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 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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 תחפ בהם נהקיש 'גרול עושר נתעשרו נצטוננאימר מיכי פ%:%מען:ף םלכא בית מן ונפקתא אסר , הבקע לבנות כמש שצה שני בבית נתקיימו ישעיה שלנבמחע
 וקפחן בעץ של סנורה שעשו עך עניים הי שני בית בתחלת כי , ס'( )יפעים וגו' זהבאביא

קבנק הורדוס ובבנין זהב של שלחנות על הפרושש עם אוכל שהיהינאיףה%

 נתקיים שני בבית כיבן
ק

 1 ס"1( גסס תו' לה' מנחה הנים מכל יידויכם כל

 בכסף אנשי%וסו ינשאח%וו שם נשאר אשר הגוים ככל וד,נותר פרס מלך כורש שצוהלפי

 . כל בשחוף עשרים בפרק )6( השני במאסר שנזכר כסו בלבד ישראל אוטח כל על אםבי
 טיט ההא בדור , י,1 שהפ מר הכון אבל , לתו% נצחיים חיים יעוד וגו'וראו
 הרשעים עונש בראותם הדור אנשי כל מומר שילמדו ער רואיהם ולכל לשכניהם וקלסלעג
 : כבלבי שני יתעלדבית נבואלפמי כל ל' הגאולה אגרת יראה באגרת גאלייפ"א %קך"ר

 %י,,ווווי הן, י"ך:ת,: 1"י ;,: "( ו. והן מרו

rP~1D 5וינ 
פתחיה תנן)סם(

 ן
 א5 חוויהלחשמונים גדול כרע

 ן":יי:%%ימן[ ,י, (:ן(1:י",4ן("ועג,;נ,ן;יני
 הרן לומה אנו צריכים דבריו ולפי )ז( אותו סבין היה ליא שדניאל אלא הקץ יודע המלאךע,ר,יה

 בזם4בית היו אלו שכל היונים למלכות והרביעית וסדי פרם למלכות והשלישית טדילמלכות

 הם המלביות כל ועל פרס על דריוש משל לא אבל אשור על ומלך נינוה שכב'מנ"נ
ם התחילה טדי מלכות סדרעש וירש פרס מלר 12היה ההנו הפרסי כוו-ש וכשטלרלפרס  
 יעל 1):מ6)

 'ת השיי ' '
 על שהיו? ו%דמביחד פרם על

 הכתוב שאמר נכסו

 )ס"
 י6(

 שהיאיגחיה י,ה עלטה %חר?:ילה יון.מות
 הר'י

 פ וטס שאמר הכתוב 1 הפ" עיז
 וצדוקה ן יוןמלך ה והצפיר מ'( )סס עליו שנאסר סוקרון נמררת שרוזחלההיונים
 יי%""ייי nSwoD שתניי יי " " ":'(-D'W י',-י","י1"

מ שישייה שילה מ עד במווע ב2 יעלה ידידה כי והמעלה השבט נדשתמידידה  סרה למלך שאול שנמשת nb~e חיבן שאחי יפי תה כ"ס( )ייקנס ייי השמש 

 יסור לא פירושו וטעיה י"מ( )זגכיס ובשליתה )ס( כמו דוד אל ירמו בנו שינא ער שילהיבא
 ובםשרשים

 מיפד כוס יסים 1ג1' 1671 וע16 כד 6חר ס6מר זס כל. נסט91 עסריס בפרק )6( מבפרק

 %א *1 : 41ד4ע%ג הוי%%:יוב צ %%נ
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 מההורה להעת הממשלה תקרב לא כי ואפר , אלי סמה אדוני מורה כמו יקרב לא סרפדהשבת
 עמים 5"ס( )ונניס כסו עמים יקדוד ולו השבפים כל יתקבצו העליו ררי שיבא ער חהסהוקקהשבס
 שעבר למה מסכים )ו( אחר פי ושתפרש חעפשר , דישרא4 שבטיא אונקלוס שתרגם יקראוהר
 יבא מלכך הנה ירושלים בת הרהר ציון בת מאד נילי יאסרו וכן , ז"ל הראב"ע שפ"נמו
 אקחך עליו שנאסר שיאבל על נאמר ס'( ולכיס חמצי על הרוכב עני הא ונושע צדיקלך

 הרבה כאלה ונבאות , נץ )קג' בחרתי בך כי כחותם ושמתיך וע' עבדי שאלתיאל פ!זרובבל
 כסף וממהר מצרף ישב מלאכי וכאסר מה וכן , עלט שנאסרו פוכיח הענין בזכריההנאסרות
 מנחת לה' וערבה בצדקה מנחה סגתני לה' והיו וככסף כזהב אווזם חקק 6י בני אתוטהר
 אותם ומבריל הכהנים את ומהר המשפרעת כל עהקק וקרא על נאכר הכל נ'( )מ%3' וגו'יהודה
 האסונה כי,יקר יאמרו העבר על הדרך עץ הנבחנות כל יפרשו וכן הנכר, מבנות ישראלואת

 בזמן שהיו ואבמליון סשסעיוץ מקובל שהיה דגר אונקלוס כי הקבלה ע"פ היא המשיחבביאת
 הקבלה וכן , אבטלען סשסע:ה כן שקבל לפי המשקץ על מיהודה שבט יסור לא פירש שניבית

 עקרי אף הקבלה להכחיש אפשר היה יצאם לפי הקבלה להכחיש וא"א היום עד בירינונמשכת
 וכמו הקב"ה הוא זה כל שעיקר. אלא אחרת דרך על הפסוקים ולפרש להכחיש נוכלהאסונה
 להכחדם יכול איט כן אחרת דרה על הפסוקים ולפרש האסונה עקרי להכחיש יכולשאינו
 שחצ לפי הכרח בזה לבדה מהקבלה אץ הכרח מהכתובים אין שאם נאמר ואנחנו .הקבלה
 שאסרו הירך על אח"כ שבא היה אפשר בא לא עדין אונקלוס בזטן אם אף כי שאמרלאומר
 אפשר זה ולפי ט"נ( 5"מ וף )סגסורין חמור על ורוכב עני זכו לא שטיא ענני עם זכורז"ל
 הטובות כל נתקיימו לא העפות ובסבת אונקלום זטן אחי שבא ולומר להלוק ריןלבעל

 תה , קצתם ולא כלם נתקיימו שלא ומעלתם ישראל צטיחת על בהפרח מוכיחים כתוביםהנביאים וברברי בתורה שיש הא משאפת אלא . משיח שאינו הראים וינשבו ירו על לבאהמיוערות
 כל וקרקר מואב פאתי ומחץ פישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך ת"ד( )נכונר שנאסרכסו
 בהכרח אטת חה , המשיח סלד זה שת בני כל וקרקר דוד זה סואב פאהי ומחץ וארז"ל , שתבני
 העולם בכל שימשול לעולם מלך ישראל בכל נמצא לא וגם שת בני בכל דוד משל לאכי

 הארץ על עוד נח סי טעבור נשבעתי אשר לי זאת נח סי כי נאסר בישעיה וכן , שת כנישהם
 מה-ת רוטור תה ס"1( ומס ונף עומרים עושה אני אשר החרשה והארץ החרשים השפיםכאשר כי נאמר בישעיה ועוד , בהכרה נתקיימה לא עדין א"כ היום בגלוון אנחנו והרי כ"ז( )יסערוגו'

 נפו אומו, יום כי ווה , גרולה למעלה בסוף ושתעלה זמן בכל בכללה האומה קיום עלבהקרח
 , ההיא האומה שם נשאר לא בעולם זרעם נשאר אם שאף וזולתם ועטלק עמון ובניפלשתים

 שנשאר בהפך אחרות אומות ויש , ומואב עטף ולא עטלק ולא פלשתים אוטח בעולם אין כי)0
 וכשחזרה יחזקאל עליו שנתנבא כמו פעמים כטה שנחרבה מצרים כפו זרעם נשאר ולאשפם

 ויש השם נשאר כי , טצרש מזרע שאינם ואע"פ מצריים שם לגור הבאים כל נקראוונתישבה
 סדרך כי נאסר שלא כדי החדשה והארץ החדשם השמים בקיום זה ותלה )מס( ושטכםזרןכם יעסח- כן נאטר שעליהם ישראל אוסת אלא קיש והזרע השם שיהיה אומה נטצא ולא ,הזרע
 שנתהוו אחר ישראל אוסת כן נפסדו הוות שהיו מצד האוטות ששאר וכסו נפסד שיהיה הנץכל

 והארץ השמים שהרי נפסד שיהיה הווה שכל כהכרח שאין אסר רכך , שיפסדו הואבהכרה
 השחת לפני עומרים הם ואעפעף , החרוש ומאמיני התורה בעלי רעת לפי הוים ר"ל , הםוכישים
 , יעבור ולא נתן חק לעולם לעד ויעסידם ק4"מ( )חס3יס רוד כטאסר נצחיים ההם כלוטרהסיד
 לאור שמש נאן ה' אטר כה ירמיה אטר וכן , יפסדו ולא תסיר קייכים יהיו ושטם ישראל זרעוכן
 ישראל זרע גם ה' נאם סלפני האלה החקים יטושו אם וגו' לילה לאצי וכוכבים ירח חקותישם
 למעלה ועלותם ישראל קיום על סורה יעוד חה 5"6ן )'רמים היסים כל לפני גוי מהיותישבתו
 בנין נבטית וכן , ברכה ולא קללה אח לפי חייה לעולם בגלות שיתקייטו מיעד היה מאםגדולה
 בפרק טנחות במסכת רז"ל מדברי שיראה כסו שני בבית קצתה שנתקיש אע"פ ביחזקאלאשר

 תמים בנך בן פר תקח לחודש גאהר בראשץ אלהים ה' אמר כה אמרו ע"6( מיס )וףהתכלת
 סופה בימי ושהעציבו כדרך שיא בימי הקריבו מלאים אמר אשי רב , לבא עתיד שהאכלומר לדרשדע עתיד אלהיו זו פריצה יומנן רבי אסר היא עקה חמאת י"ס( פמוק56 המקדש אהוחטאת
 הבמז בנו שני בה' שבצי הכא בטסכת גנב טשפע ובן . ע נבואה והקישה עזרא ובשיכלוטר

כלשרשים

 2 פ5סתיס נסס סגוך6ת . וטף פ5סתיס מסכיסלמסספכר. )1( תניןרג5יס: סיו65חסריס
 ללבב 16חח גע51ס *ין כי )ו( : סגזכריס5סירוסיס
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 העזים . מנ מב פרק רביעי מאמרםפר870
 ביעקאל הרבה דברים שיש טבואר הדבר מקם אבל , יחזקאל רברי כפי ברם שה" מה%
 בבית נתקיימה שלא לשכמים הארץ חלוקת כסו שני בבית %א כלל קץרא בימי נתקיימושלא
 שרען בן יוסף בספר שבא מה לפי כי , כלל זמן בשום שנתקיימה מצינו לא נוג נבטשע וכן ,יעקאל hnwP הדרך על לנשיא ולא שבס לל5 מיותרת נחלה הטעה %א מעריבים היו כלם כישני
 נבטכן על מסכים זה אין אותו החשמונש ונצחו ורושלים על טן סלך אנמעכופ טטלחסותהכהן
 לספסר גע סבני שהם הגוטים סביאת לספרד הימים דברי בספר שנמצא מה וגם כלל, ומגוגטג

 סם כבערה ולא בארץ הגוטים ממשלת אז פשפה לא היפש סיד N"hb~W וכל רומא אזשגבשו
 rn~p בספר ירמיה נעכר מה וכן גוג, בנבואת שבא כסו אדמתם על טחובים ישראל ריו4
 אחר מ , שם ניח גלות שהא האחרק ושנץ דבלות "ל שיתפוטר א"א ל( ואיכר, ציק בת עונךתם
 )טס( אדום בת עונך פקר נאסר ושם מיטוס יר על להנלתענו הוסיף כבר ראשון בבטע בבלגלות
 ען מזרע הם שכחים ומע"פ , האהרון בגלות טארצנו שהנליתנו ארם גלות על בהכרח יורהגהה
 בת הכחוב וקקאה היונים מלכות כלות שקר בעולם סלט שהם לפי בובתית רודה שהםאפשר
 האומות וכל בתחלה אתה קבלו הארסיס גי ארסי כומר יד על האסונה שקבלו מצדאדום
 יהודים או ישראלים יקראו ישראל לדת שהסדשהיים נסו בה שנתעצבו האומה שם עליקראו
 ישמעאלים לרת שנהפכו האומות וכל ארמיש יקראו אדום בני וכן האומות משאר שהםאע"פ
 האחרון הטי rnbn אחר כי הכתוב ויאמר , ישמעאל מזרע וכהיו תחלה באמונה הפחזיקים שםעל
 אוסת על זה יובן שלא וכרי אדום, ע5 יפקח- ציק בת את לרגלות עת- הש"י יוסקש לא"מ2ר
 ואושבת כי עק בארץ יושבת אדום בת אסג שעיר בהר 04 יחטבת שהיתה הקדומהאדום
 העקם מן במלה nDl~pn טן שסלמות כמו שני בית rn~a קטים ליבפל עתקיה היתה שעירבהר

 דשיה סמשלא וכן , ארם אומות היום הנתיאש והם ית מזרע שהם לכחש הממשלהנשארה
  ישראל על שעבר מה על לא צר בשום דניאל בטפר דגזכר עניניה כל יתפרשו לאהדביעיוז

 על שיתפרשו  Nffaff יש כאלו הרבה ונבחנות , פרמנה כל והסכימו בענק ישראל טובעי עלולא
 : מעולם נתקיים לא שזה מ( ')מ65ט פו' ה' יום בא לפני הנביא' אליה את לכם שולח אנכי רצה שאטר הנביאים חותם מלאכי נבואת ובפרפ , שנזכרסה
 פנש שני על הא בפעל אשר המציאות והשגת , בפעל אשרהסצאהע טעשני בכח אשר המציאות האחד , סתתלפים סציאחה שני להם יש הדברים מגפרמ
 אינו שהחוש לפי חלושה השגה הש האק ושסיעת העק כראית החושיים ההשגה היאהאחד
 הפעמו יפול זה ובעבור . איומיהם והאורך והרוחב והשחרות כלובן הסקרים רק טהדברכשיג

 המכפים בספר שנתבאר כש וההפך עפל והמרובע מעפת הישד יראה וכהראות הרבהבמושגים
 השגת משני . אלה מלבד רכש זחסרונזה שהא מה בחלוף הרבר ישמע השמע וכן ,לאקלידס
 והגיג סמנו הסקרים יפשיפ כי הנראה מהדבר והטבל שישיג ההשגה חיבא המושכלהטציאויע
 ראעע הכתוב ייחם ולחה , הנמצאים לסברים בפעל הנמצא הסציאות שהא ההוא רוברעצטות
 ואמר אליאב את וראה דחי את למשוה כשהלה לשמואל הש"י אטר , השכל לראית הדבריםהשוי
 6) )סמ561 משיחו וף נגדאך

 ס""
 וגון קומתו גבהי ואל מראהו אל חבט אל הש"י לו אטר ואז

 שטאל  שחשב בעבור כי , "לבב יראה וה' לעינש יראה האדם כי האדם יראה ח12ר לאכי
 טראהו אל תבפ אל לו'הש"י אטר קוטהו וגבוה פראה יפה היותו בעבור למלוכה ראףשא"יאב

 1 לעינים ויאה האדם כי , הכסות ר"ל קומתו גבחה ואל האיכונו מ12ער שהם והלובן האורםר"ל
 מז טעונים שאעם לעינים משקסת השגה שהיא הטף-ים מצר הדברים ישינ הארם כיכלומר
 דהטכל wnw ללב )6( הםיחץסת השגה הדברים י,2ינ רגל ללבב יראה חג' המקרש, רקהדבר
 המצמצת ruwn , לדברים אשר ראסתי הטציאא שהא הרברט עצמית אסתת משיגשהא
 נאשר אמתית השנה והיא בסבותע הדבר סצינות השגת האחד . לשנס ג"כ יחלק בכחאשר

 יתברך בהנהגתו הרבר טציאות השגת והשני . בהכרח הדבר המצא יחויב נטצאות יהדהסבות
 דגימה הדבר טצאשות סבת הוא הדבר דום, שידיעת לפי , מגלן נכבדת דףוחר דווחנה דןאכי
 12הט1 ההשגה אבל ית' השם ברצת שיכזבו אפשר הסבות ושאר , הסבא בל פבת נצאכי
 שזיתה מה סכל אמתית יותר הנבט יועצת תהיה %זה , גלל שתכזב א"א השן דיעתטצר

 , שתסב לה שאפשר fwn זית אחרת מסבה סושפעת 1להו ומרעת טהרני מושפעתלהיותה
 שטיק תוברי ועורגה- נא יעתרו עצתעי ברוב נלאית בבל ע5 טתנבא כשועה ישעיה אסרעלזה
 כל ולא מאשר רז"ל ואמרו מ"( )יסעיס עלק- יבשו מאשר לחדרנם מח-היים בכוכביםהדהים

 8שרשרעום

 : 5שס ורק גס"* סיגור גטו . ססכ5 שוק ללבב )6( כגפרק
אם
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 871קפו העמרים מד מג פרק רבהף מאמרספר

 מיוחד זמן צריכש וע הכוכבם ספר המסודרים הדברים מבנע מיריעת מושפעת פרעתםיאשר כי האחת סבוני, לעועי אמתחם על הדברם לרעת להם א"א בעונבים ההחש ני תהאצ,
 הנביא באר וכבר יתברך, אליו שווע השעוור בל כי לחה סי:חד עת ערק- אינו כצב% זה,ליריעת
 לכם חושכה מחזת לכם לילה לכן השקר ובנבאי בכוכבים והחורם הקומטים על נאסר הוההליאות
 שפם על חומו הקוסמים וחפרו החרים ובווטו היום קליהם וקדר הנביאש על השמש ובאהתקסום
 רח' את כח מלאתי אנני %ולם אלהים סענה אץ ניגלם

 הקוסמים כי אטר , נ'( )מכס וגף הן
 העתירות להניד הצומת לידע השעה לכוץ הסבה ~קיחת כוכבים או שמש צריכין בכוכביםוהחוזים
 כמו יום נקראת הלילה גם כי הלילה ר'5 היום, עליהם ויקדר הנביאים ע5 דה2מש יבא כי אטרולזה
 כשיקדר הכוכבים ובזלת שסש בזלת הפוסח לקחת יוכלו לא 7141 ג'( )נמדנל בכור כל הכותיביום
 להשיב אלהים סענה אק כי הקוסמש תחפרו החוזים יבחטו ולזה , המעונן יום יהיה הלילהעליהם
 להתנבאות שיוכל ירחי זמן עם יחם לו ונאק הש"י מרוח טלא לדיוורו ותביא %ולם , שאלחםעל
 יוהר מסבה מושפעת הדברים הזיעתו כי והכוכבים השמש גובה לקחת צריך אינו כי שירצה עתבכל

 הש"י רוח .מכה מתנבא שאני אחר כלוסת ה' רוח את כה סלאתי אנכי %ולם שאסר תהועליונה,
 הש"י ברצון תלף הכ5 כי מעכב שום לי אין כי להתנבא אוכל עת בכל כי ידועה שעה צרעואיני
 ידיעתה תמפיק לא כי היא אסהתם על הדברים יריעת המונעת השמת והסבה , בזניתו ולאבלבד
 ברברים אף בי אסתי, משפט לשפום להם א"א ולזה העתיףום בדברים באמתותן הסבות כללדעת
 וזהו אמת, טשפט בהם לשפות שכלם ילאה הספיחות אל צאו סבותיהם כל נשלמו שכברהנעברו
 לדעת מבקשת והיתה במלחמה בנה איחור על מצטערת כשהיגעה מיטרא אם על דברהשאמרה
 והיו החול בגורל או הכוכבים משפם או הקסם מצד זה לדעת רוצה וכיהה לבא רכבו בוששמדוע
 בראש סיכה בנה מימרא כי רו14ה תקיעה הטלחמה נעשית שכבר נשלמות כבר השבות כלשם
 דם שפוכי הגבורים נפקדם המלחפה ושבבל סיכרא בטחנה דם החכסוח רטיות והיו אשה ידעל

 אמתי טשפט בזה  לשפור ירעו לא זה כל ועם ויעל, דבורה שהם נשים שתי עש סיטראובפרם
 תשיב היא אף תענינה שרותיה הכמוזן דבריה שאסדה וגהו , רצונם כפי המשפט הפכואבל

 צבעים שלל למימרא צבעים שלל גבר לראש רחמתים am שלל יחלקו ימצאו הלא להאסרהב
 הפלהטה נצה:ן יהיה איך לשער יוכלו לא כי ס'( )סוטטיס שלל לצוארי רקטהים צבערקטה

~ffy יהיה נשים שתי ע"י הגבורים וחלשת שלל יחלקו ימצאו כי היה האיחור כי שפמה וע"כנשים 
 את רבוות שהיו D~rn , הבעילות לרוב האנשים ויחלשו גבר לראש רחמתים רחם ימצאוכי

 את רואות שהיו ובעבור , ורקמה צבעים שלל אלא יהיה לא אשה ע"י בראש סוכהסיסרא
 על שיחה סמה זה וכל , שלל לצוארי רקפתש צבע לומר העסיקו נשים שתי ידי עלהרם
 סבותיהם נשלמו שכבר שעברו בדברים אפ בוריו על דבר לשפות האצמגנינים שכלחלשת
 כל ירעו אם אף 3י חה , באמתא הסבות לל לרעת יספיקו שלא שעתידים בדברים שכןוכל

 הסבות מגל למעלה שהוא השם בידיעת הנגזר לרעת בכלו לא הכוכבים מצד הננזרהעהסבות
 המטר והיריד שרצה בעת הסטר עצר אליהו שנמצא כסו , רצפו לעשות הסבות כל מבטלזה%
 והיו בתפלתו איש ככף קמנה עב ריעלה הה% בעת גדול חביב דיות עם השם ברצהדגנזר
 אמהית ידיעה ד"א הרברים הנביא ידועת בי שיורה מסה חה , בהפך אז הטבקיות הסבותכל
% מהשי מתופעת להיותה פנים בשום שתכזב להוע"א ש  לבמל וביו הסטת גל מנת 

 : חבטתו שתגזור מה וכפי רצונו כפי לקיטן או הסבותשאר
 לה וא"א ספק בלי אמתית הא הנביאים טדברי היום אלינו הטבעת הידיעה מדפרק

 הנודע או אמצעי ע"י הארם אל הנאסר בדבר יפול הכזב כי חה ,שתכזב
 ע הדבר ירע שלא או אטת איש יהיה שלא האומר מצד אם "( צררץ טשלשה הכתבטפי
 דברים בהם שיוסיף או כראוי הרברים יבין לא הדברים אליו שנאסר האמצעי סצד aal ,בוריו
 הנבאש ח-ברי . יכזב האטצעי מן הכתב טביא או שהשליח טצד או , לו נאסרו שלאכעצמו

 מאלו צד בשום הכזב בהם ויפיל א"א aen בחננוהנ0צאש
 הצדדיי
 שהוא האומר סצד כי ,

 , סמנו נעלסת סבה שם שתהיה וא"א הסבות כ5 סבת שה% לפי נסור אמת ה% הנההשש
 לדוכה יקרב דבר וכל '"כ( )מטף רצתו אסונה ועתני שקך שפתי ה' תאבת שלמהכמאפר נבוגיי שפע אליו משפןע הש"י היה לא אמת איש הנביא היה לא אם כי , כזב בהם שיפולא"א האטצעי :הוא ג"כ אליו שנאמר מי סצר ואם , פנים בשום מצדו הכזב בהם 9פל אאלחה
 עליו משפיע השי"ת היה לא אטת איש הנביא היה לא שאם מבשר הוא ולזה , מההפךתברה

 'טפ;שרשים
 : זס וכר לו אמי מי . ס16מי סגד אם )6( מדפרק

וסיס
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 העקשם מה מר פרק רבהף מאמיספר879
 כבר עתר בן כחנניה בהשגתו שפעה תאטר אם , על? חלה רהטם רחץ ריחה יא נבאיישפע
 ביריט רגסשכת הקבלה שהיא כ"כ הכתב שהביא סי א השליח ומצד , ששעה אא הרבהפעמים האטצעי שהוא הנביא דברי נתנסו אם אבל הנבא דברי נתנסו לא אם לאמרו אפשר 8ץהיה
 בשום שתכזב א"א לבן האב מן הנמשכת הקבלה כי ואץ , הנביא ברברי הכזב שיפול א"אהיום
 שירע לא אם הנביא מן שקבל הראשת והאב שס-4 בנו את להנחיל אדם שום יבחר לא כיפנים
 הטת אחר r"S1 , היום עד לבנו בט וכן לבנו דבריו מנחיל ההר לא אכרז א"ש הנביאשההן
 ונמצא , לבן מאב הנמשכת הקבלה טצד פנים בשום הכזב בו ששול א"א אסתידחטהיש

 פנים בשום הספק בו שיפול א"א הקבלה הטבילו וטצר המקבל ומצד הנוזקן מצר אטתשכשהדבר
 לא בפק- שפתי אשר וףברי עלק- אשר רוחי ה' אמר אווזם ברייקי זאת ואני וגו' במקבפשע ולשבי נואל לציון ובא אמר , ישעטו ע"י דעואל ביאת על עמנו השם שכרת הברית אא היאוזאת
 הא הנואל סביאת הוה היעוד שטזקיים על הברית אווז בי יאסר נ"ט( )יפעיר וגו' מפיךיטושו
 מבת הוא בי ידו על מעכב שאין לפי לזה הקודם בפרק שאמרנו כפו פנס בשום שיכובאפשר שאי ורוחו השם מפי נאסרים דברים שהם הסיער מצד אם , הצדדין סכל אמת הדבריםהיות
 ולא שיכזב אקא הדברים לו שנאסרו האמצעי מצר ואם , עליך אשר רחצי אסרו תהו , הסבותכל

 על נתנבא ישעיה כי אפתיות ונמצאו פעמים כמה מאסריו נתנסו כבר כי ברבר? מעותשיטצא
 ועל , חוטה בבל מלך ביר ירושלים גלות על מתנבא , חשה )נ( מפלתו על ונבא סנהריבביאת
 הא כן אם והטח, כורש יר ועל ירושלים בנין ועל והיה, כורש הצלחת ועל טויה, בבלמפלה

 שנתקיימו מצד כלומר בפעי שסתי אשר ודברי אמרו תהו . וכההל ישראל גאולת עלשנתנבא
 . אמת איש שאתה יודע טהם כי הגואל ביאת על ברית לאות יהיו כלם בפיך ששטתיהדברים
 פאב נמשכת הקבלה תמיר שתהיה הבפיח שכבר כזב בהם  שיפול א"4 הקבלה מצרואם
 הברית הטת על גדול אות תה וכי. זרעך ומפי ספיך יטוש לא שאמר כסו והפסק ספק בלי בןאל

 ברא כורתי שני בץ הנעשה ק.ים ודבר שבועה או קיום אטה על "סי ברית מהפרק ? הנביאים ע"י המיועד הגואל ביאת עלקיים
 ע פורה טווסו שיהיה אות איזה להם ויעשו שניהם בין האהבהלקשר

 חייה ואתה אני ברית נכרתה לכה ועתה ליעקב לבן אפר , הדבר על הסעיר הער כטוהברית
 הקשת וכן הים, ובינך ביני עד היה הגל ואטר אבנים גל ועשה 5"5( )נר5סיט ובינך בינילעד
 מה לפי הברית כריתת ודרך , ובניו נח עם השם שכרת הברית קיום על טורה קים אותהיא

 אמר בחרי בין עוברין הברית בורתי חייו לשנים חי בעל חוהכין שהיו הוא בכתוביםשנמצא
 עם השם כשכרת נמצא וכן 5"ד( )'רמים בתריו בץ יעברו לשנים כרתו אשר העגיהנביא
 אלה כל את לו ויקח טשלש ואיל משלשת ועז משלשת ענלה לי קחה לו אסר בריתאברהם
 אברהם שראה כך אחר ואסר ep,) ונר5סיט רעהו לקראת בתרו איש וטון בתק- אותםויבתר
 אסר . אברהם עם הברית בריתת על לאווז הבתרים בין עובר השם נבור הנבאהבמראה
 ביום בסטווי אמר כן ועל )6( האלה הגזרים בק עבר אשר אש ולפיד עשן תטר והנההכתוב
 שכריתת הווו הברטי בכריתת הזה לפעל לנ( והמעם , לאמר ברית אברם את ה' כרתההוא
 ער ביניהם האהבה ולדבק לקשר כדי הברגע כירתי אנשים שני בין קיים קשר האהברית
 לפיכך , עצמו את  כשטה-תו הבירו את מהם אחד כל וישפור אחד גיף הם כאלו שניהםשיהיו
 אחר גוף היו ההם הבתרים ששני כטו כי לאות , הבתרים בין ועוברין לשנים ב"ח כורתיןהיו

 חולי כזיע הקו שכאשר עד חבירו בצער מרגיש סהם חלק כל והיה חי בהיותו ההואבב"ח
 החלקים אלו שני בין הפרטי ולא ההוא הנזק או בחולי טרגיש חבירו הטה האחי בחלק נזקאו
 בינותם תריר לא בחיים בהיותם אחר כגוף ההיו הברית כהיתי האנשם שני כן , הסותרק
 ברטזו בעל חבירו על בא צער או נזק איזה האתר ירגום כאשר כי יתחייב וכהה , המטורק

 טפנו יבהר שלא וכן , עצמו בעד בסכנה עצמו שיכניס כפו להצילו בתחק עצסושיכניס
 וכן , רעה טחשבה אתו עליו שחשבו או אליו להרע שחושבים ירפיש או שירע מסהדבר
 ל4 ראה עצינו זולת החבר אין כי לעצמו אותם שינלה כטו לבו וסצפכי מורותיו לויגלה

 שאהבתך נמו כלומר כמק- לרעך אוהבת תורה שאמרה וחוו , לעצמו כאהבתו אותושיאהב
 אתשרשים

 זס: 6טר 8יו נספוד. 6מי וע"כ )6( מה פרק זס1 6"כ גנ61ט1 ונתקייס כעמר . וסיס)נ(
 סחוטכין סוס. למעל )נ( גדעת מעגין גג61ת1 כן גס עיטגףיסרסיס

 : 5סגיס סי סגע5 : 9"ג*ר נמויסר56
עף
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 818 קפו העקדים מה פרק רביעימאסיספר

 נדר שהש זיתך דבר שהמז תחשוב לא חבירך את אהבתך כך זיתית בה אק ערסךאת

 לגלות לאדם לו ראם אין כןלא בבריתונאמן יבם כאשרתה
 1ולכל

 זה לאויבכ:ירוה
 לון

 ס יבע זוג בהיות ולסכעיול לפולה

 הטתגדל הדונות האויב הרפת סובל הייוזי לא לוכר רוצה נ'( )טסניס סטנו ואכצזר הגדילעליו משנאי לא מושא יחרפני אויב לא מ ני נ'איביו מתירא שד,יה סמה יבזר סודותיודיורעים
 ואנחם אוהבי שאתה סמך אבל ממנו נסתר הייתי ולא מהר עסו לריב יוצא הייתי שלאעלי

 אשר שאסר כמו מורותיו יודע שהיה וסיעתו אחיהופל אל בזה רימו , ומיורעי מגלופינערכי

 ש אלא תקנה בזה יודע שלא(היה אטר 3סתיק,יודע
 ך

 נ- ' '
"ניןק

 עליפו טות ישיש אסרו תהו , ארם לשום סורותיו לגלות יכלו שלא כדי חיש שאולשקירו

 ,ימ"י' .:ן י': . ך1 ן, 11WID~S ::ינ ג"י:יבפ)ו:'
 שנה סאות זזאצלו

 שכרתי אחר שומר ט"ו( )נר"סיט אנכי דן ריעב: אשי מ על לבא
 תרע ידוע ולכן ש, על לבא המעותד רוע פסך להעלים פנים בשום אוכל לא בריתעמך

 י:"' nwlYIW עי,:עמ::"11;":ןוי"=יןן',""עיץ:'"יג:

 זה על יחיה כן ואחרי ולשת ,נדול
 ק
 י::" ינ,::':געיג:::ג ריא אבל אנכי דן עם נקשר--' 1

1 ן ק  walvn DW 

הק
 כל לו שעלההברית לף , %מ לבא העתיד המלכיתבל

 ין': ':יין'ין!י' ן'ייי' ז ":י'.'ן,"יי'יין.;::ך':י(ו.'נ:,"ין.ינ7וי
'ייינ"יי'ין,'"  ::ו::4ןלן:: גן :::י:ןו,'ייג::ן..:',:ן שן::::גמ:יי:ך:

%נ  % %  הבתרים ביי מראה אחר שהיתה ביאה מ ימ י% שי4 
 ס"-

הנם"
 בייתיוגימ ג מק %1 ,

 אפייי ייעי יבז יביני
 לבינת ידסתם

 עילמאגגור
 צאצאי הטילה ברכת במטבע רגדולה כנמת אנשי שתקנו ווהו בניו, שנשאר רילהי הקשרט
 ידט-ות להציל צוה צורנו חלקנו הי אל זאת בשכר כן על בפירוש בה שנזכר כמו שחתבאר

 ושה :ליוו %ג:,"': עישינ:2ךש"4 " נ' ך;,::.,"'י;:יי,י:,יי:ן,: ,:ו:"":"זיי4"י' 1,':::;ץ7::י',15
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 העקרים פ מה פרק רבידמאמרספר874
 שאנחש עלית אוחרות האומא כל אם אף וכן , זה כשמולי הקטה שלא נתיאש לא נשארההיות
 ום,תמיד נשאר דהה הבתת אות נראה כאשר הנה , לט נחרט תקותה ושאבדה תקוהבאפם
 להיתה כח בט -ט שערק בודאי נףע ן האומה ובק האלהי הענין בק שיש הקשר על המורהבנו
 דיה21 כאוצר האלהטט בענק ולהדבק ולאלקנה לקדטותה האוטה תערב ומה הקשר ידי1,טעל

 : בתהלהבחזון
 יררפעצ עוני ימי ףאחזוהו וטסן בלהות עליו בהתהפך גם גי אבל , סהם4ן יינו ולאלוקה פשתי שק מצליחים ומעשיו בהיכלו ורענן בבקרו ושלו שאנן בהרת ה' אחי ועובד אורה ברית שוסף כשירוה בבריתו נאמן להיות באמונתו חזקה לאיש אין מרפרק
 בעת כי מאהבה עובד הא אם הצריק יבחן ובזה ממנו, תומתו יסיר לא השברים ער)5(

 בהשם ויבמח בלבבו אחיו לבב את ימס ולא )נ( במעתו היזיק ורעא רבא צרות עליושיבאו
 וערום כהי יאסר ולא סאתו בא שהכל ינני הכהצלחה משהטקט השלוה בעת כי עתותיו בכל)ג(
 השוב להחמיר מלפניו תבקש חיל לקשוטן כח המתן יתברך דכא כי , הזה החיל את לי עשהידי

 לו שלום שיעשה מלפניו ויבקש לרחקה מצרה שיוציאהו ויבמח אוטץ יוסיף צרה ובעתההא
 ובעתיצרה ההצלחה בעת לומר רוצה ס"ט( )חספס עת בכל בו בפחו המשה-ר אסר זהרעל

 את קרח בני בו ששבחו דוש הדבר הה , סלה לט טחסה אלהים ואסרו לבבכם לפניוושאבו
 פעלת פעל לנו ספרו אבותינו שמענו באזנינו אליעם המהחיל מיד בטזסור )ד( ישראלאומת
 בים בשם בוטחש שהיו ישראל עומת לשבח אלא איש הדכא הטזסח- כלל כי תה ,בימיהם
 מהיותם לבם אחור נסוג לא צרה בעת ונם ראתו בא שרכל מבירים היו הודגלהה ובעתתובה

 שלא אע"פ כלומר שמענו באזנינו אלהש  שהתחיל תהו , מאבותיהם כך שקבלוהשכועה מפי אלא הגדולים והכופתים האותות בעיניהם ראו לא אף הה , בבררנו ומחזקים בובומתש
 כ* לנו ספרו אבגתעו כי הה , בהם להגזמת שראוי מאנשים באזנינו שסענו הנה בעינינוראינו
 טו' ותכעס יתרשת טים ידך אתה כי ונפלאות נמש לעשות דרכך כי וא' בימיהם פעלתפעל
 לא מונע בזה אק כו יעקב ישועות צחה אלהים חלני שהוא ואתה מפט רהסיך שתכלאראף איו עתה גם בתחלה ידך על היתה אומתנו הצלרצ2 שכל א'כ עו' ארץ טישו בחרבם לאכי

 מב שוים הוא שאתה ואתך , לך:להושיענו ראפ כך בלבד תפארת שם לו ~niwy כרירעיים בלתי ש רששם יהיו הן עבדיו את ויושיע שהמלך וכמו מלכי דשא אתה כי פצרי ולאמצרך
 אנחש תמיר כי יעקב ישועות צוה ירך על שיעכב סי חק הנטור היכולת בעל לופררוצה

 לא כי , זולתך אחר בפחון לנו אק קמיט נבוס ובשמך נתח צרית בך כי ושהניס בךבוטחים
 הן ההצלחה בעת- הן בך בטחתנו שמט אנחנו תמיך אבל הושיעני לא וחרבי אבדחבקשתי
 הושעתע כאשר כלומר הבישוה ומשנאיט מצרינו החטעתנו כי neal חח לבאר ויתחיל , הצרהבעת
 אבל עינינו רמו ולא לבט נבה לא הצלחהנו עת שהיתה משנאינו את והבישונומ4-עו
 ולא כבר שעשית דורך על בצליחים כשנהיה , סלה זח-ה לעולם ושקך ר,יום כל הללנובאלוחם
 אחר , אלהיט וף את ונשכח לבט שירום חשש להיותך ס5ההטיעט להמנע לך חם זהבעבור
 בחוחים הע הצרה בעת גם כי ~מר חזר ת00- בהשם בטחונם שמו ההצלהה בעת כיושזכרי

 הטת שלא הצרה בעת שדרו וחכלימנו אותרו כמהנרצע גם כלומר אכלסנו זנחת אף ואסרבו
 זריתנו ובטים פאנל כצאן וחובט לסו שסו וטשנאיט צר פס אחור ותשיבט בצבאאינוישא

 כסתנ* פני ובושת נגרי כלכרעי "יום כל אמר הענין כל חהמשע- וט', דצן בלא עטךיתמכר
 כל ומתביש נבלם אני עלי העוברות הצרודי בזולת כי לומר רוצה תו' ומגדף טחרףסקול
 היות עם אווזך עהר שאיט ובטיסנך מבמחך במה השה לי ואומרש נעתי הכחרפים מןהיום
 זה שמזכיר כסו טתביש היא לו מועיל שאינו ברבר בוטח כשארם כי חה , לעזה* יכולתבו
 טלהושיע רחוק שייה על וצא ותרעומתו שאגתו דברי אבל כבודו האיץ כל טלא יתברךהוא כי טקום עקבה על שרנה טהשיבה התרעוטות בי ובאר עובטני לכה 4לי אלי ואומרהגלות מבני אחר כל בשם זה על כטהרעם אסר נ"נ( )סס5ש השחר ואילת אל למנצח במזמורדוד
 עונה אין לי דומיה שאץ בלילה ואף אווזי תענה לא יומם אקרא אלהי קורא שאני פי עלהעף
 טהשטיים ומוברל קרחם אחה כי אני יודע כי בך שיש שנוי מצד וה אין , קשב חקפיתי

 הנשמתםשרעדם

 ש מורך סוס 5סס יעמס ס65 כלומר . ג5גט כחו 6סס 6סר עד . ססנריס עד )6( מרפרמ
 גנ5 )ג( : נסכו מורך סוס  6ין 5ע5מו תגס מקטר לעיל  מזפ ועיין . רותווגרגר

 1 וסביך סמנ6ר כתו סס5וס כעת בסי' . עתזחיו סו6 גי ספד נ' ונתגמר י"ג סרק זסנמרמר
 גמ6מר 5עי5 מוס עף כ4. סזוטקי5 ק"ו נמוחזר )ד( 6חיו 5ככ 6ת ימס 651 )נ( י סעגט 5וס ג"כ163ת
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 875קפח העקרים טז סו פרק רבהר מאמרמ8ר

מ ושוו::יננ שב 'ה'קודב 'תיןויסי:,  
~uw 

 שם נחגה:; " =ע,
 :מ נבני בינשן~:ו: מ2:הש'גך":('ןג,"כ".םבןן"ינ,קז

 תיהו שתגק בטוח אינו כי מבטחונו מתביחצ ד"א קיקם שאעו ביבר הבומח כי כ"ס()תסקס
 ריקיג בימות יבשית שהן רגוכונסש המש ברכות על הבומהים על אעבכמאמר

 כי בושו אסר

 בטחו אסר וע"כ םבטחוט יבוש לאקץם 1 י%( )ירמיס באדםיבמח

 ארם חרפת אישתלמא
Iw~nnar

 זה )ס( עלי  שאוסר ר,וא והלעג לי ולמגו
 גדרך כי , בו שחפץ אחר ויצלהו שלטהו ה' אל טלשהוא

 חרשעיי
 בהשם הטפת על להליג

 שהם מ"ו( נססו'מעלאוחרו
 (ך

 ביכלהך תסרק ממלים שהם לפי תה סתרה, עליים יהי פעורכם ינוסו בו חסיו צוראלר,יסו

 בי עור ואמר , ארחך סני אשורנו נפה לא כי בפעשה ילק לבט אחור נסוג לא כי במחשבהלא
 אלהינן שם שכחט ואם אה עשש לא אעפשכ שסך אח לשכוח לט ועדויה הצרותבצלסווז

 ,f~ngp ',פ~שםשו ררןוש%ש,%שמו,

 יון,%עהייי:'ן'ילןקגיבפופמ:יע
 בן:ביבי%ייאזלצגם4

 סררך הבא
 אטר

 הבוטחים ש חנם חסר הכלרגזשיך
 המשר החמד אלי שימשר כדי גי-המאנק הברחי דבי היא מת"יתן' ומתקיה 6זס81ק

 ,כ:ג:י:ויג ש ןשן,סייביוג.'י"1" ,קיווי,,ךגןזי"יייג"ן'.,י"ג"י,ןין"",י..
 יאסרו צרתו בעת טושטו אעו אם עבדו את לרושיע שוורנל האדק כי כבודו יעל )5(יהוה

 ה ותקות,דבריו
בל , ! , בכוא'ק

~

 יקיהם,גיץן' אן'י:יי,הת"" יננ
 !זיז ח':ו'"

 הוא ולחץ נף"( )חי%'ס ונו' יראיו את ה' רוצה הכתוב אסר כראוי למקוה להשפיע רשההא

 ומאיבוה לא שרוכזה נרי לו ראוי הנה עתרו ואינו ארם לשום גח- שהורגל כמיתה
 עכרישרשים

ק ה(עיכ הנם ןן% ' '- י)(:. 9םומף
 כי55ו )נ(

 לעיל ג"כ מוס סחקירס נעלמך 5עס עמס גי( מסגזכר
 כעי

 סממ פוס ישו פרק
מ
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העקים מז פרק רבהףמאסףםפר876
 כמאטר שטו כבור דבר על לעפרו שמעתיר מאדון הסרך ש ליגעת בסבת הא עתה,14

 אב בע we זכיות בעבור ולא עליך לנו שיש חיב שום מצד דחזר מבקשין אגו יראיןלופר שמה כבוד דבר על תומר , להושיעט רגיל שדויית אתה ר"ל ע"ס( מס ישעט אלהי עזרתהמשורר
 שאמר תה , עכשי עק יכול שרויית כמו גתה יטל שאינך הגוים י14סרו שלא שטך כבחיבעבר-
 שאסר בסרגלים בהפלתו ט12ה דרך הררך הה , אלהיכם נא אהה הגטם שסרו לטהאחריו
 שמעך אח שמעו אשר הגוים ואסרו אחר כאיש הזה העם את והסתה הזה apn כף-ב ה'אתה כי שסע הזאת הארץ יושב .אל טומרו מקרבו הח' העם את בכחך העלקו כי סצרשושמעו
 על אמלח כלומר , כרכרך סלחתי לו נאסר rR בעביי ישד; )נמריר וגו' ה' יכולת סבלתילאסר
 שישאר בענין מהם נקטתי את אקח אני אבל שמי יתהלל שלא בעמן אומר שאההדהרך
 האנשש בל כי רששרץ כל את ה' כבוד )ימלא אני הי ואולם שאסר חדו , במקומו טונתכבחיי
 ההבטחה ותקות י"ד( )טס היאהל לא מנאצי וכל הארןטו' אה יראו אם בז' בבודי אתהדואים
 פה בעל אם בכתב אם עליו שהבמהזו בעבור אליו 12יקוה והיא סכלם בטחיה ריותרהיא

 זכר רוד אשר וכן , דברו שישלים בטוח המקוה לב יהיה אמת איש המבסיח מהיהובאשר
 על ש הנדל על חיוב לעבד או לקמן אין בי ובארו קים( )0ר41ס יהלתני אשר על לעגניךדבר
 שרחף pee והן מיד( )וסרק המאמר בזה למעלה שפירשנו כמו ספק בלי אסתחם שהםהנביאים מדברי בדבר נתלית שהיא התקוה זה ובעבדי , כד על הבטיחו אם הבטחתו מצד אלאד41רק
 הם עדים המי טהרברה1  אע"פ כי ן פנים בל על התקוה ותשלם שתג-ג בטוח המקוה לבבדהיה
 שיר,יה שראוי ער כמוצייבים הם והברך השם מ8י להיחנם הנה עצמם מצר האפשרמטבע
 הם הנה ד~תידש הדברים כי תה , לשוא טחייבים רברים הם כאלו בהם בטוח המקוהלב

 הנופם ירכית כמו השחי על אפשורם טהם ויש , תסיד בפעל נמצאים שאינם אחראפשריים
 , באפשרות שתם והעדרו מצינותו לרגלה הבריאות הגעת חק , שים ההעדרו פצשותו כי )ג(סחר
 עלעל כמו כמחביבים הם אבל שווה ח-הודרם סצטוחעם אין עתיוים שהם שמע"פ רבריםמש

WDW"שנשלטו העתידים הדברים כל תק , שיהיה סויתב הא עתיר שהדש  נו*ן"1 סחר 
 הפקוה כארם מצביאים לדברי ומצפה בהשם הבוטח תקות שתהיה ראי הררך וע, ,סבותיהם
 ולדברו נפשי קוויה וף קדתי הטשור שאמר תהו , מחויב שפציאותם העתידיםהדברים
 עד ושומר , הבשי ער שומר וחם הגבר קראות ער שומר "ם למשמרות נחלקים בלילהההוסות ששומרי לפי הירך ע, ופירושו קע( )פס לבקר שופרים לבקי משומרים לה' נפשיוזחלתי
 שט-יה אפשר כי השוף על אפשרי וכהא לפי הספק על לגבר לקרטשע מצפה רוש מגברקריאת
 גרול בבטחת לבקר סיפים הס הבקר כהםםרת השומרים חצם לבקר העיסרש אבל יהוה,ולא

 , הבוקר  לסשסרת החונפת כבעמרי להשם תקותו תלה לזה , לודות סחףיב דבר הא כישיר,יה
 שמצפים מסה יותר גר1 בבטחה הנביאים ע"י ושבמש וליבר-ו להשם שצפה שההןסומר
 בחיה אותו תלה לא 'תעה , בחיב ע-ן דבר שהש הבתיי למשמרה החוסות שותרילבקר
 בכוסת אותו סצפה שהחולה שאע"פ לפי , הברייתת החולה כצפית לשם סצפה שהואלוטר
 אבל הסטר כירידת השוף על אפשרי שהא לפי לא אם יגיע אם ממופק הא משם טפלגדול

 נכף השחר ני שלהטה מחוייב דבר הוא כי שיגיע בבטחון אותו טצפה הא לבקרהמצפה
 כלומר 1'( לנוסע סבאו נכון כשחר ה' את לרננת נרדפה נרעה הנביא אסר כן ועל ,נמצאו
 שהוא כדבר אלא בחיוב שכר להקות לא כלומר )ו( לט כנשם ויבא , להיות סהוייב שרגאכדבר
 , רהםמש כזריהם בתעב כלוטר ע"ג( )חס1יס שסש DV תראעי יתפרש דורך ועט , כנשםאפשרי
 ההבטחה ווזקות ט על כמטר ירד חהו הספר שהוא אפשרי שהוא ברבר תהיה השכר תקותאבל
 אמת ורברו אמת יתברך השם להעת כבמתק אותה סצפה שהאדם האמה תקות נקראתהזאת
 האמת מצר ההבטחה וחקית בלבד החמר מצד המקזה אותה יקוה החטר שתקותובעבור
 הוא כאלו הארת כי בלבר הנותן בבחינת רק מינו הכבהר תקא אבל המקבי לחתלחושתיהן
 כבור תן לשמך כי לנו לא דף לנו לא המשרר אטר לכבודו, לחוש כרי עצמו מצד בזהטחוייב
 מצר ולא אכוה ילתי יזכה מה כי זכיותינו לשכר זה מסך מבקשין אנו אין כלוטר קט"ו()מס

 ועל חסרך על זה לעשוה טחויוכ שאתה מה על טוסם שמך כבוד בעבור אבליעעלתט
 : ההבטחה תקות שהא אמתך וכצד החסד תקות שהיא חמדך מצר כלוסראמתך

פיקשרעדים
  וס 61ין גרס 5קג5 ע"מ נקרץ וסו ס מסכר 5ו ס6ססר כסס . סוים ומעדרו ממ16ק1 ני)ס
 : סגןיקיס ת50ט מדרך ל6 גלומר %( : לירד ס65 לו 6ססר כן כמווירו
חה חיוג טl'DSn 5 5ט 6ין . גחיוג סנרלשקוק
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:" י" תת ף";'יי op~n?!1"גג-ין', 4% ו יי( :י מ,נ בש   Q~W'W1 
 WPD1~ או" נ' ןיי:ב%ןייו; ןביר:'

 :ג::::"1'~ן: עש,ען4:::,מנ ז:ב4.הנמ:
 S11D )'ץ("( "מ"י4נוי~"יי:'"ינ"'י

- מ  

 'י' י("' ""'" ;ו""עה

 1ם 'ל ,ק"ניתבר.',,קא ,,. תמו ,ג'
 י,י, 'י"א 1'"' ייר"' ינ' "י ' "י. 'ש,,ב'

 ,:ו'יל
 mr . ריי ,יי'.';ל,ו,ן'י

 בר"ת,
 יקי ידי יל ,""ך.ני מ"

tD~NS1 .קן שמ "ק "";י עוד מ ;%י,לת, י.ב 

א  ";ייפ,"
~pon% 7.ש 'ת"" "ב 

 יי"
SapDn :~ליעגה '"; '" בבכי ץ בן 

 מצד החסד לקבלעצש כ % שתאניבק ש" יבש

 , רסיס .טנ; מות ת.""ן:ף:ג%ן",תייגיייני נ,ש "ךם. וראוי מטפרק

ולא'להשינ
 ק

 טעלהןל יכבהאשר מלחש ל
יתשארשרשים

 סערות כד כ5 כי וכו' לעכס ג"כ סו6 ומרודי מעביי . וכו' לכתור 53ט כפיסים הה )6( מחפרק
 וו"ס , 16תס למזכיר כחגו סל6 עד תכופות גזוליח ויר6ס ינחר ג"כ סס"י 6זיסי'

 6ססר 6י כי )נ( : ורקס לטגס ומיודי עגיי וכו' רע 6100 מסדכר הפילסו 1%6 טוכ 6100 מסלו
 סג0נ6ר וע"ד . וכו' לחפויו ססוט6 כח סיסים סגחכ6ר וע"ז סחכם גוכ עפו ססחפלל וכמולוליו.
 רכיט מ0ס נתפלח סמ6מר מוס ג"6 כסרק לעיל לואר תפילו )כ( : סמ6מר מוס כפס"דלוניל
 : וקק ע"ס די ל6 כלומר ורקס. לעגס 610  ההרוךיפכיי

לאור סזכירס 16 %6 ור06 5עגס 610 ומרודיסיחיי
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hWPn1לבל ראת ועשכ יינ( רושלי לב טבלה ממהפכה תוחלת הכתוב אמר עע עטומה חפש 

 מדערמרודהוהסתפק
?W~ nJWrh" 

 1 באלהיך אתה אסר , כל6 ךהדברים מכל יותר התקההעלעד
 אלרויך אל וקוה שכמרומשפט

 תמה-

 דגמאמק אל הכררי דבר עשהתעה שיראה י"ג( קמע

 החק 2 להשיגוןדי לחשוב' רגפש תטריר לאואם

-  

ק י
 בו טובטח

 ע"נ "ייק'יי"ןינ"'ת',מןז"";מ:,,""""גייןגיי:יוגגיג,;ען1נ%זי"11%"יזיי" בו בופח כשידיה לדותם התקוה ש ראףך9; ודיותה רסבקשההא
 באסת ישראל קדוש ה' על ממקןיונשען לבו ברזיות הש"י אל המקוה כי שתחזנאותוןאלא

 יכשלוכשף
 PNWI~1ע

 עכלויי2 כח זיפו ה' קוי
 הם הללו שהדברים עד יותר יהועק ם דבר שהטנ הערי אל רוזתך היות ומצד , יותרלקוות

 ריזקוה ועל , עתר לקתה סבה והחחק החיק טבת עיזזקוה באר הנה ענו( י)תסליס פי לבךואמץ

1 והוספתי איחלתסיף האסר  1ep) )טס ובי ה' גבורות ימלל מי אומר הכתוב והרי הש"י ההלות כל על עסף ע"א אמראיך -צ 2ם2 )טסני תהלתך 

 גס ימי ג:ןויך,הן"קיי, ם24ון,ן ני יזזימש ביותר התהלה כסו היא לרוכשי והתוחלת רוחקיהכי בטקום דור זה באר וכן השייןאת
 כנבחרו P1Dtn זעכ2

 לה ישילם כאלו 1ff1 חיא , שבמקוטות
ת

 "יעש"פנאמר ' צמממם%נסעלה ח קףזם זנ:ג הייי עןעוג הןלי:(::י ,:11שומש"מ,םשי41יץי::יש'חי'1',"ג:;ן
 "ל

 ד' ז זגי ,צ תהלה:
 גגי יבץעש:%יפ רושל כפי כי , 'ההיש ארץ יירש בכלל וף דרך ככמירת בפרס התקם שבשכרמ1

 :וןנה'")ופפ(י
 4י"%ועי,:5ש

איךשרשים
 2 סם סחטכר דעת לסי חרט נדרך סכתוכ לכ6 טטףיכ ססו6 סנקר. לאוד )6( מטפרק

 ' ועלה.1;נ.111;
 ו ,.

, 
 : נקווי 1%

בכתובים
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 ויחכה לגאולה תטיף שיחכה ראת  שהתפהטה שאע"פ פיה% אבל שחר, לא כי אמר%ך
 : מ( )'לעיס לו חוכי כ5 אשרי ישעיה אגם4 ונק אהקח4, בלישיבא

 התרעומות אל שחה איט הנלווח אורך על בכתובים )6( הנמצא המשישמת נפרק
 עטן כי לו, ומוכ רשע לו ורע צריק על הנביאש ביבריהנסצא

 על הא התרעומות עקר אבל , כרך שלא הוא שהגלווז שנחשוב מצד אינה בג5טזהתונחה
 ההבמחה בכעוסות ואם החסד תרעומות אם אלידע, נחלקת שהתקוה שימכרנו צדדין טהנ'אחר
 רחק כפי כי ספק בלי הנה הסר עחםה כל כי ד"א החסר ותרעומות , הכטד הךעוסחזואם

 בתכלית שהנהנו ואחר , גרולה יוחא ההסד סררנת ההיה כן החסד לקבל ראו להיפזוהמקבל
 1רול11זהשפלות

 וג,-
 דחסה לקנל צרינק אנחט הנה , דחפסד תכליות אל הגענו שכטעם

 עלית שי-חול ראוי , שאפשר גד% וכותר הא ואלהי שהחסו אחר , שאפשר נד%העתר
 שרמז תהו ן (הבניט השפלות בתכלית שד"א דוה נעבר מב סכל משוללים שאטצועתה
 זר נדבר יראה הכתוב ואי ש"נ( )טס~ס וגו' אדוניהם יר אל עבדם כעיני הנה באסרוחו
 ירצה לא לעולם האדק עש-י הנבירה א5 וכשפחה האדון אל בעבר מצפים אט כי י14טראיך

 כ"כ כי ואסר ן חסדו מסדת להש-ת מתרעם היה המשורר כי , שאכרנו דרך ~ל הארבתוב פירחי אלא , לתירות ויוצבט מצרתו שיושיענו אליו מצפה העבר אין לחירות עבדיו אתשאוציא
 או אחובץ קי על לחררות מצפה שהא כזבד ולא העבר במדרגה ששבנו עד הנלזת זמןארר
 מלצאת שתיאש תקוה באפס היושב כעבד אבל לגאלו, יבואו מתי אלנקם סצפה שהואקךוביו
 דחו לקיש עצמו ברשות וןמ מוב סכל טשולל קשה אדונים ביד היחשב העבד והאתיטל
 תקחו alw לו אק רבו שק עבר שקנה טה כי עושר ולא כבה- ולא בנים לו טזיןאמונתו
 השפחה וכן בה להתפרנס שעכל לחם פרומה לו ראתן אדוניו יף אל סצפה ומהש אלאבזולם
 ער בחזקה עליט תנופתי שהן הצרחי ותוקף הנקה זמן ארך נך כל אנחנו וכן , גברתה ק4אל

 נבקש שלא לתירות לצאת שנתאוש הזה העבד ב0ררגת ושבט יףז הנשלה מן נתיאשמשכטעם
 , שיחשו ער אלהינו ה' אל עינינו כן אסרו תה ושפלותנו, רלאנו עם ופה בגלות להתקייםרק
 יתר ההמר שירוה כרי עושה אתה אם כלומר , בת שבענו רב בי הנע ה' הננו אמרחייב
 הזה הקצה א5 כשהגעט בח שבעט רב , מוב כל נעדר הטקבל כשהזהה טה , שאפשרסופלנ
 שההר פיה בסזנצר ד14רתי היטן ונן , חפרך כנודל עלש שתחוס וראוי הבויון בהכליאשרגא
 לשאול חקיי נפשי ברעה שבעה כי ואומר סתרעם היה הדרך y'v האותז אורך עלנתורעם
 לך ראוי כמתש שנחשבנו עד הצרורן עלינו עברו מץכ כלוסר )מס( בה- יוררי עם נחשבתילניעו
 את ויכריתו לעיניך נסות למה כי ההפסד תכלית אל שסיע עדם חסדך כגורל עלינושתכעס
 קצה אל דגעט כבך נלומר חסדך, בקבר היסופר וט' פלא תעשה הלמתים הארץ, מןשסם
 אלא מאה ושפל גדול יותר קצה אל להניע א"א כי רגעפלנ האלהי החסד עלינו שיקולשראת
 בסזטהי טפלם , לכך המצשו הנהנתו שרוע קדחיע אע"פ חליו על המצטער חיה כדרךהיך המזם8- וכל , הרשה יצירה אלא הסד נהיה לא אז כי חסדך בקבר והים,פר בקבר ההיהא"כ
 ההבפחה ריהמסווז שהם אחרש הירכים שני על הת ההרעומות ראזרתי לאיתן שהטוע"פ

 ותרעומות וגי, ה' הראשונים חסדיך איה שזכר מה ד"א ההבמחה הרעומות , רגבתיותרעומות
 הנה , הררך ע"ז שה נקשר שיהיה נרי הםזסור אפרש המשחיר דברי פי על החדעומותאלו ותזי שסובארו וכרי , וגף ה' נקבעי חרט אשר עבביך הרפת ה' זכור שאטר מה האהכבה-
 אתה צדיק ע"ה הנביא ירסקו ש"ש ררך ע5 חה , וגו' אשדיה עולם ה' הסדי טפסר התחילישא
 ימס ע"1 )נטרק למעלה שפירשנו כסו :"נ% )'רמש אחזך ארבר טשפמש אך אליך אריב כיה'

 תסטי המתפשמש הש"י הסדי להכחיש יכול שאיני יורע אני המשחיר זה רברי הם וכןסמ6מר(
 אוריע ר"ל , בפי אפונתך אחייע ודח- ולרור תמהי ארם לבס אחזם ונודיע ואפרסם תמידהשי"ת חסרי אשורר אני טה כ5 ועם , החהתונים בנמצאים הן העליונש בנמצאים דק ברוותעעל

 , מלההרעם פי אתשוך 5א עכ" אנל , אאה להכחיש יעכל לא כי בהם אשי חףורוזטדההקיום
 שאץ רואה שאני חה , ההבמחה תרעומות והוא האסונה מרת על אבל החסר סדת על%א
 כאשר כלומר , בהם אמונתך תכין שמש יבנה חסר עולם אסרתי כי בכל שוה תזאמונההקיום
 רוזחתונים הן העליונים הן החסר צד על סהשי"וז ונמשך נמצא העולם כל כי בלביחשבתי
 , השווי על בכלם ימשה והקיום שהאמונה החסד צר על נמשך שהכל שכמו ראוי ה"ה כןואם
 החסר אבל , בעליונים לוסר רוצה בלבד בשמים הוא ההסד קיום שהא אמונתך כי ראהואני

 עולם ער עברי לרור נשבעתי לבחירי ברית כררם שאסרתי מה כסו התחתונים עלהנכשך
אבץשרשים

 : גטסליס . בכתובם )6( נפרק
קיני
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 2מהטג כסו הסי בחסר נמצא הקיום אק כי , כן איט סלה כמאר טפך לדתי טנופי זרעראנק
 , בעליונים נמשך והקיום ההמשכה חסד איך לבאר הייזחלו , בעלינש הקיום רעקסרנטצא
 4מ השלסטם בתכלעס להטצטום עכוזם שעשטז ההסד פלא כלומר וו פלאך שמים ויחרוחימר

 הנבדליפ השכלים בכלל ר"ל , קדושים בקהל אותם ערו להם נטן שאתה רהיום שהשאמונתך
 בסוף טךץ אל אתה ני וטכירים מודים נלם בי , אותם הטניעים חגם לנלנלים עילת,2הם

 ירמה להן יערך בשחק פי כי כמוך חסר לעשות שיוכל לך דומה בעליונים ושאק רבהקרושים
 והארץ השסים צבאות אלהי הראתה נלם על אלח[ שאתה יודעים כלם כי , אלים בבני4ה'
 לבר, בעליונים אלא איט הקיום כי כלומר סביבותיך, שאספתך רואה ואני יה אסק כטק-יפאק
 תבל ארץ לך אף שסים לה ני הארץ אלהי לא בלבד השמש אלהי שאהה מצד זההגק

 " חפץ שאתה מה לעשותו נבודה עם זרוע לך וגף בראתם אחה וימין צפק יסדהם אתהומלואה
 ומשפפ צדק כי רצונך כפי הטבעקישטת

 פכוי
 צד על הנמשכים הדברים כל כלומר / כסאך

 נלם הת[ בטקום ומשפט צדק שקראם והם שישתנו להם שא"א הטבעים כדבריםהחיוב
 אפשט אי ודיוטת ההסד צד על הנמשכים הדברש אבל , כסאך סכון שהם השסים טןנמשכים
  לעשות שעכל בעולם נמצא אץ כי , לתתם פנקי יקרמו כן אם שא סלתך נמצא משם2דכח2כו
 על דגמשך שהחסר לבאר התחיל כך ואחר . המאטר כזה יו בפרק שנתבאר כסו זולתךחסר

 כן ועל , להשיית להויות היודעש העם טים נבחר ד,יותר בעם נמשך rPrPW ראםהמחתונם
 נריע בומבות בסו זה תרחנה כי לך להתית יציעים לוטר רשה הרועה יודעי העם אשריאמר
 ההאטת החסד להם שיטשך בלופר פנק- בא"י והקלטן רחבים הם הזה והעם , 5"ס( )טס5יסלו

 nff~ לפי כשסרט כס פסך פאורהנטשכים
 ויתהללו בצדקתך הרונו ויום כל בשמך ימלו

 תרום ברצונך וכי אתה עבטו תפארת כי מכירים חרם הצלחתם טבת אתה כי ויחיו קרשרבשם
 צבאם ח2ר וסננם הקראל סלך כי ר"ל וגו', מגנט בה' כי תסיר אומרים הם וע"כקרננו,
 גם עצטו על שאמר כסו לסלך שנמשח קורם נבכי ו[ז4 הס[ כבר כי רוד על ר"ל גבהי עלעזר שיתי ואמרת הנבטו ונתן שמואל ר"ל למסיריך בחזק דברת אן כי טה , מוולהו ולא סהש*ידכא
 המלבות לו שנפן אעזר אעי לזה ח[טשיןי יק(, 6' )מט4 עבדך דבה הרוב את נם האריאת

 ההיה לעולם זרעו וט' לו נאטנת ובריזי חסרי לו אשטר לעולם כי קרט הרום ובשמיעטו וחסרי השסטתי שאסר טהו , לו קישת להטת שבש נתז עי עליה ברכז לו נכרת דיהורווקסד
 וכסו כלומר , עולם יכת וכייח כשמש בחמציצים נצחי מלכיע שטוט[ ר"ל , טרי כשמשוכסאו
 שנגרת הברכז זכרית דכא דגה וער אצתו, יכוה דוד בפז טלכרד כן דעזחתת עולם ינתשהג"ח
 נשחק ועד אמרו הוא בזה רברס שזחלת , התרעומות זכע-ת הא גוילך ומכאן זרעו ועם הדרעם
 וקיש נאמן שהוא אותו רוינה אני ר,ירח או השמש חיש בשחק שנתת העד כלומר סלהנאטן
 אמאס זנחת אתה כי כן איט דור זרע מלכות וכהא הערות עליו שבא הדבר העולם ,סלה

 2דצא הוה ההרעומות ענץ ורשולים , מכו לארץ הללת עבדך ברית נארת משיחך עםהתעברת
nlawnח[ על המה איני )גג כלומראדם, בני כל בראת שא פה על חלד טה אני וכר המתרעם הלשק כפדבר אסר ההבפחה p3Vn טוהר נגרך, כאץ עידנא חלרי פה זוכר אני כי פצרי 

 2ןמלפ שת יראה ולא הקר[ 3בר מי כי טועמים שהם ימיו מספר אלא ארם לכל הנלוח שרק)נ(
 אל בהקש הוא התרעומות עיקך אבל , כלום מצרי תרעומות זה אין ולחה , סלה שאול סידנפשו

 שהשם בזה שירמה ואפשר , באמונתך לדוד נשבעת ה' הראשונים חסריך אח[ כי וחסדיךאסונהר
 ישע האנחני הטין יושלם ה-ו שעל כדי המשיח שיבוא לדוד  שנשבע דיה החסד יקייםלא

 טה אני זכר אסרו וזהו , לתכליתו עבי שלא צהר לבשלה נברא כלו שהמין נמצא ,הכליאו
 כי למות סופם שכלם אחר לשא תר,יה ברשתם כלומר אדם. בני כל בראת שא סה עלחלד
 rPN כן ואם השה אהר תושד לא בהייו נפשו נטלים לא ואם , מה[ יראה ולא יהיה גברמי

 בבושת אלא שיושג אפשר אי וכה התכלית כי , באספתך לרוד נשבעת ה' הראשיניםחסדיך
 אחד שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרח ברורה שפה עמים אל השי"ת יהפוך אז כיהמשיח
 התרעומתו ענק שהשקם ,ושקר לקטלה הסק מציאות נמצא הסשיח יבטן לא טום , נ'()05מס
 וכחי טומר , הכבחי תרעמה שהא האוזר התרעומתז להזכיר שב ההבטחה תרעוסווז הודואדמה
 האושת מנל סובלים שאס סה כן גם זכרי אטתך רעל חסרך על כוסף כלנסר עבדיך הרפתה'

 עקבווז חרפו אשר רבים עמים וכל ה' אהביך חרפו אשר שמך כבחי רבר על לחחי לךוראוי
סשיחך2ט4שים

 ממסר 6ל6 ס6דס %ל סג6ח ספין )ג( י"ל 116 מגדי. סעגק וס על טהס פיני)נ(
ט111 גסני כי6 ס6רס 56 סגלות אלס. כלומר ימס. : סקוס מ5ד גלומר 6ל6 עצתימ%
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 משיחך עקבות פירוש או 5"0 מיג ק"ו "2טע כי יעקבם %א נמו בשתו א"ר ייל ,טש"ך
 פירוש כי שנאסר ואפשר , פוב אחריתו דיה שלא דור בית מלכות על ויסח , משיחךאחרית
 וכן , רוד סיד א, ובקש אסר וכאלו עסו מדבר שר,-ה דחי אל כנוי שהו14 3'( 6' )פמ561דור שיבי מור ה' ובקש כסו עסו מדבר שהיה משיקע אל כמי דכא )ו( ה' אויביך חרפואשר
 בלהט שאתה עליך שאומרים רבים עמים כל חרפוך אשר ה' ארבוך חרפו אשר פירחיבכאן

 האל יתעלה )ש אסר כאלו יאמן, אסן לעלם ה' ברוך סיים תעה ישראל, אתיכול'להושןע
 יהטע או , כזה נרול הסרת אליו שייוחס סינן בר האומר כארם ג רב עלף המחרפים אלומחרפת
 הכלטן כעל בלתי זמן שהסג לעולם דבובות ומקו ברוך השי"ת כי הראשון הדרך לפיפירושו

 סקור יול שד"א אחר כץ תה , הפוכה על שטברכק בשם הדעה על אוהו שנברך הינצי)1(
 פע1לאן שנראה פועל כל כי חה , פוב לתכלית או %ב הא ממנו שימשך מה כלהפובטע
 פעל בקטה שנמצא רע שאתה שנחשוב ראה ההפחח טהשלסהע הסדרי נמעכלטעמסח-רת
 דמע לתקן יכל שלא מסט %טות אם ro~ rw כן לא שאם , פוב לתנלית הואמפעולותיו

 רצת ולא לתקנו יכול והיה בו שאסער או ההא ברע שאר שלא יריעה 'לחסרת אוההא
 או לליאור חה שיהזה אפשר אי השי"ת ובפעל , בכונה שתו עוסה אבל)ו(

 חסרי
 כי יויעה

 שד"א תשחר , ססט בכונה שנעשה נשאר כן אם מספר, את ולחבינהו כח ורב אדוניטגדול
 אוחו שנראה שסה שנאסר ראם והשלמות המוב בתכלית פעולותיו וכל נסור פוביתברך

 אמן אסר וויזה . ביה נשער לא ונאנחנו אלא פוב לתכלית הא רע ושלום חסבפעולותי
 אם אף פוב לתכלית ה% הכל ספק בלי כי , הפובה על חמן דמעה על אמן כלומרחטן

 ! בזה אנחנו נשץרלא
 הרע אל ישתכח אם , הפוב אל או הרע אל שישתנה אם )6( פשתנהי הדץ שאם תוספת, ולא חסרון יקבל ולא ישתנה לא אשר הש הנסי הטוב נאפרק
 סתפעלהצ הם השפלות דגטצאות כל שהה ולמה , חסרק ולא תוספת יקבל שלא מבואר האהיה , גסני פוב היה לא הנה )3( הפוב אל ישתנה סגם , להינתנות ינול שהיה אחר גםהי מובאינו

 ההפך טצר אם כי יבא לא וההתפעלות ההשנף ן בטן נטצא ההפכיווע להיות תסירומשתנוע
 כמורכבים בעצמו בו ההפך ואהיה הן , הפכו טצר אלא סדוסהו %א סעצטו יתפעל לא הדברכי
 פשושים שהם והאווי כמים לו חוצה או , לאה זוק הפכים הם שבהם שהיסוףות )3( היסתיעפן
 על מהם האחד כשיתגבר ההפכים שסררך לפי אליו כשיעה-,ב מ( טחברו מתפעל אחדופל

 טורכביפ להיותם יום אל סיום משהנים  השפלש הנמצאים הי הצר וטוה , יכלתו כפיהאחר
 לוכחן אשא במורכבים הנפצא ההשתנס בסבת כי שתשב סי בקדפונום עףיה עד ,מהפכים

 הנטיים הסתר סי אל ומסוו אפשר שאי כסו אחסול, ערצה הדבר הא שהא דבר שוםעל
 אתםי בכאן שהם אאם הם המש אלו 1ל1טרתסוף

 ותו אתמול של שהמים אפשר כבר כי ,
 אפע48 סתסיר בשנוי לקיוטו משל דרך על ראובן כן , בהפך או סרים יהיו והיוםמתוקים
  נמשכות המדת כי , זה לפי משתמת סדותיו ושהיו אתטול שההד מסר היום מזגושתמתנה

 הררך ועזוז כעסן, ותזהה הכעס עליו יגבר ספק בלי רחעח חם לבו שטזג מי כי הסזנ,אחר
 השפלים הרברס בכל חק , אתסול שהיה אותו דגום ראובן אין אח ולפי , הפדטעבמחשר

 ואמצא אפשר אי , נטור פוב בהם שימצא wea" 14 בהם טתטיד השטי להיותהסחיכבים
 אלט חוששין היו %א קיש דבר בהם ואין משתנים להיותם הזה העקם טובה מבזיםחיתם דוסי בן חנינא ורבי כאליהו ושהסידים הנביאים הס יזה , החיים ברבר אלא נסורפוב
 הצער לסבול בוחרים והיו , בו נמצא השנוי שאע קים יבר שהא לנפש המיועד הרוחניבדבר
 עו"ש כסו הצער אחר להמצא התעטג שדרך טדעש להיותם , תענה 14הו להשיגבעבוע

 סדרךשרעדים

 :בו
"( 

 מרסו 6סר ר54 0סס, 56 עטי 610
 ~Sh יתע05 )ס( : מסימך עקגוט % ס03ר6סון 5פ" מס6"כ סס"י 6ת מחרסק מסיו סעס56
 ר3 שוי ס56 יוזע.05 לגומר . וכו'ממרסא
 5עי5 נשג מזס עיט . וטד 0רעס ע5 16ט1סנגרך 1ר16י )1( ! וכגידו יסנש ס65 עד 66ממרסות
fiD~עמס 536 מ( : סמ6מר נמס telfi 03טנ . 

 ו טנ0מפיוס

 610 לרמך ע5 וט/ סיסחנ0 אם )" נאפרק
 oe סיס מ3' 6ט7 ע5מסחר

 מאטר . גמור טו3 סיס 65 030 )ל( : וכו'סיטטג0
 %כ 6חר טוריות 56 156 מסטורות 5ססטגותסי3ו5
 ס0יסו7חש )ג( : סגמר סטר סיגו " 06100מ3
 ומסותם s;ihn- 0ו6 ו5כג . 0סכייס מסס03ס
 : נוס וטוגת OPDt 56 11po ממיס %סעס
 0ס ססמיס לע"ס ע49מ . 56יו 3סיתקרג)ץ(

סטטים
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העכךים נא פרק רביזףאאמרמפר845
 וההפטר ההפסד אחר אם כי תמצא לא ההיה כי , הבעץ בסור האחד להמצא ההפכיםמרז
 אס כי הבא לא. הטעלה מק , הנשבק אחר אם כי רמ2סחה תבא לא וגק , הועמה אחר אםכי

 השפיע אע והשפלות הצלות בתכל'ס בהצרים ישראל ככוהיו כי תמצא ו*ה , השפלותאחר
 אשר עסי עני את ראותי ראה הכתוב אמר , חהכבוד ההתרומסא צאת יהברך השםלהם

 שתמצא הודהה פבע דרך על הה ג'( מ"מ תי סצרש טעני אתכם אעלה ואומר ונעבטצרים
 ךק דירנו צמיחת ולא הביצה צרית הפסד אחר רק האפרוק הוית תמצא לא כי , ההפסדאחר
 בתכלית האומה העת אחר רק ראומה והצלחת הישועה תטצא לא וכן , הגרעין צורת הפסדאחר

 רהטה גש5( אטיס צסהה תוציא כארץ כי הכתוב שאמר וגהו , ההפסד אל הרומההשפלות
 והרלא ההטפלות תכלית אחר ובהלה צדקה יצמיח אלהים ה' כן הגרעין צורת הפסר אחרלומר
 המנוהה בקשת )ס( החכם אמר היגיעה, אחר אם כי תבא לא המנוהה וק , ההפסד אלהדיפה

 כוסף יששכר שוויון לפי לוסר הרצה ן מיס( )נל5סימ וטן' לטבי.ל שכסו ויה נעפה כיהארץ
 יגע וזהמה כלומר לסבול שבטו נמה בה להתענג טובה הארץ כי וראה והתענוגהמנוחה
 ארמיז לקח ג"כ להתענג שיוכל וכדי , כך אחר לנוה שעכל סטון לו ויהוה שישתכר כדיתמיר

 מטחה וירא רבה בבראשית אמרו ורזנו , שבד לפס והגי חדר , סם מהם נותן שיהלעבודה
 כן  ומאומר ונראה , וכו' ובמצווה בתורה לסבול שכסו ויט ארץ יירשו לעולם שנאפרהח.ים ארץ אלא ארץ ואין נ'( )5יוכ נח יגיעי ינוסו ושם שנאסר העוה"ב אלא מנוהה אץ טיבכי

 אסרו '"נ( נ' 1 בניראל יעשה פהלדעת
 ישחז וסבם עחאתנאמף

 מאר חושק דנה שהטשכר לפי כי ויאמר , העשיב למטחת אלא הכתוב בה שהופחאפשר יאי לוילנהצ; יששכר
 נינאם אטהי מוב תעטנ ואין בעוה"ב אלא אמהית מטחת שאק וראה ודוזעטנהמטחה
 , ובמשת ובתורה בחכמה בעמל אלא שיחטט אפשר אי ההחש והתענוג חהמנחקה התחםבארצות
 בחכמה לסבול שכסו נטת , והצער העמל אחר אלא יושג שלא תעטג כל סדרך ,wnaבכו

 וסיבותיו העג-וז תענעי כ כ תה , בלל בו דבק רע שאין רגמור הפוב והם שנויבהם
 ומאמר , לו מסוך או מ( עטו הפכו 9( ימצא מהם אחד שכל לפי , תסיד בהם רבק הרעימצא
 מה כי כלומר וע"ז( י"ס )מסני מתז דרכי ואחריתה איש לפני ישר ררך יו2 ע"ז סעורושלמה
 פוב שהא מה ברבר הארם הנשוב פעמים כי כן אינו טוב שהוא הארם אלשידומה

 שמריריה לב יכאב בשחוק גם ואסר לזה ראיה חהבהש , סיר אליו נמשך הרע שצא ההואהמוב ובסי
 טתענג אדם שכל לפי , טוב שהא בו ישפופ אדם שכל השהק אמק כי יאמר תוגה,וכטחה
 יתפשטו והשחק בשמחה כי הה , תבה השטחה השהרינו ן לב כאב ליףי הארם את יבשבו

 ימשך לא העוה"ב  תעטגי ואלם ' . סה- דכא יבא ולוה , הלב ףתקיר לחכן תצאוהרוחא
 אין ולאה , הפכיות בהם ואין רחצני דבר שהם לפי שנף ולא רע ולא צער שוםלהם
 ו% י סבק הפי כי להיית ' %דבישסםשגבגוםפ:ךמדיי~:ייץ ליבריפ יסשך והחסרק והשמי והערר ההפסד כי חק , העדר %א ישטי ולא הפסדבהם

 ץ הפכעת בהם שאץ לפי ,עת י ,ן ה ףקבו רגלגלש טזקייסו 1*ה ,סרפכיות
 צפית יקבלו %א קצתם אל קצתם ובהפכו אבל יתגרשו לא ההפד בעצמם ונהם לפיוהסודות
 רחוקים )מ( בהיותם והחיהז העלסות צחות וקיבלו יתקיימו והסורות פן והטורכבים חיוביות,השלמות
 ההיא והצורה , הטקובלות החית צורת מעלת הגרל השוף אל המורכב שיקרב פה וכל ,שההפך
 בו אשך ההפכים כויות ירוה חה , ההפכיות מן רחוק שהיטה מה כל במורכב ותעמודתתקחם
 ישחית דמע דגה החום יגבר שאם , שוים בטורכב *ה4ר חיקור ההום שעזיו בענץ השוף עלטתנסלש

 על מהם אחר יגבר שלא בענין מתיחסים שיהיו ראתן ההפכים שאר וכן , בהפך או ויפסירהוהקהי
 וברזיותם 4תו לנצח בחברו שיש הכח כפי חבירו את לנצח כח מהם אחד בכל הההדאבירו

~e9Dan?41עום

 . לו סמוך 16 )1( : סמירכניס כגון . עמו De(1 )0 56וסס גסיחקרג מ"מ מהכביס ו6יגסססוטיס
 5ו ע5 גסס . ממסך רמוקיס )מ( ויגויר: מיס גטן נקמת )ס( : סטיר מן מעפע5יס מס 5ויס5ויר
 מסויי ו גחט5ס יניעס סוס נ5י ג15מד . כמגוססשמנומס



 8אקצב העקלים נא פרק רכיו שמך0פר

 האחר על האחד יתגבר ההמכסה תמחא וכאשר המה-כב יתקיים הברר fv זטסכימיםמעמלים
 אשר ההפכים מהיסח-הן אחר בכל הנמצא חשעח שהכח זה לפי נטמא , המורכביפסר

 מהגברות , המורכב גחם סבת הית אותו מנצח שתבירו כלשעור תבירו את לנצחבסת-כב
 ההשחתה סבת רוב הררך ע, שלא האחר על טהסשזד

~Dtnrn 
 אמר ופה הררך ועל )ע( ,

 הטורכב וקיום הוסטה סבת הבא שלום יקיא ההפכים בק ההסכמה כד , רע ובורא שלוםששה
 )תקיים קצתם עם קצתם ברעוב המתחלפים האנעים שבהסכמת כסו היצא, השווי sw- זמןכל

 הסדות שאר וכין ההמפזר הכילי ובין והסכל הכעסן בין ההסכטה  כשתטצא כי , כלוהכלל
 שחבירו כסו חבירו על להתגבר כח מהקצוות אחד בכל כשטיה הה , המעלה תמצאההפכיות
 ה' יוק לץטו עת דף הכתוב שאטר חוו , והשלם העום סבת יהיה זה כי ל( עליוטתנבר
 ולא , לעסו עוז וי שיתן להשם מתפלל היה הא כי כ"ס( לפסיס בשלום עמו אחיברך
 , והמריבה הקמטה סבת זה זיויה וישחיתהו האחר על האחד שיתגבר בענק גדול העתשעיה
 ינבר %א בימהם ההסכמה שתהוו כדי , בשלום עמו את שיברך בעמן ןה להם שימןאנל
 תקרא הזאת וההסכמה הפהיהא. ויבא המעלה שתמור בענץ האחר. על מהקצווהאחר
 בו אין ההא שהתענונ על להורות , שלום בשם הנפשי הרוחני התעניג יכונה ולזהשלום
 התנגרות מבלי האנעים בין ההסכסה על יונח שם ובהשלום כמו , שמד לא ולזההפכיות
 כתות שלש העולם מן נפמר שהצדיק בשעה ע"6( א"כ דף ולחוטט ארז"ל , האחר "להאחר
 אל תג"א טותה הכתוון אמר וכן , שלום יבא אוסרת אתת לקיאתו יוצאץ דשרת מלאכישל

 וטף בשלוםאבותיך
 , ההפכים~ הטורכבים ברברים הקיום סבת הוא ומהשלום כמו בי תה ן

 שלום הנפוצי התענוג יקהא הפכיות סבלי בעליונים להדבק סוכנת הנפש כשתהיהכן
 הקיום להם לתת לצדיקים סבמיח שהקב"ה שההבמחה נמצא וכן הקיום, עללדירות

 שלום בתתי את לו טחן העי צתם ש יתברך השם אסר , שלום תקראוההתמדה
 וקיום ההתמדה הצלום פירסם ידוה אליהו זה שפנחס האוטרת הקבלה ולפי , כ"ס()נמונע
 ההפך יגבר שלא בענץ ההפכים מיסודות בץ ההסכטה כשתתסס" יהיה הה , בגוףלנפש
 הכתוב WWt1 , ההפסד סבת הטור השלום שהטו האת ההסכמה ועם , האחר עלהאחד
 הנה משם טן , זה על יורה נ'( )מ65גי והשלום החתם אתו העעה בריתי ?ליו ישנאסר
 , ונפש בגלי קיים עךין אליהו היות על ירה ג'( )סם ותביא אלוץ את לכם שיחאנכי
 פנחס אל המיהיר השלום יוכה אלהיו פיעו פנחס כי ואומרים מרוע החולקש דעתולפי
 הכתוב שחכר מה זה על וטרה , הפך בו שאץ הבא בעולם הנפש טנוחת שלום אלרומז
 הזה בעולם הרשעים חיי ואץ גי'( מסט": לרשעים אלהי אמר שלום אין הרשעיםבעונש
 בעלם ספק נלי הנפש שלום אל הרסת אבל , הצדוקים טן עתר והרתיקם השלוםנעדרי
 שעיקר ולפי , לחט( לטס5יס תהיתה לאוהבי רב שלום נאטר שעליו הפה בו שאיןהרוחני
 )טכס אמרו יתברך השם אל ז"ל רבותינו כנחיו הפכיות בו שאט דבר על נאמר השלוםשם
 שלום וף לו ויק-א שנאסר הה2 ברוך רקדכם של שמו שהוא השלום  ערול  b"P)  ו'דף

 בהם שיסה עליים ותהם מצד העברך זולהו שועמצאים בעבור כי תה , כ'נ( 1')טוססיס
 בבחינת מופשרי עלתו בבחינת מחוייב ההא הראשון העלול כי תאמר כאלו , מההפכיות
 מציאות אפשרות בו אין יתברה האל אבל , צר סכל בשלום שיתאר אפשר אי ייזה יעץמי
 הפכיות צר בו ידומה לא כי שלום יקרא ולזה , צר סכל המציאות טחייב הוא כי ,כלל
 בעולם הרוחני התעטג אל רומז השלום 'ולהיוון , החטת שלתם מציאותו הטה וליהכלל,
 שלום לד השם כהנש ברכת בסוף שמכר הא בעוה"ב , השכר סבת עןעאבעתיו הגוף שלום ואל , לנפש own עקר שהא העוה"ב והא ההפך מן רחק שהאהעלצן
 על וזקנך אלץ4 פניו ה' יאר אמר כך אחר , חטמירהם הנשמיש הקנינים הצלחתעל והטמרה ה' יברכך אסר בתחלה כי , ובעחה"ב בעוהץ השלום סעי שני אל לרטח יץהמדנת
 ו'( )מט5י אור והורה מצוה נר כי שנאסר 714 שנקראו התזרה ושלמזת דוהכסההצלחת
 הצל"ש לומר רהטה מתנגדות ההצלרצת אלו ששתי ולפי , '4נ( )סטט בעיניך חןאטצא oi_? אדעך סשה אמר השכלי השלמות אל רמז ויחנך מ'( וקסקט פניו תאיר אדםחכמת
 ולשכר הנפש שלפות אל סבות שהם והתרה החכמה שלמות עם רגשייםהקניכם
 עחחריך לרמח , שלום לך ףשם בסוף אמר , יתברך השם בעיני חן ולמצוא הבאהעולם

אלשרעדם

 זס גי )י( : ויעגין 5זס נ16וו נשג 610 גי סמ6מר 6טר ידרך זס 1ט5 )ט( : 1ס51ך סמכ6ר כמוסס1וי
 תוכרטוס ש"*סס גי . וסלבס סקיוס סנט יסיס מוט יו נפרק 5עי5 טזס עיט . וגו' מוסעומס

5שסגיס
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העסקים נא פרק רביעימאטרספר884
 כה הפכית כחתן טשתי מורכב האדם מאשר לכ( כי ההנהני דיקלום להשע השלוםאל

 ביניהם חהסכסה שלום בועות לא אם האנושי השלטות שיושג אפשר אי נפשיי וכחח5ךי
 הרוהגי שרוטכר ולפי , הרסוני השלום יושג כך ש"י , לו הראוי חלקו מהם אחד לכלשינתן
 מזה ליה בפרק שמכר כסו הפוהלם החטר צר על אלא שיושנ אפשר אי הנצחייהנפערי
 על למסח ואב"כ , אליך פניו ה' ישא אטר הדב , פנת נשיאות להזכיר הוצרך ,המאסר
 טובכן כל עוצית כי לרטה , שלום לך והשם אטר הפנים מנשיאות הנמשך הרחצניהשכר
 ' עזו הסלך דוד אסר וכן , שלום שנקרא לנפש הרוחני השכר הוא האדם למקשבעולם

 ! שלום לאיש אחרית כי ישר וראה תם שסר לז()חס5יס

 : מושיעי אלהי בעזרת * הרביע המאמרמליק
 י דוים ייצר אלהי בעזרת . העקרט ט8ר נשלםתם

שרשט
 : ס"זס נסיוק ס"דס. ממסר )כ( : 5טגיסס סממ51ע סורך ע55ססכיס

 ן הרביעי מאמר סיימתי . ישעי אלהיבשרת
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