
 9א קעההעקרם לנ פרק רפקיחמרספר
 , בעינב העטש או השכר הנעת יצייר %ר ד"א עתה שבנאד שיסוי המה לנפרק

 הא ,בעוה"ב השכר שעיקר שיאפר מי גי מאטר , שכתבנו הדליח שתילפי
 הנוף ויהיה בנקו אלא וטציאהקה משכנה אץ שהנפש יאמין שוזא אחר הנה , ביתד ולנפשלגוף
 שיכלם הום רדארים האל ממשפמי הנה , בוראה רצון לעשות מציאות לה לתת וצפש אלכלי
 האדם כשוהיה שכרו והנה , ביחד הנפש עם השם בעבודת שמרח ומרחו עמלו שכר הגוףאל

 הגוף חומר השם כשיזכך יהיה %2ה ויאסרו , המתים תהית אחר עפש בגוף קייםדופלם
 חיים שהם הכוכבם כהתקיים נצחי קיום הנפש עם הנוף ויתקטם הכוכבים או הגלגליםכחומר

 שההיה יושכל כבר הדעת זה בעלי שיאמרו כמו הדרך ע, הא השכר אם , ונפש בג"חסשכילש
 כמ"ש גיהנם ענשי ולסבול לקבל הזק תאר בגוף הש"י ,יבשיהרש הררך ע, כן נם נצחיהעונש
 יאסר "( )6'ונ אופל כמו והופע סדרים ולא צלמות אופל כמו עיפתה ארץ גיהנם על רומזאיוב
 כפות היה אם , העונש לקבל כח ברשעים שישאר כדי וזה , עצמו כסוח ולא הסווי כצל12ההו
 כדעת כלל לגוף ולא לנפש הוא השכר אם אולם . בעונש אח"כ ירגישו ולא כלין היועצמו

 ציני עם יובן אכנם תה , מחוסר הנבדלת לנפש העונש הגעת יצויחו איך באחי צריי ז"להרטבים
 וכוספת משתוקקה תהיה המות אחר הגוף מן בהפרדה הנפש כי הדרך ע"ז הוא וציורו ,השכל
 בהיותה שהרגלה למה כן גם ותטה השם לעבור בה אשר ההשכלה מצך בטבעה שהאלמה

בגי
 לעשות וכונתו מציתיו בעשית הבורא ולעבוד שמים לשם פעשיו כל אשר האדם וע"כ ,
 אחר הנפש מן תפרד לא בעצטה כונה אותה הנה בחיים, בהיוונו ירו מצאה כאשררצונו
 כותה אותה דכטן על הש"י העוברים הנבדלים בשכלים שתדבק ער אותה תעזוב ולאהמות
 האחרת אל האחת הכרנות אלו שתי שלמה שדמה תה , אחד ממת שהם אע"פ אליהנערכת בלתי היא שכמעט עד מהראשונה גדולה יותר )6( במדרגה הטו ההיא שהכוונה אלא ,בעצמו
 נסה כאור צדיקים ואורח אמר השמש אור אל השחר עלוני קדם המאז" נוגה כוכב אורליחם
 הבקר סן הרחוק במרחק כשהוא נונה שכוכב כמו ני ר"ל ד'( ומסלי היום נכון עד וזורהולך
 שיתחזק ער הבקר כל תמיר מלהאיר ינה ולא הלילה את מאיר והוא הבקר קהים עולההוא
 בלבודת וכונקם הצדיקים דרך כן , היום נכון עד ואור הולך טהו , נכונו על היום וטינה השמשאור

 יסחו ולא הלילה את המאיר נונה כאור לאור חשך לפניהם משש נכף דרך הטו בחייהםהבורא
 רדום נכף הנקרא האור אל דומה רוחני גדול באור אותם שתניח הסחו יום ער לפניהםמלהאיר
 אמשתם על האלהים והענינים מהחומר הנבדלים הגברים וכ.שכלת חכמה רויתה אםהגעו 0ן כשתפרר הנפש ולכן , האור סמין ששניהם אע"פ היום נכף הפועל השמש אור עםנערך בלתי נוגה שאור נמו , אהד ממין ששניהם אע"פ כלל הראשון האור עם נערך בלתישהא
 , בעצמם דאלהיים הענימם עם השכילה אשר הדעות שיסכימו בראותה נפלא תענוגתתענג
 החלום שתענוג וכמו החלום ענק כפו עניניה בחיים בעודה הנפש שתשכיל ההשכלהכי
 אותו מצערות הנפש מושכלות כן המציאות עמו יסכים לא אם האדם את ומלאה מיגע)נ(
 בהיותם חה עמהם המציאות ימכים טום , המציאות עמהם יסכים לא כאשר המותאחר

 והנה הצכא או אוכל והנה הרעב יחלום שכאשר כסו נפלא תענוג הנפש תתענג ,אמתיות
 ושלחן וישתה גנים טעין לפניו וימצא יקיץ וכאשר , גדול צער יצטער נפשו וריקה כהקיץשותה
 ער בפעל ושותה אוכל בהיותו נפלא תענוג יתענג ורשן ושבון. ואכל מגיים מיני כל ועליוערוך
 תתעננ כן. בפעל, ההא התענוג עם לבד ברביון שהוא בחלום והשתטה האכילה לתענוג ערךנמעין
 השגת אל הרוסה בעוה"ז אוהו והשיגה שהשכילה טה הרוחני בעולם בפעל בהשכההנפש
 הנפש השגת אל בעוה"ז השכל השגת שיחס , הציוריה וההבנה הדמיון דרך על שנאמרהחלום
 ע"פ המושגת ציץ שיבת השגת הכחוב שדפה פה ולזה , היקיצה אל החלום כיחסבעוה"ב
 היינו ציון שיבת את ה' בשוב ואכר החלום אל בה למפק שאין אסתטי היותה עםהנביאים
 כהולמים הנביאים ע"פ ההוא הענק בהשגתנו שהיינו ונכיר נדע כלומר קכ"1( )תסליםכחולמים

 , היקיצה אל ההלום כיחם אלא בפעל שנראה מה אל הנביאים ע"פ שהשגנו למה ערך היה לאכי
 יהד כי שיורה סמה ויה , פינו שחוק ימלא ואו שלפה שסחה נשמח בפעל הדבר כשנראהולזה
 בהיתה הנפש היתה אם כן ונכו , היקיצה אל החלום כיחם בפעל ההא הרבר השכלהשגת
 בעולם נפלא תעטנ תתעננ והסד צדקה ולרדוף מצותיו ולשכור השם לעבוד כחתה כלבתיש
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חעק-ם לנ פרק רביעימאמרמחף850
 ההשמע מצד ר"ל בלבדן דודך ע"ז הא הכלביתם קיוטם והארות הטלאכש כי ברשתהוששסות
 שחט לו שכופר כאדם הה , שלישי ממאסר ה' בפרק שבארס כסו הש"י רצון לעשובומההכנע
 וכך כך לו ףש יבא הנף לפנס לא וכי , וחסד צדקה אוהב מאד טרא הים בכרני גדולסלך

 גדולה באימה רצונו ועושים מלכם שבחי בספור ומתעננים עולם ברום עוטרים שלםמשרתים
 וע"פ יעשו אשר הטעשים מכל חשבון לו ולתת ההוא המלך לפני לעמוד האביאם כל סוףוכי

 דושא הסלך עברית ולעבור יחגר בדרכי ללכת השומע ההמו האיש לב נתמלא ריאתהשמועה
 רצוט ללשות תורח אליו הנרצים והדברים ההוא המלך יעשה אשר הטעשים לדעתוהשתדל
 ובראותו גדולתו תפרחת 3קר ואת המלך מלכות הוד את בראותו נפלא העטג יתענג יגילישמח פני ולהקביל לפניו ולעבוד המלר אל ללכת זטנו הגיעו כאשר הימים ולקץ כח מאמציבכל

 וכהיה מסי גדל יותר לגמול ראוי ספק בלי שזה , בלבד השמועה ע"פ מאהבה עבד הד"אהאיש כי יח-ע דהותו טהר לקראתו ויגיל הפסח הפסלך לו שסופר הררך על לפניו עומריןפשרתיו

סכר-

 ומצד וחסד צדקה אוהב היותו מצד אליו הטלך יקרבט וע"נ לכן קודם הטלך את ויגרע
 ע"פ המאמינית מדרגת היא תו , ב' ססאמר עשר חטויה בפרק שבאורנו כסו האלחיהיהטר

 ט"5( '"מ דף )נרכוס רז"ל אמרו שעלטכם הקבלה אחר הנסשכש הצדיקים הן והקבלההשסתה
 כזיו ונצנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדקנים אלא שתיה ולא אכילה לא בו איןהעוה"ב
 ונהנין אסרו , שכתבת כפו הסאסינש על לרסס חכמים אמרו ולא צדיקש אמרו וע"כ ,השכינה
 ראוהו הסתתמם השמש מן היוצאים האחי טניצוצי נרגזה שהאדם כמו כי לרמוז השכינהכזיו
 המחשבא זה טניה כאשר הרוחני בעולם תהנה כן , הראות זך יהוה באשר הפעל אל הכחק

 לצייר נשם בבעל כח ואין , השכינה זיו הנקרא בפעל אליו המגיעים השכלי האצר סקרניאקכונות
 הנביאים כל טאכ( יד דף )נרכוס רז"ל שאסרו כמו לציירו יבלו לא הנביאים גאפ" תענוגאותו
 ס"ד( )'סשס זולתך אלהים ראתה לא עין לעקרב אבל הטשיח לימת אלא נתנבאו לאבלם
 ערבובם דמיוני שיושגו אפשר יהר ולנפש לנוף יהיו הטשית שבימות שהתקנונים לפי כי בזהרצו
 , הגשמיות הכחות באמצעות דמיוט יישג לא פשופ רוחני שהיא העג-יב אבל , בחוש ר"לבעין
 כנו ולזה , זה זולת לא בלבד רוחנית תנאה תעטג שד"א רק אינו ממנו הנביאים שהעיטומה
 ריב"ל אסר זולתך אלהים ראתה לא עין מאי שאסרו כסו בענבי הםשוסר ביץ דל רבותיםאותו
 ומהאוכל כסו בי זה ובאור ע"5(, 5"ט דף )ס)סדרין בראשית ימי טששת בענביו המשומר ייןאח

 דבר מהענבים שיצא לשער יוכל לא מימיו יץ ראה לא ואם באכילתן סתעננ הואהענבים
 מאכילת נפלא יותר תענוג הנפן בעבוףת שישיג לו שטומר ומי , מהן יותר ופועיל ומענג ערביוהר

 טהענבש היוצא שהין וידע יכיר היין טן כשישקהו אבל , כן שנקיה יאמין ולא מזה יפלאהענבים
 סן כזה התענוג מופלג דבר יצא איך ויחפה הענבים מן טועיל ויותר ערב ויותר טשובהיותר

 שתפרד ער הסושנ הרכנני ההעטג תשע המצות שבקהויה לשער תוכל לא הנפש וכן ,הענבים
 בעברית היץ שיושג כמו המצחו מעשית יושג הההד התעטג איך ותדע תכיר ואז הנוףמן

 בענבים כנום 12הוא כיין המצות בעשית המגעת התכונה או בתאר )נ( כנוס ושהאהכרם
 תענש בץ דמיך ימעין כסו כי לוטר , בענביו הסשוסר יין נקרא ולזה , הכרם בעבורתהמחננים
 מעלה של ל4 נקרא וע"כ העוה"ב לתקנוני העש, תעטני בץ דמיק אץ כך היין לתענוגבענבים
 ועני; . הוה השפל בעולם בהיותו שלטעלה הרוחני הדבר תענה לשער תוכל לא שהנפשלהורות
 הגשמיים והדברים ההאורע אחר רודף בחיו האדם היה כאשר כי הא לנפש והעונשהצער
 היא הנה , טבעה הפך שהוא הגוף טבע כפי מעבדה ותרגיל הש"י רצון מעשות נפשוותפרד

 להשינם כלים לה אין והיא אליהן ותמה שהרגילה הדברים לאותן תכמוש הגוש מןכשתפרד
 לה אין והגע , עליהן ותשתוקק מהוסר הנבדלים העליבות בצורוה להדבק תטה טבעהסצד

 בכך נפשו הרגיל שלא מי ההמו ההענוג להשיג א"א כי הש"י בעבודת והרגל ולמוסהתחלות
 בו שיש לסי אלא חכטה נותן הקב"ה אין ע"5( ג"ס זף )שטוח שארז"ל כסו לזה עצמווהכין
 ועל , לחביפין הכפתא ההב וכתיב 5"6( )ממוח חכמה נרעצי לב הנם כל ובלב  שנאמרחכמה
 , מבעה מצר האחר , הסמה וצד המעלה צר כאחד הצדרין לשני סשהוקקת הנפש תהזהכן

 צר שתשיג בכה הכנה ולא הסטה צד שתשיג בסה כלים לה ואין , והמנהג הדיגל טצדוהאחד
 משרפת יותר חבור פרוק מיני ומכל שבעולם צער סכל יותר מדאוב צער לה יש ובזה ,הטעלה
 , ועקרבים נחיטים ומנשיכת וחרבות ככינים מהכאות ויותר הנורא והקרח הקור מצער ויותראש
 טצד ולא לנפש אלא לנוף ההוא הצער מוין באש כשיכוה טאד האדם שיצטער כמוכי

 בגוף כת הוא החיוני הכה מאשר אבל רוחני ברבר שולט האש אי; כי האש בהשישלוב
 ישיכושרשים

 : סוף גט מין . כחקר)נ(
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 851קעו העקרים לד פרקלנ רכשי מאבלספר

 קצתםהגוף חלקי פרחי הנפש הרנ"א וכאשר , בקצתם קצתם סדובקש חלקע בהיות בוהתנן
 F~bhבצער ותרגיש , החבור פרוק מסיני זה זוית 4ע החרב עי או הקור או האש ע"יטקצתם
 תלת שקיומו ואחר , הפסדו על חיואנ לו משכן שהן הגוש חלקי בהפרד מצמער שירואדמקיומ
 חבורה פרוק על ומדאג לה משכן שהט! ההיוני הכח צער על הנפש אז תצטער חלקיובדבוק
 הטעלה צר שאמרנו ההפכיים הצרדק לבן נמשכת ברעותה מהנוף שנפרדה אחר ותפש כן ,סטנו
 , מקצהם קצתם נפרדים חלקיה כאלו מופלג צער תצטער הרוגל מצד המטה צד טבעהמצד
 תשועות שתי לה שיש לוטר הציורית ההבנה נתינת ע"צ כך נאמר חלקים לה שאיןואע"פ
 השאל פרק שבת במסכת שארגיל טה , בלבד מהן אחה 4ל להמשך עכלת בה מקהפכיות
 והיתה שנאסר הכבוד כסא תרעע ננוענע צריקים של נפשותההן אוטר ר"מ תניא ע"ג( קינ%ף
 עומר אחד סלאך רשעים ושל כ"ס( Sbtn) '6 אלהע- ה' את ריריים בצרור צרורה ארונינפש
 כת בתוך יקלענה אויביך נפש שנאסר לוה מזה אגעה ומקלעין בסופו אחר ומלאך העולםבסוף
 % תשוקה להם יאק צדיקים ושל , לה שיש ההפכיות התשוקות שתי על לרמוז תה )מס(הקלע
 , הכבת- כסא תחת לשבה שהוא בטבעה שהוא פה אל מיד נרבקה הטעלה לצי אלא הסטהצד
 הצער כן למעלה שאמרנו כסו שירומו שתפשר רעעענונים מכל למעלה הס! שהתענוגוכמו
 הנפש כי השני מהמאסר בפרז התבאר וכבר ,. שידומה שאפשר צער מכל גדול יותרהא
 הנקו שעבילה כסו צער שתקבל כדי הצד יגבילה כבר גשם 12אינה מצד , במקום שאינואע"פ
 גלו יבולק לרבי אנטונינוס לו אמר ע"6( ).6 לף )סנסדרין שארגיל וזהו , במקום שאינהאע"פ
 כאבן הריני ממני שפרשה סיום כי חטאה נשמה אומר גוף , הדין מן עצטן לפטורונשטה
 באויר פורדים כצפור אני הרי סמנו שפרשתי שמיום חטא %ף אוטרח ונשפה בקברמוטל
 רגשמה את מבט! הקב"ה את וכו' ב"ו למלך רומה הדבר למה משל לך אמשול לוואמר
 שתקבל כדי גק" שקראו והוא בסקום יגבילה הש"י , במקום נתפשת שאינה רוחני דברוכהנשמה פי על אף כי לוטר שכונתם בזה לי והנראה , וכו' הגוף זה עמו לדק הארץ ואל הנשמה זוסעף ריתמים אל י'( ומסייס עטו לרע הארץ ואל טעל השמים אל יו-א שנא' כאחר אוהם ודן בגוףחורקה
 טקום יגביל שהתף כסו כי לומר גי וקראוהו , גיהנם נקרא ההט! ההמקום , מעשיה על ועונשצער

 יגביל טף שנקראגפנם
 ק

 11 בו שתקבל
 ף

 והסתכל
 ק 1 ' ה

 לא אבל , במקהם מכבלת בהיותה אלא לנפש עונש שנניע עוייר שלא והצער העונשעל
 לקבי מקום דגבל4נ שצרתי אלא הוא בלבד לנפש ההשכר העונש כי כן אינו , השכרלקבול L_??ם לק יןיגן:מק ישעמוג1י הטיתנרגע . מקום הנבלת בעלת הנפש שתשטני יצוייר כבר אח כי הדוחני והתענוג השכר עלאמרוהו
 , נקני WDIS ,ב מהן ושיק וו. ונ בקע ז,ייי"י;:",הוא העונש לרפרק

 ומאמר% ההד! המופלג בצער תסבי נדון שיהוה א"א עבירות קצת בידו ויש קצתטובם
 '4נ דף )ססמדרין ריי שאפרו מה ולפי , הכמנהג ההרגל לשכח 'p'eD ושטן כי)6(

~p"a 
 למדרש תכו ההוא העונש מהתמיד חדשש עשר שנים ואחר חדשים עשר שנים הואהזה דגם!

 ההרגל מהם שנשתכח חדשם עשר שנים שאחר ויש , בירם אשר הטובים המעשים כפיסה
 שישארו טררגה לשום בהם שיוכו כדי טובים מעשים בירם ואין ההוא הצער ע"יחהסנהג
 ש בתורה הנזכר כרת ההו , הרוחני ההא השכר לקבל כלל הכנה בהם שאין אחרנסדרים
 חיטה נשרפת ונשמתן כלה נופן הדשים יגב לאחר ז"ל רבותינו שאמרו הס! ועליהן ,הנפש
ImtDDטפתם טעשההם כפי נצחי בעונש שנרונין אחר רשעים ויש , הצריקים רגלי כפות תתה 
 בו להתממי הנפש אל סקום הגבלת צריך ואלו , בעה"י שיבא כמו ובעקריה בתורהשכפרו
 ערוה טסה חה , ירדת אינה עולה נשמה חרשים י"ב לאחר אבל כ"מ( )ס"6 הארץ מןעולים ראיתי אלהים שאסרה כמו חרשים י"ב תוך שהיה לפי 5ה?לוחו אוב בעלת יכולה היתהזה שבעבח- טומרו , ויורדת עולה נשפתו דיתה חדשים י"ב שכל גמור צדיק שההר הנבע שמאלעל S"D) קג"ב וף אנח אמרו שהרי גדולה למדרגה ט% הדשים יגב שאחר ויש , שאמרנו כמוהעונש
 בהם ושהורגלו החומריים מהדברים להעתק בהחלה עליהם יקשה הנמורם הצדיקיםשאפילו

עדשרשים
 עק כטוך סיקסת סעונס טרי כי 5גד ונק ל6יוס וסטנסג. ססרנל לסכת יסמיק סזתן כי )6(פ4'ך

 יערס ו65 גסס שרנון מסיס טריעכורוח  יוסר  וט סעתס לו כסיסים גוס די כיסי'
16חס
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 העקשים לה לד פרק רבןמאמךספר859
 עפם תקופא בר' טקיף וכע כלוטם תרשש י"ב מחסיד ההא כמכות טה זמן שתחנכועד

 כי נחסני בר ברבה עשן כ"1' ידף סצהשא בבבא שאסרו הה בזמן, שיקרו החלופים כלכשלש
 בתלום שמע או ראה לתפשו רוצה שהיה המלך פקיד הפרש ספמ בורה בהיותו לסיחתוסטור
 ער בהייהם בהם נתערגלו הנגשם כדיני מתעסקות רמות אחר הנפשות שהיו )נ( במראהאו

 דריעא מתיבתא ספק הא ושאם וכף לבן לשער קדימת בהרת באם חלונית אווזןששסע
 נחמני בר רנה לנא טבת מאן אומרים שדיו ושמע טהור אומר הוא בריך )קודשא טמאאסרי
 השת אחר משתקיעת הן שהנפשות שם שנזכר הענין ארעו סכל שיאה וכו', באהלוהדבקי

 אסרו ההסו הששוקה אבל , נחיים בהיותן בהן מתעסקות שהיו והמומאות והטהרווזהנגעים בדיני טתעסקות הן הצדיקים נפשות שאפילו תה בהיים, בהיותן בו שהרגלו בטהלהתעסק
 כל הקרוש רבינו על  שאמרו עד רבים במקומות בזה רז"ל הפליגו וכבר , חרש בי"בשתכלה
 לעשות הצדיקים נפשות ישתוקקו הסות אחר שאף להורות , ומקדש לביתו אתי הוה שמשיבי

 שבת לילי בכל לברזו בא היה  הקרוש שרבעו ער בהים ברזותן בעשיתן שהורגלוהסטת
 לאחר שאסר כמו הרעיים עשר שנים יעבדו לא אבל החסידים לקצה נמצא העסק וזה ,לקדש
 ערי הן תמיד ויורד עולה שהוא אליהו וענק . יורדת אינה עולה נשטה חדש קשרשנים
 אטר שם ושהל  בפרשת הההר בספר שכתוב כסו הצריקים מן לזולהו כן נמצא לאהיום
 בארעא לעלסא דיחפו ההא ורוהא דעלמא תולרות באיטן דאסר דאדם בספרא אשכחנאורזא

 רנהורא וטפא בסערא וישתאר גופיה וישתלל ימלק טפא ובההוא שמיה ודליהו בגופאויתלבש
 בסערא דאשתאר נופא בההא יתלבש יחות כן ובתר מלאכי גו לסיהוי למה טדסןאוחרא
 וירר שמים עלה דמי רזי איהו ודא ל"ילא יתחזי אוחרא ובגופא לתתא ותהזי גופאובההוא

 רמליק איהו דא טאליהו בר לתתא לבתר ונהית דיליה רוחא לשמיא דסליק נש בר הוהלא
 %א הקבלה חכמי ברברי שנזכר המלבוש סור וזהו , שם לשונו כאן עד , לרופא ונהיתלעילא

 בפרק שבארנו כמו האוכה קבלה לפי ומחוייבת ראוי הסתים בתחח האמונה להפרק : מזה יותר לפרשאוכל
 הדבר היות אחר כך גוזר ההקש שאין ואע"פ הראשך המאמר מןכ"ג

 אחר וכיש , כ"ב בפרק שם שבארנו כמו אשו להאסץ ראוי השכל אצל מצהיר מציאותוהוה
 בפסוקים שמפרש כסו השונמית בן ואלישא הצרפית בן החיה אליוע שהרי הנסטן עליושהעיד
 אבן שטציאות כטו , ההקש ינזרהו לא אם אף אותו להאמין ראוי הנסיון עליו שיעיר דברוכל

 , הנסיון עליו בעיר הואיל ההקש יגזרהו שלא אע"פ נטור אמת דמע הברזל תמשוהמגנים"ס
 מצטעתו דגה הדבר בי , לעפרן שיחזרו אחר אף המתים את יחס: שהקביה להאסץ ראוא'צ

 ספק עראק לפי , הוא , חדשה יצירה- ולא תחיה שיהיה הענין זה הבנה ודרך / השכל אצלסצוימי
 מסט והסר או השפע סמנו שנסתלק אע"פ אחת פעם עליון כח או שפע זה אי שקבלשהרבר
 צורת לקבל מוכנים ימר הם הנה שנכבו אע"פ האש ארת וקבלו אחת פעם שנרפקורמצים כי , בראשונה שהיה מסה שנית פעם אחיו שיקבל אל מוכן יוהר ההוא רובד הנה הההאהכח
 שהא טפנו ונסתלק אחה פעם נבואה רוח שקבל מי וכמו , בראשונה היו טאשר שמת פעםהאש
 ש שפע זה אי שקבל הרבר כי חה , בראשונה שהיה מסה שנית פעם שיקבלהו אל טוכןיותר
 רושם זה אי הרבא במקבל נשאר נבר ההוא הנח ש השפע ממנו שנסתלק אע"פ עלאכח

 ע"5( כ"ס וף )טגעס רז"ל שאסרו הו14 זוג ובעבור , ראשונה שקבל ההוא בשפע שהיהפהסעלה
 ק-ושה תשמישי אכרו , בקדושתן הן ש)סטץ כשוץ אף ע"י( ויקרך מקדשיכם אתוהשמותי
 וכן , אליו תשמיש או לו שהמשכן האלהק טהרבר בהם שנשאר הרושם בעבור חהנגנזץ,
1uvכח שהטו לנפש משכן שהטה שהעף נאמר הדרך p'~y המות בעת סטנו שתצא שאע"פ 

 המת ההוא האיש לדבר וראיה , ראשונה שקבל ההא האלהי מהכת רחצם אטה בו נשארשכבר
 אלישע שנפש ספק ואין , בו כשנגעו להחיותו אלישע בעצמות כח שהיה אלישע בקברשנקבר
 מעפ"כ , ע, הכתוב שהעיד כמו שמת שנה עלע עבר כבר כי וכל סכל מהגוף הסתלקהכבר

 שנשאר הרויכם מצר וזה , רגליו על ועמד קם אלישע בעצטווע ההוא הסת האישנשנגע
 מוכנים יותר והם לו משכן שהיו האלהי מהרוח ההם בעצמות שנשאר הרושם מצרהצריקים קברי על צרה בעה משתטחים שאנו הוא זה ובסבת , אליו משכן שהם האלהי פהדברבעצמות
 יבש עץ היותו שעם משה בסמה הענץ שהיה כסו , האלהי השפע ירם על להמצאמזולתם
 תמיר מנפרף הטי רנה עליו לחול הנביאיי השפע שהתחיל בעת משה ביר שנמצאמצד

 בעשרןשרשים

 6ל6 רו"5 כרכרי טנדר 6יט וס . וכו' מטעסקות ממוט 6חר סגססוט סתיו )נ( : עוד16טס
 : כך כוונטס מסרסססמ0נר

ושהנר
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 851 קעוהעכלכם לה פרק רביעיטאמרספר

 האוודא את בו תעשה אשר בירד תקח הזה הסטה ואתלטשה השי"ת אטר האותותמשית
 הוא ראירר הע"ז , 7'( ל )מכיס הנער פני על משענתיושמת לגהזי אלישע ואמר , ד'()סמוק
 לו משכן שההד האלהי טהרתי בו שנשאר הרושם מצדהצריק גוה כי 1 הסתים בתהיתהענין
 ז"ל כאמרם בראשונה שההד מסה יותר שנית ההיא האלהיהרוח שיקבל אל ספק בלי סוכןההיה
 וקבלו עליון כח לקבל ראוי היה שלא שהדבר כלומר שכן, כל לא דהוה טאי הוה הוה דלאטאי
 לקבלו חנכנה רושם איזה בו נשאר שבבר לפי , שנית פעם שיקבלנו שראוי כ"ש אחתפעם
 יש כאלו שפע או כח זה אי לקבל הכנה בו שיש והמקבל , מבראשונה בנקל יווצר אחרתפעם
 שאין שהאש שניאה כסו ההוא הכה או השפע עליו להשפיע הנותן להכריח כחבו

 שהוא כל עשן וטעלה בה האש כח שכבה אחר נשאר כאשר שהנר )5( לסטה לירדשדרכו
 האש את שכבה הנר מן העולה העשן יכריח דילק אחר נר תהת שכבה ההוא הנר יושםאם
 הוא ולזה . כבראשינה להדליק וישוב שבבה הנר אל העשן דרך הלהב להוריד הדולק בנראשר
 אדם נשמת כי כלומר כ'( )מסלי אדם נשטת אלהים נר באסרו לנר ארם נסטת הכתובשדכה
 תשוב מהפתילה האור שנסתלק אחר אף הדולק הנר שאור שכמו לפי , הדולק הנר כאורהיא

 אחר הנפש אור כן מהאש בה שנשאר הרושם בסבת טבראשונה בנקלה יותר שניתלהרליק
 יותר בו שנשארה ההכנה בסבת שנית בו ויחול הגוף אל שישוב אפשר הגוף טןשנסתלק
 סמהבנקל

 שח~
 אל הרבר זה הברכות בטטבע הגדולה כנטת אנשי ייחסו הפבע סדרך טאד רחוק הדברשזה לפי אבל , האלהית החכמה תגיר כאשר יהיה הה ; היצירה בתחלת בו

 גבור אהה כלומר להושיע חיב אתה טתים מהיה אדני לעולם גבור אתה ואטר השי"תגבורת
 ב"ו גברית כי ב"ו כגבורת גבאותך ואין השכל אצל טציאווקו שיצוייר רבר כל על ויכול)נ(
 זו בברכה והזכירו , המתים את להחיות שהיא בהפך הש"י וגבורת החיש את להמ7ר2היא
 אפרו המוח ואחר , בהמד חיים טכלכל ואפר בחתם בהיותם בריותיו עם הקב"ה שלחסדיו
 לרטוו וכו' אסורים ומתיר חולים ורופא ניפלים סוטך אח"נ ואסרו , רכש ברחטש טחםסחיה
 וגבורת ולהכניעם האנשים את להשפיל היא ב"ו גבורת כי , ב"ו כגבורת הטקום נבותשאין
 בהפך והש"י ולהחליא ולפצוע להכות ב"ו גבורת וכן , נופלים סומך שהוא בדמך הה4הש"י
 הוא כי בהפך והש"י במאסר ולאסרי נכסים לענוש הא ב"ו גבורת וכן , חליים רופאשהא
 לבו את ערב זה הוא מי כי , טדעתו שקר על להבטיח )נ( הוא ב"ו גבורת ,כן , אסוריםטתיר
 בלבד להיים ולא , אספתו מקיים הוא כי בהפך והש"י , אמונתו שיקיים לו לומר אליו~שת
 קי"ט( )חספס יהלתני אשר על לעבדך רבר זכר המשורר שאטר כמו , טלפניו טבקשיםשהם
 אטונתו כקיים הא עצמם על מלפניו לבקש כח בהם שאין המתש שהם עפר לגמני גםאבל
 טיחה יבול וארו"ל ל"ג(, 3ונויס אהיה אטטו אני התורה במפר שכתוב כפו , לתחיתםלהם
 ותהיה מיתה אף באחר ורפאה סהיצה מה ארפא ואני מחצתי ת"ל באחר ותהיהבאהד
 האטונת טן טיוחרת היותר האמונה זא: היות ועל , ש"כ( 5"5 סזסדרין , ע"6 ס"מ )פסמיסבאהר

 המתים תהית על רבים רחמים לשון והזכה-ו אבות ברכת אחר מיד קבעוה באוטההטקובלות
 הזמנים ובג' , הירידה ושני העמידה ושני העליה שני חלקים לג' נחלקים האדם שהיילפי
 הג' אלו נזכרו כן וקל , וברחמים ובחסד בחן היותו בהיים ום?מירו האדם את זן הקב"ההללו

 העליה בשני כי הללו, זמנים שלשה כנגר לישראל סשה להם שתקן הזן בברכתלשוטת
 להעטיר גדול חסד צריך אין ההחכה טן ויותר )ס( רבה היא הכזון מן הנעשית ,סהתסורה)ד(
 עזר אחה צריך השרשי לליחות וכל מכל דומה אינו שהתמורה לפי כי אלא , בהייםארם

אלהי שרשים*
 כח סכנם 6חר גס6ר ג6סר שהנר )6( להפרק

 . וכו' עמן ומעה 03ס6ס
 מסקס כח ק5ס עוד נס ויסקר סגר יכסס נ6ססף
 : וכו' סגר יומס 6ס 6וי עמן שיין סיעלסוסט
 0גתנ6ר כמו ססכ5 56ל סנמכעות מן ססו6מס ל6סוקי . וכו, מדוייר ססו6 י3ר כל על ויכול)כ(
 . 76עחו סקר ע5 05טרימ )ג( : מכ"כ כמ"6לעיל
 מקיים איט 0760 6מ פ3טיח סו6 1ר15טמ7עחו
 סי6 סטיון מן סנעסית סכתמורס )7( :סנטחתו
 כל על סממן כס יתפסט זמן ס163ע1 לסי .כגס

 5ן ע5 ר3 וגריפות כס 6חד לכ5 ויתןס6כריס
 2 3 כג]העקרים[ לסי 6ל6 וכו' ססתכס מן ויותר )ס( : טובתיווסר

 6מס מרגלת 736 ר316ן עד'מ . וט'ססתמורס
 חחחיס לחרת זסוכיס-1מ65 עסר0 סוס 0יתסגדולם
 כר6ס~נס ימס כך כל תיגס 36ל גדולס סחרססי6
 תיוק עם 61"כ זסוכיס תסעס 06 כי סוסו6יג0
 05 6עס"כ מסר6סוגס ג0517 יותר מרג5יססמ65
 סכת כן כמו . סכפסי7 פספסן כל 56יוחור

 בסכת ס6כריס נכ5 מתססט 6100 סוסשחיזוק
 ממט מסלך סכת מן יותר מרכס elo ס6כלסמון
 ס6כריס גסתנו ו6עס"כ סמון זס ס6כל קונסכנר
 תכלית 6ל מגיעו ול6 סר06וגס מנרי6וחסק5ת

 יסותת ס7' מימזרו 6"6 כי , וכל כ3OD 5רי16מס
 ס15רך כסי ולליחותס לנרי6וחס ססי6 כעמורסע"י

5סס
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שמך780א8
העלךים לה פרק רביי

 זהתייצטרך
 מ( רירידה ובשני חייבן. '-עמי ' ו ם ו ז 1

 ולזה , רבים רחסש צריך אבל רחמים ולא נמד רק לא רפודם יצע לרהיות יספיקלא

 את בו להחיות הקב"ה שעתירפל
 הארץ על טל הקב"ה כשעריד nshnיהך

 )מ(, לתהנקבה
 ה על ירהיאכן ונבואתז

 הצ48ה
 הסובן לפי דמעת זה על תחלוק 'החוה

ישתו
 צי בו נחלקו יהזה ושהדבר נארנו כבר כן, יהזה לא או ט(עולים ואמנם - קדנ'ם
 ישראל טחכמי 'רגויישתחרמגויסןכל

חהרמב"ן 1 אימרלעפרן

 י %%וליילמ" מג2
 ז"ל רבותיט קצת רעת שהא יראה וגם )י( , ושתיה אכילה בלא תמיד ויתקסמו יסוהוולא

 ז::","י:גי"י יג נול:]לג:?:גג ריקע"י הדעת טה לעפרם, חתרים אינם להחיותם הקב"ה שעתה- צדיקים שאסרו ט"6( 5"נ דף)מפזריו
 "מ~

ש י נייש מלגשי:יל  יישדל א'כסבררטי לאנושי חנניה בן יה"2ע שהאצבוע: בם 
 ג:", ן1: ז.04נ:17-;,

 (ו: ןלו(ו עעןנ ק"מ ך:"
 ישח כי DnD, ימרמיךשואלא

 %%ג"
 ז2:ק4ושל%גמקע4נש4 %%ם

 ילצדקקים הסתים יהלי:%שחיו; ים %%ג%עסי "nWD % 1זית2::באריןמ%יז%ן%
 ף ויןכלם

תענ ים 1 דלולם כל את לרוןמיועד
 הדרך על יובן אבל , התהיה ענק על טדבר א"כ הכתוב יהבן לא , תמיד בצער בחייםישבו

 התרוססות אל רמז הוא יקיצו עפר אדמת מישני ורבים פסוק כי הפשטנים )כ( קצתשאסרו

 ם רבים שהשפלה
 חרר מתטדתץלא למעלה ;גלו המשיח בימית יהה החש"ינים בימי

 י","ין י:ג'4'""ן: 4נ71ב' יענייך נל"ן::'ןוג
 (Shprnt(tv) ן,:ן ב,'%:לך ::,;,ג ן:1 נ.:נ,.יגי,גיע.נג

 העצמתן תה על טעיר הכתוב אסר האלהים, הוא ה' כי וידעו הכירו בבל סנלות העולש כל4חז
 האלהשרעיים

o~s63 OID מייו  כהו  שנוי  nSw) ונכן  י5ירפי 
 610 סתכס ולמון . 6לסי פזר 6ל ק5ח ומיכיןמס
 סכססכס )ו( : י( )6יוכ תחיככי כחבפ5סון
 Sh סכ* pllsn~1 מכח . 6ל.סחמורס סוססי6

 ווסכט יוסר חיגו 610 סנו6כל 3חמורחס6כריס
 תכלית 6ל ס6נריס סגיעו 1ל6 ככר ממגומסלך

 : נר6סוגס מסיו ממס כרנס ונספגוגרי16תס
 3רי16ת יירמס ססר3ס . מ6ך מרוכס סססתכס)0
 . יחוק6ל גכ61ת )ט( 1166 סחור ממס ממטכלך

 וסן רז"ל כדעת סחחיס סישיס מן פירוס .סיסיס דרך 6יזס ע5 זס יסיס )ט( : יחזק6ל )613ח6נל

 רכרצ ככמור נרס"י סס ופיין , ע"6 5"כי' סן ?:, 11S~ptnt,:.:,ן1ן",י,,.ך
 כוס מסכמת רז"ל זעת t'hD ותרמס 66ל
 . סססטטס )כ( ע'סי סרמכ'ס דהרי נגדקלט כז גס סו6 וגס כלל וסרמכ, סר6"ס ךעחעם

כמתרסיס
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 856 קעת העקרים לה פרק רביעימאמימפר

 ובסוך )מס( לנו מזרנו תקותנו אברה עצמותינו יבשו אומרים הנה הסה ישראל בית כלהאלה
 אל אתכם והבאתי עמי מקברותיכם נועכם והעליתי קברותיכם את פתקת אס הנהאמר
 , השיות הכירו כך ומהוך בארץ והתישבם טהגלות עלותם על משל זה תל , ישראלארסת
 ונתהד וא' כקברותיכם אתכם והעלזתי קברותיכם את בפתחי ה' אני כי וידעתם הכתובאסר
 דף )סגסזרץ הלק בפ' הגמ' מסקנת הוא וכן , )טס( ארניתכם על אתכם חהנהתי וחייתם בכםרוחי
 בניהם סבני אני ואמרו בגכרא עליו שנחלקו Pw'" , היה משל באמת אוסר ריי ע"6(5"3
 היה( )משל באמת כל לן קיימא דהא קאטר בעלמא גוזסא , אבא אבי לי שהזיח תפלץהעלו
 על מרבר איט י"כ( )יג") יגהצו עפר אדפח מישני ורבים כי הללו דברים ולפי , היאהלכה
 בכתוב ימצא שלא אלא , האומה לכלל או העולם לכל אם כוללת התחיה שתהיה אפשרהתחיה
 נ'( 6' (~SetD דל מעפר מקים נמו )5( כ"1( גיסעיס עפר שנני ורננו הקיצו אמרו כי אליהרמז

 שאמרו וגו' מחצתי דאחיה אסיה אני כי בלבד הקבלה צד על המתים תחית ויאמן , בווכיוצא
 על הבשחה זה אין ע"6( מ"ח דף )ססהיס באחר ורפואה מיתה אף באחד ורפואה טחץ מהרז"ל
 המתים שתחיה נאסר אם ואטנם . כך לעשות יכול היוהו על הוראה אלא הטתיפתהית
 השם סשפמי בהק ראוי ושהא fwn בעבודת שנצמער הטף אל מזב שכר להשלים כדיהיא
 ואף לגלתו, ולא עצלו הממרה אל ועונש עצמו העובר )מ( אל שכר לשלם ראלהי והיושרית'
 ראם אין כי הכלי אל לא השבי אל ישלם פ( שהעונש לפי נטוה טענה שאינה פיעל

 בזמן תףיה לא שהתחיה שנאסר יתחייב מקום טבל ]16 להורג אלא ההרג אל העונששישולם
 )ט3מ בלבד מלביות שעבוד אלא )ס( המשיח לימא העוה"ו בין אץ האומר רעת לפיהמשיה

 ואהרן כסשה סגולות ליהירי אלא הנזכר האומר דעת לפי התחיה תהנה ולא , ע"%( פ"נדף
 שההחיה האופר הרעת לפי ואולם . בעולם הש"י אמונת לפרסם נס ררך על אז שקיומוהולחם
 לכלל הרין ליום תהיה המהים תחית עיקר , המפרה אל ועונש העובי לגסו שכר לשלםתויה
 הדעת שזה אלא , ולעונש לשכר ראויה כלם כי , לרובו או העולם לכלל או לרובה אוהאיפה
 ושיהיה צערו שכר לו לשלם כדי לטף תהיה שרווחיה נאסר אם כי / משיושכל מאררחוק

 יחן סי , היום טפותינו כהשתנות יום אל מיום ישתנה המלא חותיה אכילה בלי מחטה-בתענוג
 המזונות כפי )ע( יום אל סיום תמיר משתנה האטשי הטף כי , התהיה לזמן יקום גוף זה אימארע

 שתחול נדי הקודם המזג אל טתדסה ובמש בחומר ראובן שיקום ושנאמר )פ( . כלםשיתעננו כרי עהותיו התחלפות כפי סתהלפות רבות גופות ראובן עם שיקומו וראוי מחוץ אליוהיורדות
 למעלה שכתבנו כסו חומרו אל הרוסה החומר ושיתענג ההוא רג!זג עם ההוא בהוסרעפשו
 שכר לו לשלם כדי המהים תהית אל פביא וכהוא שאכר האלהי היושר א"כ , יל הרשהבשם
 וכבר , ראובן עבד אשר העבדיה חלף שמעון אל שכר שישולם ראוי אין כי )5( כן אינועמלו
 לנפש, כסו בן נ4 לגוף יהיה והעונש שהשכר לחשוב שהביא הםאםר )ק( בשעברפירשנו

 יבארנושרשים
 מעמר מקיס כמו )5( : כחוס 50 פסוט1סמפרסיס

 כלומר . עקמו סעונ7 )מ( : וכו' מקיס ע"ד .57
 וכן סמנ1ס ועומס סועד מסיס ע5מנ סנוף16ק1

 וטסם מפעל כעקמו ספץ 16ת1 עקמומממרס
 ע"ד בח"ג 56יו סכ6 סגות 651פוקיסעכירוח
 6ל . 0עוכ7 6ל יסולס )ג( : כסמוךסיתכ6ר
 סרמכ"ס ירטת נוס ~סייס כוי  וס 61מרסגף
 : לגסס  06 כי  חייי וסעוגס סססכרפ4פר
 כקמר oht פי' . לכד מ5כיות סעכו7 6ל6:ס(

 ג6מר למס כן 06 סמסימ סמן תסיסססחחיס
 סמסימ לימת סעוס"ז כין ססחטת טוססבין
 , כמפיס תחית ג"כ יסים וסלק pit)sn סטכ~ד556
 56י1 סיורדופ סמיתוס כסי )ע( : נעגפיסדפיין

  סיכר סיכך מהזיין סו6 וס וכענוי סטייכשנורש  וסורי 5טר  סויף  סיס וגוץ נו9 1כ5 פי' .נמין
 . וכו'  רשכן  טס  מיקומו רבוי 6"כ ויפיסלכלפ
 סיקוס וסג6מר )ס( : כסג"מ לקמן ג"כ מיסועיין
 רק oltpn 15 סיס ס65 מרס גו9 לרשכןסס"י  סינרי ג6מר ו6ס סי' . וגו' arnJI כחוקרר16כן

 ונמוט  נפומרו  דומת סופ יסרפ  סגוףטיסיי
 מטורח נעכור סוס סמ7ס לסגוף . סכרסיפולס ר16י 6ין כי )5( : מק71ס לו ססיס  ותפוג5סה1מר
 es כעטתו וסם סקוומיס 5סנוסוק ססיסוס5ער
 סמיפר  )ק(  ספייר טנורס  נבוס  מפפרלסיס
 ל"ג  פרק סוף לעיל . וכו'  ספפכר  לייונספניי
 סמיסנץ מ16חן סייעות סיס מס סתחנרמפרס

ממפכר מ י פ נע

 . וכו' otO~ otnno ע6 וא' סמטימ המן ססיס )6  טססהיס טג6מל 'ממיינ olpn מכל % להפרק
 ממסיס טחמיימ ס6ומרח סדעח bpt1 SD ע קוסים סממגל סקסם 5מס וצדע יחןמי

 כשונר יל  יסולע טסעוגט ס16מרת ססג'ס זעת 5סי 6סי5ו וס6 וגו' סנוף 56  טוב  יכר  5סס)יס כדיסי6
 וכו' סעוס"ו כין ph ס6ומך דעת )קי ס):ס'מ כזמן מסיס )ottnwn 6 סג6מר יחמ"כ 3"כ וכו' סככי 65%56

ו6ע

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



 העקרים לי לה פיק רביע טאמרמפר868
 דבו" או נקו המצא יחייב העונש מבע כי העונש לענין שוה השכר ענין שאין ובארנו1(

 הסכים זה ובעבור , בשכר כן ייטייב שלא טה בו עונשה הנפש שתקבל כדי לנפשמגביל
 שעיקר שיראה כה ולזה , לגוף לא לנפש הוא האדם אל האלהי הגמול שעיקרהרטבים
 קנה מאשר גרול יותר שלכות ההוא האיש צדקנה כדי אלא לגוף שכר לחת תהיה לאהתהיה
 בא ולא זה זולת או העוני או דבלות טצד כבו מבהוץ המעיקים המונעים לו כשהיובתחלה
 ולפרמם השישת יכלת עוצם להזריע כדי ואם , כלל עצטו ומצד בחירתו רוע כצרהעכוב
 רז"ל שאסרו כסו בלבד לצריקיס התחיה שההיה יתחייב זה ולפי , האכת אמונתבעולם
 לך העתה לדניא( שנאכר שנטצא במה אליה מטך בכתוב נמצא , המשיח בזטן התחיהשתהיה
 ואטר , הגאולה קץ על יאכר סחם וקץ '"נ( )דגל) היפין לקץ לטרלך ותעמוד ותנוחלקץ
 המשיה בזמן שיהנה הההיה על לרסוו ותעמוד ק ואחר הקץ קודם שיכות כלומרותנוח

 וועעטוד יהיה בשר כל קץ ו'( )גר6טיח כמו שודא הםיהה על קץ יאסר חשם , גמוריםלצריקים
 איך הטיה אחרי הבא עולם על טדבר היה שאם המתים, בההום היא שיהיה על הכטחהלכ
 לא הדין לטם שתהיה הכוללת והתחיה . המשיח בזטן לצדיקים ההיא הההיה על ירמוזמפק בלי אבל עוה"ב, עם הימין לקץ ענין אין כי הימין קץ לגורל שיעטור שינוח אחר כייאמר
 עמק. אל אווים והורדהי הגוים כל את וקבצתי הכתוב שאסר כה כי אליה רמז בכתובנמצא

 , הללן פרברים שבררהי נכק היותר הדרך וזהו , בלבד הקבלה צד על והאסן , הפרשהקשר לפי כלל בהחיה מדבר אינו ד'( )'61) בי ישראל ונהלהי עכי על שם עמם ונשפטתייהושפט
 ושלא ושתיה אכילה בלי מחמיד בצער או מחכיר בניעם הגופות יעמדו התהיה שבזמןוהאומר
 ההיה לא ושהתהיה מעשיהם על עונש או מחסיד '2כר שיקבלו כדי התהיה אהר עודיסותו
 הנה , הגמורים הצדיקים והם כמנה למעמים אלא לרובה ולא האוכה לכלל ולא העולםלכל
 האנשים לקצת היא שהתחיה האומר כי בזה ירגיש ולא והקיום המלוק )ס( בין שקבץ כטוהוא
 הנס ומצד בעולם השם אמונת לפרמם או אלא הגוף אל שכר לשלם הההיה אין קצתזולת
 הנראההנפלא

 לעיןי
 אלטו לזכות יכול לא אשר וכררגה לנועם שיזכה הצדיק אל דרך לתת או

 השלמות מלהשיג האדם את המונעים והמעיקים הטרדות ויהר הגלות עול ספניבראשונה
 : מבעו כפי לושאפשר

 לברה לנפש אם )6( ובעוה"ב רוחני שממט והעפש השכר ענין שנתבאר ואחר לופרק
 השכר שיהיה נותן הדין אם מענינו שנחקור ראת , כאהד ולנפש לגוףואם

 מתיחס והעונש השכר שההיה ראוי האמתי והיושר השתי כפי כי ונאמר , נצחיי או זמנייוהעונש
 השכר ראם זמניי ההוא שהפעל מנחר , העונש או השכר יקובל שבעבורו הפעל אלונערך
 ושהכה מי כי , הנעבד או העובד ערך אל שנביס טבלתי הזמניי הפעל כפי זמניי שיהיהוהעונש
 היושר כפי יותר ולא שעה כשעור לצערו ענשו שיהיה ראוי שעה כשעור חביו אחשצער מי וכן , ירו את ישברו או עינו את שיסכאו ראוי ירו את שבר או עש את ומשן תבירואת

 התענש או ההנאה כשיעור מעם וכרו שיהיה ראוי פעם חבירו את וההנה ומי , האסתיחושתי
 או לכדה לנפש כהמיד ולנועם נצחי לשכר אשה ילוד יזכה בטה אפוא aha1 . האחרשקבל
 בשכר נאמר ואם אנחנו, שבארנו טה וכפי הרתות בעלי שיאסרו כה כפי כאחד ושהקלנפש
 לפי כן הדין נוהג שהוא כטו אליו שהעבודה מי ערך כפי אבל הדרך ע"ז נערך שאינו)נ(

 השכר לשקר המדינה בני בין הנמשה והעונש השכר פררך כי , הסדיני והיותך האנשיםהמכסח
 פהעובר גדול יותך שכרו הנה גדול שר שעובד סי כי , העבודה ערך נפי לא הנעבד ערךכפי

 בנעבד מעלת תנדף כאשר וק . אחד שר מהעובד גרול יוהר שכרו המלך והעובד מוזרלאדם
 השכר שיהיה תכלית בעלת בלתי ותא הנעבד מדרגה שאם מזה ויההייב , השכר טעלתתגדיל
 , במעלה בב"ת יתב' ושהוא לפי השם בעבורת בב"ת שכר הדהות בעלי רעיו הצי ומזהבבית

 תחייב ישרשים
 לפי מן כלומר וט'. 5נן לנפם אם )6( לו פרק ומקור . כימו ולגסס לגוף יסים וסעעססססכר
 ססו6 סומר סרמג"ס דעת סחין וג6רט )ר( גסם: 5עי5 סן סופח156
 סגם ס6מר סרמגין זעת DS' 1ס1 5כד לגסס ריסקק )ס( : סמ"ג ס11 5טי5 . וגון מסכרסגין

ollp~t. לגוץ : נ' ממחמר סה"נ 5עי5 נטג6ר nDISI :סורך ע"ז גערך סוייגו )ג( גיטך 
וכוי alea~

 מסכל 06 מפק סוס 61otsץ
 סממיס חסים 1)6 ס6מל טס ונס . שנד הפט 16 )נוף גס י61 וסעודי

 טbpl1 5 ג6ן סממגל כונס סיס ט)6 ואסטר . מטלל 6יט וכו' o(nlSl )יולדי 6)6 סגזכר ס6ומר דטח5פו
 J~DD פיהן )יט6 ט51ס סריס רק וכו' סנוף 56 קוג סכל 5סט~ס גדי סי6 סמטש סחמייט ס6ומלססדטמ

ספ?יס
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 867 קעם העקשם * פרק רביעימאמרספר

 הנחהנ הדרר זזה כשהמית אלא . הררך ,f'p בבית דהום פי ממרה עשש שיהיה מכ זה לפיזיועהייב
 בשכר כלל שכר לו שיוניה מאווי הנעין נמצא הלטלור; התחלפוו; כפי השכר בענק האנשיםבין

 מעל נדגל יותר שכר עליו; ותקובל ראה בההמי לסלך החשית העבורה כי הה , השםעבודת
 שיקבל שתועלת ואחר , מהעבורה הטקובל התועלת סדרכם כפי אחר לאדם הנעשיתהצבורה
 השלוה אנל גרול, יוהר השכר שיהיה ראוי אחר אדם שיקבל מהתועלת נערך יותר המוהטלך
 סירך מה או לו תתן פה צררת אם אליהוא כמאסר כלל בעבודה תועלת שום מקבל ואינואחר
 הטורח וכפי העבודה אל אלא הנעבר אל נערך השכי עדריה ראוי אין א"כ חסן )6יוניקח

 העונש וכן , ומני השכר שההיה ראף בזמן נעשית שהעבודה אחר , ההא בעבודה העוברשסובל
 טה פשעיך ורבו לו תפעל פה הסאת אם אליהוא כסאסר זממי מכ ויהיה ראף הדרךע"ז

 ראף העונש כי נכון שאינו נמצא העטש בענק רמזרך זה יעויק שכאשר אלא . )מס( לואעשה
 שום השם אל מהמרי מניע אין אם אף כי וזה , רוחו את שהמרו כה ערך כפי נערךשיהיה
 במעלה הכלית בעל בלתי שהיא השם מצות הפה לקשות ההוםא נח שכ אחר ט"מהפעלות
 בין דיבורה חלקה לכך כי כונתו כפי עצום לטרי הרומא אל שיחשב ראוי כבודו עיניולסרות
 סי כמו , בעצטו הפועל אחר לא החוטא כעת אחר הולך החמא שעיקר ות להו למזידשגג

 חייב הו"* לסלך נזק שום מזה הגיע שלא שאע"פ טצותו ?ל ועבר גרול סלך פישהטרה
 כפי לא כוונתו כפי נענש כדהמה ראף סלך של בכבודו לזלל כונתו שהיתה אחר כיטיחה
 נדהי שהשי"ת כמו נצחי לרשע המניע העונש שיהיה ראוי 61ה , בלבד סכנו המניעהפעל
 לרשעים מגיע נצתי עונש שיש רז"ל רעת שהוא יראה וכן ,ובל.ת

 ע~
 במסכת אסרו זמניי פעל

 שיש מזה שיראה דורות לרורי בה ונכונים לגיהנם שיורדים הרשעים קצת על ע"5( י"ו )דףר"ה
 נצהי שיהיה בשכר ראוי שאין שאע"פ יראה ומזה , העובד אל ולא הנעבד אל ונערך נחיעונש
 אל ונערך נצחי יהיה שתאונש ראוי שבארט כמו הדין שורת לפי הנעבד אלונערך
 כי , והעונש השכר נין לחלק טוה התתאב , שבארנו כסו הרופא כונת כפיהנעבד
 שום שאין יורע עצפו שהילובד ואחר , בלבד המקובל וכתועלת כפי משתלם שיהיה ראףהשכר
 הפוח כפי או שעשה הזפניי הפעל כפי זסניי שכרו שק-יה ראוי הנעבר אל מזה פגיעהועלת
 שהוא השם פי למרות שינין דיעטא כונת נפי נצתי שיהיה ראף העונש אבל , בלבדשסבל
 אל לשונאיו' ומשלם פסוק על אונקלוס שפירש פסה אסתי הא הררך שזה ויראה , ובב"חנצחי
 , לאובדיהת בהייהק קדסיץ עברין דאינון טבק לשנאוהי ופשלם שתרגם 1'( )דגריספנס

 כדי המובים מעשיהם על זסנמ שכר בחייהם לשונאה משלם שהששי הוא דברישמשמעות
 שבידם העבירות עלשיענשו

 אל ונערך נצתי יהיה שהשכר טחן הדין הטה וזום , נצהי באבדי
 ראף שדיה נצהי שכר תחת פועם זסמי שכר לו לשלם בריה כל שכר הש"י יקפח אע-הנעבד
 ית' האל היה איך תכלית ובקל זטני יהיה שהעונש היק שחית לפי. ראוי היה אם וכן , לולשלם
 שהטינק ט"6( י"ג זף 'ס )ד רז"ל שאסרו וכפו , נצחי בעונש הרשאים את לרון סשפמפעות
 נראה כן רעל , להם הראף זפנח עונש תהת דחיות לרורי בה ונדונין לגיהנםיוררין

 חורה ש"כ נצהי והעונש זטני השכר שההוה נגחן הדין שהית כי שכהבנו דרך על הוזזובהאטת
 וכסו , שאמרנו כסו מתמיד ולנרגם נצהמ לשכר האדם סכה בפה בעעה הראשונההשאלה
 שאמרו בזה ססכסת רז"ל וקבלת , נצהי עונש שט-גדים כסו נצהי שכר טיטנים הרהר;שבעלי
 לף )סנסדכין שאסרו כטו נצחי שהמו הרוחני השכר על ירטוז ג"6( )'סעיס ארץ ירשו לעולםבי

 ומה , ארץ יירשו לעולם צדיקם כלם ועמך שנאסר חלקילעוה"ב להם יש ישראל כלג64(
 רב להיותו השי"ת הנה זמניי השכר שה-וה טרייבת הרין שורת אם אף כי הא בזה לישנראה
 שהוא נסו תכלית בעל וכלתי נצחי רצונו לעושי השכר ומשלם נותן הרו חסד כלפי וסמההסד
 תירא אל לו כשאפר בטהזה אביס לאברהם שנרפז פה וזהו , בחלה ובב"ח נצחייתברך
 חושב אבימ אברהם שהיה לפי כי , ט"ו( )נרכסים מאד הרבה שכרר לך טגן אנכיאברם
 שרמליה בטה נתנכו או זכיותיו שנתטעטו ירא והיה נותנת הדין ששורת כפו זסניי היהשהשכר
 תירא אל כלומר לך סנן אנכי אברם תירא אל לו נאסר לכך מלכים המסשהבסלחסת
 שכרה יהוה ולכך תכלית בעל בלתי שיכולתי שכר לך המשלם הונע אני כי זכיותק-שנתנכו
 יפש אל א-ליך בערך ולא אלי בערך נתן יהיה השכר כי תכלית בעל בלתי לקוטר מאדהרבה

 שדכאשרשים

 : סגעגז כפי 656 מעונד 56 נערך סוייגו101,.
כי ענפים

 6)6 ווסל רעש מגנרל ישכן וס ייי סע5 כוס סטפ5וט סדעום מודדי 5ד נכ5סחהייס
 סקי~

 גמק~ס נדנלע
 י 51"ע 5ס6ליך שכסיס
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 העקרים לז לר פרק רביעמאמרמפר858
 במת בשם האמין אברהם כי י"ל צדקה לו החשבה בה' והאסק הענק וסיים , הכלית בעלשהוא
 היתה לא הריי שירת כי השם סאה ותמד צרקה הוא אמנם שזה וחשב הרבה שכר לושיעד

 בעל בלתי היא והחסד הצדקה צר על אבל תכלית בעל זמני* אלא השכר שיהיהטחחבת
 )חס5יס רור לאלף צוה דבר כסו תכלית בעל בלחי זמן על נאפר הלשון תה ו'( )תריס רירלאלף סצוועי ולשוטרי לאוהביו ור1וםר הברוץ שומר השכר בתשלום בתוה שנזכר תהו ,הכלית
 הא שהשכר מא האתבאר כרי חסד לשק השכיר תכלית בעל בלתי זמן על נאפר לאלפיםלשון כי ספק ואין ס'( יאש , י"ט )סמום וגו' לאלפים חסר ועושה נאסר אחר שבמקום תדעק"מ(

 טה שיתחייב השבר אל ולא הנעבד אל נערך העונש סטות שאמרט הזה הענין לזפרק 1 שכתבנו כמו הדין שורת לפי נצחי יהיה העונש אולם החסר, צד עלנצתי
 ושיי 5"ג,, )ממוח בדרך אכלך פן אתה ערף קשה עם כי בקרבך אעלה לא כי וגו' מלאךלפניך ושלרוזי למשה אומר הש"י שנמצא סטה כן שהדבר יראה נצתי שיהיה'

 סרגליוןנצולין
 ע"נ( )טמוח בקרבו שמי כי לפשעכם ישא לא כי בו תטר אל בקולו ושפע טפנת השמרוט' לפנק- ~אך שולת אנכי הנה הכתוב שאמר כסו אחרקינש ואע"פט

 סמה המלאך פי ממרים בהיווזם גדול יותר עונש שיגיעם לופר הכונה אין לפשעכם ישא לא כי63(
 אבל , בדרך אכלך פן בקרבך אעלה לא כי הכתוב אמר שהרי , השם פי ממרים בדשתםשיניעם
 עונש שהמג גדול עונש שישעם חשש שיש עם השם פי את טטרים בהיותם כי לוטרהכונה
 בסלאך משא"כ פשעם לישא יכולת בו יש יתברך הוא כי אחר תועלת בזה היה טיםהכליק
 ע"פ הנהנתם שתריה להם מוב יותר שיהיה השם אסר זה כל ועם , פשעם לישא יכולת בושאין

 המלאך פי ממרש ברווחם גדול כך כל העונש יהיה לא לפשעם ישא שלא אע"פ כיהמלאך
 המלאך פי הסמרה מעטש גרול יותר ה/ פי הממרה עטש כי שבאר הרי , הכליק חשש טוהיניעם כי אמצעי שום בלי פיו "ל כונהגים ויהיו בקרבם יעלה אם ה' פי פמרים בהיותם שיהעץכמו
 וכן , מעובד אל לא הנעבד אל 14 המצוה אל או האדון אל הרק סו נעלך הוא שהעונשנמצא
 הנלחז בני על להשיית מתפלל שהיה לסשה תפלה במזמור הזאת הסרה על פתרעם מרע"הנמצא
 כמהנשל רוזחל האת הסדה על להתרעם רוצה שההד ולפי , הגלות אורד על תוכחות מרברוהיה
 על דיק- סדת על מתרעם שאני אע"פ רבש"ע כלומר 5'( )סס5יס וט' לנו היפז אתה מעון ה'ואטר
 עצל איני משפפ דרכיך כל כי סודה אני ס"מ אלינו בערך %א אליה בערך העונש משערשאתה
 עצמת בבחינת לא , עצפו העונש בבחינת ולא עצמך בבחינת ולא עלסנו בבחינת לא עטךלריב
 לנו הוה ולא מאר עד גרולות טובות לנו שעשית טובותיך גמולי שאנחנו יח-ע מודהשאני
 בבחינת ולא דינך טסדת להתרעם לנו אץ לפניה לחטוא לט ראוי שאין ואחר , לפננן-לחטא
 עצםבצכרת

 העונשל
 ארץול ותחולל יולדו מהרים בפרם ובב"וון ינצהי שאהה לפי

 עונש כבודך פי הסמרה שיענש ראוי וע"כ , בפעלה ובב"ת נצחי אל אתה עולם ועדמעולם
 לא וגם עצמך בבחינת ולא עצסנו בבהיית לא דינך טטדת להקרעם יכולם אנו אין וע"כגדול

 הארם על סבוא שאהה והימורין עושה שאתה כה כל כי אני יודע בי בעצטו העונשבבחינת
 , לפניך בתשובה ארם בני שישובו בדי מוב לתכלית אלא אינה דכא ער אנוש שהשבומה
 הדרך 0יה אלצו הנטשך הרע מן ומצטער מתרעם אני 'ם מ אבל , אדם בני שובו ותאפרתהו
 החומא הארם אל בערך לשערו לך והעץ בבית שאתה אליך בערך העונש מאריך שאתהמסה
 שנים אלף כי עין כהרף האדם יכלה מעלתך אל בערה השערהו שאם תכלית, בעלוכהוא
 הלולם כל כשתשטוף כלומר , ההיו שנה זרמתם , בלילה ואשמורה יעבור כי אתטול כיוםבעיניך
 לפניך יהלופו כחציר ובבקר לפנץ- כשינה כלם יהיו הנה המבול זרח- שעשית כסו מיםבורם
 עמותינו מערלי שאהה לפי כלומר לנגדכן עונותינו nnaw לפי נבהלנו ובהטתך בשפךכלינו כי נדוף רע לנו ימשך ומזה , ויבש שולל לערב ני גרולו ימן וחלת בבקר שיצמח ההצירכסו
 או , מטנו נעלמים שהם העונות כלומר עלומינו משים שאתה וגם התרעוטות, חהו אליךבערך
 פנו שינו כל כי מזה וינשך , תשכהם שלא עעיך נגר ר"ל פניך לכאור , עלומינו בימישעשינו
 הזמן שהוא שנינו ר"ל , הגה כסו שנינו וכלינו אליך בצירוף העונש טשער שאתה לפיבעברהר

 חלקיו שאין )ד( המתפרד הכסה )נ( מן שהיא הדבור כסו יבלו המתדבק מהכסה )5(והוא
נדבקיםשרשימ

 37ור כל כי . סמחסרד הכמס )3( : ג'ממקמר נכונס 6ין 5סטטכס יס6 ל6 כי )6( לזפרק
 מינו מחכירו גסרד סו6 ס6ןס מעי סיו65 71371 ל6 כי סכחוכ מ"מ כלמר .וכי'

 נ כומן חלקי . חלקיו ס6ין )7( : גסנירומת37ק : וגו' יותר עמס סיגיעס סמ-וסו 6ין וגו'יס6
כטעונה כ"ג ערק 5עי5 נתנקר סמח37ק, מסגמס)3(
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 59ש קפ העוקם 5ת לי פרק רבדיי מאמרמפר
 עלית נטשד שכת שאין ער יום אל מיום עלינו העוברים השטיים לרוב הה בקצתם קצתםנדבקים
 לך ראוי ה-יה המהפרר בכסה ר% אל וטרגע יום אל מיום משתנה אבל המתדבקבכסה
 שבעים בהם יש רוב על שנותינו שי כי קצרש שהם היינו ימי אל בצרבו העטששתשער
 ר"ל ונעופה היש גז כי מאד קצר חיינו זמן כי הוא .רואה שאני ומה , ההיים בכלל שיכם ראויחין מ"מ עמל הם הנה מהם ליותר וטלו ירהבו אם כי מתר ולא שנה שסונים יגיע בגבאיות ואםשנה
 העובר העוף כצל הם שינו כי היש שני כלות למהירות טעופפים אנו וכאלו מהר נכרת השאכי

 שץ וכל , איבש כעשב אני וע"כ , מהרה בא שהשטש ערב לעת נטוי כצל או כלל עומרשאיט
 שאתה אוש- הראוי דיכוא העונש להעריך יוכל טי אליה בערך להעריכם בא אתה גמאם ,הבלית בעלי שאנחנו אליט בערך להעריכם לך וה"ה אליך בערך העונשים מערק- שאתה מצרהא
 שראה כיראה ר"ל עברתך וכיראתך בבית שהוא ר"ל אפך עת יודע וסי אוסרו וצא חח ,בבית
 להיחן ראוי היה ולא תכלית בלתי עלינו טתעבר שאתה העברה היוו כן בבית 12הוא מסךלירא
 סכהז אנשי בהם ויורע כסו יסורין סענץ ויקורע יענין שם במקום בא מקור למנאתיבת כי , ימינו מנק לפי העונש שיהיה ראוי היה כלומר הורע כן ימינו לסטת כי ראפ ה"ה אבלכן

o'DDln))'ויהיה נאנח אבן בשם ידע בשורש השרשים בספר קטתי דור רבינו שכתב כסו מ 
 על סאתך הטג"! העונש שיהיה ראוי היה כן מועמש שהם ימינו כנין שלפי כן הפסוקפיריש
 ורב דגרול זטן הגלות שארך ואחר , אכפה לבב נביא פועטש שהם ימינו מנין לפי חץהעוטת
 בענין הבחרות בזמן כלוטר חסרך בבקר שבענו עבריך על והנחם מתי עד ה' שובה בתשבענו
 רירנו שנות עניהנו נשות שפחנו הבחרות בזמן כן יהיה לא ואם ימינו בכל ונשטמהשנדעה
 בקוב הלקנו אנחנו שנראה ראפ יתר הנה , ארץ פירשו יבואו אחרינו שהבאים תאפר אם ןרעה
 ~1PS אלהינו ה' נוקם וירי בניהם על הררך מזה וששך פעלך עבריך אל יראה תהוהירוא
 האלהיות בפעולות שיש הנעיטווע בהן שיגיע בענין טעשינו בכל שנצליח כלומר , ידינווטעשה
 זה אל ס'טיב ה,א כאלו עליון בסתר יושב הוה הענין אל והפשיך , הספר בהקדטת שבארנוכמו
 רשף באופן שלכרם האוטה כלל שאין לפי האוטה לכלל נמשך שהגלות אע"פ כי ואומרהספק
 הצריקים ההלק , פרמית בהשנאה הצרות טן להנצל מושגח הוא הצדיקים מן אחד כל הנה ,שיגאלו
 כלל טדרגת ההוא שדי בצל וטתלונן ע14ן בסתר יושב מדרגת הראשונה , סדרנות ד' אולל

 אתה כי אומר בה' הבוטת הצדיק השנית והמדרגה , בישראל טצהע ומקיימי בתורההמאמינים
 תשק בי כי יאמר ועלט בו ומושק השם אח האזהב סררנות והע , טעונך nDW עלטן פחסיה'

 לידע שאפשר מה השי את דע הי, והרביעית , וגו' אענהו ישיאני DW' ידע כי אשגבהוהעפלטהו
 ומצפיתי DnD~ ליס אסר דבריו בתחלת המשורר והתחיל . וגו' ואענהו יקראני אמר ועליו ,טמנו
 בצל ומחלוק עליק בסתר הייטב האיש אתה כלומר וגף, יקוש מפח יצילך הוא כי בו אבתהאלהי
 אשר אלהי שדמע וספדתי מחסי שהוא השם בעבור לך אומר אני כי פהצרות תפחד אלשרי

 ענין והשלים , בעולם לבא המתרגשות הצרות ומכל וג4 יקוש מפח יצילך הא כי בואבטח
 האיכר וקוא השנית הסררגה בבעלי התחיל ואב"כ , תראה רשעים ושלומת עד ויאתהסררגה

 לדף אומר בי ותנין, כפקי תרמוס ער וגו' רעה אלקק תאונה לא עליו ואסר וגו' טרמי ה' אתהכי
 שאר ולכל 4כ הזאת המדרגה בעל אל שב נתחלה סשה שאטר בו אבסת אלהי ומצודתיפחסי

 בפגיע אמר הראשונה הכדרגה בבעל שהוא בתהלה שאמר שילך הוא כי ובסקוס ,המדרגות
 לך אוטר אני סחסי ה' אתה כי האוכר אתה כלוסר וגו' רעה אליך תאונה לא השנטההמדרגה
 מהמקרים יצילך תקוא רעה אלין- תאונה לא בו שאבטח והוא ומצורתי טחסי שהא השץבעבהי

 הסדרנה בבעל אסר וכן וחנק. כפיר הרמום תדרסי ופתן שחל שעל עד טבעיים הקבלתיהפבעיש
 השית כאלו שבאולם רע מכל יצילהו בו שהחש"ק הש"י בעבור לך אוטר אניהשל"מטע

 מדרגות סכל לסדרגהלמעלה ' שהיודע וגו'גבדכליוסר ואיגנהו ייראנו אז זממי ידע כןודכא
 ויחלצדצ בצרתו עטו יהיה יקראנו לא אם 12אף מזאת ~גדולה , יענהו הש"י אל שיקרא עתיבכל

 להנצל מושנחיס הם מדרגותם לפי ושהצדיקים הכזמור בזה מרע"ה דברי וכלל ,יכבדהו
 על מתרעם רבים סשה כי מפורש זה ררך לפי ויראה פתהלפות. השגחות מיניטהצרווע
 שנות מנין לפי שיגיעו ראוי הנהיה הנכבד הש"י אל בערך העונשים שיניעו לטה הסדהזאת

 אינם הרין שורת לפי טהש.'י המגיעים שהעונשים יורה חה , יותר :לא מעטים שהםהאנשים
 : כנגדו 12וטא סי בערך אבל החלא הול הספרה אל בערךטגיעים

 ש שבארת כסו החסד צד  על נצהח השכר שיהיה הן , שכתבנו סה כפיי נצחיים יהיו יתברך מהשם הטגישם שהעונשש נותן שהדין שבארנו אתר לחפרק
 שאחר והוא טאד וקשה חזקה שאלה העונש בענק יפול הנה , נותן שהדין כסו נצחייבלחי
בלח( ביגונש נדונץ האנשים בל שיהיו זה לפי יתחייב יחמא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיקשאין
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ונעקרים לח פרק רביעימאמרמפי880
 באיכונן שישחלפו אע"פ יהברר השם פי פרו או שתפאו חטא איזה על תכלית בעלבלתי
 הזאת הסרה לפי נצתי טעונש נפשו את שימלט הוא זה ואי זה הוא מי אפח כן אםהעונש
 ישנסצא טה כהה קשה ויותר , נצדד או זמניי שיהיה הן הנפוציי לשכר אשה ילור יזכההגיר
 "ב במוצם רשעים של עונשם אמרו זמניי הא שהעונש שאסרו ט'3( '"3 דף )סגסדליןלרז"ל
 שנראה ומה , ס'( )'סעד ארץ יירשו מלעולם זה שהוכיחו כסו נצחי שהוא אכנו ובשכר ,הדש
 נמו ההסד צר על נצחיי ישוב זמש שיהיה טחן הדין אם אף שבשכר כש הוא בזהלי

 תהו , החסד צד על זמני ישוב הוא הנה נצחיי להיות נותן שהדין אע"פ העטש כןשבארנו
 אסר ההסד צר על טניע שהוא הרשעים על סהשץ המגיע הזמניי העונש על הכתובשאמר
 לאיש תשלם אתה בי הסד ה' ולך לאלהים עת כי שסעתי זו שתים אלהים דבר אדנןהמשורר
 משלם אבל לרשעים מנקה אינו שהשי בחורה שנזכר מה כי אטר , מ"כ( )הסקסכמעשהו
 כדרכיו לאיש ולהנע ברשעים משפס לעשות לאלהים עת כי האחת , שהים שמענו חיקם אלעונם
 ברשעש עושה שהוא בעצטו הטשפם ובזה 5"ט( )מס אהב משפט מלך ועוז הכתובכמ"ש
 כלומר כסעשהו לאיש תשלם אתה כי חסר ה' ולך לזה שמסך ויקו , ההמר ה' עם כישמענו
 עם מתנהג שאתה נראה זמניי שעשה העבירה כפעשה )6( עונש לרשע משלם שאההבסה
 השש אל בערך שבירו העבירות על נצחי שיענש ראוי היה הדין שמן בחי החסר בסדתהאדם
 טגיע כיהוא שנראה שבעונש ואמר , שבארנו כמו תקליח 'בעל בלתי שהוא רוחו אתשהטרה

 כמעשה זמניי עונש אותו מעניש שהוא אחר הזה במשפם חמר במדה סתנהנ ושהוארצונו בעוברי משפט לעשנה לאלהים עוו כי שתים -שמענו שבירו העבירות על בעוה"ז הרשעאל
 חסד ה' ולך כי אומרש ויש . הבא בעולם נצחי טעונש שינצל כדי תה , זטניי שהיאהעבירה
 שיהיה ראוי היה לשכר ראפ יופה אם שאף מצד ואם , לו תתן מה צדקת אם כאמרואליו ראוי בלתי שהאדם מצר וזה , החסר צד על מאתו בא שהוא הטוב הגפשיי הגמול אלירמח
 צר על לא אם נצחיי שכר לקבל ראם היה ולא זמניי היה המוב שהפעל כש זמנייונשכר
 שהשכר שאסרנו למה שסכים בעצטו אסתי שהא פי על אף הענין וחי , שאסרנו כמוהחסר
 אלהים רבר אחת עם יקשר לא כי הפסוק מענין אינו הנה החמר צד על נצחיי ישובהזמניי
 אבות עק וטשלם כסו ידבר העונש שעל יורה לאיש תשלם אתה כי לשון גם שסעתי, זושתים
 הוה שהחסר שתדע וראת ס"ס( )'סעיס חילם על ושלמתי 5"3( )ירמס אחריהם בניהם היקאל

 ביט העובר אל ונערך זמניי ושב הנעבר אל ונערך נצהיי להישן ראף שהיה טהעונששאטרנו
 בנש על אבות עין פוקר קנא אל אלהיך ה' אנכי כי הכתוב אמר מצותיו ולשומרי לאוהביורק
 ואברון חרוץ כליון שיכלו כדי רבעים ועל שלשים על בנים "ל אבות עון פוקד הואלשונאיו מי לומר רוצה , מצותי ולשוטרי לאוהבי לאלפים המר ועושה נאי לש רבעים ועל שלשיםקל
 בבת העק יפקוד שלא חסר עושה הוא מצותיו ולשומרי לאוהביו אבל מתן שהיין כמונצחי
 נפרע משונייו זח אלף בהבליו שנושה לארם משל רס"ל אסרו ובן , נצחי קיוםשיתקיימו כרי חרוך בזמן טועט עונש להם יגיע אבל הרוץ כליון יכלו שלא כרי דרי באלף אלאאחת
 האהבה לטדרגת מגש ארם כל שאק ולפי , טעם פעט טמנו נפרע טאוהבו אחת בבתסטנו

 הטצות אהשוטרים ישראל כלל גם כי הכחוב באר השלישי בסאטר שזכרנו )ג(רדאווה
 המינש בי ס.6( יסו דף ת"ס יל רבותינו שאסרו וזהו , נצחי עונש יהיה טצוועישומרים והבלחי ה' לשונאי כי יתבאר ושזה , טציתי ולשומרי לאוהבי אסר ולזה , הוה החסדמשיגים

 וברייתא בטשנה החכמים שטנו מה ושאר הסתים בתהית ושכפרו בחורה ושכפרוואפיק:רמים
 ישראל טכלל יוצאים שהם לפי טהם היוצאים בשרשים או בקצתם או בעקרים הכופריםשהם
 שיהיה והיא מחייבת הדק ששורת במה שישארו ראוי מצותיו ושוטרי השם אוהבי זרעומכלל
 רבודים אבל , דורות לרורי בה ונרטין לגיהנם יוררין שהם בהן אסרו כן ועל , נצחיעונשם
 ברית לשומרי הנססך החסד עליהם שיטשך ראוי עבירות בקצת שהסאו אלא התורהבעקרי
 שבארת כמו לאברהם שנתן ההסר צד על נציגיי יערב שהשכר כסו כי אוהביו ולזרעהשם
 הנבא מיכה אותו באר דבר וזה , שאמרנו כמו החסד צד על זמניי ישוב העונש כן ל"ובפרק
 חפץ כי אפו לעי החזיק לא נחלתו לשארית פשע על ועובר עק נושא כטוך אל סי אמרע"ה
 עון נושא דכא אבל חטאי כפי הארם את טעניש אינו השם כי יאסר ז'( )מיכס הואהסד
 אפו לעד החזיק לא ואמר נחלתו, לשארית אלא האדם לכל ולא התמד (צר על פשע עלועובר
 חסר לאדם לו חוטרים שאץ מבאר שהא לפי כך להיות הרין טן ראוי שהיה כסוכליטר

 עשהשרשים

 כפרקיס גפ5"ד . רח' כמקמר סזכרגו )נ( זמנים: ומגיי. סטסס סענירס כמעשה )6( לחפרק
 סג6יס סי6 סעגירסעציית
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 861 קפא העקרים למ לח פרק רביעי מאמרספר

 הזעיק לא אומר ושהנביא ואחר , סועה חייב היה כן אם אלא הרגך שלא הדיין פלוני לדעשה
 שסיים וזהו , החסד צד על לא אם אפו לער למדייק סהייבת היתה הדין ששורת יראה אפולעד
 חסד ליעקב אסח תחן וט' עונותינו יכבוש ירהטנו ישוב זה אל והמשיך הא חסד חפץכי

 ע,ד זבניי הנצחיי העונש ישוב או אותם ממתיר עומתימ יכבוש אם אף כלומר וגו'לאברהם
 שכרך לאברהם שנאסר התסי וזרז נצחיי, ישוב הזטני שרהמכר אחר הסד צריכיםאנותו
 שהעונש כטו נצחיי השכר טהיות לאברהם שנתת החסר ליעקב אמת ותהיה )נ(וינקיים התן כלומר לאברהם חסר ~עקב אנת תתן אסר זה ועל למעלה, שבארנו כסו טאדדובה
 לרור במזמור )ד( ע"ה המשורר זה באר וכן שבארנו כטו החסר צר על ומניי ישובהנצחי
 על נצחי ישוב השני והשכר זמניי ישוב הנצחי העבש כי ק"ג( ולסייס ה' את נפשיברכי
 עשה כחטאינו לא אבל ראוי שהיה כמו כלומר יטור לעולם ולא יריב ~נצח לא אטר העונשצד
 גבר הארץ על שמים כגבוה כי החסר ע"ע הוא זה כי ובאר עלינו, גמל כעמתעעו ולאלנו
 הארץ על שטים כגובה גדול הסד הא זמניי פעל על נצחי השכר בהיות כי וזה , יראיו עלחסדו
 כטו נצחיים הם שהטסים לפי ס'( )ימעיס במשפט צבאות ה' ויגבה כטו מעלה גבהותכלומר

~oae
 השכר חסד ד"א וכן נפסדת זמניית והארץ קמ"מ( )מסייס לעולם לעי ויעמירם דוד

 להרחיק ההכרח טן היה הוה לשכר ארם שיוכה וכדי , זמניי פעל על נצחיי שכר לחתר"ל
 אדם היה לא נותן שהדין כפו נצתי עונש טעניש היה שאם בעוה"ב, נצחיי לשכרשיוכו כפי לצדיקים בעוה"ז זמניי e~ly ולתת טמערב מזרח כרחוק גדול טרהק פשעינו אתסמנו
 היה זה כי לבאר יראיו על ה' רחם בנים על אב כרחם נאסר זה ועל , מנצחי לשברשיזכה
 שבירם העבירות סיעור על ומניי עינש הוה בעולם הצריקש את להעניש מהשםיחסנות
 להביאו רחמנות דרך בט את וטלקר סיתר שהאב כסו הבא בעולם נצהיי לשכר שתכוכדי

 יצרנו ירע הוא כי האטי החסר זה סבת ובאר , באחריתו לו להטיב גדולה ומעלה טובלתכלית
 יצר כי לחטוא מעותרם וצרנו מצר שאנתנו יורע שהו14 אחר כי כלוטר אנתש עפר כיוכהי
 תחת זמניי עינש האדם את להעניש הזה החסד ממשיה היה לא אם מנעוריו רע האדםלב
 יחטאו שלא אפשר שאי הצמיקם יעשו וטה גיהנם שי טרינה ניצול אים היה לא נצחייעונש
 היה לא ההסד צר על נצחיי הזמני השכר מהזיר התה לא אם וגם , הח' בעולם חטאאיזה
 יציץ כן השדה כציץ ימיו בחציר אנוש כי זמניי שהארם לפי וזה טתסיר, לנועם פשיגאים
 לשכר יזכו הווסר צר שעל לא אם זפניי פעל אלא שיעשו להם אפשר אי כי זמניים ודהםאחר הנצחי לשכר שיזכו כדי הצדיקים ושאר ואברהם משה יעשה ומה וגו' ואיננו בו עברה רח'בי

 כחציר אנוש אם אף כלומר וגו' יראיו על עולם ועד מעולם דף וחסד שסיים וגהו ,וההוא
 החמר צל על נצחי הוא השכר , זמניי פעל אלא שיעשו להם אפשר אי כי זטניים וטעשיוימיו
 ואסר הללו החסד מיני לשני רמז המזמור בתהלת וכן , יראיו על ?ילם ועד סקולםשד"א
 לרפת תחלואיכי לכל הרופא זטניי הנצחיי העונש שישוב ההסד על לרמון עונכי לכלהמולה
 מדבר וראי שזה חייכי משרצע הנואל ואטר זה לבאר וחזר , נצתיי זסניי השכר שישוב החסרעל
 , הימנה נצול ארם שום אין הטבעי הגופיי המות טן כי הנצחים גיהנם מענשי דבלולהעל

 הנצחיי העונש לשוב אפשר היה שלא כט כי לומר ורחמים חסד הטעטרכי כך אחרחוטר
 ובשוב החסד טצד אלא נצהיי הרוחני השכר לשוב אפשר היה לא כן החמד מצד אלאומניי
 לנפש צבי עטרת שרגא נצהיי הרותני השכי שיושג אפשר היה זטניי הנצחייהעונש
 ר5זמחי ובסכן , ניחמים חמר ההע רנה השכר שהשגח ואמר צתק כל בראש תפארתולצפירת
 אמרו וזהו בלבם סצנריו ושומרי השם אהובי על נטשכם הללו החסד טיני שני ניבאר
 זה וכל , לעשותם פקודיו ולזוכרי בריתו ונף'לשומרי יראיו על עולם ועד טעילם ה'וחסד
 ור אמר כן ועל חשתחחונש העלטנש הנמצאים בכל מתפשטת ראלהי,ז שההשגחהטצד

 : והעונש השכר מענין לבאר שרשינו טה תהו . משלה בכל ומלכותו כסאו הכיןבשמים
 בו מלספק והאחרונש הראשונים סרו לא אעם הספק להתיר שנשתדל וראוי לט15רק

 היעורים שנזכרו IDQ בפירוזם היתקני הנצחו בתג-ה נוכר לא למהוהא
 שד"א הנופי דונסול להם שתיעד ראוי חכמיהם עם העם להמון נתנה ושעמה ולהשיגולצייצו האבשי לשכל וקשה עמוק דבר הוא הרותני שנחסול לפי כי זה בהתר שכתב סי ויש .רגשמיים
 ואין בחוש מושג קאינו אחי הנפשי הגמול להם מייעדת היתה ואם , אצלם ומצוירטושג
 בכללה הותורה 'נפילת אל סבה זה הזיה ארעו מכחישים היו ולציירו אותו לשער מספיקשכלם

 ובטילהעוטשים
 ססס~קיס יחר נקכ~רו ג"ג סרק וכמ"ג ס' פרק סכסך ליעקג ממח ותסיס )ג( : וס 5מר מססנ5יס
 : סמ~מר מוס ג"כ יחממח לטויסס מנתח סבסד וכו'.סנתת
לפי ג כמ DS'5 וכו'. סרגי לרוד גתומור )7( :ליעקג
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 העקךים מ לס פרק רביעי מאמימפר888
 בקיום כי , כלל מספיק אינו הה . בתורה קרורכם רמו כאפה הכוהני ביעוד ספק בליישמיט מזקיימש כגשמיים ויעורים ניאו כאשר כי רגשמיים ההמרים להם תיער זוז ובעבור ,ונפולה
 ועפי , דבריהם לפי )6( כלל בתוה נזכר ע8,4 מה על ראיה יראה איך הגמייםהיעודים
 נכנעה לא מועפ"נ בחחצ מושג בלתי יבר יצא מהוסר נברל שכל ומצטדת הגשמיותשדוחקת
 ס'( לטס תם:נה וכל פסל לך תעשה לא ד'( )ונכש תמונה כ5 ראיתם לא כי מלנהובהחורה
 האלצים את נהי אחר בטשם שכחבה אע"פ טהבהרא ובאריו דגשמעת להרחיק בזהוכיוצא
 כפשוטו להמון ויובן המשכילים על בחץ סטכה גמביה פשת שפשושו )נ( רבר שהא ט"ו(הס

 סדררנו כפי מנתר אהד לכל ויובן ב"כ זה לכועב לו היזה כן מום , האטת ררך עלולהבטים
 תיער לא שרמזורה למה הרוחני היעוה בפירוש בתורה מכר ל4 לכך כי שכתב מי ויש .ותשנתו
 המצות קיום על הבאש דגשמים הנצודים כמו מופת או אות נם דרך הבאים הדבריםאלא
 התבצבץ את הגשת הששית בתגה לכם ברכהי את טויתי כמו שלם של ומנהגו טבעו כדרךשלא
 שמיטה של עממעז שנה בכל התבואה לעשות הפבע טההג סירך שאין כיס( )ויקרע רחמניםלשלש
 מ'( שנכיס שנה ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך בלהה לא שמלתך וכן , שניםלנ'
 כררה שלא 2אה אלא , שנה בארבעים תכלה הטתאות על ההלויה השמלה שאפילויזדוע
 כל על כי הארם יהיה לבדו הלהם זל לא כי הודיעך ילמען אוטר הוא 1כ1 , עולם שלטנהגו
 דבר שהא הנפש השארות אבל , הללו בדברים ,וכיוצא )מס( האדם נקיה ה' פימוצא
 "ה בם , לנפש טבע דבר שהוא אהר התחיה אאו שתיעד צרעי אין הנגש טבע מצדסוכרה
 לפמר נההי ראה תורה שאמרה לאדם מהבהירה לנפש פבעי מתר ההשארות אק כי הלושדבר
 מפורסם דבר ההשארות שאין ארך 5'( אינוש בהיי ובחרת וגו' הטיב ואת ההיים אתהיום
 מהרעות בו וכיוצא העלם הרוש או הבהיה שדצדיעט כסו התוה תוריעט לא למהונורע

 באו שנאפר וראם , בפירוש רמזרה אווזו משאמר ראוי ורנה תמס- להתקיש לגוף טבעי דברזה אע כאחר ולנפש_ לנוף ה841 והתהני שהשכר האומרים דעת לפי כי ועוד , בתירה שבאוור4סונית
 עקר 12הם הרבוניים הנצודים תזכיר שלא אהר כי , הא זה בכל קשה ושהזר . סספיק יותרדבר

 אפשר שאי נמצא לאחר אהר בתורה שנזכרו הנשסחם ביעפים עייננו כאשר מפרמ : השכר עי9-  שאינם דצשמיש היעודים תזכרי לטההשכר
 נטצאן בתורה שנזכרו היע1רש בי , רוהניהם קהים ההמו במקוםשיבמו

 כולליםכולם
 לכ~

 טבואר בהם הדבר ברקותי אם שבפרש; ביעח-ים אם כי הה האוטה,
 תבוא כי שבפרשת אותם סוף , בכללה לאומה כוללש ענעים וכולם רבים בלשון נאסרושכולס
 ד"ק הקללות בסוף שנאסר 5א וראיה , האוטה כלל על רק נאסרו לא יחיד בלשקשנאכרו
 )דנריס ונו' הארץ פקצה סררצק גוי עלעי הן תצא וט' תקים אשר מלכך ואת אותך ה'עלך
 ההצלהווז וכן , האוטה כלל על שנאמרו יהיד בלצצן  שהן שאע"פ מענינם טבואר ואלוכ4מ(

 צרקת בכללה האומה תהזה אם שאף נפשיות 1ww הזכן לא האוטה לכלל הכולליםהציורים כי טבואר והוא , נאמרו האומה נלל על תשסעק npy חרמה בפרשה בתורה שנזכרורגשמיות
 למען העוה"ב לחי רכה בה ייוצר )6( שהרשע שנאסר אמשר אי העוה"ב להייוראויה

~twon זוכה באוטה אשר וצמור וז-שע שמהטה מעוקל משפט יהיה זה כי , בק-בה אשרהצדיקים 
 שיהיו ראף בכללה לאשה הכוללים שמועודים טבאר הוא ועיכ , כרשע כצדיק והיהלעוה"ב
 הההן האוטה או הטרינה תטלא צריקים רובה האומה או הטרינה כאשר וזדו , בהכרהגשמיים

 הרעווז או שהמוכות לפי , הטללים העעשים מן ובכך הדבר טן או הרעב טן או הגלותמן
 לטוב נטרים צדיקש המרינה רוב אם כי , רובן לפי נגזרות הן המרינות או האומות עלהנגזרות
 רובו אהר נרץ שהעולם ט"6( מ' דף )קדוסע רז"ל שאסרו תהו , לרעה נגזרים רשעים רובהמום

 אשך הצייקש הטענם לטען צדיקש רובן ההיה לא אם אף הטוסה או המדינה הנצלולפעמים
 כלל כי יהאטת הדרך זה ולפי , העצרין מן עליהם להנק יאשן כשיהר טהם פחות אובשיבה
 כלל עלינו התפיסה אק , האומה כלל על רק היתיר על נאסרות אינן הגשטיים התחיהיעודי
 הינהים לזכור אפשר שאי בטקום אלא אותם וכרה לא כי הגשמיים, ומעודים התורה זכרהמדוע

 אבל , שבארנו כמו רוחניים לויות אפשר שאי בכללה לאומה הכוללים ביעודי וזהו ,הרוחניים
 הקן בשלוח כסו מעטים במקופוה אלא רמזורה אותו הזכריה לא ואחר אהד לכל הפרטיהשכר
 טוב שכלו לעולם לך ייטב למען רעל אמרו וכבר נ"נ( )לדניס ימים והארכת לך ייטבלמען

 יהחיכתקשישים
 6"6 כי נתורם. טעות ספסוטו )כ( ~ס:נסיק סמסכקיס. 16ת1 דנייסס. לפי )6( לטפרק

 6ק 5ר6ות סכ'ס כת"ג 5עי5 מזתועיין
*oSJSh~ 

 : וסי ס6ךס יר6גי 65 כי כמ'עז

 ן ספקת ס5צתס גין . נס א'טך )6( מפרק ג6ן ס6מר מס 6ת סוער סו6 סגר6ס 5סיכי
נסרק
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 868 קפב העשים ם פרק רבןשצדספר

 שנמצא מה וכן , 5"3( מס וף וקחטין , 6% קמ"נ יף (psin ארוך שכולו לאם שםאינת
 אלא , השכר עקר זה היהיה ההכרח מן אית איינתי ד4 יברכך דמה הדבר בגלל כיבצדקה
 מגיש איש לכל הפרטיי האישיי השכר עיקך ואולם . העקרי העיכר על נוסף השםשיברכהו
 והאהד , מעטים בסקווש חלא הגשמי 4לא הרוחני לא בפירוש בתורה נזכר לא עצטובפני
 תעשו לא בה ישבהם אתיר טצרים ארץ כמעשה שאפר מות אחרי בפרשת שנכר מהנהם

 ע"ז שחר אחר לכל הפרפי הרוחני השכר על ידבר ספק בלי תה , בהם וחי האדם אוחסיעשה אשר משפפי ואח חקותי את ושסרהם הפרשה בכוף ונאמר , העכו"ם בחקות ילך שלאליחיד נמהרה היא נם האופה לכלל אזהרה שהיא אע"פ ספק בלי מה ר"מ( 0'קל6 תלכו לאונחקותיהם
 טבשמירת יותר טויח בהם שיוקיד אע"פ ומשפטיו הקין שישמרו טובים היה הו4! גיהררך
 פצליהין היו כנוע ארץ ותקי טצרים ארץ הקי שבשמירה ואע"פ , כמק ארץ חיקי מצרים ארץחקי
 החיים שהוא שלטחיו עיקר היהיר אל בהם טגיע ד"ה לא מקום סבל וא! האוטותכללי

 נף משפמי שת חעהי את ושכרתם שאטר ההו , הש"י בפשפפי שיגש כמו לנפשהנצחיים
 החקים כי , זולתם על ומעלה ארת להם ש-ט בשמירתם פרת "ט אם אף אותם שמרוכלומר
 הארם "ותם יעשה אשר אסרו וזהו , העוה"ב לחח wan5 מכ היהיר אל מועילים הםהללו
 , עלכא להח בדגן ויחי אבקלוס תרגם ונן , דוק האומחז חקי בשאר כן שאק כה בהםצוד

 בהם וחי האדם אהום יעשה אשר יאסר 4רך כי , הובר הנפש חיי שעל טונרח השוטפקומו
 האוסער שאר הקי סבשסירת ינהר האדם יחיה שבתורה והמשטפים החקים שבשמירתכלוטר
 ן סעלהם ארוכים יוהר גששים ה"מ התורה שומי הההן לא כי רבזב ננלה דבר זה רשיש"א

 ור , עלכא להיי אונקלום תרגמו ש"כ , הטף חיי על ולא ידבר הנפש היי שעל ספק איןאבל
 שאסר אנכי ראה בפרשת שהרת ראוה ,ff וב! , האכצז על סחיה שנל בעל לסל נכתהראוה
 הארטה פני על אשר העטים מכל סגלה לעם לו להחת דם בחר ובך אלייך לה' אתה קדושעם כי לכת, עיניכם בק ק-חה תשימו ולא תתגת-דו לא אלריבם לה' אתם בנים לישראלסשה
 על מדאי יוהר להתאבל להצטער ראת !ה בעבש כי , ברשך הא הדבר חץנה 74()הנניס
 לחבינו לאומר דוטה זה והרי אחר, איש מעל שמה טלה בן על להתאבל ראפ והחזר לפיהפת,
 רפא כך הפסוק פירוש אבל , בה היתה טובה סרנלית כי שלך פבעת עונדת על תדאנאל
 יופזר המת על להתאבל לכם ראת אין העמים סבל וסמלה קדמם ועם להשם במם עמותםאחר
 עליו מתאבלים אתם לפיכך הקותו ואבדה נשי וממו שהטת החשבים שאתם ערה זה כימדאי
 לו שיש שבשבר והב וכלי כסף בלי הא אבל בן אש תקנה, לו שאין עצשבר חרשבנלי
 פרידת על המצטער כארם אלא מראי יותר להצפער ואין יבא, החיי ארור אל ניתקנה,
 יקרב דבר כל קרוש עם חזתה גנדורים וטשרתי קרוש יתברך וידוא אחר כליסרטלהיך אתה קדוש עם כי סתם ולזה , בסחופה רב טסת להרצח רחוקה בדרך והטהלד טסםאמבו
1

 וב!"
 קרחמים והמלאכים הי4! קדדנה כי הנבדלים השכלים עם תדבק ר5-וא weln ספק

 ש"צ יורה חה , טראי י.חר עליו ולהצפער וזכת ש לוצזם4ר ראי אק וע"כ , עלעןטשרהן
 האזינו פרשת בסוף סשה שהזכיר סטה ראיה להבש ישקור וכן . הטות אחר לנפשהשתרוה
 , וגון היום בכם מעה- אנכי אשר הדברים לכל לבבכם שיסו אמר התרה לחתוםכשרצה
 5"ג% )פס תו' האדמה על יטיס חאריבו החק וברבר השבם הא כי טנם המו רף דבר לאכי
 משה כתב וכן , אחרונה בופה שפר של פעניט שנוזמי צרוך השפר קיום שבכל כסוהה

 , יטים תאריכו הא' ובדבר אכר הנשסיי הגל , חייכם הוא כי אסר הרוחני על . הגשמייוהשכר ד"-חקני השכר התהרה, מצד דג?שגים השכר סעי שני על ללסת הללו רברים בכאן ע"הרבינו
 רק דבר לא כי הרחקני על אסר הנשטי לשכר הרוחני השכר שבין ההבדל על להעירונדי
 הנפש ר"ל , חיכם בעצמו הם! אבל זולתכם אחר רני- שרגא שמשבו אל נלומר , סכםהמ5
 בעבודת ההשגלה טצד הנקנה ששאנל לבאר חה . הטות אחר הנשאר החית מהותשהפו
 בעצסו הוא הטאמר ס"ה ועשרים תשעה !בפרק הג' טהטאסר תטישי בפרק שבארט כסוהש"י
 מענין השני סן בפכ"ז )ג( שבארט כסו tvp יורה הא ולשון , המות אחר הנפש וקיוםהחיות
 הארסה על oa1 האריכו הת: ובדבר אטר הגשמיי השבר על אבל , המו עלע שנזמרהדבר
 השכר עיקר אינו הצדקה על הסווכר אלופך ה' יברכך רעה הדבר בגלל וכ! )ג( התורהלקיום נטשך דבר אלא השכר עיקר אעו וטצות וזוורה קיום בצר הסושנ הגשטיי שהשכרהורות

כמישרשים
 גסכ"ס, סם זגר סוס מ!ס נוגר 65 6ג5 סססריט וכן )ג( : ססגי מקמר . מסגי מן גרזשסרק
 מסמ6מר ל"ג נסרק 51"ל י"ס 6100 גייס 5כן 0נתג6ר נמו סיכר ייקר sh(1 .וכו'
 נטינה על כפכר זיקך  קינו  יורו ורש , סייסי גירכת סי6 כך סס*סי מסמ6מר כ"טכסרק

י5רק0
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 מור אמר מהכתובים ראיה להביא יש וכן . דצ' סהמ%עץר ושלשים שלשה בפרק שנתבארכסו

 אטר הש"י את יירא הפרפי האיש גמול על כשדבר כ"10 )חסייס אשא נפשי ה' אליךבטומנם
 רוזכלית שישיג כדי לברצר שראת הדרך אותו שירה ר"ל יבחר בדרך ערנו ה' ירא האיש זהסי

 בסות נעדרת הנפש היתה %ם ארץ4 ירשו הנשארים תרעו תלין בטוב שנפשו והואהאנושי
 בו שתלין טיוחד פוב ש"צ יורה אבל , דוץ יירש ובארעו בפוב נפשו הלין כי יאסר איךהנוף
 בסות hh) )מסיי שלפה אמר וכן גטגום, עלוק שאין ברורה ראש הה , הטויז אחרדנפש
 צדיק בסוהו וחוסה אטר הצדיק ועל . הרשע 5פש אבדן על לרטוז תקוה תאבד רשעיאים
 ולאבלע לו נחומים ואשלם %נכהו וארפאהו ראיתי דרכיו שמת העצבה בעל על שאטרישעיה מדברי כהנביאים האהה להביא יש וכן . הטות נעזר הצמיק לנפש תקחו שיש יורה aw י"י()פס

 שראה לפי כי עליו ואטר סרגר הרז רגמת שעל ירה )ה ולאבלע שהוכיר אחר כי יו()יסשס
 לו נחומים מגין ולאבליו לו נחוסים ששלם בענין הארץ כל בדרך ושנחהו אותו רפאדרכע
 ההשארת לו כשיתן הם לו טש הנח אבל , לאברון והלך הנפש הפסד אם רפ.אה ולאולאבליו
 וגה , ריחניי ההשארותן לו חשה אבל הטת תקות נאבדה שלא כלם כשידעו ולאבליוהנפשח,
 לבעל הנביא כיער ורוה התוה טצד אצלם ומקובל ידו רוה הנפשיי שההשארהה שררהסכה

 הכוק שיצדק בן להוושע הטלאך יעד זכריה בנבואת וכן , ולאבלע לו a~yu טעיוימשוך כיי , הנפשי ההשארות דוזשובה בשכר לו שישלם בדרך מקונותיו הש"י שהיפאהוההשובה
 האלה העוטדש בין סהלבים לך ונתחי ינו' תשספי סשטרהי זיז ואם תלה בררכי אםהנדול
 כאלו הרבה ודברים הס, מרגמאטר חשישי בפרק שפטישנו הדרך על לנפש 1rne al~p מ()וגסס
 שאפשר הראיות מיני על )דויר די יש  שנהבנו בסה אלא הנביאים טרברי להביא יכוליןהייה
 האישיי השכר בתורה נזכר שלא מדברינו ונתבאר . דוחתני השכר על סהפסונ(יםלהבהע

 ז הכללי התשמת דוחפי הרווצי אלא רבים שחשבו כסוהגשמיי
 אלא יבאו לא הפתחשפתז הכחות כי בארנו כבר זו, ורפא דחתהטכללות הנפשיי ההשארות להכריח עסוקה יוחר שונית %,חרת דרך בם לי יש עדר מאפרק

 בו וכח חיים לבעלי שתוף יש )6( בו כת באדם שיש ירענו כאשר r~S1 , טתחלפותטהתחלהע
 הנדינת פההחחלה זולה רחרח טרלהחלה יבא טהם יובדל שבו שכח ייענו מהם יוברל)נ(

 טתהלפווז כחות שני שהן טאכל וכח שרף כח בו שנמצא הזתא"ר בסו חיש בבעליהחיות
 עה% אחרת טההחלה לו יבא הטיפל שהכה ושפמנו דשדשה כבה לו באה שהשרפהוהשגנו
 טרומר הנפשטות שכליח חהב2 הנפרכות העצמית בהשגת וחק , הגשמיות הכחות שהקן בליעצפו בפני מיוחד פועל לו יש תיזם טהבעלי האדם יובדל שבו שהנח ראינו טאשר וגןהחוטץ,
 בהפסד יפסד ולא ף ג בזולת עצמו בפני קיום לו יש הנח שיה שפמת נפסד בלתי דברשהתז

הגי
 ויקרא פירוש שוהו כנעטר הטופשמויז הנפרויות העצפעת %~ףה'ד כשהשיג זה ובעבת ,
 נגלה וכאור , ההוא הכה קיום ירצה בטה שער לא אבל , בהפסדו נפסד ולא בחומרנהלה בלתי נפשיי כח לו בשיש שפפ 3,( )טקסית השסים עוף יכל הבדכים לכל שכוההאדם
 3ץ )סס תסות טת טטנו אכלך ביום כי סטנו תאכל לא ונע טוב הדעה וטעץ וצחיו הש"יעליו

 וכאשר , דבריו על כשתעבור ומירכזה דימוע רצה שהעשה בסה יר,יה דגפש קעם כי לונר,באר
 שנתבאר טה טצד אצלם טושג והיה הש"י במצחה עצמה בפני הנפש קים שהואשאסרנו הרוטני הוה הכסול אצלם מושכל העז נח ותורת אדם הורת כמו הראשונות הף,להיתההורות
 לפיכך , עצסו אדם טפי זה וקבלו שידעו דופ"י טפי לו שנאסר ופה לאדם  שהושג וכהאצלם
 לעבדו האומר כאן-ון דברי על ועובר הש"י פי לסטרה הרחצני הזיק השכר הפסד מיעדיםהע
 יעביד לא שאם הא p~D בלי דעה המאטר שהבנה לך אשר כל אקח פצווע על העבוראם

 טות כפט אכלך בים בי  טצוחו עברו ע4 השלילאדם שייר נ?? ויצ ,  לו אשר בירושישאר
 לטף עצמה, בפני ולנפש עצש בפני לטף עעש דיש ספק בלי השת הכפלה ותמיהההטות
 מה הטורה לעעצת טספיק בו אשד הטבעי הכח היה הדעת מעץ שאכל קודם כי עצפובפני
 אפשר והיה טחולן הנוף אל הבא המזק תמורת על נוברת ההתכה היהה ולא בשוהשנחך
 ש גוברת ההחכה היתה הרעת טעץ שאכל היחר הדרך fp תטש הטף שיתקיע זהלפי

 בראשק שנתבאר כסו שיטות ברברת ודוא היום שהוא בטודהטורה
 סויוקני"
 ש14ז"ב חרו ,

כי שרעעם
 יש )6( מא פרק סגתנ6ר כמו כספחם נסוקס סגתן ע5 רקסמי:

 כתוי
 המיות עז"מ . 5ג"מ

 וגיוס 5לח כמו חוס ים יפ כעומס )ק(גחס sb- 6נ5 חמ"ג נספיגמס
 : 1נגי651 ונסכל נוטר מסם. וי3ו5 )3( : כוס ס61 סמק ספ5 יורם )ד( : גיל גן . 6חר5גר

 ונעקור : ג"פ נסרק 5עע נחג6ר 610 וכן .מכנר
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 ע4 הההכה תגבר ההא ביום כי כלוטר , הגוף על הנאפר תמצע מות ממנו אכלר ניםמ
 שיוכל כדי הכה להחליף היה התיש עץ שטטבע ובעבור )ג( , שימות בהכרח והואהתמורה
 ולקוו ירו ישלח פן חגתה הכתוב אמר נתר או הההנה אל שהה התסוה לעשות הטבעיהכח
 דרך וזהו , לעולם וחי הדעת עץ באנילת שעזות מה גהקן כלומר ל( )מס ואכל ההיים מעץגם

 הנפש עונש וכן , הרעת עץ באכילת הגוף סיתת פשמ והבנת הפשט כפי הפסוקים אלוהבנת
 ועוקר הנפש ומירעה הגוף מיתת על לרמח בכהוב הנכפלת המיתה היא וזו ותמות, שתפכרהיה

 עוטה הוא הש"י מצות המקיים שכר הנה הנפש מיתת הוא הש"י מצות על העוברש"ונש
 וכן , תורתם :שומרי ונח אדם אצל מושכל ידוע היה הנפש קיום כי יראה זה וסכל . ספקבלי
 בלבד לנפש שהוא אומלים שהם אלא לנפש ההן לאדם המיועד העונש כי פודים דיננובעלי
 עונש נתקן שלא עוד וכל הכתובים פשט שיורה כסו ג"כ לגוף עונש בו שהיה נאפרוזונחנו
 שלרברי אחר מקום ומכל הש"י טצות בשמירה אלא הנפש עונש חקק על ראיה איןהתף
 תה , הגוף בזולת לנפש יגיע כן גם הגמול הנוף בזולת הי"ו לנפש הכיוחר העונשכלנו
 '"נ( ~מוס תורה אמרה שהרי כלל נזק בהם ואין לגוף נאותים מזונות הם הנאסריםשהקברים פי על :אף , ה' מצות על בעברה לנפש העונשין כשיערה התוה בו דברה בעצטוהדרך
 ונכרתה וגו' חלב אוכל כל כי י'( סקי" הורה אמרה בחלב וכן , תו' ונכרתה חמץ אוכל כלכי

 מסמי סם זמן בכל והחלב בפסח החמץ אכילת שאין יריע דבר והוא מעמיה האוכלתהנפש
 עונש הוא הזהי הכרת מפק בלי אבל זה מכהיש החוש כי עלומיו בימי האוכל שיכרתהטות
 כרת רז"ל כאטרת ג"כ החוטא לזרע טגיע שענשם בהורה כריחות יש אם ואף החוטא,לנפש
 שמוניפ בן בהיוונו ראובן כי ישר דין יהיה לא כי הבריעוע בכל הרין זה אין , נכרתין וזרעוהוא
 ואחר , בהכרת הה:טא לנפש טניע בכרת עונש שיש יתבאר שמזה אלא , שנה שמונים בןיסות כי החוטא אל עונש טוה יגיע ולא עתם בלא זרעו וכל בניו שיפורו חלב כזית יאכל אםשנה

 שהנפש ירה זה הנוף שולת לנפש בהכרח מיועד הוא בכריהות משה בתרית הנזכרשהעונש
 הכרת מן הטובן הדרך חה , הגוף בזולת לנפש טגיע א"כ השכר ויהיה תכרת לא תחטאשלא
 וזולהם ועבר ומשם וטנח מארם הכקובל הדרך בעצטו הוא מתחלפים בכקוטות בתורההנזכר
 ההצלחות בל יחידו בנו והיי חייו אבינו אברהם טאם  ע"ב , ויעקב יצחק כאברהם היהיריםטן

 יקרא ביצחק וכי אויביו שער את זרעו ושיירש כנען ארץ לרשת לו כיועדות שהיוהגשמיות
 נצחי קיום הנפש תהקיים ה' מצות בקיום כי מדע בהיותו יחידו בנו את לשרוט והלך זרעלך

 , ההוא הנועם מן נכרהת ותהיה תצלח לא היא הש"י פי את בעבור וכי מהמיר בנועםותשאר
 קיום שהוא הנצחי ההוא המזב הפמיר אם הגשמיים היעודים ובכל אחריו בביתו חפצוומה

 כלל לשכר הושש היה לא נמורה פאהבה ה' עובר אברהם שהיה לפי כי 5,4 שבזה אלאהנפש,
 אמהית מענה היא שאכרנו בכללה המענה ס"מ אבל הש"י, א שה אוהבו רצון ~השליםאלא

 . המיועד העונש מן בהכרח פובן הכות אהר וקיומה הנפש שכר להיות שכל בעל כלמכרהת
 טצד שאסרנו הררך מן שיובן טה על בזה וסמכה הבאור ההורה בו הרהיבה לא לכהואולם
 לרפאות יחוש המובהק שהרופא ובכו הגופות, חליי לרפאות יחוש המובהק שהרופא כדרךהנפשות חליי לרפא:ת חשש התורה נותן כי בזה הטעם הנה , הנפש אל המיועדה והמיתה הכרתעונש
 תמשך הסנה ברפאות כי הנמשכים הסקרים שאר )ד( לרפאות יתוש ולא הנמצא ההוליסבת

 דרה שאין מבואר והוא , הנמצא החולי טבת לרפאות יחיש הנפשות רופא כן לכלםהרפואה
 וש אדם זרע כל שהקדמונים ולפי . ההשגחה מציאות עם אלא הנפשיי ולעונש לשכרטציאות
 ומכחישים ל'א עוברי היו כלם ותלתם ואברהם ועבר DW כנון מגולות יהירי זולתי נחבני

 ארע מושכל שהיה הנפשיי היעוד לאותו חוששין היו לא ולזה הכחוש אחר ונמשכיםההשגחה
 טושג היה שלא אחר בו מאמינים היו ולא אותו מרחיקים היו אבל ונח אדם סתורתאצלם
 אברהם בתורת ליער והוא , אחרת דרך לב תעלומות העדע הש"י בהר זאת בעבור ,בחוש
 מצותיו ושופר וי עובד כי להורות הטבע טנהג כנגר שהם גופיים ויעטיש נשמיש דברים)ס(
 4'ו דף 1"ס רז"ל שאסרו תהו , הטבע למנהג משועבד איננו שהשם עניניו פרמי בכל מושגחובא
 שהריך לפי י"3( )נר"סיח שמך ואגדלה ואברכך נרול לגוי ואעשך וגו' פארצך לך לך עלע"3(

 ואעשך נאמר לכך השם את וממעטת המסון את וטסעטת הזרע את ממקמת דברים לממעטת
 חה . השם על הבפחה שטך ואגמיה הכטק על הבטחה ואברכך הזרע על להבטיח גדוללגוי

להיייתשרשים
 : מח"ה י"ס פרק געגפיס לפיל מזם עיין .3ר6סיס גי גריס . וכו' סמייס ען סמט3ע 1נע13ר)ג(

 וע"* סי' וכגן. יעמיס גסתייס נכריס )ס( :סוס גסרסס סחוקוגי סנתנ וגמז סחייס עזס"גילח סמלי 3ס3ח . סגמסגיס סמקרייס סקר)ד( ססמגע על 3חחלס 6דס גגטוס ל6 זסגענור
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 אבל השבעים המזיקית מיקשי ולא רמבע לסנהנ בלל משועבד איננו הש"י עובר כילהורות
 הירך בעצמו הא אברהם בתורת  שנטצא הדרך וזה , ותנין כפיר ירמוס ידרוך ופתן שחלעל

 להם שיתברר כדי לכל המפורסמים חהטופתים האתזווז בעשית תה , באנה בתחית השגי בושררך
 שימשכו נתר ההקש איו )ו( סה לפעולת לטעשים נטשכים תועלןות ונטצא מה הככלית תרגלתאליו יפשר ולא טהם אחד שאק ותכליות תועליות הפבעיים בדברים שנטצא ויצהר אליו,סשיגבדים הטבעיים הדברים כל אבל הטבעיש לדברים משועבד איננו מצותיו ישומר השץ עובדבי

 טהם ימשכו ומעשים פעולא יזכירו לרעל נכצא שכן , ההם הטעשים מן דרגשכם טורהריש שאע ואע8פ , תועליות ההורה לפצות שימשכו שראפ שכן כל ההם המעשים טן ההןהתועליות
 b"D) ס" לדף אשה בסה בסוף שבת במסכת שנזכר מה כסו מהם זו שששך נחר ההקש אתתתלה
 דבר אמרתי שאמר אלהגיי41ריל ר' ענין סנהדרין בטסכת נזכר וכן , וכי בגרונו עצם ל4 שישסי
 בלבד ידועות תיבוכי בהזכרת אפי או אותו גוזר ההקש אין פעולים שבעשית שיראה וכו'אחד
 ששערה נאסר אנו ואף , כך שימשך טזר ההקש שאין טה פעל אטה מהם ששך מעשה נזולת0(

 הרוגלת טהפ ונטשך בהם נקשר כמהיה התורה מצות הנה הן ופעולות מעשים העליתההתכפה
 התועלת המשל פעם נרע שלא כמו מהם ח: יהחייב איך נדע לא אם את הנפשיי והעונשהגמול
 וכן כך נחר ההקש שאין וזלתם הקבלה חכמי בפי הנזכרות להיסות או ההם .פעולותההם

 יקשרו בכונה הנעשות והעבירות המצתן למעוצה ימשכו בתורה המיהודים והעונשיםהנמולים
 וננזרה היה גמרי רשע נבוכדנצר וכרוי תדע ק טסבותיו הדבר כשיתחייב מהם ויתחייבובהם
 עשר שנים גזרה אהזה ונתאחרה החיוור עם לדור ארם סבין נמרד ונהיה דעתו שתמרף גזרהעליו
 פרוק בצדקה וקפאך עלך ישפר מלכי סלכא להן שנאמר לנבוכדנצר עצה שהשיאו פפנייניאל נענש לטה זמ6( ד' )דף בהרא מבבא קמא בפרקא רעל שאסרו ער הציקה סצות בשכרחפש
 צדקה לקבל רוצה אמי רבי דוה לא לזה , לו ראם הפקבל היה שלא אע"פ ממנה ונסשדבה נקשי הזה ושהשכר לגזרה לבטל תועיל וכהצדקה מפורש הרי ז'( )זמ5) וט' עמן בסיחןועויהך

 חנק שנתחייב סי דורסתו חיה או הגג מן טפל או סקילה שנתחייב מי בקלו לא טיתות ר'וק ב"י טיחות ארבע שבפלו אע"פ המקרש בית משחרב ריל אסרו ר~ונשש בענין וכן ,מהעכו"ם
 יממן שלא ואע"פ התורה משת בשאר הא הררך זה וער , במרונכי טת או בנהר פובעאו

 לצדיקים ונכנע טשחבד הפבע היות הנסיון שהעיד אוש- כן שההוה שנאמין ראפ זהההקש
 העץ סריקה כשהשלכי בסרה תמצא ולזה , לתורה גדול יסחו הה התורה מצא ולשוכריולחמירש

 בו הקבלה שבא סה לפי מאד סר עץ שהא הררופני היה דגש שאותו המים וימתקו ד,גפימאל
 מהפירוע סגו( שמ"מ נמהו ושם וטשנה חק לו שם שם הבהוב האטר , המים להפשיק פדרכןאין
 אל שם שהוא ר8ל ההטשפפ החק אל שב שרגא ז"ל הרסקכן בו שפירש פה והא הזה בנסייןהנכף
 ר"ל נכאבו ושם סף6( ג'ו דף )סגסדרין אפקור בטרה ודינק שבת ז"ל כאסרם ום ותשפט חקהעם
 ננט הפבע היה איה להם כשהראייה העם לפני הגץ המשפט חת התק יטע משה נסה שםכי

 שמוע אם כאסר אליו פקך ה"ה הסר בעץ נטהקו דברים שהטיס ער השם טצות לשוטריוטשועבד
 אשר המחלה כל חקיו כל ושמרת לטצותיו והאזנת העשה בעיניו והיעבי אלהינו ה' לקולתשסע
 התפרש הרברים ועתרה וי לקול השוסע כי יאסר רופאך, רף אני כי עליך אשים לא בטצריםשטתי
 בשימת שהם ואותם הטהריש סההולאים נצול שההן די לא חוקיו מצוותיו וטומרי לפניווהנרצים
 בשנה כסט מצד הארם על ההוים הפבעיים התלאים סן אפ" אלא , מצרים הלי כנעמשים
 הבאש והם הטבעיים המלאים האחד , טונים שני החליים ט חה , סהם רופאו יהיה השנהפרקי
 , בקין חהאדוטץ באביב יחלה שהדמי )מ( תאסר כאלו סוגו וכפי הפרקים משנוי האדםעל
 חיתם הרבריש )ט( כתליש באויר יקרו שנרם מצד האדם על הבאים התליים האחדחיטין
 העומם צר על ואם הטרקה צד על אם רצודם על תלחם וכביאים והמנים בשנוי באיםשהם
 , טצרים כחליי משים ובשימת מהףן אלא טבעו כצר האדם על באים אינם הללו והחליים ,מהש"י
 התלחם מן הראשק הם'ן ועל , עליך אשים לא בספרים שטתי אשר הסחלה כל אמר אלוועל

 הדה פרשת תורה בטשנה משה יסגד וכן , רופאך ה' אני כי אסר טבעו טצד הארם עלהבאים
 )דנמס בך ישיסם לא ידעת אשר הרעים סצרש מדוי וגל חלי כל ממך ה' והסירעקב

 אלו מים משני מטצל האדם יושה וקשיתם הנסירתם ההוה טשפפי בשמיעת כיאסר ז"
החלייםשמשים

 כו51ס מ( : כוס 1כגיו65 נגרחו מסע5סלח"כ כמו כרוחניים סיעוויס גן גס מסינים ימיווס
 : סגו51 46עזר ר, סטסס גסו .מעסם גוזרסשסכו מסקס 116 )1( כסרקן: וסולךסמנ6ר
 . כזגרווס )ט( : רג זס 5ו סיס מי . ססזמיי)ח( ממט סחוע5ח וס סיכל גבון ~S)b סחין .1ג1'
 : ומנגס וכרענין וסולך סמג6ר גמו סעסס 156 כמעסיסעש

בפרק

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



 887 קפד העקרים מב מא פרק רבן מאמרמפר

 טום , תולי כל טסך ה' והסיר חדצ , אדם של פבעו מצד וצדם מהתלחם אם ,החלטם
 להורות זה ברינל ישיסם לא ירעת אשר הרעים טצרים מדוי גל טשים,הון בשימת שהםטההלים
 שדמע לפי מבשים בלחו או פבשים הן המקיים הננעים טן טנוצל הוא איזורהששומר
 נסרג שם וכי שפירשנו, כסו בסרה הנסיק ע"ז שד~יד כסו הטבעיים הדברים קלמשה
 נסטן להם מצינו שלא השם את שנסו העם אל 2א2ץב אפשר אי כי , וסשפפ חק אלשב
 הרברהים הרברים כשיגואלו DrPSW השם יכעס לא נשתה מה לאמך למשה שצעקו אלאבזה
 כסו נמשך תו"לת הזה בנסיון אק בי העם, את שנפה השם אל שישוב אפעה אי גם ,להם
 השם כפת הטעה תו השבעים לרברש בשחבר היה לא התה-ה שומר איך בנסיון להםהראה כי לומר החק אל שב נמהו ושם כי אמרט וורה , המאסר בזה שפירשנו הנסיק סיניבשאר
 גל "ל כי האדם יהיה לנדו הלחם על לא כי ושדיעך למען וגו' המן א"ע ויאכילךוירעיבך ווענד אסר כי תורה, בטשנה סשה להם שפירש כסו טרה אחר סיר שהט: המןבהדירת
 לרואכן היו בו שנעשו הנסים וכל המן פארה-ת שיראה ס'( )דגריס האדם יחיה ה' פימוצא
 יכול יתברך ושהאל הטבעתם הדברים מן למעלה הא ד,וזורה שומר כי ולהזריעם ישראלאת

 , לחם וחלת זולתם האדם אתלהחיות
~run 

 במדבר שחשו אסופתה האוהות בכל שנתברר
 אצלם שיתברר ב"ש עניניהם בכל עליהם ומשגוה רצות לעושי הטבע פשנה יתברךשהשם
 הדתית מן בידם מקובל טהרן בסו ההשגחה טן הנטשך העק-י הדבר שהא הנפשייהגמול

 ויעור גמעי אחת שהא השארות לנפש שיש יעקב יצחק אברהם ע"י ומנח מאדםהקודמות
 להשע האנשים שיוכלו כדי רוה האבות ודי על האומה לכלל הנשמיים הפרברים הארץירושת

 אפשר אי להם לא בארץ טל2 בהיותם כי , ובהשקט בשלתו האוטה ההיא הנפגשתההצלחה
 שאמר ז"ל הרמותם דברי לפי סספכוז חו'מענה , הנפש הצלחת שתושג כדי כראוי הש"ילעבור
 לנפש עונש הוא הטות מא סמנו אכלך בעם כי שפירשנו אחר כי לוסר אגו צריכין ביתרוהגלן לנפש ד"א הגטול כי שאסר ז"ל הרמב"ן דעת לפי ואולם , בלבד לנפש הופ בעוה"ב הגמול עקרכי

 הא שהעונש כמו ביהד ולנפש לגלע יהט: שדה2כר יהבאר שמשם דקרא מיתורא ביהדולגוף
 כסו להאמינה פשה תורת בעל כל על מחוייבת המשטת בבאת האמונה טבפרק : משגאה יצילנו תואל הדרוש בטן לבאר שרצינו טה תה , הפתים תחית אחר ביחד ולנפשלנוף

 בתורה שבא לפי כי חה , הראשן מהמאמר כשג בפרקשבארנו
 בבטנת נבאו והנביאים יזח( לעניש תשטעק אליו שנאסר הנבא ברברי להאמין ד1קיובטפהיש
 על ועובר הנביאים ברברי כופר הא המנדת בבטשו מאמין  12אינו מי שכל מבחר האהטשיח
 יאמינהו לא אם בכללה התוה  שתבמל עיקר המגדת ביאת האסנת אק מתם אבל , עשהסצטז
 ואולם , בעיקר כופר בו שסופר אלומת חוה בעל כל על סתףקב דמטכר האסנת כי ,הארם
 אע"פ בכלל והעפש השכר בעקת סאסין שהוא אחר בעקר כופר איננו העוה"ז בשכריאמק לא אם אף המתים ולתחית גששו הא או ובעקיב בלבד לנשפיו: היא ששמכר שאופקסי

 למען אסרו , בעוה"ב הא השכר שעיקר ואם'נו ליכא עלמא כהאי rnD שכרנע"6( דף ומוח , ע"כ )"ט דף ט"6 )קווטין אסרו מרגיל יש שהרי תרע השכר, פסיני באחרשיחלוק
 האסנת שאין נאסר וע"כ ארק-, שכולו לעולם ימיך יאריכו ולמען פוב שכלו לעולםלך
 נל יחוייב אמתיח אמונה הטו אבל , בעקר כופר יקרא בדיהו שהמבאיש עקר המשיחביאת
 כונת זו אק ביאתו על הטורפו הפרטיות הנבואות לזכווי טחולם , להאמינה משה תורתבעל

 בנבהוווז חולקים הם הנה בבאתו סודית שהם עם שהטפרשים לפי , בהם הספור ושירךהכאסר
 על הנביאים בדברי הבאות הנבואות שכל שהבק נח הגטרא מחכמי יש שהרי , עליוהמורות
 , יהוףה סלך חזקיהו ביכי כלם נתקייטו שכבר קצתם שאסרו עד בשעבר נתקיימו כלםהם2ףת
 אשד רב כי נראה SP~1 השיב לא ישעה: טדצרי אבל , שני בבית זה והיה ט'( מפריס לךיבא מלכך הגה שאמר זכריה מדברי אלא השיב לא הללו הדברים על שהשיב אשי ורב ,יהודה מלך חזקיהו בימי אכלוהו שכבר ~שראל משיה להם אין b"v) 1"ח וף )מגסותן הילל רביאטר
 שהנבלוות ממכיסים ז"ל רבותינו וגן . זה על סכהחת תשובה ישעט: טדברי שאין סוברעצמו
 בקש אסרו , בו נתקייטו שלא אלא חזקיה עלנאמרו

 מה ונן וכו'. טשיח חזקיה לעשות הקל"
 יהר: אחר וכלך ישראל בהרי בארץ אחי לגוי אותם ועשיתי )1"ז( ביחקאל הכתובשאכר
 נבואת היתה ואם עקיבא ד"ר חון וכי לחבר עתטיין אינן השבמים O"D n~wvק"6 דת )סנסירין חלק בפ' שאמרו כה לכבר וראיה , שני בית על נאסר 2חה פטישו למלךלכלם

 יחזקאל רברי הרי המשקק לרווה להזור עהפיין השבטים עשרת שאין עקיבא ר' יאסר איךעתידה המזקאי
 אהר וסלך שם שנאמר אע"פ כי שני בית בזמן אותן מפרש היו: ר"ע כי נראה אבל , בהפךהם
 זרובבל זולת היה אם נחסה על או יהודה פחת זרוגבל על זה שנאמר אפשר למלך לבלםיהד:
 שכל המפרשים קצת ואסרו פישור וכן ן  השסונאי כבני הפולך הסיך על או הנשיאאל-על

נבואותיו
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