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 גיצכם תל Spln~ ק pD1 בין .נ. ת"ז =.וה ההקלו שתוו כס. יאפרק
 ההא האיש שחשלם כרי שלמותו ומעלת מדרגהו כפי דיירם טאישי ואיש איש בכלשתמצא
 נפלאה השגחה תעם הבעלי ממיני אחד בכל השם שהשגיח נמצא שאנחנו וזהו , שלםבאופן
 מהמינים אוקד בכל טאד נגלה ח-1 4פ1 לו שאעשר שלמה-1 תכלית ומק 1 לכללתת

 כלה העדנים סמנו שיתהוו שרבוי )6( שהחוסר לפי השדה עשב את האוכלים קרניםהבעלי
 שם יפה המזק לחתך יוכל ולא העליון בלחי שינים להם לעשות הטבע הספיק ולאבקרנס
 שמזונו סי בן , בראשונה שחסר מה השניה בלעיסה לחצילים נרה להעלות כח הטבעבהם
 ובדגים ובעוויות h"P) פ"נ דף )כחונות רז"ל אסרו , מאד מהיר עכולו שם והעודות כדגיםמצוי
 )מנס ארזא , מתאחר יותר עכולו שם מצוי בלתי שמזונו לפי ובכלב , ומשרף לאור שתפולכדי
 השהה לפיכך מועמק שמזונוו:י בכלב הקב"ה יודע כ"ט( )מסקי 'דלים דין צדיק יורע ע"כ(קרס

 המציא הצפהים מן פענם שאין לפי שדורסים והעופות הטרף ובבעלי , ימים ג' במעיומזונותיו
 בעת אותו יטלו ארס בצורנים להם והכין הציר פן נזונים להיות 'יוכלו בהם כלש הטבעלהם

 לבשל האש במללם להם עומד ההומו הארס שכח , ולרקרקו )נ( הכזע לבשל כדיהדריסה
 בכל והשגחתו השם חכמת על נדין שבה ומרתות וכח קמנה בריה שהיא' הנטלה ומטבע ,הבשר

 לאורך כיתיהם )נ( הצואר אורך בו ששם הנטל שנראה כסו , מהן והלק הלק ובכלהנמצאות
 ליקק יש סיניות או סוגיות שהנהות הן אלו שכל פי על ואף , מענו ליטול עליו שיקל כרישוקיו
 בכל דבקה השם השגחת שנראה שאחר , האדם סין באישי ההשגחה התחלפות על ראיהשהן
 וכפי שלמזהו הכלית להשגת ומין מין כל אל שראוי מה כפן שונים באופנים טהמינשאהד
 היותר באופן שלמותו ותכלית מזונו ולהשגת לשמירתו כלים לו שם וטבעו לסזט שיאותמה
 עד מזבם להם להכק בהם משניה העורב כבמ )ן( מעולה שמירה שצריך ולמי , שאפשרשלם
 לירחם בעת לשמרם בהם משגיח סלע וליעלי , ברעב שיכותו עורב בני לעולם ימצאושלא
 שרחפה לפי שארגיל כש , לידהם בעת ההיא ההשגחה פן נעדרה מהם אתת תטצא שלאעד
 פסה וזה , הררך זה על ומין כין בכל וכן ומכישה לידתה בעת דרקת לה סזפין הקב"הצר

 , לקבל אליו אפשרי הוא אשר חקו לו ישלים שלא מהם אחד לשום יעתיק ולא לו שאפשרסה וכפי טבע שיגזור מה כפי ויטלמוהו חקו לכ"א להת בנמצאים משגיח שיש בהכרתשיורה
 סהתהלפות גדול יותר התחלפות שבהם השבלי הכה בשלסוות מתחלפים האדם שאישיהיחד
 חיש הבעלי בסררגת להיותו קרוב אחר איש שנראה עד , האחר על היים מהבעלי אחדמין

 התחלפות האהבים בין שיהיה א"כ ראה , המלאכים במררנת להיותו קרוב ואחר פרבריםחבלתי
 מתחלפות ההשגחה פדרנות שיהיו סחה ויתחייב , הסינים בין חיים בבעלי שהיה כמוהשגחה
 במדרגה הארם יהיה פעסש זה ובעבור , בשלכות מדרגותיה התחלפות כפי האדם אישיבין

 בנבירה אם עצטו האדם אל האלהיה ההודעה בשתגיע הדרך זה על ההשנהה אליושלבא
 )נתשיט וגו' גדול לטי ותעשך וגו' פארצך לזל לך לאברהם שנאמר כסו בנבואה , בהלוםואם
 )סט וגו' לקחת אשר האשה על מת הנך הלילה בחלום לאבימלך שנאמר כמו בחלום ואםי"ג(
 פרעה את ", וינגע הבהוב אמר נגעים ירי על ההורעה אליו בא רשע שההן לפרעהכ'(

 בן לברק שבא כמו נביא שליח ירי על לאדם ההודעה הבא ופעם י"כ( )סם נדוןנגעים
 לממגנן יווימיתב:ן: ב::%:;נ יה נ ן יששי יע" 2 :גין לן2:נ
 לאביגיל שבא ההערה וכמו תרח פרץ טפנו שיצאו כדי כלתו לתטר הדרך אל לנטוחהערה
 אשר ישראל אלהי ה' ברוך אמר וע"כ אלהית הערה שהיתה דור והנטו דור לקיאתלצאת
 לסלחסה לצאת השופטים יצת שבאה ההערה וכסו ג"ס( "' )סמו56 לקראתי רמה היוםשלחך
 המא על ממט נקמתו השם שיקח כדי לארם המלרית ההערה ההיה DSe1 , לישראללמושיע
 טסט נבות נקמת השם ויקה ואהרג כדי לסלהכה לצאת לאחאב שבא ההערה כמו לוקרם
 להעירם האזהרה ע'ע אם ורומיהן ממאמר ואם מחולי אם ימורין לאדם יבהן ופעם , רביםוכאלה
 הטץ מזה שהן וביסורק , שבידם עונות מעוט לטרק ואם בו שנסתבכו הרע מן השם אלשישובו
 יפות פנים בסבר הימורין יקבלו מאהבה עוברים הם עדים , השם את העובדים האנשיםיבהנו
 וחיברו השם סדות על הגר יקראו השכר ואהבת העונש ביראת עוברים הם ואם , השםלאהבת

עמ'שרשים
 UD )ד( : סמרן 56 אגיע סיוגך כדי מסוקיו 51לקיק1. )כ( : ימי סקס . שראיי )6( ע4פרק

 : גניו עWUnD1 5 זכורם ס6ין . מעורג : דק לק כמלכם5ט"ון
הסבות למטס סר תגיע סמ6י1 . מקוו 65ורך פחיהם4(
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 ויראות העוכר פאהבת עובך והיה אלהים ירא שהיה ביסוריו לאיוב שקרא כמו תהוהעליו
 אליהא אותו גלה ההגדעה מן הצד תה , יסוריו מצד השם משפמי על תגר קרא ולזה ,העונש
 5"נ( )עוג יכסה פגבר וגוה מעשה אדם להסיר וגי לילה הזיון בהלום ואכר הראשוןבכענהו
 ושיכסה בו שנכתבך הרע כטעשה האדם להכיר נהלום לארם ההגדעה תבא שפעמיםיאמר
 לאדם ההגדעה תבא שפעכים ואכר , שחה פני נפשו יחשיך כך וע"י הגופיים העניניםמכנו
 , חזק במכאוב לואר רוצה , איתן עצמיו ורוב משכבו ,ל בככאוב והוכח שאסר כבו הוליע"י

 פניו וירא וירצהו אלוה אל יעתר אכר ואה"כ , ההוא בחלי שסובב הצער ענין למפרוהאריך
 צדקתו לו וישיב אותו ירצה השם אל כשיעתר כי לוטר רוצה , צדקתו לאנוש וישבבתרועה
 ובכושב רב בקהל לו והודה DWh אל שב כך ומתוך עסותיו בסבה היה שהחולישהכיר
 וזה העויתי וישר חטאתי ויאסר אנשים על ישור שאמר וזהו , ההולי לו גרמו שענותיוזקנים
 כמו אחר ממין יסורין האדם על יבואו שפעמים אכר האחרון בסכנה וכן , לצדקה לונחשב
 אמורים ואם ע"1( )סם אטר , בהם שנכשל העונות מן לשוב לארם 'להעיר לו והרומהכאכר
 בשלח ישמעו לא ואם גו' במ:ב ימיהם יכלו ויעבדו ישסעו אם הענין והשלים , פאוןיש:בון כי וטומר לטומר אזנם וינל , יתגברו כי ופשעיהם פעלם להם וינד עוני בחבלי ילכדובזקים
 סטאסר האדם על היסורין כשיבואו כי -אסר , אסרם כי '1ylW לא אף ישיטו לב וחנפי וגו'יעברו
 יפות פנים במבר יקבלם אם ולדעת סעונוהיו לשוב לאדם ההורעה צד על שהוא לווהדכה
 שכרו לו ישלם השם הנה עבודתו לעבוד השם אל וישוב עונותיו על לעונש לו בא שזהויחשוב
 רוצה וגו', יעברו בשלח ישסעו לא ואם וגו' במוב ימיהם יכלו ויעבדו ישמעו אם שאכרוזהו
 הזאת ההערה אחר השם אל לשוב יאמין ולא יפות פנים בכבר היסורין יקבלו לא ואםלזכר
 יכעסו איוב אל בזה ורמז לב חנפי והם ההנופה צר על השם שעובדים שאותם יאכר ,אמרם כי ישועו לא אף ישיכו לב וחנפי זה אחר שאפר זה , דעת בבלי ויגועו הרב אלי הואצפוי
 ולזה השם אל ישובו ולא איוב שכעס ככו ההם היסורין עליהם שהביא השם על גדולכעס
 היס:רין פאלו נצול העני אבל , בקדשים וחיתם נפשם בנוער חכות כן ועל אסרם כי ישועולא
 לומר לנצה אזנם בלחץ ויגל בעני: עני יחלץ הוא וזה העוני יכורי שכבל אחר כלזכר עניוכצד

 או למאסר צריך ואין השם אל שישובו אזנם יגלה העוני פחמת כובל שהיה ההואשבלינץ

ליסוריי
 וגו' קרי עטי תלכו ואם ואכר זה על העונש הכחוב יעד כבר עונותיו על לעינש ולאהזטן ומקרי לקרי אותם יחשיב אבל היסורין כחמת השם אל האדם ישוב לא ואם , אחרים

 : קרי שאינו שתבינו עד כלומר כ"1( )ויקוץ תו' עמכם אני אףוהלכתי
 אף מבא טארבע לרובע יניע שהמוב ונאכר לו, וטוב רשע תלונות בהכר, יבפרק

 ההשגחה מצד טובות הרשע אל 'גיע שכבר האחר באכת. צדיק יהיה צדיק שהואשנחשוב וסי באכת רשע כן יהיה רשץ שהוא בו שנשפוט שמי נודהאם
 אנשיה ויעסיו ובהשקמ בשלוה שתשב עליה שנגזר האומה כללות מצד תאמר כאלוהכוללת
 להתרעם כקום שאין העליונות הסבות )6( סן הממודרת המינית ההשגחה אל דוכה וזה ,בהצלחה
 הנברים רע בהם לעשית ידים הרשע אל ברא לכה השם על תרעוטות שאין שככו ,עליה
 שנה לא לפה עליו תרעומות אין כן , בזה וכיוצא הערוה על לבא וחזק בריא וכחשלמים
 האומה כללות מצר הרשע אל ת טוב יגיעו שלא כדי האומה על הנגזרה הגזרה- אוהמערכת

 הדרף זה על מובות יבואו וכ"כ , בשלוה אנשיה שיעמדו עליה שנגזר בה יושב שהוא המדינהאו
 שתנוצח ואופןיפהרוע גג( רשע יהיה כשלא עליו הפרמית הטערכה הוראית סצד הרשעאל

 אל יגיע הטוב שזה לפי , הכוללת ההשגחה אל דומה שזה , רע אל ספוב עליו ותהפךהמערכת
 אל יבאו שכבר חושנית . מצליח יהיה פלוני במזל שהנולד שיודה הכולל הסדור טצדהרשע
 מצוה איזה או לו שיש זכית איזה על מוב לגמלו כדי וזה , האישית ההשגחה מצד מובותהרשע
 אל לשונאיו ומשלם הכתוב שאסר ההו , ונעיכותה הנפש משכר לטרדו כרי שעשההזכיות שכת לרשע a~wiw ראוי ולזה , בריה כל שכר מקפח אינו וישר צדיק שהקב"ה שלפיעשה
 עבדין דאינון טבוון לשנאוהי ומשלם אונקלוס שתרגם כסו )ג( ו'( )נגריס להאבידופניו

 1 זף )נלגוח נמור שאינו רשע )ד( לו וטוב רשע רז"ל אכרו וכן , לאובדיהון בחייהוןקדמוהי
 כלה החח-ה כל שקיים כסו ורוטה לו מטיבין כזכיותיו כרובין שעונותיו מי כל ואכרוע"6(
 ונמצא וע'. האלופים פסנו ויצאו זכה עשו שהוריד רמעות  שני בשכר ואכרו 5"ט( דף)קד:סין
 כסו רעועים בפרוח , זאת את יבין לא וכסיל ידע לא בער איש אמר הכשורר בדברי מפורשזה

 עשבשרשים

( . ~1(otsp סתרגס כמו )ג( : גר כ5 רטע יניס 1 סמערכח . סט5י1גוח הסבות )6( יבפרק

 רגם )י( 5"1: כרק לקמן  בן oa  חוס טיק ס65 מסרם. (ID1h )נ(
גרור ס6י)י
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 , עד עףי להשמרם שסיים תהו נצחי עונש שיגיעם כדי הוא שוזה ובאר 5"ג( )תס5יס וגו'עשב
 , בריה כל שכר יקפח %א כלומר ה' ישר כי להניד שהיא ההצלחה את טעם דבריו בסוףובאר
 הרע לעשונן רוומנר אשר כאחאב היה לא רק עליו שנאמר ע"א עובד שהיה אחאב סצ'נווכן
 אוהה שכר קפח לא ה' לפני ונכנע בשק שנתכסה בעבור זה כ4 ועם כ"6( 6' )מוריס ה'בעיני
 לפת אחאב ננקע כי הראית לאליהו ה' אמר בנו ימי עד ביטיו הטרה מטנו ובטלהכנעה
 הטובורג מן ראיה שיבוצו ז"ל לרבותיט נמצא ובבר , כ"6( )סם ונו' בימיו הרעה אביא לאוגו'

 כך רצוט לעוברי ויום אמרו , לעהה"ב הצדיקים גמול על הררך זה על )ס( לרשעהסגופות
 מזב וסכר שטשלמים כשם ואמרו ט"3( נ' דף ה' סרק )מריס וכמה כסה אחת על רצונולעושי
 והשלישית . וכו' לעוה"ב לצדיקים טוב שכר משלמין כך שבירם קלה מצוה על בעוה"זלרשעים
 ואם הפובים על אם האחרש על ההשגחה בסבת הרשעים אל טובות יניעושכבר
 בגלל הפצרי בית ונתברך יעקב בעבור לבן נכסי שהצליחו כפו הטובים על , הרשעיםעל
 שנצל לוט בעבור נצולו צוער יושבי גם אלא לוט וכנצל די ולא אברהם בזכות לוט ונצליוסף
 סשה אפר האבות בזכורו רשעים יהיו אם אף הבנים יצליחו כבר הזה הררך ועל י"ס()נר6סיח וגי העיר את הפכי לבלתי הח' 4רבר גם פניך נשאתי הנה המלאך אמר אברהםבזכות
 ררך על הבנים בעכור האבות יצליחו וכן )"כ( )טוח עבדיך ולישראל ליצחק לאברהםזכר
 לאשף הרשע יגיע שפעמים י"ג( )מסע תושא חיל לצד,ק וצפון כ"1( )6יונ ילבש יצדוקיבק
 צדיק בן מסנו שיצא כדי ימים הרשע השריך ובן ן בנו לפני וכיפול כדי הרבה ושליחהון
 מצר ואם הרבה, המין ומזה חזקיהו ממנו שיצא כדי לאחז ימים הקב"ה שהארקו רז"לאמרו

 שהם אתרים רשלים יצליחו שכבר ער מהם להפרע כדי )ו( רשעים שהם אחרים עלההשנתה
 ולטיטום ולסנחריב הרשע לנבוכדנצר הצלחה שנחן כפו הש"י של זעמו כלי להיותםבמותם
 שבם אשח- הף סנחריב על הכתוב אמר ידם על אחרות ומאומות ישראל מרשעי נקמתולקחת
 בז ולבוז שלל לשלול אצונו עברתי עם ועל אשלחנו חנף בגוי זעמי בירם הוא ומטהאפי

 מלחמה כלי לי אתה מפץ נבוכדנצר על נאסר וכן י'( )'סרס חוצות כחוסר מרמםולשומו
 עצמם בעבור אם הרקיעים אל טובות יגיעו שכבר הוא והרביעית . )"6( לרמס וגו' בךונפצתי
 לבם את לחזק נרי )ו( טובה להם משפיע שהשם שפעמים עצמם בעבור , הצדיקים בעבורואם
 שאכרו טה זה דיך ועל , בעול והפליגו קרשו רוה את ועצבו כשסרו לפניו בתשובה ישובושלא
 מהזיק בהיותו הרשע אל הטגיעות המזבות שבעבור הצדיקים בעבור ואם , בתשובהשישובו כרי להם ומאריך חפץ שהש": זה בהפך או הרשעים מן התשובה דרכי מונע שהקב"הרז"ל

 תה , בתוטתם מחזיקים זה כל ועם זה ורואין ההא ברור העומדים הצדיקים שכר יתרבהברעתו
 טובה להחזיק ראוי היה לא הרע המעשה שיעשה תכף הרשע אל מניע העונש היהשאם

 אינה השם את שעבורתם ולוטר לחלוק לבע"ד מקום שהיה לפי טאהבה השם העובדיםלצדקתם
 מניע העבש שאין האדם כשיראה אבל , לרשעים שמניע שרואים העונש מיראת אלאמאהבה
 יעשה זה ובעבור עטש עליהם יגיע לא שלעולם חושבים הרע עשותם על מה- הרשעלאנשי
 מעשה פתגם נעשה אין אשר אטר קהלת בספר ע"ז טעיר שלמה וכן . בעיניו הישר אישכל

 ע"1 כמתמיה לומר ורוצה , ח'( )קסלס רע לעשית בהם האדם בני לב מלא כן אל מרוההרעה
 סבה הא בודאי הזה הרע המעשה שיעשה תכף הרוצע אל מגיע העונש טון לטה אוסרהדרה
 עושה חוטא אשר לנס( 41ומר שזכרנו סבות לב' זה כי ומשיב , רע לעשות האדם לבשימלא
 לפניו בתשובה שישוב כדי אם לרשע סארקך שהש"י בזה שהסבה כלומר לו ומאריך מאתרע
 אשר אני יורע גם כי ויומר אחרת לסבה יהיה שזה ג"כ ובאר , שכתבנו כמו ישוב שלא כריאו
 יגיעו שבעבורם הסבות הן ואלו . עונש מיראת ולא טאהבה יעבדוהו פלפניו שייראוהאלהים ליראי טוב שימשך ג"כ הוא האריכות שסבת כלומר מלפניו שייראו האלהש ליראי טוביהיה

 טוב והטוב באסת רשע ומהרשע לומר רוצה והנשוא הנושא כשנחיה וזה , Yw~n אלהטוביה
 איש רשע שהוא בו מדמין שאנחנו שמה כשנאפר הנושא שנכחיש אפשר כבר אבלבאסת,

 שנכחיש אפשר כבר וכן , בלבו תשובה הרהר שפא מקודשת גמור רשע אפילו צריק שאניע"מ לי טקהישת את הרי לאשה האומר רז"ל אכרו צדיק שהא בו יורע מהשבות היודע שאוליכן
 לבעליו שמזר עושר יש קהלת אטר , מוב אינו מוב שהא בו טדמין שאט שמה כשנאסרהנשוא
 שהטובים שאפשר ר"ל ט"ו( )6'וכ מתחולל הוא רשע שי כל אלעז וכמאטר ס'( )טסלרעתו

 התזשרשים
 6ט ס' ויחזק כמו . לנס 6ת לחוק כדי ול . סדרך זס על )0( : מ15ס כיוס סקייסגמור.
 : סרעס לב כדי )1( : 5סס"י סכגעס 16 מטס 6יזסגסעסס
שאעו : לתריס רסעיס ע"י סלקו חרסטיס . ממסלססרע
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 מה ם ots~n) o~s ירשע סכאו רביםד וכדאגהצק
 מפסק חחתץ שיה ליפול נופה כותלו שר,יה ככד פוב שאינו אפשר מוב וכהוא לעיניםשנראה

 :עי:ף"ן,-1:י%,?מן:?יה טנטון סטט לטמע משע לרעת דנה האסח ררך תל דואת רגדולה רוחרחה רצע אלדגיע
 ש"- ;

 תש
 '- יי-ו לכ', ;. 'הן

 תסלף אים אית שלמה אמר בזה כיוצא ועל ן חלט על הגר וקח-א מצטער אח כל ועםהזיו

החופא ער בתשובה ישוב אלי מסיפא 1אר4רב לפידחדם  נומ1:"5:1מי ש 4:גאשהין
 'י

 נהחקך )3( כהמלחה זה י להברו שליוה לסי דומה י רצעה השם על יחשבועוקדם

 חשאנשים הנם אווזו נתש שרפא ויצטר על, ומתרעם בו סכהש ושא הלחה מן חובולתבוע

ביגעי
 ך רקג ;ז:זה,ויו-

 יקי הונו י,ג'ה' א, ש': הגץ נן'
1??~ 
' "-' 

 nllWS ,ו עוב ןןגיג,ימייי";ן :-
 ומהיש ע,::ת": זבננו

 שמ"-

 שילל א;; ש

%וקוראי ' ןהשוכחים
 מש שמ השם משפפי עליעקים

ויותר לג( להם עדםש הטת תם

 "ךו:ן:,יבשיען 'םען:':י-;ון י' י11,"נ'ג'בךד""ו',:ייי.::"4:י"גסיל,י::י"ו
ש ;שיצ  ררףשנם ש כלל מקום לו אק הסעים אלו שתרעומת טבמד 

-
' ~wa 

מ  1-; 7';י" ראי "'ן יין "עניין שלא קאיו -ותו aD1 יי' "1 קיאי 

 להכחיו2ר וזו ,.' בזה' ח14כלל ז'(ן )ר"מערע
 ק

 נם אבל ,א

 טבע כמו הכולל הטבע מצר ראחר .6 הסבא ע חמותסבווז

מ יהנהק:  ישה(- 5וד 
- ז  

 ז
 הכוצות שהגזרות לפי , באטצעותה הצדיק אל רעודן לניעו כה גזרה עלקה נגזר ממרינהאו

 הנמיהןשרשים

 כפופ! )ן( : חיוחס נורך . כמתייחס ססכרח )נ( : סטט6 סקוס om . ייעין כלאינן )6( יגפרק

גזי
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 / ההא האוטה הלקי היותן מצד אלא עצבן מצד לא המרטש על המולו האומה מלהנגזרות

 וחבריו רניאל שגלו נסו , ראוים בלחי או אליהן ראוים שיהיו בק הרעות עליהם יחולוולזה
 האומה על או ירושלים על שתזרה הגזרה מצד צדקיה בגלות ירמיה יהויכין המלךבגלות
 כללות בעבור הצריק על רעות יחולו מכ יפעם , לנלווה ראובן היו לא עצמן שמצדאע"פ
 רז"ל שאכרו כסו דורו בני על רחטים יבקש כשלא לכרי לי שיחשב העונש צד עלהאוסה
 לבקש להם שהיה בעבור נענשו הרור גדולי שהיו וכליק וכחלק שאלימלך h"D) ג"6 דף)נ"3

 העולם בקיום ויחפוץ השם בדרכי שילך לו ראוי שהצדיק וזה , בקשו ולא דורם בס עלרחמים
 בראבו אם כי ה' נאם הכת בטא אחפש לא כי הכתוב אמר בקיוכו, אפץ יתברך שהואכטו

 רעות הצריק על יחולו ופעם כך, על נענש הוא כן יעשה וכשלא 4'מ( )ימוקד) וחיהפררכיו
 סרותיו על תגר יקיא ולא טות פנים בסבר הימורין יקבל שהצריק ויודע העולם בקיוםחפץ הש"י שלהיות וזה , האוסה 4ל על לכפר כדי אבל העונש צר על לא האומה כללותבעבור
 , פכפרת צדיקים של סיתתן ע"6( כ"מ דף קטן )מועד רז"ל שאסרו וזהו 1 עליהן כפרהשיהזה כדי האוכה כלל על לבא הנגזר הרע כופר הצריק על יסורין הקב"ה מביא לפיכך הקב"השל

 בית עון את ושמת השפאלי צדך על שכב ליחזקאל השם אטר בכהוב פפורש זהונמצא
 אלה את וכלית %ו' ונשאת 1%' עונם את תשא עליו תשכב אשר הימים ממפר עליוישראל
 הא הררך וע"ז , ד'( (Shprnt וגו' יהורה בית עת את ונשאת שנית היבני צדך עלושכבת
 וכבאובינו נשא הוא חליה אכן נ"נ( )סם ואמר מ"6( )סם עבדי ישראל ועתה מיד( )טסיעקב עבדי תירא אל ואתה , עבדי שכ4-אם ישראל על ג"כן ~סעיס עברי ישכיל הנה בפ' שנזכר טהכל

 הצריקיס על באין היסורין שהראים טסטר , ומעונה אלהים מוכה נגוע ,חשבנחהו (אנחנוסבלם
 אבל בחטאתם עליהם ב4ןם שאין כן ואיל מזה ויהסהו עצמן בעבור עליהם שבאיןוהשבו
 רעות יבא שלפעמים והשני . המרינה על או האומה כלל על או העולם כלל על כפרההם
 מחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צריק אין שארם והא , האישית ההשגחה טצד הצדיקעל

 או מהם לשוב לבו את מק ולא בסוף 4ע בתחלה או ידיעה בהם שהיה בעבירוה חמאושטא
 הרשע אל הקב"ה שטשלם שכסו , הבא העולם לחיי לזכות חטא מכל נקי שיהא כדיבחייו יםורין במעט שבירו העבירות אהון לטרק הקב"ה ורוצה הראתה החרטה בהן היההשלא
 מועט על הצריק על העונש יגיע כן , נצחי באבדון לדונו כדי הזה בעתם טובווזיושכר

 רוב b~u) י"6 דף )חעגיח ז"ל רבותינו שאסרו כסו , נצחי לנועם שסכה כדי )ס( שבירועבירות
 עבירות ומעוטזכיות

 נפרעיי
13DD האישית ההשגחה טצד יסורין הצדיק על יבואו פעמים כן ונם . הבא לעולם משלםשכרו לימוני כדי הזזה בעולם שעוצה קלות עבירות מיעוט על 

 כורדא לישראל ענעהא יאה ע"6( ס' דף )"ניגס ז"ל רבותינו שאכרו וכסו )"3( )דנדיםויבעט ישורת וישטן דרה על , אליו מוכן שהא או בו להכשל טתחיל שהא החטא מן לשפרוכרי
 להם הרביתי וכסף הנבטו כמאמר הטובה מרוב יבעטו שלא כרי הה הוורא, למומיאסוטקא
 שיגיעו כסו , הרשע בסבת רעוצן הצדיק אל יגיעו שלפעמים הא השלישית . 3'( )סיעונר

 רשעיים הי שהאבות ספני אם שונים, מפנש וזה שאמרנו, כפו הצריק בסבת הרשע אלטובות
 או רשעש שיהע הן ההוא הורע על בהכרח ימשך שהא מה עונש זרעם ועל עליהם%נזר

 עיר ונוב אחימלך ונהרג האבות חטא בעבור עלי זרע כל על העונש שנמשך כמו ,צריקש
 כסו , רשעש או צריקש שיהיו זרעיהן כל על אדם חטא עונש ונמשך , הטא באוהוהכהנים
 כלומר נחש של בעטיו מהו ארבעה  h"D) י"ר לף כתלך b"P , %3 ל'ו זף )כנת ז"ל רבותינושאמרו
 אם , נחש של בעצתו ארם שחטא הקדמוני בחטא לא אם בו ששותו  עון  בירם  היהשלא
 טן העונש ימשך נלבד האבות על אלא זרעם ועל האבות על נזרה %זרה שלא שאעיפספני

 אבד חטאו ובעברי עשיר שהטה סי כסו / צדיקש שיהיו אע"פ בטסיה הבנים א4האבות
 אבותיה נאמר הררך זה ועל . אביהם בעון בנלות אחריהם בניהם ונשארו ונלו גלותעליהם תגזר חטאו האבות אם כסו או , האבוזז בעון צריקים שהם אע"פ בעתי בניו ונשארוכפונו
 היו לא או מכונם אובדק בניהם היו לא חמאו לא האבות שאם ס'( )עכס וגו' 141ינםחטאו
 סטנה גולים היו לא בארץ נשארים היו אם כתחלה להתעשר או בארץ לשבת לשובישוכו הטוב במדרגה היו שלא אע"פ , טםונם שבדו או מארצם שיגלו פהרוע באומן הבניםיהיו שלא עח- כל להם הנשאר אביהם בפטון עשירים היו א בארצם נשארים הבנים והיוגולים
 בחק עול יהיה ענה האב בעל הבן עמשא לא , הבנים אאו מובלק 4( בחטאם האבאעל הבא העוני או שהגלות זה לפי %מצא . אותו אובדים היו לא מאביהם סכון להם נשארואס

 תהשישרשים

 3ן על סו6 סטטי הנסכר יתגדר סס כי סלט לקמן עיין . %סי לגסס סי:כס נדי)ס(
 סטכדג

 שוזלין )1(
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 לא בן תמות היא רווטאת הנפש י"מ( )ימוקש הנמר יחזקאל זה באר וכבר , הלילההשי"ת
 אל חטא וגריסת השם הלול בדבר יהיה אם ועתי הבן בעק ישא לא aw האב בעקחטא

 היא והרביעית . עלי בענין שהיה כסו כ! נם הזרע על העונש ימשך שאז הראיםהרבים
 , נסיון ג"כ ונקראין אהבה של יסורק הנקראים והן , לו לטוב רעות הצדיק אל יניעושלפעפים

 , גמורה טאהבה השם העובר הנמור הצדיק על הבאין יסורין הן האחר . פנים שלשה עלוזה
 הה , שבנפשו חטא זוהמת או טומאה זו אי למרק שורין עליו מביא אותו השםשטאהבת
 שהא או קרבן עליהן חייב קלות-יראינו בעבירות לפעס'ם יחטא שלא לו אפשר אישהאדם
 הללו ורברס , עליהם לשוב לבו על נתזן אסו הנכה- הצריק ומפילו עשה סצהע בקיםפהעצל
 ומשמאים הנפש טזהמין שהם .מצד מקום מכל לעונש רא-ן P'm עליהן בא  קרבן  טען9%"פ
 בתחלה לא ידיעה בה שאין העבירה זה ובעבור . הבא בעולם טדרגתה למעט סבה הןאוהה
 שבועית טמככת ראשון בפרק נסוובר בפרה צריבה לעונש ראויה שאינה אע"פ בסוףולא
 זוהסא אותה לטרק יסורין עליו שיביא הווו הצריק את יתברך השם ומאהבת ~נ( ס')דף

 יעיקה ולא הטובים מעשיה כפי לה הראויה הכדרגה שתשיג כדי שבנפשוטוכאה
 , דבר)ו(

 המוריי
 נסיון נקראין לארם ידועה סבתן שאין לפי , עוטת לפרוק שהן אע"פ הללו

 ללעולמ הגמול בשער שכתב ז"ל הרטב"ן בעת לפי , אהבה של יסורין כן גםונקראים
 )סגת עון בלא יסורין ואין חטא בלא מיעזה אין שאסר אמי רבי כדברי עון בלא יסוריןאין
 מיתה מאין אלא נדחית שלא ז"ל הרב סובר מימרא. אותה שנדהית פי על אף h"D) גיסדף
 לעולם שיבואו אפשר שאי אומר כן ועל , עון בלא יסורק פאין נדהית לא אבל , חטאללא
 , אהבה של ימורין נקראין שאמרנו הדרך זה על כשהם ואולם . עון בלא יסורין האדםעל
 הרגיש שלא קל חטא איזה זוהמת תמנע שלא כדי האדם את השם מאהבת שהםלפי
 הבאין היסורין מן השני והאופן . פעשהה לפי לה הריאותי טדרגתה אל הנפש משתגיעבו
 ז"ל הגאון דעת ודוא , באומה המפורסם הקרום דעת לפי הא הרביעית הסבהכפי

 , אהבה של יסורין הנקראין חון כלל עק בלי ימורין האדם אל יגיעו שכברשאסר
 הצדיק על יסורין הקב"ה פביא שלפעמים תה , נסיון ונקריתן כלל חטא על באים שאינןלפי

 אתכם אלהיכם ה' כנמה כי י"ג( )דגריס שכתוב כמו , גמורה מאהבה השם עובד הא אםלנסותו
 טובה שמחשבתו האדם כל שלא חה , עונש ויראת שכר מאהבת עובד הוא אם או וגו'לדעת
 הטורה לסבול לבו את לחזק ידו 1ח5 יש וההצלחה השלוה בימי גפורה מאהבה ה'ועובר
 ושלא וההשקט השלוה מתוך כמו והצער העוני מתוך השם ולעבוד מקום של לאהבתווהעמל
 הצריק על יסורין הקב"ה פביא 11"כ וצוקה, צרה עליו בבא מקום 6ל מדווריו על תנריקרא
 וירא וישר הם היה שאיוב תראה הלא , הטובה הפחשבה עם הטוב המעשה יסכים אםלדעת

 לאהבתו בפעל והעמל הטרח למבול יכול ולא טובה היהה וכונתו ומחשבתו מרע וסראלהים.
 רגרי נתאטהו בה ומהק- הקב"ה של טרותיו על חגר קרא יסורין עלי כשבאו כי , מקוםשל

 )6'31 לו אשר כל ובעד ביתו ובעד כעדו שכת אתה הלא אלהים איוב ירא החנם שאסרהשטן
 כשהקב"ה וע"כ נכורה, סאהכה לא עונש ויראת שכר מאהבת השם עובד שהיה ונורע ,6'(

 וירעו הכל יכירו כך שמתוך מאהבה עובדים שאינן המצליחים הצדיקים על האוסריםהארם לבני מתברר ידם שעל לפי )מ( אהבה של יסורין נקראין הצריק על הטין ס"ה יסוריןסביא
 רבותינו שאסרו הוא )ס( 1uvl , השלוה מתוך כסו הצער מתוך השם עובדים ההםשהצריקים

 נהפז2ה שנאסר במעשיו ששפש עליו באין שיסמין אדם רואה אם h"D) י"1 דף )שכותז"ל
 תורה בבטול יתלה מצא ולא פשפש כשובה שנאסר תשובה רגשה ומצא פשפש כו'ררכינו
 שנאטר הן אהבה של שיסורק בידוע מצא ולא תלה וגו', יה תימרנו אשר הגבר אשרישנאמר
 ולא , יסים יאריך זרע יראה שכרו מה סאהבה קבלם הום , וגף פכית ה' יאהב אשר אתכי
 כל המאמר בזה כללו רז"ל הנה . יצלח בקוו ה' תיפץ שנאמר בקנו מתקיים שתלכורו אלאעור
 ביחוד מ( עליו כלוכר עליו באים שימורין אדם רואה אם אסר הארם על הבאים היסורי;סיני

שרטנה
 וטבחיי

 "ליו באין הן אבל , הראשונה הסבה דרך ועל )כ( הכולל הטבע מצר שאינן
 כלומר השנית הסבה נפי עליו באץ אם במעשת פשפש אז כלליח סבה שום מצד ולאבפרט
 תשובה יעשה ומצא פשפש ואם בטעשיו לפשפש לו ראוי וע"כ ן יריעה בהן שיש עבירותעל

 השזבשרשים
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 ש8 קנההעמים ינ פרק אבקיטאטאספר

 החמא טכיר א.נו וע"כ ובסעוף בהורה בקי רוה שלא לפי אם , ידיעה ב"סרח כלוטררירה בבפ:ל יתלה השנפז המבת כפי rw מצא שלא ר"ל טצא ולא פשפש , וירהסהו ה' אליישוב
 על להבחין יח-ע שאינו לפQW1 4 , 3'( סרק )6טת חסיד הארץ עם ולא ע"ד סמנו שתהרכדי
 , שכתבנו השלישית הסבה נפי תה , הוא חטא שלא אע"פ השורין אלד שיניעו אפשר צדאיוה
 נן( )מסן' וגו' יוכיח ה' יאהב אשר את שנאסר ה; אהבה % שישרין בידוע מצא ולאהלה
 בחסרת ר"ל בשלישית ולא השנית בסבה לא להלוזי לו שאין נטור ונבון חכם הוא ואםדגל

 כפי אם הרביעית שאת הסבה כפי ר"ל , אהבה של ימורין שהם בידוע , ובחינתו דוהמאופכרת
 זוהמת למהר בפיה שצרק- קל חמא אטה למרק השם מאהבת שהם טמנה הראשוןהאופן
 לא לו הרצי' בני את סיפר שהאב כסו לה הראויה המדרגה שתשיג כדי שונאתההנפש
 את וכאב וזהו , גדולה לסקרנה לו לטוב שבו הלכלוך מן אותו לטהר אלא ממטלנקמה
 סקופ של לאהבתו והעמל המורת יסבול אם לנסותו השני הניפן כפי ואם , )סם( ירצהבן
 מקבל כשאדם כי , וכו' שכרו מה מאהבה קבלן אם אטר וע"כ , סדותי על תגר יקראולא

 שתניע ראוי היכן עד ירו על ככירין האנשים שכל לפי , שכרו מתרבה יפית פנים בסברהימורין
 הנקראין הן וייסורין מן הג' הנאיפן . גפורה מאהבה השם לעביר תבוסו מקום שלאהבתו
 אשר עון בירו שאין הפא לטרק לא האדם על הבאק היסרק והן , באמת אהבה שלוחורין
 השם שמהסד אבל , נומה שכבר לנסותו ולא לו הראוי הסירוק קבל שכבר כללחמא

 נם אבל כלבר אדם לבני ומידועים הגלוים בדברים ולא , יסמין עליו מביא איזוואהבתו
 אלא רואים שם שאין בטקום ההרים בשקר שהיתה כעקדה אדם לבני יתועש שאינםברברש
 . בלבד טובה מחשבה שכר ולא מוב מעשה שכר לו שיהיה שכרו להרבות כרי וזה ,השם
 על וכן , לאו אם בנייתו יעטור אם נדע שהש"י אחר השני האופז על ותאסר תשאלואם
 ובכל נפשו ובכל לבבו בכל נטרה סאהבה ה' עובי הזה שהצדיק מרע שהש"י אחר הג'אופן
 שכר שיהיה רא:ן שאץ בזה התשובה , הללו היסורין אל צורך מה בזה נוסה שכבר כסומאודו
 כיוצא ועל , בפעל אותו סובל שאינן לסי שוה מקום של לאהבתו בפעל והעמל הטורה בלהס
 הגבורה עשה שלא סי שיתהלל ראוי שאין ג'( 6' )מיכ'ס כמפתח חפר יתהלל אל נאסרביה
 הגבה-ה ועשה פעל  יבר כמי סאלטה כלי חגור והוא לעשותה פוכן שהוא אע"פבפעל
 הצדיק על יסורין הקב"ה טבט! הרבה פעמים וע"כ , הטלחטה כלי מעליו המפתח והואבפעל
 שמתוך גחל יותר לשכר ראוי וידיה המזבה המהשבה עם הטוב המעשה שיסכיםלוקרגילו
 פשהיא יוהר חוקה תכונה בנפש יקנה פעל שכל לפי , השם באהבת לבו יתחזקדמעשה
 סובה כונה לשכר לא הסובה הכונה עם הטוב טעשה לשכר בזה וזוכה מעשה בזולתנקנית
 שכתב כטו נסיון בעבורה ההרגל ויקרא ,בלבד

 הרטב"
 נסותך ולמען ענותך למען כי / ז"ל

 הכתוב פירש וק , סקום של לאהבתו בפעל והעטל הטורה לסבול להרגילך פירושו מ'()יגויס
 טראות בקולות האלהים שבא לומר רצה ג,( )סשס האלהים בא אתכם נסות לבעבור כיוכאמר

 לאהבתו והצעף והעמל הטוח בפעל לסבול להרגילכם האחת , סבות לשתי מרעידיםובלפידים
 המחשבה שתצא ואחר , השם לאהבת חזקה תכונה בנפש יקנה שהטענה לפי , פקוחשל

 טעשה על המורנל שכר לכם יהיה ר*על אל ונשסע נעשה שאמרתם הטוב ותדבירהטובה
 על לעובר הטגנך העונש גודל על אתכם להעיר והשנית בלבר, טובה מחשבה שכר לאמוב
 טנפה כי וכאטר הכתוב פק-ש וכן , נסס( פניכם על יראתו תהיה ובעבור תהו הש"י,דברי
 כשזיע טוב סעשה שכר זה עם לכם והייה השם את האהבה תכונת בלבבכםשתתחזק כרי , העבויה בדרכי אתכם סרניל הוא שהש"י כלומר י"ג( )דנריס וגו' אהבם אלהיכםה'

 וגמא רשלות וצלם או רו-שא הנביא דברי אחר נפרום ואינכם כאהבה ~וברים שאתםבפעל
 ידם על הבאה שהצלחה אחרים אלהים בעבודת רואים שאתם המרוטה התועלתבעבור
 בפרשת סשה אסר , ע"א לעבוד האדם את המפתה הוא הדבר שזה וכב,ד ונכסיםבעושר
 בכם יש פן בר' שקוציהם את וניראו וגו' מצרים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כינצבים
 %בן עץ ההם והגלולש השקוצים העת שעם שראיתם שלפי ר"ל כ"ט( )דגריס וגו' אשה אואיש

 אדם יתפתה שמא ותשש אני ולזה , רמם עע"א האומות עם אשר והזהב הכסף רבויראיתם
 בתכונת סורנלים תהי ההא ההצלחה אהר היזפתו שלא שאחר בלופר אתכם אלהיכם ה/טכסה כי אטר בזה כיוצנו ועל , 1ט' בכם יש פן אטר וכ"כ , ההטו ההצלחה לחמרת אחריהםסכם

 עוברים שאחם וי,דע לאהבתו בפעל שתמב6 הטורח נעבור נרול יווזר שכרכם ויהבוהאהבה
 האופן דרך על מ( הבאש ליסורין מספיק חה , עינש יראת שכר מאהבת ולא גמת-הטאהבה

 השנישרשים
 מססגס . ספגי ס16ק פ*1 )ם : וס נסרק כגזגר סטיק 6ל סרס ג6 סכעגורס סכותמסד
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 העקרים יד ינ פרק רביעימאמרמפר310
 שהכהה הש"י שרצה הם האשן מזה בהכרח ה'א בעקרה הנובר הנסיון ענין אבל .השני
 המחשבה עם הטוב מעשה שכר לו ויהיה הפעל אל תצא אברהם בלב שהיתההמזבה
 הפעל אל שיצא אחר בדבר הנופלת שהידיעה ובעבור , בלבד טובה כונה שכר ולאהסובה
 י"ג( )5ס וגו' אשה כי ידעתי נא הנה כבו ידועה בו נתחרשה שלא אע"פ כ"ג( )נו56יתונע ירעתי עתה בי הכאוב יאסר , הפעל אל שיצא קהים בדבר הידיעה על בהכרח משהלפתהיא
 אכתית היתה הקודמת שהיריעה המורה הפעל אלא בזה ההגיעה לאברהם עתה נתחדשהשלא
 כבר הזאת והיריעה , גמורה מאהבה השם עיבד אלהים ירא שאתה המורה הפעל הגיעכלומר
 , ית' בחקו שני מחייבת אינה בחקנו שנוי מחייבת שהיא שאע"פ המאטר מזה בע"גבארנו
 שתדבר וראוי השרת למלאכי תורה נתנה שלא אדם בני לשון דרך על ידעתי הכתובוטומר
 )5ט ידעתי עתה נאסר מקום סכל נסיון ~pw הכתוב יזכיר זה ובעבור , אלינ: כובניסבדברים
 מאהבה ועובד אלהים ירא שאברהם צדע שהיה על המורה בפעל המעשה נעשה שאז לפיע"נ(
 ל"ו בן היותו אחר יתירו בנו שוחט מהיתו גדול יוהר עובר בעולם שאין , עונש ליראתולא
 סאהבה השם עובד היותו על טורה גדול אות וזה , הש"י לאהבת כן מעשות נמנע ולאשנים
 מן המין וזה , מ"6( תלעיס אורבי אברהם ורע ואמר נאמן באוייב הכתוב תארו לזה ,נטפיה
 אק אהבתו מצר שהקב"ה והן , ז"ל הנאונש שריכירו אהבה של יסורין עיקר הן ,היסורין
 של לאהבתו והעמל הטורח בפעל שיסבול כדי כלומר שכרו להרבות אליו יסורין מביאהצדיק
 פמון אינן היסורין מלו , כלבר טוגה פחשבה שכר לא טוב פעשה שכר לו שיהיה כדיהקב"ה
 בבל ?רי במליצי וכן בו שנאסר חזקיה על שבא הנסיון מן ולא איוב על שבאוהיסורין

 )ד"ס בלבבו כל לדעת לנסוינו האלהים עזבו בארץ היה אשר הסופת לדרהט עליוהסשלרים
 )5ס( בו' לבו גבה כי חזקתנו השיב עליו כנמול ולא הכתוב שהעיר כס בזה ונכפיל נ"נ(נ'

 דרך על הבאין היסורין אלו אבל , בלבד השני מאופן היו והנסית היסכיןשאוהן
 צדע( ה' רבה בבראשית רז"ל שאסרו כמו הגמורים הצדקכם על אלא באין אינן הלהאופן
 שיוע הרעועים בקנקנים בורק אינו כבשכו את בה-ק כשהא הזה היוצר י"6( )ססנ'סיבחן
 כסה עליהם טקיש שאפי' יפים בקנקנים בורק הא ובמי שוברו שהא עד עלט להקישמספיק
 מן המץ וזה , ע"ג( )גכ56יח אברהם את נסה ההאלהים רכתיב הא הייט נשברות אינןפעמים
 וחמנה הסך הם אבל , יתברך בחקו עול אינן חובריו ר"ע כסו הצדיקים על כשבאוהימורין
 שכר לא מאהבה בפעל להעובדים טוב מעשה שכר להם לתת חפץ יתברך שהאסאתו

 הטורח בפעל שיסבול עד הגמורה האהבה למררנת מניע ארם שאץ , לבד טובהמחשבה

 מררנת אע  שאטרט כסו כי אותו, ינסה למה בנסיונו ועומד בעבורה פורש הזה שהצדיקיורע שהקרי אחר ולוכר הוה השל-סי האשן על להקשות אין זה ולפי . "קביה של לאהבתווהעמי
 לאומר דומה זה והרי , בלבד בסהשבה העובד לטררנת שחה בפעל לעובד המעותדהשכר
 מבאר ספק בלי שזה בעשיתן האדם שיחשב די הלא בפעל הטצות לעשות השם צחהלסה

 בתם-ה מכר תה , בלבד הסחשבה על לא בפעל עקיתה על יגיע הסצנה ששכרהתשובה
 שהשיית הנסיט בפעל הענין הוא וכן , לעשות ושמרת ישראל ושסעת , אותם ועשיתםדובה
 הרביעית בסבה שכסבנו במה והתבטן בלבר. הטובה הכונה על לא בפעל הטעשה שיגהרוצה
 מה סכל יותר לאמת וממכים נכון דבר שהא , הנסיון ובענין אהבה של היסורין בענקהזאת
 בארבע )מ( סבה ע מאי ההן המגיעין היסורץ ממנו נעלם שההטל אע"פ ובמשפט, בטשראם כי הצדיקים אל רעות יניעו לא כי כלל ררך ונאסר הפרק לענין ונשוב , בו לדלתנושראינו

 : הם שזכרנוהסבות
 מרשע ולא לו ורע בצריק לא תלונה עליו ישאין השם משפטי ישר שבארט אחר ידפרק

 כששאל % בשאלה נסתפק מרע"ה אפי' ע"6( ו' דף )נרכות רעל שאסרו מה שלפי , הללוהמדות שתי על מתרעמים והחכמים הנביאש היו לטה טעם לתת צריך , לווטוב
 גם ואסף , שאסרנו כטו חח על טתלונן היה וטיוב "נ( )טכוס ואדעך ררכך את נאהודיעם
 תו שינ( )תסיס ום, רשעים שלום בהוללים קנאתי כי , ונף רגלי נמיו כם?פ טוני אסרנצא

 וירמיה , לו ורע צריק שאלת וזה , וגו' לבבי זכיתי ריק אך עוד ואטר , לו וטוב רשעשאלת
 בגלע תחריש בוגדים תביפ לקה אסר ותבקיק '"נ( )למיס צלחה רשעים דרך מדוע אסרנ"ב
 מעוקל סשפמ יצא כן על הצדיק את פכתיר רשע כי עה- ואטר 6'( )מנקוק פסנו צדיקרשע
 טוב רע עושה כל באסרכם וצגענק- במה ואסרהם ברמשיכם ה' רוגעתם אטר ומלאכי Cb)5ס

בעינישרשים
 : סוכרנו ססכ~ט מלרפט סלטוס16טן מזכיני ססנוט ס6רגפ )ט( : סניכרססרניעית

נרי גל 06 גי %ע ינ16 ל6 עכ"ס כלומר .סם
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 וקהלה ג'( )טס הסלפו אלהים בדצו גם רשעה עחשי נבט תם ואסר נ'( ,)מ65כי וגו' דףבעעי

 שמגיע רעוליםיש
nep3 

 הנבאיםבדברי חום )ל%%מ'( הבהקים עשה
 עע( )תפייס לישראל טוב אך בסזשר הספקות סרר שאסף הטו -אסף גיברי ליוהבראה

 ן הכהבנו הש הסבה )3(דרך
 רזויופר מזב אה חיל !

 צדע"
 שריא" סו , טונק טוב צדין שהם לושראל עאייני,1 תכיייזי ~מ",מ אל שיבא רע

 onuap1n1wt~aצוטןן4טה;ג:ין:נגשכחם בלי טתים שהם עד ימיהם נל כתסדת ושלותם חסיד אראה רוטעש ששלום ובהצלרעזםידיללים קנאתי גי ם דמעם הבאר , וט' רגלי נפע כסעפ ואני תהד להכילי לגבראלהמנןק
 ': שטר-מהלב ,

 שכנים ושהם יאפר או , פהחלב לבן יותר שלהם שדגק בטרמה , ובחסונה במראה נאיםשהם
 ליש"י2

ן" כלמר
 עושק ברע והיברו אותם שיקו תסיר כי לברית רעש שהם עני האפר , בלבו שנחשובלאדם

 ן ם ג% 1 עם ישוב לבן אמר , הרשעים אלו מהצלחת הנטשך הרע לבאר זה טוהמשק-

 ש ש ח'נ':.-יו,'י-'צ ן י ושהעהינ =יה ך ,ס
 כפי בנק-ן תמו רחהץ טוני לבבי זכיתי ולריק אלדים עברי שוא א"כ , חיל טרבש עולםשלוי
ש

 אלי%גי אבא עד בעיני עמג " מהשיידי

 אל-

 סוחע ;ומ
 באחרים דםקוהש

 נרבקש ליליות יוכלו אם רושעש אלהחרית

 לשאול יפלו סמנו שיחליקו לד,יותשבע בסקוס להדבק יוכלו לאםספק

'%נ,:'"יפ ש','(ן.-a"t~w- ק:74נת""ממ:7בגג:","י;,ן
 בשתו סועפ דבר ההטו ביום כלומר בהקחן בשישן האדם שיתלהם החלום וכשיצור , וגיכרגע

 דרך על לו בצריקורע 'למעזיר- קיר לו, וושוכרשע
nnrw:ששמ"שען5ן" ש ןנ!% 

 ::ישי('

 רב'משנכר כסנהנעלי מןגיני ק"

 נחסכת השסי
 פיך

-
 ה גי אוהי רחהרת 'דית 1

 קץן5י:י::י":.ג:':%,וןןיינסון'ע; "11יק"'יגגו%1יין
הושטףשרשים

 כוייס גסס וכו' סרע סיסיס )ג( : זס ולסגי ל* כלימר סחי". 5טשצ כדי )6( ידפרק
 6"ש 6עס"כ טוב סיסיס ירסס 65 סדעח סנתחלת נסרק . סכתנט ססגית ססנס )נ( : ססירון50
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 התלותמלהםן ש ולבבי שארי שהיא וכחותיו ף' כייודע

::ן,.:ני
 1:ו:ג%נ::יק1 :ן;:ני שעש":%

 2יבקשחי%ז:ןןג4נן121ןןייםי1שג%ש
 פחסיקיפראלהיכן

 אטף שהלך הררך וזהו הנביאים, ע"י שנעשו והנפלאהז השליחם )1( ר"ל טלאכווזין-,כל

 ן,ת ל4 ע הרנת .:ע:יני:י::ג שי,',י1יי,.ו:." ומה מופרק

 :::ו::ן ני::::;ן ינע;יג;"ן,טן:ד::17 ,ונ,ניךיךיין:י,ן,
 ן :2נ %2 גגם עןגג112ג,ג:%:ג גן%נבגיג'ט דת%עיוגגיא.

 ושלאדול 1,1 ו,:;ו סלהו 2ש 2 ה ועפם דהרם, מפי לושנאסר

Qrnsיי , אדו וייה ו,'ינ;י ,;.'ו.נ דוהה :ן שיק!;. ווי , שוי החק nDD .זן שנהקן 

rta
 הדבר על סעל:נמם יומ

 ק
 סבת שיודע אע"פ חיץ ש המצמעך '

 ה' אתה שידיש 1י ודע כלו )'רמיסק( אליך אריב כי ה' אתה .wY~ שאסר ירטיהטאכר

 ו"יב4"יו',יין":,'ו('יונ"יו ייידגיי. npy vne'נ
 מסיים היו אבל , כלל אטף שנסתפק בדרוש טסתפקים היו לאו שדנביאים בזה ליההנראה "ישעי לן'תי:::גן:':נג:י 'מ:י:י"י"

 צפ:שייןפ1,12)ןידויגע.:ך
 ג מלגמי::", avnno' :לנגז נ~זגם;י
 היום שלא עששע"פ נלומר 1 צדיק ן," צריק אסר שלא 6'( )5ם ממנוצייק

 שאינו אע"פ טסנו מ הרשע " דמעשיגיע במד טתבהג ההה למהמהרעם
 את וטבקשין אותו רורפין והיןרשעים

 היק לא הסותיוהוא 8תרעטסם כזושהי' גם זה ע"ר
 חיים טארץ%ממוניתנו

 ףושטו
 ולא ילאי% ו

 נון ההה טח"אלרית וחשבו ועיז 'יעתי"6(
 בידםשרשים

 %1::, וקן ל;ל,;יו :1 :2:י: :ין זפ, ,שן
p-eטן:"גג%"1ל:ג"קיי;%,ג:ג 4 י"מ ,חק%י%יג=":. י 
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 במבה שבארתי כמו הרשעים טן נקמתו לקחת כלי דדשע מן השם שיעשה ישר משפטשאין לפי אינו )ו( הזה התרעוטות וסבת , )סם( לחלליהם הראיתני אז וארעה הוריעני וה' כמ"שבידם
 שאמר ההויו , השי"ת משפשי את לחשוד האנשים את שטביא לפי אלא , לו וטוב מרשעהג'

 שאסר טה דרך על וזהו 6", )מנתק ונו' משפט לנצח יצא ולא תפונ'תורה כן עלחבקוק
 רבע אין המשחת והסקור הנרפש שהמעין שכמו ר"ל / כ"ס( ותפקי ומ' נרפש פעיןשלטה
 טעינם היזה 'על מצמערים להטת כפנו ולמסתפקים לרואים אלא למקור ולא למעיןוההתק
 שהימירין יורע שהוא לצריק ההיזק אין רשע לפני טפ כשהצדיק כן , נשחה ומקורםנרפש
 כשיקח לטקום דרכים שהרבה ג"כ ויורע שבידו "ונות מעים לסרק לפובתו הן עליוהבאק
 או אריה או נחש עךי לצדיק חטאו השם שיפרע בק אצלו הכדל ואין רצונו מעוברינקמתו
 באים שהם לפי הרואש לאנשים הוא והצער ההיזק ואולם , הרשע ידי על או אחר חיבעל

 סטנו צדיק שהוא פלוני את מזיק והוא גמור רשע פלוני הנה ולומר הסס במשפטילחשוב
 שהנה , האטת לפי כן שיהתה לא , ישר סשפט זה שאין לאנשים ויראה גמור צדיק שאינואע"פ
 שהרשע ר"ל , 6'( ובנקוק ימיהו להוכיח וצחי שמתו לטשפט ה' שאטר זה באר עצמוחבקוק
 בטכאוב ירו על הצדיקים השם ושיוכיח ברשעים משפס ימו על השי"ת שיעשה כלי רקאינו
 אבדון הרשע ושיאבד הבא העולם לחיי שיזכו כדי שבנרם עונות מיעוט לטרק כדיוצער
 מזה והעילה . והצליחו בבל מגלות עלו וישראל נבוכדנצר זרע כל שנאבר כסו , כרגענצחי
 או מורתו יבחן דבר וכל , לרע תכליתן הרשע והצלחת לטש תכליתן הצדיקם יסורישכל
 מהם שיש לאחד אחר והחכמים הנביאים דברי כל יבינו הדרך ובזה . התכלית כפירעתו
 בהשגחה הדבור ויספיק וירמיה חבקוק דרך על שדברו ףש , איוב או אסף ררך עלשדברו

 מן עתי שאינה אע"פ שההפלה לפי , בהפלה הדבור ההשנחה אל שנמשיר וראוי מזפרק : שכתבנובסה
t~ppיורה התפלה שקבלת , ההשגחה מן מסתעף ענף הא הנה התת-ה 

 שדומין בהשגחה כאמין כל על ומחריב ראוי דבר ההוא , שבארנו כסו ההשגחה עלבהכרה
 שלא פפני אם הוא הנה צרתו בעת יתפלל שלא מי כי טרעתז', להצילו לו מועילהשהתפלה
 ואם , כפירה ושתיהן )6( הצלתו על השם ביכולת יספק אבל בה שהימין ואם , בהשגחההנמין
 יספק אבל דבר כל על יכול שהאל הצלתו על הש"י ביכולת יכפק ולא בהשגתהשיאמין
 האדם כל על וטחוייב ראוי דבר וזה , הפלתו שתשמע ההטבה זו לכמו )נ( ראוי הואאם
 הטובים מעשיו גמול ה% מהשם לארם הטגנה שהטוב פאמין שהוא לני ה% הלא זהעושה כי )נ( , צרכה לאל מלהתפלל זה 'בעבור שימנע ראת אין מ"מ אבל , בעיניו צדיק להיותשלא
 על כי בו' צרקווזינו על לא אומר הכתוב שהרי נכון בלתי רקת וזה , חיחסע ה' חסדלא

 הנמיר החסר צד על ברואיו כל על ורחמיו הש"י שחמדי לפי ס'( )דגש רובערחמיה
 כל,ם רז"ל ואסרו מ"6( )6'31 ואשלם הקדשני מי לאיוב השם שאמר ה% , הגמול צר עללא
 שראת 0ה ולזה , טלית לו נתתי ולא ציצית ביית לו נתתי ולא מעקה או מזחה ארםעשה
 , הטובים מעשיו שכר לא הגמור החסר צר על הם טהשם הפגנתית הטובותי שכללהאמין
 תקנה שההפלה מין בלחי או טוכן המקבל שיהיה הן מוכות טאחו יגיעו כבר הצדומזה
 נטצא משום בו וכיוצא זה שיגיע שא"א טה ההוא המזב לקבל בפבעו שאינה הכנה האדםאל
 העליונות הכחות שכל לפי תה , מלאכותיה ואם טועים אם אחרה הכנה בזולת )ד( השםזולת
 לקרר והמים להטם האש שכח כמו כי , המוכן צד על אלא גי( יניעו ולא מוגבלות )ס(הם
 על ההפך ולהשפיע לשנות בירו %ק ולאבר לרוונ למתמיר טשל ררך על מאדים כחכן

 להצליח צדק כח וכן , לקרר האש ביר כח שאץ כםו לכך סוכן המקבל ההיה אם )ז(הטקבל
 הטים ביר כח וכאין כטו המקבל על ההפך ולהשפיע הה% ההר-אה לשנתי בס-ו השיןולהעשיר
 רז"ל אורזי בארו הרבר וזה , העליונוה הכח.ת שאר כל הדרך הקץ במקרה אלא )ח(לתפם

בפרקשרשית

 . יסר מססט ס6יט לסי 6ינו לד( : יחליסוחיסיט
 : ת~5ס יסר פססטסוייגו תומר עגמו סתספט על מחרעס סיס 65כלומר
 נווים ונסחי סי, . כסירה ושתיהן )6( מזפרק

 סל6 נענור "SSD~S סנתגע כצוחר . זספסס כי )ג( : כ11 לטונס . ססטנס זו לכמו )נ( :סס"י
p~lmוגו' לפי מטעם ס61 גנדיק עלתו 6ח ; 

 ס% וכו'. טנעעו 6ס לחרט מכנס נגולח)ד(
 וסיף סכגס סוס סזס סטת נפגעה 5ססי"חסיס
 ע5 6ל6 )ו( : u(Qp סי ע5 . משנלוו! )ס( !מצחר
%Ptno - 

 5קגלסעו5קס.: כמוכן דגר 6י!ס כסיס
 חוכן כססתקכ5 5כך חוכן סמקתן יסיע 06)ו(
 ו5סססיע מטגעו לסגות לו 6"6 ססריגס5קכל
 לסטת למס 6"6 סע5יוגות סכחוט כן , ס6פכת ע"י . כמקרס 6ל6 )ח( : 16ת1 לר.רונ ס65עליו

גטקעס
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 קח(., בשך ש" ארה ל,, ntfp ,ו. ":ף" זינ'גן,

ק Pe~n כנויותי  תמוז 

 אק ואמר הקב"ה -לפני גבריאל עטך הצדיקים, את ואציל הכבשן את ואצנן ארד עולםשל

 נרייק "י";"."ןיןפן~:גי wnilao~ 1גן'וך:::ן
 ,%% fifiDa"P1tnN~nw :ינעי"ייגיא1מ1'

 14 :יגס שנ::ע:::4ס:ש"יין":נחי
 יותר טהסתלפדים הפוכן עליחול

 זסבלי סוכן דבלתי על חולז קה
1Utwff1D1" 

 לאחד
 טבלי סיכן הבלחי מעל יותר הסוכן על יגיע הכוכב שפע כ! לאחר שיכהן סטה יותרטהם

 1 'י י י ג רצון הפקת ' טצר היהמהכוכב
%%  ולהתפללשו לו %ישתחמו 

nnta"tfal(i) ובעבור , נעלמת בהז בה 

 יד על טענו ק יישריטו,הב

 ףפע"
 וכפי ן טבע[ נזה- אל פ4

 יגהיק ולת
 ןבלבר

 ואונעל , לכניו לפוערש הליחותלשלשל פעור בעל כמו וזה כלל, הרצק צר עללא

 ::עתך ~.!ע,:י",נ" י.'ג:יגיו'ן,"1.י5"?בי:םגון,ך ,אותו צר הבלתי אל ונזיק הצריך אל יגיל ' י צריך נלתי % לנךש1%צרין
,נ,ן4:,,ך:ע.;",(!ן, הנלא לרצות כח בידו %ש , הרצת צד על כניעא הן כסנו ר,מגיעות שהפעו4ויז לרומ"יאלא ltA'V 4~ מ'ייי ןןוש:יךן%""ןניץ1:מץי,ג;ןג,'יייעיייני,

 נך~::,ני"
 .;;, י.נ;',.";".ך, ך",.', "ע:ות' יןין ן

 ,'והעצטז התפלה ירי על רוקמר עבל%ן כ הרוע בהכליתהמתפללעשאף

 צר כאשר עתה אלי באהם ומרועלומר ףיו על והש"י חסד דילגתנשל
 ר1משחיר אמר , ועת עת בבל שבים לקבל פשוטה ויטינו חמד ח8ץ ה% הש"י אבללכם,

כייסיענישים
 ש'" :: אביהו ,שס י" :.%(י"1,עויעה%31קע-",:עג

ענפים
 !נ%טק ילוה ]6[ מזפרק

 לסי
 סם ססיעניוס

 :מן 31? ו
 ונ ק

 ולפנק" ן
 סק :מס

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



 816 קנח העקרים י? מז פרק רבקי מאמרמפר

 בעבור לא סלפית שברחתי אחר הצרה מתקי תפלתי שתקובל ראוי היה לא אם אףכלומר
 : ויענני ה' אל לי מצרה קראתי ההו אווזי, מלענווז נמנעזה

 משום נפור חסד שיקווה אפשר ומאי לפי תה . נסצא שהם על גמור חסדי להשפיע כרוכל עלתו אחר נמצא ואק מהשש ממשכים סושפ2ףם החסד מעי כל יזפרק
 שהשא אחר כי , וקתם נכור חסד טמנו הנטשך החסד שטוטה א"א משתנה היה שאםטשהנה בלתי הרוש המשפיע שיהיה האחד . תארים ר' הה% במשפיע נמצאו כן אם אלאנטצא

 כסו ישתנה שלא ה' זולת נמצא ואין , משתנה בלתי קיים החמר )6( שיהיה א"אמשחנה
 נסצא אחר עור אל צרעי בלתי הוצא הטשפ"צ שיהמה והב' . הב' סהסאטר בפ"בשבארתי
 במוח יהיה לא זולהו עזר אל צריך קיצה שאם , דושא האוב או רומא החסד בהשפעתזולהו
 כרבחות מבואר ודוא , הרפא וחור בהסבא לא אם ד"ק% ההסד שיתמיד החסדמקבל

 תאסר כאלו לחה ml~P אחרת סבה או ענק עפהם כששכים דבר על ערו שהםהעלענות
 שלא בע~מ נסצא %ין , בזה וכיוצא מוב כוכב אל יביפ או כבודו בבית )נ( הצומת בעלשהיה
 רוקע )נ( לבדי שמים מפה כל עושה ה' אני רבתוב כמאסר רוטשי אלא זולהו עזר אליצפרך
 שבזלת בשוה הפכים ב' על יכול ההש הסשפ"צ שיהיה ה,של"2י . יו( )יפעים מאתיהארץ
 רתכו אל ופעם רבר אל האדם יצטרך  שפעמש , עת בכל חפצו להחגג המקבל יוכל לאזה

 העליטת מהכחשן ירא והוא , שלום יצפרך ופעמים טלחטה לעשות טשל דרך יצפרךשפעמים
 אין הבנק ש יורה לא החרבן על והמורה משלום על ירה לא המלחפה על המחיהשהכוכב

 על יחיה לא המחלה על הפורה וכן , לשלום התואתו להפך המלהסה על המורה בירכח
 אא"כ לו המצמרך החסד אליו שימשך בפוח להיחג החסד המקבל טבל לא וה"ההרפשה,
 הכתוב אמר הורי אלא עץ ימל שיהוה בעולם ואין , בשתה הפכים בן על יכול המשפיעקקיה
 ההטו הסשפ"צ שיהיה ההדן , מ'ס( נסס וגו' רע ובחיא שלום עושה )ד( חשך וברא אוריתר
 קרו על מעכב יש שאם , רצונו מלעשות ירו על לעכב עצל אחר נסצא שום יהיה שלאבצי
 על קכב שאלי א הה המשפיע מן הפקשש החסר אלי נפציע החסד מקבל בטוח יהיהלא
 ביר שיעכב סי צוין היו על לעכב השם יכול השם זול" נסצא שכל מבואר והוא , זולתוידו
 , ע( )6יונ תעופה מה אליו טופר מי שיבט ומי יחטוף ה! דבתוב אמר רצתו, יעשה ולאהשם

 אר רי:ניע החסר בירו שיתקטם וישר טקבל במוח ~rP כמשפוע ההארש אלוובההחבר
 מבהיר ד"א תנאים דו-' אלו יחד בו שימצאו השם עלת נסצא שאק ואחר . הטבוקששיגיע
 בפרטת הכתוב שתו באר הרבר תה , זולתו נסצא סשום חסר שיקווה או שיבוקש ראוישאין
 לישראל ה0צירין שהכותים שלפי ובארו 5"13 )ונכיס ונף ה% אני אני בי עהה ראודאזינו
 אוכלו ילחימו חלב אשר בו חסיו צור אלהימו אהה יושפרו להצילם יכולת בו אין שהשםחושבין
 שה% העליומת הכחטן כשאר רוא אוראל ולאלהי חושבק ובהם טורים הללו והדברים)מס(
 על כח לו 2טאק דבר כל על יכול שאעו או עסו אחר אלוה עזר צייך שה% או שנויטקבל
 שהיא השם שאין באר ולחה , ירו על שמעכב זולתו אחר נמצא שיש או בשוה הפכשהב'
 גףקצ בזברה שהוא בהפך ה% הענין אבל aen, כדואר העליוטת הכחות כשאר ישראלאלהי
 הוא אני אני כי עהה ראו אסרו ההו , משתנהבלתי

 כלומר.
 *-מר 2דטל בעלם נמצא שאין

 ר"ל מ'( )'לעיס קרוש יאסר מושוה תרמיתי סי אל הנטר , השם אלא רפא אני אני  עצמועל
 העם ואית יום אל סיום משתנה )ס( א ה זולתו נסצא שכל קדוש שטומר השווי לושיוניה
lh1Wעל 6עם ברל  שאיש הש אני אני לשון עלע יפול לא ח"ה , נשתנה שכבר אחסול שהיה 
 להיתו השם אבל קים, אחרהאר

 בלתי
 יאסר וכ1 הוא, אני אני עצתו על לוםר יכול משהנה

 שדוה אאו העם שה% יתנרך שע אלא הכפל שה יפול שלא פ"נ( נסס ה' אנכי אנכיהנכש
 וזה שנף, מבליאתטול

 רשז(
 )דגרת עמדי אליתם שק אח"כ %פר ל0 הדאקה התושר על

 %ע a~D1 . חר קתהער על לרמח בשהי הפכש הב' ש כה לי יש כלום. )סס( ואחזהאמית אני "ק אחר %סר הב'. התשר על לרםט טזולתי .חי ונ בפעולתי צריך שאיני כלומר5שנ(
 טלששות יוי על לעכב שיוכל עלתי נמצא שום עאין כלותר הר' התואר על לרמה מצילסירי
 אלא כגולתו החסר שימשך אשן תנאים דם" אלו בו ששצא זולהו נסצא PNV %הר .רצוני

 טטמשרעשים

( 5זס ג16וש ? גס 610 כי סכחוכ וס כוכו סןגש6 5סי מיאה. נקוי 9יס ההמד )6( יזפרק

 חוק עיין וגו/ יום 56 מרוס ממנגס )ס( סעגק: גמססיע! נססחטח %סטגס
 . כך 6טי 61מר )1( : גא6 פ' גריפ עקמן כן נס 5ו סמיוחד ענע1 גמקוס . כטוו גנית)ג(

 מא %י 6ני כי עטס ר16 כנזכר סכחוג 6תר מי ודרורן . מקקי סקרן רוקע )ט( :5גמיטחו
 וא' לקמן עית . רע וני6 ס6ס שמס )ה :6עי
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ובעקרבם מץ יז פרק רבייךמאסךםפי318
 הן עם כי ה' אל ישראל יתל הס12רר אסר ו6ה , בעברטסנו

 כלומר )ז( קע( (otscn וגו' החמי
 זולתו נמצא שום אין החסד צד על אלא הגמול צד על אינו טבקש שאתה שסה וף אלקוה
 ולא ר"ל החסר ה עם כי תהו . כלם והטובות החסרים מקהי לברו שהוא הסר לעשוהשיוכל
 יכול 12אינו סי לפני אדם ההפלל שאיך , לזולתו ולא אליו ראויה התפלה תהיה ולזה , זולתועם
 שיש מי לפס אלא יתפלל שלא השכלי'ישפוט שהכח , בקשתו את ולעשות שאלתו אתלתת
 נמצא אם שאף ווה , השכלי כח מצי ותא וכחפלה וושהעוררהז . בקשתו לעשות ה-ולאל

 כחשבונו לחשוב השכלי הכת יתעורר להתאוות התאוני הכת שיתחיל סדי אלא )מ( כןאינו התאוני הכת מהתעוררות היא שהתפלה שמיאה ס'( )מס ה' שסעת ענפם תאות אומרהכתוב
 אל יבול שהוא השם ע"י אלא יושג לא עההו וכשישפות , הד"א ההאוה בו שתושג דרךלבקש
 , הסהאןן הכח אל התפלה שסיעת הכתוב ייחם התאוני הכה מצד היא הראשונהשהתהלה ולפי , יתברך אליו להתפלל שראפ יגזם אז , ראוים הבלחי על אפילו חסד וסשפ.ע דברבל
 המתאחה הכח מצד ההש דעעפלה באלו ה' שטעת ענוים תאות הכהוב שאטר טה הואולזה
 והכה )ט( השם את ולאהבה הטוב אל האדם את המעורר השכלי הכח סצד אלא בןואינו

 הענוים תארז  ששסיעת לבאר אעך תקשיב לבם הכין הכהוב סיים ולזה , בהפךהמתאוה
 , אזנך al~pn הזז לבם תכץ וזה , בשם להדבק התפלה אל השכלי הכה שיוכן אחר אלאאינה
 לרנטעל נאכרזבן

 לסי
 התענית קבלת שאפ" מכאן ע"נ( מ' דף ותעלס ע"נ ע-ג זף )'ומ6 ז"ל רבותינו ובארו י'()דג") דבריך נשסעו אלהיך לפני ולהתענות להבץ לבך את נחת אשר היום

 יקראו מרם והיה הכתוב שאטר חהו . הלב הכנת מצי התפלה לסבלת תועיל שיתענהקודם
 ולהתעשת להכנע או להתפלל עצמו השכלי הכח כשינין כלותך ס"ס( )'סעיס אצנה.ואני
 ורוזענית התפלה לעשות מדברים הם ובעוד אענה אני בפעל והתענית ההפלה שיעשומרם
 להתפלל שראפ הסכלי הכח שיגהר אחר ובלבד , בפעל שיתפללו קודם ואפילו אשסעאני
 , רבר כל על יכול ומהאל בלבי הנוהן טצד לא ההשגה אפשר ההש ושהדבר דגה הדברעל
 כן נם האפשרות שיבחןאבל

~YD 
 לקבל הכנה בו יש אם הפקבל

 החס-
 בכח אין שאם , ההוא

 רחטים, עליו לבקש ראם אק לקברו בהקו שאין דבר ושהוא כזה נדי הסר שיקבלהסקכל
 שהרבר אע"פ כאלכסנרר העולם כל על שיסליכו לשם  שיתפללשמי

 אפש-
 שרשל הנוגען מצך

 על התפלה מצד ימשכו הש"י שחסדי זה, בעבור האחר מן טוב השם שנע ולא טמנו6ה טוכן יותר איש בהם שיהיה שאפשר , הארץ יהובי כל על לטשי ראוי אדם כל אין כיעליו לדוזפלל ראוי אין לו והדומה כוה גדול הסד שיקבל הכקבל מחק שאין אחר , דבר כל עליבול
 וט' ררנך ה' ~ל גול המשחיר אטר זה ועל )י( לקבלם בכחם שיריה סה נפיהטקבלש
 בחכסח הלוי הטקבלים וראויות האדם אל הכועלש הדברים שבחינת כלוטר 5"1()תסיס

 . : בזולתו ולאהשם
 יריעת למלק אוהם שהביא לטה קרוב בתפלה לפקפק האנשים ומהביא במדת )6( יתץלפרק

 טהשם שנגזר אם מחלוקה הדבר ימלט שלא אוברים שהם וזה .השם
 תועיל איך נגזר לא ואם , הפלה צריך אין נטר ואם , ננזר לא או מה איש על סה טוב)נ(

 אל הרצון טן השם ישתנה שלא נגזר שלא אחר טוב gv~' לגיור השם רצון לשנותהתפלה
 שימץ אל הטעשה בשרון ירעיל שלא יאטטו זה ובעבור , רצון אל רצון מלא ולא רצוןלא

 להנצל או סו( מוב להשיג התפלה התמל שלא שאפרו בן , טה מוב בעבורו כהשםלאדם
 על כמהסיה אסר אליו ונטה הרשעים בשם הרעת זה מוען איוב ונטצא . עליו שננזר.מרע
 סאטינים היותם על הרשעים יענוש לא טדוע אדם בני במעשה המשניח הוא אםהשם
 תו' עמם לפניהם נכק זרעם חיל גברו גם עתקו הניו רשעש טרוע אטר הוה הרעתעל

 בו נפגע כי נועיל וטה נעבדנו כי שדי טה הפצנו לא דרכיך ודעת טסנו סור לאלויאסרו
 , נעבדנו כי שדי טה אסרו וזהו , טהגיל המעשה כשרק שאין היה שדעתם יבאר הנה כ""()6יונ
 שמזר אחר חושבים לרוותם וזה , בו נפנע בי מעיל וטה אטרי חהו טועילה ההפלהושאין
 גססך במה הדעת לנק איוב שנטה ונראה , צד בשום שיתבמל אפשר אי כה רעה האדםעל

 לזהשרשים

 פ5 גו5 סמס1רר 6מר !עא )י( : סממרייסשיכריס ס6חס 16 רש5 . וט' ס' 56 קוס כקמר )ז( :1נ1'
 עתן . וכו' דרכךס' רמי 6חס !6ין גמור לדיק סריגך געיגיךמסמס

. 
 !גסכ"מ גסכ"7 לקמן מזם

 : כענין לוס ג"כ ג16ח 610 כי נ"6 ונפרק ספ6וגי סכם סיממה מדי 656 )ח( כוס!5גמ51
 16מ1 מלחרס ססח16ס 6מר 11SP 656 51כקסדגר ידי ע5 וכו'. ס6גסש ססני6 מה )6( יחפרכן סוס ע5 הכשעורר ססכ5י לסגמ 60"6 כהמרוט'.

.
 נ6יס גחפ5ס מסקפקיס ססס

 : מוג  פיוס . מס עוג )כ( : סקס ידיעת5סכחיס מסמס ססו6 . גלפך סמס16ס הגח )ט( :תדגר
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 817 קנם ונעקרים הה פרק רביעימאמרמפר

 לא כי רואה אני הנה כלומר כ"6( )סם סני רחקה רשעים עצת טובם בידם לא הן*ה
 מהם להסיר מעשיהם רוע תיק ולא )נ( טוסותיהם ירבו הטעשה כשרון ע"י שלא טובםבירם

 המלהית nswn כלומר , סני רחקה רשעים עצת כי אוסר אם כן ועל אליהם המניעותהטובות
 אוסר אני כן ועל סיר"גוזי רחוקה היא )ד( ימיהם בטוב שיבלו הרשעים אלה עלהיעשה
 הרע שיגיע ךאוי היה פועיל המעשה כשרת והיה בגזרה הכל יהיה לא שאם בגזרהשהכל
 חנלים אידם עליפו ויבא ידעך רשעים נר כמה כי ק :איננו , מעשיהם בעבור דישעיםאל

 כלומר אידם עליסו ויבוא נרם שידעך נראה רשאים כסה )ס( לוטר רוצה )סס( באפויחלק
 שנטוו קראה וכזה , הרעים מעשיהם על באפו חבלים השם להם ושיחלק הרעים פעשיהםגמול
 לבטל התפלה או המעשה כשרון יועיל ושלא אכת שהטרה האוכרים הרשעים לרעתאיוב
 ידועה במדרגה בהיותו המקבל על יושפעו העליונות שהשפעות נכון איננו הדעת וזה ,הגזרה
 הטוב הכונע הטו הנה ההוא השפע לקבל "צמו האדם יכין לא אם , לקבלם ידיעהוהכנה
 יקרוש לא חלוא פלוני בשנה בבאותיו שיצליחו משל ררך על טה רוש על ננזר שאם ,מאצמו
 תצלחנה לא ארצה תבל פני על עזו טטרות השם סטיר אם אף ההיא בשנה פרעולא

 אח ולפי , לקבלו עצמו הכין בשלא ההוא הטוב מעצמו התונע והוא וזרע חרש שלא אחרתבאותיו
 תה המעשה מכשרון ידועה בסדרנה עליו נגזר הוא הנה פה טוב האדם על שכשנטרנאסר
 או מהרוע יריעה בטדרגה בהיותו נגזר הוא הנה מה רע עליו כשנגזר וכן , התורה יעודיכלל

 או לטוב בהכרה הנזרה תשתנה ההיא ההכנה או ההיא הסררגה וכשנשתנה ירועבהכנה
 לכל שינתן או שירוט או ששולו פלונית שבמדינה הערלים כל על שגזר כמלך חהלרע,
 לרע מעליו ובטל רוהיא רגזרה ספק בלי שתשחנה וממול מהם אהד ועמד תהב כסףאחד
 וכשרת הטוב בעשית ההשתדלות היה ולזה , ההוא באיש שנתחדשה הכנה כפי לטובאו

 וזה , הגזרה מעליו לבטל או האלהי השפע לקבול הכנה שהוא רבר בכל והכרחי טובהמעשה
 מרבית ק"ל דאי פאי אסר ראש ששרי חזנהו לסיסלא אקלע רבא 9fft רבותינו למאמרמסכים
 בתורה עסקו זילו להו אמר נ'ן )ס"6 אנשים ימותו ביתך סרבית וכל ביה דכתיב קאתינאעלי

 המקבל בהיות הנה הן האלהיות שהגזרות מדבריהם שיראה , יסיך ואורך חייך היא כידכתיב
 הוא זה ובעבהי , ההא הגזרה תשתנה ההיא המדרגה תשתנה ואם ידועה ומדרגהבהננה
 התשובה שתתיל הוא הצר וכזה , המעשה שנוי וכן הגזרה לבמל יועיל השם ששנוישאכרו
 שנגזרה ואחר י"ז( 6' למרסיס השם בעיני הרע לעשית התסכר אשר כאחאב היה לא רקעליו שנא' אחאב שהרי גזרה אותה עליו נגזרה שלא אחר לאיש ~הפך כאלו הוא התשובה שע"ילרשע
 לא מפני אחאב נכנע כי יען לאליהו נאסר הי לפני ונכנע בשק ונתכסה שצם לפי , גזרהעליו
 על הנגזרה שהמרה שיורה חה כ"6( )סס ביהו על ~htthS אביא בט בימי ביטיו הרעהאביא
 הנה התשובה ידי על ההוא התואר מן וכשישתנה הרוע מן ההוא בתואר בהיותו הואהרשע
 שתועיל מבואר הוא הררך זה ועל . נזרה אותה עליו נגזרה שלא אחר לאיש נהפך כאלוהוא

 הנגזר הרע מכס לבטל או הטוב yew לקבל המתפלל  שיוכן אל המעשה כשרון אוהתפלה
 לבטל עצמו סכין היה ולא מרעמו להצילו להשם מתפלל ר"ה שלא איוב את מאשיםבהיותו הכעסתי צופר אליה רמז הטענת חה . בה שיהיה הרוע ממדרגת משתנה להיותועליו
 דיחיקר,ו בירך את אם כפיה אלי ופרשת לבך הכינות אתה אם לו שאמר וזה . הגזרהטעליו
 ספק אין מעשיך ולהקן להתפלל לבך תכין אם כלומר י"6( )5'ונ ונף ממום פנסי תשא אזכי

 וכשרון שהתפלה יתבאר ומזה . הללו הצרות טן תמלט הטעשה וכשרון התפלה ידישעל
 צעקה יפה ע"6( י"ו יף אגס )ר6ט יל רבותינו אמרו וכן , עת בכל הגזרה לבטל כועילהטעשה
 מדרגה באחזה בהיותו הגזירה שתקיים מתחלה יתברך השם רצון ההן שכך , התפלה עיעל כעבדך השם רצון ישתנה איך ולוסר להקשות אין . רין גזר לאחר בין דין גזר קודם ביןלאדם
 בהשתנא יתברך יריעתו השתנות ושאלות . הנזרה השתנה ההכנה תשתנה ואם הכנהואותת
 הטו אק- עלטה נחקור לא כן , האפשר מבע מצעצוע עם תשתנה שלא היא איך הש"יידיעת ע5 נחקור שלא וכסו ן האפשר מבע עם הש"י ידיעת שאלת אל שב התפלה ידי עלההכנה
 החוש עליו שרביד אחר נמצא ואיפשר טבע היוון נאמק זה כל ועם , התפלה עם תשתנהלא כן האפשר טבע מציאות עם יריעתו תשתנה שלא שכמו נאמין אבל התפלה עם תשתנהשלא
 אם אף שיבא כמו החחי זה על שהעיד אחר הגזרה לבטל מועלת התפלה היות נאמקוכן
 מצאות עם תסכים איך נדע שלא כמו , רעעפלה עם שטי מבלי יריעתו תסנים איך נדעלא

.עדשים
טבע

 סידרת גרפס רסעיס כמס )ס( : ססגס לידע 5י ננזר מככר לסי . וגו' טטסיסס רוע יזיק 651)נ(
 46ג סיגים רסס סוס לביתי ס65 ג5ומר , וכו' 6"6 מידיעתי. רטוקס סי6 )ד( : סטתע5יסס

קרע
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 העו%ימ ים טש פרק רבתךמאמךספר818
 א"ע לתה המשפלל אל נעתר טויה שהש"י החנם שהעיף טה נכחיש זה ספני לא האפשרטבע

 דושעים לרעת שנטה שראה על לאיוב אליפז שהשיב מה וזהו . שיהיה סק סאיעץשאלתו
 דבריו "ל ומשיב לו אמר כ"6( )6ענ בו נפגע כי נועיל ופה נעבדנו כי שדי טההאומרים
 אחר כלוכם )חס( וגו' יראה ולא לו סתר עבים ישפום ערפל הבעד אל ידע מהוחסרת
 תשתנה 'שלא כדי התפלה לבטל בו נפגע כי מעיל כה דאוסר:ם הרשעים לדעת טסהשאהה
  תשהנה שלא כרי האפשר טבע עם הש"י יריעת לבטל בא אתה הרעת בזה הנהושעתו
 טה ואסרת שאסר תהו )ו(ידיעתו

-PL- 
 חהו נחיג כטנהנו עולם לוסר שרעתו בזה ונראה אל.

 סטנו סורו לאל האומרים און מתי דרכו אשר תשמור עולם האורה לו שמר שלם אוחשקרא
 שדם לפי נוהג כמנהגו עולם האוסרים און סתי קרא הנה ע"נ( )סס לסו שרי יפעל01ה

 אליו תעתיר תבנה שרי ער תשוב אם ברבריו שסיים מה , והתפלה המעשה כשרקמבמלין
 היתה שהצלחתו פאסין היה שלא בעביר היתה יכוריו שסבת באץ ירמח כאלו בו'וקרטעך
 ויאפר , להשכרעליהם מתפלל היה לא כן ועל בטריו יאמין וכן 0( הטבע ססנהג אם כיסהשע
 וכסף בצריך וטדי וההן וגו' השמעך אליו העתיר אכר ולזה , נכסיו יצליחו מיסוריוענש תפלשי ישמע ממנו בא שהכל לו יורה לפניו ויתפלל יתברך השם אל ישוב שאםאליפז
 שבות אח 12ב יף הנתוב העיר וכן , טצליחין נכסף- קניו החפלה שע"י כלומר , לךחועפחש
 רצזפלל אח ובעבור תועיל להשם שהתפלה כשהאמין כי .ס"ס( גסס רעדי בער בהתפללאיוב

 : שבותו שב ופידלפניו
 יסלפ .א אסרו שהם הה הגון, דבר בו העלו ולא הפפרשים בו נבוכו 'י דבר הוא האנשים את מברכין והחסידים והצדיקים שהנביאים הברכות עניו יםפרמ
 הרר למה תפלה הם ואם , העתידית רגדת או תפלה הברכות שיהיו אם , מחלוקההדבר
 ונף ציד הצד הא אשא סי ואמר , עשו קולת שברך על מאר עד נדולה חרדהיצחק

 בההלה שהתפלל בסו עשו על ויהפלל יחוור )סם( יהיה ברוך גם חברנהו ואטר ~tff))3ר6טימ
 יותר ברצון שתקשה עשו על באחרונה נשמעת חפלהו שתהיה ראוי יוהר ספק שבלי יעקבעל
 לך שמתיו נבקי הן יצחק לו אמר טסך )סס( ברכתי לקת עהה והנה וקת בכורתי את ואטרע, עשו שזרעם לטה עתירות הגדת הן הברכות ואם , במרסה שהיהה יעקב על שנתקבלהסמה
 בנבואה מניר ושדיה אלא מעצמו דבר עשו) לא הרי )מס( לעברים לו נתחי אחם כלחת

 , בווי נאמדו וברים ורובה ולעשיו ליצחק בחי  יש תרעומות ומה המתברך על לבאד~תירא
 מהנדה משניהם סורנב דבר הוא כאלו הבראת שענין הוא עליו שהסכימו סטה נכקוהיותר

 ויתפלל הסתברך על לבא העתיר בנבואה יראה שהנבא , זה דרך על התפלה ומן,העתידות
 בעביית עלוץ ההרו שראיש בנבואה שיראה האמר גאלו , ההוא הטוב לרובוטבעדו

 יצליח ההש שהאיש יראה אם או , שערים סאה הבואוהיו שירבה הנביא ויברכהוהאדמה
 אסרו דורך זה ועל , תשבל ולא פרתו תפלם גדול שעו מקנהו שירבה יברבהובמקנה
snffהעתידות הגדת שהא יאסרו התפלה פצד הדבר וכשיקשה )6( ההצלחות שאר בכל , 
 בק לחלק יצטרכו הררך ולזה , תפלה שהוא אוסרו העהידות הנדת מצר עליהן יקשהאם

 וכן , נבשים שאינן והחסידים הצדיקים ספי לנאפרות הנביא פי על הנאטרותהברכות
 , כלל העתידות הגדת בהן שאק הכהנים מפי לישראל הנאמרות הברכות כל 6היעושה
 הגדת בהם היה נבא שהיה לפי יצחק ושל תפלה דרך אלו שכל תאמר אםאלא

 מן בנבואה שראה סה על עצב שהיה העצבון מן דוכא החרדה כל יצחק חרד ולפיכך .העתידות
 אחר לתסיס ויש . לו חביב שהיה עשו על הצלחתו ורוב )ק( יעקב על לבא העתידהפוב

 שיתפללו כמו מיעקב יותר שיצליח עשו ען ינתק התפלל לא לטה בברכית מועילשהתפלה
 ושלא העתירות הנדת היו שהברכות לעשו אסר לא ולמה , הזם על המתברך עלהצדיקים
 הברכות על יעקב את עשו ישטום שלא בדי ראוי יותר הטה הה , יעקב את בברנו דברהפמיר
 תפלה הא אבל כלל עתידית הנדת אים הברבות שענק דוש בזה לי והנראה . אביושברכו
 ישתלשלו העליונים שהשפעים וזה , עליו האלהי השפע שבעל המקבל אל רגנה נתינתעם

 קץס ועל ראוים המקבלים שיהע ובתנאי , אמצעיים )7( ברורטת )נ( דגפקבלים עליישפעו
 יסדירומקשים

 מחורן סו6 מחספס פ% סנרטת ע5 מסקסומס י'סו )0 ? כרטיס מעסט כ5 ע5 ממ"יטרע
 : טפך וג! סעתי7וק mao ססו6 סי'מגז יסמק וגן )ו( : תוכר סגתונ . וטף כמרתסומר

 יוסר מ0551 פסיס . טסו ע5 חרטתו ורד)3( : סע3ע ממשג ל"ג ג6ין פסס .ניסוריו
 : סמקנ5יס מדרגות 5עי . כמהרמח )נ( :מעסו מגד סס61 ס7גר וכשימחש-, )6( יטפרק

 נ6 סספפ ע7"מ , %6עייס ע"י ו6מגעייס. )7( כקומר וכי/נתעלס
מע"י
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 מהאטצעים מאסה הדו2תלשלות יפסק ההאו"ם השפע לקבול מוכנים זה עם שסור~2(ח2וקיווסדור
 יחול ולא היחס או השפע יתנלבל מוכן בלתי המקבל ההיה או הסדר או שמור ויחס ~renולא

;"eern
 ן'היןן לקבל' סוכןמקבל

:'ק
 על המברכים יריבם סומכק שהיו ויד סמיכת ענין חדי הרפא, השסע בהורדת אמצעי המברךיהיה החסיר או טץר1ריק עלו

 המברך הצריק או ההסיר וכאלו ההא הטוב א השפע שיקבל הסתברך אל הכנה לתתהסתברכין

א"ב ינ2הא ו" ש 21נ בון wtow בהד על 1גיייין%ם1212ןיי1
 Dnn5Vo גפי למוגיג"ן( ץלי~; ודה חטצאתאת ע"ה ו ל

ם מה י ,חך עיפ( ממך אלקח בטרם 
ק

 קורם שההן סמה נרולה יוהר במררגה הלקיחה אחר אליהו יהיה ספק שבלן כן לו יהיה טסנולקח

 ח לשאול רוכשיה ,שקח להשג לואפשר
ק

 4 אמר ההן לא כן  שאם הטטרשים, קצת שכתבו כסו בבכור האמס- כ"6( )זנריס שנים פי לולחח
שהם ה בני סעאך יותר סעצסו להתנבאא ראף ה" 'ע חלי : י 1 י קשפשו

 הקשה ולכה , החתיר לנביא תמשח פחיה סאןל שפט בן אלישע ואת ים( 6' )מ)גיסהכרמל

 שדיה במה"ו1( ן לוששאל
 הא רתכת 'אב'ל מהם, כאחר שנים נ, לקחת

 הטה שאלהיו הכתוב מלשון יראה וכן . ח%ק סססכת ברגושת בזהרוגל הסכימו בן , יזו אלישעונסי

 אליה אדרת אתמרם
 ק

 לו ונראה עטו היה אליוי אלא לבדו אלישע הקז לא שהסכה נראה בלבד העבור נתוב%א אלישע ויעבור שכתוב שאחר נץ ג' )מ)כיס אלישע ויעבור חזנה הנה מהצו הטים את פכהויא אף אליהו אלהי אמה ויאמר רוירדן שפת על ויעסח- ויבא טעליונפלה

 לפי ברוחו שנים פי לו שדויה בו ובהקיש ש% על אלידצ רוח קהה ואז שעה באותהנראההלאיישע

 אליו ויבגי
 ק

 ק ' '
 הא בין נטצא אז ש כ"16'שנראה ג' 1"ס

 ך
 יותר תעגיל מרובה הבנה לו שיש סי שעל ספק אין וכבסרט היר ומסיכת . מעשיהםשתקן

 הכנתו גדיל כפי יפה ן r~P?טץ 1 '' ר ,, מב יותר נרולההכנה
 כפיהם טשאק וריו מהם ףוקד כל דשנת כפי המחברתים על רה2פע ט אמצעים v~eצ, שיחול כרי עלי שמאל הי לו שיעדה לו הספיק השפע לקבל הכנתו לטיעופ בסנ12ה אבל ,אליה
 הכנה בו שיהיה מי בהם יהיה שלא  2ואזא תה היחיד, מן דה2פע לקבל מוכנים יותרשהרבים לפי לצבור או ישראל לב% הכהנים ברכת והזקה הה-, מסיכה כענק שהא הברכהבשעת
 לטתברכים החמצתם או הצדיקים ברכות וק הדרך זה ועל הכדגים, באמצעות אלדר שפע אטהלקנל

 ברך צדי, על :דפעאפשרצגק2 שי'1.עכי
 ורבא נברך דברכה להניע כלי ע"ד

 באטצעות הסתברה אל ד2%פע שימועך ואחר ע"ו( דף )מקן זכותיהךו להו מהני לרעיצ'לאלאחריני
 ק hw,,טתיר

 כלי2 אלא אעו
ק

 שיסתלקם -יד- ו,"
 בבא חלונות שיעשה SD וכן הגנה, מהשקות הנטשך הנהל יפסק לא הסטשיך ראינושיסתלק פי על שאף תצסהה זרמנה גנה אל הפתגבר מעין סי שהמשץי כארם תה , הפרכהתסהלק

אופלשרשים

 סגחג6ר נמו כקלסי סססע טליסס יספיע ל6 ג"כ ומסגלגלים לגלנליס וממל6כיס למל6כיסמסורי

61ע""
 מץ ייי ל. תכי א סטמקציייט

"1 
 : "יסזל" שמ6סין י"6

ייתר
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 העט14ם כ ים פרק רביימאמיספר0נ8
 הבית מלהאיר השטש אור יסהלק לא האומן יסתלק אם שאף השמש אור בו שיכנס כריאופל
 הרוה ברעי גם אברכים טאד עד גחלה חרדה כשחרד יצחק שאכר הא תה , האפלההוא

 החרתה מכלל ההן יהיה ברוך שנם , אווזו שברכתי אחר ברק- יהיה כרחי על כלומר כ'ו()3ר6סיט
 לעשא הצורת את שצחה כסי עאה , ע"י אליו שנססך ההטו בשפע להפסיק בידי אין אמרכאלו
 ההם שהכלם סדסה בהיותו והאומן צורף של לאוהבו מאד נאה ציור סצתירים מזהב נאיםבלים
 הכלים היו שלא נורע אח"כ ובמוב,לבב בשמחה טאד ער נאה ציור אותם צייר לאוהבוהיו
 של לשונאו שהם שנודע ואע"פ ההם בכלים עשוי יאוה -Nrs-W ההא הנאה הציור לטנועבידו את אבל נרולה הררה ויחרד זה על יתעצב ההוא הצורף טפף שבלי צורף של לאוהבוההם
 אעשה מה אפוא לכה נטשך שכבר אחר אוהו להפסיק בירי ואק הזה השפע כל הכנתובאמצעות ידי על לו הגיעו כבר כלופר )סס( ונו' לך שמתיו גבבי הן לעשו יצחק אסר זה ובעבוראומן,
 נגד תהיה שלא אחרה ברכה שיברכהו כלומר אבי לך היא אחת הברכה עשו לו שאטר עדבני,

 זה שבזולת חעבח- אחוי ואת לו אמר עשו ברכת בכלל יצחק עשה וכן , שברךהברכה
 בכל ולעברו במפרי רז"ל שאסרו כמו התורה ססצווע מצוה שהתפלה אע"פ כפרמ : הברכות מענין לבאר שרצינו מה חה ,א"א
 כבמצוה קלה במצוה זהרי הוי בן גם ואמרו , תפלה % י"6( )דניסלבבכם

 זה מפני לא ע"כ( 5"ס זף ו)יריס 3' סרק )36וח טצות של שכרן מתן יודע אתה שאיןחסורה
 השכר ונרולת הערך גדולת מהן אחר תהיה ושלא שחה מצות של שכרן מתן שיהיהנאכר
 בסם כטו הערך יקר שאינו בסם זהרי הוי הרפיסה סטי על שאמר כמי זה אבל , מאחרתיותר
 לקצת יהיה שלא נאמר זה בעבור שלא , לגוף גרול תהילת פתילים שכלם הערה יקרשהוא
 הערך יקר סם שהוא עד"ם אובר"בארו שהרי זה בעבור זה יאסר אבל קצת על יתרוןהמסים
 שוה ערכם שאין אע"פ בשניהם זהיר שוהיה שראוי נך כל הערה יקר שאינו והסרננא'ןמאד
 שהראונית שכמו בכלל, האדם לגוף טועילה עצמה בפני סטלה לו יש פהם אחד שכללפי
 הרגלים תחלאי לרפפות סגולה לו יש הסרנגאן כן הכבד ההלואי לרפאות סגולה לויש

 ותועלת ענין טהם ואחד אהד לכל יש וס"ק האנושי לגווי מועיל זה שגם והברכשוהשוקים
 והמרופא ראשיי אבר לריאות סגולה לו יש שהראונ"ד שוה, ערכם שאין סקוסו לפי עצמובפני
 אחד שכל אא"פ המצות וכן . כאשיי אבי מרפא אינו עצמו בפני מיוהדת סגולה לו שישאע"פ
 סגולה לה יש אחת כל בי שוה ערכם אין מקום סכל , חמורה כבמצוה קלה במצוה אח לפישנזהר וראוי המצות כל כולל תועלת שזה השם סצות היותה מצד כללי ותו"לת סגולה לו ישמהם

 יחרק שיהזה וראוי הסיהץדת ההיא המצויץ היותה מצר )6( מיוחד ותועלת עצמה בפניסיחררת
 התורה ממצא אחת היותה עם התפלה שטצות אומר אני כן ועל , הצד מזה קצתם עללקצתם
 שכר תתן עצמה מצד סצוה שכל וזה , סהן אחת כל כעל כולל שכר עליה שיקובלוראוי
 ע"ז( )זנריס יגעך טעשה ובכל תבוסתך בכל אלופך רף יברכך פסען בצדקה שתמצא כסוטיוחר
 לרפאות שתועיל אותה נטצא שהרי , הדברים לכל מהליל שהוא כולל ענין הוא עצסהמצד ל" אשר המיהרת הסגולה התפלה ומצות גי3( )סם ימים והארכת לך ייסב לסען הקןובשלחה
 בית תעלה השלישי ביום לך רופא הנני וגו' תפלתך את nVDW~ לחזקיה שהועילה כמוהחולים

 ותועיל , הרגה טסעי בתפלתו ניצל י2ה ובן , סשה בתפלה ונצולו ט'(  )וגריס וגו'ומשסידם סטני רחף למשה נאסר בעגל ישראל בשחם18 שהרי טמא להציל ותועיל כ'( נ' )מ5עיסה'
 ותה"פ , בתפלתה חנה נפקדה וכן ,  כ"ס( )3ר6סיט 2י ה' לו  ויעתר 2ו' יצחק ויעתר עקריתלפקיר
 אמר למלחמה ותועיל כ"6( כ' )סמו56 ה' אל דו4 ויעתר שנים שלש דור בימי רעב כהילרעב
 וצעקו זאת על הנביא אמוץ בן וישעיהו המלך חזקיו ויתפלל סנחריב במלחמתהכתוב
 3"6 י כ"ס וגו' אשור סלך בטחנה ונגיר וקר תיל נבור כל ויכחד מלאך ה' וישלחהשסים
 קר חנן חם הן הארסים ולכל החליים לכל מועיל הטהרו הכולל הצרי כמו היא התפלהו%'כ
 סהם ויש חם לארס מהם יום בלבד פרסיים לחלאים סועילש שהם התריא"ק מיני נשארלא

 התרא"ק אלא הפכיים ולתליים חוקר החם לסם סוטול סהם אחד נמצא ולא בלבד ק-לארס
 אמר מעשה שהרי , הפכיים לצברים יטפילו דוברים לכל הועיל התפלה. וכן , בלבדהנרגל

 עיט( )טס5ש 2י ראשונש עעוו; לנו תוכר אל אמר אסי 5"נ( אטט 2ף לאברהם זכורבתפלתו
 , התפלה אלא הדברם לכל שתועיל סצפ; נסצא ולא השכחה טול ועכירה אל שתועילנמצא
 אלהיכם ה' את ועבדתם בכתוב שנזכר שטה ע"נ( ע"ב דף קמ6 )נ63 רז"ל שבארו מהולזה

 וגושרשים

 ססי6 סמ15ס מ% 56יו נ6 כנ"מ ססו6 סתוע5ת : ממט סנ5קט קבס עקמו כ6ליסו ע6עריוסר
 : 6טרט ~~ס יזי ע5 6% סמיוטזט. סטי6 טמ15ס סיוטם מכד )6( כפרק

נמקוס
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ח  מ מי ' WAo "שך;

 ית-
 נשית

 ה "'לע:;::ן"
 ,גן:)'יןן'י. גרן ז:ןן%:ייבןק יבייידי,וי נתב5ו5,ינ::ן,ן:י,ןי

 יי
5p~wr 

 לרעבנילה בימי ונמצא , כ"נ( )טס מימאי ואין מסר שהעביופאת
DnSnDW1SD"la % גן "י(5  היגשש 

 ",וב %%ן'"nD~W 1 זג :' :ן יי,"מ""',,1":,'שיו"ש י'ו"אנדש SPDWtnn'?1U1פס12"י4"
 נ. "יין ססשה .יו, .;ו ס. מ , זה רש )י,, וה!יךנ;קן ינ;')נ1ן יקרה כאפרק
 יי.הקע5ן ~ao י:ן'ן,;דן",,. :י'יך.::' ועל מ:עי(ג:ג אושר "' י=)
 ק)ם(היוי"ן,גגי;י( סיע nlptnD ן סי% .,( ז )וע ג.,צ ן,)וי

5 העצה לא .;'נך ך ,' '. )ע ;.' .ג'ת נהוועך:;::..הין;'1:נןסוין  
 %ן ,נ.ין":נוגשיס יינע::י,דיתים::מ('ןץוי"1(נ.ם"1"י:עדג?

 ת"שם :יי,'יןו'נ נ%ג,םוג:'"ן';ע'ונה:ןןג?י.שיגיןץןגן

 א"צ לרואות' בספרי ז"ל רבותינו 1 וכן , חגדמינלכך עמיבבגגיכואדלזות :ש nWD י,ו:יייה,ייי"יי,"ף,י:ד12מ"י,עדיעשל,,5",;ו')ן,:שגיי:עעי17ק"י)
 עבדךשר.שים

 nfnlh)Itpm1 :ן,ן יגח '; 'קל עין,פרע
 י,די%שש שיהובי 41( כא ןק5םבי.5בש54%בוגד.י1: קמן י ע ןןנ !

6ת ם י פ נע

1 גש =ין לזהר נא%יק מ   ntWS'NY'tthv י*ממש1%ז%ששנ 
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העקרים כא פרק רביעימאמרמפר895
 רמישת על נאסר ההשת שאתה בארו הנה , ואראה נא אסורה שנאמר גבורות נמיםעברך
 ראה שאיני אע"פ חסד עמי לעשות בעיניך יקשה אל רבש"ע אמר וכאלו , סשה שלנבואתו
 פון עבדך את להראהע בסנה החלויו מעצמך שאתה עמי דרכך שכן חנם מתנת לי ולתתאליו
 והתפלה וט/ מוראה נא אעברה שמול שאני הפה החסר עסי עתה גם עשה עמי דרכך שכךשחר
 החסר עמי תעשה שלא המונע הוא וכה י"1( 6' )7"ס הגענו אלהי הושיעם )נ( ררך על היאריאת
 המגיע העשש סעד אם פנים, מי מאחד אלא שתהיה אפשר אי עלי הנגזרת דןאת שהמיתההזה

 הקצים הם השלשה ואלו , להפטר זמני וכהניע או , הטערכת הה-את סצד או חטאי עלסאתך
 ירט במלחטה או וימוגג יבא יומו או יגפנו ה' אם כי כפאול על דור אמר , האדם לחייהקבתם
 דל כי , מקרית 4ע טבעית או כרתית אם שלש הן שהמיתות בזה רטז ,Shtnn) '6 ,(rffונספה
 המיתה על לקטוז וימות יבא עטו או , חטא על העונש מיתת והזע הכרתית המיתה על ירטוזינפנו

 המקרית המקתה על ירסס בספה ירד במלחמה או , מזגו כפי להפטר זטנו שהגיע חזויוהטבעית
 שיכנס מי שכל הכוללה הגזרה או המערכת סצד אלא קודם חטא ובלא עתו בלא לאדםהכגעת
 ההוראה מצד יטוח יצא ואם מת הק' לא למלחטה יוצא היה לא ואם שות פלוניתבמלחטה
 שיבחר אדם שאין לפי הבחיריקק המיהב הזכיר ולא , חטא אשר עק בירו שאין אע"פהכוללה
 שאול ויקח שנאסר היתה בחיריית שאול טיחה שרוי )נ( האטת אל ביה המכים ולא . טהייםטות
 , מחיים מות בוחר היה לא שהו14 אותה הזכיר לא משה וכן )"6( )מס עליה טפול ההרבאת
 הננחית המיתה עולם של רבונו לפניו ואטר , בלבד מיתמי השלש אלו אלא הזכיר לאולזה
 שאטר כמו לימחל אפשר שאי גדול כך כל עיני בן אם )7( החטא על העשש מצד הוא אםעלי
 וארץ שטים סובל אתה רבש"ע הקב"ה לפני קין אטר רז"ל ואמרו ד'( )נד6סיח טנשוא עוני גדולקין
 אחר לה' אמר שקין דבריהם ובאור ע"ג( ט"ו דף ושרובין , כ"כ h"p דף )ס)סדרין לסבול א"אועוני
 השי"ת מכח גילל יוהר לחטוא כחי )0( יהיה א"כ ליפחל, אפשר שאי גדול כ"כ הואשעשי
 ואלו . מנשא עוני גדול באסרו שתטה תהו , לבבית גדול הערי כח כי אפשר אי וזהלמחיל
 שיהיה אפשר ואי בבית שגדלך יודע אני כלומר , וגו' גדלך את במהשאמר משה דבריבעצמם
 היהה שאם לרמת החזקה ירך ואת עוד ואסר למחלו, הבבית גדלך יספיק שלא גדול כך כלעוני

 על ותקיפה החזקה שידך סורות ונפלאות נסים הראיתני כבר הטערכת הוראת מצדהמיתה
 מיתת שהוא כמו טבעית היא המיתה שאם לרמוז וגו' אל מי אשר עוד אמר , לנצחוהמערכת
 סופר שהוא כלומר וכו' צדיקים של שנוהיהן ומופר יה"ב שהקב"ה רז"ל שאמרו כמוהצדיקים
 לחיות להם הראוים השנים שיהיו אבל המקרה צד על ולא העונש צד על לא יתקצרו שלאשנותיהן
 שם בשרה הכתוב שאמר תה . יצירתם מתחלת שבהם השרשי והלירית מזגם והרכבת טבעםכפי
 להורות שנים ושבע שנה ועשרים שנה סאה שרה היי ויהיו שאטר אחר ג4נ( )נר5"ימ שרההיי

 בתחלת שבה השרשי והליחות טבעה כפי הייה שני שהיו השנים היו שחיתה ההם שניםשהקלץ
 קרפ לועות לו שהיה שארז"ל כמו אברהם היי שני שנתקצרו כמו ימיה נתקצרו ולאיצירתה
 יראה שלא כדי שנים חמש ימיו שנתקצרו שנים קע"ה אלא היה ולא יצחק שחיה כסושנים
 כ"ס( )נר6סימ הי אשר אברהם חיי שני ימי ואלה בי נאטר ע"ז ולרטוז רעה לתרבא יוצא עשואת
 בו אשר השרשי והליחות סזגו טבע כפי החים שני אלו שהיו לא חיה אשר השנים הן אלולוזיר
 הרכבת בכח שאק מבעית היא סיתתי אם אומר סשה היה כן ועל , שרה חיי שני שהיוכטו
 שאחיהמזגי

~rw ובריא רענן כברחו להשיבני כח בי ולתת נעורי כנשר לחדש יכול אתה הרי 
 זולהך, חרש טבע ולתת בריות לברוא שיוצל כמעשקי שיעשה זולתך סעיפם אחר אלחה שאיןאולם
 כרעשה סי בעלם שאין תעופה טה לך יאסר מי חדשה בריה אני כאלג חדש ענין בי תחדשואם

 אל כשהנענו עלי קיימת הש"י גזרת היתה כך וכל וגו', יעבור היא כי יהושע את וצו וגו' לךרב הש"י לו והשיב , ואראה נא אעברה ידך על שיעכב סי שאין כן זה שכל ואחר וכגבורותיךכמעשיך
 בגיא ונשב כאן שאטר וזהו , טשם לעבור רשות לי נתן שלא שם וישבט פערי בית מולהגיא

 מולשרשים

 מזכיר ס65 מס דלמ6 סקסס ס65 כדי וססכי6 1סטוכ וגו' כקמח לסגיך ססס5כתי 6סר6ת
 ס6ךס סיכמר סנמגטוח מן ס6ין לסי ססי6סמיתס . ימעט 56סי סוסיעגו )ג( : 1ג1' עסיתינעיגיך
 . וכו' ג517 כך ג5 עוגי 6"ג )7( : ס~חסלעגמו גס לפיכך חמיך יסטנו 56סי ס6חס מסחרכ15מר
 p'D1 6דס. 50 כחו . כחי'5הט61 )ס( :גממיס . כחירייס ס6ו5 מיעח מסרי )ג( סוסיעגו:עחס

מוס  נפיםע
fo)t'oih (לגס כי . ממס ס) די! מנול כסמוך מיד 6מ"ס ססמ6 עמו מ") מדוס 6101 6)י1 קו6)1 כב 

 : וק") ימיר מחסית מפעו וס דבר5פגימ
הנה
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 כמיש שם ליקבר עתיר שהייתי לפי והלאה משם לעבור יכולנו שלא כלומר פעור גיחס%
 תתיון לטען תף ישראל ועהה זה אל ומסך )"ד( )ונכיס וגו' פעור בית 10ל בגיא אותוויקבר
 ולא לארץ שאכנס נדי הזה הצער בל נצטערתי אני כלומר , וגף הארץ את וירשתםובאתם
 לתוכה, ליכנס שתזכו כדי הש"י מצות לשטור התהזקו שם ליכנס זוכים ואתם שם ליכנםזכיתי
 אתם תחטאו לכתר או ומהיום כן גם אפשר כבר נשסעת אינה שתפלתי שאחר תאפרוושטא
 ואתם פעור בבעל ה' עשה עשר את הרוויות עיניכם לזה סמך לכך נשסעת תפלתכם תהיהולא

 הן והפרס שהכלל תחשבו אל כלוטר וגו', אלהים לו אשר גמל גוי מי כי וגו' בה'הדבקים
 הפלתי נהקבלה לא יתיר שאני לפי מעלתי רוב עם )י( שאני כן חדבר שאין , זה ברברשוים
 ע"א כעובד ה' לפני שנאף ואר לפצור משהתוים אלילים עבודת עובדי היותכם עם ואתםבעדי

 שלכה בספרי רז"ל מלשון נראה וכן עצמי, על נהקבלה שלא אע"פ הקב"ה לכם וטהלעליכם הפלתי נתקבלה בפעור או העגל על בחמא עלכם כשנהפללתי שהרי בעדכם תפלתינתקבלה
 ~ל לתפלהו היהיר על היתיר הפלת בין שיש ההבדל על להורות פעור בעל עזן כאןנזכר
 ולזה ן היחיד מתפלת הנלל הפלת יותר תקובל אחד וטץ שוות התפלות שתי היות שעםהצגני
 , בלח סק היא הכלל תפלת שתהיה ענין באתה ר"ל , אליו קראנו בכר אלהינו כה' זה אלסטך
 כביר אל הן שנאסר רבים של בתפלתן מואס הקב"ה אין ס'( דף ))רכות רז"ל שאמרו האוע"ז
 שתפלת להורות , צבורא בהדי נפשיה אינש לשתף לעולם ואמרו ולו( , כ"מ )6עכ יטאםלא

 שבועה עמו שיש רין נזר כשהוא טקובלת אינה היחיד שתפלת אע"פ תסיד נשסעת היאהכלל
 ! שבועה עסו שיש רין גזר שהיה לפי לארץ כניסתו על כרע"ה תפלת נתקבלה שלאכטו
 ולמרו ישראל של בכבר-ן שזלזל לפי כ'( )נמלנו המורים נא שפעו שאפר על היה מריבהבס. החמא שעיקר ז"ל רבותינו שאטבו טה שלפי , כלל הפלתו עלט נתקבלה שלאי ער שבועה עמו שיש דין גזר סשה של דין גזר היה למה הטעם שנבאר וראוי כבפרק
 ע'( )נגריס ה' עם הייהם מטרים להם ואמר הזר תורה בטשנה בפשה שטצינו עם לכפרהנתון בלתי הזה ההמא שיהיה מאד קשה השם את מהלל כמו הוא רבים של בבכורן שהטזלזלטכאן
 המפרשים נבוכו והרבה , כך להם לוסר הזר אקז המירים נא שטעו ט"ש על היה ענשו עיקרואם

 שכעס הכעם היה שההמא ואטר טאד בזה נרחק ז"ל שהרטב"ם ער טריבה במי החטאבבאור
 דבר שישאלו על ה' יגעם שלא , עליהם הש"י שכעס טצינו שלא ישראל על חנם עלפשה

 שהשי"ת הרואים שיהשבו )6( דעתו לפי הש"י חלול בזה היה והנה , והמן ככים אליהםהטצטרך
 לא על עליהם משה כ,עס הלה לא שאל"כ להם הכרהיט היזהם "ם הטים ששאלי על עליהםכעס
 , הלילה דבר לא . על כזאת פחותה מדה הנביאים באדין הכצא ולא פחוהה טרה שהכעסדבר
 וכבר , כהדעת רתוקים והם בזה דבריו תורף זהו , דבר לא על שכעס תועה ה' על לחשוב אוזיב.
 עם מסכים שהוא הוא גם מדבריו שיראה אלא , התורה בפירוש הדעת זה sffl הרטב"ןכהר

 שכל בעל המלע שאין טמני אם וזה , הסלע אל רברו שלא על החמא היה שלא ז"להרטבים
 אהה הערה את והקהל המטה את קח לפשה שנאטר שאחר כפני ואם , טהרתי צווי שיבואהו)כ(

 שצוה אחר בצור להכות צריך שהיה יראה )נ( כ'( )נבוכר וגו' לע ה: אל ודברתם אחיךואהרן.
 4 נאמר שהרי ראיה אינו וזו המטה, להזכיר צריך היה למה כן לא כאם הממה אתלקחת
 ולגיהת הראשון בפעם שאמר כמו אותו שיכה דעתו היה אם בצור והכית לו שיאמר ראויהיה כאן ואץ בשר והכית אח"כ לו לי,כר הוצרך ואעפ"כ י"ו( )שוס 1ג1' בו הכות אשר וכסךבחורב
 אצ נטצא הטטה שבהיות נס בררך אלא ההכאה בכח כים ויוציא שיבקענו בסלע הסכהסטה כדרה שאין ההכאה סכה הטים הוצאת פועל הכטה שאין להכות שיצטרך ראיק אינוהטסה
 הוה הטסה ואת נבואתו בתחלת לסשה שנאכר כמו השם שיגזור כמו המים יוצאיםהסלע
 טה כפי האותות באטצעיתו שיעשו סגולה שהקנהו בפירוש באר הנה ד'( )מס וגף בידךהקח
 על ירך את נמה לטשה נאמר הברר בסכת שהרי לדבר וראיה טסה, ידי על ויצוה הש"ישיגזור
 וברר קולות נתן וה' השמים על סטהו את משה וים כתיב ואב"כ כ'( )מס ברר ויהיהשמים
 בהכאת כתהרש הארבה( )או הברר היה ,לא הארבה( בטכת בזה )וכיוצא ארצה אשותהלך
 ):הארבה( הברד אות מתחרש היה האייר אצל טשה ביר נטצא שבהיוהו אלא באוירהכמה
 שאסרו הראשונה הטענה גם , בו להכות להצמרה ראיה הכטה לקיחת אין כאן ואף הש"יברצון
 , כיכיו לתת כהש"י צווי שיבואהו שכל בעל הסלע ואין שכל לבעל אלא יצוה לאשהש"י

תהישרשים
 יתגרך פסס יחפז עליסס כעססרוסי מעלתי רוע )ו(עס : מ"מ כסרק לקמן ג"כמוס

 סיגף . סיכ61ס1 )כ( ע5יסס: כטס כן גס :  ג17לס מעלס לי סיס6כ"ס
 qb . פכות 'מריך מסיס ירסס )ג( :קליו סרו6יס ע"י כיו6יס. שיחשבו )6( כבפיק
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 כמיש שם ליקבר עתיר שהייתי לפי והלאה משם לעבור יכולנו שלא כלומר פעור גיחס%
 תתיון לטען תף ישראל ועהה זה אל ומסך )"ד( )ונכיס וגו' פעור בית 10ל בגיא אותוויקבר
 ולא לארץ שאכנס נדי הזה הצער בל נצטערתי אני כלומר , וגף הארץ את וירשתםובאתם
 לתוכה, ליכנס שתזכו כדי הש"י מצות לשטור התהזקו שם ליכנס זוכים ואתם שם ליכנםזכיתי
 אתם תחטאו לכתר או ומהיום כן גם אפשר כבר נשסעת אינה שתפלתי שאחר תאפרוושטא
 ואתם פעור בבעל ה' עשה עשר את הרוויות עיניכם לזה סמך לכך נשסעת תפלתכם תהיהולא

 הן והפרס שהכלל תחשבו אל כלוטר וגו', אלהים לו אשר גמל גוי מי כי וגו' בה'הדבקים
 הפלתי נהקבלה לא יתיר שאני לפי מעלתי רוב עם )י( שאני כן חדבר שאין , זה ברברשוים
 ע"א כעובד ה' לפני שנאף ואר לפצור משהתוים אלילים עבודת עובדי היותכם עם ואתםבעדי

 שלכה בספרי רז"ל מלשון נראה וכן עצמי, על נהקבלה שלא אע"פ הקב"ה לכם וטהלעליכם הפלתי נתקבלה בפעור או העגל על בחמא עלכם כשנהפללתי שהרי בעדכם תפלתינתקבלה
 ~ל לתפלהו היהיר על היתיר הפלת בין שיש ההבדל על להורות פעור בעל עזן כאןנזכר
 ולזה ן היחיד מתפלת הנלל הפלת יותר תקובל אחד וטץ שוות התפלות שתי היות שעםהצגני
 , בלח סק היא הכלל תפלת שתהיה ענין באתה ר"ל , אליו קראנו בכר אלהינו כה' זה אלסטך
 כביר אל הן שנאסר רבים של בתפלתן מואס הקב"ה אין ס'( דף ))רכות רז"ל שאמרו האוע"ז
 שתפלת להורות , צבורא בהדי נפשיה אינש לשתף לעולם ואמרו ולו( , כ"מ )6עכ יטאםלא

 שבועה עמו שיש רין נזר כשהוא טקובלת אינה היחיד שתפלת אע"פ תסיד נשסעת היאהכלל
 ! שבועה עסו שיש רין גזר שהיה לפי לארץ כניסתו על כרע"ה תפלת נתקבלה שלאכטו
 ולמרו ישראל של בכבר-ן שזלזל לפי כ'( )נמלנו המורים נא שפעו שאפר על היה מריבהבס. החמא שעיקר ז"ל רבותינו שאטבו טה שלפי , כלל הפלתו עלט נתקבלה שלאי ער שבועה עמו שיש דין גזר סשה של דין גזר היה למה הטעם שנבאר וראוי כבפרק
 ע'( )נגריס ה' עם הייהם מטרים להם ואמר הזר תורה בטשנה בפשה שטצינו עם לכפרהנתון בלתי הזה ההמא שיהיה מאד קשה השם את מהלל כמו הוא רבים של בבכורן שהטזלזלטכאן
 המפרשים נבוכו והרבה , כך להם לוסר הזר אקז המירים נא שטעו ט"ש על היה ענשו עיקרואם

 שכעס הכעם היה שההמא ואטר טאד בזה נרחק ז"ל שהרטב"ם ער טריבה במי החטאבבאור
 דבר שישאלו על ה' יגעם שלא , עליהם הש"י שכעס טצינו שלא ישראל על חנם עלפשה

 שהשי"ת הרואים שיהשבו )6( דעתו לפי הש"י חלול בזה היה והנה , והמן ככים אליהםהטצטרך
 לא על עליהם משה כ,עס הלה לא שאל"כ להם הכרהיט היזהם "ם הטים ששאלי על עליהםכעס
 , הלילה דבר לא . על כזאת פחותה מדה הנביאים באדין הכצא ולא פחוהה טרה שהכעסדבר
 וכבר , כהדעת רתוקים והם בזה דבריו תורף זהו , דבר לא על שכעס תועה ה' על לחשוב אוזיב.
 עם מסכים שהוא הוא גם מדבריו שיראה אלא , התורה בפירוש הדעת זה sffl הרטב"ןכהר

 שכל בעל המלע שאין טמני אם וזה , הסלע אל רברו שלא על החמא היה שלא ז"להרטבים
 אהה הערה את והקהל המטה את קח לפשה שנאטר שאחר כפני ואם , טהרתי צווי שיבואהו)כ(

 שצוה אחר בצור להכות צריך שהיה יראה )נ( כ'( )נבוכר וגו' לע ה: אל ודברתם אחיךואהרן.
 4 נאמר שהרי ראיה אינו וזו המטה, להזכיר צריך היה למה כן לא כאם הממה אתלקחת
 ולגיהת הראשון בפעם שאמר כמו אותו שיכה דעתו היה אם בצור והכית לו שיאמר ראויהיה כאן ואץ בשר והכית אח"כ לו לי,כר הוצרך ואעפ"כ י"ו( )שוס 1ג1' בו הכות אשר וכסךבחורב
 אצ נטצא הטטה שבהיות נס בררך אלא ההכאה בכח כים ויוציא שיבקענו בסלע הסכהסטה כדרה שאין ההכאה סכה הטים הוצאת פועל הכטה שאין להכות שיצטרך ראיק אינוהטסה
 הוה הטסה ואת נבואתו בתחלת לסשה שנאכר כמו השם שיגזור כמו המים יוצאיםהסלע
 טה כפי האותות באטצעיתו שיעשו סגולה שהקנהו בפירוש באר הנה ד'( )מס וגף בידךהקח
 על ירך את נמה לטשה נאמר הברר בסכת שהרי לדבר וראיה טסה, ידי על ויצוה הש"ישיגזור
 וברר קולות נתן וה' השמים על סטהו את משה וים כתיב ואב"כ כ'( )מס ברר ויהיהשמים
 בהכאת כתהרש הארבה( )או הברר היה ,לא הארבה( בטכת בזה )וכיוצא ארצה אשותהלך
 ):הארבה( הברד אות מתחרש היה האייר אצל טשה ביר נטצא שבהיוהו אלא באוירהכמה
 שאסרו הראשונה הטענה גם , בו להכות להצמרה ראיה הכטה לקיחת אין כאן ואף הש"יברצון
 , כיכיו לתת כהש"י צווי שיבואהו שכל בעל הסלע ואין שכל לבעל אלא יצוה לאשהש"י

תהישרשים
 יתגרך פסס יחפז עליסס כעססרוסי מעלתי רוע )ו(עס : מ"מ כסרק לקמן ג"כמוס

 סיגף . סיכ61ס1 )כ( ע5יסס: כטס כן גס :  ג17לס מעלס לי סיס6כ"ס
 qb . פכות 'מריך מסיס ירסס )ג( :קליו סרו6יס ע"י כיו6יס. שיחשבו )6( כבפיק

סכ6
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 825 קסג ד2עכךים כנ כב פרק רבן מאמרספר

 גהרים הייגזם סאטינים החתם ש4*ל1 בי האמנתם לא יאסר ולפ;כר , לרואים וכהורתו בואמתה
 5 רחמם היו צ , לרוב זזה שעשו אע"פ סום עליהם ח-,ם , אשליםמלאב
 ייוושע תסמאעהע

ק
 לימ:ל ד,נצתין לא הדבר זה לכמו

 ך

 1 יר אז הכחוב שדתי כמווט'
 דום בנבעק שמש ישראל לעיניט וולטר לאמר לרף ע

ל1 "י יי
 האיש שיגזור טה נדול דבר השם שיקיים כלומר )פס( וגי איש בקול ה' לשסמשלאחריו
 חמאוא רבו אלא ךברו ן הסלעהי:ל יש

 סהק fnlw~i ן awn ה" שהשוך: ס%צגי
 ע"י הטיס יצאו שבחורב שכסו

 שנת לישראלכלן,טשצך טשועבד הטבע רירית ולא התורה נתנה לאערק

 גזרון שלא '4ז והלול אסונה ופעופ , שנצטוו כמו אלע דברו שלא על מריבכאן

 וחלול "אמתה: אשר על דברים השני רנתוב יזכיר 7"ג( )דמהס עמיך אל והאסף ד%ברים הר אל עצמשה
 ק

 לכפרה נחן לא 1'=
, ב  

 שיסע א ן'ן._'יי;1..,ייגיןג', י.ן. :ךי%שי':;:נ אבל עמא כת ב מריט
ק התיבות כבפרק  שוח ,ק גל,, רע על זך ו,י:4%1,ל" נ%ך 

 י,ם!מ , ימר , ana ש %ג%"ן'יייח.1171יש%.'הנון
 שמהמום לנביאים שנמצא לא אס לדה"י ליחסן ועתר לא מוב_ ה40אתן שרוב והתיבותבהן,

 ן~נ,:2עט:יול:4:ןן"ןעתעגיילי.יגיץ::,%
D~pRתפלה % לוי(חסום שנסצא לא יעם י( אמ יתמך ] ייחסום שנסבצואהלנביאים 

ך אטי ניחס לא )נ(1עפ"כ "(בעסלש?יסעיס
 תפי

 עג התעיב . לוטר
י ש 8ך א יבוגלפקודעת alpoמפני טאי יהו:י:ממףי'ג( יע 

 גחני
 חינא.בכחה ומי שנשחיפל שף,שו,אאל גאותן ספני

 בברי הא נפי בבתי הא קשא לא ע"ז( Ot~s) '6 בסקווש חץדע: עה חעכתיב קב"הקמי
שרשים

 רחמיך ג6 יסמו גם! 5סס"י 116גתסלסן וכמסין ורך ע5 א. לסניו ולהתפ% ל6( כגפרק

 2 גחעלסן תקריס 12 לסרס מיחסים סע ל6 סיו עסגכי6יס סגתג6ו טוחן oh 65%מר
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