
 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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 האחרונים ברברימעעךו.

 אמן-
 כהימרת. את לשמור אליו: מצותו היתה בנו שלמה את יצוה

 , ב (hdD משה בתורת ככתוב וערותיו משפטיו ומצותיו חקיו ולשמר בדרכיו ללכת מלהיוה'
 אמנמ' ואט . לשעה נפשו רפיון בסבת רק זה היה לא התורה מחקת לפעשם נטה ואםג'(

 מעט רק דבררה קקי מרושמי בהם אין וממעשיו מהייו בירינו יש אשר דחפורים בכלכי
 מקום מובא לא שהמספר מפני אולם / בהם הררישח חסרון על אות זה אין הנהמזער,
 רוששם ושאחריו המלכים ומהת מהייו הספורים פני על נפוצים זה כל עם אך . לזכרםוסבה
 אשר על למות העמלקי הנר את דן שרוד יסופר הנה . לתכליתנו הערך רבי הםאשר
 . עצמם הודאת פי על בענה ואת רכב את למות הרשיע וכן . שאל ארד שהשת מעצמוהודה

 נפשות בדיני התורה משפם פי על דינם והתך , כן עשה דור כי לדעת נוכל אלו ,והאמנם
 בעל וכהוראת ולאמר ההיא בעת דוושעה מ.טפט איכות על תולדה מ1ה להוציא יכוליםואינו
 כלה דוד עשה אה4- 1 יודע זאת מי אבל פיה על מיתה דין ל,קהוך מספקת ערות היתההדין

 ויעדטוצ המספר בו שמשתמש אחר דבור על לב לתת ראוי אבל 1(, כדין ושלא שעהבהוראת
 אנכי לאמר בך ה נ ע ך י פ בראיתך דמך : העמלקי דגר אל שאמי מה והוא . דידבפי

 על אכרו לא או באסה דוד אמרו אם לנו היא אחת והנה . ט"ו( א' )ש"ב ה' טשיהנרתתי
 פ"ר(. לסטה )עי' ה:לכימ מימי ותולדתו נועק ישן הטתב בו שמשתמש הדבור יה פניםכל

 נגד ארם של עצמו ערית על הטרה דבורייניל היה בזך" ענה ך "פי כי נראהומתוארו
 יזם כי התילדו לא D~yD כום. ודבורים . כעדים נחשבת דין בעל שהידאב וענינועצם

 שלמה כענייה דצא ד(זמא של פע שמודאת פסד חוק שהיה ודור כן ועל . רגיל דבר גםטמפש
 למועט התורה משפט בחקת ותוכני עומד כנוי הוא ענה הדבור כי . עדות אלא ענייה~אין.
r'l~u,ענה פיך הדבור ועתה 2( סרה בו לענות וכן / שקר ער ברעך תענה לא כט 
 הדבור בזה יטנשתטש ההיא שבעת בהכרה יורה - עצמו נגד הער הוא שפיו שבונתו -בך
 מסכים הוה והשורש , נפשית בדיני כעדים הם והודאתו אדם של שפיו קבוע חקפה
 הירזה כלם שאצל ומנט, ער והאחרונים הקדמונים המוצקקים כל של המשפט הקת שוויעם

 התורה בדברי נתבתן ואם , פיו הודאת והיא אדם של IDSP עדות נאמנת היותרהעדות
 הובט ספק ובלי , נאות באפן הזה לצד מתפרעים שהם נמצא נפשות במעי מעדיםהמדברים
- רנזכר הדבור עם בהסכם -- ככה התורה חוק'דברי  שטה ורחובו , קדמונינו קרשני בזמן 

 למות בנפש יענה לא אהד וער הרדצח ירצח ערים לפי נפש מכה כל התורה חקתשאמרו
 י14( לדבריה "הד עי פי על יוסת לא המת יוכצע - עדים שנים פי על וכן . לנה()במרבר

 פי גי סעהד חק צריך אין מעצט הכצדה על כי ; מעצבו המודה את להוציא בזה ירצה,לא
 סודה רוצה אין  שלרוב ספני אמנם הדבר. באמיתת ספק  אין ריפש את שיצחשמודה

מעצמו
 איל . :ריס ובלא ברורה ראית בלא להרת רשות לו .ש שהמלר כתב הרי פ"נ מלכ.ם בהלכ' היסב"ם1(

 צודק שהדבר יאיה - הלנדם אל המאותי טן -- כוה טשפט אין בקר:ו:.ות לחק.רה אבל כן לעשות"שותר פשטי טוה בפשל כן עשו שטטלכ.ס שראינו טאחר כלוס' שהיו מעשים על אם כ' נוסד ולא בתירה יסור לוה"ךן
 ? כוצכ הרשיק איה שר1רעץ נאחר יאס ? טמנו נמו למה כן ה.ה לא הפלל. הצק אם לשאול לגו יששמטריק

 , שש- ער ענית כרעך הענה לא 1:1' תיגח לא של הכתיב שיעו- .-1 א' ל.שע.ה בפ.' שר"ל החגם  לרעת2(
 למציף אין ס-ה גו לטות בכתוב אבל . ערות למךסג ;וסר דבור הוא עזה שש-ש לודר הכיח אין הזה451'רוש
 שקר כמו ושינה , ס-ה הם שדבריו כלוטי הער דב-י תכונת על תורה ט-ה שסלת נפרש אם רק עגותסלת

 אשר הח1מא שעשה הדבי הטעת רבא ס"ה שמעם נט-ש אם אבל . ח'( פשק (ce עצמו לוצאטו פ"כאש-
 . השיר כמו עזה ש-ש בהכרח ואו כלל ישר ענית מלה להיטפח אע מרה שעשה בו לענות הבהוב וכונת ישו15ער
 יקנט כי הכתוב ירק זה כי גלגחש. שצ'רלי של שפירושו גטצא בחורה' הכתובים המשך על אם_,,תבונןשוטנם
 ועת דץטב השופטים וררתו .ן % לפגי הריב להם אשר האנש.ס שג' ועטדו 1 סרה בו לענות באיש חטםער
 יש גי 4 על ש 6יי, גא וציצה  נדאה  סנה '"ט, - י-ו , ."ט )רכוזים כאה'ו ענה שקר העד שקרער

 חטאהשחטא
 יצ-

 שטך ו4עהיצ מחספסים ח-ישה
 הוי  ?הד-

 שק-
 ש ג,nada5 4 ת14ק הוא שי-ה בוצקה וע"ב

 וצא יצטד כצר יגה וריש כ. טסה הש.1 . השצפסיפ ררישז 9י דק התורצ הערבן תכתה כי הערותגכו4ז

 . גע וצו ווצאוגשיגו . צרועי גי ועבתה וגץ י rnnv אשגגגי
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 ילא , ערים פי על לשן בהווה הכתוב דבר .גן על עדים העדאת ע5 לסטוך וצרנכ-םמעצתו
 וםמברר,שיקויםו מקןס בכל גן ועל . אהד ער אח להוציא אלא קגצש המודה -אתלהוציא
 יהיה ועתה , אחר עד פי על יקוימו שלא והוא , הפוכו גם_כן מפורש עדים פ. על נפיט:תדיני
 צל .עדן התקיובן

 פ-

 להוציא ריצה זה את אהד. עד פי על אכל-לא המת יומה עדים שלם
 הוה הישן והפירוש . הוא ש4ן וכל שנאמינהו מעצטו מובן שמודח .מי ןי קעצטו רג2.דהולא

 עכן שאמר , הזרחי מעכן הסספ..ת הנא( פ"1 ,סנהדרין )ירושלמי ,שנה בהזחח ,לנונהקי!ם
 ,על אשר הנורלווז על יע שם מוציאכם שיהיו יהישע ירא היה - כדין לטעות ההילותכבר ינ- יקום 4רזק DSW רגנו..י-ג"',2 משה למדנו כך לא ע תופשני אתה בגורל מהליה,עג_ע;
 בני : ואומר ישראל באלתי לו ומשבע לעכן מפייס יהושע התחיל - הארץ תחלק4.הם
 : מיג סנר.,ררין בבלי )עי' 1 חטאתי וואג4י(.4מנם עכן 1.,יען )שראל אלהי לה' כבוד 18:שום

 נועדות נהשגת היתה עקן שהוראת האלה הדברים ממליצת לנו ויוצא . פכה(ובטד"ר
 )נפשות דנ-ם,ריני שהיו מומן אחר מעשה גם אף סצאנג לא ולהפך . נפשות ברקי דברוקיום
 וגטה בן סשסעון שיסופר האמנם עצמו. הודאה פי על הדין להיבוך מטאניםו0'1;י1

 מטפטף ירמו הרודף ביר מקס והאח להירבה תכירו את רודף אהר שהלך :( לו)מנויררין
 אששה כה אבל 1 אתה או אני ליק_או הרגו רשע.מי : ~iWc לו אטר מפרפר,וה;.רג
 יטלא שדה הרוצח רץה שאלו הוכהה אין אבל 1 רג2ז יומת עדים שנום פי על אמרהשתזוהה

 יומה עדים שעם טיפ התורה עמרה שהרי אעשה מה שאמר: מה ,כי למיתה, נדין.הוה
 אותך _לרון אוכל לא בדבר אין ועדים כצדה אתה וכאין אחרי לומר אלא כונתו איןהסה
 עדות פי על ממיהים אין כי יורו א.שר הלבות לנו נמסרו ואולם לך. הראויגסיסה
 עדים בעדה מיהות חייבי כל שאסרו טה היא טבוררת היוהר ואחת אדם שלעצמו

 ברקדוק כן הוא.שנאמר דבריהם שמשמעות פ"י( שם תוספתא : פ' לסנהדריןיקהראח
 )"89145~1( למודיות רעות בערך רק הן. כזאת ודעות ארם. לפעית מעולםהוייך ,הדעה דתה לא נפשות דיני שרנו שבעוד ברור ,נהאה ואת בכל אבל ;~IDsp. הוידאה14יציא

 -שנאסר 4מ1 , בכלל טיחה עונשי ננד מתנגדם היו שהארגונים .מפני וזה ד,יפוי,.ל אל ?נ,צולא
 יצאו יעונשי~,ה להקל היה ההפץ משורש וק ספ"א( לרכות ,טרחכן ורבי עקיגא רביןד

 שיברים ,מן אחד -שאם באמרם כסו חלבנם. דקדוקים על .טמטם ודים שומםררו!ע,ם
 גובל טלא העתם יד בנקטעה כמו = להתקיים אפשרית לו ריעד,ם).אין התורהלעל,שהטילה
 ל מה )מנהדרין שמסל איתת רין יתבטל שאי = בהאשונה ט .תהע; העגים ורלקיים
 משורש ודאי ועהה . פזה( במישנה (DW ושרה  סויר כבן שר,דקו הדקדוקזק, כל זרו.וטה

 ההתראה דיני פרטי וכל עצה. הודאת 4י על לגיהה נידון אדם ד,בלל.שאין גם..כןדךה,זצא
 שרצדה ממיתה.קס רוצה נפמר שמעולם ראיה להביא בידעו אין אבל לסייזק,עשרתה
 יצלח שינוא ובמה . למיתה עצמו התיר שלא יאו , סותרה היה ספמ.!טלא .,m_ ,טי1צכו
 '" . רר,פוך על האיה ,להכרזלס

. ~. 

 . והדה דיבורה בבחינת בהיר אור ננרנו' יאיר שלמה טמלוכת היסים מדברי גם.
 ישראל קהל כל חת ברך ובעת , משסרת סכל אביו דוד מצות שסר למלולה בבואו.ע'5מח
 ה' עם שלם לבבם שיהיה , מעסו .בקש אשר בקשתו זאת היתה בנה .הביוז.אשרבגגכת
 המשלים וכן. hf'a). ח' )מ?א ,לפניו עמדם כיום דימום, ,כל חקו ולעיטור .בדרכיו4%
 ואם . עריהם ידעיה תורת רוה את נושאים בכתובים .אתנו והם ביכה אבריו השאיר"אשר
 יוכחש 5א הנה המה, מעט מתי התורה רושמי סוסנו רגמים רברי ב.5פורי ועםאמנם
 במעשה והמדה שרקו בו שנראה סמה וביחוד , תכמתו מצר הוא הערך רב . המעט זהב)
 היוזה ההם דומעטים דוושכום פני על דשנותה דמכונה ואת . ההקים במעם- רמחקרהיה
 ונבשל דסצות טעמי דורש דיה שלמה רשלך כי המספרת ישנה לומדה השורש פפקבלי

סנהררין
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 :' יסופר שלמה בנח אשר הביה מבנין הן . נראה כארו- באמה היה וכן :( כא)סנהררין

 )מ"א בהבנוהו בבית נשמע לא והברל ומקבות נבנה מס; שלטה אכן כהבנ~הי הביתכ'
 ויכינו ויפסילו גזית אבני הביה אה ליסד גרולוה אבנים הסיעו כהצבהם טכק~ר וי( ,י'
 את לבנות רצה כי זה טבל ראינו והלא ל"ב( . ל"א , ה' )שם הבית לבנין האהנימאת
 כי הברזל קול בבית נשמע עלא ;ד במחצב וההקון ההטיבה עשו אבל ; גוית אכנ.הבית
 ואם : בר,ורה דבהוב החק ;ל בזה הככפר כוון כי מפק ואין . מקודם מחוקן ופההכל
 אבני על אם כי בריל להניף יזהיר לא כי נראה החק זח ממשסעות אך ה'( כ"ז)דברים ברי ליחן תנקש ולא ע"ב( כ' )שמית גזית אההז תבנה לא 4 העשה אנניםמזבה
 )מכילתא זה על הוזהרו לא הקדשזם קדש שהוא הבית בעביר ואף בביה אבלהמזבה
 בו נשסע שלא בכללו הבית מן שטדבי נראה פה הממופר מהענין ואמנם פי"א(יהרו

 כ. בזה שרצה בהבנותו" בביה נשמע "לא שאסר סמה עוד לנו ויבואר . והגרוןמקבות
 הרהיבו האהד מצד ועתה והכניסים. מבהוין האבמם הקנו אכל הבית בפנים נשפעלא
 בתנאי רק שית האבנים לעשות השני מצד והתירו , בכללו הביה כל על האיסוראת

 יודעו השני מצד וההיהר האהד מצד ההרהבה יאת :(. מח מוטה )עי' מבחוץש.תוקנו
 הזאת והסבה . המזבה אבני על ברזל יונף לא למה הדבר סבת על שמוד אם בכתמםלס

 שאר אצל כמו לא . דטזבה הלול נורמר, הברזל שינפה מפני : והיא , בתורהמפורשה
 היונים כי עד נעינירם נכש-ות נזוזות בלחו אשר האבנים שהיו קדם בימירעמים

 נלתי אבנים היו אשר והסבה 5ט1תה"טהי1( .7 ,22 )3 כאלה אבנים עובדים היוהקדמונים
 מתהת יצאו כאשר הטבע' בם'גמד עוסדזה שעוד יען היתה אצלם והשובוה נכבדותגייזוה
 ספני ספק בלי הוא אבל ההורה מעם כן לא אבל lCx. (Knobel .ט2 )25 היוצרידי

 אשר דג:קום להיות מיועד והסובה במלחמה ההשיההה כלי להיות מיועד הואשהברזל
 בפקרה ולא פ"א( קיר~שין וירו,טלמי בבלי פ"י ב"ק )תוכפתא והשלום החיים יבואומאתו

 הוא המזבה יעוד כי לרמז , והחללה" ;ליה הנפת חרבך "כי בלשון רבתובמשתמש
 המקדש כל על החק זה הורהב אם יפלא לא כן ועל . י( החרב שהוא הברזל מיעורההפיך
 מן רקק המזב" כי דבובה על החרב הנפק נאסר אשר עצמו ההוא הטעם מןבכללו
 רק הזה לטעם קיום ראו לא השני מצד גם אבל . אהד שניהם ויעידת כולוהמקרש
 בחנוכת אף . סבחו'ן האבנים להקן השו לא אבל המקדש של לפנימו הברולכשהובא
 בלתי שחרה נרע שמ אשר ההורה מחק גדולה נטיה נטה כי נמצא שלמה עשה אשרהביה
 טעתה על וענג- דיבורה דעת לסוף שירד כפני לנטות ;צמו אה הרשה כי נחליםאם

 הל אשר - רהנ אל מהובר יסים שבעה שלמה עשה המזבה הנכה את הנהיכונתה.
 יום עשר רובעה נמשך אשר חג עשו ההיא שבשנה באפן , ימים שבעת ההיאבעת
 , ז' . ב' דה, . ס"ה / ה' )ע"א העם את שלה בו בכ"ג כי השביעי להורש בכאבזבלה
 הראשון דנה כבר השביעי ויום מבלואים רג ההל להודש בהשעה כי נראה מזה . .( י'ט'
 שריעחילו מוה לכו  ויוצא . עצרת .טהוא השמיני הנ עם ימים שבעה ואחריו הסכות דגשל
 לשון פשטות מורה כאשר רבפורים יום תחלת שהוא לחדש בהשעח הת3 אחלחוג

 הכפורים יום ההיא בשנה .מניו ולא . שבתכם תשבתו בערב לחדש בתשעה :דיבורה
 לנטות חשו לא והמקדש דג!זבה כחנוך גדול שלהכלית מפני וודאי . ט( )מ"ק .נמשפפו

 להיות עליו לכפר דבפירים העודת לה יש המזבח הנוכה שנם אהרי ובפרט , החקמן
 קדש - -____

 וף מנע לתה הסבה אה ה.טים רב-. כותנ נשמחאר ושא אה-. בטקום בצהוב גם סוגה הזה היע.ין1(

 חבות לא - שפכת ל-וב דם ' ואוטר ה' בשם גרבי אשד ריד בפ. דב-.ו יש.ס , המלדש ב.ה לבנוהמאתי
 . ,'( כ-: א' )רריי לשמ'בית
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 מקדש על וביהוד , לכפר כן גם שנועד דבפורים יום כמו ל"ז( כ"ט (nlcet קדשים~ש
 והכרה המלואימ הנ של לראשון התודיעי את בכונה עשה הזה ומטעם . והטובחהקדש
 למן לא אם יודע ומי , 1( המזבה הנכת להג הסוכות חג של הראשון יום את עודלחשב
 יום הכפורים 'ום כל את גם , הכפורים ביום שחיה , ההוא המאורע לזכר עשו ההיאהעת
 ובו הכפורים וכיום באב. כט"ו לישראל טובים ימים היו שלא מסופר: כאשר ושננסחטוב
 ציון בנות וראינה צאינה הבהוב זה על והמליצו בכרמים והלות יוצאוה ישראלבנות
 סחן זה התנהו ביום . לבו שמקח וביום ההונחו ביזם אמי לו שעטיה בעטרה שלמהבמלך
 אם כי מכוון וה שאין וודאי . :( כ"ז )תענית המקרש בית בנין זה לבו שמחת וביוםהורה
 יום כל את עשי ולזה מוב ויום חג הבפורים יים היה שאז שלמה שבנה המקדש בגיןעל

 ההוא. הבפורים יום ליכר טוב ויום  שסחההכפורים
 בטעמי ההשכלה היתה בתורה הדרישה כדת כי יוכיחי האלה האהדותד;,יא'~ת

 הם אשר הדתיים הרושם'ם, מכל ככה יוצא וגם . הרוחנית בחקיהם וההתבוננותהחקים
 מאנשי אחד או הכותב היה עצמו שהוא או שלמה של בוסנו הנכתבים בכהוביםאתנו
 אלח כי לאמר נוכל שנסעם עד , מעניניו ומדברים שלאחריו בדירות נכתבים נם אודורו

 בבחינת דעתם היתה מה פה ונהבוננה . התורה לחקי נכוחים היותר הפירושים הםהכתובים
 לעבודרנ היה לא שמואל בעיני שכבר ראינו כאשר הנה במקדש. אלהיםעבורת.
 .עז ביהרוי ועוד כן, אף , מוחיית תכלית להשגת אמצעית בהיותה רק וערך יקרהקרבנות
 ציה מה . זמנו מקורות מדברים או לשלמה המיוחמים והדבורים הכתובים מן ככהנראה
 זבה.2( בית רק להיות האם ? העודתו היתה ומה בנה, אשר הכית תכלית שלמהבעיני
 בזמניו הבית העורת היתה כי נמצא , ההפלל אשר דועפלה אל לב נשים אם חנה י יותרולא
 יאקש הזה הבית . הדת לרוח היים תוצאות ממנו אשר ישראל לבית נפתה מקירלראוה
 וע4 בכלל האומה על האלהים השגחת הצא ומשם האומה אישי לבות את גרנהכעמיר
 הדת מן השגתו התנשאה כי נראה , ההוא במעמד עשה אשר מעשיו ובכל , בפרטאישיה
 לון היה לא שלמה יסר אשר האלהים עבודת כן ועל הה~מריים, דועוארים מן,64עלה
 כל את וליהד אבותם אלהי את אמיתית להנחה עמו את להביא אם כי אחרתתכלית
 ובבחינת 1 בכלל אלהים עבודת בבחינה כן . אחת לנקורהישראל

 עבו"
 לא , הקרבנות

 בעבודת שעש 6%" גם דוד גם כי הוא אמת . לפניהם שמואל מלל אעג- הררך מןסרו
 דעות לפי נעשתה אם העבודה בעיניהם רעה מאד מאד אבל , משה כמצותהקרבנות
ל רק כי השבו אשרהההון! ק  בעיני רע הדבר היה כאשר , אלהים חפץ החצוני 
 בתהלותיו מדוד יותר בקרבנות ההצונית העבודה ננד לנא מי , ולאחריהם שבזמנםהנשאים
 , ומנחה בזב" אלהים חפץ אין בי : דעתו את רוד יחוה ברורים ברברים ? במשליוושלמה
 לאטר: הוה לצר ידבר הוא גם ומנו ממשוררי ואתר ז'( מ' )תהלים וחטאה עולה שאלולא

 כי-------
 א-בעה ימים ושבעת ים.ם שבעת - החג את הה.א בעת שלמה ו'עש ב"ו; ס"ה ה' א' ממם מפ-1(

- ח' )ו' א' ה.מ.ם וברברי . העם את שיח השמ.נ' ב.ום . ייםששר  שכעת הה.א בעת החג את שלמה ושש י'( 
 . עצרת השמ.ני יום ולהשנ.ח . השמיני ביום הסס את שלה אחת שלנוסחא ? וה נבין ואיך . העם את שלההשביע. לרע-ו8 ושלשה -עש-ים וכ.ום ימים שבעת והחג 'סים שבעת עשו הטזבח מנכת כ. עצרת השמינ. שום ויעשו -יס.ם

 שבאונח בפנים שכהבנו כמו ובהכרח ץ :ה ה.ה וא.ך , בצמצום .מ.ם ."ד אם כי הדג היה לא שבמלביםילנוסחא
 כבר ה"ה וזה לחרש בפ"ו הראשונים 'מ.ם שבעת שהם החג כלה כן ועל לחרש בתשעה המיוא'ם חג התחילי.והדה
 היט'פ שבעת לאלה השמיני וביום ימ.ם שבעת אם כ' מצית שמ'נ' עם לפנות נשיאיו ולא הסוכות לחגהראשן
 עיניט ראות לפ. אשר האלה הכתובים שנ. 'יספיג-1 :ה פ' על רק ועהה השביע. לחדש כ"ג היה והוא הרם אח"51ד

 :ה. את :חטכחין'ם
 חוד במקום ובחית. תפלתך שמתי , מילח במראות לשלמה שנאמר .אמר הימים ברבר' המספר אם2(

 הטם.פר לפ. אנק , ומנו דעות לפ. הדבר האר יה" שמחבר מפג. רק וה א.ן י"ב( , ח' . ב' )רה"י נבח בית ל.*?ות
 . מזה זכר א.ן דשנות דקי'וה סקורות ;ל שנופךבטלכ'ם
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 ירצה לא וזבח עולה , הזבח על ה' בריה יכרות הטבח אם לאלהים רצוי הקרבן אז רקכי

 את יכבד הנדה בזבת רק כי לבו רגשי על אוה יהיה ינומר תודה זבח ירצה אבלאלהים
 לא כי יאש- הוא נם . במשליו שלמה דברי על גם נוססה הוה וכרוח . נ'( )שםהאלהש
 וצרקה משפט niwrl כ"ז, כ"א )משלי יובאו בוסה אם הם והועבה רשע זבחי אלהיםחפץ
 מן נשאל לא הביה, חנוכה להפאיה הושר אשר ובשט- ג'( כ"א לשם מזבח לה'נברד
 נשאל אבל / אלף סרסרי ובהמות קרבנותיו ירבה כי קדשו במקום "ום ה' להרהעולה
 , ר'( נ' כ"ה )תהלים למרמה ישבע ולא נפשו לשוא ישא לבל הלב וברות כפים נקיוןטאהו
 ה' האדון פני לראות יה שבשי עלו עת שררו אשר והשירים בתהלות עוד נתבונןואם
 , וטעמו רחוק זה שורש בם המשל ומשישו; מענינם מכ לנו יוצא , בשנה פעמיםשלש
faעת-ר להעמי אם כי אחר דבר וראשונה בעצם היו לא ותכליהה דגליה סבת עיקר% 

 מקהלות . האומה אישי כל את המיהד הקדש מחבר את ולחזק הלאומית האהבהבקרבם
 ושמר ה' בית שם כי הקדש מקום היא אשר מרושלים . לישראל ערוה תהיה יהשבטי
 על , ההתחברות זאת הצא סאתה אשר הנקודה היא גם היא דוד לבית כמאוהישבו
 שלום בה ידבר לא ומי ? אוהביה כל ישלע בשלשה %א בשימה? ישאל לא סיק

 עצים גאלה קיכה'"ע"מם הם בנפש? נפש בה המתחבכם והרעים האחיםלמען
 בירושלים. ה' האדון פני אה לראות בעלותם אזהם לשיר נתחברו אשר השירים מכללנו
 ה' כברכת , ידו כמתנת איש הורה במשנה ומפורש , ריקם פני יראו ולא . : נאמרואם

 רעיון גדול מה נראה ועתה טפל, הנאי אלא הטעם עיקר זה אין / לך נהן אשראלהיך
 האחרגש מן המתואר לפי בו המכוון לעמתי קטן ומה הקרומה העת הבנת לפי רחקוה
 רואים אנו והנה . קלים דקדוקים בג ודקרקי עיק- דג!פל לקמו כבר אשר השני . הביתכימי
 הפירושים הם ולאחריו הובא הזמן מן רגתובים שכל נאמר ובצדק , נכונים פירושים זהבכל
 . התוו-ה להקי נכוחיםהיותר

 הומן במשך תולדתו היתה פה בעל בקבלה אם כי מקור לו אין אשר אהדיסוד
 הושת כשקוה מקור הפשו רבים . המשיה הסלך להתגלות רועקוה : הוא הוה היסודהזה.
 יסודה אין כי נראה או כי , רוסקיה זאת תתמלא בו אשר הזמן פני אח המציירותהנשנב.ת שמחוו" לפנינו נגולל הן . יתבנו לא כי הדברים כן ולא ברואה שנו אבל . משהכחורה
 ר"ה . האוטה %דות ובוסן בתהיה יסודה לבקש תכונתה לפי אפשר אין טש";וגמכתירה

 .חטמם היא  אשר , הישראליה  האומק באמצעית האדם חברת שמס דגמומריתהשתלמוה
 מקיע אנושי מזך  סיר  מן:הגח אלהים מלכוח ן  העמים לכל אסה  אלהים אח רעתנס

 ,  ויראות אלהים רעת , הבזזי  האושר , האהבה , השלום ,  והיושר , האסח  צמיחת ןיהורה
 ברירת ואיה / רגביאים שהארוהו מה לפי ההוא  הומן פני את  המרשימיה האימות רגמההם
 אדם כלכות הקמת על לתקוה מקיר בתורה לחפוש נוכל ואיך ? אלה מכל אחד רסן אףסשה
 1( ? אנושי מלך %א שמים מלכות אם כי בישראל יהיה לא ורצונה התורה חקק שלפיאחרי
 על יעלה איך זאת בכל האפשרית בחק אדם מלכות היה דיבורה לפי שאף נאת- אםיאף

 ומטרחם תקותם תכנית להיות רצצה ננד הוא אשר דבר רמזורה תעמיד כידעהנו
 בקרבם להסיע כונתה כי סשה מתורת 'וצא מפורש הלא זה ומלבד ? האחרונהולאומית
 בתבונתם הנוים מן נבדלים להיוה ותעודהם העמים מכל מנולה הם כיהמהשבה
 יתערבו פן טדבר מדאגה מאד נחוץ דבר זה היה האוטה ילדוה ובעת / ובמנהגיהםובחקיהם
 פתע שמלכות באומר  נתפרסם ההיא בעת כי הרעה על יעלה  ואיך מעשיהם מלסריבגוים

ש
 ,  146  די ו' הלק יוואלר  הוגן י(ץ; ישראל" ap5 היטל רבא. "בספר ראה11
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 אגל . ה'( ב' לישעיה בפי' לוצאמו )עי' י יהד הנוים ולכל לישראל משותפת בארץתהיה
 נרמז ראשונה הנה ? דומיה זאת בהם ס,נחת דעתם לפי אשר הרושמים הם מה נאנראה
 . ד' , כנו יקח. , כיב . י'-ז' , יש כבראשיה האבות אל מקצתם רבלליים היעודיםע5

 בכ"מ(. ובע"ת ע"ד. / ב"ו )ויקרא עצמה האומה אל ומקצהם י"א( ל"ה, ירד.נעה,
 ה' להם שיקים כלליות הבטחות אם כי טהר אינם האלה היעורים כל כי ידע לא מיאבל
 יעוד כי מעט ,ברמו ידובר תורה במשנה אך דמשיח. תקות עם ענין להם ואין בריתואת

 סדם ויראו עליהם נקיא ה' שם כי הארץ עסי כל ויראו לנוים נם להיות נם הואהאומה
 וסימנם מששיח. מתקות בנביאים המתואר פן מאד הרחק תא זה גם אבל "( , כ"חלדברים
 יסור לא : יעקב בברכת שנאתר פה הוא אחד . פרטי מאיש דמדברים יעודים ע5 גםנרמז
 יבוא כי עד רגליו סבין ומחקק מיהודהשבט

 שילה.וי
 ח'(. מ"ט, )ושאשיח עמים יקחת

 שהמלכות האיש יבא כי עד יפרש האהד . המשיה על רמז למצוא רבים רצו הזהוביעוד
 תא שילה כי יאמר והאהד קש( רמז )ילקוט לו שי שמובילים מי או פצ"מ( )ב"רשלו
 שלום שר דוגמת הוא שילה כי יאכפו ואחרים . :( צנח )סנהדרין המשיח של פרטישם
 לא אם הזה דרעיון יהיה רפה כמה הנה . הענגסמנברנ( )רוזנכףללר למשיח כנוי רצאאשר
 נדרש לא הקדמונות אצל כי מאד וברור , כאלה עניות בדקדוקי אם כי ועש- יסוד 6ההיה
 המשיח את בו. לכנוה שילה השם את בחרו לא מדוע כן אילו כי דמשיח על שזלה%ת
 דפוק האמיהי כמשמעמךוכפשומם הדברים נפרש ואם , בתורה לו הניתן כנויו שהואאחרי
 שמה אבל. המע"ח מלכות על לרמז ההורה השבה לא כי לנו יתברר הלא הדרשהסררני
 בראש יהודה הלך לשילה שבאו ;ד כי . שונים בזמנים יהודה שבט ש5 תעודתו עיניהלנגד
 שבאה עד שררותו נתעכבה והלאה השפטים וסימי הארץ בכבוש המלהמה אנשילכל

 - עמים נקראו הם נם אשר - השבטים כל לבד לא , עמים יקהת ולי לדודההלכות
 ,את לדרוש שירצה מי כן וע5 . ממשלחו החת נתונים והיו עבדוהו אחרים עמים גםאמנם
 גדולה כי לו הנה נאמר , אגדית מליצה או מדרש בדרך הם,טיה על הזה התורהמאמר
 תעה כי נאמר לזה באמת רמזורה כונת כן כי האוטר אבל , מליץ לכל הבהונה הרשותהיא

 אראנו , שאסר מה והיא . המשיה על נדרשה בלעם של מנבואותיו אהה גם . אחריםוטתעה
 היה שרוס רוד של מלכותו אל מכופים וגיאלה הדברים כי יראה לו עתים אשר כל אבלירח( . י"י , )בסדבכ..כ"ר חיל עושה וישראל , שעיר ירשה והיה ירשה ארום והיה . שמ בניבל ו9-ק- מואב פ-תי ומחץ מישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתהולא

 ארום כל ויהי ירשה אדום %ה עוצה הוא , עוזריו כל וקרקר , מואב פאתי סרק אשרהא-ם
 מ"ח(- לרמיה שאון בני או - אין בני היו הם ועוזרה-Dr העמים ואלה ט'( )ש"ב לועביים
 מלכות בימי הנבול להרהיב תקותם כי הרעת על יעלה ואיך . קרקרם וגם י9-קרםאשר

 רירחב שונים בומנימ וודוא ? יותר ולא וארום סואב כבוש על אם כי היתה לאהמשיח
 קו ועוד רואשון והורקנוס יוחנן בימי וגם שלמה בימי כסו יותר עוד ישראל ארץנבולות
 אם כי נצמח לא nWD על דגילה_ הכתובים לדרוש הזה המשגה ואמנם ? שיבוא ששיחש

 דרך : הכתוב אוז למשיח, ההזיקו אשר / כוכבא בר על דרש עקיבא שרבימראותם
 בלשון אגדה בדרך דרשו אבל רגהוב לפרש השב לא ר"ע כי ידע לא מי אבל . מיעקבכוכב
 לא התלמוד הכסי נם ~אמת אבל :, הדרשנש כדרך העם לב את לעה-ר לשון עלנופל
aenמרעתם , רמזורה על בנביאים, מתוארת שהיא מה כפי , ריזקוה זא~ז יסודות להמוך 
 ביאת : טקום בשום שישאלו נמצא לא כן ועל . בהורה שירשה %א בה נמצאת לאכי

 באוטה השריש דוד בימי כבר דוד. מלכות היו דיזקוה זאת נבנתה עליהם אשרולאווזת, אמנם . רגועים תהית ארת על מקומוה בכמה שואלים הם כאשר , מנין רוזו-ה מןרגמערח
 ו5רביר ה' את לקיאה הס גם ילמדו ~IYD , הצמים לכל לטופת להיות הווו יעודה כיררעיק
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 , בתהלותיו ממנו וצעיר הזה הנדיף מהרעיון מלא עצמו דוד לב , זולתו ואין אחד אל ה'כי
 ישירו הארץ וממלכות לאלהים ידיו הריץ וכ~ש מצרים כני השמנים יאתיו כי ,במוחילו

 שר אשר לו המיוחם בעדר מקומו הרעיון זה מצא עז וביתרון , ל"ג( . ל"ב ס"ה )ההליםלו
 כלוטה . צ"ו( . צ"1 ההליס , ל"ר -- כ"ג ק"ו א' )דה"י האהל בתוך אלהים ארון אחבהציגו
 , המדיני המצב . הצדדים לגל ישראל מלכי כל מכרוכת  ירגמאושרת הנשגבה היההדוד
 עו עבדו הם , ה' ~יראת הדעת ודרחבת המוסרי המצב וכן , בארץ והאושר הטובהרבוי

 מאד ונבה נשא כי מראותם והנה . המלכים כל בין ולאחריו מלפניו לא כנצה אשרמדרגה
 גם ודתה לזה מחובר כי ומראוהם , פרי ששו גדלו והר,ורה הדעת ועץ המומריהכצב

 הט"מ-י כצבם נובה כי לעדה להם היה זה , כאד שפרה ונתלהם כפ~רהת הטדיניההצלההם
 ויען , מאז ;ליו נבטחו אשר האושר אליהם הגיע ובגללו , הזמנית הצלחהם סבת גםהוא
 ודהנשאזתו המאושר המצב זה קיום כי ראו כן על , הזה המצב אל הגביהם דודכי

 הזה וררעי~ן . ועד לעולם ממנו יפרד ולא ובמלכותו בדוד נקשר בעהיד חיל אלמחיל
 בלב עז בטחון נסך הנביא נתן וביחוד . ה' בשם כן נבאו אשר הנביאים ידי עלהתחזק
 מץ1. ז' )ש"ב עולם עד נכון יהיה וכמאך עולם עד וממלבתך ביהך נאמן כי : באמרודוד

 שלמה אל האחרונים דוד. דברי מתוך רואים אנו כאשי פעמים דיבה כאלה יעודיםוהשנו
 ישראל כסא טעל איש לו יכרת לא כי : ה' בשם לו היה אשר כזה יעוד לו בטמרובנו
 יע~;תו ה' יגדיל כי בקוותו , דוד לב בחדרי התעסקו האלה ההבטחות , ד'( , ב')ש"א
 עוד ילדותו בעת אשר גדול רעיון ככל אכן , עולם עד ולזרעו לדוד למשיחו חמדויעשה
 היה כן ן בגבורתו יורה כי עד יתגלה מעט מעט ואך הרעוה נטהרו לא כי היתבררלא,
 להתגלה החל שלמה מלוכה בתהלת עד אשר דוד ביה מלכוה ירי על העולם תקוןלרעיון
 משאלית ימלא כי לה' בהתפללו הזה מהתקון שלמה ידבר ברורים ברברים . כחביתרון
 ישראל כעמו אוהו ליראה שמו את הארץ עמי כל ידעון למען במקדשו יתפלל אשרהנכרי
 אלה כל ימולאו כי ההפין ט'( )שם עיד אין האלהים הוא ה' כי ידעון ולמען ו( ה'()ס"א

 רוגמים נגד להראות שלמה התאמץ כי סבה היה זה לבו משאלי כל בעתיד ויאמנוהמזבות
 ה' לשם חכמתו שמע יצא כי בידו הצליה הפצו וגם ה' דת ממקור הנובעת החכמהאת
 , וגבולותיה כנען וצידון שמס קדם בני חנמת לא 1 הזאת ההכמה היהה ומה א'( י')שם
 אבל הימים/ במרוץ לאל היתה הכמהן כל אשר ואגפיהן, ובבל כ"ש חכסתןמצרוםלא

 בחינת היצורים בטבע הנשגבות הכראות בחינת כי . לעד תצען בל חכמה היהההכמהו
 נפרפ האדם בקורות הנראית אלהים השנחת ובחינת , ההסריות הכונותיו מצדדאדם
 במדרגה סשה טהורת ? החכמה זאת לוקחה ומאין . הכמתו היהה זאת , בכלל התבלולאומי
 רוח היה לא באלה היה אשר הרוה . ומשורריהם הדורות וחכמי הנביאים ומלמודי ,ראשונה
 ולכל הזמנים לכל ונאות ועוטר קיים אם כי עובר רוח היה לא כן על הנוים מהבליהבל
 לבבם ותקנה העמים בין מאהביה תמצא כי לקוות שלמה יכול כזאת מחכמה . יחדהאדם
 הנה . תהלותם בשירי הזמן משוררי מיד כתובים האלה הרעיונים , ה' בבריתלהביאם
 ויתארהו . המלך בשבה המשורר ידבר למלוכה עלוהו ביום שלטה לכבוד הושר אשרבשיר

 רוב הסממת כן מאוחר מנוהב אל.ו ס.וחסק אלא אינה רובה ח'( )חיא שלמה בפ. שטה אשר התפלה1(
 . ל' - כ"ח י כ-ו - כ.נ ספמוק : היא באמת לטסה ל.דסה .ש אשי התפלה ע.קי ולרעת. . האחרוניםהמבקי.ם

 הממלכה שנחלקה קורם נכתב C~lD כל שעל ספני וזה . לדוד ס"ה מזמור ש.חסת' מה על בזה להעיר 1.ש . פ"נפ'ש
 ד.שועה ומן הע: מן הרבה שמ:כ.ר ואחיי . כ-ח בפסוק שנראהכמו

 אש-
 הישי כי סורה :ה , האו.כ נגד לה2 ה.ו

 ל' בפסוק שפרבר מה :ך לפי קשה אבל . שלמה בים. אמשי א. וזה ו;: בנצה המלחמה מן שבי אשר ומן באסהדשיר
 בית קוראו ל"א כ"א א' בד"ה אבל ל;ולה9 מזבח אם כי בירושלים היה לא דור ים. בסוף ו"ף ירושלים עלמהיכל

 אשר מאוחרת הוספה שתא נראה ל": פסוק הש.ר כ.ום . וו'כט' די מההבם לתהלים בפ.' מזה וע' . האלהיםה'
 כ'. פסיק נ"א שטור ע.' . :מנם לצורך ריגשית לפעמים ששו במקדש שוררו התהלות כ. . ממורים בכמה כן layלרעהי
 . נקוטות בכמה ועור . י"מ . י"ח , י-ב ושם --כ-א
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 למעט , עישק וידבא אביון לבני יושיע כי , עמו עני' עם בייני והמשפט הצדקבסעף"
 לפניו , ארץ אפסי ער ומנן-ר ים עד סים ירד כי ירה, בלי עד לעם שלום הריםישאו
 ביאש בארץ בי פסה יהי יעכד;הו-- גויס כל סינים כל לו וישהחוו -- צייםיכיש
 כל בו ויהברכ. -- לעילם שמו יהי , השדה כעשב מעיר ויציצו פריו כלבנין ירעשדיים
 אשר כפי בשלמות הציור לפנינ, הנה הזה בציור נהבינן ואם . ' ע"ב )ההלים יאשרוהיגרם
 היא דוד .לחכות כי הוא כן אמנם הן . וסרכווצ וזמנו המשיח המלך אית הנביאיםיתארו
 של בוטנו חיהה לא התקוה זאת לרההלת דראשונה הנקידה אבל . המשיה להקות"יסוד
 כדמותו אשר הנשגב הצתי דוד ביה מלכית היה שראינו מה לפ' כי . שוסה של אודיד

 טקומ הי" לא דוד מלוכת בעת כי מעצמן ומובן . "משיה "מלך טסלכת מקויםהיי
 הקות אבל ? עושה 11  מה והתקיה בפיעל נמצאת המקווה שהמעוכה אחרי כיאקלהקזה
 במבע מונה כן כי ; אהירנית דמטלכה הצלחת הלכה אשר בעת לצמיה הצלההמשיה
 ~ביפ ויחיי לנו שיבואמיחוירוה' הימים כי בתקוה נחמה נבקעו אי הטובה באבידהדבר
 מיל' כי בממלכהו, נביים ירידה רושמי היו האחרונים שלמה בימ' כבר . הקריםטן

 האתץ .נוין את הנן הוא הנכונים.. הדרכים היו לא יע4-אל מ(אכות להשיג הלך אשרשנמה
 יהפני הינכם בטשך כי בקוהו דהם כמשפט לעשיה רשיון להם ונהן ~D-ty לו היואשר
 הרבה ~h'S י , lrJyil לו לנעקש היו הגוים שקוצי כי להפך היה אבל . אמת דהויכירו
 תהה כי בעוכריו היה זה .אבל , סלגוהו זה. 'ד' על להיים בחשבי הצוני ביקר בק"וככ~ד
 על:;ה4 מלכוהו ה"מידה ,לא כן ועל מבלם כח ובשל העם נדכא הככר ועולו הסמירןעקה

 , מסת דמע ועור אביו בשגיונות שנה אשר בני רחבעםישראל.
 כב-

 בימיו
 עברי לא וער . להבלהיה רוי ' בית בסטם בטחו חשר הבמהון . פסטרה מן רב מצחק ההרהקי זה ולמען .הממלכה נפלג"

 .; בתהו הלפ: והמוסייה הנודינית הצלחתם והנה דרות, שנ.

 כי 'להקוה האם והיא כחם י אבדה אשר האבדה לתש,בת ההש,קה התגרל כזאתובעת
 , ' נצחי יאש לא זמני עכוב אם כי דמעים המתנכה ב?ג:;י ראו לא בעתיד הטובהתשיב
 היא דור ,סלוחה כי נאני- ובצךק . לצסוה המשיה הקוה ההלה הזאת ריעה בעה כןועל
 מלכות מרינדות הנשנכ ריעיון היכל את לבנוה האבנים נחצבי ממנח אע4- הטחצבהיתה
 ההיכל בנין ילהשלים למוסדה; ריאשינה האבן בציון יומך וה אחרי דורוה שנ' .הסש'ח
 ותכונתו כבצופתו אהד הבית ויהי , אבן אל אבן בשומם הבאים הדורות בכל במםעטלו
 הזטן רוה שנוי לפי פעם אנצי' פעם משתנים הפנימים חלקיו קל סביה הבונתי אבלמבה~ץ

 הימה ער השלמת. לכן . הימן ישא( אשר המשאלוה לפ' וגם המושליםולמיקהטישגים
 , נעלמה הדה עור היום לנן והיא . תבאנה אשר אותווה-להיקוה בעלטת לעינינו קיטהעיד

 וחיי . הה'טכלה השתלשלות ממטרה וחבמוס הגדול הסיד עם היא אהה ,~אתוהחדה
 "., ' ' . יהד האדם המין לכל והאמונה המומי הצדק, ומשפטהחברה

' 

 מלכות, התגלוה על ' התקוה יצאה r~CD אשר ריאשונה הנקודה כי רואים אנו,שתה -

 לא ההיא העה מן אבל . דוד בית סלכות ודההזקגת הירידה עה היהה היא ,הסמויה
 גם . בכתובים רושמיה לנונתקיימו

 כוהבי.
 .יטי ,עד 'רהבעס מיסור; הנביאים, נם היפים דברי

 שהוא רק . ממנהבנבואות'ו ידבר איטי דראש:ן היה עי(וס אודותיה. על סהש.םעויהו

 nyD "נ,פלה דור סכת היקם כי יה"ר אבל וניעו. שבסו ולא הטשיח יהיה ס' טזגיראיני
  במלחמות נשבה אשר ישראל ושבזת , הגוים וכל אדום שארית את וירשו , הממלכהשנפלגה
 מעל עור ינטשו ולא ארטהם על ויטעם אלהים ישיב שכניהם עם וישראל יהודה למלני היואשר

 אף אשד עמוס מנבואת קרומה ואול' , קרוסה אהה נבואה . מ"1( י"א מ' )עטותאדמתם
 האהרונך המטרה שטבררת מפני יקרה ויזת- היא הנה , ד,ד בית נמלכות סיברתשאינה
 ת"ד וק-:ב , סינף אצל וגם ישעיך אצל נמצאק ההיא הנבואק . יחד רקיקים לבןהנצבה
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 הנבואה זאת תוכן . היציג( / )רוזנמיללער שט פורש לא אשר קדום מנביא לקהוה עפיהםכי
- ה' בית הר יהיה נכון הימים באחרית והיה :היא  לכו ואסרו -- והלט . עמים אליו ונהרו 
 -- תורה תצא מציון כי באורסותיו ונלכה מדרכיו אורנו יעקב אלהי בית ואל ה' הר אלונעלה
 , ונוי נוי ובין ואיש איש בין DISwn1 , והאהבה , והמשפט , הצדק משלכות ידבר כןהיחרי
- א' , ד' )מיכה ההם בימים יהיו אשר ההצלחה ורבוי ריגובהוכע  - ב' , ב' ישעיה ד' 
 מצא . משלו מאין נשגב באפן הסורח מן ציוויו ישעיה בנה הנבואה זאת יסודות על .ד'(
 ויראת דעת רוה וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח . ה' רות עליו ונחה - יעף טנזעחטר
 בין c15w ויעשה האהבה יעיר , הארץ סן וחמם רשע ויעביר והאמתה הצדק שים הוא .ה'
 דעה הארץ כל תמלא אך ישחיתו %א עוד ירעו לא ורשע ועושק תוי גוי ובין ואישאיש
 (n'pwt כבש מנוחתו ודוהה ידרשו נוים אליו עמים לנם עמד זה ישי שורש ודיה . ה'את
 ובקץ אח-ון זנק באיזור בשוטטות עיניו תיו לא הנבואה מגע בהנבאו 'NPW . אי-י'( ,יש

 לעיות וסכן בימיו ההיים נין היה כבר אשר איש על נכונים %בו שט היה אכלוינום,
 והכונתו כשרוניו וידע דרכיו על דירבונן הנביא אשר / דהליה דדה הזה הנפישלמלוכה
 ובשיו כבראשונה ושלמותה הממלכה ישיב הוא וכי , אלה כל קחי וממנו והמוסריתהרוחנית
 אשר יהודה נפוצות ויקבץ רמליהו בן פקח בימי אשור בארץ נדחו אשר ישראל נדחייקובצו
 את יקנא לא אפרים ואו כ"ט( ב', )דרו'י אביו אחו בשי וביחור פעם אחר פעםנפוצו
 מאד הדבר קרוב הלא כן ועל . י"ג( . י"ב שם לשעיה אפרים את יצור לא ויהודהיהודה

 הגליות על בכונה רחוק לזמן נשואות עיניו אין מארצם הנקים מקבוץ בדברושכמביא
 . בארצות והנדחים העמים עם במלחמוהם השבוים והם כבר שנלו הגלים על אם כיבעתיר
 מן באמרו . חזקיה ממלוכת קוה אשר ישעיה תקות עצמה כמה אחרת בנבואה גםתאיט
 !( גבחי אל יועץ, פלא שמו שיקרא חזקיה( )והוא שכמו על המשרה ואשר לנו הניתןהבן

 אותה להכין וממלכתו דוד כסא על קץ אין ולשלום המשרה ירבה הוא שלום שר עדאבי
 היה כי רואים אנו האלה הציורים בכל הנה . 1'( ה'. / ט' )שם ובצדקה במשפטולמערה
 מן ירבר הושע הנביא נם , בתעונם והיה באמת היתה אשר כפי דוד ממלכות הציג-מקורם
 )הושע האומה נצחיות : הם רעבתה הטובה ורשמי הישראליה לאומה לבא :ידה הידבובה

 )שם ממצרים עלותו וכיום נעוריו כיסי ישראל ויציץ יצמח ואז ע"נ( )שם הזמני אשרם כיוו(ב'
 הזה והראש ב'( )שם אחד ראש להם ושסו יחדו וישראל יהודה בני נקבצו הרפא . בעתיגו(
 )וכריה אחד נביא כי רואים אנו מזאת וגדולה . ה'( נ' )שם רוד משרשי נצר ביהודה רשלךיהיה

 מישתמש דוד של מלכותו אל דמשיח מלכוה דמות בהעריכו , ישעיה של זמנו מבניהראשון(
 תארו אשר הדבורים מן בסלה מלה לקוחים הם אשר המעדה מלכות את לתאר בדבוריםגם
 ע"ב ת,-%ים י' ט', )זכריה דור בית סלכ~ת את / דוד בימי וכהבז היו. אשר , קרמוניובהם

 בשש כלם לקרא ה' את העמים כל דברת : בציתו הראשי לעיקר יעשה צפניה הנביא ."
 מלכות יזכיר לא אבל מ"ו( , מ' נ' )צפניה בקרבם ה' יהיה ישראל מלך אך . אחד שכםולעבדו
 . הוכירוהו לא ומיכה ישעיה בנבואות נעתקו דבריו אשר הנביא וכן עמוס באשר דוד לביתאדם
 בראויים . המלכים בירי דהנ~או אשר הנביאים כל ברברי נצנחים הזאת והמחשבה הזהריוח
 , תקותם למלאות נאותות אשר והסרות דועכוטת להם היו לא בימיהם מלכו אשר רמלכיםשכל

 , ביאתה ש קוו אשר המאושרת דגמלכה מן בחזיונם להם תארו אשר ציוריהמ עםודגצעאימות
 בימים הזה המאושר המצב קיום על מתנבאים והיו לעתיד פניהם מנמת עוד שמו כןו%

 האלה הנביאים ימו בכל אמנם . אחד המקווה הסלך והגונת תואר היה לכלם אבל ,שכבואו
בעוד

 העתקת ae בי א.נו נבור" 4אל התאך גי ונראה חזקיה אל סכונה הזג: שהנבואה מסמקים השרשש כ15(
 . אהרהר במלות לחומה"סוטם
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 אפשרטץ היאת התשה סצנה או אובד עדי האומה כה רפה %א יהודה מלכות שיגמדהבעוד
 דוו; מצד להם אשר דגצסרית להעודהם בש,בהם תלוי היה והכל / עצמו האומה בכתקיומה

 ומצד ולההייקו, עזבו אשר הטוב אל לשוב העם רוח את נאמן רצון שיהיה הה,והתורה.
 העם מצעדי את לרגזות נחוש כה ונם נאוחה במדה רוחניים כשרונים לו שיהיו מנוקשדגלך
 ננד תמיד והיה . השלכות ממרת אל צעד אל מצעד הוה הדרך על ולהנחותו נכוחה ררךאל

 ואין , מעצמם האלוה והיעוד הקוהם ושתתמלא עד הממלכה תהחיק למען תעודתםעיניהם
 דראשבש שהנביאים נטצא לא כן ועל . התקוה מלאת בארץ ומופחים נסים שיעשודברת
 . הטבע מגבול הלאה היוצאים ובארץ בשמים ומופהים באותות מיותרים נסים עליתנבאו
 בוסן היה כן לא . לה יקוו אשר המשיח המלך ומלכות היעוד שיקוים לעת יעשואשר

 אברה השהיהו המוסי דרך את . לכלה האומה'עד כח נשבר ירמיהו בימי ככר .האהרון
 נבאו הנביאים גם . וצדקה חסד מבקש משפט עושה איש היה ולא . מפיהם ונכרתההאמונה
 האמת מנביאי בטגון כל אבד ההיא העה מן . ה' את ידעו לא ההורה תופשי והכדוניםבבעל
 היו לא דוד ביה מלכוה כדמות קיימה מנתכה ולהתחדשות הטובה לחשובה המיהלהועיניהם
 יה441 מלכות מפלת כי , ובטוח ירמיהו לב היה נכון . הקרוב או ההווה בדור עודמשוטטות

 את יעכבו לא העם את רועים הם אשר הרושם / להה~יקה תקוה עוד ואין ה' מעם ובהרצהכלה
 על . וידיהום אותם ומפיצים מרעיהם צאן את מאבדים היו עצמם הם כי עליהם הנועצההיעה
 המלכות ההורה על תקוה מכל הנביא התיאש כאלה מעשים עקת ותחור הוה דמעהמצב
 ארם מיק לא . המלוכה לצרן השוב ופלא נסיי בדרך כי קוה אבל , טבעי בדרך דודלביה
 , ~46 חזק מיד וגאלו יקכצט הוא ישראל מזרה אלהים מאת ביחוד אמנם הישועה להםהבא
 ער ;מהם. יעשה ונצורות גדולות ל"א( לרמיה בלבם תורתו לתת הרשה ברית אחםוכרת
 ועדתם כקדם בניו והיו והכבידם אותם ודיבה ל"ג( )שם הארץ גויי לבל ולהפארת לשםיהיו
 יועלה והושע צדקה צמה -לדור יצמיח ההיא ובעת ל"א( )שם לוחציהם על ופקד הכוןלפניו

 ה, כמא : יאמר ולירושלים . ל"ג( )שם צדקנו ה' : לה יקרא אשר ושמה בסיו השבוןוירושלים
 יד יהיה לא האלה המעיטים בכל כי ראיט הנה ג'( )שם לירושלם ה' לשם הנוים כל אליהונלוו
 . כבראשונה דור בית מלכוה להשיב ויגריל פלאות יפליא ה' אבל באמצעאדם

 נתיאשו ככה . הגלות בעת נבאו אשר הנביאים מדברי ככה לנו יוצא יותרעור
 י"א( ל"ו )יה~קאל הקוהנו ואבדה עצמותינו יבשו ואסרו: יהוקאל הנביא בימי תקוהסכל
 והניאם טקבריהיהם אוחם והעלה העצמות תחינה אמנם יהיה כן לא כי כליהם ינבאולכן

 המאושר מעמדה אל האומה שיבת אה הנביא ירמה אשר היה בציור כבר .אלואדמתם
 נסים על הנביא קוה כי רואים אט טבעי בדרך יתכן לא אשר: סחו שכבר המתיםלתהית
 וטגוג בגוג יעשו אשר הגדולים השפטים מן וידבר . הבמחתו למלאות האל יעשהאשר
 ה' שם ונורע ויתקדש ויתגדל אלנביש ואבני שוטף וגשם ובדם בדבר יבים עמיםועם
 טמלכוח לשתי עוד דג:לוכה החצה ולא ישראל לביה סלך ועמד כ"ג( י"ח ל"ה )שםבנוים
 אשר אהד נביא בדברי . ל"ז( )שם לעלם עליהם נשיא והיה דוד מביה יהיה הזהוהמלך
 בשמים ומופתים אותות יעשו כי , נסיים בציורים הוה ה~סן כן כמו יצויר 1( בשמו נורעלא

 נדלן מאד ומה ד( . ג , ג' לואל ה' יום בא לפני לדם והירח להשך ירתך השמשובארץ
הנסים

 כ' . כ% הקהימות עם נכון חבור להם א.ן כי נמצא יואל בספר האחרונות הפרש.ות בשה. טנטון אס1(
 n~tsatl , לתשוגה דנב.א וקורא לשמה הבל עשו אשך והגם מהאיבה לארץ שהגיעה הרעה מן טרביוההו5דטות
 . כלל הוה המאורע מן מדברות אינן האמונות וב' . האלהים הוא ה' כ. זה יר' על 1'ר;1 לעמו ה' 'הטלשבשיבס

 וטחייוק בגוים וספיוורם מרושלים 'הודה שבות סש'בת הנביא ודבר העה'ד. ומן על נשאות הןיען
 להיכליהם"יאיה אשרהביאו טרמםקטהטדיהם בש%. ממטרק אשרכםהארץ
 וחש הטת. שרק זרם נעבש לא כרי 171 אשי עלתם הם אי %11 1נ.ט. הי לבני הנמכרי מןפרבר
 . "א שעי הבא נבוכי סויה בספר מנהשר
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 ובנבואות , י"ר( )וכריה הגדול היום בא ביום שיעשו זכריה עליהם התנבא אשרהנסים
 דקסת מן הציורים כל הם כן י 1( הגאולה לבשר הנביא אליהו מביאת כבר ידוברמלאכי
 לנביאים היו אשר הציורים טן נבדלים והם האחרונים הנביאים כל אצל המשיה~כות

 רוד* משירש צדיק מלך תרו: הממלכה והקמת העולם תקון בבחינת היו אהד אבלהראשונים
 מ'- )ישעיה בשמו נודע לא אשר מנביא הנלוח ימי בסף שהנבאו מנבואותאמנם

 , והביה המלכים ימי כל הנביאים שתארות מסה מאד נבדל באפן הדבר תאה כי נראהס"ו(
 אחת במלה אף נרמז לא שם בו,. נבא אשר הומן ממט שאל אשר כפי היו מתואריואכן
 יזכיר גם ואם . ישי מנוע דעטר דור בית ממלכות מושל שבט תחת חדשה ממלכהמיסור

 נזהר כמה רואים אנו זה כל עם ג'( / ניו )שם הנאמנים דוד המדי עולם בריתמכריתות
 רשלך ואת פרס מלך בכורש ההבטחה קיום והולה דוד בית מלכות מרקמת מלדברדנביא
 . א'( , ~'ה ה' משיח : בשם יקראהו וכן כ"ח( , )ם"ד ה' חפצי המשלים רועה יייאהוהיה
 נם אם כי , לבד ה' לעם יעודות היו לא ההן שהנבואוה מפני רק זה אין ע לטה זהבל
 כי ובקשו ק11 ממנו כי ביחוד לו מכוונות מקצתן ואולי פ"א( לעיל )עיי לכורש הפרסילסלך
 אשי בעת אבל בגולה התנבא הוא גם אשר יחזקאל כנבואות לא . ה' דבר יסלאהוא

 מן ההן הנבואות וגם . ביחוד לעסו מכוונות ונבואותיו , דרשעה בבל מלכות עודעמדה
 והאמין כורש בלב פרי עשו מסעיה להנביא ומיוחסות בשמו לנו נודע לא אשר הד"אהנביא
 פקד והוא השמים אלהי ה' לי נחן הארץ ממלכות כל : אמר כי עד שלמה באמונהבהן
 כי מאד הדברים וקרובים מ( , א' לעירא ביהודה אשר בירושלים הביה את לבנותעלי
 ש מכוונים הבית לבנוה עליו פקד והוא הממלכות כל לו נתן ה' כי באמרו כורשרוטרי

 סצאט האלה והדברים האמת אצרי והנה . ישעיה על נבואותיו לספר הנספחותמנבואוה
 הציורש ואמנם . הראשונים המלנים מיסי ומוצאה , קבלה על נוסדה אשר אחת אמונהעיקר
 מושלים היו אשר המושגים ולפי , הומן של דווח שנוי לפי לזמן מזמן מתחלפים היוממנה
 . הזמן שאל אשר המשאלות לפי ונם ,בעם

 רביע*פרק
 . הקונס מןהמשך

 דור טסוה דורות שלשה עברו כמעט ן ויאשמו לבם חלק רגממלכה נפלגה 'אשרמיגרו
 רבים ימים ויהי ט"ו( . י"ר )מ"א הגוים הועבת ככל ועשו נלולים יהורה ארץ כל מלאוהנה

 אל שכ' הוא . אסא המלך ער.ימי- הורה וללא סורה כהן וללא אמת אלהי ללאלישראל
 . נ'( , י"ר . ב' לדה"י והמצוה רמזורה ולעשות ה' את לדרוש ירצדה איש אצ: והעיראלהיו
 אענ- על מגבירה הסיר אש את שנם עד שלם בלב עשה הדת להחויר עשה אשרכל

 ונם ה' בית אל ובכלים ובזהב בכסף קרשיו הביא הפצה ובנפש . לאשרה מפלצתעעו:ה
 )ת"א מקרשו אל והביאם לה' הוא הקדיש גלוליו ומכלי אל לפנים הובאו אשר אביוקדעף
 אלהים לעבודת נועדים היו אשר ה' למקדש כלים להביא דקפיד לא אשר יפלא ולא .מ"1(

אהבים
 הנה עבר'" משה תורת "וכרו האחרונים שהפמוק.ם אלא הכפי מן אינו מלאבי מ' ס.ום כ. נראה אמס1(

 איה על טכוון אינו הנביא" "אליה והכגו' . והנב.א.ם רמזורה קובץ סיום הם הנביא" אליה את לכם שולחאנכי
 , דוד עבדי בשם יעמוד אשר המלך את כ"ד( )ל.: יח:קאל  שכנה כמו בשם'איה בכלל הנביא את .כנה אלאהקרסון
 ההומור שכל ע-ד סי' בתהלים וראה . הנבואה הפסק על ב.ותר ר~:אוננו אש- משן הוא הס.ום ש:ה הדבר.קרוב
 ער יורע אהה ולא א - ב נ ד 1 ע ן . א ראתו לא אוה":ינו : ~ה על מהאונן ושם ההשמונא'ם בנמן שנתחברמורה
 . ביש-ויל אגמן נביא יקום כ. ער או ב.שראל נביא יקום ,ער הדבור נמצא החשמונא.ם בא' מקומות ובנמה ,טה

 נפוצו  אשר הקדש כתב. אח ואסף שנבי אחר מקב' שיהורה בנמן והוא , רססם זה נעשה הה.א בעת כ' נשערועפ"ו
 . אסתטי להת.סת הס.ום וה עשן א: השג. החשמונאיס בס' כמבואר .הרדיפה המלחטהביז'
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 בזמן כי גדעון של בענית )פ"בן למעלה ראינו כבר כי , דבעל כהני בהם ושרתואחרים
 . אלילים לעבורת נועד היה אשר רבר לה' לרקריב או להקריש לחטאת זאת השבו לאהקדמון
 באקלים ממאסים כמה יותר יפרסמו כזאת פעולה ידי שועל השבו כי . להפך היהואולי

 . ענר בקרב התורה את להחזיק בנו יהושפמ פעל טסנו יווצר אך . אמת אלדר אתומכבדים
 מ'( , י"ז . ב' )דה"י ה' תורת ספר ועמהם העם את ללמה מורים יהודה ערי בכל שלחהוא

 ודבהנים הלוים גדול-מן דין ביה תקן בירושלים , תלו על דיבורה משפט את העמידוהוא
 . ביהודה הבצורות בשיי ועיר עיר בכל קבועים דין ובתי , ולריב ה' למשפט אבותוראשי
 ה דנר לכל הראש יהיה אשר האהד ראשים אנשים שנים שם בירושלים הגדול דיןיבית
 ה'- / ירט )שם המלך דבר לכל יהודה לבית נניד יהיה והשני . הכהן אמריהו היהיהוא
 של דיאשון הרושם נמצא ושרושלים ביהודה יהושפט הפקיד אשר הזאה בפקידה .י"א(

 נזכרו אשר הזוגוה, פקידת והיא: רבים. ימים בישראל התמידה אשר אחתפי.-ה
 יהוא הנשיא היה האהד . בירושלים הגדול דין בית בראש עומדים :'שהיו , מאוחרבוסן
 וקד תאיט . ן י ד ת י ב ב א היה והשני , ד י ג נ ה , הימים בדברי המופר כנהוא'טר
 כזה.ל"ר בימן והנה . 1( הקדמונים בימים ראשיה ומשפט הזאת רפקידה הכונת אתכוה

 הדרישה זאת ררהיבה ספק בלי גם , בתורה דוריתה אל הפאשלה מצד דוזשזקההתעוררה
 ובחכמה בתורה הדרישה את הוליך כי התהלה יאותה ליהושפמ ועהה . פרי ותעשענפיה
 באה לא לאחריו דורות כמה 5י לבכר הניעו לא פעולותיו פרי אבל . קדימה גדולצעד

 ,:~נם בפנים ואי-שלום משערורה ופעם מחוץ אויבים מלחץ פעם הסטהה אל יהורהממלכת
 ;לעמת לבבם הכינו לא שנה כום2ינים יותר אחריו מלכו אשר המלכים כי ואתבעבור
 .315הנ הישר בררך הלך אשר ש וא י . יהושפט יסד אשר הגדול המעשה אתלהחזיק
 כהמר דבהן ביד דוו פעלו כה וגם ורצונו מוסרי כח אמ"ן איש היה לא יהוידע הבהןסאת
 באסת-כי הדת מצוה דרשו לא שניהם . מאביו גרע ועוד כסוה1 בנו ואמציה . היוצרביד
 ;ם היתה ידם . הצונית אם כי היתה לא החזיקו אשר ה' עבודה . עינים למראהאם

 ואחריו ושריו הסלך נפלו באחרונה כי עד . כבה הניע כן על הנביאים עם לאדברנים
 עיזיה היה כן לא אמנם . ב"ה( . כ"ד . ב' )דבה"י אלילים עבורת בסרנדות יהודה עם03

 אלהים במראות המבין הנביא עם yyl3 מלכותו כתהלת ככר . אביו אמציה ההת מלךאשך
 כי / לפרוח 13DU ההלה נבואית מפרוה , בארץ נראה שמסל פעולתו ופרי ה'( , כ"ג)שם
 ה' את דרשו בעבור ואף . סופר בשבט מושכים היו ולארסיו בדורו חיו אשר הנביאיםרוב

 ובנה ארצו גבולות רוהיב / זמני באשר ;מז כבור ודיבה / טמשלתו קין והרים ,הצליה
 אשר עמום, נבא ואם , כעמו הגביה והמדעי והסיטרי הדתי הבצב גם . רחים כמובנינים
 , בעינינו זה יפלא לא , די( , ב' לעמוס ה' תורת היאסם ועל יהודה פשעי על בזמנוהיה
 עצמו גם ואם , אחד ביום בעם מוסרי מצב יהפך לא כי כן, היה מלכותו ברוכלתכי

 להיסב ידעו לא הם והשרים הגבוהים . כלם שבו לא הנה מעון רבים להשיב המלךפעולות
 י"ב )שם יהודה את גם ריב ההוא הזמן נביאי רבו האחר מצד אם אבל י'(. , ה')הושע
 הנביא כי "ון שין יש( , ט' לעמום רירימות ולהקים הפיצים לגרור הטפלת רור מכתהיקם שבסי החת אשר יצא מקרבו ישראל j'elD כי תקוהם ביהודה שמו השני מצד הלאג'(
 אשי הריוחה . ההקוה זאת נפלאה לא אולם . עוזיה הסלך מלכות על הקותו ואוזתסך
 העותד שרבוי . בעם המוסר בעוכרי ימיו בסיף היהה , ממשלתו החת לישראלהיתה

 , לב גובה והולידו , בהשכלה שפלה במדרגה שעמד דוגצן אצל לרעה פעלו בעםודאובה
ואהבת

 אורת כתב אשי מיוהד בטאטר בזה האריך אפפ;גה.ים הי.ם וב. וש-ב נ'ס' העירנ' הזאה ההקירה ל1(
nulifiה~ףה.רס הטנתס ' 
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 סלאה עוזיה מות בשנת ישעיה נבא אשר הנבואה . וחמס ע% בם רהענוניםאהבת
 ישאר ולא יאבדו כי עד להטיבם תקוה כל %אש כי הנביא אליהם באמור . האלהכמושמים

 מלטתו ימי משך עוויה הצלית אשר ההצלחה . 1'( )ישעיה קטנה וארית אם ביטסם
 דם וגם פנים נשא לא ם י נ ה כ ל אך . ם י א י ב נ ה מ ע תמיד ירו רטיות לו באההארוכה

 דבהן עזריה והנה הקטרת טזבח על והקטיר ה' היכל אל בא אחת ופעם . אוהביו דיולא
 מן צא - לה' להקטיר עוזיה לך לא : לו ויאמרו עליו קצפו חיל בני כהנים שסוניםועש

 מפני , מעל הוה במעשה דונרגים רש אולי . יגח( - ט"ז , ב"ו , ב' )ד"ה מעלת נירג~קדש
 קדם מלכי ושאר האמריים במעשה כהנה בכתר להשתמש עוזירו רצה כי וצשביםוסדיו
 אשך אבל , י( כן היה לא שזיהו דרש על נחנוק אמ אבל . הראש הכהן הוא רגולךאוו
 הצדיקים דמלכים כי ידע גם ראה . לבבו וביושר ובצדקתו בתומו אם כי עשה לא כןעשה

 לשם כבור לתת אמנם בה' מעל למעול לא ה' מזבח על והקטירו כן עשו הם גםהראשונים
 חדש מופת בזה רואים חקירהט לתכלית ואנו ו ככה עשות לבלתי מהם הוא נופל ומהה'
ל, . ורווי כזנתו מעשיהם ידי על נשרתה לא אם החק מתואר לנטות הקדמונים הקפידו לאני

 ה' בית אל סבוא הבדל בנו יוהב . גדולה רעה נסבה המלך עם הכהנש מריבת ידי
 במשך היה הזה הפירוד אך . ב'( , כק . ב' נדה, משחיתים העם היו כי היה זאתואחרית
 וסהר . ואיננו , וויו הליכות הצי על ם ת 1 י את הבהיל רבצת . ייצדה עם לכל למארההשש
 ושא למלוכה תחהיו הניע ua אחז . היו כלא וריו ולעמו למוסר לדת רמובוה כלאבדו
 . בקורץ הזמני הפ~ב גם נעדר הסופרית דיופחהה ועם לפניו היו אשר סכל דרכוהשדות
גבר

 אחו וביטי ל"ו( , פ"1 )מ"ב ישראל וסלך ארם סלך עליו רוזקשרו יותם ימי בסי
 עליה להלחם יכלו לא אשר ירושלים מלבד ורוטרותוה. יהודה ארצה ובאן הקשרהתחזק
 k~D* נורא באפן ישעיה הנביא יתאר והדתי המומרי הפנימי רגצצב את ה'( מ,,)נפם

 בקטם דרכם תכונת על אור יפרוש אשר הוכחותיו בתוך הוא אהד דבר אך . א'()ישעיה
 פרעות נפרעו ובשגם , אהיימ אלהים אחרי לזנות bwn מררך תושם דעכו גם אם כי .הדת

 עוזבים וברוותם ת, בנו הקר דת ו עב בטלו לא זאת בכל בם, משהתם ויהיבטומרם
 אשר רועכלית אל קל שים מבלי רקיים טעשים מעשות הדלו לא הנה וצדקה טשפפאנצנה
 ישעיה הוכיחם האלה רבוכים ומד . בהם אשר והמומי הרוח ואל , לדיפיננהנועדים
 יבקש ולא זבחיהם, רוב אלהים 'ylDn לא כי אלהינו. תורת ביאין_זהבאמרו

 ושבת חדש גם לו, הם תועבה מ%אמ41רצ צלטיטולראותפנט
 וה ק. ותוה אק לסב% שיטובל מל ~אע " גל שש. מקראששהצקרא

הוא-
 הקטרת מזבח על הקמיר שעחיוצ מוסיף בדה"י אך . נצטרע ימיו בסוף שעוויתו טשפר במלכים הנה1(

 והכהנ.ם קטרת הקהיר שבאמת הוא הזח כספור והברור , בצרעת ונלקה זה על ונענש מנהנים עטו רבו זה31:לל
 במקום בפרט טשלו דברים להוסיף תמיד הכותב זה כדרך , הצטרעו סבת בזה תלה הספר וכותב , זה על 1:ןיכו

 . ספרו מתכל'ח 1ה כי והלוים הכהנים מעלה להגדילשרוצה
)2Pw* רעץ שנלחמו ובעת , ראונטיללער , ניויניוס , 1ו.טי ד' גדעה אחו בטי נהחבר א' סי' ה י 

 טן ררכם יוהפכו על מתרעם שהנביא נראה . כ-א . נ' ב'. בפשק . ירידה במלבות רמליה בן ופקח ארםסלך
 ארצכם : אחו של ומנו על יצדק וכן . אחו בימי אם כי כן ה.ה לא ישעיה של נבואתו זמן ובמשך הרע אלהטוב
 ה'( ט.1 ):ן.ב וישראל ארם מלחמת אל ביחום , וגי' בכרם כסכה ציון בת ונותרה גו' אש שרופות ;ר.כםשסטה
 ונוום-ה לאמר 1.צרק העריס שאר כבשו ספק בל' אשר ירושלים ;ד ויבואו יהודה ארץ כל את ושכפה עברהאשר
 ההיא 3עת בהם נלחמו ונם . שנ' ממנו וישבו יהודה בעם גדול פרץ עשו כי מסוטר , כ'.ח ב' וברהבי וט' שיוןכה

 ארצכם הנביא דברי .צדקו וע"כ י"ח( . י"1 )שם אחו שגע האלה הטלהמות ובכל הפלשתים 1כ1 שכ' וישבוהאדוט'ם
 באורך כאמור רקרבנות טעשה על הקפיר כ. בפגים מסופר כבר אחו של שמנו הדח' הטצב ובבחינתשטמה.
 העלו לא וסלה הקשרו לא וקטרת ה' מטשכן פניהם שפנו : טכופר ו'( , כ"מ . )ב' שבדה"' ואף שםבסלכ.ם
 ועל )י.:( דצרק חסרון על פה הגב'א שרהאונן טה וכן עקר. שהוא ס~יס ס' על אס כי לסמוך לגו א.1 .בקדש
 . י-ר . '.ג , ג' מ.' בנבואה דיכאונן כן אף )שם( הרס עניי שהם יאלמנה יהום נגר העול על )כ'.ג( השריםהטס
 כי : הנביא מאמר .צדק חוקיה או יוחם או עו:.ה של ,מגו על לא כי . אהז של טמנו ספק בלי הוא ג' ומי' .נ"ך(

מלאי
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 מבטנו נשים אם . והיושר והמשפט הצדק ובקשת הלב טהרת ? מאתם דורש ה' אשראמא
 דכמלכה של הימום דברי בגל הזאת. המראה את כן גס נפגוש ישרכן ממלכת אריןאל

 נןמ- ואין אמונה ~ין הורות עברו כי נראה הארץ מן אברה אש- עד הומרה מיוםהגאת
 חטא" יספות עלילה ההעיבו אךבקרבם

 אב:תיהם מנהני אחזו ,את ובכל חטאת, על
 איך לול~'לן כ, הקרבנות: בעבורת וביהוד בתורה, החצונים הי_,'"גשים בצחינת והיובידיהם
 נפשם ישא. ואל.עונם יאכלו עמי הסאו; לאמר: הכהנים את להוכיח הישע "נביא יכולהיה

 עשר הבהניב באשמת בו מקשן אשר המחשבה הפכפך יתואר ביה אשר ה'( ר'ל)הושע
 אשר העץ על ומתרעם יאכלוה. והם "טאהם 'ביאו למען העם יחטא כי "בצע מאהבתירצו
 ו;( ה', )שם ה' את לבקש ובבקרם בצאנפ והולכיט אלהים הפץ ישיגו בקרבנ!היהם ל,'יחשיב
 אל לב שום בלי החצ:ניים המעשים עשיית דבר על הזה הנביא יוכיהם שלש גםופעמים
 ישיעל-- בארץ הישע לפני ארך דור הנבא אשר -- עמ,ט הנביא גם וכמוהו הפנימיתהכונה
 ואין הודש נשבה 'שיברז נגף הלצחו יפה ומה . הוה ההפכפך ע4 דורו בני ננדמהרעם
 מלאכתה . לעשות נוכלה למען וההדש היטבת 'עבוי כת' האולרים , ולאמונה לצדקעינם

 להקטין והשבה החדש "הר ישלו למען ? יאת יבקיעו כה ופנן בר'. ונפתחת שברלהשביר
 כי ראינו והנה ו'(. . ה' / ה' ,עמום מקנה בכבס דלים 1"נות מרפה מאוני ולעותאשה
 נטשו כמלך וכעם . '~D'lS הועלותל בכל ועשה. אחרים אלהים עבד אשר אחז ממלכתתחת אשי לוד יפלא לא כ! ועל , יהד הממלכות לשתי משותפת היהה הזאת המוסריתהמהלה
 הקפידו".9ל זאת בכל ישר , ג'( )'שעיה נכיים בילדי וישפיקו הישיא,ת הדהתכונות
 " ."ג ט"ו(. -- י"א ט"ו, )מ"ב הקרבנות מעשה על וביחוד החצוניםהמעשים

 אמנם.כי הן נאמנה. רפואה המחלה נרפאה לא חוקיהו הצדיק המלך בימי גםאבל
 והשתדל לאיהנה, התורח והחזיר הארין מן גילולים העליך א.טר על ושבה יקר יאותיה,ק,הו
 הקדכ,ני~: חכמה - מספנות יקר הלק אדרון לדור קיים אשר האיש היה הוא דרישתה;להרים
 שלמח, משלי היו פיו על הועתקי אשר הדברים מן בספר. ונכתבו רבמים דברי הועתקו פיועל
 לתיעלת י!הסין מגלות כוהביס היו בימיו כי נמצא יכן כ"ח(. )משלי קצתם פנים גלועל
 כל המעשי , מצדה לם מ'טהי דת לשמור השהדלותו ועל מ"א( ד', ע' )דה"י הינןםדברי

 שקיה כעלות . בהל דביק הנושנת המחלה עוד אכל נאמנים. צדים פעל אשרפעלותיו
 אשי והחקים המצות להשיב מלאלתו ראשית והחי המלוכה נסאעל

 בעבודת היו-תשיים;
 , ל"א( )רדיי,ב'. בידם היא משמרה את ונתן הכהנים את וקרבמאד איתנם אלהארכנות

 זה; על לההאפק ילול לזו הכהנים באמונת בטחון כל הכר אשר יעיעיהאךחהנביא
 לן ע5 ברע. מאד היו והצדק השמר כי יזהר הנחוצה אפית עבודה גילה כמהבדעהו

 ונברו בפיהם הי אל' נגשו כי הזה הדבר אירוח על דורו אנטי את והוכיחההעודד,
 1( כ"ט )שם מלומדה אנשים. מצוה. האלהים את יראיכם יההי ממנו רחק ~לבם בשפהםאות,
 מהלכים לה היה שהדת ברור בהיות כי נראה אשר המראה על עוד נשתונ,ם כן,'.לאועל

-ן
 ידה עוד אשך מלמותו של הראשונות בש:-ס כבל . ס;"ז ההדביים הפסוה,ס ש"1 וכל ו'( )פליק וכו' סקרםמלאו
 )פסוק בארך שם מהואית אשי *C~h בני ותמוג,. השתיות אל דז)ו"ה באה כעקה אשו :מזיח בצבה העםמצב
 מוח והדובר ומנו. מצב תל אהד ע, רק לאטר ונ' ב' בסי' הנאטר.ם דדברום כל נאוהים ובכלל כ"ג(. - '-הנ:.1.

 אחו של לוטו הנבואה :את ירבו שבהם שדבדו).ם הננצרים ומתכמי ל שר' מחהכמ 'שע.ה לכס- בפ.ו-ישיטכארינוה
 . קנ,:בעל ע,יאלד, , ד,'צ.ג , רו:נמולער ).וי:.ום,ע.'

 ועוש'ם ה' CYC עצה הממתירים מן 'דכי ניו בפסוק כ. . פקידו ב.סי שסיה כגא כ-כ בס.' הבואהו(
 למם יהודה היה אח! של ממנו כ. . על.ו ולהשגן נצרים עכ בריי: לכרזה רו:גו,לךס סל מגונן ויה ,ס"ש,הםנטר'?ך
 עלט ינוגע, מצרים עם נוהקיי- כ' יזיאה ל( , '"ה )שם עכו-ו ולא בו טרד הנסיה ה'( נן'1, )נ?.כ אחיך למלךע,נד,
 ש"ל וספ-נ: . ט.'ו שוק מ17ון ;ה ועל א'( ל"א א'. , ל' )'"ועי יוצעיך בסיג. רע ועד ר,1: יתכשר . נ-א(1'2כ

 הוקיהו על הנאה הננואה ר,מפריטיס כל פ.' יכבר . "שור הויך .ד. על כקו-וב ~גוץ אשר רסצור קל יכוונתכנבואה
 . קנאמול , וגציו . נקי)יוח לויאם,, ונכ.' נו.אב"עט"
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 אפשר היה איך במפעליו, צדיק היה פנים כל על אשר תיקיה ממלכת החת העםבין
 אמנם כי 1 בהוכדןתידם הנביאים זיוה יתארו אשר כפי טרא באופן המוסר דרכישיתמיהו
 מצוה אלהים את יראתם ותהי SJlynn במעשה ומהחזיקם החקים, בשמירת דעתםקלות
 ידם החזיקו השקר נביאי גם מפק ובלי והכהנים . אלה כל עשתה היא סלוסדהאנשים

 האות הדת בשמירת חקם השלימו שבזה חשבו להם ובהתפחם , הזאת רמפלהבמחשבתם
 : הנביא דברי ויאמנו מדירה אסונה כל אבדה יד כלאחר אבל , ה' rwt רצון לרקיקלרגם
 האמת נביאי אמנם . ט"ו( כ"ג, לרמיה הארץ לגל חטפה יצאה ירושלים נביאי מאתכי

 שגיונם על דורם אנשי את הוכיחו דם החקים בהשכלת גבוהה מדרגה על עמדואשר
 דרך שמרו אשר הקמנה השארית עם והם , מנגדיהם עם סרושכח חדלו ולא , והוכחהשכם

 רהווכחות אבל . הראשונה ככונתה לשמרה ורמזורה הדת נושאי היו דם , באמתה'
 שונים דרכימ להם היו כי נחולם אם בלתי במחשבהנו לנו לצייר טכל לא בדעותיהתננרות

בנעבי
 אבל . 1( החקים בדרישת דוגל להם שהיו נאמר אם בלתי יתכן לא ז" גם דחקים

 הם אשר ההוא בזמן החקים במובן שונים אופנים השיאים , לט נמצאו פרטים רושמיםגם
 הכלל הוא גם הוא , האלה האופנים מן לנו היוצא והכף , . מאוחר בזמן ממובנםנבדלים
 על לדקפיד ופקקים בקיום חשו ) לא כי : והוא , וקודמים אחרים בזמנים נמצא כבראשר
 כי ך ל מ ה 1 ה י ק ז ח מ יסופר הנה . שעתם לצרך תואר איזה החליפו אלא בדקדוקהוארם
 בחדש אם כי בסועדו עשהו לא אבל הפסח את עשה למלוכה בעלותו הראשונהבשנה
 לא הכהנים כי בסועדו לעשוהו יכלו לא כי יען ? החק מן נמייתו מעם היה ומה .השני

 סבות שתי גזה יתן הכותב כי בזה יבין לא ומי . לירושלים נאספו לא והעם לפדיהתקרשו
 דרך סבת : והשנית . דבשומאה מבת : האחת . בתורה ככתוב שני פסח לעשותהגורמות
 יכום שבעת חג עמו שיהנה ראף אין שני פסח היה הזה שהפסח אוו-י ועתה .רחוקה
 שבעת המצות חג ההיא בעת ישראל בני עשו כי מפורש ממופר אבל , המצות חגשרוא
 / רוערה להק מבוארת מתירה זה כי ל'אמר נוכל לא כי ואם . כ"א( , ל"א . ב' )דה"ישים

 דבבן לא פה שבעל בתורה כי דצא ברור זה אבל עיקר; כל מזה יחשה החקכי
 כי להאמין ואין . בבית עמו ומצה חמץ שיהיה , הוא שני פסה משפם לפיה כי , כןודחק
 שבעת המצות חג שנם כפני לתשלומים רק השני בחדש המצות חג את חזקיה עשהלא
 עוד יש זה ומלבד 1 להג תשלומים מצא איפא כי , כלל ההיא בשנה נעשה שמיסים

 ההוא בזמן חקים איזה מובני לנו המראים שונים רושמים ירודה למלכי הימים דבריבמפזרי
 ש,,-כל לרסס תכלטעט אין אבל פה/ שבעל בתורה מובנם עם בסכירה אם בדמכםאם

 מזה נעבור אך , כה עד נרשמו אשר דרבים ובפרמים הדברים בכללי לנו ודירפורמים
 . בנבואוהיו נתקיימו אשר הקבלה רושמי על להתבונן ירסיהו הנביא של זמנו אלעתה

 נוסם אשר הרוח הוא אף שקרמוהו הנביאים בדברי ינוה אשר ההשכלהרוח
 במעשיהם הרפכפך נגד ובידעד , הנוים תועבות נגר הן תוכחותיו . ירמיהובנבואות

 לה' 1השתח11 באו השני ומצד אחרים אלהים ועבדו עלילה התעיבו השהיתו האהד מצדאשר
בבית

 )ישעיה שאמר בטה וזה 1 והכהנים השקר נביאי וב.ן האמת נביא נ'1 בזאת התווכחות תאר עצמו ישע'ה1(
 ושם לנגדו השקר נביא' הלצת ישעיה שתאר והכונה וגו' שמועה יגיל סי ואת דעה יורה מי את '"ג( - ט' ,כ,יו

 להורות )'שעיה( הנביא ,ה יריה טי את כלומר וגו' מחלב גמולי וגר דעה יורה מ' אח : האלה הדברים אתבשהם
 שם יער לקו קו לצו וניתן.ע1 להורותנו תמ.ר ירצה כי 'בינו ו5א  'רעו לא אשר מחלב נמולי אנחנו כאלו ה'תוית
 קו. , קי ולכל צו 'וס.ף צו לכל מדעתו יתן אשר החק ע5 הוספה אס כ' אינה בהחק'ם דנ"א שהוראת וגועתו שטוער
 טרבר כאלו בעיניהם ונדטה הוה לעס ור דבר אלא זה ואין . שם ונער שם זער מרעתו דברים להוסיף יטצא מקוםובכל
 לעושתם והמרגעה הטיוחה יעבט לקו והנן לצו הצו ,ה את בשמירתם כי אליהם באמרו אחרת ובלשון שפהבלעג.
 דבר להם יהיה ואך כן להם יהיה אף הגגיא סיים ,ה ועל . הנביא דברי לשמוע אבו לא כן על בן א.נו לדעתםאשר
 על שכעשבים הזאת הדעה בעקבי לדם הבאה והשגירה הלכד ותאר 'ענשו ימען באסה אלהים דבר ולא לצו צו רקה'
 . וגחפצם כרצונם נאים הם כאלו מרעהו הנביא שנותן לצו צו רק שאינו באמת ה' רבר שהואמה
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 הדומע כזה ובעם י( . ט , ז' )ירמיה חקם עשו בזה כי וחושבים עליו שמו נקרא אשרבבית
 נשתרשה שלא בהכרח אחרים אלהים עבודת ;ם ה' עבודת אצלו ומשותפת מעיפים שניעל
 ובשגיון במעותם . משה בדת מכוונת היתה אשר כפי אהד אל באמונת נכוחה דעה עודבו
 מספר לאין ומנחה עולה והעלו בצומות נפשם מנפו , חצונים והקים במעשים ההזיקולבם
 , דלים ולחמום ונאגול גנוב רצוח הארם חמאות מכל אחור נמוגו לא אבל י"ב( , י"ר)שם
 עבודת נגד דבר . זה על הוכיחם די ירמיה יכול היה ולא , ליה( ג', )שם המאנו לאויאסרו

 בהיכל הבטחץ ונגד כ'( , י"מ 1' )שם באמת דברו ושטירת ה' יראת עמה בשאיןהקרבנות
 ונאשר . ד'-1'( ז', )שם וצדקה משפט לע'ט:ת דרכם הסיב מבלי שעריו באו אשרה'

 על ישעיההתאונן
 א42-

 לפני ירמיה רועאונן כן אף , בלבם כן ולא בשפתם רק ה' כבדו
 ירבר ברורים וברברס בי( , י"ב )שם מכליותיהם ~רחוק בפיהם אתה קרוב : לאמראלהיו
 אם כי תהיה לא הקרבנות ועבודת והחקים הדת הכלית הן ה' את ודעת השכלה רקכי

 דברי על , במדבר ישראל. נצמוה שלא סמה נראה כאשר דו;כלית/ זאת להשגתהאמצעי
 רק העבודה עיקר זה שאין ובהכרח כ"א(, , ז' )שם ה' בקול לשמוע אם כי טבחעולה

 במהדק הלגו אשר שנה הארבעים כל ומנחה זבה לה' .הנישו לא אמנם ואףהאמצעי.
 נשגבות לרעוה היינשאו לא ההורה תופשי נם . מתנגדיו בימנו. רבים אמנם . ב"ה( -ה')עמוס
 בנפשם ועיטי הבצע אחרי הלכו כהן גם נביא גם ה'( , ב' לרמיה ה' את ידעו ולאכאלה
 -.איד : באסרו בעיניהם החכמים אלה נגד הנביא הרעים ובתוכחהו . י"ג( , 1' )שםשקר

 ),שם מופרים שקר עט עשה לשקר הנה אכן ? אתנו אלהינו ותורת אנחנו חכמיםהאמרו
 הספרות היא מה סאו שעברו א* שנות אחרי היום לדעת נוכל לא כי אכנם ואם . ח'( .ח'

 הנוגעיט דברים כתבו הסופרים אלה כי בבירור ראינו זה אבל ? הנביא עליה כווןאשר
 בדם או."טהניחו , ותכליהם הפצם כפי ותארום הכתובים החקים טזייפים שהיו אם ,בתורה
 האלה המופרים ביד אשר העט כי הנביא אמר זה וננד . סלכם בדו אשר וטובנ:םביונות
 ועתה . שקר כן גם אלהים, תורת יכנו אשר הורהם/ את עשה הוא ואף / הוא שקרעם
 היתה המתנגדים צדדי שמשני נאמר אם בלתי כאלה טאורעות בנפשנו לרטות נוכלאיך

 . ובהבנתה דהורה בדרישת לעצמו ררך לו ברר הצדדים מן אחד וכל , נדרשההתורה
 מאס כי זה בעבור נהלים לא ההשנית העבודה ירמיהו בעיני רע היה כי ראינו גם אםאבל

ל  כי רואם גם..ז%ל . מוסרית להכליוז בהעשותם בעיניו יקרו הם גם , הסעודייםק
 אלה זכריה יקרה ומה . שמירהם על ומזהיר כאלה טנקים מפוזרים במקומוה הנביאידבר
 אם כי יסודם ואין בכתובים נמצאם לא אשר הקים מקצהם בהיוה / לתכליתנוההקים
 ביתד יפרם ת ב ש ה שמירת על בהוכיחו הנה . -הנביא ירי על לנו המקוימתבקבלה
 גכהב לא היה ורפרט כ"ב( , י"ח )שם השבת ביום טבתירב משא יוציאו שלא :אזהרה
 הכלל אנה לפרש נאות והוא פה אל טפה בקבלה יסודו אבל בה נרמז ולא משהבהורה
 מלאכה היא נם הבית מן "NWD הוציאם כי לנו ויורה טלאכה כל מעשות המזהירשבהורה
 יום אפז לקרש מחובתנו , סעשוהם להעצר וראוי , המעשה ימי מחפצי אחה כהיותהאלא המש." הוצאת על בזה נזרי ולא רמזורה להק היהבה כבר הוא הזה דוקק ואולי .ההשב
 ומט אחרי לאיכביר זמן נבא .אשר אחר נביא מדברי לנו יוצא , תא כן אטת וכי .השבת
 לנבואותיו נספחו נבואותיו ואשר בשמו לנו נודע לא אשר הנשגב הנביא ודוא ירמיה.2ל
 אחת היא כי הפצים מעשות הכנוחה ומונה השבת מקדושת כן כסו ידבר הוא . ישעיהשל

 ;שות רגלך משבת השיב אם : באסרו . השבת לקדושת ההכרחייםמהענינים
~tyDn 

 ביום
 האלה הדברים וכונת י"ג( נפח )ישעיה רבר ודבר הפצך ססצוא ררכיך טעשות וכברתוקרשי
 ימי חפצי בשבת ס;.שות העצירה על מכוונים שדברי.שניהם ירמיה דברי לכונהק-ובה
 מז ידבר ודכא הבית מן ומהוציןזה ירושלים בשערי המשא טהבאת ידבר אך .הבסשה
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 מבורר אבל . בתלמוד הנוכר תחומין לאיסור דראשע רומו ב"ה  אשר דרכים"יעשות
 לבלתי ררנל משבת להשיב רק נעהיר אמנם , העיקרי האיסור ררכע~' "עשות אין כימדבריו
 מצוא תכלתם אשר דרכים מלכת העצירה על אם כי כונתו אין כן ועל , חפציםעשות
 קדכוניות בשנים הקפידו לא כי ואמת . שוים שניהם דברי דפנימית בכונהה זה ולפי ,חפצים
 אינה ההיכה אם , שמה הלך אטי המקום ירחק אם אף למקום ממקום בשבת ההילוךעל

 לט יוצא כאשר . ה' דבר לשמוע כסו וגבוה קיום מסבה אם בי רמעשה ימי חפצילעשות
 לא היום הנביא( )אל אליו הולכת את מדוע בעלה לה שאמר ד'( )ם/ש השנמיתממעשה
 לכרעם מעירם בשבת ללכת , בעם הטובים מנהג היה כי נראה מ!ה אשר . שבת ולאחדש
 התויקו אשך מקצתם בנבואותיו ירמיה קיים בישראל נהגו אשר מנהנים כמה עוד .הנביא
 אבדו וסקצהם שאדמיו הדורותבם

 בטשך.
 מנוע ובא דום המנדונים מן המיוהד אחד . הזמן

 ולא יקברו לא אשר דו-%לים ורוב יהודה בארץ המהומה מהאר הוא הנה . מת עלהאבלים
 לא מת על לנהמו אבל על להם יפרסו ולא להם. יקרה לא יהוודד ולא להםיספדו
 היו בזמנו כי למד מזה .( ז' , ו' , ב"ז שימיה אמז ועל אביו על הנחומים כום אותםישקו

 ע"ע אשר אלה גם הזכיר כי , לאמר מאוד ורחוק י כלד"ק( לבזז קרחה ומשימיםמתנודדים
 דמנהגים ואלה תנחומים כוכ אווזו ומשקים להברור,ו לאבל לחם פורמים והיו . 1( כדתשלא
 וממכר, במקח דבר כל לקיים הקנינים באפן דקדפנש סנהנ לנו קיים וכן . בתורה נרמזולא

 ן ני הק אוז מזכיר אעם- כראשון והוא .( כפו קידושין ועי' ל"ב )שם יקנו בכרעשרית
 בזמום השטר תואר היה איך נראה ומדב-יו סקנה. ספר אצלו: ונק-אבשטר/
 דמדום את המקנה מפר את ואקח : אמר , דודו בן הנסאל מאת שדה בקנוהו כי ,הקף5ונים
 דודי הנמאל לעיני - נריה בן לברוך המקנח ספר את ואחן , רגלוי ואה והחקיםהמצוה
 השסד עניני והוא והחקים המצוה כתוב היה דמדום על כי נבין ומזה . העדיםולעיני
 חתימתם דית העדים כתבו ספק ובלי שם נאנשי לא הנלוי על כתוב שהיה מה אבל ,ותנאיו
 והעד וחתום בספר וכתוב שאמר מ"ד( )ל"ב אחר שבכתוב הסתזאר מן 'וצא וכן הגלוי%

 ועי' עדים והעד בדבור: פה יתאר גלוי הראשון בכתוב שנקוא סה והנהעדים,
 בספר ואכהוב כאמור בו וחוחם המקנה כפר אר, כותב הקונה היה כי לסדנו וכן :( ק'שב"ב

 סיסי הנביאים רורות פני ע5 נשקיפה אם והנה , וצ"ע( , פ' ובקיהשין בת.'" )ועי'ואחתום
 אם הדת בחקי ממדרשם ברורים שמסלום יאירו כלם שסבין נמצא הימיה ימי עד'שמואל
 דברי לקח אשר הנביאים סן אהד גם אין כי ראינו הזקה דרושם'ם ובכל : פעט אםרב

 במעירה לאיד שראוי עז בכל מפרסמים היו אחד כאיש שכלם הוא להפך ואך כבחבםהחקים
 הראשונה המדרנה הוה הארוך הומן בפרק רואש אנו ועתה . רמזורה כונת לסוף ,דופקים
 גם אבל פה. שבעל לתורה דואשון רפרק גם הוא כן ועל דיבורה חקילמדרש

כהתיסהו-
 לריזנורר רנונהג בע.נ.ו רע ה-ה שלא :חשוב עלא לביא על לחפות רצה כי ב".רושו הרד"ק כח3 כן1(

 טוצגש אשר  הטעשים וכשמעוה פשמות על אם כ' לשפוט לו א.ן בקדסו:.וה הדויש אבל . למת קרחהלהש.ם
 לטת קרחה  ומעדותם טהנודדים ה'1 כי הוא האמה 3' ימצא פנים סש!א נלי דגג.א דברי יתז הרואה וכי .לפניו
 לכהנות אוחרה מצאנו בהורה . ומקרם מא! אצלם נם שגשת-ש טנדג הוה אבל האמחז מן כן שלמדו ספג.לא
 רבת על !ה א-ן וכשלסור בעלי .ולפי ה'( כ'.א )ו.קיא שרמת .ש-בו לא ובבשרם . . . בראשם קרחה יק-תושלא
 וגרירת שריטה אם כ"ח( '"ט )שם בבשרכם תהגו לא לעפש ושיט אם כ' נאמר לא ובישראל פ"א( אמורבה"כ
 ניכשו ועובריו הבעל כהני של טשפמם ה.הה ה:ר.דה . הן קרובות :ש"פ אבל ירעעו לא במושג! הן שנות אאהד
 גן אפשרית  שהגדידה אסרו כי טלמעלה העור גרירת אס כי הנר.רה ה.תה לא ההלטור בעל' רעת ולפי כ"ח(י"ח
 הישראלים גס הו!הרו תורה במשנה ואטש . בבשר חבורה להעסיק אפשר אץ וביד .( כ.ג )מכות בכל' ביןביר
 . באומה החק !ה נרשרש ולא כן נהנו לא יריתה בימי אבל . מבא( בפרק )וע" הכהנים כסו דקדושה במדתלנהוג ל שראו' אלה.ך לה' אחה קרוש עם כי תזעם שם ונאמר א'( י"ר )דבריפ לטת קרחה יש.מו ולא יתגודדועלא
 כאשר כן כרגו שכהם הטעים ולז .  ישראל מנהג ריא כיילו לטה ורגר'דה קרחה מש.מת מדבר הגכ.א גםוע-נ
 עורער הזקן מגלח.ם ה.ו החרבן מן כשסעם ה' ב-ת ולבונה הנהה להביא ומעלו משטרון באו אשר האנש.ם פ!נראה
 . ה'( ס"א )ירם.ה והתמררוכנדירים
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 חדשה סדרנה לעינינו ותראה תגלה והלאה מנהו כי ותכונתו מדרגתו נחסמהבחתימתו
 בזו זו דבקו לא והחרשה הישנה האלה/ המדרגות שתי אבל . שבתורה החקיםבהבנת
 . ברעותה אשה המקשר הנשר היה הוא אשר ביניהן ההעברה זמן היה אם כי ,בצמצום

 . מספורינו הראשון דרעק חותם יהיה והוא הגלות זמן דצא ד"ה רי~ברהזמן
 המישיפרק

 . מהגויה ייבתט עד רגלותומן

 מפלתה ורשמי נשבר האומה כה אבל ; מכונו על ה' והיכל הלה על ירושלים היתהעוד
 יד תחת במצור ירושלים באה שצ"א( )נ"א יהויכין דמלך מלוך בימי בארץ. נראוכבר

 ודחורים השרים כל 1:ת מירושלים הגלה רק . ההריבה לא אבל ונכבשה בבל, מלךנבוכדנצר

 החכמים מן נם ויהיו . ט"ו( - י , כיד )מ"ב ומסגר חרש וכל , אלפים כעשרת דחילהבורי
 'הזיקים המלך בימי הראשונים הנולים בין . א'( , א' )יחוקאל , הגולים בתוך הנביאיםומן
 בהיכל ולוקחו חכמה בכל ומשבילים שכל טובי נערים הפרתמים ומן דביכה פורע גםהיו

 ועזריה מישאל , חנניה , דניאל : ארבעה היו בהם הברורים . כשדים rlwil ספר ולמרוםדמלך
 הימים וכל / שנה עשרה שתים כמו נמשכו עוד , הזאת הראש:נה הגלות אחרי . א'()דניאל
 מפלתם כי לב על שם איש אין עליהם הבא כל עם אך . ושערורה ורעה עוצר ימי היוהאלה
 בון למעילה פרי עשו לא לאדיר האוהיות להם הניד אשר ירמיה הנביא דברי וכל ,קרובה
 טסן אחת נבואותיו דברי כל נמלאו עדי העם המוז בין למטה שורש ולא והשריםדגדולימ

 בשנה י לפניו אשר כמלכים הרע הוא וגם . צדקיהו את המליך נבוכדנצר . נכובהלא
 , עליה תצר ירושלמה הילו כל עם נבוכדנצ- עלה או בבל במלך מרד לסככודגזשיעית
 הנשאר העם ויתר שורף ה' היכל וגם , אש לשרפת ותהי העיר נכבשה שנה עשרהובעשתי
 ארין על ירמיהו נבא אשר הנבואות כל ונמלאו . בבלה עהח הגלו; הראש,נה הנלותארר
 . בגולה בה:יונותיו יחיקאל חוה ואשר / הארץ עם ועל הממלכה על וירושלים ציון על /יהודה
 כל אליהם אמרו אשר כהן נם נביא גם כי ודבירו שוא מחלומות ישראל בית הקיצועריה
 במשאות יהד כלם נקלה על העם שבר את וירפאו אלהים להם יתן אמת שלום כיהיום
 העידו אשה..הער הנביאים כי רגירו ולהפך , להם נבאים היו ושקר השפיסו ומדוהיםשוא
 ההכרה כי ואמנם , בפירם היה אמת דבר ה', אל ישובו שוב לא אם במעלליהם ידמו כיבם

 גדולה תועלת להם היתה נעשה/ ככר אשר הרע את ולהטיב להשיב יכלה לא כיהזאה,אף
 דברי נאמנו מה בראותם כי , חרתי מצבם און להטיב ופעלה לקראכם הבאים בימיםלנוריה
 אשר דבריהם נאמנו בזה נם כי נאמן לאות להם היה זה / לרעה אחריתם נבאו אשרשמסל
 נסבה היתה מצאתם אשר הנוראה דתלאה וכי ה' את מעזבם ריעה לאחריתם הסבהנתנו

 מררכם לשוב הביאוס / רגש גורלם את בהן בחנו אשר האלה הבחינות . הרעיםממעשיהם
 עבדיו את צוה אשר 1( וחקיו ה' דברי כי ובראותם , אבותם עזן וקף עונם עללהתוודות
 עשה כן וכמעללינו כדרכינו לנו לעשות ה' .מם כאשר : ויאמרו שבו אז / השיגוםהנביאים
 אל באה כאשר כי : היא מיה להם היתח אשר יקרה היותר והתועלת . א'( לכריהאתנו
 גרנצ אשר דבובות ובבחינת / רועה אכריהם בבחינת הנביאים דברי מאמהת הרהורהלבם

אותה
 )צקיה וכו' חק לדת בס-ם ורדמתו עליהם אלה.ם נט! אוזר שפט-ם נענין ריס כנה "חק.ו" בדבור טוובת1(

 ה'" אף חרון יבא לא בטיח הכפל: מאטר אל דוטה להם הוכח אש- האלה' re~cn שסלק בטרם שהכינה ב'(מ
 גרויך לכמת ה.ום יביא כי היא: אבל מאד, רחוק ההוא היום כלומר הענ.ן ולהק אחת לטלה יריזק;חק יקשרווטקצחם בשיישי נדחכן המפ-ש.ם אש- ההוא.רחקיחק. .ום גרר.ך לבנגל .ום י"א( )ו' בט.כה שבאטי טה כן :ס הזהוטיפין
 טקדט. עשו נ8ל אשר החק .רחק ההואוביום

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



-

40 - 
 , בם פגעה אשר רועה להרתיק נאותים אשר והדשת והאנונות המעשים ובבחינת ,אותה
 ונשתרעה רגביאים לרם בשרו אשר והסחוסים הטובש הדברים אל לבם שמו אז נםדגה
 אמצת בקרבם פעתה לחזק דיבה רמעילו ההכרות אלה כל ועתה . לעתיד טובות תקוותבם
 כן ועל . אלילים עבודת ומתערובת מסיגים ונקיה בטרחתה משה דת אל ולהשיבם אחדאל

 . הגלות לפני הדת מצב לעכן; ההטבה הכלית עתה הוסב דותי מצבם כי לאמר נוכלבצדק
 הפליאו מאד מאד . המדעי מצבם על למוכה הרבה פעל הוא גם המומרי דמצבחלוף
 על גברה בקרבם עתה דתעורר אשר הטוב אהבת ורוח . והערר החכמה שיה עללעשות
 היא ובנבואות במליצה בחכמה רהבה ספרות . אויביהם בארץ מצאום אשר החלאותכל

 קורות את אחרון לדור לקיים דו;שוקה בקרבם הולדה לאומתם האהבה . ההוא הזמןמולדת
 ותרלוח זשרות הרבה . ההפכה מתוך להם הנשארת חכמיהם חכמת ושארית ימיהדברי
 . 1( שמותם ממנו נעלם אפנם אשר משוררים מאת אז נכתבו שבידינו תהלים בספר העלואשר
 וכמוז . ע( הנלות ימי ילדי הן קרש מקראי בין בכתובים אתנו הם אשר נבואותרהיבה
 כערך והנה . 8, ישנים מקורות פי על ההיא בעת יהדו להם חברו הימים דבריואפורי

 כן הנביאים בכתובי יותר ועוד , בכתובים ויצנח דרכמים בפעולת ה' תורת רוחכמהחרבה
 בתורה. הדרישה אותות ויגלו , ההם בכתוטמ והחקים רמזורה רושטי עתה לטיתרבו
 הנביאים כל אשר תחת כי ; הקדום הזמן ובין עתה בין גדול הבדל יראה כבראטנם

 מזער מעט רק מהם דברו ולא רמעשיים החוקים על כך כל מבטם שמו לאוקרנצנים
 . דרישתם למטרת שמום הדור חכמי ונם המעשיים בחקים לדקדק החלו שבניה נראההנה
 מיי וחי , חפשיותו יאברה , המדיני טמצבו נהדף אשר עם כל הדבר. בטבע כןומונח
 יחבב אותם לו קדושים דם אשר וחקיו במנהגיו ותקוה נחומים שצא , נכר ארסת עלצר

 ישטור למען לצו וצו לקו קו וישים , השערה כחוט בהם שירקרק עד , ישתעשעובהם
1

 עצב? ע' במשך נכתבו  לדעתו אעך טמורים עשרה שחושב ( הערה 15. צר, פ'. ד. . נ' צונו. ראהו(
 469 צד ח"ג לנזק ביבואו אי'5הארן לעדות . אחרים ט' עוד מונה 217 ןד לתהל.ם בפ.' עוואלד153ת0
 אטספי בשם מחא 22 צר לתהלים פי' במבוא וויטני ור' וכריה, חני ויחזקאל לירמיה טמורים האלכסנרר"ם כבריחכו

 אבל ההשערות rfg לכל מודה אני ואין הפיסי, המלך לכבוד שחביו למררכ' ליחם יש מ.ח שהמ,טור 189 צרבטבואו
 . י"א שער הנטן כמו"נ וע.' . הגלות :מן י~. הם ההליס הטורי שכמה משביל טע..ן לכל הואמנואף

 , '"ד , י"ג פרשה ~הם  ל'שע.ה המיוחסות הננהות ~מקצת שמסלדק ווני.ד וחגי ,ftwp'n של ננחווח'ו מלבד2(
 שאר וכל קנאבעל ה'צ'ג, עוואלד, ני:'ניוס, בפירושי :ה טבל ועי' הספר כל תום עד מ' ומפ' לזה, ל"ד, כ"ז,כ"ז-

 האח-ונות בנבואות נם . שם הומן מו"נ ובא' 290 צד ח"א העיצפעלר להר"ר ישראל שרות ובהפר הגוצר'םהמפרעים
 כי ביה תכליתנו שאין ובהיות 284. עג( הערציעלר עי' הגלות לומן ויחסום ס"ק הטלו ג"ח - א' מפשק נ"א . נ' פ'שביימיה

 . שרמנו במה יספק ע"כ הג15ת שממן שבואזת ספרות מרוחג לה-אותאם
 בתואר כים ל וט ל שמוא ספרי3(

 אש-
 של האחרונה החצי קודם שנתחביו אפשר א' מדיני הם

 לעגי הזח חד א , שלם ספר להיות הפיט.ם הקורות אח שהב- ט. כלוטר האחרון שהטתכ ברור ודבר ,ןג*ת
 ושחתום ראוי שהזה וראי כן ועל ה'( ה' )ש"ב דוד טמהז ידע שמואל ספר שכותב רואים אנו כי . האלהרספיים
 הרגושך זה והחל . הלאה שד ספורו לר,מש.ך וישב שהיה מראה :ה ן כ: עשה %א . דוד ממות בספורמפ-ו
 עם הבור להם שיש יק האחרונים רוד מריריבספור

 דב-
 כי מלכים ספר א.ן :ה ולפי , היאשוגש שלמה טלכות

 רשפייס לכ' האחרונה אחתימה להקדש אפשר א. וא-כ . אחד טמקור נבעו ושניהם , שמואל מפר זול הטשכואם
 ש5 %שת כתכונה ההנרץ וטן . מלכים ספר הת.טת מהוך 1% ישא כאשר הפחח לכל הנלות 'מי של השגילהחדי
 82~1 צר במבימי ורטטי די )כדעת  עינ.ס ממרביים ייותם על רא.ה להב.א אין זח-.הם האלח הספריםוגי

 רק וכליענם ככתבם מחם והעתיק ישנש ממקורות מאכף רק לרוב היה האחרון רבוחב כי )1845(( שנת beמרפוד
 קדמית על ראיה להביא אין :ה לבעבור השף . אחת הכונה לוס הדהיה אפשר אי וע"כ , והקשור החבור לצרךהוסיף
 שכת-  בזמן כן שנכתב מראה קאה , זמה ה-ום ער יהודה למלכ' צקלג ה.תה לגן ו'( , כ-ו )ש"א מהאמור החכורכל

 ספרו את חגר שהמחבר יען נאסר בזה גם כי כסא, על יושכ.ם יה.רה מיכי עור אבל נחשית הטטפתההיתה
 שא-1 יען אמנם . הראיתן בתופר כענייי קדטק ממקור ה"ה הכותב את  העתיק ספק בלי כ: על קרטוניםממשרות
 מפו"פ שא- על עתי מ6(וךר תחדל שהעירונו בטה לנו די כן על הבהרנו מתכלת ראפרים קדמות על הזאתיעזקירה
 יוקדם שבדגרח עבדיה נבושת ס' על שד נעיר רק . לא ואוץ. האז סטן "די הם א%' אשר וטסופק.םשבידינו

 וכטת תחם.ה עזרא דניאל כמו רקוחו לוטן נתיחסו מפרים  שכמה רואים שאנו טה על גמר וכן . והצה החרבןלהן
- , עברית ספרחע *סחת שן חיה הוא הגרת :טן כלומר הדיא שמטן ומאמיניםדישבים חי ואצנים בכל כי פנים בל על %ו יודא מזה יהר- כד.1 עלא וטקטקם בצרק שלי מקצעם האשקריפיספרי  
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 כן על יפלא ולא , הזמנים בכל ישראל בעם הזאת המראה נפלתה ובירור משמחתםאת
 בקיום והדקדוק הזריזות . שבנולה היהודים אצל גם לעינינו תגלה הזאת שרמראהבראותט
 וחנניה דניאל היו לא מפק בלי כי / בעם להשתרש מעט מעט רחלו המעשייםהחקים
 ומלשהות הדת מבד האמורים במאכלים מלההגאל נמנעו אשר בדבר יהירים ועזריהמישאל

 מה , שבתורה החק מדת על מפריז גדול דקדוק באמת וזה , א'( )דניאל נכרים שליין
 , בעם הטובים אצל ועומד קיים מנהג היה סמק בלי זה נכרים של %ן משתותשהיטתסרו
 הע שלא אחרי , להחזיקו נפשם על וגזרו זה איסור לעצמם המציאו שהם לאס- יודכןיא

 בו נהנו אשר דבר אם כי נפשם על אסרו שלא וודאי , לימים וצעירים נערים אםכי
 הדתיים ההקים בדרכי שהלכו וחבריו דניאל גדל כאשר גם ל"ו,(. ט"ו )עי' מכבראיטר
 את יראתם התיו ולא בם טעמם עטד עוד ושריו מלך בעיני נכבדים להיותוהצליחו
 והחקים הדת את ושמירתו צדקתי מפני בעמו לסופה דניאל היה ובפרט .האלהים
 העם המון על הומנים בכל פעל בעם הנדולי6 שמעשה כמו ועתה . י"ד( י"ד)יהוקאל
 ראו שנאשר / בהפך עתה הדבר היה כן , הם גם הרעו דרכם הגדולים דמעושאם
 הזאת לסבה והנה 1( העם רבת 1WV כן אף הדתיים ההקים שומרים וחביריו דניאלאת

 כבר נראו רושמיה אשר הדשה למררנה לבוא והחלה בחקים רורישה שחורבהברברה
 . יחזקאלבדברי

 נבדל נבואוהיו ספר . כבר נדר על טמאה אדמה על ההנבא הנהן בוזי בןיחוקאל
 מלבר / ההם ~D'pra . מעשיים מחקים ענינים כמה בו יבואו אשר , הנביאים שאשממפיי
 ההיא בעת בעם חיו אשר וחקים במנהגים ישנות קבלות מציאות על תעודה יתנושרם
 ש פועל המעשיים החקים קיום כי שראה עם כי מהוכם נראה עוד , בתורה כהוביםזבלתי
 רב בדקדוק שהקפיד מצאנו לא זאת בבל קיומם על מאר והקפיד המוסרי דרכם להיסבדשם
 היה המאוחרים בדורות אשר ההכהים בעיני , כן או כן יהיה אם החצוני התשרעל

 וכמעט החכמים בו לענות ענין זה היה קדמונים בימים וכבר . התורה במתירת הזהההבדל
 עשו לא אך י"ג:( הניגה : י"ג )שבת הארץ מן ולהעבירו לגנזו יתוקאל של ספרו על ידםתגיפו
 מ"ר:( )מנהות לדרשן עתיד אליה פרשיוהיו שמקצת : לאמר ורוחם דעהם ורמימו וקימוהוכן

 לא כי הוא האמת אבל . רהפשרו לא המהירות בה כי זאת היא רפויה דעת הפסתואמנם
 לו היה כי אט-נו כאשר הוא כן אמנם / וברצון בכונה התורה רברי לסתור הנביארצה
 זה או זה בעינינו יראה לפ;םים גם ואולם , טפלי דבר רק החק של החצוני תוארו"עמים
ל מה שלפי ספני הגערה כסתירתמדבריו ק  באמת הוא בתורה חק איזה להבין 
 כן ועל אהד באופן הנביא מ14ע החק זה רעבן אולי לב על שמנו לא אבל מפורשתכמתירה
 הגדולים העיקרים מן אחד הן . וה משפטנו יצדיקו בספרו מקומות מקצת . שכתב מהכהב
 )שמות בנים על אבות עזן פוקד ה' כי : הוא בתורה וכתוב העם באמונת השתרשאשר
 מהלכים לו ושם , עליו נשען הדת בנץ כל אשר עמוד הזה ר1יקר דגה וכמעט ה'( ,כ'

 אם כי בצדקתם היו לא מראש נבטנו אשר ההבטחות כל הלא . תולרותיו כלבקרב
 נם כי אלירם כן גם נאמר לרעה השגל עליהם נרבך אשר בעת נם בן . אבותיהםבצדגךז
 יאבדו אם כי . יחזקאל של דורו לבני מאד הצר הזה הדבר אך . עליהם TDJ אבותםעון

 , עליהם הבוא אתך דיבובה אל תקותם טאשה אז דורות כמה עד אבותיהם בעונותרעננים
 תזת לחזק הזה רקיקי נגד דבר יהוקאל ואמנם . ביגונם נחמתם וצרעה הלא הזאתוכשקוה

עסו
 ולא מאוחר לפנינו שהוא כסו שרשפי ורחלטת. רזיאל הספר של חבורו מוטן דברת. בפכ-ג1(4קף

 צדקתו שמתואר nce וע-כ 'וכיח יחשמל בנעטה טקובלת א' שבפרשה עוששה הייה שבזפ . רגשניים 4ט1יהךם
 . הים'ס מכבר איגור מדיג "ת שהיה מבואר 'י"ס טלשעותבזשיחעש
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 , דרכם ייטיבו אם אבותם בעון ימקו לא כי להבטיחם דגצב אל לעץב לכם גם ולעוררעמו
 שדבר הרגיש עצנץ הנביא וכאלו . ח"א( )הערצפעלד , תמות היא החוטאת דגפש :חימר
 את בפרשו , הסתירה לפשר יבקש הנה בתורה ונוסרת בעם החשלת הרעה נגדדבר
 עשה אשר אביו חטאות בכל וירא , בן הוליד הרשע האב שאם : ואטר ורעת בהשכלדבריו
 אשר מלבד והנה . י"1( - ל"ד , י"ח )שם יחיה חיה האב בעון ימות לא הוא כן יעוצהולא
 הלא , סהקותם יתיאשו לבל נדכאים לב ולהחיות הא4ה צרק את להצדיק ככה להםהורה
 יתפשרו ואיך בנים על אבות עון פוקד אלהים כי באש-ה דבורה דברי יובנו איך יורםעוד
 , התורה לאברי הנביא מדברי המתירות מן אחה . " ת"ו סנהדרין ~י' האלוה הצדקעם
 )שם הכהנים יאכלו לא וטרפה נבלה : אומר הנביא אשר : ."יא החכמים עליה רמזואשר
 : מפורש נאסר הטרפה מן כי . ישראל לכל הזאת האזהרה נאמרה ובתורה ל"א( ,מיד
 % תאכלו לא : ג"כ הוזררו הנבלה ועל ל'( , כ"ב )שכצת תאכלו לא טרפה בשרהובשר
 הנביא יצדיק ואיך , ט"ו( )דברים לנכרי מכור או ואכלה רועננה בשעריך אשר לנרנבלה
 אות כל על הנביא הקפיד לא כי ראינו כבר אבל ? האלה ההורה חקי לעמתדבריו
 לבלת. עליהם נאמר אשר שבהרבה הנביא שהשב מאד ויתכן . דה~ערה כחיט לדקדקואות

 מן הרבה דברים יש ובאסת . ורצון בקשה דרך יזם כי אזהרה דרך יובנו לאעשותם
 לאישי טובה עצה ככר ורם האלוהי רגשהזקק ורצון חפץ אם כי מודיעים אינם אשרהחקים
 ושהקים אלה הובנו כן כי ספק ואין . הו-בנות מענין החקים רוב הם הזה ומעניןהדת
 דברי על צויתים ולא אנותיהם את דברתי לא כי ירמיה אם- זה ממעם ורק דגביאיםמכל
n~ls?על להזהיר כונה ולא וכך כך העשה לא דהורה אפרה פעמים וכמה . )רד"ק( וזבה 
 נאמרים 12הם נלוזה התורה כונת הקים ובדובה . לעשוהו צורך שאין כינה אם כיעידיתו
nlSD~באוררה עליהם הוזדי אשר ברם יש . סדרנות מדרגות יש ובאלה יעבור ולא ולחק 
 עי על תעצומה יתן ולפעמים , עונשים ידי על האזדהה ומעצים מבאחרים יותרמופלגת
 כך שדגושה מפורש שיאסר או , וכדומה לך שמר , השמר כסו מפליגים דבוריםותוסיף
 כמו . ורצון רפץ דרך או צווי דרך שהוא מה האזדכה מענין יוכר 61-זב . עק ישאוכך
 בהחקים נתבונן אם והנה . צווי דרך שדם מעצמו מובן לחברו אדם שבין החובותבכל

 . מוחלכצע אזהרה - שהזכרנו המקומות בשני מלבר -- נמצא לא הנבלה מאכילתהמדברים
 האכל אעפר נפש וכל וכן מ'( , י"א )ויקרא השיב עד יסמא סנבלהה והאוכל : נאמר אםכי

 וחלב : ובאסרו ט"ו( , י"ז )שם הערב עד וטמא במים ורחץ בגדו וכבס .- וטרפהזבלה
 מוחלטת אוררה אלה בכל אין כ"ד( , ז' )שם האכלוהו לא אנול - טרפה .הלבנבלה
 יאכלו שאם ואסרה שיאכלוהו האפשריה התורה שהניחה להפך הוא ~כטעט אכלםלבלתי
 ובשר באמרה: כי לשפוט נוכל בקל כן בראוהנו כן ועל , טומאה לרם שיגרסו וטרפהנבלה
 כן אסרה לא נבלה, כל תאכלה לא תורה במעצה שנאמר מה זבן , תאכלו לא טרפהבשרה
 ממדה הנבלה מאכילת עצמו וירחק שיתקדש ישראל איש בל שראוי וחפץ רצון בררךרק

 רבדגים מנהג שיתנהם ראוי כן על ש 1 ד ק י ו נ ו כהנים ממלכת בהיותם כיהקדודיה
 מזרע איש שש : כאמור , הנבלה אכלת על מפלגת ובאזדרה בההלט הוזדיווהכהנים
 נבלה של דופקים עגי על נוספו ובאמת ה ב ה א ם ט ל יאכל לא וטרפה נבלה -אהרן
 בעשה ובשר לאזדרת כי . הזה והמובן הפירוש אל להביאנו יוכלו בקל אשר רבוריםוטרפה
 הותם נבלה כל תאכלו לא , ואזרחות . לי" ההיו קדום "ואנער דובור יקדים תאכלו לאטרפה
 ודוהפץ דרבון . , פה יפרש מיוחדת שבכונה ראינו אלציך" לה' אתה קדוש עם "כיבמאמר
 שדגביא עפשך כן gyl . דגהנים ובמנהג בקדודיה זה בדברושנהנו

 יחזי
 על החק הבין

 דבהנים כה~פמ נם וטריפה. בנבלה טהר עפי2~רא4 בזה לאמר ירצה לא אבל .הכדגים יאר* לא וטיפ" נבלה : אמר כן ועל רבהנים על אלא אינה בהפלט  שאזהרה והשב זהררך
וקדושתם
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 דברי לפ'י / בתורה שנאמר טסה נדולה בנטיה הנביא יתאר האישות בבחינתקדושתם
 מזרע בתולוה אם כי לנשים להם ונרושת אלמנה המזבה, משרתי הכהנים יקהו לאיחזקאל
 החק עם בהסכטה שלא יז" . יקחו מכהן אלמנה תהיה אשר וראלמנה ישראלבית

 כי האלטנה אסרה ולא , ההדיוט הכהן ובין הנרול הכהן בין הבדילה רמזורה כי ' .שבתורה
 התורה בהק נתבונן שאם , וזה , דבר פשר למצוא נובל מת בצר כי האמנם , גדול לכדןאם
 מי אח בו נאמר שלא כקמר / שלילה בדרך אם כי הדיוט כהן אצל האישות חק נמצאלא
 כי ברחלם נאמר ולא . יקה לא מי את נאמר אמנם שבט, או משפחה ומאיזה לאשהיקח
 שנזכר כמו אלמנה "קח של4 אצלו טכר שלא סמה כן נבין רק , האלמנת את לקחתרשאי
 התורה לו דהירה %א ואחיי . אלמנה ליקה רשאי הדיוט שכהן נשפוט מזה הגדול הכהן אצלבן
 ואם . התורה חק עקירת בעיניו זה היה לא כן על , מזה הדיישה רק בפירוש האלמנהאת

 לכהן האלצנה התורה אמרה למקנשאל
 הנדוי

 אסורה נדול בכהן כי : נשיב זה על בפ,יוש
 יקח שלא מורה וזה אשה יקה מעמיו בתולה אם בי בו: נאסר בי , ענין בכלהפלסנה
 . מעמיו שאינה בתולה יקה ולא סכרן( אלמנה מסשפתתו )כלומר מעמיו היא אם אףאלמנה
 בבתוליה אשה הגדול( הכהן )כלומר והוא : התורה שאסרה ממה לשפום טבלומעתה
 אלצנה %א מעמיו שאינה בתולה ולא מעמיו בתולה אם כי ההיה לא האשה גואתיקה
 יכול הוא אלא ההדיוט הכהן כן 4א כי ומוכח ישא, לא גדול הכהן הוא אלה אהמ.;ם'ו
 החריריה למה יפלא לא בן ועל , מעפיו היא אם אלמנה או מעמיו, שאינה אף בתולהליקה
 יש כי ענין בכל אסמה האלמנה אין הדיוט בכהן כי 1 הדיוט כהן אצל האלמנה מןדווורה
 דרך על יהוקאל דברי מבוארים גמור בדקדוק הלא ועתה , לאשה לקחה רשאי אשראלמנה

 ליקה יכול אלא , גדול ככהן אפן בכל לא אבל יקהו לא וגרושה ואלמנה אמר ובצדק ,זה
 מעטיו שהיא אלמנה ליקה ויכול , ישראל בית מורע בהולה וזה , מעמיו שאינה אףבהולה
 דברי בין דבר פשר למצוא נוכל זה דרך על והנה , מכהן אלמנה ההיה אשר האלמנהוהיא

 בעניני החקים בכל כי להכחיש אין הזאת הפשרה עם אמנם י הקורה דברי וביןיהוקאל
 שבא מה כל ובכלל , התג-ה מהקת נרולה נטייה רואים אנו יחזקאל בספר דרשומיםהכהנה
 . הזאת ד;נמייה בהם נמצא דתיים מהקים זכרון הזהבמפר

 ירצה המזבה שבמשרת מדבריו וניאה מאומה הנביא דבר לא הגדולה הכהנהמפקידת
 ביד תהיה במקדש העליונה השררה אבל שוים שמסלו עבודות שומרי הכהנים כלמדהיו
 _הקמרת לשמו? מיוחד יהיה אדין זרע כל לא כי להק שם אך 4( ט"ו; ף. %'ד/הנשיא
 את וררחיק ט"ו( )מזד, צדוק בני הלוים הכהנים ורם י .מקצתו אם כיהמזבח

 הכהנ;מ,
 אשר

 משקיפה הוה ההק דברי ומבין . הבית את משרתים אם כי יהיו לא כי צדוק מסשפרועלא
 טעם ודרש דיבורה כונת לסיף נמרר וזה . החקים בדו-ישת לו היתה אשר סווהדתהכונה
 הבהונה שאין בדעתו ששפט נשני רק ואת אין אדין מציע מקצהם ההחיק אם כי ,חקיה
 תחת" ואם , אדין משפרוע לאישי שיש הבוסרית המעלה עם בצרוף רק וגופית איימתזכות
 נשאר כן על הזמנים בקל (ה' אאודי היו צדוק בני כי ויען זכותם. אברה או היפעלה זאתלהם
 מעל רחקו צדוק סבני לא אשר הכהנים יתר כי יען , הבאים לרורות גם הכהנה זכותלהם
 לכל הבית שומרי יהיו רק לו לכהן ה' אל ינשו לא לכן אחרים אלונים אחרי ישראל בת'גוהה'

 רק "כהנים" שם לאלה כש לאלה יחן המקדש ענין בהכירו בתחלה כי וראיה ;עבודתו
 שומתי כהנים יקרא: ישראל בתעות ת"ו אשר לאלה כי פקודתם בהבדק ביניהםהבדיל

 סגו( מגה, פ', )שם המזבה משמרת שומרי : קורא צדוק ולבני , הביתמשסרת
 הכהמל. את יכנ"'ובאחרונה

 רק , המזבח ממשכו-ת . הנביא( רצון )לפי והורחקו תעו אשי
 אהרן מזרע מקצתו להרדוק הנביא מ-צון כי ראינו י"א-י"ג( טיח; י/. )6"ד; לויםבשם

 מצות את בהארו אוצלו נמצא התורה מחקי נדולה נטייה . ~כל מפל הכדגהטקדושת
קמלואים
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 והוסיף השנה ובדגי בטעדים הץיבנות בבחינת וכן .( מנה ומנחות י'" מנה )נפםדשואים
 חג כמו כלל הסועדים מקצת הזכיר 5א וגם . כש-מ, מיה, )שם פעם וגרעפעם

 החבלות אותות כמו . חדשות בו נמצא אחר ומצד . ויום,'הכפורים הזכרון יום /השביעות
 מהם מרבר הנביא כי קדום מנהג אם כי זה ואין , אליו הקרוב שארו על האדם יעשהאשר
 שאין : ארבעה האבלות סימני היו כי 1( מדבריו ולמדנו י"ו(. , )כ"ר מכבר הנהוג מדברבפו

 והמתבונן ט"ו.( )מ"ק אחרים משל ולאכול , שפה על ולעטות / מנדל לנעול ולא פאר,לחבוש
 : ע"א )יוסא מיטה הורה מספר ללמדם ואין הדשים הם אשר אחרים ענינים עוד ימצאבדבריו
 לא אשר דתיים בענינים שונות קבלות בידיהם היו כי נאמן ,אות לנו זה ועתהובכ"מ(,
 פמט הובנו לא לרוב וכי הנביא אצל ההקים הובנו אפן באיזה ראים ועוד , בתורהכתובות
 החקים מן לפעמים לנמות הקפיר .לא וכי 2( האחרונים שברורות רחכמים מן שהובנו דרךעל

 לנמות הנביא את הניעו אשר המכוה את היום לרעת. נוכל לא . הואריהם בבחינתשבתורה
 המעשה אבל וביניו בינים ינוח שנה מכסה-אלפי זמן שבשך אחרי התורה מן הואתבבחינה
 דברי יכריעו לפעמים . ושעתו זמנו לצורך זה על הוכרח מפק ובלי יוכחש לא עצמומצד

 אתהם מדבר עשו אשר עונם ויזכיר העם אוז בהוכיחו הן . מתום חק איזה במובןיחזקאל
 את ואיש תועבה עשו רעהו אשת את ואיש בך עט הנרה טמאת בך גלה אב ערות :לאמר
 הנביא ירצה אלה .ובבל .כ"ב(. )יהיקאל בך , ענה אביו בת אחוהו את ואיש בזמה טמאכלתו

 הבין כי ראיה וזה , הזכיר לא האם וערות . דמשפחה בטיב ררכם דוטחתת עללהוכיחם
 ערווה על רק ז'( י"ח )ויקרא תגלה לא אסך וערות אביך ערות : האומר התורה חקאת
 האב ערות על אביך" קערות לפתור הקדמונים לב על עלה ולא , האב ערווה הההיאהאם
 בגדים מן הנביא כשידבר וכן נ"ד.( )סנהדרין דוזלמוד מחכמי מקצת השבו כאשרממש

 מדבריו טציא י"מ( מ"ד י"ד. מ"ב לחזקאל העם אל ישיבו עת הכהנים ילבשו אשראחרים
 התלמוד חכמי פתרו כאשר אהרים קדש בגדי ולא חול בגדי נבין אהרים" "בנדים ברבורכי

 . פ"ב( צו ספרא כ"ג.)יומא
 קבלות על ירמזו אשר יקרים רוששם ימצאו הגלות IatD נבואה ספרי בשארגם
 למעלה וש' י"ג , מח לששה מהרחבת התורה הקת ידיהן ועל קדום מזמן בעם חיו אשרשונות
 משתי , אחד דבר על עוד להעיר ראוי אך , הפרטים כל להביא רברה אין למבוקשנופ"ה(
 עד הנביאים כל וקבלו קיימו ההוא והפירוש בתורה חק מפרש שהוא מפני : האחת ,סבות
 נתבטל הובן במשך אשר הפירושים טן אחד הוא כי יען , היא השנית והסבה . הגולה שישמס

 ברור דבר בתורה נמצא לא חדש ראש או ההדש יום של הערך בבוחנת הנהבהפלט.
ולא

 העטת ו5א ברגלך תשים ונעלך עליך חשש פאיך , תעשה 5א אבל מתים דם האנק : שם הכתוב לשץ זה1(
 . אבלות של החצוניות האותות ובז שבלב הפניטי האבל בין הבריל כי נראה וטה . תאכל לא אנש.ם ולחם שפהעל

 שנאפר מה אל המקור האלה הנביא ברביי ואול' בלב אשתו על להתאונן יכל אבל דחצונות האוהות יעשה לא כיוזצמוה
 בכפרי ושתבתי מה וע.' ט"ו:( )סנהררין בלב אלא אנינות שאין טתאונן הוא להתאבל רשאי שאתו במנןם שזף:במשנה
 )ויקרא הבגדים וקריעת היאש פרעת בתורה נמצא החצוניות האבלות אותות ובבחינת 48, צר המשנה לשוןמשפט
 . סכי.0( הב,נעוו:ן:נ, השבע.פ חרטם )ראה הסצנפח שיחקת יעא שניהם וענין הראש פאר להרחקת שוה הראש פריעת קצת וידעת י'(דא

 נוקז ובתורה וע' לאם לאב אס כי לטמאה יבא לא אדם מת וא5 :-,ם
 ואינו , מיוחד לקרוב רומן שהוא חשב לא כי נראה המאטר זה שהשמיט וטמח , אליו הקרוב לשארו אם כי :האמר
 נדרש בתיזמור אך . הפרטים לפרט יפפ.ק כי הכלל השמ.ט והנביא . הכ55 אח טפרש שהפרט פרט שאחריו כללדק

 אצל טטררשם הולדה ויא כי וניאה , טאוחר המדרש שזה ובהכרח פ"א( אמור ת"כ צ: : כ"ב )יבמות אשתו 11שארו
 שערערד כמו אשתו את יורש שבעל 11 הלבה על הצדוקים שערערן ואפשר :( קי"א )ב"ב האשה על שארו שררכםנחלות
 ש רטן 5ח 5תת הפצו והפרושים בתורה טפורשים הרב-ים טזאו שלא מפני :ן קמץ )שם נחשת בדיי אחרות השותעל

 *שארי. לדרוש צריכים שהיו בהכרח האחד בטקום האשה על שאיו שנתפ-ש ואחר. . שארו במלת ומצחתוהתורה
 שהשכח עור ונראה . היא טאוהרת לאץ1:4 מטמא שהנדן שההלכה נראה וע"כ . 11 לכונה נ"ב כהניס טוטאת אצלהכתוב
 מזח, נוכר 5א כן זם פ."ב סיג ח"א בקרטונ'ות וב'ומפון . ק'.( ובחים א פ' אמור )ספרא כרחו בעל 'כמאוהוהכהאם אחי ורחשתי לאשתו ליטסא רצה שלא הכהן יוסף של גסעשה ראינו כאשר , טאוחר בוסן גם בידם רפויה היתההנאת
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 חדשים בראשי יקרבו כי נאסר רק . לא או ההינה בצעדי כשאר קדושה לו יש אם ידענו:לא
 ש בחצוצרות יתקע וכן י"א( , כ"ת )במדבר ובמועדים בשבת כמו מיוחדםקרבנות
 יחם את חוגגים היו כי נלמר הנביאים מרברי ואמנם . י'( , י' )שם בחג במוהקרבנות
 ה' את לדרוש הנבוא אל ללכת כעם הטובים נוצגים היו אלישע הנביא בימי כבר .החרש
 יקיאהו וכן . מנוה יום היה כי אות וזה כ?( , ה' )מ"ב השבת ביום כס החדשביום

1nlywtקדש מקרא יעשהו יחזקאל גם י"ג( / א' לשעיה השבת יום את כמו קדש מקרא 
 ה' לפני לרוטההוות הארץ עם כל יבואו בואשר

 שהיום לבד ולא א'( , מ"ו מהוקאל /
 היו כי . ממלאכה 'בויים נעצרו אם כי מיוהדת אלהים עבודת בו להיות תנ דדהדשדש
 )ש"א יים:"שבקתה שהוא ההדש יום אל בניגוד מעשה יום רשרש שלפני היום אתקוראים

 ה'( , ת' לעמום ומסכר מסקת בו ונמנעו וכמש"י( : כןב מנלה ובבלי והשבעם ת"י ונדן י"סב',
 ההק את . כן פורשו ספק ובלי בחג. חדש,כמו בראש שובתום היו כי ברור גמאה זהומכל
 זה אבל . החג קרושת לו יש כן על מיוהדות קרבנות ידי על נפלא החג כי יען .בתחיה
 wv רק החזיקוהו לא הגלה מן ששבו אחרי ככר ואולי / הזקן במשך נתקיים לאהפירוש

 נתהנה היתה שלא בעת רק מלאכה בו מלעשות נמנש ולא מהעד של כחולו הבדש יוםאת
 הנעוים אצל רק המנהג נשאר ולא וכל מכל דומעה הוחרה הימים ובמשך שם( טנילה)עי'

 דבררה רושמי כל על מבטח עושים אם והנה 'ן פ"א( תענית וירושלמי ובתום' * יגח)חנינה
 ומנהגים והקים ישנות קבלות בעם היו עדי התורה בספר הכתובים ורמשפטיםדחקים כלערי גם כי קרנצניט לס סם-ו אשר ותא ריק דבר לא כי נמצא / הנה עד הזכרתאשר
 אמת וכן הכתובע, חקים כמה נוסדו כאלה קבלות על . בספר כתובים היו לאאושר
 מימי הזמנים בכל נהפרשו בכהב אלינו הניעו אשר וכהקים התורווע כי וקייםוצא
 היו .פירושים שכמה כן נם וראים פירוש. צריכים שהיו' בטקום קרמתםקדם

 בין סתירה יש רבות שפעמים הוא ברור ובן והדורות. הזמנים במשךטתתלפים
 לפעמים גס אבל האחרונים. הדורות אצל מובנם ובין קדום בזמן התקיםטובן
 הפירושים מן הרבה כי בבירור לרחליט נגל וה פי ועל ביניהם. המכמהנמצא

 היום. שבידינז פירושים כטה עם בהסכם והם אלינו והגיעו נתקיימוהקרמונים
 :שבדורות הנביאי אצל צעד. אל מצעד הלכה התורה דרישת כי כן נם לנו התודעמשמנם

 ובימי . והלאה משם לה תה מאשר אחרה תכונה לה ודתה הבית יסו מנף ערדיאשינים
ל לרקרק הוחלהגלות ק  הזמן ומתחלת . ההעברה ומן רוה וזה ובבחינתם רחקים במעשה 
 יום אל מיום דמרבו והבחינה הדקרוק תרשה למדרגה בתורה הדרישה באה אחרזוהבא
 דגצוחה אל רגולה מן שובם מעת דוערדלה הזאת החרשה ודגמררגה . ודור דורובכל
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