
 221 קיא העקרים מ ח פרק ש5"2יחמלמפר

 הנבואה להם שתגיע הנגדוש מן יש כי הה , הנבחשה מררגת כל לגלול ובכלתו המרמההכח
 מעות כפי הנבואה במראה מבהילות שרוגז יראו ופה , הכדמה הכח באסצעוה נבחתםבתחלת
 בכנפיהם ורוה יוצאות נשים שתים חזנה זכריה אמר נשים צורת שיראה פי יש ני , בהפדרגתם
 נוראים גרולש נופש למלאכים שיש שיאה ויש ס'(. )גייס ונא החסירה ככנפי כנפשלהנה
 מן אח חולת י'(, )דג") וגו' אש כלפידי ועיניו ברק כמראה ופניו כהרשיש וגיתו דנהילאסר

 הכח באמצעות בהם אשר הדברי הכח על שיפע השפע כשהיה הנביאים ברברי שבאוהדכטנות
 מאותה נבואתו שתעלה ויש , מדרגה באותה תמיד נבואתו שתעפרי מי הנביאים מן ויש .הכדטה
 בזולת נבואהו שתהיה אל מדרגתו שתעלה מי ww עד סטנה גדולה יותר סררגה א5סררנה
 הכח פעל זה אל שיצטרך סבלי באדם אשר הדברי הכח אל השופע השפע שיהיה ר"ל ,אטצעי
 בלבת ה' סלאה אליו שנראה ההתחלה אחר עת בכל טריקה מדרגת הידה. וזאת כלל,המדכה
 בזולה כלומר י"כ( )כמדגר בו אדבר פה אל פה הבהוב אסר ואילך משם אבל הסנה מתוךאש

 בשעת ישראל גל מדיגת היתה וזה , כפשוטן כולן אלא כלל חידה בדבריו יבאו לא ולזה ,אמצעי
 לסת כי וזה ס'( )דכריס האש כחוך בהר עמכם ה' דבר בפנים פנים הכתוב אטר תורהמהן
 ירוה שלא באופן כדרנהו שתתעלה רצה ספק מבלי מנוקה משה ע"י תורה לתת הש"ישרצה
 המקנלים ישראל מדרגת נתעלה וכן וספק, חשד שום בה יכנס שלא כרי בה מבוא המדמהלכח

 לסה , ההצלחה אל האנשים הישרת 12הוא בעצטו אהד תכליתותכליתה רווחיי שהוא בעצטו אחד מפועל הנבואה שהיהה אחר , שואל שישאל וראוי מ2פרק 1 החק מהטעם ההוא במעמד בפנים פנים לפדרגתהתורה
 שיראה עד סו זו הנבואה וטראות )נ( בעצמו אחד בענין )6( מזה זה הנבאים דברי יתחלפוזה
 הלי אין כי ונאמר . אחרת בתמונה אחד ונניא אחת בתמונה השם את אחדנביא

 ושנף
 הנבואה תהיה שלא שיחייב מה מזה זה דבריהם ושנוי מזו זו לנביאים הנראותהכראות
 האחר הפועל מן כי , ההכלית בחק או הפועל בחק שנוי שיהייב מסה או בעצמו אתרמפועל
 תוזזך בעצסו אחד שהא האש טן כי , המקבלש הכנת כפי פהחלפות פעולות ימשכו כברבעצכו

 פעולתה תראה אשר הטקוטווז שנוי כפי בנקט מתחלפות פקולות מסנה ימשכוהפילוסופים המכסת כפי מתחלפת ובלחי בעצמה אחת היותה עם הנפש וכן המלח,השעוה.ויתקשה
 ובלב מיותר פיצל בכבר ובהיותה מיוחד פועל במוח בהיותה הנוף אל טמנה ימשה כי , ידםעל
 בהרגש )נ( ר"ל מיוחר בתואר בבשר תדאה וכן , הגק" קיום שהא אחר לתכלית והכל מיוחדשעל
 סמה וזה , בהם כהה והחלף האברש בשאר וכן הרגש מבלי )ד( ר"ל מיוחד בתוארובעצם
 כמש וימשש מתחלפים במקומות מהחלפים באופנים כחו יראה ב~צסו האחר שהשעלשטרה
 אם ירם על כחו שיראה האמצעיים מצר אם תה , בעצסו אחד לתכלית מתחלפותפעולות
 האסצעחם מצד אם הנביאים מראות יתחלפו הדרך זה על וכן בהם. כחו שיראה המקימונופצר

 שהא ומרים לאהרן רהבם ממאמר. מבמר ק-אה וזה , המקבלים מצר ואם ידם על באהשהנבואה
 מגאז  עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודע P~S במראה ה' נביאכם יהיה אם ואסרנביאים
 פטיש הנה י"ג( הנמוגר וכו' בחידות לא ופראה בו אדבר פה אל פה הא נאמן ביתיבכל
 בתירות. 4לא וטראה פה א5 פה למינה הטדכר והוא ומשלים בדורות רמדבר הוא ונםאדבר אהודע גו( לשון 1up שיורה כמו בחלום והמרבר )ס( במראה הנראה בעצמו יתברך שהטולהם
 שאסרנו כמו )ו( הש"י סאת שופע הוזו rn~w מררנה באתו הנביחת השפע כי להורהוובא
 בו תגיע ידם שע5 האטצעיים וכפי הטקבלים הכנח כפי טתחלף הטו ואעפ"כ הנבואהבגדר

 ונשא רם כסא על יושב השם את שראה אטר אחר נביא אם להפליגו אין "ה ולפי ,דגבטוה
 מלהסה כאיש ראהו ואחד נקא כעמר ראשיה ח2ער חור כתלג לבושיה כזקן שראהו אמרואחר
 אחר נביא הנביאים אל השלוהט המלאכים שהם האמצעים וגם , צבור כשלהק טעוטףועי

 ואחר הבדים לבוש כאיש ראהו אחר בזק כסרתה ופניו כתרשיש גויתו הכלאך מניאהיאסר
 ~sff שאסרנו פנש השני מן יתחלף זה וכל ולבנש שרוקים אדומש סוסים במרכבהיראה
 ז'( )כרטס רבה בבראשית השין זה רז"ל בארו תבר האמצעי. מצד ואם המקבל סצראם

 הארץ ואת השכרם את הלא עלט שכתוב מי 98שר מנהר רבי את אוץד כורי נמעל שםאסרו
אםשריקים

 ממזכר כן גס 610 כשוס. וסמזגר )מן כעגמות: סוס ור"ח ססג5מס מ51 56 ' .' פינס סחין . סרגם מכלי %( : כנסרטרגסס ס6נסיס סיסרח סי6 . 6' בענין )6( טפרק
 ממדגר תסוו ססו6 . ותדגר לודע )1( :כשוס 6ת וכסיסרטס גסורכטס ומלגיסמסס5מיס

נפרק.י סיס גסדגס. )ג( ע(ח5סו: וס 5מס ס6מר מס"5 . סנגו6ס כגזר ס6מרט כמו )ו( : עגמוכטד סב . יככ61ס ומר"ח! )כ( : 5ס5כצחי סיקוסימין
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 לו והביא גרופות מראות לי הבא לו אמר הארק. בדי שני טבק פשה עם מדבר המה מלאאני
 לו והביא קפנות מראות לי הבא איל נדולדל אותן וראה הסתכל שלך בבואה ראה להגאסר
 עצטך משנה חים בשר שאתה אתה וטה א"ל קפנות אווזן וראה הסתכל שלך בבאה ראהק"ל
 שדעת נראה . וכמה כטה אחת על העולם והיק שאסר סי רוצה שאתה שעה בכל גווניםלכסה
 שהיה חושב היה אבל מהשם שופע או שפע הנבקה מציאות שהיה להכחיש היה הכותיזה
 אחד היותו שעם שא"א מצר אם תה , אחריהם והנמשכים הפילוסופים בדעת הטדטה הכהפעל
 מחייב עדפה מהשם הוא אם לחשוב טביא זה שהרי טתחלפחז רבות בתמונות לנביאיראה
 אותו סתר וזה . חומר בעל אל שיראה א"א הנבדל שהשכל מצד או , הפועל בחק 1uw ארבוי
 טתהלפות בתמונות יראה שהדבר כמו כי הראשונה הטענה אם , המראות במשל מאיררבי

 שיראה המראות הלוף כפי עכורות או בהיראן או עקומות א ישרות או קטנות אוגרולות
 ומהדבר )מ( מלע"פ עכורים 14 זכים ש עקומים או ישרים היהרם או וקטנם נרלם מצרבהם

 מתחלפות ובתמונות רבווז בתמונות לנבהרים יראה הש"י כן , בעצמו משתנה אינו בהםהנראה
 כי , משתנה ולא בעצמו טתרבה אית יהברך וכהוא ואע"פ האמצעיים ובהירות זכהזכפי
 הנראה הדבר ישתנה נ"כ וכן , התראות במשל שהוא כסו האטצעיש סצר יבא והרבףהשנוי
 יראה הראווז זך ועא )ט( במראה הנראה הדבר את הרואה הארם שאם , הרחצים חלוףטצד
 אחר בתואר הנראה את יראה הראות חשוך או הראות חלוש הוא ואם אחד בהואר הנראהאת
 השנית הטענה ואם , אחד בתאר הראות לוך הנראים בעצטם הם והמראה הנראה היהרעם
 אלא בה באסת כן שתהיה תמונה במראה שאין הית עם בה תמונתו נראית ואעפ"כבקיומה תלוי קיומו ואין בה נראה שהוא המראה מן נבדל במראה הנראה הדבר או שהארם כסוכי

 לנבא נראה הוא הנה שוגג וא"א נבדל שרגא אע"פ הש"י כן , עינים למראה כן נראיתשהשו
 אלא האטת לפי במציאות כן התמונה שאין הכע"פ עטו מדברת שהתטונה ורואה מהבתטונה
 ותאמר תשאל ואם . זה זולה ולא האמת לפי המראה כונת היא לנביא הנשסע בלבדהקול
 תשובתך , אמת ידו על הנסיע "rPn במציאית כן שאינו מה האדם שיראה אפשרוהופך

 ואעפש במציאות כן הענין אין הנה עמו מדבר אחד שאיש הצודק בחלום )י( האדםוכשיראה
 ההורעה הגעת ותהיה בטציאות כן ואינו אליו מדבר קול וישסע כן שהוא )כ( החולםירמה
 שארם הטראה או החלום מענק רורך זה על כן , אפתי ההא הצורק החלום ע"י לאדםההיא
 שבטמאה כסו כי , אליו הנבאה הגעת ענין הנבא יבין רברים קול שופע או תמונתו בהרואה
 עהזוא כסו בה במציאות כן במראה ראה שאדם ההש התפונה אין בה תמונתו רואהשאדם
 שהיא אע"פ במצהלות כן ולאינה הנביא ורע לנבהל הנראית ריזמונה כן בפראה שהיארואה
 הענין הודעת או אליו הקול הנעת אלא אליו הנראית בתמונה הכונה ושאין כן אליונראית
 נמצאת במראה הנראית החסונה שאק אע"פ שבמראה כסו , אמת שהה! המראה עליושתורה
 יורה שהוו! לפי בעצמו נראה הא שבמראה התטונה עליו  שתו-ה הענין מ"מ האפח לפיבה
 אע"פ אטת הוא במראה הנרמז העניו הנבקה במראה ע"כ וכן , אמת שהם! בה הנראה הדברעל
 בפסוק שזכר אתודע אליו בטראה שלשון ואפשר . בעצטה באמת אליו הנראית התטונהשאין
 בחלום שאמר סה הו4! יכ הדרך זה ועל ]6[ שאסרנו. המראה ענין על ירמוז '"כ()נמדי
 והנבאה בטלים דברים בלא הלום אק כי לנבאה התלום בין גרול הבדל שנם עם כי , בואדבר
 בזולת ל5( אליו סובר קול האדם שיצייר אפשר שאי לפי , שאמרנו כמו ואסתי צודק עניןכלה
 ישסע שבחלום כסו כי לומר בו אדבר בהלום אטר ההלום ענין כשיתבונן אלא גשטיםבלים
 הס! בה אשר האסב הנבואה ענק כן , האמת לפי כן ואינו סדבר אדם ויראה אליו מדברקול
 אליו הנשסע הקול עתוין היות אם מהאל במציאותה הכונה והיא לנביא ההיא ההורעההגעת
 , בנבואה מששום אחר חלום רז"ל שאמרו הא וע"ז , במצט!ווז כן שאיה )מ( אטת גשמישבכלים

 ינהב"רשרשים
 656 גסמיס כסיס גז51ת )5( : עמו מדגר6חך . כסס סגר6ס ססךנר )ח( : זס סקסניכפיק
 6טס*כ ס6וגיס זו5פ 5סמוע 65דס 6"6 כי .וכו' סיס . סריות זך סו6 )ט( סמר6ס':י סכסךסברס
 שיגיס65זס

 לסיריי
 סכחוכ 6מר 5כך 6וני1 כ5י גח5וס סומם610 5ר6ות יוכן 6סר עד וזסירין

. סייס 6מח ססו6 . כן ססו6 )כ( : 6מתססו6 כי . גמני6ות כן סיסים )מ( : גו תזכרכחמוס כמ15ס . סכויק כט15ס )י( : כטוב עמסןולספין
סס"י

ענפים
 tnPS עיף . וכו' כטייס דגליס כ65 מ15ס 6ין כי וכו' כי 6דכר כמפס מ"פ 610 ג"כ סדרך זס יעל ]6[פ"נ!

 ג6טל בו 6דכר כמקוס מעגין רו"ח דטמ 5סי מממכר כדכאי גחכ6ר מס כי ~ס 8מר סב"כפרק
 : ע"ס ג)5 כפריס דנריס כ)6 אדפיס סמ)ומוחט5
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 לנבטכם הנראות התפרטת חלף שאק מהמראחע מאפי רבי שהביא הוה הטשל מןתתבאר
 ולא ושנהים המראווה רבוי שאין כסו יועברך בחקו ושנף רבף שיחיבו סמה רכסים ול8)ג(
 ע"כ כיה יתבאר . בטדאה הנראה הדבר אל שעי ולא רבוי מחייבים  ושנוים הראיםרבוי
 בחק ולא הפיעל בחק לא שנוי שיחייב ספה טזה זה הנבשים ברברי וצסצא השטיוששק

 בהכרח בעצמו אחד הוא הענק הנה המדברים מצד הדברש ישהנו אם אף בי תה ,התכלתן
 טתננאים נביאים שני חין , אתר ענין לומר רוצה נביאש לכסה עולה אהד מגטן ע""( ס"ס דףיי )פסדתן רוגל שאמרו מה וזוי . בהכרח אחד תכליות אל בהן יאין ולחה אחר מפועל שדשאחהר

 : הפרק בזה לבארו שרציט פה תהו , אחדים ברברים כלומר אחדבסגנך
 יצירהו בהחלת האדם נטצא אנחנו כי ונאמר , למאמינים מדרגותיה חלה וצערי מציאותה הבנת שתקל כרי מדרנותטה וחלוף הנבאה סצינות ציור מ שנבאר וראףי ימ!ופק
 והריח והטעם המשוש שהם החמשה החושים בו י שניצר 2ה אחלת ש nwen מכלריקן

 צארע בתחלת כי , זו אחר בזו אבל אחת בבת האדם אל יגיעו לא וזאפטת חשלו , ידידתלהשסע
 הנמצאות טן טונ בה וישיג המשוש השגה שהיא שבהם נמה ביותר אלא ושע לא העקםלאתר
 מעת וכשירחק , זה ועלת )נ( והחלקות והשעירות והקושי חורכות והטבש וכלרעת וזיקה-כחום
 כמתוק הפעמים סוג והוא נכבד ויותר דק יונער הנמצאא מן אחר סוג ישיג הבפן מן ירעעוספק
 הנמצאות מן אהר מוג ישיג יצירתו מזמן יותר וכשהוחק , וזולתם והחרקן והעפוש משמהןוהמר
 אחר מ% השמע בחוש ישיג יותר וכשירחק , הריחנש מן זה סולת והנבאש הערב כריח רקיותר
 , זה חולת והברלטהם )ד( והלעגים )נ( הקולע וזה הריח טחוש גדול עתר ובמרחק דקעתר

עתר
'aT 

 דממשה ההשגות מאלו אחת וכל . חח וזולת והברלההם והתממות במראות הה מכולם
 ולא )ו( חיויהנים. ושלתמם דקולות ישיג לא הראות בי )ס( הברתה טושנות טהשיג ירהתקצר
 הללו ההשנות בו ויושקעו המרתו מזמן יותר וכשיתרחק . ורשולות המראהו חך,נשעם רויתחוש
 וישיג )מ( המוחשות  וודית מ( שדכא הראשעה מן נכבדת יותר אחרת לסירנה יעלה בהםויפוגל
 פעם כשיראהו החוש שהשע הרבר יכיר בי , החוש מן הדבר שטים אחר ההכרההשגת

 ההשגה וזאת תכירהו, בדמיונו כשנחקקה ההיא ההכרה יזכור ממנו שנעלם פי עללשואף
 מסע שיפשיט הוט! יותר שבליה השגה וישיג אחר שער לו ויפתח הראשונות ההשגות~( ירי ש אחרת למררנה יעלה יתר בשנים וכעאנדל , הראשונה ההשגה באמצעהע )ס(לו
והמוחש

~wawn הארם מן והדברי החיות שיקח כמו הכולל הענע מהם שכלו ויקח הפרפים 
 וכשיבא , בתושש הטתחלפים הפרטיים כדברים לא המין לכל משותף דבר )כ( עחהומשפופ
 והא , זה קודם בו נכנס שלא אחר שער לו יפתח בלמתן ונרגיל בשנשיותר

 שיברי
 בין )5(

 לגבהי ויקע )ג( האנושי השכל יעמתו שעליהן הן מדרגות הארבע חולו y~y ,יג הראשונות ההשטת בכח וראין טה וכל התכסות כל כן ירי על בזה ויזויג קצתם אלהם וירכיב החוש מן וישגו שלא המושכלות ויקח והנמנע ושאפשר המחוייב ובין ויתקרההעצם
 דק ואלו )ס( בלבד מהן שלש ש שתים על ויעמת- בהן יקצר שהש סי יש אבלמהן.

ההשגיךמאשום

 סכנר6 וטס . גו סג51ל מס ותהלת )6( יp-e : סתמוגוט רווי רסיס. 651 )ג( מסחותי: פנלסם"י
 סתמסס סם חח5סכו

 6חר כזו 6ל6 6חט גנח אינס סס %ס וטעפוסיס
 סו6 . וסלטנים נג( : נו 1כץ65 . וט ח1לח )כ( :זו
 רניט ופל , זמר כלי מיני כ5 כלל על סג6מרסס
 סיו סקרנטט ע5 מסיס סייר גס מתיגי נס'כחיי
 . עכ"ל וכו' מחלט על נגולח על לנזנקת לתניןסמגס
 ט' ר"5 לטנין סססר כגליון סס גדססופירנסו
 כסוג סו6 לחנון סס 61"כ . עכ"ל נגיגוחעיני
 סיס ססכדל . וסכדליסס )ד( : "יגיס סרגספכולל
 זס לקול זס קו5כין

~ 
 יסיג ל6 סר16ס כי )ס(

 6"6 וכו'. סמרטוט וסטעס סריי ועיגו65 : וריח קול סוס לר16ת 6"6 כי . וט'סקולות
 ססנח )ז( : קול 16 מרקס סוס ויסריחוס
 ססכרס ססגט ויסיג )ח( : שסיס ס' .סוזוטסוח

 6תס כסריס סף . סחוס חן סונר סיעלס6חר
 6ח"נ סיעלס p~pfi 6זי מס כו וסכיר כחוסדכר

 כקירקסו אנו שתו שכח סריס סיכר שעומעיגון
 . ככר סריס מס סזסו בו יכיר 6טרטסעס
 ט סמוחסוט סאת . סר6סונס סססגס כשמלעוס)ט(
 סמוחסוט ססגח סן . סר6סוגוח סססגווש)י(

 דכר )כ( : ססכרסוטסגט
 מסוטי

 ען"ת . ממין 5כל
 קריך כ"ח וכל מדבר mt~S קריך ס6דס מיןכ5

 סמוחסוט ססגת . מדרגות ס6רנע 1561)מ(
 טנעו 5פי כקמר . מסן יסכור ול6 )ג( :יקרס מעכס כין וסכך5ת מכלית oarol ססכרסססגת

 נ גךולס יותר מדרגס 6ל ט,ד לכ6 לו 6"66דס
 כ55 6ל ממוסגות שכד סססגוס סן 1561)ס(

ס6גסיס
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 העקים 1 פרק לאישימאטרספר214
 ההשנוע אלו אחר כי אפשר כבר )ע( גלילם . האנעים כלל אל רגושטת כלברשכשנח
 שלא שמי כסו כי , האדם אותה נשער לא אוו-ת ומדרנה אחר שער האים אלשרטה
 יבין ולא כ% בהם לנפער יונל לא והטראים המאורות ענין לו יסופר אם מימיו מאורותראה
 לאדם יטצא שלא כשע"פ אפשר בן , הסשנל תענוג ענק המרש יוצער שלא כסו הנווניםהלופי
 אלו שאחר זה על יעיר רהטכל,והחוש אצל המיר כבר גדלה יותר מדרנה הטבע ומנהג דררמצד
 הכפה ברברי פרבר מבעו מצר האדם בו ישער שלא אחר שער מה לחוש יפתח סדרגוהדך4
 בל התמה זה לידע או לדבר טררכו היה שלא ומהיר צח בלשק לאח"י Qw1 שיר בדבריאו

 כמו ההוא, הכח לו בא מהיכן ידע לא עצטו והוא דבריו וסדור ידיעתו מענשי אותוהשומע
 יתרון פנל ויכר יתפרסם כבר ואמנם , ההא הבם לו יבא סהיכ! ידע ולא הדבור ילכדשהנער
 הארבע אותן אצל יעטור האנהטי שהשכל וכמו הקודנו. רוח תקרא ואינת ששדרגה בזה,טדרגתו
 יעבור ולא דוגערש רחץ של המררנה על שיעכור סי יש כן , פחן יעבור ולא הראשונותמדרגות
 להזק שיעשו פעל אטה מ-צר ואם מבעם מצד אם חזק המרפה שכחם סי האנשים מן תש .טסנה
 יש דסענות ירטה כך וסתו אוב בעלת אשה הקוסמים שיעשו הטעמים כסו הדמיעיהכח

 יש זה ובעבת- , האופים ושר הטשקים ושר ונבוכדנצר פרעה כהלומות חרקים חלומותשהגלום
 מהם שנם אע"פ כי מלבם המתנבאים הנביא שקראם הם אלה נביאים שהם בנפשםשירמו
 הולכים אשר הנבלים הנבהרים על הוי יחזקאל אטר , לפעמים יכזבו שלא אפשר איצודקש
 )שוק56 דנר לקש ויהלו שלחם לא סי א' גאם האשרש כזב וקסם שוא תזו ונף רחםאחר
 הבה תבע שכן בקצת יכזבו שלא א"א בקצת דבריהם שיצדקו אע"פ כי שאקא טה כלומרי'ג(
 בלא 5הל1ם א"א כך תבן בלא לבר שא"א כשם רל רבותינו אמרו , ההלומות בעל שהואדוה

 או דגה המדמה הכח על הדברי הכח כשיגבר ואולם . זף6( 'גוס דף )נרכש במליםדברים
 האלמות כחיב רמי רבא יל רבותינו אסרו כלל , במלים דברים בלא צודקים החלומותיראה
 ע"י כאן מלאך ע"י כאן קשיא לא יכ( )נכונר בו אדבר בחלום וכתיב י'( הלויס היברוהשא
 כשיגבר כי ע המדמה כח ע"י או הדברי כח עץ כלומר ע"נ( ס' מגינם ע"נ, גיס לנוטת2טד
 שלא טה בהם י2דג מראווה "ע צודקים חלומות האדם יראה המרמה הכח על הרבריהכח
 דרויש הכנה תהיה כן המדמה כח על בשכלי הכח דלעגברות שעור וכפי , לכן קורםהשע

 שההתנבחות לפי אמל הדטיני הכה על הרברי ריעץ נתגבר האנשים טן יש כילנבחשי,
 הנבותיי השפע לקבל מוכן הדברי הכח שירוה אע"פ , בהקש הטרמה הכח סטאר ההטה'חזקלא
 אם כי ההוא השפע עלי יחול לא דוברי לכח והתעדותו המרמה הכח התגברתי מצדהנה
 אחר , נשמתו  שתצא כסלט נדולה הרדה יטצאהו אסוריו ויסכו אברי ותרוקעו ובצערברתת
 ההא האיש ויחלום לילה הזית בהלום הדברי הכח על הנבחיי השפע יחול הצער זהכל

 הנבדלים הדברים ממושכלות אם )ס( לכן קדים הפרג שלא מה באם וישיג נבהעייםתלומתע
 הראשונה היא תו , לחה שרוטה ומה הכולתך המציבות מענעי או פרמיים מעגיניםואם

 אחר שער לו מתח אבל הזאת המררנה על יעמסו שלא סי ורם . הנבואהשבמדרטת
 כמדהיה תה , אחריה ופעמים הראשונה המררנה קרים זו תבא ופעסש נעו טץלה יותרומדרנה
 הכחווי שניהתגברתן

 ובלא רתת בלא הננואיי הרוח "לט שטיול ל5ררגה יעלה ואז שחה
 מראה תשיא המדרגה וזאת , ביום עלי נופלת בהרדמה או משכב עלי בתטמות אם כיזיעה
 והסוסים בנשים בעצמם אמתיות בלתי צורות הסרסה הכה באמצעות בה קיאה מחצץאו

 להתגברות ואולם , בעצמם אמתיא היו שלא בהן וכיוצא עטם שראה קצן וכלוב זכריהשראה
 בעצמם a~lnDR הצדיות אותן עליהם שטרו הענינים ישים )0 הסרסה כח ש הדבריהכח
 מן יש , הנבואה ממדרגות השנית המדרנה הש האת , אמתיות ההיו לא וכהן שהצוויץאע"פ

 יניההו ולא תחתי שיכניעוו ער יוזק גדול תגלחת המדמה כח על הרברי כחכשיתנכר וחי , גדולה יותר וסדרנה אחר שער לו יפתח אכל דשאת המדרנה על יעמוד שלא סיהאנשום
 אמתיים ענינים הם הנבואה במראה יראה או שירמה מה אבל אמתיים, בלתי צדיותלרמות
 מסח-ות אלהיים וענינים הטצשות מסודות אסתיום ענעים כולם שהיו יחזקאלכמרשת
 לצרכו פרמי ענין זה אי כן גם לו ומהנ"ע עש מדבר מלאה ישמע או הדאההפרכבה

 ענינים הן ן , האנשים בעניני לבא העתדי יטיעהו כזלל לענין 14 זולנה לצורךאו
 םהלישתשש

 6ססר נגר )ע( : כסרקן הקמן סיטכ6רכמו סמקכם שכר מלרנות ס6רנע שטן .שהטיס
 : מירגוח ין ms . סססנוט 156 6חרכו מגיעים ס6ינן ס6גסיס כ55 ססנחעק

 : מחומר מן . סנגד5יס סדכריס Dt~n(PtS 06)01 5נ6 61"6 סק~דס חס 6ו ~((5Ohtמנרגט
קשח סב" . סגורת 16טן ע4סס סייח 0ענעיפ יכיס)נ( מלראפ ז' 156 כ5 קוימת כ,ו5ת סננ61ס5מדרגפ
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 225 קינהעקרים * פרק ש6עאמאמר .ספר

 המררנה היא וזאת , האנשש בלל או אומחז או לאומה כוללים או כה יאיש "יקישה(
 הא תבא ופעטש הראשונות אחר האת המדרגה תבא ופעמים . הנבאה ממדרגותהשלישינו
 מדבר ק% שמע נבאתו בתחלת כי בשטאל הענין שהיה כסו , היקבל הכנת כפיראשונית
 בהכוץ זה ההר לא טקום סכל אבל , עיניו לנגד תמונה ראש ובלי ח"י רתת בזולתאלט
 שתפל הא היקיצה בעת וטחנה מראה גל כי במחזה או בכראה היקיצה בעת דוה אבלססש
 אלהים ונר הכתוב אטר וגן , השם החלק מן מ"א פרק ז"ל הרמוים שכתב כמו ה' ידעליו
 הוא כך הכתוב ושעור ל( )ט"6 אלהש ארון שם אשר ה' בהיכל שוכב ושמואל יכבהטרם
 שמואל אל ה' וקרא בעזרה בעליתו כלומר שוכב ושמואל ה' בהיכל יכבה פרם אלהיםתר
 ראלרך השפע יחול לא ובטלם . כולם הנביאים כל מדרגות יגיע הנה ועד . במראהר"ל

 אחר רב זמן הנביא יעסוק שפעמים עד אלהי ברצון אלא טוכן האיש יהיה אם אףהנבואיי
 הנבאה שתגיעהו כדי פבעית הכנה איזו לעשות יצטרך ופעמש , יתנבא שלא הנבואה לושבאה
כאלישע

 שאמי
 המדמה לכח סבא שאין מאלו גדולה יותר למדרגה וילה אבל הללו המדרגות על ייסודשלא מי ויש . נ'( ע"נ ה' יד עליו ותהי המנגן כנגן וההר מנגן לי קחו ועפה

 ישסע עימו לנגר תמונה ולא סלאך ראית ומבלי צורה שום ירפה ולא יראה ולא כללבה
 ביום, ער בהיותו אבל טהרה ובלא מראה בזולת וזה האנושי, השלמות שיושג בטה לקצתםאו האנחני למק הנהגות או והנהגה לאומות או לאומה כללים ענינים תודיעהו אליו מדברקול
 לעתם ולא בהקיץ התשובה מיד תבואהו בשאלה .וישאר מחשבתו שיכונן עת בכלתן

 אדם שיש-א ראוי אק האדם אליה נשיגיע הזאת והמדרגה , שירצה עת בכל אבלרהוטות
 מכל נבלותו שנבדלה ע"ה רבינו משה אלא האת למדרגה שהג"א מי אצלת הנק , מלאךאלא
 סדרנות הארבע והם הלק פ' בפירוש ז"ל הרמב"ם שמנה הבדלש בארבעה הנביאיםשאר
 א"2 ידבר באשר פנים אל פנים סשה אל ה' ודבר שאמר בכתוב שנרמזו והן בנבואהשסנינו
 מלאך ירי על נבחחו היתה שלא ירמוז פנים אל פנים שאפר אחר כי , מג( )סמום רעהואל
 במראות היתה שלא קימח איש ידבר כאשר ובאמרו , השלישית כמדרגה )ו( אספרי שוםולא

 פרבר הקול הגומע ער עומד היה משה אבל . השנית כמדרגה עליו נופלת בתרדמה אוהלילה
 רעהו אל איש ידבר כאשר אבל , הראשונה כסררנה צער ולא רתת לו מגיע היה ולאאליו,
 הכתוב אטר , אליו מדבר העול שוסע היה מועד אהל אל לבא שהיצה עת ובכל צער. שוםבלי

 הכרובים שם טבק הכפרת מעל אליו כדבר הקול את PDrll וגי מועד אדי אל מעוהובבהל
 אלת באה ומיד ס'( )סם לכם ה' יצוה כה ואשמעה עמרו שאכר הכתש העיר וכן , ז'()במדנו
 את משה ויקרב צלפחר בבנות וכן נסס( וגו' לנפש מסא יהיה גי איש איש ע"זהתשובה

 הארבע אותן לו יקדמו לא אם כלל הנבואה פטדרגות מדרגה לשוב הארם שקיע א"איאמנם : דוברות צלפחד בנות כן התשובה ובמתהו כ"י( גבס ה' לפנימשפטן
 שורה הנבואה איו ויל רבוהינו שאסרו כסו )ם( שסנינו הטבעיות הראשונותמדרגות

 לו שיקדם בזולת כי ע'( דף סגסזרין , ע"6 5"כ דף )3רגוח קומה ובעל ועשיר גבחי חכם עלאלא
 מה הוא ולזה , כלל הנבוכה עליו שהחול א"א הטבעיות הטעלוה שאר עם החכמהפעלת
 רחק מדרגת קרטתהו שלא לרמח ארבעה בסולם היה פעלית כסה אבינו יעקב עלשאטרו
 שנטמן לפי לנבואתו שקרסה היא החכמה טעלת אלא לנבואה לפעמים קורפת שהיאהקודש
 בחלום ואפילו אליז מגעת הנבואה היתה לא זה בזולת כי שנה עשרה ארבע עברבבית
 קצתם והחסידים והצדיקים הנביאים התחלפו כי שתרע וראוי )ח( . הנבואה טדרגות תחלתשהיא
 וירפא כהפלתו הנשם יוריד זולתו להצלת אם / כרצעו העולם בהיולי לפעול העליוניםהגחות אלי שישמעו עד הזק דבק בעליונים נפשו שתדבק סי יש כי , בשי"ת הדבקות בעניןטקצהם
 שנמצא שכפו עד , ואלישע כאליהו הסתים ויהיה לכסה האש ויוריד העקרות ויולה-ההולים
 חברו את כשיראה או הטעם מבושם שהוא בדבר האדם ישער שכאשר הטבעייםבדברים
 ישער כאשר או כאליהן, חניכיו )6( ויוהכו הריר הטוציא הכח מאליו יתעורר הבוסראוכל

 ישמעו הזאת הזכה הנפש כן , הכליא )3( ויסתה להוציאו הזרע המתא הכח רעעה-רהמשנף
 אליהשרשים

 1ר*ח )ח( : 5ס6ריך ממחגר ר5ס ס65 5656עי5 גחוך 05גני6 0טגיגיס 6מממ מרמז 610גזנרי
 וסחסידיס 1;75יקיס סגגי6'ס סחחלסו כיסתזע גמזרגס )ר( : סרטייס חלקיים. )ק( : ס15ווחשחן

 . חניכיו )6( : ל כ5 וכו'. גטין מקגססק5חס מזם לעיל נוכר סו6 כ6סר כלומר .ססליסיח
  סכליעס מגיס לאטלס מעי  פיוס  ימיךbto  סירו"ל כמו )ס( : סנג61ס סל כסריסיתנמזרגס
 סג5י6. )כ( : חגך ערך כערוך ועיין , 5סיגיסקרוג רמז סרז"ל גזס סמסטר כו,ח . ט' סגנו6ס6ין
 : כלי6 ערך כערוך ועיין ,סטן סוגר סטכעיוח מ7רגומ ד' על 156 מזרגוחגז'
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 העקרים הש י פרק שלנטימאמרמפראפ
 דבר על הנפש* הכח שינזרו ושיכף הנפשיש הכחווו אח לעבוד נבראו הגש0יש שהכחותכסו כי , סעוץה רוח או סמר או פל כרצתו בעולם ויתחדש בעלם אשר הטבעיים הנחא58יה

 יעבדו בעולם אשר הטבשהה רקחות כן , בפעל להשלימו חאפרים הנשטיים הכחותאזעוררו
 שכאשר עד , אלהים ישסעו כן ועל אחד נאים כולו הטציאות שכל לפי , הזכות הנפשותאת
 הארץ בכ,יעת או רעש או חוזק גרולה רוח אי וממר טל בהתחדש הזאת הזכה הנפשתצייר
 שיעבו ופשר . להשלימו סיר השהפסד ההרה עולם את הטנהיג הכח יתעורר בזהוכיוצא
 רצוט לעשוה העליוטח הכחווז אליו ישסעו עד הכנעווי סחה ליותר החסיד או הנביאמדרגת
 הן אלט, ומשועבדים נכנעים הדברים כל להיות זה חולת מתים ולהחיות לסמה אשלהורים
 סדרמתידם ריזהלף כפי ובנביאים ובהאדים בצריחים זה ויתחלף , נביא בלחי או ננטשנהיה
 וסופתש אוהות בעולם ויחרש המבע על החסר- או הנבטו ימשול הדרך וע"ז . החיבדבקות
 שיגענו החפירש מן יש כי מקצתם קצתם החסידים יההלפו ובזה . בדבקות מדרנתו שעורכפי

 ט64( פ"נ זפ )חעגימ המעגל כחוני ומופתים וצתות בעולם לחרש שייבלו הדבקות מןלחדרנה
 א1ק וכלהם ע"6( כ"ס יף )מוגע שקי בן פנתם חיבי ט"6( כ"ס דף )מס רומא בן חנינאחיבי
 כלל בומע מופת או אות יעשה שלא מי הנבשים טן תש , כ% הנבואה למדרגת הגיעושלא

 בהפלתו הכסר שהוריד כשסכול אחד אות שיעשה סי ההם , ומלאכי זכריה חגי אוכירמיה
 חזותו ורפפות סנחריב מפלת כישעיה שלשה או שנש שיעשה מי ויש חמש, קצירבימי

 ovs או לכל מפורסמים היו ולא גדול זמן טחמירים היו לא בשהם ישתתפו כולםהנבאש ירי על שבאו הנמש כל וזולם . אלישע כאליהו יותר שיעשה ויש , המעלפן צלוהשבת
 סכל יותר רבים שהיו עם סשה ע"י שבאו או סשה שעשה והמופתים האווזות כל אבל ,גדול

 ארבעים שהחטטי כסן גדול זמן וטתמידין סשרסמים בשהיו מהם נתעלו הנבקעים כל ל.יהבאים
 ולא באמרו מלתו לנבואת ננואהו בין אור ההבדלים אל שרכז אחר כי זולתו לנסימשה נסי בין התורה בסוף ההבדלים אלו שנזכרו מה ולזה , לילה אש נצמוד יומם ענן ועסתישנה
 שבארנו הררך רעל 5"7(, )7נויס פנים אל פכם ה' ידעו אשר כסשה בישראל עוד נבשקם

 בין שיש נ"ב ההבדלים לבאר שב , סלחו לנבאת סשה נבואת בת אשר ההבדלים אלשרפז
 אמר רבוין על להורות )מס( ה' שלחו אשר ההטופחים האוילות לכל אטר , עלתו לנסי משהנסי

 , עליו רוילקים לץיני פרסומן על למשווע ארצו ולכל עבריו ולכל לפרעה מצרים בארכןלץשות
 רומז הה , אוראל כל לעיני סשה עשה אשר הגדול הצערא ולכל אמר התמדתם עלולהורתן
 במדבר שהיו שנה ארבעים כל לילה האש ועכוד טסם הענן עטור פהתמדת שאמרנולטה
 ישראל בית כל לעיני בו לילה חשה טוש ימם המשכן על ה' ענן בי הכתוב שאמרנפו
 שהשפטם טה כפי טדרנתזהה אלוף הנבואה ציור בהבנת רורך זהו , ה'( )סמזט מסעיהםבבל

 מה וחץ , הנביאש משאר לזולתו משה נסי ובץ לזולתו משה נבואת בין וההבדלהחלוקה
 : לבארשרצעו

 שם בשיריה אבל , מוכן הבלחי על הנבוסה להגעת כלי יהיהי נבטח שם יהזה כשלא שכחבט ההררגווז על הארם ל תחול הנבואה .)6( יאפרק
 טצשותו נחאטה דבר תה , הההרגות בחרת סוכן הבלתי ,ל הנבאה תנע כבר )נ(נביא
 הכתוב אמר הנבוכה, למעלת חכסטהם עם טפשיהם ישראל כל שהניעו תורה מתןבשעת
 הנבטיה למעלת ולא . האש מתק- בהר קהלכם כל אל ה' דבר האלה הרברש את ס'()ונכיס
 YUtN ומש"א הנבלשה ססדרטת האחרונה הטדרגה שהטו בפנים פנים למדרגה אבלבלבד
 משה אל ה' ודבר עליו הכתוב אטר , מרע"ה מדרגת היחה והיא אלהי בחפר אלא אלקקהאדם
 בפנים פנים תורה טחן בשעת ישראל כל בטררגות ג"כ ונאמר )"ג( )ממוח פנים אלפנים
 שיצאו רגלי אלף טועת שש בי מבוזיר חנטו ' ס'( )דנייס האש פשט- בהר עמכם ה'דבר

 כן והע"פ מז גדולה לסררגה רשיץ הס לא ובלבנים בחומר ק11ה בעבויה מורגליםססצרים
 העם ישמע בעבור העק בעב אליך בא אנכי הנה הש"י אמר , טרוקה באטצעות אליההגיעו
 nmD ושהיא נדולה בטדרגה לך ולהגלות עליך לבא רוצה אני כלומר י"מ( )סחט עטךבדברי
 שהנסע והא שאפשר גבהיה היוחד המדרנה הטו וזו , עפך בדברי העם ישסע בעבורעושה אני זה וכל אליה ראוי עוינך הענן עב הנקרא החוסר ועכירות בעובי שאהה אע"פ בפניםפנים
 דברש ק% ד'( )7נריס הכתוב אטר , תמונה שום ראית בטלת אליו מדבר קול בהקרןהאדם

 חתםשרשים

( סוס סס יפיס גס65 זוקק סו6 סזכרט כמדרגים ע01bo 5 ע5 טח% הנבואה )6( יאפרק

 טגיע כנר )נ( וכו': 5סגעט כ5י otoln גגי6 סףמס . וכו' כמדרגות
 ועין מוכן סגפתי SP 6100 0נגי6 ע"י . 0ננו6ס su 0760 ע5 טחות סי6 ססגנ61ס לעךסנטרנו

%61קי
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 יצג קיד העכןים יא פרק whff~מאמרספר
 תמהין הס שלץ האים אל הנבואה הנעת באפשרות טסופקין ושזע הספק מלבם שיסתלקנרי ואי סשה ובאטצעמ אלהי בחסד אלהי ההניעו , קול זולהי רחים אעכם ותמונה כבמעשאתם
 ויראה 5"ו( )"ס 1נ4 הצם אליהם ק% שסע אשר בור כל מי גי ונצמרים תורה טחןאחר

 היה לא מש" אבל , השוא רגום ער ד4,דם אל הנבהרה הנעת באפשרות טסופקין העשישראל
 קול עם ישוסע אמר כן יעל בכללי לעם הגעתה על אלא אחד לאיש כמבואה הגעת עלתסה
 ידבר כי ראינו הזה העם הכתוב אטר הגעתה באפשרות החיו הדמע המעמד ואחר 7'( )טסוא'

 הניעה וכן דיה. הספק מלבם הוסר מעמד שבאותו שיראה ס'( )סם ח"י האדם אתאלהט
 קדם שלא סי הנבאים בני בכל היה לא כי , הרורגות אלו בזולת לאלישע מאליהוהנבואה
 השם בשרצה שהרי , אליהו את לשרת אלישע שיבא קודם פסנו וללפפי אליהו אתלשרת
 סריגה מאגל שפפ בן אלישוע וזרע בנצרב לו נאמר )נ( אליהו את לקריעיתברך
 יותר גרתה לחדרנה הניע אליהו ובאמצעית י"ס( כ' )מ)סס תחתעי לנביאתמשח
 בבאור ז"ל רבותינו שאמרו ער סשה באמצעות שהג"א למירנה הגיע יהחמע ומן .טכוסם
 לה אוי אמרו הדור שבאותו זקנם לבנה כפני יהושע ופני חמה כפני משה פני הזההענין
 לא עצמו מצד יהושע כלומר , ומ6( O"D דף נטס6 )ננ5 כליסה לאותה לה אוי בושהלאוהה
 ההד ולזה , שהנהג מה שהשיג הא סשה באמצעות אלא אלטו שהגיע למדרגה שיגדף ראפהיה
 ואץ מהשמש אוה שמקבלת הלבנה במדרגת ההוודע לירח האור שמולקת החמה בחדרנהכשה
 יההמע ראוי היה לא בי כליסה ולאחיה בושה לאותה לה אוי אמר ולוה , סעצטה אורלה

 הגבעים על כשה באמצעות הנבחשה כל ומה הדרך וע"ז . טרללך מצר אלא מעצמולנביאה
 עכך ורברתי ויררתי י"6( )סמונם הכתוב אסר עצמם חצר אליה ראמים היו שלא אע"פזקנים
Dffהצד לכך ראוטן היו שלא אע"פ כלומר , עליהם חסמתי עליך אשר הרות מן מנצלתי 

 השיב י"16 )טס במחנה מתנבאים ומיהר אלדד סשה אל עעשע כשאטר כי תמצא ולזה .עצמם
 חרה כולה הזאת הנבענה כי בעבור כלל בזה לקנא לה ראוי אין כלומר לי אתה המקנאטשה
 לנבוחה וראמים עצמם מצד נביאש יהיו ה' עם בל יתן סי , ובאמצעותי רוחי מצדעליהם
 לחול ראויים מהיו עצסם סצר שהם אלא באספקתי נלא עלטכם רוחו את ה' יתן כי ,בזולתי
 שמהנאת כמו )ד( כי הררך, עזז הא דוה בדבר האמצעי צורך הצנין . אפצעי נבלתיעלטכם
 השמשניצען

 המקום יאיר חשוך בקום אל הניצוץ יתהפך המלומשת כבראה בהכי זך בגי
 הנביא על כשירד האלמי השפע כך זה, קודם טאטא המה שלא טה ההא ההההפכות ירי עלההוא
 או שלם הבלתי על הנבותיי הרחה שיחול אל פכה זה תהוה ראוי הכלתי על ממם יתהפךהשלם
 מטה נדול טוכן היותו על שיחול דווח יהיה ההתהפכות ב"ג אף , ויתנבא לכך טוכןבלתי

 ! פוכן שאינו סי עלשיחול

 ובארץ האומא מן מעלתה ישראל באומת הנבוסה שתמצא הסבה דיתה שטונז רעתיילפי
 עליו שורה דמשכינה שהירמז והלוחות הארק מצד כי הה , הארצות מן סזולתהישראל

 כרסות האלדר הרחץ מתהפךדיה
 ניצוני

 האיש על הנבואיי הרות שורה חזיה המתהפך השמש
 הכתובים התורה דעות בו שימצאו האיש ההוא , בארק שד"א מה בדמיק טה הכנה בושתמצא
 אלה ובאה לו שהטה בחדרו שונב שד,יה שמאל בנבאת זה עריה כמו , באמת הבריתבלוחות
 מי יורע היה לא עצמו והוא בשילה שם אז שהיה הארון על אשר הכפרת מעל הנבואהקול

 הטה שלאהקיא
 משעי

 הנבואה במראה היריצה בעת קול שישמע לנבאה ראפ היוונו בעצמו
 ג'( 6' )סש56 הכתוב ומאטר כמו מעצטו זה הבין שעלי עד עלי אל ללכת ממטהו קם הקזולזזה
 אלא ובה האלהי השפע יחול לא כי קצת. סוכן מעצמו שרהטה כלומף במקבל הכנה צריך)מן אטצעי שהייה נביא בזולת הדרך זה על הבא דה2פע זה ואולם . לקער קורא ה' כי עלייבן
 אבל . עלה שיחל השפע מדרגת תהיה הכנתו וכפי ההכנה פן עיעה במדרגה המקבלבריות
 לישראל שהניעה כמו לנבואה ראוי וכאינו מי על אפלו הנק נבא באמצעות הטגעהושבחשה
 אף משה באמצעות ומרים לאהרן שהניעה בסו אליה טוכן שאינו מי על או תורה מתןבשעת

ישרשים
 סי6 סקרן פ5 ססמס זרומט פ" . וכו' סממםנעין ו6ט נמורכ 15 ג6מר )נ( : וגו' מרוט מן61ג5טי
 סל 6סד ברור וכסחזרוע סכרור וריססכרפין 6ליסס סיס ל6 וס  סקודס מסמע . וכו'"ניסע
  מן למעלס ירוקד סויר סכדור 6וי ככססקרן מהרסיס סיו  סג3י6יס יני ס6ר רי l~'SeSמסרס
 6זי  סתרן סל ככס כסירסס  ססמס כךסקרן מגיע כן ולעפיי 5נכו6ס עומס 6ת ומכיגיס5ו

 ויק"ר ?6רן מן למעלס כן גס סלם  סכריןיס~ור יוסר סגנ61ס למדרנס 6*סו כשמגסוס)פסע
 : ו' סרס  סן כרוס מוס  ועיין , ססוסך  olpn סס  וסיין כוס, עקפו 6מ  סכין סיס סל6 לע"סןיילס
 ס)סמפ  גליות פף . וט' כמקקך סכגס קריך )י( סמסכ6ט  כפ )ו( : י"פ פרק כמ"ר  לסמןשזפ

סוטת
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gvומרים אהרן ~ם משה אל השם קרא זה ובעבה- , שעה באותה אליה סטנים היו שלא פי 
 הע 5א לנבאה ראויים אוהיו אע"פ גי )ו( עליהם הנבואיי הרוח סשה באמצעות שיחולכדי

 השם קיא למה החכמים מן הרבה בו נבוכו דבר הוא כי זה חיבן . שעה באותה א~הסוכנים
 ש ראוי הכלתי על נבא ידי על הנבואה שהמצא שתדע וראוי . ומרים אהרן עם סשהאת
 באוכף; והלומות הארק בהטצא אלא זולתו על ההא המקבל טן להשפיע יספיק לא מוכןבלתי
 . מוכן הבלתי על נביא יד על אפילו הנבוטה שתמצא אפשר היה לא הארון שנערר אחרורב
 נגנז וכבר אליה סוכן היה שלא לפי ירטיה באמצעות נריה בן לברטי הנבואה הגיעה לאולזה
 אליה יותר מוכנים הוט ויחזקאל ה-מיה את שראו לפי ומלאכי זכריה לחני והניעה ,הארון
 להם 12דגיע השפע הה; ולא הארק בוטן היו שלא לפי לזולתם מהם הגיהק לא ואולם .מברוך
 חסידים היו שני בבית כי לרבר וראיה . ארון שם היה שלא אחר לזולתם מהם שיעבורטספיק
 ויה שלא לפי נבואה שם היה לא חועפ'כ ראשת מבבית יותר לנב141ה ראויים מעשה~נשי
 אסרו ישראל. בארץ אליו רציעה שכבר לפי לארץ בחוצה ליחזקאל הנבאה שהגיעה וטה ארון.שם

 כשדים בארץ הכהן ב% בן יחזקאל אל ה' רבר היה היה ע"5( גיס דף קמן דמועו ז"לרבותינו
 : היה שכבר היה היה Sh~tnt) )'6 כבר נהרעל

 עומדין אין בפרק רז"ל באריסו דבר הה . האנושי השלטות אל הפין או בכללה האוטהלהניע כדי אבל . בכוכבים והחוזים הקוסמים ע"י זה שיודע כסו אישיים פרטיים 'י ענינים ולסדר העתיףווע להגרי כדי אינה האדם במין הנבואה מציאות. עקך יבפרק
 לו אסר )"נ( )שות עטך שחת כי רד לך nWD אל ה' ויאמר אסרו )"נ( )דף ברכותבטמכת
 אתה חממו שישראל עכשיו ישראל בשבל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רדהקב"ה
 ישראל בשביל אלא היה לא ההיא הטררגה אל משה הניע כי )6( בפירוש בארו הנה . לילמה
 טשעע את ה' צוה אשר הטצות אלה כתיב כהנים בתורת אסרו וכן . ויקייטוה התורה שיקבלובדי
 שהתחלת החכמים קצת אמרו זה ובעבור . לו נרמה ישראל זכות ע"ז( )וי)ך6 (שראל בניאל

 פתאום עליו חל נסיי ענין היה אבל בסיי שכתבנו המדרגות על היה לא לסשה הנבואההנעת
 כשאמרו כי תמצא ולזה לנביא, הנבתה בהגעת צורך אין פגיע ה"; התכלית אק אםכלומר לי למה אתה חמאו שישראל עכשיו השם לו אמר ולזה , האנושי התכלית אל בכללה האומהאו האטשי הסין להגה כדי ההיא הגדולה המדרגה אל ראוי בלתי ולא סוכן היונעו עם אלהיברשן
 ובעל ועשיר נבור חכם על אלא עורה הנבואה אי! ע"נ( י"ג וגרגוט ע' )דף סנהדרק במסכתרז"ל
 בעל סהם אחר כל הקק ו6ה , התכלית 6ה נבואהו שהיהה במשה שנמצאו ראדארים בו1NSD~ff ראוי האומה בהשלמת )נ( אלא אינו לנביא ותבואה שהנעת למה כי ממשה אותו הוכיחו ,קוטה
 שהם התארים אלו בנביא ימצא לא ואם ,  האוטה בעיני וסהויר  סקיבל שיהד; כדיקומה
 תחיה מנעו למה הטעם לך יתבאר ומזה , אליו הנבואה בהגעת תועלת  אין האוטהלח%לח

 כדהיה בהפך הענין שיהיה ראוי היה כבר כי מטנו מסתעף מורש והנבוסה עש- השמיםפן
 אל הנבואה הגעת היתה שאם אלא , סמנו ססתעף שורש השמים מן ותורה הנבואה הואהעקר
 סטה זה היה הטחשבה בתחלת שיחשב כסו פרטי ענין על וטופתים אותות ירה עלשיתחרשו כדי או בעולם הכתחדשים האישיים הדברים האנשים ירעו ידה שעל כדי האנחניהמק

 אל האנשים להישיר כדי ההע הנבואה המצא אל הטביא שההכרח שבארנו אחר אבל .שיקשה
 וי2ד3 נרצים מהסלתי הש"י אצל הנרצש הדברים יףה על שיורעו כדי הנצחית ההצלחהטול
 הטמא שתכלית אחר כי שיקשה סמה זה אין , הפעולות אותן בעשות האנושי ההכליתהאים
 רא% השסים מן תורה וההיא האדם למין אלהית הישרה ירה על שחגיע כדי היאהנבטנה
 הנבאה שפנו ולזה . הנבואה המצא אל המביא ההכרח שהוא לפי עקר השסים מן תודהשימנה
 מסתעף שורש ההשגהה  שמנית וצא  בעצמו הוה  וטהטעם ,  וףבימים  מן  להב-ה  מסתעףשורש
 השכר אל קוימת שההשגחה שאחר בהפך הא שהענין נראה שהיה אע"פ והעונש השכרמן

 ושנשים בפרמי ההשגהה היתה שאם אלא , ממנו ססתעף מהעונש השכר שיהיה ראויוהעונש
 המשטעה דרך על בשרשם או בעקרים הנפנית ההשגהה היתה שלא בעבור אבל .סטנה WPDD ש%ק2 והעונש השכר שימנה ראוי היה מינם לשמור חיים בעלי בשאר שהא הררךעל

ionwבכל טעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת אבל בלבד המן "שטור חיים הבעלי בסיני 
 חךגונש השכר שמט לזה , העליונה החכמה שתגזור טה כפי ובבא )נ( בעוה"ז כעשיופרמי

עקרשרשים

  גסס5מוק )ג( ססגיע: מס גי מניע. כי )6( ינץ פרק כס' סגזכרוס %דרגוס  ז' 156 ע5 יתר ויסריחמזנות
 %ל  יסופי ס,גיפ 3%3.ר . onl~o שיונס.  ר6ייס סתיו סי על qh גי  %( י וסכלסגי
 1 סן6 נעלס . ונגף )ג( : זט' ר~1 5כן סכלויות : סגוכריס מדרגות סוף  5סס מסיס5סי

עסחג5ית
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 ההשגתה כטין אינה ולעונ.ש לשכר שהוא ההשגחה שסין לפי , כמנו מסתעף שורש וההשגחהעקר
 הטסתעפים השרשים בכל תבין הררך וע, . בלבד המין לשטור שהיא חיים רבעלי במיניההווה
roקמוטת שהיא דגבאה כסו , .קרים ה אל קורסים ותודק עם שרשים נבט למה דעקרים 

 דהררה לנהינת האבות נבואת קדטה שהרי בזטן ג"כ וקורסת השסים מ! שורה אלבטבע
 מתן קורם וכהיו הנבלוות שכל לפי , השטים 0ן לתורה ערש אותה שמנו ואעפ"כ סשהע"י
 התורה שנחנה אחר לנביאים ששצפו הנבאות כל וכן התהיה נתינה לתכלית היו כולןתהוה
 אסרו בהכרח רסבות לשאר הפעל אל שרם ז2ההכלית )ו( 41פי . התורה קיום לתכליתהע

 הטין נמצא שבעבורו התכלית שהוא לפי , שנה אלפים לעולם קרפה ומהתורה ז"לרבותינו
 בעבור והווו בעבריו נמצאו )ס( וכולם וההפסד ההויה שבעולם הנטצאות טבתר שהואהאנושי

 : העקרים טן סכתעפים שהם שאסרנו השרשים בכל זה על וההקש , התורהקיום
 אפשר בעצכה האחת האלהית הרת אם , הוזו , בכאן שנחקור שראוי וממזך יגפרמ

 שההחלף לה א"א או הזמנים בהתחלף בעצמה אחת לאומה שתתחלףל6(
 הנווען מצד אם וזה , שתשנה האלהות לרת שע"א יראה וכבר . נצחית שתהיה לה יחוייבאבל
 יצוייר לא הנותן שהוא הש"י אצל הנרצים הדברים כי הנותן מצד , בעצמה הרת מצדואם

 שירצה ~'א כי אחרת פעם לפניו רצוי הפכו שיהיה אל רצונו וישתנה אחד דבר פעםשירצה
 האלהית הרת האל ישנה לטה וע"כ אחרת פעם העול לפסו רצה וידהה פעם היושר ית'האל

 בהמשך תשתנה זה לסה בעצמה אתת הטקכלת שהאוטה אחר בי הטקבל מצי ואם ,בזולתה
 הבחור והנהגת הבחור להנהגת מההלפח בנער הבריאות וכהנהגת כמו כי לומר א"א כי ,הזמן

 ההנהגה שתשתנה ראוי כן הזקנה ואל הבחרות אל הילדות מן הזמנים השתנות כפי הזקןלהנהגת
 השתנות כפי הנהגתו שתשתנה אחד באיש זה יצרף אם אף כי , הוטנים השתנות כפיהדחיית
 הילדות מן שישתנה הזה ההשתנסי בו יצוייר שלא סדיני בקבוץ זה יצרק לא בהכרחעתותיו
 שתקבל יצוייר לא )נ( שווור עתותיו כל תשים הדתיית החכמה כי , הזקנה ואל הבחרותאל
 הוא הית הא, בתוה שהסכתן אחר כי בעצמה הדת סצד ואם . בזה הטקטי סצד שטיהדת
 השתנוגעו שיצוייר סטה זה אין אמתיות היעות שכליים ענינים ציור האדם לבנילהסיע
 פעם אטת האהדות שיהיה א"א כי כלל שנוי בהם שיפול א"א האמתיות הרעות כי , זמןבשום

 בפעל ונטצא המציאות אל יצא שכבר בסה שא"א כסו , אחרת פעם אמת וכיוצאוהשניות
 מצר לא האלהית בית שנוי שיפול שא"א מבואר הוא .54לכ כן נטצא ושלא היה שלאשנאמר
 שאינת )ג( נסצא הרעת זה יעויין שכאשר אלא . הטקבל מצד ולא הנוהן טצד ולא בעצטהדוה
 בעצמן הדעות ישתלו לא אם אפ כי , וזה , בעצמו אחד לעם האלהית הדת תשתנה שלאמחוייב
 פעילתו שיפעל פועל כל שמשלמות לפי , המקבל טצד שעי בו שיפול אפשר כבר , הנותןולא
 לא וזה , ספק בלי הפועל פעולת תשתנה המקבל הכנת השתנוגע ולפי המקבלים הכנתכפי
 שלא אצלו משוער זטן עד החולה אל הנהגה יתן שהרופא כמו כי , הפיעל בחק שנוייחייב
 בתיר הנהגתו הרופא ישנה מחליו החולה כבר שנתחזק ההא הזטן וכשעיע החולה אלעלהו
 הרופא בחק שנוי שיחייב סמה זה אין כי מזה להפלא להלה ואין שהתיר טה באסור שאסרטה
 הראשונה ההנהגה כשנתן הרופא כי הזטנים, לכל מספקת הנהגה בתחלה לו נתן שלאלומר
 מה כפי ההיא ההנהגהשתשתנה הראוי הזמן ירע התלה אל גל"צ שלא ואע"פ פיה על החולה שיהנהג שראוי הזטן ידענבר

~pffw החולה מטבע IDV1 ההול! פן שישתנה כדי לו שצריך 
 לקבל וטוכן ראוי שיהיה אל החולה טבע לתקן כונתו היתה הראשונה ובהנחיה , הבריאותאל

 ישנה ההוא הזמן ובהגיע הראשונה ההנהגה שהכינה ההכנה אחר לבא דראויה השניתההנהגה
 בחק חסרת איננו הררך זה על כן . בתהלה אצלו וידועה טכוונת היתה אחרה להנהגהאותה
 ההורה כשנתן הוא כי , ויה , הזמנש לכל מספקת והנהנה תחיה בתחלה נתן לא אםהש"י
 אל מבעם ולתקן הטקבלים להכין שיספיק הכמהו ששערהו הזמן ער תספיק ההיא שההנהגהידע

 אם ואף השנית בההנהגה יצוה הזמן וכשיניע לאים גלדן שלא אע"פ השנית ההנהגהשיקבלו
 בחק חסרון שיהיה וכסו , בתחלה אצלו מסודר הקז כך הראשונה ההנהגה הפך דבריםישנה
 שדש תתקי והילרים מהחולי הקטים אל חציין והבשר כלחם החזקים המזונות לתת שיצחוהרופא

 ערשרשים

 : כעגמס 6חח onl~S שתתחלף )6( ינפרק גחחלס ידע ל6 ס6ס וכו'. קורס ססחס~ח)7(
. כן ועל ססו6 כרכר טוסם סיס ל6 סדררתכלית

 גי"מ ססי6סס7ח
 מזתן סעגר ועתם לכד ותן שוס על וו לשנוסגיתגת : למעמס קורס מתכלית י7יעס סיסים סו6מוטרח
 יצייר ל6 )3( : צמרת דח לסם מחגתןנריר גמשו סגנוג6יס ס6ר כל . גמשו וכולס)ס(

 מסוייט ס5יגגו )נ( : סתקכל 6"6 גן 06 . סחקכל : ~o7bכעכור
סל6
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 שיתן התורה טחן בחק חסרן יהיה כן , החזקים המעטת לכבול טבעם יתחזק אן יגרלו אשרעד

 הכנת השתתת כפי אחזה שישנה ראוי לבל , ולטורגלים לכתהלים הזבנים בכל שחההנהגה
 ונאות ראפ מזק הם לקטנים ראויש שאינן ואע"פ רותקים והמזונות והיין ורבשר כלחם ןטבעם כפי לים תאווה הזקה יותר לדנהנה אותם יעלה דקה אחת בהנהגה ש,זרגלו ואחרהכקבלים,

 שיגדלע אתך אליהם הקטנים שנות ) ראם ס"ט מעט בו קהורגלו ואחר , טבעם לפי הנרוליםאל
 מעם בלטו- שיירנל עד ההבנה קל בדבר בהחלה שירנילהו התלמיד עם הטלמד שיעשהכסו
 . שהה-גל וקודם למודו בתחלת אליה ראוי היה שלא ועסוקה חזקה למדרגה אותו יעתיקואחר
 מנער האנשים לכל נועלת ההנהגה לתת סלא השם יד שתקצר ראם אין כי אוסר יאסרואם
 צדיקים האנשים כל השם ברא לא למה השואל לשאלת ידמה זה הנה , הזסנש בכל שוה זקןוער

 שכתב בכו אינו זה כי . אדיו שלטות פתר היה וזה , ועקש נפתל בהם אין עבודהו לעבודדומים
 שלטות שהיה נאכר שלא וכסו . השלישי כמאמר ושלשים שנים בפ' בו וכיוצא y'pדוסב*ם
 , המציאות טבע על )ד( יחלוק שזה לפי השם לשבח שכל בעלי היים הבעלי בל לברואלהש"י
 המנהנ על ושלא נס בררך הדברים כל שירוצו )ס( יוזל להשם שבח שיהיה לומר ראוי איןכן

 ישנהו ושלא השם בעימ יקי שהטבע הוא התורניים החכמים סכל המוסכם הדבר כי ןהתבעי
 טה לפי ההקש שיחייבהו 0ה לפי אלא הנה דברינו אק אנחנו , זולתו ש~'א גדול להכרחאלא

 על חולקים מהמידים במלאות נסס יחדש שהאל ולופר לחלוק והרוצה , התוריי העיוןשיתנהו
 5'( דף וקרוסין לכל חיים סם ושהיא תם סם התג-ה שאמרו ורז"ל . בידו הרשתה הטציאוווטבע
 טלוגמא לעק קילורית תורה דברי ע"כ( ו' )מעמס אמרו וכן , האברש לכל בזה רצו )1(אטנם
 שהרוה אסרו לא אבל ג"3( ד' למסקי מרפא בשרו ולכל שנאסר וכו' מעים לבני עברין נוסללב
 : זה אחר הבא בפרק יתבאר דברינו אסתת . הזטנים בכל ולא ולטף ולנשש האנשים לכלשחץ
 בתחלה כי , הה . האסור אל ההתר ומן ההתר אל מהאספי טשתנותשריו הררך "ץ נוהמת אותן נמצא בעולם שהי האלהיא הרתות ענין חפשנו כאשר ידפרק
 התקז ולנף נח. עד ז"ל רבועינו קבלה לפי אנשים בהן שנהגו מצות בקצת הראשק אדםנצפנה
 היים בעלי אכילת להם התיר לא בתחלה כי , הראשון לאדם אסור שההן המם בעליאכילת
 זרע זורע עשב כל את לכם נתתי הנה 6'( )נרמסיח הכתוב אטר בלבד הצטחים אכילתאלא
 כל ודא הארץ כל פני עלאשר

~p?. 
 התיר ואח*כ , לאכלה יהיה לנם זרע זורע עץ פרי בו אשר

 לכם נתתי עשב כה-ק לאכלה יהיה לכם חי הא אשר רמש כל אמר לנח היים הבעליאכילת
 דצסקש ולטשף , המילה מצות הומן: %אברדנ , החי מן אבר טצהע לו והוסיף ע'( )פס כלאת
 . נח לגגי נאמרו דבריס להם השעיר נח לבני טותרחז היו עריות קצת ואסר רבות אחרותמצות
 עליה נהרג נח ובן מפרכמת היא שעויין אע"פ לגבראל מותרת שנשחמה לאחר הבהמהכי

 פרוטה משוה פדית על אפי' הנזל על נהרנ נח בן וכן הבהטה שתפות עד החי מן אברמשום
 8ה וספני , עליו נדוג בירו טוחה ואינו גוזל חבריו את הרואה נח ובן בישראל כן שאץמה

 רוסב"ם שכתב מה לפי , דין בו עשו ולא גחל שכם את שראו הריגה שכם בעלי צלנתחייבו
 אסרו מזו וגדולה , עליה נהרג וישראל פטור מאבס אחותו על שבא נח בן וכן , שופטים בס'ז"ל

 עשרה שתים והקים ההר תחת מזבח בנה תורה מתן שבשעת סשה ביטי ואפי' כלוטרתאבות בימי אהובה ששייט?  אע"פ ס"ז( )יגייס אלהיר ה' שנא אשר מצבה לך הקים ולא עלבספרי
 לו אמר יעקב , הארבעים נשנת מחוב בערבות אח ונאסר ישראל שבטי עשר לשנסמצבוה
 שהיה דבר שאפי מפורש הרי )"6( )נוקרח מצבה שם משחת אשר אל בית האל אנכיהשם
 בערבות להם נאסר , סיני ברר משה בימי נסור סותר והיה השם לכבוד לעשונו האל עברידרך
 , אוחס שסור בפירוש הכתוב נטשך נה לבני שהותרו העריא קצת והרי , רז"ל דעת לפיכואב
 האסור אל ההתר וטן ההתר אל האסר טן  משתנה היתה האלהית  שהדת שיורה סמה זהוכל
 ומשבא פשה שבא עד ואברהם ונח באדם הענין זה טהג היה וכן , הזמנים השחטתכ8י

 העקרים מן אחר שם ע"כ טקצתה ולא כולה לא לעזן תשתנה שלא ז"ל הרמוסםודולת
 סשה עד שהיו האלהיות הרתות שמצאנו ואחר , תשתנה %א התורה תנוסחשלא
 , בלבד סשה לתורת פרמי עיקד זה יהיה א,"~החסור ההתר ום; ההתר אל האסור סןמשתנות

יסטך שרהטים .-
 סכן סיסים . 1ט' סיגרים כ5 סיר151 )ס( :6חס חסתגס ס65 15מר ססכרח מן סריגו . מסתגסס65
 מ"פ כקמר . לכ5ס6גריס  גזת רט )1( : נסנדרך נגגר6יס סטגע כי . סמ5י6ות טגע ע5 )ד( :וכו'
 5;5 656 ס76ס 5;5 סירסו 6ין 5כ5 חייםסם סחי ;מ1 מךרגס 6חר מדרגם pit~S  עריךסו6

 : 6חo1~s 7ס6נריס נגס סג5 סיסים S)h 65 גזס 1ני651 מדגר61ח"נ
 קפי
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 ובקו סמנה תגרע %א עליו תוסק לא י"ג( לדניס בתרה שמנר ro אל זה בעקי הדבר2סך
 שסד שלא םםנו לגרחצ ולא עליו לדיסיף א"א חושלם דה2ט: שהדבר לפי רמזרה בספרתטעם
 באסרו יק8 )מפייס הכתוב עליה שדטיד כסו המיסה ההורה ופדיתה ולפי , ההחש והדילמותהשתי
 . רבים בפקומתז הענץ בזה דברם תורף סי , ומן בשום  שתשתנה א"א תסיסה ה'תחית
 יקר הוה שהשורש אע"פ כי דצה, השורש ז"ל לרבינו לו המע כהיכן גדול קצה צויכין באהודבריו

ב
 תכונת על אלא' ו ו 2" על לטרייר !ך ת ולא עליו ף ! ' ר
 או תוספת לעשות כרם מעובדי נלסחי ולא מלבנו נברה שלא לדשאי ובא בלבד עשייתן)6(
 bw טוכיח הפסוקים וענק . לש"י הגדלה מין חושבת בהעתנו הטצות עשית בתמורגרעון
 אשר הגתם את אלהק- ה' יכרית כי ע"א "נין על ומחצפי הכתוב אטר ראה  בפרשת נאסרכך
 ופן ספניך השמדם אדוי אחריהם תנקש פן לך השמר וגו' ספנתי אבזם לרשת שטה באאחה

 בני אתז נם כי עשולאלהה-ג( שנאאשר 1: אללה'
 ז

1 
1

 %א עליו תוסף לא לעשות תשמרו אהדו אתכם מצוה אנכי אשר הדבר בל את , לאפקיהםבאש
 אחריתם תנקז פן לך השמר יאמר איך מאר טתמיה דבר הא רבהובים ופק"פ , מנצותגרע
 דרישת תלה ולמה אחריהם ינקש מפניו נשמדים אותם שהיאה מפני וכי מפניך השטרםאחרי

 יהפתה שלא הכתוב שחשש לפי כי ההע כך ד4סוק פירחח אבל . מפניך השפרם באחריאלהיהם
 הש"י שצחה כה כי ולומר לפעות אדם יבא אולי כי אמר צד בשום הע"א דרכי אחריהאדם
 וע"כ לש"י, הראוית הנכבדווז בעבורות אוחה עובדים שהה בעבור ההר ע"א עובדילהשמיד
 את בהם עובדין שהיו וזק העבורות דרכי תררנה שסב ע"א עובדי את אתה שתשמיראחר

 אל הנדלה שזה ח"ב בהיוונך העבודות באוהן ה' את ולעבוד כן לעשות ותחשובאלהיהם
 ואעשה אלהיהם את האלה הנום עובדו איכה לאמר לאלהיהם תדרוש ופן שאמר תהו ,השם
 שנא אשר ה' הועבת גל כי המעם ובטור אלהך/ לה' כן תעשה לא , לשם נלומר אני גםכן

 נתק, 4קפ 2נ:ונא"י :נ דשנהי2, י4"םצ

 כי , לפניו תנצבה והם , לואם הנדלה זה יחשבו ורם לאלהיהם באש יוחרפו בנוחיהם טותבנקים
 את לשרוף תו' התופת בסות את ובנו ירמסו שאמר טה על עא( ז' )זף קטא פרקתענית
 לא אשר 1'( )יוגרס לבי על עלתה %א דברתי ולא צויתי לא .אשר באש בנוהיהם טשובניהם
 ויעלהו תההיו ימלק- אעמר הבכחי בט את יקח דכח,ב סאב מלה מ"2ע של בנו אחציהי
 . אברהם בן שחק זה לבי ש עלתה ולא יפתח של בתו זו דברתי %א ג'( )4נ הוססה עללעקרה
 לא לשט עליי %ז"א לישראל ש2ה כסו בקרבות כלל צחה לא סאב סלך למישע כי זהובאחי

 ולאב , כלל סבתו להשיעשהשלא
 ק

 ח-בר קרבמף לע שצחיו אע"פ
 ו6ה , בפטל שיקריבנו ית' כונהו היתה לא מקום סכל לעולה בט המחק את לר,עלו,זאליו
 )" הקרבנות עשית יאק רז"ל בארו הנה . אברהם בן יצחק זה לבי על עלטה לאאסרו

 מהמדבר
 fn~t1V יצתן לפני בעשותה השם אוז לגרע awnn לא הכתוב טומר וע"כ , טן' אליונרצה

QSPIVWתועבה הן אבל לפניו נרצות וראינן די לא ההם העבודות כי לאלהיהן ע"א עוברי 
 באש ישרפו בנמליהם ואת כניהם את גם כי לאלהיהן עשו שנא אשר דף תועבת כל כילפניו

 אנני אשר הדבר כל את אמר יהב' לפניו העבודה תהיה איך לבאר הענץ וסיים ,לאלהיהם
 שלא די שלא כלומר )נ( סמנו תזרע ולא עליו תוסף לא לעשווז תשמרו אותו אתכםסצנה
 הרסקך פירשה וכן , להוסיף  רשאי איט העבודה בתפור נם אבל בהם שה שלא עבודיייעשה

שרשים
 כלומר . מסמובר,נ( ז סמ15ט סרטי עסיסו . עשייתן )6( ידפרק
 סוגר כ5 6ט 61מר קרנן. ככל סוייגו ס6ךסקמין
 גס 6גל וכו' יעמס ס65 וי סל6 כל41ר)ג( י סס"י ענוש געש פי' . וכו' מנוס 4כי6סר'
 כסס 5וס סל6 16חן לסס"י עכורוט יעמססל6 די 65 פי' . וכו' רסקו קינו סענ171תנשוקר
 . וכו' רסקי 6יט מגוס עג71וט ג6וטן גס6ל6

 מסיס מפגי כך סכט31 וס לסרס סמטכרוסוכרט
 סל6 סכטו) ססוכיר 6טר כי דקר6 יטור6 לוקסם
 סל6 ממס זס1 6"כ 3סן 015 סל6 מס עכ~דוטיפסס
 . 55 לפס וגו' 55יו טוסך 05 כעכבות עליוסיץ
 ענוזות ככוחן ס16 כוס למיסיר סכתוכ סכ6מע"כ
 לסופי" רסקי 6יט כסןשוס

 כמו 7נר 6יוס נסן
 ל6 ס6וסרט כסיי6 מכויר ות"כ וסו5ךסמכ6ר

טוסי
 כליו סנטסליס ככתוגיס כל עם בו' ע16

6יט
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 בסתנה הניתני1 עם שנתערבו אחת בסתנה הנתמן אסרו מכאן בספרי שניה היא וכן , ראה בפ'%
 מנין אחר רבר אמרו )ד( שבתורה המצות לכל בספרי טנאן לסדו תו ונולן קהת במתגה יתנואחת
 הגרע %א תשל מדק פוחתץ שאץ מנץ עליו תוסף לא ת"ל הציציות ועל הלולב על טוסיפיןשאין
 אבותיכם אלרן ה' אומר לברך ופתחתי הואיל יאטר לא כהנים ברכת לברך פתח שאם מניןטסט
 כתב ז"ל וושט . שכחבט נמו טפורש תה . עליו תוסף לא דבר אפ" הדבר ת"ל עלצכםעמף

 , בתפילין טוטפות חטש כגץ אתכם מצחה אנכי אשר הרבר על תוסיפו לא על ואתחנןבפרשת
 12אם לדבריו יקשה ועד- . ז"ל הרמב"ם שכתב למה ראיה מכאן אין וע"כ . טמנו תגרע לאוכן
 לעקור סתנץ ב"ר אמרו אץ- טמנו לגרוע ושלא הטצו1ז טנין על להוסיף שלא מזהיר הבחובהיה
 ערובין וצעקן שלפה וכן , פפנו תגרעו לא על עוברין נ"ר וכי תעשה ואל בשב התורה מןדבר

 שהביא דפסוקים מן ראש שום ראה איני דבר סוף . עליו תוסף לא על עבר היםשטילת
 שאף עוד ויסטר )ס( ז"ל, הווו שכתב כסו כלל משה לתורת שורש זה שיהיה אל ז"להרמב"ם

 התורה תנוסח שלא אל כלל לדבריו רחמה משם אין ז"ל הוא כמ"ש הפסקים הבנת תהיהאם
 המצווז על סרעתמ נגרע ולא נומתן לא שאנחנו אלא יזהיר לא הכתוב כי , לעולם תשתנהולא
 שהחבר ספני ואם ית/ תכפתו כשתגזור גרע או טוסיף יתברך הוא יהיה שלא הטונע מהאבל
 אבל , הלטתי בשווי יצדק אטנם תה דנה , לעולזן מטנו לגרוע ולא עליו להוסיף איןהשוה
 החלב הוא הילד אל השחה הטזח כי , המקבלים הכנת כפי שישתנה אפשר כבר ההקשי השוף)0

 כמו הזטנים בהשתנות האלהיות הסצות ישתנו וכן , חריץ והבשר הלחם הוא הבחור אלוהשוה
 ולתולדותיו לקין שנארע הךעווז קלקול מפני ובניו ~נח והותר לאדם שנאסר הבשר אספישנשתנה

 חרש העולם ונהיה לפי לארם הבשר נאסר שלכך שכתב מי כדברי שלא , שיתבאר כסו)ז(
 אינו הה , חמם הבעלי סן רבים מינים שיכלו אפשר היה בשר אכילת לאדם טתיר ההןואם
 מעטים חיים הבעלי היו ההם בימים שנם ובניו לנח יתירנו שלא ראוי )מ( כן הרבר ההרשאם
 על לאדם שנצטוה בעת לבדם שהיו וח"ה מארם יותר שהיו ונשיהם בניו ושלשת נח שםהויו

 שמכאן אלא . לישראל קצתם והוסח- יחזור שלא )ט( ג"כ רברמהם לפי ראם וגזיו הבשראכילת
 ההחר אל האסרי מן בחלוק ישתנו ~( דבר בכל ינוסחו לא אם אף האלהיות הדהות כיראתו

 : המקבלים הכנות השתנות כפי האסור אל ההתרומן
 r~tS החרר לארם שנאמר שמה שמצאנו הזה השנוי אל הטעם שנבאר וראדי מיס8רמ

 יפה באור זה שיתבאר וכדי , לישראל קצתו נאסר לנח שהותרושמכה
 ואם , מנחתו אל אליו השם שעה שלא לה' פנחה האדמה מפרי בהביאו קין חטא מה נשאל)6(
 בעבורת נתעסק אם בזה חטא מה הבל שהביא כמו נביות ואילי הצאן מבחר הביא שלאטפני

 למה ה' נמלהו אשר כל כעל לפניו להודות להשם מנחה מפריה והביא בה והצליחהאדמה
 והשקדם כו2האכילהו מאחר טובה מקבל שכל נותן הדעת כי . מנחתו ואל אליו השם שעהלא

 ושע12ה והעשירו שהלבישו לפניו להה-ות יטויב ולא סטנו שקבל הטובה טעין טובית לושישלם
 יותר ההודאה תהיה לא ואם הטובה קבול טעין ההסאה שתהיה ראוי אקל עשה שלא מהעסו
 האדטה טפרי אלא העץ מפרי הביא שלא על ואם . חטא אשר עק %א תפיסה בזה עליואין
 תיטיב אם הלחו 'עליו שנכתב גדול לעונש ראוי היה לא 0מ5מר( מס )סגו למעלה שכתבנונטו
 הבל אל שיטעה אחר לג'אול יש וכן . 7'( )גראפית וגו' רובץ הסאת לפתת תשיב לא ואםשאת
 ה' ~לאה חנה לא מזיך נהרג למה טנחתוואל

 סביב(
 לטה וכן , נפשו ממות להציל ליראיו

 ובאור מנחתו. אל השם ששעה בהבל כן נאסר %א 0'( )סם כצלטו בדטותו ויולד בשתנאפר
 חטה אכזריות הב"ח בהריגת שיש סה טלבד כי , הדרך f'p, הוא שאחשוב מה לפי זהכל

 קצת בשר אכילת יוליר עור , חנם דם לשפוך האדם אל רעה תכונה ולמוד אףושטף
 ב"ח קצת לישראל שאטר שאחר זה, הכתוב שבאר כטו בנפש, אטימות ועכירות עוביהב"ח
 שטמתם בהם תטמאו ולא , ונו' נפשותיכם את תשקצו ולא "( )ויקלק בסוףאטר

 בםשרשים

 כמ"מ סברס מ15ס נכלל nDDtn ע5 ק6י6יט
 קמרו )ן( : סס"י ענ171ת נמ15ת 5"6סרמנ"ס

 כל Pl~no כל כומכין ססיז כלומר כו/ 6חרדגר
 סמכו כ0די6 גכתכ 6חריס 1כססריס . זססס1ק
 : 16מר 6גי ועור . שד הומר )ס( : ט' 6מרדגר
 לסגין סיכל מס סמקכל סכגח לסי 05יותקריך מיכלי סקס לסי סכ6 כלומר . ססקסי ססווי)1(

 ס6מר כס' e1o1 כצ"ל . סיתכ6ר נמו )ז( :נסכלו

 סל6 רצוי סיס תחר . יתירכו סל6 ר16י )ח( :זס
 וכו/ ויבסור יחזור סל6 )ט( : וכו' 5גח ג"כיתירגו
 5ססי"זו סיס ול6 יסרכם חיים כטלי סיו 6זכי

 , כחלוק ימתגו )י( : ממן ק5ת סיכלו ע5לחוס
 : עגיניסכבי"ס,

 עיין וכו' קק מט6 מס נשיש )6( מופרק
 ; מעגין ליס ג6ומ ב"כ סו6 כי וסכל קיןמענין

גססיר
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 הפסוק עק 5"ס( דף )יומק רז"ל אמרו וכן בלב, ואמימות עובי סולירש שהם על להורות אל"ף חסרבם
 זה ובעבור , ונמסתם אלא ונטסיתם תקרי אל בם ונטמתם שנא' אדם של נפשי מממטמתעבירה
 הטועם הטוב מטנו להסיר )ג( השם רצה האדם אל ונאות טוב סזון הב"ח קצת שבשראע"פ
 אמר ולזה , אליו מזה שימשך שאפשר הסרובה החזק הרע בעבור הבשר באכילת שישהזה

 מזעות בצמחים האדם אל בשיחד נאותים מטזוטת בזה שאסר מה ויתכן )נ( , לאדם הב"חאנילת
 זורע עץ פרי בו אשיר העץ וכל להזרע שראוי זרע בו שיש דבר וכל והשעורה כחטה טוביםנאותים
 להעיר וזה , להזרע שראוי זרע בו שאין עשב ירק כל לאכילה להם נתן הב"ח ולשארזרע,
 טורח אביהם אדם את וראו והבל קין וכשנולדו , פת"ח לזולתו האדם מין בין w~w היתרוןעל

 ררך מהם אחר כל חשב הצמחים טן ונוון ואוכל וחרצן ושעורה חמה וזורע הארמהבעבורת
 הץדמה את לעבוד לו לקח קין כי . טעשיו טתוך נכרת היתה מהם אחד כל וכונתלעצטו
 להיות האדפה את לעבוד יורע בהיותו בזה אלא הב"ח על לאדם יתרון שאין חושב שהיהלפי
 אתך שרוח חשב הב"ח כשאר הצמהים טן נזק האדם שראה אחר בי , הצמחים טמבחרנזון
 לו שנתן היתרון על השם לשבח הארסה מפרי פנתה הבהו ולזה , שה מות כן חח וכמותלכל
 האדמה בעבורת עליהם לו w~w היתרון חשב לא כי הכ"ח פן קרבן הבינו ולא , הצטהיםעל

 הצטחים מבחר שהוא העץ טפרי להביא לו שהיה שלהי אלא , עליו קרבן להביא שראוי גדוליתרון
 עיקר אבל , למעלה שאמרט כסו , חטא "ירקות מן כלומר , האדמה מפרי אלא הביאולא

 בהריגת אסור היותו ג"כ והשב , לכלום הב"ח על לארם w~w היתרון חשב שלא לפי היההחטא
 היה תכליתו שעיקר והש"י זה, מות בן זה כמות כי דעתו לפי אליהם שוה היוזזו אחרהב"ח
 הנעקף על יתרץ לאדם שיש חושב היה יהנל , כביה הצסחש מן נזון היותו אחר ולשתותלאכול
 , מלאכתו לעשות ההתיו אותם ויכבוש עליהם טמשלה לו שיהיה הא הזה שהיהרון חשבאבל
 אמר ולזה , בזה הב"ח על יתרון לאדם שיהיה חשב לא כי , בהריגתו מותר שיהיה לאאבל

 הושב והיה כרן4 כונת על הוא גם כלוכר צאנו, מבכורות הא גם הביא והבל ד'( )אפסיחהכתוב
 שהוא להורות לפכו מהן קרבן ולעשות גבוה לצורך לא אם הביה בהריגת אסור האדםשיהיה
 לו אין האדם אבל , יבסור והוא יאבדו כולם כי והבהמה האדם על יתרון לו שיש הואיתברך
 להיות הבל נהרג ולזה , בזה וכיוצץ המרינות וטנהיג אותם רועה בהיותו אם כי עליהםיתרון
 שדעת לפי אבל אחריו( ולהמשך האנשים בו לפעות סוכן הותר קין מדעת מאד קרוב הדעתזה
 והוא גבחה לצורך אותן להרוג ויוכל עלתכם ומטשלה הבית על יתרון לארם שיש היההבל
 צאט מבכורות להביא האדון מעלת והכיר , הב"ה על האדם יהרון ידו על שיוכר אלקרוב

 ולא קין מדעת )ד( השלמות אל קרוב להיוהו טנחתו ואל הבל אל השם שעה ,ומתלבהן
 בם הב"ח על יתרת לאדם שאין שחשב אחר , מהאמת מאר רחוק להיתו ולסנחהו קת אלשעה
 לו ואטר שאמרנו. כ10 העץ מפרי ולא הארסה טפרי שהביא אחר האדון מעלת הכירשלא
 עיר כי כדברך הא אמת נלומר שאת, תימיב אם הלווו פניך נפלו ולמה לך חרה למההש"י
 יש אבל , העולם לאויר צאתו בעת בפעל הב"ח על והתנשאות יתרון לו אין , יולד אדם8רח
 אל שבכחו טה ולהוציא במעשיו להטיב בכח יתרק עליהםלו

~ven 
 , האדק מעלת ההכיר

 נכנסה זה ובעבור שאת. תימיב אם הלוא וזהו )ס( , עלתכם ההנשאות לו יהיה פעשיו ייטיבואם
 , הב"ח על יתרון לאדם שאין הראשונה כונתו אחר נמשה בהיותו , הבל את והרג קין בלבקנאה
 הב"ה את להרת מותר שהוא נראה , טנחתו ואל הבל אל שעה שהש"י אחר כי בלבוואמר
 הבל כונת היתה לא שעדיין ולפי , טב"ח אהד מבהריגת יותר איסור הבל בהריגת שאיןוהשב
 על העונש לו ויעד קק על הש"י וכשנגלה . וחומץ מעול טכף להנצל הושגח לא וכל סכלראוי
 היה אבל , הב'א שאר דם טשפיכת חסורה הארם רם שפיכת שתהמו זה בעבטי חשב לאכך

 שלא אחר חיים הבעלי על נענש יהיה כן האדם דם שפיכת על נענש שהיה כטו כיחושב
 הרעת זה ונשאר , זה טות כן זה כמות שוה הבהטה ורוה האדם רוה כי , להרגם לאדםהותר
 כמו חיש הבעלי על לאים שיש היחרק שהכה- שת שנולד ~י ובתוצרותי בקיןהנפמר
 כאדםשרשיכן אלהים בצלם היה לבדו זה כי כצלמו, בדמותו ויולד עליו נאסר ולזה , אביו ארם זהשהבקי

 מרע נעכור וגו' ממועט סטוכ ממט להסיר)3(
 יכובס וסיו סס"י נקווסח ומוטגטיס מורגליםוסין קדוסיס יסר56 עם מסיו שח"כ מט6"כ סי' .זכו:

 5סס סת'ר סטונו6ות מכ5 ענמס 6חלסמור
 5סס ו6סר 5מווגןתיכס סג6ותיס ספח מןקנחם
 ט"ו וכס' 'ס l'PID כסך סיתג6ר וע"דק5תס
 ממ~חיס  OrJ ס6סר גוס יתכן )ג( ; סמסטרמוס

otP1~)ס6סר ססטעס 611פסר סי' . וכו' נסימז 
 מיוהד כמס היגחן כיי ס61 פייס סכע5י65דס
 חיים ו5נע5י 5סזריע ר6וי ורע נו סיס )כריס15
 למעירו זרע גסס 6ין 6סר ירק כ5 6ס כי נחן65
 ס6זס חין כין סיס סיתר1ן וסך גככז נגרען

 . קין מיעח )ו( : מגסס כסט6רת חייס5נע5י
 . ס6ט חיטיכ 06 ס5ו6 וסו )ס( : קין מדעתיותר

שומר
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 אלהט בשם הודוא בהם אנטר האנושית הצוה מעלת רביו לא ההאשונשהלשל

 חז על נפשםכט הנדגות 0( לנטותחשוב תמשך וכת . הבל אתקץ
 שכט וכן אדם מנהיגי קצת על שץ שסופר כסו , האדם שלטות עיקר 8ה ההשבו הבלנמו

 דיאשע ורםנהינ רועה וכהיה הבל אחר להם מבעי חח וכאלו השררה בסבת עצטםהס(כים
 היו לא כי ספניהם הסס הארץ מלאה זה בעבור , נתולדוהיו מאד כצזפשפ דוה קק דעתאבן , סגולות ההירי רק אחריו הנסשכש היו לא הדעת בחתלה כנשנה בלתי שת רעת שההןולפי

 נח אך ונשאר בלם נמחו וכאשר . המבול ביפי דארץ מן . שפם לכוית גזרה טוה זהובעבור

 רוץ אח ה' וירח ס'( )נפסיח שכתוב כמו ברצת קרבנו נתקב. ע"כ , זה לשםןעל tnyra'סרם

 הקלקולם הב קרבן שקבל כמודויה דהם"ישקבל
(ruu:  ט

 הצ על יהרע לאדם שיש 2הודה ומאפילו כמו נלוסר 1'(מס
 ש ך' לכם ןז,נתתי ץ ק

 בל בז אטרנו
 בצלמטה4 עלי:בגים : רחצו שאע לפי ונתן האדם בעל:

 ה% זה נמחה שכבר *שיאל תורה וכשנתנה , ט 0ן יכרו ולמחות הקום הדעחלעקור בדי :ג , ג:בעטיה %גסרלו עתר שכיית האדם אתעשה
 'ן תורה למדה )זנריסי"נ( בשד נפשךלאכול תאחהכי

 יע , י ז'1 ך' ו ו ע
 נאסף כן ועל , ההכרח צד על אלא היתה לא הבשר שאכילת בפירוש גלו הנה אדן זףלמונע

 פוב מזון שד"א אע"פ שהיין כסו , הפרק בתחלת שזכרנו לסבה טוב מזת דהותו עם היצירהכהזחלת

 כו דא'ברבר
 ק

אלהית ע"בר שבכבר שהותר; אחר ואסורר
 חכמתו שתגזור כה כפי ושירם כך בחר האלהית הרתמה שתנטר מה כפי זמן אסורן ימשךדברש
 בהם שיבא אפשר שהוא הדברים הם אלו אי ורסנם . זה דפך ט ראיה בכתובים ואקיוז'

 בכהובפת שנפצא טסה משה תורת לנצחיות ראיה לדביק שחשב מי יש פגזשרק

 ובשבת י"ג()~יקיף
( ) 

 לך לחק מר ובפסח )"6( )ממוח לם רפא אות בנ"יובין
 ולוטר לחלוק דין טבעל יש כי ראיה אינה . 'נושבותיכםבכל

 ק
יה

מושבות
 רק ובענינא הטויל ליסד"א לטה רם ה%ק

 ף ' ק
 ןדאיבא

 ביום עקם % נזכרה לכם, שם פירש וכן , קם"ל ליתסר לא קרבן דליכא היבא ליתסרקרבן

 א כיכלל על לט טשכות אלו באו לאאבל
 שאר שבהבמל ' 1

 כבר כי עיטיה לעולם או עולם חקת או עולם עד או וסלזעולם . ג"כ אלו יבמלוהמצות

עלםשרשש

 יאמית )6( מז פרק שריקום טצ לע:טנטשהלט.
 מלס נלומר . :פס )נ(

 נגול תסג 6ל כמו ק5)ג זמן על טמר עולס 6ח סיגננו סמדיטת. סגסגות )ז( :סחט
 וט, : גסררסעגמם
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 מעולם כי כן מאבותך, מוגבל סומן קדום נבול שר"ל ע"נ( מי4 אשתך עשו אשרשלס
 עולמים וכן ג'( )מ65מ Q.v כיסי ומנועלים ייקורה טנהת לה1 וערבה 3ץ לימים ישברתי
 עולסים תשחגת בה' נוודע ישראל ס"6( לטופס עולטים באהלך אטרח קצוב זמן עלאסר
 6'( )קס05 מלפנינו היה אשר לעולמים היה נבר וכן , טםץריב תשועת על שנאסר מגס()יטשס
 עולם עי שם תשב ה' פני את פראה והביאותיו חנה אכרה עולם עד וכן . היובל שנתעי שהוני כ"6( )סמיח לעולם ועברו נסו מוגבל קצר זמן על אטר לעולם זנן . ארוכים זמנשר"ל

sblnn)'6 )'6 מצבא ישוב שנה המשים ומבן שנאסר לף של עולסו שהוא שנה חמשים שזהו 
 אצל ידוע בלתי תכלית בעל קצר זטן על עולם עי ונטלא מ'( )נמדיר עוד יעבור ולאהעבורה
 נוטש ארמץ כי ישעיה אמר בלבד הש"י אצל אלא ארםבני

 הסוי
 ההר ובחן עופל עחב עיר

 עולם ימי כל וכן , נ"נ( )'סעיס מטרום רוח עלינו יערה עד אחריו וכתיב עולם עד מערותבעד
 והטה אחריו וכתיב סיג( )טס עולם ימי כל וינשאם וינטלם ישעיה אמר מגבל קצר זמן עליאמר
 בכל לשט שאק אומר וכלל . בס נלחם הוא לאויב להם וירשך קדשו רוח את ועצבוטרו
 יתפרש א' כל אלא בהכרח בס"ת זטן על או הנצחיות על שיורה להם והרומים הלשונותאלו
 בעל קצר זסן על אוהו נמצאו נצח.ות לשון שמשסעו לנצח לשק שרוי , בהומו לפיעגינו
 נאסר בסנורה שהרי בשת זסן שיהמיד בהכות מרה אינו עולם חקת גן . פוער באהלחצכן סיני מדך הכבוד נסתלק טועה אהל כשנעשה שהרי סיני גהר לנצה הכבוד שכן ולא ס"מ()סבר'ס
 שכל רבה בויקרא ז"ל רבותיט אסרו ואעפ"כ עולם חקה טהם אחר בכל שנאסר וסכותפסח מרי . עתה חך המקיש בזו( משחרב הפסק לה ויש נ"ך( (hlp't לדורותיכם עולם חקתבה

 חקך פירוש כי ד"א בזה שכונתם נראה הכפורים ויום פטרים חוץ ליבמל עהיריןהסוערות
 בימי מצינו וכן . שיכפלו אפשר כבר השם פי על אבל מעצמנו אותם נבטל שלא הואעולס

 שנצמו;ראל מצויךגשונה :היא 4נ( גת זר:ישימהשנה ההרשיהו:2paD 21שבטיך
 השנה בצאת האמקש וחג הכתוב שאסר כמו העולם שנות לטנין השנה ראש שחשרי אע"פכי
 בכל כניסן החדשים מגין לפגות תורה צותה וליובלות לשמימאן סונין וסמנו ג"ג()טס

 הא )ג( תטנה וכן האומה צמיחת תחלת תהיתה סמצרש ישראל שאו שאי לפיחשבונותיהם
 4( )ומדנם וגו' בחדש בעשרים השני בחרש השנית בשנה קהי מגיסן תשבוטתטז כלג"כ

 לחודש ובעשור נ"ט( )נמדגר וט' לחרש באחד השביעי ובחרש י"ס( )טיוח וגו' השליטיבחרש
 שני שמם שיהיה ראוי אבל התורה במשפמי קבות לחדשים 141ין ;"ס( )מס וט' דשההשביעי

 1 לחנות ראוי שניםלמנין יגייאתן יי"גה:ו::מביגם
1 

 ראחר . רברש בשני זה ועשו השניח ל1אולס זכר לעשות ראו מבבל עש וכאשר . שאמרנוכסו
 רכותינו אסרו ~כן , משם וננאלו אשור אל שגלו זכר אשורי כתב להם ובחרו עברי כתבשהניחו

 מאשור עמהם שעלה אשורית שסה נקרא למה ע"ג( ג"6 )דף סנהדרק דממכת בתוספתאז"ל
 . בכתב שמאושר אשורית שסה נקרא ולכה וכו' לישראל תורה נתנה זה בכתב אוכררבי
 הים שבירינו הכתב h"s) קג'א דף )טנ0 כתבי כל פרק ריש הגטרא ממנא רגראהולפי

 אלא חולק אינו רבי כי לומר יש כן ואם , מפק בלי עברי כתב אית )ס( בו נכתביםשהספרים
 אבל )0 סאשור עמהם שעלה על אשח-ית שכו נקרא לא בו כתובים היו שהלוחות שאחרלומר
 בזח חולק שהא תאסר אם גדף נשתנה, עברי כתב שהיה סקרם גאוסה הנהוג שהכתביורה
 פרק סנדורין רבנמרא ועוד . כלום חכמם דברי במקום יחיד שהוא רבי כברי שאין דכאהרוע
 סר אמר חסדא רב אטר שם אסרו שכך חכמים דברי האמוראים פירשו ט"6( כ"6 )דת גדולכהן

מ לישראל תורה נתנה בתחלהעוקבא ב  tiff~ כיון הקדש lsvw עזרא בימי הגולה בני 

 ססכיכים שהאסוראש הרי . ארמי ולשק עברי כתב להם הניחו הם שעלו קרם באשאז
 ד5יד וכן עברי כתב איט היום שבייינושהכתב

 הרסב"
 בעכו שם מצא לא"י כשעלה כי ז"ל

 שלא כתב סביבו כתוב שהיה אהרן ומטה המן צנצנת בו רשום שהיה בסף של קדוםמטבע
 הכותיים אצל שנשאר הקדום עברי כתב שהוא לפי לכהעיש אותה שהראו ער לקלותוירעו

 אי י9שרעתם
 סי' . וכוי סגסוג ססכחג יון0 6ג5 )0 :תסורי לחדסיס ו6ק )ד( : סטרם . סי6 )3( :וט'
 ססו6 656 גסתגס ססכחכ מ!דס כן גססיגי סיון 6ייר ניסן ר"ל . כנ"ל סחים נמססטיסמ!ח
 סמו קרי6ק OPD יעל ס0סתג!ח זמו ע5חולק סס!5 6ל6 . ספק כ5י פגרי כתג סיגו )ס( :וגו'
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 העעים ח מז פרק שלישיטאסיספר"28
 בגשמ%2וגצ ~יב . *סים גנתוצצון
 ( י )כנלא יו"?י" 4י שא לייתצא

 היו שהלוחותכן
ש לא ואילי . עברי דיה אז באוטה דנרשג  שהכתב אע"פאשורית  שבירי% וםם"ך מ"מ על 

חסדא
 סומות י(

 שה; שוחות וסמ"ר
 ע היו

 א-וריח
 רב שהרי תדע . כן ,והיום ידי ש:

 שלקחו קצתו על אלא כן אסרו הכתב על לא )'( אשורי כתב להם ובררו לואטת טה כי)ע(
  אשורית כתב קצת וללחו בלוחות היו כאשר סתומות ואב"ך מ"ם ונשארו מפנו והשאירוממנו

 לחדשים אחר פנין לפנותוחזרו זנ;שת (וצנות מחנבש:דז.צונב
 התחפים  פתין שריו )כ כ*טר מאשור עמהם עלו ההדשים שמות ז"ל רבותיפ שאסרווזהו

 ה מנין שצוויהביבו
יהז

 שנלואחר ן ',1 עוד ס ר"ל זבני
 מארץ ישראל בני את העלה אשר ה' חי עוד יעטר לא ירמיה ע"י ונצמוו משם ונגאלושנית

 הר דבנין להניחראוי
 אשר

 "משם למנם ורירו מצרים ליציגות וכר היה
 אע"פ נעטצהי ויצווי זמניי דיה מניסןהחדשים

 שלאז
 לגאוזסן נזכ

 השנית
 המונע טה כי נאסר %

 מתהלה שנאמרו חקן ושחומי חים חלב כמו אסורים קצת סתרת אלתית דת שתבע נאמרשלא

 ואתר י",(5:4
 ילא חן', בשחומי ב

 פעם ובסל הש"י את צ4ר ושבו העולם מן יזבחיה
 מתיר דף בילמדנו שאסרו ז"ל ברבותינו קצת דעת וכן , ויתירנו שיחזור לוסר אעשרהאסור

 p5DE שה צ לתורהצ
 ; '! תנוסח שלא בפרט משה לתורת

 לתורת "קר ולא שחיש אינו שזה ז"ל המראי ר' הרב סורי כתב וכן . ז"ל הרמב"ם שכהבהראית

 שלטות שיתנו שאפשר ח-ועות הסרות בם מקיפים נסצאש משה תורת חלקי כלחפשו
 בטפר לברכה זכרונו הרמב"ם שכתב לטעלה שכתבנו למעם קרוב הפעם וזה צד טשוםלנפש
 בשאר ושהא כפ סשה בתורת השמי אפשר אם אחר הצר f'p לחקור אנהה ונשוב .הטורה

 ,"יך,י,,י" ציי ,ן atpD "גי סמק, :י' "מ:ו הש"צ ינ" "'יי אע"פ יןפוק
כי מאיזה להבדיל ידעולא ישיג ם , אמהותם על ישיגם לאבהם

סישרשים
 גתיגת כעת גסתגס ססו5 סכר רכי כיולסורית
 כגס )ו( : ככחכ טמ6וסר לסי 6סוריח וגקר5מתורס
 ט סגחכס ססכחכ ס"מ כן 6ס עומ7יס.סיו

 דומות )ח( : סיום כידינו. טו7 סיס סכחג 610סחורס
 סכלותות וסמיך מ"מ ארז"ל ולכן . וסמ"ךלמיס
 : עוקג6 ומר חס67 רנ . סנוורו מס כי )ט( :וא'
 סתיו )ג( : סנתנ כל ע5 . סנתכ על ל6)י(
 ו6"כ . וט' מרמס1ן חסרי נסמוחס סח7סיסמוכין

 סר6סון נכריס כ' לעסות מוכרחים פיו מסגינסכי
 וסכ' , מחסרו סה7סיס למטת מתחיתןססי1

 כממות סחדסיס לקרוח מוכרחיס סיו זסנעטר
 סיס ל6 זס לולם כי שור שרן נקי6יסמסיו
 651 כסמות סח7סיס קורין סיו 61ל1 . ניכרסוכר
 ל6 1נ6מת . זי ג"כ סיס חגיסן מלמטת חווריםסיו
  סתגין  סמורת כי סמחכר זס למך מסיכןירעחי
 . ע"ס סח7סיס ממות קריזות גי6 מס מנוקר6עו
 יטרלל  כפין ר6יסי 051 סכתגסי מס  והןשחר
 זס לכל ססחעורר 1קמ"ג קנו"כ דף 7מנלסכמ"ק

 : עיט סכותכ3על
שועא
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 , ירוק או אדום תאסר כאלו , שהא מה לפי ישיגהו אשר המראה ישיג הראות חזק שהאסי
 ישיג לא דיאנה הלוש אולם . הירקות מן או האדמימות מן הוא מדרגה זו באי כן גםוישיג
 , המוחשים ושאר בשמע ל3( הענץ וכן , דירקות מן או הארמימות סן הוא מדרגה זו באיישינ לא ירוק או אדום שהוא ר"ל המין ישיג אם חוף , יותר ולא טראה שהא )6( כלוטר , הסבאלא
 בזולת שהוא פה כפי הדבר ישיג ההשגה חזק שהא מי כי , בהשגתם לנביאים יקרה עצמוובזה
 למטה שהוא והנביא , כפשוטן אמתיים סבנו ולזה , מהומם ובלחי מבוארש רבריו ויבואורסיון
 אמתיים יהיו לא ולזה , כבוארימ ובלתי ובמשלים ובחירות סתומים דבריו יבאו במדרגהסמנו

 בהם. הטכוע הענין זולת ענץ כהן יובן פשומן וכפי )ג( כלבד בהן הנרכז הענין כפי אבלכפשומן
 כפשוטן אסתיים בלתי וחירורי במשלים פרבר היה הגלות אחר נבואותיו להיות יחזקאל חסצאולזה
 הנרמז כפי אלא פשט! כפי אטתיא שחינן בטראוה נבואותיו כל היו הנבואה בסוף שהיהלפי זכרתי וכן ג"6( )'מוק56 הא משלים ממשל הלא לי אוברים המה ואפר להש"י מזה שנתרעםעד
 לא והזיתים קטמרה שעמן עליה זיהים ושנים זהב ומערת ונשים סוסים שראה אסר בלבדבהם
 נבואותיו כל היו החורבן קודם שהיה הרמיה , בלבד בהם הנרמז הענין אלא בעצמו אמתיהיה

 מעה בנבואת אטר , לזולתו משה נבואת בין ההבדל זה הש"י באר וכבר . היטב בארמבוארות
 הם משה זולת הנביאים ששאר מכלל י"ג( )כמדגר בהידטע ולא ומראה בו ארבר פה אלפה

 שיסכימו באופן ששורשו ראוי ולכן . אסתיים בלתי ופראות מבמרות בלתי בחירותסדברהם
 כסא על יושב וף את ואראה אוסר ישעיה שמצינו הרי זה ובאור . עליו חלוקים ובלתיהגדיל רברי אל שמכימים שיהיו באופן במדרגה הקטן הנבטן דברי תסיד יפורשו וכן , סשה דבריאל
 יודעים היינו לא הזלו )"ג( )סטם וחי האדם יראני לא כי אסר וסשה ו'( )'סעיד ונשארם

 מדרגתו לגורל כי אומרים חויינו צורקים הם ישעיה שדברי חושבים היינו מהם אחד שוםמדרגת
 הגיע שלא למה ומשה , ה' את ואדאה אמר ולכך ממט שיושג שאפשר מה מהשםהשיג

 השנתו למעש וזזי הארם יאני לא כי אסר מועט דבר אלא טהשם השיג ולא ישעיהלמדרגת
 אל ה' ודבר עליו שנאמר , נביאים של רבן משה היות שידענו אחר אבל , בנבוכהומדרגתו
 בטראה ה' נביאכם יהיה אם ג"כ ונאפר נ"1( )סם רעהו אל איש היבר כאשר פנים אל פגשסשה
 עבדי כן לא בו אדבר בחלום אתודעאליו

 בחידות ולא ומראה בו אדבר פה אל פה ונר משה'
 סטנו למטה שהוא ישעיה חוברי , מפק בלי כפשטן אסתיים טשה דברי כי ידענו י"3(אמדנו
 כן, אינו ה' את שראה שחשב , ה' את מוראה אמר מדרנהו ולמעוט צודקים אינםבמדרגה

 , כלל בנבאתו סבוא המדמה לכח היה שלא לפה פשה אבל , הסרסה הכח פפעל היה זהכי
 האדם יראני לא כי אסר הגשמיא הכחות משאר מופשט בו אשר הדברי בכח היתה נבאתובי
 שקראלה המדמה הכח ידי על גם בנבואה משתטש שהיה לסה ישעיה אבל . האמת שהואוחי
 והוא השם את שראה הטרסה בכח וערסות לטעות זה הבאה מאירה שאינה אספקלריארז"ל

 שלא היתה בזה שהסבה ובאר , המרמה הכח ת"י במעות היתה זאת שהשגתו פירשבעצמו
 זנם ו'( לטעם אנכי שפתים מטא אסם גי שאמר תהו , רבינו משה כהמר מזוקק המרוהטעה
 בין הישיבה כי )סס( יושב אנכי שפתם סמא עם ובתקי שאסר וח"ו , כראוי היו לאסדותיו
 שרויה משה כנבטות המאירה באספקלריה נבחנתי אין המרמה הכח מן שנתפעלתי כלומר)סס( נדמיתי כי לי אף ואמר מתאונן היה זה ובעבור , הטוב האיש מדווך יפמירו המדות רעיהאנשים
 באמפקלרט4 נבלותי להיות אני אבל עיניו, לנגד תמונה שיראה סזולח אליו סרבר השל אתשומע
 צורה ראטע מבלי דבור השגת לשער יכולתי לא הטרמה הכח באטצעות שהיא מאירהוראינה
 הכת פעל שזהו אני ויורע עיני ראו צבאות ה' הטלך שאת לפי נדמיתי כי 5י אוי ואומרמתאמן אני 6ה , שפתים טמא עם בתלי יושב ושהיתי שפתים פסא איש להטתי לי גרם תהמדברת
 הנבואה במראה אפ" תמונה ולא תמור שום אליו ליחם א"א ספק בלי יתברך הוא כי ,המדמה
 אמר ישעיה את הרג טנשה ע"נ( מ"ט דף לנמות חו"ל שאמרו וזהו , המאירה באספקלריאלמתנבא
 את שראה אמרת ואתה וחי האדם יראני לא כי אסר רבך משה לו אטר , וקמליה דייניהשידן
 יכול שהיה ומה . תשובתו יקבל שלא שידע לפי השיב ולא ע"ז להשיב יכול שהיה ממרו ,ה'

 ישראל אלהי את ויראו עליהם נאפר סשה של ביורו העוטרים באותם אפילו כי האלהשיב
 שהוא הנביא כי זה סכל ויתבאר . הטאירה באספקלריא השגתם היתה שלא לפי גרד(ועמות

 באופן דבריו יתפרשו אבל , הגדול דברי על לחלוק לו אפשר אי אחר מנביא למטהבסדרגה
 קולאשרשים

 ממן ט61 מרקס סס . מיקס שהוא )6( יזפרק
 עגיי

 סמר6ס וסב 6חר סגין כלומר . וכו'
 סולן 6גל סלאמס כח ידי ע5 שיו -~סגר6ס תר6ס: מיני כל כגושסונ

 : 6מח 6יגו יונן מסוטן וגסי )ג( 1 ססמע גחות . גסמט)ג(
מפי
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 טכל וגהקה במרתה משה נבואת העת בתורה ושתבאר ואחר . הגדול דברי על "לקולא

 אפשר אי טעתה ,ומביזום
 אפוגר אם האולם . דברע ולכפל עיזיו לחלוק נביא לעצם לשספי

 בהם נקשר זמן 14 תגאי בהם יש םתטעת שנזכרו שאע"פ ולומר סשה דברי לפרש נביאלשום
 : בשיה תיבא בטה יתבאר זה פורש שלאאץ.פ

 בשום שיתכפל א'א השם מפי שוסע שהנבש מה בי , נביא פי עלי לו שתאמר הרבר ובץ השם ספי )6( לנבהר הטושג הדבר בין יש גחל הבדל יהפרק
 נא קח כ"3( )3ר6סי0 לאברהם שנאמר כסו לראשך הפכי טדהםם דבור לו כשיגיע אלאפנים
 אחשכ לעולה, שם והעלהו הטורטר ארץ אל לך ולך עתק את אהבת אשר יחידך אח בנךאת

 האריה עאכלו הנכש עדו נענש זה ובעבור . מאוסה לו תץש אל הנער אל ה-ך תשלח אל לונאסר
 מה )3( הפך 8ה ושהטה לחם שם ולאכול אל לבית לחזה- אל בבית אהדר ~rP לנבש ששסעקל

 לו שיבא אפשר כבר נבש פי על לאדם הנאמר אולם . נבש ע"י שלא טפין השםושצותו
 - לראשת הפני צבי נביא פיעל

 המברות עשרת טפיו המרחל כל שישסעו השית יצה יליץ
 אח על הנרהב שהעיר כמו מקצתם %א כלם לא לכפלם נבטו שום ביר כת יהרה שלאבדי

 לוחות שני עי מכתבם תו' בהר קהלכם כל אל ה' דבר האלה הדברים אצע ואטרבפירוש
 מכות בכוף לרזזל עגטצא מה דוק בזה ודק ששריך מה אבל , ס'( )וגויס אלי מהנםאבסם
 הדברים ככל ועלטתם אלהים באצבע כחובש האבנש לוחותי שני אה אלי ה' ויתן אופרהכחוב שהרי היפה של דבר תהסו שסענוום הגבורה ספי לך יהיה ולא אנני שאסרו ע"6( ג"ד)וף
 הלוחות על כן'ויכתוב גם וכתיב ס'( )דוריס Srw ביום האש סוטך בהר עמכם ה' דבראשר

 תחבם הקהל ביום דגש טתקי בהר אלעם ה' דבר אשר הדברים אשרת את הראשוןכמכתב
 , ישראל לכ% ששטרו בלואות שנכתבו הרברות  nww שכל מפורש אה מכל גמראא , אליה'
 י4 ודומעתם . הדברות נץ זולתם ולא דגבורה ספי שטעו לך ירתה ולא אנכי כי הם יאסרואיך
 הסופת גבהות טפי )ג( ר"ל שמעגום הגבורה טפי שפירתם מ"ג( לנ יפלק הטורה בספרנתב
 האמנח על לך ההיה ח"ן השם סצ'אחה האסנת על להזהיר שבא אטר אנני דבור ביתה

 במופת שידע מה כל כי ואמר שכלי, בסופת סחבארש הם השרשים אלו ושניהאחרות
 בכלל שימנו ראוי אץ השם מפי  ששטעום אע"פ ולזה . שוה שם-עהו מי וכל הנביא משפפ)ד(

 בהשמעו צריך הטה כן וקל הטפוםמת או ר"מקובלת פכח הם הרברות שאר אבלהמצות
 עמו"ש אחר . rw1 דבריו אלו , הגבוה ספי ששמעו בהם אסרו לא כן %ל השם טפישהם
 הרבר שאם , עיף צריבץ בזה וברע הנה השם מפי לאל שמש רוברטע עשרת שכלמסכים

 לוישמיעם צריהן ההה לטה ]6[ טשהדוהו הושם סציאטע על להורות באו לך %אישיה שאנניק
 לך בזין זה לאטת יספיק האנחני העיק הרי בנבהשה להם שיתאטהו כדי הרברא אלויצתי
 בנבאה להם לאטת צרתי הק' כותר , זה להודות שכלטת ביאים נכריחנו שלא זה ואכחישארם

 המדע במפר כתב 4ל הטו כי עליו יקשה ההער . האנחני השכל אותם יגזור שלאהדברים
 נוכבים ברא חזאל הטיל אומרים שהיו היה עיא עובדי שדעת ע"א טהלכות א'בפרק

 לפנה עומשמשץ שמשים חים כבוד להם הילק בטרום ונתנם העולם להנהיגמלגלים

 תמק-
 ונברו עגר6 סי ולכבד לגדל האל רצון תהו , ככח- להם ולחלוק ולפארם לשבחם הםר4יים

לב
1

 1הרשה. הלל רק ג י ילטי
 דבריו ולפי הברא, ובק הארם בץ סרטני להיות לעבדים ראוי שאץ ע"א להלכות שניבפרק
 הצץ ראף הלש שתזין מעגי המזלות או יעלגלים הכוכבים לעבהי נתץ שהרעת אחראלו

 אפילו ארעו מכח"צץ היו שלא אחדותו מציאותו על לא , וה על טזהיר טעה הראשנןהברבור
 שברושרשים

 סידכם מי וכ5 סננם wgn % : ססס מפיוס ס15ס מס )נ( : עלמו . ס"ס מפי )6( יחפרק
 wD1n 650 עש 51ססינ 5ידפ סטכ5 דגר ג5 . סוס : 0ס לרכול ס65 . מסיוססס

 ימותת גי 6מר 6יס סן נני6 סן נו פס %סכ5 מסיגים סי1 יסר56 סכ5 . ממוסת גגורח מסי)ג(
 6ש ממופת ,ס לפסיג סרוסך מי וג5 5ט5!מופת I1WtD סיו (hSn 16 סרסת יני ש וסויוזעיס

eloi
ענפים

 סכט3פ מס 15 גרפס וגו/ זס 65ממ 'p'DG סיוטי סטון סף וט' 5ססמיעס היך סק למה ]6[ סקפרק
 גט13ל סו6 ס* עקיס "ג נסגחמ סלמג"ס סכמם משסיס ס"rb 3 נמסמר5ושי5

 סיס י3ימ 1)6 ידש )6 סרטון מ"מ כמוסס זס )6מס סווגן לע"ס כי כגוס בנס ץ b'nW גס ,מסטן
 : 3ג3ו% וס ד3ר 5סמ )6ממ ססס מוכלמ סיס )כןטסט

אם
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 הצ שבעשי"ת מאתנים צו ותחייתו cwn מציאית מבחישק ,קהי מצי מושו שהיו: , סהחלפווז בכוונות אחרנה מועק הס ע"א עוברי כי בטה לי שנראה ומה . רעהו לפי ע"אומברי
 לפי בזה פעה שלטה וגם ויהודה ישראל ססלכי חולתו כאחאב "ל הרבשנר

 השמים מן ותהרה הנבואה ובמציאות אחרויזו השם בסמאא מאמינים היווזם עם ,הכתובים

 כסו השל'תיןואמצעיים
 אחר .מצד אחר1ע"א מהךן אחות כה ויש .יל 1

 ר,,שנחה לשם שאק יאמינו בגוף כחולא 1 ואחרותו רגמם מצשות סאטיניםינותם
 פחווז האדם להיות האדם במין ישגיח שלא השם בהק רוממות זה ויחשבו כלל השפלבעולם
 כי הפהות ברבר ישגיח שלא בחקו ורומסות השם אל מעלה זה כחשבו בעיניו ומאוסנבזק
 אטה

( ) 
 ש דיגות הנהנת טיחם היה ז'(ק4 )6יונ שלבךת , ן

 ולאמר לטזסה ר,וא אליך שמהוסים ורמלוי מהמטותאמך
) 

 :ן

 מן שישתנה יתברך1 חב 1 1תיזקנו מן בזה כיוצא השלפעם
 להם ש ' בעולם למשול ומלאכיםומולות ברא"ת האנללץ

ודנרימ
 השמים כל תחת העמים לכל אלהסם ה' הלק אשר הכתוב כטאסר האומות  יץל

 כל כי נאסרו מיד( )יגמיא וגף כל חסרט נסכיםע השסים למלכת לקטר חדלנו אזינק
 והעופרת ללבנה והכסף לשמש החיב לכת נובבי "ל אחר לאהד מיחהד הטחכות מז'אחר

לשאר
 באמצעות הרוכב שפעיע הכוכב רוחניות עליו ירד ההוא הכוכב ש 1

 יאסרו הדרך זה על וכן , ע"א טעמתי הנעברים הארות עבורת טא ומבאן . ההש השדהעבודת

 או שסם הריא רא"ל רהטהדגוכבים זה אי מניות ירצלארס
 הקימונים שהיו הצורות כשאר נעבד ~NrP סדרגהו שתסע  שאפשר סף הרצא הכוכביוחמטז

את יש  ט )דם") rnS לנסבא אמר 
 מצי סמכים דוה הדעת ולהיות . . כלל האדם בנון משגית השם וכהיה יאמעו שלא בעבריזה

 %"ליריי wnei~ד,י"ני.י.
 11"5,5 ::%:י":י"ןך" :ועי יג"ע'נ:למ""מנן

 סן תחיה חמכם הנבאה טצי%עת להם כשבאר תה השם, לבין בינם אסצשים anwהעהשים

 אלוי פנש ואה' פ כשהגיע זה לרוםף:מבי:
" ר

ץגני ן צ 
1 rwDי

שהשגחתישרשש
 סורך פל )ט( יקמרו: כן ועל יקמרו. )וו סססגלוט )ס( ah: יסיג נני6 6יגו6100

 צהר וגתי ישיש :וש:נ"ן%נופשל:
 6מל סעס עוד )טנ% עם ט מ"6 יקד נסוק ונשין ומ' ססס % 4ד5 מומנע יססיו אם]כ[

 הש : hnh(גימוש
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 ,מ4היי%ד%%

ע . אלד,יז לשון וזהו )'( , גדול בכח משם -פאהיך

 נ('ן.יו! נעה "ן'י"ויו;ון ןםע "":',ש'וןג,הנ .ין'.,י"-:,ע:ץק: יילו~וייי'י'ינ שישתוו אפשר שעריק % אבל . שכתבנו הפילוסופים דעת 'ן ובזה ,"נבואה
 אפילו כלומר פניעל יתרו השמע בפרשת ג'ל:rtr שכ כמו מקום'א

 לרומם שתחשוב אוובינן
 שלא שקע אתה ה-ם על שת כדי נ'כן בעבורתם י לר

 על של דנעשות הצורות על להזר,יר תמונה וכל סמל תעמ לא אמר כך ואחר ,טדעתי

ק sle?i, אלוה ולעבור ע"אלעבוד הרעות כלנהבמלו
 'חשש לא אבל

ל
 11Ssen כעת לבמל בץו לך ין %נש טזו% syנן כסו בעול צריכין הי הדעות שאר חיולם ן אותו נ ' 'נו

 וגו/ 2 תעוצה? ולא גף לך ה-יה יצא ימהיר כבר חולא רווז עשרתאחר
 עם סשיצמרף עלה הרום ' ב ו 1 רו במעלה ד 1 להיותו 5אבל

 להורדת ובינו בינינו אמצעי זהאי ( שחושבים או ן כזאת גדולהלמעלה

 מנעתי % נלתי'י היותי עם כי ראיתם כבר כלומר עמכםוברתי
 אף בו משגיח שאניד %ל ונבזה פחות הארם םיז יהיה אם שאףטלאות

 חרו, י מז קל ברברכי ידםעל
() 

 כ'( )סמום לי

%ל צ"1שמי אשר ם ץ"שטהתפלה,
 ע ריא הדברות עתי יספיק כבר ואנ ,הד,וא

 "S~a , לך ירויהולא

ילתות עב'( לפי האנשיםבע3.3י
 ברבר מרברששאינם אחר המימת ההשגחה וס( על אלא הפרמיז ההשגחה על יורה לאתה

 רברותמעמד
ק ק

לה
 ע

 שיהבאר כסו והרהטנחה השמים מן תורה על
 אנכי כי הואהדברות משאר %6תם לך יהיה ולא אנכי שבין ההפרש אסתם . השםבעזרת

שרשים

 %% %%י,ילגג;%%ננטוו:ן
 ' הכמגח עם )ל( : סס"י עמדתזולת סימ2י%%י

 6ץ . ססגחתי
%2נו%יו מוסיף ס6ת0 רק נססנחתי מכמין ס6תס פיעל

 % %מ"
 %גלע:י"

 %יי%
 . לסכון 1ק17ס מרוס כי )ג( : וכו' מיוחססמתכוח
 וסף . וגו' וקרוס מרוס סכתונ ס6מר ע"דכלומר

 מזנם 1ל6 ס76מס מן ממנגח סיעסס טס לכךגי

 על ממומר מלקי wh' סיכניע רמו bffi כי6חר
 מססספ עליו יוססע the עליו סיקרים סקרכןידי

 לס' סקרכן 6ת סיקח3 בע"פ 6חר לסין .ס56סי
 אסכלות כחכליח ססו6 מקוס ע5 6דמס מוכחע5

 סססש י17 על ויספיע סס"י 16תו יקבל6עפ"כ
 בסכי!צמי

 מרוס כי 96 , וגו' רכון וקיום 'ס

 ; כטית ססגמס אמינית. סססג"ס )ס( :וק"ל
נלסון
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 כלם באו וע"כ , סשה אסצעחע טבלי השם מפי ישראל לד,שמעו ""ולח
ku, ~I1WS1 מדבר 

 לאוהבי , קנא אל אלהב ה' אנכי כי , פני על אחרש אלהים לך יהיה לא / אלהיך ה' אנכיבעדו
 אשר הדברים בכל , נסתר בלשון )ס( בא רכל ואילך תשא לא מדבור אבל , מצותיולשומרי
 את ה' עקה כילב לשיא, אלהיך ה' שם אח תשא לא אמר השם ספי אלנקם מדבר r!wtהיה
 עשה ימים ששת כי אמר וכן . שמי את ישא , אנקה ולא אמר ולא , לשא שמו את ישאאשר
 . כולם וכן , קרשתי ברכתי עשיתי אפר ולא , השבת ים את ה' ברך ע"כ / השביעי ביום וינחה',
 לך יהוה %א אנכי כי הרברס! כן לחלת לך יהיה ולא אנכי בק שיש ההבדל על יורהוזה

 אוחם אומר הקול את )5( שומעים היו הדברות ושאר סשה אמצעות מבלי השם מפיעמעום
 בעצמו הש"י שאמרם אחר הדברות אלו שתי כי כלומר ן שמענום הגבורה מפי לך יהיהולא אנכי אסרו 4,ה . שאמרנו כסו נסתר בלשון באו ש"כ , להם אותם ומבאר החר ומשהלמשה
 ולא נכדם דבר לומר נביא שום ביי כח אין מעוה אמצעות מבלי בפנס פניםלישראל
 אמר ולא )ק( שמענום הגבורה ספי אמרו ולחה , שעה בהוראת ואפי ענין בשוםלהחלישם

 בהוראת אם לבטלו נבינו ביד כח יש נביא פי על שהנאסר בארו כאלו שמענום הקבצהכפי
 שבמל כבנמהה )ד( נוהן הענץ שיהיה מה לפי ואםשעה

 פניי
 לאדם הנאסר אבל , מנימן החרשים

 הנביא שאמרו תהו , הצה בהחיאת אפ" לבטלו נבא ביד כח אץ נבא אמצעות בלי השםע"פ
 על שנעבור או שבת שנחלל השמר אם אבל . לו שומעין אץ לשעה אפף קנא לעבודהאומר
 שנאמר כשום לו שנשמע ראוי הדת שרשי יהרוס שלא בענץ או שעה בהוראת המצוו! טןאחת
 להיות פלוני למלאה או פלוני לכוכב שתתפללו צוני "DW העמר 41ום י"ס( )זנליס תשמעוןאליו

 ששמענום לך יהיה ולא אנכי כנגד כהה לפי , אליו ניטמא ולא לו נאבה לא וביניכם בינואמצעי
 כמו השם מפי הוא ששמע מה לבטל אחר נבא אל לשמוע נביא לשום וא"א הגבורהמפי

 : המרק זה בתהלת שכארנו ,,
 דבקיים בשלשה האבהית התורה שהשתנה שי"א יתבאר שאמרנו מה מכלל יםפרק

 נתאמת הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי בשמיעת כי חח , שכתבנוהכוללים
 רצונו לעוברי ומעניש משגיח ושהוא המצוה השם מציאות עם השמים מן תורה מציאותלהם

 להענישם למצרים שעשה במה ראו  כאשר לחרות מעביות להוציאם ליראיו מוב שכרוטשלם
 שנתבאר כ'( לנמוח עבדת מבית מצרימ מארץ השיחתיר אשר וחיו , להוציאם להם שעשהובמה
 נכלל וב"ז , אטצעיים ררה על ואפי' לזולתו לעבור ראיי שאין ער ההשגחה עוצם מזהלהם
 בפרק שכתבנו טה א"כ ונהברר שכתבנו, כמו פני על אחרים אלהים לך יהיה לאבלשון
 הכוללים, בעקרים יבא לא האלהיות הרתח! בין השנוי כי הראשון המאמר מן ועשרשחמשה
 נבא ע"י שישתנו אפשר סשה בתורת שבאו המצוו! שאר אם הוא באור שצריך מהיאולם
 , משה ע"י נתבארו השם ס3י ששמעום אע"פ חלי משה אמצעות מבלי השם פפי נאמרושאלו לפי , הרברות משאר לזולתם לך ההיה ולא אנכי בין הביל שיש שאמרנו כמו ל( חהו . לאואם
 שמענום הדברות שעשרת אחר המצות מן לגולתם הדברות עשרת בין הבדל שיזם לומר ישנך
 זולת הרברות עשרת מן שבנשאר ואחר , משה ע"י בהם נצמוו המצות מ1 חולתם השםמפי
 הנביא שההיה אפשר כך שאמרנו כמו שעה בהוראת לשנונים רשאי הנבהן לך יהזה ולאאנכי
 שם בבית שבטלו הא הטעם ומזה , שעה בבוראת שלא אפ" המשת שאר לשנה!רשאי
 נתונה הרשות שתהיה כן הדבר היה שאם אלא . שכתבנו כמו ירמיה ע"פ מנימן החרשתמנץ
 הדברות עשרת זולת האלהית בתורה שבאו התצות כל לשנות הנבואה מתפאר או נביא כלביד
 ושנאמר )6( , כלל לקיומה מקום ואק בכללה התורה תפול להשהנות זמנם שהגיעולומר
 קשה דבר אחר נבא ירי על האלהט! בדת שב14 המצות לשנות נביא שום ביף רשותשאין
 בידם מקובלת שהיתה נח בני מתורת דבר לשנות במשה ישראל האמינו למה שא"כמאד
 וההנחות ההסכמות בפרטי משה ע"י השנוי בא ולא , כנבאים שהץ טאבוהיהם נמשכתקב"ה

 סמה האומות בק החלוף בהם שיפול שאפשר ובדברים בלבד המקבלים מצד שהםובדברים
 אבל כ"ס( לסרק הראשון גטאמר שבארנו כמו נהו זו האלהיות הדתות בהם שישתנושאפשר

 נםשרשש

 : לכטלס גכי6 לסוס 60"6 ונכורס כסססגיס טרמו כעד סמדכר . נערו מדגרהגלשן
 סגחג6ר כתו . סתןסיס סגין סגטל כירמיס)ד( ססריס תם , כזס 1כי651 6גכי כלמוןר
 כסרס יחכור סוס כטף וטעם . ט"ו נסרקלעיל סויט . נסתר נלסון )ס( : כנגדו מעכר כסןסכח~כ
 : זס 6חרסכ6 סקול 6ח )5( י וולחו ע5 06 כי טוטו גערתדגר
 : ג6מר ו6ס . ושנאמר )6( יטפרק מסי 6מר 1ל6 )ק( כלוס: סגינו ל6 6כל16)ור.
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