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העקרים כנ פרק רביעימאמרמ2ר828
 שהנרשה לפי הנביא דברי ולא השם דברי הם הכתוב שזה הביט רז"ל הנה ]6[בראי

 ולא השם דברי שהא טדה זה ולשון י"ג( )ירמיה דבר ה' כי הגבהו ואל והאזינו שמעומתחלת
 נ ots~t) )'5 ורומסתי גדלתי בנים דבר ה' כי ארץ והאזיני שמים שסעו כסו דנביארברי
 ואל והאזינו שסעו שאסר שטה הוא ז"ל רבותינו דעת לפי הפרשה וכינת י"ג, )'ומיסגוה ספני נפשי תבכה בטמתרים תשמעוה לא ואם וגו' יחשך בטרם כבוד אלהיכם לה' תנוואטר
 וההפסר ההויה מטבע שאתם כן שאינו כגבוהים נצחיים להיחג תחשבו אל לוטר רוצהתגבהו
 לעפר וכבויי כמו כבוד שנקראת הנפש כלוטר , כבור אלהיכם לה' הנו להתקיים תרצוואם
 )חס5'ס"2כן

"1 
 כן גם שנקראת הנפשיי הרוחני השלכות שתשיג והשתדלו לשם אותה תנו

 ונקראת 5( י )יטעיס כבוד מנוהתו והיתה קי'ט( )סם בכבור תמידים יעלזו אמר / כבודבשם
 מטבע האדם היות עם האדם נפש שברא השם אל כבור ודהמו לפי ככור הזההשלמות
 להשינ שישתדלו ואטר , נצחית ולהיות להתקיים תוכל בו תדבק שאם באופן וההפסדההויה
 אשר עד כף בוראך את וזכור שלטה כמאטר יחשד בטרם וזהו המיתה יום קח-ם השלמוניזה
 לא ואם העמר ן הטועה יום אל רומז שהוא י"3( )קס5ח והכשבים והירח והאור השמש תחשךלא

 בהשנת להשתדל זאת לעצתי תשמעו לא אם לומר רתה נפשי תבכה במסחריםתשכעחה
 הככרעי נזרה שכבר דעו כלוטר נפשי תבכה בססתרים . הנפשח השלמות שהוא הזההכבור
 וירפוו , הנערר הרבר על יעולם יהיה שהבכי , וההפסר הרע אל טעותדים שתהיוחיצוני
 אם גואי בתי שנקרא והווו השפל העולם והוא בו דבק והרע שההעדר מקום בטציאותשיש
 שהקעם השמים אל בראי בתי ויקרא , הצדרק סכל סוחפת העלם באטצע היא שהארץלפי
 לכן בחוש מושג בלתי שהא בהיולי דבר הוא שההעדר לפי אם , בהם מהסיף השמחהשהא
 וגם בהם מתמיר השמחה שהוא שהקיום לפי השכים אל בראי בתי ויקראו גואי בתיקראו
  מושגח הא בכללו הכציאות שכל בזה הורו וכאלו המוחש המציאות בהם שישבעבור
 מצד הוא ההלק זה ומציאות , טאי בתי הנקרא בו דבק שההעדר ההלק ואפילו מהש"יומונהג
 בו דבק שההעדר שאחר בזה וירמוז , בראי בתי הנקרא המוחש במציאות הנמצאיםמשמחה
 הפועל כאלו ער"ם הוא או , ההפסד אל ירמת שהבכי תפסד שלי שהיא האדם נפשכלומר נפשי הבכה ואסר , הנפש טצד 'אלא נצחי להיות מהם אחד לשום ע"א ההיולי מןבנטצאים
 כפני הוא 12הבכי אמר וע"כ , בה שכוץ השלמות תכלית אל פעולתו תניע כשלאמצטער
 שלמות הא התורה מצד בם המכמן שלמותן ישראל שמעלה לפי שנשפל ישראל שלגאותן
 שיש או בוכה שהא אטר זה ועל ותערר, הנפש חשקיים כשלא יצטער וע"כ וקיומההנפש
 נתיר לא רז"ל דעת לפי הש"י אל ייתמהו הנביא שנמצא אע"פ בו וכיוצא הלשון וזה לפניובכיה
 אע"פ עלי נפשך תקצר או עלי התעצב או עלי בכה עומר תפלה דרך להשם ליחסןעצמט
 מעיך המק ישעיה אסר תפלה דרך כן אטר לנביא שנמצא לפי עלינו רחמיך נא יהסושנאסר
 דברים לסדר רשאי אדם כל שאין מבואר הוא זה ובעבור מ"ג( )'טעים התאפקו אליורחטיר
 תבהל אל נאמר בזה כיוצא הנן מעצפו תואר שום אליו ליחם שכן וכל בתפלה רצונוכפי
 הראב"ע בזה האריך וכבר ט'( )קס5ח וט' האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיךעל
 שהתפלת בזה והכלל תקון. צריכים ואין בזה נכונים ודבריו הפסוק זה על קהלת בפירושז"ל

 קצרים במאסרים נאמרת שתהיה האחר . לההקבל ראויה שתהיה כדי דברים ג'צריכה
 שנאמר סמי יהיה ולא דברים ירבה שהסכל דברים ירבה ולא המתפלל כונת על ומורשנאותים
 אל ערבים ההם הנאסרים הדברים שיהיו וצריך )סס( ונו' ענין ברוב החלום בא כי )ד(עליו

 אל במשקל העשוים והבקשות והפ.ומים השירים נחברו ולזה , לטורח עליו יהיו ולאהשוסע
 המוזיק"א לנגוני מסכימים שהם עליהם נוסף ועוד , כולם הענינים אלו בהם להתקבץהתפלה
 הכדבר שנת וטור"! קצתו עם קצתו ונקשר מתיהם מאסר שהוא השיר מגדר שההרנמו

 הנאמר עם הלב כונה שהסכים חושני . המוזיק'א נגוני כפי ושקולות וערבות קצרותבמלות
 נכון לא ולבם לו יכזבו וכלשונם בפיהם ויפתות. עליהם שנאכר ממי המתפלל יהיה ולאבפה
 והגיון פי אטרי לרצון יהיו רוד כמ"ש הפה עם הלב שיסכים סטי יהיה אגל ע"מ( )חספסעמו

 בי7שרשים
 : ךגריס גר~כ גסיו 1ק51 סייס סי' . ענין גרות otSno 63 גי)7(

ענפים
 דעס ע5 6חל ODD קטל )וג5 . וכון סתס)ח סספלטס )סי ועי' סגחו3 פוס ספגו יי) דגר, ]6[ כנפרק

 סיסיכן גוי ו3לס1טס ככ1וקיס )גבח 15 סיס סג3י5 וכלי וס סין ס6ס וסט כוסלו"ז
 : 171"ק , פ5מסגססוכס

פכ
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 8%7 קמך העכןים כד כג פרק רביעי מאמיספר

 . לפניך לרצק יהיו לבי והגיון פי אמרי מהד ממכשים שהם אחר נקוטר י"ס( )טס לפניךלני

 שנאסר סטי יריה 41.א ס"א( )סס בשיזחי קולי אלדוים מע )סם השועין תחתני*

 התנאי % גח ען)(4ר1.יסייס'ע( ראזעלייי
 דואש(אל

ובינה חוס הפלות קצור אלסצד

 על המורה ג% מצד אשרהג'
 ההכנעהעו

 -ק והקש הם' סולו
 , זולתם התפלה תקובל

%

 ר-

fwno הה ועם ישתק41ל כדי וכעפלה ולהמעטי להשטת ד ש 
 ק

 פחזיקין היו שאם שנראה סיד( )'סעיס בך תחזיק מתעורר בשמך קוא ואין אמרבתפלה
 הק זגל על כשהתפלל יכטסרע"ה ו יטהםתעתר

'
ק

עד

 ;י.י;"ל;.;"לגהגו ינויית"י,,;י,ך', זןג,נצ%שזינוק:,%
 ובשר אכלתי לא חמחיות דניאלזם אסר רוכנעה על סורות פעולות עז ריוהצדיקים

 ב התפלה עשיוע לושיספיק האנ מן ויש . דבריך ןשיעיתך ולהתגיז
 ך

 ויש . קמ"ס( )טס WV19G' לבל ה' קרוב ק"ן( י"ס לב לנשברי ה' 2 ע"ה דח- אמרהלב

 גדולהה , יעם ישמעשועתם
 ק

פללן ער,ום"י

 דיתה ואת ט"ב( 5"6 לף גיס בנמו מכיר הנס : אין כביכול לבדו נפלאותעושה
 :ן =י"( ליי" ,'מ מיצע ושי ,"ס:ן::: יי",.," נל כרפרק

 לעשותו שראת מה כל יעשה הרבה פעמים תרופא תראה דיא . המכוון החנלית אל ינקולא

 ותהטץ הראף בעת ותרע שראוי מה כל יעשה ראדסה עובד וכן . המכובת הבריאוועהנק

 העובד "sy~t אין האדטה בעבורת וכן . והטבע הרופא אבל כן גם החולה ולא לבדהרופא

 יפכים שלא אלא1 21 דהמלה תקובל הראן ה ובעה שראףנסו
ורבה

 Dyt' 1 בעובים 1
 אמ1עע2:%השק י :דגר %:%גגצ להגיעס הספינה תצלה לא זה כל

 8עמיינסגי:%בן5 שג " ,
 בתפלה יפצר ע:ירבה ער מוכן המקבל שאין או , סשה בתפלת שבארנו כסו העונש צר עלאם

 תפלת נתקבלה שלא ע"6, )' שאיי"לש9גהי , ובארנו נסוהללו
 ההור יודע שהש"י בעבור שם , מהא כסלאאפ4

 ק
' אבשל כמו להמיתו ומבקשים אליו ריםקב הפתפלל 2 מוב בוקש

 ק
 ו

 )קס5חז לרעתו לבעליו שמורעושר
 א פן שלסח כמאסר כפירתו סבת שיריה או ס'(

 מבחר יהיה לזה . הש"י אצל וירועה טסנו נסתרת אחרה לסבה או ל'( ומסלי ור מיהאסרתי

 והש puno "ן לסבה וי כרפרק
p~W ,א יקניאו עמלו ";מז נ"מ ;,11ן ם : 
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 העקרים כה כד פרק רביעי מאמרפשר328
 שהיה מההתפלה

 סתפ~
 ליראיר רוח נחת תזן ממעל בשמים רצגר עשה רבש"ע חסי החכם

 , טשיתם 5ינצ5 כח להם שיהנה בענין רצונו עשי סע5 הגזרה לבטל המערכת שישרר וזה ,ה' לההלי מתחת רחק נחת שיהדק בענין בשטש רצומ שיעשה אמר ן nwp בעיניך חהמובמזחת
 יא לדברי תפן אל לפנעי טתפלל שאני רבר ובכל כלוטר עשה ב-ןיניך דךמוב אמר בךואחר

 על ומתפלל מבקש אני הרבה שפעמים , שאל שאני מה ש חפץ שלבי מה לעשותלבקשתי
 הרבר אם מסני עתר הירע הש וזוהה טוב שהוא תקוטב מרמה שאני לפי לי רץ שהיארבר
 ונהו 1 מוב שהא יודע שאתה כה עשה אני ולא תבחר אתה וע"כ , רע או אלי טובההש
 לברך אדם חייב ז"ל רבותינו שאסרו הא זה ובעבור . ביני טוב שהא סה לא בעיניההמוב
 1Sen אל ההש ב הס שבחינת לפי h"D) ע' זף וביטח הטובה על שסברך בשם )נ( הרעהעל
 אלא לעשות לו אק האדם אבל , האדם אל והישנצה המוב דרך לבחחי ה' שעל הארם אלולא
 בחירת דיא לבדו הש"י אל כלומר ג'( )סס5יס ריעועה לה' דחי שאמר ווהו , תמיד הש"ילברר
 % את לברך הוזו האדם על שטוויל וטה , הארם אל ולא הישועהדרר

 המה-

 רעל הסוכה על
 היותר ההפלה הוזה זה ובעבדי סלה, ברכתר עמך על תהו , לו לפוט הוא שהכל ויכיררועה
 פרסיים סונבלש בדברים לא כללעם בדביים רצונו לבקש ר,21י"ת אלראויה

 1ר2
 , טיוחד

 הש"י ביריעת דופי מטיל כאלו וזה האלהי, לרצון דעתו להכרזה רוצה (אינו ובוחר בונוטה
 שהוא הדרך אלא בקשתו את לעשות שאלתו את לחת אחרת ררך השש בקר אין כאלוויכלתו
 פ"נ( מס שזועתי ממט נפער דוסי לאלד,ים אך המשחיר אסר בזה כיוצא טל , לעצמובוחר
 אל להנתן בו בוחרת r~w הכזעי בקשתך לפרש צריכה את ודם בשר לפני כשתתפלליכלופר

 כשאת 4קי , אלק- ח*גמועי5 הטוב ומה צריכה יצאת ופה שבלבך סה הרע לא זה שבחלהפבוקשך
 להצלתך הררך אח תבהרי ולא לפניו נפעא ד:טי אלא בקשתך תפרש אל האלהים לפניכצזפלל
 עדע שהוא תיהן טסם אז ישועתי מסט כי חהו סטך, יוחזר אלץי והפועיל הטוב יודעודרגא

121~%1Rtnvlwln 
ט רפף rnb1 ן רופך החיה הצתלה  ולהשלןי מללות בטלות לפניו 

 ה' ש טל מ,( )סס אמר )נ( די על הזעקות שזמר אחר הטשור שאסר חהו עליו,יהבך

ן מאב גם שאסר ה סם עתרונושתה
 כבור או תיצלה ריחה או חלי נטע והא מה לי לתחחי שקליו לשי , נפשי דוסי לאלהש 4ךאוסר
 מוב שהא טה לי יבחש ,2הח בו טבטחי כחדש אס אלא , זה לשער אדץ לאשאני

 ונכי
 ונאות

4א nwv מצא נל כהיעשחפשנופרק
 ק

 המכוון שחבליה הה , ריזשובה אלא מתח-ה טצר המעגלתכלייםי בלבד בהם
 המביאה שרגא השם אהבת ד"א , דה2לישי במאמר שבארנו מה לפי סצווזטה ובעשיתבתורה
 בעצמו התכלבן אח שנכתב רועעיבה בענק טצקצ וכן , לנפש הסקתה גדול לשכר האדםאת

 יותר כסית סצהה ושההא ומאת הסצנה מעלת גה-ל על עיורה סטה תה נצבים, אתםכפרשת
 רגלני השכר לתת תחמל לא מקום סכל הסרטים לענינים שתועיל אע"פ שהתפלה , ההפלהמן

 כוונת כפי ובקוצר מצות טבשאר יותר התפלה אחר בה לדבר ר%1מ וע"נ , כתשובהלנפש

סק ולרבקה בקולו לשמוע אלהיך ה' זען לאהבה דוום טצק- אנכי אשר2ו'
 אלהיר הן ווי חצבת אמר שבתחלה תה , וקושרה הפרענה המשר לפי התענבה עלשדבר
 יעורדצ ושהשם שלם בלב שתהיה ששטך אסר בהשיבה הענק ונסר מג( לטס בקולוושמעת

 "trhw 2 נפשך יבבי יבבך בכי אימי ה' % 1:שב1412עני(2ן%
 השנפלאת

~po 
 אליך קרוב בי פר דכא לש טעבר יא גף ותא בשמש 5א הש רהטה ולא

 לעשורע, ובלבבך בפק- באסרו עץ יורה התעיבה על סדבר ספק בל-י זה וכלוגו',
 התשוייף שעל יל היטבת פירש וק , שנבאר כסו )6( הלב ובחרמת הפה בהרף תלויהתשובה שהגיי

 כאל חה , ההש לום apo" ח"א והא בשסש לא במחסר אמזה לשאח הכחוב והפליג ,ידבר
 לעלחז אפ" שבשלם פורח כל בקיץ לטרחו להשתרל לך רהטי רצא ערסו לגריל שהיבראמר

לשכיםשרעום
 : י"1 נסרק 5ע"5 ק נס om עיף .1ג1' גס טוס עין . וט' סטונס ע5 סמנרגק כסס)ג(
 ס"חרזס: נשיק סננ.6ר. כמ )6( כעז פרק ודעך ס' ע5 גו5 6מר )ג( 9'נ': גסוץ לקמןכן
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 הדיש )נ( i'WW לפי מאד השיך יקר דבר שההע להעגנו כדי הים לעבר ט אפשר אםלשמים
 גל אמרה

 כפרה ברא
 הע:גשקעל טן לרגצל גדל שכר לתת י

 יודע)יכס ה' העברותירצה

 נחמנו
 ק

 רוזוטא אל שספיקכשר ,ר % י 1, מסה " ,צל

 עמכם קחו אוסר שהנביע כסו בדברים בתשובה החוטא ר-1ונל 4"ק )חג גי2ש

 כשאמר קשתו דרך שרואנו אדד כי )'( )ונליס תו' תחיד, קמען בהיים ובחרת וגז מםלנן

 הסצנה עאו גזה כן הדבר שאק , לקייטם תוכל לא טרחם ולנחיל שלרבוים הטצחז שארקי
 ן שוע הסות סמנהן תתרשל וזום והטוב ההים תשיג אוהה תעשה מום , מאד היאקלה

 , מהליך שתהרפא במה אחד סם לך אגלה אני החולה אל אסר אחר' רופא יבא ההואלחולי
 חל2 ארפא וכהוא אחר ההחע שהסם חבטוהרגלה

 ריפשה לו שהרוה נחר הרטש שאק טה

 גדול סמון לרישא שתצטרך ש בערו לשמים שתעלה ושצריך ההוא הסם  בהשגחת גדולפח-ח

 ובדכא ברהטגתו תתרשל שלא ך , ונו'עקב
 ק

 תחרשש שלא וכמו לנפשך
 'ך ךבע2ימ ה' את לאהבה אוסרו 1מ1 התרה, 2 - במצוהשישנו

 דש14ז האהבהועזי 4ל

אבל
 ק

 עלית שיקובל גמורה תשובה אינה מים שנר עליו שיקובלאע"פ1
 ך גדישם_לק"ת

 כך
ק

 עק י"ג( )ממט בעונך כשלת כי

סשפפ ובשובשנאמר
 ק

 wwp לא 3%)'ף,ק"5 עליהם
 לו נעשית עחרונהז ז'5 לרבותינו לו יצוח מהיכן באור צריך זה ח-בר , מיהאה באן מאהבהכאן

 רטוב שעי-ו שריעל)נ(
השנש שב יש , עלזשני זרא ה ום חחרבר גלל שכרעליו * הוא עונש 14 שנר רה4 ן :- ין

 דרינק ודהה כמו בג" כאשדל1טאפו
 ק

 - ןו
 ש ק

 הוה ספק ב4 חה ן כבתהלה לבו את לרבבני חזר הרתזה וכלכהיתה ע'( )עשת וצ' דגדיק%

 בשעת חף השם פחד ספני שב 12הוא סי ה"ה , כלל לתשובה לו שתחשב ראף איןוע"נ

 פרעה גועשה כסו והסקרה הטבע אל הדברש חחס 1 דגמולמש צר על מהשריבאים

 ישראל בניי נח,חזק ג"כ , במקיה שראה והמופתש דליחות בל תלה בארץנבוכים

 תה , התשובה דרכי מהם ושגע שיפם nWpD 14 ד1,טיגש לב מהזק ומהש"י בכתובעגסצא

 דגה בדיר% אינו לטנפ דומה רפעל עתה וט )ס( )סם( רתעם חטאתיפרעה

 1iSe' שהצד רדי ויה האלהות, ההשמנהצד
 פ428 על תשאר רתכה מחסת שקנה הסורך
D~WWיבהיתי  %24וצנ:4ך"ו JtP1b~VSWhli"ש:.לש,
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 כשסר צ בחירת וטאשר , בחירית תשובחו היתה יב:מם או מבג מבלי )ו(ובחירתו
 לתלות הנואני עלות בקש בחירהו לרוע והוא ובחירתו מבעו על וישאר הפכה מחסתשקנה
 )ויקל" קרי עסי תלכו ואם הכתוב אסר ועץ n~poa, שהיו ולומר המנות עניןבהן

 כלומר ט"ו(

 2- לא )ח(הרשעים
 ק

 אלא חלילה, בחירתו מוב האדם 0ן ע
 דרך בוחר והוא סהוץ סכרית סבליבלבד

 אל ל'ע5צ:ליד(
 הכתוב 1% שאמר סיחת זנין

כח
 ק

 מתירי" שהיה אלא עו
 מרחוק עצות ד,קב"ה הביא בישר.אל להחגרות הן ץ

 ךל כ ,בלבד
 ק

 ן לו לאסר אדום אלוך מלאכים 'ה
פתמיהוןונשר

 ק
 ררתה לא ישראל וטשר!לחת ברשע עלילוה לרועעולל

 1a1e סיג גק:ק:קנ מעי יושג נש"צ:%:,שךבט
 ים כםלישכר,ו

 , ארצו כל את לךבחצ רבז ודיו ו' ו טפני לקראתם' למלחטהלצאת
ק

 ליסרי אדום שר ש מלאכים וגיאל וישלח פרשת בארה נכתב לטהחזישבי)י(
 שאמר מה שלפי , יעלם שלא מה לישראל טדקלון בה ישהנראה -י יעל

 ישר.
 תשברני בכסף אוכל אל

 11 :ן,ג גו2"" 5נפז'צי,צ,":י('%'םי.1 ום אני נשתה מימיך אם להכר ההראל שהוצרך  הסע בעד גם טמון מהם שאלכן
 .ועששן מו41 ןנ:גסזל,הסה:~ן,(ן שיצא י סי לב "הזק כדי רויה מעלירס )לנמות מואב מלך ואל ארום מלך אלמיאותים
 יט,ש Inap1E ~DSWOIn1 דין ידנין':::-1'
 כשלון כי שאמר כסו עין מכשול בה לו נשארן שה דואשונהשרחשובה

DW-Wבעינך 
 ו6ס מעסיו ע5 מוכרח פליט מכריק. מג6)1(
 : ממקרס 5ד ע5 סיתם ססמכס יומר יכוליר5ס
 מסיס לרע סיקס פרעם סנפירם כלומר . ירע)ו(

 סליו נ6ס ססמכס וקמר סמקריי ס5ד לעקמונוחר
 טוכ ס6דס מן ימנע ססס"י ל6 )ח( :נתקרם
 סרמכ"ס סימר גתו ל6 מירוס . וכו'גמירתו

 סססי"פ כיס פרעס לכ סח,וק למעיווסנמסכיס
 סרעיס מעסי ע5 מוכרח וסיס שכתירס ממטמנע
 : וט' סמח כתות ססי"ח יחסון ל6 כי 6יגוזס
 מס פי' וט/ כחירחו טל מסתירו ססס"י 6ל6)ט(
 610 וגו' פקסס תגי וגו' ס' וימוק סכתונסתמו
 וקומר 5ק5ות סיישל מדדע וע 5ד 6יזס 6מסרוס

 06 יגחן זס יני פעל כוי נמקרס %6סנ6ס
 למס )י( : למעלס כירכר נתיריח קסונתוסיתם
 וכו' מלמכיס יסרבל ויסלח פרסת גתורסנגחל
S)lbנזכר מיגו זס גתונ . וט' תסכירני נכסף 
 1יפחח ססליחות כענין כ)כי6יס 06 כיכתורס
 מס 06 גי נזכר ל6 כתורס s~e כן 6מרססו6
 מגט ויסלח ס6מר כמי יסרבל כסכין תסססס5ת
 on~u 16 11% יסלסל סטלחו מכדר מסנמ65 ול* ינו' יסר56 בחיך 6מר כס וגי'מ65כיס
.nlSDSכ"6 וס כת"כ סמחנר סני6 סל6 51"ל 
 נ וק"ל יסר56 כסכין סגס5ח מקליחותענין כ41רי  )וכחט למיי 6מר sfi~t' שוט נמות %ע5

כעמיר
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 ששורת , כזכיות לו נקשות זרונות טאהבה שהשב שאטר מה על באר צריה עדק סגולם ,בעונך
 אבל ג אינס כאלו ישומם עונותיו לסרק התשובה לבעל התשובה שתועיל די כי נותןהרין
 ענין ומה כנעדר ישאר זכיות לו שאק שאחר העוה"ב להיי בה שתכה מדרגה שום ישיגבמה
 מקום לה אין שהתשובה הוא הזה הענין ובאור בזה, מאהבה לשב מיראה שב ביןלחלק
 , טהשיי הנמשך ונדבה חסד ררך הא אבל , הפרק בהחלה שבארנו כמו הדין, שח-תלפי
 הנביא הושע אותו באר דבר תה , כ"כ הבב"ח סהשןי חסד יסמיק אם להפלא איןוע"כ
 עליר טספיקון דורו אנשי שהיו שלפי י"י( ):וסע וגו' מטובתם ארפא התשובא בעלי עלשאמר
 שתספיק די והלא נעימות או שכר שום להשיג ההשובה לבעל התשובה שהועיל אפשר איךואיטרים
 לאהבת או אלהי מעם לשום יוכו במה וזכיות עבירות כנעדרי ישארו אבל , העונותמרק
 וע' משובתם ארפא ואמר הש"י בשם הנביא השיב ולזה , תשובה לבעל בתירה המיועדתהש"י
 החמד שמצד אלא עצמו טצד מדרגה שום השובה מבעל שישינ ראוי שאין הוא כן האמתכלומר
 במררגה היא התשובה שטצות מצד אם חה התשובה, ע"י אליו הש"י אהבת הגיע נדבה וררךהאלהי
 אהבת שהיא התורה טצד המושג ההכלית הארם ישיג ידה שעל ההורה מצות מכל יוהרגדולה
 )מס( נרבה אוהבם שאפר כסו נדבה דרך תשובה בעל על הנטשך הנטור החסד צר על ואםהש"י,
 בתשובה שב כשהיה דור אטר וכן , נרבה אוהבם אני כך פאהבה היתה שהחשובה כמוכלומר
 זכות שום מהסת ולא וחסד נדבה דרך כלומר ג"6( )מסריס הסמכני נדיבה ורוח שבע בת עניןעל
 טוו כשיערי תנחם איש כל על להשמע מהש"י הנטשך ההסד ומדרה , בלבד הש"י מאהבתאלא
 )סס וגו' ה' על והתענג הסשהיר אמר האלהי, ההסר טן לקבל עצבושיבין

 ל"י
 מטני שאל

 השב ולזה השאלה, כפי החסד נתינת שתולה הרי ס"6( )סס ואמלאהך פיך הרהב נחלתך, גויםמותנה
 והשיית , שעשה העבירות מחסת עונש שישיגנו ירא להיוהו שב הוא הנה יאה מחמתבתשובה
 לו נעשות הכדונות העונש מן עליו ומגין שישאל מה כפי חסד אליו ממשיך זו תשובהבשכר
 אחר הוא הגה טאהבה השך אבל , כשוגג כפרה שצריך אלא , עליהן נענש שאיהנשגגווז
 מצור כשמיר )כ( הזק שלבו לעונש יחוש שלא העגביה סן לו שיגיע עונש מיראת שבשאינו
 שרבא טצד בעיניו המוב לעשות שרוצה בלבר הש"י טאהבה אלא שב חוינו העונשיןלסבול
 , כלל עונש יראת טזולת אוהבו בעיני מוב שהוא סה האוהב שיעשה נפו , בלבד בעיתופוב
 הא ולזה , הש"י אהבת שהיא התורה מצר המכתן התבליע אל זאת בתשובה טגיע האהנה
 ולזה , סיראה בשב משא"כ מ'( )משי אהב אהבי אני הכתוב שאמר כמו הש"י שיאהבנוראוי
 כך אחר שישוב בההלה כיראה השב אל יעזור שהא הש"י הבטיח , הענש מיראתאלא שראוי כמו מאהבה בתהלה התשובה תתה שלא אפ" וס"מ שוה, מדרגתם שתהיה ראויאק

 בצר הכתוב אסר התשובה פרשת שבתחלת תה , מאהבה התשובה שהיא לפניו שלכהבתשובה
 אח"כ ואסר , שהניעו העונש מיראת היתה התשובה שהתחלת יורה וזה 7'( )הנגיס וגו' ומצאק-לך
 אלא התשובה היהה לא בתהלה אם שאף שיורה סמה וזה , בו' לגבך את אלהיך ה'וסל

 : שאמרת כסו הנכונה התשובה שהיא באהבה לשוב רעזרהו החופא לב ימול שהש"ימיראה
 הנה , אדוניו לפני מחמאתו ותכה מעונותיו האדם ימהר שבהם התשובה דרכי כופרמ

 אדם שיתהרפ הטחשבה . והמעשה והרבור המחשבה שיתקןהם
 אבל לכםלה, עדי ישוב שלא עליו שיקבל המעשה , פשעיו על שיחורה הדבורסעונותיו.
 טבורה החרטה אורם . דעת ובבלי בטעות היו הראשונים שהמעשש שיורו מעשיםתנשה

 נתוב טפרש ורישוי נ'( ~א5 ברכה אחרת והשאיר ונחם ישוב יודע 50 יאל מטר , מ'()יומים עשנתי טה לומר רעהו על נהם איש אין ק-ס"ה אטר ,  לתשובה הכרחית היוונהבנביאים
 והחורו כ"1( )סס אבותם עון את עתם את והחורו ס'( )וי)ך6 עליה חטא אשר והתודהבתורה
 ולא הנביא אמר שחטא, בטה לחטא יוסיף שלא עליו ושיקבל ס'( )נמדנל עשו אשר חמאתםאת

 לכסלה ישובו אל הסידיו ואל עסו אל שלום ידבר כי '"7( )מוטע ידינו למעשה אלהש עפינאמר
 וההתנצלות החטא העלמת שהם ל הם התשובה את והמעכבים הטונעים והדברים . סיס()סס5יס
 העלמת ואולם . התשובה את טעכבין מאלו אחד שכל מבואר יהוא , והכבוד המטתואהבת
 כל שהחולה כמו בחשובה ישוב %א יתהרפ לא לעולם , שהמא ידע או יכיר שלא שסיהחטא
 בשומא וכן , רפאה לעולם יבקש שלא לפי שיתרפא לו א"א חולה שהוא הי? או יגיש שלאומן
 סכיייישרשים הי כשלא לישראל מאשים השי"ת היה ו5ה , בתשובה ישוב לא לערם שחטא ירע לאאם
 עין סס ועיין . ג' סימן ניחוק56 רסני קירס וכן ג' גיחזק56 610 סגחוג רסון מ15ר. כסחיר)כ(

 : 6חריס פיר~סיס חווק מרסון וסוף . מנחך נתתי מער חוקכטמיר
בהפצר . טיגר6 ממיר 5ור מס5תיס 5ונק5וס סרגםוכן
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העקרם כן פרק רבהףמאטי

 אל אשובה אלצה אסר , לפניו בתשובה ישובו שלא מה אל סבה ההר rnw שטתההןמבירק
 מס וחטאים כאשמם עצמן שההזיות ער כלומר ס'( )סהס פני ובקשו יאשטו אשר עדמקומי
 ג"כ וההתנצלות , לתשובה הכרחי החטא שידיעת להורות נ"מ( )יסעיס הרהטך אל בגרוןקרא השיי ואמר , ג"6( )תסיס וגו' אדע אני פשעי כי דוד אמר וכן . פני יבקשו בתשובהיש,'בו
 לעולם שתטש בטה ההתנצלות שיתיל החוטא יחשוב שאמ , רוזשובה מונע שהמו מעניםסבכיי
 יצלוק לא פשעי טכסה שלמה אמר שעלט פשעיו מכסה נקרא תה , עליו יתודה ולא יתהרםלא
 כארס כמיתי אם איוב אסר , אחר בדבר חמאו תולה כשאדם הא החפא שכסוי ג"מ(למסוי
 דרכיו על עימו תסיד להיות באדם נו;! וכהשכל לפי , כלל התנצלות לו הושל' ולא ג'()גודשש וגי עמדי נהתה אשר האשה ואכר חמאו על התנצל שאדה"ר לפי תה , ל5( )5י1נ וע'פוצעי
 וע"כ אדם שום אותו יטעה שלא להזהי צריך וכן כפרה, וצריך חוטא השוגג נקרא ולחה , יחטאשלא
 , אשתו S1p9_ לשסוע שלא נצטחן שלא ואיג"פ גסס( כא' אשתך לקול שסעת כי לארםנאסר
 בזאת אשת לקלל שסעת כי ולז"א , נענש הנופניית התאוה אחר עצמי למשוך אליה בשמעואבל

 רחמנא אונס רז"ל אסרו שעליו הנמור האונס אלא החטא על התנצלות שאין / לחטוא ליגרם פלוני לומר ות התנצ/ לאדם יועיל שלא שיורה מסה חה , לשכלה שסעת ולא הגפנייךהתאוה
 מעכב ומא הכבור או הטסת ואהבת , זה אחר הבא בפרק האונס ענין נבאר ועוד .פטריה
 בעבדי או טמון תיעלת בסבת היא התשובה אם בתשובה ישוב אם שאף ויה , דיעשובהאת

 לאהבת זה שירוה צריך לכסלה עוד ישוב שלא עליו כשיקבל כי חה , תיתובה אינההכבוי
 היה שלא לפי להתקבל ראויה שתשובתו אוסר רוד ההן וכן . כלל שה לזולת לא בלברהשיגח
 הכרת על ירכוז אמועך חטאתי אסרו )"נ( ~חספס אודיעך חמאתי שאמר קבלהה מונע דברבה

 ירמוז פשעי עלי אורה אסר , כלל החטא ~ל התנצל שלא ירמוז כסיתי לא ועוני ,החטא
 תשובח שהיתה ולפי , והכבה- הסמק בעבור ולא ברבר השי"ת לאהבת היתה והודוישהתשובה

 ואטר פעמים שני לשמואל חטאו שהורה אע"פ , תנאים הג' אלו חסרה בעמלק כשחטאשאול
 ואלך ה' בקול מעהי ש אשר השיב ס"1( ס"5 ה' בקול שמעת לא ולטה שפואל לונשאמר כי שחטא טכיר היה ולא החטא טכחיש הקו שבתחלה הה כלל, תשובתו נתקבלה לאחמאתי
 שחמא סמה יותר ההא בהפצר )6( חוטא שהיה שטואל לו  וכשאמר , וגו' ה' שלחני אשרסדרר
 כלומר הפצר, ותרפים ואון מרי קסם חמאת ט 41לל החפא עיקר שדיה 1DYY הראשוןבכרי
 לוסר מפציר שהיה וההפצר בעבר לאו שהחג גסם חמאת כמו הוא החטא עיקר וכהואשהמרי
 , החטא עיקר שהוא מהקסם קשה יוותר והוא ע"א חטא וכהוא חערפים און כסו הא חמאתילא

 ואסר שקר ברברי החטא על התנצל אבל חטאתי הומי שחטא שאול הוףה הללו דבריםטתוך
 לא חטאתו שהוראת לפי , ללכת שטואל הםוב ה' דבר את טאסתה כי אעיב לא לו והשיבלה' והשתחויתי עסי הטוב לו כשאטר עטו לשוב שטואל אבה לא ולפיכך , וגי העם את יראתיבי

 סתם חטאתי ואסר שחטא אה"ב שאול וכשהורה , שקר בדברי מהנצל שההן כלל הוראההיתה
 בם: הכבור בעבור היתה זו שתשהנתו דעתו שאל שגלה לפי אבל , עסו לשוב שטאלהסכים
 לשסחגל ונאסר תשובתו נתקבלה לא השי"ת לאהבת ולא ס"1( )סט ונף כבדני חתהשאסר
 , אילך משם שמלך השנים שאול מלכות שני בכלל נסנו לא ולזה , לסלך דחי את שימשחסיד
 בשדה וכהיה אוטר שהכתוב שאול טלפני בורח דוד היה יותר או שנים שתי שהריהדע

 במדבר בא"י ממחתר שהיה רב זמן מלבד חרשים וארבעה אחת שנהפלשתים
 ובטצורה ז"

 ויבחך ישראל על מלר שנים חסתי במלכו עסצל שנה בן אסר ורבתוב , נכל רועי עםובכרטל
 השלשת לו בחר למלך שנמשת שנה שאחר ופירסם , י"נ( גסס ונו' אלהים שלשת שאוללו

 לו וא"א , יותר וכא שנים ב' ישראל על אח"כ שסלך הווסר המלחמות לעשית והתחילאלפים
 שנמשח שסיום אלא , ע"כ דור תחרי רודף בהיותו שנים בשתי "י( )סס וגו' ובפלשהיםצובא ובמלכי עפון ובבס במואב אויביו בכל סביב כלהם הכתוב שהזכיר הסלחסהע כלשיעשה
 על שסלך בשת באיש תטצא שכן , סלך שריה "fy לשריל מלכות נפנה לא לטלולדח-

 ב' א"א לו נסנו לא כן ואע"פ שנס ז' שהיו יוצרה על בחברון דח- שסלך השנים כלישראל
 תו/ טלך שנים וב' במלכו בשת איש שנה ארבעים בן כמ"ש מלחסה בלא סלך 42עמדשנים
 שסלך שנים ב' שלאחר ג'(נסיג

 והתחיל"
 שאול בית חויו רוו- בער ובק שאול ביעז בין הטלחסה

 לו נסנה לא לשאול וגן , סלכתעו שני בכלל נמנו לא בנזקים הולכם דח- ובית ויליםהולכים
 : לטלה דור שנסשח אחרטלכות

 שנענש כטו אחר עונש נענש ולא חטאו לפי 1aoo הסלכווע וכהוסר שאול נענש למהואולם
יוריצריים

 : סט6עי 65 ~6מו נסמ61ל מפליל סיס . ססו6 בדפצר )6( כופרק
5ט
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 388 קמז העקרש ב4 פרק רביעימאטימפר

 לו8 הירהר ד4ש דעהי לפי בזה הטעם סטנו, הטלכרד הוסרה ולא שבע בת ענץ שדר
 בהב-ה בה שנצטוה פרטית במצחה או סלך וההן אחר בה שנצטחן פרמית במצוהחמא
 כל כוללת רציתה או א"נ אשת אישר בי האנשש כל עם אותו כוללת במצוה אלא סלך שהואטצר

 אליו פרטא בטצווז חטא שחול אבל , האנשים בלל לעונש שחה "ונשו שיריה ראף ולכן ,האנשים
 חח ובעבור ע"ז( (oa ונו' מלע תחמל לא וא' עמלק את והכיתה לך מכ הומר "( 6' )סמה)אליך בואי ער תוחל ימים שבעת שמועל לו שאטר טלה ,שההה מצר או מלך שההן אחר שסבולספי
 בגלגל שלה והעלה דבריו על כשעבר הו'כ , סקו בלא ושיסות מזרעו המלכות בהסרתנענש
 מזרעו הטלמור שיפסק כלומר י"נ( )טס תקום לא סטלכחך רעתה לו נאסר שמאל שבאקודם
 ה' יבר את מאמתה בי לו נאטר עטלק ברבר השחטא שיו בחצי שיסות לו אמר לאאבל

 שהדבר העלך טשם מלטת לו יחשב ולא עתו בלא שיסות כלוטר ס-( )מס סמלךמטאסך
 על שנעאל איל אוב בעלת ע"י שטואל את שאל כשהעלה וע"כ , האדם יקשנו לאהנמאס
 סשמ( 6' )ספ35 עמי ובנעי אהה ומהר וגו' בעמלק אפו חרק עשית ולא הן בשל שטעה לאאשר
 , טםמ נפסכן2 המלכות הייתה עתו בלא טת היה אליו פרטיות טצווז אלו היות שבעבור לורמז
 בעבוו- רבה3 רור ער ורעו ביר הסלכות שיתמים לזרא הש"י שיער מה הפעם ע"זיורה
 שתשא בעבור עלטה וכן , הבעל ועובדי אחאב בית להשמיר שנצפות הפרמית הטצחהששסה
 שנצמחה הפרטיות והמצות נשים לו ירבה לאבטצית

~ry 
 הוסרה טלך שהוא טצי המלך

  שנשבע השבועה בעבטי כממק יהההה וכבפי רק לו נשאר ולא מטנו השבפים עשרתמלכות
 באומרת חטא לשאול והוא אחר מעם בזה שכתב מי ויש . הזה בדבר דעתי זהו , לדורדבה"י

 שאהה מופרש לשש דומה זה ודוי ן למתילה נחן יויטבגהצן יוי4י~מום ו~גבל:%:
 עששו אחד לכל המלך נחן שבאשר , דוריה על שבא חמא ואחד מזוייף שטר שעשהחפא
 ורה! שתנהו שיפסיד ראוי אק שלקה שאחר להלקותו הערפה על שבא לטי והעניש חמאונפי
 שקבל לאחר אף ייף מז שטר ובעשה הסופר אבל , זה קודם שהיה בסו אומנתו באמונת נשארזה

 שאול וכן , באומנתו כלל אסנה לו יתן ולא טאומנתו מעניקיו ראת הא הנה שחטא סה עלענשו
 להעבירו ראוי היה כראוי - בעמלק נקמה עשה ולא אגג על שחסל הטלכיי באומנות שחטאלפי
 נאסר עמלק מלתמת שקורם לפי גג( טוה יותר בו יאמר לא אם ממפיק אינו הפעם חה ,סמנו

 לתקן ואפשר , שמוזיל שבא קודם באלגל השלה שהעלה על י"ס )סס תקום לא ממלכתךלוועתה
 עד במלה להיות הראיעת הסייח כשנבאר , הררך ע"י ריאשק הרעת אל )נ( ולהשיבו הרעתחה
 הכלנות מצד לסלך ההנרומות שהמרות הנראה ולפי . הקורם החטא טהם באחר שיוכלל)ו(
 , צדק טשפט העם את לשפוכ! בארבים להלחם הוא הסלך בהקמת שהכונה חה , ששההם
 כן ועל ח( )סס מלחמוקינו ונלחם לפנינו יצא פלכנו ושפטנו מלך כששאלו ישראל אמרו)ס(
 מצד רגרהפם שהם התארש אלו עם וכשנערב , בצע שונאי אמת אנשי אלהים יראיחיל אנשי , ארבע שהם נתבת-1 כבר השופטיך סדות אולם , לזוג ההכרתיית המדות בו שימצאוראוי

 וטומר לעמו ורחם! לזרים אכזרי הטלך שיהית צרעי האחר . שורה כלם בין נטצאםהטלחסה
 לשמור והרוב הארי עם ולהלחם המחקין להסיר נפשו לסכן הרועה שסררך כסו , להצילםנפשו
 אליו למטיבים שחמיב ח-היני . ינהל ע5ת ישא ובחיקו טלאים יקבץ בזרועו עליהם ולרחםהצאן

 אם בעדו יקנא מי כבודו ר בעב נפשו יטסח4 סי כן יעשה לא שאם טלחמהו ולאנשיולעבדיו
 ראת אין הצאן לשמחי שהחמם שהרועה חמקן יהיה ולא בצע שונא שיהיה והשלישי . בויבגדו
 "פרנס הצאן מדהיו בהפך הענין ישוב שאז עוטותם פעל ובשרם מעליהם וגורם לגזוללו

 , '"ו( )דנניס מאד לו ירבה לא וזהב וכסף הכרכב אמר ולוה , הצאן לשמווי הרועה ולאהרתה
 כאדיה חישבתי מעטו יקח בהם יטצא כשלא האויבים טן אפ" וזהב כסף לקבץ ישתדלשאם
 ולא נרול פני ה4ם-ר ולא רל פני ישא ולא עול מלתעות לנגבר בנכורים לבו כח אמ"ן חילאיש
 , צדק טשפפ תשפוט בשפתי עולה ,~ss לא אמת מדבר שקויה והחמישי . טשפם nimvbישא
 רצונו להשיג יכת שאעו ספני או היראה טפת אם הוא הנה שקרים יובר או מכחש שהאשפי
 שכן וכל 6'( )סס אוש טפני תגובו לא הבתש אמר אדם סשום לירא לו אץ והשופט , זהבזולה
 הארם יבמה לא כי ועור , ראשיי לו ראוי אק הע"כ רצומ  טעשות ירו על שיעכב מי שאקהטלך

ביבריששערם
 נסכר מלך סמא %ו נס סטטוס סרסיעצגתגוס ועתס 6 נקמר עמלק מלהמה סקודס לסי)נ(

 סחטך ממס נכחד סיונלל עד )ד( :למטיס ספסר על וכפילו 6"ג מירא וגון.תמלכחך
 pSnn מלחמת t?tP? מסיה סוס ססס6 ,סקודס סענגס גן נס לו ג*מר ולמלכיי ג16סטח סיססל5

 . 6פרו )ס( : סללו יתדות מן ג6תד נכ%יסיס סחט6 . סר6סק דעס % )נ( : סמלוגסמייסרת
כסו
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העקרים כו פרק רביעיכאטרכפר884
 רבריו על וחרר שסים ירא שבגהץ והוא רכיה, תהגה ולשמו עלה שפחיו הדברנה אם הטלהברברי
 , טלר שהוא אחר או טלר שהוא מצד עליהן שנצטוה מצותיו משסור השי"ת לעוברי נכנעדהיה
 מהם יונער הסצנת ס( חורין בן שהוא לחשוב אחיו על יתגאה שלא לו ואוי דגנצות בשארואף
 כטאסר וזה י"ג(, )נס ושסאול יטין הטצחה טן סחי ולבלהי טאהיו לבבו רום לבלתי הכתובאכר
 יבאו ובסלסריה כפזורה מזלול הסלך את העם יראו מום נאמנים אחים והדת המלךהחכם
 בראשונה אולם , בכלן חטר אוהו נמצא שאול פדות וכשנחפש . רמזורה והפול בה לסקל העמכל

 שטית של ק"ו שעשה נהל עמקי על ת"ו( 6' )סמ561 בנהל וירב רז"ל שאפרו עד אגב "לשתטל
 וכי הורה אסרה אחת נפש עלומה

 הכהנים ערי עב את כי עמו על אכזרי חזיה 1ffs) דף )יומק
 הטלאך וכשראה הברזל ולשרעי בכגרה וטעבירם מואב את ככה שהיה בהפך ופור חרב, לפיהכה

 בשעת שצחה בהפך ורוד , גלית בהריגת נפשו שסכן לדור הסיב שלא בשנית . ג"7( ג'(SheV אבי ובבית בי ידך נא ההי עשו פה הצאן ואלה )1( העויתי ואנכי חמאהי אנכי אפרהמשחית
 אל ותעפ שאיל על הכתוב אטר בשלישית . נ'( 6י ")גיס חסד תעשה הגלעדי ברזילי ולבנימותו
 נריב שההן בהפך ורור ס"1( 6' )סמ561השכל

 לב(
 משלל ברכה לכם הוא %41סר השלל וטחלק

 הקץ לא ורחץ ט"ו( רסס בקולם אשפע העם את יראתי כי שאול אפר ברביעית . 5'( )סם רףאויבי
 בחמישית מ'(. כ' (Shtnn עטו לכל וצדקה משפט עושה דור ויהי הכתוב אסר טשפט טעשוועירא
 בא כאשר הנבהן נתן אליו בבא ואמר 5יי הגדה כיוד פשעיו מכסה לשמואל משקר שאולשהיה
 הפרטיהן בטצות דברם על ועבר לשס~אל נשסע היה שלא בששית . נ"6( )חס6ס שבע בת'אל

 הדברים ולפי פפיהם. שנצטוה כה בכל ולשפעול ההוזה ולנר הנבייר לנתן נשסע היה ודויישנצטהר
 גם . הראשון הטעם אל השני הטעם זה שישוב אפשר היה הפדה זאת שטצד מבואר תאהללו

 סבה היהה זה בעבור בכלן, חסר ושאול הללו הכדות בכל שלם דוד נטצא הכתוביםנשיתופשו
 צבאו שר אבנר ונם לטלולה הגון זרע סכה חמאר ושלא לשאול הטלכות ישאר שלא דבה"יטחת
 הבאים למלכים ודיכא טשי שיהיה נדי הרעו דוד ביד יפה קיום הפלכות שיתקיים כדיסח

 לסלך ראוי אין ולזה , רבא שלו שהמלכות כבודו עיני לפרוור ' השיי על יתנאו שלא כדיאחריו
 ממאסר בעתיר שבארתי כמו הכבוד מלך שה,א הורתו ושוכרי הש"י בעוברי לזלזל ודםבשר
 ונשוב . ג'( )יג"3 מלנין ומהקים מ.לכק מהעדה וזסניא עדנא מהשנא והא הכתוב ואסרשם
 כן , שזכרנו תנאים הג' המרה להיוונה שאול תשובת נתקבלה שלא ?כטו ונאפר הפרקלענץ
 זה ויתבאר , שזכרנו תנאים הג' בה שהיו לפי שבע בת על דוד תשובה נתקבלה זהבעבור
 לא שהחשובה לרמח כהסרך אלהים חנני אוטר שבע בת ענין על בתשובתו שהזכירככה
 כלומר ג"6( )חספס פשעי טחה רחכיך נריב מיטר , שזכרנו כטו החסד צר על אלאהקיבל
 כחי יהיה שלא כדי )ו( באת שהם רהסק- כרוב אותם פחה ורבים גדולים שפשעיאע"פ
 הראשון המנאי על לרטח )טס( ארץ אני פשעי כי אמר . למחול מכהך גדול יותרלחטוא
 חטאו על מתנצל היה שלא לרטוז חסיד ננדי וחפאתי , סמנו נעלם החמא היה שלאולוכר
 אלא יענישוהו שלא ארם בני פחד ם סטת הנאת או הכבג- ספני תשובתו היחם שלאהנ' התנאי על לרמוז נסס( חטאתי לבדך לך מנטר , שחטא הושב הוא שתפיר חטא שלאולוטר
 יויעין האנשים היו  שלא  בסחר נלוטר לואקום ארם בין  היו  שהעבירות השי"ת אהבתספני
 העבירות על העבירות פיני שני על לההודות עשיותי בעיניך והרע לומר וכפל , השי"ת  אלאבהם
 לך אסר למקום ארם שבין העבירות על , לחבטנו אדם שבין העבירות ועל לפקום ארםשבץ
 אסי- בהן וכיצא הונו ולא תגנובו לא כמו לחבירו ארם שבין העבירות ועל הסאתי,לבדך
 יתברך השם שציה אחר לחבירו אדם שבין מצות שהן שאע"פ תה , עשיתי בעיניךוהרע
 פה אל שב בדברך תצדק ואמר . טצוהו הפך שיעשה סי השם בעיני רע הואהנה

 שאהה שאטרת בפה שתצדק בעבור לעוכר , וט' מעומ כבסם ודוב פשעי טחהשאסר
 שתשפוט בסה שתזכה וכדי , פשעי כחה לחפאתם וסולח ט~הל לשבים בתשובהפקבל
 אחר טהטאתי מהרני , שב מינו בתשובה לשוב ימל שהוא אחר חטאו "ל הארםאת
 תשיב אם הלוא קין על שנאסר למה שב שברברהובשפטך אוסרים ויש )מ( . לפניך שבשאני
 ברבבי ואם בטהשבה אם היא שהעבירה ולפי . עליו שנשפט טה ואל )ץ( ד'( )נכ6סיחומאת
 ברבור ואם ההרטה בכחשבה אם , בשלמתן התשובה שתהיה צריך בכלן או בכעוסהואם
 העבר-ות הפך הבעשים שיעשה אבל , בלבר החטא עזיבת יספיק שלא במעשה מוםותרוי

 מורס וסו . עסו מס ס65ן 61לס )1( : ס6מרומסו
 ש

 וטוכס ג7כרך p75P מ"פ כלומר . וגו' ובסנטך
 סר6סוניס 7נויד 6ח סח75ק וכ"ל . כו' סגכמסטך כמו יסיס סל6 כרי )1( עמו: ט5 מרחםמסיס
 O(~DD נוס כו':)ט(561 תיטיכ 06 סל6 לקיןס6מרח נסרק לטיל סגתג6ר ע"ר : 1ג1' ג17ל יומר5מט61
 מטוכס גקר6 קוס 6גמגו סגג6ר וע"4 סי' ,ע16 סגדגרך 6ומריס ויע וקין:)ח( ממס קג5ת נעגיןג"6

תעליס
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 אטר הסעורה ועל (bff) נסס תהלתך יגיר 11 תפתח שפתי ה' אמר הדבור על . ג"6()חספס פי אלהט % ברא טהת- לב אמר המחשבה על , כלן על מתפלל דור היה_ לפיכרשעשה
 האנשים הנראו כדי העבירה הפך טעשים שיעשה נלוטר ף6( )סם וגו' דרכיך פושעיםאלטדה
 מעשים בעשיתם שתהיה ראויה שהתשובה הנביא באר ונן . הש"י אל לשוב וילמדו טומרויקחו
 ובארו ג'( )'וגס הרעה סדרכם שבו כי סעשההם את האלהים וירא הכתוב אמר העבהיווזהפך

 בבירה ובנאו מריש נזל שאפף מעשירת את אלא נאסר לא תעניתם ואת שקם את ז"לרבותים
 ג"ס( )יסשס וגו' ררכו רשע ישוב ישעיה אפר וכן ינ( ע"ז דף י"ס הבירה כל מקעקעדצה
 דרך לו בבחר העבירה הפך מעשים שיעשו לפעל שהגיע העבריה על דרכו רשע יעזובאמר
 המוחזרים הדברים אפ" נפשו לשובע מלאכול יזהר יתענה אסורות במאכלות המא אם ,ועקרת
 , לעניים טטונו המר הצדקה מן עיניו העלט ואם , לך במותר עצמך קדש דצ"ל שאמרוגטו
 ולשוב בסצנת לרקדק ישרה ררך אותם ילמד במצות ראש בקלוג' לנהג לאנשים החיהואם
 את לתקן יוכל שבטה שלמה בתשובה לשוב אפשר אי הרבים את ו2הסחמיא לפי , הש"יאל
 כיוצא כל וכן ג"otlOP) )6 וגו' דרכק- פושעם אלטדה אסר 61ה , לחמוא שגרם סמה עתנואשר
 סחשבווזיו און ואיש מהו ן מחשבות יודע לפני סחיבותיו יסדר בלבד בטתשבה חמא ואם ,בזה
 יתבן חשם לאהבת שתהיה צריך שהתשובה להורות ףרחםהו ה' אל וישוב ואטר גיס()יפטיס

 השבים לב לרסק לסלוח ירבה כי אלהינו ואל ואפר , הנבור אהבת הפפון לאהבת לאבלבי
 בירו הרשויי היוזז אחר גדול לעונש ראוי שהא בתשובה ייעור לא שאם וישכיל הוידעלאדם ראוי וע"כ , העומת טן סרובה יותר שסליחתו העונות רבם בסבת התשובה סן יהיאשושלא
 שאמר הה , f'p, יכול היותו אחר ישוב לא אם שיענישנו מהש"י חרא שב ואינו בתשובהלשוב
 הדבר מן האדם יירא שלא שכתבנו הדרך על יתבאר ששרושו אלא , מהטנא יחוש ולא ייראלא עונותי כל על ל4 יפהול שהש"י האדם שירע שאחר להפך נראה והדבר יורא הסליחהשעטו שבעבטי יחמר שאלי זר דבר לכאבה נראה יזה ק"ן( גססג'ס תורא למען הסליחה למך כיהכתוב
 על לאדם הנרהי העונש היה ואם , לאדם הכרחית שהטו אחר טהסא יירא שלא כסוההכרחי
 להנצל לו אפשר שאי יודע שהיה אחר טהש'י ירא האדם הטה לא מהילה תקות באפםהחמא
 לףטאים וכולח טוחל שהש, יודע שה,א עכשיו אבל , יחמא שלא לו אפשר שאי לפי ,מהעונש
 יתן %א להפוא ירבה שאם בהכרח סחה יירא הנה טהעונש להנצל לו ואפשר התשובהע"י
 נפשו ונכל לבבו בכל הש"י אל רטוב ושאם החוטא אל הכרחי העונש שאין יודע היותואחר הש"י טלפני החוטא ירא זה ובעבור , לו סלק ה' טובה לא לפניו בתשובה לשוב לבואל

 : המליחה עטו כי לסלוח וירבה ירחמהו סאדוובכל
 שנעשית שאחר , זה יהוא מענינה שהונח טה לפי גדול ספק התשובה נעמן יקרה כזפרק
 אליו הנרצח נפש התשוב שאמרנו כסוובלבבו וחזר השבת את המחללאו

 הבית שכתר למי דוטה זה והרי , בזה נשמר )6( ישוב אם המחולל השבת או והרמהבורף
 לא כי , בפיו אותה ובונה וחתרבפעל

 תבנה,
 מול בשב דברים ברוב עוד

~wvn 
 היאך וש"כ ,

 מאיזה באור צריך דבר תה , בפעל שנעשה החמא וללבן לטיק סו תשובה שתספיקאפשר
 האדם ישובח שעליהן האנושיות שהפעולות ונאסר . התשובה לבעל התשובה שתחייל אפשרצד
 בעת יודע אותן העושה כשיהיה חה , בבחירה הנעשות הרצוניות הפעולות הן הנה יגונהאו

 השכורם יתנצלו ו6ה , זולתה על בה ובוחר בעשיתה ורמה ההיא הפעולה עושה שהואעשייתן
 , ובבחירה ברצת שיעשום ואעלם יריתה בלי שכשאום לוטר השכרונן בעת שעושין פעולתןעל
 ומבחירתו טדעתו נעשו אם אף ברצונו שלא הנעשות הפעולות על האים שיגונה נאסר לאוכן

 שמענישין קעונש מסבול יותר בעשייתה ובוחר ההיא הפעולה עשווזו בעת יודע שהואכלומר
 . עליה יגונה לא האונס מהכרח אלא ברצונו נעשית שאין אחר הולם ועשנה. לא אםאותו
 יפוג שלא והפעולות , בעשיתה ורוצה זולהה על בה ובוחר אותה שעושה עשייתה בעתהאים שיודע דפעולה היא רעה ונא אם יגונה או טלה היא אם עליה האדם נישוכה ריעולה כןאם
 אותן הפועל שאין הפעולות והן הגסת- האונס פעולות הם , כלל הגנות או השבח שםעליהן
 ראשו חברו ונוציא אבן הטשליך כאדם , זולתו על אותו בחר ולא ההוא בפעל רצה ולאיודע
 , בו רוצף ולא זולתו על אותו בוחר הא ולא בעשייתו הפעל ידע לא אואל שזה ומתוקבלה

 דרך על באונס להורג תורה חייבה לא ולזה , והגנות השבח עליו יפול שלא הגטנו האונםחרי
 האונס סן הפעורבות והפעולות , והרצון האונם טן טעורב צר בו שיש בשגגה להורג אלאחה

 יהיצוושרשים
מגס : וט' ססעגירס ולקי כמע כח"כיספר : ססנס . נתיימר )6( כז פרק סמג6ר וגס: . וגו' סיטיג 06 סלע ג6מראעליס
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 העקים כז פרק רביעימאכףמפר886
םש שתחיב ראוי אם *רע קשה רבץ הוא והכרנו הסימם אלו שני בין האמצעיה שהןהשתק מ 1 ש   א5 שיעחסו שהאד וסוק האם אל שייוחסו י שרא מהם "2 אם או , יצק 
 שזה ידאה הנה בן, יפנעו פן זרוע בעלי אנשים טיראח סנונה דבר הענפה ובהאדםתוצק.
 צער כל עליו לסבול ראוי רבר בכאן ויה שאם אלא בהכרת, נעשה דךצא ושהדבר האונפ200
 הדרך עץ כשפגשו הפעולות א% נתכנסו ראף הנה )נ( לעשותו ידו האדם nbt~nv פרםופליח
 ינגסו הנה חזק תעל נרי פורת בעדם לסבי רשי שאין סמה הפעולות כל היו ואם , הרצףבסוג
 לסבול ראי פעולות בכאן שקויו ראוי שודא ילאה שמב כשקוק אבל ן האונס בסונ הפעולותאלו

 טשתיההס הרצק אל עשיתן שתיוחם ראוי יוהר אלו , אותם שיעוצה פרם שבעולם צער כלבעדם
 שתיוחם ראם יותר זלתו על יבחרו שיעשיב ובעת האדם שטעותו שהדבר לפי , האונםאל

 צער או נדול פורח ימגול כשלא האדם יטנה ולזה האונס, ש טשתיוחס הרצון א5עשייתו
 לאדם ראוי שאת פעולתז ונט ובאלדףו, בטלכו לסרור 4צ באביו לנער ירו שישא טרםמשלנ
 זה על הס היצומת ד4ע~ות שלחבלת נראה בן ועל , טופלנ ומורח גדול צער בעדםלסבול
 דיש שששה ואחר בו ורוצה ז~ת1 על יבחרהו שתושהו ובעת האדם שיעשהו שהדברהדרך,
 בא בעת כים סהורתס משליכים עצום הים לעררי שעתה טה כש , אונס קצת בהתלתושיש פי על אף , הרצין אל שהיהלם ראוי דצה , עשה שקהיוז הנוצה חפץ שהא נלומר בקיומורוצה
 , לאונם ודומה ברשן בים סחורתו שישליך אדם שום שאק אע"פ כי גליו סרוסכות סערהרמז
 שיצות אחרי שאף לפי , הרצון אל שייחס ראוי עצבו וסכנת צער על זה שיבחרהו מצרהנה
 סבה היה שזה בעבור בו עשף שקציה וחפצים הנעשה הרוא בפעל רוצים הם היבשהאל

 אחר אם אולם , האונס ססונ ולא הרשן סספ הפעולות אלו שהייו ראיי כן רעל , עצמםלהצלת
 ראים אל שיוחס ראוי בהפכו וחפצים בוחרש ותו אבל בזה ר~צין הי לא היבוכה אלשיצאו
 להעיקך לעולם יבחר שלא אים  שאין שמאחר נראה אבל , ההוא הפעל בקיום רוצין שאינןטהר

 בגורסו רמה שהתו אחד בשליה הרצק אל זה שמהם ראוי טסות נפשו להנצל כדי ליםסחורתו
 אעו ההא הפעל שנעשה השתר עשיטזו בעת ברצון שנעשה דבר שכל יתחייב rnD1לעולם,
 אין מה רצק בו היה או ברצק נעשה בחדלתו אם אף עשי היה שלא חפץ והוא בקיומורמה
 ובתשר רוצה ההוא הפעל שנעשה אחר אם אולם , וטעות לאונס אלא הרצון אל שייחסראוי
 בנכלא שם ופ4 בחרפה פותחין חהלבהא ט-6( ל4ג )לף נדרים במסכת שארגיל פפה בןויראה הרצת אל שייחס ראוי אמס קצת בתחלתו עדר,יה אע"פ כן עשוי שעיה בו וחפץ ההואבפעל
 הרצון שאם הרצק קיום אחר הולך שהכל שירה מסה וזה , חמן וכרו עלך לבך להג דאסרהאך
 אע"פ אתוה ומתירין בטעיה הא באלו רופבועה הרי קיים הרצון אין אם קישת השבועהקמם

 שהעבירה רמה שהוא בלבו וגוהר כשמהחרם תשובה הגעל זה ולפי , ברצון תהלהשנעשה
 ערה הה , אווזה יעשה לא אחרת פעם ליףו תבא ושאם נעשית הקהה לא ירו עלהנעשית
 הסדות בספר אריסטוטלוט שאבר בסו , ההשכל ה-יעה ובלי במעות נעשה הראשוןשהפעל
 רבר לה-ו שבא כגון תשובה בעל רמי היכי שמו"ל וודי / החרטה יקבלו לא השכלשפעולות
 זה לעשותו "4ב ולא הש"י לאהבכן השרו ויכבוש התנאים אותם בכל לזרו ההוא הפעלכשיבא בי ע"6( ס"ס דף מומק מקום ובאושו אשה באווזה פרק באווזו יהויה רב אחוי וימנה ונצולערוה
 והשכל דעת ובלי בטעווז ההן בראשון שעוצה שהפעל בלבו ונמר חרטה טעקרו שנתחרמירה
 הפעל על עינונה ראוי שאץ כסו בזו עבירה על האדם שנענש ראוי ואין ,ליה סתחרפ שהואאחר

 ברצה נעשה כן אם אלא ~ליו האדם ישובח לא ריטוב הפעל וק , ידיעה ובלי בטעווזשנעשה
 יתחרפ שאם , עליו טעחרפ ולא עשוי שקהוה היצה כלומר בקיומו ירצה שנעשה ושאחרבתחלהו
 הבאסר סה על קדחשין במסכת רז'ל בארוהו דבר תה , לצדקה לו החשב ולא שכרוהפסיך
 וצם והקשו י"מ( )ימזק5ל ים78 מעל  אשר בשעלו עול ועשה מצרמן צדיק ובשובביחזקאל
 רפש שאפי' נראה הנה , הראשונות אל בתחזה רב אסר 01הרץ חייב וכסחצה זכאי נכחצהולהוי
 סתחרפ ז4וט בקיוסו רהבה נן אם אלא שכר עליו יקובל 14 ע16 שישובח ראוי אקהטוב
 ל8י ונתבאר . שכר עליו לקבל רשי אין נעשה לא כאלו הא הרי עליו יהחרט אם אבלעליו
 הדכא הפעל נעשה שלא ירה 4ץ הנה בקימו רוצה ואינו כראוי אליה שפתחרפ והעבירהזה

 שבא והראיה  עתה נחר שהרצק סה לפי עושהו דנה לא הפשוט לרצתו הונת הפאס נטורברצון
 שריבר משער להיתזו ובבחעתו וברצעו בדעתו הימנה ונצול אחרת פעם לידו זו עבירהדבר
 התשובה דכא תו , גזברך הושם בעיני רע שרגא טה nwpS לאדם רבוי שאין ה' בעעי רעהדכא

דגס4-ה שרפשים
 ורונס,וכו'. חס, ססו6 כלומר יסגער, רהיטן גסוג וכו' סיכגסו ר15י כגס)ג(

 ן : וס על Inpvn סטורם לסגול רגם 1ל6 16קס סעסס מלסרוכו'. ס6ן~

"מאשף
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 887 קמם העקרים כח כז פרק רביד טאמרמפר

 נעשות לא באלו העבירה תשיב שד"א העבירה לבל התשובה שתתיל ה% הצר ומזה ,הגמורה
 דשץמר צד ועל , העונות כרוק יסויג ובזה רעת ובבלי במעתן שנעשה דבר הוא וכאלובפעל

 : למעלה שכתוב כסו נרבה הש"י ושהבהו לצדקה לוהחשב
 אל המביא ההכרח הנה שאמרנו כמו חמד ע"ד היא התשובה שקבלה אע"פ כהפרק

 מפעולתו שיגיע תסכי ותושק כוסף פועל כל שכאשר )6( ה% החסדהמצא
 השארונן שה% בו המכות תכליבו אל שיגהו חפץ ה% הנה הש"י ירי מעשה האדם והיה )3(י במאסר שקדם כמו המות אחר נשארת הנפש היות האנושית ביצירה והמכוון , המכווןהתכלינו
 על העיר שכבר כסו לחטוא אותו ומפתה יום בכל עליו מתגבר אדם של שיצרו ולפי .הנפש
 מפתק ההש איך מגיד ופתחיו הרע יצר דברי כשמזכיר כי , קהלת בספר ע"ה הסלך na~wזה

 אכול לך לו אוסר שבתחלה רעה לתרבות שמוציאו עד סעט מעט הלקלת בשפת האדםומסית
 עם מרבר והוא שלמעלה הפסוקש קשר לפי יצדף'ר דברי הן שאלו ט'( )קס!ח וגו' להפךבשמחה
הבעל

 תשובי
 האלד,ים רצה כבר כי וגו' אכול לך לו אוסר כן יעל המאיו על תמיד דואג ' שהוא

 מכשול בהם שנכהה נראה שאינו הללו לרבריו יתפתה שלא בעולם חסיד לך %ץ , מעשיךאת
 שהזהה כלומר ט" )סם לבנת בגדיך יהיו עת בכל לו לומר יוסיף בזה לו נשסע וכשהאדם ,עון

 ראה לו לופר עור יוסיף חטא אשר עון בזה שאין בזה גם לו ששמע ואחר , ונאהססולמל
 אליו להשמע רגו למדרגה אותו שהגיע ואחר , י% נכס ונו' אהבת אשר אשה עםחיים

 ולומר בעקר לכפור וטביאו עליו שמומית עד ישקוט לא המותרין דברים שהם אע"פ הללובדברם
 מעשה איז כי עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל לו ואומר חשבון וליזה דיין וליון דיןלית

 , כלם את יקרה ופגע עת גי ונו' לחם להכמש לא וגם ונו' המרוץ לקלים לע כי השמש החתוראה שבתי לו בשאומר לדבריו ראיה ומביא ן שסה הולך אתה אשר בשאול וחכמה ודעתוחשבון
 את כשמראה רעה בדרך ומוליכו הישרה מדרך האדם את מטה בהם וכיוצא הללוובדברים
 לשון ה% דעתי לפי הזה במקום ואף , הגן עץ מכל תאכלו לא אלהים אכר כי אף להשאמר לחחי היצירה בתהלת שעשה כסו לכבוףו וחושש בעדו ומקנא הארם בהנעלת כרוצהעצטו
 אלא הגן עץ מכל תאכלו שכא הש"י לכם שאסר מה על לי "ם נרול כעם כלוכר וכעםהמה
 ועזבה אוהה פחה ובזה , יותר לכם מועיל שההפך לתועלתכם זו אתכם ציה שלא ידועיםטעצים
 אותו להסית לו להרע מחשב ארם של יצרו תום יום בכל וכן , חשך בדרכי ללכת יושרארחות
 עיסה עלובה רל'ל ואמרו מ'( )סס וגו' הארם לב יצר כי ואכר יהברך הוא עליו ההר שכברכמו

 לאדם אפשר אי לפיכך ע"6( '"1 דף ומג'גס , h~D ג"3 דף )שטס רעה שהיא עליה טעיהשהנחתום
 אחר כנגד להרהר בפרהטבה יכשל שלא לו א"א חהחומא הרבה ואם מעט אם בפעל יחמאשלא
 רשה הרהור טצד לא אם לעשותה עצמו יתיר לא במזיד עבירה עובר שכל לפי , הדתמעקרי
 )סוטם שטות רהב בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם אין ז"ל רבותינו כמאמר בלבושנכנס
 מנהיג לעולם שאין ויחשוב האל טציאות בפחשבהו שיכחיש אם שהוא וזה ע"6( ס' דף 6'פרק
 שסייס ונק אלהים אין בלבו נבל אסר הכתוב כמאמר העבירה לעשות עצמו מהיר זהוספני
 שיש שיחשוב או , אלהים אין בלבבו הושב היותו ה% החטא עשיית בסבת כי באר הנהי"ג(

 אל סבה ע"כ וזה , כדרכיו לאיש לתת אדם בני בפרמי משגיח שאינו יאסר אבל ממציאלעולם
 יש אם שאף שיתשוש או / "( )סס אלהים רשע נאץ טה על הכתוב אמר לחטוא, עצמושיהיר
 המעשה אסר לא או זה הש'ץ צחה לא שמא ~בבו אומר המעשים בפרמי ומשגיה מנהיגלעולם
 או הלב לאכול עצפו פתיר זה ומפני הנרה או והדם החלב אסר שלא שיחשוב האמר כאלו ,הזה
 רבותיה שאמרו כמו השמים מן הורה שאין כמכחיש הוא והרי בהם וכיוצא נדה לבעול אודם
 השלשה מאלו אחת בכל כן פבואר והוא , השסים פן תורה אין האשר בכלל שהוא אמרהעצטו פפי רבינו משה אחת תיבה אפ" או פסוק על שהאומר ט"6( ק"ג דף )סנסורץ חלק בפרקז"ל

 שכחבט כסו העביט לכל אבות שהם הכוללים האלהיה הדת מעקרי בעקר כופר הואכונות
 זה זבעבחר , עצמו הדם או החלב פאכילה קשה :יותר רע יוהר ספק בלי חח ז'( פרק)נמ"6
 הוא העבירה שעונש לפי חה , מעבירה קשין עבירה הרהורי כ"6( נ"ט דף )ימ6 שארגילהוא
 יקב בגיהנם רשעים של רינן שארגיל כמו נצחי. הוא העקר כפירת ועונש , שיבוא כפוזמניי
 בעקך שהמופרש כעקר טפרים ואינם דת על העוברים הרשעים כלומר ל'כ( מ' דף )ליסהדש
 בתהית ושכפרו בתורה ושכפרו והמיסרים הבינים אבל שארגיל כמו נצחי שענשם בארוכבר

 סהעק-הפ אהת מכפירה הנמלמים שהאנשים ואחר . דורות לרשי בה ונדונין לגיהנם יורריןהבתים
 הכילליםשרהטים

 ? ס6דס נסיח . הדס וסיס )נ( : וגו' כ5 כי כ15טר . 1ג1' פ.ע5 כ5 שמאשר )6( כחפרק
 טיט מכמר ססו6מפגי
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 העקרים כס כח פרק רבן

 דישם התחכם נצחי בעונש נדכים שיהיו ראת אח ולפי כבקי לא סוער סעמ הם זה לפירגילים
 כדי תשובה שערי לו לפתוח האטשי המק עם חסד לעשות חטיי וברב ברהסעיתברך
 דף וקרוסין , ע*6 ג"3 דף )מוכס רוגל אפרו הנפש ממיתת הרע יצר טמכטורות יתנצל ירושעל
 )נכעיס לצדיק רשע צופה שנאסר יום בכל עלט מתנכר ארם של יצרו ע"3()'

""( 
 הקב"ה ואלם4א

 האדם את עוזר שהקב"ה העזר ירי שעל באר הרי בס-ו, יעזבנו לא ה' שנא' לו יכול יאינועתרו
 כי אמר ידבר הנפש סיתת שעל יחזקאל באר וכבר , להסיתו מבקש שהיה מהסיתה ניצולהא
 , ידבר מת שכבר מי שעל יגרה הכעז במוזז ולשון י"מ( )'0וק16 בשובו אם כי הטת בסות אחפוץלא
 שודא דאדם יגיע ובזה , כמיריב לחיי ותזכה נפשו תהיה אבל הכת האיש יכות לא התשובהקץ שעי שיראה , המח נפש וכזחיה מדרכו כשישוב אבל נבר שמת מי נפש במיתת אחפוץ לאחי"ל

 נדק לרצות שראפ המא יחטא אם אף הנצתי והשף(יווזו שלמותו תכלית אל השם היימעשה
 אריב לעולם לא כי תשובה בעל על מדבר הפנטז ישעיה שאטר מה ההו , nsa~ בעונשבןדו
 החוטא את ולדין לנצח ולקצוע לריב לי היה הדין שמן אע"פ ר"ל יו( )!סעיס אקצוף לנצחולא

 יעפי סלפני רוח כי אעשה לא נצחיבעונש
 הגוף ~צז שיעמקש ההיוני הרוח אם שאף בלוטר , תו'

 עשיהי אני האנושיות הנשפטו הנה , לפני והם השטיסמם הגרטיס מניע )ג( ר"ל , טלפניהוא
 new1 שלשון , ירי מעשה שהם אחר ביותר עליהן לרחם לי וראויאותן

~Dte 
 האנושית הנפש על

 שהנשסווז הזהר , מ"OD) )3 וגף נשסה נותן הכתוב אמר היים שבבעלי החיונית הנפש עלורויה
 זה ובעבור , בעירתו הסכון רוזכלית אל האנושי המק שיגיע להשתדל לי ראוי היי מעשההן

 שישוב ליסרו כרי אבל אכזרי סכה אוהו סכה הייתי לא תוכהו קצפתי בצעו שבעףאע"פ
 כלומר ף ואקצ המתר אבל חטאיו כפי לו הראוי העונש כפי אותו מכה הייתי שלא , לפניבתשובה
 , לבו בררך שובב הולך )7( שהיה לפי לימרו כרי םעמ קוצף והייתי מהעונש קצת מסתירהייתי
 פי על אף תשובתו ףבלתי ר"ל , אותו רפאתי לפני בהשובה ששב דרבע כשראיתי אבל)ס(

 מכופר )(( שילך כדי עמיו אל ונאסף הארץ כל בדרך אנההו )1( ולפיכך , למטרתו TQD-שהעז
 נפשו כשאין כי ולאבליו , לעוה"ב הלק לו כשנתתי לו , ולאבליו לו נחוטים בזה ושלטחי ,לעחה"ב
 עליו ואמר , מדבר הב"ז שעל יורה לאבליו נחוכים ולשון מיתתו, על סתנחסים הםנכרתת
 א"כ ונתבאר )מ( . העוה"ב לחיי לזכות הנפש אל הרפטזה היא התשובה שקבלתוארפאהו
 ביצירתו הסכות התכלית אל האנישי הסין להגיע ההורה מציאות עם התשובה הטצאהכרהיות
 קדמו הבקשובה שהתורה שארז"ל הוא ולה , השפל המציאות טכלל המכוון התכליתשהוא

 : בתשובה הדבור זה ויספיק . העולםלבררות
 לדת הכוללים הע"שש מן הג' העקר שהוא והעונש בשכר עתה שנדבר ורישוי כמפרק

 , וזה , הדתוה בכל המכוון התכלית בפקום חלואהאלהית
~?? 

 פי %
 רצק דיפלמה זולת אחר תכלית אצלו שאין כלל ולעונש לשכר יחוש לא טאהבהשהעובר
 שלא ל6( נאמר זה בעבור לא , 5'( סוק )6טח וכו' כעבדים תהיו אל רז"ל nom , כלברהאהוב
 השכר פאהבת יעבוד לא מאהבה שהעובד לופר הכונה אבל , חלילה ועונש שכר שםגהקה
 השכר שכל שטו הקושבי השם וליראי למאמינים שכר שם עטש שאסק אע"פ העונשויראת
 העבודה היא התואר זה על שהא והעבודה ההא האהוב רצץ השלמת בבחינת נגדו כאיןההא

 מתחלף האלהית הדת היות ובעבור , הדתות בכל המבוק והעונש השכר תכלנה אלהסביאה
 לרת הכקלים העקרים טן אותו שמנו ס'( )סרק בם'א כט"ש הנימוסיות הדתותלתכלית
 או ועונש שכר שם שיהיה אם , פהליקה בו הענין ימלט לא והעונש שהשכר ונאמרהאלהיח

 שיודה ואם , ובעוה"ב רוחני כלו שיהיה מם ובעורץ נשטי כלו שההיה אם , שם שיה טום , יהיהלא
 האסנת בענין נחלקים האנשים דעות ונמצא . בעוה"ב רוחני ושכר הזה בעולם גשמי שכרשם

 PNff שיאמין סי wtw , החלוקה אותם שתנזור החלקים מטפר כפי דעות לר' והעונשדגמול
 טי ויש ונפשיי, גופיי שכר שיש שיאטין מי ויש , נפשיי %א גופיי לא עונש ולא שכרשם

 דיה הטחולק והשורש )נ( , גופיי ולא נפשיי שיאפין מי ויש , נפשת ולא טפיי השכרשנצטין
תליישרשים

 ל' כפרק לקמן . ססנזינוייס סנרמיס מניע)נ(
 : סגלגלים מכס ג6ס סחיהי ססגפסוטסטר
 ת5ומ 5חר מסלך . לגו כדרך סוככ מולך)7(
 מפרס עחס וכו'. דרכיו כמרטיתי 6גל )ס( :לגו

 ו5רפ5סו רטיתי דרכיו יכעיס ס5מרסכהוכ
 6גמסו )1( : ס"5 לקוון גתכ5ר וכן . 1ג1'ותגיסו
 כמהילת ווכוסר. )ז( : סימות . וכו' סקרן כל3ןרך
 סחסוכס ס)וג5 סכרחיות כן 05 וגת63ר )ח( :טון

 מכפרת ססיD~P6 6 פי . בתורס מגילוחעם
 סי5 כ"ס שרק לטיל סגחג6ר גמזגחורס

 : ט3מס מ3ך גן גסמוכרחת
 . חלילם וע~גס סגר מס יסיח שלא )5( כספרק

 לסוס מקוס סריגומסקר
 גמול סיס סס 5ין 3וד6י 6"כ גע3ווחוגמול
 כוגח כלומר סוס. כבחולק ומסורס )כ( :חלילס

דעק
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 889 קע העטים כס פרק רבומאמרמפר

 היאפר כי האנשם מן שיש הא האחי הדעת , הנפש בטהות האנשים שבין הדעת בחלקתיו
 משאר גדלה יותר ערסיטות בי יש ושהאדם אלא הב"ח נפש על יחרק בה אין האדםשנפש
 wnv כסו , שלם באופן דוותו לחקת אלט הסצמרכות והתחבולות המלאכות להמצא חישבעלי
 שכר שם שאין הדעת זה בעלי יאמינו זה ובעבור , קצת חח על זה יתרון היים בעלילקצת
 קדקדו על רכה כבר הדעת ווה בלבד., המינים לשמו אלא בם האלהית רגונה שאיןחים בעלי מ81ר למק-ש ששבים משוליים שהאנשים וחוסרו , רוחני ולא נשמי יא כלל עונשולא

 חלקיות יגיעותיהם )ג( שהב"ח תחם הבעלי לנפשות האדם נפש תדמה שלא ואסרהפילוסוף
 , היים בבעלי כן שאק פה מהחוש העלמם אחר הדברים וישיג )ד( הדברים כלל ישיגוהאדם
 לנפש האדם נפש שבק הנדל ההבדל על שיורה טסה זה חלת והמקרה העצם ביןכבריל
 בכו חים הבעלי שאר מבץ מיוחד הכלית האדם לנפש שיהיה כבלתי ש"א חמםהבעלי
 שראף טומרו הרעת ע"ז חלקו תורה בעלי וכן . בארם זה שימצאיחייב כבר נפשי שלמות שום חיים לבעלי יהיה לא אם לזה , שלישי טטאסר שני בפרקשבארנו

~rne 
 שכר לאדם

 . בהשגחה זה שבארנו כמו האלהית ההשגחה צד על לגק בעוה"ז וצם לנפש בעוה"ב אםועונש
 על שכלי כה בה בשיש חטם הבעלי על יתרון לה יש האדם  שנפש שיאמינו טהאנשיםשיש לפי וזה / ובעת?'ז נשטי שהמו אטר אבל ועונש שכר שיש שיאכין מי דעת המו השניוהדעת
 אלא )ס( היתרץ זה l~WW לפי אבל שכלו יתרון כפי בו להשגיח באדם האלהי הרוח ידבקידו

 והגזע הנפש בק אשר הדבוק זה וכשיפרד דלוף אל )1( תמיד צריכה שהא יאמרו בלבדהכנה
 שלמוה שדם יצוייר שלא ונאמרו העית מבעלי כת ונלכדו נוקשו הרעה ובזה , הנפשתעדר
 ובהשגחה טשה בתורת טאמינים שהם וביחוס צדוק כת אחריהם ונמשכו הגוף בזולתלנפש
 והכחישו נתן דר' באבות שנזכר כסו ובעחה"ז בלבד נשסי הוא והעונש שהשכר זה עםיאמינו
 בתורה דעהם לפי נזכר שלא סמה לרברטהם ראיה ויביאו , וכל סכל הסות אחר הרוחניהשכר
 נפש רנות חושבים להיוהם הרעת בזה ונפלו , גשסיווז הצלחות אלא כלל נפשיי גמולסשה
 שאר שנראה ונוחר , שכלי וכח ובהרגש והצמיחה ההזנה בכח מתחלפות סכמות מורכבתהארם
 ההשכלה כח סמנה יערר כן שגם יאמרו , והגיף הנפש שבין הדבוק בהפרד נפסדותהכחות
 סווג כן זה וכסהר הים הבעלי כנפש נעדרת הנפש תשאר כבר שהשכילה מה עם בהשדדה
 שלא וכמו , המשכלת לנפש האדר שיחוייב טסה הגוף חעת הערר אק נס "( העניןבזה השני בהםאסר שמיני בפרק שנתבאר כטו הפועל בעצמות רבת שיחשבו ממה )ז(הפיגל טן הנמשכתן המתחלפות הפעולווז שאין מוסיו הדעת זה הפילומופש גדולי סתרו וכבר ,זה

 דו:נשכלת הנפש בדברר יתחיב לא נ! הסנדל הנח דינרר אחר הטרניש הנה העדר )ע(יחוייב
 יעדרו הכלי ובהעדר הנפש מפעולות קצת יראו ידו על כלי ושהגוף , החיונית הנפש העדראחר
 השכליתן הנפש עצמות הכעדר שחייב זה אין אבל ובהרגעו, והצמיחה כהזנה בלבד הפעותךאותן
 יתירק פ( שד,,םכל בהפך הא אנל רגשמיות הכהות כשאר בנוף תלוי דמצכל קיום שאקלפי
 את יושג שהא הגשמיות לכחות ירמה לא והשכל , הגשמיות הכחות בהחלש הארבעיםאחר
 הבטן )ו( להכחישם שע"א חזקות אחרות וראוית , הגשמיות בכחא משא"ב )כ( כלי אתעצמו
 סתירת על ולהעיר . באה להאריך צורך שאק אלא תיש הבעלי לנפש האדם נפש תרמהבשלא
 לפעולות דומות פעפעת האחת גן שמשכו שנראה ואע"פ , Dmn בשתקו )מ( הב"חנפש טעל האדם נפש על יאמר נפש ששם אבות מסכת בהקדמת ז"ל הרמיתם כתב הדעתזה

 הנר ואור השמש אור וצהרי , הפועלים עצמי שידמו שיחייב ממה אח אץ האחרת סןהנמשכות
 שאור , שוים הפועלים ודריו זה בעבור יחוייב ולא אפלים סקומ:ת שני חצירו בשהםיתרש
 ואינו טתטיד ואינו כבה והנר זורחת  השמש שאין במקום אף ומאיר כבה איר מתמידהשמש
 שתפסד היים הבעל נפש שתפסד שאע"פ מהעיב אינו וא"ב , טפל שהניצוץ בטקום אלאמאיר

 יחחדישרשים
 יךיעותיסס )ג( : וכו' תקוי ~otpS1n 56וזעת

 ויסיג )7( : ס"6 גמ"ג סגתכ6ר כמו .ת5ק'ות
 סענס כין וינדיר וכו' מסחוס סע5מס 6מרס7נריס
 : י' סרק גמ"נ 5עי5 גתכ6ר וס כ5 . וכ!'וממקרס
 6ל )ו( : נו מרוחני ~נקות . מכנס 6ל6)ס(

סגו"
 סיטייכו ממס )ז( : סי6 וסיס סטס6 ס"6 .
 ס6דס כז-כגסס כמי סי' . ססוע5 כעטותרנת
 אינס וכפרנס וסנמיחס ססזנס כח גס סיסאעפ"י
 נסרק סנטכ6ר וכמו . וט' סגט63ר כמומורככק

 ממס סגוף טיאז 0עךר 6ין חס )ח( : זססנטר
 סעלר )ט( : זס ס6מר נפרק 610 מטפר .וט'
 ים 6מד 5כ5 כי . וכו' סטור 6טר חמרניםסכת

 מנצנץ ג צנח *מי%ש
 כ6ס מסיגין ס6ינן סגסמיוח. ככס מס6"כ)כ(

)מ( י סגזכריס ססי5וסוסיס נוולי . סני6ו )5( :מענמוטן
 כסחו"

 קם ט' סרק גמ"נ נתנצר . ססס
נחנוף
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העקשים כפ פרק רביימאמרמפר810
 מן בהצררה טום פשמעףר

 הגי
 הנמול משה בתהית מכר שלא חמה וביתום צדוק כת לדבריהם ראיה שהבשו ומה .חיים הבעלי נפשות על יתרון לה ש"א טוס שחם אחר

 לשכר מקום ttNff במקום אלא הנתצי נכתב שלא שהשבו כס כן איש , הנוצגי אלאהניגשיי
 ,ליבא עלסא בהאי מצוה שכר שאוסרים סרז"ל קצת רעת וודא השני הדעת הפךשד"א והדעת . יתברך השם בשרת אותה שנזכיר לסבה )1( ברטייה נכתב הריעי והשכרדוותני
 חיבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי אמרו המוחש מן לזה ראוה חובטנו ע"כ( למ דף~סין

 זה של טובתו היכן וסת נפל ובהזרתו הבנים את ולקח האם את ושלח 'לבירה חילהנוזלות
 שכלו לעולם ימים ההארכת טוב שכלו לעזלם לך יימב למען אלא זה של ימיו אריטתוהיכן
 והשכר המתו אחר הבא העולם אלא ארבי שכלו ועולם טוב שכלו עלם להית טו'א ,ארק-
 שיצמרו אחריהם שנפשכו תורה מבעלי וכת הפילוסופים מגרלי כת דקת זה וגם ,הרוחני
 כפשט השכל כשיהיה בלבד המות אחר אלא אדם שהוא מה מצד לאדם שלכווו ש1םשאץ

 הדרגתם כפי הוא עץ זה השכליים הדברים שיתרון לפי תה , הנשמיים ומהדבריםפהחומר
 יתרון לו יש שהאדם ואחר , גדולה יותר מדרגתו שהיה מתר שישכיל שמי ספק בליבהשכלה
 , בלבד בהשכלה תלויה מדרגה השלמות זה בעבור לו שיהיה ראם חתם הבעלי עלהשכל
 שנתן השכל ויתרון שלמות יהיה היים הבעלי ואת אוהו הכולל גשמי בדבר זה תהיהשאם
 עליהם הבא בצער ירמשו ולא כאדם לטות שסופם משערים בהיותם יצפערו לא והבנההשכל נקדרי להיותם היים שהבעלי וזה , מדרגה לשלמות ולא ממנו לנקפה חיים הבעלי על יותרבו.
 ?ליו לבא המעותד הרע על ויצמער וידאג זה בכל ירנהם והאדם , דבר על ידאגו ולא בואופרם
 לבא המעוווד הרע ץ4 יצטער זולתו על לאדם שיש השכל מעלת שלפי עד , הזנחה ביגוןיהיה
 ומשתתף גשמי דבר השכל מצד המושנ השלמות שיהיה ראוי שאין יאוריו זה ובעבורעליה
 זה , כלל גשמי בדבר לא השכל שהוא מהם שיבדל בדבר ומדרגה בענין אבל הייםלבעלי
 הטות אחר שלמות האדם לנפש שיש יאמק ההשגחה מכחיש שהוא שעם , בזה הפילוסוףדעת

 המעם זה אחר לדק חש . בזה דבריו אחר נמשכו התורה טהכמי ורבים הגוף 0ןבהפרדה
 שלמות שיהיה מזה יתבאר לא מקום מכל השני הדעת על תשובה הם הללו הדברים אםשאף
 שאטר כמו השכלי לרבר אלא )ס( שיהיה א"א והקיום שהשלמות שאחר חה , המות אחרהאדם
 . בעצמו עומד דבר ההכנה שאין השארותו יצוייר איך )ע( הכנה אלא אינו שבאדם השכליורבת
 בלתי דבר ה% אחד, דבר והן הוא שישוב ?ד במושכלות יתעצם הנקנה שהשכל שיאמרומה
 ההשכלה מצד זולתי שמסד מטבעו אשר היולאני כח הוא שבאדם השכלי הנח שאם ,מובן
 משיושכל מאד רחוק זה שכל הפועל בשכל רבקוהה יצוייר איך או , בעצמה ההשכלה תעבודאיך
 עומד רוחני עצם שהנפש החכמים קצת אמרו זה ובעבור , ג' בפרק הג' במאפר שבהבנוכסו

 יקבל אבל בעצמו עומד עצם להיותו ההפסד בו יתכן לא ולזה , ההשכלה אל טוכןבעצמו
 בעצמו עומד עצם הנפש תהזה אם שאףן לפי נכת אינו זה וגם , בהשכלה השגתו כפיהענוג
 אחד הנפש שלטות א"כ ישינ ולא לבטלה ההכנה שלמות תהיה ההשכלה אל טוכן שהואאחר
 נאמר אם אלא , הגן כהסאסר נ' בפרק שכהבנו כמו אדם שום ישיגהו לא ואולי אלףמני

 ולא והרשע הצדיק בו ישוו א ודבר הראשונות המושכלות השנת היא ההשכלה זאתששלמות
 שהנפש הוא לתורה והנאות הנכק שהרעת יראה כן ועל . מעולם אדם שום לב על זהעלה
 זה אי האדם כשישיג ולזה , לבד ההשכלה אל ולא הש"י לעבוד ההשכלה אל מוכן רוחניעצם

 זה מצד ישינ קטנה או גדולה בשם חכרה או השגה זו אי שישיג מצד הש"י לעבודהשכלה
 הלק בפרק לרז"ל נמצא וכן , העוה"ב מטררגות טה טררגה ההיא העבודה השכלת ר"ל)ס(

 להר זוכים תיטקות אימתי אמרו ע"נ( )חספס יעברנו זרע סמוק על ט"3( ק'4 דף)כטרלין
 שופר צדיק גף ויבוא שערים פתהו ההיד אמן לומר טשיורעין אמרו ר"מ משוםהעוה"ב
 שכתבנו כמו מבואר וזה , אתנים שאוסר אלא אכונים שוכו תש-י אל ב"ו( )קשהאמונים
 ההשכלה הנער שכשישיג ער שההיה זו אי העבודה אל ההשכלה סצד הוא הנמשששלפוה

 שכדרגות מה למדרגה יזכה ברכה איזו על אמן לומר שהוא שאפשר קמנה היותר העבורהאל
 מצוה שבעשית הג' מהמאמר ועשרים תשעה בפרק שכתבנו מה עם ממכים וזה ,העוה"ב
 בעצמו עומד רוחני עצם שהנפש על ע"כ ירה 1. , העוה"ב ממדרגות סה למדרגה אדם יזכהאחת
 של תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם אין נשיאה ר"י משום ר"ל שאכרסמה

 ת בשרשים

 לו סיסים סייר 6ססר סיגך . סס6רוחוי15ייר 5סכס )ג( נזח: לרולקס לעת גן נסנתנקר
 ססכ5ס קמר רקס )ס( : סס6רוס סוס עגמוספגי 656 )ס( : וכס"מ גס5"ט לקמן . 16סססג,כיר
 ורש זס מגד יסיג ס6וור מס 56 סב .סענוזס 6יך 5ע( כ55: גלמי 75כר ו65 ססכ5י.5רכר
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 וא קעא העכךים ל כס פרק רבקי מאמרמפר
 שהר להבל תבא בו ימעין הבל דומה אסו לו אמר טאי וףהךך רירי לאביי פפא רב יל רבןנית
 יתרון שעיה אפשר היאך בעצמו עומד עצם הנפש תדוה , לא ואם סף6( *נ דף )שרוצץ חטאבו

 לסררגה שהניעו היבא אביי על מעט אלא ההשכלה לסדרנת הגיעו שלא רבן בית שללתיטקווז
 בעצמו עומד רוחני עצם להיותה שהנפש לפי , בחטא שנתלכלך למי נדולה ממדרגהיתר תועל בחטא נתלנלך שלא למי בעבורה קטנה שמדרגה ההא שהאמת אלא , מפק בליגדולה
 מרע"ה שהיה מה 1*ה , המצות בעדנת עבודתה עם נקיותה שעור כפי הא מדרגתהגורל

 הטושכלות להשגת לא בפעל הטצית עבר-ת לעשות לארץ ליכנם יכול היה שלא עלטצמער
 לקיים כוסף שריה אלא בדוטכלה וישיג ראוי ושדיה למדרגה משה דגיע כבר ספקשבלי
 בפרק שכתבנו כמו לנפש וקיום שלמות הנותנת שהיא בהשכלה העבורה שהיא בפעלהטצות
 עצם או היולאני כח הי"ו אם רצוני הנפש,ג שבכהות הללו הדעות ובשתי . ג' ממאסררביעי
 בית נחלכן וסהצה. שנים שתו באמרם ע"5( י"נ )זף בערובין רז"ל שנחלקו הוא בעצמו,עומד
 לו נוח אומרים והללו טשנברא יוהר נברא שלא לארם לו נוח אומרים הללו הלל ובנעשמאי
 שנברא כעכשיו משנברא נברא שלא לאדם לו נוח ונמרו ונמנו נברא משלא שנבראלארם
 כדעת הטלאני כת האים שנפש יסבור שנברא לו טח שהאומר ונראה , בסעשטיפשפש
 שיעלה אופשר מההעדר יותר טוב מציא'ת שכל לפי שנברא לו שטח יאמר וע"כהפילוסוף
 קים רסוני עצם שהנפש יסבור נברא שלא לו שנוח והמזכר , ההשכלה ירי על הקיוםלסררגת
 טח אמר העצום העונש ישיגה או ההפמד שיגיעה אפשר הבריאה ירי שעל ולפי , עצטומצר
 אשר את משנהים ומוב שלמה אמר וכן , האנושי בגוף נפצאה שלא ננרא'כלוםר שלאלו
 הנעדר דבר על משניהם מוב העמר היאך היולאני כה הנפש היה ו4נ* ד'( )קס5ק היה לאערן
 וירא באמרו זה על מעיד והנחונ טוב מציאות כל הלא מהמציאות מוב ההערר יהיהטויך
 שהנפש לומר דעתו ספק שבלי אלא , 5'( )גרפסים מאר מוב והנה עשה אשר כל אתאלהים
 שנתץ וגמרו שנמנו הוא לתוה והמסכים הנכון הדעת שזהו ולפי , היולאני כח ולא רוחניעצם
 14 הנפש תפסד שלא כדי במעשיו לפשפש שצריך אמר וע"כ טשנברא יותר נברא שלאלו

 החסיה כפי הנכון שהדעת ראו שהם לפי כי וזה , הגלגול דעת חכמים לקצת יצא ומכאן .תענש
 שהעצם שכמו מזה דנו שאכרנו כמו בעצסו עומד עצם אלא היולאני כה הנפש שאיןהוא

 העצם להשכין העליונה החכמה גזרה שאם נכון זה אין אבל . בגוף לשכל עורחחער האנושי בגוף שסשה שכבר "ודגפש אפשר כן יצירתו בתחלת האנושי בגלע יכנסהרוחני
 בגטן בהירה בעל לשופו כרי האנושי בגוף בחירה בעל להיות בטבעו שאין )5(הרוחני

 כמו באדם המלאכים סעו הזה שבדבר עד ספק בלי אליו גדולה מעלהשזה לפי -
 שארףי

 בב"ר
 יותר בחירה בעל להיותו וזה , וכו' אליו להשחחות סה"ש בקשו האדם את הקב"הכשברא
 בהק-ה בעלת והיתה האנושי בנוף שסשה שכבר הנפש מקום מכל , בחירה בעל שאינםטהם
 יותר בנזף שמשה שבבר הנפש לקבל הזרעיית הטפה תוכן ובטה הגוף אל ~יד תחרר לפה)ק(

 שנפשות שיאמרו מזה רחוק והכתר , בהירה בעלת היתה ולא בנקע שמשה שלא הנפשמלקבל
 שקמין סי דעת הוא הרביעי ההרעת . יריע והשם , חיים הבעלי בגופות מתגלגלותהאנשים
 תויתנו רעת וזהו , המות אחר הבא ובעולם רוחם וממנו ד"ה ובעולם גשמי ממנושהשכר
 רוחנתמ יעודים ויעדה %61תם לאבות כמו לצדיקים פרטים גשסיש יעודים שיעדההקדושה
 רבים במקומות ז"ל רבותינו דעת וזהו , האל בעזרת שנבאר כסו שכר או עונש אם לברהלנפש
 לימות בניכם המי , בעה"ז י"6( )דנריס ימים ירבו למען אמרו בספרי שנמצא בסהוביחור
 הכתוב ייער המצות שבשכר טפורש שיראה , הבא לעולם הארץ על השמים כימי ,המשיה
 : בו תחיתנו ודעת ועונש בשבר האנשים דעת כלל זהו , הבא ובעולם הזה בעולםשכר
 האחרונים ישראל חכמי בו נחלקו הפות אחר לאדם שיגיע שאמרנו הרוחני בשכר ךפרק

 לצדיקים יש אם שאף שיאמין מי דעת הוא האהד הרעת דעות,לשתי
 דחוף מן הנפש כשתפרד סיר המות אהר לאדם בא שהוא העולם ר"ל , בעוה"ב כלברולנפש רודני ודא השכר עיקר D~a , לאבות שהיה כטו מעשיהם כפי טוב שכר הזה בעולםהנטורים
 אמרו , בלטושיו הגוף מתעטני ושטוש תענג alw ולא שתיה ולא אכילה לא בושאין

 קנאה ולא שנאה ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין העהה"ב דרב בפומיה טרבלא ז"לרבותינו
 b"P) י"מ דף )גכסומ השכינה מזיו ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא תחרותולא

כלגסישרשים
 עוד תחוור למס )ק( : מעסיסם על מוכיחים סם : סי' חס )זדרנס יס.נ ססי6 סעכודס סס:לחמ15
 : סכחירס piun 6ל סגיטס כגר שרי . סנוף 6ל סריח,יס כי . גתירס געל לסייח גטנעו ס6ין)5(

וטעוניהם

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



העקרים ל פרק רביעימאמרמפר842
 ישעו ובה טלמעלה ראשיהם על עומרת היא המובים ומעשיהם )6( עוב שם כתר כינלשר
 שכר יש עור בלבר לנפש הזה השגר עיתי היות שעם זה עם ונוסק , השבעה מז9ליהנ4ז
 4ע שנצטערו כימש אז גשמי תענע קצת שישעו כרי אם , בעולם אמונתו השם נמילפרסם כרי אם , הנטורים הצדיקים אז שיתיו המתים בתלוע תה , המשיח ליטות f~yg נשניאחר
 לא כאשר בההלה קנו טאשר יותר שלמוח שיקנו כרי או , השם חנמת שהנזור מה כפייותר
 ועול כחוץ הטעיקים ספני לבם יהמר לפי אליהם . ראוה שהיתה המדרגה בחייהם לדשטיניוכלו
 בהיים שהשיגו בסה ההן הנשמות אז ויזכו לעפרן ורטובו שיהיו אחר ימותו מיס אבל ,הגלחי
 דעת וזהו , התהיה קודם בה שהיו סמה בעוה"ב גדולה יותר במדרגה להתענג ההןהשנים
 היטב כשיעויין הזה והרעת ' ז"ל דעתו אחר שנמשכו האחרונים החכמים בדולי ז"5הרסב"ם
 השם שפעולות לפי כי חה , בתורה שנמצא טה אל וטסכים השכל 0צד ומחויב ראוינסצאהו

 שתשפטהו פה לפי )נ( הפצנו שאפשר טה כל שימצא חויב השלטות בהכלית שלמותהם
 ככו והכוכבים כגלגלים באיש קייטים מהם הגשמיים הנמצאים נמצא שאנחנו אחר ,החלוקה
 אלה ברא סי וראו עיניכם מרום שאו אמר כן גם לזה טסכים והנביא , זה על החוששהעיד
 , בדוטה הפולירים )ג( חיים כבעלי בפין קייטים ומהם , )טס( נערר לא אנט ואטר מ'()'פלס
 ההכרח טן התו הנה , העפוש מן הנולדים החם נבעלי במין ~לא באיש קיימים בלחיוטהם
 וקייטים מצד במק קיימים נמצאים שימצאו והוא , ההלוקה מן הנשאר האתר החלקשיטצא
 והכחות הגוף פצד חיים הבעלי כשאר בא"ש ולא במץ קים שהא האדם מין וזהו , טציבאיש

 אצבעות עשר בי! ברית לו כרת באסרו יצירה ספר בעל רמז הקיום מיני שני אל , בואשר השכלי והכח המדברת הנפש מצד כמלאכש בסין נלא באיש קטם חבוא , בו אשרהחוטריות
 המעור בסלת הרטה המין וקיום , הסעור ובטלה הלשון במל.וז רגליו אצבעות עשר וביןהייו
 לנרות נצחי לרבר שא"א לפי , 9ה . המדברת בנפש ר"ל הלשק בפלח הרמח דרויש חלום ,סיוע
 הנמצאות הכהות כי חה הדרך f'p זה ובאור . שבי הקיום סצד אלא ונמסד ההוה הדבר עםברית

 המושגות הפעולות מצר מציאותן אצלנו קויים בחוש טושגות שאינן אע"פ  השפלותבמרכבות
 יודעו טהפעולות כי )7(בחוש

 הכחות-

 וידענו הפאות לכל מתנועע הצמח ראיט )ס( וכנגשר ,
 טהאמצע )1( אם כי תהיה לא הטבעית שהתנועה לפי בלבר המבעי כה לזה יספיק לאכי
 שיש שפטנו ,_ הפאות לכל סתנועץ חה האמצע סביב או האטצע אל המקיף טן או המקיףאל
 וכן , צומחת נפש קראטה התחלה אותה התנועה את ממנו תתחיב אחרת התחלה המץבזה

 ומתנועע טרגיש שהוזז זה על ונוסף הצוטהת נפש שהיא התהלה בו ש"ת החי ראינובאשר
 ימשש אחרת ההחלה הסין בזה בשיש שפמנו , הצומחת והנפש הטבע בכח כן שאץ מהברצון
 כאשר וכן , חיונית נפש קראנוה ההרגש ופעל הצטיתה פעל כלומר , הפעולים אלהטסנו
 טהותם בודע הרברט כוללי משכיל שהוא הוא גם וטסף דכאת התחלה בו יש האדםראיט
 שפטנו , חיוני כה ולא צופת כה לזה שפיק שלא מטה בזה וכיוצא והסקרה העצם ביןומבריל
 ראינו וטאשר , המשכלת הנפש או האנושות הנפש קראנוה נכבדת יותר אחרת התהלה בושיש
 האת בהשגה טתחלפת והיא ההשכלה שהמו הזה הנכבר הפעל לה מצא הארםנפש

 ההיא ההשגה תפטר 4( השגותיהם כשיחזקו הנשטיתי הכחות כי , הנשמעת הכחחילהשגות
 צ הרחק הקול וכן החלוש האפי אפי' טהשגת ווזטנע הראות תפסיר טהשצ החזק האור כהשגת)מ(
 וכן , יותר להשיג זודם מוסיף העסוקים הדברים השגת עם יחריק כי בהפך השכלי והכח)ס(

 קיישת והן משתטת בלתי השכל והשנות פרטיות להיותן משתנות החומריות הכךןתהשטת
 סן ננבר יותר הוא ההשכלה כה בה שיש ופאת הנפש שהנותן שפטנו ולוה , כולליהלהיותן
 הנלנלים כי , הנלגלים פכח באה החיונית שהנפש ההכמים אסרו ולזה , בב"ח החיוני הכחהטחן

 בצתה אשר המתהלפווז הצורות יתנו ונפשותיהם הצורות לקבל ההוסר יכינובתטעותיהם
 הנפשות הנלגלים נפשות נותנים כן החומר הכנת וכפי ברצמר אלא סצטוותן שאין לפי ,ובחי

 בחיבריםשרשים
 עוסיס סתיו . סטוניס המעיטיהם )6( לפרק

-OSIP3סזס : 

 )י
1DS 

 ים וסטך סמנ6ר כמו . cplSna סחספטס1מס
 ס סמיקת 3ג( : וכו' 3מי1 מסן וים גויסבסן

 תסס (QnSi כ7חותס סמוליייס ר"ל .כרומס

 . וגו' tptmn 0נתמ ר6יגו )0( : 6100סיגר :טח :'~א %ט1'1" סבוהמצג

 מס6מטע )ו( : ספקות לכל מחטעפ סו6שמיחתו
56,qtpn~ וס ג5 וגתג6ר תנוגע, 56 למעלס 
 ס:גס . כסי6 סססגס תססן )ו( : גפ"כ5עי5
 . וכו' ססי6 סמוק ס16ר גססגח )ח( :סכלייח
 לרכוז ל76ס 6"6 גמווק ת6ירס כסססמ:ע7"מ
 מוגעע סי6 6וי גבח גס לרקת סרוקת מי ~כלכס

elh~nIS'D~ ופכח )ט( סחלוס: 6ור כסגת 
 ג כספך סו6 ססכ5י פכח 6ג5 . כסכךסס;לי

נסורות
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 348 קעב העקשים ל פרק רביעימאמימפר

 רג5ש אבל , הפרטיטן ההכנוע השתנות כפי פרטיות ח-,יו הבית הש13ת עשתנו ולחה ,בחומרש
 יווצר משתנה בלתי מהווסר טופ,טטת קייטת שכלית פהתחלה ב4,ה ד"א באדם אורדג(שכלת
 הנביא ונמצא , קימונו כללעס השגותיה היו ולזה , החיונית הנפש שתתן ההתחלה טןנכבדת

  שרוזחלת ילפי , הנבדלים השכלים המפעלו כמו השפל העולם בחומר יפעל השלם החסידאו
 הכחיב שייחס בראשית במעשה בתורה שנמצא מה זה על ויעיר , נברל טשכל היאנפשו
 חקה נפש הארץ תוצא הביה ביצירת אמר בלבד חומרית ההתחלה אל החימית הנפשנהינת
 הן ותצר אמר שכלית התחלה אל הנפש נהינח ייחס האדם וביצירה , 6'( )נר6מיחלמינה

 חנה לנפש הארם ושי וסיים , היים נשמת באפיו ושח הארמה מן עפר הארם אתאלהש
 השם באפיו נפת אשר השכלי הכה מן נמשך באדם אשר דימיוני שהכה להורותן )י( נ,()טס
 היאנושית והנפש בב"ח אשר החיונית שהנפש ואחר , בע"ה הווה כאשר אחרת מהתחלהלא
 חוטר בעל כיהוא הגלגל מכח באות להיוונן )כ( ובינם הגוף בין אשר הרבוק בהפיר נפמרו,זהים בבעלי אשר ההיונית הכח נמצא אם מתחלפות התחלות משתי באית ההשכלה כח בהאשר

 אחרת פהתחלה באה היותה ינחר הארם נפש שתפסד יחריב לא , בחומר כח שהאוטנפשו
 ולזה , הומר בבעל שיש כסו כלל ההפסד אפשרות בה שאין מחופר כפשטת שהיאוכלית
 נעדרות החומריות מהכחות וזולתם בארם אשר וההרגש וההזנה הצטיהה כח נראה אםאף

 , הפעילות אלו ידו על לפעול בלי שהי והגוף הנפש בין הדבוק שנעדר לפי אלא זה הטה לא ,בסות
 הכחות בזולה במלאכים עצפה בפני מתקיימת ההשכלה כת שראיט אחר כי נאסראבל

 שפטנו , חיים ובבעלי בצומח עצמן בפני נפסרות החיות וכח הצמיחה כה וראינו ,האחרות
 הכלי לדברר ))( החופריות הכחות יעדרו אם שאף שנלי וכח חומריא כחית בו  שנראהשארם
 הצמיחה כח בהפסד ההיוני הכה יפסד שלא כסו )"( ההיוני הכה בהפסד השכלי הכח יפסדלא

 שכח כסן השכלי הכח אל והצעה הכנה ההיות כח ני היים/ הבעלי סן הסנדל הכהזגה:א
 בזולת עצמו בפני מתקיים בטלאכים השכל שנמצא ודהר , החיוני כח אל ודמעה הכנההמנדל
 הנפרדות העצמיות בהשגה עצם: בפני טיוהר פעל לו יש באדם אשר השכלי הכח תמצאחומר

 קים ברבר רוכלות לו שיש אחר הזה שהשכל זה בעבור שפטנו , מחוסר המפשמשוהדברש
 הקיים בדבר יתדבק הנעו מן כשנפרר אבל , הבוסריות הכחפז והערד הנוף בהפסד יפסרלא

 שעיתי המלאכים כמדרגת ישוב בזה כי , רצונו לעשות השם אל שנוימע ובטהוכהשכיל
 הסאבה סן ה' בפרק שנתבאר כמו רצונו לעשנם השם אל נשמעים היוחם ספד הואשלמותם

 אהר האנשים אל בהירה המיועד רגמול או השכר עיקר והא האנושי התכלית ונקו ,הג'
 ז"ל דיסב"ם דעת שהא ויה הרעת בהבנת הנכת הדרך זהו , מגוף מן אפש כשתפרדהסות

 שכר נשרש לצדיקים שיש היווז עם כי שטובין סי רעת הוא השני והרעת . אחריושנמשלים
 בעלם נשסי שכד מקבלים אינם הצדיקים ורוב מעמים הם ההם שהצדיקים אחר בעושךגשמי
 שש הטתש תחית אחר יהל תה , ביחד הנפש עם הנוף אל שכר בעוה"ב שישולם ראוידהה

 יום ארבעים ע"ה רבינו משה שנתקיים כטו ושתהה אכילה בלי יחר והנפש הגותטזקישו
 כשאכרו עוה"ב רז"ל בדברי הנקרא עאהו ויאמר , ונפש בנוף  ושתיה אכלה בלי לזלהההרבעים

 כמא האנושית הנפש תמות שלא זה עם ויאמינו , העוה"ב לחיי מזומנים שהם הצדיקיםעל

 עד שם גנוזות הצדיקי שנפשות ערן גן נקראת סררנה יש המות אחר מה- אבלהגי
 במסכת יי.ל שאסרו חה , המת.מ תחית אחר הבא העולם וטכולהיי המתים לתחיתשינוטו
 בוכה והקף שתהרג עליו כשננזר ישמעאל לר' לו שאמר רשב"נ על ע"נ( ס' 1ף 6' )שקשפהות
 נ"נ ואמרו , צדיקים של בחלקן עדן בגן נתק אחה קלה לשעה בוכה אתה למה רבי להגאטר

 רב בר רבה ואסר , מעט הונא רב בר רבה קודם שנפטר שילא בר רבה על נרהבססכת
 טהאחרונש וכת יל הרס"ה וךעת ז"ל הרסב"ן דעת זדי . עק בגן הקדיטני קלה לשעה עלטהונא

 פנרולי לאחד שמצאתי טה לפי הדעה חה הבנת ודרך . לברכה כלם זכר דעתם אחרשנמשכו
 , מדרגתי נ' על הא שכל בעלי היצירות השתלשלות כי יאסרו שהם , והא יל הרסנתןתלמידי
 הגלגלים והם תכיר קיים נוף בעל שכל טוהריו , השלם היא נוף בלא מתקים פשור שכלהאהד
 שנטצא ומה , השכלים שבמדרגות )ס( החסר חוחו האדם שודא נפסד נטן בעל שכל )0ואחריו

 אחרישרשים
 סכט סיפסד 16 כי פי' . וכו' סגתיחס כח(TnDO גפם ולכן סירוס . וגו' uttno סגת לטרוט)י(

 6עס"כ גסס 0גחיחס כת 6100 סנאט מןסמג51 נסרק סגטנ6ר כמו מורכנת 6יגסס6ג1סי
 ייגח כי מחיוגי מכח זס נעכור מסט יפסדfis . ג16ט לסיוחן )כ( : ממ"ג וכפיט זסמלסגי
 .(1PD סחיוני סנט יפסי סל6 נטו )מ( AOt~: מגססשק ג91 געל נכל )ג( ; וכו' וסגעס סכגס 610סמיוגי סךגוק סו6 סכלי.  לסעדר לל : שוח IODנעכור

 סטי
 )סגסגמ1רגט : קיים ~ססש גססם

סס;ליס
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העולשש ל פרק רביעימאמהספר344
 ובלתי נפסד הטף בעלי שהם הצומח ואחריהם , נפסדים ונפש נוף בעלי שהם רוים בעליאחריו
 ומוסף וההיות והצימח והכח יסודות ד' בו כוללים וכלם , נשלמו וביצירתו )ט(ובשבילו שהתחתונים לפי לשלמותו זדו אחרת נברא שדאדם ואע"פ , האדם לצחיך הם כלם חיה נפשבעלי

 שיש לפי עליהם ולמשול פעולתו להשלים אחרון ובא בכלן מושל הוא כן ועל , שכלכלן
 הצריקים שנפשות נאמר וע"ז לשלמוניו לגוף הא צריך ואולם , השארחו בו שיששכל
 כענץ והוא , חסר דבר על אלא אינו גנח ולשון )פ( r~v בנן או הכבוד כסא תחתגנחות

 רעתם אנו . קיים נכבד גוף במדפו יהיה ואולם גוף, בזולת שלמותן שאין גוף צריכי! שהןשאסרנו
 . הלבנה ברכת בפרק ברבות הלכות במרקיו ז"ל הלוי אהרג הר"ר שכתב מה לפי האיםבשכל

 ושב כבהטות נפסד רואים אט הזה והנוף בגוף אלא לשכל קיום שאין אחר להםוכשהוקשה
 , דבריהם לפי בנוף אלא קיוטו שאין אחר השרר לקבול הזה השכל יתקיים היאך העפראל
 גאז מהצדיקים אחר לכל הקב"ה יחרש המתים תחית זטן כשיגיע כי ז"ל אהרן הר"ראמר
 וישתו ויאכלו כעמדו בשחה שוה תחלה מהם ואחר אהד לכל שהיה לנטרי מזל באוהואחר
 לו שראוי טה כל ויקבל לו הראומה פעו"תו טהם אהד כל שבגוף ואבר אבר כל ויעשהויעידו
 כל יהיו וכן , טבחכן בין מבפנים בין מונע שום בלי לו שראוי מה כל ויעשה לו כראויויזון

 להשע לו שאפשר בריאוהו בתכלית מהם וגוף גוף כל יהיה וע"כ , זמן אותו זהר שיהיוהאנשים
 לימיך זה ואחר , מדרגתו לפי ואחד אחד כל וכן להשיג לו שאפשר השלמות ולתכלית מזגוכפי
 ראשת ראשון מדרגתו לפי ואחד אחר כל להשיג להם שאפשר השלכות שישיט אהררבים
 זה וענין , אליהו לענין יעלה ולדעתו לחפצו זה הרי להשיג לו שאפשר השלכוה זה יושגכאשר
 כעין גופן חוסר ויהיה אחרת תכונה ולקבל להשחטת ימוד"ת ד' חומר שהוא נופן חוטרשעתיד
 , אליהו כענין הראית נעלם הספיר לבנת כמעשה במראה בהיר ההנועה קל קיים פשוםיסוד
 וע"כ , אורה מקבל גוף שהווו הלבנה כמערוה היים הטלך פני האור האלהט זוטר לקבלסוכן
 להתחרש עתירים שהם , לצדיקים ר"ל , במן לעפוסי הפארת עטרת הלבנה בברכתאטר

 צריכץ סדן ץש בזה( וכיוצא המשי )כהולעת אחרת הכונה ויקבלו גופם תכתת שישהנהחיט טבעלי בעוה"ז ודוגמתו , אחרת תכונה ויקבלו גופם שישתנה המתים תחית אחר ר"ל ,כמותה
 נכון ספירותיו האוכל אשר החיים עץ  פשט ענץ וזה , מיוחד פאכל לאכול צריכין כי סהלענץ
 הסתים החית ענין חלוא , בראשית במעשה נרמז חח , לעולם וחי ואכל זאת תכונה לקבלטפו

 הגלגלים כענין בטף אלא גוף rhlta האדם שלמות שאין לפי בגוף לעולם שיחיה באדםשהכונה
 בזלת האדם שלבית ההן ואלו , ועד לעולם וככוכבים הרקיע כזוהר בהיר )5( אליהםונטשל
 אפשר שאי דבר וחי , גוף בעלי שהם הגלגלים טן יותר ושלם נברל שכל שהטו נמצאטף

 שאץ וכסן , ראשונה שכתבנו כמו אחרון קל שקל ראשון נכבד הנכבד היצירות2שהשהלשלות
 וויל , מההלה יצירתו כונת כעץ זה לשלמות האדם יבא שלא א"א גטי בזולת הארםשלמות
 הזבך '. ז"ל הראלה כתב אח בל 1 בנפים להם עושה שהקב"ה נאמר תנועתם וקלות תנונהםשנוי
 הכעמרים ביעת נומה הדעת גחה ראשנה . הזה הררך טפי הרעת בזה יש הרחבית כמהראוה

 הנסרו חים הגטו טן כשתפרד סיד היחג אחר הנפש תתקים איך גוף בזולת האנושי לנפשיום שאץ יאחדו שהם שאחר שנית . בו שתתקיים גוף אל תמיד צריכה וע"כ , היולאני כחושהנפש
 וכשהוקשה , כלל קדרנה והשנת לנפש שלם תענש בו שאין עדן בגן חסר קיתם הואשקטמה
 שאסרו כמו הקיום לטבע הנפסד מטבע וישתנה הסות אחר מיר הגוף יזרכך לא למהלהם
 תה ,  ההעשבות למדרנת שיזכו כדי שימותו אהר שיחיו צריך עוד כי יאמרו , כן אחרשיהיה
 הטבל ישל בזה כיוצא ועל , המתים שיחיו עד אלא ההשאפות יושג שלא מאר רחוקדבר

 שטם והח"כ ראשונה ~תחמק האנשים שיזכו צריך כי , צרדי ערבא ערבך ארמי בישוןהפורגד
 ורצון בחירה בעלי ויהיו הם שכתבו כסו ויילירו האנשים יאכלו ההחיה בזטן ואם ,להשארות

 מרא"ל האומר ולרעת , מררגה לאותה שיעלו בטוחם יהיו ובמה לחטוא שישובו אפשרככר
 המתים תהית עד ושיהיו שהיו האנשים לכלל יהיה לא בלבד גמורים לצדיקים המתיםשתהית
 הגמורים הצדיקים אלא העוה"ב ממררנות מדרגה לשום ולא ההשארות למדרגת נפשו שתזכהסי

 אותה ער מררגה לשום שטנה סי בהם יהיה לא לתהיה שסכו הגמורים בצדיקם וגם ,בלבד
 להבת וטבעם שודוים סי' שהם ההם הגופות שיתקיימו אפשר איך לתחיה והזוכים )ק(שעה

 הדעת זה בעלי שקבלו כסו ואדע יתן ומי . הקיום לטבע ההם הגשות טבע ישתנה ואיךנפסדים
 שאפשטשרשים

כלומר : קיים גוף )על וסכל סחוט סכל .ססכליס
 סעו"

 ס6דס . טופר )סיר )נ( : גוף )תלת כסןנינחר כס"מ לעיל סכמכהר כמו . )סלמו וכינירסו)ע( המתי סלמות D'h מסלמות סוס מורס
b"'D: )1עון כלזמר . לקחייס וס1וכיס )ק( : כסיריסיח . הסר זכר על מל6 6יגו ג)11 ולסגן )פ 
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 פ 45 קש בעסקים לא ל פרק רביעי מאמימפר
 יקבלו לא לטה , הנלנלש בחומר הקים פבע אל מטבעו הנפסד הרצה החומד שישתנהשאפשר
 שלמות לקבל הננה בה שיש אהה דעתם נפי וק'ולאמ כח שיהזה אע"פ האדם נפוחושתשתנה
 כשכל בעצמה להתקיים לה אפשר שיהקה עד השלטות טררגת אל החסרון מטררגתהפושכלות
 אל טטבעו החומר משישתנה הדעת אל וקרוב נכון ויותר המושכל אל נאות דבר שזה ,דצבדל
 ועור , המתש תרמית אחר עד ההשארות עיקר יהיה שלא לומר זה לפי יצטרכו ולא , אחרפבע
 ככר האנוסיי בנוף המצאן פרם נמצאות הן הנפשות כי שאוכרים רעל דעת על חולק זהגי

 הקב"ה המלכם מלכי סלך עם ד'( )וס"ק ישבו במלאכתו הסלך עם רבה בבראשיתשאמרו
 נברש אבל הילאני כה א"כ העינו , השלם את וברא נמלך שבהם צדיקים של נפשותטהםישבו
 וכן )ר( הראשנן, אדם של רותי זה 6'( )גר6סיח טרחפח אלהים ורוח שאמרו כמו ראשוןביום
 כח כן אם ונוינו רז"ל לדעת הראשון האור עם נבראו שהנפשות בתשובה ז"ל הרמבקכתב

 טעם לא אליהו כי ועור , ההוא וערול לנם זכה לא סשה שאפי' בטדרגהו האנשים כללואין נסי דבר הווו אליהו ענק כי מבטור והתו מאליהו לדבריהם ראוה יבאו הם כי ועוד ,היולאני
 יוכה לא ועה הרעת ולפי , הפתש החית לנס היצרה ולא מענינו המקובל לפי מיתהפעם
 שאפרו ההיא ורותחיה )ס( בההלה כאשר לחיות וייצוב ששווע אחר אלא זו למדרגהאדם

 בזטנים שחיו הצדיקים לכל הגלגל בתנועת שיורסן אפשר איך כי כלל, מובנת אינהלכתים
 יהיה אם מנף , יאהד לכלם אחת בשעה הראשון במזל טהם אחד כל מזל שיהרן מצבסההלפים
 הדעת זה שבעלי הללו הדברים דבר סוף המוזים, תהית לא חדשה יצירה תהיהבדבריהם
 אותה שנקבל ראה הנבעכים מן הם קבלה 41!ם טוי~שכלו, מאד רחוקים פברתם לקעםאוררים
 בהמא שהצדיקים האומרים לדעה נומה עסה עם )"( כפק בלי תשובה יש עליהם לרין באסהאם

 השורש ומן , להם הראתה השלמות מדרגת והצדיקים האבות השיגו ואז העון על וכפררעתם לפי המשיח שבא ער חסרה טדרגה אלא משלמותם טשגת נפשם היהה שלא נענשים היוהאדם
 : משניאה הוכם יצענו , לדתם עקרים שהם צונפים סעיפים הוציאו האג,
 הא שהעחה"ב לוכר כספם מלת השני הרעת זה בעלי בנו שעלע הימדד לאפרק

 הוא , המתים תהית אתר אלא אליה אדם יגיע שלא השכרטדדגת
 אין האומר לעז-ו'ב חלק להם שאין ואלו ע"6( 5' דף )ס)סולין חלק פרק במשנה שטצאומה

 יהיה לא לפיכך הטתש בתהית כפר הא תנא בגטרא עליה ואמרו , התורה טן הסתיםתחית
 ז"ל רבאש אסרן שעליו השכר עיקר שהוא שהקוה"ב מכאן ורנו , הטתש בתחיה חלקלו
 לרעיית ולזוכים המתים תחעע אנער אלא ההיה לא , לעוה"ב חלק להם יש יתשאל כלמס(

 ירסס דנה בטקום המתים החית כי ולוכר לחלוק הדין לבעל שיש ראיה אינה תו .הטתים
 לחלוק הטתים תחית זה את ויקראו הטית אחר סיד הבא הנשמות בעולם ותרפתה הנפשלשכר
 קיאה ופן , הגלע במונע תמצע שהנפש ואומרים הנפש בהשארת הכופרים והכותחם הצדוקיםעל
 התורה 0ן המתים תחית אין אומרים שדיו דרוישים שספריהן להם הראיתי בלוסרשתיים ספרי זייפהי הוה בדבר יוסי ב"ר אליעזר רבי אמר בגמרא שם שהוזכר הלשק טפשפזה

 הטהים החית שאין אוסרש עואתם כלום בם-בם העליתם ולא תורתכם כיפתם להםאסרתי
 בה עוסה בענה, תכרת הכרת בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת אומר הרי התורהטן

 , אדם בני כלשת תם-ה דברה תכרת מדברת הרייהו ליה וליטא פפא לרב אביי יל ,~ש"ב
 זולת לא המתע אחר טצשתע לנפש ש"פ ההורה טן להם להראות ההגה כונתו כי מזהשיראה

 בה שהכופר הטתים בתרות ולאוטה המקובלת האסונה הפך שהוא לפי נכון אח אין אבל ,זה
 כסו , סשה תורת בעל בל להאטינם שרשי האמונות מן והיא הש"י בי15לת הסרק טמילדוש

 ח2 ישרש כל במשנה שנזכר מה כי אומר אני וע"כ . הראשת הכאמר מן 5"ג בפרקשכתבנו
 לאדם לו הבאה המדרגה הן , הטות טהר בכלל לנפש הבא לשכר כנף רצא לעהה'ב חלקלהם
 תחית אהר הבאה מדרגה אלא העוה"ב ההר לא האם , לעחה"ב חלק להם יש העולםאומות הכידי שאמרו טה ע"ז ויורה , הסות אחר .סיד לו הבאה הסררגה הן , הטתים ההיתאחר

 אלא טושגת אינה ההטו המדרגה הדי לה זוכין העלם אומות שחסידי יאסרו איךהסתים
 רעוען ולרשעים לצדיקים גשמים גבורת ע"6( ס' דף )חע)יח שאסרו כמו , בלבד נסוריםלצדיקים

Q~wwהסתם 

 גוס onw1 5)ט5 כדי ותטוגס ורך OIDלמטף וגן )ר( : וכו' 6פסר סליך פחמית סווגים 6חרגס
 ססי6  שיחר מעמס 3סלס סכי  גליו ססי56פי 5פי יעיו 61"ג פי' וכו'. גתסוגס ~sff סרמג"ןכתג
 6מוגסגו ננד וסו וכו' ס16מריס לדעתגוסס וסחחיס )ס( : לסדיי כסומרין סרמנ"ן דגריוס

 : s"p1סימלית גוטס OID עם )ח( : ססי6 סחחיס וכן .ססי6
רפא מריך סיס סל6 לע"ס סי' . וכו' ס6ומריס5ועח
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העקרתם לא פרק רבןמאמרםפר846
 לערם לו הבאה הטררגה על נאסר הזה במקום שהעוהיב אלא , בלבד בפורים לצדינץםהמחים
 לו הבאה והטדרגה , רוזוסרים ההרגלים מן הנפש שתזדכך הדש י"ב עבור לאחר דשותאחר

 רבמר תטוה במסגת מיתתעיאמרו בשעת מיי בה ונכנסין אליה זוכקהאומה

 , עק ק ויתה פטירתו אחר מיד פשה אליה שזכה המדרגה או שהשבר שיראה , וכו' לךשיש

 קלה לשעה אטרבאויר

 הירוסנ-
 1 תרשש "ב תו הסרה היא )5( ועו והמדרגה עדן, לגן זה

 יוני,(.",ון,)י,.ן11געה .,ו.,""ו"וו;"ש Sfft ש2 יינ%
 מה שןמיויי, ן יית%ךמ%יצ ך:ע% צב

 %י3" י%%ו סר
 גנםה:(::;:ויבוף טי:ךב"ע"ייע%יתל%% מגען איתה

Ln%?o'P 1fi-alD ,ני"ת;"ןישנ ן,,קיןןןן נוו 
 בפירוש שבארו דוי , עליהם שוכן ונשא רם וקיים חי ומלך הכבוד וכסא השרת ומלאכיהקודש

 פ על ימיה ל( )וכייס האלה %ומדים לנק מר,לכים לך ונתתי שאומר דגהוב ופשט ,השרת
 לעורו'ב חלק להם יש ישראל כלאמר

א אחרת סדרנה העוריב בלשון יש חילם .ו -  ג"כ 

 לו קקהה לא לפיכך המתים בחתית 4פר הא תנא לעקרב חלק להם שאק אלוהאומרת
 הטתים תהית אחר באה שכר טררנת דצא שהעקרב משם שיראה , הסתים בהחיתהלק

ק "צי
1 

ף

 שאסרו סמה עז יראה ג"כ ,% באופה הפקובל לפיהפתים
 )'ומ5.

 ההיים ארץ עז5( טז5 דף

 נ בי יורה תה , לעקרב שוכו כדי הסתים בהחית צריכימקהיח ואהרן .שמשהדרי

 :ןג"י%:ן,"דג"':;: י;,;(ג,:ג.: יי ןן..,נגץייי"ן,;יג,.,'ל':'י,ייס'וגג
קק ' 0ררג יכל בכלל נאמר ,ויחר

 , המתים תחית אחר באה טררגה שר,יא דגטור הצדיק לנפש שתחמג שאפשר ניולההיהר ש היחור מאפר ,הטות

ן::ייגיןו,ס;,קויןןן,ו
 %7ךלייש%צי:ייוגת:(! .,:נהל

 ןו4"ג,"ן."4יץ'"י ני שדווי:ויקגוך סבה ספני או טחה אשר וטעיקש הנותן"1; הע שבלה
 :ג:ן% גן"ןיתיי,",';י.'י..הס"

יסצחתי .שרשים
 5כסיחיו יציין oltS כלוח ג' וכל י"1 17 ס'6 ר"מ סזס )נ( : סלמס תיגס תסרס. היא )6( לאפרק
ופירסו נמסק נסליק סרסני וכן יעו'. סממיס מחיים6חר
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 847 קער העקשים לב לא פרק רבדימאטרמפר

 ודרש ברנטה רבי יבב הקנה נן הנונא רבי במדרש שנטצא מטה אלו לדברי סטךומצאהי
 עלסא וטאי ראתי עלטא מתרנטינן דעחה"ב קאמרינן טאי ידעינן %א העוה"ב דאטרינן האטאי
 ברקה כל phW גדול אור ונברא אור לברוא בסהשבה עלה דגלולם שנברא שקודם מלמדדאתי
 והשאר במקוכו לה ושם שבקניתו לקח לסבלה יכולת שאק הקב"ה צפה בו לשלוטיכולה
 והיינו האחרק לעולם זה להם אתן וישמרהקו השביעית בזה אכו אם ואטר לבא לעתירנגנז

 ליראיך צפנת אשר טובך רב מה החד בראשית ימי ששת טקודם בא שכבר ר,עוה"בדכתיב
 פירוש ויזל הגטכן בשער רל הרטבץ עליו וכתב . הסררש עכ"ל s~s) )חס5'ס בך לחוסםפעלת
 ובא ססשסש wnw לסר דאהי עלמא הז"ל חותו שקורין התרגום לשון תכר בא שכברהעוה"ב
 שהיא לוסר f'apn קודם ונברא במחשבה שעלה האור והוא אור הוא t"apn עתהובאר

 הוא שרחהלב שכתבם כסו טפורש וזה . שם עכ"ל בה ומתעלה סשינ שארם האחרונהההשגה
 , דאתי עלטא נקרא ועלט התחיה וקורם מוחו אחרי צריק אדם לכל כלוכר תמיר ובאטמשמש

 זמנים שארבעה נראה וע"כ . עוה"ב ע"כ נקראת בה טתעלה שאדם אחרונה סררגה ישוגם
 והם , השכר לקבול הם מזה יהחלוקים

 העוה"
 המתים תחית קודם אם המא אחרי והעוה"ב

 והם בלבד בעוה"ז שכר לקבל שתכה מי ויש , הגמורש כצדיקים בכלן שכרו לקבלשיזכה מי ויש לאחר, מתחלף אחד כל ושכר . המחים ותהית הטשיה ויפות , המתים תחית אחרואם
 , בעוול'ב להענישם כדי בענטז שבירם טובים המעשש טעוט שכר להם שמשלמיםהרשעים

 ולא בלבד הטא אחר מה- העוה"ב לחי ותכו בעוה"ז שכר לקבל יזכו שלא צדיקיםהש
 שנזכר ומה , ג"כ המשיח לימות שסכו יש , המתים לתהית גם שתכו ויש , הסתיםלתהית
 שכר מיני ארבעה anw יראה , השכר לקבול כתחלפים לשומת ארבעה שבת ש4 יתרבתפלת
 אלו סיר ופירשו )7( לך דומה ומי כלתך אפס זולתך ואין לך ערקי אין שאמר שכהבנו דרךעל

 ה' לך 1ר0-ן אין אסר השכר מיני לארבעה החלוקים זטנים הארבעה על לשונותהארבע
 השכר לקבול הכוללים זמנים השני אלו , העוה"ב לחיי מלכנו זולהך ואין בעהה"זאלהינו
 לקמטן גואלנו בלתך אפס ואטר ראשונה שהזכר- שבענטז השכר מבחר פירשו ואח"כ)0(

 העקוץ אחר והזכיר הטתש בהחית שהא הכות אחר שבעוה"ב השכר טבחר ואח"כהמשיח
 , הסתים ותהית המשיח ימות קורם ואחד אתר לכל המות אחר סיר בא שהוא לפי ,העוה"ב

 אושי עוץ גן להזכיר לו ר,יה ז"ל הרסב"ן כרברי D"W , ז"ל הרמב"ם לרעת יותר ססכשתה
 הבאות הטררגות כל כולל עוה"ב שלשון יראה כלל עדן גן הזככי שלא אחר אבל ,דבריו לפי שבמדרטת האחרונה שהיא העוה"ב היי ולא העוה"ז אחר הבאה הטדרגה שהמוהעוה"ז

 : שבכין הנבחרת שהסו עוה"ב חיי והזכי הטות אחרלארם
 לשער יספיק כשלא ולטובתו אליו מבש )נ( ההוא השטי אאו יהיה  אם  אף1 אותי טצער לו הסגלגל הרבר טן אחזו  המשנה )6( האדם ע5 ההוה שטי כל לבפרק
 נכבר יותר ולמציאות הפעל אל הכח פן יוצא הוא אפו פרחם בצאתו הנער כי , ההואהטוב
 המושכלות ולקמת בחושים הכהנשים ולהשיג האור את לראות הראשון מן חשובויוהר
 טזק ממט ויפסקו כשיגדל וכן , ההוו! בטוב לשער כח בו שאץ לפי ביכה ד"א evwl~1בשכל
 וטועילים נאיתם ויותר חזקים ויותר מוכים יתר סומות לקבלת שיעתק אע"פ יבכההחלב
 רב זמן בהשך לשבת שחתמים הארם וכן , שהורעל סמה משתנה שהוא לפי ויצמערלמזגו
 הטות ביום וכן , כעם טעט בו ויורנל שיהמום עד באור ויצפער עליו יקשה לאחי פתנכםויצא
 לציירו שכלו טספיק בלתי ולזהיר טעולה ויותר נכבר יותר )שיציאות האדם ישתנה אםאף

 לא )נ( נפלא צער בכות טצטער הוא הנה בחוטר שקיע בהיותו לשערו האדם לשכלשא"א
 במה סעד מעט ויורנל )"( שיודרג האדם על וקשה המורגל סן שהנעתק לפי אבל , הגותבזונת האנושי לשכל מציאות פאק האוסרים שיחשבו כסו ההעדר אל המציאות כן נעתקלהיוהו
 י"ננ כל הצריפים נפשיע על ע"נ( קמכ דף נסנט 1"ל רבותינו אסרו זה ובעבור , הורגלשלא

יר"ש מדרס יטה)טשרשים
 ס0סלס מלתגי וא'. ס6רכע 66 מים ופירש)ד(

 7' 156 וסולכיסמנ6ריס
~btGS0 
 ו06"ג )ס( ן

 סמסוח ורפוס וכו' סגעוס"1  בסכר מצחרפירסו
 סכר סו6 סמסיס סימי נסרי6 מזוזי כ6ן .וכו'
 עולס ססכר מ"י 3מ"6 לעיל נת63ר וכרר ,פיסק
 נעילס  0גססיי סגי ע5 5ר6יס 656 תיגוסוס

 : מס סייןסנ6,

פרי
 במורגן שנר מן 16ת1 המשנה  )6(  לב

 נסיוב  שירגל כ0ח5ס סיס כסס6ךס ,וכו'
 ל4  ס6"* עד מכס מ6יז0 יתסכל נך 61מרכנר

 למיל מוס ומיין . וס נטניר tnSP 06מנטר 16י כנר נו מורגל ססיס ססו6 סרנרלעמוס
 נרפס לכפירן כי נפרפים י' פרסכמ"ג
 סכסנ מס עם  גס0רוס סס 6לו סמחכרסרסרי
 מוכרס  סו6 טכסו מיד  עליו. טנעי )ן(פסן

 שער 6ין . וכו' נענע  לסיופו ל6  )ג( :לסס0מ0
6100
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 העכוזם לב פרק רבהףמאטימפר848
 שהורנלה המפ"ם הדברים טן להעיק עלוז שיקשרו לפי כלומר ועררה עולה נשמהחרש
 לקב. בהרגשתו ולא בגטן להסתכל תצפרר לא הגוף טן שנפרדת שאחר פי על ואף ,בהם
 וטונעים טפרידים וכורותיו הנוף חזהו בחיים בהיותה לקבלו מוכנת ומדיתה הרוחניומופע
 ויוסר הטסך יסדוק בטא הגשמיות והכחות הגוף סררת וכשיסור , שלם דבוק מלהדבקאוהה
 הגוף מן להפרד הסות אחר עליה יקשה בסות תצמער אלם , סתטיד הדבקא יהיההטונע
 צריכת בהיותה בתהלתה בהם שהחוגלה לפי מהם משתמשת היתה אשר הנשטיים והדברים)ד(
 ותפשימ )1( הטורנשים הדמיונים באמצעווזם שיזעו כדי )ס( הנשמיות והכחות ההרנשותאל

 טראובן תשאיר לא גי , קיים דבר וכהוא כללותם ותשאיר נפפד דבר שהא חלקיותםהנפש
twoznותשאיר חלקייתם תפשימ  הרברים סכל וכ! , החלקי לא )ו( רבולל והדבור דחיות רק 
 מהדבר הגשמיים הכחות  שהרנישו מה באמצעות אלא בנפש הכללות  זה יגיע ולא ,לותם
 כל הבית אל השערים אותן דרך יכנסו שערש דף בו שיש לבית רוטה האדם והדי ,החלקיי
 מן יתחלקו ואחר אהר בבית בלם ויתקבצו הבית לבעל הצריכין חהמזומת והקיניםהמפונות
 כל שנתמצאו ואחר , לו הראי חדר בכל ויניחו החדרים א/ והטזונות הקנינים כל ההואהבית

 אל להביא השערים פל' יצטרכו לא טררגתו כפי אהר כל והקנינים הממונות סכלההדרים
 הבית אל טוב יותר השערים סתימז אבל והקנינים הטובחו בתוכן לקיש ולא דברהבית
 ההרגשות כל עשנו אשר הושים ה' לו שיש האדם וכן . בהדרים ההוא הטוב נשמר שיהיהכרי

 בחררות הטורגשים הדברים כל יתחלקו הטשותף האוש אל כלם שיכנסו ואחרבאטצעותם
 מן השכלי הכח ויקח לו שראוי פה ההם הרברים מן המדטה הכח ויקה , שראוי טהכפי

 בנפש שילע ואחר , העצמים מן המקרים ויבדיל חלקיותם ויפשימ ועצמותם כללותםהדברים
 אל הבית יצטרך שלא כסו וההרנשות החושים אל הצטרך לא הדברים מן הזההכללות
 בן הממונות לשמור טוב יגוזר השערש שסתיטת וכסו . מוב כל החדרש הטלא אתרהשערים
 או הטצודה כמדרגת הם לנפש שההרנשזת לפי , הנפש אל טוב יהר הגשמיות הכחותעזיבת
 אק ההוא הטקום אל שיגיע אחר כי הפכוון המקום אל האדם את המוליכים והבהטההספינה

 רוה לא שבתהלה ואע"פ כבד ולמשא גדל למורח עליו ויהיו בבהטה או בספינה צוררלו
 לא המושכלווז שהושגו אהר הגשמיות והכחות ההרגשות כן , זולתם חפצו טחוז אל להניעיכול

 אותו מהשיג ךטניעו שרירו כ4 בהפך הוא הדבר אבל בנפש המושכל אותו לקיים הןיצטרכו
 והנפש טהומר נבדל נקי פשופ שכל השעל שהשכל לפי , בו הרבקות ומלהתטיר השלמותעל
 ההסתבכות מסנה סר הטות ואחר , בחומר טמתבכת בהיותה האמת על הרבקות תשיגלא
 כי , הפשוט הנקי הפועל השכל עם להדבק ויכולה נעה פשומה ותשוב החוסר עם להשיש
 עליה יקשה זה כל ועם , האסתי ושלמותה וד,ומארותה נצחיותה תהו הדומה, עם יתדבקהדומה
 הכטיפ אמרו לו, המורגל מן להפרד יצמער אדם כל בי , במות ויצמער המורגלות טןהעתק

 דאטר וכרשטמול טובש ויסים שבתות וכפילו רעים עני יטי כל פשנ( קי1 לף)נמי
 על אף בו שהורגל מטה להעתק העני על שקשה נקוטר , משם חולי תחלת וסת שנוישמאל
 שתורגל עד הנופיים הדברים עזיבת הנפש על יקשה וכן , גדול יותר תערג אל כמעתקפי
 ויררת עולה נשמה חדש י"ב כל ע"כז ק5"נ דף )סני ז"ל רבועינו אסרו ולזה , חדש יגבבאו
 אחר הטניע בטוב טשער בהיותו המשכיל וע"כ , יורדת ואינה עולוי נשבה חדש י"בלאחר
 הנפש ממרעים וכופתיו הגרן כי יודע להיותו אלהג יכסוף אבל מהטות יצפער לאהמתז

 הילר כהצמער הוא הטות על האדם הצטער כי וישפוט )מ( טתסיר בנועם ומהעתהטהשגתה
 שנמצא מה ואולם . בלירה אליו המגיע הטוב לשער יכול שאינו בעבור אמו טרחםבצאתו
 ששעור יורעים שהם לפי הוא הנה הטות על יצמערו וזולהו ע"ה רבינו כמשהלצדיקש
 יותר שלמות לקנות רוצין והיו בעוה"ז עבורתה יתרן כפי הוא הבא בעולם הנפשפדרגת
 מדרגת גויל משערים להיותם , הבא בעולם גדולה יותר למדרגה שדכו כרי בחייםבעוהץ
 הושרר אל טהסציאות נעתקים שהם תושבים היותם על שיצמערי לא ההוא חהתעמגהשכר

 : חלילה הפתאים שיחשבו כמו הגוף בזולת לנפש סציאווז שאיןלפי
קשרשים
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