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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.
קבס ל66 סיס גסתט נכורס מלשן כי . סטעטססקג"ס
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 נרומה תפזרת כלאש חריעת אדומה כפרה בהן סבוא. האנושית להסכמה שאץ בדבריםנם

 שנזכרו גח לבני שנאסרו סמה לישראל שהותרו ריברש ושאר שתסות קצים )גן שהיפהלאחר
 סמה זה ני , בזה ביתא ששבת עטרם כסו ע"6( ג"כ זף )שסכרין מיתות ארבעבפרק
 איכה טל'כ אחר נביא ע"פ שישתנה אפשר כבר האלהינו ברת נביא ;"פ עךגאסישיורה
 מה לפי בזה שכפראה נאמר כן ועל . טזבפל או נביא ידי על שישתנה שאפשר הדבר אתנדע

 קבלה בה בקובל עזיא אמונתו טקבלהו לזת רשאי אדם שהם שאין הוא רוזוריי העיוןשיגבהו
 אמתיים שבה והשרעכם העקרים העת לו התברר אחר נבא פי על תחלה שמוסרהנמשכת
 רוצה ושהשם גמור ברור לו ותברר א"כ אלא ע"1( )סרק הראשון במאמר שכתבנו הדיךעל

 שיתאמת החש דגה ויה הבירור דרך ואולם . ממנו הקבלה שנמשכה הראשון הנביא דברילבשל
 אותות ענדת פצר שיהיה אפשר אי הזה והאמות , גמור אמות הזה השני השליוח ישלירעתלכל

 בכשוף ואם בלהת אם סופת או אות עושים הנביאים זולת הרבה אנשים שנמצא אמךומופתים
 לחת שלחיים שאינם הנביאים שנטצא שאחר ועוד , אחרת יריעה באפו או מצרוםכחרטומי
 דןה האיש יוץ על הנעיצה הביפת או ומהאות יאסר מי ומופתים אהדות אחזים ידם עלהורה
 נביאותו על להורות רק האות זה לו נתן לא שמא ידו ע5 דת להנתן שליחותו על להורותהא
 שה שנתבאר כסו השליח שליחות על האטה המופת או האוה שאע מבואר הוא ולזה .בלבד
 סתורת שתלקה ראוי השליח שליחוכו על הראיה ונעלם , הראשון מהמאמר עשר שמונהבפרק
 על השליח שליחורי יתברר אם זה ולפי . הראשון מהמאסר י"א בפרק שכהבנו שהשעםנמיה
 הנבוז דברי לבפל שבא השני הנביא דברי אל לשמוע ראם nPD של שליחותו שנתבררדרך

 על הולקש דברש ברבריו שבאו אע"פ משה בדברי ישראל האמינו וה ובעבור .וואשק
 ברו לדא  שנהברר לפי תה . אלהית ושהיא מקובלים היותם עם שבהבנו כמו נח בניחח-ת
 מקבלתם לזח רשאין ישראל היו לא כן לא שאם סשה ידי על הורה להגז רוצה שהשםאמתי
 דרכים, בשני הטה דשה והבר40 . נמשכת קבלה אבותיהם קוי על ומנח מאדם שקבלו התורהומן
 להם כשנתאמת ואם , הראשון מן במדרנה גדול המשנה האחרון שהנבט להם בשנהאמתאם

 סשה בנבטים נתאמתו האלף הטינתו שני כי , כראשון חזק אמות האחרק השליחשליחות
 אותות ידו על שנעשו לפי ושאשטים מן במדרגה גדל היותו אולם . גמור אשתובשליחותו
 זה הכתוב באר וכבר . במותם הדצא היחם עך מעולם נעשו שלא ועראים גרולשומופתים
 להם הדעתי לא הן ושמי שדי באל יעקב אל יצחק אל אברהם אל וברא אטרבפירוש
 נלויים ומופתש אחיות ירו על לחדש יכול ושהיה דגדול בשמו לפשה שצלה כלומר ו'()סמם

 נסתרש נמים אלא מעולם בהם לראשונים נעשו שלא מה עולם של מנהגו בשנףום6ירסמים
 אוז שמעו ישראל שנ5 השליח התאסתתז ואולם , חרב מידי ובמלחמה ממות ברעבלפרותם
 רוצה שאני / עסה ברברי העם P~an בעבהי ישע( )סם הכתוב שאוסר כסו משה עם מדברהקול
 בדברע להאמין מחייבין ישראל דצו חח ובעבור , בדבריך יאמעו כך וכצווי , ירה על תורהלתת
  שנתבנו הדרך על שלטקסיו שגתאסה אחר )ג( הראשונש הנביאים רברי כ5 שיסתוראע"פ
 מזה ענברי בפרק שכתבע כסו נבאתו מדרגת ונתעלית הראשק מהמאמר עשר שמונהבפרק
 להאמין ושנחיב משה דברי סותר אחר נביא בעתיד שיבא אפשר אם ואולם .המאמר
 ההא הנביא היא בשצתאמת אם , צדדק משני באחד לא אם זה לפי יתכן לא הנהאליו
 שימצא אלם . סשה שלירית שהתאמת כפו שליחותו בשנתאסת אם נטשה, בסררגהנתל
 אתודע אליו במראה ה' נבשכם הנקה אם אסר חח המנע הכתוב באר כבר מסשה נרולגבש
 נביאת שנתעלית הרי י"ג( )התדגר בו אדבר פה אל פה וט' ביתי בכל משה ?בדי כן לאגו'
 שבא כמו , נבטו כל בחק שהוא סמה למעלהטמנה

 נבקש לעולם יקום שלא התודה במי
~rw לו ונתנה אברך שהשם טורה עמיאל תא הסררגה שזו פנים אל פנים ה' שיךעדצבמותו 

 פנים אל פנים ה' ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם ולא התורה בסוף שכתבבסו
 גדולה למדרכה שהניע ובוסר בנבאה מתפאר או נביא שום יבא אם זה ולפי , )"י(ושנניס
 בשדרגה גרץ היאו שיאמת שצריך לו נאסר אנחנו כי , אליו נשמע ולא לו נאבה לא ,שע:- בועראת שלא טורה מדברי דבר לסתור אליו לשמחי שראוי ויאמר אפשר  שאי סהממשה
 נרולים ומופתים אותות כשיעשה ווה , תלמידיו שהיו אחריו שבאו הנביאים ומכלמסשה
 שעוצה כסו עליו החולקים כל שתשקיע הנביאים וכל מעוה ידי על שנעשו פה סבלונוראש
 שע.שה כמו עליו הקסים כל וישפיל עליהם ויתגבר דוור חכמי כל ושינצח וערתו לקרחמשה
 גלוחם שיעשה והמופתים החותות חסידיו חכמיה לכל מצרים חרטומי ילכל לפרשהסשה

יספורסמששרשים
 סגה6טת 6טר )נ( : סטי ט( 6גר טוס עסיס מחסר סיס )ח ינן , סחטוח ק.וס)נ(

טרטר
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 סתמיותם נסים ושהייו , ישראל גל ~י פרעה לעיני משה נסי שהיו במו לכלומפורסמים
  סיס? ארבעים המן זהזריד העם לפמ לילה ראש ועמוד יומם הענן עמוד סשה שהולירכסו
 , עסו רבות וכאלה , דבריו ואמות  קדושת על )7( יוד הגץ שלא השבת ביום זולתי הפסקבלי
 כמו מנימן החדודם טנין לבטל לירמיה ישראל ששמעו ופה )ס( . אפשר אי זה בזולתאבל

 דמנילה קמא. בפרק רעעוסשת שכתבו כמו ודרשו קרא כמשכתו משום כ! שעשו אפשר ,שאמרו
 משנה את לו וכתב ודרש אשכח דקרא משום הגולה מן כשעלה הכהב עזרא ששנה טהכי

 מעשרת אחת ההיא המצחה היתה שלא לפי או , להשתנות העהיר כתב י"ו( )סם הזאתההורה
 כסו השנית לגאולה זכר לעשות אלא משה דברי לבטל בה הכונה היתה שלא וגםהדברות
 י"נ דף גנרכומ וגו' סטקומה מצרים יציאת שתעקר לא רז"ל שאמרו כמו ממקוטה מצריםיציאת תע9- שלא ובלבד זכר לה לעשות שראוי מקובלים היו שכך הראשונה לגאולה זמ-שעשו
 על דת להנתן השם שליח שהא ויאסר בנבואה מתפאר או אחר נביא יביא אם ואולם ,ע"6(

 הדברות בעשרת )ו( שיאמן ראוי בלתי זה הנה שעה בהוראת שלא משה דבריידויו~בטל
 שתהאמת לא אם אפשר אי מכ הדברות עשרת זולת הטצות ובשאר , השם מפי ששסענוםאחר

 אטור לך למשה אומר הק% את שמעו ישראל שכל פשה שלירות שנתאמת כסושליחוהו
 והמשפטים והחקים המצוה כל את אליך ואדברה עמדי עטור פה ואהה לאהליכם לכם שובולהם
 בפנים פנים עטהם לדבר ישראל כל אל השי"ת נגלה זה ובעבור , o?) )יכריס תלטדםאשר
 בא אנכי הנה משה אל ית' השם שאמר וזהו , עצמי אמות משה שליהות להם שיתאמתכרי
 כי ובאורו י"מ( לנמוח לעולם יאמית בך וגם עטך ברברי העם ישמע בעבור הענן בעבאליך
 הענן בעב הוותו עם פנים אל פנים בטדרגת אלץ להגלות רמה שהיה טשה אל השי"תאסר
 , תחיליות לשתי יעשה אמנם וזה מירנה. לאהדה ראוי וכלתי החומי עכירות בעובי לומררצה
 .אם ,אף יצום אשר לכל אליו ישטעו ולזה עמר בדברי העם שישמע תהו שעה לאותההאחד
 לא 4ה , השם שליח שהא לעולם כמשה שיאמינו בעתיר והשנית , נח בני תורת נגדיהיה
 לעברי לנבהל ששומע כמי זה הרי שעה בהוראת שלא סשה דברי על לעבור לנביאהשומע כי לכך, שליח שהוא השם טפי ישמעו לא אם משה דברי למחור שיבא נביא לשוםישפעו
 נענש זה דבר שעל , כך על לנביא לשסוע ראוי שאין השית מפי בעצטו הוא ששמע פהעל
 בעצש הוא ששמע מה על לעבור אחר לנביא ששמע לפי האריה אותו שרימית הנביאעדו
 בנבואה מתפאר או נביא שיהיה הן אדם לשום להאטץ שא"א טבויול הוא ולזה . השי"תטפי

 עד ליבטל זמנם ושהגיע זמניים שהם ולומר סשה רברי למתור השם שליה שהאששמר
 . רבוא ששים ביעסר משה שליחות לנו שנתאמת כמו גדול בפומבי שליחותו לנושתהאטת
 טדבר אלהים ה' קול ישמעו ישראל שכל כראשון נרול פוטבי בעתיר שימצא אפשר אםואולם
 נתקע לך יהיה %א אנכי ישראל ששמעו בשעה יהרנה א"ר 5'( ססיריס )סיר פיהומנשיקות ישקני ל'פ הזית בטררש כתוב שכך שימצא שעתיר הוא ז"ל רבותינו דעת , האש מהוךאליהם
 תעשה רבינו משה לו אמרו משה אצל באו משכחין ולא מלסיין חייו בלבם תורהתלמור
 לסדין להיות חזרו כ'( )סמומ ששסעה עמנו אתה דבר שנאמר בינותינו שליח ר"לפרתביון
 משה אצל להם ובאו חורו טשתכח כלומר עובר למחיו אף קובר ב"ו משה מה אסרוושכחין
 עכשיו זו את להם אסר פיהו מנשקות ישקני %אי שניה פעם לנו יגלה ולואי משה לואמרו
 היא ז"ל שרעתם טפורש לך הרי , ע"כ בקרבכם תודתי ונתתי הכאטר הא לבא לעתידאבל
 ולפי . כלל אמצעות בלי הקב"ה ספי כראשון . שני לסוד בעתיר ישראל לכל ימצאשכבר
 שיותר הפשירם בפירוש סוכרה זה שאין אתר כידעתי

 ר~~
 ברצון תלוי הדבר שחץ שנאמר

 הזה היום וזונחנו , התוריי העיון לפי שאיצא נמנע ולא שימצא מחוייב זה אין אבל ,האל
 שצווה טה הפה לעשות אחר לנבט לשמוע שע"א השיות מפי רבר ששמע הנבהןבטררגת

 השליח שליחות תהאסת אם ואף , השי"ת כפי באצמו הוא כן שישמע עד סהשי"ת בעצטוהא
 ששמענום הדברות מעשרת דבר לבטל אליו נשסע ולא לו נאבה לא משה שליחות שנתאמתכסו

 אנחנועוטשים

 . שריו וממוס קדומת ע5 )ד( : סגח6אחמקמר
 : צנח ק7וסח סמירס ט5 יסר56 6סססוסיר
 מזם גס . וכו' לירמיס יסרבל ססמעו ומס)ס(
 6ין כ15)ור . סדנרוק נעסרח )ו( : ד' ע"גקמ"ג די גסכוחנ 7מני5ם קח6 כסרק Sb~ns נעיןעיין
 1 מדגרות טסרמ כננד ססו6 דבר אליו (l'nboרבוי
 מס תיוחד קונטרס ע5 כתכ מרסיס געלמהרב

 סגף כמקומו( כ6ן וסדפסתיסו נוססגסמט

 כטס ור"5 , ס7כרוח כעסרח סי6 כך סספריסגכ5
 סל6 גגי6'5גט5 לסוס רמות 6ין סדכרוחסעסרח
 6ין כך סנכורס מסי ססמעגוס 6חר כעסכסורקה

 מעסרמ ס6יגס מגח ס6ר סוס לכט5 רמוז!5ו
 ל6 זס סי' מלסי 656 . סעס כסור6ח פ65ס7כרומ
 n1GD זו5מ מ15מ וגשר 6ס"כ סנגור מסיחיש
 מסמס נר6ס אכן . ~ק"5 וגו' 6"6 א"כ75גרות

געורת
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 העק*ט כ הם פרק שליוימאכרמפר244
 טניס בתמזה שכתוב מה כי אוסרים עלינו החלקים אל ישב הדרר שיי , השית טפיאנהט
"2רא(-ז ושמקרב סשה ידי על  שנתנה כסו היו על ת נתן נבאשר"ל
 נבא שעתיר מדבר שהכהוב אומרים שהם ירכם לפי שאף להם נאסר אנפנו אף . מהםולא

 כמעי להם אקים נבהר שאטר אחר מקום סכל , בסשה זה שהיה כסו היו על תורהשתנתן
 לתחיה עיקר שהוא השליח שליחות אסות שההר נבואתו ואסות הקסתו שההיהראי

 ספק בלי רבוא ששים במעמד סשה של נבאחו שנתאסהה הררך על שאסרנו עמוהמלהית
 : חשד שוםובלי

 נבואכם יהזה אם י"3( )נמדנו בתורה שנאמר חח כי ולומר לחלק הדין יבעל יש כפרק

 שימצאבעתיד כאבל ום אהרן עלאלא
ן

 ולא וכן '"
 גי , מסט גדול או כמחזו ימצא שלא על מורה אינו 5ד( )וגריס כמוסה בישראל עוד נבטוקם
 ואחריו חזקיה על הכתוב אסר עמרי תה , בעתיר כטורי שימצא דבר על הלשה זה ימצאכבר
 יקם שלא וקא , לג( ory כמור,ו קם לא ואחריו וט; ה' אל שב אשר מלך לפסו דוהלא וכסורי יאשיהו על נאמר וכן י"מ( כן )טייס לפניו היו אשר יהורה מלכי בכל כמוהו היהלא

 לא פף )6( אבל , ממנו גדל או כסוהו יהיה המשיח מלך שהרי ממנו גרול או לעולםכמוהו
 שבכל או יחידי סה בתואר- )כ( כמחרו קם שלא אלא לעולם כמהיו יקום שלא אינו כמהווקם

1, ולאשאופן ף "צ ""י% 
 הנבובה שנפסקה עד ארסיו הנביאים שנמשכו זמן אותו שבכל ר"ל , בישראל עוד נביאקם
 ? מלת בעבור ואם / ממנו גדול או כסוהו ימצא כבר בעתיר אבל , כמוהו קם לאמהם
 כ'( )'טעם מלחמה עוד ילמדו ולא וכן סמנו, היין יצא שלא כ"ז שפירש מ6( )מסי עוד תכרלא

 מדרגת הכרח שאין בזה והתשובה . %"נ( )סם וגו' נדיב לנבל עור יקרא לא וכן הרח-, באותושריל
 כי ולומר לחלוק לבע"ד אפשר דוה כבר )ס( שא"כ בלבד שאמרנו הכתובים מן סשהנבואת

 רביטתהעלה שב14 סה הוא וזה ן דאומות שאר בנבואהנכל ומררגתוטדרגתבלש

 )טמוס האדמה פני על אשר העם מכל ועטר אני ונפלינו לונשאטר
rOi , שני ממנו בקש כי 

 אומות על שכינה תשרה שלא רבינו משה בקש ו'( וף )ניגוח ארז"ל וכן , נבואה בהםלהמצא' עכו"ם אומות על שכינה תשרה שלא וזה , לישראל אומה שום תשטו שלא האהד ,דברים
 כי ועמך אני אמרו וזה , בנבטיה אדם שהם לו ישוה שלא סמנו בקש והישני לו, ונחןעכו"ם
 כן , ז"ל רבותיט כמ"ש עליהט שכינה בהשראת לישראל אופה שום תשחה שלא ששאלכטו
 גם זו בחשובה לו תאמר , הנבטי במדרגת אליו אדם שום יעדה שלא אגי במלת ששאלנראה
 בנעתו השי"ת לו שדודה הרי , בשם אדעך בעיני הן מצאת כי אעשה דברת אשר הדבראת
 עפי נבא יקום שלא דוורת-ה בסוף הכתוב עליו שהעיד טה הוא זה טחי , סמנו שבקשעלוי

 שארעל וטה , הנבאה עליהם שתחול ראויות שאינן אומות בשאר וכיש , כך על שהובטחבסו
 וזהו , קם העולם באומות אבל קם שאיט הא בישראל , כמוצה בישראל עוד נביא קםולא
 ו2פירשט כמו / ישראל בעבהי היתה בנבואה סשה שטדרנת כטו כי להורות זה אסרו )סס(בלעם
 קומם בהיותו בנבואה שהשיג סררנה לאותה הניע לא בלעם כן , הנץ המאסר מן י"בבפרק
 שכבר , חלילה משה למררגת בלעם מדרגת שתשוה לא אבל כהברכם, כרי ישראל בשבילאלא
 לו שדודה בשם ואדעך בעיני חן טצאת כי אעשה דברת אשר הזרי הדבר את גם לונאמר
fwnשראה ולפי . עכו"ם אוטות על נבואה תריל ושלא לסררגרע נביא שום טררגת תשוה שלא 

 סשהשרשים

 מ~קיס1 מלגני . יותר )ד( : כ5"5 1ג1' יקוםס65 סרו5ס מן 6מר כ56ו ור"ל . כשט ס7נרות3טסרח
 לחלוק סרק ל3ט5 6פסר סיס ככר )ס( :וי6סיסו סרו5ס ומן סוגרות 3טסרת ססי6 מ15ס 6יזס5גט5
SP35סי' .וכו' רטוט 6ק .ככולם קטרת ממ15ס מ15ס 6יזס 

"6 
 totp~nn כלעל ססקוסיוט שח"ל

 ת"ס לוס זס  רומס O)t)D ו6י! קלוס 6יק הבסיסו : וק"ל ג"5 כ! , לנטל גניך5ס1ס
( ס6פר מקטר וס61 6סר ח5ר לסכת  סגין לתעלים  מן  ססירוס  כחוסו. op ל* פה*ח2  )6( כסופגן

 נ וגו' קס 657 סו6 3יסר6ל מדמע 3יסר6ל סכתו3 3טו6ר )3( : כמוסו קט ל6
סיננה 1לIDth 6 סכל )ג( : ל3ד ח61ר גניוס . יטידיפס
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 846 קכג העקרים כ פרק שלישימאכרספר

 חיתול לא שהנביאה )ת האחד . דברים שם טסט הבק שבקש בבקשתו רומיי לו שהודהסשה
 שאם העולס אומות על הנבטיה תחול שלא לו דצרה ולפיכך , אלהי ברצון אלא בטבע האדםעל

 slaPrn . העיולם אומות על תחל שלא מבעליו טוב מונע 'fwn ההד לא במבע תלההיתה
 הבפיחו אק- שישיגנה האנושי השכל בהק רנה שאם , אליה פוכן עויה אם ואף התורה מצדאפיו בנבואה להשיג האנושי השכל ממדרגת למעלה שד"א תבר נסיי ענין תהיה שנבואתו ממטהבין
 מבעליו טוב שימנע ראוי אין הש"י הנה , כמשה בישראל נביע יקום ושלא בשם וארעךהש"י
 שלא מררנה לאותה סוכן הנבואה לחול הנבחרת )ו( האומה שהיא מישראל אדם יהיהשאם
 הארם טחק שאין טופלג בחסד נסיי ענין נבואתו להיות ספק בלי אבל . ברצונו עליוישפיע
 חשב כי 5"ג(, )צמוח כבורך את נא הראני ואמר אחרת שאלה 6ה סמך חנם חסד עטולעשות רצת שעת 12היתה סשה שהרגיש ובעבור . לזולתו החמר אותו יעשה שלא הבטיחושישיגנו
 אוון ראש שגם להשינו ראת אדם DIW שאין חנם חסד עמו לעשות הש"י לו שהורהשאחר
 ט"ו התשובה ובאתהו , החסר צד על לו שיראה שישיגהו האדם בחק שאינו אע"פ כבורוהשבת
 השרת טלאכי אפילו ז"ל רבותינו ובארו )סם( וחי האים יראני לא כי פני את לראות תוכללא
 שישיגוה תמיד חיים שהם השרת טלאכי מהק זה גם שאין לפי אבל , שישיגה האדם מחקשאין לפי טסך סתע שאני הזאת שההשגה החשוב לא זה לפי התשובה פירוש ויהיה , חייםשהם
 להשג אבל השרה מלאכי בהשגת שכשיג לך די כי הזאת המדרגה אתה שתשיג א"אולזה
 הנמצאות השתלשלות איכות יריעת שדכא אחורים השנת ממנו מנע לא ולזה . א"א מהםיותר
 אחר הללו הדברים ולפי . זולהו ישיגנה שיא מעצמותו דבר השגת שהוא פניו השגת אלאממנו
 עוד נבהן קם ולא פסוק כי שנבין ראוי , בשם ואדעך שאסר כמו שאלתו הש"י לושהורה
 הבאים הנביאים בל על בנבאה משה מדרגת גויל על מורה מתמיד נס הוא כסשהבישראל
 סשה נבאת לטנות זה לפי היה וראוי , דבריו על לחלוק רשאי נביא שום יהיה לא ולזה ,אחריו
 כמשה בישראל יקום שלא הא שאטת ולומר , שאמרנו הפירוש על להלוק דק לבעלשאפשר לפי אבל . הזאת התורה נצתיהע על מורה שהוא לפי משה, לתורת עצמו בפני פרפישרש
 ונשא ירום צל ז"ל רבותינו שאמרו כמו , שיקום אפשר העולם באומות אבל , סטנו נדולולא
 אותו שטנו לוה , ממשה גדול שיקום שאפשר שיראף וכו' טמשה ונבה מאברהם ירום טאר,וגבה
 הפסוקים פירוזם שיהמה טרה אם שאף לומר , עצמו בפני שורש ולא השליח משליחותענף

 שום שנאמין לומר א"א הנה כסשה, גרול אחר נבא בעתרי שיקום אפשר ושיהיהבדבריהם
 והוא , השליח שליחות לנו שיתבאר לא אם מעיה דברן על להלוק בנבואה טתפאר אונביא

 סשה שליחות' שנתאמת כמו רבוא מ/ במעסה ירו על תורה לתת השם שליח שהטושיתאמת
 השליח שליחות כאחד העם כל כשישמע בעתיר זה שיתאמת אפשר אם ואולם . שאסרנוכמו
 דבר זה כי בנסתרות עסק לנו אין בסשה זה היה כאשר היתש מתוך מדבר אלהים ה'בקול
 אדם לשום נשמע לא הררך עץ השליח שליחות תתאטת שלא עוד לכל נלבד השם בחנכתהלוי
 נבאת שעשה שעם ז"ל הרמב"ם על לתמוה ויש ]6[ . שעה בהוראת שלא סשה דברי לבטלהבא
nWDדגביאים כל כי ואמר , לזולתו משה נבואת בין שיש ההברלים ובאר העקרים ק עקר 

 הרת תנוסח שלא עקל לעשות תזר ממדרגתו, למטה הם כולם אתריו והבאים לפניוהקורמים
 לבפל לנביא לשסוע אפשר היה כבר הזה העקר שאלמלא לופר שרעתו ונראה , תשתנהושלא
 הנביאים גףול שהא משה דברי לבמל בטררגה הקטן לנביא נשסע איך תימה והא , סשהדברי
 עור נבהר סם ולא פירוש כי לוסר רעתו כי תאמר אם אלא . ז"ל הוא שכתב מה לפי אחריוהבאים
 כסהר, אחר נביא שיקום בעתיר אפשר אבל הנביאים משך ימי בכל ר"ל , כמשהבישראל
 נביץ שיקום שא"א אנחנו באינו וכבר . התורה תנוסח שלא אחד עקר לעשורו הוצרךולזה
 דברישרשים לבטי זמן בשחם הקטן לנביא לשפוע רשאי ושאין , כטחיו ולא זמן בשום ממשה גדולאחר
 פגכן מהגס 6דס יסים 061 סגכ61ס עסיס לטול וכמו . וכו' גטכט ס6דס על Stnp 65 ססיכו6ס)ו(

 : גתתים , וגף עליו יסיע 65 5גכו6ס סנכמרט )ו( : Infino תגס ת' כערק 5עי5סגתכ6ר
פרק ככטרט סי6 סיסר56ית ס6ומס . וכו' סגכו6ס5חו5

ענפים
 סכונם תמר גוכן כי כזס יגרזו Ssi לחמוס ס6'1 ג"5 ט'. טעסס כעס ו"o")mo' 5 ט5 5משס ויש "[ כפרס

 סגודס לע"ס ס"6 כעיקר סחולס ח:וסמ ט)6 מגס 65 156 כי סו6 כוס ו"5כר),כ"ס
 )דברי וסמום לא' סבן כן נס וסגודס בממליו 5סגיו סיו 6טר ס:כי6'ס מכ5 5מע5ס סי6 מלע"סטגנו6מ
 גסן סס6) ויקמר נכית "יגס יכOb 6 מקנס מכ) . כגגו6ס ממגו נדון o'on סגכם דגרי 5כי5 סירוססוכך

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



 העקרים כא כ פרק שלישימאטרםפר248
 שנרווי מידברי

 באומות בעתה- שיקום שאפשר יוסר לחלוק הדין לבעל שיש לפי אבל . ממנו
 לשליחתן נטשך ענף אלא שרש מוטה נבטחו שסם לא , כסט נדול או כסשה אחרנביא
 שיתברר אקר לא אם' שעה בהבאת שלא זמן בשום דברי'משה לבמל שע"א לזמר ,השליח
 ולא שרש לעשות נצרך לא ובזח , משה של שליחותו שנתברר בכו שליחותו אסתתלנו
 ראיה לי  iptrt דבר שד"א בארנו כבר כי יל, הרכבים שע12ה ככו התורה תנוסח שלאעקר
 כפו השליה לשליחות גמשך וףבר אפתית אמונה היא אבל עצמו בפני עין- חמנו ההורהמן

 מלמד כ'ו( )זיקכן המצות אלה אפרו כהנים בה40ת ז"ל רבותינו מלשון יראה וכן .שבארנו
 שתלו וש-י לשולחה השליח כראי משה את ה' טה דגשר , טעתה רבר לחדש רשאי נביאשאין

 עומר , ק5"ג( )מסמס אלכרם זו וערותי בריתי בניך ישמרו אס כ"ס( יי )סקופ העדות אח תתן הארון ואל הנתוב שאפר כמו עדות התורה נקראה כאנערק : לבאר שרצינו מכה תה , ריאלית בשליחות והמצות התורהנצחיות
 פירוש % נעשה או הזמן נחלף נאמר ולא )נ( כפשוטו יובן שלא א"א )6( שהעדות כסוכי
 בשבת באתר שטעון את הרג שראובן העידו האם העדים ינחשו או יחסו שלא באופן צורהאו

 לומר רצה בשבת באחד כי בשנאמר זוטמץ יהיו שלא באופן העדות נפרש נאבר לאוהוזכו
 צדקה לו נהן שלא בעבור הוא ובהרגו שאפרו מה כי שנאפר או , לשממה ראשונהבשנה

 כפשומו שיובן ראוי שהעדות לפי , הבא עולם לחיי להבטאו תורה למרו שלא בעבור אולהחיותו
 נקראת השם תורת כן , נהרנין ידיו שלא כדי דבריהם נפרש ולא נהרגין העדים הוזטו,אם
 בהם שיש לוטר ופירושים צפיות להם נעסה ולא כפשמן הטפות שיובנו שראת בעבורעדות
 wnw כלומר ע( י )סם נבטנה ה' עדהע דוד אטר זה ועל . בהם נזכר שלא מוגבל זטן אותנאי
 או זמניי היה החזיר שאיסור ולומר צורות ולעשות ולשטת לפרש והבא , כפשוטהאמתית
 במעשה ולא הלב באטונת תלוי התורה בל ושעשי בזה וכיצא הרע יצר על )ג(נאמר
 . נזכר שלא זסן או תנאי בהם שיש ולוסר המצות לבפל בידו אין כי , ראיה להבא עליו ,הטצות
 2טהשיהות ובאר ש"ט( וטס בתורתך לא אשר שיחות זדים לי כרו באכרו המשורר רמז זהאל
 למעשה צורך ושאק זמנם עבר הטכבר , בלבד אסונה טצותיך כל כי שאוסןלםהם

 כלומר , פיך ערות אשסרה תייני כחסדך דברי וחתם , פקודיך עזבתי לא אני זה כל ועםבארץ כלוני כמעם כן לא שאם לשרתך צריך אני כי עזרני כז יעל ' רדפוני הורקד )בזה כללהמצות
 כעדות כלומר פיך עדתו ובהם כפיסמן הטצות ואשמרה הייני בחסדך אתה כלתי כטעפשהם
 נמצאו אם אף כי , תה , המצות פשט ולבטל לפרש אדם שום ביד כה העק כפשומזעצובן
 לענינים עסינים נכברים לענינים רוטנים היחם החכסש כל בהם הסכימו רבים רבריםבהורה
 יריו ושלא מצפיתם הכחישו זה בעבור לא תלתם נהרות והארבעה עדן גן כספורשכליים
 "ליונים לענעש רמז ההטו במציאות כן נמצאת המשכן שטלאכת כסו , עליונים נכברשיתר לענינים רמז בהם יש בסצ'אווע כן נמצאים ההם רוברש היות שעם יאמרו אבל כפשפןאטת

 כסר האכילה לצורה והשפתש חושנים הלשון בה נמצא האנושית ההותה בטבע וכן ,נכברים
 בעבורו שנטצאו התכלית טן נכבד יותר תכלית שהוא ההלותיו ולספר השם לשבחחקסבפא הרבה- אל כלש שהם נכבר יותר לתכלית באדם הם זה כל רצם החם בבעלי נטצאיםשהם
 רומזים שהם חולתם נהרות כארבעה ההפה מבע מצד דברים נמצאו בעולם וכן , חיםבבעלי
 לירחטלים משל הא סמה של ירושלש כי שאכרו הוא זה דרך ועל , כהם נכבדים עתרלענינים
 עצפו מצד נכבד לענק שהיא פסה של ירהמלים כמהאווז להכחיש כן אפרו ולא מעלהשל

 לתכלית עצמו טרד חקיותו )ז( יחזקאל טציאויע נכחיש שלא כפו , לשכינה פשכן שתה"פכלומר
 ג"ד( (S~prnt למופת לכם יחזקאל והיה הכתוב שיאמר בעגור הצדיקים מן אחד ספצשותנכבד
 טה עם רום עלונים ולרמזים נכבדים אחרים לענינים הפזים דברש בתורה ש"ש נביןובן

 אסתייםשרשים
 סויר ייסור . מרע יגר ע5 )ג( סענע: נעמס סוס לגלי הגין נרירגסכרח. סתמו ס!גריס וסיו נזמן עועים מסיו 6ל6 6מת גי . כמסוטו יונן ס% 6ססר אי )6( כאפרק
 !סיס שכת"כ סימר לע"פ . גככד לתגלית עגמו עכ"ס סו6 סעי!תן 15מר סכין סומן. ג50?גימר מגי !סיותו )ד( : סיגס"ר 06ר י5ך פל6 רמז 610 ו65 )3( : מניזיס ססס סדגריס ?lunuסעווס

S~prnt ם י פ נע

 1ס5 אור"ט מורת עnwDtnl 5 פירוט גדמות טסיי כק מרצדס 5תורס מסגנך טס61 דגל גס ttbD מוררי5!
 סש6 מרברס רשלת ממעד יומס ט65 מס כס כיו65 ונפיס O~bh ווסן ושד נס כ5ו5ס סי6 מרטיןטיס

rh~וס h9p) ושתגס וט65 סח!לס תטסמ ס55 ען גס למטס סהכמ 5ק נעגן כוסך : 
על
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 47פ קכד העקבתם כב כא פרק של"ומאמרמ8ר
 %סר , כמ"ש עדות רמזורה נבראת זה ובעבור , בהם הסעדיה וטצד עצטן מצד נכבדתכלית ג"כ בהם הם עליתש נכבדים לענינש רמז בהם עיש המצות שכן וכל כפתגמןאסהתם

 למשה ששחמה החש לבנש מאבות הקבלה משך לפי היום נרים wnw התורה כבפרק
 טלכים בהם שדוו אע"פ , שמי שתקבל לה א"א הכל בפי פפורסכת והתורה בבד,נש"קרמזורה
 הלקיוט שמצא התרה שר ק נוולה חרם ש"ץי11ע%רךוקישנכד י"" ה , זטל

ה
1 

 וככעימין ע"א עובדי היו ומנשה שאסון לפי אלא , קיים רויה
 רבותינו שאסרו עד 1

טופסיה:' לפיכך ס"נ( דף )סגסדרין תחתיהם ע"א עם וכותב האזכרות את קורר )נ( היה טנשהכי
 נכד"

 יבא "אם
 יאשיהו בימי ואתש , נק

r~Sntw 
 אל

 שיק
 4יזובכל רי4

שן%5י:יייןךלןי"ייון,ו:]"יוןןי:ן"%%ן:ינין:]נ ט לאמר זר אל שלת רב שלל כסמא בעיניוורוה ש בק %ינו
rn~yDכשגלוקבבס וכן ]העילה התורה שרויתה וץ2יר ץ יילך בפסיק נגלל 

 נא '."-( (Shpre י:זנ "2. ,,,קי..זזך" שם חח וא'", נין הל"'"רס'(':"רוזז"1:ר

 שומרון בערי אשור מלך שהושיב הנותים אצל אפילו שהרי הדת נתב פתשגן בידםנמצא

 והגדוליםר אלא עמו ע% לא שבבל עזרא וכשעלה . הבית חרבן מפני שמישתקבל

 צקהוהן%ו"נך:גג ייי ן, ,י,;יי.יסס"י:נ
 התה-ה וישעי רעלים ' - שם שנשארו שחר ן יח מחלי מבני לו ושלחו לבבל בערם S1DY~ל

ק חגיבבליס צ(י2וין ישי 41קנו11ג"נה. סמב"ץ: "%מנ:ג::י(:%:%בוון":ך:י"ג,ג:מ
 קבלה,ה

 יי MS'D1 זקס ין,צלעין%."יי..,,דין](ןן,גגיי.י,,:י,ןיוין,,;..
 בחורה מרקרקים התלחיש כי וזה , בה בקיאין היו שלא ההן לאומווז המעתיקש מצדנפל

 ככעכים שהם עד הפעמים ופסקי האוהיחע מנץ ביריעת וטתפארים וחסר בסלאובאותטתיה

שמם
 1p3noS ע"6(ווהצי%י דף)' -.ורה)קטסין 1 ' 1ק

 י('דיוי:: מש, יי ae1" %,(לס:ערןגי:1"1(י. ל:,:5שלשג
'שמ(שרשים

 11111ג:יע:ו,:17%111"ם
 : עור6 . רסמי סיס fis )0( : ס6ופח עם תזחתגו סיע גיוס נת65 סיס 6% לא )6( כבפרק
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 אראה אל וכן , זה הוא סופרים תקון אלא לזמר לו ה"ה אברהם לפת עומד ערנו ויים(

 שאסרו סמה זה בדולת וק , זה הוא סופרם חקק אלא לוטר לו הקו ברעתך י"5( )כמונדברעתי
 חלילה שבתורה פסה דבר אדם שום ששנה לוסר הכונה אין , סופרים תקק שהוא ז"לרבותים
 תקון הם יאסרו איך וכך כך תקנתי או זייפתי אני שיאסר מפר שתייף בעולם ארםשאין

 ברעתך אראה ואל שיאמר ראם היה הפרשה משך ענין לפי כי לוסר הכונה אבל , זה הואסופרים
 כבוד דרך דבריו המתקן כשפר אלא היה לא ברעתי אראה ואל אטר הכתוב ששנהומה
 הלשון משה ותקן טדבר היה מעלה כלפי אלא עצמו על מדבר היה לא משה כי , טעלהבלפי
 ואהרן תיבת על הנקורות וכן , בזה כיוצא גל וכן , כבוד דרך הכתב המתקן כסופר השםספי

 וכיוצא כ"ע( )ונרים ולבנינו לט ועל ס'( )נמדות ואהרן משה פקר אשר הפקודים כלבפנוק
 באמצעות הא הנה כתובה שתשאר עם י( התיבה על הנקודה כי הוא בזה הטעםבהם
 הטונה היה ואהרן משה פקד אשר שכתוב אע"פ כי יאמר כאלו . והעדרה התיבה כתיבת בין)ו(

 ולבנינו לנו וכן , העקר היה בלבד סשה כי כבוד דרך שנכתב אלא לו טפל היה ואהר; ,פשה
 ומאבנט אע"פ עצמם על האבות כחיוב כך כל האבות פי על הבנים חיוב אין כילהורות

  דוד שנמצא ואחר . הסרק ולא תו 4ע ירומהלא דכא השלם הדבר כגפרק

1
 ליגעת חסרון שוט בה שיהיה א"א הנה תמיסה בשדןא השם ת תעיהאר

 הבנות בשתי שיובן אפשר כבר שיהיה סין מאיזה הנכתב דבר כל ומאשר . ותכליתהשלמותה
 סכל לה טתחלפת והשנית האוסר לכונת מסכמת האחת ההבנה שתהיה שאפשר ערפתהלפות

 אחר ה' אלהינו ה' ישראל שמע כי המתים תחית באגרת ז"ל הרפב"ם שכתב כמו ,וגל
 בעבור , אחרת כונה על אותו יפרשו ואחרים הגמורה האחדות ממנו יבינו העברים 1'()דנר:ס
 השם שבתת הראויה הכונה על ותובן תמיסה יתברר השם תורת שתהיה כדי מחוייב היהזה

 יהושע וכן ליהושע משה וכן הראויה, הכונה על לו אותה יפרש בכתב סשה אל אותהיתברך
 מה כפי הכתב בהבנת ספק שום יפול שלא כדי דור אחר דור וכן לנביאים חקניםלזקנים
 שקראו הוא אחריו לבאים ההושע ליהושע משה שמסר שבכתב מהתורה הזה והפירחי .שראוי
 שיפול שאמרנו הספק ג"כ יפול ההא בכתב כי בכתב הזה הפירוש שיבא שקיא לפי שבע"פתורה

 שהוא המשניות לחבור שקרה כמו , תכלית לבלתי וכן לפירוש פירוש ויצטרך הראשוןבמכתב
 הגמרא חבור ההוא אחר לפירוש שהוצרך ער והמבוכה הספק מן בו שנפל שבכתב תורהפירוש
n~vwורבו ג"כ לפירוש הוצרך המשניות פירוש שהוא הגמרא וכן המשניות לפרש אשי רב 
 התורה שתהיה שא"א מבואר הום ולזה . ג"כ הפירושים על וכן , הסברות וחלוקי הפירושיםעליו

 וע, , פה שבעל תורה הנקרא חתו פה על הזה הפירוש עטה בהמצא לא אם שלמהשבכתב
 שאין לפי וזה , שבע"פ תוה בשביל אלא ישראל עם ברית הקב"ה כרת לא שארז"להוא

 הש"י תורת שתהרה שא"א לפי ועור , שבע"פ תורה עם אלא שבכתב התורה להבנתמציאות
 כמשפטים האנשים בעניני תמיר המתחרשים שהפרטים לפי הזטנים בכל שתספיק באופןשלמה

 דברים פה על במיני למשה נתש כן על , ספר טשיכללם מאר רבים הם הנפעליםוהדברים
 , המתחדשים הפרטים ודור רור שבכל החכמים יוציאו ירם שעל כדי בקצרה בתורה נרמזוכוללים
 בשלש אומר ישמעאל ר' המתחלת ברייתא כאוושה בתהלתו כהניס בתורת שמכרו הדבריםורב

 יודע מהן אחד או הדרכים אותן וע"י . וכו' שחה וסטרה וחוסר מקל נררשת התורה מדותעשרה
 היוצא אין )6( בקבלת או בפירוש בתחיה שנמצא טה אבל בפירוש בתורה נמצא שלא מהכל

 פעמים תמצא זה ובעכור , הקבלה או הכתוב לבטל מוריד ולא מעלה ולא מועך הדרכיםבאותן
 אם המקשה יאסר וכן , טטיני לטשה הלכה המשיב ויאסר לך טנין זו שיאמרו בגמראהרבה
 שלא בדבר ישראל חכמי בין סתלוקת שיפול וכאפשר ולפי , תשובה יש לדין ואם נקבלקבלה
 החככה הסכימה , ההבנה דרכי משאר באחת או סרות טהי"ג באהת שיוצא אלא בו הקבלהבאה

 ההכרעה בשנתנה תה שאפשר, בסה המחלוקת לסלק תמיסה השי תורת שתהיה כריהאלהית
 מן תסור לא ג"כ ואסר נ"נ( לאוח להטווס רכש אחרי ואסרה החכמים לרוב ודור דורבכל
 שהא ימין על לך ייאמרו אפילו רז"ל ובארו י"ו( )ונכיס ושמאל ימין לך יגידו אשרהדבר
 וליחס טחשבות לחשוב מדרכו ארם שכל לפי כי לוסר בזה וכונתם , יסין שהוזו שטאל ועלששל
 ועמי ונשים פתאים נמה שתטצא עד שזולתו סה מכל יותר והשכל והסברא ההתבוננותלעצמו

הארץשרשש

 מועיל סדרכיס נ16חן כיו65 אע )6( כנ פרק חס6ר ססשיכס 6ע'ס . כחוכס סתע6ר עם)1(
. עיס ע"י ללמה יכף 6ין . יט, סנקודס . וסעזרס סתינס כתינח נין )ז( :כאנס

 מטהר bOD~1 וכר מזזת מסרס מסוקס 6הד : כתסס 6יגס כ156 מורס
געורת
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 אם אף גי הכתוב אמר , מהם סתר משכילים עצמם ויקשבו החכמים על תועה מרברשהארץ

 ורה טלעולם
1 

 אם השף , יוב ' ו
 אפשרן

 יותר ד

 ן3ללע2

ח מהואמרה  ע"א 
D:yt שע"א 

 בשמים לא שטר יהח2עזרגג ר' עמד מקום בכל ו

 בד ואם לר,נטות. רבים אחרי בה שכתוב סיני הר על תורה נתנה כברכי
 כ לעשות

 ל
 היתיר רי

לחשוב
 רביי ונניח

 ללמעשה כדבריו ויןשה 11
 יבא יחיד בל ני מור רור ל ב' בישראל

 וכלבר הסעפים דברי או הירוד רברי להניה הרוב אחר ללכת שהוא הכולל הררך נניחשלא
 ער שאינו לדבר נפתים הארץ ועמי שההסק לפי , ע"ה דעות רוב לא רמכטים רעת רהובשיהיו

 ' -' ' י ו% 1'( )ממקי ירעב כי נפשו למלא ענוב כי לגנב אההיבגהסב
 משפפי לש וכס( יתן בקנו הון כ5 ואת שבעתים ישלם נטצא אם אבל האטת לפי כןואינו
 לעצטוףיק כי עלי לחסול יקי לבק:ס)יץ חסר אשה נאף כי יאפרו אבללעונש

שק זפי" יג חא שד"א ההטוןשמרו
 להביא ראוי אין וע"כ)מס(

 שהרי . רהוטת חלוף על ההסק יסכימו פעמים כי 'ק
 יוע ה'כי ' ;1 כי בט ר,וזכמים ללבה שתהיהראוי
 ג יג 2""י,:ג"יי,'יין זז"יצ;י.שלן"יי,ךינ%
 5"ו(תלק 1 הדבריםעשרת

 רשלהדברים ..: 1
 דברו

 :'( )דכויס קדןכם כל אל ה'
 נוף ושאינו והדוסגחה השמים מן ותורה הש"י ממציאות בהם אשר המדעי "ךלק בעבור)6(

 ,ן:.;גנמ מנ,," ט aDV~pN ין. nison יייא",י ~י",ים')ג4,נך%"ג
 וכן , רצונו ונעשה שאטר לפניוץ

 ק
 ריח  אשה הקרבנות על

ן
 ף '

 מיכלהי, טושפעים והםטשפמים
 ף ק

 הנרות
 ק

 ע "" י . "ן :ג , האטתיות דמעות שהםשאשק ש על ולרלייף' ל

 לא אם הש"י אצל2נרצש
 ק

 רעיפתה ועקר סמ6מר( מוס f"P3 ))ש5 שבארנו כמו רגבואה
 הזשר ולהעטיר האנשים סבין העול להרחיק תשתדל היא כי , המשפמים שהם הג' החלק עלהוא
 תמצא היטב בה וכשיעוין , הטריני הקבוץ שישלם כרי האנשים בין ומשפט יין קובעתוהיא

שאפילושרשים
 קסם סו6 סוס ססח5ק לקי מריס גסססמ7עי . לעגמו מייק דעת כן סוס 61ין )כז :בתורס
 וע"ד ,סר.סנס סכנגס עד עיירס עייר 6רס 6ז  ס6רו"לוע"ר

 ךנ,-
 קמות. מתנו סמרן חיוגי ס6יס

 וכון. עומדת כמקימם סנוהלוקמ עדיין )ג( :מסכלי כסס 6סר י.תדעי מחלק בעבור )6( כרפרק
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íגק÷ץה á╞ ףל ¢לול גק╨םק ÷¢ף¢ ' 052 

ט' ' ' דלה  Σקגלúזג=ד,% ג". ,קגק
íץíג ק ,íגúץק גד ק÷ה íגñג0ץה:÷÷╨לΣ áי לץ217ג╨ך4;דד 1ק זפ  ,íפ  ;% כ:4כג,גז': גúםה÷זה דל

גץ  דזף¢לק"לדלגחק4ק גáו "úגק קגוה "לá╨╨╨ñ╨ם %ז8הקגג╨á"ו וג"
 ג╞י

íג÷םזץז  ה¢זהúק úג¢םוה óג÷ú ג╨קגץ
 כלק ñגגיג) (גקג (╨╨ גלגםי ס╨י.קגúגג.ג"גג

םץ ' זז, 'ז ,'ז - íג÷' úזזהם ד¢לחג ' כ
 ףףíהי

םץ  íק
ל !

2:ךדד  קג;:0"ק""פ גג"1"':גךגג4:לזק╨"╨
זúזגה  זúםיג ק¢זñה םץ זúחדקה םגחúהז ה╨זí áגםקז¢ג 'ה גה¢ד םו¢קג ñ╨יג , 4י הס ה¢זג םץ
ג¢זáקם ñי ח"ז╞ל זúסג¢ד הגחץ ,ךזפ¢י י"זגז ¢לו וףז¢ה  גúגΣ6ס
םá÷ג  úíזáפץם úז¢זהם םץ זúםיג , הה גי ú¢גáק áםה קחהלץ ÷ז¢ף ז¢זáח ום

כá:;:טם  קדץ11 ג╨גסל ד
ק╨7כסג קá╨יג 0גם╨ג1 1.כט' :כ ] .':' '7 ד; " טך╨ "גזם % 1"'  קדג%(÷ Σ¢ץה :סלד כקהז (ג)7פ(ל:íó ךל" ╨ל

 2לñ גקג
 ""גגכ"ככזץג":טגú:ג' ,םה(:

 'זג'ץד "דפל'. 1 ""ג' " ג גג כג"" ג╨גגזג'ט,גגץ"'%
ו ¢לוק íגá ¢יזם╨ ¢חו םהל: גúםá הםץú áגם╨ח םץ óגג¢ם

íגגñקד  גúםá םץú áגםיú קל ¢ףñל íגáיזיה וזהקץ םץú áגםיה ח¢יהá (ñ) גי וםו ופí¢ץ

íñ1:(ד:,:%:'::כג"דגט,:גל:גג","::%:פלכ':ג
זףזם  ñגזדז) ('ú 6םזח הס הá¢ה úקםזחםז ז╨úזו¢ ום דגק╨ ל╨╞ñ וםו íץñ הáז¢ñ , ÷וז גזו¢
זúזגה  גחםáהק דקזñ ךגםו ז╨גו ופñ╨ , גי óםךץה וםק דגקג ¢זו קñקה ךגו הגו¢ (1) םץ

áםúג  íגסד¢ק

:סק  5כ.:ד::,╨ זז ם?1 גכזכ'::,.גכ'"'ץ"ג:כ", קד╨
ñגñג  6¢ילñ טםזלז ÷זñלי זúדזיחםז ך6 ¢ףñל : (ñ) גי םק¢ז ññי ú ñ6"6÷גף ñגñ¢ 6ם2ñםךץñל
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 הפלטן על לדירות למכבים מספר טנה מהעתו חכם היתו על ראתו לקה תןנ , ששבלחי
 ומהנזור מה כפי הוראהם לבמל )1( לפניו נכנעים והיותם כהטליהם הרכבת מצר ההחיהרבוי
 וום'. רצזט לעשווז העבד אל שקורא כארק קרא שטות לגלם ההו , יתברךחננתו

~teonl 
 כל

המזמי
 הסוסם נכעלי רצ13 שאק לזמר הרצון על לדורונו ההפץ הסוס בגבורת לא מטר יול,%תו על לדורתז הטוך מפלאות ראיה הביא אליהוא כי , החכמה על להורות בעבים שמשוהמכסה 4 היכולת על להורווז ונק ה' עטים מעת-ד אסר כי יבלהו רטט חכמתו להראות רירך ע,

 להורות וכו' ומ ירושליםבתחלה ירושלים שכהי חוסר , ה'ישיע
 שכלם לומר נעולם הנמשכים דברים ובשאר המטר בירירת ג"כ זה והמשיך ן הנטשך הרצתעל

 ליעקב דבריו בגיר הטזסור בטף אמר וע"כ , ויבלתו ורצונו .הכסתו על וטורים סאתונסשכש
 לא אה*כ שאסר ומה . ומשפטיו וחקיו רבייו קראם וע"ב האומה לבלל מאתו מגיעיםילקים הל אלו ויוזז על לשם לשבח וראוי , שאמרנו נמו יכף ורוצה חכם היותו על יורוומשפטים

 וששפמים חקים דברים להם לרעו לישראל השש שעשה ההפד רב לפרסם בא נוי לגל כןשה
 רבריו להם שיורגע טי לכל כן עשה שלא טה האנושי שלסותם לקנווד פיהם על סתנהניםשהייו
 האובות שאר ידעום לא ולהגבילם בהם לדבר הנימוסית הדת שמדרה המשפמים ואפי' ,וחקיו
 בל ופשפשים ועע , שבארנו כסו האפתי והשוף היושר לשער מספקת יריעתם היתה לאכי

 להשבח ישראל עם שעשה האי המופלג ההסד על הש" לשבח שראוי לומר הללויה וסיים ,ידעום
 ורצו% מחכפהו ומשפתים חיקים דברים להם להשפיע הנפלאה ההשנתה מן הפק זהבהם

 : האנחני רוזכלית שעשב במהויכלתו
 מצד אם פטתע, מצר יבחן הדבר כי )6( ממר שפנסיהם חכם אלי הקשה ננהמארק

 התכלית, פצר ואם הפעל מצד האם הצורה מצד טוםהחומר
~Dm 

 כשתבחן
 , גלל msn1  י% מןימתופכרןלשלםות ' מעיה ההם כישינננזנבש וענינים ספחים )נ( בה שיור החוסר מצד חסרה היא כי , תה , בכלן חסרה תמצא  סשההררת

 נשמעת הצלחות תנית אבל האנוסיי התכלנה שהא הנפשית ההצלחה תניח לא ההע כיהתכלית
 למקום ארם שבק מה על , דברים ל על מקפת שתהיה רוצי דיבורה כי ר%ורה ומצר ,נלבר
 האל עברית מצר עושה שארם המצות והם צירימוניאלי"ש בלשונם נשיאות עבדויות טצותחים
 והם יתיצשלי"ש נק-אש המשפמים חזם לחברו ארם שבין טצהן תל , אלוה יה בלשון ציריכי

% עצפו שביגוע המצותחל  טראלי"ש 
 המתחייבא והם זולתו

 הלקנות אותם עה%ה
 ואמר . סובה תכונה בנפש מקנות שהן בהן וכיסא ועטה הפא ביראה בנפשו טובה תכונה)ג(
 שקן למקום ארם שבין במה כי , בכלן חסרה תסצא הסטת מיני בג, משה תהית כשתבחןפי

 , ברתם כן שאין מה סזחהטטן עבודות שהן חריקתן הדמים חקירת ושהלב הבשר ושרפתדיים הבעלי בהרינת תצחי ההע כי חסרה רפא דנה הענוה דרכי בהוראת ליסר רהבה עבודיותמצות
 המדיניות הסצנה והם המשפמים שהן לחגרו אדם שבין בטה אם . וביץ בלחם נקטה עבודתםגי
 משחטר דבר 11ה 5ע( )ונפיס תשיך לנכרי שאסרה הרבית שלחזירה לפי מ"כ, חמרה היאהנה

% דמו%נטיה כי שחה בלתי w~w חה , דגלול הכהן מות ער עלה בשעה שרוצח א"כ וצוויה , השריניהקבוץ  רמזור זה לפי ונמצא פפור מדם על הרגו אם )ו( הרם 
 ת ע

הללו ' כי אליו תשובתי היתה חאתבם. : ' ' מבש אדם שבק במה אם . השופמש בדעת תלל הכל שלהם בדת כן שאין טה , נהרג בשגגהוההאג
 ץ

 זה:
 יסבל2מ4שים

 מתחר כגמ65 מסמס6ור
 ססעטלי

 סךנר 6יכיוח 5יךט ביסונר.כסקר5' )6( כה נפרק 6ט יסינ ל6
 וענינים מפוייס )נ( : וגו' ינתן ' מרנף ססגט)ו חסטזר ר6יס ייקח 6"6 כןסטר

 umn1 וכגון ולוט )ח סכרית כסטרו . כמריס ס6ט 6ותס כ"6 גגמנ6 יוקר ימיו ס65סנוגניס
 חכוגס )ג( נוס: וכי651 עסו כן ל56יסו פילגס סיקס : רסיס שינו ר6יגו ל6 וע"נ נחות ורסיסמסינים

  סניור סלם ע5 סרט ו6ס )ד( : שגס מךס . טכס מורס סמעיכח 6ס 6ץ גו . סורקתה 5כט5)ו(
 0סרנ 5סרו5ח סרג סדם 'sd(a'o ו6ס כלומר . וט' ימסך ח סמי 6דס 6יזס על סינ6 רע יגרעל

 6100 סךס ססגו56 נמש סךס נו56 סטור כשגג : ג6דס 0סן סמוכים סמעסיס ע"י ושונססרעס
סרג
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העקרים כה פרק שלישימאמימכשי262
 פשק ישעין אושע הצעה אציע דבריו על שאכאב וערם ן התוה בהרכי ועיעה המק חבנהמבלי
א ש,מ יהקישט שהי לשכל אפשר שיויה רירי בו האסונה שתבא עמהדבר , ח-4א , שכל געלי כל אצלבה  הבמאומת כי . כ'צ פרק רטשת כמאטר שהמבחר בטי הטבע מצך 

 נמצא )ס(הרבר פציאהען לצים- לשכל טא"א אבל , ולחרשם להטצשום האל גירינולת
 ואת )ו( מד מתחלפים טששת בשני האחד הנשם היות או אחת בבת יהר נמצאובלחי

הט ל ולא צר מכל כמהז אחר)י(  
 הטה לבם בקדם ניתן השכל ההן בנפששלטות טנ נמנע שרגא לפי עליו ביכלת האל יתאר לא מציאותו לציצי י% השכל שאין אחר זה כי ,עבר
 מטהר . בו האטתה שתבוא מה בהאמנת מבא לשכל שאק אהר היים הבעלי על לאדםשירון

 ש או שסר או דעת איזה ללינור אם לתוה רנרהי שאינו מפור יום ומיומי
 'שליהםג ר ש עשו בני שאר ובין וחרשו ל התוה ים שצ עפםא:ךבין

 ופר ב"פגרתם
. 

 , ראלהותתשיש מה וכן .
 אררההשנה

 5"נ( )ממות וחי רבידם יראני "א ר
 ק

 יי"מרג הם'
 1 שיו א"א ט תארעאבל

 בו 0לראמק מזהירה ן - תק

 ן 'ו שלא ריתמיתטצראולם מטלכל
 בטאמר שנזכר כסו )ס( ברטז לחכמים רןכירה כבר כי , אינו זה .דצפשיית

 הרביע-

 השם בשית
 לכ4 מוכנים דברים בה הכבואו וראי , וטפשים חכמים וקטנים גדולים מקצה העם לעלאבל

 מ:ין,.,1%יש:נ"י,111בן1ק~ךע11~1::ימו",(ז
 יףי שעל פררגתו כפי ואיש 1.'הט כלם שיכירו כרי , ברמז למשכילש אלא טושגיםגלתי

 ren שלא בלעם זה על העיר וכבר , הנפשיווע על רא-ה עטושנו הטבע סררך אהנשמית
 העקצך אחריז לחטראל שטוטה השיג נביאית או חותנתו שבצר שיראה ע"ג()כמדכר
 שהבין לפי כישראל והקוה אחרית לו ההיה שיסווז שאחר שסף שהיה עד הטותמקר

עצמים
 ע"1 החימר . ("hS וגלחי גמ65 )ס( : סךסגו6ל ע"י גסרנ כסוגנ ססרנ וסר51ח פטור גמזילסרג
 ססו66חד

 גמ5"
 וסיוע )ו( : 6"6 זמו נמ65 וכלע'

 6"6 כן oh1 מתחלק ספינו זכר hlo נעגמוס6מר גי פי' . וט' ימך וגפרל זוג כערמו ס6חדסמססר
 כיו65 סמססר 610 וונ . ונסרי זוג ממעתדלעמוס
 סחינו ק61 תסרך , בו 1כיו65 1' ד' נ' כנוןנכניס
~swגראס )ויותר נו 1כי651 1' ס' נ' כגון נתגיס 

 סח6מר ע5ט סמספר שתו שסיס 60'6סרט
 נפרך, ג"כ עקמו סמכסר  ומ סיסים זוג ססו6עליו
 6ל6 5מימר סגל ל6 ססרסיס געל עכרידלש
 כמוט 6מר )ו( : hS) 1ק1 זוג ס6חד ממסרסיות
 וס6חז יעלס ס6חל יניס כרחך כעל כי . 5ךמכל
 מרובע )ח( : 5ן מכל לו ךומס יסיס ל6 כן 061עלול
 ר6סון גמ6מר לעיל גתכ6ר . לגלעו סוססקפרו
 .  וכו' פרגיתי )פ*מר  עוכר כמו )ע( :סה"כ

נסרק
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ןמ8ר  158 קכי העקים נה 1ק שלשי4

 באומה מתמירם נסים בריא כי שק כל הבא בעולם הבלהתו על ראיון בעוה"זשההשגחה
 רא12ן בית חק שכל כסו , בעוה"ב הנפש הצלחת על ראיה שהטו עולם של פנהגו כדרךשלא
 פעמים נעמם דדו נבחנה שם רזתה שלא שני בבית ואף תמיר בישראל נמצאה הנבואההיתה
 בהסטה ששית שנה בכל ר4יץ שתעוצה )'( כסו באומה מתמטיים 14,רים נמש ח-יו , קולבבת

 התבואה את ועשת הששטו בשנה לכם ברכתי את וצויתי שאמר כמו השנים לשלשהתבואה
 האנשים העם את הקהל הכתוב שאמר השסטה שנת שבכל וכסו כ"ס( 0יקר6 השניםלשלש
 את לשסוע הסכות בחג עולים כולם היו 5"6( )דכרש וגו' בענירקף אשר וגרך חהמףוהנשים
 אחרים תסים , מז( לנמות וט' בעלותך ארצך את איש יחסיר %א הכתוב ואמרהתזרה,
 של לשון שהיה אכרו יומא ובכסכת אבות בטסכת אוחם שפנו כמו במקדש שהיוטתמהיים
 סתמידום שהט שם אהום שטנו אחרים ונסים , הכפורש ביום שנה בכל סלבץזהורית
 שיביאו ומה . אפונתם אסתת על מורה מתמיד אות אחרת באומה נמצא שלא מהבאומה
 תחית שנחנה קודם שמצאנו אהר כלל ראיה חינה באמרתם הפאסינים טהצלחתראיה
 היו אעפ"כ ח-ומחץ כאבות סגולות יחידי זקתי ע9"א האומות כל שהיו שנה מאלפים יותרסשה
 ואף , חהשקפ בשלוה עומדות והיו לה המיוחדת במלכותה ואחת אחת כל מצליחות האוטותכל

 במלכוהה.. אחת בל כצליחווז והיו ישראל עלתי ע"א עובדי האומות כל היו תורהטשנתנה
 אכונכם שההיה ראיה ישראל על טושלים היוהם ואלכסנדר ונבוכרנצר סנהריב הצלחתואין
 ואינה הנהיית נמוסית הנא הישמעאלים שרת מורש כולם היום עור הון . ישראל מאפסתטובה
 הצלחת שאק יראה ואש . העולם טן גדול בחלק 1םושלים מצליחים הם זה כל רעם ,אלהית
 שהיו כסו הנסים התמדת היא האסונה אסתת על הראיה ואמנם , אסונהה פוב על ראיההאומה
 ההודים באפונת למאמינים כן נמצא שלא פה ארפתם על יושבים בהיותם בישראלמתמירים

 ק הא אם דנין אנו tup "( בעוה"ב הנפש בהצלחת ואם-ו וכה )ג( הישמעאלים באמונתולא
 הפך גטור שקר זה הנה הצורה מצד הסרה שהיא שאמר מה ואולם . עלט הראיה וטה , לאואם

 בהלל אם , השלמות בחכלטע שלמה היא בהן החח-ה שתקיף שזכר חלקים וע' בכל כיהאמת
 מאד שלכה היא הנה עבוריות מצות ר"ל ציריטונאלי"ש שנקראוה חון למקום אדם שביןהמצות
 נ"נ( וטס פיסיך ואת להטך את וברך אלהיכם ה' את ועבדתם שאפרו כמו בתפלה תצוה היאכי

 ע"כ( י דף ונ"מ , 1"נ כ"3 דף )נשק רז"ל שבארו כמו בהכרח התפלה הטו הזאתשהעבורה
 זוהבת אמרה ויראתו השם אהבת על ותזהיר האל בעזויות ג'( )סרק הרביעי במאמר שנבארוכמו
 תעבוד אותו תירא אלהיך ה' את י"ס( (bT't מאלהיך ויראת . וי"ג( ו', )דנריס אלהין- ה'את
 נאפר אם הנה , והדם ההחלב הבשר משרפת מזככות הם שהעבורות שאטר ופה . כ"מ(הס
 שכתב ככו ע"ז כהקרובת להרחיקם כרי )מ( השנית הכונה על אלא בקרבנות ישראל נצפוושלא

 ולהרחיקם הלב כונת למהר אלא בקרבנות הכונה היתה לא כי כלל קושיא ץ אין ז"ל,הרסב"ם
 מארץ אותם התאי ביום שיעזים ולא אבותיכם את דברתי לא כי ירמיה אמר , ל"אמתקרובת
 לן )ילבש וגו' בקולי שטעו לאטר אוחם צויתי הזה הדבר את אם כי וזבה עולה רברי עלמצרים
 כן DWn, ~פני רוח נחת בו שהיה טה לא אם דבר מכנו נותר ולא וכלה נשרף והוא ככתוונוון חי הטה כבר קרבן מסגו שיעשה ההוא היש הבעל או הכבש כי האדם או החושא לבלהעזה כדי אם )ג( הראשונה הכונה על נעשים שהע טהם חלק בקרבנות שהמה נאמר אם אףאבל
 רוח נחת בו שיהיה בטה שיעשה הפעל מצד לא אם דבר פסנו ישאר ולא הררך ע"ז יכלההאדם
 לבו אל יתן ובזה , חיש הבעלי על באדם ויש היתרון וההוא רצונו ונעשה שאטר השםלפני

 %ם הארם, שלמהר עיקר שהיא הנפש קיום אר סבה שיהיה כדי השם בעיני הקישר הטובלעשות
 הקבלה חכמי דעת שהוא כמו התהתונים עם העליונים הכחות ולקשר לקרב כדי הקרבןשההמה
 פיצים היו ההם והדברש מעיד היה שהחוש אחר הגונות העבודות תהיינה שלא לופר א"אמ"מ
 בהר ולאליהו DIYn~ אריתה בטרן קדוד המקדש בבית ולשלמה פוער באהל למשה האשירדה שהרי החלבים טות העולה את הפזבח על ואוכלת השמש טן יורדת האש ההר שהרי השםאצל

 העתירות מגיר הכהן והיה הקרבטת ע"י בישראל שורה הקורש רוח או השכינה והיתההכרמל
 כעולם בהם ניאה לא כי י ק-בנוכחם בכל משא"כ זה, על החוש שהעיר כמו , וחומיםב14רים

 אותשרשים

 לירחיהם כדי )מ( : זס טל 5סס סיס סר6יססי6 סכתנ מס סותר ססי6 וע"ס מ' וכסרק ס"טנטרק
 תקרוגט 6יוס לסגיך ילכו סל6 כדי . ט"זמחקרוגת וחס )כ( : ס6רז חטטיט . סקרן סחעסס )י( :כ6ן

 סכוגט וכו'. לג לסטיר גוי 06 )ג(לט"6: סס5לטס )זיטדח סןתס וגו'. מגססס6)ורונס5לחק
 לסערך כרי 06 וכא , דרכים סגי על סי6ר6סאס עליסס חולקים 6ט . דנין 6ג1 זס על )ל( :סגססית

וט' וחס ל16 6ס סס1לחס se מגי6ס כ6)זת סי066
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 חעקלימ כו כה פרק שסעדטסטרטפר*5פ
"2חבי ' ולאעלע שאיןדבר

~awal,Inr1tה'; '1 בה פורים שדיןסשה הרא 
 . ק

 ץ ן י אדם שבין כרגמצות בחלקעצלםש
 שקרשם

 %ץ"ייס:ש א :11:ג ןפ11ן,יב,.ו"ן,וין,",,.%
 לההנותו צחה וכן שאך עובד צביבשריט -alpD1ש

 אטי
 תחננהבשרקי ל

והט"ם)בא'"ד(
' 

 לקיש העכו"םלמ!יםירה%ה הדי כ"ג( ץ תחמי רגר
 אלא בקן

 כגר מזנח

 מ ק 1 , בש81נ רוצה ובדיני פון ל הקוים בפן כמ"שמ
 ראשו דיה והשיא אבן זרק אדם כסו ) 'ענ ובאל , חייב צונו נ4ת חש4 ברויגה%אנוס

 לסביל חכסש שדרך הדד . בהם הקלה טיבוע שלא דורו בני על רחמים לבקש זהיר שדאנוי שגי נחלה 4יד' מג דובר. פעם b"D) לע"ז וף וו34%נ"נן

ןיפןןג:יצג:
 ןנן,קיןן:1:1':ןי

 4,""ןי~ן,צןי:מ::נג:ש
 ואלם . כלל אותם לבמל סס"קת סשה בתורת שבאו האמתיים המשפמים כנגר שפעןהחמרת

 שרדי האמת הפך זהו הלב, טהרת על ולא המעשה כשרון על אלא רשד,ירה לא נשתורת
 דף את אוהבת 1'( )דנויס וגה ט לרעך ואהבת )טס( עטעו' בני אתתפו

 לבבך בכל אל%

משיסופר
 ק

 מה דמך ד24לטות מיניל'
)

 נברן
 משיבת תסיסה ה' תורת אפר סבותיה ארבע מצד אותה כששבח בקצרה זה על דהירמז

ודשתלדךא 'עלו ששו רמז ול הורת ובאסרו.%עדמנלל.

ויזכלהן'---'- נפת קה, סצ אעיר ד24לסות אלרכז

 ,ןית5!,יי,ין"",,,ןן,
 .%שיןו,ני"'י'%ג:דייי,ג"

 YO~ :(המי ןץ4:'י%ג'י
 נאם בכל שלמה המהיא ההסרועת טבל מסולקת שהיא נתבאר ן טה ואישרה הנהגה ר"לדחורה

 יגהמהש"י הא =סה(מין ודיש הנהגה גאלרית התורה שהיתה למה כוסורק

 ארכיעתור' וה בדת הטצוה רומםוטצ"!ות והורה הנבואה סצי"%תעל
 ועז מפיו לישראללר4ממיע

ק
 בהם האדם שיחשב הכוללים הדברים על פדורו כדי

סצדשרעים

 1 מעס"כ נקמר . זס נ5 עם אבל )מ( כר פיק מקמי וקיי ימ ק:נז יני סע5 ידי 16ח1'
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 265 קכח העקרים כו פרק שלישימאמרמ8ף

 ולשה )ס , המצוחה עבר סמר חשם המצתם הארת טצד אם הה , ובש בז' בין אשר הוה הקשרטצד
 מהם החטשה ובאו טחה, זה נבדלים הענינש אלו ששני על 'לדורות נבדלוו! לוחתם שניגאו
 להורות אדש/ בלהה העבר שהוא האדם כנגד שהם אהר4החםזפה בלטי ראשון שווא השפ כמרונהם

 מן מעש השני כוללש כללש הם העשרה אלה והיו . האיועד השלמות בהנעת הכרחייםשמיניהם
 טצד בעמותן מחויב שאדם הראשונת דברוו! ההפשה היו האחד בלוה כי , הדרך זה עלהמצות
 ל'חרות המציאם עבהיס ולקח והלה פרינה שגנה אחד מלך כמו כי הררתן בזה ייז' אלרותוקבלת

 מה מ , מלכותו עול אח עליהם שיקבלו נדי עמהם לרבר אלוץ בא אח"כ בתוכהוהושיבום
 וזהו , אבדים בכית לחרות להוציאם עליתם השמה אשד ראדון שהא תחלה שיחיעםשראם
 אני כי סלכחהי עול את עליכם שתקבלו לכם ראם כלומר י"ס( )סשמ פו' אלהיך ומ אנכידבור
 יהיה לא חדי , לעלתו הטטשלה יתנו שלא )ג( אותם יצוה ואח"ם לחרות אתכם שהפאתיהוא
 , ששר אלך עליזים להקש יסררו שלא אווזם יצוה וכן מס(' 1ae ש אחרים אלהיםלך
 ושלא בבוף סנהנ בו שינהגו אותם פיצחה ראוי זה ואחר . חסונה וכל פסל לך תעשה לאחדר
 ואחר , לשא אלהיך ה' שט את תשא לא תהו , לשקר כשסו להשבע כסו בזיון מנהג בוינהגו
 המרינה שבנה ארת להם שיש תכרו כה וסתו , הטרינה שבנה ליום זכר לאם שיקבע ראתחץ

 לשטווי עליהם צחה זה ובעבור . לחרוז! והשיאם עברים שהיו בתוכה ישיבתם רזתה אק-ויזכרו
 שאיז"ל וחסו ן לחרוני טעבדות טצרים יציאת ועל העולם חדוש על להוראי השבת יוםאת

 כ' וף)נוגוט
IthD 

 , נאמרו אחר בדבור חבטה- זבח- ע",( כ' דף סטעוח , ע"6 ק"ו דף ליס
 בדבור הנזכר בלבד העולם המחדש הפיעל טציאות על ]6[ להוריו! בא לא השבת גיכלומר
 עקר אבל , אפיקורוס .כת זולה זה שיכמש מי טגן הפרזל בפציאוו! יהיה ףפילוסקש גם כי ,זכור

 יה שנזכר כמו העולם ברטית אחר וגם , תסיר ברצק פשל טצטוחז על להורות באהשבת
 בעת ולא , ורצונו חפש במציאווז עושה ,2ר,ו2"י טתוכה שרשכר יומם בו שסכרה שמורברבור
 ורצונו תפצו לעשות הפגע ומשנה טעגקמ הת שנתחדש אחר גם אבל , כלבר העולםברטטת
 ן ההשגחה יד על וזומא ברצת פושל מציעת על המה-ה חמסתי רעועל טציאות על המהיהזככי כי אסרו וע"כ השטש, תחת חדש כל אין . האומרים מלב להוציא ביצים שעשה כטו עתבכל
 פוגל מציאות על להורגו! בו הכונה בי . דאובת מצות בדבקי כלומר , נאמרו אחר בדבירשנירת
 המאטר בפירחי באד נפלא ז"ש כי זה חיבן בלבר, רעועל מציינות על לא ומשניח תמירברצון
 זכור שלשוז בעבור כי שאומר מי ה2 כי ן טםפיק באחי בו הספרשש מן לאחר ראיתי שלאוזה
 אלא אים אל פן השסר ע64( 5*1 דף )עירוכק רז"ל כמ"ש ל"ת טצות על ושטור מ"ע עליורה
 ל"ת , העולם חרוש על להורות פ"ע , שבת במצות דנרחים שניהם ולית עשה בי אטרול"ת
teneלו א"א שהעבד למה כי , לחרש מעברות הוצגכם השי כי זכר סםלאכה השבטנה 
 ההע לא המפרש זה של דבריו ולפי , ליצ"ט זכר הא ממלאכה בשבו"זה הנה , טסלאכתולשבה!
 פלאכה כל תעשה לא בו שנוכר שחר , זכר בדבבי מלאכה כל תעשה לא הכתוב שיזכורראוי
 זבד יש בשלתה בסנודעץ כי שמחב סי ויש . נאסרו אחד בדבקי וקימור זכור ותאמרו צורך טה)ז(

ליצנם שרשים
 15רך מס )1( : מסייח ו65 ממוריס סו5י6ס 650 מ( : סדנרוס עסרפ . 163 51וס)נ(
 . וטו וסמור זטר שיופרו 6הר פטון יצמרו ס65 . 5ע5תו סממס5סיתט

 פעסס 65 מנח וס"
גס

ענפים
 )פי נח )עץן סיס מס . וגף וטל כדאל סמכל שכד סריעעס סממית משע) ש"ס על ]6[ כןפרק

 סג6מר כמו סנלי6ס סי מהסט ימר נדטר סגזכל ס6ף מטמע כש . ס61 סממנרדבלי
 , לרזון ריקועו ע) 1)6 סממדס פיסועה מ5י6ום ע) 06 כי )סורות נ6 היגו כן D~Pb תו' ס' ערס טיס ססמג

 יגריס וגש . גר15ן סשע) ממרוס ע) מולים סכלי6ס 'מי 1' כי כסייף סם מ3ו6ל ריסון ממיתר י"6ולסלק
 וס1ע) סממית פשע) מדהריוסם

 סו6 ססמיס סוגדות wib עד מ3ר6סיט כי טס ח"5 6מד ע"ע 610 כרי
 ע) )סורוח וגכתנ 6'ענק

 סערי
 גורסת גחונ סגלגל כסדר גי וגף ניוון מסוע) סטי"ח מ5י6וח טס61 ס6'

 כרסון סלע) מ5י6וח ע) טיורס ממס וס גי וכו' וסידורם זס ע) .ס מ5י6וחס ממדרגת )גכר6יס3ר"סימ
 סכוגת ו5", סנכ6ן., מממכר ועם סותר ק61 וס כ) . ע"ע ד' ס' ריח כ' נמשול מנוצל סו6 וגן . s~i)Pוכו'

 עגמו כסגי גוס 'וס כ) ס) ופכם ע"ע מכ) סכרי6ס אילוח סכל ככ6ס"ע כפרסת מס כי hto כזססממככ
9blsmסמ6ורות ומפייח ג' פיוס ס5ממיס ככרי6מ , ככעס פי ע) טל6 סומן כקדימת גמ65ו דגריס מכמס סס 
 סלוע) מ~6ומ )ספיג טכ) סגמ65'ס ככלי6ח טס סגזכר מסדר ע"י 6"כ / כוס 1כי611 ד' כיוס o~s מנסססס
 כרכול fhnn . וכו' כחוב סנמ65 כסדר כי וכחב )קויו כ6ריטס ז"5 סממנר פס דקוק פכן , 1ר15ןכטגס

זכור
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 העקרים כו פרק שלרכימאמרמפר258
 , ליצ"ם זכר בו ההיה ימים לקנטרה מעושרה הסנגרה תהיה אם 141מ , לנוה יכול איט העבר בילע"מ
 עשה ימס ששת כי העולם חדוש זכר בה יש יסים לשבעה משבעה המטחה בהיחגאזלם
 , נאמרו אחד בדבור ושמח- זכור אמרו fw , וינפש שבת השבהק וביום הארץ את השטים אתדף
 למצות שיש לבאר שבא א"ת , העולם לחדוש זכר הכל תהיה לא למה )0( יפה מתישב זהואץ
 טעמים להם יש מטת כמה כי אהד בדבור שיאברו אל צורך אין , מתהלפש פעמיםשבת

 הרברות ב' שיאסרו צריך לפם"ש ואים . אחר ברבור שנאמרו עליהם אסרו ולאסתחלפש
 ומשגיח ברצון פיגל היותו על והשני . למציקות הפועל סצטעהע על להורות האחד , אחדבדבת
 שהם לפי השנות אלו ב' על סורה שבה יום היה ע"כ , האחר זלת ממפיק אחד ואין )ו(תמיד

 בטסכת שאסרו והחש אחרת כהה השבת במצות יש עור רז"ל דעת ולפי . האדק מצדהכרחיות
 הרת עקרי שלשה 12בת במצות יוכללו זה ולפי , לישראל תורה נתנה בשבת כי מודים הכל ,שבת
 עליהם שנגלה ליום זכר כן גם שבת ויהיה השמים כן והורה וההשגחה הפועל מציאותהכוללים
 אלא נכרת אינה הראת הכונה כי בעבור אבל , מלכותו עול את עליהם ושקבלו בסדינההסלך
 האדון מצר והכרחית מחייבת השבת שמצות הרי , בפירוש בתורה נזכרה לא בשנה אחת פעם)ו(

 הטלך שאין הידוע מן שטח! לפי אסבן חית אביך את כבד אמר ואב"כ עוכרנו, בחינות הג'באלו
 בטנת שראו ההא הדור אנשי יזכרו טום )מ( , הסדינה.ההא לאנשי יום בכל נגלה הסדינהשבנה
 הנה , לחרחר מעבדות ושההתאם המדינה בנה ושהמלך מלכהנו עול קבלת את המדינה אלהסלך
 ולחשוב לפרוד יבאו בפדינה המלך כניסת ראו ושלא כלל בעבדות הרגישו שלא אחריהםהבאש

 בהייים אלא הזה השפות מן לציצי דרך ואין עליהם, מושל להם ושאק תמיד שלהם היתהשהטרינה
 אחד ושאדון עברים הס אק- בניהם את יודיעו הם כי , פהם המוסר וטקבלש האבות אלנכנעים
 תשתכח שלא כדי ההכרח מן היה ולזה , בחוכה אוזנם חהשכץ המוינה שבנה והוא להרותהוציאם
 הבנים שיכנעו , לחרות מעבדות שהוציאם עמהם שעשה חהפובה המדינה בכל המלךטמשלת
 כבד ושהוא החם"שי הדבור בא זה ובעבור עליתם מוסרם דברי ויקבלו האבות אל ודור דורבכל
 לכל כולל עקר שזה האבצע לקבלת האדם סימוקי ר"ל , הקבלה על להזהיר אמך ואת אביךאת

 לא ואולם . הדת וחכמי האבות לקבלת נשסע האדם ההטה לא אם מציאותם יצוייר שלאהרהות
 , אמך ואת אבקן את כבד האבות מן אם פרפית פצחה להיותה בשרשש ולא בעקרים אותוסנינו
 הדברים כל הדבור בזה ונשלמו ל וסמאל ימק לך יגירו אשר הדבר מן תסור לא החכמים מןואם

 לבץ שבינו מה בבחינת האדם אלההכרתים

 הש-

 לעשות העבד על המתחייבים הדברים חים
 בבהינת האנשים אל הכרחיים שהם הכוללים הדברים על להזהרי שב fnw . האדוןבבחינת
 שישמור שצרבי הא מהם הראשון והרבדי . המהני הקבלן שישלם כדי במדינה ורווקישםהיתם
 ושיששר . הכתוב פשר נפי )ס( תגבב לא מהו מטתו ושישמור , תרצת לא חהז , הבירו נזףאח

 הרבישרשים
 קילר ססממכר לזמר 51ריך 1ט'. ס6חרזונח
 למס )ס( : כמפוך לח"כ סכחכ מס ע5 וסמךכקן
 5י אמס ר"5 . סעופו( 5ט7וש זכר ר.כ5 תסיס65
 6פסרגטן 6יגי

 - ז51",60"י ptDDn "ה
 סגתכ6ר כמו ורנון גכוגס ססוע5 6מוגסכמר91
stnsכו6 וכן , כמוסמיס 7' כסרק סג' כמקמר 
 סרט גסס כר*פיס פ' ריס ינתק כעקידעטכו6ר
 סקכ5ו0ו סיום כקותו נסנס. 6חת מטס )ז( :סמ1רס
 : מיזכרו 6ח"5 ז96 . יזכרו ו6ס )ח( : למגךפליסס
 sptfiSt כתוב 54 תסוטו כפי שכע"כ. פסס כסי)ט(

 מ15ט כבנור גל1מר וכור כדגור סכר כ!נס
 סיס 5מס מ6י טעמ6 וסכל לפקסוס 61ין ,ססנח
 נרקן ושעל ססוע5 מגי16ת וסם 156 יכריססכ' 5פי , מסס6ר יותר 6חד כדאר דגריס כ' 56ומרמז
 חצירו ~51ת מספיק סטטי וקין לסן7י סייכיססם
 656 , וכיגריגו מממכר ניכרי נסמוך סגחכ6רכמו
 רו"ח דגרי 5כ6י המחכר כריך סיס 65 זססלפי
 ססנט 1%)! שכור ר5וגי ג6מר 6' כדארמ"פ
 סלח מספיח סטו סחין 5פי לכתר לו סיס656
 5פי 05161 נסמוך, לח"כ גסדי6 ס6מר כמוס6חר
 ממסיק סולמי 61ק וגו תיטמרו שיך סגתנטמס

 סגמ65יס tple 61ימוח , סנמ6ס מדל כס מכל ו65 פיס כסטת סעסס כ)5 דלך סכרי6ס ט טגוכרזכ~ל
 : ק5ח סו6 ודמוק וק"ל , )נד סממדס 0פוע5 מגי6ומ (hw כס גרמו 6יגו5כן

 כי גטן נקמי מגמל 0וsffrl 6 ר,ממנר ע) ססקסס נג)יון tnblD . וכו' 0סע) נמגי16ס יחס 0סי15סוףשגם
 כער סשט5 טס ספעוטף יקם ו)6 טיס 6) עולס מ65 סש5ס סע) ס6) יגורן )06סי)וסוף

 וגפר שע5 סכמו וגך16 וכו' ס0רמנס 5ד ע) שע1hlp~ 5 0סכס גער lstst~' סס כי 0מורג"סייטוסו
 נס )כד 0חכ)'ח גי ע5 מכס לק סועות מנס יטיס 3600 י6מיע )6 כ6ממ ס0סי5וטף 6ף וכו' טעומסנכס
hS61מר נ)טוגו סממככ וס6ליך תדקדק מס 61ססכ , 11"ע , עכ") וגור מדהר סוכן כש ממדת 3שע3 'ודץ 

משעג
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 257 קכט העקרים כז בו פרק שלשי מאמרמפר

 כאלו מה ומצר נופו היא כאלו )י( מה מצר היא כי אשתו וזהו וקנינו גופו בין ממוצע וכהואהדבר
 את מלהזיק שתהר לארם יספיק שלא ולומר להזהיר שב היה"כ . תנאף לא דבור תהו , קנינוהיא
 לא והוא בדבור אפי/ יזיקנו שלא שיזהר צריך נם כי באשתו או במסונו או בטפו או בפעלהביס
 ועדרו ואטתו ועבדו שדהו רעך אשת החמוד לא וזהו במחשבה לא וגם שקר, עד ברעךתענה
 באשר היותו בבחינת האדם אל ההכרתים הכוללים הדברים נשלמו ובזה . לרעך אשר וכלוחבורו
 , האנושי לשלמות הכרחיים הם הנה טזה זה נבדלים היותם עם הענינים אלו שכ' להורותלוחות בשתי העשרה אלו היו ולזה . ,'( )נפרק הראשון במאסר כע"ש זולתו עם להשתתף הכרחיהוא

 היו ולזה . סדינה חלק )3( היותו בבחינת והשני , עצמו מצד האדם שלמות )כ( בבחינתהאחד
 הכללים אלו ובשני . עצמו בפני טיוחך אחד כלל הם שאלו להורות אהד בלוח ראשוניםהחמשה
 ואהבת ע"כ( מיס דף )סי"ן כהנים בתורת רז"ל מ"ש דרה ועל , בהם כשיעויין הטצוזענכללים
 אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן . בתורה גדול כלל זה אומר ר'ע ,"ס( )ויקל כמוךלרעך

 : הראשון מהמאסר כיר בפרק שבארנו הדרך ועל , מזה גדול כלל זה מ'()נר6סימ
 שאמרו כפו הלב כונת אחר הולך שהכל הטצות בעשית בירך יהוה גדול כלל כזפרמ

 מצות שעושה סי יש זה ולפי ע"6( י'ז דף )סגסדר'ן בעי לבא רחמנארז"ל
 ממנו לחלק ולא האנושי השלכות להקנאת /שימתיקו בשעור או )6( כלום לו עולות ואינןהרבה
 אוהה העושה כונת כפי הרבה כטצות יוהר תספיק אחת מצוה עושה ויש . מורגש שיהיהעד

 המצות שכל ג"כ מזה יתבאר הכונה אחר הלך שהענין ואחר , מהשלמות גדול חלקלקנות
 או האנושי, השלטות להקנאת דרך הם ריעשה לא מצות או עשה טצות שיהיו הןשבתורה
 בלבד הטובים הסעפים עשית לא כי , הראויה הכונה על נעשות בהיותן סטנו פהסדרנה
 שלמות יתן ה' יראת ספני הרעים הסעשים מעשות ההכנע גם אבל העוה"ב, לחיי האדם אתתביא
 שההליכה נראה , כ"מ( )דנריס בדרכיו והלכת בתורה מפורש שבא טה לפי כי , וזה .בנפש
 שהוא שמי מפרש המשורר ונמצא , השם את האדם בה שיעבוד העבורה עיי היא השםבדרכי
 ההולכים דרך תמימי אשרי אמר , ה' בדרכי הולך נקרא השם יראת מפני רע מעשורונמנע
 מתחכמים שאינם דרך תמשי הנקראים הטאכינים הכון אשריהם כלומר "'"ט( )תס5'ס ה'בתורת
 השומרים הם ה' בתורת שההולכים ובאר , הש"י בתג-ת בתמימות הולכים אבל השםעל

 ירומה שלא וכדי )מס( יררשוהו לב בכל עדותיו נוצרי אשרי אמר ולזה , הלב בכתתמצותיו
 לא תעשה לא מצות כי ושה מצות השומר אלא עדותיו נוצר ולא ה' בררכי הולך נקראשאין
 אף כלומר , הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף זה אחר אמר לזה , בנפש שלמות שיתןיצוייר
 וכן . הלכו בדרכיו שאטר תהו השם, בדרכי הלך נקרא הלב בזונת עולה מלעשותהנפנע
 איך מתמיה דבר ערה ואש'פ , פצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עבר ולא ישב רז"לאמרו
 בפירוש חורי פעולה שום עושה ובלחי ובטל יושב בהיותו שלטות שום האדם שיקנהאפשר
 אלך האטר שמא קיד( )סם טוב ועשה מרע סור וגו' חיים החפץ האיש מי ז"ל רבותינואסרו
 להיים שסכה כדי בפעל הטוב המעשה שצורך שיראה טוב הנשה לומר תלמה- בשינהאגרה
 ל"6( נסס 131' ליראתן צפנת אשר טובך רב פה נאכזר שעליו השם ליראי הצפון ולטובנצחיים
 שהאדם היא בזה והתשובה . טוב לראות ימים אוהב חיש החפץ האיש טי אמר ההוא המזבועל

 ולא ונמנע עבירה דבר לידו בא אם אבל , שלטות שום בזה שיקנה א"א מפק בלי ובטלהיושב
 כל יתנו הצד ומזה . טצחה עשה כאלו העוה"ב לחיי בזה זוכה הוא הנה השם יראת מפניעשאה
 מה לו שההן לפי חזיר בשר אכל ולא שישב מי כי , בנפש שלטות שבתורה תעשה לאסצות
 בשר לאכול טהאוה היה אם אבל , שכר שום לקבל ראוי איננו בו מצה נפשו שהיהה אויאכל
 ולהשלים השם יראת מפני מלאכלו ונמנע חזיר בשר לפניו ונזדמן יאפל מה לו שאיו אוחזיר
 וזהו . שכר לקבול ראת ודאי זה הרי אליו ותאב רעב שהיה אע"פ לאכלו שלא שצוהטצותו

 שאטישרשים
 ח5ק )5( : סס"י וסם כר16י 76זג1 6ס כסיעכוד כקלו )י( : רו"5 7עח וסם יתרו פ' ססספרס"י
 : כניגר  עלסו פס לססססף  סלריך .  שרייס ס5מוס )כ( : משעו געסתס סי6 מסרי . נופוסי6
 סיעף 16 ר"ל  סיפפיסו. כסיעור או  )6( בו  פרס לטוסים סלק * סיסיס ר"ל .  עלסו סורסרס

י ערים
 (OSIP מגס ch כי  6'ט נססיי ס6זמריס סקדמוח מ6מיג' 6ף גי כוס טכ1011 קמר  גוכן סמסדסספסל

 : עלס 5' מהמר ת"ג כפ' לטיל  סוסכ6ר  דרך טל  סהדיס  5מויס טל  לסירים  סרוס כע5שיגיס
  עסרס סיס סס0 לעכן 5קי0ח כי גחתו עסרס דוקק ססוכיל סס . וכו'  otw 1סרס ממסיסהמנוהה

 : וא' ~Or 5מודס כעטור ס6מר כמו נמרסימים
שמנט
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ח י י בייאזא סג לא רז"ל שאמרו תה ,י"7(  אבל)טזפר שעטנז שש 

 וליראחךולא השם לאהבת טעשיתה וימנע פניירה ן ', מצותעל

 עצמו על שאטרהסלך
 ע ך

 כי י
 ק

 שלא שבע בת לוקענין מן עיוד )תסרט
 כי , ה' לאהבת יצרו את לכבדם יכולת בו המה לא בלבד השם יראת אלא אחר מונע לוההן
 נעשא בלתי בהיותן בנפש שלמות תעשהלא ית הררך ולץ . הראויה הכתהעל

 ק

 כבנר "ח ט- ור- רססה כנגר שס"ה בסיני למזשה נאמרו סצות טתרי"ג רבידרש
) 

 תעשהש ילאיעשר היותם עם עשה שבטצות כסו תעשהיהשלמות
 בעל שהוא בטה לאדם בהם הסכין רהטלטות בהם יגיע בפעל נמצאים להיותם'שו

 כסה בה תעשה זלא ומצות בלבד ורוריעה ראטונה צר על לא בפעלנעשים

 )כ( כי , בפעל נמצא בלתי דברהוא ה לכפששלסות
ץ
 נסצא ו

 הלוקהזלהיחזה שיקבל הזנק סררךיצא חלוקה שיקבל ת דרה על זמןאיםן

 ,"יןי".1";"נגע"
 :'יילד n"pant י:ןךן נגריית,

 בפמפר באו נסצאלזהnSa~ נ:"ת':.,,זי
"'Dff 

 דיצות אל" כך נסצא בלתי שהזמן כסו כי לרוורות
PJDrb~השלמות נוה! בפעל נסצא בלתי שנהיותו הזמן כמו " הראיה הכונה על מעשיתן 

 בסטת אלא שיושג יתכן לא האט12י שהשלטת יתחיב בפרן:עבר שבארע ממה כחפק

 נמצאי ויה . תעשה לא ובמצות עשה במצותישג
 רעות שרום אליהם בפנחעלקא

 לתור ושלא רף פבלערי אלחה שיש בטחשבה להעלות שלא ל"ת ומצא ני, ושאינו ואחדותוהשם געע'י:יין"גי .יוג""':" לג =ar י" ""'י"-ןעי' ת'1;ו;', מבו

 ,ה ע . תעו "יו זנן ,; ,,p'1yl )ווו, שגן, תתן ג'ין, ";ן (hlp't;לחך
 חק , ל"ת טצות דן שבו עשה סצות וץ דומלמות שיקנה ראוי המדעי החלק כי מבואויורדנר

 נקםז הנפשח השלטות יהיה אן הא באר שצרף- מה ואולם , למעלה שכחבנו הדרך על)נ(
 בחלקנשרשים

 : וכו' סיססיקו נסיעיר 65 מס.6כ5 סכר6
 גמ65 6ע1 מקים מסיס מזמן ר"5 .' סעגר)כ(
 מסכמס )ג( : בזמן 01 עכר כגר כיפסס

 למוס מענר 6מד קו מס5 דרך על .סמת7גק
 6מיח כמס כו ים כי סמחדכק כמס גקר6106

 רומז למלוק גוגל כי סמלוק0 ומקרל גוס 37orוקיס
suמכמס *רוך זמן על ג6מר כן וכמו חלקים כמס 

 0עחס מסד"כ . נ'כ כלוקס סיקנל ימים 16סעוח
 יחס )ן( : 610 מתמלק גלתי ממן 6חי רגפ610

 לס 61ין כלוס 6יגס ססנקודס . _vo 56:גקודס
 מ"כ לעיל סגחכ6ר כמו כממסכם ויפילו5וק0
 גמ65וס. נסתי דכריס טיוחן מ15 )0( : עמיריסרק
 ססמנע כסיום )1( : געסיס 6יגס ס0ס מגדר"5

 mnun כסינעע ר"1 . 0ר6ויס מכונס ע5מעצייתן
 :  כמכר ססס מ מ5 נעג,רסעגירס

 . wl)h ס5מומ ששום י( כחפרק
 סורך ע5 )כ( :סמ17נזס סלמותי

עגתנגו
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 לא כחלקיו הלק שום בנפש שלמות שיתן יצהיר לא כי , במשפמים הסקתן שהוא הנןבחלק
 השחי בנזקי לרון שבו עשה מטצות החלק כי לרע, מצונע %א שבו עשהסצהע

 או ורשש והבס-
 עם וזולתם תגזול ולא 'Grrt) )מס רעך את תעשוק %א תגנבו 5א כפו תעשה לא במצוויהחלק
 שום פשו שתקנה בהם אשה ילוד יזכה מה )נ( , הכדיני ישוב לקיים ישרים משפטיםשהם

 לקנות הישרה היא שבזה המדות להקן )7( ודרך סבוא שהם בעבור ואם , ידם על אמשישלכות
 בלמוד )ו( ועסקם ישראל חכמי רוב השתדלות א"כ יהיה , זה זולת לא )ס( כלבר האנחניהשלטות
 שאין עם חלילה לריק יגיעם ויהיה השלסטם להקנאת מועיל בלתי דבר הלכודיות השאלותובדיני
 הסדות הקון היותו מצד אלא שלמות שום נתין בלרה כהחורה כזה גדול הלק ),( שההיהראוי
 , בחינות שתי יש ומצחה מצוה כל בעשית כי . הדרך זה על הוא הזה הכפק חיתר . זה זקתולא

 , אותה העושה כונת מצד ח-מאיית , יהולם הפעל אל והגיעה הסצנה מעשה העשות מצדהאחד
 ע"6( כינ אזף נזיר במסכת רז"ל אמרו שהרי המעיצה מצד איננו המצוה אל הנמשךוהשלטות
 אחר פסהיהם שצלו אדם בני לשני משל שם ואמרו ן לשטה שלא מטצחה לשמה "בירהגדולה
 )מוסע אומר הכתוב עליו פסח לשם שאכלו זה , אכילה'נמה לשם אכלו ואחד פסח לשםאכלו
 , בם יכשלו ופושעים )סם( אמר הכתוב עליו נמה אכילה לשם 12עכלו וזה בם ילכו וצדיקיםנ"י(
 בסלת לבדה הכונה ענין וכן . מצהל לשם קילה אינו כונה בלא שהטצחה בפירוש בארוהנה

 בכונה ולמורה המצחה הזיעת שתקלה ראם היה מועיל זה היה שאם כלל מועיל אינוהמעשה
 שהלמתי ונטרו נטנו גרוף המעשה או גדול הלסור אם כשנחלקו ט"6( מ' ידף 2ק בקרואמרו בפירחי כי ועוד . הנחתן בעבור עולה אינה שבתפילין הפרשיות קריאת כי טוינו , עשיתהבמקום
 שהוא מצר נדול שהלמתי אהד פבאר והוא , סעשה לידי מבטו שהלכור לפי המעם ופירשו ,גרול
 לאחרת קורסת שהאחת פלאכות שתי כל כי העקר, הוא התכלית שהוא שהטעינה כעשה לידיטביא
 שהמלאכה ההישם למלאכת הארינה כפלאכת או הפרשות למלאכה הרמן כמלאכת מבעיתקדימה
 השיבת שמלאכה כסו לאחרת כסשרהת הקודכת כי האחרת, מן בסררגה פהוחה היאהקורמת
 שע"א אע"פ אלהי משרחת שהט! אחר הבנאות מטל~כת במדרגה פחוהה היא ההר מןהאבנים
 עם אלא שיניע שאא אע"פ המעשה וכן , האבנים חציבת בזולת שתשלם הבנאותלטלאכת
 טבואר הוא המעשה אל שיבא כדי אלא איט שהלכוד אחר מ"מ הכיד הארץ עם לא כיהלמוד

 ראה לבדה הכונה ולא עקר הא לבדו הסעפה שאין שבארנו ואחר . העקר הואשהמעשה
 החלק עם המדעי בחלק הענץ שההר ככו המצות בעשית העקר הוא שניהם ההחברותשיהינו
 אלט שתצמרף הסעשה כי המצות בעשית הענין הוא כן , המאמר בזה שבארנו כסוהמעשי
 שבארנו כמו הסעשה אל שלמות נותנה הכונה כי בנפש שלפות צאתן השלם הטעשה הואהכונה
 שיתן ראוי בסשפטש המעף התורי החלק כי אומר זה ולפי )ח( . הכאטר מזה חמישיבפרק
 או היושר כשיעשה כי , תה . בנימוסים המונח המשפמי החלק שיתן סמה יותר בנפששל10ת
 הקבסן חקק שהא המכדן התבלית ספמ יגיע שיהיה כונה אסה על הגימומיי האישהמשפם
 שיש עם התוריש המשפטים אבל . נוטף אחר הכלית בו 41וין בלבר שלמותו וזהו ,הפדיני
 הבונה "שיתם אל בהצטרף הנה , המדעי והקבוץ הישוב ישלם ירם שעל שלנחתבעשיתם

 ההשפתים והלשון שהשנים כסו הראשון טן נכבד יוהר נוסף אחר שלמות מעשיתם יניעג"כ
 אל כלש שהם כאה נכבד יותר לתכלית באדם הם זה הגם האכילה לצורך היים בבעליהיו

 נכבד יותר תכלית בהם יש התוריים בטשפמים וכן , ההלותיו ולספר הש"י לשבח והטגמאהדבור
 שיתכוץ הוא הנה הה41! והתכלית . כן שאינו לכאורה שיראה אע"פ הסדיני הקבוץכשקון
 ותתן תקנה הטעשה אל כשתצטרף הזאת והכונה , הש"י שצוה מה מצד המשפטים אלובעשית
 אבל בלני המריני הקבלן חקת שהיא טצר אינה זו פעולה שעשיה אחר העושה בנפששלסחי
 עשית כי זה דרך לפי ונמצא . בהם שצחה מצותיו להשלים כדי לוסר רצוני הש"י אהבתמצד
 הארם ששנע או דרגך בשעת לעני להלוות או הצדקה נתינת האמר כאלו בעצמו אחרדבר

 כדות שאלו לפי הנימוס ע"פ המתנהג זה ששה אם , טמעו טלנטב או חברו אתמלהונות
 טיבועשרשים

ע ס 5 י":7 ק!,סמויזקן הנק ונ:ננ6חי ה נ%וףלתי!עש0ו::מקיל
 ע% (" ק!

 מחית ס 6חרר"5 ס'יקגס עכודח 5סס ז.: עמס ס6י)1נ"מ
 ף

 ים כן o~s oh סר6ויס סגוגס גגירוף לסיוח ע5 65 !ס. 511ת ו65 )כ( t'itlhoו2ססלמוס
3סס
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 הננושך השלמות אלא באו פרפי שלקוזק שום אלי ששך לא הסדיני הקבוץ בהם שישלםפיבות
 יוזקר פרמי צהר תכלית מזה לו ע"ע דגה , בהם שצהל פצותיו ולהשלים רצונו ולעשות אליולהכמ וכדי הש"י בהם שצוה מצד החד-ה ע"פ הטתנהג זה וכשיעשה . הסריני החיוב חקקמצר
 השלמות יחגג המעשה אל הטתהברת ומאת הכונה שען הש"י עבודת שזהו חשוב טוהרנכבד
 טעשה חקיה 5"נ( (ruet הכתוב ואטר הדי . הטאפר ס"ה חמישי בפרק שבארנו כמוהנפשיי
 את העני יגזול שלא הטריני בקבוץ שלום יגרום הצדקה עשית כלומר , ונף שלוםהצדקה
 הצדקה עבודת הנקרא שנהו הש"י בה שצוה מצר היא אם הצדקה נתינת כונת אבל ,העשיר
 ועועיה המצווה גדול אמרו ועץ . הנצחי דגפעד ההשארות שזוץ עלם ער ובטח השקפיגרום
 האחד , ים רבר שני יעשה בהקנה הטצוה בעשית חושה המצוחה כי , ועושה מצוחה שאינוסמי

 איך יובן הדרך וע"י . עלת לא בלבד יושר שהוא מצד הזה הפעל יעשה ועושה מצווהשאינו ומי . שבשמים אביו רצון לעשות מכוין שהש והשני , באכיף דןח2ר או הטוב הפעלשיעשה
 נעשים כשיהיו שבה תעשה ולא עשה על התורה משפמי על העוה"ב חייי השלסווע האדםיקנה

 לבדו האצוה עשית שפעל נחה זיתבאר . בהן שצחה טציתו ולהשלים ליראתו הש"ילאהבת
 על המצוה בעשיתו שיש ההוראת מצר אלא עיטו מצד האנושי השלסות להניע מכווןאינו

 בהרלקה הכונה שאין הנר את כמדליק זה והרי , אתתו ולאהבה רצונו לעשות הש"י אלההכנע
 הפעל שרגא הפתילה את ולשרוף השמן את לכ"ות כדי ר"ל בעצפו, שהדלקה הפגיעבפעל
 , ההוא המעשה מן הנמשך האור בעברי הוא הנר הדלקה כונת אבל הדלקה, טמעשההטמע
 לעבור בה ילך הדרך את לפניו ולהאיר הש"י בעבודת האדם את להישיר ההורה כונת היאוכן

 לנר הפצוה הכתוב שדמה טה ולזה , אהבתו שישיג כדי יעשה אשר המעשה אתעבודוע
 שהוא כאור עצטה סצד מכוונת שהתורה באר כאלו ו'( )מסלי אחי ותה-ה טצחה נר כיבאטרו
 סצד מכוק שאינו כנר בה אשר והטעשה , עצמה סצד טכוונת אעה הסצנה אבל , לעצמוסכיק
 סהסעשה הנמשכת ההוראה מצד עשיתה כוונת הסצנה וכן , סמנו הנטשך האור סצד אלאעצמו
 . אור ותורה באמרו תורה שקרא והמו ממנו הנטשך האור שהוא הש"י אל העבודה שהיאההיא
 נכשל שהוא אפלה לילה באה"ק המהלך כאדם הוא הרי המצתי טפעל הכונה בהעדרולכן

 העושה כי אסרו משע, *( הראויה הכונה בזולת מצוה העושה רבותינו כנו זה ובעבור .בהכרח
 , בם יכשלו ופושעים אומר הכתוב עליו הראויה הכבה על שלא ר"ל כהלכתו שלא הפסחסצות
 במעשה הנקשרת הכזנה ועל 7'( )סם יכשלו בכה ירעו לא באפלה רשעים דרך שלטהואסר
 כאור צדיקם אורח שלמה ואסר '"ו( )מוטע בם ילכו וצדיקים ה' דרכי השרים בי אסרוהראוי

 : לעולם כבה שאינו כלומר ד'( ומסקי היום נכון עד האור וילךנגה
 האלהיח הזאת התרה אם יקוא טאד דיזועלת גרולת חקירה בכאן שנחקור וראוי כנםשרק

 בו נחלקו הוה שהיבר ונאסר , בחלקיה או בכללה )6( שלסוהנותנת
 שאל הרחיבה לכן שם אטרו גף6( ק64 דף )סגסדרין חלק בפרק יוחנן ה-בי לקיש בן שסעתרבי
 אחר חק אפי שמשייר למי לקיש בן שמעת רבי אטר ס( )'טעים חק לבלי פתה ופערהנפשה
 אפי' קיים שלא לסי אלא הכי עליהו דאמרית לפריי לתה ניחא sf ההנן רבי אמר התורהסן
 כדברי בחלקיה ולא בכללה השלכים נותנת שתהיה ראוי שהש נראה והיה , התורה סן אחדחק
 יעמיס לטה האנושי השלטות להקנות ססשק טסנו חלק היה שאם ל8י , לקיש בן שטעקרבי
 פעל שיהיה יראה אהד בפעל שהשג שאפשר מה כי ואזהרות המצות רבוי עלינו יתברךהשם
 רוהשנוק קל פשוט אחד בסם אחר חולי לרפאכם שיוכל מי כי , רבות פעולות בהשגתו שיעשהנטל

neytwבלי שמו פעולת היא ההשגה קשי הסטים רבת הרכבת 
~peD 

 יעשו לשיא החכם כמאטר
 שבאו שאזרחות הטצווע שכל קיאה ולזה , אחת בפעולה לעשרן שאפשר סה רבותבפעולות
 אותם טציז יתברך השם ההר לא כן לא שאם האנחני ה.טלכות להקנאת הכרחיות הםבתורה
 הוא השלטות בהקנאת הכרחיות הם בתורה שבאו והאזהרות הסצות שכל שנאסר אבל .בהם
 אין שאדם לפי ההא השלטות שיקנה ארם לשום אפשר אי כן הרבר שאם , כאד וקשה זרדבר
 אפשר אי הדעת זה לפי המצות טן אחת לו יחסר אם , יחפא ולא מוב יעשה אשר בארץצדיק
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