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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

-  לו-
 קשח רגע ממוגמר מן מיס עגיה ד)6 מסוס ינ') גן 6י11 יגמום מסקנס 6'ס . גף חמרו א:פ הגהנה*(

 : ג'ג דף סטיר ע"ג י' דף מריוס ועיין , וגי מטל 6,6)יס

שרשים
 : יתנרך ססס ענודת כולי יסו גי כגוגר סגפם Pn(? אייו סס"י ע3זוח גי ג"כגסס

 : גרס לקיים ספייר . בכללה )6( כס פרק לסקסומ סרבי מן 6יגו וטמ0 סקוסיססלמ,ח
 6 וכו' יסרבל חכמי 317 ססח7לוח כן 06יסה
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 להיי כולם להביאם חסר ררך לישראל שנתנה ההורה א"כ rP~1 , האמשי השלמות לקניהלו
 צ"ל אין כי , ממנה שכתן מה הפך תה , ההמו לנקעם שיזכו געתם הטונעת בעצמה היאהעוה"ב

 ולא בתורה שבאו הרעות כלל על להקיף יוכל לא ברור יחיד שאפ" כלם ישיגוהו שלא)נ(
 לבכרי יורדין זה לפי ישראל כלל ויהיו , בה שבאו המשפטים כל לקיים ולא החקים כלללעשות
 אסרו שהרי זה כל הפך הוא באומה שהטקובל עם , )נ( מקול ושדי מרשע לאל חלילהשהת

 ראם חזק ספק וזה . הבא לעולם חיק להם יש ישראל כל ט"6( 5' דף )ס:סדכיןבמשנה
 : בהחרתושנשתדל

 צד על מצאו הרבה רברש הטבעיים מדברים שנמצא כסו כי דוא, הענק זה הבנתודרך
 הטצא אפשר שהיה חולתם החושים נשלת כמו . ההכרה צד על ולא טובהיותר

 . טוב היחרר צד על חיים בבעלי נטצאו אולם , ההחש הכפל בזולת )ד( חיש הבעליוהתקיים
 לו "ם טונעים כמה וראה האמשי השלטות אל האדם את להבטי חפץ להיותו יתברך השםכן

 ואופנים דרכים לו כשהרבה וזה , בשישיגהו דרך חתר , ההוא השלמות מהשגת פמריריםשהם
 השלמות שיושג כדי טוב היותר צר ע% נמצאו ואפנם Cb1 השלטות להשגת כלם הכרתייםאינם

 האנשים מן או בפרט טישראל אחד ימלט שלא כדי מהם אחד כל יד על ממנו חלק אוהאנושי
 שאסרו מה וזהו , ההם הדרכים טן באחת להשיט ישתדל אם ההא השלטות ישיג שלאבכלל

 ישראל את לזכות הקב"ה רצה אומר עקשיא בן הנניא רבי סיג( ג"כ %ף מכות בסוף ז"לרבותינו
 )'סריס יאדיר תורה יגדיל צדקו למען חמץ ה' שנאסר ומצות תורה להם דובהלפיכך

"% 
, 

 כלם היו שאם מבואר והא . ולזכותם לצדקם כדי המצות רוב ישראל נצמוו שלכך בארוהנה
 ניחא לא יוחנן רבי שאמר הוא ולזה חובה, אלא זכות זה היה לא העלסות לקניתהכרחיים
 הרטב"ם כתב וכן , בהורה אחר חק אפ" קיים שלא למי אלא הבי עלצנו דאמרת לטריהוליה
 מצוה הארם כשיקיים כי בתורה האמונה מעיקרי משנה אותה על ויל המשנה בפירושז"ל

 שיעשה  אלא  פנים בשום  רשולם  מכוונת דבר עטה ישחף שלא וכהזנן כסדר מצותסתרינ
 בהיותם כי אסר וע"ז , העוה"ב לחיי בה יזכה זה הנה , לך שבארתי כסו פאהבה לשטהאותה
 תחיה מצוה אותה בעשותו ושלמותה מתכונתו: על מהן אחת בחיו אדם יעשה שלא א"אהרבה
 יוסי רבי את ששאל י"ו( )ע"ז תרריץ בן חנינא רבי הזה העקר על שיורה ומסה מעשה, באותונפשו
 סצוה ~niwu לך נזדמן כלומר לירך מעשה בא כלום והשיב העוה"ב לחיי אני מה קסמאבן

 להיי בה וזכה שאפשר סה בכל שלמוה ררך על צדקה פצוצי לו נזדמנה כי והשיבו ,כהוגן
 האמשי, השלטות לתת תספיק בלבד אחת מצחה כי שאסרנו טה לפי ונתבאר . שם עכ"להעוה"ב
 טוב היותר צד על אבל , ההכרח צד על זה היה לא רבות סצות בתורה שנטצאו מהואולם
 הזי והא . שתדנה מהן זו אי מהן אתת יד על לעוה"ב יזכה שלא מישראל ארם ימלמ שלאכדי
 לא הסצות רבוי כי הוא ז"ל רבותינו רעת כי שאטר ז"ל הרמיתם עלה מסהיד רבה גבראסאן
 ישראל את לזכות מהש"י הסר היה אבל , שאתו נוכל לא אשר כבד משא עלינו להעמיםהיה

 שיקנו כדי מתחלפים ררכש להם שיהמה כרי מצותיה והרבה התורה את הגדיל כיולהצדיקם
 יחשבו הנסוי בזח עם להיותם כי בזה ישערו לא שהעכו"ם ואע"פ . האנושי השלמות ירםעל

 וגו' צדקו לטען חפץ ה' פסוק אל שסטך תהו , כבד משא העם על להעמים הטצות רבתשיהיה
 שתדבק אל טכפקת בלבד אחת מצוה שאין לפי כי יחשבו כי ר"ל , וגו' ושסוי בזוז עםוהוא
 תספיק לא זה בעבור כי יאמרו כצרהם להצילם מעשיהם פרטי בכל האלהית השנההבהם

 שכסרט כטו כהלכתה ?שויה אחת מצוה אפי' כי כן הרבא וזוין , לנפש שלמות שוםלהקנות
 לעוה"ב, חלק להם יש ישראל כל רז"ל אכרו זה ובעבור , העוה"ב חיי בה' הארם שיקנה אלתספיק
 טה לטררגה יוכה ירה שעל התורה כמצות מצוה מדם אחד כל יעשה שלא אפשר איכי

 כוסף משה היה ולזה , שם כדרגתו תגדל כן שיעשה הסצות רבם כפי ואולם . העוה"בממדרסות
 גדולה יותר לטדרגה מפק בלי יזכה בארץ התלויות המצות קיום שע"י כדי לארץ להכנסותאב

 שיושנת במדרגה שיהיה אל אהד איש יר על הכקוייטות המצות רבה יגיע ופעמים .בעוה"ב
 רבוי שימצאו אפשר וכבר , החסידים סן וזולתי דוכא בן חנינא כרבי ענינו פרמי בכלבעוה"ז

 המציתשרשים

 גולח )ז( : וכו' זס כל נססך סו6 ג6ו)וס עס )ג( : יסר6ל כל . כלס יסיגוסו סל6)ג(
 6חת עין לו סיס 06 6ף גי . ססו6 סגפל גמסגת ססקכלס לוס מקרץ . וכו'ססמקוגל
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 םענפי

 * סג'סס גס עמס ס' סכחוג 6סכ זס נעטר גרוס . עוג סעחר גד על גממי ואמנם ]6[ בפפרק
 : סמ6מל מוס סמ נסרק)ע')

כשאמרו
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 האחד האיש מן יותר מתנגח ההם האישים כלל ויהיה מתחלפים באישים כללוחם אוהטעות
 היא חיית המצות, רבוי בו שיטצאו )י( האחד האיש בכדרגת ישוב ההוא הכלל כי תה)ס(
 יותר התורה מצות כלל או המצות רבוי בכלל להטצא מהפרט מושגת יותר לעולס הכלל שיהיהסבה
 מהסקרים וטבלים וטושגחים בתפלתם נענים לעולם הכלל ההיה ולזה , האחד באיש שימצאוסמה
 פעל בעשית שאפ" הרבה בטקומות לרז"ל נמצא מזו וגדלה , שיעשה הכצות ורובמעשיו לפי ואחד אחד כל טדרגת בעוה"ב אבל , העותה בהצלחת יהיה אמנם וזה . סהפרמיותר
 כבחי או השט ולכבדי שמים לשם בעשיתו העושה יכדן אם אזהרה ואינו טצוה שאינואחד
 דודא על בכהובות ויוטרד , העה?'ב ממדרגות טה למדרגה כלומר העוה"ב לחיי בה יזכההורהו
 כובס ההא אף ואכרה קול בת שיצאה ומית ונפל לאגרא ומליק דרבי בשבבותיה רהוהכובס
 ע"א בסם' וכן , לש"ש היתה ומיתתו שצערו אחר העוה"ב לחיי זוכה ההיא בכוונה ההאהצעי מתע- ומת בטותו החכם כבד שלא על שנצטער מי שאפ" פזה שיראה , העוה"ב לחייסזוסן
 תעניות סדר בפ' תענית במסכת וכן . העוה"ב לחיי מזומן שהיה ביותר חנינא רבי יצטערשלא כרי מיתתו שקרב לפי כי , תרףיון בן חנינא רבי את להכפת סטונה שהיה השומר עקאסרו
 ומע"פ העוה"ב, לחי מזוכנין שהיו עליהם אלהיו שאסר סאנשש טעשים הרבה טביאבחרא
 המוהר בית שומר כסו מובות פעליות אלא אוקרה או מצות שיהיו טענים עושים היונלא
 וכבר . הרבה שם זה וזולת עבירה הרגל לידי יבואו שלא נדי מהאנשים הנשים מפריששהיה
 הטפורשווע המצות מזולת העוה"ב חי להשגת הארם המביאא המובות הפעולות כלל רז"לבארו
 אתה אף רחום הוא מה חנון תהיה אתה אף חנק הוא טה גס( )לנוס בדרכיו והלכת אסרובהורה
 קובר אתה את מהים קובר הוא מה הסדים גומל היה אתה אף הסדים נומל הוא מה רחוםתהיה
 העוה"ב, לחיי בה זוכה לש"ש אותה העושה שיעשה פעולה כל כי הוא הרברט וכלל , וכו'מתים
 ואפי' דערי דרכיך בכל ע"6( סיג דף )נוטח רז"ל אכרו רע שהוא בו יחשב ההוא הפעל אםואף
 זה והבן . ע"6( כ"ג זף )גזר לשמה שלא טמצוה לשמה עבירה גדולה עור ואסרו / עבירהלדבר
 .ב העוה להיי זוכים ישראל בלל יהיו לא כן לא שאם סשה לתורת הכרחי הוא כי ורעהוהעקר
 ישראל את הקב"ה שחבב יתרה החבה ותהיה . בדורו יחיד או טעיר אחר אלא ההורהע"י
 לנקמה ס"נ( )קנוח וכו' המדה כלי להם שנתן ישראל הביבין שנמרנו כמו התורה להםלתת
 שזה שאמרנו סה הוא שהאמת אלא . נך על נענשש יהיו כלה את לקיים יטלו שלאפהם
 כלוטר לעוה"ב חלק להם יש ישראל כל באמרם רז"ל כותו שאליו סשה לתורת פרטיעקר
 צריה כי ואשרים ע"ז חולקים החכמים מן שיש אע"פ . העוה"ב סטדרגות סדרנה י':יגושכלם
 הגדל המצות ניבוי לפי כי אלא כן הדבר אין העוה"ב, לחיי האדם שיזכה כדי הפצות טן גרולרבוי

 רז"ל שאסרו ומה . מטנו סה מדרגה ישיג בלבד אחת בפצוח אבל שאטרת כסו בומדרגתו
 רוד בא וכו' במיני לטשה נאסרו מצות תרי"ג שטלאי רבי אמר ע"6( כ"ד )דף סכותבטסכת
 כרי המצות כל שצריך פזה שיראה , וכו' שש על והעמידן ישעיה בא וכו' י"א עלוהעמה-ן
 המאסר פירוש תדע , עוד השאר וכן שש על השעיה י"א על העמידן שדור אלא השלטותלקטת

 : יתברך השם בעזרת זה אחר הבא בפרקהזה
 מצד ראשונה . 1.בים ספנים מתחלפות הן הטצהק לי שיושגו המדרגות )6( לפרם

 יותר היא ידה על שתושג שהמדרגה טצוה יש כי , הסצותהתחלף
 שאסרו סמה נלסוד חה , עשיתן בכינת שוות שיהיו אע"פ אחרת יר על שתושג מטדרגהגדולה
ntah)מזה שיראה , מצות של שכרן מתן יורע אהה שאין כבהמורה קלה במצוה זהיר הוי ל( שק 
 לזה הקודם בפ' ונאמרנו שהדרך נ"ב מזה כלטור , קצתן על לקצתן טצות שכר בטחן חלוףשיש
 זהיר הוי שאשר זה טה שא"כ כלם הטצות בעשית תלוי השלטות קניית שאין ונכון אסתיהוא

 שיזהר ראוי נודע השכר יהיה אפי טצות של שכרן מתן יודע אתה שאק כבחמורה קלהבמצוה
 לשכר טיוחדת מדרנה יש ואחת אחת כל שעל ראיה מכאן יש אלא השכר  שיקבל כדיבכלן
 ושנית . בעוה"ב המיועד השכר לקבול הכרחי המצות כל n'wy ושאין )נ( שוה שכרןשאין

 מצישרשים
 : לגמוע 16 לרבוות יכול נ"כ סיס 6חס טון16

 סימ65 כסס מ' . סמיהם רשו 13 סימ165)1(
 סמלות רעי ית65ו כר 1nho נן סת5וחר3ת

 ערר קיים סבתך סוס ג"1 על"מ 3רנוין רקסיין

 כל מעסו גיחז סמרת כ5 ולכן בתרותמטת
 , ס6חד זס כעמס מסמ15ח יותר מן סזססכל
 ככלל לסמ65 וכו' סרס סי6 וזבח בח"כוז'ס
 כליס סית165 ממס יותר 1ג1' סמבותרטי
 1ס6ין )כ( : עס"כ ס5 ובמדרבנת )6( לנדויק

 . סרות כ5עסית
ס6י(
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 המצוה )ד( תהנה או במספר שמת )נ( המצות מהיו אם שאף ספק אק כי הכונות, התחלףטצר
 נ"נ דף )ודר ז"ל רבותינו שאסרו כסו הכוטת התחלף כפי שכרה טדרנת תתחלף בעינההאחה
 , גסה אכילה לשם אכלו השמד פסח לשם אכלו אחד פסקיהם וטצלז אדם בני לשת משלעץ6(
 וזה "ד( )מוטע בם ילכו וצחוקים ה' דרכי ישרים בי אוסר הכתוב עליו פסה לשם שאכלואץ

 , למעלה זה בארנו וכבר )טס( בם יכשלו ופושעים אומר הכתוב עליו גסה אכילה לשםשאכלו
 הפעולות_ רבוי התחלף מצר הטדרגווע יהחלפו המצות ומספר הכונות יסכימו אם אף כישלישית
 מעשית נדולה יותר שדרגה יקנה בעצמו אחר פעל עשית שהתמדת ספק אק כיומעומן
 והאחר דבר ובכל בעושר שוים בחכמה שוים אנשים שני בזה חהסשל , אחת פעם ההואהפעל
 אחד זח פעמים באלף זח אלף נחן והשני ראתה בכמנה אחת בפעם לצדקה ות אלףנתן
 טסררגת גדולה יותר ספק בלי השני מדרגת תהיה בכסות שהה )ס( הצדקה אם אף גי , פעםבכל

 טוב יוורק ההן בפעולות אשר הכונות חבוי בעצסו האחד בפעל רבים צמים קיום כיהראשון
 זח אלף אחת בפעם לו בשנתן אבע את שיכבד סי וכן , סובה בכונה,יעחת אחד צתימקיום
 הסצנה בעשית שבא הפעולות רבת כפי ספק בלי תתהלפמטוהטדרנתז , פעמים באלףטשעחר
 שיעשה הפצות מספר על האחר ומעשה הסצוה רבוי כפי הסררגהע תתחלפנה רביעית .ההיא
 טצווז רבוי בזה להתחבר ספק בלי גדולה בתר למדרגה ראיות יתט רבות מצות קיום כי ,האחר
 רבות מצות בידו שיהיו אדם ימצא כבר כי , הללו הפדרטת חלוף מצד ויקרה , פעולותורבוי
 לו לתת יספיקו לא הראויה הכונה על ההן הסצנה נעשו שלא לפי ואעפ"כ , אחר מאישיוהר
 סמדרגוון סדרנה שום ידם על לקנווז יספיק שלא ואולי , העוה"ב פפדרנות קטנה טדרגהאלא

 המצות או הטצוה שכר בעוה"ז שכר לו ינתן בריה כל שכר מקפח הקב"ה שאין ולפי )1(העוה"ב
 טצחה אזה שיו ובסוף עבירות רבוי שיו בל שיעשה אדם ע"כ תמצא . בכונה שלאשעשה
 טדרגה לו לתת כונה אותה שתספיק כונה אותה מהוך רטות ראויה בכונה אחר פעל אואחת
 חנינא רבי במיזעת ששקד 0( שומר פהו;א זה שלפני בפרק שהוכחנו נמו העוה"ב מפדרגתמה
 אל דואויות והכונות מצות עשית רבוי מצד סורגתו תספיק איש ימצא ופעמים תרריון.בן

 רנונם כפי המבע שישתנה עד ישראל המיףי כרוב הפנעט סכל ומוצל בעוה"ז מושגחשיהיה
 ופעמים . ודומיהם יאיר בן פנחס ורבי זו גם איש ובנחרם רומא בן חנינא ברבי זה שריהכמו
 בעוה"ז שיגש אל ית' באל שישיג וההשגה הראףות והכונות המצות רבוי מצד אחד אישיפצא

 הנבטוש גדולי מדרגה שהיא ממנה לסעלה שאץ סדרגה וזו , ודומיהן ומלישע ישעינולמדרגת
 הולך וכו' באהלך יגור מי ה' שנאפר י"א על חהעסירן יוד בא במיני למשה נאסרו מצותתרי"ג שמלאי רבי דרש ע"6( כ"ז )דף מכות בסוף ז"ל רבותינו שאמרו מה. ומעתה , משה אחרישהיו
 מישרים ודובר צדקות הולך שנאפר שש על והעסיק ישעיה בא ע'ו( )חס5'ס צדק ופועלתמים
 ואהבת משפט עשות אם כי סמך דורש ה' ומה שנא' ג' על והעפירן מיכה בא ל'0 )'סעיסונו'
 באסונהו וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק בא 1'( )מיכה אלהיך עם לכת והצנעחסד
 האנושי השלמות מן יקנה נ' או םצווע י"א בעשית כי לומר הכונה אין ד'(, כ' )מנשק וכו'יחיה

 אלא , בפחות ולא מהשלטות טה מררגה יקנה שבהן או , התורה מצות כל הצד שתושגהםררגה
 טובות ושדות )מ( מהתורה רבות סצות כוללים כללים לעשות סתכוין היה הנביאים מן אחדשכל
 על שיקשה למה כי , מהשלכות גדולה סדרגה האדם ישינ ידם תועל כרי עושים אדם שבניכדרך
 הצדדים נכל כתקנה מצוה לעשתי עליו יקשה וגם , מצות תר"נ עצמו על להעמיס אדםכל
 הושג ידם שעל כללים לעשות הנביאם כל כונת היתה , המאמר בזה למעלה שבארנו הדרךעל

 עתעלהו אפשר והאי אע"פ המצוות כלל על המושגת להדרגה קרובה טהשלמית גדולהסדרגה
 כללים שהם פמה יותר המובות לסדות כללים שהם דברים י"א דוד ומנה , כמוה גרולהלסדרגה
 נבזה קרובו על נשא לא וחיפה בו' בלבבו אסח דובר שהרי למצות )ט('ולא האמיתותלדעות
 לעשות ההגה רוד כונת אבל , התורה ממצות מצחה פהן אחת אין ס"1( )חספס ננאםבעיניו
 האנושי השלפות מן גרולה טררגה הארם יקנה ידם על טובות ומדות רבות סצות שיכללוכללים

 כישרשים
 . נמסמר טווס )ג( : סמלות כל 5עסומ שיךספין
 כן גס וממעון מ15ח ג' עמס סר16כן גזססמס5
 טסגיסס . כעינם ס6חח סמ5וס )7( : מלוט ג'עמס
 גזסר סיס סוס ע7"מ 6תת כמלוס גוסריססיו

 : כס נוסר סיס מ"כ מס 061 6ג כיכוךנמקת
 6ס כי סיתם 65 וס סל סס75קס . ככמות סוס)ס(
 4ג~קיגו מדרסו כמו . וכו' מקסת סקכ"סספין ופי )ו( : זוז 6לף כן גס וס וסל זוז6לף

 6ין 5"ח ד9 וס' 7' סננת סור פרק ננ"ק1"5
 מקריך וגו' נ6ס מיחס קפלו סנר מקמחסקג"ס
 : מיסר . סטקו )ז( : ע"ס וכו' דילית וגגיבפיס
 סי' . וכו' 6דס עגי כורך טוכוח ומדות)ח(
 לפס 6ותס יעסה ס6ס כתורס מו)טת סריגן96
 להוק. ול6 )ט( : מססלמומ מס מ7רנס יסיגממיס
 : hpl1 elsn~n 6ען כמגס סי'66לו

D"Dhl
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 מחה"* רעה לרעהו עשה ולא לשונו על רגל ולא בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תסים הולרבי

 לרערוו עשה לא ובמעשה ן לשונו רנלזעל לא בדבור ן בלבבו אטת וד בטחשבה , גילים ה%2
 עצמו על מקנא שהא כסו קרובו חרפת על סקנס שהיה ר"ל , קרובו על נשא לא וחרפה ,רעה
 מצות קצת עפהם יעכיר הסדות תקזז אלא התורה טטצות מצחה אלו דבריו כל שאין ואע"פ)י(

 לקח לא שפירושו ס"1( )סם לקח לא נקי עלשוחד
 ק

 זה על ורואיה בשאר וק , חוטא שאינו לוקחו )כ( יח.טוב דבר שזה בדיןלזכותו נקי שהוא מי על'

 ק"ו
 במזם שנזכרו .א : 1 לא למה בה ויש

 ק
 שבטזטור אלא . באהלך ינ1 סי '

 ובטחשבה במעשה ( בלבד רברים בנ' טובות והמדות רומצות כל כולל ומלואה הארץלה'

 עוהא נפשי לשון תהו , הנסחרות יודע היה שלא דוד בחת אפילו ))( לשוא שבועהנשבע

 ו נ שלא כלומר לשוא בו נתן לא בו אשר לי שהכח לוסר וירצה"
 נשבע שלא אפשר כי למרטה נשבע ולא והזכיר , להשליטה האדם שבכח טה כפי נפשוהשלים

 שראה לפי במדות תלויים והם באלו נכללים שאינם דברים 'ייער פרס ששם אלא באהלךיגהו מי ה' במזמור שהזכיר המטת צ לנכללים כללים הנ' ובאלו מהץ ר"מ נשבע שהוזו אחרכן

 בעצמו הררך וע"ז . קרובו על נשא לארפה יבב ה' ה-אי ואת אטר ע"כ דחכסיםמ

 ושלא צדקות, הולך חד,ו הטובות ר%עוג אבויפעל ן בפעל הארםיהפא

 8 ולועב

י!1י נ קן "2
 מראות עיניו הכצק רמים משסוע אזנו אוסם וזהו , הרע המעשה מלשסוע או ברעסראווק

 כי , ים מימיו נתן ט כי , האסונה מבצר שיטור2ק
 %ל

 ברעב כי רער

 ישגע:::: הירמיבםיבבג:ןם י ישג ע"מ1%~ן1ןגיט%ם:%:ש ם ייון :מ:נן5 י ע :ןי]רשי
 ז:גיג4חמא1ישוטה למה ברק:םנומ%4:ה:ה:ןל,בן'ציננ%

 בז' אליו לחייב

 וכן , אל עם לכת ט לשון תהו )ת2ע תריה רומיה נאסר'לרם

 היה:מדןוק
 בק

 אטר הצדיקים תסורי רושעים :דיהת קעם
 בסי

 כי הזה הכלל דבריו
 ר~טקרים לכל יחוש ולא יחקה הזה נוכלל1 לצדיקג טוב שכר טברעועים

 ן

" ריז2 1  %ש "" 

עביריתשרשים

 נ ריי ז מ"ממ
 1 סדוי65 יזס ע5 סחיי גדלכם -

 ישע. י רוס
oh סס6דס סר,י6 ססנועס 

 סו6 מגועת סי6 דוד ס5 גחייו גקנע סו6 סוס : סג1קחו סי . ויוקחו )כ( : מסס5וווח גז51ס"דרנס
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 להעמיס יכול שאיני אלא השי"ת מצות ולשטור בתשובה לשוב רוצה אני לו אמרעבירות
 עליך תקבל החכם לו ואמר , ההוא המשא שאת אוכל לא כי שבתרה הטצות רבוי עצמיעל
 האמת לוטר עלין- קבל א"כ החכם לו אמר , ה! לו ואמר כראוי ליסרו בלבד אחדרבר
 איש בו ופגע ולדיגו אחד איש ללסטם הליסטים אותו הולך היה לימים , לררכו והלך עליווקבל
 ההוא לאיש וספר אמת לוטר עליו שקבל טה הליסמים אותו ונזכר הולך אתה היכן לו אטראחר
 אותו הרהר מיד לו וספר הולך היה להיכן לו ושאל אחר איש בו פגע וכן , הולך היהלהיכן

 שריה מה בכל רבות פעמים לו אירע וכן , ויהרמני ערים עלי יהיו השנים אלו בלבוהליסמים
 כי יתכן הדרך עץ כי מבואר הנה , הרעים טמעשיו זה בעבור שנמנע עד לעשותרוצה

 גרוף חלק או התורה סצווע רוב הארם ישטח- יותר או כללים ב' או אחר כללבשמחית
 : בו גדולה למדרגה או עוה"ב היי למעלת יזכה ידופסנה,שעל

 אינו התורה טצות קיום טצד )"( בגוף בהיותה הנפש אל המושג התכלית לאשרק
 הזה התואר בה ונשיהיה השי"ת יראת חנונת בנפש שתקבע אלא1
 המוב שהוא הנצחיים החיים להשיג ותוכל הנפש תתעלה והנורא הנכבד השם אתליראה
 , )"6( )חספס ליראיך צפנת אשר מובך רב סה הכתוב אמר הנפש הצלחת והא לצדיקיםהצפון
 תניע לא אם זרעם ועל ישראל על העונש הפלגת מיעד הכתוב שנמצא מה פצר זהויתבאר
 כ את לעשות תשמור לא אם הכתוב אמר התורה סצות מצד הזאת היראה תכונתבנפשם
 והפלא אלהיך ה' את הזה והנורא הנכבד השם את ליראה הזה בספר הכתובים הזאת התורהחברי
 האדם את היראה שתביא אפשר איך והאסר תשאל ואם כמ(, )ז3' ונף זרעך םכווע ואת מכוהך נצעה'
 , המושכלות השגת זה אל איתו שיביא יותר והלא הנצחיים החיים השנת שהיא הזאת הגדולהאל
 , זולתה אתר דבר ולא ההשארות סבת היא שהיראה אמר קהלת בספר שלטה זה בארכבר
 כשהתחיל כי תה בזה טעם לשאול ראוי ושאין כך להיות שנזר השי"ת בחכמת תלוי דברוזה

 העושה יתרון מה מ"ש והוא הנצחי ההשארות נוגען רבר בכאן שההיה אפשר אםלחקרי
 לענות הארם לבני האלהים נתן אשר הענין את ראיתי כך אחר אטר ג'( )קס5ח עפל הואבאשר
 והמלאכות הפעולות ר"ל בהם יהשתדל האדם לבני אלהים שנתן המעשים ראיתי כלוטר ,בו
 ואמר והיריעות, המלאכות ישבתו שלא כדי )כ( שעתם לפי לוסר רוצה בעתם יפים כולםכי
 רצה , סוף ועד מראש וגו' המעשה את הארם ימצא לא אשר מבלי בלבם נתן העולם אתגם

 שהוא ואעזר הנטצאחע חכמת שהיא העולם את לדעת תשקה בלבם שנתן מה נם כילומר
 ועד טראש האלהים עשה אשר המעשה את שישיג לאדם א"א בי שיושג אפשר שאידבר

 ההיא הטלאכה תשבות שלא כרי בעתה יפה היא נם להם שנתן תשוקה אותה זה כל עםסי
 שישיגהו טה יהיה שלפעמים אחר האנשים שיחשבו כמו הנצחיים החיים יושנו שבה מצרלא
 כי ידעתי זה אחר אטר כן ועל , המאמר מזה ג' בפרק שבארנו כמו , בעצמו האמתמלת
 האנושיית ההשתדלות אלו בכל כי כלומר בחייו טוב ולעשורו לשמוח אם כי בם מוב אין)נ(
 כשישתדל ישמח אדם בל ני , בו לשמוח אם ני בהם אחר טוב אין מכללם הידיעהאשר

 כי , בחייו טוב לעשונו מועיל וגם , דעתו לפי )ז( בה כונתו ישינ מרצונו סהבמלאכה
 לא אבל בחיים האדם בעוד בהנהנה המועיל הטוב עשית על האדם את תזהירהפילומופיא

 נפשו את מראה ושתה שאכל האים כל גם כי שנאמר אפשר כבר וע"כ , זה לזולתתועיל
 , בו לענות האדם לבני אלהים נתן אשר הענין כסו היא, אלהים מתת זו גם כי בעמלוטוב
 , הנצחי להשארות שיביא דגר זה בכלואין

~ete 
 האלהים יעשה אשר כל כי ידעתי זה אחר

 כי יאסר , טלפניו שייראו קהוה והאלהים לגרוע אק ומטנו להוסיף אין עליו לעולם יהרהא
 תאסר כאלו וד~הפמר הרוויה מצד אשר הטבע אטצעווע בזולת האלהים שיעשה כטהנל
 ויעטידם דוד כטאסר באיש קייטים אותם נראה כי לעולם יהיה הא צבאם וכל השסים)ס(
 שהיא המשכלת הנפש אל )1( באיש קיום לתת כדי עשה והאלהים , קמ"מ( )חספס לעולםלער
 שיראה , מלפניו שיראו ב'( )נשסית חיש נשטח באפיו ושח הכתוב שאכר כפו ידיוטעומה
 השוף גדר שזהו , לגרוע אק וטמנו להוסיף אין שעליו האסתי השווי היא כאלו שהיראהמזה

 האטתישרשים
 סוס גס'ו לעיל  מוס עיין . וכו' לסמוק 06כי 6 סי6מר מי וכין 6סנע יכ51 סיס רכן 665ו

 ממחכר סוגרי סגר6ס לפי כי געגסיסכמסמר : לפגש חינו 6טפ"כ  וסו6 סרןמס,
 : כפ"1 סס סכפג מס 6ת סותרים מססנג6ן פ5 כי . סברס מטפ קי1ס מצד )6( לאפרנו

 ס5מי6יט פ% ססופ לסיורם ויכול דפחו.  לפי)י( יגיע מתורס מוחידי
 גנ5ל 6יגס . 5ג6ס 1כ5 ססמיס נס( :6מת * סמל6כוס יסגחו ס65 )נ(כוי סיריוס:5חכונח
 סכיך כמכריס מגסס 6ל )ו( : וסספסןססויס גסס סוג 6ין כי )ג( : א5ח 631 ינט6 ס65ציי
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www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



העקרים לא פרק של"ומאמרמפר288
 ן יפסיהת4,ו פשא הובר יצמאו ישתרק ההמספח כי , תסרק ולא תוספת יקבל שלאהאמהי

 מתיראה דריסתי השווי שהם חומצות התורה סרר כלמר מלפניו ייראה עשההואלהש
 יעשה אשר כל כי תפיר שתתקים בהכרה כן אם , השש אל קיום לתת כדי מהםנטשכת
  שייראו סרר כלומר יז מלפני שייראו nev והאלהים נאטי או . לעולם יהיה הואהאלהים
 אפשר שאי חסרון ולא הוספת יקבל שלא האמתי השוף הטו כאלו הזאת היראה א"כ ,פלפניו
 אק הכסתו נזרה שכה ונוחר הכנושיי/ התכלית ידו על להשיג ראוי קייה ולזה ,שיפסד
 השוף כמו שהיא לפי , האנושי הישלפות אל האדם מנעת היראה תהיה איך ולומרלהתחכם
 . וההשארות הקיום שד"א ההוא התבלית לדאוגת הסרק ולא תוספת עליו ידומה שלאהאסתי
 פרפית מצתה שההא אע"פ 1'( )זנריס תירא אלהיך ה' את בתרה שנאפר טה יהיהולה
 התכונה היא שהיראה לפי , סמנה רבות טצות או התחיה מצתו כל כולל כלל היאהנה

 אם כי תחמנ ולא האדם ותעוג מששחת היתר התכונה הקיא התורה משת באמצעותהנקנית
 נםיוטהיו סוף ער אלהים ירא עליו נאפר לא אבינו אברהם שהרי גדול והשתדלות עמלאחר
 אל הגעת וכבר כלומר כ"ס( )נרמפ,מ אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה כי עליו הכתובשאמר
 יח ובעבי . הלש"ב לחיי שתכה כדי הזה בעולם האדם שישיג שאפשר המשובחתהתכתה
 )וקות ה' אני פאלהעי יראת אסרה , ויאת דועכונה על רבים בטקוטית התורהתזהי
 רעם כאד הרהטנו: קשה היעה שהתכונה לפי , ו( )וגויס תירא אלהיוי ה/ את וכיס(יזם,
 אלהיך ה' מה ישראל העתה "( )פס הכתוב אטר זה ובעבור התורה, מצות בשפירת תושג זהכל

 אלהינו ה/ את ולעבוד אוהו לאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך ה' את ליראה אם בי פעמךשמול
  לישראל אומר היה משה כי הדרך וג'ז ובארו וגו'. וי טצות את לשטה- נפשך ובבל לבבךבכל
 ולאהבה בדרכיו וללכת הש"י את ליראה הארם אל ראפ היה הדין מן כי ה' חסדי הפלגתגורל
 שעיע מאר קשה ענק שזה ולפי , הנמשיי שלמותו שישינ כרי נפש ובנל לב בכל ולעבדואוהו
 רשויית עלע הקל , נפש ובבל לב בכל ורעבורה והאהבה היראה מן הראתה המררנה אלהארם
 לו המנעת ההכונה מדרגת תושג ובזה , בלבד ומצותיו השם תקא לשמור צוהו זה כל תחתכי

 הפלנת נורל המתכל ישראל ועתה כן הפסוק פירחח ויהסה , נפש ובכל לב בכל העבודהמצר
 לכת ותחת השי"ת יראת תחת אם כי מעטה שטול אינו כי מעסך שטול החי מה ה'חסרי
 שאל אינו לעשות מחוייב שהיית נפשך ובכל לבבך בכל עבריתו ותחת אותו ולאהבהבדרכיו
 לך לפוב חח וכל כלומר , לך למוב , היום מצק- אנכי אשר חקותיו טות ה' משת לשמור אםבי
 בעמל האדם שישינהו ראוי שההן האנושי התכלית אשג התורה פצות שטירת באמצעוכי
 והבן נפשו. ובכל לבו בכל ffwn~ אל והעבודה והאהבה היראה באמצעות פופלג ובפוויחגרול
 אסו בשאמרו ]6[ עליו שהקשו הקושיא בו תוסר מאד פופלג הא כי הפסוק בזה הפרושא

 ומנסס , ע"3 )"נ דף )נוגומ היא זופרתא מלתא משה לגבי אין ותירצו , הסו זופרתא מלתאיראה
 יף(שרעיים

 סכר ט) 6ל6 לכד סחורס מ15ח SD ק6י 16ט וגו' כלומר )ז( : סטכע 6מ5עהו ע"י 61ינס . ידיומעסם
 י מלפגיו סייר16 נעכור סעו5ס טגע כ5 ססידר 1ר"5 סיירתו עמס וס56סיס ס" . מבניו סייר16פזר

הסונ ם י פ נע

 הכמוג ככילול סממנר וגלי סיום עם . וכף ס'hwptr 6 ע)Ob1' 60 106 בשאמרו "[ לאפרס
 טכ5 מ"מ סן מיש כלסיס דברי וכלס למכין ויפריס גכוגיס מס עו' 'ShQDועמס

 PDD סוס נ5י שס יעץ מכוייס ימיו 6)1 חו"ל דכוי מגס נ16פן כמריס כדרכים סכפ3 וס כ"מ טד)763
 011 , נכון סיוחר ענ"ר ופי משקרץ כסס מז") דורי ט) פקסס סממנר קוסים יכיס וס ידי וע)ופקפוק
 כי מממך סוyolb (6 ס' מס יסרק) ועחס סג6מר סיס מיר06 חון סלמס גידי סכ) מגימל 6"ר S~rn)ס1ן
 מטס )גגי 6ין "ולכו סי6 ס' יי6ת וייגחיכ סיhmntr 6 מ)ח6 יר6ס 6טו וגו' )יר6ס6ס

 מקח"
 סי6 זוטרית

 . ע"כ גרו) גכ)י אייו דומם )1 61ין קבן sg' קטן ככף ש דומם )ו חס גד1) כלי ממי טמנקסין )6'מס3
 hpln bmptr סי6 מכס )נגי 6ס y_1 ומס וכו' מעת לגגי 6ין סמרכן ססיכ מס וסממנר ר,ע1)סמקבין
 hnh bD11 סי6 יסרק) סננימקמר

~wol 
 ועוד 1כ1/ מעמך Sbtn טיסיך ס' מס יטר6) ועמס 1Dbl )תם

 קרוי מהלי 6פ פקסוס יום) כן נס OtO מ:'ג6 רני כ)6 מ:י:6 לני וכלי ע) קוסטה ממקמן סקטס)מס
 וטהס ~1Dh סכחוכ )סרס טכ) כ' , סו6 )עמיד S~rn 1(6 דגרי נני6ול ממזור נייסר ומדלך . וק")ומדדי
 ע"י S~rn שמרו דרך ט) ש6 ס6' סדרך , דרכיה פסס ע) )קוקס 06 כי מעמך ט61) 56סיך ס' מסיסר6ל
 ר5ס פרו") וכמו ממקמר Orn כ"ס כסרק )עי) סג0כ6ר דרך וע) שמ"כ 0יי )קנוח סירס יוכל 6מממטס
 6ס כי )פין 16הי י?6ס 06 כי סמ"ר וס"ס וכו'. 1מ15מ חורם )סס סרט )סיכך יטרף) 6ח לוכוחסקכ"ס
 006 6ממ מטס ידי ע5 כי 6מח מפס טקיח eb כי מנס מנקם פגו ססט"י ור"ג סמיעוס עי נערס610

יט)יס
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 העשיר שיאכר ראוי שאק ולומר להלוך הדין לבעל יש כי ממפיק זה תירתן ואין ע"6( כ"סדף
 לעני זהובים שאלף לפי , זהובים אלף אם כי כעפך שואל *ני פה כלום לו שאין לעניהמופלג
 א, ההשבה וקשה הא גרולדבר

 אין כי יפה מהפרש דרכנו ולפי . נכונה בזה כרבר העשה-
 יושג ידה שעל היראה תכונת כי התורה מצות קטם אלא ההשגה קשה שהוא דבר מבקשהשי"ת
 יראת חככה ראשית ואפר ע"ה דור באר וכן , התורה מצות קיוץ אל הפשך האנושיהשלפות

 שכנים וראשית במו ראשית כי ה' יראת להשיג היא ועיקר,החכמה טבהר כי קי"6( )בסייסה'
 לעושיהם אלא נאמר לא ללוטדיהם ואמרו h"D) מ"כ דף )גולח רז"ל ובארו ו'( )עשסימשחו
 שהוא עליו מודים שהכל ההשכלה מצד המושג התכלית אל מבי" הפצחה מעשה כי לומרוכו'
 תכלית כלוכר כ"מ( )6'31 חכמה היא ה' יראת הן אוטר ב"יוב נפצא וכן . האדם תכליתעקר

 הטצות עשית באמצעות התכונות כל תכלית הזאת התכונה ולהיות, . ה' ה-את להשיגהחככה
 : זה אחר הבא בפרק ענינה לפרש בה שנאריהראוי

 אליה כחותיה והתקבץ )3( אחור הנפש הסוג )6( הוא דבר בכל היראה ;נין לבפרק
 כזיק דבר איזה שתשער אם , פנים שני על תה , פהרידה דבר איזהכשתשער

 ורם גדל דבר איזה שתשער אם . סמנו שיגיע שאפשר שתפער היזק מיראת טפנוותחרד
 אף ההוא הגדול הדבר אל בערך ערכה ושפלות דלות כשתתבונ; סמנו ותחרד כאד וגבהונשא
 בעבור דממת מקיים וכשארם , טסנו תירא ולא ההווו הדבר מן נזק שיגיע תשער לאאם

 עובד רז"ל בלשון יקרא השכר טאהבת או העונש מיראת כלוזיר הראשון ררך על שהיאהיראה
 וכו' הם גירושין שבעה h"D) נ"נ )דף נוטל פרק מומה בטסכת רז"ל אסרו . לשמה שלאמיראה
 תתני לא לתנא ליה ואמרו מיראה פרוש טאהבה פרוש בכללם שנו לשטה שלא שהןכלוכר
 ונמצות בתורה אדם יעסוק לעולם רב אפר יהודה רב דאמר מיראה פרוש מאהבהפרוש
 שכר טאהבת 01יראה מאהבה iff1 ופירש"י , לשכה בא לשסה שלא שטתוך לשפה שלאאפילו
 עומק נקרא עונש וליראת שכר לאהבת ובטצות בתורה שהעומק מבואר הרי , עונשוטיראת
 הוא למצותיו נכנע והיוהו ואהבתו השם ליראת המצות המקיים ואולם , לשמה שלאבתורה

 אלא השכר ואהבת העונש ליראת המצות משים שאיט ר"ל לשכה בתורה עוסק רז"לשקראוהו
 על היראה ,'א שו רצונו לעשות נכנע עץ בעבור וכעלתו השם רוכטווז כלכפו יציירמאשר
 ירא כי ידעתי עהה לו שנאסר אאוחה בה שנשתבח האטתית היראה והיא , שאמרנו השניהדרך
 , ההורה מצות באמצעות אליה מגיע שארם האחרונה התבעה והטו כ"ג( )נר6טיח אתהאלהים
 ודללן פחיתותו ויבחין נגלהו הגל נסתרו על משקיף שהש"י וירע וישכיל האדם כשיתבו*ןכי

 ושלא מצותיו על מלעבור ויבוש גדולה חרדה מפניו יחרר ומעלתו השם רוטמות וגודלשכלו
 פנים ונשוא זקן ונכבד ישר לפני הגון בלתי דבר מעשות אדם שיתבייש כמו , רצונולעשות
 יגיענו שלא הארם שישער אע"פ כי , והמעלה והמדות בהכמה כשלטות טוסכם חרשיםוחכם
 מלסרות מאר עד נדולה חרדה ויחרר ויכלם יבוש ספק בלי הא הנה מצותו על בעברונזק
 שכל לפי אליה יכסוף השכל מבע אשר היא הטשובחת היראה טן המין וזה , לפניו כבודועיני
 האדם חפצי להשלים אדם כל שישתוקק וכמו . לו ודוטה במבעו שהוא טה אל ישתוקקדבר
 השכל כן , עונש ויראת נטול תקות מבלי חפצה ובנפש שלם בלב עבודתו ולעבוד החסידהשלם

ישתיקקשרשים
 כחוחיו כ5 . כחוטים ומחקכן )כ( : לנחיריו גסוג1 מלטן . צמור מגסס המום )6( לבפרק

 גקוך 6הז ומ5מ5נוין גחרדיס ר"ל גחוכו גקכגיס מסל דרך SP ור"65ח,ר
 עימו 6ח 1נו5וונס מקלן 6100 כהדס תכירו 10~ר סו6 6זי דבר 6יזכ מסגי נחרן 6100כהדס

65יוס ענפים
otst)tכי טמ)ס סומל נוח סכחו3 וס ככי16ר מסוי וסדרך . סס)מומ )ססינ oh hto 6ג) ממיטוט ע) מורס 
 . וק") וסס)ס קט:ס מרוס 6ס כי מכס ממן סס"י bD'1 ור") ססס)וח 5ד ע) סו6ממיעוט

 סם3ימי וסדרי
 ע5 מרמ,ח סי6 ססיר6ס וסק זס כחוג גכי16ר יומק עקידת כע5 סרג סכחכ ע"ד 610 סגחוכ וסגנרטור
 nPDO~I כונוס כמןוח עקמו 6ח כסידייך ob גי סס"י יגולח )ססינ ט6"6 ידוע ודגר , ע"ס יתכרךיכרמו
 עקג כסס מנוגס סססק)'ס 'דעת וכגר , ירפס עגות עקד וע"ד סעטס 3מיח ערמו 6ח ברגי) סמוברמ)ק'
 סיל6ס סגין ויסו יחגרך יאחו סיסינ נעתר סו6 כס עגמו 6ח מרג') פס6דס סטטס ממדח טסחכ)4םול")
 ממסך גן 06 ויסים . מס ונחגו טג6מר כמו סטטס כמדח עומס 6ח מרנעיס 61סרן מפס סיו ולכןכמ"מ
 56סי ס' מס שר56 ופחס כך סכס331י16ר

 סטגוס מדח וסיף קף גמ)ס סגרה ,סו ר"5 מעמך. טו56
 6) )63 סחוב) osj 6מר חכ)'ח סוס 5ך 6ין כי ר") )ירסס 06 כי )וס סטעס תחן מטסך סט"י טו6)וסו

 ס:,קסן ו6"כ . כמ"ס סעטס 3מדס ערמך כסתרנע כ"b~h 6 ונס סיכ6ס כטחסינ 6ס כי סתמי אשוחך,
טסקסס
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 אומר החכם היה זה ובעבור )נ( . אליו טבעי דבר זה כי הש-י רצון להשלים לעשותישתוקק
 דבר זה כי ר"ל וכו/, שבעיסה שאח- בעכב וסי רצונך לעשות שרצוננו לפנק- וירוע גלוירבש"ע
 להרע ומחשב לזה םננד שבעיסה שאור שהוא ויצה"ר החומר מבע ואולם , הארם לניןחיים הבעלי נשתעברו הצי מזה כי לנכבד הפחות השתעבר יגער השכל כי , השכל פבע מצדנבק

 החומר טבע להכריח כדי העונשים בהורה הונחו זה ובעבור , הגדול בכבוד ולווקל תמירילטרוד
 כי השכל להכריח זה הצטרך שיהיה לא )ד( העונש מיראת הש"י את לעבוד החמריותוהכחות
 שני היו ולה . השכר ואהבת העונש יראת סמלת אליו ולהכנע הש"י לעבוד אליו הוא טבעידבי
 מצד ח-אחד החומר מצר האחר , שלמותו שישיג כרי האים אל ריברחיש הללו היראהטיני
 בעיני הרע פעשות נזהר שהיה ומומר הללו היראה פיני כב' עצפו משבח איוב ותמצא ,השכל
 לרוט0ותו אליו ההכנע 0צד הש"י אצל הנרצים הדברים פועל ושהיה העונש מיראתהש"י

 רצונו לעשוין שלא דבריו על לעבור אוכל לא התנשאותו טשער כשאני כלומר , תכליתבעל הבלחי ורחתנשאות הרוממות יראת ,ל לרמח אוכל לא ומשאחו העונש יראת על לרמח אלאיר אלי פחר כי אסר )"6( )6יוכ אוכל לא וטשאתו אל איד אלי פתר כי אמר , ומעלתווהתנשאותו
 בראשונה אליו שרמז מענשו מפחד שאני הפהר בזלת בעיניו הרע לעשות מפניו בוששאני
 מדברים שהיו להם ואטר הבריו את טוכיה כשהיה איוב את ע"כ תמצא וכן . אל אידבאכרו
 ואו עולה תדברו הלאל להם אמר שקר בדברי דהם"י את מחניפים ושהיו בלב אחד בפהאחר

 תהתלו באנוש כהתל אם אתכם יחקור כי הטוב . חריבת לאל אם תשאון הפניו רמיהתרברו
 שאתו אסר י"נ( )6יונ אתכם תבעת שאתו הלא תשאק פנים בסתר אם אתכם יוכיח הוכהבו

 נסתרו על אשקיף ושהוא ורוממותו השם התנשאות מצד לאדם הפגעת היראה על אתכםהבעת
 החררה בבחינת עליכם יפול ופחדו ואמר רסע: או עולה מלדבר האדם את יבעת חח כיונגלהו
 אפר משלי זכרוניכם זה אל סטך ולזה החוסר מצד שזהו העונש מפתר לארם המנעתוהיראה
 לירא לכם יש הומר בעלי ושיפתם לאפר משזלים שאתם כשתזכרו כלומר , גביכם הומרלגבי
 12עליה awno לירא לאדם שראת היראה ציור ענין תהו . שאמרס הללו פמם פהשניפהשם

 : אלהים ירא האדםיקרא
 היא בה המכוון התכלית ידה על שיושג כדי המצוה אל שלמות הנותן הדבר לגנפרק

 שהפעל ער הנפעל הדבר אל ושלטות נמר מתנת השמחה כיהשמחה
 האחדשרשים

 . סטכם 5סכריח זס מצטרך סיסים 65 )ד( : מ"כ וס ונעכור )ג( : סיריוס מפגי נסמר 65otpnיזס
 : ססכ5 5סכריח כדי סעונסיס ס~גקו ס65 כלומר 6'מר 6לכסגדרי ר' י"נ . וכו' 16מר סחכםקים
 פרק ככרכית כד6יח6 נלוחיס גפר כך 6מר ססו6וגו'

ענפים
 כי מליגל רכי דברי ,ולח לסודי hQp' סחרי )סקסוח ר5ס tm 6(1(h רנ' דכר' ע) hpll קיס'ימוטסקסס
 . ס"' כדרך טקתכגו קט ג"6 סכשכ וט פוגת פירוט ע) 6חר גילול סוס מתחתן יודפ מיס )6סו6

 ססיל"ס 6)1 מדנריס גסמע "ים זס וקפי סס~וח )ססינ יט) תסח ממס ירי סע) )סורות )מ baטסגח~כ וסו"
 ,וערת" "hoSסי6

 מגיג" רכי כ"מ סבין )ומר גליך 6סס ע"כ סמים מיר6ס לין סריס כידי ססכ) סכחוכ מ,סטימר hyin מרכי שמע 6מר 6כ) . 6סדדי קריי מחלי )סקסוח יכו) סיס 63 וסכן . וק")
 ככי6ור

 מוכן סו6 כחסר סמיס כידי 610 מסג) ממת ))מור יוכ) hS זס )סי כי 6' מגוס ע) )רמו, סכ6 ,סגחוכ
  6ס גי סרר  סלסוכ מבסון כ"כ כ6 סו6 סמה לגי ס) לימודו סעיקל סודקי מוטכ סמקטס סיס ו)כן .מעשו
b)bמ)ח6 יר6ס 6ט1 סקקס !)כן וקטגוסס ממנוס סס)וח ע) מכו"ר 6100 ס0ג' סדרך ע) סתמו שיחס 

 וטכדכרך ט6מלח גסו ומסוגס נדו3ס מנוס ס'6 ססיר6ס 610 6מח ר") 6ין סחררן )1 וססיכ . סי6זוסרס6
 סו"כן

 מרמז טס61 מוס hSh כ"6 מ)סון ססו6 מוסב ט6מט כמו ,0 כסוכ ככי"ור חגיגת רכי כוגח 6ין 6נ)
 ל' ט) )'מודו עיקל כ6 מזם ס"מרמ כמו ענוס מדם כס סגכמו מס מטס וסי" hmplr מ)ת6 ע) מסםנכי

 וס קפי מגיה לגי מדגלי סכי"ול ממסך וסיס סגתונ וס נכי6ול ט)יס' כדלך טכתנגו מדלך ע) ו,סומג'ג6
 סעטס מדח מחמוס בו 6ין 6ס סיל6ס )ססינ 6ססר ס6י )ש גי טמיס מירווח חון טמיס גידי סב)כך

 נחתי ל6ס דלך וע) 65 "1 חמרו מקקי )סכגיע כפסוחו וסו כי ס6דס כיד סי6 וסענוס מס נמרחס:רמוח
 כן נס יחייטכ זס 31סי . מעכלך מטס נרטופ 6עס ס67ס כ66 %ק וע' סטכ ו6ח סמייס 6ח סיוסקניך
 Itcp.inn מס) וסק ע"ז מו"3 ססני6ו סמל) 61'כ )סטינס b~h 6 סטגוס מדת 6 6ין 06 גי נ"כס"ס נע "עם סי" ס6מח כע"ס )סי סיריוס סי6 מי כיד 6מר 1)6 טמיס מיללת מון טמיס נירי סכ) "מרבמס
 gp' יעיממגו

 מ,") כונת משל נ)ע'ד כן . ,y'p המס) דומם ממס יסיק כסחן ע"ס ג"כ סי6 זס )סי וכו'
 : יוסל )סבליך ו6ע גגון וסוך %6כדכריסס

יתחייב
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 369 קלה העקרים לנ פרק שלישימאמדספר

 , פחיתא יקרא בעצבון יעשה וכאשר טעלה, יקרא לב כטוב בשטחה כשיעשה בעצמוהאהד
 והוא הנדיבות פעל בעיעשה הנדיב כי , לאריסטו הטיות כספר השני בכאכר נהבאר דברתה
 מיעד הכתוב נמצא וכן ' פחיתות יקרא בעצבון יפעלהו ואם , מעלה יקרא ההוא בפעלשטח
 הדבר בגלל כי לו בתתך לגבך יר? ולא לו תתן נהון אמר בשמחה הצדקה עשית עלהנפול
 ויתבאר . לו תתן בנהון ולא לבבך ירע בולא הברכה תלה ט"ו( )ונטיס אלהיך דף יברכךהזה
 שיקובל ראוי מעולה והיותר נכבד היתר הפעל כי מפק אק הדרך, ל"ז שלם יותר באורזה
 יותר פעל נעולם ואין . התוריי הדרך לפי הפכו על והעונש עשייתו על מהשם שכרעליו
 האנשים כל הסכמת וכפי בעצטו האמת כפי שכר עליו שיקובל שראוי טעולה הותרנכבד
 אמר גש0חה הש"י עובד שאינו סי על הגרוף העונש סיער הכתוב ונטצא הש"י. עבודתאלא
 ועבדת כל מרוב לבב ובטוב בשטחה אלהיך ה' את עברת לא אשר תחת הורה בכש:הסשה
 . במוחלט עבדו שלא על לא בשמחה הש"י עבד שלא על העונש תלה כ"מ( )מס וגו' אויביךאת
 בהיותו עבדו שלא על אליו יגיע שהעונש שיאסר יתכן לא גי כך שפירושו יורה הכתובוענין

 בשפחה יהיה בשלא הש"י את לעבוד םחיייב האדם יהיה שלא יתחייב ]6[ שא"כבשפחה
 תמצא ולזה , המצות אל ושלמות נטר נותן בשטחה המצוה שקיום יראה ומזה , כלוברוב

 , ק'( )חס,יס וגו' בשמחה ה' את עבדו אמר בשמחה שתהיה הש"י עבודת על מזהירהמשורר
 בשכחה היא כן אם אלא השלטות על שתושג א"א הש"י עבודת אם שנשאל ראוי זהולפי
 מחריד דבר והיראה ביראה שההיה ראה הש"י עבודת שעיקר שעבר במרק ינתבאר לבבובטוב
 היותם עם ביחד ושמחה בעצבון מושגת הש"י עבודת. שתהיה אפשר ואיך , אותו וכעציבהלב

 על זה יורה כראוי פעולתו כשיעשה הארם מכחודן כח כל כי הררר ע"ז הוא הספק זה חותרהפכיים.
 חסרון על או ההוא הכח חסרון על זה יורה שראיי טה כפי פעולתו יעשה וכשלא ההוא הכחשלכות
 אליו שלמות הוא כן סמנו לפחד ראוי שאין טסה יפחד שלא באדם שלמות הוא וכאשרבריאתו,
 מי כי אליו, המרון הוא טטנו שיפחד שראוי טמה יפחד לא ואם סטנו לפחד שראוי ככהשיפחד
 שאסר כפי ירו חוש בטול )נ( על ואם שכלו ערבוב )6( על זה יורה באש ירו מהכניס יפהרשלא

 הנה עניניו ברוב בכאבו ירגיש ולא כגופו דבר שיכאב מי מפרקיו השני בכאטראפוקר"מ
 ברמאותה על זה יורה ממנו שתחרר שרשי סמה וחרדה יראה בהיותה הנפש וכן , פעורבבשכלו

 הש"י התנשאות יותר תשער כן שכלה ושלטות הנפש מעלת תגדל וכאשר שכרהושלכות
 החות הטררגה בנפשו האדם וכשיפצא דבריו, על מלעבור ותירא יותר סטת ותחררורוכמותו

 , שכלו ושלטות נפשו בריאות על יורה שזה לפי ההיא ביראה ושמח שש שיהיה ראוי היראהמן
 העבורה שתהיה לא בשטחה ה' את עבדו שאמר מה כי אחר בפקום רוד באר זה עלולהעיר
 ה' את עבדו אסר ביראה העבודה שתהיה ראוי אבל הדיוטות וררך ראש וקלותבשחוק
 כשהשער ורירה ביראה שתהיה ראוי הש"י עבודת שעיקר כלומי כ'( )טס ברעדה וגילוביראה
 ותניע מעלתו וגורל עצטה שפלות מבחנת בהיותה טסנו ותירא והתנשאותו ה' רוטמהעהנפש
 על יורה שזה ממנו לירא שראוי הנורא הדבר ששערה בעבור והיערה היראה באותהוהשמח
 ונילו אמר כן ועל שלמה עבודתכם ההיה שתשינו הזאת ובנילה שכלה ובריאותשלכותה
 אל וקיום שלטות תתן השמרה וכן . העבודה אל ושלפות נכר נותנת שהשטחה להורותברעדה
 שהתורה לפי כי ר"ל י"ס( )סס הטה לבי ששון כי לעולם עדותיך נחלתי דוד אמרהדבר
 לשמה* הנקימה נשבעתי אטר המשפטש חיל , והקים וערות למשפמים חלקים לנ'נחלקת
 בפעל נמצאים דברים היותם מצד הוא שלמותם הכשפטים כי להורות )סס( צדקךמשפמי
 מסכימים בתורה שבאו והדברים הערות שהם הערופי כי עתה אסר , ואקייסה בהם אסר כןועל

 ועל בנפש, קיומם טבת היא בגשמיה בשסחה אוחם כקבל שהשכל לפי לכורנש אולמושכל
 השכל שאין בהורה שבאו הדברים שהם החקים אבל וגו'. לעולם עדותיך נחלתי אסרכן

 שאין בעבור ירוע מעם להם שאין מטה חולתם כלאים ולבישת חזיר כאכילת בהםכסכים
 אמר כן ער , בשטחה בעשיתם שיסכים כדי השכל להכריח וצריך בשמחה מקבלםהשכל
 וזה לעשותה כרחו בעל שכלי והכרחהי הפיתי כלוטר , עקב לעולם חקיך לעשות לבינסיתי

 מצישרשים
 : ניר סרנם 15 ספין . ינו סוס נט51 )כ( : מגטין . סכ15 ערבוב )6( לנפרק

פועך ענפים
 וכ"ט 5סס"י הכוו כן נס במויים גסממס יסים כסח 6ף 4מר טכ5 כי צדק היוי סמיוג טוס )ל6ס . וכו' כ5 וכלת נטממס יסיע כטח וכו' ממויינ ס6דט "'ס מא יתחייב ]6[ לגפרק
ספסר 6י כי יחנלך ססס הנוד סnlSlm~ sp 65 סוס 4 6ין שממס כסיחו כי כעפל סו6 גטממססכשכ

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 ומצר בהם ישמח השכר ומצר , עקב לעלם וזום בעשיתם המקווה הנצחי השכר תקותפצר

 אטרתך על אנכי שש ואטר עטפו משבח דור האז זה ועל . בהם הנפש אל הקיום ימשךהשטחה
 שהם מצד אלא עצמם מצד שאעם בחקים השכחה כי כלומר קי"ס( 5סס)יס רב שללכמוצא
 השמחה בין להבדיל כדי אכל . רב שלל כטוצא גדולה ומסחה בקיוטם שסח אניאמרתך
 הדברים שהם בעדות משיג שאדם השסחה ובין בלבד ר"מקווה השכר מצר שהוא בחקיםאשר

 כלומר קי"ט( )טס הון כל כעל ששתי עדותיך בדרך אחר במקום אפר בהם מסניםשהשכל
 יורה זה וכל . סטנו יותר שישוער שע"א שבעולם טמון כל יכלול הון כל לשון כג , בת"תשכחה

 שאף עד שיהיה פעל זה אי המעוטה אל ושלמות גמר ונותנה בנפשו הרבר קיום סבתשהשמחה
 הרע במיעד הכתוב אטר כשסחה שיעשה ראוי תכליתו שלמות אל שיגיף כרי הרעהפועל
 להרבותן אתכם להימיב עליכם ה' שש כאשר והיה התורה דברי על עברם על ישראל שונאיעל

 הש"י שיסבב כלומר כ"מ( )דגניים וגו' אתכם ולהשמיד אתכם להאביר עליכם ה' ישיש כןאתכם
 יובן שלא כדי אבל . כשלטות שיעשה כדי ההוא הרע בעשיה ושמח שש יהיה הרעשפועל
 פעל ודוא הפעיל מבנין שהוא ישייט כן הכהזב אמר הרע בעשית ישכח פוב שדעאשהשי
 הרע בעשית ישמח לא יתברך הא אבל , שמח תעיה רתע שפועל יסבב שהש"י ור"ליתא
 תשמח אל הנביא ואכר כ"ד( )מסז' תשמת אל אויבך בנפול זה על שלמה ובהיר וכבר ,הלילה
 המוב בפעל ואולם . הרע בפעל לשמוח המרון שהוא שיראה 6'( )עוגד'0 אברם ביום יהורהלבני
 עליך לשוש ה' ישוב כי אמר אבל יוצא פעל שהוא ישיש אטר ולא יתביך בו השסחהתלה
 נותנת שהשמחה ולהורות . עומר פעל והוא הקל מן שהוא אבותיך על שש כאשרלטוב
 ר"ל כ"6( )מסי און לפועלי וכהתה משפט עשות לצריק שפחה שלמה אמר הפעל אלשלכות
 פעל פועלי אבל ידו כתחת טהוקן הטשפט יצא המשפם בעשית שסח שהא לפי הצדיקכי
 משפפ ידם סוחחת יצא בהכרח להם סחתה היא כי המשפט בעשית עצבים שהם לפיאון

 : בעשיתו שטחים שאינם אחרמעוקל
 בעשית הערי את האדם שיעבוד עבורה עיקר היא הש"י יואח שענק לפי לדפרק

 וציור , בשפחה  שתהיה ראוי העבורה שעקר ובארנו שאמרנו כמוהמציה
 מוכה הבנה הענין שיובן כדי התבור שנרהיב ראוי )6( מאד. קשה רבר השטרה עםהיראה
 . ויעציבוהו הלב נשברו והרעדה היראה היות עם ושמח שש הירא שיהיה אפשר איך העובדעל

 ויהעצב יצטער ההא! העמל או המורח סובל שבהיותו אע"פ , נרול כבוד או טה טעלהשישיג כרי מה זמן נרול וטורח עמל למבול לו שראוי שבלו ישפומ אדם כל כי מפק שאיןונאסר
 הטורה ה-י על להשיג המקווה ההיא המעלה או הנדול הכבוד בנפשו כשנפער אבל ספקבלי
 בעצמו הענין הוא וגן . המקווה ההוא הטוב לעומת כאין והעמל ההוא הפורת כל ישיםדעק141
 היראה ידי על המושגת המדרגה גורל משער האים בהיות כי שאמרנו יהברך השםביראת
 יחסם לא מטנו יחרד שיירא עד ומעלתו יתברך השם רוממות גודל נפשו כשתשער שהיא)נ(
 משל לזה מפשל שלמה ונמצא . היראה ידי על אלט המניעים והחררה והעצבון הטורחכל
 יראה תבין אז תחפשנה וכסטמוגים ככסף הבקשנה אם אמר שאכרנו למה וממכים טאדננבר
 שיוצא לפי מאר עד גרול טורה מסתצבו הכסף בדוצאת שיש לכה כי וכארו נ'( )מס4 וט'ה'

 בשמחה אווזו חופר הא הנה נרול מפםון בביתו שיש לו שנאסר אדם וכן הסיגים עםמעורב
 סובל הוא הכסף אצא או הטטמון ובחפרו אע"פ בזריזות אחריו מחפש פרא מאד עדנדולה
 אין מאד עד ומצמער בשוקו או ברגלו או באצבעו נקף הוא ופעטים רב ועמל נרולמורה
 התכלית משער  כשהא הנה ומתעצב ההוא בניקוף מאד עד סצפער  שהו*  שרפ כיכפק

 nles פנים בסבר הנטורה ריער כל וסובל נתבו שטח הוא ד~בסף או רגמטמק שהואהמושג
 ביראת משיג שארם הורעדה והחרדה והיראה העטל שיובן ראוי זה ררך על כן , נדולהיבשטחה
 שרגא הטועם התכלית מעלת גודל משקד בהיותו גרולה שטחה בה שישמח שראו*דבה"י

ההכנעשרשים

 : סנרחינ ר6ף 5כן . סגרמיכ ראלי )6( לר פרק ססו6 651 ידו ע5 יסים סס6חר . יו65סע5
 6100 עומד סע5 . זס פ5 יסמםגעלו

. 
 . כסמסערגססו ססי6 )ג(

 סנחג6ר כמו סעוגס מסמס יר6ס 65פוקיסירוס : יסמחגע5מו
5עי5 ענפים

 ים ט bSt')t ממ"רר 6מר 5סממ וסליות nub1 5ו סיס נטנה מטס 6ח ללכוד יכה סלינו אמר 66סטד
 5ד ע5 סכ5 6 סיס נעכור סו6 6 מש וסכול למסמס קמר 0517 כ5 ברוג ס"מר 1071 מדקי יטר 0כ65

 6ס 1UPS סלך 5ט 05ודיע ל5ס ססכחוג קומר מרטט כממגד 5פי "נO)h1 5 טוס 6 "ין ומכן.סלטי
ס"ס
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 ככסף תבקשנה אם שאמר ההו היראה, תכלית היא שזו אליו והעבריה השי אלההבט
 כחופר יפות פנים בסבר הטורח כל כשתסבול כלומר , ד4 יראת תבין אז תחפשנהוכמטמאים
 ושטח שש שתהיה ראוי בעצמו דרוך אותו דהי, ה' יראה תבק אז הכסף וכמוצאהמבסון
 הזאתן המדרנה להשיג יכול אףם לל שאין ולש . הש"י בעבורת שיגיעך והצער ורעמלבפורה
 נסיונותיו בסוף לו נאסר אברהם שהרי בלבד אלהש ירא לא מאהבה עובד ישיא אליהשתגיע
 זרע ישראל sv ואטר אוהבי הכתוב וקראו ע"נ( )נר6טיס אהה אלהים יא כי שעתיעתה

 %מ דף )טכס ז"ל רבותים ואסרו מ"6( )יכעיס אוהביאברהם
 ביסורין ושמחין מאהבה עוגמן %"

 הש"י אשב שהא מי כי 0'( )סופסיס בנבורתו השמש כצאת ואוהביו צופר הכתובעליהם
 כשנתגלה גי תמצא וק . יתברך מעבודתו שיגיעתנו כייסורין והעמל התורח לכל יחושא
 ולהרגילו לנסותו י"ר( 3ני6סית ונו' וממולדתך מארצך לך לך לו אסר ראשונה אבררם עלהש"י
 והעמל המורח בעולולסבול

 הנדוני
 לבב ובמוב בשמחה בנמיוטתיו שעטר ולפי בטלפיך שיום

 טחן בשםהה הש"י בעבורת והעסל המורח סבל כי שיורה סמה זה וכל . אוהבי הכתובקראו
 ירא שהא סי כי ודם בשר כיראת השם יראת Pa כי ואי . והיראה העבורה אלשלמת
 טהשם הירא אבל , יטע קצור סבת תה , ורעדה בפחר תמהר עומר שר 4ע מלך או אדםמשום
 "( )מט)' ימים תוסיף ה' יראת שלמה אמר 'יסים תומיף אבל שיו תקצר לא שרחרדה דילא

 וכן . תקצרנה רשעים שנות אבל ימש יאריכון ושלא די לא רגמם יראת להם שאץודישעש
 כי הילו עמם ולא יעשר ושלא כמוהו לבב רכי בנים למגליד הלבב ורך הירא שסררךאע"פ
 חפץ במצותיו ה' את ירא א"ת חשרי דוד אמר כראף, הפט nwf לא תטור מפחדבהיותו
 תכונת תקנה לא כי השם הירא אשריו כלוטר f'p) )חספס ונק זרעו יהיה בארץ גבורמאר
 חפץ שהט! מי וגם , וט' זרעו יהיה בארץ שגבור עד גבוךה אלא הלבב רכות ההיאמיראה
 וצדקתו בביתו ששר הק כי הונו יחסר לא המצות בקיום רובאות שיוצא אע"פבסצותיו
 ולא הממון סטעטת אינה מקצרת אינה השם יראת כי להורות טה . ק4נ( )מס לעדעומדת
 ושבע להיש ה' יראת שלמה אטר ודם בשר כלאת מרעים המקרים מסבבת ואינהדומים
 הירא אין וכן , לחיים היא אבל המות תסבב לא הש"י יראת ר"ל י"ל( למטוי רע יפקד בלילק

 : רע יפקד לא כי מהמקרש יירא לא וכן , ילין שבע כי טוב כלחסר
 אם האדם אליה יגיע ולא השנה למעלה שאק גחלה טדרגה תא הש"י אהבת להכשק

 אברהם כי , שבארנו כסו היראה מן האחרונה לסררגה הגיעו אחרלא
 עתה לו שנאמר העקידה ואחר ימיו בסוף אלא האת למדרגה הגיע לא אוהבי עליושנאמר
 ונאסר . ומיניה האהבה ענין שנבאר צרף- ולפיכך פ"נ( )נו6סיח אתה אלהש ירא כיידעתי
 ואהבת , הערב אהבת וזום המועיל אהבת הום המוב אהבת אם , מינים מ על האהבהכי

 באהבה שיתערב סבלהי )6( גמור טוב שהוא מצד הנאהב הדבר האדם שנרהב ה%המוב
 . בלבד טוב שהוא פה הטוב'טצד אהב אבל בלל ערבות קבלת ולא התועלת קבלתההיא
 ואהבת . בלבד פסנו שיקבל התתלת מצד הנאהב הדבר האדם שהיהב הא הסועילהיהבת
 ולא מוב שהת! בעבור לא מסט לו המנט הערבות מצד הנאהב הרבר שאהב הת!הערב
 כפי ויתר בפחות )נ( תתחלפו ישתנו והערב המועיל ואהבת . בלבד ערב שהמו אלאטהניל
 בעצטו הטוב בעבור תהיה אשר האהבה DSIN1; . שיפסרו ואפשר )ג( התענוג או התועלת קבלתרוב
 אליו מוב שהא בעבור האהוב יאהב לא שחאוהב לפי תשתנה ולא תפסד לא האהבה זאתהנה

 והאהוב )ס( בעצסו טוב האהוב שזה לו שהתבאר למה אבל , האוהב אל בצרוף )ד(כלומר

האשןשש

 מעם סחועלח 16 סמסיקוח קנלח וכסיסים . כןנס
Ppnp~תיפסדו ולסתר )ג( : ג"כ ס6סכס קליו . 
 ממדגר nSwno 16 סערכוח מיפסק 6מרכי

 לו למס כי ממגו ס6סנס ג"כ וחססד poDnססו6
 16 תועלת עוד מקכל סטיכי מתחר שחול6סוכ
 ססו6 סי' . ס6וסכ 56 כגירתן )7( : ממגוסג6ס
s)pל6 כ6ס מסה"כ טוכס 6יזס ממט bp ממט 
 וס6סוכ )ס( : הינו זס 6וחו י6סכ 65 טוכססוס

 מי"ג כמזך לקמן ועיין סמ6מר מזם כסה"כ5עי5
 סנחכ6ר מס 5כל כן גס ג16ת סו6 כיוסמ"ג

 : זסכסרק
 ססי6 נ*סכס סימערנ מבלתי )6( להפרק

 פחו 6וסכ ס6יט .וכו'
 התחלמו גכ( : ממכו 5ו ממגיע סחוע5פכעכור
 סמחיקוח קכ5ס כסיאנס כלומר . ויווהכפתוח

16nSD1no ס6סכס קליו ומתנדיו חחרנס סרנס 
ענפים

 טכדו 65 5מס סעס גסיגח 610 כ5 מרוס כי סג6מר ל6 06 . טמיר מסייסכ 6יגו כ5 6"כ כטמחס ימגרךהטס
 דוך ע) כסמחס 5סיוח 'כגין סיו 65 זו ומסגם סרכוי עלל סכ5 5סס פסיס כעכור 1ט6 כמממס ס'6ח

מרנה
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 נקד עליהם מ( שיצדק עד בלבו החקוק בלבד הנאהב הדבר והא האוהב אצל הירועתא
 שכלי דבוק יחד והתדבקם האוהב עם הנאהב דבר התאהד היא האהבה כי , האהבהנדר

 אל הטגיע התועלת אבל )ו( הידוע הוא האהוב אין הנה והערב במועיל ואולם .כשלכוה
 השתנה הצד ומזה האהוב עם האחוב שיתאחד א"א ולזה אליו המגיע רתענוג והואדאוהב

 כלל שתענפנה לה א"א הטוב אהבת ואולם . הפכר או התענוג או התועלת קבלתבהשתנות
 האהבה היהה כן ועל לבד, בו הידיעה )ח( אלא האהוב מן הועלת שום לקבל לאוהב איןכי
 הגמור הטוב הוא הש"י ולהית . האהבות שבטיני טעוניה היהור טוב וכהוא טצר הטובאל
 טה מצר הטוב אהבת אלט האהנה תהיה אפשרות ולא הערר בו שאין אחר בלל רע בונאק
 הטוב אהבת כי שאסרנו אחרי יתברך בו הידיעה שיעור כפי הזאת האהבה והתוסף טובשהוא
 לכל הכצ'אות כותן והונן הכל ייצר יהברך שהוא אהר ואטנם . לבד בו הידיעה פצדתהיה
 0צד נאהב שיהיה וראוי כועיל הוא הנה באפיו היים רוה נשכת אשר לבל נשמה ונותןנמצא
 ברא לא כי ברא אשר לכל מזזן מכק בו אשר הדרך נבהין וכאשר ' ג"כ מועיל שהאמה

 שאינם המענוים הדברים גם אבל בלבד היותם לצו-ך לאים או הי לבעל ההכרחייםהדברים
 ואולם בלבד הלחם במזון שיתקים אפשר האדם כי תאמר כאלו , היותם טצד להםדכרהיים
 הכרחיים אינם אם אף כעטים שהם הפירות מן וזולתם והרכונים והענבים דתאניםנבראו
 שברא כצר כלומר הערב טצר ג"כ נאהב שיהיה ראוי הצד כזה והנה . מציאוהו לקיוםלו

 מיני כל אליו יאותו נטורה אחדות אחד היותו עם )ס( זה ובעבור . והמענגים הערביםהרברים
 נאהב שיהיה זה לפי וראוי , הערב אהבת חום הכועיל אהבת ואם הטוב אהבת אם ,האהבה
 טועיל ויותר טוב יותר שימצא שאפשר ידומה לא כי האהבה מיני בכל שאפשר מהבתכלית

 טיני בכל הש"י לאהוב ישראל את טזהיר כשהיה מרע"ה כי חטצא ולזה , טמנו מענג יותרולא
 נפשך ובכל לבבך בכל אלהק- ה' את ואהבת ו'( מכוש שאמר כמה ונבאר כמוהאהבה
 יתברך שהוא לפי , הערב אהבת ואם המועיל אהבת ואם הטוב אהדק אם הפהחלפיםהאהבה מיני כל לו יאותו אהד היותו עם כלומר )סם( אהד ה' אלהינו ה' ישראל שכע ואמרהקדים
 מאי אהבתך תהיה אם אף זולהו לאהוב לך ואין התענונ ונוהן התועלת הנוונן והוא נמורטוב
 נפשך ובכל לבבך בכל אותו לאהוב ראוי ולזה , בו נטצאת האהבה תבות כל כי שתהיה מיןזה

 שניהם את יאהב שאם לפי בתכלית שלטה אהבה אנשים ב' או דברים ב/ לאדוב לארםא"א כי תה , שאפשר טה בתכלית שלטה אליו האהבה תהיה שלא מונע שם אין כי טאדךובכל
 שיתאחר וא"א שניהם בין סתהלקת שהיא אחר בהבלית שלמה האחד אל האהבה אין השוויעל

 ו6ה , אחר האהוב היה א"כ אלא האהבה מנדר שהוא כמו גמורה התאחרות באהובהאנתב
 א~ו אהבתך שההיה ויופשר מתחלקת האהבה אין אחד שהש"י אחר כלומר אתר דיאמר
 הטוב טצד ר"ל סתחלפש כמעים האהבה תהיה אם ואף . לשנים האהבה תתחלק לא כיגמורה
 האהבה סבות כל בו נמצאות והיות אהד הש"י להיתן , הערב כצד או הטועיל מצראו

 בחינה באיזה )0 מאדך ובכל נפשך ובכל לגבך בכל שלכה אליו האהבה שתהיה ראויהכהחלפות
 האדם חיי כשיבחנו כי . האדם חיי זמני השתנות טצד כונע שם אין ונ"ב הבחינות סןשתהיה
 חהתתלפות , הירידה ושני העטירה ושני העליה שני שהם העקים לג' נחלקים אותםנטצא

 העליה בשני כי . וריברב והטועיל ריעוב שהם האהבה סים התחלף כפי הא בחםהאהבה
 האהבה תמצא ולזה , מאד אחריו וימשך הערב האים יאהב להם קרוב או שלשים עדשהם
 לפי המשגל תשת אחר שיפשך כמי , הנערים בכדרגת הם ובאשר ובנשים בנעריםהזאת
 הנערים אל רוכה הנה ולנפש לנקש טפנו הנטשך ההזק על שיביפ סבלתי אליו ערבשהוא

 אחר דבר יאהבו ולא הטאכל מרבוי הנמשך ההזק יבהנו ולא המאכל תאות אחרהנמשכים
 אלאשרשים

 : כעלמו ס6סוכ 65 6כ5 65וסכ ירוט סו6סחטטג סוס סס16סכ כלומר . ס16סכ 56ל סיוטסו6
 : ס6סוכ 6ח יודע ססו6 . 5כד בו סידיעס)ח( ו5כז גמור טופ נעגמו ססו6 גס6סוכ ומסיגיןע
 ממצמר ג5"י לעיל שין וכו'. 6חד סיומו עם)ט( כי זו ג6סכס 6מר טעם מין 6וח!י6קג

~.lhohs 5ן 6חד סס"י גקר6 5ד 6יזס ע5 יתגשר ססססגי : ממגו סג6ס 16 ח~עלח סוס. קנ 

 ס6סגט סן . כבחיגות מן ממסיס נמיגס ככיוס)י( 6כ5 )'( : וסג6סכ ס6וסג . יחד עליסס)1(
 נככב 16 )מסך גככל 16 לככך נככבהורמזת 6101 סבכות מן P5D,PO . וכו' ממניעסחוע5מ

מקדך ם י פ נע

 7056 ס' 6מ ופסמח הכך ורם ח"ד ס5כ רוממומ fTts נ16 הסכוי מממס 16 ד6נס מרנס וכסיסמכנס
 : נ"5 וק"ל כע)פיס ס'p~D 1 נ' כמקמר 5עי5 מ,ס ססחכ)ו מס ועיין .וגו'

 1ירעפ
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 78פ קלו העקרים לה פרק שלישי מאמרמפר
 משלשים שהם העמסיה ובשני הערבים, התענוגים משאר או אחת לחם ככר שיעניהם סיאלא
 אהבת האדם על תגבר להם קרוב או חמשיםועד

 הפועיי
 שיניה מי האנשים מז שיש ער

 התועלת מרמה להיתו השחוק אחר להמשכו )ס( הערבים התעטגים ושאר והשתיההאכילה
 דרך בים תתן הספינות אל שריכב מי )5( וכן , פויט בזטן הגדול מהריוח לו הנמשךהגדול
 . כלל אחר לתענוג יחוש %א והתועלת הירח לתקונו נתיבה בהם ויתן עזים במים עצמוויסכן
 אבל לערב ולא למועיל האדם יחוש לא ואילך שנים מג' הזקנה שני שהם היידהובשני
 השם לעבודת נמשכים הזקנים ימצאו ולזה , טוב שהוא מה פצר הטוב אל תהיה בלבדאהבתו
 המועיל טצר או הערב מצד אשר שהאהבה שיראו אחר כי , מזולתם יותר מהתאוותונבדלים
 וכלתו קחמת אהבה שהיא טוב שהא מה מצר הטוב לאהבת רק יחושו לא קייטותבלתי

 שהבחור יפי . הנפש ישועת סיבת היא תו , שבארנו כמו השם שהא האהוב בהמצאמשתנת
 שקוע להיותו כי / וישועתה הנפש גמול ישער לא בתאוות שטוף והיותו הדם רתיחתמצד
 5"6( )חס5יס בישמתי ומראהו אשביעהו ימים אורך בה' הבופח על הכתוב אמר ולזה ,מוחש בלתי דבר עמא והשארותה הנפש תשחית יאמין ולא תמיד שיהקיימו ירמה )ג( במוחשות)מ(

 הנפש ישועת לשער עכל התאות שיחלשו הזקנה לימי והגיעו היסים ארכות מתעי ביכלומר
 שזה אותו ולאהבה לעבר-תו נמשך יהיה ולזה , השם אהבת סצר יושג שזה ויכירוהשארותה

 יש ואולם האנשים, בכלל הנחהנ הררך וזהו מז:להם, יותר השם לעבודת להמשך הזקניםררך
 כבן השררה ואחרי ממועיל אחר או כנערים התענוגים אחר נטשך שהא מי הזקניםמן

 מזגם כפי בזה האנשים הנחלפו וכן , שקנים הטוב אהבת אחר נטשכים בחורים וישארבעים
 הדרה על האהבה סיני 4נ/ יתחלקו בכלל דאדם חיי ום"ם , בהם שגדלו והנימוסיםומנהגיהם
 על הנפש כחות ממשלת להתחלפות ימשך הזמנים בג' האהבה שהתחלפות ונראה ,שזכרנו
 אחר יסשך ולזה הארם על המתאוה הנפש תגבר העליה ובשני הנערות בזמן כי ןהאדם

 המתעורר הכח טפנה אשר החיונית הנפש עליו שתגבר העמירה ובשני הבחרות ובוטן ,התענוגים
 הזקנה ובשני , המדומה והתועלת הממון אהבת והנצוח השררה אחר ימשך הכחות מןחולתו
 מה אחרי כמשד התאות שאם אחריו להמשך השבל שבמבע ופפה , הש"י לעבודתההמשך זולתי קיום לו לתת ולא קיים להטת שיוכל דבר ושאק אוברים הדברים שאר שכל וירץישכיל השכלי הכח אז אלין ינבר והנצות השררה מהר מלרדוף הכחו"ז ושאר התאוה שתחלשלפי

 סה פצד הש"י שהוא הטוב אהבה אל ובכלל ויראתו הש"י באהבת ' המשכלת נפשושתגזור
 כח על זולתי יאסר לא לבב אבל החיוני הכח בו אשר חיים הבעלי מן האבר על אמרלב כי לבב בלשוננו יקרא הזה השכלי שהכה וידמה , הערב 0צד ולא המועיל מצד לא טובשהוא
 שם ונפש )ס( . 4'ג( )סם כסוכם לבב לי גם י6( )6יונ וגר ילבב נבוב איש בלבדהשכלי
 הנפש כחות על ויאמר הרוב וזה )עג בכלל הנפש כחות כל על יאמר ויחור, בכללותנאמר

 נפש אמר כי י"ג( )סם איש בשר בל ורוח חי כל נפש בידו אשר איוב אמר בפרטהחמניות
 שהנפש ולפי . באדם אשר השכלי הכח על איש בשר כל ורות החיונית הנפש כלל על חיגל

 , טאדך בלשון הכתוב אותה יכנה המזונות והנעת התאוות השגת על תסיר הומההטתאווז
 שבארט הדרך על האדם בהיי התחלקם כפי הש"י אל האלה הכהות שלשת אהבת אלולרמח
 לבבך אמר ו'( )ונטיס פארך ונכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את היהבת סשהאמר
 . 6ה יכוונו השכליות המחשבות שכל שראוי להעיר בכל ואסר השכלי הכח אהבת עללרמוז
 הדרך זה על ובאורו , המתאוה הכח אהבת על ומארך החיוני הכח אהבת על לרמוזונפשר
 אם , הזמנים בכל גופו כחות בכל האהבה תכלית הש"י את שיאהב הארם את להזהיר באכי

 מצד ואם , לבבך בכל אכו השכלי הכח אחזה שיגיר האהבה הא שזאת טוב שהאהובמצד
 כי וטקיימו באפיו חיים רוח נשמה בארם הנותן יתברך הוא כי נפשך בכל אסרהטועיל
 סן6( טיל דף )ס:ס7רין ז"ל כאמרם החיונית הכחות לכל ירטוז ובכל החיוני הכח אל ירמוזנפשך
 המתאוה הכח אל לרמוז מאדך בכל אטר הערב סצר ואם , נפשך את נוטל אפילו נפשךבכל

 , והתענוגים והקנינים הממונות אהבת כמו מהחלפים מינים שהיא פסנו הנמשכתחקאהבה
 רוח נשמת ונותן וחנון הארם ויוצר המוער והא הגמור הטוב הש"י הא כי להורות זהוכל
 לתועב ראזי אזה , דויו ימי כל האדם והמעננ והקנינים הטטונות נות! והוא באפיוהיים

 אותובורשט
 גפם ח5פ . ויחס גכטופ אמר סס וגפם )ס( 5סמסג! )כ( : יס פ, גסת סיתכ6ר כמומ76ך
 : מפרט ע5 51פעמיס סכלך ע5 5פעמיס ג6מר : סקזכי6 מחוק מיני 6טר מימסך 5פי . ססחוק6חר
 : סרוג פ5 . סרת וזס)ע( : ימיס לרפוט סגוספ סססיגוח. ע5 סירכג מי)5(
כמיני : יתכזב . ידמם )ג( : גמ!רגסוט . כמבסוט)מ(
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 ונעקרים לו לה פרק שליעד מאמיספר574
 ולשטור עותרתו לעבה- שתרנה ראי והייי שאהבת ולצי וכמנים, ובכל האהבה מיס בבלאסע
 בם ודברת לבמך ושננהם , המחשבה על לרשו לבבך על היום פצוך אנכי אשר דגילהושיברים תהי 8ק אל רמומך , במעשה ואם כדבור אס בתחשבה אם ד,זם3ימ בכל ואפשר מה בכלטצותיו
 וראה , ובקומך ובשכבך בררך וכלכחך בביתך בשבתך וממנים בגל תה , הדבור אללרמח
 קאם האדם בעור שה-יה טסט שהמעשה ולפי , ידך על לאות וקשרתם במעשה ע"כשתהרה
 אמד האדם בהיי שהוא סה על המעשה מיני שני על וקהיר האדם מא אהדי נם שישארוממנו

 רפטי רה2"י אהבת כי לרורהז חה , ונף וכתבתם אמר הכעת אחר הנשאר ועל לאטןוקשרתם
 שמפשר סה בכל עבודתו יעבור האהבה ומתוך דחוף כחחז ובכל האהבה מיני בכלשתדוה

 : הזמנים בכל ווה ובמעשה בדבורבכעקשבה
 אל האהבה לדפרק

 הש-

 טושג הבלחי הרהר אל שחאחבה טיפ שתה ותשמח הנפש תעש
 להדאג מחשבות לחשוב אאה ותבלבל הנפש תמריד ההשנה קשהאו

 מקום סכל , הנאהב הרבר שישעו ער ובדאגה בצער המיד המושקים יהיו ולזה הנאהבאדבר
 ב5עפ כי אותה תבלבל ולא הנפש תמררי לא מושג בלתי דבר ודא אם אף הש"י אלהאהבה
 שרמעפ האוהב דרך כן כי , נפלא תענוג ותתענג והגיל הנפשות תשמח האדם אל סטנוהסה"נ
 בספר שלטה ששבת טה הלה , הזולתו מהרבה אצלו ערב יזהר הנאהב מהדבר אליוהסחוג
 אהבה נעמת ומה יפית טה עלזה ואמר ואהבא מן כשלתה האהבה מן הסין זה השירששקי

 האהבות טן זולתה sv השק לאהבת ש"2 ת-nwjtr היופי רב כסה כלומר ו'( )ש"סבתעטנים
 מיש בה ו"2 נפלא העטג האדם בה שיתענג ר"ל 1 בתענוגים האהבה היא האהבה ואתכי

 האדם יצערו האהבא סיני ושאר , בו אשר המתחלפות ההשגת כמיני )6( סתהלשםתענוגים
 ער הצער שיכפל אלא בו ישמח סעפ סמנו וכעושינ הנאהב הרבר השגת קורם נפלאצעד

 אבל , החשק ויששפ האהבה תפסק כלו וכעוה2נ ח14 הרהרנה אפשרי שהוא אחר כלושאיגור
 בלי בו ויתענג המושג הדבר מעלת גורל משער להיותו הטושג במועט האדם ישמח רו2"יאהבת
 טסט הסושג בסעפ יתעע ו4ה , ההשגה נטנע עוברך שהא יודע היותו אחר צער תוספתשום
 שתשקטו דואת לאהבה איש , והתענוג האהבה חהוסף דויה2גה שהתוסף סה וכל נפלאתענוג
 הכוסף הנדל בו יתענג טה סדרנה ספנה שישיג מה וכל בב"ח הנאהב הדבר להיווןוהפסק
 כ16 מסנה הסושג בסעפ תסה- ישמח אבל שתפסק א"א 'ולוה , תכלית לבלתי %ן יותרלהשע
 והתענוג השסחה תגרל המבוקש הרבר מעלת גורל כפי כי השני, מהמאסר ט"ו בפרקשבארט
 האהבה בדרישתו גדול פורח האדם אל יגיע אם אף זה ובעבור . ממנו הסושג בדברטתר

 וכל , הסושג הגדול התכלית פשעך בהיותו אחריה מלרדוף יכרע זה בעבהי לא הזאתוההשנה
 אלא כונתו אין בי בעבשתו לו יגיע לנזק ולא לתועלת לחוש לו אק מאהבה העובר כישכן

 . האהוב אל התועלת שיגיע וכלבר לו יניע נזק או לפורח יחוש לא בלבר האהוב רצקלעשות
 ספסיר שדהה המלוכה להפסד חושש הוה לא הסלך דוד אח באהבתו כי ההונתן תראההלא
 אתה תבק לא האדמה על חי ישי בן אשר ריסים כל כי שאול לו שאסר כמו חי דודבהיות

 מתק היו אם ונוף אהובו שהיה ריף אל התושת להגיע היתה כונתו אבל כן( 6י )טמ~6גומלכותך
1DSVSאל התהית בעביר שהיא האהבה כי בלבד האהוב 6צד חשף הגמורה האהבה דרך תהו 
 והאהבה נוהן, אליו אטניע הגדול התועלת בעבור הבהסות האדם נתאהב דאהבה על תדמההאחיב
 הכלבים יאהב הארם כי הכלבים האדם שיאהב האהבה אל תדמה הטק מן השסירה בעתורשהטו
 מצד ראהוב את האדם יאהב אשר היא בגמורה האהבה ואלם . מהנזק אווזו שמירתםבעבור
 לסבה )ט הארכב את יאהב לא כי האורב רצת לעשות רק אחר תכלית בלבו ואין בלבדהאהוב
 ס'( סרק )6טס יל כאסרם וייפסק תשתנה אחרה בסבה תלויה שהיא השאהבה לפי , זולתואחרת
 בלבר באהוב תלויה שהיא האהבה אבל . אהבה במלה דבר במל ברבר תלבה שהיא אהבהכל
 תהדק תמיד קיים הש"י ולהיות , קיקם האהוב שיהיה זמן כל קיפח תהיה אחרת סבהסבלי

 , בו אשד השכל מצר אלא אינה עצמו טצד חברו את האדם שיאהב האהבה בי , ובינהשכל בבעלי אלא תהנה לא האהוב טצד היא אשר היאת והאהבה . נפסקת ובלחי קיימת אליוהאהבה
 שם שאין לפי הסת הנוף מן חברת הנפש כי האהבה תפסק ימות או האהוב ישתנה אםולזה
 שכל בבעלי אלא תמצא ולא דאהבות שבמיני המשובחת נאהבה זאת ולהית . האהובהרבר
לא כי כלל הכרח צר שום בה יתערבב שלא צרק- בן ועל עליה ינונה ש הארם ישובח )נ(ונינה שרשים
 טעם vohn . ועסו לטרח למכס )נ( : ססעגינ כפי . סתתשסוס סססטס כמעי )6( לופרק

 16 סריס יסוגט )נ( : fio~1( כערטול סיין 6טר יסים ורנוייס סססגותגוך5
ינוגס
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 , וכל סכל %י ברנר% שהוא הרבר על אבל %( המנדח הדבר על עתה 14 האחם ישובח5א
 45 אהבי אביהם הכתוב שקראו עד מזולתו האהבה טן הטץ נשה אבינו אברהם naneaחקה
N~ffתכריח אחרת סבה שם היתה ולא האדוב הש"י רצון 4%ר; רק אחרת תכלית בלבו ר"ה 
 5א היטית סצו,ז אפילו כי כלל הכרח צר שום העקירה בפעל נתערב לא שהרי כך עלשיהו
 וא' וראה ה' פסוק על ג"1( מרסס כנס )משסיח ז"ל רבותינו באחיהו דבר וזה אוהו מכרחתהיהה
 שבשעה לפתך וה-וע נויי עולם של רבונו החש ברק- הקרוש לפני אברהם אסר נ"נ(ממבטיח
 לותר עמל ומיתי לעהיה לי והעלהו שחק את אהבת אוי יחירך את בנך ,את נא קח ליש14מהת

 ולא רחמי כבשתי אבל בן אסרתי ולא כ"6( )סם זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת כברולא
 סוכרה אברהם ויה לא h"wn טצחז מצד שאפילו מפורש טה התדמה . מדותיך אחרהרהרתי
 האב רחמי כבש אבל כן עזה ולא רצה אם אמתית במענה םםנו זה על להתנצל יכול שההןאחר
 עם יצחק אל 1ל4! אברהם אל העקרה פעל שנתיחס הא ו4ה . יתברך דהום לרכובת הבןעל

 שלא זה על להתנצל יכול דנה שאברהם לפי , 'רז"ל דעת כש העקרה בשעת עגה ל"ז בזהיוזזו
 ומזה , כך על נצטוה אם עצפו למסור שלא 'להתנצל יכול היה לא ויצחק יצחק בנו אחלעקור
 החסידים כל מעקדת יתר עתק את אביהם עקדת תמיד בתפלתנו כהזיעם שאת הואדניעם

 רור בכל אשר הקדושים וחבריו,וכל עקימז! רבי כגון הש"י קדישת על עצמם שמסרווהל-ושים
 שם אח תהללו ולא טצות לקיים דה2"י קדומות על עצטו טמר אמנם מהם אחד שכל לפי ,ודור
 מכריחתו היתה לא הש"י מצטז אפ4 אברהם אבל ג"ג( )ועך6 ישראל בני בתו הקדשתיקדקד
 ער בנך נאאה קח לו היהםשעהשמשסר יכרם טנ' עתר כי עושה שהיה פה ורוגהין הרע כךעל
 )נוטית פרחוק ובנקום את ירא עיניו את אברהם וישא השליעז בים כתיב שהרי העקדהשעת
 ויכ% ההפך לעשות יורע יהיה האדם אוחו שכשיעשה הפעל רפא הגטו רובחיריי והפעל .ג"כ(

 אם אבל דלתון על ההא הפעל לעשוה ויבתר אחר מונע שום %א מקץק )ס( עדם סבילששותו
 אלון הפכו ובק ההא הדבר בין בחינה בילת נשפעל מה הפער ההפך לעשות ויבחין ירעלא

 שישובה בתיריי פעל זה אין ההפך לעשות יכול שאינו מפני או וחטנרג הברגל ספני אובמקרה
 האדם אותו כשיבש פוב VD~, שהא הקרבן אפילו , רע הוא אם ינתה טובעיו הויו אם עליהאדם
 בספר וכאמר וזהו , לכלום נחשב אינו והמנהג ההרגל ספנ' אלא ודדע הטוב בץ בחינהבאלת
 שם הליכתך שתהיה שמור ר"ל ד'( )ק?5ח האלהים בית אל תלך כאורר רגלך שמורקהלת
 ערעש אינם כי זבח הכפילים כעזת לשמוע וקרוב אטר יה ועל , חהפנהנ הרוגל מפני לאבבחינה
 שמביאים הקרבן מן פוב עתר החכסש דברי לשסוע קרוב האדם הית כי כלומר )סס( רעלעשות
 משא"כ , רע שהוא יציעים היותם פצר דוך מן האנשים התרחקו פוב וכהוא טצד נטורהבבתיה המוב ויפעל מהרע הטוב ויבחין הארם יכהו החכמים לדברי השסיעה ידי על כי הכסיליםארזו
 לשמוע קרובים שאינם מצד כי לעבורה נחשב אינו שמביאין הקרבן אפי' כי הכסיליםבמעל
 בבחירה הרע לעשות ויודעים טבחינים שאינם ער הרע ובין הטוב בק טבחינים אינם החכטיםדברי
 בבהיאה אוהו ששים שאינס אחר לכלום להם נחשב שה~א'הקרבן המוכ הפעל אין כן ועלטהם,
 הפעל על הארם ישובח לא כי קלע שישובחו ראי אין ולזה , והסנהנ התדגל מצד אלא רעעידנא הפכו על אוהו בוחרים שהם מצד הקרבן פגשו ולא רע לעשות ידעים אינם כי ויקרע דבובבק

 לא כן העל זולתו/ על תאוב לעשונו ויבהר לעשיתו ויכול הרע לעשות אדע כשהש אלאהמוב
 הכרח צד שום בה הנתערב מבלי גשרה טאהבה עבוהתו כשההיה אלא מאהבה העובדנטובח
 שכר עלגה לקבל שראוי המעננת האהבה היא וזאה , כלל תועלת קבלת ולא נק הרחקת44ח
 באהבה בבזו הון כל את איש יתן אם השירים שיר בספר שלמה אסר ועלוה , בבזתבצחי
 שתפול כסו והאדם הש"י בין אהבה שהפול אפשר אם )6( כאן שנבאר וראוי לזפרק ! ביתו הון על שההן בזת דבר חלשות שינתן א"א הבב"ח כי ו'( ססיריס שיר לו יבויץבת

 שירהב יצרק אטנם כי , שיאסר לאומר יש כי תה , והשם האדםבין
 שהא סטנו התועלת קבלת טפר ואם פוב שהוא בסה השוב אהבת סצד השם אתהאדם
 אבל , הערב מצד או המתילסצד

 רצם-

 ידומה לא הללו הסבות סכל אחת בו שאין האדם את
 זה הטרהק בתכלית יזמיו כאשר אבל , לפעם רב בין אליו ורשמה לאוז- האחר שיאהב)נ( יתכן כאשר תהיה האוהבים בין האהבה כי חה ן האדם אל אהבה מסט שהויהשאפשר

פזהשרשים

 סי6סכ נמו ס6דס 6ט יחנרך ססס סי6טנ ט5 5% )ד( ססכרט: ע"נ 6ג6 6ע1 גי .ינוגס
 ספחו סי6סג )ג( : יסכרך ono 6ט סקוס סנגר ע5 רק שומר . עליו גחירוו 6100סדגר

מעט סיסיי מן רכ מחגירו 1nhS ממגיעסחוע5ע 6מ6פסר 1ג1/ סתס51 אם.6ססר )Lf6 לזארק סיסים מן ס" . למעט ר3 גין 56יו וסנטר 65חר : מכריח . מעיק )ס( :וגו'
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 אשר הם ההפכים גי , הפכים כסו שהם לפי , אהבה שניהם בין ששול שאפשר ירומה לאפס
 אהבה שתהיה ירומה ולא ההפך טז יברה הפך כל בי טחבירו אהד כל המרחק בהבליתהם
 כדי המעלה ואנשי החבסים ויאהבום שיכבדום האנשים ישתוקקו ,,ה . ברוסים אלא)נ(

 כאשר שלפה יתר האנשים בין האהבה תהיה זה ובעבור , טה הדמות ביניהם שיששידוטה
 האהבה תהיה גדול ביניהם התחלפות יהיו וכאשר , טה במעלה או בשלמות שנהים ישתה)7(
 שלא כרי לחבריהם הטובות יכספו שלא )1( האנשים מן יש זה שבעבור עך )ס( טעמהעתר
 רזה כן אם אלא , האהבה תסעמ או ותפסר ביניהם אשר השמי וישתנה גדולה למדרגהיעלו
 הטובות שיגיעו יבםוף ואז הוא הו14 כאלו שירמה עד לבן כאב לחברו הדבקות בתכליתהאחיב
 שיש האוהבים אבל , תבירו ובין בינו זולתיות )זן ישער לא כי לעצמו אותו שיכסוף כמולהבירו
 שהם האנשים טענך מבואר תה , כלל שרטה אהבה בינותם תמהיה אנא זולתיותביניהם
 ביניהם תמצא שלא הררה בתכלית שהם האנשים עם והטוב הטעלה בענק השלמותבתכלית
 שפלים שהם האנשים וכן , אליה עצפו מכק )מ( מקם אחר שום ורואין כלל ורבקתעאהבה

 בינ'הם המרחק להיות הפלכים שיאהבום דעתם על יעלה ולא לבם אל ישימו לא מאדבטדרגה
 מבואר הוא ולזה . תכלית בעל בלתי שהא והאדם האלוה l?W המרחק שכן וכל , טאדיווצר
 בהשגת שיש הערבונה או ממנו המקובל התועלה בסבת הש"י אל מהאדם אהבה תפול אם אףבי
 אל מהש"י אהבה מדרגת שתפול שאש מוב שהוא בסה המוב אהבת מצד או סמנו עדושנמה

 בק אהבה שתהיה אפשר איך כן ואם . הערב מצר ולא המועיל מצד ולא הטוב פצר לאהאדם
 re השמעון עקב חייה ו'( )הנכיס שמר האלהית בתורה מיחיד שנמצא כמו והאדםהאלוה

 , והרבך וברכך ואהבך וא' לך אלהעי וף ושמר אווים ועשיתם ושטרתם האלההמשפטים
 וחשובת . צדיקים ארחב ה' קמיו( )חספס ה' אטר אתכם אהבתי 6'( )מ65כי הנביאאומר
 הרטית או השוף אהבת היא האחר , סוגים בשלשה האהיבים בין תמצא האהבה בי זהדבר
 , תחגלת בקבלת או בשלמונו או מה בטעלה או טה בענין האוהבים שני ישתוו כאשדוהא
 ישתה או בחבירו מהם אחד כל שיתעננ או טחבירו תועלת מהם אחד כל שיקבל תאפרכאלו

 ,קבלת יתרון כפי יתר חבירו את שיאהב ראוי יוהר התועלת קבלת אצלו שינרל ומי .בטוביות
 וכשישתת עליו, לחבירו אשר והשלמות הטוב יתרון או בחבירו, ישיג אשר הערבות אוההתלת
 0ן הסוג זה כי , ספק בלי שלמה יותר האהבה תהמה במוביות או הערבות או התועלתבקבלת
 אס מינין ב' והיא , הטבענה אהבה הנא השני והסוג . בכפות השווי בה יפול כברהאהבה
 והשתדל מרה אשר למלאכה האומן אהבת תום , סמנו חלק שהוא לפי לולד המלידאהבת

 ענינים הב' אלו ברע להתקבץ האבות טן יתר הבנים את האמהות תאהבנה ולזה ,בהמצאתה
מתר

שרשים
 מתנירו חוע6ו 6מי 5כ5 ים olpn מכ5מעט
 מת6חךח ס6סכס מתסיס tb~O 610.- מןולכן

 רכ גין כיניסס סי6 סס6סכס 6חר 5סון .כיגיסס
 זס סקנ5 ססתוט5ת 6ע"ס ~מר ורכס ,למעט
 5חכירו סמג'ע מסתועלת ג7ו5 יותר סו6מחכירו
 ממנו תועלת 6יוט כן גס 5ו ס.ס 6קר מ"ממתנו
 רכ כין 6חר פי' . סגיסס כין ס6סכס SIDnDר6וי
 6וסכיס סיס טיס ע5 שתר 6"6 כי ר"5למעט
 16 רכ מ5ח כירטס מתוגת 65 6ס וס 6תזס
 זס כין וס רכ סכד5 כסע6מר ע7"מ מעטמ5ח
 5~ור 6"6 ס5סק זס וט' מועט סנדל 516וס
 דמיון 6יוס 5סס סיס נכריס כ' עoh 5כי

 ים רכ סכרת ע5יסס סי6מר יתכן 65ספכיס סני פסס מסם כי ממם ספכיס כ' תיגס מסכרכר
 נתכלית מס כי מעלמו מוכן סו6 כ6סרניגיסס
 16סן 6י~ס על ס6דס מן סמרמק כחכוחססו6 סס"י 61"כ 5וס וס סייכות OID 5סס וסיןממרחק
SIDnוס6ס5 . ג"5 וק"ל 5ס76ס מסס"י ס6סגס 
 ר"5 וכו' ס6מ7 סי6סכ יתכן וו"5 כ6ן סי'יטקכ
 מנו 5וס וס Joh1 ופס דמיון קנח נסןסיס

 סי*סכ כן ממגו מועלת פיוס ומקנך 5ו נומססמ6
 מדמיון מנד ט61 מ"מ תקטן כנ7ו5 ר"5 מעטר3

 5ו סיס מי כ5 . עכס ממגו 5קכ5 סיגכןוסחוע5ת
 סוו5כד ויכין ירסס סטטוס ומיך 5ר16טטיגיס
 מנס מנס 656 משניס ופינס מגומגמיםסוכריו
 וסר61מ לפייס דריך זס וסין ספק כ5י6מתייס
 ד1מס 6חד סכ5 . כדומים 656 )ג( : ויכמריר6ס
 : סויס ימיו סניסס סניסס. יסתוו )7( :למכירו
 :  טגיסס  ייטוי %לנפשר פכ  וס. סכעכור עד)ס(
 ר16כן ע7"מ . 5מכריסס סטוכוק יכספו ס65)ו(

 נעכור זס 6ח זס ו6וסכיס חנריס ססוממעון
 מס כמעלס 16 גס5ימוח 5וס וס דומיםססס
 עד 5ר6וכן ס' סייטיכ ממעון כעיפי רע 610ולכן
 ע5 כי 5ססך וכן מתגו יוסר למעלססיע5ס
 : וכו' כיניסס 6סר ומדמיון מסווי יסתגס זסיני

 ביבמעים5ממ;'ב :צלם%
 כג6סג עם סתמתי ס6וס3 סמ6ח7ות ע5לרמוז
 : מ"ק וו5קיוח סוס כיגיסס וגין 6מד נוף ססכ56ו
 : וס7נקומ 65סכס . 56יס עגמו מכין)ח(

כי
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 77פ קלםוזעקרימ לז פרק שלישיטאמרספר

 שבין האהבה הא' . טונים ל והמו ריתסיית ראהבה היא הי והסג . יותר בגדולם מוחותשהם לפי ow )ל החומר ירט שהם )0 לפי טהאם גדול יווזר חלק בו "2 הבן כי )ט( טבאב'יווצר
 גם אלקים, טאהבתו יותר האנשיף מן נאהב הסלך שיהיה ראוי כי , וערך ביחס אבל ,כללו בכמהו )5( טשתוה והעם המלך בין אשר האהבה אין כי טפנו חהמונהנים המנהיג או והעםהמלך
 המלך מן הטבוקש כי , למלך העם מאהבת המבוקש אל שוה לעם המלך כאהבת המבוקשאין
 ושלם נאת באשן קניניהם בשמירת עניניהם והשלסווז ביניהם היושר בשמירת לעם שעמיבהוא
 ומקלוע ממשלתו חנירו בנושאתי הסלך את שיכברו הוא העם מן והמבוקש , לו שאפשר מהכפי

crn~uלכבר העם ומן לעם להמיב הסלך טן האהבה תמשך ובזה , אליו תרכם להם והטבתו 
 המעיר בק אשר המבעית האהבה מזולת כי חובן האב שבין האהבה הב' והסין . ולרוססוהטלך
 לבן הטבוקש כי , והעם הסלך לאהבת דוכה יחסית אחרת אהבה ביניכם תהיה כברוהולר
 שעבדרצ. לאב הבן סן והמבוקש לו, שאפשר מה כפי לבנו להמיב האב מעשה עסו שיעשהמהאב

והטי
 כל כאהבת ביניהם אשר המבעית האהבה מזולת בי , והאשה האיש שבין האהבה הנ/

 והסונהגש הסנהיג ליוהבת דומה יחסית אחרת אהבה ביניהם תהיה כבר הסין לקיום לנקבהזכר
 שאפשר מה כפי חקה תשלים ויכברה האשה צרכי שישלש וצא האיש מן המבוקש ני ,סאתו
 תאהב ולא , קמט ותשמור ותכבררג האיש את שתשרת האשה מן והמבוקש הנאות, באופןלו

 או טוב ההחר 4ל במדרגה השפל אהבת שתהיה ראפ היחסייוז האהבה מן הסוג ובזה ,זולתו
 . בכמות השווי לא וערך יחם על הסוג בזה השווי יהיה וע"כ , אליו הגרוע טאהבת גרוליותר

 אבל הרומש, אהבת שומא רא' רגצג סן שתהיה שאש טבואר הוא הארם את השםואהבת
 שם לו ירמוז מרע"ה נטצא ולוה . המבעית האהבה שהא השני מהסוג 12זהיה יחשבכבר

 שהש רואשון הסין אהבת אל )מ( לרמת 5"נ( )זנריס קנך aRi'1- המו הלוא אמר ממנההמינים
 וכן , למלאכהו דאומן מאהבת השם דחוין אל לרטח הכוננך עשך הוא ואמר לבן האבאהבת
 ואתה היעמר אנהע אהה אביט דם ועתה אטר , המינים אלו שמ אל רומז בתפלתו הנביאנמצא
 וגם ן בנים על אב כרחם עלינו לרחם בט שתשגיח ראוי הצד ומזה כלוטר ס"ך( )לעיסיוצרנו
 החומר אפ" כלנו ידך סעשה כי אותנו שתאהב לך ראת המבעית האהבה מן השני הצרטן

 שתשגיח לך ראי כלומר כלפ ידך סעשה שסיים תהו , השכלות הצירה בו שתתן קורם יצרחואתה
 היסב יעויק כאשר אבל . ראוי בלתי %צ ראוי שטייה הן הייו בטעשה פועל כל שישנים כסובנו
 תם , האב טן כבן השם סן חלק ההופר ולא הצורה אין כי בהעברה, נאפר זה שכלגטצא
 ישתדל אמנם פעל כל כי מעשיו לשטור שישתרל שראוי לוסר אין במאמר )ג( שפעולתואחר

 , שיריהם הסשוררש שיאהבו )ס( ופא הצד ומזה , בו פרח אעשן הטריח בסבת יריו מעשהלשמטי
 מבואר הוא וע"כ . הטף מזה אשר האהבה יפנלובו לא עמל ולא פורח לא בו יפול שלא סיאבל
 , היחסית האהבה שהש השלישי הסוג טן אלא שההיה אפשר אי האדם את השם אהבתכי
 %ו )חס5יס אלהים רטש-ץ כל סלך כי בסלך . ובעל אב בטלך fwn ייפאר הכתוב נסצאת"כ
 אתה כי באב . מנ( נסס יחשיענו דצא טלננו ה' מ"7( )לעיס וגמולו ישראל סלך ה' אסרכה

 כמו כי תה רבש. וכן O,,s )ונכיס קנך אבקי הא הלוא ס"ס( מס ירענו לא אברהם כיאבינו
 כן ונאמרנו כסו אבזם שינבוצ אלא מהם יבוקש ולא חצבן העם צרכי משלימין והאב'פהסלך
 הנקרא כל הכתוב ומאמר כש לשמו כבוד לתת רק פהם יבוקש ולא האנשים צרכי משליםהש"י
 ולכברםבשמי

 נישים היו שלא על ישראל את מאשש הש"י נסצא וע"כ מ"ג( )'סעיס בראתי
 אדוניו ועבר אב יכבר בן אמר ארתע עם העבר כררך וטורא האב עם הבן כררך כבויבו
 או שיחול אל סטנים שיהע כדי )ס( כרוצי כבור בו נוהנים ויו שלא על ישראל את מאששהיה ס"מ , משני )ט( עשר ארבעה בפרק שבארנו כסו הכברר כל על סולר הוא כי חלתושיכבישו צריך אינו יתברך שהוא ואע"פ 6'( )מ65כי מוראי איה אני אדונש ואם כבורי איה אני אבאם

ירבקשרשים
 סס5ק . מסקס נ517 יותר ח5ק 13 ים ס3ן כי)ט(
 וכמו תסקס 5ו נ6 סו6 סכו גר6ס וסיומרסגדו5
 וקטו סקג"ס ג76ס סועסיס גן רו"חסומרו
 מורעת וסמו וכו' לונן מגריע 36יו וט'וסמו
 והדס וססעיות וסרסר ספור וממטס16דס
 גול יגח- סו6 סוס סחבק / וכו' סוביןוססחור
 סניוין וס61 מס6נ 630 מסמ"ק נרכסויותר

 : ממושד 6סנמ כגגן וזמו וט' וסגסרניסוסעגמוח
 ס"ס 5סי 061 )כ( : ס6מסומ . ססס)י(

 גוזמות )5( : ס16מן 6ס3ט כגנן 1וס .טורמות
 65 5וס וס 7ומיס nwloh עסין כאימר .כ55י
 : ג"כ ס6סנס מסיס גיגיסס סיס וסערךשימס לסי רן 6ער  מפגין 6ייכו גי  כשגין hStגגונך
 ? מסגי מססונ . סר6סת סמיי 6ס3ת 56)מ(
 : כעסו ממיס ס' 3ד3ר עיד . 3מ6חר)ג(
 : סטורת מנד . סיריסס סמסורריס סי6ס3ו)ס(
 תוכגיס סיסיו גני )ש : ס3' ממצמר . מסגי)ע(
 s~DO כי ותועצרו עגמו כנוד כעכור 65 .וט

6יט
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 העקים לז פרק שלישימאסיספר278
 אטר "ימן א הירש:מתצי מציי21דלאב הה:2ג42ווץ

 עצ'ץ הסכק ל
 תנו ג'( )פס וגף ברכותיכם את פורותי נו' לשתי ככחי לוצת על'לב תשימו לא ואםתשם.;1

אשר

 ב"
 לאשה הבעל

 כי נלהויהע תר , בףלד, עם האשה שתתנהג ראפ 2שרןם אספי תקראי,לי ףו( ללעיס עתויך(ןן ל
 כמוטס(

 כל לדיבלים יחוייב בעל

 לאהוב לישראל ראה יו"כ רארטה, ?ל העסים'אקיר פכל לו :' ונ ק' אשר העםשהם

 ישראל אל ר,ום"י שאראנת ולדוורן . זולתו ושלאש זו 1 אוהו ול4,!הוב בעלהאת
 השק בשם ישראל אל וף,, בלי בלבד דשמהב רצק אלנמשכת

שה
 *מיג ק

) 

 בלי כעשקהיא דיפ*י אהבתצן
 זה על טימרשירים יר, (

 דועכו עם החש"ק נדחי )ס ישראל וכנסה הש"י בין אהגרהחשק
 ,'לס פעם שום בלי החש4

 רף חשק העמים סכל מרבכם לא האדמה פני על אשר העטים סכל טבלה לעם * להיותלהיך

 מצ לא בו נממתאינה
) 

 באותה דבק סגלה ענין רגעת האהבה קן האינת טפרלא
 דאיכהץ טצר היתה שלא לבאר הם . בכם די pen העשים מכל טרבכם לא כי הכפות סעדלא

 שיכנן(גע~ן א יל,'~ן,י';קשוגיג ;.-4י,1רייין;נשיי,.ני
 טעפ י ' שןם אחרת מאוסה מיוצבה נח%אשרושייותר

 1נ1/ העטים י( אסרהו ,ה4בי,ו
 הארץ שכל אחר כלנטר וגו' כהנים ממלכת לי תהו משהם עם דבק הארץ כל לי כי אסרו יהיה14
 כל תחת אשר הקסים גל על להגדילכם אחכם להבטנה יכל אני ממצי הם הממשלות וכלשלי

 עלתכם אחרת לאומה מומשלה לרעץ עאוכל לעדי rnSN אק הכל כללת ממשלתי כיהשטים

 , שבהש שמי אהנחנו בפה ואמרתם 91 אסך אתכם אהברי אמר א טבלר ריבש נטצא וב! ,החשק
 מורתע שמלות י,14הב מן שששנו ש4 כלום אוה בלבד בסאטר ץ האהנה

(OD)לא הנכור דמע כי בעשו שאבחר ראה דאה לבנש האב אהבת דרך שמצד אעשן ר"ל 

 בא"בתימ"י שסםג%השע1%%4מ%4פב יי מםיי:שאןאבש%יומנףד
 לגבראל מסיועי כי ז'( (aa האראל בנהרי בני הכתוב אטר ועגו ראשית הוא כי הבטיבט
 דהירה? הצד הבן את רדדם השהב שלפקמש בעוזר וכן . (wr) הוא.)?מיס בכרי אפרשלאב

 5"6(ישנפוי1ן שעשרעי%)'רמיס 1 אפרי%אם לי %:ובהב"%דפר גוץ אשתה"ל
ףמהררוהאוהב

 יק בבז
 פם', אוהו לזכור יחיר וע"כ ,יר

 בנו פצער המתפעל כאדם עליו רפסיונכמרו לו טעי הסו אותו וזוהבתי בעיני חשיבמעולנחיל
ההביבשרשים

 כפרק 5עע 0גתנ6ר ע"ז , 5ו סגו05 6100נ6זס נסיר מס סיכר רעיתי ממלת גג,ריעים ססחוק כגין עד"מ . כמק חמ15מהמוולה 16 5סון זפ קמלת ז י ע נזוזמ(
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 8% קם העקימם 6 פהק שלישסאטךםפר
 . עבדע את נמלך לויש"גנו יסלת בירו ושש לוסר טלנם ונאסר , הבן על כאב הרחמיםחכמרת % לבקש אבינו נאמר כי , עלעו רחמעי נא ההש פלכנו אגש בתפלתט תמיד טמר הקש האב טרחמי עתר זולתו על נטצא ע"מ ההסי נטצא ש% יפי . ה' נאם איחמס רחם התולו, החביב הבן על ש שהוי לח ע5 האב עארחם בכי (לי לרחם * האף זעע *,הציב
 השלתן רמוג נמה שמיא אע"פ השם את הארם שאהנת רכ ונתבאר )פס(, אהבתכןa~v שהבת הבחוב אמר משהנה בלוזי וקסם שב* עטן % ונאהבה ולהחרות . לאשה וכבעללבנים ונאב עברי את בסלך יחסית הצהבה ההא ישרש את השית אהבת בי אח בכלונתבאר
. )י( השן אל ושחבה והיתה , האהבה תנלית דובשי את לאוצל הארס יחוייב זהובעבור * כערב פצר או דגצעיל טצר ש הטוב כצד ר"ל הפנש פבל שתוןה אפשר קשםטת אהבהשהש _ f  

 . תשטים טן הורה ויהוא והזני העקר בבשר שהא השלישי הכאמר נשלם ובנאן .האהבה תענין לבאר שרהיט טה הה שכחבט.  הדרך על אליו הש, אהבת תסשן שהיא לפי התורהל
 8 טז%ה ברכה כל על ויתנשא תהרוטם יהברך שרפו. דצה ער  אשר לאלוהשבח

 צ קדומת אלחי בעזויז חשליעצ. הכשאזרסליק

 ונמות החיים חצץ ואת השמש את ale בנםהעדת.
 אגח הזיה לסע! נחיש ובחרת והקללה חברכה לדגיךנתתי
 בי בו 51ובקה בקי14 לשמוע אלהיך ה' א4 לאהבה ,תרעף
 : חי !י' נשגע אשר חאדכשת על לשבת יסיך משרך הייךה"מ

 הרביעיהמאטר
בנאי

 וגווו ההרה טס% הפגיע ההבלוז והוא , ט"מנש תשכר שה% השליטי העיבן
 במאסר לנו קרם שגר . וכשרשש בו השתלש מרברש 6 הסתה%ביםהשרשים

 , אלימת שהש בטה האשפז לדת התהלכם אינן המזכלית )6( שהבחירה פ' פרקרכושת
 השרשים בכלל אטזו סנינו לא בן הרעל , האטשיו~ז הפעולות לכל המחלה הששמתדרדרה
 עקר והעונש השכר שודא התכלם שסט דציטוסיות הרתוח לתכלית מתחלף הכלהיתהרת תכלימי מאשר 4 המהמיות הדתות לכל ישתלה שהוא אע"פ ושהבנלית , דילית לדתדגמיוהדיס
 יקדם לא אם והעונש דה2כר שהוא האץ התכלית לבאר שאיא בעבי אבל . האלהיתלרירה
 08 הבתירה לבאר אפשר שאי ולפו . בבחירה ראשונת שנדבר ראוי בברורה הירישת )טלס
 הנמצאות הש"י בידיעת תהלה שנדבי ראוי , הגמיאה הש"י סייעת שחרש ראשפה יתבארלא

 12הת1 בו, היתלים ודברש יתעפש בשכר זה ננחר בוזשגחה נדבר ואח"כ בבהירה כךואחר
 הנמצאות יסיע השית אק שאם , הה , ועונש בשכר לרבר כרי מחויב הסדר שההמבואר
 רעדם מהיה הגסצ%ת השית ירע אם ואף , שכר יקבל או עלירם שיענש ראם אקבסעשע בהיריי הארח אק אם אוחם ירע 8ם ואף' , מעשיהם על ולעונש לשכר עמן אקהשפלות
 הי הבעל אה שירע הררך על מעיהן יריעה )ן( אחזם ע"ע הש"י יהיה אם במעשיובחיר%
 יתכן לא , בעמלם פוב שכר להם ולחת סרים על להענותם מעשיהם בפרטי משניח אי0אם

 והבחירה השי"ת ייגמז שהם הנ' שאלו מבטור וצא ולוה . עונש ולא שכר לא בבאןלהיות
 ראשונה בהם העיון עעייב לבן , בו ונכללים והעונש השכר לעקר ברכרח קח-סים הםוהדוטגחה
 בו הנתלים ובדביים והעונש בשכר נדבר כך שחר מהם מסתעפים בחס הנתליםוביברש
 הסעיע על יכבד שלא כרי סופתן בקעור זה צל , המשיח ובשת הסתש ותחיתכתשובה

 : נלבד המאמק אל צער לחת שיספיקאלא
לפישרשים
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