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האלו  הספרים מעלות אודות ישראל גדולי  דברי

äìäúìå íùì òãåðä õéìîå ø÷åçä øøåùîä äùòå ìòô øùà õøàá úåìòôî åàøå ïëì" [à]

íéãñåéî íéøàåôîä åéøåáéçá ,ì"öæ ìæéåå õøéä éìúôð ä"åî ,õøà éåö÷ ãò íéøáòä úåðçî ìëá

äìá÷ä éðãà ìò1åéúåöéìî ,åîø äî åéðåéòø ,ìúôð íäá ïéà ,äöéìîä éôåé éëøã ìò íéøáãðå

'åëå åøãäð äî

עטלינגען, יעקב ייייייייייי הרב
רבנו  ספרי לכל בהסכמתו  לנר", "ערוך  מחבר

åøåàéáá áúåë ,äðùî éøãñ úùù ìò "ìàøùé úøàôú" øáçî ,õéùôéì ìàøùé áøä [á]

úåáà ìòע פסקא ג  éúéùòו)"(פרק ïëå ,'ïåðáìä ïéé' ìù ãåñéä ìò éúéðá åæ äðùî ùåøéô ìëå"

."íééúîàå ãàî íéáøò íäãî ,éùåøéô ãåñéì åéøáã éúçðäù ,åæ úëñîá íéøáã äîëá

éìùî ìò åøåàéáá åéøáãî àéáî í"éáìîä [á](א åë(פרק  ,à äéòùé ìòå ãé(מלים), ,æé ;

"øéàéו)"(רנה  åøôñá ïëå .è ,ç äéîøé ìò ïëå .äéòùéì åúçéúô óåñá ïëå ,ãé ,âñ ïëå ;áë ,ñ ,

"øåà(התהלך הלך, (ערך:

åðáø éøáãî àéáî á"éöðä [â] הנצי ח "(עמק עט)"ב, דף ג

"íãå÷î ñôãðù ,ìåòð ïâå ïåðáì ïéé åøôñ ìò íúîëñä øåãä éìåãâ éùàø åðúð øáëå" [ã]

שטרן, זכריה יוסף יייייייעעעעעהרב
פאת כללים, חמד, (שדי שאוועל  סד)אב"ד פסקא  השדה,

"äæ ÷åñô éùåøéôáù áåèä àåä ïàë ìæééå ä"ðø ìù åøåàéá" [ä]

הירש, רפאל  שמשון ייייייייייייייייייייי הרב
(ועוד  קצז עמ' ויקרא, על  מדבר בביאורו מקומות )ציט  ט ' בעוד רבנו  י

íéîòô 56 å"ðø éøáã àéáî "äìá÷äå áúëä" åøôñá âøåáðì÷î éáö á÷òé áøä [å]

ù"ùøä [æ](שטראשון שמשון àîåé(ר' ìò åðåéìâá åéøáã àéáîע äðùîäב)"(ג ìòå בתרא (בבא

מ "פ  א)"ח

åéøáã àéáî úåéç õ"øäî [ç] מהר כתבי ח "(כל חיות , תקו)"ץ לעמ' בהערתו בקורת, אגרת ב

המסורת 1. כלומר 



האלו  הספרים מעלות אודות ישראל  גדולי  דברי 2

,ïàîìãà ïáåàø äçîù áøä [è](המסילות ùåøéúä(מחבר åøôñá(326 עמ' החכמה, (אוצר

øîééäñãìéä ìàéøæò áøä [é]484)"(שו עמ' החכמה, אוצר – כה טו, יתרו , פרשת על ת,

ïäàæðúð ìåàù óñåé áøä [àé]שו ומשיב)"(מחבר שואל úåãâàäת  øåàéá ìò åøôñá על)

א) לד, ïç"ברכות  çåø"á åðáø éøáã àéáî

ééç óåñá à"øâä ìöà ãîì àåäå] "äòáâä ùàø" øáçî ,÷öàìàôî ãéâîä ñçðô áøä [áé]

"äãåäé èáù"á åðáø éøáã àéáî [äðù éöçë êùî à"øâä(ו א, משלי .(על

øìãà ïúð áøä [âé]" לגר (מחבר "נתינה של בתוכנה  התרגום, על החכמה " 188)"אוצר עמ' ,

ïåëî ì"åäù 'ãäî ,é÷éø éç ìàåðîò 'ø ìåãâä ìáå÷îä ìù "íéãéñç úðùî" øôñá [ãé]

à"øâä תשס á'ו)"(שנת ÷ìç óåñá" ט)תולדות(בקונטרס עמ' "øéàî áøä éôî úåãò åàéáä

ìò å"äðø øåàéá úà ììä à"øâä éë" :à"øâäî òîùù úåáø íéðù à"øâä úà ùîéùù øðñééø

ì"ëò "äô-ìòáù äøåúî íéáø íéðéã íéáåúëä éèåùôî çéëåäì õîàúäù ìò àø÷éå

ïëå] .åéúåîùàä úà åçãå "äãåäéá òãåð"ä úôå÷ú éøçà åéç åìà ìë,ùéì÷ôì à"ø åãéîìú

åðáø éøáã àéáä äáäàî äáåùú ú"åù øáçî ,âàøôá äãåäéá òãåðä ìù åîå÷î àìîî

.[åéúåùøãá

ïééò ,úîàá éàëæ åðáø úàæ ìëáù øàáì ùéù äîå ,åøåãá åðáø ãâð äî÷ù ú÷åìçîä ìò

.15-17 'îò "ïåðáì ïéé"ì åðàåáî

0
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מבוא 

זצ"ל  הספר מחבר  על

ãâð øøåòúðù ñåîìåôä ïéðòá úö÷ øàáð úòë .åðéáø ìù åéøôñ úìòî ìò åðøáã ïàë ãò

.ì"öæ øáçîä

ì"æçù íéã÷ð ïéðòì ùâðù éðôì(א כב, æâåøå(נדרים  ñòë åðìöà øøåù åðúåìâáù åðì åòéãåä

"æâø áì íù êì 'ä úúðå"( סה כח, ÷òá(דברים åîöò ä"á÷äù øéáñî ì"øäîù êë éãë ãò .

:ì"øäî ïåùì åæ .ìàøùé íò ìù ùðåòäî ÷ìç àåäå ,äéäé êëù ùàøî

íöò àåä ,åéçà íò ãçàä äáäàá úàæä äîåàä ïéàù äî ;äæ øáã ìò åðúáåùú úàæå"

øáã ,íöéôäå í÷ìçù øçàîå .íöéôäå í÷ìçå ,íäìù øåáç úà êøáúé íùä ãéøôäù ,úåìâä

øåæéôä íäá íééå÷î äéä àì ,íé÷ìåçî åéä àì íàù .íúòãá íé÷ìåçî åéäéù ïë íâ íøåâ äæ

ïéá øåæéô ïàë ïéà ,ãçéá ãçà áì íäì ùé íàå .íäì ãçà áìå ,ãçà íäù íúåà - ãåøéôäå

åéäéù êøáúé íùä úøéæâå ,ãçé íúåà øáçî àåä ,ãçà áì íäì ùéù äî éë .úåîåàä

õôçå åúìåãâá çîù ãçàä äéä íàù .íäéááì ãåøéôå øåæéô áééçúî àåä äæ øáãå .íé÷ìåçî

"éøîâì øåáç ÷ø ,ãåøéô äæ äéä àì ,ãåøéô äæ äéä éëå ,øçà ìù úååìùá פרק , ישראל (נצח

קכו-קכז)"כ  עמ' åðéáø.ה , ìò å÷ìçù íéðáøä ìò úåëæ ãåîéì åðì ùé úàæáå.

ã"áàø .øåàîä ìòá ãâð äøéúé úåôéøçá ÷ìç ï"áîø .ãéîúîå æàî åæ äòôåú äúéä øáëå

÷ìç úôéøù åà úæéðâì ìòôå íæé äðåé åðáø .í"áîøä ãâð ïåéæá éøáãá íùå äôå úåôéøçá ÷ìç

í"áîø éøáãî לא "(ואח בדרך ונדד כך על בתשובה  חזר רמב "כ קבר ליד מחילה  לבקש ïëåם)"י .

ïéãîò á÷òé éáø .åúåà åìñôå ì"çîø ìò å÷ìç "òùåäé éðô" íâå æéâàç î"øäî íéøçåàî úåøåãá

åá ãùçå õåùáééà ïúðåäé 'ø úà ó÷úíéðáø åéä øúåé úøçåàî äôå÷úáå .éàúáù àåäù

øåøá ìáà .äîéùøä úáçøäá úìòåú ïéàå .áåè íù ìòáä éãéîìú úà óö÷ óöùá åôé÷úäù

.àåùì åéä úåô÷úääå úåãùçäù äøåú-ïá ìëì

äìòîì ìù äîéùøá åðà íéàöåî åäåãùçù äîî é÷ð àåäùå åðéáø ìù åáì øäåèì úåãò

íéðáø íéòáøàî(! עולם גדולי שהיו כמה יש íäéúåîù].(וביניהם  èøôð ïìäì] .åéøáã íéàéáîä

.åðéáø ìò åøåã éðáî äîë å÷ìç úåáéñ ùåìù éðôî

"úîàå íåìù éøáã" øôñá áúëù äî [à]

íéãìéì íéãåîéì úéðëåú ïéðòá äùãçä åúéðëåú [á]

.ïåñìãðî äùî 'ø ìù "øåàéáä" éøôñá åúåôúúùä [â]
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ואמת" שלום  "דברי בספר שכתב  מה [א]

éðáì êðçî åúåéäá .øòåð éðáì àø÷îä ãîéìù äîî ÷çåãá ñðøôúä ïéìøáá åúåéäá å"äðø

úåøâá ìéâì íàåáá íäî ìåãâ ÷ìçù ïéçáä àåä .íäéúåòøâîå íäéúåìòî áèéä øéëä àåä åøéò

,äéøåèñéäá ,ïåáùçá úåòéãé øîåìë ,úéììë äìëùä íäì ùéù éìá ñðøôúäì íéìåëé íðéà

éãåäéä íãàäù äúåéö äøåúä åðéáø úòãì ."õøà êøã" äðéë àåä åìà íéâùåî .äéôøâåàéâá

."ìàøùé úøåú"ì íãà òéâé íøèá ãåò "íãàä úøåú" àø÷ àåä íäìå ,åìà íéðéðòá é÷á äéäé

úàæ ä÷åìçá ïéçáä ì"øäî íâ ."úåéñåîéð" åìà úåòéãéì àø÷ ïëå" חיים , ארץ,(דרך דרך אין אם 

תורה  קנג -קנד)אין עמ' ":åðåùì åæå

íìåòä êøåö àåäù øáã ìëå åúñðøô àöîéù éãë äùåò íãàäù äëàìîä åðééä õøà êøã"

."õøà êøã ììëá ììëð ìëä íìåòá âåäðì íãàì ùéù íìåòä úâäðä øãñ ìëå ïúîå àùî ïä

קנג ) ãåò:(עמ' ì"øäî êéùîäå .

õøà êøã åá äéäéù êéøöù åòîùîë äøåú ïéà õøà êøã ïéà íà øîàù äî ùøôì øùôàå"

íãå÷ä àöîé àì íàå ,úéäìà äîëçì íãå÷ àåä íìåò øãñ úâäðä àåäù õøà êøã éë ,íãå÷

äøåúä ìà éøîâì íãå÷ õøà êøã éøäù äìòîá ïåéìò øúåé àåä øùà àöîé àì(קנד .(עמ'

ìéçúé íäá íìúùéù éøçà ÷øå ,ïéìåç éãåîéìá ÷åñòé íãàäù ì"øäî úðååë ïéà éë éàãå

,ïîæ úö÷ áéö÷äì ãîìîä ìòå ,äøåú éøáãá íåéä ìë èòîë ãîìé àìà .ïë àì .äøåú ãåîìì

çéìöé ïòîì ,ìéòì íéøëæåîä íéãåîéìá íéñéñá ãìéì úúì ,èòåî ïîæ.êë øçà åééçá ãìéä

ìåìëì êøåöä úà ùéâãä íù "úîàå íåìù éøáã" úøáåç åðéáø áúë ,úàæ úåá÷òá

åá ïéàù íëç ãîìú" ì"æç øîàî øéëæä åéøáã éãë êåú .íéãìéä ìù íëåðéçá åìà íéãåîéì

"åðîéä äáåè äìáð ,úòã(א פרשה  סוף רבה, êøã(ויקרא ïéðòì ?ì"æç úàæ åøéëæä äî ïéðòì .

êëå .ñðëäì åì àø÷ ä"á÷ä àåäå "úéáä ìòá"ù ãò ãòåî ìäàì ñðëð àì åðáø äùî .õøà

"øàú äôé" åäùøéô(המדרש äáø.(על ùøãîì øúåéá íéáåùçä íéùåøéôäî àåäù

ìåãâ øã íù äéë'öá øòåðä ïéáì ,øã åðéáø íù ,äéðîøâá øòåðä ïéá æà äéä ìãáä ,íðîà

éðáø íùå úåéìøáéì çåø äúéä äéðîøâá .äãåäéá òãåð ú"åù øáçî ,àãðì ìà÷æçé áøä íìåò

ãåòáå äéë'öá ìáà .åúåî éøçà àìå åééçá àì ,å"äðø éøáã ìò åîòøúä àì äéðîøâ éîëçå

àöîéù ìë ïëìå ì"æç éøáãì íéâòåìä ,äøéôëä éîøæ ãâð úåððåâúäá éç éãåäéä øåáöä úåðéãî

.áø íòæ åøøåò ,êåðéçá éåðéù ìë åà úåéøëð úåòã úùéìôì ùùç ìù àöîéùã

ìâìâä åéìò êôäð "ìåòð ïâ" øôñ éøáãì "äãåäéá òãåð"ä ìù äîåöòä åúãäà úåøîì ,ïëì

"ìåòð ïâ"ì "äãåäéá òãåð" ìù äîëñää éøáã ïàë àéáð .óö÷ óöùá å"äðø úà óé÷úäå'מהד)

(1775 שנת  :ראשונה,



ואמת" שלום  "דברי  בספר שכתב מה [א] - זצ "ל  הספר מחבר על  5מבוא 

,éàé àéãâå éàé äéøîà ,øîà÷ øôù éøîà ïúåðä ,äçåìù äìéà éìúôð"2àáäãã àúìåâ

ä"ä äáåè íéëç ,àúîëåçã àðùéìá éòúùî ,äáäàå äàøé éøòù çúåôå 'ìåòð ïâ" åðâì ãøåé

,ïåéìò ãéãéå éãéãé éáåäà ãåáë3úåãåîç ùéà ,úåãé øùò åì ,úåãîå úåìòîá íìùä íëçä

:øéàé å"øð ìæéåå õøéä éìúôð ø"øäåî ãåáë ,âéâøå ãéîç

úìàù åúìàù óåâá äðäå .'åëå 'åëå øáòä åéæ çøéá éðòéâä äáäà óåöø åìåë ø÷éä åáúëî

.äîú éðà,ñåôãä çáæî ìò åàá àì ïééãò øùà åéøåáéç øúé úñôãä ìò äîëñä ïúéì íëç4

úàæ .äîëñä êéøö åðéàå àøå÷ä áì ìò íéìá÷úî íä íîöò ãöî åéøáãåéúøãâ éë .úøçà ãåòå

çáù ìò øúé ìå÷ì÷ä ø"äåòá éë .äéäéù äî äéäé ,ùãç øôñ íåù ìò äîëñä ïúéì àìù éãòá

àúìéâî ï÷å àñåîìå÷ ï÷á úàöì àìù éúèìçä ïëì .ùãçî íéàáä íéáúëì òéâîä5ìåòð ï"÷

.'âåìô àì' íåùî

÷ìç 'ìåòð ïâ' ïåùàøä åøåáç éúéàø íåéîå ,ãåàî éìò íéáøò åúìòî éøáãù úåéäì êà

,ïåðáì ïî íéìæåðä íéî éúéúùå ,íùåá íò øåî éúéøà åðâì éúãøé ïåùàø6ìëá åçáù éúîñøôå

äøåùä úìâìâî äáäà ïëìå .äðôå øáò7ïòîì .åéøåáç úìéäú úìéò úåìòîä øéùá úàæä

éàãååá ,åéøåáç øúé øáãáå .íéøåøáå íéðåëð åéøáã éë ìàøùé éðáá ãòì úàæä äøéùä äéäúÇ

åàöéù ãàî éìò áéáçå ,íéîù úàøé íòöîàå íôåñå íúìéçú ,åäðéð àúçî àãçá åäìåë

úìáå÷îä úéìâðä åðéúøåú úúéîà ìò íééåðá åéøáã ìëù åâäðîî åàöé àìù éàðúá ,äøåàì

.[åððéðòì ì"ëò] ."íéàøåîàäå íéàðúä éîéî øåã øçà øåã åðìöà

"ìåòð ïâ" øôñ éøáã óåâ éôì ïåãì íàù éøä(המחבר למעלת  שנתייחס äîëñä(בלי åéìò ùé

úðùá ,íðîà .ìàøùéáù úåîëñää úåøôñá éåöî éúìá ïåðâñáå "äãåäéá òãåð"ä ìù úáäìð

"úîàå íåìù éøáã" øåáéç øåàì àöé עמודים)1782 18)úåéñåîéðä" ãåîéì ãòá ããéö åðéáø åáå ,

äáåè äìéáð ,úòã åá ïéàù íëç ãéîìú ìë" ì"ðä ì"æç øîàî øéëæä åðéáø åáå ."úåéãåîéìäå

úà íéñøäîäî ,íéì÷ì÷îäî àåäù åá ãùç éë ,áéåàì äãåäéá òãåðä êôäð äæáå ."åðîéä

.äøåúä ãåîéì

äáéñ íåù àìå ,"äãåäéá òãåð"ä éáúëî åðì äòåãé úàæ äðòè ÷øå êàù çéëåð åðàù éãë

íéàøåðä åéøáã äô ÷éúòäì åððä ,úøçà למען כאמור אבל להעתיקם, מאד עלינו  שקשה  (למרות 

נאה 2. הגדה ועל נאים, מאמרים על מליצה

הקב"ה 3. של ידיד

להסכמה 4. זקוקים ואינם עצמם, בפני ניכרים אמת דברי

כתיבה 5. בקולמוס להשתמש לא

"לבנון "6. בשם נקרא רנה"ו  של ספרו 

ח)7. נה, רבה (בראשית השורה" את מקלקלת "אהבה חז"ל דברי  ע"פ לפניםמליצה עושה האדם כן שע"י
הדין משורת
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להתנגדות) הסיבה היתה  זאת ורק  שאך לכולם éúéàø,לברר êåôä íìåò ø"äåòá åéùëòå" :áúë

äáåùç äðéà äøåúäù ,åéðôá æéòä òùø ùéà åðîò éùðàî í÷ äðäå .äøåúä éãîåìá àð÷é êéàå

ùéàä éàãåáå .äøåúäî øúåé íéáåùç íéñåîéðäå ,äøåú éãîåìî øúåé äáåè äìáðäå ,äîåàî

îåãë åúìáð úåéäì åôåñå ,äìáðäî òåøâ àåäå ìñåô åîåîá äæä"äîãàä éðô ìò ï הצל ח,"(דרושי

ל  נג )"דרוש עמ' הגדול, לשבת å"äðø.ט àùåðá äîåàî åì åðàöî àì ì"ðäî øúåé .

äáø àø÷éå ùøãîá íéøáãä øå÷îá åðà íé÷ãåáùë ,íòæä úøòñ øåáò éøçà äðä סוף)

א) øàåú"פרשה äôé" íù áúë "åì àø÷ù ãò íéðôìå éðôì ñðëð àìù" åðéáø äùî ìù åçáù

äñåàî àéä éë óà ,åðîî äáåè äìáð ïëìå .õøà êøã àåä øëæðä úòã ,úòã åá ïéàù ç"ú ìë"

íâ ììçîå íãà éðá éðéòá ñàîðå àåä äæáð õøà êøã øñåçîä ìáà .íãà éðá éðôì úçøñîå

?"øàåú äôé" éøáã ìò øæç ÷ø å"äðøù éøä .åððéðòì ì"ëò "äøåúä úà

ì"æçù éî ,ï÷æä ììä ,íéåðòáù åéðòá åðàöî àìàע ל çøúäù÷א)"(שבת åúåà íéçáùî

ñòëá úçà íòô ìùëð àåä íâ éë åðàöî ,ñòëä úãîî úéìëúáע סו  ïéðòáא)"(פסחים ïë .

"úåòè ììëì àá ñòë ììëì àáä ìë" ,"äãåäá òãåð"ä(מטות פרשת סוף åðì(ספרי, ïééðî .

.åéøáã óåñá ìì÷ù äìì÷äå èäåìä åðåðâñ êåúî ?ñòëù

àðãéòá åñåîìå÷î èìôðù äî ìò ë"çà øòöå äèøç òéáä óà àåäù øáãì íééìâø ùéå

àçúéøãע ד תענית – מרבנן צורבא לכל מתלווה  שהוא äãåäéá"א)"(מה  òãåð"ä ìù øéòöä åðá éë .

êë øçà íñøôù àåä תק שנת úøùòן)"(ברלין, úàéöî ïéðòá "úåùãç ãéâî" å"äðø ìù åøôñ

åéáà ééç éîéá äéä äæå .íéèáùä תקנ בשנת òãåðäג )"(שנפטר ìù åðáù úòãä ìò äìòé àìå .

?ìì÷ åéáàù éîî øîàî ìàøùéá íñøôéå ïîîé äãåäéá

ùéì÷òìô øæòìà áøä ÷äáåîä åãéîìú éë .ë"çà äèøç òéáä äãåäéá òãåðäù äéàø ãåòå

שו מאהבה "(מחבר תשובה åîù)"ת  áúåëù äî ."ùãåçä úìåò" åøôñá åøôñá å"äðø éøáã àéáî

"ïåðáì ïéé"áàáåä תשס 26)"(מהד' עמ' àöîðג , ÷úåòå ,ñ"÷ú úðù 'ãäîá ÷ø úàæ éë åðééö íùå

ìë åèéîùä ,ïéì÷åøáá äðåøçàì àöéù íåìéö 'ãäîá ìáà .íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéáá

."äáäàî äáåùú" øáçîì ãåáëì àì ïéðòäù åáùç éë ,ïéðòä

äæì äæ íéáäåà åéäéù óåñ ,äæì äæ íéáéåà íéùòðå åãéîìúå áøä åìéôà .äôåñá áäå úà

ע ל קידושין äæì.ב)"(עיין äæ íéòéø øáë åùòð úîàä íìåòáù éðà íéçåèá .

òá÷ àåä "úîàå íåìù éøáã" ì"ðä åúøáåçá éë ,å"äðø ãâð íéãâðúîä åðòè äðòè ãåò [á]

ìåìñîì åúåà åøéáòé ,àøîâ ãåîìì øùëåî åððéàù ãìéá åàøé íéãîìîäù éúî ,íéëéøàú

òãðù éìá ìáà .éàãî éðùãç ïåéòøä úîàáå .ñðøôúäì äîî òåö÷î ãîìé íù ,øçà íéãåîéì

.åðèôùîá íéçåèá úåéäì åðì ïéà ,å"äðø éîé ìù äéðîøâù áöîä úà
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àåä ,ìàåîù áøä ,âàøô úåðáøá åéøçà åîå÷î àìîîå ,äãåäéá òãåðä ìù åðá .àìô äðäå

àì øåáòë ,åîöò åðîî ïä íù úåáåùúäî ÷ìçå ,äãåäéá òãåð ú"åù øãéñå âìôåî ç"ú åîöò

õáå÷ ùé ì"ðä "ç"ìöä éùåøã" øôñ óåñá .åìà úåðåø÷òì íéëñä åîöò àåä íéðù äáøä

áé ùåøãá íùå ,"ïåéö úáäà" íùá ì"ðä ìàåîù áøä ìù åéúåùøã(37 :(עמ'

,ùãå÷ä ïåùìá äøåúä åîò ãåîìì åìéçúé íéðù òáù ïá åà ùù ïá äéäéù øòðä àåáéùëå"

ùèééã ïåùì ùåøéôá8,äééøåá ìò ùèééã ïåùì ,âàøôáå ïòéååáå ïéìøáá íéùîåçá åñôãðù åîë

úåðéãîá ãåîòì øùôà éà åúáéúëå ùèééã ïåùì úòéãé éúìáå .êéøö àåä øùà íéøáã øàùå

.äæä ïîæá äìàä9íåùì çéìöé àìå áLçé àì ùèééã ïåùì úåø÷ìå áåúëì òãåé åðéàù éîÅÈÅ

àåä øùà äðéãîä éñåîéðå ïåùìä åðá úà ãîìì ùéàå ùéà ìë ìò ìèåî áåéçäå .ììë äëàìî

çðú àì äæî íâå äæá æçàé øòðäå .õøà êøãáå äøåúá åçéìöé íäéðáù úåáàä åçéâùéå .íù øã

.åçëå åúðåëú éôì øòð ìë ,äðù äøùò íéúùì åà øùòì òéâéù ãò äâéøãîì äâéøãîî êìéå .åãé

øëðúé äðù äøùò íéúùì òéâéùë æàå10ãåîìì éåàø àåäù åá äàøð íàå .åéììòîá øòðä

,àøîâ] ú"ôâ ãåîéìá åà úåîëçä øàù ãåîéìá íà ,øçáéù äîáå ,äöøéù äîá åðçáé æà ,ãåò

åäåðúé æà ,ãåîéìá çéìöéù åá äàøð åðéà íàå .äàøåäì òéâéù éãë [úåôñåú é"ùø ùåøéô

ìúåçôä ìëìå .áø÷é ,åá øçáé øùà úàå ,åëøã éôì ãçà ìë ,ïúîå àùî åà úåðîåà åãîì

úåðîåà äæéà ãåîéìá ÷ñåòù óàå .éãåäé ùéà àåäù òãéå ,åááìá òå÷ú àúå÷ðéã àñøéâ äéäé

äòùá ìåçä éîéáå íéáåè íéîéáå úåúáùá íéðô ìë ìòù åéìò åçéâùé ,ïúîå àùî åà

'åäòã åéëøã ìëá' äéäéå ,äðùîå ç"åà ò"åù ãåîìéå äøåúá ÷åñòé ,äñðøô é÷ñòî ìèáúîù

ãåîéìá åéøåòð éîéá ìâøåä øáëù øçà ,ì÷ øáã àåä äæå .åùôð ìëáå åááì ìëá 'ä úà ãåáòì

.ì"ëò "äøåúä

íééåðéùä ìò å"äðø åðéáø ìò íòøúä àì ìàåîù áøä ìù åéáàù ùîùë øåøá åðéðôì éøä

,äòéáúä ìë éäåæ íàå ."åðîéä äáåè äìáð" ïåðâñä ìò ÷øå êà àìà ,êåðéçä úéðëåúá òéöäù

!ì"æç ìù íëåðéç ùîî àåä äæ éøä .åãöá BøáBLå BøèL éøäÀÈÀÀÄ

àåäù åúåà åîéùàäù éðôî àéä å"äðøì äáøä åãâðúä òåãî øúåéá äöåôðä äáéñä [â]

,íéåâä úîëç åãîì "úåøåàð" êåúîå ,äøåúä íåé÷î åããðù åìà øîåìë ,"íéìéëùîä" âåçì êééù

àìà ?å"äðø ãâð úàæ äðòè åçè äî íåùîå .úåéøëð íéùð åàùðå åììåáúä íäéàöàöî ÷ìçå

ïåñìãðî äùî 'ø äéä ïéìøáá íéìéëùîä ùàø(דסוי åúòãá(מהעיר äìòå .ã"îø äðåëîä

âòìì åéäéù éìáå äðéãîä úôù øáãì ìàøùé éðá åòãé ïòîì ,äçö úéðîøâì äøåúä úà íâøúì

לגרמנית 8. תרגום 

ונה"ו!9. שכתב הטיעון  גוף כאן  הנה

ניכר 10. יהיה
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úà áúë åîöò àåä úåîù øôñì .úåðùøô éøáã øôñ ìëì óøéö ã"îø .íéåâä éðéòá ñì÷å

äæ êîñ ìò .äùò êëå ,àø÷éå øôñ ìò ùåøéô íåøúéù ìæééå éìúôð áøäî ù÷á àåäå .øåàéáä

."íéìéëùî"ì ãé ïúðù ìò íéáø åäåîéùàä" פרסומי וכאמור הביאור (התחלת  ,1783 בשנת היתה  "

ה  של חמתו שהציתה היא זו  ביהודה "לא .)"נודע 

éðáøî ÷ìç éðéòá ãáåëî éã ã"îø äéä åééç éîé êùîá éë úòãì ùé .àåù úîùàä åæ ìáà

åúà áúëúä ïéãîò á÷òé áøä ,ìàøùéá ìåãâä äðä .äéðîøâá ãçåéîáå ,øåãäשאילת"(שו ת

ח  קנו)"יעבץ, סי' äùîב 'ø éðøåúä '÷ä ,æåòá íëç øáâ ,úåãéãé øéù ìéëùîì" :åéøáã çúô êëå

òùòúùäì å÷ùç éúåàøá äçîùä ìéãâä ,äøåú åæ äøåàì éì íN é÷ùç óùð úà .'åëå å"öéÈ

.'åëå "äøåøá äôùá äîùì äøåúá ÷åñòìå éøåáçá

1761 à"ë÷ú úðùá õéùáééà ïúðåäé 'ø åì áúëù úåãéãé áúë åðéãéá ùé ïëå מסמך (ההדירו

תשס  תשרי המעין, בכתב-עת 58)"זה  עמ' éúéá,ט, ìà åéúBàáäå åéúæçà åúåà éúåàøá éðàå ..."ÀÇÅÄ

äèé àì àøáñå àøîâá äøåúá íìù åìëùù ì"ðä ìëì óñåð éúàöîå ,éúøåä øãçå äðéáì íàÅ

.'åëå 'åëå "åìäðî õøàì

"ãàî úãáåëî úåéùéà ,úðééåöîå äìòð úåéùéà" åéìò áúë ,ùøéä ìàôø ïåùîù áøä íâ

ע) עמ' קוק, הרב מוסד מהד' יח, אגרת  צפון, øôåñ"(אגרות  íúç"ä íâ éë øéëæðå דעה "(שו. יורה ת 

שלח) סי' øéúäì".תחילת ïòè ã"îø íëçäù" ãåáë-øàåúá åúåà äðë

áéöä äúåà äîéùîì àø÷éå øôñì åøåàéá úà óøöì å"äðø úåàéðù äî äåîúì äî ïéà ïëìå

âåçì å"äðø ìù åúåëééúùä ìò úåéøåèñéä úåòéãé íåù åðì ïéà äæ óôåø øù÷ì óñåðáå .ã"îø

.éúãáåò ñéñá àìì ,øéåàá úåçøåô ïä úåîùàää ìë ïëìå .íéìéëùîä11

– ב  פרק

àì" ë"ôòàå ,å"äðø ãâð ñåîìåôä úôå÷ú éøçà åéçù íéáåùç íéðáø íéòáøà ìù äîéùø

åðàå] :åãâð úåáéøîì ùåùçì éìá å"äðø éøáãî åàéáäå "åäì àøéáñ àì øîåìë åäì òéîù

øöåà" ìù äðëåú é"ò ùôçð íàù åðà íéçåèáå .[úéá-óìà øãñ éôì áåø ô"ò ïàë íéàéáî

.úåøùò äîë ãåò àöîð "äîëçä

הראשון11. בית-תפילה כי  מעיר הוא ההיא. התקופה להיסטורית מהמומחים אחד לעיני היה זה מאמרי
אין ולכן אליו . קשר שום ובלי רנה"ו , פטירת אחרי רב זמן 1816 בשנת רק בהמבורג נוסד הריפורמים לתנועת
לאמנציפציה  לייחס יש  הדור  מבני  הרבה התפקרות סיבת נוספת, הערה הריפורם. תנועת לבין  בינו לקשור 
במצב  מאומה שינו  לא בזה רנה"ו  וכתבי  אקדמי) וחינוך  תעסוקה של  דלתות להודים שפתחו  הממשלה (חוקי 
והמשיכו מצוות שומרי היו  רובם מנדלסון , מדברי המושפעים  אנשים  מאות כמה שהיו אף  כי מעיר ועוד הדור.

המתפקרים . יותר  רבו דור כעבור  רק  כך .
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- אישים  שמות

ãàñà äãåäé 'ø ,ãàñàח "(שו למברג, מהד' יעלה , יהודה יו"ת ב כרך צב)"א סי' ד

"úîàá àøå÷" åøôñá Y éåìä áã ÷çöé áøä ,øâøáîá(4 äçîù,(עמ' ìù ïéðá ú"åùá ïëå ,

å"ñ 'éñ

"éìúôð úåììåò"ì åúîëñäá ,ùøéä ø"ùø ìù åáø .÷çöé áøä ,æééðøá רנה של ו,"(ספרו 

תק  פ)"שנת 

ïéîéðá íäøáà 'ø ,âøáîàä" בכות(בספרו  תקפ "אלון פיורדא ג )",

éáö ãåã 'ø ,ïàîôàäתרפ "(שו להועיל, מלמד ח "ת  יו"ז  על יא)"ב פסקא סד סי' åøåàéááד ïëå

ãé óã àø÷éå ìò

ìàéøæò 'ø ,øîééäñãìéäח "(בשו או"ת , ד "א ו סי' שקשה )"ח ומה ה 

ùøéä ìàôø ïåùîù áø ,ùøéä,שעא שמח, רלד, ר, קצז , קנז , מה , לו , עמ' ויקרא, על (ביאורו

תמה ) , ת 

æ 'îò ,"úåãîä éøåøéá" åøôñá íééç áøä ,ïäàæðùøéä

òùåäé éøáã .òùäé 'ø ,øéìòä תרט åøôñז)"(וילנא óåñá ïëå è óãá áåùå ,å ÷øô à øîàî

æ ÷øô óåñ â øîàî

äîìù áøä ,äáìå" יעקב (ישיבת  "ïéé)"באר éë øîåà äéäå .åð 'îò à"ç "øåù éìò" åøôñá

.úåáà é÷øô øåàéáá øúåéá åðì ìéòåîä øôñä àåä "ïåðáì

"íùä úåîçìî" åøôñá àøèåæ íäøáà 'ø ,àøèåæתקצ ח "(הנובר, 16)"ו עמ' א

ìñéæ äçîù áøä ,åéæ(מקלם øñåîå"(סבא äîëç" ìù é"úë øôñáù ïàîìéä éáö áøä ãéòä . ֶֶ

äæ íù å÷çî ñåôãá ìáà ,å"äðøì øéëæä

"íééç äãù" åøôñá íééç éëãøî áøä ,âøáñâéìòæ תר ה )"(רדלהיים,

"ïðòø çøæà" åøôñá øñéà ìàøùé 'ø ,øòáéåè תרכ כד)"(פרעסברג , עמ' ב,

"óñåäé øëæ" øáçî ,ïéøòèù äéøëæ óñåé ב חמד "(דבריו  א שדי מערכת  כללים, השדה , פאת  "

סט) אות 

åðîî ãåîìì éãë "ïéã øå÷ç" øôñ åì åàéáéù ù÷á ïàéôåì åäéìà 'ø ,ïàéôåì



זצ "ל הספר מחבר על מבוא  10

ìãðåæ êåðç 'ø ,àéøåì" יוסף (בעל "עץ על יעקב " י "עין חגיגה על ושם רתמים,", גחלי מאכילים ב

מרנה  בשם  ùøãîו)"מביא ìò ïëå "úåìéôúä øöåà" øåãéñ ìò äæ íùá ùåøéô ìù øáçîä àåäå ,

"íéððø óðë" ïëå ,àîåçðúå äáø

"úåãî úéá" åøôñá ,áéì äãåäé 'ø ,úåéìâøî תקמ åúîã÷äáו)"(שקלאו , å"äðø øéëæî והוא)

הגר  של ביתו  מבאי הגר "היה התנגדות על השמועה את מזים  זה  וגם  א)"א.

óñåé áøä ,ùàùî(מרוקו)"äåöî øð" åøôñáå ;àð÷ 'îò á êøë æ"ìùú 'ãäî ,"úåáà úìçð"

äð÷ 'îò ,äëåðç éðéðòá

"ìåàù éøáã" åøôñá Y ìåàù óñåé áøä ,ïäàæðúð(אגדות ã"ì(על óã úåëøá ìò ,

÷çöé áøäì "÷çöé úãé÷ò" ìù óãä ìò ñôãðù øåàéáä ìòá ,óñåé íééç áøä ,÷àììàô

'÷ øòù ,äîàøòע קא דף øôåñב)"(דברים  íúç åðáø ãéîìú äéä àåäå השמועה . את מזים  זה  (וגם

סופר) חתם בשם  המזוייפת 

"ïøäà úéá" åøôñá ,ïøäà áøä ,ãìåô תר øôñäן)"(שנת  úìçúäá יג ), (עמ'

åéúåçéùá "ïåðáì ïéé"á ùîúùäì ,é÷ñáåëåæ áåã áøäì øùéà ,ä÷ãåáåìñî àáñ ,ì÷ðéô

ä÷ãåáåìñ úáéùéá( יפה דב הרב העיד (כך

øæòìà áøä ,ùéì÷ìô" ביהודה (תלמיד à)"נודע  'éñ à"ç "äáäàî äáåùú" åøôñá

"äãåäéî èáù" åøôñá à"øâä ãéîìú ,÷öàìàôî ãéâîä ñçðô(ו א, משלי (על

ç"åà ,"äéàø úåöî" ;àë äøòä åè óã ,ïåùàø ùåøã ,"øåù øáãî" ,÷çöé íäøáà áøä ,÷å÷

à óéòñ à

"úù÷ éôùø úøâà" åøôñá äùî áøä ,øòðøò÷תקצ 75)"(הנובר, עמ' א,

"äàøéä úåá÷òá" åøôñá ,åäéìà íäøáà áøä ,ïìô÷(קלט (עמ'

"úáù úçðî" øáçî ,àø÷ óñåé 'ø ,àø÷ תר úåáà,ז)"(קרוטשין, ìò "äçðîì úìñ" ïëå ,

"àø÷ øîåà ìå÷" åøôñå תרכ óãåו)"(ורשא, óã ìëá èòîë åèèöî

"íééç éøáã" åøôñá íééç áøä ,õèéù תרי íéâìôåîט)"(פרנקפורט, íéøàúá å"äðø øàúî

"úéøáä éøáã äìà" ,íãøèùîà ã"áà ìàåîù 'ø ,ìàåîù(תקעט äð(אלטונא, 'îò

éùé ùàø ,øù ÷éæééà ÷çöé 'ø ,øùä÷ãåáåìñ úá( מסלובודקה הסבא של וחתנו ברק, (בני

"ïåðáì ïéé"á ùîúùä
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– ספרים שמות 

åøôñá íâå .èòú ,âìø 'îòá å"äðøàéáî ,à"øâä ãéîìú ,ìãò äãåäé 'ø ,äãåäé é÷éôà

åè÷ 'îò "àéî éôéãø" הגר בשם שאמרו השמועה  את  מזים זה א)"(וגם

ïéé"î íéùåøéô å"ë àéáî ,à"øâä éçà ,íäøáà 'ø ìù åãëð ,ïîìæ äîìù áøä ,úåãî úéá

.å"äðøì ãâðúä à"øâä íà òãåé äéä àåäù ÷ôñ ïéàå ."ïåðáìä

øñîøåå äéøà ÷çöé áøä ,èàèùìëéîî íù ìòá(מא עמ' ירושלים, מכון הוצ ' (בספרו ,

ãö óãá ,á"éöðä ìù åãéîìú ,âøáñðìô äéîøé íééç 'ø ,åäéîøé éøáã

÷éù áéì äéøà ïá íäøáà 'ì ,íäøáà òøæ" "ãùà)"שאגתאריה (נכד øôñ øáçî

18,65'îòå ;æì ,åò 'îò éìùî ìò åøôñá,"íéìçðä

âøáðì÷î éáö á÷òé éáø ,äìá÷å áúë רנ דברי מקומות)"(הביא בעשרות  ו 

íéîòô úåøùò å"ðø øéëæî ,äøåúì àøæò ïáà à"ø ìò ùåøéô ,äãåäé é÷÷åçî

åë ,à äéòùé ìòå ,à ÷øô éìùî ìò - ùåáééì øéàî áøä ,í"éáìî(מלים)ãé ,æé ñ,ו)"(רנה , ,

"øåà øéàé" åøôñá ïëå .è ,ç äéîøé ìò ïëå .äéòùéì åúçéúô óåñá ïëå ,ãé ,âñ ïëå ;áë:ערך)

התהלך) הלך,

ïéìøá äãåäé éáö éìúôä áøä ,á"éöð הנצי ח "(עמק עט)"ב, עמ' ג 

øðì êåøò( זה ספר בתחילת ההסכמה הבאנו  ספריו , לכל הסכמה  (נתן

הזיופים  פרשת על – ג פרק

íúåà ñçééìå ñåîìåô éøîàî óééæì åîë ,úåìåñô úåìåòôî åòðîð àì å"äðø éãâðúîî ÷ìç

úåàîâåã ùìù ïàë øéëæð .õéîùäì éãë ,ìàøùéá íéãáåëî íéùéàì(יותר .(ויש

äàìôää øôñ ìòá ,õéåøåä éåìä ñçðô áøä ïúð ìåëéáëù äùøã åîñøô [à] העיר "(אב ד

òøéàפרנקפורט) å"äðø ãâð ñåîìåôäå 1801 úðùá øèôð áøä .å"äðø ãâð ùà úåáäì áöåç åáå

"èôéøù-èàðåî"á äñôãð äùøãäå .1782 úðùá(ברסלוי)áúëì ùé úåðîéäî åæéà .1871 úðù

,øñîøåå äéøà ÷çöé 'ø äéä äàìôää ìòá ìù åøéò ïá .àëøéô ãåòå ?äðù íéòùú íìòð äéäù

åøôñáå .ï"÷ú ãò ã"î÷ú úåðù ïéá èøåô÷ðøôá ãîì àåä ."èàèùìëéîî íù ìòá" לאור (שיצא

תשמ "ע שנת ירושלים, מכון מא)"י בעמ' å"äðøג, éøåàéá ãåîìì åìù äáéùéä éãéîìú ìëì õéìîî

?íéáøá àùðù äùøãá ,äàìôää ìòá ,øéòä áø ìù åúòã äî òîù àì ãöéë .àø÷éå ìò
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äéä à"øâä ìù ÷äáåî ãéîìú éë .êøôåî äæ íâ .å"äðøì ãâðúä à"øâä íâ éë åîñøô [á]

èáù" åøôñáå .åúúéî éðôì äîéìù äðù êùî à"øâä úà ùîéùù ÷öàìàôî ãéâîä ñçðô 'ø

ìò äìòéàì ."ïåðáì ïéé" øôñá àöîù äî çáùî ,å ÷åñô à ÷øô ,éìùî ìòøåàéá "äãåäéî

.øôñä øáçî ãâðà"øâäàöé íà ,çáùéù úòãä

øôô äéîçð áøä .ãåòå úàæ הגר åùåøéôא)"(מכון éååéìá "íéãéñç úðùî" øôñ øåàì àéöåä

éåìä õøéä éìúôð áøä ìù קוק )"(ראב אברהם  הרב תקופת  לפני יפו, íùåד ט , עמ' ב', כרך (בסוף

י  ìòד)"הערה íéî ÷öéå ,àðìéåá [à"øâä] ø"åîãà úéáá ãîì øùà øòðòñééø øéàî 'ø" :áúåë

øùà ìò øúåéå ,àø÷éå øôñì å"äðø øåàéá úà ììéä ì"æ à"øâä éë øîà ,úåáø íéðù åäéìà éãé

.[ì"ëò] "äô ìòáù äøåúî íéáø íéðéã íéáåúëä éèåùôî çéëåäì õîàúä

êáøòéåà ìàéøæò áøäå .åéãâðúîî äéä à"øâäù íéøîåàù ø÷ùä çëåä äæ ìë éøçàחתנו)

אלישיב) שלום  יוסף הרב å"äðø,של éøôñî ÷éæçä äéñåø éðáø éë øîàù åðúåç ìù åîùá àéáî

."äéøâðåä éðáø ïë àì

éðàå" :åì úñçåéîä ïåùìä åæ .åãâð áúë øôåñ íúçä éë å"äðø éãâðúî íéîñøôî ãåò [â]

äæ ïîéñ' :øîà äëå ,éìò ïâé åúåëæ ì"öæ äàìôä éøåî ùåã÷ äôî åàöé íéùåã÷ éøáã éúòîù

áçî øáåç åìà ìë .íëãéá äéäéíà éë ,'à úëñîå ÷øô åà 'à äëìäá íäá 'à àìå ,äáøä úåø

øôñ ìù ùòøä úìéçúá â"î÷ú úðùá äæ øîàå .'úåùøãå úåøé÷çå íé÷åñô éøåàéáå éùåøéôá

"ø"äåòá øåçàì íéðåî øùò ,åðãøé úåâéøãî äîë äúò ãòå æà ïî åðì éåàå .å"äðå ã"îøת"(שו

תשמ  החדשות, סופר לד)"חתם עמ' ו  סי' .ג,

.åîùá íù ñôãðù äî ìò ìåàùì úåëøéô äîë ùéå(א)àéáä àì øôåñ íúçä ìù åðá ãöéë

øôåñ íúç ú"åùá äæ øîàî(העתיקים ììë.(הספרים åðîî òãé àì úøîåà úàæ ?óñà àåäù

çøéä"(ב) äâåð" àø÷ðä ïéìåôá úò-áúë àåä äæ áúëîì øå÷îä תרל ו)"(שנת  דף ה  חוברת  .ב,

øôåñ-íúç úøéèô æàî åøáò ãöéëת בשנת òãéר)"(שהיה  àì ãçà óàå äðù íéùìù ãåò

åðàöî ,íéìùåøéá éîåàìä íéøôñä úéáá ä÷éãáá ãåòå ?ïéìåôì òéâä äæ ãöéë ãåòå ?áúëîäî

ìò åìòé ïô ùùç øîåìë .úåáéú éùàø éøçàî øúúñäù éðåîìà íùåø é"ò ùâåä øîàîäù

.ñì÷å ïåéæá éàãëå åôåéæ

úåéâåñá ÷ñåò åðéàù øôñ ìù åðåøñç ìù åæ äðòè .íéøáã ìù íôåâ ìò úåù÷äì ùé ãåò

äéãáåò 'ø ìù åøôñ ïëå ?úàæë àåä äøåúä ìò ééçá åðáø øôñ íåìë .åø÷éòî êøôåî ,ñ"ùä

å"äðø äéä ï÷îò äîë çëåéå äàøé "ïåðáì ïéé" øôñ åãéì ç÷éù éî ,úàæî äøúé ãåòå .åðøåôñ

.ñ"ùä úåéâåñ øåàéáá

áùé ,íåúé åúåéäáù ,÷éù äùî áøä äéä øôåñ íúç ìù ÷äáåîä åãéîìú ,êë ìò óñåð

øéòá øåâì øáòå åéàåùéð éøçà íâå .16-22 ìéâî ,íéðù ùù êùî åáø ìù åðçìåù ìò ìëàå
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í"øäî úåùøã" åøôñá àåä äðäå .äðùä ìù ìâøå ìâø ìë åáø úéáá úåäùì âäåð äéä ,úøçà

øäá úùøô óåñá "÷éùתרצ שנת  ע"(במהד' ל דף [íðîàב)"ז , "ïåðáì ïéé" ïî ùåøéô àéáî

áøä òãé àì íåìë .["ïåðáì ïéé" íù íùî åèéîùä ,åéùëò äæ øåàì àöéù øôñä úøåãäîá

?äæ ïéðòá åáø úòã äî ÷éù äùî

åìà úåçëåäá åðì éã ."é÷éøñ é÷åá" øôåñ íúç åðáøá åìú àåùì óàù øøáúð äæ ìë éøçà

.íéîëç éãéîìúì íéæáîä ìù úåñøå÷éôà éùòî øàù ìò íéãéòîä

0
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לדפוס  אלו ספרים בהבאת מטרותינו 

ãåîéì úåáéùç [à] .åìà íéøôñ øéãääì åðöîàúä ïäéðôîå ,åðì ùé úåøèî ùåìù

.øñåîä ãåîéì úåáéùç [â] íéôãøð-úåîù ïéá íéìãáää ïéáäì úåáéùç [á] ùãå÷-úåàø÷î

:åìà íéðéðòá áéçøðå

מקראות-קודש  לימוד חשיבות  [א]

ïàøåã èàéôåøô áøä(1403 בשנת éðéðòá(נפטר úå÷åîò úåøé÷ç "ãôà äùòî" øôñ áúë

.ùãå÷ä ïåùì úôù12

"éðéñ ìáåé" øôñá תשמ שנת  קוק, הרב ח "(מוסד תשסב-תשצד)"ז עמ' שם úàב åøéãää

àåä ,äéôðò ìëá äøåú ãåîéì úåãåà íéáåùç úåãåñé øúé ïéá ."ãôàä äùòî"ì åúîã÷ä

,åéúåðù íãàä ùìùé íìåòì" :ì"æç ìù íúåòéá÷á ìéçúî àåä .àø÷îä ãåîéì úåáéùç ùéâãî

"ãåîìú ùéìù ,äðùî ùéìù ,àø÷î ùéìù(א ל, íëéðá(קידושין åòðîå" ì"æç øîàî éë øàáîå .

"ïåéâää ïî(ב כח, éîì(ברכות é"ùø úðååë ,"éàãî øúåé àø÷îá íåìéâøú àì" é"ùø íù øàéáå

ìàðáøáà é"øäî áúë ïëå .ì"ðä ì"æç øîàîë ,àø÷îá íåé "ùéìù" ìò óéñåîù,אבות (נחלת 

ד  ו ', אבות  במקרא)"על .ה 

äá äô÷ääå ,úåááìá äúøéîùå ãéîú äá ÷ñòä ,äîöò äøåúä" :êéùîäå13äúåìòäå

úà øéùééù äîî äæ ìë ,äá ÷ñòä úåúéòá äúìåæ øáãì äðîî äáùçîä äðôú àìùå ,ïåøëæì

øôñ ùåîé àì" äæ ìò øîà äæ éðôîå .'åëå .äéìà åäàéáéå úéçöðä äðåøçàä åúçìöä ìà íãàä

úà çéìöú æàå ,åá áåúëä ìëë úåùòì øåîùú ïòîì ,äìéìå íîåé åá úéâäå êéôî äæä äøåúä

"ìéëùú æàå êéëøã(ח א, ä"òúù-ã"òùú](יהושע  'îò] .

"êì àöîé åðùøãú íà" øîàð åéìòå ,äæä úåìâá 'ä úà íéùøåã åðçðà äæ øôñáå דברי)

ט) כח, éîהימים-א úkî [àåä] äæä øôñá ÷ñòä áæåòä ìëå ."eìëé 'ä éáæåòå" åéìò øîàðù ישעיה) ÄÇÄÀ

כח) ãòì"14.א, êçéðæé åðáæòú íàå" ïë íâ øîàå(ט כח, הימים-א ùã÷îì(דברי íäì éäàå" øîàå .

"íù åàá øùà úåöøàá èòî(טז יא, äðéëùä(יחזקאל úãîúäì äáéñ ùã÷îä äéäù åîë éë

אבל 12. האנוסים . מן  והיה למראית-עין , הנצרות עליו לקבל  נאלץ הנוצרים רדיפות מחמת 1391 בשנת אמנם
תהי "אל  וכן הנוצרים , תעתועי נגד הגוים" "כלימת ספר  וכתב ישראל לארץ  לבוא מהמדינה יצא אח"כ 
על  מפורסם פירוש כתב וכן  הויכוחים". "אוצר  בספרו אייזנשטיין ר "ד אותם שההדיר  ,(1397 (שנת כאבותיך "

הדף. על הדפיסו תרל"ב ורשה, שבמהד' נבוכים ", "מורה

וכן13. קיח; פסקא הקודש, עבודת החיד"א, כתב (כן  ושוב שוב אותה ולהקיף  ולחזור כולה אותה ללמוד
כתב  וכן תורה"; בשמחת כולה שיגמור  עד יום , בכל  פרשיות "שתי  פ"ב הניצוץ , שער העבודה", ושורש  "יסוד

יג) ס"ק ר "ץ סי' או"ח על החיים , כף

ע"א 14. ח ברכות עיין
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äîåàá úéäìàä äçâùää äúéä åøåáòá øùà àåä äæä ùãå÷îä øôñä ïë ,ìàøùé êåúá

äúåøàùäå äîåé÷ úáéñ àåäå ,åéøîàî éðéðôá äøé÷çäå ,äéåöø äðååëá äá äàéø÷ä úåáøäá

ãòé äæ ìòå .äúçìöäå15øùà íéî éâìô ìò ìåúù õòë äéäå" äæä øôñä ÷ñòá 'ä ùøåã ìëì

"åúòá ïúé åéøô( ג א, øåöé(תהלים  éúåöîå çëùú ìà éúøåú éðá" åúîëçá äîìù øîà åéìòå .

"êáì(א ג, úøåú(משלי åìåë äæä øôñäå .'ä úøåúì áìá äøéîùäå ãéîú äøéëæä ìò øéäæé .

"êì åôéñåé íåìùå íééç úåðùå íéîé êøåà éë" äæ íò çéèáäå .'ä(ב ג, ùã÷îáù(משלי åîëå .

ìò äøáòá äîåàä úåðååò íùä øôëéù äáéñä àåä åá úåùòðä úåìåãâä ïää úåãåáòá

äáéñä àåä úåááìá åúøéîùå åúøéëæå ,äéåöø äðååëá ùãå÷îä øôñá ÷ñòä ïë ,'úé åéúååöî

úéá úà úåøëà øùà úéøáä úàæ éë" ãòééù åîëå .äéàèçå äîåàä úåðååòì íùä çìñéù ìà

çìñà éë 'åë äðéázëà íáì ìòå íáø÷á éúøåú úà éúúð ,'ä íåàð ,íää íéîéä éøçà ìàøùéÆÀÂÆÈ

"ãåò økæà àì íúàèçìå íðååòì( לב-לג לא, éî(ירמיה  áéèéä íìåë åìàä íéðéðòä éðôîå 'åëå . È

"äé ùã÷î" øôñä íù àø÷ù16[æòùú-åòùú 'îò] . È

"íìåò úåáéúð" øôñá êë ìò øéäæä ì"øäî íâ äðäåע סב נדרים על ז, פרק - התורה  :א)"(נתיב

'åëå åá ä÷áãìå 'åëå 'à 'ä úà äáäàì(כב יא, çåì(דברים ìò íáúë êéúåòáöà ìò íøù÷"

"êáì( ג ז , êéúåøâøâ"(משלי ìò íãðò êáì ìò íøù÷" øîåàå(כא ו, 17íééç(משלי õò" øîåàå

"äá íé÷éæçîì àéä(יח ג, åá(משלי úå÷éáãä àåä êøáúé íùä ìà äáäàä éë ,äæ øåàéá .

äøåú ãîìé íàå .åá úå÷éáãä àåäù äøåúä ãåîì éãé ìò íà éë äéäúù øùôà éàå ,êøáúé

'ä úà äáäàì" áéúëãëå êøáúé åá úå÷éáãä äøåúä éãé ìò äð÷é àì ,úøçà äðåë íåùì

"åá ä÷áãìå êéäìà(כב יא, áåúëä(דברים ïî àéáî ,áúëáù äøåúä ìöà êééù "àø÷àå" .

"êéúåòáöà ìò íøù÷"( ג ז, åúàî(משלי øñåú àìù éøîâì äøéù÷ àåä òáöàä ìò äøéù÷ä éë ,

,äøåúäÂÚ·ˆ‡· ‰ÈÏÚ ÊÂÓ¯ÈÂ ,ÂÈÙÏ ·˙Î·˘ ‰¯Â˙‰ ‰È‰˙ „ÈÓ˙Âøîàå .åéúåòáöà ìò äøéù÷ åäæå

"êáì çåì ìò íáúë"( ג ז, íáúë(משלי àø÷ð åäæå åáìá äøåúá ïééòé ãéîú éë øîåì äöø ,

ì"ëò .áìä çåì ìò

íé÷ñåò ïéà úåáéùéä éðá ïéá íâ .úåðåøçàä íéðùá àø÷îá ãåîéìä äôøúð äî-íåùî

ì"æç åðîî åù÷á ïë àì ìáà .äô ìòáù äøåúá íúãîúäå íðåéò áåøî ,àø÷î ãåîéìá éåàøë

ט  פרק  סוף סופרים, והרמב "(מסכת  והשו"ו , א, פרק תורה  תלמוד בהל' סעיף "ם רמו  סי' דעה ביורה  ע

הבטיח 15.

הוצ'16. חול", "שירי הלוי  יהודה ר ' דברי הוא המקור וכנראה קי"ח) פסקא הקודש , (עבודת החיד"א כתב כן
4 שורה 14 דף  ג , כרך לספרות, מחברות

על 17. "ענדם תמיד בה לגרוס שצריכים פה, שבעל תורה לימוד על שמוסב מהר "ל פירש זה שני  פסוק 
גרגרותיך "
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18íéîñøôî.ד) åðà ,ùãå÷ úåàø÷îá úåððåáúäáå ïåéòá ÷åñòì øåîâä áåéçä ìò øøåòì éãëå

.íéáø íéðéðô íäî äìã øáçîä åðéáøù äæ øôñ

שמות -הנרדפים בין ההבדלים  הם מה להבין  שיש מאד חשוב [ב]

ïéàù àéä úåáéñäî úçà ?úåøæ úåôùì ùãå÷ä éáúë ìù íîåâøúì ì"æç åãâðúä äî éðôî

ùéù òãåé äøåùàì ùãå÷ä ïåùì ïéáîä äðä éë .äìù ãçåéîä ïååâá äìî ìë íâøúì úìåëé

ïëìå .íéôìà ãåò ïëå "ììåò-÷åðéú" ,"íìò-øòð" ,"çøé-äðáì" ,"ñøç-ùîù" íéìîä ïéá ìãáä

áøä ìù åðåùì ïàë àéáð .éåàøä ÷åéãä úà àéèçî åçøåë ìòá äøæ äôùì äìî íâøúîä

ééäèøå ïøäà äîìù."ë"ðúáù íéôãøðä úåîù øåàá" åøôñì åàåáîá ,øî

åì ùé ìòôå [íöò] íù ìëå .äî-ìãáäá äúàøåäá äúåòøî äìãáð åðúôùáù äìî ìë"

ìëå øúé úôù äá ïéà ,äéøáòä úôù úåøæä úåôùäë àì éë .åøãâî õåç êìé ìá ãçåéî øãâ

.äúåòø ìåáâá ñðëú àì äìî íåùå ,ùã÷ä ì÷ùá úåãåãîå úåìå÷ù úåéåðîå úåøåôñ äéúåìî

ãçàå .'åëå .äìî ìëì íòèå ïéðò ùé ,íéôãøð úåîùá åà úåðåù úåìîá ïéðòä ìôåëùë .'åëå

.íéôãøðä úåîùä ïéá ìãáää é"ò íéðåù íéðôåàá àø÷îä ùåøãì ,äãâàá ì"æç úåùøã éãåñéî

äæá äàøäù åîë ,íéôãøðä úåîùáù íéìãáää éô ìò äãúé åòá÷ù àöîð äëìääá íâå

äîìù áøä äëøáì øéëæäì ùé ïëå] .ì"ëò "àø÷éå øôñ ìò åøôñá ì"æ í"éáìîä ïåàâä åúøåáâ

.["äîìù úåòéøé" àìôðä åøôñá ,íééäðôô19

øàáì äáøä êë ìë ìîòå çøèù íéðåùàøäî äéäù å"äðø åðáøì úåãåäì åðì ùé äîë ïëì

,úåîéùøä ìë ìò øáò ,äéöðãøå÷ðå÷ øôñ åãéì ç÷ìù àéä åúèéù .íéìîä ïéá íéìãáää úà

ïëåîä êåøò ïçìåù åðéðôì çéðäå íéìîä ïéá íéìãáää íä äî ïçáå ø÷çå ïééò äæ é"òå

.åðãåîéìì

במשנה 18. מדה. ואינה מדה במקרא "העוסקין  חז"ל  מאמר  ע"פ גמרא, לימוד הוא העיקר כי שטענו יש אמנם
הוא  מקרא שלימוד מכאן  הרי  א) לג , מציעא (בבא הימנה" טובה מדה לך  אין גמרא שכר . עליה ונוטלין  מדה
ברור  ה"א) טז פרק  (שבת בירושלמי המקבילה הסוגיא ע"פ באמת אבל  האחרים? מהלימודים  פחות חשוב
וסוברים רשב"י על  חולקים  שחכמים  ה"ב) סוף פ"א (ברכות בירושלמי ומפורש  יוחאי . בן  ר "ש דעת היא שזו 
זו . מימרא אמר  ולכן  רשב"י של תלמידו  היה רבי פה. שבעל תורה מלימוד פחותה אינה היא מקרא דרגת כי 

לפי מחז"ל אבל מביא יח) (לא, שמות על  רש"י מזאת, יתרה כן. הלכה אין פוסקים , וכמותם  חכמים, דעת
חובה  ידי  לצאת תם, רבנו  של  היתרו על לסמוך  שאין ועל תנ "ך. ספרי כ "ד בכל בקי  להיות צריך חכם שתלמיד

הפוסקים . כל  מכמעט  משמע שכן (779-780 עמ' (ח"ב המוסר" ב"אוצרות הארכנו כבר הבבלי , בלימוד

שבתורה,19. המקומות ברוב לשמים מיוחס שהוא מטר  בשם להתעורר  לך  "ויש התורה: על  בחיי רבנו כתב
גשם מהו  לבך  אל  ותן מפוארה, וחכמה מופלאה ידיעה הלשונות בחילוקי  ויש המלות בין גדול הפרש יש  כי 

יז) יא, (דברים  עכ"ל  ומטר "



המוסר  לימוד חשיבות  [ג] - לדפוס אלו  ספרים  בהבאת 17מטרותינו 

äî" úå÷éúî ïåùì ïë íâ àéä "äöéìî" úîàáå ."úåöéìîä úà ïéáäì" àåä åðáø ìù åðåùìÇ

"éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp( קג קיט, äøéçáä(תהלים úà ÷îåòì ïéáî íãàä øùàë . ÄÀÀÀÄÄÄÀÈÆÄÀÇÀÄ

.äðáää úå÷éúî åì ùé ,åæ äìîá à÷åã ùîúùäì àø÷îä ìù úãçåéîäå úîéåñîä

המוסר לימוד חשיבות [ג]

à"øâä áúë êëå .øñåîä ãåîéì àåä íéãåîéìä ìëì ùàøù êðéç øèðìñ ìàøùé 'ø ïåàâä

"øéö÷ åòøæú ìàå øéð íëì åøéð" ÷åñôä ìò( ג ד, úéùòð(ירמיה æàå ,íãàä ìù åáìá íéâéñ ùé" :

÷øå 'åáìî íéâéñ eâä'ì äìçú êéøö ïëìå .å"ç 'úøàî' úåéúåàä óåìéçá 'äôåøö 'ä úøîà' åìÄÀÇÀÅÇÈ

"'éìë óøåöì àöéå' êë øçà הגר ד)"(פי' כה, למשלי ãåîéìáא øéäæ éúìáä éë à"øâä øéäæä áåù .

ì äøåúä ïéðò éë" :àèçå ìå÷ì÷ì íééðøåúä åéãåîéìá ùîúùäì ìåìò ,øñåîäïéðò åîë ùôð

øòáì åãåîéì øçà êéøö äøåúá ïëå .úååî éîñå íééç éîñ äçéîöî àéäù ,õøàä ìò øèîä

"íéáåè íéùòîáå àèç úàøéá úìåñôä åðîîע ז תענית ע"(עיין עב יומא הגר ב)"א; משלי "(פ' על א

לא) ì"ëò.כד,

"éç÷ì øèîë óåøòé" áåúëù åäæå(ב לב, àéáäìå(דברים ìùëäì äøåú ïá ìåìò ,øîåìë .

àáø êéøàä äæ ìò .úåì÷ìå÷î úåòãå ,íéúååòî íé÷ñô ññáì éãë åãåîéìî "úåéðøåú úåéàø"

בדורו !) íðéäâ(אפילו íéîòô åùøéé àìù åøäæéé åéãéîìúùע עב .ב)"(יומא

àø÷ðä àåä ãáìá øñåîä ÷øù òåá÷ì "íéøùé úìéñî"ì åúîã÷äá ì"çîø êéøàä äîëå

"äîëç"חז"(ע ע"פ לא שבת  äîëç"ב)"ל, àéä éðãà úàøé ïä" :àåä àìî ÷åñô éàãå כח). כח, .(איוב

úáåçå äãåáòä-úåîéîú êøåö íëç ìë ìöà úîàúä øáëù ïåéëå" :ì"çîø ìù åðåùì êëÄÀÇÅ

úåááì ìë éë' .úáòåúîå úñàîð àìà ,ììë éàãå úéöøð äðéà äìà úìåæù ,äðåé÷ðå äúøäè

'ïéáî úåáùçî øöé ìëå 'ä ùøåã(ט כח, הימים -א åðìùøúä(דברי íà äçëåú íåéá äðòð äî ,

,åðéìò ìèåî êë ìë àåäù øáã åðçðäå äæä ïåéòä ïî.Â�ÓÚÓ Ï‡Â˘ Â�È‰Ï‡ '‰ ‰Ó ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘

íåù åðì àöé àì øùà íéìåôìôá ,íá åðáééçúð àì øùà úåøé÷çá eðìëN ìåîòéå òâééù ïëzéäÇÄÈÅÄÀÅ

ìâøäì åäáæòð äáø äáåç åðàøåáì åðà íéáééçù äîå ,åðì íéëééù íðéà øùà íéðéãå íäî éøô

äîå úéúéîàä äàøéä àéä äî åððééò àìå åðìëúñð àì íà ?äãîåìî íéùðà úåöîì åäçéððå

êìúå çëLz àìä ?åðáìî äúåà çëùîä éîìåòä ìáää ïî èìîð êéàå äúåà äð÷ð êéà ,äéôðòÄÈÇ

ìë çëá åðááìá äúåà òåá÷ì ìãúùð àì íà ,ïë åîë ,äáäàä .äúáåç åðòãéù ô"òà

åðéúåùôðá úåèäìúääå úå÷áãä àåáé ïéàî ?åðá äàöîð êéà äæì åðúåà íéòéâîä íéòöîàä

úå÷éáãä åðáìá ãéìåé øùà åúåîîåø ìàå åúìåãâ ìà äòùð àì íà ,åúøåú íòå êøáúé åîò

?éðôåâä òáèä äá ìéèîù ïéîåîä ïî äúå÷ðì ìãúùð àì íà åðéúåáùçî øäèú êéà ?äæä

åîë úåëéøöä ïìåë úåãîäåíäéìò áì íéùð àì íà íð÷úé éîå íøùéé éî ,äøùéäå ïå÷éú ïë
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ìò åúåà íéàöåî åðééä ,éúéîà ïåéò øáãä ìò åððééò íà àìä .ìåãâ ÷åã÷ã øáãá ÷ã÷ãð àìå

:ïë íâ íäì íéáéèîå íéøçàì åúåà íéãîìîå ,åðîöòì íéáéèîå åúéîà

'íùä úàøé ïéáú æà ,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà' äîìù øîàù äî àåä

ד) ב, íéðéã,(משלי ïéáú æà ,äàåôø ïéáú æà ,äðåëú ïéáú æà ,äéôåñåìéô ïéáú æà øîåà åðéà .

óñëë äúåà ù÷áì êéøö äàøéä ïéáäìù ,êì éøä .'ä úàøé ïéáú æà àìà ,úåëìä ïéáú æà

ìë ìöà íñøåôîù äîáå åðéúåáàî åðì ãîåìîù äîá àåôéà éøä .íéðåîèîë äúåà ùôçìå

àì äîì ?ïîæ äéäé àì äæä ïåéòìå ïåéòä é÷ìç øàù ìëì ïîæ àöîðä ,åà .ììë êøã úòã-ïá

ìà úåðôì åðîæ úéøàùá àåä çøëåî íà ,äæä úåìëúñäì úåçôì íéúò åîöòì íãà òá÷é

ì"çîø ì"ëò "íéøçà íé÷ñò ìà åà íéðåéò(ישרים למסילת .(הקדמה 

úáù úëñîáע ø'ב)"(לא øáòå óìç .íéáùåé åéä íéàøåîà éðù .äéäù äùòî ì"æç åøôéñ

åì äðò ,"àèç àøé àåä äæ ùéà éë åéðôì íå÷ðå äáä" åøáçì íäî ãçàä øîà ,àçà øá á÷òé

éðà" :åéøáã úà äçã ãéî åäòø ,[äøåú åá] "ïééøåà øá àåä éë íå÷ðå äáä ,ïë íðîà" :éðùä

"?'äøåú ïá' ÷ø úøîà äúàå [!ìåãâ çáù] àèç àøé àåäù êì éúøîà רש אתה "(מפרש כלומר י:

בשבחו !) éôìמיעטת  éøä éë ,øñåîä ãåîéìä úìòîá íéèòîîù åìà ìò äìåãâ àéùå÷ ïàëî

!äøåúä ãåîéìî åìéôà øúåé õåçðå áåùç àåä ì"æç

à"ãéçä éøáã ô"ò)"רחמים כט)כסא פרק סוף נתן, דר' לאבות  "íä íéîëç éãéîìú à÷åã

åðîéä ìåãâ åøöé åøáçî ìåãâä ìë éë ,íòä øàùî øúåé øñåîä ãåîéìì íéëéøöä נב (סוכה 

íåé"א)"ע ìëá íéîòô äîë øñåî éøôñ ãåîìì" àáåî à"øâä õòééù úåâäðäá íâå רב,. (מעשה

ס') .פסקא

íðîà .úåãîä ïå÷éú ïéðòá íéöøîð íéøáã ,øñåîä øùåé åðà íéàöåî ìæééå ä"ðø ìù åéøôñá

ãàù éøçà ìáà .åîå÷î éðáå åøåã éðá âäðî éôë ,ïåùì êéøàî àåä ãçà ãöî,åðåùìì ìâøúî íÄÀÇÅ

,ïæ ìà ïæî íäá íéàìî åììä íéøôñäù ,íéîù úàøé éøáãá úãçåéî úå÷éúî ãîåìä àöåî

.åúåâäðúä éðôåàå åéúåòéã úà ï÷úî åéøáã ãîåìäå

.åìà ùãå÷ éøôñ øéãääì ïåëðì åðéàø åìà úåáéñ ùåìù íåùî

0
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נרדפים שמות לימוד  חשיבות בענין נספח

÷ìàô ìàéøáâ áøä ìù äàìôðä åúîã÷ä êåúî éúøö÷å éú÷úòä ïìäìã íéøáã

úéðëú"(אמשטרדם) íúåç" ìù äàöåäì åúîã÷äá תרכ , 2-6:ה )"(שנת  'îò ,

ãøåôîå øæåôî ïä øéòæî èòî ,åðéðåîã÷ éøôñá úåôãøðä úåìîä ïåøúôî àöîðù äîå"

íâ ,÷"ãøì íéùøù ,ïåçøô ,÷åøñ ïá íçðî úøáçîá åîë ,äðä úçàå äðä úçà ,íäéøáãá

ïëà ,ùã÷ä éáúëá íéðåù íéôãøð úåîù åðì øúô 'íéëåáð äøåî' åøôñá í"áîø ìåãâä åðáø

äîìù áøä áøäå .êøáúé àøåáäî íùâ ìë ñçé ÷éçøäì ãîçðä åøôñ ïéðòá íéòâåðä åìà ÷ø

"ãòåî ìäà" åøôñá åðéáøåà ש שנת àéáäùח)"(ויניציאה , äî 5-6 'îò íù äàøå .åððéðòì ì"ëò

.íéôãøðä úåîùä ïéá åìéãáäù ì"æç éøáãá íéáø úåîå÷î ì"ãùø éøáã

0

לשונו : וזו  א-ב) (פסקאות המחברת" "מבוא ישעיה ספר  על  לפירושו בהקדמתו  המלבי "ם רבנו כתב

לא א) מליצה, כפל ולא מאמר , כפל  לא ענין , כפל  לא שונות, במלות ענין כפל הנביאים  במליצות נמצא לא
כפולות: מלות שני  לא ואף אחד, שהנמשל משלים שני  לא אחד, שענינם משפטים  שני 

מבלתיב) במקרה הונחו פעלים  או מלות הכפולים , או  הפשוטים  ובמאמריהם , הנביאים במליצות נמצא לא
לבא  מוכרחים  שהם  לבד לא מאמר, כל  הורכב שמהם  והפעלים והשמות המלות ׁשּכל  עד מיוחדת, ֶָכונה
האלהית  המליצה מלות כל  כי אחרת, מלה תחתיה להניח האלהי להמליץ  אפשר היה לא גם כי  ההוא, ְִֵַבמאמר 
לבדה  היא אך  אשר  העליונה, החכמה במדת וספורים  מנוים ושמורים , ערוכים  והדעת, החכמה במאזני  שקולה

שם). המלבי"ם  (עכ "ל כן. לדבר בכחה תשגיב

כתב:ובהקדמה  ה' בפסקא המערכת", "סדר שם הנושאת שם, נוספת

הפילוסופים"בבאור  ובשפת חכמים . בלשון המקומות ברוב הדברים  לכתוב הענין הכריחני והגדרים  הנרדפים
מקצת  אשר הנרדפים, בשמות הבדלים  לתת חכמים כמה קדמוני  שכבר הגם  כי  תדע גם  וכו '. ההגיון  ובעלי 
רק  אדם  שום דברי על  בזה סמכתי  לא זאת בכל  שלמה", "יריעות וספר נעול " "גן ספר והם בידי, ספריהם

עכ "ל. לעצמי " סללתי אשר  המסלה ע "פ הכתובים כל יתפרשו אם בעצמי , דבר כל בחנתי 

המלבי"םהרי קיבל  הנרדפים  השמות של משמעות ההבדלי את לבאר  זאת לדרכו ההשראה שאת מכאן  לנו 
בשנת  (חי  בדרשי  יצחק בר  אברהם הרב כמו  זה, בנושא שטפלו  מהראשונים  שהיו  נכון  נעול". "גן מספרנו
בנושא  ומפורט רחב שער שפתח מהראשונים  היה וייזל הירץ  נפתלי רבנו אבל  תוכנית". "חותם בספרו  (1280
בין ההבדלים  לפי שם, לפרש  שיש  ומה במקרא מופיע שהשורש  הפעמים כל אחת-לאחת ציין  כאשר  זה

הנרדפים . שמות

מופת,"גן ספר הוא (גם  שלמה" "יריעות ספר  תקכה-תקכו ). (שנות באמשטרדם  לראשונה נדפס נעול "
הגר"א  שגם  וידוע לו. קדם  נעול " "גן  כלומר  תקמ"ד. בשנת רק  נדפס פפנהיים, שלמה ר ' של  כרכים) בשלשה
דברי אוסף  רנ"ג -רס"ו ). עמ' הגר"א אוצרות בספר צוריאל  משה הרב של מפתחות (עיין רבות בזה עסק
ביאר  לוצאטו  דוד שלמה ר' גם  גרינבוים . יוסף הרב ע"י נלקטו  "הכרמל ", בספר הם  הרי  בחקירותיו  המלבי "ם

והקבלה". ב"הכתב שוב הובאו מהם  הרבה תר"ז). (שנת האוצר" "בית בספרו הנרדפים  מהשמות כמאתיים

כל חשיבות  אלא מלה, איזו ההזדמן וכפי  במקרה נאמרו  לא התורה שדברי אנו  שבטוחים במה היא זו  חקירה
כמו וייזל , הירץ נפתלי  רבינו  בזה היה גדול מסויים . רעיון לבטא תחילה, בכוונה הוא במקרא וביטוי  ניב שינוי

וכ  ג'. שרש סוף בהקדמה א', חלק  בתחילת רבינו  דברי  (עיין נעול" "גן זה בספרנו  ד'שניכר  חדר  שני, בחלק  ן
היטב  להבין  ורוצה שפת-קדשנו  האוהב אבל  ואריכות-הסבר. במתינות הם  דבריו  בהרצאת דרכו  אמנם ב). חלון
פנינים . לדלות כדי כראוי  בסבלנות יתאזר מלה) או  ניב שינוי  בכל לדייק  יש (שבודאי  מקראות-הקודש  מליצות
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ספר

הלבנון מגדל

שבמקרא ) הנרדפים  מהשמות לכמה (ביאור
מכתי "ק מועתק 

Û˜ÂÓ˘ ‰Ó Ï·‡ .ÌÈÚ·Â¯Ó ÌÈÈ¯‚ÂÒ· Â�Ù˜‰ ,Á�ÚÙÏ „ˆÈÎ Â�È˘˜˙‰˘ ‰ÏÓ ÏÎ]
ˆÊ Â�È·¯ Ï˘ ‡Â‰ ÏÂ‚Ú ¯‚ÂÒ·"[ÂÈ¯·„ ÏÚ Â�ÙÒÂ‰ Ì˘ ,˙Â¯Â˜Ó‰Ó ˜ÏÁÏ Ë¯Ù .Ï

"תחלה " – "ראשית"
‡ÏÂ È�˘· ÌÚÙ „Á‡· ÌÚÙ ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÈ·Â˙Î‰Â ÌÈÙ„¯� ÔÈ‡¯� ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘ È�˘

È�˘ È˙‡ˆÓ Ì‰È�È�Ú· ˙Â��Â·˙‰‰ ¯Á‡Â .Ô‰È�È· ÏÈ„·Ó‰ ¯·„ ÌÈ¯ÙÒ· È˙‡ˆÓ

ÌÈÁÈÎÂÓ‰ ˙Â‡¯˜Ó‰ ÔÈ·‰Ï ÍÏ� Í¯„ Â�Ï ÌÈ¯ÂÓ‰ ,Ô‰È�È· ÂÏÈ„·È ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÈ„·Ó

.ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜¯Ù ÌÈ¯·„‰ ¯‡·�Â .Ô˙Â‡

א' פרק

"‰ÏÁ˙"פעם לנו שיספר הענין  קרה ולכן  הדברים, מן דבר התחלת  רגע על נופל לא 

אחד  או זה שם  הכתובים  וכשיוכיחו זה. דבר החל שפלוני  או קרה המעשה דבר יודיע

התחלת כמו לעשותו, התחיל מי  או הדבר, התחלת להודיע רק יכוונו לא  בניניו מגזרת

" הושע זנוניםדברי אשת  לך קח  לך הושע  אל יי ' ב)"ויאמר א, בתחלת(הושע כי והודיע  .

" וכן אחרות . דברות לו קדמו ולא  עליו נצטווה מיד האלהית  הרוח  עליו המקוםחול עד

שם עשה אשר המזבח  מקום  אל העי . ובין אל בית בין בתחלה, אהלה שם  היה אשר

ג -ד)"בראשונה  יג , "(בראשית אמר האהל נטית  אצל אמר "בתחלה . המזבח מקום  ואצל ,

לא "בראשונה " כשבאו זה במקום היה אהליו נטית תחילת  כי ."" כאמרו ביתי  אהלה, ויט

מקדם והעי מים  ח)"אל יב, כי(בראשית מזבחותיו, בנין תחלת היה לא הזה מזבח  אבל .

" כאמרו שכם  במקום  מזבח  בנין לו אליוקדם  הנראה לה' מזבח  שם ז)ויבן יב, כן(שם  על ַָ

" שיתבאר.בראשונה אמר  מטעם "

ÏÎ·˘ נעשה לא  חדש דבר לעשות  והתאמץ שהגדיל איש  על בכתובים שמדבר מקום 

" לשון  יאמר רע, או טוב הדבר יהיה לפנים , וכאמרם"תחלה כן יתמיה ההתחלה על כי .

קשות" ההתחלות ב)"כל בחודש, "(מכלתא, כאמרו אליו . הנראה לה' מזבח שם (בראשית"ויבן

ג ) "יב, אמר  כן שיתבארבראשונה על מטעם ד')" .(פרק
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"„¯È אכל לשבר בתחלה ב)"ירדנו מג , אם(בראשית כי ירדנו לא מתחילה כלומר …ֶֹֹ

שמחשבתם בהם שחשד כמו רדתם, בתחילת  אחרת מחשבה קדמה לא  אוכל, לשבור

הארץ. את  לרגל

"ÈÓ?בו להלחם  בתחלה הכנעני  אל לנו א)"יעלה א, להכות(שופטים יתחיל מי  כלומר

כן ועל עמו. אחרים  שבטים  מבני  ילכו שלא מונע  אינו אבל המעשה. תחילת  שהוא בו,

" וכן שם. כמבואר שמעון שבט גם עמו בנימין ?לקח בני עם  למלחמה בתחלה לנו יעלה מי 

בתחלה  יהודה ה' יח)"ויאמר כ, עמו."יעו (שופטים  ישראל וכל להלחם  והתחיל ש.

"Ô‰È‡¯ÓÂ בתחלה כאשר כא)"רע  מא, שבע(בראשית  את לאכול כלו כאשר כלומר

אותם . לאכול שהחלו ברגע היו כאשר רע, מראיהן היה עדיין  הטובות, הפרות 

"˙ÏÈÁ˙· דבר יצא  כג )"תחנוניך ט, מהשם(דניאל מענה ויצא  להתחנן שהתחיל ברגע

""ב  וכדרך אענה ה ואני יקראו טרם  כד)"והיה סה , תפילתו (ישעיה  להתפלל אותו הניחו אבל .

ׂשיחו. לפניו ערב כי תומה ִעד

"È¯Á‡ בתחלה אלי א)"הנראה ח, בשנה (דניאל בתחלה אליו הנראה החזון אחרי כלומר

בחזון  דבר ראותו התחלת היה שהוא לבלשאצר א)אחת ז, נר (דניאל לא  לו וקודם אליו . אה

" בתחלה חזון. בחזון  ראיתי אשר גבריאל כא)"והאיש ט, בתחלה (דניאל לו שנראה בחזון 

" שאמר זה כי ולמדם לבלשצאר. אחת  קאמיא בשנה מן חד על טז)"קרבת  ז, היה (דניאל ְֲִֵַָָ

כולם . וכן  גבריאל. השר

ב'
ÔÎÂ על או הדברים  מן דבר התחלת עת על רומזים כולם  זה, דרר על הולכים  בניניו

" כמו שם . אדם קדמו לא ענין , באיזה בתחלה שהחל כרםאיש  ויטע  האדמה איש נח  "ויחל

יט) ט, ואעפ (בראשית  כרם . שנטע איש המבול אחר לפניו היה לא  ולא "כי  כולו נטע שהוא י 

" שנאמר השלים, ואחר מעשהו מעשהו הפסיק כלה ואחר החל היא "הוא הכונה עיקר . ֵֹ

כרם . בנטיעת  המתחיל היה שהוא 

"·˘ÈÂ מואב בנות  אל לזנות העם ויחל בשטים  א)"ישראל כה, שהחלו (במדבר לא

לכן . קודם  לא זו ברעה התחילו בשטים ׁשּבׁשבּתם  אלא  ְְִֶָופסקו,

"ÏÁÈÂ המוריה בהר בירושלם ה' בית  את  לבנות א)"(דהי "שלמה ג, בחודש"ב לבנות  ויחל

בשני ב)"השני ג , לעשות(שם , אדם קדמו לא המוריה, בהר הבית  לבנות  החל שלמה כי  הודיע .

למלכותו. ארבע  בשנת  השני  לחדש בשני  החל [הבניה] שעת והודיע זה. בבנין  ֵמאומה

"ÏÁÈÂנהפכת ונינוה יום ארבעים  עוד ויאמר ויקרא  אחד יום מהלך בעיר לבוא  "יונה

ד) ג , "(יונה הכתוב סוף אתויאמר . קרא  בעיר לבוא החל מעת  כולו, הכתוב ראש על שב "

ולמדנו  העיר. אורך שלישית  שהוא  אחד יום  מהלך שבא  עד לקרוא והאריך הזאת  הקריאה
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הקללה, את אליהם  ודּבר הקללה. את עליהם קרא  ושקודם נינוה מאנשי לנפשו ירא  ִֶשלא

" לקרוא  החל לעיר כשבא  מיד ואף והוכיחם. אתם נהפכתדּבר ונינוה יום ארבעים  ."עוד ִֵ

"‡Â‰ בארץ גיבור להיות  ח)"החל י, ארצות(בראשית  כובש גיבור היה לא לו וקודם 

" נאמר כך ואחר רמה. רא ביד בבל ותהי  ממלכתו י)"שית י, נזכר (שם  כולם  וכן  עוד. ויתבאר

יכוין שבכולם  ולפי  המעשה. הוחל שבו הזמן  או ההוא במעשה שהחל האיש  תמיד בהם

בסופו, היה ומה המעשה או המלאכה המשך על יחוש  ולא  ההתחלה ענין להודיע הכתוב

בסמוך. עוד שיבוא  וכמו בו כיוצא וכל לא , או מעשהו גמר המתחיל אם

ג'
˙ÂÈ‰·" ובניניו תחלה שלשון  "20" מלת  לעומתו ההתחלה, רגע או תכליתעל "

מה כלות" עוד ממנה נשאר ושלא המעשה תשלום  רגע  על מורות  בניניהן  או "

" ללשון  ממש  דומה זאתתחלה להשלמתו, העושה לאיש אחר קדם  שלא  המורה "

" לשון  וכן  הדברים. להוית  זמן  קדם  מאותו תכלה ושלא  מאומה עוד יהיה שלא  "

" כמו אחריו, שבעהמעשה וּתחלינה מצרים . בארץ היה אשר השבע  שני שבע ְִֶַָותכלינה

לבוא  הרעב נג-נד)"שני מא, מהן(בראשית  נותרה ולא  כלו השבע שני שבע כי  הודיע

" ומיד ברכה. הרעב באדמה שני שבע  החלו ותחילנה בארץ הנותרים  שהצמחים  "

מארת וכן  הטבע , מן למעלה שנים  שבע היתה השובע  ברכת כי נבל. והעלה ְֵֶֶָָליבוש 

בראשית . לספר בביאורנו שהוכחנו וכמו פלא. דרך על היה ככלות21הרעב מיד ולכן

שאמרנו. וכמו הרעב תחלת נראתה השובע שני  שבע 

ÔÎÂ" כמו יחדיו, אלה שתי  נזכרו מקום ויהיבכל כלה. ולא  למנות החל צרויה בן  יואב

ישראל  על קצף כד)"(דהי "בזאת  כז, "א' ׁשנים. כתב העםהחל וקרא  ריבוי  על חושש  שאינו " ְִַ

ב  השם  ממצות הפ ישראל את  למנות שהסכים על היה הקצף אבל שהחל "ׁשמנה, ומיד ה. ֶֶֶָָ

אעפ  אמר זה ועל הקצף. היה ""למנות  למנות  שהחל כלה י אעפ ולא  הענין, קצף "" היה כ

אסורה. ההתחלה גם  כי ישראל. על

"˘ÙÁÈÂ כלה ובקטן  החל יב)"בגדול מד, "(בראשית  כל . את  עלי  אל אקים  ההוא ִֵביום

וכלה  החל ביתו אל דברתי יב)"(שמו"אשר ג, שנראה א אחד פסוק מצינו ואם  כולם. וכן

בעז  הסמוך בפרק נבאר זה כלל ""כסותר ששרש ולפי  הׁשאר,כלה ה. בלי  דבר קץ על מורה "ִֵָ

" תורה שאמרה בקצרזה שדך פאת תכלה כב)"לא  כג, דיו;(ויקרא מזעיר, מעט הניח  אפילו ְֶַֻ

" אמרו ויפה קצירו. כלה לא התורה שעדיין  מן  שיעור לה אין  ב)"הפאה קלז , ואחר (חולין .

" לשון  הוראת  "תחילה שבארנו לשון  שלעומתה ו תכלה " נבדל "תכלית"" הוא במה לנו יצא  ,ֵֵ

" "ראשיתמלשון לשון שלעומתו בעז אחרית" הסמוך בפרק שיבוא וכמו ה.""

"יורה"20. מלת חסרה

שפר"21. "אמרי
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ב' פרק

א'
"˙È˘‡¯" המשך או המעשה המשך גם כולל אבל ההתחלה רגע על לבד נופל אינו

אחרית או המעשה אחרית שהוא  אחריו הבא  רב זמן נגד ראש  הוא ותמיד רבים ימים  הדבר

" מלת וכשיזכר אישראשיתהדבר. משל, דרך על המעשה. או הדבר התחלת לכלול ידעת "

לא  ובאחריתו הצליח שבראשיתו נאמר העני, כך ואחר שנים עשר בעניניו ומצליח  ֱִֶעשיר

רבות . שנים והצליח  וחזר רבות שנים  ורעות  צרות  ומצאוהו ה' יד בו נגעה אם  וכן  הצליח .

" ודוגמתו בראשיתו, כמו ומצליח  מבורך היה שבאחריתו כן  גם  אחריתנאמר את ברך ויי'

בנות ושלש בנים  שבענה לו ויהי וגו ' צאן  אלף עשר ארבעה לו ויהי מראשיתו. (איוב "איוב

יב-יג ) שניםמב, שהאריך וכמו אלה בכל להתענג  רבות  שנים האריך גם זמן. צריך אלה ולכל

" קרא  הללו ארוכים  זמנים ולשני ה'. יד בו נגעה טרם הטוב בכל איוב ראשיתרבות  "

""אחריתו "ו  כן ואין  ו תחלה . גםתכלית"" ויונחו הדבר קצות  שתי  על אם כי מורים שאינן  "

ההמשך. מזמן ולא  כלותו ורגע הדבר התחלת רגע קטנים . רגעים שני  על

ב'
‡ˆÂÈזמן על ידובר אם  וגם  ראשית שם  תמיד נופל בדבר שיש הראשי הזמן  שעל מזה

דרך  על ראשיתו. עדיין  שהוא הדבר מן חלק באותו יהיה אם רק ההוא  הדבר  בקצה שאינו

" השנים מן מקצת  יקראו שנים , עשר מדינה על מולך שהיה מלך מלכותו משל ,"ראשית 

יקר  "והנשארים ""אחריתאו לומר נוכל למלכו, הראשונים בשנים דבר וכשיקרה זה . דבר

הזה  המלך מלכות  בראשית ואעפ קרה וזה "" מלכותו. כסא  על שבתו בתחילת  קרה שלא י 

" בשם  יצדק מיד תחלה לא שקרה ידענו מלכותו בתחלת זה דבר שקרה תאמר שאם  "

" להקרא  קצוב זמן אין  הסברא וכפי כסאו. על שיקרא ראשיתכשישב קצוב זמן ואין  "

"אחרית" או הדבר ו ראשית" מלכותו שאםאחרית"" משל דרך על לומר לנו ואין מלכותו. "

אחריתו. הנותרים  השנים וחמש  הראשית, שנים  חמש שהן מחציתו יהיה שנים  עשר ַָמלך

אם משל דרך על דבר. שבדבר המקרים  התהפכות כפי יתוארו והאחרית הראשית אבל

בראשית שהצליח נאמר יומו, עליו נהפך האחרונות  ובשבע הראשונות שנים בשלש הצליח 

נאמר  כבודו גלה הנשארות ובשלש שבע הצליח  אם  וככה לקלון . היה ובאחרית  מלכותו

השניה,"ג  בשנה לו שקרה ההצלחה מדבר כשנספר ולכן  באחריתו. ולא בראשיתו שהצליח  כ

[שנים], שבע  למצליח זאת קרה אם  וכן  הזה. המלך מלכות בראשית  זה שקרה לומר נוכל

ג  נאמר הששית ""בשנה שזה מלכותו כ עדים"בראשית זה על ואעידה ומקרה. דבר בכל וכן ,

ז  המפרשים  לקדמונינו זרים  שנראו ממקראות מדבריהם ."נאמנים דבר ונעלם  ל

·Â˙Î" ירמיה אל הזה הדבר היה יהודה מלך יאשיהו בן  יהויקים ממלכת "בראשית 

א) כו , שהרי(ירמיה  בתחלה, מלכותו כסא  על בשבתו קרה לא  ספק בלי  שם  שנזכר והמקרה

שקרה  ממעשה דבריהם יחזקו רעה עליהם  שנבא בעבור ירמיה את להמית  המבקשים 



ב' פרק - "תחלה" – 27"ראשית "

יערים מקרית שמעיהו בן  לאוריהו כ)לפנים יהויקים(כו , המלך ובקש  רע נבא הוא שגם , ָ

יהויקים אל ממצרים  אותו והביאו שריו אחריו המלך ושלח  למצרים  ברח ואוריהו להמיתו.

בראשית היתה הנבואה שזאת אמר איך יהויקים במלכות זה כל קרה כבר ואם והמיתֹו.

" קרא אבל מלכותו מלכותו? במלך ראשית שמרד וקודם בטח  שישב השנים אותן  "

" הן  מותו יום עד מרדו אחרי שקרוהו הרעות והשנים מלכותו.אחריתנבוכדנצר. ימי "

הראשית , בכלל עדיין שהן למלכו, הששית או החמישית  בשנה הנבואה שהיתה לומר ונוכל

כנזכר הרביעית בשנה שהיתה לה שקדמה לנבואה א)ומאוחרת כה, ורש(ירמיה ז ". ל "י

א)שאמר תחתונה(כו, זו כו)פרשה לעליונה(פרק  כה )קדמה זה (פרק  וכל שנים, ארבע 

" מלת על בראשיתבעבור לפרש ותוכל לכך. צורך אין  יסודנו וכפי  באחרונה. שנכתבה "

" כי  לך הסדר, עשה יי' אמר כה וכו' יהודה מלך יאשיהו בן יהויקים ממלכת  בראשית

צוארך  על ונתתם  ומוטות א-ב)"מוסרות  כז , היתה (ירמיה מלך 22. לא כי מלכותו בתחילת

" הנקראים השנים  במספר זה קרה אבל ליהויקים . שלש  שנת עד ראשיתנבוכדנצר

למלכו.מלכותו  השביעית  או הששית  בשנה אולי  וזה במלך, באחריתו שמרד קודם "

רש שפירשו למה הכרח ואין  הסדר, על הפרשיות  ורד "ונאמרו ז "י ""ק וכן  זה. בענין ויהיל

אמר  החמישי  בחודש הרביעית  בשנה יהודה מלך צדקיה ממלכת  בראשית ההיא בשנה

עזור  בן  חנניה וגו'אלי א)" כח, קרא (ירמיה  זאת  ובכל למלכו, הרביעית  בשנה שהיה הודיע

" ההיא צדקיה השנה ממלכת בראשיתראשית  ועודנו בבל, במלך שמרד קודם  שהיה לפי  "

ז  המקרא מפרשי מאד נדחקו בזה וגם  התשיעית. השנה עד מרד לא  כי וכן"מלכותו ל.

אבותיכם" ראיתי  בראשיתה תאנה י)"כבכורי ט, שהאדם(הושע  התאנה, בכורי ימי  ראשית 

בוסר. היא התאנה תחילת כי  בה, חומד

ג'

ÂÓÎשבארנו דרך על ממעשה מעשה ולכל ואיש  איש לכל ואחרית ראשית (סעיף שיש

נעלםב') זה דבר ואם  בכלל. ומלואה ולתבל בכלל, היצורים  למעשה ואחרית  ראשית יש  כן

ב  הכל לאדון  נודע הוא האדם, ""מעיני  וכאמרו אחרית, מראשית  והצופה מראשיתה מגיד

נעשו  לא אשר ומקדם י)"אחרית , מו , משתוממים(ישעיה אנו דבר אחרית  ממנו שנעלם ולפי  .

כמעשה  אליהם  שמגיע  רשעים  ושיש  ממנו, צדיק רשע  כבלע בראותנו עינינו למראה

וגדולי הנביאים  זה על שתמהו וכמו הרשעים. כמעשה להם שמגיע  וצדיקים  הצדיקים ,

" שהיה איוב יסורי  זה על והמשל מרעעולם . וסר אלהים ירא  וישר א)("תם א, ורבו איוב

גדולים , ברחמים  ונחמו הנבואה באור עליהם  כתבו כי  אחריתו. נכתב אבל ומכאוביו. פצעיו

" אמר זה שעל לו, נתן  יקרים  ובנים  כבוד גם  עושר מראשיתו גם איוב אחרית  את ברך "וה'

יב) מב, שבארנו(איוב א')וכמו ה'(פרק גמולות  אל כי כולו, העולם לכל יעשה זה דרך ועל .ֵ

שחטא  מיום בכללו, העולם  שלעניני  נותנת והדעת מעלליו. וכפרי  כדרכיו אדם לכל ויגמול

היתה 22. לא וזו  וצ"ל  כאן חסר  כנראה
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ל  הכל היום עד הראשון  ועד ראשית"האב מאז ומקריהן  אדם  בני מעשה כי  יחשב. העולם  "

צדיק  בין  מה ויראה הארץ לשפוט אלהים יקום  עד שוין. הן גם העולם  ומנהגי  שוין ; ְְֶַעתה

ידי על אדם  לבני  שהבטיח  הטובות ההבטחות  כל וימלא כמעשהו, לאיש ויגמול לרשע 

" וזוהי בעולמו; אותם שיחדש וההדר הכבוד באמת .אחריתנביאיו, אדם בני  "

ÏÚ" בלעם אמר כמוהו זה אחריתי ותהי ישרים מות  נפשי י)"תמות  כג, ואמר (במדבר .

רשעים" אחרית יחדיו, נשמדו ופושעים  שלום. לאיש  אחרית  כי ישר וראה תם  שמר

לז-לח)"נכרתה  לז , "(תהלים ונאמר תהיה . לא  כי ברשעים . תקנא  אל במרעים  תתחר אל

ידעך  רשעים נר לרע , יט-כ)"אחרית  כד, "(משלי הוא הזה בעולם האדם  חיי כלומר "ראשית.

" הוא  ואילך ממותו שיקרנו ומה ויכלה."אחריתו האדם. יכרת כי  אחרית  לרע  אין  ומזה .

" כי  אחרית לה אין הבא  בעולם  רע , ׁשאותה רשע נפש ידעך ולכן רשעים האדם"נר ונר . ְִֶָ

" כאמרֹו נשמתו אדםהיא נשמת  ה' כז)"נר  כ, דברים .(משלי בזה להוסיף וצריך .

¯È‰Ê‰˘ÎÂ" אמר בחכמה ותקותך לאחוז אחרית, ויש מצאת אם לנפשך חכמה דעה ְֵכן 

תכרת יד)"לא  כד, אמרנו(משלי וכבר ב). ולאחריתו,(פרק דבר לראשית קצוב זמן שאין 

בענין וכן  הראשית . מן רב האחרית זמן  ופעמים האחרית , מזמן רב הראשית  זמן ופעמים 

הנביאים . בספרי  כמפורש הראשית  מן מאד רב האחרית  תבל, עיתות

ד'

ÌÚÂ" שאמר קהלת דברי  מתבהרים מגבה זה רוח  ארך טוב מראשיתו. דבר אחרית  טוב

ח)"רוח  ז , מראשיתן ?(קהלת וצדקיהו יהויקים אחרית  טוב היה וכי  כזה? כלל יתכן והיאך .

" מותוכתוב דרכי  ואחריתה איש  לפני ישר דרך יב)"יש יד, של (משלי שם הבנת אבל .

שבארנואחרית" וכמו כולם, המעשים אחרית הוא ג )" .(סעיף

ÈÎ" הוא  המאמר מתנה תחלת לב את  ויאבד חכם יהולל העושק ז)"כי ז , היא (קהלת

" באמרֹו החכמה. על הכסיל רואה טענת ואני וטוב, בחכמה ללכת  לּבי למוסר אביא ִִלמה

מצליחים ? ורשעים  נגועים  ""צדיקים  ׁשקרא ֹו וזה בעז עושק . שיתבאר כמו בין"" כשנבדיל ה ְֶָ

ה  כי ועושק. גזלה שכיר.עושק "גנבה שכר כובש כגון  חבירו חלק בזדון שכובש מי הוא "

ח גזלה "ו  אם  זה ב "" השם יגמול הזה "ו שבעולם ולפי שכרו. כובש  ויהיה עבדֹו לאשר רע  ֲָה

במוסר  והנוהג  החכם  דעת ויערבב יהולל העושק כי  אומרים  כאלה, שיקרה לעינינו נדמה

" קהלת השיב זה ועל מראשיתו ובחכמה. דבר אחרית ח)"טוב ז , הכסיל (שם שאין  לפי  ,

כולו  הענין בארנו וכבר כאלה. אולת  ידבר הטוב, המעשה פרי שהוא  הטוב האחרית  רואה

בשלום שקנא  אסף אמר כן שכמו נראה ורק זה. במקום  נאריך ולא לאור שיצאו ָבספרים

ג )רשעים  עג , תהלים  "(עיין ואמר הרשעים דברי והזכיר הצדיקים . ובצרת  ממרום, עושק

ח)"ידברו  עג, אחרית(תהלים  הכל שעיקר ראה אבל זה. דבר על לעמוד דעתו שקצרה והודיע

" וכאמרו הפלתםדבר. למו תשית  בחלקות  אך לאחריתם. אבינה מקדשי-אל אל אבוא ֵעד
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יז-יח)"למשואות עג, אבל (שם  חלילה, עושק שאין  יבין הדברים  לאחרית  שצופה ומי .

האחרית . עם קשור הראשית 

ה '

Â�È¯·„Ó שתמהו אלהים  שבתורת  הראשונה התיבה רבים ,תתפרש  וכן שלמים עליה

" הארץ שנאמר ואת  השמים את  אלהים  ברא א)"בראשית  א, נברא (בראשית  עצמו והזמן

בי ש [אות] לומר ונדחקו העולם? בי"עם  בראשית  ""ת כאומר הכלי, הזמןת ראשית עם 

הארץ  וארץ השמים את  ""ברא אמר שלא והסתכל דוחק. זה וכל אלהים, ברא ,"בתחלה

שבארנו כמו המעשה התחלת  קצה על [מורה] תחלה מלת  א)כי  סעיף א, מזכיר (פרק  והכתוב

אין לבריאה, דבר קדם שלא ברוא , בתחילה נפרש  ואם  הימים. ששת של הבריאה מעשה

" ׁשממלת זו להודעה היש ,ברא צורך אל האין מן  היציאה על אם  כי  נופלת שאינה ידענוה " ִִֶַ

" מלת  אבל דבר. קדם  שלא בכלל ראשיתוידענו והכל המעשה זמן  המׁשך גם  כוללת " ְֵֶַָ

הראשונה "ראשית" שהבריאה הוא כך והענין  אחר. ענין על שהוא אחריו שבא מה נגד ,

כל  אין ואילך ומאז מאין. יש בריאה הכל הימים  בששת  שעשה מה שהן  כלה, עד ֵַמהחל

מאין . שהיתה הראשונה הבריאה מכח  הכל הדורות , כל סוף עד שיתחדש  מה כל כי חדש ,

בעז  שיתבאר השני "וכמו במאמר ד)ה סעיף ב, ב (פרק  השם  שעשה הנפלאות  וכן  לפנים ,". ָה

הכח  לפניו ונגלה בראשית במעשה התנה כולם  על הימים, באחרית  עוד לעשות  ושהבטיח

שם  שנדבר וכמו במועדו, דבר כל יעשה וׁשּבֹו ו')מאז, הנפלאות(סעיף זה ובכלל זה. על גם  ְֶ

" וכאמרו בעולם. שיגלו עת בוא עד ממנו תעלומות  שהן  אלא  מאז נבראו כבר כיכולם 

יעמוד  כן יי' נאום לפני  עומדים עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים  השמים  כאשר

ושמכם כב)"זרעכם סו, ובסוף (ישעיה  מאז. נבראו כבר החדשה והארץ החדשים  השמים  .

" צבאםאמר וכל והארץ השמים  א)"ויכולו ב, "(בראשית  ומלת  "ויכולו . וכן  אלהים" "ויכל

ב) ב, שבארנו(שם  וכמו וישלימם. בריאה שום  אחריהן עוד שאין  ג )מורים סעיף א, כי(פרק 

אלא  מאין , יש  חדש  ודבר בריאה מעשה עוד אין  ואילך משם שעושה האלהים  מעשה בכל

" כתב זה ועל הראשונה. בבריאה שיסד החקים כפי  עולמו אלהיםנוהג  ברא  "בראשית 

בעז  שנבאר וכמו מאין יש אלהים ברא הששי יום עד העולם  היות  בראשית  ה "כלומר

" שרש  בפסוק "ברא בהוראת הבא בפרק בפירושו נדבר ועוד דבר. עוד ברא לא כך אחר כי  .

" מלת בין  מה ניכר "תחלה שבו למלת ."ראשית"

ג' פרק

א 

Ï„·‰" שבין ל תחלה שני ""ראשית"" מלת וכמו תחלה . הדבר התחלות  על לבד מורה "

א)שאמרנו סעיף א "(פרק ומלת  לאחריתראשית. יוקדם הזמן  ראשית  על שמורה מלבד "



הלבנון  מגדל 30

" ששרשו לפי  הנה מדבר ראשהדבר. מסובב שאינו והחשיבות המעלה על לפעמים יורה "

הגוף  מנהיגי  החושים חמשת בו כי  האדם , שבחלקי  החשוב הוא האדם שראש כמו אחר,

וכמו  אחריתו, סבת  הדבר ראשית לפעמים  כן  בפעולותיהן . האיברים  כל יפעל פיהן ושעל

הוא  וכן בעתו. פריו שישא  אחריתו מס ֹובבת  הארץ מן  וצמיחתו האילן  נטיעת שמראשית 

אחר  למסובב ומהמסובב למסובב, מסבה השתלשלות  בדרך היתה שלא  הבריאה, בענין 

המים ומן  המים, ממנו שנשתלשלו אחד חומר שברא  ותאמר אחרית, ועד מראשית

והכרחי , מחויב ענין  כמו חלילה שנראה וכיוצא. האש  נשתלשל וממנו הרוח, נשתלשל

שיברא  אפשר ושאי  ממנו, שהשתלשלו החומר תחלה היות מבלי  מים  שיבראו אפשר ושאי

ב  השם כרצון שהתהוה ודבר דבר כל אלא  המים. לו הקדים מבלי סוף "רוח ועד מראש ה

ב  השם  כי  ממנו. שיברא  קודם  לענין צריך רצונו "אינו כפי  העליונה בעצתו הכל ברא ה

[רק] ומסובב מוכרח  דבר אין ליש. ויצא שהתהוה האין מן וטבעו כוחו פרט  לכל והמציא

ב  היוצר אותם  ערך ליש שבצאתו אלא  הראשונה. בבריאה לה "מחציתו שאין  בתבונה ה

ושיהיו  מתפעלים ; ומקצתן  פועלים מקצתן שיהיו באלו אלו וקשר מכוונות , במערכות  קץ

ועליהן עינינו לנגד עתה מסודר הוא כאשר הכל אחרים , לדברים  עובר אחד דבר פעולת 

או  לבדו אש להמציא  עת  בכל יוכל ית ' שברצותו מזה יוצא לגרוע. אין  ומהן  להוסיף אין

יהפוך  ברצותו וכן ממנו. שיסובב ענין לו שיקדים מבלי  הברואים בשאר וכיוצא לבדו רוח 

ויסוד  גדולה פנה וזהו הגדול. בכוחו תולדותם  יגלה אם וכיוצא, לאש  ומים  למים  אש 

לכל. כידוע  והחקים המצוות רובי נוסדו שעליהן  הנפלאות, האמנת על הנוסד השם לתורת 

ב'

‰�‰Âאחרית והמסובב ועיקרו. הדבר ראשית הסבה יהיה סבתו בכח הפועל מסובב כל

שאמרנו וכמו הגוף, אברי עד הראש  כדמיון  לו, וטפל א)הדבר "(סעיף וכאמרו יהיה . הוא 

לזנב  תהיה ואתה מד)"לראש כח, אחריו (דברים ונגרר לראש  טפל שהזנב כמו כלומר

כזה, השתלשלות צד על הבריאה היתה ואילו הגר. עליך שיצוה מה תעשה כן  ֵבתנועותיו,

לנו  ולהורות  הראשית. מכח נמשכים  אחרית  ומקצתן  הבריאה ראשית הדברים מקצת  היו

אחד  כל התהוה הימים בששת שנבראו הראשונה הבריאה שפרטי אלא  כן , הדבר שאין 

ב  השם  ""בכח אמר לו קדום מדבריו שהשתלשל מבלי ובדבריו, צוה אשר ברא ה בראשית

הארץ  ואת השמים  את צבאותיהם"אלהים בהם אשר וכל והארץ השמים  כלומר ,

ב  נבראו כולם  כולם"ראשית"וצאצאיהם  כי  אחרית , שיקרא  דבר הראשונה בבריאה ואין .

האחד, פנים. משלשה ראשית ּתקרא הראשונה הבריאה כן  ואם  שאמרנו. וכמו ִֵָראשית 

" כהוראת וזה דבר. נברא  לא להן  וקודם  בראשית, שנעשו הראשוןתחלה כפשוטו הרגע על "

בראשית , לפרשת  בפירושנו שבארנו כמו הארץ, ואת  השמים את ברא  כשנבאר 23בו ויתבאר

""בעז  מלות  ו שמיםה הששי"ארץ "" ביום  כלותה עד מאין  יש הראשונה שהבריאה והשני, .

שפר 23. אמרי
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" ב ראשיתנקראת  השם מפעלות  כל נגד בריאות"" כראשונות  ושאינן כן, אחרי  בעולמו ה

שם לקצתן אין היש  אל בצאתם הראשונה הבריאה מעשה שבפרטי והשלישי, מאין. יש 

שאמרנו וכמו בראשית  נבראו כולם  אלא אחרית, שם  ולמקצתן א)ראשית  .(סעיף

ג'

‰ÓÓב)שאמרנו סעיף ב, יבדלו (פרק הדברים מן  לדבר שתקרינה המקרים  חילוקי  שכפי 

הוסג  כן  ואחרי שנים שש שהצליח המלך ממלכות שעשינו וכדמיון  ואחריתו, ראשיתו

" הראשונות  השש שנקראו שנים , ארבע אחור מלכותו כבודו אחרונים"ראשית וארבעה ,

מלכותו " תחלה "אחרית  מרבים  שתבואותיה שדה משל, דרך על דבר. בכל נוהג הלשון  כן  ,

הארץ  "24לשרי השנים שלש  תבואות  יקראו לבעליהם , האחרות  והשנים שנים , ראשיתשלש 

השדה  ""תבואות אחריהן הבאות האחרות והשנים  תבואות, בכל אחרית וכן  ההיא . השדה "

" למלת  שאין שאמרנו וכמו ו ראשיתדבר. הראשיתאחרית"" פעם אלא קצוב זמן  על "

ב  השם  עליהן שציוה המתנות  כל ולכן להיפך. ופעמים  הרבה, ממנו רב והאחרית ה "מצער, ְִָ

שנבדל  לפי  והתרומה, החלה כמו התבואות מן  והן הקרבנות מן  הן לגבוה, שיתנו לישראל

על  ניתן  זה חלק חולין; והנשאר ולכהן , לה' קדש זה כי הדברים , חלקי משאר זה חלק

" נקרא  בתחלה הניתן זה ולבעלים ; לכהנים  והנשאר מעט,ראשיתהמזבח, או שלם יהיה "

" הוא  כאמרֹואחריתוהנשאר העריסה ראשית  החלה נקראת  הענין ומזה ההוא . הדבר "

תרומה " לה' תתנו עריסותיכם  מראשית  וכו' תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

כ-כא)"לדורותיכם טו, ""ואעפ (במדבר שמות  עליהן  להקרא מקומות  בעריסה שאין  "ראשיתי

" ""אחריתאו נקראת  לה' תרומה תחלה ממנה שמפריש והחלק העריסה . כי"ראשית  ,

" והיא  הדיוט , לאכילת  העריסה שארית  מותרת כן  ואחרי  קדש. וכולה בזמן "אחריתקודמת

ה  ."ראשית"נגד

ÔÎÂ"החרם ראשית  ובקר צאן  מהשלל העם  כא)"(שמו"ויקח  טו , לגבוה א שהפרישו לפי

" יקראו לעם , השלל שארית ""ראשיתלהרים  וכן גז . וראשית ויצהרך תירושך דגנך ראשית 

לו  תתן  י "צאנך ד)"(דברים  מקום"אעפ ח, הצאן  וגם והיצהר והתירוש  הדגן  בכרי  שאין י 

" שיקרא ""ראשיתמיוחד קורא לכהן ונותנו תחלה שנוטל והגזה התרומה והנה "ראשית.

" וכן הוא, אחריתן  לבעלים החרםוהנשאר ראשית  ובקר כא)"(שמו"צאן טו, שהפרישו א לפי

" קראֹו לעם , השלל שארית להרים  כולם ."ראשיתלגבוה וכן  . ְָ

¯˙ÂÈÂ" שם תמיד מעט או הרבה תרומה נותן  אם שהרי קדש ,ראשיתמזה, והוא  עליו "

ששנינו פ וכמו ה ')"(תרומות מעשרהד, אחד אומר אליעזר ר' שסתםבתרומה לפי (כלומר

" ואמר מתנה ראשיתהכתוב מצינו  שלא למאה , מעשרה  להרבות  שלא ראוי הכמות, קוצב ואינו  "

המ  מן יותר בתורה מחצהעשר)למשרתי-השם  אומר ישמעאל ר' הראשית. יהיה  פנים  כל על (כלומר

מסים24. בתור  למלך  הניתן  היבול
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האחרית) כמו חולין שווה שם שישייר עד אומרים עקיבא  ור' טרפון ר' רשאי . אינו  (כלומר

" אומרת  שהתורה  תרומה , גרנו כל דגנך לעשות השאיר ראשית אם  אבל שארית . שם  שיהיה וראוי "

" בכלל לתרומה שנתן מה  כל חולין, מעט "ראשיתאפילו  ושם הוא עליו)תרומה " שאמרנו " וכפי  .

מצער, והאחרית מאד רב שהראשית פעמים מסויים, גבול ולאחרית לראשית ְִָשאין 

מצער  ראשיתו לעשות  ברשותנו הדבר הניחה התורה, וסתמה והואיל להיפך. ְְְִָָָולפעמים 

חלה, לענין  הוא  וכן לחולין . מעט ולשייר להגדילו או הכרי , כל פוטרת אחת חטה ואפילו

ששנינו פ כמו ט')"(חלה  עד "א, כלום , אמר לא  חלה' עיסתי וכל תרומה, גרני 'כל האומר

מקצת ""שישייר וכן ניחוח . לריח יעלו לא המזבח  ואל ליי' אותם  תקריבו ראשית  "קרבן

יב) ב, אע(ויקרא ואומר למזבח . ודבש  שאור איסור על לקרבן"מדובר זאת שתביאו פ

" ונקראו השבועות  בחג  חמץ הלחם שתי שהן לכל ראשיתראשית , ראשית  שהוא  לפי "

שהוא  לכהן מהם  אחד שנותן חמץ תודה לחמי וכן  החדשה. התבואה מן  ובאו המנחות ,

לכהן תרומה שכל ויקרא , לספר בביאורנו שהבאנו וכמו לבעלים. שהן הנשארים נגד קצת 

" הוא  ."ראשיתולמזבח 

ÏÎÂ" שם  שהנחת שאמרנו כמו ושםראשיתזה לגבוה בראשונה שמפריש  החלק כולל "

חולין .אחרית" שהוא הנשאר על "

ד'

¯Ó‡" לעד הכתוב עומדת  תהלתו עושיהם, לכל טוב ׂשכל ה' יראת  חכמה "ראשית ֵֶ

י) קיא, "(תהלים ואמר בינה . קדושים  ודעת  ה', יראת חכמה י)"תחלת  ט, "(משלי ואמר יראת.

בזו  אוילים  ומוסר חכמה דעת , ראשית ז)"ה' א, "(שם  כתוב באחד למה ותשאל ראשית.

"חכמה  ובשני  חכמה " אעפ "תחלת הנה עד "? בהרחבה זה על לדבר המקום  כאן  שאין י 

" שבילי ודעתיתבארו שכל בינה לטהר "חכמה אפשר שאי מדבר דוד המלך בקצרה. ארמוז ,

ביראה  נפשו לתקן זכה ואם ה'. ביראת  עצמו יכשיר טרם  החכמה בדרכי  וליישרו הלב

היראה "ואח  לימודי  והרי ממרומים . טובה לרוח זוכה החכמה, בחקות שנוהג  עד בחכמה כ

" אומר ועליהן בחכמה, ההליכה נמשכת  משם  כי חכמה עושיהםראשית  לכל טוב ,"ׂשכל ֵֶ

" ומלת ההתחלות על מדבר ושלמה טוב. לשם  זוכה וחכמה ביראה הנוהג  מושך תחלתכי "

" תחלת  עמו. ואחר "חכמה עצמו ותחלת  ה', יראת בהכרח קדושים" בינה.דעת  בהכרח  "

" כאמרו ה' ביראת הבינה ידי  על תבוא והיא דעת  היא קדושים  יי'ודעת יראת  תבין אז

תמצא  אלהים ה )"ודעת ב, אוכל (משלי ולא ה' ביראת מבין ובין ה' יראת בין הבדל ויש  .

יותר. לפרש עתה

"'ÈÈ מאז מפעליו קדם דרכו, ראשית  כב)"קנני  ח, כל (משלי נוהגים  החכמה פי  על כי 

ומשפטו. חקו דבר כל יחוקק זה פי  ועל ומישרים. משפט  צדק אור היא והחכמה דרכיו.

" מלות  ביאורי על נדבר ומעתה לה. אחרונים והם הדרכים ראשית היא "ראשוןוהרי

בעז ראשונה "ו  ה.""
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ד' פרק

א 

˙ÂÏÓ"ו ראשון "ראשונה "" מלת עם  כהויותן  הםראשית" וכמוסים אחד משורש  "

כל  כי לתחלה, ראשית  בין  המבדילים ההבדלים בארנו תחלה כמוהם . ונבדלים  הוראותיו,

" מלת הכתובים  שיזכירו "ראשוןמקום או הדבר ראשונה " התחלת  קצה על לבד איננה "

אחריו, הבאים  מן רב הראשון  לפעמים  מעט. ואם  רב אם זמן, או מקום חלק תכלול אבל

" מלת  על שבארנו כמו לפניו  הבאים  מן רב האחרון ב)"ראשיתולפעמים  סעיף ב, .(פרק 

" יהודה כמו מחנה ואמר דגל זבולון. ושבט  יששכר שבט  ועמו כולו שבטו על שנאמר "

" יסעו עליהם  ט)"ראשונה ב, "(במדבר כתוב וכן  בראשונה . יהודה בני  מחנה דגל ויסע 

יד)"לצבאותם י, "(שם מלת  הרביעיתבראשונה . ממספר יותר וגם התחלה כוללת  "

" קרא השבטים שלשת  כי הבאים"ראשונה שבישראל. שלשה נגד הראשית בכלל שכולן ,

על  כשיונח  וכן  אחריהן. הזמןשנסעו מן  קצוב חלק יכלול הענינים, מן  ענין  שבתחלת הזמן

ראשון וחדש אחריו, הבאים  ימים  נגד יום שלמה; שנה או שלם  חודש או שלם  יום  כמו

בכתובים הרבה וגם  אחריה. הבאות השנים  נגד ראשונה ושנה אחריו, הבאים חדשים  נגד

" קדשכמו מקרא הראשון טז)"וביום  יב, הבאים(שמות  מול ראשון  ונקרא  כולו היום  שהוא 

" השנה אחריו. לחדשי  לכם  הוא  ב')"ראשון שם, מול (שם ראשון כולו החדש נקרא ,

" וכן אחריו. הבאים למלכו החדשים  הראשונה ג )"(דהי "בשנה כט, כולה ב השנה ונקראת 

" כמו המקום, מן חלק כוללת וכן  שלאחריה. מלכות  שנות  מול השפחותראשונה את  וישם 

ראשונה  ילדיהן ב)"ואת  לג , "(בראשית  במלכות. ראשונה יד)"היושבים א, כוללת(אסתר וכן .

" כמו ראשונה האישים  יצא  כח)"זה לח, "(בראשית  כמו המעשים  וכן אשר . המזבח מקום  אל

בראשונה  שם  ד)"עשה יג, למעלה(בראשית  זה הבאנו וכבר א). סעיף א, שלא (פרק והודיענו .

" "תחלה אמר כמו בתחלה " אהלה שם היה ג )"אשר יג, פה (בראשית  שנזכר שהמזבח לפי

" נקרא אבל שכם . במקום מזבח  בנה תחלה כי  המזבחות , תחלת מה בראשונה איננו שכל "

" בכלל הוא  לו וקרוב ההוא  במקום  כןראשונה שבנה אחרי רב זמן  שבנה המזבחות נגד "

לחברון  יח)כשבא  יג, ב (בראשית השם  ואחרי"במצות פלשתים. בארץ כשגר כן  ואחרי  ה,

" לשון בין  להבדיל אנו צריכין הזאת  "ראשיתההודעה ללשון "ראשונה " ובין "אחרית"

."אחרונה "ו 

ב'

È˙�Á·" מליצת ו ראשיתכי  חלק אחרית"" על רומזים אינן  נזכרים, שהן מקום בכל "

ואעפ  לכל הגלוי  הכמות  מן  או הזמן  מן  הכמות"קצוב מן  רב חלק כוללים שפעמים י

אחריו. הבא  הדבר לעומת  אותו מעריך ואינו הוא, כמה הענין מן  לנו ברור אינו הזמן ומן 

או  בראשון  יש זמן  חלק כמה הענין מודיע  כתובים שהן מקום כל וראשונה ראשון אבל

" כמו אחריו. הבא הדבר נגד ערוך להיות תופס הוא הדבר מכמות ראשיתכמה ותהי 
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שנער  בארץ וכלנה ואכד וארך בבל י)"ממלכתו י, הללו (בראשית  המקומות  כבישת  כלומר

" לומר אפשר היה ולא  ממלכתו, בראשית  ממלכתו היו תחלת קצה ותהי  על המורה "

ימלוך  תחלה כי ההתחלה. ברגע כאלה גדולות ערים על למלוך אפשר אי  כי  ההתחלה,

ואח  ראשית"בבבל האריך כמה עד קוצב אינו וכן  המקומות. בשאר לאחת  אחת כ

" וכן אחריתו. שהוא החלק מתחיל ומתי אלהיםממלכתו ברא  אצלו בראשית פירש  ולא  "

ואעפ  זה. ראשית  האריך כלתה "כמה ימים ששת שבסוף למד הוא  הענין  שמסוף י

" שקרא  אותו העריך אלא בפירוש , הודיע  לא  מקום  מכל החלק אחריתהבריאה אותו "

" וכן לרע. מטוב או לטוב מרע שהתהפך הזמן  יהויקיםמן ממלכת  "בראשית  או בראשית"

צדקיהו  באורך"ממלכת שבארנו כמו ב). סעיף ב "(פרק וכן  מראשיתו . דבר אחרית "טוב

ח) ז, "(קהלת  מראשיתו , איוב אחרית את  ברך יב)"וה' מב, "(איוב מצער , ראשיתך והיה

מאד  ישגא  ז)"ואחריתך ח, ולא (קהלת  ראשית  לא המעשה, חלק זמן קוצב אינו וכיוצא 

אחרית .

ÔÎÂ" החלה ראשיתכל לכמות  שיעור נותן הכתוב ושאין  המתנות, בהפרשת  הנאמר "

" קרא ֹו "ראשיתשיפריש , כמו אדמתך " בכורי יט)"ראשית  כג, "(שמות  אל , קצירכם ראשית  ְָ

י)"הכהן כג, לו "(ויקרא תתן  צאנך גז וראשית  ויצהרך תירושך דגנך ד)"ראשית  יח, .(דברים

שיתן יצוה אלא הנשאר, לעומת  ולהעריכו תופס  הוא  כמה [המתנה] כמות להגדיל יכוין  לא 

" קרא ואותו לכהן  חלק שישראשיתבתחלה ממה בו שיש אחר וענין  מעלתו. בעבור "

שאמרנו וכמו חולין, והנשאר קדש  הראשית  כי  ג )בנשאר, סעיף ג , כשיאמר (פרק אבל .

"ראשון" או וכולל ראשונה " אחריו. הבאים  או הבא  נגד ומעמידו כמותו או זמנו מגדיל "

" כמו האמצעיים  כל לאחרון  ראשון  מקר בין  הראשון  קדשוביום  טז)"א יב, זה (שמות

אחד  שכל שלאחריו הימים  ששת עד ונערך ערב. ועד מערב שהוא בזמן שיוגבל הראשון

הבאים החדשים עם  ונערך הידועים  החדש ימי  על מוגבל הראשון  בחדש  וכן כמוהו.

" וכן  הראשונה אחריו. ""בשנה וכן  אדמוני. הראשון כה )"ויצא  כה , באיש(בראשית שיגבל

" וכן אחריו. הבא השני  האיש  עד יסעו ונערך ט)"ראשונה ב, יהודה,(במדבר בדגל הנאמר

" וכן שלאחריו. הדגלים  שלשה עד ונערך שבטים  כשלושה אחרוןיגדילו ואני ראשון אני

אלהים אין  ו)"ומבלעדי  מד, ואני(ישעיה בראתים , אני כי  הנמצאים , לכל ראשון אני כלומר

ושלשיים ? שניים יש  לאחרון ראשון  שבין תאמר ושמא לעד. קיים שאני  לכולם , אחרון  אף

" הוסיף אלהיםלכן  אין שהן"ומבלעדי הברואים  למציאת  המחוייבת  מציאותו יעריך הנה .

אפשריים . רק

ג'

ÔÎÂ נח ירך יוצאי משפחות שאר ועם הארץ, כשנפלגה בתחלה התישבה עמלק אומת

" שנאמר וכמו אלהים  איש נח  מצות פי  על והלכו והגזרישכבשו הגשורי  אל ויפשטו

מעולם אשר הארץ יושבות  הנה כי ח)"(שמו"והעמלקי , כז , "א כתוב יצחק נולד ויכו וטרם ֵָ
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העמלקי שדה כל ז)את  יד, בפירושנו (בראשית  שם  שבארנו בראשית)25וכמו שעמלק (על ולפי  .

" מאמר הוא ארצות המצא אחר מיד שכבשו אלה עדיבמספר ואחריתו עמלק גוים  ראשית

כ)"אובד  כד, גוים ,(במדבר ראשית  בכלל שהוא  אלא  בארץ, גוי שהיה הראשון  שהוא לא .

את והורישו שלאחריהם  בדורות  שבאו והגוים הארצות. בתחילה שכבשו מאותן 

" בכלל אינן  גויםהראשונים והאריך "ראשית מראשית  לגוי  היה עמלק כי  שאף והודיע .

עליו. ה' דבר כאשר אובד, עדי יהיה אחריתו רבות , דורות  אדמתו על לשקוע 

ÔÎÂ" הבכורה משפט  לו אונו, ראשית  הוא יז)"כי כא, ואם(דברים אונו. בראשית שנולד

" בכלל הוא הרי  אוני , תחלת  בה ואין הוליד, ולא  עמה רבות  פעמים  ששכב ראשיתאפשר

הוא."אוני הראשית  שבכלל אוני, ראשית יקרא הראשון הבן כי ,

ÔÎÂ"חם באהלי אונים ראשית במצרים  בכור בכל נא)"ויך עח, "(תהלים  לכל וכן  ראשית

לו)"אונם קה , "(תהלים וכן אוני, וראשית ג )"כחי מט, ז (בראשית שרבותינו אמרו "אלא ל

מימיו. קרי ראה ושלא  הראשונה מטיפתו שבא  בקבלתם 

"‡Â‰ חרבו יגש העושו דרכי-אל יט)"ראשית  מ, היתה (איוב דרכי-אל ראשית כי ידענו . ֵֵ

" כאמרו מאין , יש  אלהיםהבריאה ברא שפירשנובראשית כמו וגו' ה )" סעיף ב, ובכלל (פרק  .

מאין התהוה ׁשהּבהמ ֹות  השיר בדרך אמר זה ועל הימים. בששת  שנעשה מה כל ִֵֶַַַַהבריאה

זולתו. לא להכחידו, יוכל הוא  מאז שעשאו ומי בראשית .

"˙È˘‡¯Ó שנה אחרית ועד י "השנה י "(דברים מזמןד)"א, עליה משגיח  הוא  כלומר

הקצוב  זמן שהוא  שנה אחרית ועד הראשית. בכלל זה שכל ויזרעו, משיחרשו הראשית ,

ותקלה. מכשול מיני כל תקרינה שלא  האסיף, שעת  שהוא

‰�‰" מלת  המזכירים הכתובים כל כמעט  מתבארים"ראשוןבארנו זכרנום  לא  ואשר .

הצעותינו. מתוך מאליהם

0

שפר 25. אמרי
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מלאכה עבד . עלל . כון . פעל. עשה . יצר . ברא.

ÌÈ·Â¯˜ Ô˙ˆ˜Â ,ÌÈÙ„¯� ˙ÂÓ˘ Ô˙ˆ˜˘ ÈÙÏ ÂÈ„ÁÈ ÂÏ‡ ÌÈ˘¯˘ ‰�Ó˘ Â�¯·Á

Ê ÌÈ�ÂÓ„˜‰ È¯ÙÒ· Â�‡ˆÓ Ì˘ ¯ÈÚÊ Ì˘ ¯ÈÚÊÂ ,Ô‰ÈÓÚË·"ÂÓÎÂ ,‰Ê ÏÚ ÌÈ¯·„ Ï

Ô‰ÈÏÚ ¯·„�Â .ÌÈ�È�Ú‰ ¯¯·Ï ˜ÈÙÒÓ Â�È‡ Â¯ÎÊ˘ ËÚÓ‰ Ì‚Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ· ¯ÈÎÊ�˘

.ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜¯Ù· Â�ÈÁÂÎ ÈÙÎ

א' פרק

שזכרנו ·¯‡. חבריו מכל עצמי הבדל נבדל הזה בבניןהשורש שהן גזרותיו שכל עמו,

וכמו  זה מכלל יוצא אין מאין, יש  או דבר מלא  דבר התהוות  על מקום בכל מורים  הקל

בעז  ""שיתבאר כן  גם עליו לומר יתכן  הבריאה שהיא האין מן המתהוה והדבר יצירה ה.

ומלאכה  והכנה ופעולה מאין"ועשייה הדבר יציאת עם  אלה כל שיתחברו שאפשר לפי  ,

" לשון עליו יפול לא  לעולם מיש יש עשיית על אבל שיתבאר. וכמו והכונה "בריאה ליש  .

" הישבאמרנו אל האין  מן הדבר ביכולתצאת  שהיה מה הכח ידיהן  שעל סבות  היו שלא "

ב  השם  יצוריו "כח כל מהשגת הנעלם הגדול בכחו היש אל הוציאו הוא כי והנורא, הגדול ה

זכרון תועיל מה כי הקדש  בכתבי מלה בשום רמוז הזה הנעלה הכח ואין ההעלם. בתכלית

עוד. שנגיד וכמו האדם? רעיון  תפיסת  בה אין  אם  המלה

ב'

·ËÈ‰Â רמב הרב זה בענין  ז "לראות  בספרו"ם  שאמר פרק ל סוף שני חלק נבוכים, (מורה 

"ל) לשון  אם כי  מאין  יש  הוצאת על יורה לשון  אצלנו לומר "ברא שאין הוספנו ואנחנו .

א) "(סעיף לשון  ראויבריאה שכל חדש ענין והוא  מאין, יש התהוות אלא אינו הקל בבנין "

ראב  זה על שטען מה ממני  נעלם לא עליו. ז "להשגיח  א)ל"ע א, "(בראשית אמר רוביכי

את האדמה [ופצתה ה' יברא  בריאה 'ואם וכן מאין , יש להוציא שהבריאה אמרו המפרשים 

להם '] אשר כל ואת אותם  ובלעה ל)פיה טז , התנינים'(במדבר את אלהים  'ויברא וכן

כא) א, אלהים(בראשית בצלם  בצלמו, האדם  את אלהים  'ויברא אחד בפסוק פעמים ושלש 

אותם' ברא  ונקבה זכר אותו, כז)ברא א, חשך'(בראשית  'ובורא ז), מה, הפך (ישעיה  שהוא

יש שהוא זה"ע26."האור על שנדבר ומדברינו יג )כ. סעיף ב, כלום(פרק טענותיו שאין נבאר

הר  שהשיב ומה שזכר. המקראות פירושי אמתת על עמד ז "ושלא  אברבנאל טענות"י על ל

ספרו, על כתובים בזה 27אלו שזכר מה גם חלושים . דברים  אברהם28והם ר' הנשיא מדעת 

ראב"ע 26. לשון כאן  עד

.2723 עמ' חורב, מהד'

.2822 בעמ' שם ,
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ז "ב  יחיא  ולנתינת29ל "ר פעלי , למעשה צאתו קודם  מציאות -כוחני  על בריאה שלשון 

" השם קרא הכחני  ""בריאה המציאות  קרא  הפועל אל והיציאה ויצירה . לזה "עשייה וקרוב ;

הרמב  לתורה"דעת  בפירושו א)ן  א, המקראות(בראשית לפרש  עצמו שדחק מה מלבד הנה .

דעתו; עם  יתאחדו לא רחוקה בדרך שאפילו רבים  ופסוקים  רחוקים, בדרכים  זה דרכו כפי

באלה  שחפץ למי ואהוב פילוסופי  דק ענין והוא  האדם , לדעת מושג  אינו שיסודו אלא

בזה. דעתנו נזכיר ועתה הקודש. ספרי מלימודי  ואינו

ג'

‡Ïאמרנו א)לחנם "(סעיף שרש גזירות מקוםברא שכל בכל הקל בבנין שהן  על 30"

הנוסף  ובכבד הכבד, בבנין  גם הזה השרש גם כי  מאין. יש  או מלא -דבר, דבר 31התהוות  ֹ

יש אלא  מאין יש התהוות על לא אבל בריאה, מלשון  הם  גם הללו בבנינים והנמצאים 

בסמוך שאפרש  וכמו היה, שלא  אחר שהוא  ד)מיש  מחברי(סעיף זה על עמדו שלא  ולפי .

ז  רד "הספרים שאמר כמו מזו, זו נפרדות הוראות  על הללו הלשונות פירשו ז "ל בספר "ק ל

"32,"השרשים" כמו ליש מאין  וצאתו הדבר התחדשות  הוא בריאה לשון  ברא שכל בראשית 

""אלהים הדגוש  מהפעל אחר וענין  שם. לך טו)"ּוּבראת יז , "(יהושע  ּובראת ֹו, הוא  יער כי  ֵֵֵֵָ

תוצאותיו  לך יח)"והיה יז , "(יהושע  ּברא . עיר דרך בראש ּברא כד)"ויד כא, עניני(יחזקאל ֵֵָָ

" אחר וענין ובחירה. בחרבותםבריאה אותם מז)"ּוברא כג, וכר (יחזקאל אחר ענינו וענין  ת . ֵָ

מאוד " בריא איש יז)"ועגלון ג , "(שופטים וכן [שומן ] בריאיםענינו בקר ג )"(מל "עשרה ה , א,

בשר " ב)"ובריאות מא, "(בראשית וטובותואמר בריאות  וכו' ה )"שבלים  מא, על (בראשית 

" כי ההשאלה, וטובותדרך "מלאות  משם הנוסף והפעל מנחת" כל מראשית להבריאכם

לעמי כט)"(שמו"ישראל ב, דבריו א אלו שומן . ענין  אלו מפרשים"ז 33כל יש עוד. ואמר ל.

שם" לך "ובראת וכן לשבת. ערים שם ותבנה היער עצי שתכרות  כלומר כריתה, הענין  אם"

ל)"בריאה  טז, "(במדבר וכן  גזירה. ברא ענין  ראב ."בראשית  רמז זה ז"(ועל לפסוק "ע  בפירושו ל

"זה ) יקרא  חדש  דבר כל כי יצירה, ענין  שהוא  והנכון  אלו "בריאה . גם ברא. בראשית  וכן ,

ז  ז "דבריו הקדמונים  גדולי על גם  קשה הדבר איך הראיתיך נכון"ל. על הזה השרש לברר ל

האדם . לדעת ינעמו לא נפרדות, הוראות בו עשו עליהם34ואיך לטעון  אאריך לא  ואני 

זה. בענין דעתנו להשמיעך אם כי  בטענות 

.291-18 עמ' ברלין, מהד' שני , שער  המגילה, מגילת

יורו30. מקום בכל 

התפעל 31. או הפעיל 

ברא 32. ערך .

רד"ק 33. של 

שונים34. באופנים  אחד שרש לפרש ינעמו לא
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ד'
Â�˙Ú„Ï" בעל הרב שהביא הכתובים  ז השרשיםכל ובבנין"" הכבד, בבנין הנזכרים  ל

ענינים ארבעה ואינן  בקל, הנזכרים אותן דרך על להם  אחד ענין  כולם  הנוסף, הכבד

ז  הוא שחשב כמו ושומן, כריתה בריאה, יצירה, משורש"נפרדים שהן לשונות כל אלא ל.

מחדש שהתהוו כלום, מהן היו לא  שתחילה הן היה; שלא אחר דבר-מה התהוות  ענינם  זה

שנתגדל  מה כל כפל, וכפל כפל, ונעשה והתעצם והתגדל דבר-מה מהן  שהיה והן  להיות ,

" נקרא מתחלה לו היה לא  לאותם"בריאה מחדש  בקל הנזכרים  אותן בין ההבדל עצום .

שאמרנו וכמו הנוסף, ובכבד בכבד ג )הנזכרים  מאין ,(סעיף יש  על מורים בקל שהנזכרים

לך שאדבר מטעם מיש, יש על הבנינים  ה )ובשאר יקל (סעיף הזאת  ההצעה שנציע  ואחר .

אחר  חדש  דבר התהוות  שהיא הוראה תחת  כולם שהן  ולדעת  כולם , המקראות להבין  עליך

הצעותינו. היא וזאת היה, שלא

ה '
ÚÂ„È שעושה מה בעצמו הפועל פעולת על הן  הנה הלשון שרשי  בכל הקל בנין  שגזירות 

" כמו אמצעיים  ידי  על הן  היוצאים, הנוסף והכבד הכבד, וגזירות  עצמו. למד בכח  אכל

"שמר  אבל בכחו. כן עושה וכיוצא ""האכיל " אמצעיים .למד , ידי על יהיו היוצאים וכיוצא  " ִֵ

וכן שמעון . את  האכיל ראובן נאמר הרעב, ללוי  מלחמו לתת משמעון שבקש  ראובן כי

ראובן , מפי תורה שקבל שמעון  בכח  היתה והלמידה תורה שמעון  את ללמד [בקש ] ראובן 

שהאכיל  ראובן וכן שמעון . בלב הלימוד שהתהוה גרם  בפעולתו אלא לבו. על דבריו ָוׂשם 

בפעל  הוא  וכן כן. לו גרם בפעולתו וראובן שמעון, בכח היא האכילה התהוות לשמעון 

הפעולה ברא " במקבלי  אלא  הפועל, בכח הבריאה אין שהיה, ודבר חדש דבר כשיתהוה "

שאמרנו הענינים  משני משלים לך ואתן הנוסף. והכבד הכבד יונח זה ד)ועל רצה (סעיף , ָ

ונתוספו  מהן  מקצת  כבר שהיה ואותן עד-מה, מהן  היה לא היותם שקודם אותם לומר

ובנה  אחד ובא לפנינו שטוחה שדה הראשון, הענין  מן הדוגמא  והגדילו. והתעבו מחדש

אחר  ממקום עפר והביא  אחד ובא לפנינו מישור ארץ או וכיוצא. גן  עליה ונטע  בית עליה

היה  לא התהוו וטרם  מחדש. התהוו הגבעה זה או הבית זה והנה גבעה. או תל בה ועשה

חצי שהיקפו עמוד יש  השני הענין מן והדוגמא בזה. כיוצא כל וכן זו, בשדה עד-מה מהן 

והתהווה  שהגדיל מה כל אמות . שלש  בהקיפו שנעשה עד נסרים אליו וחבר אחד ובא אמה

" לשון  נופל שניהן ועל מחדש. צריכיןבריאה הוא  אבל מחדש הויה בהן  שיש  בעבור "

הבונה  זה כי האמצעיים . בכח  אלא הפועל, בכח  התהוו שלא  בעבור הכבד, בבנין  להיאמר

חכמתו. כפי  ואוצרם ועפר, ואבנים  עצים  אחר ממקום  ליקח מבלי  שיבנהו אפשר אי  בית 

זרע לקחת  צריך גן  הנוטע  זה וכן והעפר, והאבנים העצים ידי על הבית  התהווה והנה

בעובי העמוד התהוות בענין  וכן  זה, במקום אותם לנטוע אחרים אילנות  וענפי  וזמורות 

ע אדם"התהווה מלאכת  או בנין  מעשה כל שעל מזה ותדע  אחר. ממקום  שלקח  הנסרים  י 

" עליו לומר יתכן  היה, שלא  מה בו כיבריאה שיתחדש  למ ֹותר, שהוא  אלא  הכבד בלשון  "
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או  פלוני  ׁשּברא לומר צורך ומה חדש, דבר שהתהוה ידענו זאת  אז זה ענין  שנאמר ֶָָמיד

" לשון תמצא לא  ולכן למעלה בריאה פלוני? שזכרנו המעטים רק אלה בכמו המקרא בכל "

ג ) רד (סעיף ז "בשם  בעז "ק לפנינו ויתבארו ה."ל,

ו '
Ô�Â·˙‰ דרך על להולכים הנוסף ובכבד בכבד הנזכרים  כולם  המקראות איך עתה

" יהושע והשיב להם  מספקת  בגורלם  שנפל החלק שאין יוסף בני כשצעקו כי ֲֵעלה שאמרנו,

הפרזי בארץ שם לך ּובראת  היערה טו)"לך יז, לבנות(יהושע שתוכל יערים שם יש  כלומר ֵֵָ

במלת כלל האלו החדשים  המעשים וכל צרכיך. לכל ושדות  וגנות לׁשבת  ערים בהן ֶֶַָָלך

שם" לך ואילו ּובראת בריאה בלשון יקרא  מחדש ידיהן  על שיתהוה מה כל כי הכבד, בבנין  " ֵֵָ

" במלת  השתמש  מובןובראתלא זו יחידית וממלה דברים , להרבות  צריך יהיה זה במקום  "

" וכן ּברא הכל. עיר דרך בראש ּברא כד)"ויד כא, בבנין(יחזקאל הצווי גזרת  שניהם ֵֵָָ

[דגש] לתשלום 35הכבד.והקמץ

È˙Ú„ÏÂ ב השם  שציוה לפי פירושו, ""כך לו שישים לנביא חרב ה לבוא  דרכים  שנים 

בבל  כד)"מלך כא, להחריב (יחזקאל אחד  חלק דרכים , בשתי  ללכת המחנה שתתחלק כלומר

" ואמר וירושלים. יהודה להחריב והשני  עמון בני  שניהםארץ יצאו אחד כלומר (שם)"מארץ

דרכים , שני  שם  שמתחלקים  דרכים לפרשת  וכבואה בבל, אחת מארץ תצא  כולה המחנה

" וכאמרו ליהודה. ואחד לעמון  הולך שניאחד בראש הדרך, אם  אל בבל מלך עמד ֵכי

כו)"הדרכים להיכן(כא, ומראה-מקום יד דרך בכל עושים דרכים, פרשת כשיש והמנהג .

" ציוה זה ועל דרך. הולכי  יתעו שלא  הולך, דרך הדרך בראש ּברא  ותהיה ויד יד שתחדש  " ֵָ

ו  היטב. וׁשּתראה בעוביה ּברא "בריאה עיר דרך אחד בראש  כל דרך בראש יד ברא כלומר " ְֵֵֶֶָָ

האויב  יטעה שלא ירושלים , לעיר והשניה עמון בני רבת לעיר הולך שהאחד הדרכים, משתי 

בדרכו. יכשל שלא הצורר ביאת על בנבואה וסימן  משל זה וכל בדרכו.

ÔÎÂ"בחרבותם אותהן מז)"ּוברא  כג , מכות(יחזקאל בהם  שיעשו וענינו מהכבד. ציווי ֵָ

מנפח  פציעה שכל ולפי  בחרבותם . בבשרם  מוסיף 36ופצעים  הנה כתפוח , ומעבהו הבשר

" וזוהי  עובי  על שאמרנובריאה עובי  וכמו ג )" כרגע(סעיף יהרגום שלא  זו במלה והודיע  .

גדול. ונוול גדול צער שהוא  הבשר, המנפחים  וחבורות  פצעים יפצעום  תחלה אלא

ÔÎÂ" בריא איש יז)"ועגלון ג , בהמה (שופטים  או ורזה דק איש כי ועב. מפוטם  כמו והנה

בשר. בעל עב לאיש  ויתהוה שהאכילהו המעדנים  רוב ידי על לפטם  האדם  יוכל ורזה דקה

" הנוסף בריאה וזוהי בכבד הוא אבל זה. לפני שהיה מה על נוסף חדש חלק בו שמתהוה "37

לפענח 35. וקשה מטושטשת, המלה

ע"ב 36. ב דף  זה, פסוק  על  שפר" ב"אמרי הוא כן

הפעיל 37.



הלבנון  מגדל 40

" לעמיכאמרו ישראל מנחת  כל מראשית כט)"(שמו"להבריאכם  ב, החלק א שיתהוה לפי  ,

ע או "החדש  ענין , התהוות  שכל לפי  והכל המפוטם . בכח לא  הרב, והמשקה המאכל י 

" נקרא ענין, תוספות  כמו בריאה התהוות  וכיוצא, ורב-הבשר עב דבר כל על השם  הונח  "

בריא " איש ""ועגלון והמלאות, הבריאות  וכו' ז)"השבלים מא, בה (בראשית שיש כלומר ,

ואין הפשט  בדרך הכתובים  כל בארנו הנה הרבים. תבואה גרעיני  מחזקת  עבה, רחבה שבולת 

למעלה שדברנו כאותן  שונים, דרכים  על לפרשם  עוד ג )צורך הרד (סעיף ז "בשם ואחר "ק ל.

" לשון על הסמוך בפרק לדבר נחל זה, ענין מאין .בריאה שבארנו יש  על הקל בבנין  שהיא " ֵָ

ב' פרק

א'
˙Â�Â˘Ï" אלא בריאה של אמצעיים  מבלי  דבר התהוות על ומורות  הקל, בבנין שהן "

הפו  בלתיבכח  נודע איננו ממנו. זה ענין ולהבין לציירו נברא  לשום אפשר אי  עצמו, על

טרם התחתונה הנקודה עד מרומים  מגבהי  הארץ, ואת  השמים את ברא  אשר לבדו לה'

" אלא  צורה שום  או חומר שום  צבאםהיות כל פיו וברוח נעשו שמים  ה' (תהלים"בדבר

ו) "לג, בה אשר וכל הארץ ויעמוד ועל ציוה ט)"הוא לג , אשר (תהלים  העליון הכח ועל .

" נאמר אלה כל ובזרועך פעל הגדול בכחך הארץ, ואת  השמים  את עשית  אתה הנה

דבר  כל ממך יּפלא לא  יז)"הנטויה, לב, הארץ (ירמיה  ואת השמים  את עשית  איך כלומר ִֵָ

הנפלאות בכל שאין  החמרים ואת הצורות  את  בראת הגדול בכחך אלא ִָָלא -מדבר,

יפלא  לא כי ידענו עד-מה, ממנה משיגים ולא משתאים אנו כי  מזו. גדולה והתעלומות 

מן ענין-מה להשיג נברא כל לּבינת  אפשר אי כי  תעשה. תחפוץ אשר וכל דבר כל ְִַממך

אנו  זה דרך ועל בנפשו. נטוע  שבמושג  הענין כדמות  בהיות  בלתי  לה חוצה שהוא  המושג 

החסד  ועל העליונה הדעת  ועל העליונה הבינה על העליונה, החכמה על כחנו כפי מדברים

שכדמותן בעבור הללו, המדות  מן כיוצא כל ועל העליונים  הגבורה ועל הרחמים  על

בנפשותינו. נטועה

Ì‡Âובין ית ', לו מייחסים שאנו הזה העליון  הכבוד בין ההבדל רב כי  משל אלא  אינו

בפינו  מזכירים וכשאנו רעיון . תפיסת  בהן  יש סוף סוף האדם , שבנשמת  הזה הכבוד דמות 

" כמו הללו, המידות מן  גבורה אחת חסד דעת ׁשּבטאנּו"בינה הענין טיב מרגשת הדעת ,ִֵֶ

צל  אפילו בקרבנו שאין מלא-דבר, דבר לברוא  הנפלא העליון  הכח  כן  שאין  מה ָָֹבלשוננו.

ונקרא  בתורה הזה הכח מפורש  שהיה תדמה ואילו עד-מה. בו משיגים  אנו אין כמותו,

תורה  זכרה כן  ועל כלל? מענינו מצייר הלב אין אם  אותו למזכירים מועיל היה מה בשם ,

" ואמרה סתמה אלא  בשם  הזה  הארץ הכח  ואת  השמים את  אלהים ברא זכר "בראשית  , ְָָ

ז ברא " חכמינו שאמרו וזהו מאין. הגדול בכחו המציאם שהוא  להודיענו הקל בבנין  ל ""

ב  מובא כאחד, הבאים  כתובים שני מדרשות"(מדרש רנא)"בתי עמ' ורטהיימר, מעשה ", כח להגיד
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אלהים ברא בראשית ואמר סתם  ולפיכך אפשר, אי  [ולהודיעם] ו בראשית  וגו'. אפשר "" "אי

מדברינו. תבין  38שאמרו

ב'

‰�‰Â ב השם  מעשה שכל למדין  אנו שבתורה הראשון  הכתוב בראשית"מן שעשה ה

הראשון  במאמרנו שאמרנו וכמו הששי  יום  כלות עד ה )שהן סעיף ב, "(פרק  ,"בריאה הכל

עד  מרומים  מגבהי הכל הכוללים הארץ ואת השמים  את שברא  מפורש  שהרי מאין, יש 

תהלים בספר המשורר שפירש כמו תחתיות קמ שפל "ח)"(מזמור כתוב שם  אתוגם יהללו

ונבראו  צוה הוא כי ה' ה )"שם  בעז (פסוק זה על ונדבר ."" למלות בביאורנו וארץ ה "שמים

שכבר  מחמרים דבר התהוה לא הימים  בששת שעשה מה שכל אמת  והן  והוראותיהן .

ית' הגדול בכחו אלא טבעית  סבה ובלי אמצעי בלי  התהוה דבר כל אלא  לפניהן , נבראו

ז  המפרשים מקצת לדברי  תשעה ואל היש. אל האין  מן ופרט  פרט  כל שנתנו "הוציא ל

ממש אין  ולכן כן הדבר אין מדבר. דבר ושהשתלשל הבריאה, מפרטי מקצת  להויות  ִָָסבות 

ראב  של ז "בטענותיו שזכרנו"ע ב)ל סעיף א, "(פרק מן  אף האדםכי את אלהים  ,"ויברא

הגדולים" התנינים  את אלהים ז ויברא  לדעתו וכו' מעפר "" זה מיש , יש התהוו אלה שני ל

" מן  טען  וכן המים , מן ואלו חושך האדמה, בשניהן .ובורא  ושגה האור, העדר הוא  שלדעתו "

לבבי . עם  כאשר הדברים  אפרש ולכן 

ג'

Ú„ דבר בריאת  בהן , שחלקנו מחלקות לשתי  היא גם תתחלק מאין יש שבבריאה

ד)מהדבר סעיף א ושתיהן(פרק מקצתו. ופעמים  היש, אל האין מן יצא  כולו שהדבר פעמים .

ועתה  במציאות , היה לא הזה הגביע לדוגמא חברו. על יתרון לאחד אין הפלא, בענין שוין

ועשה  שקלים. שלשה משקלו קטן גביע  שהיה או הראשון. מאין  וזהו היש אל האין מן יצא 

שנתוסף  מה כל [שקלים]. ששה משקלו גדול קנקן  משם  והיה נברא אמצעי  ובלי מדה. כלי

בדעתנו  לצייר לנו אפשר ואי התוספת הויית  ומפליא  היש , אל האין מן  יצא ובמשקל בגודל

שמפליא  כמו שכןאפשרותו. וכל היש . אל האין מן  כולו הגביע  צאת  אפשרות לצייר לב כל

מיני בכל מפותח זהב גביע ממנו והתהוה מים, לוג  מחזיק האדמה, מחרסי הגביע  היה אם 

בת אלפים ומחזיק כו)"(מל פיתוחים  ז , ית'.א הגדול בכחו אם כי  יתכן לא  האין מן  זה וכל .

יגיד  המים , מן  החיה נפש  וכל והתנינים האדמה, מן עפר האדם  שנברא נודה אפילו ולכן

התהוות 38. על  "כן  כתב. ושם  ע "ב, ב דף בראשית, של ראשון לפסוק שפר " ב"אמרי  רבנו כתב זה נושא על 
לבי מאד כלומר אלהים'. לי  ברא טהור  'לב אמר ב"ה, השם ביכולת אבל  סבה, בלי  בנפש  וטוהר ׂשכל ֵֶענין 
על  טהור לב לי  ברא כל -יכול , אתה, חכמה. מחשבות בו ולהביא לטהרו  בכחי  ואין  חטאי, במחשבות מלוכלך
ניב  'בורא ואמנם  יב). נא, (תהלים  בקרבי ' חדש נכון 'ורוח המקרא סוף  זה, פירוש  על  נאּמן ועד פלא. ֵָָדרך 
לרחוק  שלום 'שלום  קורא והוא לאדם, פה שברא הראשונה הבריאה על  [מוסב] יט) נז, (ישעיה שפתים'

עכ "ל  יא). ד, (שמות לאדם?' פה שם  'מי כדרך ולקרוב',
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העפר  עם שהשתתפו מבלי לומר רצה אמצעי ? בלי האדם  חומר האדמה מעפר איך לנו נא

ע התהוה שלא לנו לבאר ואולם  שהיה. מה היה ידיהן שעל אחרים  מינים  כמה י"הזה

" לאמר הכתוב מעיד זה על כאלו, האדםאמצעיים  את  אלהים  איננו "ויברא  בקל וכשנזכר .

אמצעיים . ידי  על

וכמה ‰‚„ ודם וגידים  ועור ועצמות בשר האדם , חומר יצא הזה הפשוט העפר המן ִַנא ,

מדה  בלי  זה וכל לחויות? שהיה 39מיני שזכרנו, הגביע  למשל ממש  דומה וזה אמצעי ? ובלי 

הדין וכן  בת? אלפים  מחזיק בו לגביע  ונתהוה אחת  בת מהכיל וקטן  האדמה ְֲֵֵמחרׂשי 

" העיד עליהן שגם המים, מן הגדולים  והתנינים האדם  אתבהתהוות אלהים ויברא 

אל "התנינים האין  מן שיצאו תאמר זה בדרך שאפילו לך הרי אמצעיים . שתוף בלי הן  ,

" לשון  עליו שיפול האדםבריאה היש  שנברא  התורה כוונת אין האמת  לפי  ואם בקל. "

המים מן הדגים  שנבראו הכוונה אין  ואף הראשון, ביום נבראה דבר שהיתה האדמה מעפר

עד-מה  דבר מהן היה לא  האין , מן  נבראו שניהן אלא  הראשון , ביום כבר ברואים  שהיו

" בראשית בשעת נאמר כן  ועל נבראו. בצלמו טרם  האדם  את  אלהים בריאת"ויברא שהיא  ,

וכשאתה  האדם. ממנו וברא כבר הברואים הדברים מן  דבר שלקח ברא  לא  כי מאין, יש 

" לפרשת  והארץ תגיע  השמים  תולדות  [יתבאר]אלה הראשונה, שבפרשה הכללים  לפרט "

" אמר זה ועל עפר. הוא  שגם האדמה, עפר חומר מדוגמת נברא האדם שחומר וייצר לנו

האדמה  מן  עפר האדם את אלהים  ז)"ה' ב, "(בראשית  אמר שלא  הסתכל אלהים. ה' ויקח

האדם את  וייצר האדמה ""מעפר שאמר כמו מצלעותיו , אחת כא)"ויקח ב, כי(בראשית 

" אמר לא  וכן דבר. לקח  לא  האדם  האדמה לבריאת מעפר האדם  את אלהים ה' "וייצר

" יצירתו שהיתה אמר אבל ממנו. נוצר לא  כי ּבראֹו, שנבראת  העפר מאותו עפר שמשמעותו ְָ

האדמה  הארץ."מן מעפר שיש חומר מין  מאותו כלומר ,

ÔÎÂ" למינה ארץ וחיתו ורמש בהמה חיה נפש  הארץ כד)"תוצא א, הכונה (בראשית אין

מושב  הארץ שתהיה הכונה אלא הללו, בעלי -חיים גופות  עשה כבר שנבראת הארץ שמן

וכאמרו  הארץ, ממין נבראו גופותיהן גם ולכן אדם . לבני  מושב שהיא כמו הללו חיים  לבעלי 

השדה " חית כל האדמה מן אלהים ה' וגו'וייצר יט)" ב, "(בראשית  "תוצא . כמו המוציא "

צבאם כו)"במספר מ, היתה (ישעיה הזאת היציאה כל ממינם. שהן  צאצאיה תוציא היא וכן  .

" וכאמרו ית' הגדול השם  בכח מאין יש הארץ בריאה חית  את אלהים "ויעש  וכן  וגו'. ישרצו "

חיה  נפש שרץ וגו'המים  כ)" א, כי(בראשית  הללו, הבעלי-חיים  יולידו שהמים  פירושו אין 

הדגה  תולדת כי  חיה. נפש  לשרץ מושב יהיו שהמים אמר אבל במים. אז הדגה זרע  היה לא 

המים , חומר מסגולת בגופותיהן ויש במים. חיים  להיות נבראו שבמים והבעלי -חיים

" הגדוליםוכאמרֹו התנינים  את  אלהים  וכןויברא  מאין . ונבראו צוה הוא  כי  להודיע וגו' "

היש . אל האין  מן  בריאה אלא אמצעי דבר או טבעית  סבה בלי והכל בצמחים . וכן  בעופות 

עבודה 39. ומכשירי מדידה כלי 
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ד'
ÏÏÎ‰ אעפ מזה, ""היוצא  לשון  שיתכן ידיבריאה י  על דברים המחדש  האדם במעשה "

שבארנו כמו ה )אמצעיים סעיף א "(פרק לשון  על בריאה , להניח אפשר אי הקל בבנין "

כולם אבל אדם . בני מעשה אצל סמוך זה מבנין  אחד גם הקדש  בכתבי  אין  ולכן  מעשיו.

ב  השם  אל לדברינו."סמוכים ברור מופת  זה וכל שאמרנו. מטעם  לבדו ה

ה '
˙ÂÈ‰·Â הבריאה מן  וגדול עצום יותר פלא לעינינו הנעשות  הנפלאות  בכל שאין

שפעל  ומי עד-מה. ממנה נשיג ולא  עליה משתוממים  שאנו מאין, יש  שהיתה הראשונה

ממנו  יפלא  לא  במיני40אלה, להשתמש  שיצטרך מבלי כחפצו, בכל לעשות  ויוכל דבר, כל

שבארנו  וכמו אמצעיים , בלי  הכל עושה כי  מעשהו, להשלים כדי  שברא  והחמרים  הצורות 

ג ) לשון(פרק  המוכיחות  הנבואיות המליצות על להעמידנו גדולים  כללים שני  מזה יוצאים .

ב  השם מעשה על המעשים"בריאה על הכתובים כשידברו הוא, האחד הכלל ה.

שנוהג  יום, ילדי  התחדשות או אדם  בני לּבֹות  כגון  העולם, טבע כפי  יום  יום ִהמתחדשים 

אעפ  האל, רצון  כפי  אעפ "הכל העולם , בראשית שהתהוו כמו מאין יש  התהוותם שאין  כ "י ֵ

בוראם בהם  שיסד החקים  כפי מיש, שמתהווים עתה וגם מאין , התהוו שבראשיתם  ִֵָלפי

ומגרעין חשך, במקום בסתר אדם ירוקם  אחת  מטפה איך בעינינו נפלאות  הם וגם מאז,

מאין . שהיתה הראשונה הבריאה מכח  והולך נמשך זה שכל פרי, עושה עץ יתהוה אחד

ב  השם  מעשה להגדיל ב "הנה השם  ברצון נמשך זה שכל ולהודיע  כל "ה שהמציא מאז ה

" לשון עליהם יזכירו מאין, בחפצו "בריאה אלה כמו בקל, הלוא " לכולנו, אחד אב הלוא

ּבראנּו אחד י)"אל ב, "(מלאכי אדם. בני  כל בראת  שוא מה מח)"על פט, "(תהלים  את. אמחה ְֵָָ

האדמה  פני מעל בראתי  אשר ז)"האדם  ו, "(בראשית פחם. באש נופח  חרש  בראתי  אנכי  הן

לחבל  משחית  בראתי ואנכי טז)"וגו' נד, עליך (ישעיה  קמים מרבים  תירא למה כלומר .

הדברים ובראתי משחית, כלי העושה החרש בראתי  אשר בעוזרך, אני  אם להשחיתך,

הדברים ובריאתו משחית כלי העושה החרש  וזה כחפצי. מאין הכל המשחיתים,

בכח  רגע כל מעמידם ואני שבראתיה. הראשונה מבריאה נמשכים הכלי חומרי המשחיתים,

" כי  תדע להושיעך חפץ ובהיותי  ההיא. יצלח הבריאה לא עליך יוצר כלי  וגו'כל (ישעיה "

יז) "נד, ישראל . ויוצרך יעקב בוראך יי ' א)"אמר מג , "(ישעיה בימי. בוראך את וזכור

א)"בחורותיך  יב, ב (קהלת השם  אל סמוכים  וכולם שאמרנו, הדרך על הולכים אלה ה."כל

ו '
ÏÎÂ ב השם  שעשה הנפלאות  לפנים"שכן  הימים ,41ה באחרית  לעשות עוד שהבטיח ומה ָ

להזכיר  שראוי  ית' הגדול ברצונו אלא  אמצעיים , עזר ובלי  טבעית  סבה בלי מתחדשים שהן 

פעולה 40. שום  ית' ממנו  נמנע  לא

בעבר 41.
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" לשון היא,"בריאה עליהן  האחד המין מינים. לשתי מתחלקים  האלה שהתחדשויות  אלא  .

ב  השם לא "שמחדש  הדגה, מן  או הרמש  מן או העוף מן או הבהמה מן שני  מין האין מן ה

והלאה  שיהיה לעולמים, המינין42היה שאר כמו העולם , ולהשלמת  אדם בני  לתשמיש 

לא  בה, וכיוצא  בושם  מין  או צמח מין האין  מן שיחדש  או בראשית. ימי בששת  שנבראו

יהיה. ולא  מחכמת43היה [איה] היה כן  שאם  ה' על סרה וחושב כזה פלא  אפשרות והחושב

ב  הזה?"השם החדש המין  לבריאת  גם  לשלמותו מצטרך שהעולם  הראשונה בבריאה ה

ח  זו? ידיעה לו התחדשה ""ועתה נאמר זה על ואתו. השמים את  אלהים ברא  בראשית

"הארץ  וחתם  צבאם" וכל והארץ השמים א)"ויכלו ב, מאין(בראשית יש שהבריאה להודיע 

ימי בששת  שהן  העולם, בראשית  [כבר] היתה והארץ, השמים  לשלמות  המצטרך לכל

הראשון במאמר שאמרנו וכמו ה )הבריאה, סעיף ב דבר.(פרק  חסר לא מלאכתו כל שכילה

" שלמה אמר זה השמשעל תחת  חדש כל ט)"ואין א, "(קהלת קרא השמש; העולםתחת  "

בראשית . ימי מששת בו המוטבעים ומנהגיו

ÔÈÓ‰Âקדם בימי שפעל מה ובנביאים  בתורה שנזכרו אותן  כמו הן הנפלאות  מן  השני 

ואשר  ולמצרים, לפרעה שעשה ומה הקדושים, האבות ועם הפלגה, ובדור המבול בדור

באחרית שיעשה והנפלאות גלותם  יום  ועד מצרים  מארץ צאתם  מיום  ישראל עם עשה

שתחת הדברים ואין הקדש  דרך הן ודומיהן  אלו כל הנביאים . עליהן שהבטיחו הימים ,

יראיו  לשמח הקדושה ההנהגה בסוד טבעיהן ; כפי  עת בכל היצורים לכל נוהגים השמש

" אמר זה על בתועבותיו. י ׁשחת שלא העולם ולטהר להן, הזוכים בקודשועבדיו אלהים ִֵָ

עמך  בזרוע גאלת עוזך. בעמים הודעת  פלא, עושה האל אתה כאלהים ? גדול אל מי ֵֵדרכך,

סלה  ויוסף יעקב יד-טז)"בני עז, "(תהלים ים -סוף קריעת  בפלא שרו וכן  באלים. כמוכה מי

פלא  עושה תהלות  נורא בקודש , נאדר כמוכה מי  יא)"יי', טו, הנפלאות(שמות  מעשי  ודרך .

ב  היוצר השקיף ליבשה,"הללו ים ויהפוך מעשיו יׁשנה שלפעמים וארץ, שמים בבריאת  ְֶַה

במים  האש  לח)"(מל ותבער יח, השמים א בחצי השמש  ויעמוד יג ), י, לא (יהושע  וכיוצא .

ח  ראשונה בבריאה חסרון  שמצא בעבור אמרו "ׁשיׁשנם  זה על הקדש. ובדרך בחכמה אלא ו, ְֵֶַ

קצת)ל"ז  שונה בסגנון ה ה , רבה  הקב "(בראשית  התנה בראשית"ּתנאים  מעשה עם וכו'.ה " ְִָ

דבר. בכל וכן  נד כמו שיתיצבו יום  שיבוא ראה נוזלים  להיות  במים  שהטביע בעת כלומר

והנפלאות השמש. שתחת הטבעיים  הדברים  להשלמת  לא שאמרנו, כמו לפרקים זה וכל

טבעית מדה בלי  שמתהוים  הראשונה הבריאה דוגמת הן  כי  לעשותן, לבדו ה' ביד האלה

" שנאמר אמצעיים , חסדו ובלי לעולם כי לבדו גדולות  נפלאות  ד)"לעושה קלו, וכל (תהלים  .

" לשון  עליהן שיאמר מאלה מי כשיתחדש  העליון"בריאה שכן  שהכח תאמר שאפילו ,

" פסוק על שאמרו וכעין וארץ שמים  נבראו מאז לפניו ועומד באלו השמיםהעושה הנה כי

הזמן42. בהמשך  תולדותיהם ותולדות תולדותיהם  שיתקיימו

מאין43. יש  הקב"ה שוב יחדש  בראשית ימי ששת מעשה שאחרי החושב
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לפני עומדים  עושה אני  אשר החדשה והארץ כב)"החדשים סו , "(ישעיה אעשה , לא אשר "

" אלא עושה נאמר אני מששת"אשר לפניו עומדים להבראות שעתידין וארץ שמים אפילו .

האין מן  נבראו וגם האין מן לעינינו להתחדש  כלומר להבראות הן  עתידין בראשית , ימי

" לשון הנפלאות על הכתובים אמרו ולכן בראשית . ""בריאה בימי  כמו חדשה , יי' ברא  כי 

גבר  תסובב נקבה כא)"בארץ, לא, "(ירמיה  ענן. מקראיה ועל ציון הר מכון כל על יי' וברא 

וגו'יומם ה )" ד, "(ישעיה ּבראּה. ישראל כ)"ּוקדֹוׁש מא, בראתיו "(ישעיה  יי ' מה ,"אני (ישעיה  ְְָָ

"ח) הנני. כי בורא . אני אשר עד עדי  וגילו שישו אם כי  וגו' חדשים שמים  בורא  הנני  כי 

משוש ועמ ּה גילה ירושלים את יז-יח)"בורא  סה , נפלאות(ישעיה  של התחדשות  על כולם . ְַָ

ב  השם  שהבטיח ויּברא "לטובה לטבע , מחוץ שכולם ולפי הימים  באחרית לעמו לעשות  ְִֵָה

" לשון בהם ניכר לבדו, נפלאות העושה של ."בריאה בכח

ÔÎÂ"אותם ובלעה פיה את האדמה ופצתה יי ' יברא  בריאה וגו'ואם  ל)" טז, (במדבר

וסתמה  וחזרה הרשעים , את ובלעה פה כדמות האדמה שפצתה הגדולה הפליאה על נאמר

" כמאמר וסותם. וחוזר ובולע פיו הפוצה אדם  כמו איה. מקומה נודע  ולא פיה ואיוב את 

פיהו  יפצה טז)"הבל לה , הרעש(איוב ש ּבעּתֹות השמש  תחת  זו כדוגמא  ואין הארץ 44, תבקע  ְִ

סבה  בלי אלא  רעש  שם היה לא גם  להסתם. חוזרת אינה הבקיעה וגם  פה כדמות  ואינו

" בספר פרשתיו וכבר שמו. ית' בורא-הכל בכח  שהיה מה היה לבנוןטבעית  ועתה 45"יין 

הרמב  בפירוש  לזה קרוב ז "מצאתי ל."ן

ז'

ÔÎÂ'יי מעשה על שכולן  כמנהגו, בהן  הקל כח  נפעל בבנין זה מלשון  הנזכרים 

" כמו מאין  יש  בהבראםהבורא והארץ השמים תולדות ד')"אלה ב' "(בראשית ביום,

ב)"הבראם ה , "(שם ונבראו , צוה הוא  ה )"כי קמח, הנפלאות(תהלים  מעשה על וקצתן  .

שאמרנו דרך ו)ועל "(סעיף הארץ כמו בכל נבראו לא אשר נפלאות אעשה עמך כל נגד

הגוים י)"ובכל לד, ואילך (שמות מעתה גם ויעשה בישראל שכינתו שתשכון הבטיחֹו

הגוים; ובכל הארץ בכל נבראו לא  אשר יש-מאין  בריאות שהן  נפלאות  ישראל נגד

היום עד הדורות  בכל וזה העמים. ובכל הארץ בכל ליש ויצאו התהוו לא שמעולם 

" זה ומלבד הימים . באחרית  נגדם שיעשה הנפלאות גם  וכולל העםהאחרון כל וראה

כי יי' מעשה את  בקרבו אתה עמך אשר עושה אני  אשר הוא י)"נורא לד, בדור (שמות

מעשה  והוא ולגדלך, לכבדך עמך שאעשה מה בקרבו חי אתה אשר העם  כל יראו הזה

" פניו עור קרן  כי שהוא  אליו נורא , מגשת ל)"וייראו לד, הנוראות .(שמות מכלל וזה ַָ

" מאז וכן ולא נבראו ז)"עתה מח, "(ישעיה יהלל וכן נברא  ועם  אחרון  לדור זאת  ִֵַָּתּכתב

אדמה 44. רעידת

.45406-407 עמ' תשס"ג שנת מהד' הארץ", "פי חמישי , פרק אבות, על 
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יט)"יה  קב, הכתוב (תהלים ראש כן  על הימים. לקץ בתחיה הקמים על נאמר לדעתי 

" אחרוןהוא  לדור זאת  ""ּתּכתב וכן בו. למבין  כולו המזמור ענין וכן  רוחך . תשלח  ִֵָ

ל)"יבראון קד, "(תהלים לפניו [נאמר] כן על התחיה. דור על זה ישובוןגם עפרם  "ואל

" אדמה ואחריו פני  "ותחדש  כענין חדשה " וארץ חדשים שמים בורא  הנני  שזכרנו כי "

ו)למעלה "(סעיף יחזקאל בספר שלשה ועוד נבראת. אשר לה )"במקום  "(כא, ביום.

כוננו  יג )"הבראך "(כח, בך . עולתה נמצא  עד הבראך טו)"מיום  לפסוק (כח, דומים והם

בראתי" אשר האדם את  ז)"אמחה ו, למעלה(בראשית ענייניהן  ה )שבארנו ועם(סעיף

כולם . התבארו זה

ח'

ÂÓÎ על נופל הוא כן  האין, מן  לעינינו דבר התהוות  על בקל בריאה לשון שנופל

בבריאה  נבראו שכולם  היש, אל האין  מן  בדבר-ה' שיצאו מופשטי -החומר דברים 

כללה  באלה, עסק התורה מקבלי אדם לבני  שאין לפי התורה, פירשה לא  ואם  הראשונה.

" במלת בריאתם  בעז שמיםהתורה זה שיתבאר כמו הראשון, שבפסוק על "" ּבדּברנ ּו ְְַַה

ע ודוד זו. מלה ""הוראת באמרֹו תהלים בספר פירש ֹו וגו'ה השמים מן  יי ' את  הללו

צבאיו  כל הללוהו מלאכיו כל א-ב)"הללוהו "(קמח, כולם על ונבראו שאמר צוה הוא "כי

ה ) הנפשיים .(קמח, בענינים  הוא  וכן 

ÈÎהרי להשיגו, [וזכה] אמצעיים, ידי על להשיגו עמלה ולא  לנפש עליוני  ענין יגיע אם 

" עליו ויאמר מאין  יש  בליבריאה זה הפועל עליון בכח  פלא ידי  על לה שבאה לפי בקל, " ְֵֵָ

צריכין אבל יחכם . באחריתו יצרו, מדרכי  לבו לטהר אדם כשיעמול משל דרך על אמצעי.

ולאמוץ  לבו, על מעלות -רוחו יגבהו שלא  ולדכאותו רוחו ולהשפיל רבים  אמצעים  לזה

שימאס  עד מאלו ויהפך פתאים , ודרך וגאון גאה מלא לב אבל וכיוצא . ודעת חכמה הרבה

עליון בחסד יהיה כן יקרה ואם  אפשר. אי וזה ה', וליראת לחכמה לבד ויכסוף באלה

ע דוד המלך ולכן  מאין. נפלאות לבו "העושה טהור לא  כי  והרגיש שבע  בת  אל בא  כאשר ה

" ואמר זה על התפלל הראשון, טהרו אל להשיבו מאד עליו ושקשה יצרו, ֶֶהרב ממחשבות

טהרני ומחטאתי  מעוני ד)"כבסני  נא, ואטהר "(תהלים  באזוב וגו'תחטאני ט)" נא, .(שם 

" בקרביוהוסיף חדש  נכון ורוח  אלהים, לי  ברא טהור יב)"לב נא, עמלי(תהלים בכל כלומר

בקרבי ולחדש הגדול בכחך טהור לב לי  לברוא  עמדי  חסדך הפלא  ה' אתה לטהרו. אוכל ְֵַלא 

זה  אמר זה פלא  על שבקש  ולפי נכון . בלי46רוח  ענין  התהוות על המורה קל, בלשון 

אזכרנו  בריאה לשון בהוראת עוד לדבר לי שיש  ומה כולו. הענין בארנו הנה אמצעיים.

" שרש על נדבר לזה, הסמוך בעז יצר בפרק ה.""

"ּברא"46. ְָמלת
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ג' פרק

א'
אמרנויצר "˘¯˘ כבר א)" סעיף א "(פרק משרש  "ברא שנבדל שאין  התהוותיצר " על "

הנוסף  ובכבד בכבד איננו וגם מאין, ע47דבר דבר התחדשות על כענין"[המורה] אמצעיים , י

ה )שבארנו סעיף א לשון(פרק כל אלא  שהיה, מה על תוספת ענין התחדשות  יצירת אין  כי  .

נתינת וזוהי  הברואים, משאר בו יבדל ידועה בתכונה כשיוכן ּברּוא  דבר כל על מורה ָיצירה

ל  ב צורתו השם בכח  הוא האחד, שונות. דרכים  על הצורות ונתינת שיהיה. מה ה "היות

השם בכח  צורה, בלי ברואים חמרים  שני  בדעתך הדמה אדם. ידי  מעשה הוא  והשני, ְֵַלבדו,

ודם"ב  פנימיים איברים  אחד בכל בתתו הּפיל, בצורת  והשני  סוס בצורת  האחד לצייר ִה

מעשה  וזה הסוס, מעשה זה ויעשה בהם . כשתחול הנפש  כח  לקבל בזה וכיוצא  וליחה

האדם . מיד נמנע  זה וכל ובריאה. בריאה בכל וכן  ִהּפיל,

Í¯„‰Â ב השם  שברא לחמרים  חיצונית  צורה לתת שנתן"השני כח לקבל יצרם וגם  ְָָה,

יצרם גם  בראם  שהוא אדם, בני למעשה החיצוני שטחם  הניח אבל שיהיו. מה להיות  בו

צורות מהם  מנע אבל אבן, וזה עץ מעשה כגוף וזה בהם . נעשה שזה עד שאמרנו כמו

מיני כמו כחפצם, רבות  צורות  מהן  שייצרו אדם  בני מלאכת לכל יהיו למען חיצוניות 

מיני ולכל כלים  מיני לכל האּמנים  אותם שיוצרים  והעפר והעצים והמתכיות  ִָָהאבנים 

כאשר  השניה, מן  האחת  הצורה הבדל כפי  שונים מכלים כלים  עושים  ּומע ׁשת -כסף ֵֶֶפסילים 

היוצר. בעיני יישר

ב'
‡ˆÂÈ" לשון שבין שני הבדל "בריאה מזה ללשון דבר "יצירה " כל על נאמר בריאה כי .

ב  השם שימציא תדמה שאם עד צורה. שום  לקבל מוכשר אינו אפילו מחדש, ה "המתהוה

ראו  לא עינינו ואם  הפנימית. יצירתו ממנו בהחסר צורתו לקבל עדיין  מוכשר שאינו חומר

ב  השם  מעשה כל כי בחק "כזאת, הוא  והנה ועשייה יצירה בריאה בהן יש  לנו הנודעים  ה

" לשון עליו נופל שימציאנו, מקום"בריאה האפשרי  כשימלא האדם , אצל הדבר לצייר ויש  .

הוא, המקום ׁשּברא לומר נוכל סדר, ובלי תיקון  בלי  ובעצים  באבנים הּכבד 48פנוי  בבנין  ֵֵֵֶַָ

מדברינו שתבין  ו)כמו סעיף ד יצירה (פרק עשה לא כי  דבר, שיצר לומר נוכל לא אבל .

שני זכרו שלפעמים  הכתובים , מליצות  לך יתבארו הזה הכלל ומן האלו. לחמרים חיצונית 

ב  השם שעשה ""מעשים לשון  האחד על ויאמרו "בריאה ה, השני  ועל נזכר "יצירה " שתמיד .

ו בריאה " מסודר, ולא  מתוקן  אינו דמיוננו שכפי  המעשה אותו על לנו יצירה "" הנראה על "

לפניך. שאציעם וכמו בתקונו,

והפעיל 47. פיעל 

הריק 48. הבור את ַָסּתם 
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ג'

"‡Ïיצרּה לׁשבת בראה, יח)"תהו מה, "(ישעיה תהו אצל תהו "בראה זכר היא אם  שאף , ְְֶֶָָָָָ

" לשון  עליה יפול לכל, תצלח ולא מושב צורת  ליש ,בריאה בלי מאין צאתה בעבור "

" ואצל היה. שלא  אחר דבר "לׁשבתוהתהוה אמר ב יצרּה" השם כי  והכינה "" תבל יצר ה ְְִֵֶֶָָָָ

הכתובים בראשית , שבמעשה הראשונות מאמרות  בארבעה כמפורש ובהמה, אדם למושב

" תהו אחר היתה "והארץ הכתוב אמר וגם  וגו'. ואת" השמים  את אלהים  ברא בראשית 

"הארץ  לשון שזכר שאמרנו.בריאה " ומטעם תהו בעודה הארץ על "

"¯ˆÂÈ אלה כל עושה ה' אני רע , ובורא שלום  עושה חשך, ובורא ז)"אור מה, .(ישעיה 

" אור אצל "יצירה זכר כי  לעינים" וטוב האור ז)"(ע"מתוק יא, קהלת  בו פ מרגישים וכולנו

" אמר חשך ואצל הנאה. והצורה איןבורא הסדור כאילו לו ונדמה האדם  לב שמבהיל לפי  "

תשמיש הוא  גם כי  יצירה, יש בו גם  האמת כפי ואם  ותקון. סדר שום בלי  מציאותו רק בו

שהוא  הלילה חשך על לבד נאמר ואינו כמעשהו, לאיש  לשלם העליונה, החכמה מתשמישי

שנאמר  ממש נברא חשך יש  כי  הנר. אור או הירח אור לקבל מוכן  והאויר האור. העדר

" ויחשיך עליו חשך כח)"שלח קה, והוא (תהלים והירח . השמש אור יועיל לא כזה חשך ובעת 

" עליו שנאמר במצרים  שהיתה אפילה מצריםכדמות  ארץ בכל אפלה חשך י,"ויהי (שמות 

"כב) בביאורנו היטב בארנו זה ודבר לאפלה. חשך שבין  ההבדל על בדברינו רוח ויתבאר

שלמה.חן חכמת על ראב 49" טענת  בזה ז "וסרה מקום"ע בכל בריאה שאין מזה שהוציא  ל

למעלה דבריו  שזכרנו וכמו מאין, יש  התהוות ב)על סעיף א .(פרק 

ÔÎÂ" "עושה זכר כי האחרונה, והשלמות  הטובה שהיא השלום , על על עשיה " נופלת "

בעז  שיתבאר כמו ""היצירה אמר הרע  ועל הרעותבורא ה. החיות כמו שאמרנו, מטעם "

ואבני  "והקשות, הממיתים, מסער ּברד סועה ט)"מרוח  נה , שמתהווה (תהלים  לנו שנדמה ָָ

לתשמיש אחד וכל נפלאה, בחכמה הכל ונעשו נוצרו האמת וכפי  ויצירה. ותיקון  סדר בלי

" כאמרו רעחכמה, ויבא חכם  הוא ב)"וגם לא, "(ישעיה  מהספר שני  בבית נעול ובארנוהו "גן ֵ

יא) חלון ב, ,(חדר חתם  אלה "ולכן  כל עושה ה' ""אני  הכל כלומר יצרתיו , בראתיו לכבודי 

עשיתיו  ז)"אף מג, והבן .(ישעיה שלם . בתקון

"ÈÎ רוח ובורא הרים  יוצר יג )"הנה ד, "(עמוס זכר הרוח  שתועלתן"יצירה אצל בעבור ,

לשבת מקום וכן במישור, שיש ממה יותר האדמה לעבודת הרבה מקום בהן שיש לכל, ידוע 

מן יחצבו יקרות  ואבנים  מתכיות מיני וכל והזהב הכסף והכבוד, העושר שבהן  ועוד יותר.

ה  כן לא סדר רוח "ההרים. בו שאין  לנו נדמה והסוער, הנושב הרוח על עברי  בלשון  שהוא "

ואין אניות, ומשבר בתים מפיל סלעים , ומשבר הרים מפרק וסוער סועה רוח יש כי  ותקון 

" לשון אצלו זכר סדרים, בלי הכל לנשיבותיו, מוגבל מעשה "בריאה זמן האמת כפי  ואם .

.49320-321 ,312-315 עמ' תרפ"ד ורשא ובמהד' ד. יז, פרשה
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" וכאמרו הצדק. כפי  ולהרע להטיב בידו ּוּפקּוד בחכמה, ועשוי  הוא  לרוח אלהים  לעשות  ָ

כה )"משקל  כח, הזה.(איוב הכתוב ענין עצמו והוא ,

ד'
ÔÎÂ, השני ממדרגת  למעלה [היא ] האחת  למדרגה נפלא  ענין על ויצירה בריאה יזכור אם 

" לשון  הפחותה המדרגה על ""בריאה יאמר לשון  הגדולה ועל ""יצירה , כמו אמר . כה ועתה

אתה  לי  בשמך קראתי גאלתיך כי  תירא אל ישראל, ויוצרך יעקב בוראך א)"ה' מג, .(ישעיה

" ו בריאה זכר בלדתו, אבותיו שקראוהו האומה שם  ושהוא יעקב אצל ישראל יצירה "" אצל "

הקב  לו שנתן השם הברכות"שהוא  לכל ושמוכן  הפנימית, יצירתו שלמות  על המורה ה,

כן אלהים . מלאך עם  שרר זה שבכח וכמו יצחק ואת אברהם את  השם  שברך העליונות 

" אמרֹו וזהו הוא, ישראל גואל הלא כי  צרה, משום  זרעו יירא גאלתיך,לא  כי תירא  אל ְָ

בשמך  "קראתי  ישראל, אתה " כפול לי  ענין  מצינו לא  מאלה ויותר רע . מכל ואגאלך "

" ויצירה לשונות כולם .בריאה התבארו והנה "

ד' פרק

א'

Â�¯Ó‡(א סעיף ג השם(פרק שברא  לחמרים  חיצוניות צורות  לתת יש  האדם שבכח 

וכל "ב  ובאבן , בעץ חרׁש מעשה כל ולכן  והעפר. והעצים והאבנים  המתכות מיני כמו ָָה

" בשם עושהו לקרוא  ראוי  חרׁש כלי ומעשה וכסף, זהב איזו "יוצר מלאכת  צורת  הכין  כי  , ָָ

" [ׁשם ] נמצא  וכסף. זהב שעשה או זה ובאבן  זה בעץ כמו יצירה דבר עץ חרׁש מעשה על " ֵָָ

תהו " כולם פסל ט)"יוצרי  מד, "(ישעיה יוצר . בטח כי וגו' יוצרו פסלו כי פסל הועיל מה

אלמים אלילים לעשות עליו יח)"יצרֹו ב, "(חבקוק  ובמקבות. בפחם ופעל מעצד ברזל חרׁש ְִַָ

יב)"יצרהו  מד, .(ישעיה 

ÌÈ¯‡˘�‰Â50" כמו החרׂש, מעשה על כולם אדם  בני מעשה על תנפצםהם יוצר "ככלי ֶֶ

ט) ב, טיט "(תהלים ירמוס  יוצר כה )"וכמו מא, "(ישעיה יוצר . ידי  מעשה חרׂש ד,"לנבלי (איכה ֶֶ

"ב) היוצר . ביד בחמר וכו' היוצר בית ד)"וירדת  ב, פסוקים  יח, תראה (ירמיה וכן כולם. וכן 

" התאר שם  כי  לפייוצר מזה הטעם  בעיני ויראה החרׂש. יוצר על הוא לאדם הסמוך "ֶֶ

שלא  האבן או העץ בפיסול בינה וצריכה חשובה מלאכה היא  ואבן  בעץ אדם שמעשה

והדבר  אליו. שכיון הדבר צורת  ממנו לעשות עוד יצלח  שלא  עד במלאכתו, אותו יקלקל

" בשם האלו המלאכות  אנשי  נקראים  לכן  לכל. אבן .חרׁשיםידוע  חרׁש עץ, חרׁש כמו " ָָָָָָ

" לשון אליו יסמוך החרׁש ממעשה ענין הכתוב ""עשייה וכשיאמר באמרו כי  פלוני. חרׁש ָָָָ

יצירה 50. לשונות שאר 
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זה  פסל "עשה או זה " "בית או זה " בעז "שלחן עוד שנגיד וכמו יצרֹו כי  ידענו כשנדבר ", ה ְָ

" לשון אב "עשייה על יעשה . לא  אם וגם  פחותה, מלאכה היא  החרׂש מעשה ושתים ,51ל פעם ֶֶ

וכאמרו  אחר. דרך על ולעשותו כרצונו אותו להפוך יוכל כי החומר את  קלקל לא  בזה

בעיני" יׁשר כאשר אחר כלי ויעשהו ושב היוצר, ביד בחמר עושה הוא אשר הכלי  ַָונשחת

לעשות ד)"היוצר יח, זה (ירמיה בחומר שנותן  מה כי  דבר-בינה, שום במלאכתו אין  ולכן  .ְַ

שם לו ייחדו ולכן משקה, או אוכל כלי או חי בעל תבנית או בו, לתת שרוצה הכלי  צורת 

"יוצר " ותאר מלאכתו. לבד זוהי  כי החכמה חרׁש" מעיקרי שתיהן  והיצירה, הפסילה כולל " ָָ

" ובאמרו  ויצרֹו.חרׁשההיא , שפסלֹו ידענו " ְְָָָ

ב'

ÌÏÂ‡Âשזכרנו א)המעטים "(סעיף לשון מעשה יצירה שזכר אצל וכולם  ואבן  בעץ "

ה  ההם במקומות  להזכיר והוצרך נאמרו. עושיהם ,יצירה "אלילים על בהם  שמדבר לפי "

הן לאלוה, עליהן  יקבלוהו ידיהן  ושעל ההוא  באבן או ההוא בעץ עושים  שהם שהמעשים 

ואעפ  מלאכתו. בשעת עוזר-לו שצריך פחיתות  ובעל חלש  ידי לעבוד "מעשה יבוש לא  כ

" שאמר וזהו שעשה. ההיא  תהו לצורה כולם  פסל ט)"יוצרי מד, החרׁשים(ישעיה כלומר ,ָָ

" וכאמרו תהו. שפסלו באבן  או בעץ המתועבת הצורה ופעל הנותנים מעצד ברזל ַָחרׁש

וייעף  מים  שתה לא  כח, ואין  רעב גם כחו, בזרוע  ויפעלהו יצרהו, ובמקבות (ישעיה "בפחם

יב) ואםמד, להשלימה, כח  בו ואין  מלאכתו בעת  כשירעב אוכל אינו הזה החרׁש אם  כלומר .ָָ

מן יקח  פסל ממנו לעשות  ביער ארזים כשיכרות עצים חרׁש וכן ייעף, כשיצמא  ישתה ָָלא 

לחם  ולאפות בשר עליו לבשל וגם  בו, ולחום  לבער האלו טו)העצים  מד, זה (ישעיה וזולת  .

" וכן  בענין. שם וכנזכר מלאכתו, ישלים ולא  ויחלה יוצרו ייעף פסלו כי  פסל הועיל "מה

יח) ב, ועתה (חבקוק זה? כל יועיל ומה צורה, ונתינת הפסילה שהוא חרׁש מלאכת בו ָָכשעשה

ב  השם  אל הפסוקים אותם חומר."נבאר וכל רוח  כל צורת  הנותן האמתי  היוצר שהוא ה

ה' פרק

א'

˙Â�Â˘Ï" ב יצירה של השם אל המורים הרוחות"" על וקצתם  החמרים  על קצתם ה,

ב  הוא כי החומר, החמרים"מופשטי שהוציא הבורא, לבדו שהוא וכמו האמתי  היוצר ה

ידי על מוכנים  להיות הגדול, בכחו הנבראים  הגולמים יוצר כן היש . אל האין מן והרוחות 

זו  יצירה ידי על מלפניו שיהיו שברא , הרוחות  יוצר וכן בריאתן. תכלית שהיו הענינים 

היצירה  ענינים , שני כוללת שהיא ידועה הגולמים יצירת והנה עבורה. שנבראו לתכלית

במלאכתו51. כונתו  להשלים יצליח לא
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וחתוך  הבעלי-חיים  שאר וצורת הנראים , אבריו וחתוך האדם צורת כמו החיצונית ,

היצירה  וכן והדוממים. הצמחים וצורת הארץ וצורת והכוכבים  השמים  צורת וכן אבריהם,

דמו  ויצירת והעצבים , והורידין  העורקים  הפנימיים , בכליו האדם  יצירת כמו ְִִַהפנימית

שבו, הלחויות מיני  יתר ויצירת הנפשיות , הכחות  מן המתפעל הוא כי  הכל, עיקר ֵשהוא

וכן השמש. תחת  מעשים ידו על ושתפעל הנשמה, למשכן  מוכן  הזה הגולם  שיהיה עד

של  דמו יצירת  והן  מושלם , וסדר הפנימיים כליהם  הן חי , בעל שבכל הפנימיות  היצירות 

ובזה  חיה, נפש זה בגולם נפשו. למשכן מוכן ומין  מין  כל גולם שיהיה עד ואחד, אחד כל

הצורות וכן עבורם. שנברא  מעשיו אחד כל ויעשה הרמש , או העוף נפש ובזה בהמה, נפש 

וכל  והתהומות  הפנימית  הארץ וצורת מאתנו, הנעלמים  וצבאותיהן  שבשמים הפנימיות

יצירת וכן  כידוע. שונים ממינים מינים  בכמה מרוקמת  שהיא  הארץ, שבבטן  האוצרות

ב  השם שברא ורוח  רוח  כל כל "הרוחות האדם. בני  רוח  כמו שהיה, מה להיות יצרֹו ְָה

ואם מחברתה, נבדלת אחת52נשמה כל יצירת הנה ובדמותו, אלהים  בצלם הם  כולם 

ובאחרת בינונית . וגבורה גדולה, ובינה רחבה דעת  בזו תאמר כאילו חברתה, כיצירת איננה

תמורות ולרבבות לאלפים  וכן יותר. הגבורה בעלת היא  אבל מעטה ובינתה קצרה דעתה

חקר  ואין במספרן , מאד ועצמות רבות  הנפש כחות שהרי הנפשות , שבין והבדלים 

שבהצטרף  ישר ובמשקל במדה היא אחת כל ויצירת  בהן. להמצא  שאפשר להתהפכויות

לה  שראוי הפעולות כפי  ענינה, כפי ׁשלמה תהיה וכח, כח מכל בה הנתנים  החלקים  ְֵָכל

ול  השמש . תחת  "לפעול בספרנו מעט עליו דברנו וכבר זה בענין נאריך נעול א (בית"גן 

ז) חלון ב, חדר .ראשון,

ב'

‰ÊÓ ב השם שבהיות  הפחותה "תלמד המדרגה על יאמר השני , ממדרגת  הבורא  לבדו ה

" ""בריאה לשון לשון הגדולה ועל ""יצירה , כמו ישראל,. ויוצרך יעקב בוראך ה' אמר כה ועתה

אתה  לי בשמך קראתי  גאלתיך, כי  תירא א)"אל מג, "(ישעיה  זכר ושהוא בריאה . יעקב אצל "

ו  בלדתו, אבותיו שקראוהו האומה הקב יצירה "שם  לו שנתן השם שהוא  ישראל אצל ה,""

אברהם את השם  שברך העליונות  הברכות לכל ושמוכן הפנימית, יצירתו שלמות  על המורה

גואל  הלא כי צרה, משום  זרעו יירא  לא כן  אלהים, מלאך עם שרר זה שבכח  וכמו יצחק. ואת 

" אמרֹו וזהו הוא , בשמך ישראל קראתי  גאלתיך, כי תירא  "אל ישראל, אתה " מכל לי  ואגאלך " ְָ

" לשונות כפול ענין מצינו לא מאלה ויותר ויצירה רע . כולם .בריאה התבארו והנה "

ג'

Ï˜�Âוהשני בהבראו, היצירה האחת והכנות, יצירות שתי  יש  האדם לרוח כי לדעת

ודרכי כוחותיו בכל מתוקן  נוצר אבל תהו, היה מאז ליש  מאין  בצאתו כי הגופית . היצירת 

למרות 52.
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לגוף. בואו טרם  ולהשכיל לדעת הוכן  זו וביצירה האפשרי. כפי [כראוי] והכל מחשבותיו,

גם ולצייר כחותיו לצמצם שניה יצירה בו יש  בגוף ובבואו מופשטי-החומר. העליונים כי

ביצירה  והכל השמש. שתחת  העניינים  כלל שהן  בו, ׁשׁשּולח מקומו ועניני  גופו ֶָענייני 

ארצה  [בבואן] גדולות לעשות  מאז המוכנות הן הנפשות והנה ובמשקל. במדה נפלאה

בהתחברם להם  הראויה שניה יצירה גם  שיקבלו וצריך בהבראם . הראויה יצירתם וקבלו

ׁשיעׂשּו הגדולות  מלהשלים  ומהתבונן  מחשוב בעדם  הגוף יעצור ולא  יעכב שלא הגוף, ֵֶָעם 

מצטיירת שהטפה כמו כאחת . הטפה יצירת  ועד האם  בבטן  היא  היצירה וזאת  ידם. ֵעל

לפעול  עצמו יצטייר כן ולחויותיה, דמיה וציור והחיצונית  הפנימית כליו בציורי  ֵומתרקמת 

והנה  לו. וכלי  לבושו שהוא  גופו לעומת ומגדיל השמש , שתחת מעשיו האלה הכלים  ידי על

ב  דרכי"השם בכח שאיננו ומה לעשות, בכחו שיש מה ואחד אחד כל יצירת  יודע לבדו ה

ב  היוצר הוא  כי וענינם , וכמו "מחשבותיו הנביאים , מליצות סובבות  הזה היסוד ועל ה.

בעז  ה."שנודיע 

ד'

"‰Î יעזרך מבטן  ויוצרך ע ֹוׂש ה' ב)"אמר מד, "(ישעיה יאמר הבריאה עושך . על " ֶ

ב  והוא  היצירה, עמה שכלולה כמו "הראשונה בכם , שהן  היקרות הנפשות לכם עשה ה

ויכוננך " עשך  ו)"הוא לב, "(דברים ואמרו וחזר יעזרך . שבבטן ,מבטן  השניה היצירה על יורה "

וכמו  מאז, הנפש  בכח  שיש המעשים להשלים שיוכל באופן  והגוף הנפש  שבין הקשר שיצר

ד)שאמרנו "(סעיף ולכן  יעקב . עבדי תירא ב)"אל מד, ז (ישעיה יונתן תרגם  ויפה ."" כדנןל

יסעדינך  ממעין  ודאתקנך דעבדך ה' וראב "אמר ורד ". ז "ע דרש ."ק דרך על פירשוהו ל

ÔÎÂ"מבטן ויוצרך גואלך ה' אמר כד)"כה מד, האויב,(ישעיה  יד מחוזק תירא אל  כלומר .

יוצרך  אני  כי  בבל, חכמי ומדברי והבוסר הבדים  מדברי תשתבש  ואל גואלך. ה' אנכי כי

ה' אני כי  תדע לכן האלו. ההבלים  על להתרומם כח  לך ויש  לי . עבד להיות יצרתיך ואני

יסכל " ודעתם  אחור חכמים  משיב יהולל, וקוסמים בדים  אותות מפר וגו'. כל (שעיה "עושה

כד-כה ) ז מד, יונתן תרגם  פה וגם ."" ממעייןל  ז "ודאתקנך והמפרשים  כן .". פירשו לא  ל

"‰Î ישראל ויוצרך יעקב בוראך ה' א)"אמר מג , למעלה(ישעיה  ג )מפורש סעיף ג  .(פרק 

"‰˙ÚÂ אליו יעקב לשובב לו לעבד מבטן  יוצרי  ה' וגו'אמר ה )" מט, שהוא (שם מבואר ִ

שאמרנו השניה היצירה ד)על סעיף באופן(תחילת  בגוף ּוקׁשרה מאד, היקרה נפשו ְָָשיצר

אליו. יעקב לשובב ה' עבד השמש  תחת  שיהיה

ו '

"Ì‡� בקרבו אדם רוח  ויוצר ארץ, ויוסד שמים נוטה א)"ה' יב, רד (זכריה  בשם"אמר ק

ז "ראב  ""ע שישל דבר על אלא מצאנו לא 'יצירה' ולשון בקרבו, אדם  רוח  ויוצר שאמר ומה
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יצירת על הוא 'ויוצר' שאמר מה כי ואמר הרוח. כן  ולא  בחושים , מוחש שהוא ממש בו

והלב  המוח והם הרוח  כח  המקבלים  הגוף [עכ כלי  לו "" הגיד מי ידעתי  לא  אומר ואני ל].

" הוא מלא ומקרא לחוש? המושג ממש דבר על אלא  'יצירה' לשון בשמישאין  הנקרא כל

עשיתיו  אף יצרתיו בראתיו, ז)"ולכבודי  מג , עשהו.(ישעיה  גם  יצרֹו שברא מה שכל ְָשמענו

בעז  שיתבאר ""וכמו כאמרו ורוחות מלאכים  גם  שברא, מה ובכלל מלאכיו ה. כל הללוהו

ונבראו  צוה הוא כי וגו'וגו' ב-ה )" קמח, "(תהלים  עליהן  גם עשיתיו ושם אף ועוד "יצרתיו .

" לשון יפול לא ז יצירה מדוע  והוא היצירה? ענין  שבארנו מה כפי ומלאכים, רוחות על ל ""

" כמו גשמית, צורה הוא שיצירה הריםחשב יג )"יוצר ד, "(עמוס מלת  אבל "יצר . כמו וכל "

מבין מחשבות  ט)"(דהי "יצר כח, בעז א שיתבאר וכמו ברוח , פנימית  צורה בפרק "שהיא ה

גם ובאמת  הרוח. יצירת על שהן  הכתובים  פה ופרשנו זה ענין  בארנו כבר ואנחנו הסמוך.

" בקרבו ענין אדם  רוח  המורים"ויוצר זה בפרק שבארנו הכתובים  לאותן  בפירושו דומה ,

הגוף  עניני  גם ויצייר האם . בבטן הגוף עם כשמתחברת האדם שברוח  שניה יצירה על

מליצה  והזכיר הגוף. שהוא  בקרבו הרוח יוצר וזהו השמש, תחת  שהן  והתאוות  והתבניות 

ציור  לתת  כלומר אותו, לחׁשב שבידו ידענו האדם , בקרב המחשבות יוצר שהאל לפי פה ְֵֵַזו

" וכאמרו בעיניו שיישר כמו בלבו רוח ומחשבה בו נותן וגו'הנני  ז)"(מל " יט, כלומר ב

להחריבה  ירושלים על לעלות הגוים כל שיחשבו שנבא זו בנבואה ולכן  ברוחו. מחשבה

בקרבו, אדם רוח  יוצר הוא כי כן , לעשות  יכול הוא כי הקדים  העמים , לכל רעל סף ושתהיה

בצדקתו. ישפוט  כאשר אדם  בני ברוח יצייר האל שירצה רגע ֵוכל

"¯ˆÂÈ‰מעשיהם כל אל המבין לבם  טו)"יחד לג , למקרא (תהלים  בפירושו דומה

רד  דעתו סותר הוא וגם ז "שבארנו, ""ק מלת שלדבריו הלב.היוצר ל ותמונת  צורת  על "

" מזה ימשיך מעשיהםואיך כל אל שעשאו "המבין  התבנית על הלב כלי  שעשה מפני וכי ?

הטובים ציוריו המצייר האדם , רוח יצירת  על זו יצירה כי האמת אבל מעשיהם? יבין

ב  שהוא  ולפי  בלב, איש"והרעים מעשה כי  והטעם  מעשיהם . כל אל מבין בבטן יוצרו ה

יש שלפעמים  לרע. טוב בין להבדיל האדמה בני  יבינום לא  והרעים , הטובים ועלילותיו

אכזרי ושמעון לעני. סלע  נותן  ה' ביראת  ראובן כגון רע. מציור המעשה ויסוד טוב עושה

מראובן , לעשות  היטיב אדם  בני  ובעיני סלעים , שני  נותן  ובגאותו ראובן תהלת  שומע

[ית הוא  כי  רע. השם וכמו "ובעיני שמעון, של מחשבתו יצר היה מה ומבין  לבו יצר ֵָש]

בעז  עוד הסמוך."שיתבאר בפרק ה

מחשבה ‰�‰" עליכם  וחושב רעה עליכם יוצר יא)"אנכי  יח, בלשון(ירמיה דּבר כביכול .ִֶ

רעתו, ושמבקש  לשמעון ראובן שנאת  משל דרך על מחשבות . מוליד ציור ושכל אדם , בני 

יחשוב  שלא  זמן  וכל [הרע ]. ישלים שלא  אופן  ובאיזו לו, יעשה מה מחשבות מוליד

" שאמר וזהו מעשה. לידי יבוא  לא רעה מחשבות עליכם יוצר אנכי הטוב "הנה הציור תחת  ,

ובגללם , עליכם שאצייר הרעים  הציורים וכפי רעה. עליכם  אצייר עליכם  לפני עומד שהיה

בה. למתבונן עתה ינעם כולה, הפרשה ענין על ושב להיפרע . מחשבה עליכם אחשוב
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ז'

Ô˙Â‡Â53 ב השם אל החיצונית"הסמוכים  וצורתם החמרים יצירת  על ומדּברים  ְִַה,

אמרנו וכבר ב)והפנימית  תולדות(סעיף ולהוציא  מעשיו על להללו אלו לשונות בהם שנזכר

והרשעים הכסילים נגד בקצרה. ונזכירם  הללו היצירות  מבינים  שאנו המעשה מן  וידיעות 

" יעקב האומרים אלהי  יבין  ז)"ולא  צד, "(תהלים  עיןאמר יוצר אם ישמע? הלא  אזן  הנוטע 

יביט  ט)"הלא צד, הכלים(תהלים שני יצירת כי לתבנית. וקרא  מאד, נפלאים בגוף האלה

" האוזן  "נטיעה מעשה העין  ולתבנית מפליאים"יצירה " אנחנו והנה בשתיהן והכונה על 54.

הראיה  פעולות שיפעלו ביצירותיהם  הכינם נשגבה בתבונה איך הללו היצירות פלאי 

הפועל  שהאל לחשוב אפשר ואיך הניתוח . חכמת  לבעלי  וכנודע השמש , תחת  ֵוהשמיעה

יביט? ולא יבין  לא ולשמוע , לראות  כלי בזולתו

"‡Ï יצרה לׁשבת בראה, יח)"תהו מה, פרשנוהו(ישעיה ג )כבר סעיף ג היצירה (פרק וזאת  . ְְֶֶָָָָָ

למים , מים  בין  רקיע  שעשה בראשית  במעשה נזכרת החיצונית ופנימית . חיצונית היא

טוב. בכל אותם ומלא  בצמחים  היבשה וכיסה לימים. ומקומות  ליבשה מקומות  ַוהכין 

ושאר  המחצבים  להוציא ההרים , ובעומק הארץ בבטן  שעשה המעשה הוא  והפנימית

ידוע . וזה עולם . של לתשמישו שהן יקרים  דברים 

"Ô˙ÈÂÏ בו לשחק יצרת כו)"זה קד, הזאת(תהלים  הגדולה החיה על השם  את  יהללו

ב  השם  ׁשיצרֹו בים , הזכיר "אשר ולכן הזה הגדול בים ולהשתעשע [לח ּוג] נפלאה בתבונה ה ְֶָָ

הנעלמת בגופו, נפשו קשורה ידה שעל הפנימית יצירתו מלבד וזו מאתנו.55יצירתו.

יצרתם‡˙‰" אתה וחורף קיץ ארץ, גבולות  כל יז)"הצבת עד, הארץ (שם  גבולות  הנה .

הקיץ  ישתנה הגבולים אלה מדות  וכפי ממנו . ריחוקם  או המשוה קו אל קרבתם כפי הם

ושלג. וגשם קור ימי  ימים  ויש  מדשא. ערומה הארץ החורף ובימי ומחוז. מחוז בכל והחורף

הימים ובקיץ ארוכים, הלילות  החורף בימי חיים . ימי  והם צמחיה תוציא  הארץ הקיץ ובימי

ב  השם  בחכמה נעשו הללו היצירות  והנה בזה. כיוצא כל וכן ה."ארוכים,

ח'

"‰Î שמו יי ' להכינ ּה, א ֹות ּה יוצר ה' ע ֹוׂשּה, ה' ב)"אמר לג , "(ירמיה על עֹוׂשּה. שב " ֲִַָָָָ

ב  השם כלומר ערי"ירושלים , כל על במעלתה והגדילה ׁשלמה הזאת העיר עשה אשר ְֵָה

ב  השם הוא תמוט,"תבל, בל לעד הכינה למען  מזו גדֹולה בתפארת עוד אותה יוצר אשר ַה

" תמוט כמו בל תבל תכון  א)"אף צג , ירושלים(תהלים רפואת על שינבא  לנבואה הקדמה וזו .

יצירה 53. לשונות

מתפלאים54.

נעלמת 55. היצירה
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יפלא  ושלא  הימים. ב 56באחרית  השם כי וידע בימיו, העיר שתחרב תראינה עיניו ה "אם

ורד  לעד. להכינה עליונה ביצירה אותה ייצר עוד עשה, ז "אשר ""ק פירש אותה ל יוצר ִַ

רעה' עליכם  יוצר אנכי 'הנה וכן  לעולם , להכינה אותה מחדש יא)להכינה. יצירה (יח, וכל .

למעשה  הדבר מוציא [עכ היא  בשירי"" הנזכרת והיא ממש. יצרּה הוא  אבל כן. הדבר ואין ְָָל].

" באמרֹו בניך דוד ברך שעריך, בריחי  חזק כי  ציון. אלהיך הללי  יי ', את  ירושלים  ְִִַַׁשּבחי 

שלום גבולך הׂשם יב-יד)"בקרבך. קמז, לעתיד.(תהלים  נבואה שהיא  ַָ

"¯ˆÂÈכֹוננּה הוא וע ֹוׂשּה יח)"הארץ מה, "(ישעיה יצרּו. ידיו ה )"ויבשת  צה , "(תהלים  כי. ְְָָָָ

הוא  הכל טז)"יוצר י, "(ירמיה מלת על נדבר ועתה שדברנו. כמו כולם מתפרשים "יצר . ֵֶ

מענינם . והוא  זה בשרש  הכלול

ה' פרק

א'

Ú„הם כולם  בה הנטועות כחותיה וכל ממרומים , בו אצולה מאד יקרה האדם נפש  כי

אותן ואפילו והיושר. הצדק כפי  פעולתו מהם  אחד בכל לפעול שיוכל החכמה לתשמישי 

שהן וכיוצא, ועקשות היתול כמו ורשעה סכלות לרעה, שפעולתן לעינינו הנראות הכוחות 

ב  השם בעיני  משלי"תועבות בספר שכתוב וכמו כ)ה, ונטוע57.(יא, טוב הוא הזה והכח

עבד  הוא גם  החכם  בלב אבל ברע. הבוחר הכסיל בנפש נערך ואיננו טוב, בו לפעול בנפש 

ב  עליהן  דברנו רחבים , הללו והדברים לחכמה. "נאמן נעול ספרנו ד,"גן  חדר ראשון, (בית

ח) ידו חלון על לבאר נאמנה הצעה להיותם בקצרה עליהן  לרמוז צריכין  אנו זה ובמקום 

" ו יצר מלת  הלב "" בנו יצר נטוע  הזה הכח התאוה, כח לדוגמא  ונקח  זו. הצעה על הנשען  "

" כדרך נשגבים ענינים  "לפעולת  יי ' שמעת  ענוים  יז)תאות י, תאות"(תהלים ולזכרך לשמך

ח)"נפש כו , ב (ישעיה השם את לדעת  החפץ כי  בזה ". כיוצא  וכל ופעולותיו מעשיו לדעת ה, ֵֶַ

" נאמר ולהיפך הדברים. מן  לדבר והמשתוקק המתאוה שבנפש התאוה מכח תאותיסודתן

תאבד  י)"רשעים  קיב, "(תהלים  רעך . בית תתאוה יח)"ולא ה , אל (דברים  ההשתוקקות כי 

מתהפך  האחד הכח  כי  ותבין שבנפש. התאוה יסודתן  אלה, גבי והפשעים  הרעות 

לך. אפרש וזה היצר, הוא והרע  הטוב לעשות  ֵבתחבולותיו

ב'

Ú„ אפשר ואי מחשבה. יחשוב טרם  בבחירתו רע או טוב אדם שיפעל אפשר אי כי 

כי רע . או טוב יהיה חמרי, ענין או שכלית ההיא  הצורה ותהיה צורה, בלי מחשבה לחשוב

הנביא 56.

כ )57. יא, (משלי  דרך" תמימי  ורצונו  לב, עקשי  יי' "תועבת
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שממנו  האיש זה ענין  תחילה צייר לא אם כן יחשוב ולא  לגנוב. יחשוב טרם  יגנוב לא  הגנב

ולא  לעשותו, יחשוב טרם ינאף לא והנואף בהן . שחפץ וכיוצא  כלים או והכסף יגנוב,

יחשוב. טרם  ובגנים ברחובות  יטייל לא  וכן לזה. והנלוה האשה צורת  צייר טרם  כן יחשוב

בכל  הוא  וכן  בטיולו, בהן  שישתעשע  להמקומות הטיול ענין צייר טרם זאת יחשוב ולא 

לאביונים פיזור הנותן  לטובה וכן זאת58דבר. יחשוב ולא  לעשותו. יחשוב טרם  יעשהו לא

אליהם . ללכת  יחשוב טרם  חכמים  לועד ילך ולא  לזה. והנלוה והמחסור העוני יצייר ְַַטרם 

לב  בשמחת  לאלהיו ישיר ולא החכמה. ועסק אמת  עניני  צייר טרם  כן יחשוב ולא 

" צייר טרם  כן יחשוב ולא  לשורר. יחשוב טרם אלהיםשירי-קדש וכןדעת  וגדלו, בכבודו "

דבר. בכל

‰�‰Âהצורות יצטיירו דרכים שתי על כי חמרית , או שכלית ההיא הצורה תהיה אמרנו

העין החמריות . הצורות ובהן  החושים  ידי על בה יובילו הצורות מקצת  האדם. בנפש  האלו

האוזן בנפש . פנימה ומצטיירים  בהן. כיוצא ואלפים  וזהב כסף כלי בית , אשה, רואה

הריח  וכן  וכיוצא. וקשה רך וחום , קור יחושו הידים  בוכים. קול או עוגב קול ֵַשומעת 

כמו  הנפשיות , הכחות בה יובילו ההרגשות ומקצת פנימה. ההרגשות יולידו ואלה והטעם

ציורי והנה וכיוצא. באלהיות האמתיות  וההשגות המוסר וכן וכיוצא, ושנאה אהבה ציורי

נפשו  וכחות עניניהן מצייר בנעוריו הנער האדם. שנות לפי החושים  בהן  יובילו החמרים 

מיני לכל מתאוה הנער שתראה כמו בה, ההם הציורים  כפי פועלים הם  כי  בהן משתוקקים

ומתגרה  מאלו, אחד להם  שיש  כשרואה ּברעיו ומתקנא ממתקים. ולמיני מאכל ולכל ְֵָשחוק

אחרים ציורים  עדיין בו יובילו שלא בעבור זה וכל בחזקה. מידם אותו לקחת וחפץ בו

לא  השכליות הדעת  שציורי  לפי  באלה. אם  כי  פעולותיהם לפעול לכחותיו יד ואין מאלה,

הצורות רבות שנים בו שקדמו לפי אבל שכלו. עיני  ויפקחו יגדל כאשר אם כי  ירגיש 

לפרק  כשיגיע  ימים . מרוב בלבו והשתרשו שאמרנו, וכמו לרע  נוטות שבטבעיהן החמריות 

ולציירם הדעת בציורי  ולאחוז הראשונים ציוריו לעזוב עליו קשה ודעתו, בשכלו שיבחון 

בכך  נשאר הרוב ועל החמריים . הראשונים לצייר עליו קלים  שהיו כמו בנפש  בציור

החכמה  ושנאת  המוסר, בדרכי ועיון אלהים  יראת  עזיבת  משום אצלו ונתחבבו בראשונים

בהן . ותדבק נפשו אליהן שתתאוה עד באמת  אלה לצייר עליו קשה כי וכיוצא .

ג'
‡ˆÂÈשאמרנו מה אמתת  א)שוב מהן(סעיף אחת ואין בעצם [הן] טובות  הנפשות שכל

אבל  בלבד. [שכלו] כפי  לפעול בה [לו] אפשר אי שתאמר עד [לרעה] אחד כח גם  בה נטוע

וכמו  חכמה ציורי ההיא בנפש  יש  אם  החכמה, לדברי  חפץ תשמישי  להיות  בה נטעו כולם

ב)שאמרנו הולדת(סעיף ואולם  לרעה. כולן שיפעלו אפשר חכמים  ציורים  בה וכשאין .

בלבו. ולחזקם לציירם  מחשבות יחשוב דברים  איזו על ובבחירתו אדם ביד הוא הציורים 

ט58. קיב, תהלים  ע"פ מליצה
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בעז  שנבאר וכמו שבנפש המחשבה כח  וזהו האדם , במוח  מצטיירים הציורים בדברנו "כי  ה

" שרש ""רוח על וכאמרֹו כולם  המצייר והוא  ביום . וחשבתוהיה לבבך על דברים  יעלו ההוא

רעה  י)"מחשבת  לח, "(יחזקאל איש. בלב מחשבות כא)"רבות  יט, לחשוב (משלי האדם וקל .

שאמרנו  ומטעם  ודעת . אמת  מחשבות  שיצייר ממה יעשה, ואון ועמל הבל, מחשבות 

" תורה אמרה זה ועל ההבלים , לצייר מנעוריו רגילה אתשנפשו עוד לקלל אוסיף ולא 

מנעוריו  רע  האדם  לב יצר כי האדם, בעבור כא)"האדמה ח, "(בראשית אמר לא נפש. כי 

רעה  "האדם  אבל מאד. מאד טובה הנפש כי כן, לומר וחלילה לבו " שבמחשבותיצר רע , "

האלה  שהציורים שאמרנו כמו מנעוריו כן ועושה לרעה, הנפשיות הכחות וציור לבו

כשיגדל  גם לחטאים , מוכן שהוא מדה וזה בקרבו יובילום החושים  כי מנעוריו. לו טבעיים

לקלל  עוד אוסיף ולא  האדם על ארחם כן  שהדבר ולפי אמת. דברי  לצייר שכלו ביד ויהיה

לב  כאן  היה כי נער נולד שלא הראשון , אביהם  בחטאת עשיתי כאשר האדמה את עבורו

" של לשונות  המזכירים  כולם הכתובים  בארנו הזה היסוד ועל הבראו. מיום  וכמו יצר חכם  "

בעז  פה ה."שנבארם 

ד'

והכן‰'" עמך לבב מחשבות  ליצר לעולם, זאת  שמרה וישראל יצחק אברהם  אלהי

אליך  יח)"(דהי "לבבם  כט, התפלל א השם, בית  לבנין רב הון  בשמחת-לב ישראל כשנדבו

ב  השם אל על "דוד להגן  להם  תחשב ולצדקה לעולם, הזה הטוב ציורם  שישמור ה

וכאומר  במחשבותיהם, כאלה טובות  צורות דבר בכל שיציירו לבבם  כח 59יצר-מחשבות  כל

" תכין כי טובים, בענינים צורותיו ויצייר נפשותיהם. אליך מכחות יהיה "לבבם  שלא ,

שבארנו וכמו מנעוריו, כטבעו רע ג )יצר-לבבם היום(סעיף כל לחשוב אותם  תעזור כי 

לטובה. מחשבות 

"ÏÎÂהיום כל רע רק לבו מחשבות  ה )"יצר ו , הדור (בראשית אנשי שהיו הכתוב העיד

רע .60ההוא  ומקצתן טוב, מציירים  כוחות  שמקצת  חוטאים כשאר לא גמורים, רשעים

כיוצא  דלים  חונן חנינתו ובכח  ניאוף, עניני במחשבותיו מצייר תאותו שבכח  תאמר כאילו

שנית , וזאת רע . רק במחשבותיהם, דבר שצייר כח כל לבם , מחשבות  יצר כל אלא  בזה.

שעשו  ממה שעה לפי  ומתחרטים  מועד-מה לבם שרירות  אחר ההולכים  חוטאים יש 

" ההוא הדור ואנשי אמת. ענין ידעו ומציירים  לא  כב)"להטיב ד, העמיקו (ירמיה כך שכל ,

שאין אנשי-משחית שהיו ולפי היום. כל והרעּו לבם על דעת  של יצר עלה שלא ְֵֵבאולתם,

דינם גם נחתם ברעה, ישתקעו יותר ימים  ירבו ויותר מפשעיהם, עוד שישובו תקוה

העולם . מן להיעקר

כלומר 59.

המבול 60. דור 
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"ÈÎמבין יצר-מחשבות וכל יי ' דורש  לבבות ט)"(דהי "כל כח, בכל א שיעבדו הודיעם ֵֶ

טוב  חושב כסיל שלפעמים  באלהים. להתל יוכלו באנוש  כהתל לא כי  חפצה, ובנפש  לבב

עני עם  להטיב שחושב כגון  רע. מיצר בהיותן שניהן, גם רע  השם  ובעיני טוב ועושה

לעני , סלע  הנותן זה צדיק ראה רשעתו. או תאותו למלאת  שיעזרהו לבו למשוך ָָומגמתו

רחמן שהוא  עליו והנה 61ולהתגאות דבר. בכל וכן סלעים, שני  לו ונותן ממנו, נדיב ממנו,

ציור  מאיזה יצר-המחשבה מבין  שאינו הרואה, אדם  לעיני טובים והמעשה ֵֶהמחשבה

ב  השם  ואצל הזה "צאתה. הכסיל כי ורואה מבין  מחשבות  יצר וכל דורש  לבבות  כל ה,

או  הרעה תאוותו מציור צמחה להיטיב ומחשבתו בלבו, אלהים יראת  אין וגם  אכזרי ,

" לזה ודומה וגאוותו. מעשיהםמקנאתו כל אל המבין  לבם יחד טו)"היוצר לג , וכמו (תהלים

ג ')שפרשנו .(פרק 

ה '

"ÈÎ אנחנו עפר כי זכּור יצרנּו, ידע  יד)"הוא קג , ׁשב (תהלים .62" עשה על כחטאינו לא  ְִֵָָ

וגו'לנו  י)" קג, שנוצר (תהלים יצרנו את שיודע  לפי  אדם  לבני ומאריך-אף מרחם כן על כי .

כחות כל בטבעו מצייר ושמנעוריו מרחם , "בנו בפירוש  שבארנו וכמו לרעה, יצר נפשו כי ֵֶֶ

מנעוריו  רע האדם ג )"לב אח (סעיף  עליו כחותיו "וקשה ולצייר האלה הציורים  להעביר כ

" וזהו החכמה. אנחנו כפי  עפר עפר "כי ציורי בטבעיהם  המולידים וחושיו הגוף שהוא ,

ב  השם שירחם ראוי ולכן הזה. העולם  תאות שהן  על "ואפר לו יסלח אליו ובשובו עליו, ה

פשעיו.

"ÈÎהיום עושה הוא  אשר יצרו את  כא)"ידעתי לא, ציוריו (דברים אופני ידעתי כלומר

היום וכל במדבר, שהוא כש63היום שכן וכל עיניו, לנגד אשר "נפלאותי האדמה אל אביאנו

ודשן ושבע  ואכל ודבש חלב זבת לאבותיו כ)"נשבעתי  לא, שיתחזקו (דברים סבה שיהיה ,

לעבדם . אחרים אלהים  אל גם  יפנה ואז ואפר עפר ציורי  64בו

"ÌÎkÙ‰ ליוצרו אמר ויצר עׂשני , לא  לעושהו מעשה יאמר כי  יחׁשב? היוצר כחומר אם «¿¿∆ְִֵֵֵֶָָָ

הבין טז)"לא  כט, "(ישעיה  שאמר שלפניו פסוק על ׁשב עצה,זה לסתיר מיי' המעמיקים  הוי  ָ

יודענו? ומי רואנו, מי ויאמרו מעשיהם  במחשך טו)"והיה כט, בעצת(ישעיה  רעות שתי דהן 

המזמתה. עשות על בלבם שמסכימים ההסכמה שהיא לבם65לבם  בעומק מסתירים  הם ְִַָָ

ממנו61. יותר  רחמן

שלפניו62. למקרא סמוך  זה פסוק

היום63. כל רואה שהוא למרות

שם64. במקרא ההמשך  לפי נאמר זה

טו65. יא, ירמיה ע"פ מליצה
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שלא  אדם  מבני עצתו המסתיר כדרך להבין, אחר שיוכל ממה יותר עמוק מחשבתם כפי

יראה  לא מחשבתם  שכפי  ובסתר, בחשך אותה עושים  עצתם, כפי מעשה וכשיעשו יפירוה.

ב  מקום ,"השם בכל משוטטות  ה' עיני כי מכחישים הם והנה שם . שעושים מה ולפניו 66ה

כאורה " יב)"ּכח ׁשיכה קלט, ב (תהלים  השם  כי מכחישים  וכן יצר ". וכל תעלומות -לב, רואה ה ֲֵַָ

" אמר זה ועל מבין . בה הפככםמחשבות הקריאה,"" כדרך 67א זה אם  בכם . שיש הפכפך דרך

" לעושהו מעשה שיאמר הדעת על היעלה החומר, בעיני היוצר עׂשניׁשיח ׁשב ?"לא ִֵֵֶָָָ

ב לעושהו " הוא והגשם  החומר שגם  אתם  וכן  עושהו. על כמו ואם"" ויוצרכם . בוראכם  ה

" חשך, במקום אתכם ארץ עשה בתחתיות טו)"(ע"רוקמתם  קלט, תהלים  שלא 68פ תאמרו איך

ב  השם ואם במחשך? עושים שאתם מה עצמכם"יראה תעמיקו איך לבבכם, [את ] יוצר ה

עולות יצר-פנימי מאיזה באמת לדעת היא  והּבינה אותה? יבין  שלא  ותאמרו ִָממנו

מעשיהם , כל אל והמבין לבם  יודע היוצר וכדרך בקרבכם יצרכם  יצר והוא  ַָהמחשבות .

שפרשנו ו)וכמו סעיף ג  "(פרק  אמר  זה ועל הבין. לא  ליוצרו אמר והבן .ויצר "ְֵָ

ו '
"ÈÎאלמים אלילים לעשות  עליו, יצרו יוצר יח)"בטח  ב, "(חבקוק  הכתוב ראש  מה .

שקר  ומורה מסכה יוצרו, פסלֹו כי פסל ׁשּפסלֹו"הועיל הפסל מן ראה תועלת  מה כלומר , ְְֵֶַָָָָָ

שהפסל  אפשר שאילו כאלה? אלמים  לעשות  בו וצייר ביצרו היוצר שבטח  עד בן-אדם  יוצר

ההון חמדת יצר או תאותו ביצר היוצר בטח  התענוגים  מן  אחד או עושר לו יסבב הזה

שימצא  והנאתו הדבר בו שמצייר יצרו על בוטח  עבירה העובר כן  כמו לעשותו, וכיוצא 

עליו? יצרֹו בטח מה על פסל היוצר כן  לעשותו. ויסכים  ְִבו,

"¯ˆÈ בטוח בך כי שלום , שלום  ּתצ ֹור ג )"סמוך כו , אשר (ישעיה  כשיר הוא  זה פסוק כי ִ

" המשורר אמר ההיא  העת  ועל עמו. את  ה' כשיושיע לעתיד האל יושר ידבר מה אשמעה

לכסלה  ישובו ואל חסידיו, ואל עמו אל שלום ט)"יי ' פה , הׁשלמ ּות(תהלים הוא השלום  כי  . ְְְִֵֶֶַַָ

אעפ  ּבהעדרֹו באשר האדם , לנפש דרכי"האחרונה תמיד בו נלחמים וישר, צדיק שהאדם  י  ְְֵָ

" וכאמרֹו בחטאותיו יכשל שלפעמים אפשר אותם כובש  הוא  ואם צדיק יצרו. אין  אדם כי 

יחטא  ולא טוב יעשה אשר כ)"בארץ ז , עוד (קהלת  ישוב לא השלום  במדת  וכשמעוטר .

ז  הבא לעולם לעלות אדם  יזכה ולא  שעיטרו לכסלה. פינחס כמו עליה, מבני  מעטים ִַָולתי 

ב  ""השם באומרו בשלום שלוםה בריתי את לו נותן יב)"הנני  כה , סבת(במדבר הוא  כי

מאד, עליון  וכח  בעוז נפשו מצייר שהשם באמת . בו 69השלום לצייר הלב ליצר אפשר ואי 

ט66. טז, הימים-ב דברי ע"פ

קמץ ,67. מנוקדת ה"א להיות צריכה היתה המלה כי  זה. לפסוק  שי " "מנחת הערת ע"י מובנים  רבינו  דברי
פתח  בניקוד באה וכאן

האם68. בבטן  כלומר 

עולים69. ההבל  ציורי  אין בו , דבוקות ומחשבותיו  להקב"ה אהבה מלא האדם לב שכאשר  רבנו כוונת כי  דומני 
"שלום " נקרא וזה לפתותו בלבו
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" כאמרו לבא לעתיד השכר והוא  והבליו, עמו פחיתותיו את יברך יי' יתן, לעמו עוז יי '

יא)"בשלום כט, "(תהלים  ישירו  זה שלוםועל שלום ּתצ ֹור סמוך ."יצר ִ

¯ÓÂÏÎשלום תצייר לבו, בשרירות  הלך ולא  הזה, בעולם עליך סמוך שהיה אדם  לב יצר

" ומלת  השלום . במדת  תברכהו "יצר שלום, שורשו לדעתי  "יצר " לו ודומה ובמקבות" ֵֶַָ

יב)"יצרהו  מד, למעלה(ישעיה  א')שפרשנו ב', "(פרק  וכן ב ּתצ ֹור . השם  לנכח עתיד וכל "" ה, ִ

" בטוח זה בך שהסיתו "כי  יצרו אחרי  פנה ולא מצותיך, לעשות  הזה בעולם בך ׁשּבטח  ולפי .ֶַָ

" לו ודומה דורו. רשעי כמעשה ביי'לעשות  בטוח  לבו ז)"נכון  קיב, פנים(תהלים כל שעל

" ולכן טובים . בדרך בלכתו עמו יירא ייטיב לא  רעה "(שם)"משמועה אמר ואחריו סמוך .

יירא  לא ח)"לבו קיב, "(תהלים אמר פה וכן לבו . "סמוך כן  ועל שלום" שלום אותו ."תיצור

ההוא.70והכפל  השלום  [מעלת ] גודל לחזק

ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â 71ל "ז" עליו תצור פירשו סמוך שהיה לפי ישמרהו, שהשם נֹוצר, משרש  "ֵ

טעם ומה בו. ה 72ובטוח סמוך "הזכיר האיש ?יצר ולא  "73" לומר לו היה בשלוםגם 74?"תצור

אבל  הצדיקים ? בישועות  מדברת  הפרשה וכל מרע , עבדיו ינצור שהשם לומר צורך ומה

הט  על ישירו כי  לפרש  בעתיש  יראיו בנפשות השם שיחדש  הטובות שבכל הגדולה ובה

בם . שיצייר השלום  מתנת שהיא ההיא,

"dÎzÂכולם75מּכעׂש כצל ויצ ּורי ז)"עיני , יז , ּתכּה(איוב מכעס מרא ֹות76יאמר עיני  «≈«ְְִִֵֵַַַַ

צורות לא כולם , כצל הם אותם שהמצייר הצורות  שהן הפנימיים ויצרי  המוחשות הצורות 

שאינם ממש , בהם שאין צללים אלא  לפעולותיהם הנפשיות  הכחות  המעירות  ממש

פנימי . הרגׁש ְֵֶמעוררים 

ÌÚÂ.הזה השני המאמר והשלמנו כולם, הכתובים פרשנו זה

0

"שלום "70. מלת של 

ורד"ק 71. רש "י 

פירושם72. על מקשה רבינו  כאן

נצור 73. שהאיש  צ"ל  היה נצירה, שכר  זהו אם כלומר 

השלום74. עצם ולא נצירה, הוא הנושא פירושם לפי כי 

מכעס 75.

תחלש 76.
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שלישי  מאמר

עלל  פעל עשה

א' פרק

א'

"‰˘Ú". הוראה זה לשרש יש  עליו. לעורר בידינו יש אבל ידוע, ענינו השרש  זה

" ונקרא סוף ועד מראש  הכולל דבר על שיונח ש"מעשה מיוחדת יאמר בוראו ועל עשה ", ֵֵָ

ואפילו "זאת שעשהו. נאמר העתקתו ועל ממקומו, קטן מחט  העתקת  על יאמר וכן  .ֵֵָ

" יקרא פה על ש"מעשה [דיבור] נאמר אותו והמדבר ע"עשהו ", אברהם  כמו על ". שאמר ה ִֵָ

" היא אשתו ""אחותי  אבימלך לו ואמר עמדי. עשית יעשו לא אשר כ,"מעשים  (בראשית 

ב ט) והשם  ."" לחוה אלה דברים שדּבר לנחש אמר זאתה עשית  יד)"כי  ג, והכלל,(בראשית . ִֵ

לשון יפול ודבור דבור כל ועל ממפעליו מפעל כל ועל האדם, מתנועת תנועה כל על

כן"עשיה " על רע . או טוב ענין יהיה הבל, של ענין או חכמה של דבור או ענין  והיה .

ז  רבותינו ""אמרו מעשה ל הוי  שפתיו א)"עקימת  סה, "(סנהדרין לאמרם  דומה לאו ואינו

בו  שאין  כיוונו] [אלא  פה? בדבור שהן  עדות על כן  ואמרו עליו לוקין אין  מעשה בו שאין 

להיות וצריך בדישו] פרה [פי  לחסימת  הדומה לאו על ללקות כי  הידים  כפעולת מעשה

בידים . שהוא כמוהו מעשה

ב'

‡ˆÂÈ" השני, במאמר שבארנו השרשים  משני  לנו הבא השורש  כי לבד ברא מזה יורה "

" ושרש מאין, יש התהוות "יצר על ושרש בדבר. חיצונית או פנימית  צורה נתינת  על "עשה "

שעשה  עליו נאמר היער עצי המבעיר כי צורה. בעל היותו אחר הדבר הפסד על גם  נוסף

" יאמרו האשרה, וכרת הבעל מזבח שהרס  גדעון על כמו זה הזה?דבר הדבר עשה "מי

כט) ו , בהן(שופטים שיפול הגדולות  הפעולות על הזה השרש שיונח  שכן  וכל דומיהן . ורבים 

" "בריאה לשון או ""יצירה " אין כי שהיו מעשה , שפתיו מעקם  המדבר כי מעשה. שנוי  אלא  "

כבדות . ואין77קודם שנוי, עושה בזה כיוצא וכל סותר או בונה ממקומו דבר המושך וכן 

והרי שנוי  שעושה הצורה לנעדרי צורה נותן או היה, שלא אחר  דבר התהוות לומר ַצריך

" ""מעשה הוא לשון  עליהן  שמצינו הדברים כל על ולכן  "בריאה . או "יצירה " או "פעולה "

" "עבודה או או "מלאכה " בלשון  הרוב על יזכירום ""מעשה " כמו ה'. עשה ימים  ששת  כי

הארץ  ואת  השמים  וגו'את יא)" כ, "(שמות  הבהמה . ואת  האדם  את הארץ את עשיתי אנכי

הנטויה  ובזרועי הגדול בכחי הארץ, פני על ה )"אשר כז, ב (ירמיה השם  בראם  כי וידענו ה ".

נעות 77. בלתי 
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" לשון  עליהן  ואמר ואחר "עשיה ויצרם, הם גדולים  מעשים והיצירה שהבריאה ולפי  .

ואנו  שנעשו המקומות  בשאר כשיאמר די ונוצרו, שנבראו ידועים במקומות  לנו שהודיע

ב  השם  של ויצירה בריאה ידי  על היתה הזאת שהעשיה ""יודעים  אמר אדםה. נעשה

כו)"בצלמנו  א, "(בראשית  אמר האדםואחריו את אלהים  כז)"ויברא א, ובפרשה (שם 

" אמר האדםשלאחריו את אלהים יי' ז)"וייצר ב, דרך (שם על קרא זו ויצירה לבריאה הנה

" ""עשיה כלל זוכר מעטים ובמקומות ו בריאה . בארנוםיצירה "" כולם  וכמעט ורובם  "

באלה  היש, אל האין  מן  הדבר צאת  על הוא  המדבר שכונת  המקומות והן  השני . במאמר

" לשון להזכיר החיצונית"בריאה הוצרך התכונה פלאי להודיע  המדבר שּכונת ובמקומות .ַַָ

" לשון  להזכיר הוצרך הדבר בזאת  ומבינים, מרגישים שאנו הפנימית וכמו יצירה או "

מן עוד הנלוה כל עם  שתיהן  להזכיר המדבר ש ּכונת  המקומות  בשאר אבל בהן . ַַָשבארנו

" לשון יאמר ההוא בדבר כל מעשה השלמות  ועם  ויצירתו ההוא הדבר בריאת  הכולל "

עוד. לך שנבאר וכמו לזה, הנלוה

ג'

ÈÙÏ" שבארנועשיה שלשון וכמו קטן, או גדול דבר על נופל ב)" עשוי(סעיף יהיה בין 

תבין חסר, ובין  הצריך כפי  המעשה ששלם  בין  בחכמה עשוי  ואם בסכלות , בין בחכמה

אצלו. שנכתב הענין  או התאר מן בסכלות או בחכמה מעט  או רב הוא  אם שנשמע מעצמך

" המענה ויהיה עשהו מי כשנשאל אבן, פסל משל דרך עשהו ועל החרש שעשהו "פלוני נדע  ,

" בתורה נאמר זה ועל הזאת. המלאכה שלמות  אבןכפי חרש  יא)"מעשה כח, "(שמות  מעשה ,

לב)"אורג  כח, .(שם 

ÏÚÂ הוסד "78פיסולו ואמר הסכלים בהן להתעות  מעשה מלאכת בחכמה ויעשו העשוים

כולו  חרשים מעשה עצבים , כתבונם  מכספם מסכה ב)"להם  יג, שבהיות(הושע מזה יוצא  .

ב  עד "היוצר השלמות, בתכלית  הם שעשה מעשיו גם כולם השלמות, בתכלית  השלם ה

ההוא. המעשה שלמות ממעטים  מהם שיגרע גרעון  או עליהן, שיתוסף תוספת  שכל

ב  השם על כפי"כשיאמר אפשרי , היותר בשלמות שעשהו ידענו זה או זה דבר שעשה ה

לעשותו. שכיון  הכונה

ÔÎÂ או עליהם להוסיף או לשנותם  באדם כח ואין עשה, כאשר לעד עומדים מעשיו

הסער  משל דרך על מהן. אחד מאחד לאדם שתגיע הרעה מן  להמלט  אין ולכן  מהן . לגרוע 

כחפצו, לגרוע או להוסיף תולדותם  לשנות  האדם יוכל לא רבות, וכיוצא  והברקים  והברד

ב  השם חפץ העזר "כי ממנו ויבקשו ית' מלפניו ייראו למען  יצוריו יד עליהן  ישלוט שלא  ה

" אמר זה על איןוההמלטה. עליו לעולם , יהיה הוא  האלהים  יעשה אשר כל כי  ידעתי 

הפיסול )78. לחכמת (עדות "הועד" כאן לקרוא שיש אפשר
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מלפניו  שייראו עשה והאלהים לגרוע , אין וממנו יד)"להוסיף ג , אצלו (קהלת כשנזכר ולכן .

" שלם ."מעשה ית' היותר היותו וגם ויצירתו הדבר בריאת  שכולל ידוע  ,

ד'

È˙��Â·˙‰ במאמר לבד עשיה, או בריאה נכתב דבר בכל כי  הימים , ששת  במעשה

דשאיה, הארץ בהדשאת  הרביעי ובמאמר לימים, המים והקוות היבשה בהגלות  השלישי 

ואם הללו. מלשונות  אחת  בהן  ניכרו שלא  ועציה ועשויים79עשביה ויצורים ברואים הם  גם 

בינה  מקום  וזה הדברים. שאר שדברנו 80ככל הטעם  שיעלה ואחשוב דבר. של טעמו לדעת

ב  השם מעשה כל שבהיות לאדם"למעלה יד תפיסת ואין  אפשרי  היותר השלמות על ה

שכאשר  להודיע אלהים , שעשהו או שבראו אחד כל על כתוב כן  על לגרוע , או להוסיף

גרעון . או תוספת  יקבל לא יהיה, כן עשהו

ÏÓÚע גרעון או תוספות מקבל להיות בתחלה שנעשה מעשה וכל וחכמתו י"האדם

" בו נכתב לא אדם, "בריאה בני ולא  ""עשייה " בו כיוצא  על אומר היה שאם  אלהים. "ויברא 

אלהים" "וייצר או אלהים" אפילו "ויעש  בו לשנות  עשה כבר אשר המלך אחרי יבוא  מי  ,

וטל  וגשם  וברד ואש רוח תוצאות  בו אשר וכל הרקיע  כי התבונן ועתה מחט? פי  כמלוא

או  להעדיף מהן באחת  אדם יד שתשלוט  מבלי יוצרם, כרצון תמיד נוהגים  וכיוצא  וכפור

" נאמר כן על ממנהגו. דבר לשנות  או הרקיעלהחסיר, את  אלהים ז)"ויעש א, וכן(בראשית .

בהן שתשלוט מבלי  יוצרם  להם  שנתן החוק כפי נוהגים  כולם  ומועדיהן, אותות  המאורות,

" עליהן  גם נאמר שהן  ממה ולהחסיר להעדיף או חוקותיהן  לשנות  הן אתיד, אלהים ויעש 

הכוכבים ואת  וגו' המאורות  טז)"שני  א, והעוף (שם במים אשר לחיה ונפש הדגים  מיני וכל .

עליהן; חדש  מין לחדש או בהם , שיצר ומנהגיהן  טבעיהן  על לגרוע או להוסיף אין למינהו,

" בהם גם למינהו נאמר כנף עוף כל ואת וגו' הגדולים  התנינים את  אלהים א,"ויברא (שם

עליהןכא) להוסיף או שהן  ממה לשנות שאין האדמה, ורמש  והבהמות החיות מיני וכן .

" נאמר האדמה מינין רמש כל ואת  למינה הבהמה ואת למינה הארץ חית  את אלהים  ויעש

כה )"למינהו  א, .(שם

‰ÓÂ„Â אחר מין  להוסיף ולא  בנשמה, הן  בגוף הן  שהוא, ממה לשנותו שאין האדם  להן 

" בו נאמר אותם עליו, ברא  ונקבה זכר וגו' בצלמו האדם את אלהים כז)ויברא א, מה (שם  .

ב  השם כשעשה והיבשה, הים  מעשה כן  בארץ "שאין עמוקים  מקומות פלא דרך על ה

" אמר לא יבשה, יהיה והנשאר המים  בה "ויעששיכנסו או אלהים" שהניח ויברא  לפי  "

הים מי להביא גדולות חפירות  חפרו רבות  פעמים  שהרי לגרוע . או להוסיף האדם  לכח 

למרות 79.

יב 80. כח, איוב ע"פ מליצה
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מה  עליהם  לבנות כדי מים  שבהן מקומות בעפר יסתמו ולפעמים היבשה, במקומות

ואם להם. הצמחים81שיצטרכו לזה דומה אדם. ידי תפיסת  בזה יש  סוף סוף הוא, מעט 

ב  השם  והניח  פרי  עושה מתולדתן ,"ועץ הפירות  ולׁשנות פרחים  להוסיף האדם לכח  ַה

בתחלה  שהיו מתולדתן, משונים פירות  ומגדלים  מינו בשאינו מין האילנות  מרכיבים  שהרי 

" אמר לא אלה על גם  כן על האדמה. עבודת  לבעלי כידוע  בפרחים וכן "ויברא למיניהם ;

" אלהיםאו מינו?"ויעש בשאינו מין  כלאים להרביע יש ובהמות  חיות גם  תאמר ושמא .

מתעברות שאינן  יועיל לא זה שנבראו 82כל מאותן משונה מין  מולידות שאינן  שכן וכל

המשנה  חכמי  על הוקשה זה כי לדעתי וחמור, סוס  מכלאים  שתולדתו הּפרד נשאר ֶֶבתחלה.

ששנינו כמו בראשית ימי  בששת נברא  פרד שגם סוברים  מהם  יש פ ולכן  עשרה ה )"(אבות

אם כן אומר היה ולא הפרד. אף אומרים ויש וכו' השמשות בין שבת  ערב נבראו דברים 

" מליצת לחצתו אלהיםלא עשהו?ויעש לא אשר את לעשות  המלך אחר יבוא  ומי  וגו' "

שנעשו  למעשים  דומה מעשה מכלאים  הפרד תולדת  שאין סוברים עליו החולקים  וחכמים 

נפלא. והענין כידוע . פרד מוליד אינו והפרד מולידים  שכולן בתחלה,

ב' פרק
א'

˘È" שרש שאין הנוסף,עשה להתבונן  ובכבד הכבד בבנין "83" שנאמר בקל למד וכמו " ַָ

ובכבד  לעצמו, והאכיל,84כשלמד אכל וכן  אותו, ׁשלמד סבה היה בעבור לאחרים . ִֵֶכשלומד

" לומר אפשר היה כן  שני. במאמר שבארנו וכשסייעעשה וכמו בעצמו, הוא  כשעשה בקל "

כבד? בבנין  נאמר זולתו שעשאו וכיוצא בנין85בדבריו כל כי  דומים, הדברים שאין  דע 

" שנאמר וכמו הוא, לא  לזולתו הוא לפועל היוצא  לשמעוןכבד למד שמעון"ראובן  הרי , ִֵ

" לשמעוןהלומד. האכיל ""ראובן לומר אפשר אי ולפיכך ראובן . לא האוכל שמעון  "למד ,

בעניןאכל " וראשונה בעצמו פעל לא  וראובן ראובן, פעולת  על יורה הקל כי לשמעון , "

הלמידה  לשמעון  סּבב אשר שהוא להורות  הכבד לבנין  אנו וצריכין  כלום . ואכילה ִֵלמידה

" בשרש כן שאין מה האכילה. שהוא "עשה או מבלי  אפשר אי חדש למעשה סבה שהיה כל ,

הצריכין האמצעיים  לו שיכין  בדברים לעשות  זולתו שהסית תאמר שאם עשה, עצמו

הוא, מעשה שפתים  עקימת  ואפילו מעשה, הוא  הדבור גם כי  עשה. הרי  ההוא , למעשה

הקל. תמיד יאמר ולכן

למרות 81.

חולין82. על  רש "ש עיין אבל יט . יט, ויקרא על ברמב"ן משמע וכן  כד א, בראשית ספורנו , עובדיה ר' כתב כן
זה  על  הקשה ע "ב עט

ח'83. ישעיה על עזרא אבן  ר "א כתב כן לאחרים, "מפעיל " הוא הנוסף  כבד "פיעל ", הוא כבד

לימד 84.

"ע ׂשה"85. נאמר  לא מדוע שואל  ִָרבנו 
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Â‰ÊÂ" הכתוב פירש עושה אשר היה הוא שם  עושים  אשר כל כב)"ואת  לט , (בראשית

פיו  ועל עליהם המצוה היה הוא  עושים היו שהאסירים והמלאכות  העבודות  כל ַכלומר

ויפה  שעשו. למעשיהם וסיבה עצמו בפני  מעשה שהוא  בדבריו עושה היה הוא  והרי  עשו.

ז  אונקלוס ""תרגם עושה ל  היה ""הוא  מתעביד : הוה ."במימריה

ב'

‡ˆÂÈ" שם כי  "מעשה מזה ושרש כוללתעשה " הלשון בכל מלה אין הכל, כולל "

" מלת  אם כי  בחמרים  הן ּבׂשכלים הן שישתנו כולם  על "עשה השינויים  יאמר בחמרים  . ְִִָ

מפעל  תנועת או אצבע  רמיזת  או שפתים  עקימת  על ויאמר כולם. ושמים  ארץ התהוות 

ועל  כולם ' ונשמות  מלאכים התהוות  על יאמר ּבׂשכלים וכן מועיל. תכלית  ללא ְִִֵֵָָקטן 

שאמרנו וכמו האדם. רוח על העולה קטנה ב)מחשבה סעיף א אלא (פרק  מעשה שאין 

הספסל  מקום  שנוי כמו קטן או היה, שלא  אחר העולם התהוות  כמו גדול יהיה שנוי-מה,

עלות כמו קטן או היו, שלא  אחר נשמה או מלאך התהוות  יהיה וכן  הראשון, ממקומו

לפי מדבר מעשה באיזו מענינו למד להיות  צריך ותמיד היתה. שלא אחר בנפש, מחשבה

" שרש  כמו דבר, בריאת  אינו עצמו זה שכן"ברא ששרש  וכל היה. שלא  או שהתהוה דבר ,

" שרש  זה על ענינו "עשה שיאמר שאין באצבע  רומז או הספסל מניע על גם  יאמר אבל .

" שרש  וכן מאין . יש וכל "יצר בריאת  הדברים, מן  בדבר פנימית או חיצונה צורה שנתן  ,

" שרש זה על שנאמר כלל "עשה שכן  על כן  ואם  הדבר. צורת  המשחית על גם  יאמר וכן .

" לשון יפול ושבחמרים  שבשכלים וההתהפכויות לשון"עשיה התנועות  כולם  על יפול ולא  ,

ויצירה " מהדברים .בריאה בנקל שתבין  כמו "

¯Á‡Âהן דבר נברא  טרם  כי  היש , אל האין צאת  שהיא הבריאה היא  הכל שעיקר

מעשים דבר בכל יש  היש , אל כשיצאו אבל עשיה. שום יתכן לא בתחתונים הן  בעליונים

" חתם הימים  ששת  מעשה כשמספר כן על ברא רבים, אשר מלאכתו מכל שבת בו כי

לעשות ג )"אלהים  ב, ז (בראשית  המקרא  מפרשי בו מדברינו."שהתקשו ענינו והתבאר ל

הדברים בריאת כי  רבים , מעשים  לעשות  היש אל האין מן אלהים הוציא  אשר והכונה

שאמרנו. וכמו מספר, אין  עד מעשים  אחד כל שיעשה היתה

Ì‡Â רד אמר לזה ז "קרוב בשרשיו "ק לעשות"86ל אלהים ברא "אשר פירש : לעשות"

בראשית ימי בששת  מהנבראים  ומין מין  כל ברא הוא  כי כלומר ואילך, ההוא מהיום

העולם ימי  כל עוד במינו אחד כל ומחדשים הם  עושים [עכ להיותם  הזה "" הדבר כונת  ל].

כי יותר, הרבה כולל אנחנו שאמרנו מה אבל דור. אחר דור הנבראים  השתלשלות על לבד

עשה 86. ערך.
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ועל  הזה. הנברא מעשה הם  שכולם  נברא, כל שבכח  וההעתקות  השנויים כלל על כוונתנו

ומין מין לכל וכן  באלה. כיוצא ורבים ישן ירוץ גועה אוכל מושך הולך השור [משל] דרך

האלו  המעשים כל שיעשו זה ולתכלית  הן. מעשים  וכולם  רצוניות, וקצתן הכרחיות , וקצתן

כמו  האין, מן  הזה היש כל אלהים וברא  מטה, שוכני  הן  מרום, שוכני הן להן , שהוכיח 

" ומלת למ לעשותשאמרנו. [אות ] עם מקור בכל "" לכ 87ם"ד בענינו כמו ודומה [החושים ] ל

לאכול " לפניו לג )"ויושם כד, "(בראשית  כן אכול. למען דברים  לו והכינו אלהיםׁשׂשמ ּו ברא  ֶָ

במציאות .לעשות עתה שהם כמו כולם , המעשים  שיעשה בשביל יעשה, למען  "

ÔÎÏÂשאינן אותן  הן  השמש , תחת שיתחדשו והתמורות השנויים כלל על לדבר כשירצו

להם אין לזולתו, או לעצמו שיעשה בבחירתו התלויין  אותן והן  האדם בבחירת  תלויות

" מלת  אם  כי כולם  את בה לכלול ו מעשה מלה זה "מעשים"" לשון בקהלת כתוב זה ועל .

כולם החמרים והן  השמש. תחת הנעשים  הדברים  כלל על מדבר שהספר לפי רבות  פעמים 

מהן , מאחד שיתחדש  ותנועה תנועה שכל והצמחים , ובעלי -החיים האדם הזה, שבעולם

הן לזה וכדומה והצמחים  ובעלי-החיים  האדם צמיחת  כמו הכרחי שינוי או תנועה והן

" עליהן  יאמר לכל כאשר והכל רצוני , שינוי  או ומחשבה "מעשה תנועה מחשבה כל וכן  .

" לשון עליו יאמר רע  או טוב מציור עלותה יהיה החושב ברצון  בנפש  ,"מעשה שתתחדש

" אמר הענין ומזה שאמרנו. נעלםומטעם כל על במשפט יביא האלהים  מעשה כל את כי 

רע ואם טוב יד)"אם  יב, "(קהלת  מלת חמריתמעשה וכולל ותנועה, שינוי  כל שאמרנו מה "

טוב  עליה לגמול במשפט האלהים יביא  חייו, בימי אדם  מבני אחד כל שיעשה שכלית, 88או

ב  השם כי מעשה שבאותו הנעלם  כפי  עונש, במאמר "או שפרשנו וכמו לב תעלומות  יודע  ה

ב  השם  והכל רע ."שני. אם  המעשה טוב אם יודע , ה

ג'

ÌÏÂ‡Â" לשון  עליו,עשיה שיאמר מורה שהשכל מלבד חומר, מופשטי דברים על גם "

" כמו בכתוב, מצאנוהו מהם, הנבדל שינוי על יפול חמרי שינוי  על שיפול אניכמו ונשמות

טז)"עשיתי נז , "(ישעיה הזאת, הנפש את לנו עשה טז)"אשר לח, כל (ירמיה על יאמר וככה .

את שעשה עליו נאמר טוב, לצייר לבו ומרגיל הרעה מדרכו השב כמו בנפש שיהיה שינוי 

" זה על וכאמרו ישראל?לבו. בית תמותו ולמה חדשה, ורוח חדש  לב לכם (יחזקאל "וע ׂשּו ֲַ

לא) "יח, ׁשנינ ּו זה ועל המעשה , אלא  עיקר המדרש פ "ולא  המדרש א)"(אבות גם  (סנהדרין . ִָ

א) "סה, מעשה . הוי שפתים  עקימת  בו שיש  "מעשה באמרו אבל שאמרנו. כמו המדרש" ולא

ש"עיקר  למדים ורוח מעשה ", חדש לב שהן המדרש , פי על בנפש שיתחדשו השינויים הוא "

הם . עשיות  כולם בפועל-כפינו, המצוֹות  מעשה וכן  הנפש , תיקון שהוא  חדשה

מ'87. ל ' כ ' ב' השימוש אותיות

שכר 88.



ב' פרק - עלל  פעל  67עשה

ד'
˙ÂÈ‰·Â בכל להתחדש  אפשר שהן וההעתקות השינויים  כלל על זה שרש הנחת

ב  היוצר בהם שנתן  הכח  ידי על כולם הכרחיים"הנמצאים השינויים  יהיו בין  מראשית , ה

" לשון ׁשיאמר מזה נדע רצוניים, הרצוןעשיה או בעלת  נפש  בהן  שאין  הגולמים  על גם  " ֵֵֶָ

נאמר  הממולח ועל זאת . עשה הדבש  כי נאמר המתוק התבשיל משל דרך על והמחשבה.

שנה שנה השדה היוצא  הזרע ועל מעשה-המלח. כב)שהוא  יד, מעשה (דברים שהוא נאמר

ב  השם שברא אחר כי  דבר בכל וכן זאת. עשתה שהארץ או הדבש"הארץ, האין  מן  ה

השנויים שהן מעשיו את  עושה מראשית , לו נתן  אשר בה] [אשר וכל והארץ והמלח

וממלחו. בו מתערב וזה וממתקו, במאכל מתערב זה שברא , כפי מחדש שהוא וההעתקות

תחת ויביא שיצמח  עד בה הנזרע בזרע כחה שופעת כיוצא 89ובארץ כל וכן  סאה, עשרה

" כתוב זה על לקמציםבזה. הׂשבע  שנות  בשבע  הארץ מז)"ותעש  מא, "(בראשית  ועשת, ַָָ

השנים לשלש התבואה כא)"את  כה , השרש(ויקרא להוציא  צורך ואין  מאד ברור והענין  .

רד  שאמר כמו מפשוטו, ז "הזה ב "ק וקנין ,שרשים"ל אסיפה פירושם  אשר מהם  שיש "

" הארץ כמו מז)"ותעש מא, "(בראשית  בחרן, עשו אשר הנפש  ה )"ואת  יב, "(בראשית  עשו ,

הזה  החיל את  יז)"לי  ח, עושה "[עכ (דברים הארץ אחד. ענין כולם  [אלו] ולדברים ל].

" בה. המוטבעים  הזה מעשיה החיל את לי עשה ידי  ועוצם  יז)"כחי  ח, ואיננו (דברים 

ידי ועוצם  כחי שהן  לי , טבעיים שהן שעשיתי מעשים  ידי על אבל וקנין , לאסיפה מיוחד

במלאכות שעשיתי  אדמתי , וחרשתי  שרכשתי  משל, דרך על הזה. והכבוד העושר לי  בא 

לעשותן שיכולתי המעשים  אלה בהן . להרויח סחורות לקנות שבינותי  בהרים , שחצבתי

דבריו  שיכלכל ידי  על חיל עושה שהאדם  אמר וזה הזה. החיל את  עשו בי  הנטוע בכח 

ב  השם מאת  הללו המעשים יכולת  בהן שנטוע עצמו הכח  כי שיזכור צריך אבל ה "בכחו.

ב  השם  ובחפץ לו, ב "הוא השם  חפץ לא  ואם חיל. לעשות בכחו להשתמש יוכל ה "ה ֵָ

יצליח. לא  בו ישתמש ואם  בו, להשתמש יוכל שלא  רעים, מקרים  שאר יקרנו או יחלה

" שאמר חיל וזהו לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיך ה' את יח)"וזכרת ח, הוא (דברים

וזה  אלה. מעשים  בו לעשות  שתוכל רגע  בכל אותך השומר והוא  הזה, הכח  בך ברא 

ונפלא. אמת פירוש 

ÔÎÂ"בחרן עשו אשר הנפש ה )"ואת  יב, "(בראשית שהוא עשיה נזכר מוכרח ואינו סתם , "

דבר  כל על כי אחרת . עשיה שהוא  אפשר אבל כספו קנין  ושפחות  עבדים אסיפת  על

" לשון  בו יפול רז "עשיה ושנוי -מה אמרו ויפה יד)ל". לט, רבה שגייר (בראשית  תלמידיו שהיו

" כמו הנפש  תיקון והוא  השכינה, כנפי תחת  הזאתוהכניסן  הנפש לנו עשה (ירמיה "אשר

טז) לו,לח, קנויין עבדים  היו שמקצתן  לפי  לכך ביתו אנשי על ידבר פשוטו כפי  ואם  .

דרשה  אליו באו ומקצתן  וכיוצא, ורעיו אוהביו "90ומקצתן  כלל דרך על אמר זו דרך אשר על

הנזרע 89. הזרע

דרשותיו90. לשמוע
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ובמתק "עשו  חכמתו בדברי והאוהבים  והרעים בכסף קנה העבדים עשית  היה שבכולן ,ִֵ

דבר. עשה בכחן  וכיוצא  שפתיו,

ה '
‰ÓÂ„" כתוב צפרניה לזה את ועשתה ראשה את  יב)"וגלחה כא, "(דברים "עשיה נכתב

כי והפוכו. דבר על נופל זה שלשון אחר הזאת ? העשיה היא  מה יודעים  אנו ואין  סתם,

שבארנו כמו שעשה יאמר המחריבו ועל שעשהו, יאמר בית  הבונה ב')על א' כאן(פרק וכן  .

שתעשה  לומר ואפשר צפורניה; שתקוץ והוא החתיכה, מעשה בהן  שתעשה לומר אפשר

וההצמחה. הגידול מעשה דבר?91בהן עושה אינה היא שיצמחו, הכוונה אם תאמר ואל

" בניני  גזרות כי  שאלה זו "עשיה אין  כמו ההכרחיים  הדברים על גם  הם הארץ " "ותעש 

מז) מא, ממעשה (בראשית הוא צפרניים  גידול וכן בטבעה. הארץ ממעשה שהצמיחה לפי

" אמר ויפה בטבעו צפרניה האדם את  שאםועשתה הוא שכן וכל טבעה. כפי שתגדלם  "

האשה  צפרני  גידול על שכן  כל תבואותיה, שעשתה יאמר הרצון בעלת  שאינה הארץ על

" זה על שיאמר אותם, תקוץ תרצה פשוטו ועשתה שאם באמת  זה והרי לגדֹול. שתניחם "ְִ

בהן שתעשה אחר מעשה על אלא הטבעית  הצמיחה על נפרשנו לא  שאם מקרא. של

וכיוצא  צבעים במיני לצבוע  או אותם  לקוץ אם  בהן , תעשה מה סותם הכתוב הרי  בידים,

כי אחד, מענין  שבכתוב המאמרים  לנו שיהיו כן  לפרש ראוי  אחר מטעם וכן המעשים. מן 

האשה ראש  שיער צפרניה(נאף)גלוח  צמיחת וכן לה הוא נפרש(נאף)[נוי] ואם לה. [נוי ]

מלתועשתה " כי למדתיך לנוי. והשני  לנוולה הראשון  המאמר יהיה אותם, שתקוץ "

כמו ועשתה " הצפרנים, גידול וזוהי אדם , מלאכת מעצם  בה שאין  הטבע  מעשה כוללת  "

הארץ " וע"ותעש הצפרנים, קציצת  וזהו אדם ידי  מעשה וגם התנאים". מחלוקת תבין זה י

תקוץ. אומר אליעזר ר' תגדל. אומר עקיבא ר' צפרניה את  ועשתה בספרי  שאמרו זה בפסוק

" לדבר ׂשפמֹווראיה עשה ולא רגליו עשה כה )"(שמו"ולא יט, נחלקו,ב במה מדברינו ותלמד . ְָ

רש עשה ויפה המלה. בפשט יותר נראים  עקיבא  ר' ז "ושדברי  שתפס "י לחומש  בפירושו ל

כן . אונקלוס  דעת  וכן שתתנוול. כדי תגדלם  צפרניה, את ועשתה ופירש עקיבא  ר' שיטת 

" שלשון  קיים הכלל כי  מכרעת אינו אליעזר ר' שהביא  שינוימעשה והראיה כל על יאמר "

גידול  מעשה ויהיה הנוול. על מקומו לפי  ענינו וכאן והפוכו. דבר ועל רצוני, או טבעי

עשיית סיפור מעשה [כמו] ויהיה ההתייפות . על ענינו וכפי  הטבע, כפי  הצפרניים

ז "ורמב 92השפם . עמד "ן לא  גדולה, ראיה היא אליעזר ר' ׁשראית החומש  בפירוש שאמר ְְֶַָָָל

השורש . הוראת תוכן  על

ÔÎÂ" בתורה שכתוב הסתום, המקרא  בפשט  הספיר,נבין  לבנת כמעשה רגליו ותחת

לטהר  השמים  י)"וכעצם כד, "(שמות מלת  שאין מאבןכמעשה . הנעשה מלאכה מעשה על "

ע"א 91. מח יבמות עקיבא, ורבי אליעזר רבי בין  בפרשנות מחלוקת באמת וזו 

הנ"ל 92. שאול, בן  מפיבושת מעשה
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ראב  מזה שהוכיח  ז "ספיר, ""ע לומר טעם מה כן  שאם  לובן. לשון לבנת שאין  ?"כמעשה ל

" לומר ראוי ""כמראה והיה אבל "לבנת. והנה לבנה. מלשון הספיר " ספיר לבנת אבן כמו " ְֵָ

יחזקאל כו)שראה "(א, ולדעתי  כסא. דמות שהוא הנבואה כילבנתבמראות  לובן , מלשון  "

" ומלת  והטהרה. הנקיות על הלבן [הכוכבים]ספיר מראה המראות כעין השחור הדבר על "

"93הנוצצות . בחכמה כמו שחקים יספר לז .)"מי לח, הטובות(איוב האבנים מן אחד גם ונקרא 

ידי"ספיר " למעשה שצריכין חפץ אבני  שאר כמו לא ונוצץ, שחור הוא שבתולדתו אולי ,

וניצוציו  עבר לכל שיזהיר ומשופר מאד הלבן האבן מטבע והנה ס ּפירתם . יראה טרם ִִֵֶֶַַָָָָָא ּמן

ישראל אלהי רגלי  תחת שראו מה דמה וכן  העין . למראה י)רבים כד, .(שמות 

¯È·Ò‰Ïהלבן האבן לזהר דומה בעולם זוהר שאין לפי  זה משל ידי  על שומעת לאוזן 

אמר  הספיר באבן הנטועה הזאת הטבעית הפעולה ועל השמש, עליו כשיזרח  המסופר

" ממה "כמעשה מלת זה ותבין  ספיר. מאבן במלאכת -מעשה העשויה לבנה מעשה על לא ,

שני משל נכתוב וההברקה, הזוהר לענין הזה הנכבד הדמיון שנכתב ואחר למעלה. שדברנו

הטהרה. שום94על בתבל אין  והנה גרוע. דבר שום  תערובת  בה שאין  היא שהטהרה

בו  יש ממנו, למעלה שהוא הזך האויר שהוא  הרקיע ואפילו עירוב, מכל טהור דבר-מעשה

השני ביום  בראשית במעשה הכתוב קרא ואותו לעין. נראים שאינם  רבים  אדים תערובות

שמים" לרקיע  אלהים  ח)"ויקרא א, "(בראשית  בשירו המשורר קראֹו מעל וכן אשר והמים  ְָ

ד)"השמים קמח, "(תהלים כי  השמים . עצם זה אין ממש ,עצםאבל הדבר על יאמר "

" המחקר חכמי שקראו העליונים  למים  ממעל שהן אותן  הן  הגמורים  95"אתר והשמים ֶֶ

כעצם היה רגליו שתחת  באמרֹו הטהרה המשיל ואליהם  תערובות, מכל מאד טהור שהוא

הטהרה. לענין  השמים

ÔÎÂ" ומעשהו הנער משפט יהיה יב)"מה יג , ז (שופטים  יונתן  ""שתרגם דחיל יהא ֵַמה

ליה  נעביד ומה רש"לרביא דבריו העתיקו וכן  ורד ". ז "י כי"ק הלשון , פשט  כפי  ואיננו ל.

הנער " "משפט  כמו בהן, שינהג הנער מנהגי הם המלך " משפט יהיה זה ח,"(שמו"ויאמר א

ז יא) יונתן  ""ותרגם  דמלכא ל נימוסא יהי דין  ""ואמר וכן עלה . אשר האיש משפט מה

ז)"(מל "לקראתכם א, ז ב תרגם שם ""וגם  לקדמותכןל דסליק דגברא  נמוסא נפרש"מה ואיך .

" מלת לפרש  רחוק ויותר לנער? שראוי  הדבר יהיה מה מנוח ששאל "ומעשהו פה מה "

ליה  מה "נעביד עצמו הוא  לנער שראוי  מה ועוד הנער. על שם והכינוי לו, נעשה מה ,

אחד. ענין הכל כן ואם עמו. לעשות שראוי

Ï·‡ מה לדעת  נפשו נכספה המלאך אליה ׁשדּבר מה אשתו מפי כששמע שמנוח ִֶֶיראה

גדולתו  וברוב חכמתו בגודל לעשות  בטבעו כחו ומה ומדותיו, מנהגיו מה הזה, הנער יהיה

דהה 93. שחור  ולא ונוצץ , מבריק  שחור כלומר

לטוהר"94. השמים "וכעצם

העולם95. חלל  כל את ממלא זה גאז המחבר בתקופת חוקרים  של ההשערה לפי גאז, בצורת חומר
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" אמר אלה שני  ועל להיות . העתיד את  לדעת התאבים כדרך וכיוצא , הטוב מה ודיבורו

הנער  משפט  ולכןיהיה כהוגן , שאל ולא  חייו. בימי  לעשות וטבעו כחו ומעשהו, ונמוסיו "

" ּתׁשמר הׁשיבֹו האשה אל אמרתי  אשר יג )"מכל יג, את(שופטים לדעת  לבקש  לך מה כלומר ֱִִֵָ

אלא  דבר צויתי  אותך ולא למצותיו. לשמוע  אלא  לך ואין  הזה? הנער עם ה' יעשה אשר

על  לישאל שוב השם אל מנוח כשהתפלל אבל לה. אמרתי  אשר מכל תשמר שאשתך

ומעשהו... הנער 96משפט 

ו '
ÔÎÂ ר שאמר כמו תקוץ לשון  שעשיה שאמרו לשון  בעלי לדברי צורך ז "ד אין  בשרש"ק ל

""97זה  זה מענין  נמלטו אותו ולא לעשות ז)"וימהר יח, וכן(בראשית  אותו, לתקן  שפירושו

השבת" יום את טו)"לעשות ה , "(דברים וכן  ולשמרו. רגליו לתקנו עשה כה )"(שמו"ולא  יט, ,ב

צפרניה " את יב)"ועשתה כא, תיקון(דברים  פירושים [עכ וכולם מלת"" תהיה ואיך ל].

אבל עשיה " המתוקן. הדבר את  המעות על לפעמים באה והיא התיקון על בעצמה מורה "ְֵַַ

" הוראות  שאין שיתחדשעשיה האמת אפשר ואי גדול, או קטן המתחדש, השנוי  על אלא  "

שפתים ועקימת הספסל ותנועת אצבע , הרמת כי שהיה. שנאמר מבלי ממה דבר שום 

והשפתים במקומו שוקט והספסל מטה, לצד האצבע היתה שהתחדשו וקודם הם, שנויים

גדולים . דברים  כשיתחדשו שכן וכל בנפש, שנוי  הוא חושב מחשבת כל וכן תנועה. בלי

ÔÎÏÂ" לשון  יאמר גדול או קטן שנוי  המנהג "מעשה על כפי  ויהיה שיתחדש דבר ולכל .

הבשר  משל, דרך על עצמו. בפני  שנוי אחד וכל רבים , אמצעיים צריכין  אדם בני  בין  שנוהג 

וישים אש, ויבעיר מים בו ויתן בו, לשומו קדרה ויכין  וימליחו ידיחו לבשלו שרוצה החי 

האמצעיים להזכיר שלא  המדבר שמדרך אלא דבר בכל וכן  רבים . שנויים הרי עליה; הסיר

" במלת  יכלול כולם ואת  לכל. הם  ידועים כי בעניןעשיה האלה, שהתחדש מה שכל לפי "

שלקח  וכשיאמר הוא . עשיה הכל השלחן, על להעלותו ראוי  תבשיל שנעשה עד ההוא 

התחדשו  ההבאה עד הלקיחה שבין ידענו לאכול, השלחן  על והביאֹו לעשותו החי הבשר

" וזהו שזכרנו. האמצעים אותו ממנו לעשות  וימהר הנער אל ויתן וטוב רך בקר בן  "ויקח

ז) יח, "(בראשית  נאמר לפניהםואחריו ויתן עשה אשר הבקר ובן  וחלב חמאה ח)"ויקח (יח,

" וכן  יותר. להודיע צורך לדורותםואין  השבת את  טז)"לעשות לא, אמר (שמות שכבר לפי ,

" בו למעלה העושה כל כי יומת. מות  מחלליה לכם , היא  קדש כי השבת  את  ושמרתם

ההיא  הנפש  ונכרתה יד)"מלאכה לא, בלבו (שמות  הזה היום  לקדש האדם  שצריך מזה ידענו

לקדשו  גם  מלאכה, כל בו מעשות  עצמו ולשמור מעסקיו בו לפסוק הימים , מכל ולהבדילו

" ולקראו היין על קודשבפה שכבר מקרא  ולפי וחדשות. שנויים הם אלו שכל בזה, וכיוצא  "

" השבת  להם שיהיה רק זה בפסוק הוסיף ולא  במקומם הדברים  עולםנתפרשו "ברית

לפענח 96. שקשה מלים  כמה בהמשך  יש כאן

עשה 97.
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טז) לא, ישראל(שמות  בני ובין בינו יז)ואות  לא, שבמחשבת(שמות  הללו השינויים כל ְַָוכלל

" וכלשון הענינים  כל ובפועל השבתהלב יום  את עשוי ,"לעשות  השבת אלה כלל ידי שעל ,

התבשיל. מן  שהבאנו למשל דומה

ג' פרק

·Â¯˜קרויים וכיוצא ההצמחה כמו הטבעיים שהמעשים הקודם, בפרק שדברנו למה

ודבר "מעשים" דבר כל מטבע והמתחדשים הנולדים  הדברים  כלל להזכיר הכתובים  נוהגים  ,

" "מעשיםבשם יקראם האדם  קניני וכשיהיו ממש ,מעשים" ידיו מעשה שהם בעבור לא "

ומעשהו... השולחן  מלאכת על שיאמר 98כמו

‡Ï‡" צמיחתמעשה כמו אדם  יד תפיסת בהם  שאין  ושינוייו הטבע  מעשה על "

והכנוי בעלי-החיים . טבע מעשה שהן  והבקר, הצאן  והולדת השדות , מעשה שהן התבואות

"מעשיו " או השנוייםמעשיך " וכל האדם  של הן  האלו והבקר הצאן  או כשהשדות "

" המין  ומזה להפסדֹו. או הזה האדם  לשכר מגיעים בהן מעשיך שיתחדשו ּבּכּורי הקציר וחג ְְִֵֵֶ

השדה  מן מעשיך את באספך השנה בצאת  האסיף וחג בשדה, תזרע  טז)"אשר כג, (שמות

ידי שעל שזרעת , ממה בהם  שהתחדשו שדותיך, מעשה בכורי  הוא  הקציר חג  כלומר

" המה. לך המעשים  ואלה התבואה. להוציא מעשיהם  השדות עשו האסיף הזריעה וחג

מעשיך  את שלך."באספך  והם  שדותיך, שעשו והפירות  התבואות ,

מעשהו ‡˙" לכל תבניתו ואת המזבח י)"(מל "דמות טז , בו,ב שנעשו המעשים כל עם 

דבר  כל כי  ותבניתו דמותו מהם שלח שלא דבר השאיר לא  לנוי, שעושה אּמן  מעשה ָָוהן

" יקרא  קטן ושינוי -מה.מעשה היותר " ִֵָ

ÔÎÂ" בכרמל ומעשהו במעון ב)"(שמו"ואיש כה , ושדותיו א במעון היה ביתו כלומר

" וכן  בכרמל. היה והבקר והצאן וולדות  והפירות התבואה לו שעשו זקןומקנהו איש  והנה

השדה  מן מעשהו מן  טז)"בא  יט, מחוץ (שופטים שדותיו לו שעשו המעשים מן שבא כלומר

ואעפ  לקנינ ֹו. וכרמים שדות שם  לו  ושהיו בגבעה תושב שהיה להודיע עמו "לעיר, נהגו כ ְְִָ

סדום אנשי שעשו למה ממש דומה הבית, בעל משפט לו שאין גר איש כעם  הגבעה אנשי 

" באמרם גר כאיש עמו ונהגו ביניהם, תושב שהיה ללוט וישפוט לפנים לגור בא  האחד ָ

ט)"שפוט? יט, "(בראשית  תרגם ויונתן בכרמל . ב)"(שמו"ומעשהו כה , בכרמלא "א ."ונכסוהי 

" השדה ותרגם מן מעשהו טז)"מן יט, חקלא "(שופטים מן  עבידתיה וליהונתן"מן הענין . כפי ,

אחד. ענין הכל

ופיענוח 98. לקריאה הקשות שורות שתי  יש כאן
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ÔÎÂ" ובמעונותיה ארב במו חיה ותבא  מעשהו. אנשי  כל לדעת יחתום אדם כל ביד

ז-ח)"תשכון לז , בעז (איוב נפרש וכאשר סתומים הפסוקים נודיע"ואלה האדם נפש שמות ה

" שם זכר שם  מקום  בהמה חיה שבכל או עוף אליו ליסמך צריך הקשים  בעלי-החיים  על "

" כמו שם -לוואי הארץ או ו חית השדה "" "חית יער " ""חיתו רעה , אמר "חיה אבל סתם99.

זה  מכלל יוצא  מקרא  אין  האדם, לנשמת  שם  "100הוא מקרא  ארב זולתי במו חיה ותבא 

תשכון ח)"ובמעונותיה לז , במארב (איוב החיה התחּבא ּות  על המפרשים  כל לדעת ְְִַשהוא

בענין כן לפני  שנזכר הגשם  מפני ו)לילה אל (פסוק צורך מה כי  בזה נוחה דעתי ואין  .

תשכון" ""ובמעונותיה זה ומה בעת"מעונותיה ? בהם שתשכון  רבות  מעונות  לה יש  האם ?

" כן  על שפירשו מה גם  יחתוםאחת? אדם "כל שם  אין ולדעתי  בעיני . שחר לו אין  "חיה "

" וכן האדם. נשמת על הוא  וגם שאמרו, כולו הכלל מן  אדרשנו יוצא  חיה כל (בראשית"מיד

ה ) והוכחנוהו ט, האדם. נשמת  על הוא  גם  סתם נאמר וזה השדה. חית על שפירשוהו

הוא.(במצרים) שכן לדעתנו.101[במישרים ] פירושם כך בהן עוסקין  שאנו הוא אלו ומקראות

ÂÓÎ ב השם  חתם כן האגרת , בה שיחתום חותם  ידי  על צורה דמות  בכח "שעושה ה

" שידע אדם  מעשהו כל אנשי ב כל היוצר של """ מעשהו ה. המחדשיםואנשי הנבראים הם "

[בעולם] השנויים  ּומׁשנים  עת בכל והברק 102חדשות  והרעם  והברד והגשם והאש  הרוח  כמו ְִַ

ב  השם שברא בהם , כיוצא ב "ואלפים היוצר של מעשיו כולם שעושים לעשות , שחפץ "ה ה

מתבונן הוא כי  כולם  ומרגיש  יודע בו הנטועה הנשמה בכח והאדם  ולהעניש . להיטיב בהן

ב  השם ""במעשה יקראוה ממנו צאתה ואחרי  בגוף בואה טרם הנשמה וזאת כמו חיה ה. "

הגוף, שהוא כזה ועני צר במקום  הדעת העלאת הזאת, החיה הנשמה וביאת שהוכחנו.

עם ומתעסקת  מתדבקת  היא  ואולם  הכוללת . בבריאה גדולות  היותר הנפלאות מן הוא 

נקרא  זולתו עם  לאדם  שיש  והריעות והעסק ביניהן , רבות  מעונות לה ויש העליונים

"חיה"99. אמר

ז)100. ב, (בראשית חיה" לנפש  האדם  "ויהי  מהפסוק זו לפרשנות ראיה יש  שמא

מקצת 101. וכך ע"ב) קה עמ' ,1868 ליק מהד' בראשית, (על  שפר " ב"אמרי לדבריו  כאן  רבינו כונת כי אפשר
זה  חיה', כל  'מיד עצמו, החונק להביא וגו ' דמכם' את 'ואך רבה: בבראשית שאמרו רז"ל  "מדרש  שם: מדבריו
בא  ולדבריהם  ע"כ . חבירו " את להרוג אחרים את השוכר  זה אחיו', איש  'מיד להורגו , לחיה חברו את המוסר
ע "י או חיה, ע "י  חבירו הרג  או  עצמו , את שהרג  הן שמים , בידי שעונשן רציחה מיני כל על להזהיר  הכתוב
עצמו את ההורג זה האדם ', דם  'שופך אמר  ואחריו זה. מפסוק ולמדם  בהלכותיו  הרמב"ם  והביאם  שכיריו .
כי חושב והנני וכו'. וכו ' מאד מתוקן  והסדר  דין. בבית מיתה חייב שהוא ישפך' דמו  ו 'באדם שליח, ע "י  שלא
בכתובים, 'חיה' מתוארת היא כי  האדם , נשמת היא אבל  השדה. חית או רעה חיה איננה זה שבכתוב 'חיה' מלת
ג ), קמג , (תהלים  חיתי ' לארץ  'דכא ח),' לו , (איוב בקדשים " 'וחיתם  כח), לג , (איוב תראה' באור  'וחיתו כמו 
ארחיב  לא הכתובים  בפירוש אבל  וכללים . דברים בזה לי ויש יט ). עד, (תהלים לנצח' תשכח אל ענייך  'חית
בעלת  ושהיא לגוף, חוץ  חיה היותה על  יורה יקר , תואר  האדם  לנשמת "חיה" שם  כי אשמיעך  זאת רק בדברים.
בחיים ודבקה בגוף עדן בהיותה גם  מהגוף . הּפרדה אחרי להּתאר  ראויה וכן  עליונים . בחיים להדבק  ְְִִֵָָָהכח

[עיי "ש ]. וכו' ותאוותיו הזה עולם  הנאות עם קשר להן  שאין  המחשבה ּות ובזּכ בחכמה ַעליונים

האדם102. יד בשליטת שאינן טבעיות, לתופעות מתכוין  רבינו
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בעז שכנות" שנבאר כמו """ כמתמיה השיר בדרך אמר זה ועל במקומו. שחתוםה האדם זה

ע הוא הדעת  דמות ולמארב "בו לגור והשפל הקטן הגוף שזה ארב, במו חיתו שבאה י

מרום שוכני בין הרבים  במעונותיה תשכון היא  כך ואחר החיה, בו ."שתבא

"ÒÏÙ כיס אבני  כל מעשהו ליי', משפט  יא)"ומאזני  טז , המפרשים(משלי פירשו בזה גם  .

" כן  וכיוצא . ליטרא  וחצי  ליטרא כמו משקלות מיני  שפירשו, כיס מה אבני כל "מעשהו

זה  ולמעשה כך, זה למעשה ונתן העליונה. חכמתו סוד כפי בצדק דבר כל ביניהן  ֶַָׁשׁשקל

" ולדעתי  משל. זה וכל כיס , אבני  כל אליו שצריכין  ב מעשהו כך, השם על שב הנזכר "" ה

כנ 103לפניו  ליש  צאתם  אחרי  שהתחדשו אחרית ועד מראשית המעשים  ב)ל"והם ב, ,(פרק

" וכאמרֹו לבדו, ה' בלתי להבינו חי כל מלב מאינעלם מעיניוהחכמה ונעלמה וגו' תמצא  ן

חי דרכה כל הבין  אלהים  וגו' וגו'" כ-כג )" כח, "(איוב אמר זה ועל להשם. משפט ומאזני ."פלס 

עשה  כולם ואת מספר בלי והמעשים המאזנים . על כמשפט  ולשקול לפלס יודע  לבדו הוא 

" כתוב וכן  החכמה. כפי  ובמשפט  עשיתבצדק בחכמה כולם  ה' מעשיך רבו קד,"מה (תהלים

במדהכד) תכן  ומים משקל, לרוח נתן  ובצדק מצומצם ובמשקל שיתבאר. איוב "(עכמו פ

כה ) "כח, במאזנים. וגבעות הרים  בפלס  יב)"ושקל מ, ובספר (ישעיה ישעיה בנבואת כמפורש

בקצב  מעשים  לעשות  כח דבר בכל ונתן וצמח , צמח  וכל ובריה בריה כל הכין וכן  איוב.

שלא  אלא שהצענו, ההצעות  ידי על עניניהן  יתגלו רבים  כתובים ועוד הצדק. כפי  ובתכונה

" שרש לפרש  עתה ונבוא  מדי יותר בעז פעל נאריך ה.""

ד' פרק

א'

כיפעל "˘¯˘ אחריו, יבואו ומאשר שקדמוהו השרשים מהוראת  בהוראתו נבדל "

הבריאה "אעפ  ענין  לכנות  ויתכן  שקדמוהו, השרשים שלשה שיונחו מה על יונח  הוא שגם י 

" בשם המעשה או הכונה "פעולה היצירה על יורה כי מיוחד. ענין בהוראתו עוד כולל ;

והעושה  היוצר הבורא  כי חבריו. כן ואין  רעה, או טובה אם  בפעולתו, הפועל אליה ְֵֶַׁשיכון

" לשון עליו לומר שאפשר דרך על דבר ׁשחדׁש אדם בן הוא שעשה בריאה אם כגון בפועל " ִֵֶ

שיע במקום אבנים  השני 104גל במאמר שבארנו ה )וכמו סעיף א, זולת(פרק  או פסל יוצר וכן

לתכלית בשלשתן כיון  שלא ואפשר לחדר, מחדר כסא שהביא  כגון  דבר-מה, העושה וכן  זה

באלה  כיוצא ועל בטל. ישב שלא רק כלל תכלית  ללא או רשות, לדבר אלא  רע או טוב

" שרש  יפול רבו פעל לא או אביו שבא  כגון  לרע, או לטוב כיון  העושה או כשהיוצר בלתי  "

וכן לעני. צדקה שנתן או תורה הוגי  בו להושיב בית  שבנה או עליו, לשבת  כסא  והביא

ליי '"103. "משפט 

ָָחלק 104.
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הכונה  על וכשידקדק בזה. כיוצא וכל לזונות מעות  שפזר או לאלילים  פסל שיצר להיפך

" בלשון מעשהו יכנו ההוא , המעשה לבעל שבנפשו "פעולה שהיה השכלי הסדור בעבור ,

יעשה  דרכיו ובממשלת בדרכיו לנהוג  יכוין שכלו סדור פי על כי  רע. או טוב פועל פיו שעל

בצלמו, האדם זה ברא  נורא עליון  יש כי  מסודר הצדיק בדעת משל, דרך על הרע. או הטוב

ב  השם בדרכי שילך ציוהו כן  כאלה."ועל בדעות  וכיוצא בהם ילך למען דרכיו והודיעו ה

להתנהג  יבחר משל דרך על בדרכיו. ישתמש  פיו שעל שבנפשו השכלי הכללי הסדר זהו

ובנפש מעשיו. יעשה בו המושלים  אלו דרכיו וכפי  וכיוצא , הרחמים בדרך התורה בדרך

הסדור  הנה צדק. ואין אמת  ואין  הפקר, של עולם ושיש  אלהים, אין כי  מסודר הנבל הרשע 

שנוכיח  וכמו הנשחתים, מעשיו עושה פיהן ועל רעים בדרכים  שיבחר פועל הזה המעוות

הקדש . מכתבי  זה דבר

ב'

ÔÎÂ ב השם  מעשה לענין  להיטיב "הוא עליונה בכוונה הכל ועשה ויצר ברא  כי ידענו ה.

" בשם  יכּונ ּו מעשיו כל כן  ואם  ובמישרים. בצדק ולהנהיגם והרע"פעולותליצוריו הטוב כי  , ְ

הכל  פעל זה ולתכלית מאויביו. ּולהּפרע  ליראיו שכר לשלם  בצדק, הכל מהם ְִַָהמגיעים 

כולם הדברים  מסודרים  שבו אל-דעות  של ודעתו החכמה במשפט  הכל ובמשקל, ֵבמדה

נעלים משפטיו שדרכי  אלא  מאד, ונשגב נורא  ובצדק מבינים105באמת אנו ואין מהשגתנו ֲִַ

הם גדולים  כי מעשיו, על גם  מפליאים אנו פעולותיו דעת  ממנו בהעדר גם אבל פעולותיו.

" כדרך כוננתה מאד. אשר וכוכבים  ירח  אצבעותיך מעשה שמיך אראה ד)"כי  ח, וכן(תהלים

וזה  מעשיו. נפלאות  מכירים אנו בהם  מסתכלים  שאנו עץ וכל צמח  וכל ובריה בריה כל

לב  שישים  מבלי  מלאכתו בעיניו שיפלא אדם  מבני א ּמן ידי  מלאכת הרואה ָָכדוגמת

השם מעשה הכתובים  כשיזכירו לכן זה. במעשהו לרע  או לטוב חשב אם  האומן, למחשבת 

יזכירו "ב  חקר, לה שאין  תבונתו ועל בעל-תכלית, הבלתי כחו על ולהעיד כחו להגדיל ה

" ""בריאה עליהן "יצירה , או שירמוז עשיה " במקורות אבל למעלה. שידענו הכללים  כפי "

ב  השם צדקת  על מעשיו "הכתוב יכנ ּו החכמה, מוסר כפי  ישרה לכונה ושעשהו במעשהו, ְַה

" ."פעולותכולם

ג'

‰�‰Âלענין שיהיה מכוין  שעושה מה ובכל החכמה כפי במעשיו הנוהג  הצדיק האדם

אעפ  הצדק, בארחות ""טוב נקראים  שמעשיו מעשה "פעולותי  קצתן  יהיו שלא אפשר אי  ,

" כדרך בינתו. מקוצר או הלב מיצר או וחטאה סכלות מעשה או צדיק הבל אין  אדם  כי

יחטא  ולא  טוב יעשה אשר כ)"בארץ ז, ב (קהלת  השם כן  לא דופי ,". בלי  פעולותיו שכל ה

וגובה 105. עליון  לשון 

ראיותיהם106.
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" תורה שהעידה וזהו החכמה. במשפט  שקולים  כולם דרכיו כי  כל כי פעלו, תמים הצור

הוא  וישר צדיק עול ואין  אמונה אל ד)"משפט , לב, הצור,(דברים  שפועל מה כל כלומר . ֵ

מן נטיה שום ובלי סוף בלי תמיד ממעשיו מעשה בכל לו שיש  העליונה הכונה שהיא 

אמונה  הכל החכמה, משפט  כפי שקולים  במשפט , הם  בהן  שנוהג  דרכיו כל כי  הצדק,

וישר, הצדק מדרך חפץ שום  חלילה שיטהו אפשר שאי  מצד הוא וישר צדיק כי  עול. ואין

בכל  מישרים הולך חקר לה שאין בתבונתו כי  הבינה, מקוצר חלילה [משפט ] יעוות שלא

בעז  שנדבר וכמו השלמות, בתכלית מעשהו להשלים  שבין"דבר ההבדל על במקומו ה ֵ

ל צדק " ."יושר ""

ד'

‰�‰Â ב השם ממעשה באחת ויבין  החכמות מן  חכמה בעל ממעל "כשיסתכל בשמים  ה

המעשה  גודל בראותו מאד בעיניו המעשה יפלא  חכמתו, יסודות  כפי מתחת  בארץ או

מופתיהם כפי  להם  ומתברר בכוכבים  החוזים כמו הנפלאות . ותכונתו גם106ההוא  הנאמנים 

להם הקצובים ומסלוליהם  מסודר, בשעור מזה זה רח ּוק ומה האופק, מן  אחד כל ִ[מרחק]

ב  השם ממעשה [אחד] על כשיעמדו הטבע  חכמת בעלי וכן  חקר. לה שאין  ה "בתבונה

ומפליאים גדולים  דברים כשיראה האדם ומדרך הארץ, בצאצאי  או השמים  ברקיע שהכין

כשראו  למלואים בשמיני שקרה וכמו ההוא. המעשה לאדון תהלה בקול וירנן רנה קול יריע

" אש יצאה כי  הגדול החלביםהפלא  ואת העולה את  המזבח  על להודות"ותאכל קול הרימו ,

ב  להשם  ""ולהלל וירונו ה העם  כל כד)"וירא  ט, [יגלה](ויקרא רנה שבקול האדם מטבע וזה .ִֶַ

ועל  לעושהו. כבוד בקולו לתת בעיניו, ההוא  הדבר וגדולת  שבנפשו הפנימית ההפלאה על

בעז  שיתבאר וכמו שבמקרא רנה לשון  כל נכתב המופלא "זה החכם  כן ואין במקומו. ה

ּכונת אל גם יתבונן  התבונה, דרך כפי וסדרו ותבונתו המעלה גודל אל שהסתכל ַַָשמלבד

דבר-מה  מזה גם וכשיבין  אחר. דרך על ולא  זה דרך על ולמה עשהו, מה מפני  עושהו

כל  והכין לכולם , להטיב במעשהו וכיון  צדק במעגלי פעולתו הפועל פעל כי  לו ֵויתבאר

על  כשיעמוד הנה כצהרים . ומשפטו צדקתו לאור יוציא  כולם  ׁשמ ּבין באופן מעשהו ִֵֶפרטי 

הלב. בהשקט והיא ההשגה, עם אחוזה השמחה כי בלבו, גדולה שמחה ימצא  הדברים  יושר

לבב  לישרי מאד המשמחים  נפשנו, דרכי  עם  האחוזים  הדברים שהן  משפטיהם  ואחר

ב  מקום  של בפעולותיו כאלה חתם"כשמשיגים כאלה פעולות על המשורר ּכׁשדּבר לכן ְִֶֶה,

"107דבריו  פיה ואמר  קפצה עולה וכל וישמחו ישרים  מב)"יראו קז, .(תהלים  ְַָ

ÔÎÏÂ ליוצר-כל תהלה נתן  מלאכתו, מכל אל שבת  בו כי השבת  יום על המשורר ֵכדבר

רנה; קול שירימו להם מסבבים  והם המפליאים  מעשיו גודל על שזכרם, הדברים שני  על

ב"ה 107. שהשם  הגדולות הפעולות ועל  וכו ' דרכים להולכי המשפט  על תהלים , של  קז פרק כל שם  עיין 
אתם עשה
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ומישרים , צדק כולם  שהן במעשיו, להם שכיון  והכוונות  המחשבות  שהן  פעולותיו ועל

שההשגות און ; מפועלי ידיהן על ּולהּפרע בלבותם, ולישרים לצדיקים  ידיהן על ְִַָלהיטיב

" אמר שתיהן ועל לב, לישרי שמחה מסבבות ידיך כאלה במעשי  בפעלך, יי ' שמחתני כי

ה )"ארנן צב, כמו (תהלים תחלה, האחרון יפרשו דברים  שני כשיזכירו הכתובים ומדרך .

" ואמר סמך פה וכן  השני. במאמר מחשבותיך שבארנו עמקו מאד יי' מעשיך גדלו "מה

ו) צב, "(תהלים  ארנןנגד ידיך ""במעשה הטעם יי'. מעשיך גדלו פינו מה ימלאו לא ואיך "

" ונגד בפעלך רנה? ה' שמחתני  "כי  אמר מחשבותיך " עמקו מחשבותיך "מאד כלומר ,

עמקו  ידם , על כמעשהו לאיש  לתת והיושר, הצדק כפי  הכל לסדר מעשיך בעשיית ְֵַשחשבת 

לו  ורע צדיק בראותם  סרה, עליך דוברים כן על רשעה. ועושי כסילים  יבינום ולא  מאד

" ואמר שסמך כמו לו, וטוב עשב רשע  כמו רשעים  בפרוח  וגו' ידע לא בער וגו'איש  (תהלים"

ז-ח) ומן.צב, כאלה. בהשגות  גם שמחתני בחסדך כי פעולותיך, יושר על לך מודה אני אבל

" כי  לי  התברר מחשבותיך עומק על שעמדתי פעלו המעט  תמים  בהם ,"הצור עול ואין  ,

שבארנו וכמו הוא וישר צדיק ג )אבל "(סעיף שחתם וזהו עולתה . ולא צורי  יי ', ישר כי להגיד

טז)"בו  ברורים .(צב, והדברים .

ה '

ÏÚ ח כאילו העליונה, ההנהגה על צערו מתוך איוב ּכׁשדּבר זה פועלת"דרך איננה ו ְִֶֶ

" וכאמרֹו הצדק וכפי  במישרים מכלה מעשיה הוא ורשע תם  אמרתי  כן  על היא , (איוב "אחת 

כב) "ט, פתח  זה על ברכיהו בן  אליהוא כשענהו הנה כאלו. זרות  בדברי דעיוכיוצא אשא

צדק  אתן  ולפעלי ג )"למרחוק, לו , מאד (שם  העליון העושה כי  האחד, דברים. שני הודיע 

" יקרא  כן  שעל ממעשיו, דבר דבר בעשיית מחשבותיו שאמרנופועל עמקו וכמו א)" .(סעיף

ח  לא  עמוקה, בכוונה ּפעלֹו בארץ, האדם  את כשעשה ולהזדמן ."וכן למקרה נעזב שיהיה ו ֲָ

אין לו, הידועים  הצדק חקי כפי  הם הדברים  בעשיית  כוונותיו וׁשּכל פעלו תמים כי  ְֶָוהשני,

שאמרנו וכמו בו, ג )עולתה "(סעיף וזהו צדק . אתן לכוונותולפעלי  אותו שפעל לא " ְַָָ

שיבין108נפלאות , כמו דבריו, כל בנה הזה היסוד ועל צדק. פעולותיו שכל לו אודה צדק אתן 

עתה, מעניננו שאינן  דברים  בביאור נאריך לא אנחנו כי  לב. בשימת אותם  הקורא עתה

" באמרֹו מדבריו שהוציא התולדה רק מהן אזכור פעלתולא  אמר ומי דרכו, עליו פקד מי

כג )"עולה  לו , המעשה (איוב ואת  בהן  שילך הדרכים הן מה אותו שמלמדים אדם בן כלומר ְַָ

" לו ולומר פניו על להוכיחו נוכל עול, ויעשה צדק דרכי כשיעזוב יעשה, פעלתאשר מדוע

ב "עול? השם כן  לא  בריותיו ". לכל דרך המורה לבדו והוא  מדעתנו נשגב ענין בכל שהוא ה ֶָ

" לפניו, שאמר מורה?כמו כמוהו מי בכחו, ישגיב אל כב)"הן לו , עליו (איוב יצוה זה מי  . ֵ

" לומר יוכל מי  אפשר, אי זה ואם  בו? ילך דרך להורותו עולה דרכו, אנו "פעלת ואין  ?

" לאמר והוסיף ודרכיו. מחשבותיו עומק אנשים .מבינים  שוררו אשר פעלו, תשגיא כי  זכור

הן108. מה ידועות בלתי  כלומר 
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מרחוק  יביט אנוש בו, חזו אדם  כד-כה )"כל לו, את(איוב כשתשמע  חכם איש אתה כלומר .

כי לך ראוי  ותכונתם, גדלם  על ונפלאו דור בכל אנשים שוררו אשר הגדולים ה' מעשה

פעלו  "109תשגיא מחשבותיך כדרך עמקו שבארנומאד ד)" פעולות(סעיף הם מעשיו כל כי

" מאד. ישגיא חקר, בלי  בו עמוקות חזו אדם  לדעתכל פעלו, סוד על לעמוד והסתכלו "

אנוש האדם  בהיות  אך אלו. במעשים  והיושר והצדק נברא , דבר לאיזו מעשה, כל תכלית

וכן היטב. להבחינו יכול שאינו מרחוק דבר שרואה כמי מרחוק, יביט וקצר-דעת  יצר בעל

ב  מקום  של פעלֹו בהסתכלות ה."יקרה

„ÂÚלהיות העננים התקשרות על כשדבר הטענה באותה זה בשרש  אליהוא  השתמש

" מלת  שהוא  עננים את העב יפיץ ופעמים גשם-רב ירד ונפרשנו תחבולותיו פעמים  שזכר, "

ויושר "בעז  צדק של עמוקות לכוונות  אלא מקרה האלו המעשים  שאין והודיע במקומו. ה

" אמר זה ועל מרשעים . ולהפרע  לטובים טובים בתחבולותיו לתת  מתהפך מסּבֹות ְִוהוא 

ימציאהו  לחסד אם לארצו אם  לשבט אם ארצה, תבל פני על יצום אשר כל (איוב "לפעלם, ְְֵַָָ

יב-יג ) ילכו לז, כי התחבולות התהפכות  שהן יתקשרו, ופעם ענניו יפוצו כן על כלומר

ב  השם אליהן שכיון  הפעולות לעשות ""לפעלם , וכאמרֹו במעשה, פניה על יצוה אשר כל

ארצה  או "תבל לשבט, זעף גשמי פעם  אחר, במחוז ואלה זה, במחוז הגשם יורידו אלה ,

ופעם להן, צריכה שהארץ לארץ ופעם הקציר בעת כאן  מזיקים. שהגשמים  בעת שיורדים 

והמשפט. הצדק כפי  העמוקות  מחשבותיו כפי  הכל הברכה, להפלגת  לחסד

ו '

ÈÙÏÂ עצה בלי  מקרה שהכל יאמינו העולם  מקרי ובראותם  כל, יבינו לא  שרשעים

ב  השם את עזבו כן  על עמוקה, וקסמים"ומחשבה אלילים הבלים, דברי בכל ודבקו ה

ובנפלאותיו להצלי בה' האמין שלא  מואב מלך בלק קדם בימי שעשה וכמו ידיהן, על ח 

ב  השם  וכשהפליא  ישראל. את  לקלל בעור בן לבלעם  וקרא  שלח  כן ועל לתת"ומעשיו, ה

" לו ואמר נבא  ישראל, את ה' מאהבת הזה, הרשע על ראה רוחו ולא ביעקב און  הביט  לא 

אל פעל מה ולישראל, ליעקב יאמר כעת  וכו' בישראל כא-כג )עמל כג , אין(במדבר כלומר ֵֵֵָ

ב  בהשם  דבקים אבל העמים , כשאר ועמל, פועלי -און בעלי מאתו "ישראל כי ויודעים ה

עת יבוא ועוד ובישראל. ביעקב וקסם  נחש אין  ולכן בו. עולתה ולא  והרע  הטוב ְַָָהכל,

" להם אל שיאמר ּפעל הזמןמה והוא השם, פעולות ויבינו חכמה תעלומות להם שיגיד " ֵַָ

" הזאת ההנהגה סוד על שאמר אסף וכדברי  הנביאים . עליו שנבאו לבוא  אבוא העתיד עד

לאחריתם אבינה אל, מקדשי  יז)"אל עג, ראשון (תהלים במאמר שרמזנו שני,וכמו (פרק  ֵֶ

ג -ד) .פסקאות

המפעיל 109. של כוונותיו הן מה כוללת "פעלו " מלת
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ז'
ÈÙÎ ב השם כי שאמרנו, צדק "הענין שהיא החכמה מדת  כפי  בראשית  מעשי  עשה ה

" הם מעשיו כל זה דרך על ,והנה ומישרים  אמרה "פעולותמשפט בצדק הם  פעולותיו וכל ,

" מאז החכמה מפעליו קדם  דרכו ראשית קנני כב)"יי ' ח, בשמים(משלי שעשה מה כל כלומר

" הם  העליונים"מפעליו ובארץ דרכיו וכפי להרע , או להטיב בכוונה נעשה מהם אחד כל כי ,

החכמה  אותה [כפי ] וזה ודרכיו, פעולותיו כל וראשית ומשפטים . חסדים  שכל 110שהן

שאמרנו וכמו בם עולתה ולא משפט  דרכיו כל ולכן מדתה, כפי  מסודרות (סעיף פעולותיו

"ג ) וכאמרֹו הצדק. כפי וגבולו חקו דבר לכל ולחוקק הממשלה משפט לחכמה כי מעולם.

ארץ  מקדמי מראשית כג )"נסכּתי  ח, ב (משלי השם  חמד בי מעשיו "כלומר בכל להמשילני ה ְִִַ

הבונה  לאּמן  דומה כביכול וזה אהב. צדקות  השם  צדיק כי  ושמים. ארץ עשה טרם  ְָָעוד

" וכדרך העליונה חכמה משפטי כפי הכל נעשה וכן  שבטבלאות , הציור כפי  בחכמה היכל יי'

ארץ  וגו 'יסד  יט)" ג , .(משלי

ÏÚÂ" לשון  המזכירים  הכתובים  כל הולכים זה ב פעולה דרך השם מעשה על כמו "" ה

הוא " אני  אחרון  ואת  ראשון יי ' אני מראש הדורות קורא  ועשה, פעל ד)"מי מא, (ישעיה 

הדורות קורא החכמה, כפי הטובה, מחשבתו כפי  הכל פעולה, של מחשבות  חשב מי  כלומר

לכל  וראשון קדם  יושב ה' אני  הדורות, כל סוף עד מראש  וצפה וראה נבראו, טרם מראש

ומגביר  הצדק במדת  עושה וגם  לבדי הכל ומנהיג הפועל הוא , אני אחרונים את וכן  נמצא,

בענין . וכמפורש לו, שהבטחתי כמו אויביו על ישראל את

ÔÎÂיוצר 111הולכים של בחכמתו להסתכל לבם ׂשמּו ולא  ההבל אחר שהלכו דורו ָלרשעי

לרנן בהם המתבונן  לב המעורר וצבאותיהם , צאצאיהם וארץ שמים מעשה שהן  בראשית 

שבארנו וכמו וגדולתו כחו על לה' ד)ולהודות  "(סעיף לשון יתכן ולא ראיה ראיה . שהיא "

החכמות דרכי כפי השם מעשה לראות  האדם בכח יש  כי לראות , שבכחו מה הרואה כדרך

האלו  המעשים  כל שהכין מפעלותיו, ביושר להגות  לב נתנו לא  וכן והטבעיות , הלמודיות

" לשון  נופל זה ועל ומשפט, צדק שיקשה הבטה לעשות  מרחוק, המסתכל על שהיא  "

שפרשנו  וכמו קשה פעולותיו השגת  וכן  שהוא . מה כפי הדבר לראות האדם  על לפעמים 

" יביט בפירוש מרחוק ה )"אנוש  לו , "(איוב שאמר וזהו ויין. וחליל ותף ונבל כנור והיה

ראו  לא  ידיו ומעשה יביטו לא יי' פעל ואת יב)"משתיהם , ה, התפרש(ישעיה ומדברינו

פעל  שאת בלבד לא וכאומר ב 112הכתוב, שרואים"השם  ידיו מעשה אפילו אלא יביטו, לא  ה

" הרשעים על אמר לזה ודומה ראו. לא  אותם גם  וגוי, גוי כל חכמי  בהם  לא ומתבוננים  כי

יבנם ולא יהרסם  ידיו, מעשה ואל יי' פעולות  אל ה )"יבינו כח, שהם(תהלים כמו כלומר

הזה 110. עולם  ספירות לשבע  שקדמתה חכמה, ספירת של הנמשל התורה, פנימיות לפי  רבנו  שכוונת אפשר

ויין111. וחליל תף ונבל  כנור "והיה הפסוק מפרש רבינו  כאן  לקראת". הדברים  "מופנים הדברים , הולכים
יב) ה, (ישעיה ראו" לא ידיו ומעשה לאיביטו , יי ' פועל ואת משתיהם,

התכליתית 112. הכוונה פעל ,
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ב  השם  פעולת  אל להבין רוצים אינם וצדקתו,"ברשעתם ישרו להגיד לדבר, דבר ולחבר ה

ובתבונ  בגדולתו לרנן ידיו מעשה אל יבינו מקרה לא הכל בעיניהם  אבל חקר. להם  שאין  תו

הגדול  השם מעשה את  ובדבריהם במחשבותיהם  כהורסים הם והרי שלמות. ובלי כונה ֵבלי

לעד. יבנם  ולא אותם , ויהרוס חיקם אל פעולתם ימוד כן  עשה. אשר

ח'

Ì‚ ב להשם תודה נתן האלוהי שאין"המשורר בתבונה העשויים  הנפלאים מעשיו על ה

הראויים ואמצעיים  כלים לו לתת שלמותו על דבר כל והעמיד הכל דרש ודרוש  חקר, ֵלה

שכיון העליונות הכוונות על תודה נתן  ועוד בעולמו. לעשות שנברא המעשה להשלמת

ב  ""השם הראשון  על שאמר וזהו ומישרים. צדק בחכמה כולם ושהן מעשה, בכל גדוליםה

חפציהם לכל דרושים  יי' ב)"מעשה קיא, "(תהלים  יי'כמו מעשיך גדלו ו)"מה צב, (תהלים

ד)שבארנו נכון(סעיף על שהוכנו חפציהם לכל ונחקרים דרושים  היו מקדם  שמאז והודיע  .

חפצים לחפוץ אדם  את כשעשה משל דרך על בהם . שנטעו חפציהם  לכל עתידים  להיות 

אמר  ואחריו דבר. בכל וכן חפציו, כל ידיהן על להשלים  שיוכל באופן  גופו כלי  הכין רבים ,

לעד " עומדת וצדקתו פעלו והדר ג )"הוד קיא, מאד,(תהלים  גדולים  שמעשיו מלבד כלומר

כפיפעולתו " בחכמה עמוקות  ומחשבות והדר הוד הכל מהם , דבר דבר בעשית שכיון מה "

" של לשונות שנבאר כמו צדק, פועל כל ממחשבות חקר אין עד נעלים  והיושר, "הוד הצדק ֲִַ

" בעז הדר ושל במקומם  וזהו "" לעד, תשתנה לא  החכמה כי לעולם  ישתנו לא  ופעולותיו ה.

" לעד שאמר עומדת  על "וצדקתו ששר בשיר שהקדים המליצה לאותה דומה והמליצה .

" שאמר לבשתהבריאה והדר הוד מאד, גדלת אלוהי א)"יי ' קד, על (תהלים הכתוב ראשית  .

בעשיתם . שכיון  הישרות  הכוונות  על וסופו אותנו, המפליאים המעשים

ט'

ÔÎÂובקש ומכאוביו, ועני ֹו ומעשיו, האדם שפלות  בו שזכר האלהים איש משה ְְָבתפלת 

ב  השם הכוונה "שימהר היתה שזו בישועתו, פניו ויאיר חסדיו שיראנו עלינו לרחם  ַה

" אמר האדם . בבריאת שמחנו העליונה ימינו, בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבקר "ׂשּבענ ּו ְֵַ

יד)וגו' צ , "(תהלים  אמר ואחריו בניהם. על והדר פעלך עבדיך אל טז)"יראה צ, .(תהלים ְְֵֶַָָ

לטובה  ושנברא האדם, בבריאת שכיונת  הטובה הכוונה עבדיך שיראו העת  יבוא  כלומר

" שהיא  עולם , "פעולתולשמחת  ויראה בריאתו, "הדר" הדרת בניך, על רבה פעולתך " כי  " ְַָ

ב  השם ּבר זרע  בהיותם בניהם אל יראה באור "היא, ונושעים  ושמחה חדוה מלאים  ה ֵָ

" למליצת  דומה פעלו פניך. והדר ג )"הוד קיא, "(תהלים בלעם  אמר זה שעל יאמר , כעת 

אל  פעל  מה ולישראל כג )"ליעקב כג, שבארנו(במדבר ו)וכמו .(סעיף ֵ

‰ÓÂ„" ואמר בתפלתו חבקוק פעל שניםלזה בקרב פעלך יי ' יראתי, שמעך שמעתי  יי '

תזכור  רחם  ברוגז תודיע, חייהו שנים  בקרב ב)"חייהו, ג, שהיה (חבקוק  הנביא  פירושו. וכך .
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ב  השם  דרכי  בסוד רבות  קבל הרוח  מה "איש  בעולם ׁשיודע עת  יבוא כי  וידע ופעלו. ִֶַָה

" אמר זה ועל אל. יראתיפעל שמעך שמעתי ""יי' כמו שמעך, ששמעתי ואני  שבא . ומלכת  ֵ

יי' לשם  שלמה ׁשמע את  א)"(מל "שומעת  י, ורוממות .א כבוד יראת  יראתך, מלאתי כן על . ֵַ

" ,והדר הודך יכחישו נבל ובני רשעים  תודיעואם שנים  בקרב פעלך דורות"יי' אחרי  , ְְַָ

צדק  ושהכל הראשונה, בבריאה מחשבותיך היו מה פעלת , מה בעולמך תודיע רבים 

ראו  לא כי  הכל נשכח  ימים מרוב ואם זדון . ממשלת  ולהעדיר לטובים [לחזק] ומישרים

" הנה שניםאור, והדר בקרב הוד כי  עולם באי כל שיודו עד פעלך תחיה עוד חייהו, "

התפלל  ארץ ענוי כל להושיע  הדל לשפוט אלהים  קום ידי  על זה שיתבאר ולפי  פעלך.

תזכור " רחם  ."ברוגז

Ì‚ שעל בעולם  עילאיים  וחסדים  נפלאות  עוד ושאין הגלות, קושי על כשצעק המשורר

המשפטים בזכרון  להתנחם  יכול והאדם  העולם. בבריאת  שכיון מה פעולותיו יודע ּו ְִָידיהם

ב  השם שעשה ""והחסדים  ואמר בעולם. [שהיו] הפעולות  שהן קדם , בימי מעלליה אזכור

אשיחה יה, ובעלילותיך פעלך, בכל והגיתי  פלאך. מקדם  אזכרה יב-יג )"כי  עז, (תהלים 

ומישרים , צדק ילכו נכוחים , כולם  כי  ומשפטיו, ובעלילותיו אלה בפעולות בלבו שהתבונן 

שאמרנו כמו פעלו והדר הוד מאד, נשגבים "(ח')וגם  לאמר סמך ולכן  דרכך,. בקודש אלהים 

כאלהים ? גדול אל יד)"מי  עב, עוזך "(תהלים בעמים הודעת פלא, עושה האל (תהלים"אתה ֵֵ

טו) בליבו.עז , הכל שדבר וכמו שהזכרנו, וההדר ההוד עצמו שהוא

ÍÎÂ ח כאילו לבו וכהות רוחו בהתעיפות צרותיו, על דוד כשהתלונן שנית פעם ו "נזכר

ב  השם  של ומעשיו פעליו בזכרון התנחם שלטת , זרים  ויד הפקר של כאמרֹו"עולם  ה,

אשוחח " ידיך במעשה פעלך, בכל הגיתי מקדם , ימים ה )"זכרתי  קמג, מתפרש(תהלים  וזה 

שבארנו יג )ממה .(ד,

יו"ד 

‰ÎÎÂ,לחסד אם לשבט  אם  בעולם , שקרו הקורות  על הכתובים שידברו המקומות  בכל

כולם יכנום חכמתו, דרכי כפי אלהיות  פעולות  האלו המקרים שהיו לעיני -כל ושנגלה

"פעולות" כמו כאלה. לעשות ראה ומה העליונה, הכונה בהם שנראה בעבור אלהים"

קדם בימי  בימיהם פעלת פעל לנו, סּפרּו אבותינו שמענו, ב)"באזנינו מד, ואמר (תהלים  . ְִֹ

ארץ " ירשו בחרבם לא  כי וגו' ותטעם הורשת גוים  ידך וגו'אתה ג )" אלה (מד, כל כלומר

" ובמשפט. בצדק העליונה בעצתך בארץ עשית  ׁשמ ֹות  ׂשם  אשר יי ' מפעלות  חזו (שם"לכו ַָ

ט) "מו , אדם. בני על עלילה נורא  אלהים , מפעלות וראו ה )"לכו סו, "(שם  וכן  מלכי. ואלהים

הארץ  בקרב ישועות פועל יב)"מקדם , עד, המעשים(שם בשירו מזכיר המקומות בשתי  .

ב  השם  ושיעשה שעשה בני"הנפלאים שיבינו שראוי והודיע ולהרע, להיטיב בעולמו ה

" אמרו וזהו ובמשפט. בצדק בכולן  שנוהג אל תהלת  ולספר אלה, פעולותיו חזו אדם  ,"לכו ֵ

וראו " ""לכו כדרך בו , חזו אדם שבארנוכל "(ה ')" וכן  קול . והשמיעו אלהינו עמים  ברכו
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ח)"ּתהלת ֹו סו , ב (שם לשם  ויהללו ישמחו ישרה בדרך בפעולותיו המבינים  כי  וכאמרו ". ה, ְִָ

תהלה " נאוה א)"לישרים לג, כי(שם יבין כראוי  שהזכרנו המזמורים  בשלשה והמתבונן .

הענין . לצורך שלא  זה דבר כי  הכל, לפרש נאריך לא  ואנחנו דברינו. כנים

ÔÎÂ" לנו פעלת  מעשינו כל גם כי  לנו, שלום  תשפות  יב)"יי' כו , הוא (ישעיה השלום  .

השני בחלק שבארנו כמו הימנו, למעלה שאין האדם  אליה שיזכה העליונה (פרק המעלה

ו') ב ה', השם הבטיחנו שעליו ""ואמרנו פה נאמר ועליו הימים. באחרית לנו לתתו יי'ה

לנו  שלום בימים"תשפות  קרנּו אשר הרעה כל גם  כי  ידענו באמרו זה ענין  לחזק והוסיף .ָָ

הכל  היה בצרה, השרוי האדם  טבע כפי  שעשינו ממעשים  ולחצנו ענינ ּו עלינו, ְֵָשעברו

" וזהו בחטאותינו. ככה עלינו גזרת כי הצדק כפי והם  פעולותיך והכל גםבהשגחתיך, כי

לנו  פעלת  מעשינו יב)"כל כו , למּוד (ישעיה  ברעה, דברך שמלאת  וכמו חוקינו 113, את  [עלינו] ָ

כן אחרי ותשפות  לטובה, עלינו דברת  אשר דברך שתמלא  שכן כל עלינו, שצוית הרעה

" ומלת לנו. מדברינומעשינו שלום מתבאר זה שבמקרא ד')" ג' ב' שני .(פרק 

Â‰ÊÂ" תורה זאתשאמרה כל פעל יי' ולא  רמה, ידינו יאמרו כז)"פן  לב, אמר (דברים  לא .

זאת" כל כבוד "עשה מהם שיבקש  המה מה כי  הרשעים , יכחישו אם יחוש  לא  העשייה על כי ,

הוא  כי ומי114שיאמינו לידיהם . הכח  ליחס  שגעון  כמו זה והרי  כן ? לעשות היכולת בעל

ב  השם  הלא  הכח ? להם נעשו "הנותן שהמעשים המאמינים  האלה הנבזים  על ידבר אבל ה!

ב  ב במקרה השם כי יבינו לא  ישראל, זכר משבית  שאני  כשיראו ולכן פעולה. כוונת פעל "לי  ה

ב  השם  את ישראל שנאצו בעבור בצדק ""זאת יאמרו אבל ב ה, השם  ולא  רמה פעל "ידינו ה

ב "זאת השם  כי להבין חכמים  היו אילו כי  ב ". השם  את ליראה מזה למדים היו זאת פעל ה "ה

לעם . לו להיות רודפיהם  יכונּו ישראל, עונש  ידי על ואז בם . גם  השם  אף יחר שלא  ְְַולעבדו,

ויהיה  בעולמי  דבר ארויח לא ישראל, זכר כשאעביר המה אובדי -עצות  כי ידעתי בעבור אבל

" שאמר וזהו רמה, כי לידם  הכח  יתנו אויביהם  כי  בעולם . תהו זאת ,הכל ישכילו חכמו לּו

לאחריתם כט)"יבינו לב, ב (דברים  השם כי ישכילו אם  מבינים"כלומר יהיו בצדק, זאת  פעל ה

אותי ?. ליראה ישובו כן  ידי שעל להם  יקרה מה מעשיהם, ירעו ואם לאחריתם.

יא 

"Â‡¯ÈÈÂ השכילו ומעשהו אלהים פעל ויגידו אדם , י)"כל סד, פרעון(תהלים  כשיראו .

השם מאת כי אדם כל יבינו המכשול, להם  נסתבב ואיך בשירו שזכר הגמורים הרשעים 

מעשיו,"ב  ישכילו גם הצדק. כפי בכוונה שמעשיו אלהים  פעל את  ויגידו להם , זאת  היתה ה

ובכל  זמן  בכל פעולותיו ישלים כן ידי  שעל חקר, לה שאין בתבונה מראשית כולם  שהכין

למעלה שבארנו  וכמו ד)אדם  .(סעיף

למדוד 113.

הקב"ה 114.
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"ÂÓ‡È·˙ ידיך כוננו יי' מקדש  יי', פעלת  לשבתך מכון נחלתך, בהר (שמות"ותטעמו

יז) "טו , כדרך ציון  הר שהוא  נחלתך בהר תטעמו כי  יאמר אלהינו . בחצרות יי ' בבית שתולים 

יד)"יפריחו  צב, ב (תהלים  השם  פעלת  לשבתך, מכון  זה בהר מקדש"כי עליו לבנות  שצוית  ה;

" כי לשבתו גדול היכל הבונה כמלך גדולתך, הראות  בעבור לא  לשבתך. מכון  השמיםלהיות 

יכלכלוך  לא השמים  כז)"(מל "ושמי ח, גדולה א בהשגחה צוית , לשבתך זה מכון  אבל .

תכונתו, תהיה איך צוית כן ועל מדעתנו. הנשגבים והיושר הצדק כפי נפלאות  ולכונות 

" זה מקדש  כי  וכליו, ואולמיו ידיך וחדריו ראויכוננו יהיה אופן באיזה ידעת לבדך ואתה "

שכינתך. בו שתשרה

"‰Óאדם בני נגד בך לחוסים  פעלת  ליראיך, צפנת אשר טובך כ)"רב לא, בעבור (תהלים

" לשון  יאמר בו, לחוסים  טוב שכר לשלם שעשה מה על מדבר ""פעלתכי  וכן  אלהיך . צוה

לנו  פעלת זו אלהים עוזה כט)"עוזך, סח, "(תהלים  כמו אתה . עוזמו תפארת יח)"כי פט, .(שם 

יתן" לעמו עוז יא)"יי' כט, ב (שם לנו ה' ציוה "עוז "כי  אמר כן  על לישראל, טוב שכר זו "

לנו  ."פעלת 

ÔÎÂ" פועל מקדם  מלכי אלהים  כלה. חיקך מקרב וימינך, ידך תשיב בקרב 115למה ישועות ֵַ

יא-יב)"הארץ  עד, אתה (תהלים כי  לּבאי-עולם  מהראות  ידך משיב אתה רב זמן למה כלומר .ְֵָ

ויאמרו  רמה, ביד ירשיעו ורשעים בעולם  הזדון  עבר כן ידי שעל במשפט? עולמך מנהל

הוא " הפקר של ""עולם ואתה מקדם. "מלכי  היית הראשונים ובימים  בקרב " ישועות  פועל

בשירו"הארץ  שמספר וכמו ע, ב ד)"(פרק שהשם  ראו ידיהן  שעל פעולות"נפלאותיו, פועל ה

כמעשהו. לאיש  לשלם  בכונה

",ÏÎ רעה ליום רשע  וגם  למענהו, ה' ד)"פעל טז , כולו (משלי המציאות  כל פירוש , .

ב  השם  פעל אבל [עצמם], כפי  מעשים לבד אינן  וצאצאיו, צבאיו אחרית, ועד ה "מראשית 

להשלים נפלאות בכוונות הכל דבר, לעומת דבר זה, עם  זה מתאימים  הללו, הפרטים  כל

במציאות קיום לו יש הרשע  שגם  הרשע , מן [שימוש] ועשה ידיהן. על והיושר הצדק דרכי

קהל  ידו על ולהעניש  רעה ליום מוכן הוא כי  אחר, דבר לו ומתאים צדק של לתכלית  זה

" כמו אפיחוטאים, שבט אשור ה )"הוי י, ירמיה116.(ישעיה ו)ובנבואת  ב (כז, השם  ה "קרא 

" הרשע ב "עבדילנבוכדנצר השם  הרעיש ידו על כי  דרכי", כפי ממלכות הרגיז הכל, העונש .ה

" ""למענהו ומלת כמו אותו העונה לדבר והארץ , הארץ, את יענו והם  השמים  את  אענה

יזרעאל  את יענו והם  וגו' הדגן את כג -כד)"תענה ב, "(הושע  המלועז 117."הארמאניה וזהו ַָָ

"פועל"115. מלת כאן  מפרש  רבינו 

מכתבי116. שלמד דברים כמה עוד העתיק וכן  שם). עיין י, (ז, תהלים  על הירש, רש "ר גם  כתב זה רעיון
ספרי שכל  המעיד (25 עמ' תשס"ג מהד' לבנון", ל"יין  בהקדמה והובא ,241 (עמ' תבל" "פני  ספר ראו  רבינו .

הירש  רש "ר אצל מונחים היו  רבינו 

אלו117. עם אלו  החלקים תיאום 
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"Ì‚?ישיבנה ומי  אפעל מציל, מידי ואין  הוא  אני  יג )"מיום מג , הייתי(ישעיה  אני  כלומר

הוא  כמוס ואולם גבורתי? לפני יעמוד מי כי מציל. מידי  ואין  בצדק, הכל המנהיג  מאז

פעולות בידי  ואפעל מועד וכשיבוא וזמן . עת לכל בעולמי  ועלילות  משפטים  לעשות ִעמדי

חפצי ?. מהׁשלים  אחור ידי  את ישיב מי  עצתי, ְִֵַכפי 

"‰ÓÂ למו שדי יז)"יפעל כב, "(איוב הרשעים אלה אומרים  כן  לא . האל? פעולות  הן  ֵמה

ירע ולא  ב 118,"ייטיב השם מנהגי  על [כשדברו] וכן בכללן. הפעולות  האדם ,"שהן עם ה ֵַָ

" אמת , ויכאיבו. מיסרֹו פשעיו מדות  גבר.להשיבו עם  שלש פעמים  אל יפעל אלה כל הן ְְֵַ

החיים באור לא ֹור שחת , מני נפשו כט-ל)"להשיב לג, ב (איוב מקום  של פעולותיו ה,"שהן  ֵ

ולהצלתו. האדם לטובת  אלו במעשיו שמכוין 

לפניו ‰�‰" ופעולתו אתו שכרו הנה לו, מושלה וזרועו יבוא בחזק אלהים (ישעיה "אדני 

יא) ב מ, השם יבוא ההיא  בעת  כלומר לעבדיו ". טוב שכר לשלם עוזו, ובזרוע  בחזק ה

הכל; מאתו כי  אתו, הוא  אדם לבני לתת  שחפץ שכרו הנה אמר זה ועל מעוזביו. ְִַָּולהּפרע

כי לפניו. היא  לעד, העומדת  צדקתו כפי  האלו המעשים  כל לעשות מנהגיו שהן ופעולתו

צדקו  לפניו הוד 119הולך נקרא  [ובכולם ] משפט . ומאזני  בפלס  אם  כי גדול או קטן יעשה ולא 

" למעלהפעלו והדר "(ח')" נאמר שעליהן  לפניו ולפי והדר ו)"הוד צו, המליצות(תהלים  הרי

=] כן ונאמר  לפניו "דומות , שני "ופעולתו פעם  יא)] סב, פה.(ישעיה שבארנו כמו יפורש

פעלי‡˘¯" ראו גם  בחנוני  אבותיכם , ט)"נסוני צה, כחו (תהלים מה לראות הוא  הנסיון 

" שאמרו במתאוננים כמו במדבר?וגבורתו, שולחן  לערוך אל יט)"היוכל עח, (תהלים  ֵ

ּבציה  מים לתת  יוכל אם ב 120וברפידים השם בכוונות היא  והבחינה בזה. ובצדקת"וכיוצא ה ִַָ

" אמר זה ועל הפעולות . הנכון  כפי עושה אם  פעלידבריו ראו וגם להם"בחנוני ושהראיתי .ֵ

ואעפ  רצוני . לעושה ומטיב מבוזי, נפרע  אני  אחר "פעולותי  פעם  אותי ובחנו נסוני  [כן ] י 

" וכאמרֹו דרכיפעם, ידעו לא  והם הם, לבב תועי  עם  י)"ואומר צה , להבין .(תהלים  ונקל . ַַ

"˙ÂÈ˙Â‡‰ּתצוני ידי פועל ועל בני  על יא)"ׁשאלּוני , מה , לדעתי(ישעיה  הכתוב פירוש  . ְְִִַָֻ

כורש ידי ועל האיומה בבל ממשלת  מיד ישראל תשועת  שתהיה נבא  ממנו למעלה הוא . כך

" כאמרֹו הזאת , החטאה הממלכה מן  ה' נקמת  יקח והוא פרס , למשיחו מלך יי ' אמר כה

בימינו  החזקתי  אשר וגו'לכורש, א)" מה , ב (ישעיה השם  יעשה זה וכל עמו ". בעבור ה

" כאמרֹו אז. מגלותם  יוׁשעּו כן ידי שעל בחיריישראל, וישראל יעקב עבדי  וגו'למען (ישעיה " ְִָ

ד) בערך מה, מאד מאד שפלה היתה פרס  מלכות  כי האחד פנים , משני  הדבר שיפלא ולפי  .

יב 118. א, צפניה ע"פ מליצה

ח 119. נח, ישעיה ע "פ

יז 120. עח, תהלים ע "פ
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והשני תשחיתנה. היא  כי אמנה קטני  יאמינו ואיך בכפה, שמשלה בבל מלכות  תוקף

ב  השם  בעצמו "שבהיות יגאלם ולא הזה הערל ביד עמו יגאל מדוע וקדושו, ישראל גואל ה

לישראל  כבוד יתנו פסילים עובדי שהפרסים  אפשר ואיך במצרים? שעשה כמו ובכבודו

" אמר זה כל ונגד בגלותם? יהיו וישראל ירושלים  יבנה ידיהן  וכו'ושעל יוצרו את רב הוי

לו? ידים אין ופעלך תעשה, מה ליוצרו חומר ט)"היאמר מה , בעז (ישעיה בסמוך ה."ואפרשנו

Ì˙ÁÂ" קדושהדברים ה' אמר פעל כה ועל בני על שאלוני האותיות  ויוצרו, ַישראל

ּתצוני יא)"ידי מה , ככל (ישעיה למענם ועושה ויוצרו ישראל קדוש  הוא  אני אני  כלומר ְִַֻ

ממני שאלו למה שאלוני , האותיות למה אך כי121נפלאותי, יאמינו ידיהן  שעל האותיות

ולמה  התקיפה? בבל ממלכת  תשחית  הצעירה פרס שמלכות הדבר ישראל 122אמת בני  על

שתהיה  בעיניכם  ותקטן עלי  תצוו בפעולותי , ולהתנהג לעשות לי  יש איך ידי  פעל ועל

" אשיב הראשון על כי  הזה? הפרסי ביד בראתי .ישועתם עליה ואדם  ארץ, עשיתי  אנכי 

צויתי צבאם וכל שמים  נטו ידי יב)"אני  מה , דבר?"(ישעיה  כל יפלא כז)"הממני לב, .(ירמיה  ֵ

" אשיב השני ועל חלשים. ביד גבורים  לתת בעיני זאת וכל נקל בצדק, העירותיהו אנכי 

צבאות יי ' אמר בשוחד, ולא  במחיר לא  יׁשּלח , וגלותי עירי יבנה הוא איּׁשר, (ישעיה "דרכיו ְֲֵֵַַַ

יג ) הצדק מה , בסבת  לעשות  ראיתי  כך כורש . ידי  על עתה זה דבר לעשות ידי  פעולת  כלומר .

חפצו. שישיג  דרכיו איׁשר ואני  בבל, על לעלות  כורש  לב העירותי  העליונה. חכמתי  ֲֵַובגזירת

מבבל, י ׁשלח וגלּותי החרבה ירושלים  בנין  על ויצוה עירי יבנה שהוא  זאת, אעשה אני ְְֲִֵֵַַַָָוגם 

העמים מלכי כדרך בשוחד, ולא  במחיר לא יעשה זה וכל ארצם . אל לעלות רשיון  להם יתן

אני כי  צדקתי  מדת  אחר להרהר לכם  ואין  יעשה. למעני אלא חטיבה, מול חטיבה העושים 

פעלו. תמים  אשר הצור

ÏÚÂ" אמר הנזכרים המהרהרים  שאלות אדמה.שתי  חרׂשי  את חרׂש יוצרו, את רב ֵֶֶָהוי

לו? ידים  אין  ופעלך תעשה, מה ליוצרו חומר ט)"היאמר מה , מעשה (ישעיה בדבריו זכר .

ב  השם שחפץ המעשה על האחד, דברים . שני על שמהרהרים לפי לעשות ,"ופעולה ה

נגד  פרס  שפלות  בהעריכם  בטל, דבר הוא כי ויאמינו בבל; מלכות ישחית פרס שמלכות

" אמר זה ועל בבל. ליוצרו חזקת חומר היאמר כל? יוצר נגד תמללו מה אדמה, חרׂשי ֵאתם 

תעשה? ב "מה השם שמכוין  הכוונה עלי שמהרהרים  והשני, שתהיה ". והיא זה, במעשהו ה

וישראל יעקב למען  ד)זאת והם(מה, מגלותם ? ישראל וישלח  העיר יבנה [ש ]כורש  יגרום

זה  ועל הזה? כדבר היעשה עליון, קדושי  בין  כורש  נתן מי  כי  אפשר. אי זה כי חושבים 

" "אמר ליוצר-כל התאמרו אדמה, חרׂשי אליו אתם  שכוונת לדבר לו. ידים אין  פעלך ֵ

חפצך  ולהשלים לעשות לו ידים אין ב "בפעולתך, השם ברא כאילו דומה וכוונת". דבר ה

יקרים . הפירושים  ואלו לעשותו. ידים לו ברא ולא וכך, כך יעשה הבראו שאחרי היא פעלו

הגאולה 121. על דברו שיקיים  ואותות סימנים  להם שיגלה מהקב"ה דרשו  ישראל בני מדוע

תשאלוני122. ולמה
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ז  המפרשים  דברי אזכיר והנה "ולא  ספריהם. על כתוב בענין  שבארו מה כי שקדמוני , ל

" משרש  לשון בהם  שסמוך הפסוקים  כל פירשנו כי  זה ענין השםפעל השלמנו מעשה על "

דוחק."ב  בלי מספיקים  בפירושים אחד דרך על כולם  ופרשנום בעז 123ה, נבאר בפרק "ועתה ה

ג  שיורו האדם, מעשה אל סמוכים כשהם בעצמם  הלשונות  אותם  הכוונה "הסמוך על כ

שאמרנו וכמו במעשהו העושה א')של .(סעיף

ה' פרק

א'

˙Î¯··" ואמר יהודה על התפלל האלהים  איש תרצה משה ידיו ופעל חילו ה' "ברך

יא) לג , מזה (דברים  ויותר רבות ; גבורות מעשי  שיעשה עד כחו ותוסיף חילו תברך כלומר ,

ישרות לכוונות הכל והחכמה, הצדק כפי מעשיו לעשות  ויבין שידע  פנים  במאור תברכהו

רצויים פעולותיו מעשי יהיו אז כי בדרכיך, דבר בכל ובלכתו ידיו פעל תרצה למען וטובות ,

" שסיים וכמו מעשיו, בכל מצליח  יהיה ואז יקומוןבעיניך , מן ומשנאיו קמיו מתנים  "מחץ

יא) לג , .(דברים

‰¯È‰Ê‰˘ÎÂ" אמרה שכיר שכר הלנת על בקר תורה עד אתך שכיר ּפעלת תלין  "לא ְַֻ

יג ) יט, "(ויקרא בשם ׂשכרֹו עבודה פעולתו קרא  עושה הזה שהשכיר הדבר, טעם  להודיע  " ְָ

להביא  ורוצה הוא  עני כי נפשו את נושא הוא אליו כי שיקבל, השכר בשביל הבית  לבעל

והרי  זולתו. לעבודת  ונשכר עצמו משפיל ביתו את לכלכל לו וכשאין  בהיתר. זה לחמו

" תורה במשנה באר וכן לאלהים . תחטא בעתו לו משלם אינך ואם  צדיק. תתןפעולת ביומו

נפשו  את  נושא הוא  ואליו הוא עני כי השמש , עליו תבוא  ולא  טו)"שכרו כד, כן(דברים  ואם .

שכיר " הבית .פעולת  בעל עם  שקצב השכר קבול שהוא  בפעולתו, שכיון השכיר כוונת ענינו "

ÔÎÂ" פעלו יקוה ב)"וכשכיר ז , מעשהו.(איוב שכר שהוא פעולתו כוונות להשיג  המקוה

" אלוהיוכן  את ופעולתי יי ' את  משפטי  ד)"אכן מט, ש(ישעיה  כמו יגעתי"לא  לריק אמרתי

כליתי כחי  והבל ולהתענג (שם)"לתהו בה' להדבק הוא  בפעולתי שכוונתי מה אלא 

" הוא  אלוהיבנעימותו, פעולתי .את שכר לי  יגיע  ומידו "

ב'

‰�‰Â ב השם  לכבוד שעושים  הצדיקים מעשי כל זה דרך והמצוה "על התורה כלימוד ה

" נקראים  ומאהבתו, השם וכןפעולותמיראת במעשיהם . שמכונים הטובה הכונה בעבור "ְְִַַָָ

" הם גם  נקראים און ובמחשבות רעה לכונה שעושים הרשעים  מעשי  כל ."פעולותלהפך, ַָ

" מלשון הללו הלשונות  יבדלו ומעשה ובזה יצירה רשותבריאה דברי  על גם  הנאמרים "

הפועל 123. של מסוימת כוונה על  מורה "פעל" ששורש  כלומר 
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" של ולשונות רע . או טוב בהם לכוונה פעולה שאין או הנעשים מעשים  על תמיד [הם ] "

להסמיך  צריך לתאר כשנכתב ולכן הרשעה. בדרך רעה לכונה או הצדק, דרך כפי  ָטובה

במקרא. הרבה זה וממין  רשע . מפועל או צדיק מפועל הדבר אם  ולהודיע המקרה שם  אצלו

" שם  הרשעים לפעולת  שתסמוך הרוב על המליצה "אוןומנהג  כמו און" פועלי כל "שנאת

ו) ה, "(תהלים  און. פועלי כל ממני ט)"סורו ו, כתוב (שם פעמים  ואחד עשרים  באלה וכיוצא 

במקרא, מעשי124כן  אף לסמוך ונכון העושה, ומחשבת כונת  על פעולה לשון ָשבהיות 

" לשון  בפעולתם הגמורים ""אוןהרשעים  כמו והאפיקורסות , הרעות הדעות  שענינם לא ,

ביעקב  און כא)"הביט  כג , "(במדבר אדני. ישמע  לא בלבי  ראיתי אם  יח)"און סו, (תהלים 

ב  בהשם שמכחישים בלבם, התקוע  און מדרך וחטאה רשע  פעולות  שעושים ה "כלומר

" ואומרים  ולרשעובהשגחתו לצדיק אחד [השגחה]מקרה מעם  זה ואין  וכיוצא 125" אחת ,

רעה. [בכונה] מעשיהם  לעשות  לעצמן  יתירו פיהן שעל כאלו בתואנות

¯Ó‡�"בכפיהם חמס ופעל און  מעשי  ו)"מעשיהם  נט, "(ישעיה הכתוב קּוריהםוראשית 

במעשיהם יתכסו ולא לבגד, יהיו לקורי"לא  הפעולה המשיל לדעתי אך ענין . כפל הוא  .

להשלים יעשו איך בלבם  יסדרו פיהן שעל הרעות, וכונותיהם  מחשבותיהם  וכן  ָעכביש,

נכונה )פעולתם  ולא ישר מוכנים126(איך שאינם  עכביש  קורי  כמו תועלת . מעשה מהן  שיגיע

לבגד. להיות  חוטין לאריגת 

ÌÚÙÂ" כתוב ישאחת כי  יעשוה, הבקר באור משכבותם , על רע ופועלי און  חושבי  הוי 

ידם א)"לאל ב, כמופת(מיכה הזה והמקרא  על 127. צועק שהרי  זה, בשורש  הדברים יושר על ֵ

זה  מקור-מ ׁשחת  ידי  ועל ואפיקורסות  מינות  דעות בהם שיש און , חושבי  שהם  ְָָהרשעים 

הפעולה  שהיא להרע  בלבם ממציאים מטתם  על בשכבם  כי משכבותם, על רע פועלי  ְִַָָָהם

ידם לאל יש  כי המעשה, בפעולתם יעשו בקר ובאור שבמעשיהם , הרעה הכוונה הרעה,

פעולתם . תכלית  ולהשיג המעשה להשלים 

ÔÎÏ. במעשיהם יחכמו לא  כי מהן, יהנו לא  זאת, פעולתם  פי  על שעושקים  במעשיהם 

" ואמר האחרון מן והחל ו מעשיהםופירׁש לכל. יצלח לא און , מעשה הוא  שעושים "פעל "" ְֵֵֵ

שיעשה  הדברים  האדם  יקח בכפים כי בכפיהם . חמס פעל פי על שנעשה לפי  בכפיהם חמס 

לכן חמס . של כפעולה חמס, בפעל המסודרים  דברים  שבכפיהם  ולפי מעשיו. מהם 

" ומלת און , מעשי  "חמס מעשיהם כמו הנפש, השחתת על נפשו " חומס ח,"וח ֹוטאי  (משלי ְִ

"לו) ונאמר  מאפע. ופעלכם  מאין, אתם  כד)"הן  מא, .(ישעיה ֵַָ

בקונקורדנציה 124. נמצאת זו רשימה

השערה 125. ע"פ זו  מלה הוספנו 

במקומם126. שלא היד כתב טכסט לתוך  נשתרבבו  אלו מלים  כנראה

הוכחה 127.
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ג'

È�ÈÚ·" המכחישים -בכל כאלה אלהיםרשעים  אין אמר נבל יושר 128,"אמר ואין  צדק אין

ואין תעמוד, ולא הגוף במות ּתנ ּוד היא וגם הכבוד, בעלת  האדם נשמת אין  משפט , ָואין

כל  יעשו ולכן  אחד, אלא עולם  אין לדעתם  בזה. וכיוצא אדם  בני  מעשה על גמול שום 

אדם , בני מתענוגות  והכבוד והעושר תאותם  הללו בחיים  מצוא  למען  והרעות  החמסים

שמכוונין פעולותיהם, על ומלעיגים  הצדיקים  שונאי  כפי129והם  לעשותן מעשיהם בכל

השם מחוקי  ימושו ולא מחלה, וכל נגע כל הללו בחיים  וסובלים ובמישרים בצדק החכמה

,"ב  ואמר שירו את המשורר שר זה על הנה החיים . ומדרך לנפשי"ה תאמרו איך חסיתי, ביי'

ציפור  הרכם  א)"נודי  יא, ידעתי(תהלים  כי  בה' מחסי  ׁשּתי  ואני  חסיתי  בה' לבו. יסוד ִַזהו

ארץ, ינחל בו החוסה וכל האלהים  הוא  השם לנפשי130כי תאמרו איך הרשעים  ואתם 

ציפור."נודי" הרכם כי דעו החיים. באור ותאיר תעמוד נפשי הללו, בחיים נגוע  אני  אם כי  ?

ל  שנחשב ואיננו,הר "מה נודד לציפור, דומה השמש, תחת  והחוסן החיל שהוא  בעיניכם "

" ואיננו כי בו עיניך ה )"הּתעיף כג , "(משלי דבריו יפרש  עתה קשת ,. ידרכון  הרשעים  הנה כי  ִַָ

לב  לישרי אופל במו לירות  יתר, על חצם ב)"כוננו יא, ומעשיהם(תהלים  דבריהם  ידמה .

אויבו. בלב לירות יתר על חציו ומכוין קשת  לדורך בלבותם לישרים להכאיב הנשחתים 

" יעשו זה אופל וכל שבארנו במו כמו בה מאיר הדעת אור שאין החטאה נפשם באופל "

" מלת ""אפלה בהוראת  וכאמרֹו כאפלה . רשעים יט)"דרך ד, הרשעים(משלי אומרים  וכך . ֵַָ

" כי פעל?הללו, מה צדיק יהרסון, ג )"השתות  יא, "(תהלים האדם ,שתות. בנין  יסודות הם "

מהם ישאר לא יהרסון , ששתיהן  יאמינו לבם  באופל והם  יחדיו. שחוברו והנפש  הגוף והם

מעשיו  כל ופעל צדק, רודף שהיה הצדיק זה פעל? מה צדיק כן  ואם האדם . במות  דבר

עוד, איננו ובמותו מכאובים , היו ימיו כל בפעולתו? הועיל מה החכמה, כפי נשגבת  ַָלכונה

" המשורר ענה לו. יהיה לא  עפעפיו ושכר יחזו, עיניו כסאו. בשמים  יי ' קדשו, בהיכל יי'

אדם בני  ד)"יבחנו יא, טובת(תהלים  אם  כי  מציירים אינכם  לבבכם  באופל ארץ רשעי  אתם

נשגב  קדשו, בהיכל שוכן השם  כי דעו ידעתם . ּבל האלוהי הקדש  ודרך והנאותיו, ַהגוף

משגיח  מהיכלו כי  רע. ומי  טוב מי יחזו עיניו כסאו בשמים וממחשבותיכם ; מדרכיכם מאד

הזהב  את וכשרוף אדם . בני יבחנו עליהם , בהשגחתם עפעפיו בצלמו. הנברא האדם על

יבחנו? מי  את אך האדם. בני את  הזה עולם צרות  באש  יבחנו כן ובדיליו, סיגיו להּתם ְֵָבאש 

נפשו " שנאה חמס  ואוהב ורשע  יבחן , צדיק ה )"יי ' יא, לאדם(תהלים החביב הזהב כמו .

הּבדיל  אבל כלי . לצורף ממנו יצא סיגיו, הגו וכאשר סיגיו. את לבחון  באש  ְִַיביאהו

היקרה  הצדיק נפש הנפש , בענין וכן דבר. מהם  ישאר ולא יתמו כי  באש  יבחנו לא והעופרת 

יעזבם , כן על הבחינה אחר טוב ענין  זה אין נפשו. ׂשנאה חמס  ואוהב הרשע  נפש אבל ְָָיבחן,

א 128. יד, תהלים  ע"פ

הצדיקים129.

יג130. נז, ישעיה ע "פ
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" וכאמרֹו ויאבדו. יתמו עד באולתם חיל ישיגו וגפריתופעמים אש פחים , רשעים  על ימטר

כוסם מנת זלעפות ו)"ורוח יא, דבריו (תהלים  וחתם  הכל. המכלים הקשים העונשים והם

פנימו " יחזו ישר אהב, צדקות יי ' צדיק ז)"כי  יא, תמים(תהלים  הוא  צדיק נורא  עליון  יש .

ופעל  ב 131פעלו. השם יאהבנו [כך] יעשה ואם צדקות. בדרך שילך האדם השם"את כי ה,

ויחי במעשיו הצדיק פעל טוב רב ולכן  הולך. הישר על וישגיחו יחזו ופניו אהב, צדקות 

" במלת השתמש  זה ולתכלית  העמוקה, המשורר כוונת זהו שחת. יראה לא ."פעל לנצח

ד'
"˙ÏÂÚÙלחטאת רשע  תבואת לחיים, טז)"צדיק י, הפנימית(משלי הכונה היא  הפעולה .

ה  העושה אליה יכוין למעשה, האדםהקודמת ובהיות  מבוקשו. להשגת הצריכות הכנות

ב  השם ביראת הצדק דרך כפי ללכת יכוין  עניניו בכל כי  לחיים . פעולותיו ה,"צדיק

" כאמרֹו החיים ממשיכים  כאלה חייםומחשבות מקור יי ' כז)"יראת יד, לא (משלי ואפילו .

אין להיפך, והרשע בפעולתו. חיים ינחל פעולתו, כפי  לעשות ידו לאל ואין  במעשהו ֵיצליח

שאמרנו וכמו און  פועל הוא כי למות שפעולתו לומר "(ב')צריך גם רשעאבל "תבואת 

תבואתו  הרי ובמרמה, בגזל הון ואסף הרעה פעולתו שהוציא כגון  במעשהו, שמשיג 

עון .לחטאת" ולכל חטא לכל בה ישתמש  כי  "

"Ú˘¯אמת ׂשכר צדקה וזורע  ׁשקר. פעולת  יח)"עושה יא, כן(משלי הפעולה כמו ֶֶֶָ

מדרך  הפוכה בכוונה שקר. פעלת  היא במעשהו וכוונתו הרשע  פעולת  שיעשה. המעשה

אעפ  והאמת, ""הצדק יניב מעשהו, שישיג  אבל שקר י לו. תעמוד ולא לרעה לו ותהפך "

" שכרו צדקה, מהן  שתצמיח הכנותיו ּומכין הצדק לדרך שמכוין צדקה, הקייםאמתזורע  " ִֵ

" ואמר סמך ולכן  עד. חיי  יניב במעשיו כי  למותו לעד רעה ּומרדף לחיים, צדקה (משלי "כן  ְֵַ

יט) "יא, יעשה כןכלומר רעה מרדף שבמחשבתו ומי  לחיים, היא הצדק שפעולת  הדבר "

למותו. שיעשה מה

ה '
ÈÙÏÂ,רעה ואם  טוב אם  במעשהו, העושה שיכוין  הפנימית המחשבה היא הכל שיסוד

כשהיא  המעשה כוונת שהיא  הפעולה על טוב שכר שיבטיחו הקדש  בספרי תמיד ומצינו

" כמו הרעה, הפעולה על ופורענות ידענו טובה, לא הן תאמר כי וגו' למות לקוחים הצל

כפעלו  לאדם והשיב ידע, הוא נפשך ונוצר יבין, הוא  לבות  תוכן  הלא  יא-יב)"זה. כד, .(משלי

מן סבה בעבור רעהו את מהציל נלאה אם הזה האיש  מחשבות  נדע לא אנחנו כלומר

" אמר כן על רעה. לכוונה או הצדק בדרך לבותהסיבות , תוכן ב כי השם  שהוא הוא "" ה

טובה  אם הכוונה כפי פעלו, כמדת  מעשהו לאדם משלם והוא  שבלב, הפנימית  הכוונה יבין

רעה. ואם 

תחילה 131. בכוונה האדם  את יצר 
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ÔÎÂ" פעלך ה' וגו'ישלם  יב)" ב, בקרבה (רות  היתה שלא שעשתה מה מכל בועז ראה .

ובחוסר-כל, בעוני אחרת , ארץ אל חמותה עם  ללכת  אביה ובית עמה בעזבה אחרת  כוונה

" אמר זה ועל בדרכיו. וללכת ישראל אלהי  בהשם להדבק רב חפץ ומביןבלתי הרואה השם

פעלך  לך ישלם  הוא  מחשבה, כל "יצר הטובה כונתך אלהי" ה' מעם  שלמה משכורתך ֵותהי 

כנפיו  תחת לחסות באת אשר ."ישראל

ÔÎÂ" אויב מארץ ושבו יי', נאם  לפעולתך שכר יש טו)"כי  לא, בוחן(ירמיה  ה' אני כלומר .

דעי כן  על ותמימות . ישרות  מכוונות מוצאותן  בניך, על ובכייך צעקתך שמעשה ורואה לב

" וכן אויב. מארץ בניך ישובו כי לפעולתך שכר יש ישכי  כי  ידיכם  ירפו ואל חזקו, ואתם 

לפעולתכם ז)"(דהי "שכר טו , כוונתכםב כי  שנבאתי, ממה תיראו אל בדרכיכם  חזקו כלומר

והמהומה  המלחמה להסיר המעשה תשלימו לא אם גם  לפעולתכם. טוב שכר ויש  טובה

הטובה. פעולתכם  על רב שכר תקבלו הארץ מיושבי

ו '
"ÈÎ ימציאנו איש וכארח  לו יׁשלם אדם יא)"פעל לד, ב (איוב השם כי  בוחן"יאמר ה ְֶַַֹ

רעה, ואם טובה אם  הפנימית , הכוונה כפי  פעולתו, כפי  מעשהו על לאדם  וישלם  לבב

כאילו  כהוגן , שלא  דברים  הטיח  שבצערו איוב על זה ואמר גמולו. לו ימציא הפנימי וכארחו

ב  השם  וכאמרֹו"אין  הטוב, בכל וישמחו און פועלי יציצו כי האדם , פעולת על מקפיד ה

עם" ברצותו גבר, יסכון  לא אמר כי  רשע. אנשי  עם  וללכת און , פועלי עם לחברה ֶֶָוארח 

ח-ט)"אלהים לד, "(איוב השיב זה מעול ועל ושדי מרשע , לאל י)"חלילה אדם"(לד, פעל כי ֵֵֶֶַָֹ

לו  וגו'.יׁשלם " ְֶַ

"Ú„Â� סלה הגיון  רשע נוקש  כפיו בפעל עשה, משפט יז)"יי ' ט, כזה (תהלים במשפט  .

" לפניו רגלםשזכר נלכדה טמנו זו ברשת  עשו, בשחת  גוים  טז)"טבעו בני(ט, בין ה' נודע 

כיא  כפיו. במעשה שכיון בכוונה כפיו, בפעל ונלכד נוקש הרשע  בהיות פעלו, שתמים  דם 

המתבוננים לב לישרי הוא הגיון זה דבר לעצמו. לכד ועשהו וללכדו, צדיק להפיל כיוון ֶֶהוא 

ב  השם  ""בפעולות וכדרך תמימים . כולם איך פעלך ה בכל יג )"והגיתי  עז , שבארנו (תהלים 

ט')למעלה ג ', של (פרק  פעולותיו על בתבונות לב הגות שהוא הגיון  מליצת  פעמים שזכר

ב  עולמו."השם  את בצדק נוהג איך דרכו, וסוד עצתו על לעמוד ה,

ÔÎÂ" יפעל לדולקים  חציו מות, כלי  הכין  יד)"ולו ז, רעה,(תהלים  שפעולתו הרשע וזה

שתשוב  השם  ישפטהו שלפניו, בפסוק שנזכר כמו צדיק, להפיל קשתו ודורך חרבו לוטש כי

" וזהו עצמו. להשחית כיון  כאילו חיקו, אל מותפעולתו כלי הכין  לעצמו "ולו שהכינם  ,

" הצדיק. נגד כונן  אשר יפעל חציו אחריו."לדולקים לדולקים  להיות והכינם  כיון  כאילו ,

" לשון  חימותדליקה וכל מדרך עמו, להרע  אויבו אחר הרודף על שבמקרא  "132" דלקתכמו כי 

וחימה 132. כעס ענין 



הלבנון  מגדל 90

לו)"אחרי לא, "(בראשית ומלת במקומו. יפעל.לו ובארנוהו לו לדולקים  חציו לשתים. מושך "

" ואמר משל זה על יפעל ועשה בשחת  ויפול ויחפרהו כרה בור וגו' און  יחבל (תהלים"הנה

טו -טז) הצדיק.ז, בה שיפול רעה בּכונה שעשה בשחת [יפול] עצמו שהוא  ,ַָ

ז'

"eÓÏL לה ע ׂשּו עשתה, אשר ככל כפעלה, כט)"לה נ , המרשעת(ירמיה לבבל שלמו . «¿ֲ

לה  ועׂשּו וחנינה. רחמים  בלי ולהשחית להרע  הכל שהיה במעשיה, כוונתה כרוע ֲַכפעלה,

ושלאחריו. שלפניו בפסוק מפורש  והענין הארץ. לממלכות היא שעשתה המעשים כאותם

מספרֹו אחר במקום  אמר "133וכן בבל פורענות ידיהםעל וכמעשה כפעלם , להם "ושלמתי  ְִִ

יד) כה , שדברנו.(ירמיה  ממה ומבואר .

"Ô˙להם תן  ידיהם כמעשה מעלליהם, וכרוע כפעלם ד)"להם  כח, הנזכר (תהלים על ָׁשב

" אוןלפניו פועלי ועם  רשעים עם  תמשכני ג )"אל "(כח, ותאר און. בארנופועלי ועל (ב')" .

" התפלל מעלליהםזה וכרוע כפעלם  להם  והׁשב תן פעולתם , הסתעפה שממנו הפנימית , "ְֵָ

" רעה גם  ידיהםלהם ""כמעשה שסמך כמו מעשיך, וצדקת  פעולתך דרך עזבו כי  לא . כי 

ידיו  מעשה ואל יי' פעלות אל ה )"יבינו ובארנוהו(כח, ד). סעיף ג' מתאימים(פרק  והדברים

צד. מכל

"È˙˙�Âבאמת ח)"פעולתם  סא, מעצמו.(ישעיה ומתבאר לטובה זהו נאמר 134. ולכן 

חיקם" אל ראשונה  פעולתם  ז)"ומדותי  סב, עיקר (ישעיה  לרעה, בין לטובה בין  לרעה. זהו

הפעולה. מהשתלשלות  ולא הפנימית , הפועל ּכונת  עם נערך ַַָהכל

ח'

ÈÙÏ ואפשר רעה, ואם טובה אם העושה ּכונת כפי להיות צריכים  והרע  הטוב ַָשתשלומי 

וכוונת במעשה לו שירע להפך וכן  גדולה. לרעה בלבו ויכוין  לזולתו, במעשיו אדם שייטיב

במאמר  שבארנו וכמו מעשיהם , כל אל המבין יוצר-כל זולתי זאת  יבין ומי לטובה. לבו

ד)השני סעיף חמישי "(פרק נאמר זה על כפעלו . לאדם  והשיב וגו' יבין  הוא  לבות  תוכן  "הלא

יב) כד, שבארנו(משלי ה ')וכמו .(סעיף

ÔÎÏÂ ימהר אל זולתו עמו ירע  או כשייטיב האדם, ביד כאלו משפט  ומאזני פלס

ישלם פעמים  לו, שעשה בעצמו המעשה לרעהו יעשה אם  כי  לו. עשה כאשר עמו [לעשות ]

" שלמה אמר זה על רעה. תחת טובה ופעמים  טובה, תחת לי ,רעה עשה כאשר תאמר אל

כפעלו  לאיש  אשיב לו, אעשה כט)(מש "כן כד, פעלו לי כפי  מעשהו שתפלס תאמר ואם  .

ירמיה 133. של

מקרא 134. של  מפשוטו  מובן זה כלומר
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" הוסיף לחנם לא זאת ? יבין  מי אליו, כפעלו שכיון  לאיש מוסיף 135"אשיב אינו פשוטו וכפי 

שדברנו. הענין בו הודיע באמת  אלא דבר? הכתוב ראשית  על

"ÍÙÎÙ‰ פעלו ישר וזך וזר, איש  ח)"דרך כא, מן(משלי הפך האיש -הפכפך דרך אם

להשלים האמצעיים למצוא  לאשורו יבין לא כי  עליו זר דרכו כפי דבר, כשיפעל  הצדק,

הנכון יבין ישר, פעלֹו וחטאה, מרשע  זך איש אבל לעשות . הכונה כפי כהוגן  ֶַָָמעשהו

" כדרך בו. שכיון  הטובה כונתו כפי המעשה יישר לתשלום והוא דעהו דרכיך בכל ַָָ

ו)"אורחותיך  ג, "(משלי בפסוק שבארנו ממה ותבינהו פעלו . תמים  ד)"הצור לב, (פרק .(דברים

ג ) סעיף .שלישי

"Ì‚ פעלו ישר ואם זך אם נער, יתנכר יא)"במעלליו כ, הסמוך.(משלי בפרק זה יתבאר

"Û‡עולות תפלסון136בלב ידיכם  חמס בארץ, ג )"תפעלון נח, בלי(תהלים פיכם  שדברי .

שוד  עושים  אתם פיהן שעל רעות כונות  לכוין תפעלון , עול בלבכם גם משפט ; ובלי ֶָצדק

" אבל ידיכםוחמס . אותו חמס ידיכם במעשה הארץ ליושבי עושים שאתם החמס בארץ, "

" חפצכם. כפי  תוציאוהו אופן באיזה כלומר בפלס, טוב ופעלכםתפלסון  אם תפלסו לא  "

לבבכם . על עולה אמת  מחשבת  אין כי רע, ואם

"Â˙ÏÂÚÙמצרים ארץ את  לו נתתי  בה, עבד כ)"אשר כט, בצדקו (יחזקאל השם  [אמר] כי 

ג  וגזר צור, על נבוכדנצר את צר "להביא וכאשר מים . שטף ידי ] [על קצה שיבוא  צור על ִָכ

השם ואמר והמֹונ ּה. אותה ושטף הים עלה לידו, הגיעה וטרם עליה, רבים  ימים ְַָנבוכדנצר

שלל "ב  להם  יתן  צור, על שעבדו העבודה על נבוכדנצר לחיל שכר היה שלא לפי לנביאו ה

בעבור  שכר מצרים ארץ יתן ולנבוכדנצר אותה. וישללו שיבוזו ומחמדיה, מצרים ארץ

גרמה "פעולתו " פעולתו אבל עבודה, עבד לא  הוא  כי צור. את  להחריב שכיון  כונתו בעבור ,

זה. שכר לו יתן  צדק של פעולה שהיתה ולפי  צור, על חילו שעבדו העבודה כל את

ט'

"˙ÂÏÂÚÙÏ פריץ ארחות שמרתי אני  שפתיך, בדבר ד)"אדם  יז , שהוא (תהלים  אמר לפניו .

ב  והשם  האהובים. ובמישרים בצדק ""נוהג פנימו ה יחזו ישר אהב, ז)"צדקות  אמר (יא, גם  . ֵָ

ב  השם לילה"כי  עליו פקד ג )ה יז , בפירוש(תהלים שבארנו וכמו ולבחנו, לצרפו ויגון צרה

אדם" בני  יבחנו ד)"עפעפיו יא, ג ')(תהלים  בשפתיו.(פסקא אפילו חטא  לא בצרותיו וגם  .

והמצוות התורות  וקיום האמונות בעניני  והישרים הזכים  הפנימיות  שכונותיו עוד והודיע 

כל, מפני תשובנה ולא  ימושו לא  בלבו, ונאמנות  חזקות  הם  פעולות , שהן השם , שציוה

בפעולות פריץ איש לעזות פעולתו ועזות תוקף ודמה והישר. הטוב תמיד עושה פיהן  ְִָועל

כוונתו135. לפי  אותו לדון 

עול 136. ֶָלשון 
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בענינים מנהגו וכן ותאוותו. חפצו ּומׁשלים כנגדו, העומד כל על המתגברת  ְִַתאוותיו,

" אמר זה ועל שפתיך האלהים. בדבר אדם  באדם"לפעולות שהן  הפעולות בדבר כלומר ,

" שפתיך בענין  דבר "דבר ימנעהו שלא פריץ בארחות  ונהגתי  שמרתי והמצוה, התורה ,

שצויתני . מה להשלים עזות פעולותי  ובזה חפצו. מהשלים 

"‡ˆÈ ערב עדי ולעבודתו לפעלו כג )"אדם קד, "(תהלים שיעשה פעלו . המעשים  הם  "

להיפך. או וכיוצא  נכשלים לעזור או תורה וללמוד להתפלל לכתו כמו לרע , או לטוב האדם 

וכיוצא.עבודתו "ו  ומתן  ומשא וכרם  שדה עבודת  רשות, דברי  הן  "

"ÏÚÂÙמות מבקשי נדף הבל שקר, בלשון ו)"אוצרות  כא, הללו (משלי האוצרות כלומר

ימי כל אתו יעמוד לא הׂשיגֹו גם  ולפעמים הבל. השמש תחת  אשר כל כי  נדף, הבל ֶֶהם

יאב  כי הבלו במשפט חיי ולא אוצרות  האוסף זה כמו רע , בענין  תמית137ד שקר לשון והנה ֵ

מות . מבקשים נדף, הבל לאסוף וכוונתו פעולתו והרי  הנפש ,

"‰È‰Â מכבה ואין יחדיו שניהם  ובערו לניצוץ, ופועלו לנעורת  לא)"החסון א, .(ישעיה

ותרמית , בשקר אלא בצדק לא וקבצום  אותם  פעלו שבעליו הפושעים, וחיל חוסן  על ידבר

שבהרים וכנעורת נדף, הבל וחילם הרשעים  תוקף ויהיה זה. קודם שבארנו המקרא  כמו

יחדיו, שניהם יכלו ואז אש, לניצוץ יהיה הזה החוסן  שפעלה הרעה והכונה יכלה. ְֶַאש 

ויקרה. עמוקה מליצה והיא  וחילו. הרשע

יו"ד 

ÈÙÏÂ" לשון ועצמו פעולה שכל לזולתו עושה שהפועל רע , או טוב בו שיש  ענין על "

של  דברים ועל רשות דברי  על גם שנאמרים הלשונות  שאר כן  ואין  להרע, או להטיב או

" אמר בכך, לך מה אפעל מה כ)"חטאתי  ז , בו "(איוב תפעל מה חטאת  ו)"אם לה , גבהי"(שם 

תפעל  מה ח)"שמים יא, "(שם  לשון  בשלשתן נאמר אתה פעולה . ורע מום בעל אם  כאומר "

למי לטובה, להיפך או הפנימית  הרעה פעולתך בחפץ רע  מעשה לעשות  או כחפצך לפעול

ב  השם כן  לא  רשעך. עדיו שמגיע  כמוך לאדם  בעיניו,"תפעל? הרע ועשית חטאת אם  גם ה

ישכון . וקדוש  מרום  והוא  לו? עשית  מה

"„‚ÈÂ יתגברו כי ופשעיהם פעלם ט)"להם  לו , דעות(איוב בעלי  און, אנשי שהן  יודיעם 

שבארנו וכמו וחטאה פשע לעשות  רעות  בכונות פועלים  פיהן ועל ורעות , ולכן(ב')זרות .

" ואמר מאוןסמך ישובון כי ויאמר למוסר, אזנם י)"ויגל לו, היסורים(איוב ידי  על כלומר

מאון . שישובון  ידי  על כן  ויהיה טוב. ויעשו הרעים מדרכיהם שישובו למוסר אזנם  יגל

" מהו  שם בארנו טובים ."אוןוכבר  מעשיהם  יהיו ואז בצדק לפעול ישובו כן  יעשו ואם  .

יא)137. יז, (ירמיה נבל " יהיה ובאחריתו  יעזבנו ימיו  בחצי  במשפט, ולא עושר  "עושה
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"ÍÏÂ‰ בלבבו אמת ודובר צדק ופועל ב)"תמים  טו , עם(תהלים  תמים שהולך כלומר

ב  ""השם  אבל וזעמו, אפו מיראת  לבד לא השם . מדרך מטהו דבר ואין  צדק,פועל ה "

ודעותיו  צדק אוהב שהוא  אות  וזה הצדק, בעבור היא הטוב בעשיית הפנימית שכוונתו

" לזה דומה הלכו טהורות. בדרכיו עולה פעלו לא ג )"אף קיט, שהולכים(תהלים מלבד . ְַָ

כי העול, לאהבת  בלבם נוטים  שאינן עולה, פעלו שלא  נפשותיהם טהרּו גם  ה', ְֲִַָבתורת 

" וכן הלכו. פעלו בדרכיו משפטו אשר הארץ, ענוי כל יי ' את  ג )"בקשו ב, ולהיפך (צפניה .

" שקר נאמר פעלו כי שומרון, ורעֹות  אפרים  עון  א)"ונגלה ז, "(הושע וכן  אתה . אחזה ּבלעדי ְְֱֲִֵֶֶָ

אוסיף  לא פעלתי עול אם לב)"הורני , לד, זה,(איוב בעבור ּבינ ֹות  דברי אתך יש ִכלומר

שדברתי לדבר-מה שהם  ודעותי  בכונותי  אם אתה, הורני  בדעתי . חזיתי אשר אלה מבלעדי

כאלה. לדבר אוסיף לא  עול, בהן אראה

"ÔÎאון פעלתי לא ואמרה פיה ומחתה אכלה מנאפת , אשה כ)"דרך ל, כלומר (משלי

לא  בלבה מתנצלת  והיא  שעשתה. ממה יודע זולתה ואין  פיה, ומחתה אכלה מנאפת  אשה

רצוני . נגד יצרי, מתוקף אלא און בכוונת  זאת עשיתי  לא און , פעלתי

"˙‡Ê'יי מאת ׂשֹוטני  כ)"פעולת  קט, שכר (תהלים עליהם, הבאה והקללה האלה כל . ְַָָ

שנזכרו. הרעות עשו פיהן שעל וכוונותיהם , לבם מחשבות רוע בעבור ה' מאת  היא פעולתם

"ÈÎ יספר כי תאמינו לא  בימיכם , ּפעל ה )"פעל א, ב (חבקוק  השם צדק "כלומר פועל ה ְֵַֹֹֻ

בפעולה  חפץ למה צדקתו, לדעת ה' בסוד יעמוד ומי  כזה. דבר שיהיה תאמינו לא בימיכם ,

זאת על שגזרה. העליונה ההנהגה סוד ומפלתם  הכשדים ממעשה בענין שיספר וכמו זו.

" בפירוש שבארנו וכענין טעמו, מבין  אל אין  ו)"פעל  סעיף ג, .(פרק ֵ

"Ô‰ לטרף מ ׁשחרי  בפעלם  יצאו במדבר ה )"פראים כד, הרשעים(איוב לּכת [אותם] דמה ְְֲִֵַַָ

אם מקום, מכל יבוא  אך מבוקשם, ישיגו אופן באיזה אנושית  כוונה בלי טרף מבקשים 

להם . שיזדמן  כפי  ישיגו כי פעולות  לפעול דעת שאין במדבר כפראים  וכיוצא; ובגנבה בגזל

"Â‰Ú¯· לו יתן לא ופועלו חנם , יג )"יעבוד כב, האחד,(ירמיה דברים. שני על הוכיח ֹו .

עצמו  שהשכיר והאביון  העני  והשני , חנם. שיעבדהו היד בחזקת שכופהו ברעהו, חנם עובד

יתן לא גם  עבודתו, בשכר ביתו בני ונפש  נפשו את ׁשיחיה ישרה ולכוונה לעבודתו ְֶֶַלשני

" נקרא  זה דרך  ועל "פועלו לו. כמו  שכיר " ּפעלת תלין  יג )"לא יט, .(א')ובארנוהו(ויקרא ְַֻ

יא 

¯‡˘�" לשון שנזכר פעמים שלשה לבאר זרה,פעולה לנו לעבודה פסילים עושי על "

" הן . ואלו נזכרו. מה ועל למה טעם  אין יסודנו בפחם ,ומבלעדי  ופעל מעצד ברזל ַָחרׁש

ויעף  מים שתה לא  כח, ואין  רעב גם כחו, בזרוע ויפעלהו יצרהו, יב)"ובמקבות מד, .(ישעיה 

" לשון  פעמים שתי  הנביא פעולה נזכר לנו ׁשמסּפר לתמוה יש ויותר למ ֹותר? זה בכתוב "ְֵֶַ
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טרם בברזל דבר-מעשה לעשות שאין  ידע  לא מי צורך. ללא דיבור מלאכת-חרש , פרטי 

" אמר חרש-עצים  ועל בכוחו? פועל שהפועל ידע לא  ומי  באש ? לבער,ירוכך לאדם  והיה

למו  ויסגד פסל עשהו וישתחו. אל יפעל אף לחם, ואפה ישיק אף ויחם, מהם  (ישעיה "ויקח 

טו) ג מד, אל."וכה יפעל הזה,138כ הפושע  החרש על מליצתו העריך גדולה בחכמה אבל ֵ

אלא  עובדיו. על לועג והוא  פעולתו, וששכרו ממון  בשכר הפסל עושה אמן  שאינו ָָוהודיע 

" ויאמר וחיים  וכח  עזר ממנו ומבקש לו ומשתחוה לאלוה מקבלו עצמו כיהוא הצילני,

אתה! בעניןאלי  שם שמפורש וכמו יז)" מד, אל (ישעיה  לפעול היא  וכוונתו פעולתו והנה . ִֵֵ

צריך  אם  להשתחוות פסל בידיו שיעשה בפעולתו כזאת סדר איך זה ועל לו. להשתחוות 

וכמ  עושהו? פני  והמשחיר הנגלה בפחם ז "להכין על"ש כח ניכר "א)"(ברכות ביתך מכותלי

אתה  יודע"שפחמי  בזרוע , פעלו וכן  אפשר. אי זה וזולת בפחם , הפסל חומר פעל והנה .

לו, ישתחוה מעשהו שאחרי  אפשר ואיך לפסל. שיעשהו ולזרועו האומן לכח  הפסל שצריך

" אתה ויאמר אלי כי היא "הצילני  וכוונתו פעולתו שסדר והוא  עצים , חרש  על ידבר וכן  ? ִֵ

הפנימית הפעולה רוע  על ידבר שהנביא ולפי לו. ולהשתחוות הנשאר מעץ אל ֵלעשות

לשון וזכר האדם, במוח  כאלה בזויות  כוונות  שתהיינה האדם, דעת  שקול נגד שהיא 

מפעולתו.פעולה " ההיפך על המוכיחים  המעשים  פרטי  אצל "

Â�¯‡· בתנ הכתובים ""כל שרש  מלשונות  אחת המזכירים  אל "פעל ך הסמוכים  הן  ;

ב  השרש"השם  שימוש  לימדנו הכלל כפי ואנו לרע . או לטוב אדם, בני אל המסורים  והן  ה,

" שרש בעלי  נבאר  ועתה ."עלל הזה.

ה' פרק

א'

"עלל "˘¯˘ מהוראות  בהוראתו נבדל הוא  גם עשה " יצר שיבואו ברא  השרשים  ומיתר "

" שרש  מהם  שנבדל כמו שאעפ "פעל אחריו ,"" שרש  גם  שיונח שיונח עלל י דבר-מעשה על "

" ועשיה עליו יצירה או "בריאה טוב בהן שאין  מה-בכך של ודברים רשות  דברי  על איננו ,

" לשרש דומה אבל ואםפעל רע, טוב אם  מעלליו, העושה נפש  תכונת על שיורה זה בענין "

טובה  אם  העושה, או המדבר נפש  תכונת ידיהן  על שניכר מעשה-ידים או דבור וכל רע.

" נקרא  זה בענין  רעה, ""מעלל אם  אלו שרשים  שני נבדלו ואולם  ו פעל . כפיעלל "" מזה זה "

" שרש  לך. שאגיד האדםפעל הענין את המביאה הפנימית  והסבה השכלי  הסדר על הנרמז "

המבדיל  והוא מעשיו כל את המנהגת  הכוונה כלל דרך על או המעשים, מן מעשה לעשות

בפרק  שהוכחנו וכמו און , פועלי ואלה צדק, פועלי אלה לסכל; חכם  ובין  לרשע, צדיק בין 

ב  השם  עניני  בלבו יצייר שכפיהן  האדם שבדעת הפנימיות  ההשגות כי ומעשיו "הקודם . ה

אל 138. דמות לו  ליצור  ֵיפעל 
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לכל  הקודמת  הפעולה היא  בציורו, דעתו שתנוח עד יחדיו כולם  המעשים  יכלתו, כפי

החושב מע הצדיק לבו. כוונת עם הנערך דבר לעשות ויכוין הכל בדעתו יסדר פיה ועל שיו

ב  השם על וכפי"טוב התורה כפי מעשיו בכל יפעל וכיוצא , חכמה אוהב אותו, יירא  ה

להיפך. פיהן  על ויפעל במחשבותיו ילך און  ואיש הצדק.

˘¯˘Â" והדיבוריםעלל המעשים על מורה אבל שבנפש, הכללי הסידור על מורה אין "

בנפשות , מתחלפות  התכונות  כי לרע . או לטוב מדותיו תכונות  כפי  האדם וידבר ִשיעשה

מקום"ואעפ  מכל כולם, הכחות מהן אחת  בכל שנאצלו שוות , אדם  בני כל שנפשות  י 

ובנפש כאלו, כחות גברו זו בנפש כולם . בממשלתם  מתחלפים  גם למעט ; רב בין  מתחלפים

הדברים ואלה מעשיו. האדם יעשה כולם  התכונות  ממשלת  וכפי  הפוכות . כחות  אחרת

" בספרנו עליהם  נעול דברנו וב גן  המדות"" המעשיםספר כל והנה ממנו. הראשון  בחלק "

" נקרא  בלבו המושל נפשו מדרכי אחת פי על האדם והנה מעללישיעשה ההוא . האיש  "

" עליו שנאמר הלב יצר שנקרא  מה הוא  כולם הדרכים  רעממשלת האדם לב יצר כי 

כא)"מנעוריו  ח, ב (בראשית השם  ביראת למוסר נביאהו ולא  טבעו כפי לּבנ ּו נניח  אם כי  ה ". ִֵ

איבה  דרך וגאון , גאה דרך כמו מנעוריו, לו טבעיות  שהן  הרעות  התכונות בו תתחזקנה

את מביאה ובחזקתו בשרירותו מהן אחת שכל בהן, וכיוצא ותאוה וחמדה ונקימה וקנאה

החכמה  כפי דרכיו לי ׁשר רוחו על למשול האדם  צריך ולכן רבים . רעים  למעללים  ְֵַהאדם 

אעפ  כן, עושה אינו ואם האמתיות"והצדק. בכל ומודה בהשגותיו מסודר ששכלו י

ולסוף  ימימה, מימים בלבו שהשתרש  הדרך תוקף בו משול לעת לו תעמודנה לא  הקיימות ,

בשחיתותם . והבינה השכל גם  ילכד

ב'
‡ˆÂÈ" המתואר האיש  כי  אוןמזה כל פועל ומסדר הקיימות  באותיות המכחיש והוא "

" כי מעללים . רע  הוא  כי ידענו הנשחתות, מחשבותיו כפי  בלבו מעשיו המושל רע  דרך "כל 

הצדק  בעיניו כי  בו? חפץ שדרכו הרע  מעשות  שיחדל עד בעדו יעצור ומה בעיניו, טוב

רביעי בפרק שפרשנו הכתובים מכל שתראה וכמו קיימת. מציאות  להן אין והחכמה,

שיהיה  אפשר זאת בכל האמת  כפי מסודרת  שדעתו מי אבל כאלה. רע  פועלי על הכתובים

עליו. המושל יצרו על וגבר השם ביראת  לבבו טהר שלא  עת  כל מעללים  ִַרע

Â˜ÏÁ�. מחלקות לארבעה האדם שבאו ‰¯‡˘�Â‰בני  און  פועלי הם  שבכולן , והרעה

הרעות כל ענין בכל לעשות  לרוחם  מעצור אין זו משחת וממקור נשחתות , לדעותיהם 

בם . דרכיהם‰˘�È‰,המושלים  אבל ׂשכלם , במו הרע מעשית וימנעו נכונה שדעתם ְִָהם

הכוחות או הדרכים שהן וכיוצא  וחימה גאוה והרשעיות, התאות בם  במשול רעים

דרכיהם , פי על מעשים מעשות נמנעים ואין  לפניהם  נכון  דרכם כי  ויאמינו הנפשיות ,

והמושל  להם האהוב הדרך בתוקף הרוב ועל טהור, לבם  אין ואלה ופחד. שמים ממורא 

דרכים בעלי  שהן  הכתובים יאמרו אלה ועל המזמתה. מעשות  פחזותם תעצור לא בם,
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נשחתות . ומדות כי‰˘È˘ÈÏ˙,רעים מוסר אהבו עוד נכונה, שדעתם שמלבד אותן הם 

ב  השם דרכי  וישנאו "ישרים  בטוב יבחרו שוקטת, שדעתם שכן  וכן רע . כל שונא  ולבם  ה

בסתר  ידכאום  הרוב על אך רוחם, על ועולים  מושלים  הטבעיים  הציורים  עוד אבל רע.

ב  השם  מפני  מלבם ויעבירום צדיקים"נפש הם  אלה והנה להם. האהובים  דרכיו ויושר ה

רעה. מעשות  מניעותם וכפי  הטוב באהבת למדרגותיהם  לב עליה ‰¯·ÈÚÈ˙,וישרי בני  הם

שולט  יצרם אין  עתה לבם טבע  שכפי  עד שני טבע  לבם  שקבל טובה ורוח  השלום  שבכח

ואין בארץ. אשר הגדולים  ה' עבדי  הם  אלה כלל. לבבם  על עולה רעה מחשבת ואין עליהם

נתבונן ידהם  שעל הצעותינו להציע רק פה כוונתנו אין כי זה, על לדבר המקום פה

הקודש . שבכתבי  הקדושות  במליצות

ג'

ÔÈ·˙ מעשה [הקובע] הדרך שהוא האדם, בלב המושל הנפשי  הפנימי  הכח שמן  מזה

טובות , עלילותיהן  טובים, אם  כי  רעים . ואם טובים אם  עלילותיו שהן כולם, אדם  בני 

כשיגבר  מדרכו הפוכות  טובות ועלילותיו עליו, מושל דרכו ושלפעמים בהיפך. ולהיפך

ב  השם היצר 139ה."ביראת עליו בהתגבר רעה עלילות אעשה [אומרת ] הדרך לפעמים וכן

וכמבואר שעה. השרש"עלל "[(ב')לפי  הוראת יהיה כשיעשו ] אדם בני מעשה כלל על הזה

יום . יום בהן  שינהג מנהגיו והם  לרע  או לטוב הפנימי  דרכו כח תוקף כפי 

ÏÚ,דרכיו כפי כאלה עלילות יעשה בלבו מושלים וחנינה חסד שדרכו מי משל, דרך

שהיא  הפעולה כפי הכל ועיקר ברשע. עלילות  יעשה בלבו, מושלים  ורשע [רוע] שדרכו ֶֶומי 

הטובות , עלילותיו יעריך צדקתו וכפי פיו שעל שבנפשו השכלי  זאת)הסדר גם(אין [כי]

ראויים לבלתי חסדים שיעשה משל דרך על נכונות . בלתי עלילות  יעשה הטובים  בדרכיו

בהם . וכיוצא 140אליהם 

ד'

ÏÎ˘ÂÓ ב השם כי  הוא  עולתה "ראשון לא  הצדק, של בתכלית  ובהיותו וישר צדיק ְַָָה

דרכיו  כל כי פעלו תמים כן  על חקר. לה אין  בתבונה הדעות יושר שלמות  ובתכלית בו,

שבארנו וכמו החכמה משפט  כפי כולם בריותיו נוהגות שבהן הדרכים  כל ד'משפט, (פרק 

על ב') המשפטים ומיני החסדים  מיני  כמו דרכיו כפי בעולמו שעושה מעשיו כל ואם  .

" כולם נקראו מדרכיו עלילותיו בריותיו שמסובבים  עליהן, אותו ומשבחים  מהללים ואנו "

כי עוד וידוע  עלילותיו. אחר להרהר אין  בכל, הפועל הצדק כפי כולם  המונהגים  הטהורים

ב  השם יש"עלילות אדם לעלילות כי  מאד. עד בדרכיו ההולך הצדיק מעלילות  נבדלו ה

כ 139. מלמד שליטת רבינו  כפי  אבל רעים. או  טובים אם נפשיים, ערכים כלומר "דרך", אדם  לכל  יש כי  אן
טוב  לכיוון עלילותיו  לנהל "הדרך", על  לשלוט  יש שכלו

הקודמת 140. וכהערה שכלו, הוראת לפי ישתמש  לא אם



ו' פרק  - עלל פעל 97עשה

ב  השם ועלילות בו. הנטוע  מכחו יותר לו יוכל לא  וגבול גבול "חוק להם  אין דבר בכל ה

שעשו  משפט  של הנפלאות כמו פלא , בדרך הקדש  בדרך עלילות  הראנּו שלפעמים ְֶָעד

שהקדמנו  האלה הקצרים  הכללים  מן  והנה לישראל. שעשה חסד של ועלילות במצרים ,

בעז  לפרש נבוא זה על "לשרש  מספיקים בפירושים  הכל לשונותיו, בה שנזכרו המליצות  ה

ב  השם  אל הסמוכים באלו ונחל אחד. טעם ועל אחד ה."דרך ְֵָ

ו' פרק

א'

Â¯ÈÎÊÈ˘Î ב השם  אצל הזה השרש ב "לשונות  השם  שגמל הגמול על תמיד יורו ה "ה

משפט. דרכיו כל כי לרעים, ורע לטובים טוב העליונים, דרכיו כפי אדם לבני 

ÂÏ„·�Â" מליצת  מהזכרת ידיו בזה "מעשה או ידיך " הבריאה "מעשה על תמיד שהן  ,

" של לשונות כן  ואין ובארץ. בשמים  שעשה הפעולה "עלילה הכוללת בענין  שוין  ושתיהן .

ב  השם  פעולת  היתה הכוללת  שהבריאה כמו כל "כי  בעולמו מנהגיו כן חכמתו, כפי  ה

זה  כל שתראה וכמו לעד תשתנה שלא העליונה, עצתו כפי פעולותיו הן ועלילותיו דרכיו

הכתובים . מן 

"Ï„‚ כדרכיו לאיש לתת  אדם  בני  דרכי  כל על  פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצה …
מעלליו  יט)"וכפרי  לב, העליונה,(ירמיה  החכמה הסכמת  היא העצה ב 141. גדל "והוא  לבדו ֹה

" אתה וכן הפעולה. שהיא בחכמתו מסכים  העליליה העצה המעשיםרב כל אדון "

לעשות תוכל כן בעיניך יישר וכאשר בחכמה. הפועלים  מדרכיך ולרע לטוב המסובבים 

אוהב  מהם מי  לראות  אדם בני  דרכי  כל על ועיניך דבר. ממך יפלא ולא  כרצונך עלילות

דרכיו  מהם  ומי בו, ללכת  טוב 142דרכיך שכר כדרכיו; לאיש  תת  למען  לבו, בשרירות מושלים 

ולפעמים דרכיך אוהב יש דרכיו. פי על שעושה מעשיו וכפי  מעלליו וכפרי דרכיך לאוהב

בדרכיך  מואס יש ובמעשה. בלב שלם  ויש  טובים , לא מעללים ועושה עליו מתגבר יצרו

השם"ואעפ  אתה במעשיו. רע וגם בטוב מואס ויש  טוב. ועושה במעלליו מתגבר כן  י 

" וכאמרֹו מעלליו וכפרי כדרכו אחד לכל מצריםמשלם בארץ ומופתים  אותות  ׂשמּת ְַָאשר

ישראל  את  עמך את  ותוצא הזה. כיום  שם  לך ותעשה ובאדם, ובישראל הזה היום עד

וגו' הזאת הארץ את  להם  ותתן וגו' ובמופתים  באותות  מצרים כ-כב)מארץ לב, וזכר (ירמיה  .ְַָ

ב  השם שעשה הטבע"הנפלאות  מן למעלה עלילות ועושה העליליה רב הוא כי  להודיע  ה

הקודם  בפרק שבארנו  ד)וכמו .(סעיף

ביותר 141. הנכונה העצה את בוחר  הפרטים , כל  בירור אחרי כלומר 

האמתי142. אופיו  כלומר
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ב'

"ÂÎÏאדם בני  על עלילה נורא אלהים מפעלות  ה )"וראו סו, הכתוב (תהלים  ראשית .

תשיעי בפרק דרכיו (י')בארנו כל כי חכמתו, עצת כפי  תמימים שהן בפעולותיו שיתבונן 

גבר  כעלילות שאינן  אדם, בני על  עלילה נורא  הוא  דרכיו כפי עלילות וכשעושה משפט .

" שסמך וכמו מאד. עד נפלאים  מעשים שעושה הן נוראות אלא  גבול להן  יםשיש  הפך

עולם בגבורתו מושל וגו' וגו'ליבשה ו -ז)" סו , לשכר (תהלים עלילה מזכיר הראשון  הכתוב .

לזה הקודם בפרק  שבארנו וכמו למשפט , עלילות השני והכתוב ד)טוב, .(סעיף

"ÈÎעלילות נתכנו ולו יי ' דעות ג )"(שמו"אל ב, עתק א הדוברים הרשעים  אותם כמו לא  ֵ

ב  השם  דעות אל אבל מעשיו, ועל השם  בדעתו "על ׁשקּולים  תמימים , מפעלותיו וכל ה ְִֵ

לאיש לשלם כחפצו מעשות לפניו מעצור ואין ולרע. לטוב דרכיו נוהגים  פיה ועל העליונה

" כי  מעלליו. וכפרי עלילותכדרכיו נתכנו רב "לו הוא  כי  לפניו מתוכנים  העלילות  כל ,

שפרשנו וכמו א')העליליה "(סעיף ואמר שסמך וכמו אזרו . ונכשלים  חתים , גבורים  קשת 

ומעשיר  מוריש  יי ' וגו' ומחיה ממית יי ' וגו' נשכרו בלחם  ׂשבעים  ד-ז)"(שמו"חיל. ב, וכל א ְִֵ

מכוחנו. נשגב בדרך אל מעללי כולם שם, ֵהענין 

"¯ÂÎÊ‡ פלאך מקדם  אזכרה כי  יה יב)"מעללי עז, מעללי(תהלים  אזכור בצרותינו

ב  דרכיך."השם כפי  עושה שאתה מעלליך הן שהן קדם, בימי שעשית  פלאך אזכור כי ה

" לו אשיחה וסמך ובעלילותיך פעלך בכל יג )"והגיתי בארנו(עז , זה ט)ומקרא רביעי, .(פרק 

פעולתך  בתום  בלבי  אתבונן כי בפעלך תבונות  לבי יהגה מעלליך, אזכור כאשר כלומר

[עשית] הם . נוראים כי בפי , לברכך אשיחה ובעלילותיך עלילותיך. עושה אתה פיה שעל

" שסמך כמו הקדש  בדרך הודעתנפלאות פלא  עושה האל אתה וגו' דרכך בקדש  אלהים 

עמך  בזרוע גאלת  עוזך וגו'בעמים  יד-טז)" עז , ומשפט (תהלים  דין  של [מדות ] על רמז

ידי על ישראל גאולת  על נפלאות העושה העליון  הכח שהוא בעוזו, בעמים  שעשה

וברחמים . בחסד נפלאות עלילות

ג'

"ÚÈ„ÂÈ עלילותיו ישראל לבני  למשה ז)"דרכיו קג , כמפורש(תהלים דרכיו את  יודיע 

" וחנוןבתורה רחום אל יי ' יי ' ויקרא פניו על יי ' וגו'ויעבור ו)" לד, ואמר (שמות  שסמך וכמו

יריב " לנצח לא  חסד. ורב אפים ארך יי ' וחנון  ח-ט)"רחום עלילותיו (קג, הראה ישראל ולבני  .

ב  השם מעשה את  ראו הם אלו. דרכים  כפי  שעשה עשה "מעשים  אשר והנורא  הגדול ה

עלילותיו. שהם לעיניהם 

"ÂÁÎ˘ÈÂהראם אשר ונפלאותיו יא)"עלילותיו עח, הראשונים(תהלים הדורות התלוננו

ב  השם של עלילותיו העלילות"ששכחו ואלה לישרים. חסד ועשה הפושעים, שהעניש ה

" ואמר שסמך וכמו [זכרונם] נצרו לא ואיך נפלאות ; מעשה כולם עשה היו אבותם נגד
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וגו'פלא  יב)" לבניהם(עח, זאת כל בשירו להודיע כן  אמר לזה וקודם ה ). ישכחו (עח, שלא

" וכאמרֹו עלילותיו הם  ינצורו גם  ומצותיו אל מעללי ישכחו ז)"ולא יזכרו (עח, שאם  . ֵ

מצותיו. וינצרו גדול, אל כי יבינו ֵעלילותיו

"Â„Â‰ עלילותיו בעמים  הודיעו בשמו קראו א)"ליי ' קה, בשם(תהלים אדם  בני  בין  אמר .

ב  ""השם  כמו בארץ ותהלתו כבודו לפרסם  יי'ה בשם אברם שם ד)"ויקרא  יג , .(בראשית 

" עלילותיו ופירש בעמים  העליליה,הודיעו רב הוא כי ומשפטיו חסדיו דרכי כפי שעשה על "

" שסמך וכמו עלילותיו, מעשה ונפלאות  נוראות  וגם  ומשפט . צדק לו הכל זמרו לו שירו

נפלאותיו  בכל ב)"שיחו קה , כולו.(תהלים  הענין כל וכן

¯ÈÎÊ‰˘ÎÂ ב השם  שיעשה להושי"המשפט הימים  באחרית בעולמו ארץ ה ענוי כל ע 

" כן גם עלילותיו ואמר בעמים  הגידו ציון  יושב לה' יב)"זמרו ט, מדברינו.(תהלים ומתפרש

" סמך ענויםולכן צעקת שכח  לא זכר, אותם דמים דורש יג )"כי .(ט,

ÔÎÂ" עלילותיו כתוב בעמים  הודיעו בשמו, קראו ליי ' הודו הוא  ביום (ישעיה "ואמרתם

ד) ב יב, השם והוסיף "שיעשה בעמים. יודיעו ומשפטיו, חסדיו דרכי  כפי הימים באחרית ה

שמו " נשגב כי  ה )"הזכירו בני(יב, על עלילה נורא  הוא  ולכן  שמו נשגב כי הודיעום כלומר

שבארנו וכמו ב)אדם .(סעיף

"Ì‡ מעלליו ז)"אלה ב, 143.(מיכה 

ד'

ÏÎÓ שיעשה המעשים כל דרך על תמיד זה בלשון השתמשו כי  תבין  שפרשנו הכתובים

ב  וביושר,"השם בצדק החכמה פי  על הפועלים  העליונים  דרכיו כפי  לרע, או לטוב ה

דרכיו  כפי  שהם  חלילה אדם בני  כעלילות  שאינן  שעל 144ולהודיע דעתו, על בו המתגברים 

אעפ  וסכלות. ברשע עלילות הם  ב "כן השם שעלילות גדול "י ובכח בחפצו נעשים ה ֶ

מושל  הוא  כי  ובמשפט, בצדק ושקול קצוב הכל ּכלה, עד מהחל הטוב להביא ֵַומדקדק

ב  השם  מעשה על שידברו במקומות ולכן  ואדון-כל. ולרע ,"בדרכיו לטוב שעשה הפרטים  ה

" לשון  יזכירו לא דור "עלילה דור לשון  אלא מהן  אחד בכל מעשה,מעשה " שכל ידענו כי  "

בקינות מצאנו לבד  הן . עלילות שכולן העליונים מדרכיו אחת כפי הוא עונש  של או 145שכר

" מלשון  בניו מעשה על "עלילה שזכר אמר כי אשר " כמכאובי מכאוב יש אם  וראו הביטו

לי יב)"עולל א, לשון(איכה בהיות חמתו בדרך ישראל על דקדוק להפליג  השיר בדרך וזה ,

ישראל עלילה " על שהביא שהרעה ולפי  אז. [שבחר] הדרך כפי רב חפץ מעשה על "

פירוש 143. דברי עליו  לכתוב הספיק  ולא הגליון, בצד זה פסוק  רשם  רבינו 

הפנימי144. אופיו 

איכה 145. מגילת
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דניאל שזכר כמו השמים, כל תחת  כן  נעשתה לא  יב)בחטאתם "(ט, כשאמר כן  על היש.

כמכאובי "מכאוב אמר לי" עולל לאיד "אשר השמחים  ארץ רשעי על אמרו לזה ודומה .

" פשעיישראל כל על לי , עוללת כאשר למו ועולל לפניך רעתם  כל כב)"תבא א, ואמר (איכה .

" כה עוד עוללת  למי  והביטה יי' כ)"ראה ב, חימה (איכה עלילות הבאת  מי  על ראה כלומר

שתי לדוגמא  וזכר אהבת. אשר ישראל עמך על כלה עד חפצך להשלים  ודקדקת  כאלה,

" אמר הרעב על החרב. וצרת  הרעב צרת האחרון. הקצה עד עליהן שבאו קשות  אםצרות 

טיפוחים עוללי ּפרים נשים  כ)"תאכלנה "(ב, אמר החרב ועל כהן. אדני במקדש  יהרג  אם ְִָ

ב (שם)"ונביא  השם  מעשה אל סמוך זה משרש לשון מצאנו לא  אלה וזולת  לבד ". ה.

ב  השם אל סמוך אחת פעם עוד מיוחדת"מצאנוהו הוראה לו ויש התפעל בבנין  ה

" לשון נזכיר שבו הסמוך בפרק אדם .עלילה שתתבאר בני למעשה הסמוך "

ז ' פרק

א'

‰ÓÓה ')שדברנו "(פרק לשון אדם  בני על נכתב שאם משל עלילה תבין דרך על סתם, "

" נאמר ּבעל-עלילה אם  "פלוני  או גדולה " עלילה שעשה פלוני זה אנו הלא אין  וכיוצא , " ַַ

ועלילות לטובה עלילות  יעשה וסכלות הלב יצר באדם  שבהיות  רעה; אם  טובה אם  יודעין 

" בתאר ממנו אחד יתיחד לא וכן אבל "ּבעל-עלילה לרעה. אנחנו. עלילות בעלי  כולנו כי , ַַ

" לשון  "עלילה כשיזכירו תאר אצל סמוך [הוא ] לטובה הוא אם אדם  בני על וכיוצא,צדיק " "

" שהן  יאמרו לרעה הוא  ואם טובות . עלילות על שמדבר רעיםוידענו וכמו מעללים  "

הנשען להזּכרתם  טעם יש לרע  בין  לטוב בין נזכרים  שהן  מקום  בכל וכן  לפנינו. ְְַָָָשנוכיח

זה לשרש שהקדמנו ההצעות מן אחת  ה ')על שנאמר.(פרק  וכמו

"ÈÎ כבודו עיני  למרות יי ' אל ומעלליהם ח)"לשונם ג, עושים(ישעיה  אינן  כלומר

הרעים דרכיהם מסיבת  הרעים נכון146מעלליהם  לא כי  יודעים  ובלבבם  היצר הסתת שזהו

ב  השם על עתק הדוברים אור מורדי מּכת הם  אבל פועלי"דרכם , מּכת פעולותיו, ועל ה ִִַַ

" אמר זה ועל לשונםאון . "כי  עתק לדבר עיניומעלליהם" למרות יכונ ּו השם  אל הרעים  "ְְַ

לאנשי שדומים אמר ביאור ולהוסיף צדק. הפועלת  העליונה מּכונת ֹו ההיפך לעשות ִַָָכבודו

ב  השם דבר שהיה ""סדום שאמר וזהו בעיניהם  לצחוק וחטאתםה בם  ענתה פניהם הכרת

רעה  להם  גמלו כי לנפשם  אוי כחדו. לא הגידו, ט)"כסדום ג, "(ישעיה  וכך מה פניהם. "

ב  השם  על שחושבים הרעות  מחשבותיהם  לגלות  יבושו שלא  לאחרים פניהם ה "שמכירים 

פניהם] [הכרת און . אנשי שכולם  הפנימי , הסידור שהוא מעשיו, שכוונתם147ועל בם תענה

" כי כבודו. עיני  הגידו למרות [כסדום] שצעקו חטאתם  סדום אנשי לפנים כמו בושו, ולא  "ְִָ

פנימי146. אופי 

כתיבתו147. מהירות מתוך  השמיט רבנו כנראה כי  מוסיף, העורך  אני  אלו מלים  שתי 
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" קריה ברחובות  זקן ועד אותםמנער ונדעה לילה אליך הבאים האנשים  את  פ "(ע"הוציא

ו) יח, שהאפילו בראשית  לנפשם  אוי  אלא  הרעים , מעלליהם  פרי שיאכלו לומר צריך ואין  .

" וכאמרֹו פעלו. להשם  לא  כי כאלה, נשחתות תפעל בדעות מה שמים  ח)"גבהי יא, (איוב

ו)ובארנוהו סעיף ה , רשעים(פרק  נר לרע  אחרית תהיה לא  כי  כדרך רעה לעצמם  גמלו אבל .

הראשון  במאמר ובארנוהו ג )ידעך סעיף שני ואמר.(פרק  וחזר

"e¯Ó‡ יאכלו מעלליהם  פרי כי  טוב כי  י)"צדיק ג, יצרו (ישעיה  הכובש  לצדיק אמרּו ƒ¿ְִ

רוחם על היצר דרכי עולים  שלפעמים עדיין , נכון  דרכו אין  ואפילו טוב. כי  השם ביראת

" ולהיפך, יאכלו. הטובים מעלליהם פרי השם, ביראת ועושים יצרם כובלים אויבהיותם

לו  יעשה ידיו גמול כי רע  יא)"לרשע ג , במחשבות(ישעיה  רע בהיותו לרשע  אוי כלומר .

שגמל  ידיו גמול ממנו שיפרע  הנשחתות  עלילותיו שמלבד למעלה, שזכר סדום כאנשי און 

" כי לו, יעׂשה כן והאפילּה, לנפשו ידע בכחו רשעים  כ)"נר כד, להם(משלי תהיה לא  ְְֱִִֵֶֶָָָ

.(שם)אחרית

ג 

˙ÂÈ‰·Âאדם דרכי  שחפצו 148שלפעמים [חכמה] פי על מתוקנים אינן  בלבו המושלים 

חפצים מעשי  מעשות  נמנע  זאת ] [בכל אבל ומקנא  חומד חימה, מעשה לעשות להתגאות 

כתוב  לכן רעים . שתיהן [ולפעמים ] והעלילה. הדרך טובים , שתיהן ולפעמים כאלו.

הדרכים בעלי  הן  עליהן , שמדבר האנשים  להורות והעלילות , הדרכים  רעת  אשר המקומות

שדרכיהם ורשעים , און  אנשי  שהן יזכיר ולפעמים פיהן. על עלילות עושים  גם הרעים,

יזכיר  ולפעמים  העלילות . או המעשים שהן  העיקר לבד יזכיר ולפעמים רעים . ועלילותיהם

בעז  עליו ידובר האחרון  ומין  לבד. נחשוב "הדרכים  הזה ובמקום נערבבם. לא  כי במקומו ה

בהם דברנו כי בקצרה ונפרשו הראשון  מינים . משלשה שהן  הכתובים  המקומות  על לבד

מאליהן . מתבארים כמעט  אלו, בפרקים

ÔÓלמעלה שבארנו הכתוב הוא הראשון  ומעלליהם"(ב')המין לשונם ח)"כי  ג , (ישעיה

" עלילה וכן התעיבו השחיתו אלהים , אין  בלבו נבל א)"אמר יד, און ,(תהלים פועל ובהיותו .

" אלהיםבאמרו "אין  וכן  מונע . בלי עלילותיו ומתעב דרכו משחית  [הוא] עלילות" להתעולל

און פועלי  אישים  את ד)"ברשע קמא, "(תהלים  כמעשה . מעלליהם, וכרוע כפעלם  להם  תן

להם גמולם השב להם , תן ד)"ידיהם  כח, "(תהלים לפניו וכאמרֹו און  פועלי  על דיבר אל .

און פועלי ועם רשעים עם ג )"תמשכני כח, זה(שם מקרא  בארנו וכבר ב). סעיף חמישי .(פרק

ה  הנה הרעים, מדרכיהם מסובבים הנשחתות  עלילותיהם  כי  און  פועלי "עלילות"ובהיותם 

דבור  על גם  "[מוסב] הוסיף לכן  ולשונם . להםם  תן ידיהם  הכל."כמעשה כולל ומעשים ,

להם"ו  גמולם "השב דרך על לו " יעשה ידיו גמול שבארנוהוכי  ב)" "(סעיף יאמרו . ובל

אופיו148.
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היו  ּפני  נגד מעלליהם  סבבום עתה זכרתי . רעתם כל ב)"בלבבם  ז, "(הושע  אמר לפיכך כי. ַָ

שקר  א)"פעלו ז, "(הושע כמו מאד, רע  רעוזה לרשע שביארנוהו.אוי שלא 149" אמר זה ועל

כפי שעשו הרעים  מעלליהם  סבבום  עתה שקר, הפועלת  הפנימית  רעתם  כי לבם  אל נתנו

" כי  ידעתים, כי  יודעים בגלוי , שעשו שקריהם היו פעולת  ּפני  שםנגד שיזכיר הוא פני נגד " ַָ

הרעים . מעשיהם  בענין 

ÔÓÂ" שתיהן, שנזכר ועלילותהמין מקראות ."דרכים עשר ויתבארו ירמיה בספר תמצא ,

" רק שנזכר המין הראשונה,עלילותומן  במחשבה מתבארים פשוטים והן כתובים, שבעה "

שדּבר  המקומות  הן שתיהן שהמזכירים ויבין פירוש . ללא  להביאם  הקורא על אכביד ִֶלא 

" שישובו האומה כלל על תוכחות  הרעיםבם  ומעלילותיהם  הרעה והמכבידים"מדרכם .

ב  לשוןעלילה "לבם הזכיר ועליהן כנגדן שדבר אותן רעים, מעשים פרטי בענין שמדבר זה "

."עלילה "

¯‡˘�" לשון בהן עוד שנזכר כתובים  מקצת  רק 150."עלילה לפרש

ד 
"ÁÏLÈעזבתני אשר מעלליך רוע  מפני  וגו' המארה את בך כ)"יי ' כח, הם(דברים  . ¿««

ולפי בענין . שנאמרו והקללה האלה כל עליהן  תבוא  ובעבורן  שעשו הרעים ָָָמעשיהם

ב  השם עם  [עדיין ] ולבו עליו, יצרו כשיתגבר רעים מעללים האדם  יעשה ועוד "שלפעמים  ה

" אשר הוסיף כן על מעלליו, ויטיב ינחם  עזבתנימעט  ""אשר את. עזבו אשר על ואמרו

אבותם אלהי יי ' כד)"ברית  כט, אין(דברים  ולכן מעלליהם . לגרע  הגיע  זה משחת וממקור .

[המוזכרת]. כפורענות אלא  להם  תרופה

"‡Ï ידעו לא יי' ואת  בקרבם, זנונים רוח כי  אלהיהם , אל לשוב מעלליהם  (הושע"יתנו

ד) רעיםה, דרכים באדם  כשיש שדברנו 151. וכפי  דרכיו, כפי  מעשים  מעשות משתמר אבל

ב') חמישי עד (פרק דרכיו פרצו אבל הרעים. דרכיו [ולשנות] השם  אל לשוב להם  נקל ,

" ברשע, עלילות  להתעולל חטאה ׁשהרּבּו העגלה מטומאת152"כעבות  לשוב מאד וקשה ְִֶֶ

להם אפשר שאי עד בלבם, יום כל כאלו מחשבות  בהתגברות  בהם  שהשתקעו התאוות

" מחשבת אלהיםשתעלה שסייםדעת וזהו מעלליהם. להיטיב להשיבם  שתוכל בקרבם "

ידעו " לא  יי ' ואת בקרבם , זנונים  רוח  ."כי

"ÌNÂרע שם עליה והוציא דברים  עלילות  יד)"לה כב, שלשון(דברים  אמרנו כבר . ¿»
הדרך עלילה " תגבורת ידי על ידובר או שיעשה דבר כל פה. דבור ועל ידים מעשה על יונח "

לעיל 149.

כדלהלן150.

טוב 151. לא אופי

יח 152. ה, ישעיה ע "פ
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"153הפנימי נקרא בלב כמו "עלילה המושל שנאה, מדרך עלילה היא פה הנזכרת ואותה .

" לפניו ּוׂשנאה שאמר אליה יג )"ובא  נחשוב (כב, ושלא  מעשה. לידי  בא שנאתו ובהתגברות . ְֵָ

דברים , של עלילה לה ׁשׂשם  הודיע וכיוצא , ופצעה אותה הכה אותה הוציא 154שבשנאתו כי  ֶָ

" הוא  בענין וכמבואר רע שם לאמר עליה דברים  עלילות לה יד)"ׂשם  עשה (כב, לא והנה . ָ

ב  השם ביראת  כמדבר ומתראה בקרבו שנאתו מסתיר כי  דבר, בשום  שלא "מעשה-ׂשנאה ה ְִָ

הנערה  אבי צועק וכן בה, ומשקר משנאה שמדבר מעיד והכתוב הזימה. אשת  ישא 

עושה. הוא  אותה שמשנאתו

"Ï‡עלילותם על ונוקם להם  היית ח)"נושא  צט, הללו (תהלים  הגדולים כשהתפללו . ≈
בתורה  כמפורש פשע, על ועובר עון נושא  אל למענם היית בחטאתם , יסופו שלא  עמך ֵבעד

והמתים החיים בין  כשעמד אהרן לרינת  שמע  וכן  ובמרגלים. קרח ובמעשה העגל, במעשה

ב  שמואל פלשתים ולרינת  ט)"(שמומלחמת ז, הייתא ישראל על עלילותם בעבור להיפך וכן  .

עוון על אליך צעקו בצדקתם כאשר למעלה. שבארנו כמו דברים עלילות  זה וגם נוקם . ֵאל

ותעש תפלתם שמעת  אתה, נקמות  אל כי  להראותם כנפלאותיך ושתעשה רבה, כי העם 

השם  על ועדתו קרח  הצּו כאשר היה וזה ט)כעלילותם . כו , "(במדבר משה אםשהתפלל ִ

יי' יברא אמוניםבריאה בדרך עמהם נהג  והוא עמו, מריעים  שהם  היה דבריו ועלילות  וגו'. "

" נשאתיכאמרֹו מהם  אחד חמור לא מנחתם. אל תפן  אל יי ' אל ויאמר מאד למשה ויחר

מהם אחד את הרע ֹותי  טו)"ולא  טז , "(במדבר נאמר מלך ישראל כששאלו שמואל וכן וירע. ִֵַ

יי' אל שמואל ויתפלל וגו' שמואל בעיני ו)"(שמו"הדבר ח, דּבר א שאול נמשח  וכאשר .ִֶ

" משה ׁשדּבר כאותן  דברים  לקחתיעלילות מי  שור את  וגו' בי  ענו וגו'הנני  ג )"(שמו" יב, .א ִֶֶ

כי הראותם למען ומטר קולות  יתן  חטים קציר שביום השם מאת  שאל דבריו ובאחרית 

כמבואר  גדולה חרדה ישראל את והחריד עבדו דברי מלא  והשם מלך. ששאלו עונם  ִֵרב

יח-יט)"(שמושם  יב, .א

ה '

"Ì‚ פעלו ישר ואם  זך אם  נער יתנכר יא)"במעלליו כ, לב (משלי חסר נער גם כלומר .

שיצר  הנערים כדרך הרעים , ולשנוא הטובים הדרכים בטבעו שיאהב לבבו עדיין  טהר שלא

מעשיו  ועושה אלהיו את ויירא ומשפט, צדק ואוהב בו אמון אם  זאת בכל עדיין, עז לבו

כמעשה  ויעשה אהב, אשר הדרכים  כפי  שהן ברשע עלילות מעשות  ישתמר אלה, פי  על

זך  אם דרך, תמים הוא כאילו שמראה במעלליו יתנכר נער גם הכתוב: ושיעור הצדיקים .

מעשיו, את  עורך פיהן שעל ובאמונותיה, בדעותיה וישרה זכה דעתו אם  פעלו, ישר ואם 

שבארנו. כמו

אופיו153.

דבורים154.
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"˘È‡‰Âמעללים ורע ג )"(שמו"קשה כה , "א הדרכיםקשה מלת  פנימיים, ציורים  על "

" כמו לדכאם , יכול שלא  בלבו מאד רוח שמשלו קשת טו)"(שמו"אשה א, רעא היה גם  .

" וכן הרעים . דרכיו פי על הקשה מעללים ומדרכם ממעלליהם הפילו יט)"לא ב, (שופטים

כן . לפני  היו מאשר חסרו שלא

"eˆÁ¯הרע חדלּו עיני , מנגד מעלליכם  רוע  הסירו טז)"הזּכּו א, שאמר (ישעיה  לפי  «¬ְִִֵַַָ

" כאמרֹו און אנשי  שהיו ועצרה למעלה און  אוכל יג )"לא שדרכיהם(א, און פועלי הם  ואלה . ֶָ

שבארנו וכמו רעים  ג )ומעלליהם  "(סעיף כן על הזּכּו. בדעותיה רחצ ּו הנפש טהרת  על שהן " ֲִַַ

" בסמוך וכאמרֹו היטב ואמונותיה יז)"למדּו "(א, אמר כן  ואחר מעלליכם. רוע "הסירו ְִ

משוטטות עיני כי  בסתר. או בגלוי כאלה מעשות כלומר עיני , מנגד און  בפעולת ַַשעשיתם 

" מקום. הרע7בכל ברעחדלּו למאוס  שני  טבע  הלב כשיקבל עצמן, הדרכים  טהר על וזה " ְִֵָ

בעז  כשנדבר יתבאר וזה עוד. מהרע  וכל ""מכל שרש  על המקומות"חדל ה בארנו זה ועם . ֵַָ

מדעתו. אחד] [כל יבינם  זכרנום לא ואשר יסודנו. פי על להתפרש צריכין  שהיו

ו '

È˙˘Â הזה השרש  מצאנו "155פעמים  האחד אדם . עלילות אצל סמוך קל עיניבבנין 

עירי בנות  מכל לנפשי נא)"עוללה ג, "(איכה זה וגם  דברים. עלילות לה יד)"וׂשם  כב, (דברים  ְָ

למעלה שאמר(ד')שפרשנו אחר פירושו. וכך "(והיללו). ישראל שבר על] תרד [וילל מים  פלגי  ְִֵ

עמי בת שבר על מח)"עיני  ג , שנכלה (איכה נפשו צרת על לדבר חזר הענין , מבני156וכל

בכפו, חמס  לא על מאד עמו שהרעו דורו רשעי על בצערו עיניו בדמעות  כלו ואיך עמו,

[א  ׂשמ ּו אותם  אהבתו "ותחת  החל. זה ועל עולם , עוללה יבת ] עלילותעיני  בדמעותיה " ֵַָ

שפרשנו למה ממש  דומה מאויביו. נקם  מאלהיה ומבקשת  נפשו, בעבור ד)דברים  (סעיף

" עלילותםבפירוש על ח)"ונוקם  צט, "(תהלים דבריו ופירש חנם .. אויבי כצפור, צדוני צוד

וגו' חיי בבור נב-נג )צמתו ג , "(איכה  אמר ואחריו תחתיות. מבור יי ' שמך נה )"קראתי ְַָרבּת"(ג ,

נפשי ריבי  וגו'אדני נח)" "(ג , ואחריו ידיהם. כמעשה יי' גמול להם  סד)"תשיב מבואר (ג,

ב  להשם והודה נקם ובקש  לו, שעשו החמס  בעבור דברים  עלילות עלילותיו."ׁשׂשם שנקם ה ֶָ

È�˘‰Â"קרני בעפר ועוללתי גלדי עלי  תפרתי טו)"שק טז, על (איוב כמוה זה וגם .

גדולים , חמסים  עמו ועושים עליו קמים אוילים  כי  צעק לפניו פירושו. וכך דברים. עלילות

צערו  שמרוב אמר זה ועל בקינותיו. ירמיה שצעק וכדרך זקנֹו, וממרטים לחיֹו על ְֶֶָמכים

וכבודו  גדולתו על קרנו, על עלילותיו וידבר עפר על וישב המוכה, בשרו על שק ָׂשם 

" שסמך וכמו כאלה. נבל אנשי ביד בכפיהמבוזה חמס לא  וגו'על יז)" טז , צעק (איוב כן על .

עלל 155.

(נתבזה)156. שנבזה צ"ל  אולי 
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לזעקתי" מקום יהי ואל דמי תכסי אל יח)"ארץ ויקֹום(טז, דבריו עלילות שישמע  נקם  ִבקש 

ברור. וזה מאויביו,

ח ' פרק

א'

Â‡Â·È˘Î הזה השרש שכולם157לשונות להם ׁשׂשם  הוראותיהן  שומרים  התפעל ֶָבבנין

או  לטוב או בו, המושל נפשו מדרכי  אחד מת ֹוקף האדם שיבטח דברים על או מעשים ֶעל

" משם שנבדלו אלא  כל עלילה לרע . לך. שאומר כענין  הקל בבנין שנאמרו ומגזירות "

בזיון של ענין  מצרף לב, מנהמת מדבר או מעשה שעושה מלבד בהתפעל, הנזכרים

שנוכיח  וכמו וגאותו כבודו ומשפיל ומבזהו מחרפו חבירו בו, ששופט או שמריע  שבמעשהו

ההתפעל. בו שנכתבו המקומות  מכל

"ÛÂÏ˘בי והתעללו ודקרוני  האלה הערלים יבואו פן  בה ודקרני ד)"(שמו"חרבך לא, .א

כי אתה תדקרני כי  טוב לכן השם, בשם  שמואל לי  שנבא  כמו אדקר כי  אני  יודע ֵֶָאמר

בזיון בדרך מעשים בי ויעשו בי  יתעללו כי האלה, הערלים מן  מהדקר קטלית קטילא ִֵֵָגברא

ושם  ברעתי ? אראה ולמה ד)"(דהי וחרפה. י, "א והתעללו כתוב האלה הערלים יבואו פן 

אמר 158"בי לא  עצמו וכל הדקירה, קודם [ההתעללות  חי . בעודני  בזיון  דרך בי  יעשו

דמו].ודקרוני" משפוך יירא שאל הנער לב לחזק רק "159

"È�‡בי והתעללו בידם  אותי יתנו פן הכשדים  אל נפלו אשר היהודים את (ירמיה "דואג 

יט) יתנו לח, שהכשדים  אני  ירא  אבל הכשדים, ימיתוני  שלא  בנבואתך אני  בוטח  כלומר

ובוז. בחרפה רעות עמי  ויעשו ויחרפוני  יבזוני והיהודים אליהם , שנפלו היהודים ביד אותי

"ÂÚ„ÈÂ בה ויתעללו כה )"אותה יט, ששכבו (שופטים  הנהוג המשכב מלבד האלה הרשעים

חפץ  ולמלאת לבה להכאיב ובזיון חרפה של מעשים עמה לעשות  בה התעללו עוד ִָא ּתה,

לבבם . רוע 

"ÏÏÂÚ˙‰Ïאון פועלי  אישים  את ּברׁשע  ד)"עלילות  קמא, "(תהלים אוןתאר "פועלי  ְֶַ

יב)בארנוהו סעיף ה , "(פרק  האומרים הגמורים  הרשעים אלהיםואלה כשאחד "אין ,

ברשע עלילות שיעשו מלבד ונקם. גאוה חימה שנאה כמו בם, מושלים הרעים מדרכיהם

עלל 157.

שידקרוהו158. הוזכר  ולא

הדף 159. בצד רבינו  כתב שבסוגריים זו  הערה
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ג  הרשע עשיית על שנוסף המבואר "אלא הענין  כמו ובזיון, חרפה דרך בשונאיהם  יתעוללו כ

בגבעה. בפלגש

"¯Ó‡ÈÂבי התעללת כי לאתון כט)"בלעם  כב, אליו (במדבר מדבר אתונו בלעם  כששמע 

עשי" לך?מה ג תי יודעת  זאת  יודעת שאם השתומם וגו' בפעם"" הדרך מן  שנטתה כ

אח  ""הראשון, תשאל ואיך תחתיו. רבצה ובשלישית הקיר, אל רגלו לחצתו עשיתיכ מה

רגלים ? שלש זה הכיתני  כי כעסו לך ולהוסיף ולבזותו, לחרפֹו זאת  שעשתה אלא  זה אין  "ְְֲ

" לך?אמרה עשיתי  ""מה השיב זה ועל בי. התעללת ּבמע ׂשי "כי אותי  ובזית  חרפּת זה .ְְְֲִֵַַַ

" ששאלת משאלתך אבין זאת לך?הרעים , עשית  יש"מה לּו עשית. בנפׁשך כי דעי כן  על .ֵ

" שהוכחתני תוכחתך על עתה הרגתיך עתה כי  בידי לך?חרב עשיתי  וזה "מה הרגתיך. ,

מחוור. פירוש

אדם .‰�‰ אצל בכתובים  שמצינו התפעל של לשונות כל בארנו

ב'
„ÂÚÂ ב השם  אל סמוכים שראינו"שתים  כמו ד)ה סעיף ששי בתורה (פרק  כתוב האחד, .

שמתי" אשר אותותי ואת במצרים  התעללתי  אשר את בנך ובן בנך באזני  תספר ולמען 

ב)"בם י, "(שמות  אין כי סתום  מקרא והוא  הוא התעללתי. וגם שאמרנו, הכלל מן יוצא "

" בין  מבדיל והכתוב ובזיון. חרפה של רעה במצריםעל התעללתי "אשר ובין  אשר " אותותי

בם ז "שמתי  התורה מפרשי  בדברי זה על שנכתב מה בכל מתפעל זה ואין דליתי". ואני  ל.

" [מדברי ] שלמה ענינו ""חכמת  הספר והוא  דשלמה , רבתא שהעתקנוהו 160"חוכמתא 

הערוב161ופרשנוהו. מכת  על במליצותיו שלמה המלך דבר כאשר י כי ט "(פרק פסוק ו)"א

ע בעון שבא דבריו"והודיע  וחתם  ותועבותיהם המצריים וגלולי  י ז כג )"(פרק  פסוק  ולכן"ב

תועבותיהם ביד שפטת  ההבל אחרי הלכו אשר אלה רשעים  שהשתקעו "גם עוד ואמר .

" עוד ואמר בם. דעת  אין קטנים, נערים  כמעשה ועשו מאד בהםבעלילתם תתעלל ולמען 

לב  חסרי קטנים  נערים  כעם  במשפטיך עמהם  אתה גם לדברי162."וּתע ׂש שעו לא וכאשר ְִִֵַַַ

אתהם , להזהיר בהם התעללת אשר ּבהוסרם163תעלולים  אלהים . משפט להם  ביד 164נודע  ְְִָָ

המה' 'אלהים  אמרו אשר כה-כז)"אלה פסוקים אותם(שם  הכה שבתחלה מדבריו למדנו .

ה)160. עמ' ח"א קוק, הרב מוסד מהד' הרמב"ן", ("פירוש לתורה בהקדמתו המוזכרע"ירמב"ן, שמו כך

להלן161. רבינו  שכותב כמו חן", "רוח בספר 

הטוב,162. במדת ונוהג אתה וישר צדיק  כי  "יען כך . רבנו כתב ושם כ "ה. פסקא יב פרשה שלמה, חכמת
דעת  ללמדם שתכליתם קלות מכות תעלולים, בדברי  אלא קשה בדין  מהם נפרעת לא ת סא כשנתמלאה
ועל  שוק על  בשבט יכהו בנערותו, כשיחטא חסר -לב קטן  נער  עם  אדם  שינהג כמו פתיותם. על ולהכלימם 
משלחת  כמו קשה במשפט  נידונים  היו  לא לבם  על זאת המצריים שמו  ואילו מפתיותו. ולהשיבו  להכלימו  ירך

שם עכ"ל  מאד" עצומה מכה שהיא רעה חיה

אותם163. כלומר :

נתייסרו164.
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לא  וכאשר ולהכלימם . להבזותם  אולת  העושים  קטנים לנערים המורה תעלולים בדברי

ליסרם הקשה הערוב מכת  שהוא אלהים, משפט  עליהם בא אז מדרכם  לסור לאלה שעו

" שהן  עליהם , הבאות החיות  בםביד שמתי  אשר מצינו "אותותי  ואיפוא  זאת ? יבין  מי  אבל .

פרעה  את משה התרה מכות במקצת  למה לב נשים אם רק דבר נבין כזה? ענין בתורה

מכות שתי  תמיד שהיו זה. בענין ששמר הסדר מתמיה והיותר התרה. שלא ויש בואם, טרם 

ז  המקרא מפרשי  זה על תמהו וכבר התראה. בלי ואחת ועוד "בהתראה, דבר. מענה מאין  ֵֵל,

לא  קשות ואם קלה. מכה ואחריהן קשות  מכות  פעם הללו. המכות  של סדרן על פלא 

והוא  ואמתי  חדש  ענין  מדבריו והוצאתי  זה דבר על ועמדתי הקלות? יועילו מה הועילו,

עליהן . באו שבגללן חטאתיהן  על להענישן  גדולים  שפטים מצרים  מכות  מקצת שהיו

יחולו  ימרו ואם  הרעה. מדרכם שישובו להזהירם  תעלולים , של תוכחות רק ומקצתן 

כל  סדרים, לארבעה נחלקים  [מכות ] עשרה שתים  היו כולם ובין גדולים. שפטים אחריהן 

מכות שתי ואחריה תעלול קדמה סדר בכל ושפשעו. שהעוו עונות  סוג  לעמת  ערוכה ֻאחת

התראות . להן צריכה לא  ואזהרות, תוכחות  בעצמם הם  שהארבעה ולפי גדולים. שפטים 

אחריהן . [הבאים ] השפטים אותם  כל על אותם והתרה חזר אז לתוכחה, שעו וכשלא 

ÍÎÂמטות ובלע לנחש המטה שנהפך להתראה תוכחה קדמה הראשון הסדר סדרן .

השני הסדר בהתראה. גדולים שפטים שני צפרדע, ומכת דם  מכת ואחריו החרטומים.

שתי ואחרי  כן. לעשות החרטומים  יכלו ושלא  הכנים שנהיו התראה בלי  תוכחתו קדמה

תוכחה  לו קדמה השלישי הסדר בהתראה. ושתיהן גדולים  שפטים שני ודבר, ערוב ְֶֶמכות 

מכות שתי  ואחריו השחין . מפני  משה  לפני  לעמוד יכלו ושלא  השחין, והוא התראה, בלי

תוכחה  לו קדמה היא  אף הרביעי  הסדר בהתראה. ושתיהן  גדולים שפטים  שתי  וארבה ברד

שגילה  כמו הגיעה, עפר עד החרטומים  חכמת גאות נכלמה ידו על החשך, והוא  התראה בלי

שלמה המלך י לנו ב-ה )"(פרשה פסוקים  וקריעתז  בהתראה, בכורות מכת  מכות שתי  ואחריו .

סאתם . אז נתמלאה גם  ממנו; רחקו כי  להתרותו, אפשר היה שלא סוף ים

‡Â‰Â תורה של מליצותיה עמוקות  ידו על וגלינו י ׁשרֹו הוכחנו מאד, נפלא אבל 165ענין ְָ

" בהן  היו התוכחות  ארבע כי תראה רק באלה. להאריך המקום  אין  מכות"תעלוליםפה ,

המטה  נהפך ולכן  בעיניהם. חכמה על ההתאמרות  ועל גאותם  על להכלימם ובזיון חרפה

מטותם את  אהרן מטה יב)ויבלע ז , יכלו (שמות  ולא וגו' החרטומים ניסו הכנים ובתוכחת .

כן  יד)לעשות  ח, "(שם  השחין ובתוכחת  מפני. משה לפני  לעמוד החרטומים  יכלו ולא 

יא)"השחין ט, שפחדו (שם  בפחד החרטומים  כלימת תורה העלימה החשך ובתוכחת .

בקבלתו  שלמה והמלך כאלה. בנסתרות  לדבר התורה דרך אין  כי הזאת , הנוראה באפלה

ענינה. לנו וכמו 166גלה זה, בענין תורה שזכרה הקצרים  הדברים  מבינים אנו כן  ידי  ועל

.165364-370 עמ' תשס"ג מהד' לבנון ", ב"יין  נמצא ושוב ,211-232 עמ' חן", "רוח שם,

.166316-322 עמ' ד-כא, פסוקים  יז פרשה
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" בפירושנו חןשפירשנו מצרתרוח דבר נזכר לא הגדולים  השפטים  שמונה אצל "

חרפה  של אותות  ובחכמיו, בחרטומיו מצרים, במלך להתעלל היה התוכחות כי החרטומים.

השניה  מטותם. כל בלעה אהרן  מטה כי כלום, ממשלתם  שאין  ולעג חרדה הראשונה ובוז.

על  הפחד בחרפת  כלול חשך הרביעית  וחרפה. נמאס  שחין, השלישית וחרפה. ניוול כנים,

החכמה  בספר וכמבואר ימים שלשת  מתחתיו איש  קם לא  כח שמבלי כן"הנ 167דרך ואין ל.

אעפ  השפטים התוכחות"שמנה על ולכן ולעג . חרפה בהם היה לא  גדולים אנשים  שהיו י 

" במצריםאמר התעללתי  אשר שהן"את היקרות  והתולדות  למבין. נכוחים  והדברים  .

" לספר  בפרושנו  שלמה בארנום לענייננו."חכמת הצריך כפי  מעט רק רמזנו פה רק ,

È�˘‰Â" להם וקוסמיהם  פלשתים כהני שאמרו שמואל בספר אתהוא תכבדו ולמה

וילכו  וישלחם בהם  התעולל כאשר הלא  לבם  את  ומצרים פרעה כבדו כאשר "לבבכם 

ו)"(שמו ו , וחרפה,א ניוול שהוא בעפילים  להכותם  בפלשתים  השם  שהתעולל כשראו .

" למו וכאמרֹו נתן  עולם  חרפת אחור צריו סו)"ויך עח, יכבדו 168הזהירו (תהלים ׁשאל ֶַאותם

לתוכחות שמעו לא שכאשר בהם , השם התעולל כאשר המצריים  עשו כאשר לבם את 

על  לבבכם  את תכבדו אם לכם  יקרה וכן גדולים . שפטים  עליהם  כן  אחרי באו הללו

כולו. הענין בארנו והנה עליכם. שבאה הזאת  התוכחה

ג'

Â�„ÂÒÈÓ" שרש  "עלל בהוראת הילד ׁשם  להקרא  דבר פשר לנו יצא "עולל " כמו מע ֹולל " ֵֵֵ

יונק  ג )"(שמו"ועד טו, שיחל א למועד בואו עד הולדֹו מעת הילד ׁשם כן שלדעתי ְִֵָודומיהן,

" שרש  בהיות  כי  שנים. ארבע או שלש  בן  כמו לבו, על שידברו מה המעשיםעלל להבין  על "

לבו  כיצר לעשות  ויחפוץ הילד וכשיגדל בו, המושל נפשו מדרכי  דרך פי על האדם  שיעשה

יוסר  כזאת יעשה שמיד או כך. או כך יקרנו פן  מעשותו, שיחדל ומוריו הוריו לבו על ִֵָידברו

כחפצו  הכל יעשה איש, דברי יבין טרם  אבל חפצו. כשרירות  מעשות  יחדל והנער בשבט,

ויבכה  ויצעק ישאל ויבקשהו, דבר יראה או יצמא  או כשירעב וכן לרע . טוב בין יבחין ולא 

בדברים יוסר "169ולא  שם  הוא נכון  כןעולל לכן  ואם  דרכיו. כשרירות  הכל עושה כלומר " ִֵָ

" נקרא  אליו המדבר לדּברת  לב ׂשם ואינו חפצו כפי  ורוצה עושה שהילד זמן  ."עולל כל ְְִַָ

" כתוב אור ולכן ראו לא  כעוללים אהיה, לא טמון  כנפל טז)"או ג, כאותן(איוב כלומר

שמש . אור עדיין  ראו שלא יומיים או יום  של "170עוללים  פֹורׂשוכתוב לחם, שאלו ֵעוללים 

להם ד)"אין ד, ושכלו (איכה הילד כשיגדל אבל בפיהם . צרכיהם השואלים  עוללים  והם

מקצת מעשות נמנע כבר השם, יראת מעט בו ויחל ומוריו, הוריו לכבד ויודע והולך מוסיף

שלמה"167. "חכמת

הפלשתים168. כהני

יט169. כט , משלי ע "פ

ימים170. כמה עבור עד רואה אינו  לידתו  אחרי  התינוק 
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אז  שהודיעוהו. שמים  עונשי  מאימת  או רבו או אביו כבוד מפני להן  חושק שלבו מעללים 

" מגדר "עולל יצא  ונקרא  "נער " כדרך יתנכר " במעלליו פעלו גם  ישר ואם זך אם  (משלי "נער,

יא) שביארנוכ, ה )וכמו סעיף שביעי .(פרק 

ד'
ÍÎÂ ה שהן  הבציר, אחרי בכרם הנשאר זה בשרש  כרמו 171."עוללות"נקרא  שבצר ואחר

" נקרא שניה פעם  אותו לבצור "172"מע ֹולל וחוזר אחריך כמו תעולל לא  כרמך תבצור "כי ְֵ

כא) כד, "(דברים  תעולל , לא י)"וכרמך יט, "(ויקרא כגפן, יעוללו ט)"עולל ו , והשם(ירמיה  .

"עוללות" כמו עוללות" ישאירו הלא  לך באו בוצרים ה )"אם א, "(עובדיה כלה , אם  כעוללות

יג )"בציר  כד, במשנה(ישעיה  ושנו ד). משנה  ז פרק בתוספתא(פאה זה חכמים  (פאה ,ולמדונו

ג ) בירושלמי"פרק  ופירשו נטף. ולא כתף לא  לה שאין  כל עוללות? פ איזה ה "(פאה  איזהו "ג )"ז 

ויורדות בשדרה התלויות  נטף? איזהו זו. גבי על זו פסיגין ""כתף? שם ובתוספתא איזהו .

ויורדות בשדרה המחוברות  ענבים  נטף, זו. גב על זו בשדרה המחוברות פסיגין ."כתף?

ז  שמשון  רבינו הנ ל"ופירש  המשנה  שדרה."ל)"(על קרוי הוא  שבאשכול האמצעי  שרביט

של  תרגום  'פסיגין' ומלת  ענבים . של הגרגרים שבהן בה מחוברים הרבה קטנים  ואשכולות

כתפו  שעל כמשא  זה על זה שוכבים  וכשהפסיגין  הם . האשכול נתחי והפסיגין , 'נתחים '.

ענבים של גרגרים הם ו'נטף' כתף. כאן אין  בשדרה מפוזרין אבל 'כתף'. נקרא אדם  של

זה, על זה נוטפין  הרבה, ענבים  שם שתלויין בסופה, מלמטה עצמה בשדרה המחוברים 

האשכולות שאר לפני  שהם  לפי 'עוללות' נקראו המפוזרין הפסיגין  וגם מפוזרות . וכשהן 

איש לפני רמב 173."כעולל ז "גם ""ם  שנקראו  אמר "עוללותל מלשון ."עולל "

Â˙Ú„ÏÂ רק לב משפטי  הרכבות  בלי עלילות שעושה עולל יקרא  שהילד כמו נאמר

בלי ענביהם  שעשו לאשכולות גם השם הושאל רוחו; על העולה כפי  יחידית  במחשבה

בגוף  זו על זו ענבים  הרכבת  ובלי  בחברתה מחוברת  שהאחת זו על זו שוכב פסיגין  הרכבת

" מן הושאל השם שיהיה רחוק קצת נראה אבל עליםהשרביט. בנין174."עולל ממנו יעשה

" במסילותתעולל, מה )"ויעללוהו כ, .(שופטים

·Â˘Á‡Â" מלת תמיד שנופל זה בשרש יסודנו שכפי  הנעשה עלילה אני  מעשה על "

הדרך  כפי  רב כולו,175בחפץ המעשה יגמור עד עושהו ישקוט  לא  רב, ממשל בעושהו המושל

דרכו  נגד העושה כן לא  דרכו. חפץ יניח  ידיו 176ואז תרפינה מה-בכך, של מעשה עושה או

עצם171. שם 

הפעל 172. ֹשם

שמשון173. רבנו מדברי קיצור כאן  עד

תלושים174. בדים  כלומר 

האופי175.

אופיו176.
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" שעושה כרם  הבוצר נקרא ולכן ולכנוס עלילה מהשלימו. לאסוף החפצים  אדם בני  כדרך "

" נקרא  בעיניו לבוז שהיו הקטנות האשכלות גם  לאגור שנית  פעם  ישוב הבציר, "מע ֹולל את ְֵ

הבנין ועל מעשהו. גמר עד שקט  ולא  נח  שלא  הפנימי  חפצו שם האשכלות177על על הניחו

" שם שנית  הנבצרים  שנית"עוללותהקטנות פעם  ישוב עוד, להניחן הבוצר דעת ולפי .

" הכתוב קראן [את]"עוללותלקחתן גם לבצור לו אסור כרמו כשבוצר בתחילה ואפילו .

" וזהו תעולל אלה, לא  כדרך וכרמך בתחילה כשהניחן  וכן גמרֹו. עד הכל תקח  שלא  כדי "ְָ

" וזהו אותם  לעולל שני  פעם  לשוב אסור אחריך הבוצרים תעולל לא כרמך תבצור וגו'כי "

לענ  העוללות ד."ואלו

ÂÓÎÂכן הכל, יאסוף עד שקט שאינו בכרם , חפצו מעשה הגומר על זה בנין שהונח 

להניחו  חוזר 178ראוי העיקר, שעשה אחר איש מדרכי  דרך ממשלת  כפי  עלילה עושה כל על

" יקרא  בראשון  כמעשיו בו לעשות  הנשאר המעט על כגוןמעולל גם  המבואר. מטעם "

שלא  עד רבה מכה בהם  להכות  והצליח  מאויביו להנקם  חפצו שנלחם  שקט  ולא קום , יוכלו

" יקרא הנשארים  המעטים גם  אבוד במלחמת"מעולל עד כתוב מצאנוהו זה דרך ועל .

י ישראל שהכו אף כי  בנימין, עם אבוד "ישראל עד חפצם שקט לא  מבנימין , איש אלף ח

" יאמר השנית ההכאה שעל איש . אלף ג' כמו עוד הנשאר המעט  במסלותגם  ויעוללוהו

איש אלּפים ממנו ויכו גדעום עד אחריו וידביקו איש, אלפים  מה )"חמשת  כ, ובזה (שופטים . ְִַ

המדברה  נפשם  אל שנסו מאות שש  לולי עוללות  לו השאירו לא  כולו בנימין שבט מתו

שם  מה )כנזכר .(כ,

ÔÎÂבהם יעשה עד ישקוט שלא מישראל ליקח  האויב נקמת  על השיר דרך על אמר

" אמר ישראל כלה. שארית  כגפן יעוללו ט)"עולל ו , הבוצר (ירמיה  יעולל עולל כאשר כלומר .

יראה  וכן  מישראל. נקמתו האויב ישלים  כן  העוללות , גם יקח עד ידו ישיב שלא כרם,

" שם נאמר עולל שיונח כן על לחבטם. כשישוב הבית  מן הנשאר על גם עצמו זה מטעם "

" מהם הנשארים העוללות  כמו שהם הנשארים שיהיו עד מאד שידל ישראל בו על ונשאר

אמיר  בראש  גרגרים שלשה שנים  זית, כנוקף ו)"עוללות יז, קראה (ישעיה שהתורה אלא  .

"עוללות" אמרה הזית  ועל הכרם. לשיורי אחריך " תפאר לא זיתך תחבוט  כ)"כי כד, (דברים

בעז  במקומו ה."ויתבאר

ÏÚÂאפרים בני כל את  גדעון  השקיט  שבזה היקרה המליצה בנויה הזה הנכון היסוד

" ואמר עמון, בני עם  למלחמה לבוא  קרואיו בין הקדישם  שלא עליו טוב שכעסו הלא

ומה  זאב, ואת  עורב את מדין שרי  את  אלהים  נתן בידכם אביעזר. מבציר אפרים עוללות 

בכם עשות ב-ג )"יכלתי  ח, "(שופטים  המלחמה מעשה קרא  בחפץ בציר . כרם שהבוצר וכמו "

אעפ  אעפ "רב. גדעון  כן אחריו, שיעולל עד חפצו ישקוט  לא כולה "כ השונא מחנה שנפלה י

דקדוקית 177. נטיה הלשוני ,

זו178. במלה השימוש
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שם  שנזכר כמו כב)בחרב הנסים(ז , שיעוללו אפרים  הר בכל מלאכים  ושלח  רוחו שקט ָלא 

בפניהם  הירדן  את  לעבור יתנום  כד)ולא  אפרים(ז , בני לכדו ואז עורב . את מדין  שרי שני 

שהעוללות אמר זה ועל לישראל. גדולה ותשועה גדול כבוד שהיה והרגום , זאב ואת 

הם . ראו שלא המלחמה מבציר בו יש  גדולה יותר אביעזר, מבציר טוב אפרים  שעוללו

הרביעי . המאמר אל ונשוב כולו הענין  התבאר ומעתה

0
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הרביעי  המאמר

יסד כון , חול,
א' פרק

א'

רד חול "˘¯˘ שכתב כמו יצירה מענין הלשון חכמי  שפירשוהו מרובע  בנין בו יש  ק ""

""ז  בספר ""השרשיםל מחוללך . אל יח)"ותשכח לב, "(דברים  פועלו שם נזכר ושלא באין. ֵ

חוללתי כד)"תהומות  ח, "(משלי חוללתי. בעון  ז)"הן  נא, "(תהלים חוללת. גבעות (איוב "ולפני 

ז) "טו , ושוכניהם. מים  מתחת  יחוללו, ה )"הרפאים כו , הדרכים(איוב ואלה יצירה, ענין ענינו

הזה. השרש לביאור מספיקים אינן

È˙Ú„ÏÂשבנחי-עי השרשים המרובע"כל בבנין  וׂשמ ּום  בכפולים  בעצמן  אותן ושהם ְָן 

עי בנחי חול  והנה זה. מענין  רבים שיש  וכמו בו, שניהן הוראות  שניהן , על "הכולל יורה ן

רד  שאמר כמו היה, שלא  דבר ז "הגעת  "179ל "ק זה בשרש בעריו עוד חרב ,"וחלה יא (הושע

"ו) ידים, בה חלו ו)"ולא ד, "(איכה  יואב , ראש  על כט)"(שמו"יחולו ג , "ב רשעים, ראש  על

יט)"יחול  כג , [עכ (ירמיה  ויחנה יפול ו "פירושו דבר חלל "ל]. התחלות על יורה בכפולים  "

" שם הראשון תחלה שממנו במאמר שביארנו וכמו ההתחלה קצה שהוא  א')" ראשון .(פרק

" שם הוראת  ודומה חלל תהיה נפשי. או חמרי ענין יהיה ויש זה, ענין צאת  תחלת  על "

" לׁשם-דבר ׁשׂשמנּו להוראה ראשוןתחלה בהוראתו במאמר שאמרנו ּולּבנינ ֹו ראשון " (פרק  ְְְִֵֶַָ

"א') וכן  ההוא . הדבר שהחל ההתחלה רגע על כוונתחולל שמורה שנזכרו, מקום כל "

דבר  קודם  להיות התחיל כבר זה דבר שיאמרו משל דרך על ההתחלה. להודיע לבד הכתוב

כי אחריו יבואו ומאשר שקדמוהו השרשים מכל זה שורש  ונבדל בזה. כיוצא כל וכן  זה,

" שרש כי המעשים . מן מעשה על נכתבים הישברא כולם אל האין מן  דבר-מה צאת  על "

" ושרש נפשי. או "יצר חמרי  שרש וכן פנימית . או חמרית צורה עשית  על כמוהו "עשה "

פעם . אחר פעם  שעשהו או מחדש שעשהו בין גדול; או קטן  יהיה שעשה, מה שינוי  על

" "פעל ושרש ושרש המעשה. תולדת  שממנו המחשבה סדר על חפץ עלל " כפי המעשה על "

" ושרש הפנימי . מןחלל הדרך אחת  או יצירה או בריאה יהיה המעשה ענין  על איננו "

מי עליו, מדבר שהוא  הדבר התחלת סיבת  להורות  ההתחלה על רק שיהיה, המעשים

האדם ברוח עדיין עלתה כשלא פנימית מחשבה על שגם עד תחלתו. היה ומתי המתחיל,

" לו זאתונאמר  לחשוב עתה "החל נאמר הפועל אל מלבו ולהוציאה שכל תחולל " לפי  "

בעז  הכתובים כל יתבארו זה דרך ועל דבר-מה. שיחול ההתחלה על השורש ה "ענין

ב  השם  אל הסמוכים באותן ונתחיל הזה. השרש ה."המזכירים 

"חול"179. שרש  השרשים , ספר
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"ÏÂ˜ כבוד אומר כולו ובהיכלו יערות ויחׂשֹוף אילות יחולל ט)"יי' כט, עת(תהלים היא  ֱֶַ

ב  והוא האילות  כי"לדת  ללידתן. הראשונה הסבה הוא  אותו, יחולל ובפקודתו בקולו ה

ראב  שאמר כמו רעם  קול ידי על הוא  האילה רחם  פתיחת ז "התחלת ב "ע דהוא  ה "ל

" לאיוב השם  אומר וכן  רחמם. שיפתח להמציא לידתן  רגע שומר עתבהשגחתו הידעת

תשמור  אילות חולל סלע, יעלי א)"לדת לט, להן(איוב המצטרך רגע לשמור התוכל כלומר .

וכמו  ללידתן הסבה שיהיה מה יהיה אותם; הדבר-המחולל זה ברגע  להן להגיע  ללדת,

רלב  ז "שאמר האילה "ג  לדת דעתי. את  אשמיעך הזה הסתום המקרא  ופירוש בפירושו. ל

המשורר  בדברי זכרו לאילה, שני וענין  בעתו. הדבר יסובב וטובו השם ובהשגחת  קשה,

מים" אפיקי  על תערוג וגו'כאיל ב)" מב, ראב (תהלים ז "ופירש  ""ע האוכל ל האיל דבר ְַהוא

חזקים מים אפיקי  יבקש ואז קרבו, שיתחמם  [עכ הנחשים  יחולל "" ית' שקולו כמו ואמר ל].

[יערות] יחשוף כי  צמאונם ירווה וטובו בהשגחתו כן כ)אילות , כט, פירושו (תהלים ואין  .

מן הריבוי כי  האילנות . בנפילת היערים שיגלה כולם והמעתיקים המפרשים  שחשבו כמו

" "יעריםיער כמו ביערים" כה )"וישנו לד, "(יחזקאל בשירו אמר ארזיםגם  שובר ה' "קול

" ענין  מה ועוד אילותוגו'. "יחולל אבל היערים ? לגילוי "יערות" מן  המים קבוצת הם  ותער "

כ)"כדה  כד, "(בראשית  והנפרד הדבש. ביערת  אותה כז)"(שמו"ויטבול יד, קבוץ א שהיה

" וכן  השדה. פני  על התמרים  יערה משקה פתהן יז)"ויי' ג , ואמר (ישעיה  נדה. ודם זוב קבוץ

ב  השם הזאת"כי  והכוונה האילה. צמאון לרוות  מים יערות השדה פני  על ויגלה יחשוף ה

ב  השם כי  להגיד הוא זה חוצב "בשיר ארזים, שובר בקולות  תבל לשפוט  עלילות  נורא  ה

משגיח  כי הגדולה, טובו מדת  ראינו מזה והיפך וברעש. בסער מדבר יחיל אש, להבות

יערות . למענם  ויחשוף אילות  שיחולל עד שבבריותיו הקטנים עם גם  זה 180ומטיב וכל

" הנה [חכמתו] סוד יודעים  אנו אין  ואם ומישרים, צדק כבוד בחכמה אומר כולו "בהיכלו

ט) כט, "(תהלים ומלת בעז כבוד . במקומו שאבאר וכמו החכמה על תמיד """ החל ולכן  הבו ה.

ועוז  כבוד א)"ליי ' ברור.(כט, וזה

ב'

"Ì¯Ë· אל אתה עולם ועד ומעולם ותבל, ארץ ותחולל ילדּו ב)"הרים צ, לפי(תהלים . ֵָֻ

" שלפניו בפסוק ודור שאמר בדור לנו היית אתה מעון  א)"אדני , השם(צ , אתה כלומר .

" כענין במעונך, וכלכלתנו לנו מעון  היית  עולםמראשית של מקומו סח)"הוא רבה , (בראשית

הנרמזים כולה והארץ ומרומים שמים  שנבראו ראשון ברגע שנעשית  האדם נשמת  על ושב

שב  ראשון מעוננו.בפסוק אתה נצח עד דור דור [בכל] וכן  לנו. מעון  היית  ומאז תורה.

על  כשציוה שלישי ביום לדעתי שהיה יולדו, הרים  בטרם  לנו מעון  היה שכבר עתה ופירש 

מקומות ובקעות , הרים ונעשית  תמונתה הארץ קּבלה שאז היבשה, והגלּות  המים  ְְִִָָהיקוות 

להיות תבל הוכן ומאז גבוהים . להרים  היו העמקים ועפרות  בימים ; המים לכניסת ַעמוקים 

מים180.
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בראשית . לספר בפירושנו שבארנו וכמו אדם , לבני  ארץ 181מושב תחולל בטרם לפניו ועוד

" מלת השמים ,ארץ ותבל, מעל אשר המים  עד ואויר [וים ] יבשה כולו, הזה העולם  כולל "

" כמו באוירו הזורח  האור הארץ גם  תהליםואת  בספר וכמפורש התורה, שבתחלת (קמח,"

ו ז) תהו תבל ". שהיתה ותבל, ארץ לתקן  החיּלֹות  בטרם גם כלומר המיושבת , היבשה הוא "ִַָ

שבהבריאה  חפצת  כן  כי ואויר. רקיע  שאין  סביב סביב אותה [מכסים ] המים  וחשך, ובהו

הזה  התקון  קודם  הנה שם , בפירושינו שבארנו וכמו הימים בששת וּתּברא  כן, ְִֵָתהיה

לבדך  אתה לנצח , עולם  ועד מעולם  וכן לנו. מעון  היית בה, לעשות ראשון  ביום  ִַָשהחיּלֹות 

כחפצו. הכל נוהג ובארץ, בשמים וגבורות  מעשים לעשות ֵאל

"¯Âˆ מחוללך אל ותשכח  תשי יח)"ילדך לב, שפרשנו,(דברים  הפסוק כמו פירושו זה גם  ֵ

ויותר  העולם. לאויר ויצאו בבטן נוצרו שבכוחו ילדם צור ונשו באלילים, שדבקו הוכיחם

שהיא  מקדם  הנשמה בריאת על ושב בהוייתם, שהחל העליון הכח מחוללם  אל ׁשכחּו ְֵָמזה

" שלפניו. בפסוק שאמר מה לעמת  זאת  והזכיר לאדם. ההויה אלוה,תחלת לא  לשדים  יזבחו ֻ

אבותיכם ׂשערּום  לא באו מקרוב חדשים ידעום, לא  יז)"אלהים  לב, רעות .(דברים שתי  והן  ְָ

וצריך. כח  בהם  שאין שערום .182האחת, לא שלפנים ובדורות באו מקרוב חדשים והשנית,

היו  מעצמם כח  בהם יש  ואילו חדשים ? שהן  שיודעים לדברים אלוהות  מייחסים  ואיך

" וכנגד זמן. בלי קדומים אלוה בהכרח "לא  אמר תשי" ילדך נשית ."צור נולדת  שבכחו הצור ,

" באו וכנגד מקרוב "חדשים אמר מחוללך " אל אותך "ותשכח להוות ׁשהחל קדם אלהי  , ֵֵֵֵֶ

שכחת . חוללה, ותבל ארץ טרם 

ג'

"ÂÁÂ¯· בריח נחש ידו חוללה שפרה יג )"שמים כו, מעשה (איוב גבורות  שהזכיר אחר .

ב  זכר "השם ובאחרונה השמים. בשמי גבורתו כח  זכר השמים, וברקיע  ובימים  בארץ ה

נחש חוללה ידו כי  בו, מהתבונן וישתומם [יתפלא ] בו חוזה כל ונפלא, גדול היותר המעשה

הגדול  העגול שהוא שאין183בריח , תחתיו, הולך שהשמש  העליונים  [השמים] שבחוג 

ראב  אמר וכך הימנו. למעלה גדולה לעינינו הנראה ורלב "במציאות ז "ע  ש"ג 'נחש'"ל נקרא 

הקצה  אל הקצה מן  מבריח  שהוא ובריח מעות , כמו שהוא  [עכ בעבור החלה "" השם  ויד ל] ְֵַ

יתפרש . וכן  מאד. הוייתו

"‡Ï‰תנין מחוללת רהב המחצבת היא ט)"אּת נא, "(ישעיה  "מחצבתויהיה כמו הביטו " ַ

חצבּתם צור א)"אל נא, "(ישעיה  אש. להבות ז)"חוצב כט, ו (תהלים חזק,רהב ". לדבר שם  " ְֶַֻ

" החל זה עולמיםועל דורות  קדם כימי עורי  יי ', זרוע  עוז, לבשי עורי  ט)"עורי  נא, ;(ישעיה 

שפר"181. "אמרי

צורך182. שום לנו מספקים השדים אין 

החלבי "183. "העגול  לו  קורא זה לפסוק  בביאורו רלב"ג 
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ב 184הקדומים השם  זרוע אּת מאין . יש הראשונה הבריאה שהיא  הדורות חצבה "לכל ה ְַָָ

" במאמר הענין  להגדיל והוסיף במציאות. שיש  וחוזק רהב כל תניןוהמציאה "מחוללת 

תלי לברוא זולתנו 185שהחלה והלא הוא. אחד ונחש  תנין  כי  הכוכבים , על 186שבחוג  כן פירש

נחש" לויתן ועל בריח  נחש  לויתן על והחזקה והגדולה הקשה בחרבו יי' יפקוד ההוא  ביום

בים אשר התנין את  והרג  א)"עקלתון, כז , ושרומז (ישעיה ׁשּבים , הגדולות  בריות ְֶָששלשתן 

בפרקיו. הגדול אליעזר ר' פירש וכן  הקודם . בפסוק שבארנו וכמו השמים, שבחוג התלי  על

עתה  מפרשים שאנו הפסוק שכן  וכל שבארץ. עצומות ממלכות על משל זאת  בכל 187ויהיה

אם גם איוב. שבספר [גבורתו] לפרשת  שראוי הכל, העושה הגדול השם  כח על ַהמדבר

ג  ענינו פשוטו, דרך על לפרשו זכר "רצונך ולהגדיל בעולם , חזק כל שהמציאה היא  את  כ ָָָ

חוללת עוזך שבזרוע כידוע, בים  אשר הגדול התנין שהוא  שבעולם  גדול היותר הבעל-חי 

ישראל. לתשועת  גבורות לעשות  לך ונקל מתחלה, אותו ׁשהמצאת  ְִֵֶָאותו,

ד'

עוברים¯·" ושוכר כסיל  ושוכר כל, י)"מחולל כו, מאד,(משלי בטעמו [קשה] זה מקרא  .

רש ז "פירשוהו ורד "י המדקדק יונה ר' הדרשן  משה ור' גאון"ל סעדיה ור' משה ר' ואחיו ק

ה "ז  בספר שתמצא  כמו "188"שרשים"ל, "חול שרש  ושרש  בכל "שכר " דעתנו נתקררה ולא .

" כי האמת  ולדעתנו הללו. כל הפירושים  מחולל ב רב השם  רש"" שפירשו כמו ורד "ה ק "י 

""ז  שלפניו על שב הכתוב כי אמת וכן כסיליםל. בפי  ומשל שיכור, ביד עלה (משלי "חוח

ט) ר כו , שחשבו ז "וכמו גאון  סעדיה ור' קמחי משה אשר "י  ענין  הכתוב ביאור אבל ל.

פירוש בארנו וכבר שלפניו. בפסוק שזכר כסילים משל הוא  כולו השני  שהכתוב בו אחשוב

עלה " הראשונה חוח  בפתיחתנו "189" נעול לספר למשול גן  כי  דע בקצרה. להזכירו ואשוב "

שהוא, מה כפי  הנמשל [ענין] בצמצום  שידע  עמוקה ותבונה רבה חכמה צריך אמת  משלי

ב  הכל יוצר זולתי זאת יבין  ומי שהוא. מה כפי  אליו שנמשלו הדבר עד "ומדת הוא  כי  ה

יביט, דבר כל אליו,190קצות זה דבר למשול ושראוי במדתם, שוים והנמשל המשל כי ויודע

" נאמר כן  ועל כמוהו. אליו דומה ענין המציאות בכל ומליצה אין  משל ו)"להבין א, .(משלי

החכמים משלי גם זה דרך ועל רבות, תבונות מהן  נפיק באמת  קדש משלי על נעמוד אם  כי

ממ ׁשלים החסרה דעתם לפי הבל. משליהם  החכמה, מן  הנלוזים הכסילים אבל הרוח. ְְִַאנשי 

הושאל  עברי  ובלשון  זה. אל זה קרב לא  כי יבין  והמבין  רואים, הם  ושקר דומים דברים שני

קדם184. כימי

המזלות 185. כל  תלוים  ממנו

בישעיה 186. זה פסוק על  רד"ק

כ"ו)187. (איוב בריח נחש 

רד"ק 188. של 

החמישית 189. הכונה

כד 190. כח, איוב ע"פ מליצה
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" בעז ראייה לשון במקומו שיתבאר כמו הרבה וזה השכל ולמשפט  לחוש שבהיות"" וכמו ה.

בהיות יקרה כן בעיניו. ויתערבו [בראייתו] יטעה הראות בחוש מחלה או זרה [ליחה]

שיינו  לשיכור שיקרה וכמו במשפטיו. ויטעה השכל ראיית  המדלדלת בנפש  ורעה ֵסכלות 

אליו, המובט  שם  שנח  האמתי במקום  ייגע לא לקחתו דבר כשיביט  עיניו, ראיית בלבל

החוחים בין  צומחת  שושנה ורואה בשדה הולך כמו אליו. וקרוב לו סביב ממשש  אלא

יזיק  הטוב, וריחה השושנה יופי ותחת השושנה, במקום  קוץ יביא לקחתה. ידו וישלח 

חושב  דבר, בו למשול ורוצה בשכלו דבר כשרואה לכסיל יקרה וכן שבידו. בקוץ בשרו

במחשבתו  רעה ומעלה אחר, במקום תופס  ובאמת המקומות  שני נכון  על רואה ששכלו

נפשו. את להאדיב

‰˘ÚÂ, ולעוזריהם ודעת, הנלוז-מחכמה הכסיל את  כשמוכיחים השני  בפסוק דוגמא 

עצמם את יצדיקו תשמורו? לא מצותיו ואת לאלהים  האהובה חכמה תעזבו מדוע לאמר

" שאומרים  כל במשל מחולל ב "רב השם השלמות ,", [כליל] בהיותו הכל ואדון רב שהוא  ֵה

בו. להיות שאמור ממה דבר חסר לא  הזה המציאות וכשברא בשלמות , מעשיו גם  ֵעושה

" כל וזהו ""מחולל ולכן  לחולל. שאפשר מה כל וממציא מהוה עוברים, ושוכר כסיל ,"ושוכר

שיהיו  רצוים  הללו המעשים גם כי  המצוות , על לעוברים  גם  לכסילים, גם  שכר נותן

העולם . בשלמות  וחפץ מחולל-כל והוא  כאלו, מכתות  העולם חסר אינימו [ולכן ] ֵבעולם .

ב  שהוא  המשל והנמשל "והנה התולדה. מכל [ניכר] הוא  בשלמות  הכל ועושה מחולל-כל ֵה

בעיניו  ל 191שטוב דומה זה דבר בעולם יתענגו והרשעים שיכור "שהכסילים ביד עלה "חוח 

אין כי הוא . וחסרון הענין, מן  אינו לעולם שלמות  מדמה שהכסיל מה כי בשרו. בו ֵשיפצע 

החכמה  שנואי  והרשע הכסיל אבל החכמה. כפי  ופועלים  העשויים  דברים  רק שלמות  ֵבכלל

שאחרי אפשר מחשבתם על זה ודמיון  משל עלה לא ואילו העולם . שלמות  ֵמפסידים

קוץ  אבל עוד. מעשותו ומתרחקים שבים היו מעשיהם  רוע ורואים אולתם מעשה עשותם 

" ואמר שסמך וזהו באולתם לשנות הרצועה להם  יתיר הזה כסיל המשל קיאו, על שב ככלב

באולתו  יא)"שונה כו , "(משלי לשון  בהם  שנזכר הכתובים כל בארנו כי  ועתה "חולל והבן.

ה  ב אצל וכיוצא."שם  האדם  אצל הסמוכים  אותן הסמוך בפרק נבאר ה

ב' פרק

א'
¯·Î הקודם בפרק דעתנו א)גלינו בני(סעיף אצל הללו הלשונות  נכתבו דרך באיזו

אצל 192אדם אלו לשונות המזכירים  הכתובים  מכל דברינו לחזק אלא לנו אין ומעתה

הברואים .

הקב"ה 191. של

הבורא 192. וצ"ל  טעות, כאן  שיש  כנראה
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"ÂËÈ·‰תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם ב)"אל נא, אתכם ,(ישעיה  שחוללה

לומר  אפשר היה אברהם על וגם  זקנתה. אחרי יצחק את  שילדה תחלתכם, שהמציאה

"מחוללכם" שרה ועל ""אמכם" עליה ואמר ההתחלה תחוללכם, על גם שמורה לפי "

התחלת להמציא לעשות  שבכחה מה עשתה והיינו המעשה. הסתעף שממנה המחשבית

ב  השם  נחלת  שתהיה מוכן באופן  שאם"האומה וקדושתה, נפשה צדקת  ידעה כי ועמו. ְִַַה

נתנה  זה ולתכלית  אחרת. מאשה בהולידו לא  השם , ברך זרע יהיה ממנה אברהם  יוליד

ממנה. להיבנות שעליה בחיקו ע193שפחתה אבינו אברהם  הכתוב "אבל שיתקיים חשב ה

" שאמר כמו בישמעאל לפניך והברכה יחיה ישמעאל יח)"לּו יז, הגר (בראשית גירושי ועל .

ב  השם  אמר אברהם בעיני  ׁשהרע  ""וישמעאל כיה בקולה שמע  שרה אליך תאמר אשר כל ֵֶַ

זרע לך יקרא יב)"ביצחק כא, הישראלית ,(בראשית האומה אבי  יצא שממנה ידעה מראשית .

" אותה קרא  אותם .מח ֹוללתויפה חוללה היא כי " ְֶֶ

"Ô‰אמי יחמתני ובחטא חוללתי  ז)"בעוון  נא, בכח (תהלים  בעון, היה הוייתי  תחלת

התאוה  ובחטא להעוות. האדם את המביא  יצר-הלב טבע  נטוע  ממנה שנהייתי  הטיפה

והחמדות התאוות  כי  החטא, טבע נטוע  ביצירתי  שהשתתף האם  בחלק אמי , יחמתני 

לזה  וקרוב הגוף. מהן  שהתהווה הטיפות  בכח  כולם  הם החומר מצד הבאים הגוף להנאת

רש וראב "פירשו ז "י  כשהנפש"ע נפשו. פעולת  התחלת על גם שרומז לומר ואפשר ל.

" התורה וכעדות ופתלתולים , עון מלא הוא  בנער לפעול רעמתחלת  האדם לב יצר כי 

כא)"מנעוריו  ח, "(בראשית כי  אלהים. השכל.דעת  ויחזק יגדל עד בנפש תהיינה לא  וחכמה "

חדש לב בקרבו ולחדש להסירם  כן אחרי  וקשה בעון, בהכרח  חוללו מחשבותיו כל והנה

לו. טבעית  שהיא שכן כל אמי, יחמתני שבו והתאווה הגאוה חטאת  שכן וכל חדשה. ורוח 

בעז  זה על אדבר ה."ועוד

ב'

"ÔÂ˘‡¯‰? חוללת גבעות ולפני ּתולד, ז)"אדם  טו , אדם(איוב לדת קודם נולדת האם  ִֵֶֶָ

היתה  לא  היותן  שלפני לפי  גבעות וזכר הגבעות ? שהחלו קודם  הוייתך החל האם הראשון?

" ובמאמר ׁשּכסּום. המים בעבור האדם, לבני המיםהארץ ט)"יקוו א, הרים(בראשית נולדו ִֶ

שבארנו כמו ועמקים  ב)וגבעות  סעיף ראשון, השיר (פרק  בנעימת  ובזה ביום194. נולדת  האם 

המים ועדיין חוללו? גבעות  טרם  חוללת האם זאת , גם ואם  האדם? בריאת קודם הששי

אדם . לבני מושב ואיננה אותה מכסים

"ÌÈ‡Ù¯‰ושוכניהם מים  מתחת  ה )"יחוללו כו , ז (איוב המפרשים  בכל ". פירשו ל

" שם "רפאיםהמקומות מצינו אבל מתים. יודוך " יקומו רפאים אם פלא ? תעשה הלמתים 

ביתי "193. לתוך צרתי שאכניס "בזכות רש "י : מפרש ב) טז, (בראשית ממנה" אבנה "אולי 

איוב 194. בספר  זו שאלה מליצת כך
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יא)"סלה  פח, "(תהלים גם  כפול? הענין  [בזה] ינוח ויהיה רפאים  טז)"בקהל כא, נראה (משלי

" לומר "קהל שאין כי ואחשוב המתים. על "רפאים" שרשו לאלף רפה " ה' [אות ] והתחלף "

" חיים .פתאיםכמו הבעלי [תועלת] מכל והחלושים הרפים החיים  על שם  והוא  פתה. מן  "

" נאמר שעליהן שבמים, אותן  הן החיים שבכל השפלים חיה והנה נפש  שרץ המים  "ישרצו

כ) א, ויקרא(בראשית  לספר בביאורנו עליו י)ורמזנו "(יא, שם בפירוש והחלושים"שרץ , .

קר  שמתחת בעפר החיים אותן  הם  עוד מהם  "והשפלים הקרויים  והם  הים , "רפאיםקע

נגד  אדם  שבבני והחלושים  השפלים החיים  על הושאל איוב 195ומהם ׁשּתמה וזהו ֶַָאותם .

ב  השם  מעשה גדולת  ואמר "על גבוה. [ה]היותר בהם  וכלה ביותר, השפלים מן והחל ה

יחוללו " ב "הרפאים  השם  נתן  מאד וחלושות רפות לבריות  גם  ויתהוו.", שיחולו תחלה ה

" כמו חלושים אדם  בני על רומז שאני  תחשוב רפאיםואל ארץ יקרא  יג )"ההוא ג, (דברים  ִֵָ

רפאים הבריות  מיני  על כוונתו אלא  ההם. בימים  שהיו הענקים בערך חלושים שנקראו לפי

חיה; ונפש הדגה שהן בם , והשוכנים  המים  מן  למטה ושוכניהם, מים  מתחת  שהן  ממש

היכן עד ראה שיתהוו. תחלה להם נתן  הן גם  מאד, רפות בריות  והן  מהן. למטה ְֵוהרפאים

" סמך ולכן ואורו! השגחתו לאבדוןמגיע  כסות  ואין  נגדו שאול ו)"ערום כו, וכלה (איוב

" בריח במאמר נחש  ידו יג )"חוללה כו, כל (איוב על הרם  העליונים , הכוכבים חוג ָָשהוא 

ובארנוהו הנראים, ג ')הנמצאים ראשון, מתים(פרק  אדם  בני על שאמר אחר כן ועל .

פלא?" תעשה יא)"הלמתים פח, והחלושים(תהלים  הנבזים החיים  עם  או ואמר חזר

" וזהו ושוכניהם . מים  סלה?שמתחת יודוך יקומו רפאים כמוני"אם  חיים  אדם  לבני  הלא .

ותושיע . תשמע

ג'

"ÔÈ‡·מים נכבדי מעיינות באין  חוללתי, כד)"תהומות ח, השלישי(משלי במאמר בארנו ≈ֵ

ג ) סעיף רביעי, ה (פרק  מדת  ב חכמה "כי השם  דרך ראשית  היא  וכל "" הכל. פעל פיה ועל ה,

ועל  ומישרים . משפט צדק בחכמה נעשו כולם [הרי] ובארץ בשמים שעשה גבורותיו מעשה

" השיר בדרך אומרת היא  חוללתיזה תהומות הכל,ּבאין אדון  לפני שנהייתי  מה נהייתי " ְֵ

ראשון במאמר כי  וארץ. שמים  נבראו טרם  וזה תהומות, היו לא  שמים196בעוד נבראו

קודם הימים , בששת נתקנו וצאצאיה הארץ ואם בתורה. הראשון הכתוב כעדות  וארץ,

" וכאמרֹו תהום , כולה היתה תהום[בריאתם] פני על ב)"וחשך א, ואני(בראשית חוללתי197.

תהומות" "ּבאין מים" נכבדי מעינות את"וּבאין  והתחתונים  העליונים  המים שכסו קודם  , ְְֵֵ

מדתי פי על "198הארץ. וכאילו וסדריו, פעולותיו פועלת להם תחלה ואני הכל ֶֶקדםברא

מול 195.

בראשית 196. ימי  ששת של

החכמה 197.

החכמה 198. של
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מאז  כב)"מפעליו ח, לשון(משלי העליון הכבוד על להיכתב אפשר היה שלא יבין  והמבין .

יצירה " "בריאה או "עשיה " זולתי וכיוצא  התחלה,חוללתי" [לפני] המציאות  על רק שאיננו "

שתרגמו  וכדרך העולם בנין  תחלת  היתה בחכמה אלהים"199כי ברא  "בראשית בחוכמא "

בששת"ברא  שנעשה ופרט  פרט  כל אלא  בכלל, נבראו בי  בלבד שלא השיר בדרך והוסיף .

" ואמר מדתי. פי ועל נעשה, בי  חוללתיהימים  גבעות  לפני  הטּבעּו, הרים ח,"בטרם  (משלי ְִִָָָ

תבל,כה ) השלישי ביום  [כשבראתי ] שבארנו200כלומר וכמו להם , תחלה ופרק (ב')פעולתי

.(ג ')א '

ד'

"Û‡ לו ותחולל לפניו דין תשורנו, לא  תאמר יד)"כי  לה , איוב (איוב פירושו. כך ֶ

ב  השם  כי צעק ב "בצרותיו השם  כי אליהוא  [ענה] ישורנו. ולא  מסתתר בלב "ה נודע  ה

השגות להם  יתחדשו השם  ובעזר ובמשפטיו, בו להשכיל בנפשם  המתאמצים  בו החוסים 

לבם תשקיט הזאת והשמחה הפועל. אל כחותם יצאו כי ובמעשיו. השם בגדולת  ֵֹצחות

וידמּו צרותם, שמתחילות201מנהמת  ההשגות אלה חול והנה לתשועתו. וייחלו לב בטוב ְְִ

ושפוט  לפניו דין  אמר ועליו ההתחוללות . היא לכן , קודם  זה היו שלא אחר עתה, להיות 

ב  השם הנוגעות"לפני בהשגות [חכמה] בדעתך ותוציא  לו ותחולל לכבודו, בשכלך ה

כשמדבר  לזה ודומה בצרותיו. וישקוט לבך וישמח  תשורנו והרי האלהיים, לענינים 

מרא ּות רגז ולבם הפושעים , ׁשלות [ורואים ] בשפלות היושבים הצדיקים  על ְְֵַַהמשורר

אמר. עיניהם

"ÌÂ„מזימות עושה באיש דרכו, במצליח  תתחר אל לו, והתחולל ז)"ליי' לז, (תהלים

דום אלא  פניך. יפלו ואל לך יחר אל מצליחים , רשעים  תראינה ועיניך לך בצר כלומר

ב  ב "להשם  השם  בעבור לבך ידום וכיוצא."ה. וגדולותיו משפטיו השם  צדקת  תחשוב כי ה,

" לו וזהו שלא והתחולל באלה השגות  בעצמך ולחדש ּבׂשכל לדון  בעצמך התאמץ כלומר "ְְְִ

הצדיקים על הגוננת  רוח  ארך מדת שהוא החכם  דרך וזה שפרשנו. וכמו מקדם , בך היו

הראשון  במאמר שראינו וכמו עיניהם  ממראה דעתם  תתבלבל שלא  שני)החכמים .(פרק

" אמר "ותחולל [אליהוא אמר ודוד לו. יחולל כן  יעשה שאם  כמבטיח  לו " "והתחולל

כאלה]. לחולל בנפשם  שיעשו ההתאמצות  על "202כמזהיר נאמר הרשע  רשעועל ימי כל

לעריץ  נצפנו שנים  ומספר מתחולל כ)"הוא  טו , כאותן(איוב אינו הזה ההתחוללות .

מצרותיהם , בהן  להתנחם האלהיים [מדות ] שהן  הצדיקים  אצל הכתובים  למעלה שביארנו

ירושלמי199. תרגום

ט)200. (א, היבשה" ותראה אחד מקום אל  השמים מתחת המים  "יקוו נאמר  הבריאה של  השלישי  ביום  כי 
ההרים נבראו  אז ורק 

ג)201. י , (ויקרא אהרן " "וידום כמו ישתקו,

כהערה 202. הדף בצד כאן  רבינו כתב בסוגריים , כאן המוקפות אלו מלים 
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" מלת  כתובים ב לו שבהן השם שהוא ולאחריו "" לפניו אין הזה בכתוב אבל בו. הנזכר ה

ב  השם ""זכרון  מלת  אליו סמוך ולא "לו ה אלא רשע" ימי "כל הוא וכו' נגרש" (ישעיה "כים 

כ) ו נז, וסוער הולך יוכל "לבו לא שם)"השקט  תמיד (שם , מתחולל נהמתו להשקיט ולכן .

" ענין  זהו ואון . רשע עניני בעצמו לחדש  שגםמתחולל ומתאמץ ואמר שבארנוהו. וכמו " ֶ

" כזאת לעריץ לעשות  נצפנו שנים  ּוכּתֹוםמס ּפר בתולדתו. עליו הנגזר כפי זה,203" מסּפר ְְְִִָָ

אידו " יבוא טו)"פתאום  ו, "(משלי יבואנו וכאמרֹו שודד בשלום  באזניו, פחדים  (איוב "קול

כא) .טו,

˙ÂÈ‰·Â" שהן  לומר ראוי ורוגז כועס ולבם  בצרות  השרויין על יתאמצו מחולליםכי  כי  " ֵ

צדק  מחשבות  בקרבם יחדשו הצדיקים לבם . זעפת  בהן להשקיט  מחשבות בנפשם  לחדש 

והרשעים הקשה 204ויראה; הגלות  עול סובלי מחנה כל על נאמר כן  על ואון . עמל מחשבות 

נפשם  למות  ׁשהערּו שביניהם  עליון  חסידי  על או יב)"(עהזה, נג , ישעיה  בכפםפ לא -חמס  על ֱֶֶֶַָ

ט)"(ע נג , ישעיה שסבלו פ הצרות יזכרו וגאונם , כבודם הגוים  כשיראו הישועה ׁשּבעת  .ְֵֶ

והם מקדם , האלה ויאמרו 205המכובדים  בשלוה, יושבי"206י ׁשבּו בעון  אם  כי סבלו בעונם  לא  ְָ

"תבל  וכאמרם סבלם" ומכאובינו נשא הוא  חלינ ּו ד)"אכן  נג, "(ישעיה  לו וסמוך מחולל . והוא ְֳֵָָָ

מעונותינו  מדּכא  ה )"מפשעינו נג, מוכרח (שם  כלומר פועלו, ׁשם ניכר שלא  מהבנין  והוא  . ְֵָֻ

פשעינו, מסּבת שהשיגוהו ומכאובו יצרו להשקיט מחשבות לחשוב ימיו כל להתאמץ ִִַהוא 

עונותינו. מס ּבת  ורוחו בגופו "207ומדוכא מלת  שהיא  הזאת היחידית  במלה "מחולל והנה ִִַ

מחשבות מחוללים תמיד להיות  אלה שמדרך ומכאובים, כעס  ימיו כל שהיו כולל שזכר,

שידענו  הכלל דרך על והולך שקדמו, הכתובים  בשלשה מפירושנו שתראה וכמו חדשות.

א) סעיף ראשון בין(פרק  דבר-מעשה בין  בתחלה, שיתחדש מה כל על הזה השורש  שהוראת 

ז  ולמפרשים הלב. ""במחשבת  לשון  בפירוש שונות דעות פעםחולל ל אלו; שבפסוקים  "

יסודנו  וכפי ותקוה. תוחלת  לשון  ופעם ופחד, חיל לשון  פעם  יצירה, לשון  יפרשום

קשה  אחד פסוק אם כי  עוד לבאר נשאר לא  אחד, טעם  על כולם הכתובים מתאימים

לפנינו. ויבוא לפתרו

ה '

"ÁÂ¯ סתר לשון נזעמים  ופנים  גשם, תחולל כג )"צפון  כה , נאמרו (משלי פירושים  כמה .

ב  כי  זה גםעל ארץ. בגבולי כנזכר ישראל לארץ מערבי  שהוא  ים , מדרך בא  הגשם אמת 

כשנגמר 203.

יחדשו204.

הרשעים205.

הרשעים206.

הגוים207. של 
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אליהו  בימי הרקיע ,"וא 208בגשם  מטהר צפון ורוח ים, רוח  אם כי מחוללו צפון רוח  אין  כ

ראב  ופירש  נחת. של ההם  בארצות  ז "והוא  ""ע הגשםל [עכ תמנע  חלילה "" כמו ותחולל ל]

" מלשון  ומכניעו הגשם  משכ[כ]ת או ופחד לך, ורלב "חיל ."" שבאמת  אמר תחולל ג  צפון רוח 

ישראל  ארץ של לצפונו הים כי  של "גשם פירושו ולדעתי  שאמרנו. וכמו נכון , זה ואין .

ויהיה  יביאנו. צפון  שרוח  ויקרה הרבה, נהוג וזה ּברוחים  הגשם  יבוא פעמים  הוא . כך ְִִָמקרא

ואח  ישראל, לארץ צפונית שהיא  למדינה הגשם  ענני ים  רוח הביא תחלה אם  שב "כן כ

בעצם הגשם  סבת אין ואז והגשימה. ישראל ארץ על העננים  והוליך מצפון  לנשב הרוח 

הראשונה  סבתן  אך צח. יום  ופועל הרקיע מטהר טבעו כפי הוא  כי הצפון , רוח  וראשונה

אליהם להביא  זו מארץ רחוק נשב כי  הרגשנוהו, שלא  ים רוח  ואנחנו 209היה העננים .

בצדק, דרכיו בכל הנוהג  החכם הצדיק לזה והמשיל שהרגשנוהו. צפון  לרוח הגשם  מייחסים

יקרה  ואם  אדם . בני  מכל מכובדים ופניו יודעיו, כל בעיני  וחסד חן  ישא ודרכו טבעו שכפי 

לשון בעלי  ידי  על כן שיהיה אפשר אבל משיב. אינו  הוא  ויזעמוהו, פניו ישאו שלא

הצדיק  אין כי הבריות . בעיני אותו ומשניאים  רע , בסתר עליו חלילה 210הדוברים  סבה

" והיא  הצדיק, מן  הנעלמת לו חוצה סבה יש  אבל האדם. סתר ׁשי ׂשנא [הּו] זה "לשון  ועל . ְִֵֶָ

נסתרת רוח ובאמת הגשם , שחוללה לפעמים עליה יאמרו הטהורה צפון  רוח כמו הוסיף.

לא  ממנו רחוק ים  רוח תחלה נשבה לא  שאילו הגשם. המחוללת  והיא זאת, עשתה ממנה

אלא  מנהגיו מפני  אינו הבריות  מן  הנזעמים  צדיק של פנים  כן לגשם; סבה צפון רוח  היתה

להכעיס  גרמה והיא פחזותם  נודע  לא  בסתר, עליו שהלשינו שקר דברי  סתר, לשון  הסבה

" וכמו עליו. צפוןהלבבות  שרוח תחולל 211רוח הגשם  רואה ׁשמדמה כמו נזעמים , פנים  נגד "ְֶֶַ

שפני ידמה נזעמים  חכם  פני  הרואה כן אותו; מחולל ים [רוח ] אלא  כן , ואינו מחוללו צפון 

" שבין  ההבדל וזה אותו. חוללה סתר לשון אלא  כן  ואינו הזעם, חוללו בקל זעּוםהחכם  " ָ

ל  ּפע ּול, "נזעמים"בבנין כמו לזעם  ראויין  שהפנים  יורה בקל נפעל. בבניני רזון" ואיפת ַָ

י)"זעומה  ו, שהן(מיכה  אפשר בנפעל אבל ברשע . שנוהגים  זעומים פנים  וכן מאוסה, שהיא

סתר  לשון  ידי  על אדם , מפני  נזעמים אבל חן , למציאת  וראויין יקרים  פנים בעצמם 

" לזה ודומה הבריות . בעיני  אותו רע"מכובד שהשניאה שהוא  אפשר בנפעל הנכבד .

" כמו וממונו, עשרו לסיבת יכבדוהו והבריות  אביו 212והוא מעללים  בית מכל (בראשית"נכבד

יט) ו לד, "מכובד ". כמו האמתי , הכבוד בעלת  שנפשו הדעת, [נקי] החכם  הוא  יי'" ולקדוש 

יג )"מכובד  נח, "(ישעיה  ומלת עליה פנים. ונדבר בסכלות , או בחכמה האדם הנהגת  על "

בעז  ""במקומה שרש לבאר נתחיל ועתה זה. על ידוברו יקרים  ודברים  והוראותיו.כוןה, "

מים "208. עולה איש  ככף קטנה עב הנה וכו' ים דרך הבט  נא "עלה מג-מד. יח, במלכים-א ֲִֵָָכמבואר

הרחוק 209. למקום 

לצדיק 210. צ"ל  אולי 

ומוסתרים211. צפונים  דברים 

חמור 212. בן שכם
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ג' פרק

א'

לתקונו כון"˘¯˘ שצריך מה כל לו וממציא  הדברים  מן דבר העושה על נופל "

זה  שרש  נבדל ובזה במעשהו. העושה כיון  שאליו הענין לאותו מוכן שיהיה עד ולהשלמתו

אעפ  שקדמוהו, השרשים  ""מכל שרש שגם "כוןי  עליו שיאמר מעשה על יאמר בריאה,"

חוללות פעולה, עשיה, "יצירה, כמו ותעמוד " ארץ צ)"כוננּת קיט, "(תהלים  וכוכבים, ירח  ָ

כוננת ד)"אשר ח, "(תהלים  ידיך , כוננו אדני  יז)"מקדש טו, תיקון(שמות  על הכוונה וכיוצא .

השרשים הוראת כן  ואין  השלמתו. ממנו המונע דבר יחסר שלא  פרטיו בכל המעשה

" לשון כי בחלק בריאה האחרים . שבארנו כמו היש, אל האין מן  דבר צאת על לבד הוראתו "

א)השני  סעיף ראשון האין(פרק  מן שיצא אלא דבר לשום ראוי  שאינו גולם על גם ונופל ,

" לשון  וכן  היש. שםיצירה אל שבארנו כמו הדברים מן לדבר צורה שנותן  על מורה (פרק "

א') סעיף שישלישי שנוצר ואפשר לדבר היטב מתוקן אינו זאת ובכל דבר-מה צורות  לו תן 

או  האורך במידת וטעה כלים , מספר עליו להניח שלחן  צורת  עץ מ ּבּול שיצר כגון  ִבעבורו.

שחפץ  המשא  מגודל חלושים  השלחן  שרגלי או כולם ; הכלים להכיל מוכן שאינו הרוחב

לבזּבזין עשה שלא או עליו. לארץ 213להניח ונופלין  מעליו מתגלגלים  הכלים, עליו וכשמניח  ְְִִֵ

אעפ  כאלה. בחסרונות ""וכיוצא לשון  מעשהו על יפול מתוקן, השלחן שאין שהרייצירה י  "

" לשון שכן וכל שלחן. צורת  לו הבל עשה יש  מעשה ואפילו שיעשה; שינוי  כל על שמורה "

השלישי  במאמר שבארנו וכמו ממקומו, מפעל העתקת  או א)שעושה סעיף ראשון שאין(פרק

" לשון עליו יאמר דבר, איזה ומשחית  המכלה על והרי כלל. הכנה ענין  וכמו מעשה בו "

" לשון  אמנם  הנפשיפעל שבארנו. הסידור על לבד שהוראתו אחר כלל, זה מענין  אינו "

שם  שבארנו כמו שעשה, מה לעשות שהביאֹו א)הפנימי  סעיף רביעי על (פרק  מורה [ואינו]

" שרש  ואולם  לא . אם  בשלמותו נעשה אם עצמו ושורשיעלל המעשה כלל. מעשה אינו "

וחולל " זהחול שבארנו כמו דבר הויית  התחלת  על רק מורים  אינם א)" סעיף ב וכאן(פרק  .

" הכונה כוןשרש  להשלמת  לו הצריך דבר חסר לא תקונו, על עומד שהמעשה מורה הוא  "

בעז  הכתובים  מן  שנבאר וכמו אליו, ה."שכיון 

ב'

‰�‰Â מעשה ועל השם מעשה על הנכתבים שקדמוהו השרשים לכל הזה השרש דומה

" שרש וכן אצל כוןהאדם. להודיע  צורך מה תשאל ואל האדם . ואצל ית ' אצלו תמצא "

" לשון  ב כונןהשם והוא  שנברא ? למה מתוקן בשלמות דבר-מה שעשה בתכלית"" השלם  ה ְֵַ

מתבאר  זה דבר מכוננים . שהן וידענו מהן, לגרוע ואין להוסיף אין  מעשיו ועל ֵהשלמות,

השלישי  במאמר ג -ד)מדברינו סעיפים  ראשון שאעפ (פרק ""שאמרנו ששרש מורה עשה י  אינו "

ב 213. משנה פ"ד מקוואות עיין  ההוא, לכלי עליונה ושפה מסגרת
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ב  השם אצל וכשנכתב ומתוקן , שלם  מעשה על אין"בייחוד עליו כי השכל מדרך ידענו ה

לשון לפעמים  נכתב זאת ובכל והיצירה, הבריאה כולל גם  לגרוע , אין וממנו להוסיף

ויצירה " הדבר בריאה צאת פלא  על רומז שהכתוב ושלישי. שני  במאמר שבארנו מטעם "

החיצונית תכונתו או הדברים , מן  דבר פנימי יצירה תכונת  על שרומז או היש, אל האין מן 

אעפ  ככה לעין. ""הנראית  ששרש  המעשה,עשה י שלמות  השכל מדרך כולל השם אצל "ֵ

השלמות על הכתוב כשרומז חסרון , בלי  שלם  מעשה על בייחוד מורה השרש זה שאין  ֵלפי

" בשרש להשתמש  ישכוןצריך שם  המתבאר כפי וביותר הזאת . הּכונה על אותנו להעיר "ַָָ

לתשמיש מתוקנים אינם ועדיין ידועים , לענינים שנבראו הכוללת בבריאה רבים דברים 

למלאכות שצריכין בלי-מספר והצמחים המחצבים  כמו אדם, ידי בהן  יחולו עד ההוא  הדבר

בסיגיו, המעורב שבהרים הכסף לדוגמא  מהן . ליהנות  יוכנו טרם א ּמן ידי  ומעשה ָָרבות

כן כי  יין. ממנו לשתות כסף גביע יגמר טרם מצטרכות שונות ממלאכות  מלאכות  כמה

ב  השם בני"חפץ שיהיו שגזרה העליונה העצה דרך כפי הן שלמויות  כאלו וחסרונות  ֵָה.

נמנע היה זה שכל וכיוצא. וסוחרים ואומנים במלאכה ועושים השמש, תחת  עמלים  אדם 

לצרכו  דבר דבר הבריאה, מתחלת מכוננים השמש שתחת  כולם הדברים  היו אם 

מיד  מכונן שהוא  המעשים  מן  מעשה שלמות על רומזים  כשהכתובים  לכן ֵולתשמישו.

ב  ""היוצר שרש מגזרת  גזרה יזכירו בהכרח שלמותו, על ."כוןה ֵ

ג'
˘ÈÂ הדבר בעצם  ואם  מחברתה. בהוראתה נבדלה אחת  שכל לשונות ארבעה זה בשרש

האחת הלשון  והעמדתו. וקיומו הדבר שלמות על המורה אחד ראש אל פונים  כולם ֵהוראת 

כמו  המרובע, בכבד השני הלשון  נכונו. נכונים נכֹון והשם י ּכֹונ ּו, ת ּכֹון יּכֹון  הּכֹון  כמו ִִִִָבנפעל

הכינותי . הכינות  הכין בהפעיל השלישי הלשון יתכונן. אתכונן , והתפעל: כוננות. כוננו,

ּכן דבר שם שנעשו 214והרביעי דברים על הוראתן נפעל מלשון שהן אותן  מכֹון. דבר ושם  ֵָ

בזה. וכיוצא אמת שהוא או שיתקיים , בטוח הדבר ידיהן שעל לו מחוצה הדברים  מן  בדבר

מורות המרובע  בכבד שהן אותן  אליו. שישמש  הענין לאותו וכדאי  וראוי נעשה ידיהן שעל

או  התמידי , לקיומו הצריך דבר ממנו יחסר ושלא  ימוט שלא במעשהו שלמות  בו ֵשיש

אמצעיים דברים  הכנת על מורות  בהפעיל שהן  ואותן  ממנו. המבוקש  התכלית להשגת

הנשוא. להעמדת  "הצריכין  דבר "ּכןושם ושם  עיוות. בלי ישר בעצמו שהדבר מורה "מכון" ֵ

מהמקומות . בזולת ולא  שיהיה, מה ׁשם להיות  מוכן  לבדו שהוא האמתי  המקום על ָמורה

הכתובים . מדברי  הדברים לברר נחל בקצרה זאת  שהצענו ואחר

ד'
Ì˘" המעשה נכוןדבר אותו או [שדּבר] דברים על או המעשים  מן מעשה על הונח "ֶֶ

אעפ  שלמותו חסר אם אבל פרטיו. בכל לו הראוי ומתוקן  שלם  הדבור אותו שעושהו "או י ֵ

בסיס 214.
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שם עליו יפול לא וצדק, אמת דּבר או צדק עשה גם הצדק, בדרך לטובה וכיון מדבר ִֵאו

"נכון" או ""נכונה " עליו ויאמר הוא , נכון  אעפ "לא  וענינו כי". נכון , אינו טוב זה שמעשה י

ממלך  משה כששאל ולכן  הדבור. לענין הוא  וכן  נכון. יהיה ידו שעל השלמות  מן בו ֵאין

ב  להשם לזבוח  העם  את  שישלח ""מצרים  מצרים  מלך והשיב במדבר, לאלהיכםה זבחו

כא)"בארץ  ח, "(שמות משה. לעיניהםענה מצרים תועבת  את  נזבח  הן  וכו' כן  לעשות  נכון  לא 

יסקלונו? כב)"ולא לזבוח (ח, ישראל לאלהי  כבוד לתת] [ונמצא דברת , טוב כי  אף כלומר

פניהם על הארץ יושבי  את  נכעיס כן נעשה אם  כי  שלמותו. על המעשה אין  בארצך, ֵלו

מעבודתנו. אותנו וינ ׁשלּו באבנים , ויסקלונו עמנו ויריבו לעיניהם תועבותיהם 215לזבוח  ְְַ

"eÈ‰Âהשלישי ליום יא)"נכונים יט, השלמות(שמות כפי  עצמם ויכינו שיתקדשו כלומר ¿»ֵ

ב  השם  קול את לשמוע הנג ׁשים  לאנשים  זה "הראוי ובכלל לעיניהם; ּבהגלּותֹו ולראות ה ְִִִַָָ

כן גם  להם  ציוה ולכן בזה. וכיוצא והבגדים הגוף וטהרת רע, מכל והמחשבה הלב טהרת 

אשה " אל תגשו טו)"אל המעשה (יט, לשלמות  בעבור תחושו, אל עונה למצות אפילו ֵכלומר

מקרי . הטהרה צריך ִֶהזה

·¯‡Ó·Â" לאורבים יהושע  אמר נכוניםלעי  כולכם  ד)"והייתם ח, תעשו (יהושע  כלומר ַ

משלמות דבר יחסר ולא  שיעשו, מה לעשות  שצויתים  כמוכם המלחמה לאנשי  הצריך ֵכל

זה. למעשה הצריך

ה '

"‰È‰Âסיני הר אל בבקר ועלית לבקר ב)"נכון  לד, "(שמות בציווי די  היה בבקר . ועלית  ∆¿≈
סיני הר במאמר אל עצמו בפני ענין יש ליסודנו אבל הזה? למועד נכון  שיהיה מעצמו וידע "

" לבקר זה ""נכון  למאמר ודומה השלישי, ליום  נכונים  יא)"והיו יט, ויעשו (שמות שיתקדשו

ויותר  כן  ההוא. הנבחר המעמד אל לגשת ראויים שיהיו עצמם להשלים  הצריכות  ההכנות 

ב  השם  הרוהּו שבה זו לעלייתו הכנה משה צריך היה דרכיו "מזה [לדעת ] בנבואה ה ְִָ

לכתוב  מדרּכה אין כי  הדבר  סבת  תורה פירשה ולא בענין . הנזכרים הנוראות  וכל ְִַָוארחותיו

ב  השם בסוד העומדים  הרוח  לאנשי  לבד והמובנים המושגים עליונים  סודות  ה."בתורה

ע רבינו ב "ומשה השם  אל לעלות ושלם  נכון יהיה במה ידע  ממה "ה דבר חסר ולא ִַה,

המעשה. לשלמות  ֵשהצטרך

ÍÎÂ" ואמונתו. הלב יושר בענין מכל הוא הלב ט)"עקֹוב יז, בלב (ירמיה מחשבות  ורבות , ָ

ואם והישר. הנכון מדרך להטותו הטובות מחשבותיו בין  ועולים  עקלקלותם  המטים  איש

ב  השם  אל יקרא  צרה בעצמו "בעת יאמין השם , לדרך ולשוב הרע  דרכו לעזוב ויבטיח  ה

ב  והשם  הלב. בחפץ עתה זה על מסכים בהיותו דבריו נאמנו הבטחתו "כי  כי רואה ה

הזבחים215. מהקרבת
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והבטחותיו  דבריו והנה לכסלה. וישוב לבו יצר רוחות בו ויעלו ישובו למועד כי  תפסוק,

" כי  חסר,כזב כוזבים , לבו דרכו שזה ומי  תמיד. הקיים  האמון היפך הפוסק, הדבר על נופל "

ב  השם לעבדי  הצריכה הגמורה השלמות  בו לומר "ואין  יתכן  זה ועל אמונתו. שומרי ה ֵ

נכון"ש לבו ""אין  כי יאמר הפסק בלי  ואמת צדק השומר ועל לבו . ז)"נכון  קיב, כי(תהלים 

" שרש  המזכירים כולם  המליצות  סובבים  זה ועל זה. לענין  הצריכה השלמות בו "כוןיש  ֵ

לרוצים הצריכה השלמות  אל הגיעו שלא  במדבר ישראל כמו האדם. רוח  ועל הלב ֵעל

ב  השם  עבדי  צרה "להיות  עליהם וכבוא ּוּפׁשעּו, והעוּו מדרכיו סרו רבות  פעמים  כן  ועל ְְֱֶָה,

" ואמרו השם  אל צעקו עוד וצוקה נחטא ולא הושיענו ב "חטאנו, הוא  אבל ראה ". ה

ושעוד "שאעפ  בדבריהם אמון שאין ראה תמיד, יעשו כן שכדבריהם בעצמם  שיאמינו י

" המשורר שאמר וזהו נכון. לבם  שאין וראה לב בוחן הוא  כי  לחטוא . הרגםיוסיפו אם

בפיהם ויפתוהו גואלם. עליון ואל צורם אלהים כי ויזכרו אל. וׁשחרו וׁשבו ִֵֵָודרשוהו

ישחית ולא עון  יכפר רחום והוא בדבריו. נאמנו ולא  עמו נכון לא ולבם  לו יכזבו ובלשונם

לד-לח)וגו' עח, אעפ (תהלים אז "כלומר זכרו כי  לב, בכל ושחרוהו אל דרשו צרה ׁשּבעת ְֵֵֶי 

ב  השם  ראה וגואלם ; צורם  הוא כי להמל"באמת  רחמיו לעורר דברים פיתוי  אלא  שאינו ְִֵָה

באמונתם , יעמדו לא כי לו, יכזבו דרכיהם ייטיבו ׁשמעּתה להבטיח  בלשונם וכי  ֵֶַָמצרתם .

השם עם להיות  שלם אינו עמו, נכון לא שלבם  לפי זה וכל הכסל. לדרך ישובו מעט  ועוד

מעשיהם"ב  כי  השם. נגד עצמם  שהתחייבו מה למלאות  עמהם  שכרת בבריתו נאמנו ולא ה

ואעפ  הרע . לבם  יצר רוח  עליהם בהתגבר ופוסקים ב "כוזבים שהשם  זאת"י  כל ראה ה

בעבור  אדם  בני  ישחית  ולא  כאלה עונות על יכפר רחום הוא  כי  מצרתם, ומלטם  להם נדרש 

ויסכימו  לב בכל אליו ויקראו מעונותיהם עתה שינחמו ודי שלמותם. וחוסר ֵחסרונותיהם 

ב  השם מגלגל זה דרך ועל דרכם. דרכי"להיטיב כפי  והחסרים החלושים האדם בני עם ה

והבן . ורחמיו. טובו

ÔÎÏÂבמחשבות וסוער הולך מעתה לבו כי והרגיש  הידוע חטאו כשחטא  דוד המלך

יכול; לא לקדמותו לשוב שהתאמץ מה ובכל הראשונה, שלמותו אבד ורוחו וכסל, ֵזמה

" ואמר הגדולה, ביד זאת  עמו לעשות להפליא אלהיו אל אלהים ,התחנן  לי ברא טהור לב

בקרבי חדש נכון  יב)"ורוח  נא, השני (תהלים  במאמר בארנוהו הכתוב וראשית סעיף . ב (פרק

הגמורה ח) השלמות  השיג  לכן שקודם  לפי ואולם  למעלה. שאמרנו ממה מתבאר ֵוסופו

על  הראשונה. לשלמותו שב בתשובה ששב אחר יוגד כערכו, אדם  בבן להיות  האפשר ֵכפי

" אלהים  לפני  עצמו על שר ואזמרה כן אשירה לבי נכון  אלהים לבי ח)"נכון  נז, .(תהלים 

ואזמרה  קדש שירי אשירה כן  על ולעבודתך ליראתך הצריך ככל לבי  שנכון לפי כלומר

כן לומר עליונה במעלה אלהים ברוח  ומלובש יעקב אלהי משיח  לדוד ראוי והיה גבורתך.

" שאמר וכמו עצמו, אניעל חסיד כי  נפשי  ב)"שמרה פו, זולתו.(תהלים  בדברי  כן  תמצא ולא

" שני  פעם  בדבריו כן כבודיונזכר אף ואזמרה אשירה אלהים , לבי  ב)"נכון  קח, (תהלים 

" תאר סמך ובשתיהן מדברינו. אלהים .כבודיומתבאר ברוח המלובשת הנפש תאר שהוא "
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ע אבינו יעקב ובדברי דוד, בדברי לבד הוא  הראשונה "וגם בפתיחתנו שרמזנו וכמו 216ה,

" נעול לספר ""גן לומר יוכל זה בתאר נפשו לתאר שיוכל ומי  אלהים. לבי  נאמר נכון  ובו "

" הגמור  הצדיק ביי'על בטוח לבו ז)"נכון  קיב, מיסודנו.(תהלים  ומתבאר

ו '

Â�Ú„È ב השם  האלוהי ,"כי השלמות  בתכלית  וׁשלם  מחוייב-המציאות סלה קדם  יושב ֵָה

לא  זמן. בשום  עליה להוסיף שאין  שלמות בדעתנו, לצייר לנו שאפשר שלמות  מכל ֵֵהנשגב

אפשר  שהיא  השלמות יקנו באחרית לזמן  מזמן ומעשים  הכנות  ידי שעל היצורים  ֵֵכשלמות

ע האדם משל דרך על וללמוד "להם . [מעלה] ולקנות  יצרו לכבוש  בנעוריו התאמצותו י 

" עליו לומר שיוכלו עד לשלמותו שיזכה אפשר לסוף אותו, ולאהבה אלהיו את  נכוןליראה ֵ

ובמישרים ,"לבו  בצדק עמו את  להנהיג] לזמן  [מזמן המתעלה צדיק מושל כדרך או .

ב 217שבאחרית השם אבל כסאו. נכון  לומר בלתי"נוכל בזמן מחוייבת שמציאותו כמו ה

מן בזמן  חלילה שלמות  לו [יעדר] ולא  בעל-תכלית בלתי מזמן  שלמותו כן ֵֵבעל-תכלית,

התמוטטה  מוט  כי  רבים דורות  נראה ואם  ומעולם . מאז בפועל עמו היתה שלא  הזמנים 

כל  ונגועים מוכים  ּוּברי-לב חיל, השגו השם ואויבי  מצליחים רשעים  ויגון , צרה מרוב ֵָתבל

ימים שמרוב זה אין הכל, ויתקן  בצדק תבל לשפוט למשפט  אלהים יקום אחר ובדור היום ,

והכל  מאד לפניו מסודרים היו והרע  הטוב אבל חלילה. הנהגתו כסא על שלמות ֵהוסיף

השלשי  במאמר היטב שבארנו וכמו ב-ד)בחכמה, סעיפים רביעי המשורר (פרק  כשזכר ולכן .

איך  השבת ליום בשירו זה, אוןענין  פועלי ויציצו רשעים יפריחו הזה צב,בעולם (תהלים 

"ח) הסמוך בשיר לבשוזכר גאות  מלך וגו'ה' א)" צג, בקומו (תהלים  העולם  תיקון על שהוא ,

אחריו  אמר ובמישרים, בצדק שהיא  והנהגתו כסאו שלמות לכל ׁשיראה הארץ, ֵֵֶֶָֹלשפוט

אתה " מעולם מאז כסאך ב)"נכון  שהוצרכה (צג, לפי חלילה הללו המועדים  שינוי  אין כלומר ָ

בלתי ומזמן מאז שלם  שהיה מאז כסאך נכון אבל מלכותך, לכסא  זה שלמות להם ֵלזמן 

מצוי שהיית כמו עליו. להוסיף שאין האלהית השלמות בתכלית  ֵבעל-תכלית,

אתה  שמעולם  כמו הכתוב ושיעור בעל-תכלית . בלתי ומזמן מעולם ומחוייב-המציאות 

גזרּת שזה העליונה חכמתך פעולת כפי  הוא  העתים ושנוי מאד. נכון  כסאך היה כן  ְַָָנמצא,

" נאמר  זה שעל במאמר  שבארנו כמו כן . שיהיה פעלו מאז תמים  וגו'.הצור "

ז'

ÔÎÂ קנה האדם , בחק האפשר כפי לעמו ומשפט צדק לעשות באדם המושל כשיזכה

השלמות על להעיד יודע  בנו אין  אבל נכון . שכסאו לומר ונוכל מלכותו לכסא ֵֵהשלמות

ב  השם  זולתי ""הזה לאמר נביאו ידי  על לדוד הבטיח ולכן  הכל. היודע נכוןה יהיה כסאך

הזית 216. אצל כי והתבונן  ד"ה העשירית, הכונה

לאחד 217. אחד מעשיו , כל  רציפות אחרי 
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עולם טז)"(שמו"עד ז , עודב כתוב יד)"(דהי וכן יז, לשמעיא שלמה אמר הזאת ההבטחה ועל .

עולם" עד יי' לפני  נכון יהיה דוד מה )"(מל "וכסא ב, על א כשמושל השלמה המלוכה על וכן  .ֵ

התפלל  זה ועל נכונה. שממלכתו יאמר מחריד, ואין צר אין ובשלוה, בשקט  עמו ועל ארצו

לפניך " נכון יהיה דוד עבדך כו)"(שמו"ובית ז, עודב כתוב כד)"(דהי וכן יז , ענוה א מרוב אולי  .

" במליצת וכללו הכסא  זכר דוד לא ואדוניהו "ובית  אביתר את שלמה ששפט אחר ולכן .

" אמר למלכותו, מזיקים שהיו ושמעי  שלמה ויואב ביד נכונה מו)"(מל "והממלכה ב, כיא

שלמות מלאו אלא  ומחלוקת ריב האלה המשפטים  לו גרמו שלא  ולהגיד שלמותה; ֵֵהשיגה

" נאמר בימינו במהרה שיבנה האחרון המקדש  כבוד שלמות  על וכן  באחריתמלכותו. והיה ֵ

ההרים בראש יי' בית  הר יהיה נכון  ב)"הימים ב, עוד(ישעיה כתוב א)וכן ד, בימים(מיכה כי .

בענין . שם וכנודע  תורה מציון ויבקשו העמים כל שם ישתחוו ההם

ח'

ÔÈ·˙Â יונח הדבר לאותו הראוי  השלמות  בו שיש קטן או גדול דבר כל שעל ֵמדעתך

" תאר המשל "נכוןעליו מן  שתבין וכמו ואמירה דבור שהוא  בין מעשה דבר שהוא בין  ,

א)שכתבנו ישר (סעיף שבהיותו אליו. שישמש  לדבר כראוי  העשוי עץ של שלחן  מיצירת 

לבזּבז  לו ויש הכלים , משא עליו להכיל בדיוק והרוחב האורך יפלו 218במדת  שלא סביב ְְִֵ

" נאמר כאלה בתקונים  וכיוצא מעליו הזה הכלים  השלחן ע"נכון  וכן  הדבורים". י

נאמר  כן  על להם  האפשר כפי הטבעי לשלמותם כשיגיעו הטבעיים והדברים ֵוהמוסרים .

צמח " ושערך נכונו ז)"ושדים  טז, כשתבוא (יחזקאל שלה הטבעית  השלמות על שהוא  ֵָ

" וכן  ידועות . לשנים  עמםהנערה לפניהם  נכון  ח)"זרעם כא, בריאים(איוב זרעם גם  כלומר

ג  שהן  לאבותם דומים מחסור-דבר, בהם אין האדם, לטבע  שאפשר כפי  כ "וחזקים 

מוכן שהוא  נקלה ומלא  החלש  הגוף על וכן  שלפניו. בפסוק כנזכר זה בשלמות ֵמשופעים

" נאמר ומכאובות לחלאים חלקין  תמיד בכל נגדי ומכאובי נכון לצלע  אני לח,"כי  (תהלים 

אותו יח) מכינים  אלה וכל מאד, רבו עונותיו גם השפל, גופו בנין מצב בליבו זכר והנה .

וכואב. צולע  להיות

ÔÎÂ" לצלעו נכון יב)"ואיד יח, "(איוב שפטיםכמו ללצים כט)"נכונו יט, שבארנוהו (משלי

" צולע  לעשותו הגמור הרשע על בלדד אמר כן  נכוןלמעלה. בשלמותו איד בו 219" שיפגע ֵ

"וי כי ידע וכן  חשך צליעהו. יום  בידו כג )"נכון טו , פנימית(איוב ומהומה פחדים  מרוב כלומר

חשכת שהוא חשך ליום  ושלם נכון  ותכונתו מצבו כי  לו ברור בנפשו, תמיד הרשע שמוצא

" ומלת  א ֹורּה. ׁשידע "בידו הנפש, לפסוק בענינו ודומה בכחו, כמו נכון" לצלע אני  ,"כי  ְִֶַָ

הנפשית . והצרה העונש על מדבר שפה אלא 

ההוא 218. לכלי  ושפה מסגרת

בשלימותו219. יפגע
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ÏÚÂלבּושי-חכמה,220המ ּוסרים ידיהן221הראוים, שעל או מאולּתם, ישובו ידיהן שעל ְְִִֵֵַָָ

הארץ  מן  הטובים;222ינערו ישחיתו שלא  ויתמו ׁשיכלּו וטוב שישובו, תקוה עוד 223כשאין ְִֶ

ב  השם מאת  כשיבואו כאלו מ ּוסרים  סוף עליהם"וסוף יפול החכמה כפי  ובקצב במדה ה ִָ

" ""נכוןשם  וכאמרֹו כסילים, לגו ומהלומות  שפטים, ללצים כט)"נכונו יט, ולצים(משלי . ֵ

" וכענין  קשים, שפטים  נכונו ולהם  מאד רעים  מ ֹוסריכם ,[הם] יחזקּו פן  תתלוצצו אל ְְֶועתה

יי' מאת שמעתי ונחרצה כלה כב)"כי כח, אם(ישעיה לבם , בשרירות  ההולכים ולכסילים  .

והנה  האמת . אל להשיבם  יצרם, כח המתישים מהלומות לגופם  נכונו מוסר יקבלו לא 

ב  השם כי  בעבור ומגרעת , תוספות  בלי  הראוי  השלמות בהם יש  והמהלומות ה "השפטים ֵ

שאמרנו. מטעם היא שלמות אדם, בני  על בואם וגם  אותם ; ֵכונן 

ט'

"„ÈÙÏ רגל למועדי נכון  שאנן , לעשתות  ה )"בוז, יב, המקרא (איוב כמו הוא  סתום  מקרא  .

בתום חברו את  המנצח  כי ואחשוב שלושתן. בין  ענין  קשר אין גם ושלאחריו; שלפניו

עד  זולתו חומר המתיך לאש דומה לו, ויודה מדעתו שישוב עד העצומות  ובטענותיו ְִׂשכלֹו

הכסף  עשתות  כמו להתיכן, רב וחום  אש וצריך קשים חמרים  ויש אחר. תבנית שיקבל

כמו  האש בהריחם  מהרה המתמוססים  חמרים  ויש יחידי . עץ בלפיד יותכו ולא  והבדיל,

השכל  קצר איש בנמשל וכן להתיכם . קטן  עץ בלפיד והותר ודי וכיוצא , והשעוה הדונג

ימס  לא השכל רב שהוא  מי אבל לו. ויודה זולתו עליו שיטען חלושה מטענה דעתו ֲִַָתמס 

טענות ידי  על אם  כי  מדעתו ישוב ולא  חלושי-השכל, עליו שטוענין חלושות מטענות לבו

ב  השם כי טענתם  בעבור שהרשיעוהו לרעיו איוב שאמר וזהו מכריחות. צדיק "עצומות ה ֵ

ב  השם  היה לא חטא  בו שמצא  ולולי  מרשעים . ונפרע לטובים  ומטיב מייסרו "וישר ה

ואמר  כאלו. קשים שאנן"224ביסורים לעשתות אש , לו לפיד ויבוא  יחידי  עץ לפיד כלומר "

" ומלת  בדיל, עשתות כמו שאנן  העץ שאנןעשתות זה מחומו. ימסו שלא  [מאלו] כמו "

רגל "225עצמו  למועדי  מֹועדֹות ,נכון שרגליהם  חמרים  להחם  השלמות  בו יש  החמרים226" והם ֵַ

" שהוסיף וזהו והשעוה. הדונג  כמו למרגיזי -אל הרכים  ובטוחות לשודדים , אהלים ְִֵָי ׁשלי ּו

בידו  אלוה הביא  ו)"לאשר יב, שמאז (איוב שטענתם בטענתכם ? יש  צורך מה כלומר ,

המשתחוים אלו גם בטח? ישבו ומרגיזי-אל אהלים  ישליו לשודדים  אם  רשע , שאני ֵהולדתי 

ויסורין220. מוסר  לשון 

הקב"ה 221. מאת בחכמה ערוכים הם 

יג)222. לח, (איוב ממנה" רשעים וינערו  הארץ  בכנפות "לאחוז כדכתיב ימותו, כלומר 

מהם223. ילמדו  לא שהטובים  כלומר

איוב 224.

בודד 225. עץ

לז)226. יח, (תהלים  קרסולי" מעדו "ולא מלשון  עזרא, אבן ר"א כאן  פירש  כן
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בידם . פסלם עץ ונושאים  ידיהם  והמקרא 227למעשה בידם ! וטּובם גמורים , רשעים אלו ָוהרי 

" תימה דרך על תמיםשלפניו צדיק ׂשח ֹוק ויענהו, לאלוה קורא אהיה, לרעהו (איוב "ׂשח ֹוק ְְ

ד) "יב, ומלת אהיה. שחוק תמיד ויענהו לרעהו כלומר לאלוה קורא  ׂשח ֹוק אחר: ׂשח ֹוק על "ְְ

בדרך  שחוזר וזה ידו. תשיג  נפשו תשאל אשר וכל לו, משחקת שהשעה מצליח , [לרשע]

" ויענהו השיר לאלוה ד)"קורא  יב, "(איוב הרשעים מ ּכת  לפעמים שהוא אליהם, שמגיע ִַ

הצדיקים יד)"כמעשה ח, "(קהלת  וגם  תמים– צדיק "ׂשחֹוק שיתארנו היותו רשע" בעבור " ְ

והבן . אלהים , ומוכה ְֵָנגוע 

י '

"eÁÏLÂ לו נכון  לאין  י)"מנות  ח, לשמחת(נחמיה הצריכים  המעדנים  בשלמות  לו שאין , ¿ƒ¿ֵ

טוב. יום 

"Ì˙·˘Âאתכם והלכתי נכון אל כג )"(שמו"אלי  כג , אתא היטב שחקרתם  אחר כלומר

שתדעו  אחר שם , להתחבא  שיוכל המחבואים כל לכם  נודע וגם  בבירור שם שהיה מקומו

אתכם . והלכתי  נכון על הכל להודיעני אלי  תשובו אז גמור בשלמות ֵהכל

"ÁÏ˘ÈÂנכון אל שאול בא כי וידע מרגלים  ד)"(שמו"דוד כו, מפיא ששמע אחר

ואיה  שאול בא  כי  בשלמות  דוד ידע  לזה, הצריך וכל שאול חונה איפה בפרטות ֵהמרגלים 

לפסוק  בעיני ודומה הדבר. אמיתת  לדעת  ידיעה לדוד עוד חסר היה שלא עד מקומו,

לפניו. שפרשנו

"È�LÈÓ‰Âעליהם נכון  הבית אשר העמודים  כו)"את טז, את(שופטים  המישני כלומר «¬ƒ≈ƒ
יעמוד  לא  ממקומם יסחו שאם  הבית , למצב שלמות  יש  ידיהן שעל העיקריים  ֵהעמודים 

עוד. הבית 

"‰Ú„�Â מוצאו נכון כשחר ה' את לדעת ג )"ונרדפה ו , המתחיל (הושע  הזמן  הוא השחר  . ָ

רגע עד והולך האור מוסיף מעט  ומעט  השמש, צאת קודם ורביעית-שעה שעה בכמו

מח ׁשכֹו המתעורר השכלי ההשתדלות המשיל ואליו החמה. נץ רגע  שהוא ממנו, ְֵֶהאחרון

" שידע  עד והולך ומוסיף מעט  מעט  במחשבותיו אלהיםומאיר בלידעת  ובבירור, בתוקף "

ב  השם  את  לדעת  בלבם  שירדפו אמר ועליו הבל. ומחשבות היצר כרגע"מחשך שיהיו עד ה

" ומלת  בגבורתו. השמש צאת  רגע  אז כי  הושלם השחר שבעת  השמש ,מוצאו האחרון , על " ָ

שאמרנו.נכון"ו  וכמו כולו, השחר שלמות הוא  "ֵ

ÔÎÂ"היום נכון  עד ואור הולך נגה כאור צדיקים יח)"וארח ד, במקומו (משלי בארנוהו

לאור  ולחשך, ללילה הנמשל הזה, בעולם הצדיק נשמת על הזורח  האלוהי  האור שמדמה

כ 227. מה, ישעיה ע "פ
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נראה  אורו אבל החרסה. יעלה טרם  שוקע  שאיננו ואילך, החדש  מחצי  הירח אור שהוא נגה

" וזהו  בשלמותו ממש יום יהיה היוםעד נכון ."עד ֵ

י"א 

"ÈÎ לעשותו האלהים וממהר האלהים  מעם הדבר לב)"נכון  מא, כי(בראשית  הודיעֹו .

האלהים מעם  הוא נכון  כי  האחד, דברים. שני על יורה פעמיים  החלום  ִָהׁשנּות

או 228שלמות -הגזרה  בנבואה דבר השם  יודיע שלפעמים פנים . כל על ותחול מחסור בה אין

לרע . מטוב או לטוב מרע  ישתנה ולא מצבם על הגזרה מקבלי  יעמדו אם תנאי על בחלום 

הרעב, שנות  תבאנה בטרם  מפשעם שישובו מצרים  יושבי להחריד כן הזה החלום  גם ואולי 

והשני , לעשותו. הדבר נכון כי  להודיע  פעמיים החלום נשנה ולכן  לרע . בם  תיגע  לא  ואז

לעשותו. האלהים  ממהר כי הגזרה תחול מיד אלא  רחוקים  לעּתים  חלם ְִִשלא

"˙˘¯„Â בקרבך הזאת  התועבה נעשתה הדבר נכון  אמת והנה היטב ושאלת  "וחקרת 

טו) יג, "(דברים בישראל . הזאת התועבה נעשתה הדבר נכון אמת  והנה היטב (דברים"ודרשת

ד) שלא יז , משפט בדבר לדקדק השופטים צריכים כמה הכתוב יורנו הללו מקומות  בשני .

" שזכר אחר ולכן  נקי. דם וחקירה ישפכו דרישה בעז "שאלה עניניהן  שנבדיל במקומן ,", ה

" לומר לו הספיק הדבר לא אמת "והנה אלא הדבר " נכון אמת  שלם"והנה [בירור] יכלול .

לעבודה  העיר [הסית ] או לאלילים  בזדון שהשתחוה אמת הדבר שלפעמים  ערעור. שום  בלי

ואעפ  ע"זרה, יעבוד לא  שאם בסתר זרוע בעל שכפהו כגון מות משפט [לו] אין יהרגהו."כ ז

הוא. אנוס כי  המות  שיחייבהו מעשהו נכון  לא  זאת  ובכל אמת , מעידים העדים והרי

""ואעפ  של תעשה ולא  עשה על שעבר בניי בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא 

לב)"ישראל  כב "(ויקרא חכמים שאמרו כמו ממות למוטעה פטור פרט  לאנוס, פרט  "'ההוא ',

לד) פסקא ראה , עד (ספרי, ימיתוהו שלא  השופטים  עליו ויחקרו ידרשו בזה כיוצא  כל וכן .

" הדבר שיהיה נכון בשאר אמת  שכן כל החמורה, זרה בעבודה כך ואם  תועבה. שנעשתה "

צדדיו. מכל הדבר נכון  אמת היות עד דם  ישפכו שלא  מיתות  חייבי

"ÈÎ נכו אלי  דברתם איוב לא כעבדי ח)"נה מב, הוא (איוב כי  יראה איוב בספר קורא  כל .

צערו על נתפס  אדם שאין  אלא  מעלה; כלפי  דברים  הטיח  צערו ב)מתוך טז, בתרא .(בבא

השם שהביא ויגון ופחד צרה מרוב מאד מבוהל היה וּתּומתה נפשו צדקת יודע ְָָשבהיותו

הנביאים"ב  זה על שתמהו וכמו הדברים סוד מבין בנו שאין לו ורע צדיק כדרך עליו. ה

" כמאמרו ותורתו מיראתו סר לא ׁשדּבר מה ובכל תומתיבספריהם. אסיר לא אגוע, עד ְִֶֶֶָ

ה )"ממני כז , ב (איוב השם מעשה שהצדיקו רעיו כן ולא הנכון. וזהו פיו, כן  כלּבֹו והנה ה ". ְִֵָ

איוב  את  והרשיעו יסח . רשע  ונוה צדיק, בית  יברך השם  כי  דעתם על עמדו דבריהם  ובכל

ב  השם  נגעֹו כי בעבור הנבלים ושיש"כאחד מללו, ברור לא שפתם  כי  ידעו ובלבם  ה, ְָ

מוחלטת 228. היא הגזירה
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נכון , בלב דבר איוב והרי  בזו. כיוצא ספקות  ושאר הרשעים, כמעשה אליהם שמגיע  צדיקים 

בעבור  עליהם  איוב שיתפלל אמר זה ועל זה. במחקר נכון לא  ולבם  בשפתם, יכזבו ורעיו

ב  השם כי  כאיוב. נכון  בלב דברו שלא אמונה "חטאם ומבקש  תרמית -ׂשפתים שונא  ְִַָה

שפרשנו מה לזה ודומה עמו "(ה ')ותמימות. נכון  לא לז)"ולבם כח, מלת(תהלים  אין  כן ואם  .

ב נכונה " השם את הצדיקו הם שהרי  שדברו, מה יושר על אבל "" משפטיו. על טען ואיוב ה

" לומר יתכן לא  הדרוש  שלמות הוא,"נכונה על שדבר מה על ולא הם, שדברו מה על לא  , ֵ

" מלת  אבל לכל. כידוע בשלמות  עליו לדבר אדם כל מדעת  נשגב הזה המדרש  על נכונה כי  " ֵ

ב  השם  כּבד ובזה מפיו. שמוציא הדברים עם ושלם נכון שהוא גדול,"הלב כבוד איוב את ה ִֵ

ובלבו  מהם, עונותיו ומסתיר ושמעלים  רשע  שהוא באמרם רעיו שחרפוהו החרפה ֵָתחת

ּתמצא  לא ועון  צדיק, שהוא  נכונה ׁשדּבר לבבות  הבוחן עליו העיד ועתה ופשעיו. רשעו ִִֵֶֶָיודע 

אתו. כמאמרם] [אינם  בלבם  כי  נכונה דברו לא  ושהם שוין; ופיו וׁשלּבֹו ְִֶבו,

‰ÓÂ„Â" נכונה לזה בפיהו אין י)"כי  ה , ושגגה,(תהלים  טעות פיהם  שאמרו הכונה שאין 

טוב  מדברים  שבפיהם ענינו אבל משגה. בלי  שלמים  דבריהם  שאין לצדיקים גם  יקרה שכן 

" ׁשחתם וכמו בקרבם, אחרת  רוח  כי נכון  לבם אין  גרונםאבל פתוח  קבר הוות , ."קרבם ֶַָ

ובזה  משמן. חלק ובלשונם  הוות בלבם  שוין; ולבם  פיהם שאין יחליקון בלשונם  כי ָָאלא

הזה  השם  בהם שנכתב הכתובים  כל לפרש  בבנין229השלמנו הכתובים אותן נזכיר ועתה

" השם להוראת  דומות  שהוראותיהם בנפעל.נכוןנפעל הוא  שגם "

י "ב 

ÏÎ" שם הוראת  כח  נפעל בבנין זה משרש  "נכוןהכתובים כמו בהם עולם" ּיּכֹון  "כירח  ִ

לח) פט, שבארנו(תהלים  וכמו לעולם נכון יהיה דוד כסא  ב')כלומר נכון(סעיף שהוא  כירח 

" וכן  יכוןלעולם . לפניך כט)"וזרעם  קב, "(תהלים כי  וכן  לפניך. נכון כסא יהיה יכון "בצדקה

יב) טז , "(משלי וכן  נכון. הכסא  יהיה הצדקה מעשה ידי  כסאו על דלים, באמת שופט מלך

יכון יד)"לעד כט, "(שם וכן נכון . כסאו יהיה כסאו לעד בצדק ויכון מלך, לפני רשע  "הגֹו ָ

ה ) כה, "(משלי מכסף המ ּוסרים  סיגים כמו כלי, לצורף ד)"ויצא  רשעים(כה , המסיר מלך כן  . ִֵֵַָ

בצדק. נכון  כסאו יהיה מארצו

תאמצנו ‡˘¯" זרועי אף עמו ּתּכֹון כב)"ידי  פט, לעד (תהלים  עמו נכון  תהיה ידי  כלומר ִ

לו. הסמוכים בפסוקים  ומבאר שהולך וכמו רע, יקרהו שלא  עת  בכל ֵבשלמות 

"Û‡ תמוט בל תבל א)"תכון צג , אלהים(תהלים  בבוא  לבא, העתיד הזמן על ידבר

" הכתוב בראש  וכאמרֹו הארץ. כל על למלך ויהיה תבל לבשלשפוט גאות  מלך ושב יי' וגו' "

הזה בעולם  און  פועלי תנועת בו שזכר לפניו הנאמר ח)על צב, יבין"(תהלים  לא "וכסיל

"נכון "229.
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ז) וחתום(צב, שמור הכל כי  באמרֹו ב . השם  שיגלה מועד בא  ובעת"עד בעולם , מלכותו ה ַ

ישעיה  בנבואת כנזכר בה, שהיו הראשונות  הצרות כל וישכחו בכבוד חסידים יעלזו ההיא

חדשה " וארץ חדשים  שמים בורא הנני  יז)"כי  סה , וכל (ישעיה  הארץ קללת  ּתמיר כי  .ִָ

שילבש ההיא ׁשּבעת  אמר זה ועל הראשון , אדם של חטאו אחר עליה שנגזרו ֵֶָתחלואיה

כמלפנים . בצרותיה עוד תמוט  בל נכון  תבל תהיה והלאה מאז הארץ, לשפוט  גאות  ָהשם 

בארץ  האלה הצרות תזכרנה לא  כי  ובמהפכה. וברעש , רעה, בחיה ברעם, ּבדבר, ְֶֶכמו

דרך  ועל החטא. קודם  בתחלה כשנבראו שהיתה ממה יותר שתטיב יעשה אשר החדשה

" האחת, פעמים . שתי  עוד המליצה זאת  נזכרה בל זו תבל תכון אף מלך, יי' בגוים ְִאמרּו

י)"תמוט  צו, וכמו (תהלים תבל, לשפוט אלהים  בקום שאמרנו העתיד הזמן על זה וגם  .

" בצדק שחתם תבל ישפוט  הארץ לשפוט בא  כי  בא, כי יי ' יג )"לפני צו, [שנית](תהלים וכן  .

תמוט " בל תבל תכון ל)"(דהי "אף טז , "א שם  כמפורש ההוא הזמן  על זה בגויםוגם  ויאמרו

מלך  לא)"יי ' "(טז, שחתם הארץ וכמו את לשפוט  בא  לג )"כי  היטב.(טז , המליצה והתבארה . ָָ

" למליצה דומה ועד ואינה עולם  תמוט  בל מכוניה על ארץ ה )"יסד קד, שם(תהלים כי

" הוא ] עוד"ארץ [הנושא  ויתבאר ג ), סעיף ששי .(פרק

י"ג 

"ÔÂÎ˙ לפניך קטרת  ב)"תפלתי  קמא, רב,(תהלים בשלמות  לפניך נכונה תפלתי ֵתהיה

כן לפניך הנכון ע ׁשנּה משאת כמו ניחוח, לריח  לפניך להקטיר שצוית סמים קטרת  ְֲָכמו

להתקבל. וראוי  נכון ערב מנחת  כפי משאת יהיה

"˙Ù˘ לעד תכון  יט)"אמת יב, תמיד.(משלי ועומדת  שלמה נכונה לעד תהיה

"˙Â·˘ÁÓ מלחמה עׂשה ובתחבולות תכון יח)"בעצה כ, "(משלי מלת  שב תכוןבהיות " ֲֵ

" "מחשבותעל לומר לו היה "יכונו " כמו מחשבותיך " ג )"ויכונו טז , תי(משלי ו "ולדעתי 

תפקוד.תכון" תשמור כמו נוכח , לזכר סימן  זה שבפסוק "230" המקרא עצה ומלת  בכל " ְָָ

ותורותיו  אלהים  חקי על הוראתה מדבר הוא , ענין באיזו אצלה נזכר ולא סתם כשנזכרת

" ב 231"עצותהנקראים שפירשנו שלישי  בחלק הקדש  כתבי מכל היטב שבארנו גן"וכמו

כ נעול  לידך "" דבר כשיבוא  ולרע, לטוב המנהגים  וכלל והרשע  הצדק שבענין  והזהיר י.

העצה  על תשען אבל ותחבולותיך בינתך אל תשען לא תעשה, מה לבבך מחשבות ויעלו

" וכאמרֹו זה. בענין הצדק דרך שקבל החכם לך לעצה שיגיד ושומע  בעיניו ישר אויל דרך

טו)"חכם יב, בתחבולות (משלי תעשה מלחמות אבל יח)"(ע. כ, משלי בבינתך.פ שתמציא  ,

" ראשיתו עׂשה והנה על מעיד הפסוק שבסוף כפי232" שיעשה מעשה על שמדבר ֲֵ

שלישי230. וגוף נסתרת לנקבה, שאינה מודיע רבנו 

ע"א 231. רב דף וח"ג  ע "ב צו  דף  ח"ב בזוהר מפורש כך 

תכון "232. בעצה "מחשבות



ד' פרק - עלל  פעל  133עשה

" יהיה עצה ידי  שעל "נכוןמחשבותיו, יחשוב ואל בשלמות , המעשה על נכון" שיעשה מה " ֵ

מחשבותיו  והבן .233פי 

י"ד 

"ÔÂÎ‰ ישראל אלהיך יב)"לקראת  ד, שזכר (עמוס כזאת  גדולה שפורענות לפי כלומר

לקראת נכון שיהיה עד לבבך לטהר ישראל לך [ראוי] חטאתיך, עקב עליך אביא  שם הנביא 

כדרך ח)אלהיך, נז, אלהים"(תהלים  לבי  שפרשנונכון  א)" .(סעיף

"Â˙„ÚÂתכון כ)"לפני  ל, "(ירמיה בשלמותה. נכונה מאד תהיה מלכותו ב,"(מל "ותכון  א ֵ

בדברי -הייב) שמפורש  וכמו מאד ושלמה נכונה היתה שלמה מלכות ב . השם כי  נתן"מים  ה

" מלכות  הוד שלמה עליו מלאכת כל וגו'ותכון  טז)"(דהי " ח, "ב יי'. בית  עבודת  (שם"ותכון 

לה ) "כט, העבודה , י)"ותכן לה, "(שם יי', עבודת כל טז)"ותכן לה , שם  ענינו (שם כפי  אחד כל .

הדבר. שלמות להקרא  הנאותה ּבהכונה מהם גדול דבר היות על ְְֵַָָמורה

ÔÎÂ" יכונו דרכיך וכל רגלך מעגל כו)"פלס ד, ללכת(משלי רגליך מעגל ּתפלס יום .ְֵַ

ב  השם לפני נכונים יהיו דרכיך כל אז חכמתי, ""בנתיבות וכן  לשמור ה. דרכי יכונו ֲַַאחלי 

ה )"חקיך  קיט, חקיך.(תהלים  לשמירת נכונות  לבי  דרכי  שיהיו היא ּוּבקשתי  ׁשאלתי  כלומר ְִִֵַָָָֻ

" מחשבותיך וכן  ויכונו מעשיך יי' אל ג )"גול טז, מעשיך (משלי לעשות ּכונת אם  ְַָָכלומר

ב  השם  לפניו."לשם  נכונות  מחשבותיך כל שיהיו עד אליו לבך להכין חסד עמך יעשה ה,

" שפתיך וכן על יחדו יח)"יכונו כב, מפיך (משלי אמת  דברי שתוציא שפתיך על נכונים שיהיו ָ

" שם -דבר בהם שפירש  הכתובים  כל פה הצגנו בהם . תגמגם  ואל נובע, אחתנכוןכנחל או "

שהן אותן  נזכיר ועתה להם , ששומה ההוראה כפי  אחד דרך על ופרשנוהו הנפעל, מגזירות 

המרובע . הבנין שהוא  ּפעל ִֵבבנין 

ד' פרק

א'

ÏÎשאין במעשהו שלמות נותן הדבר שפועל עניניהן ּפעל, בבנין זה משרש  ִֵֵהנזכרים 

למעשיו, גמורה שלמות לתת  האדם על יקשה זה ודבר לשלמותו. עוד דבר עליו ֵֵלהוסיף

ב  השם זולתי  גמורה. בשלמות  רב מעשה לעשות  שכן  וכל קטן  דבר רק יהיה הוא "אפילו ה ֵ

" קהלת אמר זה שעל שעושה, מעשיו לכל הגמורה השלמות לתת  אשר יוכל כל כי  ידעתי  ֵ

לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו לעולם, יהיה הוא האלהים  יד)"יעשה ג , וכמו (קהלת

השם אל סמוכים כולם כמעט המרובע  בבנין  הכתובים כל ולכן  השלישי . במאמר שבארנו

עצה 233. ללא
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הרשעים"ב  למעשה סמוכים  גם פחותים ; דברים אצל הם  האדם  אל הסמוכים והמעטים ה,

" לשון  אצלם  שיתפארו כונןשבהזכירו הרעה מחשבתם  כפי  ומדבר עליהם כמלעיג הוא "

הסמוכים באמת  האמורים  אותן נבאר ומעתה כן . ואינו במעשיהם ; שלמות  שנותנים  ֵבלבם

שמו. יתברך אצלו

ב'

"ÈÎ כוננה הוא  ועֹוׂשּה הארץ יוצר האלהים הוא השמים  בורא ה' אמר מה ,"כה (ישעיה  ְָ

"יח) יזכיר שיסדנו הכללים על נשען  וזה ולכןבריאה . מאין, שהוציאו הגדול הפלא על "

" האלהיםאמר לעשות"הוא  יוכל בלעדו אין  באמת , האלהים הוא  לברוא  שיוכל מי כלומר ,

ואח  ""זאת . זכר שכל יצירה כ והודיע גולם . אפילו בריאה נקרא  [מהאין] היוצא שכל לפי "

" וכאמרֹו יחידנית  יצירה כן  גם בו יש  שברא יצרה דבר לשבת בראה תהו מה ,"לא  (ישעיה

ואח יח) ."" זכר מעשיו עשיה כ דבר כל יעשה ודבר, דבר בכל שנטע  המעשים  כח  על "

שכללם, ולפי שם . שבארנו וכמו ליש , מיש יצא אין)שבעצמו ל]הוראה "[צ(מלה מלה אין  ל

" ואמר הוסיף לגרוע , אין וממנו להוסיף אין  שעליו השלמות  כוננה על הוא הוא  כלומר " ֵ

לכם שיעשה לישועתו ותצפו תבטחו בו ולכן  הגמורה. השלמות גם בה שנתן הגדול ֵַהשם 

" שמים אצל שזכר וטעם  העולם. לשלמות שצריך אתכם  [שיטיב] מה יצירה כל "בריאה ֵ

השני . במאמר בארנוהו

"¯Â„Ï ותעמוד ארץ כוננת  אמונתך, צ)"ודור קיט, בו (תהלים  ואמון עושה שאתה החסד

וכל  אותה השלמת  ארץ, עשית בחסדך כאשר כן ועל לעולם, טובך מדת ת ׁשנה לא  ַכי

וחסרונה. אחר בדור תמוט ולא לעולם  שתעמוד עד לה אפשרי היותר ככל 234צאצאיה

"ÈÎ יכֹוננה נהרות  ועל יסדה ימים  על ב)"הוא כד, "(תהלים "על מלת  כמו "עם" או "אצל " ְְְֶָָָ

" הנשיםכמו על האנשים  כב)"ויבואו לה , "(שמות עליו , כא)"וזבחת  כ, תבל (שמות  הכין כי  .

ימים  ארחות עובר שיהיה ימים אצל אדם  לבני מושב ט)"(עשהיא ח, תהלים ממדינה פ ַַ

ו  יינקו "למדינה, ימים יט)"שפע  לג, היוצאים(דברים  רבות נהרות ידי על תבל והשלים .

לצמאון רויה המפיקים  בנהרות  המשולחים  והמעיינות הים. אל והולכים תבל, ממקומות 

דוד. בשירי זה על שהעיר וכמו והבהמה, החיה ולצרכי לצרכיהם  אדם , בני

"·˘BÈÂ מושב עיר ויכוננו רעבים , לו)"שם קז , "(תהלים ׁשׂשם  מיםאחר לאגם  מדבר «∆ֶָ

מים למוצאי ציה לה )"וארץ כמו (קז , אדם, לבני מושב להיות המקום ראוי כן ידי שעל

בכל  העיר משלימים  והם רעבים, שם להושיב כן השם שעושה הקודם  בפסוק שאמרנו

ב  השם בהיות  לכל, ידוע וזה מושב, עיר שתהיה עד להשלמתה הצריכים מספיק "הדברים ה

שיכוננוה. בידיהם

טובים234. מעשה מספיק אז מקיימים  אין כי  הארץ  של חסרונה למרות אחר , דור  בשום תמוט לא כלומר
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ג'

"Á¯È כוננ ּתה אשר ד)"וכוכבים  ח, אשר (תהלים מעשיהם לעשות  בשלמות עשית  אשר ֵָ

רבים ענינים  ועוד הארץ. על בלילה ומאירים  דור בכל מסלוליהם שומרים עליהם , פקדת

וכפי ערכם כפי נפלא בשלמות  עשית זאת וכל האדם , מדעת  הנעלמים קיימים , ֵשבעבורן

" כמו להם, ותעמוד הראוי  ארץ צ)"כוננת קיט, הפסוק,(תהלים בפירוש  דברים  יש  ועוד .

בעז  ה."ואכתבנו

"'ÈÈ בתבונה שמים  כונן  ארץ, יסד יט)"בחכמה ג , "(משלי מלת שמיםיסוד . על גם נופל "

" ירגזו כמו השמים ח)"(שמו"מוסדות  כב, בעז ב זה על שנדבר ""וכמו ומלת  בשרשו. "כונןה

" כמו ארץ על גם ארץ נופל למעלהכוננת שבארנו ב)" כל (סעיף קובע  זה שבפסוק אלא .

" למקרא  ודומה אליו. שכיון הענין  כפי  יתכונןמלה ובתבונה בית  יבנה כד,"בחכמה (משלי

ועג ) החכמה, על נוסדת התבונה כי  ,"" וכאמרֹו תבונות . האדם יפיק החכמה אדםי  אשרי

תבונה  יפיק ואדם חכמה יג )"מצא  ג , וכמפורש(משלי למעשיו, שלמות יתן  התבונה ידי  ועל .ֵ

יתכונן" בהם ,"ובתבונה וכיוצא  ורוחות וגשמים  לטללים  הרקיע  הן השמים, מערכת  וכל .

שהסכימה  העליונה העצה משלימים הארץ, על ולהאיר ולמועדים  לאותות השמים  מאורות

" זכר ולכן וצאצאיה. הארץ בבריאת  בארנוהו כונןעליו הכתוב פירוש ועיקר השמים . אצל "

" נעול בספרנו יח)"גן חלון ח חדר שני, בעז (בית עוד שבין"ויתבאר ההבדלים  על כשנדבר ה

ודעת . ׂשכל ותבונה לבינה ֵֶחכמה,

ד'

"˘„˜Ó ידיך כוננו יז)"אדני טו, שיהיה (שמות  נחלתך בהר לך שיבנו המקדש  כלומר

חכמתו  כפי  הבנין  שלמות  והנותן  האדם , בחכמת בנוי מלך כהיכל איננו לשבתך, ֵמכון 

בידך  היא השלמות  אבל הּבנא ּות . וכליו 235במעשה ותכונתו המקדש מעשה על ּתצוה שאתה ְֵֶַַַָ

ועל  לשבתך. מקדש להיות  ראוי  שיהיה עד העליונה, חכמתך סוד כפי הכל ואולמיו, וחדריו

שכן וכל המשכן, מעשה על עדיין  נצטוו לא  השירה ששרו בעבר כי הנבואה, דבור נבא  זה

לומר  יתכן בנבואה הם שהדברים  ולפי שלמה. בימי שנבנה הקדש  בהר המקדש בנין  על

להיות אפשרי היותר השלמות  יהיה שבו לעתיד, שיבנה האלוהי  הבנין על ששבים ֵעוד

" נאמר שעליו בארץ, הבנוי  ולכבוד במקדש -אלהים  סביב, אש  חומת  יי ' נאום  לה אהיה ואני

בתוכה  ט)"אהיה ב, "(זכריה וזהו לעד. ידיך ויעמוד "כוננו לו סמך ויפה לעולם" ימלוך יי'

יח)"ועד  טו, ז (שמות  רבותינו דעת וכן  ."" שאמרו במכילתא ידיך'.ל כוננו אדני 'מקדש

שלו  שהמלוכה לבוא לעתיד ועד', לעולם ימלוך ש 'יי' בזמן  זה "אימתי? ענין  פרשנו וכבר .

" לבנוןבפירוש י)"יין משנה סוף ו ', 236.(פרק

הקב"ה 235. של

.236617-618 עמ' תשס"ג מהד'
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ÈÙÎ מפיו נאמרה האלהים  איש  משה שם  על תהלים  בספר הכתובה בתפלה הנראה

משה אותם ויברך תורה רמזה וכן  המשכן, מלאכת מג )בכלות  לט, היא (שמות  הברכה וזאת .

עלינו " אלהינו אדני  נועם ז ויהי קדמוננו אמרו וכן וגו'. ט)ל"" סוף יב, רבה והתפילה (במדבר .

נעול גן  של השני בבית שבארנו וכמו הזה, הדבר מעין ח)כולה חלון ח, שחתם(חדר וזהו .

כוננהו " ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו יז)"ומעשה צ, עלינו,(תהלים  ה' נועם  יהיה כלומר ,

" כמו האחרונה ההצלחה נצח שהיא בימינך יא)"נעימות טז , בבנין(תהלים שעסקנו ידי על ,

בעבור  זה וכל האנושי . השלמות לנו ימציאו עלינו כוננה ידינו מעשה כי  הזה, ֵהמשכן

" וזהו בנו, השכינה להשראת  מוכן האלהי השלמות  בו יש זה ידינו שבמשכן  ומעשה ֵ

ב "כוננהו  והשם  כדרך ". הזה הבנין  מעשה על צוה הוא אלה, ידינו מעשה כונן בעצמו ה

ידיך " כוננו אדני  עתה.מקדש  שבארנו "

ה '

"Ì˘‚ כוננתה אתה ונלאה נחלתך אלהים  תניף י)"נדבות סח, אתה (תהלים  כלומר

אדמה  ותשביע  לו צריך שהעולם בעת בנדבה גשמים  לתת  נדבות , גשם המניף האלהים

מבורכת ארץ להיות  צרכיה לה והשלמת  נלאה כשהיא נחלתך ארץ כוננת אתה שוקקה,

" שסמך וכמו  עמך, אלהיםלבני לעני  בטובתך תכין בה ישבו יא)"חיתך .(סח,

"„Ú בארץ תהלה ירושלים  את ישים ועד ז)"יכונן  סב, ירושלים(ישעיה  את יבנה עד ;

בארץ. תהלה אותה ישים ועד אפשרי , היותר ֵבשלמות

"ÌÈ‰Ï‡ סלה עולם עד ט)"יכֹוננה מח, מאז (תהלים  ותעמוד רב בשלמות  אותה יבנה ְְֵֶָ

עולם . עד והלאה

"‡Â‰ ויכוננך ו)"עשך לב, אמר (דברים  ויפה לך. אפשרי  היותר האנושי  השלמות בך ֵונתן

" מאיר שלך ר' ּכן על ומעמידך "הקב "237."ויכוננך, משלך ואבר אבר כל על נמנין  דינו ובית ה ֵ

ויכוננך' עשך הוא  קנך, אביך הוא 'הלא וכו' מכונך א)"על יב, רבה  באופן(בראשית  שעשהו .

" הוסיף ולכן שלם, "ויכוננך היותר על עשך " ""הוא  כמו כוננה . יח)"הוא  מה, שבארנו (ישעיה 

ב)למעלה "(סעיף וכן מצותיך . ואלמדה הבינני ויכוננוני, עשוני עג )"ידיך קיט, לפי(תהלים 

כי מצותיך, אלמוד למען הבינה במתת חנני  נא  האנושי. השלמות  לי ונתנו עשוני  ֵשידיך

הזה. השלמות יש המצוות  ויושר טוב עשות ֵלמען

"¯Ó‚È צדיק אלהים  וכליות לבות ובוחן  צדיק, ותכונן  רשעים רע י)"נא ז , .(תהלים 

" זה ונגד עוד, תהיה ולא השם יגמור הרשעים  שרעת צדיק התפלל הצדיק "תכונן  תשלים  ,

ר'237. "היה ע "ב: נו חולין  וכן  ד) פיסקא האזינו (פרשת לספרי  רבינו  כוונת כנראה לזה. מקור  לי ידוע  לא
פנה  "ממנו י) (זכריה אומר  הוא וכן מתוכו  סופריו  מתוכו  נביאיו  מתוכו  כהניו  ביה, דכולא כרכא אומר מאיר

יתד". ממנו 
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רשע מי ויודע  וכליות לבות  בוחן  צדיק אלהים  אתה כי  צדקותיו, לעשות  שיכוין  ֵבשלמותו

ותכוננהו. צדיק, ומי

"Ô�ÂÎ˙Âעולם עד לעם  לך ישראל עמך את כד)"(שמו"לך ז , השלמותב נתת  אתה .ֵ

" הוא  עולם. עד לעד לך שתהיה הישראלית  ויכוננך באומה למעלה,עשך שפרשנו כמו "

דוגמא ותכונן" העמים. מכל ישראל בהן  שהתמידו הנפשיות [המעלות] על שב פה הנאמר "

" אמתלאמרֹו זרע  כלה ׂשֹורק נטעתיך כא)"ואנכי ב, אנשי(ירמיה להיות מוכנים כן ידי  שעל ֵ

מופת . ואנשי אלהים 

ו '

"ÔÂÈˆÏÂעליון יכוננה והוא  בה, ילד ואיש  איש  ,ה )"יאמר פז הזה (תהלים  השיר כי ידוע  . ֵַַָֻ

" כאמרֹו ציון , לתהלת  סלה נוסד האלהים עיר בך, מדובר ג )"נכבדות בכל (פז , כי  והודיע  .

להם יולדו שם238הממלכות עשו או ארצם , ליושבי ותורת-האדם  דעת  ׁשלמדּו ְִֵֶאנשי-ׁשם 

" עליהם  ויאמר גבורות  שםבמעשה ילד ד)"זה כזה (פז, איש אבל איש239. וגם  מרבבה, אחד ַֻ

כל  יהיו העתיד בזמן אלהים עיר ציון  כן לא  הסכלים. ארצו אנשי שאר בערך רק גדול

" אמר זה ונגד ׁשם. יעשו בה הילודים  כל אלהים , וׂשרי קדש  ׂשרי אישאנשיה יאמר ולציון ֵָָ

בה  ילד עליון ,"ואיש אל הוא לציון  זה שלמות הנותן כי  עולם . בשם יזכר בה הנולד כל , ֵֵֻ

ב  השם ""כי  אמר זה ונגד יושביה. על רוחו ונותן בציון שוכן  עליוןה יכוננה אותו "והוא ,

ברור. הפירוש וזה ויוכל-כל, קונה-הכל עליון הוא  לציון שלמות ֵהנותן

"ÊÂÚÂעשית אתה ביעקב וצדקה משפט מישרים. כוננת  אתה אהב, משפט  (תהלים"מלך ֵָ

ד) [יתצט, שהוא לזה וזוכה אשריו, משפט אוהב כשהמלך המלמדהו ". לו הנלוה השם  ש]

" כמו רב. בשלמות  הכל ויעשה ומישרים, ומשפט  צדק בעוז הבין  חכם  ה )"גבר כד, .(משלי ִֵָ

בשלום" עמו את יברך יי ' יתן , לעמו עוז יא)"יי' כט, אין(תהלים  כי כולם, יתבארו ובמקומו

" מפורש  וכן  זה. מכלל משפט יוצא צדק תבין אז ותבונה, דעת מפיו חכמה, יתן יי' כי

בלבך  חכמה תבא  כי  טוב. מעגל כל וגו'ומישרים  ו-י)" ב, המלך (משלי עוז כי אמר זה ועל .

בו  תחפוץ ולאשר העוז עמך כי היתה מידך הזה, השלמות  כוננת  אתה משפט , ֵהאוהב

ומי וצדקה, משפט  מישרים  שהיא  ביעקב, תורה ונותן משפט אוהב השם אתה כי תתננו.

בשלמות . עמו וינהיג  שלשתן  ויבין עוז לו תתן  בה ללכת וחפץ ֵַשאוהב

ז'

"'ÈÈÂ כסאו למשפט כונן ישב ח)"לעולם  ט, ב (תהלים השם  אויבי  על שהחריבו "דּבר ה ִֶ

עוד, יזכרו לא  החרבֹות לעולמים , לעד י ּבנ ּו לא שהחריבו הערים כי וחושבים והיכלו, ִִֶֶַָָָארצו

לישראל 238.

הוא 239.
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" המה כאמרֹו זכרם אבד נטשת , וערים  לנצח, חרבֹות ּתמּו ז)"האויב התחשוב (ט, כלומר ֳַָ

ב  השם  כי כן, הדבר אין  זכרם? אבד נטשת והערים  חרבות ? לנצח  ישב "שיהיו לעולם  ה ָ

" ולכן  משפט. לעשות הצריכה הגמורה השלמות  בו יש  וכסאו מלכותו, כסא ישפוט על והוא ֵ

במישרים לאומים ידין  בצדק, ט)"תבל שאמרנו (ט, וכמו ומישרים  משפט צדק עושה הוא כי 

ויבנה (ו') באחרית  יזכרם עוד דורות , כמה חרבות  עריו שתהיינה גזר חכמתו דרכי  כפי  ואם  .

" שחתם וכמו יהודה וערי  וגו'ציון זכר אותם  דמים  דורש  כי  וגו' ציון יושב לה' (תהליםזמרו

יב-יג ) .ט,

ÔÎÂ" המלוכה כסא דוד נמשל לבית כסאות  למשפט  ה )"כסאות קכב, ה'(תהלים  לכסא

" יי'כאמרֹו כסא  על שלמה כג )"(דהי "וישב כט, ומישריםא משפט  בצדק בעם שנוהגים  לפי  .

" ית' עליו שנאמר כמו זו כסאו ולדוגמא  למשפט  שלמות"כונן  נותן  השם כן שאמרתי , וכמו .ֵ

" וכדרך וזרעו. דוד לכסא  ודם , בשר למלך האפשר כפי אתה ההנהגה אהב משפט  מלך ועוז

מישרים ד)"כוננת  צט, שבארנו(תהלים וכמו "(ו'), הנביא ידי  על שהבטיח אתוזהו וכוננתי

עולם עד ממלכתו יג )"(שמו"כסא  ז , "ב, עולםועוד  עד כסאו את  יב)"(דהי "וכוננתי יז, .א

"Ì˜ÈÂאשורי כונן  רגלי סלע  ג )"על מ, דרכי(תהלים  וכל סלע, על בטוח עומד אני 

" מלת זה שעל עליונה, בעז "אשורילהצלחה שיתבאר כמו במקומו,", ב 240ה נותן"והוא ה

האדם . בחק האפשר כפי  אמיתיות  בהצלחות שאצליח  באשורי ֵהשלמות

"ÍÈ¯˙ÈÓ·פניהם על יג )"תכונן כא, ב (תהלים  השם על משל דרך על כאילו "נאמר ה

" כדוגמת ובחצים , בקׁשת  אויביו עם  יתר כוננ נלחם  על חצם ב)"ו יא, הנחת(שם ושיכוין . ִֶֶָ

יחטא  שלא האויב פני  נגד ובשלמות  בצמצום  המיתר והטית המיתר, על בו.241החץ ויפגע  ְֲִֵַַַָ

ח'

¯˘‡Î ב השם  כי לאיוב בלדד ואהל "ענה צדיקים, אהלי  הושיע עתה ועד ומאז צדיק ה

דעת ֹו יחזק דור, מדור הענין  נהג כך אם לו יגיד ומי קצרים, האדם שחיי ולפי יסח . ְֲֵרשעים 

" אבותםבאמרֹו לחקר וכונן  ראשון, לדור נא שאל ח)"כי ח, "(איוב עולםכדרך ימות  זכור

לך  ויאמרו זקניך ויגדך, אביך שאל ודור, דור שנות ז)"בינו לב, שישאל (דברים העירֹו פה וכן  .ִֵ

הדורות-שעברו  אבות  שהבינו והדברים ורשעים , צדיקים עם  בעולם קרה מה ראשון  לדור

" איוב ואתה הקורות . טעמי על בׂשכלם  כשחקרו הללו אבותםבענינים לחקר השלם"כונן , ִ

ואם דברתי . אמת כי לך יתברר ואז המה, וראו שחקרו מה על לבבך ובחקר ׂשכלך ִבמשפטי 

וכן מעוקל. משפט יצא חייך, בימי עיניך מראה כפי לדון  ותחפוץ ראשון, לדור תשאל לא 

" לך יועיל לא  הבאים  בימים  עוד שתראה ממה הראיות תקח נדע ,אם ולא  אנחנו תמול כי 

"אשרי "240. לשון 

טז)241. כ, (שופטים  מהמטרה יסור שלא
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ארץ  עלי  ימינו צל ט)"כי ח, כאמרֹו(איוב שעברו, הדורות מאבות  הכל לך יתבאר אבל .

מלים" יוציאו ומלבם לך, יאמרו יורוך הם י)"הלא  .(ח,

ט'

ÔÎÂהשלמות על ומורים  זה דרך על הלוך הולכים  הם  גם ובהתפעל בפועל ֵהנזכרים

עליו. שמדבר בענין  שהוא 

"'ÈÈÓ יחפץ ודרכו כוננו, גבר כג )"מצעדי לז , ב (תהלים  השם  אם בדרכי"כלומר חפץ ה

כי יצליח ילך אשר בכל ההוא , הגבר במצעדי  שלמות  יש  אז ותמימים , ישרים  שדרכיו  ֵאיש

מצעדיו. יכונן השם

"ÈÏ· ויכוננו ירוצון  ה )"עון  נט, בחמתם(שם  אליו ירוצון  עון, בו היות  מבלי יצעק

השם יעזרהו לא אם  ולכן להמיתו. הרעה חפצם  למלאת  להם  הצריך בכל עצמם וישלימו

להשחיתו."ב  לו יוכלו ה

"ÌÂÈ· כוננו יג )"הבראך כח, ולא (יחזקאל אלהים, בגן שהיה הראשון לאדם  שדמהו לפי 

בצביונו  נברא  והוא  האנושית . שלמותם  ישיגו ולא רכים  ילדים  שהם הילודים כשאר ֵנולד

לאדם חירם  את הלעג דרך על הנביא שדמה ולפי יופי. וכליל חכמה מלא  אמר 242ובקומתו

כוננו?" הבראך ביום בך ונקביך תופיך מלאכת וגו' היית ? אלהים  גן  יג )"בעדן כח, .(יחזקאל

ומכוננים ?. שלמים  בהם נבראת

יד)"תכונני·ˆ„˜‰" נד, עזר (ישעיה  לשום צריך ולא  תשתלם  הצדקה מעשה ידי  על

" שאמר וכמו להושיעך, [מוכן ] אהיה לבבך וביושר בצדקתך כי  לא זולתה. כי מעושק רחקי

.(שם)"תיראי

"‰ÓÎÁ·יתכונן ובתבונה בית  ג )"יבנה כד, בחכמה,(משלי ויעמוד ויקום יּבנה ִֶָהבית

פרשנוהו  וכבר פה, לפרשו אוכל ולא הנפש, על נאמר וזה התבונה. ידי  על שלמותו ֵוישיג

" בספרנו  השני נעול בבית טז)"גן חלון ט למעלה(חדר בפרושו  מעט בארנו גם .(ג '),

סיחון˙·�‰" עיר  כז)"ותכונן כא, סיחון(במדבר קרית שלמותה [תשיג ] תכונן , גם ֵתבנה

כמוהו. אדיר מלך מושב

ÏÎÓ וגבורה עוז עמו כי  השם, מעשה על כתובים  שהם  תראה שבארנו הכתובים 

ויסתבבו  ימוטו, ולא  יעמדו שלמותם ידי שעל להם, אפשרי  היותר בשלמות  מעשיו ֵֵלעשות

ב  יוצרם אותם  כונן  שבעבורם  התועליות תמיד שאין"מהן האדם, על כן לומר יתכן ולא  ה.

מפני לאחד השם שיצוה המקרא בכל תמצא  לא  ולכן  למעשיו. וקיום  שלמות  לתת ֵבידו

הראשון242.
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לרעהו איש שיאמר או מעשיך "האדם שאיננו כונן לפי  בזה, וכיוצא  השם243" מעשה על רק

""ב  זה וממין מעשיו. יכונן שהוא  באלהיו הנעזר האדם מעשה על או מושב ה עיר "ויכוננו

לו) קז, שפרשנו(תהלים  ב')כמו "(סעיף תכונני. יד)"בצדקה נד, "(ישעיה יתכונן, "ובתבונה

ג ) כד, ב (משלי השם בעזר שהוא ,"" ואולם  שאמרנו. כמו סיחוןה עיר שפרשנותכונן  (שם)"

המושלים דברי והיתה 244הם  חשבון החריבו ישראל כי  עצתם, תקום  ולא מחשבתם. כפי

" לשון שמצינו פעמים  ארבעה לזה דומה וכן למעשה כונןירושתם. סמוכים וכולם  במקרא "

ממנה  שתסבב הרעים  למעשיהם שלמות נותנים  הם מחשבתם  שכפי  להודיע  ֵהרשעים ,

קרוב  וזה פעמים245הצלחתם. וד' ומעשיהם . עצתם יפר בשמים יושב כי עליהם  לועג כאילו

הן: אלו שזכרנו

"Â��ÂÎ לב לישרי אופל במו לירות יתר על ב)"חצם  יא, מחשבתם(תהלים  כפי  נאמר . ִָ

ב  השם  בארנו"כי וכבר לב, ישרי  מעוז ב)ה יתר.(סעיף על החץ כוננות ענין

"Â˙˘˜ ויכוננה יג )"דרך ז, שלא (תהלים  בענין מפורש כי מדּבר. הוא הרשע מחשבת כפי  ְֵַַָ

להיפך. ויהי  מגמתו, 246ישיג

"È�ÙÓלהשחית כונן כאשר המציק יג )"חמת  נא, כל (ישעיה  הכין מחשבתו לפי כאשר

יצליח, ושבוודאי  לו שאפשר הגמורה השלמות  והשיג חפצו, להשלמת  הצריכין  ֵהדברים 

ב  השם  כי כן, הכל."ואינו יפר ה

"ÈÂ‰ ּבעולה קריה וכונן בדמים , עיר יב)"בונה ב, המלך (חבקוק מחשבת כפי  זה גם  ְְַָ

ּוכּתּומֹו י ׂשּבע . לא שללם  ולאסוף יחמול לא  גוים  להרוג אשר עיר 247העריץ, לו בונה ְְִַ

ממלכה, בעיר להיות  שאפשר והיקר החפצים  מכל השלמות לה לתת  וחושב ֵלמלכותו

שלאחריו. בפסוק כמפורש  לו ילעג בה והשם ּוּבעולה, בדמים  זה וכל תמוט. שלא  ְְְְֲַָָּולחזקּה

" שרש  המזכיר אחד מקרא  גם  השארנו לא כי  כולו הענין בארנו בארנוהו כונןהנה שלא  "

בעז  נדבר ועתה הזאת. למלה שיסדנו הוראה הפעיל."כפי בבנין זה שרש  הוראת על ה

ÔÂ¯ÎÊÏ248" במלת כי עוד לעורר "כונןיש מלת כלול לדבר ּכן" בסיס שהוא  והוראתו " ֵ

שהן בריאים  דברים  על ורק ית' העליון השלמות  על בו להשתמש אין ולכן שיקבל. ֵאחר

" כמו אחר. ענין לקבל כוננתכולם  אשר וכוכבים  ד)"ירח ח, אור (תהלים לקבל בסיסים  להן

כולם . וכן  השמש 

זה 243. סגנון אין  כלומר 

משל 244. דברי אומרים 

לפרש 245. קרוב

יד)246. ז, (תהלים מות" כלי  הכין "ולו

שלל 247. לאסוף יגמור כאשר 

כך248. זה נושא לברר לעצמו  להזכיר כך כתב רבינו 
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ה' פרק

א'

ÏÎכי המרובע, בבנין שהם לאותן זה בצד דומים  הפעיל בבנין  זה משרש  הנזכרים

הכבד  מהוראת  נבדלים  אבל הדברים. מן בדבר שלמות הוספת  על מורים  הם  249גם ֵ

דברים. צריך ‰‡Á„,בשני ואינו לו, הראוי  כפי  עצמו הדבר שלמות  על מורה ֵשהכבד

ובהפעיל  הקודם . בפרק שזכרנו הכתובים  כל זה על שיעידו כמו להשלימו, יותר דבר

מהן שלמות ידיהן  על לתת  העושה ויעשם ההוא , לדבר מחוץ שהן  מעשים על ֵמורים

ובצלמו, באבריו מכונן נברא אדם  שהוא במה האדם משל, דרך על הדברים . מן  לדבר

" עליו ויכוננך ונאמר עשך ו)"הוא לב, שם (דברים  שבארנו ד)כמו הוא (סעיף צריך אבל .

יעמוד  לא  יעדרו ואם  וכיוצא ; והכסות  והבית  המזון  כמו לו, חוצה שהן  לדברים 

בהפעיל, לו שהכין נאמר שאמרנו מאלו דברים  לאדם  הממציא ולכן ימות. או בבריאותו

ולקיומו. לשלמותו הצריכים  אמצעיים לו ‰˘�Èבהמציא Ï„·‰‰Âהבנין שהוראת  הוא, ֵ

על  גם ההפעיל והוראת שאמרנו, וכמו ההוא שבדבר גמורה שלמות על הוא  ֵהמרובע 

שלמות . לו המוסיפים פרטים עוד יחסרון אם  גם לשלמותו, שממציא האמצעיים ֵֵמקצת

הדברים ימציאו שלהעמדתם  אפשר  השדה, פני  על החונים  אדם בני מחנה משל, דרך על

ויחסרון הכל להם  שימציאו ואפשר וכיוצא . והמים  הלחם  כמו ביותר להם הצריכים 

הצריכין ענינים  המציאו פנים כל שעל ההפעיל, שתיהן  על ויפול וכיוצא, והלפת  הבשר

שלמות הוראות  כוללים  שאינן  ובהיות הכל. את להם שימציאו ואפשר ֵֵלשלמותם .

שאעפ  האדם , אל גם  סמוכים  הם  כולה, ההכנות"ההכנה להכין האדם ביד שאין י

יורו  פעמים  השם אצל וכשנכתבים  מקצתם . להכין  בידו יש  הדברים, מן  לדבר ֵבשלמות

ב  מהשם  יפלא  לא  וכלל כולה ההכנה שלמות לא "על מקצת על יורו ופעמים  דבר, ה ֵ

ח  לאּות טובות ,"בעבור מקצת  רק ההוא  לדבר להכין  שגזר העליונה עצתו בסוד אלא ו, ֵ

לקבל. לו שאפשר מה כל ולא

ב'

‰‡Â¯ שכמעט הפעיל, בבנין  זה לשון המזכירים המקראות  כל להביא  צורך שאין אני 

לדוגמא, קצתן  רק נביא ולא  להם , שיסדנו ההוראה ידי על מאליהן מתפרשים  כולם

להם . דומים  והנשארים  ביאור שצריכין והמעטים

"'ÈÈ משלה בכל ומלכותו כסאו הכין יט)"בשמים קג , ממעל (תהלים השם כסא כלומר

" מלת  כי  בשמים  הכינו כי  יחזקאל. במרכבת כנזכר כולם ,שמיםלכל, המרומים  כולל "

ובצבאות במלאכים  משלה, בכל מלכותו כן  ועל מלכותו, לכסא  הצריך כל הכינו ושם 

פיעל 249.
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" כן  על הכל. על הוא נורא כי  ובארץ, בשמים  מעשיו מלאכיו ובכל יי' כ)"ברכו קג , (שם 

צבאיו " כל יי' וגו'ברכו כא)" קג , מעשיו "(שם כל יי ' וגו'ברכו כב)" קג , מושל (שם הוא כי 

" נאמר שם  ולכן  כסאו בכל. למשפט ח)"כונן ט, השם ,(תהלים  משפטי  שלמות  על ֵומדבר

שפרשנו ד')וכמו סעיף רביעי "(פרק ממעל "כונןאמר שהוא  כסאו רוממות על שמדבר וכאן  ,

" [אומר בכל ומושל ומגזירותיו "הכיןלכל מדיניו שאין שלמה הכנה בשמים  שהכינו [

מציל.

ושמש‡˙‰" מאור טז)"הכינות עד, "(תהלים  הכתוב ראש  יום. המה,לך לך כלומר "

לעולמך  שהכינות  ושמש מאור ידי  על עשית אתה כי כחפצך. ולשנותם  להעבירם תוכל

והם בראשית, במעשה שנזכר כמו ביום, להאיר ושמש בלילה, להאיר הירח  הוא  מאור

" נאמר ושם כרצונך. בהם  תעשה תרצה אם לכן הזאת. החשוך לארץ וכוכביםשלמות  ירח ֵ

כוננתה  ד')"אשר ח', שבארנו(שם  כמו בם, הנטועה השלמות  על מדבר ג ')כי  רביעי (פרק  ֵ

כוננתה " ולקיום"אשר לתועלת ויהיו צוה שהוא ית' השם  ממציאם , על שמדבר וכאן  .ִָ

" אמר  ."הכינותהארץ

ג'

"ÔÈÎÓ בגבורה נאזר בכחו, ז)"הרים  סה , הטוב,(תהלים  במדת  הפועלים  הם  השם כחות  .

" חסד כמו ורב אפים ארך ה' וגו' אדני כח נא  יגדל יז-יח)"ועתה יד, הוא (במדבר זו ובמדה .

" המשפט, אלוהי  יתגבר גם אויביו יג )"על מב, ב (ישעיה  השם והנה הארץ. מעל ה "להעבירם

בלב  צרותיו שסובל ומי  והמשפט. החכמה שהוא  הטוב במדת  והכל והפוכו, דבר עושה

ומעיד  לאלהים, ותהלה כבוד נותן לחסדו, ומיחל השם משפטי על זועף ואינו שקט,

צרה  בעת  נדר נודר כזה צדיק ולכן  חסד. ורב וחנון רחום  ושהוא  יחדיו, צדקו שמשפטיו

" שהחל וזהו נדרו, את  משלם  מצרתו ישלםוכשיגאל ולך בציון , אלהים תהלה דומיה לך ִֵָ

ב)"נדר  סה, "(תהלים ואמר יבואו . בשר כל  עדיך תפלה, ג )"שומע  בעת(סה , יתפללו אליו כי

" לו ואמר רחוקיםצרה. וים  ארץ קצוי כל מבטח  ישענו אלהי תעננו, בצדק (סה ,"נוראות 

"ו) ישיר ועתה בכחו . הרים ז)"מכין  סה , ומדת(תהלים  בכח המכין  רב-חסד האל כלומר ,

מ  חפצם  להשלים תבל, ליושבי הרים יושביה טובו לשפוט בגבורה נאזר הוא  אף טובו, ָ

" וטעם מעשיהם . ּכׁשירעּו הריםבמשפטיו להפלגת"מכין  העולם  חפצי  כל הכין בהם כי  , ְֵֶָ

העושר  שהן וכיוצא, שיש  ואבני  חפץ ואבני  המחצבים  מיני  מכל והכסף הזהב כמו טובו,

כוונת שאין ולפי לעולמו. שלמות שנתן  ית ' טובו כח  על המעידים  מלכים וסגולת ֵוהכבוד

" אמר לא לעולמו, שהכין  הטובה על אם כי ההרים, שלמות על לדבר אלא כונןהמשורר " ֵ

""מכין" ואחריו לאומים. והמון  גליהם  שאון ימים, שאון ח)"משביח האל (סה, וכן כלומר ֵַ

ישברו  ושלא  ומלואה, ארץ ישטפו שלא גליהם  ושאון  ימים שאון  [מנע] שבחסדו ַהטוב

ישביחם הארץ, להשחית  כשיגידו לאומים , להמון גם משביח  הוא  בם, יהלכון  האניות 

ובגבורותיו. בשפטיו
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"‰˘ÂÚ בחכמתו תבל מכין בכחו טו)"ארץ נא, וכן יב י, "(ירמיה ויבשה ארץ . ים  כולל "

ו  השמים. מעל אשר המים  עד אמר תבל "ורקיע  ועליה אדם. בני למושב היבשה חלק היא  "

שלמות על מדבר שאינו ולפי  בטח . עליה לשבת שיכולים אדם, לבני בחכמתו תבל ֵמכין

" אמר  לא אדם, לבני הטוב בכל שהכינה ההכנה על אם  כי ותבל, "כונןארץ אלא  ."מכין"

"ÔÈÎÓ‰ חציר הרים  המצמיח  מטר, ח)"לארץ קמז, הטובה (תהלים הכנת  על שמדבר לפי

הגשמים יזלו עננים , ידי  על משקה הוא ואותה האדמה, פני  על מטר בתתו הארץ ליושבי

" אמר חציר, שם  ויצמיחו ההרים על "המכיןגם לא עצמו."הכונן" המטר שלמות  על שהוא  ,ֵ

ד'

"ÔÈÎ‰Ï ובצדקה במשפט  ולסעדה ו)"אותה ט, ויסעדנו (ישעיה דוד כסא שיכין יאמר

" כאמרֹו הכסא שלמות  הם  ומשפט , צדקה אלה, שני כי  ובצדקה. מכוןבמשפט ומשפט  צדק ֵ

טו)"כסאך  פט, בעז (תהלים שיתבאר ששי)ה"וכמו שלמות(פרק  על פה הּכונה שאין ולפי  .ֵַַָָ

המשרה  שיהא דוד לבית הנולד הבן ידי  על יוׁשעּו כי ישראל, תשועת על אלא  עצמו, ְִָהכסא

" אמר לא  שכמו, "לכונןעל אלא ולסעדה, אותה השלמות"להכין" זה לכסא  שהמציא ,ֵ

מכל  ישראל ויושעו ובצדקה במשפט ממשלתו שתהיה ישראל, על שישיב המשרה בעבור

בענין . וכמבואר אויביהם ,

"Ê‡ חקרה וגם  הכינה ויספרה כז)"ראה כח, שאינה (איוב העליונה החכמה על ידבר שם 

וארץ, שמים עשה מדתה פי ועל וארץ. שמים עשה מדתה פי  ועל לבדו, להשם בלתי נודעת

ועל  חפצה. וממלא  החכמה תשמיש להיות לו הראוי  והמשקל המדה ודבר דבר לכל ונתן

" חתם  ראה זה בלתיאז ובהיותו במדתה. ובחר אותה ראה מאז מפעליו קדם כלומר "ֶֶ

" גם אחת . בראייה כולה ראה מה ויספרה בעל-תכלית  תאמר כאילו ופרטיה, חלקיה ספר "ַָ

" הללו. לפרטים  קץ שאין  מטה, לברואי שמחוקקת  ומה מעלה, לברואי  "והכינה שמחוקקת

המדה  שתחוקק מה כפי כולם שינהגו והיצורים הברואים  בכל ומולכת  שלטת  להיות 

" ומישרים . משפט  צדק כלל שהיא  חקרה העליונה, "וגם  כמו חוקר " הוא תכלית (איוב "ולכל

ג ) וכל כח, החכמה. כפי  לו שראוי  מה ויצור יצור לכל דבר, לכל גבולים שימת  על שהוא 

מראשית המבין -הכל לאלהיו כבוד לתת לאדם  טוב ולכן  ומהשגתו. האדם  מדעת נעלם  זה

שהן ומצותיו גזרותיו על ולהשען ורוממות , כבוד יראת  השם , יראת  וזוהי אחרית, ועד

" שחתם וזהו חכם הוא  הרי  כן האדם  וכשיעשה היא בחכמה. אדני  יראת הן  לאדם ויאמר

כח)"חכמה  כח, .(איוב

ה '

ÔÎÂ מיצוריו לאחד השם שנותן  השלמויות  ופרטי ההכנות  הכתוב שזוכר מקום  ֵבכל

שאין לפי  ההפעיל. יזכיר שיפעל, מה לפעול או שהוא, מה להיות יכולת בו יש ידו שעל

הכונה  אבל שלמות, עוד עליו להוסיף אין ערכו שכפי ההוא  הדבר שלמות על ֵֵהכונה
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" כמו ביכולתו, זאת  או זאת שיהיו עד השלמות  מחלקי  לו וכל שהמציא יחזקיהו וישמח ֵ

הדבר  היה בפתאום כי  לעם, האלהים ההכין על לו)"(דהי "העם  כט, ׁשעזרּוםב על ֲֶָכלומר

להם הכין  השם והנה בענין . שם  שנזכרו המעשים  כל לעשות להזדרז לבבם להכין השם 

השלמ  על מדבר ואינו האלו, המעשים לעשיית  הצריך השלמות  עליו מן  שנאמר הגמורה ות  ֵֵ

אלהים" לבי  ח)"נכון  נז, ה )שפרשנו(תהלים  סעיף רביעי, "(פרק אומר  היה כן ."כונןשאם

ÔÎÂ,עמו על בבטחה ימשול ידיהן  שעל למלך, הצריכין השלמות וחלקי ההכנות  ֵבענין

" יאמר אלה השם  לו לו כשיסבב "הכין כמו השם, על " ויושיבני  הכינני אשר יי ' חי  ועתה

אבי דוד כד)"(מל "כסא  ב, ומבפנים ,א מחוץ השלמות, בחלקי אותי הכין  אשר 250שענינו ֵ

מסביב אויביו מכל בשלום  לו הניח  תאמר כאילו אבי, דוד כסא על דברי "(עשאשב פ

ט) כב, וכןהימים-א בזה. וכיוצא אדם  כל על וכבודו חנו והטיל מלכות, הוד עליו ושנתן 

ישראל " על למלך יי ' הכינו כי דוד יב)"(שמו"וידע  ה , המכיניםב השלמות חלקי לו ֵשסבב

" וכן ישראל. על מלך להיות  עולםאותו עד ישראל על ממלכתך את יי ' הכין  עתה א "(שמו"כי 

יג ) ועוד יג , עולם . עד ישראל אל מולך היית ידיהן שעל שלמויות  חלקי לך מסבב ֵשהיה

בטעמם . שוין וכולם המלוכה, אצל הקדש  בכתבי  כן נזכר פעמים שבעה

ו '
"Â�ÈÎ‰·אני שם  כז)"שמים  ח, מה (משלי שיפעלו היכולת בהם ונטע  שמים הכין כאשר

" וכאמרֹו נעשו; חוקותי פי  על כי  הייתי, שם החכמה אני  בארץ. בתבונה שיפעלו שמים  "כונן 

יט) ג , בארץ.(משלי חפצנו להשלים להיות  כראוי והוא המעשה שלמות על ידבר ֵושם 

"'ÈÈ להכינה אותה ב)"יוצר לג , השני(ירמיה  במאמר ח)פרשנוהו ד, כלומר (פרקים 

ישראל. שישיגום  זו בנבואה עליהן שנבא  הטובות בה שימצאו להשלימה

"ÈÎבהם אמונתך תכין  שמים  י ּבנה, חסד עולם  ג )"אמרתי פט, כך (תהלים לדעתי  . ִֶָ

לברית דומה לעולם, שיעמדו וכסאו וזרעו דוד עם שכרת  שהברית בלבי דמיתי אני  פירושו,

" הנביא שאמר וכמו לעולם . חוקותיהן ימושו שלא וארץ, שמים עם  אתשכרת תפרו אם

על  מולך בן  לו מהיות עבדי  דוד את  תופר בריתי  גם  וגו' הלילה בריתי  ואת היום  בריתי

כ-כא)"כסאו  לג, כושלים(ירמיה שהיו הפסק עתה ועד מאז וארץ שמים  בחקות שאין  וכמו .ְֵֶ

""ואח  וׁשם  מנהגיהן, כפי תמיד והולכים  נוהגים אלא לאיתנם, חזרו שוכנישמיםכ על " ֵ

שאמר  וכמו לעולם  לעד עומדים כי  בהם  אמונתך שהכינות והצבאות  המלאכים  שהן שמים 

" זה קדושיםעל בקהל אמונתך אף יי ' פלאך שמים  ו)"ויודו פט, שכרת(תהלים  הברית וכן .

אח  ותשוב מלכותו שיפסיק בנתים זמן יהיה לא  דוד בית החל "עם מאז אלא  לאיתנה, כ

בדמיונו  תאר אבל דור. דוד כמו "אעפ 251יעמוד דור לדור עולם  ברית כרת דוד עם  שגם י 

שלמה 250. בהן שנתברך נפשיות תכונות וגם  יא-יז) ח, (שמו"א עמו על  למלוך  כדי  למלך הראוים  טכסיסים

מתפקידם,251. יחדלו שלא וארץ שמים עם  ברית שיש שכמו מפרש רבינו  לזה. זה דומים  שהם "דמיונו ",
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בעון אבל לעולם . עמו בריתך תפר ולא לנצח  תמאסנו שלא  רק זה אין וארץ, לשמים 

ותזכור  ותשוב הזעם  ככלות אך דורות , מספר על מלכותו [שתחדל] מועד יבוא ישראל

" אמר זה ועל לנצח. ותמליכהו עמו יבנה בריתך חסד עולם אמרתי  "כי  וכמו "שמים"

כפי ופועלים קיימים תמיד כי  רגע  מהם  בריתך ימוש  שלא  בהם , ובאמת  בשלמות ֵהכינות

" כן  לדור חוקותיהן , ובניתי זרעך אכין עולם עד עבדי. לדוד נשבעתי לבחירי , ברית  ִַָּכרּתי

סלה  כסאך ג-ה )"ודור פט, "(תהלים  כאשר כלומר אכין. עולם עד וגו' לבחירי ברית  "כרתי 

" זכר והנה בשמים . חסדך אמונת  הכינות  כאשר כמו  זה, חסדך ממש הכינות  אכיןוגו',

"זרעך  נגד אמונתך " ביצוריו "תכון  שלמות הנותנים  האלהיים  ההכנות  על ששתיהן  ,ֵ

עליו. שצויתם מה לעשות להם היכולת ולתת  להעמידם

ז'

ÔÎÂ,'ית ואהבתו מיראתו הלב המונע הרע , לבבם  יצר מיד שימלטם להשם ַכשיתחננו

פניו  אור ידי  יאמר 252על התורה, דברי ולשמוע אמת במחשבות  לחשוב הלב "המטה ."הכןו

" אליך כמו לבבם והכן עמך  לבב מחשבות  ליצר לעולם זאת  יט)"(דהי "שמרה כט, כלומר א

ב  השם  את לעבוד הרוצה לאדם  הצריך השלמות  בו אליו "שימציאו כשיתפללו וכן  ה. ֵ

גם יאמרו בדרכיו, ילכו אלא  חטאים  בדרך ללכת עליהם יצרם  יגבר שלא במעשה שיעזרם 

" ""הכןכן  כמו און, כל בי תשלט ואל באמרתך, הכן  קלג )"פעמי קיט, "(תהלים וכן  תאות.

אזנך  תקשיב לבם תכין יי', שמעת יז)"ענוים  י, אליך (שם  לבם  שהכין הוא  השם  כלומר

" תפלתם , תקשיב ודך ואזנך יתום וגו'לשפוט יח)" "(י, וכן  יכין. ויי' דרכו יחׁשב אדם ְֵַלב

ט)"צעדו  טז, התלמוד (משלי שהוא דרכו יחשב אדם  לב אם והּכונה, במקומו. בארנוהו ַָָויפה

יצרו  יגבר שלא המעשה בשלמות  יעזרהו צעדו, יכין השם  אז הרעים , מדרכיו הלב ֵוטהרת 

המעשה. בעת  עליו

ÔÎÂ ב השם  עמוד,"כשיסבב יוכלו לא  בלעדו שלפעמים מחסורם , מלאות  לברואיו ה

זה, או זה להם שהכין יאמרו הנה, עד שהיה ממה העמדתם  שלמות על להוסיף ֵולפעמים 

שבארנו דרך א)ועל "(סעיף כמו מלא . אלהים  ּפלג  תעשרנה. רבת וּתׁשֹוקקה, הארץ ְְֵֶֶֶַָָפקדת 

ּתכינה  כן כי דגנה תכין י)"מים, סה , למעלה(תהלים זה שיר מקצת  בארנו וכבר ג ). .(סעיף ְִֶָ

הארץ  ותהיה הארץ על רעים תפקוד לפעמים  משפט, אלהי  שבהיותך הזה הפסוק סובב ִָוכן

תפיק  תעשרנה, רבת  כי בכחך חסד לה תעשה כן על ואשר למים . ותשוקק וחרבה יבשה

הרב  הגשם  במה? מים . מלא  אלהים פלג  ידי  על ולבהמה לאדם  ופרי-עץ רב-תבואות  עושר

תי דגנם, תכין  ואז מים מלא  הוא  לכן  אלהים . פלג  והוא  מים , לפלג  לכל תכין253ו "המספיק

שימשיך נשבע  הקב"ה כן לתפקידם , יחזרו  שוב אבל  לזמן-מה, שיחדלו שאע"פ דוד בית עם  ברית שיש וכמו
נצח  לדורות ישראל עם בחסדיו 

כך252. על  התחנן  שהאדם אחרי  לטובה, האדם לב מטה הקב"ה של פניו אור 

ת'253. אות
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השם אתה כי  ּתכינה. כן  כי רב, שלמות  שישתלמו בתבואותיה כחה תתן  כי  הארץ, על ְִֵֶָשב

בכח  אלהים לעני  בטובתך תכין וכן  לבריותיך. הדגן  להכין  שתוכל הארץ את הכינות

לעני שלמויות  בטובתך תמציא  אלהים אתה אותה. מרוה שאתה ובגשמים בה, ֵשנטעת

שכתבנו ממה יותר  ומבואר במחסור. ה ')שהוא רביעי, .(פרק

"ÈÓ צידו לעורב מא)"יכין לח, לקיומו (איוב הכרחי שהוא צידו, לעורב הממציא מי

ולהעמדתו.

˙„ÚÂ" אמרו לעמו?המתאוננים שאר יכין  אם  תת? יוכל לחם  כ)"הגם עח, .(תהלים  ¿«¬
" נקראים הסעודה צרכי  ושאר האדם, יחיה הלחם ועל הסעודה עיקר הוא כמו שאר לחם  "

באוכליו. רוח ונחת  בריאות ושלמות, כח להוסיף מעדנים , ומיני  והלפת  והדגים  ֵהבשר

" בפירוש הזה המזמור בפירוש דברנו לבנוןונכבדות "254"יין  חןובפירוש פה 255,"רוח ואין 

זה. על לדבר המקום 

ח'

Â�¯‡· שממציא השלמויות  מיני על ומורים השם, אל הסמוכים בהפעיל הכתובים ֵכל

ולפעול  להעמדתם וחיל כח להם  ולתת עמהם  ולהטיב להשלימם  לברואיו, בחסדו  השם 

לומר  הפושע , על השם שיצוה הרעה על שיזכר אפשר אי כי  לטובה, וכולם  פעולותיהם .

" שורש  בהיות  עצמו, סותר המאמר יהיה כי  זו. או זו לרעה פלוני  את  על כוןהכין "

על  לחבל. משחית  כלי להיות נעשה אם גם  מעשה כל השלמת על יאמר אבל ֵָהשלמות,

[כחוקו] ועשהו חרב לוטש משל "256דרך חרבו נאמר "הכין  או חרבו " בפרק "כונן  וכמבואר ,

י)הקודם שלמות(סעיף בחרב הנפילה זה אין כי בחרב, לנפול פלוני  הכין  נאמר לא אבל .ֵ

הכתובים מאותן  אחד גם  שאין  שבארנו, הכתובים מן  תבין וכן הכל. על תקיש ומזה לאדם ,

אבל  אצלו, שנזכר הדבר באותו להיות שאפשר הגמורה השלמות  על הוראתו ֵבהפעיל

כן ואם  כך. או כך לעשות יכולת  לו יהיה ידיהן  שעל שלמות מיני לו שנתן לבד ֵהכוונה

לו, האפשרי  בשלמות זה דבר הכין שהמכין  להיות  יוכל מסופקת , הוראתו ההפעיל ֵכשנזכר

א  זאת לעשות  נכון שיהיה עד משלמויותיו מקצת רק לו השיג שלא  ומנעואפשר זאת, ו

אמרנו וכבר עוד. לקבלו שאפשר שלמיות תוספות א)ממנו ב (סעיף השם ביד לבדו "כי ה

מאז  מעשיו ושעשה לקבלו, הדבר בחק שאפשר מה כפי למעשיו הגמורה השלמות  ֵלתת 

" כשאומר ולכן  השלמות. אניבתכלית  שם שמים שוםבהכינו בלי  בשלמות שהכינם  ידענו " ֵֵ

" הכתוב וכעדות  בתבונה מחסור, שמים יט)"כונן  ג , פה (משלי זה על הכונה היה שלא אלא 

הכל. על תדין ומזה בארץ, מושלים להיות  להם שנתן ההכנה על רק

.254390-395 עמ' תשס"ג , מהד'

.255(285-291 (עמ' ב, פסקא טז פרשה שלמה", "חכמת על 

ַָחדה 256.
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ט'

ÌÏÂ‡Â או לעצמו שלמות-מה כשהמציא כן , מורים הם  גם  אדם , בני  מעשה על ֵהנזכרים

שאמרנו וכמו זולתו, א)לדבר המציא,(סעיף השלמות מן  כמה מסופקת הוראתו תמיד ֵונשאר

זה  שמטעם האדם , מיד נמנע הדברים מן  לדבר כולו השלמות לתת  כי  הרבה. ואם  מעט  ֵאם 

" הפעל נזכר דבריםכונןלא ועל רשעים אצל מעוטים  במקומות  זולתי האדם , מעשה אצל "

שבארנו וכמו הלעג, צד ועל י)קלים סעיף ד אצל (פרק לסמכו יתכן לא  האמת כפי אבל .

לבבם , יצר על המושלים  הצדיקים ולכן  חמריים. במעשים ולא נפשיים  בדברים  לא האדם ,

" ובחכמה בתורה תבונותהוגים לבם  להדבק 257,"והגות  ולהשלימו מרע, לבבם  טהר למען 

אעפ  הגמורה "באלהים , השלמות  הנה להם . ואשרי האלה, הטובות ההכנות  כל שעושים  ֵי

כמו  ממרומים לזה לעזר יזכו שלהם, את לעשות  כשיזכו אבל בידם . איננו אליו [שישאפו]

" מספר הראשון בבית  נעול שבארנו ג )"גן  חלון ד' עליו (חדר ויאמר ללבבם, השלמות  יקנו ֵואז

לבו " שבארנו"נכון  כמו ה '), סעיף ג מסופק (פרק וישאר מפורש , הזה השלמות  כשאין  אבל .ֵ

" כמו ההפעיל, נזכר לא אז שלמותו, וקנה הרבה עשה הצדיק זה יי'אם  אל לבבכם  "והכינו ֵ

ג )"(שמו ז , "א לצוות  יתכן ולא לעשות . שבכחם מה לבבכםשיעשו האדם .וכוננו ביד זה שאין "

אלהיו " יי' לפני דרכיו הכין  ו)"(דהי "כי  כז, בעניןב ההפעיל כתוב פעמים ארבעה ועוד .

" כמו השלילה, בענין וכן האדם. פעולת  על אל כשמדבר את  נאמנה ולא לבו הכין  לא  ֵדור

ח)"רוחו  עח, ומורה.(תהלים  סורר דור היו כי לבם לשלמות  הכנה שום  עשו שלא  ֵכלומר

„ÂÚÂ" כמוהם . פעמים יכיןשני  הוא וישר בפניו רשע  איש כט)"דרכו 258העז כא, ,(משלי ֵֵ

" מלת  בקצרה. ואפרש מדברינו. מתפרשים  הכתב לפי וגם  הקרי  לפי בלשוןפניו גם עונה "

ההפוכים מגמותיו מקיים והרשע שבה. והשכל והבינה הדעת כחות  הנפש , על גם  הקודש

לב  וישר עצמו. בפני מעיז הוא  ובזה מזה. גדול רשע אין  זולתו, דעת  ושקול דעתו משקול

מדרכי נוטים  שבטבעיהם הלב דרכי  גם  אבל באדם , הנטועה הדעת כפי  שעושה מלבד

" הקרי  וכפי נכון . לבו גם שיהיה עד שלמות  להם וימציא  אותם  יכין פועל יביןהחכמה, " ֵ

החכמה. כפי לתקנם לבו דרכי אל גם יבין והישר השם  בו שנטע הדעת  משחית הרשע  יוצא .

י '

¯˙ÈÂמתבארים כולם האדם  אצל בהפעיל, הזה השרש  בהם שנזכר הרבים  הכתובים 

ולשלמותו  להעמדתו הדברים מן  לדבר הענין שסבב שלמות -מה על כולם  הם  כי ֵֵָמדברינו.

" כמו וכיוצא, המנחה וליפותו את  כה )"ויכינו מג, להתקרב (בראשית הראוי  כפי אותה שסדרו

" המושל. יוםלפני  יום ילקטו אשר על משנה והיה יביאו אשר את ה )"והכינו טז, .(שמות

הבישול  ידי על טעמו מטיבים היו גם בדבש. כצפיחית  טעמו והיה חי, נאכל היה ָהמן 

ד 257. מט , תהלים  ע"פ מליצה

יבין258. קרי :
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" בפירוש  ובארנוהו בתורה שמבואר וכמו השמן , כלשד טעמו והיה חןוהאפיה, על רוח  "

שלמה " מה 259."חכמת היום  באותו יכינו הששי ביום  היורד שהמן אמר ועליו הכנתו וזהו

יהיה  כי  הששי, ביום  הכל יעשו המחרת ליום  לאפות  או לבשל שרוצים  שהחלק שיביאו.

קדש שהוא השבת ליום  והשני  הששי , ליום  האחד החלק יום. יום  ילקטו מאשר משנה

להם שפירש  וכמו מלאכה, בעשיית  "ואסור אשר משה את מחר, ליי ' קדש  שבת  שבתון

בשלו  תבשלו אשר ואת  אפו כג )"תאפו טז , שהוא (שמות  היום, ובשלו היום  אפו כלומר

" ענין יביאו עצמו אשר את להם ."והכינו אחד דרך כולם  כמוהם  ורבים .

ÔÎÂ והכסף והזהב והברזל והאבנים העצים  לקבל בנינים, לבנות שעושים ההכנות

" כולם  על יאמר הבנין, להשלמת  הצריכים  "הכיןוכיוצא או "הכינותי" כמו וכיוצא. והנה "

הכינותי ואבנים ועצים וכו' זהב יי ' לבית הכינותי יד)"(דהי "בעניי כב, וככה א דוגמתן. ורבים

" יאמר זה על גם  אדם  בני צרכי  לכלכל המזון מיני  "הכיןאסיפת ""הכינותי" כמו הכינו , כי 

אחיהם מ)"(דהי "להם  יב, כליםא לידו וממציא  במעשיו לזולתו המסייע וכן  כמוהם. ורבים

ש נאמר לעבודתו הצריכין דברים שאר "הכין"או כמו להם" הכינו הלוים  אחיהם  ב "(דהי "כי 

טו) הדבר לה, שלמות  קצתן שלמות , תוספות על כולם  שהנחת קיים והכלל להם . ֵֵוהדומים

" כמו ותכליתו, המנחה עצמו את  ""ויכינו יביאו , אשר את  ""והכינו וכן  לבו , ""הכין הכין,

לתת"דרכיו  ההכנה אבל שלמותו. משחית  עצמו בדבר שעושה ומה רע , התכלית  ולפעמים .ֵ

שאמרנו וכמו ידו, על שיפעל בכלי  הוא א)השלמות  .(סעיף ֵ

‰ÊÓÂ" מותהמין  כלי הכין יד)"ולו ז, בשלמות ,(תהלים  הכין  אשר וקשתו חרבו ֵכלומר

" ומלת בם. ימות עצמו הרשע וכי  יהיה, עצמו "ולו בעבור כמו בעבורו, כמו אחי" לי אמרי 

יג )"הוא  כ, "(בראשית  לו , הכין  אשר העץ ד)"על ו , בעבור (אסתר והשלימו הכין  אשר העץ ,

מרדכי . עליו 260תלות 

לפעמי¯˘˙" ז)"הכינו נז, בה.(תהלים שילכדו פעמי  בעבור בשלמות , רשת  ֵשעשו

אבותם" בעון מטבח  לבניו כא)"הכינו יד, בניו (ישעיה בעבור מטבחים בית שיכינו כלומר

" כמו אבותם. בעון  שם מושבישיהרגו אכין  ז)"ברחוב כט, הכנה 261.(איוב המזכירים  הם  אלה

למ  אות בכולם  ולכן האמצעיים השלמת  על וכולם ""לרעה, מלת או כי"לו ד נשאר לא  .

" מקרא מרמה אם  תכין לה )"ובטנם  טו, "(איוב שב כאילו ואיןתכיןשנראה מרמה, על "

כמו  מרמה, לעשות הצריכים  אמצעיים שתכין  קצר, מקרא  הוא  אבל למרמה? ֵשלמות

לפעמי" הכינו ז)"רשת  נז, שהם(תהלים ולגנאי הרשעים, מחשבת כפי השיר בדרך שהוא או ,

" דבר שם על נדבר ועתה שלמות. להם ומוסיפים  טובים  הרעים שמעשיהם "מכוןחושבים ֵ

" דבר  ."ּכןועל ֵ

.259307 עמ' כב, פסקא ט "ז, פרשה

הרשע 260. המן  עליו  לתלות הוכן העץ בפועל  אבל 

להם261. להרע  כלומר  הפושעים, את לדון כשופט שם  ישב איוב כי  מפרש  ְַָרבינו 
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ו' פרק

א'
¯·„-ÌL"מכון"" לׁשם-דבר בהוראתו דומה הוא גם  הדבר,"נכון, שלמות על שהוא  , ≈ֵֵ

" ש ׁשם -דבר "נכוןאלא  כמו עצמו, הדבר על נופל לבי" ""נכון הדבר , וׁשם-דבר נכון  וכיוצא . " ֵֵ

על מכון" נח  או עומד בהיותו הדברים מן דבר שקונה השלמות  והוא המקום, על יורה "ֵ

ב  השם  והנה הדבר. מאותו התועלת  נראה לא  אחר, במקום שבהיותו לו; הראוי ה "המקום

המלאכים המרומים גם השמים ובכלל הארץ, ואת השמים את עשה הוא עושה-כל

מעיני ונעלם  ית ', לו הנודע  הסוד כפי לו, הראוי  מקומו דבר לכל ייעד הוא וגם והצבאות.

" ית' כסאו על ונאמר כסאו בשר. הכין בשמים  יט)"יי ' קג, וקדוש(תהלים  מרום  כסאו כלומר

שבארנו וכמו כל, ב')על סעיף חמישי, הזה (פרק  הנורא  המקום  כי לכסאו מכון  השמים  והנה .

השם חפץ מאז כן  וכמו ורוממות, מעלה מקום על משל דרך על וזה כסאו, לשלמות  ֵראוי 

מיוחד "ב  מקום  ביניהם, וכבודו עוזו אותות להראות בירושלים  גם לשכון  כביכול ה

אלהים , בגן משכנו היה הבריאה ובתחלת אליהם . כבודו ויראה אליו ויתפללו שם  ְֵֶָיעבדוהו

שלא  לפניו [גלוי ] היה מאז גם  אמנם  האלהים. אליו נגלה ושם  כפו, יציר לפניו עמד שם 

האדמה  ושיארר הראשון בתבניתו העולם  מקוםיתקיים לו ובחר ממעלתן , אדם  בני וירדו

הר  שזה הקדש, עיר וירושלים שילה משכן כנען, ארץ והיא  שכינתו, להשראת  בארץ

כפי השם  חפץ ובהיות לו. למושב אוה לבדו הזה המקום  למה גלוי ית ' ולפניו ִָהמוריה.

לּכן להיות והגון שלם הזה המקום רק כי ידענו העליונה, שהן262חכמתו אלה, שני על ֵ

יאמר  השכינה, השראת מקום  שהוא התחתון  המקדש  ועל כסאו, מקום  משל בדרך השמים 

" שנאמר.מכוןשם וכמו הקדש בכתבי "

ב'
כסאך ˆ„˜" מכון  טו)"ומשפט פט, עומד (תהלים שכסאך והשלם הנשגב המקום כביכול .

ועל  והטיה, שגיאה מכל למעלה למעלה מרומים  בגבהי  והמשפט , הצדק מקום הוא  ְַָָעליו

" הנבואה במראה הנביא  דמה זה דרך ועל ומשפט. צדק שהיא החכמה אבןזוהר כמראה ִָ

כסא  דמות  כו)"ספיר א, אבן(יחזקאל כמו עבר לכל ניצוצות  [מפיץ] זוהר  בעולמים  שאין 

[לעיל] במאמר שבארנו ממה אלה דברינו ותבין [הנזכר]. ה ')טוב סעיף שני בפירוש(פרק 

הספיר " לבנת  ""כמעשה שמלת שבארנו] [כמו וזהו על מקום, משל זה בענין הנאמר "

" וכן  והרוממות , ממקומו המעלה יי' כבוד יב)"ברוך ג , "(יחזקאל אמר זה דרך ועל מכון,

""כסאו  לזה ודומה כסאך . מכון ומשפט טו)"צדק פט, .(תהלים

ÏÚ ב השם  לשם  שבנה המקדש  על בתפילתו שלמה אמר זה ""דרך ישב ה האמנם  ֻכי 

בניתי . אשר הזה הבית  כי אף יכלכלוך, לא השמים  ושמי השמים הנה הארץ? על אלהים

"בסיס"262. לשון 
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עבדך  יתפלל אשר התפלה אל לשמוע וגו' פתוחות עיניך להיות וגו'. עבדך תפלת אל ופנית

הזה, המקום  אל יתפללו אשר ישראל ועמך עבדך תפילת את ושמעת הזה. המקום אל

וסלחת ושמעת  השמים אל שבתך מקום אל תשמע  כז-ל)"(מל "ואתה ח, אלו א מפסוקים  .

ב  השם  [לכבוד] גבול מקום  חלילה ליחס שאין  תחלה בהעידו דברינו, יושר כי"תראה ה,

" כך אחר יאמר ואיך יכלכלוהו, לא  הגשמיים השמים  ושמי השמים אל גם  תשמע ואתה

השמים אל שבתך משל "מקום דרך על ושם מרומים , גבהי כלול האחרון  בשמים  אבל ?

" באמרו כן אחרי שבאר וכמו כסאו, מכון ומשפט צדק שם  כי באמת, שבתו ואתה מקום 

שבתך  מכון  השמים לט)"תשמע  פעמים(ח, ושלשה בתפילתו, כן אמר פעמים שלשה ועוד .

" וכן באמת. שבתו מכון שהוא מדברינו ומתבאר אל בדברי-הימים , השגיח  שבתו ממכון

הארץ  יושבי  יד)"כל לג , .(תהלים

ג'

"ÈÎ צח כחם  במכוני ואביטה אשקטה אלי ה' אמר וגו'כה ד)" יח, המליצה (ישעיה גם .

שיקום המשפט יום העתיד, על מדברת הנבואה כי מדברינו, מתבארת  הזאת  הסתומה

כל  שתהיה חכמתו בארחות שגזר ולפי צריהם. מיד עמו את  ויושיע  אויביו ויפוצו אלהים

לשופט  הדבר דמה ושלם , נקם יום בוא  עד באוצרותיו חתום  עמו כמוס  האדם  ִָמעשי 

שפרשנו וכמו משפט, לעשות כסאו על עתה ב)היושב סעיף ד "(פרק  לעולםבפירוש  ויי '

כסאו  למשפט  כונן ח)"ישב ט, כסאו.(תהלים מכון ומשפט צדק כי ידוע  והנה אמר 263.

במכוני" ואביטה תבל "אשקטה לדון  בהם, ויעיין  יביט  לפניו הפתוחים  ומשפט צדק כביכול ,

בענין . שם וכמבואר אדם, בני  מעשה על ולשפוט  בצדק

"„ÒÈ ועד עולם תמוט  בל מכוניה, על ה )"ארץ קד, על (תהלים  הבריאה. ענין יספר שם 

תלה  שהרי להעמדתה, הראוי  הכללי  המציאות  מן  במקום והעמידה ארץ שיסד אמר כן

בלימה  על וגם264ארץ ממכונותיה. ועד עולם  תמוט שלא מכוניה, שהיא במקום  ֶָועומדת 

לכת , כוכבי  מכל ומרחקה השמש, מן מרחקה [מה] ית' ליוצרה ידועות המכונות אלה

או  צד מכל וצמצום דיוק בכח  עמידתה ואז מכונותיה. הן  האלה המרחקים שבין  שהמקום

האיתר  שחלק או צד. מכל מושך בה 265בכח  סבותשהיא או להעמדתה, גורם  כי  מיוסדת ,

ליודע-כל. אם כי ידוע  אינו וזה ומכונה. מקומה שזה גורמים  המאמין266אחרות לדעת וגם

" הזה המסלול מקומות קרא השמש , את סובבת ממסלולה "מכוניה שהארץ נוטה שאינה ,

עולם . ימי כל

טו263. פט , תהלים  ע"פ

ז 264. כו , איוב ע"פ

"איתר"265. הנקרא חומר  תוך  נעים הכוכבים כי המדענים  האמינו רבינו  של  בדורו 

הקב"ה 266.
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Ï·‡והן והסער, הרעש בעתות כמו התמוטטות, לפעמים  יש  עצמה הארץ בחלקי 

ב  השם שארר מאז תבל, ליושבי ויוצאי"פורעניות  הראשון האב בחטאת האדמה את ה

" עליו ושאמר הנביאים  זה על שנבאו כמו לעתיד, תחדלנה אלה וגם וגו'חלציו. מלך יי '

תמוט  בל תבל תכון  א)"אף צג , למעלה(תהלים שפרשנו וכמו י , שלישי, שםב)"(פרק ולכן 

" ""תבל אמר  אמר  וכאן השמים .ארץ , מעל אשר המים עד שיש מה כל הכולל  "

ד'

ÌÈ·˙Î�‰Â267" בנבואה אמר בתחתונים, השכינה השראת מקום ותטעמו על תביאמו

יי' פעלת לשבתך מכון נחלתך יז)"בהר טו , ו (שמות  נחלתך ". כאמרֹוהר ישראל, ארץ היא "

ימינו " קנתה זה נד)"הר עח, מקום(תהלים  היא  כי  הארצות , מכל השם  נחלת לבדה שהיא 

" אמרֹו וזהו שכינתו, להשראת  ה'לבדה פעלת לשבתך הארץ "מכון  סדרּת מקדם ומאז .ְִִֶֶַָ

עוזו  בו יראה ה' לשם  מוכן מקדש  בה לך י ׂשימ ּו לשבתך, ושלם  ראוי מכון  להיות ִֵֶָָהזאת 

אלהים , מושב שיהיה למקום הצריכה הגמורה השלמות  כליו ובמעשה זה בבנין  ויש  ֵוכבודו.

ב  השם  פי על ""כי  אמר זה ועל ובפרטיו, בכללו נבנה ידיך ה כוננו אדני טו,"מקדש (שמות 

השלישייז) במאמר זה פסוק מקצת פרשנו וכבר י . סעיף ד הזה א)"(פרק הרביעי ובמאמר

ד) סעיף ד פרטיו.(פרק  בכל הענין  מבואר הדברים  ובהצטרף .

ÔÎÂ" שלמה עולמיםאמר לשבתך מכון  לך זבול בית  בניתי  יג )"(מל "בנה ח, ללשוןא דומה

נטע אבל לשבתו, מכון  היה משה שעשה המשכן שגם לפי  עולמים . וחוסן  שבארנו, התורה

בהר  שלמה שבנה הבית כן לא  אליו. עוד יחזור לא גם  אליו חזר לא  ושוב זה, מכון השם 

הזה. במכון  יהיה בתחתונים כבודו שיראה פעם כל עולמים , לשבתו מכון  הוא  המוריה,

לאיתנו. הזה המכון  שב בבל מגלות ובצאתנו בארץ. אחר מכון על ציוה לא וכשנחרב

הזה  המקום  ישוב בימינו, במהרה וכשיגאלנו אחר. במכון בחר לא שני  פעם וכשנחרב

לזבול  מכון הוא והרי מקומות. ובכמה יחזקאל בנבואת כמפורש ית ', לשבתו מכון להיות 

וכן הזה. במכון יהיה בארץ השם  שכינת ּבהגלֹות עוד ושיבואו שהיו הזמנים  בכל ְִָעולמים 

שני  פעם  ב)"(דהי כתוב ו, .ב

ÔÎÂ" מקדשו מכון יא)"והושלך ח, שהוא (דניאל המוריה, הר על הבנוי  המקדש שהוא

" שיקרא זה זולת קדש מקום ואין  מקדשו. הנקרא "מכוןמכון הזה המקום  שנורא  ולפי .

" שבתו בשם שפרשנומכון  כמו שלמעלה, יב)" סעיף א מרומים ,(פרק  בגבהי  בשמים  שהוא

" "והושלך אמר כמו ישראל " תפארת ארץ משמים א)"השליך ב, המקדש .(איכה  בית  שהוא 

ÔÎÂ" מקראיה ועל ציון הר מכון  כל על יי' וגו'וברא ה )" ד, המכון(ישעיה כל על כלומר

ביום לעין -כל גלוי  שיהיה שם , [שנמצא ] הגדול הכבוד כולו, המקדש  שהוא  ציון, שבהר

הפסוקים267.
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" סיני בהר שהיה כמו ישראל ובלילה, כל לעיני  ההר בראש  אוכלת כאש  יי ' כבוד "ומראה

יז) כד, לבוא.(שמות לעתיד וחופה וכבוד הנגה אור יהיה כן

ÍÎÂ" מכונו על סח)"להעמידו ב, שהוא (עזרא הראוי המקום על הבית להעמיד כלומר

" עליו שאמר הראשון, הבית  עליו שעמד המקום שהוא  עולמיםמכונו, לשבתך א "(מל "מכון

יג ) .ח,

ÍÎÂ" מכונותיו על המזבח  ג )"ויכינו ג , באותו (עזרא הראוי, מקומו על המזבח  את ֶָׁשּבנּו

" בקבלה המזבח מכון שקבלו שלמה, בימי שם  בנוי שהיה בעזרה עליהםהמקום ה' ומיד

יט)"(ע"השכיל  כח, הימים -א דברי .פ

ה '

ÍÎÂלהעמידם כלים  עשרה להם  עשה גדולים, כיורים עשרה במקדש  שלמה כשעשה

" בכתוב ותראה נחושתעליהן. עשר המכונות את  וגו'ויעש  כז)"(מל " ז, כיורות"א ויעש

המכונות לעשר האחת המכונה על אחד כיור וגו' לח)"(מל "נחושת ז, שהיו א [המכונות] .

" לכיורות, בסיסים האחתרק למכונה נחושת אופני ל)"וארבעה ז , רבה (שם מלאכה ועוד .

בדברי כמפורש  אביו דוד לו ושמסר השם, מנביאי לו שנודעו אלו] [כל בכתוב שנזכר

יט)הימים-א  ועל (כח, הכיורים , עליהן לתת  מקומות  להיות  ראויין  היו אלו כל ובאמצעות .

" קראם  כ "מכונותכן  ועוד פעמים", "268ג  מלת  כימכונה נזכר מדבריו ומתבארים  זה. בענין "

ב  השם  בסוד הללו במכונות שנעשה המלאכה כל ""בהיות אמר המרכבה ה, אופן "כמעשה

לג )"(מל  ז, ז א לג )"(רד ל"שדרשו ז, מלכים -א על "ק יחזקאל עליו שראה מה בחכמתו שלמה ראה

לכיורות ."בנבואתו  מכונות היו זה דרך ועל ,

"‰ÁÈ�‰Â מכונתה על יא)"שם  ה , .(זכריה 

„ÂÚÂ" ׁשם זה משרש חבריו תכונה מצאנו הוראת  כפי  הולך הוא  וגם  פעמים , שלש  " ֵ

" כמו החיצוני, ענינו על הנוסף דבר ומעלת  שלמות  על וענינו הדבר. שלמות  הביתעל צורת  ֵֵ

יא)"ותכונתו  מג, זה,(יחזקאל בבנין הכלול השלמות  ותכונתו, החיצוני ּבנינֹו צורת ְִֵָכלומר

" וכן  ית'. לשבתו מכון  תכונתו שהוא עד אבוא ואמצאהו, ידעתי יתן ג )"מי כג , גם(איוב .

" ואומר ממנו, הנסתר חברו על תרעומת  לו שיש  כאדם השכר דרך איפה על ואדע  יתן מי 

שעשה  מה עשה מדוע ונימוקו, טעמו לשמוע עמו, ואדברה ואמצאהו ואלך אמר "הוא, וכן  .

ב  השם  נגד ""איוב והנה וחתםתכונתו ה. זה על שהאריך וכמו ומעשיו, משפטו שלמות על "ֵ

ב  השם  כי נמנע, זה שכל ליצוריו."דבריו וחכמתו הוא  יודע ולא חי  כל מעין מסתתר ִַָה

" חמדה ועוד כלי מכל כבוד לתכונה, קצה ואין זהב, ּבזּו כסף י)"ּבזּו ב, שימצאו (נחום  ֵֶֹֹ

בקונקורדנציה 268. מפורטים 
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והמלאכות הכלים  ויופי העושר לשלמות  קצה ואין זהב, והרבה כסף הרבה ֵבבניניה

חמדה. כלי מכל כבוד בה, שימצאו

ו '
¯‡˘�Â" שם-דבר ""ּכןלבאר שם  להוראת  דומה שהוראתו הדבר "נכון, יושר על שנופל , ֵ

" שם לך. שאומר דרך על ממנו נבדל אבל המעשה, יושר על על נכוןאו שנופל בארנוהו "

" כמו פרטיהן, בכל שלמים כשהן מעשה, שלמות על או דברים  לבישלמות  שהוא נכון " ֵֵ

שלם בהיותו האדם  ללב להיות שאפשר הגמורה השלמות  על שמֹורה בעבור מאד יקר ֵתאר

ב  השם ""עם וכן  הדבר ה. שתראה נכון וכמו לעשות. ראוי  פיו ועל פרטיו, בכל שנכון ענינו "

הזה. השם בהם  שנזכר  שבארנו הכתובים מכל

¯·„-Ì˘Â"עּכן הכלל. שלמות  על לא עליו, שידברו הפרט שלמות  על לבד מורה ד "" ֵֵֵ

כיוצא  וכל כך. נעשה כך יקרה ואם  זה, ומטעם זה מטעם  לעשות  ראוי  כך שיאמר מי  משל

" עליו יאמר ומשיגו, הדבר שלמות  על שחוקר הדבר בזה ""נכון  כמו הדבר , נכון  אמת  "והנה ֵ

טו) יג, דבר-יושר (דברים ואומר השגתו, כפי לבו משפטי  שאומר מי  אבל למעלה. שבארנוהו

" עליו יאמר פרטיו, כל והשלים  דּבר ולא  הדבר לשלמות  דברתהמגיע  מה "ּכן כלומר , ִֵֵֶ

" כמו הזה, הדבר משלמות  פרט ענין  הוא עוד שדברת אוסף לא  דברת  ּכן משה: ויאמר ֵֵ

פניך  כט)"ראות י, "(שמות  אמר ובקצפו בגאותו הוא כי נכונה, דּבר לא פרעה והנה ביום. כי ִֵ

תמות פני כח)"ראותך י, יוכל (שמות  איך או יומת ? ואיך השם  בפקודת עליו בא ומשה .

" שאמר זה בפרט דּבר כן  אבל בעדו? מגן השם אם פנילהמיתו ראות עוד תוסף (שם,"לא ִֵ

אלי .שם) אתה תבוא מעתה כי פניך, ולשחר אליך לבוא  אוסיף שלא מועד בא באמת  כי

" וכן  בה. הולך שאני  השליחות, לשלמות מגיע ענין דברך דוברותוהרי  צלפחד בנות  "ּכן ֵֵ

ז) כז, "(במדבר דוברים. יוסף בני  מטה ה )"ּכן לו, לבד (במדבר במשפט בררו לא ששניהן 269לפי  ֵ

" לומר יתכן לא צדדיו, בכל הדבר שלמות  להודיע  פרטיהן , בכל הנחלות הםמשפטי נכון  ֵ

""דוברים אלא  דוברים, הם הזה.ּכן בפרט  " ֵ

0

שפך 
Â˙Á�‰ לא מתפרדים, שחלקיהן  חמרים על ובין מתדבקים  שחלקיהן הנוזלים  על בין

" השרשים  משני ונבדל ממטבעות . כמו וזהב וכסף אבן  כמו מקשה חומר ו יצק על 270,"שלך ""

המשפט269. מערכת כל  על ולא בלבד, אחד דבר  על  היה הדיון

א)270. ב, (איכה השליך  כמו:
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" עליו שנכתב החומר לתועלתיציקה כי הן לתועלת; אותו יוצק והוא הוא , חשוב ענין "

כולו  פעמים  כונתו, למלאת  הצריך כשיעור שיצוק מדבר והוא מצוה. לדבר או זמני,

לו, הראוי המקום על שיהיה יצק איפה ידקדק וכן מקצת . וישאיר מקצת  יצקו ופעמים 

כל  יוצק פעמים ידוע . למקום ויוצק חשוב, דבר הנצוק במתכויות  שנאמרו היציקות  כמו

שבּכּור  השמן ,271מה על שנאמרו היציקות  וכן  למלאכתו. הצריך כפי מקצתו ופעמים  לדפוס,

" כמו חול, לצורך מוצקתפעמים  ה )"(מל "והיא  ד, "ב הכלים, כל על ד)"(מל "ויצקת ד, או ב .

" כמו קדש , שמןלדבר עליה ו)"ויצקת ב, על "(ויקרא ויצוק השמן פך את  שמואל ויקח 

א)"(שמו"ראשו  י, "א נאמר בדם וכן  המזבח . יסוד אל יצק הדם טו)"ואת  ח, וכן(ויקרא .

כמו  התבשיל, לבשל מים יציקת כמו הצריך, השיעור כפי  בכונה יוצק המים  על כשנאמר

מים" בו יצק ג )"וגם כד, "(יחזקאל כמו השיעור, כפי מצוה לצורך העולה או על א "(מל "ויצקו

לד) "יח, אליהו , ידי על מים  יצק יא)"(מל "אשר ג , זה.ב מכלל יוצא  מקרא  אין  כולם , וכן 

ÔÎÂ" למצוה,השלכה לשון  או לתועלת  מכוין  והמשליך חשובים , חמרים על גם נופל "

" חּכה כמו ּביא ֹור משליכי  ח)"כל יט, "(ישעיה הפרה , שרפת  תוך אל ו)"והשליך יט, ,(במדבר ְַַָ

המזבח " אצל אותה טז)"והשליך א, "(ויקרא מטהו , את  אהרן י)"וישלך ז, אותן(שמות וכן .

כמו  חשוב. ענין  [הוא] בעצמו שהמושלך לא והעונש , החימה לכונת  הוא לגנאי  הכתובים

" האדם  על הכתובים  אחרתכל ארץ אל כז)"וישליכם כט, "(דברים  ארץ , משמים  השליך

ישראל  א)"תפארת ב, "(איכה  ישליכו , בחוצות יט)"כספם ז , אלא (יחזקאל חשוב, הכסף .

" וכן בו. יחפצו לא הצרה כספו ׁשמ ּכֹובד אלילי את  האדם כ)"ישליך ב, חשוב,(ישעיה הכסף . ִֶֶ

" וכן להיתרו. יחזור מעובדיו וכשיתבטל זרה. עבודה טומאת בעבור ימאסוהו וישלך אבל

העם בני  קבר אל עפרה ו)"(מל "את  כג, רד ב שפירש  כמו עובדיהן , לבזות ז "ּבּכונה וכן"ק ל. ְַָָ

קדרון" נחל אל עפרם את  יב)"והשליך כג , "(שם בכלל גם ידוע . למקום בכונה זה "עפר גם

" וכן בענין . שם  כנזכר חשובים  ודברים  מתכויות  מןהזה היורד הנחל אל עפרו את  ואשליך

כא)"ההר  ט, זהב.(דברים  עפרות היה וגם  לו. ידועה לכונה

Ï·‡" ואיןשפיכה לשון  לאיבוד, הולכים ובשפיכתן  חשובים  שאינן דברים על תמיד "

שופך  ואינו שיהיה. מקום  לאיזו ושיריקו עתה, בו שהן המקום  להריק רק מכוין השופך

שפיכה  לשון רוב תמצא ולכן כונה. בלי  המקרה כפי  שיזדמן כמו או כולו אלא ידוע , כשיעור

ש ובהמה, אדם  בעלי -חיים, דם  שפיכת  הנשפך על והדם דם, ולשפך להרוג רק מכוין אינו

הריגת ותמצא  ידוע. מקום על לשפכו הכונה לו ואין  תועלת, בו לו ואין  בעיניו, חשוב אינו

" לשון נאמר ובכולם  במקרא  פעמים  ואחת  ארבעים דמם והגרת  ובהמה "שפיכה אדם ְַַָ

" לשון עליהן  כתוב חשובים , אינם נשפכין  המים וכן שאמרנו. "שפיכה מטעם כמו ושפכת"

ט)"היבשה  ד, "(שמות  כמים. דמם  ג )"שפכו עט, "(תהלים  כמים, תשפכנו הארץ (דברים"על

טז) אבל יב, ארצה. הנשפכים  כמים כולו שישפך צריך ואין לשתיה, שאסור חולין  דם  וזהו

הגדול 271. המיכל הוא כור
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על  לא  אבל לאיבוד, וילך כולו שישפך וצריך אסור, הקרבן  מדם הנשאר קדשים  דם שיירי 

" כתוב זה ועל הׁשּתין  לתוך הולך ומשם  המזבח יסוד על אלא  על הארץ ישפך זבחיך ודם ִִ

תאכל  והבשר אלהיך ה' כז)"מזבח יב, ובשר.(דברים  דם  למזבח כולה העולה כלומר ֵֹ

אעפ  הזבחים , שהן האמורים ,"והשלמים הקטרת  אחר הנשאר הבשר אוכלים  שהבעלים י

על  שתשפכנו רק כמים , ישפך כולו הדם  אלא  ההזאה. אחר הנשאר מדמם לאכול אסורים 

שירי נתינת בענין כי ואם לאבוד. לילך היסוד על אותו יוצק ושהנשאר אלהיך, השם ָמזבח

" בלשון  הלשונות, שתי יתכנו היסוד על להריקו יציקה דם  ושמכוין  המצוה עשיית  בעבור "

" ולשון היסוד, שהוא  ידוע  מקום דבר שפיכה אל משאיר שאינו בעבור נופל, שם  על "

ושיירי כהלכתה המצוה שעשה פלוני כשמזכיר ולכן הנשפכין. כמים לאיבוד ושהולך

" הלשון  יאמר היסוד, על על יציקה השירים  שכיון  ולא  מצוה לעשות שכיון כוונתו לפי "

" משה על שנאמר המלואים, בימי  זה ענין זכרון  מצאנו לאבוד. שילך דבר הדםסוף ואת

המזבח  יסוד אל טו)"יצק ח, "(ויקרא אהרן על למלואים  ובשמיני  יסוד , אל יצק הדם ואת 

ט)"המזבח  ט, "(שם  וכן  שפוך . המרק כ)"ואת ו , אבל (שופטים הקרבן  עם יעלהו שלא  צוהו

בלשון תמיד נאמר בתורה עליו ּכׁשמצוה אבל ממנו. יהנה ולא  לאיבוד כמים כולו ְְֶֶַישפכו

על "שפיכה " שיערנו אלא  התורה, כוונת  עיקר שזוהי  לאיבוד וילך הכל ׁשיערה להורות ,ְֲֶֶ

" השיריים  על שאמר וזהו העולה היסוד, מזבח יסוד אל ישפוך דמה כל יח)"ואת ד, (ויקרא

מקום . בכל וכן 

ÌÏÂ‡Âהראויים האבנים  ועל לזריעה, הראוי העפר שעל מדברינו ְִּתלמֹוד

" לשון  יתכן לא אותם  ּכׁשמערה ורחובות , שוקים בהן  לרצף אלא שפיכה למלאכת-מעשה " ְְְֵֶֶַָ

" לשון"השלכה לשון עליהן  כתוב במקרא  תמצא  לא  ולכן לאיבוד. נשפכים אינן כי ,

"שפיכה " שנאמר המנוגע, בית  עפר וזהו לאיבוד, שהולך עפר על אחת פעם רק ושפכו "

טמא  מקום  אל העפר מא)"את  יד, ולא (ויקרא בהנאה. שאסור תועלת, לשום  אינו כי

שישליכנו  המקום  אבל כונה, בלי  ישפכנו אבל טמא, מקום אין כי  טמא , מקום לו שמייחד

טהרות . בו יגעו לא שמה עליו

„ÂÚÂ" השיר בדרך אחת פעם  חוצותנזכר כל בראש קדש אבני  א)"תשתפכנה ד, .(איכה 

בראש המקומות  בכל שנשפכים  עד בם חפץ אין ועתה היקרים, קדש  לאבני  ישראל המשיל

ועוד  בעיניו. הדבר לקלות  המקום , ועל המדה על מקפיד שאינו השופך כדרך חוצות , כל

ע עיר, על הצרים שיעשו גבוה ממקום שהוא הסוללות , בנין  על ממקום"נזכר עפר שיביאו י

" זה. מקום להגביה סוללה אחר טו)"וישפוך יא, .(דניאל

ÈÙÏÂ" לשון ממנו,שפיכה שכל דבר ולהשאר ידוע  בשיעור לא  כולו, דבר המערה על "

עליהם שירד הענין  להפליג כי החוטאים . ראש  על המתחוללים  והקצף החימה על הושאל

" לשון  תמיד יזכיר ""שפיכה מאד כמו חמתו , כאש  ד)"שפך ב, הבוערת(איכה חמתו כלומר ,

" שיעור. בלי  על ישפך עליהםכאש  חמתי  כב)"שפכתי כב, הזאת(יחזקאל המליצה ותמצא  .
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המליצה  זאת הושאלה לטובה וכן מדברינו. מתפרשים וכולם פעמים, וששה עשרים במקרא

" וכמו הכבוד אנשי  על שיחול הטוב והרוח העליון  החסד הפלגת דויד על בית על ושפכתי 

ותחנונים חן  רוח  ירושלים  יושב י)"ועל יב, בלי(זכריה שניתן הזה החסד רוב על להפליג

" וכן ישראל שיעור. בית על רוחי את  שפכתי  כט "אשר לט, שתחול )(יחזקאל העת על להפליג 

" וכן כולה. האומה על הטובה בניכםרוחו ונבאו בשר כל על רוחי את אשפוך כן אחרי  והיה

רוחי את אשפוך ההמה בימים השפחות  ועל העבדים  על וגם וגו'. א-ב)"ובנותיכם  ג , .(יואל

" בלשון  קורהו הרוח, [ישפיע] והשפחות  העבדים  על שאפילו ההפלגה כי"שפיכה שמרוב .

שרידים ביחידים ורק הקודש , ורוח הנבואה ענין מאד [נדיר] היה הראשונים  שבדורות  לפי

" מלת] [לשימוש  דומה נמצאים. אבל יציקה היו ידוע . ולמקום ידועה למדה שמכוין "ִָ

על  בהפלגה הרוח יורק הימים אחרית  על שמדבר לעיל] [בדברינו שנזכרו מקומות  בשלשה

בהם נזכר מקום , ולאיזו שופך כמה מקפיד ואינו בעיניו חשוב שאין לשופך ודומה בשר, כל

" ""שפיכה לשון אמר שרידים, יחידים  על שמדבר ישעיה בספר אבל משל. בדרך זה וכל כי,

זרעך  על רוחי אצוק וגו' צמא  על מים  ג )"אצוק מד, לשיעור (ישעיה  שמכוין  היוצק כדרך

מלא  שלבו מי וכן  הארץ. על מים לשופך לא  צמא, על מים  ליוצק המשילו ולכן  ולמקום ,

מלבו, צערו להקל אותם [יגיד] מחשבותיו וכל לבו יגון  יגיד צערו ומתוך צרותיו, מרוב צער

" לשון עליו חנה שפיכה השאילו אמרה זה על דבר. בו להשאיר חפץ ואינו שמריק בעבור "

יי'" לפני נפשי  את ואשפוך וכו' אנכי  רוח  קשת טו)"(שמו"אשה א, "א שיחיואמרה מרוב כי 

הנה  עד דברתי טז)"וכעסי "(א, וכן  אדני. פני  נוכח לבך כמים יט)"שפכי  ב, "(איכה  תפלה .

שיחו  ישפוך יי' ולפני  יעטוף כי א)"לעני  קב, בתנ (תהלים  כמוהם  ארבעה ך."ועוד

0

נתך 

‰Ê כמו וההמסה, ההתכה על רק הוראתו אין כי  לפניו, הנזכרים  מכל נבדל השורש 

" כמו לנוזלים, שנעשים  עד ּבּכּור מקשה כסף או זהב כןשמתיכין כור, בתוך כסף כהתוך ְ

בתוכה  כב)"ּתּתכּו כב, הנמצא ".(יחזקאל הכסף את יז)"(דהי "ויתיכו לד, לבד ב זה ואין  . ְֻ

מן סבה ידי על מתפרדים וחלקיו הניתך דבר כל אלא  האש , ידי  על הנתכים  במתכויות 

" יתקרא ""נתך הסבות יקראו ומתפרדים  המשתנים הדברים שאר וכן  החלב "נתיכה . כמו ,

" כאמרֹו מתיך, נקרא הקרום, מן  השומן תקפיאניכשמפריד וכגבינה תתיכני  כחלב "הלא 

י) י, "(איוב לשון  דומה שאינו מדעתו אדם כל ויבין למעלה.נתך . שבארנו הלשונות ליתר "

" בין הבדל שיש  יונה ר' אמר ל יצק ויפה רד "נתך "" ואולם  ז ". אחד "ק ענין  שהן לו שנדמה ל

" שמצא  ארצה לפי  נתך לא  לג )"ומטר ט, "(שמות  עליהם, מים נתך י)"(שמו"עד כא, וזה "ב

ולשפיכה  ליציקה [עכ דומה מקורו "" המטר כי ידוע לך. שאפרש  כמו אלא כן הדבר ואין ל].
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שיסד  טבעית  סבה ידי על ומתמוססים  באויר רבים ובהיותם הארץ, מן  העולים  ֵהאדים

הפלא  והיה לארץ. וירדו הזאת ההתכה ידי  על יכּבדּו מים לטפי ויתהוו העליון, באויר ְְִהשם 

ירדו  לא  כן  ידי ועל באויר הנשארים הרבים  האדים עוד נתכו לא  משה שבתפלת ֵבמצרים 

" זה ומפני  ארצה לארץ, נתך לא ארצה."ומטר  לרדת התמוסס  לא הנשאר המטר כלומר ,

ÈÙÏÂטרם רבים  דורות ומאריך אפים, ארך שהוא אלא  עוזביו, על תמיד וחמתו ה' שאף

" שאמר וכענין רשעים  ראש על ויתחולל חמתו העיר תצא  לי  היתה חמתי ועל אפי  על כי 

פני מעל להסירה הזה היום  ועד אותה בנו אשר היום  למן לא)"הזאת, לב, הרי(ירמיה .

מטה  מרדת  החמה עצירת  המשיל לארץ; נתכה טרם  למעלה החימה עיכב רבים  ֵשדורות 

באויר  העצורים לאדים או למטה, ויזל יותך טרם  זמן  שצריך להתיכו, באש הנתון ֵלדבר

זה] [משל והניח  לארץ. יזלו שיותכו ואחר שאמרנו. וכמו ההתכה סבת בוא  ועד זמן -מה

" כמו התכה, לשון ובחמתו ה' באף העונש  רדת  בירושליםעל חמתי תתך יב,"(דהי "ולא ב

"ז) האלה , עלינו יא)"ותתך ט, "(דניאל תתך , כן ירושלים יושבי על וחמתי  אפי נתך כאשר ָָָ

עליכם יח)"חמתי מה, "(ירמיה לשון נזכר ועוד פעמים . ששה דומיהן  ועוד אחתהתכה , פעם "

" אמר ולמשל. השיר שאגותיבדרך כמים ויתכו תבוא, אנחתי  לחמי לפני  כד)"כי  ג , (איוב

ואשאג  בי, העצורות  השאגות מתכת לבי  בחום האנחה וזאת  אאנח , לאכול כשאשב ֵֵַָכלומר

ויורדים באויר פתאום  הנתכים המים כמו כרגע , ההתכה וזאת לבי. מנהמת רבות שאגות 

" שרש על נדבר ועתה כולו. הענין יתבאר זה ועם ."זרק לארץ.

0

זרק
˘¯Â˘‰" משרש  נבדל נוזליםשלך הזה דברים  על גם שהנחתו האחד, דברים. בשני "

" כל והשני , נוקשים , על "השלכה כמו ולשון  ותחת . ממעל על בו ישתמשו על זריקה " "

" כאמרֹו למעלה, ממטה השמימה הארץ משה ח)"ּוזרקֹו ט, שכל (שמות שלישי] [חילוק וכן  . ְָ

" ולכןזריקה לשון  שונים . מקומות על ויבוא ואילך אילך הנזרק הדבר שיתפשט  הכונה "

" על כן  כבשןכתוב פיח חפנים  ח)"מלא ט, נבדל (שמות ובזה רוח . לכל ויתפשט  שיזרקנו ,

" מלשון  זה "יציקה שורש  ומלשון  והדבר "שפיכה " אחד, מקום על גם בנחת  ששתיהן ,

" וכן  ואילך. אילך שיתפשט  בכח  הוא  העיר הנזרק על וזרוק וגו' אש  גחלי חפניך "ומלא

ב) י, אילך (יחזקאל שיתפזרו העיר על שיזרקם  אלא  אחד, מקום  אל ישליכום שלא  ציוהו

" וכן כולה. העיר על ראשיהםואילך על עפר יב)"ויזרקו ב, על (איוב העפר השליכו שלא 

המתפזר  ראשם  על עפר בידם -בכח שזורקים  המצטערים כדרך שעשו אלא  אחד, מקום 

" וכן  לראשם. להםמעל הזובחים  הקברים פני על ד)"(דהי "ויזרוק לד, שבמרירותב הודיע

ע [פירורי] זרק זרה, עבודה עובדי  שהיו הקבורים, על עד "רוחו בכחו הקברים פני  על ז
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" ענין  יפרש  וזה ואילך. אילך עפרםשנתפזרו את זריקה וישלך בדרך [הפירורים] על הנאמר "

שאמרנו. וכמו

ÈÙÏÂלתת וצריך בכלי , היו חטאת  מדם  לבד המזבח שעל הקרבנות  כל של שההזאות 

מן הדם להריק צריך והיה ואשם , ושלמים עולה ובכללם  ארבע, שהן מתנות שתי מכולן 

ל  [ומתפזר] המזבח  בקרן בכח "הכלי לשון  תמיד זה על נאמר המזבח , צדי ,"זריקה שני

צריך  והוא אחד. מקום  על שהן  בשפיכה ולא  ביציקה ולא שאמרנו, כמו כן יעשה שבזריקה

" כמו שתים , שהן  אחת  הכהנים[מתן ] אהרן בני וזרקו וכו' הדם את  פסוקים"וזרקו א', (ויקרא

יא) נזכר ה , בנחת , אחד במקום היסוד על נותן שהיה הדם  שירי  כן שאין  מה כולם . וכן

" לשון תמיד "יציקה עליהן לשון או ""שפיכה " בשרש שבארנו וכמו חטאת"שפך , דם  וכן  .

לשון בו נאמר לא באצבע , אחד מקום  על הזאה וכל קרנות , ארבע על מתנות ארבע שטעון 

"זריקה " לשון אלא בעז הזאה " ויתבאר """ וכן במקומו. עליו ה זרק לא  נדה יט,"מי  (במדבר

ההזאה יג ) בכח  מתחלקות  והטיפות  בכח -ידו עליו ומזה במים וטובל אזוב לוקח  שהרי 

" זה והרי גופו, על רבים מקומות על ""זריקה ונופלות המשל זה על נאמר ולכן  וזרקתי.

טומאותיכם מכל וטהרתם  טהורים , מים  כה )"עליכם  לו, המים(יחזקאל שיתפשטו לרמוז

ויתבאר  עליו, נדה מי  בזריקת הטמא לטהרת  דוגמא  הוא  ועוד כולה. האומה על הטהורים

" שרש יתבאר כאשר הזה הענין ."נסך גם 

0

נסך 
˙‡¯Â‰" שבארנו נסך השורש  השרשים  מן אחד להוראת  ענין  בשום דומה אינו "

ׁשלעז  שקדמני ממי אחד גם אין ולדעתי הקרוב 272מקודם . בענין ולא  מכונו, על הזה השרש ֶַָ

" שלשון  אומר אני מןנסיכה לו. דבר על הנתון  ענין על ונופל ושררה גדולה לשון הוא  "

דם זריקת או שפיכת  או יציקת על כלל נופל ואינו אלוהי , בענין ולכבדו לפארו הדברים 

שהיו  היין  על אם  כי  מקום  בשום נאמר ולא  המשקים. משאר אחד או שמן  או מים או

התורה  הדבר, וטעם  זרה. לעבודה שנסכו היין על לעג בדרך נזכר או המזבח  על מנסכים

כלומר  לנסך, הוא יחיד בקרבנות והן הצבור בקרבנות  הן  עצמו, בפני הקרב היין הן תודיענו

חלקי שהן  הקרבן, על מלח  או במנחה שמן לנתינת דומה ואינו הכבוד. למלך גדולה לשם 

שמביאין הׂשרים  כדרך ולגדלה, לנסך ובא  עצמו, בפני קרבן  הוא  היין  לבד הקרב, ֵַָָהדבר

" כאמרֹו ולגדולה, לשמחה יין  ואנשים ?לפניהם אלהים המשמח  תירושי  את "החדלתי

יג ) ט, לנסך (שופטים הכהן כשמתחיל העבודה ולאחר התמיד שמקריבין  יום  בכל ולכן  .

ללועזית 272. שיתרגם  מי 
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אלהי לה' להלל בשיר, הלוים  ז התחילו שאמרו וכמו א)ל"ישראל. לה , שאין"(ברכות מנין 

שנאמר  היין על אלא  שירה "אומרים התורה ולשון  וכו'. תעשה " ההין  רביעית לנסך ויין

תקריב  ויין  לה', ניחוח ריח תקריב ההין שלשית לנסך ויין האחד, לכבש  לזבח או העולה על

ליי' ניחוח  ריח אשה ההין , חצי י)"לנסך ז , ה , פסוקים טו  האלה (במדבר הכתובים מלשון

" מלת  יין  אצל פעם כל "לנסך שזוכר ומלת  לגדולה תקריב " מיוחד ענין הנסך כי להורות  "

בתנ  נזכרו זה ובלשון מ "ולכבוד. ""ך לשון פעמים  ו נסך ב למזבח נסכים"" הקרב היין על "

ג  ותראה ומנחה. ושלמים עולה וצבור, יחיד קרבן כל בעבור "אחר לבדו הנסך פירט כי  כ

" אמר כן על לגדולה. מיוחד תנסכו שהוא  לא ונסך ומנחה ועולה זרה קטרת  עליו תעלו לא 

ט)"עליו  ל, מים(שמות גם  באיסור לכלול יין  פרט  ולא  שאמרנו, מטעם  לבדו הנסך זכר .

שנאמר  דוד אצל המים על עוד מצאנוה וכן הסוכות. בחג המים נסוך כמו לנסך, כשהן 

ליי'" אותם טז)"(שמו"ויסך כג , הימים-בב ובדברי  יח). "(יא, זה על ליי'כתוב אותם ."וינסך

זה. על ולשבחו להללו השם, לכבוד הכלי מן שהריקן  273כלומר

0

אפלה חשך. נגה. אור.

‡Ï ז המחברים בספרי ""מצאתי שם  בין  עצמי  הבדל שקדמוני  "אור ל לשם-דבר ,"נגה "

רד  ז "כי  ""ק בספר אמר "השרשיםל ששם זה נגה " ואין  זהר, לשון ענינם גזרותיו וכל "

" כמו אחד, בפסוק שניהם גם  זה? ופעמים זה נזכר פעמים למה כי תאיר מספיק, אתה כי

חשכי יגיה אלהי יי ' כט)"נרי, יח, נפרש(תהלים רק בשאלות נאריך שלא אלא וכיוצא, ַ

" שורש על ונדבר דעתם את ."אור בקצרה 

אור

ÔÂ¯˙Ù ה ליצוריםהשרש להאיר בראשית  במעשה נברא  יקר עצם הוא  והאור ידוע, זה

ּכלים שהן  השמים, במאורות שיתקבל אחר זולת [הּואר] לא  והארץ שונים , דרכים  ִֵָעל

ידיהן שעל השמים , ברקיע וכוכבים מאורות  שנתלו הרביעי  ביום היה וזה הארץ על להאיר

השם בדבר היה הראשונים , הבריאה ימי בשלשת  בארץ שהאיר האור אבל לנו. אור יהי 

ושאר  הירח  כן לא וראשונה. בעצם  האור מקבל מא ֹור לבדו השמש והנה פלא. דרך ָעל

אעפ  ולכן לכל. ומאירים  וחוזרים השמש  מן  אור מקבלים הם  כי לכת , כלל "כוכבי  שבדרך י 

" כמו בארץ, מאירים ושהם  אור, בעלי שהן כולם  על החמה יאמר כאור הלבנה אור "והיה

כו) ל, "(ישעיה  אורם, יהלו לא  י)"וכוכבים יג, "(ישעיה  כמו הנר זריחת  על יאמר וכן  קול .

ר 273. שיטת מכובד לפי  שר  והוא ד) ה, (מיכה "נסי "" מלת שורש כך ְִבינו 
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נר  ואור י)"רחים כה , "(ירמיה  שנכתב מקום כל הזה; השרש גזרות כל וכן  איננו אור , סתם "

" כמו לכת, וכוכבי  הירח מקבלים וממנו האור בעל לבדו הוא כי  השמש, על אם  ויקרא כי

יום לאור ה )"אלהים  א, "(בראשית אור , יוצא יא)"ותעלומה כח, "(איוב כי, אור אראה אם

הולך  יקר וירח כו)"יהל לא, "(איוב אור , כסה כפים לב)"על לו, כשנכתב (איוב אבל כולם. וכן

" שרש  של מלשונות אחד או הפעול, אליו נסמך השמש זולת מאור ""נגד על כמו והיה ,

הלבנה  כו)"אור ל, "(ישעיה אור , כוכבי כל ג )"הללוהו  קמח, "(תהלים לפניו זכר שמשוכבר

""וירח  עליהם. נגה א)"אור ט, לא (ישעיה  כי פה, בזה נאריך ולא כולם . וכן  שיתבאר, וכמו

" שמלת  רק להודיע שאר אור באנו על הושאל וממנו השמש על הוא וראשונה בעצם  "

וחוזר  זולתו, מעצם אור מקבל רק עצמו מאור מאיר שאינו דבר כל ואולם  מזהירים. דברים 

" בשם יקרא לנו, פה."נגה ומאיר לבאר רוצים שאנו מה והוא  ,

נגה

Â�¯·„Ó" שם  כי מקבל נגה יוצא שאינו לפי השמש , על יאמרו לא  בניניו גזרות וכל "

אור  ידי  על לנו המאירים  הכוכבים ועל הירח  על יאמרו כולם אבל זולתו, מכוכב אורו

" מלת פתרון  עצמו זה כי  השמש . מן  ועל נגה שמקבלים הזה " השרש  לשונות כל יסובבו זה

" כמו הקדש, לך בכתבי יאיר לא הירח ולנגה יומם  לאור השמש עוד לך יהיה (ישעיה "לא

יט) לך ס, יאיר לא  השמש, מן  שמקבל באורו המאיר לנגה, הנה עד לך שהיה הירח כלומר

" וכן לו עוד. מידו קרנים  תהיה כאור ד)"ונגה ג, המקרא (חבקוק מפרשי  על פירושו שהוקשה

באחרית"ז  השם שיעשה הגדולות  הנפלאות על כולה הנבואה כי מדברנו. יפה ומתבאר ל

" שאמר ישעיה בנבואת  מפורשת  מהן  ואחת החמה הימים, כאור הלבנה אור שאיןוהיה "

בעולם השמש  כמו מעצמו, הירח  אור אז שיהיה ענינו אבל באור, שוין שניהן  שיהיו ענינו

" חבקוק שאמר וזוהי מזולתו. אורו מקבל שאינו תהיה הזה כאור יהיה ונגה ההם  שבימים  "

" דברינו ופירש החמה. שהוא כאור הלבנה שהוא  לו הנגה מידו יהיו קרנים  אורו שקרני "

" וכן ההוא. זמן  עד כמו השמש מיד לא  לו, נגהםמידו אספו י)"וכוכבים ב, פעם(יואל ועוד .

טו) ד, "(שם  קדרו ולכן  וירח  "שמש  וכן  הגדולים . המאורות  שתי  שהן  זבולה," עמד ירח שמש

חניתך  ברק לנגה יהלכו, חצי יא)"לאור ג, "(חבקוק "אור מלת ומלת שמש, על ׁשם "נגה " ִֶָ

" וכן הירח. אורו על יגיה לא וירח בצאתו השמש י)"חשך יג , .(ישעיה 

ÔÎÂ" בלשון  יקרא  לנו ומאיר חוזר הדבר ואותו אחר, בדבר מאיר שהשמש  ."נגה ביום

ביום כמו ושבירתן , קרניו מכפילת  אלא ישר, בקו השמש מקרני לנו האור שאין  ולפי

שאיננו  בואו ואחרי  השמש צאת קודם  השחר אור וכן  העננים , דרך מאיר שהשמש המעונן ,

" יקרא  לא  העננים  מתוך לנו מאיר רק האופק, "אור על אלא  סתם, בקר " כלומר "אור , ִֵָ

נגה  ענן כולם הענן, שבתוך הקשת מתוך המאיר האור וכן  החמה. נץ טרם  בבקר המאיר

" נקרא  כן  על אשלהם, וגחלי  ברד עברו, עביו נגדו יג )"מנגה יח, "(תהלים מלת שםנגדו . "

" שלפניו בפסוק שנזכר חשך סתרו על חשך יב)"ישת הרקיע(יח, שצד  נוהג  הדבר כן כי 
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" קרא  המזהירים  העננים  האלה. הברקים יצאו משם החשוך, צד נגד שהוא ."נגה המאיר

" מארץ וכן  דשא  ממטר מנגה עבות , לא בקר שמש , יזרח  בקר ד)"(שמו"וכאור כג, ענינו ב

זריחת אחריו שאין  בקר כאור לא שמש . יזרח שאחריו בקר, אור כאותו דומה שמלכותו

ניצוצי נגד רק שהאור הענן לאור רואה שאז הגשם , ביום או המעונן ביום כמו השמש,

" שפירש  וזהו שבעננים. עבותהשמש לא  ממטר "בקר עבות  או המעונן יום אינו מעתה הן .

מארץ. דשא  המצמיחים  לעולם  בצאתם

ÔÎÂ" שם ואעפ נגה כל ענינו. זה במקרא] [שנזכר ומראות"" משל, דרך מדבר שהוא י 

הודיע סוף סוף באלה, לדבר ושאין מופשטי-החמר, נעלים  בענינים  ב]הן [שמדובר ֲִַאלהים

" היה מתלקחת  אש  בו שראה הענן סביב כי לו ד)"נגה א, מאירה (יחזקאל שהיא  כלומר ,

" גם  נאמר ולהיפך, ביניהם. ומאירים  וחוזרים אורה, [במובדלים] רשעיםתמיד אור גם 

אשו  שביב יגה ולא  ה )"ידעך, יח, נגה.(איוב מסבב אינו נדעך האור שבהיות

ÔÎÂ274" אור נגה דרכיך כה )"על כב, על (איוב והמגיה האלוהי האור לנוגה שיזכה ירמז

" לו דומה בלבותם. הישרים  הצדיקים חשכידרכי  יגיה אלהי  יי ' נרי, תאיר אתה (תהלים"כי ַ

כט) "יח, כאמרֹו הנשמה, שהוא  נרי  שהאירות הוא  אתה אדםכלומר נשמת אלהים  "נר

כז) כ, היצר (משלי גם  העליונים, כמו אור לראות  תוכל לא בחשך בגוף סגורה ובהיותה .

" והנה אורה. יכבו והצרות  חשכיוהמנהגים  יגיה אלהי ממרומים ."יי' דעת  רוח עליו בתתו ,

" עליהםואמר נגּה אור צלמות  בארץ יושבי  גדול, אור ראו בחשך ההולכים  (ישעיה "העם  ַָ

א) "ט, אמר הלילה כמו בחשך ההולכים נגד בארץ ראו . יושבי ונגד השמש , אור [משמע] "

" אמר שיתבאר, וכמו נגה בו שאין האפלה כמו שהוא עליהםצלמות נגּה לילה "אור כמו , ַָ

וכוכבים . ירח  מנגה המואר

¯˙ÈÂ בעז יתבארו ""הכתובים ׁשמֹות על בדברנו ו חשך ה ונחל"אפלה "" חשך . שם  לפרש ֵ

ואפלה.

אפלה חשך.

"Í˘Á" תמיד הוא  כי להודיע  הוא  בה שנחדש ומה לכל. ידוע  ענינה הזאת  המלה

" שם ""אור לעומת  בראשית. במעשה הנזכרים וחשך אור כמו אור , ולא  ב)"חשך ג, ,(איכה

לי" אור יי' בחשך אשב ח)"כי ז , "(מיכה  שם כי אמרנו בכך והטעם כולם . לבד אור וכן  "

" כתוב זה ועל חשך, נמצא שמש אור בו שאין  ובזמן השמש, לילה על קרא "ולחשך

ה ) א, ואעפ (בראשית אור. אז שאין  האדם"לפי שם שיושב המקום  שיואר או הירח , שיאיר י

" נקרא שמש  אור שאין  ההוא הזמן רבים, ""חשך בנרות שם  במקרא ואין  לעמתחשך . "ֻ

" נקרא  הנגה זמן [שעבר] אחר מזה. זה הפוכים  אינן  כי  נגה, ו חשך מלת בעבור לילה "" "

הגליון274. בצד כתובה זו פסקא רבינו, של מאוחרת תוספת הבאנו כאן 
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" והכוכבים  והירח  השמש בבריאת שאמר וזהו השמש אור ובלילה העדר ביום  ולמשול

החושך  ובין  האור בין יח)"ולהבדיל א, בין(שם  יבדילו ואיך מאירים , שניהם הלא  ותשאל .

" יקרא בנגהם  וכוכבים  הירח ממשלת  זמן גם כי האמת אלא וחשך? ובעבור חשך אור " ִֵָ

שאמרנו  וכמו השמש  מן אורה שמקבלת  נגה, רק מהם  המגיע  והאור השמש , אור שאין 

" מלת  ."נגה בביאור

‰ÊÂ" מלת בין מבדיל עצמו "חשך הדבר למלת השמש"אפלה " שאין אלא  אינו חשך .

או  הירח, נגה בחסרון והכוכבים  ירח, ההוא  בזמן  יגהו אבל הלילה זמן  והוא מאיר עצמו

" הלילה זמן ויקרא הנר. לאור בו ונראה מעונן  שהרקיע ההוא "חשך בלילה שבעת לפי ,

נגהו. מכסים כשעבים  או חסר שהירח בזמן  אפשרי החשך

¯Ó‡=] על דיו כתמי  כמה נשפכו כי רבינו דברי בצילום  לפענח קשה היה כאן  העורך.

ב  רבנו לדברי חופפים הדברים  שרוב וכיון  אלו. בׁשּורֹות מלים  חן"כמה פסקא "רוח יז  (פרשה

(314 עמ' שם בנדפס כאן]ד, רבנו דברי  יובנו ובכך להלן , משם  העתקנו

Ú„" מלת בין  הבדל יש  "חשך כי למלת ""אפלה " מ אפלה . הרבה קשה הלילה "" כי  חשך.

" "חשך נקרא מלת  אל סמוכה ולכן בצהרים, גם שהיא אפלה כן ואין וכו' כמו עורון" "

באלה " העור ימשש  כאשר בצהרים ממשש  כט)"והיית  כח, לע ּור.(דברים מועיל האור אין כי ,ְִֵ

" שמלת החשך אופל ולפי  על הנביאים בדברי הושאלה האור, תועלת  מניעת  על מורה "

" כמו אופל ההחלטי, יקחהו ההוא ו)"הלילה ג , שהן(איוב הלילות  ליתר תדמה שלא כלומר

" וכן  אופל. תקרהו אלא  והנר, הירח ויועיל באפלותחשך לנגוהות חשך, והנה לאור נקוה

ט)"נהלך  נט, "(ישעיה  ואמר סמך ולכן  וכו'. נגששה.וכו' עינים  וכאין  קיר, כעורים ְִִֵנגששה

כנשף  בצהרים י)"ּכׁשלנּו נט, עינים ,(שם לחסרי  או לעורים  דמינו באפלה בהיותנו כלומר ְְִִַָ

" כתוב וכן  בנשף. כמו בצהרים  כשלנו כן  ועל והנוגה, האור להם  יועיל יוםשלא חשך הלא

לו  נגה ולא ואופל אור, ולא כ)"יי' ה, נגה.(עמוס אל ואופל אור, אל חשך שסמכו תראה .

ונר  נוגה שיועילו לילה חשכת כמו חשך היה שלא במצרים , החשך במכת קרה זה וכענין 

אפלה  כתבנית  תבניתה היתה אלא  [עכ להאיר, """ בספר  שם חןל ]."רוח 

ÌÈ¯„Á‰Â אפלה דמות  חדׁש השם  כי אחיו, את איש  ראו לא והמצריים  נרות, ִֵמלאו

" בספר שבארנו וכמו העור עיני  שעל תבלול כדמות  פלא, דרך על המצרים עיני חכמתנגד ִֵ

ד)"שלמה  יז, "(פרשה תחלה אמר זה ועל מצרים. ארץ על חשך כא)"ויהי י, זה (שמות שאין ִִ

" אלא  שמש , אור העדר שהוא טבעי חשך חשך גםיהי  עיניהם  שהחשיך מחודשת  הויה "

" המשורר שפירש  וכמו האור, ויחשיך בזמן  חשך כח)"שלח  קה, על (תהלים כן  יאמר ולא  .ֵֵָ

שלאחריו  בכתוב ופירש  שחזר וזהו להם . והחשיך זעם מאוצר חשך שלח אלא  האור, העדר

מצרים" ארץ בכל אפלה חשך כב)"ויהי י, שמש(שמות להם  הועילו לא  זה בחשך כלומר

" שחתם וזהו ביום, גם ׁשׁשמׁש אפלה של חשך היה כי ונרות , היה וירח ישראל בני  ולכל ִֵֶ

במושבותם כג )"אור י, "(שמות  שם  ישראל "אור כי הוכו שלא  שלפי שבארנו. כמו השמש על
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" וכנוי כדרכם. השמש אור ראו הזאת, המצערת המצריים ,במושבותםבאפלה על שב "

נפלא, פירוש  באמת  והוא  לישראל. אור היה באפלה המצריים  שישבו מושבות שבאותן 

הנ  בזה."ובספר  לדבר הרחבנו ל

ÔÈ·˙Â" הכתובים  יזכרו לא "אפלה כי  לעמת  שני"אור " על שירמוז במקום  אלא  , ֻ

הזה  הענין וכן השגתי. לא  מעט  ואפילו רב, לעושר קויתי  כאומר משל דרך על הקצוות .

" השגנו כשיאמרו לא חשך ואפילו שמש, לאור אילו "קוינו כי אפלה. שהשיגו יאמרו אז ,

אמר  זה על תקוה. אין באפלה שהן ולפי הנר. לאור או הירח בנגה רואים  יהיה חשך השיגו

אופל " ויבא  לאור ואיחלה רע , ויבא  קויתי  טוב כו)"כי  ל, "(איוב להיפך, וכן בחשך . וזרח

כצהרים  ואפלת י)"אורך נח, "(ישעיה  שיאמר כמו וכן  כל . על וקויתי ואיננו, לזהב קויתי ְְֵַָ

השגתי לא אותו וגם  נחשת  להשיג ""פנים  יאמר כן  חשך,. והנה השמש באור לראות  קויתי 

לא  יועיל שלא אפלה היה כי איננו, זה וגם בחשך המאיר בנגה לראות  פנים  כל על וקויתי

נגה  ולא כמו "אור כולם, מצאנום וכן  נגה. לעמת ואפלה חשך, לעמת  אור לשיזכירו צריך .ֻֻ

לו " נגה ולא ואפל אור, ולא  חשך ההוא  יום  כ)"הלא ה, "(עמוס חשך,, והנה לאור נקוה

נהלך  באפלות  ט)"לנגוהות נט, .(ישעיה 

ÏÏ˜˘ÎÂ" אמר אמו. בו שהרתה הלילה את אפל איוב יקחהו ההוא ו)"הלילה ג, (איוב

לילה  כי  הנרות. וכן אותן , יגיהו וככבים וירח  חשך, שהן  לילות  לשאר ישוה שלא  כלומר

" אמר ולפניו האור. בוא  יועיל שלא  יהיה אפל חשך זה יהי ההוא  ד)"היום  כשאר (ג , לא 

" אור. שהן  בה ימים  ונפלו ידחו יב)"באפלה כג , כשידחו (ירמיה באפלה, האור יועיל שלא  לפי 

" עוזר. ואין  יפלו והחשך בה הענן כ)"ויהי יד, "(שמות בה החשך נאמר ׁשב "" כי  הידיעה, ָא

נגה  לא  כן  ידי ועל אפלה. שהיה למעלה, שאמרנו כמו המצרים בו שהוכו החשך על

] בבאורנו שבארנו כמו הולכים , הם איפה ראו ולא אור, ההוא  בלילה חן"למצרים  ]"רוח

" שלמה לספר י "חכמת  ד "(פרשה  יא שאלה  אחרי 349)"ט, עמ' בנס, כי דע רז ה  אמרו וכן ל ".

" שנאמר במקרא , הוא  היםומפורש את  עליו ויבא המצרים ובין ביניכם מאפל ֵוישם 

ז)"ויכסהו  כד, "(יהושע אופל . כמו ותופע  סדרים ולא צלמות  אופל, כמו עיפתה (איוב "ארץ

כב) "י, השיר בדרך וצלמותאמר חשך ארץ כא)"אל י, צלמות(איוב ארץ חשכת  כי והודיע 

ההיא, בארץ וזריחה זוהר שנקרא  מה כי  ענינה, לצייר לנו אפשר שאי מאד, רבה שם  לילך

" שאמר וזהו שלה, חלק] [איום מה תבין  ומזה לאפל. דומה כמו הוא עיפתה אשר ארץ

אופל."אופל  כמו היא התופעה וכשתופע  חשכתה, לשער ואין  סדרים , ולא צלמות  היא  כי  ,

˙ÂÈ‰·Âבפירוש שפירשנו כמו אור, יראה שלא  בחשך לעומד דומה בגוף, האדם נשמת 

חשכי" יגיה כט)"ויי ' יח, העזר (תהלים  עליו ותחול יצרו ממכשולי לבו לטהר וכשיזכה .

לרוח  שזכה החכם  גם  ולכן כלילה. המגיה נגה לאור הזאת ההארה דומה לו, להאיר ָהאלוהי 

בו  שיכניע למוסר עוד צריך בטוב, ובוחר ברע ומואס  בשמחה אלהיו את  ועובד אלהים

" יאמר ואל יצרו, ושמחתיאת  חכמתי  נגד תקומה לו ואין  יצרי, לי  יעשה זה "מה כל כי .
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הזה, הנגה לכסות עננים כמו וצרה יגון יעלו לפעמים  אך בלבו, מגיה שהאור זמן כל נכון 

אלהים יראת למוסר אז צריך ולכן  שעה. לפי  עליו הגובר יצרו  בחטאת  שיכשל נקל ואז

ותחשך  נגהו מכסים  עבים שלפעמים בלילה, הירח לנגה שיקרה כמו ברוחו, למשול ופחדו

זה  ועל הכל. ובוקע  חזק אורו כי גמור, חשך אין  ענן ביום  שגם  השמש אור כן ואין  הארץ.

" יושר אמר במעגלי הדרכתיך הורתיך, חכמה יא)"בדרך ד , הלב,(משלי וישר החכם  עם  ידבר .

" וציוהו טוב, לעשות ושמח  דרכיו על אלהים אור כישנגה נצרה ּתרף, אל במוסר החזק ְֲִֵֶֶֶַַָָ

חייך  יג )"היא ד, "(משלי הטעם  ואמר במוסר. גם  מהחזיק בעיניו יקל שאל וארח כלומר

נגה, כאור היוםצדיקים נכון עד ואור יח)"הולך ד, כי(משלי ויאמר נפלאה. מליצה וזוהי

האלוהי האור כן  לילה, בחשך המגיה הירח  נגה לאור דומה צדיקים, ארח  על הזורח  האור

שהוא  היום, נכון עד ואור ההולך לאותו דומה? הוא ירח  אור ולאיזה הצדיק. חשכת  ֵיגיה

עליו  האלוהי  האור שזרח  אחרי  הצדיק וכן הבקר. אור עד מגיה שהירח ואילך החדש  מחצי 

אור  כמו בהיר אור יראה מעליו נשמתו ובהפרד מותו. יום  עד טובים  בדרך תמיד בו ילך

גמור. חשך הוא  הירח  שבהשקע  החדש , ימי בתחלת המגיה נגה לאור ידמה לא אבל היום ,

רשע ויהיה בטוב וימאס  וישוב אפשר אלהים , לרוח בצדקתו הזוכה גם  תאמר שמא  כי

לפי כי אפשר הירח, לנגה דומה הצדיק שאור לפי  מקום ומכל כן. לחשוב חלילה גמור?

וכמו  יכסנו שהענן  הירח  לנגה שיקרה כמו נגהה, ויכסו והיגון הצרה ענני  בעלֹות ֲַשעה

" ולכן ּתרף שאמרנו, אל  במוסר  ."החזק ֲֵֶֶַ

È¯Á‡ אבל אור, שיגה אפשר חשך בעת כי החשך, כמו איננו הרשעים שדרך אמר כן 

דרכו  שהשחית  הרשע וכן לו. מועילים וכוכבים  ירח  נגה ולא  שמש אור שאין לאפלה דומה

ובצדק  באמת ותמאס  אור, שתראה לה אין  [ואפשרות ] אפלה נפשו בטוב, ומואס 

" אמר זה ועל לעולם. ממכשוליו ינצל ולא באפלה אור יועיל לא כי לה, דרך שמשמיעים 

יכשלו  במה ידעו לא  כאפלה, יט)"רשעים  ד, חסרון(משלי שלעמת  שהנחנו הכלל כפי ֻוזה

אורו  יחשך לפעמים  ואם  נגה. אור לו יאיר אבל בחשך הצדיק כי  ותבין אפלה. יזכיר הנגה

דומה  עוד. מהכשל בעתיד וישתמר נכשל, במה יבין אורו נגה כשישוב ההיא , בעת ויכשל

אבל  בעתיד. ממנו וישתמר נגף במה יראה נר כשמביאים  רגלו, ונוגף בחשך שהולך ִָלמי 

היום אור גם לו יועיל שלא  רגלו, ונוגף באפלה ההולך לעור דומה באפלה, שהולך ְִֵהרשע 

לראות אור לו ואין בעונותיו תמיד נכשל הרשע וכן ממנו. להשתמר כדי  נגף במה ִָלראות 

" שאמר וזהו עוד. בעתיד להשתמר יכשלו המכשול במה ידעו לא  כאפלה רשעים "דרך

יט) ד, אור (משלי גם  חסרון שלעומת שהנחנו, הכלל פי על והולך מדברינו מתבאר והכתוב .

כולו. הענין והתבאר אפלה, [ׁשם ] יניחו ֵנגה,

˘¯Ù‡Â" התלמוד לשון  מ עוד דידן  לילי ?"ותנא תני לא ע"ט ג פרושו.א)"(פסחים  והכי  ,

פ  ליום  אור המפלת  כמו ניחא , אור דתני אחריני תנאי  והני יכול "בשלמא  נאכל 275א . יהא

קרבנות 275. לענין וכן
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בין זמני כל שבו הכוכבים , לצאת  השקיעה שבין זמן  היינו דאור ומשום שלישי  ליום אור

שאמרו  כמו להרחיק צריך איסור בדברי  ולכן עליהן . לעמוד אפשר אי קצתן שעל השמשות 

ליה  שרינן לא בכרת , שהוא נותר לענין נמי  והכי  בשבת , מלאכה עשיית אסור לענין 

השמשות . בין  שהוא האור, בזמן מפסיק אלא  הכוכבים צאת עד השני יום כל למיכליה

ומקדש , קדש לגבי כרת  אסור בו שיש  המפלת  וכן לשלישי. אור נאכל יהא  יכול תני  ושפיר

וכל  דרבנן  חמץ בבדיקת דמיירי  דידן  הכא  לבר שלאחריו, ליום  האור זמן  קצת ַחשבינן

הלילה  וכל לבדיקה, יפה הנר שאור משום אלא בלילה, הבדיקה זמן  הקדימו לא עצמו

וא  ""זמנה. איהו תנא  טעמא מאי  "אור כ ליתני י"ליליא " אור סוף דסוף סמוך ", ומשמעו ד

והר  לילה. שהוא הכוכבים, ז "לצאת  לאור?"ן  חשך ישים  מעליא  לישנא משום וכי תמה ל

דא  בעיני , קשה וזה האור. בעוד חלילה קודם להיות  ראויה הבדיקה שבאמת  כ "ומתרץ

מלת כדברינו ועיקר נקט? מעליא לישנא  לשנויי לו ומה הכא, תלמודא משני לא  אמאי 

לאור.אור " חשך ׂשם  ואינו לילה, הוי  הכוכבים לצאת  וקרוב הכוכבים  צאת  עד הזמן על "ָ

הלילה  כל זמנה שבהיות הלילה, בתחלת לבדוק שצריך לאשמועינן  [דילמא ] לי  דקשיא אלא

בענין שאמרו כמו כלל, בלילה יבדוק ולא חוטפתו ושינה וישתה ויאכל שהות  לי יש  יאמר

ברכות בריש שמע  עקריאת  וכמ ב)"(ד וכו'". בבתיהם  מצוים  אדם שבני  בשעה בגמרא ש 

ארבסר  דנגהי  דתליסר באורתא  בעידניה לפתח לא  מרבנן  צורבא האי  הלכך אביי אמר

ממצוה לאימנועי ואתי  שמעתיה ליה משכא עדלמא ד .א)"(פסחים

ÌÂ˘ÓÂלי אור תני  י"הכי ליל תני  ומאי הלילה. תחלת  שהוא  וכמ "ד הלילה כל ש"ד

" למתני ליה דהוי  לומר וכו' בבתיהם  מצויים  אדם  שבני בשעה ארבעה מגמרא  ליל מתחלת 

"עשר  תני ואמאי  לילה, של מלשונות  וכיוצא לצאתאור " השקיעה שבין  זמן שכולל "

ואין גמורה בדיקה זמן ואינו גמור יום  ותחלתו מעליא.הכוכבים , לישנא משום אלא זה

" ששנה מה לה הנר וסמך השקיעה,"לאור לאחר הזמן  תחלת על אור לפרש נטעה שלא ,

י לליל הסמוך אור אלא היטב. מועיל הנר אור ואין  גדול החמה אור אור "שעדיין  שאז ד,

" בתוספתא שפירשו וזהו טוב, לא הנר בודקו ואין החמץ את  בודקין עשר לארבעה אור

הנר  לאור אלא  הלבנה, לאור ולא  החמה אחר "לאור מיד אינו ששנינו זה אור כלומר ,

הנר. לאור אלא הלבנה לאור ולא  החמה לאור לא בודק שאין החמה, 276שקיעת

0 0 0

זה 276. בחיבור  רבינו מדברי  מצאנו כאן  עד



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



169הקדמה 

ות  המד ר ספ

הקדמה
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,ézlìô àì Céðô äàø277 ÀÉÈÇÄÉÄÈÀÄ

ézøæâð ézøîà ,éaìa zî÷ø àì ãò278: ÇÉËÇÀÀÀÄÄÈÇÀÄÄÀÈÀÄ

,äéøeL÷a äìkë éãâðì úáöð zàå279 ÀÇÄÆÆÀÆÀÄÇÇÈÀÄÆÈ
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,Céúéøä øöîa íà281,CéáäBà éàéöBz áçøîì ÄÀÅÇÂÄÄÇÆÀÈÄÄÂÈÄ

,êézãìé áöBòa íà282:íéLðàå íéäìà éçnNz283 ÄÀÆÀÇÀÄÀÇÀÄÁÉÄÇÂÈÄ

,éîçðz äðòð Lôð ,éì ïéà íçðî íàÄÀÇÅÅÄÆÆÇÂÈÀÇÅÄ

:Cá eçîNé CéàBø ,éá eçîNé àì éàBø íàÄÇÉÄÀÀÄÇÄÄÀÀÈ

,íéøLé ãBña zà éáL ,ézáLé ããa íàÄÈÈÈÇÀÄÀÄÇÀÀÈÄ

,éçeø éìò óèòúäáe284:íéàkãð çeø zà ééçä ÀÄÀÇÅÈÇÄÇÂÄÇÄÀÈÄ
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,áø àáö Eéô çeøáe ,õøà úéåö äî-éìaîÄÀÄÈÄÄÈÆÆÀÄÈÈÈ

:äøî ùôðî íòBð éøîàå ,óòéî åöz ìòôî286 ÄÀÈÀÇÄÈÅÀÄÀÅÇÄÆÆÈÈ

,äðòì éðúéåøä ,LBø éðzìëàä øLà287 ÂÆÆÁÇÀÇÄÄÀÄÇÄÇÀÈ
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יא 277. מח, בראשית

נד 278. ג, איכה

לב 279. ב, ירמיה

חיבוריו280. שאר פרסום לראות מקוה רבנו

להחלן281. לספר , בהקדמה כדבריו  ואמת", שלום "דברי  פרסום אחרי עליו שעברו  הצרות רבנו מזכיר

ט282. ד, הימים -א דברי 

יג283. ט , שופטים 

ד 284. קמב, תהלים 

יא 285. טו, שמות

מרה 286. נפש למרות דשמיא, לסייעתא נועם אמרי  כתיבתו ומייחס לעצמו, מרמז רבנו 

טו287. ג , איכה

ט288. כו, ישעיה

רבנו289. של רוחו על  מדובר
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ùáã éìçð úBâìt íL290,íéäìà éða íá ïéåøé ÈÀÇÇÂÅÀÈÄÁÀËÈÀÅÁÉÄ

ìëà äøôç íL291:äéúBòøì ÷ìçúe áLzå ÈÈÀÈÉÆÇÈÈÀÇÅÀÅÆÈ

äøöî äàéöBä292,áø ìä÷a EãBàå éLôð293 ÄÈÄÈÈÇÀÄÀÀÀÈÈÈ

Eéðô éìà äøéàä294.íãà éðáì Eú÷ãö ãéâàå ÈÄÈÅÇÈÆÀÇÄÄÀÈÀÄÀÅÈÈ

הקדמה

:ì"öæ ìæéåå øa øëùùé ìéç ùéà ãåáë ïá õøéä éìúôð øîàÆ

úåîîåø íåãîìå ,íøåã éùðà øúéì øñåîå äîëç íúö÷ åòéãåä õøà éìò íãà íéù éðîÀÆÆ

éðéòå åéðéò åç÷ôðå ,øåäèä åááì áöî êôäðå ,ä"ò ïåùàøä åðéáà àèç øùàë éë .åúìäúå ìà

úòãì åéçà úà ùéà ãîìì íäéøéçá åëøöåäå 'ä êøãî øäî åéðá åøñ ,òøå áåè úòãì åòøæÇÅ

" 'éé íùá àåø÷ì ìçåä æà" Bøîàëe ,ùåðà éîéá ïë äø÷ øáëå .åéëøãá úëììå 'ä úàבראשית)

כו) íéìä÷îáה , åòéãåäå ,'ä íùá àåø÷ì íò éáéãð åìçä ,äåìà éçëåù àåää øåãá íúåéäáù

àìù ïäéøáçå ,çðå çìùúåîå êåðç úùå íãà åîë íäéøéçá åéä åììä íéàøå÷äå .åéëøãå åãåáë

éë íäî øàùð àìå ,ìåáîä éîá íìåë åçîð õøàá íãàä úòø äáø øùàëå .äøåúá åøëæð

áîä éøçà åãéìåä øùà íéðáä íâ øùàëå .åéðáå çð íàìå÷ì åòîù àìå ,íôøò åù÷ä ìå

ùéà àöî æà .õøàä ìë éðô ìò íöéôäå íðåùì úà ììáå ,íá íâ 'ä óà äøç ,íéáåèä íúåáà

åáìë295åàåáëå .åéáà úéáîå åöøàî åàéöåäå åãåáëá åéìò äìâðå ,ä"ò åðéáà íäøáà àåä

" 'éé íùá àø÷éå" Bøîàë ,åìãâå 'ä úàøé íéîòä ïéá àåä òéãåä ïòðëì(ח יב, ïëå(בראשית .

øëæðë ÷çöé åðá äùò(כד לט, úàö(שם  ãò ïë íéøáãä åìâìâúðå .åéøçà åéðáå á÷òé ïëå

äùî àåä ,åãáò äùî ãéá úååöîå äøåú íãîìå éðéñ øä ìò 'ä íäì äìâðù ,íéøöîî ìàøùéÄÀÈ

áì éøùé ìë åáàù Bøàan .íéùåã÷ úòãå äðéáå äîëç ìàøùé úà ãîéìù ïîàðä äòåøäÄÀÅ

.åðá äîìù éìùîå ,ìàøùé êìî ãåã éøéù åîë ,'ä íùá åøåãá àø÷ ãçà ìë ,åéøçà íéàáä

úòã eaøä ,íé÷åîò íãà úòãî íé÷åúîä íäéøáãù éìåì ,íéàéáðä éøôñáù íéøñeîäåÈÄÄÀ

.äéúåçøàå ùôðä úîëç åúòãî äìçú ïéáéù êéøö íøàáî èòî áåàùì äöåøäå ,åèòî ïéìîå

íúåà íéùøôî åéä íá íéðéáîä øåã ìëáù íéîëçäå ,áì éîëçì íéøáãä åáúë íä éë

יז 290. כ , איוב

כט291. לט , איוב

יא 292. קמג, תהלים 

יח 293. לה, תהלים

יז 294. לא, תהלים

ח 295. ט , נחמיה ע "פ מליצה
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íòä ìëì íåãîìå ,äöéìîáå ìùîá íúåà åîéòèäå åáéçøä íäéúåúôù ïçáe ,íäéãéîìúìÀÅ

ìááì åìâùëå .åððçî áø÷á êìäúî 'ä ãåòá íéîéä ìë ,øåã øåã åâäð ïëå .íááìá íåñéðëäå

,øâñîäå Løçäå íëåúá 'ä éàéáð åéä296úéáä éîé ìë ïëå ,çåøä éùðà äìåãâä äéñðëä íäéøçàå ÀÇÈÈ

,ãçà íâ åðãéì àá àì íäéøáãîå íäéøôñî êà .íéìåãâ íéîëçå úåùøãî ìàøùéá åéä éðùä

éøáã óñàå ùåã÷ä åðéáø àåä àéùðä äãåäé 'ø øøåòúäù úéáä ïáøç øçà äðù äàî åîë ãò

ãáëú íåé íåéù ,åîò éðò äàø éë ,øôñ ìò äáúëå åøåã éîëç ãéá äúéäù äðîàðä äìá÷ä

é÷ç áúë ïë ìò .ìàøùéî äøåú çëúùú äøö áåøå íéîé áåøîù áùçå ,øåæôä áøéå äøöäËÅ

àì .åúòãî ïàéöåäì íãà íåù úðéá çëá äéä àì åçëùð åìéàù ,øôñ ìò åéúåøåúå íéäìàä

àìù ,úåàåáðä éøôñáå äøåúá éäåìà èòá úåáåúëä úåéùôðä úåãîäå íéøñåîä úåòãä ïë

,áì éùðà øåãå øåã ìëá åéäéù òãé úòã éòãåéì íéâùåî íéøáã ïäù éôì éë ,åéúåéðùîá øáç

"úîàå íåìù éøáã" áúëîá åðæîøù åîëå ,åäòø úà ùéàå åéçà úà ùéà íåãîìé íäå('א .(פרק Ç

äæ øôñî ïåùàøä ÷ìçá æåîøðù íòèî ,øåãå øåã éîëç ãéá íçéðäì êøöåä íâå(שלישי .(פרק

,äðùîä éøáã ùøôì åòãéå åçøè ,ìáá õøàáå ìàøùé õøàá úåáéùéä åéøçà åáø øùàëå

ë åùøô ,íäéìò äáåèä 'ä ãéë íá åìéëùäå ,úåîå÷îä áåøá íéîåúñå íéøö÷ íä éë,íåúñ ì

åéäù úåìåãâä úåúééøá éô ìò íåáéçøä íâ .äøåúá íéæåîø åà íéáåúë äôéà íéðéãä øå÷î åìâå

åéä äðåîàá éë ,øùéä íìåôìô éãé ìòå ,úåôñåúäå éøôñå àøôñå àúìéëîä ïììëáù ,íäéãéá

úåàî 'â åîë åéäù éùà áøå àðéáø éîé ãò ,øåã øåã åâäð ïëå .åðåëî ìò úîàä ãéîòäì ,íéùåò

ãåîìú àåäå ,øôñ ìò íåáúëå ,íéøáãä åîúç íäéúåáéùé éîëç íò íä éë ,ïáøåçä éøçà äðù

åëøò äæä ãåîìúä øôñáå .äæä íåéä ãò æàî eðééç åéô ìòå eðéúL åéîéîù ,åðéãéáù éìááÅÈÈÄÈÄ

úåàìîä úåãâà åòá÷ åðîî íéáø úåîå÷îá éë ,íéøñåîáå úåòéãá íâ íðéé åëñî óà íðçìåù

øáãì íéðåùàø ìù ïâäðîë íäéøáãá åâäð êà .ïäéøçà íãàä áì úåëùåîå íéøñåîä øçáîî

éë ,íéèåéãäì åáúë àì íä íâ éë ,íéôåôö ïéìîá åãéîòä úåçååøîä íäéúåáùçîå ,äøö÷á

ìùîá íäéúåúôù ÷úîá íãà éðáì íåãîì íäå ,íá íéðéáîä áìä éùðà íäéãéîìúì íà

úåøåã úåáéùéá íäéøçà åâäð ïëå ,ïåîää ááìá íâ íåñéðëäå ,íéøáã úáçøäáå äöéìîáå

.ì"æ íéðåàâäå éàøåáñ ïðáø

ïéìåôå æðëùà õøàáå úôøöáå ãøôñá åî÷å ,ìááîå ìàøùé õøàî úåáéùéä å÷ñôùëå

íòì íéðéáîä ãåò ïéàå ,ìàøùéî úåáéùéä åìãç éë åàøå íéàìôåî íéîëçå íéìåãâ íéðáø

ãåîìúáù íéîéòðäå íéøö÷ä íéøîàîä íäì íéùøôîäå ,íéàéáðáå äøåúáù úåøåäè úåøîà

åáéçøäå ,íéøñåîäå úåãîä ìòå úåòãäå úåðåîàä ìò íéãçåéî íéøôñ åøáçå åãîò ,íéùøãîáå

åëøã éôë áúë ãçà ìë .øôñ òãåéå ìéëùî ùéà ìë åúòãî íäá ïðåáúäì ìëåé ïòîì íäéøáã

טז 296. כד, מלכים-ב
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"äøåîä" øôñå ,ì"æ äéãòñ áø ïåàâäì "úåòãäå úåðåîàä" øôñ åîë ,åúîëç éôëå åçë éôëå

ìåøéáâ ïá äîìù 'øì "ùôðä øôñ"å ,ì"æ ï÷æä ééçá åðéáøì "úåááìä úáåç" øôñå ,ì"æ í"áîøì

éî òãåð àì ãéñçå åéðò ùéàì "íé÷éãö úåçøà" øôñå ,ì"æ éðåéî äéçøæ 'øì "øùéä øôñ"å ,ì"æ

éîëç åøáçù íéøôñ íéáø ãåòå ,ì"æ åèàöåì íééç äùî 'ø íëçäì "íéøùé úìñî" øôñå ,àåä

úåøåãá ïäéðéðò åìâðù íéøôñ éô ìò ,ãåñä êøã ìò íéøñåîå úåçëåú åøáç ïúö÷å .úåøåãä

øôñ åîë ,äáëøî äùòîå úéùàøá äùòî ,äìá÷ êøãá íéáâùð íéðéðò íéììåëä íéðåøçàä

äéòùé 'ø ãéñçäì "úéøáä úåçåì éðù" øôñå ì"æ ù"àãéå äéìà áø ãéñçäì "äîëç úéùàø"

éèøô øåôñá êéøàà àìå .äìàá úåùòì åàéìôäù íéáø íéîëç àöåéëå ì"æ õéååøåä éåìä

íé÷éãö øëæ" ,íäåîë ÷ãö éìòåô ìò øîåì íéáééç åðàù äî øîåà ÷ø ,ì"æ íéøáçîä úåøáçî

ïéá úëìäúî äøåúä çåøå ,úòãå äîëç ìàøùéì ãîìì íäéðô úîâî eîN íìåë éë ,"äëøáìÈ

íéðôåàä297øåîùìå 'ä úà äàøéì àåäù ,ãçàä ùàøä ìà êìåä ìëä ,äéúåøáãî åàùé ,äìàä

.íãàä ìë äæ éë ,åéúååöî298

,éðúîî äáò åðè÷ ,åìàä íéøáçîä ïî ãçà ìë éë éúòãé íàå299íâ ãàî éðéòá éúåì÷ðåÇ

ìò äìòàå ,éðà íâ äøáãà ãò ,ìëåé àì è÷Lä ?éá øòåñä õôçä çåøì äùòà äî ,éìéâ éðáîÇÀÅ

éðà òöá úáäàî àì éë .íéáøä é÷éãöîî éðà íâ úåéäì ìëåà éìåà .ìëùä øñåî éøáã øôñ

.éãéá ÷éæçî ïéà èòîë éë ,ìîò300êéàå ,øôñ íéòãåé íðéà ïúö÷ éë ,ãåáëä úáäàî àì íâ

àì áìä úáåç éãåîéììå ,äøåúáù íéøçà úåòåö÷îá íé÷ñåò íéáøå ?íäéøáçî úà åãáëé

óìàî åéðéòá ìåãâ íäáù ïè÷ä éë ,éðåììäé àìù ïëù ìë ,íúà úøçà çåø øùàå .íáì åúéùé

.úBìúäî éìò åøáãé äîä íâ ,äàð÷ çåø íäéìò øåáòú øùàå .éðåîë íéøáçî301òãà íàù àìà ÇÇÈ

íéèòîä ìà ,éðåëøáé íä-äôéà éúòãé àì øôñî éúî ÷øå ,éðåìé÷é éðéîéî óìàå éãöî úåàî éëÀÅ

,èéáà302éúøáãå ,"úîàå íåìù éøáã" áúëî éúáúë íéðôì ïë åîë .ùåçà àì íúìåæ éøáãìå

íéøáã åéìò éúôñåä éë ,éîòô åèåîð ìá ,éðøéëòäì íéáø éìò åôñàð øùàëå ,ìàøùé ìò áåè

éùéìùä áúëîáå .åéøçà åàáù íéáúëî 'âáע ה ' áåúëàא)"(דף øùà íéøáãä åéäå" éúøîà

,"íéðåùàøä åé÷øô äòáøàá ,éòéáøä áúëîá ä"æòá303øôñ åà "úåãîä øôñ"ì úåòöä åîë

כ 297. א, יחזקאל

יג298. יב, קהלת

י299. יב, מלכים-א ע"פ מליצה

והדפסתםל 300. ספריו בכתיבת ברבינו  שתמך נדיב איזה היה א

י301. ל , ישעיה ע"פ מליצה

יג)302. עמ' קוק , הרב מוסד (מהד' נבוכים למורה ההקדמה שלפני צוואה בסוף  רמב"ם, בדרך צר הלך  "אם
אלפים לעשרת יתאים  ולא אחד למעולה שיתאים  ע"י אלא שהוכח אמת ללמד עצה אמצא ולא המעבר
(בתרגום באגרות כך על  חזר  וכן  המרובים". ההמון אותם לגינוי אחוש  ולא בשבילו לאמרו מעדיף הריני סכלים ,

פד) עמ' קאפח, הגר"י

.303174-185 הצילום בעמ' ג -ד, חלקים  ואמת", שלום "דברי  של  המצולמים הספרים בין יד בהישג הם
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úòãå ùôðä úîëçå 'ä úàøéá íéãéîìúä éðéò øéàé ,åøáçì íé÷ñåò åðàù ìkNä-øñåîÇÀÅ

.äîìùà éúøãð øùà úàå ,úåãîä

íà éë .äëøá íëì àåä íâ ,äæ øôñ íëì äðä ,éðåîë äîëçá íéìéçúîå ãîç éøåçá

,àåä ùãç êøã áúåë éðàù èòîä äæ óåñ óåñ ,íäéúåøáçîá åòéãåä áåè áø ì"öæ íéøáçîä

ì"öæ íéøáçîä úîëç úåòåùé éðéòîî ïåùùá íéî íúáàù íàå .éðåîë éìéâ éðáìå éì ìéòåäì

øôñä úåéìòåú úö÷î âéöà øùàëå ,íéìåìö íéî åúùú äæ êøãá ìçðî íâ ,ïäéîåãå åðøëæù

.äøö÷á äô äæä

ò÷éæéôéèéîä éììëå ïåéâää éëøã éôë ïðéà òéöðù íéøáãä .ãçàä304íéãåîìá íâù ô"òà éë

èòîëù ,íðéðò úå÷ã øåáòá íéðééòîä áåøì íéòâé íä ,íéøùéå íéáåè íéøáã íéàöîð åììäÀÅÄ

÷ìçá ãéâðù åîëå ,äàåø àåä íéøáãä ìö ÷ø ,íá åðéò äæç éë äîãé .íãàä úòã íåøééöú àì

äæ øôñî éðùä(' וה ד' ïëå(פרק  .305ààìà íéâùåî íðéà ïä íâ éë ,íéìáå÷îä úåãåñä éôë ïðé

åðéðùù åîë ,åúòãî ïéáîå íëçì י דף ע"(חגיגה úåîã÷äìב)"א äìàë úåîåìòúá ùîúùîäå .

åéø÷çîå äæä øôñä éèôùî ìáà .ïéáîä çåø íâéùúù ãò ,äìçú ïúåà ùøôéù êéøö ,úåòöäìå

åáì øöé åäèä àì øùàå ,íãà ìë úòã Lâøä éôëå ,åðìåëá òåèðä øùéä ìëNä úå÷ç éôë íäËÅÆÆÀÅ

íìåë íéø÷çîäù åúåàøá ,íòðé åùôðì åðúòãå ,äçîùá åðéøáã ìá÷é àåä ;øùåéä úìñîî

úåøåäè úåøîàîå ùã÷ä éáúëîå äøåúä éøáãî íéøæòðå ,ãçà øåùéî ìò BìëN íò íéëìåäÄÀ

.ì"æ åðéúåáø éøáãá úåàöîðä

,ùôðä úåãî ìò øáãîä éë .åá íéàáì ÷ãö éøòù çúôé íéáãä åá åðøãñù øãñä íâ .éðùä

,úåùôðä ìë ìò äðåøúéå íùôð úìòî äìçú íäì òéãåéù éåàø ,åëìé êøãá íãà éðáì òéãåîå

äîáå ,íéøùé úìñîî åäèîä áìä øöé çë äî íãîìé .äàéâù ìëî íéé÷ðå íéøåøá íéìãáä é"òÇ

åáåñé ïäéìòù úåãåñéä ïäù äìàá àöåéëå ,ùôðá äøéçáä äòåèð êøã äæéà ìòå .åòéðëäì ìëåé

,øãñä ìò øáãé ïòîì ,úB÷ìçîì ùôðá íéòåèðä íéáøä úåçëä ÷ìçé ë"çàå .íìåë éøôñ éøáãÄÀÇÂÈ

ïåùàøä ÷ìçá éë ,åðøôñá åðøîù äæä øãñäå .åá ìáìáúé àìå åìåë ïéðòä àøå÷ä ãéá äéäéå

åôåñáå .äãåáë øãäå äîöò ùôðä ìò åðçë éôë èòî åðøáã åðîî(ששי úåçëä(פרק  åð÷ìç

ä÷ìçîä ìòå .äæ øôñî éðùä ÷ìçá åðøáã úçàä ä÷ìçîä ìò ,úå÷ìçî ùìùì úåéùôðä

.åáù éòéáøä ÷ìçá åðøáã úéùéìùä ä÷ìçîä ìòå ,éùéìùä ÷ìçá åðøáã äéðùä306

äðîî ÷çøúéù àéä åæå ,äøùé êøã àéä åæ øîåì ùôðä úåãî ìò øáãîì éã ïéà .éùéìùä

úúì àåä ø÷éòä ìáà .äîä ïë íéøáãäù íéîëç éøáãîå ùãå÷ä éáúëî úåéàø àéáäìå ,íãàä

ועוד)304. הנפש  מהות העולם, בריאת סדר (אלוהות, לטבע שמעבר בדברים העוסק  הפילוסופי המדע 

זה 305. ספרנו דברי

זה 306. בספרנו שמצאנו מה להדפיס ה' מאת שזכינו
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úøçà äãîî äéúåìåòôá äìéãáäìå ,ùôðá äùòúù Lâøää ïéðò òéãåäìå äãîå äãî ìëì øãâÇÆÀÅ

äðéðçäå äìîçäå íéîçøä .çåøä úåìôùå äòðëää äåðòä ìùî êøã ìò .äì äîåã äàøðù

éèôåù íäù íéø÷éä úåçëá ïëå .èôùîäå øùåéä ÷ãöä .áæëäå ø÷ùäå àåùä .äáèääå ãñçäå

åðøàáù åîëå ,ùôðä(שם éë(שם .ïäì äîåãëå ,äîëçä ,ìëNä ,äðéáä ,úòãä àåä äî ãéâé .ÅÆ

äùòðå äéìò øáãðù äãî ìëá ïëå .äìàä íéøáãä úåîöò ìò åø÷çù úåãîä éøôñá åðàöî àì

åîàä ìòå íéøùéîä ìòå úåòéðöä ìò åðøáãù éðùä ÷ìçá åîë ,ïëìéëùäìå ùøôì íéðåô åðà ,äð

åðåìéçäù ïäéìãáäå íéùøùä úàøåä ïéðòì áåø÷ àåäå ,ïäî úçà ìëá àöîð øáã ùøù ìò

ãé ñôàîù ,åðéøåáç øúéáå "íéðâ ïéòî"å "ìåòð ïâ" åðøôñá ïäéìò øáãì307ïë .øåà åàø àì ïãò ÆÆÅÆ

åðøáã øùåé òéøëð æàå .ìëNä ø÷çîá ïäéúåìåáâ áéöðå ,úåéùôðä úåãîä eìãai äæä øôñáÄÈÀÅÆ

.äøåúä úBåöî éôë åéúåçøà øùééì íãàä ïéáé ïòîì .ì"æç éøáãîå ùã÷ä [úåàø÷î] éøáãî

éë åçë éôë úòãì íäá ïðåáúäì íãàì éåàø éë ,'ä éëøãá èòî øáãð äæ êøã ìò .éòéáøä

äìîçìå äðéðçì íéîçø ïéá ìùî êøã ìò ìéãáðùëå .åéëøãá úëìì õåôçé ïòîì ,íä íéøùé

ô"òà éë .'úé ìëä ïåãàì íéñçåéî íäùë äìàä íéøàåúä åøåé äî ìò òãð ,ùôðá íéòåèðä

ìà ìòôéù úåìåòôä ïä äî ïéáð ,ìùîäå úeîãää êøã ìò íéøáãä ìë åøîàð 'úé åìöàùÇÄÇÅ

,åðéúåøéîæáå åðéúåìôúá ïäá åììäðùëå .ãñçá åà äìîçá åà äðéðçá åà íéîçøá âäðéùë

ïäá åàáù ùãå÷ä éáúë úåöéìî íâ ïéáðå .åðéôî íéàöåéä íéøáãä ìò úîàá åðáì ìéëùé

ãåòå ,åãçé ïäî äùìù íéîòôå íéðù íéîòô ,åøéáç íòôå äæ øàú íòô ,äìàä íéøàåúä

äì íéîøåâ äìàä íéãåîìä éë .íãàä ùôðì äðîî äðåéìò äáåè ïéàù ïäá àöåéë íéøáã

.áùçé áøì åììä íéáâùðä íéðéðòá íãàä ãéá äìòéù èòîäå .åúáäàå éäìàä úå÷áãä

åðáúë øùà ìëá åðëøã äæ ïéà éë ,åðåîã÷ù éî éøáã äæ øôñá åð÷úòä àì øáã óåñ

áúëáù äøåúä àéä ,äøåäèä äøåðîä éðô ìåî ìà íéøáãä êéøòà ìáà .äúò ãòå åðéøåòðî

éúáæò ïëìå .ìéëùîä àøå÷ä íá ïéáé ,íéðéðòä ÷îåòá éçë éôë éìëù ø÷çî øå÷çàå ,ô"òáùå

éë ,åá àøå÷ä õåøé ïòîì äøö÷ êøãáå áèéä øàá éúáúë ìáà ,ïåùìä íéòðäì íéæåøçå úåöéìî

úìçúä àìà .ãåò äéøçà ïéàù äîú äëàìî åðúëàìî ïéà éë àøå÷ä òãé íâ .ìéòåäì éúáùçî

íãîììå ,éëøòë íéùðà éðôì äìéñîä øLéì ÷ø éúàá àì .ùôðä úîëçì õ÷ ïéà éë ,àéä íéøáãÀÇÅ

ìë ,øåùéîá êìð íà éë .äéúåçøàå äéúåìñî øå÷çðùë ,ùôðä éúáá úëìì áåè êøã äæéà ìò

åúòãù éîå .åáø åîë åáø ïäéôðò ìáà ,íééø÷éòä íéùøùä ÷ø åðøàá àì äðäå .íåìù äéúåáéúð

éøáã áåúëì øæò ìàùà 'äîå .'ä úàî äëøá àùéå ,åììä íéãåîìá íéôðòå íéùøù óéñåé äáçø

.ïîà .éðçîùé ïåâéîå ,éðîçðé éáöòîe ,éçë óéìçéå ,éçåø äéçé .øùåé éøîà õôçÀÂÆÅÈÀÄ

הדפסתם307. עבור לשלם  ממון חוסר
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המדות  ספר

ראשון חלק

ÈÚ·¯‡ Ì‰ÈÙÈÚÒÂ ,‰˘˘ ÂÈ˜¯Ù˘Ù�‰ ˙ÓÎÁ· ÌÈËÚÓ ÌÈÏÏÎ ÏÏÂÎ ,‰˘ÓÁÂ Ì

¯‡˘Ó Ì„‡‰ Ï„·� ‰Ó·Â ÌÈÓÂ¯ÓÓ ‡È‰˘ Ì„‡‰ Ï˘ Â˘Ù� ˙ÂÓÓÂ¯ ÏÚ ¯·„È
ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ·

ראשון פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘ÓÁ Â·Â

Ì‚ ÏÚÙ˙ ÛÂ‚Ï ‰¯·Á˙‰· .ÛÂ‚ ÈÏ· Ì‚ ÊÂÚÂ ˙Â˜„ˆ ˙ÏÚÂÙ .ÌÈÓÂ¯ÓÓ Ì„‡‰ ˘Ù�

˜¯Â ÛÂ‚· ˜¯ ‰�ÏÚÙ˙ ‡Ï .Ì‰ ı¯‡‰ È‡ˆ‡ˆ ÌÈÈÁ‰-ÈÏÚ· ¯‡˘ ˙Â˘Ù� .ı¯‡‰ È�È�Ú·

.ı¯‡‰ È˘ÈÓ˘˙

.‡Ì„‡‰ נפשו נבדלה כן על חיים  נשמת בו נפח השם  כי אלהים , בצלם נברא לבדו

ונשמת הארץ, חלקי  הן  הנפשות  שכל השמש . תחת אשר חיים הבעלי כל מנפשות  מאד

ממעשה  ומעשיו האדם פעולת  גם נבדלו ולכן  ממרומים , השם  לו נתן חלק היא  האדם 

למיניהן . הבעלי-החיים  שאר

.·‰Ê לומר רצוננו אין הארץ, חלקי  הם הבעלי -החיים נפשות  שכל שאמרנו

הכל  יוצר ידי מעשה בעלי-החיים  ורוחות נפשות  גם  כי הארץ, כחומר חומרים שנפשותיהן 

והרמש והעוף והחיה הבהמה להנהגת  השם יצרם החומר. וממשיגי מחומר נעלים ֲִַהם,

אבל  בה. השוכן לאדם  משמשים ולהיות  עליה, הם  אשר הארץ להשלמת למיניהן,

הארציים , בדברים  זולתי דבר, לעשות  או ענין לחשוב כח בהם  אין הן, פחותות  ממדרגות 

אל  התאוה ובעלת  והתנועה, החיים  בעלת  להיות מהן נפש  כל הוצרך כלל דרך על ולכן

שיש הכח  למיניהן, נבדלו הנפשיות  הכחות ובשאר גופה. ובין  שבינה הקשר המעמיד המזון 

לרכיבה  הסוס סבל, החמור שור, בכח תבואות רב משל דרך על בחברו, איננו אחד במין

שנברא  לענינים  לשמש כחו קבל מין כל בזה, וכיוצא שוקד. והנמר גבור, הארי  ולמלחמה,

ורוחות שנפשות  אמרנו כן על בארץ, למטה כולם  שמעשיהם שבהם השוה והצד עבורם ,

את להשלים  כולם  שנבראו וצמחים ואבנים ורוח מים  לאש דומים  הם , הארץ חלקי הללו

כולם זה, לתכלית נבראו כולם  בעלי -החיים מיני וכן  בארץ. אלהים  עשה אשר המעשה

רמש ועוף חיה בבהמה המינים  רוב ומצאו ויגעו טרחו העולם  וחכמי הם, הארץ צאצאי

רק  נבראו לא  שכלן תלמד ומדבריהם ומעשיו, ומין  מין  כל מנהגי בספריהם  ורשמו ודגה,

לשמש . ממעל אשר בדברים חלק להם  אין  הזה, העולם לתשמישי 
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.‚‰ÊÂ שאיננה לומר רצוננו ממרומים , השם לו נתן חלק היא האדם נשמת כי  שאמרנו

בארנו כאשר הארצים  הענינים  לתשמישי להיות לבד שנבראו הזאת , הארץ אבל (ב')מחלקי 

על  יקריםמעלתה טבעה כפי  ופעולותיה מרומים, מגבהי  האדם אל באה כי מאד, יונה

לגוף  צריכה אינה האלו היקרות ולפעולותיה לשמש. ממעל שהן  בדברים  פועלת ונשגבים,

שיתבאר וכמו הארץ, בעניני  גם תפעל הגוף ידי על אלא עמו, הכחות(ה ')שהתחברה כי  .

בעלי-החיים שאר בנפשות  כדמותן  שאין  מהן יש להפלא, עד נשגבים  האדם בנפש  הנטועים

בעז  עליהן שנדבר הדעת, וכח  הׂשכל כח הבינה, כח החכמה, כח  כמו השני"כלל, בחלק ה ֵֶ

וב') א' כח (פרק  החנינה, כח  כמו במדות  וכן  להם . והדומים להם הנלוים  יקרים  כחות ועוד .

וקצת הנפשות . בשאר דמות  מהן שאין בהן , כיוצא  ורבים הנדיבות כח  הכבוד, כח  הענוה,

התאוות מקצת כמו בעלי -החיים, שאר בנפשות דוגמתם שנראה האדם , נפש  מכחות

ביונה  והקדושה בחתול, הצניעות  בנמר, העזות  בכלב, והאמון  בסוס , הגבורה וכן והחמדות,

שיתבאר וכמו וממשלה, בבחירה מדתם כפי פועלים שאינם מלבד באלה, שני)וכיוצא  ,(פרק 

בהם פועלים ואינם עצמי; השתוות לא  האדם, שבנפש  הכחות מאותן  דמות רק שאינם  אלא

מדברינו  שתבין כמו השמש . מן למעלה בהם פועל והאדם השמש , תחת שהם  בענינים  רק

העזות ועל השלישי, בחלק הגבורה ועל השני, בחלק האמונה ועל הצניעות  על שנדבר

או  אמונה גבורה, ענין מה כי  כולם. על תקיש ומהן  זה, מספרנו הרביעי בחלק והקדושה

מסתעפות כשהן  עצמם  הפעולות לאותן והבהמה, החיה מנפש  המסתעפים וכיוצא צניעות

האחד  מוארים , חדרים לג ' זה ענין הראשונים  המשילו וכבר באדם? הנטועה יקרה מנפש

בהעברת שלשתן על שיאמר הנר, מאור והשלישי  הירח, מאור והשני  השמש, מאור אור

ואם מוארים; שהן כחות308הלשון  בהבדל הנמשל וכן  חבריו. מאור בעצם  נבדל אחד כל אור

בעלי-החיים . שאר לנפשות  העליונה האדם נשמת  בין  עצמי הבדל יש  כי 309הנפשות,

אחד 308. כל  שאור למרות כלומר ,

בספרו :309. רבינו הערת

יודה  עליונה נפשו  כי לאדם ברור שאם כולם , המעשים  וכשרון המדות יושר נמשכים  זו שמידיעה *לפי
ודור  דור שבכל ומוסר  חכמה בוזי לכן מעשיו. על  וחשבון דין ליתן הוא ושנכון בטהרה, לשמרה חייב כי 
על  האדם  נפש יתרון ושאין  אין , הבהמה מן  האדם  ֹותר מ כי להוכיח הבלים והרבו הכחישו זה, על ַהתקוממו
ואין אחד הכל [לדעתם] אלא ג '), (סעיף שאמרנו  וכמו  הנר, אור על  השמש  אור  כיתרון בעצם  הבהמה נפש
אפשר  כן  על  ממנה, דעת מנעו  כי  לנפשם גמלו  רעה  כי  להם , זאת ומידם  למעט. רב בין אם  כי ביניהן  הבדל 
היודע  כי  תלמד  ומשם  ג ). ב, סעיפים  עשר אחד (פרק השלישי  בחלק  בעז"ה שיתבאר  וכמו  כזאת, לצייר להם 
מוכרע  ומשיגיהן , החמרים עם  דבר  להם שאין  החכמה, ושעשוע הצדק  ונועם האמת אהבת בדעתו  ומרגיש 

עצ  מדעת ועל הוא למטה, היא הארץ  לתשמיש  רק שהיא הבהמה ונפש ממעל , האדם  נשמת כי  לדעת מו 
בני דברת על  בלבי אני  "אמרתי  יח-כ ), (ג, קהלת אמר בעצמו הזה הענין כי  אני ורואה תחשב. הארץ צאצאי
כן פי על (ואף  להם " המה בהמה שהם  "ולראות הבר) את לתבן  מה וכמו ברר , (כמו  האלהים" לברם  האדם,
זה  ֹות כמ להם , אחד ומקרה הבהמה, ומקרה האדם בני מקרה "כי  הבהמה). נפש  עצם  שעצמם  ויחשבו  יראו
היה  הכל  אחד, מקום אל  הולך הכל הבל . הכל  כי אין  הבהמה מן האדם ֹותר ומ לכל , אחד ורוח זה, ֹות מ ִַָכן 
החושים שהובילו  ידיעות פי על  הם  טענותיהם  כל  כלומר  יח-כ ). ג, (קהלת העפר " אל שב והכל  העפר, מן
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פעולות‰„·¯„. אל האדם  יבין שאם כולה, והמצוה התורה עמוד הוא שאמרנו

ומעלתה  הודה לו שיתברר עד בהן, מעוטרת שהיא וההדר הכבוד ואל אמת , בדרך נפשו

נברא  לבדו האדם  כי מאד, אותה ואוהב האדם  נפש על ה' עין  כי ידע הנפשות, שאר על

שיתדמה  צריך אלהים בדמות  ושבהיותו בעלי-החיים . שאר לא ובדמותו אלהים בצלם 

דרך  על השמש תחת  גם  נפשו בכחות כשישתמש כן  ויהיה ובמעשיו, בפעולותיו אליו

שרמזנו כמו לגוף, התחברה טרם  במרומים  לעשותו,(ג ')שפעלה האדם ביד יהיה זה וכל .

ולפי האלהים. צוהו כאשר מעשיו לעשות  לבו ויט  והמצוה, התורה פי על דרכיו יתקן אם 

הראשון בחלק להקדים  ראינו והמעשים, המדות  תקוני  לכל יסוד הנפש  מעלת  שדעת

שחדשנו  רחבים  מדברים לקוחים  רובם הנפש , מחכמת  וקצרים  מעטים כללים  זה מספר

" בספרנו זה נעול בענין  שאנו "גן המוסרים  להבנת הצריכים  חפץ דברי עוד עליהן  ונוסף ,

ודעת נשמתו, כבוד האדם לב אל ולהכניס תבונות , להפיק יספיקו זה; בספרנו רושמים 

שע הנפשות, שאר על הנבראים"יתרונה שאר מעשה ועל ולמעשיו לדרכיו יתרון  יתן  כן  י 

למיניהם . התחתונים 

הם השמש, תחת לשתיהן  שיקרו המקרים  והן ג-ו ), סעיפים רביעי (פרק זה בחלק  עליהן שנדבר בנפשותיהם,
וכיוצא  וצמאון רעבון  וחום וקור  תחלואים  כמו הגוף מקרי  שאר וכן שוה, שתיהן ֹות ומ שתיהן  לדת ֶֶרואים 
כל  כמו  הבל, הכל אלא בעצם, הבהמה על האדם ֹותר מ אין לכל. אחד רוח כי שופטים  ומזה בהן. ַשמתדמים
היורדת  הבהמה, ורוח למעלה, היא העולה האדם בני רוח יודע , "מי השיבה זה על השמש . תחת שהן  הדברים
וה"א  "העולה" ה"א ו [אות] האדם, שבדעת הפנימי  ההרגש  על  "יודע " מלת כא ). ג, (קהלת לארץ " למטה היא
"היא" וכן "העולה", למלת בטעם  סמוכה "היא" ומלת הידיעה. ל [ה"א] שתיהן  הלשון  דקדוק  כפי  "היורדת"
ועל  יורדת. שהיא היא "היורדת" וכן עולה, שהיא היא "העולה" וענין  "היורדת". למלת בטעם סמוכה השניה
"למטה  אמר יורדת, שהיא אותה ועל  למעלה; שהן לדברים ּתחׁשב כלומר "למעלה", אמר עולה שהיא ֵֵָאותה
אוהב  אלהים , דעת בדעתו  המרגיש כי  שדברנו, הדבר  והוא בארץ. למטה שהן  לדברים  ּתחׁשב כלומר ֵֵָלארץ ",
המופת  לו בא עולה, מחשבתו  רוח בהיות ומשיגיו, בחומר ּות הּתל  להם  שאין מחשבות באלהיות, וחושב ִָאמת
הארציים, בענינים ולעשות לחשוב תמיד יורדת שהיא הבהמה ושרוח השמש. מן למעלה נפשו  כי  עצמו מדעת
"היורדת  לבד אמר  שאילו  "לארץ", מלת הוסיף  ובחכמה ּתחׁשב. הארץ  צאצאי  על  לארץ , למטה נפשם כי ֵֵָיודע 
רוח  למעט , רב בין וההבדל אחד, עצם  ששתיהן  לומר  טעינו  עדיין  למעלה", היא "העולה כמו למטה", היא
הבהמה  רוח אבל מעשה, מלאכת ובכל  וטבעיות בלמודיות גם  משכיל השמש, תחת למעלה עולה האדם
כי ידענו "לארץ" שהוסיף עכשיו  האדם . רוח ממעלת היא למטה מאלה, פחותים  בדברים  לבד לחשוב היורדת
שאין באלהיות גם לחשוב שעולה לפי האדם  רוח אבל  ּתחׁשב. צאצאיה על כלומר  לארץ היא הבהמה רוח ֵֵָרק
למען למשכיל, למעלה חיים  "ארח כדרך  העליונים מן עצם  למעלה, אם כי  לארץ אינה הארץ , עם דבר  להם 

מלאכת-מ  וכל  והטבעיות הלמודיות בעבור  מעלתה כל ואילו  כד). טו, (משלי  מטה" משאול  שתוכל סור עשה
והבן . ובסגולותיהן , בחמרים  דורשים  לארץ, הם  גם  הרי בהן, להתעסק

מתהויםוכת  אבל  בעצמם , העומדים עצמיים  דברים אינן כולם  שהנפשות ואמרו יותר  פניהם  העיזו  יש אחרת
צורתו שמקבל הבית כמו  מאומה. הנפש  מן  תשאר לא הזה, החבור  ובהפרד גופיהם, חלקי  התחברות ידי על
זרים בנפשותם  האלה החטאים  שדברי ומלבד בית. עוד אין  ובהפרדם מהן, שנבנה החמרים  התחברות ידי  על
מדעיים, במופתים  הדבר הפך  העמים, מחכמי ורבים  עמינו , בני מחכמי רבים  הכריעו  כבר האדם , לדעת
שקצרה  לפי  אבל השכל . במחקר מעטים דברים זה על נדבר אנחנו וגם  הלמודיות. כמופתי לב לישרי  הברורים
מקום להם  נשים  עליהן , לחקור שנצטרך  שכליים מחקרים יתר  עם  הזה המחקר  לכן מהכילם, הזאת היריעה
ראשון ". "מחקר בשם  שם, תמצאנה הנפש מציאות על והחקירה לב", "מחקרי בשם  בקראם  הזה, הכרך בסוף
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.‰ÈÙÏÂלבני זה סוד התורה הודיע  והרע , והטוב והמות  החיים  תלוי  זה דבר שבידיעת 

חיה  לבדה האדם  ושנפש הנפשות, שאר על לנפשותיהן  שיש היתרון להם והגידה אדם ,

" נאמר בעלי-החיים  ביצירת כי  גוף. בלי בעודה גם  הארץ ורבת-פעלים תוצא אלהים  ויאמר

למינה  ארץ וחיתו ורמש  בהמה למינה, חיה כד)"נפש א, שגולמיהם(בראשית למדנו .

" אמר הכל על שהרי יחשבו, הארץ צאצאי על הארץ ונפשותיהם כשנבראת"תוצא  כי  .

גופות . עם שיתחברו אחר פעולות , שיפעלו הנפשות אלה גם  נבראו ראשון  ביום  הארץ

" החמישי ביום צוה הארץ ועליהן  מיןתוצא  כל בנפש  הנטועות שהכחות  לפי  זה וכל וגו'. "

" נאמר האדם וביצירת  הארץ. בעניני רק פעולתם אין מהם , האדםומין  את אלהים יי ' וייצר

חיה  לנפש  האדם  ויהי  חיים , נשמת  באפיו ויפח האדמה, מן ד)"עפר ב, יצר (שם כי  למדנו .ַָ

ב  ואח "השם  האדמה. כחומר חומר כלומר האדמה, מן  עפר האדם גולם  תחלה נפח "ה כ

ב  הוא  אבל בארץ, למטה שהן הנפשות  מן  שאיננה להודיענו חיים , נשמת כביכול "באפיו ה

אז  בגלמו, הזאת  העליונה הנשמה שבאה ואחר ממרומים. היא  והרי  באפיו, אותה נפח

חיה " לנפש  האדם שעושין"ויהי  כדרך הזה, בעולם מעשה גם לעשות  בעל-יכולת  שנעשה ,

מ  למקום .שאר ממקום ולהתנועע ולישן  לשתות לאכול באיבריהם להשתמש חיה, נפש יני

לפי וטבעיות , למודיות  בחכמות  ולעסוק מלאכה בכל לעשות  שיוכל האדם  עליהן ונוסף

צורת נקראת הזה היכולת  בעבור העליונה. נפשו כחות  ידי  על באלה גם משתמש  שהוא

" בשם  חי בעל חמריות ."נפשכל פעולות ידו על לפעול גוף, עם  צורה דבקות  על שהוראתו ,

חמריות , ומחשבות  פעולות זולתי ולחשוב, לפעול בכחן  שאין  בעלי -החיים שאר ולכן

שבארנו כמו לגופות , שיתחברו עד לנפשותיהן  פעולות  אין  עצמו זה קראן(ב')שמטעם ,

" חיה לבד מעניני"נפש  ונעלים  נשגבות פעולות  לפעול היכולת  נשמתו שבכח האדם  אבל .ֲִַ

התחברה  טרם הזאת  העליונה הצורה הכתוב תאר גוף, בלי  והן בגוף, בהיותה הן  חומר,

" בשם חייםלגוף ל "נשמת  גם  האדם היה הגוף, עם  שנתחברה ואחר חיה ". כלומר "נפש  ,

טרם הזאת הנשמה כי  מזה ולמדנו הארציים. בדברים  גם בכחותיו להשתמש  יכולת בעל

בׂשכלה  משל דרך על קדש . בהדרת  אז שפעלה אלא ורבת-פעלים, חיה היתה בגולם , ִבאה

בכח  להפליא ; עד אלהיים  נשגבים ענינים  ויודעת  ומבינה משכלת היתה ובדעתה בבינתה

פעלה  שבה וכח כח בכל וכן  וכיוצא, מלאכיו ואת  מעשיו ואת דרכיו את  השם , את אהבתה

" להיות  בגולם  וכשנ ּתנה חיה כאלה. העליונים"נפש הכחות  בכל להשתמש יד להם  נתן  , ְִָ

חכמות להפיק תשתמש  ודעתה בבינתה בשכלה משל דרך על הארץ. לעניני גם האלה

לעשות בהן  תשתמש  וכן החמרים. ובמשיגי בחמרים כולם שנתלין וטבעיות , למודיות

גם כחותיה בכל פה להתשמש  שתוכל אלא לבד, אלו ולא ולכנוס. לאסוף וקנין  מקנה

כוחותיה. בכל וכיוצא  זדון ותעשה רׁשע  תאהב רעות , ותחבולות מרמות  תמציא ֶַלרעה,

" הכתוב אמר אילו כן חיה ועל לנפש האדם ויהי נשמה, באפיו לומר "ויפח טעינו אולי  ,

קודם"ע אבל פעולות. ופועל חי  כלומר חיה, לנפש  האדם  היה לגוף הנשמה שהתחברה י

שאמר  עכשיו פעלים . בעלת  היתה שלא שכן וכל חיה, היתה לא  הגולם עם  שהתחברה
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חיים" נשמת  באפיו גוף,"ויפח  התחברה טרם  גם  זו בנשמה והפעולות החיים  שהיו ידענו ,

" גם  שנעשה רק דבר, הגוף הוסיף חיה ולא  גם"נפש האלה העליונים בכחות לפעול ,

בלי פעלים ורבת חיה היתה מאז הזאת שהנשמה הכתוב שלמדנו ואחר חמריות. פעולות 

תשוב  הגוף מן  כצאתה כן ואם  ולפעולותיה. לחייה לגוף מצטרכת שאינה מדעתנו נדע גוף,

שהתחברה  טרם  בקדש  שפעלה וכמו שחיתה כמו הנשגבים , פעולותיה ותפעל ותחיה

"310עמו. במליצת כן חייםואם  בעלת"נשמת  שהיא האדם, נפש סוד בתורה הודיעה ,

" מלת כן  על כי גוף. בלי לבדה כשעומדת גם  והפעולות  ברבוי ,חייםהחיים הקדש בלשון "

החיות . פרטי  כולם  שהן חי, הבעל שיעשה והפעולות התנועות מיני כל כוללת  שהמלה לפי

ויקרא  לספר בביאורנו שבארנו ד)וכמו המות ,(יד, אחרי האדם  נפש  הׁשארּות  מזה ולמדנו .ֲִָ

טהורה  אם בתנאי  אך השמש. תחת שהיתה ממה נשגב בדרך ורבת -פעלים  חיה אז ושהיא 

הגלולים כי הלזו. תבל בגלולי האדמה על הודה [את] שחתה ולא  בינה 311היא, מבדילים 

הגדול  הענין  על מעט דברנו הנה הזה. הספר מפרקי שתבין כמו וקדוש מרום שוכן לבין 

הראשון . הפרק דברי בהן ונחתום 312הזה,

שני  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘˘ Â·Â

ÌÈ¯˜È ˙ÂÁÎ Ô‰ÈÏÚ ÛÒÂ� „ÂÚÂ .Ì„‡‰ ˘Ù�· ÌÈÚÂË� ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ ˙ÂÁÂÎ ÏÎ

ÔÈ�Ú .ÂÊÓ ÂÊ ÌÈÎÂÙ‰ ˙ÂÁÎ È�˘ Â˘Ù�· ÚÂË� ÔÈ�Ú ÏÎÏ .ÌÈ�ÂÈÏÚÏ Ô‰· ˙ÂÓ„˙‰Ï

.Ì„‡‰ ˘Ù� ˙ÂÁÎÏ ÈÚ·Ë ÏÂ·‚ ÔÈ‡ .Ô˙„ÂÒÈ ‰Ó ÏÚ ,Ì„‡·˘ ‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰

Ú Ô‰ÈÏÂ·‚"˘Ù�· ˘È .ÂÏ‡‰ ˙Â�Â¯˙È‰ ÌÈÈÁ‰-ÈÏÚ· ¯‡˘ ˙Â˘Ù�Ï ÔÈ‡ .‰ÓÎÁ‰ È

.ÌÈ·¯ ˙ÂÁ¯‡ Í¯„ ÏÎÏÂ ,ÌÈÎ¯„

Ì‡ שאר ‡) על ותפארתה האדם  נפש מעלת  הראשון הפרק מדברי  לך התברר

יקר  ומה האדם, למין  אלהים חנן אשר המתנה זאת נפלאה מה לבבך אל תשוב הנפשות,

ב  ה' הפקיד אשר זה, להשגיח "פקדון  כזה פקדון  שומר לכל ראוי ואיך ממנו. אחד כל ביד ה

בארחות נשמתו בכחות ישתמש אם כי  ישר. בארח רק בו ישתמש  שלא מאד מאד עליו

ואחר 313עקלקלות , לנפשו . רעה וגורם  הוא, ברוך השם בעיני יכונו לא  מעשיו גם  הוא גם

הנשמה 310. נצחיות על מהתורה למדנו  ומכאן

ב 311. נט , ישעיה ע"פ מליצה

וחלק 312. ז) (ב, לבראשית המלבי "ם דברי  עיין שבאדם , לאלו  שבבעלי -חיים והמדות הכוחות בין  ההשואה על
שבפרקנו רנה"ו  מדברי  למד מדבריו

ו313. ה, שופטים 



המדות ספר 180

הושם דרך איזה ועל הטובות . הן ומה הרעות הן  מה לדעת  אדם  לכל ראוי  הוא , כן שהדבר

הרע . אל ׁשיטהּו והעוזרים  הגורמים אלו הן  ומה להטיב, או להרע  בידו לו הכח  ּבהודע  כי  ְִֵֶַַָ

בידו, אומנתו וכלי  לא ּמן דומה כי  זכות , לכף עצמו להכריע לו ונקל אפשר כאלו ָָידיעות 

עליו  ויקשה יכשל, במה ידע לא באלה, להתבונן  לבו ישים לא ואם  למעשהו. כלי שיוציא 

כמו  הללו, הידיעות  ראשי על פה נרמוז ולכן הטובה. הדרך אל אותו ולהכין  לבו, לטהר

לעשותו ד')שהבטחתנו סעיף ראשון .(פרק

Ú„ (·" האדם נקרא  זה ומטעם בראשית, מעשה כחות  כל כוללת  האדם נפש עולםכי

שקצת314."קטן למיניהם , החיים בבעלי  המחולקות  הנפשיות  הכחות  כל הוא , כך והענין

שבארנו וכמו למין מין  בין המבדילים שהן בחברו, מהן  וקצת זה, במין נטועות  (פרק מהן 

ב') שאמרנוראשון וכמו נשגב, בארח  האדם בנפש כולם  נמצאים ג '), שכל (שם  בלבד ולא  .

נוהג  ידם  שעל ית' לבורא המיוחסים  העליונים הדרכים כל שגם אלא  בה, נטועים אלו

אליהן להתדמות  בידו כח  שיש עד האדם , בנפש דמותם נטועים ובריותיהן , העולמות

" בתורה שצונו אחר בראיות, זה דבר לברר צורך ואין  ובמעשיו. בדרכיו בפעולותיו "והלכת 

ט) כח, ה'(דברים שיצונו אפשר היה לא כאלה, פעולות  בהן  לפעול כחות  בנו שיש ולולא .

להשכיל  להחכים כח  הרבה, ואם  מעט אם  ונפש, נפש  בכל שיש ידע לא מי ועוד כזאת .

חסד  לעשות וליעץ, ולשמור לזכור לחשוב ולתחבולה לערמה לפקחות  כח ולדעת , להבין 

לאומץ  לנדיבות ולענוה. לכבוד ולמלוכה לשררה פשע, על ולעבור ולרחם  לחמול ואמת,

הספר  בפרקי  עליהן שידובר כאלה יקרות במדות וכיוצא  ולמישרים , למשפט  לצדק וגבורה

בעז  ה'."הזה למלאך בהן ידמה נכבדות , לפעול לו רב האדם יד כן  ואם  ה.

ÔÎÂ הפוך ‚) כח  יש  ידועות  פעולות  פועל שבו בנפשו הנטוע כח שלכל האדם, נעטר

דרך  על שכנגדו. הכח מפעולת הפוכות  פעולות  האדם  בו יפעול פעלים, רב הוא  וגם ממנו,

היא  גם תרבה השנאה כח  ולעומתה ולרע , לטוב פעלים  רבת  האהבה, כח בנפשו יש  משל

השמחה, מדת  בה יש  האכזריות. מדת  ולעומתה הרחמים, מדת  בה יש  ורע . לטוב פעולותיה

הבטחון , מדת  בה יש הכילות. מדת  ולעומתה הנדיבות , מדת בה יש  העצבון. מדת  ולעומתה

הזריזות , מדת  בה יש  החולשה. מדת  ולעומתה הגבורה, מדת  בה יש  הפחד. מדת  ולעומתה

הפועל  כח כל למול שיש תמצא  כשתחפש כוחותיה, ביתר הוא  וכן העצלה. מדת ולעומתה

הנפש שופטי  שהן הכחות  אותן  זולתי ממנו. הפוכות פעולות  יפעל מנגדו, הפוך כח  פעולות ,

בעז  עליהן  שנדבר זה"ומנהיגיה, מספר השני בחלק ראשון)ה והדעת ,(פ' הבינה הׂשכל והן  ,ֵֶ

הכחות כן לא בלכתן. יסבו לא  ילכו, מישרים כי  בנפש, מהן הפוכות  אחרות כחות  שאין 

שאר  מכל האדם נפש  נבדלה בזה וגם והפוכו. דבר ׁשנים  ׁשנים כולם מהן, ְְִִַַהמונהגות 

רלב"ג,מלחמות 314. קל); (עמ' עב פרק  ח"א נבוכים, מורה רמב"ם, יצירה; לספר אברצלוני  יהודה ר ' פירוש
נ) (עמ' לא א, בראשית בחיי , רבנו ד; סעיף פ"א ח"ו  השם,
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שבארנו 315הנפשות , כמו מהן , נפש בנפש הנטועים האדם  נפש  כחות  מקצת  דמות גם כי

ב') סעיף א' הכפיר (פרק משל דרך על מהן . ההפוכות  הכחות  בנפשם  אין כי  יעמודו, לבדם

הענוה. מדת בו ואין  גאה, הסוס  הבושת. מדת  בו אין עז, הנמר הפחד. מדת בו אין  בוטח,

גאים , הסוסים כל בוטחים, הכפירים כל ולכן  כולם. וכן  העצלה, מדת  בה אין  זריזה, הנמלה

יום , ילדי  תקראנה שאם  האדם, בני  כן  לא זריזים. כולם והנמלים  עזים , כולם  316הנמרים

יתבוששו. ואלה יעיזו אלה ענוה. ילבשו ואלה מתגאים  אלה פוחדים, ואלה בוטחים אלה

יבטחו. והפוחדים יפחדו, שהבוטחים  אחרים מקרים ויקרו יתעצלו. ואלה יזדרזו אלה

והעצלים בעצלה, יעשו הזריזים  וגאון . גאה ילבשו והענוים  בענוה, ינהגו המתגאים 

לבו  מצב מהן  אחד ולכל והפוכו, הכח  נטוע מהן  אחד כל שבנפש בעבור זה וכל בזריזות .

ומפחד  מחטוא , ירא החכם משל דרך על בזה. וכיוצא  כסיל וזה חכם זה מחברו, משונה

" ולכן טורף, ארי כמפני יירא,ממנו לא  רעה ביי'(כי)משמועה בטוח  לבו קיב,"נכון (תהלים

"ז) יבטח כאמר ֹו ככפיר א)"וצדיקים  כח, להפך,(משלי והכסיל בוטח. לכפיר דומים כלומר

ובוטח " טז)"מתעבר יד, "(משלי כאמרֹו לבו, יפחד רעה משמועה ולכן  חטאים, בציון  "פחדו

יד) לג , הכל.(ישעיה  על תקיש זה וממשל ,

ÔÓ אדם ,„) לבני  אלהים  שחלק הגדול היתרון על להשקיף עיניך תפקחנה ַָהמבואר

הפנימית והממשלה האנושית  הבחירה שהיא ברע , או בטוב לבחור ובידם ברצונם שיהיה

אפשר, זה וכל נמשך, זה שכל כחפצו. דבר בכל לעשות  האדם יוכל ידה שעל שבנפש,

זה, לעומת  זה דרכים  שתי דבר בכל לפניו והנה והפוכי -כחות. כחות  בו שנטועים בעבור

אם בענוה, להתנהג או להתגאות  לפחד, או לבטוח אם  שירצה, דרך באיזו לבחור ויוכל

כח  הוא  יבחר, דרך באיזו והגוזר היועץ הכח  ואולם דבר. בכל וכן  להתעצל, או להזדרז

" בשם הקדש  בספרי  המכונה נפש, בכל הנטוע  והמלכות  שבארנו "לב הממשלה כמו ,

" נעול בספרנו א')"גן חלון ה ' תלה (חדר על כשתעמוד במדינה ממשלה שכל ידע  לא  ומי  .

שיתבאר וכמו צדק, ויועץ חכם שופט ביד להיות ו')צריכה ב' סעיפים ששי, ממשלת(פרק וכן  .

לא  דבר, כל משפט לאור המוציא  האדם  ׂשכל הוא הזה והיועץ ליועץ, צריכה בנפש ֵֶהלב

עד  בצדק, ישפוט  אז אלה על בהשענו כי והדעת . הבינה החכמה פי על אם כי לבד בכחו

השני החלק מדברי  זה כל שתבין  וכמו המעשה. על המושל הכח יגזור משפטו (פרק שכפי 

תורה,ראשון) אמרה הזאת  והממשלה הבחירה על ושופטיה. הנפש  מנהיגי על נדבר שם  כי  .

בחיים" ובחרת וכו' הרע  ואת  המות ואת הטוב ואת  החיים את  היום  לפניך נתתי  "ראה

טו-יט) ל, לדרכי(דברים  או החיים  לדרכי  לרעה, או לטוב לנטות בידך, נתתי  הכל את כלומר .

המת במות  לא  חפצתי, באלה כי  בחיים  שתבחר מצוך והנני לדרך 317המות, בנטותו ולא

להם אין  בהם, הנטועות הכחות מקצת שאפילו בעלי-החיים . שאר כן  שאין מה הרע.

בעלי-החיים315. של 

א 316. כז, משלי 

לב 317. יח, יחזקאל 
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שאמרנו וכמו מעשיהם(ג ')הפוכיהן , לעשות  וצריכין  במעשיהן הבחירה מהן נעדרה לכן 

כי318בהכרח  לה, יאות וכן ממנו. ההפך לעשות בידם יכולת  ואין בהם , הנטוע  הכח כפי 

יב  במה להפך, לפעול כח  בם  שיהיה תדמה בהיותםאם נאות ? מהבלתי הנאות  להם  חרו

לאור  המוציאים היקרות הכחות מהם חדלו בעבור הדבר, על השופט  הממשלה כח  חסרים 

שבארנו וכמו הדבר ג ')משפט סעיף ראשון, .(פרק

„ÂÚÂ הכחות‰) כל כי  העליונים. כמנהג מנהגה ממרומים, האדם  נפש  שבהיות  זאת

למאד, עד ושכלי  מחשבי התפשטות  יתפשטו אבל בטבעיהן , גבול להם אין בה הנטועות 

כשישתמש הן להן . המתאוה הפנימי הנפש חפץ להביע הארציים הענינים כל יספיקו לא 

שהמשתמש זולתי ביניהן , הבדל אין לרעה, בהן  כשישתמש הן  לטובה, בכחותיו הנפש  בעל

הזה. הספר מדברי  שתבין וכמו ביגיעתה נפשו ותשבע בעמלו, ישמח  טובה בדרך בהן

הזריז  האדם משל דרך על לעולם . ּתׂשּבע ולא  תאבל, עליו נפשו לרעה, בהן  ְִַוהמשתמש

לא  שאסף מה ובכל ודעת , חכמה דברי לאסוף ולילה יום  יעמול ובחכמה, בתורה להגות 

הון , נפשו יאות319תאמר כי320כי  זולתו מחכמת  לו וכשיספרו עוד. ולדעת  ללמוד תמיד

ולכנוס, לאסוף והזריז להשיגה. מעלתו אחר לרדוף ויזדרז כמוהו להיות יתאו היא , רבה

ז  רבותינו שאמרו וכמו ידו, שהשיגה ממה לעולם תשבע  לא  ""נפשו וחציל מת  אדם  אין

בידו  לא 321."תאותו הארץ, שלל כל יאסוף אם גם טבעו, כפי לפעול נפשו כח  יניח  ואם 

אחר  הרודף ההדיוט הכבוד-המדומה, לענין  וכן  יותר. מחפוץ תמיד הפנימי החפץ ֵישקוט 

להיות מבקש זה גם  השיג גדול. יותר שר להיות  מבקש שר נעשה ׂשר. להיות יבקש  ַהכבוד,

שהיה  הרשע בנבוכדנצר שמצינו וכמו תמיד. וכן מלך, להיות מבקש מושל נעשה מושל.

מלכים , "322מלך שאמר עד חפצו נח לעליוןולא  אדמה עב במתי  על יד)"אעלה יד, .(ישעיה 

החכמה, גבול ויעבור מעצור בלי מהן אחד כשיתפשט  נפשו, כחות  בכל לאדם  יקרה וכן

שומע איש  בחכמה, ההולך אם כי מזה ימלט ולא לעולם. ישקוט ולא  להשחית עד ִֵָיפרוץ

מדברינו. שיתבאר וכמו החכמה, ּתֹורנּו כאשר לכחותיו, גבול ישים  הוא  מוסר, ומקבל ֶעצה

במין הנטועים  המעטים הכחות כי בעלי -החיים, שאר מנפשות האדם נפש  נבדלה בזה וגם 

יש מהן, החציר מין שתראה כמו הזה. הגבול לעבור יחפצו לא  בטבעיהן , ומדה גבול למו

מן ספוקו די זה מין בעל וכשימצא הרבה. מינים  למאכל ידועים  וצמחים לבהמה, מאכל

הזיווג, לענין וככה ומין. מין  כל מנהג  הוא וכן זולתו; לדבר יתאו לא  למחיתו הצומח הצמח 

אלא  נפשותיהן  נבראו שלא  לפי כי  בזה. כיוצא וכל לתשמישו ידוע  עת מין לכל יש 

אינסטינקט318.

טו-טז 319. ל , משלי ע "פ מליצה

יתאו320. צ"ל  שמא

לב)321. א, רבה (קהלת בידו" תאותו וחצי  מהעולם  יוצא אדם  "אין 

ז 322. כו , יחזקאל 
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לכל  יש לתשמישה, שנבראו צאצאיה לכחות  כן  על ומדה, גבול בעלת הארץ לתשמישי 

בלי כחותיה ומדה, גבול שם  שאין ממרומים  שהיא האדם  נפש אבל בטבעה. גבול אחת

שאמרנו וכמו העליונות , פעולותיהן לפעול ה ')גבול, סעיף א' הגוף,(פרק  עם ובהתחברה ,

להגביל  צריכה גבול, בעלי בענינים השמש  תחת גם אלו בכחותיה לפעול חיה נפש  ונעשית

ידי על כן  לעשות האדם  ויוכל החכמה. לה שקצבה ובמשקל במדה בהן  להשתמש אותן

כפי אותה ומנהיגים  נפשו, פעולות על השופטים בו הנטועים  והדעת  והבינה ֵֶהׂשכל

לולי האלו. היתרות הכחות  דמות בנפשם  שאין בעלי-החיים , שאר כן  שאין  מה החכמה.

להם . עוזר ואין  תמידית  צרתם  תהיה בטבעיהן, מוגבלות  כחותיהן  שהיו

„·ÏÓÂ (Âנפשות כחות לפעולות  האדם  נפש כחות פעולות  שבין ההבדל רב זה, כל

כח  שמכל תמצא וכח , כח  מכל המתפשטות הארחות אל תשגיח  אם כי  בעלי-החיים . שאר

טוב  האדם יפעל אחת  שבכל ורבות , עצומות  ארחות  מתפשטות  האדם בנפש הנטוע  וכח 

שבמקומות ולפי יהיו. מספר ארחותיהן זולתו, חי בעל בכל שיש  הכחות  ובמעט  רע. או

" שם הנפש  על נזכיר זה מספר "דרך רבים  ושם ""ארח " ברבים או וארחות, נפרש"דרכים , ִֵֶ

נפשי כח כל כי דע  ובנביאים. התורה בדברי הרבה שמצאנוה המליצה זאת בקצרה פה

" הקדש  בלשון נקרא  טבעו, כפי פעולה דרך "דרך הפועל הרחמים, דרך שתאמר כמו ,

כולה, במדינה העובר גדול לדרך דומה וזה בכולן , וכיוצא  החסד דרך החמלה, דרך החנינה,

" נלך כמו המלך יז)"דרך כ, "(במדבר הן הן בפרטים הפעולות והתפשטות  וזה "ארחותיו . ,

לכרם וזה לשדה, וזה לכפר, וזה עיר, אל יוצא זה הגדול, הדרך מן  היוצאים לנתיבות  דומה

בניו, על הרחמים  מתפשטים  הרחמים  מדרך משל דרך על הנפש, בדרכי הוא  וכן  וכיוצא .

מכיריו, ועל מיודעיו על הרחמים  אחיו, על על הרחמים לרחם  אדם בני  שאר על הרחמים 

אל  מגיע ראשן הארחות וכל בהן. כיוצא ורבות  כסות, חסר על בית, חסר על לחם , חסר

לפלס  שצריך כמו החכמה, כפי ארחותיו את לפלס  האדם  וצריך ממנו, שהתפשטו הדרך

ויחפץ  דרכו להכין לאדם לו נקל הזה, המשפט  על לעמוד מאד קשה אבל דרכו. את פיה על

משפטי ממנו מתעלמים כי  לולי וכיוצא , ובענוה בנדיבות , בחסד, ברחמים , להתנהג 

יעזרהו  לו, הידועים  ה' בדרכי ללכת  לבו שמכין מי ואולם ודרך. דרך שבכל הרבות  הארחות

" שאמר כמו בארחותיו, מישרים ללכת  צעדו ויכין יישר השם והוא דעהו דרכיך בכל

ו)"ארחותיך  ג , ב (משלי הוא תדעהו, בדרכיך אם  כלומר שנדבר ". וכמו ארחותיך, יישר ה

וארחותיו, דרכיו ליישר הרוצה האדם כי  ונודיע וארחותיהן. הנפש  דרכי על הסמוך בפרק

לבו, בכל בו ולבטוח ה', על להשען צדק 323צריך מחוקק לבדו והוא  החכמה, ה' עם  כי

לה. יוכל לא  האדם, מדעת  היא ונשגבה ומישרים, משפט 

עשרים323. פרק ישרים ", "מסילת כתב כן 
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שלישי  פרק

ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·˘ Â·Â

‰ÓÎÁ‰ ÔÈ‡ .‰ÓÎÁ‰ ÈÙ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ .Ô‰È˙ÂÁ¯‡Â ÂÈÎ¯„ ÏÚ ËÂÙ˘Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ

È˙ÙÂÓ· Ì„‡‰ ‰�È‡ˆÓÈ ‡Ï ,Â„·Ï '‰Ï È˙Ï· ˙Ú„Â�324Ô‰ ÂÈ˙Â¯Â˙Â '‰ ÈÎ¯„ .˙Ú„‰

ÂÓÎ ,Ì„‡‰ ˙Ú„ ÏÂ˜˘Ó ÌÈÏÚ�‰ Ô‰ ‰¯Â˙‰ È˜Á ÏÎ .‰ÓÎÁ‰ ˙Â¯Â˜Ó325ÂÏ‡ À≈«¬ƒ

.ÂÈ˙ÂÁ¯‡Â Ì„‡‰ ˘Ù� ÈÎ¯„ ÏÚ ÔÈÈÂ�· ,Â˙Ú„Ï ÌÈ‚˘ÂÓ‰

È˘‡¯Ó לׂשּום‡) האדם על חובה מאד מה תשכיל האדם נפש  על שכתבנו דברים

שידע צריך זה ולתכלית  מישור. בארח ולהדריכם  להישירם וארחותיהן , דרכיו על ולבו עינו

בארח  ידע למען והרעים , הטובים  ארחותיהן על וישקיף יקרא . בשם אחת ולכל נפשו, דרכי

מטה. מׁשאֹול סור למען יסור זה ומארח חיים, ארח הוא כי  ילך נפשו 326זו כחות  שבהיות ְִֵ

שבארנו וכמו ב')רבים, סעיף שני, והפוכו (פרק דבר  שתים, שתים ומנהג  מנהג בכל והכחות

ג ')כמבואר גם(שם טבעי  גבול אין  זה על נוסף בהפוכו. ופעם  זה בכח שינהג צריך פעם  .

שבארנו וכמו לרעה, או לטובה בו כשישתמש בין מהן , ד')לאחד לפלס (שם וצריך .

על  לעמוד האדם  עמל רב הנה הצדק. כפי להם הראוי וגבול חוק יעברו שלא  מפעלותיו

זכות . לכף ולהכריעם מעשהו, כל עליו לשקול בידו, צדק ומאזני תמיד משמרתו

‰�‰Â הרבים·) וארחותיהן  והפוכיהן הכחות יספור מי זאת? לעשות יוכל מי תאמר

ינהג  מתי  אומר לגזור עליהן, לשפוט  יאמר מי  אותן, למנות איש יוכל אם וגם  והרחבים?

משפטו  נכון  אם  לו יגיד מי בׂשכלֹו, זה על האדם  ישפוט  ואם  שכנגדו? בכח ומתי זה, ְִבכח 

לפעול  יניחנו היכן עד ידע  במה עתה, ישתמש כח באיזו בצדק שפט אם גם מעוקל? או

שאי הדבר, נכון  אמת  כי  דע אלו? דברים  עליהן לשקול משפט ומאזני פלס איה פעולתו?

להכריח  הדעת  מופתי אלו דברים על אין  כי  הׂשכל, במשפט אלו ענינים  על לעמוד ֵֶאפשר

למודיות בחכמות  מכריחים  מופתים שיש  כמו מפינו, האמת  לקבל ריבנו בעלי ידיהן על

מה  מלחמות, יגורו סופריהם עטי  עתה ועד האדמה על אדם בני היות מאז ולכן וטבעיות .

וכל  בחברתה. ידעו בל ומשפטים  מנהגים  יש ומדינה מדינה ובכל זה. יפסול זה שיכשיר

קבועים זו לעומת זו דרכים  שתי  מהן מנהג בכל שיש ורׁשע , צדק ורע, טוב שדעת  לפי ֶַזה

ליוצר  זולתי נודעת  ואינה חי , כל מעין סודה שנעלמת  הגמורה, החכמה היא  בנפש ,

ב  ""בראשית  אמר עליה תבוא?ה, מאין  כ)"והחכמה כח, במופת(איוב לברר יוכל מי כלומר ,

" המענה והיה סכלות? ואיזו חכמה היא דרך חיאיזו כל מעיני  כא)"ונעלמה כח, ,(שם 

הגיוניות 324. הוכחות

אלו325. כמו ולא צ"ל  שמא

כד 326. טו, משלי 
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מקומה " את ידע והוא  דרכה הבין  כג )"אלהים כח, וארחותיה (שם דרכיה לחכמה, קץ אין  כי .

תכלה, בלי  עד המציאות327מתפשטים  שהרי  כוללת . שהיא  רבים  לפרטים  מספר ואין 

פי על מכונן ופרט פרט וכל ה', מעשי רבו מה מדתה, פי  על נבראה סוף ועד מראש בכללו

אל, כהררי הגבוהים  ומשפטיו ודיניו השם  חסדי  כל וכן רבה,החכמה. כתהום  והעמוקים 

נברא  ׂשכל שאין ולפי  בחכמה, הן ומשפטיו האדם תורת וכן  ילכו. חכמתו לרגל ֵֶכולם

אינה  לכן באמת, המופת  כולם מבין להוציא הללו, הפרטים כל להקיף שבכחו במציאות

ב  השם  והוא  ולדעתו, לתבונתו חקר שאין למי  אלא  328ה."נודעת 

‡ˆÂÈ לשפוט ‚) בכחו שיהיה גדולה, היותר הבינה בעל יהיה ולּו אחד, גם  בנו שאין מזה

וכשתנהג  אחר. בכח תנהג זה ובדבר זה, בדרך תנהג  זה בדבר אומר ולגזור המנהגים, על

כזאת , האדם ביד אין כי  יוסיף. ולא  יגרע ולא ידוע גבול עד פעולתו תצמצם מאלה, באחת

שאמרנו וכמו כאלה, בענינים  מדעתו ששופט  מה על לסמוך עולם(ב')ואין אלהי  זולתי ,

את ידע  והוא דרכה, הבין הוא  כי  החכמה, כפי בצדק המנהגים חקי  מחוקק לבדו הוא ֵֻה',

ע הראשון  אדם כפו ליציר ומשפטים חקים  צוה עולם של בריאתו מתחלת ולכן  ה,"מקומה. ִֻ

כפי חקים , ובניו לנח  וצוה חזר המבול ואחר ההיא. בעת  עליו לצוות בעיניו ישר ִֻכאשר

ע אבינו לאברהם  וצוה חזר דורות  עשרה ולאחר ואילך. ההוא מדור להם ראוי ה "שהיה

ישראל  וכצאת  ונחלתו. חלקו וזרעו הוא להיות יה, לו בחר כמוהו לאיש  ראוי שהיה ָכפי

צדיקים , ומשפטים  חקים  כוללת  ועליונה, שלמה תורה עבדו משה ביד להם נתן ִֻממצרים

דרכי הן מה רע, ומה טוב מה אדם  לבני  בה הודיע יצאו, העליונה החכמה ממעין  ָכולם

מנהג  לכל משקל וקצב בהפוכו, ומתי  זה בכח האדם  יפעל מתי  המות , דרכי הן  ומה ָהחיים 

את ליראה ילמד ממנה ילך, פיה על האדם, תורת וזאת בפעולתו. יתפשט  היכן  עד ומנהג ,

בהם . וחי יעשה מצוותיו ואת אותו, ולדעת  לבחיריו;329ה' ה' דבר נגלה מראשית  כי  ולולא 

הולכים היום עד כולם  אדם  בני היו גוים, לאור היתה משה לנו צוה התורה זאת  ולולא 

הנסיון . מן ומתברר הטוב, הׂשכל עליו יעיד זה ודבר במדבר, לפראים  ודומים  330בחשך, ֵֶ

סוף 327. בלי

לו328. שאין ורע , טוב הדעת עץ  חטא על ט) ב, (בראשית לתורה בביאורו  הירש רש"ר  לקח מכאן  כי  אפשר
בתורתנו אותו ינחה שהקב"ה לא אם רע, ומה טוב מה לברר יכולת לאדם

ה 329. יח, ויקרא ע "פ

רבינו 330.הערת

והדעות, האמונות בעניני הן תבל , יושבי בין עתה המצוי השלמות כי  כחי , כפי  ואברר  בעז"ה אתבונן  זה על גם 
ודרך המדינית ההנהגה בעניני וכן וטבעיות, למודיות חכמות בעניני והן  רע, ומה טוב מה המדות בעניני  והן 
לׁשקול  המתקבלים  דרכיו, ובדעת ובכבודו  בגדלו באלהיות האמתות כל  כלל  דרך ועל  ושלום -הבריות, ִארץ
הופיע  מראשית כי  לולי הטבעית", "האמונה בשם  להם יקראו  ומחזיקיהם יודעיהם כן ושבעבור האדם, דעת

ד  ואחריו נבואה, בארח כפיו יציר על  הוא ברוך ונתןה' סיני  הר על  שנגלה עד עבדיו, על ידו היתה דור  ור
בם ּו נ ּכר ולא במדבר, כפראים היום  עד האדם בני היו  גוים, לאור היא גם והיתה לישראל, העליונה ְִתורתו
המנהגים שהן  הנסיון , ומצד עצמו , האדם  טבע מצד הוא זה דבר ובירור בם. הנטוע  העליונה הנפש  אותות
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‰�‰Â ותשק „) רבים, לנחלים ותהי החכמה, נבעה זה חיים  מים  בני331ממקור נפשות

ואחת אחת לכל כולם  עליון ,אדם  מפי  שיצאו התורות  דברי כי מעלתה. וכפי  ערכה כפי 

מצוות קצתן  ומשפטה, דרכה אחת  כל על ּומצוים  האדם , נפש  כחות  הפעולות  כל ְִַכוללים 

העמים בהן  התחייבו וקצתן דעתו, משיקול הנעלים  מצוות וקצתן  האדם, לדעת  ֲִַהמושגות 

דברי מלמדים וכן אליהם . הנלוה והגר לבדו ישראל זרע  בהן התיחדו וקצתן  ֵכולם,

בהבליו, הלב יצר עליהן שהפיל מתרדמתן  וׂשכלֹו האדם דעת מעירים והדעות , ְִהאמונות 

להשען אם  כי  לאדם ואין קדושים . ודעת לחכמה ויקרבוהו ותהו שוא  מדרכי ַירחיקוהו

השני בחלק שיתבאר וכמו יחדו, צדקו אמת  ה' משפטי  איך יבין  באחריתו כי  (פרק עליהם,

ה ) ד, סעיפים  חמישי ופרק ו ', סעיף פעולותשלישי על אם כי התורה דברה לא  תאמר ואל .

ועל  וכבודם, אבות  יראת  על וגרים, רעים  אהבת על ואהבתו, ה' יראת  על כמו ִֵמעטות ,

בה, נכתבו שלא הגדול המספר והׁשמיטה וכיוצא , והחמדה והנטירה הנקימה ועל ְְִִָהשנאה,

וכמו  המדות  יתר על ולאוין עשין  בה נתפרשו לא  עליונה בכוונה כי  אמת כן. הדבר אין

מה  כל כללה וסתום  נשגב אחד במאמר אך וכל, מכל אותם השמיטה לא  אבל עוד, שנגיד

" מצות  וזוהי  זה, בענין לחשוב והלב להגיד יוכל בדרכיו שהפה ט)"והלכת  כח, ,(דברים 

והארחות הדרכים אלהינו ה' עם  כי שידענו ולפי  עולם . אלהי בדרכי  ללכת  ִשתצונו

ב  והוא  כולם , מרומים"והנתיבות ברא  ידיהן  על ומישרים, משפט צדק בחכמה, בהן נוהג ה

כונן פיהן  ועל הבראם , אחרי  בריותיו נוהג  פיהן  על בצדק, חקו דבר לכל ונתן  ֻותחתיות,

שאמרנו וכמו בארץ, שנתן ב')תורותיו כי(פסקא הכל, הגיד בדרכיו ללכת כשצונו כן אם  .

ב  מקום  של דרכיו הן  מה להסתכל אלא  לנו אין  חיים ,"מעתה ארחות  השגנו וכשנשיגם  ה,

הקב  של דרכיו הן מה לדעת ואולם  החכמה. כפי  דבר בכל לעשות  נדע  אנו "כי זה גם  ה,

" ּוכאמרֹו התורה, מן  למשה למדין  דרכיו ז)"יודיע קג, "(תהלים שכתוב וכמו וחנון, רחום אל

ואמת חסד ורב אפים  וגו'ארך ו)" לד, "(שמות  ונאמר קדוש, כי  קדושים  והייתם  והתקדשתם

מד)"אני יא, בתורה (ויקרא מפורשים  מהן באו לא  ית' דרכיו גם  תאמר ואם  באלו. וכיוצא

הארחות מן הרב במספר פשר ידע  חכם מי ודומיהן , שזכרנו אלה כמו מעטים, ֵַרק

ב  השם  שנהג דע בה? נזכרו שלא  האדם, למנהגי הצריכין  שנהג "והנתיבות  כמו באלו, ה

רק  בתורה מהן נכתבו שלא  תראה בהן . מבוא  לדעתנו שאין  ותורותיו האלהים  חקי ֵֻבזכרון

ע רבינו למשה פה אל פה נמסרו ופרטיהן  והתורות, החקים מסרם"ראשי  והוא בנבואה, ה ְִָָֻ

הקדוש רבינו ימי  עד לדור מדור וכן  אחריהם , לבאים אותם מסרו והם  דורו, וזקני  ליהושע

ב "ע השם מסר גם  ספר. על מהם רבים  שכתבו דינו, ובית השלום"ה עליו רבינו למשה ה

לנו ספרו  כאשר היום , עד הארץ על אדם היות מיום  העולם , חלקי  בארבע  הארץ  יושבי מכל לנו  הנודעים
הכרך בסוף  הם גם אלו ודברינו הזה. בדור  גם  מהן  רואות שעינינו וממה מלפנים , היו אשר  הנאמנים  הסופרים 

השני . המחקר בשם לב", "מחקרי בין  הזה

לצמאים331. להשקות
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לדמות בדברים , להבין הדורות  חכמי ביד יש ידיהן שעל בהן , נדרשת  שהתורה ַהמפתחות 

ב  השם  דרכי בזכרון הוא  וכן מדבר. דבר ולהוציא לדבר אותן"דבר לדעת צריכין  שאנו ה

בתורה, מפורש  הדרכים ראשי רק נכתבו ובארחותינו, בדרכינו אליהן להתדמות  שנוכל

ע רבינו למשה מסר בע"ופרטיהן אלו "ה דרכים דורו וחכמי  ליהושע  הודיע  והוא פ.

מדור  הדברים  נמסרו ואילך ומאז במנהגיהם , האדם  בני  אליהן יתדמו והיאך וארחותיהן,

הדברים ראשי  ולימדו בדורותם , הרוח ובעלי  הנביאים  שאבו הזה הנובע  מנחל לדור.

ע המלך דוד כמו בספריהם , אדם חבר "לבני בנו ושלמה תהלים , בספר רבות שהודיע  ה

רבים זה מלבד מאלה. הרבה תמצא  שבידינו הנביאים ספרי  בכל וכן משלי , ספר זה על

על  לבב. בי ׁשרת  בהם  להתבונן  שמעמיק למי  וממליצותיה, התורה מספורי נלמדים ְִַמהן 

עד  רוחם , ומכינים  לבבם מטהרים  לב וחכמי קדש  ׂשרי היו הללו היקרים הלמודים  ֵָפי

ב  השם  של למדותיו מדותיהם  נביאים"שהשוו להיות זכו קצתן כחו. כפי אחד כל ה,

אלהים . ושרי חיל אנשי היו וקצתן ובדעת, בחכמה אלהים  רוח לבׁשּתן  וקצתן ְָָוחוזים,

בדרך  ומתבונן  לבו לטהר הבא  וכל ובבינתו, אדם  של בדעתו תלוין הללו שההשגות ולפי

ביד  האלו החקירות הניחו דרכיו, ואל ה' פעולות אל יבין תורה של במליצותיה ִאמת

איש ילמדּו והם  בהם , המבינים לב ואנשי חכמים  יהיו ודור דור שבכל ידעו כי  אדם, ְְַכל

משניותיו, הקדוש  רבינו כשסדר ולכן  מהם. ידו תשיג אשר את רעהו את  ואיש אחיו את 

מסכת מלבד כי  סתומים . אלה הניח  ודור, דור לזכרון  ותורותיו, אלהים  חקי פרטי  ֵֻללמד

על  לא מיוחדות, מסכתות והמדות  הדעות  פרטי  על חבר לא  זה, מענין  המדברת  אבות 

ארך  על ולא רעים , אהבת  על ולא  האהבה על ולא  פשע ,היראה על וההעברה אפים ִֵ

לשמירת יסודות גם  גדולות  מצוות וכולן  מאד; רבו וסעיפיהן שפרטיהן  כיוצא  ורבים 

התורה  דברי מתוך ומבינתו האדם  מדעת  נודעים שהם  ראה כי והעבודה. התורה

מדעתו  להוציאן  אדם  שום בכח  שאין  הדברים אותן ספר על כתב ורק ומליצותיה.

נשכחין היו צרות  ומרוב ימים ברוב שאם ותורותיו, האלהים  חקי  פרטי והן  ֵֻומבינתו,

" במכתבנו שאמרנו וכמו מדעתו, להוציאן  יוכל מהן  היה לא ואמתמישראל, שלום  "דברי

א') "(פרק שקראנו ג ')"רחובותובמכתב היה 332.(פרק  אם  חסר היה מה עוד, תאמר ואם

מה  ישראל לבני ללמד אלו, דברים  פרטי גם  דור לדור מודיע בחכמתו הקדוש רבינו

לב  חכמי שעושים כמו ובמדות , בדעות עצמו מדעת שהשיג ומה דורו מחכמי ששמע 

לבד  כן , לעשות יאות דור דור לחכמי כי דע  ספריהם ? על כאלו הכותבים  אחריו, הבאים

הוצרך  ישראל, כל בהן  ששוין ומשפטים חקים  הקבלה דברי ספר על שכתב הקדוש ִֻלרבינו

וללאוין , לעשין התורה זכרתן לא  שבעבורו הטעם מאותו והמדות , הדעות  רובי להשמיט

בקצרה. עתה שנבאר וכמו שרמזנו, כמו

.332“‘ במרשתת לראות אפשר  שניהם 
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Ú„ בין‰) הבדל אין  בהם, שוין הקהל כל בתורה, המפורשים  והאזהרות  המצוות  כי

אהבת כמו האדם, תורת בכלל שהן  המצוות הן והדיוטיו, העם  מדלת  לאחד ונביא , מלך

וכיוצא  והגזל והעושק והגנבה הרציחה מן וההזהר לעניים , וההלואות והצדקות ִֵרעים

והמצוות והמועדים השבת  שמירת  כמו האלהים, חקי  בכלל שהן המצוות  והן ֵֻבהן,

ללאו  בתורה המפורש  כל וכיוצא, ושעטנז והכלאים העריות מן וההזהר בהן, התלויות

" ּוכאמרֹו בהן, חייבין ישראל כל לעשה תורה או וגו', הגר ולגר לכם  אחת  חקה ָֻהקהל

אתכם הגר ולגר לכם יהיה אחד ומשפט טו -טז)"אחת טו , שהחקים(במדבר לפי  זה וכל .ִֻ

כולם , הנפשות  ערכי כפי  וערוכות העליונה, החכמה בשקל שקולים  האלה והמשפטים

הנפשות מן נפש על שתכבד בתורה, המפורשות והאזהרות  המצוות מן  אחת  גם אין

ממנה, להזהר או המעשה 333לעשותה מסתעף שממנו ההיא שבנפש הכח חולשת  בעבור

" מספנו הראשון  בבית זה על שעמדנו וכמו נעול ההוא, ועשירי)"גן  ט' אמתת(חדר והראינו

לעושיהן , תפארת הן  שקצתן הרבים , וארחותיהן  המדות דרכי כן שאין  מה וישרו. זה דבר

בני שלמקצת  בהן. שוה אדם כל יד אין  להיפך, או מעשותן , שחדל למי  תפארת וקצתן

היכולת נמנע  וממקצתן להם, ההפוכים מדרכים  ולסור ידועים , בדרכים יכולת  יש אדם 

הנ  בספר שבארנו וכמו יצירתם, מתחלת  נפשותיהן הבדל בעבור חלונותל"הזה, ד' (חדר

כולו) י' וחדר ב', רביםא' ביד שאין ומשפט, חק כולו הקהל על יצוה ולא  צדיק שופט  וה' .

שהיא  הכל הסוגר במאמר וחתומים סתומים כולם הניח  ולכן המעשה. להשלים הכח  ממנו

" בדרכיו מצות  ישלים"והלכת  נפשו וכח  דעתו רוב פי  ועל כחו. כפי בה יבין  אחד כל ,

בעז  הרביעי בחלק בזה דבר שנוסיף וכמו לו. וטוב הרבה, ואם  מעט אם כי"במעשה ה

כתב  לא  הקדוש  רבינו גם  עצמו הטעם  ומזה היטב. הדבר לברר משלים אערוך שם 

ישראל, לכל חובה שהן  והלכות  דינין  כולם  שמשניותיו לפי המדות, דרכי על מסכתות 

אלו  דברים והניח שאמרנו. וכמו כולו הקהל לכל חובה המדות דרכי  לקבוע  יתכן ָולא 

טוב  מה מדעתם  ויבינו השם  חסדי אל המתבוננים דור, דור אחריו הבאים  לב לחכמי

בהן . דעתו שהשיגה מה רעהו את  ואיש  אחיו את  איש וילמד אדם , מבני  שואל ה' ַומה

מ ּבאר  אמת  דברי  ולשאוב מדעתו, באלה להתבונן אדם  כל חייב הוא , כן  שהדבר ְֵולפי

ז  רבותינו וממאמרי  הנבואות , וספרי התורה שהיא רבים"החכמה, פנינים  כי  בתלמוד; ל

גם בהם שיתבונן זולתו חפץ להעיר חייב וכן  ידלם . תבונות  ואיש  דבריהם , במעמקי ֵֶיש 

מצא  עצמו זה ומטעם  בהן . דעתו שהשיגה מה ויודיעהו ממנו, הנשכחות ויזכירהו הוא ,

המעט  ובארחותיה, הנפש  בדרכי לקו קו אמת , דברי  יושר בכתב זה בספר לרשום  לבבי

באותן בין בתורה, המפורשים  האלהיים החקים  אל דברינו וכשיגעו נפשי , בהן  ִֻשהשיגה

הקבלה  דברי עם  ילכו נכחם דעתו, משקול הנעלים  באותן  או אדם , של מדעתו ְֲִִַָהמושגות 

הנפש דרכי  על מדבר הזה שהספר לפי כי  ההיא. המצוה בפירוש  אבותינו שקבלו

פי על אף כי ותורותיו. האלהים בחקי  גם  הנה ואחת הנה אחת דבריו יגעו ֵֵֵָָֻוארחותיה,

לט333. פרק  סוף ח"ב נבוכים  מורה
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נפשו  כחות  על ומיוסדות  בנויות  פעולותיהן  סוף סוף אדם, של דעתו משקול נעלים  ֲִַשהן 

שנאמר  וכמו לפנינו.והפוכי-כחותיה,

ÈÏ· (Â, הרבים וארחותיהן  האדם  נפש דרכי  על ומיוסדים  בנויים  התורה חקי  שכל ֵֻספק

ארחות כי  הגדולים , מדרכיה אחת והיא  התאוה, כח  בנפש יש מ ׁשלים . זה על לך ָואתן

הדבר  יונח  ואם הנשים . אל התאוה היא  מהן  ואחת  מספר, בלי הן ולרע  לטוב התאוה

לכל  שראוי  החכמים  רוב יסכימו זו, בארח  ישתמש  איך לשפוט  וׂשכלֹו, אדם של ְִלדעתו

למעט  לו שראוי  יסכימו וכן עולם. יסוד זה כי תולדות ממנה להעמיד אשה לקחת  אדם 

ממחשבות לבו לטהר לו שראוי יסכימו וכן  ובריאותו. אונו יאבד בו, יפרוץ אם  כי  במשגל,

ודעת . חכמה מחשבות  לחשוב לבו יכון לא דעתו, על כאלה מחשבות  יגברו אם כי זמה,

וחמס, טומאה איש  אשת  אל ושביאתו בחזקה, אותן  לקחת לו ראוי  שאין  יסכימו וכן

מכל  נשים מקחת  אותו מרחקת הדעת אין אלה וזולת תועבה. בהמה או זכר עם  ושכיבתו

שקול  כפי  שאסורים שאמרנו אלה מלבד ותורותיו. האלהים  חקי כפי אבל לו, יבחר ֵֻאשר

מזה  ויתר זה שכל זמה, מחשבת  ומחשוב המשגל, מרבוי  אותנו שהרחיקה ומלבד ְֶֶהדעת ,

" במאמר אלהיכםכלול יי' אני קדוש  כי תהיו ב)"קדושים  יט, עלינו (ויקרא שאסרה אלא  .

העריות רובי שהן  בנו, הנטועה הדעת  מצד עליה אוסרים היינו שלא  מאותן נשים  נשואי 

לבאר  שהיטבנו וכמו האדם, מדעת  נשגבים  חקים כולם מות, אחרי פרשת עלינו ִֻשאסרה

ההיא. לפרשה חלוקות334בביאורנו דין  בית  מיתות  קדושים  בפרשת קבעה העוברים ועל

שגבלה  גבולים הן  הרי  דעתנו, משקול למעלה זה שכל פי על ואף וערירי. כרת  או מזו, זו

יעברנהו. שלא האדם שבנפש  זה ארח  בעד העליונה החכמה

ÔÎÂיראת היא מהן ואחת  ולרע, לטוב רבים לארחות ומתפשט  היראה, כח  בנפש  יש

שצריכין אלהים  יראי רוב יסכימו אדם  של לדעתו זה דבר יונח ואם ולכבדו. לעבדו ְֵֵהשם 

בהן שימנעּו שנה, בכל ימים מספר וליחד ידועות , בעבודות השם  את  לעבוד אדם  ְִָבני 

במה  להם יגיד מי אבל יוצרם . עבודת  לעבוד בהם ויתקדשו ובשדה, בבית עבודתם  מעשות 

מימי  מועד ואיזו לזה, יהיו ימים כמה לו? יתנו אשר כבוד ואיזה יבחרו יעבדוהו השנה

חול, מעניני  ובטול שבת  ולעשותו השביעי , יום  לקדש לישראל וצותה תורה ובאה להם?

ט  יום וכ "וכן  וט "ו ועשירי ראשון  ויום  השלישי , לחדש ששי  ויום הראשון , לחדש  וכ "א ב "ו

בכל  המפורשות  מצוֹות  ועוד מלאכה. בעשיית  ואסורין  קדש  מקראי  כולם  השביעי, לחדש 

משקול  למעלה זה שכל פי  על ואף עליהם . לעוברים  העונשים  וכן השם, לעבודת  מהן אחד

שאמרנו  המׁשלים ומן  זה. בענין גבוליו לו ומגבילים  נפשו, בארח הם אחוזים  האדם, ָדעת 

פעולות עם  כולם  קשורים הלב, ממשפט  נשגבים הם כי  שאף התורה, חקי כל על ֵֻתקיש

" במכתבנו אמרנו זה ועל וארחותיהן . דרכיו פי על ואמתהאדם  שלום במקוםא)"(פ "דברי

האדם דעת  בכח שאין  דברים  לנו ותגד האלהית  התורה תתחיל האדם, תורת  שתכלה

ויקרא 334. ספר  על  רבנו  של פירושו 
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הוצרכו  מדעתו כאלה להוציא  האדם  ביכולת  שאין  ולפי  מדברינו. מתבאר זה וכל להשיגם ,

ארחות הישראלי האיש ילמוד ובהן  והתלמוד, והברייתות המשניות  שהן ספר, על להכתב

למעלה שאמרנו וכמו בהן, וחי תורת(ד)התורה בכלל שהן  והאזהרות  המצוות  ואפילו .

מהן שבא  מה כל שכליות, מצוֹות  שקראו אותן  שהן לדעתו, מושגות  שהן  לפי האדם ,

בהן באו לא חדשים , שערים הפותחים  אלהיות, מליצות  בהן הוסיפה בתורה, מפורש 

אמרנו  ולכן זה. בספר מאלה דוגמות שיתבארו וכמו עצמן , מדעת עליהן החוקרים

האדם"335במכתבנו  תורת  בכלל וכו',והנה התורה ממליצות מהן רבות  יבין  והמבין  וכו'. " ֵָ

רבות יבין התורה, ממליצות להשיגם המתבונן  האדם , מדעת שיוצאים פי  על אף כלומר

עצמן . מדעת בהן המתבוננים שיבינו ממה באלה, גם 

‰ÓÓ (Ê שהיא רׁשע , ומה צדק מה רע, ומה טוב מה לדעת כי  הדבר, נגלה ֶַשדברנו

עליון מפי  מוצאה אלה, כל החוקקת  באמת מראשית336החכמה אדם  לבני דרך 337שהודיע  ָ

תורת ונתן סיני הר על שנגלה עד לדור, מדור יותר להודיעם  והוסיף המות, ודרך החיים 

ומזה  בנבואה, משה על הופיע  דבריה ופרטי ופרושה אלהים, באצבע  כתובה בארץ, חיים 

מספרי עצה לשמוע  צריך מרע ולסור טוב לעשות חיים החפץ כל דור. לדור החכמה נמשכה

תו  שהן  השכליות  המצוות  בפרטי הן פה, ושבעל שבכתב התורות  והןשתי  האדם , רת 

חכמה. הלומד האיש  הוא זאת  שעושה ומי ותורותיו, אלהים  חקי  שהן השמעיות , ֵֻבפרטי 

" יתואר הוא כתלמודו, לעשות מוסר יקבל שנכתבו חכםואם  הנכבד התואר הוא סתם, "

מחכמה  והנלוז הקודש.* בכתבי רב שכר בעבורו בעליו את  ושהבטיחו רבות , תהלות עליו

דחי . אל מדחי  עקלקלות  ארחות  ילך רע, ומה טוב מה ּתֹורנּו שהוא לבו בינת על ֶונשען 

ואם לבבו, יטה יחפוץ אשר לכל ובבחירתו, האדם  ביד שתיהן  רע  ועשות טוב עשות  והנה

בעצם , רע  בהם  אחד גם שאין  לפי ישר, בדרך נפשו דרכי  בכל להשתמש יוכל חיים  חפץ

ואם אדם, של ברצונו תלוי הכל אלא רע, רק לפעול ביכולתו שאין כח  בנפש אין כלומר

הסמוך. בפרק זה ענין לבאר באים שאנו וכמו טובים , בדרך בכולם  להשתמש  יוכל 338.339ירצה

ואמת"335. שלום  "דברי

א 336. פרק  משלי  על המלבי "ם דבריו  כתב ומכאן  אלו . דברים  המלמד הוא הקב"ה

הראשון337. אדם בימי

בספרו338. רבינו הערת
מלשונות  בהם  שנזכר הקדש  כתבי  מכל  אמיתתו והוכחנו  נעול ", "גן  בספרנו ברחבה בארנוהו  זה *דבר
אשר  דברים  שכתב דורנו מאנשי אחד בספר שראינו  ולפי עליו . נשענת התורה שכל עמוד והוא "חכמה", של
אין בזה שדּבר  מה ושכל דעתנו . לסוף ירד שלא לו ולהראות דבריו על  להשיב היא חובתי זה, בענין כן ִֶלא
בסוף  לב" "מחקרי  בין אלו דברינו  ותמצא כל. מפני  אחור  ישוב לא ויציב, אמת שהנחנו הכלל  אבל יסוד. לו 

שלישי " "מחקר בשם הכרך 

לידינו הגיעו  לא המחקרים .339
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רביעי  פרק

ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·˘ Â·Â

ÁÎÓ ‰Ê ÏÚ Ï˘Ó .Ú¯Â ·ÂË ÏÂÚÙÏ ‰È˙ÂÁÂÎÓ ÁÎ ÏÎ ˙ÏÂÎÈ· .„‡Ó ‰·ÂË Ì„‡‰ ˘Ù�

˙ÂÚÈ„È‰ ˙ˆ˜ .˙ÈÓÈ�Ù ‰ÚÈ„ÈÂ L‚¯‰ Ì„˜È˘ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÂÚÙ ÏÎÏ .‰‡�˜‰Â ‰Â‡˙‰∆¿≈

¯ˆÈ .ÔÓÊ· ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ˘ÂÁ‰ ‰· ÂÏÈ·ÂÈ˘ ‰Ï‡ .ÏÎN‰ Ô˙ˆ˜Â ‰ÓÈ�Ù ÌÈ˘ÂÁ‰ ÂÏÈ·ÂÈ≈∆

Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ .Â˙Ú¯ ÌÈÏ˘‰Ï Â· ˘Ó˙˘ÓÂ ÏÎN‰ ˙‡ ˜ÈÏÁÓ ¯ˆÈ‰ .Ú¯ Ì„‡‰ ·Ï≈∆

.¯ÒÂÓ‰ ÔÈ�Ú ¯‡·È .¯ÒÂÓ Ï·˜Ï

˘Ù� ו ‡) בעצם . רע  שיהיה אחד כח גם בה אין  מאד, מאד טובה בעצם"האדם "רע

יותר  יקרה היתה זה, כח הנפש  חסרה אילו שתאמר עד רע , רק לפעול יכלתו שאין  הוא 

צדק, פועלי להיות החכמה לתשמישי בה נטועים כוחותיה כל אלא  עתה. שהיא  ממה

הכחות אותן  ואפילו לו. אפשרי  היותר השלמות האדם ישיג  כולם הכחות ובאמצעות

" בשם  הנביאים  "תועבותשתארו עליה שנאמר הלב גבה כמו לב " גבה כל יי' (משלי "תועבת

ה ) "טז , עליה שנאמר והעקשות לב , עקשי יי ' כ)"תועבת  יא, רק (שם תועבות אינן הם גם ,

בארח  בהן  המשתמש החכם בנפש אבל רע. בארח בהן המשתמש  הנלוז, הםבנפש גם צדק

אלה  כחות שני  חסרו ואילו גדולה. שלמות  לנפשו וממציאים החכמה, אל נאמנים  עבדים

השיגה  לא בהחלט , בארח 340ממנה בהן כשתשתמש  עתה משגת  שהיא  האחרונה הטובה

" מספרנו הראשון  בבית היטב זה דבר בארנו וכבר נעול מישור. ט')"גן  ח' ז ' חלונות ד', .(חדר

„ÂÚÂ בעזה רעות"נדבר אינן  אלו גם ואם הזה. הספר בחלקי  הללו מדות  שתי  על ש 

טוב, לפעול יוכל אחד בכל אלא  רע, רק הנפש כחות משאר אחד גם  שאין שכן כל בעצם,

בטוב. יבחור אם

¯‡·ÏÂ שבארנו·) למה נשוב יותר, זה ו')דבר סעיף שני דרכים(פרק  האדם  בנפש  שיש

התאוה. מדרך משל זה על להציג  נשוב ועתה ולרע . לטוב רבים ארחות דרך ובכל רבים ,

בשמו, ולהתהלל ה' את  לעבוד המשתוקק כי ושמאל, ימין מאד עצמ ּו ארחותיה כי  ְָידוע 

מכח  כולם  בזה, וכיוצא  חכמים  בוועד לׁשבת המשתוקק וחכמה, תורה ללמוד ֶֶָהמשתוקק

" ּוכאמרֹו יצמחו. שבנפש נפשהתאווה תאות ולזכרך ח)"לשמך כו , "(ישעיה ענוים, תאות

יי' יז)"שמעת  י, וזהב,(תהלים לכסף המשתוקק באיסור. או בהיתר לנשים המשתוקק וכן  .

איסור, בדרך או היתר בדרך באלה וכיוצא  נאה לדירה נאה, לבגד טובה, לשדה יפה, לבית 

דבר-תאוה  ובכל כדרכו, פועל הפנימי  הכח דבר של כללו יצמחו. עצמו זה מכח  הם גם 

הוא  והׂשכל לרע. טוב בין  מבחין ואינו פעולתו, את  פועל הכח בדעתו, האדם  ֵֶשיצייר

הנפש 340.
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שאמרנו וכמו החכמה כפי  למות חיים  בין ב')השופט סעיף שני ובבחירתו (פרק  האדם וביד .

לעצת ישמע  ואם  יצרו. לחפץ או ׂשכלֹו, לעצת  לשמוע אם  שמאל, או ימין עצמו ְְִֵֶלהטות 

למעלה כנזכר במישרים ארחותיו בכל ללכת יוכל לעשותו (א')ׂשכלֹו, האדם על קשה אבל , ְִ

לפנינו. שנגיד מטעם

˙ÂÈ‰· האדם ,‚) בדעת  הרשום הדבר ציור כפי  רק פעולתו, פועל אינו הנפשי  שהכח

שאמרנו ב)וכמו שתהיה (סעיף צריך פנימה הנפשיות הכחות  מפעולות  פעולה שלכל תבין 

בנ  הנפשיתחלה הכח  תחל אז מציאותו, בה וכשתצטייר ההוא . הדבר מציאות  ידיעת  פש 

ואפשר  רע . או טוב דבר-מעשה שימשך אפשר זאת ומפעולתה פנימה. פעולותיה לפעול

ואתן ובחירתו. האדם  חפץ כפי הכל בנפש, פנימה רק פעולתה ותשאר המעשה, שיעדר

למעלה שזכרנו התאוה מכח ונחל מׁשלים, זה על נאה (שם)גם  אשה רואה האדם  הנה . ְֵָָ

ביד  היתה לא  בית, או אשה ראה לא  מעולם ואילו אליו. ומתאוה נאה בית אליה, ומתאוה

בארחותיה  התאוה לכח יקרה וכן  תאותה. בגבורת  בהן ולחפוץ פנימה, בהן  לפעול התאוה

קדשו, ולזכר אלהיו לשם יתאו האדם  להגות341היקרות , יתאו חכמים , במושב לשבת  יתאו

והדרם , האלה הענינים  כבוד תחלה הדעת  שתרגיש צריך בזה. כיוצא  וכל החכמה בספרי 

בדעת יובלו לא  האלה ההרגשות ואולם  תאותו. כח  אליהן שתתאו אפשר אי  כן  ולולי

ּומׁשּוׁש וטעם וריח  בׁשמע ולא  תראינה, בשר בעיני  לא  כי  החיצונים , חושיו ידי  על ִֶַהאדם 

וישיג  טובו, ובמדת  דרכיו וביושר ה' באמתת כשישכיל הטוב, הׂשכל בעיני אם  כי  ֵֶתצמחנה,

איך  החכמים , במעלת וכשישכיל קדשו. ולזכר ה' לשם  הנפש תתאו אז באמת, דברים מהן 

וכשישכיל  חכמים . בקרב ללון  נפשו תתאו לדבריהם , השומע ואשרי חיים, מקור תורתן

והנה  בם. להגות  נפשו תתאו עינים, ומאירות  נפש משיבות הם  איך החכמה, בספרי 

החיצונים החושים  ידי  שעל ולפי הם. חומר עניני כולם  בנפש  החושים  שיובילו הידיעות 

הזאת וההתחלה פעולותיהם . לפעול מתחילים  שהחושים  מעת בה יבואו בדעת, מצטיירים

כח  תתעורר מיד לפעול ובהחילם לפעול. יחלו קטן  ילד עודנו כי האדם, ימי  מראשית  היא

בגמול  גם שתראה כמו חושיה, בה שהובילו דברי -חפץ לאותן ותתאוה שבנפש , ָהתאוה

עד-מה, ידע  לא כי אף לעיניו, נוצצים  וזהב כסף וכלי  מזהירים אבנים כשיראה אמו, משדי

דבר  בכל וכן לקחתם. ויחפוץ אליהן  תאותו ותתעורר שבהן , וההדר היופי  דעתו תרגיש 

שהחושים בדברים  הדעת שתרגיש  ההרגׁש רוב כפי הכל מעט , ואם רב אם  התאוה ְֵֶַתפעל

נעלים כולם  למעלה, שאמרנו כאותן הׂשכל עיני בה שיובילו הדברים  כן  לא  בה. ֲִֵֶַמציירים 

ה' פעולת אל להביט עיניו את הׂשכל שיפקח  עד הנפש, תרגישם  לא  ולכן  חומר. ֵֶמעניני 

ידיו. מעשה אפשר 342ואל ואז האדם , יגדל עד כאלה ונשגבות  צחות  הׂשכל ישיג לא ֵֶואולם 

ח 341. כו , ישעיה ע"פ מליצה

יב 342. ח, ישעיה ע "פ מליצה
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בנפש מצטיירות  הגשמות  התאוֹות  שכל מזה יוצא הפועל. אל הכח מן ׂשכלֹו את ְִשיוציא 

בה  מצטיירות אינן  אלהיים, לענינים  התאוות וכלל ראשון . טבע לו והם מנעוריו, האדם 

שני . טבע  בעצמו ויטבע האדם שיגדל עד

Ï˘Ó‰ שיוכל „) האדם, נפש  כחות  בכל נוהג  התאוה, כח מפעולת  זה על ערכתי אשר

מנעוריו, היכולת בו להיות אפשר לרעה בהן ההשתמשות  תמיד. ולרע  לטוב בהן להשתמש 

יפעלו  לא  בכללן  שהכחות לפי  לאיש. ויהיה יגדל עד יהיה לא לטובה בהן  וההשתמשות

ענין -מה  הׂשכל עיני  יובילו טרם  או לנפש , חיצון ענין  החושים  יובילו טרם  גדולה או ֵֶקטנה

איש קנאת  בזולתו האדם  יקנא לא  לעולם  הקנאה. מן  שני  משל זה על ונמשיל אליה.

רוב  ביתו, יופי  או רעהו אשת  יופי  כמו נפשו, אל ענין -מה החושים הובילו טרם מרעהו,

להיות ושיזדרז ובחכמתו, ביראתו הצדיק בצדקת  יקנא  לא  וכן וכיוצא . בניו רוב או עשרו

וכן החכמה; וטוב היראה וטוהר הצדק יוקר הׂשכל עיני  בו הובילו טרם כמוהו, ה' ֵֶעובד

האדם בנפש המצטיירות  הגשמיות  התאוֹות  שכלל ולפי כולם. הכחות  פעולת על תקיש

שאמרנו וכמו ג ')מנעוריו בדברים(סעיף לפעול תמיד מצטיירות  כי  הרע אל נוטות 

בהנה, לחטוא יעשה אשר האדם  חטאת כל עם "343הקשורים כי  בלב תראה קשורה אולת  ֵָָ

ודעת ,344,"נער  תורה לשמוע ימאס ישקר, ילשין  יקנא יחמוד העולם , הבלי  לכל יתאוה

לבו  שעיני בעבור זה וכל החכמה. פניני  מכל נאים נעלים או נאה בגד בעיניו יקר ַיותר

כחות מתפשטים ובהן  בדעתו, מאליהן  והצטיירו בנפשו החושים  שהובילו מה לבד רואות 

" וכיוצא , וכבודו וקנאתו חמדתו הׁשב תאותו אומר כשיירא 345"ואין  העונש , פחד זולתי ַָ

כי הׂשכל, עיני להם  שמובילים  מה רואות  לבו עיני ואין  רבו. או אביו שביד מוסר ֵֶמשבט 

אמת דבר ציור בנפש  להוביל בהם  כח  ואין  האמת, באור מרא ֹות  ּכהים ׂשכלֹו עיני ְְִִֵֵבנעוריו

יושר. ומחזה

ÏÚ (‰" תורה אמרה אוסיף כן  לב לא  יצר כי  האדם, בעבור האדמה את  עוד לקלל

מנעוריו  רע כא)"האדם  ח, מנעוריו,(בראשית רע לבו שיצר בעבור עליו לחמול ראוי  כלומר .

" אמר לא  כי והתבונן  בו. להתחזק ׂשכלֹו כשיחל כן, אחרי  גם  אולתו לעזוב עליו כיוקשה ְִ

מנעוריו  רע  האדם  שבארנו "נפש וכמו מאד מאד היא  טובה כי  הנפש, על כן  שיאמר חלילה ,

א) בה (סעיף שיובילו חמריים  ציורים תדע טרם ציוריהן הׂשכל עיני  בה יובילו ואילו .ֵֶ

שאמרנו וכמו לה. לטוב כחותיה בכל משתמשת  היתה אינן(שם)החושים עצמן שהכחות 

בשחיתות נלכד שאינו זמן כל והשכל החכמה. לתשמישי  כולם  בה ונטועים  בעצם, רעות 

בצדק  ישפוט החושים, בה שהובילו החמרים  הציורים  כפי  לפעול החפצים  הכחות, דרכי

כב 343. ה, ויקרא ע "פ מליצה

טו344. כב, משלי  ע"פ מליצה

כב 345. מב, ישעיה ע "פ מליצה
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שאמרנו וכמו החכמה פי  ה ')על סעיף ב' כן(פרק  ואם  טובים. בדרך וי ֹורנ ּו דרכו לאדם ְֶויגיד

" אמר אבל עצמה, הנפש  אל הרעה ליחס  מנעוריו אין רע האדם לב יצר הוא "כי  לבו ציור ,

אם רע , פועלים כולם  ואלה החושים , אליו שהובילו ציורים  בו הצטיירו מנעוריו כי  רע,

בנעוריו  באדם  הׂשכל שלטון שאין  ולפי החכמה. כפי  להניהגם עליהם שליט  הׂשכל ֵֵֶֶאין

שאמרנו ג )וכמו מכשול (סעיף ציורי כי נעורים, בחטאת  מאד יכשל לו 346, שגרמו הללו

עליו  יקשה ׂשכלֹו, ויתחזק האדם  ולכשיגדל ימים . מרוב בלבו והשתרשו התחזקו ְִהחושים ,

פעולותיו, את  פעל פיהן  ושעל כרצונם , בו שמשלו הראשונים מציוריו הלב לטהר מאד

משני קשה הדבר כי בחכמה. פעולותיו מעתה שיפעל טובים אחרים ציורים בו ולהכניס 

לך. שאבאר וכמו הלב, שהוא המקבל מצד והשני  הׂשכל, שהוא הפועל מצד האחד ֵֶפנים,

˙Ó‡ (Â שיתבאר וכמו ושופטיה, הנפש ׂשרי  הם  ודעתו ובינתו האדם ׂשכל כי ֵֵֶָהדבר

השני א')בחלק כפי(פרק ישפטו ואם במישרים. כולם  הכחות לשפוט  בה נטועים הם  והנה .

רבות פעמים אך טוב. רע  ועל רע טוב על יאמרו לא  משפט, יעות ּו לא  ומהותם ְְַטבעיהם 

יכאיבו  והרׁשעה והתאוה טורדתן, הלב שלא 347יצר לבד ולא נגף, באבני הטובה דרכם ְְִָָ

לו  ישרתו והקשים, העזים בציוריו הלב יצר בהתחזק שלפעמים אלא  למשפטיהם  ישמעו

למלאות ויכריחום  והרׁשעה התאוה בם יעבידו כי ולאמצו. לחזקו האלה השרים ְִָגם 

בידו  ואין  להרע , מתאוה הלב כשיצר האחד, דרכים. שני  על וזה הרעה, חפצם ולהשלים

ונכליות , מרמות  שימציאו ובינתו ׂשכלֹו את יקרא חפצו, ישלים348להשלים ידיהן שעל ְִ

" מספרנו ראשון  בבית  ברחבה זה על שדברנו וכמו נעול חפצו, ה )"גן חלון ד, ואמרנו (חדר .

אדם , בן  מרשעת להנצל אפשר אי שכמעט  לפי רעה, מחיה יותר במעשיו רע  שהרשע

ומשבט  השם מפחד לו ויצר לבו, על גלוליו כשיעלו והשני, ומרמותיו. נכליותיו ְֵֶבעבור

להקל  הבל, ובהיקשי שוא  בטענות  ולאמצו לבו לחזק ולבינתו לׂשכלֹו יקרא  אז גם ְִעברתו,

" שמים . מורא אלהיםמעליו אין  בלבו נבל א)"אמר יד, כאלה,(תהלים במדוחים  וכיוצא

לׂשרים ודומים לפניהם , לצחק והתאוה הרׁשעה כישקראום והבינה, הׂשכל ממקור ְִֵֶָָָשמוצאן

להביא  המושלים  שהם ותחת אדוניהם. לפני מצחקים  וכנערים כעבדים , הארץ על הולכים 

עד  בה שמשלו והתאוה הרׁשעה ציורי  יותר ולחזק לגדל יד יתנו בנפש , ודעת חכמה ְִָציורי

הכונה  אין ושופטיה, הנפש  שרי  הם  ודעתו ובינתו האדם שׂשכל אמרנו אם כי  ֵֶהנה.

שיסורו  עד בחזקה בם  הרודים  בעבדיו, והאדון עמו על המלך לממשלת  דומה שממשלתם 

יראת אותו היראים  אותם הגדולים. בתלמידיו המורה לממשלת  דומה אבל משמעתם . אל

כמצוֹותיו. ועושים  מפיו לומדים  בכסילים , המושל מזעקת  להם  נשמעים בנחת  דבריו כבוד,

יד 346. ח, ישעיה ע "פ מליצה

יט347. ג , מלכים -ב ע "פ מליצה

ו348. ג, בראשית על  פירושו  המלבי "ם שאב מכאן שמא
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שלא  שכן  וכל להם ; ויבוזו דבריו על ילעגו חכמה ובוזי  כסילים תלמידים  ביניהם יש  ואם 

שאמרנו וזהו כוחותיה, על הנפש  שופטי  בממשלת הוא  וכן  מצוֹותיו. ה ')יעשו שהדבר (סעיף

ותכון הלב, יצר בלכד ילכדו לא הנפש  שרי  אם גם  וכן הׂשכל. שהוא הפועל מצד ֵֶקשה

עד  חיים  ארחות לנפשם וילמדו אמת, בדרך טבעם  כפי  ולהתבונן  להשכיל בנפש  ממשלתם

מחלקלקות עוד תתבלבל ולא החשך, ובין האור ובין  הרע, ובין הטוב בין  להבדיל שתדע

ב  טוב להמיר והרׁשעה, לחשך,התאוה ואור לאור חשך ולׂשּום  בטוב, ורע  זה 349רע ואין  ְְִָָָ

התכונות כלל בלבו מ ׁשלּו שמנעוריו לפי  כי  המעשה, עליו קשה עדיין אך התלמוד. ְָאלא

שאמרנו וכמו הראשון  טבע  בו והם  ג ')הרעות , מעשיו,(סעיף כל עתה עד הכין פיהם ועל ,

וימשילם והבינה, הׂשכל לו שהראו חדשים ציורים  בו ויושיב תענוגיהם? מבית  יגרשם ֵֶאיך

כפי תחלה שעשה ממעשיו הפוכים רבים מעשים יעשה שמעּתה עד בנפשו חזקה ֵַָממשלה

יצרו  וילחם הרעות  התכונות  עליהן יתקוממו תמיד הלא  הראשון ? טבעו וכפי רוחו, רעיון

עצמו  העת  ובאותו אמת , משפטיהם כי  יבין  והאדם ישפטו, והבינה הׂשכל והנה ׂשכלֹו. ְִֵֶעם 

יחפוץ. אשר ככל תעשינה ורגליו וידיו תעוז, יצרו יד

‰ÓÏ בידו ויש  הונו. ובהרבות בכבודו חפץ גם  רעהו, את אוהב לאיש  דומה? הדבר

בא  והנושה היום ויהי באמונה. אותו שומר והוא  אצלו, שהפקיד וזהב כסף פקדון  ממנו

זה  והנה נושיו. את  מכספו ושלם רעהו, בפקדון יד שלח  לו וכהצר ביתו, מחמד כל לקחת 

והחפץ  שצרתו לפי לבו. על חרותה שאהבתו בעת שונא כמעשה ועושה ברעהו, ֵבוגד

ׂשכלֹו, משפטי  אוהב האדם  הטוב. המעשה לענין  הוא  וכן  שבו. רע  מאהבת עז ממנה ְִֵַלהנצל

שאמרנו וזהו עליו. יצרו כהעיז בם  בוגד ה ')ובמעשיו המקבל (סעיף מצד גם קשה שהדבר

על  הרע, ובין  הטוב בין  באמת להבחין  וזכו ודעת  חכמה שלמדו אדם בני  ולכן  הלב. שהוא

עד  יצרו, על שיתגבר לאדם  צריכה גדולה גבורה כי  תמיד. פנימית במלחמה הם הרוב

בכבוד, קרנו הׂשכל הרׁשעה 350שירים  קרני כל לגדע  גמורה, ממשלה הנפש  על למשול ְִִֵֶָָָ

" בחכמתו שלמה אמר זה על שבה. מלוכד והתאוה ברוחו ומושל מגבור אפים  ארך טוב

לב)"עיר  טז , "(משלי שנינו זה על יצרו . את  הכובש  גבור? ד)"איזהו ודבריהם(אבות ,

המעשה,351אמונה. הוא הפעולה מקבל והכנת  התלמוד, הוא הפועל מעשה כי  מזה תבין 

" שנו המעשה ויפה אלא עיקר המדרש א)"ולא  עם(אבות  סדרו ויושר התלמוד רוב ואמנם .

יפתח  שבאחריתו הלב, שהוא הפעולה למקבל גם  הדרך יכינו לזה, הצריכים  התנאים  שאר

ולא  חזקה, ממשלתו אז ותהיה במחשכיהם. להאיר בחדריו הׂשכל אור ויכנוס ֵֶדלתותיו,

הטבע וזה לב. ובטוב בשמחה פיו על הכל ויעשה משפטיו, לפני והרׁשעה התאוה עוד ְִָָיקומו

כ 349. ה, ישעיה ע "פ מליצה

ט350. קיב, תהלים  ע"פ מליצה

פו)351. קיט , (תהלים  המצוות תוארו וכן  יב) יז, (שמות משה ידי כמו  ואיתנים , חזקים פירושו
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למעלה עליו שרמזנו ג ')השני הספר (סעיף בפרקי  עוד עליה ושנדבר בנפש, הׂשכל ֵֶשיטבע

בעז  ""הזה אמרו  זה על  מעשה ה. לידי שמביא  תלמוד ב)"גדול מ, .(קדושין

‰�‰Â (Ê" שקראנו הפועל מה טוביםמעשה ציורים להביא והתלמוד המדרש שהוא  "

" ונביאים  תורה בלשון  הנקרא  הוא מפי"חכמה בנפש , החכמה מקבלים  והבינה הׂשכל כי ,ֵֶ

שבארנו וכמו בנפש , ומשפטיה דרכיה ומציירים וספרים , ד)סופרים  ג , סעיפים שלישי .(פרק 

" זו בנפש שיש לומר נוכל זו פעולה הׂשכל פעל ""חכמה ואם  שקראנו ומה מקבל . מעשה ֵֶ

מעשיו "הפעולה  בכל שינהג  עד שקבל, הדרכים בו להמשיל לבו את  האדם  בהכין שהוא  ,

" ונביאים  תורה בלשון  נקרא בעז "מוסר כפיהן , שנאמר וכמו ח')ה", מוסר (סעיף שמקבל ומי .

ז  רבותינו ובדברי ונביאים תורה בלשון הנקרא  הוא החכמה, כפי מנהגיו בכל שנוהג ל "עד

" ונוהג "חכםבתאר חכמה שלמד מי  על אלא  כנוי , ובלי  סתם כשנזכר נופל, זה תאר אין כי  .

" בספרנו שחדשנו הגדול הדבר והוא  כמשפטיה. נעול במעשיו חלונות"גן א חדר ראשון, (בית

ב) עא, לאור והוצאנוהו והוכחנו ", אדם . כל בדעת המתקבלים הנפש , בחכמת  רבים  כללים  י

" של מלשונות לשון בהם שנזכר הקדש שבכתבי  המקומות מכל שכל "חכמה אמתתו עמּוד ,ַ

בתורה  הכתובות  והתהלות וההצלחות  הברכות כל סובבים  עליו כי  עליו. נשען  התורה

למעלה שבארנו וכמו בדרכיה, הנוהגים  ועל החכמה על הנביאים  ג ')ובספרי החל (פרק  לכן  .

" ספרו ומוסר שלמה חכמה ב)"לדעת א, "(משלי ונאמר תחכם, למען מוסר וקבל עצה שמע 

כ)"באחריתך  יט, ה (שם  וה עצה ". החכמה, היא כמועצותיה,מוסר "" לעשות  הלב תקון הוא "

ללמד  אלא הנבואיות המליצות  לפרש זה בספר כונתנו ואין  באחריתך. חכם תהיה למען

זה. בשם המעשה  דרך נקרא  ולמה המוסר ענין לבאר עלינו כן  ועל השכל. מוסר

(ÁÚ„" האחד הקודש , בלשון שרשים שני באל אסר שיש  """ כמו אותו ף, ויאסור

כד)"לעיניהם מב, "(בראשית  והשני  ביו יסר , """ כמו אניד, אף אתכם כח)"ויסרתי כו, .(ויקרא

שהן שאותן אלא  וקשירה. אסירה לשון ושניהם  דומים  שהם  ראיתי  התבוננתי וכאשר

ביו "באל  שהן ואותן  הגוף, אסירת על כולם  דומים"ף והדברים הנפש . אסירת על כולם ד,

לו, שגבלו המקום מגבול חוץ יצא שלא או כמעשהו יעשה שלא החי , גוף שיאסרּו כמו ְֵָכי

לפעול  שכנגדם הכחות  חפשים ולשלוח פעולתם , מהן  למנוע פעמים הנפש , כחות  יאסרּו ְֵָכן

שבארנו וכמו ההוא, ד')בענין  סעיף שני שלא (פרק  חפשי  המשולח  הכח לאסור ופעמים  .

לו  הנכון  לגבולו מהלאה יתפשט יאסר לא שאם החכמה, לו שגבלה הגבול בפעולתו ֵֵָיפרוץ

שבארנו ה )וכמו סעיף ה (שם, הוא זה וכל עליומעשה ". שדברנו ז)" ו, ׁשיוסר (סעיפים מי כי  .ִֵֶָ

דרך  והנה טובים . בדרך דבר בכל ופועל יגרע, ולא יוסיף לא  ישנה לא החכמה, כפי  נפשו

הכחות את נאסור במה אבל ובנחשתים . בעבותות  יאסרוהו כי ידוע , הגוף ֻמאסר

שלא  חפשי המשולח הכח את נאסור ובמה כחפצם? מעשות  שיחדלו בנפש  המתפרצים

ומות חיים  החכמה, לבית  פנה ראש  הזאת  החקירה ובהיות  לגבולו? חוץ בפעולתו יצא 
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מחיתו  ערכה ּתגרע עד דרכיה, תשחית  ודרדר, קוץ נפשו אדמת  תעלה מוסר עוזב כי  ִַָבידה,

מפיהו, יבקשו ותורה דעת, ישמרו שפתיו ועוז, כבוד ינחל באחריתו מוסר, ושומר יער.

צבאות . ה' למלאך בעז 352וידמה הסמוך בפרק זה ענין על דברים  נציע ה."לכן 

חמישי  פרק

ÌÈÙÈÚÒ ‰�ÂÓ˘ Â·Â

ÏÎN‰ ˙ÂÚÂ¯Ê ,Â„‚�Î „ÂÓÚÈ ‡Ï „·Ï ÔÂˆ¯‰ .Â·Ï ¯ˆÈ ˙‡ ‡Î„Ï ÏÂ„‚ Ì„‡‰ ÁÎ ‰Ó·≈∆

" Â��È‡ ,¯Á‡ ¯ˆÈ Í¯„ ¯Â·Ú· ¯ˆÈ Í¯„ ·ÂÊÚÏ .ÂÈ�ÙÏ ‰�„ÂÓÚ˙ ‡Ï¯ÒÂÓ‡Ï‡ "

"ÔÈÙÈÏÁ"ÚÂ·ÓÂ ‡È‰ ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó .‰ÊÂÚÂ ‰‡¯È‰ ÏÏ‰Ó .‰ÓÎÁ ¯ÒÂÓ 'ÈÈ ˙‡¯È .¬«»

.ÌÏÂÎ ˙ÂÁÏˆ‰‰

(‡Ô�Â·�˙˘Î נפשו כחות  כל ליסר גדול האדם  כח  במה לדעת  המוסר, דבר על

שעל  דבר בו נמצא לא  הלב, יצר טבע  נגד החכמה כפי תמיד שיפעלו הרבים וארחותיהן

רוצה  שהוא  לבד הרצון באמצעות  כן  לעשות לו נקל תחשוב שאם  זה. חפץ ישלים  ידו

טובים בדרכים רוצה להיות  אותו המטה בנפשו, מספקת  סיבה שתהיה צריך הנה בכך,

ברע , ולמאוס בטוב לחפוץ עת  בכל המספקת הזאת הסיבה היא  ומה יצרו. בגלולי  ומואס 

לב  שבהיות יום? יום  המתפרצים הנפשיות הכחות  כל בפני  בפרץ, לעמוד חזקה ושהיא 

שבארנו כמו מנעוריו אולת  מלא  ה ')נער ד' ג ' סעיפים  רביעי, בבית(פרק ששמע תאמר אפילו ,

אבותינו  עם  שעשה ה' חסדי  וקרא למד הרשעים , ופרעון  הצדיקים שכר רבו מפי  הספר

דברים ביושר מאמין והוא ומשפטיה החכמה ארחות  למד הראם , אשר ונפלאותיו ְֶָועזוזו

לעשות לבו יצר על עת כל שיעוז עד רצונו יספיק האם  וישר, טוב להיות שרוצה עד אלו,

זמן וכל נפש , בשאט  ברע  הבוחרים  און  אנשי  מּכת יהיה שלא יספיק אם גם ִַכתלמודו?

ותבער  החמדה להב כעלות הנה טוב; ויעשה מרע ישתמר בקרבו, בוערים  יצרו להבי שאין 

וימשכוהו  רצונו, ויחשיכו ותלמודו אמונתו שעה לפי יׁשכח ּו וכיוצא, הכבוד או התאוה ְִָאש 

אם חזקה, כך כל האדם  הסכמת  שתהיה אפשר אי כי בו. שיחפצו מה להשלים  אחריהן 

העולות הרוחות  כלל על שעה בכל שתגבר שזכרנו, הסבות  אם  כי אחרת  סיבה לה אין

אולת ממעשה מתחרט  אדם בן  רואות ועינינו והסכמתו. ברצונו המסערות  נפשו, מכחות

וישלש יׁשנה מעט ועוד עוד, לעשותו שלא חזקה הסכמה ומסכים בה, שקוע  ְִֶשהוא

בתכונה  הוא  כך ואם  להסירה. קשה האולת  בו נשתרשה ואם עז, הלב יצר טבע כי באולתו.

יורה  הׂשכל כי  תחשוב ואם  כולן . המדות  חפץ על הרצון  ימשול שלא  שכן  כל אחת , ֵֶרעה

ז 352. ב, מלאכי ע "פ מליצה
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להבזות והגונים נאותים טעמים  כשיפיק בהשכלותיו, הלב יצר על וימשול בדרך, חטאים

המדות את  יהלל ולהיפך מגונים , שהם להם בהראותו האדם, בעיני הרעות התכונות

דרכי על הבנוים  בספריהם ועם עם חכמי שכתבו המּוסרים כדרך וזה ישרם , ויגיד ִָהטובות 

גם האנושי, כיהׂשכל הרצון , לממשלת  שיקרה מה הׂשכל לממשלת  יקרה כי  יספיק. לא זה ֵֵֶֶ

ויאמר  כאלה, בהשכלות  ודעת  טעם טוב ימצא  יצרו מרגׁשת  שוקט שהלב ׁשּבעת פי על ְְִֵֵֶַאף

" שהלב בעת  הנה אליהן , אזנו להטות  לאדם  ראוי  נאותים דברים  נגרששהן ג ֹורׁש353"כים ֵָ

הנפש , את דמיונות -שוא  ענני ויכסו הׂשכל, נגה את הרעה תחשיך אליהן, והומה ֵֶהרעות 

בפניהם , יעמודו לא הׂשכל הלב.354וזרועות  יצר בו שחפץ האולת  מעשות  מהם למנוע  ֵֶ

שבארנו וכמו בתלמידיו, החכם  כממשלת רק בנפש , הׂשכל ממשלת שאין  רביעי אחר (פרק ֵֶ

ו') .סעיף

ÂÓÎÂ שהיו הדורות  חכמי  שחברו מוסר-הׂשּכל בספרי קוראים  ההמון כי  ְֵַשתראו

לידם . מעשה בוא עד בהם, ושמחים  לבם  את ממשיכים והדברים  העמים , יתר ובין ְֲֵָּבעדתנ ּו

שלמדום ממה להפך לעשות  וימהרו מושכלותיהם, מאלף תקיף לבם  יצר כי יבחן  אז

כח  כשיתגבר אלה לעומת אלה בנפש רבות  כחות שיש לפי תחשוב ואם האלה. הספרים

אמת יועיל. ללא זה גם  מעשהו, ממנו וימנע  ממנו, החזק אחר כח  עליו ימשול להרע, אחד

ה  טיב זה אין  אבל השני, ממשלת בפני  עומד אחד כח  "מוסר "שלפעמים אלא  ."חליפין"

Ô˙‡Â,כנגדו עומד הכבוד-המדומה אחר הרודף וכח לגנוב, חומד הלב כשיצר משל. לך

מוסר  הזאת  המניעה אין  לבוז, תהיה עשית מה יודע אם  כי זו, מרעה סור לאדם ִַָואומר

לבו  רחץ לא  והנה יגנוב. רעתו, תגלה שלא  לו ברור ואילו ביצר. יצר חליפי אלא ִֶָהשכל,

בנפשו 355מצ ֹואת ֹו, שיש  אחד, יצר במעשה זה דבר יתכן  אם  ועוד בזה. כיוצא בכל הוא  וכן ִָ

בו. המתפרצים תכונותיו בכל כזה ימצא לא עליו, ומושל ממנו חזק אחר כח  לעומתו

להלחם דבר בידו אין אם  דבר, ובכל עת  בכל ברוחו מושל להיות לאדם קשה כמה הודעתיך

המוסר, לענין האדם  יכולת  היא  במה באמת למצוא  ולכן שזכרנו. הדרכים אם  כי  ביצרו

אחד  ארח רק אפילו או אחד, כח  רק בהן ימצא  אולי הנפש , חדרי  בכל לחפש אנו צריכין 

אפש אי טוב, רק שיהיה האחד, כולם . על יתרונות שני בו שיש הכחות, שיפעל שבאחד ר

כולם , על יעוז בלב ימשול ואם  וארחותיהן. הכחות  מיתר ואמיץ חזק שיהיה והשני , ֶֶרע.

כזה  נפלא  ארח או כח נמצא  אם  כי השלום . בנתיבות וינחם רעותיהן , ממוקשי  יסירים

עד  ליום, מיום בו ולאמצו בלבנו הזה הארח או הכח  לצייר רק יהיה עמלנו כל ַבנפש ,

צבא  ינהיג בעוזו כי חפצנו, את הוא  ישלים  שלם  שבהיותו בלבבנו, שלם ציורו שיהיה

כ 353. נז, ישעיה

טו354. יא, דניאל ע"פ מליצה

יב 355. ל , משלי ע "פ מליצה
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ב  השם נטע והנה במישרים. כולם  וארחותיהם אבל "כוחותינו כזה, טוב ארח  בקרבנו ה

הענין . להסביר משל נמשיל בשם , נקראהו טרם 

(·‰Ó„‰ עושה כרצונו פועל ואם  בקרבו, בוערת  נעוריו שלהבת  חסר-לב נער בדעתך «¿≈ֶֶַ

משכיל  הנער כי  עליו. ומוראם וכבודם יושר, בדרכי להתנהג  יורוהו ורבו שאביו אלא  אולת ,

עומד  שהוא זמן כל ולכן  מעשים, ובכשרון לב ובבינת  בחכמה מעלה אנשי שהם  ויודע 

מדּבר  משתמר בפלס 356לפניהם ומעשיו דבריו  שוקל אך אולתו, כפי  דבר מע ׂשֹות  או ֲִֵֵַ

יראת הנה ובמוראם. בכבודם להקל בעצמו בוש  הוא כי רצונם, כפי  לכוונם השגחתו

עומד  שהוא זמן כל פנים  כל על רע , מכל להשתמר לו תעוז הזה הנער שבלב כבודם

שהיא  בנפש , הנטועה היראה מכח המתפשט  ארח הוא  זולתו, כבוד יראת והרי לפניהם.

בלשונו הלועז שיקרא מה ביד 357.(עהרפּורכט)עצמה הוא  מטה-עוז בעצמו הזה הארח וככה ֵֶַ

החכמה. ּתצום  כאשר זולתי לבו, יצר כפי  יפעלו שלא  נפשו כחות כל בו להכריח ְֵַהאדם ,

על 358כי יראתו ותהיה ורוממות כבוד יראת והנורא הנכבד השם את  הנפש  תירא אם

בלבו,359פניו  אלהים  נגע אבל ׂשכל, בארח לבד לא מיראת360באמת , הלב שיחרד עד ֵֶַָ

ותאסור  חזקה, ממשלה כולה הנפש על יראתו תמשול אז בו, המצוירת העליון  הכבוד

תמיד, ה' לפני  עומד האדם כי  עת . בכל כולם וארחותיה למורא 361כחותיה דומה ואינו

האדם וכשייראנו ה'. מעיני  נסתר אין  כי לאולתו, ישוב מהם ׁשּבהסתרֹו ומרבו, מאביו ְְִֶָהנער

ימלאנו  איך כי אמת . בדרך אם כי דבר יעשה ולא  ידבר ולא יחשוב לא זה, דרך לבו על

" בסתר, אפילו רע  יי'לעשות  נאם  אראנו? לא ואני  במסתרים  איש  יסתר כג ,"אם  (ירמיה

"כד) חידה, בדרך אפילו סרה ידבר ואיך כולה . ידעת יי ' הן בלשוני, מלה אין  (תהלים"כי 

ד) "קלט, בלבו? סרה יחשוב ואיך מבין. מחשבות יצר ארח 362"וכל מצאנו הדבר כן  ואם ה'.

או  כח  מלבדו עוד אין כולה, הנפש  את  ייסר שבנפש  והארחות הכחות  מרבבות דגול זה

כאלה. הפועל בנפש  ארח 

Í˘Óקרן� בנפשנו להגביה אם כי  המוסר לענין  דבר ולעשות לעמול לנו שאין מזה

יכון עד בקרבנו ציורו המסבבים  הראויות  בהכנות  לעת מעת  ולאמצו הזה, היקר הארח

כולם . והארחות  הכחות  על וימשול בלב, כסאו

ְִֵַמלדּבר 356.

הרוממות 357. יראת

כך358. כאן: צ "ל שמא

יז 359. כ , שמות ע"פ מליצה

כו360. י , שמואל-א ע"פ מליצה

יב)361. י , (דברים  המלבי "ם דבריו לקח מכאן שמא

ט362. כח, הימים-א דברי
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Ì�Ó‡ שהדעת‚) אחר תאמר ואל לעשותו. לאדם נקל לא  כי הזה, הפועל ה' בעיני יקר

בו, אמון  אשר איש זה מי  הכבוד, למלך כבוד ולתת ה', האדון  את  לירוא שראוי  מכרעת

הלב  בחדרי יבוא  הדעת ותקבלהו הׂשכל שיאמינהו דבר כל לא  כי  יכבדנו? ולא  ייראנו ֵֶולא 

בו, דבקים  תהפוכותיו אם  כי ההוא . לדבר המנגד ותהפוכות זרות מקרבו לדחות  וירעישנו

במקומם , עומדים והׂשכל שהדעת  בעת  גם בפעולותיהם , ולפרוץ לצאת  בקרבו ֵֶומסערים

שהוכחנו וכמו לעשות , יזמו מאשר יחדלו לא  מעשיהם, עקלקלות  להם רביעי ומראים (פרק 

ו') שאהבתו סעיף בעת בשני , בוגד האחד שלפעמים אהובים , רעים  משני  משל והמשלנו .ִֵ

במדת כי  אך יצרו, טבע  בדרך האדם בלב הנוגעת  רע אהבת  במדת כך ואם  בלבו. ֵַחקוקה

שיתבאר  וכמו להרגישו, האדם  בלב תגע  טרם לה שיקדמו רבים לתנאים הצריכה ה', יראת

האדם בני  רוב ודעת  שדעתו פי  על אף האדם , על יקשה ולכן מענינו. מעט  זה בספר

מ ּכת המעטים, עליה מבני  להיות שיזכה עד באמת  זה ציור להשיג היראה, על ִַמסכימים 

חפצי כל מנגדו וישליך הלב שיחרד גדולה, במדה בלבם  אלהים יראת נגעה אשר חיל אנשי 

שהוא  הׂשכל ציור בין  ההבדל רב כי  באמת. בו המצוייר יוצרו כבוד רוממות  מפני ֵֶיצרו

פעולתו. המקבל הלב לציור הפועל,

Ô˙‡Â הדגה כי  ויאמין  יצייר האדם  ׂשכל לכל. מפורסם מענין הציורים שני על משל ֵֶלך

במים , ואף אשר האויר. ביסוד האדם  ויהנה שיתחזק כמו זה, ביסוד כדרכה ותהנה תתחזק

בנפש נטועה זו הנאה כדמות  שאין לפי הדגה, הנאת  מרגיש מצייר אינו הלב כן  פי  על

מלבד  מטמון , במציאת  או חן, ביעלת  שמח  אדם כשיראה אבל דעתו. שתרגיש  האדם 

לפי שמחתו, דרך ירגיש  הלב גם  שמח , הזה האדם  באמת כי ויצייר יאמין  ֵֶשהׂשכל

הׂשכל  השם , יראת  בהרג ׁש הוא וכן אדם. כל ובנפש בנפשו גם  נטועה הזאת  ְֵֵֶֶשהשמחה

נסה  ולא  חמרים, ציורי  כולם  הלב שציורי לפי מרגיש. אינו והלב ומאמין לצייר 363מצייר

יקרות דמות בקרבו ימצא  אז אלה, גם  דעתו שתרגיש  יזכה אם  כי האלהיים. הענינים 

שאמרנו וכמו כאלה, ד)ונכבדות  ג, סעיפים  ד שהוא (פרק  העליון הכבוד מן מעט  ויבין  .

ארח  בציור רק כי  אף מזה יוצא הזה. הנורא הציור מן ויחרד הלב גם  ירגיש  ואז לו, חוצה

קמיו, בו להכריע לאדם לו די השם , יראת  ארח  שהוא  היראה, שבכח רבים  מארחות  אחד

כל  הזה, הארח בממשלת כי  בנפש. המתפרצים  כולם  והארחות  הכחות  רגליו תחת ולדכא 

עד  ידיו, במעשה להמשילו האדם  על העבודה תכבד לו, וישתחוו יכרעו הנפשיות  התכונות

ׁשׂשם ברזל, בריחי  ולגדע  נחושה דלתות  לשבר צריך כי  משמעתו, אל תכונותיו כל ֶָשיסורו

לבו. בדרך היצר

¯·„Ó שהפליגו „) הנביאים  ובספרי בתורה תמצא  האחת, תשמע . שתים שדברנו זה ƒ»»
רבות , תהלות עליו וכתבו ובכבודו, השם רוממות יראת  שהוא  הזה, היקר הארח  במעלת

הורגל 363. לא
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" לראש. יתד ׂשמ ּוהּו "364"ממנו כולה. והמצוה התורה שמירת עליו, תלוי  ממנו שהכל ָ

כיוצא 365"ּפנה  וכל האדם , בני מיתר דור דור שהתעלו הגדולים , האנשים  לראׁשי  ועטרת  ִֵֶֶָ

לבו, חדרי  בכל ומושל הנפש  בכל שליט שבהראותו בנפש. כמוהו יקר ארח  שאין  לפי  בזה.

" ואמרה אדם , לבני  זה סוד התורה גלתה כן מעמך,על שואל אלהיך יי' מה ישראל ועתה

בכל  אלהיך יי' את  ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך יי ' את ליראה אם  כי

נפשך  ובכל יב)"לבבך י, ומישרים(דברים משפט  צדק כל מקור היא  כי  לכל, היראה הקדים  .

" אמר האלוהי והמשורר זה. בכתוב אחריה שנזכרו במליצות  טהורה הכלולים יי ' יראת 

לעד  י)("עומדת יט, "תהלים  וענין כל "טהורה . מטומאת  טהור הלב יהיה בלב כשתמשול ,

הכל  בעשותו טהורה, שאינה חיצונית  נטייה שום  הירא במעשה יתערב ולא  רעה, תכונה

שאמרנו וכמו בדעתו. המצוייר השם  כבוד בעבור א')לבד פועל (סעיף אינו הזה שהארח 

" וכן  רע. שיפעל אפשר ואי טוב, לעד רק הנפש"עומדת  כחות מכל חזק הזה הארח  כי ,

שאמרנו וכמו "(שם)וארחותיהן , כן ואם  כל, מפני ישוב ולא  ימוט  לעד ולא ואמר "עומדת .

יי'" יראת חכמה י)"ראשית  קיא, "(תהלים אמר ושלמה יי'. יראת חכמה י)"תחלת  ט, .(משלי

" חכמה ואמר מוסר יי' לג )"יראת  טו , "(שם ואמר דעת. ראשית יי' ז)"יראת  א, וכולם(שם  .

ששמע החכמה כפי  מעשיו האדם שיעשה באמת מוסר אין  כי מדברינו, מתבארים

וכן חכמה, ותחלת חכמה ראשית  היא  כן ועל בלבבו. השם יראת בשלוט  אלא  מרבותיו,

בדעת יקר ציור אין  הדעת . ציורי  שבכל החשובה כלומר דעת , ראשית כבוד 366היא  מציור

הרביעי במכתבנו שרמזנו וכמו ורוממותו, ע367ה' יז בחלק ב)"(דף עליו עוד ושידובר ,

זה מספר יא)השלישי  .(פרק

ÔÎÂ" איוב בספר חכמה כתוב היא אדני יראת הן לאדם  כח)"ויאמר "(כח, ואמר יראת.

ימים תוסיף כז)"יי ' י, "(משלי חיים, מקור יי ' כז)"יראת יד, "(שם  לחיים, יי ' יט,"יראת (שם 

והוא כג ) יצאו, האמת  ממקור כולם הזאת , היראה על שנכתבו כאלה בתהלות וכיוצא  ,

הארח  לכבוד שתרצה מה להוסיף תוכל שזכרנו, התהלות  מלבד ולכן עליה. שבארנו הדבר

ואלפים בכבוד, קרנו תרים בעליה, ּתכּבד לב, תשמח נפש , תשיש ה' יראת ותאמר: ְֵַהזה,

כ  אלו. כדוגמת  עושיםתוארים אשר כל כי תבין הזאת , הנאמנה היראה שציירנו דרך על י 

ובגבורתה  בכחה, עושה היא לאדם  האלה הטובות המפיקים וארחותיהן, הכחות  368כלל

אין וכמעט יצרו, מדרכי מתמלא  הלב בנפש , שליט הזה הארח שאין  זמן  וכל זה. כל נעשה

ד 364. י , זכריה

שם365.

יותר 366. יקר

ואמת 367. שלום  דברי

ה'368. יראת של
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חפציו  בו להניח  לאדם, אוצר בית היא היראה כן  ואם  ודעת . חכמה בו לנוח  פנוי מקום  לו

" ואמר משלו ישעיה נשא זה ועל ודעת ,הטובים. חכמת ישועות חסן עתיך אמונת  והיה

אוצרו  היא יי ' ו)"יראת  לג, חכמה (ישעיה ישועות  חסן עת  בכל לך נאמנים  שיהיו כלומר ,

כח  וכן369ודעת, ה'. יראת היא שלהם שאוצר והדעת החכמה לאדם שמושיעים הישועות

" רבותינו חכמה שנו אין יראה אין  יז)"אם  משנה ג "(אבות , בפרושנו פרשנוהו ייןויפה

והרבו 370."לבנון היראה, על ה' יראי שדברו המקומות בכל אור תראה שדברנו המעט ומן

האיקליסיאסטיק  ספר בתחלת  כמו ובשאר 371במהלליה. בתלמוד, רבות  פעמים המובא 

עליה  שנזכרו הנכבדים המאמרים לומר צריך ואין הקדמונים, ובמדרשים ,372ספרי  בתלמוד

. אמת  והכל יסמכו, זה יסוד על כולם 

¯·„‰Â הנפלאה ‰) המעלה על לדבר יפליגו והנביאים התורה כי  תמצא  הוא, השני

כשאמר  דוד המלך שהרי  יח ׁשבּו. האומה לבחירי ובעליה נתנוה, לב חכמי ובחיק ֵֵָהזאת ,

גוים" כל יי ' את א)"הללו קיז , תחלה (תהלים  ממנה. עליונה למדרגה ממדרגה ומונה והולך

טוב " כי ליי ' "הודו ואחריו כולם. והלאומים הגוים  בעבור וגו', ישראל " נא  שהוא יאמר וגו' "

" ואחריו נחלתו. וחבל ה' אהרןעם  בית נא  במקדשו."יאמרו ה' ומשרתי  הקדושים  שהם , ַ

" יי'ובאחרונה יראי נא שמענו "יאמרו ישראל 373. אין וכי  ותשאל מכולם. נכבדים  שהם

למעלה שציירנוה כמו המעלה זאת להשיג  כי שדברנו הדבר הוא  ה'? יראי  אהרן  (סעיף ובני 

ה',ב) בעיני הוא  "יקר בתאר בה ה'והמעוטר ואםירא  יקרא, יראת374" יש ואיש איש  בכל ְִֵֵָ

דרכו. וכפי כחו כפי אלהים

˙È�˘Â" אמר יי'לו יראי  יברך אהרן, בית את יברך יברך, זכרנ ּו יב-יג )"יי' קטו, .(תהלים ְָָ

" אמר ביי'וכן  בטחו יי ' יראי וגו' ביי ' בטחו אהרן בית וגו' ביי' בטח קטו,"ישראל (תהלים

ה'.ט-יא) יראי  ובאחרונה אהרן , בית ואחריהם  כולו, ישראל תחלה זכר .

˙È˘ÈÏ˘Â" אמר: יי'לו יראי וגו' הלוי  בית וגו' אהרן  בית  יי'. את  ברכו ישראל בית

יי' את  יט-כ)"ברכו קלה , "(תהלים  ואמר  בדרכיו . ההולך יי ' ירא  כל א)"אשרי קכח, .(תהלים

כי369. צ"ל  שמא

.370253 עמ' תשס"ג, מהד' לבנון , יין 

כנה 371. רבינו מה ומשום קהלת, ספר  של  לשמו  לועזי תרגום  הוא "אקליאסטיס" ספר רבינו . כוונת מה צ "ע
בעלי -מוסר  כלומר  הקדמונים" ספרי  "בשאר גם  שהוזכר כוונתו  שמא אלא הלועזי ? בשמו  זה לספר כאן 
שגם רבינו), של ומקומו שבדורו  הנוער בני (בעיני  שבו  המוסריים  הלימודים  לשבח כדי זאת והזכיר הנכרים.
לרבינו כאן  היתה ושמא בתחילתו. ולא קהלת ספר  בסוף הוא היראה הזכרת כי  צ"ע  גם אבל  לו ? הודו הנכרים

הקולמוס. פליטת

היראה 372. על 

מזה 373. שמענו

שבכל 374. למרות
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‰ÓÏ˘Â" שאמר בספרו, יותר הדבר אתך.באר תצפון ומצוֹותי אמרי  תקח אם  בני

אם קולך. תתן  לתבונה תקרא  לבינה אם  כי  לתבונה. לבך תטה אזנך לחכמה להקשיב

יתן יי ' כי  תמצא . אלהים ודעת  יי' יראת תבין  אז תחפשנה, וכמטמונים  ככסף תבקשנה

ותבונה  דעת  מפיו א-ו)"חכמה ב, האדם(משלי יזכה במה שהתנה הרבים  בתנאים התבונן  .ַ

יראת להבין  שהיא עליה, דוברים  שאנו הגדולה למתנה יזכה שבאחריתו עד ארחותיו, את 

אם אלהים, דעת למצוא אפשר אי כי הן, תאומות אלה ששתי  אלהים . דעת  ולמצוא  ה'

אלהים . דעת ממצוא  ויחדל ה', ביראת האדם  שיבין  אפשר ואי ה'; ביראת תחלה הבין לא 

ברחבה. מהן  אחד כל לפרש  פה המקום  אין בעניניהן , ועמוקים יקרים  שהקדים והתנאים

שהטביע האיש  למעלת  שיגיע  צריך הזאת הטהורה היראה להשיג החפץ האדם  כי  נאמר רק

טבעו  כפי תחלה התאוה כאשר הרבה, האלהיים לענינים  עתה ומתאוה שני, טבע בנפשו

זה שבארנו וכמו חמריים , לענינים ג ')הראשון סעיף רביעי יקר (פרק  דבר באמת שהוא ,

" במליצת שלמה שזכר האחרון התנאי והוא  ממנו. באחד ככסף להמצא תבקשנה אם 

תחפשנה  הרבה "וכמטמונים עמל והאדם  מאד, רבה ועושר הון להרבות הלב יצר חמדת כי  .

בבינת לחפור ותעמול חכמה, לך תבקש ככה ואם  תביןלהשיגם. אז מטמוניה, לחפש  ך

לבך  הכינות עתה כי  תמצא, אלהים  ודעת ה', בלב 375יראת המשלים האלוהי העזר לקבל

" אחריו שהודיע וזהו אפשר. אי זה וזולת הזה, הנורא הציור מפיו האדם חכמה, יתן יי ' כי

ותבונה  עמלנו "דעת שכר לנו זאת  ה' מיד כי המעידים אחריו  הנמשכים  הכתובים  כל וכן  ,

להשיגם . עמלנו אשר

È¯‰Â וההדר וההוד הגדולה, מעלתו הנביא כשהודיע  ביאתו, מקוים  שאנו המשיח המלך

" אמר עליו, ויראתשיהיה דעת רוח וגבורה, עצה רוח  ובינה, חכמה רוח  יי ' רוח  עליו ונחה

ב)"יי' יא, תהיינה (ישעיה  ה' מיד כי ה', ויראת  אלהים דעת  הללו, התאומות באחרונה הזכיר .

" באמרו הזאת, המדרגה בעצמו הנביא  שצייר כמו עליונה. היותר במדרגה ביראתלו והריחו

ג )"יי' יא, כמו (שם מלבו, הזה הנורא הציור ימוש ולא רגע, כל פניו על יראתו שתהיה ,

מעט  יחדל שאם  כמו כי  רגע, באפו הרוח  שאיפת  תחדל בנפש376שלא היראה כן ימות ,

שבארנו כמו חיים , ד')מקור "(סעיף העמוקה המליצה תורה אמרה זה שמטעם  באפיו . ויפח 

חיים ד)"נשמת  ב, היראה (בראשית הרג ׁש לו ודמתה הגוף, חיי תלויים שבמעשהו האף ְֵֶזכרה

האיש הוא שלמה, המלך שזכר התנאים ׁשמלא  האיש ועל הנפש. חיי  בה שתלויין ִֵֶפנימה,

ז  רבותינו ""שקראו לשמה ל בתורה ""עוסק אמרו ויראה , ענוה ו)"ומלבשתו דומה (אבות , .

" חכמה למקרא  יתן  יי' כי  וגו' יי ' יראת תבין  ""אז מליצת כי  כמו לבישה , זה, ענין  כולל "

עמשי" את  לבשה יט)"ורוח  יב, הימים-א היראה (דברי כי  מעידים שהנביאים  מזה יותר .

יג375. יא, איוב ע "פ

אויר 376. מלנשום  יחדל אם
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" כאמרֹו שמו, ולחושבי  לעבדיו היא אלהים מּתת  הזאת  החייםהטהורה אתו היתה בריתי ַַ

הוא  נחת שמי  ומפני וייראני  מורא לו ואתנם  ה )"והשלום  ב, שיתננה (מלאכי הבטיחו וכן  . ִַ

" כאמרֹו פלא, בדרך הימים  באחרית  לעמו מעליהשם  סור לבלתי בלבבם אתן יראתי  "ואת

מ) לב, להשיגו (ירמיה וקשה מאד יקר הזה הטהור הארח  איך שתראה לזה. כדומה וכל ,

" שאמר ומכלל יבאמת . תבין יי'אז וכמו ראת גדולה, לב בינת לה שתקדם צריך כי תדע  "

ובחזקתו  בטובו שנבדל הזה, היקר הארח  על שדברנו דברינו בזה ונתבררו בסמוך. שיתבאר

שאמרנו וכמו שבנפש , הרבות  הארחות  שאר א)מכל .(סעיף

Í‡ (Â לאחור האדם ירתיע  לה, יוכל ומי  נשגבה, הזאת הטהורה היראה כי בעבור לא

העולמים בשני וכבוד חיים  ותנחילנו חפציו, מכל יקר ממנה המעט  גם  כי  נואש . ויאמר

למען עלייה, בבני נמצאת  היא  כאשר ובגבורתה בתקפה ציירנוה אמנם  עוד. שנאמר וכמו

צדקה  להרבות יניעתו הזה הכוסף כי  אליה. נפשו ותכסוף איש כל פני נכח תפארתה ֶתהיה

יראת יוסיף הטובים , ומעשיו תורתו שבזכות  ה', יראת  צדקה עקב כי  בעבור יום, יום  ועוז

ב  מקום  של מוראו בלבו לצייר כן  אחרי  עליו ויקל בלבו, ישר "השם לאיש  הצריך בשיעור ה

שהבטיח  האלהיות למתנות יזכה ובאחריתו אליו, לבבו השם יפן  יצדק, כה עד ואם הולך.

ע שאמרנו"שלמה וכמו בתמים, ההולכים שישיגו ה ')ה נפשו (סעיף להרגיל האדם צריך ולכן  .

השם לכבוד מגמתו שבהיות  אליה, העוזרים האמצעיים הדברים כל ידי על השם  ליראת

הם הלב יצר מארחות הם  גם בהן נעזר שהוא  שהאמצעיים פי  על אף חיים, ארחות  להשיג 

שה  לפי  זה, כל וטעם  לטובה. שרצונו לפי כלום , בכך אין  שנאמר, בלב "וכמו קשורה אולת 

בו 377"נער  שהובילו החמרים ציורי  אם כי  בו, מושלים  אחרים  ציורים בלבו ואין  מנעוריו,

שאמרנו וכמו ג ')החושים, סעיף רביעי, בשערי(פרק  ברזל דלתות ישימו והרׁשעה והתאוה .ְִָָ

תחלה  שיעביר צריך חיים , החפץ האיש מי לכן וחכמה. השם  יראת  בהן  יכנסו שלא הלב

להון וההּבהל וכעס גאוה והזוללות , הזמה כמו לו, טבעיים  שהן  גלוליו את  לבו 378מעל ְִֵַָ

ישים שבלבו, היראה מציור ותקיפים עזים שהן וכשיראה וכיוצא. והשררה  הכבוד ורדיפת 

על  וכיוצא. הבריאות  ואהבת  והחרפה, הבזיון וצרת  הכבוד-המדומה, אהבת  ארחות לפניהם

לאיש ּתח ׁשב הבריות , בעיני  לקלון לך  יהיה תתגורר, הזונות עם  אם לנפשו יאמר משל ֵֵָדרך

ואע בזה. כיוצא  כל וכן  ישנאוך, חבריך על תתגאה ואם בריאותך. ותאבד זה "נקלה שאין  פ

שאמרנו וכמו ביצר, יצר חליפי אלא  א')מוסר טוב (סעיף דבר לשמים , כונתו שתכלית לפי ,

היום . כל ה' ביראת לעשות באחריתו עליו שיקל לבו ומכין  עושה, הוא 

ÔÎÂ עליהן שרמזנו וכמו האנושי , הׂשכל דרכי על הבנויים  המוסרים  לנפשו .(שם)יקח  ֵֶ

הן האדם ; לב המחרידים  ועונשיו, דיניו אלהים פחד מחשבות לעצמו יקנה מזה יותר

טו377. כב, משלי 

כב)378. כח, (משלי  עין רע  איש  להון  נבהל
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הגדול  הדין  וליום המות  אחר לנפש שיקרה מה והן  השמש , תחת  שהן הרבות  הצרות 

לו 379והנורא, יסבבו אם רק מציירם, שדמיונו דרך איזו על הנפש עונשי בעצמו ויצייר 

עשה  אשר הגדול ה' במעשי להבין וׂשכלֹו בבינתו ישתמש  וכן יצרו. מדרך המצילו לב ְִחרדת 

הלמודיות כלל שהן וצבאותיהן, צאצאיהן וביבשה, בים  ובארץ 381והטבעיות380בשמים ָ

הידועים , המכתבים בארבעה עליהן  לאדם .382שדברנו וגדולתו אל רוממות ֵהמראים 

אותו, ומרגישים בלב נכסים  הללו משיגי383והלמודים ועל חמרים  על שיסודתן  בעבור

יבין ומהם להן , להודות דעתו מכריעים ומופתיהם לציירם, מנעוריו מורגל שהלב החמר,

העושה  יוצרם  רם מה נבין ותפארתם , היצורים  מגדולת  כי ומוראו. השם גדולת אל האדם 

אלה. שאין384כל בעבור היצר, עזות בפני  העומדת הטהורה השם יראת דרך זה אין ואם

כחו  לנפש  להראות יועילו עֹוׂשם, גדולת על החמרים מן  הדן ׂשכל, מארח רק בהם  ֵֶָההשגה

ב  בראשית  יוצר  של חקר."וגבורתו להן  שאין  תבונתו ועל כחו על ש [ת ]תפלא  עד ה,

Ï·‡,לתורה לבו ישים  זה על השם385נוסף שעשה והנפלאות  הנוראות  יביט בה כי

שבארנו"ב  דרך על ומדותיו דרכיו וילמד דור, ובכל מראשית  ד')ה סעיף שלישי ויפקח (פרק .

שבארנום דרך על ומעלתה, הודה אל ויבין  ובדמותו, אלהים בצלם  שנבראת נפשו על עיניו

בפרק  השםבקצרה בהן  שמתואר העליונות והמדות הדרכים דמות בנפשו ימצא  אז אלו. ים

שהן"ב  פעולות  כפיהן לפעול ויחמוד בהן , חפץ שלבו מקצתן  בזכרון  לשמוח ויחל ה,

כפי וכחותיה הנפש  ושפעולות  אלוהי , ענין שזהו לבו גם  וירגיש  הלב. יצר מדרכי  הפוכות

גוף. עם נשמתו התחברה בעבור לאדם  טבעיים  רק שנעשו היצר מדרכי נשגבים טבעיהן ,

כבוד  יתן  אז לו. חוצה שהן  האלהיים  הענינים מהדרת מעט יבין זו, מדה לידי וכשיגיע

" עצמו וזהו קץ. אין עד עליהן ונורא האלו השלמיות כל מקור שהוא  הכבוד דעתלמלך

ה',אלהים ביראת והבין  ה',386" ביראת בוחר האדם אם מזה נמשך למעלה. עליהן  שדברנו

מחיל  הולך בלבו, זה ענין ולגדל לאמץ שעושה מה כל מעשהו, להשלים  עליו קשה כי אף

לנפשו. חסד וגומל חיל, אל

זה 379. ספר  בסוף  שהבאנו  דין", "חקור  חיבור  רבינו כתב זה על הלא

אבן380. שמואל ר' של הזרות" המלות "פירוש  במאמר ההגיון . חכמת הניגון, חכמת החשבון , חכמת כמו 
והמדות  התשבורת חכמת כולל  "לימודיות, כתב: ל' אות תרל "ב), (ורשא, נבוכים" "מורה בסוף  שנדפס תיבון,
בחיי רבנו  דברי  עיין עוד מוסיקא". הנקרא הניגון וחכמת וכוכבים, גלגלים התכונה, וחכמת החשבונות, וחכמת

תקצא). עמ' קוק , הרב מוסד מהד' הקמח", "כד ג, פרק סוף  (אבות,

ביולוגיה,381. חכמת זמננו  ובלשון  תיבון. אבן שמואל ר ' ע"י שם נתבאר זה גם  דלעיל, הערה עיין טבעיות,
א  סעיף  תחילת שני , בפרק  להלן זה לנושא שוב רבנו  חזר  ועוד גיאולוגיה. זואולוגיה, אנטומיה, פיסיקה, כימיה,

ואמת 382. שלום  דברי

להתרגשות 383. גורמים 

ה"ב 384. פ"ב התורה, יסודי  הל' רמב"ם , כדברי

ד'385. עשה מצות ספרהמצוות, רמב"ם , כדברי 

תמצא386. אלהים ודעת ה' יראת תבין ה)אז ב, (משלי 
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(ÊÏÎÓמנעוריהם ּבנינ ּו על להשגיח חייבים אנו מאד מה תלמד אלו בפרקים ֵָהאמור

כאשר  בלבותם יראתו המסבבים ודרכיו, וגדלו ה' כבוד ולהודיעם  וחכמה, תורה ללמדם 

ׂשאת . הנערים  ׂשכל מנעוריו,387יוכל רע האדם  לב יצר הלב 388שבהיות שאין בעבור ְֵֵֶ

טבעיהם , על אותם נניח  אם החושים , בו שיובילו החמריים  עניני  זולתי דבר מרגיש 

וכמבואר למשחית , עוזרים והבינה הׂשכל יהיו וכשיגדלו בקרבם . אולתם (פרק תשתרש  ֵֶ

ו') סעיף ונקירביעי צח בלשון  ה' תורת  ללמדם  מנעוריהם לעזרתם  לבוא  צריכין אנו כן  על .

עונש , במוסר ליסרו פעמים ומוסר. חכמה שנותיו כפי ולהודיעו בו, ושמח מבין שהנער

" שלמה וכמאמר השכל, במוסר ממנה ופעמים יסור לא  יזקין  כי גם  דרכו, פי על לנער "חנוך

ו) כב, האולת .(משלי בו תשתרש  ולא  הלב, אל הדברים  יכנסו מעט  מעט  כן ידי שעל .

שלמדו  והמוסר התורה והן בידם, אומנותם כלי יהיו לפועל, ובינתו ׂשכלֹו ויצא  ְִוכשיגדל

הציורים בלב ולהוביל הלב, יצר גבורת יום  יום להחליש  יותר להם ונקל מנעוריהם.

ורוממותו, כבודו יראת  השם את לירוא  להתחיל שיזכה עד האלה, הׂשרים  389שמציירים  ָ

" התורה כמאמר הכל עיקר אלהיך שהוא יי ' את  ליראה תלמד כג )"למען  יד, ודוד (דברים  .

" שמך בקש  ליראה לבבי יחד ,ּבאמ ּת אהל דרכך, יי ' יא)"הורני  פו , חתם(תהלים וקהלת  . ֲֲִֵֵֶַַַ

" האדםספרו כל זה כי  שמור מצוותיו ואת  ירא האלהים  את נשמע, הכל דבר (קהלת"סוף ְָ

יג ) "יב, יראה, אין  אם כי ספק. בלי הוא וכן כוזב . האדם להשגיח 390."כל שיש מה ואולם

" שקראנו הנכבד במכתבנו דבר מקצת לבאר החילונו למודם, ובסדר הבנים  דבריבגידול

ואמת דעת"שלום  דברי עליהן עוד והמוסיף עליו. שהוספנו אחרים  מכתבים  ובשלשה ,

" עליה שנאמר הזאת  הגדולה המצוה בפרטי  בםלהרחיב לדבר בניכם את אותם  "ולּמדּתם  ְְִֶַ

יט) יא, השמים .(דברים  מן טוב שכר יקבל

Â�‡· (Áנפשות שאר על ויתרונותיה הנפש מעלת  על מעט ודברנו הלום , עד

המלמדת החכמה היא מה והודענו נוסדים, הם מה על הבחירה דרכי ועל בעלי -החיים,

נתחזק  ובמה רע, הלב יצר ורק מאד. מאד טובה כולה ושהנפש  רע, ומה טוב מה לאדם 

" שצייר הראשון מטבעו להשיבו השמשעליו ראשון"תחת עוד שהיה הנשמה טבע אל ,

כן391ממנו  [ה]עושה ושכל לגוף, התחברה קודם והוא טובים, בדרך הכל שציירה בעת 

ארח  באמצעות יתכן זה שכל והעלינו השמש. תחת שני טבע בעצמו שהטביע עליו ֵנאמר

מספרנו  הראשון  החלק פה להשלים ראוי והיה וכבודו. השם רוממות יראת שהוא  אחד יקר

לכלכל  צריך להועיל מלמד שכל לפי  אבל והרעות. הטובות  המדות בזכרון  מיד ולהתחיל זה,

א 387. מד, בראשית ע "פ מליצה

כא 388. ח, בראשית

יב 389. י, דברים על  המלבי"ם 

י390. קטז, תהלים 

בגוף 391. האדם  לידת לפני
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וארחותיהן הנפש  כחות  על לדבר עתה שמגמתנו אנחנו כן ההוא , הלמוד משפט  כפי  דבריו

אנו  צריכין  ולכן מזה. זה מסתעפים הענינים שיהיו סדר, על ללכת אנו צריכין הרבים ,

השכל, מוסר יצא זו מהודעה גם כי וטעמו. יסודו ולבאר בו, בחרנו אשר הדרך להודיע 

הספר  דברי יתר חלקנ ּו כי כלל, דרך על נאמר ופה כולה. הנפש את  הכוללת  רחבה ְִַוידיעה

הם גם מתחלקים  וארחותיהן  הנפשיות  הכחות  שכלל השקפנו כי  מחלקות , לשלש הזה

נחתום ובו עצמו, בפני  פרק עתה איחד זה דבר ועל כולם . נכללים שבהן מחלקות  ֵַַלשלש 

הזה. הראשון החלק דברי

ששי  פרק
ÌÈÙÈÚÒ ‰¯˘Ú Â·Â

‰ÎÏÓÓ ÏÎ È·˘ÂÈ ˙Â˜ÏÁ˙‰ ˙Ó‚Â„Î ,˙Â˜ÏÁÓ ˘Ï˘Ï ÌÈ˜ÏÁ˙Ó ˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ

¯˘ ,ÂÏÈÁÂ ı¯‡‰ ‡·ˆ ¯˘ .‰ÈËÙÂ˘Â ˘Ù�‰ È¯˘ ,‰ÈËÙÂ˘Â ‰�È„Ó‰ È¯˘ .‰ÎÏÓÓÂ

.Ô‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ ¯˙È ,Ì‰È˙Â˜ÏÁÓÏ ı¯‡‰ È·˘ÂÈ ¯˙È .ÂÈ˙Â‡·ˆÂ ˘Ù�‰ ‡·ˆ

.Ì„‡‰ ˘Ù�· ‡Â‰ ÔÎ ,Â˙Â‡ ÌÈÏÈÙ˘Ó‰ Ì˙ÓÂÚÏÂ ,‰ÎÏÓÓ‰ „Â·Î ÌÈ‰È·‚Ó‰ ÌÈ¯·„

(‡¯˘‡Î כמו בה מסודר שהענין  ראיתי  למחלקות , האדם  נפש  כחות לחלק ְֵַהתבוננתי

ספק  בלי  הוא וכן הארץ. ממלכֹות וממלכה ממלכה בכל או כולו, העולם  בכל מסודר ְְַשהוא

קטן , עולם כדמות  האדם שאמרנו392כי  ב')וכמו סעיף שני כולה (פרק  שהממלכה כמו ולכן .

על  נכון  בסדר מסודרת איננה אם  לבטח, יושביה בה ושישבו תלה, על שתעמוד אפשר אי 

במעלתה, שתעמוד אפשר אי האדם נפש  כן  ימוטו; בל קבועים וחקים ידויעם תנאים ִֻפי

נכונים וחקים  תנאים פי  על ישר בסדר מסודרת  כשתהיה זולתי בעלה, לב בה ִֻויבטח 

אותה  והמחזיקים המאמצים  הדברים  הן  ומה הממלכה נכונה במה וכשנסתכל וטובים.

מחלקה  כל ושבעלי מחלקות, לשלש  להתחלק צריכין שיושביה נמצא ממעלתה, תרד שלא

שנגיד  וכמו להם, המיוחדים  וחקים תנאים  פי על פעולותיהם לפעול צריכין  ִֻומחלקה

בעז  ה."לפנינו

(·‰˜ÏÁÓ‰‰�Â˘‡¯‰,ובינה ׂשכל אנשי  בה, היושבם מבחירי מאנשיה מקצת ֵֶהם

חקים המחוקקים הם במדינה, היושבים  אחיהם  כל על ושופטים שרים להיות  צריכין ִֻהם

עיקר  וזה פרצות . עולה בני בהן יפרצו שלא המשגיחים והם ודבר, דבר בכל ְַָומשפטים

רׁשע וגאון גאה והחמדות , התאוות עת  בכל בו ומתגברים  רע, האדם לב שבהיות ֶַהכל,

ומהו  טוב מהו המלמדים  במדינה, קבועים  חקים אין אם  וכיוצא, מרעהו איש  וקנאת  ִֻוכסל

רלב"ג,מלחמות 392. קל); (עמ' עב פרק  ח"א נבוכים, מורה רמב"ם, יצירה; לספר אברצלוני  יהודה ר ' פירוש
נ) (עמ' לא א, בראשית בחיי , רבנו ד; סעיף פ"א ח"ו  השם,
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ימנע ומה כרצונה, תפעל היכן עד האדם ליד גבולות והמגבילים רׁשע , ומהו צדק מהו ֶַרע,

רשעים וזרוע  תגבר, הזדון  יד וחמס, מרד וגזל דם  ברעהו, איש מהומת  תהיה ממנה;

הנפ  שרי  ואמנם ויושביה. כולה הממלכה וּתׁשחת חכמיםתמשול, להיות צריכין  אלה ש ְִֵָ

הולכים הם גם הׂשרים  ואם  הארץ. יושבי  אחיהם  לכל ומשפט צדק יחוקקו ואז ָצדיקים ,

אלא  במדינה. הׁשחת על הׁשחת  הם ויוסיפו ורׁשע , און  יחוקקו התאוה, ועבדי רוחם , ְְֵֵֶֶֶַאחר

אדם , בני תחבולות על לעמוד ובינה ׂשכל בעלי  גם  להיות צריכין וצדקתם, חכמתם  ֵֶשמלבד

אינם אם  שיקבעו הצדק חקי  יועילו מה כי  משפט. לאור להוציא  לשקר, אמת בין  ֵֻולהבחין

לאשורו? לפניהם הבא  הדבר מבינים 

(‚‰˜ÏÁÓ‰,‰È�˘‰ כל ותחתיהן הצבא, שרי להיות  צריכין  הגבורים  מאנשיה מקצת

המושלים השרים יד תחת המצוים  הם  כמצותם, ועושים למשמעתם הסרים הצבא אנשי 

מדרך  יסורו שלא המדינה, אנשי בכל והרודים השליטים הם  הראשונה. במחלקה שזכרנו

שבמדינה, הרב ההמון  נגד מעט  השרים  שמספר בעבור כי הארץ. שופטי  שיסדו ִֻהחקים

המואסים ואוילים  סכלים ומספר-רב ורׁשע, זדון  אנשי  ומרמה, דמים אנשי יש  ההמון ֶַובין 

פיה; על הקערה ולהפוך ושופטיהם, בראשיהם יד להרים  להם  נקל ומה ישרה, בהנהגה

והחקים הדתות להקים ראשיהם, אחרי הממלאים הצבא אנשי  עליהם  הגבורים  אימת ִֻלולי

הנכונה  הממשלה תכון כן ידי  ועל צדק. נקם  נוקמת  בחרב המורדים  ולהכניע יוסדים , שהם 

במדינה.

(„‰˜ÏÁÓ‰,˙È˘ÈÏ˘‰ אשר העם דלת  עם ונכבדיה גדוליה המדינה, יושבי  כלל הם 

בעלי וקצתן במקהלות , ומלמדים  מורים וקצתן  ארץ, נכבדי סוחרים מהן קצת  בקרבה,

וכת כת  וכל בזה. וכיוצא ויוגבים כורמים  האדמה עובדי וקצתן והאומניות, המלאכות

כוללים נמוסים  הן  שקצתן  ראשיהן, שחקקו הנמוסים כפי הצדק, בדרך להתנהג חייבת 

ראשיהם בעצת  ימרדו שלא משל דרך על הארץ. עם ולכל לגבוריה לשריה הארץ יושבי לכל

וקצתן עול, מיני ושאר עושק יעשו ולא  יגזלו ולא  יגנבו ושלא הכללי , לקבוץ ירע ּו ֵֶָָושלא

שלא  עיניהם, את  והשופטים השרים ישימו הכל ועל בייחוד. וכת  כת לכל שחקקו נמוסים

עליהן . שחקקו המשפטים  כפי  י ׁשפטּו והעוברים הללו, החוקים  נגד בזדון דבר ְִֵֶָָיע ׂשה

ואם איש . יעמוד לא שבפניהם הצבא , אנשי הגבורים ביד יּכנעּו רמה, ביד ְִָוהמתקוממים 

ההפך. לה יקרה לאו ואם  בכבודה; הממלכה תאריך זו, דרך על הממשלה

(‰ÔÈ·˙Âאולי ראשיהן ,393כי  תחת  יד יתנו לב בשמחת השלישית המחלקה שאנשי

טוב ויבי כי  ושופטיהן  ראשיהן  יבינום אם  כן  ויהיה שיסדו. החקים  עול תחת  צוארם ִֻאו

ואולי אהבה. בעבותות  נמשכים ושהם מלבעדיהן, יכונו לא  יושביה וטובת  יושבי394הארץ

ראוי393. צ "ל לכאורה

ושמא 394. צ"ל  היה
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ורק  ראשיהם, עליהם שהטילו החוקים עול על בלבם  ויתמרמרו יחפוצו, לבם  בשרירות

בחקי פרצות יפרצו כמעט ואז עליהם , אשר הגבורים  מאימת יזידון ולא מע ֹונם  ֲֵֵָֻישתמרו

עליהם . הנטויה רודיהם  מיד בה ינצלו ותחבולה במרמה או רואה, אין בסתר או הצדק,

כולם ובוטח, בשקט ישב מקומו על איש אז כי לב, בטוב המושלים לדתי יכנעו אם  כן  ולא 

אשר  וממלאכתו מעבודתו איש  איש  המדינה, לטובת  עזר-מה להיות  אחד ראש  אל יפנו

חזקה  הממלכה תהיה ואז יעזורו. אחיו את ואיש תלה, על הממשלה להקים עושה הוא 

יושביה  כי  לה. שחוצה צוררים  מאימת  ולא בקרבה, היושב אויב מפחד תירא לא ומצלחת ,

יבוא. כי ומשודד מצר עליה ולהגן ממלכתם לחזק אחת, בעצה והולכים  יתנו-יד תמיד כולם

(Â˙ÂÓ„Âלשלש יתחלקו בה הנטועים  הרבים  שהכחות האדם נפש  תראה זה כל

הן , יקרים  כחות  שבנפש  הראשונה המחלקה המדינה. שביושבי המחלקות  כאותן מחלקות

יפרצו  שלא  עליהם  והמשגיחים  שבה הכחות לכל חקים  המחוקקים  ומנהיגיה הנפש  ִֻשופטי

בתאוות שרירותו כפי וללכת  שופטיו על להתנשא  ׁשמטבעֹו הלב, יצר בעצת ְִִֶפרצות 

בלב, והרׁשע  הזדון תגבר ראשיהם, אותם ינהיגו לא  ואם וכסל. ורׁשע וגאון בגאה ֶֶַַובחמדות

שאר  עמהן  וילוו והדעת , הבינה הׂשכל כחות  הם הללו והשופטים כולה. הנפש ְִֵֵֶָוּתׁשחת 

היושבים וכיוצא, והעצה התחבולה והערמה הפקחות  הצורות , ושומר הזוכר יקרים, כחות 

אוהבי להיות צריכין בנפש השופטים וגם ולהצדיקה. להשלימה הזאת  ההנהגה בסוד כולם

ומחניפי התאוה עבדי הם  גם  שאם הכחות. יתר להנהגת טובים  חקים  לתת  ומישרים, ִֻצדק

שבארנו וכמו ו)היצר, סעיף רביעי, ולכן(פרק בנפש. הׁשחת ויוסיפו ורׁשע, זדון  חקי ְֵֵֶֶַֻיחוקקו

שכתבו  החכמה ומלבד במישור. הכל ינהגו פיה ועל ישפטו פיה על חכמה, בעלי שיהיו צריך

יעצרו  איך ונטיותיהם  ארחותיהם הנפש, בדרכי  ולהבין  להשכיל צריכים  לבם, לוח  על

הודענו וכבר החכמה, מדרך יטו שלא  ב')(פרק בעדם  סעיף החכמה.שלישי היא  מה

(Ê‰˜ÏÁÓ‰‰È�˘‰טובות ארחות  ילוו ועמה הצבא , שרי  היא  הגבורה, כח היא בנפש

וכמו  להכניעם . הרע היצר ארחות  עם  הגבורה יד תחת הנלחמים  חיל אנשי כמו שהן  רבות,

בעז  השלישי  בחלק כאלו ארחות  מקצת  ועושים"שנזכיר הגבורה למדת  שומעים  שכולם ה,

ומואסים והבינה, הׂשכל על המתנשאים  בנפש רבים ארחות המון שבהיות ֵֶכמצוותיה.

הגבורה  מדת צריכה פיה; על הקערה להפוך ורוצים  החכמה, פי  על כשהן במשפטיהם

היצר  יד תוקף על שתמשול עד לה, העוזרים  הגבורים הצבא  אנשי ביד עליהן, להתגבר

להתנשא  עולה בני  יוסיפו ולא  ושופטיה, הנפש שרי שיסדו הדתות  להקים  ְַָוצבאותיו,

" שנינו זה על יצרו עליהם . את  הכובש  גבור? ד)"איזהו זה(אבות , זכרנו וכבר רביעי . (פרק

ו) הלב סעיף מן  ודוחהו כנגדה, העומד כל על להתגבר הגבורה, כח בקרבנו השם נטע כי .ַָ

הדוחה  לכח  דומה והוא בו. ימשל ומותרי395בל המזון מותרי ממנו דוחה שהוא  כמו בגוף,

הפסולת 395. את לפלוט 
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בעז  זה על שנדבר וכמו בנפש, הגבורה כח  פועל כן  בריאותו, על להעמידו בחלק "הליחות, ה

ראשון)השלישי  .(פרק 

(Á‰˜ÏÁÓ‰˙È˘ÈÏ˘‰רבים לארחות  מתפשט מהן אחד שכל הנפש, כחות  צבא  הם 

ולמשתה  למאכל והחמדות התאוות כלל כמו לו, וחוצה הגוף בעניני  פעולות  לפעול

חסד  וקנאה ושנאה אהבה ולכבוד, לממשלה לעושר הגוף, תענוגי  וליתר נשים  ולחמדת

יניחום אם  ולהרע , להזיק שדרכן לכל, כאשר הכל ואכזריות. עזות וחנינה חמלה ורחמים 

נימוסים קצתן החכמה, כפי  נימוסיהן  הנפש  שרי יחוקקו ועליהן טבעיהן . על בעליהן

על  עיניהם את  יפקחו והשופטים בייחוד. מהן  אחד לכל נימוסים וקצתן לכולם, כוללים 

אדוניהם על ומתפרצים  בזדון והמתנשאים  דעת . מבלי  החכמה גבולי  יפרצו שלא  כולם,

הנפש ממשלת תהיה ואם צבאותיה. ושרי  הגבורה ביד יכניעום  לבם , שרירות כפי ללכת

ההפך. לה יקרה לאו ואם  ואדם ; אלהים בעיני ומעלתה כבודה תגדל זה, דרך על

ÏÈÎ˘˙Â (Ë המח כחות  כי המחלקה עתה לבעלי  דומים שבנפש השלישית לקה

שאמרנו הדבר לענין גם שבמדינה ה ')השלישית  יד (סעיף נותנין  המדינה בעלי  שלפעמים  ,

הראשון לדרך רב יתרון ושיש עליהן . הנטויה היד מפחד ולפעמים  לב, בטוב ראשיהם  תחת

מצוותיהם ויעשו לב, בטוב ראשיהן  תחת יד הכחות  יתנו פעמים בנפש, הוא וכן  השני. על

אהבו  אשר ברע  למאוס שיחלו עד הלב, אל השופטים  דברי  יכנסו אם  כן ויהיה בשמחה.

צריך  כי  מאד, יקר וזה אהבה. בעבותות החכמה אחר כולם הכחות  נמשכים  ואז תחלה,

האדם שלמות  והוא מנעוריו, לו שהוא הראשון מטבעו הפוך שני  טבע  לקבל הלב

" בתאר ונביאים  תורה בלשון מתואר זה דרך על שהוא  מי  לב האחרונה. המורה "חכם ,

רע . שיצרם  הלבבות  כשאר עוד ואיננו לבו, אל החכמה באה כי  חכם, לב זה באיש  שיש

" אמר זה ינעםעל לנפשך ודעת  בלבך, חכמה תבא י)"כי ב, הכחות(משלי וכשיפעלו .

ברב  הן השמש , תחת  גם תמידית שמחה שמחים  הם אז בשמחה, החכמה כפי  וארחותיהם

לבלתי הון-רב יועיל מה הכל. עיקר השמחה כי באמת, אלהים מ ּתת וזוהי במעט . ַַהן

שהשיג, במה שמח לבו אם  לעני חסר ומה כפלו? וכפלי כפלו להשיג  ונבהל בו, מסתפק

ואינם יותר מבקשים  תמיד החכמה, גבולי הפורצות התאוות  בכל וכן  יותר? חפץ ואינו

" שנו זה ועל שהשיגו. במה בחלקו שמחים  השמח  עשיר? ד)"איזהו שמח (אבות, כלומר

באמת . העושר וזה עוד, להשיג נבהל אינו כי  ישמח, מעט  ואם רב אם בחלקו

‰È‰˙˘ÎÂ לכל תפארת עטרת  שהיא  השלום , מדת  כמעט השיגה ככה, ערוכה הנפש

השלישי  בחלק שיתבאר וכמו הטובות , שמיני)המדות  טורד (פרק פנימי צר עוד כשאין והוא  .

אל  האחד, הראש אל כולם פונות אחיו, את  איש  יעזרו כולם הכחות אבל ומעציבו, אותו

תירא  לא  תלה. על ממשלתה להקים החכמה עבדי להיות  לעד, העומדת הטהורה ה' יראת

מגינים כוחותיה כי  לה, חוצה וממוקש  ומסית  מצר ולא פנימה, היושב אויב מפחד ִָעוד
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ארחותיה  כי  השלום. כתר בה אין  זו למדה הנפש  הגיעה שלא זמן  וכל רע . מכל ִָעליה

אותם מניח ואינו בגבורתו, שמכניעם  פי על ואף הלב, יצר דרכי  כפי  לפעול מתנשאים

זאת ובכל לב. ומהומת  עצב הגורמת פנימית, במלחמה תמיד הוא  הרי כרצונם, לפעול

חיל, אל מחיל ילך נפשו, למוסר שמביא  מי  כי  באחרונה. תהיה ולכבוד היא, ה' מלחמת 

עד  יצרו, גבורת  מעט  מעט  ויחליש המושל, לעצת  נשמעים  להיות יום  יום  כחותיו מרגיל

שאמרנו וכמו השם , בעיני  חן  נפשו,וימצא  יתקן מעט ומעט עליו, להתגבר לו (פרק שיקל

ו) סעיף .חמישי

(ÈÍÈ˙È¯Â‰ושהמחלקיות דומים, הדברים האדם נפש  ולענין  העולם לענין 396כי 

השם שנתן  טובות מתנות  שלש עצמם  הן והן מאד, נאמנו הנפש כחות  צבא  ביניהן  שחלקנו

הנביא, ׁשזכרן  אדם החכמה 397לבני  היא  הראשונה המחלקה והעושר. והגבורה החכמה והן  ְֶָָ

הנפש פני  הם  אלה וחמשת והדעת, והבינה הׂשכל הם ושריה ה', יראת  יסודתה ֵֶהגמורה,

השני בחלק שיתבאר וכמו ראשון)ושופטיה, התמימה,(פרק  הגבורה היא השניה המחלקה .

בחלק  שיתבאר וכמו בנפש, המתפרצים  הכחות על להעיז החכמה, יד תחת  חיל עושה היא

ראשון)השלישי יד (פרק הנפש  כחות  כשיתנו האמתי , העושר היא השלישית והמחלקה .

ּתֹורם כאשר לעשות לרעה.398בשמחה בשלשתן  ישתמש  בו, מושל הלב וכשיצר החכמה. ֵ

שבארנו כמו יותר ישחית  ובבינתו ו)בׂשכלֹו סעיף רביעי טובה (פרק מחשבה כל ידחה בגבורתו . ְִ

השני  בחלק שיתבאר כמו יושר, כל נגד ויתעקש  עשירי)מלבו חוסר (פרק  ימצא ובעושרו .

" ואמר הנביא הוכיח  זה על ימצא . ולא  עוד להשיג  נבהל היותו בעבור אל ועוני, יי ': אמר כה

בזאת אם כי  בעשרו. עשיר יתהלל ואל בגבורתו, הגבור יתהלל ואל בחכמתו, חכם יתהלל

באלה  כי  בארץ וצדקה ומשפט חסד עושה יי ' אני כי אותי, וידוע  השכל המתהלל יתהלל

יי' נאום כב)"חפצתי  ט, האנשים(ירמיה עם כי בכנוי , שלשתן  עשרו גבורתו חכמתו זכר .ַָ

למשחית להם יהפכּו כי האלה, במתנות יתהללו שלא מדבר, הוא  רוחם אחר ואיןההולכים  . ְֵָ

ונוהג  כן  והעושה אלהים . ודעת  ה' יראת  שהיא השם, את  וידוע בהשכל אם כי להתהלל

ב  שהוא כמו החכמה כפי  ובצדקה באמת ."במשפט  בשלשתן יתהלל אז נוהג , ה

ÂÏ‡דברי נחתום  ועתה האדם . נפש  מדות  זכרון  לפני להקדים שראינו הקצרות ההצעות  הן

בעז  ונתחיל הראשון , הנפש ,"החלק שבכחות הראשונה המחלקה יתבאר שבו השני בחלק ה

הנפש פני הם  החמשה ואלו והיראה. החכמה פי  על השופטים והדעת , הבינה הׂשכל ֵֶשהן 

שופטי יהיו ואז מהן, ההפוכות ממדות ולהזהר טהורות במדות  להתנהג  צריכים והם ומנהיגיה,

ואמן . אמן  לעולם  ה' ברוך מדברנו. שיתבאר וכמו יושר, ויועצי צדק

שהחלוקות 396. צ "ל

כב 397. ט, ירמיה

הוראה 398. לשון
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שני  חלק

.ÌÈ˘˘ Ì‰ÈÙÈÚÒÂ ,¯˘Ú ÌÈ�˘ ÂÈ˜¯Ù

" ÌÈ‡¯˜�‰ ˙ÂÁÎ‰ Ì˙Â‡ Ì‰˘ ,˘Ù�‰ ÈËÙÂ˘ ÏÚ ¯·„È˘Ù�‰ È�Ù".

ראשון פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰�ÂÓ˘ Â·Â

" ˙ÏÓ ˙‡¯Â‰ÌÈ�ÙÌÈÈÓÈ�Ù ˙ÂÁÎ ‰˘ÓÁ ˘È .˘Ù�‰ ÏÚ Â˙‡¯Â‰ ÛÂ‚‰ ÏÚ ‡Â‰˘Î "

È·˙Î· ˙ÂÂ˘ Ô‰È˙˘ ˙ÂˆÈÏÓ .ÛÂ‚·˘ ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈ˘ÂÁ ‰˘ÓÁ ÌÚ ÌÈÏÈ·˜Ó ,˘Ù�·

˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÚÈ„È .˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ‰ ˙ÂÚÈ„È .Ì„‡‰ ˙Ú„ ‡È‰ ‰Ó .˘„˜‰

" ‡È‰ ‰Ó .˘Ù�‰ È�ÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÚÈ„È .ÌÈ˘ÂÁ‰ÌÈ‰Ï‡ ˙Ú„"Ì„‡‰ ˙�È· ‡È‰ ‰Ó .

" ˘¯˘ ˙‡¯Â‰ .˙Ú„‰ ÈÙ�Î ˙Ú·¯‡ ÏÚ ˙·ÎÂ¯ ,‰È˙ÂÏÂÚÙÂÏÎN"Ì„‡‰ ÏÎN ‡Â‰ ‰Ó . ≈∆≈∆

·Â¯ .‰�È·‰ ÁÎÏ ˘È˘ ÌÈÏÂ·‚Ï ‰‡Ï‰Ó ¯·ÂÚ .‰�È·‰ ÁÎÓ Ï„·� ‰Ó· .ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÂ

.Í¯„· Â‰Â¯ÂÈ ‰‡¯È‰Â ‰ÓÎÁ‰ .¯˘È‰ Í¯„Ó ˙Â‚˘Ï ÂÏ Ï˜� .Â„È ÏÚ ËÂÙ˘È Ì„‡‰ ÈËÙ˘Ó

Â�ÁË·‰ שהם‡) אותם  בנפש , ראשונה היושבים הכחות  משפט  על זה בחלק לדבר

יחנו  פיהם ועל פעולות, לפעול ויתפשטו הכחות יסעו פיהם על כי ושופטיה. נפש  מנהיגים 

להאריך  וצריכים והׂשכל, והבינה הדעת  והן  שלשה, ראשיהם  דבר. ּומפעֹול ְֲִֵֵֶמע ׂשֹות 

הן , תאומות אלה שתי  כי והיראה. החכמה והן לכל, הקודמת  הצדק מדת  כפי  משפטיהם

חכמה "ש אין  יראה אין  ג )"אם  בחלק (אבות , שבארנו וכמו היראה? היא  מה חכמה אין ואם ,

ג ')הראשון  ב' סעיפים  חמישי בדרך (פרק  וחכמה יראה בעלי  האלו השופטים שיהיו אפשר ואי .

ומשתמרים מעלה, מעלה העולים בנימוסים ומוכתרים  יקרים ארחות בלכתם זולתי  אמת

אנו  זה, ענין  ולפרש  ארצה. אמת ומפילים  משפט  ההורסים  להן , ההפוכים  בארחות  ִֶֶמלכת 

ונודיע והׂשכל, הבינה הדעת שהן שזכרנו, הראשים  שלשה משפט על תחלה ֵֶמדברים

אלה  ואם מזה. זה יבדלו ובמה בחקירות, דרכו ומה בנפש, מהן  אחד כל פעולת  מה בקצרה

כזה, רחב-ידים  מדרש להכיל מקום פה ואין הנפש, בחכמת ועמוקים  ארוכים הדברים 

על  גם  בקצרה נדבר כן  ואחרי  לעניננו. הצריך כפי  דברים  ראשי  ממנו להזכיר אנו צריכין 

שיכתירו  הטובים  והנימוסים  היקרים הארחות  על נדבר וכן להן, הקודמות והיראה החכמה

הראשון  בחלק רמזנו וכבר מהן. שישתמרו אותן ועל הנפש, שופטי י)בהם סעיף ששי (פרק

" מתוארים  אלה חמשה הנפשכי  לבארו,פני שיעדנו מה לבאר נחל טרם  כן ועל ומנהיגיה. "

" מלת  בהוראת שחדשנו מה בקצרה פה להציע אנו למה "פניםצריכין אדם  לבני ללמד ,

" נקראים שזכרנו האלה הכחות  הנפשחמשה ."פני
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˙ÏÓ הראשפנים"·) מן  החלק כולל הגוף על שנכתב מקום  שבכל ידוע , הוראתו "

ההרג ׁש ואם וההרג ׁש. והטעם והריח  והשמע  הראות  שהן  החושים, חמשת  בו ְְֵֵֶֶַַשנטועים 

איברי שתנועת  ולפי ביותר. המרגישים החושים ובכלי האדם  בפני עיקרו הגוף, בכל הוא 

פיהן ועל יסעו פיהן  על תחלה, שפעלו החושים מפעולות  נמשכים ופעולותיהן כולם הגוף

" בו נטועים שהן המקום  נקרא  חמשה "פניםיחנו, שכדמות  נאמר ועתה לכל. מפורסם  וזה ,

הרב  במספר כן רבי-פעלים, ּולׂשּומם  כולם  איבריו להנהיג  בגוף הנטועים האלה ְָהחושים 

מרחם זה שונא , וזה אוהב זה ארחותיו, כפי כדרכו פועל מהן אחת שכל הנפש , שבכחות

יקרים , כחות חמשה או שכליים , פנימיים  חושים  חמשה בה נטועים  וכיוצא . מתאכזר וזה

שזכרנו  החמשה הכחות אותן והן  ישקוטו. פיהן  ועל יפעלו פיהן על כולם , הכחות להנהיג 

א)למעלה "(סעיף נקראים  החיצונים החושים  שחמשה כמו כן ועל האדם. "פני או פני"

"הגוף  הקדש בכתבי נקראים  השכליים, הפנימיים הכחות  חמשה כן שאמרנו, מטעם פני"

""הנפש מלת וכשיאמרו אלו פנים. ענין על או המשל בדרך תמיד " הכוונה מאד, נשגב הי 

דברים בו לנו יש  מאד, עמוק והענין  ההוא. הדבר על השופטים האלה הכחות  מפעלות  על

השרשים , הוראת  על שחברנו חמשה 399בספרים  מקבילים איך הׂשכל במחקר ֵֶוהראינו

חושים חמשה עם  והשכלותיהם השגותיהם  בדרכי  האדם  שבנפש  הפנימיות  הכחות 

גם הנה, להציעם  אפשר אי  ארוכים והדברים איבריו. לפעולת בגופו הנטועים  החיצונים 

שכל  כלל דרך על נאמר רק זה. בחבור אליהם שמגמתנו המּוסרים לעניני  הכרחי ָאיננו

שבגוף, החיצונים החושים מחמשה אחד עם מקביל האלה, הפנימיים הכחות מחמשת אחד

בעז  שנגיד וכמו הקדש, בספרי בשמו נקרא  ה."וכן 

Ú„ (‚" לשון הקדש  בכתבי  וכשיזכירו הראּות, חוש  עם מקביל הׂשכל כח על ראיה כי  " ְְִֵֶָָ

ולפי ההוא . הדבר על ושופט  שמשכיל מה הׂשכל משפט על תמיד ענינו מושכל, ֵֶענין 

זה כל שיתבאר וכמו מעוקל ושופט  תועה ופעמים  בצדק, שופט  פעמים  (סעיפיםשהאדם 

ח) "ז , הראשון מן  השקר. ועל האמת  על נזכר לכן הוא . פרוע כי  העם את משה (שמות"וירא 

כה ) "לב, ודעת, חכמה הרבה ראה טז)"ולבי א, השני(קהלת ומן טוב "400. כי האשה ותרא

להשכיל  העץ ונחמד וגו' למאכל ו)"העץ ג, "(בראשית  משה , בושש כי העם  לב,"וירא (שמות 

וכמ א) שקר משפטי היו ששניהם ,"" בספרנו נעול ש  ח)"גן חלון ה ', בזה.(חדר כיוצא  כל וכן ,

ÁÎ („" מלת וכשיזכירו הׁשמע , חוש  עם מקביל ענינו שמיעה הבינה אין  צורך ללא " ֶַַ

וקבלתו  אליו המדובר הבנת על ענינו אבל ידבר, החרשים עם  לא  כי הקול, שמיעת  לבד

בכתובים . הרבה ומזה יושרו, 401בעבור

.399150 עמ' תשס"ג  מהד' ט) משנה (פ"ב הלבנון" ב"יין  מפורש  וכן גנים , מעין

השקר,כנ"ל 400. ראיית

ע "ב)401. קב (עירובין לי" סבירא לא כלומר לי שמיע "לא חז"ל  כלשון
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ÁÎ מדברנו שתראה וכמו הוא, מה נודע הנפש  ובעניני  ההרג ׁש, חוש עם  מקביל ְֵֶַהדעת

ד) "(סעיף כמו  לגוף, המורגש  על ס ּכֹותוכן  אנשי את  בהם טז)"וי ֹודע ח, .(שופטים ַַֻ

ÁÎ" לשון הקדש  בכתבי  וכשיזכירו הטעם , חוש  עם מקביל הנפש ,טעםהחכמה על "

" כמו בה, וההנהגה החכמה אהבת על טעמך ענינו לג )"וברוך כה , "(שמואל-א זקנים, וטעם 

כ)"יקח  יב, "(איוב יי', טוב כי וראו ט)"טעמו לד, "(תהלים  אמר טוב כאילו כי  והשכילו חכמו

""יי' ּוכאמרֹו האדם, ישכיל החכמה פי על כי  זאת, ישכילו חכמו כט)"לּו לב, וכמו (דברים ,

א)שאמרנו בזה.(סעיף כיוצא  כל וכן 

ÁÎהראשון בחלק זה על רמזנו וכבר הריח, חוש עם מקביל סעיף היראה חמישי (פרק

"ה ) כתוב זה שעל חיים, נשמת באפיו ד')"ויפח  ב, ועיקר (בראשית חיים מקור היראה כי  ,

" עליו שנאמר המשיח  המלך ועל יי'הכל. ויראת דעת  וגו' יי' רוח  עליו ב)"ונחה יא, (ישעיה 

" לפרש יי'אמר ביראת ג ')"והריחו שם  אשר (שם מעט ועוד מלין , ריש בזה כתבנו הנה .

הכחות חמשה פעולות  על לדבר כלינו עד יהיה ׁשמ ּור הזה הנשגב הענין על לדבר ָבדעתנו

השער יּפּתח  בעניניהן  שנגיד דברים ומראשי עליהן. עתה לדבר באים שאנו (פרק הפנימיות, ִַָ

ח) סעיף החושים .שני עם הכחות  להקבלת הנוגעים הדברים שארית  גם להבין 

ÁÎ שאי‰) ונאמנות חזקות  הרגשות  בנפש, הפנימיות ההרגשות  בעלת היא  הדעת

נחלקות ההרגשות  ואלה במציאות . הפוכיהן  לצייר או ספקות בהן להטיל לאדם  לו אפשר

בני שרגילין ההרגשות הן האחד, דרכים. שלשה על מצאתים  התבוננתי וכאשר למחלקות.

" בשם לכנותן ראשונותאדם  בעלי"מושכלות  ׁשׂשמּו למודיות שבחכמות  ההצעות  כל כמו ,ֶָ

עליו, מיושבת שדעתו אדם וכל החכמה. בתי  עליהן  לבנות קבועים  ליסודות הללו החכמות

עצמה  הדעת  הן  כי בהן  לספק או עליהן  לחלוק לו אפשר בהןאי  כיוצא מדעי ֹות ועוד .ִַָ

נמצא  שהוא  דבר שום על לומר אפשר שאי  יודעים  הכל משל דרך על הדעת , בטבע שהן 

בדעת נמנעים  הן  עצמן  הסותרים  המאמרים כל וכן אחד, ובמקום  אחת בעת  נמצא  ואינו

בלי אורך שאין  בקעה, בלי  הר שאין  יודעים  הכל עצמו, את  עושה הדבר אין כמו האדם .

וכיוצא. נקודה

,È�˘‰ (Âיום אור דעת  כמו החושים , באמצעות  הדעת  שתקנה ההרגשות  המון הן

ירוק  תכלת שחור לבן כמו והבדליהן הצבעים המאורות, מיני שבין וההבדל לילה, וחשכת

וקל, כבד ומקׁשה, רך ויבש, לח  וחום , קור הרג ׁש למיניהן , והטעמים הקולות  הבדלי ְְִֵֶָואדום ,

מורגשים ודומיהן אלו שכל הרבים, התמונות מיני ויתר והרוחב האורך המקומות והבדל

ומקריהן חמריים , כולם שבהיות האדם . בדעת יתחקו טרם ובאיבריו, הגוף בחושי  תחלה

מהן דעתה בטבע להשיג לה אפשר ואי  עמהן, עסק המופשטת-מחומר העליונה לנפש  אין

הדעת עם  יתאחדו בה וכבואנה בשר, חושי ידי  על הרגשותיהן  בה שיובלו עד דבר,

המוחש שאין  בעת  גם עצמה מדעת  מהם  אחד כל ענין שתרגיש עד גמורה, התאחדות 
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והמורגש החוש , לעיני  המוחש  בעוד רק ירגישו שלא  הגוף והרגשות בשר כחושי לא  לנגדה.

שתרגיש עד מדעי, בכח  ותשיגהו החומר, מן  המקרה תפשיט  הדעת  אבל המרגיש . לעומת

הבדלי קרה, ביום  החום וענין  היום, כחום  הקור ענין יודעת  היא עוד. החוש עזר מבלי הכל

והצבעים הצום , ביום והטעמים  הדממה, בעת  והקולות עיניה, לנגד תמונה ּבאין  ְֵהתמונות 

בזה. כיוצא  כל וכן  באפלה,

,È˘ÈÏ˘‰ (Ê עסק הראשונות למושכלות  אין  הנפש , עיני בה שיובילו הרגשות  המון  הן

" הן  והן בהם, שליטים  בשר חושי ואין  עליהןדעתעמהן , שדברנו הרבים  הנפשיים הכחות  "

ורבים אכזריות עזות  רצון, חסד חמלה חנינה רחמים שנאה אהבה כמו הראשון, בחלק

חיצון למוחש  צריכה ואינה בדעתה מורגש  האדם  בנפש  הנטוע כל כלל דרך ועל בהן . כיוצא 

בנפש , שקטו בעת גם מהם  אחד כל ענין יודעת כי  הללו. בענינים  הרגשותיה לעורר לה

והאדם אוהביה, עם בהיותה השנאה וענין לנגדה, שונאה בעוד האהבה ענין שתדע  עד

עליו. שידובר הענין  בלב המצייר ההיא בעת בנפשו דבר היות מבלי  בדעת, כולם על ידבר

שעבר  הארחות  כפי הרע, את  גם הטוב את גם מרגשת  הדעת  פעםוהנה הכחות  עליהן  ו

לצייר  הלב החל ואם  מאד, רבים  האהבה כח ארחות  משל דרך על לפועל. בצאתן  אחת

אשה, אהבת  לצייר החל ואם והלאה. מאז בה ותתחקה הדעת  תרגישנו החכמה, אהבת 

מבלי בדעת  יתחקה אחד כל הרבים, הכחות  ארחות בכל וכן  תמיד, הדעת  תרגישנו

שגם הדעת  תרגיש  ענין -מה, מצייר שהלב ובעת  כנגדה. שיעמוד למוחש עוד שתצטרך

הנפש , כלל על ומתפשטת  רחבה שבנפש הדעת  שכח  מזה יוצא במציאות. נמצא  היפוכו

באוצרותיה. תשים הכל את לנפש , שחוצה המוחשים כלל ועל

ÏÏÎ·Â (Á" בשם הנקרא  היקר ההרגׁש יש שאמרנו, השלישי  הדרך דעתהרגשות  ְֵֶַ

וגם"אלהים האדם, לדעת אפשריים שהן  וההרגשות  הידיעות לכל תפארת עטרת  שהיא  ,

וכענין תמיד, בדעת יתחקה לציירו אחת פעם  הלב יחל ואם אדם . כל בדעת  נטועה היא

בדעת מ ּבֹוא הזה היקר ההרג ׁש המונעים  מכשול צורי יש  אבל האהבה. על למעלה ְִֵֶַשאמרנו

בה  שיובילו ההרגשות והמון  האדם, בדעת החושים שיובילו ההרגשות המון  והן האדם ,

מלצייר  אותו ומרחיקים  הלב מאפילים  הן  כי בה. הנטועים הכחות  כלל שהן הנפש , עיני 

הראשון בחלק זה על לדבר שהחילונו כמו אלהים, רביעי)דעת "(פרק כי  אלהים. הוא דעת  "

מעלתה, הנפש  כי402שתרגיש ממינם . שאיננה השמש  תחת  אשר הדברים  כל על ויתרונה

הלב  יטהר כאשר כזאת ותרגיש החומר. משיגי ומכל מחומר מופשטת  ממרומים , היא

ותפעל  כשתחשוב שמחה הנפש  תרגיש ואז מנעוריו. החושים  בו שהובילו יצרו מדרכי 

המנגדים בדברים  עסקיה עתה כי  החומריים , הציורים אותן  עם הּתלּות  להן  שאין  ִָבענינים 

כשעסקה  לכן , קודם  שמצאה השמחה מן במינה נבדלת  הזאת השמחה ובהיות  להן.

עד  התחתונים , הדברים והנאת  בהשגת  עליהן , נוטים  הטבעיים  הנפש  שציורי בדברים 

האדם402. נפש של  ויתרונה מעלתה
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שנפש וההדר הכבוד תדע אז האלה; המעשים  כל על ותגדילנה תרוממינה עתה ששמחתה

מהן . הפוך העצמי טבעה כי  השמש , תחת שהן  המינים מן  ושאיננה בהן , מעוטרת האדם 

הנשגבים האלהיים הענינים שהן לה, שחוצה וההדר הכבוד דמות  גם  תבין  זאת וכשתדע

מרום כל על נורא  ושהוא  לבדו, שמו נשגב אשר ה' מיד כולם  ושהן  הגוף, ומקרי גוף מכל

" וזוהי אלהיה. אל ואהבתה חשקה תגדל ואז אלהיםוקדוש. הבטיח דעת עליה באמת , "

" ואמר יצרו. מציורי לבו ומטהר החכמה אוהב תמצא את  אלהים  ודעת יי ' יראת  תבין "אז

ב, "ה )(משלי רוחם  אחר ההולכים  עקש לדור הוכיח  עליה דעת. ואין חסד, ואין  אמת  אין  כי 

בארץ  א)"אלהים ד, "(הושע  אמר המשיח  המלך ועל ויראת. דעת רוח  וגו' יי' רוח  עליו ונחה

ב)"יי' יא, הראשון (ישעיה בחלק זה על רמזנו וכבר ו). סעיף חמישי עליה (פרק  נדבר ועוד

השלישי  עשרה )בחלק אחד הדעת .(פרק  על המתיישבים דברים

ÁÎ (Ëומבין במושג , לעבור ממהר וחדוד, השנינה בעל בנפש, נפלא כח  הוא  הבינה

לטוב  מספר אין  דברים ידו על להבין אדם  לבני  זה כח  אלהים חנן  מישור, בארח ענינו

מאוצרות שמוציא  הרבים הענינים  על פעולותיו בונה הזה הכח העולמים . בשני להם

שזכרנו ה )הדעת  מה (סעיף חכמה. תעלומות ידיהן  על ומבין שהרגישה, ההרגשות מרכיב ,

לספור  נבוא ואם  מתחלתו. דבר סוף יבין כרגע  הוא כי מבין , באיש הזה הכח מעשה נפלא

שהשיגה, מה השיגה ידיהן שעל לתבונתה, קודמות  ממדע ֹות ׁשהרּכיבה הענינים ְִִִֶַָָחלקי 

זמן . בלי  אותם שהרכיבה וכמעט מאד, רבים רב 403נמצאם בין  זה בכח נבדלין אדם  ובני 

שבינתו  ויש  מאד, חלושה ש ּבינתֹו יש בהחלט, בינה כח חסרה נפש  שאין פי על אף ִָלמעט .

" בתאר שיתואר עד ו מביןרבה המדידה "נבון"" כמו הלמודיות  החכמות כלל והנה .

המורגשות הידיעות מהמון  בכחה הבינה תפיקם וכיוצא  המאורות  מהלכי  וחשבון  והמספר,

" בשם שקראנום  ראשונותבדעת , הלאגיק "מושכלות  חכמת וכן באלהיות404ע". והמחקרים

מהמון הבינה תפיקם הטבעיות החכמות וכלל כאלה. מושכלות  יסודתן עליהן , הבנויים 

שבארנו וכמו החושים באמצעות הדעת  שקנתה בני(שם)הידיעות נפשות דרכי  תבין וכן  .

מהמון ואיש, איש כל דרכי כפי  שתצאנה הפעולות ואל תכונותיהן בין ותבדיל אדם ,

שבארנו וכמו הדעת  אל הנפש  עיני  שהובילו האסופים(שם)הידיעות  החכמה מחקי  וכן .ֵֻ

הראשון בחלק עליהן שדברנו שלישי)בנפש, והנתיבות ,(פרק  הארחות מעגלי לפלס ְֵַתבין

תבין וכן  רבים . דברים  יושר על ותעמוד דבר מתוך דבר תבין  כי  בהנה. האדם יחטא  שלא

לכל  שאפשר רבים מעקשים בין ותעבור ספר, ובכל חכמים  ודברי  וחידה ומליצה משל

בדעת העצורות  הידיעות  המון ולולי והיושר. האמת  נקודת ותשיג בהן, לשגות  מתבונן 

התבונות חלקי  בכל מאומה להבין  כח  תעצור לא הבינה, לפעולת  הקודמים  בה והמורגשות 

זמנית 403. בו אחת, בבת

ההגיון404. חכמת
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" ששנה וכמו בינה שזכרנו. אין דעת אין ג )"אם הידיעות(אבות , על ישר בארח  וכשתפעל .

המופתים הן  והן  ילדום , לאביהן באמת דומות  תולדותיה תמיד הדעת, שבכח 405הברורות 

" ידי על וכן הספק. בגדר נכנסים שאינן  וחכמה, חכמה שבכל אלהיםהחותכים שבכח דעת "

תחת אשר מכל הנשגבים האלהיים הענינים שהן  לה, שחוצה והדר כבוד דמות  תבין  הדעת 

שבארנו וכמו ה )השמש , עליונה (סעיף היותר ההשגה שהיא  וארחותיו, ה' דרכי  ותדע

" אמר  עליה להשיגה, האדם  לנפש בינה שאפשר קדושים י)"ודעת ט, .(משלי

ÁÎ (Èלפעולת קרובה שפעולתו פי  על ואף האדם , בנפש  יקר חפץ הוא  גם  ֵֵֶֶהׂשכל,

מזו. זו נבדלים  הן  עניניהן , להשיג וחפץ לו חוצה שהן בדברים  עובר הוא  גם באשר ְֵָהבינה,

להשכיל  משכיל איש  ואיננו בינתו, גבולי  בין שהן בדברים יבין גדול, מבין  שימצא  ואפשר

מבין ואינו ממנו, הׂשכל רב הוא  להפך ויש  בינתו. לגבול מחוץ שהן  בדברים טוב ֵֵֶֶׂשכל

" בספרנו ברחבה בארנוהו זה ודבר גניםכמוהו. הקדש"מעין בלשון  ׂשכל ׁשמלת  שם ואמרנו ,ִֵֶֶַ

הלועזית המלה הוראת  גשיקקליכקייט)כוללת  פעולת406(גשיקט, על הקודש  בלשון  ותונח

כדרך  צד, לכל ברגע  להתהפך בתנועותיו, המהיר הגוף כי  הנפש . פעולת  ועל הגוף איברי

ינצלו  כן  ידי שעל לאחור, פעם לפנים, ידלגו פעם מלחמה, ביום הגבורים  שיעשו התנועות 

ׁשת ּו מוצאת407מרבים  נאה ענין  שתסבב גופית תנועה כל וכן  רואיה,עליהם, בעיני  חן  ָ

" כמו ׂשכל, שרש  עליה שאול יונח עבדי  מכל דוד ׂשכל צאתם ל)"מדי  יח, "(שמואל-א וכן ׂשּכל , ִֵֵֶַָ

ידיו  יד)"את  מח, בנפש(בראשית הנטוע  הכח וכן  נאה. בדרך הגוף תנועת מהירת  על שתיהן ,

יאמר  ומסכים  ובוחר ּומטעים ומשיב שואל צד, לכל ופונה וקשה, עמוק מחקר בכל ְִַהמשכיל

" שרש  הכתובים"שכל עליו שני  כמו ּבּפעל, או הקל בבנין נכתב גופית תנועה שעל אלא .ְִֵ

הנפש . השכלת  על כולם שנכתבים לפי הפעיל, בבנין כולם והנשארים שזכרנו;

‰�‰Âבאותן ששליט שכן  וכל בהן, שולטת  הבינה יד שאין בדברים גם הזה הכח פעולת

כרגע , ויבינם המבין בינת  בהן שתשלוט הדברים כי תכליתן , עד הבינה שתרד הדברים 

שכתבנו ו')וכמו להשכיל (סעיף הׂשכל רב שיהיה אפשר קצרה, שבינתו זולתו [אדם] ֵֶהנה

שחפצו  במושג  להביט כחו זה הׂשכל כי  הדבר. להבין שיגיע  אפשר השכלותיו ומרוב ֵֶעליהן,

מצד  בו להביט  יפנה כרגע  בו, מבוא  לו שאין  וכשרואה שבמושג , זה מצד פעם  להשיג ,

כרכורים ויכרכר דבר-מה 408אחר, יעלה פונה שהוא פנייה ובכל רבות, ופניות  רבים

ההשגה  זה וממין  בהן . שולטת אדם  שום  בינת  שאין בדברים יעשה וכן  בהשכלותיו.

ב  השם  ׂשכל "באמתת  הנה לבדו. לה' בלתי  באמת תושג ולא  נוצר, כל מבינת  הנשגבת  ֵֶה,

ההגיוניות 405. ההוכחות

במהירות 406. לעשות כשרון או כשרון

ז 407. ג , תהלים  ז; כב, ישעיה ע"פ

יד 408. ו, שמואל -ב ע "פ
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לרמב  המורה בספר המבוארים  השליליות  כמו השלילה דרך על הן  בו, ישכיל ז "האדם ל "ם 

ממנו, הראשון "409בחלק בפירושנו זה על שדברנו וכמו למעשיו, הדמֹותֹו דרך על רוח והן  ִַ

"חן לספר שלמה " ד)"חכמת יג , רבים(פרשה פנינים יעלה בהן וכיוצא מאלו דרך ובכל .

חמודות איש אמר זה על האמת . "410מעמקי  לשוב בווידוייו אלהינו יי ' פני את  חּלינּו ולא ְִִִֵֵ

ּבאמ ּת ולהשכיל יג )"מע ֹונינ ּו ט, "(דניאל אמר לא  באמתך . "ולהבין או באמתך " ,"להתבונן ֲֲִֵֵֶַ

" וכן  דבר. יבין  לא  יתבונן  ואם בו? יתבונן מי  זה, במחקר הבינה דלתות סּוגרּו אםכי  כי ְ

אותי וידֹוע  הׂשּכל המתהלל יתהלל כג )"בזאת  ט, "(ירמיה ומלת  מדברינווידֹוע. תבין (סעיף " ְְְֵַַָָ

"ה ) לכלל יגיע שזכרנו השם באמתת השכלות מיני ידי שעל אלהים, לזה "דעת דומה .

" זה ובכלל סודה. מבין  אין העליונה חכמתו בארחות העולמים  את  ה' דרך הנהגת מדוע 

צלחה  היום ,411,"רשעים כל נגועים מ ּבינת412וצדיקים  הנשגבים כאלה בעמוקות ִִַוכיוצא

בספרו, קהלת  ּוכעדּות חקי413כולנו וכן  טוב. וימצא האדם ׂשכל בהם  ישכיל מקום  מכל ְֵֵֵֶֻ

מופתים עליהם שאין  מפעל, לכל ומדה קצבה ותת רע, ומה טוב מה בבינת414החכמה

הראשון בחדר שבארנו וכמו ד)האדם ג , ב, סעיפים שלישי הטוב,(פרק הׂשכל ישכיל עליהן  ֵֶגם 

כל  נזכר האלה ההשכלות  מיני ועל בהשכלותיו. עניניהן ויטעים  הכסילים  טענות  על ישיב

" תהלים .משכיל לשון  בספר על 415" ואף טוב, ׂשכל בהן  השכילו הרוח  אנשי המשוררים  ֵֶכי

תכלית , עד דבר מבין שאין "416פי  ּוכאמרֹו בהשכלותיהם. נכבדות  יחזקיהו הודיעו וידבר

ליי' טוב ׂשכל המשכילים  הלוים כל לב כב)"על ל, הימים -ב העולם(דברי דרכי כל וכן  . ֵֶ

מעשה  ולשאר למלחמה העצות ובדברי ומתנם  במשאם אדם, בני  ועלילות  וקורותיו

אעפ  הנא ֹות"העולם, באלה לברר שאין  הבינה.417י במופתי נאות  מהבלתי  להצלחה ֵַ

" דרכו ּוכאמרֹו יבין מה ואדם גבר, מצעדי  כד)"מיי ' כ, וזהו (משלי דרכו. כפי  הׂשכל בהן  ֵֶיפעל

תעשון" אשר כל את  תשכילו ח)"למען  כט, "(דברים  תשכיל , ואז דרכך את  תצליח אז "כי 

ח) א, האדם(יהושע  בינת שאין דבר כל והכלל והוא . במופתיה, האמת  לו לברר משיגתו,

כאשר  הׂשכל כח  עליו ישפוט  לא , או יצליח אם שקר, אם אמת  אם  רע , ואם  טוב אם  ֵֶבספק

מישרים , לשפוט  טובים  השכלותיו שתהיינה אלהים , יעזרהו בה' שהדבק ולפי בעיניו. יראה

נא 409. פרק

כג410. ט , דניאל

א 411. יב, ירמיה

יד 412. עג, תהלים  ע"פ

טו413. ז, וכן ח; ו, וכן  טו-טז; ב, קהלת

הוכחות 414.

ועוד 415. עד,א א; מה, מד,א; וכן א; מב, וכן  א; לב, תהלים

הענין416. גמר  עד

המתאים417.
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" הזה הנעזר על אמר העולם , בעניני והן הנפש בעניני אלהיםהן בעיני  טוב וׂשכל חן ְֵֶָּומצא 

ד)"ואדם ג, עד (משלי מעוקלים, משפטים שתשפוטנה אפשר בשתיהן הנלוז השכלות  כי  .

במופתים מבוררים  אינן הׂשכל שמשפטי  בהיות ואדם, אלהים בעיני ולקלון לחרפה ֵֶשיהיה

שאמרנו. 418וכמו

‡ˆÂÈ (‡È. הנפש שופטי הם והׂשכל והבינה הדעת  כי שאמרנו הדבר נכון  כי ֵֶמדברינו

פי על הבינה תבין  וקצתן  ופשוטה, ברורה בדעה בדעתה הנפש יודעת רבים דברים כי

בארח  ובמעשיו בדרכיו האדם את  מוליכים  ואלה ישרה, ובהשגה במופתים  אלו ידיעות 

האדם ולבינת  לדעת  אין רבים  בדברים יען  הׂשכל, בכח  תלויין המשפטים  רובי  אך ֵֶמישור.

ב  ה' באמתת ההשגות כמו ספק, אחריו משאיר שאינו במופת  האמת  להוכיח  ה,"יכולת

ולשונאיו, לאוהביו גמול ומשלם בכל, שמשגיח ובמשפט, בצדק בריותיו את  ה' ובהנהגת

העולם בדרכי  וכן דבר, בכל הנכונה והמדה והקצב והרע , הטוב החכמה בחקי ֵֻוההשגות

בעיניו  יראה וכאשר לבדו, הׂשכל משפטי אם  כי לנו אין  בהן  וכיוצא אלה בכל ֵֶבקורותיו,

שבארנו וכמו ישפוט, ד)כן לשקול (סעיף צריך הוא  הׂשכל, ביד המשפט עקרי כן ואם  .ֵֶ

הכח  ילוה אליו בקרבו, העולות רבות  מחשבות מּבין  לבחור שיש  במה ולראות ִִֵֵָהדברים 

איזו  בהשכלותיו ישפוט  והׂשכל שונים , דמיונות דבר כל על ידמה הזה הכח כי  ֵֶַהמדמה.

קשה, המשפט אבל משפטיו. פי  על לעשות מסכים שבו העצה כח עמו ילוה וכן  הנכון. מהן 

שאמרנו כמו והחסרון . השגגה מן בטוחות  הׂשכל השכלות אין הנלוז (שם)כי שהשכלות ֵֶ

בחלק  שבארנו וכמו היצר, בפח  נלכד שׂשכלֹו בעבור מעוקלים , משפטים שתשפוטנה ְִאפשר

ו)הראשון סעיף רביעי להשיג (פרק הׂשכל יד קצר הרוב על כאלו נשגבים שבענינים  וביותר .ֵֶ

דבריהם להעלות נכון לא  אשר סרה, באלהיות ודברו ברואה, שגו שרבים  וכמו ברור, דבר

לטוב  אמרו הצדק, על כזבים  דברו המעשים, גמול ועל ההשגחה על הוות דברו ספר. על

הצדק  כפי וארחותיהן  נפשו דרכי על לשפוט  חיים, החפץ האיש מי  לכן  טוב. ולרע  רע

רבינו418. הערת

מחוץ  שהן בדברים ענין-מה להשיג או  דבר, להבין  השכלותיו ידי  על יגיע  פעם מעשהו, זה האדם ששכל *לפי
על  ישכיל או השכיל  שה' לומר  הקב"ה, אל  ׂשכל של לשונות לסמוך  שאין מדעתך תבין אדם . כל  בינת ֵֶלגבול
מדרכי גם  הנשגבה בידיעה אחרית ועד מראשית הדברים  כל  יודע  ה' כי מזה. לנו חלילה הדברים , מן  דבר 

על אף  ולכן בלמודיות. לנו אשר  החותכים  החכמה המופתים בתארי המׁשל דרך על הקדש  בכתבי  שתארוהו ָָפי 
"ׂשכל  שאומרים המחברים בדברי שתמצא ומה השכלה. של בלשונות שיתארוהו  תמצא לא והדעת, ֵֶוהבינה

האמת. כפי לא הלשון, ובשלוח העברה בדרך אדם, בני דברת על  הם  כאלה, במליצות וכיוצא אלוהי "

הניחוואודיעך לא שקר , של  המצאה ומעלה נלוז ופעם אמת, דבר מוליד פעם דבר, על המשכיל שבהיות עוד
בדרכי פעם אמת, דבר  ומעלה במישור הולך הזה כשהכח זולתי  וכיוצא "משכיל " או  "ׂשכל " לשון הקדש ֵֶכתבי 
אמתתם בארנו  שזכרנו הכללים  ושני שכלו. שבחר  במה שמצליח העולם בדרכי  או הנפשיים, והענינים  החכמה
פה  להזכירם מנענו לא לאור, עדיין יצא לא הזה שהספר  ולפי שבתנ "ך. המקראות מכל גנים" "מעין בספרנו
ענינו . ומה הׂשכל כח מפעלות על  זה בפרק  שזכרנו  מה ידיהן  על לחזק  וגם  דרכם , אדם  לבני  ללמד ֵֶבקצרה,
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מאסף  נפשו אל תחלה שיאסוף צריך ובמעשיו, בפעולותיו והן באמונותיו הן ֲַָוהיושר,

עליון , מפי  לנו שבאו הידיעות והן  לו, מחוצה ברורות ביושרם419ידיעות ספק יטיל שלא 

ראשון פרק עליה שרמזנו החכמה היא  וזאת  א)ובצדקתם , ּתאֹומתה (סעיף [באה] ועמה .ְִָָ

דבר  שבכל בהיות בצדק, הׂשכל ישפוט  אז כן  יעשה ואם  היא. גם שזכרנו היראה ֵֶשהיא 

תחת תניחהו בל בידו, מטה-עוז והיראה בדרך, להורותו לפניו הולכת  החכמה וקשה, ֵעמוק

הסמוך. בפרק עתה עליהן שנדבר וכמו יצרו, ממשלת

שני  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·˘ Â·Â

˙ÂÈ„ÂÓÏ‰ .‰Ê ÁÎ È„È ÏÚ ˘Ù�·˘ ‰ÚÈ„ÈÂ „ÂÓÏ ÏÎ „ÂÒÈ .‰ÓÎÁ‰ ÁÎ ‡È‰ ‰Ó

ÏÚ ‡Â‰ ‰· Ì˙Â‡ÈˆÓ ¯˜ÈÚ .Ì„‡‰ ˘Ù� Ì„ÈÏÂ˙˘ ¯˘Ù‡ Ì‡ ˙ÂÈ�ÂÈ‚‰Â ˙ÂÈÚ·Ë‰Â

ÌÈ‚‰�Ó‰ ˙ÓÎÁ .‰ÓÎÁ‰ ÁÎ È„È420‡ˆÓ˙˘ ¯˘Ù‡ È‡ ,‰¯ÂÓ‚‰ ‰ÓÎÁ‰ ‡È‰˘

˙‡¯ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˘Ù�· Ô‰È¯·ÁÂ ˙ÂÈ„ÂÓÏ‰ ˙Â‡ÈˆÓ ÔÈ‡ .‰ÓÎÁ‰ ÁÎ È„È ÏÚ È˙ÏÂÊ ˘Ù�·

ÂÏ‡ ÔÈ·˘ ÌÈÏ„·‰ .'‰ ˙‡¯È· È˙ÏÂÊ ˘Ù�· ‰ÓÂ˜˙ ‰Ï ÔÈ‡ ‰¯ÂÓ‚‰ ‰ÓÎÁ‰ .'‰

Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ .ÈÓÈ�Ù ˙Ú„ ÏÚ ‰ÈÂ�· Ì˘‰ ˙‡¯È .‰¯ÂÓ‚‰ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈ·Â ˙ÂÓÎÁ‰

‰Ê ÛÂ‚·˘ ÌÈ˘ÂÁ ‰˘ÓÁ ÌÈÏ„·�˘ ÂÓÎ .‡Ó‚Â„Ï ÌÈÏLÓ ‰Ê ÏÚ ‡È·È .‰ÈÏÚ Ô�Â·˙‰Ï»

.˘Ù�‰ ÈÈÁ ÔÈ�ÚÏ ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÈÏÎ˘‰ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈÏ„·� ÔÎ ,ÂÓÂÈ˜Â ÛÂ‚‰ ÈÈÁ ÔÈ�ÚÏ ‰ÊÓ

.ÌÈÈÓÈ�Ù‰ Ô‰· ÔÈÏ„·� ÔÎ ,ÔÂˆ¯‰Â Á¯Î‰‰ ÔÈ�ÚÏ ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈÏ„·�˘ ÂÓÎÂ

.ÌÈ�Ù ˙˘Â· ‡È‰ ‰Ó .ÌÈ�Ù ˙˘Â· ˙„Ó ˙··ÒÓ ‰‡¯È‰

ÁÎ פנימה ‡) מצייר הזה הכח כי האדם. בנפש ידיעה וכל למוד כל יסוד היא החכמה

יכתוב  פנימי  לוח כמו והוא  ספרים . מתוך ולומד סופרים מפי  שומע  שהאדם  מה בנפש 

הזוכר כח  בו כלול כי נפשו. עם  לאחדים  והיו שלומד, ומה ששומע  מה האדם וכח עליו

טבעיות למודיות, בחכמות גם והנה לו. מחוצה אליו שהגיעו והדברים  הצורות, שומר

אוצרותיו. אל הדברים אוסף החכמה וכח זולתו. בספרי לומד או רבו, מפי  שומע והגיוניות

אדם , כל בדעת  הנטועות הראשונות המושכלות  על בנויות בהיותן  הללו החכמות  דברי  אך

וקצתן האלה, הראשונות המדעות  מן  רבות  תבונות  בכחה הממציאה הבינה פעולת  ועל

שבארנו וכמו האמתיים, למודיו מהן ויפיק ירכיבם  שהׂשכל החושים, על ראשון בנויות  (פרק ֵֶ

ז) ו, ה , הנה סעיפים  החכמה. לכח  שיצטרך מבלי  וׂשכלֹו ומבינתו מדעתו שיוציאם ְִואפשר

סיני419. בהר לנו  שנתן  בתורתו  לנו גלה שהקב"ה מה

להתנהג420. עלינו  כיצד כלומר
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עד-מה. יודע  אחד גם בנו היה לא  הללו, החכמות מדעתו להבין  צריך היה ממנו אחד כל אם 

" ההמון רוב יביטו כי  לא  ה' פועל ואת  משתיהם , ויין  וחליל הראשונות421."תוף המושכלות 

ו  ימים, ברוב לבם  על יעלו לא  מהם, בינה "כשכוחות אין דעת  אין מהם422."אם  רבים וכן

היום , וילדי הזמן עול אם423נושאים  וגם בינה. ומהתבונן דעת מלידע האדם  לב המסירים

לצבאותיהם , אותם  מדעותיה 424יפקדו שתרכיב רב בשיעור גדולה אחד כל בינת  אין

יוכל  אדם מבני  מי החושים , על הבנויות  החכמות  שכן  וכל חכמה. תעלומות  מהן  להוליד

מראה  ידי  על ובדוממים ובבעלי -החיים בצמחים היצורים  מטבעי  מספר אין דברים  ְִִֵלאסוף

להוליד  בשעור-רב ׂשכל בעלי  הם מעטים  גם  השמים ! רוחות בארבע  מפוזרים  והם  ֵֶעיניו?

לבני תקוה אין לכן דור. מדור החכמה אנשי מהן  שהוציאו ההשכלות  החושים  ממראה

מפי אלה כל ללמוד בם , הנטוע החכמה בכח בהשתמשם  אם  כי  מסכלותם  להנצל אדם 

מאלף  אחד אחר, ענין מוליד וחברו בבינתו, דבר מוליד מאלף אחד אם  כי וסופרים . ספרים

אחד  וכל ובדוממים, בבעלי-החיים  וכן אחרים, בצמחים  וחברו אלו, בצמחים ענין -מה רואה

על  יכתבם או פה בעל אדם  מבני  לאלפים עיניו שראו חדשות או שהפיק תבונותיו חולק

הדעת תרבה כולם, מעשה בהתחבר עליו 425ספר. עמד אשר יחד. אדם  בני בין  והחכמה

אחר  שראה והדבר וידענו. בספרו יראנו או מפיו קטן-הּבינה ישמענו כרגע  רב, בעמל ִָהנבון 

דברי המון  נגלו זה ובאופן אדם. מבני לאלפים זה דרך על יודע  כרגע  ארץ, בקצוי  ִַָמהם 

הארץ  צורת  יודעים  רבים  ארץ. ולקטני  הדעת לחלושי  גם ותעלומותיהן ותבונות  חכמות

ובעלי-החיים והצמחים הדוממים  מטבע  ורבות  ונהרותיה, ימיה ומדינותיה נופיה ֶַָוגדלה,

חכמת בתמונות וכן  ומצבם , גדלם  במהלכי -המאורות  רבים דברים  יודעים עליה, אשר

קבלה 426המדידה  דברי המציירת החכמה בכח והכל והטבעיות ; הלמודיות הללו 427ויתר

מדעתו, יצאו וכאילו גמורה לידיעה אלו 429ואם428פנימה אין כי  מהם . דבר בה אין

בינתם ברוח חכמי-לב שהוציאו עמוקות  תולדות אם  כי הראשונות, המושכלות מן הדברים 

כי רב מפי ילמד כרגע כי  ימים. וברוב רבים בנסיונות  שונים  מכלים  כלים  ובאמצעות

שני שעל המרובעים שני  מקום  מחזיק נצבת, זוית בעל המשולש אלכסון שעל המרובע 

יב 421. ה, ישעיה

ג422. אבות,

החיים423. נסיונות כלומר א; כז, משלי  ע"פ

המבין424. אדם לחפש  כדי  כולם את יאספו  אם כלומר 

ד 425. יב, דניאל

גיאומטריה 426.

מאחרים427. שקבלו  מה כלומר

שלו428. עצמית מחקירה זאת ידע  הלומד כאילו 

למרות 429.
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כיוצא  כל וכן  רבה, יגיעה אחר שבחכמים  המופלא  עליו שעמד דבר הזאת. המשולש  קוי

עד  ממציאיהם , עליהן  שדרכו הדרכים  גם רבו יבינהו בינה בעל גם  המקבל ואם ָבזה.

מופתי הן ואלו שהשיגו מה השכל 430שהשיגו ושמוש בטבעיות, הׂשכל ודרכי  ֵֶהלמודיות ,

גמורה. התאחדות  דעתו עם  יתאחד רבו, שלמדו מה התלמיד שהבין  ואחר בהגיוניות. ִהנכון 

מופתים דרכי  להבין  מבין לאיש נקל כי עצמו. מדעת הולידֹו כאילו בעיניו הוא  ִֵוהרי

מדעתו, להוציאו מחשבות חושבי שבין מופלא  על גם מאד וכבד רבו, לו שיבאר 431עמוקים

הן , האדם  תורת  בכלל וההגיוניות הטבעיות גם הלמודיות  גם סוף וסוף לכל. מבואר וזה

" במכתב שבארנו וכמו ובינתו, וׂשכלֹו מדעתו להוציאן לאדם שאפשר שלוםבעבור דברי ְִ

ראשון)"ואמת המופלאים(פרק  שאלה אלא זה. דרך על הוציאום שבהם  המופלאים  שהרי .

נפשו, אמרה חלקו זה בכל. ידו מהם איש אין  מאלה וגם  מספר, מתי  הם  דור וזה 432בכל

קדמוניהם . ּומספרי  מרבותם  תחלה קבלו וכולם  מזה. זה למדים והן נפשו, אמרה ְְִִִֵֵחלקו

שכן כל לה, מחוצה הדברים  שאספה החכמה כח ידי על ידיעותיהם רוב באו להם  גם  ואם 

אם כי שהשיגו מה להשיג למו דרך אין כולו, ההמון עוד שכן וכל לב, בבינת  מהם  הקטנים 

החכמה."ע כח  י

ÌÏÂ‡Â (·" הקדש  בספרי הנקראת  הגמורה, החכמה דרכי  וכמו חכמה לדעת סתם  "

הראשון בחלק ז)שבארנו ג סעיפים  שלישי, הטוב (פרק  ממנה שתלויין המנהגים , חכמת  והיא 

חכם מפי ללמדה החכמה, כח באמצעות לנפש  תגיע  היא שגם מלבד והמות, החיים והרע

אדם שום ביכולת  שאין  לפי  אחר. דרך על לה שתגיע אפשר שאי אלא החכמה, מספרי או

שבארנו וכמו שלם, במופת  ולבררו ודעתו מבינתו מ ׂשכלֹו ממנה דבר פרק להוציא (שם , ְִ

"שלישי) מקומה . את  ידע והוא דרכה, הבין כפו 433."אלהים ליציר דרכיה הודיע  ומראשית

ע הראשון  באברהם"אדם  בחר דורות עשרה ואחר לנח , דברים  מקצת  להודיע  וחזר ה,

למשה  ומסר לישראל, שלמה תורה ונתן סיני הר על השם  שנגלה עד דברים , עוד והודיעו

שבארנו וכמו ה', דרכי ודעת פירושה בנבואה ז)עוד ג, סעיפים שלישי פרק כל (שם , וצריך .

ארחותיהן ולדעת ילך, דרך באיזו וילמד נפשו, דרכי לדעת הן דרכיה, רבו מפי  לקבל אדם 

היכן עד והארחות , הדרכים  באחד ובלכתו שכנגדו. בארח ומתי זה בארח  ילך מתי  כחו, כפי

הנעלים ותורותיו אלהים  חקי  מפיהם  יקבל וכן הצדק. מדת  כפי  מהן  אחד בכל ֲִֵַֻישתמש

הנפש דרכי יסודתם  הם  גם  כי  החכמה. חקי בכלל כולם  שהן האדם, דעת  ֵֻמשקול

שם  שבארנו וכמו ו)וארחותיהן , סעיף "(שם  ּוכאמרֹו חכמתכם. היא כי ועשיתם  ושמרתם 

הוכחות 430.

עצמית 431. בחקירה עצמו, מדעת

כד 432. ג, איכה ע"פ מליצה

כג433. כח, איוב
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ו)"ובינתכם ד, כל (דברים נפשו שקבלה ואחר והתלמוד. והברייתות  המשניות יסדו ועליהן  ,

נלוזים מהן מי  וארחותיה, נפשה דרכי אל תבין  כי  והׂשכל, הבינה ישפטו פיהן על ֵֶאלה,

דבר  תבין גם שבתורה, החכמה במליצות תבין  וכן  אליו. להשיבם ותתבונן  הצדק, מדרך

יטעים גם במישרים. וישפוט  בהן , שולטת  הבינה שאין  בענינים  ישכיל והׂשכל בצדק. ִֵֶָָמדבר

שאמרנו וכמו לנפש , החכמה ח)דברי  ו, סעיפים ראשון .(פרק

ÌÏÂ‡Â, טבעיות והן למודיות הן  החכמות , שאר מכל הזאת הגמורה החכמה נבדלה

מוכרע מלמדו, שרבו מה להבין  לו אדם  בינת  אשר כל החכמות ששאר האחד, דברים. בשני

מתבררת שאינה לפי הגמורה החכמה כן  אין עליהן . שיחלוק אפשר ואי  דבריו לקבל מדעתו

החכמות שאר והשני, חוקותיה. על ולחלוק דברים להרבות הכסיל יוכל הדעת , במופתי

המלך  בעיני  גם ההמון  בעיני  גם בעליהן  את  שמכבדים  בעבור האדם, לב ליצר גם נעימים 

ולפעמים חקם , לחם  לבעליהן מביאים  גם  הזה, העולם לעניני מועילים כולם  כי  ושרים.

וארחותיהן הנפש  דרכי  עם עסק אלו לחכמות  כי  בהן, שוין  כרשע כצדיק לכן ועושר. הון גם 

והתאוה  הלב, ליצר מנגד עומדת שהיא הגמורה החכמה כן  לא ורע . טוב בהן שתלויין

לאוילים , ובזויה הסכלים  המון  בעיני  היא שנואה מלחמות , בה יגורו היום כל ְִָָוהרׁשעה

אינן וגם  והעושר, ההון  אחר רודפת האדם434ואינה על קשה כן  על בטבע . ממנה נמשכים

תלמודו. כפי  שיעשה עד נפשו, למוסר להביא  עליו שקשה שכן וכל ללמדה, לבו 435שיחפוץ

לשתיהן , דרך יראת436ואין  אלהיו את האדם  כשיירא כי לחכמה. היראה כשתקדם  זולתי 

על  ויקבל לחכמתו, אזן יקשיב ונוראותיו גדולותיו בפרטי  כשיבין והוא  וכבוד, רוממות

" ששאל אחר לכן טוב. בלב מצותו לעשות  תבוא עצמו מאין ""והחכמה ואמר ונעלמה ,

חי כל מקומה מעין  את  ידע  והוא דרכה, הבין אלהים וגו', כ-כג )"" כח, "(איוב ויאמר חתם

בינה  מרע וסור חכמה, היא אדני  יראת הן כח)"לאדם  כח, "(איוב ונאמר חכמה , ראשית

יי' י)"יראת  קיא, "(תהלים  ספרו חתם  וקהלת  ואת. ירא  האלהים  את  נשמע הכל דבר ְָסוף

האדם כל זה כי שמור יג )"מצוֹותיו הראשון (יב, בחלק היטב זה בארנו וכבר חמישי). ,(פרק 

לעניננו. הצריך כפי מעטים דברים עליה נדבר כולם. וראשית מהן  אחת שהיראה

ÁÎ [הוא ]‚) מארחותיה ואחד רבים , ארחות בה יש  אדם , כל בנפש  הנטועה היראה

בידו  עוז מטה ואשר לעד, והעומד הטהור וארחותיהן, הדרכים  בכל בטובה כמוהו שאין 

הנפש , בפני פנימי כח  הוא  כן  ושבעבור יטנה, תחפוץ אשר ולכל כולה, הנפש  על למשול

שם  שבארנו וכמו והנורא , הנכבד ה' את ליראה ג )הוא ב, סעיפים  מצות(שם נכפלה ולכן  .

פעולת גם ואמנם עליה. מצווים אחד פה כולם והנביאים  בתורה, רבות פעמים  היראה

והעושר 434. ההון 

אותה 435. ללמוד

וחכמה 436. מוסר 



המדות ספר 224

אעפ  הזה שם "הארח  שבארנו וכמו מכרעתו, אדם כל שדעת ג )י סעיף גם(שם מסור הוא  ,

השם מורא להעביר האדם ביד יש כי  ירא. אינו ויש  אלהים  ירא יש  האדם. לבחירת  כן

מרׁשע ופעמים  ושכחה, מעזיבה פעמים  אליו, שיביאהו מה כל לבו מעל ולהסיר פניו, ֲִֵֶַָמעל

מעשיו  ואת  ה' את ישכח רוחו ברעיון  יהמיון , הבל מחשבותיו וכל בהבליו השקוע  כי וכסל.

יום יום לשמוע  ותאב ישרות, ודעות באמונות  ספקות מטיל לבו בזדון  יש  ויעזבנו,

לשוא  דרכו, שזה ומי עיניו. לנגד אלהים ואין וחכמים-בעניהם , לצים מפי  פתלתולים 

ראשית437ניגע כי  ומישרים. מוסר להודיעו כחנו נכלה ולהבל ודעת , חכמה עמו לדבר

ספרו  בראש שלמה הוכיח  כאשר ולכן  יח ׁשב? במה בה יבחר לא ואשר ה', יראת  ֵֵָחכמה

נכונים שהם וזכר מכרעתה, אדם  של שדעתו היראה, על הנשענת  הגמורה החכמה לבוזי

" אמר גדולים , בחרו לשפטים  לא יי ' ויראת דעת  שנאו כי  כט)"תחת  א, שהיראה (משלי הרי  .

" בספרנו בארנום מאד, יקרים דברים זו בפרשה ויש אדם. של בבחירתו גניםהיא  ,"מעין 

מעניננו. נצא  לא  זה במקום  אבל

¯·ÎÂ הראשון „) בחלק ו)בארנו סעיף חמישי, לירא (פרק  נפשו להרגיל לאדם  שראוי

שישתמש אמרנו הדברים ובתוך אליה. העוזרים  האמצעיים הדברים כל ידי  על ה' את 

ע אשר הגדול במעשה להבין ובבינתו צאצאיהןבׂשכלֹו וביבשה, בים ובארץ בשמים ה' שה ְִ

לאדם , וגדולתו אל רוממות  המראים  שאנו 438וצבאותיהן, השם יראת  שבהיות אמת. וזה ֵ

מלוא  כי  אותותיהן יראה האדם שיביט  מקום  לכל ורוממותו, כבודו יראת  עליה, דוברים 

כולם והטבעיות  הלמודיות  החכמות המון  ולכן  ושמים. ארץ על והודו ה', כבוד הארץ כל

בכל  שהט ּבע ּו והמשקל והמספר המדה תבונותיו, אדם לבני  ויגידו אל, כבוד ְְֵָיספרו

משמוע . אזן תמלא ולא לראות , עין תׂשבע לא האדם439הנמצאים , בם שיבין המעט ומן 

וכן האדם , דעת המבהיל הארץ מן גבהן  השמימיים, הגופים גודל בראותו לבו, ישתומם

ישימו  איך בארץ, הגדולים  המאורות שני פעולת  ובראותו ומרוצתן . ומסלותיהן חוקותיהן 

כזה. מבהיל לעומק מעמדם  מרּום  שבארץ 440משטרם  הקטנות  היצירות אל בהביטו וכן  ֵ

מראות ידי  על זולתי אדם , עין תראם לא  שהן, ממה פעמים אלף גדולים  היו אילו ובמים,

ועפ 441המגדילות רבות . רבבות  אחת  על המוחשים  מתוקנות"את גמורות בריות הם  כ

ונעלה  סוף. ועד מראש  אלה כל היוצר העליון, העוז על יפלא אז להם , הצריכין באברים

וכח  והׂשכל הדעת כמו בה, הנטועות  הכחות  אל לב וישים נפשו, אל יתבונן אם זה ֵֶמכל

נתיגע 437.

ה"ב 438. פ"ב התורה יסודי הל ' רמב"ם, עיין 

ח 439. א, קהלת

לבינם440. בינינו הנפלא המרחק מדידת כלומר

מיקרוסקופ 441.
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כי ומלבד הוא . ה' מיד כולם שמקור וידע  האדם, שבנפש הרמות הכחות ויתר החכמה

ותכלה, סוף בלי  הם ית' חקר 442אצלו לאין בכבודו ונשגב נעלה מאד [ית'] שהוא אלא

ורוממותו. ה' כבוד יראת לבו ימלא  אז בדעתנו. לדמות  שנוכל וכבוד גדולה ומכל כח  מכל

הודיעו  כולם וסופרים, חכמים  ספרי על כתובים הם הלא  כאלה, גדולות  בספורי נאריך ולא 

אדם . לבני ה' נפלאות 

˜¯ על ‰) כולם יצוריו את ה' ברא איך לבו, אל לשום  לאדם ראוי  כי נאמר זאת

אנו  וצבאותיהן  השמים ולפעולותיו. לקיומו לו שמצטרך מה נתן ודבר דבר לכל שלמותם ,

היותר  הצמח גם בה, אשר וכל הארץ בפעולתם . שומרים שהן והסדר והדר, יופי  בהם  ֵֶרואים

ברואי שבכל הנכבד והאדם לו. הראוי כפי  שלמותו אחד לכל יש חלוש , היותר חי  והבעל קטן 

יות לו. האפשרי שלמותו על שיתכונן  חפץ שהשם שכן  כל בכולם , והמושל הנה מטה מזה ר

האדם רק כי  עתה, שמשיגים  השלמות  השיגו לא עליה, היושב האדם לולי וצאצאיה, הארץ

ב  השם  ע"הכינ ֹו אותם ."ה ולכונן האלו המעשים להשלים בו, שנטע הכח י 

„ÂÓÚ האדמה את  לעבוד אין אדם  אם זומר 443והתבונן , אין זורע, ואין חורש  ואין

מים מאגמי ּומ ׁשּכלת מות ועפרה ובהו, שממה האדמה תהיה בזה, כיוצא וכל נוטע ְֶֶַואין

טוב. ומרעה צאן  גדרות בהעדר תאבדנה והבהמה המקנה גם  בה. המתילדים רעים  ואדים

לאור. ומוציאם בהרים  חופר האדם כי יועיל, ללא  יהיו אדם ּבאין שבהרים , המחצבים ְֵכל

בצאתם כל 444גם  וי ּתּכן  סיגיהם, מהם ויבדיל האדם שיתיכם  עד להם , הדר ולא תאר ְְֵַלא

האבנים , מיני וכן  למעשהו; כלי יוציא  עד וכיוצא, וצורף חרש  במלאכת ומתכות מתכות

חלו  טרם  נחשבו ּבמה חפץ אבני גם כי ויחליקם. אותם ויסתת ההרים מן  האדם  ֵֶֶַיוציאם

הכל. על תקיש שזכרנו המעט ומן  אדם. ידי  בה

Ì‡Â.עצמו שלמות להשחית הוא נכון  כי  לקבל אין שלמותם, הארץ לצאצאי פועל הוא 

חיים , בארחות וללכת טובו על להללו ה', פעולת  אל להבין באדם  כח  שיש וכשנתבונן

הנה  והצליחו; עשו גם  כן, לעשות  רוחם  נדבה יחידים  דורו אנשי  בין רואה אחד כל ְָָשהרי 

לא  ה' פועל ואל הקנינים, ובאסיפת התענוגים  ברדיפת ימיו ומבלה טובים , מדרך נלוז כל

בצורתו  השתמש כי אדם . שהוא במה האדם משלמות מאומה השיג לא  כי  ידע ֵיבין,

הראשון בחלק שאמרנו וכמו לזה, שנבראו בעלי-החיים  שאר כמו לבד, הארץ לתשמישי 

ח') א' סעיפים ראשון שהיה (פרק עד הארץ על דרכו השחית  סכלותו מרוב אם שכן וכל .

האדם ביכולת  שיש בעבור ממנה. קשה ועוד רעה לחיה נדמה הרי מעללים, ורע איש-זדון

שם  שאמרנו וכמו ומרמותיו, נכליותיו באמצעות  ממנה יותר ו)להרע סעיף רביעי ואם(פרק  .

הפלאות 442. מספר  לספור  אפשר  אי  כלומר 

ה 443. ב, בראשית ע "פ

האדמה 444. מבטן המחצבים  צאת
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ולומר: לבו אל שישים  לו ראוי הנעורים, אולת  מׁשינת  להנער האדם ׂשכל כשיחל הדבר, ִֵֵֵֶַָכן

כל " משלמות  שחסר ומה בשלמותם ; נבראו בהם מושל שאני מטה יצורי  שכל אני רואה

ג  שנבראתי שכן  וכל להשלימו. אני נבראתי נבראו אחד, ממני , שחסר ומה בשלמותי . אני ם 

ארחות אקבל שמהן אמת, וספרי וסופרים חכמים ממני  הגדולים והן להשלימני , זולתי 

לפנים הם וגם שקבלו 445חיים. ראשוניהם  עד דור לפני דור וכן  מזולתם, וקבלו כן עשו 

העליון , הנותן  מזולתו 446מיד מקבל ואינו נותן לבדו היצורים"שהוא יהיו זה דרך ועל .

אחד. דרך על מדרגות  מדרגות  כולם 

„ÂÚ" בכחה,יאמר: יבולה הארץ תוציא  ואז בארץ, ומניחו הזרע  ומושך חורש  שאני  כמו

לסקל "וע בעצמי, ולעדור לחרוש  אני צריך כן  מעשיה; והשלימה עליה היורד וגשם טל ְֵַי

צריך  שאני  החכמה חקי  שהן לצדקה, אמת  זרע בו ולזרוע הרע , יצרי מכשול אבני ִִִִֵֻמלּבי 

ּפרי ּה את  נפש  תוציא  עד בדברים, ולהבין להשכיל אוכל ואז שאמרנו. וכמו מזולתי, ְִָלקבל

לי ? מי לי, אני  אין  ואם המעשים. וכשרון  הטובות המדות נתנני447שהן הארץ צאצאי  שאר

בי ? מושל מי מבלעדי  אני  אבל מהם . שחסר מה אשלים  כרחם ובעל בהם , מושל ַאלהים

שוממה, נפשי את אניח אחפוץ אם  בעצמי. מושל ׂשמני בהם , מושל אלהים ׂשמני ִִַַָָכאשר

או  טובים , בחקים לבחור זה כח בי ובהיות  רוה. כגן ולׂשּומה בה לעבוד אוכל אחפוץ ְִָָֻואם 

ללכת בעצמי  אבוש לא  איך יהמיון. וכזב הבל ואלה פעלם, והדר הוד אלה בהפוכיהם ,

רואה  הכבוד והמלך גוי ? אחרי שלמותי ולהשליך והדרי, כבודי לחלל והכזב, ההבל ִֵאחרי

הבוזים לי והדומים אני לבד שלמותם . ועל בצביונם לפניו עומדים שעשה מעשיו כל הכל,

ומוסר  ."חכמה

Â�ÓÈÏ˘‰·,עצמנו ושלמות  כבודנו משפילים [ו]אנו מאד, עד ממנו הפחותים  הדברים 

מעשים בעשותנו בהם , מושלים  שאנו החיות שבכל הפחות  ממדרגת פחותים שנהיה עד

רגלנו. תחת ׁשת  אשר חיה נפש כל ממעשה חסרון448נבזים שהשלמנו אחר כי  רע ויותר ָ

בהרים החופר כי  ומלואה? תבל בו להשחית שגרמנו זה בשלמות נשתמש הארץ, צאצאי

תחת ולדכא להתגבר וחניתות , חרבות  ממנו ועושה סיג, מכל ומטהרו ברזל יקח ומעפרם

שקר  בארח  הארץ בטוב שמשתמש בהם , כיוצא  ענינים  ואלפים  ארץ, וענוי צדיקים  רגליו

להשחיתה צאצאיה משלים  וכןוזדון , היראה, מפרטי הוא  כזה התבוננות והנה ולהאבידה.

ה', ליראת האדם את  ירגילו הזאת, המחברת  בפרקי  מקצתן  שנזכיר כאלה, התבוננות כל

עד  יום, יום בהם להתבונן  עליו יקל באלה, לחשוב לבו וכשירגיל פתיותו. משינת  ויעירוהו

קודמים445. בדורות

הקב"ה 446.

א 447. אבות,

ז 448. ח, תהלים ע "פ מליצה
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יהיה  ובאחריתו ולמעשה, לתלמוד ויזכה לו, טבעי וכענין  בו קבוע ה' יראת ציור שיהיה

""חכם" ואפשר לב , אע"חכם  אלו, דברים בפרטי להתבונן  שבוחר ומי עדיין". שאינו פ

הראשון  בחלק שזכרנו עליה בני ה' יראי ג-ה )במדרגת  סעיפים חמישי לדרוך (פרק  התחיל ְִֵֵַָ

" עליהן שנאמר אותן  מכלל והוא  אליה, אותו המביאים  אזנך בנתיבות נא תהי  אדני  אנא 

שמך  את ליראה החפצים עבדיך תפלת ואל עבדך תפלת  אל יא)"קשבת א, זה (נחמיה וכל .

שהיא  ובעבור היראה. בעקב אחוזה היקרה המדה זאת  כי  אדם, של בלבו פנים בושת מביא 

זכות , לידי  ומקרבתו החטא, מן  האדם את עם449מרחקת  ענינה, לבאר  עתה באים  אנו

שיעדנו הדברים ד)שארית סעיף ראשון "(פרק  מלת הוראת  על לדבר והכחות"פנים, ,

החיצונים . החושים עם  המקבילים הפנימיים 

" (Â˙˘Â·ÌÈ�Ù" שלעומתו והארח בנפש . הנטועה הבושה כח מארחות יקר ארח הוא

" היא ממנו פניםוההפוך הזה "עזות  השני בחלק עוד ויתבאר שבנפש, העזות  מכח רע  ארח  ,

עשר) שנים "(פרק תימא  בן שנה עליהן עדן, לגן  פנים  ובושת לגיהנם , פנים  ה )"עז .(אבות ,

למדתיך ב)וכבר סעיף ראשון "(פרק מלת הדעתפניםהוראת  שכולל האדם, נפש  על כשנכתב "

המליצות להבין לך נקל זה ועם והיראה. החכמה כפי והמשכילים  המבינים  והׂשכל, ֵֶוהבינה

נפשו  גם הנה אדם , בני בעיני נקלים מעשה ועושה תאוותיו עליו שגברו הכסיל כי דע הללו.

גדולה  כמה בידו, והגנבה ּכׁשימצא הגנב כמו מעשיו, ּכׁשיודע ּו בעיניהם  לבוז שיהיה ְְְִִֵֶֶָָיודעת

עליו  שקשה כבודו-המדומה, מפני  בשתו שכל אלא  מנשוא. ּכבדּו בלבו, וחרפתו ְָבשתו

" אמר אדם . מבני  חרפתו ישרא לסבול בית  הובישו כן  ימצא  כי גנב כו)"ל כבֹושת  ב, .(ירמיה

Ï·‡ּכׁשיודע זולתו חרפת בעבור לא שעשה, מרעה בוש  או רע , מעשות שבוש  ְִֶַָמי

המראים שבפניו ובינתו ׂשכלֹו ובעבור שבפניו, ה' יראת  בעבור בפניו בוש  אלא ְִמעשהו,

" זהו חטא , מי  ולפני מעשהו רע  מה דרכֹו עקלקלות פניםלו ""בושת נאמר וכן  בעבור .

תחטאו  לבלתי  פניכם  על יראתו יז)"תהיה כ, רבותינו (שמות אמרו וכן פנים. בושת  שהוא

על"ז  כ ביישן "א)"(נדרים שהוא באדם  טוב סימן חכמים  אמרו פנים)מכאן  בושת 450,(כלומר

חוטא  הוא  במהרה לא  ביישן  שהוא מי  לא "שכל זו למדה הזוכה כי  אמת, ודבריהם  .ְִָ

" ונאמר ה'. אל ישוב מהרה יחטא, ואם  יחטא ; עשה,במהרה אשר פשעיו מכל וי ׁשב ְִֶַַָָויראה

ימות לא יחיה כח)"חיו יח, זה,(יחזקאל מקרא  הוסיף לחנם  לא  אמר 451, לחנם ולא

שזכרנו"ויראה " הפנימי השופט  הׂשכל ראיית על שהוא  ז-ח), סעיפים  א על (פרק  מדּבר כי . ְֵֵֶַ

להסתר, אפשר אדם  מבני כי  אדם; בני מבושת  קשתה הזה הבושת  פנים . מבושת  השב

מ  הפנים בשת בעל יברח  ואנה אותו. מכירים  שאינן  למקום  עד "פניו "יברח  ישקוט  לא  ?

ו449. אבות,

רבנו450. כתב שבסוגריים  המלים 

יחיה"451. נפשו את וכו ' עשה אשר מרשעתו רשע "ובשוב כ "ז פסוק  על נוסף 
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" ובספרנו פשעיו. מכל לבנוןישוב תימא יין בן  משנת על כתבנו חמישי)" פרק  סוף (אבות ,

זה. בענין  די452יותר לכן המליצות , ופירושי הנביאים  דברי לבאר עניננו אין  פה אבל

עם הכחות מהקבלת עליו לדבר ׁשהחלֹונּו הענין שארית  להזכיר ונשוב שהודענו. ֲִֶבמעט 

החושים .

ÔÈÁ·˙˘Î (Ê,וקיומו הגוף חיות לענין החיצונים  החושים חמשה שבין  ההבדלים 

השכליים הפנימיים  החושים חמשה בין  כן גם מבדילים  עצמם ההבדלים אותם  תמצא

מרגיש אינו אם כי מרגיש , חי כל הגוף. חיי  הוא  ההרגׁש חוש כי וקיומה. הנפש חיי ְֵֶַלענין 

ימות קצרה שעה יחדל שאם  לו, דומה הוא  גם  והנשימה, הריח  חוש אחריו מת. הוא 

הטע חוש אחריו ג הגוף. הגוף ימות מעטים ימים  כשיחדל ולמשתה, למאכל כי"ם  הרי  כ.

אע וכל מכל יפסקו אם  גם כי  והשמע , הרא ּות  כן ואין הגוף. חיי  תלויין  אלו פ "בשלשה ְ

וכן אדם. ככל חי הוא  הרי  מזולתו, להעזר צריך ומעשיו תנועותיו ובכל צער, חיי שחייו

צורת עוד בה ואין הנפש  חיי  בטלו יתבטלו אם המרגשת, שהיא  הדעת  כח בנפש, הוא 

עליה שדברנו ממה שתבין כמו ה )אדם, על (סעיף הׂשכל ועל הבינה על שדברנו ֵֶוממה

כלום . אין  דעת אין אם  עליה. הנשענים  החכמה ועל אף 453היראה היראה כח אחריה

" ּוכאמרֹו הנפש , חיי יפסקו יתבטל שאם  לה, דומה מלפניהיא  ירא איננו אשר כצל

יג )"אלהים ח, אלהים(קהלת  פחד יראת אפילו בהן  שאין בכל, המכחישים כתות  כמו .

כח  אחרי למשחית עוזרים בהיותם נחשבו? ּבמה ובינתם וׂשכלם ודעתם  ְִֶַָומשפטיו,

כי הרי נפש. הממיתות  התועבות  כל יעשה מעט  עוד ולעשות , ללמוד כשיבטל החכמה

כח  כן שאין מה הנפש . חיי תלויין והטעם  והנשימה ההרגׁש לעומת שהן אלה ְֵֶַבשלשה

והמרוממים הנפש , תפארת  שהן פי על אף והראות , השמע  לעומת שהן  הׂשכל, וכח  ֵֶהבינה

רוצים אינן שבעליהן  בין מפעולתן , כשיבטלו חכמה, בכח  ולהשכיל מדע , בכל להבין אותה

יירא  בדעת הולך אם רק בהן, להשתמש ביכלתו ואין בנפשו שקצרים  או ולהבין , להשכיל

נשען בהיותו יחיה, חיו ומשפט . צדק ועושה זולתו מפי החיים  חקי ומקבל אלהיו, ֵֻאת 

בכל. והמשכילים הנבונים שם אנשי  על

ÔÎÂ. הפנימים בהם  נבדלים כן  והרצון, ההכרח  לענין  החיצונים  החושים  שנבדלים  כמו

בין מרגיש הוא חי שהוא זמן כל רגע , אפילו בו שולט האדם אין לבדו ההרג ׁש כי  ְֵֶַתראה

הן האחרים  החושים  וארבעה הן . ההרגשות בכלל עצמן  החיים  כי  רוצה. אינו בין רוצה

על  מאפו ונשימה ריח  ימנע  שירצה. למתי חי עודנו זמן על לבטלם  ויוכל אדם, של ברשותו

בעיניו. יישר כאשר ימים איזו או שעות על מחיכו טעם ימנע שירצה. עת כל רגעים איזו

.452496-497 עמ' תשס"ג מהד'

דא 453. חסר ? מה קני דא ביה? מה ביה דא דלא  ביה. כולא ביה דדא אמרי במערבא בדעה. אלא עני  "אין 
א) מא, (נדרים  קני " מה קני, לא
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אין לבדה הדעת  בנפש, הוא  וכן  בכך. רוצה שהוא  זמן  כל עיניו ויעצום אזניו יאטום וכן

הנטוע מן  ההפך לקיים לאדם  לו אפשר אי בהכרח, כדרכה עת  כל תפעל בה, שולט  האדם 

שבארנו כמו אדם  של בבחירתו שהיא  היראה כן  לא ז)בה. שיוכל (סעיף החכמה שכן וכל .

שבארנו וכמו עליה ב')לחלוק ולפעמים(סעיף בהן ישתמש  לא רוצה אם והבינה, הׂשכל וכן .ֵֶ

עוד  נדמו שאמרנו, בדימויים והפנימיים החיצונים  החושים שדומים  וכמו כנגדם . יתעקש 

משל  דרך על דברים. בכמה החיצון  חבירו עם פנימי  אחד כל דומה וכן  אחרים . בדברים 

לא  העין  וכן  השמע. בחוש הניתן הטבעי  מגבול רחוקים  שהן  הקולות  תשמע  לא האזן 

לחוש והאמצעי האויר, הוא  השמע לחוש שהאמצעי לפי  אלא  ראייתה. לגבול חוץ תראה

הבחן שתוכל מבלי  ראותה, מגבול מאד הרחק המאורות, את  העין תביט האור הוא  הראות 

שלעומתן הׂשכל ועל הבינה על שבארנו למה ממש דומה דבר. ז')בחלקיהם אמרנו (סעיף כי  . ֵֶ

צופה  הׂשכל אבל כלל. בהן תעבור לא  לגבולה חוץ שהן  וענינים  האדם, לבינת גבולים  ֵֶשיש

משכיל  שהוא  הדבר ובמהות  בעצמות עד-מה שיכיר מבלי  הנשגבים, הדברים  באלה גם 

" ובספרנו גניםעליו. המדרשמעין  יושר להראות  רבים, ומשלים דימויים  באלה כתבנו "

להראות מזה מעט שגלינו אחר אבל זה. בספר כן  לעשות  יאות ולא  ידים , רחב שהוא  הזה

" הן הפנימיים הכחות  חמשה הנפשאיך ראויפני  כחתיה, כלל על לשפוט  למשפט ועומדים  "

בהן להשתמש  הנפש  שופטי שצריכין  הטובות  המדות  הן מה ולבאר לעניננו שנשוב עתה

ההפוכות המדות  הן  ומה לפניהם ; הבא  דבר בכל מישרים ולדון בצדק, הנפש את  לשפוט

ישלטו  וכאשר יעקשו. הישרה ואת האמת  נוגה יאפילו כי בהן , מהשתמש  שישתמרו מהן 

שבארנו כמו השופט, שהוא הׂשכל עין לעור להם נקל ז)בלב, סעיף ראשון כאשר (פרק  ְֵֵֶַ

גם לאויב השכל גם  שיהפך באחרונה, תהיה מרה כי ואפשר והיראה. החכמה מן ידיחוהו

שם שבארנו וכמו לכל, הברורים אמתיותיהן  בחלקלקות לבטל ולבינה, סעיפיםלדעת  (שם ,

ו) ונדבר ה , הצניעות , מדת  היא הנפש שופטי  בה שיכתירו הנימוסים ראשית כי  וראיתי  .

בעז  הסמוך בפרק ה."עליה

שלישי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ˙Ú·˘ Â·Â

‰Ó .˘Ù�‰ È�Ù ÏÚ ˙¯‡Ù˙ ˘Â·Ï ˙ÂÚÈ�ˆ‰·Ï‰ ˙Â·˘ÁÓ ˙ÂÚÈ�ˆ ?˙ÂÚÈ�ˆ‰ ‡È‰

Ì„‡‰ È�ÈÚ ÌÂ¯ .ÌÈËÂÈ„‰Ï ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÌÈÓÎÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ .‰ÒÂÎÓ·Â ‡ÏÙÂÓ· ËÈ·‰Ó

ÌÂ˘ ÏÎN ¯˜ÁÓ ÏÚ ÔÚ˘‰Ï ÔÈ‡ .ÂÏÙ�Â ÂÏ˘Î ÌÈ·¯ .˙ÂÚÈ�ˆ‰ È˜Á ÏÚ ¯Â·ÚÏ Â˙ÈÒÓÀ≈≈∆

ÌÈ˙ÙÂÓ· ÔÈ‡ .˙ÂÈ‰Ï‡· Ì„‡454˙È˘Â�‡‰ ‡ÈÙÂÒÂÏÙ‰ .¯·„ ¯Â¯È· ÔÂÈ‚‰‰ ÈÎ¯„ ÈÙÎ

הגיוניות 454. הוכחות
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.¯˘È Ì„‡‰ ˙Ú„ L‚¯‰· ÌÈÚÂË� ÌÏÂÎ ˙ÂÈ˙Ó‡‰ .¯Â„ ¯Á‡ ¯Â„ ˙È�˙˘Ó ˙ÂÈ‰Ï‡·Â∆¿≈

ÌÈ¯˘ÈÓ .‰‡Â·� Í¯„Î ·‚˘� Á¯‡· Ì‰È¯·„ ÏÎ .ÌÈ‡È·�·Â ‰¯Â˙· È�ÂÈ‚‰ ¯˜ÁÓ ÔÈ‡

˘Ù�‰ ÈÎ¯„· Ì‚ ˙·ÈÈÂÁÓ ˙ÂÚÈ�ˆ‰ ˙„Ó .ÌÈÓÎÁ‰ ˘Ù�·˘ ·ÂË‰ ÏÎN‰ ÌÚ ÂÎÏÈ≈∆

.ÂÈ˙Â¯Â˙Â ÌÈ‰Ï‡‰ È˜Á·ÂÀ≈

˙ÂÚÈ�ˆ‰ ארח ‡) על מדברים אנו פה אבל רבים. וארחותיה מאד, חשובה מדה היא 

קרוב  וזה ורוממותו. ה' כבוד יראת בעבור הלב מחשבות צניעות שהוא  זה, שבכח  יקר

שבארנו פנים  בושת  ו')לארח סעיף שני ש(פרק פנים"אלא מחפצו בושת  כשבוש  הוא "

ו  שעשה. וקלון  מרעה בעצמו בוש או רע, לעשות החפץ ערך צניעות"הפנימי להכיר הוא  "

רב  שערכו מאד, עליהם הנורא  לעומת אותם  ולהעריך המה? מה כי  ובינתו, האדם ֵֶׂשכל

בפעולותיהם . צנועים  הנפש  שופטי יהיו ואז אליו. שיערכו וכבוד גדולה מכל חקר אין עד

" מלת הוראת  לזרעצניעותכי המצניע כמו החוצה, יראה שלא  דבר וגניזת הס ּתר היא  "ְֵֶ

עולדוגמא צ  נפשו ב)"(שבת  בסתר ומסתירם מחשבותיו שמעלים הלב, מחשבת צניעות  וכן  .

את האדם  בה יכסה תפארת, לבּוׁש היא הזאת  המדה ולכן  מעצור. ּבאין לבו על יעלו ְְֵשלא

הדעת"פניו " בשקול אלהים  מראות לראות והבינה, הׂשכל נפשו, שופטי וכשיתרוממו .ֵֶ

באשר  ללכת  חפשים  מחשבותיהם ישלחו שלא  עוזו, ותפארת כבודו בהדר ה', ביראת  להבין 

עדים , תהיה ורסן  במתג אך וגבול 455ילכו, חוק תעבור שלא  מעגלותיה, הבינה שתפלס  עד ְֶָ

ויאבדו. בתהו יעלו בל צעדיו יספור יביט, מרחוק אשר והׂשכל בטבעה. בה 456שהושם  ֵֶ

הראשון בחלק אמרנו ה ')וכבר סעיף שני, ה (פרק  נפש כחות  לחפץ גבוליםשאין אדם 

מ ׁשלים שם שערכנו וכמו די . בלי  עד ושכלי  מחשבי התפשטות מתפשט כח כל ָבטבעיהן ,

ישבע לא חכמה, במוסר האדם אותם  יגביל לא  שאם השררה, וחמדת  ההון  חמדת מענין

להם ואין  חפצם עז והבינה, הׂשכל מקרה וככה תמידית. וצרתו ישיג , לא  חפצו ֵֶלעולם ,

יותר; להשיג יתאו מהן, אחד פעולת  ידי על דבר האדם  ישיג  עוד כל בטבעיהם. גבולות 

גבולים יש  באמת  כי קרוב, המכשול ואז ממנו. ובמכוסה במופלא  גם שידרוש  יגיע ומזה

תעברם . לא  האדם רק 457לבינת אחריה, ספק שאין גמורה ראיה יראה לא  האדם ׂשכל ֵֶוכן

דבר-מה  שרואה ידמה לפניו. וחשך ערבוב הכל לגבולו מהלאה וכשיראה ידוע . גבול ְֵָָעד

לדעת האדם נשמת בטבע היה רבות ישיג. מה הארץ על לאדם  ה' נתן  חק כי  שוא. ויחזה

ה' סגר בגוף ובעודנה ממנו. הּפרדה אחרי עוד כהנה ותשיג  לגוף, התחברה טרם  ְִָָולהשיג 

לדעתם בכחה יהיו לא נצח  ועד היו, לא  שמעולם יש אחרים ודברים  בם . מהבין  בעדה

עיני רום  אבל במרום . המרום מצבא העליונים השרים מן גם  תעלומות  והם ולהבינם,

ט455. לב, תהלים ע "פ

יח 456. ו, איוב ע"פ

א 457. פרק  העושר , נתיב עולם , נתיבות מהר"ל , דברי  עיין
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בׂשכלֹו וחוקר מחשבות  חושב שהוא לו די ולא כאלה. בתעלומות  גם  לחקור יׂשאנּו ְִִֶָהאדם 

הנופל  ׂשכלֹו מהר ויחצוב שפוט, ישפוט  גם אלא  כנפים , קצוץ ישימם458שהוא נגף, אבני ְִֵַ

ובאמונות בדעות און  משפטי כמה באו ומזה ברוח. עליהן  בונה שהוא לבניניו יסודות

רעה, גמלו לנפשם והאחרונים ; הקדמונים  המחברים נוחל 459בספרי  אחריהם וההולך

שחת .460רוח  ורואה

ÈÙÏÂ עז ·) תעלומות  לדעת  האדם  וצמאון  בנו, היא  רבה והחקירה ההשכלה שחפץ

שצריך 461בנפש וכמו התענוגים. כלל ואל הכבוד ואל ההון  אל החפץ לעזות דומה הוא הרי

באחריתו, וינהום  ושארו, בשרו ידיהן על יכלה טרם ה', ויראת במוסר אלה חפציו להגביל

להביט  חפצם להב ובעלות  נפשו. שופטי  פני על הצניעות  מוסר לשום האדם צריך כן

מהם , ובנפלאות כבוד 462בגדולות עיניהם לנגד המעמדת שבלבם , היראה מציור יחרדו

נחשבו? במה כי ובינתו, האדם ׂשכל שפלות  ולעומתו וגדלו, שיצעדו 463ה' צעד  שבכל עד ֵֶ

מהביט  פניהם  יסתירו הגדולות , באחת  לראות פתוחות  שעיניהם ובעת ברעדה, יגילו

זו. בפחת לנפול עליונים  בדברים וחוקר מחשבות חושב לאדם נקל כי מהם . במופלא

לנורא  שחייב מה המלמדו האמתי  הכבוד  גבול ולעבור כאלה, במחשבות  גס לבו שיהיה

תחת גם תראה זה ודמיון בהם . להתבונן  לאדם  רשות  שאין בענינים ויחקור כל, על

הצניעות , מדת  ראוי להם המלך, פני  את יום יום  הרואים  הראשונים  המלך שרי כי השמש.

יח 458. יד, איוב ע"פ מליצה

ט459. ג, ישעיה ע"פ

כט460. יא, משלי  ע"פ

רבינו461. הערת

פניהם מעיזים  בהיותם סוף  סוף גמור, בבירור לדעתו ושחפצים האמת, אהבת הזה החפץ  שיסוד תאמר  אפילו
וגם האדם , שכל עם המסכימים אמת דברי להם שהגידו  ורבותם  אבותם ובדברי בהם , הנטוע  הפשוט  בשכל 
האלה  האמתיות שקיימו דבר-בינה, ובכל  חכמה בכל  המופלאים  רבים  ונבונים  גדולים חכמים  דברי  בוזים
שיחקרו עד שקטה נפשם ואין בדרכיו , וללכת השם  את ליראה האדם  את המביאים אמתיות בספריהם,
מכל , בעיניהם יישר במצודתו  התועה ׂשכלם  שיעלה ומה כאלה. ובנשגבות בנפלאות בעמוקות, ְִָמדעתם 
שאין ודבר רע חלי  [אם] כי זה אין גדול . באור האמת נראה לבדם  להם  כי  ויאמינו  ומשפט , חק  וישימוהו 
מקורות  כי הטעאה. אלא אינו  האמת, באהבת מעשיהם ויפארו  שיתפארו מה כי  שכן  וכל סובלתו. הדעת
יספיקו הלב וגובה  והגאון  הגאה האלה: וההשכלות המחקרים חפץ  מהם שנובע האדם בנפש יש  רבים אחרים
גיר. כאבני המנופצות שכליות, בטענות ולהחליקו שקר ענין ולדמות האמת, על  רע ולחרוש  עלילה להתעיב
עקלקלות, השכל את מוליכות התאות כלל  וכן אדם. בני יתר על  שכלו  ובשנינות בחקירותיו  להתפאר  זה וכל 
את  מתעים הזמניות הצרות וכן כחפצם. כולם התועבות יעשו  למען אין-אדון, הפקר של  עולם  להם ומראה
הדעות  סיבות מעולם שהיו  רבות באלה וכיוצא עולמו. את הנהגתו ועל  ה' על  סרה דברי לו ומראים השכל ,
השוא  והחליקו ספר, על העלום ושכל , בינה בעלי סופרים ביניהם  ובהיות אדם . בני  לבות על שעלו הנפסדות
בדעות  החפץ לבם  יצר  שהדיחום בעבור עליהם , ונשענו אחריהם  רבים  ונמשכו  והטעאיות, נצוחיות בטענות

עליהם . להשען אלה רעות

האדם462. בני  של  אנושית ובינה חכמה

כב 463. ב, ישעיה
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להם נקל זאת  בהחסר כי עבדיו. שהם ולזכור פניהם , על מלכות  של מוראה תמיד לשום 

כמה  אחת  ועל פניו. מעל ושיסירם  המלך חמת  הגורמת  רוח בגסות  בחצרותיו להתנהג 

" אמר זה על באמתו. ומשכיל האלהים , עם המתהלך לאדם  הצניעות  נאוה לך וכמה הגיד

אלהיך  עם לכת והצנע  חסד ואהבת משפט  עשות  אם כי ממך, דורש  יי ' ומה טוב מה "אדם

ח) ו, "(מיכה  והנה משפט . כל עשות משפט לאור המוציאים  והבינה השכל ידי  על הוא  "

" חסד דבר. וגדולתו ואהבת  העליונים  ה' דרכי  המשיגים  והבינה הׂשכל ידי  על זה גם "ֵֶַ

" "464,"חסד הנקראים  יי'ּוכאמרֹו חסדי  מג )"ויתבוננו קז, מעשה (תהלים אלה שני  והרי .

" בתנאי אבל מהם . השם דורש  ואותם  ונבונים  אלהיך חכמים עם  לכת שבעשותך והצנע "

העוסק  להן שזוכה הגדולות ׁשמנה מאיר ר' והתנא פניך. על יראתו תהיה אלה ֶָָשתי

לשמה, ש465בתורה תורה,"ואמר רזי לו ומגלין וגבורה, בינה ותושיה עצה ממנו נהנין 

פוסק  שאינו וכנהר המתגבר כמעין ""ונעשה דבריו חתם צנוע, ומתבאר והוי וכו'. "

מדברינו.

Ì‡ ׁשדמה ‚) גדולים , צוה 466לחכמים פוסקים שאינם  ולנהרות מתגברים  למעיינות ִֶָ

קטנים , שועלים כי  אף חסד; ואוהבי  משפט  לעושי כן צוה והנביא  הצניעות, וכל 467על

רגל  על ללכת  המתחיל מחשבותתלמיד מ ׁשלֹוח  להתבושש להם שראוי שכן כל ׂשכלֹו, ְְִִַי

כפראים חפשים  ובינתם  כל 468ׂשכלם  מבינת הנשגבים מופלאים  ענינים  אל להביט  במדבר, ְִָ

זרות דעות  בנפשם  פיו על ליסד והתועה, החלש  ׂשכלם  ביד משפטים עליהן ולשפוט ְִֵַָאדם ,

ברואה, השכל שגה פן לנפשם  ייראו ולא  פיהן , על מעשיהם ולעשות  זרות, 469ואמונות

בוז  אומר 470ובלפיד ואין דחי אל מדחי  באפלה ידחו עד אור, ולא חשך הוליכום שבידו

"471הׁשב. יאמרו אנשיואם השכל גבורי  כח על נשעננו אך נשענים , אנו שכלנו כח  על לא ַָ

על  מחקריהם  וכתבו אלה, כל על והשכילו שחקרו דור, מדור העמים  בכל שהיו השם 

לעינים לנו ויהיו ׁשמאנּו"ספריהם  מעולם  היו אשר החוקרים כי לב על ׂשמּו לא  מדוע  ,ֵֶָָ

הישר, האדם  שכל עם המסכימים  ורבותם, מאבותם ששמעו האמתיות 472לקבל

המלות 464. ביאור  ב פט, לתהלים המלבי "ם פירוש  עיין 

ו465. אבות,

ו)466. (אבות, לשמה" בתורה "העוסק  משנה מאיר, ר '

ה"ד 467. פ"ה תורה תלמוד הל' רמב"ם , עיין

כד 468. ב, ירמיה ה; לט , איוב

ז 469. כח, ישעיה ע "פ

ח 470. יב, איוב

כב 471. מב, ישעיה ע "פ מליצה

רבינו472. הערת

עוד  שנזכירם והאמונות הדעות מדרךוהן  ונשגב ברור יותר בדרך  מראשית אדם  לבני  שהגיעו  ו ) (סעיף
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ÌÈ·¯. אדם כל מדעת ובמכוסה במופלא  לדבר לבם  וגבה הצניעות, חוק עברו מהם 

איך  חקרו ואניה. תאניה והעלו הסבות, כל בסבות לחקור ׂשכלם יד ושלחו השחיתו ְִָקצתם

הידיעה  על דברו היתה, מה הבריאה סבת על דברו היש , אל  האין  מן  הדברים  יצאו

והולידו  רע . ומה טוב מה החכמה, ועל הנבואה, על האדם, צלם  על ההשגחה, על העליונה,

רוח  רעיון  לדברי קץ אין כי רבים , ספרים תבל פני  מלאו ואון, עמל דברי  אלה 473בכל

בחרו, לא  ה' וביראת ודעת, מחכמה הריקים  והמתחילים  מחשבותיו. והבלי 474האדם

תחת חוחים ומעלים מדברי-רוח  בטנם וממלאים בידם , הבא מן כאלה בספרים תופשים 

התהלכו  ּבחׁשכה כי  ידברו, בדעת  לא  כמותם, אדם מחבריהם  כי זוכרים ואינם 475שושנים , ֲֵַָ

שבארנו כמו אחרת רעה דרך או עיניהם , רום תפארת ורק האלה. הדרושים (סעיף באמתת 

שאניא) ולא  בם . לדבר וחלושיהשיאום ארץ, קטני אנשי  היו כולם ההם  שהמחברים אומר

ומזמה  ׂשכל בעלי היו מהם רבים  כי  כן . הדבר אין  בתמונתם. ההולכים מכל והבינה ֵֶהשכל

השם אך בארץ. שם ועשו וטבעיות , בלמודיות  גדולות  לדבר הפליאו לב, בבינת  וגדולים

גם דבריהם  על ישענו ראות בלי  כי לב, חסרי  כל לב אחריהן להטות גרם  עצמו הזה

השגת שבין  ההבדל לדעת להם והיה והמות. החיים שבידם  האלה המופלאות  בחקירות

בחמרים נתלים והטבעיות הלמודית באלהיות. לההשגה וטבעיות , שבלמודיות  476הענינים

ע לנפש  באים וההרגשות  הציורם  ואלה החמרים, החושים"ובמשיגי  וציורי החושים. י

שבארנו כמו הרע , הלב ליצר גם ב)נעימים  סעיף שני באלה (פרק  והבינה השכל פעולת  וכל .

כרשע"ע כצדיק לכן ושמאל. ימין  מהן  לנטות אין  בדעת , הנטועות  הראשונות המושכלות  י

שצריכים לפי האלהים, חפץ כן  כי אחד דרך על בם  יבין לו לב בינת  אשר כל בהם, 477שוין 

כח  כפי  הברורה שהשגתן  האלהיים , הענינים כן לא  השמש. תחת  ולצרכו אדם  כל לחיי

בקרב  אם  לבדן, והבינה השכל רוב יועיל מה כי  אלהים. ובדעת טהור בלב נתלית  האדם ,

ׂשכלֹו את  המשגים  בהנה, לחטוא  האדם יחפוץ אשר מכל אחת  או וגאון, גאה רוח ְִלבו

מדומות טענות  וירבה עּוף השכל יגבה אז כי  המה? בו שיחפצו מה לחזק דרך, מני ובינתו

ובאמת יצרו. חפצי  גם ידיהן על לאשר כאלה, המבקש חסר-לב בעיני אמיצי-כח  נראים 

אדם בני  דרך טוב לא הדבר כן  ואם  שהולידם. היצר חמת היא  בעקבם , כרוך עקלתון נחש

הדברים על וישענו בדורם, לשם שזכו האנשים והן גדוליהם , בחכמת  יתהללו שצעיריהם 

ויאמינו  ושאנן , בטוח בלב בספריהם וקוראים  ובדעות, באמונות בחקירתם  שהוציאו

עוד  הדבר ונוכיח ב) סעיף שלישי  (פרק  הראשון בחלק  שרמזנו וכמו  נבואה, בדרך ההודעה והיא המופת,
הזה. הכרך  בסוף

טז 473. א, קהלת

כט474. א, משלי

ה 475. פב, תהלים ע "פ

.476

הם477. נצרכים 
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ואמונתם אבותיהם  חכמת  על הנשענים  זולתם למעלת מעל התנשאו שבזה בעצמם 

שיתבאר וכמו דעתם שקול עם ח)המסכמת ולא (סעיף שאמרנו. כמו תהו ארחות זה שכל

האנושי השכל דרכי  כפי  והדעות האמונות  על שחקרו החוקרים  דברי  כל לפסול שראוי

בחקירותיהם הלכו מהם  ורבים  חפץ, אמרי נמצאו בדבריהם גם כי בם , תבונה אין  ולומר

מופתיהם בדרכי והקימו ה', ויראת  דעת  התורה 478בארח שיסדתן  הגדולות הפנות  רוב

החלושות ,479והנביאים . והשגותיו האנושי השכל דרכי  כפי הדברים מקצת שהסיעו אלא

שיפלו  אפשר בהם והבא ומסוכנים , רעועים חדריו שמקצת למראה, גדול בנין בונים

בחכמת מבין בהיותו זולתי  בשעריהן  בא  כל יבטח לא  מוחו. את  ויפצעו עליו קירותיהן 

רעועים שהן  ואותן עליהן , הדורך יכשל לא  שבו הבטוחים המקומות יראה הוא  הבנין,

ישוב  הרעועים  למקומות  וכשיגיע  מעגלותיו, ומפלס בצניעות לאט לאט והולך ומסוכנים.

תתבלע הבנאי  חכמת  פה כי ויבין אחר.480אחור, יצר מסער או וגאון , גאה מרוח 

ÂÏÏÎ מבין„) כל דבר, בכח 481של שהן [א ] דברים  בין  ולהבדיל לדעת צריך תלמיד עם  ִֵ

להשיגם , החוקר 482האדם שיאמין  אותן  ובין [ג] להשיגם, בהן מבוא לו שאין  אותן ובין  [ב]

מאד. עד ממנו הם  נפלאים האמת וכפי תכליתן , כלל 483שמשיג  הם הראשון  המין  מן

הרגשות ועל הראשונות  המושכלות הרגשות על הבנויים והטבעיות  הלמודיות החכמות

ברורות השגות  והן  ישר, בדרך מתעלומותיהן  רבות  לאור יוציאו והבינה והשכל החושים ,

והנפשות הרוחות  ועצמות החמרים , ומהות  עצמות להשיג הוא  השני המין ומן ספק. בלי

צריך  ואין להם , ממעל אשר הצבאות וכח השמימיים החמרים עצמות שכן וכל שבארץ,

עד-מה. מהן  להשיג האדם , בינת  בהם  תגע לא  רבות . לאלה וכדומה גבוה, על גבוה לומר

שבארנו וכמו וההיקש , הדמ ּות  צד על כדרכו עליהן ישכיל הׂשכל סעיפיםרק ראשון, (פרק ִֵֶַַ

זה.ה-ז) על יודה וחוקר חושב וכל .

ÔÈÓÓÂ ועל ועונש, שכר ועל הנבואה, על העליונה, הידיעה אמתת להשיג הן השלישי 

שנדמה  באלה, וכיוצא  בפעולתו נפשי  כח לכל ומשקל קצב ולתת רע, ומה טוב מה החכמה,

כי כן, הדבר ואין דבר. כל תכלית  בו לברר ויוכל בם  מושל שהשכל בׂשכלֹו, חוקר ְִלכל

א  בני  למה נבואה, בארח  האמת  התברר לא  אם כאלו, נשגבים בהםבענינים בחקירתם  דם ְַ

ההגיוניות 478. הוכחותיהם

לפעמים479. בזה ויש  אנושי , שכל  בדרך  באמונה שחקרו  הראשונים לספרי רבינו שכוונת דומני  העורך: הערת
עליהם לסמוך ראוי שאין דברים וטעות, פגם 

כז 480. קז, תהלים ע "פ

לתלמידיו481. המלמד לרב כינוי הוא כאן 

בהם482. להשיג  אפשרות שאין מודה החקירות בעל  אף כי 

אלו483. ענינים ישיג  שבקלות לחשוב החוקר  טועה
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חוקרי כן  במעשיהם. ששמחים המקשקשים ובפעמונים  בכדור המשחקים  לילדים  דומים?

בניניו  ביופי  שמח  אחד וכל סותר, וזה בונה זה הקצר, ׂשכלם  במעשה משתעשעים אדם ְִָבני 

הנודע הברור האמת  נגד קטנים  ילדים  אלא אינן שבהם והגדולים  ברעיוניו. שבונה

בדור 484ליודע-כל. או בדורו חכם ׁשמע  כשמעו שאמרנו, ההבדלות  להבדיל יודע  שאינו ֵַומי 

גם עליו יסמוך ובטבעיות, בלמודיות  כחו רב כי ורואה בחקירותיו, המופלא שלפניו

ונפש באלה. והמצאותיו טענותיו חקירותיו כשיראה וביותר האלהיים , הענינים בתעלומות 

כמוהו. בחלקלקות  וילך עליו, לחלוק בעצמו יבוש  כנגדו, מלין  מערוך ריקה הרואה

˙‡Ê השתנו ‰) בהן  וכיוצא כאלה בתעלומות הדעות  כי לבו, אל תלמיד כל ישיב

חכמי בין  שם אנשי  היו לפנינו רבים  בדורות אחד. דור בני  בין משתנים  וכן  לדור, מדור

שלא 485העמים , אחריהם, הבאים בעיני  ונצבה קמה אף דורם , אנשי בין מעלתם גבהה

מחקרם בה שיסדו יסודותיהם על לחלוק או אחריהם , להרהר מזולתם  אחד לב נשא 

יהמיּון . הבל יסודותיו שמקצת והנסיון החוש העיד דורות כמה ולאחר ֱֶָהאנושי .

משכילים486ּוּכׁשערּו וקמו דבריו, על לחלוק החלּו ומאז עליו. שבנה הבנין נפל היסוד ְֵֵֶָ

ודבקו  בגוים שמם  גם  ויצא שבנו, מה עליהן לבנות  אלו, בענינים  אחרים  יסודות ויסדו

חדשים , יסודות וחדשו אלו, שקיימו מה ובטלו אחרים, חוקרים עמדו כן אחרי אחריהם .

עליהם . ונשענו החוקרים עדת בין  ׂשכלם הדר ויצא  בשמים, ומגדלים  בנינים עליהם ְִָובנו

יסודות עם רוחם  נאמנה לא בחקירות המשכילים מגדולי יחידים עצמו, ההוא בדור וכן

לא  וכזאת  עליהן . שּבנּו ובמגדלים  במבצרים  מחסם לׂשּום בטחו ולא האלו ֲַָָָהמפורסמים

בלמודיות , גם487תמצא קמו שנה, מאלפים יותר עליהן שחוברו הקדמונים הספרים  כי

מערה  אין עמים , לנס ויהיו היום  עד מבנינים488נצבו אחד בנין גם  הורס ואין יסודתם 

שאמ  מטעם  הבינה, עליהן  שבנתה תחתהרבים  אלה שתשמישי  לפי  כי  ג ). )סעיף רנו

האמת מן לנטות  אין בבינה, ותולדותיהן בדעת , יסודתן  אדם לבני אלהים  נתן  השמש

לבחירת ניתנו והרע והטוב והמות  החיים  בהן שתלוין האלהיות כן שאין  מה ושמאל. ימין 

חולק  שאין הלמודיות כמופתי  חזקים במופתים לבררם והבינה השכל ביד ואין האדם ,

עליהם .

הקב"ה 484.

אריסטו485. כמו

ז)486. קלז, (תהלים  בה" היסוד עד ערו  "ערו  לשון 

אבן487. שמואל ר' של הזרות" המלות "פירוש  במאמר ההגיון . חכמת הניגון, חכמת החשבון , חכמת כמו 
והמדות  התשבורת חכמת כולל  "לימודיות, כתב: ל' אות תרל "ב), (ורשא, נבוכים" "מורה בסוף  שנדפס תיבון,
בחיי רבנו  דברי  עיין עוד מוסיקא". הנקרא הניגון וחכמת וכוכבים, גלגלים התכונה, וחכמת החשבונות, וחכמת

תקצא). עמ' קוק , הרב מוסד מהד' הקמח", "כד ג, פרק סוף  (אבות,

ז)488. קלז, (תהלים  בה" היסוד עד ערו  "ערו  לשון 
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Ï·‡ הנוטה הישר האדם ׂשכל עם  ילכו מישרים כולם  האמתיות האדם , על ה' ֵֶבחמלת 

" שמצא  טהר-לב לאיש שכן  וכל והזדון . הרשע בפח  נלכד שלא  זמן כל בטבעו, דעתאליהם ֶ

השם"אלהים נגלה זה מכל יותר שכלי . מופת מכל החזק פנימי  הרגׁש בבירור מתבררים לו ,ְֵֶ

סודו  לאנשי נבואה החלושה,489ברוח החקירה מדרכי  מאד נשגב בדרך הכל להם  ונודע

האדם , בבחירת  נתלין  אלו וגם  השמים . מן עמו עם  ודבר ומופתים, אותות עבדיו ביד ונתן

" נדמים  מדומות  טענות וירבה בהן , נפשו ישרה לא הישר השכל מדרך השוגה "ישריםכי 

העיד  שהנסיון  ולפי  החמישי . בפרק זה על שידובר וכמו האלה, בגדולות להכחיש  בעיניו,

מכריעים ומופתיהם יסודותיהם אין  אלו, ענינים  על היום עד אדם  בני  שחקרו מה שכל

הורס. וזה בונה זה אלא אדם, כל דעת

ÔÈ‡Â משה אדונינו זולתי ילכו, ׂשכלם  לאור כולם בנבואה, שהתפאר מכולם אחד ְִָגם 

נבואה,"ע דברי הם שדבריו עצמו על העיד אבל כמוהם בׂשכלֹו התפאר שלא על 490ה ובאו ְִ

יעיז  איך ה'. בשם דבריהם ודברו בנתיבותיו, הלכו אחריו הדורות נביאי  וכן  ה'. פי על ידו

האנושי ? השכל ממחקר שיצאו לדברים אזנו ולהטות  מאחריהם, לנטות פניו את האדם 

אלא (ועיניו) אמת שאין ואחר זה. יפסול זה שיכשר מה ירופפו, שעמודיו רואות [ועינינו]

ועל  ה' על סרה דוברות  הזאת , האמתית  היחידה על החולקות הנשארות  הדעות  אחת,

וא  דרכיו. ועל הענינים"מעשיו לברר האנושי  השכל בכח שיש לומר האדם  יתעקש  אפילו כ

עמד  זה עם  זה הנשפטים המחקרים מן מי  ידע  במה ברור, מופת ובדרך במחקריו ְְִַַהאלהיים 

בין ויוכיח ישפוט  עצמו שהוא יאמר האם ובמעשיו? באמונותיו עליו שישען עד האמת , על

החוק  מן  אחד כל ׂשכל על הודה עצמו הוא כי  מצח. עזות  אלא  זה אין כיכולם, האלה רים  ֵֶ

שבנפשו, הכחות  מאלה עצמה כי  בינתו ועל הוא , מוכיח 491רב לשופט עצמו ישים  ואיך ְָָ

א  ועוד ביניהם? כחו "ומכריע  רב כי  מתפאר זה ואם  כן , לעשות  אדם כל ביד הרשות  כ

ואיך  והבינה, הׂשכל חלושי הם ] [הרי ההמון מן רבים  כי  יודה החוקרים , דעות  בין  ֵֶַלהכריעו

נכריה? צרה לבור ירד ומי אל, בית העולה במסלה הלך המחברים  מן מי המה גם  ֵַָיכריעו

Ì‡Â" להאמיןתאמר ואיש , איש  כל של ׂשכל להשגת  נתון  זה כל כי  כלום , בכך ֵֶאין 

עד  מעשיו. את  פיהן  על ולעשות רעות , אם  טובות  אם  עמהם, ׂשכלֹו שיסכים ְִבדעות 

מידו, זאת  השם יבקש  לא  מעצור, בלי רבות רעות ועושה החושבים-סרה עם  שהמסכים

להן נטה שׂשכלֹו לפי וכדרכיו כמעשיו לו יגמול ּומעּוות492."ולא לאּות זה ביצירת493יהיה ְְִֵָ

ז 489. ג , עמוס ע "פ

טו490. יח, דברים 

התלמיד 491. של 

הטועים492. דברי  כאן עד

ולמופת".493. "לאות והעתיקו  שבשו תרי "א שנת במהד ' אבל  תקמ"ה. שנת ראשון , דפוס לפי  כאן  העתקנו 
נכון . ואינו
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לתקון שהן הטובים המעשים תוצאות  שמהן  האמתיֹות  דעת ממנה השם שמנע הנפש ,

באופן יד 494העולם  קצרה ולא  באמת. לאחוז עצמם מדעת  מוכרעים  אדם בני כל שיהיו

ידיהן על לברר הראשונות המושכלות מהן  אחד בכל שנטע  וכמו זאת, מעשות ה'

שבארנו וכמו עליהן , לחלוק יכול איש  שאין עד ה-ו)הלמודיות, סעיפים ראשון לא (פרק  כן ,

ה', מציאות  דעת כמו המעשים  מהן  שתלויין  הקיימות באמתות גם לעשות  ממנו יפלא

שבחכמתו  אלא  זה אין בהן. וכיוצא  כמעשהו לאיש ומשלם האדם, מעשה על ושמשגיח

ג ). סעיף שני )פרק שאמרנו וכמו האדם, בבחירת תמיד והרע  הטוב שיהיה חפץ העליונה

שאעפ  אלא האדם. בבחירת  תלויה היא  גם  הטוב המעשה מסתעף שממנה ה' יראת י"כי

המדעי ושקול הישר השכל הלמודי, למופת דומה אלה בענינים הפילוסופי המופת  שאין 

מקום ובכל בעיניו. הטוב ויעשה אלהיו את ושיירא האמת אל להטותו אדם לכל מספיקים

שם  שבארנו וכמו חכמתו ואותות ה' מעשה את  רואה צופות ד)שעיניו זה (סעיף מלבד .

וישרי-ל  חכמים יהיו ודור דור שבכל ה' על יודע  ונוסף והשכל. דעה לאדם המלמדים  ב

ׁשנסּתם495כל, הדור עד הראשונים  בדורות  ה', עשה אשר ולמופתים  לאותות יש עולם ְִֵֶַׁשם 

שהקבלה  הנביאים, ובספרי  בתורה הכתובות  ומלבד 496חזון , חוזק. מכל חזקה הזאת

תודיענו  "497שהתורה ישראל עם  דּבר ה' הדבריםכי  לכל עשרת  גלויה והיא השמים  מן " ִֵ

שבארנו  וכמו ודבר-עליון, אלהית שהיא עצמה על תעיד היא הנה כולם. האמתיות  וכוללת

" מספרנו הראשון  בבית  חזקות  נעול בראיות ז')"גן מופת(חדר דרך אינו הזה הבירור וכל .

" אלא  אמונה פילוסופי , עודדרך עליה שנדבר חמישי)" "(פרק  מעלת היא  דעתשתכליתה

עליהאלהים לרמוז שהחילונו ה )" סעיף ראשון בנפשו,(פרק הנטועה הדעה מדרך הנלוז ולכן .

לעצמו  לברר ׂשכלֹו על ונשען עצמה, על המעידה התורה ומדרך החזקה, קבלת-אבות  ְִומדרך

עוד  שנדבר וכמו ממשפט , ינקה ולא  להׁשחת , עד הצניעות  גבול עבר בעיניו, שיישר ְֵֶדרך

בעז  זה חמישי)ה"על .(פרק

„ÂÓÚ (Â בתורה המפורשים והן נבואה בארח  לנו שנגלו והאמונות הדעות והתבונן ,

שהעלו  מה מכל והפוכים האנושי , ומׂשכלֹו האדם מדעת  רחוקים אלו הנביאים . ְִובספרי 

אע ההגיונית, בחקירתם דור מדור לב מופתיהם"חקרי  שאין כמופתי498פ מכריעים 

רק 494. לאדם  לו  נשארה באלוהות, החוקרים של חקירותיהם על  לסמוך  שאין לאדם שהתברר  אחר  כלומר
יבוא  הבריאה פלאי  בעולם רואה שהאדם ממה כלומר  ראשונות. מושכלות של הישר, בׂשכל השימוש של  ֵֶהדרך 
תשס"ב, שנת מהד' המדות" ב"ספר  ועיין  ית'. מצוותיו לקיום  מזה יבוא וממילא הבורא, במציאות להאמונה

ואילך) 254 עמ' א' פסקא טו, (פרשה חן " "רוח מן  לקוח רבינו, של מאמרו מו -צו , עמ' הבורא, יחוד מאמר

הנאמנה 495. המסורת מפי  עליהם  ידענו אבותינו עם  ה' שעשה ונפלאות נסים  לאותם  עולם  ׁשם  ֵיש 

אבות 496. מסורת

הנ"ל497. על ואינוסף סיני . הר  במעמד נכחו אשר ונשים) מטף (לבד רבוא ששים  של  ברורה עדות לנו  יש 
כולו העם עדות על  לערער אפשר 

הוכחותיהם498.
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" לאמר: נוקפו האדם  לב היה עליהן . לחלוק מקום למתעקש ומשאירים זאתהלמודיות , מה

אנשי כל מדרכי  והפוכים  ולׂשכלֹו, האדם לדעת זרים  דברים  להודיענו לנו האלהים  ְִעשה

דור? מדור שהיו מזה.499."תבונות לאל חלילה גדולי500אבל עליהם  שהודו האמתיות  כל ֵ

במליצות הנבואה בדברי גלוים כולם  בחקירותיהם ,* דור מדור העמים  מכל אדם בני 

העליון , המציאות ידיעת  כמו מאד, ושאין501נפלאות  לו, חוצה למציאות  צריך שאינו

א  מציאות ובמעשיו,מלבדו בדרכיו בעצמו אחד שהוא  לו, צריכין  כולם כי  כמוהו, מתי

ואין לכחו, תכלית אין  בגוף, כח ולא  גוף לא רעיון , הרהור כל ועל מחשבה כל על נעלה

לאיש ומשלם  כל, על ומשגיח יודע-כל מאין , הכל שהמציא  ולתבונתו, לגדולתו חקר

באמתיות וכיוצא  טובים , בדרך ללכת חייב ושהוא  אלהים, בצלם  נברא ושהאדם  כמעשהו.

אלא  בכלליהן. שוין וכולם הדורות , פילוסופי חקירת עיקרי  סובבים שעליהן כאלה

מהם רבים  ׂשכלם, על ונשענו אלו, דברים בפרטי  לחקור ונכנסו הצניעות חק ְִָשבעברם

שבארנו וכמו והיושר, האמונה מדרך ג )סרו כולם(סעיף שגלויים  מלבד ודומיהן , אלה .

מלב  לא כי יגידו והנסיון  שהשכל אלא  לעד, העומדות  טהורות  במליצות  הנבואה בדברי

ששמעו  ראשוניהם  מפי  להם הגיעו תורה מתן  קודם  אבל מראשית , נבעו האדם 

ואחרוניהם הטובים , מבניהם  ומקצת ושת  אדם כמו ה', נביאי שהיו ואבותיהם  מקדמוניהם

עם כל יחידי  בין  מעט, ואם רב אם  והאמונות , הדעות  נמשכו ומהם וכיוצא. ועבר ושם  נח

ההבלים אחרי  נטו ולא  אתם, שחיּו און  אנשי במהמורות  נפלו שלא הטובים , ָועם 

כל  זה חיים  מים  מבאר ושאבו התורה, דברי  נתפרסמו כן ואחרי  בכחשיהם. שהמציאו

דבריה  הגיעו קצתם תבל, רבות ,502יושבי אמתיות  דבריה מקבלי  מפי  שמעו וקצתם לידם ,

ראשון  בחלק שבארנו ב-ד)וכמו סעיפים  שלישי הנוגעים(פרק  האמתיות כי זה על נוסף .

דור  חוקרי עליהן  שדברו אמת  דברי  כל שברא , העולמות  מנהיג שבהן וארחותיו ה' לדרכי

ע רבינו משה מתורת  להם  הגיעו כי  ידענו האנושי , ׂשכלם כפי  503ה."דור ְִָ

ÈÎתורה מתן  קודם שהיו הקדמונים מדעות  לנו הנודע אחריו)כל וזרעו אברהם  ,(זולתי

מציאות דעת  שקבלו פי על אף התורה, אור עדיין עליהן נגה שלא כן , אחרי שהיו מאלה או

משפטיו  ואימת אפו פחד ורק ונקם . חימה אכזריות דרכי  לו וייחסו דרכיו, את ידעו לא ה',

וכתבו ?499. שחקרו  בעמים פילוסופים בעולם היו  לשוא כלום התלמיד, שאלת מנסח רבינו  כאן

הדברים,500. בפרטי  רק הוא שלהם  בלבול אמונתנו . לעיקרי  החוקרים מדברי גמור  ניגוד שאין  מלמד הרב
הׂשכל  צניעות בחוסר החוקרים נהגו ֵֶבהם 

הקב"ה 501.

התורה 502. של 

רבינו503. הערת

בהם, שהשתרשו  נשחתות מסיבות און , ודברי תהפוכות זרות, מלבם והגו  שהורו  שביניהם המעט מן  המעט  זולתי
בעז"ה. זה על  שנרמוז וכמו ורשעה, תאוה תגבורת או  יומם, קשיות על  לב מרירות או הלב, וגובה הגאון כמו
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ע משה אדונינו שבא  עד עליהם . פניו ה"נפלה על ה' עבר כי  דרכיו, שהוא 504והודיע  ְְִולמדֹו

ה', שהודיעו ובארחותיו בדרכיו ונשגבות רבות  וכיוצא חסד, ורב אפים ארך וחנון  רחום 

הראשון בחלק שבארנו וכמו עליהן, לעמוד והחכמים הנביאים  בקשו ג )ושעליהן  .(פרק 

ידי על המים  את שהעכירו  אלא  מבארו, החיים  המים את  ועם עם חכמי  דלו ואילך ומאז

איך  הוא, כן שהדבר ואחר האנושי . ׂשכלם  כפי ישר להם  נדמה שהיה כפי  וגרעון , ְִָתוספת

חקי שעברו החקירה, פי  על ספרים  שחברו סופרים  דברי  על להשען האדם לב ֵֻימהר

[אדם] יתיר שלא שכן  וכל מהם? ובמכוסה במופלא  ׂשכלם יד לשלוח  בושו ולא  ְִָהצניעות,

בדברים ובוז בגאוה להסתכל חפשים לבו מחשבות  לשלח  הצניעות, גבול להסג לעצמו

ממנו, ונפלאים גדולים  שינהג 505שהם  ראוי  אבל במצודתו; דמיונו שיעלה בדברים ולאחוז

הצרופה, אלהיו אמרת על וסמוך בטוח במקומו, שיעמוד לו וטוב ה'. ביראת אלה 506בכל ְִַ

קורא  שהוא  יבין החוקרים דברי  הקורא  וכן במחשכים . אש להבי  בין משענתו על ִֶֶמלכת 

אור  ויאפיל יחשיך ובו עיניו, לנגד בנבואה הנגלה האמת  אור תמיד וישים  הדיוטים , בספרי 

הברור. לאמת טענותיו כשינגדו האנושי  ֵֶֶֶַָהׂשכל

ÂÓÎÂ (Êבהן כשישכיל בין והדעות, האמונות בעניני הצניעות במדת  לנהוג שצריך

ארחותיו  כשיפלס  זו במדה ינהג כן  עליהן; שחקרו זולתו בספרי כשיתבונן  ובין  מדעתו,

מה  או ׂשכלֹו, לו שיגיד מה על להשען שלא יעשה, אשר המעשה ואת לרע  טוב בין ְִלהבין 

שייטיבו  בעבור לא כי  דור. אחר דור החוקרים ידי על שחוברו המדות  בספרי כתוב שימצא 

האדם לשכל מסור אלו דברים  בירור אין  כי האמת . כפי לדבר היטיבו בעיניו דבריהם 

הראשון  בחלק שבארנו כמו ג )ולבינתו, דעתו (פרק  אם  לראות בצניעות , עליהן  ישכיל אבל .

האמת להפיק בכחו אין ואם  בנבואה. לנו הנודע  ה' דבר עם  מסכמת  זולתו אנוש  דעת או

אלהים בחקי הוא וכן  לו. ויגידו לב חכמי  פי  ישאל המפורש , מן  הסתום להוציא  התורה, ֵֻמן 

במאזני היטב הדבר ישקול עד לבו משפטי על להשען  ימהר ולא לכת  צנוע  יהיה ותורותיו,

ע מסכימים אם זולתו חכמים ישאל גם  בו.צדק. ויחזור פניו על טעותו לו יגידו ואולי מו,

" עליו שנאמר עמו ודוד ויי' דבר יח)"ונבון טז, ז (שמואל-א ""ואמרו עמו ל כמותו ויי' שהלכה "

מקום , דורו,507בכל שבסנהדרי  מופלא  היה ולא "אעפ 508גם הצניעות, במדת מלובש היה כ

לבו, משפטי על שאמרו 509נשען וכמו לא . אם עמו מסכמת  אם  לראות זולתו דעת  ושמע

ו504. לד, שמות ע"פ

א)505. פרק העושר, נתיב עולם, (נתיבות מהר "ל כתב זה מעין

ה 506. ל, משלי 

ע"ב 507. צג  סנהדרין עיין 

תחכמוני "508. "ּבׁשבת ע"ב טז קטן  מועד עיין  לזה. מקור  לי  ידוע  ְֶֶלא

התבונן509. לפניך, תורה] [דברי הם  הרי תאמר אל  "רבוני, להקב"ה: דוד לו אמר הבינני. פקודיך "דרך  במדרש:
יד) קיט , תהלים  (מדרש כלום " יודע איני  מבינני, אתה אין  אם לעצמך !" ְִִֵאתה
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על"ז  ד' דף "א)"(ברכות  התהללו אניעל חסיד כי נפשי  ב)"שמרה פו, "(תהלים [אמר] ולא ,

מפיבושת לו: ואומר רבי  במפיבושת נמלך אני  עושה שאני  מה כל אלא וכו' אני ? ַחסיד

בושתי ולא טמאתי ? יפה טהרתי? יפה זכיתי ? יפה דנתי? יפה וחומר "רבי, קל זה והרי  .

לב גבה מדת על בדברינו בזה נדבר ועוד ׂשכלֹו. על להשען ימהר שלא אדם  ו')לכל .(פרק  ְִ

היושר. על הסמוך בפרק נדבר הצניעות, על שדברנו ואחר

רביעי  פרק
ÌÈÙÈÚÒ È�˘ Â·Â

¯˘È ÔÈ· ˙ÂÈÚ·ËÂ ˙ÂÈ„ÂÓÏ· ˙Ú„Ï Ï˜� .¯˘ÂÈ ‡¯˜�‰ Â‰Ó .ÌÈ¯˘ÈÓ‰ ˙·‰‡ ˙„Ó

,¯·„ ÔÂ·� ,ÔÂ·� ¯‡Â˙ .‰ÓÎÁ‰ ÈÎ¯„·Â ˙ÂÈ‰Ï‡· Â˙Â‡ ˙Ú„Ï „‡Ó ‰˘˜Â ,˙ÂÂÚÓÏ

˙·‰‡Ó ¯Ó˙˘È˘Â ÌÈ¯˘ÈÓ ·Â‰‡Ï Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ .‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯Â˘˜ ,¯˘ÈÂ ,·Ï ÌÎÁ

.e�¯eÚz ‡Ï˘ ÂÓˆÚ¿¬¿∆

¯˘ÂÈ‰ הבינה ‡) מעשה עצמו הוא  כי שופטיה, עליהן ששופטים  הנפש  מדרכי עצמו

אהבת על פה מדברים ואנו במישרים. שהתבוננה ידי  על הוא המושג, את מבינה כשהיא 

ללכת ובינתו ׂשכלֹו את  האדם שירגיל האהבה, דרך מארחות ארח  שהוא ְִהמישרים

נקודות , שתי כמו אחריה. דורש שהוא  הנקודה אמתת  להשיג  במישרים, בחקירותיהם

רק  מעוות  הוא ואם סופו. ועד מראשו ישר הקו שילך צריך לחברתה, מאחת קו בהמשך

שימשך  ויותר לעולם. השניה בנקודה יפגע לא ממקומותיו, באחד או בתחלתו הן  מעט ,

כן הנקודה. ממקום  יט כשילך יותר זולתי האדם  ישיגנה לא האמת נקודת השגת לענין הוא  ַ

קו  כשילוז אבל להשיג. שרוצה המושג  נקודת  אל בינתו מנקודת  במישור מחשבתו קו

כוזבת דעה או הקדמה ידי על באמצעיתו, או התבוננות בתחלת  האמת , מן מחשבתו

בחכמות המתבונן והנה לעולם . מבוקשו ישיג  ולא  יותר, האמת  מן תמיד יט  בו, ַשהתערבה

שבארנו וכמו הדעת במופתי שמתבררים  לפי כי  לפניו, נכון דרכו וטבעיות (פרק למודיות

ז) סעיף בדעותראשון המופלאים  בדברים  המתבונן  כן  לא דרך. מני לנטות  לו אפשר אי  ,

אע החכמה, ובדרכי אם"ובאמונות  אמנם בדרך. תועה להיות לו נקל לכת הצנע  שהוא  פ

יוצא  על 510בהתבוננו מחשבותיו קוי  ויוליך שבלבו, ה' יראת נקודת  שהיא  האמת  ֵַמנקודת 

מיושרת היא אם לראות  תחלה ישקלנה בקרבו, שתעלה ומחשבה מחשבה שכל והוא  פיה,

ובינתו  האדם  ׂשכל סוג תחת שהם  בדברים תעלומות  שישיג אפשר אז וחכמתו, יראתו ֵֶכפי

ילך, בדרך במישור ומוליכו יאהב, מישרים  אוהב את  הולך, הישר עם ה' כי להשיגם .

נכחה. פניו ׁשׂשם  הנקודה מקום  מחשבתו קו שישיג  והוא  חפצו, מקום  אל ֶָלהביאו

וקלקול ]510. סטיה של  במובן  כאן "יוצא" מלת [ואין מחשבותיו  של ֹוצא המ נקודת תחילת היא זו  ָכלומר



רביעי  פרק  - שני  241חלק

‰�‰Âלבנות נאמן  ליסוד ישימנה גם בדרכיה, ונוהג חכמה לומד פניו, על ה' שיראת מי

כן ידי  ועל מדבר, דבר להבין  שיחבל בתחבולותיו מישרים  ואוהב השגותיו, בניני עליה

הן בשמעיות הן  שקבל, החכמה ובדרכי ורוממותו. בכבודו ה' ביראת תבונות  להפיק יזכה

הראשון בחלק  שאמרנו וכמו מהן , המתפשטים  הארחות ישר להבין שני בשכליות, (פרק

ו) "סעיף הנקרא  והוא ""נבון, דבר , התבונות ,511."נבון  שהן מדבר דבר כשמוציא  כזה ִָָאיש 

" תאר הונח זה ועל במדותיו. אליהן  ויתדמה השם בדרכי  גדולות "ישר יבין  ותאר ישר "

""לב  כמו שמחה , לב יא)"ולישרי  צז , ז (תהלים  שאמרו וכמו והישר "(בספרי)ל". הטוב "ועשית 

כח) יב, הדין(דברים  משורת  לפנים  זו והישר בעבור 512, שמחה לב לישרי כן ועל .

כחות כי  הגמורה. השמחה שהיא אמת  עניני ומשיגים מישרים  הולכות שמחשבותיהם

א  הקדש  בכתבי נמשלו האמת  המשיגים והׂשכל וכמו הבינה אנוש , לבב המשמח  היין ל ֵֶ

" מספר ראשון  לבית בפתיחתנו נעול שבארנו החמישית)"גן  הכונה קדש(סוף ובשיר נשא.513. ַָָ

" ואמר משלו זה למישריםעל לדודי  הולך הטוב כיין י)"וח ּכ ז, השירים והמליצה (שיר , ְִֵַ

ב  השם  כי ולפי מדברינו. ומתבארת  להשיג "עמוקה במישרים ומוליכו הולך, הישר עם ה

" אמר ארחותיך האמת , יישר והוא דעהו, דרכיך ו)"בכל ג , פירושו (משלי על רמזנו וכבר .

הראשון  ו)בחלק סעיף שני (פרק 

˙ÂÈ‰·Â (·" באחריתו יהיה יזכה שאם לאדם  תעמוד המישרים אהבת  לבב כי "ישר

לנגדו  השם יראת  לשום מחשבות  חושב ולכל תלמיד לכל ראוי  מאד, רמה מעלה שהיא 

אל  במישור שילכו ולהרגילם מחשבותיו יצאו שממנה בנפשו, פנימית כנקודה להיות 

שיקול  כפי  יהיו מחשבותיו שכל עד להשיגה, יהיו מעיניו כל כי  לו. שחוצה האמת ָנקודת 

להחזיק  עצמו, אהבת  יתעהו ולא  נפשו. שקבלה החכמה דרכי וכפי הברורה, הדעת 

אם לב שים מבלי  מהן, ׂשכלֹו שיוליד בהמצאות ולא  רוחו, על העולים  ורעיונות ְִבמחשבות 

ורעות . דלות  או הנה וטובות  האדם514בריאות שיחבר מחשבות קבוצות  ידי  על שלפעמים  ֵָ

וזולתו  ושנון, חד ענין מהן בינתו 515יוליד חדוד על יתהלל כמוהו, מישרים אהבת  חדל

בחלק  עליה ושנדבר עצמו, את  האדם  שאוהב האהבה כי השקר. צפון  ובסתרו ׂשכלֹו, ְִועוצם

רבינו511. הערת

טבע  בעצמו והטביע הראשון, ֹו מטבע  לבו שטהר  כזה איש כי  ט), סעיף ששי (פרק  הראשון  בחלק כתבנו ְִִכבר
שזוכה  זה במקום  עליו דוברים שאנו האיש והוא לב". "חכם  הקדש בכתבי  נקרא ודעת, בחכמה לחפוץ שני
והולך בשכלו ׁשמעות מי ולכן כא). טז, (משלי נבון" יקרא לב "לחכם  שלמה אמר זה על  "נבון". ְֲֵֶלהיות
הענינים שמסכל  בעבור יקרא "סכל" אלא "נבון", בתאר יתואר  לא וחדים, שנונים  שהמצאותיו  אע"פ ִֵָבמעקשים
וסכל  (גשיקט) מלועז שהוא ואמרנו ז), סעיף  ראשון (פרק  שבארנוהו  "ׂשכל" לעומת וזה המעותים . ְְֲִֵֶַבתנועותיו 

והבן . כב), ד, (ירמיה נבונים " ולא הם  סכלים  "בנים אמר זה ועל  (אונגעשיקט ). מלועז

יח 512. ו, דבריו על  רמב"ן  יג ; ס"ק  קעה סי ' חו"מ שו "ע  על  סמ"ע ה"ז; פי "א ומציאה אבידה הל' רמב"ם ,

ג )513. פרק סוף  ידים, (משנה, קדשים" "קדש הנקרא השירים  שיר

יח-יט514. מא, בראשית ע"פ מליצות

אחר 515. אדם 



המדות ספר 242

בעז  סכלותו "הרביעי על לאדם. פנימי  אורב הוא  ממנה, עזה המישרים אהבת אין אם  ה,

הם או מישרים, הלכו מחשבותיו אם  להבחין המאזנים, אל מהביט ּתע ּור לבו ועין  ְֵַתכסה,

דרכו, כפי  ענין -מה וימצא דבר על בהשכילו ובכן נפשו. ילידי שהן לו די  כי  יחד, גם  הבל

לבקש ישים מאוייו כל עצמו באהבת  כשדבק ממנו, טוב אחר דרך על עליו השכיל וזולתו

תפארת ומשפיל שוא מנחיל זה וכל עצמו. בדעת  ולהחזיק חבירו דברי על להשיב דברים 

מגמתו  וכל שחושב, מחשבותיו בכל פניו על ה' יראת  הולך, ישר איש כל והכלל, הנפש .

דרך  אל המוליכים חפץ, ובדברי אמת  בדברי  נפשו את  יעטר למען  בוריו, על דבר להבין 

מישור  בארח  בלכתו האדם  שיקנה דבר-בינה כל כי  אלהיו. אל האדם  את והמקרבים  ְַהחיים 

שבארנו וכמו ה', חפץ וזאת  לנפשו, שלמות ד)יוסיף סעיף ב' דורש(פרק  אינו כזה איש  .

באה  אם  להשגה , השגה בין יבדיל לא ולכן  חכמתו, בחוץ להשמיע  עצמו לכבוד תבונות

אם יביט  רק ופשוטה. קצרה בדרך עליה עמד אם או לשומעיה, ּתּפלא  ושנון, חד בדרך ִֵָלו

חוב  יראה מדתו שזאת ולפי במישרים . לעצמו.516הלך תבונותיו 517גם  לשקול בידו כח ויש 

החכמה  ודרכי הדעת  שיקול כפי  הם  בהן שהשתמש  וההצעות ההקדמות  אם ורואה

ישיבו  דבריו שומעי  אם וכן בדרכו. ונכשל ללכת נחפז אם או ה', כבוד להרבות ההולכים 

שחבריו  ונכסף ידו, תחת מכשלה יש  פן  תמיד מפחד כי  דבריהם, לשמוע ישמח ְֵַעליו

המשיבים , דברי יׁשרּו כי ישמע  ואם  היושר. על לאהבה 518יעמידוהו ויוסיף להם  יודה ְָ

בהם  נקנית שהתורה בדברים שנינו זה על ו)אותם . את"(אבות , אוהב התוכחות, את  אוהב

ואם"המישרים זו. למדה הגיע אם לראות  עצמו, לבין  בינו זה על לשפוט  אדם  לכל וראוי .ְִָ

נטוי , כקיר בעיניו ׂשכלֹו יהיה אליה, הגיע  שלא  והשגותיו,519יראה המצאותיו על ישען ולא ְִ

בו  אמון  אשר האיש הוא  הזאת , היקרה המדה לנפשו שקנה ומי  ּתע ּורנ ּו. עצמו אהבת  ְְֶַכי

" אמוניםויקרא שנגיד "איש  וכמו בזו, זו משולבות האמונה ומדת היושר אהבת  מדת  כי  , ְִֵָ

האמונה. מדת  על נדבר שבו הסמוך, בפרק

חמישי  פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·˘ Â·Â

˙ÏÂÚÙ ‰Ó .‰�ÂÓ‡‰ ˙Â„ÂÒÈ ÏÎN‰ È¯ÂÈˆ .‰�ÂÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈ· Ï„·‰ .‰�ÂÓ‡‰ ‡È‰ ‰Ó≈∆

ÌÈ··ÒÓ ÌÈ·ÂË‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙·‰‡Â '‰ ˙‡¯È .˙ÂÎÂÙ‰˙ Ô‰ ‰Ó .˘Ù�· ‰�ÂÓ‡‰ ÁÎ

חסרון516. בו  שיש יכיר הביקורת ע"י

טעות 517. לעצמו  מייחס האדם  שאין  כלומר  ע"א קיט  שבת ע "פ מליצה

לדבריואלו518. שהתנגדו

סכנה 519. מקום כלומר  ע "ב, כ  תענית
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Èˆ ¯ÈÈˆÈ˘ ÏÎNÏÔ‰Â ,¯Â„Â ¯Â„ È¯˜ÂÁ È¯ÈÁ· Ô‰ÈÏÚ Â„Â‰˘ ˙ÂÈ˙Ó‡‰ Ô‰ ;‰�ÂÓ‡ È¯Â ≈∆

ÔÓ ‰ÊÈÏ�‰Â .Ô‰· ‰�Ó‡‰‰ ˙·Ò ˙Â·ÂË‰ ˙Â„Ó‰ .ÌÏÂÎ Ô‰ÈÏÚ Â„Â‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙Ó‡‰

ÏÚ ÔÈÓ‡Ó‰ ÔÂ¯˙È .‰˙Â‡ ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰Â ‰�ÂÓ‡ ÈÎ¯„ ˙ˆ˜ .‰�ÂÓ‡‰ ˙ÚÈ�Ó ˙·Ò ·ÂË‰

.ÔÂÈ‚‰‰ È˙ÙÂÓ ÈÎ¯„ ÈÙÎ Ú„ÂÈ‰ Â‡ ÔÈÓ‡Ó‰ ÏÚ .‰�ÂÓ‡‰ ÈÎ¯„ ÈÙ

‰�ÂÓ‡‰ ולבינתו,‡) האדם לׂשכל היא תפארת  עטרת  האדם, בנפש היא  יקרה ֵֶמדה

יעצרו  ידה אוצרות520על ולבוז לשלול בחדריה , לבוא  זרים  יניחו ולא וטובה, הנפש  אושר

בני אחים  ואמונה אמת  הזה. העמוק הענין  לך אפרש  ואני בהן . הגנוזים והשלום  החיים 

" שניהן שרש כי  הם, אחד אמתיות521."אמןאב [א] או מינים . משני הן  אמת עניני וכל

עליהן  שדברנו הידיעות שהן במציאות, הפוכיהן  לחשוב שאין  ד')קיימות  סעיף ראשון, ,(פרק

לנו  הידועים  הדברים  שאר להם  וקרובים הדעת, בכח  אדם  בני  בכל אחד דרך על הקבועות 

שיש לדעת כמו בנפש , החושים שהובילו הדברים מציאות  כמו הפנימיות , ההרגשות  ידי  על

שהובילו  הדברים  מציאות לדעת וכן  בזה. וכיוצא אדום , שיש ירוק שיש ירח, שיש שמש,

יפול  בהן  וכיוצא  אלו ועל וכיוצא, רצון שיש כעס, שיש  שנאה, שיש  כמו הנפש , עיני  בה

" ""אמתלשון  לשון  עליהן  יאמר ולא  ""אמונה , אבל [ב] מןאמונה . השני המין  על נופל "

אדם , כל מדעת מוכרחת אמתתן  שאין  אלא  כראשונים, בעצמותן אמת שהן  האמתיות,

שהוא  לכל המנוסה טוב איש זה, על והמשל הפוכיהן. ולקיים  לחלוק למתעקש מקום ויש 

ותומתו  רואה, אין בסתר כמשפט, שלא  רב הון  לקנות בידו היה פעמים וכמה בצע, שונא 

רבות ממנו ראינו וכאלה ּבעולתה. מהתעשר צער בחיי  בחר כי לעשותו, הניחתו ְְַָָלא 

ׂשיבֹו. עד מעלה 522מנעוריו מי  מסכנותו. לחם  שארית  בעירו הגר עני מבית נגנב כי וקרה ֵָ

איש בפי תהפוכות כי  אפשר זאת ובכל הגנב? יהיה שאמרנו חיל איש הצדיק כי  לבו על

" לאמר ופתלתול אישעקש קרב יודע  ומי הגנב, שאינו להחליט יש  בירור ומה יודע? מי 

עמוק? והנה 523"ולב כאלה. להאמין הדבר קרוב איך וראיות טענות  כמה זה על וירבה

נאמר  לא  כפים , לנקי והמחזיקו זה, מעון הוא נקי  באמת  כי אמת, הזה האיש  ּכּפי  ֵַנקיון

" ""אמתשדובר דובר אלא דרך "אמונה , כפי טוב שהוא  האדם שיעשה טוב מעשה כל וכן .

אמונה. שעושה נאמר הוא , טוב כי  מעשהו על ולומר ההפך לעשות לו שאפשר אלא האמת,

ÏÏÎ·Â יריבו והעקשים במציאות, דרכים  שני  מהן דבר בכל שיש החכמה דרכי  כל זה

הנתלים ודעות באמונות  וכן  ההפך. ויקיימו האמת בדרכי ספקות להטיל בחכמים 

משאירים שאינן  הלמודיות  כמופתי מכריעים, מופתים  אמתתם על שאין  בהיות  באלהיות,

(אוצר )520. "יאצרו " לשון שהוא או יז) ט , (שמואל-א שלטון לשון 

"אמן "521. ערך  תחת "אמת" מופיעה מנדלקורן של בקונקורדנציה

וזקנה 522. שיבה

ז 523. סד, תהלים ע "פ
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המעטאפיזיקע מופתי אבל רוח, רעיון והרהור טענה לׂשכל 524אחריהם  חזקים ֵֶהיותר

רוח  ולרועי לעקשים פתוחות דלתותיהן  שבארנו 525הישר, וכמו ולבטלם , בחדריהן  לבוא 

ד) סעיף שלישי אחור (פרק  נסוג ואינו האמת , דרכי  בהן וכיוצא  באלה היודע האיש לכן .

נאמר  האלו, הדרכים כפי מעשיו ועושה בו, המצוייר האמת  מדרך לנטות דבר, משום

באמונה "ש ""נוהג ויקרא אמונה , ""איש  וברבים  אמונה , ""אנשי  יקרא וכן אמונה , ,"שומר ְִִֵֵָָ

" אמוניםוברבים  עוד"שומרי  שיתבאר וכמו ב), שהן(סעיף האמתיות לחזק כי  מזה ותלמד .

הלב  דרכי  על והבינה הׂשכל שהן הנפש  שופטי  שימשלו תחלה צריך בנפש, הזה השני ֵֶממין 

רבות אמתיות  ישיגו מישרים ובלכתם  וחכמה. ה' יראת  פי על מישרים ילכו אז כי ויצרֹו,

ויזהירו  האדם, כח כפי זה הנפש526ממין  לבעל יאמנו כי לעולם, ככוכבים  בנפש השגותיהן 

דרכי כשיגברו כן שאין מה ובמעשיו . במחשבותיו מאחריהן  יסור לא  מאד, חזקה אמונה

חפצם , למלאות  לעבדים להם להיות  אחריהן  והבינה הׂשכל את  ויסיעו בלב, מאד ֵֶהיצר

הראשון בחלק שבארנו ו)וכמו סעיף רביעי הבלים(פרק  לצייר ודעות  באמונות  אותם  יעבידו

עד  זה, ממין שהן האמתיות  כל לעקש  ופתלתולים , עקשות של טענות  ולהרבות  ודמיונות ,

בראשיתה  קשורה האמונה כי מזה יוצא  אמתתן. אל עוד מהביט  הנפש  עיני  את שיחשיכו

במישרי ותכליתה היראה, שבארנו עם  כמו הלב יצר דרכי  על הגוברת  היא  היראה כי ם.

ג ) סעיף שני האלה (פרק האמתיות  ציורי וכפי  מכונן . על האמתיות  משיגים והמישרים  ,

" האדם  יהיה בנפשו, והבינה הׂשכל אמונה שהולידו "בעל או אמונים" אמרנו "איש  זה ועל . ֵֶ

ד)למעלה פרק  האמונה (סוף היא  זאת בזו. זו משולבות מדות  הם  והאמונה, היושר אהבת  כי 

" של בלשונות  הקדש בספרי הנקראת ו אמןהגמורה פועל "אמונה "" האמונה כח אין אבל .

שכלי ציור בלי שמאמין מי  כי האדם. בׂשכל כן הדבר שהצטייר מבלי  לבד, החפץ פי ֵֶעל

לפנינו. שנגיד וכמו בו, אמון  אין  כלל

„ÂÓÚ שפתים·) דבר אינו להאמין, שלא  או דבר להאמין  כי  נתלה 527והתבונן, או

ויגזרו  עליו כשיאיימו פלוני , למקום  לילך שרוצה מי  כי  המעשה. כמו לבד האדם  ברצון 

כן ואין  שם. ללכת עליו שיצוו למקום  ולילך חפצו לבטל יוכל ההוא , למקום  ילך שלא

" יאמר עליו וכשיאיימו זה, דבר הוא  שכך מאמין אני האומר כי האמונות, אאמיןבעניני  לא 

להאמין תצווני  כאשר אאמין  מעתה כי  הוא , שכך שכך "עוד אמש האמין  לא כן הנוהג כי  .

מצוייר  שהיה האמת  להחליף לאדם  אפשר אי כי  להפך. שהוא  היום  מאמין  ואינו הוא ,

האמונה  כי הראשון . ציורו טעות לו נודע  לא אם ממנו, ההפוך בציור ידוע, דרך על בדעתו

ועוד)524. הנפש  מהות העולם, בריאת סדר (אלוהות, לטבע שמעבר בדברים העוסק  הפילוסופי המדע 

כב 525. כב, ירמיה

ג526. יב, דניאל  ע "פ מליצה אור. יאירו

נ527. פרק ח"א נבוכים  מורה רמב"ם,
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ע שיציירהו לא בלב, אמתתו ציור היא  ע"בדבר או הלמודיות , כמופתי  חותך מופת  י"י 

ע לו הוברר שאם  החוש. ה "בירור מגדר יצא מאלה, אחת  ה אמונה "י לגדר זה "אמת"" כי  ,

כך  הדבר כי לו שנאמין היא האמונה אבל מדעתו. עליה מוכרח  שבעליה גמורה, ידיעה

ע היא."הוא, והבינה הׂשכל מעשה האמונה והרי  כן , שהוא  לו המראים הישר הׂשכל ציורי ֵֵֶֶי 

ÌÏÂ‡Â בעבור יחליפנה ולא  אמונתה לשמור פעולתה זאת בנו, הנטוע האמונה כח

ע בלבו האמת  ציור שהתחזק אחר כי  עליו. החולקים ותשובות ׂשכלֹו"טענות  ציורי  ְִי

עוד שנאמר וכמו מישרים , ג )שהלכו אעפ (סעיף טענותיהם. בעבור יעזבנה שתקצר "לא י 

יד  לו, שיודו עד אותם  להכריע  ׂשכלֹו כןיד והעושה באמונתו. ויחזיק מלבו טענותיהם חה ְִ

והוא  דבר. בשום  ולא במחיר לא בלבו, הׂשכל שהפקיד האמונות  יעזוב לא  כי  הנאמן, ֵֶהוא 

לועז בלשון שיאמר בלייבן)הענין טרייא ווארהייט גדולת528(דער על ואות גדולה מעלה והיא 

שתראה וכמו והמדות, הדרכים  ביושר ההיא ג )הנפש בידו (סעיף שהפקידו לגזבר דומה וזה .

המלאכה  עושי  על שנאמר וכענין  באמונתו, ישקר שלא  בו ובוטחים  באמונה וזהב כסף

עושים" הם באמונה כי וגו' האנשים  את יחשבו טז)"ולא יב, אם(מלכים -ב זה גזבר והרי  .

יתעקש אם באמונתו לשקר יוכל אדם כל וככה נאמן. איש  שהוא אלא לשקר, יוכל רוצה

למעלה  אמרנו זה ועל כן. יעשה ולא נאמן  שהוא  אלא  אורו, שיחשיך עד ׂשכלֹו ציורי  ְִנגד

א') יעצרו (סעיף האמונה ידי זרים529שעל יניחו ולא  וטּובּה, הנפש אושר והבינה ֵֶָהׂשכל

דבר  אמונת  שבהיות מדעתך ותבין בה. הגנוזים  והשלום החיים  אוצרות  ולבוז לשלול לבוא 

שחוברו  הציורים  מרבית וכפי הציור, חוזק שכפי שבנפש , שכלי ציור על בנויה הדברים מן 

רפה  הציור אם אבל בלב. ממשלתה וגודל האמונה חוזק הוא  כן  הדבר, לאמת  יחדו ְֵַבה

וכן להפך, שעה לפי  יאמין כנגדו המדומות הטענות  מן  אחת שכעלות  עד בלב, התחזק ולא 

" זו אין שעה, לפי בו המושלים ציוריו הבדלי כפי במחשבותיו אלא אמונה מתהפך "

"תהפוכות" הטהורה המליצה באה זה על בלב. מחשבות לא " בנים המה תהפוכות  דור כי

בם כ)"אמון  לב, החזקים(דברים הׂשכל כשציורי היא  הגמורה האמונה מדברינו. ֵֶומתבאר

לחוזק  דבר בשום  יעזבנה בל ובמעשה, במחשבה לבו אמונת תמיד ששומר עד בקרבו גברו

" אמר הזאת  הנפלאה המעלה על בלב. שומר אמתתה צדיק גוי ויבוא שערים פתחו

ב)"אמונים כו, אות(ישעיה דבר, בשום יטשם ולא יעזבם שלא עד בלב אמונים  שמירת כי 

לפנינו. שנגיד וכמו לבבה, ויושר ההיא  הנפש  צדקת על [היא ]

‡Ï ולא ‚) לו חוצה שהן הדברים  מציאות אופן  לו המראים  ׂשכלֹו ציורי ששומר מי  ְִכל

נקרא  מפני -כל מדעותיו אמונים"ישוב וכזב "איש  הבל רוח , רעיונות  [הם] ציוריו אם  כי  .

האמת 528. אל  נאמן

"אוצר"529. לשון  או הׂשכל, ישליט  כלומר  יז) ט , (שמואל-א שלטון  ֵֶלשון 
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" יקרא  אמוניםאיך ולא "איש ׂשכלֹו ציורי ששומר האחד, שנים. כולל התואר שהנחת ?ְִ

לצייר  מישרים הולך שׂשכלֹו והוא אמת, ציורי  ציוריו שיהיו והשני, דבר. בשום  ְִימירם 

בגדר  שאינן ועקשות הבל ציורי  כן  לא עליו. שהן המציאות  כפי  לו חוצה שהן בדברים 

ולא אמונה " האמת , מציורי  יחת  ולא והבליו, כזביו וכששומר והכחש , הכזב בגדר אלא "

" יתואר אמונה, דוברי מפני  זדוןישוב ""איש כזב , ""איש  לב , כאלו,עקש  בתוארים וכיוצא "

בעז  ושיתבארו למיניהם , האלה אנשים על ""הנופלים  בספרי  הלשוןה ומקצת"יסודות .

בעז  זה מספר הרביעי  בחלק יתבאר ויוצא "מהן הכזב. ועל השוא  ועל השקר על כשנדבר ה

" שם  כי "אמונה מזה ותאר אמונים" יסמכו איש  ולא מאד, יקרים וכיוצא  אל 530" אם  כי

וכל  שבו. האמונה בכח נפשו באוצרות  ׂשכלֹו ציורי  ושומר במישרים , המשכיל ְִהצדיק

שאנו  אמת  ציורי ואולם מדתן. פי  על הן שעושה, מעשיו וכל היום, כל לבו מחשבות 

ע מוכרעים  שאינן  עליהן, שבארנו"דוברים  וכמו הלמודיות, כמופתי  מופתים ב)י ,(סעיף

ללכת ובינתו ׂשכלֹו יניח אם אחד, גם  יחלוק לא  עליהן  גם  האדם , לדעת מתקבלים  ְִאלא

דבק  שהוא  החמרים  ציורי יד בחוזק עקלקלות יוליכום  ולא להן , טבעיים  שהן  בארחות

הראשון  בחלק בארנוהו זה וענין מנעוריו. ו)בהן סעיף רביעי .(פרק 

Ì‡Â ותגיד מנעורינו, בכולנו שהן החומר דרכי מעולם בו התעוררו שלא בן-אדם  תדמה

תורת בספר כתובים  שמצאנום  הדרך כפי ודעות  באמונות  הכלולים כולם האמתיות לו

בעבור  להן , דעתו תכסוף אחריו, שקמו והנביאים  משה ביד ה' פי  על לנו והנודעים אלהינו,

משמחים המישרים  כי בעבור בהן , לבו ישמח  גם בו. הנטועה הדעת עם  מישרים  שהולכים

" ּוכאמרֹו לב לב, משמח ישרים יי' ט)"פקודי יט, למעלה(תהלים ובארנוהו סעיף , רביעי (פרק 

וה א') בחיריו פקודים". ידי  על אדם  לבני  השם שהודיע ובדעות באמונות האמתיות  הם "

וע וׂשכלֹו"הנביאים ובינתו האדם  בדעת  ושקולים ונטועים  פקודים שהם  בעבור תורתו, ְִי 

החומר  דרכי  כי מציאותו, שדמינו כזה חדל-אדם כי בעבור אבל מישרים . ֲַכשהולכים

שהולכים המישור מן  ובינתו ׂשכלֹו יסיעו מאד בהם  הדבק הנה מנעורינו, בכולנו ְִמתעוררים

והזדון , העקשות  ויאמצו יחזקו ואז ידעו. בל בנתיבות מעקשים  ויוליכום בטבעיהם, עליו

העולם חכמי רוב בם  ויאמינו עליהם שמסכימים  האמתיות גם מראות הלב עין  יחשך עד

הממאנים , כת  שגם האמתיות  אותן שכן  וכל האדם . בני  יחלקו 531ורוב אלו] [עקשים 

תלוי שהכל מזה יוצא וכיוצא . השמים מן  ותורה והנבואה המופתים מעשה כמו עליהן,

ואהבת הצדק באהבת  שמרגיש עד יצרו, מעזות לבו טהר ידיהן  על אם  וחכמה ה' ביראת

ואז  בטבעיהן. מישרים ללכת חפשים  ׂשרים ובינתו ׂשכלֹו הרי האמת , ואהבת  ְִִָהענוה

גאה  שאוהב להפך ואם האלה. השרים  בה שיובילו האמתיות  ציורי  שומרת  חזקה, אמונתו

הזאת 530. הסגולה בעל  שהוא איש  אלא בכך מכנים  לא

צ "ל:531. ושמא תרי "א. במהד' גם  נמצא זה ושיבוש רבינו . מכתב-יד בהעתקה שיבוש כאן יש  ולכאורה צ "ע.
עליהם " יחלקו אלו  עקשים בהם , אוחזים הממאנים כת שגם האמתות שכן  "כל
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וילמדום נכריה, צרה בור  יורדי  כעבדים והבינה הׂשכל הרי וכזב, שקר רׁשע אוהב ֵֶֶַוגאון,

המדרש והנה ועקשות. ׂשכל 532זדון איך ולהראות  זה בענין  להרחיב כי  ידים , רחב ֵֶהזה

בני ושכל בטבעיהן; מישרים  הולכים  הרעות , התכונות בפח  נלכדים אינן אם האדם  ובינת

יחד  איש  ובני  צריך 533אדם ה', בתורת  לנו שנגלו האמתיות על כולם יודו מישרים, בלכתם

המוסרים , בעבור שחובר זה בספר עסקינו זה ואין  מכונו, על הדבר להוכיח  רבים  לספרים

זה. במקום זה מענין מעט  גם נזכיר זאת ובכל והדעות, האמונות  הוכח  בעבור לא 

ÌÈ˘ האחת„) המחלקה מחלקות . לשתי  וחלקם בכללן , והדעות האמונות  עיניך ְַָנגד

ומדות מוסר בעלי  שהיו בחקירותיהם , הדורות  פילוסופי רוב עליהן  שהודו אותן תהיה

המציאות , מחויב שהוא ה', מציאות כמו ועם , עם  כל חוקרי  והן  עמנו בני חוקרי הן טובות ,

בגוף, כח  ולא גוף אינו רעיון , והרהור מחשבה כל על נעלה מלבדו, עוד ואין אחד ָשהוא

השלמות . בתכלית שלם מאין, הכל שברא  תכלית, בעל בלתי ׁשּכֹוח ֹו דמיון , ובלי  תמונה ֶבלי

נוהג  יצוריו, על משגיח ה' הגוף. מות אחרי  תשאר ונשמתו אלהים , בצלם  נברא שהאדם

אע בפרטיהן . וכיוצא  רעה, מעושי ונפרע לטובים מטיב ובמשפט , בצדק פ "עולמו

מקום534ןשמופתיה  ולנפתלים לעקשים  ומשאירים  הלמודיות, כמופתי  מכריחים  אינן

בטוהר  בנפשותיהם , אמתתם שמרגישים  טובות, מדות לבעלי הם חזקים כנגדן; ַלהתוכח

ואיש מקרה, [הוא ] ומלואה שתבל דעתו תסבול לא צדק האוהב כי ישר. ההולך ֵֶהׂשכל

להם . אדון אין  יעשה, בעיניו מספר,535הישר אין  בפרטים  ּומכֹונן  בנוי  עולם ְָובראותו

יש כי לו ויגידו בהן , המתבונן לב המתמהת  נפלאה בתכונה זה, עם זה מתאימים  וכולם

אלה  כל הכין  הוא  חקר. אין עד המעשים  מכל נבדל מחשבה, כל על נעלה ממעל, ֵָאל

ובתבונתו, הישר 536בחכמתו הׂשכל בעיני  והפכפך זר כי  זו. בהודעה דעתו ותנוח  לבו ֵֶישמח

בשמים המעשים ומגודל מופלא. אּמן  כוונת ובלי חושב, חכמת  בלי נהיו אלו שכל ָָלהאמין ,

כי ישכיל שלמותו, דבר לכל ובתתו עׂשם. אשר האדון  עליהן  ונפלא רם איך יבין ָָובארץ,

וכשישים537הוא  תכלית. בעל בלתי וש ּכֹוח ֹו חקר, אין  עד כולם  השלמיות בתכלית שלם 

ולחון להיטיב מדותיו וטוהר למעלה, העולה האדם ׂשכל הדר בעצמו ומתבונן האדם על ֵֶעין

גם וקרוביו בניו בטובת חפץ הוא כי וכראותו אלהים . בדמות נשמתו כי ישכיל וכיוצא ,

שלמות הוא  הזה והדרך וכיוצא, עשוק להציל עליהן ולהשגיח  אדם כל עם להיטיב חפץ

וחפץ  יצוריו על משגיח  בנפשו, הזה הכח שנטע  העליון השלם  כי שיאמין שכן  כל בעיניו;

הזה 532. הלימוד נרדף : שם

ג533. מט, תהלים

הוכחותיהם534.

ל"ט)535. רבה (בראשית מנהיג?" בלא הזה שעולם "תאמר  אבינו אברהם  כדברי

ה"ב 536. פ"ב התורה יסודי הל ' רמב"ם,

הקב"ה 537.
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ועינו  והמשפט , הצדק אהבת בעצמו מרגיש  ואם וכיוצא. ממנו חזק מיד עני ומציל בטובתן,

העליון , המלך על כזאת  שיאמין  שכן כל ורׁשע , זדון  עושי  ולשפוט  טוב, עושה על ֶַלטובה

הׂשּכלֹות וכיוצא  הצדיקים , משפטיו כדרכי  ומעניש  משכיר ובמשפט, בצדק עולמו ְַָשנוהג 

משכיל  שהוא  עוד כל ממנו, אחד כל בנפש הנטוע הׂשכל מדרכי  הנמשכות  ופשוטות  ֵֶישרות

הרע . לבו יצר את  לשרת נלכד טרם  שהוא  טבעו, כפי

Â¯·‚˙È˘ÎÂ דעתו עם כולם  המשולבות זכרנו, שלא בהן כיוצא ורבים  אלו ציורים  בו

שזכרנו  אותן  כמו שבנפשו, הטובות המדות  אהבת  ועם  טבעו, על השוקד ׂשכלֹו ועם  ְִהנקיה,

העולה  פנימי הרג ׁש ידי  על בקרבו ומכרעת חזקה אמונתו הרי  זכרנו, שלא  בהן  כיוצא ְֵֶורבות

שיתבאר כמו ההגיוני, המופת דרך ח)על ע(סעיף אם  שכן  וכל ל ". זכה אלה ציורים דעת"י

עליה"אלהים שדברנו ד), סעיף ראשון אם(פרק יהיה ולהיפך הימנה. למעלה הכרע  שאין  ,

בלי כחפצה תועבות  לעשות וזדון , רׁשע  אוהבת  כאשר בנפש , הצדק שנאת  ֶַהתחזקה

משגיח. ובלי  שופט  בלי הפקר, של בעולם תחפוץ אז מזה, עונש שימשך פחד ּומאין ֵֵמעצור.

ואע אחריו. והבינה הׂשכל יסיע הזה העז לפניו "והחפץ ּומכֹונן  משוכלל עולם  שרואה פ ְְֵֵֶֶַָ

ואם האפיקורסים. כת  שהמציאו אלו וכדרך פתלתולים , של בטענות עושהו יכחיש 

מאד  נאמנו מהם  שרבים ההגיונים המופתים דרכי  וכן  מנגדו עומדות הישר הׂשכל ֵֶמחשבות 

רק  מרגיש  שאינו הלב יצר בעבור יורשם, לראות  לבו עין  חשך מישרים, ההולכים  בעיני 

" האלוהי  המשורר אמר זה על הרׁשע . והתעיבו אהבת השחיתו אלהים, אין בלבו נבל אמר ֶַ

טוב  עשה אין  ב)"עול נג, "(תהלים יחשוב הוא  קלון  מעשה האוהב הנבל כי אלהים. ,"אין 

יאמר  אבל מכונו, על היוצר יניח [הנבל] או מטוב. חדל ולהיות עלילה והתעב הׁשחת ְֵֶלמען

ה' כבוד ואין  והבל, צחוק מעשה שהם בו, אשר האדם ועל הזה התחתון המציאות על

הלב  וגובה והגאון הגאה על נשען  זה [אדם] מעשיהן. על לשפוט  או עליהן  להשגיח

ע שוא  ענות למען  אחריהן , הׂשכל את המסיעים בו, ""המושלים  לאמר: דרכם  נאמיןפ איך ֵֶ

המציאות השמים  ושמי  השמים  את  עשה הנטויה בזרועו ואשר בכבודו, הנשגב השם  כי

כזאת ? שפלה ארץ אל יביט  ההוא ולמעשיו, לכחו חקר אין האדם , דעת  המבהיל הכללי

מעשיו? אל יתבונן או והנאלח? הנתעב ילוד-אשה אדם כאלה,ואל סרה בדברי  וכיוצא  "

כעפר  בעיניהם והם  אומללים, עניים הממאסים  וגאותו, גאונו דרכי  עם המשתוים

הוא 538לדוש . ואם בה, ומלובש הזאת הטהורה המדה בטיב המבין  הענוה, מדת  בעל כי

הוקם -על  בעיניו.539מלך דמם וייקר ואביון , דל על ויחוס  מאחיו, לבבו ירום הנה 540לא

גדול  היא זאת  כי  במישרים, ׂשכלֹו ישכיל הטובה מדתו פי אלהיעל שבהיותו וכבודו, האל ת ְִֵ

ז 538. יג , מלכים-ב

א 539. כג , שמואל -ב

יד 540. עב, תהלים
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ויצילהו  ריבו ויריב עמו ייטיב ונחשל, קטן היותר על גם ישגיח  מאוד, נורא עליון עולם 

" ּוכאמרֹו ממנו. חזק אשכוןמיד וקדוש  מרום  שמו, וקדוש  עד שוכן ונשא רם  אמר כה כי

נדכאים לב ולהחיות שפלים  רוח  להחיות רוח, ושפל דכא טו)"ואת  נז, המעט (ישעיה  ומן  .

עם קשור הׂשכל ושיושר הישר, הׂשכל ביד היא האמונה כי לדעת הכל, על תקיש  ֵֵֶֶשדברנו

את ולשנוא הצדק את  לאהוב מנעוריהם בנינו שנרגיל ויותר שבלב. הטובות התכונות

האדם , בני  כלל על ולחמול לחון  להיטיב הענוה, ולאהוב וגאון, בגאה למאוס  ֶַהרׁשע ,

האדם את  ולכונן במישרים, להשכיל הׂשכל את נעזור כן  כאלה, טובות בתכונות  ֵֶוכיוצא 

הלב  איש  וכל אמונים. איש הזה,541להיות  הנפלא במחקר לדבר יש מאד הרבה כי יבין

לעניני הצריכין  דברים בראשי אם כי  בחקירות, פה עסקנו שאין אלא הוא , טהור כולו

להודיעם . מכונים  שאנו ְְִַָהמּוסרים

ÔÈÓ‰Â הקדמונים‰) הפילוסופים  מן שרבים  אותם  הן והדעות, האמונות  מן השני

ב  השם  כי להאמין כמו ישראל. באמונת  נכללים והם עליהן, הודו לא כמו "והאחרונים  ה,

בארץ, מועדו כן  סביביו, כל על ונורא  כסאו הכין  שיצר 542שבשמים אדם בני  בין ָושוכן 

היתה  אדם, בני וכשנתקלקלו אלהים. בגן  הבריאה בתחלת היה ושכן ובדמותו. בצלמו

הנזכרים וחבריהם  ונח  מתושלח  חנוך שת כמו מהם , ביחידים  הזאת הגדּולה ְָשארית 

הנשגבות האלהיות , המתנות וליתר הקדש ולרוח לנבואה שזכו נזכרו, שלא  וקצת בתורה

להפליא  החכמה 543עד דרכי  השם  שהודיע ולהאמין לכל. הידועים הטובות-הזמניות  מן 

הראשון  בחלק שבארנו וכמו יחדל, וממה יעשה מה בנבואה ג )לאדם  סעיף שלישי .(פרק 

על  ברית עמו וכרת  האלה, הגדולות  לנחול וזרעו באברהם  בחר יותר, אדם  בני וכשקלקלו

" את  ודבר סיני, הר על נגלה כן ושאחרי הדבריםזה. ישראל,עשרת כל עם בפנים פנים "

ושבע שבכתב והמצוות התורה להם ע"ונתן ע"פ רבינו משה ב "י ושהשם  עושה "ה. ה

רשעים , להעניש פעם שעה, לפי  הנהוגה היצירה מתכונת ומשנה בארץ, ומופתים ַאותות

ע דעת  תבל וללמד לצדיקים; להיטיב כאלה "ופעם  אמונות  בפרטי  וכיוצא אלה. נפלאותיו י 

כרובי על ורוכב הלב, יצר מתכונת  חפשי כשהוא  הׂשכל מדרך לב ישרי  בהם  ֵֶשיאמינו

שבנפשו. הטהורות  המדות

Ï˜�Â ולהיטיב ולחמול לחון שממדתה הענוה, במדת שהמלובש מדברינו זאת  להבין 

דל  לפני ש ֹוע לפניה נ ּכר לא הכל, ברום544עם שוה בעלה לב הוא 545כי  אחיו, כל לב עם ִַַ

י541. לד, איוב ע"פ מליצה

ח 542. עד, תהלים  ע"פ מליצה

הזמניות 543. הטובות מן  יותר הנפלאים 

יט544. לד, איוב

אחיו545. שאר  פני  על  מתנשא אינו  כלומר כ ), יז, (דברים לבבו " רום "לבלתי ע"פ מליצה
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מן מוצא לכסף יש  ושבמדינותיו רבים, גוים  שלל באוצרותיו שאסף הגדול המלך כי ָיבין

וכסף  וזהב ושיש  משן רבות והיכלות רבות טירות יבנה שאם לו, זהב ועפרות  ִַָהררי-בשדה

והותר  די  ידו שמצאה למי  אלה כל לעשות  נקל מה כי  באמת. וגדולתו כבודו זהו לא  לרוב,

אחיו, על לבו יגבה לא וחילו, כבודו עשרו כל עם בעצמו, הזה המלך אם אמנם  לזה. הצריך

ואביון , דל על יחוס  בעמיו, ומשפט  צדק יענם546ויעשה ואלמנה, יתום דל זעקת  ישמע

כבודו  זהו וכיוצא, ואביון עני דין  להטות  מושלים  פני ישא  ולא משפטם , ויעשה רכות

ב  השם על במישרים  ידון ומזה הנכונה. גדולתו וזהו תפארתו, וזה קץ "באמת , שאין ה

השלמיות על המעיד בכללו המציאות מעשה הנה ולתבונתו. לחכמתו ולגבורתו לכחו

ורב  אדונינו גדול כי  ותפארתו, השם  הדר עיקר אינו מאד, בעינינו יפלא  כי  אף שאמרנו

הקיימות , האמתיות מן זה שכל ככה. פעמים אלף יהיה ולוא  יעשה, יחפוץ אשר וכל כח ,

הם ושלמיותיו המציאות, מחויב הוא כי לגדולתו, חקר אין  ה' כי קיים . טבע להן  שיש

השם כבוד מזה גדול אבל לגרוע. אין  ומהן להוסיף אין  עליהן  עד, עדי ועד מקדם מראש

והמשפט  הצדק כפי  מעשיו כל עושה עולם , ומלך יוצר-כל לבדו שבהיותו ותפארתו,

ואע הכל "והמישרים , בריותיו את  הנהגתו וכן  יחפוץ. כאשר לעשותם היכולת  שבידו פ

" כאמרֹו שפלים , היותר על גם  משגיח החכמה, שהיא הטוב יתוםבמדת משפט עושה

ושמלה  לחם  לו לתת גר ואוהב יח)"ואלמנה, י, זה (דברים  בדרך וישכיל בזה. כיוצא כל וכן 

" ויאמר על יותר ה' השגיח הרמש, קטני כמו הקטנה הבריה צרכי גם  כי  אני  יהןרואה

כל  מעשות  לשפלותן בעיניו קטנ ּו ולא לשלמותה. הצורך כל אחת  לכל להכין  ְָמראשית,

להרבות וחסד טוב למענו שיעשה ובדמותו, בצלמו שברא האדם שכן כל למענן. אלה

האפשר  כפי רעתו "שלמותו ותבונה דעת  בעל האדם  שבהיות ולומר, להשכיל יוסיף ומזה .

בבשרם . הנוגע  הכאב שמרגישים  עד מאומה, יודעין אינן  והבהמה החיה כי עליו. רבה

תבאנה, לא  אשר מאותן  גם  ודואג צופה בו, הנוגעות הרבות הצרות  שמרגיש  מלבד והאדם 

יעלה  מי תבאנה? שלא בוטח לבו מה על כי תקראנה, כי שאפשר הרעות  מן גם  מפחד ְֵַכי

מעשיו  אם  לאדם יגיד מי  ישקוט? אם  ידאג  אם קדשו משמי ויעננו ליודע -כל וישאל ַָָׁשמימה

אין ? אם  עושהו בעיני  רצוים

„ÂÚכי יעשו, לא  ומה יעשו מה חקם הוא ברוך היוצר נתן  היצורים  לכל מדוע  ָֻיאמר

הראשון  בחלק שאמרנו כמו בנפשותיהם, נטועים ה ')מעשיהם  ד' ג ' סעיפים שני .(פרק

ואת דבר, בכל בו ילך אשר הדרך לו יגיד ומי והפוכיהן , דברים  רבים, מעשים בעל והאדם 

בעיניו  ישר איש  דרך וכל אלהיו? בעיני  חן למצוא יעשה, אשר שקול 547המעשה כפי 

חפץ  וכפי  טבעו כפי לעשות ממנו ואחד אחד לכל הרצועה הותרה תאמר ואם דעתו.

יג546. עב, תהלים 

ב 547. כא, משלי 
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בעיר, וריב חמס  תהיה ותוך 548לבו? להנצל 549ואון  תאמר ואם ברחובותיה. ומרמה

איש המושל אם  הנה אחד? דרך על כולם  ינהגו פיו על בם , במושל יבחרו זו ממהומה

כולה. המדינה תשחת זדון,

Ì‡Âנשענים כולם שהמוסרים  והדעות האמונות גם ויאמר, הׂשכל ישכיל יותר ֵֶעוד

שזכרנו הראשון ממין האמתיות שהן ד)עליהם, מי(סעיף מתחלה? אדם  לבני הודיעם מי ,

יקבלהו  לא דבר שהוא  אחריו לבניו נמשכו שממנו אלה, כל דעתו שהשיגה הראשון היה

עצומ 550הׂשכל, שאלות  עוד וכן  הזה. הראשון הכרך בסוף שנוכיח  הׂשכל וכמו שישאל ות  ֵֵֶֶ

הטעאיות בתשובות  האלה. בענינים  מישרים בלכתו זרות551האנושי ולקבל יאבה, לא

אלה  כל על לענות  איש יוכל ומה יחפוץ. לא  לנמנעות  הקרובים דברים  אפשרי  לעשות

תשובות לפני מהכנע ואמיץ תקיף מישרים ההולך הטהור והׂשכל ועקשות. חלקלקות  ֵֶזולתי 

סלולה, בדרך אחד דרך על הולכות  מחשבותיו אבל הדעת. על מתקבלות שאינן  ורזות  דקות

" מכל ויאמר להצילו עליו אלהיו ה' עין רב. בשלמות האדם  את אלהים עשה ספק בלי 

האדם . ובין  בינו ודבקות  קשר וׂשם  ובמעשים; במדות  רע  ומכל ובאמונות , בדעות  ְָמכשול

גם הטובים  מבניו שכינתו זזה ולא הכל, ולמדֹו ודעת חכמה אותו מלא  ּכׁשּבראֹו ְְְְִִֵֶָמתחלה

נאמן לבבו שמצא מבניו באחד בחר רבים  דורות ומקץ החטא . ידי על תכונתו שקלקל אחר

גוים .552לפניו, לאור ונתן553וׂשמהּו השמים, מן מעיו יוצאי  עם  דבר דורות  איזו אחר ועוד ְָָ

להם , לטוב תורה לגוייהם554להם הדורות חכמי שאבו ממנה כי  עולם , לאור ולהיות 

שאמרנו"כולם וכמו ו). סעיף שלישי מדותיו (פרק שאם  האדם, לב רוע לפניו שגלוי לפי  וכן .

" יאמר משפט נשחתות  ואין צדק אין אלהים , שאמרנואין  וכמו ד')" חשב (סעיף ,555

אויב  להשבית נפלאותיו, ואת  עוזו את  ידועות  לעתים להראותם בחכמתו מחשבות 

נביאיו, דברי להצדיק או וכיוצא , מצרים  ומכות ועמורה וסדום  המבול כמו ומתנקם ,

לטובה  בנפלאותיו ולפאר להם. יצוו כאשר ויעשו דוברים , הם ה' דבר כי העם שיאמינו

שע בעקבותיהם , שילכו עולם  באי כל ולמען  למענם  קרובו, ""עם  כי יראו הנפלאות  רק י  ַ

הזה  הגדול הגוי ונבון  חכם ו)"עם  ד, וכמו (דברים ישראל, כעמו אותו ליראה וישובו ,

" בספרנו זה נעול שבארנו א-ג )"גן חלונות ז ' חדר א' לפניו (בית  קצובות לעתים יעשה וכן  .

י548. נה, תהלים

תמיד":549. בתוכו  הלנה רעה מחשבה לשון - "ותוך פירש : ז פסוק  י  פרק תהילים על  רש "י 

הללו550. האמיתות כל  ֹו בׂשכל  המציא אחד שאדם  הׂשכל  יקבל  ְִֵֶלא

מרמה 551. של תשובות

ח 552. ט , נחמיה ע "פ

אבינו553. לאברהם  כוונתו 

כד 554. ו, דברים ע "פ

הקב"ה 555.
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ה  חכמתו נפלאות .כפי  אין בארץ חזון אין אם בזו. זו קשורות והנפלאות  הנבואה כי  עליונה,

לעשותן יתברך לפניו ידועים ויונקים, עוללים  מפי  בהן  שיוסד העוז וקצב הדורות ֵֶוסדר

" בפרושנו זה על דברים  ראשי שדברנו וכמו ובמשפט , חןבצדק "רוח לספר שלמה " "חכמת 

טז) יב, פרטיות(פרשה  השכלות מסתעפות שהודענו האלה הישרות ההשכלות  מראשי  והנה .

אמת , ראשיהן כי  סתירה, או ועקש  נפתל בהן אין אחת, אל אחת מקבילות  מאד, רבות

שהודיע והאזהרות והמצוֹות והספורים  והדעות  האמונות  עם  במישור הולכות  וכולן

ע משה אחריו."אדונינו שקמו הנביאים דברי ועם ה', מפי  בנבואה ה

‰�‰Â (Âאם בהן, כיוצא  ורבות האלה הישרות ההשכלות המון  איך עתה, תראה בנקל

המדות ממשלת עם כולם אחוזים  כי  תמצא  מהן, שנבעו המקור אל אחור וישובו תפרקם 

שהוכחנו  וכמו לזולתו, ולהיטיב הטוב ואהבת  הצדק ואהבת  הענוה ממקור שבלב, הטובות 

ה ) ד, וכיוצא.(סעיפים הרע  לבו שרירות ואוהב צדק, שונא  באיש לב, גבה באיש והפוכיהן .

יביט  ומגבוה הארץ, עם  דלת בעיניו יקטינו באדם, המושל הוא  יהיה אם הלב גבה בעל כי

צדק  אוהב שהוא להראות  האדם, בני  בין  כבודו להרבות  יהיה עמהם  ייטיב ואם  עליהם,

החיים מכאוב לראות  סובלת דעתו ואין  לב, רך בטבעו שיהיה אפשר גם  וכיוצא . ומשפט 

כרע כאח עמהם  ומלדבר כבוד להם  מלּתת בעיניו, פחותה מעלתם סוף וסוף בזה, ִִֵֵַָוכיוצא 

בורא  חקר, אין  עד בכבודו הנשגב על יאמין  איך בעיניו, וישרה נכונה זאת מדתו ואם להם.

ולהדריכו  דעת ללמדו מאהבה עמו ושידבר האדם , את הוא  שיכבד כולם , העולמות

החסרון ּבי ׁשרן  הממאן  מהן, פרט  בכל תמצא והדעות האמונות בכל וכן לו? לטוב ְְָָבמישרים

הנכונה. הדרך לבעל שיאמין מה להאמין  בעיניו נכון לא  כן על נכון, לא לבו דרך בו, תלוי 

יכלו  כעשן  מדומות, כולם אבל האמת, על לחלוק טענות  כמה לׂשכלֹו יש דרכו רוע ְִוכפי

התורה  שיסדתן  ודעות באמונות המכחישים כי מזה יוצא  הטובה. הדרך בעל בלב

אות נותן אינו בׂשכלֹו, ושמקיש  שטוען והיקשים טענות ידי על הפוכיהן ומקיים ְִוהנביאים,

במדותיו  לבו נכון  לא  כי אות  נותן ובזה עקלקלות . משכיל כי  יעיד אבל ׂשכלֹו טוב ְִעל

לל  עוד יכול ולא  ׂשכלֹו, נלכד ושבהן באמונותובתכונותיו, המאמין  ולהפך מישרים . כת ְִֶֶ

מישרים , ההולך ׂשכלֹו במשפט  חזקים  אמונתו וציורי הנביאים , ובדברי  בתורה שבאו ְִודעות 

נותן מאמונתו, ההיפך המדמה החולק טענת  או  עיניו מראה מפני מלבו תמוט  שלא  עד

ג  נותן זה ועם מישור, בארח  שמשכיל ׂשכלֹו, טוב על דרכיו."אות ויושר צדקתו על אות  כ ְִ

היקרה  המליצה ענין היא וזאת הצדק. שהוא טוב, ללב צריכה האמונה כי  קיים  והכלל

חבקוק, יחיה "556שבספר באמונתו וצדיק בו, נפשו ישרה לא עפלה ד)"הנה ב, 557.(חבקוק  ְָֻ

תחריש 556. בוגדים , תביט  "למה העליונה ההשגחה  נגד תלונה דברי  חבקוק הביא א,יד-טו ) (חבקוק זה לפני
כדלהלן בו" נפשו ישרה לא "עופלה, כך אחר ענה זה ועל  הים". כדגי  אדם ותעשה ממנו? צדיק רשע בבלע 

רבינו הערת .557
למה  תוכל , לא עמל אל  והבט ברע, מראות עינים  "טהור  ֹו באמר העליונה ההנהגה על משפטים דבר  חבקוק 
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Â�¯·„Ó (Ê" ענין  מהו ו "אמונה תבין  אמונה ", ""דרך ותאר ו "נאמן, אמונים", "איש 

תעשה  היא כי  הטהורה, ה' יראת ידי  על רעות מתכונות הלב בטהרת  תלוי  ושהכל וכיוצא ,

תתחזק  שבלב, ההשכלות  ציורי  רוב ושכפי במישרים. רבות להשיג האדם  לׂשכל סלול ֵֶדרך

שאמרנו וכמו כל מפני תתמוטט שלא  עד הדבר ב)אמונת  לאדם(סעיף טוב מה מזה ונמשך .

שזכרנו המינים  משני  שהן האמתיות  בכלל ויתבונן  כשישכיל ה )ישר-הולך ד, כי(סעיפים .

יתחזק  במישרים  שישיג  מה כל רׁשע, ושונא  צדק אוהב והחכמה, היראה על יסודתו ֶַבשומו

בע שנדבר וכמו וישר, באמת שעשוים לפי לאחדים, בו והיו דעותו וירחיב על "אמונתו ה

" בתאר להּתאר יזכה באחרית  ואולי זה. מספר והרביעי השלישי בחלק האמת ,"נאמןמדת ְִֵָ

" ששנו וכמו האדם, תארי כל על ונאמןהעולה ישר חסיד צדיק להיות (אבות,"ומכשרתו

בפרושנו ו) שבארנו וכמו אמונים558, לאנש  וראש  רבנו)שם . "(משה  ה' עליו ביתיהעיד בכל

הוא  ז)"נאמן  יב, .(במדבר

Ì‚Â לפניו נכון  אחד דרך יש  מדעתו, במישרים  משכיל להיות  זו למדרגה הגיע  שלא  מי 

שהתורה  בידו, אבותיו ואמונת עליו טוב לבו שבהיות  התורה. והיא בלבו, אמונה בו לחזק

הסגולות בה נמצאים כי  בטוח ולבו ה', דבר היא  ישראל בני לפני  משה ׂשם  אשר ָהזאת 

ילמד  כן יעשה ואם  כמטמונים. דבריה לבקש יחשוק חפץ, מכל היקרים  עליונות היותר

א  המתבונןמתוכה כי  ויושר. צדק מחשבות אותו וממלאים האדם ללב המאירים  חפץ מרי 

יצאה. העליון האמת ושממקור באה, מאין עצמה על תעיד שהיא  ימצא  נכון בדרך בתורה

" מספרנו הראשון  בבית זה ענין על לדבר החילונו נעול וכבר יב)"גן עד ה  חלונות ז ' (חדר

מופתים . שני  זה על המועדים559וכתבנו וקביעות  ושנים  חדשים חשבון מחכמת האחד,

מהן . והטמאה.560התלויין הטהורה הבהמה סימני  ממצות  561והשני,

האמונה  חלושי  שטוענים  הגדולה הטענה שהיא יג ), א, (חבקוק  ממנו?" צדיק  רשע בבלע תחריש בוגדים , תביט 
כי חזקה אמונתי כלומר  ברע ", מראות עינים  "טהור לומר הנביא הקדים  כן  שעל  אלא לב. וברי  הצדיקים  על
ירמיה  שאמר וכמו  תודיעני. בטובך ואתה הדבר  טעם מבין  שאיני  אדבר" "משפטים  אבל אתה, וישר  צדיק 
"על  ואמר א). יב, (ירמיה צלחה" רשעים  דרך מדוע אותך, אדבר  משפטים  אך אליך, אריב כי  יי' אתה "צדיק 
מן שבקש  שאמרנו  כמו  וזה א). ב, (חבקוק תוכחתי " על  אשיב ומה בי ידבר מה לראות וגו ' אעמודה משמרתי
לקץ  ויפח למועד חזון  עוד כי וגו', חזון  כתוב ויאמר יי' "ויענני  ואמת. צדיק  שהן  ארחותיו דעת שילמדהו ה'
לעד  וסמוכים קשורים  הדברים  כלומר  ב-ג ). ב', (שם  יאחר" לא יבוא בוא כי  לו, חכה יתמהמה אם  יכזב, ולא
"עד  בעצמו זה ענין  על  המשורר וכדברי דרכיו, בכל ה' צדיק כי  יבינו דבר ומאחרית הישועה. זמן ויבא לעולם,
ֹו ו ׂשכל  חזקים , אמונתו שציורי צדיק  לאיש די  זה וכל יז). עג , (תהלים לאחריתם" אבינה אל , מקדשי  אל ְִֵאבוא
ישרה  לא עפלה "הנה דבריו  השם שחתם וזה יועיל , לא רעות תכונות ובעל עקש ללב אבל  מישרים . ֻהולך
נגד  המתעקשת בלב, הגוברת והרעה הזדון  על "עפלה" מלת ד) ב, (חבקוק  יחיה" באמונתו וצדיק  בו , נפשו
האמין לבלתי ועקשות, זדון  שעשו מד) יד, (במדבר ההר " ראש  אל  לעלות "ויעפילו  מן שם והוא יושר , כל
אין ובעפלתו  בו", נפשו ישרה לא עופלה "הנה פה וכן  לב. בעקשות ההר  ראש אל ועלו  ה', מפי משה בדברי 

יחיה". "באמונתו נכונות, שמדותיו  הצדיק אבל במישרים . משכיל שכלו

.558536-537 עמ' תשס"ג מהד' לבנון ", "יין 

הוכחות 559.

מדויק 560. כך כל הזה החשבון  שעה. חלקי ותשצ"ג שעות י "ב ימים  כ "ט  בחישוב תלוי הלבנה מולד חשבון
כי שמים. מן גילוי ע "י  לא אם ישראל בני זאת ידעו  מניין  התפלאו העולם  אומות תוכני שגם  לאמת ומתאים
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„ÂÚÂלמדין שאנו הדורות מסדר והן  שבתורה, הספורים מן  מושכלות ראיות שם כתבנו

הידיעות ומן  ואזהרותיה, מצוֹותיה מכלל וכן  דור. אחר דור הקבלה מסדר והן מתוכה,

והמדות וממפתחותיה שתלמדנו, והנשגבות  וממליצותיה 562העליונות  בהן , נדרשת שהיא ֵ

אלא  אינן הם וגם כליותיו, תעלוזנה שם  דברינו הקורא  מאמריה. חוברו שמהן  והשרשים 

" פרקים , [בלבד]ולמשל ראשי  נפשי563" נכספה וכהנה כהנה הדברים  ועיקרי  שמה. הבאנום

" בספר ודעותלהגיד לאור,אמונות  ולהוציאו להשלימו שבדעתנו אלהים564" יחנני אם

הולכים כולם  שבהיותם החכם , אמונת  יסודות הם  בהן  וכיוצא  אלה כי  סלה. ויברכני

הׂשכל  את ומוליכים הלב את מאמצים אדם, בכל הנטוע הׂשכל-הישר לרגל ְְִֵֵֶֶַבמישור

בשני לו לטוב האדם לשלמות הצריכות  האמתיות ישיג כי  יבטח  ואז טבעו. כפי ֵלהשכיל

והמופתים565העולמים . הדורות , חכמי במחקרי  גם להבין נפשו תכסוף זה על נוסף ואם

למעלה שזכרנו האמתיות מן  מקצת ידיהן  על ושהוכיחו ההגיון, חכמת  כפי  (סעיף שהמציאו

עודד) שנזכיר וכמו טוב, זה ג )גם  סעיף ו .(פרק 

Ï·‡ההגיונית בחכמה חפצו וכל שבארנוה, אמונה דרך ׂשכל 566הבוזה משפטי ֵֶואל

בעיניו  שנדמים ומקצתן ראשונות  מושכלות  שמקצתן  הקדמות  פי  על שישפוט מה האדם 

אע זו, בחכמה מתעסק לכל וכידוע ראשונות, כמושכלות שממציא "חזקים שהמופתים  פ

הלמודיות , כמופתי  בעיניו ונאמנים  חזקים  שהמציאום , מזולתו שלומד אותן או דרכו, כפי

הראשון , מטבעו להשיבו לבבו, את יטהרו ולא  לבו, יצר ממוקשי להצילו לו יעמדו לא 

הראשון  בחלק שבארנו כמו שני , טבע  לעצמו ג-ה )ולעשות סעיפים רביעי, ישיג (פרק  רק כי .

לפנינו. שנוכיח וכמו הטובות, המדות  עם הקשורה אמונה בדרך בלכתו זאת

Ú„ (Áהמופתים האדם567כי שבדעת הראשונות המושכלות  על הבנויים  ההגיוניים,

שבארנו ה )כמו סעיף ראשון, מושכלות(פרק שהן  החוקרים  למקצת  הנדמים הצעות ועל

זאת  לדייקנות מעצמו  להגיע אין אנוש  ֵֶבׂשכל 

פרסה.561. ומפריס גרה מעלה הטהרה: סימני ב' מחוסרי  הן  העולם  וחיות בהמות כל כי מלמדת התורה
אחרים מינים  ארבעה רק ויש שמיני ). בפרשת המפורטים  (והם הללו  הסימנים שני ולהם יש בלבד מינים עשרה
משה  "כלום שואל: צ"ז) פסקא (ראה, ספרי ובמדרש חזיר). ארנבת, שפן , (גמל , מהנ "ל  אחד סימן  רק  ולהם
בקצווי עוד שאין העולם, חיות בכל  ובדק  תבל רחבי בכל  שעבר  מומחה צייד הוא כלום  כלומר היה?" קניגי
שגילה  הוא והשי"ת שמים" מן  "תורה כי ראיה ומכאן  בלבד? אחד סימן רק  לה שיש אחת חיה אפילו  עולם 

מכאן . קבל  ע"ג) פסקא שמיני, (פרשת המלבי "ם כי ואפשר לו.

ויקרא 562. לספר  המלבי"ם  בדברי  פלאות בזה ועיין  בהן . נדרשת שהתורה מדות י "ג

בעלמא 563. לדוגמא כלומר 

לאורו564. זכינו ולא זה, בחיבור  רבינו  התחיל  שכבר מכאן 

הבא 565. ועולם הזה עולם 

פילוסופיה 566.

הוכחות 567.
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אע החושים , מן הלקוחות טבעיות  נסיונות  ועל ממציאו "ראשונות , בעיני המופת  שיישר פ

לו  שראוי  חיל מעשה לעשות  שיביאהו בנפש , החזק ההרג ׁש יפעל לא  שומעו, בעיני ְִֵֶַַאו

הזה. המופת  שיורנו ממה והפוך זר דבר מעשות שימנעהו או שבידו, המופת  כפי לעשותו

שמא  תקפו כשיצרו כל, ורואה משגיח השם כי  פילוסופי מופת  בידו שעלה מי  משל דרך על

ואם מעשהו, על פנים בבושת יפול לא שמא הרע  עשותו ואחרי  בסתר, תמיד 568יחטא 

ב  שבוחר מי כן ואין כל. ורואה נמצא השם  כי  בפיו אמונה "יוכיח  השקול דרך עם  הקשורה "

אע ואם"המדעי, יחטא . במהרה לא האמת מאמין שלבו אחר במופת, לו מבורר שאינו פ

" פנים בבושת  יפול מהרה לו יחטא ורפא הללו,569."ושב הפינות  על מכרעת שדעתו לפי  כי

שאמרנו וכמו להן , שקדמו מדותיו יושר כפי מישרים  ההולכים  ובינתו ׂשכלֹו פי (סעיפיםעל ְִ

ה ) ב ד, המקום  מאהבת  או מרע , לסור ותחפוץ גדול, הרג ׁש בנפש  יהיה כי", מיראתו. או ה ְֵֶ

הרגשות בו מושלים אם כן  שאין  מה לב. המשמחות פנימיות  ההרגשות  עם  קשורה אמונתו

מציאות להוכיח  חזקים ובינתו שׂשכלֹו פי  על אף טובות, לא  ממדות  מסובבות  ְִפנימיות

ו  הנפש ,השם על למשול כח כזה במופת  אין הגיוניים, במופתים  בזה וכיוצא  השגחתו

שמהן הפילוסופי  המופת  שחלקי לפי זה, כל וטעם המעוקשים. דרכיה ממוקשי להסירה

בהן אין  יבשות , הכרחיות  מדעיות  כולם אבל ונטיותיו, הלב חפץ עם  קשורים אינן נבנה

שמחת איננו הוא , גם  ישמח  השומע מבין  איש  גם בו, ישמח  מופת  ממציא ואם ללב. תענוג

שמעה  או השיגה ברגע בו ׂשמחה כאשר שתזכרנו, פעם כל הנפש בו שתשמח עד ְֵָתמיד,

הבנויים באלהיות ההגיוניים המופתים  כי  וכל. מכל השמחה ותעדר מעט  עוד אבל אותו.

בנפש שמחה סבוב בענין  דומים  החושים, מן הנסיונות  ועל הראשונות  המושכלות  על

המודד  החכם  תראה הראשונות. המושכלות על הם  גם הבנוים  בלמודיות, 570למופתים

בו  ישמח ימצאנו יגיעה רוב אחר אם חותך, במופת  לבררו ומבקש עמוק בדבר המתבונן 

בטבע . הלב משמח  היושר כי הדבר, יושר שרואה בעבור היא השמחה וזאת  גדולה. שמחה

בלמודיות ולכן מעוקשות. חשבונות המבקש  יצרנּו לולא מישרים, אוהבי אנו בטבענו ְִֵכי

שומע גם ולכן במישרים . ותשמח  טבעה, על הנפש  תעמוד בהן , שולט  היצר יד שאין 

משיגו  ישמח שנית ועוד שאמרנו. מטעם  הוא גם  בו ישמח  הישר על 571המופת  וממציאו

בו  ישמח  עתה בו שמח  כאשר לא  אך כאלה. תבונות  להפיק הכח  בעלת שהיא נפשו, כבוד

המופת אל יביט  בו גס  לבו כשיהיה מעט עוד כי שאמרנו.572תמיד. מטעם  עוד, ישמח ולא

לנפש . עונג מהן אין הכרחיות , ידיעות שהן מחלקים מחובר הוא  גם  הלמודי  שהמופת  לפי

כי568. למרות

י569. ו, ישעיה

גיאומטריה 570.

מחשבתי571. מושג השגת לשון 

ההיא 572. ההוכחה
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חלקי כל כשתצייר עוד זה תבין  ובנקל שאמרנו. וכמו באלהיות  המופתים  בחלקי הוא  וכן

עם573המופתים דבר להם שאין החמרים, משיגי  או חמרים  עם  קשורים תמצאם הללו,

הארציות הסגולות וכל והזהב הכסף גם  והרי ּומקרי -החומר. החושים ידי  על רק ְִֵנפשותינו,

שמחה  ישמח מהן דבר וכשישיג  להשיגם; הרבה ועמל מאד להן מתאוה האדם  לב ְֵֵֶָיצר

עושה? זו שמחה מה ראה אבל שהשיג 574גדולה. במה גס המשיג  שלב ואחר עזה, ראשיתה

אליו  ישים  ולא הגדול ארמונו אל יביט ישמח , ולא  עשרו אל יבין  ולסוף ליום , מיום  תחלש

כי ולולי  אליה. יתעורר ולא  העין יפת  אשתו אל נפשו, תגל ולא  היפים  כליו אל לבו,

מצד  הכבוד-המדומה, ועם התאוה עם  כמו הנפש , מדות קצת עם  קשורות  הללו הסגולות

חושש ולא כלל עליהן משגיח עוד היה לא  באחרית  ומעלתן , יופיין הרגׁש ובעבור ְֵֶעצמן 

מביתו  יגנב ואם כשיקנהו, האדם  בו ישמח כמה בתבניתו, נהדר חפץ כלי כמו מאומה. להן

תאבד  לראותו, שהורגל רבים  ימים ואחרי ממנו. לּוקח כי  מתעצב הוא כמה ההיא , ָבעת 

דבקות הזה לכלי  שאין  לפי  זה וכל ממנו, בהלקחו יצטער שלא  וכמעט אליו, חפצה הנפש 

ההרגל. בעבור יום  יום יקטן  וזה בדעת, המורגש  יופיו מצד רק הנפש עם 

‰È‡¯Â הדמה וכוכבים . וירח בשמש  תראה גדולה כלוא 575יותר אדם  שיהיה בדעתך ְֵַ

ט  שנת  עד הולדֹו מיום  אפל, המעשה "בבית  כל את  וירא לאור, יוציאוהו כן ואחרי  שלו ו ְִָ

על  ישתומם  רואה, שהוא וההדר והיופי  הגדולה מן נפשו תרגיש  מאד מה הזה. הגדול

לבבו. ורחב ּופחד מרגישים576המראה, אנו אין  כמעט לב, ואין יום יום אלה רואים ואנחנו ְַַָָ

והדרם . יופיים בנו ׁשׂשם  ההרגׁש מנפשנו הכחיד ההרגל רוב בהן , גס לבנו שבהיות  ְֵֶֶַָדבר,

והדרם יופיים מצד אם  כי  נפשותינו  עם הקשר הללו היקרים לברואים שאין  לפי  זה וגם 

הימים . רוב כפי  ומתמעט הולך הזה וההרג ׁש דעתנו, ְְֵֵֶֶַַׁשּתרגׁש

‰ÎÎÂשאחרי מופתיהם , במציאת  וההגיוני הלמודי החכם שירגיש נפשי  להרגׁש ְְֵֶיקרה

להעלותם עוד יתאוה לא  שמחה, ולא  הרג ׁש לא  עוד בו מעירים אינן  בהן, גס  לבו ְֵֶהיות 

אע ולכן  בהם . שמח אינו לב, על יעלו ואם  בהם. ולהשתעשע לבו אמתת"על על שיודה פ

שהן לפי בו, ימשלו המה אך היצר, ועל התאוה על ימשול לא  ומקדם, כמאז המופת 

הישר, ׂשכלֹו על בנויה שהשגתו המאמין, דרך כן  לא  אותו. ומשמחים האדם ללב ְִטבעיים

אהבת החסד, אהבת  עם  כמו הטובים, נפשו דרכי  עם קשורים ׂשכלֹו שהשגות ְִבעבור

אהבת האמתי , הכבוד אהבת הבריות, עם  ולהיטיב הטוב אהבת האמת, אהבת הצדק,

טובו, ואל ה' אל יציץ ארובותיהן ּומ ּבין בהן , וכיוצא והרוממות הקדושה אהבת  ִֵהענוה,

הוכחות 573.

ב 574. ב, קהלת ע"פ

ְֶַּתדמה 575.

ה 576. ס, ישעיה
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הנ  למעלה. שבארנו דרך גדולה,ועל דבקות  עמה ודבקה גדול, הרג ׁש בנפשו עושה אמונתו ְֵֶה

שהן עצמה, הנפש  חיי הם אמונתו התחזקה שעליהן הדברים  כי עוד. ממנה תפרד שלא עד

ההרגשות ואלה תמיד. הלב ומשמחים  תמיד ומרגישים  תמיד חיים  והם וארחותיה, דרכיה

להפך  הענין אלא בהן. גס  ושלבו בהם, ההרגל מפני או ימים, מרוב הנפש מן  יימנעו לא 

כח  יוסיפו יותר פיהן, על מעשים  ולעשות בהם, לחשוב עצמו וירגיל בהם , שידבק יותר כי

הרג ׁש, על הרגׁש יוסיפו ויותר לבבו , את ישמחו יותר בנפש , תכונתן תתעצם ויותר ְְֵֵֶֶוחיים ,

שהאהבה  זמן כל רע ֹו, אוהב איש  שהרי  ימוטו. בל כמסמרות  בנפש  נטועים  שיהיו ֵעד

דבר  יסודתה שאם אלא שמח . לבו בו דּברֹו ומדי  ענינו, על לחשוב מתאמצת הנפש ְַקיימת 

" אהבה בטל, בטלה דבר תמיד 577"בטל תפעל מדותיו, וטיב רעֹו ערך חין  יסודתה אם  אבל .ֵ

דרכיו  קוי על במישור הולכות  שהשכלותיו אמונים  איש כן  לבבה. את  ותשמח בנפש 

" במסתרים גם כי תשמרנו. רע  ומכל תשמחנו, אמונתו רואה ומדותיו דרכיו "אין בהיות ,

ה' רוממות על תמיד יזכירוהו והרגשותיה, נפשו חיי  הן  והן ואמת , צדק בפעולת  חפצים 

אפשר  כזה אמונים  איש גם ואם לפניו. לחטוא עצמו בפני  ובוש  דרכו, בקדש  אשר

כשתתחולל  ומיד שעה, ולפי  מקרה רק זה אין לאמונתו, סותר דבר ויעשה יצרו, שיתקפנו

למעלה ענינה שבארנו פנים , בבושת  יפול עליו ז)דעתו סעיף שני רעתו,(פרק  על ִֵָינחם

ּבאולּתֹו, מ ׁשנ ֹות  בעתיד מחזירו 578ושישתמר דרכיו באבוקת לו המאיר ׂשכלֹו אור כי ְְְִִִַַ

ז  רבותינו מליצת נעימה ומה ""למוטב. במקרא נתתיל אשר תורתי  את עזבם  על יי' ויאמר

יב)"לפניהם ט, "(ירמיה  מחזירםשאמרו שבה המאור שמרו, ותורתי  עזבו אותי הלואי

579580."למוטב 

‡ˆÂÈמדרכי דבר הנביאים , ספרי ואחריה התורה, זכרה לא למה להּפלא לנו שאין  ְִֵָמזה

והמופתים ה'581הפילוסופיא , מציאות  בהן  להוכיח העמים, מן  דור דור חכמי  שהמציאו

הלאגיקע , חכמת על הבנויים מופתים  וכיוצא, ברואיו על והשגחתו 582ואחדותו

נתנה  לבדם  להם כי יאמינו בדרכיהם וההולכים  בספריהם . החוקרים בהם שמתפארים 

רוח, רעיון זה כל כי בה. חלק המאמינים לקהל אין מופתיהם583החכמה; כי  נאמר שאפילו

טז 577. משנה פ"ה אבות

יא 578. כו, משלי  ע"פ מליצה

ה"ז 579. פ"א חגיגה ירושלמי 

רבנו הערת .580

בלבם, תורתי  שומרים  היו רק היצר , ֹורת מתג ּב ֹות המצו  על  ועוברים  השם, יראת עוזבים  שהיו הלואי  ְִִֶכלומר
ונועם זוהר  המרגיש  הפנימי  ההרגש  והוא בלבם , המאיר שבתורה המאור כי  ה'. אהב אשר  הדרכים את לאהוב

שאמרנו . וכמו למוטב, מחזירם  היה מהר  האלו , הדרכים

ההגיוניות 581. ההוכחות

ההגיון582. חכמת

טז 583. ד, קהלת
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מן האדם  נפש את  יצילו ולא  יועילו לא  הלמודיות, כמופתי  וחזקים  וחותכים  מכריעים

והקב  למעלה. שאמרנו וכמו לה, טבעיות שהן  האדם"הרעות נפש  את ואוהב לכל טוב ה

המופת בכח זה אין  כי לפניו וגלוי יושר; ובמעגלי חיים בדרך שתלך והוא בשלמותה, וחפץ

שיגידו  האמת  להשיג שבטבעו ישר ׂשכל באדם  נטע כי ה' שיודע  ולפי  בנפש . לפעול ֵֶָההגיוני 

בתורתו  הודיע עקלקלות, מוליכו לבו יצר אין  אם מעצמו, בו ולבחור ורבותיו אבותיו לו

נוראות ובמליצות  אמונה בדרך הכל מהן  רבות  ועוד אדם, בני  עליהן שחקרו האמתיות

יהיה  באלה הבוחר כי  ה' יודע כי בהן. ללכת  וצונו דרכיו, למשה והודיע להפלא . עד ונשגבות 

החיים מדרכי סר ולבו החוקרים  מופתי  המבין לא  אדם ; ולבני  לה' נאמן אמונים איש

שמופתי נודה אם זה וכל כפי584והשלום. אך הלמודיות . כמופתי  חזקים באלהיות ההגיונים 

לעקשים מקום משאירים כולם כי  חותכים, מופתים האלהיים הדברים על אין  האמת

הׂשכל  דרכי  הן  בספריהם  שנמצאו והטובים  הפשוטים  והדברים עליהם . לחלוק ֵֶולנפתלים 

בלב  מרגישים  אינן והשגותיו אדם , בכל מאהבת585הנטוע טהור בהיותו זולתי מרע , להסירֹו

איך  הנפש , לתשועת הנעים -והנדים  במופתיהם יתרון  שאין  ולפי היצר. דרכי  הרעים  הדרכים 

אמת , אלהים  הוא  בה והמדבר עולם, וחיי אמת תורת  והיא  כאלה? להזכיר התורה תבחר

כי ומספריהם  החוקרים מדברי להבהל הנפש  לשופטי אין כן על לעד. עומדים  דבריו שכל

" כי  ויבינו בעליו רבו. ׂשכל חיים  את586,"מקור להוליך לו רב ידיו אדם  בכל הנטוע  הׂשכל כי ֵֵֶֶ

מד  יט  ואם  לפניו. נתן  אשר החיים  בדרך ללכת  אלהיו בה' ישען  אם רק  במישרים , רך האדם  ַ

המיטיפיזיקע מופתי כל לו יועילו לא הזאת , אויב 587הטובה עצמו הוא כי  מרע  להצילו

פה. זה ענין על שדברנו במעט ודי עבד. עבודת בו ולעבוד לרודף לו להיות ונהפך ְִלׂשכלֹו,

‰ÊÂ" ספרנו שכתבנו שנה משלשים  נעול יותר אז,"גן  דעתנו היה כן  עתה ולדעתנו ,

הראשון  בבית בו שדברנו ממה שתראה ה ')וכמו חלון ששי שלשה (חדר על שדברנו ואחר *.

הנפש שופטי שצריכין והאמונה, היושר ואהבת  הצניעות שהן  האלה, העקריות  המדות 

אם האלה, השופטים  להם שצריכין החכמה מאסף על עתה נדבר בהן, להדבק ֲַָהפנימיים 

ילבשו  לא אם  ודעת חכמה הרבה לאסוף להם אפשר ואי  בצדק, הנפש  לשפוט  חפצים 

הסמוך. בפרק עליה שנדבר והמהירות , הזריזות  588589מדת

הוכחות 584.

בלב 585. להתרגשות גורמים  אינם 

כב 586. טז, משלי

ועוד)587. הנפש  מהות העולם, בריאת סדר (אלוהות, לטבע שמעבר בדברים העוסק  הפילוסופי המדע 

רבינו :588. הערת

ושאמר רבות  בספרו, שהודיע המיטיפיזיקה מופתי נגד זצ "ל מימון  בן  משה הרב עם והתווכחנו שם  דברנו 
"חכמה" לשון המזכיר  אחד מקרא גם  שאין  והוכחנו הקודש. ספרי ּו ׁשהלל הגמורה החכמה הן שהן  ְִֶעליהן 
היונית. המיטיפיקה יסודות ּו ׁשער רבים  חוקרים  שעשו וכמו  עליה, לערער הדין  לבעל ושיש עליה. ְֶָָרומז
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ששי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

˙ÂÈÚ·Ë .Ú„Ó‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÛÂÒ‡Ï ÏÈÁ Â˘ÚÈ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ· ‰�È·‰Â ÏÎN‰ ˙Â¯È‰Ó≈∆«ƒ

,'‰ ÈÎ¯„· ÔÈ·‰Ï ˘Ù�‰ ˙ÓÎÁ [‡È‰] ÏÎÓ ‰ÏÚ�Â .Â·Ï· '‰ ˙‡¯È ˙Â·¯‰Ï ˙ÂÈ„ÂÓÏÂ

.‰Ï‡‰ ÌÈ„ÂÓÏ‰ ÔÈ· Ï„·‰ .Ï‡¯˘È ‰˘ÚÈ ‰Ó ˙Ú„Ï ÂÈ˙Â¯Â˙Â ÌÈ‰Ï‡‰ È˜Á „ÂÓÏÏÂÀ≈

.‰�ÂÈÏÚ ¯˙ÂÈ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„ÓÓ „ÈÓÏ˙‰ ‰ÏÚÈ ÍÈ‡

‰ (‡"˙Â¯È‰Ó" עצמה והיא ומנהיגיה, הנפש שופטי לתשמישי מחוייבת  מדה היא 

" והזריזותכוללת  בעז "הזהירות עליהן  שנדבר שאנו ", המהירות  וענין הרביעי . בחלק ה

וזריזים מהירים  שיהיו שבנפש  והבינה הׂשכל תנועות  מהירת הוא זה, במקום עליה ֵֶדוברים 

" ּוכאמרֹו פעולתם, יתיצב לפעול מלכים  לפני במלאכתו מהיר איש  כט)"חזית  כב, .(משלי

" הכהן עזרא על משה ונאמר בתורת  מהיר ו)"סופר ז , שופטי.(עזרא והבינה הׂשכל ֵֶשבהיות 

שאמרנו וכמו וחכמה, ה' ביראת להיות  ממשלתם וצריכה ה )הנפש , סעיף ראשון צריכין(פרק ,

יראה  עניני  הנפש אל תמיד לאסוף חיל לבני ויהיו והזריזות, המהירות במדת  להתלבש 

בנרות יחפשו המה חכמה. הראשונות590ועניני המושכלות  צבא  הדעת , מאוצרות  לקחת 

למעלה עליהן  שרמזנו החושים  בה שהובילו הידיעות וצבא בה, ב)הנטועות  סעיף (שם

יראת להרבות  חמדה כלי שכולם  וטבעיות, למודיות בחכמות  נאמנות תולדות  מהן להוליד

כמ  אדם, של בלבו וגדלו כבודו ודעת  ג )ש "ה', סעיף שני צבא (פרק  מאוצרותיה יקחו וכן .

הנפש . בית  לטוב נכונות תולדות  מאלה גם  ויולידו הנפש, דרכי  בה שהובילו ידיעותיה

לנטות עיניהם  ישימו אלו מכל בין591ונעלה להבדיל עין  יפקחו הנבואות, ודברי  ה' בתורת 

אור  יראו אז בצמצום , אחת כל הנחת מה על לדעת  המליצות, חוברו שמהם הלשון  שרשי

התורה  בספורי לב בכל ידרשו ועמוקים . נשגבים דברים בהם  ויבינו המליצות, בפשט

מתוכה  ילמדו אליהן; להדמ ֹות  ה' דרכי  דעת  ממנה ישאבו חיים , תוצאות  מהן אחד ְִַשמכל

עול  עליהן לקבל שצריכין ישראל, עם הברית כרת  פיהן  שעל ותורותיו, האלהים  ֵֻחקי 

" יקבלו באלה. גם  לעבדו שמים, הלכה מלכות זו יי ', שקבלו 592,"דבר אבות  קבלת  שהיא 

עליה, החולקים דברי ראינו  וכבר  הזה. האחרון  בדור  לב חקרי  שהקימו  למיטיפיזיקה גם יקרה לה שקרה וכמו
דברי גם  ואשים  זה, על  עוד לדבר  שבדעתנו המעט  גם  להכיל היריעה קצרה אבל  לב. חקרי  גדולים הם  וגם

החמישי ". "המחקר בשם ונקראם  הזה, הכרך בסוף  ֵאלה

לידינו הגיעו  לא אלו מחקרים  .589

יב 590. א, צפניה ע"פ

לעיין591. כלומר

ע"ב 592. קלח שבת
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מישראל  הקבלה ּתׁשכח ושלא איש . מפי איש  באמונה התורה לרשום593פירוש  הסכימו ִַָ

והתוספות המשניות  והן  אמת דברי יושר כתב הדברים  דברי594ראשי ואחריהן  והברייתות,

ע לאור דבריהם  המוציאין  ישרות ,"התלמוד, בסברות  הכל החכמים, ופלפול ומתן  משא י 

שבארנו וכמו מישרים , האוהב למבין יׁשרם ב)נראה סעיף רביעי רב (פרק מאסף ובהיות . ְֲַָָָָ

בדרך  בהשגתם ללכת לנתיבתם  ואור והבינה, הׂשכל לכחות יהיו למשמרת  בנפש , אלה ֵֶמכל

שרמזנו  כמו הישר-הולך על ה' עיני  ובהיות  לדבר. דבר ולדמות מדבר, דבר להוציא  ִַָָָישרה

א) סעיף שד (שם  דבר ולנבוני לב לחכמי  בעליהם ויעשו בפעולתם, עליהן יצלחו .(שם)ברנו

ÌÏÂ‡Â שזכרנו·) הזה המאסף א)חלקי  יעמלו (סעיף ולא במעלה, לזה זה  שוין אינן ֲַָ

להצלחת עוזרות רק שאינן  בעבור והטבעיות  הלמודיות  כי  אחד. דרך על וחלק חלק בכל

ידע אם  די  בלבו, ה' יראת המגדילים ובארץ, בשמים  ה' מעשה יקר לה בהראותם הנפש 

הדברים , כללים595כללי מקצת וכן  מסלותיהן , ודרכי כוכביהן , גבהי השמים, מספר כמו

עיונו, ובעמל מדעתו אלו דברים  שיוציא  צורך אין  גם  וכיוצא . הטבעיות  יקחם596מן כי 

צריך  וארחותיהן הנפש  בדרכי  ההתבוננות  כן  שאין מה הללו. החכמות גדולי מספרי

וספרים , סופרים  באלה לו יגידו ואשר לב. בבינת  ארחותיו ויפלס  דרכיו עצמו הוא שישקול

יפנה  מכל ויותר חיים. תוצאות  מהן כי היטב, הדק שיבינם  עד בדבריהם  שיעמיק צריך

שבארנו דרך על ה' בתורת  להעמיק א)עתותיו הן(סעיף החיים , דרך את  מתוכה ללמוד

יעשה  מה לדעת  והן אלו, בדרכים  אנחנו גם ללכת ממנה לומדין  שאנו ה' דרכי בידיעת 

קץ  ואין  לעשות. [לא ] יזהרו וממה להם, שצוה ומשפטים  חקים ביומו יום דבר ִֻישראל

האדם את  להצליח חיים  ארחות  וכולן והלכותיה, משניותיה בהתפשטות התורה, לחכמת

ׁשחדׁשּו הדברים כן  על מקורו, אל ושואף יסודו אל נכסף דבר כל ובהיות העולמים . ְִֶבשני

אותם והלומד השומע  נפש  את  ינ ׂשא ּו ולא  יגיעו, האנושי ׂשכל עד האנושי מׂשכל אדם  ְְֵֵֶֶַבני 

בהם הדבק ינשאו מרום ועד באו ממרום בנבואה, שנודעו הדברים אבל למרומים .

הדבקות בהם  לעוסק גורמים לבד הנבואות  ודברי התורה הגיון  לכן עמהם. והמתאחד

מאיר  ר' ששנה וכמו העליונות, ההצלחות וכל אלהים  רוח  אוהביהם  על ומאצילים  האלוהי ,

ו)במשנתו "(אבות , המעשיםׁשחתם כל על ומרוממתו אמת ."ומגדלתו וזה , ֶַָ

ÔÎÏÂ ארחו,‚) את יזּכה במה להתבונן המתחיל אין597התלמיד לבבו, את  יטהר ובמה ְֶַ

וירים כחו, כפי תורה דברי אל ויבין בלבבו, מעט  יראתו ולׂשּום אלהיו, על להשען רק ָלו

ע"א 593. ס גיטין עיין

תוספתות 594. כלומר 

קעב-קעג)595. עמ' ברק, בני מישור , (הוצ ' הדרכים" "ספר לרמח"ל , חכמה" "דרך  עיין

אחרים596. ע "י  כבר  מהמוכן  יקח אלא עצמו, בכחות בהם  ידיעתו ולהשיג  לחקור בזה לעיין לאדם לו  אין

ט597. קיט, תהלים ע "פ מליצה



שביעי  פרק  - שני  261חלק

שאמרנו וכמו לבם, על הנשענים  אדם בני  ידברו אשר לכל מעל סעיפיםדבריה שלישי (פרק

ד) פיהןג , על ולהעריך ה', דרכי  על להבין לבינה חלק יתן בתורה חשקה נפשו וכאשר .

במקרא  המפורש ככל והמשפטים , והחקים  המצוות לדעת לחכמה חלק יתן  וכן ִֻדרכיו.

עשה  אשר ה' מעשה אל להבין  הפנאי  בעתות  ידו ינח אל מזה וגם ובתלמוד. במשנה

ובחכמה, ביראה לבו יגבר וכאשר וטבעיות. בלמודיות  התבוננֹו ידי  על ובארץ, בשמים 

הדורות חכמי בספרי גם להביט בידו הרשות  האדם , בני דברת על שדברו 598ויתרומם  מה

המסכימים טעם  דברי  בהן ימצא  אם התורה. אדני עליהן ׁשהט ּבע ּו הללו, הנשגבים  ְְֵֶָבענינים 

והמדות המוסרים על שחקרו במחקר והן  באלהיות , שחקרו במחקר הן התורה, פנות עם 

האדם ׂשכל שוא כי וידע להן , יבוז התורה פנות  ההורסים דברים בהן  יראה ואם ֵֶמוטב.

המתגבר, כמעין ונעשה לב ובבינת  בתורה גדול נעשה] [הוא ואם במישרים . באלה לדון

סתירה, בנינם  כי לכל להראות אמרי-אמת, דבריהם על להשיב יזכה אלהינו 599אולי ודבר

לעולם , "600יקום  נאמר זה על ומכופל. כפול שכרו ואשיבה ויהיה לבי, וׂשמח בני  ְֲַַַחכם 

דבר  יא)"חורפי כז , "(משלי התפלל דוד גם תצל . ואל בדברך, בטחתי  כי  דבר חורפי ואענה

אבוש ולא  מלכים נגד בעדותיך ואדברה וגו' מאד עד אמת דבר מב-מו)"מפי קיט, .(תהלים 

" מדתו שהיתה ערך בן אלעזר המתגבר ורבי ב)"מעין "(אבות , זה על ללמוד שנה שקוד הוי

פעולתך  שכר לך שישלם  מלאכתך בעל הוא  ונאמן  לאפיקורוס, שתשיב מה ודע "תורה,

ב) לשפוט (אבות , צדיקים , שופטים  ובינתו ׂשכלֹו שיהיה רוצה האדם שאם תלמד זה מכל .ְִ

הידיעות לעצמו להקנות להם צריכים וזריזות מהירות כמה נפשו, דרכי  על מישרים

העמל  וכל לאדם . אפשרית  היותר השלמות  תכלית אל המוליכה זו, להנהגה הצריכות

יתעצב  לא והבינה, הׂשכל בו שיגעים  הזה שבלכתםוהטורח  בשמחה, יעמול אבל בהן ֵֶ

בפרק  לדבר באים  אנו זה ועל ועמלו. עיונו עם קשורה בטבעה השמחה תהיה מישרים

השם . בעזרת הסמוך

שביעי  פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

.·Ï ˙ÁÓ˘Ó ÂÏ„‚Â '‰ „Â·Î ˙‡¯È .·Ï‰ ÁÓ˘Ó ¯˘ÂÈ‰ .‰�È·‰Â ÏÎN‰ ·˜Ú· ‰ÁÓ˘‰≈∆

˙ÂÓÏÚ�‰ ÏÚ ·ˆÚ˙Ó Â�È‡Â ,‚È˘‰˘ ‰Ó· ÁÓ˘ ÂÈ¯˜ÁÓÏ ‰ÓÎÁÂ ‰‡¯È ‰Ó„˜˘ ÈÓ

.˙Â˜Ù˙Ò‰‰ ˙„Ó· ‰ÊÂÁ‡ ‰ÁÓ˘‰ .Â·Ï ÏÚ ÔÚ˘�‰ ˘È‡· ÍÙÈ‰ÏÂ .Â�ÓÓ

ישראל 598. חכמי

ע"ב 599. לא מגילה ע"פ

ח 600. מ, ישעיה
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‰ÁÓ˘‰ והבינה ‡) הׂשכל לפעולת  יתפשט מארחותיה ואחד מאד, עליונה מדה ֵֶהיא 

עניני האדם  כשיביט  הללו, הכחות בפעולות טבעי  ענין  השמחה כי  במעונותיהן . ושוכנת

בעמל  הלב והתומכת עוז, הנותנת היא והשמחה לבו. ישמח  ישר דבר ישיג  או יושר,

ובחקירותיו. במחשבותיו לבו ויפול האדם  דעת תחלש השמחה ובהחסר השגותיו;

" ותירוש  ליין והבינה הׂשכל נמשלו זה ואנשיםשמטעם אלהים  אומרים"ו 601,"המשמח  אין ֵֶ

היין על אלא  שאמרנו602,"שירה א')וכמו סעיף רביעי, יפתח (פרק חכם  כששותהו היין וכמו .

ז  שאמרו וכמו ודעת , חכמה לדבר ""פיו סוד ל יצא  יין "603."נכנס  חמרא ואמרו אגברו

מילתא  דלימרו היכי כי  לרוץ 604,"אדרדקי והבינה הׂשכל את מעוררת השמחה ֵֶככה

" בשמחה ארחותיהן , "605,"וישישו שמחה ּוכאמרֹו לב יא)"ולישרי  צז , ואמר (תהלים  .

לב " ישרי כל יא)"והרנינו לב, מישרים ,(תהלים והׂשכל הבינה בלכת השמחה תגדל וביותר .ֵֶ

ּבעדי חקירותיהן בכל שאמרנו606מלובשים  וכמו לכל, הקודמת  היראה סעיף מדת  שני (פרק ֲִַ

חקירותא) בכל הישר המבין  ללב המתראים  וגדלו כבודו יראת  שהיא משמחי, כולם והם יו.

כי607לב. ויודע והגדולים , הנפלאים  והארץ השמים מעשה עת בכל תראינה לבו עיני כי 

גבוה  מעל שאין608גבוה אלהי -ישראל רגלי  תחת כולם  רצונו עושי  משרתיו קדש  רבבות

לתבונתו  הולך 609חקר הישר את  לדעת  הארץ, בכל גם משוטטות ושעיניו ולגדלו;

גנות ורואה הולך כשאדם  והרי  האדם. ללב גדולה שמחה זה וכל ברכה. עליו ולהאציל

למראה, נחמד עץ כל מלאים  נאים לעינים ,610ופרדסים תאוה רבים  לבו 611ופרחים  יגיל

שכן כל ה', עשה אשר הגדול המעשה כל את  דעת ובארח  הלב בעין  הרואה כי אף וישמח.

" המשורר אמר זה על הנפש . משכנות כל את השמחה אור בפעלך ׁשיכס יי ' שמחתני  כי  ְֶַ

ארנן ידיך ה )"במעשי  צב, "(תהלים בהן נקנית שהתורה בדברים שנינו זה על ביראה . באימה

ובשמחה  612."בענוה

יג601. ט , שופטים 

ע"א 602. לה ברכות

ע"א 603. סה עירובין

ע"א 604. לח סנהדרין 

ד 605. סח, תהלים

קישוט606.

ט607. יט, תהלים 

ח 608. ה, קהלת ע"פ

כח 609. מ, ישעיה

ו610. ג, בראשית

שם611.

ו612. אבות,
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˙‡ÊÂ (·" שמחה שנית  לב שהיא 613,"ולישרי ההסתפקות , במדת  שמלובשים בעבור

הראשון בחלק שאמרנו כמו השמחה, למדת  יסוד ט)עצמה סעיף ו , ידי(פרק  שעל . ְִַ

וזהו  שמחים. הן  במעט הן ברב הן כי  בשמחה, פעולתן הנפש  כחות  יפעלו ההסתפקות

בו? מסתפק לבלתי  רב הון  יועיל מה כלום . אין שמחה אין  אם כי באמת . אלהים  ַַמ ּתת

ואינו  ידו? שהשיגה במה שמח  לבו אם  לעני חסר ומה כפלו. וכפלי  כפלו להשיג ונבהל

החכמה  יד תחת  פועלים  שבהיותן  והבינה, הׂשכל כחות  בפעולת הוא וכן  יותר. ֵֶחפץ

לעמלם קץ אין  לבם חפץ כפי כשיפעלו אבל ההסתפקות. מדת ישיגו יזכו 614והיראה, ולא 

זו. וכמו 615למדה לב ויגון  רוח  עצבת ינחלו ההשגה, במעון  השוכנת  לב שמחת  ותחת  ִָ

לך. שאבאר

¯·Î ראשון בחלק ה )אמרנו סעיף שני זה(פרק בחלק א)וכפלנהו סעיף שלישי שאין(פרק

שישיגו, במה ינוחו ולא ישקטו לא והבינה הׂשכל וכן  בטבעו. גבול האדם נפש כוחות ְֵֵֶֶַלחפץ

שבארנו כמו מהם, ובמכוסה במופלא שידרוש  יגיע ומזה יותר, להשיג  תמיד יבקשו .(שם)כי 

סתרו, חשך וישת האדם, מהשגת מסתתר האמת  כאלה הנעלים שבענינים יוסיפו 616ולפי  ֲִַ

לו  ידמה ולפעמים כלום. בידו העלה לא עמלו שברוב בראותו אחריהם , הדורש  בלב יגון

דרך. לא בתוהו שהלך יבין כן ואחרי  דבר, תכלית ויאבד 617שהשיג האדם , לב ימר זה ֵַועל

וחוקר  דורש  ואינו וׂשכלֹו, לבינתו קודמים וחכמתו שיראתו מי כן  ואין  ושמחתו. ְִמנוחתו

יראתו  בידיעותיו להוסיף ה' לכבוד זולתי  בגדולים, שם לו לעשות או ׂשכלֹו, חפץ ְִלהשביע

ידרוש שלא לחקירותיו גבול וישים  חכמתו, ברשיון  אם  כי  יחקור לא זה הנה בלבו;

ממנו. ששנינו618במופלא עכדרך יא חגיגה  לו "ב)"(עיין ראוי דברים  בארבעה המסתכל וכל

למטה  מה למעלה מה לעולם בא  "שלא כתוב סירא  בן  ובספר וכו'. אל " ממך במופלא

בנסתרות עסק לך אין  התבונן , שהורשית במה תחקור. אל ממך במכוסה (חגיגה "תדרוש,

ע עליו א)"יג שאסור במקום הפרישה על ישמח  ולעבדו, לכבודו ה' ביראת  שעמלו לפי  כי .ָ

וכבודו, אלהיו יראת  בראותו כי בהם. להתבונן  שנצטוה בדברים הדרישה על כמו הדרישה,

שהוא  בהם , להתבונן  ויבוש מערכֹו נשגבים  הנסתרות  כי  יבין  וקלותו, שפלותו ְֵֶולעומתו

" שהוסיף וכמו למעלה. שבארנוהו הצניעות ענין  בנסתרותעצמו עסק לך כלומר 619."אין

יא 613. צז, תהלים

ח 614. ד, קהלת ע"פ

שמחה 615. של

יב 616. יח, תהלים

מ 617. קז, תהלים 

א 618. פרק  העושר , נתיב עולם , נתיבות מהר"ל , דברי  עיין

ע"א 619. יג  חגיגה
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בדברים וכן ובמכוסה? במופלא תדרוש  ולמה באלה. עסק לך אין  ההשגה, דל אדם בן אתה

אם כי זה. על יתעצב לא מבין , שאינו מהן בחלק ידרוש אם בהם , להתבונן לו שמותר

מכחו. יותר האדם מן השם  יחפוץ ולא  שלו, את  עשה הכירֹו, ולא  כחו בכל אליו התבונן

ה', כבוד בעבור אלא ההוא בדבר להתבונן  נכנס לא  ומתחלה יתעצב? כן אם  ולמה

שמחה  השגתו עניני  כל ולכן בו. ושמח בחלקו מסתפק זה, דבר ממנו השם  וכשהעלים 

שבארנו כמו לב א)וחדות  קהלת(סעיף ודעת"620וכמאמר חכמה נתן  לפניו שטוב לאדם  כי

ולכנוס  לאסוף ענין  נתן ולחוטא כו)"ושמחה, ב, "(קהלת [מלת] הוסיף בעבור ושמחה , "

בחקירותיו. ההסתפקות מדת לו שיש הטוב האיש

(‚‰Ï‡רוצים אם בהן, ללכת והבינה הׂשכל שהן  הנפש  לשופטי הצריכין  הארחות ֵֶהם 

פי על משפטם להעריך שצריכין לפי  מדברינו היוצא והכלל הנפש. בבית  מישרים  לשפוט

הנפש מוסר גם לתלמוד. המביאה היא  כי  ה' יראת הכל ראשית  כן על החכמה, חקות 

החכמה, חקות  כפי משפט שכל ולפי  פנים. ובושת היראה שהיא שופטיה כמשפטי שתעשה

הצנע יהיו בהן ויבינו וכשישכילו ודעת, חכמה הרבה ללמוד ומהירים  זריזים  להיות  צריכין 

על  נדבר ומעתה השמחה. למדת  יזכו פעולתן  בכל ואז אמונה, ודרכי מישרים יאהבו לכת,

הטובות המדות כמו האחד, דברים . שני  ללמד באדם, הם  גם הנטועים  הללו הפוכי-המדות 

חיל, אל מחיל ילך וחדוה, עוז ישיג בהן  והדֹור החיים בדרך האדם את מוליכים ְֵַשמנינו,

ההפוכות המדות וכן קדשו. הר ונוחל ה' אל קרוב ונבון, חכם  איש  יהיה שבאחריתו עד

אפשר  שבאחריתו דחי, אל מדחי ילך בהן  ובהעמיקו מות, בדרכי  האדם את  יוליכו להן,

ויאבד. בתהו ויעלה ה', מישועת  רחוק בליעל המדות621שיהיה שגם הוא , השני והלמוד

יינם , תנינים  חמת אך בעצם רעות אינן ותהו, שוא  המנחילים  האלה, אם622ההפוכות 

כפי גדולה לטובה בהן  גם ישתמש  אלהיו, את הירא אבל ומוסר. חכמה בוזה ביד כוסם 

הראשון  בחלק שבארנו וכמו והיראה, י)החכמה ג, ב, א, סעיפים  רביעי על (פרק נדבר והנה .

כמו  והאמונה היושר וממדת הצניעות  ממדת ההפוכות העקשות , מדת ועל לב, גבה מדת 

ע שלמה המלך עליהן שאמר מדות  הבאים, בפרקים ונתחיל "שיתבאר ה'. תועבת שהן ה

בעז  הסמוך בפרק הלב גבה ה."ממדת

כו620. ב, קהלת

יח 621. ו, איוב ע"פ

לג622. לב, דברים 
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שמיני  פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰�ÂÓ˘ Â·Â
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.Â··Ï ‰·‚ ÏÚ ˘�Ú� ÍÏÓ‰ Â‰ÈÊÂÚ .ÂÊ ‰„ÓÓ ¯Â‰Ë Â·Ï

‰·‚ משלי‡) בספר עליה אמר מאד, מגונה מדה היא  לרעה בעליה בה כשישתמש לב

ה ) לב "(טז, גבה כל יי' ראשון"תועבת  בחלק אמרנו כבר לך. אפרש  זו ומליצה שני . (פרק 

ד) במה סעיף הגוזר הממשלה כח בו ושנטוע במעשיו, הבחירה האדם ביד יש  דרך איזה על

עפ  היא ושהממשלה הוא "יבחר המושל והכח  והבינה. הׂשכל שהן  ושופטיה הנפש יועצי ֵֶי 

" הקדש בכתבי ""לב המתואר במלת יכללו ובבינה, בׂשכל שממשלתו ולפי האדםלב . ׂשכל " ֵֵֶֶ

" יקראום ולא  "ׂשכל ובינתו, או אבל בינה " במישרים. ומבין חכמה בארח  כשמשכיל זולתי  " ֵֶ

בשם יקראום  אז יצרו דרכי וכפי דמיונו כפי  הללו היקרים כחות בשני האדם כשישתמש 

זולתו."לב " ומבינת  מׂשכל גבוה גבוה ׂשכלֹו המגביה הוא  לב וגבה על 623. אותו מגביה וכן ְִֵֶ

בארח  והכל להשיגו. לו ושנקל ממנו, גבוה ש ׂשכלֹו לו ונדמה להשיג , שחפץ המושג  ְִגבה

וכשאינו  בטבע , אותו והמרוממים המגדילים  וגאון , גאה לב גובה מדת באדם  נטוע  כי  שקר,

שעי שוא, בארח בעיניו ערכו יגביהו פניו על חכמה מוסר בתכלית"ׂשם  שיפול אפשר כ ָ

שנאמר. וכמו ההשחתות,

˘È‡ ואם·) בעיניו. שפל זולתו מעלת  לב דבר 624גבה ידמה ממנו, רבה חברו ַמעלת 

דרך  על דנים [והם] עליו, חולקים וחבריו בׂשכל סברות  יסבור או מדבר, דבר ויוציא  ִֵֶָָלדבר,

עדיהן להתבונן לדבריהם  כבוד יחלוק לא מסברותיו, הפוכות  סברות יסבירו או אחרת

מאד. עליהם גבוה שהוא  וחושב לבו, גבה על נשען  אבל לא, אם  ממנו צדקו אם לראות 

מאזניו  יכריעו עין625ולא להחשיך זה-דרכו שבו גבוה רוח כי כולם, נגד דעתו על עומד כי  ֲַָָ

יצרו  כשיסיתהו זאת , במדתו יתחזק ואם  ובינתו. ׂשכלֹו אם  כי  מתוכו רואה ואינו זולתו, ְִכל

בקבלה  מפורש  שאיסורו דבר בהנה, יחטא אשר האדם  חטאות  מכל לנו 626לאחת שפירשו

אבות-התעודה  דברי  להחשיך לו נקל בתורה, המפורשת האזהרה או המצוה בקבלתם 

מהם , יותר התורה כוונת  מבין  שהוא  בעצמו ולהאמין  לב, ובבינת  לב באמונת המפורסמים

לעבור  לבו יצר כשיסעדנו במדתו, להשתקע וכשיוסיף כהלכה. שלא פנים  במצוות ויגלה

אחר 623. אדם 

כי624. למרות

שקול-דעתו625. של  מאזנים 

חז"ל 626. פי  על
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שהיא  ויכחיש  ובתבונתיה, התורה בחכמת להקל בעיניו [י]מעט  בתורה, המפורש  על גם 

היא  ממנה המעט  אפילו כן ועל הזאת . הרעה המדה בעל באחרית  יגיע כה עד ה'. דבר

רז  שאמרו וכמו ה', 627ל."תועבת

ÔÎÂ של ‚) מעצור בלי חפשים  מחשבותיו וישלח ודעות, באמונות  ידרוש  לבו בגובה

גדולות להשיג  לו רב ׂשכלֹו שיד בנפשו מאמין כי ובמכוסה, במופלא לחקור ְִצניעות

על  יחלוק אתו אחרת  רוח  ואם  הנכוחה. היא מהם  מי  דעת  הדורות , חכמי בין  ולהכריע 

מהם , יקום בל במהמורות יפול עיניו, לנגד אלהים  יראת  שאין ולפי דעתו. ויקיים כולם

שבארנו כמו ישמע , לא חבריו לתשובות  ובוז. בגאוה ה' על עתק א)וידבר כן(סעיף על

אמרו  זה על חיים . ארחות  ישיג  ולא כל, מפני  ישוב ולא  גאותו, במשגב תמיד יתחזק

ז  כנגדו "628ל "רבותינו חשובה אינה שכינה אפילו המתגאה ."כל

ÈÙÏÂ להתרחק „) לאדם  ראוי  כולו, הלב מחמצת  ובכל-שהיא  מאד, רעה הזאת  ְֶֶַשהמדה

בעניני וגבוליו אדם  כל ׂשכל קוצר גם  וידע גילו. מבני בעיניו קטן  ולהיות מאד, ֵֶממנה

ומלבד  והחקירות . כל 629ההשכלות ׂשכל על גם  אלא ובבינתו, עצמו בׂשכל יבטח ֵֵֶֶשלא

וילידי הרבה להג דבריהם  חומר קרוצי שכל כאלה. בחקירות  יחוש  לא  בינתם ועל זולתו

" מהם . אחד דעת  על גם יסמוך ולא המה, טהורותילוד-אשה אמרות הם יי ' לא 630"אמרות

זה. מחכמי631והמופתזולת  חוברו ספרים כמה הקודמים . בפרקים  בארנו כבר זה דבר על

והכל  תכלית בעל הבלתי ושלמיותיו יכולתו ואחדותו ה' מציאות  להוכיח היום, עד המחקר

אעפ  בדבריהם ? הכריעו ומה ובינתו. האנושי  הׂשכל יודה "במופתי  ישר אדם כל שׂשכל י ֵֵֶֶ

סרות דוברים קצתם בכל, כופרים  קצתם  כמוהם , בינה בעלי  חוקרים  היום עד 632לדבריהם,

בכה  וזה בכה זה לבם  יצר שדרכי לפי ועונש , ושכר ההשגחה מכחישים  קצתן  ֹֹאחרות.

יקרה  וככה דעותיהם . הבלי  שוא בחבלי לקיים עקלקלות אותם  והוליכו ׂשכלם, עין ְִָהחשיך

מכאן וכיוצא . השמים מן  ובתורה בנבואה ומכחישים הללו הפינות  המקיימים  לאלה גם 

שמופתיהן והטבעיות, הלמודיות כחקירות  והדעות האמונות חקירות  שאין רואה אתה

זה, לב שיכשר מה בדרכיו, הלב מצב אחר הולך הכל באלהיות  כי  שומעיהם. לכל מכריחים

שהן שבהן השוה הצד זולתו. לאזן נשמע  אינו לבו, בגבה זה שיקיים ומה זה; לב יפסול

ע"א 627. ה סוטה

אמרו628. כנגדו " חשובה אינה שכינה "אפילו והביטוי בעיקר ". כפר  "כאילו  רק  כתוב ע"ב ד בסוטה כי צ "ע
ע "ב) כב (נדרים הכועס על  חז"ל 

רק 629. ולא

ז 630. יב, תהלים  ע"פ

וההוכחה 631.

ו632. יג, דברים  ע"פ
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יגבר  בכח ולא תעברם , לא האדם  לבינת  גבולים  ויש  עליהן, לסמוך שאין  אדם  בני מחשבות 

בקצרה.633איש , בזה דעתנו שנאמר וכמו לגבולותיו. מחוץ שהוא  בדבר להבין

‰�‰ המופת‰) ובדרכי בבירור המושג  להשיג  תעברם  שלא  האדם  לבינת  שיש הגבולים

עליהן א)שרמזנו סעיף שלישי בלמודיות(פרק  גם  יגבילנה האחד הגבול שלשה. שהן נראה

יגבילנה  השלישי והגבול האדם . בדעת התלויים בדברים  גם יגבילנה השני  הגבול וטבעיות .

כי אף הוא . כך בקצרה הדברים  ובאור כלל. מהן  חלק האדם  לנפש שאין  בדברים מבוא

לאורה, והטבעיות  הלמודיות  תעלומות יוציאו ידה שעל אדם  בני  אל בינה כח אלהים  חנן

שבארנו כמו הדעת , מהרגשות לקוחות הקדמות צריכה ג )היא ב, סעיפים ראשון לכן(פרק .

הדבר  תשיג  לא  להשגתה הצריכות ההקדמות  ממנה שתחסרנה הבינה השגת דבר בכל

האדם , מבני  היום  עד ה' העלים  למיניהן  כאלה רבות שהקדמות ולפי לעולם. לעד ההוא 

מכולנו. גם ונעלמות  חסרות האלה החכמות רובי לכן

Ô˙‡Âחצי וממדת  קוטרה. חצי מדת  ידענו הארץ, היקף מדת מידיעת זה. על מ ׁשלים  ְִָלך

ההיא. החכמה לבעלי  כידוע  הארץ, מן והירח  השמש גובה על לעמוד אפשר הארץ קוטר

היום עד הקיימים, הכוכבים  חוג גבה מדת על ידה על לעמוד מספקת אינה זו שהקדמה ולפי

פועלים איך החושים, ידי על ידענו והירח  השמש אותות  גבהן . לדעת  האדם  לבינת  דרך ָאין

משמשים . דבר ולאיזו נבראו למה באמת  אדם בינת  תבין לא  הכוכבים  ושאר בארץ, פעולתן

ברואים בו ויש עצמו בפני עולם  [הוא ] מכוכבי -לכת  אחד שכל יאמרו החדשים  ֶֶוהחוקרים

וסביבותיו  עצמו, בפני  שמש הוא הקיימים  העליונים הכוכבים  מן אחד ושכל למיניהם.

וכל  לנו נראין  אינן  גבהן לרוב אלא להם . המאיר ההוא  לשמש עולמות  כולם  ֶֶכוכבי-לכת,

סתירה  בזה וכיוצא  מזה ימשך שלא עוד וכל שלנו. בעולמות  השמש  שפועל מה פועל אחד

מרוממים הם  סוף שסוף בכבודם, כאלו מחשבות  נניח הנבואות, ולדברי  התורה לפינות

מלבד  האמת . יודע וה' עליהם , להשען שאין  אדם  בני  מחשבות  שהן  נדע  רק וגדלו. ה' כבוד

בזה. וכיוצא יצוריו מדת ומה מאלו, עולם  כל טבע  מבין  בנו אין  הוא , כך אם  אפילו ִֵזה

ÌÈ�Â˘‡¯‰ נכח עליו ההולכים יהיו יבשה הוא  שאם  ים , הארץ כדור שחצי האמינו

רגלינו, אפשר.634כפות אי  ושבים635וזה ורצים יבשה שהוא  בעיניהם  ראו והאחרונים

שלנו. כדור בחצי  כמו ובהמה, אדם  עליה

ÈÓשום ובלי כנפים  בלי מעלה ויעוף הכלי , על עליו שישב שעברו בדורות האמין 

היסודי636דבר, האויר מוציא כלי שמצאו  בחוש, הקדמה עתה שנגלה 637.(לופט-פומפע)עד

ט633. ב, שמואל-א ע"פ

שלנו634. כדור  בחצי אנו  רגלינו מול  הם  שם  אדם בני  של  רגליהם  הארץ , כדור של  השני  צד

החוצה 635..מה  יפלו שלא מחזיק

.636(576 עמ' כ ' כרך עברית, אנצקלופדיה (עיין  פורח כדור 
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הכימי בחכמת  מצאו היסודי ,"וכן  האויר מכובד שמינית רק כובדו שאין אויר לעשות 638א

עין שישלוט  ממה למעלה גדולה במהירות מעצמו כדור שיעוף הדבר להם יצא ומאלה

אמתתו. על הנסיון בא וכבר אדם,

„ÂÚÂההקדמות בידינו שאין זמן  כל בינה. חכמת דבר בכל בהן  כיוצא ענינים  אלפים

עליו הצריכות  וידרוש  שיחקור מה וכל אמת , דבר להבין  ממקומה הבינה תמיש לא  לה,

שבארנו דרך על תנועותיו, במהירת  ד)הׂשכל סעיף ראשון בכמה (פרק  כן על עליו. להשען  אין ֵֶ

החוקרים טעות  להן  נתגלה אמתיות , הקדמות  החוקרים לאחרוני בהם  שנתחדשו דברים 

לבעלי מופת  או אות כמו דבריהם שהיו פי על אף הדברים , אותם על שדברו הקדמונים 

הנפש דרכי שהן  האדם, בדעת שתלויין  בדברים המגביל השני בגבול הוא וכן  ההם. הדורות

שבארנו כמו והרע הטוב תוצאות  שמהן  הדעת , ב)שתרגיש  סעיף בחלק (שם  הודענו כבר ,

ב)הראשון  סעיף שלישי ינהג (פרק מתי במופת , לברר תוכל ולא  הבינה מופתי  עליהן  שאין

כל  זה שבכלל בהן ? ישתמש קצב באיזה מהן, באחד וכשישתמש בהפוכו. ומתי  זה בכח 

אם הגנב? משפט יהיה מה משל דרך על לחברו. אדם שבין  המשפטים  ויושר האדם מנהגי 

מהם אחד ואין  כה, וזה כה יאמר זה החקירה, פי על דבר שיבררו רבים לחכמים  תשאל

שאינה  הגמורה החכמה היא  זו כי דבר, בכל וכן  ריבו. בעלי  לנצח בהחלט  דעתו לברר יכול

יצא  טרם תחלה להודע הצריכין  ולידיעות  להקדמות  מספר אין  כי לבדו, לה' בלתי ְִַָנודעת

כולם , שתדעם תדמה אם  וגם  אדם. בינת מעיני  נעלמות  שרובן  בוריו, על הדבר ידיעת 

הדבר. יתברר כולם  מּבין  רק כי  עליהן, ולשפוט  כאלו פרטים רבבות  להקיף יוכל ׂשכל ִֵֵֶאיזו

‰ÎÎÂ בחכמה שכולם  וארץ, שמים  יצורי  בתעלומות  כשיחקור האדם  לׂשכל ֵֶיקרה

משפטיו  בנתיבות  השם בחר למה לדעת דבר, כל במשקל והן  במדה הן במספר הן עשויים,

ה' הנהגת בדרכי כשיחקור יקרנו וכן  אחרים . באופנים  ולא  עשויים , שהן  דרך על לעשותם 

ומשפט  צדק בחכמה שהכל ואיש . איש  כל ומקרה ומדינה, מדינה כל מקרה עולמו, את 

שלשתן על שלמה שהעיד כמו ברורה, בדעת זה מכל מאומה הבינה תשיג שלא ומישרים,

קהלת לעשות639בספר עליהם  החוקר שיוכל מה וכל עליהן. לעמוד חכם  לשום  אפשר שאי 

זה. על לסמוך אין  אבל להשמע , הנוטים ודברים טעמים למצוא בׂשכלֹו בהם  שישכיל ְִהוא 

אין שוב התורה, דברי  שהן  הגמורה, החכמה מדרך נוטים דבריו אם  עליהן .ולכן לחוש 

ÔÎÂ חלק האדם  לנפש  שאין  בדברים  מבוא האדם  בינת  המבדיל השלישי בגבול הוא

האדם שיחקור החקירות  הם  זה וממין רוח. ורעות  הוא  הבל זה על שידבר מה כל בהן,

חלל 637. ליצור  כדי אויר , השואבת משאבה

ּום638. הלי  או ִֵֶַמימן

ה-ח 639. יא, וכן  יז; ח, וכן יד; ח, קהלת
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" עליו שנאמר מאין, יש העולמים הגדול בבריאת  בכחך הארץ ואת השמים את עשית  אתה

דבר  כל ממך יפלא  לא  הנטויה, יז)"ובזרועך לב, כל (ירמיה מהשגת  נעלם  הזה העליון  וכח  .

חסד  רחמים  שיזכירו כמו פרטי , בשם  מקום  בשום  ובנביאים  בתורה רמוז אינו ולכן יצור,

כחות שנטועין  בעבור לאדם, מובנות  בהן וכיוצא אלו ששמות וכיוצא . משפט צדק גבורה

לה' בלתי איננו מאין דבר לברוא  הכח אבל בדעתו. מורגשות ועניניהן בנפשו, כדמותן

עליו  שיצפצפו מה וכל לדעתנו, מורגש ענינו אין כן על נפש . בשום כדמותו ואין  לבדו,

הפנימי הכח  מהו לדעת  הדברים  עצמות על החקירה וכן רוח . ורעות  הבל הכל היצורים 

וגבוה  המלאכים  ענין ועל וצבאותיהן , השמים מהות  על לחקור שכן וכל ומהותן , שבהן 

וארחותיו, ה' דרכי בידיעת  זולתי האדם, בפני החקירה שערי  ננעלו זה בכל גבוה, מעל

" ורחבים . עמוקים חכמה דברי  חכםשהן  אלה,מי יבין  הוא  כן ונוהג החכמה חקי שקבל "ֵֻ

"נבון" הוא  אלהים  דעת בו שיש  יי'" דרכי ישרם  כי השגות640."ידעם , הם זה וזולת  ֵֵָ

[אל] מי(הדוחה )מסוכנות שיפול האחד ואילו קרוב. המכשול בהן , וחוקר [הדוחק]

לבינת641יקימנו? כוללים  הגבולים  אלה ובהיות שאמרנו. וכמו וגאון, גבה מלא שלבו אחר

גבול  שמסיג  ירגיש ואם בחקירותיו. בלכתו צעדיו על ישגיח נפשו שומר האדם, בני כל

פניו. על הצניעות מסוה וישים  קדשו ובדבר בה' ויתחזק לאחור, ישוב בינתו,

ÍÏÓ‰ (Âע עמו "דוד ויי' דבר נבון שהיה עצמו 642ה ושהרחיק הצניעות , במדת התפאר

" ואמר לב, ממנימגבהות ובנפלאות  בגדולות  הלכּתי ולא עיני  רמו ולא לבי  גבה לא "יי' ְִִַ

א) קלא, "(תהלים  ונפלאות. עליהןגדולות  שדברנו הדברים  הן  ג )" ב, "(סעיפים  ומלת  "הלכתי.

" ואמר הלב. מחשבות תהלוכות כגמול על אמו, עלי  כגמול נפשי , ודוממתי שויתי לא  אם 

נפשי ב)"עלי "(קלא, מלת נפשי .נפשי. דוממתי לא  אם  נפשי , שויתי  לא אם שתיהן, על "

גדולות לדעת לה תבקש שלא נפשו, ודומם  נפשו , שוה והנפלאות הגדולות שבעניני 

אם כי ונפלאות גדולות של בחקירות  מדעתי  לכת לבלתי כגמול, עלי  נפשי כי ונפלאות.

" כזו חקירה ענין על ּוכאמרֹו קדשך. ודברי מצוֹותיך על בהמותלהשען אדע , ולא  בער ואני 

עמך  תמיד ואני  עמך, כב-כג )"הייתי עג, אמו,(תהלים מיד לקבל דומם אמו עלי  כגמול והנה .

חתם לכן  תבונות . וארח דעת  ויבינ ּה אליה פניו שיאר לאלהים , ומיחלת  דוממתי  נפשי ָכן

עולם" ועד מעתה יי ' אל ישראל ג )"יחל והבן .(קלא,

‡ˆ (Ê מעוזיהו מר, ומה רע מה לב, גבה לידי  ויגיע הצניעות  מדת  אדם כשיעזוב ולמד

אביו, אמציה בדרכי שהלך הכתוב עליו והעיד דוד, בית מלכי מבחירי  שהיה יהודה 643מלך

י640. יד, בהושע  פסוק  ע"פ מליצות

י641. ד, קהלת ע "פ מליצה

יח 642. טז, שמואל -א

ד 643. כו , הימים-ב דברי
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אבותיו  מקבלת  ונטה לב; בגבה ונפל הצניעות דרך עזב ׂשכלֹו ומחקר חכמתו שברוב ְִאלא

עבודת תורה כשנתנה שהרי חטאתו. על מר עונש  ונענש כהלכה, שלא  התורה מצוֹות לפרש

" ואמרה זו, מעבודה זולתו כל הבדילה ולבניו, לאהרן  יומתהמקדש  הקרב (במדבר "והזר

ז) "יח, נקרא  אהרן מזרע שאינו מי  כל המקובל הפירוש  וכפי  המקדש ,זר . עבודת  לענין  "

איש כי והאמין זה, על לחלוק לבו וגבה ׂשכלֹו, על נשען  ועוזיהו ונביא . מלך יהיה ְִאפילו

" עליו ונאמר קטרת . להקטיר ה' להיכל ונכנס  זה, בכלל אינו כמוהו לבו גדול גבה וכחזקתו

הקטורת מזבח  על להקטיר ה' היכל אל ויבא אלהיו ביי ' וימעל להשחית , הימים -ב "עד (דברי

טז) לו כו, יהיה לכבוד כי  האמין שעוזיהו למד אתה אחריו שנכנס  הגדול הכהן  ומתשובת  .

" הכהן אוריה לו אמר כי מה'. רצון  ושיפיק הזה, לך המעשה ולא מעלּת, כי  המקדש  מן  ְַָָצא 

אלהים מיי ' יח)"לכבוד כו , "(שם נאמר הכהן , תוכחת  על המלך זעף וכאשר זרחה . והצרעת

יט)"במצחו  ומעלתו (כו, בינתו והגביה ישראל, כל מעל לבו גבה הוא  מדה. כנגד מדה ,

לבד  כי  בצרעת. ונענש  אם644עליהן , וכאומר ישראל. ממחנה גם להשתלח דינו הצרוע

אלא  הארץ, עם  דלת  בין אפילו מושבך יהיה שלא לך ראוי ה', היכל אל הביאך לבבך גובה

מושבך. למחנה מחוץ תשב כי645בדד בעצמו לדון  לב, גבה איש לכל גדולה תוכחת  וזה

האלהים . ה' לפני  לו יהיה לכבוד לא ממנו, הגדולים  ועל חבריו על בזדון -לב כשחולק

‡Ó˘Â (Áבנפש נטועה היתה לא אם ועמל, און  צרּור הזאת הרעה במדה אם ָתאמר

המדה  בהן ׁשּתּפילהּו הפחתים באחד מנפול ובטוחה יותר, יקרה נפשו היתה כלל, ִֵֶַהאדם 

כשישתמש מעלה, מעלה האדם  נפש תעלה היא גם כי דע בה? נמצאת טובה ומה הזאת ,

צדקה  ולהרבות  ופושעים, זדים ונגד לבו, יצר נגד לו צריכה היא  כי  חכמה. בארח  החכם  בה

שלשתם . בקצרה לך ואפרש  ועוז.

ÏÈÎ˘È˘Î לבבו ויצר לחכמתו, הקודמת  יראתו וכפי חכמתו כפי במישרים, האדם ויבין 

וכן היו. כלא בעיניו והיו היצר דמיונות וישפיל עליו לבו יגבה ,ההפ בעיניו ֶֶַימתיק

יראה  זה ולעומת אלהיו, כמצוֹות ועושה ובתורותיו ה' דרכי  במישרים והבין כשהשכיל

בין ׁשם  ויעשו ובמכוסה במופלא  לחקור לבם  בגובה ומתנשאים ומוסר חכמה בוזי  ֵאנשים

הגובה  הנה בעיניהם, בזוי [שהוא ] יראה וחכמתו עצמו ואת חיל; ויעשו ויעשירו ההמון ,

ויקטינו  עליהם , ינשאוהו בו הנטועים  וע646והגאון מאד ולא "בעיניו לבו, יפול לא כן  י

בידו  שיש  כחו אל כשיבין  וכן מהן . ימוט  ולא דרכיו בתום לאחוז ויוסף עליו דעתו  תחלש

ובמעשיו  בתלמודו אומץ יוסף זולתו, מרבים  יותר וכשרון צדקה ולהרבות ולהבין להשכיל

ורק 644. אך 

מו645. יג, ויקרא ע "פ

לא 646. עליו , שילעג  מי בחברה שימצא לו  יארע  "ואם  חמישי : פרק  סוף  ישרים" "מסילת דברי עיין ויוקטנו.
בלבו] יבזם  [כלומר  וכו'. בדעתו" ויחשוב ויבזם  מלעיגיו  על  ילעג אדרבה ההוא. הלעג  אל  ישיתלבו
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" לאמר יתרומם כי לעצמו. חובה וישימם מהם , יותר כחיהטובים בעבור בהם, רבה חובתי

מהם רב בנפש"כי  יקרה ומעלה החכמה, בארח שהוא אלא הלב גבה פעולת  הם אלה וכל .

" הישר המלך יהושפט אצל נאמר זה על לה. הזוכה ואשרי יי'החכם, בדרכי לבו "ויגבה

ו) יז, הימים -ב "(דברי ונאמר הׂשּכל. המתהלל יתהלל בזאת  אם  עושה כי  יי ' אני  כי אותי  וידוע ְֵַ

בארץ  וצדקה משפט  כג )"חסד ט, "(ירמיה  בספרנו בזה הארכנו וכבר נעול . ראשון"גן בית  ,

ז) חלון ד הכסיל,(חדר בנפש  פעולתה רוע והראינו הלב, גובה על המעט זה שדברנו ואחר .ֶ

בעז  הסמוך בפרק עתה שנדבר ראוי  החכם, בנפש  מעלליה העקשות"ויוקר מדת  על ה

וברעה. בטובה לה הדומה

תשיעי  פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·¯‡ Â·Â

.¯˘ÂÈ‰Â ‰�ÂÓ‡‰ ÔÓ ÍÙ‰‰ ‡È‰ ?˙Â˘˜Ú Â‰Ó .„‡Ó ‰Ú¯ ˙ÂÏÎÒ Á¯‡· ˙Â˘˜Ú‰

˘È .Â˙ÏÂÊ „‚�Â ÂÓˆÚ „‚� ‡È‰ ˙Â˘˜Ú‰ ˙„Ó .Â˙ÏÂÊ „‚� „·Ï ‡È‰ ·Ï ‰·‚ ˙„Ó

.˙Ú„Â ‰ÓÎÁ Á¯‡· ‰·ÂËÏ ˙Â˘˜Ú

˙Â˘˜Ú‰ בספר ‡) עליה אמר מאד. רעה היא  סכלות בארח  האדם בה כשישתמש 

כ)משלי  לב "(יא, עקשי  יי ' שבארנו"תועבת  וממה א). סעיף שמיני "(פרק מליצת לב על ,"גבה

" מליצת גם  להבין  לך לב נקל "עקשות  שמלת אמרנו כי  והבינה,לב " הׂשכל כחות  כוללת  "ֵֶ

" שיגיד עקשותומלת יושר דברי שמעקש והן  לבבו, יושר שמעקש הן  היושר, המעקש על "

כי זולתו, יושר יעקש  ולכן זולתו ׂשכל מכל בעיניו גדול שׂשכלֹו לב מגובה לא  זולתו. ְִֵֶלו

רוע על ואות  מאד רעה תכונה והיא  לבו. מחשבות  יושר לעקׁש לעצמו גם כן יעשה ְֵֵֵַָהעקש 

על  המתקבלים דברים  אפילו יושר. דברי בכל טענות  להטיל עצמו הרגיל לבבו שברוע לב.

אמת דברי לעקש  ועקלקלים , מעוותים  ונצוחים הבל עליהם יערער החכמים, כל דעת 

הׂשכל  ארחות כפי  ונאמנֹות יושר מחשבות  לבו על כשיעלו לעצמו יעשה ככה ֵֶויושר.

יעשה  וככה מלבו. והאמון היושר לדחות ובפתלתולים בעקשות  עליהן ישיב והבינה,

כי דעתו, את יכריעו לא  אבל דבר, ונבוני לב חכמי בהן  ישמחו מישרים , הדובר לזולתו

ממדת הפוכה הזאת המדה כי ותבין  לבטלם . הבל של וספקות שוא  דברי  עליהן ירבה

" כתוב וכן יעקשו היושר, הישרה כל ט)"ואת ג, "(מיכה ה' על שאמר אחר ולכן  אמונה . ֵאל

הוא  וישר צדיק עול, ד)"ואין לב, "(דברים  רעה עליו החושבים  על ופתלתול אמר עקש  "דור ֶָ

ה ) לב, לפנינו.(שם שנגיד וכמו האמונה, מן ההפך שהוא  ,ֶֶַ

¯·Î א)אמרנו·) סעיף  חמישי לנפש ."שע(פרק  הדברים יאמנ ּו והבינה הׂשכל מחשבות ְֵֵֶָי 

שהפוכיהן"ואע תדע  והנפש  גובר, האמת הפוכיהן , מציאת  על לחשוב יוכיח שהדמיון פ
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ואמרנו ושוא. ב)כזב סעיף במופתי(שם  לאדם המתבררים  דברים האמונות  בכלל שאין

שהדבר  לו ּכׁשיאמן  היא האמונה אבל גמורות . ידיעות הם  אלה כי  החושים, ידי  על או ְֵֵֶָהבינה

" אם כי  הלב, את היצר דרכי יעקבו שלא זמן כל חלופו. יאמין ולא  הוא , הלב כן 647"עקוב

שהרי בו, אמון אין  בעקשות הנוהג כי  מזה יוצא עקלקלות. להוליכו הׂשכל את  יסיע ּו ִֵֶַמהן ,

הדבר  יושר לו המראים הׂשכל ציורי יועילו ומה הישרה. לעקש העקשות  פעולת היא ֵֶזאת 

מהיות הלב לסגור הבל, של ובערעורים  תהפוכות במחשבות  העקשות כשידחם ואמתתו,

וע אמת . לעניני שאמרנו"אוצר עצמן המהמורות באותן יפול כן ב')י  שמיני בהן(פרק  שיפול

" ולכן הלב, גבה שניהןבעל גם  יי ' למעלה648,"תועבת  שאמרנו א)וכמו .(סעיף

ÔÎÏ והן‚) והדעות , האמונות  בדברי  הן זו, ממדה להשתמר האדם צריך מאד מאד

הדינים בהבנת  ותורותיו אלהים בחקי  והן  והרע, הטוב מהן  שתלויין  הנפש ֵֻבדרכי

ובינתו, ׂשכלֹו ומחשבות דעתו שקול ציורי בעיניו ייטבו ודעות באמונות  ְִוההלכות.

ולא  מישרים , הולכים טבעיהן כי כטבעיהן . לפעול יניחום וחכמה, ה' ביראת  וכשהולכין

רעה  עליהן  "649יחרוש הוא ויאמר כן  לא  זאת  בכל למצוא "שמא בטנו בחדרי  שיחפש  עד ,

ע הישרה ולעקש האמת לשנוא  בחכמתו "רעה קהלת אמר זה על רבות . מחשבות -הבל י

רבים" חשבונות בקשו והמה ישר האדם את  האלהים עשה כט)"אשר ז, .(קהלת

עחשבונות"ו  היושר נגד לאדם העולה דבר הוא  קבו "" הבל י ומעלה רבות, מחשבות צות

ואין ממש בהן יש עיניו מראה שכפי  אמונותיו, נגד לבבו על ספקות כשיעלו ואמנם  בידו.

" בלבו יאמר עליהן, להשיב המאמיניםבידו והבינה הׂשכל ציורי עומדים זה מצד ֵֶהנה

להסתיר 650לי טענות  [יש ] שכנגדם  ומצד הללו. הציורים יושר מרגשת ודעתי  זה, דבר

וכמו  הברור, המופת בדרך האמונות  להכריע  האדם ביד שאין ואחר ולהחשיכו. היושר

חמישי)שבארנו כן(פרק  אם  ואיך נבואה. בארח עליון  מפי  אם כי שיתבררו אפשר אי ,

ישרים , והבינה הׂשכל בי  שציירו אמונותי  כי המעידים הנביאים  ודברי  השם תורת  ֵֶאעזוב

כי וביותר עליהן? ואשען והבינה קצרי-הׂשכל אדם , מבני המהבילים כת  אחר ֵֶואלך

ע משה אדונינו כמו הכל, לעיני  נגלית חכמתם בנבואה, הדברים  שלמדונו ה "האנשים 

הגיעו  לא אחריהם  הבאים  שכל וחוזים, נביאים למאות ועמהם  ושלמה דוד והמלך

שהיו  החשובים  החוקרים  לכל מוסכמות כמעט  ודעות  באמונות דבריהם גם לקרסוליהם.

שבארנו כמו דור, ה )דור סעיף שלישי דבריהם(פרק רובי גם מבארם .651. האעזב 652שאבו

ט647. יז, ירמיה

י648. כ , משלי ע "פ מליצה

כט649. ג , משלי  ע"פ

להאמין650. לי  הגורמים

החוקרים651. של

ודוד 652. משה של 
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כאלו  בדברים הבן ידעו לא  אשר ּכערּכי אנשים אחריהם, בבאים ואבחר הללו, ְְִֵֶָהגדולים

בינתם ? לגבול מחוץ "שהן

ÔÎÂ הפועל בכח ישתמש קצב ובאיזו רע , ומה טוב מה הנפש בדרכי העקשות מן  ִֵָי ׁשמר

באותו  בעצמו ישפוט  להשיב, ידע ולא החולקים טענות  וכשישמע החכמה. כפי בעתו

כמו  האדם  בינת לגבול חוץ הוא  אלה על לדון  גם כי  ודעות, באמונות  שאמרנו המשפט 

ח)שאמרנו יתעקש(פרק שלא פה, ושבעל שבכתב בתורה כשיהגה זו ממדה ישתמר וכן .

של  בטענות  עליו לחלוק יתאמץ לא  מישרים , הדובר חבירו דברי  וכשישמע  בסברותיו.

להאריך  צורך לי  ואין  עקשות . דברי  סובלים  ואינן  וישרים צדיקים התורות  דברי כי עקשות,

היושר מדת  על שדברנו ממה כי  בזה, ב)עוד א, סעיפים רביעי חפץ,(פרק  כלי הוא כי תראה

לבריות . ושנאוי לשמים  נמאס  מישרים  ושהשונא

‡Ó˘Â נצר „) שתהיה בה, נמצא  טוב מה כך, כל רבה הזאת  המדה רעת אם תאמר

על  השיבותי  כאשר כי  דע הלב? גבה מדת  על ששאלת  כמו העליונה? האדם  נפש ממטעי

הכסיל  בנפש רק רע, פועל העקשות כח שאין עליה, גם לך אשיב הגבהות, מדת אחותה

טובת היא  גם צדקה בארח זו במדה המשתמש  החכם בנפש  אבל וחכמה. ה' מיראת הנלוז

על  החולקים תשובות  ולעקש לבו, יצר דרכי  לעקש מאד מאד האדם  לה וצריך מעללים ,

המאמין החכם משל. לך ואתן  המשרים . ועל הצדק על שטוענים טענותיהם  ועל האמת,

הקב  כי  אחר יצייר: הישרים  ובינתו ׂשכלֹו ציורי  פי חיים"על נשמת  ונפח הכל, יוצר ה ְִ

שונאת לב, וישרי צדיקים  אוהבת והיושר, הצדק אוהבת  שהיא  בנפשי  אני  ומרגש באפינו,

ישרי כל בנפשות הם הללו ההרגשות  כי  יודעת  ונפשי  לב, ועקשי  זדים  שונאת ורׁשע , ֶַחמס 

וא  זה "לב, ולעומת  כמעשהו. לאיש  ישלם  פיהן  ועל ויושר, צדק יוצרה, שיאהב שכן  כל כ

שעל  ודעתו. ׂשכלֹו עין יחשיך לא לו, וטוב רשע  לו, ורע  צדיק השמש תחת  בעיניו ְִכשיראה

וצריך  הפוכו, לצייר לו אפשר אי  ובדעת, בׂשכל חכמים אמונת  אמונתו בהיות  פנים  ֵֶכל

" ויאמר עיניו מראה נגד העולם .לעקש בהנהגת  וארחותיה העליונה צדקתו דרכי מבין איני

הנטוע הישר הׂשכל יגיד כן כי חלילה. עול יעשה ולא  הוא וישר צדיק כי ידעתי זאת ֵֶֶָ[אבל]

עולם שגדולי  וראינו ה'. מפי  בנבואה דבריה שכל בתורה מפורש  וכן [הזכירו](זכרו)בנו,

ואע האדם , לב שיטען הזאת  ""הטענה אמר ירמיה אותה. דחו ידעו, לא  להשיב כי צדיק פ

צלחה? רשעים דרך מדוע  אותך. אדבר משפטים  אך אליך. אריב כי יי' א)"אתה יב, .(ירמיה 

" מלת כי עמך. לריב לי חלילה ולכן צדק, מנהגיך וכל אתה צדיק כי  אני מאמין  "ריב כלומר

" רק בצדק. ושלא  כדין שלא  שעשה זולתו נגד הטוען  אותך על אדבר כדרך "משפטים  ,

דרך  מדוע  שואל אני  וכן יענה. וזה ישאל זה הלכה, דבר על זה עם  זה השופטים חכמים 

[המשורר] אסף וכן דבר. השיבני  הכל, המבין  ה' ואתה זה. דבר מבין איני  צלחה? רשעים 

" בהוללים ,החל קנאתי  כי וגו' רגלי  נטיו כמעט  ואני  לבב, לברי אלהים לישראל, טוב אך ֵֵ

אראה  רשעים  א-ג )"שלום  עג, עומדת (תהלים אמונתי כלומר לישראל,, טוב רק כי  לעולם
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נטיו  כמעט  סודך, מבין שאיני  לפי הׂשכל, קצור ילוד-אשה אני רק לבב. לברי  אלהים ֵֶוקרוב

אח  והודיע  וגו'. בהוללים קנאתי  כי והחכמה,"רגלי , היראה מחקי סר לא זאת  שבכל ֵֵֻכ

" עמך כאמרֹו תמיד וגו'ואני כג )" האדם ,(עג, בלב העולים  הן רבים ספקות לזה כדומה וכן .

היושר-המדומה  המעקש  הפנימי הכח ידחה כולם  ואת המכחישים, עליהן  שעוררו אותן  והן

למעלה זה על שדברנו וכמו ב)הזה סעיף חמישי בעז (פרק  נדבר ומעתה העצלה ". מדת  על ה

והזריזות . המהירות מדת לעמת  שהיא ֻשבנפש ,

עשירי  פרק

ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

.Ì„‡ È�·· ‰·¯‰ ‰ÈÂˆÓ .„‡Ó ‰Ú¯ ‰˙È¯Á‡ ,‰�Â‚Ó ‰„Ó ‡È‰ ˙ÂÏÎÒ Í¯„· ‰ÏˆÚ‰

.‰ÓÎÁ Á¯‡· ‰· ˘Ó˙˘È ÌÎÁ‰

‰ÏˆÚ‰ ממדת‡) הפוכה והיא  סכלות, בארח האדם בה כשישתמש  מאד רעה מדה

עליה שדברנו והזריזות  ו)המהירות והחכמה,(פרק היראה אל החשק עצלות  זו, עצלה וענין .

מאוצרות להוציא טורח ואינו יבין, לא  נפשו דרכי  ומוסר, חכמה לאסוף להתאמץ נלאה

וגדלו, ה' כבוד ביראת נאמנות תולדות  בבינתו מהן להוציא שבה הידיעות מאסף ֲַָדעתו

המושל  לבו יצר בעבור הזאת  העצלה ומקור והחכמה. התורה חקי  חכמים מפי אוסף ֵֻאינו

הנה  ולכבוד-המדומה. לעושר להון  יגיעו וכל ולכנוס , לאסוף העולם  להבלי המזרזו עליו,

מידם מנע  כי  כלים בלי  כאומנים  הם והבינה הׂשכל נפשו ששופטי  מלבד מדתו, שזאת  ֵֶמי 

ממנו  ישכיחו לעת ומעת  עול. לשפוט אחריהן אותן  שיסיעו אלא והחכמה, היראה ֶָדרכי

יקום בל במהמורות  שיפול אפשר ובאחריתו עליו, המוטלת חובתו כי653יותר מהם .

חסר  והוא דבר, יגידו ונבונים  בשער, ידברו חכמים  ויראה והקנאה, הגאוה מדת בו במשול

האלו. הגדולים  מעלת  להקטין  ומוסר חכמה לבוז יחל מעט מעט בם  ובקנאתו בגאותו כל,

להפיק  לו רב שידיו בׂשכלֹו ויתפאר הטבעי, בׂשכלֹו לו ודי  זה, לכל צריך האדם שאן  ְְִִיאמר

החכם-בעיניו  מדת  וזהו באלו, שיש  ממה יותר ותבונה שיתבארחכמה סעיף כמו יא (פרק 

"א) בחכמתו  שלמה אמר זה על טעם. משיבי משבעה בעיניו עצל טז)"חכם כו , .(משלי

ÈÙÏÂ [אשר]·) ועקשות  לב גבה ממדת  אדם, בבני הרבה מצויה הזאת  הרעה שהמדה

אדם בני והרבה ממנה. הנמלטים הם  מעטים העצלה אבל בהן , הנכשלים הם  מעטים

לנפשו, החושים  שהובילו הציורים אחרי ללכת מנעוריו כמנהגו פועל לבם יצר כשיגדלו,

הראשון  בחלק שבארנו ג )כמו סעיף רביעי לנטות(פרק  יד ויתן המוסר, עניני כולם  שהן  ,

יא 653. קמ, תהלים
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העצלה 654בארץ, מדת  לגנות  משלי בספר שלמה הרּבה לכן וחכמה. יראה עניני  ְִַָולעזוב

" ואמר תכיןהזאת  ומושל. שוטר קצין  לה אין  אשר וחכם , דרכיה ראה עצל, נמלה אל ְֲֵֵַָל

מאכלה  בקציר אגרה לחמה ו-ח)"בקיץ ו, זריזות(משלי כי  כמוה, ועשה דרכיה ראה אמר לא  .

אמר  עצמו והוא ולכנוס ? לאסוף זריז שיהיה לאדם יצוה ואיך תבואות, לאסוף הנמלה

ולכנוס " לאסוף ענין נתן  כו)"ולחוטא  ב, ממה (קהלת כפלים כפלי אוספת הנמלה גם .

" אמר אבל כן. כשיעשה מאד לאדם  רעה תכונה וזאת חייה, לימי  דרכיה שתצטרך ראה

לאסוף "וחכם בחכמה, כן  נוהג אתה היה וחכם , בה הנטועה הזריזות מדת  ראה כלומר , ֲֲֵֶַַָָ

נטוע שבה לפי הנמלה, אל ׁשלחֹו כן ועל עולם. חיי  חייך כי  וחכמה, יראה גדול ְָבזריזות 

ברצון כן  עושה והיא  שתאסוף. למה צריכה אינה כי לבטלה, ולכנוס  לאסוף הזריזות  כח 

בה  שהטביע טבעה ב 655כפי בראשית ""יוצר שאמר כמו שוטר ה, קצין לה אין  אשר

החכמה."ומושל  בעניני  הזריזות מדת דעת לאדם ללמד לא אם זאת ? ה' בה הטביע ולמה .

‡Ó˘Â זריז ‚) בטבעו יהיה באדם , הטּבעה למה מסוכנת, העצלה ומדת  הואיל ְְָָתאמר

הלביש שאחרי חכמה. בארח  בה להשתמש לחכם  צריכה היא כי גלויה, התשובה דבר? לכל

יבוז  צדקתה, לרגל בפעולתן הולכות  וכחותיה ראשה, על היושר וצניף צדק במעיל נפשו

הגוף, לקיום ההכרחי  רק מהן לו יבקש ולא הכסילים, ולמאויי  תבל יבלה למחמדי  ולא 

בנותר  ּבציֹות656זמנו ולדרוך ימים  והרי657לעבור וגדולותיו, הזמן תענוגי ויתר הון  לאסוף ִַַ

מאין האדם בנפש  קבועה הזריזות מדת  היתה ואילו העצלה. במדת  בהן ֵֵמשתמש

בכל 658הפוגות מתפשטת היתה הפוכי-הכחות , בה שאין  הנמלה, בנפש קבועה שהיא כמו

בו  שנטועים ועתה דבר. בכל להזדרז מוכרח והיה להבל, בין לטוב בין  האדם , ארחות

שירצה. באיזו דבר בכל יבחר והעצלה, הזריזות

‰�‰Âהנפש לשופטי  הצריכות  הטובות הפוכי-המדות  גם בקצרה לבאר השלמנו

שהיא  העצבון מדת זולתי ובמישרים , בצדק לשפוט  עיניהם  בהיות מאד מהן  שישתמרו

השמחה  על שבארנו ממה כי עוד. פה עליה לדבר צורך אין  השמחה, מדת לעומת

לב  מגבהות הנמשך העצבון  מדת רוע מעצמו מתבאר טובה, ומה המישרים, מן המסתעפת

בעז  עליה לדבר מקום ועוד וההשגות . החקירות  בעניני  כשפועלים  העקשות בחלק "ומן ה

מפעולות הנלאים אלו מעשה ומה שם  מה בקצרה להודיע  לנו ונשאר זה. מספר הרביעי

אנשים הן הראשונים, פרקי  בשני  עליהן שדברנו והחכמה והיראה והׂשכל והבינה ֵֶהדעת 

יא 654. יז, תהלים ע "פ

אינסטינקט655.

מזה 656. יותר  להשיג

מא 657. קה, תהלים  ע"פ מליצה

מט658. ג, איכה ע"פ מליצה
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והשתקעו  עצלה, או עקשות, או לב, גבה או שזכרנו, הרעות התכונות  מן עליהן שגברה

למעלה  שזכרנו פנים  בושת  ממדת ההפוכה המדה שהיא פנים , עזי  שנעשו עד מאד בהן

ה ) סעיף שני בעז (פרק הסמוך בפרק אותה גם לבאר באין  שאנו החלק ", דברי נחתום  שבו ה,

זה. מספר השני 

עשר  אחד פרק

ÌÈÙÈÚÒ ‰˘ÓÁ Â·Â

" ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ Ì‰ ÈÓÌÈ¯ÚÂ·"" Ì‰ ÈÓ .Ì‰È�ÈÚ· ÌÈÓÎÁ"" Ì‰ ÈÓ .„‚� ÌÈ�Â·�

Ì‰È�Ù"" Ì‰ ÈÓÂ ,ÌÈ�Ù ÈÊÚ".

ÂÓÎ היראה ‡) תפארת  ועטרת  החכמה פי  על משפטיהם עורכים  הנפש  שופטי  שבהיות 

אחד  כל שבעליהן ויודעים , משכילים נבונים חכמים  להיות באחריתם  יזכו ראשיהן , על

ועדי אהובי-עליון הם  מדתו וכפי כחו מעיניהן659כפי יליזו האלו השופטים  אם כן  עולמו. ֲִַ

" בשם  יקראּו ראשיהן, מעל היראה עטרת  ויסירו חוטאים ,החכמה, סכלים , פתאים, ְִָ

אוילים יסודות"כסילים, על שחברנו בספרים  בארנום הללו השמות  מן מהן אחד שכל ,

ממעלתו  אז האדם  רדת שמלבד נודיע, זאת רק עליהן. לדבר המקום כאן  ואין הקדש , לשון 

משפט  והמטים  המסיעים  לבו, יצר בדרכי  עוד ישתקע  אם  בידו, שהיתה ומשלמותו

בעקלקלות לשפוט  אחריהם הרעות660שופטיהם  מתכונות אחת עליהם ויגבר כחפצם ,

רעים בשמות שיקראו עד ביותר שישחיתו אפשר ועצלה, עקשות  או לב גבה הן שאמרנו,

" והן ""בועריםמאלה, בעיניהם, ""חכמים פניהם, נגד ו נבונים פנים"" מגמתנו "עזי ואלה .

אי זה בפרק עליהן ויראה "לדבר מחכמה הנלוז איך האדם יבין כן ידי  שעל עניניהן, לבאר ה

אחריתו. דבר מראשית  ויראה מהן, ירחק נפשו שומר למען דחי, אל מדחי  הולך

" (·ÌÈ¯ÚÂ·",הדעת באוצרות לחפש לבם על העלו לא היֹותם ׁשמעת האנשים ֵֵֶֶָשם

או  אלוהי, בעט בה החקוקים הראשונות המושכלות מתוכה ולהוציא בם הנטועה

עליהן  שרמזנו וכיוצא הנפש  דרכי בה שהובילו ב)ההרגשות סעיף ראשון מדת(פרק וזוהי  .

עליה שדברנו הגמורה א)העצלה סעיף עשירי השתקעו (פרק שמנעוריהם  אותם והם .

אעפ  כי לבם. יצר דברי  פי  ועל רוחם  על העולה כפי התעסקו מעשיהם ובכל י"בהבלים ,

עומדים אינן נעדר, לא איש הראשונות המושכלות ומן אדם, לכל טבעיים  האלה שהציורים

יזכרם עד הדעת, באוצר יסתרּו כי בהן. להביט  בעליו להכריח  הלב עיני לפני  ְִָמעצמן

קישוט659.

ה 660. קכה, תהלים ע "פ



עשר  אחד פרק - שני  277חלק 

אותם . פקדו עד יהיו ׁשמה וישכחם , אותם  יזכור לא  ואם  לאור. מחשך להוציאם  661בעליהן  ָָ

צדיו. מכל מקום  יסגירו לא ישרים  קוים  שני  ראשון, מושכל משל דרך החלק 662על אין  ִָ

אע כאלה. ורבים  שוה. הנשאר שוים , דברים  משני  שוים  חלקים תקח אם מהכל. פ "גדול

עליהן . זכר לא ויזקין, האדם שיגדל אפשר בהן , שוה אדם כל המבלה 663שיד כזה עצל והנה

בשקול  יבינהו ולא ענין  שבראותו עד בהבליו, עתותיו "כל נקרא אלה "בער דעתו על לכן  .

" יעקב שאמרו אלהי יבין  ולא  יה יראה ז)"לא  צד, "(תהלים  המשורר אמר בעם ,, בוערים ִּבינ ּו

תשכילו? מתי  ח)"וכסילים  מיוצר (צד, נעלמת  והשמיעה הראיה שענין  אפשר איך כי  .

שאינו 664האדם ? דבר לזולתו לתת  או דבר לעשות  אפשר שאי  הוא ראשון  מושכל כי

"665בידו  אמר וכן מהו. יודע  יביט?ושאינו הלא עין  יוצר אם  ישמע? הלא אוזן  "הנוטע 

ט) הבנויים(צד, הבינה דרכי בכל וימאס  הלב עין  יח ׁש לסוף מנועריו דרכו שזה מי והנה .ֱֶַ

הנפש דרכי  בעניני החכמים  תוכחות  בכל שימאס  שכן  וכל הראשונות . המושכלות  על

" שלמה אמר זה ועל החכמה. בער וחקות תוכחת א)"ושונא  יב, ו (משלי בירור תוכחות". הן " ֻ

הדברים מן  בדבר היצר דרך עליהם כשיגבר כאלו אנשים  והנה הדעת . בשקול דברים 

ויפלו  אחריו, לנטות בעיניהם הוא נקל באדם , הנטועה הדעת  נגד שהוא במעשה הנתלה

ההוא, הדבר בטול המראה הדעת ממראה בפניהם  יבושו לא  כי הגדולות, הנאצות  במעשה

הפנים  בושת  במדת שאמרנו ה )וכמו סעיף ב הלב (פרק ואין  הדעת , בקרבם בטלה שכבר .

ידי מעשה והצלמים הפסילים תועבת  כשזכר הנביא שאמר כמו תוכחותיה. עוד מרגיש 

" לבול אדם , אעשה? לתועבה ויתרו וגו', אש במו שרפתי חציו לאמר: תבונה ולא דעת ולא

אסגוד? יט)"עץ מד, ע(ישעיה ירמיה אמר וכן ."" אלה על מדעתה אדם  כל יד)"נבער  .(י,

Â‰ÊÂ" תאר ענין שה "בער עצמו לפי בכל דעת". וזה טוב; מכל מלאים אוצרותיה לבדה "

על  שיקנה ׁשמה והבינה, הׂשכל כן  לא  בבחירתו. עליהן שעזר ומבלי יצירתו מעת  ֵֶֶַאדם 

דעתו  אוצרות  ששוכח  מי  לכן  בבחירתו. תלוי  חכמה דברי  מאסף וכן בבחירתו, יהיה ֲַָידיהן

" יקראוהו בו עוד פועלת אינה ודמיונותיו הבליו ממנו "בער וברוב שנבערו לפי ,

" כמו יבער מושכלותיו, כאשר ירבעם בית אחרי תומו ובערתי  עד י)"הגלל יד, .(מלכים -א

" הנביא אמר ומעשה ובפירוש יביטו לא  יי' פעל ואת משתיהם, ויין  וכנור וחליל תוף והיה

דעת מבלי  עמי  גלה לכן  ראו, לא יב-יג )"ידיו ה , "666,(ישעיה  אמר וכסיל וכן ידע  לא בער איש 

כב 661. כז, ירמיה ע "פ

יחד 662. יפגשו  לא לזה זה מקבילים קוים שני  כלומר

אמיתותן663. להכיר זכר  לא

הקב"ה 664.

הנותן665. של

זה 666. בפסוק  "בער" מלת אין כי צ "ע
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זאת את יבין ז)"לא צב, ל (תהלים זה תאר תמיד יסמכו מזה דעת", ותבין  שאמרנו. מטעם "

כולם . ההשחות  בתכלית  יפול שבאחריתו אפשר דעת שונא כי 

" (‚ÌÎÁ לא "בעיניו ה' ביראת  אשר האנשים שם  והוא מאד, רע הוא גם זה תאר .

דרכי667בחרו, על ולהביט לחכמה, אזן להקשיב אבו לא  לבבם , בשרירות מנעוריהם והלכו

והחכמה. היראה כפי בלכתו האדם תכלית ומה רע, ומה טוב מה לראות  וארחותיה, הנפש 

אחר  לנטות  ובינתם  ׂשכלם ויניחו מהן יליזו אם או והבינה, הׂשכל ישפטו פיהן על ְִֵֶָואם 

כעבדים , הארץ על הולכים שבהם והבינה הׂשכל כאלו באנשים והנה לבם. יצר 668ציורי  ֵֶ

שכל  שיאמינו גדולה, רעה מזה להם יגיע  ולסוף ּכׂשרים. עליהם  רוכבים  לבם  יצר ְִָודרכי

הצדק  אנשי  וכשיוכיחום חכמה. ודרך נכון הוא בו יחפצו אשר וכל רוחם על העולה

" באמרם  עליהם , ילעגו עלילותיהם, ועל מעשיהם  על חכמה,והחכמה יודע669א ּתנ ּו ולבנו ִָ

ירחק  וממה לאדם, טוב לא "מה והכבוד-המדומה העושר ברוחה, עצמם כשיראו וביותר .ְָָ

ואי ֹו, ללחם  נודדים  עם , בזויי  [הם ] ומוכיחיהם  מביתם, עמדה 670משו חכמתם  כי  יאמרו ְַ

כיוצא 671להם , כל וכן  עפר, עד השפילום  הם  מוכיחיהם ודרכי אלה, כל להם הכינו ודרכם

" שלמה אמר זה על עשיר בזה. איש  בעיניו יא)"חכם כח, למדה (משלי העצלה תביא  וכן .ִָ

שאמרנו וכמו א)זו, סעיף י "(פרק אמר זה שעל טעם, משיבי משבעה בעיניו עצל "חכם 

טז) כו, שיכחיש(משלי צריך הטובה, מדרך כזה שיעור האדם בנליזת  כי  מזה להבין  ונקל .

כי והבינה. והׂשכל הדעת מארחות גם ולנטות האמונות , דברי  ובשאר ובנבואה ֵֶבתורה

לשפוט  צריך מאד מאד דרכים , שני  דבר בכל באדם שבהיות  ויבינו, ישכילו מישרים  בלכתן 

והחפץ  לבדה, התאוה עליהן שתשפוט  לא  ישתמש , דרך באיזו דבר הדין .672בכל יפסוק ֵֶ

" בעיניו והנה לבו חכם דרכי כפי  בעשותו כלומר חכם , הוא  לבו עיני  שלמראה ענינו "

" האמת כפי אבל  עיניו. מראה אחר משחיתובלכתו לאיש  הוא 673."חבר

" („ÔÂ·� פניו ""נגד מתאר יותר רע זה תאר בעיניו . עצלותו,"חכם בעיניו, החכם כי  .

החכמות בבקשת  טרח לא מעולם אבל ברע , לנפול השיאוהו עקשותו, או תאוותיו,

" בינתו. ובגבורות ׂשכלֹו ביד הרעה דרכו והצדיק הׂשכל, פניו ובחקירת  נגד מעשהו ונבון זה " ְְְִִִֵֶ

ושדרכה  הרעה, יושר בטענותיו ממדת674לברר יוצא הזה ההׁשחת ושורש  ׂשכל. בארח  ְֵֵֶֶנכון

כט667.. א, משלי

סוסים)668. על  רוכבים  אינם  אבל ׂשרים , הם (כלומר  י ז, ִָקהלת

ב 669. יב, איוב ע "פ

כג670. טו , איוב

ט671. ב, קהלת ע "פ מליצה

עיוור 672. רצון 

כד 673. כח, משלי ע "פ מליצה

הרעה 674. של 
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למעלה שבארנוה לב שמיני)גבה רב,(פרק  בשעור וׂשכל בינה בעל שבטבעו אדם  יש  אם  כי  .ֵֶ

פניו, מעל הצניעות  מסוה והסיר פניו, החקירה לדרך ׂשם  אבל בחר, לא  וחכמה ה' ָוביראת

גאה  עליו, מושלים לבו שדרכי ולפי ממנו. ובמכוסה במופלא וחקר לבו, גבה בדרכי והלך

על  ובלי-ראות , אחריהם. והבינה הׂשכל במסתרים  המה ידיחו בקרבו, זנונים  ורוח  ֵֶוגאון

יסודתן שכפי זרות, ואמונות  זרות דעות  בידו ויעלו בחקירותיו, יבין  פיהן ועל ישכיל פיהן 

לדמות וירבה בעיניו, ייטבו לבבו ובגבה לבו. יצר בהן שחפץ גלוליו דרכי בידו ַיתקיימו

בלבו  ויתחזקו ואמונותיו. דעותיו רוע ידיהן  על להעמיד  ומ ׁשלים  ראיות  ולהביא  לדבר ָדבר

או  האמת באֹור עוד מהביט  אורם מהן וימנע  נפשו, פני אור שיחשיכו עד ויותר, יותר

" מליצת  ענין  וזהו מישרים. פניו ללכת  כנגד ""נבון מלת  כי  למעלהפנים, בארנוה ב " (פרק

ה ) ומנהיגיה.סעיף הנפש  שופטי  שהן  הכחות על שנופל ," היקר נבוןומלת נכבד, תאר "

עליו רמזנו וכבר גדול, איש  תארי  י')שבכל האמת(פרק על החולק הזה הרע האיש ולכן .

" נקרא  נשחתות , תולדות הוליד שמהן בחקירותיו שיסד הרעועים יסודותיו נגד כפי נבון 

""פניו  הוא יצרו ובדרכי לבו בגבה החשוכים ; פניו נגד כלומר סכל "נבון, הוא היושר וכפי .

" בזה כיוצא על ּוכאמרֹו נבוניםואויל, ולא  המה סכלים בנים  ידעו. לא  אותי עמי , אויל ַכי

כב)"המה  ד, ו (ירמיה  פיו ". נגד ובתולדותנבון המדומות , בתבונותיו כי  מכולן הגרוע  הוא "

הקיימות . האמתיות על גם חולק מהן , שמוציא  שוא 

‰�‰Â" הטוב נקרא במציאות , דרכים שני דבר בכל שיש  ורע, טוב טעםדעת  כמו טוב "

" כאמרֹו וצוף, צופיםנופת ונופת  מדבש יא)"ומתוקים  יט, "(תהלים ונאמר דבש, בני אכול

לנפשך  חכמה דעה כן חכך, על מתוק ונופת טוב, יג -יד)"כי  כד, "(משלי אמר הרע  ועל כי.

כלענה  מרה ואחריתה וגו' זרה שפתי  תטופנה ג -ד)"נופת  ה , ה (משלי ואולם בעיניו ". "חכם

" קורא  יצרו ודרכי  לנפשו, מרים הגמורה החכמה שדרכי להפך, שימתקו חכמה יאמר לפי  " ָ

ה  הוא הפוכו והמאמת במציאות, הפוכיהן שאין  הקיימות  האמתיות כן ואין נגד "לו. נבון  ְְֵַַ

רואה "פניו  ואינו מאיר, אינו היום לומר פניו האדם  יעיז כאילו וחשך, לאור דומה וזה .

הנביא  האריך זה ועל כן. לאומר לו אוי האדם. יראה בו יאיר, הלילה חשך אבל דבר, בא ֹור

" האלה התארים שני  על בדברו הטהורה, בעיניו מליצתו ו חכם פניו "" נגד ""נבון ואמר הוי,

ונגד  בעיניהם  חכמים הוי וגו', לחשך ואור לאור חשך ׂשמים רע, ולטוב טוב לרע ִָהאומרים 

נבונים כ-כא)"פניהם  ה, תאר (ישעיה  בפירוש  דברינו ונחתום מדברינו. מתברר ופירושם ,

פנים" בסמוך."עז עליו שנדבר ,

" (‰ÊÚÌÈ�Ù", ז רבותינו שנו כן  על כמוהו. לרוע  בתוארים ה )ל"אין  פנים"(אבות , ועז

למעלה"לגיהנם בארנו כבר לך. אבאר וענינו ה ), סעיף ב "(פרק  תאר פניםענין  ."בושת 

יראת בהיות  הפנים בשת בעל כי  כיותראה יחטא, במהרה לא  בלבבו, ונגעה פניו על ה'

ומה  חוטא, הוא  מי  לפני  לו מראים ובינתו ׂשכלֹו ומשפט אלהיו יראת ששם  בפניו, ְִיבוש 
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ואם החטאה. ומר יחטא "675רע  ולא  טוב יעשה אשר בארץ צדיק אדם  אם676,"אין הנה

גדלה  שלא ומי  פנים. בבושת  יפול מיד כי מאולתו, ישוב מהרה יחטא, והיגון  הפחזות בעת 

או  היצר מתוקף יהיה לבו, בדרכי  ויחטא  זו למדה שהגיע  עד וביראה בחכמה ְִָמעלתו

חוטא  שהוא  שמלבד גדול להׁשחת  האדם שיגיע אבל עשה. טוב לא  כי  יודע ולבו ְְִִֵֶָמ ׁשּכחה,

" שאומר רעאלא  לנפשו."אין חמס ויעשה דעתו שקול על שיחלוק עד רעה אל מרעה וילך ,

" שיאמר משל דרך ואלמנה על יתום לב להכאיב רע ""אין חכמים, פני  להלבין רע  אין 

""צדיקים חנם, רעהו נפש  ולהדאיב ולגנוב לגזול רע ""אין טובה , תחת  רעה לשלם רע  ,"אין 

מזה  יותר ועוד העושה. דעת  שקול ונגד אדם, כל דעת שקול נגד שהן  באלה, כיוצא וכל

אדם , כל דעת  בשקול אמתתן  שנתבררה הקיימות  האמתיות  על לחלוק הׁשחתֹו ְֵֶכשתגדל

ולא  זולתו. מכל יבוש לא גם  כלל, בעצמו ׁשיבֹוש מבלי הנפסדות , דעותיו לקיים ֵֶויתחזק

רגע רק ואם פניו. על אותו ומרשיעים  לו, מנגד עומדות זולתו כל שדעות  לבו על ישים 

שהוא  אלא זולתו, כל בדעת שהצטייר כמו מצוייר האמת בדעתו שגם יראה אחור יסוג 

" יקרא  זה בו, שבחר השקר בפניו לצייר ברשעתו פניםמתחזק ""עז מלת כי  על עז . נופל " ִֵָ

" כמו ממקומו. מזיזו דבר שאין בתקפו, השוקד עמוןכח  בני  גבול עז כד)"כי  כא, ,(דברים

בם" ימשל עז ד)"ומלך יט, "(ישעיה  ששנינו וכאותה כנמר . עז ה )"הוי  הנמר (אבות , דרך כי ,

ו  במקומו. שוקד פנים"להיות מדעותיו עז זז ואיננו ובינתו, ׂשכלֹו דעתו פניו מעיז שהוא "ְִ

ב  המקום דעת בעבור לא  ""הרעות , כמו הבריות, דעת  בעבור ולא  לא ה, אשר פנים  עז גוי

יחון לא ונער לזקן פנים נ )"ישא  כח, "(דברים אמר שיקום, הפושע המושל על וכשדּבר ועמד . ִֶ

חידות ומבין פנים  עז כג )"מלך ח, ע(דניאל ושלמה ."" ואמר זה דבר פירש רשעה איש  ֵֵהעז

כט)"פניו ב  כא, להפך (משלי שמצויירים  דברים בׂשכלֹו לקיים עצמו, בפני  שמעיז כלומר ,ְִ

הפרק  דברי נחתום זה ועם הסכמתו. על לעמוד ומעיז עצמו, על חולק הוא והנה בפניו.

. אמן שמו, וחושבי  יראיו בין  חלקנו וישם  אלינו, פניו יאר וה' הזה. השני החלק ודברי

0 0 0

אמנם675.

כ 676. ז, קהלת
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שלישי  חלק

‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡ ÂÈÙÈÚÒÂ ,¯˘Ú ÌÈ�˘ ÂÈ˜¯Ù

.‰È˙Â‡·ˆ Ô‰˘ ˘Ù�‰ ˙ÂÁ¯‡ ÏÚÂ ,‰¯Â·‚‰ ÁÎ ÏÚ ¯·„È

ראשון פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰�ÂÓ˘ Â·Â

" Ì˘ ¯‡·È .˘Ù�· ‰¯Â·‚‰ ‡È‰ ‰ÓÁÂ¯.˘Ù�· ÏÚÙÈ Í¯„ ÂÊÈ‡ ÏÚ .Ì„‡‰ ÁÂ¯ Â‰ÓÂ "

" ¯‡˙ Â‰ÓÂÁÂ¯· Ï˘ÂÓ" ¯‡˙Â "ÁÂ¯ ÏÙ˘"Ô‰È¯ÂÈˆ ˙ÂÈ˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ‰ Â¯ÈÈˆÈ ÍÈ‡ .

‰ ‰Ó .·Ï·"¯ˆÈ" Â‡ "Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈ"ÌÎÁ‰ ˘Ù�· .˘Ù� ÏÎ· ˙ÏÚÂÙ ‰¯Â·‚‰ .

‰„È ˙Á˙ ,ÂÏÈÁ· ‡·ˆ ¯Nk ˘Ù�· ‰¯Â·‚‰ .ÏÈÒÎ‰ ˘Ù�· ÍÙ‰ÏÂ ,‰˜„ˆ ˙ÂÁ¯‡·¿«

.ÏÈÁ ˘Ú˙Â ¯·‚˙˙ Ì‰È„È ÏÚ˘ ÌÈ·¯ ˙ÂÁ¯‡

¯Á‡ שהן‡) ושופטיה, הנפש  מנהיגי להנהגת  הצריכין  המדות ראשי  על לדבר ְֶַׁשּתמנּו

ראשי על דברנו וכן ובחכמה, ה' ביראת צדק ישפטו פיהן שעל והדעת והבינה ֵֶהׂשכל

הנ  השופטים  שצריכין מהן ההפוכות  ילכו "המדות אליהן  בקרבתם  כי מהן, להתרחק ל

דרך  לא תחת677בתהו הפועלים וצבאותיה, הגבורה כח  על זה בחלק נדבר משפט ; ְְְַויעותּו

יתנשאו  וחפצם  נטיותם  שכפי  הנפש ארחות  אותן  צבא להכריח  ומנהיגיה הנפש  שופטי יד

ממשלת תחת אותם  המכניעים הם הגבורה וצבאות עצתם . להפר שופטיהם משפטי על

הראשון  בחלק שכתבנו וכמו ז)שופטיהן, סעיף ששי .(פרק

‰¯Â·‚‰ בעז ·) נדבר קצתן ועל מאד, מתפשטים  וארחותיה הנפש , מכחות כח  ה "היא 

שאון המשביח הנפש  בכחות הפועל הארח על ידובר פה אבל זה. מספר הרביעי  678בחלק

אנו וצריכין  כפקודתם . ולעשות שופטיהם , עצת  לשמוע  ומכריחם על חפצם, תחלה לדבר

להכניעם . הגבורה תפעל דרך ובאיזו שופטיהם, חפץ על הנפש  ארחות יתנשאו דרך איזו

הראשון  בחלק אמרנו ז')וכבר סעיף ד' ואת(פרק דרכיו את  האדם שיכניע  הזאת  שההכנעה

" ונביאים  תורה בלשון  נקרא החכמה למשמעת שיסורו ובארנו"מוסר ארחותיו סעיף . (שם 

ושח) הדבר, המעשה "טעם אלא  עיקר המדרש א)"לא  לעשות(אבות , כחותו שירגיל והוא 

שם הודענו גם  שופטיהן . שיחוקקו הצדק ג )כפי  ב, סעיפים  חמישי "(פרק  מוסר כי יי' יראת

לג )"חכמה  טו , וגם(משלי היושר. ואל הצדק אל הכחות  להכריח אפשר אי  היראה כח וזולת

מ 677. קז, תהלים 

ח 678. סה, תהלים ע "פ מליצה
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בעז  עתה נדבר זה ""על מלת  תחלה אפרש  עד הדברים, לפרש  אוכל לא ואולם ,"רוח ה.

" תאר אפרש ועד האדם . נפש משמות אחת  ברוחו שהיא ""מושל ותאר רוח , ואדבר "שפל ,

. בסמוך זה על

" (‚ÁÂ¯",כי השוקט. היסודי האויר על לא  היסודי , באויר הנושב הרוח  על הונח  שם

" הקודש  בלשון השוקט ""רקיעשם  הנקראים  הם  והסער הנשיבה אבל ""רוח , כמו ֵַיׁשב ,

מים יזלו יח)"רוחו קמז , "(תהלים  דברו , עושה סערה ח)"רוח קמח, נפש(שם על הושאל וכן .

" כמו הבהמה, נפש ועל הבהמה האדם ורוח  למעלה, היא העולה האדם  בני רוח יודע  מי 

לארץ  למטה היא  כא)"היורדת  ג, האדם ,(קהלת על מלמעלה החל עליון  לשפע הושאל וכן  .ַָ

" ובדעתכמו בתבונה בחכמה אלהים  רוח  אותו ג )"ואמלא לא, "(שמות  מלא , נון  בן  ויהושע

חכמה  ט)"רוח  לד, "(דברים  שרשה המלה זאת כי אחד, בכולם  הענין ולדעתי  המורה רוח . "

" הרחבה, וכשיאמר הרוחה על מקומי , התפשטות  הוא  החמרים על ּוּכׁשיאמר והתפשטות . " ְְֵֵֶַָָָ

מחשבי . או שכלי התפשטות  הוא  החומר משיגי ומכל חומר מכל הנעלים הענינים  ֲִַעל

דבר  אין התחתון  שבעולם  החמרים הנבראים שבכל וראה התבונן זה שפרשנו ואחרי

ועפרה  ומחצביה הארץ מקומו. על ונח שוקט  הכל ובלעדו הרוח , זולתי ומתפשט מתרחב

והימים המים נחים, הצמחים679שוקטים נח, שוקט  היסודי האויר נחים, שוקטים  ַ

מתפשט  הנושב הרוח  לבד ממקומו מתנועע עלה אין נחים . שוקטים  צביונם  על ֶָכשעומדים

" הרוח והולך. הולך סובב ו)"סובב א, לכל,(קהלת  התפשטות  וגורם  הכל מרחיב ובעברו ,

אחר. למקום [אחד] ממקום הארץ שעל קלים דברים ושאר והעפר החול ומוליך מעביר הוא 

הצמחים על בעברו אחר. למקום  ולסערו אבן  כובד ליטול יוכל הוא, סערה רוח  ואם 

" האדם  ובהיות תנועתם . מרוב יהמיון גליהם  וימים מים  בעברו ואנה. אנה עולםיתנועעו

פי680,"קטן על אף כי  ומחשבי . שכלי  בהתפשטות  הזה הענין כדמות בנפשו תמצא 

הראשון בחלק שבארנו וכמו הרבים, הכחות  בנפשו א)שנטועים  סעיף שני כולם(פרק 

ועל  איש, בלב מחשבות  תעלינה עד דבר, מהן  האדם  דעת  תרגיש  לא  בה, נחים  שוקטים 

" היא  מחשבות  החושב והכח ירגישם . האדםידיהן  בני  נפשו 681,"רוח  נקראת  ובעבורה

" הדמה "רוח בשם  שבו. ההרוחה בפעולת הנפש  כחות  כל מרויח הוא  כי בדעתך,682, ְֵַ

אכזריות ולא רחמים  לא  שנאה, ולא אהבה לא בקרבו מרגיש אינו ודומם יושב כשאדם

כח  תתעורר זולתו, לו שעשה רעה מזכירו מחשבה לבו על יעלה ופתאום  דבר. שום ולא 

בהם679. הנושבת רוח מפני גועשים  הים  מי גלי

רלב"ג,מלחמות 680. קל); (עמ' עב פרק  ח"א נבוכים, מורה רמב"ם, יצירה; לספר אברצלוני  יהודה ר ' פירוש
נ) (עמ' לא א, בראשית בחיי , רבנו ד; סעיף פ"א ח"ו  השם,

כא 681. ג, קהלת ע"פ מליצה

תדמה 682.



ראשון  פרק - שלישי 283חלק

האדם שרוח ולפי  דבר. בכל הוא  וכן  עמו, ׁשהרע זה על שנאה בנפשו וירגיש ֵֶַהשנאה,

פעולות כל מסתעפים שמזה אחרת, ופעם זו מדה מרויח  פעם נפשו, כחות בכל מתפשטת

בקרבה. אשר כל שכוללת בעבור שמה על נפשו שתקרא ראוי  האדם,

(„‰�‰Â.מידו מטה-עוזו בגבורתו האדם  יקח לא  אם האדם, על המושל הוא הזה הכח 

שכתבנו  המשל כמו עליו, שחושב הדבר אותו בלב ומצייר פתאום, עולה החושב כח כי

ג ) ולפי(סעיף שבנפש . השנאה כח ותתעורר עמו ׁשהרע  והרעה חברו שמעון את  ֵֶַשמצייר

מאד, מתפשטת עלותה אחרי המחשביי  הרוח הנה ויותר, יותר להתפשט הרוח  שטבע

מחש על מחשבה מחשבתותרבה תעלה שפתאום  עד שבנפש השנאה כח תמיד ותגדיל בה

הרוח  ידי על מתחזקים  הללו הציורים שני  ובהיות  שבנפש. הנקמה כח ותתעורר נקמה

המעירים עולות  מחשבות וכשאין  מהן. הלב ימלא  המחשבה, רוח  שהוא  בם  הנושב הקשה

לעשות האדם  על שבנפש המושל כח  יגזור הראשונים , המחלישים מהן הפוכים  ציורים 

שהכל  מזה תראה עמו. שהרע הרעה על בשמעון  נקמה יעשה ואז ההוא , הציור כפי מעשה

לעשות ידו את נפשי  כח שום ירים  לא ובלעדו שבאדם, החושב הכח שהוא ברוח, תלוי 

שאם ההרגל, כפי  תעלינה העולות המחשבות ואולם לרע. הן לטוב הן גדולה, או קטנה

כאלו  מחשבות  שיעלו לו נקל באלה, לחשוב בעצמו והרגיל נקמה ובעל שנאה בעל ְְִִהאדם 

לבו. לפתח רובצות  ומחשבותיהן  הפועל, אל בו יצאו האלו שהכחות  לפי  לבבו. בעל 683על

שתעלינה  לו נקל משכיל-בחכמה באיש ולהפך לבבו, על זמה מחשבות  שיעלו נקל זמה

" בתורה נאמר פועלת -הכל המחשבה שרוח  ולפי לבבו. על חכמה רוח מחשבות  עליו ועבר

אשתו  את  וקנא יד)"קנאה ה , וכיוצא.(במדבר משפט רוח זנונים , רוח  ,

(‰ÌÏÂ‡Â ב הגבורה "השם  כח  היא  וזאת רוחו, על האדם בו ימשול כח בנפש  נטע  ה

טוב  שאין  יודע  ולבו חכמה בעל האדם שאם היא הגבורה ופעולת  עליה. מדברים  שאנו

בכח  לו, שעשה והרעה שמעון את לצייר הרוח כעלות בלבבו, רעהו רעת  ולנטור לשנוא 

ובסור  בלבו. כאלה מחשבות עוד יעלו שלא  ברוחו ויאחז מלבו, זו מחשבה יסיר הגבורה

ולא  מהן יטהר והלב דבר, לפעול כח  שבנפשו והנקימה השנאה למדת אין  שוב ְְִִַָהמחשבה

לבו, על מהנה אחת  תעלה אם  מחשבותיו בכל לעשות יוכל וכן  תקלה. עוד מזה תצא 

לאחור  ישביחנה החכמה, כפי שאינה בה כי684שיודע מעלה. מעלה תעלה שלא  וידכאנה

בזה  עצמו שהרגיל ומי קרוב. והמכשול יותר, ותתרחב תתפשט  בטבעה כן , עושה אינו אם 

אחור, להשיבם נזהר עלותן וכרגע במעלותיהן, להגביה מחשבותיו מניח שאינו דבר, בכל

" מליצת נופל עליו האמתי , הגבור ברוחו זהו לב)"מושל טז , "(משלי שנינו כן על איזהו .

יצרו  את  הכובש  ד)"גבור? "(אבות, ראיה שמביא  וכמו יצרו, רוח כלומר אפים, ארך טוב

ז 683. ד, בראשית ע "פ מליצה

יא 684. כט, משלי  ע"פ
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עיר  מלוכד ברוחו ומושל לב)"מגבור, טז, המצטייר (משלי הנפשי הכח ציור שהוא היצר כי  .

וצריך  הנפש. עצם הוא כי ישפילו או מנפשו שיסור אפשר אי בה, הנטוע המחשבה ברוח 

ראשון בחלק שבארנו כמו חכמה, בארח  ידה על לפעול א-ג )לה סעיפים רביעי אלא (פרק ,

עוד. שנאמר וכמו כדרכו, יפעל שלא  יצרו, את כובש  ברוחו, שמושל ידי  שעל

Ú„ (Âשם שבארנו כמו רבים  לארחות  מתפשט מהן  אחד כל הנפש, מכחות  כח  שכל

א) סעיף שלישי "(פרק  הנקרא הוא הציור וזה טבעו, כפי  דבר מצייר וארח  ארח  כל הנה ."יצר .

הראשון בחלק ערכתי ד)וכבר ג , סעיפים רביעי פה (פרק  עליהן לעורר וראוי זה, על ָמ ׁשלים 

מארחותיה  ולרע . לטוב רבים לארחות  מתפשטת והיא  אהבה, כח  בנפש  יש בקצרה. עוד

הקב  את  ׁשבת"לאהוב יאהב זה רשות , ובדברי  וכיוצא. חכמים לאהוב חכמה, לאהוב ֶֶה,

יאהב  זה במלאכה, לעשות  יאהב וזה וקנין , מקנה יאהב זה אדמה, יאהב וזה גדולה, בעיר

וכן בהן. וכיוצא והרבה וכבוד, גדּולה יאהב כסף, יאהב ומיודעיו, רעיו קרוביו, ובניו, ְֵָָנשיו

ורבות ופחזות לצון דברי יאהב ומורדים , זדים יאהב והחפשיות, ההפקר יאהב זה לרעה

כל  בהן, כיוצא  או שזכרנו מאותן  ידועים ארחות  בקרבו מושלים  אדם ובכל בהן. כיוצא 

פעולת המקבלים  גויותיהן  בתכונת  לזה זה דומים אדם  בני אין  כי וטבעו. הכנתו כפי  אחד

רב  בין  הארחות  ובכל הכחות בכל נבדלים כי  בנפשותיהן, שוין  אינן וכן האלה. הארחות

ראשון בחלק שבארנו  כמו א')למעט, מחשבות685.(פרק  יוליד הארח שיצייר וציור ציור וכל

כשיראה  זמה, אהבת  בטבעו בו שמושל משל דרך על ההוא . הציור יסודתן שכולן רבות

של  רבות מחשבות  יחשבו כרגע  אשה, צורת  טבעו כפי בדמיונו יצייר ציורה או חן אשת

החושב, הכח שהוא  ברוח מצטייר הציור והנה הזה. הארח  ציור על נשענות שכולן זמה

ל  דומה קטן"וזה שבו 686."עולם  היסודי, האויר שהוא רקיע  [הגדול] בעולם  שיש  כמו

ע ונראים  שבעולם, הנמצאים כל בעולם  גם"מצטיירים ינשבו ובו בו, שזורח האור י

בה  שיובילו הציורים כל הרקיע  כדמות האדם  ברוח מצטיירים  כן  פאות , מכל הרוחות 

הרוחות ומתרחבים  נושבים ובה המדמה. והכח  הזוכר הכח  בה שיובילו ציורים  או החושים 

בעלות ואם  ולהעתיקו. ולהרחיבו המצויר בציור לסער העולות המחשבות שהן הנושבות,

הציור  יחלש  פעמים , איזו כן  ויעשה לאחור, וידכאנה גבורתו בכח  עליה יגבר המחשבה

מתחזקים שציוריה האדם נפש  טבע כן  כי דמיונו. לפני כן  עוד יצייר בנקל שלא עצמו,

גוי685. ובין  לעם עם  בין  הבדל שיש  מזה "ותבין  י ') חלון חמישי  חדר  ראשון  (בית נעול" ב"גן  רבנו  לשון וכך
ומזגי בה, ששוכנים המדינה אויר  ומזג ממנו שיצאו השרש לפי הכל ומשפחה. משפחה ומדינה, מדינה לגוי ,
ישראל  בני  הגויות הכשר זה ומטעם  עליהן. שהורגלו הבריאות] ניהול  של  העורך : [הוספת והמנהגים המזונות
(גאולה  הקמח כד בחיי , רבנו כה); פרק  (ח"א העיקרים" "ספר כתב וכן שם. עכ"ל  הארץ " גויי יותרמכל החכמה אל 

(129 עמ' ח"ד דסלר (ר "א מאליהו  מכתב פד); דף  (ח"א ומוסר " חכמה ב"דעת ממיר ירוחם ר ' קטו ); דף א,

רלב"ג,מלחמות 686. קל); (עמ' עב פרק  ח"א נבוכים, מורה רמב"ם, יצירה; לספר אברצלוני  יהודה ר ' פירוש
נ) (עמ' לא א, בראשית בחיי , רבנו ד; סעיף פ"א ח"ו  השם,
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יבחר, במה האדם ביד הבחירה והנה ההרגל. כפי ומתעצלים  מתחלשים או לפעול, ומרבים

רוחו, על שמתגבר ומי ולדכאן . מעלותיו על להתגבר או יצרו, כפי  רוחו מעלות  להניח אם 

" תאר נופל עליו החכמה , לו ׁשּתֹורה בארחות  זולתי לעלות  מניחו ברוחו ואינו ולפי"מושל . ֶֶ

בלשון נקרא לפנים, כמו האדם  בדמיון  ציורו יצייר בנקל שלא  יצרו כח מחליש כן  ידי ָשעל

" יצרו חכמים את ."כובש 

‰�‰Âשאון המשביח הוא  והחכם עליו, מושל שרוחו מי הוא וידכאנו 687הכסיל רוחו

" שלמה אמר לכן  שאמרנו, ישבחנה וכמו באחור וחכם כסיל, יוציא רוחו יא)"כל כט, ,(משלי

ציורים משני  עולות  שוות  מחשבות  שתי שלפעמים  ולפי בדברינו. מתבאר העמוק ופירושו

בו  המושל רחמים וציור הגון עני רואה וחכם צדיק [שהוא] ראובן כמו מזה, זה הפוכים 

ולהתגאות ראובן, מעשה רואה ואכזר כסיל ושמעון כסף, שקל רבע  לו לתת מחשבה מוליד

אמר  זה על כפלו. לו לתת מחשבה היא  גם תוליד גאותו ציור ממנו יותר נדיב שהוא עליו

" בנו לשלמה דורשדוד לבבות כל כי  חפצה. ובנפש  שלם בלב ועבדהו אביך אלהי את  דע

מבין מחשבות יצר וכל ט)"יי' כח, המים-א היא (דברי גם  הזאת העמוקה המליצה ותבין . ִֵ

" נאמר זה על מעשיהםמדברינו. כל אל המבין  לבם  יחד טו)"היוצר לג , זה (תהלים  שעל ,

" לשון  ""בינה נופל המבול בדור נאמר זה על האמת . ומשגת לדבר דבר בין  המבדלת  וכל ,

היום כל רע רק לבו מחשבות  ה )"יצר ו, יצר (בראשית היתה להיטיב, חשבו אם  גם  .

מי והנה ברורים. והדברים החכמה, כפי ישר ארח מציור עלתה שלא רע , רק מחשבתם

בו  ונעשה לרוחו מעצור עשה וחכמה ה' ביראת עליו התגברו ומרוב רוחו, על שמושל

ונתונה  שפלה רוחו והרי ברצונו, זולתי  מאליה לבו על עולה מחשבה שאין  שני , ָכטבע 

" הקדש בכתבי המתואר הוא ידו, רוח תחת  כולה,"שפל הנפש  כוללת גדולה מעלה והיא .

" אמר עליה הנביאים . בספרי הרבות  התהלות  נאמרו דכא עליה ואת  אשכון וקדוש מרום 

רוח  טו)"ושפל נז, "(ישעיה  ואמר כבוד . יתמוך רוח כג )"ושפל כט, זה (משלי ועל בזה. וכיוצא

" יבנה איש לויטס  רבי רוח שנה שפל הוי  מאד ד)"מאד .(אבות,

(ÊÂÓÎÂמדברים שאנו הזה בארח  גם מנהגה כן  ארחותיה, בכל הגבורה כח  שנוהגת 

דבר  כל לדחות ענינו הזה שהכח תדע כי  וציוריה. הנפש  מחשבות על שמתגברת  עליו,

השופט  מדת  זה כי  הגבורה. במדת  הן  והדינין המשפט  כן  ועל בעיניו, ורע  לו מנגד ְֵַשהוא

וכן ולהכניעם . הצדק על במתקוממים ולרדות מידו, העשוק להציל העוׁשק על ֵלהתגבר

ידם וזרוע ממשלתם  להסיר אויביו על להתגבר שרוצה בגבורה, הן המלחמות 

וגבורת הצדיקים. ולהציל הזדים על להתגבר בצדק, נוהגת  הגבורה לפעמים  הרעה-בעיניו.

כולן ענין סוף וסוף רׁשעה. בממשלת עליהן  ולמשול לב, ישרי  על להתגבר להפך, ְִָעריץ

בנפש הגבורה וכן ותסירהו. תכניעהו ועוזה ובגבורתה לה, המציק כנגדה דבר-מה בהיות 

ח 687. סה, תהלים
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גבולי יפרוץ ולא במקומו, ויעמוד שיוסר העז, היצר ממשלת  להסיר ענינה בצדק כשנוהגת 

כשיעלה  ודעת , חכמה בוזה בהיותו כי  האויל, בנפש  זדון גבורת יש  וכן  לו. שגבלה החכמה

יאמר  ופעולותו, ה' מעשה לדעת  חפץ לו שיש מזולתו כשישמע  או הטבעי , החפץ בלבו

אם כי  האדם נברא  ולא מערכו, נשגבים הדברים כי אלו, על לחשוב לאדם ראוי  שאין 

ומיסרו  הפנימי, חפצו על מתגבר זה אויל גם והנה חפץ. שלבו מה ולעשות ולשתות  לאכול

ואולת רשע  הזה שהמוסר אלא  וגדלו. כבודו ה' וביראת  בחכמה לחשוב גבולו יפרוץ ֶשלא

" שלמה אמר זה ועל צדיקים, המכניע  העריץ אולתכמו אוילים כב)"ומוסר טז, .(משלי

(ÁÂÓÎÂ וכמו זולתה, על להתגבר אותה המעוררת סבה בעבור גבורה מפעלת שכל

ההון מחמדת  ולפעמים  נקם , לנקום ולפעמים המציק, והזדון הרע  להעביר פעמים  ְֵֶַשאמרנו,

גבורות . לעשות להתאמץ הגבור לב תומכים  וכיוצא מאלה אחת וכל בז, ולבוז שלל לשלול

הלב  יצר על להתגבר תתאמץ שבעבורן  הגבורה, יד התומכים  רבים  דברים  בנפש יש כן

הראשון  בחלק המשלנום לגבורה, עוזרים  שהם  ולפי  ו)ומחשבותיו. סעיף ששי, ַלׂשר (פרק

בכל  כי רבים, העוזרים  אלה והנה לפקודתו. העומדים  חיל אנשי  גבורים ותחתיו הצבא,

לכת , מיישרים  ארחות  נמצאים  נפשי  חיל,688כח הגבורה בהם  תעשה בלב יצטיירו שאם ֶֶ

במספר  המוציא צבא, כׂשר הגבורה והרי  עקלקלות. ההולכים הלב יצר ארחות 689להכניע  ַ

הגדול  והראש  הזה. השלישי  החלק בפרקי  מקצתן  שזנכיר האלה, היקרים  הארחות צבאות

ה' יראת  שהוא היראה, שבכח יקר ארח  על ורצוננו היראה, שהיא  אמרנו כבר שבכולן 

השני  בחלק עליה דברנו וכבר וגדלו. ב-ד)כבודו סעיפים  שני לקבל (פרק הן  הכל, יסוד שהיא ,

הגבורה  על מדברים  שאנו ועתה התלמוד. הוא זה שכל בה, ולהשכיל להבין  והן  החכמה

שהיא  לפי להזכירה, שני  פעם נשוב בחכמה, אם כי יפעלו שלא  הלב דרכי  המייסרת

הראשון  בחלק שבארנו וכמו תיסרם . ידה ועל בזה גם  הגבורה יד סעיף התומכת  חמישי (פרק

"ג ) שלמה אמר חכמה שעליה מוסר יי' לג )"יראת טו , ואמרנו(משלי ד'). מפורש(שם  שכן 

שתתאזר  שבנפש , יקרים  ארחות  שאר על נדבר כן ואחרי תחלה, עליה נדבר כן על בתורה.

הלב. יצר דרכי  על למשול הגבורה בהן

כא 688. טו, משלי  ע"פ

כו689. מ, ישעיה
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שני  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ È�˘ Â·Â

ÏÎÏ ˙È˘‡¯ Ì„‡‰ ‰�ÓÈ˘È ,ÏÎN Á¯‡· Ì˘‰ ˙‡¯È .‰�ÂÈÏÚ ‰‚¯„Ó· Ì˘‰ ˙‡¯È≈∆

.ÂÈ˘ÚÓ ÏÎÏ ˙ÈÏÎ˙Â ÂÈ˘ÚÓ

‰‡¯È‰ השני ‡) בחלק אמרנו ב)כבר סעיף שני לארחות(פרק המתפשט  בנפש  כח שהוא

הארח  ציור וזולת והנורא. הנכבד ה' את  ליראה והוא מכל, יקר מארחותיה ואחד רבים ,

הראשון בחלק שהוכחנו כמו טוב, ולמעשה למוסר מקום אין א)הזה סעיף חמישי וכן(פרק .

אחרת למדה צריכה הגבורה אין מכונו, על אדם של בדעתו קבוע הזה הארח ציור אם  ְִָלהפך

שם שכתבנו וכמו הכל, תעשה לבדה היראה כי  ידה, על ב)להתגבר סעיף יאמר (שם מי  אבל .

הזאת" העליונה במדרגה אלהי  את  אני  ירא  לבבי, כיטהרתי  אלהים . מ ּתת באמת  שהיא  " ַַַ

כנגדו, להתקומם  להם וחלילה מעלתו, וכפי  כחו כפי אחד כל ה', את  היראים  הם  רבים  אם 

כל  הן  לעשות , שלא צוה אשר [את] לב בזדון  לעשות  או מעשיו, ועל עליו סרה לדבר או

עד  האדם בלב תגע אשר היא  עליה מדברים שאנו והיראה ׂשכל. ובארח  לב באמונת  ֵֶזה

" דוד אמר זה שעל הדעת, בהרג ׁש גלויים  תמיד עומדים  וגדלו אל כבוד ציורי  שויתישיהיו ְֵֵֶ

אמוט  כל מימיני  כי  תמיד לנגדי ח)"יי' טז , שאם(תהלים  הימנה. למעלה שאין מעלה היא זו .

ליראת זו יראה ודומה תמיד. ה' לפני  עומד הוא  כי  יחטא, שלא ידוע זה, כשיעור בנפש היא

רואות שעיניו לפי  רצונו, נגד דבר מעשות שיירא לפניו, העומד האדם על המוטלת  מלך

הציור  לפני אז אמת, דרך על בלב עומד אלהים  יראת ציור אם  הוא כן  ירא . ולבו המלך, את 

הגדולה  המתנה על נגדו? ראש  ירים מהם ומי  הלב, דרכי כל וישתחוו יכרעו הזה הנורא

" כאמרֹו הימים , באחרית לנו שינחילנה אלהינו הבטיחנו בלבבםהזאת אתן  יראתי  "ואת 

מ) לב, לכסלה.(ירמיה  נשוב לא כן ועל נוראותיו, ציורי בן690שהן  יוחנן  רבן  דברי הן  והן

" ואמר ברכה, ממנו ששאלו לתלמידיו מותו בשעת שאמר מורא זכאי  שתהא  רצון  יהי

ודם בשם  כמורא  עליכם  ככבוד 691,"שמים  בעיניהם גדול השם כבוד שיהיה כונתו שאין

מלך  הוא  השם  כי  חלילה, חלילה ודם  בשר כפחד בעיניהם פחדו שיהיה או ודם , בשר

יחיל  ומפחדו גוים ,הכבוד, ולכן692ו ודם ? בשר כמורא עליהם  מוראו שיהיה יברכם  ואיך

" לו אמרו דעתו לסוף ירדו שלא  לא?תלמידיו ותו רבינו, כאן  שכונתו "עד דבריו, באר אז .

וע ודם. בשר של מוראו מסוג בדעתם, מורגשת  מוראו שתהא  כלומר "היתה הלואי, אמר כ

מנת על ואמר בסתר עבירה עובר אדם תדעו ואמר: בו. ׁשּברכּתיכם לדבר שתזכו ְְִֵֶֶַָָהלואי 

לבוא 690. לעתיד

ע"ב 691. כח ברכות

ו692. ב, יואל
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את הירא  זה ודם, בשר כמורא  האדם  בדעת מורגשת  שמים מורא ואם אדם . יראני שלא

וטובים . רעים צופות  הארץ בכל ה' עיני כי ומאמין  בסתר?693ה' לחטוא  לבו ימלאנו איך

ליראיו. אלהים  מּתת  והוא קטן , זה דבר אין אבל לנגדו! עומד ַַוה'

ÔÎ‡ לנגדו ·) השם  כבוד ציור שיהיה הגדולה למעלה זוכה אדם  כל שאין בעבור לא 

וגדלו, כבודו וזוכר ׂשכל, בארח  אלהיו את  הירא  גם  כי יראה. יראתו שאין יחשבו ֵֶתמיד,

ב  היוצר הוד על בלבו מתפלא  כבר "ולעתים  בזה, וכיוצא  ותהלה ברכה כל על המרומם  ה

עליהם להטיל חפציהם , ּבהמית  ולהחרידם לבו, דרכי  בו ליסר ברכה מחזיק כלי  בידו ְַַָיש 

הגדולה  ובמדה כחפצם . בנפש  ימשלו שלא כחם , ולהחליש  אחור להשיבם  שמים , מורא

" נאמר לכן  למעט, רב בין  האדם בני  בה יּבדלּו מאד הזאת יי ' את ירא היה "ועובדיהו ְִָ

ג ) יח, "(מלכים-א חנניה על אמר ונחמיה מרבים. האלהים  את  ב)"וירא  ז, ראוי(נחמיה  ולכן . ְֵָ

בלבו, הזה הנורא הציור להביא המרבים מחשבות  לחשוב מנעוריו לבו כל לשום  אדם לכל

האדם" כל זה יג )"כי יב, לתלמוד (קהלת  יסוד הוא  בו. תלוין  והרע הטוב והמות החיים .

וכל  בדעתו. נכבדים  ציורים מיני כמה ידו על שמצטיירים  הכולל והציור למעשה; ויסוד

האּמן יראת  לבו אל ישיב הטבעיות או הלמודיות  החכמות  מן באחת  דבר-אמת  שיבין ָָָפעם 

" וכי  אלה, כל עשתה ידו צבאםאשר כל פיו וברוח נעשו, שמים  יי' ו)"בדבר לג , .(תהלים 

על  בלבו ידון והׂשכל, והבינה הדעת  תהלוכות ואל ארחותיו, ואל דרכיו אל שיבין  עת  ֵֶוכל

הנ  האלו הענינים  הנשמותפליאות לבורא כבוד ויתן  ומקריו, חומר מיני מכל ֲִַעלים

תכלה, בלי  אלה בכל כחו אשר חקר.694והרוחות , אין  עד עליהן  ומרומם 

¯˙ÂÈÂ מימי‚) אל פעל אשר והנוראות הגדולות אל ויביט  ה', בתורת כשילמד זה ִֵֵמכל

ישים דבר של כללו ה'. ביראת  אור יראה בה, שנכתבו הקדושים  הסיפורים אל ויבין  קדם,

הנורא  הציור אין שאם  תכליתן . וגם  ומחשבותיו, מעשיו כל ראשית  הזאת  המדה האדם 

שבארנו דרך על בלבו קבוע א)הזה להתעורר (סעיף הוא האדם  וביד ׂשכל. בארחות  בו ישנו ,ֵֶ

ככה  ואם  והדעת. הבינה בארחות בו ולחשוב לבו, עיני נגד ולהעמידו שירצה, עת  כל עליו

הן בה ולהשתמש  כרגע , לציירו לה נקל ויהיה זה, לציור וירגילנה  נפשו ילמד עושה, ַהוא 

לירושלים המעשר העלאת על כשציותה כן על התורה. דעת  וזוהי למעשה. הן  ִלתלמוד

" אמרה קדש , ואנשי  נביאים מקום הקדש , אלהיך עיר יי' את  ליראה תלמד (דברים"למען

כג ) אף יד, רגע , גם  ממנו תמוש  שלא ה' יראת  בלבו לקבוע חפצו וכל שלו, את ובעשותו .

יקר "ע כי שאמר 695פ מאותן  יהיה זה, בפרק שאמרנו וכמו זו, למעלה לזכות מאד הוא

יא)עליהן א, שמך "(נחמיה  את ליראה כי"החפצים מקדש , יעזרהו אלהיו, בעיני חן וימצא  .

ג693. טו, משלי 

סוף 694. בלי

א)695. ג, (שמואל -א נדיר כלומר
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יראיו, אל ה' שאין696עיני  ולפי הקדש. מלאכת מלאכתם ולהשלים  נפש , תשועת להושיעם 

שציירנוה העליונה א)היראה וכפי(סעיף כחו כפי איש  איש אלא  וצדיק, צדיק כל בנפש

אל  עולים  שכולן בנפשו, הנמצאים  הטובים  הארחות  יתר על אחד כל יתעורר מעלתו,

הגבורה, למדת  חפץ כלי להיות  בידו, לאחדים ויהיו לכולן. כתר שהיא  היראה האחד, ְִַהראש 

האלה, הארחות טוב הסמוכים  בפרקים נבאר זה ולתכלית  הלב. יצר דרכי ידיהן  על להכניע

הכבוד. במדת  הסמוך בפרק מתחיל והנני  בלבו. למשמרת והיו האדם , עיני נגד אותם לשים

שלישי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘ÈÓÁ Â·Â

" ‡¯˜� ‰Ó .„Â·Î‰ ˙„Ó· ˘È ¯˜È Á¯‡„Â·Î·Â‰‡Ï Ì„‡Ï ÈÂ‡¯ .˘„Â˜‰ ÔÂ˘Ï· "

˙ˆÈÏÓ ¯‡·È .‰ÓÂ„Ó‰-„Â·ÎÏ È˙Ó‡‰ „Â·Î‰ ÔÈ· ‰Ó .Â· ÏÏ‰˙‰ÏÂ È˙Ó‡‰ „Â·Î‰

"„Â·Î‰ ¯Á‡ Û„Â¯".˙Ó‡· „·ÂÎÓ‰ ÌÎÁ‰ ˙Â·˘ÁÓ ÈÎ¯„ .˙‡Ê ÔÈ·È ‡Ï ÏÈÒÎ‰ .

ÌÈÓÚÙÏ .ÌÈÓÎÁ‰ È¯ÒÂÓ ÌÈÊÂ· ÌÈÏÈÒÎ‰ .„Â·Î‰ ¯Á‡ Û„Â¯‰ ÏÈÒÎ‰ ˙Â·˘ÁÓ ÈÎ¯„

" ÔÈ�Ú .ÌÈÏÈÒÎ‰ ·ÏÏ ÂÚÈ�ÎÈ ÌÈÓÎÁ‰ È˘ÚÓ·ÂË‰ Ì˘‰.ÌÈ¯˙Î‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ "

„Â·Î‰ וכבר ‡) ורעים. טובים  רבים לארחות ומתפשט  האדם, בנפש נטוע יקר כח

כמו  העולם, מן האדם  את  שמוציאין הדברים  מן אחד הוא רע, בארח  יפעל שאם  ידעת

" העולםששנו מן האדם את  מוציאן  והכבוד והתאוה ד)"הקנאה נטוע(אבות , הוא גם אבל .

לו  עוז אדם  אשרי מאד, יקר ארח  בו ויש  לטובה נדבר 697בנפש וטרם מאד. בו וחפץ בו

" שהן הדברים  שכל דע הזה. השם  הוראת תחלה נבאר הבריות698"גדּולֹותבו בעיני ְ

נקראים כמותן  להיות  ויתאוּו להן, שזכה בו ויקנאו בעיניהם, יגדל בזולתו שישנם וכשיראו

ולכן699,"כבוד " בעבורן. ויגדלוהו שיכבדוהו זולתו, מכל לבעליהן כבוד שגורמים  לפי 

" נקראים והנכסים ""כבוד העושר כמו הזה , הכבוד כל את  עשה לאבינו (בראשית"ומאשר

א) "לא, נקראים  והממשלה המלוכה "700,"כבוד . נקראים  והתבונה ""כבוד החכמה כמו כבוד ,

ינחלו  לה )"חכמים  ג , העליונות(משלי במתנות וכיוצא אלהים  ורוח הנבואה שכן וכל ,

" שנקראים לב ישרי  להם  ""כבוד שזוכים  כמו והדר , וכבוד מאלהים, מעט ותחסרהו

ו)"תעטרהו  ח, "(תהלים  תקחני. כבוד כד)"ואחר עג, "(שם ענוה , כבוד לג )"ולפני טו, .(משלי

יח 696. לג, תהלים  ע"פ

ו697. פד, תהלים  ע"פ

כא 698. יט, פסוקים  יז, פרק הימים -א דברי  ה; מה, ירמיה

ז 699. ח, ישעיה א,יב; הימים-ב דברי 

ז)700. ח, (ישעיה כבודו " כל ואת אשור מלך  "את וכן ב; כה, משלי
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בהם רואים  שההמון דברים  שכולם  שבהן, השוה והצד רבים. פרטים כוללים השלשה ואלה

ומרגישי וגדּולה, תהיה מעלה ויותר מהן. החסרים זולתן על לבעליהן שיש  היתרון ם 

ויקרה  גדולה תראה 701המעלה ולדוגמא ההמון. בעיני  בעליה כבוד תגדיל יותר להמצא ,

בו, אשר אלהים ורוח  חכמתו ראו כאשר ליוסף, ושריו מצרים  מלך שעשו הגדול הכבוד

" במצריםּוכאמרֹו כבודי כל את לאבי יג )"והגדתם  מה קשה (בראשית  יותר גדּולה אין  כי .

אלוהי ענין  לו כשהמציאה שכן  וכל האדם , בנפש  גדולה בהפלגה כשהיא  החכמה מן להמצא 

נבוכדנצר  חלום  כשגלה ודניאל חלומותיו, בפתרון יוסף שהראה כמו כל, לעין  הנגלה

מעלות702ופתרונו, שהן  לפי לבוא, העתידות  ובהודעת  המופתים בעשיית והנביאים

רואיהן . לב המפליאות

ÏÈÎ˘Ó‰Â שנתן·) הטובות המתנות שלש עצמן הן שאמרנו הכבוד מיני  שכל יבין

הראשון  בחלק עליהן שרמזנו ועושר, וגבורה חכמה האדם , לבני  י)אלהים סעיף ששי .(פרק 

כסיל, ביד כשהן  אבל וחכמה. ה' ביראת  נוהגת כשפעולתן  טובות מתנות שהן ואמרנו

מ ּכת באחריתו ויהיה לבו, יגבה ובבינתו בׂשכלֹו ולקלון . למשחית לו שיהפכו ְִִַאפשר

פניהם נגד והנבונים השני 703החכמים -בעיניהם  בחלק י שבארנום ג )"(פרק ב, סעיפים וכןא .

כן ואין  לו. לרע תהיה עשרו וכן  לכל. שנוא ויהיה זדון , ממשלת  תהיה וממשלתו גבורתו

הפוגות מאין  בכבודן  תמיד ועומדים באמת , הכבוד הן  וחכמה ביראה הגדולה 704הנפש

ז  אמרו זה על ו)ל"ותהפוכות. תורה "(אבות, אלא כבוד מאד "ואין  להשתדל לאדם וראוי .

המדות ציורי  כי לכבוד. ושראוי כבוד בו שיש בעצמו יבין  לו זכה ואם  הזה, הכבוד להשיג 

כבוד. אומרים כולם והיראה, החכמה ראשיהן  על הנושאים בנפשו המושלים 705החשובות 

כי האדם . רוח  מעלות על בה להתגבר הגבורה למדת  וצנה מגן  היא  הזאת  המדה ְִִַולכן

" לו: תאמר והבזויות, המגונות היצר מדרכי  אחת  הרוח  נפשכשיצייר בעל כבודך, ִָָהעירה

א  לך מה וכבוד. מחכמה אחר יקרה, תלך לבך, במחשך אם אתה! מי  דע וקלון ? בוז צל

יגה  וישוב רוחך! פעלתי ?706מעלות מה אהה, ותאמר: בעצמך תבוש כבודך. הדר ."בך ַָ

‰Ù (‚" למדת  הטובה, הכבוד אהבת  בין  המבדיל הכבוד המקום אחר רעה רודף שהיא " ְִַ

שדברנו  האמתי  הכבוד אהבת  היא הטובה, הכבוד אהבת העולם . מן  האדם  את  ומוציאה

ב)עליה ולא (סעיף פז, תמורתו יקח  לא בו, ויתהלל שיאהבנו וצריך בו. השוכן הכבוד הוא

נדירה 701.

מו-מט702. ב, דניאל 

ה,כא 703. ישעיה ע"פ מליצה

מט704. ג, איכה

ט705. כט, תהלים  ע"פ מליצה

כט)706. כב, (שמואל -ב ואור נגה לשון 
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חפצים . בכל הכבוד "ו 707יערכנו אחר שבעצמו רודף הכבוד-המדומה, אחר אם כי  איננו "

וזהו  זולתו. מיד ולבקשו אחריו לרדוף צריך כן  ועל כבוד, לו יתנו שזולתו עד כבוד, אינו

" הכבוד מליצת  אחר זולתו,708."רודף אצל להשיגו אחריו ירדוף לא האמתי  הכבוד בעל כי

ידי על רק מציאות , לו אין  הכבוד-המדומה אבל מציאותו. להעמיד לזולתו לו צורך אין כי

אדם בני  אין אם בעצמם ? המה מה והעושר ההון כי זה, תבין  ובנקל בעצמו. לא  זולתו

גדולה  מעלתם  כי  בעיניהם  וידמה בעליהן, מכבדין לו הצריכין  כי לו. והצריכין  בהן החפצים 

לקצתן קצתן  יכבדו לא בעושר, לזה זה שוין עשירים המדינה בני  כל יהיו ואילו ממעלתם.

תחתיה. נתונים זולתם  אין  אם במציאות אינן  וההתנשאות , הממשלה וכן  העושר. בעבור

ולכן עליהן . למושל ממשלה עוד אין  אחרת  למדינה המדינה בני  כל שיברחו תדמה ואם 

ולהשיגה. אחריה לרדוף צריכין הזה, הכבוד-המדומה ממיני בכיוצא  או באלה המתפארים

מה  בעבור כבוד להם לתת ירצו אם זולתם , בדעת נתלין  אבל בידם , שיש מה די אין כי

בידם . שיש

Ï·‡ כבודו בנפשו מרגיש  כזה כבוד בעל כי בעצמו, עומד מציאותו האמתי הכבוד

הנקלות המדות  על ומעלתו בו. המושלות  המשובחות המדות  תפארת  בהשיגו וגדולתו,

להשתמר  יגיעֹו וכל זה. לכבוד שהגיע שמח  ו[הוא ] ומוסר, חכמה בוזי בהן  שנוהגין ְִוהבזויות 

ויפא  אדם בני  שיכבדוהו לא  כבודו; ישחית שלא  הפנימי, האורב לא מן  [הוא ] בעבורן . רוהו

שיכבדוהו  יחפוץ ואיך הזה, הכבוד טיב משיגים אינן  הרב ההמון  כי יודע  הוא באלה. חפץ

להשיגו  אחריהם  שירדוף מבלי  כבוד, לו יתנו מעצמן הדעת  אנשי  גילו בני ואולם בגללו?

" ובנפשו בדד, יושב האמתי  הכבוד בעל דבר סוף כבוד מהם. אומר ובעל "כולו .

מאומה. בידו אין  לבדו בשבתו הכבוד-המדומה,

‰�‰Â ג )אמרנו„) ועל (סעיף אמת. וזה הזה, הכבוד טיב משיגים  אינם  הרב ההמון  כי 

החכם ּכדּבר כי  החכמים . עם  מריבים הכסילים היום  וכל ומוסר, חכמה בוזי  הם רבים ְֵַכן

" המוסר: דרכי  וישמיעום מאוייו באזניהם  כל ולׂשּום  להון  נבהל להיות לאדם ראוי  ְָשאין 

שיפארוהו  כבוד מהם לחמוד או אדם , בני  על להשתרר יבקש  שלא  וראוי ולכנוס, לאסוף

והזוללות הזמה מגנות  ושישתמר רעהו, רעת [איש] בלבו יחשוב ושאל ַויהללוהו,

המותריות מליו,והתענוגות  לׂשכל הכסיל יבוז וכיוצא; לבב,709" נכאה לאיש  ויחשבהו ֵֶ

בהם אין  דבר-שפתים ושדבריו העצבון, מדת  עליו וגבר בדעתו, השתבש  השכלותיו ְַושברוב

לבי אומץ החיים, טוב אטעם ולא  הייתי , כלא  ימי  כל אהי אעשה, כה אם יאמר כי נכונה.

יז 707. כח, איוב ע"פ

(עירובין708. הגדולה" על  המחזר "כל  היא חז"ל  של  לשונם אבל כב) (פרק ישרים " "מסילת של לשונו  היא זו
ע "ב) יג

ט709. כג, משלי  ע"פ
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זאת , יבין  לא כסיל איש  ובאמת  רוח. בעצבת ויומם לילה ואלך ידל, ובשרי  זולתי710תאבד

טוב  כל על בלבו התרומם  כזה איש  הזה. האמתי  בכבוד לראות  עיניו שנפקחו שזכה מי 

אחת בסקירה כי בעיניו. גמורה טובה מהם  דבר ואין חמדתו, אוצרות כל ועל הזה העולם 

האחוזות הגדולות  הרעות  כל ּומבין  ומלואה. הלזו תבל אל מטה מטה יביט מגבוה ִֵשכלית

הבור. בבית אשר השפחה בן  עד המלוכה, כסא על היושב מן  מהם נמלט אין  במחמודיה,

כלענה  מרה אחריתה הימנו, מדתו המרבה מתענוגותיה, תענוג י ׁש;711וכל וכל 712וכנחש  ִָ

דור. לדור ונזרם חסנם לעולם  ולא פנימית . ומהומה פחד-לב מרבים  ירבו 713היום אם 

יום י ׁשלי ּו? כי יבטחו מה על היותם  ובימי שנה, שמונים  בגבורתם יחיו הארץ, על ְִָימיהם 

[החכם] שפונה ובעת עוד. זה על שידובר וכמו מחרתו, יהיה מה יודע מאין  פחד, יביע  ֵֵליום 

ש אל למעלה, לבו השמש , תחת  אשר הרעה כל את  לראות מראותלמטה לראות יביט מים ֶ

וארחות הטובים הדרכים  אל ּומבין  אלהים, בעדן  מתהלך והדעת, החכמה באור ִֵאלהים

העליון , האמת עם אחוזים  בנתיבתן, ושלום  השקט  במעונותיהן , וששון שמחה החיים ,

צבאות בין  כעומד עצמו רואה ואחרית. תקוה לבעליהן ומפיקים במישרים , נכחו והולכים 

ׂשם וכזביו עולם הבלי  אל אשר הכסיל כן שאין  מה לעולם. לעד אלהים העמידם ָהשמים ,

ללכת נסה לא כי סגורות , ׂשכלֹו עיני שמים אל מהביט ׂשכל 714לבו, לדברי  יבין איך באלה, ְִֵֶ

" שלמה אמר החכם  מחשבות על לכן  הכבוד? איש  מפי  למעלה היוצאים חיים ארח

מטה  משאול סור למען  כד)"למשכיל, טו , "(משלי אמר הכסיל ועל תדבר,. אל כסיל באזני 

 מלי לׂשכל יבוז ט)"כי כג , .(שם ִֵֶֶ

Ì�Ó‡ כשרון‰) להם  שיועילו אפשר פעמים  לכסילים, יועילו לא החכם  דברי אם

יהלומו  וכילפות כשיל כמו המה חכמתם , כפי שעושים לב 715מעשיהם  דלתות על

פה  על יד ישימו והמוסר, הצדק בנועם  יראו יּפתח ּו, פתאום ויאמרו 716הכסילים . ויבושו, ְִָ

ומוסר " חכמה במשכנות והדר כבוד יש או "אך עם ,717. בקהל בריתו באיש  הצדק יתפאר

המות , לדרכי החיים דרכי  שבין  האמתי  ההבדל וזהו ראשו. על כבוד צניף ישים והמוסר

קצה 718והמופת אל רק להביט  לאדם אין  הכבוד-המדומה. על האמתי  הכבוד יתרון על

ז 710. צב, תהלים  ע"פ

ד 711. ה, משלי

לב 712. כג, משלי 

כד 713. כז, משלי ע "פ מליצה

לט714. יז, שמואל-א ע"פ

ו715. עד, תהלים

טז 716. ז, מיכה

אז 717. צ"ל  שמא

וההוכחה 718.



שלישי  פרק  - שלישי  293חלק 

הבוזה  כי  רע. מהן  ומי טוב, מהן  מי  לעינים המופת  ויראה מעשיהם . תכלית  ואל שניהם ,

והתענוגים , הזמה אחרי  וממשלה, כבוד עושר אחר רודף לבו, בשרירות  והולך ומוסר חכמה

הון , הישג  בעבור יעשה מה ותחבולותיו, לבבו יצר כפי מהן באחת  רק ללכת  יעמיק אם 

נשגבים וכסל רׁשע אין  חן ; אשת  באהבת  או גדולים , בין מוטלת כסאו היות בעבור ֶַאו

כל  יאוררוהו שיעשה חמסים  שמרוב ואפשר חפצו. להשיג  בהן ישתמש  לא אשר מדעתו

" ויאמרו ׁשמעֹו, הר שומעי להאביד פיה, הארץ תפתח  יתן הקהל!מי מתוך הזה ולהפך "שע . ְִ

ואינו  לו, שיש במה מסתפק זולתו, על ומהשתרר הכבוד מן מתרחק ומוסר חכמה האוהב

יעשה  מה אלו, בדרכים  ללכת  יעמיק אם  והתענוגים . הסכלות  מן עצמו גודר להעשיר, אץ

הצדק. מן  נטות לבלתי 719גדולות 

Á˜�Â הּורד כי ידעו שבמצרים  הכסילים ההמון הנה הצדיק. יוסף מעשה ַלדוגמא 

שלוט  עת  חיל, ואיש אולם בריא  לשלשים , עשרים  בין בבחרותו היה לעבד, ונמכר לארצם

רוחה  רק ודאגה צרה לו כשאין וביותר לחטוא . מוכן והמזג  רותח  הדם באדם, הלב ְָָדרכי

המזמתה. עמה לעשות ממנו ושאלה אליו, עיניה ותשא אהבתהו, חן  אשת  גבירתו ושמחה,

נפשו, באה וברזל בכפו נפשו ׂשם  גם לעשותו. מאן ובצדקתו בחכמתו וסבל 720ויוסף ֵֵָ

האמינו  הכסילים  והמצריים  ולענותה. לתפשה שרצה עליו העלילה גבירתו כי חרפתו,

וכעדות באמת יוסף כמעשה לעשות כזה, טהור לב באדם שימצא יאמינו איך כי  לדבריה,

העם כל וראו מצרים, ארץ בכל מושל ונעשה למלוך האסורים  מבית צאתו עד התורה?

שמו  ויצא  בדבריה, כזבה האשה כי כולם  ידעו אז בקרבו, אלהים ושרוח ומוסריו, חכמתו

" בספר שכתוב וכמו שלמה בארץ, שם721"חכמת  לו ותעש  שקר, למפוחי  מחרפיו ויתן

י עולם  י, שם .ב)"(פרשה  שפרשנו "722וכמו ומושל תמים גבור חיל איש  שהוא  חכםוכשראו

לב 723,"ונבון למורך ולא הדעת  לׁשּבּוׁש מ ּוסרֹו עוד ליחס יכלו לא כי  משתוממים , ְִָעמדו

שאמרנו וכמו רוח לעצבת  ד)ולא עושה (סעיף איש איך והמוסר החכמה פעולת  ראו אבל .

ומכבוד  לבו, טוהר עבור תבל מחמדי בכל ומואס  עוזב אולם, ובריא שמחה, פניו ואור חיל,

ביתרון ויאמינו אמת , רושם הסכלים בלב ירשום זה והמוסר. החכמה בעלת שהיא  נשמתו

הסכלות , על ודעת ,724החכמה תורה מפיו לשמוע בצלו ובאים כמוהו, להיות שיתאוּו עד

" ּוכאמרֹו ליוסף, שקרה יח ּכםכמו כב)(תהלים"וזקניו .קה , ְֵַ

מהצדק 719. יטה שלא כדי תחבולות יערוך ועושר, שררה של במצב להיות לו  נגרם אם

הסוהר 720. בבית בהיותו ברזל, של  בקולר  צוארו  כבלו

חן "721. "רוח פירוש  עליו  כתב רבינו  אשר  עתיק , מדרש 

.722148 עמ' חן, רוח שלמה, חכמת

לט723. מא, בראשית עיין

יג724. ב, קהלת ע"פ
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ÔÎÂאם רואיהם , לב המפליאים  בארץ הגדולים  יעשו אשר המעשים  מן בזה כיוצא  כל

המוסר, והדרת הצדק תפארת על עדיהן יתנו תמיד בעושיהם, דופי לתלות פה פתחון אין

נמצאו  בעמים גם כאלה. מופת אנשי באומתנו רבים שהיו וכמו האולת ; על הגדול ויתרונה

בארץ  ס ֹוקרטס  כמו ובמעשיהם, במנהגיהם המוסר יתרון  שהראו ומוסר דעת  בעלי ֶַאנשים

הכסילים , בלבבות החכמה תפארת  מביאים  כאלו וגדולים  סינא, בארץ וקֹונפּוצי ּוס  יון ,

" נקרא וזהו כמוהם. להיות ומבקשים  בהם  טוב שמתקנאים  שם  כל כתר על העולה "

ד)הכתרים  הזה.(אבות, הכתר כמו יועילו לא  בממשלתם הכתרים ששאר ,

Í‡ ריב האלה הקצוות  שבין והכסילים החכמים  אבל הקצוות . משני לבד נודע זה כל

רבה  שתפארתו איש  למצוא  מאד ויקר מפליאים , אינן  החכמים  שמעשי  לפי ביניהם. תמיד

בנסיון יבררו ידו שעל לידיהם , מעשה שיגיע נקל לא גם  כאלה. נכבדים  מעשים לעשות

ולהעלימן לכסותן  יודעים  [הם ] הכסילים שעושין והכסל והרׁשע שבלבם . הטובה ֶַַהעצה

וחמס  מפשע נקיים ושהן  לבב, בתום שנעשו ההדיוטים  עיני למראה ולהראותן  במרמה,

ולמוסר. לחכמה בנין  ורוב לסכלות, מנין רוב הכתות . שתי  בין תמיד ריב לכן  לכל. ְִָהשנואים

הקב  מן  כי  ""ולפי המתוארים היתרונות  כל שפעת לבדו ודעת ,"כבוד ה חכמה יתן  הוא  ,

" ובידו והנכסים, העושר ומלפניו לכסא, מלכים  מושיב לכל הוא  ולחזק כן725."לגדל על

" השם הכבוד נקרא  ז)"מלך כד, "(תהלים  כאמרֹו עולם, פתחי  והנשאו ראשיכם  שערים  שאו

הכבוד  מלך ז)"ויבא כד, נאמן(תהלים  שר ושהוא הזה, האמתי הכבוד ענין שגלינו ועתה .

בעקב  הולך יקר הקנאה, מארחות  אחד ארח על עתה נדבר הגבורה, ועושה 726אל הכבוד,

בעז  הסמוך בפרק ויתבאר הגבורה. יד תחת  בנפש  ה."חיל

רביעי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ È�˘ Â·Â

.˘„˜‰ È·˙Î ˙ÂˆÈÏÓ· ÂÏ„·È ‰Ó· .‰· ˘È ÌÈ�ÈÓ ‰˘Ï˘ .‰‡�˜‰ ˙„Ó ÏÚ ¯·„È

ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ‰¯Â·‚‰ Â· ˘Ó˙˘˙ ,¯˜È Á¯‡ Ô˙˘Ï˘·.·Ï‰ ¯ˆÈ

‰‡�˜‰ עוד ‡) עליה ונדבר ורעים, טובים רבים לארחות ומתפשט  הנפש , מכחות  כח

הגבורה."בעז  יד תחת  חיל ועושה הכבוד, בעקב הולך יקר ארח  בה וגם הרביעי . בחלק ה

או  הכבוד, יסודתה קנאה שכל וראה התבונן הקנאה. ענין תחלה אפרש בו אדבר ֵוטרם 

שאמרנו אחר כי  זולתו. על לאחד שיש  א)יתרון  סעיף שלישי "(פרק לשון על כבוד כי  נופל "

יגדל  זולתו אצל כשיראום  לכן הבריות , בעיני גדּולֹות  שנחשבים היקרים הדברים ְכל

כט ,יב 725. הימים-א דברי

הכבוד 726. מדת אחרי  בתור  בא הוא
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" וזוהי  כמותו. להיות ויתאוו להן  שזכה בו ויקנאו מרעהו בעיניהם  איש עליה קנאת  שדבר "

ד)קהלת  עצמותיו,(ד, ומרקבת האדם  בשר אוכלת  מאד, רעה תכונה בידו 727שהיא ואין

והטעם בו. שמתקנא  הכבוד לבעל חנם  רעות  יעשה לפעמים  הקנאה ובהתגברות כלום.

רבים האלה, הכבוד ממיני  אחד ידי  על נכבד רעהו בראותו תעלה כזו קנאה שלהב לפי

אדם , בני מלב נשכח וכגבר נבזה, יראה עצמו ואת  אותו. ומנשאים  מהללים  פניו, משחרים

לכבודו  שיקנא סבה, ובלי חנם מזולתו גדול בזיון  שקרהו למי ודומה עצמו. לכבוד יקנא 

בראותו  הקנאי אש  תבערת כן  נקם . ולנקום  אש  להעלות בוזהו, על באפו חמתו ותעלה

ששפלותו  לפי בפניו, מבזהו הזה היתרון  בעל כאילו בעיניו נדמה מעלתו, על זולתו מעלת

ו  רבה, רעתה ולכן הזה. היתרון  בעל מרוממות  קנאה "מסובבת כשאול השירים"קשה (שיר

ו) "ח, ּוכאמרֹו קנאה?, לפי יעמוד ומי אף, ושטף חמה ד)"אכזריות כז , נשאר (משלי פעמים  .

ולא  נקי, הכבוד בעל כי יודע כי בו, שהתקנא במי להרע  לבעליה וחלילה בלב, הקנאה

ולפעמים בלבותם. הטובים  דרך וזוהי זולתו. על אלהים לו שחלק היתרון בעבור ָאשם

למעלה. שאמרנו וכמו רשעים, דרך וזוהי הכבוד, לבעל ורׁשע  איבה אותות  הקנאה ֶַתעשה

להיות שרוצה קנאה היא  אם הללו. הקנאות מיני  בין  הקדש  כתבי  במליצות  הבדל ויש 

כבוד  יחללו שבקנאתם אותם ובין  המחולל; זולתו כבוד על שמקנא  להפך או כמוהו, נכבד

ועל זו  ידו על המחולל עצמו לכבוד שיקנא  הכבוד לבעל וגורמים בהן שמתקנאים לתן 

לו.* שסבב על 728הרעה בהשקיפה ישר, בארח לגבורה תעזורנה הללו הקנאות מיני  וכל

ולהעמיד  להכניעו, בגבורתה תתאמץ הלב, יצר רגשת ביד המחולל שבנפש, האמתי  הכבוד

שנבאר. וכמו תלו, על נפשה כבוד

ל 727. יד, משלי

רבנו הערת .728

בכתבי סתומות מליצות כמה בו  להבין מפתח הוא כי ובעבור הענין  וליוקר  ברחבה, במקומו  בארנוהו  זה דבר 
העלות  מבלי גם כמוהו, נכבד להיות שרוצה הראשון , המין  מן הקנאה אם בקצרה. פה עליו  ארמוז הקדש,
א) ל , (בראשית באחותה" רחל  "ותקנא כמו  ב', אות אחריו  יבוא אז בו , שקנא הכבוד בעל על  ואיבה חמה
ה'. יראת אשה היתה כי  יתרונה, בעבור  חלילה ללאה ׁשׂשנאה מבלי  ׂשמחה, הבנים  אם כאחותה להיות ְְֵֵֶָָָשרצתה
(משלי היום " כל יי' ביראת אם  כי  בחטאים , לבך  יקנא "אל וכן  בראשית. לספר  בפרושנו  זה ענין בארנו והיטב
ובחכמתם ה' ביראי  תמיד תקנא אך  כמוהם , להיות ובכבודם  החטאים  בגדולת תקנא אל  כלומר יז), ְֵֵכג ,
תהיה  לא "כי הטעם  ואמר  יט ). כד, (שם ברשעים " תקנא אל במרעים , תתחר  "אל וכן אתה. גם להם  ִֵלהשוות
לכבוד  או  עצמו  לכבוד שמקנא השני המין מן  הקנאה ואם כולם. וכן  כ ) (כד, ידעך" רשעים  נר לרע, אחרית
יט, (מלכים-א ליי '" קנאתי "קנוא כט), יא, (במדבר לי " אתה "המקנא כמו  ל ', אות אחריו  יבוא המחולל, זולתו
זולתו כבוד בעבור  כולם להן. וכדומה ב) ח, (זכריה לה" קנאתי  גדולה וחמה גדולה קנאה לציון "קנאתי י),
מעיר  כן  ידי  שעל כבודו , ומחלל שמקנא במי  להרע  היוצאת שהיא השלישי  המין מן הקנאה ואם המחולל .
כו, (בראשית פלשתים" אותו "ויקנאו  כמו "את" מלת אחריו יבא ידו , על  המחולל  לכבודו  שיקנא זולתו קנאת
בארנוהו בראשית לספר ובפירושנו  עצמו . לקנאת קנאה בו  והעלו מאד, עמו הרעו  בו שבקנאתם ללמדנו  יד)
לכבודו לקנא קנאה רוח עליו  שעבר  כלומר  יד), ה, (במדבר  אשתו " את וקנא קנאה רוח עליו "ועבר וכן  היטב.
שעשתה  בעיניו שנחשדת לה אמר כי  לה, הרע ובקנאתו  כבודו , את חללה שבמסתרים אשתו את חושד ְִָכי 
תבין ומזה כבודה. את בחללו  קנאתה והעיר שהקניאה אשתו", את "וקנא וזהו לעשותה. שמוכנת או נבלה,
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לא ‰�‰·) הלב, עיני נגד דרכיהן  ויופי  בנפש, מושלים האמתי הכבוד שציורי  זמן  כל

תתגבר  מיד עלותן ומדי ובזויים , עקלקלים  מארחות  צומחות מחשבות ביניהן  לעלות יניחו

אחת ידי  על זמן-מה להתעלם  הכבוד ציורי התחילו אם  אבל אחור. ולהשיבן לדכאן הגבורה

כבוד, בדברי  ומהתבונן וחכמה, ה' מיראת אותו ומדיחות האדם, לב המטרידות  הסבות  מן 

קרנות , יושבי ושיחת שחוק בדברי  מה-בכך, של בדברים  זמנו לבלות ההבלים אחר ַונטה

האמתי , הנפש לכבוד קנאה תעיר גבורתו מהבליו; להמלט וחפץ הטוב, מן נטותו כשיראה

שבארנו וכמו כבוד, אומרים כולם  שהיו הראשונים , הטובים דרכיו סעיף וּתראנו שלישי (פרק ֶַ

ותחֹוק ד) שיחה 729. ומרבה משחקים בסוד יושב איך עתה, בהן  עוסק שהוא  ההבל דרכי בו

נטה  כי לו ויחר האדם פני יפלו מיד זה, לעומת  זה ותשקול השחוק. במיני  עוסק או בטלה,

באומץ  וישוב הכבוד, דרך לפני ויכניעהו והשחוק, השיחה יצר לכבוש  וימהר האמת, מן 

כוללת הקנאה וזאת  הכבוד. בעקב הולך שהקנאה שאמרנו וכמו הראשונה למעלתו גדול

שאמרנושל  קנאה מיני  א)שה בלמ (סעיף בבי"שהן ""ד ובמלת לכבוד "אתת תקנא כי ,

הנפש על הזה הנבזה שימשול היצר בממשלת  ותקנא היצר, בממשלת המחולל האמתי 

השאיר  מבלי  ותדכאהו ושפלותו אולתו את  לנפש  בהראותה היצר את  תקנא ולכן היקרה,

בנפש חזקה ממשלה לו גם כי  הפחד, כח על נדבר זו, מדה על מעט שדברנו ואחר כח. לו

הגבורה. יד תחת 

חמישי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

" ‡Â‰Â ÂÊ ‰„Ó· ˘È ¯˜È Á¯‡ .„ÁÙ‰ ˙„Ó ÏÚ ¯·„ÈÌÈ‰Ï‡ „ÁÙ"Ô‰˘ ÌÈ„ÁÙ È�ÈÓ .

" .Ì„‡‰ ·ÏÏ ÌÈÈÚ·ËÌÈ‰Ï‡ „ÁÙ˙ÂˆÈÏÓ· ÂÏÈ„·‰ ‰Ó· .Ì„‡‰ ÏÎNÓ Â¯Â˜Ó „·Ï "≈∆

.ÌÈÈÚ·Ë‰ ÌÈ„ÁÙ‰ ÔÈ·Â Â�È· ˘„˜‰ È·˙Î

„ÁÙ‰ יקר ‡) מארחותיו ואחד ולרעה. לטובה מתפשטים  וארחותיו בנפש, נטוע כח 

לאחוז  לאדם וראוי הגבורה. יד תחת גדולות  פועל הזה הארח  כי  אלהים, פחד והוא  מאד,

מרּבים ה' את  וירא  ונבון  חכם  איש הוא  אפילו זו, במדה וכבודו,730מאד רוממותו יראת ִֵַ

(עיין פלוני " עם תסתרי  "אל  לה שאומר  היא הזאת שהקנאה אשתו", את "וקנא שאמרו  ז"ל רבותינו  קבלת
(דברים אכעיסם" נבל בגוי עם בלא אקניאם  ואני בהבליהם , כעסוני  אל בלא קנאוני  "הם  וכן  ע "ב). ה ֵסוטה
אל , ללא ּו שכּבד בעבור  לכבודו  לשיקנא כביכול  השם  את להקניא הרע עשו הם זה. ממין שתיהן  כא) ְִֵלב,
נחלת  שהם  לכבודם  קנאה בם  שתעלה העמים לבזויי  עבדים  שיהיו עם, בלא להקניאם  עמהם , ירע  ב"ה והוא

ברורים . והדברים  ונבזים. שפלים  לעמים גם ונכנעים  ֵה',

י729. ח, יחזקאל הקיר ", על  ("מחוקה וחקיקה ציור )לשון

ב 730. ז, נחמיה ע"פ
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שבארנו ב)וכמו א, סעיפים שני יראתו (פרק  לו תעמוד המקרים  בכל ולא העתים  בכל לא .

שם שאמרנו מטעם  הלב יצר מדרכי  א)להצילו על (סעיף תנומה כמו שנופל בעתים  ולכן .

מעוררים אינן  כשתציירם  וגם יתברך, וגדלו כבודו ציורי שעה לפי לצייר בכחה ואין הנפש ,

או  היצר. דרכי  מציורי מאחד העולה רוח  על בהן  להתגבר שיוכל בשיעור חזק פנימי  ְֵֶהרג ׁש

המראים ובינה, ׂשכל מחשבות לקבץ לה אפשר שאי וצרה, יגון מלאה שהנפש ֵֶלעתים 

כשיקרו  וכן  אלהים. פחד ציורי  עיניה לנגד להעמיד צריכה ונוראות, גדולות  ציורי לעיניה

וממלא  הציור, שלהבת  מעלה העולה והרוח הקשים , היצר מדרכי  אחד המעוררים  מקרים

ּתמלטנה  עבירה, לידי לבוא  קרוב והוא לבו, הזה 731כל הפחד וענין  אלהים . פחד ציורי  ְְֵַָ

עוזביו, כל על ואפו עוזו כי  ודיניו, ה' משפטי  מאימת שיפחד ה'732הוא  ינקה כל 733ושלא 

עושים העון  ושגלולי עבדיו. כולם  כי  לדיניו, עומדים  וארץ שמים וכי  כך, או כך ִעושה

יתברך  פניו למאור והם  הטהורה, בנפשו שיחריד 734כתמים  כאלה בחרדות כיוצא  כל וכן

רשעי על מעולם  שעברו העונשים  יזכור וכן  העבירה. מידי  ימלט כן  ידי  ועל נפשו. ִֵָבהן

וכיוצא, והכנענים  המצריים  ועונשי  חטאתם על ועמורה סדום אנשי  עונשי  כמו ארץ,

המקרים ובכל העתים  בכל לו יועיל זה וכל העולם. מן נעקרו כאלה תועבות שבגלל

על  לאחור. מהן  ונרתע אימתן  ומרגיש  ופחדים  בהלות  לצייר הלב לטבע נקל כי הקשים,

" המשורר אמר עדותיך זה אהבתי  לכן  ארץ, רשעי כל הׁשּבּת קיט)"סיגים  קיט, .(תהלים  ְִַָ

והכסף  יכלו הסיגים  מכסף, סיגים בתנור למבדיל החוטאים  את  המצרפת  האש  המשיל

" ואמר באדם ? הסיגים  הם ומי  סיגים, תשבית  במשפטם  ה' אתה וכן ישאר. רשעיהצרוף כל

והצדיקיםארץ  הסיגים , לתום  דומה הארץ רשעי  וכשיתמו תכלה. כעשן  הרׁשעה כי  "ְִָָ

" לכן ואמר סיגיו. כלות  אחר הנשאר הטהור לכסף דומים  עדותיך הנשארים  לפיאהבתי "

" כאמרֹו צרוף, ככסף מזוקק שהן לארץ בעליל צרוף כסף טהורות אמרות  יי' אמרות

ז)"שבעתים יב, מן(תהלים ירא ואני משפט. ביום  הכלים הסיגים מן איננו בהן  הדבק ולכן  .ֵַָ

" כאמרֹו ההוא  יראתיהיום וממשפטיך בשרי  מפחדך קכ)"סמר קיט, "(תהלים  ולכן אהבתי,

""עדותיך  נאמר  הרשע  ועל עיניו . לנגד אלהים  פחד ב)"אין  לו, .(שם

‰�‰Â דברים·) מכמה מעצמו שיפחד האדם מדרכי כי האדם , ללב טבעי  הפחד מדת 

ענין הוא  תמיד, בלב הפחד שיגבר אבל וצרה. רעה לו יגרמו יקרו ואם שיקרו, ִִאפשריים

גורמים ומצבו עניניו פעמים [א] דרכים. שלשה על הוא הזאת  הרעה ומקור לבן-אדם . רע

ממראה  יפחד ויומם  ולילה עליו. מוטלים  ביתו ובני ובניו רש שהוא כגון תמידי , פחד לו

אותו731. ימלטו כלומר

כב 732. ח, עזרא ע "פ

ג733. א, נחום 

הקב"ה 734. לפני  גלוים  הם  כלומר
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שיש או מתחדשים. גזרותיו יום  וכל קשה, מושל ממשלת תחת שהוא  או יראה. אשר עיניו

הזמן חיצי  הן  והן  האדם. לב המפחידים  באלה וכיוצא ממנו, וקשים חזקים  אויבים  לו

ע עוד ונדבר השמש. תחת אשר בעז והרעות הרביעי בחלק מחלה "ליהן ופעמים  [ב] ה.

יסוד 735פנימית להם שאין  דמיונות-הבל ידמה ידה שעל תמידי, ופחד עצבון לו ַגורמת 

שאינה  רוח יבוא פן  ויפחד העיר, ברחוב ילך ובשרירותו. באונו ההולך אדם  של בלבו

בדמיונות וכיוצא  פתאום ימות  פן  מזוין , לסטים יפגענו פן עליו; הבית  אבני ויפיל מצויה,

האמורים , אלה משני  אחד בו אין ופעמים  [ג ] הפנימית . המחלה שסיבתן כאלה מחרידות 

ומתנבא "ואעפ  שוקט , אינו רוחו לבו, על העולים  גלוליו סיבתו זה דבר. מכל יפחד לבו כ

לרעה. עצמו על תמיד

‰�‰Â על לו שיצייר הׂשכל למשפט צריכין ואינן לאדם , טבעיים  הללו הסיבות ֵֶשלש 

שאנו  הרביעי והדרך עליו. ׂשכלֹו שפט טרם  לבו על עולה היה שלא  פחד של ענין  ְִנכון 

" שהוא זה בפרק עליו אלהיםמדברים זה פחד כי ׂשכל. בארח אם  כי  מציאות  לו אין "ֵֶ

פחד  ולכל שעה, לפי עועים  ורוח  הוללות מלא  כשיכור ולבו עבירה, לעבור תקפו שיצרו

" ציורי  בלבו הׂשכל כשיביא  תאותו, להשיג  למהר רע רק מחשבותיו וכל פחד ישחק, ֵֶ

שבארנוהואלהים דרך על א)" הללו (סעיף פחד מחשבות הנה העבירה, מן שיתרחק עד

לשון במליצות  הבדל יש ולכן לעשותו, הרעה על שוקד היה הלב מטבע כי  הׂשכל. ִֵֶֶַהוליד

לך. שאבאר וכמו הׂשכל, שיוליד לפחד טבעי, פחד בין ֵֶהקודש 

˙Ú„È זולתו.‚) לאדם  יוצאים הכבד ובבנין  בעצמן , עומדים הקל בנין גזרות שכל

" בספרי  הלשוןוהוכחנו לאדםיסודות פעמים דרכים , שתי  על הזאת שהיציאה שכתבנו, "

" כמו בנפש"למד זולתו, היציאה ופעמים זולתו. לאיש דבר ׁשלמד למד עצמו, הוא שלמד ,ִֵֶ

שבארנום אותן  וכיוצא חשב, יכח, ּבין , ׂשכל, כמו נפשי , ענין  על הוא כשהשורש  ִֵֶעצמה,

עצמה. בנפש יוצא  הוא הרי  פעולתו, הׂשכל בהקדים  זולתי לפועל, יצא שלא  ענין  כל ֵֶשם .

" שרש מכובד פחד וכן או מדמיון , או צרה, מרוב טבעי  פחד כשהוא נפשי , ענין שהוא "

" כמו בקל, הם הנפש תראה גלולי  אשר עיניך וממראה תפחד אשר לבבך (דברים"מפחד

סז) "כח, בחייך , תאמין  ולא  ויומם  לילה סו)"ופחדת כח, "(שם רעדה , חטאים  בציון פחדו

חנפים יד)"אחזה לג, "(ישעיה כמו ׂשכל בארח כשהוא  אבל אלהים. עצמו "פחד שמפחד או , ֵֶ

לומר  ראוי  אלהים, בעיני הרע  דבר שמץ בידו יש שמא  או כראוי, תלמודו הבין  לא  שמא 

" בפעל המציאנו "מפחד עליו ׂשכלֹו רק כאלה, פחדים  פוחד היה לא הלב טבע  שכפי לפי ,ְִ

" אמר  זה על ברעה לו . יפול לבו ומקשה תמיד, מפחד אדם יד)"אשרי  כח, על (משלי ידבר  ,

כן ועל צוה, כאשר ולעשות  ולשמור  ללמוד ה' לעבודת חפץ כלי שהוא כזה, שכלי פחד

" הכבד בבנין זה במקום  איך "מפחד נזכר הטבעיים  פחד מיני  שלשה על ידבר אם  כי  .

פסיכי735. ודכאון  עצבנות
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"736יאשרהו  יאמר אבל לב? וצרת  רעה כולם ומקור פחדו, אדםבעבור שבטבעו אשרי  "

בסוף  אמר ויפה שאמרנו. וכמו בׂשכלֹו, עצמו מפחד אבל רע , מכל בטח  הולך כי יפחד, ְִלא 

" ברעה הכתוב יפול לבו וענין"ומקשה זו. לעומת זו קצוות  שתי הן שלמה משלי כל כי  ,

לבו " בטבע ,מקשה לבו שיפחד ראוי  והיה ורעות, צרות  הקיפוהו שכבר אדם על נופל "

ּולהוסר  להכנע מביאו היה לו.737והפחד ורפא ושב ידמה 738בצרותיו, כן  לא  הוא  אבל ְִֵַָ

האלהיים . העונשים עליהן כשבאו ועבדיו פרעה שעשה כדרך בזדון , לבו מקשה אלא

" אליכםּוכאמרֹו ישמע  ולא  וגו', פרעה לב את אקשה ג )"ואני ז, יפול (שמות כן  והעושה

תמוש ולא ז 739ברעה, קדמונינו דעת  היא  וכך דהוי740ל "ממנו. תלמידא ההוא  אמרו: כי 

ב  ישמעאל דרבי  אחוריה דכתיב "אזיל את 'חטאה ליה אמר מפחיד, דקא  חזייה יוסי, ַר

א  חטאים'. בציון 'ההוא "'פחדו לו ואמר תמיד'? מפחד אדם  אשרי  כתיב 'והא  תלמידו ל

[עכ  כתיב'. תורה מדברנו"בדברי תבינהו נעים  מאמר והוא ג )ל] ב, שדברנו (סעיפים ואחר .

על  הסמוך בפרק נדבר הנפש, לעזרת ובאה הגבורה מ ׂשרי היא איך הזאת המדה על ִֵָמעט 

לימינה. ולעמוד לגבורה לעזור פעולתה, פועלת היא גם איך האמת, מדת

ששי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘˘ Â·Â

Ô‰ÈË¯Ù ÌÚ ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ‰˘ÚÓ .È˙Ó‡ ˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ ÔÈ‡ ¯˜˘‰ .„ÚÏ ÌÈÈ˜ ˙Ó‡‰

Ì‚ ÂÈ˙Â¯Â˙Â Ì˘‰ È˜Á .‰Ê Í¯„ ÏÚ Ì‰ Ì‚ ÂÈËÙ˘ÓÂ Ì˘‰ ÈÎ¯„ .ÌÏÂÚÏ „ÚÏ ÌÈÎÂÓÒÀ≈

Ô˙˘Ï˘ ,ÔÎ Ì‰741‰Ê ÏÚ „·Î� Ï˘Ó ‡È·È .ÂÊ ÌÚ ÂÊ ÌÈ„Á‡˙ÓÂ ˙Ó‡ ÌÏÂÎ Ô‰ÈË¯ÙÂ

˙„Ó ÍÈ‡ .˙Ó‡ ˘È‡ ‡Â‰Â ‰„ÈÁÈ Â˘Ù� ·ÂË‰ Í¯„· Ì„‡‰ ˙ÎÏa .ÍÏÓ ÏÎÈ‰ ÔÈ�·Ó¿∆∆

.‰¯Â·‚Ï ˙¯ÊÂÚ ˙Ó‡‰

˙Ó‡‰ האמתיות‡) הן הדעת ואמת החכמה. אמת  הן הדעת, אמת  הן לעד, קיים

הפוכיהן , מציאות  לחשוב דעת בעל לכל אפשר שאי  אדם, כל בדעת הנטועות  הקיימות 

השני  בחלק עליהן  שרמזנו ב)וכמו סעיף ראשון ואמת(פרק  הראשונות. המושכלות שהן 

והמנהגים הדרכים על העליונה בחכמתו ה' שחלק מה האלהיות  האמתיות  הן  החכמה

אדם "736. "אשרי  לומר

מוסר 737. לקבל 

י738. ו, ישעיה

יג739. יז, משלי 

ע"א 740. ס ברכות

התורה 741. וחוקי הבריות, עם בהתנהגותו  ה' דרכי וארץ, שמים  מעשי
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לעולם , לעד ישתנו ולא  אמת , החקים  אלה רׁשע. ומהו צדק מהו רע, ומהו טוב מהו ִֶַֻכולם,

ב  מחקים"והוא  להיפוך באמת מציאות שאין המופת , מדרך יותר נשגבת בידיעה יודע  ִֻה

מתעה, ושקר כזב דמיון  אם כי  איננו טוב, רע ועל רע , טוב על יאמרו הכסילים  ואם  האלה.

ב  הוא כי  אמתי. במציאות  כן שהדבר חוקר,"לא הוא  תכלית לכל לבדו כי742ה יודע והוא

לדעתי זה שמטעם  גמורה. אחדות  הם  והרי דבר, סותר דבר אין  בזו, זו קשורות האמתיות

" "אמתמלת נאמר זה ועל לבדו, אחד לאל וידוע אחד. אלא  אמת שאין  יתרבה, לא  ויי'" ֵ

אמת י)"אלהים  י, נכון(ירמיה על בזו זו קשורות שיהיו אפשר שאי  גלוי יתברך ולפניו .

מתאחדות אינן  שוב אחד, דבר רק בהן שמשנה ומי  ית', הוא  שחקקן  דרך על זולתי 

האמת . מן  ונוטה זו, עם זו ומתחברות

‡ˆÂÈ הקב ·) מנהגי שכל כולם"מזה וארץ שמים הכין כאשר מאז במעשיו שנהג  ה

לזה, זה סמוכים ושאילו 743מתאימות, מעשיו. לכל ראשית  שהוא האמת  ומבין  שיודע למי 

יתר  עם  מתאים  עוד יהיה לא  שנעשה, ממה אחרת  תכונה על יהיה או אחד, דבר גם יחסר

" עוד אינן  דבר סותר דבר ובהיות  שנעשו. באמתהדברים  אמרה "עשויים  זה סוד ועל .

" מאז החכמה מפעליו קדם  דרכו ראשית קנני  כב)"יי' ח, החכמה (משלי כי  הוריתיך וכבר .

כל  נעשו דרכו ראשית  היא ובהיות  האמת . שהן ומישרים משפט צדק החוקקת  היא

" האלוהי  המשורר העיד וכן אמת. כולן ולכן מדתה, כפי  ומשפט המעשים  אמת  ידיו מעשי

וישר  באמת  עשויים  לעולם , לעד סמוכים פקודיו. כל ז-ח)"נאמנים קיא, אלה (תהלים ותבין ,

ישתנה, לא האמת  כי  לעולם . לעד סמוכים לכן  וישר אמת שבהיותן מדברנו, המקראות

עם ית' העליון המנהג  בהן  שנוהג המנהגים וכן אחר. אמת מעשה סותר אמת  מעשה ואין

מנהג  אין  אמת , שהן  ומישרים  משפט צדק כולן הדורות, כל סוף עד עמהן ושינהג בריותיו,

שינהג  למנהגיו או שעברו, בדורות שנהג  למנהגיו סותר זה בדור מנהגו ולא  מנהג, סותר

" שנאמר וזהו הבאים . שניתיבדורות  לא יי' ו)"אני  ג , ישתנה (מלאכי ולא  אחד שהאמת  לפי ,

סוד  זהו כי  זה. דבר חקר על לעמוד כח  בנו ואין האמת, נעלם  האדם  ׁשמעיני אלא ֵֵֵֶלעד,

ראשון בחלק שכתבנו וכמו חי, כל מעין  שנעלמה העליונה ב)החכמה סעיף שלישי .(פרק

ואינן בריותיו, עם שנוהג בפעולות ומתבוננים  האלהים, מעשה רואים  אדם  בני  ולכן

לזה, זה סמוכים  אינן  וארץ בשמים מעשיו כאילו להם ונדמה בוריו על דבר משיגים 

ע משה הנביאים אבי הזכיר טרם  כן ועל משתנים . שעברו "ושמנהגיו העתים  שנוי  ה

" הקדים ישראל, על עול ושיעברו ואין אמונה אל משפט; דרכיו כל כי  פעלֹו, תמים הצור

הוא  וישר ד)"צדיק לב, העולם(דברים  בהנהגת  שפעולותיו אמר מדברינו. מובן  זה וגם .

ג742. כח, איוב

קיא,743. (תהלים וי ׁשר" ּבאמת ּוים ע ׂש ֹולם לע לעד ּוכים  סמ ּודיו: ּפּק ּכל  נאמנים  ומׁשּפט אמת ידיו ְְְְֱֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ"מע ׂשי
ז-ח)
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משפט  פי על הם בפעולותיו דרכיו שכל לפי  לעד. ישתנו לא  וקבועים  תמימים  ולרע  לטוב

" והוא ומישרים, צדק שהיא עול החכמה, ואין  אמונה וישר "אל צדיק כי לעד, אמת  שומר ,

במאמר  זה כל וכלול שעשה. במעשים הן בפעולות, הן  הגמורה, האחדות היא  וזאת  הוא .

" אחד נורא  יי' אלהינו יי' ישראל ד)"שמע  ו, גם(דברים שני , ואין  אחד אל שהוא  שמלבד .ֵ

ל  לעד כולם סמוכים ובפעולותיו, במעשיו אחד האמתהוא אל להם אחד דרך כי עולם.

אמונת המי ׁשרים יותר, נכבדים  דברים בזה ויש  קצתו. על קצתו יחלוק ושלא ישתנה, ְְִַַשלא

מקומם . פה אין אבל מישרים. ההולך

ÔÎÂ דרכיו ‚) כלל על המתפשטים בהן , שינהגו אדם לבני  שצוה והחקים  ִֻהתורות 

בכל  ישתמש וקצב מדה ובאיזו בהיפוכו, ומתי  זה בכח ישתמש  מתי  הרבים , וארחותיהן

הראשון  בחלק שבארנו וכמו מהן, ד)אחד ג , סעיפים שלישי מתכונתן(פרק על עומדים  כולם  ,

בזה  זה אחוזים  מתאימים  כולם אבל ממנו, נוטה ולא דבר, סותר דבר אין  לעולם, לעד

ידענו  אמת  ובהיותן מאתנו. נעלמת שסודה העליונה חכמתו סוד כפי  אחד, לאמת  והיו

בין מפריד היה הצדק, מן נלוז אחד דבר רק בהם  יהיה שאילו וישרים . צדיקים שכולם 

הוא  אותם הדובר כי  האמת, הוא כולן וראשית  כולן  שמקור לפי  אבל לזה. זה הסמוכים 

העיד  ובביאור לעד. ישתנה לא  האמת  כי  לעולם, ועומדים צדיקים  שכולם  ידענו אמת , ֵאל

" באמרו המשורר זה יחדו על צדקו אמת  יי' י)"משפטי יט, ּבין(תהלים  ותבין744. דברינּו ְִֵָ

" עוד ואמר הזאת . הנפלאה צדקך המליצה משפט  כל ולעולם  אמת דברך קיט,"ראש  (שם

ושהןקס) צדק משפטי שהן  ידענו אמת, כולן ומקור דבריו כל שראשית לפי שאמרנו. וכמו

" זה מפורש יחזקאל ובספר לעולם. צדיק לעד אמת, לעשות שמר ומשפטי יהלך בחקותי

יחיה  חיה ט)"הוא  יח, בעז (יחזקאל הרביעי  בחלק יותר זה יתבאר ועוד על ". נדבר שם  כי ה,

ה  ."צדק "מלת 

˙ÂÈ‰·Â כי„) צוהו. כאשר בדרכיו שילך לו ראוי ובדמותו אלהים  בצלם  נברא  האדם

דרכי בצדק, דבר בכל וכשיפעל בצדק. פעולותיו ופועל בחכמה הולך השם  בדרכי בלכתו

בעבור  אמת, איש  הוא  והרי  לזה. זה וסמוכים ואחוזים מתאחדים הרבים וארחותיהן נפשו

מחקריהן פי  על לברר קצרים ובינתו האדם  ׂשכל ואם יסמוכו. האמת  על נפשו חלקי  ֵֶשכל

" אמת , אל שהוא אלהיו ה' על שנשען  לו די ואמת , צדק כמ שהן  מורה?ומי  וזוהי745"והו ֵ

" עליה שנאמר זה, בספר רבות פעמים  עליה שדברנו היראה יראתעצמה הן לאדם  ויאמר

חכמה  היא כח)"אדני כח, בלי(איוב אחד מעשה כולה יחידה נפשו כן, עושה האדם ואם  .

" באמרו המשורר בקש  הזאת הסגולה על הדבקים. בין באמתך,פרוד אהל דרכך, יי ' ֲֵַהורני 

שמך  ליראה לבבי יא)"יחד פו, באמתו,(תהלים הוא  גם וילך דרכיו שיורנו מאלוהיו בקש  . ֵַ

תבין744.

כב 745. לו, איוב ע "פ מליצה
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שפרשנו כמו אמת ה' דרכי  ג )כי  ב, לבדו (סעיפים שה' ולפי  באמתו. הולך בדרכיו שהולך ומי

" ופירש חזר יבין? מה ואדם ואמת , צדק כולם  אופן  איזה על שמך מבין  ליראה לבבי  ,"יחד ִֵ

אם אבל אחד. כולו הלב ואז צויתני , כאשר לעשות ביראתך ארחותי בכל שאלך כלומר

מפוזרת נפשו יצרו, דרכי כפי  לב בשרירות בארחותיו ונוהג וחכמה, מיראה נלוז האדם 

יחידה. ולא  אחת עוד ואיננה בזה, זה אחוזים  ולא לזה, זה סמוכים חלקיה אין  ומפורדת ,

זה. על משל לפניך אערוך היטב, הכונה ולבאר

Ôn‡‰ ויריעות‰) וטיט וחומר רבים, ואבנים  עצים יכין  מלך היכל לבנות שרוצה »»»
לבנין לשרת  ופרט  פרט כל יסדר חכמתו וכפי וכיוצא, ונחושת  ברזל וכסף וזהב מרוקמות

אחרת , במדה וקצתן  זו במדה קצתן  לוחות , וממקצתן קורות, יעשה העצים  ממקצת זה.

ולחברן . בעצים  לאחוז שונות מתבניות ברזל מסמרות יעשה וכנגדן לטורים , יעגל וקצתן

בתבניות ואלה זה, בתבנית אלה יסתת שאמרנו, דרך על האבנים בתקון רבות  יבדיל וכן

אבניו. בהן ולטוח הבית לקירות ובברזל ובנחשת  ובכסף ובזהב ביריעות  ינהג וכן  אחרות.

מלאכת מבינים שאינן  רואים  לעיני מונחים  הללו מלאכת -מעשה פרטי שמספר ובעוד

במדה  ולא במראה לא  לחבירו דומה האחד שאין  פרטים  רבבות  כי  יאמינו לא  ַַָהּבנאּות,

כי למראה. בנוי  היכל יהיה כולם  וׁשּבאמצעּות  אחד, לדבר כולם  ישרתו בתבנית  ְְְֶֶָולא 

אחד, דבר שהכל יודע האּמן  אבל עמו. מתאחד ולא  בחברו וסמוך אחוז דבר אין  ָָָלדעתם

י ׁשלם מקומו על מהם אחד כל ויתן  בחכמתו, הפרטים כל וכשיחבר לכל, אחד ְִָותכלית

ומאדנים מקרשים שנעשה המשכן  אצל כן כתוב רואה ואתה אחד. ויהיה ההיכל מעשה

" אמר מקומו, על דבר כל והיה יחדו שחוברו ואחר וכיוצא, אחד ובריחים המשכן "והיה

ו) כו , מדברינו.(שמות  פירושו ותבין .

ÔÎÂרבים ארחות כח וכל והיפוכי-כחות , כחות בו שנטועים  האדם  נפש  לענין הוא 

מתחלה  נברא שבעבורו מקומו, על דבר כל ולׂשּום לחברם  היודע  החכם מזה. זה ְָשונים 

ארח  לכל קצב ויעשה זו, לפעולה ישמש זה וארח  זה, לדבר ישמש זה ארח  ולומר בנפש ,

אלא  מדבר, דבר יפרד ולא לדבר, דבר יסתור שלא  עד בפעולתו יאריך היכן  עד וארח,

אלא  אחד. הכל אז רואיו, כל בעיני  חן ומוצא ומתוקן  שלם  בית-הנפש  יהיה כולם ֵמפעולות

כי מלך. היכל לבנות חכם  בנאי כמצוא  בית -הנפש, לבנות חכם  בנאי  למצוא נקל שלא

שאמרנו וכמו לאלהים, אם  כי  היא  לאדם לא  הנפש  בית  א)לבנות  תורת(סעיף נתן  ולכן .

למעלה שאמרנו וכמו וארחותיה, הנפש דרכי הכוללת  בארץ ג )האדם  רק (סעיף לאדם  ואין  .

יחדו, לה שחוברה כעיר בנויה נפשו ואז ביראתו, הזאת התורה פי על אמת746ללכת  הכל

התורה, במצוות ידו כמסת לו נותן  ממנו, מבקש עני  רואה משל דרך על שנוי. בלי ואחדות

וכה  בזה. וכיוצא  המדה מן למעלה לפזר תסיתהו לא  הגאוה וכח  תמנעהו. לא הכילות כח 

ג746. קכב, תהלים 
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ההולך  אבל והארחות. הדרכים  בכל הוא וכן ישתנה. לא האמת כי  הימים, כל משפטו יהיה

הכילות . מדת שעה לפי  בו במשול ידיו את קופץ ממנו, מבקש  עני רואה לבו, יצר בדרכי

וההתפארות . הגאוה מדת  שעה לפי  בו במשול כחו, מכדי  יותר לו ויתן  יראנו אחר לעת 

מעת ומשתנים במקומם  שלא  בבית-הנפש  שקבועים בעבור זו, את  זו סותרים מדותיו  והנה

הנפש , את המשיל זה מטעם  בחכמתו ושלמה אחדות . ולא  אמת אינן  ולכן  אחר, לעת  זה

[המשיל] החכמה מן  הנלוזה והנפש  אּמן ; בחכמת בנוי לבית בחכמה, פועלים  ָָשכוחותיה

" אמר שכן הרוס. שבעה לבית עמודיה חצבה ביתה, בנתה א)"חכמות  ט, ואמר (משלי .

תהרסנו " בידיה ואולת  ביתה, בנתה נשים א)"חכמת  יד, בפרשת(משלי הנזכר בית  כל וכן .

ימצא " מי  חיל לא)"אשת  "(משלי מספרנו השני בבית בארנוה וכבר ענינו. נעול זה (חדר "גן 

י  חלון .ז)"ט'

ÈÙÏÂ (Â במשול כי לגבורה. חפץ כלי  דעת , בעל לכל האהובה הזאת המדה הרי  הוא , שכן

" חיקו, אל לו תשיב פעולותיו, מתק לאדם  ומראה שעה לפי הלב לך יצר מר ומה רע  ומה

דברים(אחריו)ללכת  דרכו כפי  יפעל מכחותיך כח וכל החבילה, בך תתפרד עתה כי [אחריך].

לפני ברכיך על לכרוע תסיתך הזמה יצר לשומעיהן. וקלס  לעג  שהן  זה, את  זה סותרים 

חכם לאיש שלום להשיב שלא  תסיתך הגאוה ויצר רצונך, שתעשה לה ולהתחנן חן  אשת

איש ׁשּכּבד בעבור לזולתך, להרע  תסיתך הכבוד רדיפת יצר בשלומך. לשאול שהקדים  ִֵֶונבון 

בצע בעבור ונבזה, נקלה איש  לפני  עצמך להשפיל תסיתך ההון רדיפת ויצר חכם. צדיק

שאינן"כסף  לפי שקר, ארחות  הם דרכיו שכל אמת, מדרך לנלוז יקרה לזה כדומה כל כי .

יום , יום תמיד וכן  אחר, יצר מחשבות  דוחים זה יצר מחשבות תקומה. להם ואין עומדים ,

ז  שאמרו רגלים"747ל "וכמשל לו אין שיעמוד "שקר במציאות  אמתי מקום  לו אין כלומר ,

" האלוהי  המשורר בקש  כן על בטח . חנניעליו ותורתך ממני הסר שקר קיט,"דרך (תהלים 

"כט) ואמר שקר . ארח  כל שנאתי  כן  על אתבונן קד)"מפקודיך נאמר (קיט, התורה דרכי ועל .

בפיהו " היתה אמת ו)"תורת ב, עם(מלאכי האחוזים ישרים  דרכים האדם  יחליף ואיך .

ואחת אמת, באל דבקה נפשו ידיהן  שעל העליון, כי748האמת  בחותמו, החתומים מיצוריו ֵ

הקב " של אמת"חותמו ע"ה נה  שאמרנוא)"(שבת ג )וכמו ב, ההבל (סעיפים אחר ללכת ,

הגבורה, יד תתמוך בזה וכיוצא  זה וכל שקר. ארחותיו שכל לבו, יצר לו שממתיק והשקר

עוזרת איך והראינו האמת , מדת על המעט זה שדברנו ואחר הלב. יצר על בהן להתגבר

כשתגלה  הגבורה, לימין  היא  גם עומדת  איך המשפט , מדת  על עתה נדבר לגבורה, בציוריה

האדם . בנפש ציוריה

עקיבא 747. דרבי  אלף-בית מדרש  תחילת

מיצוריו748. אחת היא והנפש
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שביעי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

ÏÂ˜˘Ó .ËÙ˘Ó Í¯„ ¯ˆÈ‰ ÈÎ¯„· ÔÈ‡ .˘Ù�· Â˙ÂÈÁ¯Î‰ .ÌÏÂÚ È„ÂÓÚÓ „Á‡ ËÙ˘Ó‰

· Ì˘‰ ÈÎ Ú„� ˙Ú„‰"Ì‚ ËÙ˘Ó‰ .Ì„‡‰ Ú¯ÊÏ ÌÈÏÏÂÎ ÌÈËÙ˘Ó ‰‡Â·�· ÚÈ„Â‰ ‰

.‰¯Â·‚Ï ˙�Ú˘Ó ‡Â‰

ËÙ˘Ó‰ (‡" ּוכאמרֹו יסודתו, הצדק כי הצדק, על עמיתך נשען  תשפוט  (ויקרא "בצדק

טו) העולם;יט, מעמודי  אחד והמשפט לא 749. הכסיל וגם הארץ. מוסדי  ימוטו איננו, ואם

יצרו, ציורי  וכפי  כחפצו רעהו את ינהג אחד שכל בעולם הרצועה נתיר שאם זה, על יחלוק

בארץ. וריב חמס היום כל והנואף 750יהיה יגנוב הגנב כלום, בכך אין  יאמר רמיה עושה כל

בעלי עם יהיה והדין עולם. של ישובו ובטל לבו, עיני  מראה כפי  ישפוט  אחד וכל ינאף,

" הארץ אגרופין  לו זרוע העם751."ואיש בראשי שישימו יסכים בטח לשבת החפץ כל לכן 

שופטיהם , מצוֹות  שיקיימו בעם  הרודים ושוטרים  רעהו, ובין איש  בין  לשפוט  שופטים 

ראשון בחלק שבארנו א-ג )וכמו סעיפים  ששי אחרי(פרק כי  בׂשכל, הוא המשפט ואולם .ֵֶ

הבא  ריב כל השופטים  ישפטו פיהן על צדקתם, דרכי  שהן במדינה, חקים חכמיהם  ִֻשחקקו

ׂשכלם כפי  ויכריעו לכאן , ופנים  לכאן פנים ויראו הריב בעל בדברי  כשיחקרו ְִָבשעריהם 

וכמו  הׂשכל, למשפט  צריכין  הבינה, מופתי  אלו דברים  על [ש]אין שבעבור מי . עם  ֵֶהדין 

השני  החלק מדברי ד)שתבין  סעיף ראשון .(פרק

Ì‡ הכרחי·) שהוא שכן כל שבממון, בדבר גם העולם  להנהגת הכרחי המשפט מדת

האדם בנפש דבר-מעשה בכל ובהיות  בהן . תלויין והמות  שהחיים  נפשו, דרכי הנהגת לאדם 

הנקימה  והשנאה, האהבה והאכזריות , הרחמים משל דרך על מזו, זו הפוכים  דרכים  שתי

משפט  שיהיה סובלת הדעת ואין זה. עם זה המריבים ריב לבעלי  דומים  הם  עון, ונשיאת

יעשה פיו ועל במלחמתו, ינצח  מחברו יותר החזק שהציור והוא  בידם, מסור בעליו הדבר

רחמיו  שציור לפי  מאדם, אביונים  עם מתאכזר קשה, אכזריות ציור בעל ויהיה מעשהו.

תחת רמּוס  הׂשכל ומשפט אגרופין , בעלי ביד המסורה הנפש ותהיה להפך. או ממנו, ֵֶָרך

" זה על שנאמר וכמו בעיניו רגליהם , וירע יי' וירא משתולל. מרע וסר נעדרת  האמת  ותהי

משפט  אין טו)"כי נט, מנהגי(ישעיה שבכל להאמין  הנה יסור ומי  מדברינו. פירושו ומובן  ,

שהיא  שבו היקר ובחלק והדרו, העולם פאר שהוא עצמו ובאדם  הכרחי, המשפט העולם 

החזק  ביד מעשהו יניח אלא  לארח , ארח  בין  לשפוט המשפט, למדת  צריך יהיה לא  נפשו,

א 749. אבות,

י750. נה, תהלים

ח 751. כב, איוב
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בלי הנפש תספה פיו על עושה והוא  הדברים, מן  לדבר מסיתו כשיצרו כי  שבהן ?

ישפוט 752משפט, והׂשכל זה, את זה סותרים  דברים  שני  בין  הכרעה על בנוי משפט ֵֶשכל

כי זה. עם דבר הׂשכל למשפט  שאין לבו, יצר פי  על העושה כן  ואין  מי. עם  הדין  ֵֶבצדק

אחד, מעשה ועל אחד איש  על שישפוט אפשר החכמה, כפי  הׂשכל משפט פי  על ֵֶהעושה

לאשה, לקחתה שרוצה אחיו בת משכב על ששואל כגון לעשותו. שלא  ומחר לעשות  היום 

" במשפט במקחך יאמר ""זכה במשפט יאמר אביו, אחות נשואי על ישאל מחר לך . השמר ְֵ

זאת וזהו "מעשות  ללאו, מהן דינם ונשתנה אחד, ומאיש אחד מחפץ השאלות שתי  והנה .

זה  שמטעם לדבר. דבר בין יבדיל לא  היצר חפץ פי  על העושה כן  שאין  מה משפט .

הקדים ישראל, על שיעברו לטוב ומרע  לרע , מטוב העתים  שנוי  האזינו בשירת כשהזכיר

" זה על ואמר המשפט . כפי אלא  חלילה, לחפץ מחפץ שנוי  זה שאין תמיםלהודיע  הצור

משפט  דרכיו כל כי  ד)"פעלֹו לב, למעלה(דברים זה מקרא פרשנו וכבר ב), סעיף ששי .(פרק 

ביד  חמדה כלי  הזאת המדה איך עתה ותבין  ענינו. השלמנו פה, בפרושו שהוספנו מה ועל

" לו: תאמר סגורות, בעינים  אחריו  ללכת יסיתהו אדם  של יצרו שאם  לך הגבורה. חלילה

משפט  יעשה לא  לאיש  איש בין וחמד ריב דבר כל על בארץ השופט  הזה. כדבר מעשות 

."בנפשו?

„ˆÓ ב ‚) השם  כי להוכיח , יש  עצמו אדם"זה לבני  ועלילותיו דרכיו הורה מראשית ה

ואח  חקי"בנבואה, לברר שאין הדבר שברור אחר השמים . מן  ומצוה תורה לעמו למד ִֵֵֻכ

הראשון בחלק שבארנו וכמו הדעת, במופתי  ד)החכמה ג, סעיפים שלישי שני(פרק  ובחלק

ב) סעיף תשיעי הכל (פרק  עזב כן  אם רע? ומהו טוב מהו אלה בכל הודיעם  שלא  תאמר אם ;

האדם שיהיה כזאת שמע ומי מהן? דבר דבר על ובבינתו בׂשכלֹו ישפוט והוא  האדם, ְִביד

לעצמו. חובה רואה אדם ואין  לנפשו, ימשוך 753שופט הדין, יטה שבו ויצר יצר  כל שהרי

משפט  ויצא  מעיניו, ירחיק שכנגדו והטענות בו, שחפץ מה במשפטו ליישר אחריו ֵֶהׂשכל

ז  שאמרו וכמו רעהו, עם  בריבו לעצמו האדם  ישפוט  לא ריבות  בדברי והרי 754ל "מעוקל.

אדם אלהים  ברוא שמיום  ספק בלי אבל לנפשיה. דינא  אינש עביד זרח 755לא  הארץ על

בחכמה, בהן  ינהג ואיך וארחותיהן , נפשו דרכי  הבינֹו האדם, תורת ולמדו ה' כבוד ִִֶעליו

אותם וצוו ה', דרך את שמרו שבהן והצדיקים  בניו. ולבני לבניו הדברים נמשכו וממנו

חקי גם  האדם , תורת  גם  לישראל ונתן סיני  הר על השם שנגלה עד אחריהם, ֵֻלבניהם

ואחר  הראשון . בחלק זה על לרמוז שהחילונו וכמו דעתנו, משקול הנעלים ֲִַהאלהים

כג752. יג , משלי ע "פ מליצה

ע"א 753. קיט  שבת

ע"ב 754. כז קמא בבא

הראשון755. אדם
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הסמוך  בפרק נדבר הלב, יצר נגד הגבורה בה תשתמש כיצד הזאת, המדה על מעט שהודענו

הגבורה."בעז  חפץ היא גם המ ׁשלמת  השלום, מדת  על ְֶֶַַה

שמיני  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

ÌÚÂË ÂÁÂ¯· Ï˘ÂÓ‰ .˘Ù�‰ ÌÂÏ˘ ÔÎ ‰�È„Ó‰ ÌÂÏ˘Î .‰Î¯· ˜ÈÊÁÓ ÈÏÎ ÌÂÏ˘‰ ˙„Ó

Â‰Ó .‡Â‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙zÓ ¯ÂÓ‚‰ ÌÂÏ˘‰ .Â‚È˘‰Ï ıÙÁ Â‰ÂÓÎ ˘È‡ .ÌÂÏ˘‰ ÌÚË««

.¯ÂÓ‚‰ ÌÂÏ˘‰

˙„Ó ו ‡) כל, בפי  תהלתה השלום"השלום  אלא  ברכה מחזיק כלי  אין"ו 756,"אין  אם 

כלום אין  בעז 757."שלום עליהן  עוד ונדבר רבים , לארחות  מתשפטת הזאת  המדה ה "וגם 

דע הנפש. שלום  והיא  זו, שבמדה מאד יקר ארח  על הדיבור זה בפרק אבל הרביעי. בחלק

מרבים תבואותיה ברכה, המלאה המדינה כולה. במדינה שנוהג כמו בנפש  זה ענין שנוהג 

ורעננים דשנים  בריאים  אדם, כצאן מלאה באסמיה, ׂשבע  ה', כגן  ואדמתה בה, ָָליושבים 

זולתי מחסור-כל. זה 758ואין ואויבים  זה עם זה מריבים  השלום , סּכת פורצים ַֻשיושביה

וכבודם ועשרם  לקללה, עליהם תהפך המבורכת ארצם הנה וכיוצא . בזה זה מקנאים לזה,

בטח  יוצא ולא  בביתו, ׁשלו יושב ואין המציק, חמת  מפני מפחדים ותמיד צרתם, ֵָסבת 

אם גם מספר; בלי  וארחותיה רבים כחותיה בהיות  בנפש , הדבר וכן  ולעבודתו. לפעלו

כאלו, במעלות וכיוצא הלב אומץ בעלת רב, בשעור והבינה הׂשכל בעלת  יקרה נפש  ֵֶהיא

בצרה  בעליה יהיה יצרו, תוקף כפי  לפעול מתנשא  מהן אחד וכל ביניהן , שלום  אין  אם 

מקנא  שהוא איש  מחשבת  בו תעלה הקנאה וציור חשבונותיו, ומחשב כשיושב תמידית.

וציור  אשה, אהבת  ציור יעשה וכזה עשתונותיו. אבדו אז לבו, את להבתה תאחז בו,

הלב  מרעיש  מנוחתה, הגוזל פנימי אויב הוא  בה המושל יצר כל וכן  וכיוצא , ההון  חמדת

יותר, יבקש  ישיגנו ואם מזעפו, עומד אינו ישיגנו לא  אם  חפצו. השיגו עד שוקט  ֶַואינו

א' בחלק שבארנו וכמו תמיד יעשה ה )וכן סעיף ב' ולפעמים(פרק  תמידית. מהומתו והרי

משל  דרך על יותר. הלב ירעש ואז יחדו ונלחמים  בזה זה פוגעים פנימים  אויבים  שני

שיש כגון לפניה, תעמוד ההון  שחמדת  אלא  רעה, תבקש והקנאה עשיר, באיש  שמקנא

שתתרצה  ומבקש  חן, אשת אוהב ידו. על ממון ומרויח  ההוא האיש  עם וקנין  מקנה לו

י "ב 756. משנה פ"ג עוקצים משנה,

כהנים)757. תורת (בשם ו כו , ויקרא על  רש "י 

כן758. אם אלא
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נגעי שהן בזה כיוצא  כל וכן  והכילות. הזמה [בו] ונלחמים רב, כסף ממנו שואלת והיא לו,

רוחם . אחר ההולכים  אדם בני 

Ï·‡ עליו·) שדברנו ברוחו המושל איש אלה מכל ז)ינצל ו , סעיפים ראשון כי(פרק ,

מחשבות לבו על יעלו שלא  עד ביראתו, לרוחו מעצור ישים  אך לעלות , רוחו מניח  אינו

שזכרנוה הרעה המלחמה תשקוט אז החכמה כפי ובהיותן  החכמה. כפי אם  א)כי ,(סעיף

כמו  שנוי, או סתירה באמת  ואין האמת, שהן  ומשפט  ומישרים  צדק היא  החכמה שהרי 

ה )שבארנו ד, סעיפים  ששי הארחות(פרק  שיטרידנו מבלי פעולתו פועל ארח וכל דרך וכל .

ומהומה, מרעש  הלב ישקוט אז החכמה. שהיא  הראש  אל פונים  כולם כי  לו, ההפוכים 

כעניןוהׂש שלמה, אחדות הנפש  ואז השכלותיו. ולהשכיל צדק לשפוט  כסאו על ישב כל ֵֶ

שמך " ליראה לבבי  יא)"יחד פו , למעלה(תהלים  שם)שפרשנו בית -יד (שם  הזאת המדה ולכן  .

אם לשלום אלה כי  היצר, דרכי ופחיתות  והחכמה, היראה תפארת  להראות ֵלגבורה,

" כן ידי ועל הנזיקים. אבות  ומלחמה לריב ואלה יבוא הברכה, אל רשעים 759."בארח

Ì�Ó‡Â נחלת‚) כי להשיגו, לאדם  נקל אינו השלום, אל מדריכים והחכמה היראה אם 

שאמרנו הׁשלמה היראה כמו יראיו, לבחירי הוא אלהים  מ ּתת א)השלום סעיף שני ,(פרק  ְֵַַַָ

למדת גם באחריתו שיזכה אפשר היראה, למתנת שזכה ומי  לעבדיו. אלהים מּתת  ַַשהיא 

" למדת  דומה השלום  מדת  אין  כי  ברוחו השלום, על "מושל נצב ברוחו המושל כי  . ְִַ

כדרך  הגבורה, מעשה וזהו הלב, יצר מדרכי מאחד העולה רוח  כל אחור להשיב משמרתו,

עוד  יעלו בנקל לא גם  המעשה, עליהם יקל כן  לעשות ובהרגילם  יצרם . את הכובשים

שאמרנו וכמו כאלה, ד)מחשבות סעיף א' חכמה (פרק  ציורי לצייר הרגילו ׁשמע ּתה לפי .ֵֶַָ

מחשבותיו  ויוליד היצר גם  ישוב בפעם כפעם זאת ובכל לבם . פני נגד ומחשבותיהם  ודעת ,

ז  רבותינו שאמרו וכמו אחור, ולהושיבו בו להלחם  לשוב פעם  כל ומצטרכים 760ל "הנקלות 

" זה, בידו'בענין יעזבנו לא  יי' להמיתו ומבקש  לצדיק רשע לב-לג )'צופה לז , יצרו (תהלים ,

הקב  ואלמלא יום, בכל עליו מתגבר אדם עוזרו"של ממיתו)ה לו (היה  יכול [עכ "[אינו ל]."]

הקב  שלו, את עושה האדם  שאם  אלא  זו, במלחמה לעמוד מאד קשה כי אמת , ה "ודבריהם

מקדש , "761עוזרו רוח כאמרֹו ושפל דכא  ואת  אשכון וקדוש  טו)"מרום נז, אבל (ישעיה  . ֹ

שהקב  נאמר, כלל דרך ועל ענינו. לצייר אפשר שאי אלהים  מעשה הוא  עוז "השלום  יתן ה

שבהיותו  לנו. הידועות השכליות  הכחות  מן  מאד נעלה עליון כח והוא בו, חפץ אשר באיש

שאינה  לב יצר מחשבת או וסכלות, הבל מחשבת עוד בו שיעלה אפשר אי  האדם בנשמת 

תבוא)759. אל  (שם: יד ד, משלי  ע"פ

ע"ב 760. ל קידושין 

ג761. כ , תהלים ע "פ
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חטאת בכל שיחטא אפשר אי  ואז כלל. יצרו עם  להלחם  עוד צריך אינו ולכן החכמה. כפי

שבארנו  וכמו בלבנו יראתו יתן הימים שבאחרית אלהינו שהבטיחנו כמו כן על האדם .

א) סעיף שני "(פרק כאמרֹו ההיא , בעת  השלום מּתת  על הבטיחנו כן האל , ידבר מה אשמעה ֵַַ

לכסלה  ישובו ואל חסידיו ואל עמו אל שלום  ידבר כי  ט)"יי', פה , שבתתו (תהלים  למדנו .

" אמר וכן לזה. מספיק השלום  עוז כי  בעבור לכסלה, עוד נשוב לא  השלום  לעמו לנו עוז יי '

בשלום עמו את  יברך יי ' יא)"יתן כט, .(שם 

ÌÏÂÚ·Â" שנאמר לאלהיו, בקנאתו פנחס  לו שזכה מצינו נותןהזה הנני לו אמור לכן

שלום בריתי  את יב)"לו כה, "(במדבר כתוב וגם  ואתנם. והשלום  החיים  אתו היתה בריתי

וייראני מורא ה )"לו ב, "(מלאכי שאמר ואחר ויחנּך. אליך פניו יי' כה )"יאר ו , שהוא (במדבר , ְִֶָֻ

" כאמרֹו היראה, יסוד שהן  וה ׂשכל בינה דעה יי'חנינת  יראת תבין  ח)"אז ב, הוסיף (משלי , ֵֶ

שלום" לך וישם  אליך פניו יי ' כו)"ישא  ו , ואולם(במדבר מכל. היקר השלום עוז חנינת שהוא 

ישיגו  בפעם כפעם תכליתו, עד השלום  ישיגו לא  אם  ברוחם, המושלים אדם בני  לשאר

עד  וישפילוה אחור כשישיבוה הכסיל, לבב המרעיש יצר מחשבת  כל כי טעמו. מטוב

וכשיטהר  השלום. בסולם  אחת  מעלה עלו בחכמה, ודלתים  ביראה בריחים  לפניה שישימו

שבארנו  וכמו בעיניהם , גמורה טובה מהם  דבר עוד ואין העולם, בהבלי  עוד מהדבק ִֵֵָלבם

ד) סעיף שלישי ינצלו (פרק שם, שאמרנו וכמו ודעת , חכמה באור לראות יביטו שמים ואל ,

לא  והׁשקט הנלוז, בלב המסערים  וכיוצא להון  ּומההּבהל ושנאה מקנאה רבות  ְְִֵֵֵַַָממהומות 

השלום .762יוכלו. נתיבות פרטי הם  אלו "וכל החכמה על כתוב כן נועםעל דרכי דרכיה

שלום נתיבותיה יז)"וכל ג , השלום .(משלי אל האדם  את יוליך שבחכמה נתיב כל כלומר ,

טעמה  טועם ושאין לבב. ישרי  וכל ארץ צדיקי  כל אליה יקוּו השלום סגולת  כי  מזה ַותבין

עליו, להתגבר מעט והחל ביצרו שנלחם אחר כי ברוחו, מושל להיות  לבו שהתנדב מי  אלא

וזה  הוא. מה יודע  כי  להשיגו, השלום אחר ירדוף והוא  פעל. מה יבין  עזותו מקצת  ְִָודּכא 

" טוב אמרֹו לראות  ימים אוהב חיים, החפץ האיש יג )"מי  לד, אוהב (תהלים  שאינו כלומר ,

יעשה, כה הגמורה. הטובה טוב, לראות  אלא הכסילים, כדרך וכסל רׁשע  בהן לעשות  ֶַימים 

ורדפהו " שלום  בקש  טוב, ועשה מרע סור מרמה, מדבר ושפתיך מרע לשונך (תהלים"נצור ִ

יד-טו) חכמיםלד, שנו וכן הללו. הכתובים  כוונת  תבין ומדברינו א). מתלמידיו "(אבות, הוי 

שלום ורודף שלום  אוהב אהרן  ""של אמר לא  השלום. זה איש כי הכהן, אהרן  שהיה כמו "

מעט  שדברנו ואחר שלום . ורודף שלום אוהב היה אלא  האדם . ביד ואיננו אלהים, ֵֶַַמ ּתת

מקל-תפארה  הוא כן ועל וחכמה, ה' ביראת אם כי דרכו שאין והורנו השלום , על מזער

בעז  הסמוך בפרק נדבר היצר, בדרכי  מלכת  הנפש להשיב הגבורה הנדיבות ,"ביד מדת על ה ִֶֶ

ידה. תומכת  היא שגם

כ 762. נז, ישעיה ע"פ מליצה
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תשיעי  פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘Ï˘ Â·Â

ÌÈ·È„�‰ .¯˘ÂÚ· ˙Â·È„� ,‰¯Â·‚· ˙Â·È„� ,‰ÓÎÁ· ˙Â·È„� .˘Ù�· ˙Â·È„�‰ ‡È‰ ‰Ó

.‰¯Â·‚Ï ˙�Ú˘Ó ‡È‰ ˙‡Ê‰ ‰„Ó‰ Û‡ .ı¯‡ È�È‚ÓÂ ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ Ì‰

˙Â·È„�‰ והן‡) שלשה וכלליהן  רבים, לארחות ומתפשטת האדם בנפש גדולה מדה

אחת בידו שיש מי  היא  הנדיבות וענין בעושר. נדיבות  בגבורה, נדיבות בחכמה, נדיבות

בהן לעזור חפצה ונפשו מפרטיהן. אחד או שלושתן או מהן שתים או הללו, טובות משלש

כבוד  עבורו לקבל או למחיר, או גמול לתשלום  פנות מבלי כולו, לקהל או זולתו יחידים

עזר  להיות  זוכה אדם  ושאשרי  כן ; לעשות ויאה נאה כי שרואה צדק, בארח  אלא הבריות 

" המתואר הוא האלהים , בו חפץ טוב מעשה להשלים או ה', ליצורי והנדיבות"נדיב ומגן .

יושר, וארחות  דעת וללמדם  התורה אל לקרבם פיו, באמרי  נפשות לקנות  הוא  בחכמה

לאּמנים מלאכת -מעשה, חכמת כל המורים על מצאנוהו וכן מ ׁשחת . נפשותיהם  ְִִַַָָלהציל

" כאמרֹו עולמים , בית בבנין  הקדש במלאכת בחכמה שעשו נדיב כח,"לכל הימים-א (דברי

מלחמתכא) להלחם בכפו נפשו ישים  ובגבורתו, בכחו לזולתו לעזור היא בגבורה והנדיבות  .

אלהיו. ערי ובעד עמו בעד להלחם763ה' רוחם שנדבה האנשים על דבורה בשירת  כתוב וכן

" ובמחנהו יי'בסיסרא  ברכו בעם  ט)"המתנדבים ה , לעזור (שופטים הוא  בעושר והנדיבות  .

" המשכן במלאכת  כאמרֹו ומנכסיו, מעׁשרֹו טוב למעשה לנדב או יביאה לזולתו לבו נדיב כל ְֱֳִֵֶָ

ונחשת וכסף זהב ה )"וגו' לה , עליו,(שמות  חובה שאינה האדם  שיעשה גדול דבר כל והכלל, .

לב  שיצר הטובות מן  אחת  אל פנות מבלי כן עושה והוא  מעשותו, סר רוחם  זולתו ורבים 

" המתואר  האיש  הוא חמדתן , ."נדיב האדם

‰Ó נפשו ·) ושאין  חכמה, בארח בעליה לב גודל על אות היא  הזאת , המדה יקרה מאד

לכל  לחלקם  תחפוץ אבל ועשרה, גבורתה חכמתה, מפרי תהנה לבדה היא  אם במנוחתה

בגלל  גם יתרונותיה לה ניתנו אלא לבד, לעצמה נבראת שלא מרגשת כי להם. הראויין 

ייטב  רבים, תמלט  או רבים, תושיע ואם  ידיה. על עזר למצוא באדם , והנדכאים  ַהאומללים 

מועדיה, או נפשה, תחרף אם ה' תשועה 764בעיני לעשות  לה, אשר והכבוד הנכסים  או

ע אבינו אברהם  האומה ואבי לה. הראה "לראויים  הגדול האיש  זה לנדיבים , ראש הוא  ְֶָה

ב  בכל. ""חכמה "נדיבתו יי', בשם  ח)"ויקרא יב, כנען(בראשית  בארץ דרך-השם מורה שהיה ,

ב  אלהים . דעת ולמדם  פלשתים , ""גבורה "ובארץ את, וירק אחיו נשבה כי אברם וישמע ְְִָ

יד)"חניכיו  יד, השביה.(שם להציל בכפו נפשו לׂשּום רוחו נדבה הזאת , הצרה ששמע מיד .ָ

יב 763. י, שמואל -ב ע "פ

לא 764. יד, ישעיה עיין 
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ב  ""עושר "נדיב אשר , מכל אקח ואם נעל שרוך ועד מחוט  אם  וגו' יי ' אל ידי  "לך הרימותי

כג ) יד, טוב.(שם עשות  בעבור הזה והכבוד העושר בכל מאס .

‰�‰Â" ׁשיקראּו ראוי  כן על ומגן . מחסה ארץ יושבי  ימצאו הנדיבים  צל מגיניתחת ְִֶָ

""ארץ  כתוב כן על מאד , ארץ מגיני  לאלהים  כי  אברהם , אלהי עם  נאספו עמים ַנדיבי 

י)"נעלה  מז , "(תהלים לבדו זה בכתוב ה' את וקרא  בארץ, הגדולים שהן הנדיבים  זכר אלהי.

אח "אברהם מאד. הגדול הנדיב אברהם  שהיה לפי ,"" הם הנדיבים  למה פירש  אלהיםכ ,"עם ַ

" ארץ ואמר מגיני  לאלהים  הארץ.כי  יושבי  יחסּו שבצלם  ארץ מגיני  הם  הנדיבים  כלומר "ֱִֶָ

" להקרא  וראוים הם אלהים אנשי כן  אלהיםועל הנדיבות"עם במדת נעלה שהאלהים לפי  . ַ

אדונינו  גם  לזולתו. להיטיב אם  כי  ּפניה לשום  לא  בנדבה, העולמים  כל ברא  כי  חקר, אין  ְִָעד

ע שנה,"משה שמונים בן היותו עד לידתו מיום שעשה מעשיו מכל דבר הכתוב ספר לא ה

להושיע ושהתנדב מצרי; מאיש  שהוכה עברי  איש בעבור להסתכן  שהתנדב מה אם  כי

גדול  משה האיש  זה כי  ללמדנו הרועים . מיד יתרו עד 765בנות הנדיבות מדת בו שהיתה

להגדיל  צורך ומה ונפלאות . נוראות  בידו לעשות האדם בני  מכל ה' בחר בו כן  על להפלא .

" אמר שכן  האלהים, לרוח  תאר היא אם הזאת , המדה ורוח כבוד ישעך ששון לי ִָָהׁשיבה

תסמכני יד)"נדיבה נא, .(תהלים

ÔÎÏÂ שהרי‚) הנפש. את בה וליסר להוכיח לגבורה חפץ כלי  היא הזאת  המדה ַגם

שבארנו וכמו האמתי, וכבודה נפשו מעלת  יודע  שלישי)האדם  נלחם(פרק הלב יצר ורק

אין המרים ? מימיו לה ימתיק שבו היצר ביד יש  ומה וגאונה, הודה ישפיל גבר וכאשר ֵַָָבה.

לה  ותאמר וכיוצא . אדם בני תענוגות  ואחר ההון  אחר לרדוף אם  כי "766בידו אתהגבורה:

תשים לזולתך. עזור בעבור ועושר הון לפזר הנדיבות , מדת  להושיעחייך767אוהבת מנגד 

לפזר  ותמאן  נדבה? תעשה לא  ולנפשך עושקיהם , מיד שמראה 768עשוקים  ותענוגות הון

שמצייר  וביופי  בממון  עיניך תתן  אם כי מידו? אותה להציל בקרבה, היושב האויב לה

והכבוד-המדומה  העונג בכל ּומאס  לנפשך, התנדב קום חובל! אתה נפשך את ֵַלעיניך?

החיים באור נפשך החיֹות  למען אליהן , מסיתך שהראנו "שהיצר וכמו בזה. כיוצא  כל וכן  , ֲַ

וכמו  הנפש , למוסר טובה היא גם  התקוה מדת  כן  לגבורה, משענת הנדיבות  מדת  איך

בעז  הסמוך בפרק ה."שיבוא

ג765. יא, שמות

הנפש 766. אל 

הנפש 767. רק  ולא עצמו האדם אל מדבר כי  זכר, בלשון  מנוסח ואילך  מכאן

האלו768. ההנאות מעצמך  ולמנוע השגתם  לבוז כלומר
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עשירי  פרק
:ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·¯‡ Â·Â

‰ ˙„Ó ‡È‰ ‰Ó"‰Â˜˙‰ ‡È‰ ‰Ó .˘Ù�· ""˙ÏÁÂ˙"˙Â˜˙ ÔÈ· ‰Ó .'‰ Ï‡ ‰Â˜˙‰ .

Ô‰È˙˘ Ì‚ .‰¯ˆ ÌÂÈ· ˜È„ˆÏ ˙�Ú˘Ó ˙ÏÁÂ˙ Ì‚ ‰Â˜˙ Ì‚ .ÌÈÚ˘¯ ˙Â˜˙Ï ÌÈ˜È„ˆ

.‰¯Â·‚Ï ˙�Ú˘Ó ‰Â˜˙‰ .Â„È‡ ÌÂÈ· „‚�Ó Ú˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ

‰Â˜˙‰ בה ‡) ויש  ורעים . טובים רבים  לארחות  ומתפשטת הנפש , ממדות היא גם 

היא  התקוה כי הׂשכל, ידי  על נפעלת  הזאת והמדה ה'. אל התקוה והוא מאד יקר ֵֶארח

בעליו. יקוה ואליו זו, לפעולה המגיע  השכר צדק בקו מודד והׂשכל האדם. פעולת ֵֶשכר

" לשון נבדלה "תקוה ולכן ששרשו ""קוה " מלשון "תוחלת, ששרשו גם"יחל " המיחל כי  .

שהמבוקש לפי לא , אם ישיג אם בספק אצלו שהוא  אלא המקוה, כמו לדבר-מה מצפה הוא 

המעשה, לעומת התכלית תחלה בׂשכלֹו שמדד המקוה אבל הפעולה. לעומת מכוון ְִאינו

" כמו להשיגו, אליו ויקוה ידוע, דבר ידה על ישיג  זו, פעולה שבעשותו בוטח וכשכיר לבו

פעלו  ב)"יקוה ז , אבל (איוב הפעולה. לעומת  מכוון  השכר הרי  בשכרו, שעבד בעבור כי .

היונה  לו שהביאה אחרי הארץ יבשת על שחכה נח  כמו כן , לו שיגיע בטוח אינו המיחל

" נאמר זית, ימיםעלה שבעת עוד י)"ויחל ח, זה (בראשית זמן שבתוך בטוח היה לא כי ,

" קראו יבשה, ""תוחלתתראה וכן  עוד . יב)"וייחל הכסילים(ח, גם החכמים גם והנה .

עמל  עמלים  שהכסילים אלא פעולתם. תכלית  להשיג מקוים  וכולם בארץ, פעולות  פועלים

דברים השיגו? מה תקותם , ישיגו ואם הזמן . תענוגי ויתר וכבוד-מדומה עושר להשיג רב,

כשר  ובהרבות  בתורה עמלים  ברוחם  המושלים  והחכמים  המות . עם  מעשים ,הּכלים  ון  ָ

לעד. העומדים  העליונות והישועות  אלהים קרבת להשיג 

‰ÙÈÂ" יבנה איש  לויטס רבי רמה שנה אנוש שתקות רוח  שפל הוי  מאד (אבות,"מאד

אמר ד) וכן בהן. שולטת שרמה דברים  רק איננה עליו מושל שרוחו אנוש  תקות  כלומר ,

" אבדה שלמה אונים ותוחלת תקוה, תאבד רשע אדם ז)"במות יא, תקותו 769*(משלי כי 

אם כי מותם. לאחר הצדיקים שכר מפורש נלמד ומזה המות . עם  הּכלים לדברים ָהיתה

ותקותו. הרשע בין  כהפרידו ותקותו, הצדיק בין גם  המות יפריד כן, תאמר לא 

‰�‰Â האומה ·) אבי שאמר כמו ה', לתשועת  היא  הצדיקים קויתי"770תקות לישועתך

יח)"יי' מט, בעיניהם(בראשית  מהם דבר יחשוב ולא  העולם, מהבלי טהור לבם  בהיות  כי .

רבנו הערת .769

יג, (משלי ידעך " רשעים ו"נר  האלהים, מיד טוב יקבל  לא כי  תאבד, מעשיו, בפעולת טוב לקבל  תקותו כלומר
כי במותו , אבדה כבר ובכחו  באונו  בהן  שיצליח לטובה, עתים  על הזה בעולם מיחל שהיה תוחלתו ואולם ט).

בעבר. "אבדה", אמר אונים" "תוחלת ואצל  בעתיד, "תאבד" אמר  "תקוה" אצל  ולכן אונים. חדלו במותו

אבינו770. יעקב
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את ולאהבה ליראה והדעת, החכמה באור שמים  אל להביט  מגמתם  וכל גמורה, לטובה

ויכבדם ויאהבם  אליהם , ה' עין  זה לעומת  כי  הׂשכל יורה מצוותיו, ולשמור ֵֶאלהיהם

שמפורש וכמו הגמורות . והטובות העליונות  ההצלחות  כל זה שבכלל צדקו, בימין ויושיעם

בראש שזכרנו ה' אל התקוה וזוהי  רבים . במקומות ובכתובים בנביאים בתורה זה דבר

א)הענין  יקוו (סעיף כי האמתיות , וההצלחות  הזמניות ההצלחות  כוללת הזאת והתקוה .

צדקתם הזה בעולם  וכן  הגמול. ולעולם במותן הזּכֹות  לנשמות  המגיעות  לטובות ַַבאמת

הצדיקים כל שאין אלא יחד. והנפש הגוף טובות  כמשאלותם, ה' להם  שיתן להם , תעמוד

אבדה  כאילו ונדמה הרשעים, כמעשה הללו בחיים להם  שמגיע צדיקים ויש לזה, זוכים 

ושמחה, ודעת  חכמה אלהים  לו שנתן  הצדיק כי  כן , הדבר ואין  כי771תקותם . לו ברור

ואהבתו, אלהים קרבת עליו ומושכים  כל, על האדם את  ומגדלים מרוממים ומוסר חכמה

השמ  ענין לעתים בנפשו מרגיש הוא  שבארנוהשהרי  וכמו הזאת, שביעי)חה פרק  שני .(חלק 

על  לעמוד אין  כי יודע  בצרה, לעתים ומניחו נפשו, מאויי ממנו ה' מנע  כי הצדיק וכראות 

שם שאמרנו וכמו הנביאים , כל זה על שהעידו וכמו זה. ד)דבר סעיף עשירי וכשנפשו (פרק  .

"772שוקטת זה על שאמר כמו ה', אל ומקוה חוזר בצרתה ויאמץ מעט חזק יי ' אל קוה

יי' אל וקוה יד)"לבך כז, שבצרתו (תהלים לצדיק שמזהיר מדברינו, מבואר הכתוב ופירוש .

אל  ויקוה ויחזור לבו ויחזק יאמץ אלא  לבו. ירך אל יוׁשע  לא ואם שיושיעהו. ה' אל ִַָיקוה

הזה  בעולם טוב ממנו שמנע  מה כי  טובה, תקוה מלאה עתותיו ברוב הצדיק נפש והרי ה'.

שיתבאר וכמו  בׂשכלֹו, שמודד בתקותו נכלל ג )אינו .(סעיף ְִ

ÔÈ‡Âבדרכים ומסתכנים  ימים עוברים  ויעמולו, ייגעו הרוב שעל הכסילים, תקות  ַָכן

ויפול  לפנים, ולא לאחור שילכו רבות  פעמים יקרה עמלם בכל וכן יצליחו. ולא הון  להשיג 

כשיראו  ולכן  המות. עם תאבד לא צדיקים תקות  כי  מזה, יותר תקותם. כל ותאבד לבם

טובות אבדו שלא יודעים ורעות , רבות צרות  להם ותקרינה במיצר, הזה בעולם עצמם 

השיגום773גמורות . ישיגו 774ואילו כן  ושאחרי מותם . ביום מהם אבודים  היו מעט עוד

התקוה  בזכרון  בנפשם משתעשעים  והם  לעד. העומדות טובות  הגמול, בעולם  רב עקב

ושמחה  ודעת חכמה ידי  על הללו העליונות  הטובות  דמות משיגים הם כי שזכו 775הזאת ,

הגוף, עוד לה יעיק ולא נשמתם , מהם  שבהפרד להאמין להם  אפשר ואיך הללו. בחיים  להן

כשרון על טוב זה גמול להם ודי  כאלה? ושמחה גיל במיני וכהנה כהנה אז תשמח  שלא

כו771. ב, קהלת

שוקעת 772. צ"ל  שמא העורך : הערת

גמורות 773. טובות אינן הזה עולם  של טובות אותם כלומר

הזה 774. עולם של הזמניות הטובות

כו775. ב, קהלת
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להבטחות מקוים  זה גמול על נוסף ותענוגותיו. היצר מתק בכל ימאסו ושבעבורו ְִַמעשיהם,

נבואות וכמה רצונו. ועושי  ליראיו באחרית השם  שייטיב מה הנביאים  שהבטיחו נאמנות

" ואמר זה, על לו נאמרו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא ג )"עין  סד, כלומר (ישעיה  ,

וגדולו  לו.טובות למחכה ה' יעשה דמותם, לצייר אדם לׂשכל אפשר ואי עין, ראתה לא  ֵֶת 

טוב  ׁשטעם  ואחר במרחב. בין במיצר בין  עת בכל הצדיק בלב קיימת הזאת  התקוה ֶַָוהנה

" אמר ושלמה שעה? הנאת בעבור יעזבנה איך אּתה, המשולבת והתקוה החכמה אכול טעם  ִָ

אחרית , ויש מצאת , אם לנפשך חכמה דעה כן  חכך, על מתוק ונופת  טוב, כי  דבש  ְֵבני 

תכרת לא  יג -יד)"ותקותך כד, .(משלי

‰�‰Â שציירנוה‚) השניה ב)התקוה "(סעיף להקרא  קו "תקוה ראויה מודד הׂשכל כי  ,ֵֶ

צדיק  כי לפעולותיו, הדומות העליונות  הטובות  אל הטובים, האדם מפעולות כזה ישר

ו  ה', ימציאנו "וישר איש וכארח לו יׁשלם אדם יא)"פועל לד, הגמול,(איוב ביום זה וכל . ְַַֻ

הנסיונות , עוצם  המעשה, עולם  הוא  הזה עולם  אבל ואילך. הגוף מן הנפש  הפרד 776אחרי 

יבחן ,"שהקב  צדיק מבדילים777ה עונותיהם  בריותיו. את  ויצרף ינסה משפט 778בו ואלהי

והכל  רבים ימים  בצרתם  ה' אותם  יעזוב שלפעמים  הצדיקים , יסורי  הם  זה וממין  ה'.

ראוי אין ה', שיצילהו ושמקוה כאלה, צרה בעתות ה' אל הצדיק תקות ולכן להם . לטוב

" טובות"תקוה להקרא  שאינן  הזמניות  הטובות אל הצדיק מפעולת  קו מודד הׂשכל אין  כי  ,ֵֶ

לנחלת סיבה כאלה טובות  שהעדר אפשר כי ויודע  שינחל 779גמורות. גמורות  טובות

" יקרא אבל הגמול. ליום למעלהתוחלתהצדיק התוחלת  ענין שבארנו וכמו א)" .(סעיף ִֵָ

" ואמר צרה עת  על המשורר ששר יי'וזהו קראתיך א)"ממעמקים קל, "(תהלים ובקש יי'.

תחנוני לקול קשובות אזניך תהיינה בקולי  ב)"שמעה וימלא (קל, תשועתו שיצוה כלומר

" התחנן  ימלטהו, שלא גורם העון שלפעמים  ולפי מימשאלתו. יי ' יה, תשמר עונות  אם

תורא  למען  הסליחה עמך כי  ג -ד)"יעמוד? מלא (קל, לבבו צרותיו, שבכל והודיע  וחזר .

אע מצרותיו, להושיעו חסדו ה' שיצוה והוא  לראשון  הנוגע  אבל השני . מהמין  פ "תקוה

" "תקוה שאין יש ""תוחלת" אמר כן על הוחלתי. ולדברו נפשי, קותה יי ' ה )"קויתי  .(קל,

שכןדברו "ו  להזהיר וחתם  הוחלתי. זה אל להצילני , עלי  טוב שידבר השם  גזרת  הוא  "

" ּוכאמרֹו תמיד, השם  אל ליחל בצרה השקועים  ישראל לכל כיראוי  יי' אל ישראל יחל

פדות עמו והרבה החסד יי ' ז)"עם "(קל, ואמר ליי'. המיחלים כל לבבכם  ויאמץ "חזקּו ְִ

כה ) לא, .(תהלים 

א 776. פרק  סוף ישרים" "מסילת וכדברי הנסיונות", "עולם כתוב היה שבכתב-היד אפשר

ה 777. יא, תהלים 

ב 778. נט , ישעיה

לנחול 779.
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ÈÙÏÂ („" האמורים  מינים ותוחלתשבשני  ביוםתקוה כי בהן, חלק לכסילים  אין "

אל  והביטו מלמעלה? טוב יגיע שלעומתו מצדם , טוב יערכו מה כי ייחלו? מי  אל צרתם

חנפים . אחזה ורעדה חשך, והנה להתנחם780השמים בתקוה לבבם ייטיבו שלא  שכן וכל

היא. מה ידעו לא ושמחה, ודעת  מחכמה נלוזים בהיותם כי  הגמול, ליום הצפונה בטובה

הזה, העולם בחמרי  הקשורים  המדומות  הטובות  באותן זולתי  טובה מרגישים ואינן 

יקוו  איך זה מלבד נפשם. בהם תתנחם לא כדבר-שפתים , להם  נדמו הגמורות  והטובות 

הוד  תלבש איך בעונותיה שנכתמה והנפש  שעשו? בזוים  מעשים  על כאלה, יקרות  לגמול

" ּוכאמרֹו הכבוד? מלך לפני ותעמוד נפשו והדר, אלוה ישל כי יבצע, כי חנף תקות מה "כי 

ח) כז, את781.*(איוב היצר יסית  אם  כי  הגבורה, ביד פעלים רבת  היא  גם הזאת, המדה לכן 

" לבו: אל הגבורה תשית לדרכיו, רעה,האדם ביום תוחיל מה תקותך. תאבד לו, תשמע  אם 

הלא  האלהים ? גמול בזכרון  ותתענג  ה', אל ּתקוה איך או הרעֹות ? כי יודעת  נפשך ְֵֶַַָאם 

לנבזה  יגמול ולא ה', משפט אלהי כי  גמולו, אל מפעולותיך קו תמשוך אם  מפניו, תבהל

מדת"כבוד  על גם  נדבר הגבורה, לעזרת היוצאת  הזאת המדה יתרון הודענו כי ועתה .

כן . גם  אותה התומכת  הדעת ,

עשר  אחד פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·¯‡ Â·Â

" ˙„Ó ÏÚ ¯·„ÈÌÈ‰Ï‡ ˙Ú„"ÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓ ÈÎ ÔÈÓ‡‰Ï ÌÈÏÎÒ‰ ÔÂÓ‰Ï ¯˘Ù‡ ÍÈ‡ .«

ÈÙÎ ˘Ù�‰ ÈˆÙÁÂ ˙ÂÏÂÚÙ .‰�ÂÈÏÚ Ì„‡‰ ˘Ù� ÈÎ ÌÎÁÏ ¯¯·˙È ÍÈ‡ ?ÔÈ‡ ‰Ó‰·‰

ÌÈ‡ˆÂÈ ˙Ú„‰ È¯ÂÈˆ .˘Ó˘‰ ˙Á˙ ÏÚÙ˙˘ ÌÈˆÙÁ‰Â ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÓ ˙ÂÎÂÙ‰ ‰Ú·Ë

.ÂÏ ‰ˆÂÁ ÁÎ È„È ÏÚ ‡Â‰ ÏÚÂÙ Ï‡ ‰‡ÈˆÈ ÏÎ .ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÎ‰ ÔÓ ÌÎÁ‰ ˘Ù�·

‰ (‡"˙Ú„" השני בחלק עליה ב')דברנו סעיף ראשון, לכל (פרק אוצר שהיא  ואמרנו

הנטוע אחד ארח על נרמוז פה רק הדברים . לכפול באנו ולא שבנפש , הפנימיות ההרגשות

גם הידיעות  שבכלל ואמרנו שם , רמזנו הזה הארח  על וגם לגבורה. ועוזר מאד נעלה בה,

אלהים" הנפש"דעת  ותרגיש הלב יטהר כאשר והיא הידיעות . לכל תפארת עטרת שהיא  ,

התחתונים הדברים  בהשגת  מוצאת שאינה וזוהר שמחה בעצמה ותמצא  מעלתה,

וההדר  הכבוד, מן  מעט  תרגיש  אז אלה, כל על אותה תרומם זאת שמחתה כי  ובהנאתן .

יד 780. לג, ישעיה ע "פ

רבינו הערת .781

יאמין נפשו", אלוה ישל  "כי הלא תקותו ? תהיה מה האלהים , גמול אל מפעולותיו  קו ימודד החנף  אם  כלומר
כב). ז, (דברים הגוים" את אלהיך  יי' "ונשל  כח), ד, (מלכים -ב אותי" תשלה "לא וכמו נפשו, אלוה שישל  ראוי כי 
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וזהו  כל, על הנעלה אלהים  אל ואהבתה חשקה ותגדל הזה, העולם כבוד מכל הנהדרים

אלהים" ""דעת נאמר זה על תמצא . אלהים  ודעת יי ' יראת  תבין ה )"אז ב, וכיוצא (משלי

זה. בענין יותר מעט  נפרש ועתה כאלה. בכתובים

Ú„ סרו ·) גלוליהם  שמרוב אלו שכן  וכל הבליהם, בדרכי ההולכים  אדם  בני המון כי

נבדלת ושהיא ומעלתה, האדם נשמת הוד יבינו ולא  ידעו לא  וכל, מכל וחכמה ה' מיראת 

תשוב  האדם  ושבמות  ה', מיד לנו ושהיא  התחתון , שבעולם  הנמצאים מכל עצמי  הבדל

וקצתן כאלה. תהפוכות מחשבות  בהן ורבו הספק גבר בקצתן  נתנה. אשר אלהים ְַָָָאל

עד  וכל, מכל מעלתה להכחיש ראש נשאו הפקר, של בעולם ורוצים  גלוליהן  עליהן  שגברו

מעשיו. על וחשבון דין ואין  האדם , במות [הנשמה] תשאר ולא שוין , ובהמה אדם  שאמרו

משכיל  חושב אחד כל רגע ? בכל אדם לכל המורגש העצם  להכחיש אפשר איך תשאל ואתה

דברים , ומחדש  ויועץ זה 782מתבונן  שכל דע  זאת? אין  יאמר בעבור 783ומי להם מגיע

והבינה  הׂשכל מסיעים  ואלה לבם. יצר  דרכי כפי  מעשיהם ועושים  רוחם אחר ֵֶשהולכים

בפעולת רואים  אינן  לבם, יצר מחשבות  וכל רע חפץ כל למלאות  אותם לשרת ֵֶאחריהם ,

עצה  לתת  ישכיל הׂשכל אם  כי אלוהי . ענין ושהיא ממרומים שהיא  אות היקרה ֵֶנשמתם

נשף, לשמור להון784לנואף ולנבהל בתים , יחתור איך ולגנב עין , תשורנו שלא  יעשה ואיך

הׂשכל  ימהר מהן  דבר לעשות כשיחפוץ שבעולם , רשות עניני בכל וכן במרמה. ישיגנו ֵֶאיך

להשיג  בהן עוסק והטבעיות הלמודיות החכמות מבעלי  וכשהוא לו. להמציאו בהשכלותיו

נקלים דברים רק נשמתם  בפעולת רואין  שאינן ודומיהן אלו כסף. בצע או כבוד-מדומה

" שהם ואומרים אותה, בוזים  להםכאלה, המה זה.785,"בהמה מ ֹות  כן  זה אלא 786ּכמ ֹות  ְ

נבדלים ואינן  ממינם  היא  אבל בעלי-החיים , כל מנפשות יותר הכח  בעלת היא  האדם שנפש

ובהיותם להם. אחד ומקרה למעט , רב בין זולתי  אפשר 787בעצם , אי  זו, במחשבה הולכים

" כי  אלהים. דעת בם אלהיםשתהיה ותמצא דעת  מעלתה, כשתרגיש  היא באדם  אשר "

שאמרנו  וכמו ובהנאתן, התחתונים  הדברים  בהשגת מוצאת שאינה וזוהר ׂשמחה ְִָבעצמה

א) עד (סעיף תמצא  ולא  תרגיש לא  האמור וזוהר שמחה ולמצוא  מעלתה להשיג  ואולם .

ירגישו  לא  רעה והוללות סכלות מלא לבם  אשר אלה ולכן שם. שאמרנו וכמו הלב שיטהר

" אלהיםבקרבם "דעת הוכיח  זה ועל נצח . עד אלהים" דעת ואין חסד ואין אמת  אין כי

א)"בארץ  ד, מדברינו(הושע  שתבין כמו אלהים , דעת  אין ואמת, חסד ׁשּבהחסר ו'). .(פרק  ְֵֵֶָ

מהבהמות 782. יתרון  לו ויש נשמה, באדם בו שיש  מוכח ומזה

הבהמה 783. על  לאדם  יתרון שיש מכחישים שהרשעים מה

טו784. כד, איוב ע "פ מליצה

יח 785. ג, קהלת ע"פ מליצה

יט786. ג , קהלת

הרשעים787.
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Ï·‡ ולׂשּום‚) לחכמה, אזנו ולהקשיב היצר, מות  ממוקשי לסור רוחו שנדבה ְָמי

שבארנו כמו לרוחו ראשון)מעצור לבבם(פרק יצר מחשבות לדכא  מעט יצליחו כאשר ,

העולם מדרכי הפוכות  פעולות  זו לנשמה יש כי  יבין  ומוסר, חכמה בדברי אותו ולהרחיב

שאר  דרכי כפי שתפעל הפעולות מן  לה טבעיים  יותר כאלה ושפעולות הזה. התחתון 

בג  מטיילים שזולתו בעת כשתראה השמש . שתחת  יין ,בעלי-החיים  במזרקים ושותים נות 

ה'; פעל אל הוא יביט משחקים, ׁשאלה בעת ה'; תורת ללמוד בודד לשבת חפצה ֵֶֶנפשו

וכל  האמת. באור ולהדבק מטומאתה להתקדש חפצה ונפשו חן , נשות על מתרפקים  זולתו

ובינה  ׂשכל בארח אם כי רוח , מעצבת ולא  עונש, מאימת לא  בשמחה, יעשה בזה וכיוצא ֵֶזה

בפרקים שבארנום  דרך על והשלום , והמשפט  האמת  ודרך האמתי  הכבוד להשיג  שהחלו

מוטעה. איננו גם  שמרגישים788הללו. כמו אדם, בני תענוגות  ומרגשת  יודעת  נפשו כי

בדברים ומשתעשעת  בהן , מהתגאל מואסת  כשנפשו לכן בהן , המשתקעים  זולתו כל אותן

המופת היא] [זאת העולם. לצרכי  ולא  הגוף לצרכי  בעצם789שאינן נשמתו כי עיניו, בין 

לארץ. שהן  והדברים  הנפשות  ממין ואיננה עליונֹות, פעולותיה וכשעוסק 790וראשונה

הדברים להשיג  בעסקו מוצא  שאינו וזוהר שמחה בנפשו ומוצא  הללו כבוד בדברי

מן לה, טבעיים יותר העולם דרכי  נגד שפועלת  פעולותיה כי ידע ובהנאתן, התחתונים 

מחרסי גוף עם  שחוברה בעבור רק לה נתנ ּו לא אלו כי התחתונים . כדרכי  שתפעל ְְִֵֵַפעולות 

שנאצלה  בעת  הכבוד המלך מיד לה נּתנּו אשר הן הן  מהן , ההפוכות ופעולותיה ְִהאדמה.

רק  מהן  להשיג  יחפוץ ולא ותענוגותיו, תבל ממחמדי עצמו יפרוש מעט מעט ולכן  מאז.

האדם וכשיגיע עליו. המוטלים  ביתו אנשי ולצרכי  וצרכיו, גופו לקיום הכרחי שהוא מה

" אז זה האלהיםלגבול מראותדעת ויראה אלהים , דעת  ציורי בדעתו שמתגלים  ימצא , "

דעתו. בשקול מאד 791אלהים נעלה האלהים  כי יבין בנפשו שמוצא וההדר הכבוד מן כי 

שנאמרו  העליונות התשבחות ויתר והתפארת והגבורה הגדולה ושעמו חקר, אין  עד

בחשך  ההולכים הכסילים  זה על שידמו ממה נשגב הכל להאמר; ושיש792ושעתידין  יצרם .

הגוף, ממקרי אחד ולא  גוף לא דבר, לקיומם  שיצטרכו מבלי  קיים, מציאות  הללו לגדולות 

וגופות ומלואו. התחתון העולם  זה שבכלל ומקריו והגוף האמתי. המציאות  להם כי

שכל  עליון  בכח כולם את מחיה הוא  אך לעשותן . אלהים חפץ ומאורותיהן , השמים 

ב  והוא לו, צריכין מהם ."הנמצאים  לאחד ולא להם צריך אינו "793ה מעלת דעתועל

טועים788. שהרשעים  כמו העולמית, המציאות בהבנת טועה אינו

ההוכחה 789.

הארציות 790. בהנאות שקועות

עמו791. מצוי  יתעלה השם "יהיה העשירי : והאפן  ד"ה ג פרק  הנפש, חשבון שער הלבבות", "חובות עיין 
אוזן " בלי וישמע עין בלי יראה ואז וכו ' שכלו  בעין  אותו  ויראה במצפונו ,

יד 792. ב, קהלת

ה"ג793. פ"א התורה יסודי  בהל' רמב"ם לשון 
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"אלהים שלמה אמר תום, הולכי  שישיגו ודעת" ה' יראת תבין  אז וגו', אמרי תקח  אם בני

תמצא  א-ה )"אלהים ב, "(משלי שם  כי המתעלה אלהים, דבר כל על הקדש  בכתבי הונח "

" כמו התחתון, בעולם הנהוג הטבע  נפלה מדרכי  אלהים  טז)"אש א, ההשגות(איוב וכן  .

נקראו  מהן, והפוכות  אדם בני  לב מחשבות מדרכי הנשגבים  בענינים האדם  דעת  שתרגיש

אלהים" ""דעת הדבר בטעם ואמר ותבונה , דעת  מפיו חכמה יתן יי ' ו)"כי  ב, שבסור (משלי .

אליו, שילוה האלוהי העזר ידי על אלהים, דעת  ציורי בדעתו מתגלים  הלב מן  היצר דרכי

בסמוך. שיתבאר וכמו

Ú„ בה „) הם אבל כאלה, נשגבים  בענינים האדם  בדעת נטועים כולם הציורים  כי

מדרכי794בכח  הלב שיטהר עד ציוריהן האדם שירגיש לפועל תצאנה ולא ובהסתר, בהעלם 

שאמרנו וכמו מנעוריו, בו שהן ג )יצרו ב, הוא (סעיפים  הפועל אל הכח  מן יציאה כל ואולם .

העמים . שאר ומחכמי עמנו בני  מחכמי החוקרים כל זה על שהסכימו כמו לו, חוצה בכח 

הקב  הוא  הפועל אל הכח  מן המוציא כפי"והנה לבבו וטהר שלו את עשה האדם שאם  ְִֵה.

ההשגות בנועם וירגיש  הפועל, אל דעתו ציורי  גם תצאנה אז ממרום . עזר אליו ילוה ִֶָכחו,

וכמו  ברוחו, למשול שהחל אחר לבו, אל החכמה ציורי  להביא  ממרום  שנעזר כמו האלה

למעלה ג )שבארנו סעיף שמיני, "(פרק אמר זה על מעגל . כל ומישרים משפט  צדק תבין  אז

ינעם לנפשך ודעת  בלבך חכמה תבא כי  ט-י)"טוב. ב, של (משלי טעמו [הוא ] השני הכתוב .

שהרי עליו להודות  האדם  על זה דבר יקשה ואל שאמרנו. בעצמו הדבר בו וכתוב ראשון,

בהיותה  האדם נשמת וכן  עמו. ולהדבק מקורו, ואל יסודו אל נכסף להיות  נמצא כל ִֶַמטבע

מונע בעבור הוא  מקורו אל מתחבר שאינו נמצא וכל מקורה. אל היא גם תכסוף ממרומים

יצרה  האדם  נשמת וכן  ממנו. לנטות  וכאשר 795יכריחהו תחתונים . בדברים להדבק ֶַָיּטנה

ממינה  שהן העליונות הסגולות  עם ותדבק למעלה, תראה תשוב זה, ממונע הלב יטהר

מעשיה. להשלים ממרום עזר למצוא לה נקל ואז הכסילים . לסגולות ותבוז בהן , ותשמח

מדת איך תבין  המעטים  מדברינו בתורה. עליה שנצטוינו האלוהי  הדביקות ענין  עצמו והוא 

אלהים" למתק דעת יאבה שלא אולתו, האדם מעל להסיר לגבורה משענת יצרו,796" ְֶֶ

בעז  עוד נדבר ועתה ה'. בנועם יחזו לבל דעתו עיני  מחשיכים  היצר דרכי  כי על "בראותו ה

אהבה. כח והוא עליו, שדברנו לאותו הדומה נפשי כח 

פוטנציאל 794. ביכולת,

הרע 795. יצר 

הרע 796. יצר  של  ופיתוי  שפתים למתק
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עשר  שנים פרק

:ÌÈÙÈÚÒ ‰˘ÓÁ Â·Â

· Ì˘‰ ˙·‰‡ ‡È‰Â ‰·‰‡‰ ˙„Ó· ˘È ¯˜È Á¯‡"" ÔÈ· ‰Ó .‰ÌÈ‰Ï‡ ˙Ú„.Ì˘‰ ˙·‰‡Ï "

Ïˆ‡ ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂˆÈÏÓ‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰ ¯‡·Ó .ÌÈ¯·„ È�˘ ÔÈ· ˙eÓ„‰ ÏÚ ˙„ÒÂ� ‰·‰‡ ÏÎƒ«

˙·‰‡ ˙„Ó· Ô‰È˙Â‚¯„ÓÏ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈÏ„·� „‡Ó .‰·‰‡ Ïˆ‡ ˙Â·Â˙Î‰ Ô˙Â‡Ï ‰‡¯È

.‰�ÓÓ ‰�ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ ÔÈ‡ ,˘Ù� ÏÎ·Â ·Ï ÏÎ· Ì˘‰ ˙‡ ·Â‰‡Ï .‡Â‰ ÍÂ¯· Ì˘‰

‰·‰‡‰ עליה ‡) ורמזנו ולרעה, לטובה מאד מתפשטים ארחותיה וגם בנפש, נטוע כח

ואחד  ממנו. הרביעי  בחלק  ה' בעזרת דברים עליהן  נוסיף ועוד זה. בספר פעמים איזו

ב  המקום אהבת  והיא  כמוה, אין  מאד יקר שנאמר "מארחותיה בתורה עליה ונצטוינו ה,

מאודך " ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יי' את ה )"ואהבת  ו , מקומות(דברים בכמה ועוד .

" למדת  קרובה וענינה עליה. אלהיםצוה שבארנוהדעת  יא)" הענינים(פרק  כבוד המשיג  כי  . ְִַ

" ולשון אותו. מאהבתו אלא  זה אין  באלוהיו לדבקה ונכסף נופל ידיעה האלהיים  עצמו "

ב  כלולים שאינן רמים  ענינים עוד האהבה במדת יש אבל ודבקות . האהבה דעת"על

""אלהים כי  אלהים, וכבוד דעת  נפשה מעלת בהשיגה ה'. אל כללית אהבה לנפש  תסבב "

כל  לה נּתן  ה' מיד כי  תבין עצמו העת  ובאותו עצמה, את תאהב בהן  מעוטרת שהיא  ִַוהדר

אלה  את  גם  תאהב יצוריו, מכל ורוממות בכבוד חקר אין  עד נעלה ושהוא והאהבה זאת, ים .

שבארנו כמו ורוממותו כבודו יראת  היא  היראה גם כי  ליראה, אחות  ב)הזאת  .(פרק

" בו יש בדעתו זו יראה אלהיםוכשתצטייר ב "דעת ה' אהבת מזה ותסובב סמכן", כן על ה.

יי'" ויראת  דעת  ב)"רוח יא, "(ישעיה  אמר ושלמה ומוסר . חכמה דעת , ראשית  יי ' יראת 

ּבזּו ז)"אוילים  א, הרג ׁש(משלי כי  דעת . כל ומבחר ראשית  וגדלו, כבודו ה' יראת  כלומר , ְֵֶָ

" כי ההרגשות, כל תפארת היא  חכמה היראה מוסר יי ' לג )"יראת טו, כבוד (משלי ואנשי  .

שבארנו כאותן נפשם, בוזי אוילים אבל זה. בספר וכמבואר זאת , ב)יודעים סעיף יא (פרק

" כן  ועל ומוסר, חכמה אלהיםבוזים  וכמבוארדעת  בם, אין שם)" הזאת(שם  האהבה והנה .

" אלהיםשתסבב יקר דעת שבין הדמ ּות -מה על בנויה היא  כי הנפש , בטבע  יסוד לה יש  "ִַ

כל  מקור היא  הדברים שבין הדמ ּות  וכל חקר. בלי עד ממנה הנשגב עליון  ליקר ִַהנפש 

בעז  שנאמר וכמו במאמר "אהבה, התורה עליה שצותה האהבה זאת  אין אבל בסמוך. ה

לבבך " בכל אלהיך יי ' את ד)"ואהבת  ו, בעז (דברים לפנינו שנאמר כמו אלא  ה.",

˙‡Ê השוות·) על בנויה התורה, עליה שצותה למדותיו 797האהבה האדם  מדות 

" מצות עצמה שהיא  בדרכיו יתברך, בטבעוהלכת האהבה נמשכת ואחריה לה, שתקדם  "

השתוות 797.
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שרמזנו וכמו א)הנפש , יאהב (סעיף החכם  הנאהבים . שבין  ההדמ ּות  היא אהבה כל שעיקר .ִַַ

כן רבים  בענינים  כשהיא  ההדמ ּות  ערך כפי  דבר, בכל הוא  וכן  לצים , יאהב ולץ ִַַחכמים ,

ואפילו  עליו, זולתו במצות דבר יאהב לא  כי זו, מדה על מושל האדם  ואין האהבה. תעוז

אפשר  אי  מעצמה האהבה תתעורר לא  אם שיאהב, ראוי הדבר שאותו מסכים  ְִׂשכלֹו

ובכל  לב בכל השם את לאהבה אחריה תתכן בדרכיו, ההליכה בהקדם לכן  שיאהבנו.

מאד,798נפש . רבים וארחותיהן הדרכים כי מספר, אין פרטים  כוללת  בדרכיו ההליכה ואולם 

הראשון בחלק שבארנו ד)וכמו סעיף ג' וארחותיו (פרק דרכיו כל להדמ ֹות  לבו מזכך זה ומי .ְִַ

השם צוהו כאשר בצדק שנוהג די  אין  כי  ית'? לדרכיו בכל שידמה עד העליון, החפץ כפי

" מדת אלא  זה אין כי  ההפך, אל נוטה לבו ברוחו אם  מעשה "מושל לא  היראה פעולת  והיא ,

החפץ  יש  משל דרך על ההוא . לדרך בטבעו וחומד טהור כשהלב היא האהבה האהבה.

רעהו, רעת  על להעביר ושמח  בנקמה, ומואס  לבב טהר ויש  ה'. ביראת יצרו וכובש להנקם 

" מדת לב וזוהי  שם חכם  שבארנוה ט)" סעיף ו  אשר (פרק תחת  ברע  למאוס  שהחל מי שהוא ,

יקר  דבר שהוא שם ואמרנו אהבה. בעבותות  החכמה אחר נמשך זה ואיש  תחלה. אהבו

ובאמת האחרונה. האדם  שלימות  והיא  לו, שהיה ממה שני טבע  לקבל הלב צריך כי  מאד,

אבינו  אברהם על זולתי במקרא זה תואר מצאנו ולא  העולם . פרי הוא  זו למעלה שהגיע מי 

""ע כאמרֹו אוהביה, אברהם  ח)"זרע  מא, "(ישעיה אוהבך , ז)"אברהם כ, הימים-ב ואולם(דברי .

זה בפרק שבארנוה האהבה דרך כפי ה' את אוהבים  כולם והצדיקים א)החכמים  .(סעיף

הדרכים , על הנשענת השניה עד 799ובאהבה לבו לטהר זוכה יש  מזה. זה מעלתן  נבדלה

במדה  רבות  מדרגות שיש מזה תבין  יתרים. בדרכים  ויש  הדרכים, במקצת שני טבע  שקבל

אליו. האהבה רוב כן המקום, לדרכי  האדם דרכי  הדמ ּות  רוב שכפי  הזאת, ִַהטובה

‰ÊÓ במקצת‚) אמר אהבה אצל האחד התורה. במליצות יקרים  למודים שני יוצאים 

" נפשך המקומות ובכל לבבך שהיראה "בכל לפי היראה? אצל מקום בשום  כן נאמר ולא  ,

רוממותו  יראת  היא  זאת  שהרי  נפש , ובכל לב בכל כשתהיה זולתי פנים-אחר על תתכן  לא 

רק  שאם  נפש . מדת ובכל לב, מדת  בכל נוהג  וזה מצוותיו. על מעבור יזהר שבעבורה ית '

ההדמ ּות על הבנויה האהבה כן  שאין מה כלל. יראה בו אין ייראנו ולא יבעט  אחת  ִַַבמדה

ואינו 800וההשוות , יצרו, אחר נוטה ובקצתן העליונות, למדות ידמה המדות שבמקצת יתכן 

מיראת יצרו כובש אלא "בהן אצלה הוסיף כן  על ית '. נפשך רוממותו ובכל לבבך ."בכל

שבמקומות תמצא השני "801ולימוד סתם יי'אמר את ""לאהבה הוסיף ובמקומות  בכל ,

יב)798. י , (דברים  נפשך" ובכל  לבבך  בכל  וכו ' אותו  ולאהבה דרכיו בכל "ללכת

בדרכיו "799. "והלכת

ההשתוות 800.

כב 801. יא, דברים כמו
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נפשך  ובכל ""לבבך אחריו נאמר סתם , שנזכר שבאותן  אלא דרכיו . בכל וכיוצא.ללכת  "

" שהוסיף נפשך ובאותן ובכל לבבך מדּבריםבכל סתם  שהנזכרים לפי דבר. אחריו נזכר לא  "ְְִַ

עליה שדברנו האהבה א)על ויזכה (סעיף השם, לדרכי דרכיו להדמ ֹות  יבוא ידיה ועל ,ְִַ

עליה שדברנו הגדולה ב)לאהבה "(סעיף שנאמר ובאותן  נפשך . ובכל לבבך אפשר "בכל שאי ,

אחריה  להזהיר יתכן  לא  לכן  התורה, כל ושמירת  בדרכיו ההליכה שקדמה מבלעדי להיות 

" ממקרא תשאלני ואל דבר. לבבך על בכל אלהיך יי' את המצוה ואהבת אחריו שנאמר וגו', "

יושר  על ועד בתורה, נפלא ענין וזה בסמוך. עליו ונדבר אחר ענין זה כי  תורה, ְֵבתלמוד

והבן . הללו, אהבות מיני  שתי על שדברנו הדברים 

ÔÎÂ ּבהדמ ֹות„) בנפשו זה פעל רבות כי ומכופל, כפול שכרו מאהבה שהעובד מזה ְִַיוצא

ומתוקנים , עשוים  דרכיו שאין מיראה העובד כן  ואין זו. אהבה לכלל שהגיע  ה' לדרכי  דרכיו

[ש]אפשר  מיראה העובד [של] מזה למעלה מאהבה] [העובד ברוחו. מושל ה' שביראת אלא

השני בחלק שאמרנו וכמו הרבה, הדבר עליו יכּבד אם הטובה מדרכו מעט מעט ְִַשישוב

ב) סעיף שני פניו (פרק מעל השם  מורא להעביר ובידו אדם, של בבחירתו נתונה שהיראה ,

טבע הלב קבל אחד פעם שאם האהבה, כן  ואין אליו. שיביאהו מה כל מקרבו ולהשכיח 

מה  לשנוא בידו אין כי  עליה, ממשלה עוד לאדם אין הצדק, ארחות  בטבעה לאהוב שני,

שיקרנו. מה יקרנו נפשו, שאהבה

Í‡,דרכיו במקצת  רק שהאוהב האהבה, מכח  היראה כח גדול יראתו 802בזה אין  אם 

נפשו  תטהו לא כי ההדמ ּות , בהן  זכה שלא  הדרכים באותן לבעט יוכל דעתו בציור ִַַחזקה

שבארנו וכמו דבר, בשום לבעט  יוכל לא פניו על שיראתו זמן  כל והירא ג )אליהן . .(סעיף

ז  קדמונינו בספרי"ודברי  אמרו דברינו, יושר על עדים מיראה,"803ל וע ׂשה מאהבה ֲֲֵֵַע ׂשה

ירא  שאין  דע לבעוט , באת  שאם  מיראה עׂשה שונא . אוהב שאין  דע לשנוא , באת  ֲֵשאם

עוד "בועט  אמרו מדברינו. מובן והמאמר הפריש"804. מאהבה, עשה אלהיך, יי ' את ואהבת

אומר  שהוא  לפי ומכופל, כפול שכרו מאהבה מיראה. לעושה מאהבה העושה בין הכתוב

תעבוד " ואותו תירא  אלהיך יי ' יג )"את ו, כשהוא (דברים  מחברו מתירא  שהוא  אדם  לך יש .

מאהבה  ע ׂשה אתה אלא  לו. והולך מניחו עוד "מטריחו אמרו מדברינו. מובן זה וגם .805 ֲֵ

לומר?" תלמוד מה לבבך, על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים מה 806"והיו פירוש

" על דבר להוסיף נפשך צורך ובכל לבבך בכל אלהיך יי ' את הגיע ,"ואהבת כאן עד אם ?

בדרכיו "802. "והלכת של 

ה"ה 803. פ"ה סוטה ירושלמי

לב 804. פסקא ואתחנן, ספרי ,

ח 805. ואתחנן ספרי ,

נאמר?"806. "למה הגירסא: שלנו בספרים 
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למעלה שאמרנו וכמו ומעשה, ותלמּוד בדרכיו ההליכה גם קדמו ג )כבר מקום(סעיף שבכל , ְַ

" נפשך שהוסיף ובכל לבבך "בכל דבר. אחריו נזכר לא אוהבים" צד באיזו יודע  שאינו לפי

ב  השם  את"את  מכיר אתה כך ומתוך תורה למוד וגו', האלה הדברים והיו לומר תלמוד ְְה,

אותו  אוהב ואתה בדרכיו ומדבק העולם, והיה שאמר אינו 807."מי שני מקרא  פירושו,

לשנוא  או לאהוב האדם ביד שאין לפי  כי הוא . ראשון של פירושו אלא  הראשון , על תוספת

" שאמרו וזהו האהבה? על הכתוב יצוהו איך אותו?בבחירתו, אוהבים צד ובא באיזו "

והיה  שאמר מי  את מכיר אתה שמתוכה תורה, בתלמוד תלוי שהכל ופירש  השני הכתוב

"808העולם . אלהיםוזוהי  עליהדעת  שדברנו א)" בדרכיו,(סעיף מדבק אתה כן  ידי  ועל ,

שאמרנו וכמו בטבעו, דרכיו את לבך ב)שיאהב הדמ ּות(סעיף בעבור אותו אוהב אתה ואז ,ִַ

זה. בענין שדברנו למה ממש דומה ונפש, לב אהבת שהוא הדרכים,

ÏÎÓ (‰" כי  האדם, יבין יי'זה את  ירא איש  א)"אשרי קיב, לחכמה (תהלים ומקשיב ,

לחזות809אזנו, לבו, לזכך יחל כן ידי  "810שעל לכלל מזה ויגיע נשמתו, דעתבמעלות

שבארנו"אלהים כמו א-ג ), סעיפים  עשר אחד כמו (פרק כלל, דרך על השם את  יאהב ואז

זה בפרק א)שבארנו ויאהבנו (סעיף שני, טבע  לבו שיקבל בדרכיו, אליו להדמֹות יגיע ומזה ,ְִַ

כמבואר הגמורה האהבה שהיא  נפשו, ובכל לבבו ב')בכל למלאך (סעיף דומה [הוא] ואז .

צבאות . "811ה' אמרו כן על הנביאים, מעלת היתה שמדמיםוזאת  נביאים של כחן גדול

מלמעלה' עליו אדם כמראה דמות  הכסא  דמות  'ועל שנאמר ליוצרה, הצורה (בראשית"את 

ג ) יט, רבה במדבר א; כז , בנפשםרבה מצאו ופעולותיו, השם דרכי  בנבואה כשהשיגו כלומר .

וגדולת מעלת  על אות וזה ליוצרה. הצורה ודימו אלה, וארחות  דרכים אהבת  כדמות 

" לשון וזהו נפשם. בכל ה' את  שאהבו עד דבר, בכל שני  טבע לבם  שקבל גדול נשמתם 

נביאים של אפשר "כחן  הזאת, והנפלאה הגדולה המעלה עד נשמתו, היא האדם כח כי ,

בכבוד  להכחיש לו נקל עליו, מושלים יצרו שדרכי מי  ּולהפ לב. טהר איש  [אליה] ְֶֶשיגיע

שבארנו כמו ב)נשמתו, סעיף יא "(פרק בו ואין אלהים, יבין"דעת שלא  שם שאמרנו וכמו .

תועבה  ויעשה וכסל רׁשע דרכי לעת מעת בו וכשיגברו בקדש , הנהדרים  ודרכיו ה' ֶַבכבוד

זה  יהיה משפט, ביום  אלה מעושי  וׁשי ּקֹום אלה, כל שונא  ה' כי לו ויגידו קלון, ְִֶומעשה

שאין ומתקוממיו, וצריו ה' שונאי מ ּכת  להיות מזה ויגיע ה', על לבו ויזעף עול, כמו ִֶַָבעיניו

בשירי גם והנביאים , התורה עליהן דּברּו וכבר ספר. על מחשבותיהם  פרטי להעלות  ְִראוי 

י"ג807. עקב, בספרי, הוא העולם" והיה שאמר מי  את "מכיר  גם  בספרי. הלשון כך  ואין  מהזכרון  ציטט רבנו

בדרכיו808. ומדבר 

ב 809. ב, משלי ע "פ

נשמתו810. מעלת היא מה להכיר

(מועד 811. מפיהו " תורה יבקשו צבאות, ה' למלאך דומה הרב "אם  חז"ל  מאמר  מבואר  ובזה ז. ב, מלאכי ע "פ
ע "ב) טו חגיגה ע"א; יז קטן
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המסלות שתי האדם  ברוח ותחזה אלה, כל הגבורה וכשתצייר מעניניהן. רבות  כתוב דוד

נפשו, למוסר המביא עליה ידרוך ה', הר אל עולה האחת שאולה,812האלה, יורדת והשניה

עצה וישמע הטוב הלב שיחרד נקל ומוסר, חכמה בוזי  עליה למעןידרכו מוסר, ויקבל

באחריתו. 813יחכם

„Ú הגבורה נתיבות שהן הארחות מקצת  ועל הנפש, מוסר על לדבר ראינו כה

וראשי מעטים  בהם ודברינו הלב. יצר על במלחמה לנצח  תוכל תצא  דרך בכל והמשפט .

לו. יוסיפו חיים  ושנות ימים  ארך ודעת , ׂשכל דברי עליהן והמוסיף ומעתה 814פרקים, ֵֶ

שמו  אוהבי בין  חלקנו ישים  וה' זה, מספר השלישי החלק ודברי  זה פרק דברי  נחתום 

אמן . בדרכיו. וההולכים 

¯„Á· ‰Ê „È-·˙Î ÌÂÏÈˆ Â�‡ˆÓ Ì˘‰ ˙¯ÊÚ·˘ ,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙È··˘ ÌÈÓÏÈÙ-Â¯˜ÈÓ‰

0 0 0

יב 812. כג, משלי  ע"פ

כ 813. יט, משלי  ע"פ

ב 814. ג , משלי  ע"פ
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המדות" "ספר של רביעי 815חלק 

מכתי "ק מועתק 

Û˜ÂÓ˘ ‰Ó Ï·‡ .ÌÈÚ·Â¯Ó ÌÈÈ¯‚ÂÒ· Â�Ù˜‰ ,Á�ÚÙÏ „ˆÈÎ Â�È˘˜˙‰˘ ‰ÏÓ ÏÎ]
ˆÊ Â�È·¯ Ï˘ ‡Â‰ ÏÂ‚Ú ¯‚ÂÒ·"[ÂÈ¯·„ ÏÚ Â�ÙÒÂ‰ Ì˘ ,˙Â¯Â˜Ó‰Ó ˜ÏÁÏ Ë¯Ù .Ï

הרביעי החלק
א' פרק

א' חלון

¯Á‡ לפקוח לו ראוי כן ושעל האדם , נפש  מהוד מעטים דברים  הראשון  בחלק שהודענו

שלטת יד תחת כשפחה ותהיה הודה, לאחרים  תתן  שלא מישור, בארח להדריכה עיניו,

[ותמיד] השכל משפט  כפי ארחותיה בכל ותלך וחכמה ה' ביראת  יבחר אלא  יצר-הלב, זדון

ועל  והדעת. החכמה על משפט  לאור המוציאים  הם  כי  ושמאל, ימין מנתיבותיהן תסור לא 

משפט  משפֹוט  להשתמר רוצים אם  [בנפשם] השופטים ינהגו איך השני בחלק הודענו כן

ולפי אחור. מהן  רגלם  ישיבו אשר והדרכים בם  ילכו אשר הדרכים להם  והורינו מעוקל,

תאבה  ולא  במלכה, תפשע  כעיר הנפש בהיות אמת , משפט ישפטו השופטים אם  די  שאין 

מ  אותה המדיחים היצר לצבאות  אם  כי שופטיה, בעצת  ולכןללכת  והאמת . הצדק דרכי  ֵָ

מוסר. ולקבל עצה לשמוע אותה המכריחים  גיבוריה לגבורת  צריכה

¯Á‡ ובמה הנפש, שופטי  יד תחת  הגבורה אנשי  ינהגו איך השלישי  בחלק הודענו [כך]

בחלק  נדבר ועתה שופטיה. עצת  כפי  מנהגיה בכל שתנהג  הנפש  את להכריח  לה נקל

בעז  הזה ""הרביעי הנפש  ממנהגי דברים ראשי  בהםה וחי  האדם אותן  יעשה 816,"אשר

ה' תורת שיסודתן  מוסר-השכל דברי לכל, כאשר הכל בהן , מלכת  שישתמר ִֶֶוהמנהגים

המשנה  חכמי  חכמיו ומאמרי נביאיו חיים ,817ודברי  מים בארות  הן לבד אלו כי  והתלמוד,

הפלגות בהן [יסבו]818אין לא  ילכו, החכמה בארחות כולם  אלא המדות , על הפרזה 819ולא  ָ

עלינו  ה' מיד הכל כי  ביניהן, בא לא האדם  ׂשכל ורוח עליהן , עבר לא היצר רוח כי  ֵֶבלכתן ,

אשרהו "820השכיל  תורה יח)"ושומר כט, .(משלי

ואילך815. 124 ממספר  בצילומים והוא

ה 816. יח, ויקרא

אבות 817. פרקי 

גוזמא 818. דברי

המישרים819. מן  יטו  לא

יט820. כח, הימים -א דברי  ע "פ
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ב' חלון 

ÏÎוקצתן הלב, במחשבת  קצתן  מחלקות . לשלש מתחלקים לרע, או לטוב האדם מנהגי

לבין שבינו בדברים שלשתן כי [כפולים]. שלשתן  הגוף. איברי במעשה וקצתן פה, בדבור

המחשבות אותן  כולל עצמו לבין  ובינו זולתו. לבין  שבינו בדברים ושלשתן עצמו,

וכן לעצמו, אם  כי  זולתו, לאדם בהן  יודע ולא ייטיב שלא והמעשים  אלהיו 821והדבורים  בין ִַָ

או  לטוב המחשבות דרכי  על תחלה ולדבר הזה, בחלון  ללכת ראוי הזה הסדר ועל ובינו.

הציורים מאחד האדם  ברוח מצטיירים  וכולם עצמו. לבין  בינו חושב שהאדם  לרע,

השלישי  בחלק זה שבארנו וכמו רעים  או טובים  יהיו ג-ו)הפנימיים, סעיפים ראשון .(פרק 

ואח  עניניהן. ולהודיע  האלה, הפנימיים הציורים אחר לחפש אנו מנהגי"וצריכין על נדבר כ

ואח  לעצמו. הנוגעים  מעשיו על ובאחרונה לעצמו. שנוגעים בדּבּורים על "האדם  נדבר כ ִִ

שאמרנו  וכמו מאד, רחבים  הדברים  ואלה אדם . מבני  לזולתו שנוגעים בענינים  זה סדר

הרא  ב-ד)שון בחלק סעיפים שלישי לטוב (פרק  ארחותיהן האדם  נפש  לכחות  מספר שאין  ,

בני מנהגי  על מוכח  מדבריהן  גם  כי פה, ושבעל שבכתב תורות השתי  דברי  הן והן ולרע.

הראשון בחלק שבארנו וכמו ומעשיהן , ג-ה )אדם סעיפים שלישי הפרק (פרק  שבאותו ולפי .

בביאורם] על 822[הארכנו ומצותיה חוקותיה קבעה שהתורה שאמרנו מה רק פה מהן  נזכיר

" בכלל שהן  אותן  על דברים, האדםשני  "823,"תורת  הספרים מחברי שכליותשקראו ,"מצוות

שבנפש , והארחות הדרכים  הם זה שבכלל יושרן . ישיג  מישרים  בלכתו האדם  ששכל לפי

חקים על דבריה קבעה וכן זה. מספר הראשונים חלקים בשלשה מקצתן על ִֻשדברנו

נחלתו וחבל עמו היותנו בעבור לבד, ישראל זרע בם  שנצטוו ב)אלהיים, ד, וקראו (יואל

" הספרים מחברי  שמעיותאותן לשכל "מצות שאין לפי בנבואה, ששמענו מצות כלומר ,

שלומדת ומלבד מדעתו. להשיגם  בהם  מבוא  על 824האדם זה אין  השכליות, המצוות  אותנו

דרכים עם האמת כפי  עניניהן  תקשור נשגב בדרך אלא החוקרים , אותן שמשיגים דרך

לדעתנו  שאין  השמעיות, על וכשתצוה האלהיות. הפעולות בהן  שמתוארים  העליונים,

שם  שאמרנו וכמו הנפש , כחות  מנהגי  על יסודם  הם גם  בהם, ה ')מבוא זרות(שם , אינן

הפלאות ולא האדם, דעת ויגון825לטבע עמל בדברי [קשורים] ולא  האדמה, על החיים מדרך

אדם , בני מׂשקי  וזהב כסף המריקים דברים  ולא  הנפש, את  והמעציבים הלב ִֵַהמכאיבים

ענינים826ומעניים ולא  כחו, ומחלישים הגוף בריאות  המפסידים  דברים  ולא  אותם,

שלמה  שאמר כמו אלא האדמה, פני על אשר העמים  ובעיני רעיו בעיני  אותו ֵָהמשניאים

בלבו821. יש  מה לאלהים שיודע ִַָכוונתו 

ההשערה 822. לפי  וכתבנו מטושטשות, יד בכתב המלים

העולם823. אומות כל גם בהן  מחויבים כי  כך , אלו למצוות קרא

מלמדת 824. צ "ל

ומרוחקים825. משונים כלומר  מופלאות,

עניים826. ויהיו  קשה הפסד להם גורמים
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שלום" נתיבותיה וכל נועם  דרכי יז)"דרכיה ג, השלישי(משלי בחלק עליו ח ורמזנו (פרק 

ג ) עוד.סעיף שנאמר וכמו

ג' חלון

Ï‡מרבית תאמר 827יבהלוך אל עמו, לישראל משה ביד ה' צוה אשר והמצוה התורה

באלה?" לעמוד יוכל עלּומי השתרגו המצוֹות828" הוא , כן  לא פעולותיו. ועל האדם  כח על ָ

המצוֹות את  האוהב אדם כתפות  על וטורח  מעמס אינן  ישראל, לזרע שהוסיף השמעיות

בעז  שנאמר וכמו מ ּכת"השכליות , שהוא או בשכליות, גם  לבועט  מעמס הם  אבל ִַה.

עליהם שדברנו ובמעלתה, נשמתם  בהוד המכחישים אנשים  הפקר, של בעולם החפצים 

השלישי ב')בחלק סעיף עשר אחד מ ּכת(פרק  או העקשים מּכת לב, גובה מבעלי  שהוא  או ,ִִַַ

השני בחלק עליהן שדברנו י העצלים ופרק י' פרק ח' לבב א)"(פרק  ביושר המחזיק אבל .

נשקיף  אם כי השמעיות. במצוות  אלהיו את  לעבוד לו נקל השכליות , במצוות  ובאמונה

בחוצה  בין בארץ בין  ודור דור בכל ישראל לכל ועשה בקום שהן  אותן  השמעיות, כלל על

מעטים הם קיים, המקדש בית  שאין בזמן בין  קיים, המקדש שבית  בזמן בין  לארץ,

יום מדי  דבר לעשות  אלהינו ה' [הטריח ] לא כי  וטורח, עמל בלי לעשותן אלינו וקרובים 

ראשון בפסוק די התורה ומן  שמים . מלכות עול לקבל ובקר, ערב שמע לקרות אם  כי ביומו

ישראל " בתלמוד"שמע  שנאמר כמו ע, יג  תפיליןב)"(ברכות  ולהניח  בזרוע, תפילין להניח ,

ומן צרכנו. על אליו ולהתפלל פתחנו, על ומזוזה בבגדנו, ציצית  ולהיות ולברכו בראש 

עליהן נוסף לשונו. צחות  וכפי מחסורו על לבבו ימצא כאשר אחד כל יתפלל התורה

בו, בשביעי  פסח , של א ' וביום השבת  ביום השביתה כמו קבועים למועדים שהן  המצוות

הזכרון , יום  השבועות, ומצות829בחג  עצרת , ושביתת  סוכות, של א ' יום ושביתת הצום , ויום

עניני מכל בהן  להבטל החכמה, הנפש  בהן  וּתׂשיׂש ושמחה עונג ימי  ברגלים, ְֲִַָָָהשמחה

בזה. וכיוצא לישראל שעשה חסדיו ועל מעשיו, על לעליון  ּולזמר לה' [ולפנות ] ְֵַהעולם 

יום לקדש הן. ואלו הללו, למועדים מצוֹות  חמץ וציוה ביעור על בכניסתו, בפה השבת 

ט  בליל ולאכול פסח , בערב שבעה "מרשותנו ולספור נפלאותיו. פסח  בליל ולספר מצה, ו

בסכה  ולשבת הכפורים, ביום  נפשותנו ולענות הזכרון , ביום שופר קול לשמוע  שבועות.

מאלה  יותר ברגלים. השמחה ומצות  צמחים, מיני  ארבעה  בקיחת ולשמוח החג , ימי  שבעת

שהוסיף  ומה במועדיהן . בהן  ושנתחייב דעתנו מׁשקּול למעלה שהוא  דבר עלינו הטיל ִלא 

לך. שאומר וכמו כך, או כך דרך על לעשותו מהן  דבר כשיקרה הם עוד

רבוי827. כלומר

יד 828. א, איכה ע "פ מליצה

השנה 829. ראש 
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ד' חלון

„ÏÂ‰aאות חותם  והוא  ימים, לשמנה ערלתו בשר להמול אלהינו צונו זכר בן  לנו ¿ƒ»≈
ב  השם שכרת בברית נכנס  שהוא בבשרנו, ע"ברית  אבינו אברהם עם אחריו."ה זרעו ועם ה

האדם , תבנית ומגנה מאוסה היא  תועלת, לשום  ולא לגוף צריכה  אינה הנמול, הערלה ועור

מחלה. גורמת  אינן830ולפעמים  ושלשתן  הדם, כיסוי ועל השחיטה ועל הקן שלוח  על וצונו

טמא  עוף ובין  לטמאה. טהורה וחיה בהמה מיני  בין להבדיל וצונו כיס . חסרון  ולא ַטורח

שמת אח  אשת ליבם  וצונו הלאוין . בחלקי עליהן ונדבר הדגים , ובין חגבים, ובין ַלטהור,

לנו  אין  מאלה יותר סלעים . בחמשת  אדם בכור ולפדות אותה, לחלוץ או בנים , בלי

" הם  כולם  הנשארים  כי האדם. דעת  מׁשקּול למעלה שהן  עשה מצות  האדםבגלותנו "תורת ִ

בעז שנבארם  הזה )"(וכמו הרביעי בחלק  נשגב ה אלוהי  בדרך עליהם  נצטוינו איך ותראה .

בחלק  שאמרנו וכמו וארחותיו, השם  דרכי  עם  קשורים  ושכולם  האנושי , השכל מחקירת 

ה ')הראשון סעיף שלישי הם(פרק  כי  עליהן, אדבר לא זה בפרק עליהן  שרמזנו המצוות אבל .

ובתלמוד, ובברייתות  במשניות  הנאמנה הקבלה בעלי  רבותינו עליהן  שדברו האלהים ֵֻחקי 

המותר  והפסול הכשר לדעת  אלה, בכל ההלכות דרכי לדעת לדבר-ה' צמא כל ישאב ומהן 

הלב, שמחת  מסבבים  הרוב ועל העשייה, קלי כולם  שהן להראות  רק זכרנום  ולא  והאסור,

והתפילין המזון, ובברכת בתפילה הלב ועבודת  שמע  בקריאת שמים  מלכות עול קבלת  כמו

והמזוזה  הציצית  וכן  העמים , מכל גדולתנו המזכירנו וכבוד, פאר מלבוש וטוטפות , אות 

עולם ברית  אות השבת שמחה. והמועדים  עונג, השבת  אלהינו, בה' אנחנו דבקים כי לזכרון

לכל  כן  עשה ולא  עמנו השם שעשה הנפלאות  על אותות  והמועדים מקדׁשנ ּו, ה' כי ְְֵַלדעת 

שמנינו המצוות שאר וכן  מחריד (ג ')גוי . דבר בהן אין  להע ׂשֹות , וקלים שמחה עניני  ְֵָכולם 

ולא (ב')שזכרנו כח מחלישי לא נפש, עצבות ולא לב כאב לא  הפלאות , ולא זרות לא 

ששון ישרים, כולם  אבל זולתו, בעיני  עושיהם המשניאים דברים ולא  הקנינים, מפסידי 

" שהן  השכליות  במצוות תחלה נפשם  השלימו אם  בתנאי עושיהם. ישיגו תורתושמחה

בעז "האדם מהן  מצוה כל ונזכיר הזה, החלק בפרקי עליהן שנדבר מי", אבל מקומה. על ה

מה  וכל הכל, עליו כבד ידיהן, על מדותיו לתקן השכליות ידי על נפשו למוסר הביא שלא

במתניו. מועקה והושם עֹול, עליו העלו כי  יחשוב הסדר 831שיעשה על לדבר נתחיל ועתה

עליו וראשית(ב')שיעדנו עצמו. לבין בינו הלב במחשבת  שהן  המנהגים  על דברנו וראש

ה'. את  לדעת הכל

ערלה 830. בעלי  גברים  אצל  יותר מצוי האבר  סרטן שמחלת הרופאים אמרו 

יא 831. סו, תהלים ע "פ מליצה
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ב' פרק

א' חלון

˙Ú„Ï, המציאות מחויב לבדו שהוא האמתי, העליון  המציאות בלב לדעת כולל ה', את 

בחכמה, העולמים  כל והכין בם , אשר כל ואת  הארץ ואת  השמים את הגדול בכחו שהמציא 

ה' כי  והישרים . הצדיקים  דרכיו כפי סוף ועד מראש להנהיגם ובמישרים , במשפט  בצדק

חקֹו יצור לכל ונתן  ושמים , ארץ יסד משפטיו וכפי הכל, על והשופט  הדיין  האלהים, ֻהוא 

מעין מסתתר אל מעלליו. וכפרי כדרכיו לאיש  לתת  ובריה בריה כל עם  נוהג וכפיהן ֵומדתו,

לו  צריכין  הנמצאים  ושכל ּתכלה, בלי הוא וכחו לבדו, לו אם כי  אמתתו תושג  לא חי , ְִָכל

והדעות , האמונות  פרטי  שהן  בזה, כיוצא  כל וכן  להם. צריך אינו והוא בכחו, ועומדים 

דברים שהן וכמעט לדעתם, אדם בני  כל מתחייבים זה בספר עליהם לדבר כונתינו שאין 

הלב, יצר ּבלכד ובינתו שכלו נלכדו טרם  ישר, שהאדם  עוד כל כי הדעת . בׁשקּול ְִֶֶהנטועים

שבארנו  וכמו רוחו, על העולות  [תועות ] מחשבות קבוצי רבים , חשבונות מבקש  ואינו

השני בחל  ג ')ק סעיף עשירי ימצא (פרק  כי  עליהן , יודה דורו אנשי מפי  האלו הדעות כשמעו ,

ארץ  אל ובהביטו השמים, צבא וכל וירח  שמש  ויראה השמימה עיניו ישא כי  יושרן . בדעתו

שאמר  וכמו בלי-חקר. מכולם  הנשגב האדון אם כי זה אין  אלה? ברא  מי  ישאל וצאצאיה,

" הנביא  זה בשםעל לכולם  צבאם  במספר המוציא אלה, ברא  מי  וראו עיניכם מרום  שאו

כו)"יקרא  מ, "(ישעיה  אמר אל ומכחישי פסילים עושי  על וכן  הלא . תשמעו, הלא  תדעו הלא ֵ

הארץ  מוסדות הבינותם הלא לכם, מראש כא)"הוגד מ, הדרכים(שם  כל זה בפסוק כולל ,

לבם , רוע  על והוכיחם  והאדיר הנורא  המציאות -העליון  בהכרח לאדם  י ּודע ידיהן  ִַָשעל

לפסילים . תהלתו ונתנו זה, חיים מים  מקור שעזבו

ב' חלון 

ÌÈ˘ÈÁÎÓ‰Â" האלה, עונםבפנות  שמים  ׁשהׂשכל 832,"יג ּלּו לאמר [לב] להם אין כי ְֵֶֶַַ

הדּמּום בם  היה 833הנטוע  כרצונו הפועל כאדון  לפעול ׂשכלם הניחו אילו כי הטוב, הדרך מן  ְֲִִָ

למעלה שאמרנו כמו במישרים , אותם  רע ,(א')מוליך ודרך וגאון  גאה המלא  לבם  ברוע  אך .

תחתם והכניעום והבינה, השכל ּבמ ֹותי על ׁשדרכּו עד גבוה, גבוה לעלות רוחם  מעלת ְִִֵֶָָהניח ּו

הלפיד  כאור אורם  ונעשה והרשע , הכסל היצר דרכי קשים , אדונים יד תחת עבדים ֶלהיות 

" דרך. מני אותו ומתעה יותר , האדם  עיני  המכהה אופל בערפל, כמו כב)"ותופע  י, כי(איוב ,

" להחליק ומרמה, כזב טענות שוא בחבלי לגלגל יד שולחים  לרשעעתה פשע (תהלים"נאום  ְְֵַ

ב) "לו , עד עיניו, מנגד אלהים פחד להסיר אלהים, אין בלבו נבל א)"אמר יד, ולכן(תהלים  .

הקיימות האמתיות על החולק כי לפניו וגלוי לב, תעלומת יודע  והוא סלה שופט אלהים

כז 832. כ , איוב ע"פ מליצה

אותנו "833. והכרית "ּכלה עניני  מקרא" "דעת ולפירוש יד) ח, (ירמיה ּו" הדמנ אלוהינו "ה' ֲִִָָמלשון
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הטהו. יצרו מדרכי  הותל לב כי  לה'. אשם אשום  הללו 834האלה, שהפינות ולפי בו. עונו

כנגדו  תמרה ואם אמתתו . נפשו תרגיש מהן אחת  אזנו כשתשמע  אדם , כל בדעת נטועות 

כן על לו. מועיל השמש אור שאין  באפלה להולך ודומה לבו, עין  עיורה רעתו כי הוא ְִָאות 

בעצמו. השם כשידבר זולתי ואמתתו, מציאותו אמונת על אדם לבני השם שיצוה ראוי אין

המכחישים , מ ּכת  הוא ואם  לקבלו. הוא  ומוכרח האדם  בדעת נטוע הדעת  מצד בו האמונה ִַכי

המצוה? כשמכחיש המצוה, תועיל ב 835מה השם ידבר ואיש"ולא לץ איש  לכל בנבואה ה ְְִֶַַַָ

ממצרים . ישראל בצאת אז שעשה כמו ודור, דור בכל השמים מן  ידבר ולא זדון ,

Ï·‡ ונגלה ודעת , ותבונה חכמה מלא  בהבראו והיה הראשון, אדם יצר השם  הענין. כך

אחדותו  השם מציאות  לו והתברר בתורה. כמפורש עמו לדבר רבות פעמים השם עליו

באמונות וכיוצא  הטוב, על ומצוהו האדם  על משגיח  מאין , הכל יוצר ושהוא  ויכולתו

מופת . כל מדרך ונשגב ספק שום  בלי  והכל ומה 836ודעות . שקרהו מה לבניו הודיע והוא

כשמעם דעת אנשי  כדמותו בצלמו בניו ובהיות  הללו. האמתיות כלל והודיעם  עיניו, שראו

שבארנו וכמו הללו, האמתיות לקבל דעתם ׁשקּול הכריחם  אביהם, נטועות(א')דברי  שכולן  ִ

וכל  וזדון , חמס ומלאוה בארץ האדם רעת  רבה כי זמן] [הגיע  עד אדם . כל דעת ִבׁשקּול

במי וכשנמחו בכל. שכפרו עד לבבם עיני  ועיורּו נפשותיהם , אפילו רע , רק מחשבותם  ְְִיצר

מעשה  כל את  ראה וגם בנבואה השם  עליו שנגלה ובניו, האלהים איש נח נשאר המבול

מדרכי יותר נשגב בדרך האלה האמתיות להם גם  והתבררו לעיניהם , עשה אשר הגדול ה'

וכאשר 837המופת , המבול. קודם שהיו דורם  מחכמי השמועה ומפי  מדעתם שידעו מה מלבד

אבינו  אברהם  אור בחשך זרח  לבם , עין שהאפילו עד הלב, יצר בדרכי לנפול חזרו בניו בני 

להבין"ע במישרים  הלך ודעות, באמונות ועבר ׁשם אבותיו מאבות  שקבל מה שמלבד ְֵֵֶה

ב  השם  שאהב עד חיל, אל מחיל הלך לבבו וביושר מדעתו. נפשו "רבות ובכל לבבו בכל ה

כולם , שכר עמו 838וקבל וכרת האדם, בני  ומכל אביו מבית  והפרידו אלהים, עליו נגלה כי

שהן קדושות  בעבודות  וזרעו הוא ושיעבדוהו לאלהים . להם  להיות אחריו זרעו ועם  ברית 

את בחוש ראו ידיהן שעל נפלאות, בניו ועם עמו ועשה אדם , כל דעת מׁשקּול ִלמעלה

הדעת . בׁשקּול שידעו מה על נוסף האלה, הּפנֹות ידיעת  אצלם  והתחייבו הגדול, ה' ִִמעשה

כבודו  את  והראום  ומצוה, תורה השמים  מן  עמהם ודּבר סיני  הר על נגלה מכל, ְִֶולמעלה

" ופתח גדלו, פניואת על אחרים  אלהים  לך יהיה לא וגו' אלהיך ה' בדרך "אנכי ידעו אז .

ומלמדם האדם בני עם ומדבר מאין, הכל שברא האלהים  הוא  ה' כי  מופת, מכל נשגב

כתובות האמונות  אלו שכל כדרכיו, לאיש ומשלם עליהן  שמשגיח שכן  וכל ומוסר. חכמה

כ 834. מד, ישעיה ע "פ מליצה

המצוות 835. תרי"ג  בכלל בה' האמונה מצות מנו  שלא ראשונים  אותם  דעת זו

הגיונית 836. הוכחה

הגיוניות 837. הוכחות

ה 838. פרק  אבות,
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הדברים"ב  "עשרת  אמר זה על לכך. שזכה הדור אשרי  הגבורה. מפי ששמעו נא " שאל כי 

אלהים קול עם השמע  כמוהו? הנשמע או הזה הגדול כדבר הנהיה וגו' ראשונים  ָלימים 

גוי מקרב גוי  לו לקחת לבוא אלהים הנסה או ויחי? אתה שמעת כאשר האש  מתוך מדבר

מלבדו  עוד אין  האלהים הוא  ה' כי  לדעת  הראית אתה וגו'. ובמופתים  באותות  "במסות 

לב-לה ) ד, .(דברים

È‰ÂÊÂאמתי מציאות עוד אין ומלבדו המציאות, מחויב אל לבדו שהוא אמתתו ֵידיעת 

שעל  לו, צריכים ושכולם  כולם  הנמצאים  שברא האמתי, המצוי שהוא  בלבד ולא  כמוהו.

ג  תדע אלא  אותיות, ד' בן שם  מורה ומשלם"זה משגיח  הכל על שופט  האלהים , הוא  כי  כ

ויקבל  ישר הלב ובעוד אדם , כל דעת בׁשקּול נטועות כמו הללו הדעות  ואם כמעשהו. ִלאיש

שאמרנו וכמו אדם , כל בהם  חייבין  זה שמצד זולתו, לו כשישמיעום אתה (א')אמיתתן .

" לדעתלישראל לה )"הראת  האותות(ד, עיניך שראו מה מצד גם  באלה ידיעה לך הוסיפו , ְֵָָ

" וחתם  סיני . הר על שכינה וגילוי  הוא והמופתים  ה' כי  לבבך אל והׁשבֹות היום  ֲֵַָוידעת

עוד  אין  מתחתיו הארץ ועל ממעל בשמים  לט)"האלהים הדעות(ד, כולל הזה המקרא  .

" היא  המצוה ועיקר עשה. מצות והוא  למתבונן, לבבך כולם  אל שנדע"והׁשבֹות  שמלבד , ֲֵַָ

מהן להוציא  והבינה, השכל שהוא הלב אל הדברים נשיב אלא  הדעת, ּבׁשקּול זה ְִכל

כל  לעשות  מוסר ויקבל עצה ישמע כן  ידי שעל וגדלו, כבודו ה' ביראת אמתיות  תולדות 

" שסיים וכמו היוםהמצוה. מצוך אנכי אשר מצותיו ואת חקיו את  מ)"ושמרת ואולם(ד, . ָֻ

באמונה  הללו האמונות יקבלו עשה, אשר הגדול ה' מעשה את ראו לא אשר שיבאו הדורות

חזקים הללו האמונות ודברי אז. קרו אשר הדברים [המסּפרת] עמהם ה' ותורת  ְֶֶַַמאבותיהם

דברים לבאר אפשר ואי התורה. עדות  והן  אבות , קבלת הן הדעת, לׁשקּול וקרובים ְִמאד

בעז  עליהן נדבר אבל זה בספר ""אלו בספר והדעותה על 839."האמונות ה' בחמלת כן ואם

בדעתם יתחזקו למען בחוש  הללו האמתיות הראם  בדעתם  שנטע  מה על נוסף מטה, ְֶָיצורי

יחטאו. לבלתי פניהם על יראתו אּתם840ותהיה אשר ה' ותורת  ישראל אמונת  ידי] [על ִָכי 

בעבודת שקועים  מבואו ועד שמש  ממזרח  רבים  דורות  אז והיו העמים . לכל דעת ְִלמדּו

וחזרו  התורה, מאֹור הזה הערפל נמס  דרכיו. ואת ה' את  ידעו לא  והצלמים, ֵהפסילים 

ה' כי כולם ומודים האומות, בכל כמעט העליון  מציאות  ונגלה ה', דבר היא  כי  להאמין 

מרום שהוא  דרכיו למדּו וכן  ולרעים . לטובים בצדק ומשלם  ומשגיח שופט  האלהים ְִהוא 

השני  בחלק שאמרנו וכמו ואמת , חסד ורב וחנון  רחום  ה ')וקדוש סעיף שלישי .(פרק

ג' חלון

Ì�Ó‡Â" ואמר סיני, הר על השם מצריםכשנגלה מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה' אנכי 

עבדים ב)"מבית כ, וכיוצא (שמות  ואחדותו מציאותו ידיעת על ׁשיצום  לבד הכונה היתה ְֵֶַלא

לידינו839. הגיע לא אבל לכתוב, התכונן  שרבינו ספר 

יז 840. כ , שמות
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" בכלל שהן  האדם  דעת  ּבׁשקּול הנטועות  האדםבדעות  דור "תורת ושמעום ידעום ושכבר , ְִ

" אומר היה כן שאם דור. וארץ אחר שמים  בראתי ""אשר בראתיך , וישוו אשר וכיוצא , "

" לומר טעם ומה הארץ. עמי כל מצריםבזה מארץ הוצאתיך להזכירם"אשר תאמר ואם  ?

ידיעת המחייבם  מצרים, בארץ לעיניהם שעשה והמופתים והאותות  הגדולות המסות

וכמו  האדם דעת ׁשקּול כפי שהיא הידיעה על נוסף שזכרנו, האמתיות ושאר ִמציאותו

ולעיניהם(ב')שאמרנו האש , מתוך שומעים  ודבריו אליהן  מדבר ופיו יזכירנו. זה בעבור לא  ,

מכל  מאד יותר המפליאות הנוראות מן וכיוצא  וברקים  קולות  ההר, וחרדת  וערפל ענן

במצרים . הנעשה

Ï·‡:אמר וכה כולה. התורה לכל יסוד שהיא  הללו, בידיעות  לישראל מצוה לחדש  בא 

כל  ושופט  האמתי  המצוי לבדי שאני הארץ, עמי  כל אותי שיודעים  כדרך לבד תדעוני  לא 

שאני כדרך אותך ושופט נוהג  איני אלהיך, ה' אנכי כי  לדעת  עליכם אבל ומנהיגה. הארץ

אחד, דרך על אלהים שתקראוני עד העמים  שאר ושופט "841נוהג הנני כמו "אלהיך אלא  .

" נקרא הארץ שאני כל "842"אלהי נקרא אני ישראל כן ארחות843."אלהי  כפי  כולם  עם  מנהגי כי 

עם ּומנהגי לרעים . ורע  לטובים  טוב משלם  אני  ידיהן  ועל מאז, שחקקתי  בראשית ְִִֵָֻחקי 

אני לנביאים, מבניהם  מקים אני  בתוכם, שוכן  אני  התולדות . מדרך למעלה הוא ישראל

למענם עושה אני  נדיביהם . על וגבורה עצה ורוח יודעיהם , על ובינה חכמה רוח  שופך

כל  ולכן בזה. וכיוצא התולדות מדרך למעלה ידיהם  מעשה בכל ברכתי  מצוה אני  נפלאות,

ב  רק לעבדני חייבין  אינן האדם"העמים ואתם"תורת דעתו. לׁשקּול המושגים דברים  ,ִ

הנשגבות ומצוֹות  בתורות  לעבדֹו אתם  צריכין  התולדות , מדרך למעלה עמכם ְְִִֶָָׁשמנהגי

למעלה שפרטנו אותן  כמו הדעת , ראשון)מ ׁשקּול "(פרק וזהו שמים. מלכות עול "קבלת  ִ

רז  ""שאמרו הדבר [מפני ] ומצוה תורה עול קבלת שהיא  מצריםל, מארץ הוצאתיך אשר

עבדים לקבל מבית  לעבדים לי שתהיו זאת , עשיתי  זה תנאי  על ובמופתים . באותות "

" ומעתה רבות . במקומות בתורה וכמבואר ומצותי, על חקותי אחרים אלהים לך יהיה לא ֻ

עוד "פני ושאין האמתי, המצוי לבדי  ושאני באלהותי מודים  שאתם פני, על הם  אפילו ,

ותאמרו  בעצמי844מלבדי , הזה התחתון  העולם  להנהיג  כבודי אין  ורוממותי  שלקדושתי 

אתם כי ותאמינו ותעבדוהו, לו ותשתחוו השרים, אחד יד תחת ההנהגה] למסור [אלא 

אחר. דבר בשיתוף השם  את שעבדו הגוים  כדרך והוא כאלה. במעשים כבודי מגדלים 

אלא  מקום  להם  שאין  לכם, נותן  שאני  ומצוה תורה בטלו כן  שאם כן, מעשות  לכם חלילה

בארנוהו  כבר כי  פה זה בענין נאריך ולא  שאמרנו. וכמו הפלא  דרך על אתכם  הנהגתי ידי על

" בפירוש חןבהרחבה "רוח  לספר  שלמה " א)"חכמת מקרא טו  845.(פרשה

להם841. שוה

ה 842. נד, ישעיה

א 843. ה, שמות

זרה 844. עבודה הלכות של  ראשון  בפרק רמב"ם שביאר וכמו  בטעות,

.845252-253 עמ'
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ד' חלון

¯Â·Ú·Â" שהוא לדעת אלהינו שצונו כן, ישראל שהדבר עמי"אלהי  מכל שהבדילנו לפי ,

" לו להיות  קדושהארץ וגוי כהנים  ו)"ממלכת  יט, זה (שמות  על שתשוטט לנו ראוי 

ע אברהם עם השם  שכרת  הברית בדברי ולהבחין הסגולות"מחשבתנו, כל בו שכלולין  ה,

הימים . באחרית להתקיים  עתידין עוד שמרביתן ישראל, את בהן  שהכתיר העליונות 

כמו  השכליות, והדעות האמונות הגיוניים  במופתים לאמת במחשבתם לשוטט ְֵַואמנם 

אחדותו  השם  מציאות  שהוכיחו ועם, עם כל חכמי  ואחריהן יון , מפילוסופי  רבים שעשו

אחריהן ונמשכו שונים, דרכים על במופתים הקיימות האותיות מפרטי  וכיוצא  ויכולתו

באומתנו  הדורות מחכמי  "846רבים [לכך] אלהותשקראו דברנו חכמת כבר מטפיזיקה. או "

" במכתבנו  זה ישראל על לבית  טוב 847."רב

ÈÙÎÂ האלו והּפנ ֹות  העיקרים  לאמת  ודעתו שכלו דרכי  לו יספיקו שלא  מי עיני, ְְִֵַַַראות

לא  ה' ותורת אבותיו אמונת  וגם  השני, בחלק זה שבארנו דרך ועל דעתו, ׁשקּול ִכפי

אלה  גם  הגיוניים , למופתים שיצטרך עד ספקות בהן מהטיל ולא 848שמרוהו יעזרוהו, לא

לקוחות הקדמות על בנויות  ההגיון מופתי  שבהיות מספקותיו. להם להשקיט יכריחוהו

ספק  יטיל ממנו אחד בחלק רק אם המופת , מהן יצא יחד שבהתחברם  הדעת, מציורי 

" במכתב כשמניתי  ולכן  לאין. כולו המופת  והיה ואמתכדרכו, שלום  א')"דברי  מקצת(פרק ִִָ

" בכלל שהן  החכמות  האדםמן ""תורת זכרתי  לא וכ מטפיזיקה , זה. מטעם דעתנו " גלינו בר

השני במכתב חיוב 849בזה אין  שלדעתנו זה, במקום  לומר רק הדברים, לכפול באתי ולא 

ולא  מהן , רמז קדש במקראי  מצינו ולא  אמונתנו, על נוסף כאלה מופתים  לדעת  לאדם 

" עליהן ועבדהו נאמר אביך אלהי  את ט)"(דהי "דע  כח, "א על צוה אבל אלהים. ,"דעת

השלישי בחלק י שבארנוה ג ')"(פרק  סעיף זה א אין אבל כתובים . מכמה הדבר להכריע  ויש  ,

האחדות . במצות  ונתחיל הזאת, המצוה בענין שבארנו במה ודי  זה, בספר כונתנו

ג' פרק

א' חלון

˙Â„Á‡ ב ""השם  שנאמר בתורה, עליה ציונו אחד ה ה' אלהינו ה' ישראל (דברים"שמע 

ד) הוא ו, כבר אל, מלבדו עוד שאין  הכתוב, בא מציאותו אחדות להודיענו אם  ואמנם  .ֵ

ספרו846. של  ראשון  בשער  הלבבות" "חובת וכן ודעות", "אמונות בספר  גאון סעדיה ר'

ואמת"847. שלום  "דברי של השני המכתב הוא

מטפיזיקה 848. לימודי

ישראל"849. לבית טוב "רב
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" במקרא יותר עוד מפורש  אין  וגו' לבבך אל והשבות  היום  לט)"וידעת ד, שדברנו (דברים 

למעלה ב')עליו סעיף ב' "(פרק  וכן  מלבדו . עוד אין וגו' לדעת  הראת לה )"אתה עיקר (ד, אבל . ְֵָָ

" בו נאמר כן  שעל שמים , מלכות עול קבלת שהוא  הזה אלהינו הכתוב ""ה' כמו ה', אנכי 

שבארנואלהיך  ג ')" סמוכים(שם  שכולם  ובפעולתו, במעשיו אחדותו האמנת על גם  מצוה ,ְֶַ

בבריאת מעשיו הן  וישר. באמת שעשויים  בעבור זמן, בשום  משתנים ואינן לעולם  לעד

" עליהן  שנאמר וארץ, עשיתשמים  בחכמה כד)"כולם  קד, אחרי(תהלים פעולותיו הן ,

אמת , כולם אדם , לבני שצוה תורותיו והן מעלליו; ּוכפרי כדרכיו לאיש  לשלם  ְְִהבראם ,

אחד. אחדות כולם ולכן

¯·ÎÂהשלישי בחלק זה על ו')דברנו עד א' סעיפים ששי, ולכן(פרק  משם . ותבין ,

למיניהם , בברואים שעשה וצדקתו השם מחכמת  מעט ויבין  במחשבתו האדם  כשישוטט 

השיג  ואמתתן , יושרן  בראותו בלבו ישמח  עולמו, בהן שנוהג  פעולותיו מדרכי  מעט  ויבין

פעולותיו, באחדות או מעשיו, באחדות "850מעט כאמרו אחד, לאל ה'ויודה שמחתני כי ֵ

ידע לא בער איש  מחשבותיך. עמקו מאד יי', מעשיך גדלו מה ארנן. ידיך במעשה בפעלך,

וגו' עשב כמו רשעים  בפרוח  זאת , את יבין לא  ה -ח)וכסיל צב, על (תהלים מדבר הענין  וכל .

" אמר פעולותיו על כשדבר וכן העולם . בהנהגת  ית ' וכל פעולותיו וישמחו, ישרים יראו

יי' חסדי ויתבוננו אלה וישמר חכם  מי פיה. קפצה מב-מג )"עולה קז , פעם(תהלים  כל וכן . ְַָ

הדברים צדקת  וישיג  המעשיות, במצוות והן השכליות  במצוות  הן  ה', בתורת דבר שיבין 

" וכאמרֹו דבריו, באחדות  מעט השיג  יחדו ואמתתן, צדקו אמת ה' י)"משפטי  יט, .(תהלים 

" נאמר  זה כל שניתיועל  לא יי' אני  ו)"כי  ג, לך.(מלאכי אגיד זה עם  לח ּבר שראוי ומה ,ְֵַ
ג' פרק 

ב' חלון 

¯Â·Ú· האהבה יסוד הוסד לרצון , מרצון חלילה ישתנו ולא  בחכמה השם מנהגי  כל כי

על  העולה כפי ונוהגים  לחכמה לבבם הכינו שלא הכסילים שהמון ולפי  ברואיו. ובין  בינו

שתהיה  אפשר אי אז, בם המושל יצרם  כפי לשעה ומשעה ליום  מיום משתנים  רוחם ,

שיש ההדמ ּות  על נוסדת האהבה שהרי כסילים, שני בין  או לכסיל, חכם בין גמורה ִַָאהבה

השלישי בחלק שבארנו וכמו האוהבים  י בין ב')"(פרק א' סעיפים שאיןב לומר צריך אין  ,

זה  כסיל מנהגי בין תמידי הדמּות אין שגם  אלא  הכסיל, למנהגי  החכם  מנהגי  בין  ִִָָהדמ ּות 

ציור  בו מושל היום  ליום . מיום סבה בלי  משתנים שניהם  מנהגי  שהרי אחר, כסיל למנהגי 

ובכסיל  פניו. מעל יגרשנו בעני  פוגע אכזרי, ציור מושל מחר לו, נותן עני  בו פוגע  רחמים ,

זה  וכל דבר. בכל וכן רחמים , ציור והיום אכזרי ציור בו משל אמש להיפך, יקרה חברו

ובחסדו  בטובו לבטוח  אין רוחו, על העולה כפי שנוהג מי  שנית  וזאת  האהבה. מפסיד

וכדומה.850. עיכול  אכילה, ראיה, הולדה, מערכת בעלי  כולם  למיניהם , היצורים  כל  מערכת היא מעשיו  אחדות
ולהמטיר  עננים  להביא הרוחות נשיבת כמו  המינים , של הנמשך קיום על  ההשגחה ענינה פעולותיו ואחדות

וכיו "ב  הצמחים גידול  לצרכי  הגשמים 
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ימשו  ומחר עמו? וייטיב זולתו יעבדנו כי  יועיל ומה תחתובאמונתו. רעה ׁשילּום ציור בו ִל

בחכמה, הנוהגים הדומים בין  אלא גמורה אהבה ואין  רעה. תמורתן  והיתה טובה,

ח  ואילו ושוות . קבועות אוהב "שמדותיהם פעם הרצון , כפי בריותיו עם  נוהג  השם  היה ו

" הדור רשעי שאמרו כמו הפוכו, ופעם  או דבר חפץ הוא ובהם יי' בעיני טוב רע  עושה כל

המשפט  אלהי יז)"איה ב, נסתם(מלאכי היה ושוב במעשה. אליו להדמּות דרך לנו היה לא  ,ְִָ

אם מצותיו, לשומרי  שהבטיח  ובחסדיו בטובו בוטחים היינו לא  וכן  האהבה. אל המעגל

" הנביא עליהן השיב ולכן אחר. לרצון שישנה חלילה שניתיאפשר לא יי ' אני (מלאכי "כי 

ו) אמתיג, אחדות  הכל אחד, סדר על תמיד הולכין  תורותי וכל מפעלותי  וכל מעשי כל .

היחוד, פסוק אחר ולכן לעד. שישתנה אפשר "851אי  לו לבבך סמך בכל אלהיך יי' את  ואהבת

מאדך  ובכל נפשך ה )"ובכל ו , על (דברים נדבר ועתה נאריך. לא  אבל דברים עוד בזה ויש .

יתעלה. בו הדבקות ועל אליו, העבודה

ד' פרק

א' חלון

„Â·ÚÏ" כאמרו עשה מצות וזה ה', תעבוד את  יג )"ואותו ו, "(דברים  לבבכם. בכל ולעבדו

נפשכם יג )"ובכל יא, עבודות(דברים וכולן  מפורשים, והלאוין העשין  בתורה שבאו ולפי .

" כאמרו הזה הן  בחדש הזאת העבודה את ה )"ועבדת יג, שמצות(שמות נראה כולן ; וכן 

תעבוד " במחשבתואותו פנימית  עבודה על אם  כי ידבר, מעשה עבודת על לא  וכיוצא  "

" אליו שסמך וביותר נפשכםהלב, ובכל לבבכם  מעשינו "בכל שיהיו ציונו באמת, הוא  וכן .

ב  להשם  צורך מה האדם יחשוב ואל לאדוניו. העבד זולתו?"כמעשה שיעבדנו בעבודות ה

לו?" תתן מה צדקּת ואם  וכו' בו? תפעל מה חטאת  ו -ז)"אם לה, שציונו (איוב והמצוֹות ְַָָ

שיעבוד  כמו אלא כן , הדבר אין בהם . חפץ מה שנדע מבלי עלינו, שגזר גזרות  אלא אינן 

אם ית '. אליו עבודתנו היא כן  מאד, בעיניו ייקר חפצה בנפש  וכשיעבדהו לאדוניו, ִַהעבד

חן נמצא למען  חפצה ובנפש  שלם  בלב ונעשם  בהן, לעבדו בלבנו נכוין המצוֹות  בעשיית

אמתת להבין בדברי -קדשו כשנתבונן  התורה, בלימוד הן  מאד. בעיניו הדבר יישר בעיניו,

חקי בעשיית וכן ית '. אליו עבודתנו להיות נכוין הנפש, דרכי  בפעולות  והן  ֵֻהכוונות .

ואעפ  באלה, לעבדו נכוין  ותורותיו, אוהב "האלהים  שהוא  תראינה ועינינו לאהבו, שנזכה י 

של  היתרונות ושאר אלהים  ורוח  נבואה הוד עלינו להשפיע אותנו ומרומם מגדל אותנו,

עבדותנו. נשכח ולא אדוניהם , לפני  כעבדים לפניו בלבנו נכנעים תמיד נהיה והדר, כבוד

מחסורנו, וימלא שיחננ ּו אליו עין  ולשאת  להיכנע עלינו חובה לנו, שיחסר מה כל ְֵָוכן

אחד 851. ה' אלהינו  ה' ישראל שמע



המדות ספר 334

" יי'כאומרֹו אל עינינו כן גברתה, יד אל שפחה כעיני אדוניהם , יד אל עבדים כעיני הנה

שיחננו  עד ב)"אלהינו קכג, "(תהלים במצות  ולכן  נפשכם. ובכל לבבכם בכל כלולה ולעבדו "

התפילה עמצות ב "א)"(תענית  האדם יאמר ואל בצרותינו. אליו לדבר להתפלל צורך מה

להצילנו  בידו יש בנו חפץ ואם לבבנו, נגעי יודע והשם  ותפילה? שיחה השם"לפניו כי  .

גם נעשה כן  צרכיו, ממנו לבקש אדונו לפני  שיחה שופך שהעבד וכמו שנעבדהו, רוצה

תהיה  ואז בקרבה נכנעת ונפשנו עבדותנו, זוכרים  אנו הזאת  המחשבה ידי  שעל אנו.

ותשוב  מעשיה; על ותבוש  לאדוניה, שחטאה מה ותזכור ותחנונים , רחמים תפילתה

אמרו  ולכן ובנפש , בלב שלמה עבודה זה וכל חסדיו. ותזכיר וגבורותיו האל גדּולֹות  ְֵותמלל

עבגמרא ב תפילה "א)"(תענית זו אמר הוי  בלב? שהיא  עבודה היא  שנו"איזו ובספרי  (ראה ,.

לג ) במקדשו "פסקא עבדוהו בתורתו, עבדוהו תעבודו, שאנו "ואותו המצוות  כל כלומר .

וישרתו  הכהנים בו שעובדים  המקדש עבודת וכן  לאדונו, כעבד עבודה בתורת  יהיו עושין ,

לאדוניהם . כעבדים בו

¯˙ÂÈ וכל אותם, לשרת  תמיד יעמדו אדוניהם  לפני  כעבדים  שבהיותנו יצונו מזה

לשמש משמרתו על רגע  כל לעמוד העבד ענין  זה כי עצמם . לצורך ולא למענם  עסקיהם 

" תאמר ואל תמיד. שיעבדהו אלהיו עם  האדם  ינהג וככה אדוניו, נעבדהו?את לא במה כי

נעשה  ומה נעשה. מועטת  ובשעה מזומנים, לעתים  או יום , יום  ידועות  עבודות רק צונו

""עוד? שלמה שפירש ענין זהו אבל דעהו . דרכיך ו)"בכל ג, רבותינו(משלי ושנו ב). (אבות,

שמים" לשם  יהיו מעשיך הקנינים ,"וכל ובאסיפת האדמה בעבודת  הן  עסקינו, שכל והכונה .

תכלית יהיה בזה, וכיוצא  ביתו אנשי  ועם  אדם  בני  עם חול ובדיבורי  ובמשתה, במאכל והן

גופו  את  להביא  השכל, כפי  וישתה שיאכל תאמר כאילו ה'. האדון לכבוד בהן מחשבתנו

לבו  להיות  דאגה, מעליו להקל הראוי כפי הקנינים באסיפת  וכן  ה'. לעבודת מוכן  להיות 

מפיהם לשמוע או חכמה עניני  להשמיעם יכוין רעיו, עם  ּבדּברֹו וכן לחכמה. לתורה ְֵַמוכן 

לשמים . עבודות יהיו אחריתה ועד שנה מראשית  מעשיו כל זה דרך ועל וחכמה. יראה דברי

" מליצת  העבודה אל סמך נפשכםויפה ובכל לבבכם  מחשבה "בכל או בנפש מפעל אין  כי ,

נאמרה  ולכן בו, לעבדו יוכל אפשר 852שלא  שאי  לפי  המצוות, ושמירת היראה אחר תמיד

המצוֹות . ושמירת היראה בהקדים זולתי  הזאת, העבודה למעלת להגיע

ב' חלון 

˙Â˜·„‰" באמרו בתורתו השם ציונו עליה גם  תדבק האלהי , כ)"ובו י, ועוד (דברים

" כמו גופני, דבר על הרבה, מינים על יאמר והדבקות  מקומות. החרב בכמה אל ידו "ותדבק

י)"(שמו כג , "ב איש, מתני  אל האזור ידבק יא)"כאשר יג , ברע(ירמיה לדבק הושאל ומזה .ְֵֵַָ

עם זה דבקים  להיות שבטבעם  האחים כמו בחברתו, ורוצה תמיד עמו שהולך וענינו ושכן ,

עבודה 852. ענין
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" אמר זה על בזה, זה יותר דבקים רעים  שני  ולפעמים  מאח זה. דבק אוהב יח,"ויש (משלי ִֵ

"כד) המין  ומזה בה . דבקה יד)"ורות א, "(רות  נעמי. עם ללכת  ומולדתה ארצה ותדבק שעזבה

בועז  כג )"בנערות  ב, "(רות  המין  ומזה הקציר. ימי כל בחברתן אתשהיתה איש יעזוב כן על

באשתו  ודבק ואמו כד)"אביו ב, השם(בראשית אצל יתכן  לא  זה וכל ובחברתה. עמה שיהיה

וחכמה,"ב  תורה במקום  לשבת  תמיד שיבחר ענינו אבל וקדוש . מרום שוכן  הוא כי  ה,

" לחכמים , ועד בית  ביתו אל שיהיה בעדת  נצב א)"ואלהים פב, ז (תהלים כאמרם ,"" שכינה ל ֵַַ

ביניהם ע"שרויה נז שאמרו א)"(יומא וזהו עמו, ורע  כׁשכן  כביכול הוא הרי  שמה ובהיותו ,ֵֵַָ

יג )בספרי  פסקא והלא "(עקב, בו? ולהדבק למרום  לעלות לאדם  לו אפשר וכי  תדבק, ובו

הוא ' אוכלה אש אלהיך יי ' 'כי נאמר כד)כבר ד, ובתלמידים(דברים  בחכמים הדבק אלא  ,ִֵָ

בי נדבקת  כאילו עליך אני  [עומעלה האדם"" שידבק אפשר ואי מדברינו, מובן ופירושו כ].

בחלק  שזכרנו הראשון ממין והאהבה היראה, קדמו לא  אם האלהיים , בענינים  תמיד

י השלישי  א')"(פרק  סעיף ול ב ליראה אחות אלהים"שהיא  נאמר דעת ולכן שם. שבארנו כמו "

תדבק " ובו תעבוד אותו תירא , אלהיך יי' כ)"את י, "(דברים  וכן אלהיכם. יי ' את  לאהבה

בו  ולדבקה דרכיו בכל כב)"ללכת יא, "(שם  ואתוכן  תיראו ואותו תלכו אלהיכם  יי' אחרי

תדבקון ובו תעבודו ואותו תשמעו ובקולו תשמורו ה )"מצוֹותיו יג , על (דברים  נוספת והיא 

ביתו  בצרכי  חול, בעניני עתותיו רוב עוסק מקום שמכל נפש . ובכל לב בכל העבודה

ו  השם. לעבודת במעשיו שמכוין רק וכיוצא, ומתנו להיותהדבק "ובמשאו חפצו שכל הוא " ֵַָ

מאד. נפלאה מעלה וזוהי האלהיים, בענינים  ולדבר תורה, ויודעי  חכמים  בחברת

¯·ÎÂהשלישי בחלק ב')בארנו סעיף א' פרק  קרובה (שם שהראשונה האהבה, מיני  שני 

אלהים"ל  שנאמר "דעת השניה האהבה אבל הזה. הדבקות למעלת בהכרח תקדם  והיא ,

" נפשך עליה ובכל לבבך ולכןבכל הדבקות. גם לה תקדם כולם , המעלות תכלית שהיא  "

" בו נאמר ולדבקה בדרכיו ללכת  אלהיכם  יי ' את  האהב "לאהבה אחרי  הדבקות הזכיר ה,,

אחרי כתובה  תמצאנה  "853ולא  בה שנאמר נפשך אהבה ובכל לבבך  שאמרנו "בכל וכמו ,

השלישי  ג ')בחלק .(שם

ג' חלון

˘ÈÂ" כמו נפש, דבקות  שהוא דבקות, יעקב מין בת  בדינה נפשו לד,"ותדבק (בראשית 

בתג ) בדינה אם  כי דבר בשום משוטטות  מחשבותיו היו שלא  אותה אהב כך שכל וענינו .

טעמה, וטוב חכמתה ועל יפיה על עליה מחשבותיו וכל לבו, עיני  נגד היתה תמיד יעקב;

דבקות מין שעל ולפי  כאלה. במעלות וכיוצא משפחתה ומעלת  יחס  ועל דבוריה חן על

" מלת הוסיף ידבר ב "נפשו כזה השם  באהבת זו למעלה להגיע אדם  יזכה ובמה שיהיו ". ה?

ב  השם  גדולות דבר "תמיד בשום  במחשבותיו ישוטט  ולא לבו, לנגד וחסדיו ונוראותיו ה

"אהבה"853. אותה אחרי
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אדם . בני נפשות משאר והנפלאה הנׂשאה נפשו מעלת  על אות  יהיה [ובזה] באלה, אם ִָָכי

ליראת ודומה היא, אלהים  מּתת  כזו דבקות  אלהים. ברוח  מלובש  כשיהיה זולתי  כן יהי  ַַולא 

השלישי  בחלק עליה שאמרנו העליונה במעלה וגדלותו א')כבודו סעיף שני מּתת(פרק ַַשהיא 

" מליצת מצאנו לא  ולכן נפשאלהים . "דבקות  מקרא  זולתי השם, אצל אחריך " נפשי דבקה

ימינך  תמכה ט)"בי סג , הקדש(תהלים  ברוח מלובש שהיה ישראל מלך דוד אמרֹו? ומי .ֲָ

" לפניו אמר ולכן  גדולה, בך במעלה אהגה באשמורות יצועי, על זכרתיך ז)"אם  שזהו (סג, , ָ

כולו, הקהל לכל בתורה כזה דבקות  מין על לצוֹות  יתכן שלא ולפי הזה. הדבקות ענין  עצמו

" מליצת  אליהן  נסמך המצוות"נפשלא  הם  שגם והאהבה היראה על לדבר נשוב ועתה .

הלב. במחשבת ותלויין  השכליות

ה' פרק

א' חלון

‰‡¯È‰? דברים העתרתי יאמר מי  אך זה, בספר ושלש  פעמיים  עליה וכל 854דברנו

הן וגדלו, ה' כבוד כוללת  שבהיותה הזאת המדה פרטי  עליהן לכתוב יספיקו לא ְִִהגוילים 

הראשון בחלק זה על שרשמנו וכמו קץ, להן  שאין  דברים ג -ד)הן  סעיפים  שני פה (פרק  וגם ,

השמים , וברקיע  בשמים  הנראים חכמתו ואותות  אל נפלאות על לדבר עצמי  אכניס  ֵלא 

" עליהן הרקיעשאמר מגיד ידיו ומעשה אל כבוד מספרים  ב)"השמים  יט, על (תהלים ולא 

למיניהם , הצמחים ובמיני והדוממים, המחצבים  במיני  שנראה מה וצאצאיה, הארץ

הנשמה  ובהוד גופו, חלקי והרכבת האדם  בבנין מכל, ויותר למיניהם . ובבעלי -החיים

רבות כי  לב. חכמי כל לבב גם  המפליא  נפלא , בקשר יחד כולם  קשורים  ואיך בו, השוכנת

ז  הדורות חכמי  שחברו בספרים באו מׁשינתו,855ל,"מאלה אותו ולהעיר הלב ליישר ְִֵשכיונ ּו

כאלה  רבות זכרו העמים  חכמי גם  ויעבדנו. ייראנו למען  השם , במעשה ולחזות  לבוא 

החכמות מן  באחת  מופלא  א ּמן כל [מלאכת ] הטבעיות  על כשדברו וביותר ָָבספריהם,

היוצר  [גדולת ] על השתומם  [הבריאה] מתועליות מקצת על בחקירותיו כשעמד האלה,

כמה "ב  ועוד האלה הרבים הפרטים  לכלול הוא  דעתנו ואמנם ית'. לשמו תהלה ונתן ה,

ולמדתים מהם . לגרוע  ואין  עליהן להוסיף אין כללים , שלשה תחת  כאלה ונוראות תהלות 

שאמרנו וכמו ה'. ב')מתורת סעיף ראשון "(פרק  האדםכי  האלהית ,תורת התורה שלמדתנו "

מ  האדם"נשגבת  [נפלא ]תורת וטוב נעימות ותודיענו האנושי, השכל ממחקר היוצאת "

וענין . ענין מכל

רבוי854. "עתרת", לשון  מדאי? יותר  מלים  שהוסיף יאמר  מי  כלומר 

ב'855. עשה עשה, מצוות ספר הסמ"ג , וכן  הבחינה); שער (תחילת הלבבות חובות
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ב' חלון 

ÔÈÁ·�˘Î על נמצאם כל, ליוצר בהן ולשבח  להלל שאפשר והתושבחות התהלות  בכל

וצבאות מלאכים  במרומים , שהוא מה הן  שעשה, מעשיו בכל להללו האחד, דרכים . שלשה

והצמחים והדוממים היסודות בארץ שברא מה על והן השמים ; ושמי  והשמים  והכוכבים 

מקום של גדולותיו הן וכולם  מספר אין ופרטיהן  ידיו, מעשה כולם כי  והאדם. ובעלי -החיים

ליצוריו "ב  להטיב עליון  בחסד נעשו באלה ונכללים לנו הנודעים  כולם  הגדולות  שהרי ה.

ובמשפט, בצדק הכל שעשה ובמשפטיו בצדקתו להללו השני, וטובה. ברכה דבר לכל ולתת 

בצ ותורות  חקים  בחלק ונתן שאמרנו וכמו ובמשפט , בצדק בריותיו ונוהג ובמשפט, דק ִֻ

ששי)השלישי  אבל (פרק כולם, ויודוהו שיגדלוהו ולרע , לטוב לכל הללו גדולות  מפזר ואינו .

אורם ימנע  עקלקלות ובלכתם  ובמשפט ; בצדק בדרכיו יצוריו שינהגו וחפץ ה', משפט אלהי 

ואם כקטן856וטובם. יחד, כולם  על משגיח  אבל לקטנותו, דבר יעזוב לא חקר, אין לגדולתו

כיוצא  כל וכן  זרוע , אנשי  מיד הנחשלים  ולהושיע  עושקו, מיד עשוק להציל ישמע , כגדול

ב  מקום  של גבורותיו הם אלו וכל השלישי ,"בזה. הטוב. את ומעמידים  הרע  את  הדוחים  ה,

כי שאמרנו, והגבורות הגדולות  על שמו נשגב וכי לנו, נודעים לא אשר ובכח בעוז להללו

מעשה  זה ובכלל שמעתן . לא  ואזן  אותן , ראתה לא  עין  אשר דברים  לעשות  להפליא  בידו

הם יבראון וטרם  לעשותם. כשיחפוץ עת כל לעשות ושיוכל לעתים, שעשה הנפלאות

של  נוראותיו הן והן אדם . מבני כי  אף ומצבאותיו, ממלאכיו מרומים משוכני גם  תעלומות 

ב  ""מקום סוף ים קריעת בפלא ששרו וכמו קדשו, ודרכי עושה ה תהלות נורא  בקדש נאדר

יא)"פלא  טו , ב (שמות השם  ולכן שעל ". אדם , בני על נורא שהוא כמו המלאכים על נורא ה

" המשורר אמר אליםזה בבני ליי' ידמה ליי', יערוך בשחק מי  ז)"כי  פט, כלומר (תהלים  ,

" הטעם  ואמר למלאכים. השם בין אין דמיון -מה ונורא אפילו רבה, קדושים בסוד נערץ ֵאל

סביביו  כל ח)"על "(פט, שהן  העליונים על גם כלומר וכמו "סביביו . עליהן  הוא נורא ,

" לאמרֹו דומה בקדששאמרנו. נאדר כמוכה מי  יי', באלים  כמוכה ""כי  ואחריו תהלות, נורא ְָ

פלא  יא)"עושה טו , על (שמות ושבח  תהלה להוסיף אין כי ותמצא  זה, בדבר והתבונן עמוד .

עליון לאל תהלתנו תהיה יחד שלשתן  בהקבץ כי  מהן . לגרוע אין  וכן  הללו, כללים ֵשלשה

כבודו. לפי ויאה נאה

ÌÈ˘È˘ÎÂ וכשיוסיף נכון . דרך על לבו אל השם  מורא יבוא לבו, אל אלו דברים  אדם

דבר  דבר בפרטי הוראה 857להתבונן על כי ראה ועתה בקרבו. ותתגבר יראתו תתחזק ְֵמהן 

" באמרֹו בתורה נצטוינו האל הזאת האדונים. ואדוני האלהים  אלהי הוא  אלהיכם  יי ' כי 

ואוהב  ואלמנה יתום  משפט עושה שוחד. יקח  ולא פנים  ישא לא אשר והנורא הגבור הגדול

ושמלה  לחם לו לתת  יז-יח)"גר י, "(דברים  אמר תירא ואחריו אלהיך יי ' כ)"את  ושלשה (י, .

וגם856. צ "ל

ודבר 857. דבר  בכל  כלומר
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" ונורא התוארים  גיבור שניםגדול כשיזכירו הכתובים וממנהג  מדברינו. התבארו שזכר "

" כמו בראשון, ויסיימו האחרון מן  יתחילו ויפרשום , ענינים שלשה תהו או היתה והארץ

וחשך  ב)"ובהו א, "(בראשית  וגו'אמר רקיע  יהי אלהים ויאמר וגו' אור יהי  אלהים ויאמר

המים יקוו אלהים "ויאמר נגד וגו'. ""בהו " הארץ . תדשא אלהים "ויאמר נגד וגו' ."תהו "

מצרים" ירדו ובניו ויעקב שעיר הר את  לעשו ואתן  עשו, ואת  יעקב את  ליצחק "ואתן

ד) כד, "(יהושע נגד כאן. "והנורא וכן  אמר שחד " יקח  ולא פנים  ישא לא יז)"אשר י , ,(דברים 

" כמו גדולים , פנים  לשאת  הגדולים מדרך פניםכי ג )"ונשוא ג, על (ישעיה נורא השם אבל .

" ונגד שוה. וגדול קטן ובערכו, "הגיבור הכל, אמר ואלמנה " יתום  משפט  שהן"עושה ,

" ונגד משפטם. ועושה עליהן  ומשגיח  האדם , שבבני "הגדול הנחשלים  אמר גר " ,"ואוהב

מארץ  שבא נחשוב ולבל נכריה. מארץ גר אפילו שאוהב וטובותיו ה ' חסדי  גדולים כך שכל

ארצו, מגדולי הוא  אבל "858אחרת הוסיף כן  ושמלה על לחם  לו לחם"לתת  וחסר עני שהוא  ,

התורה  מליצת  עומק ּוראה זה דבר על עמוד ושמלה. לחם  לו יתן אותו ומאהבתו ְֵושמלה,

ב  גדולות  שתלמדנו האדם"ואיך ."תורת

ÔÎÏÂ" ואמר מהלליו ישראל זמירות נעים חתם הכל, הכוללים אלה הללוהו,בשלשה

עוזו  ברקיע הללוהו בקדשו, אל ""הללו כנגד ""והנורא , בגבורותיו . ""הללוהו כנגד ."הגיבור , ֵ

גדלו " כרוב "הללוהו כנגד ""הגדול " להן וסמך הללויה . יה תהלל הנשמה איןכל כי " ֻ

מן המהלל יצא אלה, בשלשה וכשנהללהו אלה, מלבד שבח או מהלל שום  ֲַָָבנשמתנו

לל  שאפשר מה כל כולה, לדבר.הנשמה ולפה לחשוב, ב

ג' חלון

Ì‡Âמעולפים הם וכבודו, השם  רוממות  כוללים כולם שאמרנו הדרכים עם859שלשה

רשע , ולהרשיע  צדיק להצדיק ודיניו, משפטיו הן  הן גבורותיו כי  גאונו, והדר השם  פחד

ּולהּתם האמת, אל להשיבם הצדק, מדרך הנלוזים  המפירים860ליסר הארץ, מן  רשעים  ְֵֵַָ

מ ּונד  כקוץ הם  ורק מעשיהם, שייטיבו תקוה ואין  עליהם861ברית שאמר ארץ, לענוי ָ

ארץ " רשעי  כל הׁשּבּת קיט)"סיגים קיט, השלישי(תהלים בחלק עליו ורמזנו חמישי , (פרק  ְִַָ

א) בארח סעיף והכל היראה, במצות כלולות  ואפו פחדו ויראת השם  רוממות  יראת כן  ואם .

טוב  החכמה, כפי  צדק משפט יצא  ומשניהן  והחסדים, הגדולות לישר הם הגבורות  כי  שכל.

ואין חסד, ורב הוא וחנון רחום אל כי  מאד, מרובה טובה ומדה לרעים . ורע  ֵלטובים

" במאמר גבורותיו על משל עשה כן על חלילה. אכזרי  ודרך נקמה מדרך עושה משפטיו

ואלמנה  יתום  הצילם ,"משפט למען  אדוניהם  יכניע אבירים  יד תחת  מעּונים  כשהם  ,ְִ

בצרכיו858. לטפל צורך  לנו אין כן שמפני  לחשוב ונטעה

יד)859. לח, בראשית – "ותתעלף " (כמו כן גם  בהם מעוטף כלומר 

כד 860. ט, דניאל  ע "פ

ו861. כג, שמואל-ב ע"פ
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חסדיו  כרוב ואם  ולמשפט. לגבורה סבה הגדולה וזאת  והחסד. הגדולה והצלתם מצד היא

כל  [וחמס]. עושק אנשי מיד למלטם  שבממון  בדברים  ויתום אלמנה על גם  לראות  ישפיל

עושקיהם ביד שהן  כשיראה אדם , שבבני  היקרות הנפשות  על פקוחות  שעיניו שכן 

נפש , לחמוס  יוכל מי אבל ומשחת . משאול אותם להציל היום , כל חמס להן והעושים 

בעליה? בעל-הנפש862זולתי ביד יבחר,863רק לא  ה' ביראת אם  וחמס. עושק לה לסבב

ושופטיה, נפשו מנהיגי ויעביד ומוסר, חכמה בוזי  מ ּכת  יהיה אז כי לבו, שרירות כפי ִַוילך

עבדים חפץ למלאות כעבדים הולכים ׂשרים  ויהיו לבו. יצר יד תחת והבינה, השכל ִָשהן 

השני בחלק שבארנו וכמו והרשעיות, התאות  כלל שהן ימלוכו, כי י נבזים סעיפים"(פרק  ב

העל א-ה ) ממנו. קשה חמס  ואין מזה, גדול עושק ואין  האלהים . לפני  כולה הנפש ותשחת

החמס, בבעל חציו ישלח  ולא אהב, אשר הנפש על יחמול ולא  ויתאפק? השם  יח ׁשה ִֶֶֶָאלה

הדעת מצד והגון ראוי  זה כל שחת . מני  נפשו להשיב מוסר-הׂשּכל לקחת  יכניעהו ְֵַעד

מדעתנו, ונשגב הדבר טעם ית' לפניו גלוי  ברשעתם, יאריכו רשעים לפעמים ואם והתבונה.

שם  זה על שדברנו ד)וכמו סעיף עשירי לנפשו,(פרק  חמס עושה בזדון עושה כל סוף וסוף .

כן על למשפט . אלהים  יביאנו רבים ימים לאחר או מיד אם  ינקה, לא חמס  עושה וכל

" החכמה מותאמרה אהבו מ ׂשנאי כל נפשו, חומס לו)"וחֹוטאי ח, איש(משלי שכל מפורש  , ְְְְִַַ

והחמס  מחיים. מות  בוחרים  חכמה מ ׂשנאי וכל לנפשו; חמס  עושה החכמה מדרך ְְֵַהחוטא 

פועל  ויהיה מעשה, לידי שיצאו עד בקרבו הרעים ציוריו כשימשיל בפעולות, הן עושה הזה

החושבים אלו כמו מעשה, בהם  שאין הרעות  הלב במחשבות והן לבריות; הן  לשמים הן  רע

שחושב  כמו ית', בחקו בזּוים  שהן  ענינים  לו ומייחסים  ה' על הדמה 864רע הבריות. על רע  ְֵַֻ

כתמי הם  בזה וכיוצא  זה לזולתו. שיקרה רעה ביום תגיל ונפשו לאיד, שמח  שהוא  בדעתך

בסוף  שאמר וכמו למשפט , אל יביאהו אלו כל ועל בם. יחזיק נפשו ומשחית  בנפש, ֵעון 

יד)קהלת  מעט (יב, הענין בארנו כאן אבל השלישי, בחלק אלהים  פחד על דברנו וכבר .

האהבה. על גם  נדבר ועתה יותר,

ו' פרק

א' חלון

השלישי ‰‡‰·‰ בחלק עליה עשרה )דברנו שנים  השכליות(פרק המצוֹות מן  והיא ,

" אליה סמך ופעמים סתם, נזכרה פעמים  רבים , במקומות  בתורה השם עליה בכל שציונו

סיבות 862. המסבב שהוא הקב"ה כלומר 

אדם863. בני 

הבריות 864. על רע  הקב"ה חושב כאילו 
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נפשך  ובכל השם"לבבך אל האדם  מן  אהבה מיני שני שיש והוכחנו דעתנו, בארנו ושם .

ב "ב  השם שבין  משל בדרך ההדמ ּות  על בנויות ושתיהן אלא "ה, האדם, נשמת  ובין ה ִַַ

ל  קרובה אלהים"שהאחת שבארנוהדעת  ליראה אחות שהיא ה ')" היא (פרק  והשניה ,

מעלת מעלתו בשלמותה אליה והזוכה הימנה, למעלה טובה מדה שאין  הגמורה, האהבה

ויבדלו  ממנה, רב לחלק זוכים בארץ אשר הקדושים  ושאר הקדש. רוח  ואנשי  הנביאים

גם מחשבותיה שנשגבו התורה מליצות על ונשענים עתיקים , והדברים מזה. זה במדרגתן 

ל  זכה שלא האנושי השכל בהן  שיחקור ממה האדם, תחומי  אלהים"בדרכי בשיעור דעת  "

מבוארים , הזאת  האהבה מיני תמצא לא החוקרים שבמשפטי מוסר בדברי  כן  ועל זה,

זה. בספרנו בארנוה וכאשר

ב' חלון 

ÌÏÂ‡Â שהטיב טובותיו בעבור אותו אוהב אבל ההדמ ּות , על בנויה האהבה אין  ִַַאם 

נתן לנגדו, שהן דברים מכמה רגע  בכל הרגשות  לו נתן  החיים, בין והעמידו ּברא ֹו ְָעמו,

אוהב  אינו הבנים , ובנחלת חן באשת ּברכֹו וכבוד, עושר לאוהב 865לו ודומה השם . את  ְֵ

" ממנו, שמקבל טובות בעבור אהבה אדם  בטלה דבר ה )"בטל את(אבות , האוהב זה וכן  .

ימותו  לבריות, ויצטרך יעני  ויכאב, יחלה טובותיו, שתאבדנה אפשר אלה, בעבור ִֵָהשם 

על  השם  כשצוה  לדעתי עצמו זה שמטעם  עליה? תהא מה אהבתו וכיוצא , ובניו אשתו

מהם , שקבל הטובות  על שתסמוך אבות, אהבת  על צוה לא אבות, וכבוד אבות  מורא

רבות צרות  אותו שתקראנה שאפשר לפי בזה. וכיוצא עליו ושישגיחו וגדלוהו הולידוהו

" ויאמר בו ורעות , אולד יום ג )"יאבד ג, "(איוב עליה? תהא  מה ואהבה בטלה , דבר בטל

שחייב "אהבה  האהבה בעבור ואם  בעז 866. עליה שנדבר אדם, האבות"לכל נכללו כבר ה,

" כמוך בכלל לרעך יח)"ואהבת  יט, השם(ויקרא לאהבת  יסוד כאלו דברים  אין  כן  וכמו .

על "ב  שנדבר וכמו עמו, שהטיב טובתו ויכיר חסדו, לה' יודה כאלה הטובות  בעל אבל ה.

בעז  יכולות"זה שאינן  קיימות בטובות נתלית אם כזאת, לאהבה יסוד יש  ואולם  ה.

ומשיג  ומבין משכיל ובדמותו, אלהים בצלם  שעשהו בעבור השם  את שכשאוהב להבטל.

האהבה. ּתּבטל לא  השמש , תחת לו יצר אם  גם  כזה ואוהב לעד, העומדים  ובמוסר ִֵֵֶָבחכמה

בפעולות ראה זאת  יבין  ואשר והודה, נשמתו מעלת יבין  טרם זו לאהבה יגיעו שלא ָָאלא

את אוהב זה והרי התחתון . העולם מדרכי  להיפך פועלת  שהיא  לנשמתו, טבעיות שהן 

" מצד אלהיםהשם  השלישידעת  בחלק שבארנו כמו שבו, י " ג )"(פרק סעיף אהבה א שהיא ,

שאגיד  וכמו הלב, אמונת על נשענת  והיא  בדבר, התלויה אהבה עוד ויש ההדמּות. ִַַמצד

בעז  ה."לפנינו

השם "865. את "אוהב נקרא אינו  כזה אדם

לאהוב 866. שחייב
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ג' חלון

Ô�Â·˙È˘Î אוהב כי  בעבור העמים  מכל ישראל את ה' הבדיל כי ויראה בתורה, האדם 

ושיהיה 867אותם , לאחוזה, בה בחר אשר הארץ לנו לתת והגדולה, החסד ברית עמהם  וכרת

וׂשרי קדש  לׂשרי  לנביאים אבותינו להקים רוחו, עלינו ושישפוך בקרבנו, ושכינתו ְֵֵָָמקדשו

בטן בפרי  לברכנו ולצוֹות  ונפלאות , נוראות ומופתים  אותות למעננו ולעשות  אלהים,

זרע ונחלת  ה' עם חלק שהן כאלה, עליונות בסגולות וכיוצא  וירּבנּו, ויפרנּו ְְְְֵֵַַובתבואות

מחרן אביו מבית  הוציא ֹו מיום וזרעו, אברהם  עם  השם שעשה הגדולות לכל לב ויתן יעקב.

שכינה  זזה לא בגלותינו שגם וישכיל אבותינו. ובעון בעונותינו הארץ גלות  יום  עד

לנו  יוכלו בל עמים אבירי נגד להעמידנו בתעלומה, ומציץ בסתר, עלינו משגיח  מישראל,

ויתחזק  הארץ. מן יאבידונו כי868ובל אחד, פה והנביאים  התורה שהבטיחה בהבטחות 

בחטאותינו, שנאבדו הסגולות כל לנו ויחזיר לטובה, עלינו לשוש  ה' ישוב הימים באחרית 

" בתורה כמפורש  אותנו ה' מאהבת זה שכל וכהנה. כהנה ברכה עליהם מרובכםויוסיף לא 

יי' מאהבת אם  כי  העמים, מכל המעט  אתם  כי בכם, ויבחר בכם  יי ' חשק העמים מכל

ז-ח)"אתכם ז , "(דברים נאמר ובנבואה יי'. אמר אתכם , ב)"אהבתי א, שלבו (מלאכי מי  הנה .

טענות בעבור יחליפנה ולא עליו, המשיב ידחנה שלא חזקה בהן ואמונתו מאלה, מלא

השני בחלק שבארנו וכמו עליו, ב)החולקים  סעיף חמישי ילהב (פרק ספק באהבת869בלי לבו

ב  לאדם ,"השם האדם שלב וכמו אוהבו. את  לאהוב אדם  נפש  טבע כן כי כביכול 870ה, כן  ֵ

ב  יוצרו את אוהב האדם  האמונה "לב על הבנויה זו אהבה שגם  אלא אותו. באהבתו ה

מישור, בארח  רבות אמתיות ׂשכלֹו יצייר טרם  כזו לאמונה לזכות  לאדם אפשר ואי  ְִהגמורה,

שם שבארנו ג )וכמו בדברי(סעיף ומתבונן  חזקים, וציוריו כאלה אמתיות  שמצייר ומי .

התחתונים , הדברים  מן  מתעלה ענין מציץ הוא גם כאלה, למודים  ממנה להפיק התורה

ל  קרוב אלהים"והוא  וכמו "דעת  ההדמ ּות , מצד אותו לאהבה בטבעה נפשו שתכלה ,ִַַ

ב)שאמרנו והיא (סעיף בה, לאחוז ישראל איש לכל ראויה פה עליה שזכרנו זו אהבה ודרך .

בעז  עליה שנדבר התורה מלימוד נדבר "נמשכת  אלהים , אהבת על מעט שדברנו ואחר ה.

בעז  בדרכיו ההליכה על ה."גם 

ב 867. א, מלאכי

האדם868. ויתחזק

יתלהב 869.

יט)870. כז, (משלי לאדם " האדם לב כן  לפנים , הפנים "כמים 
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ז ' פרק

א' חלון

˙ÎÏÏ" כאמרו התורה, ממצות היא  ית' בדרכיו בדרכיו ט)"והלכת כח, ונכפלה (דברים 

ב  השם  בהן  שנוהג וארחותיהן הדרכים כי  ים, מני  רחבה הזאת והמצוה רבות . ה "פעמים

ע רבינו משה מס ּפר. ""עצמּו אמר דרכיך ה את נא  הודיעני בעיניך חן  מצאתי  נא אם  ועתה ְִֵַָ

וגו'ואדעך  יג )" לג, האלוהי(שמות  והמשורר .871" אמר מקומות, בכמה זה על יי'בקש  דרכיך

למדני ארחותיך ד)"הודיעני , כה , "(תהלים באמתך , אהלך דרכך, יי' יא)"הודיעני  פו, .(תהלים

ב  השם  מאת  שאלו עולם גדולי  אם  תשאל הקהל "והנה לכל צוה איך דרכיו, שיודיעם ה

בדרכיו " דרכיו "והלכת  שבכל וענינה המליצה, סתם הכתוב אך מהם ? תעלומה והם  ,ַָ

לך  "872הנודעים כמו בתורה, מדרכיו רבות הודיע והשם אתה, גם  בהם רחוםתלך אל יי' יי'

ואמת חסד ורב אפים ארך וגו'וחנון  ו)" לד, וחונן(שמות מרחם  איש  תהיה בערכך אתה וגם 

" וכן  ואמת. חסד ועושה אפים אלהיכםומאריך יי' אני קדוש  כי תהיו, יט,"קדושים (ויקרא

קדמונינו ב) אמרו וכן האדם . מנהג כפי בו תלך עליו, שתעמוד השם מדרכי ודרך דרך כל וכן  .

רחום" חנון היה אתה אף ורחום  חנון הוא  ע"מה קלג  "ב)"(שבת אתה . אף קדוש הוא מה ֵֶ

קדוש מט)"היה עקב, ע(ספרי, רבינו משה קבל ית ' מדרכיו ורבות  לחכמי". ולימדם בנבואה ה

הראשון בחלק שבארנו וכמו וגדוליהן , התעודה לאבות לדור מדור מסרּום  וכן  (פרק דורו. ְָ

ד) סעיף האבותשלישי עם  השם נהג  איך נתבונן שמהן התורה, מסיפורי  למדין אנו ורבות .

השכל  לבעל ומתגלים  השם  דרכי כולם שהן באלה, וכיוצא עמלק ועם המצריים  עם  ובניהן,

ציור  ממנו לו ואין העליון , הדרך משיג האדם  שאין עוד וכל במישרים. בעיוניו ההולך הטוב

בו  ואין  מה-הוא  שמשיגו או נסתמה 873בנפש  כן  על עליו, לצוֹותו ראוי  אין  בו, ללכת כח

השגת כפי ממנה לקיים אדם כל ביד ומעתה הדרכים . מן  רבות  ּפרׁשה ולא  הזאת , ְֵָהמצוה

ובהשגה  הנפש  במעלת  ממנו והגדול נפשו. כח  וכפי  בתורה, מהן המפורש וכפי בהן, לבו

בעז  לך שאבאר וכמו נפשו, שהשיגה הדרכים באלה גם  וילך יותר, זו במצוה ה."יבין

ב' חלון 

ÂÓÎ" אומר היה שאתה אתה אף חנון הוא  מה רחום , היה אתה אף רחום  הוא ֵֵֶֶמה

מט)"חנון עקב, "(ספרי, תאמר כן שמא  ," שנאמר מלחמה איש  הוא מלחמה מה איש "יי'

ג ) טו, משפט (שמות  להבין  גדולה בינה צריך זה בדרך ללכת אבל מלחמה. איש היה אתה ֵֶאף

ומי לב, ואומץ גבורה המעשה לתשלום צריך וכן ראוי. אינו ובמי  להלחם, ראוי במי  ְִֵָהדבר

ואומץ  הגדולה והבינה עליו? תהא  מה שלופה, חרב לראות יכול ואינו ורך-לבב ירא  שהוא

המלך871. דוד

מהתורה 872.

כח 873. בו  אין  זאת ובכל
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בן ויואב ודוד שאול ולכן אחרת . בנפש [הם] וחלושים זו, בנפש  הם  אלהים מ ּתת ֶַהלב

"צרוי כשקראו וחבריו, בדרכיו ה "והלכת אמרו הוא " ומושיע874מה צדיק גבור מלחמה איש 

אלהינו  ערי  ובעד עמנו בעד להלחם ראוים אנו גם כן יצריח , אויביו תאמר "על זה דרך על .

" שנאמר דעת, לאדם  מלמד דעתשהשם  אדם י)"המלמד צד, כן .(תהלים עשה אתה אף

במשל  למודים ולשון  לב ורוחב רחבה דעת  בעל זולתי  זה? בדרך ללכת  יצליח  מי ואולם 

" במצות כן  דרשו גילו ובני  שלמה המלך עליהן? תהא מה העם ודלי והלכתובמליצה.

""בדרכיו  וכאמרֹו משלים, תקן  וחקר ואזן  העם את דעת  לּמד עוד חכם קהלת  שהיה ְְִִִֵֵַויותר

ט)"הרבה  יב, "(קהלת כאמרו חולים, רופא הוא  מה וכן  רופאך . יי ' אני  כו)"כי טו, אף (שמות

באלה  והנעדר הרפואה, בחכמת והבקי  הא ּמן זולתי כן יעשה ומי  חולים . רופא  היה ֵֶָָָאתה

אפשר. אי ולמקצתן להן, להדמות  אדם  מבני  למקצת שאפשר כהנה רבות  ועוד יעשה? מה

[כשרונו] כפי אחד כל זה יבין בתורה. המצוה באה כחו.875ולכן כפי  במעשיו אחד כל אליהן 

לכולם אחד ומשפט  אחת תורה כי מתחייבים, הקהל כל היו הארחות  התורה ּפרׁשה ְֵָואילו

בתורה. המפורש  כל את  לשמור

ג' חלון

ÌÚËÓ ולא הטובות, המדות  שמירת על מפורשים  ע ׂשין בתורה נאמרו לא  עצמו ֲִזה

על  לא  הרוח, שפלות ועל הענוה על ציונו לא  הרעות . המדות  עזיבת על מפורשים ִַלאוין

הרחמים על ולא הנדיבות  על לא  עלבון , על ולמחול רוח  ארך מדת  על ולא  הצניעות

הזהירנו  לא  וכן בלבבו. אמת דובר על ולא ההסתפקות  על ולא  אפים, ואריכת  והחנינה

העצלה  על לא רוח , קצרת על ולא  רוח  גובה על לא הגאוה, על ולא גבה-לב על בפירוש 

ואם רבות , באלה וכיוצא  שקר, מחשבת  על ולא להון. נבהל על ולא האכזריות, על 876ולא

האריכו  כולם , הנביאים בפי  שזכרנו הטובות  המדות  ותהלת  והחסידות . הצדק שרשי  הן

הניחה  אבל שזכרנו. הרעות  המדות על ודופי גנות  דברו כולם  וכן  אליהם. כולם877לשון

" במצות  בדרכיו סתומים  וציונו "והלכת  לחשוב, הלב שיוכל היקרות  המדות כל הכוללת  ,

האמת מבין וכל מהם. ההפוכים  בדרכים  נלך שלא לאו, שומע  אתה הן  ומכלל בהן . ללכת

פיה. על נכבדות פעולות לעשות  בה ללכת  ויחפוץ בנפשו, זו דרך ואוהב ה', דרך מהו [ידע]

ואם במעשיו. ישלימנו חפצו להשלים כח בנפשו ימצא  וכמו 878ואם  זה כח  ממנו חסר

ב')שאמרנו לבבך "(חלון עם היה כי  לעשות ,הטיבֹות לצוֹות879" אבל ה'. דרך את אהב וכי  ֱִָ

הקב"ה 874.

השערה 875. לפי  וכתבנו מטושטשת, זו מלה

והחסידות 876. הצדק שרשי שהם  למרות

התורה 877.

למרות 878.

ח 879. ו , הימים -ב דברי  ע "פ
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שהסירה  התורה מחכמת  והיה שאמרנו. מטעם  אפשר אי  זה בם , שילכו הקהל לכל

הרעה, תכונתו ידי  על לזולתו להזיק הרע הדרך בעל שיוכל ומה הרעים , הדרכים מכשולות

" כמו מפורשות, אזהרות שקר,באיזו עד ברעך תענה לא  תגנב, לא תנאף, לא תרצח , לא 

תטור  ולא תקֹום  לא  בעמך, רכיל תלך לא  בלבבך, אחיך את תשנא לא  תחמוד, ועל "לא . ִ

" שהן  מפורשים  עשין  שתי  עמיתך ידי את תוכיח  ""הוכיח כמוך , לרעך שאם"ואהבת ,

שאעפ  תמצא  באלה הודה "תתבונן ממנה ומסיר נפשו, משחית  הרעה התכונה שבעל י 

מפורשת באזהרה ועומד מוזהר הוא לזולתו להרע ּפרץ תכונתו תפרוץ אם  ְֶֶַָוכבודה,

מעשהו. מהשלים 

Ô˙‡Â?לזולתו רעה יעשה מה אבל בגאוותו, נפשו מחשיך הגאה זה. על משלים  880לך ָ

" ועומד מוזהר הרי בלבו? ישנאם  לפניו, יכנעו לא חבריו אם תאמר אתואם תשנא  לא

בלבבך  יז)"אחיך יט, הוא (ויקרא ועומד מוזהר יד, בהם ישלח אותם  בשנאתו אם  שכן וכל .

להכותו " יוסיף ג )"פן כה , הנבהל (דברים  כי לזולתו, שנעשה רעות מיני כל על הוזהרנו וכן .

חברו? הון  יגנוב או שיגזול תאמר ואם  לזולתו? יעשה ומה מרגוע, לו ואין נפשו מצער ְֵַלהון

התכונות לפני ודלתים  בריח ׂשמה התורה כי ותמצא  כולם . וכן זה, על ועומד מוזהר ָָכבר

בבית זה על דברנו וכבר רעיהם . בגבולי פרצות יפרצו לא פנים כל שעל כולם הרעות 

" מספרנו נעול הראשון  נד גן  ועוד העשירי , בחדר בעז " הטובות"בר המדות  על זה בחלק ה

כולו, הקהל לכל מפורש עליהן  לצוֹות ראוי  שאין  הדבר נכון כי  ותראה שזכרנו. והרעות 

" סתום  במאמר כולם  לכלול בדרכיו אלא שלשה "והלכת  על נשענת  הזאת שהמצוה .

" שהן החכמה, הנפש  בעצמה תחלה שחצבה השםעמודים שבארנודעת  ב)" ומצות(פרק , ֲַָָ

שבארנו ג )האחדות  שבארנו(פרק היראה ומצות ה ), נצבים(פרק האלה העמודים  שבהיות .

ורוממותו, כבודו ויודעת אותו, יודעת כי  בדרכיו, ללכת השם  אל להדמ ֹות תכסוף ְִַבה,

תהפוכות דרכיה שתהיינה בעצמה תבוש ובפעולותיו, בדרכיו אמת אחד שהוא ויודעת

יתרופפו, אלה עמודים  ואם בהן . ללכת  השם  דרכי לדעת ותדרוש  תביט אז שקר; וארחות

שכלי מחקר נודיע רק זה, בענין פה נאריך ולא  לבה. יצר בדרכי ותרוץ ה' מדרך תסור ֵַמהר

ממנו. היוצא

ד' חלון

Â�‡ כל בקרבם . נוצרו ומלמדיהם מוריהם  השמש, תחת שהן כולם  הבעלי-חיים  רואין

אחד, מין  בעלי  כל למיניהם  השמים עוף ועד רמש  עד למינה. הבהמה כל למינה. החיה

כל  יעשו זה שור שיעשה ומה האריות . כל יעשו זה ארי  שיעשה מה אחד. דרך על הולכין 

העכברים , כל יעשו זה עכבר שיעשה ומה הנשרים. כל יעשו זה נשר שיעשה ומה ָהשורים.

הראשון  בחלק זה על שבארנו וכמו המינים . בכל הוא  ב)וכן  סעיף שני לבך (פרק  ידון  ומזה .

מעשית 880. פעולה מלעשות ממנו מונעים  המפורשים הנ "ל  תורה איסורי כלומר 
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מחברו  משונה ממינו אחד כל כולם, על השם גדלֹו אשר האדם זה החיים, מבחר ְִעל

אחד  מורה להם שאין  זמן  כל ביניהם , גדולה המהומה שתהיה וגורם ובמנהגיו, בדעותיו

ואיה  יעשון. אשר המעשה את  לכולם  אחד מלמד ולא  בו, ילכו אשר הדרך לכולם  יורה

היוצר  הניח ובבינה בשכל בדעת האדם  שנברא לפי  תאמר אם כזה? מלמד ואיפה כזה מורה

לדרכים"ב  כולם ויכוונו ביניהם  ישלימו ומעצמם אחד כל למשפט  שמורים  דרכיהם ה

תאמר  ואם בכה. וזה בכה אומר זה רואות, שעינינו כמו שקר זה אחדים , ולמעשים ֹֹאחריו

ילכו  פיהם על כולם הארץ ויושבי  זה, על ישפטו הם ונבוניהם, חכמיהם ביד מסור הדבר

מעל  איש  נפרדים  זה בענין  שגם  אחר הבל. זה גם ביניהם , עצה ותהיה אחדים , בדרכים 

מאזנים ואין  פלס אין  כי  בם , שבחרו מאותן יותר חכמים שהם  יאמינו ביניהם ורבים  אחיו,

ע להכריע והדעת , השכל בהם  זה."ישקול על לשפוט המשפט  להם  אשר מכולם, הגדולים  י

גדולה. במבוכה יהיו הזה המחקר לפניהם  כשיושם  והתורה, הנבואה המכחישים  אלו ולכן

ומנהגי העולם  דברי  התגלגלו היום , ועד הארץ על אדם  אלהים  ברוא מיום לדעתם  כי

והיתה  לפראים, דומים  היו אז כי  שקר, וזה האנושי. השכל משפט  פי  על והלשונות העמים 

איזו  שהיו תאמר ואפילו וכהנה. כהנה רבים באדם  הכסילים  המון  כי ברעהו, איש  מהומת

האדם כי  עליהם . למשול אותם מניחים  היו לא  הרב ההמון צדק, ואוהבי  דעת אנשי מהן 

" יולד חפשי , אדם  פרא יב)"ועיר יא, יכניע(איוב לא  זולתו, לפני להכנע הורגל שלא זמן  וכל ,

ברצון . עצמו

‰Ó„‰ לא ואדם  מלמד, ובלי  מורה בלי  שמה ויגדלו במדבר, בנים אדם שיוליד בדעתך «¿≈
רוח. רעיון  זה כל עליהן ? המושל בעצת  והולכים  אחד עם  יהיו דורות  שאחרי אליהן , יבוא

הרוגי-אבנים , יהיו לעם  יהיו הראשון881טרם  האב כי הברור והאמת  באחיו. איש  ממהומת  ָ

וממעין דרכיו, ולמדֹו האלהים עמו ודּבר חכמה, רוח מלא  שלמה, ובדעת  בצביונו ְְְִִֶנברא

ונמחו  חמס הארץ ומלאו הזדון  בהם  גבר וכאשר בדורותיהם . הטובים בניו שאבו זה ַָישועה

את ביניהם  חלקּו השם  מצות פי  ועל בניו. ושלשת  אלהים איש נח נשאר המבול, ְִֵבמי 

החיים דרכי  שמעו בניו, ובני בניו מקצת ומפי ומפיו ולממלכות , למשפחות  והיו הארץ

ואם דברים . בכמה עצמן  וגדרו נכנעו המבול ממי עליהם אלהים  חּתת  ובהיות  ִֵַוהשלום .

דור  הׁשחת כמו כללי הׁשחת  ולא גמור, הׁשחת היה לא עלילה, והתעיבו השחיתו זאת ְְְֵֵֵֶֶֶבכל

לפניו, נאמן  לבבו מצא אשר אחד באיש ויבחר פניו מעל ה' השליכם ובעונותיהם  המבול.

ע אבינו אברהם  ""הוא  ולמדֹו עליו ונגלה הברית  עמו וכרת  אלהיםה, ."דעת  ְְִ

ÂÏ‚Ï‚˙�Âהעם כל לעיני השם  נגלה אז ממצרים , ישראל צאת עד זה דרך על הדברים 

" עמהם ודּבר סיני , הר הדבריםעל בידו עשרת  ונתן למשה, דרכיו והודיע  האש מתוך " ְִֵ

ובר  בהם. וחי האדם  אותן יעשה אשר והתורות והמשפטים  האירה החקים הימים וב ִֻ

וׂשמּו ממתקה מעט  טעמו ועם עם וחכמי אמרותיה, צוף ונשמעו רבים לעמים ְְִִָָהתורה

באבנים881. אלו  את אלו  סוקלים היו 
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" כדרך אלה, בענינים וחקרו ודרשו גויםבכליהם  לאור ו)"ונתתיך מט, גבה (ישעיה  וכאשר .

" ויאמרו בה כחשו להם, זאת ה' מתורת  כי  שכחו חקירתם, בדרכי  לנו לבם  זאת ."מידנו

" התועה. דרכם כפי  הענינים ולׁשנות  ולגרוע להוסיף עליה, יד על וירימו הגרזן היתפאר ַ

בו? "882"החוצב אומר לעושהו והנביא  מעשה יאמר כי  יח ׁשב? היוצר כחומר אם  ֵֵָהפככם ,

הבין לא  ליוצרו אמר ויצר ע ׂשני, טז)"לא  כט, האדם(ישעיה  יוצר זה דרך על כי והאמנם  . ְִֵֶָָ

פיו  ועל יצאו פיו על למצוֹותיו ישמעו ואם דעת. המלמדו הוא  בדרך, לאדם המורה הוא 

" זאת אחדים, ובמעשים  אחדים  בדרכים האדםיבואו תהלתו.תורת וזאת "

ח ' פרק

א' חלון

Ú·˘עמודי הן  בתורה, עליהן  ושנצטוינו פרקים , בשבעה שבארנו השכליות המצוֹות

" וכולן כולן , המצוֹות וראשי  האדםהתורה, ּוכׁשיזּכה "תורת  יושרם . משגת האדם דעת כי ,ְְֶֶַ

ארחו  את אשר 883נער המצוה כל את ולעשות לשמור הדרך לו יכינו מאלה, מעט  להשיג

מ ׁשקּול  הנעלֹות הטבעיות גם  אבל משגתן, שדעתו השכליות  לבד לא  ישראל, לבני  ה' ֲִַצוה

האדם . שבארנום884דעת דרך על ומעשיו מפעליו ואחדות  אלהיו את  ג ')היודע  ופרק ב' .(פרק

שבארנום  כדרך ורוממות , כבוד יראת  אותו ה ')ויירא  ממיני(פרק  באחת רק אותו ויאהב .

שבארנום  ששי)האהבה מלקבל (פרק ילאה ולא השמעיות , המצוֹות  מעׂשֹות אחור ירתע ֲֵלא 

המזון , אחר ומלברכו בתפילה שיחה לפניו מ ׁשפֹו ביום, פעמיים  שמים  מלכות עול ְִעליו

נפש" תאות ולזכרך ח)"לשמך כו, אות(ישעיה  להניח  עליו יכבד האם וטוטפות885. ידו, על

אלהיו, קדושת לזכר שהן והמזוזה הציצית וכן תפארת? ומלבושי פאר שהן  עיניו, בין 

מבעלי אחד הוא שגם  בלבו שמח והוא ישראל. עם  השם  שכרת הברית  על אותות  שכולם 

שכתבנו וכמו הזה, העליון ג ')הברית ששי ולמועדי(פרק עונג , לשבת  לקרוא  עליו יכבד ולא .

לטרח  עליו יהיה ולא והט ּבע ּו. נוסדו שעליהן  העליונים הדברים  זכרון  בראותו שמחה, ְְְָה'

ּוזכרנ ּום  הללו, במועדים  לעשותם עליהן  שנצטוה המצוֹות ג ')לקיים ראשון בהיותם(פרק  ְְַ

אשר  השם דעתו 886פקודי אין שמקצתן  בעבור ואם ומעמס. זרות  בהם  ואין אהב, ואשר ירא

שעיניו  מעשיו תכלית  מבין  האם הקדוש ? המלך חקי שהן לו די  האין  טעמים, תכלית  ֵֻמשגת 

טו882. י , ישעיה ע "פ מליצה

ט883. קיט, תהלים

מח 884. פסקא ב, מאמר  הכוזרי , בספר גם  נמצא זה רעיון 

תפילין885.

האדם886. אשר
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שנ  השנה מדת  למה וחמש"רואות, ימים אחר,887ד מספר ולא בשעה, חלקים ו-[?] שעות

נבראו  תועלת ולאיזו העליונים? מכוכבים  הרב ההמון  נבראו דבר לאיזו שלמים ? ימים  ולא 

כך  ואם שבימים? חיה נפש  ממיני  רבות או ארץ, וזוחלי  האדמה שברמש  הרבים ַהמינים

בהם , להתבונן לנו שהורשית בראשית דעת888בחקי מ ׁשק ּול הנעלה הקדש בדרך כי  אף ֲִֵֶַֻ

וטעמם . תכליתן לבקש  שאין  קדוש , גוי  ישראל בהן  שנצטוו השמעיות המצוֹות כמו האדם ,

דרך  שהן  לפי ישראל, למען  השם שפועל ונוראות  בנפלאות  תבונות דרך לבקש שאין וכמו

" וככה ישראל הקדש, מדעייםתורת  טעמים  לבקש  אין  האלה, הנפלאות לעמת הערוכה "ֻ

שבה. השמעיות  למצותיה

ב' חלון 

ÔÈ‡ ב לבו הכין  לא  לאשר אלא וטרח  עמל השם האדם"מצות  עם"תורת  נאמנה ולא ,

עליהן שדברנו כולם  המדעיות  ממנו וחסרים  באמת, השם את ידע  לא  אשר רוחו, ֵאל

מעליו, משאו כפורק יהיה וכשיעשם  אלו. אלא 889בפרקים  בשמחה, השם את יעבוד לא  כי 

אלה  בלבד א 890שלא עליו "למשא שהן השכליות  גם  האדםבל כיתורת  יותר . עליו יכבדו "

כמו  הכסיל, ללב מכשול צורי הן  הן השכליות אבל הלב, יצר דרכי  נגד אינן  השמעיות רוב

בהן כיוצא ורבים  והכבוד השררה אחר ּומרדֹוף שבממון , ּומעבירֹות הזמה, מן  ְֲִֵֵההרחק

עליו  קשה מאד מה יושרן; משגת אדם  של מוסר.891שדעתו ולקבל עצה לשמוע

ÌÈ·¯Â ששמעו ופחד עונש  יראת  רק היא אותו יראתם בהשם, המאמינים ההמון מן

מאד  יקפידו השכליות. במצות תחלה לבבם הכינו ולא ואבותיהם, מוריהם  מפי  כך על

מספיקים שהן ויאמינו בצדקתם, המדה על ומפריזים רבים, בדקדוקים השמעיות  לקיים

רוממותו  ויראת השם  כבוד שדעת עד לשכליות . לב שים  מבלי רע , מכל עליהן להגן 

וגאון גאה בעלי מהם רבים  גם  כלל. עליהן יחשבו ולא  מהם , רחוקים וכיוצא ואהבתו

ואין וכיוצא , וכבוד-מדומה ותאוה קנאה מלאים לאיד, שמחים  וכעס , חימה רע892ואנשי 

ב  השם  כי  שקר, ארחות  זה וכל מטומאת"בעיניהם. המתקדש טהור לב מאתנו שואל ה

ויתבונן אלהיו, אל לבו כשישים זולתי  אפשר אי  וזה ורוממותו, כבודו בעבור יצרו

זולת לא שיעשה, השמעיות המצוות  גם לפניו יערבו כן יעשה ואם  ובדרכיו. בפעולותיו

" במכתבנו שהבאנו מה עצמו וזהו ישראל זה. לבית  טוב למלך 893"רב שהשיב החבר, בשם 

שעות 887. שמונה צ "ל לכאורה

בעניניהם888. היטב מבינים  אנו אין 

בהן889. שמח אינו  כי  מחובתו , להפטר כדי  אותה לעשות דעתו מצוה, איזו  כשמקיים גם כלומר

השמעיות 890.

באמת 891. השם את עובדים שאינם  אלו  על 

בעיניהם892. רע זה אין 

ואמת"893. שלום  "דברי של השני החלק
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שאלתו, על המצוות894כוזר עברם  על ישראל את שהוכיחו מצינו הנביאים ספרי  בכל למה

התורות שתשמרו הלואי  להם , אמרו שכך והשיב השמעיות. על הוכיחום  ולא  השכליות,

הבורא. בטוב וההודאה הטובה, והדרך הצדק מקבלת שבקהלות הפחות אותם  ששומרים

אמר  ועליהן וכו'. השכליות המנהגות  השלמת  אחר אלא תשלמנה, לא האלהיות  התורות כי

לכת" והצנע  חסד ואהבת  משפט  עשות אם  כי ממך דורש יי ' ומה טוב, מה אדם  לך הגיד

אלהיך  ח)"עם  ו, להשגת(מיכה צריכין שאינן השמעיות , לקיים נקל ומה ברורים . ודבריו .

וכיוצא, וציצית  תפילין  וללבוש ולהתפלל שמע  לקרות  בידו אדם וכל למעשה, רק השכל

צריך  יושרם , שהבין  ואחר לב, ולבינת לתלמוד תחילה צריכין  השכליות, קיום כן ואין

שקיום ועוד הלב. יצר דרכי  נגד שהן לפי  כתלמודו. שיעשה מוסר (השמעיות)לקחת 

ב 895[השכליות] למקום  וׁשיערבּו שהן"כהוגן  לב, ובשמחת  ה' ביראת  אותן  כשיעשה הוא  ה, ְְֱֶֶ

בלמדו  לה שיגמול ממה יותר טובה לנפשו לגמול אדם יוכל לא  לכן  השכליות. ָממצות 

" ה'. ישראל תורת בני לפני  משה שם אשר התורה מד)"וזאת  ד, ארחות(דברים  המלאה ,

ב  השם דרכי  לנו המלמדת  אותנו "חיים , והחונכת  השכליות , המצוֹות  לנו המודיעה ה,

" כולן  בדבריה, נפתל אין האמת, ממקור הכל השמעיות, מזוקקותבמצות טהורות ֲָאמרֹות

רצון896."שבעתים יפק מטומאותיו לבבו טהר ולמען  האמת דרֹוש  למען  בה שמתבונן ומי 

התורה, בלימוד תלויה באמת  האדם שהצלחת ולפי יחכם . ובאחריתו חיל לאיש ויהיה מה',

בעז  הסמוך בפרק זה על שנדבר וכמו בתורה, המצוה באה לימודה על ה."גם 

ט' פרק

א' חלון

„ÂÓÏ˙" שנאמר בתורה, מפורשת מצוה היא מצוך תורה אנכי אשר האלה הדברים והיו

בביתך  בשבתך בם ודברת  לבניך ושננתם  לבבך, על וגו'היום  ו -ז)" ו, אחר (דברים כתוב וזה .

לבבך " בכל אלהיך יי ' את וגו'ואהבת  ד)" לשלימותו (ו , להגיע לאדם אפשר היאך ללמדך

על  התורה תהיה אם שדרכה והודיע  נפשו? ובכל לבבו בכל השם את  שיאהב האחרונה

ונדבק  העולם והיה שאמר מי  את הכיר ומתוכה לבו, אל התורה דברי  שנכנסו האדם, לב

השלישי  בחלק שבארנו וכמו אותו, אוהב כך ומתוך י בדרכיו, ג )"(פרק סעיף למדתב הא .

ששנינו וכמו הימנה. למעלה טובה מדה ואין  תורה, בתלמוד תלויה האדם  (פאה ,שהצלחת

כולם"א) כנגד תורה ותלמוד וגו' הזה בעולם פירותיהן  אוכל שאדם  דברים  שאין"אלו .

מח 894. פסקא ב מאמר הכוזרי, ספר  עיין

הקולמוס 895. טעות שזו ואפשר השכליות. על  הוא כאן  הדיון כי  מובן , לזה ואין "השמעיות" כתב רבינו

ז 896. יב, תהלים  ע"פ מליצה



ט ' פרק  - הרביעי  349החלק 

ז  וכאמרם התורה, אם כי מטומאותיו ולטהרו  הלב יצר לדכאות  יוכל ""דבר בך א ל פגע ם

'הלא  שנאמר מתפוצץ, הוא , אבן ואם  נמוח ; הוא , ברזל אם  המדרש. לבית  משכהו זה מנוול

סלע' יפוצץ וכפטיש יי ', נאם כאש דברי ע"כה ל נפשב)"(קידושין שתטהר טבעי ענין וזה .

פועלת טבעה וכפי ממרומים שנפשו אחר היצר. סלע ושיפוצץ התורה, מאור האדם 

בדעתה  אליהן, חומד הלב שיצר התחתון שבעולם הפעולות מאותן הפוכות פעולות 

" ציורי  אלהיםנטועים שם"דעת  שבארנו וכמו מישרים, הולכים בטבעיהן ובינתה וׂשכלּה ,ְִָ

י  ג )"(פרק  סעיף השכל א ואור הדעת , יאפיל פיה, על הקערה יהפוך הלב יצר שבמשול אלא  .

לדעת רצויה בכונה תורה ללמוד וכשיזכה הבאים . חפציו להשלים  לו להאיר ימשוך והבינה

ולהוציא  מליצותיה, תוכן על לעמוד ובבינתו בשכלו ומעמיק אלהיו, את  וליראה האמת

והולכים היצר מּבאר והבינה השכל משיבים  חקירותיו ועומק הזה החפץ הלכותיה, ְִֵֵֶלאור

בה  ּבעלֹות ׂשמחה הנפש ואז דעת . ציורי  מעט מעט יתגלו החשך ובסור כטבעיהן ; ְֲֵַָמישרים

מחשבותיו  להעלות  ההיא בעת  היצר יוכל ולא  לה, טבעיות  שהן  כאלה אלהיות מחשבות 

ואם דבריה. נועם  הלב שירגיש בלב, [תורה] דברי יכנסו מעט  מעט כן ידי  ועל הלב. על

נועם אחת  פעם הלב שירגיש  די עליו, להתגבר הלב יצר וישוב ממנו כנשכח  יהיה כן אחר

בתורה, להתבונן  ויתנדב ישוב אחר לעת  כן  ידי שעל לה, טבעית שהיא  הנפש  ֵפעולת 

לסוף  כאלה, טהורות במחשבות  וההרגל ההרגש רוב וכפי בו. הזה הטוב ההרגש  ויתחזק

" ויהיה בלבו, התורה אור הדעתיבוא  שםאיש שבארנו כמו א)" סעיף לאהבה (שם ויזכה

נפשו. ובכל לבבו בכל אותו לאהבה יגיע שבאחריתו עד בדרכיו, וללכת  השם  את

ÏÚ" שלמה אמר מדבר זה מאיש רע , מדרך להצילך תנצרּכה. תבונה עליך, תשמור ְְְִִֶָָמזּמה

החליקה  אמריה מנכריה זרה, מאשה להצילך וכו' יא-טז)"תהפוכות  ב, "(משלי על מזּמה . " ְִָ

ו  עמוקה, שבהיותםתבונה "חקירה הכל, על מצילים ואלה בבינתו. שהוציא אמת  דברי  הם "

" נאמר זה ועל במחשבותיו. עליו שליט היצר אין הלב מפיך,על הזה התורה ספר ימוש לא

בו  הכתוב ככל לעשות תשמור למען ולילה יומם  בו וגו'והגית  ח)" א, הלב (יהושע [שיהיה] .

בו, שולטים ומחשבותיו היצר עוד אין ולילה, יומם בו להגות  הם897רגיל התורה דברי  כי 

השמעיות . המצוֹות  הן  השכליות  המצוֹות  הן  בו, הכתוב ככל לעשות  ישמור ואז לבו, על

ב' חלון 

ÔÈ·˙[יתגבר] ובתלמודו ועוז, אמת בדרך בתורה העוסק מעלת גדולה כמה על 898מזה

השכליות המצוֹות שהן  האדם , מן  חפץ ה' מה מתוכה ילמוד יציל. מ ׁשחת  ונפשו הלב, ִַַיצר

פעל  ומה ליסרם, ומוסר חכמה בוזי עם  דור מדור פעל ומה ה' פעולת  אל יבין  והשמעיות,

בחכמה.897. דעתו  וירחיב תורה, לדברי  ומחשבתו  עצמו יפנה אמרו זאת מכל "גדולה רמב"ם . כתב זה מעין
נתן דרבי  באבות ומקורו  ביאה). איסורי  הלכות (סוף  החכמה" מן  פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבת שאין

כ ) פרק  (תחילת

רב 898. הכתיבה בשטף  כנראה כי זו , מלה זוהוספנו  מלה מלכתוב דילג  ינו 
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המשניות עליהן  שחוברו הרבים  וההלכות הדינין  ממנה וילמוד לטובה. לב לישרי

לב  יׂשמחּו ה' פקודי כולם  ושבהיות  והתלמוד, ברוח 899והברייתות וכשיעדור האמת. איש ְְַ

ארחות מכל מאד לבבו יטהר הברורות , ההלכות  מהן  לחצוב האלה, הגבוהים  בהרים  שכלו

זה  וכל ורעה. הבל מחשבת  מכל עליו ישמרו מהן, מלא  שהלב והתבונה המזמה כי היצר.

בלבו כשיש ה', ביראת  תלמודו במקצתÓ900˜ˆ˙אם  שזכרנו כאותן  טהורות מחשבות 

יודע כי  הזה. הרביעי  בחלק עליהן שדברנו השכליות  חיים ,901מצוֹות אלהים  בדברי  שעוסק

שישיג  והוא האמת. על לעמוד מגמתו וכל אלהיו, עם  מדבר כאילו בהן ּבקרא ֹו הוא ְְָוהרי

יהיה  זה, על לעמוד יזכה ואם  אמת. אל אליהן  שכיון  האמתיות הכוונות אותן  בבינתו ֵבהן

האמת בהיות  כי קשים . ודברים  מספיקות ּונקיים דבר, סותר לא  דבר וצדק, ברור ְִִתלמודו

אמת , סותר השלישי ÔÎÏÂ902אינו בחלק שבארנו וכמו צדיקים, חלקיו ג ')כל סעיף ששי .(פרק

" עליו שנאמר הכהן אהרן  מתלמידי  ויהיה ואדם , אלהים  בעיני  חן  היתה וימצא אמת תורת 

בשפתיו  נמצא לא ועולה ו)"בפיהו ב, לשמועה,(מלאכי שמועה בין יבדיל לא כזה חכם  . ְְַָ

נאה, אינה וזו נאה זו צדיקים ,903לומר השמועות שתי ובהיות  האמת . אל בו חפץ כל ֵֶשהרי 

מבארות המים  לדלות החכם  צריך לפעמים  כי  בכבוד. שוין ושתיהן  הן , האמת חלקי  שתיהן 

וירכיב  מרחוקים  עצות יביא לדבר, דבר וידמה למשל משל ימשול בידו. יעלו טרם  ַעמוקים 

דבריו  שומעי כל שיפלאו עד לאמתו, אמת  דבר כנגה יצא  עד נפלאות, בהרכבות  הדברים 

ואם ופשוטה, נכונה אחת  בהצעה האמת  יבין ולפעמים  בינתו. וגודל שכלו שנינות  על

לזו, זו בין יבדילו עומד 904השומעים וכבודו אחד. האמת כי  זו, על לזו יתרון  אין החכם  בלב

דברי כי דבריו. וברוב בחריצותו שיפארהו האדם  ׂשכל לתפארת צריך ואינו בעצמו, ֵֶַלעד

כמו  לעד ישתנה לא והאמת אמת, אלהים  ה' כי  בזה, זה ומתאחדים  לזה זה סמוכים אמת

שם  א-ב)שבארנו סעיפים  להתבונן(שם  החל שכבר לשמה, בתורה לעסוק המתחיל דרך זהו .

זה. בחלק הכתובים השכליות במצוֹות

Ï·‡ נ ּסה שלא כדרכו 905מי השם  את ועובד האלה השכליות  במצוֹות  להתחזק לבבו ִָ

" ששנינו כמו שכר, לקבל בתורה והוגה ועונשיו, משפטיו כולםמפחד כנגד תורה "ותלמוד

א) "(פאה, ויקראוהו בישיבה ויושב חכם שיהיה מנת  על שלומד או ממנו 906,"רבי, בהעלם

הוא  גדול דבר כי  יאמין ובשמועותיה, התורה בהלכות  כשיעמיק הגדול, ואורו האמת כבוד

מכוין אם פנות  מבלי אוזן, להשמעת  שנונים דברים ויגיד בשכלו, הרכבות ירכיב אם עושה.

ט899. יט, תהלים  ע"פ מליצה

תחתי90900. קו  עם זאת מלה הדגיש רבינו 

הלומד 901. האיש 

הדגשה 902. לשם תחתי קו מתח רבינו  כאן גם 

ע"א 903. סד עירובין עיין 

פחות 904. ואיזה יותר  נכון בתורה דבור איזה מעריכים השומעים  כלומר 

לט)905. יז, (שמו"א נ ּסה" לא כי ללכת "ויואל ע "פ מליצה התרגל , ִָלא

ע "א)906. סב (נדרים  כך  לשם ללמוד לא הוזהרנו 
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אין; אם אמת בדרך אל הליכות הליכותיו ואם  בפתרונים907להלכה, המקראות פותר ִֵָ

אלה  השמועה, בעל דעת על עלו לא  התלמוד, בשמועות  סברות דוחק המה, לא -לאלהים

הרכבותיו  חדודי  השומעים הסכלים  כי  בלבותם . הישרים  בלב יוקדת אש  [הם ] הדברים 

ואף  אותה. מבקש  ואין דורש  אין  תעמוד, מרחוק ואמת  דבריו. על אותו ומנשאים  מהללים

יראו  יביטו ההיא , ההלכה בהבנת או ההוא, הפסוק בפתרון  האמת  ויגיד החכם  יבוא אם 

" ויאמרו דברת?!בו פשוטות  הלא  זה? עד "מה התורה כבוד השפילו בזה וכיוצא זה כל .

וחדים , שנונים דברים  יבטא אם רק עמל. דברי מלבו ּומהגה מצפצף רגל כל וירמסנה ְֶַעפר,

" לו יאמרו כלבו, שלבם השומע באזני  ואישיישר!יצלצלו רבים . בת  בשער תהלתו ויספרו "

אך  תלמודו. פי  על ישרים  במסילת ולישרו לבבו לטהר ה', דבר להבין  לבו מגמת אין  ַכזה

או  אמת אם  המאזנים  כפות על שימו מבלי  פלפולו ועומק שכלו גודל להשמיע  מאוייו כל

מחכמי שלמים  וכן רבים  קדמוני כבר דברים, בזה להאריך צורך רואה ואיני בפיו. שקר

שעברו, ונוכחת908הדורות כל את  ה' לעם להגיד קולם כשופר לבד 909שהרימו זה. בענין

יש וכנגדו השמעיות, המצוות  על השכליות למצוות  ההשגה וקושי  יתרון  שיש  אודיעך

לפנים שיבוא וכמו השכליות , על לשמעיות  ההשגה וקושי ה."בעז 910יתרון 

ג' חלון

Ï˜� פיו על ולעשות  השמעיות, ממצוות דבר-מעשה משפט מורה מפי  לקבל לאדם

פיו  על ולנהוג השכליות  ממצוות דבר משפט  מורה מפי לקבל מאד עליו וקשה כהלכה.

פי לשאול אלא לו אין  וכיוצא , ותפילין  ציצית  דיני שבת , דיני  למד שלא  מי כי כהלכה.

עשוים התפילין  או הציצית אלה או מותר, או בשבת לעשותו אסור זה מעשה אם  מורה,

האדם ביד הם המעשים  כי  דבר; בכל וכן  יעשה כן לו יגיד וכאשר לא, אם כהלכתן 

לו  כשיגיד יחפוץ, רבו דרכי  ודעת  השכליות, למצוות לבו הכין שלא מי אבל ובבחירתו.

השומעים907. לאזני  נעימים רק או אמת, תורת הם  אם לשקול בלי  שנונים  דברים  אומר זה למדן  אם כלומר
חידודם מחמת

שמועה 908. לכוין יודעים אינם ואעפ"כ  בתלמוד, גדולה שידיעתם  ת"ח ראינו "כי  ע "א כו יומא על המאירי
בעינינו ראינו חכמים "וכמה ע"ד) עה דף  רעא, (סי ' ריב"ש  שו "ת כתב וכן  להורות". שראוי  ּולמה להלכה, ְַאחת
תלי אומרים וקוץ  קוץ  כל ועל  ע"ב), לח מציעא "(בבא דמחטא בקופא פילא דמעיילי  בהויות מפולפלים שהם 
מותר  אסור על ואומרים דהלכתא, אליבא שמעתתא להו  סלקא לא חורפא ולפום ותירוצים , קושיות תלים

אסור". מותר  ועל

בפלפוליםגם ראשי  מכניס אינני ואני וז"ל : כתב ג') סי' קרקע חובת (קונטרס החדשות אריה, שאגת בשו"ת
קלושים דקדוקים ורק  הקדמונים, הגדולים רבותינו  בהן  דרכו ולא תורה. של דרכה זה שאין  כאלו , ָודקדוקים 
והרגילו בינה, שערי וננעלו הלבבות משנתמעטו  התלמידים  את לחדד האחרונים בדורות עצמם  את שלימדו 
וכל  התורה. כבוד בטל  ומעתה ודינים , בפסקים גם  הדרך  בזה ומשתמשים  טבע  נעשה שהרגל עד בזה ְֵֶעצמם
שנשרף , תורה ספר  על  כמו  זה על לקרוע שראוי  ובודאי ודינים , בתשובות חיבורים  מחבר בעיניו' 'חכם איש

עליהם ". שק  חוגרת והתורה

טז 909. כ , בראשית ע "פ מליצה

הדברים910. בהמשך 
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אלהיך, ה' את תירא זה דרך על לו שיאמר משל, דרך על בו. ללכת  בידו אין ילך, דרך באיזו

באלה, וכיוצא עלבונך, על מוחל היה ענו, היה רעך, תאהב זה דרך על תאהבנו, זה דרך ֵֵֶֶעל

המדות בעצמו לצייר בידו ואין  בלבו, מושלים מהם ההפוכים  הדרכים  כי  יבין . ולא  ישמע 

שבארנו  וכמו הרעים , ציוריו ממחשבות לבו ויטהר ברוחו, שימשול עד האלה. היקרות 

השלישי ה )בחלק סעיף א א (פרק  שאם  לך יתברר מזה השכליות. במצוות  מתבונן  האדם  ין

על  הטובה בבחירתו יצרו דרכי  ממשלת ויעביר בנפש, פעולתן ואיך הן  מה לדעת מדעתו,

כדבריו. יעשה ולא המורה, עליהן  לו שיגיד מה לו יועיל לא  בו, הנטועה הגבורה כח ידי 

אחר  השכליות ואולם השמעיות . על לשכליות השגה וקושי  יתרון יש זה בענין  הנה

בכל 911ׁשהי ׁשיר  בהן ההנהגה דרכי  מדעתו לדעת לו נקל יושרן, ולהשיג בהם  להתבונן לבו ִֵֶ

ויוציא  בצדק, לדבר דבר וידמה פרטיהן. גם יבין  הדעת , ׁשקּול כפי שהן בעבור כי  ְְִֶַהפרטים;

הלכות למד אפילו האדם , דעת  מׁשקּול למעלה שהן  השמעיות  כן  לא  במישרים. מדבר ִדבר

המעשה, דרך רבו מפי בהן שמע  שלא הפרטים  מן אחד לידו כשיגיע  מהן, אחת בכל רבות

עצמה  הדעת שאין בעבור כי  שלמד. השמועות מתוך לאור להוציאו מאד עליו יקשה

ודימויים רבות סברות לבו על ויעלו לדבר. דבר ולדמות  סברות לסבור צריך בהן, מכרעת

על  יסמוך אם  רב-השכל להיות וצריך קרובה, והטעות  יכשר? מהן איזו ידע  לא שונים ,

ז  שאמרו וכמו להלכה. שכיון לבו, ""הסכמת סייעתא ל דהלכתא אליבא שמעתתא אסוקי  ֵ

"912,"דשמיא  פסוק על מלחמה ואמרו ואיש  חיל וגבור נגן יודע  הלחמי בית  לישי  בן  ראיתי

עמו  ויי' תאר ואיש דבר יח)"(שמו"ונבון  טז, אמרוא ע. צג דואג ב)"(סנהדרין אמר זה פסוק

" שאמר כיון בני, ביהונתן  כזה יש אמר הכל ועל שאול, של בלבו הרע עין עמו להכניס "ויי'

התורה  בדיני  מישרים  לדון  שאמרנו וכמו הרע . עין  בו נכנס  מקום , בכל כמותו שהלכה

המיישר  עמו ה' כי ואות נפלאה, מעלה זוהי האמת , אל תמיד לכוין השמעיות, במצוות

מאלה, מאחת  מעשה דבר על בישראל חכמים יחלוקו אם תורה אמרה כן  ועל ארחותיו.

היושבים הראשונים התורה ׂשרי פי  על הדין  שיפסקו בהלכה, דינין  בתי  שני  שיחלקו ָאו

ה' "913בחצרות  כתוב שכן צדק. משפט  לאור להוציא אליהם  פניו יאר אתם , ה' יפלא כי כי

ועלית וקמת  בשעריך, ריבות דברי לנגע  נגע ובין  לדין  דין  בין  לדם  דם  בין למשפט  דבר ממך

ודרשת וגו', השופט  ואל הלוים  הכהנים  אל ובאת בו, אלהיך יי ' יבחר אשר המקום אל

יבחר  אשר ההוא  המקום  מן לך יגידו אשר הדבר פי על ועשית  המשפט . דבר את לך והגידו

וגו'יי' ח-י)" יז, "(דברים שמעיות  מצוות הן הנזכרים  וכל למשפט . דבר ממך יפלא  אלה "כי ,

אשר  במקום  היושבים התורה לשרי ההלכה פסק התורה ומסרה כה, ואלה כה אומרים 

יתרון שיש  שאמרנו מה על יעיד זה וכל אתם. ה' כי  שכינה, מחנה העזרה, שהיא  יי ', ֲָָיבחר

השכליות . בפרטי  שיש הקושי מן  השמעיות פרטי על לעמוד קושי

לבו911. התישר 

מהקדמונים912. אחד כך שאמר ואפשר  ע "א) כו יומא (עיין חז"ל בדברי  זה מאמר מצאתי לא

המקדש 913. לבית סמוך  הגזית בלשכת סנהדרין ,
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ד' חלון

‰ÓÓשראוי האחד, התורה. לימוד בענין  סלולים  דרכים שני שמענו, שתים שדברנו

ארחותיו  לזכות  החפץ נער להתבונן914לכל השכליות, המצוֹות  על בנעוריו לבו ָלׂשּום 

ויעודה, סודה נפשו זה.915במעלת מספר ראשון  בחלק שכתבנו דברים  ראשי אותן  כמו

אחדותו, והדרת  וגדלו, כבודו לדעת ה' ביראת להתבונן  מחשבות  לחשוב עצמו  ולהרגיל

אמונים ואיש  צנוע במחשבותיו ולהיות  זה. בחלק שבארנום  בהן, ׁשיאהבנּו האהבה ֱֶֶֶָובמיני 

בלכד  ילכד שלא מישרים , שבארנו 916ואוהב וכמו נפשו, הוד המשחיתים  לב ועקשות  לב גבה ֶֶ

טובות מחשבות ידי על לבו יצר להכניע  לבו, למוסר ולהביא זה. מספר השני בחלק

דרכי אל ושיּביט  זה. מספר השלישי בחלק שבארנו וכמו לבו, בהם  שימלא  יקרים  ִַולמודים

הטובות וארחותיהן נפשו מדרכי רבות  לספור שיוכל עד בדרכיו, אליו להדמֹות ְִָהשם 

בעז  עוד שנבאר וכמו הרעות, מן  ולנטות בטובות לאחוז זה "והרעות, וכל זה. בחלק ה

והלימודים ה'. אל הניגשים כל ישתו ההוא  הבאר מן  כי  ה', מתורת ישראל בני  נערי ילמדו

שאמרנו917הללו  מטעם בהן , החקירה ועומק השמעיות  ללימודי בטבע  ב)קודמים .(סעיף

הללו  ובלימודים  בחקירות יתעצלו אח 918שאם  עוד ילמדום  לא מוריהם ."בנעוריהם , מפי כ

דב  יבינו לא היצר, מדרכי מלא כבר לבם אם בהם .כי  ללכת יוכלו שלא  שכן  וכל מוריהם , רי

שאמרנו וכמו השמעיות , קיום  גם עליהן  תכבד אלה ב)וכשיחסרו סעיף ח' ולפי(פרק  .

היקרים המאמרים ומן הנביאים , ומדברי  ה' מתורת השכליות ללמוד צריכין שבהכרח

רז  ושיתרגמו "שבדברי הקדש , לשון  דקדוק היטב שילמדו ראוי מאלה. הרבה הכוללין ל

שיבין כדי בו, מדבר שהנער הלשונות  מן  באחד ונקי  צח  בלשון  הקדש דברי מוריהם להם

הבדל  על ויעירהו והשיר. המליצה ודרכי  שבו, הנכונה והכונה העברי המאמר צחות

הדומים , זה,919השרשים בספר  קצר ביאור שבאו דרך על ואחד, אחד כל תוכן  לו ויבאר

מכל  היוצאים  המועילים הלימודים  ילמדהו וכן  הענין. עומק על יעמוד כן ידי  שעל

דרך  על היקרים, הדרכים ושאר והאהבה היראה ודרכי הקדש, בספרי  שנכתבו הסיפורים 

זה. בספר שבארנום

ÏÎÏ ילמד שמונה, כבן או שבע  כבן ובהיותו שכלו. וכפי חשקו כפי שניו, כפי ונער נער

עליהן שנצטוו ולאוין  עשין  השמעיות  המצוות  כל כלל דרך על שידעו התורה, כללי  עמו

זה  כל שבארנו וכמו המשניות , מן  מעט  עמו ללמוד יחל הוא משכיל נער ואם יעקב. זרע

ט)914. קיט , (תהלים  ארחו" את נער יזכה "במה ע"פ מליצה

האדם915. נשמת מעלת לו שיתברר לעצמו  ילמד שלא זמן "כל אביך": ל"מוסר בהקדמתו  קוק  הרב לשון 
עבודה". טעם לטעום אפשר  שאי  כמעט  וכו ' הקדושה הארץ ומעלת ישראל ומעלת

מלכודת 916.

טובות 917. והנהגות טובות מחשבות טובות, מדות של השכליות, המצוות כלומר 

השכליות 918. המצוות של

הנרדפים919. השמות בין  להבדיל 
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" במכתבנו שכתבנו הלימוד ישראל בסדר לבית טוב יצליח 920."רב ולא הנער יגדל ואם 

לדעת ובתלמוד, בברייתות  במשניות שבתורה המקצועות בכל בקי יהיה ולא  בשמעיות,

וישאל, חכם  אצל ילך הדינין, פרטי בכל ולדון  להורות  המעשה 921מעצמו משפט לו ויגיד

שבארנו וכמו פיו, על ג )ויעשה בין(סעיף בישראל מורי -הוראות להיות  כולנו נוצרנו לא כי .

ולעשות בדרכיו וללכת  ביראה ה' את  לעבוד כולנו נוצרנו אבל לדם . דם  בין לדם  דם

במצוות הלכות  ומורי שהשופטים  מדברינו, למדנו ושנית ומורינו. שופטינו פי על מצוותיו

ומעלים כהלכה שמועותיהן  לכוין היודעים  האדם, דעת  מׁשקּול הנעשים  האמת922השמעיות  ְִֵַ

שאמרנו  וכמו אתם , וה' עולם, גדולי  הן הן צודק, מהבלתי  הצודק לברר פלפולם , בעומק

מקום" בכל כמותו שהלכה אתו, ע"ויי' צג  הוא ב)"(סנהדרין כי ידענו זו למעלה הגיע  ואם .

ב  המקום  לדרכי  בדרכיו והתדמה מאד, ה' את  ירא וכיוצא "איש וענו צנוע ברוחו, מושל ה,

קיום והנה הזה. בכבוד מעטרו השם  היה לא כן לולי  כי  בלבו; המושלים  היקרות ממדות

המתעלים בשמחה השמעיות  למקום923המצוות חביב השכליות , קיום על נוסף מדעתנו, ְֲִִַ

אעפ "ב  כי  מאד, ׁשנעלים"ה ב 924י הוא האדם , דרך "מדעת  ושהן  טעמם, וטוב ערכם יודע  ה ֲִֶַ

" ומאהבה מיראה ושעושיהם יקראּו.קדושיםהקדש, "ְִָ

Ì¯Â·Ú·˘Â, עליהם רוחו ונותן  בתוכם שוכן שהשם יתירה, בקדושה ישראל נתקדשו

כל  לעיני  ובמופתים  באותות  הארץ כנפות מארבע לגאלם ועתיד נפלאות. עמהם ועושה

" כולם  יאמרו אז אלהיםהעמים, לו אשר גדול גוי מי כי  הזה, הגדול הגוי ונבון  חכם עם רק

אליו  ו -ז)"קרובים ד, הגדול (דברים הגוי  למען  הארץ בקרב שעושה מה רואות עינינו כאשר ,

כהלכה. הכל לעשות דקדוקיהן, בכל השמעיות המצוות בעשיית המדקדק אשרי  ולכן  הזה.

כבתחלה, ויועצנו כבראשונה שופטינו ישיב יי'"925וה' ודבר תורה תצא מציון כי

ג )"מירושלים ב, היא (ישעיה לב ובהגיון  בפה תורה תלמוד של המצוה זאת דבר, של כללו .

למעלה  עבודה שאין  ולילה, יומם  בה יהגה ה' בדבר שחפצו ומי שעה. ובכל עת  בכל נוהגת

שבארנו וכמו החיים, בדרך אותו ּומדרכת  האדם, לב מטהרת  היא  כי א)הימנה ויפה (סעיף . ְֶֶַ

" בספרי במקדשו אמרו עבדוהו בתורתו עבדוהו תעבוד, ואותו לבבכם, בכל (פרשת"ולעבדו

לג ) פסקא תמיד ראה , לאלהיו האדם  בו ׁשיעבֹוד אחת גם  אין המעשיות המצוות  שבכל ראו .ֶַַ

המקדש ועבודת שאמרנו, וכמו התורה לימוד זולתי  תמיד, לרבו העבד שיעבוד כמו

תלמוד  מצות על המעט זה שדברנו ואחר הערב. ועד הבקר מן  תמיד הכהנים  שם שעובדים 

ואמת"920. שלום  "דברי של השני החלק הוא

עליו921. מה חכם" אצל תמידי "שואל להיות עליו  ההלכות, היטב לדעת זכה שלא מי  כי  איש " "חזון  כתב
י'). פסקא ד חלק ובטחון ", ("אמונה לעשות לא או לעשות

עליה 922. ִַָלשון 

ועלייה 923. גובה לשון

ועלייה 924. גובה לשון

כו925. א, ישעיה ע"פ מליצה
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בעז  לדבר ונתחיל התורה, עליהן שרמזה השכליות  המצוֹות  כללי  שאר על נדבר ה "תורה,

וה  הצדק רשע .על

עשירי  פרק

א' חלון

הם"ˆ„˜"‰ החכמה מכונות כי  החכמה, כהלכת  נכון  על העשוי  מעשה כל כולל שם 

" כאמרו הרשע , והפוכו ראשון. בחלק שבארנו כמו ומישרים, משפט צדק צדק אהבת 

מחברך  ששון שמן אלהיך אלהים  משחך כן  על רשע , ח)"ותשנא  מה, על (תהלים  קשה אבל . ֶֶ

שם  שאמרנו מה וזהו בצמצום , הצדק מהו דבר בכל לדעת האדם  א-ב)ׂשכל סעיפים ג  (פרק  ֵֶ

" חי. כל מעין  שנעלמה החכמה היא  הצדק כי צדק, חקי  לחוקק לאדם אפשר אלהיםשאי  ֵֻ

דרכה  כג )"הבין כח, בחלק (איוב שכתבנו המשל אל לבבך שים הצדק, ענין  היטב ולברר .

ה ')השלישי סעיף ו  והזהב (פרק  והכסף והנחשת  והברזל והאבנים  העצים  מסדר הבנאי  איך

תבנית אחד לכל בצמצום , במדתו ועץ עץ כל ויתקן מלך, היכל מהן  לבנות לו הצריכים 

בקצב  עשוים  כולם ואם ואבן . אבן לכל יעשה וכן בתבניתו, הן  ברחבו הן  בארכו הן  אחר

שכל  נאמר כן , עושה ואם  אחד. היכל הכל ויהיה חכמתו כפי לחברם יוכל המכונה, ובמדה

לענין הוא  וכן  הפרטים. יתר עם  להתאחד וראוי  בצדק, עשוי הללו מחמרים ופרט ֳִֵָפרט 

כפי כראוי ובמדה בקצב אחד כל והמעשים, והארחות הדרכים  אם הנפש, ותקון  החכמה

כפי אחת כולה מכונה, על בנויה והנפש  זו, עם  זו כולם  מתאחדים  אז הזאת, החכמה

מעשיו  שכל אמת  אל אם  כי  יודע אין ומשפטו, דבר כל קצב לדעת בידינו שאין  ולפי  ֵהאמת.

וע ׂשֹות הטובות המדות מן בתורתו שציונו כל לכן גמורה. אחדות  ותורותיו ֲַופעולותיו

שמקורם לפי צדק הכל מהם, שהזהירנו מה וכל שמעיות , הן  שכליות  הן  טובים, מעשים

" וכאמרו יחדיו האמת, צדקו אמת  יי ' י)"משפטי יט, שם(תהלים ובארנוהו ג '), זה (שם על .

" המליצה אשר באה הזאת  התורה ככל צדיקים  ומשפטים  חקים לו אשר גדול גוי מי ִֻכי

היום לפניכם  נותן ח)"אנכי  ד, בשם(דברים  שבתורה כולם  והמשפטים החקים  ּתאר .ִֵֵֻ

ב "צדיקים" הוא כי משעטנז. וההזהר  אדומה ופרה הקן  ׁשלּוח זה ובכלל חלקי", שהן  יודע  ה ִַ

האמונה  עם אחוז הזה הצדק אהבת  והנה המצוֹות. יתר עם ומתאחדים לנפש, השלמות

השני  בחלק עליה חמישי)שדברנו כי(פרק  [ונודע ] ה' תורת  שהיא המצייר אמונים  איש  כי 

" וישר השם  "926"צדיק צוה כן  שעל צדיקים, ומשפטיו חקיו שכל יודע ולא , עליו תוסיף לא  ָֻ

ממנו  א)"תגרע יג , המשל (דברים שמלמדך וכמו גרעון, ולא  תוספות  לא סובל אינו הצדיק כי

הבנאי . ממלאכת 

ד 926. לב, דברים 
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˘ÈÂ,עול לו שנעשה יצעק זה לרעהו איש  שבין ריבות בדברי  אדם. בני  בפעולות ֶָצדק

התורה  הלכות  כפי בשער השופטים ישפטו זה ועל עשיתיו, בצדק שעשיתי  מה אמר וזה

" ּכאמרּו להם , הרשעהידועים  את והרשיעו הצדיק את א)"והצדיקו כה, צדק (דברים  ויש  . ְְָ

כסות -עינים לו אין והעובר לכל, וצדקת927הידוע המאזנים צדקת  כמו מעשיו, להצדיק

מרמה, מאזני  והעושה לצמצם. באלה שיש  כמו בצמצום כולה במדינה שאין המשקולת,

כיוצא  כל וכן  בזדון . הצדק על עבר המדינה, אבני ממשקל קטנות או גדולות  אבנים  או

תועבות שהן  כאלו ב 928בעבירות  הוא  כי השם , ומי"בעיני צדק, מעשיו וכל צדק, חפץ ה

" אומר והכתוב לפניו. מתועב הוא צדק במשקל ששונא במדה במשפט  עול תעשו ֶָלא 

אשר  אלהיכם יי' אני  לכם, יהיה צדק והין  צדק איפת  צדק אבני צדק מאזני  ובמשורה.

מצרים מארץ אתכם לה-לו)"הוצאתי  יט, ו (ויקרא במשפט ". קרקעותעול במדת  הוא  " ְֶָ

ואלה  בצמצום . ידועים  הן  גם והמשקל המדה וכן  המדידה. חכמת פי על בהן נודע  שהצדק

" בשם ""צדק קרא  ובאר חזר תורה ובמשנה הזאת, המלה שבארנו כדרך וזהו לך . יהיה לא

ואבן אבן "בכיסך וחתם  וגו' עול " עושה כל אלה עושה כל אלהיך יי' תועבת  (דברים"כי 

יג-טז) ועשק,כה , ומרמה הונאה כל וכן  ה'. תועבת והעול מאד, לאלהים אהוב הצדק כי  .ֶָ

בנפש יודע "שעושהו הוסיף זה שעל תועבה, מעשהו הרי  הצדק, שחומס עול ו עושה ."כל ֶָ

" מלת  כי הצדק, מן  היפך הוא גם עול "עול כי  למלת  קרובה היושר "עון" המעקם הוא  , ֶֶָָ

" ומצאנו צדק?בדעות. יעּות  ׁשּדי  ואם משפט, יעּות  ג )"האל ח, ו (איוב המעקםעול ". [זה] " ְְֲֵֵֵֶַַַַָ

וכיוצא. במדות  המשקר כמו המוחשי  הצדק תכונת

ב' חלון 

‰ÊÓשאין המוחשי הברור הצדק האחד, האדם. אצל צדק מיני  שני  שיש  למד אתה

בדעות הצדק והשני, ועוול. מרמה ובעלי  במדות המשקר כמו עליו, טענה הלב ליצר

הנעלים ובמעשים  הלב ואם929ובמדות  עליהן . טוענין  והאוילים שהכסילים  הדעת, מ ׁשקּול ֲִִַ

דבר  בכל הצדק לו שנודע  אמת , אלהים עליהן המצוה בהיות הראשון, כמו חזק השני  ְֶַַהמין

המופת , מדרכי  "930נשגב בשם אדם לבני שצוה וחקיו למשפטיו קרא  (דברים"צדיקיםוהוא ָֻ

ח) ב ד, והשם ,"" הוא ה וישר צדיק עול, ואין  אמונה ד)"אל לב, על (דברים  העובר סוף סוף , ֵֵֶָ

על  העובר אבל עיניו. לנגד שהמופת  בעבור הצדק עזבֹו על קשה עונשו הראשון, ְָהמין

לפי אמו, אחות או אביו אחות אשתו, בת  או חמותו על הערוה, על שבא כגון השני המין

שטות רוח  בו נכנס  היצר שבשלוט  ואפשר בהן, מבוא  האדם לשכל שאין האלהים  חקי  ֵֻשהן 

אעפ  לכן  לו. מאירה הדבר צדקת ואין  שעה, במדות ,"לפי  ממשקר חמור הערוה על שהבא י

ותירוץ 927. אמתלא

טו-טז 928. כה, דברים

ועלייה 929. גובה לשון

הגיונית 930. הוכחה
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וכיוצא  במדות משקר הצדק עזיבת  על העונש  לענין בלאו; וזה בכרת, או בשריפה נדון וזה

ז  רבותינו אמרו זה על שאמרנו. מטעם יותר קשה ""עונשו יותר ל מדות של עונשן  קשה

כל  את  'כי  נאמר ובמדות  וגו' האל' התועבות כל את 'כי נאמר בעריות עריות. ִֵֶמ ׁשל

האלה' ע"התועבות  פח בתרא "ב)"(בבא השם צוה וכן דבריהם . תבין  ומדברינו תשפוט . בצדק

טו)"עמיתך  יט, "(ויקרא צדק ואמר משפט  העם  את יח)"ושפטו טז , "(דברים ואמר צדק . צדק

תחיה  למען וגו'תרדוף כ)" לבם(טז, כל השופטים  שיתנו ורוצה לפניו הצדק חביב כמה .

וכפי ומגרעת, תוספות  בלי  והכל רשע , ולהרשיע צדיק להצדיק צדקתם , כאור להוציא 

וישרים . צדיקים שכולן  תורה, שזכרה התנאים

ג' חלון

‰‡¯˙Â, להם שנאוי  אותו והחומס אדם , בני לרוב מאד אהוב הברור-בחוש  הצדק כי

שיראים בצעיהם בעבור לא באפם. חמתם  תעלה במדינה, או בעיר הנעשה עול ֶָכשישמעו

שיהיה  הצדק לכבוד מקנאות שהנפשות  הצדק, מקנאת אבל להם, גם שיעשה לנפשם

אנשי שברבות יראה וכי הצדק, את ה' שבאהבת  אות  וזה בליעל. בני רגלי  תחת מרמס 

להם . מאוס העול ושיהיה הצדק אהבת בנפשותם  חקק לבריות, תקומה אין  וחמס ֶֶָעול

וכמו  רעיהם , עם  להם שיש ובעסקים ומתנם  במשאם עול ממעשה ניצולין אינן רובן  ֵֵֶואם 

ז  ""שאמרו הרעל לשון באבק וכולם  בגזל ורובם  בעריות ע"מיעוטן  קסה בתרא כל א)"(בבא ,

[דעתו] בסכלות  עם931אחד שיריב לא  כבודו, על ולחפות  גזלתו מחץ על מזור לׂשּום  ָיודע 

נבזה  דבר שהעול יודע  כי בלבו . לנכבד המעול ויחשב העול מעשה בעיניו וייטיב ֶָהצדק

הטהו  בו המושלים  הלב יצר מדרכי  אחר ענין או עליו, גברה ההון  שאהבת  אלא  מאד,

גזל  להוציא  קשה כי לולי ממנו שב והיה מעשהו, על מתחרט כן ואחר שעשה. מה לעשות

לאביונים932הנאכל, פזר ושיתן  סכלות , דברי  בכמה העלובה נפשו מנחם  כיוצא 933והוא  וכל

כי אלה, בכמו ומרמה עול שיעשה לו אפשר אי  כמעט ברוחו, המושל הצדיק אבל בזה.

חרפתה  תוליך ואנה בה, הנטוע  הצדק אהבת הרגׁש בעבור בו, תמאן בטבעה ְֵֶנפשו

עול  אנשי כי  מזה יוצא  כזה? נבזה מעשה על עצמה, לבין בינה נכלמת  שהיא ֶָוכלימתה

יצר  רוע ברוב נפשם  נשחת כבר י ּכלמ ּו, לא  והּכלם  יתבוששו, ולא כאלה העושים  ְְִִֵָָומרמה,

וזהו  לרחמים . עוד ראויין אינן וכמעט  שבה, הצדק אהבת  שתילי  ממנה שנעקרו עד לבבם,

ז  ""שאמרו המבול דור על גזרל נחתם הגזל לא על אלא העול 934,"דינם להם  התירו ֶָשכבר

ו  בצדק "והחמס , קורא סאתם .935"אין נתמלאה אז בושה, בלי בפומבי  אלה כל עשו אבל .

השערה 931. לפי  וכתבנו מטושטשת, מלה

ע"א 932. פט  חולין 

לעניים933. כסף  יחלק גם  שמזה ֹו באומר  הגזל , את מצדיק 

ע"א 934. קח סנהדרין  עיין

ד 935. נט , ישעיה
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ד' חלון

ÂÓÎÂדבר-שפתים הוא  וכמעט  אדם, נפש  כל תרגיש  זה ממין  הצדק אהבת 936ׁשהרג ׁש ְֵֶֶ

האנשים , מן איש  משפט על מהם ישאל אם לרע , או לטוב חברו את בו לתאר אדם, בני בין 

נאמן937[אופי](קאראקטער) איש שהוא  ואמרו מאן "(שלו, עהרליכער או )"איין הגון] [אדם ֶֶֶַַַַ

כאשר  הענינים, בשאר החכם  בלב הצדק אהבת  כשיגבר כן  כמו וחֹומץ, מעול שהוא ְֵֵַיאמרו

גם שישמרנו ראוי כן  וכיוצא , שבממון בדבר הצדק דרך לשמור לאדם  שראוי  כמו יבין

ומשפטים חקים  כולם  שהן  והשמעיות, השכליות המצוות כלל שהן ובמעשיו, ִֻבמדותיו

שבארנו וכמו דעות  אל של דעתו בצדקת  שקולים א)צדיקים, מעבֹור (סעיף נזהר והוא . ֲֵֵ

בינו  נכלם  הוא מהן דבר על וכשיעבור בחוש, המבורר הצדק על מעבֹור שנזהר כמו ֲֵעליהן

" נקרא זה איש והעושק. הגזל על שנכלם כמו עצמו, הצדק "צדיק לבין מדת  בעבור , ְִָ

הם ושמעיות , בשכליות  הצדק מדת על לעבור נכלם שאינו ומי  דבר. בכל הגוברת  שבנפשו

" ונקרא  יצרו ואהבת תאוה מפני כשעובר רבים  דרכים ו כסיל על ואםחוטא "" וכיוצא. "

בחכמה, עולים נפשו שדרכי  לו נדמה לבו ובגובה הללו, צדק דרכי על שחולק בעבור עובר

" נקראים "בועריםהם או ""חכמים -בעיניהם" או פניהם, נגד ""נבונים או פנים, "עזי

השני בחלק עניניהן י שבארנו ב-ה )"(פרק  סעיפים הברור ב הצדק אהבת מרגישים  עדיין ואלה .

המבורר  הצדק על חולק זה על נוסף ואם  בעיניהם. גם  נבזה החמס  ואיש והמעול ְְֵַַבחוש ,

מתואר  השני בקצה שהוא  בתואר יתואר חמסים , ובעל ומרמה דמים איש והוא בחוש ,

""צדיק " ושמו  בעז "רשע, עליו ואדבר הסמוך.". בפרק ה

י"א פרק

א' חלון

‰"‰ÚL¯" על זה וענין  שבהם , האחרון הקצה עד כולם  הרעות התכונות  הכולל שם  ƒ¿»
מעשה  אל גם  זה בבנין  בה והשתמשו רמה. בזרוע זולתו על וההתקוממות ההתגברות

" כמו הרשעים, על כשמתגברים  ירשיעצדיקים יפנה אשר מז)"(שמו"ובכל יד, שםא אבל .

" ""רשעהתאר דבר והשם ו רשע, הסוערים"רשעה "" על כולן כי לטובה, זכר מהן מצינו לא , ֶָ

בין צדק מעשה בין רשעים, בין  צדיקים בין להם , המנגד כל על להתקומם  בלבם תמיד

" ומצינו עול. ירשיעמעשה ומי  ישקיט כט)"והוא לד, ההשקט.(איוב היפך להרשיע כי  למדנו

יׂשערנּו דבר על המרשיע  "938כי תאר וזהו ממקומו. תמיד רשעוידחנו הסוער איש בעצמו, " ִֶָ

שגור 936. דיבור 

"אופי "937. של  לועזית והוא "קאראקטער" כתב רבינו 

י938. נח, תהלים
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וכן להרשיעו. רמה בזרוע עליו יתקומם כנגדו העומד וכל הרע , לבבו יצר חפץ להשלים

" הנביא  אותם  איןדמה וטיט . רפש  מימיו ויגרשו יוכל, לא  הׁשקט  כי נגרש, כים  והרשעים ְִֵַָָ

לרשעים אלהי אמר כ-כא)"שלום  נז, והׁשקט (ישעיה  בו, הסוער מסער נגרש  כים לבם  כלומר , ְְֵַַָ

הרוח, סוער הרשעים  בלב כן מקרקעיתו. וטיט  רפש  מימיו גורשים  סוער ובהיותו יוכל. לא 

השלישי בחלק שבארנו ב)כמו סעיף א משל (פרק וזה שבנפש. היצרים  וטיט רפש ומעלה

מאד. נכבד

‰�‰Â נגד בלבד לא הרע , יצרו עצת  נגד כשיהיה  דבר, כל נגד יתקומם  הגמור הרשע 

לטרוף  ומרמה, דמים  איש יהיה בחוש, המבורר הצדק נגד גם  אבל והשמעיות , השכליות

התועבות כל יעשה ובחמתו עפר, עד צדיקים ישפיל בגאותו שלל. ביתו ולמלאות טרף

וימלא  ברשעתו ירשיע פניו, על אותו מוכיח וכל דרכו. נכון  כי ויאמר לרוחו, מעצור ֵבאין

ויחלוק  יכחיש עליו, יודה אדם  כל ודעת שדעתו הברור-לכל הדבר על גם  כי קלון , פניו

" וזהו בפניו עליו. רשע  איש כט)"העז כא, "(משלי ומוכיח ונאמר קלון, לו לוקח לץ י ֹוסר ֵֵֵ

מומו לר  ז)"שע  ט, הוא (משלי גם ומראה 939כלומר פניו, על אותו מוכיח  ואם  קלון. לו לוקח 

הרשע . מדת היא זו כי  בדבריו, ירשיעהו לכל, הגלוי  מומו לו

ב' חלון 

Ì‡ אבותינו שתקנו וכמו לטובה, אחד ארח  גם בה אין  רעה, כולה הרׁשעה אם  ְִָתאמר

בתפילה "ז  תכלה "940ל בעשן  כולה ב "והרשעה השם נטע  מדוע שאיננה ", בנפש ? זה כח  ה

הראשון בחלק שיסדתי הנאמן הכלל וסותר כלל, חכמה א)לתשמיש סעיף רביעי שנפש(פרק 

אילו  תשאל, יפה כי  דע  בעצם. רע שיהיה אחד כח גם בה ואין מאד, מאד טובה האדם 

שמדת כמו כן. הדבר אין אבל שאמרנו, הרעות  מיני כל הפועל בנפש  פרטי  כח  הרשעה היה

ובכל  דרך שבכל כולה, הנפש  כולל הצדק אלא  צדק, שפעולתו בנפש  פרטי כח  אינו הצדק

יאהב  הזה ובכח האהבה, ממדת  מתפשט וזה צדק. אוהב כשיהיה צדק, לעשות  יוכל ארח

" כן  זה. בחלק שבארנו כמו ואהבתו, דרכיו ודעת ה' יראת בנפשו קדמו אם "רשעה צדק

אותן על גם ארח, ובכל דרך בכל להרשיע ויוכל כולה, תכלול אבל בנפש, פרטי כח אינו

המבורר-בחוש הצדק מין  כמו וירשיעם , יחלוק אדם, כל בדעת יושרן  המושגות  הארחות

למעלה שבארנוהו נפש, בכל אהבתו ג ')ושנטוע עשירי עניים(פרק ולחמוס הרצח וכן  .

דעת תחרד לׁשמעם  אשר הגדולות, והאכזריות  הרשעיות ויתר בכפם , לא -חמס  על ְְִָצדיקים 

החימה  ומדת הגאוה מדת בנפשו קדמו אם כאלה, רשעיות  לעשות  הרשע  ויאהב ֶהאדם .

היא. כן חקרנוה זאת , רשעה כל יסודות הם אלה מרפא . לאין  941עד ֵ

המוכיח 939.

השנה 940. ראש  של עמידה

כז 941. ה, איוב ע "פ מליצה
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ÔÈ‡Âשתי אבל וחכמה. ה' מיראת נעדר בהיותו היצר, דרכי  כל בו שמושלים  לומר צריך

הגדולים החמסים כל לעשות  הרשע יד ממלאים  הם [והחמיסה] הגאוה שהזכרנו אלה

הימים , קורות  בספרי  המפורסמים הקשים המעשים אותן כמו שומעיהם , אזן  המחרידים

נערא  טיביריוס  קאיוס  הקדמונים רומי  קברי  כרצונם942ממקצת  מושלים שבהיותם  וחבריהן,

מעלה, מעלה גאותם  ותעל לבבם רם  עינם, לנגד אלהים  פחד ואין רבים , ולאומים  עמים על

חוג  מעל כמביט  עליה הביטה ונפשם האדמה, וכרמש  כחגבים  בעיניהם  האדם  בני  ויהיו

הן בדיבור הן מעלתם, נגד אדם  מבני אחד שחטא קטן  היותר והחטא יושביה. אל הארץ

מוסר  ליסרם עמהם  התאכזרו הגאות, עם החימה ובהתחבר בם . בערה חמתם במעשה,

עצום הבדל אדם בני  שאר שפלות ובין מעלתם  בין  הבדילה הגאוה כי  שבעבור אכזרי .

אחד, מין אינן  כאילו לאדם, האדם שבין והחנינה הרחמים האהבה דרכי  השחיתו מאד,

מה  בם עשו חמתם  בתבערת  ולכן שבאדמה. קטנה תולעת על האדם  יחמול שלא  כמו

ומלבד  ואזניהם943שעשו. האלה הנידונים  בצרת רואות  שעיניהם  אלא  עמהם , שהתאכזרו

ושפלות מעלתם  גודל כן  ידי  על מרגישים  באולתם כי שמח, ולבם  צעקתם, שומעות 

וצדיק, חכם  איש  להם  נודע אם וכן  אלה. בכל לבם ויגל שביניהם, העצום  וההבדל זולתם ,

יכסה  ידו שעל בראותה גאותם, רעשה הטובים , ומעשיו מּוסריו בעבור אדם בני  בין  ָָנכבד

ביד  להפילו רשע עלילות עליו והעלילּו הארץ, מן להכחידו בערה וחמתם  כבודם , אור ְֱִֶֶהצל

נבל. ּכמֹות והמיתוהו הרשעים, יולדי944שופטיהם הן  מי תבין  האלה המ ׁשלים  הרשעה,945מן ְָָָ

בכל  החכמה לתשמישי  בה נטעו והם הנפש , כחות הן ושאבותיה תצאנה. מי  ֻומבטן

בעז  עוד שיתבאר וכמו זה."כחותיה, בחלק ה

ג' חלון

¯˘‡Îע דוד בדברי מצוייר הוא כן  הפנימית , תכונת-הרׁשע  ""ציירנו אמר כגובה ה. רשע  ָָ

מזמותיו  כל אלהים אין  ידרוש , בל ד)"אפו י, אפו (תהלים  ׁשיחר אפו בגובה כשהוא כלומר ,ִֶַ

הרעות מזמותיו בכל כי לא , או הצדק כפי לעשות שחפץ מעשהו אם  ידרוש בל בגאותו,

" אמר ולפניו ביניהן . עולה ופחדו אלהים זכר אין עליהן ענישחוקר ידלק רשע  (י,"בגאות

ואמ ב) וצדיק. לעני הוא אויב "שבגאותו, עמל ר לשונו תחת ותך, ומרמות מלא פיהו ָָֹאלה

כאריה  במסתר יארוב יצפונו. לחלכה עיניו נקי, יהרוג במסתרים  חצרים , במארב י ׁשב ֵֵואון .

עני לחטוף יארוב וגו'בס ּכה ז-ט)" הצדק (י, על גם  שמלעיג הרשע, תכונת להודיע  זה כל . ֹֻ

כל  ימלא  אלה, שתי על וכשנשען  יתענג. חמתו ועל גאותו על מעשיו וכל לכל המבורר

צדיקים . כולם  ומצוותיה התורה כי למד אתה אלו פרקים משני  הרעים. יצרו דרכי ֵעצת

.942CAIUS TIBERIUS NERO

על 943. נוסף  כלומר,

לג944. ג , שמואל-ב

לרשעה 945. והגורמים המסבבים 
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דחי , אל מדחי וילכו רשע, יאהבו כי  צדק, לשונאי  ואוי  בלבו, הצדק אוהב אדם ֶואשרי

נכרתה " רשעים  לח)"אחרית לז , ראוי(תהלים  והחימה, הגאוה הן הרשעה שעמודי ולפי  .

עליהן . אפרש .946לדבר אפים  ואריכות הענוה שהן  השני , שבקצה טובות  המדות  שתי  ועל

בעז  הסמוך בפרק הענוה."ונתחיל על לדבר ה

י"ב פרק

א' חלון

‰Â�Ú‰ע רבינו משה בה נשתבח החשובות, המדות  תפארת שנאמר "היא בתורה ה

האדמה " פני על אשר האדם  מכל מאד ענו משה ג )"והאיש יב, המדה (במדבר וכשמושלת 

" כאמרו אלהים , לרוח זוכה החכם , בלב ענוה הזאת  כבוד ולפני חכמה, מוסר יי ' "יראת 

לג ) טו, ו (משלי לכבוד. הענוה תקדם  וכן לחכמה, תקדם ה' שיראת כמו לרוח כבוד ". שם  "

השלישי בחלק שהוכחנו כמו ג )הקדש, "(פרק שאמרו ולפי הלא . יי'? דּבר במשה אך ִֶהרק

דבר  בנו ב)"גם  יב, "(במדבר כאמרֹו לנבואתם , נבואתו בין גדול מרחק עוד ובאמת  קם  ולא 

פנים אל פנים  יי' ידעֹו אשר כמשה בישראל י)"נביא  לד, ענותו (דברים  גודל על פה ירמז ְָָ

הנביאים . כל נבואת על נבואתו גדלה וכמה אדם, כל ְַמענות

ÔÈ‡Â ז המוסר חכמי שדמ ּו כמו אחד, ענין ושפלות-הרוח  הרוח "ענוה שפלות  אלא ל, ִ

השלישי  בחלק בארנוה וארחותיה הנפש  כחות  כל כוללת  ב-ג )מדה סעיפים ראשון אבל (פרק  .

כמו  יקרות, מדות  משאר אותה ונבדיל זה, בפרק נבאר ואותה בנפש פרטית  מדה ענוה

" עלבונו מדת על ז "מוחל המוסר חכמי שאמרו וממה הכנעה 947ל ". היא  הענוה ? היא  מה

נשברה. ורוח הלבב ורך רוח  ושפל בעיניו נבזה ויהיה לאין , עצמו וחושב הנפש  ושפלות 

התורה 948ואם עליה שדברה העליונה הענוה דרכי אלו אין  לדעתי  טובים , אלו דברים רוב

הקב  של מדתו היא שהרי  ""והנביאים. כאמרו תרבניה, לו)"וענותך יח, ליחס (תהלים וחלילה

תהלות"ל  יא)"נורא  טו , ׁשׂשמּו(שמות מה גם הענוה. בפרטי ׁשמנּו המדות מכל ֶֶָָאחת 

" חלקי הוא  זה וכל הלבב, ורך לאין עצמו חושב בעיניו, נבזה שיהיה האדם שפלותלתפארת

מדת"הרוח  אין כי  הענוה. עם  ענין  להם אין  אבל יוצרו, לפני ולהכנע הלב, יצר להכניע ,

ב  השם  נגד תנהג שלא שכן וכל ממנו, שגדול מי לפני  בקטן נוהגת  ענוה "ענוה כל אבל ה.

כה 946. עד ביאר שרבינו מה

יוסף ,947. יעקב תולדות ;(162) מטות פרשת תורה, לקוטי  מלאדי , רש "ז פ"א; כניעה, שער הלבבות, חובות
שרה  חיי פרשת תחילת

ואמנם948.
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ב  השם כן ועל ממנו. קטן שהוא מי  לפני  בגדול הענוים ."נוהגת  ראש הנמצאים949ה שכל

ז  חכמים  הבינו וכן  לפניו? נחשבים  ּבמה ""מלבדו ממאמרם כנראה מקוםל כל יוחנן ר' אמר ֶַ

גדולתו  מוצא הקב 950שאתה ושנוי"של בתורה כתוב זה דבר ענותנותו. מוצא אתה שם ה

ואדוני האלהים אלהי  הוא  אלהיכם  יי' 'כי בתורה כתוב בכתובים . ומשולש  בנביאים

והנורא' הגיבור הגדול האל יז)האדונים . י, יתום(דברים  משפט 'עושה בתריה וכתיב , ֵ

ושמלה' לחם לו לתת  גר ואוהב יח)ואלמנה ונשא (י, רם אמר כה 'כי דכתיב בנביאים שנוי  .

אשכון' וקדוש  מרום עד טו)שוכן  נז , להחיות(ישעיה  רוח  ושפל דכא  'ואת  בתריה וכתיב ,

נדכאים ' לב ולהחיות  שפלים  זמרּו(שם)רוח  לאלהים , 'שירו דכתיב בכתובים ומשולש  .ְַ

לפניו' ועלזו שמו ביה בערבות  לרוכב סולו ה )שמו, סח, יתומים(תהלים  'אבי בתריה וכתיב . ָ

קדשו' במעון  אלהים אלמנות , ו)ודיין  ע"(סח, לא בחכמים"[עכ א)"(מגילה שבחר ברוך ל],

והכוונה  גדולה, במקום רק מצויה ושאיננה הענוה, היא מה בחכמתם היטב ראו ָובמשנתם.

בעז  לפניך שאפרש וכמו הקטן, מול בענוה נוהג  להיות  יתכן לו ה."שבעל-הגדולה

ב' חלון 

ÔÈ‡ עצמו מעלת וישיג  בלבו, עצמו את  האדם שישפיל שראוי  לחשוב, לאדם  ראוי

ערכו  את מכיר החכם בנפשו? שקר יעשה איך כי לו, הנודעים  אדם  כל ממעלת  פחותה

יתרונו  את  והעׁשיר הלב, רכי  נגד בגבורה ערכו את הגיבור השכל, דלי  נגד ובתבונה ְִֶָבחכמה

ממעלת גדולה שמעלתו יודע ישראל מלך אין  האם  והרׁשים. הדלים נגד ובכבוד ִָבנכסים 

יודעים הנביאים אין  האם  מלכות ? הוד עליו ושיש דברו] [לקיים  עליהם  ּומצוה ְֶַעבדיו,

האמינו  בצדקתם  ושלמה ודוד ואהרן  משה האם ה'? אליהם נראה כי הגדולה, מעלתם 

דוד אמר איך כן, אם  אדם ? בבני  הפחותים  ממעלת  פחותה שמעלתם  פו,בעצמם (תהלים 

אני"ב) חסיד כי נפשי  ""שמרה לו ועוד לנגדי? משפטיו כל כי  וגו'. יי' דרכי  שמרתי כי 

תתחסד  חסיד עם  וגו' כצדקתי לי יי ' וּיׁשב וכו'. מני. אסיר לא  כב-כו)"וחוקותיו יח, .(תהלים  ֶַָ

" אמר ראה ושלמה ולבי בירושלים , לפני היה אשר כל על חכמה והוספתי הגדלתי  הנה

ודעת חכמה טז)"הרבה א, מהן ,(קהלת הקטנים נגד ומעלתם ערכם ידעו הגדולים אלו אבל .

ערכו, כפי  הענוה למדת  שיזכה אפשר זה כל ועם  ערכו. יודע  יקרה מעלה ובעל חכם  כל וכן

למדת חלילה צריכה או האמת ? מדת  סותרת הענוה וכי  ערכם . כפי הגדולים אלו שזכו כמו

שתדע בעת המדה זאת  אבל הזאת. היקרה המדה עם  עסק לו ואין  בטל, דבר זה כל השקר?

שבחכמים מופלא  הצבא, שר הנביא, הגדול, הכהן המלך, כמו מעלתה, גודל בעליה נפש 

וחנינותה  טובה מרוב אבל עליהן , לבו ירום ולא  הנפשות  שאר בעיניהם  יקטנו לא וכיוצא ,

מעלתה, כשוכחת  היא אדם , העניים951ואהבת ללב ובהתנשאות ברום  שוה לבה ויהיה

שני)949. פרק  תחילת דבורה, תומר  (רמ"ק, כאלהינו " ועניו  סבלן  "אין 

בזמירות 950. הוא וכן  "גדולתו". הנוסח מינכן ) (כת"י  סופרים" ב "דקדוקי אבל "גבורתו". הגירסא שלנו  בגמרא
מוצאי-שבת  של 

עצמו951. מעלת
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מעושקו, העשוק להציל עמהם , ולהיטיב עליהן להשגיח  עת  כל תתעורר שבאדם, והשפלים

המלך  לפני  יתום  או אלמנה כשתעמוד דבר של כללו והאלמנה. היתום הדלים , עבור ֵולֹוחם 

להצילו  עמו עצמו ויכניס  עמו, מדבר המלך בן או אחיו כאילו בעיניו ישוה בענוה, המוכתר

ערכו. קוטן  בעבור לפניו העומד ומבזה מקטנת  מחשבה שום  בלבו ימצא  שלא  עד ְֶֶַולעזרו,

בתבל  המושלים הגדולים  בנפש להיות  וראויה הימנה, למעלה שאין הנפלאה המעלה זוהי

עליהם952ארצם . מתרוממים  ואם  אדם . בני  כלל על להשגיח  צריכין ארץ מגיני  שבהיותם

שנוהג  העליונות המדות  כתר היא  הזאת  המדה ולכן  עליהן ? יחמלו ואיך יח ּוסּו איך ָבלבם,

ב  השם  כי"בהן  עליהן. להשגיח או דבר, לברוא רצונו על עלה לא כן  לולי כי  יצוריו, את ה

יוחנן ר' שאמר וזהו וגדלו? כבודו נגד המה מוצא 953מה אתה גדולתו זכרון  שבמקום

האמתית . הענוה מבוארת  בשלושתן ובאמת  לראיה. כתובים שלשה והביא  ענותנותו,

חסר-לחם . גר ואוהב אדם , שבבני הנחשלים ואלמנה יתום משפט  שעושה אומר האחד

ושפל  דכא  את  שוכן  ואם  ענותנותו. מגיע היכן עד ראה מחסורו, לו ונותן יאהב אותו ְֵואם 

כל  מענות  חקר לאין נעלה שענותנותו מדעתך תבין אלמנות, ודין יתומים  אבי  והוא  ְֲַַַָרוח ,

רבה  ושגדולתו השם, במצות  ישראל מלך שהוא עצמו את דוד כשראה כן ועל ארץ. ענוי

" אמר עליו, ה' בחמלת והכל תרבנימאד, לו)"וענות יח, איך (תהלים ענות ֹו, מדת  לולא  כי , ְְְְַַָָ

כאלה? נפלאות  למענו ויעשה כמוהו, אשה ילוד אדם על ישגיח

ג' חלון

ÈÂ‡¯ נפלאה כמה יבין  למען  לבו חדרי ויחפש  דעתו, במאזני שאמרנו מה לשקול לאדם 

על  יקשה כמה בעצמו ימצא ואז והטבה. וחנינה רחמים כל מקור ושהיא  הזאת, המדה

אפילו  זולתם  על לבבם שירום  אדם  בני ממדת  שהרי הזאת , המדה להשיג ִהאדם 

אל  כאדון  קשות  אתם  וידברו מהם  הפחותים על שיתגאו לא  עליהם . לו שיש  ביתרון-מעט 

עת מדברים  אנו המתגאים עם  לא כי נכוחה.עבדיו, ההולכים  אלא העניים"ואעפ 954ה, יקלו כ

וכשידברו  כמוהם ; בעושר הגדולים מאותן  והכבוד הנכסים בעלי  בעיני  יותר ָוהרשים

החכמה  לבעלי יקרה וכן  מגדולתם. עצמם מורידים כאילו זה, ענין בעצמם ירגישו עמהם

וכל  ההדיוטים. עם  כשעוסקים כבוד כסא  על ליושבים  שכן וכל דלי-השכל; עם ֵַכשיעסקו

שום בלבו תמצא שלא  עד הנחלשים, אלה ללב לבו להשוֹות  האדם על שקשה לפי זה

על  משגיח שהוא בדרך עליו מהשגיח  אותו והמפרדת שניהם , ערך בין  המבדלת  מחשבה

לגדול  עליה לצוֹות  יתכן  לא כי בתורה, מפורשת  מצוה הענוה על באה לא ולכן הערך. גדולי 

" במצות כלולה אבל מעוטים; כאלה עליה ובני בדרכיו ולקטן , ט)"והלכת כח, ומלך (דברים . ִַָ

לא 952. ח, משלי  ע"פ מליצה

סופרים "953. "בדקדוקי הגירסא שכך  הערנו ולעיל ע "א, לא מגילה

דברי954. על הם  בנוים חיצונית, בהנהגות ענוה עם  עסק לנו ואין  שבלב, ענוה הוא שהעיקר  רבינו  דברי 
יא  בפרק ישרים" "מסילת פירט  במעשיהם , הבריות על  המתגאים  אלו ועל כב). (פרק  ישרים " "מסילת
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" לדרוש יבינו הם ארץ, גדולי ושאר ה' רוח  עליו שצלחה אתה ישראל אף ענו, הוא  ָָמה

ענו  ועליו "היה העם, מכל [גבוהה] שמעלתו בעבור למלך, להיות צריכה הענוה ועיקר . ֵֶָָ

אחד  אומץ במין  ויתאמץ ּבעניֹו ויראה צעקתו ישמע  כגדול, כקטן  כולם. על להשגיח  ְְָמוטל

כן על הענוה. מדת ממנו בהעדר אפשר אי  זה וכל עליהם. ולהגן להושיעם כולם , בעד

" בתורה עליה השם  מאחיו ציוהו לבבו רום כ)"לבלתי יז , "(דברים אמר לא יתגאה . לבלתי

אחיו  לבבו "על שיהא  כדברינו, ענוה מצויירת  זו במליצה אבל להתגאות , ה' למשיח  חלילה ,

ומלכותו, שלמה לתפארת הקדש ברוח שרו הזאת המדה על אחיו. עם  ובמעלה ברום שוה

" ואמרו בימינו, במהרה יגלה המשיח המלך לתפארת  וצדקתך או תן , למלך משפטיך אלהים 

יושיע עם, עניי ישפוט וכו' לעם שלום הרים  ישאו במשפט, וענייך בצדק עמך ידין  מלך. לבן

עֹוׁשק  וידּכא  אביון , א-ד)"לבני  עב, .(תהלים ֵֵַ

¯tÒÂ" ואמר ארץ מלכי  כל על גדולתו כיבו יעבדוהו, גויים כל מלכים  כל לו וישתחוו ¿ƒ≈
מתוך  יושיע. אביונים  ונפשות  ואביון  דל על יחוס לו. עוזר ואין  ועני  מׁשוע , אביון  955יציל ְֵַַ

בעיניו  דמם וייקר נפשם, יגאל יא-יד)"ומחמס  עב, מכונה,(תהלים  על הענוה כתובה פה .

לגדולה  כי956וסמוכה והשפלות . ההכנעה מתוך לא  הגדולה, מתוך מאירה הזאת המדה כי

היותר  השלמות כי החושב דבר של כללו הגדול. לעומת  הקטן בהן  שינהג הקטן מדות  ֵאלה

דאגה  מלאים  ופניו [מטה], כפוף והולך בעיניו ונבזה הלבב רך בהיותו היא לאדם  ַָגדולה

מושל  שיצרו למי נוהגים אלו דברים מקצת הנכונה. הדרך על עמד לא בזה, וכיוצא ועצבות

לפי ולהעציבו להפחידו לבו, ולשבר רוחו [להכניע] צריך הוא  לב, שרירות  בו ונותן  עליו

שחטא  במי  נוהגים אלו דברים  ומקצת מעליו. התאוה ושלטון היצר חמת  יעבור עד שעה,

מאד  מאד עצמו ולהשפיל לבו, ולהכניע רוחו לשבר צריך הוא  אליו, לשוב ורוצה לאלהיו

לשלמות שזכו ואוהביו ה' יראי רע, מכל לבבם שטהרו לב ישרי  אבל ובמעשיו. ֵָבתחנוניו

אין בטחו, ככפירים חיל, אנשי  היו הם ושרינו; נביאינו הטובים, מלכינו שזכו כמו גדולה

כלפידים סוסים, על ורוכבים  יקרה ואבן זהב מלובשים לבם . האריה ּכלב כי מורך, ְֵבהם

יעדּו גבורות, עושים מלחמה אנשי וחדוה, לב שמחת מרוב פניהם וגאון957מבריקים גאה ֲָ

בעז  שאגיד וכמו רשעה ועושי  זדון  ב)ה"להכניע  סעיף יג מלאה (פרק הענוה, כתר ראשם ועל ,

כאחיו  בעיניו דומים  [הם ] שבאדם , הנחשלים על גם ורחמים וחנינה חמלה אדם  אהבת 

תשועות ברוב עבדיהם  ירנינו ואלמנה, יתום מרר-לב ירפאו שפתותיהם  במתק ֶֶורעיו.

צדקתם , היא וזאת  ה', עבדי  נחלת היא זאת  כאלה. [הענוה] מפרטי וכיוצא למענם , שיעשו

בעז  שיתבאר על "וכמו נפשו את  לצייר לבו, אל התלמיד יתן  זאת  וכל הסמוך. בפרק עוד ה

ויכסוף  יאהבם , בלבו אם לו די הללו, המדרגות  לרוב יזכה לא  אם  וגם  האלה, הדרכים פי

שרי מעלת  בין להבדיל וידע  אליהן . שזכו האנשים  מעלת בעיניו ותגדל אלו] מדות  [להשיג

,שם)955. (מלבי "ם "תוך " קרוי זה ואונאה, מרמה ע"י נסתר "חמס

רמה 956. במשרה שהוא לאדם 

וקשוט957. עדי  ֲִלשון
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לרצון יהיה בהן , ללכת לבו ושירגיל מאלה, שישיג  המעט  גם  ואז הדיוטים , לאנשים  קדש

בעז  הסמוך בפרק נדבר הזאת , היקרה המדה על דברים  ראשי  שדברנו ואחר ה'. ה "לפני

הגאוה. מדת שהיא לה, ההפוכה המדה על

י"ג פרק

א' חלון

‰Â‡‚‰ בה ויש  הענוה. לעומת השני  בקצה והיא  האדם, בנפש נטועה מדה היא ֵגם

גדולות בשקר הן ואותן  שקר. ארחות בדרך ומקצתן אמת , בדרך מקצתן  רבים , ארחות

מדת גאה. והשני, לב; גבה האחד, תארים. שני זו במדה ויש  הטובה. הענוה כגודל ברעה,

השני  בחלק בארנוה לב ט')גבה על (פרק  ושהיא  שבה, הרע ועל הטוב הדרך על ודברנו

וכבר  זולתו. ערך על ומעלתו ערכו התרוממות על הגאוה וסבת ומחשבותיו. ְֵָגבהי -השכל

ב)אמרנו סעיף יב הגיבור (פרק  ולא אדם , בני מכל סכל עצמו את  החכם שיחשוב ראוי שאין 

שפלותו  מרוב יכחיש לא  יתרונותיו בכל וכן מכולם . דל העשיר ולא  מכולם , לב רך יותר

זולתו, על יתרונו יודע לבו אבל האמת. את  סותרת  הענוה ואין  שקר, זה כל כי  בערכו,

ללמוד "ואעפ  מעט , זה ענין  לבאר וראוי באמת. הענוה מדת  זוהי  עליהן, לבו ירום  לא כ

הרעה. הגאוה היא  מה ממנו

˘È‡כי לו, זאת  מידו לא  זולתו, רבים  על נגלה יתרון בו שיש  אדם שכל יודע  הדעת 

לו. זאת  ה' מיד בינה?"958אם  לשכוי  נתן מי או חכמה ּבט ּוחֹות ׁשת לו)"מי  לח, מי(איוב . ַָ

שבבלי בעבור וכי  רב? והון  עושר האדם אוצרות  ימלא  מי  או האריה? כלב האדם  לב ישום

האדם ויחשוב 959דעת  כמוהו, בצלם שנבראו לו, הדומים  השם  יצורי  על יתרומם  כאלה, ֵקבל

היתרון , מבעלי וכיוצא  ולעשירים  ולגיבורים  לחכמים  העולם צריך הלא ערך? לשפלי אותם

פיו  ועל יבחר והשם ואביונים. רשים ולכלכל ארץ, מגיני ולהיות ומורים שופטים ָלהיות 

כי יותר. לפניו החביב מי לומר שנוכל ומבלי בזה, ולא בזה בחר למה שנדע מבלי יבראון,

כפי לא החוב, הׁשלמת כפי  והחביבות השני, מחובת  עליו המוטלת  חובתו נבדלת אחד ְַַָכל

יחפוץ  אשר לכל אותם לתת ה' בעיני נקל ית'? לפניו היתרונות  אלו הם  מה כי היתרון.

היקרות הפעולות לעשות  בעולמו, להעמידו בו בחר כי חסדו, לה' יודה היתרון  ובעל בו.

עבודת בה לעבוד לחכמה, הגעתי  הדעת  איש  יאמר הדבר, כך ואם הזה. היתרון מן  היוצאות 

לעזור  לעושר הגעתי  הנחשלים . על להגן לגבורה הגעתי  לזולתי . צדק ולהורות  לדון השם ,

כ"ב 958. פרק ישרים ", ב"מסילת נמצא זה רעיון 

אותן959. להשיג הפועל שהוא בלי האדם לידי הגיעו אלו  מתנות
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למעלה  שבארנו מה כל יעשה אז הענוה, למדת  וזוכה בדעת  יגדל ואם ולאביונים. לדלים 

עשר) שנים .(פרק

ÈÎ אעשה לא כן  אם כי  כמוני? זה יתרון להם שאין  הבריות ואבזה ביתרוני, אתגאה איך

בעז  לפנינו שיתבאר וכמו ביתרוני , לזולתי לעזור עלי , המוטלת  יחשב "חובתי  ובמה ה,

יתרונו?

ב' חלון 

ÔÎÏ או גבורה יתרון הן שכל, יתרון הן אדם, מבני  זולתו על לו שיש ביתרון המתגאה

על  השם  יראת  ואין דעת , בו שאין סימן בערכו, שאינן אותן  בלבו ומבזה ושררה, עושר

ז  אמרו וכן ""פניו. עניותל הרוח , לגסות  ע"סימן  כד "א)"(סנהדרין ובארו עניות, עניות? מאי

שבעבורן"התורה  לדברים ביתרונו ישתמש שלא  מלבד בלבו, זולתו ערך משפיל ובהיותו .

אלא  בעשרו, או בגבורתו האדם  בני  ולהושיע  השכל, לדלי  בחכמתו להורות  לו, ִַנ ּתן

ושפלותן . לקטנותן  בעיניו יבזם  כי הבריות, על שבנפשו והחמלה הרחמים שישחית 

ג' חלון

Ï‡Â[יתרונות] מבעלי  אלה וכמו גדולה, במקום רק תמצא  לא הזאת המדה כי  960תחשוב

תאר  לא אשר בהדיוטים, גם  נמצאת היא  אבל גאותם , סבת שיתרונם  ודומיהן , שאמרנו

השכל, אור תאפיל בנפש  הגאוה רוח  וכעלֹות  שקר, בארח שפועלת  לפי  להם. הדר ְֲַולא 

ולא  הרבה, ממנו המכובדים אדם בני  בעיניו שיקטנ ּו עד מדה, בלי יגדל הרוממות ְְִודמיון

מכוסה  השכל בהיות  כי  לבוז? בעיני  יהיו ומדוע  מהם ? גדלתי במה לאמר לבו אל ישיב

זנונים רוח  שּבעלֹות כמו לשאול. או לחקור משפט לו אין  הזה, המתעה הדמיון  ֲַבערפלי 

להעבירם שולטים השכל ידי  אין  בתקפם , שעומדים  זמן כל וכעס , חימה רוח  או ֵקשה,

וזה  זה. רודף לפני  כח בלי  השכל ילך בגאותו, גבוהה כשהרוח  כן ובתבונותיו. בטענותיו

שעה, לפי בנפש  יסערו וכעס  חימה רוח או זנונים רוח  כי  הרוחות, שבכל הקשה הוא הרוח 

ואח  פעולתם לפעול ויש"יראּו זמן-מה. עד יסתרּו על כ להנחם  בנתים  רוח לבעליהן  ְְִִֶַָ

רגע מׁש שאינו כזב דמיון יסודתה גאוה רוח אבל האלה. הפעולות רוע  ולהבין ָמעשיהן,

התרוממות שהרי  מכונה, על ומעמידה גאותו מכלכל הזה האיש יראה אשר וכל הנפש . מן 

לא  ממנו זה? על ינחם ומתי  עיניו, שרואות  אדם כל על מתגאה הוא והרי  שקר רוח היא

ב  להשם מאד עד רעתו להבין  השכל באור בו שיראה רגע  לו ואין יתבונן"ימיש, אם כי  ה.

" נטושה. חרב כמפני מפניה וינוס  יחרד אז יי'בזה יראת חכמה י)"ראשית  קיא, (תהלים

עצמו. בשפלות  האדם ערך וקוטן שפלות לעמת  ורוממותו, השם כבוד עורך הירא כי  ֻבלבו.

השערה 960. לפי  וכתבנו מטושטשת מלה
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גאותו  ז 961כי  אמרו זה ועל רוממה, ""תמיד כנגדו ל חשובה אינו שכינה אפילו המתגאה 962,"כל

ה', מיראת נלוז ובהיותו עליהן. ישפוט  לא  השכל אם והדמיון , השקר למדת  גבול אין ִַכי

לשאר  ממעל מעלתו ּבׂשּומ ֹו כחפציהן וישלטו היצר דרכי כל בו יבואו בלבו, פתוח  ְוהפתח

[הרבונות] במקומן  ויבואו לביניהן שבינו הטוב ואת  והריעות  האהבה תאבדנה אדם . ֵבני 

שבארנו. כמו והאכזריות , והקושי 

‰‡¯˙Â אינה ואם גדולתה תכיר הענוה הענוה. למדת  השני בקצה היא הגאוה איך ִַמזה

שבארנו וכמו גדולה, במקום אלא  בפועל א-ב)מצויה סעיפים יב לבו (פרק  ישיב ובעליה .

[שוה] והתנשאות  דעת963לרום  בארח  אלא חלילה, שקר בארח לא  שבאדם , הקטן  ללב

שבארנו וכמו הטוב, שקר (שם)ובמדת  בארח  יגבה ובעליה בשפל, תשכון הרעה והגאוה .

שני הזאת  הרעה למדה ויש  והריעות . האחוה ברית  ולהפר ולהתאכזר להרע  גבוה, כל ִֵָעל

" וגאוןשמות ""גאה וכאמרֹו שנאתי. תהפוכות ופי רע ודרך וגאון  גאה רע , שנאת  יי' "יראת

יג ) ח, "(משלי ו גאה . שבארנוה, הגאוה היא זולתו גאון"" על והממשלה ההתנשאות  הוא  "

גאוה. בארח 

ד' חלון

Û‡Âשבארנו וכמו הרשעה, שורש  היא הזאת הרעה המדה ד)כי  סעיף יא תאמר (פרק  אל

והגאוה  הגבה אבל כן . הדבר אין  יותר. הנפש  תיקר תחסר ואם האדם ? בנפש נאצלה למה

ה  על בצדק. בהן  הנוהגים  לחכם  חפץ כלי והם  החכמה, לתשמישי  בנפש כבר גבה "נטועים " ֵֶ

השני  בחלק ג )דברנו סעיף ט מוסיפין(פרק אנו ופה בצדק. בו נשתמש  דרך איזו על ואמרנו

ומחשבותיהם רשעים דרך ורואה הארץ, לשפוט  בבואו כביכול ה' דרך שהיא  לומר

כאין בעיניו ויהיו ומשפט, צדק כולם שהן  לבו במחשבות עליהם וגבה ומועצותיהם ,

" נאמר זה על חוצות. כטיט וירמסם באפו וישפטם  והאל וכאפס, במשפט  צבאות  יי ' ֵויגבה

בצדקה  נקדש טז)"הקדוש ה , החכם(ישעיה בהם  ישתמש והגאון  הגאוה לענין  הוא וכן .

ולא  יחמול לא  הרומש , כרמש  בעיניו ויהיו הרשעים , על [להשתלט] בגאותו חיל לעשות

על  כשדּבר תראה ה'. דרך זה וגם החכמה, כפי משפטים עוד בהם  יעשה אבל עליהן , ִֶיחוס 

" ואמר העתיד הדין  אוןיום  פועלי  כל יתפרדו יאבדו, אויביך הנה כי  יי', אויביך הנה "כי ֵ

י) צב, "(תהלים  הפסוק במזמור אמר לבש. גאות מלך א)"יי' למלך,(צג , נאה בצדק הגאות כי .

בעז  עוד שנבאר ""וכמו לאיוב השם אמר הגאון ועל הגבה על לכן  לך,ה. ּכאל זרוע ֵָואם

גאה  כל ּוראה אפך, עברֹות הפץ ּתלּבׁש. והדר והוד וגבה, גאון  נא  עדה תרעם , כמוהו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָובקול

חבֹוׁש פניהם  יחד, בעפר טמנם  תחתם. רשעים והדֹו הכניעהו, גאה כל ראה ֲֲַוהשפילהו.

המתגאה 961. של

בעולם "962. לדור  יכולין והוא אני "אין ע "א) (ה בסוטה נמצא הרעיון  אבל זה. מאמר מצאתי  לא

זו963. מלה הוספנו 
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ימינך  לך תושיע כי  א ֹודּך אני וגם  ט-יד)"ּבּטמּון. מ, כולו (איוב הענין  מפורש הללו בכתובים  . ֶַָָ

" [ישראל] אמרו הגאים, ויועציו פרעה בצמיתות ולכן גאה,שאמרנו. גאה כי  ליי' אשירה

בים רמה ורכבו א)"סוס  טו, שבארנו(שמות כמו למלך הכרחי שהענוה כמו והנה יב . (פרק 

ג ) תפארתסעיף היא  גם עליה, מדברים  שאנו היקרה הגאוה כן גדולתו, במקום  ונראית ,

יחוס  ולא יחמול לא  הרשעים , המון על אף ומפיץ חיל איש להיות  מוטל עליו כי למלך.

החכמה. כמדת  ה' ביראת שאמר כשעושה אחר כי הענוה, אצל בתורה עליה נצטוינו וגם 

מאחיו " לבבו רום  כמ "לבלתי  הענוה שהיא  "(שם)ש", ימיןאמר המצוה מן  סור ולבלתי 

כ)"ושמאל  יז, זה (דברים  ואין בפסוק 964. הזהירו שעליהן בתורה הכתובות המצוֹות כל על

" החקיםשלפניו ואת  הזאת התורה דברי  כל את לשמור אלהיו יי ' את ליראה ילמד ִֻלמען 

לעשותם יט)"האלה "(יז, אבל ושמאל . ימין  המצוה מן סור שיצונּו"לבלתי  פרטית מצוה על ,ְֶַ

נביא. ידי  על השם

ÏÚ אבל לבבו, ירך ולא  יירא לא רשעה, אומה איזו עם  שילחם  כשיצוהו משל, דרך

ה' בשם שמואל שצוהו לשאול קרה וזה לעשותו. וחייב רשעים, ויכניע וגאון גבה ילבש 

אגג, על חמל כי חטא  ושאול עליו. יחמול ולא  עמלק שם  ימחה בעת965שהוא לב מורך וזהו

" ואמר שמואל הוכיחו זה ועל לבו. האריה וכלב אכזרי , להיות  ראוי קטןשהיה אם הלוא

ישראל  על למלך יי' וימשחך אתה, ישראל שבטי ראש  בעיניך יז)"(שמו"אתה טו , כלומר,א'

ג  הנך בענוה, אתה מוכתר חמל "אם העם וגאון. גאה גם לעדֹות  ועליך ישראל שבטי  ראש  ֲַכ

עמלק, "966על נצטוית  זה על כי לחמול, לך היה לא ושמאל אתה ימין  המצוה מן  סור ."לבלתי 

מן דברים לבאר צריך, היה המעט  זה אבל הנבואות , דברי לפרש  זה בספר באנו ולא 

" ובספרנו חןהכתובים. "רוח  ספר על שלמה " י "חכמת יח)"(פרשה מקרא הצורך.967ב כל בארנו

‰ÓÓ ויפיקו הרשע, בקרב הרׁשעה מולידים והגאון הגאה כי תלמיד, כל ילמוד ְִָשדברנו

יזכה  ואם  ויאהבם. בדעתו הללו הדרכים כשיצייר נעים  ומה החכם. בלב גדולות צדקות 

המדות שתי  על שדברנו ועתה לצדקה. לו ּתח ׁשב כן , וינהג  ערכו כפי לידו מעשה ֵֵָשיבוא 

" מדת  על נדבר אפיםהללו, הנלוז ארך בנפש  והחמה צדק, שבאחת והכעס . החימה ומדת "

הרׁשעה. ְִָהיא 

המצוות 964. לשאר מתייחס זה פסוק אין 

ט965. יד, שמואל -א

טו966. טו , שמואל -א

קח-קלב 967. עמ' תשס"ב, מהד' המדות", ל "ספר במבוא הובאו מהדברים  וחלק  197-203 עמ'
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י"ד  פרק

א' חלון

˙ÂÎÈ¯‡ ב מקום של מדרכיו אחת  והיא מאד, יקרה מדה היא ""אפים שנאמר אל ה,

אפים ארך וחנון וגו'רחום ו)" לד, "(שמות  אמר ושלמה ומושל . מגיבור, אפים  ארך טוב

עיר  מלוכד לב)"ברוחו טז, "(משלי למדת קרובה המדה וזאת רוח . ש"ארך אלא  אפים". "ארך

ו  חימות, איש השני רוח "בקצה פה ארך זה ענין נבאר ואנחנו הכעס. הוא  השני  בקצה "

השכל "בעז  על באדם נשענת אבל לבד, הרצון תולדת איננה אפים אריכות מדת  כי  דע ה.

משכיל, שאינו או תבונות, ומדברי  מתלמוד הריק כי בלבו. שיש רוב-תבונות  ועל המהיר,

פתאום יפרצו שלא  חמתו ועל כעסו על מושל האדם  אין  כי  הזאת. המדה מידו יבוקש לא 

בכל  נטועות הללו המדות כי הזה. הרצון ישלים ידיהן שעל האמצעיים  בו שיהיו עד

צריכין הם וגם  בעז 968הנפשות , שיתבאר וכמו החכמה בארחות  בהן להשתמש  ה,"לחכמים 

דבר  ישמעו או עול, להם כשיעשה אדם, בני המון תראה בנפש. להתעורר ממהרות  ֶָוהן

עומד  מחלוקתם ובעל הדברים, מן  בדבר [עליהם ] יחלקו או זולתן יבזום או רוחם המסערת 

לחרות ימהר שלא האף בעד לגדור ואולם בם . תבער חמתם  או לכעוס ימהרו דעתו, על

יעמדו  והם  בבינתו, יבין שכבר ישרים דברים והן  תבונות  דברי האחד, דברים . שתי  צריכין 

מתרומם ולבו גמורה, טובה הזה בעולם שאין  לו ברור בתבונתו משל דרך על האף. בפני 

השני 969עליהן בחלק שבארנו ד)כמו סעיף ג ובהיותו (פרק ראוי970, אין  והמרמה, העול ֶֶָמושב

הדעת , מבלבלים  וחימה אף שחרון  לו ברור לו. תקראנה אם מאלה אחת  על אף לחרות 

וכבוד  חן  עולב, ואינו שהנעלב לו ברור עליו. שיתחרט  מעשה יעשה או דבר ידבר ָָובאפו

מרמהו  או עתה המבזהו וזה וסכלותו, האדם לב מדת לו ברור ואדם . אלהים בעיני ימצא

הטהו " הּוּתל כ)"לב מד, לו (ישעיה שנתן  לה' יודה אבל עליו. אפו לחרות  לו ראוי ושאין , ָ

מלב  ישר העומדים-כחומה 971לב של בלבו העצורים  תבונות  בדברי  כיוצא  כל וכן הזה, הסכל

ואינו  האדם, אף המבעירים  האמורים  הדברים מן אחד כשיקרנו ואמנם האף. פרץ בפני 

עליהן יזכור טרם כי לבו, אל להעבירם  שיחפשם זמן  ואין  שבו תבונות  בדברי  כרגע נזכר

להעמיד  הממהר מהיר לשכל עוד צריך ולכן  במקניטו, ויחרה-אף החימה רוח עליו עבר

השני  בחלק שבארנו כמו השכל, כח פעולת  עצמו זהו כי  כרגע . לבו עיני  נגד (פרק תבונותיו

ד) סעיף אמר א וכן  הזאת. היקרה המדה עמודי שניהן  גם תבונות ורב מהיר שכל כן ואם  .

" בחכמתו אולתשלמה מרים רוח  וקצר רב-תבונה, אפים כט)"ארך יד, איש(משלי כי  למדנו .

" עוד ואמר אפים. ארך בעל להיות  אפשר עבור רב-תבונה ותפארתו אפו, האריך אדם ֵֶׂשכל

פשע יא)"על יט, מהר (משלי התשובות  מקבץ הוא כי  הפועל, הוא האדם  ׂשכל כי למדנו .ֵֶ

אלו968. למדות צריכים  חכמים גם כלומר 

העולם969. עניני על 

הזה 970. עולם

מלב 971. יותר
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" אמר לא כן על ללב. ׂשכל ומזכירם רב אפים  יפעל "ארך לא  התבונות  מבלעדי הׂשכל כי , ֵֵֶֶ

בעל  כי מזה ותבין ההיא . בעת  אתם זוכר הלב אם אפים  לאריכת יסוד הם  התבונות  דבר.

על  לצוֹות אפשר היה ואיך ורב-תבונה. ׂשכל בעל שהוא מעלתו על אות נותן  הזאת  ֵֶהמדה

" במצות  כלולה היא אף לכן  הקהל? לכל בתורה הזאת  בדרכיו המדה כח,"והלכת  (דברים

[הנדרש]ט) מהו ידרוש והתבונה השכל ובעל ארך "972. היה אתה אף אפים , ארך הוא  ֵֶמה

בעז אפים נדבר ועתה """ מדת על רוח ה ."ארך

ב' חלון 

Í¯‡" כאמרו מאד, יקרה מדה היא  גם רוח רוח . מגבה רוח  ארך ח)"טוב ז, והיא (קהלת ,

" ממדת  רוח הפוכה רעות ,"קצר יפעל קצר-רוח שבעל וכמו הם. הפכים שני וקוצר אורך כי  ,

" אפיםכאמרו אולת973קצר יז)"יעשה יד, ולכן(משלי לנפשו. טובה פועל ארך-רוח בעל כן

" אמר רוח לא מקצר רוח ארך ""טוב כאומר וזה כן? לומר יתכן איך כי רב-תבונה , טוב

תבונה  ""מחסר אמר ויפה רוח , בעז מגבה לפנינו שנבאר וכמו הזאת ,"" המדה וענין ה. ֲֵַ

שהם המתחדשים ומעשים  תמורות  בעולם  יראה או הלב, המסערים  רעים מקרים כשיקרנו

מחשבות יחשוב אבל דעתו, ולבלבל לכעוס רוחו תבהל לא  ואסונות; מדעותיו, הפוכות

האמתית ובאמונתו הטהורים  בדעותיו להתחזק או בצרתו, לבו לכלכל ודעת חכמה

" מליצת  וזהו עיניו, מראה נגד תלו על רוח ולהעמידו ""ארך מלת  כי  החושב רוח . הכח  על "

השלישי  בחלק שבארנו כמו ב)מחשבות , סעיף א .(פרק 

‰·¯Ó˘ÎÂ" נקרא  הלב על וגובר היצר דרכי כפי מחשבות רוח לחשוב ההיפך "גבה וזה .

" רוח מן שם "שפל שדברנו ממה שתבין כמו נקרא (שם), ודעת  חכמה מחשבות  וכשמרבה .

רוח " אותו "ארך המנחמים במחשבות תמיד הלב לכלכל בפעולתו, זמן  אחר זמן שמאריך ,

" וזהו עיניו. מראה מבלבול או רוח בצרותיו, מגבה רוח  ארך ח)"טוב ז , אעפ (קהלת  שבעל ". י 

[בעל] ממנו טוב ודעת , מחכמה נלוז בהיותו ממנו, יותר ובינה שכל בעל [הוא] הרוח גובה

לכלכל  ודעת חכמה מחשבות לחשוב ברוחו להאריך בכחו שאין מי כי  מזה ונודע  רוח. ארך

" מ ּתּואר עיניו, ומראה צרותיו נגד לבו רוח בהן בהן ."קצר מחשוב מהר ופוסק קצר שרוחו , ְָ

כדרך  תעתועים, ויעשה נבלות  וידבר לבו, ובמרירות  [בדעתו] יתבלבל קצר וכשהוא

" לבעלה איוב אשת  ומ ּותשאמרה אלהים ט)"ברך ב, "(איוב אמר זה ועל מרים. רוח וקצר ָ

כט)"אולת יד, שרוחו (משלי הן שהן ותבונה, חכמה בו יש רוח ארך שבעל מזה ותבין .

" מבעל וחסרים  במחשבותיו, להאריך בהן רוח מתפשט ""קצר אמר ויפה אפים. ארך

אולת מרים  רוח  וקצר כט)"רב-תבונה, "(יד, שאמר בקהלת  מפורש דברינו ויושר העֹוׁשק . ֶכי 

מתנה  לב את ויאבד חכם, ז)"יהולל ז, החכמה,(קהלת  על המתמרמר הכסיל טענת שהוא  ,

ראה 972. פרשת בספרי ,

הטעהו973. זכרונו  וכאן  רוח" "קצר  כאן  כתב רבינו
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בעול, צוארו "974ושיתן רואות  שעינינו לו באמרֹו וטוב רשע לו, ורע  קרא "צדיק ואותו ,

תחת"עושק " יסורים שמקבלים צדיקים  ליסורי  דומה וכן שכיר. שכר [מניעת ] על שנופל ,

" קהלת וענה החכם . לב ומהולל מבלבל [הענין ] שזה ואומרים דבר שכרם , אחרית  טוב

ח)"מראשיתו  ז, שאין(קהלת יודע  כי  הזה, העושק-המדומה על כועס  אינו החכם  כלומר ,

ו  אחרון , ליום  [שמור] והכל גמורות, טובות הזה מראשיתו "בעולם זה דבר אחרית ."טוב

" אסף אמר לאחריתםוכן אבינה אל, מקדשי אל אבוא יז)"עד עג , המחשבות(תהלים  ובאלה . ֵ

" בעל וזהו הדעת , ובלבול הכעס נגד החכם  רוח רוח תאריך הולך "ארך רוחו הכסיל אבל .

מה'. לבו ויסור ויתבלבל יכעס הזה המדומה העושק ובראותו רוח , גבה והוא  יצרו בדרכי

" שהוסיף כסיליםוזה בחיק כעס  כי לכעוס , ברוחך תבהל אל רוח. מגבה רוח  ארך טוב

א-ט)"ינוח  ז, השני(קהלת בחלק רמזנו וכבר רוח , קצרי שהן שכן  וכל רוח  גבהי  שהן לפי ,

ד) סעיף עשירי ואחר (פרק העקשות. שבמדת  הטובה הדרך על כשדברנו לזה, קרוב ענין על

בעז  הסמוך בפרק נדבר אלו, טובות  מדות  שתי  על המעט  זה המדות"שדברנו שתי  על ה

[וכעס ]. וחימה, אף שהן השניה, 975שבקציהן 

ט "ו  פרק

א' חלון

Û‡‰ גבוה גבוה לעלות הממהרות בהן כיוצא ואין  מנפש , קשות מדות  הן  והחימה

תמצא  שלא מה מדתן , פי על מעשים  יעשה ופתאום מלהבֹותיהן , הלב ולמלאות ֲִֵֶַבנפש ,

לכבות לעשות  ממהרות  שמחשבותיו אחד, גם  היצר דרכי כמו 976בכל השכל, ולהאפיל הלב

חמתו, המבעיר דבר ידבר או מעשה העושה [שיראה] כרגע זו מדה בעל והחימה. האף

" לאמר בו דעת  ולא  באולתו, נקם  וינקום אפו בלב תעלה רעה היה לא  אולי דבר, אחקור

המדבר? או ""העושה לאמר תבונה ולא  לי ?, אצלת  "977."מה החימה בחושך נקםאבל לו

פניו 978"וׁשלם יפלו חמתו ובשוב לו. חטא  מאשר כפלים וכפלי אשר 979כפלים אולתו על ְִֵ

" מאמר עצמו שהוא אולתעשה, מרים רוח כט)"וקצר יד, שבארנוהו(משלי ב), סעיף יג .(פרק

השכל  ולהאפיל לעלות  ממהרות  שאינן בו, וכיוצא הוא  גם  הקשה הזמה יצר כן  ואין

לימודה 974. בעול

להלן975. רביעי  בחלון כעס, השניה, המדה על יבאר  רבינו 

שבלב 976. הטוב כיבוי  ענין

בתחילה 977. בדעתו עלה כאשר  חמור  כה אינו שהנזק  להתבונן כלומר 

לה 978. לב, דברים ע "פ מליצה

יצטער 979.
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השלישי  בחלק ענינו שבארנו ברוחו המושל ולכן והחימה. האף כמו סעיפיםמכל-וכל א (פרק

ברוח ה-ו) ולמשול להתגבר צריך מאד מאד הוא  צדק חפץ אם הגבורה, מדת  פי  על שהוא  ,

שבארנו כדרך החכמה, ובריחי התבונות דלתי  בפניה ולהעמיד הזאת, הקשה יג העזה (פרק 

א) מדתסעיף כי הלב, אל מחשבותיהן להעלות  המאחרות  הקשות המדות שאר מכל יותר ,

כולנה. על עלתה החימה

ÔÎÏÂ" ואמר עליהן, למשול הצדיק שצריך המידות  שאר ובין  בינה שלמה טוב הבדיל

עיר  מלוכד ברוחו ומושל מגיבור אפים  לב)"ארך טז, "(משלי ובכלל ברוחו . ארך מושל גם  "

שהוא  בעבור לבדו והזכירו גבוה. גבוה יעלה שלא ומדכאו החימה ברוח  שמושל אפים,

" שיתארוהו עד חזקה, ממשלה עליו למשול שזכה ומי  מכולם. אפיםקשה הגיבור ארך הוא  "

מוכן חמתו, סערת  להשקיט כלל ברוחו מושל ואינו זו, [רעה] במדה והמופלג באמת.

שאמרנו וכמו גדולים . ופשעים  גדולות  רשעיות א-ב)לעשות  סעיפים  יא אחד (פרק שהוא 

הפליג  ולכן  אמת. והדבר הגאוה. היא וחברתה אחת , [מדה] והיא  הרשעה. יסודות משני 

" אמר הזאת , המדה ברעת ריב שלמה ישקיט  אפים  וארך מדון , יגרה חמה (משלי "איש  ֵָ

"טו ,יח) ואמר תוסיף . ועוד תציל אם כי עונש, נושא חמה יט)"גדל יט, "(משלי ואמר איש. ָ

פשע רב חמה ובעל מדון, יגרה כב)"אף כט, "(משלי ואמר איש. ואת  אף, בעל את תתרע  אל

מ  ולקח ּת ארחותיו תאלף פן  תבוא. לא לנפשך חמ ֹות  כד-כה )"וקש כב, רעה (משלי כמה . ֵָ

ובשירי לנפשינו. מוקש ויהיו  ארחותיו נלמוד פן  עמו מהתחבר שהזהירנו הזאת, המדה

" נאמר המה תהילים יי' וקווי יכרתון  מרעים כי  להרע. אך תתחר אל חמה, ועזוב מאף ְִֵֵֶֶָהרף

ארץ  ח-ט)"יירשו  לז, .(תהלים

ב' חלון 

˙„Óאת בה המשילו במקרא מקומות  ובכמה העולמים, לאדון מיוחסת אמנם  החמה

ב  ""השם כמו אתכםה, להשמיד עליכם יי ' קצף אשר והחמה האף מפני  יגורתי (דברים"כי

יט) "ט, גדול . ובקצף ובחמה באף אדמתם מעל יי ' כז)"ויתשם  כט, "(דברים וכן  באפך . אל ַיי '

תיסרני בחמתך ואל ב)"תוכיחני, ו, המשילו (תהלים  כי תבין  אתה דעת בעל אם  אך . ַ

מאף  יוצאים  כאילו והמרים, הגדולים הפשעים על הבאים  הקשים העונשים הנביאים

חמתו  תעלה כנגדו גדול פשע  רעהו כשיפשע האדם  מנהג  שכן  שומעת. לאזן  להסביר וחמה,

חלילה  וחלילה החכמה, כפי בצדק הן ואפו ה' חמת אבל גדולה. נקמה ממנו וינקם  באפו

" נאמר שכבר ומשפטיו, צדקתו ומאפילים ועולים גוברים וחמתו שאפו דרכיו לחשוב כל כי 

ד)"משפט  לב, "(דברים ה' ביד והכל והחמה, האף דרך גם  זה ובכלל משלה , בכל "ומלכותו

יט) קג , ב (תהלים הוא  ז ". שאמרו וכמו בידו, והחצים חצים  שולח ""ה בםל אכלה (דברים"חצי  ִִִִִֶַַַ

כג ) הקב לב, אבל ברשותו, עוד ואינן  חציו, שולח  ודם בשר וכן", בידו, והם חצים שולח  ה ִִִָ

דרכיו  בכל חכמה בארח  המה גם  ובמשפט, בצדק בוערים  וחמתו שאפו ולפי  דבר. בכל

" שאמר וזהו הוא העליונים , ונוטר לצריו, יי ' נוקם חמה. ובעל יי' נוקם  יי', ונוקם  קנוא  אל
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ינקה  לא  ונקה כח  וגדל אפים ארך יי ' ב-ג )"לאויביו. א, וארך (נחום חמה בעל שהוא  מבואר .

בני לשאר אפים  וארך הגמורים , הרשעים שהן  וצריו לאויביו חימה בעל אחת . בעת  אפים

" כאלה, פשעו שלא  משפט אדם דרכיו כל ד)"כי לב, כאש(דברים  תצא  ולא אפו יבער לא .

על  כמו חמתו, ועל אפו על לו להודות  נאה ולכן  במישרים . וישפוט בצדק ידון עד חמתו

בחכמה. שתיהן כי  אפו, ארך

¯ÎÊ˘ÎÂ אמר הימים, באותם והעריצים  הרשעים את השם שישפוט  הנורא  המשפט 

אפך " מאז לפניך יעמוד ומי אתה, נורא  ח)"אתה עו , כאשר (תהלים לפניך יעמוד מי כלומר

" ואמר ההיא . העת  עד צאתו והארכת עמך היה מאז אשר אפך, דין ,יבער השמעת משמים 

סלה  ארץ ענוי כל להושיע אלהים  למשפט  בקום ושקטה. יראה ט-י)"ארץ בצאת(עו , כלומר ְָָ

ארץ  ענוי  כל תושיע  ההיא ובעת בו, מושל אתה כי חלילה, וטובים רעים  יכלה לא  ְֶַאפך

" אמר זה ועל תשועתך. מעשה על יודוך כאשר אפך, מעשה על יודוך כן  על חמתסלה. ֲַכי

תחגור  חמות  שארית ּתֹודּך, יא)"אדם  השיר,(עו, דרך שארית980וזה אתה תחגור כאשר ֶָ

נאה  לך כי תודך, היא גם אדם חמת  וחימה, גאוה אנשי הרשעים  מאויביך להנקם  חמות,

והוללות . רשע  בחימה העושים אדם  לבני היא נאוה אלא חמות. ֵֶלחגור

ג' חלון

Û‡Âהזאת המדה בה תחסר אם  הנפש  טובה לא  לאדם , ומסוכנת  קשה החימה מדת  כי 

חיל  להתאזר החכם  יד התומכת  היא  כי  החכמה, לתשמישי  בנפש להיות צריכה כי  כולה,

הנעשה  גדול עול החכם  כשמוע  כי הזדון. בפני  [בכח ] ולעמוד הצדק, בוזי  ועל הרשעים ֶָעל

את יתקן עד או למשפט , הדבר הביאו עד ישקוט ולא  חמתו, בו ותבער אפו יחר בעיר,

זה  וכל בזה. וכיוצא במלחמה עליהם יתגבר רמה, זרועם ואם חמס. אנשי עותּו ְִאשר

כזו  מליצה מצינו והרי הצדק. ולכבוד האמת  לכבוד בקנאותו וחמתו, אפו בהתעוררות

ב  השם על משל בדרך כן ""כתובה אמר ותושעה. מפגיע , אין  כי וישתומם איש  אין  כי וירא

סמכתהו  היא וצדקתו זרועו טז)"לו נט, זו (ישעיה במדה שהשתמשו עולם  בגדולי  ומצינו .

ע רבינו במשה ""שהרי נאמר ואיתמ ה אלעזר על טז)"ר ויקצוף י, "(ויקרא על . משה ויקצוף

החיל  יד)"פקודי  לא, "(במדבר כתוב בדוד וכן  מאד . באיש  דוד אף ה )"(שמו"ויחר יב, ויואב ב .

" להלחם ?אמר העיר אל נגשתם מדוע  לך ואמר המלך חמת  תעלה אם  כ)"והיה יא, .(שם 

בעלי והיו וחמתם . אפם  העירה בם שהיתה הצדק שמדת  בחכמה, בה שהשתמשו ִֵָאלא

ראוי אם  חכמתם , במאזני  הדבר שקלו טרם לעלות החימה רוח הניחו שלא אפים , ארך

לא. אם  דבר כנגדו  ולעשות עליו, להתקצף

Ï·‡ מעשה עושה ואם מזו קשה מדה אין  יצרו, חפץ כפי  לעלות  חמתו שמניח ֵֶמי 

ז  רבותינו אמרו זה על גדולה. לחטאה תחשב ""בחמתו, והמשבר ל בחמתו בגדיו הקורע כל

החימה 980. מדת על  האנשה, כאן  יש
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ע כעובד בעיניך יהיה בחמתו, כך,"כליו עשה לו אומר היום הרע, יצר של דרכו שכן  ז,

זרה  עבודה עבוד ל לו שיאמר עד כך עשה לו אומר ע"ומחר קה אתה ב)"(שבת  מדברינו . ֵ

המדה  להשיג אדם לכל הוא קל שלא אלא  אפים, ארך בעל הוא יקר ומה טוב מה למד

למעט  עצמו וירגיל ובחימה, אף בחרון  למאס  אדם לכל ראוי  מקום ומכל הזאת . היקרה

בעצמו  שיעשה וחימה אף בעל בטבעו שהוא  בעצמו כשמבין  שכן וכל האפשר. כפי בהן

הפחות ולכל והחימה. האף בפרץ העומדים  רבות  תבונות  דברי בלבו ויצייר רבים , גדרים

בו  עלתה אפילו מעשה, שום ההיא בעת  מעשות ישתמר בו, תעלה שחמתו רואה אם 

רוח  כי זעמו, יעבור עד נקמה, שום לעשות לעצמו יתיר ולא  ידין  לא  הצדק, כבוד בעבור

מחמת ֹו שכור שכן  כל להורות, לו אסור יין שתוי  ואם  האדם . שכל עין  מחשיך וחימה ֲָאף

חמתו. תפוג עד מעשה לעשות לו שאין  בו, הבוערת 

ד' חלון

ÒÚÎ‰ איזו בעבור בלב הוא  הכעס מהן . למטה היא אבל וחימה, אף למדת  קרובה מדה

לו. המגיעות  צרות ולפעמים ומעשיהם , אדם בני דברי  גורם לפעמים המכעיסו. דבר

" כאמרֹו לבו, יכעס  טעמם מבין  ואינו שמש , שתחת  המקרים בראותו ברב ולפעמים  כי 

כעס  רוב יח)"חכמה א, "(קהלת מספרנו שני בבית נעול ובארנוהו א)"גן חלון ג  והכעס (חדר .

לאחוז  לעצמו וילמוד מנפשו, זו מדה להרחיק לאדם ראוי ולכן  הלב, ומעציב הדעת  מבלבל

" רוח במדת למעלהארך ענינה שבארנו ב)" סעיף יד לבין(פרק  בינו הן  דבר, בכל כן ויעשה .

יחשוב  אבל גורלו, על ויכעס שיתמרמר עד לבו, כל למלאות המצערו הדבר יניח  לא  עצמו,

שיקרה  ומה העולם סדר כשיראה וכן  עגום. מצער ולהשקיטו לבו את לנחם  ׂשכל ֵֶמחשבות 

רואה  שאינו ומי אחרית . ועד מראשית בזה זה קשורים הדברים כי ידע  מה, עד יבין ולא  בו

כשיראה  וכן הנקודות . שתי בין  שהן החלקים על לשפוט בידו אין  ואחריתו, דבר ראשית 

" אומר אלה כל על כי  לכעוס ימהר אל לו, נוחים  שאינן דברים מזולתו ישמע  כעס או כי

ינוח  כסילים  ט)"בחיק ז, ז (קהלת ורבותינו שנו", פ ל לכעוס "ב)"(אבות נוח  תהי ואמרו "אל .

" בהפסדו עוד שכרו יצא  לרצות, ונוח לכעוס  נוח בדעות. מדות  ה )"ארבע נוח (אבות , כי  .

" שכר לכן מבולבלת, תמיד שהדעת  לנפש גדול הפסד לרצותלכעוס נגד נוח כלום  אינו "

" בשכרו ההפסד. הפסדו יצא  לרצות, וקשה לכעוס לנפש ,"קשה גדול רוח לכעוס קשה כי .ֶַ

הפסד  לכן  לה, שנעשה גדול דבר על זה הרי  תכעס  ואם עת. כל עליה מיושבת  שדעתה

לרצות" "קשה שכר. נגד כלום אינו חסיד " לרצות ונוח לכעוס גדול "קשה דבר על שאפילו ,

" שנה ולא  לחברו. לרצ ֹות נוח  עליו, כלל שכועס  כועס לך "אינו ואין  אדם, מדת זה שאין , ֵָ

" לפעמים. כועס  שאינו רשעאדם  לרצות , וקשה לכעוס דבר "נוח כל על לכעוס שנוח לפי  ,

שבארנו כמו הרשע, מדת וזו בקרבו, וחימה לב גבה הרי לרצ ֹות. קשה עליו וגם  (פרק קטון , ֵֵָ

ב) סעיף בעז יא נדבר האלה, הדברים  ואחר ."" מדת ועל הנקמה על פשעה  על ."עבור
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ט"ז  פרק

א' חלון

‰Ó˜�‰ בתורה המפורשות  השכליות  המצוֹות  מן  אחת והיא  והחימה, האף תולדת היא

" עמך שנאמר בני את  תטור ולא  תקום יח)"לא יט, בארנו(ויקרא וכבר ג ), סעיף שביעי (פרק  ִִ

עזיבת ועל הטובות, המדות שמירת על מפורשים  ולאוין  מפורשים עשין  בתורה באו שלא

ולאוין עשין  במקצת אבל כולו. הקהל לכל אלה על לצוֹות יתכן  לא  כי הרעות. המדות 

האדם . מבני  לזולתו הרעות המדות  מן  המסתעפות המכשולות  תורה הרימה ִֵָהמפורשים ,

הן הרעה, הקנאה ומן אפים, אריכת  והעדר והחמה האף שמכשולות  לפי  זה בענין  הוא וכן

" כי בהן, וקנאתו אפו שחרה מאותן בהן שינקם נקםהנקמות  ביום  יחמול גדרה 981"לא  ,

" באזהרת  בפניהן תטור תורה ולא  תקום המעשה "לא כי  לצוֹות982. ונכון האדם , בבחירת

שהוזהרנו  הרעות  בשאר כלולות שאינן  לפי  בפרט  עליהן להזהיר והוצרך הקהל. לכל עליו

מדת על ושעובר עֹוׂשה בדעת ומורגש גלויה, הרעה שבכולם לזולתו, אותם מעשות ֶָעליהן

" יאמר עמו, הרע  שזולתו לפי  כי  דרכו, נכון  כי יאמין  והנטירה הנקמה לבד כאשר הצדק. ֵַ

לו  אעשה כן  לי, שתים ."עשה דרכים  על היא והנקמה עצמה. בפני אזהרה עליה ייחד כן על .

סמוכה  והשניה 983האחת  תמיד, ורעה קשה הראשונה זמן . לאחר והשניה הרע, למעשה

בפנים הדברים  ונפרש ובמשפט. בצדק שתהיה ה."בעז 984אפשר

ב  985חלון 

ÌÈÏ˘�" כמו הבוער פנימי חום  הוא  החימה החימה. ומהו האף, מהו תחלה חמתפה

לג )"תנינים לב, "(דברים  עפר , זוחלי כד)"חמת  לב, באדם ,(דברים הבוער הכעס חום לו ודומה

בקרבו, רבים ימים החימה עצורה ולפעמים זולתו. לה שסבב הנפש  שתרגיש  הרעה ְֵֵֶמהרגׁש

באפר, המונחים בוערות  גחלים  כמו אף, חרון הוא  אז לפועל וכשתצא  לפועל. תצא  טרם 

להבה  תעל בו, בוערת שחמתו מיד פעמים  החימה וכן סביבותיו. ואוכל להב יעלה פתאום

מאויבה. להנקם ידה לאל אין אם  בנפש, רב זמן תסתתר ופעמים נקמתה, ותשלים ֵבאפו,

כן שעל באפו, עשן ויעל נקמה, בו לעשות להבותיה תעלה אז להנקם , עת  וכשתמצא 

" לפועל היציאה אף מתוארת  האף "חרון מנחירי היוצא  ברוח  יורגש הלהב שבעלות  ,

ב  השם  אצל המשל דרך על כתוב מצאנו וכן ההיא . בעת  מאד ה'"המתחמם שצרי לפי ה,

מועד  כשיבוא  הנה בם. מהנקם כשוקטת  השם וחמת  דור; מדור בגאותם מתנשאים  ואויביו

לד 981. ו, משלי

עליה 982. הציבור לכל  ֹות לצו  שקשה כהמחשבה, ודלא

בזמן983. סמוכה

הדברים984. בהמשך  כלומר 

השערה 985. לפי  ת זא ורשמנו ב', חלון  מתחיל שכאן כאן  מצויין לא היד בכתב 
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" אמר נקם, לנקום להבותיה חמתו ישראל שתעל אדמת  על גוג  בוא ביום  ההוא ביום  והיה

באפי חמתי  תעלה אלהים  אדני יח)"נאם לח, ב (יחזקאל השם  כי ומאריך ". אפים ארך ה

באפו. חמתו יעלה טרם טובו, כדרכי  הרבה

ÌÏÂ‡Â להשתמר מאד לו ראוי  ברוחו מושל איננו אם עליו, מושלים יצרו שדרכי  האדם

ומשפטיו, השכל אור מחשיכים  והחימה האף כי רעה, מזולתו יקרנו ברגע  אפו יחר שלא

להשתמר  חייב באפו, ותעל חמתו, רוח לעצור לו אפשר אי אם  גם ורעה. אולת  ויעשה

שאמרנו וכמו ההיא , בעת  נקם ומנקום  מעשה ג )מעשות סעיף טו, החכם(פרק ואולם  .

הזדון , איש לו ׁשהרע  הרעה גדולה לפעמים  כי  חמתו, ׁשבה זה בשביל לא  אפו, ֵֶַָָהמאריך

הוציא  האמיתי , בכבודו שפגע  וכגון ממנו. נקמתו לנקום  בקרבו לבו יחם שלא אפשר שאי

" ּוקרא ֹו בדברים שביזהו או רע שם בליעל עליו ואיש  תורה רשע  אמרה לא זה על וכיוצא , " ְָ

תקום" יח)"לא  יט, ואין(ויקרא וימרטהו. ויכהו עמו יריב זאת  כשמעו חימה שבעל אלא . ִ

מעשה  הדיוטות דרך והוא  האמתי ? כבודו למחץ זה מזור מה כי  חכמה. ולא נכון דרך זה

אעפ  שחלל, לכבודו תקנה ממנה שתגיע  בדרך ממנו לנקום  יוכל אם אבל וחימה. י"אף

כגון עושקו. מיד האמיתי כבודו להציל לעשותו חייב עמו, ׁשהרע לזה וחרפה בזיון ֵֶַשמסבב

מעשיו 986שיברר  ושיגלה חנם, נקיים לבזות  בישראל כאלה נבלות  עשה כבר מקלהּו ְֵַַָכי

להאמין ראוי  ושאין לבריות, ולהרע  וכזב שקר לדבר לשונו ולמד מעללים , רע איש שהוא

שנאמר  חברו חיי  על שאם  מוכרע , והדבר כבודו. על להגן  לעצמו אדם חייב זה כל בדבריו,

עמך " אחיך לו)"וחי  כה , עקי(ויקרא ר' "בא ולמד חברך בא  לחיי  קודמין מציעא "חייך (בבא

ע ואעפ א)"סב האמת", להציל שכן  כל יותר. אדום מי  דם  יודע  ואין  הם , חיים  שניהם  שחיי י

מה  שהרי  באמת, מצילו וזה כל, לעין  וחללו בשקר, האמתי בכבודו פגע זה השקר, מיד

בעז  שנבאר תנאי  על כן שינהג  ראוי  זאת ובכל אמת. דברי הם חיקו אל יזה"שמשיב (פרק 

א-ד) .סעיפים 

‡Ï‡ ואחר לעשות. לו ראוי אם  בצדק וידון  עליו, דעתו שתתקרר עד יאריך שבצדקתו

להעליל  רוצה זדון  איש  משל, דרך על בצדק. נקם  לנקום באפו חמתו תעלה אז בדעתו שדן 

לחכם הדבר ּבהׁשמע למלך. ראשו בו שיתחייב דבר בשקר, ולהאשימו וצדיק חכם  איש  ְִַָעל

לנקום כרגע באפו חמתו ותעל חימה, ובעל כסיל יהיה ואילו ההוא. באיש חמתו בערה זה

אשתו  על לעז מוציא שהיה או במסתרים. לרצחו באפו גדולה אולת  יעשה אולי  נקם ,

אבל  ובחמתו. באפו הכסיל שיעשה כאלה באולת וכיוצא  ממזרים, ושבניו שזנתה הטהורה

כזאת , לעשות בליעל איש  הוא  כך כל אם ויאמר בחכמתו ידון אף, ומאריך חכם  בהיותו

שיגרשהו  פניו ואחלה המלך אל אדברה לכלותינו. אחרות רעות זולתי ועל עלי יחרוש מחר

נקמות מיני  שעל לחשוב אין  כן ואם  הצדק. כפי נקמה שהוא נראה זה כל והנה מארצו.

" תורה אמרה עמך כאלה בני את  תטור ולא תקום  יח)"לא  יט, לחשוב (ויקרא אפשר והיה .

לאחרים986. יודיע 
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כעלות מיד להנקם  בידך יש אם  השכל, משפט  בלי וחימה אף מתוך הנקמה על שהאזהרה

" מצוך הנני באפך, תקוםהחימה ""אל מיד, להנקם בידך אין ואם תטור . עד אל חמתך "

משפט. בלי  באפך אז להנקם לו שתוכל תורה 987מועד הזהירה לא הצדק כפי הנקמה אבל

" הנואף על כתוב ומצאנו נקםעליה. ביום יחמול ולא גבר, חמת  קנאה לד)"כי ו , (משלי

ז  אבותינו קבלת  כפי זה מלבד לחברו. קודם  הוא זה מדבר "שבכמו הכתוב אין  הנאמנה ל

אי בסמוך לפניך שאציע וכמו כאלה, נקמות התלמוד."במיני מן ה

ÏÏÎ‰Â אבל הלב. משפט בלי  וחימה אף מדרך כשיוצאת  תקרא אדם  אצל שהנקמה

עושה  אדם אין  הריבות  שבדברי  אלא  למשפט. דומה הוא  הרי הדבר, על ושופט  חמתו כׁשֹוך

בשער, עליו שישפטו אפשר שאי ובדברים  דין . בית לפני ללכת וצריך לעצמו, והוא 988דין

תורה. אסרתה לא זה למעלה, שאמרנו דרך על ישר בדרך כבודו מציל

ג' חלון

Â¯Ó‡ע כא על "ב)"(יומא שמחל מפני  שאול? נענש  מה מפני רב אמר יהודה רב אמר

ויהי מנחה, לו הביאו ולא ויבזוהו זה? יושיענו מה אמרו, בליעל 'ובני שנאמר כבודו,

בן שמעון ר' משום  יוחנן ר' ואמר גלעד', יבש על ויחן  העמוני נחש 'ויעל וכתיב כמחריש '.

תקום 'לא כתיב והא חכם. תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם  שאינו חכם תלמיד כל יהוצדק

נקימה  נטירה? היא  ואיזו נקימה, היא  איזו דתניא  דכתיב, הוא בממון ההוא תטור'? ולא 

לו  אמר קרדומך', 'השאילני הוא לו אמר למחר 'לאו'. לו אמר מגלך'. לי 'הׁשאל לו ְֵַאמר

'השאילני לו אמר נטירה? היא ואיזו נקימה. היא  זו השאלתני ' שלא כדרך משאילך, 'איני

שלא  כמותך ואיני 'הילך, לו אמר חלוקך', 'השאילני  אמר למחר 'לאו'. לו אמר קרדומך',

נטירה  היא  זו  [עכ השאלתני'. בדרכי"" האמת מלמדת  היא כי  זו, שמועה ואפרש  הגמרא ]. ל

הצאן מיטב ועל עליו שחמל אגג  בדבר היתה חטאתו שאול? נענש מה מפני המדות .

לפי השם. בעיני  גדולה חטאתו היתה כי המלכות, ממנו ניטלה זה חטא  ובעבור והבקר.

לשם קנא השם כי  יחמול, ולא ובחימה באף מעמלק להנקם שצוהו השם , בדבר שמאס

במרדם , עמדו ההוא היום ועד ממצרים . ישראל בצאת  ומלכה הזאת האומה שחללה קדשו

מלך  שאול ידי על מהם  נקמתו לנקום  באפו חמתו ותעל ישראל, ואויבי  ה' אויבי  והיו

קנאתו  שתעלה עד עצום , הרגׁש לבו שירגיש  ראוי  היה עולם , מגדולי  שבהיותו ְֵֶישראל.

השלישי בחלק הזאת היקרה הקנאה ארח שציירנו כמו ישראל, אלהי לכבוד לקנא  באפו

ב) סעיף ד ב (פרק  השם  לכבוד שתפעל שכן  כל הנפש, כבוד על דברנו ואם עלתה ". ואילו ה.

ע ֹודה  היה באפו, שכתבנו989קנאתו וכמו כאלה, מרשעים  להנקם וגאון  ד)גאה סעיף יג .(פרק ֶ

כן987. לא וכל. מכל  הנקמה את מנעה שהתורה וסבור  התורה דברי הבין שלא אדם  של טעות דברי  כאן עד
הבא  בחלון וכדלהלן נקמה, מותרת לפעמים כי  הוא,

דין988. בבית

י)989. מ, (איוב וגבה" גאון  "עדה ע "פ מליצה
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ה' בחיר היה שאול כי  ו)"(שמווידענו כא, להּפלא ב ויש  ה', כבוד גדול בעיניו כי ספק ואין  .ְִֵָ

" רב אמר יהודה רב שאלת היא וזאת  בזה? שגה שאול?איך נענש  מה לכל מפני ידוע  כי  "

רש עינינו ומאור נענש. ז "למה ""י  ופירש : זה הבין שעליו ל דבר לידי לבוא שאול, נענש למה

מלכות ממנו עכ ניטל """ והשיב פירש. ויפה כבודו ל, על שמחל רשמפני  פירש י:""

למלוך " כדאי שאינו עצמו על וגילה כבודו על מחל מלכותו [עכ שמתחילת  כך "" כלומר ל],

השלישי  בחלק שבארנוהו האמתי , הכבוד על מוחל שהיה מדתו ג )היתה לו.(פרק  קנא ולא

בקנאותו  ה' בדבר שמאס הרעה כן  גם בא  כך המצוה.990ומתוך שמר ולא הגדול, לכבודו

" שכתוב ממה ראיה מנחה ומביא לו הביאו ולא ויבזוהו זה?' יושיענו 'מה אמרו בליעל ובני 

כמחריש כז)"(שמו"ויהי י, חימה,א להעלות  ראוי היה האמתי, בכבוד הפוגע  כזה בזיון ועל .

שאמרנו כדרך בלבו, וגדולתו מעלתו ידע והוא  נביא, ידי על למלך מׁשחֹו השם יב כי (פרק ְָ

ב) אפים ,סעיף ארך בעל שהיה תאמר ושמא הבזיון? מרגיש  כבלתי  כמחריש היה ולמה .

" וכתיב מביא  כן  על בוזיו. משפט על בצדק ידון  עד העלות -אף לבלתי  חמתו ויעל ונטר

גלעד  יבש  על ויחן העמוני  וגו'נחש א)"(שמו" יא, גבורותיו א ישראל שכשראו שם שנאמר ,

" אמרו עלינו?'וגדולותיו ימלוך 'שאול האומר בזיון)מי  ונמיתם(בדרך האנשים יב)"תנו ,(יא,

" השיב הזה והוא  ביום  איש יומת  יג )"לא ואעפ (יא, הדבר על שפט וכבר כבודו ", על מחל כ

מאתם שיפרע ראוי  היה מות , במשפט להענישם  רצה לא ואם  כאלו. בליעל אנשי  נגד

שמדת תאמר ושמא  היא. טובה ולא מדתו היתה כך אבל האמתי. בקנאת-כבודו פרעון -מה

" ולכן  העם, על אימת ֹו להיות שצריך לפי  למלך רק ראוים והנקמה הכבוד שמחל קנאת מלך ֵָ

מחול  כבודו אין כבודו ע"על יז  לא א)"(כתובות  שאול את  שביזו ואותן  אדם. בני לשאר לא 

" הביא לזה וחמתו. בקנאתו מהם נפרע  לא ולכן  למלך, עליהם עדיין יוחנןקבלוהו ר' ואמר

חכם תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד כל יהוצדק בן שמעון  ר' "משום 

ע כב בחלק ב)"(יומא שבארנוה אמתי, כבוד בו שיש מי כל אלא  המלך, בלבד לא כלומר .

ג )השלישי לכל (פרק  או נקם , לנקום  מרגיש  ואינו כשיבזוהו חכם, תלמיד עצמו שהוא  [מי ] .

להרגיש חכם  לב לבו שאין  חכם . תלמיד אינו ממנו, להנקם  מועד עת  עד לנטור הפחות 

" מׁשל וטעם  אמר "כנחשהבזיון . ונקמתו הנחש  איבת  כי וכהלכה, בצדק שינקום להורות  , ָָ

" השם עקב לו תשופנו טו)"ואתה ג, נבזה (בראשית ושהוא  לנחש  האדם  איבת בעבור ,

" תלמודא  ופריך "בעיניו. כתיב תטור והא ולא תקום  יח)?"לא  יט, שאסר (ויקרא ומשמע

דתניא  דכתיב הוא  בממון  ההוא  ומשני  דבר. [בכל] והנטירה הנקימה ויתבאר הכתוב וכו', "

בעז  ה."לפנינו

ד' חלון

Ì‰È¯·„Ó הבזיון"ז על אבל שבממון, בדברים  אלא  הכתוב אזהרת שאין  למדין אנו ל

אולת , לעשות  קצר-רוח יהיה שלא בתנאי זה כל אמנם  ולנטור. לנקום  מותר הגוף צער ועל

הקב"ה 990. של בקנאותו
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בחמתו  אבל באפו. חמתו כעלות בצדק 991בהנקמו וידון  דעתו שתתקרר עד דבר יעשה לא

שבארנו וכמו לו, ישיב ב')מה ואם(חלון דעת. בעל עליו יחלוק שלא מוסר-הׂשּכל וזהו .ְֵַ

ז  ותאמר "מאמרם  והתורה, הצדק כבוד בוזה שבוזהו חכם, תלמיד על או שאול על סובב ל

רק  מדבר הכתוב שאין  לומר החליטו שהרי לומר, אפשר אי  זה בהדיוט ? כן הדין  שאין 

" שקראו כגון  האמתי , בכבודו ופוגע  חבירו הבוזה שכל והאמת שבממון. גזלן ,בדברים גנב,

רשע או ""נואף אמרו זה על ממנו. לנקום לו שמותר חכם  לתלמיד דומה לחברו , הקורא

לחייו  עמו יורד ע"'רשע' כח חכםא)"(קידושין לתלמיד כן גם  דומה בגופו כשמצערו וכן  ,

שמגנ  כגון האמתי , בכבוד נוגעים שאינן  דברים  לו כשמדבר אבל ממנו. להנקם  הו שמותר

לו  שאין  שבממון , כדברים הוא  הרי וכיוצא, עליו נאים  בגדיו שאין או ואביון , דל שהוא

תורה  הניחה ואילו עליו. מושל סכלות רוח באלה כיוצא על והנוקם  עליהן. ולנטור לנקום 

ונוטרים נוקמים היו קטן  דבר כל ועל אדם, בבני  רבה המשטמה היתה כאלה, על להנקם 

והיה  דין , בית  לפני ומשפט  דין  עליהן שאין  דברים שהן לפי כולו. הקבוץ ותשחת  איבה

" משל כמו חפצו. עושה שאינו ממי  מרעהו, נקמתו לוקח אחד מגלך כל ,"השאילני 

קרדומך " נפש"השאילני  לבעל וראוי עין , צרי והם  רעות  תכונותיהן אדם  מבני רבים כי .

ויתן אהבה, מדרך לבו ט ּוב להם  ולהראות בם, הדבק רע חלי  שהוא עליהן , לחמול טובה

אולי מגלו, לו מהשאיל שמנע זה כי ועוד לנפשם. מוסר ויקחו ממנו, הם שמנעו מה להם

אפשר  קרדומו, עמו וימנע ינקום ואם  אחר. מאיש אותו שאל כי כלום, עמו הרע  ֵַלא 

בזה. כיוצא  כל וכן  גדול, נקם  לו ויסבב להשיגו, יוכל לא  אם גדולה, רעה לו שעושה

ה ' חלון 

Û‡Âאין האמתי, בכבודו הבוזהו מאיש לנקום  אדם  שחייב התלמוד, מדברי  נראה כי

לכבוד-עצמו  וקנאה המעשה, רוע  בנפשו שירגיש הכונה אבל מיד, ממש  נקמה הכונה

חרפתו  סובל אבל מיד, כמדתו לו לגמול יחדל זאת ובכל כזה. בליעל בן  ידי על המבוזה

" ששאלו השמועה באותה אמרו וכן  מאד, טוב דרך וזה והא ושותק. לא ? דגופיה וצערא 

ושמחים מאהבה עושים  משיבין , ואינן חרפתם שומעים  עולבין ואינן  הנעלבין  תניא

בגבורתו? השמש  כצאת  'ואוהביו אומר הכתוב עליהם  ע"ביסורין, כג  שאלה א)"(יומא ואין  .

הכתוב, על ""שאעפ 992זו כי תטור י ולא תקום  חייבה לא  לא  שבממון, בדבר להנקם993" תורה

הוא. חסיד באלה גם  שנזהר ומי הוא. מותר הנפש , ובזיון  הגוף צער על 994על השאלה אבל

שאינו  חכם  תלמיד וכל כבודו, על שמחל לפי שאול נענש כי  שאמר רב אמר יהודה רב

" אומר הכתוב שעליו שנה, וברייתא וכו', בגבורתו נוקם  השמש  כצאת כן"ואוהביו ואם .

חמתו991. בעת

כן992. התורה דעת אין  ובאמת בטעות, לחשוב שעלולים מה רבינו מבאר ואילך  מכאן

עונש 993. חייב שהוא אמרה לא אסרה, לא כלומר 

הבריות 994. שיחשבו  הטעות לפי כאן  עד



המדות ספר 380

עשה? חסידות  מעשה "995שאול תלמודא  בליביה ומשני  ליה דנקט  ""לעולם אחר . בא ֵואם

ישתוק  המשפט  בקיום  נקמתו רש"לנקום  פירש כך ז ". אעפ "י  כלומר שאול "ל, עשה שיפה י

במעשה  ישראל וכשאמרו בלבו. הדבר לשמור לו היה היא , חסידות ומדת כמחריש , שהיה

" גלעד  ונמיתםיבש האנשים  לשתוק.תנו לו היה "

¯˘Ù‡Â" כך, עולביםלפרש ואינן  ּוּכׁשיעלבּו"הנעלבים רוח, קצרי  שהן  ההדיוטים כדרך ,ְְֵֶָ

שיראים אפים , ארך בעלי  שהם כן, יעשו לא  והם נקמתם, לנקום באפם  חמתם תעלה

עשר חמשה פרק שבארנו כמו בחמתם, מעשה ג ')לעשות  עד (סעיף בלבם  הדבר ושומרים

" וזהו יעשו. מה בצדק בליביה ישפטו ליה דנקט  אעפ "לעולם  כלומר ואינו ", עולב שאינו י

שבארנו וכמו כן עשה לא ושאול לבו. בתוך הדבר לוקח  מיד, ג )משיב נענש .(סעיף ולכן

ÂÏÏÎ והחמה האף בשעת להשתמר מאד לאדם שראוי  שאמרו מה ויציב נכון דבר של

לאחר  אבל בלבו. הדבר ישמור האמתי, בכבודו נגעו אם גם נקם, ומנקום  מעשה מעשות 

אלהים בעיני שיישר והגון , נאה באופן  לכבודו לקנא  בצדק ידון עליו, דעתו שתתיישב

יבזו  או חנם , כשיבזוהו הן האמת, לכבוד לקנאות אדם כל על חובה פנים  כל שעל ואדם .

ישר  אפילו או כשר, איש  או אחר עליו 996חכם  ויחרפוהו אחד, בזה,997בדבר כיוצא  כל בשקר

לא  אם  האלהים  ה' מאת  לנו לכבוד ולא  והצדק. והאמת הכבוד נגד רמה יד הנפת זה הרי

האמתי הכבוד עטרת ולהשיב הבריות , לעיני העושה קלון נגלה ולא  דבר, מזה בלבנו ַנרגיש 

תורה  הזהירה כבר שבממון בדבר הרעות על אבל הנבלה. מעשה מטה ולהוריד מכונה, ָעל

עמך " בני  את  תטור ולא תקום  יח)"לא יט, הסמוך (ויקרא בפרק נדבר ועתה שבארנו. וכמו , ִִ

""בעז  מדת והיא הנקימה, ממדת  ההפוכה המדה על פשעה על ."עבור

י"ז  פרק

א' חלון

¯Â·ÚÏ הקב של ממדותיו והיא  מאד יקרה מדה היא  פשע ""על כאמרו כמוך ה, אל מי 

הוא  חסד חפץ כי  אפו לעד החזיק לא נחלתו, לשארית פשע  על ועובר עון ז,"נושא  (מיכה 

האמתי ,יח) לכבודו הנוגע  חנם , עמו הרעּו או וחרפוהו, בזוהו שאם הזאת, המדה ענין  ואין .ֵֵ

יסתור  כן שאם בדרכו. אינן  כאילו בלבו, הפשעים אלה על ויעבור אליו לבו ישים שלא

על  נענש  שאול והרי  האמתי, הכבוד עלבון על למחול שאין  זה, שלפני  בפרק שאמרנו מה

נענש?995. ומדוע 

ישר 996. אדם 

בו997. שיש ישר דבר אותו  על אפילו האחר  את מבזים
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יקצוף. לעולם שלא ענינו אין  וכן  יטור 998זה. לעולם לא והכבוד, הצדק נקמת שנקם ואחר

ולחמתם , לגאותם קצב שאין רשעים  מדת  והיא  מאד, רעה התכונה זאת  כי עוד. לנקום 

שבארנו כמו אף, בשטף יתאכזרו עד רוחם ירף ב)ולא  סעיף יא המדה (פרק  הדרת  אבל .

ויקּוט  המעשה, רוע  בשכלו וירא עשה, מאשר נחם הרעה עושה האיש אם  היא, ִָָהזאת 

אעפ 999בפניו  פשעו, לו שימחול הרעה ממקבל ומבקש ממעלליו, האריך "ויבוש הנה שעד ֵָי

לשלם עוד יזכרנו ולא  פשעו על יעבור אם  לו הוא  תפארת השיב, עליו כגמול ולא  אפו,

" אמר זה על דבר. נעשה לא  וכאילו גמול, שום עבֹור לו ותפארתו אפו, האריך אדם ֲֵֶׂשכל

פשע יא)"על יט, המקרא (משלי ראשית בארנו א). סעיף יד האדם(פרק  ותפארת ענינו וסופו, .

המעולות המדות וכל שעשה. פשעו על ומודה למפייסו-בדברים  פשע על יעבור שאדם היא

" בשם הקדש  בלשון נקראים  ""תפארתהעליונות בספר במישרים והוכחנוהו מגדל ,

ארך 1000."הלבנון להיות  זה מטעם גם  לאדם ראוי כי  מחוברים , המאמרים  שני  האמת וכפי

יעבור  ואז פשעיו, על ויודה רעתו על ונחם ישוב אולי מיד, הרעה מעושה ינקם  ולא אפים,

ב  המקום  מדת  וזוהי  נקמה. בלי אעפ "עליו צדק "ה, לבוזי ישיב ונקם משפט , אלהי  שהוא ְָָי 

וירחמהו, ה' אל וישוב מרשעתו הרשע שוב עד אפו מאריך לא 1001ואמת , עשה אשר וכל

" מאמר עצמו והוא  עוד. נחלתו תזכרנה לשארית פשע  על מחטאתם ,"ועובר השבים  והם  ,

אפו " לעד החזיק "לא מהם , להנקם  הוא " חסד חפץ וגם"כי  רשעים. של בתשובתן ורוצה ,

שזכרנו השמועה בסוף אמרו ט זה ג-ה )"(פרק סעיפים "ז  שהשיבו אחר כי ליה . דנקט  לעולם 

ע"בליביה  כג "א)"(יומא ושאלו על חזרו לו מעבירין  מדותיו, על המעביר כל רבא  והאמר

פשעיו? לשמור כל שצריך תאמר ואיך עוד. יזכרנו ולא  רעהו רעת על שיעבור כלומר "

" והשיב בלבו? ומפייס הרעה ליה רש"דמפייסי  פירש  ז ", ""י מחילה ל פירש ."לבקש  ויפה ,

ממנו  מבקש  בו, שפשע האיש אלא  יעשהו, שלא  פניו מחלים  ואחרים להנקם  שרוצה לא 

ג  אוהביו  ושואל עשה."מחילה, טוב לא  כי ויודע הרעה, על נחם  שהוא באמרם לפייסו כ

ב' חלון 

ÈÂ‡¯ בלבו לשום [ראוים] הדברים  שבהיות שכלית, מדה היא  כי  זו, במדה לאחוז לאדם 

לכבוד  קנאה תעיר כזה בזיון כי  האמתי , בכבודו כשיגעו הם  צדק, בארח עליהן  ולהנקם 

הדברים כי בלבו. האהוב כאותן1002האמת שבממון , בדבר או בכבוד-המדומה הנוגעים

ט שזכרנו ג ')"(פרק סעיף לקנאת-הנפשז ומנוחה נחת ואין עליהן. לבו החכם  יתן שלא  ראוי  ,

ובוזיה. צריה מהכנעת  גלוים  יותר והצדק האמת  לכבוד ורוממות גדולה ולא גדול, יותר

הנקם998. מעשה אחרי גם  בלבו טינא ישמור  אל נקמתו  שנקם שאחרי  התורה הזהירה ָָכאילו

מג999. כ , יחזקאל  ע "פ מליצה

שלנו1000. מבוא עיין הנרדפים, שמות הבדלי  על  חיבור הוא

ז 1001. נה, ישעיה ע "פ מליצה

לכבוד-המדומה 1002. נוגעים אלא האמתי  לכבודו נוגעים  שאינם אחרים  דברים  כי
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" ויאמרו לפניהן ישתחוו ארץ אפים  הזאתאם  לכסלה עוד נשוב ולא  מאד, ונואלנו ,"חטאנו

העוה, מה ויבין פשעו, את שיראה מבלעדי יתכן לא לו, שימחול באמת מחברו המבקש  ֶֶָכי

האמת לאיש הׁשקט-לב וזה האמת. והוד הצדק קרן  ּומנׂשא וגאותו, סכלותו משפיל ְְֵֵַַובזה

שלא  מראה נקם, וחפץ באלה לבו ישקוט  שלא ומי  בו. שיעשה נקמות  מיני מכל ְֵָיותר

אכזרי הוא  אבל בקרבו. לבו סער האמתי , הכבוד בעבור ושלא  ישר, בארח קנאתו היתה

ז  ורבותינו לעיניו. אחיו נקלה עד רוחו ירף ולא  חמ ֹות , אמרו"ואיש על צב קמא א)"(בבא ֵ

" לחברו אדם  שבין חבירו.דברים את שירצה עד לו מתכפר אינו נביות אילי כל הביא  אפילו

אברהם' 'ויתפלל שנאמר אכזרי ? המוחל יהא  שלא  כ ומניין  אבימלך ,יז)(בראשית  "בעד

""[עכ  למחול  המתקשה קראו שאמרנו.אכזריל]. מטעם "

ג' חלון

Í˘Ó� הקב לפני  התשובה חביבה כמה לדעת  יקרה, ידיעה דרכו,"מזה רשע  וכשיעזוב ה.

השם ירחיק האמת , ותפארת  הצדק הדרת  אל ויבין הראשונים, דרכיו רוע בשכלו יראה כי

שמאס  הצדק הגדלת הּתׁשוה הרשע ? במות  בצע מה כי עוד. יזכרם  ולא ועונותיו פשעיו ְִֶַאת 

התשובה? ידי  על להגדלתו ובחמתו, באפו השם  ממנו שּיקום הנקמה ידי על הרשע ִבו

לשאול  עיניה, על דמעות בכיסוי למעלה ותביט  פניה תכסה וכלמה פיה, תקפץ ְְְַָָּכׁשהעולה

מעתה  ותתאמץ הראשונה, אולתו על וישר, צדיק מאל עולם , ומלך מאלהים -אמת  ֵסליחה

התורה  הבטיחו ולכן העליונים . והצדק האמת  למול נכחם  ההולכים  יושר בדרכי  ללכת

ב  השם  יד כי  כולם בעז "והנביאים  זה על עוד שנדבר וכמו שבים , לקבל פתוחה וראוי"ה ה.

שנפשו  כמו עמו, הרעֹו על ובתמים באמת  שמפייסו למי  למחול השם , בדרך ללכת  1003לאדם  ֵֵ

שהבאנו רבא  מאמר עצמו וזהו לבב. בישרת  אליו בשובו השם סליחת  א)שואלת (סעיף

פשעיו " כל על לו מעבירין  מדותיו על המעביר ע"כל יז השנה הוסיפו א)"(ראש שם ועוד .

" פשעלומר על שעובר למי  עון ? נושא למי פשע. על ועובר עון ב "נושא  השם ואמנם ה ".

ו  שלמה, בתשובה השב מי לפניו וגלוי דורש , לבבות  יבוא "כל חנף לפניו טז)"לא  יג, .(איוב

צועק  ואינו לבו, אל באו לא האמת וכבוד הצדק ואהבת האולת , באהבת  מחזיק עודו ואם 

" עיניו, לנכח  ׂשם  לבו ומכשול הדין , מאימת אל רק ישמע  לא  יג )"שוא  לה, האדם(איוב אבל . ֵֵָ

בעבור  או עליו, הרעה מקּבל פחדו עליו נפל כי  מפני הוא  המפייסו, זה ואולי  לעינים , ִֵַיראה

לו  יתחנן  אם  גם  הוא  כן  ואם  שעשה. הרעה ועל אולתו על שמתנחם  לא אחר, נטיה איזו

עליהן ? תהא מה והצדק האמת  וכבוד אולתו, אל ישוב הדבר בסּור כי  בקולו. ישמע אל

לב  להניע שאפשר חיצוני  דבר שאין  ובראותו חכמתו, במאזני הדבר יעלה החכם כן על

יבקש אל ולבו לו, וימחול אליו ּבׁשועֹו אזנו יאטם אל שעה, לפי שיחניפהו ְְַהמפייסו

" בכלל נכנס  זה כי  להרע, ובלבבו ידבר, חנף בפיו זאת  בכל שמא לאמר אתתואנות  דן הוי

זכות לכף אדם א)"כל בעז (אבות, שיתבאר וכמו ה.",

מרעהו1003. הנפגע זה של 
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„ÂÚÂ קלונו יגלה האמתי, בכבודו ויפגע לאולתו כשישוב מדבר, חנף אם  שגם  יחשוב,

ׁשמקלהּו האמתי , לכבודו עינים  כסות  ויהיה וכזב, שקר איש  הוא  כי  כולם וידעו כל, ְֵֶַלעין

כן שאין מה העליון . השופט ביד יניח  ונקמתו משפטו דעתו, תנוח ובזה בליעל. בן  הוא 

אעפ  השם, לפני  חנף בפה מחטאתו מה "השב ולאמת , לצדק כבוד נותן הרואים שלעיני י

תודה, תתן ושהיא  הנפש, בטהרת חפץ והשם  זה? הנשחתות .1004יועיל מעלילותיה ותסור

ד' חלון

Ì‚Âכי באמת , מהם  אותה כשמבקשים  רעיהם , רעת  למחול להן ראוי לחכמים , ֵֵֶזאת

השלישי  בחלק שבארנוה וכמו האמתי, הכבוד טיב יודע  שלבו ד)החכם  והטובה (פרק ,

מחשבותיו  רוע  ואל בוזהו, לב חסרון אל יבין הוא בנתיבותיו, שהן והנועם הגמורה

כמנקר  בעיניו נדמים גדולותיו-המדומות ומעשה בעקבותיהן . האחוזות  והרעות  ותכונותיו

לו  נקל מה עוד ויבין  קשות. בצרות השקועים על שנחמול כמו עליו ויחמול באשפתות .

כשישוב  ולכן  הקשה. יצרו ביד מסור הוא  כי  רעה, ממנו 1005לעשות ויבקש  מאולתו,

שבארנו כמו ולצדק לאמת כבוד בתתו עמו, ׁשהרע מה על לו ב)שימחול ישמח (סעיף , ֵֶַ

שכתבנו הטעם  על נוסף טעם  זה וגם כבקשתו. ג )לעשות  בתשובת(סעיף השם חפץ למה

גדול  להר שדומה בם, הנטוע  יצרם בעבור אדם בני על יחמול כי עליו.1006רשעים . לפסוע 

" כתוב כן  מנעוריו על רע  האדם לב יצר כי האדם , בעבור האדמה את לקלל עוד אוסיף "לא 

כא) ח, ובפירושנ (בראשית מדברינו. התורה ותבינהו על אחר 1007ו כי  מכונו, על בארנוהו

עליו. חמל כן  ועל השם, מצות על בגן  כשעבר האדם  את שקלל השם  קללת חלה המבול

" קדש  בשירי מפורש  ולא וכן  יריב לנצח לא  וגו' ה' וחנון רחום  וגו' למשה דרכיו יודיע

לנו  עשה כחטאנו לא יטור. ז-י)"לעולם קג, "(תהלים  דבריו וחתם  זכּור . יצרנו, ידע הוא כי 

אנחנו  עפר יד)"כי עפר (קג , וכי  יצרנו, עז מה לפניו שגלוי  לפי  וסולח מוחל שהוא  למדנו .

שחטאנו. מה על ולסלוח לקבלנו לפניו כשנשוב עלינו, חמלתו מעוררים  והם  אנחנו,

בעז  הבאים בפרקים  ונדבר זה ענין ועל "ונחתום  והחמלה, החנינה הרחמים  מדת על גם ה

והאכזריות . הקנאה מדת

יט)1004. ז, (יהושע תודה" לו  "ותן  עכן אל  יהושע  כדברי וידוי , לשון

בו1005. הפוגע

א 1006. נב, סוכה

שפר"1007. "אמרי ספר
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י"ח  פרק

א' חלון

ÌÈÓÁ¯‰ הקב של ממדותיו ואחת  הנפש, ממדות מדה ""היא  כאמרו וחנוןה, רחום  "אל

ו) לד, לעזרו (שמות  לטובה, עליו להשגיח לו, חוצה לדבר בנפש נטיה היא  הזאת המדה וענין .ָָ

והמדה  עצמו. לטובת  פועל שהוא וכמו עצמו, על משגיח שהוא  כדמות מהרעה, עליו ולהגן 

הרחמנות תחלשנה הקורבה, שמתרחקת  עוד וכל לו. קרוב בקרוב ביותר פועלת הזאת 

ועמל  טורח שבעבורו לו שחוצה הדבר עם  לו שיש דבקות דבר שסבתה לפי אותם. ֵֵַמרחם

ממעיהן שיצאו לפי בניהן, על באבות  כחה גודל תראה כן על עצמו. לטובת  כמו לטובתו

" נאמר זה על מעצמם. ועצם  מבשרם  בטנה?בשר בן מרחם  עּולה, אשה (ישעיה "התשכח  ֵֵַָ

טו) כך מט, ענינו יהיה אם  אצלו הבדל ואין  עליו, לבו נותן שאינו דבר על נופל השכחה כי .

ולדעתי זה. כתוב כונת  תבין ומזה לטובתו. עליו ומשגיח  שחושב להיפך, והרחמים כך. או

" "רחםשרש ולשון "רחמים" יסודו על 1008,"רוח " גם לחשוב המתפשטת  המחשבה שהיא 

" שורש  בארנו וכבר לה. שחוצה השלישירוח מה בחלק ג )" סעיף א ונאמר (פרק  תבינהו. ומשם

בנים" על אב יג )"כרחם קג, השם(תהלים יצורי  אחרית  ועד מראשית כולם המעשים ובהיות .

נאמר  לכן מחסורם . להם  ולהמציא עליהם , להגן כולם  על כביכול מחשבותיו ידיו, ומעשה

מעשיו " כל על ורחמיו לכל יי ' ט)"טוב קמה , עליהם .(תהלים רחמיו מעשיו שבהיותם

Â‰ÊÂ" תאר שלא "רחוםעצמו במציאות נמצא  דבר שאין  הרחמים , כלילת על המורה ,

אותו  לתאר יתכן  לא  לפנינו, שנגיד וכמו האדם  בכח זה שאין  ולפי  רחמיו. עליו יתפשטו

אלא  [זה]. תאר בשם זו מדה בעבור לאדם  ׁשּתארּו הקדש  בכתבי  תמצא  ולא  זה, ֵֶַבתאר

ז  חכמים  זולתו "שבלשון  על רחמיו בו שמתפשטים  לאיש וקראו אדם , בני  בלשון דברו ל

" בשם אדם בני שאר מרחמי  ""רחמןיותר וברבים מצינו "רחמנים, כי  מקרא , לשון הוא וגם .

ילדיהן" בשלו רחמניות נשים  י)"ידי ד, אדם ,(איכה  כל בנפש נטוע הבנים על הרחמים  כי .

ביניהן ויש  עמהם . ויטפלו עליהן  שישגיחו קטנים, הבנים בהיות האמהות בנפש  1009וביותר

" השיר בצחות  אמר ועליהן  גדולה. בהפלגה כאלו רחמים  בהן  רחמניותשיש  נשים ,"ידי 

" כי גדולה, בהפלגה עמהן  התאכזרו צרה למו מרוב לברות והיו ילדיהן י)"בשלו ד, .(איכה 

אחיו  על בניו, ועל אשתו על מרחם לבד, וקרוביו סביביו על רחמיו כי  האדם, מדת כן  ְֵַואין

ממדרגה  תתמעט אבל הרחוק. בשרו ׁשאר ועל דודיו אל ונמשכת אבותיו, ועל ְֵואחיותיו

אדם בני שאר ועל אליהם , ונתחבר עמהם  ונותן  שנושא  מיודעיו אל נמשכת  ועוד למדרגה.

יהיו  אחת בעיר עמו הדרים  מאותן גם לבו, על איש  איש  זכרון כשיעלה מאד. חלושה היא

להצליח  סבות ולבקש ענינם , על להשגיח המתעורר חפץ בנפשו ימצא ולא אצלו, כנשכחים

רחמיו  שתכלינה שכן  כל שתשיגם . שאפשר הרעות מן  להצילם עליהם  יגן  במה או מעמדם ,

"רח"1008. אותיות רבינו  כוונת

האמהות 1009. בין 
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" תאר לו יאות שלא בלבד לא ולכן אחרת. במדינה או בעיר ממנו הרחוקים אותן  ,"רחוםעל

ב  השם על נאמר במקרא רחמים מענין הכתוב כל שכמעט אדם"אלא  אצל והנזכרים ה,

אחיו. על אח רחמי או בניהם, על האבות מרחמי  כשידברו הוא

„Á‡‰" בטנה הוא  בן  טו)"מרחם  מט, "(ישעיה והשני בנים. על אב קג ,"כרחם (תהלים  ֵֵַ

"יג ) השלישי בנה . על רחמיה נכמרו כו)"(מל "כי  ג , "א הרביעי אחיו . אל רחמיו נכמרו  "כי

ל) מג , "(בראשית החמישי  רחמיו . ושחת  אחיו בחרב רדפו יא)"על א, כי(עמוס נשארו לא  .

בעז  ואזכירם מקרוביו, שאיננו לאדם האדם  מן  רחמים לשון  שנזכר כתובים שלשה ה "אם

על  מעצמה מתפשטת הזאת המדה אין  האדם  נפש  טבע  שכפי לפי אלו וכל בסמוך,

בעז  שיתבאר וכמו ממנו, ה."הרחוקים

ב' חלון 

ÂÏÈ‡ על כמו הרחוקים על מעצמה מתפשטת  האדם  שבנפש הרחמים מדת  היתה

רחמי מגיעים  היכן  עד בדעתך שים  השמש . תחת להתקיים  לו אפשר היה לא  הקרובים ,

ולעמול  עליהם מהשגיח  ישבתו לא ולילה יום עמהם, ומשאם טרחם בניהם, על אבות 

ולנשאם לנטלם אדם ,1010לטובתם , כל נגד הזאת המדה בו תפול כך ואם  מרעה. עליהם  ולהגן

ז  רבותינו עליו אמרו אדם , בני [משאר] יותר רחמן שהוא  מי עתה גם  והרי ל "היחיה?

ע קיג חיים"ב)"(פסחים אינן חייהם נטועה "שלשה הזאת  המדה שאין הרחמנים. מהן  ואחד ,

השרש מבנין  אחת  גזרה גם המקרא בכל אין ברחוקים . גם  שתתפשט זה דרך על באדם 

" לזה זה יאמר לא האדם , אצל פלוניהזה עלי  ""רחם עליו , ""ירחם  או ""ארחמך , "ירחמך ,

ב  השם אצל נזכרים  וכולם ""וכיוצא. ארחםה אשר את  יט)"ורחמתי לג , "(שמות ובחסד ,

רחמתיך  ח)"עולם נד, והרחוקים ,(ישעיה  הקרובים  על לרחם  השם  ביד כי  כאלה, ועוד .

לפנינו שיתבאר וכמו העליונה חכמתו תגזור ג ')כאשר שנכתב (חלון פעמים  שלשה ואולם  .

" שאמרנורחםלשון וכמו אדם אצל א')" "(סעיף השם לבד נזכר לשון"רחמים, לו וסמוך ,

ו שימה " ""עשייה "" אמר ישראל עם  אכזריותה על בבל את  כשהוכיח  האחד, על . קצפתי

מאד  על הכבדת  זקן על רחמים, להם שמת  לא  בידך. ואתנם  נחלתי , חללתי  (ישעיה "עמי, ֵֻ

ו) "מז, אמר לא רחמת. ""לא אמר אבל רחמים, להם שמת  ""לא  והשני , צבאות. יי' אמר כה

אחיו  את  איש ע ׂשּו ורחמים  וחסד שפוטו, אמת  משפט ט)"לאמר, ז , "(זכריה  אמר לא  רחמו . ֲ

אחיו  את ""איש  אלא  עׂשּו, ""רחמים  והשלישי, רשעים. ורחמי  בהמתו נפש צדיק יודע ֲ

י)"אכזרי יב, בעז (משלי זה ענין לך ואפרש לפנינו.". ה

ג' חלון

Û‡ מקרוביו שאינן הרחוקים על גם  מתפשטת שבאדם  הרחמים  מדת אין כי

שבינו  הרחמים  נפסק לא וטובה, מנוחה להם ולבקש  תמיד עליהן  גם  להשגיח וממיודעיו,

ט)1010. סג , (ישעיה וינשאם " "וינטלם  ע"פ מליצה
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הרחוקים על גם רחמיו לסבב הטוב, הלב ביד החוש  נ ּתן אבל וכל. מכל זולתו כל ִָובין 

ימצא  אבל קרוביו, ועל בניו על דבר ירגיש כאשר גמורים, רחמים עמהם  שיפעל לא ממנו,

מצב  לבו אל יתן אם  רחמים, בארח חסד עמהם שיעשה עד ובינו. ביניהם  גם  קשר-מה

ויאמר: טובות . מעלות  בו ושיש כמוהו, שהוא  ויצייר וטרחותיו, עסקיו פלוני או פלוני ,

לטובה  מחשבות  עליו חושב והייתי דוד או אחי  או ממני, יצא  אשר בני פלוני  היה אילו

על  שיחשוב כאלה טובות  במחשבות וכיוצא זה? על גם  לבי אתן לא  ולמה מעליו. להקל

אליו  שילך משל, דרך על רחמים. מעשה עמהם  לעשות חפץ בקרבו יעוררו האדם , ֵֶבני 

וילונּו ומשאו, דאגתו מעליו להקל לו אפשר אם  עמו ויתן  וישא  אודותיו, על עמו ְְֶַוידבר

" אומר ואני  רחמים. מעשי שהן בזה וכיוצא ולממכר, למקח  רחמיםכסף שאף "מעשי ,

הם מקום מכל בניו, עם  כאלה בעׂשותו שמרגיש מה הללו במעשים בנפשו מרגיש שאינו

רחמים" לעשותמעשי שיוכל בהן  כיוצא  ענינים  ואלפים שבנפש , הרחמים מדת ותולדות  "

רחמים . מעשה וכולן זולתו, עם לטובה

ÏÚÂ" האכזריים  הבבלים על אמר ואםכן  עבדים. לך להיות  עמי  את  בידך נתתי 

החוט  להפסיק לך היה לא בנפשך, רחמים  עליהם תרגיש  ולא  ומיודעיך, קרוביך אינם 

אם זולתו , על רחמים ניצוץ לבו על שעלה אחד שכל אדם . בני  בין  לא 1011הקושר

עּולם הכבדת כי  כלל, רחמים להם ׂשמ ּת לא  ואתה יותר. עוד עליו יכביד לא  ְַָָייטיב

ע ּול הכבדת זקן על גם כח, בעלי  בחורים על לבד ולא בפרך. להעבידם וענין"עליהם . ְ

" אחיו מאמר את  איש עׂשּו ורחמים ט)"וחסד ז , דרך (זכריה ועל רחמים מעשה ענינו , ֲ

" מאמר ואולם  אכזרישבארנוהו. רשעים  ורחמי  בהמתו נפש  צדיק י)"יודע  יב, הן(משלי

בהמתו  נפש אפילו אלא  אדם , כל עם רחמים  מעשה שעושה לבד לא הצדיק קצוות . שני

" כענין עמה, יתאכזר ולא  דאורייתא יודע  חיים בעלי  ע"צער לב מציעא והרשעיםב)"(בבא .

רחמים ? מעשי  עושים מי  עם  כי אכזרים. רחמיהם גם אדם , בני עם  שמתאכזרים  מלבד

[יתחברו] זה ידי שעל כמותם, אכזרים  רשעים להשלים1012עם ידם את ימלאו עמהם ,

ז  אמרו ויפה אכזרי. רחמיהם והרי  שבלבם , הרעה ""חפץ רשעיםל על המרחם  כל

היא, "1013אכזריות  אכזרישנאמר רשעים  ""ורחמי שתרגמו לא רשעים. הכשר "ורחמי  ,

הרשעים על הרשעים"המרחם  רחמנות ׁשּתאר ממה אבל המליצה. במשמעות  זה שאין ,ֵֵֶ

אכזריות רשעים  על שהמרחם למדנו אכזרים, ידי תומכים  כן  יד שעל לפי אכזריות,

עושה. הוא 

ÈÙÏÂגם לעשות ממנו, הרחוקים אל גם שבו הרחמים כח להמשיך האדם  ביד שיש 

" מצות  בכלל זה הרי רחמים, מעשה בדרכיו עמהם  ט)"והלכת  כח, "(דברים שאמרו וכמו מה ,

לא 1011. אם  גם 

השערה 1012. ע"פ וכתבנו  מטושטשת מלה

זה 1013. פסוק  הביא ולא לט. פרק  סוף ח"ג נבוכים , מורה
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רחום היה אתה אף רחום  ע"הוא קלג  על ב)"(שבת רחמים במדת  הבריות  עם תנהג  כלומר , ֵֶ

שאמרנו. דרך

ד' חלון

ÂÓÎÂהרחוקים עם גם  רחמים מעשה שיפעל עד המדה זאת להמשיך האדם  ביד שיש 

שזכרנו מאותן  הפוכות מחשבות  חשבו ידי על בה, לקצר בידו יש  ג ')כן שיאמץ (סעיף עד ,

זולתו  כל מזכֹור תוסיף 1014לבבו כזה, באומץ לבו וכשירגיל גדולה. או קטנה עמהם  להיטיב ְִ

ואח  במיודעיו, גם כן להתנהג ""מדתו וכאמרו וכיוצא, אחיו עם  גם  ולסוף בקרוביו, ושחתכ

יא)"רחמיו  א, הכעס (עמוס ואחיו, חלציו יוצאי  כמו נפשו בטבע  האדם שירחם  אותן גם וכן  .

ב  השם  כן על כנכריים. בעיניו ויהיו שעה לפי הרחמים תפר עליהם יתעלה "שיכעוס  ה

[ - ] שאין  שבארנו1015מזה, כמו ורחמיו, צדקתו כח  ט מחשיכים ב)"(פרק סעיף עליו ו  נאמר ,

תזכור " רחם ב)"ברוגז ג, לסוף (חבקוק גדולים, חטאים לאביו הבן  כשיחטא כמו ואולם  .

" אותם  קרא כביכול כן ממנו, האב רחמי  ששנינו"בניםיסתלקו כמו ג ), חביבין"(אבות ,

'בנים שנאמר למקום בנים  שנקראו להם נודעת יתירה חבה למקום. 'בנים ' שנקראו ישראל

[עכ  אלהיכם' ליי ' לאויב "אתם  להם  נהפך קדשו, רוח  את  אבותינו ועצבו מרו כאשר ל].

" כאמרו כביכול, רחמיו ממנו התאפקו ונסתלקו אלי ורחמיך מעיך טו)"המון סג , .(ישעיה 

שראינו  וכמו עליו, להתגלגל רחמיו יחזרו ממנו, אפו כשישוב בנו על הכועס  האב וכמו

דוד  הצטער ממנו,1016איך אפו ישוב עוד כביכול כן לו, לפשוע  ׁשהרּבה אבשלום מות  ְִֶָעל

" כאמרו למקומם. הרחמים  עונותינו ויחזרו יכבוש  ירחמנו יט)"ישוב ז , שאמר (מיכה  זה ועל .

עולה " אשה "התשכח אמר וגו' אשכחך " לא  ואנכי תשכחנה אלה טו)"גם מט, וכבר (ישעיה  .

למעלה השכחה ענין א)אמרנו גם(סעיף מאד נעלים  ישראל על ית' רחמיו שמדת ולפי  .ֲִַ

" אמר הבן, על האב רחמי יכירנו,ממדת לא וישראל ידענּו לא אברהם  כי אבינו. אתה ְָָכי

אבינו  יי' טז)"אתה סג, "(ישעיה אשכחך כדרך לא ואנכי תשכחנה אלה טו)"גם כלומר (מט, .

חטאתי בעבור ידענ ּו לא  אבינו אברהם כי  הדעת  על להעלות אפשר אבינו אפילו וישראל נו, ְָָ

בפרק  נדבר הרחמים , על שדברנו ואחר עלינו. לרחם אתה אבינו לעולם  יי' אתה יכירנו, לא 

בעז  החמלה."הסמוך מדת על ה

הברואים1014. שאר  מכל דעתו להסיח

"מגרעותיהם "1015. כאן לכתוב ראוי  הענין  כונת ולפי  ברורה, בלתי מלה

יט1016. פרק  שמואל-ב
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י"ט פרק

א' חלון

‰ÏÓÁ‰ ב להשם  מיוחדת היא וגם הנפש , ממדות אחת  היא ""גם כאמרו יי'ה, בחמלת

לעיר  מחוץ ויניחוהו ויוציאוהו טז)"עליו יט, "(בראשית איש. יחמול כאשר עליהם וחמלתי 

אותו  העובד בנו טז)"על ג, על (מלאכי מתפשטת היא כי  הרחמים, ממדת היא המדה וענין .

בראותו  בלבו האדם  שירגיש  ההרגש  על היא  כי נפשו. שנואי על גם  ופועלת זולתו, כל

לבוא  וההתעוררות  הזה וההרגש להצילו, ותבקש  הנפש  כשתתעורר ובמכאובו, זולתו בצרת 

" נקראים  צרה "חמלה לעזרתו שתעוררם  מבלי  המרוחם  לטובת הפועלים  הרחמים כן ואין  .

בלועז להּתרגם ראויה והחמלה מבהיל. צער 1017,(מיטלייד)ודבר בלבו מדמה החומל כי ְְִִֵַַ

מן הוא אם גם  הכואב, לעזרת  לבוא  המאזרו הרגׁש-מה, בלבו פועל הדמיון וזה ְֵֶזולתו,

מרחם שהוא מקרוביו אחד הוא הצרה בעל אם שכן  וכל רחמים. עליו הרגיש שלא הרחוקים

הסמוכים אותן  הן  הקדש, כתבי בכל הזה השורש תמצא וכן  עליו. לחמול שימהר עליהן,

ב  השם כמו "אל חמלה. המסבב צרה עת ההוא  בענין  יהיה אדם , אצל הסמוכים  אותן  הן ה,

" נאמר ובנותיו, אשתו עם והצילֹו לוט  על השם חמל ועמורה, סדום  יי'במהפכת  בחמלת 

טז)"עליו  יט, "(בראשית  ויעד והנורא , הגדול הדין  יום על כשמדבר בוער . בא היום  הנה כי

קש רשעה עושי וכל זדים כל והיו יט)"כתנור, ג , "(מלאכי הצדיק על זה לפני וחמלתיאמר

אותו  העובד בנו על איש  יחמול כאשר יז)"עליהם על (ג , האב רחמי כי יקרה והמליצה .

שבארנו כמו א)בניו, סעיף יח רעה.(פרק  ביום עליהן  שיחמול שכן  וכל אם1018. שכן  כל ועוד

" נאמר ולהיפך אביו. את  העובד יקיר בן חמלתהוא  לא  כא)"טבחת  ב, "(איכה  לא . הרגת

מג )"חמלת ג, "(איכה האדם אצל וכן אגג . על והעם שאול ט)"(שמו"ויחמול טו, "א ויחמול ,

מפיבושת על ז)"(שמו"המלך כא, "ב נאמר עליו ולהיפך תכסה ולא  תחמול ט)"לא יג, ,(דברים 

יחמול " לא גוים  יז)"להרוג א, כולם .(חבקוק  וכן  להרג, המטים  אצל כולם  שכתובים  ותראה .

ב' חלון 

ÚË� ב לבוא "השם  [שיקום ] כדי  זולתו, בצרת שירגיש הזאת, המדה אדם  כל בנפש ה

החמלה  וזאת  עזרה. לו לקרוא ירוץ אחרים , ביד ויש  לעזרו בידו אין ואם  לעזרתו.

חמלתו  כי  במקומו, יעמוד לא נפשות בסכנת  זולתו כשיראה הן הצרות , כלל על מתפשטת

" בתורה אזהרה באה זה ועל להצילו. רעך תניעהו דם  על תעמוד טז)"לא יט, והיא (ויקרא .

ולגאול  להציל אחד לכל וראוי  לכולנו; אחד אב אל-אחד, יצורי  שבהיותם שכלית , ֵאזהרה

מכאובות בעל וכשיראהו להקימו. שירוץ ונפצע  נופל חבירו כשיראה וכן ממות. זולתו נפש 

כל  וכן  ידו. את  לו שיפתח ובמחסור-כל, ברעב וכשיראהו ברפואות. שיעזרהו וחליים ,

הזולת 1017. של  הצער במצב נמצא הוא גם  כי מרגיש שהחומל הזדהות, הרגשת

בעולם1018. ומצוקה צרה שיש  יום
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יש האדם . בני  נבדלים זו במדה וגם  לעזרו. שימהר בלב חמלה המעוררים  בדברים כיוצא 

אמיץ  שהוא ויש חמלתו. תעורר קטן דבר וגם  זולתו, בצרת הרבה ומרגיש  ונבהל לבב רך

מצוה  באה לא  עליה גם  ולכן  גדולה. בצרה אם  כי  [יתעורר] ולא כמוהו, מרגיש ואינו הלב,

" במצות היא גם  כלולה אבל בתורה, בדרכיו מפורשת  ט)"והלכת כח, חומל (דברים  השם  כי  ,

חומל  להיות אדם  לכל ראוי  וכן חכמתו. כדרכי  ומושיעם  ּבענים  ורואה בצרות  השרוים ְְָָעל

" אזהרת באה ולכן לבבו. את יאמץ רעך ולא  דם על תעמוד שעל "לא לב, אמיצי בעבור ,

וכן האדם . בבחירת  תלוי המעשה כי  להצילו, חייב נפשות בסכנת  זולתו בהיות פנים כל

והמחסור, הריש בצרת  החמלה על האזהרה "באה פתֹוח ואמרה כי  וכו' לבבך את תאמץ לא  ִ

לו  ידך את ז-ח)"תפתח  טו , האדם .(דברים  בבחירת שהוא  המעשה על זה וגם ,

ÏÚÂ" "המסית התורה עליו הזהירה תכסה ולא תחמול ט)"לא יג , כי(דברים וראה .

ז  אמרו"רבותינו פט)ל פסקא ראה , אי"(ספרי , יכול רעך', דם  על תעמוד 'ולא  שנאמר מכלל

תחמול' 'לא  לומר תלמוד זה? של דמו על לעמוד רשאי [עכ אתה הם1019ל]"" שגם  למדת  הא

""ז  כי הבינו  רעך ל דם  על  תעמוד החמלה.לא  מדת יכבוש  שלא  אזהרה "

„·ÏÓÂ,להושיעו ידו לאל יש  ואם  צרותיו, בכל זולתו על לחמול לאדם  ראוי  אלה ֵשתי 

צרת מלבו ולהשכיח  חמלתו, לכבוש האדם  ביד יש כי ממנו. ויתעלם  לבבו את  יאמץ לא 

ה'. בעיני  יכון לא אבל רעהו,

ג' חלון

È˙Ú„Ï" במליצת המצוה באה זה "אביוןמטעם ששרשו צרות"אבה " מיני  כל וכולל ,

" ואמר לה, מושיע  למצוא  נפשו תאמץ שתאבה לא וכו' שעריך באחד אביון  בך יהיה כי 

האביון מאחיך ידך את תקפוץ ולא לבבך ז)"את טו , [החיבור](דברים  על ואם  לבד 1020. לאביון

" אלא  לומר צריך היה לא ידך דבר, את תפתח פתוח כי  האביון , מאחיך ידך את  תקפוץ לא 

[תוספת]"לו  אבל לבבך "1021, את  תאמץ לא "לא  חמלה, בך המעירים צרותיו שבכל להזהיר ,

אזהרה  וזוהי  כחך. כפי  לימינו תעמוד אבל מחשבות , ברוב אותה לכבוש  לבבך את  תאמץ

מּתת ידו יקפוץ שלא הצדקה, על בפרט הזהיר ושוב יכבשנה. שלא החמלה על ִֵכללית 

" זה על אמר ושלמה האביון . לּמות ,לאחיו לקוחים הצל כחכה. צר צרה, ביום  ְִִֵֶֶַַַָָָֹהתרּפית

נפשך  ונוצר יבין , הוא לבות תוכן  הלא  זה', ידענו לא  'הן  תאמר כי  .ּתחׂש אם  להרג  ְֶֶַַָֹומטים 

כפעלו  לאדם  והשיב ידע, י-יב)"הוא  כד, על (משלי אחיך, צרת ביום  היית  נרפה אם אמר .

למות , לקוחים  להציל עליך מוטל כי לך. עוזר ואין  בצרה אתה גם  נפלת כוחך, צר כן

הג1019. אצלנו ספרי  במדרש  עליוצ "ע תלמד לא תחמול' 'ולא עליו '. עינך תחוס 'ולא לומר "תלמוד ירסא
המדרשים מספרי באחד כך מצא ושמא זכרונו . לפי  כך כתב רבינו ואפשר עכ "ל. זכות"

כאן1020. מובן לזה ואין  "תחפור" כתוב כאילו נראה המטושטשות האותיות לפי

השערה 1021. לפי  הוספנו
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" לומר כמוך אדם  לפני להתנצל תוכל ואם להרג. מטים  זה ולחשוך ידענו השם"לא  כי דע .

ידע , הוא  מרע , נפשך נוצר בחמלתו ואשר דעת . בלי  או התרפית אם יבין הוא  לבות , תוכן 

בעז  הסמוך בפרק נדבר ועתה כפעלך. לך החנינה."והשיב על גם ה

כ' פרק

א' חלון

‰�È�Á‰ ב היוצר של ממדותיו ואחת האדם , בנפש יקרה מדה היא ""גם  כאמרו יי'ה,

וחנון רחום  ו)"אל לד, ומתפשטת(שמות  והחמלה, הרחמים  מן נבדל הזאת המדה וענין .

כולו, הכלל על בטבעה מהתפשט  הקצרה רחמיו כמדת  לא זולתו, כלל על האדם  מנפש

שבארנו א)כמו סעיף יח כמו (פרק  זולתו, צרת ביום  לבד המתעוררת  החמלה כמדת  ולא 

א)שבארנו סעיף יט נזכירם(פרק  רבות , הטבות מיני  וכוללת  הדעת , הרג ׁש היא  החנינה אבל .ְֵֶ

שבעבור  זולתו, נפשות עם  בנפשו האדם  שירגיש  וההדמ ּות  הקורבה כוללת  היא  ְִַַבקצרה.

והנה  להם. בלבו שיש  כבוד והדרת  להן , ונטיותיו טובו להראותם ויכסוף אליהן , יטה זה

ונפש . נפש  כל מעלת  כפי הכל הנפשות , כל עם  אחת  דרך על האדם  ימצא  לא  הזה ִַַההדמ ּות 

ירגיש המשכיל לפניו ּבעמֹוד שכל, אנשי  ואוהב משכיל איש הזאת  החנינה בעל ֲַובהיות 

וכן השכל. קצר שהוא  אחר נגד שירגיש ממה שביניהן , השווי בעבור יותר, אליו ֵחנינתו

שאיננו  אחר נגד ימצא  מאשר אליו, הרבה חנינה בנפשו ימצא צדק, ואוהב צדיק ֵבהיותו

איש איש אדם בני  כלל יחון  זו, מדה בעל שהוא  מי  ואולם הדברים . בכל וכן  כמוהו, צדיק

הדמ ּות גם יבין פנים  כל שעל וכל, מכל החנינה ימנע לא שבהן הפחות מן וגם  ערכו, ִַכפי

" בשניהן , הנטועה חיים נשמת  הוד בעבור הזה, הפחות  עם גם  לו שיש בצלםגדול כי

האדם את עשה ו)"אלהים  ט, בעז (בראשית בסמוך זה על שנדבר וכמו ה.",

ב' חלון 

¯·Îהראשון בחלק א-ב)בארנו הנפשות(פרקים שאר מכל ומעלתה האדם נשמת הוד

נטוע בכולן  כחוטא, כצדיק כסכל, כחכם האדם  בני  כל שוין  הזאת ובמעלה השמש . שתחת 

שדברנו  ממה לך יתברר היטב, ענינה ולהרגיש  הזאת  המעלה להבין ואולם  הזה. היקר

השלישי  ג )בחלק שם (פרק  דברנו ב-ג )וממה סעיפים יא הכבוד (פרק  ענין  הודענו שם  כי

" ועל אלהיםהאמיתי  תחון"דעת  והיא ּבאלה שמרגשת עד היצר, מּבֹור נפשו שהעלה ומי .ְִֵֶ

ובגודל  מהן ; למנוע  יתכן שלא חנינה פנים  כל על אדם  נפש1022לכל בין  [תבדיל] החנינה

להגיע אפשרים  שהן  הטבות  מיני  כל גם אחריה ונמשכו אליו החנינה תגדל אם  כי לנפש ,

החנינה 1022. כמות שיעור  כלומר 
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מגואליו  לא  ממנו, רחוק הוא  ואם לאדם . מארץ 1023מאדם  גר בהיותו אפילו ממיודעיו, ולא 

שיתאמץ  עד עליו, רחמיו ויעוררו החנינה, תגדל הזה, ההדמ ּות  ענין בנפשו בהרגישו ִַַנכריה,

הנזכר  החן וזוהי  ממעיו. יצא  אשר בנו הוא  כאילו לטובתו, ולהשגיח  עליו עינו ֵלשום 

בעז  לפנינו זה על עוד שנזכר וכמו הכללית"בכתובים, החנינה על נזכיר תחלה אבל ה.

יביאוהו  לא אם  גם כמוהו, אדם  היותם בעבור אדם, בני  כלל על הדעת  באיש המתפשטת

נפשו. בטבע עליהן  שמרחם  אותן כעל עליהם לרחם

ג' חלון

אליו ˜¯·˙ הבא  ומכבדו. אוהבו אליו ושוה קרובו הוא  כאילו אדם לכל שיראה ַהדעת,

שפתיו  שיפתח  לבו יחזק כן  ידי  ועל בו, שמח שהוא ויראנ ּו יפות, פנים  בסבר [אותו] ְְְֵֶַַיקבל

יחריד  זועפות בפנים יקבלהו ואם צלולה. בדעת להודיעו שרוצה מה לו ויגיד בוטח, בלב

ולא  בפיו אמריו יסתתרו וכשידבר בעיניו; קל ושהוא עליו לטורח שהוא ויאמין  רעהו, לב

עמו, ובהיותו לו. ילך נפשו שבמר או ממנו. מבקש הוא  מה יבין  שלא  עד נכונה, ַידבר

דברי שהן  בזה וכיוצא  זו, סעודה עמו יסעד אם או לגימא , באיזו לכבדו יוכל אם  ישאלהו

בלע כאלה  דברים  שכלל ליכקייט)ז"קורבה, פריינדה  1024.(דיא ְִִֶַַ

˙ÓÈÚ�" יקראהו פה, ובנועם  בנחת  אדם  כל עם  ידבר ובמעשה. ו אדוןבדבור ,"ריע""

דבריו  כל ויכלכל וטובתם , בשלומם שמח ושהוא  ובניו, אשתו ובשלום  בשלומו ידרוש 

גסים דברים בהן  יתערב ואל רוח. נחת  להם  בזה.1025לעשות כיוצא  וכל קשות, מליצות  או

.‰·Ë‰‰בלי במעשה או בדבור רעהו יכשל אם  הטוב. במדת  דבר בכל עצמו שיראה

כזה  כי  זה, על להכלם  לו שאין לבו על ידבר מפניו, ויבהל כבודו נגד שהוא  [ב]דבר דעת ,

הקורבה  תאבד כאלה שגיונות  בעבור ולא  כלום. בכך ושאין אדם, לבני  תקראנה וכזה

בהם . כיוצא ענינים  ורבים לאדם . אדם שבין  ֵוהריעות 

.ÔÂˆ¯‰,לו הידועים בדברים עצה ממנו יבקשו אם  ובמשאלותיהם . ברעיו רוצה ֵָשיהיה

פניו, את הנושא  שר אל או גביר אל עליהם  לדבר או עסק-מה, על לפקח בעבורם שילך או

חסר, לא  וזה נהנה שזה כאלו, בדברים כיוצא וכל העסקים מן באחד אגרת להם לכתוב או

להם . שירצה גדול, חסד לו גומל מעט  ובטורח 

‰�‰Â ולכתוב בהן  להאריך שראוי מספר, רבו פרטים כמה ויש  יש  אלו ארבעה בכלל

ה  כי הדעת. דרכי  וללמדו הלב ליישב המספיקים  דברים  וכל חנינה "עליהן הדעת, היא "

עם ינהג  אותה, המבלבלות הרעות  המדות  ידי עליה עברו ולא עליו, מיושבת  שדעתו אדם 

משפחה 1023. מקרובי  כלומר 

ידידות 1024.

ועזים1025. תקיפים כלומר
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האמורים חנינה מיני בארבעה אדם ג )כל חלון כ וכבוד (פרק האמיתי כבודו חלקי  שהן ,

היותר  והחנינה בעיניו. נפשותיהם  שיקרו בעת  זולתו, בעיני  נפשו תיקר ידיהן ועל הבריות ,

" ששנה וכמו בינה, קדושים ודעת ה' ויראת  מוסר וילמדנו רעהו דעת שיחונן  אוהב גדולה,

לתורה  ומקרבן  הבריות א)"את  עוד.(אבות  שיתבאר וכמו ,

ÔÎÂ תיקר עוד השם, בעיני  הרצוים והחמלה הרחמים  מדרכי שהוא סלע, לעני  הנותן 

זאת כי בדבריו, מיגונו וינחמהו רכות  לו וידבר דבריו בנועם  העני את  יחון  גם אם  נפשו

ז  רבותינו אמרו החנינה. ב)ל"היא ט, בתרא ברכות ,"(בבא בששה מתברך לעני פרוטה הנותן 

בי מתברך בדברים  ברכות"והמפייסו ""א כמו הכתובים מליצות סובבים זה ועל היום. כל

לברכה  וזרעו ומלוה כו)"חונן לז , לא (תהלים  ותחנונים , דברי -חן מלא פיו היום כל כלומר ,

מזולתו, דבר שמבקש  "1026בעבור לעניאלא ואעפ ומלוה דחקו בשעת וכן"" אותו. חונן כ

ונותן" חונן  כא)"וצדיק לעניים .(לז, צדקה בתתו בדברים שחונן  ,

·ÂÈ‡Â" בטניאמר לבני  וחּנֹותי לאשתי , זרה יז)"רוחי יט, "(איוב לדעתי  על רוחי. " ְִַ

שאני בדברי-חן  וחנינותו בעיניה, זרה עמה, להטיב אשתי על רחמי אפילו כלומר ַהרחמים ,

להן . זרים  בטני לבני מדבר

ד' חלון

ÌÏÂ‡Â,זולתו לכל אדם בין הנוהגים  האלה החנינה דרכי גדולה 1027מלבד במדה תנהג

שכל, וזוהר רבה ותבונה החשובות , המדות תפארת בהן  כשימצא  אדם, בני מקצת נגד

דעתו  עם  ותתערב בקרבו. ונעימותו גדולתו תכנס ואז כאלה, ּביקרֹות המרגשת1028וכיוצא  ְִָ

הדעת ותתעורר ביניהן , ההדמּות יהיה כן ידי שעל אליה, והאהובים  אלו, דברים  ִַַבנועם

העובד  לבנו יעשה כאשר ורחמים, חסד למענו ותעשה אליו, להפיקה כולה בחנינותה

" שיאמרו בכתובים . הנזכר חן  מציאת  וזוהי  זה אותו; או זה בעיני חן  מצא כמו "פלוני  ,

בעיניו " חן  יוסף ד)"וימצא לט, "(בראשית  לפניו , וחסד חן יז)"ותשא ב, מציאת(אסתר והנה .

אפשר  רבים  דרכים  על כי  אותה. המסבבות הסבות הבדל כפי מעוט , בין  רב בין  יּבדל ִֵָהחן 

בעבור  כי  השני, מן  והרחק-דעת  זה, בעיני  חן  למצוא ויוכל זולתו. בעיני חן למצוא  ְְֵֶלאדם 

הנטיות הבדל כפי הנה פנימית . נטיה ההדמּות שניהן, שבין  ההדמּות על [בנויה] ִִַַַַשיסודתה

אוהב  בעיני חן ימצא  והלץ שכל, אוהב בעיני חן המשכיל וימצא  החן. יבדל כן  אדם, שבבני

רואיה, כל בעיני  חן  תמצא  טעמה, וטוב שכלה על מעידות  ועניניה מראה יפת והאשה לצון .

" אמר זה על היופי . אהבת נטועה אדם כל בלב רואיה כי כל בעיני חן נושאת  אסתר "ותהי 

הלוה 1026. מאת שרות או  תגמול מבקש  כי  כן עושה המלוה אין 

חנינותך1027. מדת תגדיל  תרומיות, מדות לבעלי  אבל  הרגילה. חנינה במדת תנהג  אדם לכל  כלומר

א)1028. יז, (כתובות הבריות עם  מעורבת דעתו 
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טו) ב, [חסודים](אסתר דברים  יש שלפעמים  ולפי  תאר 1029. וביותר רואיו, בעיני  חנו הנותנים 

המדור  ואל היופי אל בנו הנטועה האהבה בעבור הדעת  הרגׁש שתתעורר ומראהו, ְֵֶהגוף

" שלמה אמר כן על ה', ויראת מחכמה נלוה והוא  דופי, בלי  היופי ,המתוקן והבל החן  שקר

תתהלל  היא יי' יראת ל)"אשה לא, "(משלי מספר השני בבית  ובארנוהו משל, וזה נעול . "גן 

יז) חלון ט ההדמ ּות ,(חדר על בנויה האהבה שהרי עזה, אהבה תסבב חן שמציאת תבין והנה .ִַַ

זה  בעיני  חן  מצא  שפלוני  שנאמר מקום  שבכל ידענו ההדמ ּות , ידי  על החן  מציאת ִַַובהיות 

האדם מן  שיש  הכללי החן  וכן  החן, ערך כפי  והאהבה מאד. אליו אהוב שהיה זה, או

למעלה עליו שדברנו אהבה (ג ')לזולתו, מאותה הרבה חלושה אבל אהבה, תסבב היא  גם 

" עם חןהקשורה בעז "מציאת  עוד נדבר זה ועל ה.".

ה ' חלון 

‰�‰Â" מתואר לבדו ב "חנוןהשם  הוא כי  אדם  בני כל על פשוטה חנינותו מדת כי  ה ",

החן מציאת  שבהיות אלא בלבד זו ולא  ערכם . כפי  כולם  את ויחון האדם , נפש את אוהב

בעיניו; חן ימצא השם בדרכי  והולך צדיק כשהאדם  כי  הדרכים , שבין ההדמּות עם  ִַַקשורה

רוע על ויתנחם  מאולתו, האדם  כשישוב הנה החנינה. תתמעט  בדרכיו הולך וכשאינו

ועוד  לבו 1030מעשהו מהן לטהר עליהם, להתרומם  בכחו ואין עליו, גוברים יצרו מחשבות

ב  הוא  ישרים , בדרכים עד "וללכת הלב יטהר שבו הכח והוא  חנינה, לו נותן חנון, אל ֵה

לעשות שיעוררו ה' פני  את  מבקש כל וכן בעיניו. חן ימצא ואז לדרכיו, להתדמות  שיוכל

" היא הזאת והתשועה להושיעו, השם ביד טוב, כזאת"חנינה דבר לבקש שהמתאמץ ולפי .

טהו  במחשבות  לפניו לעמוד לבו מכוין  אלהיו, ומדבר מאת לפניו, חן  למצוא הראויות רות 

" בקשתו בקריאת בעיניו, חן  למצוא  פיוסים  דברי  ""תחנוניםאליו נקרא  המבקש "מתחנן,

" כמו יי'בהתפעל, אל כג )"ואתחנן ג, "(דברים אתחנן, אדני  ט)"ואל ל, "(תהלים אל , ושמעת 

עבדך  ל)"(מל "תחנת ח, "א ותחנונים, תפילה ג )"לבקש ט, לאדם ,(דניאל האדם  מן וכן  .

" נקרא  רעהו, בעיני  חן  בדבריו למצוא  לדבר ""מתחנןכשמכוין  כמו וידבר , אליו ויתחנן

יג )"(מל "אליו  א, "ב לו , ותתחנן  ג )"ותבך ח, "(אסתר רש, ידבר כג )"תחנונים  יח, וידוע(משלי .

ב  והשם  עליו. שירחם  בעיניו, חן  למצוא בדברים לעשיר מפייס  הרש מתחנן"כי  לכל חונן ה

" אמר זה ועל ובתמים , באמת אחוןאליו אשר את יט)"וחנותי  לג , הנכתם(שמות  וכל .

מחשבותיה  ושתהיינה עונותיה כתמי  שיכבס  נפשו, רפואת  על מאלהיו ומבקש בעונות

" יאמר לאלהים , האהוב האמת כפי  מתאימות  אלהיםודיעותיה ""חנני  כלומר אותי, חון 

בעיניך  מציאות-חן  לי  ומסבב דעתי ומיישב לבי המטהר חן , בשירי"ברוח תמצא  לא  ולכן  .

" שיאמר מהנביאים  אחד בתפלת או אלהיםדוד "רחמני או יזכירו "רחמנו " תמיד כי  ,

להגן יזכירו והרחמים בעיניו. ואהבה חן ומציאת הנפש אור על מבקשים  הם  כי  החנינה,

"חמודים "1029. לפענח אפשר

ועדיין1030. כלומר
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שרוים על לחמול הוא  הרחמים  ממדת  כי שפשעו. נפשות בעבור והיסורין  העונש  בעד

" כמאמר וגו'בצרה. שמים  כגבוה כי  עלינו. גמל כעוונותינו ולא לנו עשה כחטאינו לא 

יראיו  על יי ' רחם בנים  על אב כרחם  פשעינו. את  ממנו הרחיק ממערב מזרח  "כרחוק ִַ

י-יג ) קג, על (תהלים תחלה יבקשו התאפקו, רחמיו שבחטאתם  ולפי עליהם . ולחמול לחוס

וימחה  וירחמם ישוב ואז בעיניו. חן  וימצאו כמקדם  לבבם  ויטהר חן  ברוח שיחנם החנינה,

" החל שבע , בת  ממעשה דוד כששב ולכן  חטאתם. ויסלח  כרוב פשעם  כחסדך, אלהים  חנני

פשעי מחה ג )"רחמיך נא, "(תהלים אחריו שפירש כמו החנינה, על תחילה בקש טהור . לב

אלהים לי  יב)"ברא "(נא, אז יחנהו, ואם  פשעי. מחה רחמיך ג )"כרוב כה,(נא , עד שעברתי

" והחמלה. הרחמים  במדת היא  זאת בניםכי  על אב וכן"כרחם צרה. ביום עליהם  ויחמול ,

" "חנניכל וכשמזכיר ענינו. זאת דוד בשירי האמור והשלום"רחמים" החיים  לתת  ענינו ,

" כמו וכיוצא , מצרה מאד וההצלה דלונו כי  רחמיך, יקדמונו ח)"מהר "(עט, רחמיך , יבואוני 

עז)"ואחיה  החנינה (קיט, תקדם שניהן יזכירו שאם נותן  והשכל הרחמים . דרכי  הן הן  כי 

ג  אמר עצמו והשם  המקרא . בכל נוהג וכן שאמרנו, ""מטעם  אחוןכ אשר את  וחנותי

ארחם אשר את יט)"ורחמתי  לג , "(שמות מקומות  בתשעה יאמרו הנביאים  וכן  ורחום. ,"חנון

" שהקדימו אחד מקום  גם  לחנוןואין "רחום בפסוק לבד וחנון" רחום אל יי' לד,"יי ' (שמות

"ו) האחת , תהלים . בספר ואמתושתים חסד ורב אפים ארך וחנון רחום  אל אדני  "ואתה

טו) "(פו , והשני, חסד . ורב אפים  ארך יי ' וחנון ח)"רחום  מונה (קג , אלא אינו בשתיהן  כי  .

" להקדים  והוצרך למשה. הודיע כאשר ה' דרכי ל רחוםוהולך ביחנון"" שנזכר כמו מידות"" ג

" מדותיו בזכרון  הקדים  ואולם  ל רחוםהרחמים. יצוריו,"חנון"" כל כוללים שהרחמים  לפי ,

" וכאמרֹו ידיו, מעשה מעשיו שכולם כל על ט)"ורחמיו "(קמה, ונאמר תושיע. ובהמה אדם 

ז)"יי' בעיניו.(לו , חן  המוצא  והוא אלהים , בדמות שנברא האדם  נגד רק תתכן לא  והחנינה .

" כאמרו ובהשכל בבינה בדעה חן רוח עליו ויתן  השם, יחנן חנניואותו כט)"ותורתך (קיט,

" יי'ונאמר יתן וכבוד יב)"חן "(פד, וכתוב חן. רוח ירושלים יושב ועל דויד בית על ושפכתי

י)"ותחנונים יב, ּבּתחנתם ,(זכריה חן  וימצאו לפניו יתחננו ואז חן , רוח עליהם  שישפוך ,ְִִָָ

" שסמך דקרו כמו אשר את  אלי  בארנו (שם)"והביטו תפלתם . ישמע והשם זה, על שיתחננו ,

בעז  דברים  מזה נזכיר ועוד הזה, העמוק הענין  שתי"בקצרה על לדבר עתה ונתחיל ה.

העזות . ומדת האכזריות , מדת  והן והחנינה והחמלה הרחמים מן  ההפוכות המדות

כ"א פרק

א' חלון

˙ÂÈ¯ÊÎ‡‰השם מתארי  ואיננה החמלה ומן  הרחמים  מן  הפוכה הנפש , ממדות  אחת

""ב  כמו הרעים , הזוחלים ועל האדם  על רק במקרא  תאר מצאנוהו לא  חלילה, וראשה

אכזר  לג )"פתנים  לב, "(דברים  ירחמו , ולא המה מב)"אכזרי נ, "(ירמיה שאמר ואיוב תהפך .
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לי כא)"לאכזר ל, "(איוב כמו דבר, צערו מכלה מתוך הוא  ורשע  כב)"תם  ט, אדם(איוב ואין 

צערו על ב)נתפס  טז, בתרא כתוב (בבא מצאנו ואם  מזאת, לאל חלילה האמת  כפי  אבל .ֵ

" חמה עליו ובעל יי ' נוקם  ה', ונוקם  קנוא  ב)"אל א, טעמו(נחום בארנו סעיף כבר טו  (פרק  ֵ

"ב) שיתואר לא  ""אכזר , הזאת המילה שורש  אין  לדעתי  כי השרשיםכזר . בעלי  שאמרו כמו "

""ז  מלות  משתי מחוברת  מרובעת , מלה היא אבל זר ל, עמו "אך זולתו לנפש שאין  כלומר ,

בריה, לשום רחמים  ישים לא אצלו, זרים שכולם  ולפי לכל. ונכרי  זר הוא  אבל קורבה שום 

על  הקודמים בפרקים  שדברנו ממה לך שיתבאר כמו בצרתו, מהן אחד על יחמול ולא 

תכלית עד אכזר אדם  שיהיה במציאות שאיננו וכמעט רחוק אבל החמלה. ועל הרחמים 

ויראה  אידם, ביום עליהם יחמול ושלא  כלל, מעיו יוצאי  על גם  ירחם שלא האכזריות,

החמלה  נטוע  האכזרי בתנין וגם ולהושיעם. לעזרם לבו אל עד-מה יגע  ולא  הקשה, בצרתם

" השיר בדרך אמר כן על ילדיו, כיעניםעל לאכזר עמי בת גוריהן . היניקו שד, חלצו תנין גם

ג )"במדבר  ד, "(איכה הדבר ובאר פורׂש. לחם, שאלו עוללים בצמא, חכו אל יונק לשון  ַָדבק

להם ד)"אין  ד, "(איכה אמרו ולאה ורחל מכרנּו. כי לו, נחשבנו נכריות  לא,"הלא  (בראשית ְָָ

חמלה טו) רוב הגלעד בהר ליעקב לבן בדברי  תראה זאת ובכל לאכזריות . קרוב ונכריות 

וילדיהן . בנותיו 1031על

Ì�Ó‡Â כלל נגד האחת, שתים . דרכים על תמצא האדם  בנפש המצויה האכזריות 

ב  היוצר יד בו נטע שלא  אותן  שבארנו"זולתו, וכמו עליהן, הרחמים ג )ה סעיף טז  ,(פרק

וכולם פתילים, בנפשו קצץ  האכזר וכל, מכל מהן  הרחמים  חוט אדם בני בשאר נפסק שלא

באותה  ירחם  לא  אלה על וגם  וכיוצא. ואחיו ואבותיו חלציו יוצאי  על וגם לו, נחשבו כזר

שהאכזרים רבות , פעמים  הנסיון  שהראה כמו עליהן, מרחמים אדם  בני ששאר המדה

ויחמלו  והצרה, העוני  קצה אל בואם עד מעט, אם כי יעזרום ולא מאלה, גם טוב ימנעו

ושחת יחמול, לא  נקם ביום ושונאיו, אויביו נגד היא האכזריות מן  השניה והדרך עליהן.

רחמים של אחד חוט  גם שאין  לפי  חימה, באכזריות בהם יעשה פשע  דבר כל ועל רחמיו.

חלילה, השם אצל י ּתכנּו לא שתיהן  כי  לדעת  ונקל אדם . שהוא  במה האדם על בלבו ְִָוחמלה

" הנה הם, ידיו מעשה האדם בני שכל אחר הראשון, המין  מן שהן אותן כל לא  על רחמיו

ט)"מעשיו  קמה , הנטוים(תהלים והחמה והאף הרוגז גם כי  השני, המין  מן  שהן  כאותן  ולא .

שכתבנו כמו חלילה, וחמלתו צדקתו יחשיכו לא הרעה, עושי ט על ב)"(פרק סעיף שעל ו  ,

" נאמר תזכור זה רחם  ב)"ברוגז ג , המורדים(חבקוק  על מעולם שבאו ודיניו משפטיו ובכל .

כמו  שביניהם , יחידים  ולהציל מפשעיהם  להשיבם  וחמלה רחמים בהם נגה והפושעים ,

" בספר חןשבארנו "רוח בפירוש שלמה " י "חכמת  טז)"(פרשה  מקרא הגדולים1032ב והמורדים

שבא  הזר והמות הצרה ואולי  מידם. והישרים הטובים  להציל חסד, בארח  העולם  מן נעקרו

יבין ומי  האבדון. מן  הצלת -מה נפשותיהם להציל סבה יהיו ועוד חמלה, הן  גם  עליהם,

כח)1031. לא, (בראשית ולבנותי" לבני "לנשק

.1032185 עמ'
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ה'? "משפטי  ששנה כמו טובו, במדת שהכל ידענו נדוןזאת העולם ג )"ובטוב לא (אבות,

חלילה. חימה אכזריות מדרך

ב' חלון 

ÏÏÎ‰" כאמרֹו הנפש , ומשחתת מאד רעה הזאת  המדה כי  מדברנו רחמיו העולה "ושחת 

יא) א, לא (עמוס ואביון , עני על יחמול לא  כי מלמנות , פשעיו רבו זו  במדה שהשתקע  ומי .

פנים נשיאת  כי  בחטאו. גבר פני  ישא  לא  בצרות , השקועים ועל להרג  המטים על יחמול

בעת כי מאד. מתועבים  מעשים  יעשה ובאכזריותו הן , הרחמים  מדרכי הרעה על ולמחול

" כאמרּו חמלה בלי מיד ינקם  באפו חמתו לפניעלות  יעמוד ומי  אף, ושטף חמה אכזריות

ד)"קנאה? כז , נקם ,(משלי יעשה חמתו בתבערת אם  גם  וחמלה, רחמים  בו שיש  ומי .

וינחם חמתו, על חמלתו תעלה פתאום המרה, צעקתו ובשמוע שותת חברו דם  בראותו

עשה. מאשר

בחלק ‰˜�‡‰ שכתבנו כמו חימה, תעל הקנאה כי  אכזריות , לידי מביאה היא  גם 

א)השלישי סעיף ד שיתן(פרק  דרך אין וכילי , עין צר האכזרי ובהיות  עמו. יתאכזר ובחמתו ,

להרגיל  האדם שיוכל ית' לפניו וגלוי  האדם, דעת סוף על תורה שעמדה ולפי  לעני. פרוטה

הריש צרת  והן הגוף, צרת הן רעהו, בצרת עוד לבו ירגיש  שלא  עד באכזריות, ִעצמו

" האחת, מפורשות. באזהרות שתיהן  על הזהירה להושיעו, כלל יתעורר ולא לא והמחסור,

רעך  דם על טז)"תעמוד יט, או (ויקרא להושיעו, בידו יש אם הגוף, צרת  מיני כל הכולל

ולבוא  להתעורר חייב אבל  תנועה, ובלי לב הרגׁש בלי  יעמוד אל מושיעים. לו ְֵֶַלהמציא

" והשניה, האביוןלתשועתו. מאחיך ידך את  תקפוץ ולא  לבבך את  תאמץ טו,"לא  (דברים

התורה ז) דרך וזהו מושיעים. לו יבקש  או כחו, כפי לו שיושיע  ומחסור, ריש מיני כל הכולל ,

" ותאמר עצמה הטובה המדה על תצוה שלא המדות, דרכי  רחמןבכל ""היה אכזר , תהי  "אל ֵֶ

" במצות זה כל כללה אבל בזה, בדרכיו וכיוצא  ט)"והלכת כח, שבארנו(דברים  (פרק מטעם 

ג ) סעיף לפיז הזהירה עליהן לזולתו מאדם הרעות  המדות  מן  היוצאות  והמכשולות  .

בלי להתאכזר הכח באדם נטוע  ואולם  שם . שאמרנו וכמו האדם, בבחירת  נתלה שהמעשה

ולעשות חמלתו על להתגבר חכמה, בארח  זו במדה להשתמש  צריך שלפעמים לפי חמלה,

המסית ואצל עבירה. לעוברי  הקבועים המשפטים לעשות כמו אכזרי , כמעשה הנראה דבר

" מפורש עליו נאמר תכסה ולא תחמול ט)"ולא יג , "(דברים  ונאמר לא . כפה את וקצותה

עינך  יב)"תחוס  כה , "(דברים שאול נצטוה עמלק ובמלחמת עליו . תחמול טו,"(שמו"ולא  א

"ג ) שופט . השכל אבל חימה, אכזריות מדרך המעשה אין בהן  וכיוצא באלו אבל יוצרו . אם 

מחייו  לו טוב ׁשמ ֹות ֹו יודע  הוא  הזה, הדין עליו גזר וחנון רחום אל שרמזנו "שהוא  וכמו , ֵֶ

א) בעז (סעיף נדבר ועתה החנינה.". מן ההפוכה העזות על ה
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כ"ב פרק

א' חלון

˙ÂÊÚ‰" מדת  עצמה והיא בנפש, מאד גרועה פניםמדה השניעז בחלק עליה שדברנו "

ה ) סעיף יב דעתו.(פרק  ׁשקּול על החולק איש על שנופל ואמרנו כמוהו, לרעה תאר שאין ,ִ

חכמים פני  להלבין  רע  איש חנם , ויתום  אלמנה לב להכאיב רע  איש שיאמר משל דרך על

על  גם שיחלוק השחתתו, תגדל ולפעמים  טובה. תחת  רעה לשלם  רע איש  צדיקים ,

" יקרא  זה אדם. כל בדעת  אמתתן שנתבררו הקיימות , פניםהאמתיות ""עז מלת כי  "עז ,

נפשו, פני מעיז שהוא פנים  ועז ממקומו. מזיזו דבר ואין בתוקפו השוקד הכח  על נופל

מדברים אנו ופה דבר. שום בעבור הנפסדות  מדעותיו לזוז שלא ובינתו, שכלו דעתו שהן 

" פניםעל עצמו.עז דעת  ועל הבריות דעת על חולק הוא  שגם  וכל, מכל החנינה נעדר "

שדברנו ממה זה א)ותבין  סעיף כ לכלל (פרק  יחון הזאת המדה בעל כי  החנינה, מדת  על

שבחנינה  דברים ארבעה שהצגנו וכמו לכבוד. וראויים  כמוהו, אדם  שהם  בעבור האדם , בני 

ה  בני בכל דעתו הנוהגים  שאין לפי באלה אדם  לבני  ויחון יכבד לא  כן נוהג שאינו ומי אדם,

" אומר ואני  מדותיו. רוע בעבור זה כל מדותיו משגת  רוע החנינה בעבור נטועה כן  לולי כי "

[כדאי] שאין שחושב עד בעיניו, אדם בני  משפילים  לבבו ורוע  שגאותו אלא אדם, כל בדעת 

שדברנו ממה שתבין וכמו הללו. חנינות  במיני י לחוננם ג )"(פרק  סעיף וסוף ג הגאוה. על

אותם לחון דעתו תתעורר וכיוצא , חכמים זקנים  כמו היתרון , בעלי  אדם בני  כשיראה סוף

ושלא  וקטנים, גדולים  על להלעיג  זו למדה שהגיע  מי אבל וכיוצא . כבודם לפי  ְִָבדברים 

כעל  ובמעשה בדבור עמהם  ולהתנהג  קשות , בפניהם  ולדבר אדם לשום כבוד לחלוק

" זהו ארץ, וחיתו פניםבהמות מזיזו "עז דבר ואין עזותו בכח  ומעיז דעתו, על חולק כי  ,

" אמר זה על יחוןממקומו. לא  ונער לזקן  פנים ישא  לא  אשר פנים עז נ )"גוי כח, .(דברים

" ואמר אדם . כל דעת  בׁשקּול הנטועה החנינה מדרכי  היא גם  פנים  חננּוונשיאת לא "וזקנים ִָָ

טז) ד, הדעת .(איכה  ׁשקּול נגד ִוזה

ב' חלון 

ÔÎ הלב שאם  והחנינה. הדעת זהר מחשיכים  בנפש  שהתגברו הרעות  שהתכונות  הוא,

הט ּפׁשים , נגד והחכם  עבדיו, נגד האדון כמו יתרונו, בעבור רעיו מקצת  על ְִִֵָמתרומם 

בני לכלל יחון לא  בשקר, מתגאה גאה וכל יתרון -מדומה בעל כל וכן הרשים , נגד ָוהעשיר

שאמרנו החנינה מיני בארבעה ג )אדם חלון כ אליהם(פרק  מהביט בעיניו שפלים רובם כי ,

" שלמה אמר הדעת. ובקרבת  כבוד עזותבעין יענה ועשיר רש , ידבר יח,"תחנונים (משלי

הרש .כג ) נגד דעתו חנינת יאפיל העשיר לב רוע כי ולמדים החנינה, נגד העזות כי למדנו .ָ

דעתו  עזה כי ובוז, בגאוה יענהו בתחנונים, דבר ממנו ויבקש חן  שפתיו ימלא  הרש ָואם 

הענוה על שדברנו בדברינו תבין ואם הרש. לדברי  נשמעת  מהיות ב)למולו סעיף יב (פרק  ָ

הענוה  יסוד שהרי  הרחמים , למדות  כתר שהיא  הענוה, מארחות  היא החנינה כי  לך יצא 



המדות ספר 398

לו  להחזיר שחייב רעהו ׂשלמת החובל ועל ממנו. הקטנים  עם  בתום  שוה לבו שיהיה ְַַהוא 

" תורה אמרה בה, כילהתכסות  והיה ישכב? במה לעורו. שמלתו היא  לבדה, כסתה היא ֹכי 

אני חנון כי  ושמעתי  אלי כו)"יצעק כב, והחמלה.(שמות  הרחמים  מדרכי  היא  הכסות הׁשבת  .ַַָ

" אמר אנילא רחום  "כי  על ששב לפי צעקתו."ושמעתי" לשמוע  לו אחון אלי  יתחנן  שאם ,

תחנוני על עזות העונה עשיר כדרך תחנוניו, שמוע לבלתי  בעיני  שפל הזה הרש אין  ַָכי

" אניהרש. חנון כזאת ,"כי מעשות  לך הּׁשמר כן  על יצורי. כל אל טובה בעין  ומביט  מכבד , ִֵַָָ

ּומאמצים החנינה, מאפילים  הרעות  התכונות  שאר וכן  חטא . בך יהיה תחנוניו בשמעי ְְֲִכי

בדברים יחנם לא רעה בעין אליהן  כשמביט הבריות , ושנאת רעה דורש כמו ְֵָהעזות .

" אמר ושלמה רעהו ובמעשים. בעיניו יחן לא רע, אותה רשע י)"נפש כא, איך (משלי כי  . ְִַָֻ

בעיניו  יוחן  איך כי החנינה, מאפלת הקנאה וכן טוב. דבר כל שונא בהיותו בעיניו? חן  ימצא

בעז  שנדבר וכמו שנאה, תעורר וקנאה בו. מקנא הוא  אם  מעלתו בעבור מדה "רעהו על ה

הסמוך. בפרק זו

ג' חלון

ÌÏÂ‡Â ממנו למעלה אין  חכמה בארח  האדם  בה כשישתמש  בנפש , הנטועה העזות  כי 

דברי על גם  יצרו, דרכי  על גם  ויעוז בדרכיו וללכת ה' ביראת בדעתו שוקד שהוא  בטובה,

עליונה, במעלה העזות  מדרך זה הרי  וחרפתם . אדם בני  לעגת  על גם והאוילים , הכסילים 

יעוז  ידו שעל ישר, לאדם הנלוה העליון הכח הוא  העוז כי  הקדש. בכתבי  הנזכר העוז וזוהי

ירפה  ולא  הכל, השלישי 1033על בחלק עליו ורמזנו לו. המנגד זולתו ג )מכח  סעיף ח (פרק  ֵֶָ

ובין לרעה, העזות בין  הקדש כתבי הבדילו אך זו. למעלה הוא  יגיע לא הזה העזר ואלמלא 

" נקרא לרעה לטובה. "עז העזות  נאמר ומזה העין, בּפּתח  פנים" מנוקדת"עז ולטובה . ַַַ

" כמו העין , כח בחולם מאמץ דעת  ואיש  בעוז, חכם  ה )"גבר כד, "(משלי עוז . בנפשי "ּתרהבני  ְִִֵַ

ג ) קלח, "(תהלים עוז . נפשי  כא)"תדרכי  ה , מּתת(שופטים  האדם  ישיג  טרם ואולם  כולם . ַַוכן 

היצר  מחשבות  על ולעוז טובים , בדרך ללכת ומדעתו מלבו מתאמץ ועודנו מאלוהיו, העוז

תמיד  ולשקוד וחרפתם , לעגתם ועל רע , לדרך אותו המסתים  רעת  ועל עליו, המתגברים

" שנה עליה לטובה. עזות  זה הרי  עצמו, דעת  לעשותעל וכו' כנמר עז הוי אומר תימא בן 

שבשמים אביך ה )"רצון  "(אבות , כאמרו מכל יזוז ולא  שוקד, להיות  הנמר מדת כי נמר .

עריהם על ו)"שוקד ה , התועים(ירמיה  מדברי יבהל לא  כזה , האמת על ששוקד ולפי .

" לאפיקורוס [ושנינו] שתשיב מה ודע  תורה ללמוד שקוד ב)"הוי  אעפ (אבות, י"כלומר

אעפ  התועים, יתעוך ולא  ושוקד עז בחלק "שאתה שבארנו מטעם להם , שתשיב מה דע כ

ג )השני  סעיף ו  ששנה(פרק ולפי  ה ). לגיהנם"(אבות, פנים  פנים ,"ועז שעז תימא בן  הודיע  ,

חכמה  בדרך העזות מדת אבל לגיהנם . הוא בדעתו, הנטועות האותיות  על החולק שהוא

מאד. מאד טובה

יחלש 1033. לא
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כ"ג פרק

א' חלון

השלישי ‰˜�‡‰ בחלק ענינה הודענו וכבר הנפש. מכחות  ד)היא .(פרק

Â�¯Ó‡Â בדרך ההולכים  הארחות  כל וכן  האמתי , הכבוד בעקב ההולך יקר ארח בה שיש 

בחכמים לקנא וכן טובים, כולם עבדיו ולכבוד תורתו וכבוד השם  לכבוד לקנא  זה,

ארחות אבל עוד. שנאמר וכמו טובה, תצא מזה גם  כמוהם, להיות ולחפוץ וסופרים,

טוב  בשם בכבודו-המדומה, רעהו, בעושר לקנאות  כמו בכבוד-המדומה המתפשטים הקנאה

עד  רע  חלי הוא  בזה כיוצא וכל ובממשלתו בגדולתו או ובבניו , באשתו ביופיו לו, שיצא

באיש רעתה תעבור ולא לבד, בנפשו עומדת  הקנאה שלפעמים  שם  אמרנו וכבר מאד.

" כמו מקנא, באחותה שהוא  רחל א)"ותקנא ל, בי(בראשית  אות  אחריה ולפעמים"ואז ת.

" כמו איבה מעשה עמו ויעשה בו, שקנא האיש  על וחמה אף הקנאה אותו תסבב ויקנאו

יד)"פלשתים כו , "(בראשית אשתו , את  יד)"וקנא  ה, "(במדבר מלת  אחריה מיני"אתואז ושני .

את אוכל היום כל ורק כלום , בידו מעלה אינו בנפש  הנשארת כי מאד. רעים  הללו הקנאה

" שלמה אמר בו. הבוער קנאה בלהב קנאה בשרו, עצמות ּורקב מרפא , לב בשרים  "חיי ְַ

ל) יד, תוציאהו (משלי ולסוף חמס, ויעשה חנם  עמו יריב בו, שקנא  במי  יוצאת  רעתה ואז

" ששנה כמו העולם, העולםמן מן האדם את  מוציאין  והכבוד והתאוה ד)"הקנאה .(אבות,

מופתים הם  אלה לו 1034שלשה שאפשר או לבו, בשרירות  ללכת האדם נברא  שלא נאמנים ,

תורה  בלי אפילו הזה בעולם חיים  חפץ כל אבל שרירותו. כפי  בלכתו רוח  קורת ֵָלמצוא 

מדת בנפש  נטוע שהרי חיים . אינן  חייו כן עושה אינו ואם לבו; למוסר להביא צריך ומצוה,

לבו. ממרר נפשו תקצר זולתו, בכל שרואה היתרונות  במיני וכשיקנא ִֶֶהקנאה

ÚÂË� במחלת1035בה יהיה ישיגם , ולא  בם שחפץ הדברים לכל יתאוה ואם התאוה, מדת

ואין היום . כל נכאה רוחו ישיגם , ולא אחריו ירדוף ואם הכבוד, מדת בה נטוע  תמיד. לב

הגאה  בטבעיהן. העולם  מן האדם  את מוציאין  אינן כי  רעות, תכונות  לשאר דומים אלו

" אומר בגאותו, לב כמוני ?ישמח  מפעולותיהן ,"מי  נהנין  רשעה עושי  וכל והגוזל הגונב .

כן ואם  דוי. בעליהן לב היום  כל משיגים, ואינן  המבקשים והכבוד והתאוה הקנאה לבד

הסילונים שלשה ממחלת לרפאו לבם ליסר צריכין  חכמה בוזי הם1036גם ואלה האלה,

המופת והרי  חיים . אינן להאמין1037שחייהם ימאנו ואיך מוסר. בלי  לאדם  אפשר שאי ברור

בחכמה. טבעיהם כפי עושים אינן הם גם שעה, לפי  מכאיבים שאינן  הכחות  שאר 1038שגם

הוכחות 1034.

בנפש 1035.

כד)1036. כח, (יחזקאל קוצים

הוכחה 1037.

בחכמה 1038. נוהג  אינו  הרעות, המדות אחרי  שנמשך מי 
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ומוסר. חכמה אדם לבני  ללמד ומצוה תורה ניתנו כן ושבעבור למוסר, צריכין  ושכולם 

ה  אליעזר ר' שנה זו "ולכונה שלאחריה למשנה להקדימה זו, משנה אומר קפר היה הוא

להחיות והמתים  למות , על הילודים לדּבר אלא לפרש זה בספר באנו שלא אלא וכו', "ְֵַ

ומדותיה. הנפש 

ב' חלון 

„ÂÒÈהשלישי בחלק בארנוה בנפש הזאת  א)המדה סעיף ד להם(פרק  מעלה ושהאדם

לכבודו, להשיב 1039קנאה קנאתו תבער האמתי , לכבודו הנוגע  בזיון בקהל-עם שבזוהו מי כמו

שבארנו וכמו לבוזהו, ט גמול ג -ד)"(פרק  חלונות בעבור ז  ממנו נכבד רעהו כשרואה הקנאי  כן .

כבוזהו  בעיניו ויחשב שפלותו, סבת הוא  כאילו לו ונדמה בו, שיש  אחר יתרון או עשרו

ביתו, שלום  על אותו שמקנא  כגון  בכבוד, נוגע  שאינו בדבר הקנאה ואם  לשונא . לו ויהפך

וכיוצא  ערירי  והוא בבנים  מבורך רעהו מדנים ; אשת ולו בגורלו, שנפלה טובה אשה ועל

הקנאי כן  באפו. חמתו תעלה חמס , לו שעושים מי  כמו העול, על הנקמה יסודתה ֶָבזה;

כאילו  לו נדמה חברו אצל כשרואהו היתרון, זה ראוי  לו כי ומאמין לו, שאין  בדבר החפץ

היתרון בעל על שנאתו תגבר כלל דרך ועל עליו. לבו על שנאה לכן  ויעלה ממנו, חמסו

שאין ותראה ומצטער. מחסורו יזכור אותו, רואה הוא אשר עת וכל ביתרונו, שמכאיב לפי

יתרם מרגישים שהם בדברים  אלא מתקנאים  אדם בשוכני1040בני יקנאו לא בנפשותיהם .

יקנאו  לא  זה ומטעם  בנפשותם. ומעלתם יתרם  מרגישים  שאין בעבור ובמלאכים, מרום 

הם במה הללו. הענינים  מעלת  מרגישים  שאינן  לפי טובים , בדרך ובהולכים  ה' ְֵֵּביראי

שמשיגים לב תאות  ובהשגת בכבוד-המדומה בעושר השמש, שתחת  בדברים  מתקנאים ?

בדבר  ידו שהשיגה במי  יקנאו בידם ט ּובם  וכשאין דבקים , הם באלה כי שבהיות ָרעיהם,

וחבריו  הזה הקשה הכח ליסר מזור, הכסילים  יבקשו ואם תרפא ? במה רע חלי וזהו מהן .

נפשם , ולהאדיב עינם לכלות מגבולם  יצאו שלא והכבוד, התאוה הקשים  וכמו 1041הכחות ֵ

א)שאמרנו להם ?(סעיף הנמצא  ,1042" יאמרו אם יספיק, לא לבד שנואיהרצון  אלה שלשה

הם הראשון "נפשנו בחלק הודענו כבר להם. נשמע  ולא  נאבה לא א), סעיף חמישי כי(פרק 

ישכחו  הכבוד, ורוח  התאוה או הקנאה להב כעלות  אלה שלשה שכן  וכל ממנו, עז הלב יצר

הכסיל  בנפש אחר כח פעולת שאין שכן  וכל הרצון . ויחשיכו מסבבים שהם העמל כל

שדברנו  ממה תבין זה שגם וכמו האלה, המכאיבים רגשת  בפני  ודלתים כבריח שיעמידו

או  קנאה ורוח  בטח , יעמוד לא כצל ׁשלות ֹו אלהים, ירא  איננו אשר כי למדת הא ְַָשם .

לנפש שמחה הם  כי וחכמה, ה' יראת אם כי טוב אין ואיננה; בה עברה כבוד או תאוה

בעז  שנאמר וכמו ללב, לפנינו."ומרפא ה

כבודו1039. לשם 

יתרונם1040.

טז 1041. כו, ויקרא ע "פ מליצה

היצליחו ?1042.



כ"ג  פרק  - הרביעי  401החלק 

ג' חלון

·Â˘ היא ואיך זה, בספר ארבעה פעמים  וגדלו השם  כבוד השם , יראת על שדברנו למה

השלישי  בחלק שדברנו מה וראה חכמה. מוסר רביעי)לבדה האמתי .(פרק  הכבוד בעל על

ג )שם  חמדתו,(סעיף אוצרות ועל הזה העולם  טוב על בלבו מתרומם  כזה איש כי  אמרנו

תבל  אל מטה מטה מגבוה יביט  שכלית אחת בסקירה בעיניו. גמורה טובה מהם דבר אין

כסא  על היושב מן  מהם , נמלט  אין במחמודיה, האחוזות הרעות כל ויראה ומלואה, הלזו

.[ - ] בבית  היושב השפחה בן  עד הימנה 1043המלוכה מדתו המרבה מתענוגותיה, תענוג כל

לב  פחד מפיקים  דאגה, מרבים  והממשלה העושר תשך. וכנחש  כלענה מרה אחריתו

דור? לדור נזרם  האם  חסנם , לעולם לא  פנימית , ואם1044ומהומה שנה שבעים  שנותינו ימי

שנה. שמונים יביע1045בגבורות  ליום  יום  י ׁשלי ּו? כי האלו מעטים בימים גם יבטחו מה ְִָועל

ימשלו  ולבקר מושל, ילין יעמוד. ורש ישכב, עשיר מחרתו. יהיה מה יודע  אין  באשר פחד,

לבוש כמו ויתייצבו שכלו, עיני תראינה בזה כיוצא  וכל זאת1046בו, יביט ורגע  גבר. על

כנפי  יפרֹוׂש בחכמה בתחתיות  אלהים  מראות לראות  יביט שמים ואל מעלה, לעּוף ׂשכלֹו ְְִִָ

בנתיבתם , ושלום הׁשקט במעונותיהן, וששון  שמחה חיים, וארחות  טובים  דרכים ְֵַודעת ,

ואחרית . תקוה לבעליהן  מפיקים במישרים, נכחו והולכים  העליון . [העולם] עם  אחוזים 

" שמים  צבאות  בן כעומד ההיא  בעת לו לעולםידמה לעד אלהים  הדברים1047."והעמידם אלה

מחשבות הם  שאלה מי הקנאה. לפצעי  מזור הם ואלה היצר, נגעי  לכל ּתעלה רפואת ְָָהם

היא  ושבטבעה והודה האדם  נפש מעלת לו שמתברר עד תבונות , לבו בהגות  ישמח  לבו

לה  הטבעיים ופעולותיה הזה,1048עליונה, העולם בעניני  שפועלת מפעולותיה הם  הפוכות

שם  שבארנו ג )וכמו סעיף יא "(פרק על אלהיםכשדברנו את"דעת הקנאה להבי התאכלנה .

" הכל הדברים, אלה המה מה יודע  לבבו יקנא ? במה רוח בשרו? ורעות יד)"הבל א, .(קהלת

הקנאה  ותרים  אמת , בדברי  להשתעשע  לבבו וירף הטובה, שמחתו יעזבהו לפעמים ואם 

כל  ובכבוד בעושר רשעים, בשלות [יקנא] בתענוגות , להקניטו הנפש , מירכתי  ראשה את 

לשים הטהורות , המחשבות במי  אותה לטהר ימהר הזה, השרף נשיכת  בהרגישו זולתו.

הם כי למעלה, האמורים  וצדק אמת  דברי לבו אל להשיב אומץ יוסיף כי  מכתו. על מזור

הקנאה  מחשבת  תשקענה לבו על ובהעלותם  החפץ. לעת  בהן להשתמש אליו קרובים 

[עכשיו], עשה  כאשר אז להן ויעשה אחר. מועד עד לבו על תעלינה ולא  הנפש, באצילות 

ולא  פעם, אחר פעם דעתו מחשבות הרגילו ידי על אלו מחשבות  מגילולי נפשו וחטא  ְִֵעד

מטושטשת 1043. מלה

כד 1044. כז, משלי

י1045. צ , תהלים

יד 1046. לח, איוב ע"פ מליצה

ו1047. קמח, תהלים ע "פ מליצה

חהחומר 1048. מצרכי הפוכות הן  בהגות, הנפש  פעולות



המדות ספר 402

ויותר  יותר ידכאנו ברוחו, ממשלתו מרבית  שכפו בנפשו, הקנאה מחשבות עוד יפרצו בנקל

השלישי  בחלק שבארנו כמו הנפש , ג )בסתר סעיף א .(פרק

ד' חלון

ÔÎÂ יזעף מי ועל נלחם , הוא מי  עם לבו אל ישים  הזאת, הרעה במדה הנכתם  אדם כל

האדון על אם כי בו, מתקנא  שהוא  היתרון  בעל על לא הזה.1049לבו? היתרון  לו חלק ַָאשר

והכבוד  העושר וכן  המה, ה' מאת וכו' הבנים  ונחלת  מׂשּכלת  ואשה והיופי  והחן השכל ְֶֶַכי

" אישוהממשלה. יגבר בכח ט)"(שמו"לא ב, כח א נותן השם כי  חיל, עושה יד בעוצם  ולא ,

חיל. אמרנו1050לעשות א)וכבר סעיף יג ולעשירים(פרק ולגיבורים  לחכמים צריך העולם  כי

צדקת כפי כי  אדם. מבני לזולתו ביתרונו יושיע מאלה אחד שכל היתרון, בעלי  ולשאר

בגבורה  ובפתיות , בחכמה מאלו אלו מתחלפים להיות  הזה העולם בעלי צריכין  השם 

על  זה. של מחובתו נבדלה זה של וחובתו ודבר, דבר בכל וכן  ובריש, בעושר ִובחולשה,

בנפשותם . חטאים ושניהן  הקנאה, רובצת  הדל פתח ועל וגאון, גאה רובץ היתרון  בעל פתח

בא  כמלון-אורחים , יח ׁשב הזה העולם  כי ּבעניֹו. וזה ביתרונו, לנפשו יגמול זה ישכילו, ְְֵֵָָולּו

כוחותיה  וכל נפשנו שהרי  הארץ. על אנחנו גרים  כי  אנה, ידע ולא  והולך למה, ידע  ֵולא 

" וכאמרֹו מרומים , פעולות  לפעול מצותיך מטבעיהם  ממני תסתר אל בארץ, אנכי "גר

יט) קיט, רעיוניו (תהלים כל ולשום  מנוחה, לו לבקש  לא -לו בארץ מתגורר לגר ראוי ואין  .

לב  במנוחת ולשוב אליהן שמצטרך עסקיו שם לעשות  אם כי  בו. שוכב שהוא המלון  על

[ע אלא  זה ואין ארצו. פעולות"אל הן ואמת  צדק כי  המעשים, ויושר המדות טוהר י]

במראות לחזות טהורה שתהיה מקומו, אל בשובו צריך ואליהן האדם, לנשמת טבעיות 

העליונים . ואמת  הצדק

.¯ÂÎÊÈ", בהן מתענג  שהוא  בתענוגותיו או בכבודו-המדמה חברי  בעושר מקנא אני היום 

השגתי ואילו תענוגותיו. אז ותחסרנה כבודו וישפל עשרו ואבד רעה, יום יקרנו שמא ומחר

עתה  אני מאשר יותר זאת  לי רעה לא אם  וברע ; בטוב כמוהו והייתי אבדן"קנאתי  הלא  .

ממניעתו. וכהנה כהנה יכאיב ונאמן ,1051היתרון  רע  בחלי יחלה על 1052אם רבים ימים וישכב

" תאמר לא  אם דוי. במחיר ערש ביתו הון  כל את  לי יתן  לו 1053אם  אבוז בוז בשרי, ."בריאות

וטובים צדיקים יש  לבו אל להםיתן תאר לא הרשעים, כמעשה אליהם  ומגיע הרבה, ממנו

הדר, זולתי1054ולא שהשיגו היתרון  לי אין  אם  לבבי  ירע ולמה מהם. רב ֵַויתרונו-המדומה

הקב"ה 1049.

יח 1050. ח, דברים  ע"פ מליצה

(עיין1051. וכבוד שלטון  לענין  וכן  ממנו . ונאבד לו שהיה ממצב פעם , אי עושר  היה שלא לאדם  לו עדיף
ז) כה, משלי

פוסק 1052. ואינו קבוע כלומר

בריאותו1053. כל  הפסד תשלום ע "י 
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ליהנ ֹות בריה נולד לא האדמה את השם  ארר מיום כי האשכח ממני? יותר ֵֵַָהמצליחים 

חלקם יקחו כולם  ּומדבׁשה, תבל אף.1055מנופת ובזיעת  כזו,1056בעצבון  היגונות במושב ואיך ְִִָ

צופים מּפלג ֹות  רואה אני אשר דבש  נהרי לבלוע  פיה את נפשי  רעי ,1057תפתח בחצרות אשר ְִֵַָ

נגלים הבריות , בו יּצרפּו שלהבת להבת  מקום  פה בדמעות ? אותם וישתו באנחה ְִָילחכום

היום ובבוא  והרע . הטוב ומדוע1058בו והנסיונות. הבחינות  מקום  פה מעשיהם . עליהם  יעידו

רבות מרעות  הנצלי  ועל לאל-ההודאות ? תודה עליו אתן ולא  שבידו, במה לבי ישקוט  ְִִֵָלא 

בהם ? נאחזים שזולתי 

ÈÓ·" כערכי , אנוש זה באיש  מקנא? ממני ?אני יגדל והוא לבוז, אני מבין"מדוע איש  .

שפלה 1059לחש נפשו כי בו, כאשר 1060לאיקנא בעיניו. רב [שהוא] ההון  כבעל ורבערכו בקרבו,

מחר  בו, קנאתי אשר כאיש גדול ואהיה אשיג ואם ארץ, ובשופטי  במלכים אני אקנא  לא 

עוד, ואקנא שחמדתי? יתרוני  מה גם  אשיג, ואם ממנו. בגדול עוד לבי כל 1061יתקנא ואלך

השכל, מחשבות  הן  בהן וכיוצא המחשבות אלו כל מכבה. ואין קנאתי , אש  להבות  בין ימי

תאמר  אם  אך יצרו. מסערת  שקט  בהיותו יקבלם האדם אש1062ולב כחומת לנפש סביב שהן ֲִַַ

הראשון בחלק אמרנו כבר הקנאה? אש האוכלת לנפש  א)סביב סעיף חמישי יד (פרק שאין 

במצוקתה, אותה לנחם מעט  עזר יעזור ואם יצרה, מצרת  הנפש  את להושיע  לו רב ְִָהשכל

ללב  מרפא יהיו זה, בספר עליהן  שדברנו וחכמה ה' ביראת זולתי מקרבה המחלה תסור לא 

לפנינו. שנגיד וכמו לנפש, ושמחה

ה ' חלון 

‡Ó˘ כמו קנאתו? אש תאכלנו הזה הנכבד אף האשה,1063תאמר ביופי  האיש יקנא שלא

השמש . שתחת  ביתרונות -המדומות  האמתי  הכבוד בעל יקנא לא כן האיש , בגבורת  והאשה

והטובים ? המשובחים ובמעשיו הגדולה וביראתו ממנו, שגדול מי  בחכמת  לבו יקנא אבל

שקנא  אותן  להבותיה תבערנה ולא  המקנא  בשר תאכל לא  היא  טובה. כזו קנאה כי דע

ב 1054. נג , ישעיה ע"פ מליצה

יתפרנסו1055.

יט)1056. ג, (בראשית לחם " תאכל  אפיך "בזיעת

כד 1057. טז, משלי

הדין1058. יום

א)1059. יד, (חגיגה בלחש" שניתנו תורה דברי לו  למסור  שראוי  "זה

היה 1060. כאילו ערכו  רב כי יודע כי  באחרים , לקנאות מתנשא אינו  כלומר שפלה, נפשו בתורה חכם  איש 
ההון בעל 

שהשגתי1061. ממה גדול יותר עוד שהוא במי

הקנאה 1062. יצר  מהטרדת מנוס שאין תאמר אם 

כמו1063. אלא צ"ל 



המדות ספר 404

השם עובד הוא גם  שיהיה רק מקנא אינו עצמו וכל לקנאתו, קודמת יראתו בהיות  כי בהן.

יחכם למען בתורה ולהתבונן חכמה, ולהשיג  השם ביראת להוסיף קנאתו תביאהו כמוהו,

" שאמר וזה אחרית ,כמוהו. יש אם כי  היום. כל יי' ביראת אם  כי ּבחּטאים , לבך יקנא ִַַָאל

תכרת לא יז-יח)"ותקותך כג, הרבה,(משלי ובינה שכל בעל בטבעו זולתו אם תאמר ושמא .

קנאתו? אש  תאכלנו בהן, אותו אלהים  חנן לא  אם  יוכל. לא  מעלתו להשיג  ירוץ כי  ֶ[אף]

את כשיעשה ממנו, הגדול ביראת רק קנאתו ואין  אלהיו, את  ירא  שבהיותו כן. הדבר אין

וכמו  בחלקו. וישמח לבו ישקוט להשיגו, ידו לאל אין  כי  ויבין מעלתו, אל להגיע  ֵשלו

השני  בחלק בזה ב)שהודענו סעיף ז  כי(פרק  כזה ממכובד נעלם  ולא  השמחה. על כשדברנו

השם . את היראים מּכת איננו זה על לבבו ירע ואם  הנפשות. בין הגביל ִַהשם

¯˙ÂÈ,אליו פניו להאיר השם  ביד יש בעיניו חן  וימצא  אלהיו לפני  יצדק שאם יודע מזה

היום , כל בהשם תגיל כזה איש  נפש כן , בהיות יותר ועוד לבו. כחפץ ולהבינו להשכילו

יגמול  כאשר דבר אחרית אל מביט  והוא  כאלה. בקנאות  להתעצב תניחהו לא זה ושעשוע 

הזה  בעולם  הלבבות  שהכאיבו הראשונות  הצרות  י ׁשכחּו יום אדם, בני מעשה על ְִָאלהים

השלישי בחלק שבארנו השם , אל התקוה ושהיא השם, עבדי ראש על עולם  שמחת  ותהיה

עשירי) היראה (פרק קנאת  על שלמה שאמר מה עצמו והוא  בנפש . הקנאה את  לכבות  דיה ,

תכרת" לא  ותקותך אחרית, יש אם  יח)(כג "כי  את, העובד שישתעשע  השעשוע  דבר סוף .

מבשרו  וחמתה דבר-הקנאה יעבירו הגדול, ושמו אלהיו כבוד בזכרון שימצא  והעונג ְַהשם ,

" דוד שאמר וזהו מהרה ומנפשו. כחציר כי  עולה. בעושי  תקנא אל במרעים , תתחר ְַָאל

ויתן יי ' על והתענג אמונה. ורעה ארץ ׁשכן  טוב, ועשה ביי' בטח יבולון . דשא וכירק ְִָָימלּו,

לבך  משאלות א-ד)"לך לז , "(תהלים  עוד ואמר ארץ . יירשו המה יי ' וקווי יכרתון , מרעים  "כי  ְִֵ

ט) "(לז, כשאמר וכן  אראה . רשעים שלום  בהוללים, קנאתי  כ)"כי עג , "(תהלים  אבינה חתם 

למו  תשית בחלקות אך יז-יח)"לאחריתם . הם(עג, כי ותמצא הללו בכתובים  התבונן  .

זה. בענין שדברנו מה כל מודיעים 

ו ' חלון 

‰‡�˜‰Âהשלישי בחלק עליה רביעי)שדברנו למד),(פרק  אותם  שאחרית שמקנא 1064,(והיא

עליו  במשול לו שיקנא  הן  לכבודו-האמתי , האדם  שיקנא  היקרה הקנאה זה שאין  לזולתו,

שאמרנו כמו הלב, ב-ד)יצר סעיפים טז ּכׁשיחּולל (פרק רבו או תלמידו חברו לכבוד שיקנא  או ,ְְֶָ

עתק  רשעה ועושי זדים  עליה כשידברו התורה, לכבוד כשיקנא מזה ויותר חכמה, בוזי בפי

ובוז, כל 1065בגאוה ומגדף. מחרף קול כשישמע  הגדול, השם  לכבוד כשיקנא  מכל יותר ועוד

ולא  בלבד, חזק האמת שהרג ׁש מקנאיהם על הם  ואות החכמה כפי קנאות הם  ְֵֶאלה

כאן1064. מובן להם  ידעתי לא בסוגרים  ששמנו  אלו מלים 

יט1065. לא, תהלים  ע"פ מליצה
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על  החכמים. לב האוכלות להבות  הם  אלה האלה. הנבזים  מפי חרפתו לסבול יעצרו-כח 

" אמר עליזה נפלו חורפיך וחרפת אכלתני, ביתך קנאת  י)"כי סט, "(תהלים  ואמר ברצח .

אלהיך?' 'איה היום כל אלי  באמרם צוררי , חרפוני יא)בעצמותי בהיותו (מב, זאת ובכל .

ומה  יריבם, מכל חזק האמת כי לבו אל ויתן  זה, על נפשו שינחם ראוי אמת, ואיש חכם 

" באחרית  לו? ויפולו יעשו יכרעו ארך 1066,"המה במדת  וינהג  לעד. בכבודו יעמוד ַוהאמת

למעלה הללו המדות על שדברנו וכמו נקם , ולנקום לחרות-אף ימהר ולא יד,אפים (פרק  ַ

טז) פרק טו , דרך פרק  תעקש הפתאומית והנקמה האדם, ביד מסוכנות והחמה האף כי .

וגאון גאה דרך או במשפט , היא  אם צדק, במאזני תחלה וקנאתו עצמו ישקול גם  תמימים .

" במכתבנו זה על שדברנו וכמו ישראל וכבוד-מדומה, לבית  טוב עוד 1067,"רב שנדבר וכמו

בעז  זה בספר בעז "עליהן  לדבר ונתחיל הקנאה, על דברינו נחתום זה ועם  מדת"ה. על ה

האמת . מדת  ועל החסד,

כ"ד  פרק

א' חלון

„ÒÁ‰ הקב של ממדותיו אחת  והיא  האדם , בנפש  וגדולה יקרה ""מדה כאמרו ורב ה

ואמת ו)"חסד לד, "(שמות בין להבדיל אנו וצריכין "חסד . ובין והחנינה " והחמלה "הרחמים

" זה. בחלק בניהם ,הרחמיםשבארנום על האבות רחמי הם גדולים  והיותר ידועים , "

עליהן וישגיחו צרכיהן, שאר להן  וימציאו וילבישום , וישקום כשיאכילום  ידועות והפעולות 

שבנפשותיהם הרחמים  תשבענה צרכם , די  להם וכשהפיקו וכיוצא. ממכשולות להצילם

די . שאמרנו1068ותאמר וכמו קצרים  האדם רחמי  אדם בני  לשאר א-ג )אבל סעיפים יח (פרק 

ממה  יותר עמהם  לעשות יפליג  לא פנים  כל על הרחוקים , עד לפעמים תתפשט  ואם 

ו  וקרוביו. בניו עם שבארנוהחמלה "שיעשה כמו זולתו, בצרת הלב הרגׁש היא  י " .ט)"(פרק ְֵֶ

כמו חנינה "וה  דרכים, בארבעה ומתפשטת אדם  כל נגד היא בדעת, הנטועה הטבעית  "

א-ג )שבארנו עשרים ואין(פרק רחמים  אין  אם גם להטיב לב גודל היא החסד מדת  אבל .

אחת אליו תביאהו שלא בענין  טובה לזולתו לעשות לומר ורצוננו חנינה. ואין  חמלה

ולא  האמורים , המדות בטובו.משלש  זולתו ולשמח להטיב החפץ לב מגודל רק ֵֶָתסתעף

È‰ÂÊ, הרבים על מושלים שבהיותם  ולרוזנים  למלכים  ביותר ראויה והיא החסד. מדת

חסדים הן  גופן , לצרכי חסדים  הן לטובתם, צריכים וכולם  אדם  לבני להטיב להם רב וידם 

" אמר זה על וכיוצא , מועילות תקנות  כסאו לתקן  בחסד וסעד מלך, יצרּו ואמת (משלי "חסד ְִָ

ט1066. כ , תהלים ע "פ מליצה

ואמת"1067. שלום  "דברי של שני חלק הוא

צאצאיו1068. על  האב רחמי כאן  עד
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כח) "כ, ונאמר בחסד. כסאו הוא  יסעד אחד מלך יצרו ׂשמּתֹו, השם  חסדי בחסד כלומר והוכן ְַ

ה )"כסא  טז, כשירגיש(ישעיה  האמיתי , הכבוד מן תסתעף הזאת  הגדולה המדה סוד ולדעתי  .

חלילה  בלא לכל, ּוגדּולת ּה טּובּה להראות  יכסוף טוב, רק נשמתו ושכל והודו, ְָָָמעלתו

בעצם . טובה שהיא לפי  כמדתה, להטיב אלא להתגאות,

Ú"„ רחמיו וכפי כסף. עשרים  ושואל בצרה עזרתו ומבקש  אדם אליו שבא משל

בהן , אותו מחזיק היה כסף 1069וחמלתו אלף לו יתן  הזה, המדוכא  לב לשמח לבבו ובגודל

" לו ואילך ּבאמֹור  מכאן  מצרתך תנצל למען ביתך, בהן לכלכל כסף אלף לך אתן  זהו "ראה . ֳֶ

" ונקרא  הטוב מדת  לו "חסד הפלגת צריכה היתה שלא טובה לזולתו אדם  כשיעשה וכן  .

כן ועל חסד. זה הרי  שבו, והחמלה הרחמים ממדת  יצאה ולא  עליה, שאל ולא להעמידו,

" ויאמר מזולתו דבר אדם שישאל המקרא בכל תמצא עלילא  ""רחם או רחמים, עמי ,"עׂשה ֲֵ

ואם בעליה. עליה ימשול לא בטבעה, הזה השואל אל מתפשטת  הזאת  המדה אין  אם  כי

מעצמה, תפעל אליו "1070מתפשטת יאמר בזה כיוצא  על חסד אבל עמי באדם"ע ׂשה נטוע כי , ֲֵ

יכבדהו  והשואל אחרת . מדה שתעירנה מבלי  לב, בגודל לזולתו להיטיב החסד מדת 

לו. שתעוררהו סבה בלי טוב לעשות ושמח  טוב, לאיש בעיניו נחשב שהוא בשאלתו

ב' חלון 

˘Ù�· נגד רבות  הזאת המדה תפעל ומכבוד מחכמה ב 1071יקרה הבריות ."השם  ונגד ה

יחידים , עם  חסדים בעשותו הוא  הפרט על הפרט . ועל הכלל על תתפשט  הבריות נגד

שאמרנו המשל יֹור א)כאשר "(סעיף כמו כולו, לקהל טובה יעשה אם הכלל, ונגד ואתה . ֶ

ישראל  בני  כל עם  חסד ו)"(שמו"עשיתה טו, שלבו א בהפלגה, הזאת המדה בו שיש  ומי  .

ויתואר  גדֹול-המעלה איש  הוא ובממונו, בגופו חסדים  ולעשות להיטיב מחשבות ְחושב

הצדק "חסיד " במדת  להיות  צריכין  החסדים  גם  כי דעת , בלי  חסדיו יפזר שלא  בתנאי  אבל .

זדונם . למלאות  יד להם  נותן  לרשעים , טובות המרבה כי  אליו. לראוין בהיות1072שיעשם וכן 

מדת שיפלס  צריך שואל, לכל גדולות טובות לעשות  בידו ואין ולהונו, האדם לכח  גבול

למי . יקדם מי  טובו,

ÔÎÂ,לקונו שיגמול בחסדים  ושורת1074מלבד 1073הוא  החכמה כפי בצדק דבר בכל שנוהג 

עליו  חובתו שאין מה לעשות  הדין, משורת  לפנים ויכנס בחכמה גדולות לעשות  חפץ ֵָהדין ,

בלבד 1069. כסף עשרים לו שיעניק בכך  די כלומר 

יבקש 1070. שהשואל בלי עוד

לקראת 1071. מתכוין . רבינו

ה"ג1072. פי "א ואבידה גזילה הל ' רמב"ם, עיין 

תורה 1073. שציותה מה על  להוסיף לאדם  לו אין  למקום אדם שבין במצוות כלומר 

ח"ב 1074. (זהר קונו  עם  חסד עושה ובזה חסידות מוסיף אלא חז"ל , שלמדונו  ההלכה את שמקיים רק לא
ע "ב) רכב ח"ג  ע"ב; קיד
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ציציות ארבע כמו לגרוע , ואין להוסיף אין  עליהן  חקים  הנקראים שהמצוות  ולפי ִֻלעשות.

אבל  וכיוצא, מחמצת איסור ימי  ושבעת החג  ימי שבעת  שבתפילין , פרשיות וארבע בטלית

וכפי1075היא  כחי כפי  אחד כל לקיימם  אדם בני  בהן  נצטוו וחוק, קצב להן  שאין  במצוות

תורה  תלמוד מצות  וביותר הזה, החלק בתחלת  שבארנו השכליות המצוות  כי  שכלו.

יוצא  עולם, של בישובו שעוסק הארץ ועם  כחו, כפי  אחד כל על פרק 1076המוטלת יקרא אם

וערבית , שחרית  של שמע בקריאת שיוצא  אומרים  ויש ערבית, אחד ופרק שחרית אחד

הלחם  שתי בפרק שאמרו ב)כמו צט, ומי(מנחות הרבה. בה להגות  חייב בישראל והחכם  .

תורה, ללמוד הלילה בחצי ויקום  מעיניו, שינה שינדד עד שבעה אינה ונפשו כן, שעושה

" במצות הנכלל וכל הנפש , ודרכי  השכליות  במדות בזה כיוצא בכל וכן חסידות. והלכתזהו

ט)"בדרכיו  כח, לכב (דברים  גדולות לעשות חפצה כשנפשו בהן , יש חסידות דרכי  כולם וד ,

שכן וכל פשע , על ּבעבֹור אפים , בארך בענוה, כמו ליוצרו, רוח נחת  כביכול ולעשות ֲַקונו,

ז  לרבותינו ויש  חסידות . זה הרי  בהן כשמפליג ובאהבתו, ית ' רוממותו מאמר "ביראת ל

" פסוק על אני 'נכבד חסיד כי  נפשי  שמרה ב)'לדוד פו, מלכי(תהלים  שכל אני? חסיד ולא 

יושבים כולן  לך. להודות אקום לילה חצות  ואני  שעות , שלש  עד ישנים ומערב מזרח

לבעלה. אשה לטהר כדי  ובשליא ובשפיר בדם  מלוכלכות  ידי ואני  בכבודם, אגודות אגודות

יפה  דנתי? יפה 'רבי, לו ואומר רבי , במפיבושת  נמלך אני  עושה שאני  מה כל אלא עוד ולא 

א)"חייבתי?' ד, כמו (ברכות  לו הכרחי  שאין  בגוף, האחד בחסידות . דברים ראשי זכרו .

" לך השינה, להודות  אקום לילה חצות  סב)"ואני קיט, שכן(תהלים וכל הדין . מקו ולמעלה

היא  שבהן  שהגדֹולה הנפש , בכחות  השני  בוראו. עבודת  בשביל גופו הנאות  שאר שמניח 

הדין . מקו למעלה לבעלה, אשה לטהר בדם  ידי  ומלכלך המלכות , כבוד מניח  ואני  הכבוד,

רוח  שפל שאני שכן וכל המלך. על מוטל ואינו לדם , דם בין  יגידו בשער השופטים כי

אעפ  ובבינה, בשכל השלישית, לכבודך. מדותי  בכל "בשאר כמותי  והלכה נבון -דבר שאני י 

למד 1077מקום , אתה מזה לא . אם  להלכה כיונתי  אם  מפיבושת  לרבי  ושואל לבי, משפיל אני

דבר. בכל וכן  החסידות , דרכי הן מה

ג' חלון

‰ÎÎÂ ב ו "השם  הטוב מדת  היא  העליונה מדתו הוא "ה חסד יח)"חפץ ז, ורוצה (מיכה  ,

" כאמרֹו סבה, שום בלי בריותיו עם גדולות טובות חסדו להטיב לעולם כי טוב כי ליי' "הודו

א) קו, ואם(תהלים לטוב 1078. אותם מפזר אינו רצון, חי  לכל להׂשביע ויוכל לגדולותיו, קץ אין 

גבורותיו  הן והן להם , ראוים  מאינן וימנעם להם, לראוי  יתנם חכמה בארח אלא  ולרע.

ית"ש 1075. קונו עם  חסידות מדת

חובתו1076. ידי יוצא

ב 1077. צג , סנהדרין

ואמנם1078.
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עליהן  שדברנו ומשפטיו ב)צדקותיו סעיף חמישי "(פרק  וכאמרֹו ועם. וכו' תתחסד חסיד עם

תתפתל  כו -כז)"עקש  יח, על (תהלים  שהן  בטובות  דרכים , בשתי  פועל העליון  החסד וגם .

ואם הנשמה. וטובת  הגוף טובת  תאמר או לה; ממעל שהן  ובטובות  השמש , שתחת  דברים 

ובגד  לאכול ולחם והבריאות  החיים כי  חנינה. ובדרכי הרחמים  בדרכי פועל החסד כן

דרכי הם ביתו, את  האיש ושיכלכל הגוף, להעמדת  ההכרחיים  הדברים מן  וכיוצא  ללבוש

חסדיו  וירבה רבים  רעים  בטובו שיכלכל מופלג, בעושר ממנו אחד שיבורך אבל ִֵהרחמים .

הטובה  ה' מיד לו ניתן אך ההוא , לאיש הכרחי הזה העושר אין כי החסד. מדרכי זה עמהם,

" כי  הוא עליו חסד יח)"חפץ ז, "(מיכה  חקר . אין  ג )"ולגדולתו קמה, הטוב (תהלים שהיא ,

בזה. כיוצא  כל וכן  אליה, מוכנים כשימצא

ÔÎÂמדרכי זהו מחריד, ואין  עבדיו ועל בניו על כרצונו ויצוה בביתו, בטח האדם שישב

עירו  אנשי כל על ומשגיח  זולתו, על מצוה ומושל, שר ממנו אחד שיהיה אבל הרחמים .

השם שעושה הנפלאות וכן  הכל. על תקיש  ומזה החסד. מדרכי זהו כולה, המדינה על או

שברגע לוט  הצלת  כמו החסד. מדרכי  הן פלא, בדרך ולהושיע  להציל ממנו, מקצת עם 

החסד. מדרכי  היה השם , מלאכי  ביד לה חוצה אל העיר מתוך הוציאוהו סדום , נשחתה

" אמר כן  אתועל להחיות עמדי  עשית  אשר חסדך וּתג ּדל בעיניך חן  עבדך מצא נא ְֵַַהנה

יט)"נפש יח, בנישואי(בראשית אברהם  לעבד שקרה מה וכן  חסד. בדרך בחיים  שנשאר

" אמר כן על בדרך. והיה אברהםיצחק אדוני  עם חסד יב)"ועׂשה כד, אדע"(בראשית ובה ֲֵַ

חסד  עשית יד)"כי השם(כד, בהם שיח ֹון  העליונות המתנות הם השני , והדרך כולם . וכן

מתנות"ב  [אותן] לקבל יצירתן מעת ומוכנים היצר מסיגי הטהורות היקרות , לנפשות ה

לבצלאל  שנתן  כמו הלב, ואור והבינה, השכל ואור הנבואה, והוד מלכות , הוד כמו כאלה,

ורוח  גבורה, ורוח ודניאל; ודוד יוסף כמו עולם, לגדולי שלבשתה הקדש  ורוח ולשלמה.

גדולים מעשים לעשות  כח  ההיא לנפש  תפיק אחת  שכל טובה, ורוח נכון, ורוח  נדיבה,

על  שהתגבר ובניהו ודוד שמשון  כמו אמר 1079האריותונפלאים, זה על בזה. וכיוצא 

מאד " עד אמת דבר מפי תצל ואל וגו' דבר חורפי ואענה וגו' יי ' חסדיך (תהלים"ויבואוני 

מא-מג ) שימצא קיט, מציאת -חן  גודל כפי  יגדלו החסדים  כי ותבין והבינה. השכל מ ּתת ַַשהן 

ב  בעיניו ""האדם  שאמר וכמו דרכיך ה, את נא  הודיעני  בעיניך חן מצאתי נא אם "ועתה

יג ) לג, "(שמות מצאנו החנינה, בדרכי  והן הרחמים, בדרכי הן החסד, שפועל ולפי אם. כי 

חסדיו  כרוב ורחם לב)"הוגה ג , "(איכה וכתוב פשעי, מחה רחמיך כרוב כחסדך, אלהים "חנני

ג ) נא, בהפלגה (תהלים  ושיחנהו להטיב, חסדיו כרוב שמרחם  הגדולה, הטובה על שתיהן ,

כרוב  או רחמיו, כרוב חסד שיעשה לחונן יתכן שלא  מצינו, לא  ולהיפך חסדו. כמדת 

ל  צורך ואין ולחון, לרחם ראוי  שאם בעז "חסד "חנינותו. ונדבר הדברים . ונחתום בפרק ". ה

האמת . מדת  על הסמוך

כ 1079. כג, שמואל-ב
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כ"ה  פרק

א' חלון

˙„Ó השני בחלק שהודענו וכמו אמונה. ובכללה מאד, יקרה א)אמת  סעיף חמישי (פרק

" אחד משרש אחים ."אמןשהן ושמותיהם האמונה, על שם ודברנו ש1080, על אמת"אלא גם  "

ו  נמצא. במציאת  הפוכיהן שאין  הקיימות , שאפשר אמונה "האמתיות  קיימים דברים  על "

וכתבנו  שהן. מה תמיד ונשארים  זה באיש  קיימים שהן אלא  הפוכיהן , לעשות  או לצייר

השלישי בחלק דברנו האמת על וכן מׁשלים. א)שם סעיף ששי קיים(פרק  שהאמת  ואמרנו , ָ

השם שחקק האלהיות  האמתיות הוא החכמה ואמת  החכמה. אמת  הן  הדעת, אמת  הן לעד,

ומהו "ב  צדק מהו רע, ומהו טוב מהו כולם , והמנהגים הדרכים על העליונה בחכמתו ה

ב  השם  כי  שבהיות  מזה תלמד לעולם. לעד ישתנו ולא אמת החקים אלה ""רשע . שומר ה ִֶֻ

לעולם ו)"(ע"אמת קמו , תהלים  "פ וכאמרו חלילה, מנהגיו י ׁשנה ולא  שניתי, לא יי' אני "כי ְֶַ

ו) ג, שם (מלאכי שאמרנו ב)וכמו סעיף "(שם הוא  עול הרי  ואין אמונה ד)"אל לב, ,(דברים ֵֶָ

באמרֹו בכתוב הזאת  המדה נזכרה זה דרך ועל ומעשיו. דרכיו בכל ונאמן  בהבטחותיו נאמן 

ואמת" חסד ורב אפים  ו)"ארך לד, שהוא (שמות  אלא  להן . הראוי  מן  פוסקים חסדיו שאין ,

שנשבע השבועה שמירת כשזכר מפורש וכן תמיד. לאוהביו והחסד הברית שומר אמת  ֵאל

" אמר אחריהם, לבניהם אותה ושקיים  האל לאבות , האלהים , הוא אלהיך יי' כי  ֵוידעת

דור  לאלף מצותיו ולשומרי  לאוהביו והחסד הברית  שומר ט)"הנאמן  ז, אם(דברים  ואולם .

שאמרנו וכמו החסד, מהם שיפסוק ראוי מחשבותינו כפי  מאחריו, כ יסורו ג )"(פרק  סעיף .ד

" שהוא  חסד אלא "רב חסד " לגדולתו,וגדל חקר ואין  רוב 1081" לׁשער יכולים אדם בני  ְֵַואין

הוא  ונשגב גדול כי חסדו, מדת להזכיר לו הורשה חטאיו על לאלהיו מתחנן כל לכן גדלו.

" מדת  אז להזכיר יתכן לא  אבל המתפלל. החסד,"אמתממחשבות  ושומר נאמן שענינו ,

ע משה כשהתפלל ולכן לאוהביו. אלא  זה ""שאין אמר המרגלים  בדור ורב ה אפים ארך ַ

יח)"חסד  יד, "(במדבר אמר ב "ואמתולא  השם  מנהגי  כשזכר דוד וכן אמר ". החוטאים  עם ה

חסד " ורב אפים ארך יי' וחנון ח)"רחום  קג , בעז 1082.(תהלים  נבאר סדר "ועוד טעם  זה בפרק ה

הרחמים . מדות

ב' חלון 

‡ˆÈ מדרך יׁשנה שלא  אמת, איש  שיהיה לו ראוי  השם  בדרכי  שההולך מדברנו, ְֶַלך

השלישי  בחלק כבר דברנו זה ועל רוחו, על העולה כפי דבר יעשה ולא ששי)לדרך, .(פרק

המקבל  ישתנה שלא  זמן כל ממנו חסדו יפסוק לא לו, הראוי  לאיש  חסד עושה ושאם

"אמ"1080. הוא השרש  בשתיהן

ג1081. קמה, תהלים ע "פ

"ואמת"1082. הזכיר ולא
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לע בידו שהכח  זמן וכל לרע, "מטוב נקרא  כן  והנוהג  הזה. החסד לו אמוניםשות  לפי"איש ,

" נקרא חסדו פוסק ואם  לעשותו. ושראוי שהבטיח החסד כזביםששומר וכמו "איש ,

בעז  זה על הסמוך."שידובר בפרק ה

‰�‰Âשאינן טובות  זולתם  עם להטיב וחפצים  הגדולה, מדת  רבים  אדם  בבני נטועה

זה שבארנו וכמו הטוב, במדת  אלא והחנינה, הרחמים  א)מצד סעיף כד כחפצם(בפרק ויעשו ,

הזה, החפץ יחלש כי  הבטחתם, השומרים  מעטים  אבל תמיד. כן שיעשו לרעיהם ֵֵֶויבטיחו

בפעם כפעם  המושלים  טבעיות  מדות  שהן  והחנינה. הרחמים  מצד למיטיב דומה ואינו

" למצוא הוא יקר ודבר החסד, מדת  כן ולא  אליהן . מתפשטים  שהן אמוניםבאותן "איש 

" שלמה אמר וכן חסדו. ימצא?ששומר מי אמונים ואיש חסדו, איש  יקרא אדם  (משלי "רב

ו) "כ, ומלת  מבואר. ואישיקרא ופירושו שעשה. חסדיו מסּפר מהן  אחד שכל הפרסום, על "ְֵַ

השומר  "1083אמונים  אלה שני  במקרא  יסמכו ולכן ימצא? מי ואמתחסדו, יבקש"חסד שאם  ,

מיד, ונשלם נעשה שאינו חסד שעה 1084מזולתו לפי שאפשר ואמת. חסד עמו שיעשה יאמרו

" מוסיפים כן  על יתנחם . ימים ואחרי להיטיב, ושמח לב גדל שישמרו ואמתיהיה "

" וזהו ""האמונה הבטחתם, כמו ושכבתי. במצרים. תקברני נא  אל ואמת , חסד עמדי  ַועשית 

אבותי כט)"עם מז, ממשלתו (בראשית ממקום  הוא  שילך טובה, והפלגת גדול חסד שהוא 

שהבטיח? מה על יתנחם המעשה, לבין ההבטחה בין  ושמא  כנען. בארץ אביו את לקבור

" לומר "ואמתהוסיף וכן שמבטיח . מה שישמור אדוני" את ואמת  חסד עושים  ישכם  "אם 

מט) כד, ואח (בראשית בזאת, עמו ייטיבו לב בגודל אולי  כי ללכת", יניחוה ולא  יתנחמו ָכ

" הוסיף כן  על כי"ואמתעמו. אלהיו לפני  חלילה כן לומר  למתפלל יתכן  לא כי מזה תבין  .

יסור  לא  אם המתפלל, במעשה תלוי זה תמיד חסדו לו שישמור ואם הנאמן , האל ֵהוא 

הטובים . מדרכיו

ג' חלון

ÔÎÂ" נקרא עליו, שהוא  המציאות כפי הנאמר דבר הדבר "אמתכל מציאת נגד יגיד ואם  .

" נקרא עמו "שקר הוא מתאחד וכשאינו הדבר, עם הסיפור בין המתאחד הוא  האמת  כי .

אמת , שהן  ה' במצוֹות  בלכתו האמת , כפי  מעשיו לעשות  לאדם שראוי וכמו שקר. הוא הרי

השלישי  בחלק שבארנו ששי)וכמו דברי(פרק  בכל בפיו ולהגידו האמת  לאהוב לו ראוי  כן 

" סיפוריו, ובכל דבריו הרשות, יחל או 1085"ולא האמת. יודע ובלבו מפיו, שקר דבר ְַלהוציא 

ולאיגאל 1086כשיספרלאיעדיף  ולאיחסירממנו, בעלת -הכבודהאמתי1087עלהאמת  אתנפשו

זאת 1083. יפה בהתנהגות קבוע  שהוא "שומר " לשון

החסד 1084. לבצע  ממושך זמן נדרש  אלא

ג1085. ל , במדבר  ע "פ מליצה חולין, לשון 

יח 1086. טז, שמות ע"פ מליצה יוסיף, לא

ה)1087. (ג, איוב כמו גועל , לשון
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או  האמת , אהבת  במדת נפשו להרגיל האדם, ביד הבחירה בה גם  כי הזאת. הבזויה במדה

לחשוב  סובלת אדם שום דעת ואין מעצמו, מוכרע  האמת  ואם השקר. אהבת  במדת 

אין הזאת. הרעה בתכונה עצמן  הרגילו שבסכלותם אדם בני  ראינו השקר. מפני  שתדחה

וכיוצא, כבודם -המדומה להרבות  ולא כסף בצע  בעבור להנאתן, שקר שידברו לומר צריך

ּוּבהודע לרעיהם . ויספרום דברים מלבם ויבדו יועיל, וללא לשוא בפיהם  שיוציאוהו ְִֵֵֶַַָאלא

חלף  כי  עצמו על מעיד הזה הגבול עד שהגיע ומי  יּכלמּו. לא  והּכלם  יבושו, לא בוש ְְִִֵַָָָהשקר

בו  תזכרנה ולא העליונות , האלהיות האמתיות  לבו על תעלינה לא האמתי , כבודו לו הלך

בוש היה מאלו, אחת  בלבו  נגעו אילו כי ומעלתן. הבריות כבוד ולא  ומעלתו, נשמתו הוד

בכח  להשתמש  עצמו [התיר] זאת  העושה ואמנם  האמת . ולבזות  השקר, לאהוב בפניו

תחלה  שבהשיגנו החכמה, לתשמישי  בנפש יקר הזה הכח כי  שקר. בארח  בו הנטוע  המדמה

ׂשכלֹו שהשגת  בענינים רבות צורות הזה הכח יראנו ובדעת בבינה שכל בארח ְִַהאמתיות

דרך  על הצורה וידמה נפשנו. אל החושים אותן  שהביאו וכמו שהן, מה כפי בו ַמתראים

במישרים . עליו לשפוט השכל, למשפט  ויקרבהו זה, דרך על שתהיה אפשר אם אחרת

בדמיונם ישתמשו מהן, ויבשה ריקה ונפשם האמתיות, אל מדרֹוׁש שסרו אדם בני  ואותן

והוא  כן . להמצא יתכנו ושלא  במציאות, שאינן רבות  צורות  להם  ויציירו שקר, ְִֵָבארח

המציאות . היפך שהן  רבים  ובהם  דמיוניות , במחשבות הנפש ותרגיל החסר, ללבם שעשוע 

הש קורותובכלל לבדות או שקר, דמיוני לדּבר האמת להפוך שמחים בדבר-פיהם  שגם ְֵַַקר

יהיו. ולא  היו שלא  מלבם  1088ומאורעות

¯‡·˙Èכי עצמו על מעיד יועיל, ללא שקרים דובר כי  שאמרנו, דברינו אמתות מזה

האמת , לדעת נפשו שחשקה מי  להיפך, וכן והגדולות . הבצורות האמתיות דעת  חסרה נפשו

ז  רבותינו אמרו זה ועל שקר. דברי מהגות מאד עצמו ""ירחק לדּבר ל עצמו מלמד ְֵַאדם

שקר  לדבר מלאך לו מוסרין  שקר לדּבר אמת. לדבר מלאך לו מוסרין  כינו 1089."אמת , הם  כי  ְֵַ

" בשם האדם נפש  ולכן1090,"מלאכיםלכוחות  הלב. כחפץ לעשות פעולתן  שפועלים לפי 

המדמה  כח הוא שקר לדבר והמלאך שבנפש , האמתיות אהבת כח  הוא  אמת  לדבר המלאך

" כתוב כן על סכלות . בארח  עינידמיונות לנגד יכון לא שקרים ז)"דובר קא, .(תהלים 

ז  מנו"ורבותינו א)ל מב, מהן(סוטה ואחד שכינה, פני מקבלות  שאינן  כתות  ארבעה

ש שזכרנו, כאלה שקרנים כת  על וכוונתן  שקר "השקרנים. דברי  מלב והגו נט,"הורו (ישעיה

שקר יג ) הדוברים ואמנם אמת. מדעת  ריקה נפשם  כי אות  הנותנים להם , יועיל שלא

וכמו  רעה, עושים הם גם בזה וכיוצא כבוד-מדומה או כסף, בצע ידו על להשיג להנאתם ,

בעז  זה על כו)ה"שנדבר לדעת(פרק אוהבים  הם ואולי  המדמה, הכח יסוד כאן אין אבל .

קפא 1088. פסקא ג  שער תשובה" "שערי  יונה, רבנו  דברי  עיין 

פעלו")1089. תמים "הצור תתקמ"ב (רמז האזינו  שמעוני, בילקוט ובהרחבה ג; פרק  זוטא, אליהו  סדר 

מלאכין1090. תרין אינון  "ואלין הרע  ויצר  הטוב יצר בענין  ע "ב) קסה  (ח"א הזהר  בספר  רבינו  לדברי מקור
דּבר-נש" בהדיה תדיר  משתכחין  ואינון ממנן  ְְַַָממש 
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הכבוד  אהבת  או כסף שאהבת אלא  וסכלות , דמיון מחשבת כל מלבם ולהרחיק האמתיות

בעז  זה על שם  שנדבר וכמו שקר, לדבר אותם  ומדיח עליהם , ה."תמשול

ד' חלון

‡ˆÂÈתשכון הגמורה האהבה שהיא  אמת  שהוא בעבור האמת שאהבת כמו מדברינו

שקר, שהוא בעבור השקר אהבת  תשכון בוזה-האמתיות , הגמור הכסיל בלב כן החכם , בלב

שבארנו כמו אהבו אשר שוא הדמיונות מילידי שהוא  בעבור ג )כלומר אפשר (סעיף ושאי  .

וא  אחת. בנפש ישכנו מזו זו הפוכות  בהיותן  האהבות  ברור "ששתי יועיל ללא משקר כל כ

וחפץ  אמת אוהב שהוא אפשר וכיוצא, בצע  ואוהב שקר דובר אבל האמתיות . חסר שהוא

הללו  האהבות  ושתי  הכבוד. או הכסף מאהבת רק דברו השקר מאהבת שלא אלא דעת ,

חפץ  ואינו וצאן, בקר בשר לאכול אוהב לאיש  דומה? הדבר למה אחת. בנפש  שיהיו  אפשר

שקר  דובר הכבוד או הממון מאהבת זה כן הדגה. עמה יאכל חן אשת  ומאהבת  דגה, בבשר

זה  אין ועדיין  האמת . אהבת על בו גברה הבצע  שאהבת אות  נותן  אלא  ואינו שנא . אשר

בדבר  שקר לדבר רק כי  שבנפשו, האמתיות  בכל בפיו ישקר זולתו, דבר שבאהבת אות 

לקונה  משקר יפה, כסף כלי למכור שרוצה משל דרך על כן . לעשות  לעצמו יתיר רשות 

הנאת בעבור קיים  אמת  בדבר ישקר כן בעבור ולא המלך. מאוצר הרבה בדמים  לידו שבא

צריכין שיהיה. ענין באיזו ממנו עצמן ימנעו כבוד ואנשי  דבר, בכל נתעב השקר ואם ממון.

שלפעמים אנו רואין  כי  רשות . בדברי משקר או הקיים , באמת  משקר בין  מאד להבדיל אנו

לתעב  אין דעתנו לפי בזה ובכיוצא  הקיים , האמת לקיום מעמד הוא רשות בדברי  השקר

ל  בעליו להחליט ולא שקר "השקר, לפנינו."דובר  שיתבאר וכמו ,

ה ' חלון 

˙ÂÈ‰·,כבוד מחזיק חפץ כל ויהדרו,1091הגעת יכבדנו שיהיה עם מאיזו הלב איש וכל

שקר " שפת לנדיב כי אף יתר, שפת  לנבל נאוה ז)"לא יז, "(משלי וכתוב מלכים, תועבת 

צדק  שפתי מלכים רצון וכו' רשע  יב-יג )"עׂשֹות טז, מסּפר (משלי שאפילו יתועב שקר דובר . ְֲֵֶַ

לו. יאמינו לא  בשום1092אמת  חקירתם  וכפי  שקר, דובר ברעת  מאד המדות  חכמי הפליגו לכן 

על  וכשיודה צוארו, על מונחת  חדה חרב אפילו שקר, לדבר לעצמו האדם  יתיר לא  פנים

בפיו. שקר מדּבר בחרב, לנפול לו מוטב ראשו, תתיז ע1093האמת אבינו אברהם על ה "[אמרו] ִֵַ

" שרה על שאמר עשה טוב היא שלא חסד "אחותי על ולבטוח  האמת  להגיד לו שהיה ,

ואעפ  להטע"השם, להם כמשקר זה גם  אביו, בת  אחותו שהיתה שבאמרו י  בדבריו זולתו ות 

חפצו1091. ויעשו כבוד בו  אחרים  שינהגו צריך חפצו, את להשיג  שרוצה מי  כלומר

ב)1092. פט, (סנהדרין לו" שומעין  אין אמת אומר  שאפילו  בדאי, של  עונשו  "כך 

זה 1093. איסור  גם דוחה נפש פקוח אלא ההלכה. כן  אין  כי המדות", "חכמי של  זו  דעה דוחה רבינו  להלן 
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היא " שכלו,אחותי על נשען כל כדרך המדה על שהפריזו אומר ואני אשתו. שאיננה נשמע  "

החכמה, ואמת  הדעת , באמת  הוא דבר, לכל ראש האמת אם כי דבר. תכלית על עמדו ולא 

השלישי בחלק שבארנו א)וכמו סעיף ששי משגת(פרק  שדעתנו הקיימות  האמתיות שהן 

" כאמרֹו מעשיו, בהן שנכללין חכמתו, בדרכי  שהן  והאמתיות וגדלו; השם  ידיו בכבוד מעשי 

ומשפט  ז)"אמת  קיא, בהן(תהלים  שנוהג מנהגיו שהן  ופעולותיו, וארץ; שמים מעשה שהן ,

השכליות והתורות והמשפטים  החקים אדם, לבני  שנתן  ותורותיו ולרע ; לטוב ִֻיצוריו

" כאמרֹו אמת , בדרך הולך בהן הולך וכל ומוסר והשמעיות . חכמה תמכור, ואל קנה אמת

כג )"ובינה  כג , בעניני(משלי אפילו שקר בדבר להטעותו ושלא  רעהו, עם  אמת  ּולדּבר .ְֵַ

" נצטוינו זה על גם לרעהו, מזה מגיע נזק אין  אם  גם תרחק הרשות, שקר (שמות"מדבר

ז) ואעפ כג , דבורו ". אם רק זה כל ואמנם הכל. שכולל אפשר המשפט בענין מדבר שהכתוב י 

[כדי] רשות  של בענין  שקר לדּבר אבל וטובה. מוסר של מחשבה בו ואין  לשקר, ְֵַהוא 

חטא  בעבור למשפט שבא מי  וסכל. חסיד-שוטה הוא האוסר החכמה, אמת ידו על להחזיק

" שואל והשופט עליו, שיעידו עדים ואין מות, זאתמשפט עשית  אם ממדת"הגד אם ,

זה  שאין  ואף השקר, בחטא יחטא  שלא למיתה עצמו וימסור לשקר שלא  הוא  חסידות 

עצמו, פי על נהרג  אדם שאין ישראל, בדיני  פיו,1094נוהג  בעדות שהורגין העמים בדיני הנה

ורואה  לו, להאריך השם  חפץ אולם  רוח . רעיון זה כל שקר? מדבר למנוע עצמו הימסור

אין כן  ועל פשעיו, מכל הרי1095שישוב וימות , בפיו האמת  על יודה ואם עליו. שיעיד רואה

נכבד  אדם שהוא בעבור לכבודו אמת  שמדבר ובעת אמת . שהן  השם בדרכי  משקר הוא 

בו  שאין  דבר בעבור נתפס  אם  שכן  וכל שמים . כבוד ומקטין שקר מדבר הוא  שקר, שונא 

ובאלהיו. בנפשו ישקר יודה שאם  שכן  כל דמלכותא, בדינא רק האמת  כפי  מות  משפט 

ע אברהם  אבינו עשה המצריים"ויפה ביד [עצמו] יתיר אשתו, שהיא יאמר שאם  ידע  ה,

הקיים , האמת לכבוד היא אחותי ואמר בפיו ׁשקר [לכן] ובאלהיו. בנפשו וישקר זמה, ִֵאנשי 

במעשה  שנית  חטאו כופל היה ולא עבורו, לעשות  מפליא  השם  היה לא חטא  ואילו

בדרכו.1096אבימלך, הולך היה לא  בנו ולסטים1097ויצחק עשיר, אדם  כגון בזה. כיוצא כל וכן 

דובר  זה אין  אחר, איש שהוא  לו ומכחש הוא  מי ושאלו פגעו בדרך, לו אורב מכירו שאינו

דבר  של כללו [ממות ]. עצמו ומציל רע , מעשות זה שמונע  הקיים, האמת  מחזק אלא שקר,

ז  חכמינו אמרו זה יסוד ועל הוא, אמת  דובר האמת, בשביל שקר דובר ""כל לשנותל מותר

השלום ב)"בדבר סה, שהוא (יבמות השלום  בעבור כן עושה שאם  ודעת ; טעם  ט ּוב ודבריהם  .

" שמואל כשאמר והרי האמת. מחזיק אלא שקר, דובר אינו אמת, שאול דרך ושמע אלך איך

באתי ליי' לזבוח  ואמרת  בידך תקח בקר עגלת יי' ויאמר ב)"(שמו"והרגני . טז, זה א וגם .

ה"ב 1094. פי"ב עדות הל' רמב"ם 

עדים1095. אין 

ב 1096. כ, בראשית

ז 1097. כו , בראשית
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" אתכמו אחותי נא  שבא "אמרי  שמשמעו את1098. למשוח  היה בואו ועיקר הזבח, בשביל

ו  זאת, יעץ עצמו והשם מורה "דוד, כמוהו כב)"מי  לו, .(איוב

ו ' חלון 

ÛÂÒ מעשה ובכל הנפש, ממדות מדה בכל ונוהגת  הזאת, המדה את לפאר צורך אין דבר

הראויה  ובתכונה בקצב אחת  כל הצדק, כפי  בו מושלים המדות  שאם  הלב. במחשבת  גם 

כפי הוא  אם  שעושה ומעשה מעשה בכל וכן  האמת. אנשי  מּכת הוא  הרי החכמה, כפי ִַלה

בפלפול  בתורה מדבר שהוא ודבור דבור כל וכן  אמת. מעשה עושה והחכמה, התורה

במחשבת וכן  אמת . דובר הוא הרי להלכה, מכוין  הוא  בשמעיות, בין  בשכליות בין  [ובשכל]

" אחר כן על אמת. דובר לבו הרי  אמת, בעניני  תמיד משוטטות  מחשבותיו אם  הולך הלב,

צדק  ופועל "תמים אמר בלבבו " אמת ב)"ודובר טו , גם(תהלים  במעשיו, צדק שפועל מלבד .

חול  בדבורי  וכן  אמת . בעניני דבקות שמחשבותיו גדולה, מעלה וזה אמת, תמיד מדבר לבו

דברי אם כי מפיו יצא  לא לבנישלו אמונתו שישמור העולם, בעניני האמת  עיקר וכן  אמת.

בי שנזכרה אמת  מדת והיא ה' דרך שהיא  להם , שהבטיח מה לקיים  אין"אדם , מדות. ג

לעשות אמת  לאיש  אפשר אי שכמעט יועיל, ללא  מלבו שקר דברי ידבר שלא  לומר צריך

שבארנו כמו ד)כן נזק (סעיף גורם  אינו אפילו להנאתו, שקר בדבר ישתמש  שלא  אלא .

ונבזה. נמאס השקר כי לחברו,

‰ÓÓÂ מעט נציץ אלו, בפרקים ואמת וחסד אפים  וארך והחנינה הרחמים  על שדברנו

זכר  בו. הנמצא וההדר בו, שיש העומק לנו ויתברר בתורה, הכתובות המדות של זה ַָבסדר

" וחנוןתחלה ""רחום חקֹורחום. אחד לכל ולתת יצוריו להעמיד הרחמים דרכי  כל כולל "

ו  לו. הצריך דבר בכל יום  "חנון"יום כאמרו הנשמה, ענין  בכל והחן  המתק כולל יי'" יאר

ויחנך  אליך כה )"פניו ו, גם(במדבר אבל רצונו, לעושי  כן  שהוא בלבד לא הודיע  כן אחר .

" אלא  וחנינה רחמים  מהן  ופוסק מעלה-אף מיד אינו לפניו יחטאו אפיםאם  ויש"ארך .

צורך  כפי לבד קצובים וחנינותיו רחמיו שאין אמר כן אחר רבים. ימים  שמצליחים  רשעים 

" אלא  החנינה, לענין  וכן ללבוש ובגד לאכול לחם  כמו לקיומו, חסד האדם שמדתו "ורב ,

שבארנו"ב  וכמו בחנינה, הן ברחמים הן גדולה, בהפלגה להיטיב א)ה סעיף כה וכן(פרק  .

" אלא ופוסק, שעה לפי אינו בהפלגה אמתכשנותן  ובא "ורב דור. לאלף הבטחתו ששומר ,

שרמזנו כמו הקודם אל המאוחר מן ומתחיל הדברים, לבאר כך ב)אחר סעיף חמישי .(פרק

" ואמתנגד חסד ""רב אמר לאלפים, חסד ""נוצר כמו והחסד , הברית  שומר הנאמן  "האל

שבארנו א)וגו' "(סעיף ונגד אפים. "ארך אמר וחטאה " ופשע  עון לתת"נושא  אף מאריך כי  ,

ואם שבארנו. כמו והחנינה, הרחמים  במדת וסולח  מוחל דאז שבארנו, כמו לתשובה, מועד

" אז, ישובו אבותלא  עון  פוקד ינקה, לא בקצרה ונקה זה בענין  לדבר שרצינו מה זהו וגו'. "

בעז  נדבר וכזב."ועתה ושקר שוא  שהן  מהן, ההפוכות  המדות  על ה

שמואל 1098.
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כ"ו  פרק

א' חלון

"‡Â˘"אותן כמו הקיימות , האמתיות נגד והוא במציאות , שאיננו דבר על נופל

שזכרנו א)האמתיות  סעיף שני דבר (פרק  וכל הראשונות . המושכלות  של האמתיות והן  ,

בטענותיו  ומראה האמת, להכחיש  ובאמונות  בדעות  ׁשמעות  ומי שוא . הוא  ההיפך ְֵֶַהמראה

" אמר זה על שוא. דברי מדבר ההיפך, השוא לקיים  בחבלי העון  מושכי יח)"הוי ה , (ישעיה 

" מספרנו הראשון  בבית נעול ובארנוהו ו)"גן חלון ב ואיננו (חדר שראה דברים  אומר כל וכן  .

" נקרא  הארי"שוא במציאות  את  שהרג  ושה לעוף, כנפים לו שיש שור שראה שאומר כגון .

שוא. זה הרי  וכיוצא,

ב' חלון 

השני"˘˜¯"‰ בחלק שבארנום החכמה, אמתיות נגד שהן  דברים על ששי נופל (פרק

א-ג ) למעלהסעיפים  גם כ . א)"(פרק סעיף התורה ה  דרכי  כי האלהיות . התורות  דברי  כל וכולל .

שתיהן והגאוה הענוה כי  במציאות, הוא  השקר [כי ] שקר. להן  והמנגד אמת, וחוקותיה

ואמנם שקר. ותמורתן אמת, מנהגי  הטובים נגד הענוה שמנהגי  אלא במציאות , נמצאות

הכולל  האמת  עם יחובר ולא  צדק, שאינו לפי קיים  מציאות  אינו הזה השקר מציאות

זה על שדברנו כמו לעד, א)הקיים סעיף עשירי פעולות(פרק  תשארנה ולא יבול, ונבול

ז  רבותינו כללו זה וכל כלו. בעשן  כולו ""השקר, במליצתם קאיל לא שקרא קאי , "קושטא 

א) קד, "(שבת  ואמרו רגלים. לו אין  שקר רגלים, לו יש א "אמת  אותיות  עקיבא)"(מדרש דרבי .ב

" אמר והצדק, האמת מן  הפוכים שקר ארחות הם הרעות התכונות  שכל מפקודיך ולפי

שקר  ארח כל שנאתי  כן  על קד)"אתבונן  קיט, "(תהלים  חנני. ותורתך ממני  הסר שקר "דרך

כט) "(קיט, שנאתי, שקר ארח  כל ישרתי , כל פקודי כל כן קכח)"על הצדק,(קיט, נגד הוא וכן  .

" סלה כאמרו צדק מדּבר שקר מט ֹוב, רע ה )"אהבּת "(נב, אמר ושלמה פעולת. עושה רשע ִִֵַָ

אמת ׂשכר צדקה וזורע יח)"שקר, יא, ולא (משלי שקר פועל הצדק, מן  הנלוז רשע  כלומר , ֶֶ

" צדקה יעמוד. [שוא ]"וזורע אצל תמצא ולא שאמרנו. וכמו לעד הקיים אמת  פעולתו שכר ,

" "דרך לשון  או מלת"ארח " לו יסמכו אבל במציאות . איננו שהרי מאלה, אחת  לו אין כי ,

""הבל " כמו יעזובו , חסדם  שוא  הבלי  ט)"משמרים ב, "(יונה שוא , הבלי  השומרים "שנאתי 

ז) לא, דברי(תהלים  שידבר פה דבור או לב מחשבות רק מעשה, בו אין  השוא כי  תבין  והנה .

" אמר כן על ופעולות. ארחות לו יש  והשקר שקר שוא . ימין וימינם שוא, דּבר פיהם  "אשר ִֶ

ח) קמד, "(תהלים  שהן  ואומרים  להם  שבחרו דרכיהם וצדק כלומר שקר."ימין  ימין  הוא ,

שכן וכל האמת . מדרך הנלוז הוא בה שהדבק אחר הזאת  המדה ברעות  להאריך צורך ואין

רשות , בדברי  גם  שקר דרך ויש  והדעות. האמונות  גם מעקש  הוא שוא , הבלי  משמר אם 

זה על כ ודברנו ג -ד)"(פרק  סעיפים .ה
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ג' חלון

‰"·ÊÎ" המלה זאת כי  החכמה, אמת  נגד הן הדעת, אמת נגד הן  האמת, נגד הוא גם 

" כמו היותו. אחרי  הדברים  מן  הפסק-דבר לאכזב על אכזיב יד)"בתי א, שיפסקו (מיכה  כלומר ְֵֶ

" מימיו מהיות. יכזבו לא  אשר מים  יא)"וכמוצא  נח, מן(ישעיה  היפך וזה יפסקו. שלא  , ָ

כמו  טובתו, ממנו פוסק אינו כדאי , שהמקבל זמן  וכל הבטחתו שומר הנאמן  כי האמונה,

שם ג )שאמרנו "(סעיף אמוניםוזהו להשמיע"איש  יבטיח  בחכמה, הולך אינו כזב ואיש  .

שלמה  אמר זה על סבה. בלי  טובתו תפסוק ייטיב ואם יקיים, ולא  לבו [נדבת] גדולת 

כזב " מאיש  רש  וטוב חסדו, אדם  כב)"תאות  יט, תאותו (משלי משורש אדם  חסד כלומר

מי ממנו טוב חסדיו, שפוסק או כהבטחתו עושה אינו ואם  גדולות . לעשות שמתאוה היא,

" וזהו  להטיב, בידו כזב שאין  מאיש רש  האמת ."וטוב  עם  [דבק] בהיותו החסד עיקר כי ,

˘ÈÂהעולם בהבלי רק דבוק שלבם אלו והם  פה, ובדבור הלב במחשבות כזב

היום כל ידברו וכן  בהם. קיום  אין המות , עם  פוסקות  והנאות  טובות  שהם  ובחמדותיו,

האלו  האמתיות  על וגם  מצותיו. שמירת  ולא  מעשיו ולא בלבם  אלהים  ואין  כאלה, בהבלים 

" שאמר כמו דמיונם, כפי פחיתיות  במחשבות וידמום כזביםידברו עלי  דברו (הושע"והמה

יג ) "ז, שסמך רעוכמו יחשבו טו)"ואלי "(ז, נקרא  זה דרך על שהוא  ומי  כזב . עליהם"איש  ,

" סלה אמר כזב תבקשו ריק ג )"תאהבון ד, "(תהלים כזב , דוברי ז)"תאבד והנה (ה, ודומיהן .

מדברינו שתבין כמו  ידברו שוא כזב ּבדּברם, כי  אחים, וכזב שוא זה א)בענין כאמרו (סעיף ְְַָ

כזב " וחזיתם  שוא ח)"דברתם יג, "(יחזקאל ממני. הרחק ודבר-כזב ח)"שוא  ל, ואחר (משלי .

השנאה. מדת  ועל האהבה מדת על לדבר נשוב הללו, הדברים שדברנו

כ"ז  פרק

א' חלון

זה‰‡‰·‰ בחלק האחד ּפעמים , עליה ששי)דברנו השלישי (פרק  בחלק יב)והשני (פרק  ֲִַַ

ובפרק  השם. אהבת  שהיא  זו, שבמדה מאד היקר הארח על דברינו ערכנו הפעמים  ושתי

בפעולותיה  תתפשט  המדה זאת  והנה אחרים . בארחות האהבה פעולת על דברנו נערוך זה

דבר  שאין עד כולן , על מתפשטים  הם גם שארחותיה השנאה מדת  וכנגדה הנמצאים , על

חיים . בו שאין דבר בן  חיים  רוח בו שיש  דבר בין  ישנאהו, או האדם יאהבהו שלא  נמצא

" היה כמו אדמה אוהב י)"(דהי "כי כו, "ב כסף . ישבע  לא  כסף ט)"אוהב ה , "(קהלת  יין. אוהב

יעשיר  לא יז)"ושמן  כא, שנטיות(משלי אלא  ההוא. הדבר אל הנפש נטית  רק אהבה אין  כי  .

שאינו  אדם  לך איך בהן. שוין  כולן  תועלת, מהם שיקבלו ויקרים חמודים לדברים אדם  בני 

ואין רש. יהיה שבלעדו כסף, אוהב שאינו אדם  לך אין לחם . יצא  ממנה כי אדמה, אוהב
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אליהן נוטים שכולן דברים לאלפים יש  וכן האדם . חיי  לחזק ושמן , יין אוהב שאינו אדם  לך

" זה בלשון כשיאמרו לכן  להכתב. צורך ואין  אותם, זה ואוהבים דבר אוהב הכונה "פלוני  ,

אדם . בני  משאר שנאהב ממה יותר ההוא  לדבר חזקה ושאהבתו גמורה אהבה תמיד

[חסרונות] הנאהב בדבר יש  שאם  בנפש , מורגשות  אותות  לה יש  הגמורה גלויות1099והאהבה

" שלמה אמר זה על אהבה. אות זהו למאומה, יח ׁשבּו לא  ובעיניו זולתו, כל שנאה לעיני ְֵָ

אהבה  תכסה פשעים  כל ועל מדנים , יב)"תעורר י, ארחות(משלי מקצת  על לדבר נחל ועתה .

ב  המקום אהבת  עוד נזכיר ולא עניננו. כפי פה להודע  הצריכים  עליה "האהבה שדברנו ה, ְִַָ

יב)ּפעמים  פרק ג' שני)(חלק פרק  זה  מ (וחלק מפה נפש"ונתחיל ."אהבת  ֲִַַ

ב' חלון 

עצמנו,נפש‡‰·˙" את  אוהבים אנו ידו שעל בנו, הנטועה גדולה אהבה היא  "

ואפילו  השמש, תחת  אהבה מיני שאר מכל יותר בנו להיות  הכרחית  היא הזאת  והאהבה

הנזקים ומן הסכנות מן  להשתמר עצמנו, על להשגיח  אנחנו חייבים כי הבנים . מאהבת

לעצמנו  ולהטיב ובבריאות. בחיים  עצמנו להעמיד והטורח העמל כל ולעמול ובנפש בגוף

הנטועה  הזאת האהבה מדרך עושים  אנו זה וכל העולמים  בשני לנו לטוב הטבות  מיני בכל

ורבו  רוגז, ּוׂשבעים עמל ימינו יהיו שאפילו בנו, הזאת  האהבה חזקה כך וכל ְִֵבנו.

יקרב  שאם עד עצמנו נאהב  תמיד אבל מנגד עצמנו נשליך לא  לנו, יחסרו אשר המחסורים

בידו, והמות החיים  אשר האדון פני ּולחלֹות  וצרי, מזור מאד נבקש התחלואים , מן  ְַאחד

הכאב  שיגבר לא  אם תמיד עניננו יהיה וכן  הארץ. על ימינו ויאריך מקרבנו, המחלה שיסיר

עליהן שאמר מאותן ונהיה מחיים  מות  שנבחר אפשר אז אותה לסבול בלתי עד והצרה,

קבר " ימצאו כי ישישו גיל, אלי  כב)"השמחים  ג, זה (איוב זולתי רחוקים. מקרים זה וכל .

קצ ּה. עת  עד בנפש  מהתחזק האהבה כח תרפה ִָלא

ג' חלון

Û‡שבארנו וכמו לנפש, הכרחית הזאת  האהבה ב)כי  לנפשות(סעיף [תגרום] היא  אף ,

רגע , מלבו תסור ולא לאדם  טבעית  הזאת האהבה שבהיות  רבות . תקלות אדם  בני רוב

שאמרנו  וכמו וכשורה, כהוגן  מעשיו ועל עצמו על ישפוט  שלא השכל, משפט  מאפלת  היא

א')למעלה לעיני(סעיף גלויות  חסרונות  שיש ] [אף שאז לה, [האהוב] לדבר הנפש  אהבת על

נפשו, את  באהבתו יקרנו וכן עליהם. מכסה האהבה כי מאומה, בעניניו בו יחוש לא  ֶזולתו,

פעולותיה. בכל תתפשט הזה העורון  ומחלת חסרונותיה. על מראות  עיניו ְֵֶַׁשּתעּור

רוח, ורעות  הבלים דברי  תדבר תשב סכלותיה, בעיניו ייטיבו הענין דבר על כשתשכיל

האהבה, זאת  ולכן מעשיה. צדקו כי  ותאמין  רע, ארח  בכל ללכת  שיחותיה עליו ָויערבו

מאד  האמת  שורת מקלקלת  שהיא לגנאי , אדם  בני בפי נזכרת  נפשו, אהבת לומר רצה

השערה 1099. לפי  וכתבנו מטושטשת מלה
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אנו  צריכין בנפש, להיות הכרחית שהיא לפי  נחוצה] [זאת אהבה זאת שבכל ולפי מאד.

בה  משתמש  החכם איך ולהראות  המקולקלת, נפש לאהבת  הטובה נפש  אהבת  בין להבדיל

סכלות . בארח  והסכל חכמה, ְַָָבארח 

ÔÈ·‰ÏÂ. אדם כל בנפש  נטועה זו אהבה גם כי  חן, אשת אהבת במשל נבארהו הדבר

חן כולה קולה, ונעים  מדברת נאוה מראה, ויפת  תאר יפת  אשה יראה הסכל והנה

ויחשבה  בעיניו, חן  תמצא ופתאם אהבתה. עליו ותתגבר בלבבו יפיה יחמוד בתנועותיה,

או  בה מום שום לראות לו אפשר ואי  בעיניו, נאים  מעשיה כל שכל, וטובת  חכמה לאשה

שאחרי אלא  לאשה. לו תהי עד ישקוט ולא  הכל. על תכסה העזה האהבה כי במעשיה,

יראּו אז עמה, והתיחדו פניה ראות בהרגל ותמעט הזאת , החיצונה האהבה תתקרר ֵָימים 

עד  כסילות , ואשת  טעם סרת היא כי  כאלה, היופי והבל החן שקר כי ויבין כתמיה לו

מדותי על תחלה לחקור כזאת, יפיפיה בראותו היא החכם מדת אבל בחייו. ה שימאס 

כי ובתארה. בקומתה יפה כמו בלב טובה ה', יראת  אשה מ ׂשכלת אשה היא אם ומנהגיה,

המעשים בהתחדש  יום יום תוסיף אבל לעולם , האהבה ּתּבטל לא  בה, זאת  גם שאם ִֵָיודע 

בעבור  נפשו אוהב הכסיל הנפש. אהבת  ממש  וכן  ויקחנה. יחפוץ ואז שתעשה, הטובים

חי שבהיותו בעצמו וכשמרגיש ובתענוגותיו. הזה העולם בהבלי חפץ כי עיניו, מראה

כח 1100ובריא -אולם לו המפיקה נפשו, ואת  עצמו את  יאהב הללו, התענוגות  בכל ומשתמש

הזאת האהבה שאין ולפי לא . או חן  למציאת  ראויה אם נפשו אל שיבין מבלי  אלה לכל

שאמרנו מטעם  לעולם, ב)מתקררת יישאר (סעיף הנה אשת -חן, מאהבת  בזה ונבדלה

אבל  נחת . בהן  מוצא הוא כי  שיעשה, מה ובכל שידבר מה בכל ישמח  מציל, ואין  בסכלותו

" יאמר נפשו, אהבת בעצמו בהרגישו אםהחכם עצמי? אל אהבתי  חזקה למה תחלה אבין

בעבור  אם דמה. להבל אחריתו גבר, יחיה שנים אלף ולּוא  הן . הבל חיי הללו? החיים בעבור

בעל  בפי  ששמנו הדברים  מן שתראה וכמו כלענה. מרה אחריתן  האלה? התענוגות להשיג 

האמתי ד)הכבוד סעיף כג הדעת(פרק  בעלת ממרומים, שדי נחלת שהיא בעבור אלא  זה אין  ,

ועד  העולמים, שני  חיי  לי שתנחיל עד עליון , לקדושי  במעשיה להתדמות  ותוכל והצדק

אז  הללו. לטובות אותי  המביאות  הללו המדות בה יש אם  תחלה אחקור אור. אראה נצח 

מטה. או מעלה צופות אם  לראות  וארחותיו, דרכיו כל לפניו יעביר עדרו, יעביר כרועה

עד  בהם , ישמח ולא ובמעשיו, פיו ובדברי  במחשבתיו יאמין  לא  עיניו, ּתע ּור לא ְֵַאהבתה

כהוגן , במאזנים  מראות  עיניו יכהּו פן יירא ואם  החכמה. במאזני  תחלה ישאל 1101ישקלם  ְִ

אותה  לאהבה ישוב אז נעמו. וכי דרכיו טֹובּו כי  לו יתברר עד לו, ויגידו עיניים  לבעלי 

אותה  באהבתו לו. חוצה או פנימי מוקש, מכל להצילה מאד עליה וישגיח  נאמנה, אהבה

יבחננה  לרגעים לבקרים, ומי1102יפקדנה טעמה. וטוב יפיה תשחית  שלא בטעמה, ְְָָלׁשמרה

ד 1100. עג , תהלים ע "פ מליצה

להבחין1101. יצליח שלא חושש הוא

יח 1102. ז, איוב ע "פ מליצה
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ויפת והכבוד המוסר בעלת  מלך בת כעם בכבוד עמה נוהג  הוא זה, דרך על נפשו ִשאוהב

בו. גדולה מגלה נפשו אהבת ואז מראה,

ÏÏÎ‰Âונכון בעיניו הדבר ברור אם  בו, לבו וישמח  מדעתו, יקר דבר החכם  כשיחדש

תתקבל  אם זולתו מפי  לשמוע לזולתו להשמיעו נפשו תתאוה שלא  עד באמתו, בטוח לבו

האמת , על יודה כהוגן  ישיב ואם בדברים , עליו ישיב או דעתו, על נפש1103גם  אהבת היא  אז

" ליבה שקורין מה 1104."אייגן לשמוע ומבקש זולתו, בעיני הדבר יישר לא פן  ירא כשלבו אבל

בעצמו  ומשתעשע שמח  הוא עמו וכשיסכימו מדעתו, ישוב ההיפך לו ידברו ואם דעתם,

" של גנאי  משום בו אין נפשו, ליבה באהבת  ישרה,"אייגן  בדרך היא הזאת האהבה כי ,

מישרים , ולעשות  לדבר חפץ אם  ובמעשיו, האדם בדבורי  הדין וכן  לנפשו. בה וחייב

בתענוגי משתעשע עליהן אותו וכשמהללים תוכחת, מקבל מהם  ענין  על אותו וכשמוכיחין 

לנפשו. אותה שיגמול וראויה טובה, מדה היא זו לכך, שזכתה נפשו אהבת

ד' חלון

ישתמש‡‰·˙ שאם  הנפש , לאהבת ודמתה המולידים כל בנפש נטועה מדה הבנים,

ב  השם כי האמת . שורת תקלקל דעת  בלי  יאהב ואם טובה, מה הנכון  בדרך נוטע"בה ה

יחוש מי  כי  עמהם . וההטבה עליהן וההשגחה הבנים גדּול בעבור הנפש  בטבע  זו ִאהבה

לא  הזה והטורח העמל וכל מאד, קשה בנים גדּול וצער מאבותיהם ? חוץ עליהן יחוס  ִומי 

הוא ] [הרע ואולם אותם. באהבתם  למשא  האבות  על ועל 1105יהיו עיניו ּתע ּור האהבה ְֵַאם

" יאמר והחכם  לו. טבעית היא  כי  האהבה, תכסה הבנים פשע האהבה כל בי  נטועה מדוע

שלבם מה ויעשו שיגדלו בעבור אם הזאת? התלאה כל מדוע עליהם, כך כל להשגיח הזאת 

בנים מרעים  'זרע  יהיו באחריתם  הנה אותן ? באהבתי עליהן  ואכסה רואות ועיני חפץ,

בם ,1106משחיתים', שנטוע  האלהי הצלם ּולנׂשא לגדל בי נטועה אבל נבראו. שלא ְֵַוטוב

אהבה  ואוהבם  בהם, נפשי  תשמח אז באלה, יצליחו ואם  ומוסר. חכמה בדרכי  להדריכם 

איסרם פשעיהם, על אעביר ולא  אהבתי , אכבוש  ומוסר חכמה יקבלו טרם אבל ְֵַַגדולה.

קשו  ובתוכחות מוסר האמתבשבט אל לבבם  להטות אשת"ת, אהבת בענין הוא  וכן  .

שיחה  היום  כל עמה וידבר זו, אהבה ברשת יפול והכסיל האדם . בנפש נטוע  זה גם  נעוריו,

לעצמו רעה וגורם  דעתה, קלות ולדברי לסכלותיה ישמע א)בטלה, יאמר (אבות, והחכם .

ב " השם  בי נטע אלה בעבור להצילני"לא כנגדי , עזר שתהיה אם  כי  זו, אהבה ה

ולנחמני1107מהחטא, הבית , עניני  על ותשגיח  חלצינו, יוצאי אחד דרך על עמי [תשגיח ]

חברו1103. דעת מה ולשמוע כך  לעשות מתאוה אינו אם כלומר ארוך , משפט 

ֹו")1104. ("איג  ומגונה הפסולה עצמית ִאהבה

השערה 1105. ע"פ אלו  מלים הוספנו

ד 1106. א, ישעיה ע"פ מליצה

א 1107. סג , יבמות
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מיגוני לבה "ולשמחני על ידבר אבל אלו. דברים  ראשי  על אותו באהבתו יפסע  לא ולכן .

ואם שאמרנו. לאלו המנגדים לדברים  תתאוה אם  ממנה וימנע  ישר, בדרך וישמחנה בנחת

בנפשו  נּתנה האהבה זאת כי  מאד, ויאהבנה בה לבו ישמח  לעצתו, ושומעת  היא ְִָטובה

ובארח  לו במותר בהן  ולהתענג  נפשו בכחות  להשתמש  לאדם  וראוי רוח . ולקורת לשעשוע 

ואהבת נפשו אהבת  שהן האדם, בנפש  הנטועות  הללו אהבות שלש  כי  הראיתיך חכמה.

החכם , באיש  הנפש  והצלחת שעשוע שלשתן  כי  להן , אחד דרך בניו, ואהבת  נעוריו, אשת

ז  וחכמינו הכסיל. בנפש  לו לרע באמרם"ושלשתן  קצר, במאמר שאמרנו מה כל כללו ל

מקרבת" וימין  דוחה שמאל ואשה, תינוק א)"יצר מז, נטועה (סוטה  אלה שלשה כלומר .

" אדם . כל בלב משאלותיה יצר אהבתן לה לתת  נפשו עם להטיב שחפץ נפשו, אהבת הוא "

ו  ובבריאות , בחיים  ו תינוק "להעמידה הבנים , אהבת  היא נעורים;אשה "" אשת אהבת היא  "

" כדרך מקרבת , וימין  דוחה לשמאלו שמאל כסיל ולב לימינו חכם  ב)"לב י, וכמו (קהלת  ,

בעז  נדבר ועתה רעים ."שאמרנו. אהבת  על הסמוך בפרק ִֵה

כ"ח  פרק

א' חלון

להשמר ‡‰·˙ רבות אזהרות שהזהיר ואחר בתורה. מפורשת  שכלית מצוה היא  ֵַרע ,

" דברו חתם  לבריות, רע  הגורמים וממדות יי'ממעשים אני  כמוך, לרעך יט,"ואהבת  (ויקרא

המדינייח) הקבוץ בו תלוי  השכל מדרך כי בו. להתבונן  ונכתב הרבה, הכולל קצר מאמר

כלום , אין  שלום אין  אם כי השלום. הוא  הכל שתכלית העולם, מעשי  בכל הנכון  1108והסדור

השלישי  בחלק שבארנו א)וכמו סעיף ח שונות(פרק נפשותיהן ונטיות הבריות דעות  ובהיות  .

מדת ביניהן  במשול זולתי  לבבות, ופירוד וקטטה מריבה בלי שיתקיימו אפשר אי מזו, זו

אלה  עם  אלה וייטיבו אלה עם אלה ישלימו מדתה פי ועל תכסה, פשעים כל שעל האהבה,

השכל, יורום  כאשר לעשות  נפשותינו כחות את  לכוין בידינו יהיה ואילו בזה. כיוצא ֵַוכל

כולה  שהבריאה שכמו אדם. כל דעת  על מתקבלת  מדברים שאנו הזאת  האהבה תהיה

לעד  וסמוכים  צדיקים , חלקיה שכל העליון האמת  סוד כפי אחת , כולה סוף ועד מראש

השלישי  בחלק שבארנו כמו וישר, באמת  שעשוים לפי ו)לעולם , כולם(פרק  האדם בני  כן  ,

האמתי השלמות יהיה יחדו שבהתחברם  בצדק, עשוים שונים מחלקים מחובר אחד, ֵמין

הראשון בחלק שאמרנו מה על נשען  זה וכל זה. ה )במין סעיף ג  נפשות(פרק  הבדל מענין 

אדם , כפי1109בני בו ישתמש אם מינו, אנשי שאר על בו שיתגדל מה ענין נטוע  אחת  ושבכל

בארץ"1108. שלום "ונתתי  תרע"ב רמז כו, ויקרא שמעוני , ילקוט 

כולו1109. י' חדר  ושם א-ב, חלונות ד חדר ראשון  בית נעול" "גן בספר כן 
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אמרנו וכן י הצדק. א')"(פרק  סעיף ג )וכפלנוהוג  סעיף כג לחכמים(פרק  צריך העולם  כי

העולם צריך וכן מינם. אנשי  ליתר עזר להיות  היתרון, בעלי  ולשאר ולעשירים  לגיבורים 

איברי המרגיל הנפשי  מכח  צומח  הללו פעולות ששורש במלאכה, ועושים  א ּמנים מיני  ִָָלכל

" אדם  כל והנה לכך. עצמו הגוף בפני  נברא "עולם אחד כל הרבים, הצמחים  ׁשמיני  וכמו .ֶ

אחד  על תשאל ואם  ידועות. אינן וקצתן  לנו, ידועות  תועלתן  קצתן לו, מיוחדת  לתועלת

וירפאו. זה מצמח  שיאכלו מטבעם כך], [לחולי רפואה שהוא לך וישיבו משמש , למה ְְִִַָמהן 

בענינים האדם  לתשמישי  שהוא  לך, ידועה תועלתו כי  נברא , היותו על עליך דעתך תתישב

לבעל  יעבור עליה אותו עוברת  שנפשו הקטנה בפעולתו זה האדם , במין הוא  וכן  רבים .

יותר  גדולה עוד שתועלתה פעולה לבעל יעזור וזה גדולה. יותר שתועלתה אחרת  פעולה

זה  ומצד העולמים. בשני ההצלחה מהן שתלויין  לפעולות  שתגיע  עד תמיד, וכן השניה, מן 

אדם  בני שיאהבו שבארנוראוי  נפשם  אהבת  מכח  זה את כז)זה ידין(פרק זאת גם  אף .

מיוסדת הבריות אהבת  שאם עצמו. את  אהבתו בעבור זו, באהבה האדם  שיתאו ְִָהשכל

ויוכל  וׁשלו, בטח  יושב הוא  והרי אותו, אוהבים  כולם  כן  כולם , אוהב שהוא  כמו ְֵָבעולם ,

ראוי איך להראות השכל שידין  רבים  דברים  ועוד המיצר. בעת  ועזרתם טובתם  על לבטוח

כולם . הבריות  בין נאמן  יסוד על מיוסדת  האהבה שתהיה והגון

ב' חלון 

Í‡ היספיקו עליהן , יודה דעת בעל וכל המה, טובים אם גם כאלה, השכל משפטי

כלל  את לאהוב למרחוק, אותה שתשלח שבנפש, האהבה כח  את ולהכריח הלבבות, ליישר

על  במאמרנו שאמרנו וכמו שתחפץ, עד תתעורר לא והיא  ולקרוב? לרחוק האדם  בני 

השלישי בחלק השם יב)אהבת  האוהב (פרק שבין  ההדמ ּות  על יסודתה הגמורה שהאהבה .ִַָ

חכמים שאמרו עד השם, באהבת המדה כך ואם תהיה. ולא  תקום לא  זה וזולת והנאהב,

ואתחנן) פרשת אותו "(ספרי, אוהבים צד באיזה יודע  שם"איני  וכאמור ד), כי(סעיף אף ,1110

זה  סכל, וזה משכיל זה חוטא, וזה צדיק זה ביניהן , רב שההבדל לאדם, שמאדם  באהבה

שבין ההדמ ּות  ואיפוא  באלה, כיוצא הפכים ואלפים  עצב, בעל וזה שמח זה עצל, וזה ִַַזריז

מצד  הבריות כל את שיאהב ולהכריחו האדם על למשול כסא ּה האהבה תכין  [כיצד] ְִָכולם?

כל  את לאהוב לו אפשר אם בלבו יחקור אדם כל נפשותינו, את נתעה לא הזו? ִַַַההדמ ּות 

כל-שכן ויותר בניו, ואת אשתו את כאהבתו שכן  וכל מהם, ליחידים שאוהב כמו זולתו

סבת על כשיחקור אדם, מבני  יחידים שאוהב בעצמו ימצא ואם עצמו. את כאהבתו

ומתנו  במשאו או בממון או מהן , נעזר כי אלה שאוהב בדבר, תלויה שקצתה יבין  האהבה,

ההדמ ּות על נשענת אבל באמת, יאהב וקצתם  בזה. וכיוצא בעולם כבודו שמגדילים ִַַאו

להיפך  וכן בזה. וכיוצא צדיקים יאהב והצדיק שכל, אנשי האוהב המשכיל כמו שביניהן,

תתעורר  לנפש, טבעית  האהבה וזאת  כמוהו. רשעים  יאהב והרשע כמוהו, סכל יאהב הסכל

וחומר 1110. קל כלומר 
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להתבונן אנו צריכין זה על נפשו, כאהבת אותם  שיאהב אבל עליה. לצוֹות  צורך ואין  עליה

באמרו  עצמו, כאהבת כולם  ושיאהב אדם , כל אהבת  על מצוה הכתוב שהרי  כן, יהי איך

כמוך " לרעך יח)"ואהבת  יט, כאשר (ויקרא האדם , כל בעד ונטרח  שנעמול התורה דעת האם .

שהן נפשנו? בצרת לבנו ׁשיצר כמו נצטער, אחד כל בצרת וכן  בעדנו? ונטרח  ִֶַנעמול

יקרה  שלא רגע אין  כי  חיים, אינן  שחיינו אפשר אי וזה כמונו. נאהבנו אם האהבה תולדות 

כי יראה אבל ומצוקות ? צרות  ּבהרגׁש תמיד ונהיה אדם , בני  מהמון לאחד מכאיב ְְֵֵֶֶָמקרה

וכמו  אליה, אותה שהמשיל נפשנו אהבת  עם קשורה התורה בה שצותה זולתנו אהבת 

בעז  לפנינו ה."שיתבאר

ג' חלון

Ú„" במצות התורה כמוך ׁשכונת לרעך "ואהבת  במצות לכונתה דמתה יי'" את ואהבת ֶַַָ

לבבך  בכל ד)"אלהיך ו, עד (דברים  לבדה, האדם בבחירת  תלויה אינה השם שאהבת כמו .

ב  המקום [מדות ] ולהכיר תורה ללמוד צריך תחלה אבל אותו, שאוהב הסכל ה "שיאמר

וכמו  התורה. עליה שצותה כמו גמורה אהבה לאהבו יזכה כן  ואחרי  אליהן , ְִָּולהדמ ֹות 

רז  ""שאמרו יודע  שאיני  לפי האלה'ל הדברים 'והיו לומר תלמוד אותו, אוהבים  צד באיזו

ואתה  בדרכיו ומדבק העולם והיה שאמר מי  את  מכיר אתה כך ומתוך תורה למוד וגו'.

אותו  ואתחנן)"אוהב השלישי (ספרי, בחלק ובארנוהו ד), סעיף יב שהכתוב (פרק  לפניך הרי .

תופש -התורה  עם "1111מדבר אלהיםהיודע  מצותדעת  כוללת  זה וכל בדרכיו. ונדבק "

לב "ואהבת" בכל שתאהבני עד בדרכי  ולהדבק להכיר בתורתי  להגות אתה חייב כאומר ,

" מצות  וכן  נפש . כמוך ובכל לרעך שומר ואהבת  עם דברה אבל הסכל, עם תורה דברה לא  "

המצוה  לקיים ובידו הגדולה, ומעלתה האדם נפש  להכרת  שיגיע  עד לבבו שמטהר תורה

כראוי . הזאת

Ï˜�Âשדברנו ממה זה להבין ד)לך סעיף כז  חכם(פרק בין בה שהבדלנו נפש, אהבת על

שה  ואמרנו בנילכסיל. ותענוגות  החיים  לו מפיקה שהיא  בעבור נפשו, את אוהב כסיל

בעלת ובדמותו, אלהים בצלם שהיא האמיתי , כבודה בעבור נפשו אוהב והחכם אדם ,

בעבור  האם זולתו? את הסכל יאהב ואיך העולמים. שני  חיי לו ּומנחלת  והצדק, ְֶֶַהדעת 

העולם , בתענוגות  ולהתענג  לחיות כח  כן  גם לרעֹו מפיקה שהיא  נפש  כן  גם  ברעהו ְֵשיש

בענין זולתו ובין שבינו ההדמּות בהכירו רעהו, את יאהב החכם בהם? ונחלה חלק לו ִַַשאין 

בעבור  נפשו אוהב ובהיותו כמוהו. ובדמותו אלהים בצלם נברא זולתו גם  כי הזאת, הנפש 

ובורח  הכבוד-המדומה ששונא כמו כזה חכם  איש  כי אדם. בני נפשות כן  גם  יאהב זה,

השלישי בחלק מדברי שתבין  כמו האמתי , הכבוד את אוהב כן ג -ד)ממנו, סעיפים  ד .(פרק  ַ

התורה  תדבר הזה הנכבד ועם ויכבדנה. יאהבנה הזה הכבוד בעלת  ונפש נפש כל ובהיות 

ח 1111. ב, בירמיה המקרא מלשון 
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כמוך " לרעך ותחוש"ואהבת בך, הנטועה הנפש כבוד בעבור עצמך את אוהב שאתה כמו .

תשחית שלא  בטהרה ולשמרה לה, וחוצה פנימי מוקש  מכל להצילה עליה ולהשגיח ְְַָלכּבדה

כשלך. עליך חביב כבודו יהי  רעך. את תאהב כן  טעמה, וטוב ואל 1112יפיה אותו, תבוז אל

נפשו, את  מאהבתך עׂשה וחכמה, תורה ללמדו בידך יש  ואם  לב. ומחלת נזק לו ֲֵַתגרום

חבירו, בקלון  להתכבד שלא כמו בהן כיוצא  לחברו,1113ורבות  שם לכנות  ושלא 1114ושלא 

" אומר הכתוב שאם  כן , לומר אתה צריך כרחך ועל ודומיהן. עליו ויהיה "כמוך להתלוצץ ,

עושים עצמם את  שבאהבתם  בכסילים תורה דברה לא  עצמך, את אוהב שאתה כמו ענינו

עושים הם אשר וכל פשעיהם , כל על תכסה האהבה כי  היום , כל והוללות סכלות  מעשה

שם  שבארנו וכמו בעיניהם, ישר ג )[הוא] ומחטיא (סעיף חוטא  יהיה לרעהו, יאהב ככה ואם .

הכבוד  בעבור רק אלה, בעבור עצמם את  אוהבים  שאינן  הישרים עם  דברה אבל רבים .

מה  למענו שיעשה זה בכלל אין  כן  ואם רעך. את  תאהב וככה שבהם, והיקר האמתי 

בכלל  אלו שאין  וכיוצא , הונו להרבות עבורו ולעמול פטומות  להאכילו כמו עצמו, שעושה

אחרי ולרדוף הון, לאסוף תאותו עליו תגבר אם  כי עצמו. את אוהב שבעבורן  הדברים 

שימצא  והיגון  הצער זה בכלל אין  וכן  עצמו. את  לשנוא סבה יהיו לעת1115התענוגים,

וכן נפשו, את יאהב האלה הרעים  המקרים  בעבור לא כי הזמן , מרוע אותם זולתו מצוא 

בזה. כיוצא  כל

ד' חלון

˙ÂÈ‰·Â"רע שנבראו אהבת היתרון  בעלי  ששתיהם שביניהן, ההדמּות על נוסדת  " ִֵַַַ

כלל  על הזאת  המצוה תתפשט כן  על אדם , בני  בכל הוא הזה והכבוד והיקר אלהים, בצלם 

עקיבא ר' ששנה וכמו בצלם , נבראו שכולם כחוטא , כצדיק כסכל, כחכם  אדם , (אבות,בני 

בצלם"ג ) שנברא  אדם  דם1116."חביב שופך בעונש תורה הבדילה לא  עצמו זה שמטעם וכמו

" הטעם  ואמרה מיתה. חייב כולם על רשע, או צדיק טפש , או חכם  הורג בין בצלםאדם, כי

האדם את עשה ו)"אלהים ט, עקיבא (בראשית ר' אמר וכן שוין . כולם  זו בסגולה כלומר

ג ) האדם'"(אבות, את  עשה אלהים בצלם 'כי  שנאמר בצלם, שנברא  לו נודעת  יתירה ."חבה

" שאמרנו מחביבות יתירה כלומר חבה לו לזה "נודעת  ודומה דמו. לשפוך עליו שמוזהרין  ,

ובזיון , מיאוס  שנאה מדרך מהם, אחד לבזות  או לצער ואסור כולם . כוללת  האהבה, מצות

עליו  לדבר רשות  לנו אין דין. בבית  משפט  דרך על או מאהבה, תוכחה דרך על שאינו כל

" בחכמתו שלמה אמר לבזותו. או להכלימו יחרישדופי תבונות  ואיש לב, חסר לרעהו "בז

ב 1112. אבות,

ה 1113. א, רבה בראשית

ב 1114. כז, מגילה

בנפשו1115. שימצא

נכרים1116. אף הבריות, כל  לאהוב כתב שיט) עמ' יח יט, ויקרא (על  הירש  רש "ר גם 
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יב) יא, יקר (משלי אל מהשכיל חסר-ׂשכל איש  הוא  עונו, מכשול בעבור רעהו מבזה ֵֶֶכלומר

" באדם . שיש יחרישהיתרון תבונות כי"ואיש יבזהו, אל גם  אתה, צדיק לחוטא יאמר לא ,ַ

נסע חטאיו בעבור וישב 1117לא  יראה ומחר מפשעיו, לשוב הכח בצלמו יש כי  יתרונו,

מרּבים את האלהים  ויירא  גםעלמעלתהצדיקים .1118מחטאתו בזאת1119ותגדלמעלתו ונמצא  ִֵַ

לבחור  הבחירה כח  בו בהנתן אלהים , בדמות  נברא  האדם כי  הזה, הכבוד כל בו לאשר

חפץ. שלבו במה

ÈÙÏÂ ב המקום  לפני אדם  כל חבת  רואים אנו רעים  אהבת  שנברא "שממצות לפי ה ִֵ

שבהכירו  שמעיות , הן  שכליות  הן  המצוֹות  כל קיום סובבים  זה כלל שעל אלהים , בצלם 

ויאזין בקולו וישמע  בדרכיו וידבק תורתו וילמוד אלהיו את יירא והודה, נפשו מעלת

כהנים בתורת  שנו יפה קדושים)למצוֹותיו, זה "(פרשת  עקיבא  ר' אמר כמוך, לרעך ואהבת

בתורה  גדול אבות "כלל במסכת  עצמו הוא  ששנה הכלל שהוא ג ), שנברא "(פרק האדם חביב

ובידם"בצלם אלהים, בדמות  שהן  שאמרנו מטעם החוטאים, על גם  היא שהמצוה ולפי  .

עזאי  בן שנה ולהיטיב, מרעה שם)לשוב כהנים , גדול "(תורת כלל אדם', תולדות ספר  'זה

אעפ "ממנו  כי  ,"" שאמר כדמותנו י  בצלמנו אדם  כו)"נעשה א, בשום(בראשית  נזכר לא  ,

" בפסוק לבד בדמות, שנברא אותו מקום עשה אלהים בדמות  אדם, תולדות ספר "זה

א) ה , עזאי(בראשית בן  שנה זה כלל ד)ועל אדם"(אבות, לכל בז תהי אפילו "אל כלומר .

" הטעם ואמר חוטא . שעה לאיש  לו שאין  אדם לך שבשעה "שאין שאפשר שאמרנו וכמו ,

לבב. ובר כפים  נקי ויהיה מעליו, חטאותיו ישליך אחת

ה ' חלון 

Â�È¯·„Ó( ג בני(סעיף כלל על להתפשט  ושתוכל עליה, שנצטוינו האהבה תוכן  תלמד

מלך, כבת  ומכבדה אותה ואוהב נפשו, מעלת  בהשיגו כי  בה. לאחוז לחכם ושנקל אדם ,

בעבור  אחד, דרך על כולם  ויכבדם יאהבם זו, במעלה עמו שוין  אדם בני שכל ויודע 

" בה נאמר לא כי גבול, יש  הזאת  האהבה ולפעולות  כולם . בו שמתדמים  בכל ההדמ ּות  ִַַ

נפשך  ובכל תתכן"לבבך לא כזאת  עזה אהבה כי ית '. השם  אהבת אצל שנאמר כמו ,

לדרכי בדרכיו מתדמה האדם ואם  והנאהב. האוהב בהן  שיתדמו רבים  דימויים מבלעדי

ב  ג '"המקום  בחלק שבארנו וכמו זו. אהבה למדרגת  שיגיע  אפשר יב)ה, בין(פרק  תתכן  וכן  .

והארחות הדרכים יופי  בחברו האחד וימצא בדרכיהם, מתדמים  בהיותם  אדם  מבני יחידים

שרמזנו וכמו אהב, ב)אשר "(סעיף חןוזוהי שאמרנומציאת  וכמו [הכתובים ] שזכרו (פרק "

ד) סעיף יותר כ לזה זה ויחונו וירחמו שייטיבו שניהם, בין  האהבה תגבר שלפעמים עד ;

נפש מאהבת הדוגמא  שתראה וכמו בניהם . על שבאבות  הטבעית  האהבה שתפעל ממה

כא 1117. ד, איוב ע "פ מליצה

ב מל 1118. ז, נחמיה ע"פ יצה

ב)1119. לד, (ברכות עומדין " אינם גמורים  צדיקים  עומדין, תשובה שבעלי  "מקום
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זה. את זה ויהונתן דוד נוטים1120שאהבו שרובם אדם, בני כל את כן לאהוב יתכן ולא

על  רק בנויה אינה רעים אהבת  של עצמו וכל וארחותיו. מדרכיו גדולות  נטיות  דרכיהם 

ולא  תשכון, גבולותיו ובין האמתי , הכבוד אהבת  שהיא  כולם , את הכולל אחד ִַהדמ ּות 

הזקן הלל על בתלמוד שאמרו וזהו להן. מחוצה א)תפעול לא, הגר (שבת לאותו ֵשאמר

" אמר אחת, רגל על התורה כל שילמדהו ממנו תעביד ששאל לא  לחברך סני, זו "דעלך . ַ

" כולה התורה כל גמור היא  זיל הוא, פירושא  האהבה "ואידך שגבולות  בדבריו הורה .

נוהגים אחרים  היו שאילו במנהגים עמו ינהג ולא אדם  כל שיכבד הן , תורה עליה ְִָשצותה

שהתבונן בידוע  זו, מצוה יקיים  ואם האמתי. כבודו נגד שהוא  ומרגיש  מצטער היה כן , בו

שאמרנו כמו כולה התורה כל יקיים כן ידי שעל והודה, האדם  נפש ד)במעלת אלא (סעיף .

גמור  זיל יזהר? וממה יעשה מה השם, מצות  הן מה הדברים, פירוש יודע אינך אם שעדיין

הכל. ותדע

ו ' חלון 

ÈÙÏÂ על [תודיע ] כי מצוֹותיה, ושמירת התורה כל ויסוד מאד גדולה הזאת  שהמצוה

השלישי בחלק ענינו שזכרנו האמתי הכבוד בעל מחשבות שהן מעלתה, והכרת  הנפש  דעת 

ד) סעיף ד אמרנו(פרק ושם ג '), נכבד (שם שיהיה הכבוד אחר רודף אינו זה, כבוד בעל כי

נטוע הכבוד כי הכבוד-המדומה. בעל לעשות שצריך כמו אותו, המכבדים  אחרים  ידי  על

לכבד 1121בנפשו, חפצו שכל [להרגל] אצלו יהיה אותו, מרגיש והוא  בקרבו הכבוד ובהיות

" יקרא  כזה נפש  לבעל כן על מהן . אחד בכל הנטוע  הכבוד בהשיגו הבריות , 1122,"מכובד את 

" כמו הקיימת . הפעולה על תמיד שהוראתו פעול בינוני  נפתחה והוא רגע"הדלת על אולי ,1123

""ואח  אבל תסגר. פתוחה כ יקרא הדלת הכבוד-המדומה בעל וכן פתוחה. תמיד שהיא  "ִֵָ

""נכבד " כמו אביו , בית  מכל נכבד יט)"והוא  לד, סגולתו (בראשית שתאבד אפשר כי 

צריכה  שאינה לעד, כבודו תאבד לא האמתי  הכבוד בעל אבל כבודו. ויאבד המדומית 

" נאמר זה ועל בידו. שיקיימוהו מכובד לאחרים יי ' יג )"ולקדוש נח, הוא (ישעיה אותו ,

אעפ  פירוש"מכובד, ולגלות זה, ענין לפרש  שרצה זומא  ובן אותו. מכבדין הכסילים  שאין  י

" כמוך של לרעך ""ואהבת  שנה הבריות, את  המכבד מכובד? ד)"איזהו ופירושו (אבות , .

" מלת ופירש עזאי מן  ובא  מדברינו. ביןבריותמבואר צדיק בין  סכל, בין חכם  בין  שכולל "

" ושנה זה, ביתרון דומים שכולם  בעבור אדםחוטא , לכל בז תהי  של "אל פירוש שהוא ,

הבריות" את שאמרנו"המכבד וכמו ד), .(סעיף

יז 1120. כ , שמואל -א

נפשו1121. כבוד הכרת של

ד)1122. (אבות, הבריות" את המכבד מכובד? "איזהו

בלבד 1123.
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ז' חלון

ÍÈ˙„ÓÏבעלי אדם בני שהן לכל, כללית האחת לאדם . אדם  שבין  אהבה מיני  שני 

סגולות או מיוחדת, סגולה בו כשימצא מקצתן , שבין  פרטית  והשניה בצלם. נבראו  כבוד,

לעומתו. אהבתו התעוררה כן ועל אדם; בני  משאר יותר זה לאדם  בהן שנדמה מיוחדות ,

השניה  לאהבה בינה והבדילה הכללית האהבה מין על תורה דברה האהבה שבמצות  ולפי

למ  ""באות  ואמרה לרעך ד, ""ואהבת  מלת  אמרה האהבות  בשאר כי ""את. כמו את, ואהבת

אלהיך  ד)"יי ' ו, "(דברים רחל , את  יעקב יח)"ויאהב כט, "(בראשית  אהב , אותו כי  אחיו ויראו

אחיו  מכל ד)"אביהם לז, "(בראשית  מלת  כי  יתרוןאת, בו שיש  האהוב, מציאות על תורה "ֶ

על  התהלות1124וסגולה בכל לאוהבו הנודע השם, אהבת  כמו מכולן. יאהבנו שבעבורו אחרים 

מנערות יותר רחל את אהב יעקב לו? ידמה ומי לו יערוך מי חקר, אין  עד והסגולות

אחיו, מכל יוסף את  אהב וכן טעם . ובטוב בשכל ביופי, עליהן  יתרונותיה בעבור אחרות,

למ  ואות  וצדקתו. חכמתו יפיו, אדם ,"בעבור בני לשאר בו שוה שהאהוב ענין  על תורה ד

שוה  שהוא נשמתו כבוד בעבור תורה, עליה שציותה רע אהבת כמו כולם, את אוהב ֵַולכן

הלמ  הוראת וכן אדם. כל עם ""בה כמו תמיד. ביי'ד לא)"ויאמינו יד, שהן1125(שמות ודומיהן 

""בבי בהבטחתו. נאמן שהוא המבטיח  בעצמות  האמונה תמיד להםת , האמין לא "כי 

כו) מה , וכן"בלמ (בראשית לו. יאמין לא  כזאת  לו המגיד וכל זרה, שהיתה בשמועתם ד,

ּבה " כב)"וכח ׁש ה, ""בבי(ויקרא או לו ת; יח)"(מל "כחש  יג, בבאורנו "[בלמ א זה כתבנו וכבר ד], ְִֵָ

ויקרא יח)לספר הזאת ,(יט, המצוה פירוש  על מעט  שם  כתבנו גם פה 1126. להכפל וראויין 

" מלת  תרגמנו פה כי שכתבנו"כמוך בקצרה. וכמו עצמך, את אוהב אתה כאשר ג ), ,(סעיף

" מלת  נכתבה עצמו כאהבת  לזולתו האהבה שעל שמצאנו אמרנו ""נפשושם  כמו ויאהבהו ,

כנפשו  א)"(שמו"יהונתן  יח, "א אהבֹו, נפשו אהבת יז)"כי וכן(כ, השניה. האהבה ממין וזו ; ֲֵ

" לומר לו היה כנפשך כאן לרעך ""ואהבת  מלת אבל שניכמוך , שבין ההדמּות על מורה "ִַַ

" כמו אדם , כפרעה בני  כמוך יח)"כי  מד, "(בראשית יי', באלים כמוך יא)"מי טו, (שמות 

הפירושים ושני  אלהים . בצלם נברא כמוך שהוא לרעך ואהבת  פירושו כאן וכן  ודומיהן.

" נאמר לא כן שעל ""כנפשך נאמנים  ונאמר עכמוך , להורות אהבה " יסוד כי הדברים . שני  ל

ויותר 1124. עדיף 

להם "1125. האמין  לא "כי  י ); טו , (בראשית ביי " "והאמין  בראשית על שפר" ב"אמרי זה חילוק ביאר רבינו
כו) מה, (בראשית

שתאהבנו1126. 'כמוך ' פירושו היה "ואילו  שם: מדבריו חלק  לכאן נעתיק  הקדש  ולחיבת מכאן. יותר פירש  שם
המאמר  כוונת בדבריו  והקטין [הלל] שמיעט אלא א) לא, (שבת הלל של לפירושו נצטרך שלא מלבד  כעצמך ,
עליו שאמר ויהונתן דוד באהבת יש  פלא ומה כנפשך" לרעך "ואהבת המאמר כוונת היתה אם  ועוד וכו'.
הטעמים בעל גם  וכו ' כנפשו? לאהוב חייב ישראל  כל  אם כו) א, (שמו "ב נשים" מאהבת לי אהבתך "נפלאה
כמוך שהוא רע יתפרש  כמוך " "לרעך הנגינה חיבר שאילו  "לרעך". תחת הטפחא העמיד יח] יט , ויקרא ֵַ[על 
פירושו ומעתה "כמוך ". מלת והפריד כולם , את שיאהב לרעך " "ואהבת בנגינה חיבר לכן  וכיוצא. ובחכמה בצדק
בקצרה. עכ"ל  האדם " ולכל  לנפשו מטיב במעלתו ומתבונן  האדם  צלם את שמכבד ולפי  כמוך , אדם שהוא

.(278 עמ' תשס"ג (מהד' ג  משנה פ"ד לבנון" "יין  עיין ועוד
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את שאוהב כמו הכבוד, אהבת  זה בעבור ושיאהבנו לזו, זו אדם בני  נפשות הדמּות על ִַזו

הסמוך  בפרק לרשום  ראוי  הזה, בענין  מעט שדברנו ואחר האמתי. כבודה בעבור נפשו

פעולותיה."בעז  ואופני  בה והנכלל הזאת האהבה דרכי  קצת  ה,

כ"ט פרק

א' חלון

Â�È¯·„Ó בעבור האדם בני  את שיכבד הכבוד, היא הזאת  האהבה שעיקר למד אתה

בממון לעזרו הגופיות ההטבות  בכללה אין  אבל זומא . בן ששנה וכמו כמוהו, אדם  שהן 

" כמו בתורה מפורשות מצוֹות באו זה שעל עמיוכיוצא, את  תלוה כסף כד)"אם  כב, ,(שמות 

לו " יחסר אשר מחסורו די  תעביטנו והעבט  לו ידך את  תפתח פתוח ח)"כי  טו , ,(דברים  ֵ

לבני וגבול חק הׂשמים  הללו, במצוות וכיוצא ועוללות , ופרט ופאה שכחה לקט  ִַָומצות

" מצות  נכתבה מזה ויותר לעזרה. הצריכים  עם  מגעת  חובתם  היכן עד והלכה ישראל

ט)"בדרכיו  כח, חנון ,(דברים  היה אתה אף חנון  הוא  מה רחום , היה אתה אף רחום  הוא  מה ,ֵֵֶֶ

שבארנו וכמו בזה כיוצא כל וכן  חסד, גומל היה אתה אף חסיד הוא  שביעי)מה גם(פרק  . ֵֶ

לאדם מאדם  להגיע  שאפשר טוב כל כוללים  שהם ותראה הללו, המדות  על זה בחלק דברנו

כמו  כמוהו; ושיאהבהו כבודו, אהבת זולתי האהבה, מצות  שתכלול דבר נשאר לא זולתו.

רבים . פרטים בזה ויש  אליו, אהוב חבירו כבוד יהי  כן בעיניו, יקר עצמו שכבוד

‰È‡¯Âאמרו שהרי רבותינו [דברי ] ב)לבן-דעת  נב, "(סנהדרין מיתת בחרב הרג על שהיא  "

" שנאמר בקופיץ יפה ולא מיתה לו ברור כמוך, לרעך לענין"ואהבת לזה זה בין  ומה .

" אמרו ועליו הניוול, לענין  אלא חיים ? בעלי  צער שהוא והמכאוב, מיתה היסורין לו ברור

הוציאוהו יפה  יתנוול. שלא  כבודו משום  "1127" כמוך מן  לרעך מדבר "ואהבת שהכתוב הבינו ,

הבימה  על הנדון איש  אם תלמד ומזה כבודו. אהבת  האמתי ,1128על לכבודו לחוש אנו צריכין

חטאים על יעבור הנלוז כי  כהלכתה. זו מצוה המקיים  ואשרי  אדם . בני  לשאר שכן כל

החטאים חומר מכרעת  אדם  של שדעתו מספר. בלי הבריות  את מצער ויהיה גדולים,

ואם התורה1129האלה, שכתבה אחר כן ועל בתורה. מפורשים  יט)אינן פרק  אזהרות(ויקרא

ועל  השקר ועל הכחש  על הגניבה, על והזהירה לפועל, מאדם שיגיעו רעות  על מפורשות

במשפט, עול ומעשות מכשול, נתינת ועל הקללה, ועל שכיר, פעולת  ועל הגזל, ועל ֶָהעושק

הכוללים והנטירה, הנקימה ועל בלב, השנאה ועל רעהו, דם  על לעמוד ושלא רכיל, ִֶֶּומלכת 

זה 1127. לימוד למדו

החמור 1128. עונו מפני  התליין לפני 

למרות 1129.
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במצות דבריה חתמה הנפש , מדות  מהׁשחת שמקורן השמש , תחת הנעשים  רעות  מיני  ְֵֵֶכל

כמוך " לרעך אם"ואהבת יסור זה שמכל זולתו, בכבוד הפוגעים  וכיוצא הבזיון גם  למנוע  ,

כמוהו. רעהו יאהב

ב' חלון 

ÔÎÏהנשגבים בלימודים  יתפוש  והשכל, דעה ה' אותו וחנן בתלמודו מצליח  תלמיד כל

הזאת , ממחברת  הראשון  בחלק מזה שכתבנו דברים  מקצת  כמו הנפש, בחכמת  והיקרים

בין להבדיל שילמוד עד לבו, על היטב וישימם  חלקיה, בשאר שהתערבו מהן ומקצת

כל  ואת  האדם , לנשמת  שיש  היתרונות אז לו יתבררו כי  האמתי. לכבוד הכבוד-המדומה

ב  היוצר לה חלק אשר למען"הכבוד יקרה, מדה ובכל ובדעת  בתבונה אותו וימלא ה, ְֵַַַָ

כרובי1130תתרומם על ותרכב כזב, ודברי  ההבלים  כל על ותתגדל רוח , רעיון ְִָׂשכלּה1131על

בין להבדיל ונתיבותיה דרכיה על ולשפוט  דעתה, בׁשקּול אלהים מרא ֹות  לראות ְִַָובינתּה

בהציצו  כי  לרע . וביתרונו 1132טוב האמתי , בכבודו ירגיש מיד הוא  מעט, מעט ואם באלה,

מטה, ברואי  כל על "1133הגדול אמר תעטרהו שעליהן  והדר וכבוד מאלהים מעט "ותחסרהו

ו) ח, "(תהלים  ו כבוד . מבואר, באמת ,הדר "" נפשו את  יאהב אז דבר. יתרון על מקום בכל "

מוסר. ישחרנו באמת בנו את  האוהב החכם  האב כמו ּומׁשחת, שאול מדרכי  אותה 1134וינצור ִַַ

שבארנו כמו פשעיו, על תכסה הכסיל ד)ואהבת סעיף כג  "(פרק  האהבה וזאת ּתח ׁשב שנאה . "ֵֵָ

" מוסר וכאמרו ׁשחרֹו ואוהבו בנו, שונא  שבטו כד)"חֹוׂש יג, הנפש ,(משלי אהבת מענין וכן  . ֲִֵ

וכשיגיע תורה. בדברי  וישמחנה במוסר-הׂשּכל, ויחנכה לבה, יצר אחר] [מללכת ממנה ְֵַימנע 

כמו  עמהם וינהג הזה, וההדר הכבוד בעלי שכולן לפי  הנפשות, כל את יאהב [זו] למעלה

לפנינו. דברים  שנזכיר וכמו עמו, אחרים  שינהגו חפץ שלבו וכמו נפשו, עם 1135שנוהג

ג' חלון

‰ÓÓיג )שבדברנו המגואל (פרק כי תבין  הגאוה אדם ,1136על בני  אהבת  בו אין זו במדה

ייקרו  יתגאה 1137שאילו במה אלהים , בצלם  כמוהו נכתרו אדם, בני  שהן בעבור בעיניו

[בארנו] הענוה ועל ב)עליהם? סעיף יב מעלתה,(פרק  כשוכחת והיא אדם . לאהבת  מביאה

המתגאה, בעיני האדם נפש  ייקר שאילו נותן . השכל וכן זולתו. רוב עם  שוה לבה ויהיה

אדם1130. של נשמתו

יא 1131. יח, תהלים ע "פ מליצה

ט)1132. ב, השירים (שיר  החרכים " מן  "מציץ ע"פ מליצה

ודגים1133. העופות החיות, כל 

רבינו1134. בדברי כדלהלן  כד יג , משלי  ע"פ מליצה

רבינו1135. דברי בהמשך 

ח)1136. (א, דניאל  וכן ג ) סג , (ישעיה אגאלתי " מלבושי  "וכל כמו  "געל " לשון

יקרים1137. יהיו 
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שיערוך  [בעצמו] ימצא  יתרון או 1138מה בעושר אם  רעהו, על יתגאה שבו הנשמה לכבוד

יתרון בעבור ואם כמוהו. ברעהו והוא האמתי, הנשמה כבוד למול זה מה יתרונות? בשאר

רעהו  יתרון  יבזה זה בעבור וכי ממנו, צדיק ממנו, יותר ומשכיל ממנו, חכם  שהוא נפשו

נבראים ושניהם  אחד, מין  שניהם סוף וסוף עמו? להתחבר כבודו ושאין לנקלה, שיחשדהו

אדם , אהבת  בו אין האמתי , הכבוד אהבת בו אין  מתגאה שכל הדבר ברור והדר. בכבוד

[אחות] והענוה הענוה, דרך לה מקדמת  אדם  בני אהבת  כן  ואם  עליהם. מתגאה כן ועל

האמתי . לכבוד

ÔÎÂ המדה אל מלהגיע  מונעים כולם ונוטר, ונוקם חימה ובעל והעזות  האכזריות  מדת 

עליה שדברנו החנינה, היא  אדם לאהבת יסוד אבל הזאת. כ)היקרה מוצאותיה (פרק כי  ,

שם  ואמרנו הדעת. א')מן יחון(סעיף זו מדה בעל שהוא  מי כי אדם . לכל ראויה שהחנינה

בעבור  שבהם, והנבזה הפחות  עם גם  בו שיש  ההדמ ּות  יבין פנים כל שעל אדם , בני ִַַלכלל

שם  לומר והוספנו בהם . גם  בו גם  הנמצא  חיים נשמת  ג ')הוד הכללית(סעיף שהחנינה

שקראנום דברים בארבעה תתפשט ‰‰Ë·‰הזאת ,‰˘ÚÓ‰Â ¯Â·„‰ ˙ÓÈÚ� ,˙Ú„‰ ˙·¯˜

.ÔÂˆ¯‰Â1139לפי אדם כל לקבל ידע  הוא  ותכונותיהן, הנפשות דרכי ויבין בינה בעל שהוא ומי 

" אמר זה על כבודו. כפי עמו ולדבר במשפט כבודו, דבריו יכלכל ומלוה, חונן  איש  "טוב

ה ) קיב, [כדי](תהלים זולתו לרצות  לא  חנינה, דברי מדבר חונן, הטוב מדת  בעל כלומר .

ואעפ  לעני מלוה אלא  בעיניו, חן במשפט,"למצוא  דבריו יכלכל אדם  כל ועם  אותו. חונן  כ

את מכבד הוא  כי  לאלהיו, אהוב [הוא ] כן והעושה אדם . שום כבוד נגד דבר ידבר שלא

ב  הוא שכבדם  השם , עצמו."יצורי השם  את כמכבד  זה והרי בהם, שנפח  חיים בנשמת  ה

‰Ó„‰.גדולה של ואותות  כבוד מלבושי להם  ונתן  מעבדיו מקצת  גדל גדול מלך בדעתך «¿≈ִַ

מבזה  האלהים  בצלם  העשויים אדם בני  הבוזה וכן עצמו. המלך את כבוזה אותן  שבוזה מי 

" שאמר זומא  בן  והרי  ויוצרם . הבריותעוׂשם את  המכבד מכובד? ד)"איזהו מביא (אבות, ָ

" יקלו ראיה ובוזי אכבד מכבדי  ל)"(שמו"כי ב, כבוד 1140.א נותן  הבריות  את  שהמכבד למדנו

אדם בני חשובי  נגד קשות  ומדברים אדם , בני בוזים שהיו עלי בני על ונאמר ליוצרם.

האלהיות המצוֹות איך מזה תבין והנה בענין. שם וכנזכר קרבנותיהם , להקריב שבאו

י שעל העולם , ומנהגי ארץ דרך דרכי עם  ואחוזות במשפט,קשורות  דבריו לכלכל ידע  דיהן 

וגסות , קשות  ידבר ושלא  כבודו, לפי  אחד כל עם  שפתותיו.1141ולהתנהג  על חן יהיה אבל

שבו1138. הנפש  מעלת רוממות מול  אותו שישוה

אלו1139. למלים מתחת תחתי קו מתיחת ידי על אלו מלים הדגיש  רבינו

הבריות?1140. את למכבד הדברים את הסבו ומדוע  הקב"ה, את המכבד על עלי  אל נאמר זה פסוק  הרי  צ "ע כי
לברוא  לנכון  שמצא השי"ת את מכבדים  שבזה מפני  הבריות את לכבד יש המקרא. עומק מלמד זומא בן  אלא
לבנון " ב"יין  רבינו כתב זה ומעין  לכבודו ". אלא ברא לא הקב"ה שברא מה "כל  ו ) (אבות, חז"ל כדברי אותם .

(272 עמ' תשס"ג מהד' מ"א, ד (פרק 

תקיפים1141. דבורים
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ד' חלון

˙ÂÈ‰·Âתבין האדם , נפש מעלת  הּכרת  על עומדים אליהן  ואהבתו הבריות ַַָכבוד

אם כן ויהיה ויגדילנה. זולתו נפש כבוד כשירומם  היא הזאת  האהבה בפעולת  ֵשהגדֹולה

שדברנו  האמתי הכבוד שזהו מישרים, בדרך וידריכנה ה', ויראת דעת רוח  בקרבה יעיר

השלישי בחלק ד)עליו ומדריכם(פרק הבריות , בלב התורה דברי להביא הזוכה אשרי  .

האמת על ומעמידו חברו, עיני  בה שמאיר דבר וכל ישרה. בדרך ובתוכחותיו במוסריו

שמצייר  חדשה ידיעה כל כי נאמנה. אהבה לו והראה גדול כבוד לו חלק ממנו, נעלם  ִֵשהיה

" הלל שנה זה על ההיא . הנפש  כבוד תגדיל זולתו לתורה בנפש  ומקרבן הבריות  את "אוהב

א) שפתיך (אבות , במתק ומקרבם האמתי כבודם  אהבת הבריות  את  אוהב היה כלומר ;ֵֶ

אמרנו וכבר ה )לתורה. סעיף כ שתקנו (פרק  תראה וכן  העליונה, החנינה עצמות  היא שזאת

" דעתבתפילה לאדם חונן ""אתה הברכה וחתימת  הדעת, ע"חונן דוד והמלך אמר ". ה

חנני" כט)"ותורתך קיט, "(תהלים שלמה אמר זה שעל אולי ישלם. וגמולו דל, חונן יי ' מלוה

יז)"לו  יט, המלמד (משלי אבל חובו. משלם  אלא אינו ודעת , חכמה לעצמו שהלומד לפי  ,

ב  המקום בעיני  נחשב לזולתו ""גם ומלת  גמולו. השם  לו ישלם  ולכן  שלו, כמלוה "דל ה

דל-הדעת על "1142גם יי'כמו דרך ידעו לא כי  נואלו הם , דלים אך אמרתי  ד)"ואני  ה , .(ירמיה 

דל "ו  כל חונן על ומוטלת  כוללת, הבריות אהבת כן ואם  לדל-הדעת. תורה המלמד הוא  "

באלה. ולפארו כבודם לרומם  אדם, לבני השכלותיו ותנובות חכמתו לחלק ויודע -דעת חכם 

ה ' חלון 

ÔÎÂאלהים אותו שחנן  בעצמו יודע אם גם האמתי, זולתו כבוד האדם  בעיני  יקל אל

הגדולים , כשם  שם לו ונעשה הרבה וחכמה תורה ושאסף זולתו, מרבים  יותר והשכל דעה

או  שואל, מהם ואחד מפיו. הלומדים  תלמידים  לפניו ועומדים  במקהלים, מדבר והוא 

יהיו  אלא הם . מה להבחין  לב להן ישים  ולא דבריו, בעיניו יבוא  לא  מדעתו, סברא  מסביר

כמו  לא , או יכונו אם חכמתו במאזני  אותם  וישקול אמרם , הוא  כאילו בעיניו חשובים 

ובדברותיו  בדבריו עושה "1143שהוא בכלל זה כמוך וכל לרעך שבהיות"ואהבת שאמרנו, וכמו .

נובע מקור הוא אלא  ידעתי? ּבל אמת יצמח לא זו מנפש יאמר מי  והדר, כבוד אדם  ַבכל

" חנינא  ר' שאמר וכמו ממנו, יותר זה בענין חפץ ויותר דברי  מרבותי , למדתי  תורה הרבה

מכולם יותר ומתלמידי  א)"מחברי , ז, בני(תענית  נפשות מהבדל שאמרנו לענין קרוב וזה .

למעלה א)אדם  סעיף כח שנינו(פרק זה ועל ד). כשלך "(אבות , עליך חביב תלמידך כבוד ."יהי

ראוי זה, ענין  על כשידברו אדם בני שבחברת חול, ובדבורי  העולם  בעניני  גם המדה ֶוכן

יבוזו  אל עליו, שמדברים  הנדון על בלבם מה כשיגידו הקטנים , את גם יכבדו שהגדולים 

לא. אם  היתכנו דבריהם וישקלו חכמים , ידברו כאילו להם  לשמוע  אזנם יקשיבו בעיניהם,

א)1142. מא, (נדרים  בדעה" אלא עני "אין חז"ל אמרו  וכן 

עצמו1143. של
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ו ' חלון 

ÔÎÂ ולכל לחבריו, יחלקם  ובחכמה, בתורה שהשכיל או שלמד חפץ דברי  אתו יש אם

בו. מעוטרת שנפשו הכבוד באותו נפשות-זולתו יתעטרו למען  דבריו, לשמוע  אזנו ֶַַהמטה

לו  יהיה כן ידי  ושעל בהן זולתו ינחלו לא  דברים , לעצמו להשאיר לבבו ליצר יתפתה ואל

וישמעו  יחרישו והם בשער, פיהו יפתח חברים , בסוד זה ענין אצלם  כשידובר עליהם , יתרון

ויכבדוהו  יהללוהו שאחרים רק מזה יתרון לו אין  כי הן , הכבוד-המדומה חלקי זה שכל לו.

האמתי , הכבוד אל מאוייו כל שבהיות  בהן. חפץ האמתי  הכבוד לבעל שאין חכמתו. על

בעולם , האמתי הכבוד יגדל כן ידי  שעל אדם , בני  בין  האמת  קרן צמיחת  בראותו ושמח 

ח  צנורי מי להריק מאד יעמול האלו.ולכן הנאמנים למים  הצמאות  הנפשות כל אל כמתו

שנינו זה ו)על האמת ,"(אבות, על מעמידו זכות, לכף ומכריעו חבירו עם בעול נושא

השלום על שם ."ומעמידו בפירושנו בארנוהו ויפה ישר 1144, לאדם היא  גדולה ושמחה

על  אותם ומרוממים  ומגדילים זולתו, בלבבות פרי  ועושים  מצליחים , שדבריו כשרואה

דבר  וזה עליהם , קנאה בלבו אין  ממנו, יותר בחכמה כן אחר [יגדל] ואפילו העולם. מעשה

ז  רבותינו שאמרו כמו אדם לנפש ""טבעי  ותלמידו ל מבנו חוץ מתקנא אדם  (סנהדרין "בכל

ב) עזה,קה, אליו שאהבתו לפי  בבנו, מתקנא  שאינו האב כמו זה. בדבר להסתכל וראוי  .

כאילו  דומה בו יקנא ואם בעיניו, יח ׁשב מגופו וכחלק מבשרו, ובשר מעצמו עצם  ֵֵָוהוא 

הזאת הנפש האמתי, הכבוד בו ומוליד הסכלות מ ּבֹור זולתו נפש המעלה כן בעצמו. ִיקנא 

יח ׁשב  עצמו ככבוד וכבודו עזה, אליו אהבתו שלו, ממאור אורו שקבל נר מנפשו, ֵֵָכחלק

ב  היוצר שהטביע ואחר הקטן"לו. מנרו שנדלקה גדול נר תקנא  שלא האדם, בנפש זאת  ה

וכמו  הקנאה, אש  תאכלנו ושלא רעה, תכונה מכל טהור האמתי  הכבוד כי  ראינו ממנו,

מדברינו עוד ה )שתראה סעיף כג וההתענגות(פרק האלהיים הדברים  איך מזה עוד ותבין  .

וּברים ממום, נקיים  כולם טובו ועל ה' אחר 1145על שבעולם לקבל ויש מכאיבים. 1146מדברים ִַ

אהבת כי  ידו. על הצלחתם שהגיע  הנפשות שילבשו וההדר ההוד מן  ישיג  עולם שמחת 

עתה  שהיא  ממה יותר, ההיא לעת  יגדל בזו זו הנפשות וקשר לעולם , בטלה אינה כזו נפש 

שנינו השמש. ה )תחת שנאמר "(אבות , בו, תלוי הרבים  זכות הרבים , את וזיכה זכה משה

ישראל' עם  ומשפטיו עשה יי' בספרי "'צדקת ותניא י . פסקא עם',"ד)"(ברכה, ראשי 'ויתא

בעלי של חבורה בראש  וחבורה, חבורה העם , כל בראש  ליכנס עתיד משה שהיה מלמד

אחד  כל וליטול תלמוד, בעלי של חבורה בראש  משנה, בעלי של חבורה בראש  מקרא,

שכר  שכולם1147."ואחד בישראל, מצליח ואיש  חכם כל בנפש קשורה שנפשו לפי  זה וכל

הבריות כבוד כוללת זו שמצוה וכמו הם . רבינו משה תלמידי  כולם  וחכמתו, מאֹורֹו ֵקבלו

.1144591-592 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין

נקיים1145.

הבא 1146. עולם

שכר"1147. ואחד אחד כל  עם  "וליטול במדרש  צ "ל שמא
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גם האמתי כבודם כוללת  כן לבבם , ויושר חכמתם בשמחת לשמוח  האמתי , הכבוד בענין 

בעז  שנזכיר עמהם , הסמוך."בהנהגה בפרק ה

ל' פרק

א' חלון

ÈÂ‡¯,לנו ידועים  ומעשיו מדותיו שאין זמן  כל הלב, במחשבת אדם  לכל כבוד לחלוק

שינהג  כמו המנהגים ובשאר בדבור עמו ולהתנהג טובים , בדרך הולך נכבד לאיש  להחזיקו

מחברתו. להתרחק שראוי מעללים , רע  איש שהוא לנו שיתברר עד לו, ידועים נכבדים עם 

אדם1148לא  שבהיותו בלבד. הכבוד לענין אלא  וישרו, אמונתו על ונסמוך בו, לבו שיבטח 

חזקתו  על הכבוד בעל העמד הספק מפני בעינינו? יבז מדוע  אלהים, בצלם נברא  ֲֵַכמונו

ז  רבותינו אמרו ההיפך. לך שיתברר עד  כבודו כפי  ""שנוהג  כרבןל בעיניך יהיה אדם  כל

תגלה.1149,"גמליאל  אל מאלף לאחד כל 1150וסודך תכבד הכבוד שלענין דברו, גדול ודבר

טרם רבים , בנסיונות  שתנסהו צריך אמונתו, על לבטוח אבל גמליאל, כרבן  בערכו אחד

" כי  סודך. לו ידענּו?תגלה מי  הוא , ואנוש  מכל הלב ט)"עקוב יז , אחד (ירמיה כשתראה וכן , ֵֶָ

ופנים לטוב פנים  בו שיש מעשה עושה או ולרע , לטוב הנשמעים  דברים מדבר אדם  מבני

משגות זכות , כלפי  פעמים עשרה לשגות טוב אלה בכל כי  ולטובה, לזכת אותו דון לרע,

שדנינו  וזה נבזה, שהוא  בהודע  גמליאל, כרבן בעינינו נכבד שהיה זה לחובה. אחת ְִַָפעם 

הרחקנו  ושלא  שכבדנוהו, הכבוד אם  כי הפסדנו? מה שטעינו, ונודע לזכות  מעשיו או דבריו

פעם רק כפים נקי  איש לחובה לדון נשגה ואם בדברים . עמו להשתעשע  בחברתו ִֶֶמ ׁשבת

בעינינו, נבזה שהוא  ירגיש  או בו, שחשדנוהו מה לו יודע ואם כמונו. לבעל-כבוד בזינו ִַָאחת,

שכ  וכל ויתעצב. לבו יפול כבודו, כפי  עמו מתנהגים  אנו נחשד ושאין שהוא כשירגיש ן 

עצמו, מעל החשד לפרוק ידו לאל ואין  מאד, בלבו ׁשי ּכלם נפשו, תומת יודע  ולבו ִֵֵֶָבעינינו,

שנינו זה על גדול. עון א)וזה זכות"(אבות , לכף אדם כל את דן  בין"והוי צדיק בין  כלומר ,

" בכלל שהכל כמוך חוטא, לרעך יח)"ואהבת יט, שאמרנו(ויקרא וכמו ד), סעיף כח .(פרק 

‡Ï‡ וראינו בעריות, פרוץ שפלוני  אנו יודעים אם כי זה. בענין  להבדיל אנו שצריכין

מעשה  וראינו גנב, שהוא בו אנו יודעים  או עבירה, שעבר לדבר רגלים  שיש  מעשה ממנו

לזכות , אותם  לדון  זה בכלל אלו אין בזה, כיוצא כל וכן  הדבר, זה גנב שהוא לדבר שרגלים 

ומשפט. דין  בזה אין "1151כי  ולשון  לחובה. תטהו אדם  כל דןודעת פניםהוי  כשיש  משמעו "

כבוד 1148. עניני רק אלא וכדומה, ממון  בעניני  עליו  שנסמוך  כולל אינו ישר אדם כל  בו לכבד שעלינו הכבוד

חמישי1149. פרק רבה, ארץ דרך מסכת

אחר 1150. מדרש מצא רבינו וכנראה מאלף , לאחד רק תגלה הגירסא ושם ב. ק , סנהדרין עיין



ל ' פרק  - הרביעי  433החלק 

כזו, רעה דבה עליו שמענו ולא כאלה יעשה לא  האיש זה נאמר אחד שמצד ולכאן, לכאן 

" אז שעשהו, לדבר רגלים יש אחר זכותומצד לכף אותו דן ""הוי  שנה לא זה ומטעם  והוי.

לזכות אדם כל את  "דן  מלת והוסיף כפות ,"לכף " שתי על אותו כששוקל שמדברים  לפי ,

רגלים יש  ועתה זה, בדבר פרוץ הוא ואם לזכות . והכריע חובתו, ובשניה זכותו באחת

כלום . הזכות  בכף אין 1152שחטא ,

ב' חלון 

ÔÎÂ עבורו "אעפ לטרוח  עליו ושמוטל אדם , לכל שחייב ההטבות  זו מצוה בכלל שאין י

לנפש , שעמל וכמו עצמו על שמצטער כמו ביגונו, ולהצטער עסקיו, ולעשות הונו להרבות

שבארנו ג )וכמו סעיף כח הרבה,(פרק הזמן  לקניני  צריך והוא  בגוף, דבקה שנפשנו בהיות הנה ;

בחיר  שאמר וכמו מבלעדם , עמוד יוכל לא  החסיד שגם וטפו, ביתו ולכלכל עצמו להעמיד

ללבוש"1153האבות ובגד לאכול לחם לי כ)"ונתן  כח, "(בראשית וכתוב וכו', חקי לחם הטריפני

אלהי שם ותפשתי  וגנבתי  אורׁש ח-ט)"ופן  ל, דעתו (משלי על האדם שיעביר אפשר הריש כי ִִֵָ

חז  שאמרו וכמו קונו דעת  ב)ל"ועל מא, ממונם ,(עירובין על חסים שהצדיקים אמרו ולכן  .1154

ועצבון דאגה לבם ימלא  הזה עולם  לחיי  ההכרחי  מהם שבהחסר יודעים  כי  להם , ראוי  וכן

אדם ואפילו בשמחה. ובמצותיו בתורתו השם  את לעבוד יוכלו ולא נפשם , כבוד ויחשיך

אעפ  עשיר, לו,"צדיק די היה במעט וגם  להון , נבהל ואינו ולכנוס  לאסוף ענין  לו שאין י 

לאותו  בחלקו, ששמח המעט בעל דומה אינו כי  בלבבו. יגון  יתן  מגדולתו וירד עשרו כשיאבד

ז  שאמרו וכמו עשרו. ויאבד כשיעשיר עצמו ""הנכבד הגדולה לענין מתחלה ל אליעזר ר' אמר

'רד', אדם לי  יאמר אם שעליתי  ועכשיו בחמין. נכויתי כאילו לגדולה', 'עלה אלי  שאמר ֵמי 

חמין בחמי  נכויתי  ממון1155."כאילו על שחושש כמו חבירו ממון  על לחוש האדם  צריך לכן

" בכלל שהן  כמוך שלו, לרעך אם"ואהבת וכן  בכבוד. מתפרנס  זולתו בראותו בלבו ישמח  .

ממנו. להצילו אזנו את יגלה לחברו, הפסד שיגרום דבר רואה ואם  ובנכסים, בעושר ה' ברכו

Ì‡Â כמו 1156יפקידהו ממונו, מפיזור וישתמר בהוצאותיו ידקדק נכסיו, על לשלוט 

קניני עם  דבקים  הזמן  שקניני  הזה מטעם  והכל בזה. כיוצא כל וכן שלו, ממון  על שמדקדק

שנו זה ועל האמתי , וכבודה ב)הנפש  עליך "(אבות , חביב חברך ממון  יהי אומר יוסי ר'

יהא "כשלך  לא  למה כי עליו. לצוֹות יצטרך לא בזה וכיוצא זה כל כי  תראה תתבונן ואם  .

מרעהו, איש  קנאת  השמש  תחת  בהיות  אבל חסר. לא  וזה נהנה זה עליו? חביב חברו ממון

בדעתו1151. ולדון להכריע ענין  בזה אין כלומר

.115280-81 עמ' תשס"ג , מהד' לבנון, יין רבינו , דברי עיין  עוד

יעקב 1153.

א 1154. צא, חולין  עיין

שונה 1155. גירסא ב) קט, (מנחות ועיין זה. מדרש מקום יודע איני 

אותך1156. מפקיד הממון  בעל 
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הרבה  מך והוא  נכסים, ובעל עשיר חברו בצער; והוא בנחת  מתפרנס חבירו שבראותו

כמוהו.1157מערכו  דל יהיה ליום  ויגיל לאדו, שישמח  עד שנאה, תוליד והקנאה בו, יתקנא 

שאעפ  כך, כל הרעה תכונתו וזוהי"ולפי לו, שוה שיהיה יסבול לא  כמוהו עשיר שהוא י

מעלת הכרת לה תקדים רעים, אהבת מצות כי אמרנו וכבר כזאת. הפועלת  הגאוה רוע

מלאים נפשו שאוצרות ומי  הכבוד-המדומה. על האמתי  הכבוד יתרון ודעת האדם, נפש 

מצוה  יקיים  והוא הרעות , התכונות  שאר ועל הקנאה ועל הגאוה על ימשול הללו, מידיעות

כשלו. עליו חביב הכל ויהא  טובתו, וברבות רעהו ּבׁשלות וישמח פרטיה, בכל ְְַַזו

ג' חלון

ÔÎÂ ולא בנחת, עמהם כשידבר עמהם, במנהגיו אדם בני לבב לשמח זו, אהבה בכלל

והחסרון הם, ודם  בשר כי  יודע  כי  אדם בני חסרונות ויסבול קטן , דבר כל על לכעוס ימהר

שנינו זה ועל האדם , אהבת  תכסה פשעים  כל ועל ואחד. אחד בכל ד)דבק והוי"(אבות,

אדם כל בפני  רוח  בעד "שפל לעצור יוצרו, לפני  רוח  שפל להיות האדם  שצריך שמלבד .

השלישי בחלק שבארנו וכמו לבבו, יצר ד)מחשבות סעיף א כל (פרק  בפני להיות  ראוי כן ,

התכונות מן  בזה כיוצא  וכן  עליו, יכעס ולא  ובמעשים, בדברים  עליו יתגאה שלא  אדם ,

שנו עוד זה. בחלק שבארנו ד)הרעות אדם"(אבות, כל בשלום  מקדים שנו1158."הוי  (אבות,עוד

יפות"א) פנים בסבר אדם כל מקבל עוד1159."והוי ג )ושנו אדם"(אבות, כל את  מקבל והוי

"1160."בשמחה  בפרושנו הללו המשניות היטב באר פרשנו לבנוןוכבר חלקי"יין כולם  והן  .

" שהיא  סתומה במצוה עליה שנצטוינו כמוך האהבה לרעך ג "ואהבת  והן החנינה ", חלקי  כ

ג )שבארנו סעיף כ עליהן(פרק שדברנו כולם הטובות  והארחות הדרכים איך תראה זה ומכל .

שבארנו  וכמו השם, אהבת  מצות  לקיום  שקודמים והם האהבה, מצות לקיום  קודמים

השלישי יב)בחלק מן(פרק  ומעט  כללים, לדבר בחרנו אבל האלה, בענינים להאריך ויש  .

ולדבר זה. ענין ונחתום  בעזהפרטים  הסמוך מדרכיה )"(בפרק ההפוכים הדברים מן ההזהר על

הזאת . האהבה

ל"א פרק

א' חלון

È¯Á‡ שלא לך יתברר פרטיה, הן  ומה נוסדת , היא מה על האהבה מצות  מעלת  שבארנו

זו. אהבה המשחיתות  התכונות מפחיתיות  ׁשטהרה הכבוד, בעלת  זכה בנפש אם כי ֲֶָָתשכון

מערכך "1157. הוא מך "ואם ח) (כז, ויקרא ע"פ מליצה

.1158;318 עמ' תשס"ג  מהד' לבנון, יין טו , משנה

.1159103 עמ' תשס"ג  מהד' לבנון, יין טו , משנה

.1160222 עמ' תשס"ג  מהד' לבנון, יין יב, משנה
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כמנהגי שהן דברים  מעשות  עצמו ישתמר פנים  כל על לזה, זוכה אדם כל שאין  ולפי

כמו  הדעת , ׁשקּול נגד שהן גדולות  רעות קצתן  מהן. התורה הזהירה רובן ועל ִהשונא ,

וכן מפורשים , ועונשים  מפורשות אזהרות  באו שעליהן  והגזלה, והגנבה והניאוף הרציחה

" ואומר בו מכחש  וזה בפקדון, או במלוה שתובעו והשקר, מעולםהכחש דברים  היו ."לא 

כגון שקר, בו עושה והאמת  הצדק נגד חברו עם שנוהג  מנהג וכל האמת. נגד הוא והשקר

באיזו  ׁשמרמהּו או לקיים, רוצה ואינו דבר על מבטיחו או ממנו, קבל שלא ממון על ְֵֶַשתבעו

" יאמר כשהעשוק שיהיה; הסכמנו מרמה זה ועל שנינו, דברנו כך ""הלא אמר וזה שקר ,

הסכמנו  כך או דברנו כך אלא דובר, ""אתה נאמר כן  על עמיתו. בדברי משקר הוא הרי  לא ,

בעמיתו  איש  תשקרו ולא  יא)"תכחשו יט, בלא-תעשה.(ויקרא עובר מאלה אחת  עושה ואם .

" אזהרת על עוד עובר השקר על ונשבע  דין לבית תבעוהו לשקר ואם בשמי תשבעו "ולא 

יב) יט, בדברים(ויקרא ואפילו מתועב ענין  הוא  עליו, נשבע  אינו אם גם בעצמו, השקר כי  .

שכתבנו וכמו בחברו, נוגע  כ שאינו ה )"(פרק  סעיף לכחשה או בעמיתו, לשקר היא  והאזהרה .

מחליף  או בשקר, ממנו תובע  או חברו, בממון  שמכחש  שעושה הרעה שמלבד בו.

פרשת בסוף הכתוב אותן  שהשוה כמו בידים, ממון לגונב שדומה ובאמונתו, בהבטחתו

כג -כד)ויקרא  האדם(ה, לצלם בזיון שגורם בעבור והגזלן, הגנב מן  יותר רעות  הם  הנה ,

בו  מכחש  וזה פקדון , או יד תשומת או מלוה הן בצדק, ממונו תובע  זה האמתי. ולכבודו

" מעולםואומר דברים היו צער "לא ואין  האמת ? יודע  ומי ולנבל. מרמה לאיש אותו עושה ,

שהבטיחו, הבטחה לו שישמור ממנו כששואל  וכן  מזה. האמתי  הכבוד לבעל יותר ובזיון 

" אומר זה והלה על מעולם  הבטחתיך לא  בודה, אתה מלבך דובר, אתה בכל "שקר וכן  ,

וכלימה. בושה הכבוד בעל פני  מכסה הוא הרי  באלה, כיוצא

Ì‚Âדי והגזלן  כפל, משלם שזה הגזלן, מן בגנב תורה החמירה למה אצלי  יקר טעם זה

ביתו  לבני  חושד והוא הוא , מי יודע  הבית  בעל ואין בסתר, שהגנב לפי הגזלה. כשישיב

לבני קלון גורם הגנב זה נמצא אותם. יחשוד שמא בפניהם , ומתביישים  מצטערים  וכולם

ואח  אחד. בפסוק ושקר וכחש גנבה תורה סמכה ולכן  לזה,"אדם , זה ועושק גזל סמכה כ

ושלשה  האדם , בכבוד גם  מצירים הראשונים  ששלושה שני . בפסוק שכיר ופעולת 

ולראות עיניו לפקוח  אדם  לכל וראוי בכבודו. לא בממונו אלא  פוגעים  אינם האחרונים

שהן הללו, האזהרות  בשתי לזה זה עושים  אדם שבני הרעות מיני  כל תורה כללה איך

" על גם  עובר המשקר, או המכחש  שעושה העול מלבד ואיך והשקר, לרעך הכחש ואהבת ֶֶָ

שאמרנו.כמוך  וכמו כל, לעיני  חנם מבזהו והוא  כבודו, אהבת  על] [עובר "

ב' חלון 

ÙÚ‡Â"È כל עם לדבר שיחייב הנגלה, הדבור על מפורשת  אזהרה בתורה באה שלא 

גסות ידבר שלא  חן, ובשפתי בכבוד נכשלים1161אדם  אדם  מבני שרבים  לפי ועזות , וקשה

תקיפים1161. דבורים



המדות ספר 436

" במצות ונכללו כולן והניחה הבריות . כבוד עיקרי מהן  בהעדר בדרכיו באלה, "והלכת

ט) כח, חונן(דברים היה אתה אף חנון  הוא מה לומר ב), קלג, מדרכי(שבת הדברים אלו שכל , ֵֶ

שבארנו וכמו הם, ג )החנינה סעיף כ הקללה (פרק על מפורשת אזהרה באה מקום  מכל .

" חרשואמרה תקלל יד)"לא  יט, מצטער;"אעפ (ויקרא קללתו, שומע  שאינו שכן1162י  וכל

חנם ? בקללת יש  רעה מה כי בקללתו, לו שמסבב הרעה בעבור האזהרה טעם  ואין  לפקח .

" אמר תבא והכתוב לא  חנם  קללת כן  לעוף, וכדרור לנוד ב)"כצפור כו, לדעתי(משלי אבל .

יותר  ובזיון  כבוד הׁשּפלת  אין כי בו, הנטוע  האלוהי  הצלם בכבוד שפוגע בעבור ְַַָהאיסור

מותו  שטוב הקלון , בתכלית ונבזה נקלה הזה שהאדם  בדבריו ׁשמֹורה קללה, מדברי ֶֶחזק

לאין וטובו שזה 1163מחייו, ולפי  ובמכשולו. באידו לשמוח ושראוי אדם, בני  שאר בין מהיותו

ז  חכמים  אמרו עוד מפורש. לאו על עובר נזהר שאינו מי לכן  ממנו להזהר אדם  כל ל "ביד

בשם , שיקלל עד בלאו עובר כפיו,1164שאינו שהוא לבו על ואות  הגמורה, הקללה היא  זו ְִכי 

שפתיו. על השם  שם נושא  היה לא כן שלולי

Ì‡Â ז משה שי אמר1165ל "רבינו תעשה לא המצוות , אעפ ג )"(ספר בחרש שאינו "שמזהיר י

זה  מחרש ולהנקם מכעס כן שעושה המקלל, על תורה שהקפידה לפי מצטער, ולא  שומע

ואעפ  רעה, לו שלא "שעשה תורה אסרתה מצטער, אינו שהמקולל עושה, הוא  קטן  שדבר י 

" בכלל לדבריו צריך. אני  וללמוד היא תורה ולנקמה. לכעס  נפשו תקֹוםירגיל כילא היא , " ִ

ע או בקללה נקם  לי אחר?"מה דבר י 

Ï·‡" שבמאמר ספק בלי האיסור תקלל לענין  שמקלה לא  ועזים  קשים  דברים כל "

" כמו בכלל, חברו כבוד ואקללםבהן עמם כה )"ואריב יג, הזה (נחמיה והצדיק על 1166, עבר לא 

וכן מפורש . אחרים"1167לאו קללת אתה גם  אשר וגו' מקללך עבדך את תשמע  לא "אשר

כא-כב) ז , "(קהלת  בם. כהה ולא בניו להם מקללים  יג )"(שמו"כי ג , על א ודומיהן  אלה שכל

בכבוד  יפגע שלא בדבריו המשכיל יזהר איך מזה יבין  הדעת ואיש הגמורים . קלון  דברי

למעלה. זה על דברנו וכבר זולתו.

ג' חלון

ÈÙÏנפש מעלת המ ׂשגת  הדעת , מן  מוצאותה התורה עליה שצותה הכללית ֶשהאהבה

זו  אהבה שאין תבין  שאמרנו, וכמו אדםהאדם בני  מקצת  בה שיאהב לאהבה דומה

המלים1162. שומע שאינו  למרות המקלל, מצד זעם של פנים הבעת שרואה מפני  כנראה

אותו1163. המבזים אדם  בני  בין בהיותו כלום , שוה אינו  לו שיש הטוב כל 

הקללה 1164. לבצע הקב"ה של שמו מזכיר 

כהערה 1165. הגליון, בצד כאן רבינו  כתב רמב"ם  דברי על זו  פסקא

ממש )1166. קלל  ולא ּבזה (רק ִָנחמיה

ובזיון1167. קלון דברי  הוא "קללה" שלשון  הוכחה עוד
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מדותיהם ובעבור חכמתם ורוב שכלם זוהר בעבור בעיניו, חן  מצאו אלה כי  לו. הדומים

אבל  בשיחתן . ולהשתעשע  בחברתן  ולשבת פניהם , לשחר חפצו וכל והיקרות  הנעימות

שלא  מלבד מדרכיו. ושונות  רעות ודרכיהם  בהם תבונה ולא  דעת לא ואוילים , סכלים  המון 

ישיחו  כי ושיחתם. חברתם  ולמאוס מהן, להתרחק הנפש  שבטבע אלא בעיניו, חן ימצאו

נפש , שנאת זו והרי השם, באמרות  לשיח  תחפוץ היקרה והנפש  מועיל, בם  אין  הבלים 

ששונא  חיצונית, שנאה היא  הזאת  השנאה אבל לו. השנוא  מדבר להתרחק האדם דרך שכן 

דבר  הזה השנוא עצם כי תשיג הדעת כי הדבר. בעצם גמורה שנאה לא  ומעשיו, דבריו

בו. שנברא  האלהי  הצלם  הוא עצמו כי  הוא , מפגוע1168נחמד ישתמר שישנאהו, העת ובאותו

בלב  ואהוב בנפש , ׂשנּוא  זה והנה האהבה. מצות נגד שהם שאמרנו הדברים וככל ָבכבודו,

השכל, בו 1169שהוא  אלאשמשתמש  כבוד, בו משנאה 1170היודעשיש  יוצאת  תקלה ואין לגנאי .

שבארנום  אדם , לכל בהן  שחייב והחנינה הכבוד במיני  ויחנהו יכבדהו כי  סעיף בו, כ (פרק

ישמח ג ) לתורה, ולקרבו דעת ללמדו יוכל אם  גם  עמו, ייטיב גם  עליו, יחמול ובצרתו .

כמו  לב, שנאת  על הזהירה? מה על תורה. דברה לא  כזו נפש שנאת מין  ועל  לעשותו.

" בלבבך שאמרה אחיך את  תשנא  יז)"לא  יט, השכל,(ויקרא ממשפט הבאה שנאה 1171שהיא 

ויקרה  נפשותם , בטבע  זה את זה שיאהבו האחים כמו בטבע , לנפשו האהוב על גם  ְְִֶותחול

לשונא  שיהפך אדם  לכל יקרה וכן לשני. האחד שעשה רעה בעבור זה על זה שנאה שיטילו

עוד, שיאהבהו ראוי שאינו שופט השכל כי בלב, שנאה וזוהי לו, שנעשה וחמס רעה בעבור

לו  ונחשב בלב, תמיד ותקועה גדולות , רעות תצאנה כזו ומשנאה לשונא . לו יהפך אבל

והמופת עליו. יחמול לא אבשלום1172לאויב, ולכן1173שנאת  תמר. מעשה בעבור אמנון  לאחיו

" אחריו עמתיך נאמר את  תוכיח יז)"הוכח  יט, על (ויקרא הוכיחהו לעשות, הרע  אם כלומר .ֵַ

" אמר ואחריו לך. עות אשר את ויתקן  ממנו שישוב עד רשעו לו וברר ולא פניו תקום  לא  ִֵֵַ

עמך  בני את  יח)"תטור ענינו(יט, ופרשנו ב-ה ). סעיפים טז שלא (פרק התלמוד מדברי  והעלינו

ולנטור, לנקום מותר הגוף ובצער נפש בעלבון  אבל שבממון . בדבר רק תורה אסרתן 

שבלב  שנאה אלא  שנאה, תורה אסרה לא  כן ואם השכל. מדרך שם שבארנו ובתנאים

רע , ועד מטוב עמו ידבר שלא  כן ואותותיה ממנו, תמוט  ולא  תמידית  ידרוש1174שהיא  לא 

ויקללהו  יבזהו לו, שעשה הרעה על ממנו ינקום  אם  אבל בצרתו. יעזרהו ולא בשלומו, עוד

וכן תורה. אמרה לא זה כבראשונה, עמו להיות ישוב חמתו ּוּכׁשֹו וישרטהו, יכהו ְאו

ל"ב 1168. פרק סוף  אמרים, לקוטי תניא, ספר לדברי  קרובים  הדברים

לקנות 1169. כסיל  ביד מחיר  זה "למה כא). ה, (ירמיה לב" ואין סכל  עם זאת, נא "שמעו  רבינו  לדברי הוכחה
השכל  על מדובר  ודאי  ושם טז) יז, (משלי  אין" ולב חכמה

זה 1170. בור  איש

לעיל 1171. רבינו וכדברי  ל "שכל", כנוי הוא "לב" כי

לכך1172. הוכחה

כב 1173. יג, שמואל-ב

שם1174.
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ב  השנויה מברייתא  לי כהנים"משמע  ""תורת שם אמרו יכול , בלבבך, אחיך את תשנא  לא 

שבלב  שנאה אלא אמרתי לא  'בלבבך'. לומר תלמוד תסטרנו? לא  תקללנו לא תכנו "לא

""[עכ  מלת אליה נסמכה שבמקרא שנאה כל ולכן  בדברינו. מתברר ופירושו או "נפשל] ,

" הוסיף  כאן לבד סתם, האמור."בלבבך נאמרה מטעם ,

ד' חלון

ÏÏÎ·Â. ברבים חברו פני  להלבין העון מחומר להיזהר אדם  כל שחייב הזאת , המצוה

ז  רבותינו אמרו"ולדעת שהם  מפורשת. אזהרה עליה גם  באה כהנים)ל תוכיח "(תורת 'הוכח  ְ

חטא ' עליו תשא  'ולא  לומר תלמוד משתנות ? ופניו מוכיחו אתה יכול עמיתך', [עכ את  ל].""

הבושה  מפני מהן משתנות  שפניו דברים  לו ומזכיר שמוכיחו כל פנים. אל פנים גם וזה

וריעּות , אהבה דברי  שידבר צריך עון , על בתוכחות  גם אבל בלא -תעשה. עובר ֵהפנימית,

מהם . יתבייש  שלא  באופן  דבריו מצוה 1175ויסדר שהיא בתוכחה אם  וחומר. קל והדברים

אפילו  זה ואם רשות . בדברי פניו כשמלבין  שכן כל פניו, ילבין שלא  להשתמר המוכיח צריך

ז  רבותינו שנו ברבים . כן כשעושה שכן  כל לבינו, ג )ל"בינו ברבים"(אבות , חברו פני  המלבין 

הבא  לעולם חלק לו מ ֹותר "אין כי  החושב האיש על חכמים  ומשל מליצה שהוא ונראה .ָ

אין , הבהמה מן  השלישי 1176האדם בחלק שבארנו כמו האלהים, לצלם  חושש י ואינו א "(פרק ִָ

ב) כלל סעיף מכבד שאינו ולפי  הבא . לעולם חלק להם שאין האפיקורסים  מּכת הוא והרי  .ִַ

פניו  ילבין  בריתו ואיש חברו ואפילו לבזותו, בעיניו ּכׂשחֹוק הזה, הנכבד הצלם  ִכבוד

" בפירוש שפרשנו וכמו לבנוןברבים, הבזיון ,1177,"יין  מן  יותר הנכבד ללב נוגע  דבר ואין 

מזה. להשתמר האדם  צריך והרבה

ה ' חלון 

ÔÎÂ אעפ חברו, בקלון מהתכבד דרכיו "ישתמר לאחרים  יספר אבל פניו. מלבין  שאינו י 

בעיני עליו ולהתרומם  להתכבד וכונתו עושה, שהוא פתיות  מעשה או טובים, לא אשר

מפרש או הלכה, בדבר נכשל כשחבירו תורה בדברי וכן לחברו. בינו מה להראות  זולתו,

זה  כל עליו, שכלו וגודל חכמתו להראות  לזולתו, מודיעו והוא בזה, וכיוצא משובש פירוש 

בו  שאין  בעליה על ומעידה מאד, רעה כל 1178תכונה אוהב הזה הכבוד בעל כי  האמתי. כבוד

בינו  עליהן יוכיחנו טובים , לא  מעשים  או דרכים  בחברו ובראותו כמוהו, כזה בעלי -כבוד

" כאמרֹו ויחריש  לו ילך קבל, ולא  שלו את עשה ואם כבוד. ובדרך בנחת עצמו ואישלבין

יחריש יב)"תבונות יא, שבארנו(משלי ד)וכמו סעיף כח או (פרק בהלכה שטועה כשראה וכן .

ה"ז 1175. פ"ו דיעות הל ' רמב"ם ,

יט1176. ג , קהלת ע "פ מליצה

שם1177. שהזכיר  כמו  המשנה, על  ישראל " ב"תפארת משם  והועתקו (215 עמ' תשס"ג (מהד' הלבנון" "יין 

שמספר 1178. בזה
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כמו  מדבריו, יתבייש  שלא  רק האמת , על עצמו לבין בינו יעמידהו אחר, דבר בפירוש 

ד)שבארנו סעיף כט חברו (פרק בקלון המתכבד אבל ויחריש . לו ילך דעתו, על עומד ואם .

מחבירו. יותר בעיניהם  ושיגדל אדם, בני שיכבדוהו רוצה הכבוד-המדומה, אהבת  אלא  אינו

הכבוד 1179ומלבד  סתירת  על אותה בונה שהוא  אלא  הזאת , המגונה התכונה בעל שהוא 

לכל  בהראותו ותורתו, חכמתו מבזה מזה יותר בכבודו. שחייב רעהו מבזה שהרי האמיתי,

ששנינו מה בכלל זה והרי ויגדלוהו. שיכבדוהו המדומה, להנאתו בהן משתמש (אבות,שהוא

חלף "א) בתגא  ושם "ודאשתמש ד). קרדום"(אבות , ולא  בהן, להתגדל עטרה תעשם אל

בהן עון"לחפור שקשה ולפי העולם . מן  נאסף תורה מדברי הנאות האוכל כל למדת הא .

ז  רבותינו אמרו ""זה כל הבא ל לעולם  חלק לו אין חברו בקלון חגיגה "המתכבד (ירושלמי

ה "פ  .א)"ב

ו ' חלון 

ÔÎÂמצות וסותר מאד, פלילי  עון  הוא  הזמן, מחצי אחת  יקרנו כי  חברו, לאיד ִֵֵֶהשמח 

כמוך " לרעך יח)"ואהבת  יט, בלבו,(ויקרא ששגבו רעות מתכונות  מסובבת  הסתירה וזאת  .

מדברינו מתברר וזה והגאוה. הקנאה ב)שהן סעיף ג "(פרק  עליך בענין  חביב חברך ממון יהא 

ב)"כשלך  הקנאה (אבות, וזאת  בו. שמתקנא  הקנאה יסודתה רעהו ּבׁשלות שהמצטער .ְְַַ

הוא  שגם  או שנאה. עמו 1180תוליד שוה חבירו שיהיה תסבול לא שגאותו אלא כמוהו, ֵָׁשלו

הצפעונים משני אחד ואם  כמוהו. או 1181ונכבד חבירו, איד ביום  ישמח בלב, שליט  הללו

אמר  עליו. רבה מעלתו ויהיה חבירו ויפול הוא  שיעמוד או שוה, שניהם ערך ויהיה שישפל

" ינקה שלמה לא לאיד שמח  עושהו, חרף לרש  ה )"לועג יז , מענין(משלי הפכים שני  והם  , ִֶָ

" האמתי . הכבוד שונאי  ושניהם  לרשאחד, הכבוד לועג בעבור מכבדו ואינו רישו, בעבור "

" בצלם. שנברא עושהו שבו שבארנוחרף כמו לכבודו, ובראו כבדו השם שהרי  כ " .ח)"(פרק

לאיד "ו  ביוםשמח  שמח  ולכן  וגאותו, קנאתו בעבור היתרון בעלי  ולכל לעשירים  שונא "

לומר הוצרך ולא ינקּו. ולא  פלילים , עונות ושניהן  "(כ')אידם . אם כי בראשון  חרף [הכתוב] ִָ

"עושהו  כי  וידענו ינקה " גם"לא  שונאו, לאיד שמח גם  אלא זולתו, לאיד שמח בלבד ולא  .

טובים דברים  בו יש  אולי  במפלתו. ישמח לו, שונא שהוא  בעבור לא כי ה' בעיני רע זה

עד  מלבנו זולתנו אהבת שתמחה ראוי אין זה ומלבד אידו. על השמח זה מאשר יותר

לאהבה. שנאה ותהפך מאולתו שישוב לחשוב לנו ראוי  אבל בצרתו, או במותו שנשמח 

מטבע ואם אויבה. בנפול תשמח  שלא  הנפש העוצרים  כאלה ׂשכל במחשבות  כיוצא  ִֵֶֶַוכל

אויבו, כשלון  ידי  על עולו הוקל כי  בשמעו שיגיל לו, ומיצר אויב לו כשיש הוא, האדם  לב

כאותן שכלו משפטי  ידי על ידחנה הטוב הלב בעל כזאת , טבעית  מחשבה כשיעלה

כך1179. על  נוסף

המקנא 1180.

ה 1181. נט , ישעיה ע"פ מליצה
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" כתוב כן  על לבך שאמרנו. יגל אל ובכשלו תשמח, אל אויבך יז)"בנפול כד, אלה (משלי ועל .

" רעהזהיר מצא ֹו כי  והתעוררתי מ ׂשנאי, בפיד אשמח  אם כט)"וכן לא, שמחה,(איוב זכר , ְְְִַָ

" בפירוש זה בארנו וכבר בהתפעל. התעוררתי לבנוןגם  ד)"יין 1182.(פרק

ל"ב פרק

א' חלון

‰ÓÓ בעבור זולתו לכבד היא זו אהבה עיקר כי תבין  רע , אהבת מצות  על ֵַשדברנו

פה  במוצא  הכבוד אותות  ותראינה הנכבד. עם  הנקלה שוה שבזה שבאפו, הנשמה ְֵֶָָָכבוד

וריעּות , אחוה ודברי חן ושפתיו הבריות כל עם  בנחת וכשידבר מבין1183האדם, יצאו ושלא ֵ

משפיל 1184חומות או פניו ומלבין  מצערו או המקניטו או חבירו, ריח המבאיש  דבור אלו

שאמרנו וכמו בזה, וכיוצא לבבו ירגיז או ג )מעלתו, כמה (פרק מזה תראה החנינה. בפרטי

פנים , אל פנים  עמו ּבדּברֹו בין  זולתו, בכבוד יפגע שלא  בדבר להזהר האדם צריך ְְַוכמה

לזולתו  המכאיבים מעטים  מלין  מפיו שיצאו מאד נקל כי בפניו, שלא  עליו ּבדּברֹו ְְַובין 

דעת . בלי  בזה מחטוא  שישתמר ראוי  אלא בזדון, כן לעשות שיזהר בלבד ולא הרבה.

והנאמר  להרע , בו כיוון  לא מלה בשפתיו ויבטא  עליו, טוב ולבו האדם ידבר שלפעמים

דבר  שכלו מאזני  על שוקל אינו הדברים את  שהמדבר לפי  זה וכל מאד. לבו יכאב עליו

ואשם . ידע  לא  והוא  השומע, לרעהו חדה כחרב לשונו כך ובין  בפיו. שיוציא  ויש1185דבר

ע זה ענין  קשה "לברר ואמנם  אמתתו. לברר צורך ואין לכל, זה נודע אך רבים , מ ׁשלים  ָי 

ענין להשמע  בו יש  אם להבין  הדעת , מאזני על מפיו היוצא כל שישקול האדם , על מאד

הסילון הרוב ועל לזולתו, על 1186המכאיב שמדבר וכגון  וכל. מכל ממנו נעלם  בדבריו שיש

ידע , לא  והמדבר כזה מום  יש דבריו משומעי ובאחד וחרפה, גנות  דברי  המומין מן מום 

ולכן לביישו. כיון  שהמדבר מבלי ברבים  מתבייש המום  בעל זה נמצא יודעים . ִֵוהשומעים

ובמשנת הנביאים בספרי לתפארת נודעת המדה וזאת  השתיקה. מן  יותר לאדם טוב אין

" אמר שלמה חכםחכמים. מחריש  אויל גם  תבונה. איש  רוח  יקר דעת, יודע  אמריו ֵחֹוׂש

נבון שפתיו אוטם כז-כח)"יח ׁשב, יז , ושנו(משלי א). גדלתי"(אבות, ימי כל אומר בנו שמעון ֵֵָ

וכל  המעשה, אלא עיקר המדרש ולא שתיקה, אלא  טוב לגוף מצאתי  ולא החכמים, בין 

.1182329-330 עמ' תשס"ג , שנת מהד'

מלך1183. היה כאילו לרעהו  שמדבר  לפרש  יש  יא) כב, (משלי מלך " רעהו שפתיו , חן לב, טהר "אוהב

ע "ב)1184. טו (ערכין  הפה דיבור נגד לשמור חומות שתי  כמו  הן והשפתיים הסגורות השיניים

יז 1185. ה, ויקרא ע "פ מליצה

הקוץ 1186.
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חטא  מביא דברים  עוד"המרבה ושנו ג ). שתיקה "(אבות, לחכמה זה "סייג  בארנו כי  ואף .

לבנון , יין עניננו.1187בפרושנו כפי  הכונה פה להציע ַָָראוי

ב' חלון 

ÚÂ„Èהן והן  ודעת, חכמה בדבורי  הוא האחד חלק חלקים. לשלשה נחלק הדבור כי 

" הן לאחרים , וללמד לעצמו ללמוד התורה האדםהגיון תורתתורת  והן  השכליות, המצוות "

יומם יהגה השם  שבתורת  מי  ואשרי  הזה. בחלק כבר שדברנו כמו השמעיות, המצוות  השם 

הטוב, לעמת  רע , לעמתו השני החלק ומכופל. כפול המדבר שכר כאלה דבורים ועל ֻֻולילה.

ולשון בלע  ודברי וליצנות  חנופה ורכילות, הרע לשון ודבורי ונאצות , נבלה דבורי  ָוהן

ו  נפשו משחית  באלה שהוגה ומי וכיוצא. דבורימרמה הם  השלישי  והחלק ׁשא ֹולה. ְָמורידה

יום שיקרו בקורות  ומתן , משא בדברי  ישיחו רעהו את איש אדם, בני  שיחת כמו רשות ,

וכיוצא. אדם  בני ומנהגי  הבית ובדברי  המלכים  ועניני  במלחמות  יום,

‰�‰Âסכין לשום טוב השתיקה. את בהן לפאר צורך אין  שאמרנו, השני  החלק בפרטי 

זו, מדה על עינו ישים הראשון, החלק בפרטי גם אבל קולו. את  באלה מהשמיע בגרונו

לאהבת לזכות עדיין  לבו טהר שלא  הדיוט, לומר צריך אין השלישי . החלק בפרטי  שכן  וכל

שאמרנו  וכמו בדבריו ולצערם להבזותם דברים  ברוב לו שנקל ובפה, בלב ולכבדם ִֵרעים

א) לדבר (סעיף בהרבותו הבריות , את המכבד מכובד איש לב, וטהר חכם איש  גם  אבל .

לחטוא  לו נקל אלא  בלבד, זו ולא  אדם. בני  בכבוד מחטוא ימלט  לא אדם  בני ִֵָבחברת 

כי השכל, עליו יסכים  זה וכל שזכרנו. השני החלק שבפרטי  האדם  חטאות מכל באחת

וישתמר  טוב רק יעשה פניו, על וחכמתו עליו שוקטת שדעתו זמן  כל הדעת  ואיש החכם 

לפי עליו יתגברו נפשו, פני  מעל חכמתו מחשבות  ותסתלקנה דעתו וכשתתבלבל רע . מכל

אדם כל נפש  כחות כלומר הנפשות, בכל הנטועים  החטאים  שהן  לבו, יצר דרכי  שעה

שתכסה  זמן כל רק מנועה רעתן  שאין וכיוצא , והנקמה והכעס הגאוה כמו לרע, הנוטים 

האדם , בני  לפעולות שהן הגוף איברי  בכל תבחין  ועתה וחכמה. דעת  מחשבת  עליהן

פניו. על עומדת  חכמתו ותהיה עליו, האדם  דעת שתשקוט אפשר פעולתן  ׁשּבעת  ְֵֶותמצא

וכן וחכמה. תורה יהגה ולבו עליו, נחה דעתו האדם למלאכת תלכנה בעת הרגלים  כי

האוכל, הפה וכן תבונות. והגות  טוב לחשוב פנוי  והלב מעשה מלאכת כל העושות הידים

שתריח  והאף וכיוצא, ערב קול השומעת והאזן  וכיוצא, בשדה ופרחים ציצים  הרואה והעין

הללו  האיברים פעולות והנה פעולתן. בעת האדם דעת  הׁשקט ישביתו לא  וכולם טוב. ְֵֶריח

אלה  לכל צריכה הגוף עם  מחוברת שבהיותה לנפש, מרגוע  ומפיקים  לאדם, טובים  שזכרנו

לבד  שאמרנו. וכמו לנפש ירעו לא  והרע  ישתומם , או יחלה מהן  עצמו והמונע  לכל. ְֵַָכידוע 

לנפש . עון  מכשול והם  דברים, וירבה כחפצם לפעול כשיניחם לדבר, המבטא כלי פעולת 

.1187107-109 עמ' תשס"ג , שנת מהד'
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ודעתו  הרבה, מלין להוציא  נחפז והלב פיו, באמרי ישמח  רשות , בדברי  דברים  המרבה כי

זוכר  ואינו רבים, ענינים  ולהשמיע מליו לסדר לבו כל לשום שצריך בעבור עליו, ְֵַמתבלבלת

מאנשי קצת מרגיזים  מלין  דבריו ברוב יתערבו דעת ובלי  וחכמתו. יראתו ועל עצמו על

עליו  יחלוק החברה מאנשי  ואחד דברים  מרוב ּכׁשּכֹורה ודעתו לבבו, יחם וכי  ְִֵָָהחברה.

בשפתיו  יבטא  אבל בנחת, ישיב ולא  רגז, לבו ימלא כהוגן , שלא  ישאל או סכלות, בארח

" עליו למקשה יענה ובהחפזו דובר דופי . אתה ""סכלות או אתה , בגאוה "סכל יענה או ,

" עלי ?ובוז תחלוק כי אתה את"מי  ומבזה ברבים , חברו פני מלבין  ונמצא בזה. כיוצא וכל ,

דופי עליו ידבר וכרגע באפו, חמתו תעלה קשות , ישיב השואל או החולק ואם  הדובר.

רעה  ממנו בו] [שיש דבר להם  שיספר אפשר לדבר, שדרכו דברים ברוב וכן הרע . ולשון 

בין לדבר בהרבותו לו שתקראנה הלב יצר חטאת מכל רבות  וכיוצא סוד יגלה או לזולתו,

אדם . בני

ÔÎÏÂ,לבו חכמת  בעד תגדור לבדה היא כי  מאד, טובה רשות  בדברי  השתיקה מדת 

בנפשו. פרצות  יפרצו שלא  לבבו, יצר מחשבות בפני  חכמתו ותעמוד פניו. מעל תסור שלא

שהיא  הדעת  בנועם שמרגיש  זמן  וכל עליו, מיושבת  דעתו שותק שהוא זמן שכל לפי

" אמר עצמו זה ועל בריה. לשום יזיק לא  וההטבה, דעתהחנינה יודע  אמריו משלי "חֹוׂש) ֵ

כז) "יז , וכדרך הדעת, נועם ומרגיש יודע  לבו כלומר ינעם, לנפשך י)"ודעת  ב, ועליו (משלי .

" משתיקה שנה טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי  א)"כל ראיתי(אבות , .

אדם , בני לפעולות  לגוף חלק נותנים וחכמתם, תורתם  עם  ואיך ופעולותיהם , מעשיהם

ובטל  עצל כשהגוף לנפש גדולה ורעה עמו, המחוברת האדם  לנפש  טובים  כולם שהן 

משתיקה. לנפש  בה שייטיב טובה יותר אלה בכל לגוף מצאתי  ולא  אדם. בני מפעולות

ולכן לנפשו. עושה גדולה טובה שלו, המבטא  בכלי  מהשתמש ובטל עצל הגוף שבהיות

לעצת"אעפ  ישמע שלא  גופו [ישתיק] אם  נעים  מה במקהלות, לדבר מאד תתאוה שהנפש י 

הכל  גדול, זכות שהדבור תורה בדברי אבל פעולותיהן. מפעֹול ולשונו פיו וישמור בזה, ְִנפש 

טובים . יהיו שלא  אפשר אי האדם , שיעשה הטובים  המעשים כתלמודו. יעשה אם  בתנאי 

" חנף, שהוא  הבריות יאמרו כי  מגונים. מעשיו אם  לעון  לו שיהיה אפשר המדרש נאה אבל

מקיים נאה ואין "."דורש  שנה זה ועל תורתו, בוזה זה אלא והרי  עיקר המדרש ולא 

א)"המעשה  .(אבות,

Ì‚Â שיביאוהו בו דברים ירבה שלא להשתמר צריך מקום מכל לו, לזכות  כשהמדרש

התקלות לאותן ויבוא פניו שעל וחכמתו יראתו שישכח  אפשר כן  ידי שעל הדעת , לבלבול

" משנתו חתם ולכן  שאמרנו. וכמו חול, דברי לדבר המרבה בהן דבריםשיתקל המרבה וכל

חטא  בדברי"מביא הראוי  מן יותר לדבר שמרבה בין רשות , דבר לדבר שמרבה בין כלומר ,

בה  הנטוע  החטא  הנפש  מסתרי  מביא נפשו, מעל והחכמה היראה מסיר כך ידי  על תורה,

" זה על שנה וכן למעלה. שבארנו דרך על הפועל, שתיקה אל לחכמה פורץ "סייג  שאם ,

בחטאיו. ויכשל חכמתו לו תעמוד לא  השתיקה, סייג 
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ג' חלון

Ì‚. אדם בני בין  כבוד לו ותוסיף לו, היא יקרה שהשתיקה האדם , ישפוט  השכל מדרך

החבורה  בני  כל ומניח השותק עליו, ויחקרון הדברים, מן  דבר על אדם בני  ידברו אם שהרי 

לדבר  הוא וכשיגיע ההוא. בדבר בינתו שהפיקה ומה מהן, אחד כל דעת  ישמע  לפניו, לדבר

ואילו  לו. יהיה ולכבוד רעיו, שדברו מה על מעט תבונה דבר רק להוסיף לו נקל ֵָבאחרונה

שנדברו  מה כל ששמע ועכשיו לכלימה. לו והיה בדבריו, משגה מצאו אולי  בראשונה, דבר

דבר  בידו יש אם  וכן יכשל. שלא הדרך לפניו סקלו הנה והתשובות, הטענות זולתו, מפי 

" המדברים  מן אחד יאמר שלא  לו יערב מי לדבר כשימהר הענין, באותו אנכייקר גם 

כזאת הזה."חשבתי היקר הדבר הפיקה דעתו רק כי יודע  אז כולם, שדברו עד יחריש ואם .ִַָ

דברים רוב כי  ברוחך תדמה אל לכן הדבור, על השתיקה למדת  יש יתרונות כמה ִַועוד

צירי ושהם  יושיבוך, נגידים  ובין איש1188ינשאוך, אם  כי  עם . בקהל להשמיעה ָחכמתך

יושר  משכיות בין  כשחר יבקע  חכמתך אור תחריש  החרש אם  גם  באמת, אתה חכם 

כת על ירוממוך בעתו, דבר מפיך היוצאים ונקיים מסולתים מעטים ודברים  מדותיך,

פשע , דברי ביניהם מהתערב יחדלו שלא  דברים , דברי1189המרבים  מקצת  גם  יאפילו והם

ביניהן . שבאו חכמה

¯Á‡Â נדבר לאדם , אדם  שבין מה ורעות  טובות  העיקריות , המדות על המעט  זה שדברנו

התאוה. מן  ונתחיל עצמו, לבין בינו באדם  הנוהגות והרעות הטובות התכונות  על עתה

ל"ג פרק

א' חלון

‰Â‡˙‰כשתרגיש מתחת. בדברים  הן ממעל, בדברים הן בכל, מתפשט בנפש, גדול כח 

לה  הדבר אותו ושיהיה להשיגו, אליו ּתתאו חמרי , ענין  הן שכלי  ענין הן  חפץ, דבר ְִָהנפש 

הנפש תרגיש שלא זמן וכל לרע , או לטוב להן מספר אין הזה הכח ארחות  ולכן לקנין.

מעשה  על להתרומם  שזכו אדם בני  אותן  כן  על אליו. ּתתאו לא  ההוא  הדבר ְִָבסגולת

באור  ודבקו הסכלות , על החכמה יתרון את  וראו בחכמה והשכילו וטובותיו, העולם 

" והן הזה, העולם טובות  על המתעלים  הדברים  השגת  אל מאד יתאוּו בנועםהאמת, לחזות ְִַ

ד)"יי' כז , "(תהלים  להבין  תורתו, באור טוב ולראות  מעגל כל ומישרים משפט , (משלי "צדק

ט) "ב, כאמרֹו באלו. נפשוכיוצא  תאות  ולזכרך ח)"לשמך כו, "(ישעיה  וכן ענוים. תאות 

יד)1188. מט , (ירמיה "שליח" לשון

יט)1189. י, (משלי פשע" יחדל  לא דברים "ברוב
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יי' יז)"שמעת  י, אותן(תהלים ולהיפך הללו. הסגולות ביוקר נפשם הרגישה שכבר לפי  ,

הן הללו, השכליות  המעלות  ונועם  מתק מעולם טעמ ּו ולא  העולם, בהבלי  ֲָהמשתקעים 

התחתונים הדברים המון אל יתאוו היום  כל אבל להן. תתאו לא  ונפשם ומוסר, חכמה בוזי

והזמה  המאכלים ושטיפת  והתענוגים העושר כמו ודובשם, מתקם  נפשם  שהרגישה

וכיוצא. וההוללות 

ב' חלון 

Ï˜�· אל התאוה לבין והשכליים, האמתיים הדברים אל התאוה בין ותבדיל תבין

ישיגום , אם  וגם להן; חוצה לענינים היא הכסילים תאות  כי  והזמניים. המדומים הדברים 

וישוב  העושר יאבד התענוגים, שאר וכל והכבוד-המדומה העושר כמו מהם , שיאבדו אפשר

וגלמוד  שכול ויהיה חן  יעלת  תמות נקלה, כיו 1190להיות  כל ענוים ,וכן תאות  כן ואין בזה. צא

קנין נעשים כי  לעד, מנפשו יפרדו לא ובינה, מוסר חכמה יקנה ה' לישועת  זוכה ַשאם

המות . עם  וקניניה היא  ּתכלה פנים כל על בתאותם , שהשיגו ומה כסילים  תאות ְִֶלנפש .

יאספם . ה' כבוד צדקו לפניהם  והלך במותו, לאדם לו מלוין וקניניה, ענוים  מה 1191ותאות

עשרם , בעבור אבדו אדם בני  כמה להם ? לרע תהיה אולי בתאותם , הכסילים  שמשיגים

" שיאמר דבר שיקרנו נקל ומה ובניהם. נשותיהם בעבור כבודם, השגתיבעבור לא  הלואי ֶ

השמחה "תאותי כי רע, יגורנו לא  בו, אחוז והטוב החיים בטובתם , הצדיקים  שישיגו ומה .ֶ

או  רע אליהן שתקרב אפשר אי בקרבם , וחדוה עוז ומנוחתו , הלב והׁשקט  בנפש  ְְֵַהפנימית

ורעה. פחד מגֹור האלה הקנינים ָשיסבבו

ג' חלון

ÔÎÂ. חפצם משיגים  ואינם מתאוים  בעודם  הללו, תאוות  מיני  שני שבין ההבדל תבין 

ּתמיתנּו. משיגה כשאינה הכסיל הוא.1192תאות כך והענין ּתחינ ּו, [תמיד] הצדיק ותאות ְְֱִֶַ

את ורואה מלכים, שלחן ומתק החן , אשת נועם והכבוד, העושר תפארת המדמה ֻהכסיל

ידו  לאל ואין מתאוה היום  שכל ובראותו להן . ויתאוה לבו אל יתעצב מהן , נעדר ֵעצמו

את וסועד משמח דבר או ענין עצמה בתאוה אין  כי  עליו, תאבל ונפשו דוי  לבו להשיגן ,

לישועת המתאוה הצדיק כן  לא  יתענג . ולא ישמח לא מאלו, דבר ישיג שלא  זמן כל לבבו.

ישיחנהו  לבו 1193השם תאותו בעת דרכיו. ודעת אלהים  קרבת ויבקש והשכל, בינה דעה

וטעם ושמח. ומתאוה חוזר תאותו משיג וכשאינו שמח , לבו תאותו משיג וכשאינו שמח ,

אשתו1190. ובלי צאצאיו , בלי

ח 1191. נח, ישעיה ע "פ מליצה

כה 1192. כא, משלי ע "פ מליצה

שיחוננהו1193. צ"ל  אולי 
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[שעיקר] בעבור זה "1194כל לומר רצה הדעת, היא אלהיםתאותו בחלק דעת  ענינה שבארנו "

א-ב)השלישי  "(פרקים למצוא  מעשיו וכשרון  תורתו בזכות  הגיע שכאשר אלהים. והוא דעת "

חפצי לאדם שיהיה והשמחה הנעימות, מיני  על הנעלים  ושמחה נועם  בדעתו ֲֲִֵֵַַשהרגיש 

" כענין ותורתו, ופעולותיו ה' דרכי לדעת  נפשו תתאוה אז הבא. ואביטה העולם עיני גל

מתורתך  יח)"נפלאות קיט, ע(תהלים  דוד בשירי הנמצאים  כאלה [בקשות ] הרי"וכיוצא  ה.

להן . מתאוה שהוא בענינים  ישיג  ושמחה ששון לבו, מתאוה שבעודו תשמחהו, שתאותו

" תסעדנו, הזאת  והשמחה להן , ויתאוה יכסוף לא כן  לולי ושקויכי לׁשרֹו הם  ְִָרפאּות

נפשיים .1195"לעצמותיו  ענינים  אם אחד ממין  [הוא ] אליו שמתאוה והדבר מתאוה. שבו בכח

הכסיל, בנפש  הוא  כן  לא ממנו. שחּוצב העליון  מקורו את שזוכר עת בכל ישמח  ֵֶָוהחלק

לו  אין חמרי, ענין הוא אליו שמתאוה והדבר העליונה, בנפשו היא מתאוה שבו הכח  כי

ממנו  שחסר זמן וכל הגוף, שיסודתו יצרו בו יׂשּביע  אז ממנו. תיהנה ולא  נפשו, עם  ְִֵֶַַָחלק

בני עם  שיתקוטט תביאנו ולפעמים  פנימית , מחלה לו ותסבב תאותו תאכלנו גם  ֶמתעצב.

" ששנינו וכמו וכיוצא, רבים  שונאים  לעצמו וירבה מוציאיןאדם , והכבוד התאוה הקנאה ַ

העולם מן האדם  ד)"את שבארנו(אבות, וכמו א), סעיף כג .(פרק

„Ú]" של רביעי חלק רבינו, של מספרו הצילומים הגיעו המדותכאן שאין"ספר כיון .

מחמת כאן  שהופסק או לנו, חסרים הדפים  שהמשך או לומר יש  רבינו של סיום דברי  כאן 

זה]. בספרו בכתיבתו המשיך ולא סיבה איזו

ÌÈÓÂÏÈˆ] יאבדו שלא  למזכרת , לעצמו רשם  שרבינו ממה דברים קטעי  הם 169-171

להלן] שנעתיק מה אל פרט  לספרנו, הראוי שלם  ביאור בהם מצאנו לא מחשבותיו. קטעי

¯·Îשע רבותינו וצער "אמרו כליון לגוף נמשך ורע, טוב לדעת  הנפש  עיני פקיחת י

" מלות  על בקצרה נרמוז ועתה ושאול. מות ואבדוןדרכי ""שאול נקרא הקבר והנה ,"שאול .

" שכתוב שאולה כמו אבל ּבני  אל ארד לה )"כי לז , "(בראשית ארבע, תשבענה, לא  הנה שלוש ְִ

הון אמרה לא ואש  מים, שבעה לא ארץ רחם , ועוצר שאול הון . אמרו טו -טז)"לא  ל, (משלי

רבים . וכיוצא 

Ï·‡" מלת  החיים,שאול מצינו על "" בור כמו מירדי חייתני  נפשי, שאול מן  העלית "יי' ָ

ד) ל, "(תהלים סלה , יקחני  כי שאול, מיד נפשי יפדה אלהים  טז)"אך מט, "(תהלים  לא , כי 

אמתך  אל בור יורדי  י ׂשברו לא  יהללך. מות  ּתֹודּך, יח)"ׁשא ֹול לח, וכן(ישעיה באלה. וכיוצא ְֶֶַָָ

ה  ""ׁשחת"לענין  כמו שחת, לראות חסידך תתן  לא לשאול, נפשי תעזוב לא  טז,"כי  (תהלים  ַַ

"י) אמתך?, היגיד עפר? היודך שחת . אל ברדתי בדמי , בצע י)"מה ל, בקשו (תהלים  ולא . ִָ

בקבר. ירדו אלא  האדמה, על לעולם שיחיו הללו הקדושים 

השערה 1194. לפי  וכתבנו מטושטשת מלה

ח 1195. ג , משלי  ע"פ מליצה
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˙Ó‡‰Â" "שאול שמלת מן נגזר ""שאל " נקרא  הקבר ולכן לעולם ,שאול , ש ׁשֹואל לפי  "ֵ

" שלמה כדברי  לו. מספיק אינו בו היורדים דור רחםודור ועוצר התאוות"שאול וכן  ,

" נקראים לעולם , שבעות שאינן שבעים"שאול הנפשיות ואינן  תמיד, שואלים הם  כי  ,

" כאמרם  בידו לעולם . תאותו וחצי  מת  אדם לשאול 1196,"אין יוסיפו שישאלו מה ישיגו ואפילו

לא  ונפשו ומלכותם, הגוים כל שלל ואסף כל כבש  שבסוף הרשע נבוכדנצר כדרך עוד,

" ואמר שבעה, לעליוןהיתה אדמה עב במתי על יד)"אעלה יד, עליו (ישעיה כתוב כן  על ,

כל " אליו ויקבוץ הגוים כל אליו ויאסוף ישבע , ולא כמות והוא  נפשו, כשאול הרחיב ֶַָאשר

ה )"העמים ב, "(חבקוק וזוהי רחבה . במשנתנונפש ששנינו ה )" שאי(אבות, רחב בית  כמו ,

שמח  ואינו מכאובים ימיו כל זה דרך על שהוא  ומי רחבה. נפשו וכן חללו, למלאות אפשר

יש אדם וכל השם. את  ולדעת ולהתבונן  להשכיל בכחו ואין ומכאוב, וקצף חלי  ִָלעולם ;

" כדרך שאול דרכי סלה בו שאול מיד נפשו ימלט  מות , יראה ולא יחיה גבר פט,"מי (תהלים 

חוטאים).מט) שכולם כולם , הדורות על נאמר "1197.(וזה הקדים כן בניועל כל בראת  שוא מה על

מח)"אדם ל (פט, והגיעו נפשם  על ששלטו הגמורים  הצדיקים כן ועל אלהים", ,"דעת 

" ההודאה דרך על אמר דוד כמו שאול וללב-חכם מן  העלית יי' וגו' דליתני  כי יי ' ארוממך

ב-ד)"נפשי ל, "(תהלים  וכן סלה , יקחני כי שאול, מיד נפשי  יפדה אלהים  טז)"אך וחזקיה (מט, .

" כיאמר בלי , מׁשחת נפשי  חשקת ואתה מר לי מר לשלום  הנה וכו' מחליו. ויחי ִַַבחלותו

היום כמוני יודך הוא  חי  חי וגו' תודך  שאול לא  כי חטאי . כל גוך אחרי  (ישעיה "השלכת

ט-יט) כולם .לח, וכן 

‰ÎÎÂהׁשחת על הזה בעולם מונח  ככה בקבר, הגוף הׁשחת על שהונח כמו שחת, ְְֵֵֶֶענין 

" כמו ובאמונות , בדעות וזהו פניהםהנפש , נגד והנבונים בעיניהם  ה ,"(ע"החכמים  ישעיה  פ

השופטתכא) רעה עין  וזהו ראיה, לשון עליהן  נופל כן על עצמן , ובבינה בשכל תלוי  וזה ,

והמדעיים . הטובים  הדברים  כל על עקלקלות 

ÂÓÎÂ" לשון תמיד נזכר שחת אצל כן על ""ראיה שאמרנו, כמו נפשי, תעזוב לא  כי 

שחת לראות  חסידך תתן לא  י)"לשאול, טז , "(תהלים  השחת, יראה לא לנצח , עוד (מט,"ויחי 

"י) כמו מים, לפלגי נמשלים  שהן  והבינה השכל וכמו חוצה . מעיינותיך טז)"יפוצו ה , .(משלי

" הם זרות ודעות לרעה העיון נכריה הנה צרה טז)"(ע"באר כג, משלי שחת .פ באר וזהו ,

Â�ÈÈ‰Â" שחתדקאמר לבאר תורידם אלהים כד)"ואתה נה, חטאם(תהלים  שמרוב ,

" גם  והשכל, הדעת צורת  מהם שיבוטל שחת  לבאר בחייהן יורידם  יחצו ואולתם  לא

ואם(שם)"ימיהם .1198" למימר ליה הוי איפכא  הבא לבאר לעולם  תורידם  ימיהם , יחצו לא

כנראה 1196. ורבינו בידו". תאותו  וחצי העולם מן  יוצא אדם  "אין  היא הגירסא לד) (א, רבה קהלת במדרש 
מהזכרון . ציטט

רבינו1197. של  היא זו  הערה

מותו1198. אחרי הרשע קיום  והמשך הקבר "שחת" הפסוק  פירוש היה אילו 



ל"ג  פרק - הרביעי 447החלק

כ "שחת יעשו רחבה שנפשם  לפי  השאול לענין  וכן  בשאול . בחייהן  יפלו התועבות, ל

" כמו הצלה הנפש שתשאל אמצא והצרה, ויגון  צרה סבבוני , ׁשא ֹול ג )"ּומצרי  וזה (קטז, ְְֵָ

למעלה... 1199כתוב

Â�¯·„מושכלות"דעת"1200בפירוש ברור הן  חוש, ברור הן הדברים , על שהוראתו ואמרנו .

מופת ברור הן  ""ע1201ראשונות , וזה הראשונות המושכלות  בינה פ פעולות"דעת  הרג ׁש הן  ,ְֵֶ

" וזהו הנפשיות  החכמה הכחות  ולא דעת  הראשונות במושכלות  לא  והרע. הטוב הוא ובו "

ודברים אמת  הן כי ורע , טוב בו אין מאלו באחד הנודע כל חושי . ברור ולא  הבינה במופתי

ורע , טוב דבר בכל לו שמורגשים  החכמה בדרכי לבד בבחירתנו. תלויין ואינן  מוכרחים 

על  רעה חושב אם רע יש במושכלות  גם תאמר ואם  רע . או טוב לעשות  בבחירתנו ותלוי 

" נקרא זה אין "ידיעה השם? אלא רע" רק "חושב באמת, בנפשו כזאת הרגשה אינו שהרי  ,

" שכל  בשקר, אמת  ומחליף  מהפך בנפש .ידיעה בדמיונו ברורה הרגשה "

ÔÎÂ בו ומספקין  שמנבא, נביא  כגון  נסי, מופת  ידיעת שהשם1202יש או מופת , ועושה

ע הנפש  תרגיש הכופרים, לעיני  הטבע ומהפך בארץ או בשמים  מופת ראיית"עושה י

חפץ. אשר ככל לעשות  ושבכחו מושל, עליון  יש  כי ותדע החוש ,

ÔÎÂ"אלהים שאמרנו.דעת  וכמו והצדיקים, החכמים  בלב "1203

ÔÈ�ÚÓÂ" לו אמר פרעה אל משה בבוא אחד. נדון  לכם אברר נסי  יי'מופת אמר כה

ויעבדוני עמי  שלח  העברים  יג )"אלהי ט, זה.(שמות במאמר כלולות אלהיות ידיעות  וכמה .

מכל  למעלה ישראל, אלהי ושהוא ויהיה. הוה היה המציאות מחויב שהוא ה', האחד

ושחפץ  מרעיתו, וצאן עמו ושישראל ובמופתים , באותות  מנהיגם כי עליהן , שמולך ַָהעמים 

ב  ושהשם  בעבודותיהם, הזה העם  ׁשלחֹו"שיעבדוהו כי  אותם ומנבא אדם  בני  עם  מדבר 1204ה ְָ

באחת האמינו ולא  הרשעים, ויועציו פרעה מחשבות  נגד זה וכל פרעה. אל כן בשמו לצוֹות 

והרשעים . התאוה אנשי  דעת כפי  דעתו מלקבל הפוכים היו גם  האלה, המדעות מכל

ÔÈ‡Â" ציורי בהם שנגלו בנפשות רק כאלה אלהיםמדעות  בנפשם"דעת כן ומרגישים ,

""ע הוא ואז שבתוכם , המאור אלהיםי  בקבלה "דעת  כן יאמינו הטובים מן  וזולתם ובארח 1205.

ע הזה הנורא השם  אמתת  לו לדבר העדיף לפרעה כן כשדבר ומשה הדעת"שכל. ציורי י 

ההמשך1199. חסר 

מלת 1200. של

הוכחה 1201.

נס 1202. לפעול הוא מוכרח ולכן דבריו בנאמנות מפקפקים השומעים 

שלישי1203. חלק המדות, ספר

משה 1204. את שלח

אבות 1205. מסורת פי על 
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כן על קבל, ולא  שמע ולא  האמין לא  וברשעתו דבר. מזה בנפשו ידע  לא  ופרעה שבנפשו,

" בקולו ענה אשמע אשר יי ' ב)"מי  ה , "(שמות כמו ישי?, בן  ומי דוד י)"(שמומי כה , כלומר א .

את ידעתי לא בקולו? לשמוע המלך אני  אתחייב אשר עד הוא מי  אומר שאתה השם זה

" כן על אומר, אתה כאשר מאלה דבר הרגׁש בנפשי מוצא  איני  אשלח ה', לא  ישראל את  "גם ְֵֶ

והקבלה.(שם) השמיעה שהיא טוען , שאתה ׂשכל לטענות  ולא  לשמועתך אאמין  לא כי  ,ְְִ

ÏÚÂ" הדם, במכת הראשון  הדבור בא אליך זה שלחני  העברים אלהי יי ' אליו ואמרת 

כי תדע  בזאת יי ' אמר כה כה. עד שמעת לא  והנה במדבר, ויעבדוני  עמי את שלח  לאמר

מכה  אנכי  הנה יי' טז -יז)"אני ז , ב (שמות לא  כלומר אלהים". "דעת  כי  והנבואה שלום" אין

לרשעים יי' כב)"אמר מח, "(ישעיה אם כי  תדע, שתהיה בזאת  עצום, נס  וגם  נפלאה במכה "

ידיעה. לך

"¯Ó‡ÈÂ לבדו האדם  היות  טוב לא אלהים  יח)"יי ' ב, פירוש(בראשית  בארנו לא כאן  עד .

אלהים" ורמב ויאמר בראשית. שבמעשה ז "" ג )ל"ן  א, בראשית "פירש(על 'אמירה'" מלת

לך' ואעשה נפשך תאמר 'מה כדרך החפץ, על להורות  ד)"(שמובכאן כ, ותחפוץ.א תרצה מה ,

אדו  לבן  אשה 'ותהי 'וכן  יי' דבר כאשר נא)ניך כד, הרצון(בראשית הוא  כן  כי רצה, כאשר

בלבבה' 'האומרה כמו מחשבה כגון  הוא  או ח)לפניו. מז, בלבם'(ישעיה יהודה אלופי 'ואמרו ,

ה ) יב, בעמל.(זכריה  [פעל] שלא לומר והענין  אמרו 1206, 'מחשבה'. לזה רבותינו קראו וכך

חמה' דמדומי עם מעשה ביום, יד)'מחשבה יב, רבה  מחושב (בראשית  דבר על להורות והוא ,

בלבד  פשוט  חפץ לא טעם, בו [עכ שיש  רמב "" על "ל שהוא מקום שבכל לו יקשה אבל ן]. ֵֶ

" מלת  נסמך ז "לך מחשבה הרב של והראיות שלא ", להודיע צורך אין גם  זה. על יעידו ל

" ׁשם פרשנו זה שעל בחכמה, שהוא  בטעם אם  כי  פשוט  חפץ הדייןאלהיםהיה שם שהוא  " ֵ

" מעשה בכל כתוב גם  בצדק. טוב והשופט בחכמה."כי  העשוי דבר על שהנחתו ואמרנו ,

Â�˙Ú„ÏÂ במאמר כולם  נבראים וצבאות  מלאכים וארץ, שמים כולה הבריאה שהיתה

המלאכים היו כבר ראשון במאמר כן  אם וחשך. ובהו תהו שהיתה הארץ זולתי ראשון,

" מלת  יתכן "ויאמר והצבאות, כדרך קדושיו, בסוד וטעמו חפצו שהודיע לשמוע" דברו עושי

דברו  כ)"בקול קג, "(תהלים  נאמר בתחתונים ואם  אם. כי  דבר אלהים אדני  יעשה לא כי 

הנביאים עבדיו אל סודו ז)"גלה ג , על (עמוס ויותר ולמלאכיו. לקדושיו שיגלהו שכן כל ,

" במאמר אדםכל כו)"נעשה א, הדבר (בראשית  שהביא  כביכול להודיענו רבים , לשון שאמר

שהוא 1207בסודם שם .1208בעבור שפרשנו וכמו התחתון , עולם  להם1209עיקר גלה בכולם וכן

אעפ  הראשון, בפסוק שנכתבה הכוללת בבריאה ולכן  לעשות, שחפץ היא "מעשיו שאף י 

עולמו "1206. את ה' ברא ביגיעה ולא בעמל "לא ב ג , רבה בראשית

ו)1207. מט , (בראשית נפשי" תבא אל  "בסודם יעקב כדברי  קבוצה, לשון 

האדם1208.

שפר"1209. "אמרי בספר
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מגילה בגמ' שאמרו כמו מאמרות, עשרה ב)בכלל "(כא, הוא אמרו מאמר  נמי "בראשית 

נכ "ואעפ  לא וצבאות .כ  מלאכים  עדיין היו שלא לפי אמירה, לשון תב

·Â˘Á‡Â יקוו רקיע , יהי  אור, יהי אלהים  ויאמר בראשית , מאמרות . עשרה היו כי  עוד

אמרו  והעשירי אדם , נעשה הארץ, תוצא המים , ישרצו מאורות, יהי הארץ, תדשא  המים,

" זרעהמפרשים  זורע  עשב כל את לכם  נתתי  כט)"הנה ואעפ (א, ."" אמירה עוד יש  ויאמר כ

ורבו  פרו אלהים  כח)"להם המאמרות ,(א, בכלל ימנו לא  שתיהן גם ולדעתי למצוה. זהו

" כאן  הנאמר אותו הוא העשירי  אבל בבריאה. דבר חדשו לא  טוב כי  לא אלהים  ויאמר

לבדו  האדם יח)"היות  וכו'.(ב, רבה במדרש ראיתי  שוב האשה, בריאת  שהיא ,

˘È] לא מובנות , אינן  וחלקן  מושלמות ואינן חלקיות , שהן כיון  אבל רשימות , עוד

כאן] הבאנו

0 0 0
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העורך: הקדמת

.åðúøåú ìù ãåñé úåðåîà íéùéçëîå íéø÷åôä åáøúä ì"öæ åðéáø úôå÷úáù äéðîøâá

úò-áúëá øîàî òéôåä å"î÷ú úðùá .åìà úåéìéìù úåòôùä ãâð åçåë ìëá íçìð åðéáø

øîàîä úà øáéç ç"î÷ú úðùá åðéáø .íãàä ìù åúúéî éøçà ùðåò éðéðòì âìâìîä "óñàîä"

úà íéãáëî åéäù åøåã éðá ìò òéôùäì éãë .íää òìá-éøáãì äðòîå äáåâúë àáä

íéôåñåìéôä éøáãá åðéáø ùîúùä ,äéôåñåìéôä(סוקראטיס את  גם äîëçå(והזכיר ïç éøáãá .

øîàîä òéôåä êë øçà .íãà ìù åúåî éøçà ùðåòå øëùá äðåîàä úà ññáì åðéáø òéôùä

úøáåç úøåöáט)"(תקע.íéáø úåøå÷îå úåøòä úôñåúá ,ïàë áåù äúåà íéøéãäî åðàå

éùðåòù ,øîàîä ìù åôåñá íéøáã óéñåä åðéáø ,øîàîäî íåâòå øî íòè øàùéé àìù éãë

ìàøùé íò øàùì ìáà .íéøåîâä íéøîåîä ,íéèìçåîä íéòùøì ø÷éòá íä úåúéøëäå íðäéâ

.çöðä íåé÷á äçèáäå äå÷ú ùé

íéòáåøî íéøâåñáå .ì"öæ åðéáø ìù íä ,øîàîä óåâá íéìåâò íéøâåñá åàáåäù íéøáãä ìë

,"úåáø úåçë" åîë "äá÷ð" úåéèäá åéä åðáø ìù åøåãáù íéìî ùé .åðôñåä åðàù äî àöîð

ëæì ïåùìá áåúëì ïåùìä åðð÷éúå "úåáø úåîå÷î":øôñä ïìäì .åððîæ âäðîë ,ø
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דין חיקור  מאמר

Ò¯Ë�Â˜·" תקמ המאסף שנת ניסן לחדש לפ "" על "ו כן  לא אשר דברים  באו ק,

שזכרו  המוסר, בעלי  שעל 1210המחברים  מותו, אחרי לאדם  המגיע  העונש  ענין בספריהם

" בשם  כנוהו כלל ז גיהנםדרך רבותינו ממאמרי לקוחה מליצה והיא זה "" ענין שזכרו ל

זעם וחושך אש  כמו הזה, העונש  על אמרים  והרבו ובמדרשים , בתלמוד רבים במקומות

וכמו  כאלה. ורבות  יקראו, בשם  מדור ולכל מרורות, בו חלקו וכיוצא, שאול ומצירי  וצרה

הזה. הקצר במאמר עוד מזה קצת שנזכיר

˙È˘‡¯Âאנשים היו דור בכל שיחידיהן  באומה, המקובל כזה ענין  שכל נאמר דבר

על  מערער מהם  ואין  ׂשכלם , צחות ועל צדקתם  על אותות שנתנו אנשים  ונבונים, ְִָחכמים 

לכל  שאומר אלא נפשו, את מחטיא  שבגאותו מלבד עליו, המתלוצץ איש כל ההוא; הענין 

הוא. סכל כמו 1211כי  שליט, האדם  ׂשכל אין  כאלה שבענינים יבין יפה שדעתו מי ֵֶכי 

חותכים , מופתים יש  הלמודיות על כי הלמודיות. בדברי על 1212ששליט  שמדברים  בעבור

" הנפשיים , הדברים  כן  לא הג ׁשמים. מקרי ועל נדעג ׁשמים ולא  אנחנו תמול ח,"כי  (איוב ְְִִַַַ

ההדר ט) שמרוב עד פנינו, את  ותאיר תחיינו רגע  וכל בקרבנו ּבׁשבּתה הזאת הנפש הן ,ְְִָ

היא  דרך איזו ועל היא, מה ידענו לא אלהים , בדמות שהיא לנו ברור בה מרגישין  שאנו

מי לבדה, בעצמותה ותעמוד הגוף מן  הּפרדה אחרי  כי  אף בו. ופועלת הגוף עם  ְִָָקשורה

חבריו  על שיתגאה עד ההיא? בעת  לה תקראנה אשר המקרים  הם  ומה אז? תהיה מה ידע 

אחרת . דרך על הענינים ידמה אם  זולתו על ולהתלונן  זה, ענין  על הוא שידמה מה להחליט 

" בעלי המשכילים זה על שהתנצלו כמו סכלות , בארח  לב גבה אלא  זה אין  "המאסף כי

זו. בשנה לקונטרסיהם  שהקדימו בהקדמה בעצמם 

ÌÏÂ‡Â בפנימיות אפשריםלדבר שהן  העונשים  מיני על ׂשכל במחקר ולכנוס  הזה ֵֶהענין

מ ּכת לב, ברי מעדת באלה החוקר יהיה לוא  מיתה, אחרי  האדם לנפש  אפשרים  בלתי ִַאו

דבריו  יעמיד כי אדם . בני פי מעקשות ימלט  לא  קורא , ה' אשר השרידים  ומן עולם גדולי 

הבונים הפילוסופים  כת מזה מזה. ומערכה מזה מערכה וימצא לחיציהם , כמטרה

לבנות מ ּוסד ליסוד להם הם שיסדו ידועות  הצעות  פי  על ההגיון, דרכי כפי  ָמחקריהם 

" ויאמרו שן, יחרקו ליסודותיהן המנגד דבר כל ועל ׁשּבנ ּו, מה הוא עליהן  שוא  ומזה "אך . ֶָ

האלה, הנאמנים  דברו מה להבין לב ׂשּום מבלי  להם , הנאמנים  זולתם לדברי  המאמינים כח 

ומי בשר. לחושי מנגדים  הדברים  אם  אפילו להאמין לתומם  והולכים להודיעם , רצו ומה

"זכר ")1210. או  "זכרו " מלת במאמר , מקומות בשאר הוא (וכן שהזכירו

ג1211. י, קהלת ע"פ מליצה

הגיוניות 1212. הוכחות
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המלחמה  לו ותהיה המערכות , שתי  בו ילחמו דבר, וידבר שזכרנו הכתות משתי שאינו

לאשורו  מבין -דבר וישימו רע , עליו ידברו ואלה בו. תבונה אין  יאמרו אלה ואחור. ִֵפנים

" בםבין  אמ ּון  לא דבר 1213."בנים על משכיל שאינו בעצמו ויודע  עליו, טוב שלבו מי  אמנם ֵ

מכבוד 1214למצוא  קדשו ודברי השם  כבוד בעיניו ׁשיקר בעצמו יודע  וכן  אדם , בעיני  ֶָָחן

עליו. ׁשת ּו רבים אם גם רב בקהל האמת ויגיד שפה, ללעגי  יחוש לא הוא  ואם1215נפשו, ָ

" אל צר ממקום  יעבור מזה, וגדר מזה תחתיה גדר מוצק לא במרחב 1216,"רחב ויעמיד

אתו.1217רגליו, ישלימו מנגדיו גם דרכו ה' 1218וברצות

È�‡Âוהסודות הנשגבות  ספר על לרשום  או ממני, במופלא מהתבונן  עצמי מנעתי  מאז

לרעיון מ ּוׂשּכלים  שיהיו עד כהוגן  לפרשם  בידי  אין  אם בספריהם  רבים מחברים ִָשזכרו

בחלק  מגולה תוכחת  זה על כתבתי  וכבר נפשו. להצלחת תולדות מהן להוציא  האדם ,

המדות"מ 1219השני ומשם"ספר האמונה, ועל היושר אהבת  ועל הצניעות על כשדברתי ,

האדם , נשמת על המדבר הזה המדרש  שגם  ולפי פה. שזכרתי המעטים  הדברים הקורא יבין

וכנ  הוא  הנפלאות מכלל מותה, אחרי לה יקרה הולך "ומה אני  לבב בשמחת לא כן על ל; ְִֶ

אמו  שלומי  דברת על אך בו. ולדרוש  חפץ לתור דברי מאתי  השואלים ממרחקים, ישראל ני 

" לאמר שמעתי  קולם  את  זה, שבדבריבענין  המופלאים  המאמרים ליישר דבר, אתך יש אם 

עקמומיות"רז  לפׁשט מכונן, על דבריהם  להעמיד לעשותו הדבר עליך גיהנם, עונשי  בענין  ְֵַל

להּתפׂש ונוחה נאה בדרך אבות  אמונת בה ולקבוע תועה, הדוברים  אדם בני  מקצת ְִֵָשבלב

האדם ""מרעיון  בלבי ואֹומר לה'!. לעשות  שכבר "עת  בדברים כחי  כפי  להתבונן  לבי ויפן , ַָ

ז  רבותינו דברי  לחזק דברים ולהוסיף בו, מקראות"נאמרו ידי על מימין , ומשמאל. מימין  ל

שלמדונו  דרך על המות  שאחרי העונשים לנו מגידים  הם  כי  וארא  בהן  שּבינ ֹותי ִִשלמות

וכמו "רז  מדעתו, אלה כדמות ישיג ישר בלכתו כי  האנושי , הׂשכל ידי על ומשמאל, ֵֶל.

הקדמונים הפילוסופים  זה על ובאשר 1220שהשכילו הזה. פילוסופי-הדור בין  גם  ׁשם  ֵשעשו

קורא  ואני  למעלה. שאמרנו וכמו רב בקהל האמת  מהגיד אירא  לא  דֹובר, אני  לבי  ֵבתום 

אמת" כותבת ,דברי  וידו מדבר שפיו מה ומאמין  מרגיש  שלבו שוין, ולבו המדבר פה אם  "

מקראות עם  אחד מישור על והולכים  האדם , דעת  לׁשקּול מתקבלים  הדברים ְִושתהיינה

כ 1213. לב, דברים

למצוא 1214. כדי 

ז 1215. ג , תהלים  ע"פ מליצה

טז 1216. לו, איוב ע "פ מליצה

ט1217. לא, תהלים ע "פ מליצה

ז 1218. טז, משלי  ע"פ מליצה

ג1219. פרק

לסוקרטס 1220. כוונתו 
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רז  מאמרי ועם כי"הנבואיות, לעשות , נוכל לא מזה ויותר מכונן . על מדבריו כשיתפרשו ל

הלימודי . המופת  עליהן שיפול מהדברים  אינן 

Ì¯ËÂ ואיננה עליונה האדם נשמת  כי  להאמין  הוא  האמונה מעיקרי  כי נאמר דבר, ֵָאחל

כל  על תתעלה כי  ידו, על שתתקיים  לגוף צריכת ושאיננה הגוף מקרי ישיגוה ושלא  גוף,

עֹוׂשה. כחפץ לעד, בכחה ומתקיימת  בעצמותה, מתאחדת רוחני עצם בהיותה ֶָאלה

תכלית בעל בלתי  בכח זולתי זמן, ובשום דבר בשום תשתנה לא  בטבעה, קשורה והנצחיות

ב  היוצר כח דבר."שהוא  בפניו יעמוד שלא  מׁשלה, בכל שמלכותו עדת1221ה הודו זה ועל ָָָ

חותך  מופת סובל אינו הענין טבע כי  ואף הגיוניים . במופתים  חזקוה גם  כולם , החוקרים

עם אחד דרך על הולכים  כי בלבותם , לישרים מופתיהם  נאמנים סוף סוף הלמודי, מופת 

ב  עליו שדברנו אלהים , לדעת שזכו ברי-לב שכן  וכל בנו. הנטוע הישר המדות"הׂשכל "ספר ֵֶ

פי "(ח  מדעתם .א)"ג  זאת יבינו הם  ,

ÔÎÂ, השמש תחת  אשר הנפשיות מכל עצמי  הבדל במינה נבדלת  הזאת  הנפש  כי יבינו

הנ  בספרנו זה על גם  שדברנו וכמו ובדמותו, אלהים  בצלם נברא לבדו א "(ח ל"ושהאדם

ב') סעיף א' מעשיה,פרק  על מושלת ובכחה האלה הגדּולֹות בעלת  האדם נפש ובהיות  .

תצדק  שאם  כולם  החוקרים עדת יודו להשמאיל, אם להימין  אם  תחפץ באשר ובוחרת 

ב  השם  בעיני  וחן  שלום  מוצאת  השכר "תהיה זה שבכלל פניו, מאֹור תתרחק תרשע ואם  ֵה.

במישרים בלכתו האדם ׂשכל כי  ומלבד מגויותיהן . הּפרדם  אחרי לנפשות  המגיעים ְִֵֶָָוהעונש

בדברי גם  בתורה גם אלוהי , בעט  מפורש  הם כתובים האלה, האמונות אמתת  ֵיכריע

הנ  בספרנו מזה מעט לבאר שהחילונו וכמו פ "(ח ל"הנביאים , וח "א פ "א, הגמול י)"ג ענין  וכן .

היטב. באר ולפרשם הנה להציגם  הדברים יאריכו הקדש , בספרי רבים  במקומות  כתוב

ז  המּוסרים חכמי העלו כבר מהם  זה "ורבים  במאמר מגמתנו אין זה מלבד בספריהם . ל ִָ

כל  עליו הודו שכבר דבר רע , ואם טוב אם המעשים  כל על גמול שיש  ולברר להשכיל

הפקר. של בעולם השמח  ונעזב משולח  אם  כי  עליו יערער ולא  ההגיון וחכמי  המשכילים

זה  על כי המות, אחר האדם לנפש  המגיעים העונשים  פרטי  על לדבר פה מגמתנו אבל

דבר. לשואלינו נשיב זה ועל נשאלנו,

‡Ïבפרטי יאמינו-המה מה ׂשכלם בארחות  ההולכים החוקרים בידיעות  ְִֵָָנחקור

מספר  כפי לדעתי  כי למיניהם . בנפשותם החטאים בהן  יבדלו ואיך האלה, העונשים

דבר  להשיג  בכחו ואין האנושי, מ ׂשכל מתעלה הענין טבע  כי הדעות. מספר כן ֵֶהחוקרים

כפי ענין -מה בדמיונו מצייר אחד וכל מגויתה. הּפרדה אחרי  היא  מה הנפש  מענין  ְְִִִָָָָברור

ברוח  לזולתו בדמיונו המצוייר הדבר להעתיק מהם אחד ירצה ואם  אחר. ענין  וזולתו דרכו,

ידו1221. על  שיעכב מי אין
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הנפשיים בענינים ומדמים מרגישים  שאנו מה כי בה. להגידו בלשונו מלה אין  ַפיו,

לזולתנו  יעתק ולא פנימה, תמיד ישאר החמריים עם  התלות  להם  שאין  והאלוהיים ,

שאע נאמר לבד ודברים . אומר תורתנו,"באמצעות מעיקרי גדול עיקר הגמול שאמונת פ

הגמול  פרטי אין יח ׁשב; לאפיקורי ולרשע, לצדיק אחד מקרה ובעיניו בו מאמין  שאינו ֵֵָומי 

כף  אל מכף תקולע  או במים  או באש תבא הנפש  אם לי מה כי  האמונה. מעיקרי הזה

הכרחי אבל כאלה. מחרידים בעונשים טוביםוכיוצא צופות ה' עיני כי  האדם שיאמין  הוא 

פחד  יהיה כן  ידי  ועל רע. ואם טוב אם  נעלם כל על במשפט האדם  את ושיביא ורעים,

לו, וטוב רשע לו, ורע  צדיק בראותו בעיניו יפלא  ולא  מעונו. וישתמר עיניו, לנגד אלהים

שם . האלהים  ישפוט  המעשה וכל אחר, עולם יש  כי יודע אם 

‡Ï‡ ז והחכמים  הם"שהנביאים שקבלו מה קצרים  ובדברים  ברמזים  לנו הגידו ל

" האומרים  התועים  מלב להוציא  הללו, הענינים בלבבם ,שלוםבפרטי ויתברכו נקלה, על "

" ויאמרו לחטוא. ויוסיפו לנשוא  קל שהוא  עונש  ענין  בדמיונם  אםויציירו גם לנו שלום

החסידים במעלות אז נהיה בו לא תלוי  שהכל הגדול העיקר לנו הודיעו לכן בזה. וכיוצא "

לחרפות ואלה עולם , לחיי אלה להחיות ; המתים  שעתידים והוא בו, להאמין אנו ושצריכין

עולם . הנביא 1222ולדראון  דברי בחתימת ביותר המפורש והנורא הגדול הדין יום והוא

בתורה 1223האחרון , רמוז לנפש1225ובנביאים .1224וכן  המגיעים העונשים  לנו הודיעו וגם

לדבר  והנביאים  התורה מדר אין כי  ברמז. נזכרו הקדש בספרי  הגוף, מן הפרדה ְִִֶֶָָאחרי

ישתבשו  לב חסרי כי  רחבים , בדברים אדם  כל לׂשכל מושגות  שאינן כאלה ֵֶבתעלומות 

אותן ויפרשו האלה, הרמזים יבינו התעודה אנשי מפי האמיתיות שקבלו והמשכילים  ַבהם.

לזה  קרוב שכתבנו וכמו כחו כפי איש  לאיש  דעתם על המתקבלים בדברים להמון 

ל  המדות"בהקדמתנו ז "ספר החכמים אחריהם נהגו וכן במאמרים1226ל,". הכל שזכרו

לתלמידים אלא להדיוטים , כתבו לא  הם  גם כי המבואר. מטעם  שונות  ובמליצות קצרים

ׂשאת . יוכלון  כאשר נאותים , ובמ ׁשלים  רחבים בדברים להמון  אותם  יפרשו והם בינה, ְֵָבעלי 

הנ  בהקדמה  כתבנו זה ל."וגם 

ÌÏÂ‡Â שהוא ואותו המות, שאחר אותו האלה, המשפטים  שני  על פה לדבר באנו לא

ז  המחברים ששאלו השאלות  ויתר בזה, זה קשורים  ואיך התחיה, זה "ליום בענין ל

המו  אחר לנפש  המגיעים  העונשים  על מעט  לדבר זולתי  שאמרנו בספריהם . כמו ת ,

החכמים עליו דברו ומה בכתובים, עליו רמזו איפה ולהראות הזה, המאמר בראשית 

ב 1222. יב, דניאל

כג1223. ג , מלאכי 

יונתן1224. ותרגום אונקלס תרגום  ז) ד, (בראשית רובץ " חטאת "לפתח

כד 1225. סו, ישעיה

רסד-רסו)1226. עמ' ח"ב נחמן " בן משה רבנו  "כתבי  קוק, הרב מוסד (מהד' הגמול  שער רמב"ן,
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" וקראוהו ""גיהנםבמליצותיהם , ואמרו גיהנם. של גיהנם"1227,"אש של ,1228"חשך

רתמים"ו  גחלי אותו בכך,1229."מאכילין  או בכך חבלה 1230ונדון  מלאכי  ומצירי1231וענין

מדּורֹות ,1232שאול. מדּורֹות  בו שיש  הרשעים ,1233ואמרו את  שורפים  מזה 1234ושבו ויותר ְְ

הזוהר  בספר החוטאים1236ובאגדות1235כתוב את  דנין  שבו והמלאכים ההיכלות מענין 

לדבר  ובפילוסופיא, בתורה חכמים רבים, וכן שלמים  עליהן  התעוררו שכבר באלה. וכיוצא 

בה  להאמין  חייבן  שאנו הישרות האמונות עם אלה דבריהם  ולחבר ׂשכל, באורח  ֵֶעליהן

על  מאמינם  שאנו מה למעלה שזכרנו אותן והן והמצוה. התורה מוסדות ימוטו ושבלעדין 

כי וכיוצא. הגוף מקרי  ישיגוה ולא  גוף, שאיננה באפינו, הנפוחה הטהורה הנשמה מעלת

הנ  העונשים מיני בשמעו לב כל יחרד אמונות"לזאת  שהן  הגוף, מן ּבהּפרדה לה תקראנה ְְִָָל

או  הקור, מן  ותצטנן  האש, מן תסלוד איך הגוף, מקרי  ישיגוה לא שאם  זו. את זו סותרות

עליהן , המתעלות לנשמות  לא  לבד, הגויות מקרי שהן  שזכרו, המכאובים מאחת תכאב

עמהן ? דבר להם ואין

Í‡ שקבץ אמונים איש אל הקורא את  אשלח  פה, להודיע שבדעתי  המעט אכתוב טרם

כמוהר  החכם  הרב הוא זה, ענין על הם  שחשבו מה הדורות חכמי  דעות מנשה "בספרו ר

ע ישראל שבק "בן  הספרדים אחינו ישורון  לעדת צדק שהורה יע"ה, אמסטרדם  כי"ק א .

" חייםבספרו י "נשמת פרק א' הדעותג )"(מאמר הציב הספקות ולהתיר זו, בשאלה האריך

בקצרה. הנה ואעתיקם  זה, בענין שמצא

˙Ú„‰ של אש בענין  שנאמר מה כל כי שאמרו האומות, מחכמי לקצת  אותה יחס הא '

הצדיקים מכל לרעה ה' הבדילו כי בראותו הרשע במחשבת ודבק משל, הכל גיהנם 

ולענה  ראש  פורה ושנפשו ומזהירים, מאירים הרקיע  כזוהר הם  כי ואינה 1237והחסידים ,

הם הזאת  והדאגה והעצבון תמצא. ויגון  וצרה לבה אל מתעצבת השכינה, מזיו מתענגת 

ג1227. שרה, חיי  תנחומא,

א 1228. לג , רבה בראשית

ע"ב 1229. יב חגיגה

ע"א 1230. נז גיטין 

ע"א 1231. קד כתובות

יג1232. משלי , מדרש

ו1233. משלי, מדרש 

ע"א 1234. יז השנה ראש 

רפה 1235. ודף קעח דף ח"ג  סב; דף ח"א

נחמן,1236. בן משה רבינו  (כתבי  רמב"ן ע "י  ומובא ריב-ריג ; עמ' אייזנשטיין ) דוד ר' (ערך: המדרשים  אוצר
רפד-רפה) עמ' ח"ב קוק, הרב מוסד הוצ '

יז 1237. כט, דברים 
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" בשם  כינו גיהנםאשר של מוהר "אש החכם  נטה הזאת  לדעת כי  עוד ואמר אלבו ". יוסף ר

ב "ז  העקרים"ל ל "ספר פרק ד, לעשות1238,ג )"(מאמר והרגילה ה' את שעזבה הנפש  כי ִשאמר

הדברים לאותן תכסוף הגוף מן כשתפרד טבעה, הפך שהוא  הגוף טבע  כפי  מעשים

בצורות להדבק תטה טבעה ומצד חפצה. להשלים  כלים לה ואין  לעשותן  שהורגלה

לצד  כאחד, הצדדין לשני וכשתשתוקק לזה. והרגל למוד לה אין  כי  תוכל, ולא  העליונות 

ּומקֹור  אש משריפת יותר ומכאוב צער לה יהיה ממנה, מנועות  ושתיהן  מטה, ולצד ֵמעלה

לא  לנפש . והכל ועקרבים , נחשים  ומנשיכת  וחרבות , סכינים  ומהכאות  נורא וקרח 

הנ  דרך על אבל רוחני , בדבר שולטת  האש אין  כי האש, בה בצער "שתשלוט תצטער ל

המעתיק  והחכם בקצרה. דבריו כאן עד נכונים"הנ 1239מופלג. שאינן אלו דברים על אמר ל

ז  רבותינו דרך זה שאין  וגם"בעיניו, באש. הרשעים  בו שנידונין ממש, גיהנם שיש אלא  ל.

לפנינו. שיתבאר וכמו בה, נדונית שהיא  לנפש  חוצה מציאות יש  אלא  נכון, דרכם אין ַבעיני 

לנו "ואעפ  ראוי סוף סוף האמונה, מעיקרי האלו העונשים  בפרטי  ההאמנה שאין  שאמרנו י 

רז  ודברי המקראות ולהבין דבר, בכל האמת  אחרי  שקבלו "לחפש אבות  קבלת ששרשם ל

יכונו  לא הזאת  הדעת וכפי  עליון . דעת  שידעו הנביאים מפי שקבלו גדולים חכמים מפי 

בה. יתבארו לא  משל כדרך ואפילו שתיהן , גם

˙Ú„‰ ז נחמן  בן  משה לרבינו היא שבגיהנם"הב' שהאש הוא מדבריו העולה והכלל ל.

שמשתמשין כאש לא  הזה, העולם  של כאש איננה הנפשות, את  שורפת שהיא  בה שנאמין 

האש , בגלגל אשר היסודית כאש  ולא  וגחלת, בשלהבת שהקב בה וכמו מזאת. דקה ה "אלא

מן דקה אש בו וברא גיהנם , הנקרא  המקום ברא כך הדקות , בתכלית  הנשמות  את  ברא 

הזּכֹות הנפשות שברא  וכמו ּומכלם. הדקים  הדברים תופס והוא נתפס, גוף שאינו ְֵַַַהדקה,

הנפשות בו ולכלות  להעניש הדקה, מן דקה אש  לברוא  ביכלתו יש כן  הדקות, בתכלית

עכ  שנשמת"החוטאות  היתה שאלתנו כי  מתמיהים . עודם ודעת , אמונה דבריו ואם  ל.

הגוף, ממקרי מקרה מרגשת אינה חומר, מכל מופשטת לבדה כשהיא העליונה האדם 

תשלוט  איך האש , כדרך שורפת בהיותה הדקה, מן  דקה גיהנם של אש יהיה ואפילו

ואין גוף אינן ואשו הגיהנם שגם  תאמר ואם  האש. מן  שתסלוד טבע לה ואין בנשמה?

א  יהיה איך החומר, ממקרי דבר בזה "בהם עוד שנדבר מדברינו ואולם  ומכלה? שורף כ

בסמוך. שנזכיר השלישי מהדעת  עוד שתראה וכמו לדבר, היטיב כי תראה

˙Ú„‰ ז דיליאון  משה ר' הרב דעת  היא  התעוררנו 1240ל "הג' כבר אמר הקבלה. בדרך

מתוכו יוצאות שהנשמות  המקום  אותו כי "בתחלה כמקוםמקום(מלת לא המשל, דרך על "

תרלט1238. עמ' ח"ב מישור, מהד'

חיים "1239. "נשמת בספרו ישראל בן מנשה ר '

תרע "א)1240. (לונדון, הקודש" "שקל בספר
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ולרוחב) לארך ׁשימדד ושפעשלנו כח  מקבל ממש  המקום אותו מעדן . היוצא הנהר מכח  , ִֵֶָ

היסודי  האש  רמב מאותו שבדברי היסודי האש זה ז"(אין הירח,"ן גלגל תחת  שהוא עליו שאמרו ל

עולם) של ברומו  מׁשל דרך על מדבר אלא חמרי; אש יששהוא בתוכו, הנשפע  השפע  אותו ומכח . ָָ

" אומרֹו כענין  אחרת , אש  לאכול יכולת  קנא בו אל הוא אוכלה אש אלהיך ה' (דברים"כי

כד) אוכלה "ד, אש ,אש  אוכלת אש יש  כי  ממש . מכח 1241" אש אוכל הזה שהמקום וכמו 

עכ  אדם בני מרוח גדול שהוא כח ממש  אוכל כך היסודי, גבאי"האש בן מאיר ר' והרב ל.

""ז  בספר הקדשל מהאש1242"עבודת  ההוא האש שהמשכת  מאחר כי  באומרו דבריו, פירש

בתוקפה  היא עדיין  מטה, של לגיהנם  וממנו מעלה, של לגיהנם  העליונה היסודית 

ע הנפשות  ולכלות לשרוף אין"ובגבורתה גם  בה, לדבר רוצה שאיני קבלה, דבריו ואם כ.

אש שאין  מהם, למדנו מקום  מכל הדברים . ואחרית ראשית  גם  להתבונן ידי תחת ספרו

ז  רבותינו שבדברי בתוקפה "גיהנם  והיא אש. אוכלת  אש עליון , כח אלא שלנו אש  הוא  ל

ותכלה  גיהנםתאכל שיש מדבריהם  תראה וכן  אדם . בני  מנפשות  גדולות שהן הכחות  גם 

רמב  בשם תחלה שזכרנו הדעת  כי נכון, על זה כל יבא ועוד מטה, של וגיהנם  ן"שלמעלה

גם"ז  והמתאימים האדם , לׂשכל הקרובים  הם אמת  דברי  מכונם, על דבריהם  כשיתבארו ֵֶל,

אעפ  האדם  נשמת כי  יאמין הוא  גם הפילוסוף. דברי תעמוד "עם  לא  נצחית, בטבעה שהיא י

הפעדא  מחבר שאמר וכמו לאין , י ׂשימנה יחפוץ ואם בכל, המושל יד 1243ן ."בפני  ְִֶָ

‰˙ÚÂ ז אברבנאל יצחק ר' הרב דעת  והיא הד' הדעת  להזכיר עוד שהעתיק "נשאר ל,

הנ  ישראל בן  מנשה ר' ""החכם מספר באריכות אלהיםל בעיניו."מפעלות ישרה היא כי  ,

" אומר הוא  דעתי . על מתקבלת  שאינה בעבור בקצרה רק הדברים נעתיק שהנשמותואנחנו

הראות . לחוש מושגים  בלתי  השמימי מהטבע רוחניים דקים גשמים עמהן נבראו ְְִָָּבהּבראן 

בואם קודם  אם  עולם , ימי כל הרוחניים הדקים הגשמים  מאותן יתפרדו לא והנשמות 

עם נשמתו תשאר האדם  מות  ואחרי וכו'. ממנו הּפרדם אחרי וגם  עמו, בהיותם ואם ְִָָלגוף,

רוחו הנ מרכבת הדקים  הגשמים ""(שהן שקרא האדםל העליונה )"רוח לנשמתו  ומרכבה אם, .

רז  קראוהו והמשל ההׁשאלה בדרך אשר השכר ""במקום  עדןל מתנגד גן  במקום  ואם וכו', " ְַָָָ

הוא  כי  יוכל, ולא  הטבעי מקומו אל משם עלותו יכסוף אשר העונש , מקום  הוא לטבעו

נקרא 1244בנח ּוׁשּתי המקום  וזה בבור. אותה ׂשמ ּו אשר הפשעים  בחבלי ואחוז העונות , ְְֵָ

ב 1241. כא, יומא

קפה 1242. עמ' ל"א פרק ח"א תשס"ד, ירושלים  הספרים, יריד מהד'

(נדפס 1243. מנדלסון מנחם בן  משה ר ' ע "י  נכתב הנפש, בהשארות האמונה צדקת להוכיח בגרמנית ספר
הראי "ה  ע "י  וגם  קמ"א) ענין  בראשית, רש "ז, (אור מקלם זיסל שמחה ר' ע"י גם  הוזכר זה ספר  תקכ"ז). בשנת
הקדש  ללשון  בתרגומו זה ספר  ראו  הם  אבל  רנד) עמ' ח"ד ראי "ה אגרות טו; פסקא פ"ג  ברכת איה, (עין קוק 
צרפתית, להולנדית, גם  ותורגם  המחבר , בחיי מהדורות עשרה באחת בגרמנית הופיע הספר תקמ"ז). (ברלין,

(60 עמ' תשס"ט, תשרי  "המעין", עת (כתב ורוסית דנית, איטלקית,

ואזיקים1244. נחושתים 
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עכ "גיהנם" חטאותיו גודל כפי  הנשמה עם הרוח  שם  ויתמיד בעל ". שהרב אמרנו וכבר ל.

חיים" רשב נשמת  הרב דעת  שכן ואמר אלו, בדברים שמח ז "" על "י  ופירש הזוהר, בספר ל

" ספר בעל הרב דעת  שכן עוד ואמר בו. הנזכר הדיוקנא  ענין השםזה ושכך 1245."מעשי 

מוהר  הכולל החכם העתיק כן כי  הקדמונים , הפילוסופים  דעת יש"היתה ז "ר מקנדיאה ל "ר

" לחכמה בספרו ל 1246"מצרף בהקדמתו המדקדק יוחני  הנפש"מספר והאריך "ספר ,

דבריו. בהעתקת 

Ï·‡לי יש רבים גמגומים כי  זולתנו דברי בהעתקת הזה המאמר נכביד לא אנחנו

קדש . במקראי  יסוד לה אין הוא , מדומה הזאת  המרכבה או העגלה כי האחד הללו. בדברים 

לדרוש פה עסקי ואין  לזה. כיון  לא  אולי הזוהר, בספר הנזכר הדיוקנא  בעבור ואם 

" יקראנה הוא  כי  שנית  הׂשכל. ובדרך בפשוטות אם  כי האדםבמופלאות , כבר "רוח ואני  , ֵֶ

" בפירוש  המליצה זאת לבנוןפרשתי  יבנהיין איש לויטס ר' במשנת מ " ד 1247ד)"(אבות ,

מ  השלישי  המדות"ובחלק מקומותא)"(פ "ספר בכמה "1248ועוד האדםכי  כח רוח  נקרא "

" בשם האדם נפש נקרא  שמו ועל הנפש , כחות  בכל המתלבש שבנו, ברור "רוח החושב וזה .

שלא  ׁשמימי  ענין  הזה, הרוח  או הזאת העגלה שבהיות  שלישית  הקדש . כתבי  מכל ִַָומוכרע 

ז  אברבנאל יצחק ר' כדברי לעולם  היא "יפסד תהיה לדבריו כי  שלנו? אש  בה תשלוט איך ל

מהקור  ונקפא מהחום , נתכת שהיא המדקדק יוחני  אמר שכן  גיהנם של באש  הבוערת 

הגוף  ממכאובי תכאב כאשר ומצטערת, כואבת בה השוכנת  המׂשּכלת  והנשמה ְֶֶַַוכיוצא .

שתכלנה, עליונה דקה אש  על שהכונה שתאמר או האנושי. לׂשכל זר זה וכל הזה. ֵֶבעולם 

רמב  ור "כדברי  ז "ן דיליאון לתת"מ  צריכין אנו אין שוב תאמר, כך ואם  למעלה, שהבאנו ל

באש . העבירּה בעבור הזה השמימי הרוח  או העגלה ֲִַָלה

ÛÂÒ שהזכירו שגיהנם  תקבל מהם  אחת  גם שאין בזה, שנאמרו הדעות  מכל תראה דבר

ז  אלא "חכמינו בהן . שתאחז ולגופים למקום הצריכה שלנו, כאש  ושורף לוהט אש  יהיה ל

מן וקצתן הצדיקים , במחיצת  לבוא  תוכל שלא  הנשמה צער על משל עשוהו קצתן

כרמב  בחכמה ז "המופלאים  גבאי בן  מאיר ור' דיליאון  משה ור' רוחני"ן אש  על פרשוהו ל

האדם , לׂשכל ומושכלת יקרה דעת באמת והיא  בזה. וכיוצא  אש  אוכלה אש  עצמה, ֵֶכנשמה

חכמים דברי  אין  הזאת  הברורה הדעת  כפי שגם אלא  כחנו. כפי מעט  הענין שנסביר וכמו

ממש"ז  אש  היא  הרשעים  נדונים שבו הגיהנם  דבריהם, מפשטי הנראה שכפי מתבררים . ל

ב 1245. פרק  בראשית, מעשה שמ"ג, ויניציאה, אשכנזי , אליעזר  הרב

הוא 1246. זה ענין  תשס"ז ובמהד' שפ"ט , בבאזיליה, לראשונה נדפס הספר דילמידיגו , שלמה יוסף הרב
84 בעמ'

.1247283 עמ' תשס"ג  שנת מהד'

ב 1248. חלון ג , חדר ראשון, בית נעול, גן
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ובמעמקיה, הארץ בבטן פעם בארץ, מקומות לה ויחדּו לנו, הנודעת ופעם1249כאותה ְֲִ

ה  במקום  ארצה תבל "1250קדש ,במבחר לכל ואומרים  עצמן , סותרים דרשונימאמרים

ששנינו1251."וחי ּו מה על עכי לח טבריא "ב)"(שבת  אנשי שעשו בגמרא מעשה מסקי וכו', " ְִ

" ששנה קאי , דמתניתין יוסי:דארישא לר' רבנן ואמרי  מתיר, יוסי ור' בסודרין יפקיענה ולא 

רבנן ? להו ואסרי חמה דתולדת טבריא  דאנשי  מעשה חמיוהא כי  חושבים שרבנן פי ' "

המים ומחמם  ידועים, במקומות  הארץ בבטן  ניצוציו ששולח  הוא, השמש  מגבורת  טבריה

שבקרבה. דוממים  ויתר המחצבים ולבשל למזג  השמש שדרך כמו במעמקיה, העוברים

" יוסי  ר' להו דגיהנםואמר אפיתחא  דחלפי  הוא האור תולדות יוסי"ההוא שר' פירושו ,

גפרית מן  שהוחמו חמים  מקומות  על לארץ מתחת  בעברם  הן הללו החמים  שהמים סובר

לכל, כידוע הארץ בבטן שהן  השמועה 1252ואש  מפשט כן  אם ונראה האּור. תולדות  הן והרי 

זה  שכל ומלבד האדם . בני נפשות  נדונין  שבו הגיהנם הם  האשיים  המקומות  שאותן 

שנטו  וביראה בחכמה המופלאים ישראל חכמי דעות  שהראיתיך וכמו האדם, דעת  מרעיש 

אלא  שלנו, אש  כעין  ושלהבת  גחלת של באש  הנשמה משפט שיהיה מהאמין כולם

ז  אחר"שרבותינו במקום  אמרו על יט ב "א)"(עירובין ירמיה ר' שלשה "ואמר אליעזר ר

וכל  הם  ''וירדו דכתיב במדבר בירושלים. ואחד בים ואחד במדבר אחד לגיהנם , יש פתחים 

שאולה' חיים להם לג )אשר טז , קולי'(במדבר שמעת  שועתי  שאול 'מבטן  דכתיב בים  (יונה ,

ג ) בירושלים'ב, לו ותנור בציון לו אור אשר ה' 'נאום דכתיב בירושלים ט), לא, ותני(ישעיה  .

גיהנם של פתחה זו בירושלים ' לו 'ותנור גיהנם, זו בציון ' לו אור 'אשר ישמעאל ר' "דבי 

הארץ."[עכ  בבטן  לא  בציון, הגיהנם מקום  שנתנו הרי  ל].

Ì‡Â שמה האם  וחשך. אש  גיהנם הכבוד, מקום  בציון, לתת יותר, נפלא זה אמנם 

אי מזה ויותר מאד. מבהיל דבר באמת  זה עונשם ? לקבל בנפשותם  החטאים  יספיק יאספו ך

ז  הם שאמרו הגיהנם  למקום  ציון לקדרה.1253ל "הר ככסוי לגיהנם כולו העולם  שכל עליו

אליעזר  ר' ת1254ובפרקי  מהלך עמקֹו ומדור מדור שכל ובאגדה "אמרו שנה. אמרו 1255ק

האגדות ואלה בעוביו. מילין וג' אורך מילין  ק' בה ומצא  שבגיהנם  הראשון הבית  שמדד

הרמב  ז "הביא שלו,"ן הגמול בשער "1256ל הרב העתיק דבריו "הכותב ומקצת  בספרו עין"

א)1249. לט, (שבת דגיהנם אפיתחא דחלפי טבריא] [חמי

כדלהלן1250. ישראל, ארץ 

ד 1251. ה, עמוס

הארץ 1252. כדור  מבטן הנובעים  ואש , גפרית המקיאים הרי-געש של תופעה יש  זו  עובדא ֵָומפני 

ע"א 1253. צד פסחים 

ד 1254. פרק  תחילת

.1255212-213 עמ' אייזנשטיין ) דוד ר ' (עורך : המדרשים  אוצר 

רפג -רפו1256. עמ' ח"ב קוק , הרב מוסד הוצ' נחמן , בן משה רבנו  כתבי 



דין  חיקור 463מאמר

פסין ."יעקב  עושין פרק זולתנו 1257, דברי  נעתיק לא  זה שבמאמר אמרנו כבר אבל

במקומם . הדברים  יקרא  והקורא לעניננו הצריך מעט  רק באריכות ,

˜¯Â ז חכמינו כתבו שלא  לכל מופת וזה אפשר, אי  זה שכל להראות  עליהן  ל "רמזתי

רחבה, דעת  לבעלי  כתובים  אבל המלות , פירוש  רק בהם  יבינו שלא  להדיוטים אגדותיהם

רמב  שעשה וכמו וכהלכה, כהוגן ויפרשום  בם יבינו ז "הם  לא "ן כולו ציון  הר באמת  כי  ל.

לוי בן יהושע  ר' לו שנתן  המדה כפי שבגיהנם  אחד לחדר מצע  רק אפילו להיות יספיק

וכנ  אלהים"באגדה וה' הדעת . ונגד החוש נגד שהוא  דבר כפשוטו? זה ענין יהיה ואיך ל,

באמונתנו  זרות תערב ולא  לעד, ועומדות  אמת הן בהן , מאמינים שאנו האמונות  וכל אמת.

ב  שאמרנו המדות"וכמו פ "(ח "ספר האמונה.ה )"ב מדת  על כשדברנו

ÔÎÂ מהור הגדול הרב המעולה האיש  ז "אמר אידליס שמואל כי1258ל,"ל ישק. שפתים

אגדות"ב  "חדושי  כתב זה מאמר על שלו גיהנם" של דפתחה מגומגם , הוא  לכאורה

ניחא. קטן בירושלים פתח לו שיהיה אפשר לגיהנם, קדרה  ככסוי העולם  כל אפילו (כלומר

ששיםבירושלים) כמו גדול דהגיהנם  הוא , אפשר שאי  דבר בציון? גופיה הגיהנם  אבל .

תעניות במס ' כדאמרינן בעולם , פעמים  ששים  גדול עדן  וגן  עדן , בגן  ל]."[עכ 1259"פעמים 

כד  דעתו שגם למד אתה שם  ומתשובתו אפשר, שאי דבר שהוא  לומר שהחליט עתהרי

ז "רמב  ממחקר "ן והנה זה. על עוד נדבר ואנחנו הנפשות. לשרוף דק אור הוא גיהנם שאור ל

להן וכדומה שהבאנו החכמים  מאמרי ניישב אם טוב מה תבין  פה, שחקרנו הזה המעט 

האדם . דעת ׁשקּול וכפי הנשמה על שבידינו האמונות עם  שיסכימו עד וברור פשוט ִבדרך

הדברים . עומק מהשיג קצרה והדעת  להאריך, קצר הזמן כי  קצרים, דברים  בזה נעריך ועתה

Â�Ú„Èלהשחית לו רב שכחו אחד גם השמש תחת  הנמצאים החמרים בכל שאין 

הא' שרשים. שלשה עליו והונחו האש. כמו זולתו חמרים  "(אכל)ולכלות  כמו תאכל , אשר

ג ')"האש ו' הב'(ויקרא "(שרף)ודומיהן. כמו שורף , טז)"והנה י, והג'(שם  "(בער). כמו בוער ,

ב)"באש ג, בו.(שמות  שאחזה בחומר שפועלת מה האש  פעולות  על ושלשתן מורה (אכל).

ובין לגמרי שישתנה בין בו, שפגע חיצון דבר כח  ידי על שהיה ממה החומר השתנות  על

כמו  ּומׁשנהּו בזולתו פועל דבר כל על נופל ולכן הראשונים . סגולותיו בקצת  ְֵַשישתנה

" לשון  עליו יפול הממית דבר כל וכן למות . מחיים  החי את  המׁשנה כמו "אכילה החרב , ְֶַַ

החרב " אכלה מאשר בעם לאכול היער ח)"וירב יח, לעיסת(שמואל-ב נקרא זה ומטעם  . ֶֶַ

" ותשנםאכילה המזון רבים  בחמרים  תשלוט היא שגם  האש ולכן שהיה. ממה מ ׁשנהּו כי "ְֵַ

" לשון עליה נופל לכן  שהיו ."אכילה ממה

ע"א 1257. יט  עירובין על

בירושלים1258. לו  ותנור  ד"ה ע "א יט  עירובין על מהרש "א

ע"א 1259. י 
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ÌÏÂ‡Â באחד שכשתאחז והמכלים  המפסידים  משאר בכחה המפסדת  האש  ְְִַַנבדלה

מן הנאכל העץ כי היה. לא כאילו ותעשהו לגמרי הראשונה מתבניתו תשנהו החמרים ,

וחלקים , גזרים מהן המשאירים  המכלים  שאר כן ואין  דשן . אם כי ממנו תשאר לא ְִַַהאש 

" לשון הונח  לכן  וכיוצא . סערה ורוח  והמים  החרב "בער כמו כמו האש , על בפרט כאש"

יער  טו)"תבער פג , "(תהלים  שרש כי  נשאר בער וכיוצא. לא  לגמרי, הסרה ענין על  נופל "

כמ  דבר. "מתבניתו תומו ו עד הגלל יבער כאשר ירבעם בית אחרי י)"ובערתי יד, .(מלכים -א ִ

המעט, זה ויבער העץ מן  דבר-מה יסור שלא אפשר אי  וכיוצא  בעץ הלהב ׁשּבאח ֹוז ֱֶֶולפי

" הלהב אחיזת  הדבר."בעירה נקראת  נאכל ידה שעל ,

ÔÎÂ שאעפ המכלים  משאר עוד האש חלקי"נבדלה יתערבו לא הדברים, שמשנים י ְִַַ

חלקיו  כל תבדיל אחר, בחומר נכנסת  כשהיא  האש  לבד המכלם , בחלקי הנשחת ְֵַַהחומר

הנשרף  העץ מן הנשאר הדשן  כי  בעׁשן. ותעלם  מחלקיו רבים  אליה ותשאף קטן, היותר ְֵַַָָעד

שאין1260מעט  ובדברים וכיוצא. דולק נר וכן בעשן, ּכלה והחסר בתחלה, שהיה מה ָָנגד

כשתבדיל  ובדיל, נחשת  סיגי  בהם  בהיות הנה והזהב, הכסף כמו לכלותן עליו שולטת האש 

מצרפת שהאש  כידוע  הוא . טהור והנותר בעשן, ותעלם הסיגים חלקי מהם תקח חלקיהן

" לשון עליה הונח  לכן  ""שרפה המתכיות כי הזאת . השאיבה ענין  על יורה שלדעתי  "שרף ,

שצרף "ו  אלא הוראתו. טעם  בחבירו האחד נותן החומר צרף "" לטהר הסיגים  שאיבת על "

ו  חז שרף "ההוא , השתמשו זה מלשון  ואולי ולכלותו. לאכלו חלקיו שאיבת  על באמרם"" ל

ע כט זרה חיה "ב)"(עבודה שורפה יפה שדעתו בין"כהן  להבדיל מאד עצום האש שכח ולפי .

הכאב  החי , בבשר כשיגע בו, הנאכל הדבר חלקי  כרגע אליו ולשאוב פתאום, החמרים חלקי 

מרגישין . שאנו והשרפה החום והוא מאוד, גדול

‰�‰Â אלה הדברים  וקשר עשאן אחד אל המה, אלהים  מעשה והתחתונים  ֵהעליונים

שאנו  התוארים ולכן בעצמותם . עומדים נשגבים כחות  ואלה וחמרים, צללים אלה באלה,

אלא  ההשאלה דרך על לא  העליונים. גם מכנין  אנו בהן  התחתונים , הדברים בהן  מכנין 

ומעשה  הגוף מעשה מכנין אנו כי ונפש, בגוף גם זה ענין שנוהג וכמו דרכן . וכפי האמת כפי

הראות חוש  על לדוגמא  דרכו. כפי אחד כל אחד כל אמת, ושניהם  אחד. דרך על הנפש 

" אומרים בשדה אנו באר והנה ב)"וירא  כט, "(בראשית אומרים אנו הלב עין ועל ראה , ולבי

ודעת חכמה טז)"הרבה א, לו "(קהלת יוכל לא כי כו)"וירא  לב, הוא (בראשית וכן ודומיהן.

ה  החושים ב בכל לבאר שהחילונו וכמו והפנימים, המדות"חיצונים  פ "ספר ב' וכןא)"(חלק  ,

בפעולותיו  הדומה העליון שהכח והתחתונים , העליונים  בין התוארים בהשוות הוא 

החמרים , בדברים  התחתון  הכח  לפעולת  החומר, מן הנעלים  ובדברים  מחמרים ֳִֵָבדברים 

בכמות 1260. מעט הוא
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והצורף והשורף והבוער האוכל העליון הכח  ולכן  אחד. בשם  משל)נתארם דרך על זה (וכל

" בשם נכנהּו התחתונים , בדברים האש  שעושה כדרך העליונים , ."אשבדברים  ְֵַ

˙ÂÈ‰·Âפתאום ולבער לכלות  יוכל יעשה, יחפוץ אשר וכל כח, ורב אדונינו גדול כי

זה  על שהודו וכמו מאומה, הראשונה מצורתן  ישאר לא  רוצה ואם ורוחות. נפשות גם 

" לשון שהוא  למעלה, שבארנו וכמו הפילוסופים ואכל גם  ופעמיםבער האש . על שנאמרו "

" לשון  שהוא  מקצת , וישאר מקצת  ו שרף שילך הנביאיםצרף "" יכנו האש, על שנאמרו "

" בשם  הזה הכח  עברת"אשאת  וכשיזכירו הגדולות1261. הרשעיות בעושי כביכול השם  ְֶַ

" כמו האלה. הפעולות  תוקף להודיענו לאש, האלה הפעולות  אוכלה ייחסו אש  אלהיך ה' כי 

קנא  אל כד)"הוא ד, אמת ,(דברים משל הוא אבל משל. שהוא  זה על לומר רגילים ואנו .

ב  השם  שביד הרעה "יודיע עושי ולבער לכלות  הרשעים, את  פתאום  להעניש  היכולת  ה

" מפורש  דניאל ובנבואת הזה. כענין  מנפשותיהם גם  ולהפרע  הארץ, ּדימן  עד הוית  ֲִֵֵַָחזה

קטילת ּדי עד וגו' הוית חזה ּפתיח ּו. וספרין  יתיב דינא וגו'. יתיב י ֹומין ועּתיק רמיו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָּכרסון 

אּׁשא  ליקידת ויהיבת  ג ׁשמ ּה והּובד ט-יא)"חיותא  ז, העליון(דניאל הכח  מכנה שהוא הרי ., ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

" שאמר ואחר בוערת . לאש  מצריו גׁשמּההנוקם  והּובד חיותא  קטילת ּדי  המותעד שהוא " ְְְְִִִִֵַַַַָָָ

" עוד יאמר איך גופו, גם  אּׁשא ושנאבד ליקידת  על ויהיבת  ידבר אבל הגוף? אבד וכבר " ִִִִֶַַָ

דיליאון משה ר' הרב דברי  עצמן  הן והן שזכר, העליון  באש  היא  גם ׁשּתׁשחת  ִֵֶָהנפש 

כח  ממש  אוכל וכך אחרת . אש  לאכול יכולת הזאת באש  שיש שאמר למעלה שהבאנו

הכח כלומר אדם , בני מרוח גדול עצומיםשהוא  יותר כחות  גם לכלות  יכול הזה העליון

ב  שהוא הפילוסופים  לדעת אפילו ברור וזה אדם. בני  תכלית"מרוח בעל הבלתי בכחו ה

ז  שאמרו מה נשען זה ועל בתחתונים . כמו בעליונים  לעשות  ויכול בכל, ""מושל איןל

שנאמר"הקב  מאלוהיה, תחלה שנפרע  עד האומה מן נפרע  כא)ה כד, על (ישעיה  יי' 'יפקוד

האדמה' על האדמה מלכי ועל במרום  מרום  אלא 1262."צבא  מפורש , מקרא  זה והרי 

הגדול  האיש  גם  כיון  הזה האש  ואל מׂשכלנּו. תעלומות הם  כי  באלה, מלדבר פינו ְִִֵֵשנבלום

ז "רמב  נקל."ן לנבון  ודעת ל,

¯·„Â ז רבותינו כי  הוא  ""ברור בשם  הטהורות  לנפשות  והעונג  השכר כנו עדןל ,"גן

" בשם החטאות לנפשות  והצער לנו "גיהנםוהעונש אפשר אי כי  משל, עדן שגן  וכמו .

לׂשּום הבריאה בתחלת ה' שנטע הגן  אותו כמו לגן הללו הקדושים ש ּכיונּו בדעתנו ְִָלדמות 

בגן תשב הגוף, מקרי  ישיגוה ושלא  גוף שאינה העליונה האדם  נשמת איך כי האדם . את בו

ז  והם למראה? הנחמדים  עציו בין ותתהלך מפריו, חגיגה "ותאכל במסכת אמרו עצמן  1263ל

כעס 1261.

המדרשים)1262. (אוצר ה פרק תמורה, מדרש

ע"ב 1263. יב
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"˙Â·¯Ú, צדיקים של ונשמתן  ברכה, וגנזי  שלום  וגנזי  חיים  גנזי וצדקה משפט צדק שבו

וכסא  השרת  ומלאכי הקדש  וחיות  ושרפים אופנים וגו' להּברא ֹות  שעתיד ונשמות ְְִָורוחות 

עליהם שוכן ונשא רם  חי  אל מלך [עכ הכבוד, יותר "" הנשמה כבוד להגדיל יוכל ומי ל].

לתאר  בלשוננו מלה ואין כח בנו שאין לפי אבל האלה? הקדושים  בין מקומה שנתנו מהם 

ושעשוע עונג מקום מצאו שלא לפי  זה, במשל השתמשו הזה, הטוב השכר באמת בה

מ  יותר לנו עדן"המושג  ."גן

ÔÎÂ. במלים ולהסבירו לדבר נוכל לא עליו שגם לנפשות, העונש לענין משל משלו

ולפי מדע . מביני  לתלמידים  אלא  הדיוטים עם  דברו שלא למעלה הודענו שכבר וביותר

אש , לתבערת  מוכן  ושהיה ונפשות גופות ומכאיב מצער שהיה בארץ מקום  מצאו ְֵַשלא

בניהם את שורפים הרשעים היו ששם ירושלים , פני שעל הינום בן וגי  התופת כמו

,1264למֹול" שנבא כמו האלה, הרשעים  עונש כן אחרי היה נאםושם  באים  ימים  הנה לכן ְֶ

כ  הנם , בן וגיא התופת  עוד הזה למקום יקרא  ולא עצתיי', את ובקותי  ההרגה. גיא אם  י  ִֵָ

נפשם מבקשי  וביד אויביהם לפני  בחרב והפלתים  הזה, במקום  וירושלם יט'"יהודה (ירמיה

"ו -ז) בשם הרשעים  נפשות בה ומצרפין שמכלים  אש במקום  גם ."גיהנםתארו

ÏÚÂ" בשם קראו כלל בעולםגיהנםדרך גם  תמידית ותבערה אש שם  שיש מקום  כל "

וגחלי להבות , יוצאין  שמהן הארץ, שבבטן האש  זולתי תמידי  אש  לנו שאין אלא  הזה,

ויזובי הר כמו הארץ, פני  על רבים  במקומות  ואש  נאפאליס,1265ש"גפרית  עיר פני  שעל

עטנ  העקל "והר והר סיציליא, שּבאי ""א בשם  להתאר ראוי זה שכל שבאיסלאנדי. "גיהנםא ְִֶ

" אין  כי  מאוד. להן סביב והמכלים השוטפים וגחלים  בהם, הגוברת  האש "גיהנםבעבור

לה. סביב המכלה ותבערה אש מקום  על משל אלא

Ì‡Â אפיתחא דחלפי משום  דאור תולדה הן  טבריא דחמי  יוסי  ר' לשיטת  אמרו יפה כן 

עדגיהנם  לט מאשא)"(שבת החמים במקומות  לארץ מתחת  שעוברים למעלה שפרשנו וכמו ,

" קראו ואותו שבה, הרשעים ,"גיהנםוגפרית  נפשות בה שנדונין  לגיהנם שכינו לא .

באש שם ותשרפנה הזאת , הארץ בבטן הנפשות  שתבאנה דעתם על זאת עלה לא שמעולם 

ז  שהם  תדע  לנו. הידועים אמרו"וגפרית  על י לגיהנם .א)"(תענית קדרה ככיסוי  העולם שכל

שכן וכל ממנה. גדולה הארץ תהיה הארץ, בבטן הגיהנם שאם עצמו, סותר מאמרם  ויהיה

רמב  שהביא  בפרקיו אליעזר ר' דברי  אז יתכנו ז "שלא  עמקו 1266ל "ן  שבגיהנם  מדור שכל

ת למערב "מהלך ממזרח כולה הארץ היקף כי בארץ. כאלה עמוקים  מקומות ואין  שנה, ק

ט  מעלה שכל החום. בברור גם למודי, במופת  וש"ידענוה פרסאות  עולים"ו שלה מעלות  ס

ה 1264. יט , ירמיה

.1265NAPLESyBVESUVIS

הגמול 1266. שער
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וא  אשכנזיות . פרסאות מאות  וארבע אלפים  עשרה "חמשת חשבון לפי  הארץ קוטר מהלך כ

טמא  שהיה מי ובפרק יום . מאתים אלא  אינו ביום, עפרסאות צד רבא "א)"(פסחים אמר

פ  אלפי דרקיעא וסומכא  עלמא , הוי פרסי  אלפי גמרא שית חדא  הוי "(רסי. פרסי אלפי שית 

בידו)"עלמא  קבלה  סברא , וחדא ,"" הוציא שקבל דרקיע(ממה  מדעתו)סומכא מסכמת" וקבלתו .

רבא. של מפרסאותיו העשירי החלק גדולים  שפרסאותינו אלא בחוש , עתה שידענו מה עם 

דעת על הולך דרקיע , בסומכא  סברתו אבל הנביאים. מימי באה אולי הזאת והקבלה

" בענין וכן  חוזר אחרת . ומזל קבוע עתה גלגל שהרי  הנביאים, מימי נשאר היה ספק בלי "

מעולם חכמינו דעת  היה שלא  להראות  רק בזה, נאריך שלא אלא הוא. שכן לכל ברור

בהן , שתאחז וכיוצא  לעצים  שצריך לארץ, שמתחת  באש הרשעים  בו לדון  גיהנם שיהיה

כי הגמור, לרשע  המגיע  הזה העונש  על צופר שאמר כמו אלא שתבער. בה הנופח ולרוח 

הזה  בעולם המר מותו שזכר ז)1267אחר כ, "(איוב אשאמר תאכלהו לצפוניו, טמון  חשך כל

נפח  כו)"לא  כ, "(שם לדעתי  הצפוניםצפוניו . והכחות והמחשבות  הדעות הנפש, היא " ֻ

" טמון  ולהם חשך בפנימיותה. חז "כל שזכרו גיהנם של חשך והוא עליו ", עוד ונרמוז ל

שדברנו  הענין עצמו והוא שתבער, בה שיפוח לרוח צריכה שאינה מאש  שם ויאכל ְֵֵָלפנינו.

הכח  מעלה, של אש הוא הרשעים משפט ששם בדבריהם שבא  ממש  גיהנם אבל והבן.

" וכענין  למעלה, שזכרנו וכמו ונפשות רוחות קדמוהיהמכלה מן ונפק נגד נור די "נהר ְֵֵָָ

י) ז, ז (דניאל גבאי בן  מאיר ר' הרב אמר זה ועל מטה,". של וגיהנם  מעלה של גיהנם שיש ל

וכנ  משלה, בכל ומלכותו האדונים, ואדוני  האלהים  אלהי  הוא  ה' ל."כי

ÔÎÂ" שאמרו בירושליםזה ואחד בים , ואחד במדבר, אחד לגיהנם. יש  פתחים  "שלשה

ע יט ויםא)"(עירובין ומדבר יישוב כי לשאולה. רשעים  בו ירדו פתח יש מקום  שבכל הודיעו

חּטאים להּתם  פלא  יפליא  מקום ובכל השם . מעיני נסתר ואין כולו, העולם ְִֵַָָכוללים 

שערי לפני  שאולה ירדה אשור מחנה כמו ולצרפם. שם להענישם שאולה ולהורידם 

במדבר,1268ירושלים , שאולה ירדו ועדתו וכאמרו 1269קרח  בים, שאול שערי אל בא יונה

שאול " קולימבטן  שמעת ג )"ׁשּוע ּתי ב, בוער (יונה האלוהי המשפט כי פלא , בדרך ושלשתן . ִִַ

לזה  וקרוב גיהנם . של פתחה ימצא שם כנגדו, איש שיתקומם ובמקום מקום , בכל כאש 

ר  הרב אידליש"אמר חלקי"ז 1270ש  כלל והן ויישוב ים  מדבר העולם , חלקי בג' פתחים  ג ' ל

" הכתוב שאמר דרך על שםהעולם . שמים  אסק אם אברח ? מפניך ואנה מרוחך אלך אנה

הנך  שאול ואציעה ז)"אתה, קלט, של (תהלים מדרכו להסתר לאדם  אפשר שאי  דהיינו ,

איו ?"1267. יאמרו רואיו יאבד, לנצח ֶ"כגללו 

ט)1268. לא, (ישעיה בירושלים " לו  ותנור בציון לו  אור  אשר  ה' "נאום

לג)1269. טז, (במדבר  שאולה" חיים  להם אשר וכל  הם "וירדו 

מהרש"א 1270.
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הדגה  במעי  היה יונה והנה פירש . ויפה הרשעים. לקבל פתחה מוכן  מקום  בכל כי גיהנם ,

ז  וחכמים אדירים, ה'"במים חמת  כן יכנו שהם  למדת  הא גיהנם, של פתחה קראוהו ל

גיהנם . באש להצרף נשמתם  ומביאה החוטאים , את  המכלים ומשפטיו

ÔÎÂששנה מה א)הוברר יט, "(עירובין ישמעאל בציוןר' לו אור לפיאשר כי  גיהנם , זו "

יצא, ּוׂשאת ֹו משפטו משם  בציון . שוכן שעשה 1271שהשם כמו ארץ, ורשעי  הקוצים  לכלות ְֵ

כולם מתו שכרגע האיום , במשפט  בו שזכר כולה הפרשה נאמרה שעליו אשור, מלך למחנה

ז  שאמרו כמו קיים . וגוף נשמה "1272ל "שריפת קדמוהיוכענין מן  ונפק נגד נור די  "נהר

י) ז , ולבער (דניאל לכלות  אש  כמעשה העושה הזה העליון הכח  והנה למעלה. שפרשנו

" כלל  דרך על קראו  ."גיהנםולצרף

Í˙Ú„ÓÂ שאעפ עליונים"תבין  יצורים  ולכלות  לבער ובידו בכל, המושל העליון שהכח  י

ז  חכמים שקראו ""ותחתונים  כלל דרך על ואיןגיהנםל למדרגותיהם . היצורים את  שופט "

רבי הרב שאמר מה עצמו וזהו חכמה. ובארח בצדק הכל שופט  אבל בכולם, שוה הכליון 

ז  גבאי בן בתעלומות ,"מאיר לדרוש באתי לא  ואני מטה, של וגיהנם  מעלה של גיהנם ענין  ל

ישפוט  המעשה כל ועל אדם, בני לנפשות גם  מוכנים  ומקומות  מדרגות שיש  לומר רק

" שם, כפעלו האלהים  לאדם ימציאנו "1273"והשיב איש  הנפש1274."וכארח כי  בעצמך, הגע

ורשעה  ונאופים  אולת בהן , דבקה שהיתה נקלים ציורים הזה בעולם  מלאה כשהיא ִֶֶהזאת 

האמתי , הכבוד ועל האמת  על עתק בצואר דברה ולצון , וגאון  גאה חמה, ואכזריות

ואת וכבוד, עוז נתנה לא קדשו ולזכר יראה, לא  ה' את  שם , ואנשי  בצדיקים התלוצצה

ּבהּפרדה  הנה כאלה, רעות  ומזמות בדמיונות  שקועים ושכלה דעתה גם שמרה, לא ְְִָָמצותיו

אעפ  בה "מגויתה, נכתמים  השמש, תחת  שעשתה מה בפועל לעשות כלים  עוד לה שאין  י 

התחקו  האלה הרעים הציורים  כי ולצייר, לחשוב שהורגלה ופשעיה בה 1275גלוליה

בחצרות כזאת  נפש  תעלה ואיך ידעה. בל טוב לחשוב עליהן ולהתרומם  אליה; ואהובים

כי שמה, כן  לעשות  תוכל לא  והיא  מחלאתה? תטהר טרם והצדק, האמת מזיו ליהנות ה',

הראשונים מדרכיה ולשוב עליהם, ולהתרומם רעותיה על להנחם בכחה יש הזה בעולם רק

ולטהרה. לצרפה עליה המושל עליון  בכח זולתי  שם? תטהר ובמה הרע. ֵַָולחדול

Û‡Âהנפשות בין  עצום  הבדל יש כי  נדע  זאת אלו, דברים  פרטי על לדבר בידינו אין כי

רשעים , לצים , אוילים, כסילים , כמו הקדש  בכתבי למיניהן מתוארים שהן  וכמו החוטאות ,

ז 1271. א, חבקוק  ע "פ מליצה

ע"א 1272. צד סנהדרין 

יב 1273. כד, משלי

יא 1274. לד, איוב

התחקקו1275.
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כן מצביהם, הבדל וכפי  כיוצא . ועזי -פנים  בוערים, פניהם , נגד ונבונים  חכמים -בעיניהם ,

כן גם ונדע  ובמשפט . בצדק פועל שאמרנו כמו העליון  הכח כי והמשפט . הצירוף הבדל

יכלה  החמרים שקצת  האש  ודרך האש . למעשה פעולתו נמשל אש, בשם  שמתואר שבעבור

הוא  וכן  הוא . טהור זהב או כסף והנשאר סיגיהם. מהם  ליקח חלקיהם  יפריד וקצת  ויבער,

" נאמר שעליהן  הגדולים הרשעים  מן  קצת העליונה. להםבאש קראו נמאס תכלםכסף "

וישאר  סיגיהם  ותסיר תצרפם  עונות, גם  בהם  נכתמים רק טוב, בהן  שיש ואלה ותבערם.

נבדלו  ביניהן עצום  הבדל שבהיות נאמר רק כאלה, בענינים  לדבר נאריך ולא  הטהור. הטוב

אליעזר. דר' ובפרקי  בתלמוד ששנו גיהנם מדֹורֹות  הן והן במקומותיהן. ְגם

‡Ó˘Âלהם יחסו איך הגשם, מקרי יקרום  לא  רוחניים עצמים  הנפשות  בהיות  תשאל

ת מהלך מדור שכל ואמרו גיהנם? דבר "מקום  הוא ? החומר מקרי  מכלל והמקום שנה, ק

רמב  עליו עמד כבר ז "זה ב "ן  הגמול "ל שלא "שער אלא טוב, וׂשכל טעם דברי כדרכו ודבר .ֵֶ

שלא הנה אותן מקוםנעתיק אין  לי הנראה שכפי  הזה. הקצר במאמר דברים  להרבות ֵָ

" מלת  כי זו, ומדה לשאלה ג מקום  נאמר לפי"" אחד כל כאחד, והעליונים  התחתונים  על כ

להשיגם , קשים  והמקום  הזמן בתחתונים  אפילו שהרי  למעלה. שאמרנו וכמו 1276דרכו

וכן יושג , לא  אלוהי ענין  שהוא  אמרו הזמן ועל הפילוסופים . זה על שהתפלספו וכמו

הענינים אמתת  לא  רואים, אנו הדבר צל רק כי  לנו יודע  זה בענין  נעמיק יותר ואם ִַָהמקום .

אבל 1277ומהותם . מקום, יש דבר לכל ספק מבלי הצורות. בעניני  שכן כל בחמרי , כך ואם

הכחות אל כצללים רק הם רואין שאנו החמרים  כי הללו. הנשגבות להשיג קצרה דעתנו

ב  היוצר להן  שחלק שהוא "העליונות אמרו הזה הנעלה הענין  שעל וכמו מקומותיהן. ה ַָ

ב "ב  שהוא  אמרו מקומו."ה העולם  ואין  עולם של מקומו ב 1278ה לכל "והוא  מקום נתן ה

הנשמות ולמחיצת וכיוצא, ואופנים ושרפים לחיות כי  תאמר כרחך שבעל העולמים .

בענין לחשוב ברוחך תבהל ואל המקום. מהו תדע לא ואם מקומו, אחד לכל יש וכיוצא ,

לך  וימשיל לך יגיד שכלך אבל בחומר. קשורה נשמתך בעוד בינתך לגבול מחוץ הוא  כי  זה

יוכל  לא  זה שונים , במקומות  חמרים  שני בראותך הוא  הזה בעולם  המקום שכמו הענין .

מקום שיש  תדע  במקומו אחד כל ובהיות  בחבירו, נכנס חומר אין  כי  זה של במקומו להיות 

" אומרים אנו אם משל דרך על כן "מקוםומדה; העליונות, לצורות לנשמותמקום" "

הן דבר, ההוא  המקום  עם לו ואין חבירו, עם עסק מאלו לאחד שאין  תדע  הטהורות ,

ב  השם  ברצון זולתי בשפלותו, והן ה."במעלתו

למורה 1276. (ביאורו קרשקש, ן' חסדאי הרב י -יא) פרקים  ח"א ו (מאמר השם" "מלחמת רלב"ג כתבו כן
יג) פרק ח"ב נבוכים,

אמתת 1277. היטב מבין ואינו (סובייקטיבית) בהכרתו  נתפש  לפניו המוצג כיצד רק  מבינה האדם של הכרתו 
(אובייקטיבית) כשלעצמו  הדבר 

ט1278. סח, רבה בראשית
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ÂÓÎÂ, הטהורות לנפשות צרור-החיים  שהוא מקום  בו שהמשילו עדן  הגן  על שתאמר

רמב  גם  שאמר ז "וכמו ב "ן הגמול "ל לנפשות"שער מקום  שהוא הגיהנם  על תאמר כן  ,

אחרים מקומות  עם  דבר ההוא לדבר ושאין ולצרפם . לזככם באש  נידונים ששם החטאים,

ש וכמו הטהורות . הצורות הׂשכל "משכנות למעלה,עין  שאמרנו וכמו בשר לעין דוגמא  " ֵֶ

שתיהן המקום, לענין  הוא כן  אחת. הראיות מיני ששני ויודעים  שניהם , ענין משיגים ואנו

בצו  אינן  הם  שגם והרוחב האורך וכמו להשיגו. ממנו נעלה כי אף משיגיםאמת, ואנו רות,

עוד. שנאמר וכמו בהם, גם דרכם  כן  קצת ,

ÈÏÂ‡Â ג נלמד קטנה הפוכים"דוגמא  כחות  בנו שבהיות נפשותינו, מכחות זה בענין  כ

והנה  להפך. וכן לתוגה מקום אין השמחה, בנו ובשלוט  וכיוצא , ותוגה שמחה כמו מזה זה

ואם בנפש , מקומו אחד המקום1279לכל לענין  שהוא וכמו חומר. מכל ונעלה אחת הנפש 

המדות בין מבדיל כן  רוחני , למקום חמרי  מקום בין  המבדיל הדבר המדה, לענין הוא  כן

למקומות משל דרך על מכנין שאנו למדֹות החמריים , המקומות  בהם  מגבילים ִשאנו

מילין קטן  ולמקום  פרסאות , כך או כך מודדין אנו ידים  רחב חמרי למקום  כי  הרוחניים.

מקומות קורין שאנו למה המשל דרך על נעשה כן לדבר. דבר שבין במרחקים  וכן  אמות , ְַאו

ונעריך  ותפארתם , וכחם גדולתן  זה, על זה ההם  הדברים  מעלת משיגים וכשאנו למעלה.

תוכן ידע  איש -הרוח המדּבר ואם במדות. דמיון  דרך על נגבילם זולתם מקום אל ְֵַַמקומם

או  הענין , שהשיגו ורבותיו מאבותיו זה בענין שקבל מה יגיד ולפעמים  בו, והנמשל הדבר

ענין נבין  זה דרך ועל ה'. בסוד שעמד איש-הרוח  פי  עד איש מפי  איש  הם  גם שקבלוהו

קדמונינו  שזכרו וטפחים וזרתות אמות ומילין  ופרסאות  ורוחב אורך והגבוהים העמקים 

ואעפ "ז  מדה, ולא מקום לא בהם  שאין שבידוע  הנשגבים , בדברים בהם"ל השתמשו כ

" אמר המשורר הכתובים. מנהג  וכן  הללו מצותך במליצות  רחבה קץ, ראיתי  תכלה לכל

צו)"מאד  קיט, אמר (תהלים שלמה ועל בחוש. נתפסת  מדה שאינו ידענו הזה והרוחב .

הים" שפת  על אשר כחול לב ט)"ורוחב ה , וכן(מלכים-א איש. ככף ומדתו בשר, האדם ולב .

" איוב יםבספר מני  ורחבה מדה מארץ ט)"ארּכה יא, והרי(איוב החכמה. על נאמר וזה , ֲָֻ

ז  חכמים  אמרו מזה ויותר משל. שתיהן פסין "מדת עושין פרק על כא גודל א)"(עירובין על

עדוא  בן  זכריה פירשו זה שדבר התורה אורך 1280מדת  אמות ארבעים  אותה שראה

" וכתיב רוחב. תכןבעשרים  בזרת ושמים  מים בשעלו מדד יב)"מי  מ, כל (ישעיה  נמצא  .

ומאתים אלפים משלשת  אחד [עכ העולם וכשתחלק "בתורה אמה, חצי הזרת  כלומר ל].

זרתות . ומאתים אלפים שלשת מספר בהן  תמצא לרצועות, רוחב בעשרים אורך ארבעים 

לא  מקום בקודש , נאדרת העליונה החכמה שהיא  התורה כי  משל? זה שכל ידע  לא  ומי 

למרות 1279.

ב 1280. ה, זכריה
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רבותינו  בדברי שתמצא כאלה המרחקים  כל הולכים  זה דרך על וכן המדה. קו בו ישלוט 

ז "ז  מאמרם  כמו מחומר, הנשגבים ענינים  על כשנאמרו בחגיגה"ל על פסוק א)"(יג על

לעליון" אדמה עב במתי  על יד)"אעלה יד, כמה (ישעיה שם וזכרו הרשע. נבוכדנאצר שאמר ֶֶַ

ת מהלך ואח "פעמים הרקיעים . על שנה ""ק אמרו החיותכ רגלי הקדש , חיות מהן למעלה

כולן כנגד החיות  וקרסולי כולן , בעניניםכנגד פיהם  על שנשאו המדות כי  ברור ראינו וכו'. "

חיות של קדושתן  ממנו ויותר כמונו ידעו כי  סתר. דברי  רצ ּוף ותוכן בקדש דרכן ָָהללו

" לענין הוא וכן  חמרית . מדה לגדולתן  לתת  אפשר ושאי  תהקדש , שנה "מהלך שזכרו ק "

למקום , מקום  שבין  וההבדל השכלי המרחק על להורות  הגיהנם, מדורות עומק על באגדה

הנדונות הנפשות עם עסק להם אין  זה במקום והנדונות  הנשמות . כתות חילוקי כפי

ומקצת הדבור. להרחיב המקום פה ואין  ביניהן, רב המרחק כי ממנו, הקשה אחר במקום 

רמב  באר כבר ז "ההבדלים  תשובה"ם בהלכות ורמב ג )"(פ ל ז ", ב "ן הגמול "ל כן"שער ועל .

אש של נהר תחת הרשעים את  שם מעמידין  חבלה ומלאכי ארקא , מכולן  למטה אמרו

" שנאמר הכבוד, כסא מתחת יחול היוצא רשעים  ראש על וגו', יצאה חמה ה' סערת "הנה ֵָ

יט) כג , למד (ירמיה אתה הכבוד, כסא מתחת  יוצא זה אש  של נהר כי אמרו עצמם הם ואם  .

ז  שזכרו גיהנם של אש  על שאמרנו מה כל ויציב נכון בו."כי  כוונו ומה ל,

Â�„ÓÏÂהגמורים הרשעים  משפט למקום שהוכן במקום  גם  פועל הזה הכח כי עוד

רמב  כדברי  לאבדון  ז "ההולכים  "(שם)ל"ם בשם  כנו יורה "ארקא ואותו לי  הנדמה שכפי  .

מרומים , שוכן  השם באור עוד ונחלה חלק לנשמתם  ואין  בארץ, למטה הם  כי  הזה השם 

אעפ  כי ההן. לנפשות והמצירים המחבלים חבלה מלאכי  בחברת הם  הזה "ולכן  שבעולם י

דרכם כפי בׂשכלם  ומשתמשים  העולם, מטוב ונהנים משתמשים הם חיים  שהם  זמן  ְִָכל

ולהכאיבו. להצירו הזה בעולם  האדם עם  עסק שזכרנו המחבלים לכחות  ואין הרעה,

והשני1281האחד, להרע . או להיטיב בבחירתו תמיד שיהיה לא 1282כדי  הזה בעולם  כי 

יחדיו חומר בתי שוכני עם  החומר מופשטי הצורות פלא,יתחברו עד רחוקים לעתים  אם (כי

עוד) שנאמר שבגיהנםוכמו המקום  אל תרד בחטאותיה אם  הגוף, מן  צאתם אחרי הנה .

ויתכן מחומר, מופשטות צורות והם  היא  עתה כי  הללו. המחבלים בחברת תהיה שזכרנו,

"1283ההתע ׂשקּות הם זה וממין חבלה ביניהן . רז מלאכי שזכרו וכיוצא בכמה "" ל ְֲִ

בהיותן1284מקומות . לנפש, מצירות שהן  והצער המכאובות  אלה ולהמשיל לדמות שנוכל

יד  בו בשלוט הזה בעולם  לאדם  שיקרו והצער המכאובות  מיני  אל כמוה, החומר מופשטי 

הוא 1281. לזה ראשון  טעם

לזה 1282. שני  טעם 

עסק 1283. לשון

ע"ב 1284. קו  סנהדרין ע "א, קד כתובות ע "ב, קיב פסחים  ע "א, פח שבת ע "א, נה שבת ע "א, נא ברכות
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אראנו  האדם, בׂשכל יסוד לזה שאין  ומדמה זה על והמתלוצץ נפשו. המבקשים ֵֶהרשעים 

שנזכיר  וכמו והנביאים , התורה קדש  בהררי שיסודתו שכן  וכל בפילוסופיה, יסוד לו שיש

בסמוך. זה על ענינים 

¯‡Â·Óהשם משרתי  וצבאות  מלאכים  מרומים  בגבהי  יש כי הנביאים , ובדברי  בתורתנו

" כאמרֹו רצונו, קדשועושי מרבבות ב)"ואתה לג , "(דברים  ונאמר אלפי. רבותים  אלהים  רכב ְָָ

יח)"שנאן סח, "(תהלים  ונאמר דברו , עושי כח  גבורי מלאכיו ה' כ)"ברכו קג , שתי(שם  ועל .

" המשורר אמר צבאיו אלה כל הללוהו מלאכיו, כל ב)"הללוהו קמח, הקדים(שם  ועליהן .

" במרומיםלומר "הללוהו אמר ואחריהן  מחומר. נשגב במקום שהם בעבור שמש" הללוהו

אור  כוכבי כל הללוהו ג ')"וירח, שם למדנו (שם מהן . נשגבים  והצבאות שהמלאכים  שמענו .

בזה. וכיוצא ובמעלתן בגדולתן  מזו זו נבדלין מחנות מחנות הן  הטהורות שהצורות  מזה

שרפי חיות , כמו מזה זה חלוקים  בשמות  הקדש בכתבי  נקראו כן אלים ,ועל אופנים, ם,

וכיוצא. אלהים למיניהן ,1285ובני  האלו הטהורות  הצורות יבדלו במה לדעת  בידינו ואין 

ותבדיל  שתספור אפשר אי בגוף קשורה הנשמה שבעוד לפי ומספר. מנין להם ולתת 

הצבעים מיני סופרים  אנו לדוגמא החושים . ידי  על לה הבאים אותן זולתי  המינים,

השחור  אחד, גוון אם  כי  רואה שאינו אדם  שימצא בדעתך תדמה ואם ביניהן. ומבדילים 

אעפ  לראות בכחו אין הגוונים  ויתר האדום, ידע"או לא  בעולם , גוון או צבע שיש שיודע י  ְֶֶ

בו, שולטת שעינו הגוון  אותו שהוא אחד, גוון  הכל ציורו שכפי  ביניהן ולהבדיל לספרם 

על  מציאותן שנצייר הטהורות  בצורות לנו יקרה וכן דבר. לצייר יוכל לא הנשארים ומן 

שאינה  טהורה צורה היא  שגם  אותה, מרגישים  שאנו בנו שהיא הנפש מציאת  הרג ׁש ְֵֶידי 

רואין אנו לבדה הזאת  הצורה אך לה. טבעיים  שהן  נשגבות  פעולות לפעול לגוף צריכה

באותן להבדיל בידינו אין  ולכן  ממנה. הנבדלות אחרות  טהורות  צורות לא  פנימי, בהרגש 

וכאשר  רבים. מינים על נמצאים שהן  אפשר כי  משכיל הׂשכל זאת  ובכל לנו. חוצה ֵֶשהן 

וכנ  רבים  מינים  על שהן לנו מלמדים  והנביאים  נריב "התורה ולא  זאת , בהשכלתנו נחזיק ל,

כן גם  שיש  אפשר רבים , מינים על מחומר המופשטות הצורות  ובהיות  חנם. ריב עמה

זו  יתחברו העליונות שהצורות נברר ואם  וכיוצא. ופחד ואכזריות  חמה שפעולתן  ֵָצורות 

להיות יוכל הגוף, מן  בהפרדן הנשמות  מנהג  גם  ושכן מזו, זו ויהנו מזו, זו ויקבלו זו, עם 

אדם , בני מנפשות בנפש ידם ובשלוט  שבפגעם והמצירות, המפחידות בצורות גם כן הדין 

הזוהר.1286שיצירוה  בספר רבות עליה שדברו הקבלה, דעת  זוהי ובאמת  וכיוצא. ויפחידוה

ז  רבותינו דעת זאת חבלה "וגם מלאכי שהזכירו בתלמוד, זעם1287ל ומצירי1288מלאכי 

ה"ז 1285. פ"ב התורה יסודי הל ' רמב"ם,

ג)1286. כא, (ישעיה צער לשון 

ועוד 1287. ע"א נה שבת ע"א; נא ברכות
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היא 1289גיהנם , ועונותיה פשעיה ברוב אם  האדם , בנפש והשולטות הפוגעות כתות  שהן

מנגד  דבר שהוא יירא ואל כן, המאמין  יבוש ואל באור. תראה ולא לשממון  ְֵַמשולחת 

אריסט  דברי  כל שראו הגדולים  הפילוסופים  מן  רבים וכן  שלמים  כי האדם , דעת ו "לשקול

מה  כל מהם נעלם ולא אחריו, הבאים דברי  כל בחנו גם האלה, בענינים והתפלספותו

בדעת מאמינים  שהן עצמן  על לומר בושו ולא  האנושי , הׂשכל מן  זה בענין ֵֶשנתחדש

כמוהר  המופלא  החכם הגדול מהפילוסוף זאת תראה יש"הקבלה. מקנדיאה "ר דילמידינו ר

ב "ז  שהביא  אחר כי  אלים"ל. מ "ספר והתפלסף ט)"(דף זה בענין הפילוסופים דעות

" אמר נאמר בדבריהם, הׂשכל ולחדוד החכמים , ובמדרשי הגוים בישיבות נתפלסף ֵֶאנחנו

נקבל  ולא  בתורתנו, הכתוב כל נאמין אלהינו בית בחצרות אבל שמאל. שהוא  ימין על

יש1290פירושם , המקובלים  אמת  חכמי  ולדעת  המלאכים , על מעידים והכתובים שהתורה

כמוהם דעתי וכך מינים . [עכ הרבה מקום"" הניח  כן , השכיל כמוהו הׂשכל רב איש ואם  ֵֶל].

יבוש . ולא  כזאת ולהאמין  לחשוב דעת  בעל לכל

¯˘‡ÎÂמן1291יאמין ּבהּפרדה האדם נפש ושתוכל וצבאות, מחנות  כמה יש כי ְְִָָלנו,

רעים , אם  טובים  אם הנפש ארחות כפי הכל לשבט, אם  לחסד אם  עליהן, להלוות  הגוף

אמר  זה שעל במחיצתם . ותתעדן אלהים  מחנות בין  אז תתהלך החכמה הנפש  כי ֲַָָתבין

" הגדול הכהן  יהושע בשכר האלה בנבואה העומדים בין מהלכים לך ז)"ונתתי ג, וכך (זכריה . ְְִַ

מלפנים ורעיה וקרוביה אבותיה שהיו אור, הרואות  הטובות  הנפשות עם  ֵֶָתשתעשע 

" לאברהם השם אמר זה על שלדעתי תקבר וכיוצא . בשלום, אבותיך אל תבוא  ואתה

טובה  טו)"בשיבה טו , רוב (בראשית על מתענגת שהנשמה הגמור, השלום  הוא  שם כי  .

ולא  הלב, מיצר לא  פנימית , מלחמה עוד לה ואין הטובות , רעֹותיה עם  ׂשמחה ְֵֵֶָָשלום ,

מיד  נפשו שבצאת והבטיחהו הגוף. עם  מחוברת בעודה אותה הטורדים  ימים ילדי  ְִֵַמרגׁשת 

" קודם נזכר ולכן אבותיו, אל בשלום  טובה יביא בשיבה המלך "תקבר ליאשיה הבטיח  וכן  .

1292ה."ע

Ì‡Âהנפשות כי  נותנת  הדעת כמותן , יקרות  לצורות מתחברות  היקרות הנפשות 

ש אחרות  קשות צורות  ועם  כמותן, לחטאות  הם גם  יתחברו בחברתןהחטאות  תצטער

שנפשנו  עוד כל כל שהן מה כפי  ולציירם עליהן לדבר בידינו שאין  כדרכה, צער במיני 

וכמו  הׂשכל, מדרך עליו הודה הפילוסוף שהרי  מושכל, ענין זה וכל  בגוף. ֵֶקשורה

ט1288. כג, רבה שמות

י '1289. פרשה משלי , מדרש

הפילוסופים1290. של 

יאמן1291. צ"ל  ֵֵָאולי 

כח 1292. לד, הימים-ב דבר 
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את1293שנאמר. זו תפגשנה מגויותיהן  ּבהּפרדן החכמים  אדם  בני שנפשות תאמר אם כי ְְִָָֹ

הנפשות כי הודית  כבר וחכמתן , דבריהן  במתק ותשתעשענה ורעות, באחוה ותתחברנה זו,

ההתעסקות על גם ככה מלומר בנו יעצור ומה זו. עם  זו להתעסק תוכלנה גוף, בלי בהיותן

מה  ולהשתעשע  להתענג  כזו התעסקות  אפשר ואם  ההיא ? בעת והמלאכים הנפשות  שבין

כי רואה ואתה והמשפט. הצדק בטל כן  לא שאם  ?להפ כן  שאפשר מלומר ְֶֶיעצור

וׁשלו "סאקראטו  עלז היותו על רעיו תמהו כאשר כי כן. האמין יון  שבחכמי  המופלא  ְֵֵָָס

" להם אמר מותו, והמטיב,ביום  החונן האדון יד תחת אהיה מותי אחרי  גם  כי  האמנתי  לולי

אז  הזה, העולם ידידות  מכל נעלה חברתם נועם  אשר יקרות  נפשות  עם אתחבר ָובצלו

מות . חצי  לקראת  לרוץ עשה תסור 1294הסכלתי לא יוצרי  עין  כי  מאד, רבה תוחלתי אך ִָ

אבל  מתו, כבר אשר הנפשות  עם שאתעלס  בטוח אינני  ואולם תמיד. ינחני  וברחמיו ממני ,

הנפש בצאת  נּכרת שלא  ברור ט "ידעתי דף ע"(פעדאן, הנפש-החכמה ב)"ו על עוד ואמר , ֲִֵַָָָ

עמהן ותתעלס  רע ֹותיה אושר גם  תראה לה סביב  ואולי יזרח, עליה ה' שכבוד (שם,במותה ֵֶָ

ע"י  המופתב)"ח הכריע ֹו שלא רואה אתה ואעפ 1295. ככה, להאמין"לחשוב עליו שכלו גבר כ

אף  על 1296כן . הרומזים  לפנינו, פתוחים הנביאים  וספרי אתנו, ה' שתורת אנחנו כי

לנו  שראוי  שכן כל העליונות , והצורות  הנפשות  שאר עם  במותה אדם  נפש התחברות

אבל  זה, לשלום  תזכה לא  החוטאת  שהנפש ההפך, גם  קבלנו כבר זאת , וכשנקבל לקבלו.

המחבלים קשים  רוחנים  ועם  כמותה, נכלמות עם ותתחבר העונג , מנוה משולחת תהיה

למעלה. שכתבנו וכמו אותה, והמצירים 

¯·ÎÂעם הזה ההתחברות  לה תתכן לא  בגוף קשורה שהנפש  הזה בעולם כי  אמרנו

לשתי שהיתה בזה וכונתנו פלא . דרך על רחוקות  לעתים  אם כי  העליונות, הצורות 

בעת לנביא  פלא דרך על יקרה ית ' רצונו עושי  המלאכים עם ההתעסקות כי החלוקות .

מזה. מלאים הנביאים  ספרי  וכל העליונים , עם  וידבר אלהים במראות אז שיתענג  הנבואה,

" נאמר זה על האלה כי  העומדים בין  מהלכים לך ז)"ונתתי  ג, והוא (זכריה  לרעה, ואולם . ְְִַ

פעם מצינו אותה. המפחידים רעים מלאכים עם  הזה בעולם  החוטאת הנפש  שתתעסק

ג  ואעפ "אחת  ומצרים, פרעה בעונשי  פלא דרך על מטעם"כ דבריה כסתה שהתורה י 

" בשירו שאמר האלוהי  המשורר למעלה, קדםשאמרנו מני חידות ב)"אביעה עח, (תהלים 

מצרים ממופתי מופתים  ארבע  שתחת זה. מענין  טפח  גלה תורה תעלומות שיפרש והוא 

טען1293. כי  נפש בשלוות הדבר קבל  רעל , כוס לשתות אותו אלצו השלטונות שכאשר סוקראט , מדברי  להלן 
הנשמות  בחיי  יחיה מותו  שאחרי

השלטונות 1294. שהטילו האיסור  למרות פילוסופיה, בעניני  תלמידיו  לפני  להרצות שהמשיך במה כלומר 
כך על

השכל 1295. סברת אם  כי  מדעית, הוכחה בידו היתה לא

בו1296. שנאמין  והנביאים , משה מפי  תורה שקבלנו  שאנחנו  הדבר, וחומר  הנפש קל  בהשארות דאות
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במקומם אמר וחושך, שחין, כנים, לתנין, המטה הפיכת  שהן  בשירו, מהזכירם שהשמיט 

רעים" מלאכי  משלחת  וצרה וזעם, עברה, אפו, חרון בם  מט)"ישלח עח, צרה (שם והנה .

זעם . מלאכי  בחשכם שראו הגדולה, הצרה עמה התחבר זו במכה כי החשך נגד וגו' משלחת 

" בפרושנו שפרשנו הדבר חןוהוא "רוח ספר על שלמה " שלמה 1297,"חכמת  גלה זה בספר כי 

" שבצהרים הזה הנפלא החשך עליהם שבבוא אמר החשך מכת וכשזכר זאת. ראו כל לא 

אחיו  את מדבריו)"איש  שלמדתי זה  בענין חדשות שם  שפרשנו  שהם(וכמו המצרים  דמ ּו .ִ

מוסר  השם יסרם הזה באופל  כי  גדולה. טעות  טעו אך ה', מעיני  בחשך נסתרים  ְִָועונותיהם

" כאמרו לא גדול, בו, נחבאו אשר המחבוא כי זרות . מתמונות ויחרדו מאד, ויבהלו ַָויׁשֹומ ּו

פנים זועפי רעים ומלאכים  להפחידם , סביבותיהם  המו שונות  קולות אך לבטח, שמרתם 

למו  ד)"נראו ג, מקראות  יז "(פרשה  עוד ואמר להם. וירא ּו עלו פחד מלאי  להבֹות  (שם,"אבל ֵֶַָָ

ו) "מקרא המשורר במאמר הנכללים  שם , שנזכרו מליצות  עוד מלאכיוכיוצא  משלחת וצרה

""רעים במאמר זה כל על רמזה והתורה חשך . וימש  וגו' חושך כא)"ויהי  י, שהוקשה (שמות ִִ

ז  המפרשים כל כפשוט "על הוא  ובאמת  "ל, האחת , צרות. שתי  שיהיו הודיע חשך ו. ,"ויהי ִִ

בצהרים . גם אחיו את  איש ראו לא  כן  ועל אופל. של חשך שהיה שלאחריו  בפסוק זה ובאר

" חשך והשני  ""וימש צרת  וזוהי מתחתם. קום יוכלו שלא  החשך אותם  שימיש  מלאכים,

וזולת"רעים מהם . התנועה וחדלה באיש  רוח  קם לא עליהם  שנפל ופחד אימה שמרוב ,

ימים ג ' במקומו לשבת  כי  בחוצות , נעים עורים וגם  מתחתם? קמו לא  למה טעם  אין זה

הקבלה  כדברי אלא  זה אין  עצמו. החשך מן גדולה יותר צרה לילות המשורר 1298וג ' שביד

הספר  ז 1299וכדברי  רבותינו וגם רבה."שהעתקנו. במדרש זה על עמדו רצוני1300ל אין  אבל

" בפרושנו כי אחר, במקום  בארנום שכבר דברים פה חןלכפול הנ רוח  הספר על בארנו "" ל

משם . הקורא יקחם  זה, בענין דברים  פרטי יתר עם ברחבה המדרש  דברי

È��‰Â לא שאמרנו, הענין  בו לרמוז הקדש  בכתבי  בו השתמשו פרטים  שם יש  כי  אומר

הרשעים לנפשות שיקרו מקרים  על נכתב שהזכירוהו מקום ובכל אחר, לענין בו ישתמשו

" שם והוא מותם , אחרי  ""ּבלהה הגמורים  וברבים ואעפ "ּבלהֹות, רד ". שהרב ז "י  פרש"ק ל ַַָָָ

הפוך  גם"בהלה "1301אותו רבים , במקומות  הזה ההפוך יקרה איך כי נראים . דבריו אין ,

האדם בנפש המצערות הכחות שילוט על הונח תמיד אלא ברבים ? גם  בסמיכות  גם בנפרד

ואח  בקצרה כולם מזכיר והנני  מותו. הזה."אחרי השם הוראת  אפרש כ

.1297313 עמ' ד) (יז, שלמה חכמת

תהלים1298. ספר

שלמה 1299. חכמת

י "ד 1300. פרשה רבה, שמות

"בהלה"1301. לשון  האותיות, הפוך 
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¯¯Â˘Ó‰" אמר בשירו, שזכר הגמורים הרשעים שלות על כשהתלונן  אבוא האלוהי  עד

לאחריתם אבינה אל מקדשי יז)"אל עג, שבארנו (תהלים  כמו שאחריו, ומה המות  שהוא

ויקרא  לספר ב-ג )בביאורנו כ, "(פרשה למשואות. הפלתם למו, תשית בחלקות  (תהלים"אך

יח) "עג, אמר ואחריו המות . בלהותשהוא  מן תמו ספו כרגע, לׁשּמה היו יט)"איך וזה (עג, , ְַָ

עונש רשעל דעת  וזה שאמרנו. ז "הנפש ""י שפירש  ׁשדיםל שאמרנו "בלהות , הענין ּכלל . ִֵַָ

" ראב שדיםבמלת  דעת  הוא וכן לנפש . המצערים  הדברים על להאמר המורגל ז "" ל "ע

" אתנך'שפירש בלהות 'כמו בלהות , נפשותם . על תמו כא)ספו כו, שישוב (יחזקאל יש כי  ,

'ואינך' והעד ולהבל, עכ לאין בסמוך."" ויתבאר ל, ְֵָ

‡È·�‰ עצמו ועשה אל, מרגיזי  מּכת שהיה שבימיו, צור מלך מפלת  על שנבא  ִֵַיחזקאל

" דבריו חתם  בנבואה, שם  כנזכר בור אלוה יורדי את  כ)"והורדתיך  כו , עוד (יחזקאל והוסיף ,

לעולם" עוד תמצאי  ולא ותבקשי ואינך, אתנך כא)"בלהות  ממנו (כו, שנסתייע  הכתוב . ְִִָֻ

ז "ראב  ורש1302ל "ע  דבר. ז "ויפה ""י  פירש : וכןל אתננך, הוית  'כדלא  יונתן  פרשו בלהות,

ומזיקין שעירים  מרקד מקום  לשון אומרים  והפותרין עכ תהי '. [רש"" בעולם"ל זה ואין י ]. ְִָ

" וזה לבלהות , אותו יתן  מותו שאחרי  מקרא. של כפשוטו אלא  שאמר ואינך הזה, וכמו "

ז "ראב  ז "ע  יונתן  וגם  המתים"ל. שאר כי  המלה. לא  הכוונה שּתרגם  אלא דעתו, כך ְִֵל 

" וזהו לאין, תשיבנה בלהות עונש  אבל וקיימות. החיים בצרור צרורות כדלא נפשותם

""הוית הזה הרשע על שני פעם אמר וכן  והבן. הוית, וכן אלא  זמן, על ולא  היית. בלהות

עולם עד לו)"ואינך כז , כן (יחזקאל עליו אמר  שלישי פעם  ועוד יט). כח, .(שם 

"·È·Ò לרגליו והפיצוהו בלהות , יא)"בעתוהו יח, כמו (איוב הגמור, הרשע על מדבר .

" אשו שהחל שביב י ּגּה ולא ידעך, רשעים  אור ה )"גם  יח, וכן(שם הנשמה. אור על שהוא ִַ

" משלי ידעך בספר רשעים  נר לרע, אחרית תהיה לא  כ.)"כי כד, "(משלי ומלת רמזנו אחרית. "

" כי אמר ועליו למעלה, והפיצוהו עליו בלהות , בעתותו "סביב כמו למקום , ממקום ויפץ "

משם אותם ח)"ה' יא, "(בראשית  ופירוש על 1303"לרגליו . הזאת וההפצה מעשיו. לסיבת

" הקלעדרך כף בתוך יקלענה אויביך נפש כט)"ואת כה , הזה (שמואל-א הצער ימשילו כי ,

לשמוע . תוכל כאשר וכיוצא , ולהפצה לקלע האוזן, את  להסביר מקום  בכל

"˜˙�Èבלהות למלך ותצעידהו מבטחֹו, יד)"מאהלו יח, על (איוב הענין אותו נאמר . ƒ»≈ְִַ

ימצא  לא כי  בנפשו, שנטוע ממקום  מאהלו, ינתק נפשו מבטח  כלומר הזה, הגמור הרשע 

מצירי ראש שהוא  בלהות למלך נפשו תצעידהו אבל ובטחון . נחמה מחשבת  בקרבו עוד

בלהות"1302. מן תמו "ספו יט עג , תהלים על  לעיל

כח 1303. פרק ח"א נבוכים, מורה ע "פ
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רש פירש  כה וגם  בעיני . נראה כך רשותו, תחת  תביאנו הללו, ז "שאול ""י בלהות ,ל למלך

השדים למלך לקבר, עכ תשלחהו וראב "" ז "ל. ""ע  פירש שבבלהותל עלגדול כ.""

"ÈÎצלמות בלהות יכיר צלמות  למו בוקר יז)"יחדיו כד, הרשעים(איוב על זה גם .

נשף  שמרה שעינם  בתים, וחותרים  ומנאפים  רוצחים מעשיהם .1304הגדולים, ובמחשך

אדם . בני  עם להתחבר וישמחו הבקר, כצאת ירננו אדם בני  שאר השיר, דרך על ואמר

"1305ולאלה  רואים כאילו להם  דומים  אדם, בני בקר לאור וכשיכירו כצלמות. בלהותהבקר

שכשיהיה 1306,"צלמות פורענותם, גם כולל זה ועם שאול. מצירי  שהן  שבצלמות  הבלהות 

גיהנם . חשך שהוא לצלמות זה בקר להם  יהיה החיים, אור ויראו שמחה לצדיקים 

וכנ  אחרות  טהורות  צורות ועם  רע ֹותיהן עם  אז הצדיקים נפשות הם"וכשיתעלסו יכירו ל, ֵֵֶ

ראב  דברי  וכן  לזה. נוטים המתרגם  דברי גם ומזיקים . שדים ז "בלהות, אחד "ע כל כי  אף ל,

כדרכו. הכתוב פירש מהם 

"Â‰‚È˘˙ סּופה גנבּתּו לילה בלהות , כ)"כמים  כז, על (איוב שם  נזכר זה מקרא גם . ְַָָ

" הוא  שלפניו מקרא כי מותו. אחרי והוא  הגמור, פקח הרשע עיניו יאסף, ולא  ישכב ֵֵָעשיר

יט)"ואיננו  ופירו (כז , לצרור . יאסף לא  אבל בעשרו, הרשע  ימות שלפעמים  לדעתי  שו

" כדרך יאספו החיים. לא אשר ארצה הנגרים יד)"וכמים  יד, נפשו (שמואל-ב בצאת עתה ,

" הזה. בעולם  בהיותו עינו ראה שלא  מה לראות פקח כמו "ואיננו עיניו לאין. ישוב כי  ,

ואינך " אתנך "בלהות שפירש  וזהו למעלה. המבואר בלהות" כמים  לפי"תשיגהו כלומר ,

" זו לילה ובחשך בלהות . תשיגהו כן  פתאום, שוטפים מים שטף סּופה שכמו כמו "גנבּתּו , ְַָָ

והבן . בחשכו, בלהות סער מן  יקרנו כן  פתאום , למקום  ממקום  דבר המוליך הגדול הסער

"Ct‰‰ישועתי עברה וכעב נדיבתי, ּכרּוח תרדוף בלהות , טו)"עלי  ל, אמר (איוב זה . »¿«ְַָָָ

נבל  בני חרפת סובלת שנפשו מה תחלה ס ּפר כי  וצערו. חרפתו להפליג השיר דרך על ִֵאיוב

יקומו  עליו פרחח מן שם, בלי  רוק,1307בני מפניו חׂשכּו ולא בדברים. 1308ויצערוהו ְָ

רחב, כפרץ עליו שם1309ושמתפרצים  וכנזכר פתאום  שואת תחת כמו ומתגלגלים

"1310בענין . וכן הרשעים . נפשות פתאום  המצערים  לבלהות זאת המשיל כן עליעל ְַָההּפך

טו1304. כד, איוב

הרשעים1305.

קשות 1306. בהם  ויפגעו  אותם  יכירו שהבריות הרשעים פוחדים כי

יב 1307. ל , איוב

ו1308. נ, ישעיה עיין 

יד 1309. ל , איוב

יד 1310. ל , איוב
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""בלהות כן  הנפשות ולצער לרדוף האלה הרוחות  שתעשינה כמו נדיבתי, רוח "תרדוף ,

" וכן  העליונה. הנשמה שהיא שבי עברה ישועתינדיבה כי  לאין, היא  הנשמה פעולת  היא  "

רש פירש פה גם ואיננה. ז "כעב ""י שדיםל  עכ בלהות , הענין ."" התבאר ומפרושינו ל,

"˙ÚÏ איננו בקר בטרם  בלהה, והנה יד)"ערב יז, "(ישעיה למקרא דומה אתנך , בלהות 

כא)"ואינך  כו , "(יחזקאל שאמר אחר כאן  וכן למעלה. שפרשנו צור מלך על והנה שנאמר

"בלהה  הוסיף שהתגאו "איננו " בעולם, שהיו הגדולים  הרשעים על נבא  ההיא  בפרשה כי .

" זה פסוק שחתם  כמו לכלותנו, עלינו ועמדו אדם , בני את  מאוד והכאיבו השם , זה על

לבוזזינו  וגורל שוסינו, ז "חלק יונתן תרגום כאן וכן ."" בלהה ל "והנה הוה " כדלא  ,"והא ָ

רש וכן למעלה, ז "ומבואר ""י כדרכו  כאן פתרֹו אותו ל ומבהלין האויב על באים  ."שדים 

‰�‰" שם  בהם  שזכר המקומות כל וחזרנו "בלהה בארנו ואם1311, יחדיו. הכתובים 

ברחבה, הכל להבין לו יספיקו בדברינו יתבונן  כי תבונות בעל הקורא  בקצרה, בארנום

רד  כדברי הפוך שם  איננו כי ז "וידע  ""ק שרשו אבל כח.בלה ל, ואפיסת  הבלייה על שהוא "

ה  [אות ] ""ותוספת שם  במשקל שניה החוטאת ,בלהה א לנפש יקרה כן כי  הבלייה להפלגת  "

" ראב "ואינך וכאמרו וכדברי ז ". ועל "ע  ולאפס . לאין  שישובו הגדולים הרשעים מן שיש  ל

" שם  האלה הרוחנים על הונח האלה הפעולות  עוד "בלהותשם אבאר רק עוד, נאריך ולא .

צער  על וכן הנשמה שכר על עד הוא גם  כי  מלין , בריש בו שנזכר והמקומות  אחד ֵשם 

"(האחר) שם וזהו המות שיתבאר.חיה [אחר] וכמו האדם, נשמת  בו שמתוארה "

˙Ú„È,חיה נשמה, רוח , נפש , והן הקדש , בכתבי שמות בחמשה מתוארת  האדם  נפש  כי 

ברחבה, הללו השמות בארנו וכבר "1312יחידה. נקראת  כי  לבד. נרמוז פה בעבור נפשאך "

כל  ולכן השמש . שתחת  חמריות  פעולות  בכחותיה לפעול תוכל כן ידי  שעל לגוף, התחברה

" לשם במקרא  מיוחדות הללו החיים"נפשהפעולות והתאוות , והנגיעות האכילות  כמו ,

" ונקראת וכיוצא. לגוף,חיה והמות התחברה טרם גם בעצמותה עצם-חי  שהיא בעבור "

" כתוב כן  ועל ממנו. הּפרדה אחרי חייםגם  נשמת באפיו ז)"ויפח ב, אמר (בראשית ולא  ְִָָ

"נשמה " אליו בואה ידי  ועל לגוף, בואה טרם  חיה שהיתה ללמדנו סתם , לנפש" האדם  ויהי

ב "חיה  שבארנו וכמו המדות", פ "(ח "ספר בשםא)"א הקדש בכתבי  יתארוה לא כן ועל .

האלהייםחיה " בענינים  כשתשיג שהן לה, טבעיות שהן פעולותיה על כשדברו זולתי  "

אציג  זה ולברר הגוף. מן  צאתה אחרי  לה שיקרו ממקרים  כשידברו או לגוף, צריכין  שאינן

" שם בהם  שנזכר כולם המקראות בקצרה.חיה לפניך ואפרשם  האדם , נפש על "

יחד"1311. "אספנו  כמו

זה 1312. נושא על  לשם  מפנה כך זה). כתב-יד נמצא היכן  לנו נתגלה (טרם עולם " "יסוד רבינו של בספרו
העשירית  הכוונה ראשון , לבית בפתיחה נעול", ב"גן
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"Í‡Â אדרשנו חיה כל מיד אדרוש , לנפשותיכם  דמכם  ה )"את  ט, מן(בראשית אחד זה .

שכפי ועוד דעת ? בעלת שאינה החיה מיד אדם דם ידרוש למה מאד, הסתומים המקראות

הקבלה  וכפי הכתוב 1313הפשט הכתוב 1314ראשית  ושארית  עצמו, את  ההורג על מזהיר

" מלת  תחת האתנחתא  להעמיד הטעמים  לבעל לו והיה אחרים . ידי על שבו אדרושבנהרג  "

" תחת ׂשמֹו והוא  הענין . ""אדרשנו נפסק שנאמר מקום שבכל תימה וביותר בלתיחיה . על " ָ

" מלת אליו נסמך "בהמה מדברים  או "רמש" או ויאמרו "עוף " שם-לוי עמו יש זאת אין  ואם  .

הארץ " כה )"חית א, "(בראשית  או השדה , יט)"חית ב, "(בראשית או יער , י)"חיתו נ, ,(תהלים 

" רעה או כ)"חיה לז , זה (בראשית  במקרא לבד האדם. נשמת  על ׁשב סתם נזכר אם  כי .ָ

" כי  חבריו, ככל זה מקרא  שגם אחשוב ולכן מדברים ? הבלתי על סתם סתםחיה שנזכר "

עצמו, את  ההורג  מיד נפש דם  שידרוש שאמר לפי פירושו. וכך האדם. נשמת  היא  בו שנזכר

" הוסיף לכן  מת. והוא  לו יעשה ומה ידרשנו? איך אדרשנו תשאל חיה כל נפשו "מיד שאם ,

נשמתו  שהיא אדרשנו, החיה מיד חיותו; בחיים  והגוף הנשמה שבין  הקשר שהוא מתה,

" עתה עחיה שנקראת  פעולותיה עוד פועלת  שאינה בעבור חּבר "" ויפה השמש. תחת  גוף ִֵי 

הנרצח  על הכתוב ושארית  עצמו. את ההורג  על אחד ענין הן כי אלה, שתי הטעמים  בעל

המות .1315מזולתו. אחרי לנשמה עונש שיש היטב, באר זה מפסוק ולמדנו

"ÈÎעולם כמתי  במחשכים  הושיבני חיתי . לארץ דּכא נפשי , אויב ג )"רדף קמג , .(תהלים ִָ

לעבוד  חזק נשמתו אור אבל הזה, העולם טוב ממנו תמנע  האדם  צרת פעמים  פירושו. כך

משתיהן . יחדל ימצא  ויגון מצרה ולפעמים החיה. מעשה שהיא  לפניו, ולהתהלך השם  את 

" שאמר נפשיוזהו אויב רדף "כי  גם הראשון , המין שהוא  חיתי" לארץ המין"דכא שהוא  ,

נעדר  ובהיותי  לארץ. נדכאה אויב מרעת  במרומים, המתהלכת חיתי  יגון  שמרוב השני.

" הרי העולמים , שני במחשכיםמטּוב גוף הושיבני להן שאין  עולם, מתי שהן  כרשעים "

אור  תראה לא  באופל וחיתם הזה, העולם מטוב .ליהנות

"Ï‡ לנצח תשכח אל  ענייך ח ּית  תורך, נפש לחּית יט)"תתן עד, דמה (תהלים  פירושו. כך . ְִַַַַָ

להקרבה. וטהורים  החלושים תורים לנפש בגלות, והעשוקים הצדיקים ישראל נפשות את 

בצרותם שישראל ולפי  רעות. לחיות ברשעתם  הדומים  נבל בני  ביד יתנם  שאל ַוהתחנן 

" אמר כן על החיה, מעשה שזה אלהיהם, בה' לנצח דבקים תשכח אל ענייך היא "חית  כי ,

" בשם האויבים ּוּכׁשּתאר בך. עמו חּיתדבקה חּבר שאילו יקרה. מליצה והיא הנסמך, חסר  " ְִֵֵֵֶַַ

" לומר ארץ הנסמך ""לחית אמר לכן ממש . הארץ חית  נשמע היה למדנו לחית, סתם , "

ועושים משחיתים  כך שכל לרמוז הנסמך, והשמיט העליונה. החיה בעלי  אדם  בבני  שמדבר

ב)1313. נז, (סנהדרין רבותינו מסורת

אדרוש"1314. לנפשותיכם  דמכם  את "אך 

אחר 1315. אדם 
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" מלת חיתם אל לסמוך שראוי דעת , דרך "שדה בלי  וזה השדה. לחיות [הם ] דומים  כי ,

1316השיר.

כי·‡" המונה. כל אל חרון  כי  יתאבל, אל והמוכר ישמח אל הקונה היום , הגיע  העת 

ואיש ישוב. לא  המונה כל אל חזון  כי חיתם , בחיים  ועוד ישוב, לא הממכר  אל המוכר

יתחזקו  לא חיתו יב-יג )"בעונו ז, תפרשם .(יחזקאל כך ולדברינו מאד, הן סתומות מקראות  .

שיגלו  לפי לבד הכוונה אין המונה, כל אל חרון  כי  והמוכר הקונה על רעה שאמרתי  מה

תהיה  חיתו אבל היובל, בשנת ישוב לא הממכר אל והמוכר וימותו, ושם  מארצם 

שתים ,1317בחיים , כולל המונה כל אל שראיתי  החזון כי החיים . באור תראה נפשו שבצאת

חיתו  להציל יתחזק לא במותו בעונו איש כי והשני  בגלות , ימות  כי  ישוב, לא האחד

עוד. שיבוא וכמו שבארנוהו דרך ועל אז. שתסבול מצרתה

"ÒÏÙÈ, במצרים בכור כל ויך הסגיר, לּדבר וח ּיתם  נפשם, ממות  חׂש לא  לאפו, ְֶֶַַַָָָנתיב

חם באהלי אונים  נ-נא)"ראשית  עח, בכורות .(תהלים מכת  על הם  האלו הכתובים שני .

ב  השם כי בכורי"הודיע  ורק בבכורים , רק האף נגע לא כי  פלא , בדרך לאפו נתיב פלס ה

הצ ישראל ובכורי  לבדם, והבכוריםמצרים  אפו, בו שהלך לנתיב מצומצם  פלס  וזהו יל.

וזאת זה. בלילה מתו שכולם מהן , אחד גם  נמלט  לא  נפשם , ממות  ח ׂש לא  בהם, ַָשפגע

" ומלת הסגיר. לּדבר ח ּיתם  גם  כי ח ּיתם , על פחד שנפל "לּדבר שנית  כענין הוא  גם  ."בלהות" ֶֶֶֶַַַַָָָָ

" וכענין  עוד, שיתבאר וכמו זה, ענין  על אחרים  תוארים  שהרבו יהלוך וכמו באפל "מ ּדבר ִֶֶ

ו) צא, "(תהלים בלהותוכמו מן  תמו יט)"ספו עג , "(תהלים דבריו ופירש  במצרים. בכור כל "ויך

שהעתקנו, בספר בחכמתו שלמה שגלה וכמו באמרו 1318וגו', לנו, גלה תורה ותעלומות

" זה בל-ידעו על ופחד נוראות , ראו בחלומות  כי  פתאום , רוחם  עליהם1319ותפעם  "נפל

טז) מקרא יח דבר (פרשה נכפול ולא  חן, רוח  בפרושנו ובארנוהו עוד, שם הנאמר הענין וכל ,

בארנוהו. שכבר

Ì‚" אמר בקצרה. הכל ונפרש הזאת, החיה ועונש שכר זכר ברכאל בן ְַיח ׂשֹואליהוא 

בשלח  מעבור וחיתו שחת, מני יח)"נפשו לג, נפשו (איוב השם  יחשוך המּוסר ידי  על ָהודיע

" יחשוך וחיתו התחיה. ליום  עוד תשוב שלא וכולל המות , שהוא  בשלח משחת, ,"מעבור

" כמו בשלח , תעבור ולא אבותיה אל תאסף נפשו אמו שבצאת מביש  מׁשלח (משלי "ונער ְָֻ

זה 1316. בענין נוספים פסוקים הביא טז) מקרא סוף  (יח שלמה" "חכמת על  חן" "רוח רבינו  של  בספרו
"חיה" של 

חית 1317. זאת בכל אבל בגלות, ימותו  שאמנם לחשוב הטועים הגמורים , הרשעים של מחשבתם  למנוע  בא
גמורים רשעים  שהיו  כיון  הוא כן  לא כי הנצח. בעולם  תחיה נפשם

שלמה"1318. "חכמת

יותר 1319. כמה פי  גדול הוא העינוי בזה וכידוע מפחדים, הם ממה ידעו  לא אבל  פחדו , אמנם  פירושו
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טו) "כט, כמדבר , ונעזב י)"משלח כז , בלי(ישעיה  משולחת היא תאסף, לא החיה אם  כי  . ְָֻ

" עוד שם  ואמר למעלה. הודענו בזה והנמשל וסכנה. אופל במקומות  והגנה ְִַָוזהמ ּתֹושמירה

תאוה  מאכל ונפשו לחם כ)"ח ּיתֹו כט, ותחפוץ (איוב בה', להדבק שחפצה החיה פירושו ֲֶַַָָָ

להחיות חרבה ופת  בלחם לה די  בתענוגים . רוצה אינה עבדהו, בעבור הזה בעולם חיים 

שכל  הודיע כן ועל מעדנים . לה תשאל בגוף, שדבקה בעבור והוא  הנפש , אבל נפשה. את 

" עוד ואמר תאוה. מאכל והנפש לחם , חיתו לו שתזהם החולי גבר נפשו כך לשחת ותקרב ַָ

לממיתים כב)"וחיתו לג, לבוא (איוב קרובה וחיתו לשחת , הגוף מן  שתפרד לנפש  המות  זכר .

הפוגע שזכרנו בלהות  שהן  ממיתים , "ביד וכמו בחיה. הסגיר ים לדבר שזכרנו וחיתם " ֶֶ

" סמך כן  על וחיתו למעלה. בשחת, מעבור נפשו פדה וגו', אחד מליץ מלאך עליו יש אם 

תראה  כג -כח)"באור לג, קרובה (איוב שהיתה החיה ועל כדרכו, שחת  פדיון  נפש  אצל זכר .

" כאמרֹו באור, ותראה שתשוב ממיתים , ביד באופל נראה לבוא בא ֹור חיים, מקור עמך ְכי

י)"אור  לו, "(תהלים  עוד וכאמרֹו החיים. באור לאֹור שחת מני נפשו ל)"להשיב לג , ,(איוב ֵ

" כמו החיים. באור לא ֹור בעבור ויחיינו, יבריאנו החייםכלומר באור אלהים  לפני "להתהלך ֵ

יד) נו, שבארנו.(תהלים  המליצות  יושר הבן  .

„ÂÚÂ ב השם  שייסרם  המוסר להם יועיל שלא  אותן על דבר האחרון במענה ה,"לו

" דעתואמר בבלי  ויגועו יעבורו בׁשלח  ישמעו, לא  יב)"ואם לו , רק (איוב המות , הזכיר לא  . ֶַ

יוסרו  לא שאם יאירו 1320הודיע  לא  כי  דעת. בבלי ויגועו באחריתם, יעבורו בׁשלח ֶַכלל,

הפושעים כת זכר ואחריהם  עונותיהם . וכתמי משובתם  מהם  תעבור עד החיים, באור

יעלו-אף  הם ה', ושונאי אור מורדי  להתחנן .1321הגדולים , רוצים אינן  ה' ואל המוסר, על

" אמר אסרם .עליהם  כי  ישועו לא אף, ישימו לב וחיתם1322וחנפי  נפשם בנוער תמות 

יג -יד)"בקדשים לו , ז (איוב המפרשים  ואם פשוטו,". מדי  יוצא  מקרא  אין  שפרשו, מה פרשו ל

מן והנפרד קדׁשים. בין תבוא  חיתם  גם  רעה, מות  בדרך בנוער תמות  נפשם כי ְִֵשמלבד

"קדׁשים" קדׁשים ,קדׁש" במחיצת  חיתם  שתבוא כלומר גדול. גנאי על מונח  תואר שהוא  " ְְִִֵֵֵָ

וככל  עמהם , שתתחבר ומצירי -שאול בלהות משלט במקום וחּטאֹות נכלמות  נפשות ַָבין 

" שם  בהם  שנזכר כולם  הכתובים  התבארו זה ועם  למעלה. זה על שדברנו  "חיה הדברים

אחד. דרך על כולם  שהולכים  והראינו האדם , נפש על

Â�‡· וג הלום , ז עד רבותינו דברי  כי והוא לגלות, שרצינו מה גיהנם"לינו שזכרו ל

הנביאים . ובדברי בתורה חצובים  ועמודים האדם , בׂשכל יסודות  להם יש שאול ֵֶומצירי 

מוסר 1320. יקבלו לא כלומר

כעס 1321. לשון

ולא 1322. ומגדפים. מחרפים עליהם ייסורין בבא - אף  ישימו  הם רשעים . שהם  - לב וחנפי  רש "י : שם פירש
ירפאם : לא לפיכך  בייסורין , אוסרן כשהוא - אסרם כי  בתחינה. לפניו - ישועו
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אלו  דברים  על שאין  ידענו במופתיו. יכריענו לא  דברינו, על לחלוק לבו יערב ֳֶַואשר

לנו. אדון  ׂשכלֹו לא  ּבׂשכלֹו, עלינו יטען ואם  המאמר. בראש שאמרנו כמו חותכים, ְְְִִמופתים 

הנבואות מדברי  משען  לׂשכלנ ּו כי ממנו. לנו ורב והשכל, דעה ה' נתן  אדם בכל גם  בנו ְְִֵגם 

אעפ  זה, מכל היוצא משענתו. על הולך לבדו הוא  ויותר כל. אין  ולשכלו אבות, י"וקבלת ְִֵָ

בעינינים זולתו דברי על המתלוצץ דרכו, כפי מ ׂשּכיל לב וכל בעיניו, ישר איש  דרך ְִַשכל

פתח  פתחנו הזאת, והרחבה העמוקה החקירה על שדברנו ובמעט לו. ּתחׁשב לכסלה ֵֵָכאלה,

" יותר. הדברים  להרחיב הדעת מטעילבעלי נצר ארץ יירשו לעולם  צדיקים  כולם  ועמך

להתפאר  ידי .1323"מעשה

Ì˙‡Â, חפץ,1324משכילים דברי לבקש תשוטטו כי  ידעתי  ותושיה, טוב שוחרי חברת

מעשיכם בראשית כאשר כי עצתי , הפרתם  בזאת  אך הביתה. תאספו תמצאו ומאשר

חקוק  כאשר דבר, אתכם והשיבותי  אמת דבר על פי את לשאול ותכבודני אלי , כתבתם

" הבשור בקונטרס שהם"נחל לצון מדברי  שתשמרו אמרתי הדברים  בתוך הלא  ,

שעליה 1325הסאטירע . אותה כמו גדולים , במקום  תעמוד שלא  שכן  כל להדיוט, כך ואם

וכעס  עמל בדברי  חלק לכם אין אתם, נקיים כי ואף הזה. במאמר דנתי ושעליה רגזו

עליו.1326הללו, דעתו התחוללה לא  שעדיין גבר דעת  על נשענתם כי  אתם , 1327אשמים

בקונטרסיכם . יאספּו טרם  כזהב, ולבחנם  ככסף דבריו לשקול כזה בענין  לכם  ראוי  ְֵָוהיה

לדברי כמצרף הי ּו מעשיכם. על לב שימו משכילים , ידידים  מעתה רוגז. ויבא  שגיתם  ֶוהנה

ּוכּכּור  איש , אל 1328פי  ועופרת. ברזל בעט  בקונטרסיכם יוחקו טרם  גדולות, מדברת ללשון  ְֵ

ידיכם , ירפו אל ובחנו. דרשו שקדו תשענו. אל נבונים בינת ועל בחכמה, נדיב על תבטחו

הבית , ידלוף ידים  בעצלות  דרׁשּו1329כי  מזרם. בו מחסה ּבחנּו1330ואין  והנצלו, ְֲִִֶֶַ

חכמה 1331והּמלטּו. אוהבי את  אוהב מאת זאת כל ְִֵָ

וויזל  הירץ נפתלי 

כא 1323. ס, ישעיה

לעונשי1324. הלועג של  המאמר  בתחילה פרסמו  שם "המאסף", כתב-עת של  העורכים אל  רבינו פונה כאן
הראשון המאמר  בעל  של טענותיו המבטל  רבינו  דברי לפרסם  מתבקשים וכעת גיהנם,

.1325SATIREעוקצנית צ י לגלגנית ספרותית ירה

לדב 1326. זהה דעתם שאין  זכות, לכף  העורכים את דן הראשוןרבינו  המאמר  כותב של לעג רי 

ב 1327. ל, ברכות

ג1328. יז, משלי ע "פ מליצה

יח 1329. י, קהלת ע"פ מליצה

וחקירה 1330. דרישה

טו1331. ג , מלאכי  ע"פ מליצה
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:ÒÈÙ„Ó‰ ¯Ó‡1332 תקמ המאסף בקונטרס נדפס  כבר כאן  כל,"עד ביד שאין  ולפי  ח.

דברים עוד שאלתי  חלק, נייר לי נשאר וכאשר עצמו, בפני בכרך הסדר על להדפיסו חזרתי

נר  המחבר החכם זאת ."מאת  את לי  ויתן  ו,

Ú„" הקדש כתבי  שקראו מה הן הן  זה, במאמר שכתבנו הדברים  כל אלהיםכי  ."פחד

ה  גמור בלהות"וענין  רשע  אדם  חלק רק זה כי תדע  שומעת, אזן המחרידים שכתבנו, "1333

את המחרידים והרׁשעיֹות  הגדולות  הרעות  העושה האיש הוא כי זה, חלק נכון  לו כי ְִִֵֵמאל,

באלה  ומעתיק להרגיש1334שומעיהן, עוד בכחה שאין נפשו, את שהאפיל עד ויותר יותר

לה  ויחשב תלעג, מוכיחיה חכמת על במעשיה. ופשע במחשבותיה, און  לב 1335שיש  כחסר

ומופתים אותות תראה ולוא ואמת . צדק מחשבת  עוד לצייר לה אפשר אי  כי וכמשתגע,

במדות הרעים  ודרכיה באלהיות, אונה מחשבת לעזוב לה יועילו לא ופלא, הפלא 

במחשבותיה. תשחית ויותר ברשע , תעמיק יותר הזה, בעולם חיים תוסיף ויותר ֶובמעשים.

ר  עליו שאמר הגמור הרשע זהו אור. תראה לא נצח  עד ז "והנה עזרא  אבן יש1336ל "א כי

רמב  דּבר אלה ועל לאפס . לאין ז "שישוב תשובה."ם בהלכות המשורר 1337ל אמר עליהן ִֶ

יראתי" וממשפטיך בשרי מפחדך סמר עדותיך. אהבתי  לכן ארץ רשעי  כל הׁשּבּת "סיגים ְִַָ

קיט-קך) קיט, ולכן(תהלים  אמת, מחשבת בהם שאין לפי  לסיגים, הגמורים הרשעים  המשיל .

ונשמתהׁשּבּת צרוף. וככסף טהור כזהב טהורים  עדותיך זה ונגד לאין. ישובו כי אותם , ְִַָ

תשחיתם שלא ולכסף לזהב דמתה היא  אף עדותיך, בדרכי והולכת  בהן הדבקה האדם 

" כי  ארץ, רשעי כמו לסיגים  מהדמֹות ואשתמר עדותיך, אהבתי ולכן  מפחדך האש. סמר ִֵָ

שאמרנו.בשרי אלהים פחד וזהו וגו' "

¯Ó‡˘ÎÂ" הגמור הרשע  עיניו על לנגד אלהים פחד ב)"אין לו , "(תהלים חדל הוסיף

להיטיב  ד)"להשכיל לו , "(שם  שרש בין  שהבדלנו ההבדל והיודע "שבת. לשרש הוא חדל " "

" ששרש אלא  ההפסק, על ששתיהן  אמרנו זאת . קייםשבתיבין לעשות כשהכח  הונח "

בשבת  ממלאכה הפוסק כמו ברצון, "ופוסק לספר הראשונה  בפתיחתנו  שבארנו  נעול (וכמו .)"גן

" "חדל ושרש כמו כח , מחסרון שפוסק כנשים" ארח  לשרה להיות יא)"חדל יח, .(בראשית 

" עליו אמר אמת , מחשבת לחשוב כח עוד בו ואין לב, באופל ההולך הרשע  חדל ולכן 

תקע "ט1332. שנת הספר, של ראשונה במהדורה

וניצולים1333. הגמורים, לרשעים  ורק אך נכונה גמורה כליה דין כי אדם , בני רוחות את מרגיע  כאן רבינו
ישראל  של  רובם  מזה

דחי1334. אל מדחי  הולך 

המוכיח 1335.

יט1336. עג , תהלים על 

ו1337. הלכה ג פרק 
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להיטיב  מן"להשכיל הּפרדֹו אחרי גם תמיד נשאר וכן להיטיב. עוד משכיל ׂשכלֹו שאין  ,ְְִִָ

שהתחקו  המחשבות  כי  וחשב 1338הגוף. נשתנו, לא  הזה בעולם שגם  כמו ישתנו, לא  בו

ז  אמרו זה ועל עליו. יצרו התגבר שלא  בעת  גם ""עון  האנשיםל בפגרי  וראו ויצאו

בי כד)"הפושעים  סו , "(ישעיה  והולכים . אינןשפושעים  גיהנם של פתחו על אפילו רשעים 

[בתשובה  ע]"חוזרין  יט .א)"(עירובין

‰ÊÂוהמופתים האותות  שראה מצרים במלך תורה גלתה ודוגמתו מושכל, ענין

עליו, עוד שיבואו קשות יותר במכות ומפחידהו מתרהו ומשה המכות , כובד וסבל הגדולים

באופל  לבו נשאר בכורות  מכת  אחר וגם לדבר-קדשו. כבוד נתן  ולא אלהים, אל שעה ולא 

עוד. שעשה מעשיו זה על שיעידו כמו "1339הראשון, בפירוש  שבארנו חןוכמו לספר רוח  "

שלמה " יח)"חכמת  ריטב (פרשה  שהביא המתמיה המדרש דברי  תבין  ומזה ז ". הרשעים"א ל

אש . של בדין  בו להצטנן ממנו גונבים השלג מדין  וכשיוצאין  ובאש . בשלג  ואומר נדונין

הזה?"1340להם בעולם גם  גונבים שאתם  בעולמכם שגנבתם  מה לכם  די  ואמר 1341"לא

ז  דרש ."הרב דרך שזה לעצמן1342ל חוששות  אינן מיתתן  לאחר אפילו שנשמותיהן והענין

עכ  לאבדון  שהולכות רצו "מפני  חכמה. של משל אלא דרש, דרך שאינו ּתלמֹוד ומדברינו ְִל.

אמת . מחשבת לחשוב בכחם  אין  מותם לאחר ואפילו בם, עונם כי  שאמרנו הענין  ללמדנו

מהעדר-הגוף  בשאול מעשה שאין  ולפי  בגלוליהם . דבקים עודם המשפט  במקום  אפילו ולכן

בנפשותם , החקוק והגזל החמס  אל משל משלו בהנה, האדם שיחטא הדברים  והעדר

אין כי  מצרתם , שימלטם השם אל יתחננו לא כי  להודיענו באש. בו להצטנן שלג שגונבים

כדרכם גנבה, בדרך לעשות ובתחבולותיהם  זרועם על יבטחו אבל באלה, לחשוב כח  בם

[חז  דברו הזה. ""בעולם  נאמר זה שעל המשוררים, דרך חכמיםל] דברי  ומליצה משל להבין

ו)"וחידותם א, כדרך (משלי דבריהם , מבארים  היו להמון דברו ואילו למשכילים , דבריהם כי .

אחריהם . שבאו בדורות  המחברים  שעשו

ÛÂÒ" יחדיו דבר, צדקו אמת ה' ולא 1343."משפטי להיטיב, ומרבה הוא  וחנון רחום

ז  אבותינו שהפחידונו כי"בעבור חלילה. חלילה הרחמים, מן  האדם  יתיאש  במאמריהם  ל

אדם" נשמת ה' יכבה 1344"נר ואפילו 1345טרם  התורה, על ימיו כל עבר אפילו וכל. מכל

שהתחקקו1338.

סוף 1339. ים עד ישראל בני אחרי רדף עוד

הקב"ה 1340.

נמצאים1341. הם שם הנפשות, עולם כלומר,

השלג1342. גניבת מעשה של  ציורי  בתיאור  המוסרי הלקח את הלבישו  חז"ל  כלומר 

י1343. יט, תהלים 

כז 1344. כ , משלי
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התשובה. בפני שעומד דבר לך אין בעיקר, ח ׁשכֹו,1346כפר יּגיה ישוב הנדעך, כשנרו ְֱִַַוהוא 

" אלהים . קרבת  ויחפוץ בעונו נכשל כי  לו ויראה ורפא  י)"ושב ו , "(ישעיה שאמר ְִֶַויראה כמו

ימות לא יחיה חיו עשה, אשר פשעיו מכל כח)"ויׁשב יח' ב (יחזקאל עליו ורמזנו ספר ". ַָָ

פ "(ח "המדות ו)"ב .ב

ÔÎÂגם בה ויש  נפשו השחית שלא  זמן  כל הרעה, מדרכו שב ולא  עון, עליו יש  אם 

אעפ  אמת , ומחשבות  חיים ""ארחות  ממנו, שנפרעין חסד י כלפי  מטה חסד השנה "רב (ראש

ע האמורותא)"יז  הכריתות ואין  ּומׁשחת. משאול ועולה מצפצף הטובות  ובמחשבותיו .ִַַ

ולא  וכיוצא  הערוה על בא  או דם  או חלב שאכל שמי  שתאמר עד הנפש, השבתת בתורה

אעפ  כי לאין . נפשו שתשוב בתשובה הנפש"שב עונשי הן בכתוב הנאמר והאבדון  שהכרת  י 

ויקרא  לספר בביאורנו שבארנו וכמו המות , ג )אחר פסוק הנפש(כ' כחות השבתת  איננו ,

שם  שבארנו וכמו גמור ל)ואבדון  "1347.(כג , ששנינו ממה חלק וראיה להם יש ישראל כל

הבא  ע"לעולם  צ  דין .א)"(סנהדרין בית ומיתות  כריתות חייבי בכלל, והכל סיפא 1348, דמדתני 

הבא " לעולם  חלק להם שאין  מהנהו ואלו דלבר מכלל נינהו.1349" הבא עולם בני כולהו

ז  לרבותינו בחגיגה "גם  שאמרו כמו הנפש , המנחמים ובמדרשים  בתלמוד רבים  מאמרים  ל

ע הזהב "א)"(כז ממזבח  וחומר קל בהן, שולטת  גיהנם של אור אין  ישראל וכו'פושעי "

בהן . לדרוש מתחלה נכנסנו שלא  הן, אחרות חקירות בכלל אלה שכל אלא לזה. וכדומה

תבונות מהגות  במעלו קצר והלב עוד. מהכיל קצרה והירעה בהן , להרחיב קצר הזמן  גם 

למלין . קנצי  איש  כן  על

" ¯Ó‡Ó· ‡ˆÓ� Ô‡Î „ÚÔÈ„ ¯Â˜Á"

0

ג1345. ג, שמואל -א

ד 1346. פרק  סוף תשובה, הל ' רמב"ם,

פסקא 1347. שם, המלבים וכן ל. כג, ויקרא על והקבלה  הכתב וכן כט; יח, ויקרא בחיי, רבנו  דברי גם  בזה עיין
יח) פרק  א (שער  החיים " "נפש  וכן  ק "פ,

שכתב 1348. כמו רבינו דברי מחבב והיה ב. ס"ק  זו  למשנה בביאורו  ישראל " "תפארת העתיק אלו  דברים 
מדהם לפירושי, ליסוד לדבריו "שהנחתי לבנון" "יין רבינו של  ספרו  אודות עו ) ס"ק (פ "ג  אבות על  בביאורו 

ואמתיים " מאד ערבים 

המנויים1349. מאלו  חוץ 
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"øôù éøîà" åøôñá íéôé íéøáã åðéáø áúë ùôðä úåøàùäá äðåîàä ïéðòá ספר (על

טו)íùåבראשית) פסוק  טו, ïìäìãë:(פרק  áúë

,úåîä øçà úøàùð äîùðä éë ùøåôî ,êéúåáà ìà ."íåìùá êéúåáà ìà àåáú äúàå"

[íäøáà] øá÷éù øá÷ä ìò åððéàù åðòãé éë ,äì íéîåãä úöéçîáå äîå÷î ìà äàáåúåøá÷á

"ïøçá çøú úîéå" áéúëå ,äìôëîä úøòîá ïåøáç ìöà øá÷ð àåä éë ,åéúåáà,יא (בראשית 

êéúåáà"לב) ìà àáú" ïë íàå ,íéøåá÷ íùå øäðä øáòá åúî åéúåáà úåáà íâ .øá÷ð íùå

çðå êåðçå úùå íãà åîë ,áì éøùéå íù éùðà åéä åéúåáàå .íäîò úåéäì óñàúù ,ùôðä ìò

äùîå óñåéå á÷òéå ÷çöéá øîàðù "åéîò ìà óñàéå" úöéìîì äîåãå ,ïäéøáçå ãùëôøàå íùå

åäéùàéáå ïàë ÷ø åðéöî àì "êéúåáà ìà" úöéìî ìáà .åì íéîåãå åéøáç íä "åéîò" éë ,ïøäàå

êìîä(כח לד, הימים-ב ìà(דברי úôñàðå êéúåáà ìà êôéñåà éððä ïëì" íùä åçéèáäù

äëåîñ úåáà íò äáéëùä åðéöîù éôìå .'åâå "äòøä ìëá êéðéò äðéàøú àìå íåìùá êéúåøá÷

äùðîå áàçà ìò áåúë íâ ,äîìùå ãåãå äùîå á÷òé ìò áåúë àåäù ,íéòùøå íé÷éãö ìöà

ïëì .äîëçä ùôðä úåðëùî ìò àì ,åéúåáà åëìäù êøãá êìéù ,úåîä äðéðòù åðòãé ,àöåéëåÇÂÈÈ

"íúåáëùî ìò åçåðé íåìù àåáé" êøãë ,íåìùá åúëì äéäéù íäøáà úà çéèáäì õôç

ב) נז , ùøéé(ישעיה  àìùå ,íá íéãáåòä íeðòéLå úåãáò åéðá ìò äøæâðù äøæâä Bòéãåäù éôì .ÀÆÀÂ

ìà àáé éë ,ùðåò åéìò ïéàù åçéèáä ,åòøæ úãì íåéî äðù 'ú úåàìî ãò õøàä úà åòøæå àåä

ïéðò ìò øîà øøåùîä ïëù .øáãé ùôðä ìòù äøåøá äéàø "àåáú" úìîå .íåìùá åéúåáà

øîàù ,øåà äàøú àìù äì íéîåãä íò øáçúúå ìåàù ãøú ìéñëä ùôð éë ,ùôðä øëù

"øåà åàøé àì çöð ãò åéúåáà øåã ãò àåáú"(כ מט, øëæù(תהלים ùôðä ìò áù "àáú" å"éúå .

"êøáé åééçá åùôð" éë ,åéðôìù áåúëá(יט øåà(מט, åàøé àìù åéúåáà øåã ãò àáúù øîàå .

êéúåøá÷ ìà úôñàðå" åçéèáä ,äëð-äòøô áøçá úîù é"ôòà åäéùàéá ïëå .çöð ãò

åì øîà ,åòøæ ìòå åéìòå íéìùåøé ìò åäé÷ãö éîéá àáéù úåðòøåôä ãòéùë íâ ."íåìùá

"úåîú íåìùá"( ה לד, "íåìùá(ירמיה ùøéô ì"æ é"ùø ìáà .åúåîá åùôð íåìù ìò åçéèáäå ,

äéçú êúøá÷ ìà êàåá ãòù ,"äáåè äáùá øá÷ú" øîà äæ ìò éúòãìå ."äìà ìë äàøú àìå

äáéù åððéà äìàë åðø÷é íà éë ,ïäéìò éúãòéù éåðéòäå äù÷ä úåãáòä êòéâé àìå ,äáåèá

.íäá õôç ïéà íéòø íéîé ìáà ,äáåè

0 0 0
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  שפר ריאמ
  

 גם ,שמות ספר על גם ,בראשית ספר על גם כתב וייזל הירץ נפתלי הרב

 ,בנו י"ע לדפוס הובאו בראשית על מביאוריו ראשון חלק .ויקרא ספר על

 הבן הספיק כספים חוסר מפני ).ח"תרכ ,ליק( "שפר אמרי" השם תחת

  .וירא פרשת סוף עד רק לאור להוציא

 צילום יש, המיקרופילמים בחדר, בירושלים הלאומי הספרים בבית אבל

  .ויחי פרשת סוף עד הספר של) 43930(

, אלו חביבים חידושים לההדיר ויצליחו אחרינו שיבואו אלו לעורר כדי

 עקידת על שכתב ממה כבר מהנדפס ספורים דפים לצלם כאן הננו

 לפנינו מונח עוד דולג אוצר איזה יבינו ומזה). ב"כ בראשית (יצחק

 .התורה לומדי לידי ה"בעז להביא
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  54-55  ................................שמו' ה, להכינה אותה יוצר' ה, עושה' ה אמר כה – ב, גל ירמיה

  67  ..........................................................................הזאת הנפש לנו עשה אשר –טז, לח ירמיה
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  89  ..................................................................................................כפעלה לה שלמו –כט, נ ירמיה

  478  ...........................................................................יתחזקו לא בעונוחיתו ואיש –יג, ז יחזקאל

  66  ......................................................................................חדש לב לכם ועשו – לא, יח יחזקאל

  39  .................................................................ברא עיר דרך בראש ברא ויד – כד, כא יחזקאל

  39  ................................................................................בחרבותם הן אות וברא –מז, כג זקאליח

  91  ...................................................................................בה עבד אשר פעולתו – כ, כט יחזקאל

  151  .....................................................................................ותכונתו הבית צורת – יא, מג יחזקאל

 שלא מחמת [=בארץ אלהים דעת ואין חסד ואין אמת אין כי – א, ד הושע

  313  ...............................................]אלהים-דעת לאנשים תחסר ולכן, ואמת בחסד נוהגים

  155  .........................................................................................................רוחי את אשפוך – ב, ג יואל

  48  ............................................................................רוח ובורא הרים יוצר הנה כי –יג, ד עמוס

  24  ................................................................................................בעיר לבוא יונה ויחל – ד, ג יונה

  151  ......................................................................................................לתכונה קצה ואין – י, ב נחום

  79  .............................................................................חייהו שנים בקרב פעלך' ה – ב, ג חבקוק

  293  ..................................................................................גדולה קנאה לציון קנאתי – ב, ח זכריה

  52-53  ................רבובק האדם רוח ויוצר, ארץ ויוסד שמים נוטה' ה נאום – א, יב זכריה

  155  .............................................ותחנונים חן רוח' וכו דויד בית על ושפכתי – י, יב זכריה

  43  .............................................................................................בראנו אחד אל הלא – י, ב מלאכי

  298  .....................................................................................................שניתי לא' ה אני – ו, ג מלאכי

, בפיהם נכון שמדברים פ"אע [=הוות קרבם, נכונה בפיהו אין כי – י, ה תהלים

  130  .........................................................]יחליקון בלשונם כי בלבם שיש מה משקף זה אין

  89  ......................................................................................................יפעל לדולקים – יד, ז תהלים

  136  ...........................................................כסאו למשפט כונן, ישב לעולם' וה – ח, ט תהלים

  89  .........................עשה משפט' ה נודע' וכו עשו בשחת גוים טבעו –יז-טז, ט תהלים

  87  ...............................ציפור הרכם נודי לנפשי תאמרו איך, חסיתי' בה – א, יא תהלים

  87   פנימו יחזו ישר 'וכו בחןי צדיק 'ה 'וכו לב לישרי אופל במו לירות – ז-ב ,יא תהלים

  92  ...................................................................................צדק ופועל תמים הולך – ב, טו תהלים

  285  .....................................................................................תמיד לנגדי' ה שויתי-  ח, טז תהלים

  91  .........................................................................שפתיך בדבר אדם לפעולות – ד, יז תהלים

  133  .....................................................................................יסדה ימים על הוא כי – ב, כד תהלים

  112  ........................................................................................אילות יחולל' ה קול – ט, כט תהלים

  80  .........................................................................................תהלה נאוה לישרים – א, לג תהלים

  283  ..............................................מעשיהם כל אל המבין, לבם יחד היוצר – טו, לג תהלים
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  53  ..............................................מעשיהם כל אל המבין, לבם יחד היוצר – טו, לג תהלים

  306  ...............................]הנפש שלום על מדובר [=ורדפהו שלום בקש – טו, לד תהלים

  481  .............להיטיב להשכיל  חדל' וכו עיניו לנגד אלהים פחד אין – ד-ב, לו תהלים

  118-119  .............................................................................................לו ותחולל' הל דום – ז, לז תהלים

  112  .........................................................................מים אפיקי על תערוג כאיל – ב, מב תהלים

  308  ......................................................................................ארץ מגיני לאלהים כי - י, מז תהלים

  116  .................................................................................................חוללתי בעוון הן – ז, נא תהלים

  46  ................................................................................אלהים לי ברא טהור לב –יב, נא תהלים

  124  ....................................................................................בקרבי חדש נכון ורוח –יב, נא תהלים

 וכל האדמה שבבטן כסףו זהב גם [=בכחו הרים מכין – ז, סה תהלים

   141  ..........................................]לבריות להיטיב כדי ה"הקב י"ע שם הוכן הכל, המחצבים

  477  ..............................................................................תורך נפש לחית תתן אל –יט, עד תהלים

  98  .................................................................................................יה מעללי אזכור –יב, עז תהלים

  80  .................................................................................................בכלפעלך והגיתי–יג, עז תהלים

  478  ...........................................................................................הסגיר לדבר וחיתם– נ, עח תהלים

  299-300  .....................................................................................................באמתך אהלך – יא, פו תהלים

  136  ..........................עליון יכוננה והוא, בה יולד ואיש איש יאמר ולציון – ה, פז תהלים

  143-144  ..................................................................'וכו יבנה חסד עולם אמרתי כי – ג, פט תהלים

  112  ..........................................................ודור בדור לנו היית אתה מעון אדני – א, צ תהלים

  79  ......................................................................................פעלך עבדיך אל יראה –טז, צ תהלים

  260, 75  ...........................................ארנן ידיך במעשה, בפעלך' ה שמחתני כי – ה, צב תהלים

 הארץ לשפוט' ה של בבואו העולם תקון [=לבש גאות מלך' ה – א, צג תהלים

  125  .........................................................]ובמישרים בצדק דן כי כסאו שלימות כולם ויראו

 יארעו לא לעתיד [=תמוט בל תבל תכון אף –] י, צו תהלים וכן [א, צג תהלים

  130-131  ..............................................................]ומהפכה רעש, רעה חיה, רדב כמו לעולם צרות

  54  ................................?יביט הלא עין יוצר אם? ישמע הלא אזן הנוטע – ז, צד תהלים

  260-261  ..............................]השכל את מעוררת שמחה [=שמחה לב ולישרי– יא, צז תהלים

  103  ...............................................עלילותם על ונוקם להם היית נושא אל – ח, צט תהלים

  46  ..........................................................................................יה יהלל נברא ועם –יט, קב תהלים

  58  ...................................................אנחנו עפר כי זכור, יצרנו ידע הוא כי – יד, קג תהלים

  91  .....................................................ערב עדי ולעבודתו, לפעלו אדם יצא –גכ, קד תהלים

  54  ................................................................................בו לשחק יצרת זה לויתן–כו, קד תהלים

  46  .........................................................................................יבראון רוחך תשלח – ל, קד תהלים
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  48  ...............]מוחשי חשך, חדשה בריאה היא [=ויחשיך חשך שלח –כח, קה תהלים

  124  .................................................................................................אלהים לבי נכון – ב, קח תהלים

  79  ...................................................................................חפציהם לכל דרושים – ב, קיא תהלים

  298  ......................................................................'וכו ומשפט אמת ידיו מעשי – ז ,קיא תהלים

  32  ..................................................................................'ה יראת חכמה ראשית – י, קיא תהלים

  124  ................................................................................................................לבו נכון – ז, קיב תהלים

 200  .............................................................................................................................יג-ט, קטו תהלים
  200  .................................................................................................................................קיח- קיז תהלים

  311  .....................................................................................................]המזמור ביאור [– קל תהלים

  200  ............................................................................................................................כ-יט, קלה תהלים

  105  ............................................................................ברשע עלילות להתעולל– ד, קמא תהלים

  477  ......................................................חיתי לארץ דכא, נפשי ויבא רדף כי – ג, קמג תהלים

  32  ............................................................................................דעת ראשית' ה יראת – ז, א משלי

  201  ...................................................................................'וכו אמרי תקח אם, בני – ו- א, ב משלי

  181  .........................................................ארחותיך יישר והוא, דעהו דרכיך בכל – ו, ג משלי

  134  ....................................................בתבונה שמים כונן, ארץ יסד בחכמה' ה –יט, ג משלי

  87  .............................................................................................כאפלה רשעים דרך –יט, ד משלי

  273  .......................................................................................'וכו עצל נמלה אל ךל – ח-ו, ו משלי

  77  .................................................................................................מאז מפעליו קדם –כב, ח משלי

  32  ..........................................................................................'ה יראת חכמה תחלת -  י, ט משלי

  88  ...............................................................................................לחיים צדיק פעולת –טז, י משלי

  88  .....................................................................................אמת שכר צדקה וזורע –יח, יא משלי

  189  ............................................................................................לב עקשי' ה תועבת – כ, יא משלי

  82  .............................................................................................למענהו' ה פעל, כל – ד, טז משלי

  189  .........................................................................................בל גבה כל' ה תועבת – ה, טז משלי

  73  ........................................................................................כיס אבני כל מעשהו – יא, טז משלי

  281  ......................................................................................................ברוחו ומושל – לב, טז משלי

  126-127  .........................................................................................שפטים ללצים נכונו –כט, יט משלי

  108, 103  ....................................................................................נער יתנכר במעלליו גם – יא, כ משלי

  131  ...................................מלחמה עשה ובתחבולות, תכון בעצה מחשבות –יח, כ משלי

  90  ..........................................................ופעל ישר וזך, וזר איש דרך הפכפך - ח, כא משלי

  293  .......................................................................................בחטאים לבך יקנא אל –יז, כג משלי

  88  .............................כפעלו לאדם והשיב, יבין הוא לבות תוכן הלא –יב- יא, כד משלי
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  28  ........................................................................................לרע אחרית תהיה לא – כ, כד משלי

  90  ..........................................................................................כפעלו לאיש אשיב –כט, כד משלי

  119-120  .......................................................................................גשם תחולל צפון רוח –כג, כה משלי

  114  ..................................................יליםכס בפי ומשל, שיכור ביד עלה חוח – ט, כו משלי

  114  ...............................................כסילים ושוכר כסיל ושוכר, כל מחולל רב – י, כו משלי

  283  ....................................................................................כבוד יתמוך רוח ושפל –כג, כט משלי

  93  ...........................................................................................און פעלתי לא ואמרה – כ, ל משלי

  137  ..................................................................................................אבותם לחקר וכונן – ח, ח איוב

 אהלים ישליו. רגל למועדי נכון, שאנן לעשתות, בוז לפיד – ו-ה, יב איוב

  127  ......................................................................................................................................'וכו לשודדים

  104  ...........................................................................................קרני בעפר ועוללתי – טו, טז איוב

  60  ..................................................................כולם כצל ויצורי עיני מכעש ותכה – ז, יז איוב

 למלך ותצעידהו' וכו לרגליו והפיצוהו, בלהות בעתוהו סביב – יד-יא, יח איוב

  474  ....................................................................................................................................................בלהות

  126  .....................................................................................עמם לפניהם נכון זרעם – ח, כא איוב

  151  ..............................................................................................תכונתו אל אבוא עד – ג, כג איוב

  475  ...............................................................................................צלמות בלהות יכיר –יז, כד איוב

  116-117  ........................................................................................................יחוללו הרפאים – ה, כו איוב

  113  ................................................בריח נחש ידו חוללה, שפרה שמים ברוחו –יג, כו איוב

  475  ............................................................................................בלהות כמים תשיגהו – כ, כז איוב

  142  .................................................................חקרה וגם הכינה ויספרה ראה אז –כז, כח איוב

 אלהים 'וכו חי כל מעיני ונעלמה' וכו? תבוא מאין והחכמה –כג-כ, כח איוב

  182-183  ............................................................................................................................................דרכה הבין

  475  ...................................................................................................בלהות עלי ההפך – טו, ל איוב

  478-479  ...........................................לממיתים וחיתו' וכו בשלח מעבור וחיתו–כב-יח, לג איוב

  89  ......................................................................................לו ישלם אדם פועל כי – יא, לד איוב

  311  ........................]האמת בעולם בגמול מדובר [=לו ישולם אדם פועל – יא, לד איוב

  118  ...........................................................................................לו ותחולל לפניו דין – יד, לה איוב

  76  ....................................................................................................צדק אתן ולפועלי – ג, לו איוב

  479  ........................................................................דעת בבלי יעבורוויגועו בשלח –יב, לו איוב

  76  ....................................פעלו תשגיא כי זכור, עולה פעלת אמר ומי – כד-כג, לו איוב

  71-72  ..............................................מעשהו אנשי כל לדעת יחתום אדם כל ביד – ז, לז איוב

  71-72  ..............................................................................................ארב במו חיה ותבא - ח, לז איוב
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  77  .................................................לפעלם בתחבולותיו מתהפך מסבות והוא –יב, לז איוב

  69  ...................................................................................בחכמה שחקים יספר מי –לז, לח איוב

  112  ............................................................................................תשמור אילות חולל – א, לט איוב

  88  ............................................................................................................פעלך' ה ישלם –יב, ב רות

  99  ................................לי עולל אשר כמכאובי מכאוב יש אם וראו הביטו –יב, א איכה

  154  ......................................................................................................חמתו כאש שפך – ד, ב איכה

  104  ................................................................................................לנפשי עוללה עיני – נא, ג איכה

  62  ............................לעולם יהיה הוא האלהים יעשה אשר כל כי ידעתי – יד, ג קהלת

  174  ............................................................האלהים לברם, האדם בני דברת על –יח, ג קהלת

  174  ..............................................'וכו הבהמה ומקרה האדם בני מקרה כי – כ-יט, ג קהלת

  28  ...........................................................................................חכם יהולל העושק כי – ז, ז קהלת

  28  ................................................................................מראשיתו דבר אחרית טוב – ח, ז קהלת

  66  ...............................................במשפט יביא האלהים, המעש כל את כי – יד, יב קהלת

  24  ...............................................................................בתחלה אלי הנראה אחרי -  א, ח דניאל

  24  .................................................................................דבר יצא תחנוניך בתחלת–כג, ט דניאל

  201  ........................................................................................עמשי את לבשה ורוח –יט, איב"דבי

  283, 58  ...................................................................................מבין מחשבות יצר וכל – ט, כח א"דהי

  57  ...............................................................................עמך לבב מחשבות ליצר –יח, כט א"דהי

  144  ................................................................................................אליך לבבם והכן –יט, כט א"דהי

  24  .........................................................................'ה בית את לבנות שלמה ויחל – א, ג ב"דהי

  

  

  
  

  בספר שנתבארו ל"חז ממאמרי מקצת
  238  .........................................................................................במפיבושת נמלך אני – א, ד ברכות

  285  .......................................ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא – ב, כח ברכות

  297  ...................................................................................תמיד מפחד אדם אשרי – א, ס ברכות

  460  .............................................................................טבריא אנשי שעשו מעשה – ב, לח שבת

  288  .......................................................................]הכבוד [=הגדולה אחר ודףר – ב, יג עירובין

  465, 460  ......................................................................................לגיהנם יש פתחים' ג – א, יט עירובין

  482  ................................חוזרים אינן גיהנם של פתחו על אפילו רשעים – א, יט עירובין
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  261  ...........................................................................דברים הארבע המסתכל כל – ב, יא חגיגה

  261  ...................................................................................תחקור אל ממך במופלא – א, יג חגיגה

  483  ......................................בהן שולטת נםגיה של אור אין ישראל פושעי – א, כז חגיגה

  431  ......................................................................כשלך עליך חביב חברך ממון יהי – ב , אבות

  309  ........................................................................................................רמה אנוש שתקות– ד אבות

  201  .................................................................................................ויראה ענוה ומלבשתו - ו אבות

  283  ...........................................................................................רוח שפל הוי מאד מאד – ד, אבות

  44  ......................................בראשית מעשה עם ה"הקב התנה תנאים– ה , רבה בראשית

   319  ...................ליוצרה הצורה את שמדמים נביאים של כחן גדול –כז, רבה בראשית

  180  .....................................בידו תאותו וחצי מהעולם יוצא אדם אין – לב, א רבה קהלת

 
  

  

  

  מלים ביאורי
  387  .......................................................................................................................................................אביון

  152-153  ..........................................................................................................................................................אור

  373  ..............................................................................................................................................חימה, אף

  181  ..............................................................................................................................................דרך, ארח

  274-276  ..................................................................................................................................................בוערים

  474  ....................................................................................................................................................בלהות

  ]40 [36-46  .........................................................................................................................................................ברא

  445  ........................................................................................................................................................דעת

  181  ..............................................................................................................................................ארח, דרך

  101  ..................................................................................................................................ועלילות דרכים

  147-148  ...................................................................................................................................................השליך

  150-151  ..........................................................................................................................................................זרק

  481  ............................................................................................................ביניהן ההבדל, תשב, חדל

  111-120  .........................................................................................................................................מחולל, חול

  276  ................................................................................................................................בעיניהם חכמים

  391-392  ....................................................................................................ביניהן ההבדל, ורחמים חנינה

 154-158  .........................................................................................................................................אפלה, חשך



 513

  282  ..........................................................................................................................................................ריצ

  47-60  ..........................................................................................................................................................יצר

  57-58  ......................................................................................................................................מחשבות ריצ

  287-288  .......................................................................................................................................................כבוד

  112  ............................................................................................................................לחכמה כנוי, כבוד

  121-146  ............................................................................'וכו תכונה, מכון, כן, נכון, מכונן, מכין, כון

  179  ............................................................................................................................................................לב

  194  ................................................................................................................................יסר, אסר, מוסר

  71-73  ....................................................................................................................................................מעשה

  276-277  .......................................................................................................................................פניו נגד נבון

  153-154  ...........................................................................................................................................................נגה

  151-152  ..........................................................................................................................................................נסך

  149-150  ..........................................................................................................................................................נתך

  108  ..........................................................................................................כך נקרא הילד מדוע, עולל

  108-109  ...............................................................................הבציר אחרי בכרם שנשאר מה, עוללות

  277-278  ..................................................................................................................................................פנים עז

  94-110  .........................................................................................................................................................עלל

  61-70  ........................................................................................................................................................עשה

  296  ...............................................................................................הלשונות בין הבדל, מפחד, פחד

  74  .......................................................בצדק הכל, לרע ובין לטוב בין, ה"הקב של, פעולות

  73-94  .........................................................................................................................................................פעל

  33  .................................................................................................................................ראשונה, ראשון

  23-35  ................................................................................................תכלית, אחרית, תחילה, ראשית

  443-444  ......................................................................................................................................ואבדון שאול

  413-414  ..................................................................................................................................כזב, שקר, שוא

  217  ........................................................................................................................................................שכל

  146-149  ........................................................................................................................................................שפך

  283  ...............................................................................................................................................רוח שפל

  113  ......................................................................................................המיושבת היבשה  הוא, תבל

  309  .....................................................................................................................................תוחלת, תקוה
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  שבספר מהרעיונות חלק

, להגנה הצבא מחלקת, והשופטים המלוכה מחלקת, למדינה דומהב הוא אדם

  205-209  .................................................................................................................התושבים יתר ומחלקת

  177   גוף שאין אחרי ותהיה ,הגוף בריאת לפני קיימת שהיתה ,"חיים נשמת" נקרא אדם

  432, 414-425  ....................................................................................................מחלקותיה, ריע אהבת, אהבה

  316-318  ................................................................................................................................................'ה אהבת

  338  ........................................................................'ה של לדרכיו ההידמות על בנויה' ה אהבת

  333  ..............הדבקות שמשיגים אחרי הבאה' ה ואהבת, דבקות לפני הבאה' ה אהבת

  339  ....................................................................................................לעמו' ה אהבת מפני' ה אהבת

  438  ........................................................................................שלו הנשמה כבוד מפני, ריע אהבת

  368-369  ..............................................................................................................................................רוח אורך

  329-331  ....................................................................................................................................הבורא אחדות

  477  ...........................................................................................................................לדעת עצמו איבוד

  129-130   ותורתו מיראתו סר לא אבל .עליהם נתפס ואינו ,צער מתוך היו דבוריו כל ,איוב

  392-394  .................................................................................................................................................אכזריות

  325-327  ..................................................................................................................................ה"בהקב אמונה

 מכוננים הטבע-עולם פרטי כל איך שמבחינים י"ע לה מגיעים אמונה

  245  .............................................................................................ופרט פרט בכל כראוי ומתאימים

  236  ................................העמים חכמי רוב עליהם הסכימו שגם האמונה יסודות, אמונה

  445  .......................................................................פרעה אל משה בדיבור יסודות כמה, אמונה

  251, 240-244  ..........................................................................לאמונה אמת בין וההבדל, היא מה, אמונה

  446  ........................................................................................."אלהים ויאמר", אלהים של אמירה

  297-299  ...........................................................................................................................................ושקר אמת

  432-433, 407-412              .........................................................................................האמת אמירת, אמת

  369-374  .................................................................................................................................וכעס חימה, אף

  246  ...................................................................................לבם תאות מחמת כופרים אפיקורסים

  367  ......................................................................................................................................אפים אריכות

  277, 225  ..........................................................................................................................................פנים בושת

  181  ................................................................................................ארחותיך שריי והוא', בה בטחון

  227, 211-212  ........................................................................................................................................................בינה



 515

 לענין וכן. כך הוא האדם רק, סיפוקם מכדי יותר אוכלים אינם חיים בעלי

  180-181  ...................................................................................................הנצרך שיעור לפי רק תשמיש

  176  ..................................לזה טעם". חיים נשמת "והאדם, "חיה נפש "נקראו חיים בעלי

  173-174   גביםנש בדברים יכולת יש לאדם אבל, החומר מחשבותםבעניני כל החיים- בעלי

 האדם ישאף לא ומדוע. בשלימותה נבראה מהן ואחת אחת כל, העולם בריות

  223-224  .............................................................................................................?בשלימות להיות הוא גם

  363-366  ........................................................................................................................................................גאוה

  268, 263-269  .................................................................................................זו שבמדה והטוב הרע, לב גבה

  265-267  .......................................................................................................האדם בינת אל שיש גבולות

  279-284  .......................................................................................................................................הנפש גבורת

  463  ..............................................................................................................לאש נמשל מדוע, גיהנם

  468  דרגתו לפי איש איש, שונים לנידונים משל הוא שבו ורוחב ורךא ענין, גיהנם

  258  ...........................................הנביאים ובדברי בתורה ההגות י"ע באה, באלהים דבקות

  332-334  .................................................................................................................................ה"בהקב דבקות

  333  ...............................................................................................................חכמים בתלמידי דבקות

 בעצת לשאול נזהר היה, "כמותו הלכה "עליו שנאמר למרות, המלך דוד

  237  ....................................................................................................................................אחרים חכמים

  439-441  ...................................................................................................................................ושתיקה דיבור

  178  .....................................פעולותיו בכל' ית לבוראו להידמות האדם על, אלהים דמות

  212  ........................................................................................................................................................דעת

  246, 234, 213-214, 203        ..........................................................................................................אלהים דעת

  445, 312-315  .........................................................................................................................................אלהים דעת

 של במדותיו לנהוג שעליה, נפשו מעלת את אדם הכרת היא, אלהים דעת

  213-214, 203  ......................................................................האלוהיים הענינים הדרת יבין ואז, כל-בורא

  313   אלהים- דעת לאנשים תחסר ולכן ,ואמת בחסד נוהגים שלא מחמת ,אלהים דעת

 מישרים האוהב כל, הדורות מסורת על ובנויות, בהלכה ל"חז של דרשותיהם

  258  ...................................................................................................................................אמיתותן רואה

  329-331  ...................................................................................................................................................אחד' ה

  336  ....................................................................................................והנורא הגיבור הגדול האל', ה

  391-392  ...................................................................................."חנון "אותו לקרוא ראוי הקבה רק', ה

 נמצא שכבר למושג קצת דומה המושג כ"אא להבין לו אפשר אי, האדם הבנת

  40  ....................................................................................................................................................בנפשו
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  340-341  .................................התורה בסיפורי שנתבונן מה י"ע ה"הקב של לדרכיו ההידמות

  300, 262, 178  ......................................................................................................האדם שבנפש כוחות היפוכי

  436-438  ...................................................................לאיד שמח, חברו בקלון מתכבד, פנים הלבנת

  340-342  ............................................................................................................ה"הקב של בדרכיו הליכה

  484, 177  ..................................................................................................................................הנפש השארות

, עצמו בינת על הנשען אבל] בתורה [החכמה חוקי פ"ע שנוהג מי נקרא חכם

  194, 188  .....................................................................................................................עקלקלות ארחות ילך

  218-221  .....................................................................................................................................................חכמה

  194  ................................................................................והנביאים התורה לפי לנהוג היא, חכמה

, כללי באופן ולדעתם אחרים של מספריהם ללמוד האדם יכול עולם חכמות

 החכמים בדברי ולהעמיק, אהו מדעתו לעיין אדם כל צריך הנפש חכמת אבל

  258  ........................................................................................................................................... היטב הדק

 כ"ואח, השגתם בתחילת רק שמחה להם יש, החומר בעניני המחדשים חכמים

, רגש על רגש מוסיפים' ה ביראת המחדשים כן שאין מה. אדישים נהיים

  259, 254-255  ................................................................................................................בנוספות תמיד ושמחים

  203  ...........................................האל רוממות יכיר ממנה כי לימודה תועלת, הטבע חכמת

  221  ...................................................................ביניהן ההבדלים, תבל וחכמות, התורה חכמת

  386-387  .....................................האדם בה שיחזיק טובה מדה, והמעונים הסובלים על חמלה

  204  ......................................................................................................................הצעירים בנינו חינוך

  388-390  ....................................האדם בהן שיחזיק טובות מדות, ההטבה, דעת קרבת, חנינה

 חשובות מדות בהן שיש מיוחדים אדם לבני מיוחד יחס, דעת קרבת, חנינה

  390  .........................................................................................................................................להשכ וזוהר

  405-406, 403-404             .............................................................לחברו אדם בין חסד עשיית, חסד

  404-405  ..................................................................................................קונו עם האדם שינהג, חסידות

  237, 234  .....................................................אלוהות בעניני עליהם לסמוך אין, יםמחקר, חקירות

  291  .........................................................................................................................................הצדיק יוסף

 הקדמה איזו מפני קצת יתעוות אם, נקודות' ב בין ישר לקו דומה, יושר

  238  ....................................................................................................................שרליו יגיע לא, כוזבת

  51-52  ...............................................................................................שונים ענינים שני, האדם יצירת

  190  .........................................לרעה אותה מושך ובכך, הנפש אל ציורים מוביל הרע יצר

  190-193  ...................................................השכל כן שאין מה, נעוריו מאז באדם שליט הרע יצר

  301  .....................................................................................................פיתויו נגד טיעונים, הרע יצר
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  195-196  ...........נגדו מועיל אינו, המוסר ספרי ברוב הלימוד גם מדוע. רב כוחו, הרע יצר

' ה שויתי "ומושג, וכבודו הבורא יראת של חזק ציור י"ע כיבושו, הרע יצר

  197  ......................................................................................................................................."תמיד לנגדי

 ופחד, המדומה כבוד באהבת האדם שישתמש י"ע נגדו מלחמה, הרע יצר

  202  ............................................................................................................................................'וכו הבזיון

  282  ........................................................מסוימת מחשבה לאדם המצייר נפשי כח הוא, יצר

  203  ..................................................ברבע ישראל עם מאורעות היטב שילמד י"ע' ה יראת

  335  ........................................להללו שביכולתנו מה לפי, אותו שמהללים אחרי', ה יראת

  285-287  .........................................................................................................העליונה במדריגה', ה יראת

  318  .......................................................................................'ה מאהבת גדולה היא במה', ה יראת

  317  ..........................................................."נפשך ובכל לבבך בכל "אצלה כתוב לא', ה יראת

  198  ....................האלוהיים הענינים בדעתו מצייר שהאדם אחרי רק מושגת', ה יראת

  197  ......................................................."תמיד לנגדי' ה שויתי "ומושג, וכבודו הבורא יראת

 מלא הלב כי, בלב תמיד שולט זה מושג שאין טעם, וכבודו הבורא יראת

  198  ................................................................................................................................חומריים ציורים

  295, 202-203  ................................................................................................בה להשתמש עת, העונש יראת

  199, 197  ..................................................................................................................................הרוממות יראת

  199  ......................................................................................אותה משיגים כיצד, הרוממות יראת

  202  ..............................................פלא בדרך לעמו' ה יתננה לבוא לעתיד, הרוממות יראת

  204  ....................................................................................האדם עבודת עיקר היא, שמים יראת

  334, 222-223  ........................וטבעיות לימודיות בחכמות העיון י"ע גם לה מגיעים, שמים יראת

  54  ........................................................תבל ערי שאר מכל יותר חשובה מעלתה, ירושלים

  239  ...............................מטעות ינצל ובכך', ה יראת לנקודת מעשיו כל לכוון, לבב ישר

  339  ..................................אותנו' ה אהבת של הניכרות אותותוה, העולם ואומות ישראל

  327-329  ..................................................אמונתנו בענין ביניהם ההבדל, העולם ואומות ישראל

  287-292  ...................................................................................ביניהם מה, מדומה וכבוד אמתי כבוד

  425-431  ................................................................................................................והמגונה המשובח, כבוד

  433-434  .................................................................................מכובדת בצורה הזולת עם לדבר, כבוד

  86-87  .................................................האדם מיתת אחרי הנפש השארות המכחישים כופרים

  174  .............................בו מקרה היא אלא, מהגוף נבדלת הנפש שאין הסבורים כופרים

 של גדולתו על לעצמו אז ישנן תמיד, טבעיות או לימודיות בחכמות לימוד

  286  ......................................................................................................................!אלו כל שהכין ןמהא
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  286  ! אלו כל שהכין ןהאמ של גדולתו על לעצמו אז ישנן תמיד ,המקרא ספורי לימוד

  351-352, 346-349             .................................................הומדרגותי מעלתה, חיובה, תורה לימוד

, מצוות ג"תרי של ההלכה פרטי ללמוד זמן להקצות צריך תלמיד, לימוד

 דברים בספריהם יראה ואם. וטבעיות בלימודיות קצת יעסוק הפנאי ובעיתות

  259  ..............................................................ההם לדברים יבוז, בתורתנו הנאמר את הנוגדים

  132  .............................................לטובה מחשבותיך יכין' ה, שמים לשם תכוון אם, לשמה

    201  ........................................................................................................לשמה בתורה עוסק, לשמה

  477  ...........................................................................................................................לדעת עצמו מאבד

  447  ......................................................................עשרה חשבון, בראשית מעשה של מאמרות

  341  ..................................במפורש כך על כתבה לא שהתורה טעם, ורעות טובות מדות

 של יחס, לעולמנו' ה של יחסו בנקל יבין כזה טוב לב בעל, טובות מדות

  250  ........................................................................................................................................טובות מדות

 הם כי] א[, פה שבעל בתורה אותם פירט לא הקדוש רבנו, טובות מדות

 לדבר דבר דמוי י"ע אותן מלמדים הדורות וחכמי, מספר אין עד רבים פרטים

 הצבור כל אין] ג [האדם בינת לפי, התורה מספורי נלמדים מהם רבים] ב[

 מה רק כתב רבנו. בנפשות שונות דרגות יש אלא, המדה באותה בהן חייב

  185  ................................................................................................................................נפש לכל ששוה

  257  .....................................................................................................................זו מדה שבח, מהירות

 הבריות-בוז חשש מפני כמו[ אחר כחבכח להחליף הוא ,בעולם הנהוג מוסר

  196  ...................................................................................................................................................]ב"וכיו

  194  .........................................................................................................................מוסר לימודי, מוסר

  254  ..................................ומלואו תבל פלאי למראה מתרגש האדם שאין טעם, מופתים

  219-220  .........................................תבל חכמות בעניני אפילו, לעולם מועילים ספרים מחברי

  381  ...............................................................האדם בה שיחזיק טובה מדה, לפושעים מחילה

  57   מהם השתנה שלא, נעוריו יהרגל מפני הבל דברי לו מצייר האדם, הבל מחשבות

  55-56  ..................רעים או טובים אם, בנפשו לו שיש ציורים פ"ע בנויה האדם מחשבת

  238-240  ...............................................................................................................מישרים אהבת, מישרים

  106-107  ................................................................סדרים ארבעה, במצרים ה"הקב שהפליא מכות

  473  ...........................................................................................................במצרים שהיה חושך מכת

  470  ............................................................................................................זעם ומלאכי חבלה אכימל

  193   השכל שיתחזק עד תמיד זאת במלחמה הם בתחילה השכל בעלי, היצר מלחמת

  257  ............................דיוקן ולהבין ביניהן המבדילים של שבח, קדש מקראות מליצות
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  431  ..................................................................................................ממונם על חסים צדיקים, ממון

  322  ..............................................................................................שמעיות ומצוות, שכליות מצוות

 במצוות מזלזלים אבל ,השמעיות במצוות מאד המדקדקים יש, מצוות

  349-350, 345-346                ....................................................................................בידם וטעות. השכליות

  106-107  .....................................................סדרים בארבעה במכות בהם התעלל ה"הקב, מצרים

  81, 78   ועונש שכר ולא, מקרה הוא בעולם נעשה אשר כל כי חושבים םהרשעי, מקרה

 שמושלים משל כן לא. רבות תבונות בו יש החכמים שמושלים משל

  114-115  ...............................................................................................לנמשל דומים שאינם, הכסילים

  302  ..................................................................................................................נפשו עם האדם משפט

  336-337  .................................................................................................................ה"הקב של צדק משפט

  249  .................................................................אדם לבני דברו מודיע ה"שהקב אמונה, נבואה

  319  ...............................................................................ה"הקב של מדותיו השיגו כיצד ,נביאים

  307-308  ...................................................................................................................הנדיבות מדת, נדיבות

  173   ממרומים' ה חלק והוא מהארץ שהן, החיים-בעלי שאר כנפש אינה האדם נפש

 בכל ישמח לטוב שאיפות בעל אבל, גבול ללא שאיפות בעלת האדם נפש

  180  ..................................................................אומלל תמיד ירגיש לרע שאיפות ובעל, עמלו

, תורה סתרי חכמת לימוד בענין אבל, גבול ללא שאיפות בעלת האדם נפש

  261  ..................................................................................................................................גבול לשים ידע

  204  ..........................אותה מפתה הרע שיצר אלא, מאד טובה בתכונה היא האדם נפש

  262, 178  ...................................ביניהם לבחור ועליו, כוחות והפוכי כוחות בה יש האדם נפש

  178  .............החיים-בעלי כל של תכונותיהם, בראשית מעשה כל כוללת האדם נפש

  55-57   רעים הנראים כחות ואפילו, חכמה חיי השיג למען שבקרבו כחותיו כל ,האדם נפש

  399  ..........................הזה עולם מעסקי הפוכות ופעולותיה, והודה מעלתה, האדם נפש

  190  ............................אליה מובילים שהחושים ציורים כלומר, יצר אחרי נמשכת נפש

  476  .....................................................................................................יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש

  373-378  ......................................................................................................................................................נקמה

  375-378  ...................................................................................................................חכם תלמיד של נקמה

  456, 454  ............................................................................................ונצחית עליונה היא, האדם נשמת

  453  ...............................ביאוריהם ספר על מלהעלות נמנע המחבר הרב, התורה סודות

  252  ............................................................לכתוב תכנן המחבר שהרב" ודעות אמונות "ספר

  219-220  ............................תבל בחכמות אפילו, הספרים מחברי י"ע העולם תועלת, ספרים

  261-262  ................גבול לשים עיד, יותר להשיג האדם של שאיפותיו למרות, תורה סתרי
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  113  .........................................................רעות בשתי בזה חטאו, ישראל שעבדו זרה עבודה

  331-332  .............................................................................................................................ה"להקב עבודתנו

  378-380  .....................................................................האדם בה שיחזיק טובה מדה, פשע על עובר

  483  ........דין בית ומיתות כריתות חייבי אפילו, חלק להם יש ישראל כל, הבא עולם

  399-401  ............................................................................................הבל הם ועסקיו עניניו, הזה עולם

  178  ..............................................................................................................האדם הוא כך, טןק עולם

  298-299  .............................באמת עשויים הם, זה את זה תואמים חלקיו כל, ברא' שה עולם

  477  ................................................................................מהתורה לכך הוכחה, המות אחרי עונש

  457-459  ................................................................בזה דעות' ד, המות אחרי העונש תיאורי, עונש

  395-396  ........................................................................................................................................................עזות

  359-361  ........................................................................................................................................................ענוה

  361-363  ..................................................................................................................בישראל מלך של ענוה

 בצרכי יטפל ה"הקב כיצד להבין קל להם, לתהזו על חמלה שמרגישים ענוים

  247-248  ....................................................................................................................בזוטות אפילו, עולמנו

  131  ...............................התורה חכמי עם יתייעץ לעשות מה ספקות לאדם כשיש, עצה

  272-274  ...........................................................................................זו במדה שיש והטוב הרע, עצלות

  269-272  .................................................................................................זו שבמדה והטוב הרע, עקשות

  481, 296  .........................................................................................................................................אלהים פחד

  294-297  .......................................................................................................הרע והסוג הטוב הסוג, פחד

  בהערה גם 255-256 לזה וטעם ,הפילוסופיה הגיון לפי אמונה מלמדת התורה אין ,סופיהפילו

  252-253, 235  ....................................................................................הצעותיהם על לסמוך אין, פילוסופיה

  37  ........הקודש ספרי לפרש כשבאים פילוסופיים לפירושים מקום אין, פילוסופיה

  44  ........................................................................................................................ה"הקב של פלאותיו

  306  ...........................................................................................................השלום למדת שזכה פנחס

  210-211  ....................................................................................מסעדיה וכל כמהח כלומר, הנפש פני

  378-380  ........................................................האדם בה שיחזיק טובה מדה, פשע על עובר, פשע

  310-311  ........................................................לטובתו הוא שהכל מאמין צדיק אבל, לו ורע צדיק

  125  " בשלימות עליו לדבר האדם מדעת נשגב "זה בירור, לו וטוב רשע, לו ורע צדיק

  353-356  ...............................................................................................................................הצדק מדת, צדק

  190  .............................................................................................הנשמה אל מוביל שהיצר ציורים

  267  ..............................................................................................המלך דוד של המחשבה צניעות

  267-268  ................................................................................המלך עוזיה אצל צניעות חוסר, צניעות
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  237, 227-233  ......................האדם של מיכולתו ומכוסה שמופלא במה לעיין לפרוץ לא, צניעות

  68  ..................................................................................תאר יפת של צפרניים עשיית, צפרנים

 אבל הרע מעשיית הנמנעים] ב [און פועלי] א. [הן ארבע, אדם בני קבוצות

 אבל, מוסר ואוהבי ל"מהנ הנקיים] ג [וחימה גאוה, תאוות בהם מושלים ןעדיי

 עלייה בני] ד [בהם ונלחמים, ברוחם ועולים מושלים טבעיים ציורים עדיין

  95  ............................................בלבם עולה אינה רע מחשבת וגם, שני טבע כבר שקבלו

  434  ..................................................................................................................לזולת לקלל לא, קללה

    399-403, 394  ......................................................................................................................................................קנאה

  292-294  ...................................................................................................................................מינים' ג, קנאה

  402-403, 397  .............................................................סופרים קנאת או, ה"הקב של כבודו לשם תקנאו

  45  .......................................................פיה את סתמה שוב שהארץ, הארץ בליעת נס, קרח

  280-284  ...................................................................................האדם של הפנימי רוחו והשפעת, רוח

  382-385  ....................................................................................האדם בה שיחזיק טובה מדה, רחמים

 בקולו לתת, שבנפשו פנימית הפלאה על אדם של טבעו זה, גדול בקול רנה

  75  .....................................................................................................................................לעושהו כבוד

  271-272  ......................................................................................................................................לו וטוב רשע

  192  ....................................................הרעים חיים בעלי מנזקי יותר לבריות רע נזקו, רשע

  356-359  ......................................................................................................................................רשעות, רשע

  100  ..................................................................'ה את להמרות המתכוונים אור-מורדי רשעים

  187   ה"הקב בעבודת בהתבוננות בהם האדם שיעסוק כדי נוסדו, ישראל וחגי שבת

  413-414  ..................................................................................................................................כזב, שקר, שוא

  227, 215-217, 211              ........................................................................................................................שכל

  66  ........................................שכלית או חמרית, האדם ותנועת שינוי כל על ועונש שכר

  208   הבורא רצון לעשות ברצונם מאוחדים האדם של כוחותיו כל כאשר ,הנפש שלום

  304-306  .........................................................................................................................השלום מדת, שלום

  261  ..................................................במועט ההסתפקות מדת לו כשיש לאדם באה שמחה

  260  ..................העולם בטבע' ה שעשה הגדול המעשה כשרואה לאדם הבאה שמחה

  260-261  ......................................................................................אדם של לשכלו עוז מעניקה, שמחה

  434-436  ...............................................................................................המותרת ושנאה, האסורה שנאה

  443  .......................................................................................................................................................תאוה

  79  .......האדם צרכי ימלאו ידיהם שעל מראש זאת הכין' ה, האדם אברי כל תועלת

  342-343  .......להדריכם כדי, אלו מתנות לאנושות העניק ה"שהקב ההכרח, ונבואה תורה
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  186, 184  ......."בדרכיו והלכת "בפסוק הכל כללה כי, טובות ותמד עניני פירטה לא תורה

  251-252  ........................................................................לכך מופתיות הוכחות שתי, שמים מן תורה

  323, 186  ............................לקיימה לו אפשר שאי האדם שיאמר בתורה מצוה אף אין, תורה

  455  ......................................בהן יבין לא שההמון מה, בתעלומות לדבר דרכה אין, תורה

 כמו אחרים חכמים אצל שאלי אלא, בפסקיו נחפז האדם יהא לא, תורה

  237  .............................................................................................................................המלך דוד שעשה

  183  ..........לבחור דרך איזה בחושך מגששים היינו, התורה לנו נתן' שה לולא, תורה

  336  ...............................האחרון את תחילה לבאר, ענינים שני כשהזכירה מנהגה, תורה

  322  .........................................................................................................ישראל ותורת, האדם תורת

  344-346  ..............................................................................................נח בני מצוות שבע, האדם תורת

  198  ..........................בו התנסה עצמו שהוא במה רק היא לתובזו להבין האדם תחושת

  175  ........................................'ה צוהו כאשר ומצוות תורה יעשה אם רק הוא האדם תקון

  380  ...........................................................................האדם של תשובתו מקבל ה"הקב, תשובה

  189  .........................................................................................ולרעה לטובה, באדם שיש תשוקה
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