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 הנפשדגייז1

 הוא מהן נתחבר אשר אבניו אל ומחובר קשור הא אשר בנין כלכי
 בררך לחקנו בנינו ררך להבין הוא יכול ומנינן, סררן על והעומדנכר,

 הזה לענין רמז נחן והכחוב חםרון. ובלא חוספח בלאהראשע
 האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבות היום וירעזן ד( )דבריםבאומרו
 לבכך בכל מבין אחה אם . עור אין מחחת הארץ ועל ממעלבשמים
 מודה אחה מיר , תחתיך אשר והארץ עליך אשר השמים מעשיפרר
 אלוה ואין לבדו הוא ואחד תבניחו, הכמח על אותו ברא הבורא כיומבץ

 מתבנית אלוה. אחזה ומבשרי יט( )איב הכתוב שאמר הואמבלעדו.
 הזה והרמז בוראך. חכמח ולהבין לראות יכול אתה אבריך ותקוןבשרך
 דעחם. לפי הנמצאוח כל היו ואיך הקדמונים רברי על אוחנו;לחקורמרשה
 האדם; מעורת במחקרם החחילו ההם החכמים כי אומרןאני

 בו שמצאו מפני , הנבראות סוף היה הוא כי להורותובאו
 הארם גדר כי בריה. בכל הנמצא על מופפת והמרכבההחיבור
 הוא הזה. בגדר הנזכר ]והחי[ הרברן החי הוא יצירתו, שרשי אתהמוריע

 . ולהחרל להאםף ופופו א( ומתגרל הולך והוא מאליו, והגדל הצומחהגוף

 .הכח על אם כי הלשון, וצפצוף הפה מלול על בכאן נאמר אינווהדברן

 מזימה כל ולהכיר לרע טוב בין ולהפר"ט דבר מתוך רבר להביןהמדע
 ;והם ובהמה, חיה מכל נפרש הארם חכמה ובכל ומרע, מרעוכל

 הם החלקים ושאר ב~דרה נמצא הוא אשר הדברן שם מן בונמצאים
 צומה הוא אשר האדמה צמח גדר ותמצא . חיים בעלי בגדרנמצאים
 מגרר מופשט מתגלגל, ולא ממקומו יוצא ואינו להחדל, ופופו וגדלמאליו
 הנמצא והגילגול ההליכה עליהם מופיפים החיים שבעלי מפני . חייםבעלי
 והמהכות האבנים גרר על חוקר אתה ואם מהן. נפרשים הזו ובחוכפתבהם
 נמצאות, בארץ. הם אשר. הגופים ושאר ונבעות, והרים ונהרוח ימיםוגם
 ומחליפות צורתן את ממירות גופות שהן אותם הכולל הגדריהיה
 ולא שיעורו את מרבה מאליו שיהיה כח בהן חוין חבניהן,את

 הנמצא והגירול הרבוו מוםיף; הארמה צמה ונמצא גופן. אתמבהיל
 שהגופות .בידך העולה הכלל ויהיה ביניהן. אשר ההפרש והואבהן,

 הפשוטות הגופות הן מרתן על להופיף כחן ואין צורתן אתהממירות
 ההפרש תמצא הרקיע גוף 4ל אותם מקיש אתה ואם בארץ. אשרמכל
 על הרקיע וצורת ונחלפת, מתהפכת באלו הנמצאת שהצורהביניהן
 גדרן וחלקי עליהם נאמר הגוף ושם , הימים כל עומדת אחתהבנית

 ומתגלגלבכ"י
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 הנפשהגטןמ5

 אל להוציאם הטהורה המהשבה על כשעלה אומרים והם תלוי.שהזמן
 שאין בזיוה ולהתלבש להתקיים הפתומה הצורה את הז,המעשה,
 הוא ההיולי אל מתדבקת אינה אשר הזאת והצורה בה, נוגעההיולי
 העולם אל המיוחםות הצורות וכל והנפשות והשרפים המלאכיםצורת

 להקים ולא אותם ]לראות[ יכולין אדם בני כל אין והצורותהעליוני.
 העולם ורוב בו שולטת שהעין .דבר אל נדבקות שאינן מפני , בלבצורתם
 הצורות תוכן את והמבינים . נוגעים הגוף חושי שאין דבר מבינםאינם
 דרכיה. כל את והמכירים בחכמה המעמיקים הם תמונהן, ומדרהאלה
 בחוכה זהיר והאור תכונה על עומדת היתה הזאת שהצורהואמת
 והחזיקה ההיולי אל להדבק הראויה הצורה על מפיץ אורהוהיה

 בראשונה מתחברת והיתה להתחבר. וגבורתו הקדוש השםבמאמר
 תמורה לו שאין וותיק חזק בחבור_ בו חכורה והיתה ונקי, זך ההיוליאל

 והיתה הרקיעים. גופי נוצרו הזה הדבוק ומן הדבקם. ימי כלוהפוך
 הדבוק מן ונוצרו וטינופן. ההיולי .בשמרי מתחברת אחריהןהצורה
 את ממירות ואינם צורתן את הממירות בעולם הנמצאות הגופותכל

 ומים ארץ שהן א([ ]יםודות ארבע כנון מניניהן/ חילופי עלמעמדם
 האדמה. וןמח הארץ גרולי עד מחבוכיהם הנמצא וכל ואש,ורוח
 הזה המקום עד המפורשים דבריהם גדוליהם, כל את מוצאואתה.
 מעיין אתה אם החכמה ממעין ושאובים תורה מדברילקוהים
 לפנר בכח עומדים לדנריהם היו אשר והןורה ההיולי ותמצא ,בהם

 אבל הארץ. שהיתה התורה העידה אשר ובהו תהו הן העולם,בריאוח
 הקדוש במאמר המעשה אל צאתו לפני עליהם עתמ* היה העולםכל

 ההיולי שם פי' מקיש אתה ואם ובהו, תהו היתה והארץ א( )בראשיהכדכתיכ
 מעןמו להתקיים יכול ואינו ןורה ולא דמות לא לו שאין עליושאמרו
 דבר הוא החהו כי אחד. ענין אל יחד יוצאים חמןאם התהו, טעםאל
 כרכתיב תועלת, ולא ממש ולא חששא ולא ערך שום לושאין
 כלומר המה. תהו כי יצילו ולא יועילו לא אשר התהו אחרי כי יג( א)שמואל
 לו ואין המה תהו כי לאחרים ולא לנפשם להועיל כח בהם איןאשר
 יןרה. לשבת בראה תהו לא מה( )ישעיה וכתיב צורה. ולא רטות לאקיימא
 בהיולי אמרו אשר וכל . יישוב ולא קיימא לו אין התהו כילהודיעך
 גבורה לו שיש דבר שהוא הצורה על ואמרו תהו. על לומר יכולאתה

 הזה הטעם על מתפרדת בוהו ומלת . וצורה דמות ההיולי אתלהלביש

- - - -
 מאמרות בנ"יא(
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 הנפשהגען8

 אלהים. חנן אשר הילדים מן חעוב מחיר בלאמתנה
 וכני

 מלת
 תהום אומר תהיה וכן בו, נוםפת והמם רק מן חעוב הוא אשררקם
 ענין על נאמר תהום שמלת מפני בעיניך יקשה ו!,ל תוהו. מןחצוב
 הלשון וכאשר הקוד,צ בלשון כן נאמרות רוב כי יודע הוי אבלאחה
 נאמר שהוא המים על תאמר וכן רבים. ענינים על בשיתוףנאמרת
 אומר אתה כאשר יחיד, בלשון ומה רבים בלשון מים ויהיה הצורה.על
 ויהיה ופיות. ופה ושיות שה וכמוהו רבים, לשון הצנים יחיר לשוןשנה
 בלשון ופה ושה זכר, בלשון מחוברים רבים לשון ומים יחיד לשוןטה

 -ועל ממש המים ועל העורה על נאמר משותף לשון מים ויהיהנקבה.
 מפני ומים בוהו שהן שמות בשני העורה הכתוב וקרא אהרים.ענינים
 אחר מדרך מוקשות שהן שמות משני מתחבר בוהו ויהיה אחד,שהם
 ומכאן למעלה, אמרנו כאשר בעעמו בו מתקיים שהוא ]או[ תוהו אלאם
 זה ועל מיוחדח, שתהיה בענין העורה את מפרש בוהו שם היהלא

 מים. והוא לבדה אליה מתייחם שיהיה בשם אותה לקרואהוצרך
 ומועיאה בעעמה המתקיימת הטהורה העורה את מפרש כן אחריוהכתוב
 אור. ויהי אור יהי א( )בראשית ככתוב אור אותה וקרא המעשהאל

 גוף שאינה המחקר חכמי עליה אמרו אשר הצורה הוא בכאןוהאור
 מקיף שיהיה מקום אל עריכה אינה הזו והצורה גוף. אל נרבקתולא

 חופה רבר הוא המקום כי אחר, לגוף מקום להיותה וראויהאותה,
 ( )שמ הכתוב אמר זה ועל מבחוץ. םביבותיה מכל הנוף ןלםאת
 בכאן והרקיע למים. מים בין מבףיל ויהי המים בחוך רקיעיהי
 אליו ונחברת ההיולי מן והנקי הזך חלק אל הנדבקת העורההוא
 רקיע יהי הכתוב ואמר עמדג ימי כל נחלף ולא נפרר שאינוחיבור
 הנברא הבהיר האור בתוך וגנה טבוע שהרקיע ללמדך המים,בתוך
 ועוזר לו מקום והוא רוחותיו מכל אותו מקיף ההוא והאור ראשון,ביום
 את הכוללת ]העורה[ המים פירוש ויהיה ולעמור. להםמךאותו
 למים מים בין מבריל ויהי )שם( ואמר ממנה. חעובות אשר העורותכל-

 האור והוא כלל נוף אל נדבקת אינה אשר העורה בין מבדילשהרק"ע
 דבוק אליו נדבקה היא אשר העורה ובין הראשון, ביוםהנברא
 עומר והרקיע השלישי. היום יעורי כל והם אחףן סרר על עומדשאינו
 כל ממנו נפרדת שאינו וותיק דבוק נוף אל נרבקת צורה עלביניהן
 למים מים בין הזה הכתוב מן להבין הראוי טעם הה . עמרהיטי
 להעלותו עריכין אנו אין זה כי ממש, מים טעם טמנו מבין תהיוא5
 שהוא הכתוב טן בפירהצ י,צר דרך מועאע שאנו זמן כ5 לבע5



4א  א 'ייזז נפא( ז "זז

(1טסג  ל1ז א1עג ("סם טא ט(ם 1ב1ז 71"א( (4סם טא .1ט(1ת "בם
יהש4גט(  -044 74גטן לוז ["סם טא 1ט(1ת ("א1 ("סם טא ט(ם י1ב1ז
(ט(51  טל[:7ט נא1 טטא 14[" ל"מ1ט4 -(ט"4ג (טאט ל1ש 71"אג ((סם
ל1(51ט  (שעסט - ט1ב1(ט1 (גא מ7(א ט1ב"4טם טא )ז (ס1"ם (ט טג4ג
וס[ט  ס"["סם טא ימס1"ם 41א1 (ט ט1(1תט ט1ג((ססט ט4גס4 4(ם(0
מ(א  )-ט1(1אסט (ב1בטע1 ט4אט ("אתס7 (ט0 4[0 טג 4[ס1 זז( מ4[1
ו[גם  עט1א . ויא1 ((ס"גבם טט1א ' 41א1 (ט "(1ת" מ1י (ג"4גט נא0ט(

מי44(שס1  . וטס1 ("ם"ט(ם טא ט(1תט
 ) ט(1תט א14 ט%(שט4

 0"ט(ט4
מ144["  "7ג 'סב(( (טם ("ס"גבם טא ט(1תט מ"ג1410 ט(ןת ט(טא מ47א1
4ג  ט(01ט ":ט '""ט11 04א א"ט ט4ש4שטם טב4טטס( ט(1תם 4א ע(1ת
גאג  ע((הט1 ט"ג"4גט ט(0טטם 4א ל1שט ט(1ת[ נ"7גט א4א
)א  ט["א1 ט((ב7 נסם 04 ומ"ס4ט א1ט1 ג""[ט א(ם7ע מ("0 74ג

טט(א  מ1"ם -גגא(ט ט[1תט1 ט"7גט ט(1ת ט(ם1טם 4א לןז טמ[ס(
א(ש7ט  טטאט ט(ןת טס(גב נא1 ל(זט "םע( ט0 ' 1עם (1אט
מ4(י7ג  4זאן (:1ט גא(4 נ7גט (ס1א1 . ט((תט ט(סא7 14 טג4ג

י  מט"שן"4 ב((ס מ4וגט ט:ט
טאע7ט  4[ מא

 מ4סט א1עט 4א טג( 10( מ14גט (גא גא מ[(ע נסט4
ש["ט4  ט((סט ג7גט ט:ט 1א את1ב 011 "(ט "(41 "[ א1ט (סא( "([

4א  טט1א - מא1 עא(ט מט4 ג(ן א1טג את1" 1גסהיסם 1א 1טיא(ס0
מי(ס4ס1  04 ה(א (וס40 'מט"4ג א1ע1 טגע 4,,:( (גא מט מ.ו1ם ט0

4ג  מואתס( .1"7ב4 !ט:1 טגע מ"(סאסע מיש0סט1 טא 1ע01[ (גא ט10ט
ממ1זם  ט1(ת1א( למ[ '0ט:1 74בם מ14[ג מ"אם 1[0עם '1[סאס( מ7יא1
(:ס  גן ("7ב4 ט1(ת1א ]מוס[ ט1(ת(א( ז4ג (1מ4"1 ט1[ת1א( מט4 ט1(ת1א(
04  2(אט ט4ג(1 (040 מטג מים מ.17ט7 'ג""ע0 04א ייט גין4

 ((ססט4 4"
מיס  י7ס4 מ1טסט הש ט1(ת1א

 (040 אש(בם יע0עם ו7(ס[ט 4,,: 4[
או40 מ*[0גזם 'ע4גס4 מ7"א מים גסם 04 מא ע((5 ט((טס ט"ם( -ט0ל 4ח1  מ"סגט [גא[ ("[:ט מ4סט יגא 4גס מ(סהוט 1[ס44 ס4סטג
טטטס  טס[טט . %1א1 ט"ט 1טגע נ ט"ט 41 (*[:ט4 ס4סע (גא
[(ו  4ג מ"סט גסס (גא[ ט4ג 4ג 40 ס1( מ4ג7א (גא מ(א מו("[ם
(ס(א  -מ4סגט 41יא0 (סא ט(ות1 (1אע [יט0ט (גא 4גם ימיסגט 11א1
4גם (שהטב -(4 "( [סא 0(ט[ט סי4שט( ):סג 1ט441ט 4סג מ*סגט מיסט1 [גא  [14ט 4ג ((ן טס[טט ג(סט1 (47אן אתנ זט(סם נג4ט (גא[

ן פסזש  נ*זע



 הנפשהגיון4

 צורת הרהב צורת אין כי בצורה, התמורה משא אתה הזאתהמדה
 שהגופות בידינו מוהזק ויהיה הקצר. צורת הארוך צורת ולאהמצוק
 מהן. יותר ולא למעלה הנזכרות הן מקומן את מהליפות איןאשר
 ממנו יזוז ולא במקומו הגוף שנתקיים אהר המחקר. חכמיןאמרן

 במאמר בעצמה מתקיימת היא אשר הצורה מן אורהפיץ
 ומתגלגל הרקיע גוף על נפרש ההוא האור זיו והיה וגבורתו,בוראה
 הנדבקת צורה על וגורם הלק, אל ומחלק נקודה אל נקורה מןעליו
 הממירים הכוכבים גופי הן ואלו מקומה. את מחלמת להיותה גוףאל
 הנוגע הזה המפיץ האור ומן מצורתן, נפשטין ואין מעמדם מקוםאח

 מתהלפת. צורתו אשר הגוף אל הגיעו עד והולך יוצא זיו היהברקיע
 באויר והפורה במים השטין שהן היים בעלי שלשת כל הזיו מןונוצרו
 להמציא יוכל אשר המהלך מיני כל כוללים והם הארץ. פני עלוההולך
 חיים בעלי אשר האמהות בשלשת נמצאות שהמהלכות מפניבארץ.
 היים מבעלי לאהד ואין וארץ. ורוה מים והן בהן, להתגלגליכולין
 להורות לנו יש זה ועל בתוכן. להתגלגל שכן כל האש בתוךטעמר
 שהן מהלכות יש ואם בלבד, מינין שלשה הן בארץ המהלכותשמיני
 נפרד השמים וצבא הרקיע ומהלך בתוכן. נכללות הן מהיבורןנמצאות
 הנמצאות את מקיף שהוא וגלגול םבוב שהוא מפני האלה,ממהלכות
 פחות לא , ארבעה המהלכות מיני כל ויהיו ולהגבילן. לההתימןתהתיו
 הצורה מן שנית המפיץ האור ידי על נמצאות כולם והן יתר.ולא

 הבוף אל נחברוה הם אשר הצורות אל נפרש והוא בעצמה,המתקיימה
 הנבראות והכוכבים המאורות הם הזה והאור המהקר. הכמילרברי
 הכתוב הלק אשר השמים, ברקיע מאורות יהי במאמר הרביעיביום
 השמים ברקיע אותם ונהן וכוכבים, מאורות שני אל כן אחריאותם
 הנתע ההוא האור שמהוך הארץ על להאיר ואמרו הארץ. עללהאיר
 רוה לקנוה בארץ אשר הגופות לצורות כה הוא ברוך הקדוש נתןברקיע
 בעלי מיני שהן ובהמות, והיות וע)פות דגים נבראו הזה הכה ומןהיים,
 הששי. וביום חמישי ביום והארץ המים ידי על למעשה היוצאיםחיים
 אשר הגוף על לעבור -יכולין הן אשר התמורות כל מוצאואהה

 הדעת אשר מיניהם כל על בו הם נמצאים אליו, נדבקתהצורה
 ואינן מבהוץ גופו על עוברים חולפים מהם אליהם. להלקויכול

 ומהן וכוכבים. רקיעים שהן שמים יצורי כל והן צורחן, אתמהליפים
 במקומו. עומד והוא בגוף נוגעים שהם מאלו ו"ם צורחן. אתחולפין
 הנמצאים היצורים כל והם , מקומם את ומחליפין עליו עובריןומהן
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 הגפשחגתז5

 הטהורה העליונה הצורה אל ונונעת מטדע יצורי מכל תצלתהעליוני
 מעלת היא זאת עולמית. ממנה נפרדת ואינה בתוכה ובאההקדומה,
 הכמהו מצר נשמתו תהיה הוא ורשע חכם ואם ההפיד.החכם
 .שהיתה רשעתו ומצר כקרמתה, בעצמה ומתחזקת היצור מן נצלתובינהו
 הזה העולם יצורי מן להנצל יכולה אינה הזה העולם תאות אלנוטה
 שהיא התמורה מעולם נפררת שהיא מעלתה רוב ויהיה גמורה,הצלה
 אינו אשר היצירה העולם אל ונוגעת השמש, חהת הנוצרים כלמקום
 העוצם וההמימות החמה, אור תחת מתגלגלת ותהיה צורתה אתמחליף
 כח ול4 רשות ) לה ואין ימיה, כל אוחה שורפת אש כדמות להדומה
 ורוסיר אויל ה"ם העליון, האור אל לנעת כדי הרקיע מתחום25את
 בעצמה נצלת העולם את מואם שהיה חמדו, מדרך נשמתו תהיההוא
 החכמה דרך מבין היה שלא אולחו ומצר להתקיים, וחושבת היצורסן
 העולם מאויר להפרר ינולה נשמתו אין הנשמה, פשיטת פדר יודעולא

 ולהתחבר ליצור להדבק חוזרת היא העולם באויר עמדה וטפניהשפל,
 בה שחהיה באחרונה, הכמה קונה שחהיה ער ושלישית שנית פעםבו

 הםרה ומענין ממנה למעלה ולעלות השפל העולם מאויר להפרדיכולת
 אויל ואם מעמדה. ומקום מעלתה פדר יהיה רשעה או ההיאבעת
 ותהל, נמורה הצלה היצור מן להנצל כח לנשמחו יהיה לא הח"ורשע
 זה בענין המחקר חכמי דברי הן ואלו וחיה. בהמה מיתתמיתתה
 להנצל דרך לך אין כי כולם מסכימים והיו דעתם. ושיקול סבריהםכפי
 בחכמה אם כי במצולות, טבועים אשר והחילוף היצירה עולםמן

 להיות ובינתם חכמתם הגיעה לא האלה והאנשים טובים.ומעשים
 המעשים סדרי לנו לתקן ולא הזאת, החכמה היא חכמה זו אי לנומוריעים
 הקדושר החורה לקבל המקום זיכם לא כי בהן. ניצולים אנו אשרהטובימ
 מוריעים היו ואלו ותושיה. היושר ומקום ההכמה כל מקור היאאשר
 זה ומפנן אליהם. לשמוע ראוים אנו אין וררכיה ההיא החכמהלנו
 אוהם ומסדרין עליהם) דברנו אשר העניינים אל מראש הוזריםאנו
 ואו"רים האחרונים. אלו דבריהם לפרש מתכתים ואנו התורה, פשטעל
 כל צורהן על עומרים מהם לשנים, נחלקים הזה בעולם הנמצאים כלכי
 המיד צורה אל צורה מן ומתגלגלת מהחלפח שצורתן ומהן העולם.ימי
 מחבר אתה ואם עמידה. להןאין

 ]דרכם~
 בעולם דרכם אל הזה בעולם

 הזה בעולם להרוקיים ראף הוא אשר מהן יש ארבעה החלקים יהיוהבא
 הבא. לעולם ולא הזה ]בעולם קיימא לו שיש מהן ויש הבא.ולעולם
 ויש הבא. לעללם) ולא הזה בעולם לא קיימא להן) שאן מהןויש
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 הנפשהגטן6

 ובכתוב ההוא, בכתוב הנזכר וכל ועשב דשא להוציא לארץ כח נתןדשא.
 להמצא ולארץ למים רשות נתן המים ין2רצו וכתב הארץ. וחוצאשני
 מציאת הנותנת יהי מלת בהם הזכיר ולא , חיים רוח בהן אומהן
 בכל נמצאת והחילוף התמונה היתה זה ומפני . הגבורה מפידבר

 בהן הכתוכ ואמר הזה. בעולם קיימא להם ואין ימיהם כל האלוהמינים
 דמותו להחליף כח להם יש כי להודיע למעשה, צאתו אחרי כןויהי

 נא( )ישעיה חכתוב מן כלו וראית הבא. לעולם קיימא להם ואיןבעולב
 אשר וכל הארץ . ימותון כן כמו ו"טביה תבלה כבגדוהארץ
 ואנו . השלישי חלק וזהי . הבא לעולם קיימא להן איןעליה
 אין עליו אמרנו אשר הרביעי החלק על ולחקור לדרוש עתהבאים
 מדרך אותו ונשים הבא. לעולם מתקיים ויהיה הזה בעולם קיימאלו

 במאמר בבריאתו נפרר שהוא מפני האדם, הוא כי לכתחלההסיבה
 מעשה אל היוצאים וההיה והרמש הבהמה עם נכלל ואינו עצמו,בפני

 הבהמות גם האדם את כוללת היא אשר חיה, נפש הארץ תוצאבמאמר
 מן בידנו הזה הטעם להחזיק הכתוב מן ראייה לבקש לנו וישוהחיות.

 לו שאין גוזרים אנו ונאמר . האדם יצירת בםדר הנזכרותהמאמרות
 המעשה אל יוצא שאינו מפני הזה, בעולם אחד פדר על לעמודכח

 במלת המעשה אל היוצאים והמאורות והרקיע האור כדרך יהיבמאמר
 שיש גוורים ]ואנו[ הזה. העולם ימי כל וקיימא עמירה להם יש וכולםיהי,
 מעשיהו והשלמת בריאותו נפוף שאמר מפני הבא. לעולם עמידהלאדם
 כאשר מפורסם בשמו קרואה ויהי מלח והיתה . חיה לנפש האדםויהי

 אתה ואין . אור ויהי שנאמר מפורסם בשמו קרואה האור במעשהנזכרת
 כי מפורסם בשמו דבר על אמורה ויהי מלח ברא"ית במעשימשא
 כאשר ותאמר יום. כל בחתימת הנזכרים ובקר וערב והאדם האוראם
 לנו יש כן לעולמים, וקיים עומד הברואים בראש הנמצא האורהיה
 הבא, לעולם קיים שיהיה הנבראים פוף הוא אשר האדם עללומר
 בשם אור ויהי הכתוב ואמר קיימת. וחתימתו המעשים פתיחתותהיה
 להתקיים הוא ראוי פופו ועד מתחלתו ההוא האור כי להוריעךהנזכר
 מפני והבירור הידיעה ה"א בתופפת האדם ויהי ואמרעולמית.
 והירועים. הברורים אם כי הבא העולם לזכות ראוי אדם כלשאין
 מאיזו הכא העולם לזכות הראויים האנשים על לחקור באיםואנו
 לא כי הזה הענין אל לבם שמו לא המחקר חכמי וכל . הםאומה
 ואין אדם כל בבינת תלוי שאינו לפי סודו, על לעמוד- כח בהםיהיה
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 כאשי הארם הוא הזה הסדר על ועשייה ויצירה בריאה אחרמקנמצא
 הנברא הוא ארם מבני בשמו הנקרא כי מעיד הוה והכתובפרשנו.
 אותו הדורש לכל הזה הטעם את ולהבין לכבורו. והנעשהוהנוצר
 ועשיתיו ויצרתיו בראתיו אשר כל הסדר. על רוכתוב את מםדראני

 האומה על דקודש מכתבי חוקר אתה ואם בשמי. הנקרא הואלכבורי
 בישראל אם כי אותה מוצא אתה אין והמפואר, המשובףו בשמוהקורא
 יעקב בוראך ה' אמר כה )שם( ככתוב . עליהם שמו[ ]קורא הוא אשרלבדם
 בראם הקב"ה . אתה לי בשמך קראתי גאלתיך כי תירא אל ישראלויוצרך
 בשמו קרואים הם כי עליהם מעיד אהר וכתוב בשמו. אותם וקראויצרם
 ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי בל וראו כה( )דבריםככתוב
 המקום בשם קרואים ישראל כי האלה הכתובים משני ותראהממך.
 נו( )שם כתוב ובן בשמו. אותם קורא יתעלהוישתבח והוא שמו.ית'
 באמרך אוחו האמרת ובמה . לאלהים לך להיות היום האמרת ה'את

 להיות היום האמירך וה' וכתיב נעשה. ה'- רבר אשר כל יט()שמות
 כל אלהיך. ה' אנכי לך אמר האמירך ובטה כגולה. לעםלו

 שבח להם נותן הוא הקב"ה את בו משבחין שישראל והללשבח
 הם ישראל כי הכתוב מן ראויות בראיות בידך זה ויעלה .כנגדו
 הארץ כי אומר והוי . הגרול לשמו ברואה קדושה הקרואההאומה
 קד( )תהלים כדכתיב בחכמתו. אותם ועשה הקב"ה בראם עליה אשרוכל
 בדברו. צבאם וכל והשמים קניניך. הארץ מלאה עשית בחכמהכלב

 וישראל צבאם. כל פיו וברוח נעשו שמים ה' בדבר לג( )שםכרכתיב
 ויוצרך יעקב בראך ה' אמר כה )ישעיה-מג( ככתוב ויצרם בראםעמו

 הנקרא כל )שם( ככתוב שמו, ולקדושת לכבורו ברואים והםישראל.
 כאשר ישראל אם כי בשמו הנקרא ואין בראתיו. ולכבודיבשמי
 שם כי הארץ עמי כל וראו בא( )רברים הכתוב מן לךנתפרש

 מ"2ראל יראים הארץ עמי כל הכתוב מן ונמצא . עליך נקראה'
 ווה וראו. של השם כמשמע מישראל יריאים וכלם ראו כלםכי
 תירא אל מג( )ישעיה וכתוב העו!ם. לכל הנראה סיני הר מעמדהיה
 יהיו שלא לישראל מבטיח הזה והכח~ב אתה. לי בשמך קראתי גאלתיךכי

 אדם כל מיראים ישראל ויהיו הגאולה, בעת בעולם דבר משוםיריאים
 הנתונה בחורה ארם כל מיראים הם אומר ואתה . מאדם יראיםואינם
 מעמד זה . הארץ עמי כל וראו בה( )דברים ככתוב סיני הר עללהם
 העולם, לכל ומפורסם נראה שהיה סיניהר

 כי.
 עליך נקרא הן שם

 שמ התורה בעבור יראים הם מפניה להם, הנתונה תורה.הקרושהוה
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 אנפשהגין8

 האחת לסולל. הראוית ממילות שתי כננר פעמים עטניסלו-סלו
 ותאותיו הזה העולם ררכי השנית הטובים. ונתיבותיו הבא העולםדרכי
 החיים את היום לפניך נתתי ראה ל( )דברים התורה שאמרה והאהרעים
 הוא החיים והטוב. החיים זוגות, שתי הרע. ואת המות את הטוכאת
 עליה הולך האדם אשר והטובה הישרה ררך והטוב הבא, העולםזכות
 המות והרע, והמות . הבא לעולם החיים את בה וקונה הזהבעולם
 הארם אשר והרעה המעוקלה ררך והרע הבא. עולם עונש]הוא[
 בשני החיים ~בידת הוא אשר המות בה ומתחייב בעולם עליההולך

 החיים ככתוב האלה, הדרכים שני עמו לפני נותן והקב"ההעולמות.
 )שם( ככתוב מהן הטובה בררך לבחור וציום לפניך. נתתיוהמות
 בחיים לבחור שלמדם ומהוך וזרעיך. אתה תחיה למעו בחייםובחרח
 הזה בכתוב וכן המות. מדרכי ולרחוק למאום שהזהירם למד אתהכהצם
 הטובה. הצריקים מסילת האחת מסילות. שתי עשו סלו, סלואמר

 מהם ררך בכל שימו ה-ך פנו ואמר הרעה. הרשעים מסילתוהשנית
 החיים שימך כלומר שתיהן. בין מפרישין שיהיו ונבולים פנותפנות
 הולך שיהיה כרי הרעה, הררך בבול המות ושימו הטוב, הררךנבולי
 עמי מררך מכשול הרימו ואמר רוחותיו. לכל מוקף הטובה הררךעל

 להדריכם חושש היה ולא הרשעים על הזהיר ולא עמי. שהםהצהיקים
 להזכיר הוזקק ולא בחיים. ובחרת כשאמר האחר בכתוב עשהכאשר
 מספר האחר ענינים. לשלשה נחלק הזה הכתוב ונמצא אחר.רבר

 ררך. פנו שנאמר ובבולם 3רריהם והשני סלו. סלוהמסילות,.ככתוב
 מכשול. הרימו ככתוב ממנו המכשול והמרת הדרך תיקוןוהשלישי

 ומפרש האלה העניינים משלשת ואחר אחר כל על חוורוהוא
 שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה כי )שם( ואומראותם
 ולהחיות שפלים רוח לה"יות רוח ושפל רכא ואת אשכון וקרושמרום
 טעמה ואת לפמו אשר הכתוב ענין מפרש הזה הכתוב . נדכאיםלב.

 אותו והמשיב דרך? פנו סלו סלו הכתוב אמר למה שיאל אדםכאילו
 בא וכך, כך ונשא רם שאמר ומפני ונשא. רם אמר כה כיאומר
 קושרת השני בכתוב אשר כי שמלת סלו. סלו ולומר לצוותהכתוב
 מפרש ימצאנו יפה עיון בו והמעיין השני. אל הראשון הכתובטעם
 בריותיו לכל נתן הקב"ה כי אדם. בני עם הרבים וחסדיו השםצדקת
 אחר כל אליהם, צריכים הם אשר הכחות כל קטנכ ועדמגדולם
 לשאוב ]כח[ האדמה וצמח הארץ לגדולי נתן לו. הראוי הלקו כפימהם
 בה .הננשים הארץ עצם אל המחוברת המים ליחות אתולמצוץ
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 הנפשהג*ון

 מדרך בו מבין שאתה- לוי שם הוא והשני בלעדו. לאחרו~וינה
 על נשיאה משמע הוא אשר הנשא והוא , אחר דבר אלהמהשבו
 ודודו כבודו כשמקישים הטובות, ממדותיו היא הזאת והמדהאחרים.

 ונשא רם ואמר בריוחיו. כל על ומתרומם מתנשא הוא בריותיואל
 ומתעלה מתנשא דבר יש ואם , לבדו לו והנשיאותשהרוממיות

 שמו יתעלה רוממותו וגבוה, הוא רם ואם לרוממותו, מגיעאינו
 כאחת דבוקים האלה השמוח שני באו זה ועל עליו. מתנשאהוא

 שוכן , בהיבות כן כמו דבוקין אחרות שמות שני ואחריהןבתיבות
 בבית או בארץ השוכן מטעם אינו בכאן והשוכן , שמו וקדושעד

 ושוכן המעשה את המשלים מטעם ולא , שם שכן אשרמלשון
 לו הדומה וכל הזה והענין . נפשי דומה שכנה מלשון השלמתו,אחרי
 נדנוד אין אשר בכאן השוכן טעם אבל שמו, יתעלה ממדותיורחוק
 משמעת ]שוכן[ שמלת ומפני נוגעים. חליפע ולא תמורה ולאונענוע
 הזכרנו כאשר לו והדוטה היישוב כגון רבות במקומות אחרדבר

 השכינות שמו. וקדוש עד שוכן ואטר קדוש מלח הכתוב בו חלהלמעלה,
 המורה, מכל והנכבד הנפרש הוא הקדוש, לשמו ראויה הקדושהאשר
 נקדש שהוא ונפרד פרוש סדר על עד עולמי עד השוכן פירושוויהיה
 האלו במדות הקדוש השם את לכנות והתקק . דומה לומהיוח

 העולם מדרכי הענינים על לדבר בא שהוא מפני למעלה,המפורשות
 מענין ]מביא[ הוא אשר והפדיו טובותיו והזכיר ההם. במדוח הלוייםשהם
 כשהוא שמו יתעלה מנהגו וכן המכרוח. הטהורות במדותיו העולם לבני]זה[
 ההיא המדה מענין דבר לעולם מביא הוא ממדותיו אהתטזכיר
 אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל כ"ב( )דברים הכתוב שאטרוהוא
 ההוא מהענין שמי, את בו אזכיר אשר הענין מן וברכתיך.אליך
 דבר כל על לברך הייב שהאדם ראיה ומשם ברכהי. אליךאביא
 במקום וכן . ההוא הדבר מעין לקונו שבח ולתה לידו, בא שהואודבר
 את להזכיר בא עמו, לבני נתן אשר הגדולה המעלה לפרש כדיהזה

 שוכן ונשא רם והוא ההיא, המעלה על המעידות הקדושותהשמות
 זה ועל מרומו, בשמי האלה בשמות נקרא והוא שמו. וקדושעד
 ונשא רם אמר כה נ"ז( )ישעי' ככתוב, במאמרו אותם תולההיה
 עם והפריו טובותיו בהן הולה הוא ואחריו שמו. וקדוש ערשוכן-
 רוה, ושפל דכא ואת אשכון וקרוש מרום ואמר עולם.יושבי
 ושפלי המדוכאים עם כן כמו והוא , וקדושים מרומים במרומישכינתו
 וה נדכאים. לב ולהחיות שפלים רוח לההיות כדי הזה, בעולםהרוח
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 שוים המקום לפני שהם הזה הטעם מו ומשיא הנדכא. על השפלאת
 אחרת. פעם מקרים וזה פעם מקדים היה שזה מפניבמעלתם,

 שהיה מפני הנרכא ראשונה הכתוב קירם אומר נרברוהמעיץ
 הרבים רחמיו אליו הניע אשר המקום מוף אל שמו ומעלת רוממותומק"ם
 תחת שהוא ~פני דכא ההוא המקום וקרא העמק, מעו תקואבארץ,
 בשמים' -אשר מררם על ויראיו עבדיו זכירת להוכיר וכשבאהשפל.
 נקייה נשמתו גשר השפל את הקרים הזה, העולב אחר משקיףהיה
 אשר הנרכא ואחריו , עיכוב שרם בלי למעלה ועולה הרהורמכל
 ואחרי ההרהור, טן עצמו את לטהר הוא וצריך מהרהור ניצולאינו
 הוא והרוח שפלים, רוח שנאמר הראשון הרוח ומזכיר צריק. יקראכן

 הלווי הלב בשני והזכיר חיים. רוח נשמת כאמור הנשמה, אלהלווי
 הגוף. לההיות חושש שזה מפני נרכאים, לב באמרו הנוףאל
 כן ואחרי מזה. יותר בזה להכריע לנו ואין הושש, אינוווה
 מלפני רוח כי אקצוף לנצח ולא אריב לעולם לא כי שם( )שס הכתובאמר
 משמעת המקומות ברוב אריב מלת ופ" עשיתי. אני ונשמותיעטוף

 . אנשים בין ריב יה" כי כ"ה( )רברים כרכתי' , אנשים שני ביןטהלוקת
 מלשון הזה במקום והוא )בראשיתם"ו( יצחק. רועי עם גרר רועיויריבו
 הקשיבו שפתי וריבות תוכחתי נא שמעו י"ג( )איוב כמו וראיה.טענה
 מלשון הזה בכתוב אריב פעולת כן טענותיו. או ראיותיו פירושואשר
 ראוים בו שיהיו טעם אדם מבני רויש אהי' לא כלומר וטענה.ראייה
 אם כי מעשיהם אח מתקנים שאינם עליהם אטעון ולא ,לזכותו

 ואמר . הזו הנאה עליהם מעלה ואני זכות להם נורם זה ואיןלהצלהתם-,
 העולם את שמאברין הרשעים על אקצוף לא וכן , אקצוף לניחולא
 שאמרה והוא תשובה. שערי קהם ואפתח כליחה ררך אמציאםשלא
 פעולת מפרשים המרקרקים ורוב לעולם, בארם רוחי ירון לאתורה
 המבול לפני אשר הרורוח כל ואומרים , מריבה שהוא מדון מלשוןירון
 ימותם ממלא הקב"ה היה ישרה ררך על הולך רוח שפל בהם היהאם

 העולם ומן ביריו המפור וחלקו ררכר הוא מלא כאשר שנותם,ומאריך
 וזכות לכבור עמלו היה לא כי הבא, לעולם וכות קונה היה ולאהזה
 בעולם ונענש ימיו בחצי מה מהם הרשע היה וכן אותו. יורע היהולא
 והוא בירו המםור חלקו ומבטל מתנתו את מפםיר שהוא[ ]עלהזה

 שיהיו ראיה מהם מבקש אהיה לא בארם, רוחי ירון לאשאמר
 ברור ארם בני ררך היה תה ולענשו. הבא העולם לזכותראוים
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 הסתי ואכהו קצפתי בצעו בעון ואמר, מהם הראשון בכתובהתהיל
 להתנאות ותאותו בצעו מפני הזה הרשע לבו. בדרך שובב וילךואקצוף

 עליו קוצף והמקום השם, ועבודת האמת דרך עוזב הוא העולם,מן
 בתשובה מתראה ההיא בעת והוא . ואכהו קצפתי שנאמרומענ"טו,
 את מרמה שהוא במחשבתו ועולה לבו, בדרך משובה ומסתירבפיו
 פוקד המקום שאין להן ודומה כברן, תוכן אין אשר אנשים כרובקונו,
 ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו ט'( )יימי' הכתוב אמר ועליהםאותם,
 אף מוסיף הוא ברשעם המקום מן נסתיים שהם וכל . ארבוישים
 אותם מגלה והמקום נסתרים הם ואקצוף, הסתר שנאמר עליהם,וחימה
 כן. אחריבקצפו

 והשבים ההולכים הרשעים על לבו, בדרך שובב יילדואמר
 בידו מספיקין אין ואשוב אחטא שאומר כגון , הרעה דרכםעל

 אומר השני הכת ועל הראשון. הכת הן ואלו תשובה,לעשות
 והאיש ולאביליו. לו ניהומים ואשלם ואנההו וארפאהו ראיתידרכיו
 לבה ובכל כחה בכל נלחמת והחכמה ההוגה נשמתו אשר הואהזה
 היתה אשר החיה על גוברת באחרונה והיא ההיה, הנפשעם

 כונתו את ומבין לכו את יודע ב"ה והקדוש העולם, הנאותמתאוה
 ככתוב הזה, החלי לרפא כח לו ונותן לו, ופומך אותו עוזרוהוא
 על ללכת אותו מנהיג שהוא , ואנחהו וארפהו ראיתי דרכיו שם()שט
 האלה והניהומים המנוחמים, ולאבליו ניחומים לו ואשלם הדרך,נכון
 נפשו זכות וזהו ממנה, נמנע שהיה תאותו תמורת שכר לו נותןשהוא
 מצאה שלא וחרבה אבילה היא אשר החיה, נפשו זכות ולאביליוההוגה,
 ויש תחרב. כטעם שהוא הארץ תאבל מלשון בכאן אביליו ולשון ,תאותה
 בעולם הנאה לה אין וההוגה החכמה הנפש כי מכאן להביןלך
 אותה מנחם ב"ה והקדוש מאפרה, על ומרה כועסת היא אבלהוה,

 כעסה על תנחומין הבא העולם זכות לה ונותן , לבה עלומדבר
 יהחרדה והמשתוקקת התאוה בעלת היא החיה והנפשומרירותה.

 ואמ מהם, נהנית אינה אם וחרבה ונאבלת הזה, העולם תאותעל
 מנחם ב"ה הקדוש תאותה, כופה ותהיה ההוגה לנפש נכבשתהיא
 מזכה שהקב"ה רואה ןאתה[ ומכאן חסרונה. וממלא שכרה ונותןאבלה
 ומחיב אליה. נשמעת שהיא על ההוגה הנפש בזכות החיה הנפשאח
 היתה שלא מפני החיה, הנפש בחובת ומענישה ההוגה הנפשאת
 . עליה וגוברתכופה
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 . לכבודו הניח אשר תאותו תהת וארוכה רפואה לוומוסיף
~ 

 והרפואה
 שהיה תאותו תהת הבא לעולם אותו מראה שהוא תהיההואת
 והנאות קעב, אין עד ומשובהות מהן יפות דמיונות הזה בעולםמתאוה
 הן הזה העולם הנאות וכל מכאוב. ולא עעב לא בה שאיןרבות
 הטובות וכל וחלאים, ועירים ומכאובין עעבון אליהן ונדבקמיונות
 כגון דופי. שום להם אין הבא לעולם לצריקים מראה הקב"האשר

 כםף ושל זהב של ושלחנות זהב של ומנורה זהב ועורת חשובהמרגלית
 מן הקדמונים בדברי מועא שאתה וכל , מעדנים וכל טוב כלמלאות
 אשר יערם את הכובשים הטובים לעדיקים נראים יהיו כלם , להםהדומה
 כל אשר התמימים העדיקים אבל שבעולם. טובות אל נוטהלבם

 הבא לעולם לזכותם עריכין אינן ועבודתם, שמים יראת והנאתםהאותם
 ל"א( )תהלים נאמר זכותם ועל הזה. העולם דמיוני מכל דבר שוםאל
 וגו'. ראתה לא עין וכתוב ליראיך. עפנת אשר טובך רבכ1ה

 להזכיר בא הבא, לעולם העדיקים מעלת והשלים שהזכירן4נדץר
 נגרש כים והרשעים -נ"ז( )שע" ואומר הרשעיםמחתת

 סוער כשהוא הים כאשר וטיט. רפש מימיו וינרשו יוכל לא השקטכי
 נפשות כן נפרשים, ולא נכרתים ואין ונרעשים נגרשים מימיוכל

 טבועות האדם תועבות ובמעולות ומתלכלכות יהד מתערבותהרשעים
 תהיה ולרע הזה, כבעולם הבא לעולם מאהותה נכרת מהן אהתואין

 וטיט רפש רגשו הים פער תועאות וכאשר . הבא לעולםאהריתה
 והוא נפש. ודאבון לב תמהון ואחריתם הרשעים, כוף יהיהכן
 טוב הלק להמ שאין עליהם חתומה בנזירה הפרשה את ]הותם[א(
 גזר . לרשעים ה' אמר שלום אין שם( )שם קכתוב , ימיהםכל

 הזה בעולם לא להם ראוי ואינו מהם אובד שלום שיהיהעליהם
 הזה בכתוב הקדוש שמו להזכיר ראה ולא הבא. בעולם%א

 הקדוש שמו אלהי ואמר עליהם, משקיף ולא להם אדון שאינולהודיע
 והירא העריק כאלו לשונם על מדבר והכתיב ויראיו, עטו עלהלזו
 שלום. להם שאין הרשעים על גתר הוא שלום לי הנותן אלהיאומר
 רשע וגם למענהו ה' פעל כל י"1( )משלי הכתוב שאמרוהוא
 , להם הראוי לענין ברואים הם ומפעליו הקב"ה בריות כל . רעהליום

 והחיים הטוב לכבודו דוכינה והקב"ה הרעה, היא לרשעוחראוי
 נוה אשר הטסלות שתי הכחוב הראה הזאת ובפרשהוהמות.
---.--. - - 

 .סופק בכ"יא(
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 אתה הזה והכלל מוכיחו. אתה ולמי להוכיחו ראוי אתהדבר
 פשעם לעמי והגר נ"ז( )ישעי' הכתוב שאמר מה מתוך אותומבין
 -יעקבולבית

. 
 והרבור. הפה טעות הוא הזה והפשע חטאותם.

 אלהים, יראי הם עמי עליהם אמר ואשר המעשה. הואוהחטאת
 כי מזה בירך ויעלה חטאתם. יעקב ובית אליו, להתלוותהראויים
 שהוא טעות מכל והתמים הירא ואפילו ארם כל להזהיר חייבאתה
 ואפילו במעשיו הצריק אחר להרהר ואין פיו. וברבר בלשונושוגה
 ונאנח עצמו מייםר שהוא מפני עבירה עובר אותו רואהאתה
 עובר חכם תלמיר ראית אם "'ט( )ברבות רז"ל שאמרו והוא הטאתו.על

 כלומר תשובה, עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילהעבירה
 אבל לביישו. רשאי אחה ואי תשובה ועושה מאליו מתנחםשהוא
 אותם חושר שאתה רבר כל על להזהירם חייב אתה יעקבשאר
 חטאותם. יעקב ולבית ככתובבו,

 רבר כל - על רבים בלשון
 ארם בני שחובת ובירוע יחיר. בלשין לברו פשעם לעמיורבר,
 והפשעים הלב מצד הם והעונות וחטאות. ופשעים העונותהם

 פשעים מהו הכתוב והזכיר המעשה. קילקול והחטאות הפהטעות
 בכלן הקשה והוא ומעלו בלב הוא אשר העון הזכיר %אוחטאות
 קצפתי בצעו בעע שמ( )שעי' בתחלח אמר כאשר לקעף גורםוהוא

 כשלת כי ככתוב , המכשול והוא להם גורם העון והמרי הקצףואכהו.
 עמי מדרך מכשול הרימו ככתוב המכשול להרים כוונתו היחה ואםבעוניך,
 הפשע עם בפירוש המכשול היה הוא אשר העע מן להזהיר לוהיה

 שאין הזו הטענה בתירוץ לומר לנו ויש מהן. הזכיר אשרוהטאת
 ואינו , לב סתרי כל יורע שמו יתעלה בורא של ררכו ארם בניררך

 אינו אם הוה בעולם בלבו מהרהר הוא אשר הרהורו על אדםמעניש
 במעשה או בפיו טועה אדם ואם בידים, או בפה או למעשהמוציאו
 לעונש גורם ההוא העון ונמעא ן מהמקום נענש אינו לבו בכונתשלא
 ארם ובני , ביד או בפה המעשה אל ניבק המקום לפני המכשולוהוא
 האדם כי כ"ב( )שמואל כרכתיב הלנ סתר "ורעים ואינם המעשה אתרואין
 לו היה המעשה את רואה וכשערם ללבב, יראה וה' לעיניםיראה
 בדבר מתחייב ]זה[ ומפני הפה, עם או היר עם מסכים הלב שמאלחוש
 לו ואין מכשול, הרימו ככתוב ולהרימו להוכיחי לו הנבלה הדברע5

 החשרה אשר איש לחשד לנו שאין רואים אנו ומכאן הלב. אחרלבקר
 אמרו כאשר מעצמו. המתבייש את לבייש ולא ממנו, רחזק רעבדבר
 בירך עלו וכבר תשנבה. עשה שמא אהריו תהרהר אלרבותינו
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 תוכהת היא זו נשמע. קולכם אין הזה בענין צומכם אםקולכם,
 וכל השם בעבורת ולמתראים עליו גובר יצרו אשר ההוטאהאיש
 הררך על להלך הבאים ולכל כברן תוכן אין אשר היוהרהבעלי
 ואומר, התימה ררך על שואל הכתוב , אותו מתכוניםואינם
 כאגמון הלכוף נפשו אדם ענות יום אבהרהו צום יהיההכזה
 ן הצום אין לה'? רצון ויום צום תקרא הלזה יציע ואפר ושקראשו

 ויהיה וראשו קומתו את משפיל ארם שיהיה המקום לפניהמובהר
 לבני ומראה תהתיו ואפר עפר ומציע בעיניו הארץ אלמביט
 ומכזב, משקר שהוא יורע והמקום ומתעצב, מתאבל נפשו אתאדם
 אמר בתהלה לבן. מונע ואינו וממשתה ממאכל פיו מונעוהוא
 ן והוא להם גורם העון והמכה הקצף ואכהו. . קצפתי בצעובעון

ן עמי. מדרך מכשול הרימו וכתוב בעונך, כשלת כי שנאמרהמכשול
 המקום, לפני המובחר והרצוי הצום צורת תולה הזהךהכרנוב

 אגורות התר רשע הרצבות פהה אבהרהו צום זה הלאואומר
 ן בכתוב מרבר והוא תנתקו. מוטה וכל חפשים רצוצים ושלהמוטה
 התענית בעת ומכריהו עליו גובר יצרו אשר האיש עםהזה
 עליו אמר אשר והוא לבו, את לכוין מניהו ואינו הצום,וביום
 ואין ואשוב אחטא האומרים והם תצומו. וטצה לריב הןהכתוב
 ויום אהטא כן כמו והאומרים תשובה. לעשות בירם ממפיקהמקום
 טועים שהם הננין ענין כל ותהת ומזהיר. נוזף לכלם מכפר,הכפורים

 אוהזים היו אלו אותם מזכה שהיה אחר ענין להם נותן הכתובבו,
 פתח בכאן אומר הוא רשע, באגרוף להכות להלן שאמר תהתבו.

 לקשר מהרהר שאתה זמן כל מקובל צומך אין כלומר רשע,חרצבות
 כל ממך מתיר אתה אם אבל רשע. באגרוף ולהכות רעקשר

 לשמוע זוכה תהיה לבם, והרהור ערפם קושי שהוא רשעחרצבות
 לרהק מצוה הוא תצומו, ומצה לריב הן להלן שאמר ותחתולקבל.

 מוטה וכל וכתוב מוטה. אגורות התר ככתוב עולה. ומכל הריבמן
 נצים אנשים שני בין שלום מביא שתהיה , מוטה אגודות התר .תנתקו
 תנתקו, מוטה וכל הררך. מן ונוטים להריב בוה זה ואחורים אגוריסשהם

 לחברך, ונוטר נוקם שאתה רבר כל ומחשבותך לבך מתוך נותקשתהיה
 הפשים, רצוצים שלה ואמר ישר. מדרך זה במעשיך נוטה.ואתה
 ומשעברות היצר בעול אסורות הם אשר האלה האנשים נפשות עלרמז
 מעול אותם ופודה שעבורו מתחת אותם משלה שתהיה ידותחת

 הטבורות, נתוקות הרשע מוטות כל יהיו ההיא ובעתממשלתו,
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 ומלמדם מכניעם ויהיה הזה, העולם בעםקי ולהגות מלהרהר וקרבולבו
 ימיו כל נפשו את מונע ואינו , ונפלאותיו שדי בגבורותלהרהר
 ימיו, כל ומתענה צם הוא כאילו לו נחשב יהיה טהור, ומשתהממאכל
 ההכמים בעיני יהיה נפשו מענה ואינו גופו את מרעיב יהיהואם
 בעולם רואה ואתה מתעניתו. זכות לו ואין נפשו, רעבון עלנענש
 גופם את מענים והם ישרה, בדרך להלך מתאוים שהם אנשיםהזה
 ) נפשותם, את מענים ואינם ימיהם, ברוב המשתה ומן המאכלמן
 כל על הזה, העולם בעסקי להתעםק תעניתם בימי ממהרים הםאבל
 וענינים הבאי מדברי לשונם את עוצמים ואין להם, מזדמן שהואדרך
 החכמים כל כעיני האלה והאנשים גנאי, לידי להביאם יוכלאשר

 המקום לפני והרצוי העינוי כי העיקר. את ומניחים הטפל אתשומרים
 אשר וכל ובפה, בלב הזה העולם טנופי מכל רהוק יהיהשהמתענה

 . יהיה , עליו שלטון לגוף ואין , ובדבורה בהרהורה בו משתמשתהנפש

 מדבה הזה הכתוב הזה התענית דמות ועל . התענית ביום ונקיטהור
 מהתענית כאן מדבר -אונו כי להשביעו, ולא הגוף לרעבון חוששואינו
 אומר ועליו היחיד, תענית על אם כי התורה, סן עליו מצוה הואאשר

 תענית הקובעים על הזה בדבר טוען שהוא לפי . תתעלם לאמבשרך
 ואינם בשרם את ימיהם כל ומרעיבים כמצותו ולא כדרכו שלאלנפשם
 כאילו ראית? ולא צמנו למה אומרים והם הנפש, לעינויחוששים
 להתענות התורה מן מצוה אשר הימים על המקום לפני משתבחיםאינם
 קול בשמיעת ולא בפסח, מצה באכילת משתבחים אינם כאשרבהן,
 שהם בשרם בעינוי לפניו משתבחים הם אבל השנה, בראששופר

 המקום לפני ומשתבחים התורה, מן שלא נפשם על בומחמירים
 אומר והוא ? תדע ולא נפשנו ענינו ראית ולא צמנו למהואומרים,

 נפשותכם מרעבון יותר לפני רצת היה רעבים משביעים הייתם אילולהם
 על מרחם אני אשר לפני אשר החכמה מדת לפי כהגן, אינואשר

 ברעבון מצוה אני כן , ולהשקותם להשביעם ומצוה והצמאיםהרעבים
 עליכם מרחם אני אבל כדרכו, אינו אשר עליכם מרחם ואינינפשכם,
 לחוש אתכם מצוה ואני , -הזה העולם מתענוני ושמירתה הנפשבעינוי
 המדע והכמי אחרים. לרעבון חוששים ]אתם[ כאשר גופכם רעבוןעל

 הרשע ואם הרע, יצרם בידי הן אםורות הרשעים נפשית כיאומרים
 ומצוה לו יחשב טוב ומצמיאו בשרו את מרעיב ת.טובה לעשותהרוצה
 רוחה ולהמציא ולהכניעו הקשה יצרו את להכאיב כא שהו(ו לפיבדולה,
 הגוף כח מהליש אינו אם להצילה יכול ואינו בידו, האפורהלנפשו
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 הנפשהגטן16

 אז און ורבר אצבע שלח מוטה מתוכך תסיר אם טעמו, פיעל
 ומלמד וחטאות, ופשעים עונות הזה בכתוב הזכיר והוא . יענה וה'תקרא
 מהם, אחר מכל וטהור פרוש שיהיד, ער נשמעת אדם תפלתשאין
 הרהור כל תםיר הלב שבתוך העונות מן מוטה מתוכך תסיראם
 מעשה שהן חטאות אצבע שלח לבך, מתוך רעה מחשבה וכלרע

 שלוחך, על ולא ידך על לא רעה רעך על חורש תהיה שלאהאכזרים
 או און דבר עמך בני על מלדבר נזהר שתהיה הפה פשע שהן אוןודבר
 הגלויים בדברים היא הזה בכתוב אשר הזהרה כל בפיך. עולה אושקר
 ברברים לפניו אשר ובכתוב , בהם המהר משבחים והם אדם,לבני

 המקום לפני הזכאי כי ללמרך , לפניו ורצויים המקום לפניהגלויים
 ככתוב . עמו לפני זכאי שיהיה עד אלא , שלם זכותואין

 לפני נקי היה אם . ומישראל מה' נקיים ןך;ייתם ל"ב()במדבר
 אז ככתוב נשמעת. ושועתו נענה קולו יהיה עמו ולפניהשם
 ע"ה רבותינו אמרו ומכאן הנני. ויאמר תשוע יענה וה'תקרא
 אדם כל אין מכאן ותאמר יטול. השררה את ליטול הרוצה כללא
 מפני , קבע שאינה תחנונים תפלת ]אלא[ המקום לפני להתפללראוי
 לפי אם כי המתפלל רצון לפי האדס לתפלת מקשיב הקב"השאין
 עד רצון, עת ה' לך תפלתי ואני צ"ד( )חהלים כדכהיב בוראו,רצון
שיהיה

 רצי
 עונו, מזכרת תפלתו תהיה ]לא[ אם יודע ומי מלפניך.

 מן אחד ואמר עוני, את להזכיר אלי 21אתה נ"ד( ב' )מלכיםכדכתיב
 יסורין על המקום לפני האכף לשפוך לבך ימלאך אלהחכמים
 ומי מעוניך. מקילין יהיו אולי אותם סובל הוי אבל עליך,הבאים
 כדכתיב מהן. גדולה שהיא מצרה להציל באים ]אינם[ הם אםיודע

.

 שיהיה והוא בתוכחתו. חקוץ ואל תמאם אל בני ה' נמוםר ל()משלי
 מקרה בכל ואומר זו, נם איש נחום עדן נוהו ההואכהסיד
 בטחונו כפי לטובה זו גם אומר הוה בעולם אותו קורהשהיה
 , ולרחמים לטובה הם שמו יתעלה גזרותיו שכל בוטחשהיה

 תפלה מתפלל הוא ואם מעשיו. כל על 1רחמיו קמ"ה( )החליםככתוב
 מהן שובו אהרי ועונותיו פשעיו על וכפרה מחילה לדרושותחנתים
 דומה זה ואין תחנה, ולשפוך בתפלה להאריך לו יש עליהם,ונחמתו
 והכתוב הזה. בעולם רצונו את ולהפיק שאלתו את למלאותלמתפלל
 ואומר , בחכמתו דורו בני את העוזר החכם מעלות מפרש כןאחרי
 המסיר זכות שהודיע אחרי תשביע. נענוק ונפש נפשך לרעב,תפק
 זכות מפרש הוא לפניו, אשר בכתוב נתפרש כאשר מוטהמתוכך
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 למד ואתה . תמיד טעם ההו , תכלה ולא אחריח ולא קצבהולא
 העולם ימי כל הוא יחקיים והחכמה התורה ומלמר שהמרביץמכאן
 באחרונה ממנו ונמנע הלמור מן ירו מעלה אדמן ואם נאבד,ואינו

מעשהו
 הראשי

 . לעולם ממנו אובר ואינו בירו קיים יהיה רבץ אשר
 אותם עושה ארם אשר המצוות שרוב מפני הזה הרבר הואוברור
 מצות המקיים כגון עהטיהן, אהרי הזה בעולם קיימא להםאז
 מצוה עושה הוא רבות, וכהנה בפמח מצה או וחמץ וקוקבסוכה
 , עשייחה בזמן עליה שכר וקונה זמנה בעבור ועוברת גרמאשהומן
 הראשון, זכותו וטאבד עון קונה הוא באהרונה בה מזלזל הואואם

 וקיימא עמידח לו שיש רבר לעולם מביא החכמה אתוהמלמר
 כן אחרי הוא ואם כבהמה, נהשבת שהיתה ארם נפש בהותחיה
 שלא עושה או עבירה עובר הוא חורה אחר לאדם מלהקנותנמנע
 הוא אבל הראשון, זכותו את מאבר אינו אבל האחרון הזה במעשהכהוגן
 בינה אנשי וכל וער. לעולם שכר וקונה ועומר קיים בעולםנמצא
 והשביע תמיר ה' ונחך הכתוב אמר ועליה . הזאת בראיה מוריםומרע

 . תשביע נענה ונפש לו שאמר תחת , יתליץ ועצמותך נפשךבצחצחות

 והצמא הצחות בצחצחות הבא בעולם נפשו להשביע מבטיחווהוא
 ותולעה רמה שאין לעצמותיו חליצות לו נותן יהיה , הזהבעולם
 לאנשי נותן המקום אשר הראשונה המעלה היא וזו בו,שולטת
 זכותם והוא במלאכתו, ונעסקים תורתו, רמיה בלא ומלמריםאמונחו
 מעלה ]עוד[ להם ונותן הזה בכתוב. כן ]אחר[ אומר והוא הבא.לעולם
 וכמוצא רוה כגן והיית ואומר הזה, בעולם אותה קונים שהםאהת
 וצמחים פירות מוציא הרוה הגן כאשר מימיו. יכזבו לא אשרמים
 הרבים המים ומוצא משיקויו, חםר ולא מרויחו חסר ואינונאים

 בן נכזבים, ולא נמעטים ]לא[ ומימיו יכרמים שרות]שקים
 עם ואמת הסר עושה החכמה, זרועי והנוטע התוויה מימימשקה
 , ורבים בידו נובעים וחכמתו תורתו ומימי , ורעבים אליההצמאים

 השני, ובכתוב הראשון. בכתוב אשר המעלות שתי הןואלו
 הזה העולם תקומם. ודור דור מוםדי עולם חרבות ממךובנו

 מדרך אם כי נורע והמשפט האמת ואין ובמשפט, בחסדטתקומם
 .]ואמ[ והמשפט והאמת והתושיה העצה סרר דרך הטפרשתהתורה
 והמשפט והאמת והתושיה החכמה תהיה בעולם, נמצאת החכמהבית
 ומחקיים מחיישב ]העולם[ יהיה בהם נוהג העולם ואם וירועים,נלויים
 גורם לרבים והמלמרה התורה את המרביץ ונמצא וכשורה.כהגן
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 והוא הזה. בעולם לגופו מהנה שהוא דבר מכל לעשותו אדםבני
 או למציאותו, החפץ ראשית , חלקים לשני אדם בני דרכימחלק
 והוא המאמין, על הזה ביום אמורים ושניהם , במצט"ותו ודבורהגיון
 הרהור תהרהר ולא תדבר שלא רבר, ודבר חפצך ממצואשאמר
 אבל בו, וליהנות אותו למצוא כדי הזה העולם מעפקשהוא
 וביראח , הבא העולם בדבר לשונך ומלל לבך והרהור דרכיך כליהיו

 שני על מדבר ]אינו[ שהוא הזה הכתוב מן והנראה ועבודתו.המקום
 או אחת במצוה המזכה על בכאן מדבר אינו כי לבדהן, האלההימים
 עםקו אשר מצוותיו ובכל השם עבודת בכל להזהיר אם כישתים,
 לעולם חושש ואינו הישר, הדרך ודריכת שמים, יראת חייו ימיכל
 המוציא הדרך על ימיו כל דרכו ויהיה חאוותיו, על חושש ואינוהזה
 בהגיון לבו ושמחת עינוגיו אבל נאה, ומלבוש טוב מאכל שבתביום
 ולהבין להסתכל אלהיםרת

 באותותי
 לעיני הוא הגב(הים, מעשיו ובכל

 עונג, להן קורא תאוותיו וחםרון מעסקיו ולשביהה עשר הזההעולם
 מכל בלבו שובת ימיו בכל והוא ענג. לשבת וקראת כתובכאשר
 , מלאכה מכל שובת שהוא בשבת ומוסיף , רעדבר

 והוא.
 את מענה

 ומוסיף , הרעים הזה העולם עסקי מכל אותה ומרחיק , יום בכלנפשו
 ועל הגוף, הנאות ומכל ומשתה מאכל מכל נמנע שהוא הכפוריםביום
 )ישעי' אומר הכתוב המקום לפני הנדולה ומעלתו הזה האישכבוד
 מכל שובת היה כאשוי , ארץ במתי על והרכבתיך ה' על תתענג אונ"0

 נמנע שהוא הכפורים ביום ומופיף הרעים, הזה העולם מךעסקיו
 והנאה עסק מכל ולבו וידו ולשונו פיו כובש והוא ומשקה,מאוכל
 מקריבהו הקב"ה כן עונג,. הזה למעשה וקורא שמים, לשםשאינה
 כאמור . אביו, על כבן ולהשתעשע עליו להתענג ומוכהו כבודואל
 את ומשפיל יצרו את כובש הוא וכאשר ה'. על חתעננ אז)שם(
 וגבוה דר ולהיותו ארץ .במתי על לרכוב אותו מעלה המקוםנפשו,
 כאמור , הארץ על והבמות הגבעות כאשר , בעולם דורו בני כלעל
 הנאות מכל נמנע הוא וכאשר ארץ. במותי על והרכבתיך)שם(
 כבורו מזיו ומשקהו מאכילהו הקב"ה טובותיו, וכל ותאוותיוהעולם
 נחלת והאכלתיך )שם( כאמור לעולם, אבינו יעקב לו הנחילאשר
 נחלתו. חבל יעקב עמו ה' חלק כי ל'ינ( )דברים וכתוב אביך.יעקב

 נחלה אבינו ליעקב גנז הקב"ה כי האלה הכתובים משני מניןואתה
 והעוסקים שמו את היראים לבניו מורישה והא הבא, לעולםטובה

 כלומר רבר, ה' פי כי אביך, ץעקב נחלת נאמר זה ועלבעבורתו,
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 המקום על ונאמרת חדנותיו, ה2גנותיו עונוחיו- על וטהרהמחילה
 כתוב .ועוד מלפניו, רחמים המבקשים עבדיו אל השב שמויתעלה
 כל את ושמר עשה אשר חטאתיו מכל ישיב כו וך;ר,2ע י"ח()יחזקאל
 צדיק ובשוב )שמ( אומר, אחר וכתוב וצדקה, משפט ועשההקתי

 בשני התשובה הרשע. עשדן אשר התועבות ככל עול ועשהמצדקתו
 הדרך מן שב האדם וכאשר הרשע, ועל הצריק על נאמרתהכחובים
 הלשון, במשמע הפרש ביניהם אין הטובה, מן שב הוא כןהרעה
 רבים ענינים על הקדש בלשון נאמי שב פעולת כי רואים אנוומכאן

 שם מהם להפריש מספרם על לחקור באים ואנו בפירושם,מתהלפים
 ראוי נהיה ומשם חובוחיו, על הארם נחמת שהיא האמתיתהתשובה
 , נאמנח תשובה מקום על שב להקרא הראוי -הוא מי .לפרש

 על הקדש בלשון מתפרש ממנה והמצטרף שב פעולת כי אומריםואט
 או , אחרת דרך אל הדרך מן הזרה לשון מהם הראשון פנים,שבעה
 המפורסם הת, הזה והענין אחר, דבר אל הזה הדבר מן חויר לבושיהיה
 ה' שב לא ל"א( )יימי' לנבולם בנים ושבו כנון שב, העולם.מפעולתלכל
 ימ"ב אפו,מחרע

 מחרון ושב ט'( )קהלת השמש, תחת וראה שבתי כ""
 אל מתעבר אינו הזה והפועל '"ב(. )קהלת הארץ על העפך רשב ג'( )יזנהאפה
 הנביא אל כאמור , מתעבר הוא עליו ה"א בתופפת כבד יהיה ואם ,פועל
 כ"ב( )דברים ן לו והשבותו ה'( )זיקיא המלה, את והן2יב י"ג( )מלכים השיבואשר
 הדבר, השיב ]לפעמים[ הקל שב ]נם[ משמע רהיה החזיר, מלשוןוהשיב
 את המקום והשיב אמר כאלו , ל( )שמ שבוחן את אלהיך ושל-ה'כאמור
 אהלי שבות ~2ב ד;נני , פ"ה( )תהלים ישענו אלהי שובנו וכמוהו ,שבוחך
 נתינה מלשון והשלישי , קנ"ו( )ההלי' שבותנו את ה' ,2ובה , ל( ~רמ"יעקב
 לכהך לה' המושב האשם כגון לזה, כדומה או תסורו; או פריעהאו

 שבין וההפרש , ג'( )מ"ב כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב)במדברה'(
 בעןמו הדבר את השב אהד כי המושב, האשם ובין הבזלה אתההשיב
 ללשוך דומה ישראל למלך והשיב וכן תמורתו, הביא השני בעליו,אל

 היה אשר הכבד הפעל מן מופרש הלשון זה ומפני מתנה, אותשורה
 כאמור בכאן שב ומשמע , וישיבה שב לשון ההרביעי . נזכרלפניו
 ובא ישיבתה, או תשובה משמעו אשר ציון שיבת את הןבשוב
 , שב מן חןוב שיבה ויהיה , קימה למשקל הרומה שיבהבמשקל

 הזאה בארץ תשבו שב ואם , וכמוהו , קם מן חצוב קימהכאשר
 ה/ בבית. ושבתי וכמוהו . בארץ תשבו ישב ואם אמר כאילו מייב()ירמי'
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 "נםש"גתוש2

 מעשהו על מתנחם והיה בה, והאמין לו נודעת בה והטא עליהעברו
 הפעולה משמע על תשובה בעל בזה קוראים אנו אין עשה .אשר
 האמונה, דרך דורש או גר להקרות וראוי הלשע, הרחבת על אםכי

 ובשוב שאמר הכתוב דרך על תשובה בעל לקרותו סומכים שאנואלא
 בתהלתו, מאמין היה לא הוה הרשע ]כי[ ויכול , משפט ועשהרשע

 ולא ישרה דרך המבקש כל ונמצא תשובתו. הנקראת היאואמונתו
 בוריו על העניןהזה ולהעמיד תשובה, בעל נקרא מקדם מבקשהיה
 אחר. סדר על מסדריןאנו

 ונחלק אוחה, עשותו אחרי ממנה שב יהיה העבירה מן השבןאךכפר
 בזדוה אותה עשה ויכול בשגגה אותה עשה יכול חלקיםלשני

 המאמין אל אותו מלוה אתה והראשון בטצוה, למאמין יוצא השניוההלק
 מנהג נוהג אינו וזכותם האלה החלקים שני ועונש מאמע, שאינוואל

 מעונש מאד קטן שגגתו מעשה על הראשון עונש אומר ואניאחד.
 שלימה תשובה מזרונו השב שכר אין , בחלופם וכן זדונו, עלהשני
 המאמין, חוב לדעת ממנו גדול להיות ראוי אבל משגגתו, השבכשכר
 מעשה. אחר תשובה והוא אחד, בחלק נמנים האלה החלקיםהשני
 חלקים, לשני בראשון נחלק הוא מעשה לפני העבירה מןוהשב
 והתשובה לעשותה, ומהשבה בעבירה הרהור אחרי שב יהיהיכול
 ויצר , והרהורה העבירה בעונש למאמין אם כי מזדמנת אינחהזאת
 שב יקרא ויכול ממנו, ומרחיקו בשטן נוער והמקום לשטנו באהרע
 למי תזדמן הזאת והתשובה לעשותה, הרהר 5א ואם העבירהמן

 מהם אחד כל שירע וכיון העבירה עינש .יודע ואינו טאמיןשהוא
 הסכמתו כבור ונמצא לעשות, שלא והסכים בו האמין העונשאת

 תשובה נקרא"ם האלה החלקים ושני מעשה, לאחר כחשובה לונחשב

 גדול החכמים כל לדעת מעשה לפני הזה והחלק המעשה.לפני
 והוא המקום לפני שכר קונה שזה טעשה, אחר הבא מן המקוםלפני
 המקום ואם העונש, את מעליו מעביר והראשון עונש, שום נתחייבלא
 אהר תשובה שבעל מפני לא שמו יתברך מצדקתו ההו שכר לונותן

 עונו מחילת לו ודי , שכר לקבל ראוי העבירה מעשה אותהעשותו
 .ומעלו

 נכללים תשובה בעלי מוצאים אנו בהם וכיוצא אלו רברינווטתוך
 האנשים כי לנו נתברר כבר כי גדולים, כללים שלשהתחת

 שני , תלקים 5ה' יחלקו ממנה והנוטים , הישרה ררך ע5הה~כים
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 הנפשאנוז21

 בעיניו, עצתו ונאמנה לבו על העולה הטעם בירו נתהזק .תרש"ט,
 לבוא רצונו והיה תרשישה, עמהם לבוא בה וירד שכרה נחןומיד

 אשר ארץ אל הנביאים אל דל כבוד ינלה אשר הארץ מן לצאתתרשישה
 שם יגלה אשר המקום מן ה' לפני תרשישה כאמור נגלית, כבורואין

 שלא כוונתו והיתה אחר, נביא יד על דברו הא5 ישלים אוליכבודע
 יונה על לחשוב אומרים אנו הזה ובטעם לרשעים, שליחלהיות
 אומרים ואנו הנביאים. ועל הצדיקים על שנחשוב כפי יפו אלבירידמו

 הזה, במחקר ראינו כאשר לטובה היתה וכוונתו זו מחשבתואם
 על נענש לא אומרים הזאת הטענה על משיבים ואנו נענש, היהלמה

 עשה לא ]והוא הרשעים את להזהיר ?וה שהקב"ה אלא הטובה, ווטחשבו!ו
 דברת ולא תמות מות לרשע באמרי לי'0 ~הזקאל ליחזקאל אמר כאשרכן[

 הטיל ]וכאשר "בקש. מידך וימו ימות בעונו רשע ההו מדרכו רשעלהזהיר
 בא ההוא שהםער לבך על עלה לא הים בת4ך הזה הגדול הסער[ה'

 מצילו שהקב"ה בוטח והיה שטים לשם היה וברחו שכוונתו מפניבגללו
 צדיק רעות רבות ל"י( )ההלי ככתוב , הצדיקים את מציל הואכאשר
 פחד בלבו שאין בוטח איש משכב שכב זה ומפני ה', יצילנ4ומכלם
 קום נרדם לך מה לו ויאמר החובל רב אליו ויקרב וירדם ו"2כבשנאמר
 נרדם לך מה לו ואמר חכם איש היה הזה החובל רב אלהיך, אלקרא
 ותומתך בצדקתך בוטח אתה ואם פחד, בלבו שאין אדם משכבשוכב

 לך ישועתו להחיש רחמים לבקש אתה הייב עליך ירחםשהמקום
 ויאות נאבד, ולא לנו האלהים יתעשת אולי אלהיך אל קראקום
 יכול בחפלתו ובצרה, בצער הזה בעולם העומר כל כי לואמר
 וכמו הצילם, צרותם ומכל שומע וה/ צעקו )שם( ככתוב , מצערולהנצל
 אותו, וחונן צעקתו שומע הקב"ה נעשק או בעול מחברו השער כלכן

 הקב"ה נ"ד(, )שמזת אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיהנאמור

 וםובל והשיתק ורחמי4, חנותו לפי צרה מתוך אליו הצועק כלשומע
 הוא ואם הגוזל, מן ונפרע הבא בעולם םבלותו שכר לו נותןהקב~ה
 הנגזל, את מפיים אינו אם הנוזל מן פורע הוא המקום לפניצועק
 ומכאן הזה.. בעולם שנתפיים מפני הבא לעולם זכות לנגזלואין

 וממתין שותק היה ויונה אלו, בדבריו היה חכם החובל שרבאמרנו
 כשאמר יונה על לדרוש בכאן לנו ויש הכא. לעולם שכר לולהרבות

 בדבר והמעיין לאו, ואם קרא אם אלהיך אל קרא קום החובלרב
 .לו שנתברר מפני ההיא בעת התפלל לא יונה כי רואההיטב
 כי ההיא בעת להתפלל לו היה ולא חשב, אשר במחשבתוטעותו
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 הרברים מתוך כלומר להם[ הניר ]כי בורח, הוא ה' מלפני כי האנשים ירעוכי
 להם הגיר הוא כי בלבך יעלה ואל , בורח הוא כי ירעו להם הגיראשר
 אומר הוא דבריו, מתוך הבינו הם אבל המקום, מלפני בורחשהוא

 משמע ויהיה בורח, הוא כי מטנו הבינו והם אני, אלהים ירא כילהם
 ופעולת פיהו, עליו אכף כי לו עמלה עמל נפש "'1( )משלי האומר ככתוב]כי[

 פשעי, או עוני פירושו אשר יכבר, לא עליך ואכפי מן חציבה בכאןאכף
 פיהו עון כלומר, נפשו עמלה העמל פי מעון הכתוב םררויהיה
 המכים כי ביזרעאל להתרפא וישב וכמוהו העמל, לו גרםואכפו
 כי ירעו להם הגיר מאשר בכאן תהיה ןכן כ"ב( ב' )י"ה , הכהואשר
 בים סער נתן המקום שמא מתפחרים היו זה ומפנ" . הואבורח

 אליו ויאמרו ממנו, שכרם ולקחי באניה אותו הביאו אשר חטאםמפני
 שהכנפנוך מפני ופוער הולך הים כי מעלינו הים וישחוק לך נעשהמה

 ויאמר בגללי, אם כי בנללכם אינו עליכם סוער ]הים[ אם להם אמרעמנו,
 בשלי כי אני יודע כי מעליכם, הים וישתוק הים אל והטילוני שאוניאליהם
 היו למיתה עצמו מסר שהוא רבריו את ששמעו וכיון עליכם. הזה הגרולהסער

 לקחנוהו אשר היבשה אל אותו משיבים אנו אם ואמרו עליומרחמים

 ויחתרו הכתוב, שאמר והוא נקיים. ואנחנו רצונו עושה הקב"ה היהמשם

 עליהם, וסוער הולך הים כי יכלו, ולא היבשה אל להשיבהאנשים
 אל להשיבו יכולים שאינם וכשהבינו היבשה. אל לבוא אותםומנע
 מן להעילם רברים, שני על המקום מלפני רחמים בקשוהיבשה

 אל ויקראו הכתוב שאמר והוא מעון, ולהצילם בים אשרהםער
 נאבדה נא אל ה; אנא ויאמרוה'

 אנו אם הזה, האיש בנפש.

 בו מועלים אנו אשר נקי רם עלינו תתן ואל עמנו, אותומחזיקים

 ה' אתה כי , לפניך עצמו את מםר כאשר הים אל אותוומטילים

 המקום לפני וטעמם בקשחם שהסרירו ואחר עשית. חפצתכאשר

 ויטלוהו יונה את וישאו ככתוב , המפינה מן יונה אתהוציאו

 בו נתן אשר הזעף מן הים עמר מזעפו, הים ויעמור היםאל

 הקרוש, ית' השם אל הוא כינוי מזעפו במלת אשר הוי"ו כי ,אלהים

 ,ואין כער לו קוראים מרגיש שהוא מקום בכל הים, על כנויואינו

 חטאתי כי אשא ה' זעף שנאמר למקום אלא ה1עף ואין , ,עףקוראים
 ויראו הסער. עמר ה1עף וכשכלה ה', זעף מפני םוער הים והיהלו,

 ויש . נררים ויררו לה' זבח ויזבחו ה', את - ברולה יראההאנשים

 וייראו ככתוב לפניו אשר הנזכרת היראה[ ובין ]הואת היראה בין גדולהפרש
 יראההאנשים

 גדול"
 היה הראשונה היראה כי ? עשית זאמ מה לו ויאמרו
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 הקב"ה הוציא וכאשר , מצרים בארץ החשך ימי שלשת כננד ימיםשלשת

 ממצולות יונה את העלה כן , החשך ימי ]אחרן תיכת ממצרים ישראלאת
 ימים שלשת אחריום

. 

 הכתוב ואמר הדנה, במעי בהשך שעמד

 הוא וידוע הלילות, על הימים מקדים והיה לילות, ה2לשה ]ימים[שלשה

 אלו ימים שלשת להקיש כדי אלא העולמ, במדר נקדמיםשהלילות

 במעי יונה היה כן , החשך זמן בכל אור היה לכלם ,במה2נותם
 ומפני הלילה, עהות מכיר והיה , היום אור כדמות באור יושבהרג
 ימים, שלשת לו ששלמו יונה שירע וכיון הלילות. על ימים הקדיםזה
 ומיד אליו, באה שהיא ה' בישועת בטוח היה טצרים השךכימי
 אל יונה ויתפלל , הזה הכתוב תכף שכתוב כמו בתפלה פיופתח
 כי ללמר הו4נ, במעי אומר לפניו אשר ובכתוב ו;דנה, ממעי אלהיות

 ממונה הרה לא כי מת, מעיו אל ובבואו חי, הדנ היה יונהכשנכנם

 נעשה וכשהיה להוכו, יונה את להבליע אלא בראשיח ימימששת
 דגה, ונקרא מת ומיד לחיות לו היה לא עליו מזומן שהיההדבר

 על הזה בכתוב הדגה כאשר , מתה ביאור אשר והדגה ז'( )שכות'ככתוב
 קראתי בהפלתו: אמר יה על טתה, הזה במקום הדנה כןהמהים,
 כלוטר קולי, שמעת שועתי שאול מנטן ויענני % אל לימצרה
 כאלו המת בבטן העומד כי שועתי, בשאול אשר המת הדגמבטן

 לצוף המת הדנ מנהנ כי במעשה, נד~. זה והיה שאול, נבטןעומד
 היתה במעיה יונה היה אשר המתה והדנה , הטים פני עלולשוט
 ימים, בלבכ מצולה ותשליכני אומר הוא כאשר , יס במצולותשוקעת
 שהנחלים ימובבני, ונהר ואטר הים.. בלנ העמיק המקום לסוףשהגיעה
 העמקים בלב יונה שהיה ומפני עומקם, אל מגיעים ואינם הים אלהולכים
 טשבריך כל . פביביו מכל הוצה אותו מקיפים הנהלים מיטי כלהיו

 אל להכיט אופיף אך עעיך מנגר נגרשתי אטרתי ואני עברו, עליונליר
 לראשי, חבוש פוף יפיבבני תהום נפש ער מים אפפוני קדשך,היכל

 תהום אצל פוף ענין מה אומר יהיה לכתחלה הכהוכים בב'והסעיין

 ומתאהרים, מתקדמים האלה הכתובים שענייני אלא ש ימיםמשא.

 היה. הפרר על היטב בהפ הטעיין לדעת ונסדרים נדהטיםוהם
 חבוש םוף רואה כשאני אבל עיניך, סעד נר,טתי אמרתיואני
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 )ההל' אוריעך, חטאתי שנאמר ידיו, מעשה שהן חטאותיו אהראשונה

 ואהרי וירועים, הם גלויים הידים מעשה כאשר הוהעה לשון ובאל"ב(
 לבו, הרהור שהם עונותיו מכםה אינו כםיתי לא ועוני אומר הואכן

 בהן המהרהר אין אם העולם מכל הם מכוסין הלב שהרהורימפני
 פךו, רברי שהם פשעי, עלי אורה אומר הוא ואחריו אוחם,מגלה
 על בכאן מדבר החל כי להוריעך , הפה והודאת אמירה בלשעובא
 התחיל פשעיו, ואהריהן חטאת ראשונה מקהים והיה הפה.בטוי
 היד ומעשה הזה, הענין על הוא סרורו וררך בחמור, וחתםבקל

 מכלם, קל הוא בו הדבקים הפה ביטוי לא שאינו בעצמוהנפרר
 פנים וכל ער משום זרון הזה המעשה לקרח, יכול אתה שאיןמפני
 לא למעשה יועא אינו אשר לבדו הלב והרהור שנגה, נקראהוא
 יכול שהרהור מפני לאלתר, הנזכר המעשה מן חמור , בפה ולאביר
 נרבקים הפה[ ]וביטוי היר במעשה כך לומר יכול אתה ואין בע"ןלהיות
 ואע הרהור, מן חמור והיה ע"ז, והזכרת השם הזכרת מפניבו

 למעשה יוצא הפה שבטוי מפני , ע"ן מהרהור מתפהריםשאנו
 מתודה הכתוב ונמעא נשמע, ולא נראה אינו הלב והרהורונשמע
 רבותנו כרברי החמורות על מתודה הוא כן ואחרי הקלותעל
 הקב"ה כי זה, סדר על בא אשר הוידוי על מעיר הוה והכתובז"ל.
 חטאתי עון נשאתה ואתה שם( )שם ככתוב ווידוים, עבריו תפלתמקבל
 בלבד וחטאים עוונות בכאן הזכיר למה לררוש באים ואנוסלה.
 הזאת הטענה את והמתרעים ? הפשעים הזכיר ולא הטאת; עווןשנאמר

 מהמיר, והאהד מיקל האחד חלקים, לשני נוולקים המדקדקיםמך
 סלה, חטאתי עון נשאת ואתה אמר הזה הכחוב אומר, מהםוהמקל
 מוכיר היה וחטאתי עוני אומר היה ואלו החטאת, אל העוןהלוה
 אינו הלב הרהורי שכל מפני כן, אמר ולא עעמו בפני מיוחדמהן
 נסמכת ומחשכתו הלב כונת שאין מעשה וכל מעשה, לידייועא

 נחמת אבל , ווירוי תשובה צריך ואינו עליו נענש אדם איןלעשהעו
 בטוי כן וכמו , לו מספקת מעשהו על או לבו הרהור עלהארם
 עון הכתוב ואמר עליו, נענש אדם אין הלב, כונת מתוך שלאהפה

 ההרהור או ההרהור, לאחר מעשה כלומר יחי, להדביקםחטאתי
 להיכיר הוערך ולא וסליחה, כפרה עריכים אשר במעשההתלוי
 ן הפה, מעשה הוא הלשוך שבטוי מפני העון, פשע או הפשעעע

 עון שהזכיר וכגון האברים. שאף מעשה העולם עסקן שארכאשר
 בפה, מעשה שהוא הבטוי בו בכלל ומעשה ההרהור שהואההטאת
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 במעיו יונה את הבליע אשר הדג כי מכאן רואה אתה היבשה.אל
 באור חיים, רוח בו נכנסה או יונה לכבוד הקב"ה והחתהו מת,היה

 ואמר כאשר.בראשונה. דג שמו נקרא ומשם יונה, אל הבאהה"טועה
 יונה את להקיא אמר ולא מיד, אותו ויקא כלומר יונה, אתויקא
 חי~ם בעלי שכל מפני יונה,. את לבלוע הראשון בכתוב אמרכאשר
 להם ואין להם, ולהועיל אדם מבני לצדיקים לשרת מזומניןהם

 ידו על נשלם היה אלו ראשץ במעשה הרנ והיה להזיק,רשות
 ומשתמש ליונה מהנה האחרון הזה במעשה והוא ליונה,טויק

 צאתו תיכף ככתוב נתנבא מיר היבשה אל יונה ובצאתבעבורתו..
 אל לך קום לאמור, שנית יונה אל ה' רבר ויהי היבשה,אל
 רובר אנכי אשר הקריאה את - עליה וקרא הנרולה העיויניעה
 הראשע, לנבואתו שנית שהוא שנית, הדבור בפתיחת והזכיראליך.
 נבואה שהוא בכאן שניח הזכיר לומר יכול ואחה אהרת. פעםכלומר
 אינו הראשונה ]הנבואה[ כי לפניה, לאשר דומה שאינה בעניינהשנית
 הרבוי וכשנתאחר מיר, להענשי וראויים .תשובה נינוה לאנשיממציא
 וםימנך הבזרה. ונתאחר חשובה שערי להם נפתהו השנית הנבואהעד

 לפני, רעתם עלתה כי עליה וקרא אומר, הראשונה בנבואהשהוא
 להשהת ודינו השם לפני רעתם שעלחה מי מירת עליהם יגזורכלומר
 ה' וישלהנו ה' פני את צעקתם בדלה . כי במדום, . שנאמר כמו העולםמן

 אילו העולם. מן היו נשחתים נינוה אנשי אמרו ומכאן י~ט(. )נראשיהלשחתה
 וקלא אומר הוא השנית ובנבואה עליהם, עמרת ההיא הנבואההיתה
 אליך, לרבר עתיר אני אשר אליך, דובר אנכי אשר הקריאה אתאליה
 והאריכות. הזאת. בהמתנה להם פתוחות התשובה שעריונמצאו

 והקריאה אליה, וקרא אומר ובשנית עליה, וקרא אומר הואובראשונה
 באה ופעמים א,(, )איבה מועד עלי קרא ככתוב לגנאי, באהפעמים
 מקום מכל ותמצא ל"1(, )יחזקאל אותו והרביתי הדבן אל וקראהי דכתיבלשבח,
 בפתיחת הנזכר שנית ויהיה הראשונה, מן קלים האחרונה נבואהדברי
 ה', בדבר נינוה אל וילך יונה ויקם וכתוב ענינה. ברב השנידבור
 אני אשר בה הנאמר האהרונה בשליהותו אלהיו דבר לקייםשהלך
 , ימים שלשת מהלך לאלהים ברילה עיר היהה ונינוה ואמר . אליךדובר

 אלהים, לגבורת אם כי אדם, בני כח אל להליות בדולתה איןכלומר
 זאת ונינוה ימים, שלשח מהלך שהיתה .גרולתה רוב על נאמרוזה
 וכלח, ורסן עיר רחובות והן העולם, במרינות אהיות שלש לההיו

 וכלח רפן, ואחריה עיר.אחריה, ורחובות מכולם, ברולה נינוהוהיתה
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 יש ואם מאמין, יקרא מהם אחד כל והחכם בכלם, מאמין זהטשום
 ן האמונה אחר לעולם באה היראה מכאן ותמבא . גדול הפרשביניהם.

 יראתו אבל , שלימה יראה יראתו אין בו ומאמין מדבר הירא כלכי
 השמות וכנון פחד, או אימה נקראת והיא שמא, יראת אובפה

 היראה פדור ויהיה ממש, יראה להקרא ראויה ואינההאלה,.
 ומתוך אחריה. באה היראה אשר לה הנקדמת האמונה עלהולך

 מאמינים, להם קוראים אנו ה', את האנשים האניה.וייראו אנשי עלשנאמר
 על אומר ואינו האמונה. אחר אלא נמצאת היראה שאיןמפני
 מאמינים שיש לפי אמונה בהם שנמצאת ואעפ"י יראים נינוהאנשי
 - נינוה ובין המלחים שבין הראשונה המעלה היא וזו יראים,שאינם
 ה' את נדולה יראה האנשים וייראו עליהם נאמר שהמלחיםחהשנית
 יראת על הכתוב והעיד . , באלהים ויאמינו נאמר נינוה אנשיתל

 והשלישית . דבר בשום לה העיד לא נינוה אנשי ואמונת נדולההמלחים

 והתשובה הגרולה. היראה הלוהו ה', את וייראו במלחים אומרשהח"
 והרהמים ההסד כפא על בשבתו שמו הוא אשר והנורא הנדול הןאל

 הנדול בשם עמו משתתפת כינוי שום ואין , והמלכות והכבודוהצדקה
 השם אל ליוה אמונתם באלהים, ויאמינו נאמר נינוה ובאנשיהזה,
 ן הזה והשם והמשפט, הדין כפא על בשבתו עליו הנאמרהקדהם
 ותמצא . . השופטים ועל הדיינים על ונאטר , אלהים אל בשתוףנאמר
 כאשר , מהם ולהפרע להענישם יכול שהמקום האמינו נינוהשאנשי
 פחדם ומפני ידו, תחת אשר מאנשיו להפרע יכול שליט וכל מלךכל
 מנדולם שקים וילבשו צום ויקראו עליהם נאמר , אמונתם יושר מפניולא
 העונש מן פחדם מפני נפשותם על ולפפוד לבכות כלומר קטנם,ועד
 אמונה מפני ולא יראה מפני לא הזה, בעולם עליהםהבא

 תמה_
 נזכרת אמונה כאשר לקרוא יונה שהחל ביום היה נינוה אנשיואמונת
 נינוה, אנשי ויאמינו כתוב ומיד ויאמר, ויקרא ככתוב קריאתו,תיכף
 בפוף מלכם מושב היה ויכול ההוא, ב~ום נינוה מלך אל הניעולא

 המלך אל הרבר הגיע ולא השני הצר מן העיר אל בא ויונההעיר,
 הגיע אשר והדבר . נינוה מלך אל הדבר ויגע ככתוב השל"טי, .היוםעד
 עשה והוא שקים, ולבשו צום שקראו העיר אנשי מעשה החואליו

 שק ויככ מעליו אדרתו ויעבר וגו' נינוה מלך אל הדבר ועע כבתוב ,כמעשיהם
 הולך המלך ונמצא עמו. עשה אשר הדבר מעין האפר, עלוישב
 מטעם בנינוה ויאמר ויועק אומר, הוא כאשר עירו, אנשי דעתאחר
 יראת מפני ולא העיר גדולי ודעת המלך מטעם לאמור, גדליהמלך
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 מדרכו א~ש חומר לאלתר. א"רנו כאשר א"צ נקרא שאינו מיוכל
 נכפיהם, אשר החמם ומן לעשותו. נוהג שהיה מנהגו מן כלומרהרעה,
 . לבעליהם בידם נמצא שהיה חמם וכל נזילה כל מחזיריםשהיו
 ואומר היה, מה במעשה כוונתם טעם להודיע בא הוא כךואחר
 שואלים היו נאבר, ולא אפו "חרון ושב האלהים ונהם ישובמי.יודע
 פליחה שואלים להיות המקום זיכם . ולא העולם, מן יאבדושלא

 ישוב יודע מי ככתוב פתומה, היהה שאלתם פתיחת ואךוכפרה.
 עליהם הנגזרת בטר" בוטחיק היו שלא מפני ישוב, לא .ואםונהם,
 .הרחמים בעל הםתיר לא זאת כ5 ועל . כתשובתם מהם בטלהשתהיה
 הרעהן מררכם ,צבו כי מעשיהם את האלהים וירא ככתוב פניו,מהם
 וירא . עשה ולא להם לעשות יבר אשי הרעה על האלהים .וינהם

. 

 יבוא האלהים ער שנאמר כמו המשפט, כסא ע5 שישבהאלהים
 מעשיהמ: את שניהם,דבר.

 לרחס הראוים חיים בעלי כל שהביאן .
ע5יהם

 לזעוק.
 הדומט בהשיבם הרעה, מדרכס שגו כי המקום, 5פני

 הדין מדרך היתה הזאת שהנחמה האלהים, וינחם בכפיהם,אשר
 העולם לכבוד הרעה מדרכם שבים היו כאשר הוה, בעולםוהמשפט
 "מציאם אינו כי להודיע הן וינחם אמר ולא שמים, ו5א-לכבורהזה,
 והסליחה. הרחמים ממדת באה אשר דובא לעולםפליהה

 . חלקים לב' נחלקת המקום לפני .ההוטארם תשונתרועמ~:א
 האחת התשובה עמהם, "עיד אינה מכלם ה"עולה הצדיקיםותשובת
 עולמות שני את בה קונה והשנית 5בדם, הבא העולם. חיי בהקונה
 הזאת התשובה ועל הבא. לעילם וכפרה וסליחה הזה בעולכחיים
 מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב נ"ה( ל"2עי' הכתוב אמרהשנית
 חתשובה הזכיר . לפלוה ירבה כי אלהינו וא5 וירחמהו ה' אלוישב
בכתוב

. 

 הרעים מעשיו ררכו .ומחשכותהו, דרכו ענינים .שני אחר הזה
 וישוב אומר הוא כן ואהרי הרע. לבו הרהור מחשבותיו בירו,אשר
 תשובתו שתהיה , 5מלוח ירבה כי אלהינו וא5 וירחמהו ה'אל

 לסלוח, ירבה כי אלהינו וא5 עליו, מרחם ויהיה שמים: רחמילכבור
 ותמצא לסלוחג מרבה הוא כי לו ויסלח המשפט כפא עלהיושב
 האהד דברים, שלשה אל צריכה ממנו המקובלת הרשע.תשובת
 מלהרהר והלב הפה שביתת והשגית , ההוא המעשה מןשביתה
 ענינים מוציא ואת" . שמים לכבור שניהם שיהיו והשלישיומלדנר,

 שמים, לשם לונתם שהיתה אומר אתה אניה, אמשי בהשובתאלו
 ותבחו שנאמר ומת,ך . ה', את נדולה יראה האנשים וייויאווכתיב
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 העולם חיי הוא קיימא להם אשר האמתיח וחיותם , הבאו5שלם
 והם הבא, לעולם ומזון צדה לתקן כרי הזה בשלם חיים והםהבא,
 האלה לימים וקראו הזה. בעולם עושים שהם ומצוותיכיות
 הצדה יכינו לא שמא ומפחרים יראים שהם מפני מגור,ימי

 היים נקראים ]הזה[ בעולם ישראל שהיי לבך ע5 יעלה ואםכראוי.
 הן נאם המת במות אהפץ לא כי כתוב מוצא שאחהמפני

 נאמר הזה בכתוב אמת ותאמר . יייח( )ימזקאל וחיו והשיכואלהים
 בסופו שאמר וכיון אומות, ושאר הן ישראל הן אדם :מבניממתים
 לשניהם היים 3קראים העולם חיי ,ממנו מבינים אנו וחיו,והשיבו
 ימי נקראימ הזה העולם חיי ותהיה האומות, ולשארלישראל
 לברו המלן על נאמר בכאן המת כי לך. נאמר 5ישרא5,חיים
 והרומה הגזילה מן חהן עבירה העובר כל כי לו, הדומהוע5
 מכפרת התשובה ואין אותה, מכפרת המקום לפני התשובהלה
 לגבוה, הן לגואל הן אותה משיב הבזלן שיהיה ער הטי5האת
 צר, מכל מת שהוא מפני מת, נקרא זה ועל בתורה, המפורשככל
 אע הוא ישראל ואם אבירה, משיב יהיה הוא, העולם מאומותואם

 עליה נענש הוא אשר בירו אשר הנזילה מפני עונו מכפרתמיתתו
 הבא, לעולם עולמית עונש ונענש הזה בעולם מת ויהיה טותו,אחרי
 כלומר הגזילה, על מרבר שהוא מפני וחיו, והשיבו אמר זהו%

 הוא הנזלה את ומשיב הטלן הוא ישראל ואם וחיו, המלההשיבו
 אינו או במותו הבא ד;עולם היי וקונה הזה, בעולמ מגוריו ימיממלא
 פוף ער חי יהיה הוא, העולם מאומות ואם הזה, העון עלנענש
 אומר הוא הגזלה ועל כחבריו. ימיו בחצי מת ואינו הזה, בעו5מימיו

 יש כי להוריעך י"ח(, )יהזקאל פשעיכם מכל והשיבו וחיו, שובו אחרבמקום
 אדם שבין העבירוה כל וכן אותן, מכפרת לברה התשובה אשרעבירות
 והעשק הגזלה כגון והשבה, תשובה צריכות שהן עבירות ויש קונו,לבין

 ואמר חבירו, לבין אדם בין אשר עבירות משאר להם והרומהההבניבה
 והעושק והגזילה הפך;, טעוח ]הוא[ והפשע , פשעיכם מכלוהשיבו
 פשעיכם, מכל ואמר הטאותכם. מכל לומר לו והיה המעשה,מע5
 הן פניו את ומלבין הברו את בהם נזל ארם אשר רברים אונאתמפני
 כלל זה ומפני חברו. את שירצה ער מחולים ואינם ברבימ, הןביחיר
 הירים, גזלת עם הפה מלת לכלול כרי פשעיכם מכל ואמרהכתוב
 ממון. מטלת קשה המקום לפני הברים שגזלת מפני פשעים אותםוקרא

 ועושק סילה אבירה מהזיר כבור גרול כמה וראה באו~ע(ין
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 צמיתת שהנהיג לפי שמוח, בשני אלהים דו רמן אטרנד~ה.
 ה' ויצמת בהן נאמר אשר שץ בע השמחות האעניו ממצועליתו הקיקיי

 ההם העצום היו וכאשר למראה. .נחמד עץ כל הארמה טןאלהים
 עליו להמצא יאויים הם א,טר גופם גודל על הבראם ב?םנמצאים
 בשעה הזה, הקיקיון ההה כןבאתרית,

 שהקב""
 ייעל מיד מינהו

 , עמלו ולא אדם נטיעת בלא ההם העמים נבראו וכאשר . ל.תהמעל
 להיות כלומר ראשו, על צל להיות ליונה מעל ואמר הקיקיוך, היהיכן
 לו להציל ואמר תחתיה, יהטב היה אשר המוכה צל יפנה אם צללו

 אשר ה2ער מן יונה לה2יל נעשה הוא ה:ה מעשה שכלטרעתו,
 העל יאבד אם מרעתו, לו להעיל לומר יכול ואתה בו. עתידהוא

 יהיה בעלה יושב היה אשר המוכה מן יונה ראש על להיותהמזומן
 על יונה שמת זה ועל החום. מרעת להעי5ו כנגדו עומר הקיקיון%ל

 באה שהה, מפני גרולה, שמתה שמתתו והיתה גדולה, שמתההקיקיון
 העל ומן מינו, מכל למראה נחמר שהיה האילן מפני דרכים,בבן

 אדם בני. לשמהת דופה הקיקיון על יונה ווטמתת . לו להועילהמזוטן
 לשמות רארים ואינם קיימא להם אין אשר דסה העולםבקנייני
 שמח אשר שמהתו המפני . באנידתם עליהם להצטער נן(ך רק ןליהם
 הנאתם ~מאום חועלתם מעוט להראוח הכתוב בא הזהבעולם
 ולפרש למעלה. שאל אשר הפלילה א5 מזה להתגלגל כתם:,וחלישות
 את ותך למתרת השתר בעלות תולעת האלהים וימן אמר, הזההענין
 האוכלות והלילות הימים דמיון הוא הזאת והתולעת .וייבש,הקיקיון
 והם , עליהם בהתגלגלם ימיהם את ומאבירות חיים בעלי חייתמיד
 מזוטנת התולעת והיתה . פתאום עתם בא ער יודעיםאינם
 אשר העת אל קרוב שהוא מפני השתר בעלות הקיקיון אתלהכות
 כזרוה רהי ואמר התמה. זריתת עת והוא הצל, אל 2ריכים ארםבני

 חרישית, קרים רות אלהים וימן אדם, לבני מועיל סטהצלהשמש,
 התום ומנהג בתריש, הבאה חרישית פירהט ויהיה החריש, זמןשהיה
 רוה אמר כאלו הרישה, מלשון חר"טית שיהיה ויכול להיותמ2וי4ההא
 מזעזעת והיתה יונה, לאפי ועפר אבק טמנו ומעלה הארץ, עלחורשת
 ויתעלף, יונה ראש על השמש ותך מעליו. צלו ומטה סוכתואת

 יבשות על ונכאב תמיה והיה שכבו, עלפו מן ונמהר, כנבהלשהיה
 את וישאל הכתוב אמר זה ומפני המוכה. 2ל חסרון ועלהקיקי?
 יהיה בעער העומד כל דרך כן כי מתיי, מותי טוב ויאטר למות,נפשו
 אמות מרחם לא למה איוב, אמר כאשר ?מו, את חמקל5 כתייובועט
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 יההה לא כי מרעתם, ישובו אולי לנסותם לרשעים מאריךהקב"ה
 מהם אחר כל ותמצא , פקורתם בעת מהם בהנקמו פה פתחעלהם
 וההפרש בראשיתו, העין למראית הן העיקר על הן לטובהקונה
 צר מכל ואמת חסר אחריתו מהם שיש לפי באחריתו. נמצאביניהם
 יהיה איך הזה הסוף על ולחקור ופהר. גרול ברהב עומר מהםויש

 המתחיל בעזרת ואומר ופותח הענין, ראשית על שב אנימתוקן,
 . נצחים ולנצח ער לערי ומפואר משובח שמו יהיהומרו

 , הרביעיר,ע23דך

 ואחרירש. העולם וסוף ומליפהו, האדםבאסיפת
 ולמפארת. לנבוד כוהרת,לעמוד

 על אני שקר כי לראות היטבת אלי ה' ראמר א( ~ימ'הכתוכ
 לא מפי יצא אשר דברי יהיה כן נה( )ישעיה וכתוב לעשותו.דברי
 אשר והצליח חפצתי אשר את עשה אם כי ריקם אליישוב

 ומחזיק רבריו על שוקר שמו יתעלה הוא כי הראשת בכתובשלהתיו.
 חפצתי אשר את עשה אם כי השני ובכתוב הע, טוב הן לעשותםבהם

 טץ לימי' ככתוב לברו, הטוב אם כי , חפצו אין כי הוא וירועוהצליח,

 נאם חפצתי באלה כי בארץ וצדקה משפט חסר עושה ה/ אניכי
 ואלו , אחר ברבר לא חפץ אני הנזכרים אלו בשלשה כלומר .הל

 רבר בהם ואין עליהם עומד היגולם אשר וה"צר הטוב הןהשלשה
 ענין כאלו לכתחלה האלה הכתובים בשני בהם למעיינים ויראה .רע

 הקב"ה ברברי מוצאין אנו ואומרים השני. הענין את סותרהאחר
 והכתוב , העולם על להביא נוור שהוא רעות וקללות קשותנזרות

 והרעות והקללות , לעשותם רבריו על שוקר שהוא אומר הואהראשון
 . לעשותה הרעה על שוקד ונמצא , רבריו בתוך הן נכללות 'שהזכרנו
 שלשה וצרקה, משפט חסר עושה הוא כי אומר הוא השניוהכתוב
 הוא היכרנו אשר והרעות והקללות רע, רבר עהצה ואין בלבראלו
 ההם הרעות כי לומר לנו ויהיה הראשון. הכתוב לרעת אותםעושה
 שרברי נאמר או אנשים, מקצת בעיני קשה דבר ווה רעותאינם




