כי וזה ,הזק רמז בכתובים
 וגס האומה לכלל ולא העולם לכל תהיה לא שהתחיה על יורה המתים לתחית רמז הוא אם
 על אלא עפר אדמת ישני רוב על נאמר אינו רבים לשק כי ,מהם למעטים אלא לרובם לא

 על אלא הארץ עמי רוב על נאמר שאינו ח׳( )אסתר מתיהדים הארץ מעמי ורבים כמו מעטים
 פני יחלו רבים כמו .אלף או מאה או ששה או חמשה או ארבעה או שלשה הם מהם מעטים

 לצדיקים המתים תחית ולרשעים לצדיקים גשמים גבורת ז״ל רבותינו אמרו וכן ,י״ש( )משלי נדיב
 שיחיו האופה לכלל או העולם לכל תהיה המתים שתחית נאמר ואם ע״א( ט׳ דף )חעניח בלבד

 והרשעים מתמיד בתענוג ישארו והצדיקים העולם כל את לדון מיועד ביום בדין ויעמדו כלם
 הדרך על יובן אבל ,התהיה ענק על כדבר א״כ הכתוב יהיה לא ,תמיד בצער בחיים ישבו

 התרוממות אל רמז הוא יקיצו עפר אדמת מישני ורבים פסוק כי הפשטנים )כ( קצת שאמרו
 האומה תקיץ ההוא שבזמן ואחר ;המשיח בימות ואם החשמונים בימי אם השפלה האומה

 תרד לא מתמדת למעלה ויעלו עפר באדמת כישנים שהם ממנה מהנשארים רבים או השפלה
 תמיד ישארו ורשעיהם עכו״ם ועובדי במעלה, השאר אבל לעולם ההיא מהמעלה האומה
 ,י״ב( )דניאל עולם ולדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה אמרו וזה תחתיה ונכנעות שפלות
 היה יחזקאל שהחיה המתים כי ואמרו הללו המפרשים לדברי ראיה האחרונים קצת והביאו

 ל״ז( )יחזקאל וגו׳ ה׳ ברוח ויוציאני ה׳ יד עלי היתה הכתוב שאמר כמו הנבואה במראה
 תקוה באפס קבורים כמתים שהיו בבל בגלות ישראל אומות לשפלות משל היה הפרשה וכל

 ,בימיהם אלילים עבודת שנסתרסה ההשמונים בימי גדולה במעלה להיות שני בבית וחזרו
העצמות זה על מעיד הכתוב אמר האלהים, הוא ה׳ כי וידעו הכירו בבל מגלות העולים כל ואז

 , ה^הא שרשים
 ובכן יצירתו בתחלת שהיו כמו שנוי שוס בלי להס
 הוא התכה ולשון .אלהי עזר אל קצת צריכין הס

 שההתכה )ו( : י׳( )איוב תתיכני כחלב מלשון
 אל הבא והחיזוק ככח .התמורה אל שוה היא

 מהנח יותר אינו הוא המאכל בתמורת האיריס
 תכלית אל האברים הגיעו ולא כבר מחנו שהלך

 : בראשונה שהיו מחה הרבה ונשתנו בריאותם
 בריאות והרבה שהרבה .מאד חרובה שההתנה )ז(

.יחזקאל ונבואת )ח( אליו: שחזר מחה חמנו הלך

 דרך איזה על זה יהיה )ט( :יחזקאל נבואת אבל
 וק רז״ל כדעת התחיה שיהיה הן פירוש .שיהיה
 צריכין מ״ח יחזקאל מנבואת המובן כפי שיהיה

 שהוא יראה וגס )י( :וכו׳ אותן אס לידע אנו
 פי״א סנהדרין במסכת עיין .וכו' רז"ל קצת דעת

 דברי בבאור ברש״י שס ועיין ; ע״א צ״ב דף
 בזה מסכמת רז״ל דעת שאין ותראה אלו רז״ל
 כן גס הוא וגס כלל והרחב״ן הרא״ה דעת עס

. הפשטנים )כ( :ע״ש הרמב״ם דברי נגד קצת
המשרשים
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 ובסוף )שס( לנו עזרנו תקותנו אבדה עצמותינו יבשו אומרים הנה המה ישראל בית כל זזאלה
 אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם את פותח אני הנה אמר

 !השי״ת הכירו כך ומתוך בארץ והתישבם מהגלות עלותם על משל זה וכל , ישראל אדמת
 ונתתי וגו' מקברותיכם אתכם והעליתי קברותיכם את בפתחי ה׳ אני כי וידעתם הכתוב אמר
 דף )סנהדרין חלק בם׳ הגט' מסקנת הוא וכן у )שם( אדמתכם על אתכם והנחתי וחייתם בכם רוחי

 בניהם מבני אני ואמרו בגמרא עליו שנחלקו ואע״פ ;היה משל באמת אומר ד״י ע״א( צ״ב
 היה( )משל באמת כל לן קיימא דהא קאמר בעלמא גוזמא , אבא אבי לי שהניח תפלין ואלו

 על מדבר אינו י״ב( )דניאל יקיצו עפר אדמת מישני ורבים כי הללו דברים ולפי היא/ הלכה
 בכתוב ימצא שלא אלא ,האומה לכלל או העולם לכל אם כוללת התחיה שתהיה אפשר התחיה

 (,ב א׳ )שמואל דל מעפר מקים כמו )ל( כ״ו( )ישעיה עפר שוכני ורננו הקיצו אמרו כי אליה רמז
 שאמרו וגו׳ מחצתי ואהיה אמית אני כי בלבד הקבלה צד על המתים תחית ויאמן ,בו וכיוצא

 על הבטחה זה אין ע״א( ס״ח דף )פסחים באחד ורפואה מיתה אף באחד ורפואה מחץ מה רז״ל
 המתים שתהית נאמר אם ואמנם .כך לעשות יכול היותו על הוראה אלא המתים תהית

 השם משפטי בהק ראוי ושהוא הש״י בעבודת שנצטער הגוף אל טוב שכר להשלים כדי היא
 ואף / לזולתו ולא עצמו הממרה אל ועונש עצמו העובד )מ( אל שכר לשלם האלהי והיושר >ת׳
 ראוי אין כי הכלי אל לא העובד אל ישולם )נ( שהעונש לפי גמורה טענה שאינה פי על

 בזמן תהיה לא שהתהיה שנאמר יתחייב מקום מכל ]א[ להורג אלא החרב אל העונש שישולם
 )שיח בלבד מלכיות שעבוד אלא )ם( המשיח לימות העוה״ז בין אין האומר דעת לפי המשיח

 ואהרן כמשה סגולות ליחידי אלא הנזכר האומר דעת לפי התחיה תהיה ולא ,ע״א( פ״ג דף
 שהתהית האומר הדעת לפי ואולם .בעולם הש״י אמונת לפרסם נס דרך על אז שיקומו וזולתם
 לכלל הדין ליום תהיה המתים תהית עיקר .הממרה אל ועונש העובד לגוף שכר לשלם תהיה

 הדעת שזה אלא ,ולעונש לשכר ראוים כלם כי ,לרובו או העולם לכלל או לרובה או האומה
 ושיהיה צערו שכר לו לשלם כדי לגוף תהיה שהתחיה נאמר אם כי ,משיושכל מאד רחוק

 יתן מי ,היום גופותינו כהשתנות יום אל מיום ישתנה ושלא ושתיה אכילה בלי מתמיד .בתענוג
 המזונות בפי )ע( יום אל מיום תמיד משתנה האנושי הגוף כי !התחיה לזמן יקום גוף זה אי ואדע

 כדי •תיו עת התחלפות כפי מתחלפות רבות גופות ראובן עם שיקומו וראוי מחוץ אליו היורדות
 שתחול כיי הקודם המזג אל מתדמה ובמזג בחומר ראובן שיקום ושנאמר )פ( .כלם שיתענגו

 למעלה שכתבנו כמו הומרו אל הדומה החומר ושיתענג ההוא המזג עם ההוא בחומר נפשו
 שכר לו לשלם כדי המתים תחית אל מביא שהוא שאמר האלהי היושר א״כ !ז״ל הרא״ה בשם
 וכבר ,ראובן עבד אשר העבודה חלף שמעון אל שכר שישולם ראוי אין כי )צ( כן אינו עמלו

,לנפש כמו כן גם לגוף יהיה והעונש שהשכר לחשוב שהביא המאמר )ק( בשעבר פירשנו

ובארנו שרשים
 מעפר מקים כמו )ל( :כתוב של פשוטו המפרשים

 כלומר .עצמו העובד )מ( :וכי' מקים ע״ד .דל
 וכן החצות ועושה פיעל שהיה עצמו הנוף אותו

 ועשה שפעל בעצמו הגוף אותו עצמו החמרה
 ע״ד אח״כ אליו הבא הגוף זלאפוקי העבירות
 אל . העובד אל ישולם )נ( :בסמוך שיתבאר

 הרחב״ס דעת בזה להחזיק כדי זה ואמר הנפש
 : לנפש אס כי אינו והעונש שהשכר שאמר

 נאחר ואס פי׳ . לבד חלכיות שעבוד אלא )ס(
 נאחר לחה כן אס המשיח בזמן תהיה שהתחיה

 המשיח ליחות העוה״ז בין השתנות שוס שאין
המתים תחית ג״כ יהיה והלא מלכיות שעבוד •אלא

 וטורח צער סובל היה וגוף גוף וכל פי' .בחוץ
 השכר שיבא מחוייב הוא זה ובעטי הס״י בעבודת

 .וכו' ראובן עם שיקומו ראוי א״כ ויהיה לכלם
 שיקום ושנאחר )פ( :בפנ״א לקחן ג״כ מזה ועיין

 שיברא נאמר ואם פי׳ .וגו׳ ובמזג בחומר ראובן
רק מקודם לו היה שלא חדש גוף לראובן הש״י

אליו היורדות המזונות כפי )ע( בענפים; -ועיין

 ובמזע בחומרו דוחה הזה החדש הגוף שיהיה
 ראוי אין כי )צ( :מקודם לו שהיה והמזג להחוחר
 הטורח בעבור הזה החדש להגוף שכר. שישולם
 לא בעצמו והוא הקודמים להגופות שהיה והצער

 המאמר )ק( הש״י: עבודת בשום משתדל היה
 ל״כ פרק סוף לעיל .וכו׳ שהשכר לחשוב שהביא
שחושבין מאותן הטעות היה מה המחבר מפרש

ענפים

 .וכו׳ התמיה תהיה ולא וכו׳ המשיח בזמן תהיה לא שהתמיה שנאמר יתמייב מקוס מכל ]א[ לה פרק
 המתים שתחיית האומרת הדעת על דוקא זו קושיא המחבר הקשה למה ואדע יהן מי

 העובד אל ישולם שהעונש האומרת השניה דעת לפי אפילו והא וכו׳ הגוף אל טוב שכר להשלים כדי היא
 וט׳ העוה״ז בין אין האומר דעת לפי המשיח בזמן תהיה לא שהתחייה שנאמר יתחייב ג״כ וכו׳ הכלי אל ולה

ואין
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וכו׳

 דבר או גוף הכצא יחייב העונש טבע כי העונש לענין שוה השבר ענין שאין ובארנו )ר(
 הפכים זה ובעבור , בשכר כן יחריב שלא פה בו עונשה הנפש שתקבל כרי לנפש מגביל

 שעיקר שיראה פה ולזה ׳/לגוף ולא לנפש הוא האדם אל האלהי הגמול שעיקר הרמב״ם
 קנה כאשר גדול יותר שלבות ההוא האיש שיקנה כדי אלא לגוף שכר לתת תהיה לא החחיה
 בא ולא זה זולת או העוני או הגלות כצד ככו כבחוץ המעיקים המונעים לו כשהיו בהחלה
 ולפרסם השי״ת יכולת עוצם להודיע כדי ואם !כלל עצמו ומצד בחירתו רוע כצד העכוב
 רז״ל שאמרו כמו בלבד לצדיקים התהיה שתהיה יתחייב זה ולפי ,האמת אמונת בעולם

 לך ואהה לדניאל שנאמר שנמצא בכה אליה פפך בכתוב נמצא ,המשיח בזמן התחיה שתהיה
 ואמר ; הגאולה קץ על יאמר סתם וקץ י״ב( )דניאל הימין לקץ לטרלך ותעמוד והנוח לקץ

 המשיח בזמן שיהיה התחיה על לרמת ותעמוד כן ואחר הקץ קודם שימות כלומר ותנוח
 ותעמוד יהיה בשר בל קץ ו׳( )בראשית כפו שהיא המיתה על קץ יאמר ואם ,גמורים לצדיקים

 איך המות אחרי הבא עולם על כדבר היה שאם המתים, בתהית הוא שיהיה על הבטחה ג*כ
 בלי אבל ,עוה״ב עם הימין לקץ ענין אין כי הימין קץ לגורל שיעמוד שינוח אחר כי יאמר
 לא הדין ליום שתהיה הכוללת והתהיה .המשיח בזמן לצדיקים ההיא התחיה על ירמוז הפק

 עמק אל אותם והורדתי הגוים כל את וקבצתי הכתיב שאמר מה כי אליה רכז בכתוב נמצא
 לפי בלל בתהיה מדבר אינו ד׳( )יואל וגו׳ ישראל ונחלתי עמי על שם עמם ונשפטתי יהושפט

 , חללו .מדברים שבררתי נכון היותר הדרך וזהו ,בלבד הקבלה צד על והאמן ,הפרשה קשר
 ושלא ושתית אכילה בלי מתמיד בצער או כתמיד בג.עם הגופות יעמדו התהיה שבזמן והאומר

 תהיה לא ושהתהיה מעשיהם על עונש או בתמיד שכר שיקבלו כדי התהיה אהר עוד יכוהו
 הנה ,הגכורים הצדיקים והם במנה לכעטים אלא לרובה ולא האומה לכלל ולא העולם לכל
 הא.שים לקצת היא שהתחיה האומר כי בזה ירגיש ולא והקיום הבלוק )פ( בי; שקבץ כמו הוא

 הנס ובצד בעולם השם אכונת .לפרסם או אלא הגוף אל שכר לשלם הההיה אין קצת זולת
 אליה לזכות יכול לא אשר ובדרגה לנועם שהכה הצדיק אל דרך לתת או ,לעין הנראה הנפלא

השלמות בלהשיג האדם את הבונעים והמעיקים הטרדות ויתר הגלות עול מפני בראשונה
: טבעו כפי לו שאפשר .

 לברה לנפש אם )א( ובעוה״ב רוחני שכבנו והעונש השכר ענין שנתבאר ואחר לו פרק
 השכר שיהיה נותן הרין אם בענינו שנחקור ראוי ,כאהד ולנפש לגוף ואם

 בתיהם והעונש השבר שיהיה ראוי האמתי והיושר השווי בפי כי ונאמר ,נצהיי או זמניי והעונש
 השכר ראוי זמניי ההוא שהפעל ואחר , העונש או השכר יקובל שבעבורו הפעל אל ונערך

 שהכה כי כי ,הנעבד או העובד ערך אל שנביט כבלתי הזבניי הפעל כפי זבניי שיהיה והעונש
 טי וכן ,ידו את ישברו או עינו את שיסבאו ראוי ידו את שבר או עינו אה וכיבא הבירו את

 היושר כפי יותר ולא שעה כשעור לצערו ענשו שיהיה ראוי שעה כשעור חבירו את שצער
 התענוג או ההנאה כשיעור בעט שכרו שיהיה ראה כעט חבירו את שההגה וכי ,האבהי והשווי
 או לכדה לנפש בתמיד ולנועם נצחי לשכר אשה ילוד יזכה במה אפוא וא״ב .האחר שקבל
 בשכר נאמר ואם אנחנו; שבארנו בה וכפי הדתות בעלי שיאמרו כה כפי כאהד ולגוף לנפש

 לפי כן הדין נוהג שהוא כבו אליו שהעבודה מי ערך כפי אבל הדרך ע״ז נערך שאינו )ב(
 השכר לשער המדינה בני בי; הנמשך והעונש השכר בדרך כי ,המדיני והיושר האנשים הסכמת

 מהעובד גדול יותר שכרו הנה גדול שר שעובד כי כי ,העבודה ערך כפי לא הנעבר ערך כפי
 הנעבד בעלת תגדל כאשר וכן .אחד שר כהעובד גדול יותר שכרו הבלך והעובד אחר לאדם
 השכר שיהיה תכלית בעלת בלתי הוא הנעבד כדרגת שאם כזה ויתחייב , השכר מעלת תגדיל
 בפעלה, בב״ת יתב' שהוא לפי השם בעבודת בבית שכר הדתות בעלי ייעדו הצד ומזה בב״ת

ויתחייב שרשים
 לשי הן כלומר וכו׳. לבד לנפש אם )א( לו פרק ומקור .ביחד ולנפש לגוף יהיה והעונש שהשכר

שהוא כאחר הרחב׳ס דעת שאץ ובארנו )ר( בפ״ל: לעיל הן הדעות אלו
 שהוא שאמר הרמב״ן דעת לפי והן לבד לנפש הסלוק )ש( :פל״ג סוף לעיל .וט׳ השכר עגין

הדרך ע״ז נערך שאיט )ב( :ביחד ולנפש לגוף : ב׳ ממאמר פכ״ב לעיל נתבאר .והקיום

ענפים
 המחיה חהיה ולא שאמר מה וגם .בלבד למש או לטף גס הוא והעונש השכר אס חילוק שוס בזה ואין
 עג דוקא כאן המחבר כונת היה שלא ואפשר .מטהר אינו ,וכו כבולות ליחידי אלא הנזכר האומר דעת לפי

 מפנין־ וליתן נישא רוצה שהיה רק וכו׳ כגוף אל קוב שכר להשליס כדי היא המתים שתחיית האומרת הדעת
 השחייה
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 הנוהג הדרך זה כשיעויק אלא .הדרך ע״ז בב״ת השם פי ממרה עונש שיהיה ג״כ זה לפי ירתהייב
 בשכר כלל שכר לו שיהיה ראוי שאק נמצא המעלות התחלפות כפי השכר בענין האנשים בין

 מעל גדול יותר שכר עליה שיקובל ראוי בודאי למלך הנעשית העבודה כי ווה ,השם עבודת
 שיקבל שתועלת ואחר ,מהעבודה המקובל התועלת מדרגת כפי אהד לאדם הנעשית העבודה

 השי״ת אכל ,גדול יותר השכר שיהיה ראוי אחר אדם שיקבל מהתועלת נערך יותר הוא המלך
 מידך מה או לו תתן מה צדקת אם אליהוא כמאמר כלל בעבודה תועלת שום מקבל שאינו אחר
 הטורח וכפי העבודה אל אלא הנעבד אל נערך השכר שיהיה ראוי אין א״כ ל״ה( )איוב יקח

 העונש וכן ,זמני השכר שיהיה ראוי בזמן נעשית שהעבודה ואחר ,ההיא בעבודה העובד שסובל
 טה פשעיך ורבו לו תפעל מה חטאת אם אליהוא כמאמר זמניי ג״כ שיהיה ראוי הדרך ע״ז

 ראוי העונש כי נכון שאינו נמצא העונש בענין הדרך זה יעויין שכאשר אלא )שס(. לו העשה
 שום השם אל מהמרי מגיע אין אם אף כי וזה ,רוחו את שהמרו כה ערך כפי נערך שיהיה

 במעלה תכלית בעל בלתי שהוא השם מצות הפך לעשות ההוטא שכונת אהר מ״מ הפעלות
 בק התורה הלקה לכך כי כונתו כפי עצום למרי ההוטא אל שיחשב ראוי כבודו עיני ולמרות

 סי כמו ,בעצמו הפועל אחר לא החוטא כונה אחר הולך החטא שעיקר להורות למזיד שוגג
 חייב הוא למלך נזק שום מזה הגיע שלא שאע״פ מצותו על ועבר גדול מלך פי שהמרה

 כפי לא כוונתו כפי נענש שיהיה ראוי מלך של בכבודו לזלזל כונתו שהיהה אחר כי מיתה
 נצחי שהשי״ת כמו נצהי לרשע המגיע העונש שיהיה ראוי ולזה ,בלבד ממנו המגיע הפעל

 במסכת אמרו זמניי פעל על לרשעים מגיע נצחי עונש שיש רז״ל דעת שהוא יראה וכן ,ובב״ת
 שיש מזה שיראה דורות לדורי בה ונדונים לגיהנם שיורדים הרשעים קצת על ע״א( י״ז )דף ר״ה

 נצחי שיהיה בשכר ראוי שאין שאע״פ יראה ומזה העובד; אל ולא הנעבד אל ונערך נצחי עונש
 אל וגערך נצחי יהיה שהעונש ראוי שבארנו כמו הדין שורת לפי הנעבד אל ונערך

 כי ,והעונש השכר בין לחלק מזה ויתחייב ;שבארנו כמו החוטא כונת כפי הנעבד
 שום שאין יודע עצמו שהעובד ואהר , בלבד המקובל התועלת כפי משתלם שיהיה ראוי השכר

 רח הט כפי או שעשה הזמניי הפעל כפי זמניי שכרו שיהיה ראוי הנעבד אל מזה מגיע תועלת
 שהוא השם פי למרות שיכוין החוטא כונת כפי נצחי שיהיה ראוי העונש אבל ,בלבד שסבל

 אל לשונאיו ומשלם פסוק על אונקלוס שפירש ממה אמתי הוא הדרך שזה ויראה ,ובב״ת נצחי
 , לאובדיהון בחייהק קדמוהי עבדין דאינון טבק לשנאוהי ומשלם שתרגם ז׳( )דברים פניו

 כדי הטובים מעשיהם על זמניי שכר בחייהם לשונאיו משלם שהש״י הוא דבריו שמשמעות
 אל ונערך נצחי יהיה שהשכר נותן הדין היה ואם ,נצחי באבדון שבידם העבירות על שיענשו
 ראוי שהיה נצחי שכר תחת מועט זמניי שכר לו לשלם בריה כל שכר הש״י יקפח איך הנעבד
 ית׳ האל היה איך תכלית ובעל זמני יהיה שהעונש הדק שורת לפי ראוי היה אם וכן ׳ לו לשלם
 שהמינץ ע״א( י״ז דף )ליה רז״ל שאמרו וכמו ,נצחי בעונש הרשעים את לדון משפט מעות
 נראה כן ועל ,להם הראוי זמניי עונש תחת דורות לדורי בה ונרונין לגיהנם יורדין

 חזרה וא״כ נצחי והעונש זמני השכר שיהיה נותן הדין שורת כי שכתבנו דרך על הוא שהאמת
 וכמו ,שאמרנו כמו מתמיד ולנועם נצהיי לשכר האדם הכה במה בעינה הראשונה השאלה
 שאמרו בזה מסכמת רז״ל וקבלת ,נצחי עונש שמיעדים כמו נצחי שכר מיעדים הדתות שבעלי

 דף )סנהדרין שאמרו במו נצחי שהוא הרוחני השכר על ירכה כ״א( )ישעיה ארץ יירשו לעולם בי
 ומה ,ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שנאמר לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל נ״א(

 רב להיותו השי״ת הנה זמניי השכר שיהיה מחייבת הדין שורת אם אף כי הוא בזה לי שנראה
 שהוא כמו תכלית בעל ובלתי נצחי רצונו לעושי השכר ומשלם נותן הוא חסד כלפי ומטה חסד

 תירא אל לו כשאמר במחזה אבינו לאברהם שנרמז מה וזהו ,במעלה ובב״ת נצחי יתברך
 חושב אבינו אברהם שהיה לפי כי ,ט״ו( )בראשית מאד הרבה שכרך לך מגן אנכי אכרם

 שהצליח במה נתנכו או זכיותיו שנתמעטו ירא והיה נותנת הדין ששורת כמו זמניי היה שהשכר
 תירא אל כלומר לך כגן אנכי אברם תירא אל לו נאמר לכך מלכים החמשה במלחמת

 שכרך יהיה ולכך תכלית בעל בלתי שיכולתי שכר לך המשלם הוא אני כי זביותיך שנתנכו
הפעל ואל אליך בערך ולא אלי בערך נתן יהיה השכר כי תכלית בעל בלתי כלומר כאד הרבה

׳נדרשים שהיא
: הנעבד נפי אלא העובד אל נערך שאינו וכו׳.

כי
ענפים

 במקום בדבריו שקיצר אלא יותר דעתו ויתברר יתלבן זה ידי שעל בזה הנופלות הדעות מצדדי צד בכל »תהייה •
• וצ״ע להאריך לו שהית
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 במה בשם האמין אברהם כי ר״ל צדקה לו ויחשבה בה׳ והאמין הענק וסיים ,תכלית בעל שהוא
 היתה לא הדין שיורה כי השם מאת והסד צדקה הוא אמנם שזה וחשב הרבה שכר לו שיעד

 בעל בלתי היא וההסד הצדקה צד על אבל תכלית בעל זמניי אלא השכר שיהיה מחייבה
 מצותיו ולשומרי לאוהביו והחסד הברית שובר השכר בתשלום בתורה שנזכר וזהו ,הכליה
 )חהליס דור לאלף צוה דבר כמו תכלית בעל בלתי זבן על נאמר הלשון וזה ז׳( )דברים דור לאלף
 כי ספק ואין ה׳( דברים ,י״ע )שמוח וגו' לאלפים הסד ועושה נאמר אחר שבמקום תדע ק״ה(
 הוא שהשכר מזה שיתבאר כדי הסד לשון והזכיר תכלית בעל בלתי זמן על נאמר לאלפים לשון

:שכתבנו כמו הדין שורת לפי נצחי יהיה העונש ואולם ,החסד צד על נצחי
 מזה שיתחייב העובד אל ולא הנעבד אל נערך העונש מהיות שאמרנו הזה >ני] ה לז פרק

 ושלחתי לבשה אובר הש״י שנמצא מבה כן שהדבר יראה נצחי שיהיה
 הרי ל״ג(, )שמוח בדרך אכלך פן אהה ערף קשה עב כי בקרבך אעלה לא כי וגו׳ מלאך לפניך

 יהיו עמם המלאך יעלה ושאם בקרבו הגדול בשמו ית׳ הוא יעלה אם הכליון שישיגם שחשש
 לפניך מלאך שולה אנכי הנה הכתוב שאמר כמו אתר עונש שישיגם ואע״פ בהכליק נצולין

 כ״ג( )שמוה בקרבו שמי כי לפשעכם ישא לא כי בו תמר אל בקולו ושמע בפניו השמר וגו׳
 כמת המלאך פי בברים בהיותם גדול יותר עונש שיגיעם לוכר הכונה אין לפשעכם ישא לא כי )ח(

 אבל ,בדרך אכלך פן בקרבך אעלה לא כי הכתוב אבר שהרי השם, פי בכרים בהיותם שיגיעם
 עונש שהוא גדול עונש שישיגם השש שיש עם השם פי את כמרים בהיותם כי לומר הבונה
 במלאך טשא״ב פשעם לישא יכולת בו יש יתברך הוא כי אחר תועלת בזה היה מ״ם הכליון
 ע״פ הנהגתם שתהיה להם טוב יותר שיהיה השם אמר זה כל ועם ,פשעם לישא יכולת בו שאין

 המלאך פי מם־־ים בהיותם גדול בך כל העונש יהיה לא לפשעם ישא שלא אע״פ כי המלאך
 כי אמצעי שום בלי פיו על מונהגים ויהיו בקרבם יעלה אם ה' פי במרים בהיותם שיהיה כבו

 המלאך פי הבמיה מעונש גדול יותר ה׳ פי הבמיה עונש כי שבאר הרי ,הבליון השש בזה יגיעם
 וכן ,העובד אל לא הנעבד אל או המצות אל או האדק אל הדין מן נערך היא שהעונש נמצא
 הגלות בני על להשי״ת מתפלל שהיה למשה תפלה במזמור הזאת המרה על מתרעם מרעי׳ה נמצא
 כמתנצל התחיל הזאת המרה על להתרעם רוצה שהיה ולפי ,הגלות אורך על תוכחות כדבר והיה
 על דינך מדת על מתרעם שאני אע״פ רבשי׳ע כלובר צ׳( )תהלים וגו׳ לנו היית אתה כעון ה׳ ואמר

 יכול ואיני משפם דרכיך כל בי מודה אני ב״ס אלינו בערך ולא אליך בערך העינש בשער שאתה
 עצבנו בבהינת לא עצבו, העונש בבחינת ולא עצמך בבחינת ולא עצבנו בבחינת לא עמך לריב
 לנו היה ולא באד עד גדולות טובות לנו שעשית טובותיך גבולי שאנחנו ויודע מודה שאני

 בבחינת ולא דינך ממדה להתרעם לנו אין לפניך לחטוא לנו ראוי שאין ואחר ,לפניך לחטוא
 לא גב ודור, דוד בבל ובסתר ומהסה מעון לנו היית אתה כי טובותיך גבולי שאנו אחר עצמך

 ותבל ארץ ותחולל יולדו הרים בטרם כי ובב״ת, נצחי שאתה לפי העונש עצם בבחינת
 עונש כבודך פי הממרה שיענש ראוי וע״ב במעלה, ובב״ת נצחי אל אתה עולם ועד כעולם

 לא וגם עצבך בבחינת ולא עצבנו בבחינת לא דינך מטדת להתרעם יבולים אנו אין וע״ב גדול
 האדם ע־ מביא שאתה והיסורק עושה שאתה בה כל כי אני יורע כי בעצמו העונש בבחינת

 , לפניך בתשובה אדם בני שישובו כדי טוב לתכלית איא אינה דכא עד אנוש שתשב וכה
 הדרך בזה אלינו הנמשך הרע מן ומצטער מתרעם אני ם כ אבל אדם, בני שובו ותאמר ההו

 החוטא האדם אל בערך לשערו לך והיה בב״ת שאתה אליך בערך העונש מאריך שאתה כבה
 שנים אלף ב׳ עק כהרף האדם יבלה מעלתך אל בערך תשערהו שאם , תכלית בעל שהוא

 העולם כל כשתשטוף כלוכר ,יהיו שנה זרמתם ,בלילה ואשמורה יעבור בי אתמול ביום בעיניך
 לפניך יחלופו כחציר ובבקר לפניך כשינה בלם יהיו הנה המבול לדור שעשית כמו מים בזרם
 בי גדול רע לגו ימשך ומזה ,ויבש ימולל לערב בי גדולו זמן וחלף בבקר שיצבה החציר כמו

 עונותינו בעריך שאתה לפי כלומר לנגדך עונותינו ששהה לפי נבהלנו ובהמתך באפך בלינו
 או בבנו, נעלמים שהם העונות בלומר עלומינו משים■ שאתה וגם התרעומות, וזהו אריך בערך

 פנו ימינו כל כי מזה וימשך ,תשברם שלא עתיך נגד ר״ל פניך אור לב ,עלומינו בימי שעשינו
 הזמן שהוא שנינו ר׳יל ,הגה כמו שנינו וכלינו אליך בצירוף העונש משער שאתה לפי בעברתך

חלקיו שאין )ד( המתפרד הבמה )ג( מן שהוא הדבור כמו יבלו הטתדבק מהכמה )ב( והוא

נדגנקיק שרשים

 המנה אין לפשעכם ישא לא כי )א( לז פרק
 לא כי הכתוב מ״ש כלימר .וט׳

 : וכו׳ יוקר עונש שיגיעס כירושו אין ונו׳ ישא
ן כ' כרק לעיל נתבאר .המתדבק מהכמה )ב(

 דבור כל כי . המתפרד הכמה )ג( :נ׳ ממאמר
 ואינו מחטיו נפרד הוא האדם מכי היוצא ודבור

 : הזמן הלק• .חלקיו שאין )ד( :בחבירו מתדבק
כמעשה
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 עלינו נמשך הזמן שאין עד יום אל מיום עלינו העוברים השנויים לרוב וזה בקצתם תם ק? נדבקים
 לך ראוי והיה המתפרד בכפה רגע אל ומרגע יום אל מיום משתנה אבל המתדבק בכמה

 שבעים בהם יש רוב על שנותינו ימי כי קצרים שהם חיינו ימי אל בצרוף העונש שתשער
 ואון עמל הם הנה מהם ליותר ויעלו ירהבו אם כי יותר ולא שנה שמונים יגיע בגבורות ואם שנה
 ר״ל ונעופה היש גז כי מאד קצר חיינו זמן כי הוא רואה שאני ומה החיים, בכלל שיכנו ראוי ואין

 העובר העוף כצל הם ימינו כי היינו שני כלות למהירות מעופפים אנו וכאלו מהר נכרת הוא כי
 זה וכל ,איבש כעשב אני וע״ב ,מהרה בא שהשמש ערב לעת נטוי כצל או כלל עומד שאינו

 בעלי שאנהנו אלינו בערך להעריכם לך והיה אליך בערך העונשים מעריך שאתה מצד הוא
 שאתה אחר הראוי ההוא העונש להעריך יוכל מי אליך בערך להעריכם בא אתה שאם ,תכלית
 שראוי כיראה ר״ל עברתך וכיראתך בב׳־ת שהוא ר״ל אפך עוז יודע ומי אומרו הוא ווה ,בב״ת
 להיות ראוי היה ולא תכלית בלתי עלינו מתעבר שאתה העברה היא כן בב״ת שהוא ממך לירא

 כי ,ימינו מנין לפי העונש שיהיה ואוי היה כלומר הודע כן ימינו למנות כי ראוי היה אבל כן
 סכות אנשי בהם ויודע כמו יסורין מענין והודע וענין שם במקום בא מקור למנות תיבת

 ויהיה גאנה אבן בשם ידע בשורש השרשים בספר קמחי דוד רבינו שכתב כמו ח׳( )שופסים
 על מאתך המגיע העונש שיהיה ראוי היה כן מועטים שהם ימינו כנין שלפי כן הפסוק ש פיר■

 ורב הגדול זמן הגלות שארך ואחר ,חכמה לבב נביא מועטים שהם ימינו מנין לפי וכן העונות
 בענין הבחרות בזמן כלומר חסדך בבקר שבענו עבדיך על והנחם מתי עד ה׳ שובה בוז שבענו
 ראינו שנות נו עניה כימות שמחנו הבהרות בזמן כן יהיה לא ואם ימינו בכל ונשמחה שנדעה

 בטוב חלקנו אנחנו שנראה ראוי יותר הנה ,ארץ ויירשו יבואו אחרינו שהבאים תאמר ואם ,רעה
 עלינו אלהינו ה' נועם ויהי בניהם על הדרך מזה וימשך פעלך עבדיך אל יראה וזהו ההוא

 האלהיות בפעולות שיש הנעימות בהן שיגיע בענין מעשינו בכל שנצליח כלומר ,ידינו ומעשה
 זה אל משיב היא כאלו עליון בסתר יושב הזה הענין אל והמשיך ,הספר בהקדמת שבארנו כמו

 ראוי באופן שלמים האומה בלל שאין לפי האומה לכלל נמשך שהגלות אע״פ כי ואומר הספק
 הצדיקים והלק ,פרטית בהשגחה הצרות מן להנצל מושגה הוא הצדיקים מן אחד כל הנה ,שיגאלו

 כלל מדרגת והוא שדי בצל ומתלונן עליון בסתר יושב כדרגת הראשונה ,מדרגות ד' או לג׳
 אתה כי ואומר בה׳ הבוטה הצדיק השנית והמדרגה ,בישראל מצות ומקיימי בתורה המאמינים

 חשק בי כי יאמר ועליו בו וחושק השם את האוהב מדתות והג׳ מעונך, שמת עליון מחסי ה׳
 לידע שאפשר מה הש״י את דע הי והרביעית ,וגו׳ ואענהו יקראני שמי ידע כי אשגבהו ואפלטהו

 ומצודתי מחסי לה' אמר דבריו בתחלת המשורר והתחיל .וגו' ואענהו יקראני אמר ועליו ,ממנו
 בצל ומתלונן עלק בסתר היושב האיש אתה כלומר וגו', יקוש מפה יצילך הוא כי בו אבטח אלהי
 אשר אלהי שהוא ומצודתי מחסי שהוא השם בעבור לך אומר אני כי מהצרות תפחד אל שדי

 ענין והשלים , בעולם לבא המתרגשות הצרות ומכל וגו' ■יקוש מפה יצילך הוא כי בו אבטח
 האומר והוא השנית המדרגה בבעלי התחיל ואח״כ ,תראה רשעים ושלומת עד הזאת המדרגה

 לה' אומר כי ותנין, כפיר תרמוס עד וגו׳ רעה אליך תאונה לא עליו ואמר וגו׳ מחסי ה׳ אתה כי
 שאר ולכל ג״כ הזאת המדרגה בעל אל שב בתהלה משה שאמר בז אבטח אלתי ומצודתי מחסי

 בפעל אמר הראשונה המדרגה בבעל שהוא בהחלה שאפר יצילך הוא כי ובמקום ,המדרגות
 לך אומר אני מחסי ה׳ אתה כי האומר אתה כלומר וגו׳ רעה אליך תאונה לא השניה המדרגה

 מהמקרים יצילך והוא רעה אליך תאונה לא בו שאבטח והוא ומצודתי מחסי שהוא י הש בעבור
 המדרגה בבעל אמר וכן ותנין. כפיר תרמוס תדרוך ופתן שהל שעל ער טבעיים והבלתי הטבעיים
 השי״ת כאלו שבעולם רע מכל יצילהו בו שהחושק הש״י בעבור לך אומר אני השלישית

 הרביעית שהיא גדולה יותר למדרגה יגיע ואם אשגבהו, ואפלטהו חשק בי כי ואומר מדבר
 הצדיקים מדרגות מכל לפעלה הוא שמו שהיודע כלומר וגו׳ ואענהו יקראני אז שמי ידע כי והוא
 ויהלצהו בצרתו עמו יהיה יקראנו לא אם שאף מזאת וגדולה ,יענהו הש״י אל שיקרא עת יבכל

 להנצל מושגהים הם מדרגותם לפי שהצדיקים המזמור בזה מרע״ה דברי וכלל , ויכבדהו
 על מתרעם רבינו משה כי מפורש זה דרך לפי ויראה מתהלפות. השגחות מיני מהצרות

 שנות מנין לפי שיגיעו ראוי ושהיה הנכבד הש״י אל בערך העונשים שיגיעו למה המרה זאת
 אינם הדי; שורת לפי מהש׳י המגיעים שהעונשים יורה וזה יותר, ולא מעטים שהם האנשים

: כנגדו שחטא מי בערך אבל החוטא ואל הממרה אל בערך מגיעים
 נצחיים יהיו יתברך מהשם המגיעים שהעונשים נותן שהדין שבארנו אחר לח פרק
או שבארנו כמו החסד צד על נצחיי השכר שיהיה הן ,שכתבנו מה כפי ’
 שאחר והוא מאד וקשה חזקה שאלה העונש בענין יפול הנה ,נותן שהדין כמו נצחיי בלתי
בעונש נדונין האנשים כל שיהיו זה לפי יתחייב יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק שאין

בלתי
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 באיכות שיתחלפו אע״פ יתברך השס פי כרו או שחטאו חטא איזה על תכלית בעל בלתי

 הזאת הטרה לפי נצחי מעונש נפשו את שימלט הוא זה ואי זה הוא מי אפוא כן ואם העונש
 שנמצא כה מזה קשה ויותר ,נצחי או זמניי שיהיה הן הנפשיי לשכר אשה ילוד יזכה ואיך

 י״ב בגיהנם רשעים של עונשם אמרו זמניי הוא שהעונש שאמרו ע״ב( י״ב דף )סנהדרין לרז״ל
 שנראה ומה ,ס׳( )ישעיה ארץ יירשו מלעולם זה שהוכיחו כמו נצחי שהוא אמרו ובשכר ,חדש

 כמו החסד צר על נצחיי ישוב זמני שיהיה נותן הדין אם אף שבשכר כמו הוא בזה לי
 וזהו החסד, צד על זמני ישוב הוא הנה נצחיי להיות נותן שהדין אע״פ העונש כן שבארנו

 אמר החסד צד על מגיע שהוא הרשעים על מהש״י המגיע הזמניי העונש על הכתוב שאמר
 לאיש תשלם אתה כי הסד ה׳ ולך לאלהים עוז כי שמעתי זו שתים אלהים דבר אחת המשורד
 משלם אבל לרשעים מנקה אינו שהש״י בתורה שנזכר מה כי אמר ס״ב(, )קהלים כמעשהו

 כדרכיו לאיש ולתת ברשעים משפט לעשות לאלהים עוז כי האחת , שתים שמענו חיקם אל עונם
 ברשעים עושה שתוא בעצמו המשפט ובזה צ״ס( )שס אהב משפט מלך ועוז הכתוב כמ״ש

 כלומר כמעשהו לאיש תשלם אתה כי הסד ה׳ ולך לזה שסמך וזהו ,החסד ה' עם כי שמענו
 עם מתנהג שאתה נראה זמניי שעשה העבירה כמעשה )א( עונש לרשע משלם שאתה בכה

 הש״י אל בערך שבידו העבירות על נצחי שיענש ראוי היה הדין שמן בזה החסד בכרת האדם
 מגיע שהוא שנראה שבעונש ויאמר ,שבארנו כמו תכלית בעל בלתי שהוא רוהו את שהמרה

 בעוברי משפט לעשות לאלהים עוז כי שתים שמענו שבידו העבירות על בעוה״ז הרשע אל
 כמעשה זכניי עונש אותו מעניש שהוא אחר הזה במשפט חסד במרת מתנהג ושהוא רצונו

 חסד ה׳ ולך כי אומרים ויש .הבא בעולם נצחי מעונש שינצל כדי וזה ,זמניי שהיא העבירה
 ראוי בלתי שהאדם מצד וזה 1 החסר צד על מאתו בא שהוא הטוב הנפשיי הגמול אל ירמה
 שיהיה ראוי היה לשכר ראוי יהיה אם שאף מצד ואם ,לו תתן מה צדקת אם כאמרו אליו

 צד על לא אם נצחיי שכר לקבל ראוי היה ולא זמניי היה הטוב שהפעל ככו זמניי השכר
 שהשכר שאמרט למה ומסכים בעצמך אמתי שהוא פי על אף הענין וזה ,שאמרנו כמו החסד
 אלהים דבר אחת עם יקשר לא כי הפסוק מענין אינו הנה החסר צד על נצהיי ישוב הזמניי
 אבות עץ ומשלם כמו ידבר העונש שעל יורה לאיש תשלם אתה כי לשון נם שמעתי/ זו שתים

 הזה שהדסד שתדע וראוי ס״ה( )ישעיה חיקם על ושלמתי ל״ב( )ירמיה אחריהם בניהם היק אל
 אינו העובר אל ונערך זמניי ושב הנעבד אל ונערך נצחיי להיות ראוי שהיה מהעונש שאמרנו

 בנים על אבות ערן פוקד קנא אל אלהיך ה׳ אנכי כי הכתוב אמר מצותיו ולשומרי לאוהביו רק
 כי לוסר רוצה מצותי, ולשומרי לאוהבי לאלפים חסד ועושה נאי לש רבעים ועל שלשים על

 ואיתן חרוץ כליון שיכלו כדי רבעים ועל שלשים על בנים על אבות עון פוקד הוא לשונאיו
 בבת העדן יפקוד שלא חסד ערשה הוא מצותיו ולשומרי לאוהביו אבל נותן שהדין כמו נצחי
 כדי ארוך בזמן מועט עונש להם יגיע אבל חרוץ כליון יכלו שלא כדי דור באלף אלא אחת

 נפרע משונאו זוז אלף בחבירו שנושה לאדם, משל רז״ל אמרו וכן נצחי, קיום שיתקיימו
 האהבה למדרגת מגיע אדם כל שאין ולפי ,מעט מעט ממנו נפרע מאוהבו אחת בבת ממנו

 המצות והשומרים ישראל כלל גם כי הכתוב באר השלישי במאמר שזכרנו )ב( הראויה
 והבלתי ה' לשונאי כי יתבאר ומזה ,סצותי ולשומרי לאוהבי אמר ולזה ,הזה החסד משיגים
 המינים כי מ״ח( י״ז דף )ר״ה ז״ל רבותינו שאמרו וזהו ,נצחי עונש יהיה מצותי שומרים

 וברייתא במשנה החכמים שמנו מה ושאר המתים בתהית ושכפרו בתורה ושכפרו ואפיקורסים
 ישראל מכלל יוצאים שהם לפי מהם היוצאים בשרשים או בקצתם או בעקרים הכופרים שהם

 שיהיה והוא מחייבת הדין ששורת במה שישארו ראוי מצותיו ושומרי השם אוהבי זרע וטבלל
 המודים אבל ,דורות לדורי בה ונתנין לניהנם יורדין שהם בהן אמרו כן ועל ,גצחיי עונשם
 ברית לשוכרי הנמשך החסד עליהם שימשך ראוי עבירות בקצת שחטאו אלא התורה בעקרי

 שבארנו כמו לאברהם שנתן החסד צד על נצחיי ישוב שהשכר כמו כי אוהביו ולזרע חשם
 הנביא מיכה אותו באר דבר וזה ,שאמרנו כבו החסד צד על זמניי ישוב העונש כן ל״ו בפרק

 חפץ כי אפו לעד החזיק לא נחלתו לשארית פשע על ועובר עק נושא כמוך אל מי אמר ע״ה
 עון נושא הוא אבל חטאיו כפי האדם את מעניש אינו השם כי יאמר ז׳( )מיכה הוא חסד

 אפו לעד החזיק לא ואטד / נחלתו לשארית אלא האדם לכל ולא החסד צד על פשע על ועובר
חסד לאדם לו אומרים שאין מבואר שהוא לפי כך להיות הדין מן ראוי שהיה כמו כלומר

עשה שחטים
 בפרקים בפל״ד הג׳. במאמר שזכרנו )ב( זמנית: זמניי. שעשה העבירה כמעשה )א( לח פרק

 הבאים היא העבירה עשיית
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 ההדק לא אזמר שהנביא ואהר , מיתה חייב היה כן אם אלא הרגך שלא הדיין פלוני לך עשה
 שסיים וזהו ,החסד צד על לא אם אפו לעד להחזיק מחייבת היתה הדין ששורת יראה אפו לעד

 חסד ליעקב אמת תתן וגו׳ עונותינו יכבוש ירחמנו ישוב זה אל והמשיך הוא חסד חפץ כי
 עוד זמניי הנצחיי העונש ישוב או אותם ויסתיר עונותינו יכבוש אם אף כלומר וגו׳ לאברהם

 שכרך לאברהם שנאמר החסד וזהו נצחי/ ישוב הזמניי שהשכר אחר הסד צריכים אנחנו
 התן כלומר לאברהם חסד ליעקב אמת תתן אמר זה ועל למעלה, שבארנו כמו מאד הרבה

 שהעונש כסו נצחיי השכר מהיות לאברהם שנתת החסד ליעקב אמת ותהיה )ג( ותקיים
 לחד במזמור )ד( ע״ה המשורר זה באר וכן שבארנו כמו החסד צד על זמניי ישוב הנצחי
 על נצחי ישוב הזמני והשכר זמניי ישוב הנצחי העונש כי ק״ג( )חהליס ה׳ את נפשי ברכי

 עשה כחטאינו לא אבל ראוי שהיה כמו כלומר יטור לעולם ולא יריב לנצח לא אמר העונש צד
 גבר הארץ על שמים כגבוה כי החסד ע״צ הוא זה כי ובאר עלינו, גמל כעונותינו ולא לנו

 הארץ על שמים כגובה גחל הסד הוא זמניי פעל על נצחי השכר בהיות כי וזה ,יראיו על הסח
 כמו נצחיים הם שהשמים לפי ה׳( )ישעיה במשפט צבאות ה׳ ויגבה כמו מעלה גבהות כלומר
 השכר חסד הוא וכן נפסדת זמניית והארץ קמ״ח( )סהליס לעולם לעד ויעמידם דוד שאמר

 להרחיק ההכרח כן היה הזה לשכר אדם שיזכה וכדי ,זמניי פעל על נצחיי שכר לתת ר״ל
 כדי לצדיקים בעוה׳־ז זמניי עונש ולתת ממערב מזרח כרחוק גדול מרחק פשעינו את ■ממנו
 אדם היה לא נותן שהדין כמו נצחי עונש מעניש היה שאם בעוה״ב, נצחיי לשכר שיזכו

 היה זה כי לבאר יראיו על ה׳ רהם בנים על אב כרחם נאמר זה ועל ,הנצחי לשכר שיזכה
 שבידם העבירות מיעוט על זמניי עונש הזה בעולם הצדיקים את להעניש מהשם רחמנות

 להביאו רחמנות דרך בנו את ומלקה מיסד שהאב כמו הבא בעולם נצחיי לשכר שיזכו כח
 יצרנו ידע הוא כי ואמר החסד זה סבת ובאר ,באחריתו לו להטיב גדולה ומעלה טוב לתכלית

 יצר כי לחטוא מעותדים יצרנו מצד שאנחנו יודע שהוא אחר כי כלומר אנחנו עפר כי זכור
 תחת זמניי עונש האדם את להעניש הזה החסד ממשיך היה לא אם מנעוריו רע האדם לב

 יחטאו שלא אפשר שאי הצדיקים יעשו ומה גיהנם של מרינה ניצול אדם היה לא נצחיי עונש
 היה לא החסד צד על נצהיי הזמניי השכר מחזיר היה לא אם וגם ,הזה בעולם חטא איזה
 יציץ כן השדה כציץ ימיו כחציר אנוש כן זמניי שהאדם לפי וזה ,מתמיד לנועם משיג ארם

 הנצחי לשכר שיזכו כדי הצדיקים ושאר ואברהם משה יעשה ומה וגו׳ ואיננו בו עברה רוח כי
 לשכר יזכו החסד צר שעל לא אם זמניי פעל אלא שיעשו להם אפשר אי כי זמניים שהם אחר

 כחציר אנוש אם אף כלומר וגו׳ יראיו על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד שסיים וזהו ,ההוא
 החסד צד על נצחי הוא השכר ,זמניי פעל אלא שיעשו להם אפשר אי כי זמניים ומעשיו ימיו

 ואמר הללו החסד מיני לשני רמז המזמור בתחלת וכן ,יראיו על עולם ועד מעולם שהוא
 לרמוז תחלואיכי לכל הרופא זמניי הנצחיי העונש שישוב החסד על לרמוז עונכי לכל הסולח

 מדבר ודאי שזה חייכי משחת הגואל ואמר זה לבאר וחזר ,נצחיי זמניי השכר שישוב החסד על
 , הימנה נצול אדם שום אין הטבעי הגופיי המות מן כי הנצחיים גיהנם מענשי הגאולה על

 הנצחיי העונש לשוב אפשר היה שלא כמו כי לומר ורחמים חסד המעטרכי כך אחר ואמר
 ובשוב החסד מצד אלא נצחיי הרוחני השכר לשוב אפשר היה לא כן החסד מצד אלא זמניי

 לנפש צבי עטרת שהוא נצחיי הרוחני השכר שיושג אפשר היה זמניי הנצחיי העונש
 המזמור ובסוף ,ורחמים חסד הוא הזה השכר שהשגת ואמר צדיק כל בראש תפארת ולצפירת

 אמרר וזהו בלבם מצותיו ושומרי השם אוהבי על נמשכים הללו החסד מיני שני כי באר
 זה וכל ,לעשותם פקודיו ולזוכרי בריתו לשומרי וגו׳ יראיו על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד
 ה׳ אמר כן ועל והתחתונים העליונים הנמצאים בכל מתפשטת האלהית שההשגחה מצד

נ והעונש השכר מענין לבאר שרצינו מה וזהו .משלה בכל ומלכותו כסאו הכין בשמים
 בר מלספק והאחרונים הראשונים סרו לא אשר הספק להתיר שנשתדל וראוי לט פרק

 היעודים שנזכרו כמו בפירוש הרוחני היעוד בתורה נזכר לא למה והוא
 האנושי לשכל וקשה עמוק דבר הוא הרוחני שהגמול לפי כי זה בהתר שכתב מי ויש .הגשמיים

 שהוא הגופיי הגמול להם שתיעד ראוי חכמיהם עם העם להמון נתנה והתירה ולהשיגו לציירו
 ואין בחוש מושג שאינו אחר הנפשיי הגמול להם מייעדת היתה ואם ,אצלם ומצוייר ■מושג

 בכללה התורה נפילת אל סבה זה והיה אותו מכחישים היו ולציירו אותו לשער מספיק שכלם

ובטוק(ה שרשים
 הפסוקים יתר נתבארו כ״ג פרק ובמ״ב ה' פרק החסד ליעקב אחת ותהיה )ג( :זה אחר שם כבאים
: המאמר חוה ג״נ יתאמת לאביהם שנתת החסד .וכו׳ שנתת
 "'פי במ׳ג לעיל וכו׳. ברכי לדוד במזמור )ד( :ליעקב
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 מתקיימים משמיים היעודים יראו כאשר כי הגשמיים היעודים להם היעד זה ובעבור ,ובטולה
 בקיום כי ,4בר מספיק אינו וזה .בתורה שיורמז רמז באיזה הרוחני ביעוד הפק בלי יאמינו

 ועוד ,דבריהם לפי )א( כלל בתורה נזכר שלא כה על ראיה יראה איך הגופיים היעודים
 נמנעה לא ואעפ״ב בחוש מושג בלתי דבר הוא מחומר נבדל שכל ומציאות הגשמיות שהרחקת

 ה׳( )שס הטינה וכל פסל לך תעשה לא ד׳( )דבריס תמונה כל ראיתם לא כי מלכתוב התורה
 האלהים את ויחזו אחר במקום שכתבה ואע״פ מהבורא ותאריו הגשמיות להרחיק בזה וכיוצא

 כפשוטו להמון ויובי המשכילים על בזה סמבה גמורה טעות שפשוטו )כ( דבר שהוא כ״ד( )שם
 מדרגתו כפי ואהד אחד לבל ויובן ג"כ זה לכתוב לו היה כן ואם האמת/ דרך על ולחכמים
 תיעד לא שהתורה למה הרוחני היעוד בפירוש בתורה נזכר לא לכך כי שכתב מי ויש .והשגתו

 המצות קיום על הבאים הגשמיים היעודים כמו מופת או ואות נם דרך הבאים הדברים אלא
 התבואה את ועשת הששית בשנה לכם ברכתי את וצויתי כמו עולם של ומנהגו טבעו כדרך שלא

 שמיטה של ששית שיה בכל התבואה לעשות הטבע מנהג מדרך שאין כ״ה( )ויקרא השנים לשלש
 0ח )־כריס שנה ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא שמלתך וכן ,שנים לג'

 כדרר שלא שזה אלא ; שנה בארבעים תכלה המוטות על התלויה השמלה שאפילו וידוע
 כל על כי האדם יהיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען אומר הוא וכן , עולם של מנהגו
 דבר שהוא הנפש השארות אבל ,הללו בדברים :וכיוצא )שם( האדם יהיה ה׳ פי מוצא

 זה וגם ,לנפש טבעי דבר שהוא אחר התורה אותו שתיעד צריך אין הנפש טבע מצד מוכרה
 לפניו נתתי ראה תורה שאמרה לאדם מהבחירה לנפש טבעי יותר ההשארות אין כי חלוש דבר
 מפורסם דבר ההשארות שאין ואחר ל׳( )דכריס בחיים ובחרת וגו׳ ב הטי ואת החיים את היום
 מהדעות בו וכיוצא העולם הדוש או הבהירה שהודיענו כמו התורה הודיענו לא למה ונודע

 אין כאהד ולנפש לנוף הוא הרוחני שהשכר האומרים דעת לפי כי ועוד ,בתורה שבאו והאמונות
 בזה שנאמר וראוי ,בפירוש התורה אותו שתאמר ראוי והיה תמיד להתקיים לגוף טבעי דבר זה

 עקר שהם הרוחניים היעודים תזכיר שלא אחר כי ,הוא זה בכל קשה והיותר .מספיק יותר דבר
: השכר עיקר שאינם הגשמיים היעודים הזכיר למה השכר

 אפשר שאי נמצא לאהד אהד בתורה שנזכרו הגשמיים ביעודים עייננו Ти כא מ פרק
 נמצאו בתורה שנזכרו היעודים כי ,רוחניים יעודים ההוא במקום שיבואו

 מבואר בהם הדבר בהקותי אם •שבפרשת ביעודים אם כי וזה ,האומה לכלל כוללים כולם
 תבוא כי שבפרשת אותם ואף ,בכללה לאומה כוללים ענינים וכולם רבים בלשון נאמרו שכולם

 ההן הקללות בסוף שנאמר לזה וראיה , האומה כלל על רק נאמרו לא יהיד בלשק שנאמרו
 )דברים וגו׳ הארק מקצה מרחוק גוי עליך ה׳ ישא וגו׳ תקים אשר מלכך ואת אותך ה׳ יולך
 ההצלחות וכן ,האומה כלל על שנאמרו יהיר בלשון שהן שאע״פ מענינם מבואר ואלו כ״ה(

 כי מבואר והיא ,נאמרו האומה כלל על תשמעון עקב והיה בפרשת בתורה שנזכרו הגשמיות
 צדקת בכללה האומה תהיה אם שאף נפשיות שיהיו יתכן לא האומה לכלל הכוללים היעודים
 המשים העוה״בלמען לחיי תכה בה אשר )ה( שהרשע שנאמר אפשר אי העוה״ב לחיי וראויה

 זוכה באומה אשר הגמור הרשע שיהיה מעוקל משפט יהיה זה כי ,בקרבה אשר הצדיקים
 שיהיו ראוי בכללה לאומה הכוללים שהיע־דים מבואר הוא וע״כ כרשע/ כצדיק והיה לעוה״ב
 ההיא האומה או המדינה המלט צדיקים רובה האומה או המדינה כאשר וזהו ,בהכרח גשמיים

 הרעות או שהטובות לפי ,הכוללים העונשים מן ובכלל הדבר מן או הרעב סן או הגלות מן
 לטוב נגזרים צדיקים המדינה רוב אם כי ,רובן לפי נגזרות הן המדינות או האומות על הנגזרות

 רובו אחר נדק שהעולם ע״ח( מ׳ דף )קדושין •ל רז שאמרו וזהו ,לרעה נגזרים רשעים רובה ואם
 אשר הצדיקים חמשים למען צדיקים רובן יהיה לא אם אף האומה או המדינה תנצל ולפעמים
 כלל כי יתאמת הדרך זה ולפי ,היסורין מן עליהם להגק ראויין כשיהיו מהם פחות או בקרבה

 כלל עלינו התפיסה אין ,האומה כלל על רק היחיד על נאמרים אינן הגשמיים התורה יעודי
 היעודים לזכור אפשר שאי במקום אלא אותם :ברה לא כי / הגשמיים היעודים התורה זכרה מדוע

 אבל ,שבארט כמו רוחניים להיות אפשר שאי בכללה לאומה הכוללים ביעודי תהו ,הרוחניים
 הקן בשלוח כמו מעטים במקומות אלא התורה אותו הזכירה לא ואחד אהד לכל הפרטי השכר
 טוב שבולו לעולם לך ייטב למען ל רז אסרו ובבר כ״ב( )דבריס ימים והארכת לך ייטב למען

!ארכת ו! שרשים

א״א כי .גמורה טעות שפשוטו )ב( :זה בפיק .המסכקיס אותן .דבריהם לפי )א( לט פרק
:וחי האדם יראני לא כי כמ״ש האלהיס את לראית פכ״ה במ״ג לעיל חזה ועיין

נ הצדקת האומה בין . בה אשר )א( מ פרק כאן שאמר מה את סותר ה הנראה לפי כי
 בפרק
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 שנמצא מה ובן , ע״ב( ל״ט דף וקדושין ,ע״א קמ״ב דף )חולין ארוך שכולו לעולם ימים והארכת
 אלא ,השכר עקר זה שיהיה ההכרה כן אינו אלהיך ה' יברכך הזה הדבר בגלל כי בצדקה

 ואיש איש לכל הפרטיי ראישיי השכר עיקר ואולם .העקרי השכר על נוסף השם שיברכהו
 והאחד , מעטים במקומות אלא גשמי ד ולא הרוחני לא בפירוש בתורה נזכר לא עצמו בפני
 תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה שאמר מות אחרי בפרשת שנזכר מה מהם

 הרה א היא גם דאומה לכלל אזהרה שהיא אע״פ ספק בלי וזה י״ה( )ויקרא הלכו לא ובחקותיהם
 אשר טי כשב ואת הקותי את ם מרה דג הפרשה בכוף ונאמר העכו״ם, בחקות ילך שלא ליחיד
 ע״ז ואחד אהד לכל הפרטי הרוחני השכר על ידבר ספק בלי וזה ,בהם וחי האדם אותם יעשה
 מבשמירת יותר טורח בהם שיהיה אע״פ ומשפטיו חקיו שישמרו מזהירם היה הוא כי הדרך

 מצליהין היו כנען ארץ והקי מצרים ארץ הקי שבשמירת ואע״פ כנען, ארץ וחקי מצרים ארץ חקי
 החיים שהוא שלמותו עיקר היהיר אל בהם מגיע היה לא מקום מכל ההן האומות כללי

 ,וגו משפטי ואת הקותי את ושמרתם שאמר וזהו הש״י, במשפטי שיגיע כמו לנפש הנצחיים
 ההקיס כי ,זולתם על ומעלה יתרון להם שיש בשמירתם טורח יש אם אף אותם שמרו כלומר

 דאדם אותם יעשה אשר אמרו וזהו ,העוה״ב לחיי להביאו ג״כ היחיד אל מועילים הם הללו
 עלמא, יי לד בהון ויהי אונקלוס הרגם וכן ,ההן אומות ר דקי בשאר כן שאין מה בהם וחי

 בהם והי האדם אורם יעשה אשר יאמר איך כי ו ידבר הנפש חיי שעל מוכרה הוא וממקומו
 האימות שאר הקי מבשמירת יותר האדם יהיה שבתורה טים והמשג החקים שבשמירת כלומר

 כרולהם, ארוכים יותר גשמיים חיים התורה שומר יהיה לא כי הכזב נגלה דבר זה והרי עו״א
 וזו ,עלמא לחיי אונקלוס תרגמו וע״כ הגוף, היי על ולא ידבר הנפש היי שעל ספק אין אבל

 שאמר אנכי ראה בפרשת אחרת ראיה יש וכן האמת, על מודה שכל בעל לכל נכונה ראיה
 כי ,למת עיניכם בין קררה תשימו ולא תתגודדו לא אלהיכס לה' אתם בנים לישראל משה

 האדמה פני על אשר העמים מכל סגלה לעם לו להיות ה׳ בהר ובך אלהיך לה׳ אתה קרוש עם
 על כדאי יותר ולהתאבל להצטער ראוי זה בעבור כי ,בהפך הוא הרבר והנה י״ד( )דברים
 לדבירו לאומר רומה זה והרי אחר, איש מעל שמת מלך בן על להתאבל ראוי שיותר לפי המת,

 היא כך הפכוק פירוש אבל , בה היתה טובה מרגלית כי שלך טבעת אבדת על תדאג אל
 יותר המת על להתאבל לכם ראוי אין העמים מכל וסגולה קדוש ועם להשם בנים שאתם אחר
 עליו מתאבלים אתם ולפיכך תקותו ואבדה נעדר ההוא שהכת חושבים שאתם יורה זה כי מראי
 לו שיש שנשבר זהב וכלי ככף כלי הוא אבל כן ואינו ,תקנה לו שאין שנשבר חרש ככלי

 פרידת על הכצטער כאדם אלא מדאי יותר להצטער ואין ,יבא הש״י אוצר אל כי תקנה,
 אהה קדוש עם כי סיים ולזה ,בסחורה רב כמון להרויח רחוקה בדרך והמהלך כמנו אוהבו

 יקרב דבר כל קדוש עם ואתה קדושים ומשרתיו קדוש יתברך שהוא אחר כלומר אלהיך לה׳
 קדושים והמלאכים היא קרושה כי רנבדלים השכלים עם תדבק ההיא הנפש ספק ובלי לדומהו
 שיש יורה וזה כראי, יתר עליו ולהצטער המת על להתגורר ראוי אין וע״כ עליון, משרתי

 האזינו פרשת בכוף משה שהזכיר ממה ראיה להביא עור יש וכן .המות אחר לנפש השארות
 ,,וגו היום בכם מעיד אנכי אשר הדברים לכל לבבכם שימו אמר התורה לחתום כשרצה

 ,ל״ב( )כה וגו׳ האדמה על ימים תאריכו הזה ובדבר חייכם הוא כי מכם הוא רק רבד לא כי
 משה כתב וכן אחרונה, בשטה שטר של מענינו שיחזור צריך השטר קיום שבכל במו וזה

 הרוחני השכר התורה, כצר המושגים השכר מיני שני על לרמוז הללו הברים בכאן רבינוע״ה
 ,ימים האריכו הזה וברבר אמר הגשמיי ועל ,חייכם הוא כי אמר הרוחני על .הגשמיי והשכר

 רק דבר לא כי הרוחני על אמר הגשמי לשכר הרוחני השכר שבין ההבדל על להעיר וכדי
 הנפש ר״ל ,חייכם בעצמו הוא אבל זולתכם אחר דבר שהוא תחשבו אל כלומר ,מכם הוא

 בעבודת ההשכלה מצר הנקנה שהשכל לבאר וזה .המות אחר הנשאר ההיות מהות שהיא
 בעצמו הוא המאמר מזה ועשרים השעה ובפרק הג׳ מהמאמר חמישי בפרק שבארנו כמו הש״י

 מענין השני מן בפכ׳יז )ב( שבארנו כמו ע״ז יורה הוא ולשון ,המות אחר הנפש וקיום החיות
 האדמה על ימים האריכו הזה ובדבר אמר הגשמיי השכר על אבל ,הוא עליו שיאמר הדבר

 נמשך דבר אלא השכר עיקר אינו ומצות התורה קיום מצד המושג הגשמיי שהשכר להורות
השכר עיקר אינו הצדקה על המוזכר אלהיך ה׳ יברכך הזה הדבר בגלל וכן )ג( התורה לקיום

4בפכ״ס כס דבר שוס מזה נזכר לא אבל הספרים וכן )ג( :השני מאחר .השני מן כ״ז בפרק )ב(
מהמאמר ל״ג בפרק וצ״ל ״ס1נ שהוא אה נ־ לכן שנתבאר כמו השכר עיקר אינו . וכו' בגלל
 נתינת על השכר עיקר אינו שזהו ור״ל ,השלישי גירכת היא כך השלישי מהמאמר כ״ט בפרק

 הצדקה
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 דוד אמר מהכתובים ראיה להביא יש וכן .הג' מהמאמר ושלשים שלשה בפרק שנתבאר כמו

 אמר חש״י את הירא הפרטי האיש גמול על כשדבר כ״ה( )חהליס אשא נפשי ה׳ אליך במזמור
 התכלית שישיג כדי לבהור שראוי הדרך אותו שיורה ר״ל יבחר בדרך יורנו ה' ירא האיש זה מי

 במות נעדרת הנפש היתד. ואם !ארץ יירשו הנשארים וזרעו תלין בטוב שנפשו והוא האנושי
 בו שהלק כיוהד טוב שיש יורה אבל !ארץ יירש ושזרעו בטוב נפשו תלין כי יאמר איך הניף

 במות י״א( )מפלי שלמה אמר וכן ,גמגום עליה שאק ברורה ראיה וזה , המות אחר הנפש
 צדיק במותו ודומה אמר הצדיק ועל .הרשע נפש אבדן על לרמוז תקוה תאבד רשע אדם
 מדברי מהנביאים ראיה להביא יש וכן המות. אחר הצדיק לנפש תקוה שיש יורה שזה י״ד( )שס

 ולאבליו לו נחומיס ואש־ם ואנחהו וארפאהו ראיתי דרכיו שמת השובה בעל על שאמר ישעיה
 שראה לפי כי עליו ואמר מדבר הוא המת שעל יורה )ד( ולאבליו שהזכיר אחר כי נ״ז( )ישעיה
 לו נהומים ואק ולאבליו לו נחומיס ששלם בענין הארץ כל בדרך ושנחהו אוהו רפא דרכיו

 ההשארות לו כשיתן הם לו הנחומים אבל ,לאבדון ותלך הנפש תפסד אם אה רפ ולא רלאבליו
 הה .רהניי הרשאיות לו יהיה אבל המת תקות נאבדה שלא כלם כשידעו ולאבליו ,הנפשיי

 לבעל הנביא מיעד והיה התורה מצד אצלם ומקובל ידוע היה הנפשיי שההשארות שיורה ממה
 כדי , הנפשיי ההשארות התשובה בשכר לו שישלם בדרך מעונותיו הש׳יי שירפאהו התשובה
 הכהן יהוצדק בן ליהושע המלאך יעד זכריה בנבואת וכן , ולאבליו לו נהומים מזה שימשוך

 האלה העובדים בין מה־כים לך ונתתי ונו׳ תשמור משמרתי את ואם תלך בדרכי אם הנדול
 כאלו הרבה ודברים הג/ מהמאמר חמישי בפרק שפירשנו הדרך על לנפש קיו□ שזהו ג׳( )זכריה
 שאפשר הראיות מיני על להעיד די יש שכתבנו בכה אלא הנביאים בדברי להביא יכולין חיינו

 האישיי השכר בתורה נזכר שלא כדברינו ונתבאר .• הרוחני השכר על מהפסוקים להביא
:הכללי והגשמיי הפרטי הרוחני אלא רבים שחשבו ככו הגשכיי

 הבפשיי ההשארות להכריח עמוקה יותר עיונית אחרת דרך בזה לי יש עוד מא פרק
 אלא יב<.ו לא פות המתה־ הכהות בי בארנו בבר זו, והיא ההורה בכללות

 בו וכה חיים לבעלי שתוף יש )א( בו כה באדם שיש ידענו כאשר ולזה ,מתחלפות מהתחלות
 הנוהגת כדהתהלה זולת אחרת כהתחלה יבא מהם יובדל שבו שכה ייענו בהם יובדל )ב(

 כתהלפות כתות שני שהן כאכל וכה שרף כח בו שנמצא הזוגא״ר ככו היים בבעלי החיות
 שהוא אחרת מהתחלה לו יבא הכאכל שהכה ושפטנו הנהשת מכה רו באה שהשרפה והשגנו

 בפני מיוחד פועל לו יש היים כהבעלי האדם יובדל שבו שהנח ראינו מאשר ובן החומץ,
 וכר מר הנפשכות והמושבלות הנפרדות העצביות בהשגת וזה ,הגשמיות הכהות שתוף בלי עצמו
 בהפסד יפכד ולא ■ף ג בזולת עצמו בפני קיום לו יש דכה שזה שפטנו נפסד בלחי דבר שדוא
 ו-קרא פירוש שזהו י כחומר המופשטות יות הנפרד העצביות אדה״ר כשהשיג זה ובעבור הגוף,
 בלתי נפשיי כה לו בשיש שפט ב'( )בראשית השכים עוף ולכל הברמה לכל שמות האדם
 נגלה וכאשר , ההוא הכה קיום יהיה בכה שער לא אבל ,בהפסדו נפסד ולא בחומר נתלה
 ל( )כס חבות כות מכנו אבלך ביום כי כסנו תאבל לא ורע טוב הדעת וכעץ וצוהו הש׳יי עדיו

 ומאשר ,דבריו על כשתעבוד ומיתתה הש״י רצק שהעשה בכה יהיה הנפש קיום כי לו נתבאר
 הרוחני הזה הנבול אצלם מושכל היה נח ותורת אדם הורת כמו הראשונות האלהיות התורות
 שנתבאר כה כצד אצלם מושג והיה הש״י במצות עצכה בפני הנפש קיום שהוא שאכרנו

 לפיכך ,עצבו א־ם כפי זה וקבלו שידעו הש״י כפי לו שנאמר וכה לאדם שדושג ומה אצלם
 לעבדו האומר בארק דבריו על ועובר י’הש פי לכמרה הרוחני הזה השבר הפסד מיעדים חיו
 יעבור לא שאם היא ספק בלי הזה הכאמר שהבנה לך אשר כל אקח כצותי על תעבור אם

 מות ככנו אכלך ביום כי מצותו עברו על לאדם הש״י שיעד כה וזהו , לו אשר בירו שישאר
 לגוף עצבה, בפני ולנפש עצמו בפני לגוף עעש הוא ספק בלי הזאת הכפולה והכירה חכות
 כה תפורה לעשות מספיק בו אשר הטבעי הכה היה הדעה כעץ שאבל קודם כי עצמו בפני

 אפשר והיה מחוץ הגוף אל הבא הבזק הבורה על גוברת ההתכה היהה ולא בשוה שנתך
 על גוברת ההתכה היתה הדעת מעץ שאכל וארד הדרך ע׳׳ז תמיד הגוף שיתקיים זה לפי

שאה״ב וזהו ,כהאקני״ן בראשון שנתבאר ככו שימות בהכרח והוא היום א שה ככו התמורה
שרשים כי

החיות עד״ח .לב״ח שחוף ייש )א( מא פרק שנתבאר כמו בשמחה הצדקה שנתן על רק הצדקה
וכיוצא לב״ח כמו לאדם יש יש בעצמה נתינתה על אבל חמ״ג בכל״ג שם

 : ובכיוצא ובשכל בדבור .י!הס ויבדל )ב( : בזה הוא המת שעל יורה )ד( :נ״ל כן .אחר שכר
 ובעבור : כ״ח בפרק לעיל נתבאר הוא וכן .מדבר
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 על ההתכה תגבר ההוא ביום בי כלומר ,הגוף על הנאמר תמות מות ממנו אכלך ביום כי
 שיוכל כדי הכה להחליף היה החיים עץ שמטבע ובעבור )ג( שימות, בהכרח והוא התמורה

 ולקח ידו ישלח פן ועתה הכתוב אמר יותר או ההתכה אל שוה התמורה לעשות הטבעי הכה
 דרך וזהו ,לעולם וחי הדעת עץ באכילת שעוות מה יתקן כלומר ג׳( )שם ואכל החיים מעץ גם

 הנפש עונש וכן ,הדעת עץ באכילת הגוף מיתת פשט והבנת הפשט כפי הפסוקים אלו הבנת
 ואחר הנפש ומיתת הגוף מיתת על לרמוז בכתוב הנכפלת המיתה היא וזו ותמות, שתפסד היה

 קיומה הוא הש״י מצות המקיים שכר הנה הנפש מיתת הוא הש״י מצות על העובר שעונש
 וכן ,תורתם ושומרי ונח אדם אצל ומושכל ידוע היה הנפש קיום כי יראה זה ומכל .ספק בלי

 בלבד לנפש שהוא אומרים שהם אלא לנפש היה לאדם המיועד העונש כי מודים דיננו בעלי
 עונש נתקן שלא עוד וכל הכתובים פשט שיורה כמו ג״כ לגוף עונש בו שהיה נאמר ואנחנו

 שלדברי אחר מקום ומכל הש״י מצות בשמירת אלא הנפש עונש תקון על ראיה אין הגוף
 וזה הגוף בזולת לנפש יגיע כן גם הגמול הגוף בזולת היא לנפש המיוחד העונש בלגו

 פי על ואף ,ה׳ מצות על בעברה לנפש העונשין כשיערה התורה בו דברה בעצמו הדרך
 י״ב( )שמות תורה אמרה שהרי כלל נזק בהם ואין לגוף נאותים מזונות הם הנאסרים שהדברים

 ונכרתה וגו׳ חלב אוכל כל כי ז׳( )ויקרא תורה אמרה בחלב וכן ,וגו׳ ונכרתה חמץ אוכל כל כי
 מסמי סם זמן בכל והחלב בפסה החמץ אכילת שאין ידוע דבר והוא מעמיה האוכלת הנפש
 עונש הוא הזה הכרת ספק בלי אבל זה מכחיש החוש כי עלומיו בימי האוכל שיכרה המות
 כרה רז״ל כאמרם ג״כ החוטא לזרע מגיע שענשם בתורה כריתות יש אם ואף החוטא, לנפש

 שבונים בן בהיותו ראובן כי ישר דין יהיה לא כי הכריתות בכל הרין זה אין ,נכרתת וזרעו הוא
 כי החוטא אל עונש מזה יגיע ולא עתם בלא זרעו וכל בניו שימותו חלב גדת יאכל אם שנה
 ואהר ,בהכרח החוטא לנפש מגיע בכרת עונש שיש יתבאר שמזה אלא ,שנה שמונים בן ימות

 שהנפש יורה זה הגוף בזולת לנפש בהכרח מיועד הוא בכריתות משה בתורת הנזכר שהעונש
 הכרת מן המובן הדרך וזה ,הגוף בזולת לנפש מגיע א״כ השכר ויהיה תכרת לא תחטא שלא

 וזולתם ועבר ומשם וכנח מאדם המקובל הדרך בעצמו הוא מתחלפים במקומות בת,•רה הנזכר
 ההצלחות וכל יחידו בנו והיי חייו אבינו אברהם מאס וע״כ ,ויעקב יצחק כאברהם היחידים מן

 יקרא ביצחק וכי אויביו שער את זרעו ושיירש כנען ארץ לרשת לו ,מיוערות שהיו הגשמיות
 נצחי קיום הנפש תתקיים ה׳ מצות בקיום כי יודע בהיותו יחידו בנו את לשחוט והלך זרע לך

 ,ההוא הנועם מן נכרתת ותהיה תצלח לא היא הש״י פי את בעבור וכי מתמיד בנועם ותשאר
 קיום שהוא הנצחי ההוא הטוב הפסיד אם הגשמיים היעודים ובכל אחריו בביתו חפצו ומה

 כלל לשכר חושש היה לא גמורה מאהבה ה׳ עובד אברהם שהיה לפי כי י״ל שבזה אלא הנפש,
 אכתית טענה היא שאמרנו בכללה הטענה ט״ם אבל הש״י, א שה אוהבו רצון להשלים אלא

 המיועד. העונש מן בהכרח מובן המות אחר וקיומה הנפש שכר להיות שכל בעל כל מכרהת
 מצד שאמרנו הדרך מן שיובן מה על בזה וסמכה הבאור ההורה בו הרהיבה לא לכה ואולם
 חליי לרפאות חשש התורה נותן כי בזה הטעם הנה ,דנפש אל המיועדת והמיתה הכרת עונש

 לרפאות יחוש המובהק שהרופא וכמו הגופות, חליי לרפאות יחוש המובהק שהרופא כדרך הנפשות
 תמשך הסבה ברפאות כי הנמשכים המקרים שאר )ד( לרפאות יחוש ולא הנמצא החולי סבת

 דרך שאין מבואר והוא ,הנמצא החולי סבת לרפאות יחוש הנפשות רופא כן לכלם הרפואה
 יכל אדם זרע כל שהקדמונים ולפי .ההשגחה מציאות עם אלא הנפשיי ולעונש לשכר מציאות

 ומכחישים ע״א עובדי היו כלם וזולתם ואברהם ועבר שם כגון סגולות יחידי זולתי נח בני
 וידוע מושכל שהיה הנפשיי היעוד לאותו חוששין היו לא ולזה המוחש אהד ונמשכים ההשגחה

 מושג היה שלא אחר בו מאמינים היו ולא אותו מרחיקים היו אבל ונח אדם מתורת אצלם
 אברהם בתורת ליעד והוא ,אחרת דרך לב תעלומות היודע הש״י בחר זאת בעבור ,בחוש

 מצותיו ושומר ה׳ עובד כי להורות הטבע מנהג כנגד שהם גופיים ויעודים גשמיים דברים )ה(
 י״ו דף )ר״ה רז״ל שאמרו וזהו ,הטבע למנהג משועבד ואיננו מהשם עניניו פרטי בכל מושגה הוא

 שהדרך לפי י״ב( )בראשית שמך ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך וגו׳ מארצך לך לך על מ״ב(
 ואעשך נאמר לכך השם את וממעטת הממון את וממעטת הזרע את ממעטת דברים ג׳ ממעטת

וזוז .השם על הבטחה שמך ואגדלה הממון על הבטחה ואברכך הזרע על להבטיח גדול לגוי
להורות •»»«*»»»».•
שרשים

 :מת״ב י״ח פרק בענפים לעיל מזה עיין .בראשית כי נראה וכו׳. החיים עץ שמטבע ובעבור )ג(
 החולי בסבת .הנמשכים המקריים שאר )ד( ההמנע על בתחלה אדם נצטוה לא זה בעבור

וע״י ני׳ .וכו׳ יעודים גשמיים דברים )ה( :הזה בכרשת ההזקוגי שכתב וכמו החיים עץ מאכילת
זה
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 אבל הטבעיים המזיקים יזיקוהו ולא הטבע למנהג כלל משועבד איננו הש״י עובד כי להורות

 הדרך בעצמו הוא אברהם בתורת שנמצא הדרך וזה ,ותנין כפיר ירמוס ידרוך ופתן שהל על
 להם שיתברר כדי לכל המפורסמים והמופתים האותות בעשית וזה , משה בתורת י’הש בו שדרך

 הטבעיים הדברים כל אבל הטבעיים לדברים משועבד איננו מצותיו ושומר הש״י עובד כי
 ימשך שלא מהם אהד שאין ותכליות תועליות הטבעיים בדברים שנמצא ואחר אליו, משועבדים

 שימשכו גוזר ההקש אין )ו( מה לפעולת למעשים נמשכים תועליות ונמצא מה ותכלית תועלת אליו
 שאין ואע״פ ,תועליות התורה למצות שימשכו שראוי שכן כל ההם המעשים מן ההן חתועליות

 מהם ימשכו ומעשים פעולות יזכירו לרז״ל נמצא שכן ,ההם המעשים מן המשכם גוזר הד,קש
 ע״ח( ס״ז )דף אשה במה בסוף שבת במסכת שנזכר כה כמו מהם זו שימשך גוזר -הקש אין הועלת

 דבר אמרתי שאבר הגדול אליעזר ר' ענין סנהדרין במסכת נזכר וכן ,וכו׳ בגרונו עצס לו שיש מי
 בלבד ידועות תיבות בהזכרת אפי׳ או אותו גוזר ההקש אין פעולות שבעשית שיראה וכו׳ אהד

 ששערה נאמר אנו ואף ,כך שימשך גהר ההקש שאין מה פעל איזה מהם ימשך מעשה בזולת )ז(
 תועלת מהם ונמשך בהם נקשר שיהיה התורה מצות הנה הן ופעולות מעשים העליונה החכמה

 התועלות המשל טעם נדע שלא כמו מהם זה יתחייב איך נדע לא אם אף הנפשיי והעונש הגמול
 וכן כך גוזר ההקש שאין וזולתם הקבלה חכמי בפי הנזכרות לתיבות או ההם לפעולות ההם

 ויקשרו בכונה הנעשות והעבירות המצות למעשה ימשכו בתורה המיועדים והעונשים הגמולים
 ונגזרה היה גמור רשע נבוכדנצר שהרי תדע ,כסבותיו הדבר כשיתחייב מהם ויתחייבו בהם
 עשר שנים גזרה אותה ונתאחרה החיות עם לדור אדם מבין נטרר ויהיה דעתו שתטרף גזרה עליו

 נענש לכה ע״א( ד׳ )דף בתרא מבבא קכא בפרקא רז״ל שאמרו עד הצדקה מצות בשכר חודש
 פרוק בצדקה וחטאך עלך ישפר מלכי מלכא להן שנאמר לנבוכרנצר עצה שהשיאו כפני דניאל

 נקשר הזה ושהשכר הגזרה לבטל הועיל שהצדקה כפורש הרי ד׳( )דניהל וגו׳ ענין בסיחן נערתך
 צדקה לקבל רוצה אמי רבי היה לא ולזה ,לו ראוי המקבל היה שלא אע״פ ממנה ונמשך בה

 ב״ד סיתות ארבע שבטלו אע״פ המקדש בית משהרב רז״ל אמרו העונשים בענין וכן ,כהעכו״ם
 חנק שנתחייב מי דורפתו חיה או הגג בן נופל או סקילה שנתחייב מי בטלו לא מיתות ר׳ דק
 יגזור שלא ואע*פ התורה מצות בשאר הוא הדרך זה ועל ,בסרונכי מת או בנהר טובע או

 לצדיקים ונכנע משועבד הטבע היות הנסיון שהעיד אחר כן שיהיה שנאמין ראוי זה ההקש
 העץ סרע״ה כשהשליך במרה תמצא ולזה ,לתורה גדול יסור וזה התורה מצות ולשוכרי ולחסידים

 בו הקבלה שבא מה לפי מאד מר עץ שהוא הרדופני היה העץ שאותו המים וימתקו המים אל
 והפירוש ו(’כ )שמות נסהו ושם ומשפט חק לו שם שם הכתוב ואמר ,המים להמתיק מדרכו ואין

 אל שם שהיא ר״ל והמשפט החק אל שב שהוא ז״ל הרמב״ן בו שפירש מה הוא הזה בנסיק הנכק
 ר״ל נסהו ושם ע״א( נ״ז דף )סנהדרין אפקוד בסרה נק וד שבת ז״ל כאכרם שם וסשפט חק העם

 נכנע הטבע היה איך להם כשהראה העם לפני הזה המשפט ואת הרוק את משה נסה שם כי
 שמוע אם ויאמר אליו סמך ולזה המר בעץ נמתקו המרים שהמים עד השם מצות לשומרי ומשועבד

 אשד המחלה כל חקיו כל ושמרת למצוותיו והאזנת תעשיה בעיניו והישר אלהיך ה׳ לקול תשמע
 הישרים הדברים ועושה ה׳ לקול השומע כי יאמר רופאך, ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי

 בשיסת שהם ואותם המקריים מהחולאים נצול שהוא די לא וחקיו מצוותיו ושומרי לפניו והנרצים
 בשני מזגו מצד האדם על ההוים הטבעיים החלאים מן אפי' אלא ,מצרים חליי כגק םשים1

 הבאים והם הטבעיים החלאים האחד ,מינים שני החליים כי וזה ,מהם רופאו יהיה השנה פרקי
 ,בקיץ והאדוסיי באביב יחלה שהדסיי )מ( תאמר כאלו מזגו וכפי הפרקים משנוי האדם על

 חולתם הדבריים )ט( כחליים באויר יקרו שנוים מצד האדם על הבאים החליים האחד והמין
 העונש צד על ואם המקרה צד על אם האדם על חליים ומביאים הזמנים בשנוי באים שהם

 ,מצרים כחליי משים ובשימת מחוץ אלא טבעו בצד האדם על באים אינם הללו והחליים ,׳מהש״י
 החליים מן הראשון המין ועל ,עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל אמר אלו ועל

 והיה פרשת תורה במשנה משה ייעד וכן ,רופאך ה׳ אני כי אמר טבעו מצד האדם על הבאים
 ז׳( )דבריס בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל חולי כל ממך ה׳ והסיר עקב
 אלו מיני משני מנוצל האדם יהיה ועשיתם ושמירתם התורה משפטי בשמיעת כי יאמר

 י״ל״ם שרשים

 כמו הרוחניים היעודים כן גס משיגים יהיו זה
 שימשכו גוזר ההקש אין )ו( :בפרקן והולך שמבאר:

 ממנו התועלת זה שיבא נותן השכל שאין .וכו׳
והולך שמבאר נחו שעשה אלו המעשים ע״י

 בזולת )!( בזה: ובכיוצא בגרונו מהעצם אח״כ
 : הגדול אליעזר ר׳ שעשה כמו . מעשה

.הדבריים )ט( :רב דם לו שיש מי .שהדמיי )ח(
: ומגפה דבר ענין

בפרק
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 ואם / חולי כל מכך ה׳ והמיר וזהו אדם, של טבעו מצד שהם מהחליים אם ,החליים

 להורות זה בך,וכל ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל משים,וזהו בשימת שהם מהחליים
 שהוא לפי טבעיים בלתי או טבעיים הן המקרים הפגעים מן מנוצל הוא התורה ששומר
 נסהו שם וכי שפירשנו, כמו במרה הנסיון ע׳יז שהעיד כמו הטבעיים הדברים מן למעלה

 נסק להם מצינו שלא השם את שנסו העם אל שישוב אפשר אי כי ומשפט, חק אל שב
 ההכרחיים הדברים כשישאלו עליהם השם יכעס ולא נשתה מה לאמר למשה שצעקו אלא בזה
 כמו נמשך תועלת הזה בנסיון אין כי ,העם את שנסה השם אל שישוב אפשר אי גם ,להם

 כי לומר החק אל שב נסהו ושם כי אמרנו ולזה ,המאמר בזה שפירשנו הנסיון מיני בשאר
 השם כונת היתה וזו הטבעים לדברים משועבד היה לא התורה שומר איך יון בנס להם הראה

 ויענך אמר כי תורה, במשנה משה להם שפירש כמו מרה אחר מיד שהיה המן בהורדת
 כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען וגו׳ המן את ויאכילך וירעיבך

 להראות היו בו שנעשו הנסים וכל המן שירידת שיראה ה׳( )דברים האדם יחיה ה׳ פי מוצא
 יכול יתברך ושהאל הטבעיים הדברים מן למעלה הוא התורה שומר כי ולהודיעם ישראל את

 במדבר שנעשו והמופתים האותות בכל שנתברר ואחר ,לחם וזולת זולתם האדם את להחיות
 אצלם שיתברר כ״ש עניניהם בכל עליהם ומשגיח רצונו לעושי הטבע משנה יתברך שהשם
 הדתות מן בידם מקובל 'שהיה כמו ההשגחה מן הנמשך העקרי הדבר שהוא הנפשיי יהגמול

 ויעוד גמור אמת שהוא השארות לנפש שיש ויעקב יצחק אברהם ע״י ומנח מאדם הקודמות
 להשיג האנשים שיוכלו כדי היה האבות ידי על האומה לכלל הגשמיים והדברים הארץ ירושת

 אפשר אי להם לא בארץ גולים בהיותם בי ,ובהשקט בשלוה האומה בהיות הנפשית ההצלחה
 שאמר ז״ל הרמב״ם דברי לפי מספקת טענה וזו ,הנפש הצלחת שתושג כדי כראוי הש״י לעבוד

 לנפש הוא הגמול כי שאמר ז״ל הרמב״ן דעת לפי ואולם ,בלבד לנפש הוא בעוה״ב הגמול עקר כי
 לנפש עונש הוא תמות מות ממנו אכלך ביום כי שפירשנו אחר כי לומר אנו צריכין ביחד והגוף
 הוא שהעונש כמו ביחד ולנפש לגוף יהיה שהשכר יתבאר שמשם דקרא סיתורא ביחד ולגוף
 משגיאה: יצילנו והאל הדרוש בזה לבאר שרצינו מה וזה המתים, תחית ואחר ביחד ולנפש לגוף

 כמו להאמינה משה תורת בעל כל על סחוייבת המשיח בביאת האמונה מב פרק
 בתורה שבא לפי כי וזה ,הראשון מהמאמר כ״ג בפרק שבארנו

 בביאת נבאו והנביאים י״ח( )דברים תשמעון אליו שנאמר הנביא בדברי להאמין החיוב מפורש
 על ועובר הנביאים בדברי כופר הוא המשיח בביאת מאמץ שאינו מי שכל מבואר הוא המשיח

 יאמינהו לא אם בכללה התורה שתבטל עיקר המשיח ביאת האמנת אין מ״ם אבל ,עשה מצות
 ואולם ,בעיקר כופר בו והכופר אלהית תורה בעל כל על מהוייב השכר האמנת כי ,האדם

 לא אם אף המתים ולתחית גשמי הוא או ובעוה״ב בלבד לנשמות היא שהשכר שיאמין כי
 אע״ם בכלל והעונש השכר בעקר מאמין שהוא אחר בעקר כופר איננו העוה״ז בשכר יאמין

 דף וחולין ,ע״ב ל״ש דף פ״ח )קדושין אמרו מרז״ל יש שהרי תדע ,השכר ממיני באחד שיחלוק
 למען אמרו ,בעוה״ב הוא השכר שעיקר ויאמינו ליכא עלמא בהאי מצוה שכר ע״א( קמ״ג
 האמנת שאין נאסר וע״כ ארוך, שכולו לעולם ימיך יאריכו ולמען טוב שבלו לעולם לך ייטב

 כל יחוייב אמתיח אמינה היא אבל ,בעקר כופר יקרא ביאתו שהמכחיש עקר המשיח ביאת
 כונת זו אין ביאתו על המורות הפרטיות הנבואות לזכור ואולם ,להאטינה משה תורת בעל

 בנבואות חולקים הם הנה בביאתו מודים שהם עם שהמפרשים לפי ,בהם הספור ויארך המאמר
 על הנביאים בדברי הבאות הנבואות שכל שהבין מי הגמרא מחכמי יש שהרי ,עליו המורות
 ,יהודה מלך חזקיהו בימי כלם נתקיימו שכבר קצתם שאמרו עד בשעבר נתקיימו כלם המשיח

 מלך חזקיהו בימי אכלוהו שכבר לישראל משיח להם אין ע״א( צ״ח דף )סנהדרין הילל רבי אמר
 מלכך הנה שאמר זכריה מדברי אלא השיב לא הללו הדברים על שהשיב אשי ורב ,יהודה

 אשי רב כי נראה עליו השיב לא ישעיה מדברי אבל ,שני בבית זה והיה מ׳( )זכריה לך יבא
 שהנבואות מסכימים ז״ל רבותינו ובן . זה על מכרחת תשובה ישעיה מדברי שאין סובר עצמו

 מה וכן וכו׳. משיח חזקיה לעשות הקב״ה בקש אמרו ,בו נתקיימו שלא אלא חזקיה על נאמרו
 יהיה אחד ומלך ישראל בהרי בארץ אחד לגוי אותם ועשיתי )ל״ז( ביחזקאל הכתוב שאמר
 דף )סנהדרין חלק בפ׳ שאמרו מה לדבר וראיה ,שני בית על נאמר שזה פירשו למלך לבלם

 יחזקאל נבואת היתה ואם עקיבא ד״ר והן וכו׳ לחזור עתידין אינן השבטים עשרת ע״ב( ק״ח
 יחזקאל דברי הרי המשיח לימות לחזור עתידין השבטים עשרת שאין עקיבא ר׳ יאמר איך עתידה

 אחד ומלך שם שנאמר אע״פ כי שני בית בזמן אותן מפרש היה ר״ע בי נראה אבל , בהפך הם
 זרובבל זולת היה אם נחמיה על או יהודה פחת זרובבל על זה שנאמר אפשר למלך לכלם יהיה

שכל המפרשים קצת ואמרו פישור וכן חשמונאי, בבני המולך המלך על או הנשיא על או
 נבואותיו
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 מלבא בית מן ונפקתא אמר ,הבית לבנות כורש שצוה שני בבית נתקיימו ישעיה של נבואותיו
 שבתחלת ולפי !פרשה אותה וכל וגו׳ מלכים והיו נאמר פרס מלכי ועל ועליו ו׳( )עזרא תתיהב

 הנחשת תחת בהם נתקיים גדול עושר נתעשרו החשמונים בימי ואח״ב עניים היו שגי בית
 וחפות בעץ של מנורה שעשו עד עניים היו שני בית בתחלת כי ,ס׳( )ישעיה וגו׳ זהב אביא
 על בקדושין שאמרו כמו זהב של עשאום וכשהעשירו נחשת של כלים שאר ועשו בכסף

 בנין שהיה הורתם ובבנין זהב׳ של שלחנות על הפרושים עם אוכל שהיה המלך ינאי
 ואומרים נ״ד( ־)שס וגו׳ שמשותיך כדכד ושמתי נתקיים שלמה משל מפואר יותר שני בית

 4 ס״ו( )פס וגו׳ לה׳ מנחה הגוים מכל אחיכם כל את והביאו נתקיים שני בבית בי כן גם
 בכסף מקומו אנשי ינשאוהו שם נשאר אשר הגוים מכל והנותר פרם פלך כורש שצוה לפי

 האומות׳ כלל על נאמר לא ס״ו( )ישעיה לפני להשתהות בשר כל יבא וכן א׳( )עזרא וגו׳ וזהב
 . כל בשתוף עשרים בפרק )א( השני במאמר שנזכר במו בלבד ישראל אומת כל על אם כי

 ויצאו )נ( היה כן זה היה שאם בב״ת זמן על נאמר אינו )פס( וגו׳ בחדשו הדש מדי והיה וכן
 יהיו ההוא בדור שיהיו שהפושעים לומר הבונה אבל ,לתולעים נצחיים חיים יעוד וגו׳ וראו
 הרשעים עונש בראותם הדור אנשי כל כופר שילמדו עד רואיהם ולכל לשכניהם וקלס לעג

 כתב כן גם ובן ,יתברך לפניו להשתהות בשבתו שבת וכדי בחדשו חדש פדי ויבאו ההם
 1 בלבד שני בית על היו נבואותיו כל כי הגאולה אגרת קראה באגרת גאלייפ״א היים דר״ר
 ועדנין עדן עד בידיה ויתיהבון ודת זפנק להשניה ויסבר יבלא עליונין ולקדישי שנאמר ומה
 אמר )ג( ׳(г )פס עליונק קדישי מלכותא ויקבלק וכן אנטיוכוס על נאמר הכל ז׳( )דניאל עדן ופלג
 עלמא עלם ועד עלכא עד פלכותא ויחסנון הכתוב שאמר וכה ,ההשכונים על נאמר בי ג״ב

 וכן ההשפונים בו שמשלו ומוגבל הקצר זמן על והכל אהד יובל הוא עולם כי אמר )פס(
 זקן והיה להשכונים ראש שהיה גדול בהן □התיה על אותו פירש ז׳( )פס יתיב יומין ועתיק
 יום כי שאמרו טוב( שוקר )במדרש כרז״ל הפירוש לזה ראיה והביא ,אהריו בניו כל ומלבו □אד
 מדבריהם שיראה ,גלי למאן פומא גלי לא לפומא לבא כ״ג( )ישעיה באה גאולי ושנת בלבי נקם

 יראה דניאל אל המלאך ובדברי להם הש״י גלהו לא כי הגאולה קץ יודעים אינם המלאכים שאפי׳
 הד׳ לומר אנו צריכים דבריו ולפי )ד( אותו מבק היה לא שדניאל אלא הקץ יודע המלאך שהיה
 והשנית בבל למלבות רכז הראשונה אבל המפרשים כל שכתבו חיות הד׳ אינן שראה חיות

 בית בזטן היו אלו שכל היונים למלכות והרביעית ומדי פרס למלכות והשלישית מדי למלכות
 לפי ז׳( )דניאל שניה בין בפומה עלעין ותלת הקימת חד ולשטר השנית בחיה נאמר וע״כ שני

 יד תחת שהיה אשור ומלכות ובבל כדי על אלא כשל לא והחריבה בבל שכבש הכדי שדריוש
 המשועבדים המלכיות כל ועל פרס על דריוש כשל לא אבל אשור על ופלך נינוה שבבש נ״נ

 ממשלת התהילה כדי מלבות פדריוש וירש פרס מלך שהיה נו הה הפרסי כורש וכשמלך לפרס
 השמים אלהי ה׳ לי נתן הארץ כמלכות בל שאמר כמו הכל כוללת ממשלתה שהיה הג׳ החיה
 לחיותא ראשין וארבעה גבה על עוף די ארבע גפין ולה נאמר השלישית החיה ועל לו( )דה״ב
 י״א( )שס הכתוב שאמר כמו ארבעה שהיו ביהד ומדי פרס על הכולכים לכלבים רמז ז׳( )דניאל

 את הבל יעיר בעשרו וכחזקתו ככל גדול עושר יעשיר והרביעי לפרס עומדים מלבים ג׳ עוד
 ז׳( )פס שאמר הכתוב לשון הפי׳ ע״ז הד׳,ויורה החיה שהיא יון מלכות התהילה זה ואחר יון. כלבות

 כטשלת על זה ומפרש ,וגו׳ רהילה כלהון מן שניה הות די רביעיתא חיו׳תא על ליצבא צבית אדין
 הגדולה והקרן יק מלך השעיר והצפיר ח׳( )כס עליו שנאמר טוקדון מאלבסנדרום שהתהלה היונים

 בזטן הרביעית החיה ממשלת פירוש הוא אח״ב שכתב מה ובל הראשון המלך הוא עיניו בין אשיר
 הקבלה פי על הוא במשיח האמונה עיקר כי יאמרו המפרשים ואלה ,אנטיובום עד שני בית

 לפי יתפרשו כלם כי המשיח ביאת על בהברה תורה נבואת הנביאים בדברי ולא בתורה נשאין
 תסור לא כי שיתפרש אפשר מ״ט( )בראשית כיהודה שבט יסור לא כי שנזבר ענין על מקומם
 יבא כי , гЬ'ъ שיחרב עד במלחמות בתהלה יעלה יהודה כי והמעלה השבט גדולת מיהודה

 פרה למלך שאול שנמשח שילה חרבן שאחר לפי וזה כ״ה( )ויקרא וטהר השמש ובא במו שילה
 בי פי׳ יהיה או ,יבא כי עד אמר ולזה למלחמה בתהלה עולה היה שלא מיהודה ההיא הממשלה

יסור לא פירושו ויהיה כ״ח( )דברים ובשליתה )ה( כמו דוד אל וירמז בט שיבא עד שילה »בא

שבט שרשים
 זה .כל בשתוף עשרים בפרק )א( מב רק3

 כל שמלת שם שנתבאר
 קצתה על או לבד אחת אומה כלל על נאחר

מה כן שאס כלומר .וגו׳ וראו )יצאו )ב( :מ״ש

 מיסד בזה יהיה וגו׳ וראו ויצאו כך אחר שאמר
 על .כן גס אמר )ג( :לתולעים נצחיים חיים
 חיים הר׳יר של .דבריו ולכי (7) :שגי בית

 מלשע שילה כלומר . ובשליתה )ה( :הנזכר
שליה
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 מיהודת להיות הממשלה תקרב לא כי ויאמר ,אלי סורה אדוני סורה במו יקרב לא מיהודה שבט

 עמים ל״ה( )דברים כמו עמים יקהת ולו השבטים כל יתקבצו ואליו דוד שיבא עד והמחוקק השבט
 שעבר למה מסכים )ו( אחר פי׳ שיתפרש ואפשר ,דישראל שבטיא אונקלום שתרגם יקראו הר

 יבוא מלכך הנה ירושלים בת הריעי ציון בת מאד גילי יאמרו וכן ,הראב״ע שפי׳ כמו
 אקחך עליו שנאמר זרובבל על נאמר ט׳( )זכריה המור על ורוכב עני הוא ונושע צדיק לך

 הרבה כאלה ונבואות !ב׳( )חגי בחרתי בך כי כחותם ושמתיך וגו׳ עבדי שאלתיאל בן זרובבל
 כסף ומטהר מצרף וישב מלאכי שאמר מה וכן ,עליו שנאמרו מוכיח הענין בזכריה הנאמרות

 מנחת ,לה וערבה בצדקה מנחה מגישי לה' והיו וככסף כזהב אותם וזקק לוי בני את וטהר
 אותם והבדיל הכהנים את וטהר המשפחות כל שזקק עזרא על נאמר הכל ג׳( )מלאכי וגו׳ יהודה

 האמונה עיקר כי ויאמרו העבר על ע״זהדרך הנבואות כל יפרשו וכך הנכר, מבנות ישראל ואת
 בזמן שהיו ואבטליון משמעיה מקובל שהיה הגר אונקלוס כי הקבלה ע״פ היא המשיח בביאת

 הקבלה וכן ,ואבטליון משמעיה כן שקבל לפי המשיח על מיהודה שבט יסור לא פירש שני בית
 עקרי אף הקבלה להכחיש אפשר היה שאם לפי הקבלה להכחיש וא״א היום עד בידינו נמשכת
 וכמו הקבלה הוא זה כל שעיקר אלא אחרת דרך על הפסוקים ולפרש להכחיש נוכל האמונה

 להכחיש יכול אינו כן אחרת דרך על הפסוקים ולפרש האמונה עקרי להכחיש יכול שאינו
 שיש לפי הכרח בזה לבדה מהקבלה אין הכרח מהכתובים אין שאם נאמר ואנחנו .הקבלה
 שאמרו הדרך על אה״ב שבא היה אפשר בא לא עדין אונקלום בזמן אם אף כי שיאמר לאומר

 אפשר זה ולפי ע״ב( צ״ח דף )סנהדרין חמור על ורוכב עני זכו לא שמיא ענני עם זכו רז״ל
 הטובות כל נתקיימו לא' העונות ובסבוז אונקלום זמן אחר שבא ולומר לחלוק דין לבעל

 ובדברי בתורה שיש הוא שהאמת אלא • משיח שאינו הרואים וחשבו ידו על לבא המיועדות
 וזה ,קצתם ולא כלם נתקיימו שלא ומעלתם ישראל צמיחת על בהכרח מוכיחים כתובים הנביאים

 כל וקרקר מואב פאתי ומחץ מישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך כ״ד( )במדבר שנאמר כמו
 בהכרח אמת וזה ,המשיח מלך זה שת בני כל וקרקר דוד זה מואב פאתי ומחץ וארז״ל ,שת בני
 העולם בכל שימשול לעולם מלך ישראל בכל נמצא לא ונם שת בני בכל דוד משל לא כי

 הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי כי נאמר בישעיה וכן ,שת בגי שהם
 כי נאמר בישעיה ועוד ,בהכרח נתקיימה לא עדין א׳׳כ היום בגלות אנחנו והרי כ״ד( )ישעיה ונו׳

 מורה היעוד וזה ס״ו( )שם וגו׳ עומדים עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשר
 כמו אומות יש כי וזה ,גדולה למעלה בסוף ושתעלה זמן בכל בכללה האומה קיום על בהכרה

 ,ההיא האומה שם נשאר לא בעולם זרעם נשאר אם שאף וזולתם ועמלק עמון ובני פלשתים
 שנשאר בהפך אחרות אומות ויש ,ומואב עמון ולא עמלק ולא פלשתים אומת בעולם אץ כי )ז(

 וכשחזרה יחזקאל עליו שנתנבא כמו פעמים כמה שנחרבה מצרים כמו זרעם נשאר ולא שמם
 ולא השם נשאר כי ,מצרים מזרע שאינם ואע״ם מצריים שם לגור הבאים כל נקראו וגתישבה

 יעמוד כן נאמר שעליהם ישראל אומת אלא קיים והזרע השם שיהיה אומה נמצא ולא < הזרע
 כדרך כי נאמר שלא כדי החדשה והארץ החדשים השמים בקיום זה והלה )שס( ושמכם זרעכם

 שנתהוו אחר ישראל אומת כן נפסדו הוות שהיו מצד האובות ששאר וכמו נפסד שיהיה הוה כל
 והארץ השמים שהרי נפסד שיהיה הווה שכל כהכרח שאין אמר לכך ,שיפסדו הוא בהכרח
 השי״ת לפני עומדים הם ואעפ״ב ,החדוש ומאמיני התורה בעלי דעת לפי הוים ר״ל ,הם חדשים

 ,יעבור ולא נתן חק לעולם לעד ויעמידם קמ״ח( )תהליס דוד כמאמר נצחיים שהם כלומר תמיד
 לאור שמש נותן ה׳ אמר כה ירמיה אמר וכן ,יפסדו ולא תמיר קיימים יהיו ושמם ישראל זרע וכן

 ישראל זרע גם ה׳ נאם מלפני האלה החקים ימושו אם וגו׳ לילה לאור וכוכבים ירח חקות יומם
 למעלה ועלותם ישראל קיום על מורה יעוד וזה ל״א( )ירמיה הימים כל לפני גוי כהיות ישבתו
 בנץ נבואת וכן ,ברכה ולא קללה זה לפי תהיה לעולם בגלות שיתקיימו מיעד היה שאם גדולה
 בפרק מנחות במסכת רז״ל מדברי שיראה ככו שגי בבית קצתה שנתקיים אע״פ ביחזקאל אשר

 תמים בקר בן פר תקח לחודש באחד בראשון אלהים ה׳ אבר כה אמרו ע״א( מ״ה )דף התכלת
 לדרשה, עתיד אליהו זו פרשה יוחנן רבי אמר היא עולה חטאת מ״ה( )יחזקאל המקדש את וחטאת
 משה בימי שהקריבו כדרך עזרא בימי הקריבו טלואים אמר אשי רב ,לבא עתיד שהוא כלומר
הבית בנו שגי בית שבני מכות במסכת ג״ב משמע וכן .זו נבואה נתקיימה עזרא ובימי כלומר

כ שרשים
 : פלשתים בשם שנקראת . וט' פלשתים שעבר. לחה מסכים )ו( : רגליה מבין היוצאת שליה

ללבב אומת בעולם אין כי )ז( הנזכרים: לפירושים

24 כד ]העקרים[
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 ביחזקאל הרבה דברים שיש טבואר הדבר מ״ט אבל ,יחזקאל דברי כפי בידם שהיה מה כל

 בבית נתקיימה שלא לשבטים הארץ חלוקת כמו שני בבית ולא כלל עזרא בימי נתקיימו שלא
 שאטר הדרך על לנשיא ולא שבט לכל מיוחדת נחלה היתה ולא מעורבים היו כלם כי שני

 גוריק בן יוסף בספר שבא מה לפי כי ,כלל זטן בשום שנתקיימה מציגו לא נוג נבואת וכן ,יחזקאל
 נבואת על מפכים זה אין אותו החשמונים ונצחו ירושלים על יון מלך אנטיוכוס ממלחמות הכהן

 לספרד מבניגוג שהם הנוטים מביאת לספרד הימים דברי בספר שנמצא מה וגם כלל, ומגוג נוג
 ונם כבשוה ולא בארץ הנוטים ממשלת אז פשטה לא היונים מיד איטלי״א וכל רומא אז שכבשו

 קינות בספר ירמיה שזכר מה וכן ,גוג בנבואת שבא כמו אדמתם על יושבים ישראל היו לא
 אתר כי ,שני בית גלות שהוא האחרון הזה הגלות על שיתפרש א״א ד'( )חיכה ציון בת עונך תם

 )כס( אדום בת עונך פקד נאמר ושם טיטום יד על להגלותנו הוסיף כבר ראשון בבית בבל גלות
 יון מזרע הם שבתים ואע״פ ,האחרון בגלות מארצנו שהגליתנו ארם גלות על בהכרח יורה שזה

 בת הכתוב וקראה היונים מלכות כלות אהר בעולם מלכו שהם לפי הרביעית החיה שהם אפשר
 האומות וכל בתחלה אותה קבלו הארמיים כי ארמי כומר יד על האמונה שקבלו מצד אדום
 יהודים או ישראלים יקראו ישראל לדת שהמתגיירים כמו בה שנתערבו האומה שם על יקראו
 ישמעאלים לדת שנהפכו האומות וכל ארמיים יקראו אדום בני ובן האומות משאר שהם אע״פ

 האחרון הזה הגלות אחר כי הכתוב ויאמר ,ישמעאל מזרע שהיו תחלה באמונה המחזיקים שם על
 אומת על זה יובן שלא וכדי ,אדום על יפקוד ציון בת את להגלות עוד הש״י יוסיף לא אשר
 היושבת כי עוץ בארץ יושבת אדום בת אמר שעיר בהר אז .יושבת שהיתה הקדומה אדום
 העולם מן בטלה הקדומה יון שמלכות כמו שני בית גלות קודם ליבטל עתירה היתה שעיר בהר

 החיה ממשלת וכן , ארם אומות היום הנקראים והם יון מזרע שהם לבתים הממשלה נשארה
 ישראל על שעבר מה על לא צד בשום דניאל בספר הנזכר עניניה כל יתפרשו לא הרביעית

 על שיתפרשו שא״א יש כאלו הרבה ונבואות ,פרטיה כל שיסכימו בענין ישראל פושעי על ולא
 אליה את לבם שולח אנכי הנה שאסר הנביאים חותם מלאכי נבואת ובפרט שנזכר, מה

: מעולם נתקיים לא שזה נ'( )מלאכי וגו׳ ה׳ יום בוא לפני הנביא

 והשני בכח אשר המציאות האחד ,מתחלפים מציאות שני להם יש הדברים מג פלק
פנים שני על היא בפעל אשר המציאות והשגת ,בפעל אשר המציאות 1

 אינו שהחוש לפי חלושה השגה היא האוזן ושביעת העין כראית החושיית ההשגה היא האחד
 הטעות יפול זה ובעבור .ודומיהם והאורך והרוחב והשחרות כלובן המקרים רק מהדבר משיג

 המבטים בספר שנתבאר כמו וההפך עגול והטרובע מעוות הישר יראה שהראות הרבה במושגים
 השגת והשני אלה. מלבד רבים וחסרונות מה.שהוא בהלוף הדבר ישמע השמע ובן ,לאקלידס
 וישיג ממנו המקרים יפשיט כי הנראה מהדבר השכל שישיג ההשגה והיא המושכל המציאות

 ראית הכתוב ייחם ולזה ,הנמצאים לדברים בפעל הנמצא המציאות שהוא ההוא הדבר עצמות
 ואמר אליאב את וראה דוד את למשוח כשהלך לשמואל הש״י אמר ,השכל לראית הדברים הש״י

 וגו' קומתו גבוה ואל מראהו אל תבט אל הש״י לו אמר ואז מ״ז( א׳ )שמואל משיהו ה׳ נגד אך
 שמואל שהשב בעבור כי ,ללבב יראה וה׳ לעינים יראה האדם כי האדם יראה אשר לא כי

 מראהו אל תבט אל הש״י לו אמר קומתו וגבוה מראה יפה היותו בעבור למלוכה ראוי שאליאב
 >לעינים יראה האדם כי ,הכמות ר״ל קומתו גבוה ואל האיכות משער שהם והלובן האודם דיל

 מן משיגים שאינם לעיניס טיוחסת השגה שהיא המקרים מצד הדברים ישיג האדם כי כלומר
 השכל שהוא ללב )א( המיוחסת השגה הדברים ישיג ר״ל לגבב יראה וה׳ המקרים, רק הדבר
 המציאות והשגת ,לדברים אשר האמתי המציאות שהוא הדברים עצמיות אמתת משיג שהוא
 כאשר אפתית השגה והיא בסבותיו הדבר מציאות השנת האחד . לשנים ג״כ יחלק בכח אשר

 יתברך בידיעתו הדבר מציאות השגת והשני .בהכרח הדבר המצא יחוייב נמצאות יהיו הסבות
 הגמור הדבר טציאות סבת הוא הדבר הש״י שידיעת לפי ,מכלן נכבדת היותר ההשגה היא כי
 שהיא ההשגה אבל ית' השם ברצון שיכזבו אפשר הסבות ושאר , הסבות כל סבת הוא כי

 שזולתה כה מכל אמתית יותר הנביא ידיעת תהיה ולזה ,בלל שתכזב א״א הש״י ידיעת מצד
 ,שתכזב לה שאפשר הש״י זולת אחרת מסבה מושפעת זולתו וידיעת מהש״י מושפעת להיותה

 שטים הוברי ויושיעוך נא יעמדו עצתיך ברוב נלאית בבל על מתנבא כשהיה ישעיה אמר ולזה
כל ולא מאשר רז״ל ואמרו מ״ז( )ישעיה עליך יבואו מאשר לחדשים מודיעים בכוכבים ההוזים

אשר שרשים
• ל״ה פרק במ״א שנתבאר כמו .השכל שהוא ללבב )א( מג פרק

אם
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 כי האחת סבות, לשתי אמתתם על הדברים לדעת להם א״א בכוכבים החוזים כי וזה ,■אשר
 מיוחד זמן צריכים הן הכוכבים מצד המסודרים הדברים כבות מידיעת מושפעת ידיעתם מאשר

 הנביא באר וכבר יתברך, אליו שוות השעות כל כי לזה מיוחד עת צריך אינו והנביא ,זה לידיעת
 לכם וחשכה מחזק לכם לילה לכן ובנביאי,השקר בכוכבים והחוזים הקוסמים על נאמר הזה הליאות
 שפם על ועטו הקוסמים וחפרו החוזים ובושו היום עליהם וקדר הנביאים על השמש ובאה מקסום

 הקוסמים כי אבר ,נ׳( )מיכה וגו׳ ה׳ רוח את כח מלאתי אנכי ואולם אלהים מענה אין כי כלם
 העתידות להגיד הצומח לידע השעה לכוין הגובה ללקיחת כוכבים או שמש צריכין בכוכבים והחוזים

 כסו יום נקראת הלילה גם כי הלילה ר״ל היום, עליהם ויקרר הנביאים על השמש יבא כי אמר ולזה
 כשיקדר הכוכבים ובזולת שמש בזולת הצומח לקהת יוכלו לא ואז ג׳( )במדבר בכור כל הכותי ביום

 להשיב אלהים מענה אין כי הקוסמים ויחפרו החוזים יבושו ולזה ,המעונן יום ויהיה הלילה עליהם
 להתנבאות שיוכל ירוע זמן עם יחס לו שאין הש״י מרוח מלא להיותו הנביא ואולם שאלתם, על

 יותר מסבה מושפעת הדברים ידיעתו כי והכוכבים השמש גובה לקהת צריך אינו כי שירצה עת בכל
 הש״י רוח מכח מתנבא שאני אחר כלומר ה׳ רוח את כח מלאתי אנכי ואולם שאמר וזהו עליונה,

 הש״י ברצון תלוי הכל כי מעכב שום לי אין כי להתנבא אוכל עת בכל כי ידועה שעה צריך איני
 ידיעתה תספיק לא כי היא אמתתם על הרבדים ידיעת המונעת השנית והסבה ,בזולתו ולא בלבד
 בדברים אף בי אמתי, משפט לשפוט להם א״א ולזה העתידים בדברים באמתות הסבות כל לדעת

 וזהו אמת, משפט בהם לשפוט שבלם ילאה המציאות אל ויצאו סבותיהם כל נשלמו שכבר שעברו
 לדעת מבקשת והיתר. במלחמה בנה איחור על מצטערת כשהיתה אססיסרא על דבורה שאמרה

 והיו ההול בגורל או הכוכבים משפט או הקסם מצד זה לדעת רוצה והיתד! לבא רכבו בושש מדוע
 בראש מוכה בנה סיסרא כי רואה והיתה המלחמה נעשית שכבר נשלמות כבר הסבות כל שם
 דם שפוכי הגבורים נעשים המלחמה ושבכל סיסרא במחנה דם החכמות רואות והיו אשה יד על

 אמתי משפט בזה לשפוט ידעו לא זה כל ועם ויעל, דבורה שהם נשים שתי ע״י סיסרא ובפרט
 תשיב היא אף תענינה שרותיה הכמות דבורה שאמרה וזהו ,רצונם כפי המשפט הפכו אבל

 צבעים שלל לסיסרא צבעים שלל גבר לראש רחמתים רחם שלל יחלקו ימצאו הלא לה אמריה
 ע״י המלחמה נצחון יהיה איך לשער יוכלו לא כי ה׳( )שופפיס שלל לצוארי רקמתים צבע רקמה
 יהיה נשים שתי ע״י הגבורים וחלשת שלל יחלקו ימצאו כי היה האיחור כי שפטה וע״כ נשים

 את רואות שהיו והדם ,הבעילוח לרוב האנשים ויחלשו גבר לראש רחמתים רחם ימצאו כי
 את רואות שהיו ובעבור ,ורקמה צבעים שלל אלא יהיה לא אשה ע״י בראש מוכה סיסרא

 על שיורה ממה זה ובל ,שלל לצוארי רקמתים צבע לומר העמיקו נשים שתי ידי על הדם
 סבותיהם נשלמו שכבר שעברו בדברים אף בוריו על דבר לשפוט האצטגנינים שכל חלשת

 כל ידעו אם אף כי חה ,באמתות הסבות כל לדעת יכפיקו שלא שעתידים בדברים שכן וכל
 הסבות מכל למעלה שהוא השם בידיעת הנגזר לדעת יוכלו לא הכוכבים מצר הנגזרות הסכנת

 המטר והוריד שרצה בעת המטר עצר אליהו שנמצא כמו ,רצונו לעשות הסבות כל מבטל והוא
 והיו בתפלתו איש בכף קטנה עב והעלה ההיא בעת גדול חורב היות עם השם ברצון הנגזר

 אמתית ידיעה היא הדברים הנביא יריעת כי שיורה כמה הה ,בהפך אז הטבעיות הסבות כל
 לבטל ובידו הסבות כל סבת שהוא מהש״י מושפעת להיותה פנים בשום שתכזב לה וא״א

: חכמתו שתגזור מה וכפי רצונו כפי לקיימן או הסבות שאר
 לה וא״א ספק בלי אמתית היא הנביאים מדברי היום אלינו המגעת הידיעה מד פרק

 הנודע או אמצעי ע״י האדם אל הנאמר בדבר יפול הכזב כי הה ,שתכזב
 על הדבר ירע שלא או אמת איש יהיה שלא האומר מצד אם )א( צדדין משלשה הכתב מפי

 דברים בהם שיוסיף או כראוי הדברים יבין לא הדברים אליו שנאמר האמצעי מצד ואם ,בוריו
 הנביאים ודברי .יכזב האמצעי מן הכתב מביא או שהשליח מצד או ,לו נאמרו שלא מעצמו

 שהוא האומר מצד כי ,הצדדין מאלו צד בשום הכזב בהם שיפול א״א היום בידינו הנמצאים
 ,טמנו נעלמת סבה שם שתהיה וא״א הסבות כל כבת שהוא לפי גמור אמת הוא הנה הש״י
 האמצעי והוא ג״כ אליו שנאמר מי מצד ואם ,פנים בשום מצדו הכזב בהם שיפול א״א ולזה
 נבוא* שפע אליו משפיע הש״י היה לא אמת איש הנביא היה לא אם כי ,כזב בהם שיפול א״א

 לדומה יקרב דבר וכל י״ב( )מפלי רצונו אמונה ועושי שקר שפתי ה׳ תועבת שלמה כמאמר
 עליו משפיע השי״ת היה לא אמת איש הנביא היה לא שאם מבואר הוא ולזה ,מההפך ויברח

שפע שרעים
: זה דבר לו שאמר מי .האומר מצד אם )א( מד פרק

והיה
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 כבר עזור בן כחנניה בהשגתו שטעה תאמר ואם {עליו חלה השם רוח היתה ולא נבואיי שפע
 האמצעי שהוא הנביא דברי נתנסו אם אבל הנביא דברי נתנסו לא אם לאסרו אפשר זה היה

 בידינו הנמשכת הקבלה שהיא ג״כ הכתב שהביא מי או השליה וסצד ,שיטעה א״א הרבה פעמים
 בשום שתכזב א״א לבן האב מן הנמשכת הקבלה כי וזה ,הנביא בדברי הכזב שיפול א״א היום
 שידע לא אם הנביא מן שקבל הראשון והאב ,שסר בנו את להנחיל אדם שום יבחר לא כי פנים

 היות אחר ולזה ,היום עד לבנו בנו וכן לבנו דבריו מנחיל היה לא אמת איש הנביא שהיה
 ונמצא ,לבן מאב הנמשכת הדבלה מצד פנים בשום הכזב בו שיפול א״א אמתי השורש

 פנים בשום הספק בו שיפול א״א הקבלה המביא ומצד המקבל ומצד הנותן מצד אמת שכשהדבר
 ולשבי נואל לציו; ובא אמר г ישעיה ע״י הגואל ביאת על עמנו השם שכרת הברית אות היא וזאת
 לא בפיך שמתי אשר ודברי עליך אשר רוחי ה' אמר אותם בריתי זאת ואני וגו׳ ביעקב פשע

 הוא הגואל מביאת הזה היעוד שיתקיים על הברית אות כי יאמר נ״ס( )ישעיה וגו׳ מפיך ימושו
 שאי ורוחו השם כפי נאמרים דברים שהם המיעד מצד אם ,הצדדין ככל אמת הדברים היות

 סבת הוא בי ידו על מעכב שאין לפי לזה הקודם בפרק שאמרנו כמו פנים בשום שיכזב אפשר
 ולא שיכזב א״א הדברים לו שנאמרו האמצעי כצד ואם ,עליך אשר רוחי אמרו תהו ,הסבות כל

 על נתנבא ישעיה כי אמתיות ונמצאו פעמים ככה מאמריו נתנסו כבר כי בדבריו טעות שימצא
 ועל ,והיה בבל מלך ביד ירושלים גלות על מתנבא ,והיה )ב( מפלתו על ונבא סנחריב ביאת
 הוא כן אם והיה, כורש יד ועל ירושלים בנין ועל והיה, כורש הצלחת ועל והיה, בבל מפלת

 שנתקיימו מצד כלומר בפיך שמתי אשר ודברי אמרו תהו .ותהיה ישראל גאולת 1ע שנתנבא
 .אמת איש שאתה יודע מהם כי הגואל ביאת על ברית לאות יהיו כלם בפיך ששמתי הדברים

 כאב נמשכת הקבלה תמיד שתהיה הבטיח שכבר כזב בהם שיפול א״א הקבלה מצד ואם
 הברית היות על גדול אות וזה וכו/ זרעך וכפי מפיך ימוש לא שאמר כמו והפסק ספק בלי בן אל

: הנביאים ע״י המיועד הגואל ביאת על קיים
 ברית כורתי שני בק הנעשה ים ק ודבר שבועה או קיום איזה על יאמר ברית מה פרק

 על מורה קיומו שיהיה אות איזה להם ויעשו שניהם בין האהבה לקשר
 והיה ואתה אני ברית נכרתה לכה ועתה ליעקב לבן אמר ,הדבר על המעיד העד כמו הברית

 הקשת וכן ,היום ובינך ביני עד הזה הגל ואמר אבנים גל ועשה ל״א( )בראשית ובינך ביני לעד
 מה לפי דבריה כריתת ודרך ,ובניו נח עס השם שכרת הברית קיום על מורה קיים אות הוא

 אמר בתריו בין עוברין הברית כורתי והיו לשנים חי בעל חותכין שהיו הוא בכתובים שנמצא
 עם השם כשכרת נמצא וכן ל״ד( )ירמיה בתריו בק ויעברו לשנים כרתו אשר העגל הנביא

 אלה כל את לו ויקה משלש ואיל משלשת ועז משי׳עת עגלה לי קחה לו אמר ברית אברהם
 אברהם שראה כך אחר ואמר ס״ו( )בראשית רעהו לקר*ת בתרו איש ויתן בתוך אותם ויבתר

 אמר .אברהם עם הברית כריתת על לאות הבתרים בי! עובר השם כבוד הנבואה במראה
 ביום בסמוך אמר כן ועל )א( האלה הגזרים בק עבר אשר אש ולפיד עשן תנור והנה הכתוב

 שכריתת היא הברית בכריתת הזה לפעל )ב( והטעם ,לאבר ברית אברם את ה׳ כרת ההוא
 עד ביניהם האהבה ולדבק לקשר כדי הברית כורתי אנשים שני בין קיים קשר הוא הברית
 לפיכך ,עצמו את בשמירתו חבירו את מהם אהד כל וישמור אחד גוף הם כאלו שניהם שיהיו

 אחד גוף היו ההם הבתרים ששני כבו כי לאות ,הבתרים בין ועוברין לשנים ב״ח כורתי} היו
 חולי מגיע היה שכאשר עד חבירו בצער .מרגיש מהם חלק כל והיה חי בהיותו ההוא בב״ח

 החלקים אלו שני בין הפריד ולא ההוא הנזק או בחולי מרגיש חבירו היה האחד בחלק נזק או
 ביניהם יפריד ולא בחיים בהיותם אהד כגוף יהיו הברית כורתי האנשים שני כן ,המות רק
 בריתו בעל הבירו על בא צער או נזק אמה האחד ירגיש כאשר כי יתחייב ומזה ,המות רק

 טמנו יכחד שלא וכן ,עצמו בעד בסכנה עצמו שיכניס כמו להצילו בדוחק עצמו שיכניס
 וכן ,רעה בהשבה אמו עליו שחשבו או אלמ להרע שחושבים ירגיש או שידע ממה דבר
 לו ראוי עצמו זולת החבר אין כי לעצמו אותם שיגלה כמו לבו ומצפוני סודותיו לו יגלה

שאהבתך כמו כלומר כמוך לרעך ואהבת תורה שאמרה וזהו ,לעצמו כאהבתו אותו שיאהב

את שרשים
 :זה אחר 7מי בסמוך. אמר וע״כ )א( מה פרק זהו א״כ נבואתו ונתקיים כלומר והיה. )ב(

שחותכין הזה. לפעל )ב( גאולת חענין נבואתו כן נס שיתקיים ראיה
: לשנים חי כבעל : שמבאר כמו ישראל

 עד
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 גדר שהוא זולתך דבר שהוא תחשוב לא חבירך את אהבתך כך זולתיות בה אק עצמך את
 לאחד עולה בגימטרי״א אהבה כי תמצא ולזה , האהוב עם האוהב שיתאחד הגמורה האהבה

 לעצמו אותם שמגלה כמו סודותיו אליו ויגלה בו יבטח ולזה ,כלל עצמו זולת האהוב אק כי
 סודותיו לגלות לאדם לו ראוי אין כן לא שאם בבריתו נאמן שיהיה באוהב יבטח כאשר וזה

 אולי סודותיו לגלות לאדם לו ראוי אין לו ובדוק נאמן האוהב אין כאשר כי ,אוהב לכל
 בו שיחשוב מי ובפרט סודותיו יודע זולתו בהיות ולמכשול לפוקה לו זה ויהיה לאויב יתהפך
 מאוהביו מתירא שהיה אומר דוד תמצא’ וכן ,ממנו להשמר לו שא״א לפי כן ואינו אוהב שהוא

 משנאי לא ואשא יחרפני אויב לא כי אמר מאויביו מתירא שהיה ממה יותר סודותיו היודעים
 המתגדל וזדונות האויב חרפת סובל הייתי לא לומר רוצה נ׳( )ההלים ממנו ואסתר הגדיל עליו
 ואנוש אוהבי שאתה ממך אבל ממנו נסתר הייתי ולא מהר עמו לריב יוצא הייתי שלא עלי

 אשר שאמר כמו סודותיו יודע שהיה וסיעתו אחיתופל אל בזה ורמו ,ומיודעי ואלופי כערכי
 היותך מצד נזק שיגיעני ירא ואני ממך ולהזהר להשמר יכול איני נ״ה( )שם סוד נמתיק יחדו
 בענין פתאום שימותו לשם מתפלל שהיה אלא תקנה בזה יודע היה שלא ואמר ,סודותי יודע

 עלימו מות ישיא אמרו וזהו ,אדם לשום סודותיו לגלות יוכלו שלא כדי חיים שאול שירדו
 אליו שיגלה ראוי באהבתו שיבטח נאמן האוהב כשיהיה אבל ,נ״ה( )תהליס חיים שאול ירדו

 ויבטיחוע עליו הנחשב הרע מן שידע מה אליו ויגלה עצמו על שמקנא כמו עליו ויקנא סודותיו
 ידוע שהיה מה כל לו גלה אברהם עם ברית השם שכרת מיד כי תמצא ולזה ,בעזרו להיות
 וענו ועבדום וגו׳ זרעך יהיה גר כי תדע ידוע לו ואמר זרעו על לבא העתיד הרע מן אצלו
 שכרתי אהר כלומר ט״ו( )בראשיח אנכי דן יעבדו אשי• הגוי את וגם שנה מאות ד׳ אותם
 תדע ידוע ולכן , זרעך על לבא המעותד הרע ממך להעלים פנים בשום אוכל לא ברית עמך

 ר' תשלום עד גדול זמן יתמיד הזה והגרות אותם ויענו בהם שישעבדו זרעך יהיה גר כי
 אני כאלו המעבידים ידי אהזיק אני וגם כלומר אנכי דן יעברו אשר הגוי את וגם ,שנה מאות

 משפטי עושה שפירושו כ״כו( )שס אלהים דנני כמו אנכי דן לשון כי ,לשעבדם ועוזר מסכים
 ק כאן ואף מ״ג( )ההצים ריבי וריבה אלהים שפטני כמו בקולי ושמע ירי על שהסכים ודיני
 ברכוש יצאו כך אחר אבל זרעך את לשעבד בידם ומחזיק דינם עושה אני כאלו פירושו אנכי
 הוא אבל אנכי דן עם נקשר שאינו לומר רוצה הפירוש זה על יורה כן ואחרי ,ולשק ,גדול
 לאטד ברית אברם את ה׳ כרת ההוא ביום זה אל וסמך ,כלל עתה עד נזכר שלא אחר ענין

 ואם העונש צד על אם עליו הנגזרת הגזרה לו שגלה אחר כי ,הזאת הארץ את נתתי לזרעך
 כל מכף זרעו את ולהציל בעוזריו להיות הבטיחו ,החכמים קצת דעת כפי המערכת מצד

 לאברהם נרמז ההיא במראה כי ע״ח( ל״ב דף )מנילה ז״ל רבותינו שאמרו וזהו ,עליהם הקמים
 כל לו שיגלה הברית ענק לפי ראוי תה 7 ישראל על לבא העתיד המלכיות כל שעבוד אבינו

 שהגוף וכמו ,בצערו ויצטער בצרה עמו שיהיה עמו הברית וכריתת זרעו על לבא שעתיד מה
 ע״א( כ״נו דף )מנילה ז״ל רבותינו שאמרו הדרך על ממנו אחד אבר בצער כלו יצטער האחד

 שהאוהב כדרך וזה צ״א( )תהלים בצרה אנכי עמו שנאמר ישראל של בצערן מצטערת שהשכינה
 באופן אברהם זרע יהיה שלא אפשר שהיה ובעבור בברית עמו שנכנס אוהבו לצרת מצטער

 גזרה הזה הברית מצד תמיד האלהית ההשגחה בהם שתדבק אל ראויים שיהיו מהשלמות
 ויהיה נחלתו והבל עמו הם שיהיו זרעו ועם אברהם עם מתמיד ברית לכרות העליונה החכמה

 מיד הבתרים בין מראה אחר שהיתר, במראה כי המצא ולזה תמיד, לאלהים להם הוא
 זרע ובין הש״י בין ברית אות שהוא בפירוש בה וזכר ,אחריו זרעו וכל הוא המילה על נצטווה

 וגו* עולם לברית לדורותם אחריך זרעך ובין ובינך ביני בריתי את והקימותי אמר ,אברהם
 אשר והדבוק הקשר על ברית אות להיות המילה על נצטווה שלכך שבאר הרי ר( )בראשית

 ראיה הוא באומה מתמיד ההוא האות בהיות ולזה ,בבריתו המחזיקים אברהם וזרע הש״י בין
 וצאצאיו המילה ברכת במטבע הגדולה כנסת אנשי שתקנו וזהו בנו, שנשאר האלהי הקשר על

 שהוא גיהנם של מדינה להנצל שהוא הזה הברית תועלת בה יבוארו , קדש ברית באות חתם
 ידידות להציל צוה צורנו חלקנו חי אל זאת בשבר כן על בפירוש בה שנזכר כמו שחת באר

 השחת הצלת ואין ,בבשרנו שם אשר בריתו למען הוא זה כי הטעם ובאר ,משחת שארנו
 זמן כל זה ובעבור ,גיהנם עונש על ספק בלא נאמר הוא אבל ,המיתה על הזה במקום
 עלינו עוברות הצרות תוקף נראה אם אף באומה קיים הזה הברית אות שנראה

 למות קרוב שהוא לחולה רומי□ היום אנחנו כי , הגאולה מן נתיאש זה בעביר לא תמיד
מן דבר בו שנראה עוד כל כי , להיות כה בו שאין עליו אומרים האנשים דבל

החיות
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 שאנחנו עלינו אומרות האומות כל אם אף וכן זה, מהולי יחיה שלא נתיאש לא נשאר החיות
 ומתמיד נשאר הזה הברית אות נראה כאשר הנה ,לנו נגזרנו תקותנו ושאבדה תקוה באפס

 להיות כח בנו יש שעדין בודאי נדע , האומה ובין האלהי הענין בין שיש הקשר על המורה בנו
 היתד, כאשר האלהית בענין ולהדבק ולאיתנה לקדמותה האופה תשוב הזה הקשר ידי ושעל

: בהחלה בחזון
 ועובד ותורה ברית שומר כשיהיה בבריתו נאמן להיות באמונתו חזקה לאיש אין מו פרק

 פשתנו ואק מצליחים ומעשיו בהיכלו ורענן בביתו ושלו שאנן בהיות ה' את
 וירדפוהו עוני ימי ויאחזוהו הזמן בלהות עליו בהתהפך גם כי אבל ,מהמיץ יינו ולא לוקה

 בעת כי מאהבה עובד הוא אם הצדיק יבחן ובזה ממנו, תומתו יסיר לא השברים עד )א(
 בהשם ויבטח בלבבו אחיו לבב את ימס ולא )ב( במעוזו יחזיק ודעות רבות צרות עליו שיבואו

 ועוצם כהי יאמר ולא מאתו בא שהכל יכיר וההצלחה וההשקט השלוה בעת כי עתותיו בכל )ג(
 הטוב להתמיד מלפניו ויבקש היל לעשות כה הנותן יתברך הוא כי ,הזה החיל את לי עשה ידי

 לו שלום שיעשה מלפניו ויבקש לרוחה מצרה שיוציאהו ויבטח אומץ יוסיף צרה ובעת ההוא
 צרה ובעת ההצלחה בעת לומר רוצה ס״ב( )תהליס עת בכל בו בטהו המשורר אפר זה ועל

 את קרה בני בו ששבחו הוא הדבר וזה ,סלה לנו כחסה אלהים ואפרו לבבכם לפניו ושפכו
 פעלת פעל לנו ספרו אבותינו שמענו באזנינו אלהים המתחיל מ״ד במזמור )ד( ישראל אומת

 ביום בשס בוטחים שהיו ישראל אומת לשבה אלא אינו ההוא המזמור כלל כי וזה , בימיהם
 בהיותם לבם אחור נפוג לא צרה בעת וגם מאתו בא •שהכל מכירים היו ההצלחה ובעת טובה

 מפי אלא הגדולים והמופתים האותות בעיניהם ראו לא אף וזה ,בבריתו ופהזיקים בו בוטחים
 שלא אע״פ כלופר שמענו באזנינו אלהים שהתחיל וזהו ,כאבותיהם כך שקבלו השמועה

 כי לנו ספרו אבותינו כי חה , בהם להאמין שראוי מאנשים באזנינו שפענו הנה בעינינו ראינו
 ונו׳ ותטעם הורשת גרם ידך אתה כי ונפלאות נסים לעשות דרכך כי וגו׳ בימיהם פעלת פעל

 אין עתה גם בתחלה ידך על היתה אומתנו הצלחת שכל וא״כ וגו׳ ארץ ירשו בחרבם לא כי
 לא •מונע בזה אין כי יעקב ישועות צוה אלהים מלכי שהוא ואתה ממנו רחמיך שתכלא ראוי

 בלתי או ראויים יהיו הן עבדיו את מושיע שהמלך וכמו מלכי הוא אתה כי מצדי ולא מצרך
 ג״כ אלהים הוא שאתה ואחר ,להושיענו לך ראוי כך בלבד תפארת שם לו לעשות כרי ראויים

 אנחנו תמיד כי יעקב ישועות צוה ידך על שיעכב מי ואין הגמור היכולת בעל לומר רוצה
 לא כי ,זולתך אחר בטחון לנו ואין קמינו נבום ובשמך ננגח צרינו בך כי ויודעים בך בוטחים
 הן ההצלחה בעת הן בך בטחוננו שמט אנחנו תמיד אבל תושיעני לא והרבי אבטח בקשתי

 הושעתנו כאשר כלומר הבישות ומשנאינו מצרינו הושעתנו כי ואמר זה לבאר ויתחיל ,הצרה בעת
 אכל עינינו רמו ולא לבנו גבה לא הצלחתנו עת שהיתה משנאינו את והבישות מצרינו

 ולא כבר שעשינו הדרך על מצליחים כשנהיה ,כלה בודה לעולם ושמך היום כל הללנו באלהים
 ואחר ,אלהיט ה׳ את ונשכח לבנו שירום הושש להיותך מלהושיענו להמנע לך יש זה בעבור

 בוטחים היו הצרה בעת גם כי לומר הזר תמיד בהשם בטחונם שמו ההצלרה בעת כי שהזכיר
 היית שלא הצרה בעת שזהו ותכלימנו אותנו כשזנחת גם כלומר ותכלימנו זנהת אף ואמר בו

 זריתנו ובגוים מאכל כצאן ותתננו למו שפו ומשנאינו צר מני אחור ותשיבנו בצבאותינו יוצא
 כפתני פני ובושת נגרי כלמתי היום כל ואבר הענק כל והמשיך ,וגו׳ הון בלא עמך ותמכור

 כל ומתבייש נכלם אני עלי העוברות הצרות בזולת כי לומר רוצה וגו׳ ומגדף מהרף מקול
 היות ע□ אותך עוזר שאינו ובטהונך מבטחך במה הנה לי ואומרים אותי המחרפים מן היום

 זה שהזכיר כמו מתבייש הוא לו מועיל שאינו בדבר בוטח כשאדם כי וזה , לעזור יכולת בו
 מכני אהד כל בשם זה על כמתרעם אמר כ״ב( )חהלים השחר אילת על למנצח במזמור דוד

 כי מקום עזיבת על אינה מהעזיבה התרעומות כי ובאר עזבתני לפה אלי אלי ואומר הגלות
 מלהושיע רחוק שהיה על הוא ותרעוכתו שאגתו דברי אבל כבודו הארץ כל פלא יתברך הוא
 עונה אין לי דומיה שאין בלילה ואף איתי תענה לא יומם אקרא אלהי קורא שאני פי על ואף

פהשטיים ומובדל קדוש אתה כי אני יודע בי בך שיש שנוי מצד זה ואין ,קשב ואין אותי
הגשמיים שרשים

לב חורך שוס להם יעשה שלא כלומר .בלבטכחו אפס אשר עד . השברים עד )א( מו פרק
 בכל )ג( :בלבו חורך שום אין לעצמו שגס מאחר לעיל מזה ועיין .רוחו ונשבר

 : והולך שמבאר כמו השלום בעת אפי׳ .עתותיו
 במאמר לעיל מזה עי׳ כו׳. המתחיל מ״ד במזמור )ד(

א'

 הוא כי פל״ד ג׳ ובמאמר י״ג פרק זה במאמר
אחיו לבב את ימס ולא )ב( :הענק לזה נ״כ נאות
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 כי יושב אפר וע״כ ,שנוי סבלי תמיד קיים אחד תואר על עומד כלומר יושב ואתה הגשמיים
 ואמר ,יושב בשתוף ז״ל הדמב״ם שבאר כמו המצב שבתארי קיים היותר הוא הישיבה תואר

 למה וא״כ צרתם בעת מושיעם שאתה תמיד בך מתהללים שישראל כלומר ישראל תהלות עוד
 משיב היית ולא אבותינו בטחו בך כי האבות בזמן כן נוהג הענין היה לא כי עתה עזבתני
 אחרי מבטחונם בושו ולא בטחו ובך ונמלטו זעקו ואליך ותפלטמו בטחו אבל ריקם פניהם
 אבושה אל בטחתי בך אלהי דוד כמאמר משתנה ובלתי קיים דבר שאתה בך בטחונם שהיה

 תקותו שתגיע בטוח אינו כי מבטחונו מתבייש הוא קיים שאינו בדבר הבוטח כי כ״ה( )תהליס
 כי בושו אמר הקיץ בימות יבשות שהן המכונסים המים ברכות על הבוטחים על איוב כמאמר

 דבר שאינו לפי בעשרו הבוטח וכן ,יבשה כשמצאוה כלומר ו'( )איוב ויחפרו עדיה באו בטח
 אשר הגבר ארור הכתוב אמר באדם וכן י״א( )משלי יפול הוא בעשרו בוטח הכתוב אמר קיים

 בטחו אמר וע״כ מבטהונו יבוש לא קיים דבר שהוא בהשם הבוטח אבל ה׳( )ירמיה באדם יבטח
 שאנכי בעצמי אני רואה כי מתבייש שאני הבושה על מתרעם אני זה ובעבור בושו; ילא

 זה )ה( עלי שאומר הוא והלעג לי ילעיגו רואי שכל עד עם ובזוי אדם חרפת איש ולא תולעת
 בהשם הבוטח על להלעיג הרשעים דרך כן כי ,בו שחפץ אהד ויצילהו יפלטהו ה' אל גול שהוא

 העני שעצת שאומרים כלומר י״ד( )תהליס מחסהו ה׳ כי תבישו עני עצת הכתוב כמאמר
 פירוש הוא )ו( הדרך וע״ז ,מאד מתבייש אני ומזה ,בהשם מחסהו משים שהוא בעבור נבערה
 אי ואומרים אותי מחרפים שהם מ״ד( )שם וגו׳ ומגדף כהרף מקול כסתני פני ובשת אומרו

 ביכלתך חסרון מטילים שהם לפי וזה , סתרה עליכם יהי ויעזרכם יקומו בו חסיו צור אלהימו
 במחשבה, ולא במעשה לא בבריתך שקרנו ולא שכחנוך ולא באתנו זאת כל זה אחר ואמר ,הלילה

 כי עוד ואמר ,ארהך מני אשורנו נטה לא כי במעשה ולא לבנו אחור נסוג לא כי במחשבה לא
 עלינו וכפית הגלות עול עלינו הכבדת אם אף כלומר בצלמות עלינו ותכם תנים במקום דכיתנו

 אלהינו שם שבחנו ואם זה עשינו לא אעפ״ב שמך את לשכוח לנו שהיה הצרות בצלמות
 ישראל אומת שבח שזכר ואחר ,הזאת החקירה בעצמך אתה עשה )ז( זר לאל כפינו ונפרוש
 הש״י על מתרעם שהיה התרעומות הזכיר הש״י לאהבת הגלות ועול הצרות סובלים בהיותם

 אף כלומר ה׳ תישן למה עורה טבחה כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך כי ואמר תפלה דרך
 היום כל הורגנו עליך כאשר מקום מכל בנו נפשנו עוד כל לאהבתך הצרות אלו כל נסבול אם
 פניך ולמה ה׳ תישן למה עורה ולהחריש זה על להתאפק תוכל איך טבחה כצאן שנחשבנו עד

 בטננו לארץ ודבקה נפשנו לעפר שחה כאשר ט״ט ולחצנו ענינו תשבה אם ואף ,ממנו תסתיר
 כי חסדך למען אלא בעבורנו ולא ופדנו לנו עזרתה קומה והשפלות הדלות בתכלית שאנחנו

 ל״ב( )שם יסובבנהו הסד בה׳ והבוטח הכתוב אמר בהשם הבוטחים על להמשך החסד מדרך
 :בהשם הבוטחים על הנם חסד להמשיך הבטהון מדרך עצמו מצד ראוי אינו אם אף כלומר
 הנמשך החסד אליו שימשך כדי המאמין אל הכרחי דבר הוא והתוחלת Л’ОГП מז פרק

 משבח דוד היה וכן ג׳( )חיכה לקויו ה׳ טוב הנביא אמר ,הבטהון אל
 תקות הוא האחד ,פנים ג׳ על היא והתקוה .כ״ה( )חהליס היום כל קויתי אותך ואטד עצמו את

 והשנית ,כלל חיוב שום כצד לא בלבד החסד צד על שיושיענו הש״י אל שיקוה והוא החסד
 עתה גם יושיענו לא ואם להושיעו שהורגל לפי שיושיענו אליו שיקוה והוא הכבוד תקות הוא

 יאמרו צרתו בעת מושיעו אינו אם עבדו את להושיע שהורגל האדון כי כבודו זלזול )א( יהיה
 שיאמת שיקוה והוא האמת תקות והוא ההבטהה תקות והג׳ ,הארץ חולשת מצר שזה הרואים

 כל בטוח שאינו אלא שבכלן משובחת היותר היא החסד ותקות ,כך על שהבטיחו מצד דבריו
 שיעשה במדרגה שאינו בעצמו משער להיותו כי ,נפשו תשאל אשר כל כלבבו לו שינתן כך

 ולזה ,כראוי מקוה אינו זה ובעבור ,שאלתו את לתת האדון ירצה שלא חושב חנם חסד עמו
 תמיד כי הש״י מצד נמנע החסד היה לא ,כראוי מקוה היה אלו כי )ב( החסד לו בא לא

 הוא ולזה קמ״ז( )חהליס וגו׳ יראיו את ה׳ רוצה הכתוב אמר כראוי למקוה להשפיע רוצה הוא
 ,בטוחה יותר היא הכבוד ותקות כראוי התקוה בו אק כאשר הוא החסד הגעת המנע כי מבואר

שאינו שמה יחשוב לא שהרואה כדי לו ראוי הנה עוזרו ואינו אדם לשום לעזור שהורגל כמי וזה

וזרוע שרשים

 :וגו׳ זאת יחקר אלהים הלא אח״,כ וז״ש . הזאת וכו׳. ה׳ אל גול שהוא זה )ה( י״ט: פרק סוף א׳
 אלו כי )ב( :מהש״י .כבודו זלזול )א( מז פרק ויצילהו יפלטהו לא לחה בה׳ בוטח שהוא מי כלומר

עיין .וכו' כראוי מקוה היה מ״ד בתזמור .וכו' ובשת אומרו פי׳ הוא )ו( ;ה׳
 : המאמר מזה י״ו פרק סוף לעיל ג״כ מזה החקירה בעצמך אתה עשה )ז( :לעיל הנזכר
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 כמאמר שמו כבוד דבר על לעוזרו שיתעורר מאדון חסרון או ליאות בסבת הוא עתה עחרו

 שמך כבוד דבר על ואמר ,להושיענו רגיל שהיית אתה ר״ל ע״ס( )שס ישענו אלהי עזרנו המשורר
 אבל בנו שיש זכיות בעבור ולא עליך לנו שיש חיוב שום מצד העזר מבקשין אנו שאין לומר

 שאסר וזה ,עכשיו עד יכול שהיית כמו עתה יכול שאינך הנוים יאמרו שלא שמך כבוד בעבור
 שאמר במרגלים בתפלתו משה דרך הדרך וזה ,אלהיהם נא איה הגוים יאמרו למה אחריו
 כי שמעו הזאת הארץ יושב אל ואמרו מקרבו הזה העם את בכחך העלית כי מצרים ושמעו

 שמעך את שמעו אשר הגוים ואמרו אהד כאיש הזה העם את והמתה הזה העם בקרב ה׳ אתה
 על אסלח כלומר ,כדברך סלחתי לו נאמר זה בעבור י״ד( )במדבר וגו׳ ,ה יכולת מבלתי לאמר
 שישאר בענק מהם נקמתי את אקח אני אבל שמי יתחלל שלא בענק אומר שאתה הדרך
 האנשים כל כי הארץ כל את ה' כבוד וימלא אני חי ואולם שאמר חהו ,במקומו מונח כבודי

 ההבטחה ותקות י״ד( )שס יראוה לא מנאצי וכל וגו' הארץ את יראו אם וגו׳ כבודי את הרואים
 פה בעל ואם בכתב אם עליו שהבטיחו בעבור אליו שיקוה והיא מכלם בטוחה היותר היא

 זכר דוד אמר וכן דברו, שישלים בטוח המקוה לב יהיה אמת איש המבטיח יהיה וכאשר
 על או הגדול על חיוב לעבד או לקטן אק כי ובארו קי״ח( )תהלים יהלתני אשר על לעבדך דבר

 כדברי בדבר נתלית שהיא התקוה זה ובעבור ,כך על הבטיחו אם הבטחתו מצד אלא האדון
 שראוי ספק אין מ״ד( )בפרק המאמר בזה למעלה שפירשנו כמו ספק בלי אכתיים שהם הנביאים

 הס המיועדים שהדברים אע״פ כי / פנים כל ער התקוה ותשלם שתגיע בטוח המקוה לב שיהיה
 שיהיה שראוי עד כמחוייבים הם יתברך השם מפי להיותם הנה עצמם מצד האפשר מטבע

 הם הנה העתידים הדברים כי הה ,להיות מחוייבים דברים הם כאלו בהם בטוח המקוה לב
 הנשם ירידת כמו השווי על אפשריים מהם ויש ,תמיד בפעל נמצאים שאינם אהד אפשריים

 ,באפשרות שוים והעדרו מציאותו לחולה הבריאות הגעת וכן ,שוים והעדרו מציאותו כי )ג( מחר
 עלית כמו כמחוייבים הם אבל שוה והעדרם מציאותם אין עתידים שהם שאע״פ דברים ויש

 שנשלמו העתידים הדברים כל וכן , שיהיה מחוייב הוא עתיד שהוא שאע״פ מהר השמש
 המקור. כאדם הנביאים לדברי ומצפה בהשם הבוטח תקות שתהיה ראוי הדרך וע״ז ,סבותיהם
 ולדברו נפשי קותה ה' קויתי המשורר שאמר וזהו , מחוייב שמציאותם העתידים הדברים
 ששומרי לפי הדרך ע״ז ופירושו ק״ל( )בס לבקר שומרים לבקר כשומרים לה׳ נפשי הוחלתי
 עד ושוכר ,הבקר עד שומר ויש הנכר קריאת עד שומר יש למשמרות נחלקים בלילה החומות
 שיהיה אפשר כי השווי על אפשרי שהוא לפי הספק על הגבר לקריאת מצפה הוא הגבר קריאת

 נתל כבטחון לבקר מצפים הם הבקר משכרת השומרים והם לבקר השומרים אבל ,יהיה ולא
 !הבוקר למשמרת ההומות כשומרי להשם תקותו תלה ולזה ,להיות מחוייב דבר הוא כי שיהיה
 שמצפים ממה יותר גדול בבטחון הנביאים ע״י שהבטיח ולדברו להשם מצפה שהיה ואמר

 בהולה אותו תלה לא ולזה ,בהיוב יגיע דבר שהוא הבוקר למשמרת החומות שומרי לבוקר
 בכוסף אותו מצפה שהחולה שאע״פ לפי ,הבריאות החולה כצפית לשם מצפה שהוא לומר
 אבל המטר כירידת השווי על אפשרי שהוא לסי לא אם יגיע אם כסופק הוא מקום מכל גדול

 נכק השחר כי שיהיה כחוייב דבר הוא כי שיגיע בבטחון אותו מצפה הוא לבקר המצפה
 כלומר ו׳( )הושע מוצאו נכון כשחר ה׳ את לדעת נרדפה נדעה הנביא אמר כן ועל ,מוצאו
 שהוא כדבר אלא בחיוב שכר לתקות לא כלומר )ד( לנו כגשם ויבא ,להיות מחוייב שהוא כדבר

 / השמש בזריחת בחיוב כלומר ע״ב( )חהליס שמש עם ייראוך יתפרש הדרך וע״ז ,כגשם אפשרי
 ההבטחה ותקות גז על כמטר ירד וזהו המטר שהוא אפשרי שהוא כדבר תהיה השכר תקות אבל

 אמת ודברו אמת יתברך השם להיות כבטחון אותה מצפה שהאדם האמת תקוח נקראת הזאת
 האמת מצד ההבטחה ותקות בלבד החסר מצר המקוה אותה יקוה החסד שתקות ובעבור
 הוא באלו האדון כי בלבד הנותן בבחינת רק אינו הכבוד תקות אבל המקבל לתועלת ושתיהן
 כבוד וזן לשכך כי לנו לא ה' לנו לא המשורר אמר ,לכבודו לחוש כדי עצמו מצד בזה מחוייב

 מצד ולא אשה ילוד יזכה מה כי זכיותינו לשכר זה ממך מבקשין אנו אין כלומר קס״ו( )שם
ועל חסדך על זה לעשות כחוייב שאתה מה על מוסף שמך כבור בעבור אבל תועלתנו

: ההבטחה תקות שהיא אמתך וכצד החסד תקות שהיא חסדך מצד כלומר אמתך

פרק שרשים
 זה ואין כרס לקבל ע״מ נקרא זהו כי השכר לו שאפשר כשם .שויס והעדרו מציאותו כי )ג(

: הצדיקים תפנית מדרך לא כלומר )ד( :לירד שלא לו אפשר כן כמו לירד
וזה חיוב על מצפין אנו אין .בחיוב שכר לתקות $
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 ואם כללית אם היא הנה שזכרנו, הפנים מאלו אחד בכל והתוחלת התמוה מה פלה
 שיושיע תמיד השם אל שיקוה לאדם שראוי היא הנה והכללית ,חלקית י

 ע״ח( ל״א דף )שבת רז״ל אמרו שעליה התקוה היא וזאת חלקם בנעימים ויפיל אומתו כלל את
 היא והחלקית ,האומה כלל ישועת היא וזו לישועה צפית לו אומרים אדם של דינו שבתחלת

 ויבחר רע שהוא הדבר מן ויצילהו חסדיו וברוב ברחמיו דרכו לפניו שיישר השם אל שיקוה
 במעשי אפי׳ כי ברע ולמאוס הטוב לבחור בלבו בשישים וזה )א( לו ונאות טוב שהוא מה לו

 אמר אלהי בעזר לא אם בטוב ובחור ברע מאום האדם ידע לא משתדל שהוא ובמה ידיו
 גבר מצעדי כה׳ אמר וכן מות, דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך יש י״ד( )משלי שלמה
 כי ,עונותיו מיראת מעשיו בכל ה׳ אל מלקוות מתיאש ולא ל( )שס דרכו יבין מה ואדם

 אמר הגמול צד על המיחלים על לא החסד צד על אליו המיחלים אל תמיד תמשך ה' השגחת
 להציל לו סמך ע״כ החלקית בתקוה שזהו ובאר ל״ג( )תהליס וגו׳ יראיו אל ה׳ עין הנה הכתוב
 אומץ ויוסיף בתומתו יחזיק ורעות רבות צרות אותו תמצאן וכי ,ברעב ולחיותם נפשם ממות
 ולעשות שאלתו את מלתת השם ביד מעכב אין כי וישכיל וידע בלבו ויחשוב השם אל לקוות

 שהם חבריו וברוב ברחמיו לרוחה מצרה להוציאו ידו לאל ויש בב״ת יכלתו כי ,בקשתו את
 כשהיה איכה בכפר הנביא ירמיה זה באר וכן השם, אל לקוות יוסיף ובזה תכלית, בעל בלתי
 ,וגו נפשו משלום ותזנח אמר בגלות סובל מישראל אחד כל שהיה הצרות תוקף על מדבר
 השלום תואר ששכחתי עד עלי הבאות הצרות ותכופות חזקות הם כך כל לומר רוצה נ'( )איכה

 הסבה ובאר ,מה׳ ותוחלתי נצחי אבד אומר הייתי כך ומתוך הוא איך הטובה תואר ונשיתי
 מקור זכור כי ,וראש לענה הוא ומרודי עניי לזכור אפי׳ )ב( כי תקותו שאבדה חושב היה למה
 ה׳ חסדי אוחיל ע״כ לבי אל אשיב זאת זה אחר ואמר מ'( )איוב תוסף אל מלחמה זכור כמו
 וכי תכו לא ה' חסדי כי הוא הצרות בתוקף לבי אל משיב שאני מה ר״ל וגו׳ תכנו לא כי

 איני ע״ב ,חסדיו כרוב ורחם הוגה אם כי ה׳ לעלם יזנח ולא בב״ת הם כי רחמיו כלו לא
 אל ישראל יהל אמר כן גם הכללית התקוה על דוד זה באר ובן ,הצרות מן לצאת מתיאש

 אתם אין כי ,העונות רוב בסבת השם אל מלקוות תתיאשו אל ר״ל וקל״א( ק״ל )חהליס וגו׳ ה׳
 צד על תהיה הצרות ממעמקי הגאולה אבל ,לכך יספיקו לא כי זכיותיכם מצד ליגאל עתידין
 מן נמצא ואין החסד ה׳ עם כי לזולתו ולא בלבד הש״י אל ליחל ראוי ולזה , לבד החסד

 העונות ירבו אם ואף ׳ הכאמר מזה י״ז בפרק שנתבאר כמו זולתו חסד לעשות שיוכל הנמצאים
 , למחול הש״י מכה גדולה יותר לחטוא החוטא כח שיהיה אפשר אי כי )נ( פדות עמו הרבה

 המקוה כונת ותשלם הגיע החלקית בתקוה ואולם .עונותיו ככל ישראל את יפדה הוא כן אם
 החלקית שהתקוה לפי וזה ,וגו׳ שועתי וישמע אלי ויט ה׳ קויתי קוה דוד אמר ,התפלה עם

 וכשיתפלל הנותן מצד כילות אק כי מונע שם אין שראוי כה לפי וכשתהיה בו אלא תלויה אינה
 אבל המקווה החסד לקבל יוכל ובזה אמתית, ההיא שהתקוות יורה המקווה דבר על אדם

 הדבר וישלם יגיע לא מספר מתי או אחד איש מצד כראוי תהיה אם אף הכללית התקוה
 מוכן המקבל שאין ואחר האומה כלל שהוא המקבל מכל כראוי התקוה שאין לפי ,המקווה

 הגאולה ע״א( צ״ח דף )סנהדרין רז״ל שתלו מה ולזה ,ההיא התקוה שתשלם א״א התקוה מצד
 . בעתה זכו לא אחישנה זבו ס׳( )ישעיה אחישנה בעתה ה׳ אני אמרו בזכות או בזמן הכללית

 מצד החסד לקבל עצבו המקבל שיכין מה כפי אלא בזמן התלות לה אין החלקית ואולם
:התפלה עם תקותו ותשלם תגיע כן ,התקוה

 ! האדם לטבע נאות דבר אינו והתוחלת התקוה כי ויאמר שואל שישאל וראוי מט פרה
 אשר עד גדול חולי הנפש ויחליאו הכח ויתישו המחשבה יטרידו הם כי

 מחשבות לחשוב טרודה הנפש תהיה מה לדבר והתוחלת התקוה בסבת כי וזה ,סכלה ישימוה
 מעליה השכל אור יכבה אשר עד בזה תמיד מלחשוב תחדל ולא המקווה ההוא הדבר להשיג

 ותשאר שרשים
 .וכו' לבחור בלבו בשישים וזה )א( פרקן!מח

 ויראה יבחר ג״כ הש״י אזי פי׳
 רע שהוא .דבר מ ויצילהו אליו טוב שהוא מה לו

 שנתבאר וע״ד החכם ג״כ ע״ז שהתפלל וכמו .אליו
 לזכור אפילו )ב( המאמר: מזה בפכ״ד לעיל
 די לא כלומר .וראש לענה הוא ומרודי עניי

הזכירה אף אלא וראש לענה הוא ומרודי שעניי

 הצרות כך כל כי וט׳ לענה ג״כ הוא ומר־ודי מעניי
 וז״ש ,אותה להזכיר נתנו שלא עד וקטנות גדולות

 אפשר אי כי )ג( :וראש לענה וחרודי עניי וכו'
 שנתבאר וע״ד .וכו' לחטוא החוטא כח שיהיה

 רבינו משה בתפלת המאחר מזה כ״א בפרק לעיל
: וקין ע״ה

לאור
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 לכל ראוי וע״כ י*נ( )משלי לב מחלה ממושכה תוחלת הכתוב אמר ע״ז עמומה הנפש ותשאר

 ההשגה קשה דבר טלקוות הנפש כשתחדל וזה והתוחלת, התקוה מנפשו להסיר לב חכם
 וענינים והשכל מדע בדברי ותחשוב ברבר טרודה הנפש תהיה לא שתשיג במה ותסתפק
 טוב המאמין אל והתוחלת התקוה כי נאמר איך כן ואם ,אותו ומזהירים השכל אור מרבים

 חסד תשוב באלהיך ואתה אמר , כלם הדברים מכל יותר התקוה על מזהיר הנביא שנמצא עד
 המאמין אל הכרחי דבר שהתקוה שיראה י״ב( )הופע תמיד אלהיך אל וקוה שמור ומשפט

 יגיע אס בו מסופק שהמקוה לדבר התקוה כי ,בזה והתשובה ,יותר או ומשפט חסד כשמירת
 בו מובטח שהאדם לדבר התקוה אבל ,להשיגו כדי מחשבות לחשוב הנפש תטריד לאו אם

 הטוב כשערת בהיותה ישמהנה אבל הנפש יטריד לא ,הבקר לאור )ח( שיקוה כמו שיבא
 בו בוטה כשיהיה להשם התקוה שתהיה ראוי הדרך וע״ז ,שיגיע בוטחת והיותה המבוקש ההוא

 כמי לא ידו על שיעכב מי ואין בידו יכולת שיש אחר ספק בלי תקותו שישלים שלם בטחק
 אמר ,ותשבההו הלב תחזק הזאת והתקוה ,יגיע לא ואם יגיע אם בו שמסופק דבר שמקוה

 הלב תחליש שלא די לא אליו התקוה כי ל״א( )חהלים לה׳ המיהלים כל לבבכם ויאמץ חזקו
 באמת ישראל קדוש ה׳ על ונשען סמוך לבו בהיות הש״י אל המקוה בי ,אותו שתחזק אלא

 יחליפו ה׳ וקוי וגו׳ נערים וייעפו הכתוב שאמר הוא ,כהו ויתחזק אומץ יוסיף שאלתו שימלא
 כלם כח להחליף שדרכם והבחורים וליגע ליעף, מדרכם שאין הנערים ר״ל ל״א( )ישעיה כח

 יוכלו עצמה שירבו ומצד עצמה וירבו כה יחליפו ה׳ קוי ואולם ,וייגעו וייעפו יבשלו כשדל
 הם הללו שהדברים עד יותר יתחזק קיים דבר שהוא הש״י אל התקוה היות ומצד , יותר לקוות

 חזק ה׳ אל קוה באמרו המשורר רמז זה ואל ,ההקוה סבת והחוזק החוזק סבת התקוה כמתגטלים
 התקוה ועל ,יותר לקוות סבה והחוזק החוזק סבת שהתקוה באר הנה כ״ז( )ההליס וגו׳ לבך ויאמץ
 כי י״ב(/ )הושע תמיד אלהיך אל וקוה שמור ומשפט הסד באטרו הנביא מזהיר היה הזאת

 להש״י האדם שישבה שאפשר התהלות כבל מעולה יותר דבר הוא השיי אל והתוחלת התקוה
 מאד זר דבר יראה וזה ע״א( )תהליס ההלהך כל על והוספתי איחל תמיד ואני המשורר אכר
 ק״ו( )שה וגו׳ ה׳ גבורות ימלל כי אומר הכתוב והרי הש״י תהלות כל על יוסיף שהוא אכר איך

 שפירוש אלא ,עליהם להוסיף כי אף בב"ת שהם הש״י תהלות לספר האדם שיובל אפשר והיאך
 האדם שיהלל שאפשר התהלות בל על כוסיף הוא תמיד להש״י מיחל בהיותו כי כך הוא הפסוק

 ביותר התהלה בכו היא להש״י והתוחלת התקוה כי אמר אחר במקום דוד זה באר ובן הש״י, את
 בנדר אלא חטא על בא שאינו הקרבן והוא שבקרבנות נבחר היותר ובמו שבמקומות מובחר
 דומיה כי לי ונראה )ב( ס״ה( )פה נדר ישולם ולך בציון אלהים תהלה דומיה לך אמר ונדבה
 ,קוינו שפירושו חסדך אלהים דמינו ובן ,,קוו שפירושו אליכם הגיענו עד דומו כמו תקוה מלשק
 בציון התהלה בכו הוא אלהים אליך והתוחלת התקוה שהיא הדומיה כן הפסוק פירוש ויהיה
 נבחר היותר שהוא נדר לך ישולם כאלו ג״ב והיא ,שבמקומות נבחר היותר הטקום שהוא

 מצד שהיא התפלה כי ,התפלה שומע אתה התקוה ומצד ,חטא על בא שאינו לפי שבקרבנות
 להתפלל יבא בשר בל עדיך התפלה שוטע שאתה ומצד נבחרת היותר היא יתברך אליו התקוה

 אתה המרדים שהם הפשעים ואפי׳ בני גברו עונות דברי דבקות מצד הבאה )ג( התפלה ומצד
 מלשון דומיה פירשו שרז״ל ואע״פ , לבעלה שנתבאר כבו התקוה מעלת לגודל וזה ,תכפרם
 לפי ,תחלה דומיה לך שנאמר בשתוקא דכולא סבא ע״א( י״ה דף )מגילה שאמרו כבו שתיקה

 העם את מזהיר דוד היה התקוה בעלת ו־גודל ,תקוה לשון שהוא יותר יראה הפסוקים קשר
 התקוה על וייעד ק״ל( )חהליס וגו׳ ה' אל ישראל יהל אמר הפסק בלי תמיד ה׳ אל לקוות
 הרי ל״ז( )שם ארץ לרשת וירוממך דרכו ושמור ה׳ אל קוה אמר העוה״ב שהוא הרוחני הגמול
 רז״ל דעת כפי כי ,החיים ארץ יירש בכלל ה' דרך ושמירת בפרט התקוה שבשכר שבאר
 חלק להם יש ישראל כל ע״ח( צ״א דף )סנהדרין שאמרו כמו החיים ארץ היא הארץ ירושת

 התקוה על מזהיר חבקוק נמצא ובן ,ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שנאמר לעוה"ב
מתמהמה שהוא ואחר ב׳( )חבקוק יאחר ולא יבא בא כי לו חבה יתמהמה אם אטר והתוחלת

איד שחטים
: שם המחבר דעת לפי אחרת בדרך הכתוב לבא מחוייב שהוא .הבקר לאור )א( מט פרק

עדיך שבאים כלומר .דבקות מצד הבאה )ג( :בפח״ו לעיל שנתבאר וכמו
הבאה וי״ג .תפלתם ידי על בך וחתדבקים עיין .וכו׳ תקוה מלשון דומיה כי לי ונראה )ב(
: התקוה מצד כונת שם ותמצא בענפים פכ״ג במיב לעיל מוה

 בכתובים
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 ויחכה לגאולה תמיד שיחכה ראוי שיתמהמה שאע״פ פירושו אבל ,יאחר לא כי אמר איך
: ל׳( )ישעיה לו חובי כל אשרי ישעיה אמר וכן , איחור בלי שיבא

 התרעומות אל שוה אינו הגלות אורך על בכתובים )א( הנמצא התרעומות נ פרק
 עקר כי ,לו וטוב רשע לו ורע צדיק על הנביאים בדברי הנמצא

 על הוא התרעומות עקר אבל ,כדין שלא הוא שהגלות שנחשוב מצד אינה בגלות התלונה
 ההבטחה תרעומות ואם החסד תרעומות אם אליהן, נחלקת שהתקוה שהזכרנו צדדין מהג׳ אחד
 רוחק כפי כי כפק בלי הנה הסד עושה כל כי הוא החסד ותרעומות , הכבוד תרעומות ואם

 בתכלית שאנחנו ואחר ,גדולה יותר החסר מדרגת תהיה כן החסד לקבל ראוי להיותו המקבל
 החסד לקבל צריכין אנחנו הגה , ההפסד תכלית אל הגענו שכמעט עד והדלות השפלות

 עלינו שיחול ראוי ,שאפשר גדול היותר הוא האלהי שהחסד ואחר , שאפשר גדול היותר
 שרמו וזהו ,והבזיון השפלות בתכלית שהוא הזה כעבד טוב מכל משוללים שאנחנו עתה
 זר כדבר יראה הכתוב וזה קכ״ג( )תהלים וגו׳ אדוניהם יד אל עבדים בעיני הנה באמרו דוד
 ירצה לא לעולם האדון והרי הגבירה אל וכשפחה האדון אל כעבד מצפים אנו כי יאמר איך

 פירוש אלא ,לחירות ויוציאנו מצרתו שיושיענו אליו מצפה העבד ואי; לחירות עבדיו את להוציא
 ב״ב כי ואבר ,חסדו ממרת להשי״ת מתרעם היה המשורר כי ,שאמרנו דרך על הוא הכתוב

 או אוהביו יד על לחירות מצפה שהוא כעבד ולא העבד במדרגת ששבנו עד הגלות זמן ארך
 מלצאת ונתיאש תקוה באפם היושב כעבד אבל לגאלו, יבואו כתי אליהם מצפה שהוא קרוביו

 דתו לקיים עצמו ברשות אינו טוב מכל משולל קשה אדונים ביד היושב העבד והוא לחירות
 תקוה שום לו ואין רבו קנה עבד שקנה בה כי עושר ולא כבוד ולא בנים לו ואין ואמונתו .

 השפחה וכן בה להתפרנס שיוכל להם פרוסת לו שיתן אדוניו יד אל מצפה שהוא אלא בעולם
 עד בחזקה עלינו תכופות שהן הצרות ותוקף הגלות זמן ארך כך כל אנחנו וכן גברתה, יד אל

 נבקש שלא לחירות לצאת שנתיאש הזה העבר במדרגת ושבנו ח״ו הגאולה מן נתיאשנו שכמעט
 / שיחגגו עד אלהינו ה׳ אל עינינו כן אמרו ווה ,ושפלותנו דלותנו עם הזה בגלות להתקיים רק

 יותר החסד שיהיה כדי עושה אתה אם כלומר ,בוז שבענו רב כי הננו ה' חננו אמר וע״ב
 הזה הקצה אל כשהגענו בה שבענו רב ,טוב כל נעדר המקבל כשיהיה הה ,שאפשר מופי^ג
 שהיה פ״ח במזמור האזרחי הימן וכן ,הסרך כגודל עלינו שתחוס וראוי הבזק בתכלית שהוא

 לשאול והיי נפשי ברעות שבעה כי ואומר מתרעם היה הדרך ע״ז הגלות אורך על מתרעם י
 לך ראוי כמתים שנחשבנו עד הצרות עלינו עברו כ״כ כלומר )שה( בור יורדי עם נחשבתי הגיעו

 את ויבריתו לעיניך נמות למה כי ההפסד תכלית אל שנגיע קודם חסדך כגודל עלינו שתחוס
 קצה אל הגענו כבר כלומר ,חסדך בקבר היסופר וגו׳ פלא תעשה הלמתים הארץ, מן שמנו

 אלא בזה ושפל גדול יותר קצה אל להגיע א״א כי המופלג האלהי החסד עלינו שיחול שראוי
 המזמור וכל ,הדשה יצירה אלא הסד יהיה לא אז כי הסרך בקבר והיסופר בקבר יהיה א״כ

 במזמור ואולם ,לכך המציאו הנהגתו שרוע שיודע אע״ם הליו על המצטער חולה כדרך הולך
 ההבטחה תרעומות שהם אחרים הדרכים שני על הוא התרעומות האזרחי לאיתן שהוא פ״ט

 ותרעומות וגו', ה׳ הראשונים חסדיך איה שזכר מה הוא ההבטחה תרעומות ,הכבוד ותרעומות
 שתי שיתבארו וכדי וגו', ה׳ אויביך הרפו אשר עבדיך הרפת ה׳ זכור שאמר מה הוא הכבוד

 הנה ,הדרך ע״ז יפה נקשר שיהיה כדי המזמור אפרש המשורר דברי פי על התרעומות אלו
 אתת צדיק ע״ה הנביא ירמיה מ״ש דרך על וזה ,וגו׳ אשירה עולם ה' חסדי ואומר התחיל הוא

 מזה ס״ו )בפרק למעלה שפירשנו כמו י״ב( )ירמיה אותך אדבר משפטים אך אליך אריב כי ה׳
 תמיד המתפשטים הש״י חסדי להכחיש יכול שאיני יודע אני המשורר זה דברי הם וכן המאמר(

 חסדי אשורר אני זה כל ועם ,התחתונים בנמצאים הן העליונים בנמצאים הן בריותיו על
 אודיע ר״ל ,בפי אמונתך אודיע ודור ולדור תמיד אדם לבני אותם ואודיע ואפרסם תמיד השי״ת
 ,מלהתרעם פי אחשוך לא עכ״ז אבל ,אותה להכחיש אובל לא כי בהם אשר וההתמדה הקיום

 שאין רואה שאני חה ,ההבטחה תרעומות והוא האמונה כדת על אבל החסד מדת על ולא
 כאשר בלומר ,בהם אמונתך תכין שמים יבנה חסר עולם אמרתי כי בכל שוה והאמונה הקיום

 התחתונים הן העליונים הן החסד צד על מהשי״ת ונמשך נמצא העולם כל כי בלבי חשבתי
 ,השווי על בכלם ימשך והקיום שהאמונה החסד צר על נמשך שהכל שכמו ראוי היה כן ואם

 החסד אבל , בעליונים לומר רוצה בלבד בשמים הוא החסד קיום שהוא אמונתך כי רואה ואני ;
עולם עד עבדי לדוד נשבעתי לבחירי ברית כרתי שאמרתי פה כמו התחתונים על הנמשך

אכין שרשים
: בתהליס .בכתובים )א( נ פרק

 איני
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 שהוא כפו הזה בחסד נמצא הקיום אק כי ,כן אינו סלה כפאך ודור לדור ובניתי זרעך אכין
 , בעליונים נמשך והקיום ההמשכה חסד איך לבאר והתחיל ,בעליונים הקיום החסד נמצא

 אף השלמות בתכלית להמציאם עמהם שעשית החסד פלא כלומר ה׳ פלאך שמים ויודו אםר1
 הנבדלים השכלים בכלל ר״ל ,קדושים בקהל אותם יודו להם נותן שאתה הקיום שהוא אמונתך

 בסוד נערץ אל אתה כי ומכירים מודים כלם כי ,אותם המניעים והם לגלגלים עילות שהם
ידמה לה' יערך בשחק מי כי כמוך הסד לעימות שיוכל לך דומה בעליונים ושאק רבה קדושים

 ! והארץ השכים צבאות אלהי ושאתה כלם על אלוה שאתה יודעים כלם כי ,אלים בבני לה׳
 ,לבד בעליונים אלא אינו הקיום כי כלומר ,סביבותיך שאמונתך רואה ואני יה חסק כמוך ושאין

 תבל ארץ לך אף שמים לך כי הארץ אלהי ולא בלבד השמים אלתי שאתה מצד זה ואין
 הפץ שאתה כה לעשות גבורה עם זרוע לך וגו׳ בראתם אתה ויכין צפון יסדתם אתה ומלואה
 צד על הנכשכים הדברים כל כלומר ,כסאך מכון ומשפט צדק כי רצונך כפי הטבע ולשנות
 כלם הזה במקום ומשפט צדק שקראם והם שישתנו להם שא״א הטבעיים כדברים החיוב

 אפשר אי והאמת החסד צד על הנמשכים הדברים אבל מכקכסאך, שהם השמים מן נמשכים
 לעשות שיוכל בעולם נמצא אין כי ,לתתם פניך יקדמו כן אם אלא זולתך נמצא משם שימשכו

 על הנמשך שהחסד לבאר התחיל בך ואחר .המאמר מזה י״ז בפרק שנתבאר כמו זולתך חסד
 כן ועל ,להשי־׳ת להודות היודעים העם והם נבחר היותר בעם נמשך שיהיה ראוי התחתונים

 נריע בזמירות כמו זה תרועה כי לך להודות יודעים לוכד רוצה תרועה יודעי העם אשרי אמר
 והאמת החסד להם שימשך כלומר פניך באור שיהלכון ראויים הם הזה והעם ,צ״ה( )תהליס לו

 ויתהללו בצדקתך וירונו היום כל בשמך יגילו שהם לפי שאפרנו כמו פניך מאור הנמשכים
 תרום ברצונך וכי אתה עוזמו תפארת כי מכירים והם הצלחתם סבת אתה כי ויודו קדש־ בשם
 צבאם ושר ומגנם ישראל מלך כי ר״ל ,וגו׳ מגננו לה׳ כי תמיד אומרים הם וע״כ ,קרננו

 שויתי ואמרת הנביא ונתן שמואל ר״ל לחסידיך בחזון דברת אז כי וזה , מזולתו ולא מהש״י הוא
 גם עצמו על שאמר כמו למלך שנמשח קודם גבור דוד היה כבר כי דוד על ר״ל גבור על עזר
 המלכות לו שנתן אחר איך לזה והמשיך ,י״ז( א׳ )שמואל עבדך הכה הרוב את גם הארי את

 וחסדי ואמונתי שאפר וזהו !לו קיימת להיות הנביא נתן ע״י עליה ברית לו נכרת הזה והחסד
 יהיה' לעולם זרעו וגו' לו נאמנת *בריתי חסדי לו אשמר לעולם וגו׳ קרנו תרום ובשמי עמו

 וכמו כלומר ,עולם יבון וכירח כשמש בתחתונים נצחי ,מלכותו שיהיה ר״ל ״ נגדי כשמש וכסאו
 שנכרת הברית זכירת הוא הנה ועד ,אותו יכונו דוד בית מלכות כן התחתון עולם יכון שהירח

 בשחק ועד אמרו הוא בזה דבריו ותהלת , התרעומות זכירת הוא ואילך ומכאן זרעו ועם דוד עם
 וקיים נאמן שהוא אותו רואה אני הירח או השמש והיא בשחק שנתת העד כלומר סלה נאמן
 ותמאס זנחת אתה כי כן אינו דוד זרע מלכות שהוא העדות עליו שבא הדבר ואולם ,סלה

 שהוא הזה התרעומות ענין והשלים ,נזרו לארץ חללת עבדך ברית נארת משיחך עם התעברת
 בני כל בראת שוא כה על חלד כה אני זכר המתרעם בלשון כמדבר ואמר ההבטחה תרעומות

 ואחר ,נגדך כאין שהוא חלרי מה זוכר אני כי מצדי הענין זה על תמה איני )ב( כלומר ,אדם
 *שימלט מות יראה ולא יהיה גבר מי כי מועטים שהם ימיו מספר אלא אדם לכל הגלות שאק )נ(

 אל בהקש הוא התרעומות עיקר אבל ! כלום מצדי תרעומות זה אין ולזה ,סלה שאול טיד נפשו
 שאם בזה שירמוז ואפשר ,באמונתך לדוד נשבעת ה׳ הראשונים הסדיך איה כי וחסדיך אמונתך

 וישיג האנושי המין יושלם ירו שעל כדי המשיח שיבוא לדוד שנשבע הזה החסד יקיים לא
 מה אני זכר אמרו וזהו ,לתכליתו יניע שלא אחר לבטלה נברא כלו שהמין נמצא !תכליתו

 כי למות סופם שבלם אחר לשוא תהיה בריאתם כלומר .ארם בני כל בראת שוא מה על הלד
 איה כן ואם המות אחר תשאר לא בחייו נפשו ישלים לא ואם ,מות יראה ולא יחיה גבר סי

 בביאת אלא שיושג אפשר אי הזה התכלית בי ,באמונתך לדוד נשבעת ה׳ הראשונים חסדיך
 אהד שבם ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרוא ברורה שפה עמים אל השי״ת יהפוך אז כי המשיח

 התרעומות ענק שהשלים ואחר ,לבטלה המין מציאות נמצא המשיה יבוא לא ואם ,ג׳( )צפניה
 זכור ואפר ,הכבוד תרעומות שהוא האחר התרעומות להזכיר שב ההבטחה תרעומות שהוא הזה

 האומות מכל סובלים שאנו מה כן גם זכור אמתך ועל חסדך על מוסף כלומר עבדיך הרפת ה׳
עקבות הרפו אשר רבים עמים וכל ה׳ אויביך חרפו אשר שמך כבוד דבר על לחוש לך וראוי

רמשיח שרשים
 מספר אלא האדם לכל הגלות שאין♦ )ג( ר״ל אין .מצדי הענין זה על תמה איני )ב(
כשני כ״א האדם אל הגלות שאין כלומר ימיו. : האדם מצד כלומר אלא עצמי מצד

 חייו
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 משיחך עקבות פירוש או ל״ז( )איוב קולו ישסע כי יעקבם ולא כמו ביאתו איחור ר״ל ,משיחך
 פירוש כי שנאמר ואפשר ,טוב אחריתו היה שלא דוד בית מלכות על וירמוז ,משיחך אחרית

 אויבי מיד ה׳ ובקש כמו עמו מדבר שהיה השי״ת אל כנוי הוא )ד( ה' אויביך חרפו אשר
 וכן ,דוד מיד ה׳ ובקש אמר וכאלו עמו מדבר שהיה דוד אל כנוי שהוא ב׳( ח׳ )שמואל דוד

 בלתי שאתה עליך שאומרים רבים עמים כל חרפוך אשר ה׳ אויביך חרפו אשר פירוש בכאן
 האל יתעלה )ה( אמר כאלו ,ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך סיים ולזה ,ישראל את להושיע יכול

 יהיה או .כזה גדול הסרק אליו שייוחס מינן בר האומר כאדם ,רב עלוי המחרפים אלו מחרפת
 הכלית בעל בלתי זמן שהוא לעולם הטובות ומקור ברוך השי״ת כי הראשון הדרך לפי פירושו

 מקוד ית' שהוא אחר כי הה ,הטובה על שמברכין כשם הרעה על אותו שנברך וראוי )ו(
 פעולתו שנראה פועל כל כי וזה ,טוב לתכלית או טוב הוא ממנו שימשך מה כל הטובות
 פעל באיזה שנמצא רע שאתה שנחשוב ראוי והטוב מהשלמות הסדור בתכלית מסודרת

 הרע לתקן יוכל שלא ממט לליאות אם זה יהיה כן לא שאם ,טוב לתכלית הוא מפעולותיו
 רצה ולא לתקנו יכול והיה בו שישער או ההוא ברע ישאר שלא יריעה לחסרון או ההוא

 כי ידיעה חסרק או לליאות זה שיהיה אפשר אי השי״ת ובפעל ,בבונה אותו עשה אבל )ז(
 שהה! ואחר סמנו, בכונה שנעשה נשאר כן אם מספר, אק ולחבונתו כח ורב אדונינו גדול

 אותו שנראה שסה שנאמר ראוי והשלמות הטוב בתכלית פעולותיו וכל גמור טוב יתברך
 אמן אמר ולזה .בזה נשער לא שאנחנו אלא טוב לתכלית הוא רע ושלום חם בפעולותיו

 אם אף טוב לתכלית הוא הכל ספק בלי כי הטובה, על ואמן הרעה על אמן כלומר ואמן
: בזה אנחנו נשער לא

 היה שאם ,תוספת ולא חסרון יקבל ולא ישתנה לא אשר הוא הגמור הטוב נא פרק
הרע אל ישתנה ואם , הטוב אל או הרע אל שישתנה אם )ח( משתנה ’

 ,גמור טוב היה לא הנה )ב( הטוב אל ישתנה ואם ,להשתנות יכול שהיה אחר גמור טוב אינו
 מתפעלות הם השפלות הנמצאות כל שהיו ולמה ,חסרון ולא תוספת יקבל שלא מבואר הוא ולזה

 ההפך מצד אם כי יבא לא וההתפעלות והשנוי ,בהן נמצא ההפכיות להיות תמיד ומשתנות
 כמורכבים בעצמו בו ההפך שיהיה הן ,הפכו מצר אלא מדומהו ולא מעצמו יתפעל לא הדבר כי
 פשוטים שהם ותאריו• כמים לו חוצה או ,לזה זה הפכיים הם שבהם שהיסודות )ג( היסודות מן

 על מהם האחר כשיתגבר ההפכים שמדרך לפי אליו כשיתקרב )ד( מחברו מתפעל אחר וכל
 מורכבים להיותם יום אל מיום משתנים השפלים הנמצאים היו הצד וכזה ,יכלתו כפי הארור

 לומר א״א במורכבים הנמצא ההשתנות בסבת כי שחשב מי בקדמונים שהיה עד ,מהפכים
 הנגרים הנהר מי אל לרמוז אפשר שאי כמו ,אתמול שהיה הדבר הוא שהוא דבר שום על

 היו אתמול של שהמים אפשר כבר כי ,אתמול בכאן שהיו אותם הם המים אלו ולומר תמיד
 אפשר מתמיד בשנוי להיותו משל דרך על ראובן כן ,בהפך או מרים יהיו והיום מתוקים

 נמשכות המדות כי ,זה לפי משתנות מדותיו ושהיו אתמול שהיה ממה היום מזגו שישתנה
 הדרך וע״ז ,כעסן ויהיה הכעס עליו יגבר ספק בלי רותח הם לבו שמזג מי כי ,המזג אחר

 השפלים הדברים בכל וכן ,אתמול שהיה אוהו היום ראובן אין זה ולפי ,המרות בשאר
 שימצא אפשר ואי ,גמור טוב בהם שימצא אפשר אי בהם מתמיד השנוי להיות המורכבים

 דוסא בן חנינא ורבי כאליהו והחסידים הנביאים היו ולזה ,הקיים בדבר אלא גמור טוב
 אלא חוששין היו ולא קיים דבר בהם ואין משתנים להיותם הזה העולם טובות מבזים וזולתם
 הצער לסבול בוחרים והיו ,בו נמצא השנוי שאין קיים דבר שהוא לנפש המיועד הרוחני בדבר

שהוא כמו הצער אחר להמצא התענוג שדרך יודעים להיותם תענוג, אותו להשיג בעוה״ז

רפדר שרשים
 חרט אשר ר״ל .השם אל כנוי הוא )ד( :חייו
 לפי׳ חשא״כ הש״י את מחרפין שהיו העם אל שב

 האל יתעלה )ה( :משיחך עקבות אל שב הראשון
 רב עלוי האל יתעלה כלומר .וכו' מחרפות
 וראוי )ו( :בכבודו יפגעו שלא עד אלו מחרפות

 לעיל ג״כ מזה עיין .וכו' הרעה על אותו שנברך
.בכונה אותו עשה אבל )ז( :המאמר מזה בפכ״ד

: כונה מאיזה

 הוא כריזך על וכו׳. שישתנה אם )א( נא פרק
 אם פנים חב׳ אחד על משתנה

 מאחר .גמור טוב היה לא הנה )ב( :וכו׳ שישתנה
 א״כ אחר טוביות אל אלו מהטובות להשתנות שיכול
 שהיסודות )ג( :הגמור הטוב אינו ההוא הטוב

 ומשתנה מתפעל הוא ולכן .הפכיים הס שבהם
 : בזה וכיוצא הקור אל ופעם המים אל פעם
 «9 שהמיס אע״פ מ’עד .אליו כשיתקרב )ד(

פשוטים



העקרים נא פרק רביעי מאמר ספר 38ג
 וההפסד ההפסד אחר אם כי תמצא לא ההויה כי ,חבירו בסוד האחד להמצא ההפכים מדרך

 אם כי תבא לא המעלה וכן ,העצבון אחר אם כי השמחה תבא לא ובן ,ההויה אהד אם כי
 השפיע אז והשפלות הדלות בתכלית במצרים ישראל כשהיו כי תמצא ולזה ,השפלות אחר
 אשר עמי עני את ראיתי ראה הכתוב אמר , והכבוד ההתרוממות צורת יתברך השם להם

 שתמצא ההויה טבע דרך על וזה ג׳( )כמות וגו׳ מצרים מעני אתכם אעלה ואומר וגו' במצרים
 רק הזרוע צמיחת ולא הביצה צורת הפסד אחר רק האפרוח הוית תמצא לא כי ,ההפסד אחר
 בתכלית האומה היות אחר רק האומה והצלחת הישועה תמצא לא וכן ,הגרעין צורת הפסד אחר

 רוצה נ״ח( )ישעיה צמחה הוציא כארץ כי הכתוב שאמר וזהו , ההפסד אל הדומה השפלות
 והדלות השפלות תכלית אחר ותהלה צדקה יצמיח אלהים ה' כן הגרעין צורת הפסד אחר לומר

 המגורה בקשת )ה( החכם אמר היגיעה, אחר אם כי תבא לא המנוחה וכן ,ההפסד אל הדומה
 ואת טוב כי מנוחה וירא ביששכר שנאמר כה וזה ,היגיעה ותוריש המנוחה תאבד במנוחה

 כוסף יששכר שהיה לפי לומר וירצה ,מ״ש( )בראשית וגו׳ לסבול שכמו ויט נעמה כי הארץ
 יגע שהיה כלומר לסבול שכמו נטה בה להתענג טובה הארץ כי וראה והתענוג המנוחה

 ארצות לקח ג״כ להתענג שיוכל וכדי , כך אהד לנוח שיוכל ממון לו ויהיה שישתכר כרי תמיד
 מנוחה וירא רבה בבראשית אמרו ורז״ל ,עובד למס ויהי וזהו ,מס מהם נותן והיה לעבודה

 ארץ אלא ארץ ואין ג׳( )איוב כח יגיעי ינוחו ושם שנאמר העוה״ב אלא מנוחה אק טוב כי
 כן שאומר ונראה !וכו' ובמצות בתורה לסבול שכמו ויט ארץ יירשו לעולם שנאמר החיים

 לעתים בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר כמו גדולים חכמים שהיו יששכר בבני שמצאנו לפי
 אי לנחלה לו יששכר שבחר המנוחה שזאת אמרו י״ב( א׳ )ד״ה בישראל יעשה מה לדעת
 מאד הושק היה שיששכר לפי כי ויאמר ,העוה״ב למנוחת אלא הכתוב בה שירמוז אפשר

 אם כי אמתי טוב תענוג ואין בעוה״ב אלא אמתית מנוחת שאין וראה והתענוג המנוחה
 , ובמצות ובתורה בחכמה בעמל אלא שיושגו אפשר אי ההוא והתענוג והמנוחה החיים בארצות

 בחכמה לסבול שכמו נטה ,והצער העמל אחר אלא יושג שלא תענוג כל מדרך שהוא כמו
 שאין האבהיים והמנוחה התענוג שהוא ההוא התענוג אל המביא העמל שהוא ובמצות ובתורה

 וטובותיו העוה״ז תענוגי כל כי וזה ,כלל בו דבק רע שאין הגמור הטוב והם שנוי בהם
 ומאמר ,לו סמוך או )ז( עמו הפכו )ו( ימצא מהם אחד שכל לפי ,תמיד בהם דבק הרע ימצא

 מה כי כלומר ונו״ז( י״ש )משלי מות דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך יש ע״ז מעיד שלמה
 ובסוף טוב שהוא מה ברבר האדם יחשוב פעמים כי כן אינו טיב שהוא האדם אל שידוכה

 ואחריתה לב יכאב בשחוק גם ואמר לזה ראיה והביא ,מיד אליו נמשך הרע ימצא ההוא הטוב
 מתענג אדם שכל לפי ,טוב שהוא בו ישפוט אדם שכל השחוק אפי׳ כי יאמר תונה, שמחה

 יתפשטו והשחוק בשמחה כי וזה ,תוגה השכחה ואחרית ,לב כאב לידי האדם את יביא בו
 ימשך לא העוה״ב תענוגי ואולם .מיד היגון יבא ולזה ,הלב ויתקרר לחוץ ויצאו הרוחות

 אין ולזה ,הפכיות בהם ואין רוחני דבר שהם לפי שנוי ולא רע ולא צער שום להם
 לדברים ימשך והחסרק והשנוי והעדר ההפסד כי וזה ,העדר ולא שנוי’ ולא הפסד בהם

 אותו ולנצח חברו על להתגבר מבקש הפך כל להיות מהפכיים, המורכבים ולדברים ההפכיים
 המורכב יפסד ובזה , וכל ככל ויפסידהו שישחיתנו עד ישקוט לא עליו יתגבר וכאשר

 רחוק בהיותו לא אם והחיות השלמות צורת שיקבל או המורכב שיתקיים אפשר ואי
 , הפכיות בהם שאין לפי והחיות, השלמות צורת ויקבלו הגלגלים יתקיימו ולזה מהפכיות,
 צורת יקבלו ולא קצתם אל קצתם יתהפכו אבל יתקיימו לא ההפך בעצמם שהם לפי והיסודות
 רחוקים )ח( בהיותם והחיות השלמות צורת ויקבלו יתקיימו היסודות מן והמורכבים והחיות, השלכות
 ההיא והצורה ,המקובלות החיות צורת מעלת תגדל השווי אל המורכב שיקרב מה וכל מההפך,
 בו אשר ההפכים בהיות יהיה וזה ,ההפכיות מן רחוק שיהיה מה כל במורכב ותעמוד תתקיים

 ישחית הוא הנה החום יגבר שאם שוים, במורכב אשר והקור החום שיהיו בענין השווי על מתגמלים
 מהסיעל אהד יגבר שלא בענין כתיהסים שיהיו ראוין ההפכים שאר וכן ,בהפך או ויפסידהו הקור

 ובהיותם ,אותו לנצה בחברו שיש הכח כפי חבירו את לנצח כח מהם אחד בכל ויהיה חבירו

מתגמלים שרשים

‘ לו המוך או )ז( :המורכבים כגון .עתו הפכו )ו( אליהם כשיתקרב מ״מ מורכבים ואינם פשוטים
צד על שהם .מהפך רחוקים )ח( :ואויר חים כגון בקשת )ה( :האויר מן מתפעלים הם אזי האויר

השווי :בתחלה יגיעה שוס בלי כלומר .במנוחה המנוחה
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 האחר על האחד ויתגבר ההסכמה תסור וכאשר המורכב יתקיים הדרך ע״ז ומסכימים מתגמלים
 אשר ההפכיים מהיסודות אחד בכל הנמצא והעוז שהכח זה לפי נמצא המורכב, יפסד

 והתגברות המורכב, קיום סבת הוא אותו מנצח שהבירו בשיעור חבירו את לנצח במורכב
 אמר הזה הדרך ועל )ש( ,וההפסד ההשחתה סבת הוא הדרך ע״ז שלא האחר על מהם אחד

 המורכב וקיום ההויה סבת והוא שלום יקרא ההפכים בין ההסכמה כי ,רע ובורא שלום עושה
 יתקיים קצתם עם קצתם בדעות המתחלפים האנשים שבהסכמת כמו ההוא, השווי שיתמיד זמן כל

 המתת שאר ובין והמפזר הכילי ובין והסכל הכעסן בין ההסכמה כשתמצא כי ,כלו הכלל
 שחבירו כמו הבירו על להתגבר כה מהקצוות אחד בכל כשיהיה וזה ,המעלה תמצא ההפכיות

 ה׳ יתן לעמו עוז ה׳ הכתוב שאמר וזהו ,והשלום הקיום סבת יהיה זה כי )י( עליו מתגבר
 ולא ,לעמו עוז ,ה שיתן להשם מתפלל היה הוא כי כ״ס( )חהליס בשלום עמו את יברך

 ,והמריבה הקטטה סבת זה ויהיה וישהיתהו האתר על האחד שיתגבר בענין גדול העוז שיהיה
 יגבר ולא ביניהם ההסכמה שתהיה כרי ,בשלום עמו את שיברך בענק עוז להם שיתן אבל
 תקרא הזאת וההסכמה .הפחיתות ויבא המעלה שתסור בענק האחר על מהקצוות אחד

 בו אק ההוא שהתענוג על להורות ,שלום בשם הנפשי הרוחני התענוג יכונה ולזה ,שלום
 התנגדות מבלי האנשים בין ההסכמה על יונח שם שהשלום כמו ,יפסד לא ולזה הפכיות

 כתות שלש העולם מן נפטר שהצדיק בשעה ע״א( ק״ב דף )כחובות ארז״ל ,האחר על האחד
 אל תבוא ואתה הכתוב אמר וכן ,שלום יבא אומרת אחת לקראתו יוצאין השרת מלאכי של

 , ההפכים המורכבים בדברים הקיום סבת הוא שהשלום כמו כי וזה וגו', בשלום אבותיך
 שלום הנפשיי התענוג יקרא הפכיות מבלי בעליונים להדבק מוכנת הנפש כשתהיה כן

 הקקם להם לתת לצדיקים מבטיח שהקב״ה שההבטחה נמצא וכן הקיום, על להורות
 שלום בריתי את לו נותן הנני פנחס על יתברך השם אמר ,שלום תקרא וההתמדה

 וקיום ההתמדה השלום פירוש יהיה אליהו זה שפנחס האומרת הקבלה ולפי ,כ״ה( )במדבר
 ההפך יגבר שלא בענק ההפכיים היסודות בין ההסכמה כשתתמיד יהיה וזה בגוף, לנפש
 הכתוב ופשט ,ההפסד סבת תסור השלום שהיא הזאת ההסכמה ועם ,האחר על האחד

 הנה פשט וכן ,זה על יורה (,ב )מלאכי והשלום החיים אתו היתר. בריתי עליו שנאמר
 , ונפש בגוף קיים עדין אליהו היות על יורה ג׳( )שם הנביא אליה את לכם שולח אנכי
 פנחס אל המיועד השלום יהיה אליהו איננו פנחם כי ואומרים מרז״ל החולקים דעת ולפי
 הכתוב שזכר פה זה על ויורה ,הפך בו שאק הבא בעולם הנפש מנוחת שלום אל רומז

 הזה בעולם הרשעים חיי ואין נ״ז( )ישעיה לרשעים אלהי אמר שלום אין הרשעים בעונש
 בעולם ספק בלי הנפש שלום אל ירמוז אבל , הצדיקים כן יותר וההשקט השלום נעדרי

 שעיקר ולפי ,קי״ס( )סהליס תורתך לאוהבי רב שלום נאמר שעליו הפך בו שאין הרוחני
 )שבש ואמרו יתברך השם אל ז״ל רבותינו כנוהו הפכיות בו שאין דבר על נאמר השלום שם

 שלום ה' לו ויקרא שנאמר הוא ברוך הקדוש של שמו שהוא השלום גדול ע״א( ו' דף
 בהם ידומה עלולים שהם מצד יתברך זולתו שהנמצאים בעבור כי חה ,כ״ב( ו׳ )שופפיס
 בבחינת ואפשרי עלתו בבחינת מחוייב הוא הראשון העלול כי תאמר כאלו ,מה הפכיות

 מציאות אפשרות בו אין יתברך האל אבל ,צד מכל בשלום שיתואר אפשר אי ולזה ,עצמו
 הפכיות צד בו ידומה לא כי שלום יקרא ולזה , צד מכל המציאות מחוייב הוא כי ,כלל
 בעולם הרוחני התענוג אל רומז השלום ולהיות , ואמת שלום מציאותו היה ולזה ,כלל

 הגוף שלום ואל , לנפש השכר עקר שהוא העוה״ב והוא ההפך מן רחוק שהוא העליון
 שלום לך וישם כהנים ברכת בסוף שנזכר הוא בעוה״ב ,השכר סבת שהוא בעוה״ז
 וישמרך ה׳ יברכך אמר בתהלה כי ,ובעוה״ב בעוה״ז השלום מיני שני אל לרמוז י׳( )במדבר

 על ויחנך אליך פניו ה' יאר אמר כך אחר , ושמירתם הגשמיים הקנינים הצלחת על
 ו׳( )משלי אור ותורה מצוה נר כי שנאמר אור שנקראו התורה ושלמות החכמה הצלחת
 למען ואדעך משה אמר השכלי השלמות אל רמז ויחנך ח׳( )קהלת פניו תאיר אדם חכמת
 הצלחת לומר רוצה מתנגדות ההצלחות אלו ששתי ולפי , ל״ג( )שמוח בעיניך חן אמצא

 ולשכר הנפש שלמות אל סבות שהם והתורה החכמה שלמות עם הגופיים הקניניס
 שצריך לרמוז , שלום לך וישם בסוף אמר , יתברך השם בעיני חן ולמצוא הבא העולם

אל שרשים
 זה כי )י( :הענין לזה נאות ג״כ הוא כי המאמר אמר הדרך זה ומל )ט( :והולך שמבאר כמו השווי
 מוכרחים הם עי״ז כי .והשלום הקיום סבת יהיה מזה י״ז בפרק לעיל חזה עיין .וכו׳ שלום עושה

להסכים
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 פח הפכיות פחות משתי טורכב האדם מאשר )כ( כי הרוחני השלום להשיג השלום אל

 ביניהם והסכמה שלום בהיות לא אם האנושי השלמות שיושג אפשר אי נפשיי וכה חסרי
 הרוחני שהשכר ולפי , הרוחני השלום יושג כך וע״י ,לו הראוי חלקו מהם אחד לכל שעתן

 סזה ל״ר. בפרק שנזכר כמו הטוהלט החסד צד על אלא שיושג אפשר אי הנצחיי הנפשיי
 על לרמוז ואה״כ ,אליך פניו ה׳ ישא אמר וע״כ , פנים נשיאות להזכיר הוצרך ,המאמר

 טובות ,כל אהרית כי לרמוז ,שלום לך וישם אמר הפנים מנשיאות הנמשך הרוחני השכר
 ע״ה המלך דוד אטד וכן שלום, שנקרא לנפש הרוחני השכר הוא האדם למין שבעולם

: שלום לאיש אחרית כי ישר וראה תם שמר ל״ז( )חהליס

 :מושיעי אלהי בעזרת .הרביעי המאמר סליק
:הרים יוצר אלהי בעזרת .העקרים ספר נשלם וגם

שרשים
ג האדם בהיות .האדם מאשר )כ( :לשניהם הממוצע הדרך על להסכים

:הרביעי מאמר פייסתי ישעי. אלהי בשרת


