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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
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 הדבר על מחדש ואינו הטובה, פירוד אהר תקרה והרעהבנזרתו,
 הראשונה צורתו א5 חוזר הוא אב5 , חדשה הצורה מן - נהםראשר
 . ע5 אומרים אנו ומכאן . הטובה בא לפני. לו היתהאשר

 הטובה
 להקרא היא וראוייה וקיימא צורה לה שיש המקום מעשהשהוא
 מע-שה אינן כי המקום מעשה אינו הרע הוא אשר ותמורתהמעשה,
 הטובוח כי םוברימ וא5ו מעשה. ואינו מעשה בטול הוא אבלסמש,
 שם( לשעיח הכחוב אמר ואומרים אחר, דבר ולא המקום מפייוצאות

 ישובו לא לבוא גתר שהוא הטובות ע5 מפי, יצא אשר דברי יהיהכן
 הכתוב ואמר שליחותו. ומצ5יחין ורצונו חפצו עושין שהןעד

 דברו על הוא שוקד לעשותו, דברי ע5 אני שוקד כי א'( )יימיההשני,
 עומדת להיות עליה נזר אשר הימן כל , לעשותה הטובה הראהאשר

 לא עליון מפי ג'( )אינה האומר הכתוב על לפמוך חה2בים ואלו .במדתה
 , לבדו הטוב אם כי מפיו שניהם יוצאים אינם כלומר והטוב, הרעותתצא

 בא לא הזה והכתוב משמעו. פי על הכתוב אתומפרשים
 5קיים.

 את
 כאשר המחשבה, את עןות.החושב ולהודיע לבטלו בא הוא אבלמשמעו
 הוא אומר אדם אשר והעוות ראה, 5א ה' בריבו אדם לעות למע5האמר

 ה' ותהי' אמר זה מי ואומר בו גוער והכתוב , ראה לא ה'האומר

 אותו. צוה לא והשם למעשה דבר שיש האומר הוא מי צוה,לא

 לא ע5יון מפי ואמר, התמיה דרך על גערה מוסיף הא זאתואחרי
 מפיו יוצא הוא הכל ? תצא לא עליון מפי כלומר , והטוב הרעותהצא
 דבריו על ותמיה בו נוער אשר ואחרי הקרוש. מאמרו עלונהיה
 אשר הדרך את לו פותח והוא לפניו, הדרך וליישר ללמדו ]בא[הוא
 הטאיו, על גבר חי אדם יתאונן מה ואמר, בה להנצ5 יכולהוא
 .והוצרך חי, אדם ואמר ה'. עד ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשהואמר

 ממור וחשובתו בחובתו הרשות בהייו שאדם מפני , הי שהוא עליולתנות
 כבודו. אחריו ירד לא כי מותו אחרי תשובה 5עשות כח בו ואיןבידו,

 לך מנום בית שהשאו5 יצרך יבטיהך אל ד( )אבות חכמים שאמרווהוא
 העו5ם גזרות אין כי לשאול, ברדהך ע5יך הנמר הדבר מן שמהלנום
 והנחמה התשובה אשר ]הזה[ העו5ם כגזרות , חנאי על נגזרותהנא

 יכו5 שאתה ב5בך יע5ה וא5 היפורין. מכובד וממעיטה בהןסלעילות
 הרעים מעשיך ע5 מתנחם היית אלו כי מיתך, אחרי תשובהלעשות
 לעו5ם נחמות א5ף בעו5ם( אשר הרעים היה לא הבא, לעולם)נחמות
 , המת האריה מן טוב הוא חי לכ5ב כי , כלום לך מועיל היה לאהבא

 החי כי מאומה, יודעים אינם והטתים שימותו יודעים החייםכי
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 שלא כלומר באמונתו, שמים הכין וכן . חכמתו עצת למלאות ד,כםע5
 אשר הארץ יצורי תבנית ולתקן להכין כדי ]אלא[ הארץ ביוצר מוכרהיםהיו

 שיעמוד ותחום גבול להן ולתת עליהן עוברות התמורות מיני אשרבתוכו
 שטו. יתעלה כבודו אל המתיחסת החסד מדת וזו , יעברנהו ולאעליו
 אוחה וקרא לצדיקים, מזומן הזה העולם זכות הוא הצדקהומדת
 , ההיא למתנה הפ-יכים הצדיקים לעניים טתנה משמעה אשרצדקה

 ובעלי וחמידים הןדיקים מן הזה העולם מן היוצאים המתים שכ5מפני
 החוטאים וכמה כמה ועל הבינונים, הם ואלו להם, הדומיםהאמונה

 למצוא הוא צריך הזה, העולם מן היוצא כ5 דבר של וכללווהפושעים,
 לזכות הראוי אין כי הבא, לעולם מנוחה לו לתת המקום 5פערהמים
 ע5 עוו4פות זכיותיו אשר והוא אלף, מני אחד אם כי הבאלעולם

 חפשי לצאת להם די .שוות וחובוחיהם זכיוחיהם יאשרחובותיו,
 וממציאם זכות בצדקתו להם מעדיף ברחמיו שהוא אלא ,מעונש
 לנגד למאומה נחשבות זכיותיהם אין והמונם העולם ורובמנוחה.
 להם נכנם תורתו, מבני הם אשר ורחמיו חמלתו ברוב והואעונותם,
 ולמנוהה. לזכות ראויים אינם אבל סליהה, וממציאם הדין משורתלפנים
 בעולם המוהלק והרע הטוב הוא המשפט ומדת הצדקה, מדת היאהו
 הרע ומן הטוב מן הראוי כפי צדק, ובמאזני ובמשפם ביהשרהזה
 לפניו הננלה כפי הרשעים ומן הזה בעולם מצריקים ואחד אחד5כל

 לצדיקים ושלוה ושקט וחדוה טובה נותן והוא שמו, יתברך בעיניווהטוב
 רצונו, את למלאות להם כראוי ומנוהה רוהה בו להמציאם הבאבעולם
 כדי הזד; בעולם ומצוקה צרה להם נוחן והוא , יעשה יראיו רצוןככתוב
 למען ה'( )דברימ ככחוב שכרם, את באחרונה ולהכפיל ולהבחינםלנסותם
 על ומכה רעה וחותם גוזה והוא . באחריתך להטיבך נמותך ולטעןענותך

 בעושי ה' פני ככתוב זכרם, ולהכרית מהם 5הנקם הזה בעולםהרשעים
 ונכסים ועושר טובה לרשעים ונותן ל"ר( )ההלים זכרם, מארץ להכריתרע

 יושר, מליץ ולא הבא לעולם פה פתהון להם יהיה שלא כדי הזהבעולם
 רשעים בפרוח וכתוב ז'(, )דברים להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלםככתוב
 הרעה ונמצא צ'( )ההלים ער. עדי להשמדם און פועלי כל ויציצו עשבכמו
 להשיב הרשעים על באה היא דרכים, משני הזה העילם באי עלבאה
 כרי וליסרם לנפותם הצדיקים על גם באה והיא מעשיהם, פרילהם

 איוב במעשה רואה אתה וכאשר באהריהה. כפלים זכות להםלהופיף
 שלא ומפני למשכה. לאיוב אשר כל את ה' ויוסף מ"ב( )איובשנאמר
 אין כי בלבם ועלה  בדרכו, הזה הענין את איוב רעי שלשתהבינו
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 ארך ורחום הנע אל אתה כי ירעתי כי אומר, הוא לפניופלילה
 מאריך היה האלה הטובות מרות בכל . הרעה על ונהם הסר ורבאפים
 ותתבטל "שובו אולי להחזירם ושלה , הרהמים במרת נינוהלאנשי
 ארבעים למשובתם ,מן אריכות נתן אפיו אריכת ובמרת מעליהם,הגזרה
 שלא ואע"פי תשובתם את וקבל עליהם מעריף היה ההסר ובמרח ,יום
 הוא האלה מדות שבעל הרעה על ונהם ואמר שמים. לשםהיה

 לעשות רבר אשר הרעה על ה' וינחם שנאמר הרעה, עלמתנהם
 הוא האלקהשי, נהום ירי על מהם, נקמתן סרר מפרש והואלעמו.
 חמה ובעל ה' נקם ה' ונקם קנוא אל הענז בפתיהחאומר
 ונוקם קנוא בראשונה קרוא א'( )נחום , לאויביו הוא ונוטר לצריו ה'נקם
 הרשעים על נקמה בהן בתר שהוא כבורו אל המיוחםות מדותיועל
 ובעל ה' נקם אומר כן ואהרי הרעים, מעשיהם על קנאתומפני
 רוע מפני המתו בעלות עליהם נקמתו 3זרת מקיים שהוא ,חמה

 הוא שבים, ואינם ברשעתם המהזיקים לצריו, ה' נקם ואומר ,מעלליהם
 מרשעתם השבים לאויביו הוא ונוטר , להם מאריך ואינו מהרה מהםנוקם
 חשובתם כפי הזאת בעת לףקם. מאריך והמקום שמים, לשםשלא
 שהאריר נינוה לאנשי עשה כאשר , פקודתם ליום רשעם להםונוטר
 לפניו, ונצורה נטורה והיתה עליהם גזר אשר הרעה על ונהםלהם
 ונקה כח גרול אפים ארך ה' הזה, הכתוב תיכף אומר הואכאשוי
 מעל הרעה אה בהם העביר אשר מרוהיו שתי הזכיר . ינקהלא
 מחילה להם מהל לא אבל אפיו, ואריכות חכדו גודל מפנינינוה

 בתהלתם להם מנקה והיה גמורה, התשובה היתה שלא לפיגמורה,
 אומר ותמצא ינקה. לא ונקה )שמ( ככתוב באחריתם, מנקהואינו

 להם מאריך הוא ואם לרשעים, לעשותה הרעה על שוקדשהקב"ה
 לא כי ה'( )תהלים ככתוב באהרונה מהם פורע והוא לגמרי מוחלאינו
 יתיצבו לא אומר אהריו וכתוב רע, יגרך לא אתה רשע הפץאל

 תאבר )שם( אומר אחריו והכתוב און, פעלי כל שנאת עיניך לנברהוללים
 הראשון בכהוב מוכיר הוא הן. יתעב ומרמה רמים איש כזבדברי
 והרשע ורעה, רשע לשנים מחלקו והוא בו, הפץ מקוה שאין רברכל
 שמות שנה ונמצאו בלב. הוא והרע הפה, ורבור היר מעשההוא
 שלא ואומר , המקום לפני השנואות התועבוה מיני כל כוללותהאלה
 מהגייר יהיה לא , רע יברך לא )שס( שנאמר , בעולם תקומה להםיהיה

 ענינים ב' על העולם ' אל באים והרע שהרשע ומפניבעולמך.
 הבורא כבור יודע אותם והעושה ובמרמה, ברעה, בכונה באיםהמ
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 ככראשנה. שפטיך ואשיבה אומר הוא כן ואחרי בריליך, כלהופירה
 ההיא, בעת ישראל ובין אומות בין מפריש הקב"ה כי ותבין מכאןותדע
 מופריכם יחיקי פן תתלוצצו אל ועתה ב"ח( )שם אומר הוא האומות כלעל
 הוא . הארץ כל על צבאות אלהים ה' מאת שמעתי ונהרצה כלהכי

 הרבים ברחמיו והחו העולם, מן ומכריתם העולם אומות כל אתמכלה
 אעשה כי ל'( )יימי' אומר הוא כאשר לעמו, טובה שאריהמשאיר
 מה א'( )נמום וכהוב כלה, אעשה לא אתך אך וגו' הגוים בכלכלה

 תקום לא אמר . צרה פעמים תקום לא עושה .הוא כלה ה' אלחהשבון
 משאר מתנקם הוא עמו אל מביא הוא אשר הצרות כל על צרה,פעמים
 מהם להסיוי כדי ההיא בעת ישראל עמו אח מנסה והוא העולם.אומות

 ולהזק ההוטאים חטאוה כל או( ולהעביר אמונד;, לו אין אשראפיקוריפ
 לצרוף יכשלו המשכילים ומן י"א( )דניאל אומר הוא כאשר הבינונים.אמונח
 בעון יכשלו כלומר יכשלו המשכילים אמר קץ. עח עד וללבן ולבררבהם

 , טעמים שני על מתפרש ויהיה ידם, על נכשלים הם אשרהרשעים
 מזהירים היו שלא על בעון יכשלו כלומר יכשלו, שהמשכיליםהאחד
 תורה בדברי אותם ומיסרים ישרה בררך אותם ומנהיגים העם שאראת
 היה אשר העונש מן ונצולים אלהיהם אל שבים ההוא העםוהיה
 דומתלבנים יהיו שןם מפני לבדם המשכילים אמר זה ומפני עליהן.נגזר

 אבל והבירור, הצירוף לכה לעמוד יכולת להם שוש מפניבאחרונה,
 הבירור אל להגיע כח להם יהיה לא משכילים אינם אשר העםשאר
 על מדבר הכתוב אומרים ויש . האהד הוא , הזה הלבון אל שכןכל

 על רמז המשכילים מן והזכיר אהריתו, וער מתהלתו הזההגלות
 ומפורדים מפוזרים ההם בימים היו אשר וחהכמים הנדולה כנכתשארית
 הפריצים בעון יכשלו אמר זה ועל הרשע. טיטום יויי עלבארצות
 ואמר הזה. הגלוח את גורמים היו אשר להם הדומים וכלוהצרוקים
 הארוכים הגלוח ימי על לברר ואמר מהארץ, 3לוחם על בהםלצרוף
 ואמרו ה'. ברך ורע הם כי יכירו רואיהם שכל ]ונבדלים[ ברורים היואשר
 ומכל םיג מכל ונצלים בה מהלבנים יהיו אשר הישועה ימי עלללבן,
 וללבן ולברר לצרף ואמר , האלה הנסיונות את מפדר והוא .דופי
 הצורף האומן כך ואהר ונצרפים, נתכים שהם יהיהב הככף צירוףכפויר
 שהן עד מחכות ומיני בעופרה' או בבדיל ומבהינם מבררם הואאוהם

 הוא הקב"ה וכן . פסולת וכל דופי וכל םיג כל מהן ומרהיקיןמתלבנין,
 ער עון וכל אשמה וכל פסולת מהם להסיר וומבחינם עמו אתמנםה
 המזוקק כזהב ומזוקקים נקיים עליהם הנלוים מהם-ומן הנשאריםשיהיו
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 על כלם הם רביפ, ההי. יכ,ל שני, לו אץ בע.לפ יתידי~ו
 שאין מפני אהר, כאיש נחשבים ומחקרם ממפרם וועוםפתרבוים
 מכל הנברלת במלאכתם ולא הישרה במרותם לא הפרשביניהם
 מופרש או למרום מיברל הזה לאיש קוראים ואנו . טרח ומכלעסק
 הזה העולם בעבורת כאזרהים מהם השני והחלק . לשמים מוקדשאו

 ממצות דרכיהם מכל יוצאים שאינם אלא ועםקיו, במלאכותיוומשתמ~ים
 מפני אהד איש שהזא עליו לומר יתכן לא הזה והחלק ומחקותיו.אלהים
 איש ולהעזר עםקיהם ברוב להשתתף צריכים הזה העולם יושבישכל

 אחד ואין בזה, זה נעירים רבים שהם עליהם אומרים אנו מכאןבאחיו,
 את להונות מתאוה ואינו מצרכו, יותר הזה בעולם למצוא רורשמהם
 תחרות שום ביניהם ואין אנשים שאר לעמקי חהצשים ואינןרעהו,
 קריה או ישרה וערה משפחה האלה לאנשים קורין ואנו תגרוח.ולא

 שמומפ(ם אלא עניניהם ברוב השני החלק הם הנ' וההלקנאמנה,
 והם והרחוקים, מהם הקרובים האנשים לכל חה12שים שאלועליהם,

 הם זה מפני והם בהם, המתגרים ומכל שונאיהם מכלמשתמרים
 דרך על עליהם ומנהע עליהם ושולט מושל שיהיה מלך עליהםממליכימ
 אמת, משפט מוםר הררך מן מהם הנוטים כל ומיפר ותמימה,ין2רה
 בטובתם ימיו כל ועופק שונאיהם כל עם נלחם למלך עליהםויהיה

 או צדק לאום משפט מלכות הזה לחלק קוראין ואנו להם.והמועיל
 יכול אתה אין אשר המאמינים הלקי הם שלו ונכונה. קיימאמדינה
 ומופיף כנגדם יש כי אומרים ואנו . מהם לגרוע או עליהםלהוםיף
 הלק להם שאין ופשע עולה וקהלות רשע חלקי רבה תופפתעליהם
 לחוש ולא עליהם לחקור באים אנו אין אלו וכל שמים,בעבודת
 .להם

 שמד יתברך הקב"ה כי , ואומרים הענין ראש אל חהריםדאני
 למעלה, הנזכרים המאמינים חלקי שלשת על הקרושה תורתוהלק
 כל שיהיה כרי עצמו, בפני והלק הלק לכל והוקים ישרה דרךונתן
 לו מועיל ויהיה ממנו יצא ולא לפניו המיושר בדרך אוחזחלק
 לעמו צוה אשר ומצותיו תורתו פתיהת אחר. לרבר צריך יהיהולא
 המצות כל כוללות הם הגבורה, מפי הנשמעים הרברים עשרתהוא

 לאיש מכפיקות שהן גדולות כללות בוקם מחוייב הארם אשרוהחוקים
 להיי זוכה הוא ובהם לפירושם, )צריך ואינו למרום נברל הואאשר
 מועילים שיהיו טעמים מקרים אני כהוגן הענין זה ולברר . הבאהעולם
 הבאים בעולם הארם עכקי כל ונאמר לפרש, באים אשר בכללנו
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 הנפשהגען86

 שבועות שהן , הפה ברבור התלויה האמונה סדר מפרש הו!,השני
 הזה. בענז התלויות מצות ושאר אהרים אלהים שם והזכרתונדרים
 כולל והוא במעשה, התלויה האמונה סרר מפרש השלישיוהדבור
 הרכרים שלשת ונמצאו . להם הרומה וכל וחדשים ומועדיםשבחות

 שלשת ותמצא קונו, ובין ארם שבין רבר כל מחזיקיםהראשונים
 ביתו. ובין ארם בין אשר רברים כוללות אחריהמ אשרהרברים
 הדברים בכל להקרים ראוי ]הוא[ אשר ואם אב כבור מהםהראשון
 וההרהור הרבור כי בלב, תלוי יהיה הה ביתו, בני ובין ארם ביןאשר
 ואינו טורח או כבד להקרא ראוי והוא כבור, אינו הלב מן יוצא אינואם
 אבות כבור עם כולל הזה והרבור הדר. ולא כבור לא להקרותראוי
 הריגת שהוא דנור , הרצח לא והשני . השם יראי וכל תורה בניכבוד
 מצוי היה הדבור וזה בו, התלויים ולכל הזה למעשה הרומה וכלנפש
 שארם 41בר שהוא ואעפ"י ביתו, בני ובע ארם בין אשר החלקבתוך
 ואוהביו ביחו לבני להזיק מהר שאדם מפני עולם, בני לכל ממנומהר
 הזיקם מן הכתוב שהזהירו ומתוך לאהרים, להזיק מוזהר משהואיותר
 והשלישי ביתו. בני עם העולם כל כולל שהוא מבינים אנו כלליבלשון
 מצות כל כולל שהוא תנאף לא רבור והוא במעשה, התלויותממצות
 החלק מן שהוא ובירוע , לה הרומה ובכל ובזימה בעריותהתלויות
 ובין ארם בין אשר השלישי החלק ונשאר . ביתו בני ובין ארםשבין
 הראשון . האחרונים רברים בשלשה מפרש והוא , עמו אדם בנישאר
 הירים מעשה וכל והעושק והמלד; הגניבה כל כולל והוא תגנוב, לאמהם
 לה הדומה וכל הגנבה כי ביתו, בני שאינם רוו-ו כני ובין ארם ביןאשר
 ברברים הזה החלק פהיחת והיחה ובממונו. בביתו הארם במעשהחלויה
 , העולם בני ובין הארם בין בדבר החמורות שהן מפני במעשה,התלוים
 הוא בהם ההמור אשר קונו ובין ארם בין אשר לרברים דומהואין
 המצות כל והוא חענה, לא יבור מהם וחשני בלב. התלוידבר

 שקר דיני בו ונכללים דורו, בני ובין אדם בין אשר בדברהתלויות
 תהמור, לא דבור השלישי להם. הדומה וכל ומלשינים שקרוערי
 ארם בין ומהשבותיו הלב בהרהור התלויות המצות כל מפרשוהוא
 ושנאת הנטירה ואה והנקימה ההמוד את כולל והוא רורו, בניובין
 צורך לנו ואין , בספריהם החכטים סדרום אשר , להם הרומה וכלחנם

 ופירושם. מפפרמ על לעמור הזהבמקום
 םררי כל מפרשות בתורה הכתוכות הרברות עשרתן3כ~צאף

 באות והן בתורה. מפורשוח שהן כררך תעשה לא ומצות עשהמצות
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 יתברך ביחורו המצוך לבד, הראשון במאמר אותו קונה אתה אומרבו
 ופארם ישראל בעמו בהר הרבים ורחמיו הברול בחפדו והואשמו

 לך מפפיק והי וענינו. הראשון הדבור טעם הוא אשר הקדושהבתורתו
 הנשארות השלש כי אחר, לזכות צריך אתה ואין הבא העולםלקנות

 שכלם לפי כלל מעשה בהם אין הבא לעולם מזכים הם אשרמהארבעה
 לך, יהיה לא שנאמר באות הן תעשה לא ובלשון המעשה, מןאזהרה
 בלשון הבא ]השלישי[ הדבור ואף . תשא לא , מלאכה כל תע,2הלא
 לא כ'( )שמות ככתוב אחריו הבא תעשה לא בלשון מתקיים הואעשה
 הבא העולם היי קונה האדם כי אומר ונמצאת . מלאכה כלתעשה
 כי מלאכה מכל ושובת שלמה, אמונה ובתורתו בשם מאמיןבהיותו
 ואינו הבא. העולם קונה יהיה הזה בדרך לבדה, שמים במלאכתאם
 ששת בשמרך הזה בעולם מצליח אחה אבל הזה, בעולם לומזיק
 בתוך מזכיר שהוא זה דברינו אמתת על וסימניך הנשארות,רברות
 ]על[ עובר אתה אם הבא העולם עונש הראשונות דברותארבעה
 לא וכתיב בנים, על אבות .עון פקד )שמ( ככהוב שבהן, תעשהלא
 הדברות בששרז מזכיר .והוא . לשוא שמו את ישא אשר אח ה'ינקה

 ואת אביך את כבד בדבור ככתוב הזה, העולם הצלהתהנשארות
 אם אחריו הנזכרים וכל הזה שהדכר ללמדך ימיך, יאריכון למעןאמך
 הדרך איזה על הוה בעולם גהייך עסקיך לך מצליחין יהיו בהן זהיראתה
 מוזהר אתה אם ]הבא[ בעולם זכות לך טופיפין והן בהן, טתעסקהיית
 כהוגן אוחם מקיים אתה ואין בהן טזלזל אתה ואם , שמים לשםבהן
 לעולם חלקד לך נותנין ואין הזה, העולם עניני עליך מפסיוייםהם

 שאבותנו וסימנך ראשון. בדבור באטונתך מחזיק אתה ]שאיח זמן כלהבא,
 ורעב וחרב 3לות ונתחייבו ע"ז עוברי בהם שהיה אעפ"י הראשוןבבית
 היו שלא מפני הראשונים, אבות זכות בהם נאבר לא רבוהצרות
 הטחקף מן בידנו עולה ויהיה שמים. ואמונת התורה בעיקרכופרים
 אל ולעלות הטובים וקבא העולם חיי לקנות יכול האדם כיה;ה

 והונו, עושרו כל את ומואס הזה העולם בקניני בוחל ויהיהמצוח,
 והדרו וכבורו הנא העולם שזכות בוטח להיותו ראוי הזה האישוכגון
 ישראל לעמו בחר שהקב"ה ז"ל חכמים אמרו ומכאן לו. ננווהוא
 העולם טובת אל ולהרביקם הזה העולם מן להרהיקם עניותמדת
 בטוב. ולבחור ברע למאום הבורא שזכהו מי אשריהבא,
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 ן וכן עליהם. ומגין מביבותהן מכל להן ועומד אותם מקיף היהאשר
 ישראל גליות לכל מפפיקים היו והחקים המצות כי לומר לנויש

 יכולים אינם כי . העילם פנות ארבע על בעונותנו מפתרים הםאשר
 מלחמה כלי מכינים ואינם מבחוץ הבאות המאורעות מןלהשתמר
 אשר הרבים רחמיו על ולהשען לבטוח להן ויש , אויב מעליהםלהפיץ
 בהיותם זאת 3ם ואף כ"ו( )זיקרא שנאמר הקדושה, בתורתו מבטיחהוא
 אר[ם בריהי להפר לכלוחם געלתים ולא מאםתים לא אויביהםבארץ

 ומשמע . לאלהים להם להיות כרתי אשר הברית אלהיהם, דל אניכי
 שהיפורים גוזרים ואנו . הדבר לקיים שבועה טשמע הזה בכתוב ה'אני

 אנו אשר שני בית 3לות על אמורים הם בחקותי אם בסדרהנזכרים
 ולקרבה, ישועתנו את להחיש שמים ברחמי ובוטחים היום בועומדים
 בחתימת הענין כל יתפרש כאשף ראשון בית נלות על מרברוא?ו
 האל. בעזרתרברינו

 חלק שהוא הקויושה העדה עבורח פרר שהשלמנוואחר
 על לחקור באים אנו ה', עוברי עליהם נחלקו אשר החלקים מנ'השני
 למאורעות החוששים ודום כמשפט, אליו הצריכים מלכות עבורחםדר

 הוא והנה בהם. המתנרים מן להשתמר הם וצריכים מבחוץהבאות

 הראוים החקים וכל הזה, בחלק כררכו ומשפטים חוקים עורמוסיף
 הוא השלישי הזה ההלק כי תורה. במשנה הם מפורשים בידםלמפו,-
 שהוא מפני שהשלישי אלא הפרש, ביניהם אין עצמו, השמהחלק
 , הזה העולם בעפקי הוא ומתעמק מבחוץ הבאות למאורעותחושש

 הבאוח המאורעות מן בהן נשמר שיהיר; וחקים סי?ים אל צריךיהיה
ן ]מצות[ מוצאים אנו וכן , אליהם צריר השני החלק ואין , ומלברמלביו

 התורה ספרי בשלשו[ המפורשות המצות וכן , תורה במשנההמפורשות
 שהן וסייגות הקים להלן המכר על מוםיף תורה ומשנה לפניו,אשר
 . המתגרים מן להשתמר הצריכים הארצות יושבי כל בהן לצוותראויות

 בעם, הארץ יושבי כל בהן לישר ומשפטים חקים עור מוסיףוהוא
 וקטטות למייבוח המביאים עפקים ובשאר האדמה בעבורת בינירוםבא

 ועורכי היל אנשי ומוסר וקנםות רינים פרר להם לפיישוצריכין
 בתורה מכרות ואינן תורה במשנה מכרות שהן מצוח ושארמלחמות

 העולם לעסקי הוששת אינה אשר הישרה לערה צריכים שאינםמפני
 דבר משום להשר[מר צריכים היו לא[ כן ]נוהגים ישראל כל היו ואלו ,הזה
 ן לא חה[ משום בו, טורחים היו ולא צרכם כל להם ממציא הקב"הוהיה
 ן בתורה והכר תורה, במשנה נזכרות שהן רבות מצות בתורהנזכר
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 שוד תורה במשנה רביעי בדבור עור מהמיף והחו . להוד"עצריך
 ואמתך ועבדיך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא ככתובוחמור
 שהוא מפני בתורה, וחמור שור מזכיר ואינו בהמתך, וכל והמורךושורך
 שהוא הקדושה לעדה הנמצאים למרום הנבדלים סףר להלןמלמד
 והיה בחר"2ה, ולא בזריעה לא מתעסקים היו לא אשר המדברדור

 מלמד והוא . עליהן יורד שהיה במן שמיו משמי אותם זןהקב"ה
 בכל העוסקים הארץ בשוכני למרום הנבדלים סדר תורהבמשנה
 השדה זכרון מוסיף הוא בעצמו הזה הטעם ומן האדמה. עבוהתעניני
 נמצאים הם אשר החלופים שאר בזכרון מאריכין אנו ואין ,בדבור
 משנה כי להראות לנו מספיק הם הזכרנו אשר את אם כי ,ביניהם
 בכל המלכות בזמן הארץ ההצבי מנהנ מלמדחורה

 הימי~
 אשר

 מצוה הוא אשר יהושע, בימי הארץ אל בואם מעת והוא לפניוהיו
 בראש אותו פרשנו כאשר ראשון בית נלות ועל מחדש ומפקידואותו
 .דברינו
 עשרת ללמוד שהשלים אחר אומר, אני סופו עד הענעדלבנאר

 ללמד המכהרם הארץ לשוכני ראוי היה הסרר, עלהדברים
 עליה יושבים אינם ולאשר הארץ, ליושבי הנה?ות המצות אהראשונה
 לישר אליהם צריכים הארץ שוכני כל אשר והדינים המשפטיםסדר
 משפט מזכיר הוא כך ואחר ביניהם, והאמת המשפט פדרולתקן
 ראוי הוא אשר והישר הטוב ודרך עליהם, מולך יהיה אשרהמלך
 על יוצאים הם אשר והמחנוח המלחמות סדר ומלמדם , עליהללכת
 את הותם הוא פופו עד הזה הענע ובהשלימו . בהם המחנריםכל

 המלכות בו נפסק אשר ראשון בית מפרשח שהיא בתוכחה, אלהדבריו
 תבוא כי והיה בפרשת הכתובה תוכהה והיא הבית מעלהראשון

 ומזהרת מפרשת שהיא עליה גהרים אנו ההיא ובתוכחה הארץ,אל
 על הבאות הירות כל מוצאים שאנו לפי ראשון, בית גלותמעונש
 כגון ההיא. בתוכהה כםדרן הן מפורשות ההוא בגלותאבותנו
 מלכי הן ואלו עליך, תקים אשר מלכך ואת אותך ה' יולך בהשכתוב
 ואבותך, אתה ידעת לא אשר גוי ואל ההוא בנלות המובאיםישראל
 כתבי וכל נשמעו, ולא מכרו לא אשר מרי ערי וחכור לחלחשהן
 אשר ישראל מלכי ההם המקומות אל וה?לו , ההוא הגלות ערהקדש
 אשר מלכך את אומר הוא כאשר ה', בדבר המשוהים מו היו5א

 ההיא התוכחה ובחתימח ה'. בדבר המשוח מלכך לא , עליךתקים
 בן גדליה הר?ת אחרי גדול בעצב באניות מצרים ה' והשיבךאמר
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 הנפשהנ-ן40

 שם שכחנו ולא ההם, הגדולות והתוכחות המשונות השרוחלסב%
 אמונה ומאמינים גףול בטחון בטוחים ונהיה תורתו. עזבנו ולאאלהינו
 רצונו כפי ההם היכורין בכל אותנו נםה אשר הקב"ה כישלימה,

 נביאיו ]ירי[ על השמיענו אשר ונחמותיו הטובים רבריו כל ימלאהוו"
 בקוראם מתעצבים שהם מהאנשים תמה ואני וחמריו. רחמיובנודל

 כאלו ובבהלה, בחפזון אותם לקרוא ממהרים והם האלה,התוכחות
 זה למעשיהם משא איני ואני ממנו. ומפחדים לו קשהיומרהיבים דברהוא
 וםבלנו עלינו עברו כבר האלה היםורין כל יודעים שאנו לפיטעם,
 עליו, שעבר מדבר לפחד אדם בני מנהג ואין שמים, ברחמיאותם
 ובוטחים, מאמינים אנו כאשר שנית, פעם עליו חוור שאינוובוטח
 מקוים שהם טוב דבר בכל לב וטובי שמחים להיות אדם בני מנהגוכן

 כל בשמענו ולגיל לשמוח ראיים שאנו מכאן ונמצא . למחרלראוח
 שכל ומבטיהים . אמונתנו, מהזיקים שהם מפני , עלינו העוברותהצרות
 היו ומשם בנו, ונגעים עלינו באים יהיו אחריהם הכתובותהטובות

 וריקים. בעיני פתאים הם האלה התוכחות כל את בשמעם המתעצביםכל
 הזקים. שמים באמונת שאינם לומר אתהויכול
 התוכחה את רבינו משה שחתם מפני ואומר, הענין אל שבו14נ'

 ו-אש אל שב הוא , אהריהן נחמה הוכיר ולא תורהבמשנה
 יבואו כי והיה . ואומר סופו עד ומפרשו , נצבים באו[םהענז
 כלומר לפניך, נהתי אשר והקללה הברכה האלה הרברים כלעליך
 הנוים, בכל לבבך אל והשבות , לפנים נתתי ואשר עתד; לפניך נחחיאשר
 ואתה הבוים בין עמדך בימי כלומר , שמה אלהיך ה' הריהךאשר
 , בקולו ושמעת אלהיך ה' עד . ה2בת )שמ( ואומר . מהם נפררח לאעוד
 מכל וקבצך ושב ורהמך שבותך את אלהיך ה' ושב אומרומהו
 התשובה ]אחר[ תיכף תבוא שהתשועה טכאן רואה ואתה .העמים
 דל. בקול שומעים שיהיו הזאת והתשובה גלותם, בימי ישראלשיעשו
 היו לא הזה בגלות שישראל לכתחלה בכתובים המעין בלבויעלה
 ושמעת אומר שהוא ומפני הזאת, התשובה קורם הן קול אלשתשעים
 לאמור המאמינים כל בעיני הוא וקשה שומע, היית לא אשר ה'בקול
 ]לא הזה בגלות אשר בתורה העוסקים ותמימים ו"2רים ונבונים חכמיםעל
 הטעם על לחקור אנו ורואים . הזה מכתוב כמשמע ה' בקול שומעיםהיה
 אליו שומעים הגלות ימי בכל והחכמים הצדיקים אין אשר הזההקול
 אלהיהם בברית טחזיקים כלם והיו עליהם הבאות הצרות כל מבלווהם
 ושטאל. ימז ממנו סרו%א
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 הזכרנו אשר הכתובים אחר אומר יטהוא בבירור. ומרתו הזההענין
 ה' אח לאהבה זרעך לבב ואת לבבך אח אלהיך הן ומל ,למעלה
 שהקב"ה נ,פני , ל'( )דברים חייך למען נפשך ובכל לבבך בכלאלהיך
 את להבין אתכם מונע היה אשר הערלה הלת הקהטי אתמסיר
 כלומר חייך, למען ואומר אליהן. מתפרש שהוא דרך כל עלהקול
 אומר הוא הוה הכתוב ולפני . חיים כלו אשר הבא העולם חיילמען
 ובחתימת נפשכם, ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם הן אתלאהבה
 כשאחם , האדמה על בניכם וימי ימיכם ירבו למען אומר הואהפרשה
 ונוהגים מצותו מפני נפשכם ובכל לבבכם בכל אלהיכם הן אתאוהבים
 בעבור בריתו מררך נשתנה אשר הזה העולם לכם המצליח רצונוכפי
 משנה כשארם ומשתנה ומתקנו דרכו את מצליח הוא , האדםעע
 העולם וממאמרי גזרתי מתוך אוהבים כשאחם עתה אבל דרכיו.את

 בני מעשה הצלהת מפני לא , עליה בראתיו אשר כדרכומצליח
 עבורתכם, על אותו מקבלים שתהיו שכר נשאר.בעבורכם ולאארם,
 לא חייך למען האחרון הכתוב אמר ומשם הבא, העולם חיי אםכי
 שנאטר הזה, העולם בעניני הראשון בכתוב הזכוח ותלה אחר.דבר
 ואתה . ימיכם ירבו למען ילבכוף , י"א( )שס בעתו ארצכם מטרונתתי
 ימים הנה אומר, שהוא ירמיהו בנבזאת הזה הענין בראשמוצא
 חרשה ברית יהודה בית ואת ישראל בית את וכרתי ה' נאםבאים
 ,ביאתה מקוים אנו אשר הגאולה ימי הם האלה הימים ל"א(,)ירמי
 , נגאלים ויהודה ישראל גלוח כל יהיו אשר שמים ברחמיבקרוב
 בירם -החמקי ביום אבוחם את כרתי אשר כברית לא )שם(ואומר

 בם בעלתי ואנכי בריתי אח הפרו המה אשר מצרים מארץלהשיאם
 יראת רשות שנחתי מפני .בוייתי את הפרו המה אשר כלומר ה'.נאם
 מקיימים היו 'טלא בהם, בעלתי ואני בידם, טובים ומעשיםשמים
 אשר-אכרת הברית -זאת כי כן, אהרי ואומר כהוע. מצותיאח
 ונתתי .ההוא, הגלות אחרי כלומר ההם, הימים אחר ישראל בניאת
 על לאבותם כתבתי אשר חחת אכתבנה, לכם. לוח ועל בקרבמ תורתיאח

 לבם בתוך נרשמת ותהיה לבם, לוח על אותה כותב אני האבןלוחות
 יהיו והם לאלהים להם והייתי אומר הוא ואחריו . מפיהם תשכחולא
 'רעו לאמור אחיו את ואיש רעהו את איש עוד ילמרו ולא לעםלי
 לעונם אמלח כי ה' נאם. 3רולם, נעד למקטנם אותי ירעו כלם כי ה'את

 אזכר.עור. לאולחטאחם
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 הנפשהג~ן42

 ככתוב הגוף, אברי שאר בדמות בשר אותו קורא הוא בהןהנתון
 הוא אשר הישנה הרוח צורת את הזכיר ולא בשר. לב לכםונתתי
 הלב . טבע הזכיר כאשר הדשה, רוה תחתיה להם ונוחן מהםמפיר
 אינו הזה בעולם קונה הלב אשר שהרוח מפני אבן, קראו אשרהישן
 אליו בא שהוא רבר אם כי בריאתו, בשעת כן נמצא שהוארבר

 שהוא אמור תרצה ואם והרגלו. ארם בני מלמוד אותו וקונהמבחוץ
 והקבןה למעשה, טוציאו ולמירם אדם בני והרגל בכח, בו עומדדבר
 בכח עמו בני בלבות היה אשר הזה הרוח מוציא הוא הבאולהבימי
 הטוב אל וממציאו במעשה ומעמידו ענינים משני אהת אלומזומן
 הטובה רוחי כלומר נקרבכם, אהן רוחי ואת ככתוב לבדו.הענין

 ולא האברים, שאר כמנהג ההוא הרוה על שולט הלב ויהיהוהישרה,
 הזה. החדוש לפני מנהגו היה כאשר לתור ולא להרגילו צריהיהיה
 חחת , ועשיתם תשמרו ומשפטי תלכו בחקי אשר אה ועשיתיככתוב
 המעשה בכח נמצא . הטוב מנהנ וכל , השם ועבורת היראהצורת
 מפורים יהיו ולא בלבם שמו וקדושת יראתו נוטע הקב"ה יהיהאשר
 בעת הזה בעולם הנמצאים כל ויהיו . בתחלה היו כאו~ר אדםבידי
 מן למדנו כאשר , אליהם הנלוים וכל לבדם ישראל עמו והםדהיא

 וביראה, באמונה אהד מנהג נוהגים למעלה, דרשנו אשרהכחובים
 ונמצאות לבם לוח על וכתובות ידיהם על נוהגות מצות כמהויהיו
 ישה מנהנ נוהגים הזה העולם עניני כ5 יהיו הזה ובמעשה ,בפיהם
 ואהבת ככתוב בתורה, מבין לכל לעינים היא גלויה זה עלוהראיה
 בימי העולם יושבי לכל ומקיימת נוהנח תהיה הזאת והמצוה . כמוךלרעך

 לנפשו, כאהבתו רעהו את איש אוהבים יהיו הארץ יושבי כל ואםהגאללה.
 הם ואלו העולם, מן נאבד יהיה והחמוד והשנאה שהקנאהבידוע

 של זמנו על הכתוב אמר מיכן . הזה בעולם ולהרג למלחמההגורמים
 אל גוי ישא לא למזמרוח וחניתותיהם לאתים חרבותם וכתתומשיח
 מהזיקות שהן לאוין מחמשה ההר לפדה הזאת המצוה ומן חרב.גוי

 עשרת םוף עד תרצח לא דבור מן והן שבתורה מצות כלטחיצות
הדברות.
 הכתוב מן בידינו עלה כבר ואומר, אלה דברי את חותםךאני
 בו מאמינים כלם ל"יות עמו אדם בני לבות ]מאמץ[ שהקב"הבתורה
 ובכח מותם, יום עד לידתם מיום בתורה ומהזיקים הישרה דרכוויורעים
 ובהכרת קנאה, יכל ותחרות מהם שנאה כל יכרת ]בהם[ ימצא אשרהזה
 הטעם מן בירך .ויעלה הזה. העולם מואמים יהיו האלה המדותכל
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