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

מוהנבוכיםחלקשניפרקכס

עם או אבדן אומה נדווה ,יסרסו כלשק ,שהכוכבים נפלו,ההשמים אברווזגגי
ו ,ור,,טכהט קררה,
והארץ חרבה העשה,חירבהמכיסא באלו ההשאלות ,וזהכמו שטומר אצל הערב,למישימצאהו
צנענדולנהפכושמיו על ארצו ,וכןכשיספר בהתחדש הצלבת אומה יכנהו בתוספת אור השכהו
והירח והתחדש שמים והתחדש ארץ ,וכיוצא בזה ,כסו שהם רטנה לומר הנבטאים כשספרו אבדן
א"צ או אומה או מדינה ייחסוענינו כעס והרון נדול לבוראיתעלה עליהם,וכשיספרו הצלחתעם
נ שמחה וצהלה ,ויאמרובענין הכעס עליהם,יצא,וירד ,ושאג ,והרעים ,ונחןקולו,
ייחסו לשםעני
יויאמרונםכן,צוה ,ואמר ופעל,ועשה,וכיוצאבזה כמו שאספר.וכןכשינידהנביא
והרבה כמוזה,
עלאבדן אנשי מקום אחד ,פעמם יחלוף מקוםאנשי המקום ההוא בסיןכלו ,כמו שאסרישעיה,
ורחק ה' את האדם ,והוא רוצה לומר אבדת ישראל ,ואמר צפניה בזה והכרתי את האדם מעלפני
יעליהודה ,ודעזה נם כן ,ואחר אשר ספרתי לשונםבכלל ,אראך אמתתווסופתו,
יעייד
האדמהונט
כאשר שלחו השם להנבא בהנהץ מלכות בבל ואבדת מנחרים ונבוכדנאצר הקםאחריו
אטרישעיהו
בהפסק מלכותו ,והתחיל לספר במפלתם בסקס מלכותם והיותם מנוצחים ,וטהשישינם מןהרעות
המשעות לכלמניצח בורח מתנבורת החרב ,אמר כיכוככי נשטמים וכסילותם לאיהלו אורם חשך
השמש בצאתו הרחלאיניה אורו ,זאמר בזה הספור ג"כ 1עלבןשמיםארניו ותרעש הארץטמקומה
י חושב ששום אדם הניע ממנוהסכלות והעורון ונמשך אחר
בעברתה' צבאותביוםחרוןאפו,ואינ
ונשומיההשאלות והמאמריםהספוריים ,שיחשובשכוכבי השמים ואור השמש והירח נשתנו כשנתצה
מלכות בבל ,ושהארץ יצאה מטרכזה כמו שזכר ,אבל זה כלו ספורענין הטטצח שהוא בלא ספק
קנאהכלאצישחרות,וימצאכל מתוק סר,וירמהכלהארץ תצרבו,והשמיםנהפכיםעליו.וכן כאשר
י
ההחיל לספר מהשהניעאליועניןישראלמן הדלות והכניעהכלימיסנחריב הרשע במשלועלכלער
יהודה הבצורות ,ושביםוהננפם והתכףהצרות עליהםמאצלו ואבדת ארץ ישראל כלה אזבידו ,אסר
פחד ופחתופחעליך יושב הארץוהיה הנס מקול הפחדיפר אל הפחתוהעולהמתוך הפחתילכד
בפה,כיארובות ממרום נפתחוירעשומוסדי ארץ ,רהטהתרועעה הארץפור התפוררה ארץ מוט
התמוטטהארץ ,נוע תנוע ארץ כשכור תו' ,ובסטך זה המאמר כשהתחיל .לספר מה שיעשה השם
במנחריה ואברת טלכותו הרטהעל ירושלים ובשתיבישהו השםעליה ,אמר ממשל ,וחפרההלבנה
ובהנה החמהביטלךה'צבאות,אטנםיונתןבןעחואל פירשאלוהדבריםשירהט נאה,ואמרכיכשיקרה
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חזקיהו ,אטר טמשל שאור השמשוהירחיוסיף,כי כמו שזכר על המנ
תמצאוזצהחתשסיאדו,רהשבחי
שהאדם כשתסצאהו
וישוב חשך כערך אלהטנוצח,כן אורםיוסיף אצל הטנצח ,ואתה
צרה נדולה יחשכועיניו ולא"ך אור ראותו ,למה שיעכרהרוח הרואהמן הסותר העשני ולחולשתו
ומעוטו ג"כ לרוב האבלוריעקבץ הנפש ,ובהפך עם השמחה והתפשם הנפשלחוץ ונוך הרוח יראה
האדם כאלו האור מוסק)על מה שהיה ,אמרכיעם בצית רטבבירהטלים בכה לא תבכהוכו' ,וסוף
המאמר והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמהיהיה שבעתיםכאור שבעת הימיםביום חבוש ה
את שבר עטו ומחץ סכתוירפא ,רשלהקים כשלונםסיר סנחריב הרשע ,ואמנם אמרו כאור שבעת
הימים ,המפרשים אמרו
רוצה בוהרבוי(נ)כי העבריםירבו בשבעה ,ואשריראהלי שההר
וני
הת
שכ
רומז אלז'הימים של חנו
הבנע אשרהיובימי שלמה ,אשר לאהיתה מעולם לאומהמעלהוהצלחה
ושמחתהכל כמושהיתהבימים ההם ,ואטר שרוסמותם והצלחתם אזיהי
ו כמו השבעת הימים ההם,
וכאשר ספר אבדןאדוח הרשעה אשר היו מציקים לישראל ,אמר,וגולליהם יימלכו ופנרההם יעלה
שם 16ב
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יעליסו

קרשקש
הטפה נזה שהענין נטשךגרגריישעיה בעשיית ההשאלוה וההטשלים הרבה וברבריזולוע א'טנסמאכל כך :מ)גיהעבויט
ירבו נשבעה ,ר"ל גסספר השבעה:
חסר
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באשםשמטו הההם מדמם עמקו כל צבא השמים ונגולו כספר השמים וכל צבאםיבול כנכולעלה
מגפן וכנובלתמתאנה,כי רותה בשמים חרבי הנהעל אדום תרדוגו',והתכוננו אתם בעליהעינים
הישבאלוהפסוקים דבריכופק אויביא לחשוב כשהוא תארהעניןישיג השמים .ואםזה(נ"6אין,ס)
יאם משללהנתץמלכווצםוסור סתר השם מהם,והשפלם ושחות(ג"חושפלוים)גדוליהם במהרהוקלות,
כ
וכאלו יאמרכי האישים אשרהיו ככוכבים בעמידה וברוממות מעלה ורחוק טן השנוהנפלו נמהרה
כנבול עלהמנפן וכנובלת מתאנה ,זה מבואר מאדואיןצריך לזכרו בזה המאמר כ"ש להאריך בו,
אלא שהביא ההכרחאליו,להיותההטון ואףמי השיחשב בהם שהםסגולות,יביאוראיה בזה הפסוק
ן באי זהענין נאמר ,אלאכאלו הואהנדה באתנו
מבלתיבהינהלמה שנאלפניו ולאחריו ,ולאעיי
בתורה על דברים יארעו לשמים באחרית הימים כמה שבאתנו ההנדה בהתהוותם,ועוד כאשר
התחילישעיה לבשר את ישראל באבדת סנחריב וכל האומות והמלכים אשר עמו כמו שנתפרסם,
והעזיםבעזרת הש"י לאדבר אחר ,אמר להם מחשל ,ראואיך נסקו השמים ההם ובלתה הארץ ההיא
וימות מישעליה ואתםנעזרים ,כאלו אמר שהם אשר מלאו את הארץ ,והיה נחשב בהם העמירה
והקיום כשמים ע"ד טומא ,אבדו מהר וכלוככלות העשן,ועניניהםהקיימים כקיימות הארין יאבדו
הענינים ההם כאבדת הבגד הבלה ,תחלתזה הענין ,אמרכי נחם ה'ציון נחם כל הרבותיה ונו'
הקשיבואליעטי תו' קרובצדקייצאישעיוא' שאו אל השמיםעיניכםוהכילמעוולםאל הארץ מתחתכי
תהיה וצדקתי לא
שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תכלה ויושביה כהוכן ימותון וישועתי
תחת
 .ואמר בשוב מלכותישראלוקיומו והתמדתו ,שהשםיחדש שמים וארץ,כיכבר נמשךזהבדבריו
שישים מלכות המלך כאלו הואעולם מיוחדלו,ר"ל השמיםוהארץ ,וכאשר התחיל כנחמות ואמר,
יכסיתיךלנטוע שטסולימוד
אנכיאנכי הואמנהמכם ,ומהשרסקבזה ,אמר ואשיםדבריבפיהובצליד
ארץ ולאמר לציון עמי אתה .ואמר בהשאר ה
המשהקמלכות לישראל וסורומן הגדולים המפורסמים כי
ההרים ימושווכו' ,ואמר בהתמדת מלכות
ושלא תנתיןמלכות ישראלאחרי כן אטר לאיבא
עוד שמשךוגו' ,ועודבי ישעיההנהיג דבריו על אלו ההשאלות הנמשנות למישיביןעניניהרברים
וספרעניניהגלות ופרטיהם ואח"כ ספרשובהמלכות והמחות האבלכלו,ואמר ממשלאני אבראשמים
אחרים וארן אחרת וישכחו הראשונים וימהה זכרם ,ואח"כ ביארזה בדבקות המאמר ,ואטרזה אשר
אמרתי אברא,אני רוצה בו שאניאשימכםבענין שמחהתדירה וחדוה מקום האבל ההוא והצערולא
יזכר האבל ההוא הקוים ,ושמע סדר הענינים להדבק הפסוקים המורים עליהם איך כאח תחלת
ההענין ,אמר ,חכרי ה' אזכיר תהלות ה'ונו' (סטס'ג) ואח"כ ספרחסדיוית'עלינו תחלה,
פתיחת,
י עולםונו' ,ומה שדבק בו ,אח"כ ספרמריינו ואמר ,והמה טרו זעצבו אתרוח
וינמלםוינשאם כל
מ
י
קדשו ,ומה שדבק בו ,ואתר כן ספר ממשלת האויבים עלינו צרינו בוססו מקדשךהיינומעולם,ומה
שדבקבו ,ואח"כ התפלל בעבורנוואמר ,אל תקצוף ה' עד מאד ,ומהשיבק בו ,ואה"צ
ז'כראופני
ו
ג
ו
,
התחיבנולרוב מה שנונענובו שנקראנו אל האמתולא ענינו ,אטר נדרשתי ללא שאלו אחרי
כה אמר ה' כאשרימצאהתירוש באשכול ,ומה שנדבר כזה ,ואח"כ
כןיעד במחיל
לאשרההומגסרוהנמויםואמ
ואטר;יהנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו ,ואח"כ מסך לזה זכרו שזאת האומה
יעד רע
יתקנו אמונותיהותהיה ברכה בארץותישכח כל מה שקדם מאלוהענינים המתחלפים ,ואמר דברזה
מיונז,ולעבדיויקרא שם אחר אשר המתכרך בארץיתכרךבאלהי אמן והנשבע בארץישבע באלהי
י שכחו הצרות הראשונותוכינסתרומעיני,כיהנני בורא שמים חדשים והארץ חדשה ולא
אטןכ
י אםשישווגילועדי עד אשראני בורא,כיהנני בורא נען
תזכרנה הראשונותולאתעלינה על לב
כ
ירושלםניפה ועמה משושוגלתיבירושלים ונו' ,הנה כבר התבארלךהענין כלוונגלה והואכי כאשר
אמר,כיהנני בורא שמים חדשים והארץ חדשה ,פירש זהמיד ואמר,כיהנני בורא את ירושלים
נילה ועסה משוש ,אהר זאת ההקדמה אמר שעניש האמונה ההם והשמחה בה אשר יעדתיך
יהאמונה באלהים והשמחה כאמונה
אני שאבראסוימלאו את הארץ כמו שהםעומדים תמיד,כי
ההיא הםשניענינים ,א"א שימורו ולאישתנולעולם מסה שהניע אליו; ואמר כטושענין האמונה
אפנדי
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ההש משמהר כה אשרפגרתישימלאו הארץ ,תמידיםקימין ,זכןיתמיד זרעכם ושטכם,והוא אמרו
אחר זה,כיכאשר השסים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושהעומדים
שהםלפני נפארםסהא'ועו',כי
ן אלא
פעטים שאר הזרעולאישאר השם ,כמו שתמצא אומות רבותאין ספק
יו
מזרע
שלאיודעו בשם מיוחד אכלכללה אותם אומה אחרת ,חוזהנ"כ אצלי הערהעלנצחות התורה אשר
בעבורה ישלנו שם מיוהד ,וכאשר באו אלה ההשאלות בישעיה הרבה מפני זה פרשתים כלם,
וכבר בא מהם בדברי זולתו אמר ירמיהו בספור חרבןירושליםבעונות אבותינו ,ראיתי את הארץ
והנה ההו ובהו ,ואמר יחזקאל בספור אבדת מלכות מצרים ומיתת פרעהעליד נבוכדנאצר אמר,
וכסטני בכבותךשפים והקררתי אתכוכביהם שמש נענן אכסה וירח לאיאיר אורו כל מאורי אור
בשמים אקדירםעליך ונתתי חשך על ארצך נאם ה' ,ואמר יואל בן פתואל בארבה העצום אשר
באבימיו אטר ,לפניו רגזה הארץ רעשו שמים שמשוירח קררו לפניו וכוכבים אספו נגהם ,ואמר
עמוםבספורחרבן שמרון ,והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור והפכתיחניכם וט',
ואמרמיכה באבדתשמרוןנמשך עלהמאמריםהספורייםהמפורסמיםהירועים,
י הנהה'יוצאממקומו
וירדודרךעלבמותיארץונמסוההריםבו' ,ואסרחניבנתיצת מלכותפרםומדי,כואנימרעיש אתהשמים
ואת הארץ אתהים ואתהחרבה והרעשתי אתכלהנוים ,ובצבואיואבעל אדום ,כאשרדעעחיללספר
איךהיתה חולשתהאומהושפלותהמלפניםוגויותםמנוצחיםנגפים ,ונעתר ה'לעזרםעתה ,אמר הרעשת
ארץ פצמתה רפה שבריהכי סמה ,ואמרעודבעניןשאנחנולאניראכשימותו האומותויאבדולהיוהנו
נשענים עלישועתויתעלה לא עלחרבנווכחנו ,כמ"ש עםנושע בה'מנן עזרך ,ואמרעל כן לאנירא
בהסיר ארץ ובמום הרים בלבימים ,ובאבמפורמביעתהמצריים ,ראוך כנםיחילו אףירנזו תהומות
ק%רעמךבנלנל וכו',רנזהותרעשהארץ,הבנהרים חרהה' תו/עלהעטןבאפו,וכןבשירת דבורה ,ארץ
רעשה וכו' ,ובא מזה הרבה ,ומה שלאאזכורממנוינשאעל מהשזכרתי .אמנם טאמר יואל ונתתי
טופתים בשטים ובארץ דם ואש ותמרותע"ע ,השמשיהפךלחשךוהירח לדםלפני באיום ה' הנרול
והנורא,והיה כל אשריקרא בשם ה' ימלטכי בהרציוןובירושלים תהיה פ
י
לל
שצ
תלתיטנוהנבו' ,ועהלטויברוא
ים
שהוא מספר סיתתסנחריב עלירושלים ,ואם לא תרצה זהיהיהספורו סי
ומנונ
בימי סלך המשיח ,עםהיותו ג"כבלתינזכרבזההעניןאלארוב ההרג משרפתהאש ולקות המאורות,
ואולי תאמראיך יקראיום ה' הגדולוהנוראיום מיתת סנחריבכפירושנו ,הנה תדעכיכליוםשתהיה
בוישועה גדולהאו מכהנרולהיקראיוםה'הנדולוהנורא,כיגדוליוםה'נורא מאדומייכילנו ,םוהענין
אשר נלך מניבו כבר התבאר ,והוא שהפסדזה העולם'.והשתנותו ממה שהואעליו ,או השתנות דבר
מטבעווהמשכו אלהשנוי ההוא ,הוא דבר שלא באאלינובזה דברינביא ולאדבריחכמים ,ועורכי
אוטרם שיתא אלפיהויעלמא(ד)וחדחרובאינוהעדרהמציאותלנמרי ,ואמרו וחדחרובתורהעל השאר
הזמן ,וזה עוד מאטריחיד (ס) והואעל צורה אחת ,ואשר תמצאלכל החכמים תסידוהואיסודיעשה
ממנו

אפף

שם מדב

גגססוונ5יורוסיכר ס"חוגי ,וחג'טיסיםסרחכמס גפסססגי
טטרbיSי' 1זססילקסיוגייפי
י
גיטסיט
ססניעלוזסמחלקסטומגסו" ססו6מקמיןסךכר סייסיי
ן גו סרק סלל ,וזעו
מר

"ח
ן גו כ,%ס"1
י
מח
וגימס עגיגיס ,וגעס
"ר
נו
וס
"סר"
י PDD
רל1סס"מיס
ס סגזכר
שמגס"ת
יעתד ורעגס
גגזיספגיחג"י
ג"מוגת סססיסלםלמס הדס גגנדמדםויעתוךורעיטר"ל

קייק לעל לעולס יסים לססכלייס ~ ,סכ' ס'סיס
ן ס6ר סיתותווס
סס
ול
ססיסר"לקיים לעו
ל"זסל6יתערבוגי
"מרו 1סמגס :חס סערס 56לי פלג5סיוח מתרס.ר"ל
6חר סרס יסר6ליסיעסייס לעלס  06כן ססיקייתו

ס'3 0

ריסס6מיגו
סר
:ot)t)Pזמןיספיר הפסס וספכ .0ר"ל 6ס
ססגי סג6יס ססס ג"פהססיסימטלס  o)atלסס פוס גדד
סמירססיךויפפוייסלזלל(ט ליסר*לo~tpלטויסוסלקיסיססלי,ורסיי
סס לע"ס
יחער3וכין סנר  nintboלסו
"ס 56לי תמוח סח~רס .ר"(
וס
(ר
ע
שמר וסמכם :ח וגס מ
"מר סססיסרבליסיס  ottpלעולס "6ס ס0יקייפו מסורס
סיסל 6יקייפוס סרס'סיס פסענה3יןסי
ר לאופוס 06כן
' .ל'ל
יסורס סייסיגריס :טואיין 6סרילך סיגוויו
ו גל 6לר ספסליססזכרי1סו6לגף
סטיין6סרגטגורו'3ירי

סי

ססרסס6סל olnttpt6פתםיסי
ספתטרנ טס ס6ר ~nlah
06כן ססורסתסיסגיתית  1ומטחיסרגלךסגינווכי'.
ר"לסטגין 6סר געכירוני6רי 1כל 6לו ספסלים סוכרנו
 610לאר סספסד1ס מעולס  16סססגותומיסססו6עליו
טניס ,גס סט;מיסל 6חלקוכוס;יתתרו סת 6קלסי סגי

קרשקש

(ד)ואטהווחרחריג5ו',רוצהגו שאלף שנהינסורחרג א'כ נשאר
הוטןכנענועהגשארח ,שחוטן  mpoגמשךלה ובהשאר החנועח

פקטין סרסר

מחכתי

השארהטתג,עע שהוא הגלגל :לס)והואעל צורה אחת ,אסר

נטורה

www.daat.ac.il
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מורהנבוכיםחלקשניפרקכס
נ
ממנו הצהכל מחנטו משנה וחכמי תלמוד,הואאמרו,אין כל חדשהחת השטש ,ושאק שם
)עד שסי שלקח שמים חדשים והארץ חדשה ,על טה
התחדשות בשוםפנים ולא בשום סבהי(י
שהשב(י
) אמר,אףשמיםשהןעתידין להבראות כברברואיםחומדיםשנאמרעומדיםלפגייעמדולא
נאסראלאעומדים,והביאראיה באסרואיןכל חדש החתהשמעו ,כ(ח)ולא תחשוב שוהסותר למה
י
שבארנו ,אבל אפשר שהוא רוצהשהעניינים ההםהיעודים ,הטבע המהייםאותם אז מששתימ
בראשינו הוא נברא ,וזה אמת .אמנם אסרתי שלא ישתנה דבר מפסעו וימשך על השמיההיש,
םוהיר המהורה הנכבדת
(פ) להשמר מן הנפלאות,כיאע"פ שנהפך הסטה לנחש ונהפכוהמיםלי
לבנה ,מבלתי סבהמבעטו מתייגת אותםהעניינים ההם והדומהלהם ,לאיברכוולאשבוטבעאוצן

פי

אפיי

הספרד,ס סע%ס  16ח0חגוחו ממס  6100עניו0 16י0מנס
זס דגר מקכעו  610דגרס( 6ימג6נגוס0ג'סנסשמיס
ו6שי6( 5מיקוג,ס ע( :5טד ספי (0קמ מעמיסמזרים.
ן סמכמיס t'haכ( מז 0כמח
ר"5כ 5כך מגוש ~rJPכי
ס0מ0,0מ' המסוג שגין כשוסווסיס סוכל ומקמין למיס
מדניס מש מקמין0ימסוומסמים 6מר650ניו 6כ(סיס
שמקgllntaנסס6יוס ח6ר 616יוססגין 650סיסנסס,
וסכיך ל6ש ס '6לסטרפיחסת שמש 6מל ט 65סיו
ן ז6ח סנזרס 6101
סימרו6ין כ 5סמם שמס06 ,כ
מדסי
י 6מוסכמתומוזיס נסכ 5סמכמיסון:5
גומלו6יןכ(חדפ
כ  651חמסוכ  6100מוחל 5מס סכ%ט .ר" SD)n5ממהמר
61Dbnףמסמים 0ססעתידין (סכל16מ
.תירגל(ומרכמקמל
ססו0 6שחד 0כלמיס6י וס ס6ל 616יוס סטי כ06ריר6ס
ל ר,לכ
מסלעדכויו ,ו6ססיסמטליןכןיסיםתותל (מסמכיי
60מל 60י  7006כסוס 5ד0יטחנס סוס דכא מסכטו ,גלמת
,Y.bס כוסחכע 5ומהמל כ((6 .כ( btx 7006רוח וכו',
0 s'~gטחסיטר
ו כסמיס0סס עסיסן (סכר16סs~g,מסכום
סמערכיוח סמסודרוח6מר חגוטוס פונכ15ת משדמתומסנוב
פסס סמערכיוס 0יג 16וסיקלו כעמיד סם ככר ממודלות
פ00ס כריפי
ם1 :וס 6מח,ד*5ס,ס מעגין ס6מש 6פ"
ר מן ~ .nthlelל" 5מ0מוס
5ס' מכ'ממ'י מבמקר:ליספר
*לסי(מטיס ט6 '6ס0ר סיסתנס דכר מעכסו וממסגו ע5
והגוי%1 ,כפרת'נפתיעס6י  omnt~ 1nehזכרכעכעו,

י

י6

עי

שם נוב

אבל

מחכמי סח5מת וחכמי סמסנס קמרו6ין כ 5ח 07חתח
מסמס ו6מר 1ע%ס כמגסנו גוסנוקין סססת"זסוחכסוס
סיי
ס hStסוס מכס עז סמימיקח ממיס חד'0ס וסקרן
חד0סכסימססיחסוכ וכף,ר" 5כ"כ סו6מכופר מענין
גיןסחגמיסספין כ5חדס תחםמסמס,סמיסיתסוכסעגין
כסנוטווסיס סוכרומקמיןסמיס"65 olnTסיסמקמין
סיחסווסמיס 6חרס65סיו 6ג5סיסמלמיןפיחוזה 5סס
י~סח61ר 616י וסעניןס65סיס נססוסכינןרסיסע5
6
םן
ןכ5חדק תחחכסמ
60י6פסרסיחסווססמיסמלמרו6י
ohכן ז6תמגורסוסו6הגורו6ין כ5חז0סי 6מוסכמת
ומוזים כסכ 5סחכמיס 651 .תח0וכ 0גע 5סמ6מרסוס
תיפר טסימיס  oxעחידיס 5סנר16ח סירנס 5ומר
0יתחדס כסריס וס ת61ר 16
י זס
י כלסרירפס
נ
סח
ט סו
6סי
מסטטזכריו ו6ס6יסיסמעגין קי
יר 5מ0סני6רט

ן זס
ס 6"6כסוס  75סחסתגססוס זכר מטכען ,כקמח6י
גוונת כע 5סמ6מר 6כ6 -5פסר קסו' 6רקס סססכות
סמערכיוח סמסודרוח0יכ16לחריחיועות סג5ג5וווגכ5ות
מסוזרוח,וססכוח ססססמע
כעתירסס
ימריכיונחר6ססידיופקו1סויסקור
יכותת קמרו
דכריס תס1וריס ממטס
סתיס סססעחידיסלסכרזיתככרכרו6יסיטמדיסשגימר
עומרים*גיג6סכ'יעמרול6נית
ר 6ל6טומדיסh1)ol ,
רסיס מלמרו6יןכ 5קדםתחת  :למכסתמרתיסל6
יסס561סס6רחסגס65ות,
ישתנסרנר
מכטנחסוי0וכיפרךכלסרני
כי  65יחסו
5ס0מר
י דקת סרב סל 6יסחנססוס זגר
כ
ממס 6100ע"ס 6כ5ימתגו ס7כריס כעת סימנס סס9
פפגו )6 ,nl~SDגל 66סנסליוס ל6ימסכוון6יתפי
י  P"#bמנססך סמטת
וסריס לדםופיז סטסורס
חרסו,סכ
סגגכדח 5גנס כס5ג
גיגיס וסדומס ל6יתמכו
ע
מגס טכעיח מחייגת"ו
לגתוי65ימיומחמידים 6כ5ישוכו
ן,כי סדכר טסו %חון מהסנט ל6
סדגרוס לכמו רמ6כטליתניסכמין סיס 1)ntbSמ6יל6יפגו lbl~Sגריסי

פסיי

במותת

סייס

וישי

יחודהחריז
 .שאלו

יתיר ועל

יסתיד

מיוחד,

וארימט' 1נתן ~ pyבזה במפר הנפש ,והוקנה
נראהחזחקנבחיים
*ים יגיעו
רוב החום הלחות או מעוטו ,שאנהגו ת
לשמונים או כשבעש ותהמהשכשם מבולבלת! )4
שמי שלקח שסים חרשיט וארץ חרשה כמו ותחשב ,הרצון בו
בששרגלה על הדעת(:ו) אמר אף שמיס שהםעתירים להבראות

ענף
רבי
דברי
אבל אינו רוצה בזה העדר הגלגל כמו שביארנו הנד
אחתה,חיהבוא ,יפי
וטבל לפרש שטה שאמרעלענין מיוחד או על צנרה

עלדרך שנאמר שני אלפים תהושני אלפים הורה שני אלפים
יבמת המשיח ,וירצהושגי אלפים תהו בעשרים שנה שהם שני
עשיריות אשר הם תהו לאדם מצר רתיחת הבחרות לא ישתדל
גלסור ,ושני אלפים הורה רוטז בשניעשיריות שניות שישתרל
בלטוד התורה ובלטוד החכמה ,ובשני עשיריות שלישיות אסר
ימות הכהציה שהוא משוח בשמן המשחה ששון ההשגה השלמה
ויהיה לו שגל נפועל או השכל הנקנה ,והוא אשר יעמוד
נשבלו תמיד הצורה המושכלה וחד חריג שהוא עשורית
ע לחולשה לנפש
השביעית אשר גופו גהכלית החולשה ויגי
ן

מצד חולשת כליה ,ואם אמר הרב מורינו וכל אשר יחלישו
בחות הגוף וחככה אש התאוה תחזק השבל יתרבה אורו ותוך
השגתו וישמח במה שהשיג עד כשיבא האיש השלט בימים
ויקרב למות תוסיף ההשגה ההוא תוספתעצומה ותרבה השמחה
בהשגה ההיא והחשק למושגץר שתפרר הנפש מהגוף בעת
את
הנאה הה-א ,כל זה רפא כשלא הגיע אל זקנה מופלג
י אבל
גשעק למפלגת  nupmיחלש הנח השגלי בחולשת הגוף,

ן

שחג"

הס קרואים העומדים ,אם בן לא רצה בהם התחדשות שמים:

(מ) לא תחשוב שהוא סותר מה שביארהיו ,פירוש שמה שאמר
שמים חרשים וארץ הדשה הוא טשל להצלחה אומתנו אבל
אפור שהוא רננה ומהענינים ההםהיעודים ,רוצה בו הטובות
הגעורות אשר כנה אותם בשמים חרשים וארץ חרשה הם
ברואים כגומרים מששת ים* בראשית ,הכונה בזה הטבץ

המהייב לאותן הטונות .אמנם הטיב לנו שנאתר שזה ,ר"ל
התחרש הבפלאות הוא מרצון השם הקרום לא שיהיה שם טבע
מחייב אוחס שלא ימשך
העבין בהיות הדבר שבעי כמו
שביארנו( :טןיהשמר מן הנפלאות ,פירושכי הם שנוי טבע,
אבל לא ימשך הענין ששמוד על השנוי תנדר שזה יהיה חדוש
אם יוהפך לו השנוי תנסר אגל כשטהרים הפלא ולא יסשךשנויו
איט

יה
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מורהנבוכים הלקשניפרק כס

אבל כמ"ש עלםכמנהגוהולד ,מ זהודעתי נ והא שצרירשיאמן ,אע"פ שהחכטים ז"ל כבר
סאמרו בנפלאות דבריםזרים מאד,תטצאםכתובים בבראשיתרבהובמדרשקהלה;והענין ההואהוא
י כשברא הש"י זה
שהם רואים הנפלאות הם סמה שבטבע נםכן על צד אחד ,וזה שהם אמרו
כ
יתחדש מהנפלאות
הטציאותוהטביעו על אלו הטבעים ,שםבטבעים ההם שיתחדש בהםכל מה ש
בעת חדושה ,ע ואותהנביא שהודיעהו השם בעת אשריאסר בו מה שיאסרויפעל הדבר כסו ששם
בטבעו בשורש מה שהומבע ,וזה אם הוא כמו שהראהו הוא סורהעל מעלת האוסר,והיות קשה
בעיניו מאד שישתנה מבע אחר מעשה בראשית ,או יתחדש רצון אחר שהונחוכן ,וכאלו הוא
יראהעל ררך הטשל שהוא שם בטבע המים שידבקוויגרו טמעלה למטה תמיד ,רק בעת ההיא
שמבעו בו המצריים ההמים ההם לבד הםשיחלקו ,וכברהעירותיך על עקר זה המאמר ושזה כולו
בריחה טהתחדשות דבר ,ושםנאסר אמר ר'יונתן(נ) תנאים התנה הקב"העםהיםשיהא נקרעלפני
ישראל הדא הואדכתיב וישבהים לפנות בקר לאיתנו ,אטרר'ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד
ינמושמים וכל צבאםצחתי,
ד
התנה הקב"ה אלאעם כל מהשנברא בששתימי בראשית ,הת"דאניי
אתהאריות שלאיזיקולדניאל,
צויתי אתהים שיקרע ,אחהאור שלא תזיקלחנניה מישאלועזריה ,ו
ואת הדגשיקיא אתיונה והוא ההקש בשאר ,הנה כבר התבאר לךהענין ונגלה הדעת  1והוא
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א.נ 1יוצא טכלןל אין כל חדש תחת השמש ( :י) וכאלו הוא
יראה על ררך טשל שהוא שט נטבע הט.מ שידבקו ויגרו ,
אומר אני שיש הימה בכאן איך יקרא טבע מה שיהיה ברגע
אחר וגבול הטבע הוא סרור הפעולה המיוהדת לכל גמש
המהטרה בו  ,וכמו כן לא ימשך והה.עניןכלל להנפלאות ,מה
 yteיש במים שישובו דם והמטה נחש או באריות שלא יזיקו
לדניאל והם לא היו מששת ימי בראשית שהושם זה בטבעם
ולא באש שלא הזיק לחנניה מישאל ועזריה שלא היה באש
היוצא מן העצ.ם ההם נברא עששתימי בראשית שהושם בו זה
הטבע  ,וכן האש יש לו מח על החמום והשרפה ואיך יהיהלו
בטבע הקרירות ,וטה שב יש בעמור הענן ובעמוד האש אשר
ץ ,או האש אשר על המשכן תסיר
היו הולכיםלפני בני ישראל

יני

יפיס

ול
לירי
ףר-,,וליפשיוכן,וייפפרו
ממיס

ארבעיםיום או שטונ.ם יום נלא אכילה ושתיה ) א"כאיןזה
אלא לפי רצונו הקדום שיחרשו כעת קךתהרשו נעתי היות שם
טנע טחוב אותם );( :שם אטרתנא.ם התנה הקב"ה עם הים
שיהיה נקרע ,אומר אג' שמה שאטר תנאים ההנה הקב"ה עם
ה.םוכל הנמשךלזה ,לא שהושם זה בטבןם אבלכל זה אט-ו

להגדלה ,כאלו אפרו שהונם ברא את עולטובתכלית השלטות
והחשיבות ומהנך כך היה ראוי שלא 'שתנה בהט דבר  ,אך

השג~.ים הגדולים המתחדשים והם הנפלאות הטתחדשות לעם
אשר ברר לנהלה לו וליראיה' ולחושבי שמו הוא להראות את
גדלו לעם ואת*רו החזקה בה'וה עיניו פקוחות על כל דרכי

בני ארם  ,זהיוח ההשגחה נמשכתבנו בעת נדבק בז ,זלהדאות
את העמים והשרים את יפזה ,כמו שאמר הכתוב ולבוען תספר

או היות ההרבוער נאקעדלב השמים ,או הקולאשרשמעוהו באזני בנךובןבנך ,ואסרלמען מפר  ,ואמרואמרו מצרים
ני ה'  ,ואמרו הנא.ם ההנה הקבש"מהי,פנל ררך טשל כאלו
סשהוכל ננ' ישראף שישעו טסנו  n~evהדברות  ,או היות כ' א
ירצה,
עטורעגן נא אל פחח אהל סועדובויג'עהו הדבור  ,או עטרו אטר שהתנה עטהט שיטשנו כרצונו ושיפעל נחס
~rrtc

g
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ולא ישתנהלו מבע ,אלא בסה שרצה מהפרמים סמה שכברידענוהו וסמה שלאנדעהו מאשריבא,
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מורהנבוכיםהלקשניפרקכס ל
ההענץכןלאהזז
במעשהבראשית בתורהאינוכלועל פשומוכפ טה שדמוממנוההמון,שאילוהי
םיטמריצים מליצות בהעליטו ומניעתהספור בו
החכמה ולא היו החכמי
ממתירים אותו

י
בפנ
אנש
ים ההםמניאים אם להפסדדמיוןגדול והרכבתדיעותרעותבחק האלית' ,או
ההמון,כי הפשוטי
התורה ,והנכון לעצבולהרחיק בחינתםבדמיון לבדוהנטיהמןהחכמות,
לבמול גמורוכפירה
בינסיוםדיוהטפרשיםהעניים אשריחשבוכיידיעתפירושהטלותהיאהחכמה,והרביע
ולאכסושיעשו הדרש

הדברים זהאריבם תוספת אצלם בשלמות ,ואמנם בחינהם באטתת השכל אחר השלמות בחכמות
המופתיותוידיעת הסודותהנבואיות הואראוי ,אבל כלמישידעכחה דבראין ראוילולפרסמוכמו
שאמרתיפעמיםבפירוש המשנה ,ובביאור אסרו מתהלתהספרועדכאן כבוד אלהים הסהר דבר,
ואסרו זה אהר שזכרביום השש  ,הנה כבר התבאר מח שאטרנוהו,אלא כאשרחייבהענין האלהי
ישפ"גהו עלעלתו ,כמו שנבאר בפרקיםהבאיםבנבואה ,א"א לכל
בהכרחלכלמ שישיגשלמות,שי
יבין דבר טאלו הסודות ,אםמעיונו או טמורה הורה אותו ,מבלתי שיאמר מעט,
חכם שיכףלה
צ והביאורנמנע אבלירמזו מהם מעם ,וכבר באו מן הרמיזות וההערות הרבה בדברירבותינוז"ל
ליחידים מהם נ"ב ,אלא שהם מעורבותבדבריםאחרים ,ולזה תמצאני תמיד באלו המתרים אזכור
המאטר האחד אשרהוא פנת הדברואניח השארלטישראוישיונחלו ,ההקדמה השנית,שהנביאים
כמו שאסרנוידברו בשמותהמשתתפים ובשמות שאין הכונה בהם טהשיורו במשלם הראשון ,אבל
יזכור השם ההואמפנינזרה אחת כמו ,מקל שקד ,שילמוד מטנו שוקדאני ,כטו שנבארבפרקי
הנבואה,מ) ולפי זה הענין נאמר בטרכבה ,חשמל ,כטושאמרנו(,מ)וכןרגלענל ,שחשתקלל
חולתם זה ,וכן מאמרזכריה וההרים הרי נחשת ,וזולת זה מסה שנאמר ,ואחרשתי ההקדמות
האלהאביא הפרק אשריעדתי בו:
ל()6דעש"ש הפרשבין הראשון וההתחלה,חהשההתחלה היא נמצאת במה שהיא לו
התחלה ,או עמו ,אע"פ שלא תקדים לו בוטן ,כמו שיאסר שהלב התחלת החי,
והיסור
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קרשקש

פירוש בזה נחלוק עליו שהוא אומר שהעולם קדמון ואמונתנו
שהוא מחודש! ( )3ולפי זה הענין נאמר בטר3בה חשמל,
הרצון בזח שחש מורה על ענין המהירות על היסודות אשר
אין להם התנחנה סעצסם אלא כהיותם חויו למקוסם אבל
במקומם ה :נחים לעולם( :מ) וכף רגל עגל ,פי' שהיא מלה
טשוחפת והגרעהנוענין הגלגל שהוא העגול :נחשת קלל,
.וכבר זכר ההרים הרי נחשת ,כנחשת קלל:
שיש הפרש בין הראשנן וההתחלה ,פירוש
ל ()6
החכםהכולל ר'.רעיה ז'ל ,וזה שההתחלה נמצאת
בסה וההיא לו ההחלה או עטו ,ר"ל באסרו גמה שהיה לו
התהלה שתהיה ההתחלה ההיא חלק סהרנר אשר הוא לו
שיאגור
ההחלה לסבה באשר הוא הרבר ההוא ,כאמרו
שהלע ההחלת החי ,והיסור התחלה מה שהואלויסור ,וביאור

פרק

יע

במשי

otton

זה כ' הלב הוא ההתחלה וכבה לח' '3סטנו מקור חיים והוא
חלק ממנו ולא יקרים אות בזמן באשר הוא בעל הים ,וכן
יבנין והוא הלק ממנו ג"כואינו קורם
קטור הוא התחלה וסבהל
לו בזמן במה שהוא יסוד כפועל כ' טרם ישליסנו איננו יסור
בפועל ,ובדרך זה ג"כ הלב כי אע"פ שהוא נתר החלה איננו
קורם לו כמה שהוא ה' שוטןכי גדר רותינוון טרגיש וקורםזה
איננו חי אםכןאין הלב התחלה לו בפועל עד שיזון וירגיש.
ובאמרו או עמו ר"ל ספני שנמצא דבר שתהיה התחלה וסבה
לדבר ואע'פ שהוא סנה לדבר איננו חלק ממנו ,שאין השמש
חלק מהיום שהיום חלק זמן מוגבל ואי; השמש חלק זמן אבל
הוא מועל אותו החלק מהזמן הנקראיום ,ואיננו קודםלו בזמן
באשר הוא סבתו כ* תכף שיתחיל על האופק יקראיום ,ואמר
בי המלה אשר תורה על ההתחלה בלשוננו הוא ראשית שנגזר
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מורהנבוכיםהלק שמפרקל
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משת התחלת מה שהשלויסוד( ,כ) וכבר יוחלמנםכןעל שההענץ שההד ראש
תי,ו אבלרכיששת
ה
הקירם בזמזעבדמבלתישירויההקודם הרבא בזמן סכהלמתאחיא
י ן כ 10שטרטר

שין1:

על רו1קששון בלשוננו הוא ,תחלה ,תחלת דברה' בהושע ,ואשריורה על ההתחלה ,ראשית שהוא
פזרמןראש אשר המש דעזחלתהחילפי הנחתו,ב(נ) והעלםלאנברא בהתחלהומניתנכמושבארנו:
כירחמןמכללהנבראות,ה"
האמר ,בראשית ,וךנישתכבי"תכלי(ס)ופירפר זה הפסוקהאמתיכן
ברוזחלה בראהשםהעליוניםוהתחתונים,זהוהפירםהמסכיםלחדדםהעלם
 .אבל מהשתמצאהוכתוב
לקצתהחכטיםטהעמהרזמןנטצאקודםבריאתהעולם ,מסופקטאד,כיזהודעתאייסם"ואשרבאבהילך
אשר
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 pbtמסמס
נ
ו
ממלק ממשןסגקמ
ני
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רסרג6ועמו ילק מסער,וע5סגי56וסמיניס גקר6והתחמס.וככר
!גו') :בוסעויס 65נכדהכסחמ5ס ומגיס .ד"5ססטו(ס ( 6יומלט ג"כע 5וססטנין מס ר6סין 6נלכריסון שמגס
גססו!ס כומן ס6סגתס!וסשמןחימסגמנ6חסחפעסססנוניס ויסר ניסור פל סעודםכומןפכלקיפיסיס עורססי61
אססימסט65סססמסס משנמ61גססס~נ 5וסטקדמוןו6ס סכס לפספסה גפו
י
תיישמררסייןמיסורנוסיניססמכ
ןסכת הנחס5ק5תס .וסמ5ס 6סר
כןיסיםריסך ללוסגו ס6גמגוגו ,גי"
ע לוניס ססשיס 61חרט מליני 61ל61
פמויס "6כ סש(ס  65נגל 6נופן :נ כטסני"לגו .ר" 5סירסעלריסון נלס1נג 61011סטר6ימסכססלתולקנסו
סו6תחלסכמותסלםוגר ס'נסוסעכי סו6רונסוןכום!,
וימ 65עם ממאת 0דכר סו6רמזית ססו 6נגור תרסס
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קרשקש

י כ"תבראשית הוא כנפת
קיאש שודשאומהאתמלחהו,יכליפריחןהנהרזוח(:ם ובבר והלט גיס טבחתהעזר ,ואטר החכם כ
רכל כ' העולם לא נברא בהתחלה !טגית נטו שביארנו
על העגין הנקרא החחלח
על א
ראשון
םזח אענו  6גמא אבל נברא גענה שהיא ההחלה לזטן ואיננה חלק מהזמן נמו
השורחע%4גירןרך משלשיש תרשת ומןיא
 W~1Wיסור בפועל וטוה אגדנוכל לקראו ראשון( 1גזיהעולם הנק!רה שאינה "החלה קוןת אבל היא התחלה לקו,וזח! אסרו
לא גברא בהתחלה ומניח ,רגל שיהיה הזטן הונחלה וסבה בהתחלה ברא השם העליונים והחחחונים ,ר"ל בהוך r~yn
שיהיה ס9חולות שהם חלק סהרברים אושר הם
להם ואע'פ שלאיקדיטו אותם בזמן באש %הם התחלות אףות
בוטן ר'ל שלא יבואו חלק אחר
להט ,כדרך היות הלב האצלת דוד והיסוד ההחלת הבניןכסו
לזורע הזרעים .חלוקים בארץ בבת אחת ,תהו
ושביארנו ,או ה"ה ר"ל טהדברש שהפ התחלות לרברים ער
*
ר
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ש
שדשא
החחלה
ל
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ר
ברא
ר
ב
ר
ב
בהחחלה
ו
ר
ט
א
השם
אודים ואינם חלק סטנו אבל הם נמצאים עם ולא יקדימו
לזמן שהש
אותם קרמת זמן מאשר הם ההחלות להם כטושביארנ! בעלות העטה לא בחלק זמן שתא ההחלה וטניה ואן האמרכי העתה
חשטש לאורהים ,ט'םיהיה ה!מן במלאות קורם לשאר חלק בםשחיץ התחלהלזמןכןהיא תכליתלוכי העחה געצסההיא
העולם ,ושם נברא בררךזה ,ר"ל בהתגלחזמניתשיהיה הזמן הכליח לזנע העוברוהחחיםלווי
ן העתיר א"כ איך קרא אוהה
ירנקו
קורס במשףאות שאר הדברים ,לא  P1D1טאטונת תקרית שהרי התחלתזטן !לאקרץ אוחהתכלית ,נאטל אמתכ'
טסן ספור השדם והמתאחר אשר בתנועת ואין לו טמאות חלקיה!סןוהיאתולית הזמןהעובר והאחלהלעתירואינהתכלית
נברץ כאה~עבועח והתבועה אין לה מצישת כשא במתבועע אשר בזמן עובר כאשרלא ה"ה!מן נקצא 9רםאליה כלל ,כי הותה
רפא הפ!על שחה א"כ תכה שנניח זמן נטצא תטצא ההטעה הוא החחלהל!טן כס! הנשדה לקו ולטן שבנקודה יד
ךאשקבק!חלקני
ימצא הסו!4עע .1היה הגלגל וסח שבתוכו קרמונים !1 ,דעת הקו!תהיה הנקודה אחת תכלית לחלק הטסודר
ר,
החוכלס"
אריסטו ולא דעת תורתנו שנונתנו שהכל טועדש! ,הו דעת לאחרוןכיהעחמ האחת תכליתלזמןהעובר איתחלהלעתיה
ו
הנכס באסרושהעולם לא נברא בהחחלהזטנית( :ד) כ' טסן אם נניח קו אחר טתחיל ממקום מסויים ויש בהכרח נקורה
טכלל הנמצאות ,ר"ל  alneנברא בהבראות הגלגל שהוא בראשרתו אשר תהיה התחלה לקו הטובח בלח* שתהיה תכלית
טהמעע :ט)ופירוש !ה הפסוק האסיהבן הוא בהחחלה גרא שהרי אין חלק קו קורם שההיה תכלית לו,כן כאשר נניחזמן
חש9העליוניםומתחתנים,ו'ל באסרוכ' גמת בראשית כבית נמצא התחיל בעת מה רמוז אליוואיןומן קודמ לו כלל ההכרח
הכלי כי אצל הסרקדקים יבוא הברת גשטוש כשנ' פנים ,קואשתמצאזחה שהוא החחלה לאוהוהזמןהמונחואינה הנצת
ביתהכלי ובית העזר ,ביתהכלי הוא באשר דבר אחר נמצא לזמן אחר שלא ימצא זטן קורםאליה כלל ,וזה הוא אשר קרא
חוך רבר שבירבר הטקבלה"מ כ 4לרבר המשבל ויאסר שהוא החכם התחלהולא קרא אותה תכלית ,אמנםצריכים אנו לבאר
ננשא בו ,נשדנו הין ,גחבית ,ב' נחגית רוטר שהוא ב' לכעראמרבכי הדמיון באמרו כבתת נלי ולא אמר בייתביי
הנלי ,ונ'העור כשופעל בפחםוגטקגותיצרוך וגחת גטקגות בטוחלט ,וגאמר בי טונת התכם שהכל נברא בעתה כפ

צ9י1

גי

?)?*א

5

.

געייה
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אשריראהשהזטןלאיצויירלותחלה,וזהמגונה ,ואשרהביאהאומריםאלזה המאמרהואמוצאם,יום
אחד,ויוםשני,והבין אומרזה המאמרהעניןעלפשוטו ,וחשב שאחרשלאהיה שםגלגלסקופולא שמש
)באיזהדברשועריוםראשון ,ואסרובנההלשוןיום אהד אסרר'יהודהברסימון מכאןשהיה סדר
(י
זטניםקודםלכן ,אמרר' אבהומכאן שהיההקבלך בונהעולטותומחריבן,וזהיזהרמנתהמןהראשון.
ואתה תתבונן מהשהוקשה עליהם והוא טציאות ומן קודם מציאותזה השמש,והנה דשיבאר לך

התרתזה אשרסופק עלאלוהשנים בקרובהאלהים ,אם לארצואלוהשנים משהלומרשע"אמכלתי
סדר זמנים קודם לכן ,וזהו אטונת הקרמות וכל בעל תורהיברח מזה,ואיןזה המאמראצלי אלא
כיוצא במאמרר'אליעזר שמיםמהיכן נבראו ,דבר לאתכיס באלוהמקומות למאסר אומר ,כבר
ים לא טדבר,בזולת התחלהזמנית ,אבלהומןנברא
קל
סו
הודעתיךשיסור התורה כלה שהשםהמציא הע
בי הוא נמשךלתנועתהגלולוהנלנל נברא ,וטסה שצריך שתדעהו שמלת אתהנאמרת באמרו ,את
השמים ואת הארץ ,כבר בארוהחכטים בטקומות רבים שהיאכענין עם,ירצו בזה שהוא ברא עם
השמים כל טה שכשמים ועם הארץ כל טה שבארע ,וכברידעת באורםכי השמיםוהארץ נבראו
יחד לאסרו,קורא אניאליהם יעמדויחדו ,א"כ הכלנברא יחד ונבדלו הרברים כלםראשון ראשון,
עד שהם המשילו זה לזורע שזרע זרעים משתנים בארץ כבת אחת וצמח קצתם אחריום וקצתם
זה הדעת האמתיבלא ספק,
אחר שניימים וקצתם אחרנ',והזריעהכולההטעה בשעה אחת,
יוהרהספק אשרחייבלר'יהודהברביסיטוןשיאמר טה שיאסר והוקשהעליו באיזה דברשועריום
ראשוןושניושלישי ,ובפירוש אסרו חכמיםבבראשית רבה באור הנזכרבתורהשנבראביום ראשון,
) אמרובזההלשון הןהןהמאורווהשנבראוביוםראשון ה ולאתלאןעדיוםד' ,הנה ככרבאהבאור
(י

יפי

שם טוב

בזאת

אשדי

כסי"נ מוס ממלק :ריפג6ל לך סמלם וס"סר סופק.

סיריוס ססזתןל6י15יי
ר 6חחלסוגסמנוגס זס סורס
רג,רעוככח 6מתוגו':
יסוןיסדת ,ולסר סכיך Shס"1מריס וסכסי(ו6תר סו 6מסתר סו 6מססוכי"מסורעו(יס"ס
י ותסכומעגיןכפילוטןומפגו ה חלקן עד'וסרכיעי .ר"ל ~ Olblקט(חיסמ6ולוח(6
ח651ס יום ר6טוןויום
ס"חרטל6סיס סםגלגלס?גS~Pול 6ממס,3יוסד3רסוער סו1לל
"סס 1ל 6גר"חס עדיוסרכיע' ( rbnורש סעסכיכ
ג
יוסרונסוןויוםסגיוי
ס  ,וקמרו כוססלמון6מר ר'
פוןסט
י סדר ז(וגיס olrלכןוסיס ער63יןכתיג כ6ן 6ל6
ייס
סלר
י ערג "6ר 6כסו מגפןטסוס
יסוים גר'סייטן תכ
מ
י
ו
סקכ"סכונס עולמותותחריכן,ווסיותר מנוגס מן סר6ס1ןכייכבסו
יסיסזמן קורסלווסיו מעולמות ק5תס 6חר
כ
ק5תס ,ו6תסתחכוגנמסססוקטו עליסססיוח סווגן קודסמניטות ססתס ,ומגס  06וס ספק מסקו 6לvsn1
"מסר סיות זמןמכלתיסיות ממטוסיותר כקרונ6 oht ,מגס ס6מיגו ססיס סדר ז(וגיס קודסלכן  16ססקג"ס
יוסו 6מוגחסקדמוחוכל 3על תורס
י אפטרסיוחסומןגגר 6וס ל6ינוטל 3זס מפרקכ
יככסרסחעמוולסתו:תוואמיחריכןמ5דט"
ן וס סח6מרלנלי 6ל6כי1ג 6נמספררכי כליעור סריס וגסיכן גכר6ו ,סוף דגר  hSחגיט tSh1
ח 6כל סבן גכר6
מעולס ל 6תדבר כדלח סתחלס,מני
ממקומות למוסמר 16מר סיס1ד  ,-nlpoכלס טקסס
ת ס"ומרת  phסטמיס  rlh~ Pb1נגר
סרתי5ךי
"טחדעס 1סמלת
 6101גתתך nww5 .סגלגל וסגלגל גכר .6ונומססנ
"
סתכ6ר כמקומות רסיס ססו6כענין עםירזו טסותיתכרך 3ר6 6ת ססמיס עס גל מסטכטמיסו3ר 6סקרןעסכל
מס סג6רז .ו6ס מלכר כן כסנרך קטםסטתיס גר 6סטמק וסירת וסקר סכוגכיס ;"6ככריכית ססתיס
ו"
סר
י"ליסס יעמדויחדו :וגכדלו סדכריס רג"ב
סומן וככרידעתג'6ורס,וססמיסוסקרן גכר6ויחדטג6מר קורא
ן
"
ר"סון.ירסס
י סמו 6 olShnחרכ1טועלו 6חד ותסנורו 651זס מס
סל 6סגכר16
גדרוסקחלחסומן גכר6ת עססגכר.6
ן חלוקםכו
כחלתומגיח 6כל גכדלו סדכריס כלסרונסוןרונסוןכי כלס מוטפעיס מ6תספל יחד
סגכר"יס כמת
י
"
י
כ
ו6 ,ךיחלקו 33חינח ססכס וסרככס
ית'כי סו6ית'6חז~מוסכלו 6חד וס 61ע5מ 1ממסדר לוס סמסוךרממיוחסאלי
מזרג1תיסס כמניסוח יקמרלויוס 6חךויוססגי ל 6סגכר 16סדגריס 3זס 6חר וס כמו
תסיפיסיפינ
ו6כגפילגלם כשפד,ופידיידימסוסייסירטסםטלוליס  onSpn oP5pנשמר 6פרויני וישר
וסכן
ס
1
וס:ולפי וס סדעחס"תת' סוחר קססק"סרחייג רנייסוזס 3ר' te'oגסי1סדגר סועריוססג י
ל 6נמ 65כיאיפסי 3פסכרייסמעולס ,ננ"ר שפרו3ופילפוןסן פןמיורוספגג
י6סק
יסר
לס
סו
יריוגי
פי
סד
1ל6תל16ע
יוסרכיע'' ר"ל
ר*סקדסלו ממטריסיסיורם סירן וספסרל 6פגלו 6ריעלס מןסירן

ט"י

יירשי

ייגס

שקשקשפי
תר

פיריי
יילייי ייייפים

יייס

ושעילס

שתיארנו ואמרשהיא ג'ל גרת בראובת הואבבי"חבלי תמו בנפשותינ 1אמונח החדוש אשרהוא יצורכל התורה ,ואם הוא
אל העתה שהגל(נראבו ,ר"לתוכו,לאכי'תהעזרשיהיה
ענין קשה הציור מאד קצרו דעוה.נו להשיגו ולצערו לחולשת

Yk.

יייטהימ

ואמר כביית ולא אמר בתת במוחן באשר העתה אין  4השי מה שלא
להשעוגידךהחקירהע"ברבניו:
בית
שועריום ראשון ,הרצון בזה שהםהכינו הכתוב
מציאות גי אם נומן ולאיושגבי
י
בשעה (כ1פ)שווטבאויזהרב
אםושיאמר ,בזיאופםאאמוי
ת
ו
ר
ו
א
ט
ו
א
ר
נ
הכלי בטוחלט היה דומה חלקומן כמ
שטשמעו נראה שלא
ר'ל השטש והירח

בשכי

בכ'הרמיו.ן ואטר ננחתהכל'ולא אמר בי"חכלי במצ .ח ראשון ויום שנ' שעבור  4החליטו המאמר ואמרו שהו ומנים
ט קורם לכן ( :ו) אמרו כו
נקראה לנובב.אור כוונת הרים בפי' פסוק בראשיתלהנוי
ה"הלשון הן הן מאורות שנכרא 1ביום
י1ט
טאטונתהקרסות אשראין נטלטמסגובילת פיוש זהולקבוע ראשון 'fe' ,שאהה שהבהוב
 Q1%1שני לא עול
~olw

אחי
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בחתהכתנה .ומטה שצריך שתדעהו שהארץ שם משתתף ,האמר נכלל ובפרט ,יאמר בכללעל
כל מה שתחתגלגלהירחר"ל היסודות הר',ויאמר בפרםעל האחד האחרון מהםוהוא הארץ ,מורה
י המים,
(ח)זה אמרו והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת עלפנ
כברקראם כולםארץ ,ואב"כ אמר ויקרא אלהים ליבשה ארץ ,זה ג"כ סוד גדול,כי כל מהשתמצא
שיאמר ויקרא אלהים לכך ככה אמנם הוא להבדילומןהענין האחר שתףביניתםבוזה השם ,ולזה
פירשתי לך זה הפסוק בהתחלה נרא השם העליונים והתחתונים,ויהיה ארץ הנאמר תהלה הוא
התחתונים ,ר"ל הסודות הד' ,והנאמר עליה ויקרא אלהים ליבשה ארץ ,היא הארץ ,הנה כבר
ההבארזה  ,וממת שצריך שתדעהוכי היסודותהארבע אשראסרנו ששםארץ הראשוןיורה עליהם,
נזכרו תחלה אחר השסים שהוא זכר ,ארץ ,ורוה ,ומים,וחשך,וחשך הוא האשהיסודי לא תחשוב
זולת זה ,אמרודבריו שמעת מתוך האש
 ,ואמר כשמעכם את הקול מזתוך החשך ,ואמרכל חשך
ממתלצפוניו תאכלהו אש לאנופח ,אמנם'נקרא האשהיסודיבזה השם להיותה בלתי מאירה אבל
ספיריית ,שאילו היתה האש היסורית מאירה היינו רואים האויר כולו בלילה מתלהב אש ,וכבר
וכרם כפי הנחתםהטבעית הארץ ,ועליה המים והאויר דבק עםהמים ,והאש למעלה מןהאויר,
י ביחדוהאויר עלפני המיםיהיה החשך אשר עלפני תהום למעלהמן האויר בלא ספק ,ואשר
כ
תעבשיאמררוח אלהים ,בעבור ששמה מתנועעתר"ל טרחפת ,ותנועת הרוחלעולם טיוחסת לשם,

י

1

ורוח

שםמום

וס5י5נוח וגסו 16מרו 651ארחפ4ל(ו6ןריעדיוםוניעי1 :גסחמיס תעומס 65יסים
כר 6ססססע(יוגיסוכו' .כעתםh'onסימנס (ומן (.1pSIDD 6וננוססיורי
ךטתדעקוסס6רןמסמסוחףיקמרנכלל
,pSnמן נו 6ססס סע14גיס וכו',וגסוטימרסרבטסגיי'ת  vnp)lיקמרככלל על מס מתחתגלגל מירח כמ"מ סל6
י6 651 ,מרכי"חכלי גמ1מלעעודכי סטסס6ין 6תס'מןסקרן,ועי וס ג6מר פרקטית גר566סיס 6ת
גכי4טסי
וסוףסיכסס,
ס  06כומןו,
לו מ6'5וס
'6וסגג" 6כמק(61י(1סיס תומר ססנויס61ח סקרן,ויחוור כפרטע5
י מעלס ססו 6סטמס51כן סוכרם 16
תכל

גי

ם סיס דוחסמתסיס סעחס חלק 1Drוסחסיס
נמסגליכמומי
ענין גמ51 ,65יעגןכיימס סעחס  Shסומן ימס סגקויס
 56סקו ומשי וס 6מר סכנ קכי"ס סמי :ז 5סיוחס
כלפי מ'6רס, .ס סחכ6ר כמסל ס6ומות 1גססל ססמיס

r~ho

ויסיע פירנס ספס~ק כסתח5ס קסם כמכס כר 6ססס
ס 6רן סג6מר
סעלי~גיס וסתחת1ניס ,ויסי
htO
 ot)tpnnoר"למיסודות  u)nhoוסג"מרויקרנן
o'~Sh
קק~
ליכסס 6רן  h'oסמרן ,ומס סגריך טתלעסוכ קיסודוח
ס6רגע 6סריהורגו פסס6רןסר"ס1ן טקו 6ס
יכלןיורם
ס6מר
ומיסורוח וחטךסו6ס6טמיסודיו65תמסונזולת,

מרמסת ע5סגי סוויס 6ס כןסיסידוקסיגרוכפי סגחחס ,וסר15ן גוכפי סדור ססגמס סטכעיח 65סיור
ססוז"
כירס6יככסיםסרוחטסו6ס16יר מרקקת עלסג ממיס ומחסך סס 61ק6ס סו6
מס6ויר טסותקביסינוס
י כיסופתגוגריסכפי סגחתס סטגעית .וקמר ס
יחגס ר' ממססגרכ~גיכיסחירSגnמuרSך~תסוסמ5יסמיססעלי1גיס
יחי
סי כ6מ5עו,סגי שמרגיל 6נקרא תסס סטיר 6כ5סגי  /OtO~Oוסוס ס6מחלסי ססו 6על "otnoס
ר גקר6
ס סרוח 65לסיס געגורססי 6תתגועעת תוויז לעולס " , onSnPPI,כמו ס6תר
ת6סוסנכ 5מקוס .אמגטייח
ורות

קרשקש

במחשבהשישלערהיום אלא בטציאות השמש שהשפועלהיום,
ואמרו ולא חלאןעריוםרניעיירצה בזה שלא נרא.ת פעולתם
בשפלים עדיו
ם רביעי אחר הקוות המים שהיה בשלישי  ,נ*
ירוע הוא שסבת האור הההפכות הניצען והוא צריך אל מקום
קשה שיכה בו בכח שיגיע ההתהפכות וכל עת שהיו הטים
מכסים הארץ אינו נראית פעולת השמש בשפלים שהוא האור
כמו שיש טקום בים אוקיינוס לעומק המים *היה נערר האור
מאותו המקום מצר שא'א בז התהפכות הניצוץ ! (מ) זהו אמרו
והארץ היהה תהו ובהו  ,רוצה בו שהוא שם כולל ר' יסודות
וטנאם אחר מלת הארץ שהוא שם הכולל ,אמר וחשך על פני
תהום שהוא האש ,ואחריו הרוח ,ואחריו הטים כאמרו ורוח
אלהים מרחפתעלפני הטים ,ואחריו הארץ הפרטית כסו שאמר
ויקרא אלהיםליבשה ארץ ,זהו דעתו ,ומה שאמר וחשךעל פג*
רימום ר"ל שהוא מלמטה מן האש בהררגה קורא תהום ווהו
אמרו גי ביסדו האוירעל פג 4תהום יהיה חושך על פני תהום
למיגלה מןהאויר * אמנם לגודל חסרוני איני מבין איך יראה
מוח שחושך עלפני תהום ירצה בו האש והביא ראיה בומעס
אתהקולטתוךהחושך,כ' טפורשהוא גכתוג חשך ענן וערפל

ואיך הפך שחבה החושך הוא הענן והערפל אשר הרצון בו
החשך העב,ונכר האש בפירוש כמו שאטר 1דנריו שסעת מהוך
האש שהוא האשהמא.ר הנראה שורףכמו שאמרוההרבוער גאש
ערלב השמים חשךענן וערפל  ,א'כ איך הביאראיה מהפסוק
שאמר בשסקכם את הקול מתוך החשך שהרצון בו האש וטה
טעם לזכור להם ה.ס1רי אשר הוא בלתי מאיר ולא שורף ולא
מובן ולא מורגש ,והאש שלנו הוא הנראה ופתרו ממנו פחד
גדול כמו שאמרפן תאכלנו האש הגדולה הזאת וכן החשך היה
נראה להם כמו שהאש נראה והאשהיסוריאיננונראה לא טאיר

ש"%%

טעםיישמי

להם מה ט'ושן

ןוהא.ם
לע.

יותר נראה  Dyההנשך ,ועור מי.הן ואדע לפ' הסדרשסיר

שהניח שהחושך הוא האש מהוואמרו והשך על פנ' תחוט שלא
'דעתי בשום מקום שיקרא ההום זולת רבוי המים לגודל עסקם
כמו שאמר תה1מ~וו 'כם'ומו ,ואמר ההזם אל ההום קורא לקול
צ'נוריך ,ואמר תהום אמרלא בי הנא ,ואם הקהום כמו שנראה
'ה"ה הנרצה בו המ.ס מה
החושך לפ' רעהו שהוא הא.א

עגיי

היסורי
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מורהנבוכיםחלקשני פרקל
ורוחנסע מאתה' ,נשפת ברוחר ,ויהפרוו רוהים ,תה הרבה .וכאשרה"ה החשר הנאסרתחלה

אשר הוא שם היסוד בלתי החשר הנאמר באחרונה אשר הוא החשר ,התחיל לבאר ולהכלת ואסר
ולחישך קראלילה ןכפי טה שבארנו הנה כבר התבארזה ,ומטהשצריך שתדעהו שאסרו,ויבדלבין
המים ,אינו הבדל במקום שיהיה זה לטעלה וזה לסמה וטבעם אחד ,אטנם פירושו שהוא הבדיל
ביניהם בהבדל המבעי רצוני בצורה ,ושם קצת א אשר קראו מים תחלה דבר אחד(ס) בצורה
טבעית הלבישו ,ושם קצתו בצורה אחרת ,וזהו הטים ,ולזה אמר עוד ,ולמקוההמים קראימים,
הנה כבר נלה שזה המים הראשון הנאטר בועל פני המים ,אינו זה אשרבימים ,אבלקצתונבדל
בצורה אחת למעלה מן האויר ,וקצתו הוא זה המים ויהיה אמרוויבדלבין הטים אשר מתחת
לרקיעובין המים אופר מעללרקיע ,כאמרו ויבדל אלהים בין האורוביז החשך ,אשרהוא הבדל
בצורה אחת )'( ,ההרקיע עצמו טן המים נתהוה ,כסו שאמרוהוגלדה טפה האמצעית ,ואמר ג"כ
ויקרא אלהים לרקיע שמים ,כפי מה שבארתילך לבאר שתוף השם,ושאין השסים הנאמר תהלה
באמרו את השמים ואת הארץ ,הם אלו אשר נקראו שמים ,וחזק זה העמן באמרו ,עלפנירקיע
השמים ,לבארשהרקיע בלתי השמים ,ומפני זה השתוף בשם יקראוג"כשמיםהאמתייםרקיע ,כטו
שנקרא הרקיע האטתי שמים ,והוא אמרו (כ)ויתן אותם אלהים ברקיע השטים ,ויתבאר ג"כ בזה
המאטר מה שכבר התבאר במופת מהיות הכוכבים כלם והשמש והירה תקועות בגלנל שאץ ריקות
בעולם ,ואינםעל שטחנלנל כטושידמו ההטוןמ) מאמרוברקיע השמיםולא נאמרעלרקיעהשסים,
הנה כבר התבאר שחמר אחדהיה טשוועף וקראו מים ,ח ואח"כ הובדל בשלש צורות,והיה קצתו
ימים ,וקצתו רקיע ,וקצתועל הרקיע ההוא ,וזה כלו חוץ לארץ ,הנה כבר לקהבענין דרך אחרת
לסודותנפלאות .אמנםשזה אשר למעלהמןהרקיענקראומים נשםלבד,לא שהוא אלו המיםהכיניים,
הנה כבר אמרוהו הצל ג"כ אסרו באמרם ד' נכנסו לפרדסוכו' אמר להם ר' עקיבא(מ) כשאתם
מגיעים
קם טוב
אפורי
ויזח גמע מ6ת ס' ,גססת כרוחך,וימסוך ס' רוקים ,וסעיס כמקמלכלבסון :ח 5מלכן סוכד(כמלסגורוסוכו'.
ןסתיס רעל ססמיס סמחמח (רק'ט סם עטן 6מד המיס 5סל מטל
וובגוס,סרוס :וחרססנריך סתדעסוסנטרוויבדלכי
מיג
יסגיןסליתיימליסךיצמד
וסנדלגמקוססיסים זס למעלסווס למטס~טכעס (לקיע מס טג'ןסג' וסרקם
פ
י
ט
ןמיס נפועל 6 ,כל פירוסו ססו( 6כדן כגולתו~ ,סמיס 5סר מחמם לרקיע מס סמיס המד"ס
6ת ,7כי למעלס6י
ע מס
הכדיל3יייסס סנדל טועיומס ק"מוס"סרקיקותיס 5סר  othin)nצמגו ,וסמיס 5סל מט(ירקי
עו
סע
דתס
ותכחרלם 6סרעליוג"תרורוסתלכויכסלזסיס תרקחנסחות על סריס סי
י(ס (מבס מסמקוס סקל  11DDI ltthonמחמוס
3נור
ומס
סגסי"הרת סמ"רוססמיס 3כמ ומלקיט עקמו  510סמקוס סקלוס"מ
6חד כגורסטכעיח
ר,
וסוממיס ,ועלזס 6תר ולתקוססתיס קר6ימים ,כגס מסביל"סל סס יטלו ס5ריס ויתסוס טס סיט
י
מ
ז
י
כנר נלססוסהמיסכרקבון סג5מר גועלפגוסתיססיגו ס5פמ "1לייגלרסססיסס ס5מופיסר"ל סתלק סקרפיתויו
וס 6סרגיתים 5נל קפתונכילמליס 5סס לאטלס מן
מצוירsut ,זסג"תר רוח"לסיס מרחפת עלפגיממיס
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השורי "ברחי טא.י יסטכו אל תהום והוא
 .הארם הבאנו Oאו
אלהט אל הלזח לא קריותגדיה אםיתעב
*
שלגויכנסוDכננין
אל המים  ,ועוד שנראה מאמרו ורוח
מרחפת על פני ההרים ומצר רבוי הליחות אשר בתוכם יתעבה האויר ךשוב מים
~DD
המים נה'א היריעה שחטים כבר הוזכרו וזה לפ .הנראה במה ער שיצאו טחחתההריםגחליםגדולים(:י)והרקיעעצמו מןהמים
שתר קורם וחושך על סג' תהם וה.ה מן הנראה שסמרחו.טך נתהוה כמו שאמרו הוגלרה טפה המצננת  ,הרצון שמרוב
אל הההום מהוך שבמקום ש.ש רבו'המ.ם שם.היה הנשך כניו הקרירות התעבה האויר שם 31קרש והוא החלק האמצעי סן
שזכריו  ,ובא להודיעני שאע'פ שנבראו מא~רוקביום יאשון לא האויר כי למעלה ממנויש אויר חם והואהאויר הקרוב אל האש:
נראה פעולת השמש ב,טפל'ם עריום רכ.ע' שנתגלתה הארץ כ' (כ
 ,ויתן אוחם אלהים ברקיע השמים  ,הרצון בזה המאורותנחן
לרגזי המ.ס לא היה שם התהפכות הניצוץ והן אמרו ותשך ;ל כרקיע שהם השטים האמתיים ,אמנם דעת אכן עזרא שהרקיע
פג' תהום( :ט) בצויה טבעית הלנ.שן.הרצון בזה 'סעד המקום הוא האויר ואמר ויזען לא שהם מונחים ברקיע שהוא אויר אלא
המג ;.התהפכות הניצוץ האויר הם ~לגועלה מרן חלק מהקר בעבור ששםיראו כמו שידמו ההמון( :נ) מאסרוברקיע השטים
בתכלית הקיירוח ,והאידאויהמן המים אשר הוא איר לח ולא אמרעל רקיע השמים ,רוצה בו שהם ירמו באמרו בדקנה
כאשר יעלה ויגיע אל מקום האו.ר הקר ההוא .תעבה .1ש~ב השמ'ס שהס נשטח הגלגל ( :מ) נשאתם בנהגים לאבניש"ש
טהור
טים ,ובן תמצאבהר.םהגבוה.ם יש באותו האפר הקרוב

גהי

'
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ם

60

טניעיםלאבנישיש טאלתאסרומיםמים,שכן כתוב דוברשקרים לאיכץלננרעינ
 .וכעזבונן
ו
ב
ל
אם תהיה מאנשי ההתבוננות כמה באר בזה המאטר ואיך נלה הענין כלו ,כשתסתכ ותבין
כל טה שהתבאר בסופת בספראווזות השמים ,ותשקץש על כל מה שאמרו אנשי החכמה בכל דבר
י מוב,
טהם ,ומטה שצריך שתדעהו ושתעורר עלו העלה אשר בעבורה לא נאמר ביום השניכ
וכנרידעת מאמרי החז"ל אשר אמדוהו בזה על דרך הדרש ,הטוב שבהם אמרם לפי שלא שלמה
מלאכתהמים,ועלתזהנ"באצליטבוארת סאה תהכיכל אשרטבורענץטעניניהנמצאות הטהחדשש
הנמצאים על ההמשךהמתמידיםהמייטבים ,אטר כי מוב ,חה הרקיע והדבר אשרעליו אשר
בה
נקרא מים ,הענין בו מן ההסתר כמו שתראהו ,ח
חישאםילקח על פשוטו בנמותהעיקיהיה עמן
בלתי נטצא כ ,%שאץ שם נץפ אחרבלתיהיסורותביניתוביןהשמים התחתונים,ואין שם מים
למעלהמןהאויר ,כלשכן שידמה סרסה שזההרקיע וטהשעליו הואלמעלהמןהשמים,ויהיההענץ
יותר נמנע פותררחוק משטשנ ,ואם ילקחלפינסתרו ומה שנרצה בו הואיותרנעלם,ושהואצריך
י
שיהיה מן הסודות החתוטים (נ) עד שלא ידעהו ההמון,יוענין הא נךאיך ראוי שהשמר בוכ
טוב ,ואטנםעניןכי טוב שהא ננלה התועלת ומבואר במציאותזה המציאות והתמדתו,אבל הדבר
י מוב,
שנע
ל"םאענינו אשר פשומובלתי נ,מצלץכןאיזה תועלת בו נראהלב ארם עד שיאמרבוכ
נימאדמן הנמצאות אינו תכלית
י מבלתי שאוסיפךבאור והוא שאו ואם הוא חלקגדול
כ וא ל

טהיי

אפתר

שםמוב

ציה

6סר מס ממסוס תמסר :ט 6ל ח6מלומיסמיס .ל"(כי ל0ס רכי עקיכ 6כנפחס מניעיםל6כגיסיפ טמור Sh
"( 1מץגוס(יןפי
סמיססיס לומססיסים (מע(3 0מ(ק סקל ח6מרומיסמיס סכן כתיב זוכר מקריס ל6יכון לגנד
קס6ויל מיס כמע(ופין סערן גןכיספיד מיס נכח עיגי .ומ"ר ממס סגרכוגי סירסקי ממיס 6סר מעל
ומכףס(ססוספן  1'hoמעריורד (לעס ו5זכ%סיו
"פצלסרס לרקיפסו 6מחלק סקר מןס6ויר 6סרנפקוס ממט סמטר
מיסכסערסו6סקל ונדסמ5י"ות וזובל סקליס (6יכון(גנד ומרקיעוכלס6ויר 6סר למטס ממגועדמגיעו6ל מקוס
עיני:יומגין סו6כן '6ךלקוי פ'6מל טג' סוג .לש( סמיס ,וכמגס גקר6מיס לחס סס 76סלח יערסבוככל
ענעיס גע(פיסמן מסמוןוסםסוייח otno 1(6סע(יוניס6יך חלקיו ע6יתסוס ממגו סמטר למס סוסחלקמס6וירסו6
יגמל גוכי עו, 3גי מנחגי עוב נ6מלס ע( דגל גודע חסכעגור nDD~nOסגי5ון6כל 6סל6יגיעסססת0פטת
טי
ס סחוע(ח (ג( 6ף (סמון1וס6יגו (וזעגי  ,otD)n) 06סגיכןסיס עס סחלק סקר "6כקמרווסמים 6סר ממעל
ונסוסימלוס( 6פ(עס מלנגחממיס stg .סס(מות סעו(וח לרקיע סס סחלק סנקר 6לחכמיטהכגיסיס וסוף סחלק
יוסו 6סקר וכמגס סמיס 6סר מתחח לרקיע סס 6ל 1במיס
יוםטלי מסמיםייגסמוכנת (56מסמון 6(6כיוספייס
סל16תסיכסס :כו6י 6ססל(ימניחיס"וסיסך כיפול .סיס~דייס 6סר 0ס תיס נפועל o)h~t .ת"סחכמים
י
כ
s~rntoמוסיףעכסו סעס 6מלימ
ס (6גימלכי עוכגיוס מרקיע מןסמיס נתסוס סו6ס6ויר עגמו 6סר מתחת
סגי:ל וסול ornוכו' .ל"(סעגיןסוייח מפעל וקרקש ממרקיע וסוף סחלק ? 1pעז סגים  56מקוס סמיס
ח מכווים סיסו7ייס והין מסרסלמיס סעליוגיס ל6ל 1סמיס 6סר
עס סססמיקנדו(פן סומ65וח י8מייגסחכיי
ל
י
מסנפ65וסמ5ד עמס ,ס*פלסמ(י16ס ספעל6יפמגוון מ5ז כרקיע
,6כמלק גימאכי ל6יתחלפו 6ל 6מ5ד?e15
יוסר6יסעלז5
כן  olpn~ 06גקר 6סיסטסור ססו 6חלק קרולח,גויע15לז.זסססת6סמרוסיררכפסמלט סוסו מסירוססוימת
יוגו ) olnhסמיס למעלס מסרקיע
הכני
יכס סירוס סתסרסיסספיד בלס 6סר
 saח6מרותיסמיס סכן כחיב דוכר סקריס ל6יכון לנגדעיני ,וגסב
סו 6למעלס מחלק סקר ל6יסע( דכר געיית סמיסגפי מס ססתכ6ר כספר ס
ילוחות6 ,גל ~ pSnסקר מסתתר
סו6 6סריבעל סמיסוקלוגקר6ו מיס עליוגיס זכריםכ סס ססועליס 6ל1סמיס  ,ס %כסחסתכל גוס סעגין
יג
~תניגסותכיןכל מס ססחג6ר כספר ס16חוח
יל מס ס6מרו חז"ל 6מרו ססילוסוסיס  :וממס שריך
סת7עסווו~חעוררעליומעלס 6סר כעכורסל6
קר
סמ
נחק
כוס
י~גי
י טצוכגר  PD1tמהמרס גז0טל5ד סזרס סט1כ
כ
י
נ
ס
ו
מכססססס 16מריסלסי סל 6סלמס מלאכתסמיס ועלת ו 0מכו6רח56לי ,וזסגי גל 6סר יסכר
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סססמק ר16י סימסכו סיס 516רות מטר ו6וגרוח סלג  ,osPn5ומעגין ססו 6כן6יך רשי סי6מר כו
י טוב
ג
י מגלחי ס6וסיסךייסור פופ ו6ס סז 6חלק  .ר"ל
ו6תגסעגי!כי עוג גגלסמתועלת וט'61:י 6ססרל
ן

1

יייפ

קרשקש

טהור אלתאטוםטים טים ,אטר אבנישיש טצר הקרירותהגדול
אשר הוא שם ואסר טהור שהמקום ההוא בעצמו יש לו זמת
אם לא מטרהאדים העולים לשםיניעם ההתעבות מצר הקרירות:
(י
) ער
ירעיפו ,Pbnnפי' שאםישערו כוה ירמו שירידת
לגשרים הם עניינים טבעים ולאיהיו טפועל האל ויהיה זה מביא
ן
ת
ק
ח
ר
ה
ל
חשגהת השם טאטונתם והבהוב משער נענין הסטר

שיא

ית
יי
חנסז

שהוא פלאגדול כסו שאמר  nwtPנפלטתעדאין חקר ואטר
הנותן מטר על פנ' ארץ ושולח טים עלפני חוצות ,ואמת אפ
המקום ההוא מוכן להתעבות האד והשד המטר הנף
בעתתלו'לפי
רעת חורהנו ברצין האל נמו שיער טוב ואמר השם
שתעשה
רצונו ונתתי גשמיכם בעתם ואם בעת שנמרחוועצר אתהשסים,
ואמראליהוחי ה' אםיהיו השגים האלה טל וסטר גי אם לפ4
רבכי
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מורהנבוכים חלקשני פרק ל
טבוונת להמשך הטציאאשיאמרבוכיפוב( ,ס) אבל להכרח התחייבכדישתגלה הארץ,ההבן זה.
ומהשצריך שתדעהושהחכמים כברבארו שהעשביםוהאילנות אשר הצמיהם השם מןהארץ ,אמנם
הצמיחם אחרשהממיר עליהם (ס) ושאמרו ואדיעלה מן הארץוכו'  ,אמנםהוא ספורהענין הראשון
ס ועננאהוהסליקמן ארעא ,ומבואר הוא
אשרהיה קודם ,תדשא הארץ דשא ,ולזה תרגםאונקיו
זהמן הכתוב לאסרווכל שיח השדהמרםיהיהבארץ ,הנה כבר התבארזה .וכברידעת אתההמעיין
()0כי ראש סבות ההצה וההפסד אחר הכחות הגלנליות האור והחשך ,למהשיטשך אחריהם טן
החוםוהקור ,ובתנועת הנלנל יתערבו היסודית ,ובאור ובחושך ישתנו מזגיהם ,והתחלת הטוגות
שיתחדש טהםשני (ג"חשינוי) האדים אשר הם תחלת סבות אותות השמים אשר הסטר טהם ,והם
גםכן סבות המחצבים ,ואחר כך הרכבת הצמחים ואחר הצמחים הבע"ח ,וההרכבההאחרונההיא
 .והאורמקריי חוצהלו טתחדשעליו מחוץ,
האדם ,ושהחשך הוא טבע מציאות העולם התחהוןכלו
הלא תראה (() שבהעדר האור ישארהענין הנח ,וכן בא הכתוב במעשה בראשית עלזה הסדר
בשוה לא חסר דבר מזה .ומטה שצריך שתדעהו אמרם (ק) כל מעשה בראשית בקומתן נבראו
בדעתן נבראו בצביונם נבראו ,יאסרכיכל מה שברא אמנם נברא על שלטות כמותוועל שלמות
צזרתו ובנאהשבסקריו ,והוא אמרובצביתן נבראו,מ! צבי היאלכל הארצות ,ודעזה מכ שדכא
שם טוב
ססוייח ממטרוכרקיעעםסיי
ח ססס pSnגדול מסגמג6וח
מגווגח מסגנוג6ות מנדעימס סמ5י6וח
מסממגטורהי6גיו;וחכמלכי
י מגדעגמו 6ל 6מגד דגר 6חר וסוף
לן
וו
ן
סובלוס6דיס נסלחות מסקרןותתיגט  161תתגלס סיר
ההסוו סס סגמחיס וסכעלי חיים"61 ,ג 6חר ססתטר
היגומכוון מגד עגמו ~ hSסכגס לסלמות 6חר וסו6
י טוכ ג" 6גסגעח
סר6וחתיכסס6ין רשי מיקמר גוכ

שתדליחוסוף ~ Pthlסקרן,וכיוס

ג6מר

אפורי

שרש

עגמו~ hsמגך דגר  6101סיעל 1ס6ידיס סלימוח מן סקרן
ם ספרן ויחסוו סם ס(מחיס וסיפח .א"כ
וחחיינס 751חגי
6מר קסמסר ('5ו מכוון  7SDט1מו  O))o hihל;למוחיכר
יפל סרית סיגטס%עלי
ף טי5מרבוכ' פוככי Ob
"חכל'ח וסוף  nlh~wסטן וגיוס ססליסי סג'ע
וסוס
גסנעת
סחכליח ו(ר"חס סקלן 6 rhמר ט סססוק כיטוב גולח סכי
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סני מעמיסלסגיתכליות ,ועל כלססולסיסיכזוגוז"לכיo~niblלסיכסהלמ6רן(סלמס מלנכח סמיםכ ייג
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על דרך דרס סטונ:
ז המגס סגמיחס 6חר ססתטיר עליסס ,
ססחכנויס נגר כיקרו ססעסכיסוס6ילגוח 6סר סגמיחס סטם מן
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וילן  :Orוכנר ידעת 6תס
61מרו  7theיעלס מן סקרן  o)rbסו 6ספור r.'.itrסר6סוןכיו פיגיג
יססתיס סקפופרערוי
ממעייןכ ר6ססכתססוייס 1סספסד"חר כחוח סגלגלי1ת htolכריצת
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כייתרככו  ,otnnsaוסג 6
גת1ך ממיס וסם גסכןסכת סמקוריס וסריגות סיגסס מנד סעלוחס"ויס והח"
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י
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י  on~pסגם לקגתס,
גל מסילל
יסק7יס סגתוכ ס16ר ומפחסך וגהרנוסדכריס ר6ס1ן ר6ט1ן
כ
ג
6ליסס יעמדו יחדו וסנן זס :וממס סגריך
חסו סודסימיס סג6מר כמתססכריייפ מספ.14ל
י1גגכי1גס גכר 16ןיחתרגי ס7גריסקטגעייסגגר"ו
ר6
ור
נג
ס0דעס 1אמרסכלמעסם כר6טיonntpJ 0כגפכיר 16ג7עתסע
כי ססס 610סיוגר סו6סמיסס סו6עמךויכתגךואיןכילותיפז,
עלסלמותחמרוועלntnSpטרחוועלג"וח
ומחסרון
קרשקש
( :ס) אבללהמרח ההתחב כרישתגלה הארן,אוליהרצון הכונה כזה אע"פ שנאמר אחר יכולו הואענין שהיה בשלישי
טוג

ייסיר

ניפייכריייפ

ייפיריו,

יני

בה
דז
ב
ישטצר החום המגיע.בהתהפכות ניצוץ השמש והחום המגיע
מאת הכוכבים נתגלחה הארץ כמו שהתבאר שהום השמש יהמר
הסים אשר הם ביסים בהעלוהו האדים בשיעור מה שהגיעולו
המים מן הנהליםויז
ההיםאין4ו הוספה ולא חסרון ,ואמר שזה
ת הארץ מצדעליית האדים לשם בהום
המקום הוא סבה להגיו
השמש והום הטכבים נהומם נגבו ומשט המימיות עד שנתגלה
הארץ  ,והפילוסופים אומרים שחום השמש וחום הכוכבים ישמרו (ק) כל מעשה בראשיתבקוטהן נבראו ובדעהם נבראוובצביונם
ההלק המגולה מן הארץ ש4א יכסוה המים טצר נגובם ויבובם נבראו .הטשל בזה שאדם הראשון נברא כשנברא כפישיגור
נברא
הסזמיותואין דעתנו כדעתם אבל הכל ברצון האל וכוונתו :הקוטה והשיעור אשר לארם כשיגוע לתכלית צניחתו
ה בסיגו
זי
(ט) 1שאטרו ואר 'עלהמן הארץ אטבם הוא ספורהעניןהראשון ,עלשלשות רעתווהיה הנכבר או היפה שאפשר שיה
כי

קורם שתדשא הארץ שהאר העולה השקה הארץ עד שיעלו
הצמחםברצוןהשם(:ס)כי ראש כבותההויה וההפטר אחר הכהות
הגלגליות ,הרצון נזה שבתנועתםית'גרגו היסודות וראשוההיה
) שבהעדר האור ישאר הענין הנח  ,כ14מר שלא
אחריהם ,(:
ענין מעגיניהארץ בהעררר*ור אחר שהחשךטבעמציאות

ן

נוהו
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מורהנבוכים הלקשניפרקל
י ברופאת ,אטר
שרשגזול כברהתבאר .וממת שצרקי שתתבבנהו מאדזכרוגריאת ארם בששתימ
וכר ונקבהבראאווזם ,השעםהבריאה כלה חומר ,ויכלו השמיםוהארץ וכלצבאם ,ופתחפתהאחד
לברדות חוה טאדנ 3תכר עץהחייםועץהדעתודבר הנחש והענץ ההא ,הכר שחץ כולו ההן אחר
שהושםאדםבנןעדן ,וסל החכטים טסכיטים שחץ הענקכלו ההןיום ששי,ושלא נשתנהענין בשום
פנים אחר ששתימי בראשית(,י
) ולזה לא ירוחק דבר מןהענינים ההם כמו שאמרנו שעד הנה
לאהיה טבע נח ,ועםזה כבריכרו רברים אשמיעםלךמלוקטיםסמקדטווזיהםואעירךג"כעלדברים
כסושהעידו הם  ,,~fftודעכי אלו הדברים אשראזכרםלך מדברי החכטים ,אמנם הם דבריםבתכלית
השלמות מבוארי הפירוש לאשר וכרום לו מתוקנים מאד ,ולוה לא ארבה בפירושם ולא אשימם
פשוטי
ם שלאאהיה מנלה סוד ,אכלזכרי אותם בקצתסדר ובהערהמעוודהמספיק בהבנתםלכירנא
בך ,ם (ס) ומא אמרם אדם וחוה נבראו כאחד מתאחדיםנב לגב ושהוא נחלק ולקחחציו והואחוה
תצבא אליו ,ואמרו אחת טצלעותיו ,רוצה בו אחר מחלקיו ,והביא ראיה מצלע המשכן ,אשר
תרגומו סמר ושכנא וכן אסרו ססטרוהי(") והבן זה,איךהיה הבאור שהם שנים בצד אחד והם
אחד כמו שאטר עצם מעצמי ובשר מבשרי ,והוסיף זה חחוק באמרו שהשם על שניהם
יחד אחד ,אשהכי מאישלוקחה ואת ,וחיזק היותם אחד ,ואמרודבק באשתווהיולבשראחד ,ובה
ןשוהכלולענין בהכרח ,הנהכבר התבארזה .וממהשצרור שמדעתו טה
נרול סכלות מי שלאיבי
שבארחנו כמדרש"(,
) תה דהם זכרו נ שהנחש נרכב ,דמהח* היהכשעורנמל,הירוכבוהוא אשר
מא 61

רושש
שםמצב
אפיי
וסי
ן וס:סומוס 6מלס"דס ומוס גגל" 1כ5מ7מח6מזיס  tt1Dnaמ,,S~pno %וזססורסגדולככרסחכ6ר כמכמס
וגף .ל"6מ(דמחומרוססוקףרוoנ olhoonlhוסטלסס"גוסיחמס מסוים סטכעית סס7כריס סטנעייסי
ם למס חמרמיוחסח6וח
חלס
ופס 5מ 7,כצמיגה  11וסססגים לסיחול סגורה וסנורם סיוחר כ6ותס ס6ססר סיסים
1י
ממ
גכ
ג
"נס מממר נטגמווס1ורס כשמס ולוס 5מלסלטססעגין חל גוס החמר וכמקריססיורר טוכיסג"כ ולכן נגרל%
מכוש גג(ס"ג(  otD)nWססע(ין לומד למס תכי"לגו,וקמל ס7נריססטכעייס עלתצליח ססלמהו ס6פסרסיסי
ו:ומס
ומסגזול סגלתנווכו' :נ ססנמס גלככ וסו 6סיס כמיטל סדריך סתכתגסו מקדוכרוכריתת"דס כמסח
מ נר6סית
נמל .ל"( סגמס סיס סגם סמועס,
ים
כןכעכור סיומו וחתםסנרי"ס כלס וקמר"מר וסויכלוקסמי
י1ט'למס
ונקד"
סס"7ס סו6תכלית  ,It~nhoועתח מתח"חר לכרי6ח
חוס מ76ס עם סק7ססגכר"ח עמו ,וזכר עןסחייסיע
ן ס7עת וזכר  owגלוסיסצחרי ססוסכ"דס כנ"ע ,וכל
י נר6סיח,
סחכמיס מסכימים סוס מעגין כלוסיס כטססססי ,ס 65גסתנס סעגק כסוס פנים 6חר מסח
מ
י
י
כ
סדנריססטכעייס 6תר סגכר6ול6סיס )OOמג כ5ל
י סדכריססיו 6מרוס כמוקסיוגיוססססיוסס עתם כמו
מסיווסכן וס61 ,ס ל6ינוגסזכרמן קעגיגי 0ס
ויסס כמוכ ס6מר מעז עחס ל6סי
ס סטכע נח :ומוס 6מרס 076
ס בו רמז
וחוסגנראו כ6ח 7מח6ח7יס גכ לנב6 .סר מרמו כנקכי 6ץ סמפסס נר6סיח כ 6כמסמעוי
י ס76ס
כ
מורכה מממר וגורס וגכר olh 6מצלומסני מקגילין ג6ל 1סו6 6חד וסערכים וסימר מונס למטס וסנורס
י מפועל
סSו1 .cSD"nסו6נחלק וסרוחני וזס גממיולקהחסיו  6101חוס וסוכנן"ליו
ע
ד מק~3דדס ,לומנסס סכגחכיססועליס
תחמר 6ל סיקכל צרתוולכןסיס6יס ק~דס חוס "לי
ו וסססגיסמ
כנדיח
י סססגיס נמ6מר
כ
וקתלכמ3י16ח כמוסימר ענס מעגמי וכסרמכמורסיוכ
 ".סס0ס על סניסס יתך 6קד,
י ס6חד לכוו 6יט :076
כ
6סס כי מליסלוקמס1 .ל 6נלקח ס"יס מן ס"סס
י מסכת ל 6יכסס מס סכסועלולכן סוכ"ס ס6ססקליו ל6
כ
סריס 6ל ס"סס וסגן ו0 061 , 0מסרסיס סלכן כורך  .mneוסגן תמרו 6מד מנלטותיו חך 6חסטרוסי וסכי16
ימסגדולשכליח סל6
ן ~0וח"כסחין לוחע6 -ל6100 6כששתפו :ותתס סנריך ססרעסו
ר6יס תגלע
*6סרססי6 6ס ס6סס וט0רוככסו6
0תסט 6מרו ססגת 0גרחסין וס61יכיסיס נ0יעורנמלוסרוכגוסי
מס 00כי 16כמדרס
סת6ל
קר ש4
אמרובצגיונם נבראו(:ל) ולזה לאירוחק רברמןהעשנים החוטרומהאחריגיע השלפת והא הצורה01( :הובןאיךהית
חחי
,
הביאור שהם שנים בצד אחר הרצון בזה מצד שהם אחר

ההם כמו שאמרנו שץד עתהלאהיה טבע נח ועם זה כנר וכרו
דברים וכו' ,נראהלפי דעת הרב שכל רגר'ם שנזכרו בספור
 rהרעת הכל אפשרלהיות
ארם וחוה ודבר הנחש ועץ הח"מv,
כמשמעו אחר שלא היה עדין טבקקיים ובכליוכםטוטששתימי
כראשית היו מתחדשים דגרים שלא היו קודם
כן אפשר
שנהיו העניניםהנוכרים וארםוהוה ושאר הדברים הנזכרים כלם
על פשוטם אחר פחההיה הכל ביום הששי( :ס) וטוה אמרם
אדם וחוה נבראו כאחד ,א'נ' טסופק בזה וכןאני הושב שלא
' G~Dשום ארס בזה שבריאת אקם נקוה  rp,והבל ושת רעץ
החיים ועץ הדעת שלא יהיה הכל כמשמעו ,אבל החכמיםעל
צד הרמו העירו על ענייג*מ גבבדים והרב מורה צדק נטשך
אהריהם ,ומזה הענין זאת ההערה באטרם ארם וחוה נבראו אבל מצד בחינתו בץצמו והיותו נמשך אחר הסותרות ברצונו,
כאחד מהאחדים מגב לגב ,שוה הרמז הוא כי האדם מורכב המשל בזה כ* נברא לו חוש הראות לטובתולריצת בטה שהוא
?תימרלירה ואמר מהאחרים מגב לגב שהם מחזירים עורףזה נאות לו ויקרב אליו וינוסר סמה שהוא כנגדו ,ובן נברא ל3
מה באלו אסר שהם הפכים כי מהאחד יגיע ההפסד והוא הדמיון שירמה הרברים הנאותים לו וישארו בו המוחשים אשר
קגאס
ם 1
מ1
מצוהנבוכים ח"ב] לזז

נמצ'אות אחר שהארם טורכםמשניהם,והםשנים טצר הבחינה,
כי השכל יחדיל בין החומר והצורה:מ) וזה שהם זכרו שתנחש
נרכב ושהיה כשיעור גמל ושרוככו הוא אשר השיא הוה ושהרוכג
הוא סמאל,אין ספק שהשק בראכלסיןוטין טהנמצאותבתגלית
השלטות שאפשר שזגיעהו והפוב המכוון מסבו ב 10שאמרו זלל
אין דגר רע 'ורר טלסעלה א"כ כל מה שברא בארם9ן הר%שיס
ומן הכחות הפנימיות הם נלה לשלמותו וטובתו ולא לרעהו
ולא לגהקוחלילה לאלמרשץ ,א"כאין שום כח בארם שלא גגרא
בענ~ר פעולה ואותה הפעולה היא נפלסותלו ,אםכן על דרך
האמתאין באדם כת שיהואר בנחש ולא בסטאר כונה ראשונה,
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מורהנבוכיםחלקשני פרקל
השיא אתחוה ,ושהשכב היה סמאל ,ושזה השם הם יאםרוהו סתם על השטן ,תמצאםאומרים
במקוטותרבים שהשמןרצה להכשיל אברהםאבינועד שלאיאבהלעקוד אתיצחק,וכןרצהלהכשיל
את יצחק שלאימשך אחר רצון אביו ,וזכרו עור בענק הזה ר"ל כעקדה ,אמרו בא סטאל אצל
אברהם אבינו אמרלו מה סבא הובדתלבךוכו' ,הנה כבר התבאר לך שסמאל הווו השמן ,תה
השם גםכןלענין כמו ששם הנחשלענין ,ואמרו בבאו להשמו את חוה היה םטאל רוכבעליו
ס והקב"ה שוווק עלנמל ורוכבו )3( .זממהשצריךשתדעהו ושהעוררעליועהיות הנתש לא קרב
לארםולא דברעמו ,האמנםהיה השתדלותווקרבתולחוהפ ובאמצעות נזוק האדםוהמיתוהנהום,
חחי
ורלטנאה
שםנצב
י
פ
ש
א
ס (1קוסמיס,וסיס כפיעור נם( ג(1מלססנמ5
סמ1 .56סרג1ן )Orגי מנחס  610סכם סמדמסגי נו מיומךימנחפי
יגחסו סמגחסיס וס61כסיעור גמ 5ידמםסורות זרוח קרס נדפס שמוסס ככס וס סכם סו 6נדע אמוח 0מרכי3

כי

ודמי1גוחמיקוח,ולכןסיס סגחסכסיעור גמ5ו 1ססרוככ
סו Shnn 6כי 6חר מסגת סןמיון יני
ע  P'mOגמז
ססתכ6ר נמסר מגסס,כיכסס7מיוןיפינ טוס דכרוירמס
ססו 6ערביח6וס וסגם ממתעורר  6101סאטן ממסטין
~o7bמירה סטו3ס לדרך רעםיסי
 56 6מחמר
יסגחוח
סגסמ'1תסו5ג1חמחריו e1o1סגמס סמרגסחכיס
גי6פיחס
יסו 6ענשתס6רסג"מ 1סו6 6סר.ססי6 6ת
06כ5חיכ
חוס,קי מגחם כ 5כגריו  656 o)thעם סגעס סמרגסת
קומר
כ(סכןסרוכגססו Shno 6י6מרוסו ע(סאטן
) pinipnרמח נ6סמאל  556הכרסס 6מר5ו
5כ
חמס
" 6וכו'
עדסן6ירסס5סקריכידחק ,וכן ר5ס5סכסי5ידחקס65
ימסך 6חררנון36יעומגסנכרסתכ6ר5ךמססמאןוגקר6
ך רעס,
סטמן"כעכור  t'DDnVס6ךס חדרךטוכסידר
סמ 56ס
וגקר6
ר שמסמה ק76סוכעוותומסררךסגנוגס,כמו
סגקר 6גקס סמ7מס 5חס קסום סכת5מגחס'ס ו(ק~סוויס

קנאם טן הראות עדשיכסיף

טן הדברים הנכספים ויתנועע

הדמיון וץז יתעוו הכח המתעורר להגיע אל הדבר הנכסף
ופטרוו' 4עינא ול
תיבא תרי סרסורי רחטאה אינון שהעין רואה
את הדברים והדמיון חוטד אותם1,ב 1נזבל לומרעל דרך האמת
שהם לו הסרסוריםהטובים להגילו אל המעלההשגלית נ*השכל
מתעורר מן ההרגש והדמיון על הענינים הכוללים אשר ישיגם
אשר א'א"החרגם,ולתםכ' לולא חוש הראות והשסעלאיגיען
רשט' העניניםגרטיון אשר הרטיון מקבל אותם פרטיים והשבל

טייו.

ר"(ספח
5ורוס6יןפ5י16מ  :OOSוסמ(6לוגנ
יורר רוש ע(ס"מ ~/ OD1tכי גמזססרוכנ נס 61מ(
דע
טח
ופ
ס
סזלכככן סמסעולרנפוק ע( סמדמס וסמדמס קודם קדימס
עכשח (מסעורל  ,וקמל 0גמג" כדמיון שולס שמדוקרי
ססעולל סמחעולל (סחקלנ  sbסמדומס ~לוס פמגו
,
ונס סכמ סמחפורל גקל 6סמ6 bwn 6100 (6ח ס6דס
ומטווסו מלרךסגכונס ,ופני  1(6מכמוססס ססטמ סגדו(וח
(ססתמס נמשלסמותוקילוס סתענוכיס :סוסקכיס
ע( גם( ולובט .ל"( סססע(סימתי מ(ע,נ ותסמקע("(ו
ססש(וחסנוסגיוח 6פל6ין כסס ס(מוחמגסס כ((:ע טיוח
סגמס קלכ  .olho (6לש( 0סגמ סמדמס 6י 6ססל
סירסר ספו(וחיו לעסס'וחפי
( ס6דסמסכי(גמופג(יס,מסו
ספגו מדבלסמו 61ינ 1מחקל 3עמוכיסעו(סמדמיון ספכיס
סחוסם(  :פ וג6מגעומ מוס ג'וק ס6דס .ל"(
שג(ע"
~סקמוח DP)oומיוחס לעס (דכליס סמפורסמיסגיוק
פמ
("
כ

יס'

י6

"1

פומי

קש

אינםנעלי שכל ולאכעלי רעת שימשכו אל הנאות ויניחו זה
הסותר  ,לזה ברא לו ה ש ק המנהיג הטושל הנכבר הוא השוכל
להנהיגו ולהרריכו בדרך ישרה טובה אם ירצה להסשקאחריו,
ואם לא יגשככו הנחש וימיתט בלאאון %א ישאר לושירש
וענף ,והם כנוהדישון לסמאלוהוא הרזכג והטתע~רר נשטשלו
שכל פעולוה'ו מצרהרטיון אשר יתעוררטן הדבר הנכסף וזה
הסכונה בסמאל דעא המקניא המחטיא הוא שטן הוא יצר הרזן
הוא מלאך הטות  ,וזה הכח הרפיוני נקרא נחש כסו שנקרא
סמאל והואיונבופורבב אבל משניצדדין ,ווה שאםהיה
הנכסף לופהגל טובאיננו לא סורככ ולא רוכב,ואם היההפועל
הנכסף לו הוא פועל רע 'היה הכומסן הטמר בו הוא
ל
ש
ה
ט
ה
הפ~
והרוכב  ,והוא עצמו ארצה בו הרמיון הוא המורכב  ,ואטר
כשעור נטלכי הפעולות הנכספות רבותואם היההרירהנכסף
גחוש הטעם יהיו הכלים אשר בהםיעשו הפעולות גצואת הכח
המתעורר ממהרים לצורלו להניא הדבר הנכסף ,וכן בכח
צי
המביא להולדה יתעוררו כליו
ילהשלים חפצו,וכן בכל הפעולות
הרעותרגליוירוצויכונרו לשפוך רם בכה המהעורר אשר בם אם
4א ימנעוהו במנעים ס15מ  ,וזה הבה הטרמה *ש לצ סגולות
אוזרות אינם ממין הפעיות הרעות81 ,ה שהוא אפשר rnntm
בתכלית ההוזקויהיו בעלי הכח ההו14שנחשים אוקומטיםובעלי
חלומות צודקים וכן בזה הכח עושים פליאות ותחבולות ורות
וטלאכ~ת נשלטות וכן 'ש לו סגולה נפלאהכחיתהעל תכלית
שלמותו ביצירה ,וכן הכח הדבר' ,ונהיה שופע עליהם השפע
לנבואית ונגיע לה אם ירצה הושם
האלהי אויהיה הארם
ftoא תגיעלו הנבואה כפי רעת
אכל בלא שלמות שניהם ל
הירוי
ת
רבינו סשה ג'ל:נג) וסטה שצריך שתרעהו ותתעורר עלטה
הנחש לא קרב לאדם ולא דבר עטו ואמנם היה השחדל1תו

לוקחאוחסכלל.יםמןהרטיוןכמו שאטרהחכםלאיושגוהמשכלות
אלתהרמיונות,ולכןאי אפשרשיהיהציורולא משפטמבלתירמיון
והטשפט גרמיונות והחיוב והמילילה בשנף העיוני במו הפשפט
על הטוב והרע בשכל המעשי,וכן היריםוהרגלים נבראו לטובתו,
הירים לפעולוה הצריכוה לו והרגליפ להתנועעאל הנאות לו,
וכן חנש  cp~nלהעמירא"םו העמרה האפשריתכפי החום והלחות
חקרם המביא לכולרה להיות מיגו עוטר ,נמצא שאין בו רבר
נברא רק לטובחו שההושיס
ההיצובייםוהפנימיים כלם לטוב
לו הטנוונים כונה ראשונה ,ולזה אמר הנה האלהים עשה את
האדם 'שרחימה בקשו השבוטתרבים והוא טהפד דברי אלה.ם
חים  ,וטן הטובות אשר בו נבראו הכח האחד מהפט לנחש
והשגילסמאל,עד שנכליבשיו 'שתטש כרעותיראה נחוש הרואה
סטן אחרים ויתאווהו ויהיו אשר נבראולול*שייה הצריכות
נהםיגזול ויהטוסירצח,ורגליו אשר נבראולטובתו בם מתנועע
אל הפעולות אשר הם הפכיות לכונות הטכוונותנו  ,וכן בחוש
במוהלותבחע
יד שהם
הטעם וחוש הסביא להולרה ישהמש בהם
טו
יהיו סבת הפטרו ואבזרו  ,ההם מכוונים כונה
שלולא
ההנאה הלעיג בחוש הטעם )אהיהטתעורראל טה שהוא צריך
אל'1טןהמזון ולולא הנאת הסתיג שמיצג בגעש הטבתו להולדה
לאהקז טתשרראל ואת הפעולה אשרגוקיום הסק ,והחושים לחוה מאסצעותחוהניזוק אדםוהטיחו ,הרצון גזההיות האש

בי

אשר
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מוההנבוכים חלקשניפרקל
)ומשבאההשלמהצאטנםההשקיימתביןהנחש וביןזרעווביןזרעה,
הו**זרע
?
5
ח
מאדם,ויותרנפלאמזה(י)הקשרהנחש בחוה ,ר"ולחחוי
ר
ה
רעובזרעה ראשועקב ,והיוונהמנצחתלו בראש
ת

סבפפ

ספק קשדעה

והוא מנצחלה בעקב, ,וזהמבואר ע"כ ,ומהמאמרים נשכהנפלאים אשרפשומיהםבתכליתהרחוק,
וכשחבנופרקיזה הטאטרהבנהטובהתפלאמהכסתזה הטשלוהסניטולטציאות,והואאמרם א(ס)כהנבא
נחשעל חוה המיל בה זחהטאישראל שעמדועלהרסעי פסקהזוהמתן עמא שלאעמדועלהרסעי לא
פסקהזוהטתן ,ההנהינשה נםכן ,וסמהשצריך שמרעהו אמרם כ(ו)עץהחייםמהלך תטשמאותשנה
וכל

%

ספק ומעץמהדס,גי 65ססגמפ 6101ס"מ סמדמס נגרס
מגססניזוק
ס"ס ססכ(5דכרי
rmססססמכס5וולססממיינסו:ונ
טג
רמ
ימה
"ס סי6קיימם
ספכ"6 5ג סגמס
צ
כין סגמפוכין מוס וולטוכו' .ד"( סססנ6ס קיימסנין
ר,מדמס וכף סגספoss)aוכין ,לע סמדמסוכין,רע ,CO)O
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בירי1לעגתי

אשר זכרנוהולא קרב לארם שאין לו הזפ השט ערך Rp
התקרבת כיפעול"1היא שאינו משתרף בצד עוטו רק
הטשכלות אשר הפ בחוקו כי האדם כתי לשכל; רקעם האוה
שהוא ההעטר אשר כל רע והפסד נגיע טמא עסו ה* 1דברע
בטשך 1 ,כאמצעווש הרצון כוה באמצעות ושמר אז ועפש
החיונית המתאוה לטתרות ,ניאק אדם שלא השתדל באנרים
אשר בהתעסכן בם *ניע לו השלמותויהיה שכל ופוגל אשרהנא
הדבר המבוקש ממנו( :ג) והשנאה השלימה אלגם היא קיטת
כץנתש והוהוביןזריי
הוביןזרעוואין ספק נתרעההוא ורע אדם,
הרצוןבזה אחר שכל השתרלותזה הנחש להמשיך לה המותרות
והו השנאה ופורטת להפטירה להעמד זרעה שהוא זרע אדם
טהר שהמכווןמ; החוסראינו אלא בשביל הצורהובהניע ההפסד
ספג*התימר ימות האדם אקרהיא המנוונת בשבילו והואכמו
תזרע אשריכוון בו השארות הטין וכמו שהאשה בלתי מכוונת
בעצמה רק בשבל קווםהטין שהוא הזרע והוא הרנר הככוון
%רעאהפרי,כן הומטרבלתימטוןלעצמו רקבשבילהצורהוהצורה
כעורת בחוטר ומצדהכלים החסרים כאלו תאמר השמע והראות
והרטון הם ההתחלות אשד בפ הנפש השבליתתלקוט יריעותיה
ואויש מתעוררת מן ההרגש %הרכרק על הענינים הטלים

*

א'נ הש הסבה להשזר הזרעשהנו המכוון (:י
) הקשר הנהש
-?fifilר'ל ורעווזרעה ראשועקב והיזחה הנצחתלו בראש והש
בנצחלהבעקב.פי' בהתמרת הפעולותישובו לאדם תארםריגום
וקניבים חזקים וקשח לפרזם מהם אם היוהקניניםרעים הוא דוק
באותם הפעולות  ,וזהו אסרו ואחה תשוטעקגריצהנו פצר
ההמצפד שנמשך אחר הנחש ישומנו ויכהנו ער שלאיהיה ל%
השארות כלל אבל בתחלתו נשלא השק 'וכל לגעור בשפן
) כשבא נחש אש חוה הטיל בה
%הבהיל עד שרפתנו "(1
יבראל שעמרועל הר סני פקה זוהמתן הרשן גזה
יהו
אגיגר הנחשוהיהלו ממשלה על לוה "
כמהשלת אהבואשתו
כשהח
שהיא כבושה תחתיו ונסככת לו הטיל בה זוהסא  ,רוצה בו
ההטלך שזר החותרות אשריטרירוה שהמשך לארםשהוא השכל,
השראל יעמרו על הר מיני פסקה שהמתן שהוא ווהמת רעות
נסרות ולמשוך אחר הסוהרות נתן להם ההורה המדרכת אותן
להיות החוטר כבזח תחתיהן %משל .עליה ממשלת הראמה ,
עוזיא שלאעטרו על הרסיג
 .לא פסקה זוהטתן  ,הרצון בוה
יהמה רעות נפ"רוה ו1יהמח המשבם אחר הכוחרוח (1ו)
הריים ההלך חטש סאות שנה וכל סים' בראשית מתפלגין

יעץ
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מורהנבוכים חלקשני פרק ל

הלמימיבראשית מתפלנים מתחתיו ,ובארו בוכי הכוונה בזה השעורהואעובי נופו לא הבנטר
ענפיו ,אמרו לאסוף נופו אלא קורתומהלך חמש מאוה שבה ,ופ"קורחועובי עצו העומד ,וזאת
ההשאלה מהם להשלמתפירושהעניןוביאורו הנה כבר התבאר בזה .וממח שצריגך שתדעהו גםכן
אמרם)0עץ הדעת לא נלה הקב"ה אותואילן לאדם ולאעתידלנלותו,זה אמת שמנעהכרליאוח
כןחייב .וטטהשצריך שתדעהו אטרם (ח) ויקח ה' אלהים
את האדם ,עלה אותו ,ויניחהו בנ"ע
הניח לו ,לא אמר זההלשוןלהעלותו ממקוםולהניחו בטקום דאלא
מדרנתמציאותו באלו
הנמצאות ההחת הנפסדותוישבועלענין אחד .וסמהשצריך שתדעהז
לם
העג
ונכ
ין ותתעוררעליו,אופני
ן הוא ההורג להבל בשדה ושהם יחד אבדו
החכמה ה בקריאתבני אדם (ס)קיןוהבל ,והיותקי
יאלהים זרע אחר ,הנה כבר
,
שת
ת
ש
ל
אע"פשהאריך לרוצח ,ושלאהתקים המציאות אלא
כי ל
שם טוב

מסלך ת"ק פנס וכ 5מימ כר6סית מחס5גיןתחתיו.
יססג,לגלמירח מס עןסחייס
ר"לכל סגמ165ח ססס תחת
ג
ל

אפודי

התאמת
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נסג( סירםעדמלכ,סקרןיסיכולס o7hJלססיגס טלכ~לייס,
ומסניorימרפסלךס"סיי
ס,כיססניר נמכפס סחכמס
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ו
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ג
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למדו ל 6מוןגופו 6ל 6קורתו מסלך ת"ק סגס,ופירוס
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תחתיו ,רצו בעץהחייםהגלגל אשרההיא יבואו מאחו ברצון השונ .למה שהיה טה שדעתו דביים קיימם על שאר סתט'ר
השם לכל געל ח' ,ואמר הטש טאות שגה שוה הכפעור לפי קים הנה מדרכי ההכמה לא התהגהו:.,צם( :מ) לקחאלה.ם
רעהם ה.א ממרכז הארץ עדגלניה.רוע ולפי השבונם שהשכו את האדםעלה אותו ,הרצון בו טרי;;טעלה על כ? הנמצאות
הערעורים יהיה שיעור הטבה ער גלגל שבתא' יותר טששת כלם .ויגיחהו בגן ערן  ,פי' ששם בכחו שישיג כל הנמצאות
אלפים שנה~ .אמר לא סוף דבר
תרנזפו אלא קורחו ,מצר שדמהו כלס ולהתענגנגן ערן ההשגה האמתית טצר אכלו טללעץהגן
~ yyהחיים והעץ יהיו ענפיו יו גבוהים מעצם גוה שהוא לבד rvהדעת ,והאכילה המא :,וא השגת עניני הנמצאות
קיית
ו ושוף הוא קורת הענף העולה למעלה יותר טעצף גוף המייתעל טמאות חשם וכגח אוהב באכילה מצד שבחוש הטעם
האילן ,והרצון בזה שהשיעור הוא ער קרוב הגלגל לא ער ישיג טעם הדבר הנאכל,כן יש לו בכת להשיג מ.נ' הנמצאות
גבנוניתו ,ואמר שכל מימי בראשית מתפלגין החתיו מצר ויריעת סבתם ומהות ,:ולא הזהירו אלא לבלתי אכול כאנץהדעח
שהוא ההמשך אחר שני החושים והוא חוש הטעם וחוש המגיא
להולרה אשר הם המונעים אותו והפוצעים והמכים בלש החרב
נחכמה ובתורה הם אשר.וכ 1להיזהםחיים כסו אלו הגלגלים הטהה)כה מל'כנסחל ררךעיןהחיים( :ט)וקין והכל המחוהיות
קין הוא ההורג הבל ושהם 'הד אברו אעפץ שהאריך לרוצח
?,,
ע שוה הנא ושלא התקיים הטצ.אות ארא רשח י איבי החמב שסום ארם
יג
היריעה
~,,
במגונה ובנאה שהוא במפורסמות ולא במושכלות לא יסופק שהרב טורה צדק לאיאמין שאלו הדברים כמשמעם ,
שאינני טשתדל הרצון נוה שחוהילדהנ
גלהו לאדםושווא השכלהעימישאיןזה
 ,תחלה וקראה אותוקין ,והראיה נוה
במעשים כלל אבל ביריעה לבר כטו שאסר החכם ,כ' השכל שהעגין כךהוא שקראהו בזה השם טצד שאסרהקניתיאיש את

%לב2ןש:%נ:הביבש:ה:נםע

ב.מ עצרצליתי!:ג,ז:ע במצטמג
מפעויי
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התאמתזה .זממה וקצריןשתדעהו ותתעוררעליואמרוויקראהאדםשמווט גו',למדנו(י)שהלשונית
המכסיות לאמבעיות כמו שכברחשבו זה ,וממה שצריך שתתבונןאליה הד' מלות אשר באובערך
השטים לשם והם ,ברא ,ועשה ,וקנה ,ואל ,ברא אלהים את השמים ואת הארץ ,ואמר ביום
nlwPה'אלהים ארץ ושטים ,ואפר קצה שמיםוארץ ,ואטראלעולם ,ואמר אלהי השסים ואלהי
הארץ .אמנם אסרו אשר כוננת ,ומפחה שמים,ונוטהשמים ,כלאלוינללםעיטה ,אכל מלתיצירה
לא באה ,כייראהלי שהיצירה אמנם נופלה על עשות צורהווזאראו מקרה מןהמקרים האחרים
ראורמפני שהוא מקרה,ויוצר הרים ,מהארם,
ג"פ,כיהצורר; והתאר נםכן מקרה ,ולוה אטריוצ
ם אשרהוא השמים והארץהתירעליו
וכןוייצרה'אלהים1נ ,'1אמנם זההמציאות המיוחדלכללהעול
ברא שהואאצלנוהטציאה מהעדר,ואמר נ"כ עשהליצירותיו~המיניות אשרנתנולהם,ר"למבעיהם,
ואמר בהםקונהלמשלו ית'עליהם כמשול האדוןעלעבדיו,ולוהנקרא אדון כל הארץ ,והאדוןלא
יהיה
מ 6לצורותינו.
שםטוב
אפורי
יקלסים זרע"תר ככר סחכ6ר וס.
גמ(קומ (סניעניינים ,ס6מד קין וסו 6סססתייוח (קכון לסח כקמרן סח
ל
 1%Dnוקנוח סקגייגיס ,וסטני חדל ססנסגס  ODSודוחס ארנון כן
י עקרחע7ותיסס סל ס6גסיס מס מעסיסם
רועם לעס ,כשומח סגסגות מסייוע גטופטיסר"ל מגליני סט1כיס 16
כרעיםופעולות ס6גסיסגחלקיס"לפסת
י
מ
מ
ג
ןכגשמייומרוחני ,נגשמינכל
סמ7יטח ,וקף  nbfססגסנס פנלגטרךסס1למסתוססים ככל,רצנ נכל,תמנעיגי
יגסקגיגיסועוכד 76מסוגסחיגו מכ~קס מעקמו
מלמיתיתוסי 6קנוח סןעוחססיכ"
ימתיות וססכ(ח כמוסכמות  ,סו 6שנוס
ומסגי וס ג5כדוסגי  1(6הכמוח ומסקין וסכ( c)nh ,סם  hihכעכור זגר 6חרולגן ל 6סערס"סלקין ולמגרתו.
ן,ומימכוס סת61ר
סטכלס"טטיסע'וגי סגט"ר מןס"דס וסות ורע שרוחניככל סו6ס"וסכלסמכיםולעיי
סו"
סו6ק
וסו"
ייםוגנחי דמי לכר  ,l'tSbומממנעי כין
י
ת
ס
נ
כ
ן hlOD
וסרומגי סו6 6וסכסככויוח וסוף 6וסנ אות סר ומלטון ורועת רוח ורודף קדים ,ולכן כריסון גקר 6קי
י סגכדוח קנת סס משנגריססנפטייס וכטונות 6טר קנתס יעמ17
רודףסקגיגיסלפחיות סגוף.
(קר6גתסתגולג
י קנין עמדות סמע1לוח  610מדריך 6ל
גי Shlמ
פל
סג
כעומסלכןכתיגויסעס' 6לות
יסו6ורך 6ל ססנלחס
כ
כ
מלמוח לסטטיהתוד6יסגיכ,גיסםיתייחסו"
י סככ~ד וכמעלות ינטרך ק76ס
ןחוס ,וסיוטקין סורג לסגל כטת
מיכ
י hSיתוקר ל 6כנןק
ס
ל כפיותם כמס סס מכד כלמיס טוכס
"כ
קליפס כקכ~ן
י
כ
ג
י
ז
ו
ט
י
ת
ל
כ
ס
ול 6כרטע,וסגי  IShפכחות 6כ ,17כימי מרודף 6חר הסררת ושכנודי6כז ר6סוגסוקניןוממון סו 6גט6ריותר
י  510גס6רמן ס6דס
כמו ס6מר מאקס סגת מעוכן  ,גתקייס סמגי6וחכי 6ס נסת  hlonמסכןכעיוניכ
 htotורע" 07כקמחוגס קמרןויולד כדמותו כגלמו :וממססנריך סח7עסו ותתעוררעליז"מרויקרנו  076סמ~ת
י סכמות ל 6יורו ) D)Pעל
לסמדיכנרויססססכמסווחס מסגסיסהסלכ6מיעולתסלכ6לעטנביעןיוותוורכככמוומלהיחנסםכומ~ארגכסכיתםתזפסק.ס אהורתנווןול6נועסלכ
סנלשגין פשט מלינה פסועה
 ,1111"opnnסיסיה לנו סוס תירסגלל כמו סימתנו מריס 6 ,כל כלמלסוגות עם סססרכים כל 6ת 7נכר
 eסו 6סקורת טחותלכל מוסמס ,וסורס
לכ
זי
כפ סטכעסיחי
" קותו ~ ,otSplbלכן סורססטיןסדכרכן SPכי7e0
י גסכן סרכ כסס6זס סו 6כמטיס חמותלכל סכסכת ומסיס סמל לכל מכריס 61ין רצי מיקרךלטון ק7ס
לגו
יסגגי6יגג6נלסון 6סר 610מורגל .ומס סנריך טתדעסו וחחכוגן גאלו מרגע סתת
תסגי hl~Dגחון ממל,
כ
טכ6ו נערךנעמיס למסית סס כר 6עסת קנס ו6ל6 ,מר כר 6לסיס 6ת שסריס וג6מרכיוס עסת ל הלסיס
יירנס לרכ
ן ומיס ונמרקונסממיס ונאמר 6ל
"ר
מסמקחס מרן  ,ומלתינירס ל 6כ6סכ
עלסןממסקירסססמיס"לס
קינירס 6מגס ;ופלת על עסות נורם ותוקר 6
י ,נוח טבעית ,ת"ר נורםמלאכותית6 ,ו
מקרס מהמקריסס6חריס 6סר ממקמר ס6יכום,גי סברס וכחקר גס כן ממקרס ,ולוחיוג
ר 16רמפגי קסו 6מקרס
ר ס' קלסים5 .מנס וס סמני16ת סמיוטך ככלל סטולס 6סר  610ססתיס
_ סחיר לסס
ויוגר סריס וכןוייא
ho
'ו
סמ5י16ת מססעדר מגמור %1תר גקכן עסס קורותיוצמיגיות 6סרגתנ
"ס
tל
Tס סנעיסס,
ק
י
ת
כ
לוסטיפןרגכרס6סקלנחססכטיס
 %עלס o~sוססעלוליפ לו,ל 6כפו
יפרסכרייסויעיייספסלעליסס ספרוןעלפגריויסי
י6

""

קרשקש

ה' צקך היה מבנט ואמרבי שבעתת יוקםקין שהיה הדבר
נורע4ו שהשםיפרע טמנווכן ראינו כל הספור הארוך גרבר
 Drnעמו עלהריגת הבל אמנם הרב הננכד הורנווהידיירנו
שאין השארות לאדם מצדקנין הטלאכות ולא טצר קנין הסרות
והנח על ההנהגה שאלו כלם אוברים .אטנא אפשר ורמשך
הקיום והעמידה לאחד יותר מהאחר ככר הקנינים אשר יקגם
ישישלו המרוח חטובוח דטוב ההנהגה
טעושר ונכסים ,ואולםס
והעצה לא יהיה נחשב ולאיתקיים עניט סצד שאין לו קנין
העושר אשר הםלעזרלו להתמרת המרותהטובות וטובההנהנה,
ומזה תראה שהבל נהרג ההלה והאריך השם לקין שהוא בעל
הקניינים והעושר ואס בסוף הוא נהרג (לא ישאר ישרש וענף
והקיוםוהעמירה ,וההשארות הנצי הוא לשת והוא מענין*סור
כ 10והיו שתוהיה ן והוא השכל האנושי האמהי המשיגוהיורע
דעת עלון וישתדל ביריעת תורתו ובשטירת מצותיו כשיגהו
השגה האטומית מצדפעולותיו ,אטגםקין והבל ואם 'ש פעלה

.

יו

סססגו

גוי,
?להרע4חביוןשעיהפאובריםואין4הםקיוטוהשארית,
ואמר בהיותם בשדה במקום שאין שם אדם ,פירוש שאלושנים
האדם
שהוא השכל
הם חוץ מהגן במקום שאין שם אדם כי
האנושי הוא בנן עד; ואינו עומר חוץ ממנו ,ואפשר לפרשעור
בהיותם בשרה נהרג הב 4ואםיש מעלהובנדוןע 4קעביהמיית
 ;181ההנהגה אין לו לעצמו כי הוא לא יצטרד להם אלא מצד
הקגוץ השריני ובמקום שאין שם אדם לאיו'יג לו שופ תועלח
במרותיד ופוב הנהגתו ,א"כ הוא נהרג שם ואין לו השארות
כלל  ,אבל הארם הטשיג הנמצאות ומשיגטציא.ת ה ש קביריעה
אפתית הוא עופו קיים בהיטגתו ב4תי גפררת ממנו באיוה
טהום שיהיה וזהו הלקו והוא לו לבדוואין אתר שוסף בו :
כ )1ושהלשונות הטנסיוה לא טבעיות כפ שכבר חשבו זה
שי
' שחשבו אנשים שהמליצות סורות בטבע ,טזולת שתהיה
לנובחירה נהם נ4 %א בחירת הרכבה הנחית ולא בהירת
הרבבה טבעית:
פרק
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יודה אדון אלא כשיהיה לוקנין ,תה נוטהלצרהאמנת קדסהע חטר אחד,למיכר אמר בהם סלת
השמים ,וכן אלעולם ,הוא בבחינת שלמותו יהעלה ושלמותם ,שהוא
ברא ועשה ,ואמנם
אלהים כלוטר שופם ואהלםהינשפטים,לאבענין המטשלת שזה הואענין קונה ,ואטנאהואבעניןבחינת
חלקויתעלהבמציאותזוחלקם ,שהואהאללאהם,רצתילוטרהשמים,ודעזה.ואלוהשעורים הנהעם
פה שקדםועםפהשיבאבשקהעניןמספיקיםכפיכוונתהמאטרולפיהמעיו בו:
פרק
שם טוב
אאודי
ס כקמח וגסו המלוויולד כדמומוכ1למ:1ד 61מ(ס610
סכסכוסמדכריסגי 6חר סויות מעולס ל 6יצטרך 6ל ס"ד
ס(6

י

י מס עלולים לו וסוך עלס למס וסוך
מועל ,וסתמתכ
 ,7)PSוה ODI1לנדסקךמוח,לכן 6תר כססמלחש
וערס והולסהלסיססמיס 6ל os~tPסו6כגחינת~wlnS
 ontnSaסו6הלסיס ר"ל  DDInוכסגססטיס  ,ל6כענין
ממסלחסי,ו6
לרםסורגועגין ,1ו6מגסכענין

;

נטג'ןכחיא tpSnיתעלס כתלינות ומלקס ססומ
6מ(ס אסי סטמיס  16אסיטויס
ת (סמיס16
כמנינוח ,oplntכלומר  6100יחתוך עלס
רחג'י
ט
לכל סגמ61וח ,ווס כמימו מלקו 'ח' ססו OSD ' 6טוענה
ת מ'ג' סגמ(16ח
ליל mbin)oוסוךיח' כלס 6מחכויל
כנוסן סיוחר מלס ,וגש  Sb 11Dhטולס :זומיקס.

5ff1 ,

סו 6כמירחo)vnt tpSn

כי

פס
תוסע
לוסלניוחוסכסיוט
פ ,
לקמ (טכסיס,וגסו ררו ודעוס:
(%1 2קר"נ ל %
6:
מרן ,וצמרו 6ל עעס סססית' עלס
ססתיס

6
חלק' ס0מיס ו60ל סנמ"1ות סס  otslstממגו ,וסלכלי
י
"
וכמקוסטיסלקם 31,מקוסעיעיס

וקלס
ימ65ותמס עלוליסממגו  olpnltעלס  npSנוסט וכמקוסעלוליס לקחנטטטיס) וגסצמרו ודע וס:
וסקר סנ
,
ר
ס
6
5
"
ע
ס
ל
ג
6
ס
ס
ר
ע
ס
ס
ר
ס
ס
ס
ם
ט
ע
מ
כ
ת
י
ס
6
ר
נ
אמר סס טונ רקי לקכן סודות נזחים גזם
6ין
מכלתי
וי
ס
צי
כעסיים כר6הלסיס ,ר"ל כסתחלס ונעלס כר 6הלסיס סעליוגיס וסחחתוגיס,ותכין 6ח ססרמ
לגלוחו .כר
ו6ח ס6רז  ,עםסטמיס כר 6כל מס סנסמיס ועם סטרן גכר6חכל מס סכ6רן,ויסיםסתרןגוללכל מס טתחת
ווס סורהיפיס פניפר 3פעיפנריפיפ וכנר כפישר וס
גלגלסירס ,וגגר6ו גל סזנריס נאחז
המרג6גננור
לי3כ6ןיצמרככלל על כל מס ספחתגלנל סירח ,ויצמר על
ר
 1ן; וס6רזסיתםתסוונוסו OD ,ס6רז ס
יפיי
סימון ס6חרון לכד 1 ,יקר166סיס ליגסס 6רן .ומנס סיסוווח ססס6רןומיס 61ויר ט 610סרוח וחסךססו 6ס6ס
סיסוךיגזכריסכסי סגחתססטכעיח,כ כיחדו ס6ויר עלסגיממיסיסים סקסך 6סרעלסגי תסוסלמעלס חס6ויר
יסוייס 6חר סכחוחסגלנליות סס סקור וסחטך למס מימסך 6חריסס סחוס
וחכין ,וככרייעתכ ר6ס סנוט ס
יליחערכומיסודות וכצור וחוסךימתגו מוניסס ,ותחלת  1moיתסיס ממס סני6ידיס
וסקור ,ונחנועת סגלג
6סר סס חחלח פותות ססמיסקיר פרר מסס ,ומסג"כ סכת סמקוריס ,וצחר כך סרככחסנמחיס ,וצחר
יגלוסווסגססך,
כךסרככחמכ"ח ,וססרככס ס6חרוגססו 6ס6דס ,וכמסך ססו 6ססעדרסו 6טכעח5י16תסעולסכ
וסקורמקרי מתחדס לו ססו 6סקיוסוסגלתיות ,סל6תריס סכסעדר ס16ריסתרו סו3ריס געדריס שנ,
פ קצור וסרסך נתסוס מרקיע טש6סנפיר
כ
יסלח,
1כ 6סכתוכ כמעטספיכלרי6טיתללליפ לט זס פסוד,יניי
ר *פר
מי
לנפסומיס סעליסו6גוייסרססוכ6ו6מקוס הכגי 6סליוספי
ןמיססעליוניס למיססתחחוגיס  ,וס
נחפסיסס6סעסרסמכמדייסל,כיוסתים סתחתוגיס 6ל 1סמיססיסודייס ,ומרקיע סו6 6סר ,63מ5עסגי  ,ולמספיס
י סו 6סכ7ל W)Dכמו
ן סמיס 6סר
)) otsvכטכעסיחרויכדלהלסיסכי
מתחתג,סלרקס6י1עירוכיןטסבמתיססויותתסעמלילסרקכימעעלכת"י
ד ולכן סיס מכס
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י ממטר6י(ו מכוץלעצמו כחוסכגר כי4גוותכין,
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ירלשפ מיס ,ונסכ
~o)Sסונלי1סיס3ה6י
וי
61חר כך גתסת סנ"צכין סמת
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י610
י סו 6סמורכנסנכרון ,ולכן 6תר כתעסס כרוסים כתח
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ססנכ"חחכולגסדכסרכ,חוהתהחורת כסך6גדחסחוכ0וסיכריסונכרתורענוןרונסון ,ר"ל OnSpDפלפליל
פ ,וסגס 6מרגעסס 6ד0
כאלמגו כרמותנו על סנ1רס סטכעית 6סר כסס"ךס  610מס ססו 6אסר כענורותסיס ספטגסס6כוסית,
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