
 רפושתספר
 כוללות בחינותהקרמת

 , רואשח הטת חרבן עד המלכים ימי שטוש, ער השופטים שי , בע'פ סקולה ייאשונש"ח'אש
 . הטלה מן שיבתם עד העלותזמן

 ראשוןפרק
 . בע-פ סקנלה רואשונ'םהחיט

 רגטעובה התורה מלבד כי , קדמונים בימים כבר היהודיה באומה השתרשה הזקהאטנה
 לא רצין הקבלות . הכתובים כדברים ישנות הן אשר שונות קבלות עוד נמצאו / ס8רע5

 שבעל תורה רגטיוחר בשם ם כן על אשר פה, אל ספה רתכו אבל ספר עלנכהבו
 על זה רבר להה2ינ נדרוש לא ך הטבעו האטנה זאת ארני מה על להוגת נרצה אם . 1(פה
 נונה ההוא המאוחר בזמן להם היה לא אם לנו יגיד מי כי . ~אוחר מומן וצרעותידי

 ממקורו הדבר מוצא על לעמוד לנו דצא נחוץ אבל הזאת, תהורה מציאות לפרמםמיוחדת
 הטיותיהם רקטורים תמיר יספיקו לא ולארצות לעמים הימים דברי בקורות כט .דיאשון
 אם . מפליגים רברים מקדמונים הבאים בפפורים התערבו שלרוב יען / הזמנים קורותלמפר
 שמתאר נם או , הגדיות במליצות מעוטפים שהם ש המספר, של דעותיו לפי ששאריםען:ם
 ש רחוק באפן דברים לפעמים שמספר עד , מיוחדת פנייה לאיזה שונים בועאריממשרו

 על לעמוד נרצה אם כן על אשר , בספוריו הצונית תכלית עיניו ננד שטם מפניהמצישת
 אשר שיורים.שגים פני על נמצאים אשר הרושמים אם כי אחרים רושמים לנו יועילו לאתאמת
 או , בריל בעם לוח על מחקה סבל אם ן קורותיו לדעת הפצים אנו אשר הומן מןנתקחמו
 מתוך וביחוד בבירור, ההוא הזמן ילרי שהם והנדות שירים , ממליצות קדמוני, משלסכל
 נשאב הרושפם מאלה . בכתב לט ונשארו לארץ או השא לעם וחקקו אשר רטשפטחקות
 איפל בנצ יאירו אשר אור כמאורי הם , הקדום הימן את לרביר דוברה את רבבבירור

 לט יתנו הם כי בו; המהלך הרוה דרך ומה , ודשתיו הזם! משפטי את וירדום ,הקדמוניות
 כן כמו ועתה . פנים שנוי ובלי התנכרות בלי באמת, היה כאשר אותם חלדת זטן הואראת

 האטנה מוצא את לרעת , פה שבעל התורה בקורות ולדרוש לתקור נבוא עת יקרט ד"היכמנו-ה
 סופריים ידי על אודתה על לט הודעו אשר ההודעות בי . הומנים במשך השתלשלותה ואתבה

 בקרבט מעוררות עור משה, דת מראשית קבלה דברי ממציאות לנו הטספרימתלטוריים
 אשר קרוסה, בקבלה וסמך יסור באסת להן יש אם , מפקות בהן רטילו וכבר , שוניםספקות
 והלכה , בכתובים אתנו הם אשר דחקים שנתנו הזמן מן ובצלמה בדכצתה באסתנתקיימה
necא הגדה/ ערך אם כי ההן ההורשת לכל אין אולי או , אלינו שהגיעה ער פה אל 
 ודרושיהם דוהכמים לייצרי לכל לרמז אותם הברתת סבה הומנים מן זטן באיזה לחכמיםהיה
 פ, את ולמתום פה, בעל הורו הם אשר התורה מנגדי קדקוד על הטת למען / קבלהערך

הדוברים
 , האחד . צררום  טשנ' י"א וכונסו השם יה טסט כהב יינ עדור הקע נבוכי בטורה קיא:טאל נחמן הרה1(

 לחכני לרן( יירשה לא ההם הדורות נסן שבכל מחמת והשני, . פה בסל מס'נ' למשה הל15 הדבר.ס' עטן- שנמם-מצר
m~mשם:כ'רו ריאשון , מאוהד בזמן נוסר השם שוה נראה אבל . ככתב שבע"פ מרכזים אהד רבי לוצ.ח 
 זר שריס פה" -שבעל הרבוי על להעיר ורזיי . בפיו  שמורי שהמאום-'ם נ-אח שם וגס לא.( )שבת ה55היה
 על כי שדישי טררשם לפ. רק ה"ה הדבור זה יסוד אבל . הנינה והשחית צורך לה אין הש., כ' . הלערן דרכילפי
 על שחלות הוא הוה במדרש המונח . בכתב לאמרם רשאי אהה א. טה שטל רבר'ם וגו' כרת' האלה דדנרים יפ
 אשו כלומר 0- על בכתוב הרפו(ה הוצרה על בזה דכויה פר' שכעל "הורה באטים כן ועל הקבלה על נדרתןפי
 . הנ31ר להרכש יוקדם לא השם ראה בפרת' סוכת ום:ה ס'.געל
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 עמרו ודור תר שבכן ייעמ וולא, הכהוגתן. רחיההל חקי את הבנתם על עתםהחברים
 השכו לחפש. לט ראוי ק 1עDU 5:. אח-י ותקנוחורם פיריסיהמ והשליט נגרםסתננדים
 עצן נרעבו, אשר התורה חקי הם ההם. וויציורים הקדמון. מוסן נאמנים בשיוריםקבלה
 מבינת רושמים רב מספר שצאו בהם נם כי בידעו איצר. הקדש כהבי בשאר יחופשוכז

 sh מסיחים בהיותם כאזלה ורושמים בתורה. נכתבו לא אשר טמשפטש ונםדגוקרא
 . להעיד י(טבוונים מיעדים יתער להפשעם, בראוו ודאי הנה להעיר, כתה ובליחוטם

 בזסנש ישראל בקרב הדהי רטצב אל לב נתן אם עצטה ?סופו הספקותאלה
 ואחריו-גש השופטים ובימי / במדבר חטתם ויכך / תורה נתנה אשר היום לפן ,דראשונים

 לא האלה הומנש כנל כי יוכחש. לא וצה , ענבתם עד הארץ נלוה סיום וכן , המלכיםבימי
1שכש. דהירה לו נהנה אשר הדת של ההבונה לפי להיות ראוי ר"ה שפר באופן רותי רג(צברזה  אעיד יועצר בכתב קמן. 4ע נדזל דבר אלינו הגיע לא הזמן תה פרקו מכל וגם . 
 תג-ה כמצואות כוה ניול שרבר לחשוב יש ואיי .  ומציאותה רמזורה מיאת מאו'כעהיניד

 במשך היו ורדכמים.איטר מהנביאים מאחר  אף יפקר ולא יובר לא י-כחובה מבלעדימעובתן
 רק נאהד לא , התורה על חדשה היית כורתים שהיו עזרא ובימי ? ההם והדהדתוממ"מ
 אחדות רק ביחוד שם) ומפרש / משה ביד נתנה אשר ה' בתורה ללכת וכטיבועה באלהשנאים

 פנים כל על , למזכיר להם ראוי שדיה ודאי התא  ובטייסי , בתורה רגה~בות רמיותק
 כל יטלבי . התורה זאת סדת לפי דךת ממשפם רושם בהם ואין קדטעיותיימויטיבוטם חייהם מששפט קרצפו בשפיי המסופרים הרבדים הם טעט ולא דיבורה. מיאה מעטברמז
 תואר להן יש רובן מסינ' הקבלה בדבר פה שבעל ההודה בספרי הךךדזגית כל יל"'זה

 רגתוכים... טן - הבנתם לפי - להם שיצא טה בפי המשפרים ש5 עצמן רעות שהן אוהנד";
 לנו שהוגר מה על איך.נסמוך כי ? אלה אח אלה סותרות כמעט הלא היטב בוץ נתבטןכאם

 , המקרא מלבד ואשד פ"ח( בחקהי )ת"כ ססע' ופירמידה דקדוקיה , הלכותיה תורהשגאנה
 / לאלה הדוסש אנדה טררשי וכמה ה.( )ברותע מם'ני לשומה כאס-ו וועסרא המשנהנס

 אפשר איך : ושאל זה דבר וצטרא טבעל' לאחד הוקשה כבר אהד שבבקוםבדומתם
 מדו; מארץ ארסק אשר פה היבעל השרה כל את לטד בסיני סשה שהיה יוםומבארבעים

 רבה )שמות הכ~'ם אם כי הקנסה למדהו לא באמה כי השיב וה. ועל ? ים מניוחבה
 אפלו אמרו: אהר ובטקום ? שוכרנו המאטיים לכל סבואהק סתירה י" אץ ג'פם"או,

rgה"א4 פיד ה.א;ונצילה שא' הגינה )ירוע~סי מסיני למשה ניתן להרגש עתיד' זתיק שתלמיד * 

 בישמת וטהקצנ וכפוססו-? כרועבו האם ן מטעי למקפה נעען הדבור את בחז נבקואיך
 כל סוף ער תלכיד ש רב איזה ש:הדש מה כל לנעצה הקב"ה שממי החכמיםשףיאטיט
 ובמשריק ? למשה ניען כבד אם חדש דבר עךראהו ואק- ישך/ עיטי יסביל ל(נ זההדוריך,
 סה כל כי בו לאסר רצו אלא ונפשעת ברקדוק עבן לא מסיני לטשה ניתןש,-ובור
 קוצה מצמה ש שיובן או ; דתזרה בשבן מגח וזה וחד דור שבכל החכטיםשמדשו

 ועתה. בדקדוק. ק עבן לא מנתז גל על הלא שיובן ונרךדיאשגה;
 שהדבור לט יאסר סי

 שראינו אחרי כי ? רעבונורז מאלה לאורע ק גם יובן לא מקומית בעזור הטרו בא אישיהזה
 גם דו-רך תה ששמרו כך כמו לא,נאמך לטה שהשלגה, בדקדוק שלא דוה בדבזדשהימהכהטו
 קדים, בוסן רקבנה משסעף סדיגנדחה- רא'71 להבוא נאנוק אט. ואמנם ?  אושייםבמעךשת
 בקבלה האמינה ר,יועה כבד הצדוקיהן שהם רג(כחישקם. ההטירות בתולת שבהכרחיאמר
 אט צריכים הלא חיהשה, עצמה. מצר שהראוה סלבד הנה הפרושים; בין צעפקמטתמסעי.
 דגשרו,מימ שבין שאשונע והםה*קןת שבדשךיבות. ע(סעט- לא מעולם כי *את, גם לבלעףח

 אם לצדוקים רשרושים עראמרו , שטח בן עומעע בשי- חגי תעיעצת דשיגז נשחימ,צדהדם'
 עד הצדוקים מהתנגדות בשסספר יוסיפון וש קלה, ש, ובוערתה בצדזשנזנססכש

הפרושים
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 51ה ש ,.שמכים רמרושזם חת ל .בה ירט אשר בלשגו אחת מלה .הש איןהמרושים
 ו ברפך הנצנר שיאין ברנר ערוב ומי הזקנדם. לתורת ד1עננדו .שהציוותים אמר רק.מיני,
 _מסיני. למשה עד קדומה בקבלה האנפנה הזמן במשך נולנה הצדוקים דהננדות.שלסכת

 שלפיתום )דקדוונים החכטים תכונת .דוהה כן כי בהראוהם יתעצמו עור הקבלהומריבי
 .לסבה או ].סר,שערה אטנם בידם קבלה מהיות יא קדמונים., מקדמוני דברים )כלחמוםהיו

 נשכפל דזד;מלך ובפי יפצ )ברכות הרואה כפצאל גשימו.בפי הלכותים ד.ברש .כסה .אחרת

)שבת.נו"
 לכל קץ ;אין וכסעמ סיג.( )עירובין היאירי ועיה ד" )ברכות שאול בן ומפיבשת

 לנד%נ,אנקד יתמו ותקנות;אשר חקים כמה נמצא .ובעתוד לקדמונים. נתיחמו אשר,הבברום
 מפי:איש.אלא ,איש קבלת על .בזה לא;סכ(בו לבראה.כי בהם רעבונן ואם. קדום. בזמן2טם
 יבשכהת לרוב מונחות היו בזה הוהנלו אשר והסבות ורחוקות. דכות ולרוב / השערותעל

 .ניקורם שכרצ רגמן ובמשך. בעם חזיים נמצאים ויו רבים דברים כי הדברים.מקורי
 ;אחד בדברי וסמוכים המו להם למצוא - ררכם לפי - והשב האחר בא והנה .והתחלתם
 אדייו.,ננר שבא ימי וכך/ חקה.כך .או תקנה ;בהם נרמז דוטערתו לפי אשרמרקדנצנים

 הראוי')למפה שבמקום אם..אמנם . לד.בר.מקובל הזמן ובמשך ברור, לדבר ההשערההיתה
 %ב.8ה .לתת לט ראוי ]זאת .בכל , דננירור תכלעס האלה הרברים ויתלבנו יתבררו FD1)פיז
 "אע כן? להם היה נשא5.מא)ן- ואם ותקטת. נחיות יחמו רשלך לשלמה "ן . אחת רגמא.על

 דרכי לפי - הכתוים ממובן כן לרם !ס)צא ,אלא אוש, מפי. , אטם ;קבלו אכןדתשובה
 ודהשלן"6לת יש" ?במות כ"א: לעיריבין הרבה משלים . ותקן וחקר אזן שנאמר - מדרשם.

 .כגערם .ויהםו.לו,תקנות,אשר תקנות/ תקן. .מזה;ששלמה להם ויצא התקנות עלתקן
 תקנמו.באילן תלה עצת אתלם שתקן .מי אשר דינרים ?w וגם כעקם. נעלם כברורוזתלתם

 הטח תצא שרובר והאמיט האנצנה דתחזקה הומים וברוב , הקדמונים מן לאחד ההסתנדול
 שה %א .השב לא לרוב /.כי בהמתקן תפלה. לתת לנו !אין הזה ובאופן הקדמון. לאהדובאמת
 .בספר ברור נראה זה דבר . עצמם את המש הם אבל הבא.ם הדורות את להטעות 1%ל

 יהמ שי  גגם ~י ש ורעוהיו. לימונו -לפי אבל _ , רושלך  בשלפה טהגןה ד,ספר זהק"ל"..
 האתתי המחבר רק , מהכרו דצה דילמה לא כי רבר על משכיל כל ובין , ט אשררמרק4
 ,וקרוסין הכונתו / חכמתו מצד כשר היה החכם המיך .שןזק ספני . , ועלסה ]בפי דבריושם

 לו בחר , אחר _שמחבר וכש 1( בפיו הקירותיו לשים המחבר בו יבחר אשר הנברלועות
 רסהבר לב על עלה לא אבל]מעלם ; שפתם על חקירותיו את נושאים להיות וחבריו איובאת

 . עצמם אח הסעו הם ככתבם הדברים לקחו יאשי והאחרונים . להטעותםהאמתי
 בקרטנים דברים לתלות ובכנה ברצון כן עשו לשעמום כי להכה"ט גם א.ןאמנם

 הנכפות בנבואוה ברור נראה הוה הדבר . .בעם יותר ונשמעים דבריהם קרשו כימרעתם
 הסתברות הנבואות אלה .כי יויה לא אשר דבר לתכלית המנקר זה סי 9( ישעיה חיןבמפר
 שמצב -_._-
 , פונם טלכ' 'סי בסוף קהלת כפי שי ,מנו שצמצם '"א שעי שטן במ"ג קי,"מאי י"ג שכתב טה ראה1(

 יורביבואיתוראה
 לכה'"

 ער מאחרו נרעץ שה' n1WD 1889 נימן מה' החרש. ובמ"ע . הנוצרים לחטט'
 . לשלמה שא.נו עונים כאחד כלם אכל , הורדוס שלט!כות

 הספי אשל שח"כ הנוכר ינ"ק 1כ1 האחינים המפ-ש.מ כל כטעט יוכיחו ממקומן להו-זן א.ן אשר גרא.ות2(
 ואנ. ענ.1, ב'טוס ל.ש;.ה א'נו פ-1 עד מ' מס"הוה

 סרגי הנביא 6( בקוצר וובס פה  ואפרופ ראיות קצז זל.הס  הוספת-
 .54,( .9  0:ך 4%  ),91 עיר אשי כטרבר המטליה !כאבדן 2מ.( 21 42. ),22 בורזו ההוה -בי ע. כסו דגדוגטן
 לש רגףרות כותב. רעה ולס. אחר ונשדים  בבל היו  הב' ה:7, נכל  ג( . הנלווז על לפישס ואין ~-arD1l ל"טבסי' ורברי בעתיר, בבל נלוה על יתנבא ש.עה.ה מקוס בשוס מישו ולא הע;-רה. הפאולה על נהטוח כולל הספרועל
 . לצרם יסרה אשיר ה.ה לא DP גרהם קורא  231(  )13 הב.טר.ס את גה:כ'רו רשעיה . נגיבתצר על וטנו ער גןהיה
 וירגא  )46( הקפי וגמאך בעט כורש אח  וטבעה הגלוח  בשז  קדם  גאי.1 היריויים הרבר'ם טצב את סנ'ר הניאג(
 מעשוב ובפרמן נריוק טוהר עק בהגבלה כן נב'א א.זה ש.רכר טצא:י אפוא וא.ה ,45( )14 טצ-.ם נגר  טועצות,יעל

 הטנור ט6עטך רורקיס וליעטריט  היגה רוחק לומן היא ט:בואתו כשת , ושצמות אנשים שמות על וברמווקורות
רגביא
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 בארץ גלותם ימי במשך נתנבאו גם יחדו להן חברו בבבל, ומתקוותיהם האומהממצב
 בספקו מירא בן והלא . קרום בזמן כבר לישעיה הנבואות אלה שנתיחסו ברור זה וגם .בבל
 היתה מה נשאל ואם . לאור יצאו עת הראשון בזמן כן עשו ככר ואולי . לו יחסן מ"ח()פרק
 דברי יביפונו זה על ? קדומ שבזמן לנביא הנבואות אלה מיחמים שהיו וראשונה בעצםהסבה
 הנבואות יע" את לכורש מראים היו שהיהודים ממפר אשר פ"א( )ע"ב בקרמוניח:יויוסיפוז
 ה' בחר ואותו רבים עמים על מלך יהיה שבורש שנה מאות ב' לפני ישעיה נבא בואשר
 פרי wvl כורש על האלה הדברים ועצמו המקדש בית את ולבטת יהודה שבות אתלהענב
 לחזק ישראל לעמת האלה לנבואות שהיתה היעירה מלבד כי מזה נראה והנה . א'()עזרא
 מארז הנבחר הוא כי לכורש להראות אחרת יעירה עוד להן היתה , תקותם ולאמץלבם
 ממלבה מהעמדת אחת מלה אף מדבר הנביא אין זה ומפני . הקרוש חפצו את למלאה/

 מלדבר להוהר מכרחת סבה לו היתה שלא ודאי הנבואות אלה כותב ישעיה , היה ואלוחישה,
 ממלטת מקיום הזאת הנקודה היתה ישעיה שבנבואות להפך ותדר השמלכה. חרוש אודתעל
 האלה הנבואות ההם בימים שנתיחסו מכה לאיזה מזה לנו נודע כן ועל . העיקרית חדיבית

 מדור כן ונמסר העם באמתת הדבר נשאר שוב בישעיה אחת פעם שנתלו ואחרי ,ליעד:יה
 איזה מפני לקדמונים דברים וברצון בכונה שתלו רואים אנו פנים כל על אבל רור.אל
 חפצים שהיו מפני יוסי לרבי הלכה אחת פעם סיהסים שהיו יסופר בתלמוד נם .מבה

 יונית בתו את ללמד לאדם שהתיר , אבהו מרבי יסופר וכן נא.( )עירובין מקובלת,אמ,, למען ורצוים נשמעים דבריו כי מרעתם יוסי רבי בשם אטרוה כן ש הד"א ההלכה שתקובל"
 ואמר מעולם יוחנן רבי אמרו שלא אף רבו יוחנן ברבי היתרו ותלה לה הוא שתכשיטספני
 יונית בטחיו את ללמד רוצה אבהו( )ר' הוא כי יען ווא( בר )וטמעו! החכמים מן אחדעליו
 מסמיכתם בגדול להתלות התירו ובפירוש ת"א( מ"א פאה )ירושלמי יוחנן צרבי ההיתר,.מלה
 ומזה ס"ה:(. מבטות שצוה מצאנו ולא צוה, אביך : ליוסף אמרו יעקב בני שגם רבתובעל
 אבל בעצמם צודקים בלתי דברים נמצאו נבואה במפרי שגם : שאמרו מה נם הואהענין

 מפני האמת לשנות מותר היזה חושבים הנביאים כאילו . ההמון סברת כפינכתבים
 הלכו החכמים מן שיש הוא ברור דבר וגם הירושלמי(, מן פ"1 עינים )מאורהטחלקת
 אשר לדברים הלבבות קנות למען באחרים דנריהם ותלו הנבול טן דג"-."לאהבהיתר
 , מופלגת באזרחה זה על מזהירים היו לא כן שלולא , צודקים היו לא עצמם מצדאולי

 ,בלה )מס, טושראל .שתסתלק לשכינה גורם אומרו ביטמ שלא דבר האומר :באמרם
 ט"ו:(. ומגילה )אבות, לעולם גאולה שמביא אומרו בשם דבר האומר על ואמרובסופה(,
 רחלינו כן ועל , צוףק בלתי בדרך באמת כן שנהיה נאמן לאות היא כאלה אזרחותורפלנת
 והמלגת דבר לאיזה השכח שהפלגת הדבר במבע מונח כן כי זה, של ובגנותו זה שלבשבחו
 הקרומים בעתים עצם אחד דבר עוד , ההוא בחלוף ההרנל על אות הן לחלופוהגנות
 דברים איוה שנהפשטו : והוא , אמרם שלא למי דברים מיחסים שהיו סבה היה אשרהאלה
 כן . דודא השם טשא היה הוא גם אשר לאחר כמעות ונתיחסו האנשים מן אחד שםעל

מאה
 הנה היאשונות : נהקיימו כבר נבואותיו שמקצת ואטי )61( וגו' ענוים לבשר ה' במלאמות שבא מד-cc הנג'או(
 רותר ס( ? .שע.ה בפ. כוה לשים דעתנו על יעלה וזזך . מ"ח בם" גיזבר וביתר ,42( )9 ~גו' טג'ד אני וחדשיתכאי
 ביאשם  המש.ח ומלך בתקף הממלבה הקמת אם כ' אחר ציור לו אין שישעיה בה.ות המשיח טן ציורו יוכ.ח :הסכל
 וכבר דור. טשטש מסלך וכר ואין הממלכה מהקמת אחת טלה אף מצאנו לא הוה דנב.א אצ, אטנם , יש. טמעהמר
 נברליפ ומועצותיו דגוריו . בה והתכונות הנבואות אלה לשו; הוא הרא.ות אלה כל על ונוסף הדבר. סבת בסניםרמתי
 . הארט.ת לשון כח המחבר על עצם כבר כ' הר;מ:ות טלוא בהם 01צאנו . .שע.ה שבנבואות והמליצות הדברים ט;מאד
 מתכלת ביחוד הנאת החקירה שא'; אמנם . ליש;.ה נעלמות ה.ו אשר הפרס.ם דעות ננד רע:כוונ.ם רעיונ.ם בהם ישונם

 בחק'רותיהפ עלה ומגו.א.הם בפירושיהם אלה , אחרים ועור ה"נ-צפ':לר , אומבר'ים עוואיר 1 אקנאבל ,דיצ'ג
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 ומעמן וסהכניהן, מלשונן אשר הום)הספר, עד מ' מסימן זכריה שבספר בנבואותנראה
 התנבא אשר לזכריה אינם כי בעין עין נראה מגוונות הנבואות אליקים אשרמשאורעות

 שזה מאוד וקרוב וכריה הנקרא אחר נביא נבא אשר קדומות נבואות הן אמנם דריושממי
 אל ;נבש אם והנה . ב'( )ה' בישעיה שגר .1( 289 )הערצפעלר יברכיה בן זכריהדוה

 פה, שבעל ההורה בבחינה גם פפקוה בקרבנו יתעוררו שלא אפשר איך האלה,המראות
 אלא אינה היא נם אלא באמת קבלה על נומרה אינה עיקרה שכל כן כמו לחשוב נוכל.בי

 הועלת לט אין כי לפנינו מבורר ועהה . ש:כרט דיבות מן מאחת טמיני לקבלהמיותמת
 מבוררות, אינן עצמן שההודעות בעת הקבלה אמתת ממנה להוכיח רוזלמוד בעליבמודעת
 צריבה עצמה היא לעדה לנו תהיה אשר עצמה ריידעה וגם אחת, את אחתישתרה
 בקבלה. יסירתה באמה אםראיה

 דועכה בחקי פה,מונח שבש תורה אשלנו הנקראת הקבלה למושג השורשאבל
 nuw, קבלות עם ביד הלכו.יד הם כי נמצא בהם נתבוננה אם כי בידינו כהובים הםארגי
 אשה,.א הקיים יסודות נניח אם בלהי האלה ההקים מן רב אצלנו-המון יצוירו שלאבאופן
 ובפ*וצ העם בריח חיו אשר באלה קבלות והנה , ה' תורת עליהם נסמכה אבל n~lyuנכתבו
 במציאתן האשגה רוזילדה זה דרך על ועתה פה שבעל והורות הקים למותג השורשות

 עד וסקרם מראש כבר הן . באור ביתרון הדבר- לברר ונום'פה . מוחלמת פה שבעלהורה
 קלסים כל בפי וחיים ידועים ומעממים חקים היו ותורות חקים ישראל בני למני משה שטלא
 נוסרן;ל אשר חקים בשמירת מצוינים תרעו אברהם היה התורה ספור לפי , יעקבלביו:
 יצית מיוחסת שמירתם אשר האלה החקים ה'( כ'ץ . י"ס , י"ה )בראשית וצדקה משפםיסודי
 וכת . הפשפחהנהואת בני בין נתצות והיו החיים ררך לישר טובות הנהנות היו הסיעקב
 a~v דגמנעוה מן זה כי , במצרים עליהם הורגלו אשר וכדות הנהגוה בהם השתרשובן
 ובסנהנירם וייהם בדרך עצמה אלה על אלה יפעלו ולא שנה סאות כמה יהד עפוםעני

 כמו מחצבתם וממקור מביתם להם היו אשר והפדות ההנהנת אלה כל ועהה ,ובכאהזזיהם
 ע"ש בנה אשר היסודות סן היו רעות ובין טובען בין במצרים שיהס דירגלו אשראלה
 בהנבעת אמנם ושארית קיום נתן למובות . וסשפכדו חקותיו את האלהית התורהטחן

 מנצן מאז רצקקו אשר החקים כמקרה התורה הק' מקרה ועתה , בהן ינקשו שלאמשם-ה ירי ולמען לררחיקן , הקים נתן הרעות ונגד , תכליתו לפי הנאותים שונים ובתניםורוהבות
 רבקור היה ודצא , לכרה לקו: להם היו אדם בני בין היושר בשמירה. שההרגל שוניםכש-מקקים
 אלה . רמזורה בהקי הענין היה כן ואף P~echtes) Pos~tiven (je~es החלטי ומשפט חקלגל

 לא אשר שבתורה והחקים הנדבות מן רב מספר נטצא אבל בכתובים, נמצאו לאדוסודוה
 ומפורסמים ידועים והיו. בעם. חיו אשר קדמון מנהג או חק איזה מציאות נניח אם בלתייובנו
 . טפר על בכתב לרם זכר ואין , רחק בתהו מפורשים היכירם ולא ההורה נותן עליהםומסך
 ואנתנו . רבהוב החק את להבין יעזרונו הם נכהבו ולא נוכרו לא אשר ותתנהג החק זהועתה
 לפניט והרה , ומפרשו רגמזוב הענין על אור יפרוש נתוב בלתי מקובל שענין בזהרואים
 לררחיג או למגביל או לפרש דתעודה זארז לה יש היא נם כי , פה שבעל דיבורהנצשנ
 ' . פה שבעל תהיה מדושם הקושם בזה מצאנו כן ועל . הכתובים רותקיםאת

 ריבד בבחינת הן . הזה הגדול "דבר ויקיימו יאשרו לפניט נעביר אשר דונמא~זמקצת
 כצאה ד"א אשה בעל אם - יעבור שנים שש עברי עבד תקנה כי : רופק ניתןהעבדי
 נתבונן אם והנה לאדוניה, תהיה וילדיה האשה - אשה לו יתן אדוניו אם - עמואוחזו
 שאין עד לכל ונודעים מפורסמים בעם קבועים ומנהנים הקים לו שיוקדש נמצא , הוהגרב
 לי"ש-אל לו שיש רשיון להקרים צריכים האהד: .'משפט. חקת בתוך בכתב לפרטם?רך

 רק סרבר איט רוזק כי עצמו בפני שקק ונכתב נאמר לא החיזיון הה , לעבדלהסכר
תנאי ב"
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 ההן אבל לא.נבתב, אשר הראדון בבחינת קזזם חק ע5 שמקף ובהביח תקנה, .כיהנאי,
 . האדון לרעית עמו  אשתו וכנרם אוטה בעל שעבד החק יוקרם וכן . הפנדג מצד טדעדבר
 . פרנסנו סרוב לפרפו צריך היה ולא מכבר ידוע שהיה וברבררו . טט;ב לא ~pr יהפם
 lwa, חק על .סמך וודאי תנאי, בלשין נכתב אשה, לו יחן אדוניו אם החק,גם

 וכך כך הארון יעשה אם : ויאצר הנאי שיעשה אפשר איך כי ; אשה לו לרעע רשאיצוארוניו
 בהק נראה כן כצו וכך. .כך לעשות רשות לו 2דש נחליט אס בלתי ובך, כך חנושדהות
 שנקדים ובדגרח לאמה, בתו את איש יסכור וכי : תנאי בלנתן ניתן הוא שנם , האסהמכירת
 ההק אצל זאה נראה וביותר . נכתב לא החק וזה בקו את למכור לאב רעיות ערשחק

 לאדון שיש דו-שות על חק לרגלים צייכים החוק ליה . לבט או לאדוניה האטה ט-עודהמדבר
 אשר הפנתו ועל הנודע על מסמיכתו , כן עושה אינו אבל לבנו או לעצטו אכיש אתליעד
 הסנתז זה נשאר ספק ובלי ויעקב. אברהם האבות אצל רואים אנן כאשר , .בעםהינ

 מזימה לשמרו כדי אישוי; מנהג בה לנהג שפחה לבנו מהן האב שהיה ונודע קדום 0נדגש סמך שוראי 'עדנה, לבנו ואם ממאכר: מפורש .כן ויזצא . י( עליו סכך האלהי ור.גטזקקאצלם
 י 74( צר העכביש מן )ניבוחר הערביים אצל וקיים נשאר עזי ר,מנהנ ויה . זונהוטניאופי
 י2א4ל ,כסף : לחק הועם / לו לרעעה אביה שאן ומאן עמה ושכב בהולה נערהובנשחה
 עמהכשהוקק ספק, לחסל יוכל ומי ?. הבמולוה מוהר נמה מה יגיר %א הבהית.בנצרר

 על וחטופה ורימזרה * :כבר נוזג רצה דבשה גירושי חק ? והמדע השוסם ש סימך לאהאחוי
 לשוב הראשון בעלה יוכל לא 9ד, "יש דצגרשת ד"צ; שאם תהגהי

 גיבר סבור כן שעצא )%בד מ . המשדש החק הש אכר ה ההלקחתה.
ק הס הה,יק המאט"מוי  תא וש: ששרש מתחדיא ועא אשר מפר_כריתות מרכס הגחה עז 

 וין מכר יזה אם כי ך שן בה"", כן יבר לא פוקק ושם טוח, "ש;תשרזעה
 ושק ןן , ורם שצ: והשם חיבה ,וגמי "ש בה הרמשו גבר 1שזתה בשעובאמה

 run טפ, ששפ" שי נשו ששתה, שד .מה ושת שהמתעשרה חתןיצו אה הערה: אבצ הה לצר דרש חשה בן עעשע רבי הלא נהג. האשה נרשי וקה"
 מש-ט בפחת ש"ש פ"1 "ה ש' מצותא . רהבה 6ק קש זעחשן ,ששע שנרתא
 -ביטים הנהג,אצל,העכזם ומיטפמ חק על הרהרה ,חקת ,טסמבה כן גם הטנאנו . עע(ממאיר
 על התורה rune בדקק וזה . לכל הנודעת כקבלה בתורה הנח בו שרירגלו ובהיסעדונם,
 .תגדפו מזבחי מעם ואוטר: אותן, מצ% באין יהרג יצא שגם בערמה רערן הרירנדבר
 נתפיש לא אבל / כגתה יול,דיבי מציל שדבובה רגמפורסם זפק מינה ד"א החק בוה - .לכנה
 היגמים. אצל הנדרג חק על סמבה שהתורה ראינו מקום.בהורה, בשום כתוב saa*אח"
 יואב של מעמיט שנראה כפ מאוחר בזמן נם מה בצד קיום הוה לחק ,יוריה להבהינם1141
 ל ורק בחורה הקים כמה נסמט קליהם אשך קבלה דברי דגו זה.כ' סכל זראינו בן(.מ"ב
 ב4ע לא .אשר יירטת לקבלות ניכרים רושמש שראיט ואדרי . ההם החקים סובן נשיגידם

niw~tcד"א סוכמים רבהוב דבירי הייו מדרטת ער רגתוב אה מפרשות הן אבל בהורה 
 פה. בעל "בלה הראשנן דוושם בן נם עכסו8ע

 בתורה לנו מסופר . הפתנם בעת או כבר וחילם למצות ובייצרכם פיר21דם נאמרונם
 יפיטו נאוה ואשר הן( אן הברום ישראל לכל דרורה יצע באר משה .ההל מואבשבער_בות
nhs~%ומ"כ ורירת הקל פי,מוז; על אהרן באר דוזיצונה רגימת ובמשפם . וכדומה נפשלשמאי חפפי עשיה ובוין חיבשנו מקושקש של בהט כמו החקים מן חק איוה .פירוש ישא 

בעיני---
 ח' 44ון ,שי"1 שפוים מדחע ובתבורה 11"ז ר"ג פ"א משפטים נ!!כי";א הר' הטררש הכסי ,ח על הת11רר1 כבר1(

 . )כ"ב.( קידיק1', וכבלי הבבר ע% והבנים האשח טעונות בינק פ" בהר n~ru '4 עודאג'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 אייו במקום ההים שרו נס כן,ט67דשו כי לש8יפ' "8' ימאלה גן( ש. )ף49א.יע סשהבוני
 על' ראיה זה יהקק איי בזה להתבונן לט ראוי' ואמנם . י"נ( שער הזמן )ת"נ פירושצרעתם

 והוא תורה במענה שנתבאר מה ונם ספר. על טתןיהתורה כתיב רפייהם,ם כי"רר",הרפך,
 / סמר עלל נכתב זה נם הל4 התורא אוו בא4 די% שם,2"' כבאמר .מה

 atDN* כן ו%,'

 נתפרש; לא' חתיה. בבוכנה נהבאר ולא. בכהב נתפרש עלא מה שכל ,תי1%, מזה,ורישא
 . לדערמ לנו אבל;ראף' בספר. וננתב נהפרש לאייש צריך. שהיה מה. עבי' רואים אט %ינללע,

 אלה תכונה מיוחד., טין הם ספרים בשאר בין תורה במשנה , נין !שנטרולו" רופייוש:6כי.
 כעצם. לט יתברר שלא. ra תיש ענין' לט להורות חקיי )מחסר אט4 להשל(ם' הקשרפירושים
 דברימן כלחרתוםפת א6שרית' ל"%~מו שעין. ומבן.מעצט רתקרי. החק של השומראפ"מושך

 הרש. תנאי ידי על הריר. לברר לבליתו צמנט המאסר' he' הדבירים סובן לפרשיכייאע"דוובלית
 בגדיהמ:שביו כנפי על ציצית פקם 1myl למצוה ננצ:רפירוש הרחבה!, ש,או'.רגבלר;

 Dibri~n: מיני לכל כולל' לם דצא ציצת כי. בטם%ה. כנפי 1ס5ת בקנינה מממקת 'ציצית טלתי-

 נדלים( י"ב( )ע"ב. תורה ' במשט" לשיש רעטיח כן על הראש, ציצת נמן יאמר הדברבקצוי
 מגילעם: ידשו' 'הציציות :?קאלה הדש רבד לס יורה שה : ע16תד ארבע:כנטות על 'לךתעשה

 ארבע; מסמר יכוק'על בנדיהם כנפי שהדבור שד המהילם ניילנם., בשם' רגקראימבדשה-ים-
 אשר-. רוויה זאת באמהי: כלל דרך אם כי נרשם חטרורה.לא הבהסח בבחינת. וענק ,כנפקע

 ידישן, ואקו ויחסני- צב4 איל עזים. ישה כבערסן עמה שיר. רגללל פרפי.1ס41שימדיהם, ההפך תורה'מנביל:וה ושסענה י"א( )וישיא תאכלו r?1IN נ. לרמה סורסת בל' =הפלו
 רגצ4עג בכל. כוצאיט. אנו וכן , לאכלה הבדגנו קיררת להכיר לדונסא אל4:יהיווזטי.. ךצשן"

 .:וריתוך הכבנמן או אהבלות א, תנאים. בהם שנוספו חורה במשנהולבשלות

 לדעת-

 שסתתת:.
 המהפדשנ. ב-מאסך יובן שלא מה חדש רבד ושייוש כאורנו ריא תורה בם'פנהרפירושים
 בדהר המבוק. .רק להורות ירעה אשר המירוש אבל טפר. על כזה פירוש ש:בתבו%%רח
 אהיו'. בי לחכתב ולז4'הוצרך בספי נמהר לא' זה שבט רק לבאר אין-ר~כליתו יאשרהלחוב
 דץה;הואו p~D1 עצכם; ובדבור. בפר, רחשוש, נכלל חל1 ודגולה הרבור כצבןשטצרע

 נכשה-אז.ידה,עו-המהת זה, ויקם. ביד. ושאיחה שההגה רדאשון ביום לכםרפירוש-עליולקתתט:
IDnPN

 פירוש ונאטה:עוכי. ואיצטלא, וע-אעונה לכובה שאפסני-להטכיסם הפירושים.
 אין' הדבבי. או הסלה. כמבן, מנח. ואינו היחכה או הבב-לה או תנאיהסוטיף

 בכתב:י' לנז. רססר שתי") ודאי כן שאלו וראשונה DYV1אןשללשנתנורשגאהק
 קיממ:לא: אשר רב:מ"יקים. מספץ נמצא רח,ים.כי רגנו דבילה ראטץ'ו"דבריש,"י(4

 -בלתייצףד.'
 -אם-

 ,ושבסום: לקו הביאו- אשר הששיוור ראיות ,י(;אבל-יש-גם) :להם תוקדם.
 ש4ן אשר בונידע. יש! כי' . ליין טתוניס להיות טאר ל% וראי אכיטע-תקבל".דמליציט:נעד
 כל"ד?מץך וסבבך יסמקו-לויקר %א קדומה היא יען. קדשני6 רעת' .שמסל--קלהתיעץ-לכף
 בצעה-ה,, כ8?יטנאטר" נפן-ד;-אעת'רו-24עדיווע-האלה.ידש: 14חוע הןל ; קיומה שדיאקרכעמסישקש

 פה:על בעל שמך-לגצסצהימשה. קהה' כ'( יגב )דברש כאופי-צויתיךתבחת.:ם%קיך'הםצ-אצך
ויושט
 יוךליהםש-ולכהי; הטלפ רכך בשהשה ציי הרש' 5ח;(,, )תוענן 'הי-רקבה ;

 אם: צודקת תדוה. ח- וא%שיהשמי,עיארה כך-. ו% רתע ציתיך עכאשי וצשבים הםהיו שרומה:"
 ;היגא:1_ הצוף על שרומז ציתיהאפעו אי-נאסר.שכאשך על-זה .משהיבעל-פה'ננוז..שנצפה

 צוה. על .מטון. צויתיך ששאהטד' שאפשר- יען סנרחתן הראיה תתה לח . דייא ל8ק ב נט'%.
שקישוא יהראוה' רוצים TSNt אבלללתה אתעוות,; אנא ואין:דדאיה במימןאח-,,אחר.רגאסר.

e-bVW*iw- 

 ש2צםוהיעל"פרנו:דןברש?, ן זה םא(ן'5מ שצקם ואט על'ןאק-ההצלפה
 קי' רחמו שוה צויודר כאעו באסרה רתורה לם תדיעה זה התשבה:: נשי.ב;ו.אם.תהע,טה

nt~awצח. ובהברה..:הוהה,טנתה;!ש "שיי מדגשתה מקום. בשהם סצאט %א קטע6תוז:סכר ' 

בעל
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 . השחיטה אפן על %א עיקר על מכוון צויהיך כאשר אלא כן שאינו נאמר או הלא . פהבש
 מוסב זה על ט"ו( י"ב )שם שעריך בכל בשר ואכלת תיבת נפשך אות בכל רק שאנד אחריתה

 בן את "ושחט במאסר נצטוו אשר הצווי על ורומו צויתיך. כאשר - ווכחת :המאטר
 בקדשים לשרעט שצויתיך שכסו לאמר ורצונו והבעלים, ורגהנים מזבח לאכילת להכשירוהבקר"
 , דעא שכן ודאי הטקרא של ופשוטו , בשר לאכול נפשך תאוה כי חולין בהמק נס תובתכן
 . השמיטה אפן על צויתיך כאשר שדרשו תרגמים דרשת על נסמוך רואנו לאטר אלא לנוואין
 שהתכסיס ובפרט ? עצטח הזאת הדרשה על ראיה ונשאל דיאשונה השאלה על חוורים אנואז

 : ולאטר השחיטה עיקר בבחינת אחר צווי על צויתיך כאשר לפיש שאפשר לנו הראועצטם
 היא הזאת הראיה סוף סוף כן ועל ע"ה( פי' ראה )ספקי בשהיטה הולין אף בשחיטה קדשיםמה

 נרשם לא אשר שבתורה הקים מכמה להוציאן ויש רבות כאלה וראיות . סחשערהלסטה
 מאו פה בעל נודעו הפרטים כי לשער ונוכל פרסיהם נרשמו לא אבל כללות אם כי בכתבמהם
 כל תעשה לא כ% דרך רק בה נאסר שלא מלאכה מעשות השבת בשמירה כמו .ומקדם
 קצירה חרישה : והם . בכתוב דגמפורשיס פרטים ארבעה אם כי בהורה לנו ואין .~אכה
 ט4אכות טיני שאר עוד שנאסרו הוא ברור אבל ר'( כ"ח )ויקרא זמירה וריעה כ"א( ל"ר)קסטת
 ודאי כן ועל . נאסר זה נם שבשבת ומוכה . נפיט אוגל מלאכת טוב ביום שמתירמראוהט
 ואשר סיב ביום לעשוהן שהתיר המלאכות פרט. הן מה החק זה שנאמר בעת כברשנודעו
 אוהו עגחקריבו השבת ביום עצים המקושש של בענינו רם: זה על לנו ויש . בשבתאסורות
 וטבורר ל"ג( ל"ב ט"ו )במדבר הערה כל ואל אהרן ואל משה אל עצים מקושש אוהושמצאים
 שאסור מעשה הוא רפקושש האיש שעשה שהטעשה ידעו אותו הנמצאים ערגלהס"ה

 שמובן מה ירעו אבל , שבכהב מחק כן ידע שלא ודאי וזה מלאכה כהיותו בשבתלעשות
 . בזמניהם מלאכהבכלל

 כטה בין אע4- ההכחשוה מן אחרת עור לנו תצמח כאלה השעריות ראיותוכדמות
 אשר חקים שבספר יתכן ואיך . זה את זה מכחישים כתובים מצאנו כי בהורה.כתובים
 הזמנים טן זמן בשום בפועל קיום להם ויהיה המכחישים חקים שני ימצאו אהד ממקוריצא
 כתובים נכתבו אשר היום רסן כי להפליט ומכרחם כן ועל ? להשוותם ביניהם שיוכרעבלחי
 ידינו לאל אין נם ואם ביניהם, סתירה ידיה שלא בענין יתפשרו צר שבגוזה ספר עלכאלה
 ראינו פנים כל על הלא 1 זה יזיקנו מה , קדום בויץ ההכרעה איכוה על רמו אף או פופתלתת
 אשר פירושים מציאות להוכיח עתה למכוקשט די ובזה שתהיה, שמסל תהיה הכברעהכגרה
 בשימותה שהיערה ומושבים וחקיה רמזורה אהדות שמכחישי האנהם . מפר על נכתבולא

 בטשתם שמישבים אלא עם ~לא אחת ובפעם אחת סיד נכתבה לא לפנינו מנחתנאשר
 טן כשראיה לט ויאמרו ינידו אלה הנה , n~rd מגלות מגלות שאמר דהלמוד כונתשוה

 , יוצאים אנו סמנה אשר רחורה מאהדות הנחתט לפי רק צודקת אינה שבתורהררבהשות
 נם אולם 1 ראיה צריכה עצמה שההנחה אחרי עושה זו מה כת ראיה דעתם לפיאבל

 -- השוטת הנגלות אלה שכל , להתבונן להם רשי הזאת המטעת הדעה אהדיהנמשכים
 מרועה נתחברו כי יודו וראי אחר, והיו יחד נתחברו זנק באיזה לדעתם נם - טאמרםט8י
 לשא% נשוב כן ועל האחרון/ המשקק המחבר זה היה שיטתם עקפי ובהכרח וברדלסה,אחד
 אחד יד מתחת יצא אשר הקים שכפר יהבן איך : בראשונה ששאלנו סה הזה הסהוקקעל
  אשי שונם חקים בקרבו יכיל כזה חקים שספר , האחרון דסאסף או הראשון המחוקקיהיה

 בינירם שהוכרע בלתי הזסנש מן זמן בשום בפועל קיום להם דהיה זה, את זהטבחיתכם
 ושסר כאלה, רגטתשות בדבר ישמעאל( )ר' הקדמונים אחד שהשב סה 'טלפי היאמנם 1לרישותם

 על נכתבה רישעה כל כי להשוב יש בינירם, יכריע שליעד כתוב אז ככה לפניט ינקהשאם
 ונסכמים מז חכם שום על להאמין נוכל ולא מעולם כן דעתו דיה לא בהברת אבלמפר.

שנתלסוד
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 הכרעה, בלי ויניתם הה את זה הסוהףים חקים שני יתן האלהי דגוחוקק כי שיחליט,שבהלמוד,
 מאי, הברעה להם שהיה ובהכרה בכתוב, הכרעה להן ואין מתירות כמה בתורה רואיםואנו
 ההורה באה זה דעתט לחסרון גם הלא ההכרעה/ אפן האחרונים הדורות מן נעלם נםואם

 לקו לנו יהיה הזה שהדרך לנו להורות שלישי כתוב ידי על הכריעה שלפעמים במהלעורה
 שלא וממברתנו מדעתנו כן נעשה הסתירה הוכרעה איך נדע ולא הקבלה תעובנו אםולשדה
 לת"כ(, הראב"ר )פי' להכריע/ ממוצע דרך לנו נמציא אלא בשבוש ,האהד הכתוב אהנה,יק

 פ"א הגיגה )ירושלמי שאמרו התלמוד הכמי קיימוה כבר אלא מהורשת דעה היאת הדעהואין
 ונגריע. מיבוצע דרך שנ"ציא כלומר בנהיים טול זה יו2 זה הטכדושים כתובים בשניהיא(
 שההורה ובמקום בעת אלא להכריע לנו שאין לת"כ( אהרן )קרבן האומר לדברי נשעהולא

 שני בין להכריע שכלנו יד הגע שלא בנפשנו "ונירא שלישי כחוב ירי על מכרעתעצמה
 ומי יאבה ומי יכריע", והוא שלישי כתוב שיביא עד נמתין אלא. זה את זה המכחישיםכתובים
 יראה ? בשבלנו לה'טהמש בנפשט נייא מדוע שהר. להם אין אשר האלה לרבריםישסע
 הזאה', הנפש את לנו נהן אשר האלהים קצרה, ברות אם כי הנפש בהשכלת נוסרה לאכזאת
 או / הבלית לכל לחקור התשוקה רגליה תחת ולדכא ודומם בדד לשבת עליה נטלהאם
 בזה ההלמוד חכמי במנהג נהבונן ואם 1 ומערצנו דעתנו בכל הבוטת דרך להנחותנו לנונהנה

 זה המכחישים- הכהובים בין הכריעו אלא ככה עשו לא מעולם כי נמצאובהליכותיהם
 לנפול נסנן נלה על אז הזה הדרך נעזוב אם כי 1(, מעצור בעין ומסברתם מרעתם זהאח
 נעשה מה ויכריע/ השלישי הכחוב שיבוא עד המיד נמתין אם כי והטעות. השניאהבפח
 1 השלישי הכתוב הכרעת לנו תהמר אצלן אשר ההכחשות עם ננהה ואיך ? לשוא נכתיןאם
 מהאחד ידנו ותרף בשבוש מהם נאמרוטאחד האם ? להכריע שלישי כתוב יבוא לא לרובוהלא
 שכלנו ובנטיית דעתנו לפי שניהם בין נבה- האם ץ סיף ומי נהויק מי את ? בהשניונחזיק
 שלא אפשר גם אם ואמנם ן שניהם שנקים באפן להכריע לנו טוב ואז הכרעה זה גםהלא
 נשהדל ררישתנו ירי על כי רצויה וכונתנו רצויה דרישתנו פנים כל על כרצוננו, האמתנשיג

 נעלמה כבר אשר הקדומה ההכרעה במברה נמצא ואולי הראשונה. הכונה אללהסכים
 להכריע. חובתנו וגם להכריע הורשט נמצאנה לא או נמצאנה אולםסאתנו.

 העת לטן והוא למבראשונה כי ברור, כדבר להחויק נוכל האלה הבחינור.,מכל
 על אשר שונות קבלוה נודעות היו מפר על ותורותיו אלהיך תקישנכהבו

 נכונו עליהם אשר העמודים היו הן כי נאמר יושר וקוד בתורה, חקים כמה יובטפיהן
ל הראנו וכן טפר. על נכתבו לא הקבלות אלה אבל חקים,כמה ק  אז מיום כי 

 שבכתב הדבור או המלה טובן להביננו הנועדים והפירושים ; ההקיםנתפרשו
 סורים ואינם ררחבה או הגבלה או תנאי '1D'DI אשר הפירושים נכהבו אבל , נכהבולא

d~ee
 * מפרים בשאר גם מהם ומעט הורה שבמשנה הפירושים תכונת וזה הדבור או המלה במובן

 יש אם ולדעת פירוש איזה של ישנו להכיר הזאת_נוכל המדה ולפי""""
 הכריח הקים מקצת תואר קיץ ש ראש כמחודש. או כמקובלק"4החזיקו

 נמת אם בלש לקסמם אפשרת שאק בהעת פירוש יזה על שתנם בעתכבר
 לאכזרה אמת דורש כל , פרטיהם ידללת או הודעת ידי על נהבררו וכללותיהםשמתומוהיהם

 אלה בכל . פ.א תשא כ- ו"-:, ce"1 פ-; משפט.ם ו"'?א, פ"ח 'תרו , פ...ו בא פישת גמכ.לתא טוה שי'ו(

 טמר- מסע- א.ן ,במקומות וכן . משמות ובגטה רן"רפם:וא
 ומהסו

 )ב"ר. חולין .( )ליג מצ'עא כבא :( )כי: סוסה
 הנקרא יד כתב ובטפר מיתם, שמכריעו היאה המקומות אלה ובכל ,( )ס.1 )מ"ב.( טגחוח .( )כימ עי,כנ.ן .( צפ"א.

בעו
 ווי
 א'טר בש"מ הטקוטות רוב להעתיק נסיה רגע ארין קרכן בעל הרב על כנשוכים" "שגי :ןן דיהכר השיג ,

 . הראכ"ר לרע: וטס:.ם מרעמם החכמ'ם בה2 והכריעו הטכחיארם כתוב.ם שג'הובאו
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 והמר דוורעדם מן ריבה נמצא זאת בכל אם אמנם צודקימי האלה דמשפמים כיאדה
 לא דם כי ; ובמארביה הקבלה במליצי תלויה אבל בהם/ הלויה האשטה אין דגליכחישו
 הרבנות כל וסכום ורגמרא רפושנה המידעמים ההלמוד דברי . דם-יה על והפרית נבולשמרו

 "ם אם להגת % נהנו לא , כפשוטם לקחו זה % מסיני למשה והדקדוקיםוהפירושים
 מעמד הזה הפשומילשבן

~al?) 
 כל כן שאסרו האפשרית ולשמת בו הנופלות ההקירות

 הביט הגאונים מן נם גי בראותם בשיטתם דהחזקו הער מיוחדת. וסבה כונה לאיזהיקרמונים
 )אגרת מקובלים היו אלא מדעתם דנו ל4 האמוראים הויות שאפילו שאצרו עד ככתבםדוברים
 הנאונים בשם כלש"י ממיני מקובלות בהן נתישת שיהורה מדצ'ה הי"ג וכל גאון(י"ש

 דדאיא מצר אם כי מיוחסה טקבלה כן אמרו לא הגאונים גם כי בדבר, רעבוננו ולאורמב"ם(,
 אל. נביט ואם וכפש.טמן ככתבם ר-וכלכוד מדברי הביאואשר

 כמירא רב מלפני השואלם דברי
 היו הם גם כי נמצא הזאת בפנהגאון

 נטבני~
 היתה עלא ובהכרח הזה, היבר על בספקות

 עץעציאו האחרונים הלטת על נם הקבלה להרחיב עד מזה והנה וידועה. מפורסמתקבלה
 גם ואהל - הריכות הלק שבל אהדי כי . אהד צער אלא אינו התלמוד מןהולדות
-האגדות  וכמסיני קבלה בערך והא ממנו היוצאות תולדה שכל בהכרח ממיני קבלה הוא 
 סרבו קבל דכא דוזשובהשהבר שימוד דיוקח מפר בעל אלחנור רבי על נאמי וכברנחשב/
 פראג מדר"ם=יפוס .ן,11"ת ממיני למשה הלכה עד מרבוורבו

..(yfp 
 יבית רמשכליב א-בל

 מצד דחנגרות לה נעטה אבל. פה שבעל בהורה האמבה להחויק הועילה לא כזאת הפרוהבי
 -צריכה עור עצמה ודאיה אשר דבר איזה אטיתת על בראיות יסתפק לא אשר סשכיגגל

 כשיבהם ומונץ עצמם ההקש מענין יוצאות הן שהנהנו, בראיות הוא כן לא אבלראיה.
 ממנם והבקעת. וצעץרה מצד גם קבלה דברי טציאות על) להודיע מכריחות כן ועל ספרעל
 בתלרתז ההקירה מצד דגה ? הראשון מזמן נתקיימו אשר הפיר:שים ממפר גדולבמה
 זה אבל הק-דמג,מע הזעים סן בררות הורעוה לנז חטרו כי להכריע בידיט אין הימיםדביי
 .הבגוש בפרקים נראה מזהעאשר זה שבים בפירועכם ההקש נתפרשו שונים בימ"ש כיידענו
g"plל נשנצו שכלם ההושע שיכתוש דבר וזה בהם/ הבנתם לש בפועל דוקים תמיד 
 'לט נתאמתה כי שראינו במה רי הזה בפרק לנו הצבנו אשר התכליוז לעמת אד'קבלה,
 לחעטשטשן-הרצצנה ווושט חשוש וטצאמ / דקרום בזטן פה שבעל ודברים קבלנהמציאות
 . פה שבעלבתויה

 שניפרק
 הנביא ששאל של 'טוו עד השופט.טיעי

 עולסה סצהתם חשה בכל היתה לא הנחלה ואל המנוחה אל ישראל בני בא.אח-י
 תסיר. ריחה ריעה עמרתפ נלחצו. ופעם מסביב מאויביהם DIIW להם היה פעםומתמירה,

 בפן טטיץ -האוופבדם:.היו. ומי בל האלהי. המהזקק להם הציב אשר מהמפרה מהתרחקםנסבה
 * העביה עמתו רופפו בן על ביניהם, רפה האאונה קשר . צבאות ה' בכרםנכריה

'haa 

 סר אף ופלירט אלהיהפ כדדך מרו פעם ארי פעם מררים. היו לא ההברה זאתעניני
 התערובתי מבני היו ומנהגיהם הייהם משפטי . צלםמעליהם

 התודה מחציתםי"מנמשפנן
 דהט81טדם בזמן אשר רהירווע פרודי בכל וחמור הלוך ילכו נאמנים תורה רושמי יהיערך כן אף' החפת משערובת, גדלה כאשר ג'( ז' )ש"א מביבוהיהם איו- העמים ממשפטיומחציתם

 ואירגו. יקהרצ יעפל כמעט-רגע אשר התורה כרושמי קטן ::ור רשף נראה רחוקים לעתיםאך
 רשדפל. טתוה הנוצץ כ5, כאור הוא רק בהיר אור איננו ובריק יאיר אשר ברגעונם

 נכרום.אתשר רסו.מ בהם גם מלמצוי! אוהנו יעצרו לא ומעוטם האלה דוושמים חולשתאמנם
 רתע סמעשאהם המטפר כל לא בי האמנם התורה. מחקי מקצת הדכא בעת הובנו איךכרונו

לדואות
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 'משפמים לכצזערובת למנום היו האלה ממעשים מן וכבה 1מ .טבן.הקים; לט*ואיז

 . שירית'ע4,פניהם ;ם4צה מטה הושם ;בהרבה.)ספורים .הם הס, מעה?, :כדנדי: 5א אשרי
 מהערובת השמא ובין הטהור. בין להבדיל מררה עד נכיר ומתהה נשתה . בבחנהאבל
 ררות דרך ,איזה ,לדעת נם . ..נצליח ,כי עד ההמסוה, 'למסיה שקבלת :גץ...ה::בהקירה יוכןנכריק.

 . העם )בסנהנ :;סקור .לג למצוא ,.בהוה שיענו .הבקוב ומשפט .הק ,"יה '4יך,א?י
 ,איוה שסובן נחליט ,.אם החתום:בלחי כספר לפנינו יהיו השחטם טשיקקצת.:.0פורים

 הרהישה ידי- אנ,אולי'על וגוך_ע מקובל פע:נוג ידי .על ;אם דהבררי"צלםחקןם.מםתוסים-בתורה
 בני הלכו והקטם ,יהושע ישי כ5 .כי ההק* בדבריהנאותה,

 להושע ועבדוהו ה' ארוץ ישראל.
 קבל אשר. רמזורה מי על היה, , רומא -בעת ששו .,אזר הרת כבקנת , מעיה ועל.כד.כל ; ~dr)כ"ד
 א.שר הק איזה הובן איך, דעת תלמדט רסעשנ מכסת מעצמו.כי וכובן , לממשהיר,יקע
 על-קבלת _מכריחה והיותר קדומה וכצער ההוכחה ההוא. המלשה ,בטעיית לעוטם 5הםהיה
 שבשות שבעה .,ספירת אצל הכתוב השכת ממחרת של הדבור בפיכוים קבעלל.פהיישרה
 מכתוב מן לנו ווצאח היא, , פסה של. ההאסון יום ממחרת על .מכוון היהוא , )עצרת עדספהח
 -הי,ום בעצם וקלוי* מצות הפסח האוץ,ממחרת מעבור האכלו )ה'י"א(: vw.t~1בספר
 ,שבמרה דחק על ,מפק בלי הזהן.פכוע!ם הרם בעצם , וקלוי .נפצ4ז ,אלה-;הכבורנםהזה.
 ביה:שגם ספק לייחל ,פל' וסי הז"-, הינם עצם ,2ד לע-'מאבלו וקלי..וכר.מלולחם

 ושהובן DQ' 1.שסובנו שם, האסור השבת" .שקמטיה יח יפנן hQ הפסח",שקסהרת
 שתב"ע בטסן עשר המשה על דשסח מסחרת. יובן דוא.יט.אס אחת והנה "ה* לנבעלבהורה
 ,זה הלא ל"ו:(, ובשהלטין קם ,במום' ,:שר.;בניםן..)ך? ~new עם .על יובן או יג.( ר"הבתום'
 .רפמח. מסרית על .מטון שנוא ;ישבח" ,מסהרה הזה-מביןך_בנבור ר,ט?וב 4י ענין ;בכלמוכח
 -יי)האל אלהי 1ה' האךם בהקבע .השבועה.: 'ועאךג2נין קק הזה המפר .,קכברי לסכטוכן
 לקיים הניעתהו, הסבה,,א!טר כי ;וגבר .,ורע .שן .%אח- ;4ום :אף שהתיו שגא .לשטורדהיב

ושהאל אלרי בה' שבעוגים נשבעו אשר =, יגאהא!ם וה:כאו "הק.לבעבעו . היתק.טעעף.דבר:בשבועה
 ;להשלימ'עט~

 .כי IeT להמ"אהנ שנודע- אף דהטבנעה זאת לקיים !גצטם על ך--ועבה
 -אין ענין שבשום אצלם השבועה וק הובן כי קאה ומזה אליר.1ג';בשד.נ2(. :4איהכבעונים

 :?תבוטל 42ין;לא,יתכן בשום וגס בשבועה יושא .אשר ושפתיו ינצאהאדם':ישאהל,טר:על
 )שכן בףכיח יכן על בתורה רמז ,אין זה קלכל ואס-י.. לממינ". : ,ךכח,אךם קךןדמטבועה
 -קבעל התורה והכסי טאוחר בוען עתבםל הפירוש זה .,אבל , ,אצלם המקובל דשירוושדיה
 וכמושפט חק להם ושם לעס ברית יהושע .בכרת כי לט 1DCt~lll וכל* קמל ~uc גטו.,פה

 ;אשר האלה תחת גדיה.יק!סה,;הטם ויקח;אבן מךת;אלהים בספר הגברים:בשכם,יכמב.את
 אשר האזדהה; טדל בהכרח/ ;מטר . ,ר.ו,וטקם ,ודגה:4ש-ואט .כ"ז(. _tf1 ,)יהנאע ;%במלהט

 הורחבה תורה זבספר,טשנה י"4(. ל"ד, )תסות ולהכנזהה ששרה ,כלהזהירה,הנערה,;יהרודק
 -,נמע ,איך נשאל זאת,מלא ם"ו(,ךובזכרנו ליבתם ה' מזבה ,אצל רגמיעה -,עלזאו,האוהרר,:ים
 1;%פי הם)בח אצ5 נטיעה כל האוסר הכתוב יטל ועשהננה4ששצ .ה', וכס"קקיר1,יעי4!5ה

 :neaa, : ן גו , דושיח .4די; ואפילו, ;4בוה,הגמירה אםויה]בין אלן כל נקנעה ולא :קב2לנפה רמוהה הכמי ;אצל דוה, - דבורי '.תבן
 )ספר"

 סמק יהוכ"והו רקד,ק,עים ביעם כי ובכבפמ. .קם':הן ' 1"4'מ,מי
 .יוע2גצומ* דג;עעם.פעא לו עבדו ;אושר 2צסז דאליל דךא .בעי"קץה ;שהאשרה,באון41אדי.

 .מאלי4"או.%ה תכמת ,סצךיר י,היה עצמו בך- אלי ,אקר .דמוע עץ ..זה_דאליל -ובטנתוסריגות
 ,קגעת:יי:עץ על החרמו ועתרי.אם !וכריתה. נטי_עה .עלע לאמר :וצדק כן,פלל,מלרל2לון%

 ,,חלהיממיאל 'את יעבדו אשר העמים עבודת ..פרפם ,את לקפה שלא ; ובונה היתה ;ריחרחינשל
 :כצדק כן ו4ל להזהר )סבה .דאו לא זרה לעבורה :פוגה ל"בלג4לא .עבוהת,ה',.קגקנקעה,,דרך

 .לבלתי ףותוע,גטועה,קמךם אים שם לרתיחה או וו, :אלה.,במקנש גק(4ן,ינטטג יתשע הש לא.
הכויתה
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 באייה אותנו מראה 'הושע של שענינו האחת: תולדות. שתי מזה לנו ויוצאותהכריתה,

 החקים אלה מובן נ' רואם אנו אחית: שוד הקדום, בזמן ז51"ורה חקים איזה הובנואופן
 . הומנים במשךנשתנה

 רושמים השופטים מזמן אשי הספורים בין שיש במה לריטבונן לנו ישבירוד
 אירג-

 יתנינו
 להכחיש שאין האמנם הקרבנות. עבודת בבחינת ההם במוערים דעתם היתה מהלהכיר
 צעד כלשעל

~yy, 
 להם ויהיו הגוים בחקות וילבו התורה מחקי סרו קורותיהם בתהלוכות

 כל ;ם אבל . החקים בהבנה רעותיהם על ממעשיהם לשפומ לנו 4ה כך על אשרלמוקש,
 עניניכ בהבנת דעית התחקי שרשם על אשר ההוא הומן מקורות ספורים ויש ישזה

 טטונים אלה דעותיהם בפרט. הקרבנות ועבודת בכלל אלהים עבודת בבחינת וביחודתקיים
 ראשונה לב ניטים התעלומות, אלה למצוא ואם-נרצה המפוים. בקרב דקים רמויםבסתר
 בשגם מעמד התורה לה שהניחה הסבה היהה ומה בראשיתה, הקרבנות עבודה מהותלבחון
 בני אצל הקרבנות היו עולם מימות הקדמונים כבר אמרו זה על ה'/ האל לערך היאפחותה
 גם . מלפניו וכפרה פנים נשיאות ולהשתדלות , לאלהים הכניעה ועל התודה על אותותאדם
 ולדפך בטצרים שהקייבו מצאנו שלא אף עבודה. באייה מפק בלי הורגלו במצריםישראל
 להם שהיתה הוא ודאי פנים כל על ,כמקלונו/ ולא מצרים:לעיניהם תועבת נובח הןנאמר:
 ונבחים השעירים אחרי זונים שהיו העידה, עצמה והתורה מצרים. כרבודת טפלהעבורה
 הקדומים בזממם דתיים בצנינים ההיטבלה מצב לפ' כי ראינו כן ועל . זבחיהם אתלהם
 בי עליה לצוות צורך היה ולא העמים. כל של דתית עבורה הקרבנות עבודת היתההאלה
 רגילים שהיו ומהיות והתוארים. התנאים על .הוזהרו אבל מעצמו המובן דבר רנהזה

 את עוד יובהו לא למען מועד אוהל פתח אל קרבנותיהם שיביאו נצטוו לשעיריםלזבוח
 נצמגו וכן מועד. באוהל משכנו אשר לה' והביאום את-יחם זונים הם אשר לשעיריםזבחיהם
 הקרבנות תורת תהיה שלא זה וכל . ה' יבהר אשר במקום אם כי יקריבו שלא תורהבמשנה
 ~עברים. אחרים אלהים אחרי לימת אלהיהם מאחרי יסורו בקל כן שלולא ואחד אחד כלביד
 שאין שהשבו לאות לנו זה התוארים מן נטו באומה וטובים שגדולים נמצא כןיאםועל

 רמאי מן נטייה אין רצויה כשהכונה כן ועל לעצמו הכלית %א הפרצה מפני גרר אם -כידתאר
 עצמם מדעת או התורה טד?ת מק-יבים שהיו נמצא מיוהדים ובעיתים י הקרבן הרצאתמעכבת
 שלמים ולובוה עולה עליו ולהעלות עיבל ברר מובח לבנות צותה עצטה התורה מקום.בכל

 י"ג( )שם תעלנה לה' עולה תעשה ואם אליו: אמר טנוח אל בא אשר המלאך י'( )שופטיםקרבן עליי ויקריב סובה בנה גרעון ח'(, )יהושע הירדן את עברו אברי יהושע עשה וכן כ"ז(,)דברים
 שלמש ויובהו עולות דקלו שמש בית אנשי ובן זי( )ש"א במצפה כליל עולת הביאשמואל
 זביהם שם זבחו בגלגל שאול מלוכת ובהתחרש י'( )שם פלשתים משדה אלהים ארוןבשוב
 נציב את שאול כהכות זה אחרי וגם בגלגל. המשכן היה לא ואז י"א( )שם ה' לפנישלמים

 ושטואל יעד( )שם סובה כן גם בנה ובטכמש י"ג( )שם בנלגל העולה את שאול העלההפלשתים
 מעיףים ורם בפועל הנעשים מעשים הם אלה כל ט"ו(. )שם לה' לזבוח הלחמי ביתהלך
 ברורה הוכהה שאין עם מקום, בכל מלהקריב מקפידים היו לא הקדומים ה~טניםשבכל

 עברו אשר העת שמן הומנים מן באהד בבמה להקריב היתר שיהיה פשוטם, לפיבכתובים
 דבתובים אח מדרשם דרכי לפי דרשו רוזלמוד שחכמי ושאמנם , בארץ וישבו הירדןאת
 המפורש החלטי רשיון להראות צודק משפט מצאו לא מדרשם עם וגם הפשט. מן רחוקבאפן
 טהרים שריו בכהובים שמסיפר . סה מהוך וזה הקודם, אל המאוחר מן שפמו אלאבכתוב
 . התורה מן מותר שהוא ידעו שבהכרח שפטו מזה לחטאת להם נחשב ולא בבמהלרקריב
 %שון ס"ו( פי' ראה ספרי : קיב )זבחים הוהרו ופעם הבמות נאסרו שפעם אמרוובתלכצר

 כן על בבמה מבייבים אותם ראינו כי . זלתו או נביא פי על והותרו שנאפדו כערהוה
בדברת
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 שלא בבמה ההקרבה לרהיר ככה על ראו מה מואל ואם להם. תתר כי ,שפטובהסרח
 זמש נפם(. )זבדים דרגה דןראת שדיתה ב'אמרם אם כי אחרת סבה מצאו לאברברה?

 עק? רבעלה מאנשי ?לתם או שהנביאים במקרא במצאם בפיה תמיד דוורהההתנצלווע
 בבחינת ההקים טן אחר באפן בנפותם כן , בבמה בהקריבם כן , כהורה שלא:בקרבנות
 מספקת הזאת הרהנצלות אין ברבר נתבונן אם אמנם כד:(. )ע" והל-בהו רברבןתוש-
 לשופטים אשרה בעצי העלהו לה' עולה גדעון כשרוש-יב הנה הספקות. לשכך משםבכל
- אשר דהר ויצא , לאביו אשר השני הפר יפז רגריבר(  רקצוע - דועלמור דעת לפג 
 התורה מחכמי שהובן מה לפי דהורה חק נגד זה וכל כח:( )המורה לע"ז לדלילותואביו
 מן לה' ק-בן יובא לא וגם המזבח על אשרה עצי לא.יבואו הזה דבובן לפי כי ; פהשבעל
 כי יען , הכלל מן יוצא שזה באמרו פשר:דבר מצא רוזלמוד כי אמנם והן . לע"זרגצקצה
 למה ידעם לא עוד אולם לגדעון, לררזנצלות יספיק זה אבל . ה' פי על זאת כל גדעוןעשה
 לא לרקריב, שעה צורך שהיה נניח אם ואף ? כדת לא אשר מעשה לעשות ככה ה'צוה
 שהבינו כסו - לע"ז המוקצה השני הפר ביחור להעלות והכרח צורך זה בעבורראים

 וכי אשרה בעצי להקריב צוהו למה וכן 1 הראשון הפר את להקריב יכול היה הלא -בתלמוד
 לא ודבובים הגדולים נם שבימים_הקדמגים זיון_אלא אין אמנם אחרים.1 עצים לו היולא

 תכלית ולא הפיצה מפני נדר אם כי ההואר שאין חשבו אבל רושארים על כך כלדחפיה
 שאין ואף . הקרבן ררעאת מעכבת דמואר מן הנטייה אין רצויה כשרבונה כן ועללעצמו
 לא כי להכחיש גם אין זאת בבל מקום בבל להקריב שאין ונודע קיים חק שהיהלהכמיש
 עבודת לקביעות ורק . ה' לשם ובכונה לשעה עראי דרך ירגשו בעבודה זה עלרקפירו
 טסוכנת שונים במקושת קביעותה כי אתר במקום אלא תוקבע שלא דיבורה קפדהרגן"בטת
 גר בני במעשה כפורש נראה כאשר זרה. עבודה למוקש להם ההיה בקל בם האומהלאחדים
 היררן בעבר אשר אחיהם אליהם שהחרידו ההרדה שכל המנשה. שבט וחצי ראובןובני
 חגך ומקשביה העובד בכונת תלוי הכל הקרבן הרצאת מצד אבל כ"כ( להושע בה' ומיגלמרד בחי ורוע ולזבח לעולה מזבח שבט שחשבו מפני רק היתה לא מזבה בבנותם כנעןבארץ
 יצוה אשר התורה חק כן היבן ואולי . מקום בכל להקריב יטל ולשעה שיאי בררךכן

 שט יזכר אשר מקום ובכל זבח. או עולה עליו להיגלות ארסה מזבח לעשיהאנוכש
 רארם המקוטות שכל נראה האלה הדברים משפם כי כ"א(. )שמות ויכרכם אלוהםיבוא

 שמסלר מלהקריב להזרה ארש-ים במקומות שנאמר ומה . ה' לשם ההקרבה רק.,ודה שם~קריב
 הסכסכה שנפלגה ומעת UCNW .)1 באופן יתמשר ודאי ה' יבחר אשר מבמקום חוץאחר
 טת וכל ה' לשם 3ט אשר טזגחות על ישראל מטלכח באוץ ושבטת הק-יבו כי ספקאין
 נהרסו אשר על יתאונן הנביא שאליהו אפעל- איך כן לולא כי הנביאים, נרצוןרנה

 )מ"א עומדים היו ובאיסור כתורה שלא המזבחות אלה אם לה' ףעקרשו אשרהמזבחות

 יתן אם נדר: נדר עטון בני ננד למלהכנח בצובעו השופם וה הנה יפתה. של בנדרויומו ומאפן קרום בזמן מנדר נפלאה דוגמא ומצאט הנדר. דיה ה' מעבודת אחרהלק
 . י"א( )שופטים עולה לה' והיה לקראתי ביתי מדלתי היוצא כל ,והיה עמון בני את בידיה'
 ררע ההקרה את כראותו והוא לקרחותו, באה היחידה בתו יהנה וישב דרכו כהצליחויום
 עושה הדשים שנים וטקץ לשוב אוכל ולא לה' פי פציהי אנכי אנד: כי בגריו את v~pדוה
 עולה ארם נפש להעלות נהגו האלה הקדומים בעתים כי נראה הנק נדר. נררו..אשר אתלה

 רבקרת לסרם ודיכרה נמשמע: סקוס כל : דבור להבק נוה הרגנם 'וגתן שרב' )לקח.( טוסה בבז' ע"1(
 וםתנאה

 כמש-
 לעט. פטקא נשא פ'
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 דברה ש"ח בפי ועשתו אשר הדברים ?1v1 כרת שלא זה ודה אלו כי ישראל, אלהיעה
1 איןאשד  סיים .אם משוב. אוכל לא לה' פי את פצית' אנכי לאפטר: אץ-,,יוכל שחר. 
 כזאת ואכזרית מפלה אשנה אשר יפלא ולא ? דמים חוטאה ה' בעיני תועבה נחשבנדרו
 אשר הנוים בין וחיו נדלו לעם היו מאז כי האומה, מקרב אחת בבת נכרתהלא

 דיחוקי
 ואת

 עבותת נגד שהזדקרה במה להכריתה עז בכל השתדלו האלהיים החקים כי והאמנםהאמונה.
 עמו כל בה טעו אשר בנידם הק-בת תחת תהיה היא נם אדם בכורי  קדורה ואשירשולך,
 . וענף שירש  ישראל בקרב הזאת רצופיה להאמינה נשאר עפי ואת בכל אבל . י(קדם

 דפיטים אצל עראי דרך דתמידה עוד אך ונכרתה נגזרה אדם מק-בנות העבורהקביעות
 נהולה ישועה על לתודה אדם ק-בן להקריב כשה תירת לדת כמתנגד אצלם נחשב היה%א

 ואם הארם ק-בן נגד החלמי חק ,מצאו לא כי פניו ולנפר ה' אף חרון לשכך אושנושעו,
 אדם קרבן עולל זה אין כי לחשוב מעו קרבנכם תקריבו הצאן ומן הבק- מןנאמר:

 אדם ינה ולא רצונו ננד נחיו קיים מנפתח מה נבין בזה ורק ומיוהדות. נרוקתבמאורעות
 בי . לק:יסהו קפא עליו הוא חובה %הפך נדרו לקיים חוכה אין כי לאטר דעתו הפיסאשר
 שאת ההמרת ,הדעה להם באה ואולי . רצהו לא וה' , ומלדום בשני היא חועבה אדםקרכן

 , ו:נעיטים יבריח ישפתו עקשו והם הצרופים רמזורה דברי בגיבן שגו אשר טראממשנה
 דברי את כן כתן הבינו לאו,_4וולי , רעתם את הסביכה יצחק את אברהם עקידת שמעשהאם

 שבטא בעת neo רוז ה' צוה ,כי רעדות הסשובוסת לכונה פרוור בעל של בטעשהדיבורה
 איתם ולהוקיע ,העם האשי נל ,את לקהת פעור, לבעל ויצטדו נעאב בנות את תנוהעם
 הוקיע ה' במצות כ' וטראותם ד'( כ"ה )במדבר מישראל ה' אף הרון וישוב רשיהם נגדלוו
 לכפרה ארם ק-כן כי שפתו מוה ה' אף וש-ון לרהמיב רק חטאו לא -כי מושאם לא לה'איזם
 ולא ק-בטת כרבוי ה' ירצה- לא כי דעה וזרו הם דם רגביאים אבל ה'. בעיני נתעבלא

 ובקנאה (. ז ו, )סיכה רתכפר למען _נפשו חטאת בטנו ופרי )פשעו בכורו -הארם שיתןיחפוץ
 ככה צוה ה. לא כי ואטר אדם בקרבנות אלהים רצון כי החושבים נגד ירבץהו קנאכאש
 ההורה דברי כן נם ועבט שונים בזמנ_ים כי רואים אט זה ,מכל והנה 2(. לנו על ולזתה%א

 בעפם כי עוד, נדאה הגה , יפתח של מענינו דגה עד שראינו סמה ויוחר .שונום.באופנים
 יפתח הלא כן לא שאם , מתחרט הנודר אלו אף ענין .בשום נדר לבטל אפשר היה לאההם

 דבר כן ועל ,פנס( לב"ר רעע"-והו או בטלווע לא ולטה לבטלו יכלים והיו נדרו שמהתחרט
 אם כי יסוד לו אין אוטר דיערה ידי על האדם ידור אשר נדר לבטל רנת כי ד"אברור

 הזפן של התה-ה נושליי וגם ירעודו, לא הואת הקדזבשה בעה עור פה, שבעלבקבלה
 כבר ראיט וכאשר ופ-ש,( י'. רגינה )עי' ממרצע %א קבלית לא הכירוהו לאדינא

 . הנבעונש אל הנשיאיםבשבחות
 במראה הזה ד,קדום בזמן לט עלה ד"א נם אכן . דגזירווע רזה דגדר סן אחרמין
 ואגנם , ו'( )במדבר לה' נזיר להזיר בפיו נדר דגויר התא-היידור חקת לפי הנה .נפלאה
 נגלה אשר טלאך פי ש נויר הזה 22ה עשרים גבראל את שפט אשר שמשון כי לטעצפר
 דגשי יהיה אלהים נזיר כי ראשו על יעלה לא ונצרה בן ועלסת הרה דגך לה ואמר ,לאם
 על כן גוזה רגממופר לפי כי במינה יחידה דגזירות שואת אמנם והן י"נ( )שופטים הבטןמן
 "שפטי דגב"י מונת בכאלה כי נסים ממעשה תולדות למוציא רצוננו אין גם ר':( ענוק- ה'פי

 טפר סע5 ו1ם ?ון8עיס וטה * '29 42 צד ח"ב א.יוענלאהר סאת ישראל לעט יץס.ט דכרי ספר קאה1(
 י ן 818. צד חיב טאחערס סאתמשיענים

. 111 אפ יסח כ,( נ' )מ"ג הט:ךא על שם שאסר טה )ר.( תעריה .( )ל-ט תהד-.ן כבלי ע.'2( -  התלוו. ישראל אקע ו9 שהוא וראי טקרא שי 151פ10 . .מוראל ע5 נדוי קשף החיש"ת יגעתי 
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 בם2ר הכמנאר- נוכ5:ילתצ?אצמן. אהרד,' אבnawn '5 סדת; ובהמן.מהשי5ה- השכ5'לסשפפ:
 . דוגמתו ונמצא: .. 5ה', טסיי דץ%ד- - י5ד בוסון.קדם67שקי' שמינקו. וועאע.~ ., ,הזה

 ששא5' אצל-
 אמברקדיעיתהו: רק. ה', מפ!- כינחהת' בנצנה, - היה וזה-לא, .. טה-שוצקדש,ינם:וצאוםבשקי5ההת:

 היה-שסואל.טהי', ואם:בנצנ5א:פנןעהבו )נוח-.סני",.. חיו- טיר-כ5-ימי. ויהי. נפשעים;סיטת
 האהמם:. בטבריה, המצוון. אמן נבון. על.-ראשנ." יעלה- לא, אמר,יםודה, עצמהדבפץ מאזמל.אך.

 הראש. פטש:עשד ג% כנ שהן. שיצצבה..ש, .רוע" ימו כל. לרר. "וטתמיואשי,,אמהה
 רצאי

 מ"ט: לכומם()*צפמום:ם"ו;. סממאימ: היו עצ2א5 ובון שמשון כון. שניזעם. ודבה-אות-דגזידהע:
 ועתה. חייהם-)נדר.ד':( ימו כל נדרים. מהיותם רמונטוה' מן. להשמר ולא.ש5ו. %ו"5"נ(ש'(או

 פו. נדר-ע5. מההן:עטואל
 וכן' . קדם; בימי גאלה. אמרים. נדהים היו ספק, ובלי. .. גבב נח-

 .ההממר. כעמוכח.
 אלהנם: נכיר. שכץ.'טנ:. דדי. הבבג" ,מז: דגער א6זם4יהתה. טור- שוניי

 ושנשו כוח:(, טיר. )ע-' בטיר. בבה. את. מד:י.ת' האשה' ואף- עצמנ- רלאדםןעל'אשר-לא,"יזיהן נוירות- מץ. שוש. ראיט. ושזה. בשהם:. ועגור- . יטבע אבלןחה מדשדש: לאן.הה. הבטן;מן-
 הכתובה ההורה בהקת. משדש דמך אץ- bDI 717' הטרשנו- כע: בה. נשפתן. ah אשדןנזירחז
 מך וקצתם_נברלים קצתם:ממנ,מים אשר בהוהה וסנבמם: קב~ת:יעצוה" והנמ.רואנם:לפנים:.

,:-, ן. ,2ב%-פה; בועודהןהקבלמעץאשצ-נכתרו

 העצמם-אבצן. ליםי.,2פםבמביב
 רגמעשה- אירע - בועז הוא הוא-אנצן' קצת. ולדעתל -

 בו נראה המעשה זה המספדת. דבללה מן: היוצא לפי המואביה... רות-המםופר-לנו..םקורהע'
 המגלה. ועז.. בהוקף' עמרו' הישראליות הממר ומדות: אלהיו ההם:אהיי. בעמים. ישראלהלך-
 הצרקה _מעשה ומכשרון רלבבות- כממכוו; , המרתת נתמדה..מטות- ל מצאה W1lb תצעןהזאה:

 וערך' בארץ רויא..השקם:-ושלוה. בשד. ודה מ נתבכן מכנה ההוא'. בדודאשד.התפי22
 1(.. לקכליתט יווחל מאר כן ועל זרוח., דעות בו.העיובת היה-לס,מם,ואיןמרובצי-התורה-לא. החות: במגלה: עאעכר- מה. כו. בבייור. 5ההזיק. נוכל כן ובהיות רגצינ,ים.. ב-בנעום) נכוןוסדר,
 יהודה', ארץ' אל מואב משרה המותה נעמי עם, השבה המואב.יה רוה: כי שם יכופררבה.

 והבקש; , הטת בעלה למיטפחת קרוב היה אשר נועז אל הנדן - המתה בעצת-ירדה.-
 תאמה-י אשר כל ויאמר לבקשתה/ דוזרצה בועו גואל.רוא,. כו עליה יפרוש:כנפיו כיממט.
 בועו/ גאל אז לגאל הגואל סאן כי ויהי . 5גא5 אוכל 5א ממס ק-וב נשל בהית אך /אעשה
 שם להקים לאשה,; לו הפואטיה רות, את גם לו קנה הנצו נחלת הגאלה..אשר-גאל'את,ועם:

 5א' רות בקשת כי' נמצא הוה כמפור נתבונן ואם מישראל. ,עתדו .%ושיכרת נחלמודג2ע:-על"

- - ל -

נופדה.
 ע רעה להתיק התאוריו ספק ובל. , הנב.א לשמואל רוה מגלת מ-ה[.מ )."ד.!( בת-א בבא בש'1(

 המושל'ס .צאו שסטנו המיוער .הודה של לשבטו דור ש, .הוסו ל.ח[ ה.ה הספר תכלית שכלמראותם
 המלוכה .אתה שלו לד-אות .חשו להקדים ראה דוד בב.ת הטלוכה ל.כד כקש ששמא, ובא.טר ,נ"שדאל
 .הוטמצר

' 
 כ. . דור את שהטל.ך שטואל בח,' שנתפוכם מצאנו לא כ. שמסל . תשיבו -ש היה )ד.ן אב!

 עשה :הכל

 במת-

 כתה השופכים הבוה:.'לב.1 הש.מ,.ם:-שצ-ן שמוט ב"ש ,.1.ד' הדבור מן כ._-ה אחרת ~עור .
 לת-אות המחבר 'ט-צה ררכעס של :מנו והוא הט~,לכה הלוק לינק הסגלה :את הבור 6ך,ס .ש 1.וה- . איוך,טן

 דורוה, המשה אם כו המעשה 5::ן הכותב וטן ב-ן יהזה לא ב: שאם , יהוק :ה- גב אחצב , דוד ב.ה ש.'חהמ
 הנותב) :בן. ב.ן גמול ה-ה'לריתוז כי נריה  נצה התטורה' יען הנאויה. עי  ;.אוד:.ב,שנאל ,.לפנים. ar'ובאמרן
 נ2ייוער )יאת ה:~ח יין ער איירה  ו-מ.להח-  בניבי. Nvawt( הנמ' עדנה: ::ר יי:.ה :ה  וים . רייקהלחון
  אימייס יעיי בה- נמדאו '::בר הללחן fi~nD" יראייתיו ך2%( צי  'יו(מ,ם)ורות לס' גירמנו רעוצי' רעיכםשל

 בס' דוגמא לו יש שלס ורכיי , שד. אל במקום שד' ינמצא . קוא כ11פ, ,. תעשין תרעין הרבקוןנכז..הטצץון
 אצי ה"ה לא ימנהנ 11ה רור של .הובי ההבור נעוף שדוסיף' טה כן .הוא.נ2 וסוה,.הגזיןיקנין. אש בבחינת מבנסנו רמנהנ מן 1ה3דלו הקדום הס:דנ את כשיפרש כמו בהם. ההבוונותו גב אליהכאכל.נ"אה. לנר השדנים,שאדעו צק לספר לו .מפיק שלא מרעיה הנונה יה להנזר ש"ש ונטצ~ן יאר.  בו המראיוב,~שדי

 הסיס רבי' כותב.
 שם atpni : שב שנאגרו טרוד יזה קרוס בוען נכהבה שהמגלה בוורה יאיד לנו ~ש ,ה כל עם אבל . קדושיןשכזמן
 אל משבם נהלה להעביד שלא שהוא הנדובר החק 1:כל.ת ;ל הנזוב- גוון כפק כל. נחלתו ובטלה . נתלחן עלהמתי
 לא רירה שבמשנה הוא פלא ~דבר . לשנה"כ האךץ הלוק לפ' הנהלה קיים שומךים ה.ו עוג כחבו שבנמלן וווזו'שבט
 . הגולה על העת שב הקףה מןגובר
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 , אתה גואל כי אמהך על כנפיך ופרשת אמרה: כן כי . הייבום חובת על אם כינוסדה
 כן ואף , לאשה לו אוהה ולקחת עליה כנפיו לפרוש הובהו זה בעבור גואל בהיוהו כןועל

 שם להקים לאשה לי קניתי המואביה רות את וגם שאמר: בועו, מדברי יוצאפפורש
 האשרים הדברים הם לאלה וקרובים אחיו. מעם שמו יכרת ולא נחלתו עלהמת
 ..המת שם יטהה ולא הטת שם להקים הזה לחק טעם שניתן הייבום, בחקבהורה

 ישל.לפגינו לאשח לו אותה בועז קנה אשר רות בקנין כי יסופק לא ועההמישראל.
 זאת.המצוה הובנה איך אבל . בישראל לחק היתה אשר היבום מל5.ת כעניןהמתפור
 החק;)הובא שוה רואים אט שם רמגילה. דברי מהוך מהברר זה נם ? ובתכליתהבטעמה
 כן ועל , קרובו נולת יגאל הקרוב שהקרוב להק היה גם אשר הגאולה משפט עםבחיבור
 אלמנתו תתיבם למת אחים היו לא cia שאף באופן , המת קרובי כל על היבום חקנתפשת
 בהווה. דבר אלא בדקדוק יובן לא האח מן המדבר שהחק ובהכרת חיוביו משארלאחר
 החק דברי סיום אח נבין אם לרפך ויהי החק. דברי מפשט המובן למהר- נוכל לאואף
 הטת אשת תהיה לא : מאמר נוסף שם כי . האח על להקפיד חובה אין כי לשפוטנוכל

 זר לאיש המת אשת ההיה שלא רק דיבורה הזהירה שלא מוכיח וזה זר לאישהחוצה
 שם את יקים הוא וגם יגאל הקרוב שהקרוב אמת אבל המת בעלה טמשפחת איננואשר
 לא מזה וגם , והראשון היאש הקורבה בשלשלת היזהו על הוא זה , האח שנוכר ומההמת
 אלמטתה ובימי מואביה, היתה בעוד אישוה בקשרה נקשרה שרות מבורר הנה עינינוונסב

 ישראל איש בין האישות לקשר קיום היה ההיא בעת כי נראה ומזה . ישראל לדתנכנסה
 חובת היבם על איזגם דעתם לפי קיום לו היה לא שאילו היא. ישראל מבנות לא אשר אשהובין
 ש שרהקשרה כאישות בפועל שנהקייסה אחרי כזאת אישוה אצלם שהיתה ובהכרח .היבם
 שליפת הנקרא קדום בוסן הקנין פדרכי אהד הזאת המנילה לנו קיימה עוד הרת.פי

 שלף דבר כל לקיים ההמורה ועל הגאולה על בישראל לפנים וזאת : יסופר שכןהמנעל.
 נהנו ולא הדבר נשתקע כבר המנילה כוהב בימי כי מזה ונראה . לרעהו ונתן נעלואיש
 דהררה דיני מקיימים היו שונים שבאופנים 7'מדנו האלה הפרטים מן גם והנה . 1( כןעוד

 אבל פה שבעל בתורה מובנם עם במתירה ופעם בהסכם פעם שונים בדרכים גםוהובנו
 . דיבורה חקי בענין ולפירושים לקבלות ברורים רושמים בזה ראינו שיהיהאיך

 ואך המהחרה הדת שחש . האומה ילדות עת היא הזאת העה היתה עבות כבקראך
 פתאום הנה השופמים קל האחרון בפרק אז . הענן טמעבה לרגעים יצאה רחיקיםלעתים
 רוח אשר איש . ישראל ארץ רוחב במלא כנפיו יפרוש הדש ואור העננים 'בקעולפתע
 כיונק עלה הוא השכל במומר מאד וגבה ונשא / בתבינה הדור / כהבסה אמיץ , בואלהים
 . בישראל נביא ויתנהו אלהים הקרישו ומלידה מבטן . עמו בקרב למופת ויהי ציהמארץ
 במ'גשיהם רוה עוד נשאר ולא ליעקב היתה כשלון עה . הרואה שמואל -- היה הזחוהאיש
 כקרב . כפוסדה אנשים מצות ה' את עבודהם ותהי . .להורותיו אלהים חקי למלאות עשואשר
 אף מבצינ פעם מסכלות פעם נמהטו אשר דבורה מעינוה ויפהח שטואל קם הזאההעת
 )ש"א נפרץ חזון ואי; ההם בימים יקר היה ה' דבר . וכנהיניו העם ראשי כה מרפיוןפעם
 בצע אל , בזו המומר . נכחה הלכו לא הם נם כי והתעום העם מאשרי היו הכהנים א'(נ'
 לשלהם גם אבל עבדו לברו לו לא ה' את העם עבדו גם אם ידעו. לא ה' ואת לבםהיה

 שעוקלת לישר . נאלחה ה' את ויראתם למיגים אכצנהם ,ההי גי( ז' )וו'א לב שמואחרים
 כאיה - "-----

 .תשיט. שי1(
IV11'p בקצצה, קונים ~היות חורו המנעל בשליפת קונים היו בראשונה : רות ומדרש ח"א פ"א 

 . א-וך וא' הסנהנ להפסק אות זה שם: ובבל' ).רושלט. ץ לסי נחן סי הק).ן א.נית נעלם וכגר ט.':.( )ב"פחטניל לשליפת דומה כסורר לקנות ל.שנו ותר :מן בארה פסק הקנ.ן שזה מפורש . ובחקה בשמר בכפף קונ.ם להיותחרו
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 כי לו עטרו בו טסמה 'אעם ה' ורוח , רוחו ועצמת , והכמתו ; שמואל פקירת היתהכאלה
 דעת ברוה דגם לב לה"'ות.את הייתהו אשר דוזשוקה מה-נפלאה . חפץ אשר אתהצליה
  הדשוה עשה אשר ברא,תנו לעינינו זה יגלה בהיר כאור . וההשכלה התורה ברוה ה'ויראת
 ותורת דעת יעגראל בני את ללטד לתורה בהים עשה הוא . כן היה לא לפניו אשרבארין

 שטואל אשר נביאים חבל נפגוש וכבר הימים ארכו %א נביאים בני גדלו הבתים ב."לה .ו"
 / דרכו פי ש הנביאים בני את לחנך נאמן ביה יסד בו אשר המקום . עליהם נצבעופר

 טדרש לבית כנוי כהוא נויות. נקיא היה הועד מקום . ביהו שם כי רטה/ווא.היה
 האלה הטיות מאת בעמו. לברכה היהה דפעולה זאת . נדו'ע~ע התורה היתה בו כיהתורה
 וספרות ;הבמה מעיטת יפוצו ממנו , ולהשכלה חדשה לרוח נפחה סקור היו והן התורההבאה
 בידינו אשר שטואל לממר דראשון הטמד היתה. היא אשר פרי ועשתה נדלה הימיםדברי
 רושמים לני יש גם . הזמן זה ילדי הן הלא דוד שר אשר הנשנבית ודבליצותוצעימות הזמירתי , לפרוה אז שערדלה ונבטיה עירית ספרות גם ספק ובלי כים( כ"ט, א'.)דדוי
 הכלית העיקר אצלו היה אך דוורה, חקי של בהומריוהם שמאל דבק לא כינכוחים
 עבות בבהינח בשש נאמרו 4'*שר הדברים כן לרעת רואנו זה . המומרי ורוההחק

 ששע הנה . ה' בקול כשנצע וזבחים בעולות ה' הפון ואין עיי" החצונית רפעולהיא כי ואמר ההיא. בעבודה דהצונית הפעולה נגד ידבר אשר הראשון, דיה דואהגרבנ:ת.
 הדברן הושגה נגד האלה הרברים נשגבו מה מ"1(. )ש"א אלים מהלב להקשיבמזבחיטוב

 כאח רצון להפיק מספקת רגיבנות במעשה החצונית הפעולה כי יחשבו אשר אדםמבס
 לאיש . בקולו לשמוע אם כי אלהים Vgn, ואין כן אינו כי בזה הורה שמואל אבל .ה'

 ולחג . חק איזה הויו על תקפיד לא התורה גם כי לחשוב בעיניו יקשה לא לו אלהאשר
 , 1' )ש"א ררןרה כדה לא אשר נקבה עולת לפעמים דגריבו בוסנו כי נמצא אם יפלאלא
 :( ב"ר )ע"1 שכתלמוד האמנם . ט'( ז', )שם כזאת עולה הקריב עצנה הוא ואף .י"ד(
 שעקל שמש בית אנשי ואף יחיד כבכת כן עשה ששמואל ואמר דבר פשר למצוארוצה
 ן לשעה אף וכל מכל דהורה מחק לנטות דרשיון איה אבל . שעה הראת אם כי דוה 5אכן
 אצלם שעישה. אם כי זאת אין ? יהיר בבדד, נקבה עולת לההיר שמואל סמך טהועל

 'יומנם . החק כרדאר רק שמאל נטה לא כן ועל . שיהיה איזה תוש-1 יהיה הק-בןהכלית
 na~a שעולת זה בעבור נאפר לא הזכרים מן עולה כל שיהיה הק תורה שנתנה שאףרהוב
 לפני לרצון היא גם טרורה במחשבה נקבה עולת הביא אם באסת אלא 6-צון,.;. תהיהלא
 המליטו אשר / ר~היונים בדורות נם במקצת שאריה לה דדה דקדומה הדעה וזאתה'.
 מעכבת מרם הנטייה ואין לטצוה, אם כי נאכן-ו לא דו;ואר בבחינת דברים שכטה כןגם

 . ובתזס'( . ח"נ פסועם ועי' :בכ"מ . ס"1 לבותם דקרבןהרצאת
 בממלכת הדורות כל סוף עד גדולה תעצוטה לו היתה אשר בומנו התפעל גדולרבר

 נוי להיות ישראל הן:ן-קזוז,-דוסר-.בית . והארץ העם את ההנהנה אופן חלף והוא ..עורבל
 ממלכתו נקראה ומראש מאז אך . מלך טמשלת תחת עומר להיות טעד היה לאוטמלכה
 להיותו נפקרו לא קהשים להיות נהיהרו אשר הכקנים . ה' בראשם ומלכם , כועיםממלבת
 אלהיהם לחם אח טגךיבים שהם כפני יק קדושים נקראו ולא השרתים להיות אבל,מושלים
 כעם לכל יהיה אחד שמש"מ האלהי הטהוקק ברצון כן מונח היה וביהוד . כ"א( .עיקרא
 יעמים ובשש- במצרים היה כאשר הבורות לחבורות ה.גם שיחלק ולא , כגדול בקטןככרע

 הטמופר -לפי שיח ההרעם אשר ההרעומי; סבת זה גם לא אס יודע :מי ;,ולתיהם
 ה' עם על להתנשא רוצים שהם השבו שדהו '2ק-ה מפני ? אהרן ועל משה על -בתא-ה
 אלדצון בעבודת יעבדוהו והעם בארץ אלהים רל;ת הוא שחמלך מצרים ארץבמישה
 לרו;נעיא בקשו ואררן טעה שגם וריבבו , לאלהים קרושים הם ורבהנים .0401ן)1( .1)90

לסדינה
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 .טלכזת,ע~הם ,שררת תהיה שלא האף הטיבות מלעוכרת התבתה לפי הכזה היאת,לכרז-בה
 לוה התורה חק לדשרת ם,שהאל כלך" ncst .עזה אשר צהל אליהם. ה' הוא מלכם אםכי
 ,טסך lba~- nrh אשד- וטבעת . שמואל של מטשנו .כמודש כן נצא אבל ספנותם בכתבלא
 ההא הסלך שערמת השב מ ען ץ ככה מאן יסה . כלך לדם לחת כח כשרצי בכלפאו
 .כמה במבה וה דבר סבת דיתה .ספק .ובלי . )מבתו יגצדקק הצון וננד התירה חקננד
 האליו הטה~קק דאה כן ץי , דרח:ך.)ה להשהדל זדה עבודה נגד מכו,נים כדםהקש
 ,אלדצת בעבודה מלכם את שיעבדו .כאלה נלכדות רעש אל יבול.ימביחם מ4ך מה272

 .מאפו ארזי כי מאסו ,איתך לא ה': בשם שמואל יאמר ובפירוש , ארץ).םצךום:נטעמה
 משאה ~?tD בפת"ממ עודע נכתב חק הה אין כי אהדי ודגה . ו'ן , ט' ושיא עלעש.ממיך
 בהדגשך גדעון בימי שכבר ראתו והלא העם., .בקרב וחיה .נודיעת קבלה וה שדצה.בהטרח
 ו"2-נ בנך, בן גם בנך בם אדיה נם יבנו ,משל יש-אל: א"2 אריו.,כל ויוגמרו ,סדיןעל
 , ח' ,רצפטים .בכם ימשיל ומא ה' ..בכם בני יתגמל ולא בכם אני אמשול לא יאושילהם
 .טה בכל שצה"ל ואסרם . בשמה ~טענתם נודע הוה דיעיון היה אז כבר כ"ג(,.ב"ב.
 החק הטאורע 'חבל , שיצובם הגשה המק ושצביר רעהו בסל ואת בכל סלך להם לרוים12מאן
 תבא כי : ,נאמר שיטם . המלך בבחינת תורה במשנה אשר להחק ..נאות פירוש ודאיועא
 ?ra- ,מלך.ואשר עליך תוכים 2מ,ם סלך עלי אשוטה ואטרת האוץאל

 מסרב אלהיך ה'
 .כהגווע לא ההד דןק אין כי יוכיח שטואל ש" וענינו . י"ז( ,דברים כלך עליך תשיםאדרך
 . קנ"1( .ועיסקא ספרי ,עי' התירה רצון :בלא רש';ן הוא אבל טלך עליהם לוטים זכותולא

 קוזק לפתה אקור ההורה אחרחע מכחישי ש.טת פה להיכיר אנו .ומכרחים הפקם גםאמנם
 בה הסר .כפטפט ועא ודעא בזמנו נכותב אן ששאל ,של טימנו סאות- תורה שתמשנהרץה
 לקמטה .כברונן יאמנו איך ועתה . ב"ה( י' ימק"א ה' לפני מנח .,בספר שמואל כהבאשר
 הסאורדע מן תולדה ד"א שדופק אחיי רותק ,פיהוק יהיה וסמאל של נים ש כאטדהואת
 ומשפם קדם, .באטם החק 2דה חושבים ושאנו .,הכבנו וה שאין טה טלבד נדהיר וה%

 היתה אשר בזטן הק,.ביה להת דגרת רגזם אנו אין ונם ההק, על ככוון אינורגמלו.כה
 ביתנם שנגאל של מאונו ופלא לא וגם , אדם לפשלת כבר מלך יד ההת ובישראלהטסיכם

 יו7,ויה. מרצון וטלא רשיון רק אעו ובהק זה כי יען .טל עליך הזדם שום .הפורש: הקוזה
 ובדינרי ,.כדעאל .בדברי יש .בי ).מהטביל )נו..כל יודה פנים כל על הלא אלה כל ט,בדדגה
 להכנתם ולא ומההיה אייה הדערה אחחת בענין רעהו יהיה יעהה ישגר קבלה ~cwlשמסלנ
 כ,א,2ר כי להפך שהי זצ~ן.. על לע יודו דטכהיעדם שגם  שראינו בטה לנו ודי זה יזיקנולא
 חלק כל כי הקבלה להגריל להרבות הוכרחו כן כס הכתובה התורה ,מקטינים ממעטיםהם
 , 1( בקרבה וחי באוושה מקובל היה לדעתם הלא כתיבתו יאוזיו הם אשר התורר מןחה4ק
 טקוב4 היה הוא דת~רה כונת ננד דצא הסלך ששימת היסוד שוה הוא )ברור ענין בבל כןדגל

 . הכתוב הק לפרש .יאות , כהוב שאינן אףבאנסה
 בזמם והצליחו נדלו כבר ששאל של פעולתו טתוך א2ירן,יצאו הטוסריוועהתילדוה

 כנדג כל ר%(-ץ טן להעביר עז בכל התאמץ למלוכה שאול עלוק סיום זסט אחרדוחר
 לפעמים נהבונן הייו קורוה סספ~רי נם כן ועל נ'( כ"ג יש"א נפסדה אסונה וכל ותפלשוא
 ארגי המלהסה טן הספור כצרוך לנו יוצאת ד"ה לענין נכוחה דוגמא . בתורה חקרעבן

-  נלחם-
 ייח.1(

 שמח על פה להע.י
 דאיט-

 בגם' נתרחקו בהויה 'הוזר; כתב מקים ער. שפ-שח .( ."א )מכות
 לק.יסה העק .יכשהניע נע-פ ממשה 'הושע שקבל הדב-.ם מן ar'n המיות שזאת שכוגהו גא?י ררכגו ולת. .~ישכ
 %ש חגר לאטר ,.,2-אל בג. אל דבר : ב' נ' ביהושע רסק-א ?ישון :: ולמד בחווה כהבט י.ש-בה -י.שה אחרודיא
 רנוקלמ עד.אח

 אש-
 ג11ת1 ווים נז"מ. רמזר שהיה * משמע דברתי אשי וסאמיי משד ב.י אליכם רבית.

 . טומךצ רבר'ם שכתב ה-אשן וז.ה ושהושע למרין נמצ-נוכן
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 השיך על העם. פשטו שגאיהם. ע5 בהתגברם שאז . במכמש הפלעותים עם שאולנלחם

INYtSP'1הדם'; על לאכול חוטאים דתם לשאולהנה הגידו כי וידד הדם על יאכלו ארונה. ובשי 
 לאוצל לה' תחטאו ולא ואכלהם בזה- ושהסתם נדו5ה אבן היום: אלי גולו בנדתם.ויאמר
 על תאוכלו לא :. דיקורה חק אל מכוונה' ספק בלי בזה וגאול )אזהרת' י"ר( )שם דוםעל
 המחט אבל-בעת ענינו ממנו ונעלם / כמהום החק ,ה היום. לפנינו והנה' )ויכרא:י"ט(הדם
 מבשה לשפוט נוכל ורק הדם. על אכילה במאסר נשמע ומה, הזה, דיבור מובן מה-יאש
 מק היהה דים על האכיה כן שכמוהם תשנט לא הנחשו: לא עם: בווכח-. דיוק- זה.שבא:
 נושאי דרדסים: ואם ורלב?נ( )ראב.',ג רושמם: אש'עבודה.

 לנו מסרו פה שביגל התורהנ
 היתה לא בזמנם- שכבר אם כי זה' הרמ:אין על האכילה. במושג ועונש %ישי-ים:פירושזנו
 החק כונת באמת אבל , הקדמונים בומים: היתה נאשר זרה עמדה מזת יג שהאכלה.
 בשר לאכול העמום ממנהג בוהתה. שאסרנו כמר אם: אחרתיכל היתה- לא: ואשנהבעצם'
 וערוק . לגילולידם עבודתם. דרך' היה. וזה הדם,, סביב, 1~11בו דט שנשפך- בסקום'דגשתם:

 עיקר שאול יעדם מה על רן הץ.מיהי, הפירוש- זה לט יצא הנוכר בספור.אם:נתבוק,
 וההיה מה ועלכן הדם. על ואכלו ארצה שמהסים: nffN- על רק הקא העם.? נגד-תרעומתו

 ר%~-ץ על הרם' והיה. הארץ על שחטו. אשר אם; כי אדיי דבר אינו ונהשב:להמאה בשמורע
 ההק נגד יחטאו ולא נק.הדם בריחוק סיים.אך לאכול.בבל יוכלו איו.ואו %ן,מר.ג%והגדולה. האבן על. שישחטו צום:- הזה הם;לשה ומד אהצה: הנשפך הרם: אש. הבשך' אבח-ושם:
 , לגילולים עב:דה בדרך' הדם' על לאכל שנדהו ימימךרבים רועכדד"עוד דמנדג תה ,ברצרה
 פשעיהם לעמו כגיד שהוא ב"ה( ל"ג )יחזקאל ממנו crll: נמ.1א יחזקאל הנביא. בימיחגור
 . 1( :.גידוליהם על ועעיהם. הדם על- 'המבלו- הוא בהם דגיוחךואחר

 נצבן על אז הקפידו לא כו ברור תראט דוהם, ביסים ההקים. משבן גדועדונצק
 באפן ועעצהו החק מבמטמעותהדונךיםךכבתבם:עד.שלפיגנדם_נכן)

 מיותר-
 שבהורה נגד.פשוטו

 אל בבואו מדוד י:ךמופך במה. לנו תגלה. הדונמאיהזאה' משכלת.. על,דגגה-חה'אזת'
 לחם מנע,:סאהו לא והכהן- לאנשיו. להם) ממנו שאל דהי' הן הכדגים.., עיי. לנוב;דביהן; אחי*

 רבוסרימן דשנים. לחם, את. לו' בלעדו..ותק אותי לחם לו היה לא כו בעיןהקדש-אשד'היה

 משפעוה אמךנשאל-מה- ואמנם. כנא(, )ש'(א מאשה אך נשמרו אף-בתמטי-אם דד'/סלפני
 anbn עצדדה. בו2ובד:ענין הוכהה שבהחיה.אין ההק מן כנ נאמר הלא בעגידזהו-חק;התורה

 ויאכלודן ולבניו' לאורין והיה נאמר בפירוש. כי טהורים:. המן אס: לח-ים:אףי לדהשכל' טהד'רודו
 דצכררצו ד"א, לפגינו:? %.וטה דשדשה ענין עם; זה דבר נפיטר- איך' ועתה. קדוש:.במקום:
 ננרעה ה' גלפם כצסהימ: הפמסיכבה' ולהם שאם: כן:: הדבר הצדיעו. ההם! שביעזםשאמר

ל לעמןקתשתם. ק  שהק של פורומו, כמשסעות נטייה ודאי: ווה' טהורים. לזרים) טתיים' 
""?mu. יה( פחת. )ש : 

 האלה הטיות תבואנה-, אשר , וקיוסהב(מתיות אשרו לכונן. ישראל לבות היה-המשד זה:ה.: בהורת יתגאל בנו,  נערי לחנך ברטה:, נווות. *סד בארץ שמואל בר4:. אשד..חדעצת
דיו

 לא :1 לנוסהא אך . הדס אח כתינל נזלו ו;-נסו, ונשמ~אל ההריס. על כתויה-כאשןיכאלו:כתובחשבע':ו:מתותס. תרגום לפ: אבל. . בכוונתם אחד וששהם_ הרם:, "אל ופעם הדם" "על פעם : היא בשמואל נוסכות-הממודה1(
 ננסיח אס כן ועל . ארצה שנשפך אלא לאכלו בר' קבלו'הרס שלא מורה וישהטו.איצה כ,-באמרו: שחיה:ידענג'

 הארץ על השרדטה אין הרם אה אכלו ואתו ההכא. מתהי דיש ההיאן הנשהמ',במקום זו~לאכי~ת מןיבר.הארץ. על בשה.טה כלתור :ה וברבד הארץ, על בכונה-ששהנג לנו להודיע רצה ב' ארצה, לטלה פחוזן אקאת-הדפק
 מבוק בהכרח הרם)הלא על לאכול הוכא.ם הנה.העם : הרהור כ, המשיה.. כנוסחת הנזסר%'יהאסיתית'בתורה, מוצי הנצפו מובן ועהה . לפפנו שה.א כמו ה.א בשמואל- הנכתה הניסהא' כן. ועל מורדת-. וא.נה-מעלה-

 ואקף. שסשדח; ~pri %,א, אש- תו ואינוע5.א'וה.חק
 הרבא הוא טה. לא,ירענו ההריס, על הטשח"

 . הדם עלבאכילה
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 יצאו מחם כי , ודור דור בכל ה' וףעת האכונה מעינות יפוצו ממני אצני בריך מקירהיי
 הם פנים. טשוא בלי ה', בבריה הנאמנים מאנשים עה בבל היו הם הנביאים,בני
 ס-1 הפלכים נם הבחנים גם . ה' דבי לבשר נקראי ,הם הקרש אדמת על באמונהעבדו
 הקב-ות כל בקרב ההולך היזה דרך זה , כרו לא והנביאית דיבורה מדרך פעם אחרפעם
 נמצא ):)ם י הורה אברה או כ' לעמם עמרו הנביאש שלא . הארץ גלית ער המלכיםבימי
 , מכש מטתבהח ימשיח המלך מליך שבימי עד בקיוטה רפיון הראשין המקדש ימיבכל
 וחללו התורה כ,שמרה את לשמר נקראו הם אשר לכהנים אם בלתי ? הוה הענן ינושבלמי
 . וברמיה ה' מלאכת עשו לשקר אך אכן הקיה לעם להורות מעדים היו הם , פקידתםאת

 העדות במשבן מנה היה ההזרה מפר . ידם ההת אלהים תירה נתנה הלא ומקרםטראש
 אח ויכהוב בשכם ומ'טפט חק יהישע שם וכאש. כ"1( ל"א )דביים ה' ברית ארוןמצד

 קדמון מנחג היה זה כי כיר( )ימוש; במקדש כן גם שמם 1( ה' תורת במפרהדברים
 היה וכן , 2( אלהיהם בהיכלי קדשיהם בהבי להניה קדם שבימי האומוה רובאצל

 על הביה" "דביו. הבית טן אהד לח, ששיא שלמה בנה אעם-בטקדש

 אש-

 דבר בו מונה
 הכהנים שביד ההעתקה , הכהנים ביד וגם המגך ביד העתקה היתה התורה מספר . 8(ה'

 ירוש' : י"ה )מ"ק ההעהקות כל מגיהים היו וממנו העירה מפר ונקראה בעזרה מונחתהיתה
 הם אף הבית על אשר שהנהנים מעצמו מובן ועתה . ה"ה( פ"ב וסנהדרין ה"ה פ"דשקלים
 הלוים הכהנים כלפני נעשתה הטלך העתקת גם ל"א( )דברים הפפר משח-ה לשמורנפקדו
 זמן עד דו;מייה הפקידה וואזה ט.( , י"1 לטם ה' חקי להר-ות נקראו והם י"ה( , י"זלשם

 הנביאים של ואת התורה הוראת בתואר הכהנים פקידת יהאר יימיה הנביא . מאדמאוחר
 איך ואמנם ז'( )ב' מלאכי במפר גם יהואר ובן . י"ח( , .י"ה )ירמיה , בפיו ה' דברבהיוה
 מכשילי תורה, הנמסי והיו בריהם עברו כי הנביאים לנו יגידו זה על ? פקודהםשמרו
 דיקורה תופשי ואלה ה' און ידעו לא התורה תופשי : ואסרו . במהיר ומורים בתורהרבים
 אנחנו הכמים תאמרו איך באמרו: התורה זיוף על השדם ירמיה והנביא . הכהנים הםהם

 לא לרוב האמנם . ח'( ה' )ירמיה סופרים שקר עט עשו לשקר הנה אכן אתנו ה'ונעורת
 מקום ובכל עה ובכל , מלכים נגד לעמוד מוסרי כה מרפיון רק , דרכם השהיהו לבכרוע

- - . - -- - - - אשך 
 נק-או יהד המגלות כל ככום ומעתה .( ט' )נימין נהנה כגלה סגלה ההורה 1 ר(עלט'ר מחכם. אהד לדעת1(

 מ.והד'ם חלק'ס עי או התו-ה משנה על מכוון דחויה שעפר והאוצר . ל.א( )רבים ההורה ספר הו-השמסלי
 שפל.ג' )'"א.( מכות בבל' וע' . זה על לההמה מה?ל'הנו וא.1 . רא.ה להב.א עליהם ההורה כל כלל על ולאשנכתבו

 'הושע כתב מה נהמ.ה וי' יהורהי'
 בסת-

 ח' האום- הנה מקלט. ע-. וח"א פסוקים ח' אט- הד אלה.ם הו-ה
 מקלפ עך' פ' החולק ולרעת האלה". הדב-'ם "אק יפ-ש א.ך כי הדב-ים פשט ננד בב.ךור דורש*סוק'ם
 טענת פנ.ם כל ועל . הכתוב משדשת נגד ה.א גס שם רי;למוד ופשיה .  ויעובה ירושה ימ' בסוף 'דוש; :'"נכתמה
 חסרה כשה.א התו-ה את סשה שנען rta~ ריש( ל'. ווכח.ם : ט"ו ב"ב הגמ' לנ-' )או שנ", 0" דבי.ם שכסב-יר"מ
 . וצ.; ואפש- שאפש- רא.נו אחי.ם חכם-ם לרעה כ' כענד אטד , אחתאות

 רא.וה שהב.או הנוצ-'ם לחבט. הקרש ל:הכ. דמ:ואוה בספר. ע"2(
 לו'ב-
 וכן .

-ees 

 שם-אבא הנוסע
 אחד שכדן פ.ט( )ה"אא.י;.ב.אים יספי וב( . בה':ל.הם קרשיהם כתב' למיה הנדגם ה.ה במסעו;'1 אל.הם הג-; אשך אומוה שכמה 734( צד י"ר)ספר

-'1SD 
 ה.ו אשה מכתיבים ספור.ו שואב וה.ה , ולא-צו לעמי ה'מ.ם דבך' מפ- כחב

שטורים
 בהזכי

 90( צד ח"ב חרא-יתך )מן בסר-ו שפא-טא כתב. ;ל מ.י!עי א. ע. ההכס שבזוב מה עוד וראה . קדשם
וכן

 טופ-
 . "ל5( צר )ה"א נ.בוה- לדומ.'ם ד.מ'ם דב-'
 אשי ט-ו( , ט"ו ).רושע ספ- קייה יפנ.ם רב'- וש2 : אה- ברקות נמצא 11 לכונה ידביר" השם דוגמת3(
 ובתרגום . דב.ר ערך ט'רסמ 'גן'אוס להר"ר השרש-ם ספ- וע' . קדשא כתב. נפקרו ששם מפנ' כן נק-אה כפקבי

 כנו' הוא דב.ר פ-ם. שבלשון :( כ"ד )לו :בש' הצתכם משט-ת מקוס שמעמו "ארכי" ספ- ק-יה ה-נ2הא-מ.
 י";( )א', שיפכם לספר בסאו-1 כ-נ.אוס אדר נוצ-י מ!-ש והעה'קי גיו'נ'ום ו:ב.אולזפ-א.

 ואס-
 שאי שם

 וכל. התלמוד כפת הכין כ. אסכ.ם פ אבל . עטי מסכים אנ. ול:ה פ-ם' לשין פ' על 'שנה עביית מלת לפ-שאפש-
 . סטי ק-'ה לפג.ם דב.ר ושם מהנא די.ך לספ-א פ-מא. ק-: כמאן ; התלמור לשין וה כ. . מגולם ראהו שלאספק
 דרך על לפפרא-,רב.ר קיאו שהפ-ס.ם להפך אבל דפ-ם' מן העב-י לריצ.א דעתי על עלה שלא לפנינוהגה

 בבנך שנן ורונמהו למוד מ;נ.ן כן נם .הוא מ.מ( 1 ט"ו )יה"רר סנה קרית כן גם :ק-אק ספ- וקי-ת .דעבך'
 , סנן( ערך )פ'רסטהכבד
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 ההבל אתי המלכים עם וילכו כח לעצור יכ4 לא הנהנים אף דרגם ש.התו רגגלכיםאשר

 הסלך של בוטנו . עפו ה.תה מבהנים יד גם לאלהיו לבו את המלה שם אשר ובעת .וידב*
 )דמך ותרה דעת העם ללמד והלוים דגהו.'ם מן ד:עטיד אלהיו במצות הלך אשריהושפט

 אבל . ד'( ל"א )שם ה' בתורת הם גם יתיקו בעבור הכהנים יד ההזיק וחוקיה ; י"1(ב'
 בשובם חם.בו לא בסורם הכהנים הרעו כאשר כי לטחסיר אך והיא הפכפך רהך היהזה
 לשמור נפקדו אשר תחת כי . הנולה בים' בו הלכו עיד הדרך וזה . מלב שבו לא.בי

 שהרע ובזה בתורה רשם ורגשילו הדרך ס; מרו , מעזן רבים ולהשיב הי הורתבשהם
- 1 ב' )מלאבי  הלויכריה  הלם הבית בתקלת דצ'(ק אשר -ד~שע הנדיף אכהן ונם . ה( 
 . נ'( )זכריה ~יו המהוונות הנביא של החזיונית מתיך נראה. באשר רופי סבל ק: איהלא
 פסוק רבה ושה"ש צ"נ. )מנהררין גדול לכהן יאות כאשר מאשמה נקי להיות הוהיקולא

 יהיו הארץ מנויי נבדלו שלא יהודה באכץ הגלות ..בימי חיו אשר בכהנים נם וכהקפתי(
 מ' )עזרא ונתהללו בםנאעערבים

. 
 רפא . הנביאים היו קורא ה' אשר השרידים אכל . 4א(

 בימי ההמלכה שנחלקה טעת , הדת משטרה על הנביאים עמדו השבטים עשרת באריןגם
 עד אהריו;ם, העם מקצת גם כשבו והם אלה, בן הושע בימי הארץ גלות עדירבעם
 העם מן אלפים וכמה . י"ח( )ס"א ה' יראי היו אחאב של הרשעה הטמלבח מעברישנם
 השבת ביום הנביא אל הלכו 4,יר מישראל רכש ונמצאו י"ט( ,שם ה' עם שלם לבסהיה
 והיתה לפניו נושבים היקנים היו אלישע וביטי כ"ג( ד' .)מ"ב ה' את לדרוש החדשובזום
 משת-תם על הנביאים cy~' ~דות. דור בכל כן . כתורה מעשיהם ועשו עמו תכוןיחם

 כן על ואף . להם אם כי התורה קיים על להוריה לנו אין ובאמת , והתורה הדתושסרו
 , ליהושע ממשה הלכה קהורה כמירת ששלשלת העם באשנת קיים זהנשאר

 פש )אבות הגדולה כנסת לענשי כמריה והנביאים / לנביאים ומזקנים , לזקניםומשעשע
 המקבלים היו שהכהנים ענין בשום יוכחש שלא עם , הכהנים טן זנר ואיןמש(,

 .אם כי זאת אין , הלוים לכהנים וימנה הקירה את משה ויכתוב : כאמורהראשונים,
 רק הקבלה שלשלת המיקו ולא תורות וחלפו חק רטרו שהכהנים בבירור יודעיםלהיותם
 ףדורזת ול על שמואל הנניא פעילת עצמה כמה זה טבל ראינו והנה ההויקוה.ששיאים
 היתה טאול הלא התורה, דרני את עמו בני את לחנך הנויות יסד באשר כיהבאים.
 יצאה מטנו אשר נפתח מקור היו הנויוה ואלה , הבאים הומנים בכל הדת רתוקתנסבה

 לבעבור ואף י ודור דור בכל התורה נושאי גם קל הם נושאיה היו והאנש'6,אשר-רגבואה
 )ירמיה משה לטעלת שהעריכות ער ומעלתו ערכו גודל מכירים ."הריו החכטים היוזה
 כנגר שקול ששמואל אסרו ששהרונים ברורות וגם א'( ,סקו

~WD 
 רבה )במדבר וארין

 הנועדים בספרים התורה רושמי יתרבו והלאה שסוטנו נטצא כן על ואת , פם"ו( וש"רפיקח
 , ולטהריו זמנו קורותיספר

 -:' ין שלישיפרק

 . הטקדש 'talr ומן עד דוד ש,ממגו

 . פרי עשו וגם והצליחו מהר גדלו , צבאות ה' בכרם ששאל נטע אשר נעמניםנטעי
 אעיף נהתהלות הוסירות , עליה כחבצלת פתחה יה ווסרת , באמץ נראו קדש מליצתנצני
 יהדרו זמנו משוררי שרו אשר הנשגבות והמ"יצות , .ישראל טלה רוד DW~ על לענמסרו
 כי הדבר מאוד קרוב כן ועל . ה' מיראת ונשואות בם דבר תורת.משה .:;רוח קדשבהדרת
 ואעי . אלהים בתורת להנות לב ששמו שעברו רשתות מן ביה נם נפלאה הויא העתותתה
 בכל לקו אותה ובעשותו בתורה בהחזיקו הטלך זה נעלה מאד מה בראותנו 1 בזהנפונה

מעשיו
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