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  ).ז"ט, ח"ישעיה כ: (מּוָסד מּוָּסד ַהַּמֲֽאִמין =א יִָחֽיׁש
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 .ו   .נ   .ה   .ב
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�  �  �  
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  יצחק בן יעקב אליהו הלוי
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.ס.א.ה.ב.צ.נ.ת
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228  
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ַאל־ִּתּטֹׁש , בני: "עץ בזו הלשוןימי" איגרת"-בעל ה
Jֽוספרי  הקראים  ללמוד בספרי:ּתֹוַרת ִאֶּמ

ותהיה לכול רואיך לשם , "אדרת"-וה" המצוות"
  ."ולתפארת
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) רבני(ר מרדכי יאסט "החכם כמהראיגרתו של 
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267  

' ל לרבנו שמחה בבוויץ"ייה של הנאיגרת שנ
  .ל"זצ

269  

        
        

        ....בורא העולםבורא העולםבורא העולםבורא העולםתם ונשלם בשם תם ונשלם בשם תם ונשלם בשם תם ונשלם בשם 
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, ל" זציצחק בן שלמהר "מבוא להר
   11ר"המכונה יש

  "פינת יקרת"וספרו 
  

מן ,   אנו מתכבדים להגיש לקורא הנכבד את אחד הספרים
ת ספרי חכמינו אגודה להדפס"י ה" שיצאו לאור ע12הראשונים

 'ר אברהם פירכוויץ"הרי " ע1832-33שנוסדה בשנים , "ה"ע
המכונה , יוסף בן שלמהר "בפיקוחו של הר, ל"זצ) 1786-1874(

שמחה בן ר "ובהנהלתו של אמו, ל"זצ) 1768-1844 (ר לוצקי"יש
חכמּה הראשי של ארצות , ל"זצ) 1788-1855 ('שלמה בבוויץ

  . נו קרוב לארבעים שנהאשר שירת את עדת, אירופה-מזרח

  

) ּיְֶבָּפטֹוִרּיָה(הדפוס הוקמו בעיר ּגֹוזְלֹוְּוא -מרכז האגודה ובית
 דרום –היום (השחור -על יד שפת הים, האי קרים-שבחצי

-  משרידי בית1832שבית הדפוס הוקם בשנת , יצוין). אוקראינה

בית הדפוס ). סלע היהודים(קלעא -ופוט'הדפוס שהיה קיים בצ
  .ל"י מרדכי בן יצחק טירישקן זצ"הוקם עהמחודש 

                                                 

ר " הוא הר–הראשון . ר בספר הזה"המכונים יש,  יש להבדיל בין שלושה חכמים שונים11
  ;)1755-1826(יצחק בן שלמה 

  ;)1768-1844(שלמה בן משה הלוצקי -ר יוסף" הר–השני 

 ז"תט'ה, פראג - 1591 א"שנ'ה, כרתים() רבני( רב יוסף שלמה דלמדיגו -לישי והש
  .ר מקנדיה או מקנדיאה"המכונה גם יש) 1655

, בן משה הלוצקי) ר"יש(שלמה -ר יוסף"עטו של הר- פרי,"תשועת ישראל" הספר הראשון 12
  .1833יצא לאור בשנת 
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הוצאת הספרים הראשונים נתמכה מתרומתם של חלק מבני 
ושמות התורמים תועדו בעמודים ראשונים של כל , הקהילה
שיצא , "חן-רוח"צוין בדף הראשון של הספר , למשל, כך. הוצאה
ר "אהרון בכ' י הנדיב כר"כי הספר הובא לדפוס ע, 1834בשנת 

  . ל"זצ, וזאברהם אוכס

  

כעבור כשנתיים כבר לקחו חלק פעיל בהוצאת הספרים לאור 
כפי שהדבר מצא את ביטויו בהקדמת ספר , רבים מנכבדי העדה

  ).1835גוזלווא " (המבחר"

  

, י מוסדות העדה"מעתה ואילך פעילות האגודה נתמכה ע
תרומות לביסוס מטרה נכבדה זו נאספו . גביריה וצעיריה, חכמיה

, וכן מאלו אשר רכשו את הספר, דה מכל האזוריםי בני הע"ע
  .ושילמו סכומים נכבדים תמורתו

  

עשרה שנה והוציאה לאור -האגודה המשיכה לפעול כחמש
הקשורים לחיי העדה , דרשות וספרים בנושאים רבים, פסקי הלכה

  . ולמדעיה

  

  :שהובאו לדפוס, ואלו הם חלק מההוצאות לאור

  

שלמה בן משה -ר יוסף"מאת הר" תשועת ישראל"חוברת  )1
 ; 1833) גוזלווא(אבפטורייה ; ל"הלוצקי זצ

ר "אישות מאת הר-הדנה בענייני, "משאת בנימין"חוברת  )2
 ;1833) גוזלווא(אבפטורייה , ל"בנימין בן משה נהאונדי זצ
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ר "עטו של הר- הינו מפרי–שלפנינו " פינת יקרת"ספר  )3
ר משה "הרו מספר המצוות מאת "עם פרק י, ל"יצחק בן שלמה זצ

" איגרת האחוז"וכן , הדן בענייני ההיתרים והאיסורים בשבת, בגי
 .ג החכם מרדכי יוסט"ואיגרות המה, ר מקנדיאה"להרב יש

 ;1834) גוזלווא(אבפטורייה 

 הינו פירוש –) רבני(יעקב אנטולי ' מאת הר" רוח חן"ספר  )4
' שמחברו הוא הר, בספר צוין בטעות(מקוצר למושגים פילוסופיים 

 ;  1834) גוזלווא(אבפטורייה , )מואל בן יהודה אבן תיבוןש

ר אהרון " פירוש על התורה מאת הר–" המבחר"ספר  )5
שלמה בן משה -ר יוסף"מאת הר" טירת הכסף"הראשון עם פירוש 

 ;1835) גוזלווא(אבפטורייה , ל"הלוצקי זצ

ל יחד "י זצ'ר אליהו בשייצ" מאת הר13"אליהו-אדרת"ספר  )6
 ;1835) גוזלווא(אבפטורייה ". גיד הנשה"- ו"איגרת הצום"עם 

, פירוש לספרי נביאים וכתובים" (ישרים-מבחר"ספר  )7
עם , )ל"ר יעקב בן ראובן זצ"של הר" העושר"המבוסס על ספר 

ר אברהם "מאת הר) ישעיהו' פירוש על ס" (תוכנית-חותם"הספר 
 ;1836) גוזלווא(אבפטורייה ', פירכוויץ

ר אליהו "ר יהודה בן כה"מאת הר" אשכול הכפר"ספר  )8
 ;1836) גוזלווא(אבפטורייה , ל"הדסי זצ

 ;1836) גוזלווא(אבפטורייה . כרכים' סידור התפילות בד )9

                                                 

אודססא , )1834-35(ה -ד"גוזלווא התקצ, )1530(ץ "קושטא הר:  יצא בארבע הוצאות13
 ).1966(ו "התשכישראל , )1870(א "התרל
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, ל"זצ' ר אברהם פירכוויץ"מאת הר" מסה ומריבה"ספר  )10
 ;1838) גוזלווא(אבפטורייה 

) גוזלווא(אבפטורייה . קדר-חמישה חומשי תורה בשפת )11
1840; 

-1841) גוזלווא(אבפטורייה . קדר-תנביאים וכתובים בשפ )12

1842; 

שלמה בן -ר יוסף"של הר" תשועת ישראל"תרגום חוברת  )13
ל "זצ' ר אברהם פירכוויץ"מאת הר; קדר-משה הלוצקי לשפת

 ;1841) גוזלווא(אבפטורייה 

משלים ", "טוב טעם", "צוף דבש: "קדר-חיבורים בשפת )14
ר "רעטו של ה- ארבעתם מפרי–" כללי הדקדוק"-ו" ומעשיות

אבפטורייה , )1835נפטר בקלעא (ל "מרדכי בן שלמה קזאז זצ
 ;1841) גוזלווא(

" ְוּיִָחיד ְתִפיָּלִסי, נִֵסּיֵעת אדם ֱאְּוָלִדינָה"קדר -ספר בשפת )15
ר יעקב בן אברהם "מאת הר") מוסר האב לבנו וכן תפילת היחיד("
 ;1841) גוזלווא(אבפטורייה , ל"זצ

, ל"הם בן ישיעהו זצר אבר"מאת הר" אמונה אמן"ספר  )16
 ;1846) גוזלווא(אבפטורייה 

ר אליהו "ר אהרון בן כמה"מאת הר" עץ חיים"ספר  )17
יצחק -ר שמחה"מאת הר" אור החיים"ל עם פירוש "ניקומודיאו זצ

) גוזלווא(אבפטורייה , ל"המכונה לוצקי זצ, ר משה"בן כמהר
1847;  
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  זמן חיבורו והוצאתו לאור

  "פינת יקרת"של הספר 

, )נ" למה1799(, ט לבריאה"יבורו של הספר היא התקנשנת ח
 שנה לפני 35 -כ). 'פרק ט(י הרב בעיקר העשירי "כמו שתועד ע

  .הוצאתו הראשונה

  

  . הספר יצא לאור פעמיים

  

, גוזלווא) 1834(ד "שהייתה בשנת תשצ, המהדורה הראשונה
  :והם, כללה שלושה חיבורים נוספים

  

" משאת משה"המצוות הנקרא שבת מספר - עניין–ו "שער י) 1
  ; ע"ר בנימין ֵּבִּגי נ"ר משה בכה"להר

  ;)רבני(יוסף שלמה דלמדיגו ' מאת הר" איגרת האחוז) "2

ר יוסט שנשלחו לחכמי העדה בגוזלווא "איגרותיו של ד) 3
  .כפי שמצאו את ביטוין בסוף הספר, ט"בתחילת המאה הי

  

נוכיות ל ניתן להבחין במטרותיה החי"מתוכן המהדורה הנ
  :בכמה אופנים

  

 ;הספר מכיל ביאור מורחב לעשרת עיקרי האמונה )1

,  להנחיל לתלמידים ביאור נכון ומופשט–מטרת העיקרים  )2
העומדות כנגד תורתנו , בהתעלם מהדעות הפילוסופיות

  .הקדושה
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שמבאר ,  הוא שער עניין השבת–החלק השני של המהדורה  )3
, המותרים, מה הם המעשים האסורים, בשפה ברורה להפליא

 ;הראויים והבלתי ראויים לעשותם בשבת

מכיל בין היתר פרק הנקרא " איגרת האחוז"החלק השלישי  )4
 ;"ובמה יזכה את אורחו, משפט הנער ומעשהו"

שנשלחו למנהיגי העדה , "ר יוסט"איגרות ד"החלק הרביעי  )5
 בין השנים 

1829-1830. 

  

ר "י הר" עיצא לאור" פינת יקרת"כי בפעם השנייה ספר , יצוין
ר שמחה "אחיו של הר(ל "זצ' שלמה בבוויץ' בן ר) נחמו(בבאקאי 

-1855שעמד בראש העדה בין השנים , חכם ראשי, )'בבוויץ

1879 .  

  

בשנת ) אוקראינה(יטומיר 'במהדורה זו יצא הספר בעיר ז
שניהם מפרי עטו של החכם " (אור הלבנה"'  יחד עם ס1872

מפרי " שש כנפיים" וכן ספר ,)ל"ר יצחק בן שלמה זצ"הכולל הר
שני חיבורים אלו עוסקים . 14)רבני(עמנואל בן יעקב ' עטו של הר

  . בחוכמת התכונה

  

  
                                                 

" כנפייםהבעל "המכונה בשם ) רבני(ה "ר יעקב זללה"עמנואל בה' לר" שש כנפיים"'  ס14
  ".איגרת האחוז"נזכר גם ב
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  תכולתה של המהדורה הנוכחית

, המהדורה שלפנינו יוצאת לאור בהתבסס על הוצאת גוזלווא
  . ד"תשצ

  

, יצחק מרדכי יוסטר "בסוף המהדורה צורפו איגרותיו של ד
אשר פעל , )רבני ( יהודי גרמניהיסטוריון, )1860 – 1793(

  .  החדשההיסטוריוגרפיהוהיה חלוץ ה, פרנקפורטבעיקר ב

  

תולדות ימי עם ר יוסט כתב שלושה חיבורים חשובים ב"ד
  :ואלו הם, הקראים והרבנים כאחד, ישראל

 ; תקופת ממלכת החשמונאים–" תולדות עם ישראל" .1

 ;"19-המאה הדברי ימי ישראל החדשים של " .2

 בו נמצא חומר רב –" הודים וכיתותיהםתולדות הי" .3
  .ה"ואוהד על חכמי עדתנו ע

  

בין השנים , ר יוסט לחכמי העדה"התכתבותו ובקשותיו של ד
-  היוו גורם חשוב להקמת האגודה ולהקמת בית1829-1830

  . הדפוס וההוצאה לאור

  

, חומר וספרים, ר יוסט ביקש מהם להביא לו מכל הבא ליד"ד
. וזאת בכדי להכירּה מקרוב, ותולדותיההקשורים לחיי עדתנו 

על זאת נשאני ליבי לבקש : "פנייתו זו מצאה את ביטויה בזו הלשון
, ל"וידבר באוזני החכם הנ, שיעשה עימי החסד הזה, מאת אדוני

אשר , ויצוו עלי סופר מהיר, וימלא את בקשתי, ואמצא חן בעיניו
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שגן דתי פת'וגם את , אשר לא נדפסו, הקראיםיכתוב לי ספרי 
בכתב , )ה ותיכון מלכותו"אשר להם נתן מאת הקיסר יר(' הקראים

אשר ימכור לי ספרי , וגם יצוו עלי מוכר ספרים, ובלשון עברית
  .ל" עכ–" ובזה אכיר את חסדו ואמתו. הנדפסים הקראים

  

אולם הדבר לא מצא את , יש להניח כי בקשותיו נענו בחיוב
  .ביטויו באיגרותיו
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  הנימוקים להכנסת האיגרות 

  "פינת יקרת"לספר 
  

על , ל"האיגרות הוכנסו לתוך המהדורה הנ, כפי שהזכרנו לעיל
מנת להראות את הקשר בין הקמת האגודה לבין מטרותיה 

  .המבורכות

  

ימצא הקורא היקר בתוך הספר גם , ר יוסט"פרט לאיגרות ד
  .ל"נ כר מקנדיא"יש' הרשל החכם " איגרת האחוז"חיבורו 

  

, חכם רבני זה הינו אחד מחכמיה הראשונים של העת החדשה
מעשרת עיקרי ', בסעיף ג". פינת יקרת"שהוזכר לראשונה בספר 

את דברי , ל"רבנו יצחק בן שלמה זצ, מביא בעיקר הראשון, אמונה
 היות מי הים עומדים -המאמתים את קביעתו, ר דלמדיגו"יש' הר
  .וזה כנגד כללי הטבע, כנד

  

באה , לתוך המהדורה" איגרת האחוז"להכנסת ,  נוספתסיבה
וזאת , ר מקנדיאה"יש'  לר15מתוך יחסי אהדה של המוציאים לאור

  . ה ולפירושיהם"בכדי להראות את אהדתו לחכמינו ע

  

ובספרייתו , ר מקנדיא היה אספן ספרים גדול"יש' כי ר, יצוין
מי הדת העוסקים בכול תחו, אלפים ספרים' ד-האישית היו קרוב ל

 'ר אברהם פירכוויץ"להרר לדוגמא אישית "לכן היה יש. וההלכה
-ישראל במזרח-שהלך בעקבותיו ונסע לכל קהילות בני, ל"זצ

                                                 
  .ל"ר לוצקי זצ"יש' דוד כוכיזוב והר' ר, אברהם פירכוויץ' ר 15
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יד ומסמכים -ואסף כתבי, התיכון-וכן בקווקאז ובמזרח, אירופה
  . יקרי ערך

  

ל עלה "זצ' כי האוסף של רבנו אברהם פירכוויץ, אך יצוין גם
, הן בכמות והן באיכות, ר מקנדיאה"יש' רעל אוסף ספריו של ה

, ספרים עתיקים:  פריטים וביניהםוהגיע לכמאה וארבעים אלף
   .16'מסמכים שונים וכו, תורה-ספרי, יד-כתבי

  

על קורות חייו ומפעלו , ביתר הרחבה, המעוניינים לדעת
או לספר " אבני זיכרון"יפנה נא לספרו , המבורך של הרב הנכבד

  .ו בן יצחק הלוי"ר חיים יצ"ל הרש" תולדות חיים"

  

' מעשרת עיקרי האמונה של ס, כי בהערתו לעיקר השישי, יצוין
הדפוס -ף את הצורך בהקמת בית"ן רש"מדגיש אב, "פינת יקרת"

  . להנצחת כתבי היד והספרים השונים הנמצאים בעדתנו

  

אשר , ל" זצרבנו יוסף שלמה הלוצקילמטרה זו הצטרף אליו 
  .ל"הקמת בית הדפוס הנלקח חלק פעיל ב

  

                                                 

אשר , אביב-התקיים כנס עולמי באוניברסיטת תל, פטירתומאה שנה לבציון , 1974 בשנת 16
כי ,  בין היתרכריזווה, והעלו את זכרו,  אליו מיטב אנשי המחקר והמדע העולמייםנהרו

מהותו ומשמעותו של החומר , כדי לעמוד על איכותוב שנות מחקר רצופים 120צריך 
שנערכו , ר פנקובר בימי העיון"בהרצאתו של ד, בין היתר. די רב נכבד זההנאסף על י

כי בביקורו בספרייה הלאומית בסנט , הנכבדר "הודיע הד, צבי בירושלים-במכון בן
י רבנו "שנחשד כביכול בזיוף ע, בדקו הוא וחבריו בצורה יסודית חלק מהחומר, פטרבורג

וכי החומר שנתגלה , שחשד זה לא היה מבוסס כלל וכלל, והתברר', אברהם פירכוויץ
  .לפניהם היה מקורי
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ובהגיעו , 1768שלמה נולד בעיר לוצקא בשנת -ר יוסף"הר
שלמה בן בבאקאי ' הר(י ראשי הקהילה בגוזלווא " מונה ע35לגיל 

, למורה צדק בחמשת בתי המדרש) ל"יוסף אגא זצ' ור' בבוביץ
ר "בחלוף הזמן נהיה רבנו יש. שהיו קיימים בימים ההם בגוזלווא

לתקופה של , ד של הקהילה"היגּה הרוחני ואבל למנ"לוצקי זצ
  . ארבעים ושתיים שנה

ל העלה את רמת ההוראה של חוכמת "ר לוצקי זצ"רבנו יש
בכדי לבסס את הוראת חוכמת . ההיגיון והפילוסופיה היהודית

בית עם -אלף(, "התיבה-פתח"הוציא לאור ספר בשם , הדקדוק
, ות מקוצרותוכן תפיל, עשרת הדיברות ועשרת עיקרי האמונה

 הכוללים תרגום –מוסר לתלמידים -היגיינה אישית ודברי-דברי
נפתלי ' מאת הר" מדבר שין "-ובנוסף לזאת מאמר , )לשפת קדר

מאת " זכר רב"בשם , )כעין קונקורדנציה(, וכן מילון, )רבני(הרץ 
ר הלוצקי "י יש"המתורגם ע, )רבני ספרדי(בנימין מוספי ' הר

ספר זה יצא לאור . ל"נפתלי הרץ הנ'  רקדר מתרגומו של-לשפת
ל "ז, בן יהודה' ר שבתאי ירו"מתרומות הר, בקושטא, 1831בשנת 

  .ראש הגולה בקושטא, ל"זצ, ר יצחק בן שמואל כהן"והר

לבדוק ולבחון את , ר"על רבנו יש, בין היתר, האגודה הטילה
  .בכדי להוציאם לאור, היד-נוסחאות כתבי

ר דוד בן מרדכי כוכיזוב "הרההגהה האחרונה הוטלה על 
, שהיה בין היתר תוכן, "צמח דוד"בעל , ל"זצ) 1777-1855(

ומלבד עבודת , )ל"ראה ספרו הנ(פייטן ופילוסוף מובהק , פרשן
שפורסמו כתוספת לספרים , ההגהה חיבר גם שני חיבורים חשובים

 –" עולם-הליכות "-והשני, "עולם-ימות "-הראשון: היוצאים לאור
 –" אדרת אליהו"י האגודה בתוך הספר "צאו לאור עשניהם י

  .ל"י זצ'חיבורו של רבנו אליהו בשייצ
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  ר "כמהר" פינת יקרת"' בעל הס

  ל" זצשלמה ר" בכמיצחק

) 1755-1826(  

  

המעוניין להרחיב ידיעותיו על רב נכבד זה יפנה נא לספרו 
ר שלמה "ר נחמו ירושלמי בכמה"מאמרו של כה, "אור הלבנה"

ו בן "ר חיים יצ"של הר" תולדות חיים"וכן לספר ', ויץל בבו"זצ
  .יצחק הלוי

  

והוא בן שבעים ואחת , רבנו יצחק נאסף אל עמו בשיבה טובה
ונקבר בכבוד רב בעיר מולדתו , )1826(ג "ו לפ"בשנת התקפ, שנה

בו , "עמק יהושפט"הנקרא , יומין-העלמין העתיק-בבית, קלעא
  .קרהקבורים אבות אבותיה של עדתנו הי

  :וזהו נוסח מצבת קבורתו

  דידי אל בכו תמרור לקונן֒י

  בי הדור שמו יצחק בכבוד֒צ

  כם לבב ורב נבון ויועץ֒ח

  דושת דת ויראת אל נתונה֒ק

  רב ואב בית דין ונעלה, חבר֒מ

  הוא השלם בכול חוכמות ורפא֒ו

  זהב בצוואר אב שלמה-ביד֒ר

  שיקתו דבקה אל מרומים֒נ

  לא-שם נפשו תהי תמיד בכס֒ו

  זכותו עד תכונן על שלמה

  

  עלי ציון מפואר תוך קברים

  מפורסם הוא בחן משרת ישרים

  מיישר אורחות עמו באורים

  עלי שכמו מאור גולת שבורים

  דת לאורים-חמה ופינת-כאור

  מדוכאים בסמים ראש ומורים

  זקננו מכובד בין גבירים

  ו נאסף לצירים"שנת התקפ

  וישכון בנעימות תוך יקרים

  .אשר הציב מקוריםבנו השר 
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  ומהותו" פינת יקרת"ספר 
  קול קורא

  אנשי לבב שמעו קולי האזינו

   דתנופינת יקרתעשיתי שיר 

  עת יצאה אל אורה תאוות נפשנו

  ד אורה ראו עינינו"בשנת תקצ

  
  י "שיר זה חובר ע

  ל "זצ', ר אברהם פירכוויץ"הר

  .ל"זצ, לזכרו של המחבר

  

, להאיר עיני התלמידים"
יצירתם להגיע -כליתאשר לת

  ...".כוספים וחומדים

  

והוא , אך רב באיכותו,  הינו מועט בכמותו–" פינת יקרת"ספר 
כולל הסבר מחודש ומורחב על פינת דתנו ועל עיקרי אמונתנו 

  .בשפה קלה ומבוארת להפליא

  

ביאור מחודש לעשרת עיקרי האמונה היה , לדעתו של המחבר
' שנמצא בס, יאור הקודםהואיל והב, הכרחי ביותר בתקופתו

ל היה שאוב בחלקו "י זצ'ר אליהו בשייצ"להר" אדרת אליהו"
שאינן מזדהות עם השקפות , מהדעות הפילוסופיות של ימי הביניים

  . 18- אמצע המאה ה–שראשיתה , העת החדשה
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, חי בתקופת ימי הביניים) 1430-1490(י 'ר אליהו בשייצ"הר
. 1517ציה והרנסאנס בשנת שהסתיימה עם תחילת תקופת הרפורמ

 הינן שנות ימי הביניים –ל "י זצ'בשייצ' שנות חייו של ר, אי לכך
ולכן גם דעותיו הושפעו מחכמי הפילוסופים של אותה , המאוחרות

 אלפאראבי, אל קינדי:  היהודייםליםאריסטוטכגון ה, התקופה
איגרת "ראה  (אבן רושדו, אבן סינא, אריסטומפרשו של 

  .17")האחוז

  

כן ו,  לערביתמים המתורג, היווני והמדעהפילוסופיהעל 
בפרק הראשון , י בעצמו'בשייצ' מעיד הר, מערבית לעברית

וזו  ,"האדרת"בספרו , עשרת עיקרי האמונהמהעיקר השישי של 
  :לשונו

  

שחוברו בלשון יוון והעתיקום , הלא תראה ספרי הפילוסופים"
עוד העתיקום חכמי . ונפלו ספקות בהעתקות, חכמי ערב אל לשונם

  ". ישראל מהם ונכפלו הספקות

  

מביא בעל האדרת , של אותו העיקר השישי, בפרק השני
הספר הגדול : "מות מחבריהם כגוןרשימה מתודית של ספרים וש

כלי "; 19 של אפלח האשבולי18"מגשטי"או " ישטי'אלמג"הנקרא 

                                                 

  .ל"לפילוסופים הנ י בנוסף'ייצ רבנו בששהשפיעו עלפילוסופיות  מוכרות עוד שיטות 17

כבר ידעת מעניני התכונה מה שקראתו : "שם נאמר, "מורה"- ספר זה נזכר גם אצל בעל ה18
 ).מורה נבוכים חלק שני פרק כד' ס" (המגיסטיי והבינות אותו ממה שכלל אותו ספר ִּמִע

טלמיוס כי ובארו לפי הקדמות ב, כ באו אנשים אחרים באנדלוס חכמו בלמודים מאד"ואח "19
 אשר התחברתי עם אבן אפלח האשבילייוכבר חבר בזה , נגה וכוכב למעלה מן השמש

 ).ספר מורה נבוכים חלק שני פרק ט ("ספר מפורסם, בנו
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פעולות הכוכבים בעולם ; ב וזולתם"כגון האצטורל, "התכונה
הוויה )"2; "שמיים והעולם)"1: 20ספרי הטבע שהם שבע; השפל
ספר )"5, "חיים-צמחים בעלי)"4, "אותות עליונות)"3, "והפסד
מה שאחר ... "21"שינה ויקיצה)"7, "ש ומוחשחו)"6, "הנפש
י הראויים להשלמת השכלתם 'בשייצ'  והם לדעת ר–" וכו"...הטבע

י בעל "אולם תועלת הספרים הללו נדחתה ע. חכמים-של תלמידי
  ".פינת יקרת"ובעניין זה מזדהה איתו גם בעל , "איגרת האחוז"

  

ורת ת, בריאת העולם מארבעת היסודות, חוכמת האסטרולוגיה
וכל מה שמאפיין תקופת ימי הביניים ומחבריה עם , מזגו של האדם

מצאו ביטוים ) הן באסלאם, הן בנצרות, הן ביהדות(כלל מדעיה 
ר מרדכי "הר, "פינת יקרת"' ונדחו על ידי בעל ס, "אדרת"-בספר ה

 בספרו -אליהו קזאז' ועל ידי הר, "תיטיב דעת" בספרו -סולטנסקי
  .'וכו" כבשונו של עולם"

  

  

  

  

  

                                                 

  ".שבע"במקום " שמע "–בכול ההוצאות יש טעות במילה זו  20

 .כג חלק שלישי פרק "מורה נבוכים"ספר ל מ"העתיק רשימת הספרים הנ" אדרת"-בעל ה 21
ומה בין הנשמות והמלאכים : "תמצא ביקורת עליהם בזו הלשון" איגרת האחוז"-וב

והמה אלומות . חיים-בעלי' וס, מה שאחר הטבע' הנפש וס' כאילו דברו בס? והבהמות
  ".חלומות רמות
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  ההבדלים בביאור העיקרים בין 

  "פינת יקרת"' ובין הס" אדרת אליהו"' ס
  

, תקופת העת החדשה מאופיינת בהתקדמות הטכנולוגיה והמדע
תפיסת הראייה ומקומה בעשייה . וכן בהמצאת מכשירים חדשים

 מַחְשָׁדנּות ודחייה ועד -המדעית עברה מהפך באותה תקופה 
שמצא את , וכן במדע המודרני, הראייהלהסתמכות ראשונית בחוש 

  ".פינת יקרת"' ביטויו גם בס

  

ל בכלי התבוננות "לצורך מחקרו השתמש רבנו יצחק שלמה זצ
כי העומד : "וזו לשונו, )סוג טלסקופ(חדשני הנקרא שקרופולום 

י כלי ההבטה "א לראות היבשה שמעבר לים ע" א–על שפת הים 
". ז אלף אלפי פעמים" כהנקרא שקרופולום שמגיד שיעור הדבר

, כ אין ספק"א: " על ידי מכשיר זה מאמת הרב בעיקר הראשון
ז עומדים כנד וכחומה "עכ,  להיותם נגרים–פ שטבע המים "שאע

שהכול היה בגזרתו , וכל זה מורה. ואינם נגרים לכסות את הארץ
 –." אפילו כנגד הטבע', פ גזרתו ית"וכלל העולם מתנהג ע, יתעלה

  .ל"עכ

  

מוש בכלי זה והסתמכות על המדע המודרני התבטא גם שי
 הגלגלים 22כפי דעת כל חכמי ייוורופא: "בביאורו לעיקר התשיעי

!". ?ואיך ימשלו על דבר קדוש ורוחני,  כולם דוממים–והכוכבים 
שלפיהם , "עץ חיים"ודעת " אדרת"-תפישתו זו נוגדת דעת ה

                                                 

  . אירופה22
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שליטה על והם הם בעלי ', ית' הכוכבים הם בעלי תשוקה לה
  .כגרזן ביד החוצב, ש"העולם השפל בגזרתו של בורא העולם ית

  

בעל , למרות גישתו החדשנית וביקורתו של רבנו יצחק, אולם
ברוב העניינים נשאר הוא עדיין נאמן , "אדרת"-ל" פינת יקרת"

ר "להר" עץ חיים"המופיעות בין היתר בספר , להשקפות הקודמות
  ).1300-1369(ר אליהו ניקומדיו "אהרון בכ

  

לא , וכן בעיקר השביעי, לכן בחמשת העיקרים הראשונים
אולם ההבדלים מצאו את . שראוי לציינם, נמצאו הבדלים מהותיים

  .התשיעי והעשירי, השמיני, ביטוים בעיקר השישי

  

  :להלן ההבדלים

  

- מביא המחבר שיטת הוראה חדשנית לבניבעיקר השישי

י 'רים של רבנו אליהו בשייצשלא מצאה את ביטויה בעיק, עדתנו
' אולם מצאה את ביטויה בצורה מורחבת וראויה לציון בס, ל"זצ
של רבנו שלמה ', חלק ב, ביריעה החמישית" יריעות שלמה"

  .ל"אפידה הכהן זצ

  

בשלב הראשוני , ל היה הראשון שחייב"רבנו יצחק שלמה זצ
קדר -ך בשפת"ללמדו תרגום התנ, של תהליך חינוך הנער

, כך שהיום ראוי לנו ללמד את הנערים בשפה קלה. 23)גירסא(
  .המובנת להם

                                                 

י האגודה בשנת "קדר יצאו לאור ע חמישה חומשי תורה בשפת, לב הקורא הנכבד תשומתל 23
  .1841-1842 בשנות – ונביאים וכתובים ;1840
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רשימת הספרים המתודית שלו הינה הגיונית ומועילה יותר 
וכוללת ספרים חדשים מתחום לימודי לשון , לתהליך הלימוד

מה גם שהרב הנכבד ממליץ . הדקדוק וטעמי המקרא, הקודש
י להקל על בכד, לכתוב את כל ספרי התורה מנוקדים ומוטעמים

, ל בספר הכתר"זצ, כפי שעשה זאת רבנו אהרון בן אשר, הקורא
פסול , ת בלתי מנוקד ומוטעם"ס, כי לדעתו הנועזת של המחבר

  .הוא

  

כן מציע הרב ללמד את התלמידים שבע חוכמות מדעיות 
  :ואלו הן, להרחבת השכלתם

  ; חוכמת ההיגיון )1

 ;חוכמת המספר )2

  ;חוכמת ההנדסה )3

 ;)כמת הנעימותחו(חוכמת המוסיקא  )4

 ; 24)עיונית ומעשית(חוכמת התכונה  )5

 ;חוכמת הטבע )6

  ).הפילוסופיה היהודית(חוכמת האלוהות  )7

  

אקדמיה לחכמי "תוכנית זו מצאה את ביטויה עם הקמתה של ה 
ר "על ידי הר, ט באיבפטורייה"שנוסדה בסוף המאה הי, "עדתנו

                                                 

 !? למרות כל חידושיו כולל הרב בלימודים אלו לימודי איצטגנינות24
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 שיצאו, ונתמכה בהוצאתם של ספרים חדשים, ל"אליהו קזאז זצ
  .25לאור על ידי האגודה וממשיכי מפעלה

  

כי חזון יחזקאל ,  אומר הרב המנוח במפורשבעיקר השמיני
 הינו ממשי לתחיית –בתחיית העצמות היבשות , ה"ע, הנביא

, כדעת חלק מחכמי האומה, ולא נמשל לעניין הגאולה, המתים
  .קראים ורבנים כאחד

  

 – והיא ,"גיהינום"רשע מפרש הרב את המילה -בביאור חכם
שתהיה נפשו תלויה בין העולם העליון לבין העולם התחתון ביגון 

והיה ואם הגוף נפסד , ולפי דעתו. ובצער רב עד בוא תחיית המתים
ְויָׁשֹב ֶהָֽעָפר ַעל־ָהָאֶרץ : "שכתובכמו , כליל ושב למקורו כאין

ָהיָה ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל־ָהֱא=ִהים ֲאֶׁשר נְָתָנּֽה  – )'ז, ב"קהלת י:" (ְּכֶׁשֽ
יכול להרכיב גוף חדש בערך הגוף ' שהשם ית, קובע הרב

ש "קל וחומר שיכול ית. שווה במזגו למזג הגוף הקודם... הראשון
  .ולחברם מחדש) אם הן בנמצא(לקבץ גם את חלקי הגוף הראשון 

  

כי הקמים לתחייה ישכילו את דעותיהם , עוד קובע הרב
ולאחר מכן נפשם , ים טוביםיאריכו ימ, וישלימו  את מעשיהם

  .כשהיא טהורה וקדושה ושווה למלאכי המרום, תחזור למקורה

  

                                                 

', י גבריאל פירכוויץ"ט ע"י-בית הדפוס של האגודה נרכש בשנות החמישים של המאה ה 25
- ו) 1857" (פתח תקווה"הספרים , בין היתר, בו יצאו לאור. ל"זצ) ף"ן רש"בנו של אב(
" כתר תורה"ו) 1864" (גן עדן", ר מרדכי סולטנסקי"מאת הר) 1858" (ב דעתתיטי"
  .'ל וכו"זצ, ר אהרון ניקומדיו"מאת הר) 1866(
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 בעל בחירה ואיננו תלוי –שהאדם ,  פוסק הרבבעיקר התשיעי
כי נפשו הינה רוחנית ותלויה בעולם ,  העולם האמצעי–במערכת 

) העולם האמצעי(א שהגשמי "לכן א; הרוחני והיא חלק מבוראה
מה גם שמידותיו גם הן . שהוא למעלה ממנו, ימשול ברוחני

  .נמשכות לנפשו המשכלת

  

, ש האריך קץ גלותנו"שהשם ית,  קובע הרבבעיקר העשירי
ועם כל זה הביא . כגלויות מצרים ובבל, ולא בירר עיתּה וקצּה

; 26 ַאְלַּפיִם ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְונְִצַּדק ֽקֶֹדׁש–האחד : שני זמניםש "ית
ְלמֹוֵעד ֽמֹוֲעִדים : " עליוונאמר. 27ָּדֽנִין ּוְפַלג ִעָּדֽן ִעָּדן ְוִעֽ-והשני 

ז "ועכ. אולם לא בירר מהותם ומשמעותם של זמנים אלה, 28"ָוֵחִצי
, שהגלות הזאת לא תתארך יותר מסוף האלף השישי, ל"הסכימו חז

, ואפשר גם קודם שנה זו) ה" למנ2240שנת (אלפים ' א שנת ז"ז
  ". הבעתה אחישנ: "כי כן כתוב

  

  :  שני המחברים הינם בני תקופות שונות:סוף דבר

חונך על ברכי המדע של ) 1430-1490(י 'ר אליהו בשייצ"הר
, שהסתיימה עם תחילת תקופת הרפורמות והרנסאנס, ימי הביניים

-1755(ר "ואילו רבנו יצחק בן שלמה יש. 1517בערך בשנת 

 18- ההחל מהאמצע של המאה(שייך לעידן העת החדשה ) 1826
  .לכן גם השקפותיהם שונות לפי רוח הזמן). בערך

                                                 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפיִם :  ׁ ַעד־ָמַתי ֶהָֽחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמֽס26
  ).ד"י-ג"י', דניאל ח(נְִצַּדק ֽקֶֹדׁש ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְו

 ּוְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין יְַבֵּלא ְויְִסַּבר ְלַהְׁשנָיָה זְִמנִין ְוָדת ְויְִתַיֲֽהבּון ִּביֵדּה ַעד־ִעָּדן ְוִעָּֽדֽנִין ּוְפַלג ִעָּדֽן 27
 . דהינו עד מועד ומועדים וחצי מועד–) ה"כ', ז, שם(

 .'ז, ב"י,  שם28
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  עניין השבת
 הינו עניין השבת מתוך החיבור –החלק השני של הספר 

הרב . ל" זצֵּבִּגיר בנימין "בכהרר משה "של הר" משאת משה"
נגזר מתואר ֵּבק " ֵּבִּגי" שם משפחתו . ו"ט-המאה החי בסוף המנוח 

' סכן  ו,"איגרת סוכה"' חיבר סהרב  .בערבית וטורקית" אציל "–
מצוות "הנקרא , מספר המצוות שלו'  חלק א–שהוא , "אהל משה"

אולם , נושאים הלכתייםונחלק ל, בביאור מצוות התורה" משה
 .חסר מסופולצערנו 

  ".פינת יקרת"שלוש סיבות היו להכנסת עניין השבת לספר 

 הינה בעלת חשיבות רבה ועומדת כנגד כל –הואיל והשבת  )1
שהכופר , ה"י כלל חכמינו ע"ונאמר עליה ע, מצוות התורה

והכופר בבריאת העולם כופר , בשבת כופר בבריאת העולם
לכן מצווה זו הינה יסוד . ש לעד"ית, בבורא העולם

 .ושקולה כנגד כל מצוותיה, מיסודות התורה

והיא קשורה , מצוות השבת באה אחרי בריאת העולם )2
הדן , עיקרי האמונהבמישרין לעיקר הראשון מעשרת 

 ;דהיינו מעשה בראשית, בענייני הבריאה

, עניין מצוות שמירת השבת כתוב בשפה קלה לתלמיד )3
  :והם, ומתחלק לארבעה חלקים

  דרך המוות

  דרך החיים

  דרך הטוב

  דרך הרע

  ;שאסור לאדם לעשותם בשבת, ב מעשים" מ-

  ;ב  מעשים   שהאדם   מחויב  לעשותם בשבת"  י- 

  ; שמותר לאדם  לעשותם  בשבתמעשים'    נ-

  .ט מעשים שאין ראוי לאדם  לעשותם    בשבת" ל-
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  )רבני( יוסף שלמה דלמדיגו ר"כה

  ואיגרתו האחוז

, 31כרתים ( מקנדיה30ר"יש או 29יוסף שלמה דלמדיגו' הר
, פילוסוף, פרשן, רבהיה ) 1655 ז"תט'ה, פראג - 1591 א"שנ'ה

  .אסטרונום ומתמטיקאי, רופא

ר "של כמהר" מעין גנים"איגרתו זו נשלחה כתשובה לאיגרת 
ית החי במחצ,  מחכמי קהילתנו בליטא–ל "זרח בר נתן הטרוקי זצ
בעקבות חילופי האיגרות ביניהם רבנו . 17-הראשונה של המאה ה

 1629שיצא לאור בשנת , 32"אילם"פרסם את ספרו , ל"זרח זצ
  . בעיר אמסטרדם

  

שהכיל , המדרש-עמד בראש בית, ה"ע, רבנו זרח הטרוקי
ר עזרא בן "ובין תלמידיו היה השופט לעתיד הר, תלמידים רבים
, ר דלמדיגו"יש' גם הוא בקשר עם הראשר היה , ל"ניסן הרופא זצ

מקנדיא לווילנא ' ר גיעההדבר ֵאָרע כאשר . ולמד ממנו רפואה
ר עזרא בן ניסן "יצוין כי הר. בנסיך רדזיביל לטפל 1640בשנת 

ואף היה ביחסים , פולין כאזימיר-סודו של מלך-ל היה איש"זצ
ו "א באלול התכ"כ-והלך לעולמו ב, טובים עם אחינו הרבניים

)1666.( 
                                                 

  .ספרדיתב" הרופא "– דלמדיגו 29

  ".ופארלמה שוסף י" הינו ראשי תיבות – ר"ישכינויו  30

הים  החמישי בגודלו בקרב איי איהוא ה) Girit: טורקיתב; Κρήτη: יווניתב (כרתים 31
 .איי יוון והוא הגדול במחוזות של יווןהאי הוא אחד מה. התיכון

, KARAITICA) "1935"יעקב מאן בספרו ' ולא כדעת פרופ,  לימוד–علمבערבית ֶאיְלְם  32
 ).פילדלפיה
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ר מקנדיה העריך מאוד את חכמי "יש' הר" איגרתו האחוז"-ב
והעלה את דרגתם מעל דרגת המפרשים , עדתנו ופירושיהם

  : ובין היתר הוא אומר. הרבניים

  

  ובמעלה ובמדרגה זו בפירוש הכתובים"

  .כלל מפרשי הקראיםאני כולל 

  ,"העשר"יעקב בעל ' ספר ר: כגון

  ,"רהתו-כתר"וספר , "המבחר"וספר 

  –וכל מה שפירשו בנביאים ובכתובים 

  כולם ערבים, כולם ברורים

  .ולפשט קרובים

  

  .'וכו...ק" הם פירושי הרד– ובמדרגה השנית

  

  .'וכו...י" הם ביאורי רש– ובמדרגה השלישית

  

והעמיד את פרשני חכמינו , הואיל והרב הנכבד ביטא את האמת
 פרשני חכמי בדרגה ראשונה מעל, ל"זצ, הראשונים והאחרונים

  .שנאוהו שנאת מוות, לאור גישתו זו, אחינו הרבניים

  

הרב הרבני ליב מוזס הוציא את נוסח , 1828בשנת , עקב כך
של הרב " איגרת"-נגד ה,  מקוצר ובגרסה סאטירית-"איגרת"-ה

, ה"דבר אשר הניע את חכמינו ע". קנאת האמת"הנקראת , ר"יש
פינת "בתוך הספר , להוציאּה מחדש במלואּה, כעבור שש שנים

  ".יקרת
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  :לסיכום

  !קורא יקר

בספר חיברנו תוכן עניינים על מנת להקל עליך למצוא את 
במבוא הדגשנו את ההבדלים הקיימים . המבוקש בקלות רבה

י 'בין המחבר לבין רבנו אליהו בשייצ, בעשרת עיקרי האמונה
סידרנו על פי חרוזים כדי להנעים " איגרת האחוז"את . ל"זצ
, כן הוספנו ביאורים למונחים מדעיים ופילוסופיים. ורא הנכבדלק

שהועלו בנושאים השונים ואת , ואף את קורות חייהם של החכמים
 כל זאת בכדי להקל על הקורא –ך "מקורותיהם של פסוקי התנ

  .הנכבד

וברוך השם שזיכנו להשלימו ולהוציאו לאור בעזרתם הנדיבה 
האדיבה של וועד העדה וכן בעזרתו , של הבאים על הברכה

  . באשדוד

  :סידרו והדרו את ההוצאה לאור, ערכו

  הצעיר

  ר אברהם כפלי"ד

  ל הלוי "ו בן יצחק ז"חיים יצ

  הדל והעני מכול חוכמה ודעת

©   

  כל הזכויות שמורות לעורכים

  ולעמותת היהדות הקראית

  ט"אשדוד התשס

2008
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  הקדמה
 למחזיקים בתורת ָאת היית כלי אומנות?  היום היווסֶד]

מאז ֻחַּצְבת ! ואומנת לבעלי אמונה בה, ה"משה רוע
נר ישראל מאור , מקירות לב האדם הגדול בענקים לגרגרותינו

פילוסוף , הרב הכולל, ר יצחק החכם השלם האלוהי"מוהר, הגולה
  . ע"מובהק והמלמד הגדול נ

  

 ,יַָקְרְת בעיני אלוהים! על בני עמנו' זרחה שמש דעת ויראת ה
, אך אם ארובות השמים נפתחו ויהי אור! נְִכַּבְדְת בעיני אנשי לבב

אם השג נשיג אז כל תעלומה וכל ?  לא בשביל זה כל אדם חזו בו–
ואם כראות אנוש דבר ? או אז תיפקחנה עיני עיוורים, סתום וצפון

,  הנה אלה מרחוק יבואו להימנע–? העומד לנגד עיניו יביט מרחוק
  ? והנה אלה מצפון

  

ומי אשר לב ?  מי עיניים לו ולא יראה–. ואולם בסור המונעים
  ? לו לא יבין יתרון האור מן החושך

  

אם עד כה עם חוזק נוגה זְָרֶח] היית נעלמה מעיני ! הנה כי כן
, סתומה כדברי הספר החתום לבלתי יודעי ספר? רוב יושבי חלד

  ? כמוסה באוצרות יחידים

  

, ייעורו משנתם חוקקי ישראלהקיץ עליך נרדמים ו! בא הקץ
חקוקה בעט ברזל ועופרת , לשית לב להפיצך בישראל, נדיבי עם

  !בלשון הקודש והחול

למן
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הניקי ! קומי רוני בראש כל חוצות! 33צאי נא ַכַּכָּלה ַּתְעֶּדה ֵכֶלֽיָה
ימוצו ! דבש וחלב מתחת לשונך לשון הקודש! גוריך משכילי עם

 בלשון 34ת ִּתּטְֹפנָה ִׂשְפתֹוַתיִ]מנֶֹפ! ויתענגו גם בלתי יודעי ספר
יהיו ִלּמּוֵדי  ָּבנַי-כי ָכל. הצד השווה שבהם,  הנהוג להמון העם35קדר

 37ָּב]-ׁשּוִבי ְונֱֶחזֶה-ׁשּוִבי ַהּשּׁוַלִּמית ׁשּוִבי! איש כפי כוחו-איש, 36'ה
ח ולוק, 38ַהּנָׁשּו] ְוָרָאה אָֹת] ָוָחֽי-ְוָהיָה ָּכל! מסוף העולם ועד סופו

   ? 39ַּכִּמְׁשָּפט ַהּזֶה יֵָעֶׂשה להן. ממך ברכה לאחיותיך הגדולות

  !כן יהי רצון. 40ַּכַּמיִם ַלּיָם ְמַכִּסֽים', ומלאה הארץ דעה את ה

  

  

                                                 

 .'י, א" ישעיה ס33

  .א"י',  שיר השירים ד34

 .י העורכים" עהושמטו כל התרגומים בשפת קדר 35

  ג"י, ד" ישעיה נ36

  'א', ש ז" שה37

  'ח, א" במדבר כ38

  א"ל,  שם39

  'ט, א" ישעיה י40
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  איגרת פינת יקרת
  עם פירוש עשרת עיקרי האמונה

  

ר "והקטן במשפחתי יצחק בכ הצעיר הדל באלפי 
 במלאכת העיון בהיותו דופק על דלתי 41ל"שלמה זצ

זה חזיתי ": 43ו" יצ בלימוד התלמידים42ייא" יזהקדושההקהילה 
 לא ישר  הראשונים ממניים הנמשך מהמלמדואספרה שהמנהג

ן ענייכאשר מגיעים ללמוד , ם הנעריםַלֵּמָדבכי הם , בעיניי
 מספר האדרת של מלמדים להם עשרת עיקרי האמונה, התפילה

  :ו נאות מצדדיםוזה אינ, ע"י נ'בשייצר אליהו "הר

  

 איך יוכל –הות ו עין כלום בחכמת האלשלא פקח, כי הנער  .א
 ? בלימודם תהיה לוואיזו תועלת? להבין הלימודים ההם

להפסיד גם לימודיו אולי יהיה גרמא ו ,בלבוליוליד , אדרבא
 .הראשוניים

  

 הללו מספר  המונעת לימוד העיקריםהסיבה האמיתית והעצמית  .ב
 רחוקהכי דעת בעל האדרת , על שכלכי ידוע לכל ב – האדרת

 בעיקר חידוש :44מאלו העיקרים ומהשכל בקצת מאוד מהתורה

                                                 

  . זכר צדיקים לברכה41

 .אמן, יאריך ימים]ו[,  יראה זרע42

  .ו צורנו וגואלנוה ישמר43

בעל האדרת הושפע כנראה מהפילוסופיה היוונית המתורגמת לערבית ומערבית לעברית  44
שלא מצא חן בעיני , דבר). ראה החלק השני של העיקר השישי מעשרת עיקרי האמונה(

 .המחבר

אמר



 ל"ר שלמה זצ"יצחק בכ' פינת יקרת               דברי ר

 

 39 

. גם בעיקר הגאולה, התחייה ובעיקר ,ובעיקר ההשגחה, עולםה
אלא , יוכל להוציא זיוף מדעתו, מי שהוא מבין דבר מתוך דבר

  ומספיק בילדי נוכריםכי מעט דעתו נוטה. אחר חקירה רבה
 .לגלות מה שאיני כדיי כתלייחס אל המער

  

לכתוב ו התעוררתי לקחת חבילת נייר הללו על כן מפני הסיבות
,  ובמופתים מובניםהאלו בלימודים קליםעליו פירוש העיקרים 

 שיוכלו וכתבתי בלשון קלה וצחה, אפילו למתחילים בעיון
, ' אמיתיות בחוקו ית ויכירו בוראם ויקנו דעותהתלמידים להבין

 . ואמונות מזויפות בלימוד דעות שקריותוחם ושכלםולא יבלבלו מ
ישוב להם ההרגל טבע  –מנערותם  יורגלו לדעות שקריות כי אם

ויפסידו ההצלחה ,  מהם עד יום מותםולא יוכלו לצאת, שני
 כידוע,  כי זה נמשך מזה.וכמעט יפסידו גם תיקון הגוף ,הנפשית

  .ליודעים חן

  

ואחלי ,  הקדושה אומתנולמדימ מחכמי ומעל כן אני הדל מבקש
שילמדו העיקרים ,  בישראליכונו לפני מורי תורה ומרביצי תורה

- ויְִקַרת  ִּפּנַתשהיא , "פנת יקרת"שקראתיה , מן האיגרת הזאת
,  וצודקת האמונה האמיתיתעל עיקרי הדת ושורשי 45מּוָסד מּוָּסד

 יבחר וכל מי שהוא מזרע ישראל.  התנכרות וכפירהשאין בה שום
 תכלית –אשר היא ,  למול ההצלחה הנפשית להישיר נפשוזאת

 הם – שאר עסקיו הגשמיים  אבל. במה שהוא אדםבריאת האדם
האמנת י "והנה ע. עם החיי האילם תחת סוג אחד אליו במה שהוא

 לנפשו לאור  ימצא התלמיד מרגוע האמנה גמורהאלו העיקרים

                                                 

  ז"ט, ח" ישעיה כ45
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,  והעצמיתתהאחרונה האמיתי פני מלך חיים וישיג לתכליתו באור
  .שנברא בעבורה

  

וישימנו במדרגת ,  התכליתיתלמול ההצלחה נּויָרִׁשּיְּיַ' הוא ית
  .46'ס' נ' א.  הדבקים אליוהשלמים

  

  .בנועם יוי לחזות, הערת השירה הזאת

  ודעי דעת֒י

  דקת דעות֒צ

  קרו כל סוד֒ח

  ירבו וקחו֒ק

  

  ומביני בין

  בחרו לכם

  עד תכליתו

  איגרת זאת

  

  הוגי תורת

  רחיקוגם ת

  בלתי השמאיל

  פנת יקרת

  

  יוצר עלמין

  דעות כל מין

  ובלי הימין

  על כל מאמין

  

  סוד הדת֒י

  בא שחק֒צ

  סין יה אין֒ח

   נאמןודוש֒ק

  ידו דת֒ב

  עימים תלמדו֒נ

  למות רב֒ש

  'הודות יה֒ל

  חייה את֒מ

  לא ישלח֒ה

  זכו ללמוד

  

  ועיקר האמונה

  וארץ בוראם יש

  מות אליו בשום צדד

  ביתו שלחו

   יה חננםםאלוהי

47תורה בגרסא
  

  ומידות נעלות הוא

  אשר גומל לכל איש

  ישנים באדמה

  משיחנו ויגאל

  יסודות דת להאמין

  

  להאמין אל

  ולא מעצמם

  והוא אחד

  לעם בחר

  תם למןולרפא

  ןכוגם פירוש ו

  מלמד על ידי

  כמפעלו לגאים

  גמול כדין אלי

  סגולתו בניסים

  ובה תהיו בגן

  

  בריאת המצואים

  הם נבראים

  דל מברואיםונב

  להראותם פלאים

 כל תחלואים

 תהיו נשואים

 הנביאים

 גם נכאים
ְּבָכִאֽיםעוברי   

יםִאָלְפנִ   

 עדן קרואים

 

                                                 

  .סלה, נצח,  אמן46

פת קדר היא  ש–במקרה שלפנינו . ך לשפת האם של הנלמד" תרגום או פירוש התנ– גְִרָסא 47
 ".פשט"שנקרא , וזה לעומת המקור בלשון הקודש. אירופה-של קראי מזרח
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  שכל זה המציאות –

  , הגשמית והרוחנית

   .נבראו –  הגלגלים וכל אשר בהם48ל"ר

  

בין , כללושהעולם ב, כל מי שהוא מזרע ישראל חייב להאמין
מה שיש  כל – 50 ובין העולם השפל49הגלגליםבין , המלאכים

 אלא הוא ,51 זמן אין תכלית לוהכל היו נעדרים –'  יתבעולם זולתו
כפי מה שגזרה '  יתובזמן מעין אצלו.  בלי אחר עמוהיה לבדו' ית

 אל ל מאפס הגמור והוציאםוורצה וברא הכ  גזר52ת"חכמתו הבב
 מו כל מהמלברוא בעולולא קפץ יד היכולת המציאות המוחלטת 

כי תכלית השלמות , 53כפי כוח קיבולםשאפשר לברוא בשלמות 
ותכלית השלמות בגשמיים , 54 הוא במלאך הראשון– ברוחניים

 - 56השלמות במורכביםותכלית , 55בגלגל היומיהוא  –הפשוטים 
  .הוא במין האדם

  

                                                 

 . רוצה לומר48

  . העולם האמצעי49

 .ובורא העולם מעליהם.  הוא כדור הארץ וכל אשר בו– העולם הגשמי 50

 . היו בהעדר בלתי זמן ידוע51

 . הבלתי בעלת תכלית52

 . יכולת חומרם לקבל את תכונתם53

 ).לפי דעת הפילוסוף אריסטו( הוא הממונה על עולם הצורות הרוחניות  המלאך הראשון54

  .ש מעליהם"ובורא העולם ית. שאנו בו, משפיע על עולם השפלה ינו העולם האמצעי ה55

 .ל מהגוף והנפש"ר,  מורכבים מגשמי ורוחני56

  העיקר הראשון
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  מה שאי אפשר– טוב ברא הכל על צד היותר' הוא יתוהנה 
  ולא בראם לצורכו;מעלה בין למטהבין ל, להיות למעלה מזה

  והעולם העשוי' ית העושההיה,  שאם היה כך.ו" חולתועלתו
  .עין- אפילו כהרף ולא היו קדומים זה לזהנמצאים ביחד

  

 בין חכמי  נפלה מחלוקת גדולה57ואמנם בבריאת העולם
 אומרים  שחכמי הפילוסופים. הפילוסופיםישראל ובין חכמי

 גם העולם קדמון 60ז"עכ, עולם עילת ה- 59י"שהש 58פ"שאע
אלא היה , שום זמן בלתי העולם ' הוא ית ולא נמצא,' יתקדמותוכ
שיימצא , השמש: וגמה ד. עילתו–והוא ,  העולם כולומצא יחד עםנ

 דעתם לזוראיות  ומביאים . עילת האור–והוא , תמיד עם האור
  : המיושב העולם הנחמטבע

  

 –  והבריאה.תנועה תקדים לו – שכל שינוי, אומרים  .א
 62א" א–  אם העולם נברא61כ" א.היא שינוי בתכלית

, והקדימה לא תהיה. ועהנ ובלי קדימת התבלי שינוי
כ "א. 63י הגלגל"עאלא ,  והזמן לא יהיה. זמןי"אלא ע
 . קדמון–הגלגל 

                                                 

 .  מעשה בראשית–ל בעניין בריאת העולם " ר57

 . שאף על פי58

 . שהשם יתברך59

 .ה עם כל ז60

 . אם כן61

 . אי אפשר62

  ).חודש ושנה, יום ולילה( תנועת המאורות יוצרת חילופי הזמן 63
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היה לו ,  שנבראכ קודם"א.  העולם נבראכי אם, אומרים  .ב
ושא  הנכ" א. צריכה נושאוהאפשרות . להיבראאפשרות

,  יוקש כל זה גם עליו– ואם גם נושא מחודש. קדמון
 . שקר–וזה , וילך הדבר לבלתי תכלית

  

  :התשובה

 בדברים ההווים  יתחייב והתנועה למשתנהכי הצרכת הנושא
 אין צורך לו לא לנושא – אבל הדבר ההווה מאין, 64יש-מ

 בדברים קשי וזה הה. לשינויוולא לקדימת תנועה, האפשרות
,  הוא הקש בלתי ישר–  לדברים ההווים מאיןיש-ההווים מ

 ראיות לאמת  וכול מה שמביאים.והפילוסוף עצמו הרגיש בביטולו
 מטבע העולם הנח ל הוא מן הנראה עכשיוו הכ– קדמות העולם

וטבעו  .לידתו ב מטבעו טבע תחילת הדברא לדעת" וא.הקיים
רחם וטבעו ב.  בהיותו ברחם אימו אינו דומה לטבעושאחר לידתו

 מן וקצתם הביאו.  בכיסתהטבע בהיותו זרעל אימו אינו דומה
 הביאו משל מצמח וקצתם . להיות עוף שלםיעֹוִּגַההביצה עד 

  . כראוי להיות לחם עשויהחיטה עד הגיעו

  

  

  : להכחיש חידוש העולםי" מצד השיאים ראיותמב ועוד

  

הוא  כ"א ,ת" בב אחר זמןי את העולם"הששאם ברא , אומרים  .א
 .שינוי ויהיה לו אל הפועליצא מן הכוח  'ית

  

  

                                                 

 .' מברזל וכו–הסכין , הכסה עשוי מעץ: כמו, .יש- כל הדברים עשויים יש מ64
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  :התשובה

 –שהם ,  הגשמייםבדבריםהיה ת הפועלהכוח אל היציאה מן 
 66כ"ואח,  שהם מקודם אינם יכולים לפעול65ויען. בעלי חומר

 הוא –  והתחדשות היכולת; ויוכלו לפעולתתחדש להם היכולת
סיף לא יובשווה '  ית ואחר שהיכולת אצלו; המתחדש בהםהשינוי

 כשברא מן הכוח אל הפועל' הוא יתאיך יצא אם כן  – ולא יגרע
סיבה  מונעת ולא א להיות לו סיבה"כי א, אחר שלא בראהעולם 
  .מביאה

  

כ "א – ת"את העולם אחר זמן בב ' ית כי אם ברא,מריםוא  .ב
 לא  מפני שמקודם;בעצמוובא לו שינוי , רצון' יתנתחדש לו 

 .היה רוצה ועכשיו רצה

  

  :התשובה

  

  :כי שינוי הרצון יהיה משני פנים

  

 רוצה 'והוא ית.  כלל ועכשיו רוצהשלא היה רוצה מקודם  .א
 שהיה .בזמן מעין אצלו  ֹוּיוּו וִהת"בב העדר העולם  ראשוןברצון

אין כ "וא .כ יימצא"ואח,  עד זמן ההואשיהיה העולם נעדר ברצונו
 .ֹואָרכשברא העולם אחר שלא ְּב, ' לרצונו יתמזה שום שינוי

  

 שאם יהיה לפועל ההוא:  הואוהצד השני לשינוי הרצון  .ב
. יהיה שינוי לעצם הרצון אז –  חוץ מעצם הרצוןתכלית אחרת

                                                 

 . משמעות הדבר65

  . ואחר כך66
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כי הוא ,  אחרת חוץ ממציאותולבריאת העולם תכליתוידוע שאין 
 67כ" וע. עצמם לשלמות הברואיםאלא,  עצמולא בראו לתועלת' ית

 ובכן ביטלנו טענות. מבריאת העולם'  יתאין שום שינוי לרצונו
 .'ובישועתו יתהפילוסופים בעזרתו 

  

  לחידוש העולם הביאו ראיות חזקות  חכמי ישראלואמנם
  :68 ומענייני הגלגליםהיסודות' דומטבע ,  ומכמותומאיכות העולם

  

  יש לו משנה–שכל משתנה , כי ידוע. מאיכות העולם  .א
. צמופועל לע ויהיה  לשום דבר שיקבל השינויא" כי א.זולתו

פושטים צורה , משתנים תמידהיסודות '  ד כי,ואנחנו רואים
  חומר כולם–  וכן הגלגלים? קדמונים ואיך יהיו,ולובשים צורה

 שיתוף גם כאשר,  על זה הסיבובית מעידיתוף תנועתם כי ש.אחד
כ " ע, על היות חומרם אחד מעיד– 69 הישרהתנועת היסודות

 . זה עם זהמתמזגים 

 

רבים  םייש ביניהם שינוי, ם היות חומרם אחדעוהנה הגלגלים 
,  וזה מאחרזה ממהר,  וזה למערבמתנועע למזרחזה  כי :וגדולים

לקצתם יש תנועה אחת , 70 וחלקו האחר אינו מאירמאיר' האחלקו 
ולקצתם יש כמה מיני תנועות ,  בלי שום נטייה ורוחבפשוטה

                                                 

 . ועל כן67

, אש:  שהםעל ארבעת היסודות) פילוסופיה של אריסטוהלפי ( דעה מדעית של ימי הביניים 68
 –' וכן עניין הגלגלים כבעלי רוח חושקים לה; ושמהם נברא העולם, רוח ועפר, מים

 .ה"י חכמינו האחרונים ע"הופרכה ע

 . למטה–ותנועת המים והעפר ,  למעלה–האש והרוח : מהם, היסודות'  תנועת ד69

 .איראינו מ' וחלקו הב, מאיר על הארץ' שחלקו הא,  כגון הירח המקבל אורו מהשמש70



                              העיקר הראשוןפינת יקרת

 46 

 לים ולקצתם כמה מיני גלג לקצתם גלגל אחד; ורחביםונטיות
 –למעלה וקוטב זה וגלגלי הקפות קוטב זה ; נוטיםודומים וסובלים 

 ולצורך האלו אינם להכרחוהנה התנועות המבלבלות . למטה
 נותן מזג והרכבה –' וא' כול א, כי כול פרטי התנועות הללו, עצמם

  .71לכמה מיני יצירות והוויות שונות

  

א "או.  הוא בעבור זולתם– השתדלותם וכול עסקם כל כ"א
וא כי השלמות ִה, בעד שלמות עצמםהזה  הבלבול שכול ,לומר

.  ומייחד ומסגיל ופועלןֵּוַככ יש להם ְמ" וא.בלי שינוי ובפשיטות
א "וא. דשיםוהם מחכ "א. ןֵּו שלא ִכאחרן ֵּוַכן ּיְֵּוַככול ְמובודאי 

 מזמן מהלכיםהבאלו התנועות וחדם ומסגילם יימ' כי הוא ית, מרלו
 –יקדמהו לא  כי אם .ןָּוֻכְמַלן ֵּוַכשיוקדם הְּמ, מחוייב לפי כית "בב

יתרון א להיות "א, קדמוניםכי שני ,  ועוד? בו שינויאיך יפעל
יחויב שיהיו ,  שגם שניהם קדמוניםכי אחר.  זה על זהביניהם
אפילו ,  זה על זהואם יהיה קצת יתרון.  בכל מיני השלמויותשווים

,  ומחויב המציאות לעצמוקדמון יהיה 72רֵת הּיָ– נימה מלואכ
' הא,  מחויבי המציאותכ בחינת שני מיני"ע. מחודשר יהיה ֵסוהָח

, נתן המציאות לאחר'  שאם הא. שקר גמור– בסיבתו' והב, בעצמו
מחויב להיות ]וה[המקבל המציאות  ]והוא[ ןַתניתן אחר שלא נָכ "א

 –כי כול מורכב , הקדמה מושלמתנינו ועוד שיש בי. מחודש
כי ,  ואין ספק. מחודש–וכול אפשרי המציאות ,  המציאות73יִרָׁשְפֶא

                                                 

שתנועות הגלגלים משפיעות על התהוותם של גופים פשוטים בעולם ,  דעה זו אומרת71
  .ש"והן כגרזן ביד החוצב ית, השפל

 . בעל יתרון72

  .ואפשר שלא יהיה,  אפשר שיהיה73
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 – בלי חומר  כי אם היו צורה.74 וצורהמורכבים מחומרהגלגלים 
 היו – ואם היו חומר בלי צורה. להם להתנועעא "וא, היו רוחניים

.  מחודש–וכול מוכרח ,  ותנועתם תהיה בהכרחמתים ודוממים
 מאמינים שגם כ" ע– ככה מינים הזה מאוכמו שפילוסופי הדור

  .75 מתנועעתהארץ

 

.  בעל תכלית בכמותו– כי כול העולם, העולם ידועמכמות   .ב
ואם יש  . שעותד" בכהכוכבים משלימים סיבובם כי כול –והראיה 

 76 אחר שקיבובוהתוכנים הראשוניםמסבב כפי דעת כוכב בלתי 
עור פ שיהיה שי"אע 77כ גבנוניתו"א. קפו בזמן משוערימשלים ה

 הקף שישלים,  יתחייב– שישוער בכל שיעור מופלג שאפשרגובהו 
לא  78ת" וכל דבר ב.' ברגע א עם השלמת הקף קיבובוגבנוניתו

יתחייב , ת" ב–ואחר ששיעור העולם . 79ת"בב יוכל לקבל כוח
 .ויהיה מחודש, ת" ב– ומציאותו שיהיה גם כוחו

 

כפי נהג  יתחייב להת–כי אם העולם קדמון , מהיסודות ידוע  .ג
מטבעו אחר שאין א להשתנות " וא;לא פחות ולא יותר, הטבע

נהג שהעולם ,  ואם אמת הדבר?מי יוכל לשנותו. קדמון יותר ממנו

                                                 

 –אולם דעה זו , קהשהגלגלים הם בעלי תשו,  דעת הפילוסופים של ימי הביניים אומרת74
כבשונו של "' וכן ס, "תיטיב דעת"' ראה ס(ו האחרונים  חלק מחכמינבניגוד לדעתם של

  ").עולם

  . דעת קופרניקוס75

   .TRAJECTORY) עקמומי(קוו קבוב , קשת, ִקְּמרֹון) ִקּבּוב( קיבוב 76

 . הבליטה שלו77

 . בעל גוף– בעל תכלית 78

 . בלתי בעל תכלית79
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 היה מן כ"וא.  את הכבדשהקל יקיף,  היה מן הדין– כטבעו ומנהגו
ז " עכ. מכל צדדיויסוד העפר הכבדהקל יקיף את  שיסוד המים הדין

 .ל צדדיו את הארץ מכאינו מקיף

  

 ז"עכ, במורד להיותם מגרים שטבע המים נותן, אף על פיועוד 
 מקטינים זה שקצת חכמי דוריפ "ואע. ואינם נגרים 80דכנֵעומדים 

י  בספֵר מצאתי מופת חותך לזה ואני העני. לזההנס ואינם מודים
  :והוא, האחרונים

היושבים בספינה , כאשר יקרבו לאמצע הים, ביםשההולכים 
אבל העולה על .  הגבוהים לראות היבשה או ההריםליםאינם יכו

טוביא '  רי תמונת" זה ע הראהכאשר,  רואה אותםראש התורן
, ר מקנדיא" ישהרב התוכן הגדולוכן העיד על זה . הכוהן הרופא

סיבתם על יסוד  םוָׂש,  ומבהיליםשהביא כמה דברים מתמיהים
   . עומדים כנדהיות המים

  

כי : והוא. על זה מהימנה ראיה דעתיצר ובקואני הדל מצאתי 
י כלי " עהיבשה שמעבר לים לראות א" א– העומד על שפת הים

 אלף אלפי ז" כשמגיד שיעור הדבר הנקרא שקרופולום ההבטה
כוכבים רבים ומראה ,  בשיעור הר גדול ומראה כוכב קטןפעמים

היו  81פ"עכ, בינתיים חוצץ ואם לא היה הים. שאינם נראים לעינינו
 כ"א. האלוהכלים המופלאים י " והמדינות עים ההרים הגדוליםרוא

 ז עומדים כנד"כע, להיותם נגרים – פ שטבע המים"שאע, אין ספק
שהכול היה , וכל זה מורה.  לכסות את הארץוכחומה ואינם נגרים

                                                 

 . כמו חומה80

   על כל פנים81
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אפילו כנגד , 'פ גזרתו ית" עוכלל העולם מתנהג,  יתעלהבגזרתו
   .הטבע

  

 שום לא היה יכול לשנות טבע, לםי לא ברא את העו"ואם הש
י "ואחר שהש.  ולקצר רגל הנמלה להאריך כנף הזבובאפילו, דבר

כ נתאמת "א,  לשוב לכסות את הארץ המים ואינו מניחםמשנה טבע
 טבעם כ יכול לשנות"וע, בראם מאפס הגמור'  שהוא יתמזה

 היה עושה ניסים בשינוי בכל דור ודורכ " וע.ולהנהיגם כרצונו
 חידוש מעידה ל82כ" והתורה ג. בזמן המלכותי נביאיו" עהטבע

קֹנֵה  :]בתורה[ ונאמר.  בראשית מעיד על זה וכלל מעשה,העולם
ַמיִם ְוֶאת־ָהָאֶרץ'ֵׁשֶׁשת יִָמים ָעָׂשה ה-ִּכי, 83ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ . 84 ֶאת־ַהּשָׁ

ה עֵֹׂש:  ומשולש בכתובים. אלה85 עֶֹׂשה ּכֹל'ָאֽנִֹכי ה: י בנביאיםנּווָׁש
  .וכאלה רבו מספר. 86ָׁשַמיִם ָוָאֶֽרץ

  

  . ומופתיו מן השכל ומן התורהזהו העיקר הראשון

                                                 

  גם כן82

 ט"י, ד" בראשית י83

 ז"י, א" שמות ל84

  ד"כ, ד" ישעיה מ85

  תהילים86
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שיש להם בורא ולא  –
  .ברא עצמו

  

כי הדבר . שהעולם מחודש, במופת חותךנו יאחר שהור
ס לא יוכל לעשות פּוכי הָא,  לא יוכל להמציא עצמוהנמצא מאפס

שיש ,  מצד משיגי העולםותאחרות חזק ועוד יש ראיות .כלום
,  פשוט בתכלית כולו והוא רוחניבורא ומנהיג, לעולם בכללו אלוה

  .לָעֹוּפותמיד שלם ַּב

  

אם שיהיו ) 1: יימלטו משני חלקיםלא כי כלל הנמצאים   .א
 הווים  אנו כמה דבריםכי רואים, וזה שקר; כולם קדמונים

הווים  כולם ושקר שיהיו) 2 ; שהעולם מחודשנּוְתַּמיוִא, ונפסדים
 אם כולם,  וממציאלא יימצא לעולם בוראכ "שא, ונפסדים

כ נשאר החלק " א.נמצאיםוהנה העולם עומד ואנחנו ; דשיםומח
 והוא, קדמון ונצחי – וקצתו, נפסד וקצתו הווה שיהיה )3 :השלישי

ועוד  . שני קדמונים בעולםא להיות" שאואנחנו אימתנו. י"הש
כל דבר ' חייבים אנחנו לשלול ממנו יתו. 'נבאר במופתי ייחודו ית

 .כמו שנבאר בשאר העיקרים, המביא לחסרון והפסד

  

  מניע עד שיגיע יש לוכי כל מתנועע. מצד תנועה הגלגלית  .ב
,  גם לגלגל מניעויתחייב שיהיה.  לתנועת הגלגלכל תנועה שבעולם

 :חלוקות' ולא יימלט מד

י כל הנעה כ, ם ויתנועע גם הוא בעת הנעתוָששיהיה ָּג) 1
וילך הדבר , ויצטרך גם הוא למניע. י דחיקה ומשיכה"ע –גשמית 

  ; אל ללא תכלית

כ יתחייב שיהיה "א. שיהיה כוח בגוף מתפשט בכל חלקיו) 2
   ;לכוחו חקר ותכלית ויצטרך לסיבה וילך לבלתי תכלית

  העיקר השני
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 –בלי מתפשט בכול חלקיו , אם יהיה כוח בגוף רוחני) 3
. כל מתנועע במקרה ינוח בהכרח ויופסדו. יתחייב שיתנועע במקרה

; שיניע ולא יתנועע, 87םָׁששיהיה מניע הגלגל בלתי ָּג, כ יתחייב"ע
, כנפש האדם שלא יתנועע במקרה, ולא כוח בגשם בלתי מתפשט
אלא רוחני ונבדל בתכלית אחד ; ותתחייב לו המנוחה וההפסק

לת ואין לו עילה זו, והוא עילת הכול ;ומחויב המציאות לעצמו
כי יהיה מורכב , ה ותואר נוסף על עצמותוֶרְקואין לו שום ִמ, עצמו

כ אין לו "וא. כי יצטרך לִמְׁשנֶה, ויצטרך למרכיב ואין לו שום שינוי
  .'וית' שום תלייה עם זולתו ית' ית

 

  הדברים יוצאים מן הכוח אל הפועלכי כלל, רואים אנחנו  .ג
ונטייתם תנועתם  כל: אפילו הגלגלים. וצריכים אל מוציא זולתם

 הם כל רגע ורגע.  לשפל רומם–וירידתם ,  לגובה רומם– ועלייתם
חציו מאיר וחציו ,  הירח בכל יום:88מ"עד. בכוח ויוצאים לפועל

גם .  האחד לחלקו האחר בכל רגע מתהפך מחלקווהאור, מאפיל
והמוציא ,  ועל חלקי הארץ להאיר לכל חלקיוהשמש תמיד בכוח

וגם .  שב מוציא בפועלכ"ואח,  בכוח מוציאהיה מקודם כ"אותם ג
וזה .  אל ללא תכליתוישתלשל הדבר, הוא צריך למוציא אחר זולתו

 חוב לעמוד כ" ע.האחרוןלא יימצא  בלי המוציא הראשון כיא "א
,  בכוחבשום עת מן העתיםולא היה .  ותמיד בפועלאצל מוציא אחד

פת ולא  לא תוסבשום צד מקבל ואינו,  משום שלמותולא חסר
זה  ל כ– תלּוֲעַּפולא שום שינוי וִה, ולא שום ריבוי והרכבה, חיסרון

.ללא תכליתוילך הדבר ,  לסיבה אחרתבעבור שלא יצטרך

                                                 

  .מוחשי,  גשמי87

  . על דרך משל88
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דמות והוא אחד ' יתשאין לו  –
  .מכל צד

  

  :סעיפיםהעיקר הזה מסתעף לשלושה 

  

  ; לשום נמצא זולתומיוןאין לו שום ד' שהוא ית  .א

 ;םָׁשינו ָּגא' שהוא ית  .ב

)  א: טעמיםוגם זה מסתעף לשני. אחד מכל צד' שהוא ית  .ג
י הוא רוחני "שהש) ב;  ולא יותר אחד הוא בעולם–שהאלוה 

 .89הֶרְקולא שום ִמ, ולא שום תואר נוסף, ואין לו שום הרכבה
י " ע חייב להאמין בכל אלהוהנה כל מי שהוא מזרע ישראל

מאלו ל אחד ואחד  המופתים לכוכ נבאר"ע. מופתים שכליים
 .הסעיפים' הג

  

  .  בכול העולםדומה' שאין לו ית – הסעיף הראשון

  

  : המורות על זההראיותואלו הן 

  

וזה מה , שייברא דבר כמותו יתחייב – דמה לנבראיוישאם י  .א
 ;כי איך אפשר לברוא דבר כמוהו, א"שא

  

 הוא –  עלוליםושאר כל הנבראים, עילהי "אחר שהש  .ב
כולם  –והם ,  רוחני בתכלית– הוא ;ונבראיםוהם פעולים , פועל

 –' הא: משתי השכלות מורכב המלאך הראשוןאפילו  .מורכבים

                                                 

 .'שחרות וכו, לבנות: כגון, האיכות הנלֵות אל הגוף,  תכונת העצם89

העיקר השלישי
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 – הנמצאים אשר למטה ושאר כל ;שמשכיל עצמו, השכלה שלמה
  .משכילם בהשכלה שלמה

  

כי משכיל , ואמנם השכלתו בעילתו אינה שלמה – ]'והב[
עצמותו ומהותו  ואינו משכיל,  ואשר הוא עילתו,מציאותו לבד

כי השכל .  היה הוא וממציאו דבר אחד– כי אם היה כן. בשלמות
כי שני משכילים ,  וזה דבר ברור.ישוב כאחדוהמשכיל והמושכל 

וכן כל שאר  .רק בגוף ובמקרה, אין ביניהם הבדל,  בהשכלהשווים
וכן . מורכבים הרכבה שכלית' וא'  כל א– 90השכלים הנבדלים
 מחומר פשוט ומצורה –ל "ר, כבה פשוטה הרהגלגלים מורכבים

 היסודות' מדל "ר, הרכבה גסהונמצאי מטה מורכבים . 91פשוטה
 .א"זה מה שא? י" להם השדמהיאיך יכ "וא. ומצורה

 

, ' תחת סוג אאינו נכלל עם שום נמצא' אחר שהוא ית  .ג
' הוא יתלפי כי , סוג הסוגים שהוא עצם, תחת הסוג העליוןאפילו 

 שני –   עצמותם ומציאותם,אבל שאר הנמצאים .אחד – ומציאותו
כ "ע. )92כפי דעת הפילוסופים ( מעילתםקנויה מציאותםכי , דברים

 ושאר כל הנבראים,  בבחינת עצמוב המציאות מחוי– יתעלה הוא
ואיך יידמה .  בבחינת עצמםי המציאותֵרָׁשְפ ֶא]נםיה[ –' זולתו ית
 עם  ושום ערך ויחסמיוןלו שום ד אין –'  הוא יתכ" ע?י"להם הש

 בתכלית אבל הוא נבדל מכל הנמצאים,  מנבראיושום נברא

                                                 

 .'ית הם מלאכי השרת 90

  ).עץ חיים' ראה ס('  בעלי נפש חושקת לה–שגלגלים ,  בזה פוסל הרב את הדעה91

 הועתק –היסודות ' ם הנבדלים ודל המלאך הראשון והשכלי"ר, ל" כל העניין הנ92
ראה ספרו (ל "ר מרדכי סולטנסקי זצ"י הר"מהפילוסופיה היוונית של אריסטו והופרך ע

 ").תיטיב דעת"
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' וית י" בחוק הש באמונה זו חייב להאמיןוכל בר ישראל, ההבדל
 .זכרו

  

  .םָׁשי אינו ָּג"שהש – הסעיף השני

  

  :והנה מופתים שכליים על זה

  

, ת" ב–ואחר שהגוף . 93ת"הוא ב –ל גשם וידוע שכ  .א
 –' והוא ית. ת" ב– וכן מציאותו כוחותיויתחייב שיהיה גם כל 

 .אינו גשם' יתהוא כ "ע. וכן גם בכל שלמויותיו, במציאותו 94ת"בב

  

 ותיפול .יתחייב שיהיה תופש מקום,  גוף–י "שאם הש  .ב
 וכן ?או להפך,  למעלה ולא למטה,מקומול ָּגְסלמה ֻה: השאלה
ויצטרך  ?ולא גדול מזה וקטון,  בשיעור זהֻהְסָּגלה ָּמָל: יישאל
 .באלו ההסגלותסגילהו שתלעילה 

 

 ואין .95ל" כמשגוף כמוהואיך ייברא ,  גוף–י "שאם הש  .ג
מפני ,  הגופים שבראשגופו בהיר וגדול מכל, לטעון ולומר

 –' ואם הוא ית. 96השלושהים ִקָחְר מורה ָל"גוף"שהסכמת שם 
כ " ע. וכעצמו ממש הרי ברא כמותו– ויברא רחקים בעל רחקים

 מכנים  ומה שהנביאים.ח" בשום צד חוגשם'  הוא ית שיהיהא"א

                                                 

 .גבול במקום ובזמן,  יש לו סוף– בעל תכלית 93

  . בלתי בעל תכלית94

  . כמו שכתוב לעיל95

  . שלושת מידות הגוף– רוחב ועומק,  אורך96



 פינת יקרת                                  העיקר השלישי

 55 

 כדי להבינם שלמותו כהסכמת ההמון הכול - י " לש97כלים גשמיים
. אם אין לו ידיים, פועל העולםי " היות השכי ההמון לא יבינו, 'ית

אם ,  ושומע תפילתםאדם-רואה מעשי בניי "שהש, וכן לא יבינו
 כדי להבין – אלו הכלים י"לשכ מנו "וע. אין לו עיניים ואוזניים

 ושינוים, פעולות גשמיותי "כינו לש וכן מטעם זה .השומעים
 שלמויותיו ליישב בלב ההמון] כדי[ כל זה – ת גשמיותֹוּיּולֲעַּפוִה
 כדי להבין אדם- כלשון בנידיברה תורה: " חכמיםועל זה אמרו. 'ית

' ת וכינו אליו י". את האוזן98שכךכדי ל: " וכן אמרו."השומעים
, וניחום וכעס, וראייה ושמיעה, וישיבה ושכינה, עלייה וירידה

מאי זה צד ,  וצריך להבין.אלווכיוצא ב,  ונטירהוקינאה ונקימה
אם בתוספת מילה או :  וחיוב ליישבם.י" לשנאמרו אלו הגשמיים

משיגי כל '  ית כדי להרחיק ממנו–  ההשאלה או שיתוףצ"ע
 שלמה  כדי שתהיה אמונתנו– תלּוֲעַּפִהְו וכל מיני שינוי הגשמות

,  אינה יד ממש– י"מרת בש הנא"יד" כי מילת כיצד. 'בחוקו ית
 או מורה לשפע, 99"ִּתְקָצר' ֲהיַד ה"כמו , תלּוּיָיֱאואלא מורה לכוח 

אינה עין  –" עין"וכן מילה . 100"' ה-ָהיְָתה ָעַלי יַד "כמו, הנבואה
: מלשון, 101" ֱא=ֶהיJ ָּבּה'ָּתִמיד ֵעינֵי ה: "אלא מורה להשגחה, ממש

וכן . 103"ָקֶחּנּו ְוֵעינֶיJ ִׂשים ָעָליו": וכן. 102:"ְוָאִׂשיָמה ֵעינִי ָעָלֽיו"
 .ולתקן האמונה הישראלית,  מן הספקל ולהינצלו הכצריך ליישב

                                                 

', ויאמר ה: כגון, או פעולות גשמיות'; וכו' עין ה', כגון יד ה, אברים' תא מייחסים לו י" ז97
 .'וכו' וירד ה

 .להשקיט, לפייס,  להרגיע98

  .ג"כ, א" במדבר י99

  .'א, ז" יחזקאל ל100

 .ב"י, א" דברים י101

 .א"כ, ד" בראשית מ102
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  .אחד' שהאלוה ית – הסעיף השלישי

  

  .שהוא אחד ואין לו שני כלל, מזה הסעיף' הטעם הא

  :והמופתים על זה

  

עם  השפל נקשר : קצתו עם קצתוכל העולם נקשרכי , ידוע  .א
.  עם המלאכים והגלגלים נקשרים, ומונהג מהםעולם הגלגלים

אלא ,  זה מזהשאינם נבדליםאחר ,  כאיש אחד– כל העולם, כ"וא
 גם הפועל,  אחת– 104 אחר שהפעולה. זה עם זהנקשרים ונדבקים

 או 'או ג' בת כי אם היו האלוהו. יתחייב שיהיה אחד – והבורא
ואלוה שני למלאכים , למלאכים לחוד'  אל אם יהיה אלוה"ר, יותר
 לא היו העולמים – ואלוה שלישי לעולם השפל לחוד, לחוד

 מצד הפעולה כ"א.  מזהנהגוולא היה זה מ ,מחוברים זה עם זה
 .שהפועל אחד, ידענו

  

אם . לא יימלט הדבר מחלוקה, אם היו האלוהות שניים  .ב
 אינו כ"ע, חסר בכוחו' וא' כי כל א, א" וזה א;ם יחדפועלישיהיו 

כי , א"גם זה א. פועל והשני שובת' או יהיה הא. יכול לפעול לבדו
 נודע כי האלוה אינו, ולא תיוודע מציאותו. ותר]י[מ יהיה השני

 מניין, ואם אין לו פעולה .רק מצד פעולותיו, בראייה ובהרגש
 א תתאמת מציאותוכל דבר של כי ? במופתתתאמת מציאותו
או בהימשכות  105 או בניסיון במפורסם השכליבהרגש או במופת

 'בעת אפועל '  או יהיה הא.שטות וסכלות] הנו[ – האמונה בו
                                                                                                       

 .ב"י, ט" ירמיהו ל103

 . מעשה בראשית104

  .' קטן מהשלם וכו–החלק : כגון,  כללי חוקי הטבע הידועים לכול בעלי שכל מניסיון105
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 א"גם זה א –ובחלק אחר עת אחרת  פועל בוהשני', ובחלק א
כי למה , ]ו[בערכ'  כל אכי יהיו גם שניהם חלשים) 1 : פנים106ג"מ

,  החלק לזו העת זה לזה:מי הסגילם) 2; לא יכול חברושיכול זה 
ולא ,  הוא יהיה אלוה–  ומי שהסגילם? ולזו העתוזה לזה החלק

בקצתו  לא היה העולם נקשר קצתו – שאם היה הדבר כן) 3 ;הם
 .'כאיש א

  

בהם  יחויב להיות 107פ" עכ– ' יותר מאשאם האלוהות  .ג
ריך וצ .תהּוו בעניין האלכי צריך שידמו זה לזה, הרכבה וריבוי
  זה מזהלּוְדָּב שּיִ נוסף או מקרהמהם אי זה תואר' שיהיה לכל א

,  ויצטרכו למרכיב יהיו גם שניהם מורכבים–כ "וא .םיויהיו שני
  רוחני'שהא,  ואם נניח.ולא הם,  הוא יהיה אלוה–ם יָבִּכְרוהַמ

  אלוהכ הרוחני יהיה"א,  מורכב–והשני , בתכלית בלי שום הרכבה
, כ נתאמת במופת" א. אחד בהכרח האלוהיהויה, ולא המורכב

 . יותר108ש" וכולא שנים,  אחד מכול צד–שהאלוה 

  

אין , בתכליתרוחני י " שהש–  מן הסעיף השלישיוהטעם השני
  . מקרהולא, ולא שום תואר נוסף, לו שום ריבוי והרכבה

  

  : על זהוהמופתים

  

 –ה נוסף ֶרְקמִמ או  מחלקים או מתוארמורכב' שאם הוא ית  .א
כי אם לא . למציאותוחלקיו יהיו סיבה כי , עלול מחלקיוהיה הוא י

                                                 

 . משלושה106

 . על כל פנים107

  . וכל שכן108
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 למציאות חלקיו קדמו, כ" וא. לא היה נמצא כלל– נמצאו חלקיו
 .א לו שיעולל"והקדמון א. כללו

  

ואם יש . שירכיבהו,  יצטרך למרכיב– מורכב' שאם הוא ית  .ב
,  צריך לו עילה אחרת–  או כוח נוסף זולת עצמולו תואר נוסף

 109 זולתו אין לו עילה– י" והש.' עליו ית ירכיב הכוח ההואשהוא
 .ח"חו

 

 יימלט הדבר לא –  נבדל מעצמואם יש לו תואר נוסף  .ג
 ואם .אם יהיה קדמון, התואר ההוא מחודשאם שיהיה : מחלוקה

וזה ,  שיחדשהו עליו יצטרך למחדש אחר110פ" עכ– יהיה מחודש
להיות שני  א"שא,  כבר ביארנו– ואם הוא קדמון .א"אמה ש

 . בלי שום הפרששווים בכל השלמויותשיהיו  יתחייב –. קדמונים
 הקדמון  יתחייב שיהיו גם לתואר ההוא–  קדמון'ואם תוארו ית

 ויהיו שני תארי .' שייוחסו אליו יתאריםתכל הי "מעצם השוחוץ 
, אריםתוכן יתחייב גם לשאר ה. ' עליו יתושני תארי חכמה, יכולת

אל וישתלשל הדבר , שיים השניים והשליאריםתלוכן יתחייב גם 
רק ,  מותרים ובלי צורך111ת" בבאריםת' עליו יתויהיו . לא תכלית

 .בשכל שום משכילוזה מה שלא ישוער . לחינם ולבטלה

  

 ולא לא קדמונים' שתאריו ית, ל במאמרם"חזזה הוא כוונת 
  . להיותם נוספים112מ" ע– ורצונם בזה. חדשים

                                                 

 . עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות–'  כי הוא ית109

 . על כל פנים110

 .ש" ריבוי בעצמותו ית–וזה , ל יהיו לו תארים עד בלי סוף" ר– בלתי בעל תכלית 111

 . על מנת112
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 נוסף על תואר וכוח ומקרהשום שאין , נוכח מזהכ "א
  .114ז" וית113ש" יתעצמותו

  

   אריםת שמות ו והחכמים מכנים מה שהנביאים
המציאות זולת : 115מ"עד.  ונראים כנוספיםי"לש

 כל .וכן השאר, והחכמה זולת היכולת,  זולת החכמהוהחיות, תהחיּו
  ופעולות גשמיותכמו שביארנו בכלים,  כדי להבין השומעים– זה
וחנן לו , "משכיל" כל מי שהוא בגדר  ואמנם.'מיוחסים אליו יתה

שאחר ,  ולא יאמרהטעיהמן  ישמור עצמו – דעת ותבונה' ית
 לו כוחות  יתחייב שיהיו– כמה מיני פעולות'  יתשמסודרות ממנו

 לא כן .'שבאות ממנו ית, מתחלפותהפעולות ה כמספר מתחלפים
 ופשוט בתכלית חד רוחני באות מעצם א' רק כל פעולותיו ית,אחי

 זה מפני – "שמות מחולפים" ומה שאנחנו מכנים להם .הפשיטות
  . שלמויותיוממנה כללשיובנו ,  מילה אחת פשוטהשלא מצאנו

  

 מן ם כל זה דעתנו נקייהע, ' בשמותיו יתשמרבים אנופ "ואע
, גמורה בלי שום ספקבאמונה  שמאמינים אנו .ההטעיה והכפירה

 בתכלית  מעצם אחד פשוט ורוחני באות'שכול פעולותיו ית
בין בפועלים ,  בין בפועלים הטבעייםרואים ככה ואנו .הרוחניות
  . מכוח אחדשבאות פעולות מתחלפות, השכליים

   

,  החמימות–והוא , יש בו כוח אחד, כמו שביסוד האש –
ושורף , ייבשמחמם ומובאותו הכוח הוא . נמשכת היבשותשממנה 

                                                 

 . יתברך שמו113

 . ויתעלה זכרו114

 .ל על דרך מש115

ואמנם
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פ שגופו אינו "שאע.  יש בו כוח אחד– מש וכן בש. ומבשלומתיך
 ומשחיר פני מלבין הבגד,  ומתיך ומקפיאהוא מחמם ומייבש, חם

 יש וכן באדם .וכיוצא,  התבואהמקבץ ומפריד ומבשל, 116סֵבֹוּכה
משכיל המושכלות הכוח האחד ההוא י "וע, השכלכוח אחד שהוא 

 117ז"ע ו.ותחבולות וערמומיות, אומנויות שונותופועל כמה מיני 
 . בעצם השכלאין ריבוי

  

,  בתכלית רוחני ופשוטפ שהוא אחד" אעי" הש118ש"כ –
כפי כוח והכנת , כמה מיני פעולות מתחלפותבואו מאתו יו

 .119ו"ואין ריבוי בעצמו ח, המקבלים

  

  : שלושה מיני תארים'  לו יתשיש, וצריך לדעת

,  לא לעצם–ומהם . ג,  לעילה–מהם . ב, לעצם –מהם . א
  .ולא לעילה

  

על זה  הוא – מאי זה מין הם, אריםתודרך בחינת אלו ה
  :הדרך

 בין בין קודם בריאת העולם',  יתשיכשר לתאר לו, כל תואר
 אריםת ייקראו –  על פעולותיו ועל שלמויותיוויורה, אחריו

  .עצמיים

לתארו ולא יכשר , בבחינת ברואיו'  לו יתיתוארתואר שוכל 
  . ואר לעילהת הוא ייקרא – קודם בריאת העולם

                                                 

 . העוסק בכביסה116

 . ועל זה117

 . כל שכן118

  ! חס וחלילה119
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ולא בבחינת ,  ושלמותו בבחינת עצמווכל תואר שיתואר
 – בין אחריה  בין קודם הבריאהויכשר לתארו, יות ופעולוברואיו

  .לא לעצם ולא לעילהייקרא הוא 

  

, יח,  נמצא:ארבעה הם – הדעת האמיתיתכפי  ותארי העצם
 –  בבחינת יצוריוכיוון שהוא מתואר,  אבל תואר הרצון.חכם ויכול

  . ייקרא תואר לעילה120פ"עכ

  

ממית , קנא ונוקם, חנון ורחום:  הם כמו– ותארי העילה
 בזמן שמסודרות ממנו מתוארים שהם – מוריש ומעשיר, ומחייה 

  .ולא כל זמן, אלו הפעולות' ית

, קדמון, אחד:  כתואר–  שהם לא לעצם ולא לעילהאריםתו
חינת פעולותיו בב אינם אריםת שאלו ה– רוחני ופשוט,  ונבדלנצחי

  . החכמה והיכולתיארוכת, ולא בבחינת עצמו

  

ולהבדיל בין אלו  חייב להבחין – וכל מי שהוא מזרע ישראל
בין , בין בָלְמדֹו, בין בעת התפילה,  אותםהתארים בעת שיתאר

  . מאי זה מין הםולהבין,  אותם על פהרֹוְכבזָ

  

 תעלה – ארי העילהוארי העצם לתו תַהֵמר ימירכי אם 
לתוארי ארי העילה ואם ימיר ת וכן .' יתלכפירה בחוקו] דעתו[

 "חי "' לפי כי אם יתאר לו ית.' יהיה כופר בחוקו ית121כ" ג– העצם
 שהוא חי פעם,  יובן מדבריוכ" א–  שהוא מתארי העילהויאמין

  חלילה, ההיא מפני העדר העילהופעם אינו חי, מפני אי זו עילה
                                                 

 . על כל פנים120

 . גם כן121
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 ויאמין שהוא מתארי" חנון"י " לש וכן אם יתאר!להאמין ככה
' כי הוא ית. מקבל שינוי לעצמו' ית שהוא ,מאמיןכ " א– העצם

  . למי שראויאלא בעת הראוי, חונן בלי הפסקאינו תמיד 

 – ' להפריש בין תאריו יתועל כן כל מתפלל שאינו יודע
כפי אלו התארים בבחינת והבנת  וכל המתפלל. תפילתו תועבה

  .122 בזה ובבא לשכרוראוי, ה ומקובלתרצויתפילתו  –חילוקם 

  

  

  

  

  

                                                 

  . בעולם הזה ובעולם הבא122
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כי הוא שלח  –
 משה רבנו

  .ה"ע

  

מקודם ]ו[. י אימות הנבואה"עת מיתאאימות זה העיקר 
  : שכלייםמופתיםי "הנבואה ע אפשרות מציאות יבים אנו לאמתיח

  

  מכול נמצאי מטהברא את האדם שלםי "כי הש, כבר ידוע  .א
ולהכיר   ולהבחין פעולותיור את בוראו להכיוחנן לו שכל ובינה

 כדי להיות דעת – האחרונהכדי להגיע להצלחה חכמתו ויכולתו 
 .כל יצורי מטה לבטלהזה יהיו בריאת  ובלתי .בארץאלוהים 

  

י  לא על צד ההכרח123ח"השלים כל צורכי הב' והנה הוא ית
  .ת החושיםיָּלִפְּכ ִמ–והראיה . אלא על צד היותר טוב, לבד

  

איך , יותר מההכרחיים אליו רכיוהשלים כל צי " שהשואחרי
 כי אם נשאר ?הזה שהוא צורך הנבואהצורכו ההכרחי לא ישלים 

מעצמו  רוב המושכלות  לא היה יכול להשיג– בלי נבואהאדם ה
 והיה ,שלמותו ובריאתו מגיע לתכלית ולא היה,  שכליתבחקירה
  .בבריאת האדם לבטלה' יתכוונתו 

  

מוכן וראוי מכלל הנבואה על איש  שישפיע ,בכ מן המחוי"ע
,  בהשפעה לבדולהודיע אליו הדעות השכליות, המין האנושי

. אל השלמותידו תגיע כלל האומה  ועל .שידעם בלי חקירה ועיון

                                                 

  . הבעל חי123

העיקר הרביעי 
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בבריאתו יהיה רצונו  – ואם לאו. בבריאת האדם' יתויושלם רצונו 
  .ו"לתוהו ח

  

יש אנשים . א: ה חלקיםים על שלושִדְּמַלְתִמאדם -כי בני, ידוע  .ב
ף ֶלי ֶא"עאפילו ויש שלא ילמדו . ב; י מלמדים"שמתלמדים ע

י אלף "אפילו ע,  שום לימודואינם יכולים לקבל, מלמדים
, י אלף מלמדים"ע'  אפיואחר שנמצא בלתי מתלמד. ג; יםִלָׁשְמ

 והוא המתלמד –  אליו בתכליתיתחייב שיימצא החלק הנגדי
 .נביאוהוא ה,  בלי מלמדמעצמו

 

כ "ע.  ילך הדבר ללא תכלית– ד ממלמד ילמשאם כל מתלמד  .ג
והוא . שלמד מעצמו ולא מזולתו, אצל מלמד ראשוןלעמוד חוב 

י השפעה " ע משכל האדםהלימודים הנשגביםשלמד , הנביא
 . הנביא–והוא , אלוהית

  

  : ואיכותה הוא על זה הדרךמהות הנבואה 

  

 בתחילת 125טבעזך ה ו124שווה המזגהנביא צריך שיהיה 
. שהם הלב והמוח, באבריו הראשייםובפרט שיהיה שלם , יצירתו
 גם תכלית .126הֵּמַדְמוהמוח נושא הכוח ַה,  השכלהלב נושאלפי כי 

 בהקנאת  בעד תיקון הנפש– ' הא:הנבואה בעבור שתי תכליות
בעד תיקון הגוף  –' והב; השכלי "שתיוודענה ע, דעות אמיתיות

                                                 

 .יהיו מאוזנים בגופו) אש ועפר, רוח, מים(היסודות '   שכל ד124

 .דבר שמגביר את קיבולו להשיג דברים נרמזים,  נקי מתאוות גופו125

או שירכיב דברים נמצאים ויחברם , מצא או שאינו נמצאבו ידמה האדם כל דבר נ,  כוח126
  .פעולתו זו הנה בהקיץ או בשינה. בדמיונו

ואמנם
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 ולהודיע להם העתידות,  במידות משובחותבהנהגת כלל האומה
י " אלו ייוודעו עשכול – מועילה ולקרבם אל להרחיקם מן הנזק

  . הכוח המדמה

  

 ובין בכוח בין בכוח השכלי, שלםכ צריך שיהיה הנביא "וע
שלמים ] להיותם[כ צריך שני נושאי אלו השני כוחות "וע. יונימהד

אלא על חכם , 127הָרֹואין הנבואה ׁש: "ל"זחכ אמרו "וע. בנביא
 – אי החכמהנְָת :ל" ר,תנאים' ל אלו הגֵּגְסֶהוסיבת ". גיבור ועשיר

 לשלמות האברים רמז – ותנאי הגבורה ;רמז לשלמות השכל
 ועצב להיותו בלי טרדה ויגון רמז –ותנאי העושר ; ושיווי המזג

  מונעים גדולים–גון יכי הטרדה והי,  או בשאר צרכיובפרנסתו
לא מתוך דבר אין הנבואה שורה : "129ל"החז 128ש"כמ, לנבואה
  ". של תורהאלא מתוך דבר שמחה, ולא מתוך דבר עצלות, עצבות

  

 מזמן  שנים131ב" כ130ה"מיעקב אעוכמו שנפסקה הנבואה 
ואז שרתה עליו .  עד בוא שמועת חיותו132ה" הצדיק עמכירת יוסף

 – ," יֹוֵסףָׁשַלח-ָהֲעגָלֹות ֲאֶׁשר-ַוּיְַרא ֶאת": 133ש"כמ,  מידהנבואה

                                                 

  .שוכנת,  חונה127

  . כמו שאמרו128

 . החכמים זיכרונם לברכה129

 . אבינו עליו השלום130

 . עשרים ושתיים131

 . עליו השלום132

 . כמו שכתוב133
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ַוּיֹאֶמר : "135כ" ואח.134":ַוְּתִחי רּוַח ַיֲֽעקֹב ֲאִביֶהֽם: "ומיד אמר
 מהות הנבואה ואיכותה זהו – 136"ְליְִׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּליְָלה| ֱא=ִהים 
בקשר המציאות הלימודים ההכרחיים ד הנביא ָמְלּיִֶּׁשְּב, כך היא

,  ושגיאהלי טעות על בוריין ב הדעות השכליות והאלוהיותויקנה
ויהיה ,  בכול המידות הטובות138המדינית בהנהגה 137כ"וישתלם ג

,  מתבודד לעצמווירצה לקבל שפע הנבואה, שלם כפי הצורךמזגו 
כוונתו ומשים כל ,  העולם הגופנייםכל הבלי ועסקיומוציא מלבו 
עד , והחכמות האלוהיות והשכליות 139נובוירל רק ומאמצי כוחו

ובכן מפני זה . את כל כוחות הגוףני וינצח  הרוחשתגבר יד שכלו
ועיניו  .ויתבטלו כל חושיולוף לו עיויבוא ,  ואבריויחלשו כל חושיו

עליו השפע יחול ואז . חושיווכן כל , עם היותן פתוחות נהילא תרא
וזה . 141י השכל הפועל" ע140 וכפי קיבולו כפי הכנת הנביאהאלוהי

 כלל קשר יביןו , על שכל הנביאחולהשפע בעצם וראשונה י
להשיג  מה שאין בטבע,  ומופתיםהמציאות בלי הצעות והקדמות

 ישתקע ואחר כל אלה. 'רק בהשפעתו ית, בחקירות עיוניותמעצמו 
כי הוא נשאר בריא , ואז יתגבר כוח המדמה,  בשינה ותרדמההנביא

                                                 

 .ז"כ, ה" בראשית מ134

 . ואחר כך135

  .'ב, ו"מ,  שם136

 . גם כן137

הכרת אורח חייהם של התושבים , חוקי ומנהגי המדינה,  הנהגת הקהילה האנושית138
  .ומנהגיהם וחוקי מדינתם

 . לריבונו של עולם139

 . דרגת הכנתו של הנביא לקבל הנבואה140

 .נותן הצורות בחומרים ומוציא שכל האדם מן הכוח אל הפועל,  אחרון השכלים הנבדלים141
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ואז גם . בשאר עתות השנה רֹוֲאַּׁשְּכִה, וביטול החושיםבעת העילוף 
י "וע. ויעלה למעלה עליונהיקבל מן השפע ההוא  ןכוח הדמיו

 ישיג  באמצעות הכוח השכלישקיבל מהשכל הפועלהשפע ההוא 
שאין מה , דורו- בהם בניוהנהגות טובות להנהיגעתידות עצומות 
  . לדעתם מעצמובדמיון שום אדם

  

בהיותו ישן על  שהנביא –והיא ,  למטה מזהמדרגהויש עוד 
וידע עתידות עצומות , ול עליו שפע אלוהייח, כדרך כל אדםטתו ימ

 גם כ"ע, משפיעוכי כל מושפע ישתוקק לדעת את ,  ויען.בחלומו
, גשמי כוח –רק יען שהדמיון .  עילת השפעתוהדמיון ישתדל לדעת
 .בגשמיים –כי כל השגתו ,  שהוא הרוחניהפכוואין בטבעו להשיג 

עומד  שלאיידמה המלאך  –לדעת משפיעו  כשירצה הדמיון כ"ע
  מקל:כמו, וחידהי משל " עומודיע לו עתידות  ומדבר אליו נגדו
ותאנים , 145 והרי נחושת,144 וכלוב קיץ,143 וסיר נפוח,142שקד

וסולם מוצב , 148וארבע מרכבות, 147וארבע חיות, 146הטובות
                                                 

  ).א"י', ירמיהו א: ( ֲאנִי רֶֹאֽהַמֵּקל ָׁשֵקדּו ָוֽאַֹמר  ָמֽה־ַאָּתה רֶֹאה יְִרְמיָה142

  ).ג"י, שם( ֲאנִי רֶֹאה ִסיר נָפּוַח ָמה ַאָּתה רֶֹאה ָוֽאַֹמר 143

עמוס (ֵאַלי ָּבא ַהֵּקץ ֶאל־ַעִּמי יְִׂשָרֵאל ' ַוּיֹאֶמר הְּכלּוב ָקיִץ  ַוּיֹאֶמר ָמֽה־ַאָּתה רֶֹאה ָעמֹוס ָוֽאַֹמר 144
  ).'ב', ח

א ֵעינַי ָוֶֽאְרֶאה ְוִהּנֵה ַאְרַּבע ַמְרָּכבֹות יְֹֽצאֹות ִמֵּבין ְׁשנֵי ֶהָֽהִרים ְוֶהָֽהִרים  ָוָֽא145 : ָהֵרי נְֽחֶׁשתֻׁשב ָוֶֽאּשָׂ
 ).'א', זכריה ו(

ֹות  טֹבֹות ְמאֹד ְוָהָֽרעַהְּתֵאנִים ַהּטֹבֹותֵאַלי ָמה־ַאָּתה רֶֹאה יְִרְמיָהּו ָוֽאַֹמר ְּתֵאנִים '  ַוּיֹאֶמר ה146
  ).'ג, ד"ירמיהו כ: (ָרעֹות ְמאֹד ֲאֶׁשר =א־ֵתָֽאַכְלנָה ֵמֽרַֹע

 ָוֵאֶרא ְוִהּנֵה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמן־ַהָּצפֹון ָענָן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְונַֹגּֽה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ְּכֵעין 147
', יחזקאל א: ( ְוזֶה ַמְרֵאיֶהן ְּדמּות ָאָדם ָלֵהּֽנָהע ַחּיֹותַאְרַּבּוִמּתֹוָכּה ְּדמּות  :ַהַֽחְׁשַמל ִמּתֹו] ָהֵאֽׁש

 ).'ה-ד

א ֵעינַי ָוֶֽאְרֶאה ְוִהּנֵה 148  ).'א', זכריה ו( יְֹֽצאֹות ִמֵּבין ְׁשנֵי ֶהָֽהִרים ַאְרַּבע ַמְרָּכבֹות ָוָֽאֻׁשב ָוֶֽאּשָׂ
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: ופעמים לא יבאר, משלופעמים יבאר לו .  וכיוצא בהם149ארצה
  .וסיר נפוח ותאנים הטובות, כמקל שקד

  

וכן . מראה וחלום:  הן שתיים– מדרגות הנבואה 150כ"אה והנ
יך וצר. 151:ּֽבֹו-ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲֽחלֹום ֲאַדֶּבר: הורית התורה

עת  שהוא במראהכי שמה ההתוודעות , להבין דבר מתוך דבר
 הדעות מפני כי במראה תיוודענה,  וביטול החושיםהעילוף

שהיא התרדמה  חלום שמה בורדיב אבל ה.האלוהיות והשכליות
בשני מיני החלום לפי כי . או חלום בלי מראה. ההווה אחר המראה

  .דורו- בניטובות להנהיג בהן הנביא עתידות והנהגות ישיג

  

אבל השגת .  היא פועל השכל–כי השגת המושכלות , וידוע
למראה שהוא ההתוודעות ס ֵחכ ּיִ"ע. היא פועל הדמיון –העתידות 
 –שהוא , לחלום וידיעת העתידות ייחס .ל בהשכלה השכעת עסק

  . בעתידות ובהנהגה הדמיוניתעסק הדמיון עת 

  

 הצעה –אבל הוא ,  אינו נבואה ממש– רוח הקודשואמנם 
  :שלוש מדרגות –והיא  , והתחלה אל הנבואהולימוד

  

 כגדעון ושמשון, במלחמהגבורות וניצחון י "עושים ע  .א
  ;וכיוצא

                                                 

 .)ב"י, ח"בראשית כ( ַאְרָצה ֻסָּלם ֻמָּצב ַוַּֽיֲֽח=ם ְוִהּנֵה 149

 . אם כן150

 .'ו, ב" במדבר י151
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 ולפי דעת קצת החכמים, ה"כדוד ע,  על ידו עתידותמגידים  .ב
 נכתבו בסדר ספרי אלה השנייםגם מפני ש, שלמה ודניאל גם –

 ;ולא בסדר הנביאים, הכתובים

ודוד ,  כשבעים זקנים– ותוכחותמדברי שבחות ותהילות   .ג
 . וזכריהו בן יהוידעושלמה

 

בכלל אלו ה אינה נמנית "עואמנם נבואת משה רבנו 
ומדרגת נבואתו , ןמכול למעלה –תו כי מדרגת נבוא, המדרגות 

, מהםכי לא קיבל נבואתו משום אחד , רום-במדרגת מלאכינכללת 
מדרגת ל לא שלחו יד לבאר "חזכ " וע.פנים אל פנים 152ש"כמ

רק , בנבואתו בכוח הדמיוןלא היה משתמש ה "ומשה רע. נבואתו
,  שום עילוףכ לא היה לו בעת נבואתו"וע, היה מתנבא שכל בשכל

ולא היה צריך להכין עצמו , ולא ביטול החושים, רתת וחרדהולא 
כי לא היה , מוכןכי בכול רגע ורגע היה , להתבודד כשאר הנביאים

כ היה מקבל שפע הנבואה "ע. עין-אפילו כהרף, הדבקותמפסיק 
שהיו מכינים עצמם , לא כשאר הנביאים, בכול עת שהיה רוצה

, כוח קיבולן כפי – מהם 'וא' כל א,  מעט– וזה,  רב– זה :מה-זמן
 'ַויְִהי ִמֵּקץ ֲעֶׂשֶרת יִָמים ַויְִהי ְדַבר־ה: ה" ע הנביאש"כמ

ְקחּו־ִלי ְמנֵַּגן ְוָהיָה ְּכנֵַּגן ה " עש אלישע הנביא"וכמ, 153ֶאל־יְִרְמָיֽהּו
  .154'ַהְֽמנֵַּגן ַוְּתִהי ָעָליו יַד־ה

  

                                                 

  . כמו שכתוב152

 .'ז, ב" ירמיהו מ153

  .ו"ט', ג: ' מלכים ב154
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משתדל בשכליות הואיל וכל ימיו היה , 155ה"אמנם משה רוע
היה  –כ כל זמן שהיה רוצה "ע, י"מהשמפסיק הדבקות היה  לאו

  .156": ָלֶכֽם'ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה־ּיְַצֶּוה ה" ש"כמ, נבואהלמוכן 

  

היה כ "ע, בנבואתוכי הכוח המדמה לא היה מתערב , ויען
 –והמשלים כי החידות . בלי משל וחידהכל דבר על בוריו רואה 

כמו שראה .  דבר על בוריורואה כל, הם פועל הדמיון והשכל
 גשמיים –ואם אלו . ארץ ישראלואת , תוכנית המשכן וכליו

 העודף על כוחו הדמיוני בכוח שפע שכלירם  ציימצוירים בדמיוןו
 בתורהנשתבחה נבואתו כ "וע. ולא במשל וחידה, והשיגם בבירור

' וא' וכל א. שזכרנו, הבדלים' די " ע מנבואת שאר הנביאיםנבדלהו
  .בבירורמתבאר 

  

י "ולא ע 157"מֶֹׁשה ָּפנִים ֶאל־ָּפנִים־ֶאל' ְוִדֶּבר ה" נאמר' על הא
 ולא היה 158"ַּכֲֽאֶׁשר יְַדֵּבר ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו "נאמר' ל הבוע. מלאך

'  ועל הד.159"ּוַמְרֶאה ְו=א ְבִחידֹת "נאמר' ועל הג. נבעתמתעלף ו
ֽ' ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה־ּיְַצֶּוה ה"נאמר  ולא היה לו צורך להכנה ". ם ָלֶכ
ְוֽ=א־ָקם נִָביא עֹוד ְּביְִׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר : " נאמר עליוכ"ע. וזימון

                                                 

 .עליו השלום,  רבנו ורוענו155

 .'ח',  במדבר ט156

 .א"י, ג" שמות ל157

 . שם158

 .'ח, ב" במדבר י159
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שלא קם ולא יקום , ל" ואמרו החז.160": ָּפנִים ֶאל־ָּפִנֽים'יְָדעֹו ה
  .כמוהו

  

כ גם " ע– כי לא קם ולא יקום כמוהו בכל הנביאים, ויען
אם ,  מניסי שאר הנביאיםדליםהניסים הנעשים על ידו היו מוב

סיו היו לפני ונ, דיםי היו לפני יח שניסי שאר הנביאים– בגודלם
 היו לזמן –סיו אבל נ, לזמן קצר וניסי זולתו היו .אוהב ושונארבים 
   .שנה' שנמשכו מ, ןָמְו כענן ארוך

  

שקמו בתוך , כל ניסי כלל הנביאים] של[ 161יבויםר אמנם
 וניסי ;162ה"ע כולם היו – פרי הקודשונזכרו בסהאומה הישראלית 

 נתעלה בתכלית מכול ה"ויען שהוא ע.  נסים163ו" ע– ה"רועמשה 
על כ ניתנה התורה האלוהית " ע– הנביאים שקמו לפניו ואחריו

 ולא , נביא אחר גדול ממנושלא יימצא בעולם, י זולתו"ולא ע, ידו
  .יוכל לזייף תורתו

  

                                                 

  .'י, ד" דברים ל160

 . מספרם161

162 75. 

163 76.  
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י "שלח ע'  כי הוא ית–
ה תורתו "משה רבנו ע

  .התמימה

  

  : וראיות שכליותמופתים] יש[גם לזה העיקר 

  

 והוא מחויב . גוף ונפש: משני חלקיםאחר שהאדם מורכב  .א
 כי .בבריאת האדם' יתכי זהו תכלית כוונתו , לקיים גם שני חלקיו
 .יצורי מעלה ומטהשכל עליון ומשכיל כל ' לא לחינם חנן לו ית

שאם יונח האדם , ואנחנו רואים. או וריבונוומהם מכיר שלמות בור
, לו לקיים אפילו גופוא " א–  בלי הערה מבחוץלעצמו וטבעו

שהוא חלקו ,  חלקו הנכבד והמשובח164ש"כ. החלק הפחות והנבזה
על ידה שישתלם , האדם מוכרח לתורה אלוהיתכ " ע–השכלי 

  .בקיום שני חלקיו

 

יים בלי ולא יוכל להתק,  בטבע165 מדיני–ידוע שהאדם   .ב
.  מצד אחדמועיל מאוד למין האדםכן הקיבוץ ל וע. 166קיבוץ

 , בכול ענייניהםאדם מתנגדים אחד לאחר-שטבעי בניהואיל ואמנם 
 כי .167ח"בהשבין מיני  יותר מן ההבדל –והבדל שבין פרטי האדם 

 ויש אדם פחות . קרוב למדרגת מלאך אלוהיםיש אדם שהוא נחשב

                                                 

 . כל שכן164

  . חברתי165

 .חברה,  קהילה166

 . בעלי חיים167

  העיקר החמישי
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ומצד . בהמה בצורת אדם - 168אילםקרוב למדרגת החי ה, במדרגתו
כ מין האדם צריך ומוכרח " ע. מזיק להם מאוד–זה הקיבוץ 

הזק קצתם קיבוץ מועיל וימנע ישרה שתקבץ אותם להנהגה 
 .מקצתם

  

שאין , מהנהגת בעל שכל שתהיה יבת מחו169כזווהנהגה 
  ודם לשער ההנהגהל בשראין כוח ויכולת בשככי . למעלה ממנו

מניחי , המלכיםאנחנו הנהגות  שרואים  כמו.הזאת הנפלאה
ובא . שכלו-יד- כי מניח דת והנהגה אחת כפי השגת,170הנימוסים
  .ומניח אחרת, אותה ההנהגהומבטל , מלך אחר

   

כי יודעים ,  מעשיית החמס בסתריפחדו בני אדם לא כי, ועוד
 אבל אם ההנהגה .171עסק בנסתרות אין לו –אנושי שלמנהיג ה

, ת החמסֹוׂשָע ֵמבני העולם יימנעו אז כל –' תממנו יההיא מסודרת 
  .בין בגלוי בין בסתר

  

 בכול  כלל172 נימוס האנושי לא יוכל לסדרכי המנהיג, ועוד
. שמו לבדו יכול על זה' אלא ית.  בשווההמקבלים בכול העתים

                                                 

 . בעל חי168

  .תורנית,  הנהגה אלוהית169

 . דתות מלאכותיות170

  .אדם-הנסתרים מעיני שער בני', וא'  מעשים פרטיים של כל א171

 . דת מלאכותית172



 פינת יקרת                                  העיקר החמישי

 

 74 

לא ימנע טוב י "הש. לתורה האלוהיתמין האדם צריך ומוכרח כ "וע
  .173ו"מבעליו הראוי לו ח

  

 כ"וא. גוף ונפש:  משני חלקיםשהאדם מורכב,  ביארנוכבר  .ג
 וקיום . קיום גופו וקיום נפשו– הוא חייב לקיים גם שני חלקיו

  והשגת המושכלות.השגת המושכלותי "יושלם עהנפש אמנם 
 להשגת המציאות יעלה ומקשר .קשר המציאותי הבנת "תהיה ע

 .י"הש

  

 גם  להשליםא לו" א– לטבע עצמו כי אם יונח האדם, וידוע
כי ,  וזה.חלקו הגופניכמו שלא יכול להשלים , חלקו הנכבד הזה

 בקשר המציאות בכול דור שמתחדשות דעות חלוקות, אנחנו רואים
  .ודור

 . מחודשת– והצורה , קדמון–שהחומר  ,שאפלטון היה מאמין
.  גם שניהם קדמונים– האמין שהצורה והחומרסטו אריותלמידו 

דור אריסטו כ בריאת כל אנשי "א, יתואם דעת אפלטון אמית
כ דעת כל אנשי " א–ואם דעת אריסטו אמיתית  .תה לבטלהיהי

'  ית כי לא השיגו קשר מציאות והנהגתו. הייתה לבטלהאפלטון
  . לתכלית בריאתולא הגיע אפילו אחד מהם, כ" וא.איך היא, בעולם

  

  .  הדעות מדור לדורוכן בתכונת הגלגלים מתחלפות

  

 בשתי –  לבד משתנות הדעות תמידת הטבעיותובחכמוכן 
י "ע מפני שהן נודעות – . בלימודיות ובהיגיוןחכמות אין שינוי

  . הראשונות175 והמושכלות174המורגשות

                                                 

  . חלילה וחס173
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 המין האנושי מיישרת את תורה אלוהיתשתינתן , כ מחויב"ע
  . מין האדםאשר בעבורה נברא , למול ההצלחה התכליתית –

  

 ולא יהיה .בטלהלם לתוהו והאדבריאת  תהיה –ואם לאו 
הניתן בו והשכל האלוהי . 176ח"והב בין האדם שום הפרש והבדל

 תורה מטובו הרבאבל אם יוחן .  יהיה לבטלה– אמת ושקר להבחין
ואמונות  דעות צדקות י התורה"ויורה להם ע,  אלוהיתוהנהגה

 עם זה יגיע האדם הנה – בעולמו ויישר שכלם בהנהגתו, אמיתיות
 ולא תיפול שום סתירה.  נברא בעבורהאשר, מותולתכלית של

 .מכול חיסרון 177'וית'  יתבהנהגתווהתנגדות 

  

  : הוא בעבור שני טעמים– נתינת התורהואמנם 

ובות במידות ט להתנהג ּהָדְּמַל ְּב בעד השלמת תיקון הגוף–  .א
  ;ולהתרחק ממידות רעות

ן  להאמי ְּבַלְּמָדּה בעבור השלמת תיקון הנפש– והטעם השני  .ב
 . והשקריותולהכחיש האמונות המזוייפות, אמיתיותבאמונות 

  

  :לשני חלקים לקותכ מצוות התורה נח"וע

  ; מצוות שכליות–  .א

                                                                                                       

 .'מישוש וכו, שמיעה, ראיה: כגון, י רגשות הגוף" השגת דעות מוחשיות ע174

לא  שהשכל גוזר ,)ראה פירוש לעיל(י התפעלות השכל והניסיון הכללי " השגת דעות ע175
 .לעשותם

 . והבעל חי176

  . יתעלה ויתברך177
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 .מצוות מעשיות  .ב

  

 180יםִלהּונֵ ְו179יםִּטהם ִא – המצוות המעשיות 178ז"ועכ
  .השכליותלמצוות 

   

כי ,  לנו]ה[ומזכיר , מצווה מעשיית–כמו שעשיית הסוכה 
'  ית ומזה יעלה בלבנו אמונתו. במדבר ארבעים שנהּונָרָמְש' הוא ית

  .יתּיִִסּנֵַההפרטית ְו חתווהשג

  

כולן עולה  תכלית –ועשיית הציצית  תֹוּצַמוכן אכילת ַה
, ת שבתָּוְצ ִמ– ובפרט .' ית ואמיתיות בחוקו שכליותתולאמונ

, 'ומציאותו ית, לחידוש העולם:  לכמה עיקרי האמונהשמעוררת
 תידה הכלליתוהגאולה הע, והישארות הנפש, תוויכולתו וחכמ

י "וכן ע. ' כולו מנוחת שבת לה- 181באלף שביעילאומת ישראל 
  . ויאמין לכול האמונות האמיתיותיבין וישכילתורה ה

  

 שני את האדם לתיקוןהתמימה מיישרת ' כ תורת ה"א
  .183הב" ולתיקון הע182זה"העלתיקון : העולמים ביחד

                                                 

 . ועם כל זה178

  لطفבערבית  ,  ַהּיְָׁשָרה ְוַהְדָרָכה אל השלמות179

  . הנהלה והדרכה אל השלמות180

, אלפים ליצירה' ו, שהגאולה תחול לקרת סוף האלף השישית, ל" דעת חלק מחכמינו זצ181
 .ה" למנ2240ל שנת "ר

 . העולם הזה182

 .הבא העולם 183
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 –הב "ותיקון הע, "מות ראשוןשל" נקרא –הז "ותיקון הע
  ."שלמות אחרון"נקרא 

  

תורה " וקראוה  אחינו בעלי הקבלהואמנם התורה שחידשו
 –ת ֶרֶחת ֲאָּכוהיו ְל, ]אנחנו [נּוֵּמועל ידה נבדלו ִמ, "184פ"שבע

  תמימה ואינה צריכה'כי תורת ה,  שקר גמור– ּהָּבֻרהתורה ההיא 
בספרי ולא , צא בתורה לא נמ וזכר תורה כזו.לזולתה כלל וכלל

  ובפרט שהיא מוסיפה.לא בפשט ולא ברמז, הנביאים בשום מקום
 ֶפתֶּלַח ְמובקצת מקומות, ממנה] ת[על התורה האמיתית וגורע

 בפירושי מצוות התורה כמו שידוע אפילו למתחילים, כוונתה
  .ל"בספרי חז

  

ואחר . קֵחְר בתכלית הֶה חייב להרחיקּהכ כל בר ישראל"ע
 ולא קם ולא ,שלם מכול הנביאיםה היה "שמשה רבנו ע, שביארנו

 אחר ולבטל אין דרך בשום צד לבוא נביאכ " ע–יקום כמוהו 
  .אותה

  

 שינוי אם מצדאי זה נימוס יימשך  כי שינוי – והראיה על זה
  .י"לשא "וזה א.  מהוספתה או מחסרונהדעת המניח

  

: ת להתייחס לשלמו– א"וגם זה א. או מצד שינוי השלמות
ופעם אמונת השניות , דות והרוחניותפעם אמונת האח

  .185והגשמיות

  

                                                 

 . שבעל פה184

  .'ומגשימים את הבורא ית,  מטטרון– אחינו הרבניים מאמינים באלוהות משנית 185
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 ופעם,  פחיתות– אכילת החזיר או הארנבתא פעם "וכן א
 אבל אכילת אלו קודם נתינת התורה. 186 שלמות–להיות אכילתם 

 –וכן , ם לא ישובח ולא יגונהָׂשעֹוֶׁש, העוברים היו מן הדברים –
  .םהעוזָב

  

  .וס מצד המקבליםוכן יימשך שינוי הנימ

  

  . על טבע אחדמפני כי המקבלים תמיד, א"וגם זה א

  

 לא – או מעלו שאם המקבלים מרדו, ועוד סתירה גדולה לזה
 ממנו בלי והיה לוקח התורה. רק את המקבלים,  הנימוסהיה משנה

  .ובאותיות ומופתים מן השמיםונותן אותה בפרהסיה , שינוי

  

 לזו בגזרת אדם 'ו ית מפיו ששמענו אותואיך נמיר הדבר
הרי : "ויאמר, קולו מן השמים'  עד שישמיע הוא ית!?בשר ודם

הריני נותן לכם תורה . נתתי לכם מקודם] אשר [ביטלתי התורה
כמו שאימתנו , ' בחוקו יתמה דלא אפשר וזה .187 במקומהחדשה
  .במופת

  

, אמת:  ואומריםמעוללים עלילותומה שחכמי ישעאל 
  .מת ישראל החליפוהואבל א, תנהשת האלוהית לא שהתורה

  

 :תשובות' אשיב לזה ג -

                                                 

  .כי אין שינוי ברצונו של בורא העולם לאסור ולהתיר, אמונות הנוצרים והמוסלמיםה על 186

  . על הברית החדשה187
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ואיך ? בזמן קצרתורה יהיה לכי שינוי , זהאיך אפשר   .א
 ואיך יסבלו חרפת ?חכמים וסכלים, יקבלו זה כלל הדור ההוא

ומי עשה אימתי , כרונות האומותי ואיך לא נזכר בספרי ז?יםיהגו
 ?זה

מונה בניו א-מבניו ומבנישירצה להפסיד , כי מי הוא  .ב
,  ואיך יתמיד זה עד זמן גדול כזה? ולהנחיל אמונה שקריתאמיתית

 ?מתקנים אנשי דור שני היו – חכמי דור אחד כי אם היו מעוותים

  

 תלמי המלך כי קרוב להתחלת בית שני, הגדולה מכולם  .ג
 בלי  ביד העמים– ועד היום היא ישראל- התורה מחכמיהעתיק

 .לשינוי התורה בשום זמןות כ אין שום צד אפשר"ע. שינוי וחילוף
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לדעת המאמין לשון תורתנו  – 
  .ל המקרא והפירוש"ר, ופירושה

  

  :העיקר הזה מסתעף לשני סעיפים

  

 לשון –שהוא , לימוד לשון הקודשלדעת דרך  –  .א
 ;הקדושהתורתנו 

אמנם דרך ידיעת  .ללמוד לדעת פירוש מאמריה –  .ב
 . היא על זו הדרך– 188הגירסא

  

,  חייב אביו ללמדו–  לבן חמש או שש שניםשיגיע התינוקכ
למלמד הגון  189 חייב לתתו–ואם לאו . אם הוא ידע בעצמו

כדי להגיע  היא –אתו ירורה בבשתכלית הת, כי אחר. שילמדהו
י "לא תושלם רק עוההגעה אל השלמות הזאת , לשלמות הנפש

מות האועשו וישמעאל -שגם אחינו בני, קיום התורה ומצוותיה
  על אחת כמה וכמה–שהיא אלוהית ואמיתית הגדולות מעידות 

  . וחשקנו בלימוד התורה האלוהיתחייבים אנו לשים כל עסקנו

  

כ " ע– בכול מיני השלמויותחייב להועיל לבנו שהאב , ואחר
  .י מלמד אחר"ואם ע, אם עצמו, ללמד את בנוכל איש ואיש חייב 

   :ודרך הלימוד

  

                                                 

 שפת האם של קראי, קדר- שפת–כאן , ך לשפת האם של הלומד" פירוש או תרגום תנ188
 .אירופה-מזרח

  . לתת אותו189

העיקר השישי
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  ;והנקודות ת האותיותירגילהו בהכרבתחילה   .א

 ;עם כל נקודה ונקודה לחבר כל אות ואות כ ירגילהו"ואח  .ב

ולעשות , לחבר קצת אותיות עם הנקודותכ ירגילהו "ואח  .ג
 ;מחיבורן תיבה שלמה

  ילמדהו המקרא והגירסא–ואחר אשר יורגל על זה   .ד
 ומילות .כפי מה שאפשר בלי טעותעד שיורגל על זה , בשלמות

 ;בפיו בשלמותשגורים  ופסוקיה יהיו התורה

ולהבדיל בין , עמדההלמקומות ההפסק והכ ירגילהו "ואח  .ה
ובין הטעמים המשרתים , המלכים שהם תשעה עשרהטעמים 

ערוגת "בספר כמבואר ' שהם הובין הקוצים , שהם שבעה
 כי אלו הספרים עוזרים .191"קדוקהד-כללי"ובספר  190"הבושם

 והם .תם על אמית להבין פירוש פסוקי התורהעזר גדול
ל " זמקרא- חכמי בנידעת קדמונינווהנקודות לפי הטעמים 
ה " ע192ו"שכתבה משה רוהתורה . ונגזרים מהר סינימסורים 

  . לתועלת כל ישראלבנקודות ובטעמיםהייתה נכתבת ונמסרת 

  

שהטעמים , שהם אומרים, קבלההלא כפי דעת חכמי 
 .בכתבתיקוה ואנשי כנסת הגדולה הע, ל פהנמסרו למשה בע

 – שנכתב בנקודות וטעמים ספר תורה, כ כפי דעתם"ע

                                                 

  ). רבני(ר שמואל ארקוולטי " מאת כה–" ערוגת הבושם" ספר 190

 יחד עם ספרים 1834קדר יצא לאור בקהילת ּגֹוזְלֹוְוא בשנת -בשפת" כללי הדקדוק" ספר 191
ר מרדכי " שכולם יצאו מפרי עטו של הר–" משלים ומעשיות", "טעם-טוב", "צוף דבש"

 .ל"קזאז זצ

  .רבנו רוענו ו192
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 פשוט 194ת"שס,  ואני הדל אומר. כשר– וכפי דעתנו .193פסול
הנקודות ששאחר ,  לפי. פסול הוא כפי דעת קדמונינו–

 על בוריין בלי א להבינן"כי א,  הן כנשמות לגופות–יות לאות
  . והוא הדין גם בטעמים. נקודות

  

 והטעם  בשביל שהוא מלעיל– ַׁשַער ַּבת־עמי 195מ"עד
ְּכֽמֹו־ָׁשַער | ִּכי  :בל א.דבר- שם–שהוא , נו מזה הבנ–בשין 
 פועל –ידענו שהוא ,  בעין– והטעם,  הוא מלרע- 196ְּבנְַפׁשֹו

מתוקנת ] ההיית[ שהתורה מעת נתינתה, כ מחייב"ע. עבר
 ביד כל אדם  כי התורה הייתהלפי] וזה[,  ובנקודותבטעמים

ואיך היו יכולים לקראה כהוגן בלי נקודות , ם והמון העחכם
 ואמר, האיש השלם] הינו[ה אשר "דוד המלך ע, וכן. וטעמים

 ואם התורה לא הייתה נמצאת 197:ּֽוְבתֹוָרתֹו יְֶהֶּגה יֹוָמם ָוָלֽיְָלה
  .ודי בזה,  איך יהגה אותה יומם ולילה–ביד כל אדם 

  
, ע" נ המחבר המאור הגדולתעל שכבת הטל על מלונו 198'ה ירו"אא

 להשלים לב הבאים אחריו והאיר את  בחכמתו הנפלאהשהאיר עיני דורו

                                                 

כי לדעתם המנקד והמטעים , שהתורה לא ניתנה מנוקדת ומוטעמת,  אחינו הרבנים טוענים193
=א תִֹספּו ַעל־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְו=א ִתגְְרעּו : "ככתוב, "לא תוסיף"עובר על 

לשבש את מ לאפשר להם לשנות את הניקוד והטעמים ו"וזה ע). 'ב', דברים ד" (ִמֶּמּנּו
 –" ִאּמֹו"-ו, "על ָרב" אומרים –" לא תענה על ִרב", "אָֹתם ְלַאֶּתם: "המובן בפסוקים כגון

 .והמבין יבין). האתרוג( ַהָּדר באילנו –וכן ֲהָדר , "ִעּמֹו"אומרים 

 .תורה- שספר194

  .משל- על דרך195

  ).'ו, ג"משלי כ: (ְוִלּבֹו ַּבל־ִעָּמֽ],  ָל]ְּכֽמֹו־ָׁשַער ְּבנְַפׁשֹו ֶּכן־הּוא ֱאכֹול ּוְׁשֵתה יֹאַמר|  ִּכי 196

 .'ב',  תהלים א197

 .ירושלמי) 'פירכוויץ( אמר אברהם הצעיר 198
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 כמו שנתנה בהר סיני, ה בניקוד וטעמים" עתורת משה  את ספרולהתמים
כי תורת ,  פסול הוא– תורה הבלתי מנוקד ומוטעם-שספר, ופסק פסק אמיתי

ינם צריכים  א–שדבריו פ " ואע.ל" לפי דעת קדמונינו ז ולא חסרהתמימה' ה
כי ,  מספריהם הנמצאים בידינו בכאן לשון קדמונינו להביא ראויז"כע, חיזוק

  . בעדתנוהעדר הדפוס מסיבת  מבינינו נאבדורוב ספריהם

  

בפרשת " ושרהע"בעל ספר ,  בן ראובןרבנו החכם יעקבכתב 
את : "200ל"וז, 199ְוָכַתב לֹו ֶאת־ִמְׁשנֵה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל־ֵסֶפר בפסוק "שופטים"

 בלא  כמותה שנית לה–  והיא.משנה התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל
 עד ולא יקראו בה; סיר ולא קונד, גיליון– והוא –" על ספר" ואמר .חילוף

 באותיות או שלא יימצא בה שגג וטעות,  היטב הדקשיבדקוה הכוהנים
  . עד כאן לשונו–" בניקוד

  

 והנה: "זו לשונוו, "כתב הדתפתשגן  "ביאר דבריו בספר 201כלבורבנו 
לכוהנים ה " כפי מה שלמד מרוע הייתה מנוקדתשתורת המלך, נראה מדבריו

 – שכוונתו,  נראה. כמותה בלי חילוף– "שנית לה"ומה שאמר , הלווים
 הייתה מנוקדת  בצד הארון להיות לעד והושמה– שתורת משה שכתב

  .ל" עכ–" . וניגונהקריאתהשלא תשתכח , ומוטעמת

  

, כתבג " קע203ב" א"אשכול הכפר" בספר 202 יהודה הדסי האבלרבנוו
כי גם ,  בניקוד וטעמיםננקדיםוספרי תורות ראויים להיות : "וזו לשונו

 ועניין וסמוך ומוכרתשהזכרנו   כמוכנקודות,  מודיעים בבירור דבריםהטעמים
נכתב על כי : ' כי בלי ניקוד לא נתנם אלוהינו ית.מעניין בביאורים ופועל ושם

ולא ,  בניקוד וטעמיםככה היו מלאים בכתיבתם, אלוהינו כרות על הלוחות

                                                 

  .ח"י, ז" דברים י199

 . וזו לשונו200

  ).1464-1530אדריאנופול  (ר אליהו אפונדופולו "ר כלב בכה" הר201

 ).1148 (ט"בשנת תתק" אשכול הכפר"' ר אליהו הדסי חיבר את ס"ר יהודה בכה" הר202

  .בית- אלף203
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כי בלא , "משיבת נפש, תמימה' תורת ה: "ככתוב, חסרים ניקודים וטעמים
ולא ,  לא תיוולד מילה ולא תעמוד בהם מכלי הניקוד– שהם 204חמש הקולות

  . הנקודות והטעמיםכי אם בנועם,  מה היאייוודע

  

 וגם ה"בינו לרבים מה שקיבלו מאבותינו הקדמונים עיי עם ומשכיֵל
אשר נגע , 205יםִרי מדינת ִקכי גם כל חכמי ומשכילי, ' להודות להבעתה טו
כי ,  שניששב לטבע,  וההרגל שונאי הניצוחאוהבי האמת בלבבם אלוהינו
 מקראי  המקוראים קדמונינוהמודים לקבלת רודפי הצדק ' ית אל דברוחרדים
', ת תורת ההב לאמודים אל האמת רובם ככולם –בליבם '  עם תורת הקודש

לאומה כנסת אחת היא ,  כחמהשלמה וברה, בניקוד וטעמים תמימה –שהיא 
 כתיבת ידי  וכמו שיש תחת ידי שבמדינת פוליןלב-כל ישריחריהם א ו.ישראל

:  וזו לשונו' נרו'העליץ ק"ה בק אברהם הרב ומורה צדקר" כמהראדוני דודי
 הטיבות אשר  ומוטעמיםהיו מנוקדיםיות הספרי תורות שדאו"ה מה שכתבת"

 בעשר בזהוכבר יש לי מאמר קטון . זאת דעתי, וגם אני. עם לבבך כןהיה 
,  ומה נעיםומה טוב, יכול לכתוב ספר כזה איש מעדתנו והיהתן יומי י. חקירות

ר העליונות אש לקהילות ותמה אני. ותובן העניין תושלם הקריאה כי בניקוד
 את אשר יזם איך לא יוציאו לפועל,  רב להםוידם,  וסופריםביניהם חכמים

 בוא אחריהםנ הם ואנחנו חלויהי מה שי ו.ה" עיקרתפנת  ס"י בע"הרלעשות 
  .כ לשונו"  ע–" 206מ" תשהעל" צדקת חכמינו זונוציא לאור

  

 רגלי כפות תחת הנדרסת 207אסקופא' ברהם ירו אהצעירוגם אני 
פה קירים הנה נא , זנב לאריות, רבים מתושבי פוליןן וכ, החכמים שלמים

כסניף לדבריהם יהיו דבריי ,  עפר ואפר ואני'הועלתי לדבר לכבוד ה
, ל" ראיתי דברי קדמונינו זכי מיום עומדי על דעתי החלושה,  ואומר.הקדושים

                                                 

 אּו, אֹו, ִאי, ֵא, ָא:  תנועות204

 . האי קירים שבדרום אוקראינה- חצי205

  . תעל שכבת הטל על מלונו206

  ).משווה את דרגתו לדרגת הדלת התחתונה( כינויו העצמי של אדם עניו 207
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 צדקו – כי דבריהם מזוככים ככסף, ולא נשאר לי שום ספק, לקחתי מוסר
  .ל" זשום בכתב אמת בספריהםכפי הר, יחדיו

  

  היה הקורא– שאם הייתה התורה בלי ניקוד וטעמים, עוד היןמכי 
ות א בשגיומבלבל הקריאה, יוור קירעומגשש כ, ואין נוגה לו, חשכיםכהולך 

 ואפילו אם היה חכם .208ִּכי־ֵאין ַּביִת ֲאֶׁשר ֵאין־ָׁשם ֵמֽתוטעויות רבות עד 
 .210:"ְֽׁשגִיאֹות ִמֽי־יִָבין ִמּנְִסָּתרֹות נֵַּקנִי" 209י" נז כמאמר שלא ישגהא"א, מופלג

שייתן  בכול מיני השלמויות  השלםהאמיתי בחוק השלם ואין זה שלמות
בכול שלם ' כשם שהוא יתאמנם . ח"חו להיתפס  למכשול עווןהתורה חסרה

מכול מין האנושי  ה"ע 211וגם שלוחו, ח"בלי שום חיסרון חוהשלמויות מיני 
מיני היא בכול  ושלמה שליחות תורתו תמימה ככה גם – יולפניו ואחר

  .לא יחסר כל בה, השלמויות

  

עם האותיות ויש מודים שהניקוד והטעמים יש ואפילו בחכמי הקבלה 
 –והנקודות ,  הן כגופות–שהאותיות ',  בכתב מיד ה מרועה אחדניתנו בסיני

, בסימניםאלא , אין התורה נקנית: "212ואמרו.  כנשמות–והטעמים , כרוחות
213ּה ְּבִפיֶהם" ִׂשיָמשנאמר

ַהִּציִבי ָל] ' ככ, אלא סימנה שימה 214ת"א - 
 –שהטעמים והנקודות , 216והאידרא בדברי התיקונים ומבואר הוא. 215ִצּיֻנִים

                                                 

 .'ל, " שמות יב208

 ).ה"דוד המלך ע( נעים זמירות ישראל 209

 .ג"י, ט" תהלים י210

  .ה" משה רוע211

, ר חסדא אין התורה נקנית אלא בסימנים שנאמר הציבי לך ציונים עשה ציונים לתורה"  א212
 ).ילקוט שמעוני ירמיהו רמז שטו(מאי משמע דהאי ציון לישנא דסימנים 

  .ט"י, א" דברים ל213

 . אל תגיד214

  .'כ, א" ירמיהו ל215

 ".הזוהר"'  תוכנו של ס–) ה"ל', ראה דניאל ב( מילה ארמית – ִאְדָרא 216
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.  ואתון נפשיןונקודי רוחיןאינון נשמתין " התיקונים וטעמי 217ל"וז. מסיני
כי גבוה ,  טעמיקודי ונקודי בתר נאתון מתנהגי בתר. בתר אליןאלין מנהגין 

  .ל"כ ע– 218"מעל גבוה שומר

  

 מספירת –והנקודות , האותיות מספירת הבינה: "כתוב "האידרא"' ובס
שבעלי , ראיה גדולה וכאן .ל" עכ–."  מספר הכתר–והטעמים , החכמה

, פקו פליליה וסתרו קבלתם, שגו ברועה, מרו ועצבו את רוח קודשוהתלמוד 
  :מסיבותואין זה כי אם 

 כדי  לשום אור לחושך כמנהגם ונצחונםהיא סיבת תגבורת יצרם  .א
 ספר תורה מחוייב להיות כי גם לדעת חכמי הקראים, בראותם. לקיים דעתם

ובוודאי השליכו , להיות הבדל בינינו לבינם,  לכן עשו ההפך– בניקוד וטעמים
 הרע כמו שנתפרסם מנהגם,  עם הקראיםוותת כדי שלו להשקבלת אמת ארצה

, לא שהדין כך: "וכן אמרו. סים"מפני הביתואלא , וכול זה למה: "באומרם
אמנם לא קבעו . ואם שעשו נביאים דבר הוראת שעה. אלא השעה צריכה לכך

 .לדורות כמותם

  לדעתם לדרוש אגדותכדי שיוכלו להפך דברי אלוהים חיים כרצונם  .ב
:  כגון". אלא כך,י כךאל תקר: "באומרם" אל תקריאות" כאסמכתא של דופי
ֹאשר תקראו  – "םאת"; "באלא ָר, בי ולא תענה על ִראל תקר אלא , ם ָתא

וכיוצא . "ר באילנוָּדַה"אלא " ְּפִרי ֵעץ ָהָדר"ת " א.' אפילו מזידים וכו;"םֶּתָא"
 לא – בניקוד ואם היה ספר תורה. המשיך דברי התורה לדעתם הרבו לבאלה

' בעס ונמרצו דברי  ומה נמלצו.צריך ראיה אין ולמפורסמות, יוכלו ענות ככה
כי מפי הגבורה ניתן , מאין נדע, ואם יאמר אומר": ל"זו, שכתב, "הסמדר"

ְוָכַֽתְבָּת ַעל־ָהֲֽאָבנִים , "מקרא מלא הוא " ישיב המשיב– הניקוד והטעמים

                                                 

 . וזו לשונו217

  וטעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין ואתוון נפשין אלין מתנהגין בתר אלין ואלין בתר אלין 218
תיקוני זוהר הקדמה (אתוון מתנהגי בתר נקודי ונקודי בתר טעמי כי גבוה מעל גבוה שומר 

  ).דף ח עמוד א
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 הניקוד והטעמיםואם לא היו . 219:ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַּבֵאר ֵהיֵטֽב
 "ְׁש=מֹה"תיבת : כגון,  ביאורם אין אדם יכול להבין– שמבארים את התבואות

 או הָמְלַׂשמר ניקוד אפשר לטעות ולו ובלי . על שם אדם ולא זולתבנקודותיה
 . ל" עכ–" ָׁשְלָמה או 220או ַׁשָּלָמה ְׁשֵלָמה

  

 . כפי נקודתו–והוראתו . בנקודות מתחלפותיבוא כי שם הוויה , ועוד
 ואין הפרש .222ֱא=ִהיםופעמים בנקודות , 221ֲאדֹנָי פעמים בנקודותונכתב ל
  .כי אם בנקודות, באותיות

  

  חרות על ספר תורת משהשהבדל זה אשר בנקודות, והכרח הוא לומר
 כל הדורות וכן נהגו,  הלווים למדו ישראל מפי הכוהניםוממנו. בביאור נגלה

 דרך  לדעת מעצמו האדם כי כל זה איך יוכל.223'כנז, עד זמן חכמי התלמוד
  . בכול דיבור ודיבורישכן אור בתנועות הצודקות

  

צורות הנקודות ולא ,  נמסרו לישראלשההברות לבד, לומרואין 
אם , אם באותיות,  להברות יש בהן סימנים–שהרי כל הלשונות , והטעמים
  . וקווים למעלה ולמטה מן האותבסימנים

  

 חסרה מסימני ו המקודשת ולשוננכ תהיה תורתנו הקדושה"ואיך א
  !?ההברות

  

 ניתנו  עם האותיות יחדשהנקודות והטעמים, חוברו להוכיחכל אלה  -
שלא יקרה שום שינוי ,  להיות לעד–ת שכתב משה רבנו "וס, מרועה אחד

 דברי רבנו ולכן צדקו. ל" ז ומוטעם כדעת חכמינוהיה מנוקד] הנו [– וחילוף

                                                 

  .'ח, ז" דברים כ219

יJ ַׁשָּלָמה ֶאְֽהיֶה ְּכעְֹטיָה ַעל ֶעְדֵר220  ).'ז', ש א"שה: (י ֲחֵבֶרֽ

 .ַלֽיהָֹוה:  כמו221

  .יֱהִֹוה:  כמו222

  . כנזכר223
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יבים מחו לכן .בלי ספק הוא פסול –  ומוטעםת הבלתי מנוקד"שס, ע" נהמחבר
וזכותו תגן . ל" זנוי לקבלת קדמונ ואמונתו בפסק שפסק כצדקתואנחנו לנהוג

  .אמן, ועל כל ישראלעלינו 

  

  :224אמר המגיה הצעיר דוד

  

  :225ל" ז הרביעית כתבבתשובתו לשאלה" דוד מרדכי"בעל 

  

 יצאה מיד משה שהתורה כולה מנוקדת ומוטעמת ,כל חכמינו פה אחד
ודברי ,  וראיותיו226"אשכול הכפר"בעל  והביא שם דברי .איש האלוהים

 ט"פרק נ', בחלק ג" מאור עיניים"שכתב בספרו , 227עזריה האדומי'  רהחכם
א  הקדש שהושהנקודות אל אותיות לשוננו, גם דעות החכמים האומרים: "ל"ז

 – ראו לא היו ולא נב שקודם לכן,עזרא הסופראו בזמן , העברי נתחדשו בסיני
כי הנה כאשר .  החיפושבהיקש וזה יתאמת ."כי הבל המה, נראים לקוצר דעתי
הקולות שיש לאותיותיהן סימני , נמצא – הלשונות הנודעות נחקור על כל יתר

 והרומי והיווני כפי הנודע בלשון האיטלקי,  עם אותיות ממשוההברות
" וא הלשונותמב"' בסכפי שראיתי וכן הארמיניקו והפרסיאני . בארצותינו

 ובאמצע בלשון למעלה ולמטהאו נקודות וציונים וקווים , לאחטיסיאו הגזבר
 השני כזה 228ּוּניֶמ ֵהאשר נשתמשו,  אחריו–והערבי והארמי , להיח תהעברי

                                                 

  ".צמח דוד"בעל ספר , ל"ר דוד כוכיזוב זצ" הר224

 . זו לשונו225

 ".אשכול הכפר"ס "בע, ל"ר יהודה הדסי ז" הר226

, פרארה - בערך 1513, מנטובה; דה לה רוסה() רבני( עזריה בן משה מן האדומים'  ר227
עזריה מן ' ספרו העיקרי של ר. איטלקי-יהודי וחוקר היסטוריון, תלמיד חכם) 1578

" הדרת זקנים", "קול אלהים: "בספר זה שלושה חלקים". מאור עיניים"האדומים נקרא 
אסף המחבר שישים מחקרים , "אמרי בינה", בחלקו השלישי של הספר". אמרי בינה"ו

בכתות יהודיות , ל"מדרשי חז ובאגדההמחקרים עוסקים ב. המסודרים לארבעה מאמרים
, בקדמותה של השפה העברית, פילון האלכסנדרוני ובלכסנדריהאביהודי , בזמן הבית השני
  . ובכרונולוגיה של תולדות עם ישראלספר יוסיפוןב, תרגום אונקלוסב, בשירה העברית

  . ממנו228
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הנקודות והציונים  להשמיט פעמים רבות את אל העם המלומדים בוהיה נקל 
  . לא שהם בטבעם היו בלתם, הנזכרים

  

לארמי שיש , ל"הנ" המבוא"' יראה כל הרוצה לראות בסראיתי והלא 
ומן הדין . הָּמ הֶהשנהגו בעלי הלשונותנקודות וציונים כפי מה לערבי ]ו[

הוא שגם , מהם עליו נמצאנו למדים – ולקוחות ממנובהיותן מתדמות בעברי 
  .היו לו נקודות מני קדם

, ן הסדרנראה יוצא מ על המסודר ממה שואולם אין לנו לגזור אומר
שאדם הראשון אשר , כי איך יתיישב בשכל .229יִרֶּקועל העצמי ממה שהוא ַּב

אופנים לא המציא , בלשון הקודשלחיבור במילות הנאותות המציא האותיות 
 .וכדומה לָׁשְלָמה 230ַׂשְלָמה לְׁשֵלָמה או ַׁשָּלָמה להבדיל בין וסימנים אל הקורא

אם , סימני הברותיהןראשיתן להן מכל לשון סודרו אותיות , הנה כי כן
  . כאמורוציוניםאם בנקודות וקווים , באותיות קוליות

  

ונקל , והנקודות הקווים –אשר סימניהם , כי אחר כן הלשונות, אמת
  ישמיטו אותם– ההם  לקרוא בלי הסימנים והבנת הענייןלהם מצד ההרגל

 אשר ,בקצת דברינו אלהכמו שאנו עושים , לפעמים זולתי במקום הצורך
 –" .ה ביושראּנָָרָּקלמען ִת נטיל הנקודות לאותיות – במילות המסופקות

  .231ד"עכ

  

,  בחיסרון כזה תהיה לשון הקודששעד עזרא,  לשמועה זוומי יאמין
בשירי  ומה עשה !?"תמימה' תורת ה "עיד המשוררה ואיך !?כגוף בלא נשמה

ריינים התנצלות העב ואיך לא מצאו !?232איך היטיב נגן,  על הכליםתהילותיו

                                                 

 . בקריאה229

 ).'ז', ש א"שה(ראה לעיל  230

  . עד כאן דברו231

  . ללא טעמי מקרא232
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 אז 233ןּיִנִַמּו". כך הבננו משמעות מילה זו: "לפו חוק לומרח, על שעברו תורות
  !? שיכול בחילופם להחריב את העולם234נין"בין השי הפרש

  

הֹוִאיל מֶֹׁשה : " מרמז–  משה תיקנם–  שהנקודות והטעמיםולולי יאמרו
יכול לצאת זה " יאורב"כי מלשון ,  החרשנו– 235"ֵּבֵאר ֶאת־ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת

  וביארונתן טעם למילה. 236"ְּכתֹוב ָחזֹון ּוָבֵאר ַעל־ַהֻּלחֹות: "ש"כמ, הרמז
 .ותובן בטעמים במהרה, ון הקריאה בניקודתיככי . 237:"ְלַמַען יָרּוץ קֹוֵרא ֽבֹו"

.  מעין חתום גן נעול–ובלתם .  והטעמיםואין ביאור לתורה כביאור הנקודות
  .ות לנו ולבנינווהנגל', והנסתרות לה

  

  

  :יעת פירוש התורה היא על שני פנים יד

  

אם : ידיעת תרגום לשון הקודש בלשון שהוא מדבר בו  .א
, תופיוי לדעת עניין כל שורש וש– לשון יוון או לשון ישמעאל

כ "ואח. עד שיהיה שגור כל זה בפיו, ועניין כל מילה ושיתופיה
ד " י–והם , הלשוןההכרחיים בדקדוק יתחילו ללמדו הכללים 

  :כללים

  ; כל פועל238לדעת משקל  )א

 ; הוא239מאי זה בניין, לדעת  )ב

                                                 

  ? מאין233

  ).ך"כמו באות סמ (S לצילי SHהמשנים את צליל ,  סימני ׁשיבולת וׂשיבולת באות שין234

 .'ה',  דברים א235

 .'ב',  חבקוק ב236

 . המשך הפסוק שם237

 .רצף של אותן נקודות,  תבנית המילה238

 .ֻהְפַעל, ִהְפִעיל, ִהְתַּפֵעל, ֻּפַעל, ִּפֵעל, נְִפַעל, ָּפַעל:  בניינים הם239

ואמנם
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 241אם מקור, 240אם בינוני, אם עבר: מאיזה חלק מהבניין  )ג
 ; או עתידפועל-או שם

 ;אם לזכר או לנקבה או שווה לשניהם  )ד

 ;אם לרבים או ליחיד  )ה

 או שווה 244 או למדבר בעדו243 או לנמצא242אם לנסתר  )ו
 ;לשלושתם

או  246אם מהנחים:  הוא245הָרזְזו גִמאי, לדעת שורשו  )ז
 ;249 או מהשלמים248 או מהכפולים247מהחסרים

 ; או יוצאאם הוא עומד  )ח

' וא' כל א,  מהשישה בנייניםיבנו כל בנייןאיך , לדעת  )ט
 ;ל" הנמגזרות השורשים

 ;' וא כל אחד250נוייםי הכעל מה מורים אותיות, לדעת  )י

                                                 

 . הווה240

 .'ֲעמֹוד וכו, ְּכתֹוב, ְקרֹא:  כגון241

  ).ן\הם, יא\הו( גוף שלישי 242

 ).ן\אתם, ה\את( גוף שני 243

 ).אנחנו, אני( גוף ראשון 244

 .שקובעת גם אחדות נטייתם, שים תבנית אחידה לשור245

, )ינק(י "נחי פ, )אמר(א "נֵָחי פ: י"שאחת מאותיותיהם היא מאותיות אהו,  גזרת השורשים246
 ).בנה(י "ה או ל"נחי ל, )קרא(א "נחי ל, )שיר, קום(י "נחי עו

, ) ֶאּפֹל–נפל (נ "גזרת חסרי פ: כגון,  כשאחת מאותיות השורש נשמטת בנטיות מסוימות247
 .'וכו)  הציע–יצע ,  לרדת–ירד (י "חסרי פ

 ).'גזז וכו, סבב( כאשר שתי אותיות השורש שוות 248

 .כל אותיות השורש נכתבות ונְִבָטאֹות בנטיות שונות,  לעומת הקודמים249

 ).'אותך וכו, אותי(' מ'י 'ו ' נ' כ' ה:  אותיות הנוספות לשם או לפועל לציון יחס250
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אם :  על אותיות השורשעל מה מורים האותיות הנוספות  )יא
 או לרבים  או לנמצא או למדבר בעדו לנסתרבה אולנק

אם להכרת :  הדגש על מה מורה,וכן לדעת ;או לשימוש
או לתפארת או להפרשת הבניין או לחיסרון אי זה אות 

 ;משקל שם זה ממשקל שמות אחרות

ם וקיבוצם  ואיכות סמיכותלדעת משקל כל שם ושם  )יב
 ;וחיבורם אל הכינויים

 ;למה יורה כל אחד ואחד, 251לדעת כל אותיות השימוש  )יג

על אי זו הוראה יורה כל , לדעת ענייני כל מילה ומילה  )יד
 .אחת ואחת

 

בתחילה צריך .  בידיעת פירוש התורה–והאופן השני   .ב
שאינן מעט - צריך ללמדו מעט.י"חסות לשוילהרגילו בפירושיה המ

דיבור - ולעוררו על מקומות השיתוף וההשאלה ותוספתכפי פשוטן
גשמות או שלא ליחס , הוראת השכלל פי בן ע ליישעד שיורגל

 כפי לו כולן נאמרותשא,  ולהבינו.ח"חו, י"ת או ריבוי לשלּוֲעַּפִה
 .דעת ההמון

  

אם , צריך ללמדו ספר המצוות, שיורגל על כל זה, ואחר
ואחר זה ללמדו פירוש , "גן עדן" או מספר "אדרת"-מספר ה

  .252"כתר תורה"או מספר , "המבחר"אם מספר , התורה

  

                                                 

 .ם בהתחלת המילה" אותיות בכל251

ראה מבוא (י האגודה "שמביא הרב למטה יצאו ע" עץ חיים"' כולל ס, ל הספרים הללו כ252
 ).הספר
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 בדרך רחבה  ועיקרי האמונהואחר זה ילמדהו יסודות הדת
ישרה בין חכמת  וללמדו לתת הסכמה ולעוררו על משלי הנבואה

  .הפילוסופיה ובין חכמת התורה

  

 ילמדם –או אם ירצה " עץ חיים"מספר דם אלה ילמוכל 
 מלהקנותו  אבל ייזהר מאוד.מ"של רמב" מורה הנבוכים"מספר 

באו הרבה מהקדמות כי בספר ההוא , לדעות רחוקות מהשכ
ודי בזמנים .  האמיתיתהפילוסופים העומדות נגד התורה והאמונה

 כי בזמנים האלו כל בני הדור להוטים אחר . לאלו התלמידיםהאלו
 שהיא – החושקים לתכלית האחרוןומעטים הם , קיבוץ הממון

  .החכמה וההשכלה

  

ש לו תשוקה וי,  שכל זך ומהירי"חנן לו הש, ואם התלמיד
 אז צריך לו – ואמיתתםכמות על פי סדרם ונמרצת ללמוד הח

   . ארבע–שהן , כמותוכמות על סדר אלו החו החללמוד

  

 –ואם רצונו . ההיגיוןחכמת  צריך ללמדו – בראשונה .1
 של "מילות ההיגיון" ילמדהו ללמדו הכללים בדרך קצרה

ואחר  . ודי לוו" שחיבר בשנת התקכעם הפירוש החדש 253מ"הרמב

                                                 

 ם"רמבעל ידי ה, ככל הנראה,  הוא שמו של חיבור פילוסופי שנכתבמילות ההיגיון 253
  .ווה למעשה את חיבורו הראשוןבשנות נעוריו ומה

מרכז באופן , עשרה-עשרה או שבע-ם בן שש"שנכתב ככל הנראה כשהיה הרמב, הספר
ם כתב ספר זה בצעירותו אך "הרמב. אריסטוטלית הלוגיקהנהיר ותמציתי את עיקרי ה

הספר נכתב . המושגים שהוא יצק בספר המשיכו ללוות את מפעלו ההגותי גם בבגרותו
הספר מחולק לארבעה עשר . משה אבן תיבון ותורגם על ידי ערבית יהודיתבמקור ב

המחולק גם הוא " משנה תורה"-ם ובראשם ב"מספר החוזר בכמה מכתבי הרמב, שערים
 עברי תרגוםהספר תורגם ב. על דרך המליצה" ד החזקה"הי"ד חלקים ועל כן מכונה גם "לי

 .ם"כיום ישנם המערערים על ייחוסו של הספר לרמב. יוסף קאפחמודרני על ידי הרב 
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ולהכיר  ההיקש עם תנאיהם 254תמונות ארבע לידע בעצמושיורגל 
כי , מן התמונה ההיאומאי זה מין , היא מאי זו תמונה כל היקש

' וא'  מין ההיקש כל א– מינין ח"השלוש תמונות תתגלגלנה לק
ל תמונה ובכו.  היא מזויפת– אבל התמונה הרביעית, םמיניו "לל

ויש מהם , ויש מהם עיקרים. מיניםו "מהשלוש תמונות יש ל
  . ארבע מינים מולידים תולדה אמיתית–  בתמונה אחת.מולידים

  

יש שישה ' אבל בתמונה הג, מינים' ובתמונה השנית כמו כן ד
ד מינים מולידים תולדה אמיתית " י–אמת הכול . מינים מולידים

  .שאינם מולידים היקש אמיתי,  עיקרים–ד מינים מן ההיקש "וצ

  

 יתחיל ללמדו – להכיר אלו ההבדלים  על זהיורגלשוכ .2
 :חלקים' שהיא נחלקת לד, חכמת הלימודים

  ; שהוא משער כמות מתפרק– חכמת המספר  )א

 –והיא ,  שהיא משאר חכמות המתדבקות– חכמת ההנדסה  )ב
 ;ידיעת כל המידות והשיעורים וערכם ויחסם זה לזה

 והיא ידיעת –" חכמת הנעימות"הנקראת , חכמת המוסיקא  )ג
י הניגון ולשער איך לחתוך חלקי האוויר ליישבם להברת ערכ

 ;שהוא רוצה לנגן, הניגון

                                                 
  ;]וחי[כ כל אדם מרגיש " א– וכל חי מרגיש –כל אדם חי : 'תמונה א 254

  ;נפש' גוף א] כל[כ אין " א– ואין נפש אחת מתחלקת –כל גוף מתחלק : 'תמונה ב

  בר חי מד]ה] [מן[כ קצת " א– וכל אדם מדבר – כל אדם חי :'תמונה ג

  ;) והם בעלי החיים–כי יש חי בלתי מדבר (

  ).תמונה זו מזויפת(כ כל מרגיש אדם " א– וכל מרגיש חי –כל חי אדם : 'תמונה ד

  

כדי שהקורא , ו"עמוד ל, ב"פרק י, "עץ חיים"' ארבעת תמונות אלו הובאו בצורה מקוצרת מס
  .יקל להבינם
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 : והיא שני חלקים, חכמת התכונה  )ד

,  שהיא ידיעת מספר הגלגלים והכוכבים– עיונית) 1
ונטייתם ורוחבם ועלייתם , ומספר גלגלי כל כוכב וכוכב

וממשלתם וכוחם , ומשפטיהם, וירידתם ומבטם זה אל זה
תם ]ו[ וקלונם וכן ישרותם וגזיר255קיבובםוזמני והוראתם 

 .ומעמדם וכיוצא באלה רבו מספר

 ידיעת זמני סיבובם והקפתם וזמני מולדם – מעשית –) 2
ורגעי זריחתם ושקיעתם וליקויים וגובהם ותכלית גובהם בחצי 

 תחתיה בכל רגע –ואי זה , ואי זה מהם על הארץ, השמים
  . כן מזה המין כמו–וידיעת האצטגנינות . ורגע

  

 כל אלה הארבע חכמות נקראות לימודיות או הרגליות או -
  .כי הם ירגילו את האדם לשאר החכמות העיקריות, שימושיות

 

חקר על כל ת כי זו החכמה – חכמת הטבע ילמדהו ואחר זה .3
. היסודות המורכבים מהם' גלגלים ודכ,  ינהיגהושיש בו טבע, נברא

 . וצורה כל דבר מורכב מחומר– והכלל

, שהיא תיחקר ברוחני, ואחר כך ילמדהו חכמת האלוהות .4
,  במוחלט–  או רוחני נפרד מחומר. באדםכנפש האדםוכוח הגוף 

ותכלית כלל  'לידיעת הבורא ית ומידיעת אלו יעלה. כמלאכים
 ייכנס כי על ידי ידיעתה, לות לחכמה האלוהית לעהחכמות

                                                 
  .ה למעלהראה משמעות המיל. שמופיע בספר, "כבודם"- תוקן מ255
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אבל על . צחייום נאות פני מלך הכבוד ולקנות ק לר- 256רקליןלט
  .257בפרוסדור יישאר – ידי ידיעת החכמות הראשונות

  

ים וחכמת הלימוד, היגיון: שבע הן –שכלל החכמות , נמצא
כ ילמד "ואח, ואם יורגל באלו. וחכמות טבעיות ואלוהיות, ארבע

כי הגיע , די לו לאדם. לתת הסכמה ביניהם ובין התורה האלוהית
  .לתכלית בריאתו

  

  

  

                                                 

  . הכוונה לעולם הרוחני–סלון , חדר גדול,  אולם256

  . מעבר לעולם הרוחני257
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' כי הוא ית –
ניבא שאר 
  .הנביאים

  

, מין האנושי הגיע לתכלית שלמות ה"ו ע"פי שמשה ר"אע
ולכן ניתנה , ולא יקום כמוהוולא קם , בטבע האדםויותר ממה שיש 

כי , לשאר הנביאיםולפי זה לא היה צורך . התורה האלוהית על ידו
שה אפילו מ, על התורה ולגרוע ממנה נביא אחר רשאי להוסיף אין

ר שההנהגה ָח ֲא,'או קוץ א' אפילו אות א, ]בעצמו [ה"ו ע"ר
ותר או חסר יא לתקן תיקון אחד "וא. האלוהית הושלמה על ידו

ולא היה דור בלי , תמיד בזמן המלכות היו נמצאים 258ז"עכ. ממנה
  :ומציאותם הייתה לכמה תועלות. נביא

, כי ידוע,  התמימה' לשמור ולקיים תורת הכדי להזהירם  .א
ז לפעמים היו "עכ,  מזהירים אותם על זופי שהנביאים היו"עשא

  ;והיו עוברים על מצוות התורה,  היושרקוו-יוצאים מ

 לפשט  צינורםי להיות" ובין השלהיותם אמצעיים ביניהם  .ב
 המים למקומותכמו שהצינור מגיע ,  על הבלתי ראוייםההשגחה

 ; לעלות מעצמםמה שאין מטבע המים, גבוהים

 ולהקריב לדחות הנזק,  שיתעוררודותלהודיעם עתי  .ג
 ;התועלה

,  הנביאיםי" בשינוי הטבע ע נסים ונפלאותלעשות  .ד
 ;הפרטית והמופתיתויכולתו והשגחתו להורותם אלוהותו 

                                                 

 . עם כל זה258

  ביעיהעיקר הש
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 על כל גויי הארץ בהנהיגם הוא עצמוכדי לעשות עליונים   .ה
 ְונְִפִלינּו ֲאנִי ְוַעְּמJ ִמָּכל־ָהָעם ֲאֶׁשר: "259ו"מרכמו שביקש ', ית

 מלהזיק ויפחדוהגויים מהם ייראו י זה "כי ע.  260"ַעל־ְּפנֵי ָהֲֽאָדָמֽה
ְוָראּו ָּכל־ַעֵּמי ָהָאֶרץ " :ש"וכמ,  עם אלישעכעניין מלך ארם, להם

 . 261:" נְִקָרא ָעֶליJ ְוָיְֽראּו ִמֶּמָּֽך'ִּכי ֵׁשם ה

  

החכמים ז " עכ– אין לנו נביא פ שעכשיו בזמן הגלות"ואע
, ומצוותיובקיום תורתו ' הדרך ו לנו רכי הם יוים  במקום הנביאהם

כ חכמי "וע. על כל ישראל'  יתאמצעיים לפשט השגחתווהם יהיו 
 כי אחר הנפש הנבואיית, ת הנביאיםעכשיו במדרגייחשבו הגולה 

לכבדם ולשמוע כ חייבים כל ישראל "וע. היא הנפש החכמה
וכול .  בזמן המלכותכמו שהיו מכבדים את הנביאים, בקולם

 ,'רק הוא מזלזל את תורת ה, אותם אינו מזלזל –בכבודם המזלזל 
כי .  גופו ונפשו מכבד– כל המכבד אותם כ"ע .]אותה [שמורים הם

? להתקייםואיך יוכלו ,  וחכמהילמדו דת ודיןמניין , לולי החכמים
ובקיום , מנן- יתחייבו כליה בר–  ותורה ואמונהודיןכי בלי דת 

 ויינצלו כו לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא יזהתורה ומצוותיה
 .ממשפטי המערכת הרעים

  

  

  

                                                 

 . משה רוענו ורבנו259

  .ז"ט, ג" שמות ל260

  .'י, ח" דברים כ261
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י יחייה "שהש –
אדם ביום -בני

  .הדין

  :זו העיקר מתאמת במופתים שכליים

  

יודע י "שהש, לאמת במופתים שכלייםאחר שאנו עתידים   .א
לתת לאיש , הפרטיתעליהם בהשגחתו  ומשגיח כל פרטי בני האדם

,  צדיק ורע לו– ואנחנו רואים בעולם בהפך, רי מעלליוכדרכיו וכפ
. ו"לעוול וחמס ח'  תצא פעולתו ית–ואם אין תחייה . רשע וטוב לו

א " זה א–הרוחני ב " יהיו לנפש בעוהשהשכר והעונש, אמרואם נ
ואם .  והעברה ביחד שהנפש והגוף עשו הזכות)א: משני צדדים

מהם יהיה ' א,  או הנפשכ הגוף" א– השכר והעונש יהיו לנפש לבד
 –  והעונש, להיות ממין הזכות]ו[ חוב–אחר שהשכר )  ב.סָמֱחנֶ

 כמצוות ,י הגוף"עת יוהנה יש זכות שהיא נעש, הממין העבר
לנפש א " וא.שיהיה גם השכר גשמי, כ יתחייב"וע – המעשיות

  והגוף והנפש,כ יתחייב שיחיו המתים"ע – גשמי שכר לקבל
הגוף לא כי , ושכר הזכויות ונש העברות לקבל עיתחברו ביחד

  . בלי חברת הנפשירגיש כלום

 

על אחת  – ר הגמורֵדֱעֶהָהברא את האדם ֶמי "אחר שהש  .ב
 אינו – כי התחייה,  יכול לקבץ חלקיו הנפרדים ולחברםכמה וכמה
 ולדמיון זה הביאו משל.  מאפס הגמור מבריאת העולםפלא גדול

כשתביאהו תחת נר ,  מיידשהוא יידלק בנקל, מנר שנדלק וכבה
  וזה מפני ריח ורושם האש.ללהב הנרשלא יגע פ "אע, דולק

 הפך טבעו ימשוך הלהב מלמעלהכ "וע.  הנכבהשנשאר בפתילה
שהוא  –הנר שלא נדלק כלל מה שאין כן . ידלקיו, ויחברהו אליו
 .שיגיעהו אל הלהב עצמולא יידלק עד 

העיקר השמיני



                         העיקר השמיניפינת יקרת     

 100 

 - 'ן ממנו יתכן הגוף שקיבל הנפש מתחילה בהגיע עת רצו
 .וימשוך הנפש לעצמו ויחיה, קדם-יתקבצו חלקיו ויתחברו כימי

ועוד שב , כי הגוף שנפסד ושב ליסודותיו, ואל תקשה לומר
ם שנית  וכן פע,גוף אחר] יהא[ –מהחלקים ההם עוד ונתהווה 
אם ,  יתהווה מהחלקיםאי זה גוף אם כן בעת התחייה. ושלישית

 ולא עלה כי לא אמרנו,  נשיב לזה. או השני או השלישיהגוף האחד
 , בעצמםבתחייה יורכב מהחלקים ההםשיחיה כי הגוף , על ליבנו

  .א" זה א– שהורכב בראשונה

  

 גוף ,]אחר [לכול איש ירכיב גוף אחרי "שהש, אבל האמת בזה
, שווה ממש בכמות ובאיכות היסודות, בערך הגוף הראשוןמיוחד 

 יושווה למזג הגוף קם בתחייהמזג הגוף ה וכן .לא פחות ולא יותר
 ולא זה תהיה בריאה חדשה, כ"ואם תומר א. הקודם שווה בשווה

הנפש ההיא תזכור ימי עלומיה ז "כי עכ,  אין בזה כלום– תחייה
 גופו –כי גם בהיות האדם בחיים הראשוניים , בהיותה בגוף הקודם
יד תמ נתכים יסודות' והד 262חלטים' הדכי , משתנה מרגע לרגע

 ממלא תמורת מה י מזון"וע,  השמש ומהחום הטבעי שבגוףמחום
 כי הזוכר  אחר–  מעצם לעצם האדם איננו משתנהז"ועכ. שניתך

,  הם מכוח הנפש–ואלו הכוחות ,  ולא הגוףוהשומר היא הנפש
ואחר שהנפש היא תמיד על דרך . והגוף לה כמו כלי ,והנפש קיימת

 כי שינוי המלבוש לא – חשש בשינוי הגוףאין כ "א, בלי שינוי' א
  .כ אין טענה מאלו כלל"ע. הלובש] את[ישנה 

  

והנה בעבור היות אמונת תחיית המתים עיקר גדול לאמונת 
 וקיים אצל להיות העיקר הזה נאמן' רצה ית, ההשגחה ושכר ועונש

                                                 
 . יצקים262
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ל "כי אליהו ז, הראה להם התחייה ממש בעיניהםכ "ע. כל ישראל
ייה גם והח, חייה בן השונמיתהה "ואלישע ע, החייה בן הצרפתית
ואנחנו ,  בן תקווה אומרים שהוא שלוםה"שב, אחרי מותו מת אחר

  .כי לא נודע מסיפורי שום נביא. מי הוא, לא ידענו

  

כי הצופה ומביט עד סוף כל הדורות ביודעו כי יצאו , ויען
, אמנהני טשיש בק, אנשים בלייעל מפקפקים על זה העיקר

ברפואה ואליהו ואלישע החיו , תוקישמייחסים זה לחולי הש
 ויקום על  וחיגזר ויגע האיש בעצמות אלישע'  הוא יתכ"ע, שידעוה

, י נס" עשגם הראשונים חיו,  בעבור שידעו כל העולם]וזה. [גליור
שגם ,  ואם יאמרו!? איך יעשה רפואה– כי המת, י רפואה"ולא ע

ה ולא נתרפא בהדרגכ "א,  מעצמוזה היה מחולי השיתוק ונתרפא
שהחולה , א לפי הטבע"כי זה א, היה יכול לקום על רגליו מייד

כאיש , עין ולקום מייד- כהרף כמת לא יכול להתרפא–השרוי 
סיפור יחזקאל  גם .המזג ולא יירפא כי אם בהדרגה-בריא שווה

כי לא ,  מהגלותבשות איננו משל על הגאולהבתחיית העצמות הי
 יתחייב להיות כמוהו –ואם הוא משל , ימשילו מדבר נמנע

 יהיה גם –כי אם המשל נמנע , ימשילו ממנוכ "ואח. במציאות
  .263הנמשל נמנע

  

  ?אם התחייה כוללת ומוסגלת לאיש זולת איש

  

ל חלקו "כי חז,  הדעת האמיתית בזה– 
, חיים :]והם[. חלקים' מדרגות הנפש לד

                                                 

 ".אין משל בלי נמשל: "אומר" המבחר"ר אהרון הראשון בספרו " הר263

  שאלה

התשובה
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 הוא – והחיים,  הוא הרשע- והמוות  .חוליו בריאות ,מוות
  . סכלות–והחולי ,  חכמה–והבריאות , הצדקות

  

, לארבעה חיבורים תצאנה – זו עם זו ' אם נצרף אלו הדוהנה
החכמה : והם. ולא יתחברו, זו עם זוהפכיים יהיו כי השני חלקים 

 :חלקים שהם' כ נשארו ד"ע. וכן הצדקות עם הרשעות, והסכלות
   .קסכל וצדי, סכל ורשע, חכם ורשע, צדיקו חכם

  

, איזו מהן ראויה לתחייה, מדרגות'  לחקור באלו הדוצריך
כי ,  אין לו צורך בתחייה כלום–צדיק -חכםש, ופירשו.  לאו–ואיזו 

בין ,  בין מצד חכמתוהוא הגיעה לתכלית שלמותו ולתכלית בריאתו
כי . ואין לו צורך לשוב להיכנס לגוף העכור פעם שנית, מצד זכותו

   .264 נצחי וקיים כמלאכיםתזו תזכה להישארונפש כ

  

שלא קיבל , הגוף יהי נחמס – כ כפי דבריך"ואם תומר א
 שתי נשיב על זה. י הגוף"שקיים ע, על המצוות המעשיותשכר 

  .יםתשובות משני צדד

  

 הוא –אבל העיקר ,  טפל לנפשו–כי גוף איש שלם כזה   .א
כי אצל איש , כ לאיש כזה אין צורך שכר לגופו"וע, הנפש

 לא והמקבל עצמו. הגופני ייחשב לתוהו והבל השכר כזה
  .כ אין בזה חמס" ע–יתאווה בשכר כזה 

 

                                                 

, 159' פ" תטיב דעת"ראה ספר , ל"זצר מרדכי סולטנסקי " דעה זו נוגדת את דעתו של הר264
  .שלדעתו גם דרגה זו תזכה לתחייה
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 יקרה בצדיק שאינו שלם בתכלית כי צדיק ורע לו אמנם  .ב
ונה  לא תא– בחכמה ובזכות אבל האיש השלם. בזכות וחכמה

וייגמל בגופו ובנפשו בלי שום מסך ,  בשום צדאליו רעה
 . ומעיקומונע

  

אם האיש ההוא קנה ל "ר, רשע וחכם מי שהוא ואמנם
ט ונכרך אחרי התאוות ואמנם הוא להו, המושכלות כפי כוחו

ואמנם .  בשום צדא לו ההפסד" הנה מצד השכלתו א–הדמיוניות 
ות לכיסא לעל 265א לה" א– בתאוות העולם הגשמי מצד הרגלו

  למעלה266ּהָכְׁשְמִת והנה חכמתו ,םהכבוד להתאחד עם המלאכי
. והרגלו לחומריים יכריחוהו לרדת למטה, 267יםלהידבק עם הנבדל

 וטורח עצום הנקרא על צד הדמיון בשם ובזה יהיה לה צער גדול
והנפש תהיה שרויה בצער ,  הוא גדול מאוד– וזה העונש ".גהינום"

כפי שיעור , ואז תשוב אל הגוף ותסבול עונש, זו עד עת התחייה
 מה שהמשילה זהו. תדבק אל הנבדליםתיפרד וכ "ואח. עוונותיה

, למעלה עליית האבן כי .' וכו268"ְוֵאת נֶֶפׁש ֽאֹיְֶביJ יְַקְּלֶעּנָה": יגילאב
י המכריחים "רק ע, שניהם הפך טבעם גם –וירידת הנפש למטה 

  .אותם הפך טבעם

  

אם קיים מצוות התורה כדין ל " ר– כלסצדיק ומישהו , אמנם
 – אל הפועל  ולהוציא שכלו מן הכוחאבל לא זכה לחכמה, וכהלכה

ה נְֵק אבל הזכות שעשה ִת.איש כזה אחרי מותו לא תיפסד נפשו
                                                 

 . לנפש265

 . את הנפש266

 ).המלאכים( שכלים נבדלים 267

  .ט"כ, ה"כ',  שמואל א268
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 ותקנה ותמלא חסרונה במושכלות,  בתחייהלנפשו קיום ותחייה
  ותישאר נצחית תידבק במקורהואז אחרי מותו, החכמה והשלמות
 – ואם אין לעולם סוף יש לו סוף אם ' העולםוקיימת עד סוף

  .ת נצחית עד לבלתי תכליתישאר

  

 – שאין לו שום זכות וחכמהל "ר, רשע וסכלאמנם מישהו 
 אין –אם כן איש כזה ,  נותנת קיום לנפשושום סיבה אין לו כ"א

, ח"הבעכנפש , אלא נפשו תיפסד לגמרי, לנפשו הישארות כלום
  .וטוב ממנו הנפל אשר עדיין לא היה

  

 –להיפסד הנפש להעדר הגמור איך אפשר , יטען טועןואם 
חכם : שהן, כי שתי הכיתות,  ויען.ודי בזה, ח" לבעשנוהוכבר הק

כי מעטים הם , בעולם מעט מן המעט נמצאים –רשע וסכל , וצדיק
מעטים הם הריקים מכול וכן . הזוכים גם לחכמה וגם לזכות ביחד

 אבל השתי . להכעיס ומשומדאם אינו סכל, מחכמה וזכות, וכול
כ "ע.  נמצאים בעולם הרבה– צדיק-רשע וסכל- חכם:שהן, כיתות

ְוַרִּבים ִמּיְֵׁשנֵי ַאְדַמת־ָעָפר : "וכן נאמר.  רביםלתחייההזוכים 
   .' וכו269"יִָקיצּו

  

 יחיו חיים נצחיים או ימותו אם הזוכים בתחייה, ויש לשאול
  ?עוד

ז " עכ– נמצאו דעות רבות שבזה הדרוש, פ" אע– התשובה
כרון הדעות י בזואין לנו צורך,  נזכיר הדעת האמיתית בזהאנחנו

כי , א לו שלא ייפסד" א–אחר שהגוף מורכב מהפכים : ונאמר, ההן
 בתחייה עוד ימותו בבוא החייםכ "ע.  מחויב להיפרדמורכבכל 

                                                 

 .'ב, ב" דניאל י269
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ְוַהחֹוֶטא ֶּבן־ֵמָאה " :כמו שכתוב, יחיו חיים ארוכיםאבל , עתם וקצם
. עד כמה שנים אפשר לחיות, ואין דרך להכריע. 270":ָׁשנָה יְֻקָּלֽל

,  אדם הראשוןי יאריכו ימים כדוראול, ואפשר לומר על דרך סברה
  .י ידע זה"והש

  

איך יהיה , אם יהיו לאדם זכויות ועברות, ועוד יש לשאול
או ,  לא תיחשבנה עברותיו–על פי זכויותיו  אם יהיה נידון ?הדבר
מר שיהיה נידון על פי  ולו– או יהיה נידון על פי שתיהן? להפך

, מפניא " א?עברותיו על –שכר על זכויותיו ועונש שיקבל , שתיהן
שיינשאו על נושא אחד א "וא.  הם שני הפכים–כי השכר והעונש 

 צריך –ולא על האחרת , ולומר שיידון על אחת מהן, בעת אחת
יהיה  –שביום הדין , מרונא. איזו תנאיפי "עו, על איזו מהן, לדעת

ואם זכויותיו ?  לעברהאם לזכות או: זה יכריע יאל, שקול מאזניים
כמו שכתב , ועברותיו לא תיחשבנה, נידון על פיהן יהיה –יתרות 
 ואם עברותיו .271"ָּכל־ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה =א יִָּזְֽכרּו לֹו: "הנביא

וזכויותיו לא ,  יהיה נידון על פי עברותיו–יתרות מזכויותיו 
] ִצְדקָֹתיו [ָּכל־ִצְדקָֹתו: "ה"שכתב הנביא עכמו , תיזכרנה לו

 שיקול הזכויות והעברות לא  ואמנם.272"ֲאֶׁשר־ָעָׂשה =א ִתּזַָכְרנָה
כי אם הרג ,  ובקושייןרק כפי מדרגתן וקלותן, יכריעו לפי מספרם

 זכות זו לא תספיק , אפילו כל מה שיתן– ונתן צדקה לעני נפש
                                                 

 .'כ, ה" ישעהו ס270

קֹוַתי ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָׁשַמר ֶאת־ָּכל־ֻח] ַחּטֹאָתיו[ְוָהָרָׁשע ִּכי יָׁשּוב ִמָּכל־ַחּטֹאָתו  "271
:" ָּכל־ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה =א יִָּזְֽכרּו לֹו ְּבִצְדָקתֹו ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִיְֽחֶיֽה: ּוְצָדָקה ָחיֹה יְִחיֶה =א יָֽמּות

 ).ב"כ-א"כ, ח"יחזקאל י(

 ָהָֽרָׁשע ַיֲֽעֶׂשה ָוָחי ָּכל־ִצְדקָֹתו  ּוְבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעֶול ְּככֹל ַהּתֹוֵעבֹות ֲאֶׁשר־ָעָׂשה272
שם : (ֲאֶׁשר־ָעָׂשה =א ִתּזַָכְרנָה ְּבַמֲֽעלֹו ֲאֶׁשר־ָמַעל ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא ָּבם יָֽמּות] ִצְדקָֹתיו[
 ).ד"כ
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 קיים מצוות  כנגד עברה זו–  או אם חילל שבת.להפיל עברה זו
אלא ,  שכר זה לא יפיל עונש זה–סוכה או עשיית צצית עשיית 
,  בחומרתן וקלותן כמדרגתןכלל זכויותיו עם כלל עברותיויושוו 

 ולא יזכה לא  ולא זכה כללאם יהיה האיש במדרגת מי שלא עבר
  .273לשכר ולא לעונש כלל

  

ויזכה  יזכה לתחייה –אבל אם יש לו חכמה והשכלה 
 והתורה העידה . ייחשב כנפל–כל אבל אם הוא ס,  ולזכותלהשכלה

 ]ה[ְוַלַּֽנֲֽעָר": ותפיל העונש שנאמר, מבוא הזכות במקום העברה
כי זכות הצעקה , 274" ֵחְטא ָמֶות]ה[=א־ַתֲֽעֶׂשה ָדָבר ֵאין ַלַּֽנֲֽעָר

 ,במקום הזכות הוריית מבוא העברהוכן . הצילתה מעונש הזנות
 כי אכילתו, 275:"א ֵיָֽרֶצֽהִּפּגּול הּוא =: "שנאמר, ותפסיד שכר הזכות

ולא היה ,  הפסיד שכר הקרבת הקרבן–  בהעברת הזמןפעם אחת
  .ׁשרּוֵּד ודי במה שהארכנו בזה ַה.המקריב ראוי לשכר ולא לעונש

  

                                                 

כי התשובה , האומרת" עץ חיים"ר אהרון השני בספרו " דעה זו נוגדת את דעתו של הר273
  ).ל"ראה ההערות הנ(ותיו של האדם לבדה מוחקת את עוונ

 .ו"כ, ב" דברים כ274

 .'ז, ט" ויקרא י275
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נותן לאיש כדרכיו י "שהש –  
  .276וכפרי מעלליו

  

 זה העיקר. כ נאריך בזה"ע. לחזק האמונה, זו העיקר גדול מאוד
  :מסתעף לשני דרושים

  , ִאם בכללים, היאאיך , י בנמצאים"ידיעת הש  .א

 ?אם בפרטים

  . אם כללית אם פרטית,השגחתו  .ב

 

 :תלשלוש דעונחלקו החכמים ' ית אמנם בידיעתו. א

 

, דעת קצת מהפילוסופים היא – הדעת הראשונה  )א
כי בריבוי ,  לפי.י לא יודע שום דבר זולת עצמו"שהש, שאומרים

 מידיעות ריבוי ידיעות ויהיה עצמו מורכב' ה לו יתהידועים יהי
כי , י"שאין ראוי להקיש מעצמנו לעצם הש,  לפי.וזה בטל. רבות

ואנחנו , שידיעתנו מחודשת בהדרגה,  מפני.לא יכללנו גדר אחד
 מצד על כן יהיה ריבוי בידיעתנו. 277ראשון-הקונים הידיעות ראשון

אחת - בבת הכולאחר שהוא יודעי "אבל הש, ריבוי הידועים
איך יהיה ריבוי בידיעתו מצד , ידיעה אחר ידיעהולא , בידיעה אחת

  !?ריבוי הידועים

  

י יהיה סיבה לכול הנמצאים ולא "איך הש: ועוד קושייה גדולה
  ?ידעם

                                                 

  .ט"י, ב"שם ל'; י, ז" ירמיהו י276

  . אחת אחרי אחת277

 התשיעי העיקר
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י בנמצאות "שידיעת הש, שאומרים – הדעת השנייה  )ב
אין כ "וע.  ואינם משתנים בפרטים לפי שהם נצחיים278העליונות

,  אומרים279אבל בנמצאים השפלים. י בידיעתם"לששינוי 
 אבל ,שידיעתו כללית ואין לו ידיעה בפרטיהם ההווים ונפסדים

כי , אומריםם ]יה[תטענו]ב[ו .במיניהם הקדמונים והנצחיים –] כן[
, י כלים גשמיים" והם מורגשים ע הם גשמיים–הנמצאים השפלים 

 .ג לרוחניוהגשמי לא יוש,  אין לו כלים גשמיים'והוא ית

  

גם ידיעתו תתחדש , כ"וא. שהפרטים מתחדשים, ועוד שנית
ּיְָדָעם כ "ואח, בהעדר םָעְדּיָכי מקודם לא היה . ותשתנה בהתחדשה

ז " עכ.ם קודם הווייתםָעָדּיְֶׁש, אף שנאמר,  שינוי–וזה . במציאות
 עוד הּוֵעָדכ ּיְ"ואח, ע נמצאַד ּיֵ נעדר עכשיו–מה שידע מקודם 

  .בהעדר

  

והגשמים , פועל הגשמיים' ידוע כי הוא ית. והתשובה עליהם
כן .  פועל אותם בלי כלים גשמיים'והוא ית,  בכלים גשמייםיתפעלו

לעצם להקיש מעצמנו א "וא, ישיג הגשמיים בלי חושים גשמיים
  .כי לא יכללנו גדר אחד בשום צד, י"הש

  

  כל דבר טרם היותו יודע'כי אחר שהוא ית. ותשובתם השנית
 הוא כשידע – בידיעהכי השינוי . ה שינוי לידיעתוֵרְק לא ּיִז"כ ע–
כי אנחנו קונים הידיעה  .וזה יתחייב לידיעתנו,  שלא ידעחרא

 כולם קנו המציאות מידיעתו –' אבל הידועים אליו ית. מהיודעים
כי  .תחדש הידועיםבה'  אין שום שינוי לידיעתו יתכ"ע. הקדומה

                                                 

 .ש"יתעולמו  שהוא  בעולם הרוחני278

 .שהוא העולם החומרי שאנו נמצאים בו,  בעולם השפל279
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חד ואחד מן הנמצאות בידיעה אחת ידע מציאות והעדר כל א
  . כלל העומדים באיש בלי הרכבת ידיעותכמו שידע , פשוטה

  

 האומרת שאין לו ידיעה בשום דבר, ואם כדעת הראשונה
ומאי זה צד יצטרך  אין שום דרך לאלוהותו –כ "א, זולת עצמו

שכול הפילוסופים , כ הלכה הדעת כדעת אפיקורוס"א, העולם אליו
לבלתי  ַמֶּקֶפת 'חויבים אנו להאמין שידיעתו יתמכ "ע. ביטלוה
שהסכלות בכול מה שיהיה , ועוד. כל דבר טרם היותוויודע , תכלית

, כ יתחייב"ע. שלם בכול מיני השלמויות' והוא ית.  הוא חיסרון–
. כי הוא יודע לנפשו, בין כללים בין פרטיים, שידע כל הדברים

 בתכלית יעתו שלמה כן יד–וכשם שעצמו שלם בתכלית השלמות 
  .השלמות

  

י "שהש, היא דעת תורתנו הקדושה – הדעת השלישית  )ג
, בין הרוחניים בין הגשמיים בין כללים בין פרטים, יודע כל דבר

ולא . ויודע כל הדברים בידיעה אחת, ויודע כל דבר קודם היותו
 ולכן .היא עצמותווידיעתו , וי הידועיםבעצמו מצד ריבריבוי יהיה 
ולכן לא . ולא תשתנה ידיעתו מבלתי ידיעה לידיעה, מןכל זידעם 

וישיג הגשמיים בלי כלים , בהתחדש הידועיםתתווסף  ולא תשתנה
 וידע כל הפרטים .לבלתי תכליתת ֶפֶּקַמ ּווידיעתו כוללת. גשמיים

 זוהי הדעת – שנבראו ושייבראו לעולם בידיעה אחת כוללת
 זאת הדעת תיפול ובלתי. יסוד התורה ועיקר האמונה, האמיתית

ולא , ולא יהיה מקום למצווה ואזהרה, האמונה ותבוטל התורה
  .לשכר ועונש

 חייב להאמין בזו –כ כל מי שבשם ישראל יכונה "וע
י ובתורתו "וייקרא מאמין בש, ואז יהיה קרוב לאלוהיו, האמונה
  .הקדושה
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כי המסלקים , נחלקו הדעות י"וגם בהשגחת הש. ב
 איך –כי אם לא ידעם , לקים גם ההשגחה מס–הידיעה מהפרטים 

 וכבר השיבונו על המסלקים הידיעה מהפרטים ?ישגיח בהם
יודע ' ואחר שהוא ית. ואימתנו היות הידיעה מתפשטת בפרטים

 – כי אם ידעם ולא ישגיח בהם.  מחויב שישגיח בהם–אותם 
 וקיצור או שכחה או 280תאּואם ֵל, יתחייבו אליו מידות מגונות

  .' ואלו המידות נמנעות בחוקו ית–אה קנאה ושנ

  

 למה – ישנאם אם, ועוד. יכול בתכלית היכולת' כי הוא ית
 ויגמול שינהיגם וישגיח בהם,  חוב–כ אחר שבראם "ע? בראם

  .  כפי חוקו הראוי לולכול אחד

  

האדם של "ר,  עניין הבחירה האנושיתכ" גוהעיקר הזה כולל
 מצד 281דעת המדברים כ ואיננו מוכרח במעשיו בעל בחירה–

,  במה שיעשה האדם בבחירתוי מקדים הידיעה"כי הש, 'ידיעתו ית
 וכן לא יוכרח האדם.  להיפוכו לשום פועל אוולא יכריח שום איש

 כי גם .282גנינותיצכפי דעת הא, הצומח מצד המזל – מצד המערכת
 וההוויות ,מנהיגים העולםשהגלגלים פ "כי אע,  שקר מפני–זה 

כי ,  רק במזג והרכבה זה אמת–ים על ידיהם וההפסדים הוו
אבל מידות האדם ,  וממשלתם להיותם למטה תחת כוחם–היסודות 

כבודו - מכיסאקודש- הנחצבת מהררינמשכות בנפשו המשכלת
וכן הצלחתו והשכלתו נתלות לבחירתו הצרורה , מחלק המלאכים

                                                 

  .יכולת-אי; רפיון מחמת מאמץ רב,  עייפות280

, דבר האל, הדיבור(תאמצו לחזק את עיקרי מסורתם הדתית  מוחמד שהנימוסי בעלי 281
 .י ראיות עיוניות פילוסופיות"ע) ַּכָלאם-ֶאל-בערבית ַאְהְל

 . אסטרולוגיה282
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א " וא. הגלגליםמערכתן עלה מ למ–והנפש . מנפשו המשכלת
   .283 על מה שלמעלה ממנו ולהנהיגובר למשוללשום ד

   

 שהוא בעל  יהיה האדם–אם האדם מוכרח בפעולותיו , ועוד
עושה כל הרצוי לו ח "שב, שכל עליון פחות מבעלי החיים

  .והאדם לא יכול על זה, בבחירתו

  

 שהגיע לחיי האילם שברא י"מחסד הש –ועוד טענה גדולה 
ואיך אפשר שיהיה , קזֶ הֶה ולהישמר מןלו כלים לצורך מזונותיו

ולא יכול להישמר מן הנזק ולהביא ,  על כל אלוהאדם מוכרח
  .לֹוְב שום משכיל לָסזה דבר שלא יוכל שכל –  בבחירתוההועלה

  

כ "א, יומוכרח על כל פרטי פעולותח "שאם הב, ןיטעואם 
כי , מאלוהיו יהיה לבטלהוהשכל הניתן לו ,  במדרגהישתוו שניהם

 ויען כי בדורנו זה נולדו מסיתים .ת כלום על ידולא יכול לעשו
כי כל , מאשרים ומקיימיםעבדים המתפרצים ורבו , ומדיחים

ואם זה , על פי ממשלת הכוכבים תלויות –הצלחות האדם ומידותיו 
ויהיה חופשי מכול ,  על כל פנים אין שום בחירה ביד האדם–אמת 

ובכן מסיבה זו . וכי איננו יכול לעשות כלום בבחירת, שכר ועונש
 . ונכרתה מפיהםוכמעט אבדה האמונה, החלישו דתםרוב המוננו 

 מתוך צבאות לסלק האמונה המקולקלת' כ קנוא קנאתי קנאת ה"ע
אחר שביטלתי ובכן .  ולתקן אמונתם כהוגן וכראוי'סגולתו ית-עם

כי אחר שהנפש השכלית למעלה ,  מצד השכליפת הזאתהדעת המזו

                                                 

והם . מנטרל השפעתו של העולם האמצעי, שהוא עולמו של בורא העולם,  העולם הרוחני283
  . כגרזן ביד החוצב–
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הגלגלים  284ייוורופאפי דעת כל חכמי כ ובפרט, מן הגלגל
עתה . על דבר קדוש ורוחניימשלו ואיך ,  כולם דוממים–והכוכבים 

אביא מופתים מן המושכלות הראשונות ומן המפורסמות ומן 
  . הדעת הזו מעיקרהואז תיעקר, המורגשות

  

 285 כי כמה תוכניםכי רואים אנו, המושכלות הראשונות מצד 
 וכוחם  וטבעםלים וממשלתםהשיגו כל תכונות הגלג

 לאי שיגיד ,286איצטגניןועם כל זה לא נמצא בעולם שום , וסגולתם
  . ויצדקו דבריו– זה מלך שינצח במלחמה או להפך ויתנהג על פיו

  

, כי לא נמצא בעולם שום חכם או סכל,  מן המפורסמות
הזק זה ולא ישתדל לראות אי על הוראת המערכת שיסמוך 

על ממשלת נסמכים גם המלאכים אינם . עלההו אי זו ולקרב
ים ִחָרוטורחים כמה מיני ְטרק מוציאים כמה הוצאות , המערכת

 יצא – כי מה שנגזר, דנים לעצמםואינם , סיגופיםוסובלים כמה 
גם בלי טורח והוצאות ואינם משליכים עצמם כפגר פ "עכ. לפועל
חכם , כי כולם, רק כולם נסמכים על החריצות וההשתדלות, מובס
 היו –ואם זו שקר . על פי הבחירהכי הכול תלוי ,  יודעים– וסכל

   .זה ולא היו מתנהגים על פיומרגישים 

  

כי , בכול האומותכי מפורסם ונודע ,  מצד המורגשות
, באשבשנים הראשונות היו האומות שורפים את ילדיהם 

  אם כפי:פ המערכת"עמיתת האדם תלויה וכפי דעת האיצטגנינים 
                                                 

  . אירופה284

 .עוסקים במדע הכוכבים ה–אסטרונומים ,  אנשי התכונה285

  .חוזה בכוכבים ומגיד על פיהם עתידות,  אסטרולוג286

  אם

  ואם

  ואם
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, להאמיןואיך אפשר .  אבנים או שרפה או מפולתטבע או חנקה
 ואיך ?במזל צומח אחד כולם נולדו –שכול הילדים הנשרפים 

 אינם נולדים בממשלת ?טלה הדעת המזויפת הזוחר שבו א,םהיו
  !?י אביו ואמו"שיתחייב שרפה ע, ולדהמזל או הכוכב ההוא שום ו

  

 בעלי – או רובם  כולם–שאנשי הכפר , ועוד רואים אנחנו
כי אם ,  זואומנות רובם אין בהם בעלי –ואנשי העיר , חריש וקציר

 –ואנשי הכפר ,  בעלי לימוד– ועוד רוב אנשי העיר. מעט מן המעט
.  גם הם זוכים ללמוד–ואם יתיישבו עם אנשי העיר , רובם סכלים
  .כי הכול תלוי על פי הבחירה, הרי נתאמת

  

חמה אחת או במגפה אחת נהרגים כי במל, ועוד רואים אנחנו
האם אפשר שנולדו כולם בהוראת . או נגפים כמה אלפים ורבבות

, ים ומשיבים לתקן זהובזה מרגישים האיצטגנינ, מזל אחד
כי , וזה תמה גדול. מבטל הוראת הפרטהוראת הכלל י כ: ואומרים

כי היה סיבה ? איך תתבטל, אם ממשלת המזל אמיתי ומוכרח
ולא היה יושב , ולא היה הולך למלחמה, הערהא להיות לפרט ההו

. בועשעתידה לט, ולא היה רוכב בספינה,  מגפה בהשיש, בעיר
ועל . י זכות או עברה" תתבטל עשממשלת המזל, וקצתם אומרים

יצא מהכרח והנה . 287"עץ החיים" השיב בעל ספר כיוצא באלו
  . ים ומהתלותפתוי דברי –כל אלו , כ"א .להכרח

  

 והמזל שנולדו בשעה אחתרוב שני תאומים על ה, ועוד
 – ואם שניהם קיימים. וזה קיים, ז מת" עכ– הצומח אינו משתנה

 . זה לזה בשום צד מן הצדדיםהצלחות ומידותנה ישווא שתו"א
                                                 

 ".גן עדן"' וס" כתר תורה"' בעל ס, ל"ר אהרון בן אליהו ניקומדיו זצ" הר287
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 ההפך בתכלית – מידותיהם ז"ועכ, 288בבטן עקב את אחיווהנה 
  .289ל"וד

  

פעמים ול. וגשם אין,  המזל הצומח מורה למטרולרוב הזמנים
וחלקה קרובה אליה שווה , ולפעמים חלקה אחת תימטר.  להפך–

פי "כי אע, כי זה מורה, אשר לא תמטיר אליה תיבש, במזל הצומח
ז העילה האחת האומרת " עכ– להיות המטר שיש למאורות כוח

 לשבט אם לחסד אם,  מבטל כוחם ברוב הזמנים– ולא יזרח סֶרַלֶח
 והנה כל בעל דעת צריך .290 באיוב גדולות–ופליאות המטר 

והוא יכול עליהם , ם בבחירת האדםיכי יש דברים תלוי, להבחין
  בשום עת מן העתיםואין מונע להשלמתם. בכול זמן שירצה

ויש דברים שאין אנו יכולים . בעמידה וישיבה ואכילה ושתייה
  .כגון אורכנו ורוחבנו, עליהם בשום פנים להשלימם

  

אם ,  אמת–ית ם הגזרה המערבשא, ל דת צריך לדעתוכול בע
 ותיפול התורה.  הכול להבל–אדם והשתדלותם -כן חריצות בני

  .  לא עונשואין שכר, לריק והבלונתינת התורה תהיה . ושכר ועונש

  

 האם –על ילד קטן וימיתהו פול האדם ממקום גבוה יכי אם י
 כן האדם לא .כי אם על כורחו,  ברצונוהּויֶתִמכי לא ֱה, הוא חייב

  . ראוי להיענשכי אם בהכרחת הגלגל ואינו, עבר עברה ברצונו

                                                 

 .עשו שנולדו בבטן אחת ובזמן אחדאחיו ה ו" על יעקב אבינו ע288

 . ודי לזה289

] ְּבַתְחּבּו=ָתיו[ִמְתַהֵּפ] ְּבַתְחּבּו=ָתו | ְוהּוא ְמִסּבֹות  יב:  ַאף־ְּבִרי יְַטִריַח ָעב יִָפיץ ֲענַן אֹוֽרֹו290
: ִאם־ְלֵׁשֶבט ִאם־ְלַאְרצֹו ִאם־ְלֶחֶסד יְַמִצֵאֽהּו יג: ַעל־ְּפנֵי ֵתֵבל ָאְֽרָצה| ְלָפֳֽעָלם ּכֹל ֲאֶׁשר יְַצֵּום 

 ).ג"י-א"י, ז"איוב ל(
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ואינו ראוי , גם הוא בהכרחת הגלגל –ככה אם עשה זכויות 
  .כי אין לו בחירה, לשכר

  

  ולית עולם אחרוןולית דייןין  ִּד291יתכ אין השגחה וֵל"א
 'ְוַהַּמִּטים ַעַֽקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ה 293 מהאי שבשתא292רחמנא ליצלן

ֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל־יְִׂשָרֵאֽלֶאת־ ֹֽ 294:ּפ
  

  

פי ואיש כי לכול איש "הש היה מן החוב שישלם והנה לפי זה
: ואנחנו רואים בהפך.  עונש–ולרשע ,  שכר–לצדיק : הראוי לו

וסילקו וכי מזה טעו הפילוסופים . לו  וטוב–רשע ,  ורע לו–צדיק 
  .אדם-ההשגחה מבני

  

כי : הכוללת לכול זה והסיבה .טעם-לכול זו טובז יש "עכ
כי טובות . הגמול- הוא בית–ב "והעוה, המעשה- הוא בית–ז "העוה
הצלחת אבל .  ותכליתויש להן גבול,  כולן כלות ונפסקות–ז "העוה
' ז יש לכול א"עכ. נצחית וקיימת בלתי כלה ונפסקת היא –ב "העוה

  :ורשע וטוב לו,  לצדיק ורע לו:סיבות פרטיות' וא

  

 שהוא נעלם  יש עווןלזה הצדיק]ש[ כי אפשר 'אהסיבה ה
שום מחיצה  שלא יישאר לו, ז" בעוהמענישו' והוא ית, ממנו

 בשלמות גמורה בלי שום מונע ב ויזכה לשכר רוחני"בעוהת ֶלֶּדְבַמ
 שכר י משלם לו"והש,  אולי יש לו איזו זכות–והרשע . ומחיצה

                                                 

  . ֵאין–] לא יש= אית + לא [ ארמית 291

 .נו השם ירחם עלי292

 . מאי זה טעות293

 .'ה, ה" תהלים קכ294
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כי כבר , ב"הלו שום חלק לעושלא יישאר , ז" בעוהזכות המעשה
  .]'ית [מאיתו] 295הָאְּסַה[נתמלאה 

  

 על חטאתם מייסר לצדיקיםי "כי לפעמים הש 'בהסיבה הו
ומחניף , ויחזרו למוטבשיחפשו עצמם  ויעוררם בייסורים בשגגה

  .לזכות לשכרשלא יצדיקו עצמם , 296שנתמלאה סאתםלרשעים 

  

 מצליח הרשע כפי כוח המערכת כי לפעמים – 'והסיבה הג
ולהרבות בקרו ח להרבות תבואותיו " ועל ב על הצמחיםהכוללת

 גם הצדיק .יעשה נס בעבורו עד שירשיע בתכליתיולא , וצאנו
; כפי רוע מזגואם כפי המערכת או , סוריםייונזקים יסבול כמה 

שייעשה בעבורו שינוי הטבע לשנות ,  אינו צדיק בתכלית–והוא 
  . או טבע מזגוכוח המערכת

  

להימצאם בחברת עמים ייענשו הצדיקים כי לפ 'והסיבה הד
 ויצליחו עם בחברת הצדיקיםוכן יימצאו הרשעים , הרשעים

  .הצלחתם ביחד

  

כמו ,  ייענשו גם הבניםכי מסיבת עוון האבות 'והסיבה הה
כי אם היה הדור הנופל , נובסיבת עוונות אבותישארכה גלותנו 

נו יכולים וכי אנחנו אינ.  לא היו מתחייבים גלות– כמונו בגלות
  .כ אין אנחנו זוכים לגאולה" ע–י " לשלזכות ולהידבק

                                                 

עוונותיו של האדם : בהשאלה). 'ראה בראשית ו( אחת ממידות היבש והלח – הסאה 295
 .מילאוה עד סופה

 . בעוונותיהם296
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 כדי להינקם על י נותן הצלחה לרשעים" כי הש'והסיבה הו
 כדי את נבוכדנצאר ואת טיטוסכאשר הצליח ,  מן הרשעיםידיהם

ובכן יתכפרו . את ישראל שהפרו את בריתולהעניש על ידיהם 
כמו ,  הרשעים גם אותםי יעניש"ז הש" ועכ.ב" ויזכו לעוהטאיםוהח

  .כשדים-שהאביד מלכות

  

 כדי שייבחנו תן הצלחה לרשעיםיי י" שהש'והסיבה הז
או לתקווה מיראה ] 'לו ית[מאהבה לעובדים ] 'ה[העובדים 

בני  היו כל –העברה ] אחרי[תכף לפי כי אם היה העונש . ותועלת
עבודתם ולא הייתה , ולא בבחירתםהעולם צדיקים על כורחם 

  שהצדיקים רואים הצלחת הרשעיםאך יען.  כי אם מיראהמאהבה
ז מחזיקים " עכ–והשפלתם וייסורי הצדיקים , ועוברי העברה

ובזה ,  כמותם אותם ואינם מתפתים להרשיעבתומתם ואינם מרפים
  רק– ולא לתקוות גמול, ולא מיראהשהם עובדים מאהבה נבחנים 

ולפחיתות   הֵּוצּוְמ ַהלשלמות עצםה והמזהיר ֵּוַצְמ ַהֽ'לשלמותו ית
ויזכו כפליים -כפליועל ידי זה יוכפל שכרם . המעשה המוזהר

  .ב"להצלחה רמה בעוה

  

ומלומד הוסת והודח אבל , הדורוחסידי ואיש אחד מנכבדי 
רק דבר ,  התווכח איתי על דבר שאינו קטןשאינו הגוןממלמד 

  :וזה ויכוחו ואמר. שהוא כבשונו של עולם

  

 ובשום עוול וחמס בשום צדיעשה לא '  ית שהואהשכל גוזר"
 הוא יצר לנו –את הנפש הזאת אשר עשה לנו ', יתואיך הוא . סיבה

 ועוון  עושים כל עברה ופשעשמסיבתו אנו,  הזהאת היצר הרע
' והוא ית,  על מה שעשינו מעשהואיך אפשר להענישנו? וחטאת
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 זה – ? אליו המעשה ההוא המכוערעצמו עשה לנו כלי לעשות
   –" ! בעולםשום משכילשלא תסבלהו דעת , דבר

ֲאִבי יֵׁשב אֶֹהל מדהו שלי וטענתו הקשה זה היה ויכוחו -
  .299 298 =ֵטׁש ָּכל־חֵֹרׁש נְחֶׁשת297ּוִמְקֶנֽה

  

  :וזו תשובתי, דברי שלום ואמתואני הדל השיבותי לו 

מ לעשות "אבל לא ע, י יצר לנו את היצר הזה"שהש, אמת"
 במזון  או לקיים הגוף.ולא לזנות, ין רק אם לקיים המ– עברה

  ולא באסור ובגזל–  ולהרוויח ממון בהכשר. ולא טמא–טהור 
  ".. לעשות כל מה שנרצה– לנו בחירה שלמהוברא . וגנבה

  

  :שב טוען ואמר

 על כל עוון  נמצאתי אנוס– יצריאחר שאיני יכול לכבוש "
  ".? ואיך יענישני יוצר.ועברה

  

  :והשיבותי לו

אתה יכול לכבוש שאין , אומר במה שאמרת שקר אתה"
 כי אם:  על זהוהמופת.  לכבוש יצרוכי יש יכולת ביד האדם, יצרך

עצלה אי זה ה ּנֵיַמִו, יפה מאודבתולה אי זו מלך אחד חזק יאסור 
 ויצווה בסתר .הּוֶּגְרֳה כי ּיָ שלא ישכב עמה מעבדיו ויזהירהועבד

 מאמצי כוחהשתדל בכול ות פיה-ֲחָלקֹותב פ תפתהו"שעכ, לבתולה
אל והנה הבתולה ההיא תביא . ּהָּגְרֳה ּיָ–ואם לאו , שתיבעל אליו

                                                 

  ).'כ', בראשית ד: ( ַוֵּתֶלד ָעָדה ֶאת־יָָבל הּוא ָהיָה ֲאִבי יֵׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנֽה297

 ).ב"שם כ(־ּתּוַבל ַקיִן =ֵטׁש ָּכל־חֵֹרׁש נְחֶׁשת ּוַבְרזֶל  ְוִצָּלה גַם־ִהוא ָיְֽלָדה ֶאת298

שמלמדו של אותו האדם היה מוכשר אולי בדברים ,  כוונת הרב בשניים אלו הציטוטים299
 .אבל בלימוד התורה לא היה מוכשר כלל, )כמו חורש נחושת וברזל(אחרים 
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 לא ז העבד ההוא" עכ–.  חשק וכול מיני חידודהעבד כל מיני
  "..ולא יתקשה מפחד ההרג, ולא יגבר יצרו, יתעורר

תכף , כי המלך הורג מיד, המגונהועוד השיב כפי לימודו 
כ " ע–  זמן גדול עונש העברהמעביר' אבל הוא ית. עברת גזרתו

  "..והיצר עומד בתוקפו,  רעהאדם בהם לעשות-לב בניא ָּלִמ

  

  :לוהשיבותי 

כי אם . האדם- לקיום בני' גדולה מאיתו יתכל זה בחכמה"
ֵאין ַצִּדיק , ולם נפסד לגמריהע היה –העברה היה העונש תכף 

וכי בסיבה זו תיקן בחכמתו . 300ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲֽעֶׂשה־ּטֹוב ְו=א יֱֶחָטֽא
ֲחֵמהּו ְוֶאל־ֱא=ֵהינּו 'הֶאל־ׁשֹב נָשאם , וחנן לנו מתנת התשובה  ִויַרֽ

   "..301:ִּכֽי־יְַרֶּבה ִלְסֽלֹוַח

  

, "הצדיק ורע לו" בתלונת מעולות ונכבדותהרי לך תכליות 
ובזה , לבך-וכתובים על לוחויהיו חקוקים בשכלך , "רשע וטוב לו"
ותהיה , אלוהיך ובתורתו'  בהותתחזק אמונתך, רפו ידיךאל יק וּזָֻחְת

שכולו , וטוב לך לעולם הבא, ז"ואשריך בעוה, 302ע"מנוחלי ג
  .ארוך ונצחי

  

 אלו העיקרים ברו הישארות הנפש ּיִָּבְטלּו כי בלתי אמונת
  להביא מופתים מן השכל לקיום הנפשכ חייבים אנו" ע–
  . אמונה גמורהלו העיקרים אמונתנו באואז תושלם, והישארותה

                                                 

  .'כ',  קהלת ז300

  .'ז, ה" ישעיהו נ301

 . גן עדן302

  ויען
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שכול עוד שיחלשו כוחות , רואים אנחנו
,  מהנביאים–  והראייה.ההשכלה תוגבר – הגוף

 . הגופניות על ידי ביטול הכוחותשמקבלים השפעת הנבואה
  סיבה–שחולשת הגוף כי אחר . ותתחזק המופת מעת הזקנה

, ה לקיום הנפש סיב– כ היפרד הנפש מן הגוף" א,לתגבורת הנפש
  .הגוף- ותוכל להתקיים בלתי חברתת רוחני–כי הנפש 

  

מזה . אמצעות הגוף להיות השכלתה בלי 
 כ הכוחות הגופניות"ע.  רוחנית–שהיא , מובן

, ת לפחדןקּוְרּיַַּב:  יעשו רושם גם בגוף–ת ֶׁשַּגְרַמ ַהׁשֶפּנֶשיתפעלו ַּב
שה להיותה גשמית נחלקת  גם ההרג.303 לביישן–ת ימּוִמְדֲאַבּו

אבל . עד זמן מה יתנועע –כי כשייכרת אי זה אבר , בהיחלק הגוף
 ואחר שהנפש אינה מעורבת.  בהיחלק הגוףההשכלה אינה נחלקת
  .כ תתקיים בלי חברת הגוף" א– עם הגוף עירוב גשמי

  

כי ,  הנודעים להידוע קיומה מקיום הדברים 
ועצמה , ימים הקית הדבריםֶּגֶׂשהיא ַמ

כ יתחייב " ע– כי אין השכל זולת ההשכלה. מתעצמת בהשכלתם
  . בקיום הדבר הידוע להשתתקיים הנפש

  

כ הבריאות " א– תיפסדהאדם נפש אם גם  
 כולם תהיינה – הזה השפל הנפלאות שבעולם

                                                 

: והם, לפי הפילוסופיה של גלינוס) המזג(כאן שתיים מתוך ארבע תכונות הגוף  הרב מביא 303
אדם שמשנים מאזן - כפי צבע המרה אצל בני–השחרות והלבנות , האדמימות, הירקות

  .מהם' וא' י כך משנים תכונות הנפש של כל א"וע, יסודות בגוף

' האהמופת

'המופת הב

  'המופת הג

' המופת הד
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 ודומם יברא ארבע יסודות' שהוא ית, ואיך אפשר זה.  ותוהולהבל
 הוא הסיבה – י להגיע באחרונה למין האדם כדח"וצומח וב
 – ואם גם נפש האדם תיפסד לגמרי. מטה- לכול ייצוריהתכליתית

אם במקרה או ,  השפל תהיה לבטלההעולם-כ בריאת כלל"א
' לא תיפול ממנו ית הבל- ופעולתכי המקרה לא יתמיד, הבל-פעולת

  .ו"ח

  

דים נפר,  רוחנייםכי יש נמצאים, מצד החלוקה  
ויש נמצאים .  נצחיים–והם ,  בהחלטמן החומר

 . מן הגוףוהם נפסדים אחרי היפרדם,  הנפש עם הגוףבחברת
  שיימצאו נמצאים– גם הפך זו החלוקהשיימצא , ]פואא[ יתחייב

  .והנפש תהיה קיימת, הגוףוייפסד ,  עם הגוףבחברת הנפש

  

החכמות   ללימודכל בני העולם משתדלים  
 עם הכסיל ואם ימות החכם.  המושכלותלתולקב

 וכמו . לא הייתה זו התשוקה לכול בני העולם מתמדת– בשווה
 – מן הסכלות כי יש יתרון לחכמה, ה"שהראה שלמה המלך ע
  .כיתרון האור מן החושך

  

 כל א שיאמינו בו" א–כי דבר שאין בו ממש    
והנה כל האומות מאמינים . בני העולם בשווה

- נפשותכ מוצאים כמה הוצאות לכפרת "ע, בהישארות הנפש

 לאומות שאינן אפילו.  וכאלו הטבע מחייב להם אמונה זו.מתיהם
  :ומופתים תוריים על זה. דת-בעלי

 להיקרא א"כי א,  הקדושיםעל האבות' ממה שנקרא שמו ית  .א
  ;אלוהי המתים

'המופת הה

'המופת הו

'המופת הז
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י אין כ עה"ו במשה ר ובפרט,"ַוּיֵָאֶסף ֶאל־ַעָּמֽיו": ממה שנאמר  .ב
 ;עמיו בהר העברים

 ;" לא תיכרת–אם לא עברת " :מכללהכרת מחיוב   .ג

 ֱאֽ=ֵהיֶכם =א ִתְתּֽגְֹדדּו ְוֽ=א־ָתִׂשימּו 'ָּבנִים ַאֶּתם ַלֽה"מפסוק   .ד
 ;304"ָקְרָחה ֵּבין ֵעֽינֵיֶכם ָלֵמֽת

להשוות דבר נפסד עם א "כי א, 305" ְוֵחי נְַפֶׁשJ'ַחי־ה"מאמרו   .ה
 ;דבר קיים ונצחי

והוסיף " ִּבְצרֹור ַהַחּיִים| ְוָֽהיְָתה נֶֶפׁש ֲאדֹנִי ְצרּוָרה " מאמרמ  .ו
 ;306 ֱא=ֶהיJ'ֵאת ה" לומר

ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל־ָהֱא=ִהים  "ה"דבר ברור מפי שלמה המלך ע  .ז
אל  מה תועלת בשיבתה –כי אם תיפסד , 307:"ֲאֶׁשר נְָתָנּֽה

 .ר רבו ִמַּסֵפועוד כאלה. האלוהים

  

                                                 

 .'א, ד" דברים י304

 .'ג', כ: ' שמואל א305

  .ט"כ, ה"כ:  שם306

 .'ז, ב"לת י קה307
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לא מאס לאנשי י "הש ש-
' הם תחת ייסורי האמנם  .הגלות

  .דוד-משיח בןי "וראוי להם לקוות ישועתו ע

  

  .308מהותו של העיקר. א

 ושורש  עיקר גדול–באשר הוא , צריכים אנו להאריך בזה הדרוש
, אשו בעלי הדתי יתיכי בלי אמונת הגאולה, חזק לאנשי הגלות

  .יאים ומשולשת בכתוביםה בנבובפרט שהיא מיועדת בתורה ושנוי

  

  :מר ונאאבל נקדים מקודם הקדמה יקרה

כי ,  העניין בין מן השכל ובין מן התורהידוע הדבר ומבואר
 – תכלית בריאת האדם בזה העולם השפל ותכלית בריאת הנפש

ולהאמין  הוא לדעת בוראו – הגס והעכור 309לשכון בזה החומר
  . יכולתולדעת שלמויותיו כפי, בחוקואמונות אמיתיות 

  

  .תכלית בריאת האדם. ב

 יותר מבריאת  נפלאת הפלא ופלאכי בריאת האדם, וידוע
בין  כולם – לפי כי הנמצאים השפלים, שאר כל נמצאי מטה

אשר הם עצמם ,  נבראו מן החומר השפלובין נפשותיהםגופותיהם 
 לא נמצא מהם שום פסדםיובכן גם בה.  ושוכנים בתוכםנבראים

 ונפשם,  אבל גופם שב אל היסודות.בעצמוחלק נבדל וקיים 
 נבראו  ממנוכי,  הנושבתלאוויר העולם מתערב שמתנשמים בהם

  .ואליו חזרו

  

                                                 
 .פרק-כל עניין ועניין הוספנו ראשבתחילת  308

 . בגופו של האדם309

  העיקר העשירי
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שוכן פ שהוא נברא ו"כי אע, אמנם בריאת האדם לא כן
-  מבין מלאכיקודש- מהרריז נפשו נחצבת" עכ– בעולם השפל

 לא - 310 מן התחתוניםכי אם הייתה נפשו: והעד על זה, מרום
ח אינם יכולים "כמו הבע, ניםוייתה יכולה לחקור ולדעת בעליה

אין כ " ע.311 מכול זה כלום בעבור היות נפשם מחלק התחתוןלהבין
  בעליהם312 ובאבוס המנהיגים אותםרק בקוניהם, להם ידיעה

  .שמתפרנסים משם

  ?יהו האדם השלםמ. ג

אלא עוד ,  אותם שרואה ומבחיןדי לו, דם השלםאאבל ה
ומשיג ,  ומבחין בין פרטי כל מין ומין אמיתיותעושה בחינות

 צודקות כלליות עד שעולה הבדלים ומהותם וקונה מהם דעות
כל ת  עד עלותו לעילוחוקר עילות הכללים, מכללים לכללים

 אחרי מותונאצל  עומד בעצמו וש וקונה מזה שכל נקנה" יתהכללים
אך . ברת הגוףועומד בלי ח 313 ָּדֵמה ְלַבר־ֱאָלִהֽיןוקייםונשאר חי 
' אלא א,  לא הרגישו בזה התכלית רובו וכמעט כולושמין האדם

עד ,  הכלההעולם-נטו אחרי הבליורוב ההמון , ממשפחה' מעיר וב
 ולשאר עיקרי 'ה והבין דרכי העיון למציאותו ית"שזרח אברהם אע

אלא פירסם דרכי המופת לכול , ולא לעצמו לבד ידע זה, האמונה
וכי בשכר זה , דורו-עם כל בניו לסכנה וחלק  ומסר עצמדורו-בני

  . להסגילם אליו לשרות שכינתו ביניהםבחר בזרעו אחריו' הוא ית

ול הנבראים ידרכו אל השלמות כפי שכ, 'ויען כי רצונו ית
 היה – בכך 'כי אם היה רצונו ית.  הנס ושינוי הטבעולא כפי, טבעם

                                                 

 .כמו כל בעלי החיים,  מן האדמה310

  ).ד"כ', בראשית א(' וכו" ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה ְלִמינָּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש: " כאמור311

  . כלי ששמים בו מאכל הבהמות312

 ה"כ', דניאל ג,  עבדי האל העליון313
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, רוא גם אלו יכול לב'וכבר הוא ית. ולא אנשים, בורא מלאכים
 וכפי טבעם אדם יקנו השלמות מעצמם-שבני, רצה' אלא הוא ית

, תהיינה להם הרגל וטבע שניעד שהאמונות האמיתיות , והרגלם
רק בבחינה וניסיון , וזה לא יהיה. ותהייה מן הנמנע השתנותם

 כי הם הצעות והקדמות לאמונות אמיתיות, בפרטי כל הנמצאים
וחכמת ,  הצעה לכלל החכמות–היגיון  כי חכמת ה.וחכמות עיקריות

 הצעה –וחכמת הטבע , כוניית הצעת החכמה התי–הלימודיות 
 .לידיעה מבחר כל החכמות והיגיעה – היא אשר, לחכמת האלוהות

  . תכלית בריאת האדם–אמנם היא 

  

 הדעות האמיתיות על כי כלל האומה לא זכתה לקנות, ידוע
אוהבו להקנות לזרע אברהם  –' וכי כוונתו ית, אלו הבחינותידי 

ל מציאותו "ר: כ קבע בליבם אלו האמונות" ע.אלו השלמויות
 להמון להבחין  מה שאפשר–בדרך אחרת . והשגחתו ויכולתו

  .  בשינוי הטבע דרך הניסים והפלאות–והיא . ולקבל

  

  .ישראל למצריים-סיבת הורדת בני. ד

 ,"כור הברזל"-הנקרא והמתואר ב, כ הורידם למצרים"ע
כי כל דעות הכופרים , ף הזהב בתוך כורם ִּכְצרֹוָפָרם ְצָׁשְו

- ֵדעֹות-והיא הייתה ֵאם. והקוסמים היו כלולות במצריםוהכישופים 

לעצמם לאלוה ראש מזלות שהוא כ הסגילו "ע. 314ַהָּצָבא-אּוָּמת
, ותחבולות טבעיות, בכול מיני קסם וכישוףוהיו בקיאים , טלה

לדעת ז לא ידעו "ועכ. האומות האחרותמכול וחכמת האיצטגנינות 
  . למכתם ולהקדים הרפואה,המכותולדחות מעליהם 

                                                 

ולם הע(כל האומות שהיו שכנים לה ושקמו אחריה למדו ממנה אמונת צבא השמים  314
 . האלוה-שהוא ח "חו והאמינו, )האמצעי
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אלא יד , 315כפי הטבע המערכייכי לא היו המכות , ומזה נוכח
 כדי –וגם זה היה .  זולת נביאיו בלי שום אמצעיעשתה כל זאת' ה

י זה "וע. אוהב ושונא,  לעיני מאמין וכופרלהצדיק ולאמת נבואתם
  . ועיקרי הדת והאמונה האמיתיותאמונותהלב ישראל בהוקבעו 

  

כ לא " ע– כל כך שהאמונה מצד הניסים אינה חזקה, אך יען
הפרו , לפו חוקח, עברו תורותו ישראל באמונתם האמיתית עמדו
 וקבע להם שבעים שנה גולים-עד שהגלם בראש, עולם-ברית
תו  שהניחו ולא השבי כנגד שבעים שמיטות ויובלים– בבל-גלות

 למציאות הזאת הייתה הערה גדולהשהמצווה ,  מן העבודההארץ
, ט" מכי כוחות המבטים עולים למספר, 316ה" בבורא העולם

 רמז – כ" וכן ימי הספירה ג. נרמז בחמישים– והעילה הראשונה
  .לזה

: שני שבטים לבדחזרו למלכותם רק שנה ואחר שבעים 
לא כי , ימהם שנלוו ע האחריםשבטיםמהומעט , יהודה ובנימין

  .317ה"ת בעֵּמַאכאשר נְ, הייתה הגאולה שלמה

  

  .ונתחייבו עוד גלות, מדוע הגאולה לא הייתה שלמה. ה

בראש גולים עוד הגלם ,  כי הגאולה לא הייתה שלמהויען
 נסתלקה השגחתו . ביניהם שהייתהחינם ושנאתם מפני חלוקתם

לויות  כגולא תלה גאולתם לזמן קצוב. גלותונתחייבו עוד , מהם
התורה התמימה  ללכת בדרכי –  תלה לתשובהרק, הראשונות

ִּכי ִתְׁשַמע : "ככתוב,  התשובה האמיתית–שהיא ',  מיד השבכתב
                                                 

  .שהינה מערכת המזלות,  בניגוד לחוקי צבא השמים315

 . ברוך הוא316

  . בעזרת השם317
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 ֱא=ֶהיJ ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶה 'ְּבקֹול ה
 ' ה ְוַׁשְבָּת ַעד־.318:"ָכל־נְַפֶׁשJֽ ֱא=ֶהיJ ְּבָכל־ְלָבְֽבJ ּוְב'הֶאל־ִּכי ָתׁשּוב 

 Jַהּיֹום ַאָּתה ּוָבנֶי Jַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר־ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ֱא=ֶהיJ ְוָׁשֽ
Jּֽוְבָכל־נְַפֶׁש Jְוָׁשב 'הְוָׁשב : ְּבָכל־ְלָבְֽב Jֲחֶמ  ֱא=ֶהיJ ֶאת־ְׁשֽבּוְתJ ְוִרֽ

ָּמה'ה ֱהִפֽיְצJ ְוִקֶּבְצJ ִמָּכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר   .319: ֱא=ֶהיJ ָׁשֽ

  

  .י האמונות האמיתיות"הגאולה לא תושלם רק ע. ו

. האמיתיותאמונות הרק על ידי והתשובה לא תושלם 
כי . י בחינת כל הנמצאות" עוהאמונות האמיתיות אמנם תושלמנה

 ובחינת אמנם תיוודע משלמות פעולותיושלמות הפועל 
 יְֽׁשְֹטטּו : "ש"כמ, זמן רב וארוךבהמשך אמנם תהיה . 320הנמצאות

  .321"ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַֽעת

  

 עד היום לא הושלמו שמבריאת העולם, כמו שאנחנו רואים
 הדעות כי בכול דור ודור משתנות,  בבחינת הנמצאותהדעות

כי אלו ,  אין מחלוקת ובלימודיותרק בהיגיון. בתכונה ובטבעיות
  .  ומושכלות ראשונותהמורגשותעל הקדמות שתי החכמות היווסדו 

ואצל כל חכמי , המציאו תכונה חדשהעד שבדורנו זה 
אצלם עד שאין ספק , הסכימו עליה הסכמה גמורה 322י"יוורופ

 שֵּדַחְמן ּוֵּוַכחדשה הזאת מורה למציאות ְמ והתכונה ה.באימותה

                                                 

 .'י',  דברים ל318

 .'ג-'ב,  שם319

 .אלא המעשה,  לא המדרש עיקר320

 .'ד, ב" דניאל י321

  .פה אירו322
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והיא , א להיות סדורה בשום צד כפי הטבע"מה שא, בחכמה נפלאה
 קצרים ראשונים היוהשכלי . צעות כלים חדשיםנודעה להם באמ

 .חדשים להביט בכוכביםהאחרונים המציאו כלים אבל , וצרים
י זה "שע. אמות ברוחבם' ז- באורכם וַאּמֹות 323א" ככלים גדולים

לא כי הראשונים , עיני הראשונים שנעלמו מנמצאו כמה כוכבים
בל א. כי אם כוכב אחד בגלגל אחד, לכת-גלגלי' ז-שיערו ב

-כל העולם כמה כוכבים בגלגלי חמישההאחרונים הראו לעיני 

 שהגלגל קבוע והכוכב חוזר, וכן אימתו במופת חותך, נבוכה-כוכבי
   . וכדג השט ביםכעוף המעופף באוויר

  

כתוצאה מחוסר , לאחר נופלם בגלות ניצחום חכמי הגוים. ז
  .'ית' אמונתם השלמה בה

 ניצחום נופלם בגלות ואחר .וכי זה היה דעת חכמי ישראל
וכהיום אומות .  לדעתםוישראל על כורחם שבו, חכמי הגויים

בהמשך כי , יורהוזה .  ונביאיוישראל- שבו לדעת חכמיהעולם
דעות אמיתיות  ויקנו  העולם במצרף האמונה יצורפו כל בניהזמנים

 שנהוובפרט אומת ישראל יחזירו עטרת האמונה לי. 'בחוקו ית
 צדק וישתדלו בקיום- ונביאיושת האבותויתחזקו באמונת של
,  ותהיה גאולה לכלל האומה הישראלית,התורה וייגלה המשיח

ואז .  ולא תתבטלנה לעולםקבענה בכולםוהאמונות האמיתיות תי
 אלוהים  להיות דעת–השפל בבריאת העולם ' ישתלם רצונו ית

ת מצד בחינות  תהיה טבעי על ידי ישראל ושלמותםזהכל ו. בארץ
  .סיונות צודקותי וניותאמית

  

  

                                                 

 . עשרים ואחת323
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  .הסיבה הצודקת לאריכות הגלות הזאת. ח

. והסיבה הצודקת באריכות הגלות הזאתהאמיתי טעם הזהו 
 ולא בירר תנוולג-שהאריך קץ,  על החפץ האלוהיּהָמְתכ אל ִת"ע
 שאי אפשר ל"ז הסכימו חז" ועכ. כגלויות מצרים ובבלּהָצִקּה ְוָתֵע

ז "ועכ. אבל אפשר קודם ממנו, שי מסוף האלף השילהתארך יותר
ַאְלַּפיִם ּוְׁשלׁש ֵמאֹות  –האחד : ה הודיע שני זמנים"ע הנביאדניאל 

ְלמֹוֵעד : "ונאמר. 325ִעָּדן ְוִעָּֽדֽנִין ּוְפַלג ִעָּדֽן -והשני ; 324ְונְִצַּדק ֽקֶֹדׁש
  .326"ֽמֹוֲעִדים ָוֵחִצי

  

  .דעות שונות בין החכמים על זמני הגאולה. ט

אלפים "-ה.  זה מזהנבדליםכי שני החשבונות , וצריך לדעת
 בשנתהוא כהיום אשר ',  הא הם מחורבן הבית– "ושלוש מאות

ִעָּדן וחשבון . 328 אלפים ומאתים ועשרים ואחת שנה– 327ט"קנת "ה
עד , ואין איתנו יודע, 329 הוא מחורבן בית שני– ְוִעָּֽדֽנִין ּוְפַלג ִעָּדֽן

  .מה תכלית החשבון הזה

  

                                                 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ּבֶֹקר ַאְלַּפיִם : ַעד־ָמַתי ֶהָֽחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ׁשֵֹמם ֵּתת ְוקֶֹדׁש ְוָצָבא ִמְרָמֽס 324
  ).ד"י-ג"י', דניאל ח(ּוְׁשלׁש ֵמאֹות ְונְִצַּדק ֽקֶֹדׁש 

נָיָה זְִמנִין ְוָדת ְויְִתַיֲֽהבּון ִּביֵדּה ַעד־ִעָּדן ְוִעָּֽדֽנִין ּוְפַלג ִעָּדֽן  ּוְלַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹונִין יְַבֵּלא ְויְִסַּבר ְלַהְׁש325
 . דהינו עד מועד ומועדים וחצי מועד–) ה"כ', ז, שם(

 .'ז, ב"י,  שם326

 . לבריאה5559 שנת 327

 2221א "ז, נ" למה1799 הינו שנת – תאריך חיבור הספר – לפי תאריך שנותן הרב כאן 328
 35א "ז, נ" למה1799=  לבריאה 5559) = מהבריאה' שנת חורבן הבית הא (3338+ 

  .)1834 (בגוזלווא" פינת יקרת"של הספר  נהאשוהרוצאתו שנה לפני ה

  . לבריאה3828 שנת 329
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- בקובעם זמניחינו הרבנייםם של חלק מחכמי אכישלונ. י

  .הגאולה

 שני החשבונות  התפאר ליישב אלומבעלי הקבלה' וחכם א
 מסמך שנה'  ת– ישראל שגלות, גנון אחד בזה הדרך ואמרלס
ומחשב ומיישב בזה ; 330"ַוֲֽעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנֽה"

,  הרי אלף ומאתיים–ת שנה " ת–ין ְוִעָּֽדֽנִ, שנה' ת–ִעָּדן -ה: הדרך
.  מחורבן בית שנית שנה" הרי אלף ות– ר שנה" חציו ת– ּוְפַלג ִעָּדֽן

ויש .  שנהצ" ת עד חורבן בית שניוידוע כי מחורבן בית ראשון
הוא כי ההפרש הזה , ואמר.  עשר שנים–  בין שני החשבונותהפרש

כי ,  יודע האמתוהשם.  עד בניין בית שלישימה שיעבור מן הגאולה
 בזה מחכמי נכשלוכי כמה , הקץ-זמן הוא לגזור בגזרה אסור

 והגרימו, האומותעמם ולשאר - לבני ונהיו ללעג ולקלס331ה"ב
 עקיבא היה נושא כליו' שבחכמיהם רעד שהגדול , 332ד גדולֶמֶׁש

שנגלית כוזיבא -ולבסוף נקרא בר,  שנעשה משיחכוכבא-של בר
 ".תפח רוחן של מחשבי קצין"צמם ה ע"וכן אמרו גם ב. כזבנותו

 מן ישראל-לחיוב גאולתמן השכל  להורות מופתים ואנו חייבים
  :הגלות

ישראל -לחיוב גאולתומן המקרא מופתים מן השכל . א"י
  :מן הגלות

. כלוםא לה להשתנות "ושא, כבר אימתנו אימות התורה  .א
א להתקיים בגלות "וא, בכוחהתורה עומדת והנה רוב מצוות 

,  ואם יאמר אומר.תצאנה לידי פועלשלא  א"וא, ארץבחוצה ל
שקצת כ נאמר "א,  יצאו לפועל בזמן המלכותשכבר המצוות ההן

                                                 

  .ג"י, ו" בראשית ט330

 . בעלי הקבלה331

 .גרם להשמדה רבה בעם) נ" למה132-5בשנות (כוכבא - מרד בר332
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א חוץ ממה שהסגילה "וזה א,  זמניות–וקצתן , המצוות נצחיות
ם העידהשהתורה , ועוד. התורה ָמיִם ִמּׁשָ  ִאם־ִיְֽהיֶה ִנַּֽדֲֽחJ ִּבְקֵצה ַהּשָׁ

ואיך אפשר שהתורה ,  עד עתהוזה לא נתקיים. 333יJ ֱא=ֶה'יְַקֶּבְצJ ה
עוד אחר שהתורה . עם היותה מסודרת משכל אלוהיתקבל חיסרון 

פ "רק עכ. א למקבליה להיותם שרויים בגלות נצחית" א–אלוהית 
ונאמר על . םֶדֶּקִמומצוות התורה תתקיימנה בפועל ְּכ. ימצאו גאולה
] זה רק [– ואם נפסק ,שעוד תתקיימנה, "עולם-חוקת"כמה מצוות 

   .בינתיים
 .נצחיות קיומו של עם ישראל. ב"י

ֹ,  לגמריגירשנו מעל פניו' אם הוא ית  .ב לנו אם אינו עתיד לגא
אחר  היו יכולים האומות לכלותנו – להיות לו לעם סגולה כמקדם

כי אין שנאה ,  ואמונותיהםשאנחנו מנוגדים לנימוסי כל האומות
,  לישמעאלועבדתשמאומת יוון הלא " :תאמרואם . כשנאת הדת

?  בדת ואמונהוכי גם שניהם מנוגדים זה לזה,  ליוון–וישמעאל 
  גם שניהםכי להיות: " לזהנשיב –.".  אינם מכלים זה את זהז"ועכ

 זה לזה ואינם ז מחניפים" עכ– חזקה יוון וישמעאל בעלי מלכות
אין לה שום מלכות בכול , אבל אומת ישראל.  זו את זומכלים

', הבטחתו יתז אינם מעלים על ליבם לכלותם מצד "ועכ. עולםה
ְוַאף ַּגם־זֹאת ִּבְֽהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֽאֹיְֵביֶהם ֽ=א־ְמַאְסִּתים : "שהבטיח

 לא עזבנו' שהוא ית,  ראיה גדולה–ומזה . 334"ְוֽ=א־גְַעְלִּתים ְלַכoָתם
 .מניח אל הגויים לכלותנואחר שאינו , לגמרי

  . בנידוןם"דעת הרמב. ג"י

 בין ונתערבו,  שנאבד זכרםכי יש אומות, ם אמר"והרמב
שנשאר שמם , כעמון ומואב: ושמם אינו נקרא עליהם, האומות

                                                 

 .'ד',  דברים ל333

 .ד"מ, ו" ויקרא כ334



 עשיריהעיקר הפינת יקרת                             

 132 

 –אומת ישראל אבל . כאומת לאטין] וכן [; ונאבדה אומתםולשונם
, וזה מופת אמיתי.  ואמונתם עומדים עד היוםגם שמם גם דתם

ֵּכן ַיֲֽעמֹד ": כ נאמר"וע.  עתידים להיגאל גאולה נצחיתשישראל
ֲעֶכם ְוִׁשְמֶכֽם דומים בגלות לכבשה ואנחנו  .336ל" עכ– 335:"זְַרֽ

  .  משגיח בנו ומצילנו מידםש"והרועה הנאמן ית,  בין זאביםעומדת

כ " ע–  עלינותקיימורעים כולם נה' ית אחר שייעודיו ועוד
כי הדברים קצתם , גם ייעודיו הטוביםשיתקיימו , מן המחויב

האלה הטובים כבר שייעודיו , א לומר" וא.דין על קצתםמעי
  :בבית השני מפני כמה ראיותנתקיימו 

  

  .כי הגאולה לא הייתה שלמה בבית שני, תשע ראיות ברורות

כי שני שבטים לבד , לא הייתה שלמה וכוללתכי הגאולה   .א
ָמיִ: "הבטיחההתורה ] אילו[ו. עלו ם ִאם־ִיְֽהיֶה ִנַּֽדֲֽחJ ִּבְקֵצה ַהּשָׁ

ם יְַקֶּבְצJ ה 337" ֱא=ֶהיJ'ִמּשָׁ
;  

 ; ושאר כלי הקודשכי לא נגלה הארון עם הכרובים  .ב

 ;כי הנבואה לא חזרה לאיתנה  .ג

א גֹוי ֶאל־ּגֹוי : "כמו שהועד, כי לא שבתו המלחמות  .ד ֽ=א־יִּשָׂ
 ;338"ֶחֶרב

ולא נפסקה עבודת , בכול העולם' יתהותו כי לא נתפרסמה ֱא=  .ה
 ;אלילים

                                                 

 .ב"כ, ו" ישעיהו ס335

  . עד כאן לשונו336

 .'ד',  דברים ל337

 .'ד',  ישעיהו ב338
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זְֵאב ְוָטֶלה : "שהועדכמו ,  ממנהגםת הרעותכי לא שבתו החיו  .ו
339"יְִרעּו ְכֶאָחד ְוַאְריֵה ַּכָּבָקר יֹֽאַכל־ֶּתֶבן

 

ְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶל] : "כמו שהועד, כי לא היה מלך מזרע דוד  .ז
 ;340"ֲעֵליֶהם

ב שערים " י– י יחזקאל"כמו שהועד ע, כי לא נבנה המקדש  .ח
 ;341ב שבטים"י-ל

=א יֹוִסיף : "כמו שהועד, תכי לא הייתה הגאולה עולמי  .ט
342"ְלַהגְלֹוֵת]

 

  

 הטובים ההם כי לא נתקיימו הייעודים,  ברורראיות' מאלו הט -
  .עדיין

  

  .סימני הגאולה וביאת אליהו הנביא זכור לטוב והמלך המשיח

ְוַעְבִּדי ָדִוד ֶמֶל]  ש"כמ, ה" העוהגואל יהיה מזרע דוד
 לאמת  ומופתיםלניסיםוהמלך המשיח לא יצטרך . 343"ֲעֵליֶהם

 ,אויביםה] את[ והשפלתו  גבורתו:י" אימותו תהיה ערק. שליחותו
 , מקדש על מכונותֹונֹוְב ּו,ישראל-דחיי נצֹוֵּב ְוִק, אותםחֹוֵּצנְִו

 להצלחה  את הכולירֹוִׁשּיְַהְו, כדין וכהלכהמצווה דת ווהורותו 

                                                 

 .ה"כ, ה"ס,  שם339

 .ד"כ, ז" יחזקאל ל340

  .ח"פרק מ,  שם341

 .ב"כ',  איכה ד342

 .ד"כ, ז" יחזקאל ל343



 עשיריהעיקר הפינת יקרת                             

 134 

כי האימון מצד , זה יהיה לו לאות על שליחותו] כל [– הנפשית
  .האותות אינו חזק

 ורמזים קרוב  יהיה לה סימנים–ואמנם ביאת המשיח 
ומלחמות גדולות בין כל לבולים כי יתחדשו בעולם ב, לביאתו
344"ְוֻכְּתתּו גֹֽוי־ְּבגֹוי ְוִעיר ְּבִעיר ִּכֽי־ֱא=ִהים ֲהָמָמם"ש "כמ, האומות

. 

ויגדילו ,  בין שאר באומותואומת ישראל תישאר דלה ושפלה
אי : " ויגדפום לאמרויחרפום, וארנוניותל מיסים על ישרא

 בתוך המלחמות הגדולות והרבותעד ש". ?צור חסיתם בו, אלוהיכם
שבאה , ה ויבשר" עומיד ייגלה אליהו הנביא, תיאבד מלכות זדון

 ישראל- ויקבץ נידחיובמהרה ייגלה גם המשיח, הגיע הקץ, העת
 ם הנמשכים אחריוייעם הגו ואחריו גוג ומגוג .345ב"תובלירושלים 

 ולהכרית את כל  להילחם עליהב"תובלירושלים יתעוררו ויעלו 
מן השמים ויאבדם ת יילחם עימהם "והשי. ישראל מן העולם

וגאולתם ,  מן השלמות ומונעמכאיבולא יישאר שום קוץ , לגמרי
 למען נראה  מעשהוהימהר יחיש' הוא ית. תהיה עולמית ונצחית

  .346ר" אכיינובימינו במהרה בימישועתו 

 לידע ולהאמין ישראל חייב-וכל בר, אלו הם עשרת העיקרים
  אפילו באחד מהםוכל הכופר.  ומן התורה במופתים מן השכלבהם

" אח"ואסור לָקְראֹו " כופר"וייקרא , ישראל-יוצא מכללהוא  –
המאמתים  וישימנו במדרגת יזכנו' הוא ית. ולאכול משחיטתו

ויזכני לחבר ספרים ,  מאורו הגדולולי אני עבדו ישפיע, השלמים
 מטעות קנייני וינקני, ת את הרביםֹוּכזְַלת ּוֹוּכזְוכן רבים ִל, שלמים

                                                 

 .'ו, ו"ט: 'י ב" דה344

 . תיבנה ותיכונן במהרה בימינו345

  .כן יהי רצון,  אמן346
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, 347יִרְבִסְווימלא כל תאוותי ,  יהיה בעזריתמידו ,ויאיר נרי, והעדרי
  . ר" אכיגואלי וצורי' ה

ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום   נחמה בשנתג לחודש"ביוהשלמתיו 
ר טֹו"ְמַב ְׁשִמיַע יְׁשּוָעה אֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַל]  ַמ348ב"ּשֵׂ

  .349ֱא=ָהֽיִ]

  'שורון הישרים נחלת יה֒י

  ביםבאמונתכם קרנועים ֒צ

  זו דרך בעיקרי אמונה֒ח

  ל כסף וזהבָא ְוחו מוסר֒ק

  הר קודש אלוהים תעלו אז֒ב

  ע שמחותַבֹו ׂשעּוְבָּׂשִתיעימות ֒נ

  ת יהגה פי דל ועניחֹוָבְׁש֒

   לעבדורוב חסדו אשר עזר֒ל

  נת חלקי יזכני לחבר֒מ

   ובשנת350םֵחג נָ"כי נחתם בי֒ה

  

  סגולת יוצרם אנשי עלייה

  'בדעת ואמונה אל חסין יה

  באיגרת קצרה זו עשויה

  כם להיות נקייהנפשלהשלים 

351הּיָחּו נְונשמתכם בכם קידשו
  

   בנויה352ר]"[ איחות זיו יקרותמנו

  בנפש גם גוויה'  יהויודה

ֹ ְוּההֹוָד 353אנְָּד ִאַּגְרָּתאְל   ּהּיְָפּי

  ספרים עוד בלי טעות שגייה

  . לאומה הענייהב" טושר"מב

  

354ע"ש לב"תו
  

����  

                                                 
  . תקוותי347
 .ה" למנ1799, ירה ליצ5559 שנת 348
 .'ז, ב" ישעיהו נ349
 .ג בחודש מנחם אב" י350
 .הנמצאת במנוחה,  נחה351
עיר "או טעות דפוס ) ירושלים" (איכה רבתי"ת " ר–  ייתכן שזה – במקור מופיע איר 352

 ". בנויה
  . לאיגרת הזאת353
 . תם ונשלם שבח לבורא עולם354
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מספר שבת -מעניין ו"שער הילהדפיס כאן   

 355יִּגמשה ֵּבר "להר "משאת משה" הנקרא המצוות 
דרך ", "דרך החיים", "דרך המוות"טורים שקראם '  עם הדע"נ

כמראה לטושה בידי המשכילים   להיותם- " דרך הרע"-ו" הטוב
  ראשית הקדושות– השבת  שמירת מצוותתכשיטיל, להתקשט בו

  . ולהתקדש למדי

  

איזה הם המעשים האסורים להיעשות 
  ?בשבת

  

 מלאכות אבותט "ל-שצריך לדעת תחילה הדע : התשובה
 בשבת נכללות  מפני שרוב המלאכות האסורות.ה"שמנו החכמים ע

,  בהיעשות במזידשחייבים עליהן סקילה וכרת, הןיבהן ובתולדות
  . קרבן חטאת–ואם בשגגה 

  

  :356ואלו הן

  

                                                 

' חיבר ס. ז" המאה ט ובהתחלתו"חי בסוף מאה ט. ל"ר בנימין זצ"ר משה בגי בכהר" הר355
מצוות "הנקרא , מספר המצוות שלו'  חלק א–שהוא , "אהל משה"' וס, "איגרת סוכה"

 .וחסר מסופו, ק לעניינים ולפרקיםונחל, בביאור מצוות התורה" משה

. ְוַהּזֹוֶרה.  ַהָּדׁש.ְוַהְמַעֵּמר. ְוַהּקֹוֵצר. ְוַהחֹוֵרׁש. ַהּזֹוֵרַע.  ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת356
. ְוַהּצֹוְבעֹו. ְוַהְמנְַּפצֹו. ַהְמַלְּבנֹו. ַהּגֹוזֵז ֶאת ַהֶּצֶמר. ְוָהאֹוֶפה. ְוַהָּלׁש. ְוַהְמַרֵּקד. ַהּטֹוֵחן. ַהּבֹוֵרר
. ַהּקֹוֵׁשר. י חּוִטיןְוַהּפֹוֵצַע ְׁשנֵ. ְוָהאֹוֵרג ְׁשנֵי חּוִטין. ְוָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין. ְוַהֵּמֵס]. ְוַהּטֹוֶוה
. ַהּשֹׁוֲחטֹו. ַהָּצד ְצִבי. ַהּקֹוֵרַע ַעל ְמנָת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ְוַהַּמִּתיר

ְוַהּמֹוֵחק . ּיֹותַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִת. ְוַהְמַחְּתכֹו. ְוַהּמֹוֲחקֹו. ְוַהְמַעֵּבד ֶאת עֹורֹו, ַהּמֹוְלחֹו. ְוַהַּמְפִׁשיטֹו
ַהּמֹוִציא . ַהַּמֶּכה ַבַּפִּטיׁש. ְוַהַּמְבִעיר. ַהְמַכֶּבה. ְוַהּסֹוֵתר. ַהּבֹונֶה. ַעל ְמנָת ִלְכּתֹב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות

 ).'ב', ז: מסכת שבת, משנה: (ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת. ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות

ראינו

  ו"שאלה י
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  ;הזורע  .א

 ;החורש  .ב

 ;הקוצר  .ג

 ;ַהְמַעֵּמר  .ד

 ;הדש  .ה

 ;הזורה  .ו

 ;הבורר  .ז

 ;הטוחן  .ח

 ;ַהְמַרֵּקד  .ט

 ;הלש  .י

 ;האופה  .יא

 ; את הצמרהגוזז  .יב

 ;)357ל המכבסו בנהר"ר (ַהְמַלְּבנֹוו  .יג

 ;)חובט בשבט וסורקול "ר (ַהְמנְַּפצֹו  .יד

 ;עֹוַהּצֹוְב  .טו

 ;ַהּטֹוֶוהו  .טז

ַהַּמֵּסָכה נגזר מן , ל המוסך את השתי"ר( ְוַהֵּמֵס]  .יז
 ;)יום טוב, ין עיקר תוספותיע, 358ַהּנְסּוָכה

                                                 

  .לל והמכבס בכ357

 ).'ז, ה"ישעיה כ: ( ְוַהַּמֵּסָכה ַהּנְסּוָכה ַעל־ָּכל־ַהּגֹוִיֽם358
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 חוטין בתוך הבית'  בל שנותן"ר( ְוָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין  .יח
הן ": ל" ז,"כלים " מפורש במסכת–ונירין ,  ניר–

קצת הין  ובעבורם מגבי, על הקנההחוטים הארוגים
 ;) ילך בו הארג בחוט–ויעשו דרך , החוטים

 ;והאורג שני חוטין  .יט

או ,  מעל השתיל מסיר חוטי הערב"ר (והפוצע שני חוטין  .כ
 ;) לצורך אריגההשתי מעל הערב

 ;הקושר  .כא

, 359 שכן צדי חילזון שממנו עושין התכלתל"ר (ְוַהַּמִּתיר  .כב
מרשת זו  – שפעמים צריך ליטול חוטין; קושרין ומתירין

 ;)ומתיר בכאן וקושר כאן,  על זוסיףלהו

 ;והתופר  .כג

 ;תפירות'  בהקורע על מנת לתפור  .כד

 ;360ַהָּצד ְצִבי  .כה

 ;השוחטו  .כו

 ;והמפשיטו  .כז

 ;והמולחו  .כח

 ;ומעבד את עורו  .כט

 ;)ל מגרד שערו"ר( ְוַהּמֹוֲחקֹו  .ל
                                                 

אפילו . ה" ע חכמינוואינו מקובל על,  ממסכות המשנה כלל זה כמו קודמיו ואחריו הועתק359
  .שצבע התכלת אינו יוצא מדם החילזון, המדע הוכיח מעל כל ספק

  . והצד צייד בכלל360
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 ;)ל חותך רצועות וסנדלים"ר( ְוַהְמַחְּתכֹו  .לא

 ;הכותב  .לב

 ;המוחק על מנת לכתוב  .לג

 ;הבונה  .לד

 ;והסוחר  .לה

 ;המכבה  .לו

 ;ירוהמבע  .לז

 ;המכה בפטיש  .לח

 .מרשות לרשותהמוציא   .לט

  

 הם הנקראין – 361 וכל שהוא מעניינם.כל אלו המלאכות -
  ."אבות מלאכות"

  

  ?כיצד הוא עניינם

  

 מלאכה-הרי זה אב – או העושה חריץ אחד החורץ או החופר
  .הוא'  ועניין א חפירה בקרקע–מהן שכול אחת ואחת , אחת

  

 או אילנות המבריך  או או הנוטע אילנותזרעיםהזורע וכן 
' ועניין א, מלאכות-הן מאבות'  כל אלו אב א– המרכיב או הזומר

  .כוון דבר הוא מתַחֵּמַצ ְל–מהן ' שכול א, הוא

  

                                                 

 . דהיינו היוצא מהם בהיקש361
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או הגודד , או הבוצר ענבים,  תבואה או קטניתהקוצר' וכן א
מלאכה - אב כל אלו–או האורה תאנים , תיםיאו המוסק ז, תמרים

  .מתכוון" דבר מגידולוהעוקר "מהן ' שכול הא, הן

  . שאר האבות–ועל זו הדרך 

  

  . מאלו האבותהדומה לאבמלאכה ה היא – 362הָדָלהתֹו

  

 שזו, זה חייב הרי – מעט לבשלו-מעט את הירק המחתךכיצד 
ף  גושהטוחן לוקח – ותולדת טחינה . תולדת טחינה– המלאכה

 הרי זה –  דבר הדומה לזהוכול העושה.  רביםומחלקו לגופים
  ."טוחן"דת תול

  

שהזכירו , המוציא מרשות אל רשותווההבערה והכיבוי 
וכיבוי שכוונתם בהבערה ,  כבר רבנו אהרון האחרון אמר- 363ה"ב

 מבעוד שבת-נר-הדלקתכי הם חייבו , וכן הוא האמת. בשבת עצמו
  . 364יום

  

 שהוא במשא כבד,  כבר מבואר–  מרשות אל רשותוהמוציא
פ "אע.  שנתבאר בשאלותכפי, שהוא נכלל בשם מלאכהאחר 

 , שאינו חייב  עד,מכול מקום הסגילו – הכלילו קל וכבדה "שב

                                                 

 .מר המתחייב מהקדמת ההיקש המא362

 . אחינו הרבניים– בעלי הקבלה 363

-  והלאה התירו הדלקת הנר מיום שישי היותו דולק בליל15- חכמינו האחרונים מהמאה ה364

 ).עניין השבת, "אדרת אליהו"' ראה ס(שבת 
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אבל אם עקר ולא .  מעל גבי מקום ויניח על גבי מקוםשיעקור חפץ
  . 365ועוד תנאים רבים התנו . פטור–או הניח ולא עקר , הניח

  

 האסורות להיעשות המלאכותיוקש רוב והנה ממה שכתבנו 
  . בעזרת האלוגם ממה שיתבארו למטה. דותיהן ותולבשבת

  

ואחד מי שיתחיל ולא , כה ומשלימהאחד התחיל מלא
  המאכלת במשחזמי שכיוון לשחוט וקודם השחיז: כגון .שלימהה

 מעניין כי כבר עשה חלק,  עובר–שלא שחט   ואפילו,להחריפה
שהיא , ייקרא מלאכהואותו חלק מצד עצמו . צורך השחיטה

 כדי  תפש המאכלת ובדק אותה קודם השחיטהוכן אם. היזִָחּשְַׁה
 מפני שעשה  עובר– מניעה  אם לא שחט בה מפניואפילו, לשחוט

 ואף,  שלמהואפילו שלא תיקרא הבדיקה מלאכה. מלאכה]מ[חלק 
ואלו ,  כריתת ארבעה סימנים–שהיא ,  שם השחיטהלא ייכנס בגדר

ועשה אח מאחת : "שנאמר, "לא תעשה"- בשני החלקים באים
  .המלאכה-ל קצות" שר– 366"נהמה

  

ייאסר משום  – שחוץ מאלה שני החלקים, ואמרו החכמים
  .  תכליתם בעד מלאכה–כי עשיית כל אלו .  הקדמה לרעשהוא

  

  .והקש לכול כיוצא בזה המין

                                                 

כי הוא מלאכה , ואינו מקובל עלינו,  כלל זה כמו קודמיו ואחריו הועתק ממסכות המשנה365
  .צמובפני ע

 ).'י, ח"יחזקאל י:" (ְוָעָׂשה ָאח ֵמַאַחד ֵמֵאֶּֽלה: " במקור366
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  ."דרך המוות"טור 
  

 –שהן , מלאכות שמנו החכמים-אסור לעשות כל האבות
  .ט"ל

  

 ולכולם יש . חוץ מאלו אחרותמלאכות-אבותויש גם כן עוד 
 – האבות ותולדותיהןא להכליל בספר כל "שאפ "ואע. תולדות

בין ,  בין מהאבות. מה הם האסורים, ייוודעו ויוקשוממה שנכתבו
וכן . פ דין תורתנו התמימה"ע] הכול [– מקצת התולדות האסורות

  :ממה שנזכיר מעתה

 ליום המלאכה לא ]זוהי[ו, מפני שמצאנו, ן בשבתּיֵַדאסור ְל  .א
  ;אחד ולא לשניים

כי , שנתחייב בהם בשבת,  להחרים ולנדות לאדם  אסור  .ב
 ;ומשפט דין –הם 

 או להחרים  ולהקדיש, ולתת נדבה, לנדור נדרים  אסור  .ג
ולתת , ולהבדיל הקדשות, ולתרום ולהעריך הכוהן, דבר

, ואינו משלם נדרו שנדר, ולהנחיל ממונו, צדקות ומתנות
 ;367ובחול נודר ואינו משלם נדר

                                                 

ִביִעי יְִהיֶה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלֽה" בהיקש מעניין 367 ' ֵׁשֶׁשת יִָמים ֵּתָֽעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּשְׁ
שאם , מועד-אוהל-כות שהינו הקדמה לעניין התרומה ומלא-:" ָּכל־ָהֽעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמֽת
 .מינן- קל וחומר עלינו בר–מלאכה אלו -בבניית המשכן נאסרו סוגי
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מה ,  מה יקנה: מה יעשה בחול– עץ בכוונהי להתי  אסור  .ד
ולצייר תכונת , 368תקןמה י, מה יבנה, מה ינתוץ, ימכור

, לאחר' להורות אש "כ. באיזה אופן יעשהו, ותמונת הבניין
 בעל הבניין באופן שכיוון מקודםולא , שיעשהו באופן כך

ֹ: " וכתוב.אחרת מכוונה אל כוונה כדי להעתיקו ֲאכֹות ל ַמְלּכ
 הם מעניין מכר –  כל אלו וכדומה לאלו–. 369"ַהַּתְבִנֽית

 מראה עיניים –כל אלו .  וציור תבנית הבנאיומלאכת וקניין
 ;370"ָוָֽאקּום ָוֶאֱֽעֶׂשה ֶאת־ְמֶלאֶכת ַהֶּמֶל]: "לב כעניין-ורעיון

למנות ;  להנאת כיס– שהם,  לחשוב חשבונות  ואסור  .ה
 או ציורים מלאכותיים ולמדוד ולשער שיעורים, ולספור

ְוֵהָּמה .  מלאכת מחשבת כי היא–תכוניות  ותמונות הנדסיים
בֹנֹות ַרִּבֽים  ראוי – ודמיונו יעלו ברעיונוואם , 371ִבְקׁשּו ִחּשְׁ

 ;ויפנה דעתו מהן,  מליבולהסירם

  לרחוץ הטמא כל גופו לצאת לידי טהרה בשבת  אסור  .ו
 היעשותשיכול ל, 372 הדיוט מעשה–מפני שהוא , ובשבתון

אלא מפני ,  אינו דוחה את השבתומעשה הדיוט. אחר השבת
נידה -הזאת מי:  הם כגון– ומעשה הדיוט. נפש ישראל-סכנת

 אינם הכרחיים ומחויבים –שאלו ; וגילוח המצורע וכדומה

                                                 

ָּבת עֹנֶג ִלְקדֹוׁש ה368 ָּבת ַרגְֶלJ ֲעׂשֹות ֲחָפֶציJ ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלּשַׁ ְמֻכָּבד '  ִאם־ָּתִׁשיב ִמּשַׁ
 ).ג"י, ח"ישעיהו נ(ֵּבר ָּדָבֽר  ְוַדֵמֲֽעׂשֹות ְּדָרֶכיG ִמְּמצֹוא ֶחְפְצGְוִכַּבְדּתֹו 

  .ט"י, ח"כ: 'י א" דה369

 .ז"כ',  דניאל ח370

  .ט"כ',  קהלת ז371

 .כי האדם לא יוצא לידי טהרה, שמחייבים  לדחותו לאחר צאת השבת,  מעשה פשוט372
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 מוספי – כמו שהן 373להיעשות בעצם הזמן וביום מעויין
ח פס-וכמו זבח". בכך לחודש פלוני: "שכתוב בהן, המועד

 ,שמים- ממצוות הציבור וחפצי–שהן , ומצוות המילה
 .ונעשים בשבת עצמו ובמועד

 לרדות הדבש מכוורת הדבורים ולשים כלי תחת   אסור  .ז
כי . כגון זיתים וענבים וכדומה, 374תמצית הדבורים הזבים

 להיותם מוכנים בשבת –אלו צריכים הכנה מבעוד יום 
 –כי הם , ועוד שאינם מוכרחים להיעשות בשבת. לאוכלם

אפילו שיצטרך , עניינים רצוניים ויוכל האדם לעמוד בלתם
,  לסחורה ואינם כמו הפירות המוכנים.לאוכלם בשבת

 .שבעליו אוכל מהם

ואפילו דרך ,  לקבץ הפירות הנושרים מהאילן  אסור  .ח
ֹ,  לעלות לאילן– כל שכן. 375גבולו ת או לאכול לֹוֵללעולל ע

ֹ  .ם בגרונוָלְעאותם בפיו ְלּב

י "י עופות ולשלוח שלומות ע" ע376 לשלוח כתבים  ראסו  .ט
 .377 וממדינה למדינה למיודעיו מעיר לעירשליח

 379ובטבלה ובאשקק בקובייה 378 ]לשחק[ לשחוק   אסור  .י
 ".' שבת לה"שהכתוב קראו , וכדומה

                                                 

 . ביום קבוע373

ִביִעי ַׁשָּבת =א ִיְֽהיֶה־ּֽב: " מפסוק374  ).ו"כ, ז"שמות ט:" (ֹוֵׁשֶׁשת יִָמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

 .ל"כנ 375

ָּבת: "  ככתוב376 א ִמָּבֵּֽתיֶכם ְּביֹום ַהּשַׁ  ).ב"כ, ז"ירמיהו י" (ְוֽ=א־תֹוִציאּו ַמּשָׂ

 . קל וחומר דרך הדואר377
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 –שהם ,  ללכת בשבת ובמועד חוץ מן תחום העיר  אסור  .יא
 –וכן . נפשות-אלא אם יהיה בעד סכנת, 380אלפיים אמה

 . שתחום עיר זה נכנס לתוך תחום זהאפילו, עיר לעירמ

מלאכה - בעד צורך ענייןאומנות- כלי381 לטלטל  אסור  .יב
כי הם , שייט אורג וצורף וסופר וכדומה-כלי: כגון, 382תנֶֶּוכּוְמ
,  כלים–כי אלו ,  לא עשה מלאכה בהםאפילו.  הקדמה לרע–

 .שאינם לצורך השבת

, 384ומעמלים  ומיגעים בדברים כבדים383לטלטל  אסור  .יג
כמו , הרבים כל שכן בדרך רשות – והגבול אפילו דרך הבית

 .שביארנו לעיל

קשר , או איזור חלציו, נעלו שנותק-רוךש לקשור   אסור  .יד
ואם .  ולא מעשה הדיוט385 מעשה אומן–והוא , של קיימא

 ואינו אם נעשה בשגגה,  אין חשש– מידו יקרה כזה המקרה
 המשך ספסל ועושה  כמוכי הוא, ואינו עובר במזיד, בכוונה

 .חריץ וכדומה

                                                                                                       

378 Jָּבת ַרגְֶל ָּבת עֹנֶג ִלְקדֹוׁש הֲעׂשֹות ֲחָפֶציG ִאם־ָּתִׁשיב ִמּשַׁ ָּבד ְמֻכ'  ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלּשַׁ
 Jְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲֽעׂשֹות ְּדָרֶכיGג"י, ח"ישעיהו נ( ְוַדֵּבר ָּדָבֽר ִמְּמצֹוא ֶחְפְצ.( 

  משחק השחמט– אישקוקה 379

 ).'ד, ה"במדבר ל: ( ּוִמגְְרֵׁשי ֶהָֽעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְֽלִוּיִם ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִבֽיב380

 .373ראה הערה  381

ָּבת ַרגְֶלJ  ִא382 ָּבת עֹנֶג ִלְקדֹוׁש הֲעׂשֹות ֲחָפֶציGם־ָּתִׁשיב ִמּשַׁ ְמֻכָּבד '  ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלּשַׁ
 ).ג"י, ח"ישעיהו נ( ְוַדֵּבר ָּדָבֽר ֵמֲֽעׂשֹות ְּדָרֶכיG ִמְּמצֹוא ֶחְפְצGְוִכַּבְדּתֹו 

א ִמָּבֵּֽתיֶכם : "  ככתוב383 ָּבתְוֽ=א־תֹוִציאּו ַמּשָׂ  ).ב"כ, ז"ירמיהו י" (ְּביֹום ַהּשַׁ

ָאם ּוְלכֹל ֲעֽבָֹדָתם 384  ).ז"כ', במדבר ד( ְלָכל־ַמּשָׂ

 .'הלכה א', פרק י, "הלכות שבת"ם " ראה רמב.כי היא מלאכה בפני עצמה 385
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 כדי לקצר הדרך התחום- ללכת בשבת עד קצה  אסור  .טו
. כי זה עושה חפצו בשבת, השבת-אחרי מוצאי שרוצה ללכת
 .386:"ִמְּמצֹוא ֶחְפְצJ ְוַדֵּבר ָּדָבֽר: "והנביא אומר

, ודגים וכדומה בשבת עצמו] בשר [ למלוח כבשים  אסור  .טז
וכן מה . מעין בישול –א כי הו, עבור השבתלאוכלם אחר 

 לשומו כנגד השמש  אין ראוי–שמנהגו להתבשל בשמש 
 .בשבת

,  לעשות הגוי מלאכה בשבת לסבב לכתחילה  אסור  .יז
 שותף עימו או לעשות עורמה –אם הוא , שנהנה ממנה

והנאת , שבת לגוי-שתהא הנאת יום,  להתנות עימוותחבולה
 .387 ליהודי וכדומה– יום ראשון

 בשבת או להעמיס עליה  הבהמה לרכוב על  אסור  .יח
כי הכתוב חייב לנו , שלא יוליך אותה למקום אחר, 388משא

 .389לנוח בהמתנו

אפילו שלא , 390להראות לסוחר להוציא הבהמה   אסור  .יט
 ת סחורהָמָרגְ ַה–כי זה , סחורה- דבר ולא ידבריעשה

 .והקדמה לרע

                                                 

 .ג"י, ח"נ,  ישעיהו386

ְתּוִבנJְ ּוִבֶּתJ |  =א־ַתֲֽעֶׂשה ָכל־ְמָלאָכה ַאָּתה 387 יJְוֵגְֽרG ּוְבֶהְמֶּתG JַעְבְּדG ַוֲֽאָמֽ :  ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרֽ
  ).'י', שמות כ(

 .373ראה הערה  388

  ).'י', שמות כ" (ּוְבֶהְמֶּתGַעְבְּדJ ַוֲֽאָמְֽתJ : " ככתוב389

 .373ראה הערה  390
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, אפילו קודם השבת,  להלוות בהמתו לגוי  אסור  .כ
ב  חיישהכתוב, כיב עליה ביום השבת או להרלהשתמש עימו

 .391לנוח בהמתך

ת מעבודת נֹוֵלָה ,יום- בשכירות392 להשכיר בהמתו  אסור  .כא
  בשכירותתֹוֵת או ְל.מועדבלחוד ובשבת ו'  ביום אבהמתו

 – נמנע לשכירות יומיהשבת ויהיה , במספר ימים רצופים
 .הוא באיסור משני פנים

בין  393ידות על י ישראל ממלאכה שנעשֵלָהנֹות   אסור  .כב
י "בין בצוואתו ע, והוא לא ידע ואשם, בכוונה ובין בשוגג

י "ביום השבת עאו נעשית מעליה . או שראה ושתק, זולתו
 – אם תהיה המלאכה ההיא, כל שכן. הבית-תיקון בעל

 עליו  שהיא איסור עולמי– השחיטה: וןכג, אכילההת ֶרֶׁשְכַמ
 .ולכול ישראל

  בשבת עצמו ישראלּהָאָׂשֲעֶׁש,  ממלאכהֵלָהנֹות   אסור  .כג
 . לעצמו איסור עולמי– 394במזיד

שעשה חברו הגוי ,  ממלאכה ישראלֵלָהנֹות   אסור  .כד
 .אם יש לו ידיעה, 395בשבת

                                                 

  ).'י', שמות כ" (ּוְבֶהְמֶּתGַעְבְּדJ ַוֲֽאָמְֽתJ : " ככתוב391

  .ל" כנ392

  ).'י', שמות כ(' וכוָכה  =א־ַתֲֽעֶׂשה ָכל־ְמָלא393

  .ל" כנ394

  . הערה לעיל395
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 הגוי בעד ישראל ּהָאָׂשֲעֶׁש,  ישראל ממלאכהֵלָהנֹות   אסור  .כה
,  ממנהֵלָהנֹות יכשר –אחר השבת  אבל .396 לבדבשבת עצמו

 .אחר שלא הייתה לו מגע בעשייתה

 לכול  בעד חולה ממאכל שנתבשל בשבתֵלָהנֹות   אסור  .כו
 .397ישראל-בר

,  מהמאכלבעצמו אחר עבור השבת החולה ֵלָהנֹות   אסור  .כז
 מפני  או מהעוף שנשחט בעדו בשבתשנתבשל בעדו בשבת

 .סכנה

 לעוף שנשחט בעד  לעשות כיסוי הדם בשבת  אסור  .כח
 .אלא יכוסה אחר עבור השבת, חולה

חרב וחנית : כגון, מלחמה-כלי עם  בלא צורךללכת   אסור  .כט
אפילו , מגן צינה וסוחרה, קשקשים-וקשת וחצים ושריון

 אינם ממין  שכול אלה– . ובכתפולחגור אותם במותניו
 .האדם-מלבוש

ובכול זימרה - בכול מיני כלי בשבת לנגן בצוואתנו  אסור  .ל
כ "ואח" אלה המשוררים: "כי כתוב, 398איָתִקרֹוְׁשא ַמנְָרַק

 ).עושי המלאכה (.399"ַּבְמָלֽאֶכת ": כתוב עליהם

                                                 

  . הערה לעיל396

 .לחולה בלבד 397

 .י נשיפה בו"שריקה ע- מכשיר המוציא קול398

ְרִתים  .)'י, ג"נחמיה י: ( ַוּיְִבְרחּו ִאיׁש־ְלָׂשֵדהּו ַהְלִוּיִם ְוַהְמׁשְֹרִרים עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכֽה399 ֲהנִים ְמָׁשֽ ֹֽ ְוכ
ֽ   ).'י, ג"י', י ב"דה (:ַהְֽלִוּיִם ַּבְמָלֽאֶכת ְּבנֵי ַאֲֽהרֹן ְו'הַל
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: וכתוב,  מפני שהוא מזריע זרע400 לשמש מיתתו  אסור  .לא
ה ִּכי ַתזְִריַע"  –כי הוא , 402"ְׁשָכְבְּתJ ְלזַָרע: "וכתוב. 401"ִאּשָׁ

 .מעלהשזכרנו ל, ואף מפני סיבות אחרות. כמו הארץ

 אל הספינה מפני מהיבשהלרכוב בשבת עצמו    אסור  .לב
 .403העם היבששלא יצטרף הים 

להיות ספן ,  לעשות מלאכה במים רבים בשבת  אסור  .לג
הטיל ל ולהשליך ו נס ולהיות חובלולפרוׂש, משוטט וומלח

 החובל- להיות ראש ומזה ייאסר.הספינה בשבת-רזליב
 לרדת אל נמל בכול – שאין בא זה מידו, 404בספינות גדולות

ונמצא  אם הקרה אמנם.  להשבית המלאכה ומועדשבת-ערב
.  ובעד נפשונפשות- בעד סכנת משתדל–  שבתבספינה ביום
 .נפש דוחה את השבת-כי כל סכנת

- ולשמור שומר ולקחת פיקדוןקדונותי להפקיד פ  אסור  .לד

 –שהן , ולהלוות הלוואות. ולהשיב גזל אל הגזול. שכר
ִאם־=א ָׁשַלח יָדֹו ִּבְמֶלאֶכת : " לכמו אלו כי כתוב.מתן-משא
 .405:"ֵרֵעֽהּו

                                                 

ה ֲאֶׁשר יְִׁשַּכב ִאיׁש אָֹתּה " חיי האישות הינם טומאה כמאמר – תשמיש המיטה 400 ְוִאּשָׁ
ֲחצּו ַבַּמיִם ְוָטְֽמאּו ַעד־ָהָעֶֽרב  ). ח"י, ו"ויקרא ט:" (ִׁשְכַבת־זַָרע ְוָרֽ

  .'ב, ב" ויקרא י401

 .'כ, ח"י,  שם402

במדבר :" (ם ְּגבּול ָיֽםּוגְבּול זֶה־ִּיְֽהיֶה ָלֶכ: " ככתוב,  הינם שני תחומים– הים והיבשה 403
  .)'ה,ד"ל

  .האיסור לנהוג בשבת יוקש  מכאן404

 .'ז, ב" שמות כ405
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אבל להודיע שמצאה , בעליו בשבת להשיב אבדה ל  אסור  .לה
 . אין חשש–

זפת , האש: כגון .406לֶבבדבר המוסיף ֶהטמין  לה  אסור  .לו
סיד , שומשמיןופסולת של , מלח ופסולת של זיתים, וזבל
לחים ם  בזמן ששלושת ועשבין408 ומוכין407 או זוגיןוחול

 להניח הלחם: כגון,  להיאכל בחול– כל שכן. בשבת עצמו
:  או כגון להתנגב בתנורטושה הכהאו החיט, להיעשות קלי

שנשארים , וכדומה לאלו.  התנור להתייבש בהם– מלח לח
 .409בתנור

מימי המטר או המים הניגרים ארצה לקבץ  לכוון   אסור  .לז
ואם יעבור מבחוץ לתוך ,  לצורך ענייניו לתוך גבולומבחוץ
 –  כטבע המים הניגרים במורד או מגבול לגבול אחרגבולו

  פרדסו אוונשקות גה לה אופן בכוונה לא שיעש.אין חשש
 .ולטחון רחיים וכדומה

 להשקות או להניע הרחיים עלת המיםלפתוח ת   אסור  .לח
 – הפותח תעלה להשקותכי . 410 וכדומה לאלהלטחון בשבת

 .411םָדְקָׁשל פי  וע הואת זרועותולד

                                                 

 .כשהם רותחים או חמים, גזים העולים מנוזלים, קיטור,  אד406

  .והוא עובר תהליך של בישול, הואיל 407

 .בגדים וכדומה- בלוי,גפן-או צמר,  דבר רך כעין צמר408

כי קור וחום משנים ,  שינוי טבע הדבר–" מלאכה" כל אלו והדומים להם יוצאים ממילת 409
  .'כמו בישול וכו: את טבעו

ִּכי יְַבֶער־ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו־ֶכֶרם ְוִׁשַּלח ֶאת־ְּבִעירֹה ּוִבֵער ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ֵמיַטב : "קש ממאמרי בה410
הלכות , משנהראה " (אשו משום חציו"וזה , )'ד, ב"שמות כ:" ( יְַׁשֵּלֽםָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו

 ).נזקי ממון
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, י הרוח בשבת"שיטחנו ע, או לתקן הרחיים להכין   אסור  .לט
כי , כ נפרד ממנו"ואח, אכותיתאפילו שהוא בנגיעה אחת מל

 . מתחיל מלאכה הוא–זה 

שיזובו , יל הזיתים או הענבים והשומשומיםִּגְעַהְל   אסור  .מ
 התחלתם – זבים בשבתכ "שאחפ " אע.בשבת וכדומה
 .412והיא אסורה בשבת, מלאכותית היא

שהם פ "אע, 413 או להבעיר אש בשבת להדליק נר  אסור  .מא
 חיבור –שהיא ,  כבר התחלתם– דולקים ובוערים בטבע

 והוא .והוא אסור בשבת,  הוא פועל מלאכותייהאש במלאכה
הזכירו החכמים להיעשות  שט אבות המלאכה"אחד מהל

 .בשבת עצמו

,  ולהתנגב בשבת להשרות ולפרוש הבגדים הלחים  אסור  .מב
. הלשון-מהנחת" מלאכה" תיקרא בשם – כי טילטולם לכך

 וכן. ליהםעחום שישט,  ומיתרים לקשור חבלים–כל שכן 
 –  שטוחים מיום המעשהאין ראוי אם נשכחו ונשארו

 טילטולם לכמו זה כי,  ולקלפםכפילםלהורידם ולקבצם ולה
 או .כל עת שאינם לצורך לבישה וכיסוי,  הוא באיסור–

עת ד ל כיבוי האש בשבת כדיןלשבת ולשכב עליהם
 וראוי למעט . מלאכה בפני עצמה–כי היא , האחרונים

- ואפילו טילטולי תכריכי,  כפי מה שאפשרהטילטול בשבת

 .מת והכנתם בעצם השבת

                                                                                                       

 .כמו המים שזורמים מטבעם, מתמיד במעשהו הטבעי, יגע, עמל,  חרוץ– ָׁשַקד 411

  .כי זו מלאכה בפני עצמה 412

ָּבֽת: " מפסוק413   ).'ג, ה"לשמות :" (ֽ=א־ְתַבֲֽערּו ֵאׁש ְּבכֹל ֽמְׁשֽבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַהּשַׁ
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 .שהם אסורים בשבת עצמו,  ואלו האיסורים הנזכרים לעיל-
שהם אינם מותרים להיעשות אפילו קודם , ה"אמרו רוב החכמים ע

ואנו מפני שהם מתייחסים אלינו , מעצמם בשבת להיעשות השבת
 אם .י אחרים"ן עבין על ידינו בי, כ"ונהנים מהם בשבת ג יםִלֲעַּוִמְת

, ונראה בעשייתםאם ברמיזתנו או שנדע ,  אם בידיעתנונּוּיֶּוּוִצְּב
 אלא ראוי .תנוי עבדינו ואמ"ע כל שכן –י בהמתנו "אפילו ע

   .מלאכתנושלא ישלימו ולמנעם עכבם ל ולגערם

  

  .בלי ידיעת כל אלו אין עלינו עונש כללאמנם 
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  ".דרך החיים"טור 
  

יום השבת שלא  את 414ישראל לזכור- כל בר  יבמחו  .א
  ;יחללהו

ראשית יום השבת - בלהוסיף מחול אל הקודש   מחויב  .ב
 ;415 שהוא השבתון–וסופו 

ולנוח לשבות , 416 וללמד להתפלל ולקרוא וללמוד  מחויב  .ג
 ;417ולהתענג

J ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּֽד:  ּוְלזֵַּמר ְלִׁשְמJ ֶעְליֹֽון'הַלְלהֹדֹות   מחויב   .ד
 ;418:ֶוֱאֽמּוָנְֽתJ ַּבֵּליֽלֹות

 ולהשתכל  לעיין או ללמודכל אחד לפי השגתו   ומחויב  .ה
ִּכי : "ככתוב, 419 נורא עלילהלותמפעלדעת , בראשית-במעשה

 ְמאֹד 'ַמה־ָּגְדלּו ַמֲֽעֶׂשיJ ה:  ְּבָפֳעֶלJ ְּבַֽמֲֽעֵׂשי יֶָדיJ ֲאַרֵּנֽן'ִׂשַּמְחַּתנִי ה
Jלדעת גודל ומגנה למי שאינו חושש. 420:"ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתֽי -

                                                 

ָּבת ְלַקְּדֽׁשֹו414  ).'ח', שמות כ: ( זָכֹור ֶאת־יֹום ַהּשַׁ

וכול עיר ,  באופק ירושליםות לפני כניסת השבת ולאחר יציאתו השבתון הוא כשלושים דק415
  .הילפי אופק

 ).'ז', דברים ו(ְבָׁשְכְּבJ ּוְבקּוֶמJֽ  ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶיJ ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתJ ְּבֵביֶתJ ּוְבֶלְכְּתJ ַבֶּדֶר] ּֽו416

ָּבת 417  שהעונג הוא,  מזה פסקו החכמים– )ג"י, ח"ישעיהו נ(ְמֻכָּבד '  ה ִלְקדֹוׁשעֹנֶג ְוָקָראָת ַלּשַׁ
  .ה" בלימוד התורה והעיון בספרי חכמינו עבין היתר

 .ד-ג, ב"תהלים צ,  מזמור שיר ליום השבת418

  )'ה,ו"תהלים ס(=ִהים נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל־ְּבנֵי ָאָדֽם  ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲֽעלֹות ֱא419

 .ו-ה,  שם420
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וכמו . 421"ִאיׁש ַּבַער =א ֵיָֽדע: "ככתוב, מחשבותיו-מעשיו ועומק
ִּכֽי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיJ ַמֲֽעֵׂשי : "כך כתוב, "ַמֲֽעֶׂשיJ " בכאןשכתוב

Jבשעת ת בכתובים]א[אף לקרו: "ה"ואמרו ב. 422"ֶאְצְּבעֶֹתי 
שלא יהיה ,  המדרש אסור גזרה משום ביטול ביתהמדרש-בית

 ;423 ויימנע מבית המדרש בביתו וקוראכל אחד יושב

 להבדילו ולהפרישו,  בכולהשבת- יום424לקדש   ומחויב  .ו
שלא ישמש , החומראולי שלא יתגאל בג, בכול עניין מימי החול

 ; הביאור למעלהכפי שהרחבנו , 426ת כל רעשֹוֲע ֵמ425מיטתו

 או ו בבואו ובצאתיין- לקדשו בכוסלכבד השבת  ומחויב  .ז
המזון - ולעשות ברכת.לפי מקום ומקוםבכול משקה הנמצא 

בורא יסוד " בברכת  אכילה ואחר אכילהידיים קודם-ונטילת
 ;"המים

כי זהו ,  במאכל חשוב ובמנה יפה לכבדו כפי כוחו  ומחויב  .ח
ָּבת עֹנֶג : "ככתוב, ולהתענגולשמוח . כבוד היום ְוָקָראָת ַלּשַׁ

 ;427" ְמֻכָּבד'ִלְקדֹוׁש ה

                                                 

 .'ז,  שם421

  .'ד',  תהלים ח422

אף לקרות בכתובים בשבת בשעת בית המדרש ל אסור גזירה משום ביטול בית המדרש שלא  423
 ).ם הלכות שבת פרק כג הלכה יט"רמב(יהיה כל אחד יושב בביתו וקורא וימנע מבית המדרש 

ָּבת : "מר ממא424   ).ב"י', דברים ה" (ְלַקְּדׁשֹוָׁשמֹור ֶאת־יֹום ַהּשַׁ

 .ל"כי הוא טומאה כנ; מיטה-תשמיש, אישות- שלא יקיים יחסי425

ע 426  ).'ב, ו"ישעיהו נ( ׁשֵֹמר ַׁשָּבת ֵמַֽחְּללֹו ְוׁשֵֹמר יָדֹו ֵמֲֽעׂשֹות ָּכל־ָרֽ

 .ג"י, ח" ישעיהו נ427
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ולא , אם ידו משגת, חמודות- להצניע עצמו בבגדי  ויבומח  .ט
 ; חילול שבת–כי זהו , אומנות-בבגדי

איש כפי , נאים לכבוד שבת להציע ביתו במצעים ומחויב  .י
 ;כוחו

 מלאכה שלא יעשו בניו הקטנים,  ולהקשיבלהשגיח  ומחויב   .יא
 ולחנכם ולהרגילם, בין לעצמם בין במלאכת האב, בשבת

 ;שבת-במצוות

 וחנה – וחל עליו השבת, שיהיה אדם בדרךכ  ,מחויב  .יב
 סימנים לטלטל בתוכוי "שיגביל לו מקום ע, במקום בטוח
וכן . 429 ויוצא עד תחום אלפיים אמה סביב428בשיעור חצר

 'ישראל וגוי בית אוכן כשישכיר . 430ז"מבבית עכוכשיחנה 
וזולת זה אין , יה תחת רשותושיה,  מקום להגביל לו–בחברה 

 חייב –תוך הספינה וכן כשיקרה להיות . ראוי לטלטל בהן
 .ז" של עכומ–אם הספינה ,  בתוכו לו גבול כדי לטלטללהגביל

 מהם  או לקחה כולה בשכירותכספו- קניין–אמנם אם הספינה 
 .ז בתוכה"עכומשלא ישכיר ,  לכול זה כל זמן אין צריך–

 

 

  
                                                 

ִביִעֽיַאל־יֵֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו: " ממאמר428   ).ט"כ,ז "שמות ט:" ( ַּבּיֹום ַהּשְׁ

 ).'ד, ה"במדבר ל: ( ּוִמגְְרֵׁשי ֶהָֽעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְֽלִוּיִם ִמִּקיר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִבֽיב429

 . זרה-וכן כל עובדי עבודה,  ובכלל זה נוכרים– עובדי כוכבים ומזלות –ז " עכומ430
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  "דרך הטוב"טור 
 העריךלהעריך השולחן ול, מאכל-לטלטל בעניין  מותר  .א

המאכל מהצלחת  431תעֹוּיְָלּו, ולהעריך הלחם, כליו ותשמישיו
,  בסכין432ולנתח הבשר,  לתוך הקערהלהציקו ולהוריקו

  ; וכדומה לאלולחם בסכין-פתולבצוע 

ולשים כלים וכלים , למקומו' לפנות הכלים כל א  מותר  .ב
 יעםולהס,  והמשתה הנצרכים לעניין המאכלמכלים שונים

 ;לפנותם למקומם

 וצנון ירקות-ולכרות מיני, םיָפִלְקַה ְללפצוע ביצים  רמות  .ג
 ;בסכין וכדומה

 חוט ולׂש ומלחכגון שמן עם חומץ, לערוב תבלין  מותר  .ד
 ; לימון וכדומה]ולסחוט[

 ,כלי לאכלם- באבן או בעלילפצוע שקדים ואגוזים  מותר  .ה
ולהסיר קשרי ; וכדומה לאלו, בסכין רימונים ותפוחים ְלַהְקִליףּו

 ;433מבושל שמילאו בטנוהתרנגול ה

כלי [  ולהרים השולחן ולקחתהשולחן-להסיע כלי  מותר  .ו
 ;ולהסיע המפות, ידיים-נטילת] ל

ולכול , מספוא לחמורוותבן ו, לבלול מאכל לבהמתו  מותר  .ז
 ;חייה ועוף שלו

                                                 

  .ף את התבשיל מהסיר לצלחת מותר למזוג וכן לגרו431

  . אסור–אמנם לנתח בשר נע ,  המיועד למאכל'וכו הבשר המבושל או הממולח או המטוגן 432

  .'שממלאים את גוף העוף באטריות וכו,  מאכל אהוב של קראי קרים433
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לספוק וכול מה שיצטרכו , להספיק מאכל לאורחים  מותר  .ח
. בהמתם לונותן תבן ומספוא, ומפנה לו מקום; מאכלם ומשתם
 שבא ז"עכומ: "ואמר, ה"לדעת ב 434"אדרת"-ונמשך בעל ה

 בבית ישראל  מכניס סחורותיו– בשבת אורח לישראל]כ[
חוץ ויצא  םָחָקואם ְל.  מקום לנוח ומזונות לאכלםונותן לו

 לחם כי זה כמו שייתן,  אינו אסור עליו– בדרך רשות הרבים
לקוח  שוןלפ שזה ה" ואע.ויעוף ברשות הרביםלעוף וייקחנו 

 ;שמסכים לסברתו,  אחר שמזכירו נראה–ם "מר הרמבממא

, שכנו- להוליכו בשבת לביתלטלטל מאכל ומשתה  מותר  .ט
- וכן מחצר לחצר.לאכול ולסעוד] כדי[ יחיד- ברשותשהוא

מקום  וצריך שיהיה . ברשות ישראלים–שהם , רשות היחיד
וחב ור,  מאה באמה–שהיא , ר חצר המשכןעּו ְּכֵׁשגבול החצרים

 ;על פי התנאים שהקדמנו, 435 חמישים אמה–

אם יש מיני מאכל ומשתה בביתו בעד מכירה לקחת   מותר  .י
 ;מהם לאכול

זורו ור אולחגלטלטל בגדיו ומלבושם ְלָלְבָׁשם   מותר  .יא
 ;נעלו-רוךוש

ואם נפסק , אזורו-להפשיט בגדיו ולפתוח קשר  מותר  .יב
לא , וטל קשר הדי" ר– לא קשר של קיימא , קשר עתיְלָקְׁשרֹו 

 ;ה"קשר של אומן כדעת ב

ולהציע ביתו במצעים , להציע מיטתו לשכב בשבת  מותר  .יג
 ;ולסדרו לכבוד השבת

                                                 

  .ל"י זצ'ר אליהו בשייצ"להר" אדרת אליהו"'  ס434

ים ֲחִמּשִׁ|  אֶֹר] ֶהָֽחֵצר ֵמָאה ָבַֽאָּמה ְורַֹחב 435  ).ח"י, ז"שמות כ(ים ַּבֲֽחִמּשִׁ
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, 436כשיצא לנקביו לנקות עצמו במים או בבגד  מותר  .יד
כ נוטל "ואח, וברשות הרבים לוקח אבן סמוכה לו ומנקה עצמו

 ;ידיו במים

או [ ואפילו שהם פושרים,  במים437לרחוץ פניו  מותר  .טו
 ;בריא]ת[בחמי ט]ו] [וחמים כמ

 מה –ארץ - ודרךהנהגה והמוסרהלדבר בענייני   מותר  .טז
 ;מצווה-שהוא לדרך

מכתב שהם מכתיבת ,  בהםמודספרים לללטלטל   מותר  .יז
 ;הקודש

 הקדושה ובכתבי ללמוד בביאורי ובפירושי תורתנו  מותר  .יח
 במצוות לפוללעשות חקירה ופ, ה וסודותיהם" עהנביאים

 –מהם ובחכמת החלק העיוני ; הובדרכי ההיקשים הנעשים ב
 בחלק –ובתכונה ;  לדעת תורתנומה שאינו חולק] רק את[

 ;העיוני ממנה

, איזה לשון] ספרי הקודש[ תרגום-ללמוד בלשון  מותר  .יט
 ;שתהיה לא בכתיבתם

, מּוְׁשָּבת-הרבים ובמקום בלתי-ללכת בשבת ברשות  מותר  .כ
 ;ה באיסורהֵרמֹו] הכתוב[ בא כי לא

: כגון, מצווה- לענייןירו עם מגרשוללכת לתוך ע  מותר  .כא
 לקחת וללכת אצל החכמים והנשיאים; הכנסת והמדרש-בית

                                                 

  .כי המים בין היתר יסודם לטהרה הם, מים לשטיפה- כיום ניתן להרכיב מתקן436

  . וכן ידיו ורגליו437
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וללוות ; מצווה-ולסעודת, המילה-וללכת לבית; כלהש-מוסר
 ;438ולבקר חולים, האבל

, מה שהוא ממנהגו ללבוש, וללכת בלבושיולטלטל   מותר  .כב
 – ]במשענתו [ ואם יקום.כמנהגו' כל א, שהיבין איש בין א

אסר משום נושא ומשום ילא י] וזה[, תו במשענהלך בחוץית
 ;מוציא כפי שביארנו לעיל

, אפילו ברשות הרבים, נפשות-לטלטל בעד סכנת  מותר  .כג
  כמו שביארנו לעיל–אפילו לחלל שבת , ולהשתדל בהצלתם

 ;]בהיתר[ כולם ,נפש-בשאלת סכנת

 שעל גבי המכה ובקליפת בצל 439]מֹולצאת אדם ְּב  מותר  .כד
 ;וכדומה

ולתת המסגר עליו ,  שלולשמור בית ולסגור השער  מותר  .כה
 לשבור אותה  אין ראוי–המסגרת אמנם אם תתקלקל . ופתיחתו
 ; המפתחאו לתקן

, גפנו ותאנתו, כרמו ושדהו, לשמור גנו ופרדסו  מותר  .כו
,  בחוץ מפני ריבויים ולהיות צאנו נטושים;שורו וחמורו

 מושבת-י ואפילו שרועים במקום בלת.וישראל שומר אותם
 ;ותולשים עצבים לעצמם

                                                 

ֵאָליו ַהּיֹום ֽ=א־חֶֹדׁש ְו=א ַׁשָּבת ַוּתֹאֶמר ] הֶֹלֶכת[הֶֹלֶכתי ] ַאְּת[ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ַאְּתי : " ממאמר438
 ).ג"כ-'ד', ם במלכי:" (ָׁשֽלֹום

ה יֹוְצָאה ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה"' פרק ו,  מתוך מסכת שבת שבמשנה439 : ככתוב שם, "ַּבָּמה ִאּשָׁ
ה ְבחּוֵטי ֵׂשָער" ל ְּבֵהָמה, יֹוְצָאה ִאּשָׁ ל ֲחֶבְרָּתּה ֵּבין ִמּשֶׁ ָּלּה ֵּבין ִמּשֶׁ ּוַבּטֹוֶטֶפת ּוַבַּסנְּבּוִטין , ֵּבין ִמּשֶׁ

 ּוְבמֹוL ֶׁשְּבַסנְָּדָלּה ּוְבמֹוL ֶׁשְּבָאזְנָּה ְּבמֹוL. ַּבָּכבּול ּוְבֵפָאה נְָכִרית ֶלָחֵצר. ֵהן ְּתפּוִריןִּבזְַמן ֶׁש
ּוִבְלַבד ֶׁשoא ִתֵּתן , ַּבִפְלֵּפל ּוְבגְַרִּגיר ֶמַלח ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשִּתֵּתן ְלתֹו] ִּפיָה. ֶׁשִהְתִקינָה ְלנִָּדָתּה

ָּבתְלַכְּתִחָלה : ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים, ַרִּבי ַמִּתיר, ֵׁשן ּתֹוֶתֶבת ְוֵׁשן ֶׁשל זָָהב. =א ַתֲחזִיר, ְוִאם נַָפל.  ַּבּשַׁ
  ).'פסוק ה(
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ואפילו , ז" בשנה או בחודש לעכומלהשכיר בהמתו  מותר  .כז
 יום  בשכירותֵלָהנֹות לא להשכיר בימים; שיעבידה בשבת

 ;השבת והמועד

ימים -לא במספר,  בחודש ובשנהלהשכיר ביתו לגוי  מותר  .כח
 ;במפורש

ואפילו שיטלטל , ד חסד" עלתת ישראל ביתו לגוי  מותר  .כט
 ;בת בו בשהגוי

 לגוי קודם השבת 440אם הלווה כלים דוממים  מותר  .ל
 ;לטלטל בהם הגוי בשבת

] מותר [– לעצמו אם יעשה הגוי מלאכה בשבת  מותר  .לא
 ;עבור השבתאחר ]ל[] מאותה המלאכה [ ישראלֵלָהנֹות

ואפילו ,  לעשות מלאכות בתוך השבועגויללתת   מותר  .לב
שיהיה זמן נתינתו לבד ]ב [– הוא בשבת עצמושיעשנה 

 ;441ור עשייתהכשיע

אמנם . ליום ביום 442 בלי שכר מעוייןללמוד בשבת  מותר   .לג
 ;או מדי חודש בחודשו,  משבוע לשבוע שכרו לפחותראוי לתת

כשיהיה שכרו , 443סנְָרַּפַה ׁשֵּמַׁשְל ּולהתפלל החזן  מותר  .לד
 ;444זמן-בהמשך

                                                 

 .'דהינו אבנים ומתכות וכו,  כלים עשויים מהחומר הדומם440

שלא יהיה צורך , לשער אותה באופן, א צריך לתת לו זמן ראוי לעשות את המלאכה" ז441
  . אין מניעה–אבל אם עשָאּה בכל זאת בלי ידיעתנו ,  לעשותה בשבתלגוי

 .  אסור לתת שכר מעוין עבור יום השבת או מועד בלבד442

 .שנבחר לעמוד בראש הקהילה ולערוך את תפילתו,  ראש או נציג הקהל443
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 שחוש, ועוד. כי זה עונג, 445 בבשמיםלהריח בשבת  מותר  .לה
 ה]א[יְגֶַּמ כאשראלא , ]ו[עליה  ולא תבוא אזהרה,הריח מתפעל

 ;מּוְׁשָּבתי ]ת[בריח במקום בל

  כדי שלא תתפשט יותרלכבות האש שנפלה בשבת  מותר  .לו
 כמו  לפי דעת חכמינו הקדמוניםש"כ. 446ויסתכנו נפשות

אם נפלה : "שכתב" אדרת"-אמנם לפי דעת בעל ה. שנתבאר
 הבתים  מותר לכבותה ולהרוס–  ויסתכנו נפשות'אש בבית א

אמנם לדעת .  ויסתכנו נפשותשלא יישרף העיר, ר סביביואש
: 447ה"ואמרו ב. "מלאכה" היא נכנסת תחת מילת האחרונים

 '; וכו448"מותר להציל מהדליקה כל כתבי הקודש"

, ]של הנער[להיוולדו '  יום חלמול בשבת שהוא  מותר  .לז
 ;כמו שנתבאר לעיל

 ללכת –  רגלוברזל-אסור בכבלי]הוא [מי ש]ל[  מותר  .לח
 ;שבתבהם ב

] אם הדבר [–ש להתרות "כ,  ּוְלַהְׁשִּביַעלהחרים  מותר  .לט
כדי ,  שפרצו בו גדרקיום הדת על מצווה וחוק תורייבעניין 

 ;להגדיר הגדר התוריי ולקיימו

                                                                                                       

כולל , ה פרנסתו של חזן או שמש או גבאי צריכה להיות קבועה מראש לתקופה ארוכ444
  . ומועדיםשבתות חגים

  . להתבשם בהם– וכמו כן 445

 .שסכנת נפש דוחה שבת, ה"פסקו חכמינו ע 446

 . אחינו הרבניים– בעלי הקבלה 447

." ֵּבין ֶׁשּקֹוִרין ָּבֶהן ּוֵבין ֶׁשֵאין קֹוִרין ָּבֶהן, ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַמִּציִלין אֹוָתן ִמְּפנֵי ַהְּדֵלָקה "448
 .ה"זו דעת כל חכמינו עוכן ). ז"ט' פ, מסכת שבת, משנה(
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ויצטרכו לעשות תיקון , כשיהיה צורך הכרחי בקהל  מותר  .מ
שיחרימו מפני , ויתקיים בחומרה,  בעניין הכרחי ההואואישור

ש כשיהיה מגזרת "כ. ונעשים בשבת, ציבורשהוא מצורכי ה
 ; והשעה דוחקת והמלאכה מרובה449ְוַהּנֹֽגְִׂשים ָאִצים מלכות

, מבעוד יום ונכנס לתחום העיר האדם אם הגיע  מותר  .מא
 ;שילך לביתו

והם , שהם ראויים לאכילה, לאכול ולשתות דברים  מותר  .מב
 ופישטולא  וקשיאמנא ופרונש: כגון, כ לרפואה"מועילים ג

 ; ודומיהם450בה וזולפיוכוס

אבל , 451לֶבלו ֶהלהטמין בדברים שאינם מוסיפים   מותר  .מג
, מוכין: כגון, 452שומרים חמימותו או מונעים אותו מלהצטנן

, רת ונסורתויונה ונע-ופירות וכנפיזוגין ועשבין יבשים וכסות 
 ;"מוסיף- בלידבר"כי אלו נקראים . צמר-חרשים ושלחין וגזי

 הקשבה יהא –כול צורכו אחר שנתבשל התבשיל   מותר  .מד
 לפי  עוברהדבר, לא שיתווסף לו בישול, וך החמימותלחש

 ;ע"ר אהרון נ"סברת הר

 להתחמם –כמו מים ותבשיל , לשים דבר קר  מותר  .מה
- קדרת על פימותר לתת: "ה"ואמרו ב. בשבת לפי סברת הרב

                                                 

שמות :" (ְוַהּנֹֽגְִׂשים ָאִצים ֵלאמֹר ַּכּלּו ַמֲֽעֵׂשיֶכם ְּדַבר־יֹום ְּביֹומֹו ַּכֲֽאֶׁשר ִּבְהיֹות ַהֶּתֶֽבן: " ככתוב449
  ).ג"י', ה

כוסברה , )קשיא( קישוא ,)מנא (נענע: כגון, שיש להם סגולות רפואיות, סוגי מאכלים 450
  .'וכו) זולפי(ית עועש, )כוסבה(

 .'גזים וכו,  אדים451

 . כמו טרמוס שבימינו וכיוצא בזה452
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: כגון, שבת- תבשיל שנתבשל כל צורכו מערבחמין בשבת
: וכן אמרו". לפי שאין בישול בכך, פנריש וכיוצא בהם לחממם

 על גבי קדרה שיש בו דבר קר, מותר להניח מבעוד יום כלי"
 ;"שאין זה כטומן בדבר המוסיף הבל, חמה

- לושים או לשומם בכלילזרוק מים על הירקות הת  מותר  .מו

 ;שנאכלים בשבת,  ייכמשו העשביםמים כדי שלא

הפרה או בצוואר -שקשור בקרני, סור החבללא  מותר  .מז
,  לקשור החבל–ל "ר.  ההיפך–וכן , עגל כדי לקשרו באבוסה

אבל , העגל-הפרה ובצוואר-שהוא קשור באבוס לקשרו בקרני
עניין להביא חבל מהבית לקשור הפרה -אין ראוי לעשות חידוש

 ;או כדומה לזה, והעגל באבוס

וכן החמור , ברצועה שברגליו הסוס אסור להיות  מותר  .מח
 אמנם אין ראוי להוציאם. ברחו יכדי שלא, בעליו-תוך אבוס

 –הרבים בשבת -עדיו לבלום ברשות-ברצועה או מתג ורסן
 ;חיים-בעלי-מפני צער

לצאת במפה שתולים בצוואר למי שיש לו מכה   מותר  .מט
הכרוכין על היד או על וכן בסמרטוטין , בידו או בזרועו

 ;שיש בהם מכה, האצבע

, ר תחת הדלף הטורד ביום סגרילתת ולשים כלים  מותר  .נ
 דעת –וכן .  מטלטלו ושופכו ומחזירו למקומו–ואם יתמלא 
 .בעלי הקבלה
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  ".דרך הרע"טור 
ללכת ללא תועלת בשווקים או ברחובות כמנהג  – אין ראוי  .א

- ש שבא לו הזק וזמיון מהפסד מנעליו וזעת"כ. הטיילים בחול

ש שיהיה סיבה להרהר ולעורר "כ. רגליו-גופו וליאות מצעדי
ואמר , ונמצא חוטא ומחטיא, לכת עימושילוו ל, לאחרים

ִאיׁש ָחָמס יְַפֶּתה ֵרֵעהּו ְוֽהֹוִליכֹו ְּבֶדֶר] : "הנחכם מכול אדם
  ;453:"ֽ=א־ֽטֹוב

אלא בעד , מצווה- לדבר מן התחוםללכת חוץ – אין ראוי  .ב
 מי כשאין לשם,  כדי למול הילד–והמוהל . נפשות-סכנת

 ;שיתלה המצווה על ידו

כול עוד , הרבים אפילו דבר קל-שותלטלטל בר – אין ראוי  .ג
 אם המילה]ברית[אמנם מכשירי . שאפשר להכינו מבעד יום

 ; ראוי להביאם מרשות הרבים– הקרה ולא הוכנו

 יחיד- אל רשותיחיד- דבר מרשותלהשליך ולפזר – אין ראוי  .ד
-או מדרך רשות, הרבים- שישליכהו בדרך רשותש"כ, ]אחר[

 ;יחיד-ותשר ל–הרבים 

-  ולטלטל בבית ובמקום שיש בו חילוללשמש – אין ראוי  .ה

 אמנם.  אם הוא ברצונוש"כ. שבת מעצם התורה ויכול לעכבו
 אין לעכבו] ראוי [– מרצונו וגם איננו בא מידואם אינו בא 

 ;ה"כן דעת רבנו לוי ע. בתוכואם ישתמש , חשש

ולתשש ולהזיע ,  בחולג ולרוץ כמנהגולרקוד ולדל – אין ראוי  .ו
 ; ולהתעמלכוחו

                                                 

 .ט"כ, ז" משלי ט453
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 מלאכה שנעשית בהם, לטלטל ולשמש בכלים – אין ראוי  .ז
 ;בשבת

שיר במושבותנו ברשותנו וכוון -בכלילנגן המנגנים  – אין ראוי  .ח
 ;להנות מניגונם ממקום שאיננו מושבת

  או ממקום במקום שאיננו מושבתלהריחות ]א[לגמ – אין ראוי  .ט
 אין –ונידף הריח באפיו ,  אמנם אם הוא עובר.שאינו מושבת

 ; שאינו מכוון אחר,חשש

 בדברי מכר וקניין או בדברים לכוון לשמוע – אין ראוי  .י
 ;שיגיע לו תועלתם ]י[עתידי

ִּדְבֵרי  תוליםיה- ובדברילהרבות בדברים בטלים – אין ראוי  .יא
 ; לציםבמושב 454נְִרָּגן

שאין מגיע מהם מזון לאכול בשבת דברים רפואיים  – אין ראוי  .יב
 וטרביט ו וקולוקינטדאקמוניא וריאאש: כגון, האדם-לגוף

קודם ממנו בכדי זמן שיעשו אלא , כ"גיאכלו ולא . ודומיהם
 ;פעולתן

שריון וכובע : זיין כגון-כליללבוש בלי צורך  – אין ראוי  .יג
 ;פ שהם כדמות מלבוש"אע, ודומיהם

מרשות אל כדי להעתיקם ללבוש בגדים ותכשיטים  – אין ראוי  .יד
 ;רשות

שרט  לתת ש"כ. אחרכות אחד להלהתקוטט ול – אין ראוי  .טו
 ;לעור ופצע וחבורה

                                                 

גְנּו ְבָאֳֽהֵליֶכם: "וכן; )'ח, ח"משלי י(הצתה וריב ,  דברי חירחור454  ).ז"כ', דברים א" (ַוֵּתָרֽ
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לנצח אחד לאחר או להפילו ,  להיאבק או להתחבק– אין ראוי   .טז
 ;לא עונגכי זה יגע ו, ארצה

 ; כדי שלא יינתקו שערותיולסרוק זקנו במסרק –אין ראוי   .יז

ם ָמֹוׂשְל,  אפילו קודם השבתלהשרות בגדים להינגב –אין ראוי   .יח
 אמנם.  בעודם לחיםגב השמש להתנ וכן נגד;בתנור להתנגב

 ; הדבר עובר– הפך להסתנן –  בתנורלהתחמם

 ;ללמוד בספרים שאין כתיבתם מכתב הקודש –אין ראוי   .יט

או בעד ,  ומשתהשלא לצורך מאכל,  לטלטל כלים–אין ראוי   .כ
 ;משכבמלבוש ו

וקראת לשבת : " משום לצום או להתענות בשבת–אין ראוי   .כא
- צוםאמנם אם יקרה . יהבאכילה ושתי הוא – והעונג ,..."עונג

כול שכן , מעליו אפילו עדיו  ראוי להוריד– כללית צרה גדולה
 ;455לבלום עדיו

 אם אפילו,  להתענות או לצום לענות נפש לנדור–אין ראוי   .כב
 -    שבוע או חודשאלא אמר סתם,  את השבת456לא עיין

ְלכּו ִאְכלּו : "ובעד המועד הורה ואמר. לא לצום בשבת
תּו ַמְמַּתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות ְלֵאין נָכֹון לֹו ִּכֽי־ָקדֹוׁש ַמְׁשַמּנִים ּוְׁש

 ;בשבת–ש "כ, 457"' ַהּיֹום ַלֲֽאדֹנֵינּו ְוַאל־ֵּתָעֵצבּו וכו

 – ש"כ, לבכות ולספוד ולזעוק, להתאבל בשבת –אין ראוי   .כג
אפילו בחול זה באיסור מפני , שרט בעד נפש המתלתת 

                                                 

  .ו"פסקה כ, 459' עמ', חלק א,  ראה סידור תפילות455

 . התייחס456

  .'י',  נחמיה ח457
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. "יום מכובד"-ו" ' יום מועד ה"-ו" קודש"שהוא נקרא 
ְוַהְֽלִוּיִם ַמְחִׁשים ְלָכל־ָהָעם ֵלאמֹר ַהּסּו : "ובעד המועד כתוב

 ש בשבת שהוא עדוף"כ. 458:"ִּכֽי־ַהּיֹום ָקדֹׁש ְוַאל־ֵּתָֽעֵצֽבּו
ְוֶׂשֶרט ָלנֶֶפׁש =א ִתְּתנּו : "וכתוב. בכול דבר שבקדושה

 ;460"ְׁשמֹרּוֶאת־ַׁשְּבתַֹתי ִּת: " אחריו כתוב 459"ִּבְבַׂשְרֶכם

אפילו , ממה שהוא אסור לעשות בשבת ֵלָהנֹות –אין ראוי   .כד
 יכשר ֵלָהנֹות אבל אחר עבור השבת, אם יעשה גוי לעצמו

 ;כי לא יעשה בכוונתנו, ממנו

מפני ,  בכוונהאומנות- שהם כלילשמש בכלים –אין ראוי   .כה
 ; התחלה לרעשהם

וכן כל מיני , ובמכתשוך במדלכתוש מלח  –אין ראוי   .כו
 ;אלא מפני סכנת נפש, מיםבש

אם , ואין שפים השיניים בסםללעוס מצטיכי  –אין ראוי   .כז
 ;כיוון לרפואה

 ויחזור לקחתה לתת מלאכה סמוך לשבת –אין ראוי   .כח
אין רבו מצווה  ,גוי גמור שהוא שכיר] הוא[ וצאי שבתבמו

 ;ממלאכות רבו ובגבולואלא , על שביתתו

 ברצועה שברגליו וברסן ו במתגלהוציא הבהמה –אין ראוי   .כט
 משום צער  ובמרדעת לכול בהמה לפי מנהגהובכר הגמל

                                                 

 .א"י,  שם458

 .ח"כ, ט"רא י ויק459

 .'ל,  שם460
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 למשוך אותה בחבל הקשור בצווארה כדי אבל. חיים-בעלי
 ; יכשר–  ללכת ברשות הרביםלהנהיגה

,  יום השבת בעצםלהנות מהאש שידליקו אותה –אין ראוי   .ל
לא תעשה כל כי זה האיסור מגוף התורה מכלל באזהרת 

 ;461מלאכה

 להחרים ש"כ, להתרות לעניין ממון והפסד דבר –י אין ראו  .לא
שכול מי , תהיה התראה: "כגון לומר, או לשום ברכה

 אחיו-או להשיב אבדת". שיבוא ויעיד,  עדות פלונישיודע
, וכן לברך לכול מי שיודע עדות. וכיוצא בו" עד יום כך

בדברי הרשות שביע ה או להחרים ול.ב להעידשיהיה מחוי
.  או להשיב גנבה או אבדה.פלוני-ות בעדלבוא להעיד

:  אמרכי על כמו אלו .  שבין איש לאישולהשביע בפיקדון
 עניינים פרטיים –הם כי , 462:"ִמְּמצֹוא ֶחְפְצJ ְוַדֵּבר ָּדָבֽר"

 ;כיס- בעד הנאתהשבתואין ראוי להדיח 

שער - וגרועבד ושכיר, קטןשוטה ו,  להניח חרש–אין ראוי   .לב
אשר תחת , ובגבולנו נוימושבות בפרהסיה בלעשות מלאכה

 בלשון אבל ראוי מבעוד יום להקשיב ולשאול. רשותנו
 קודם שתבוא י מעשיהםּוּל לפשפש ִּכביתו-רכה לאנשי

 ;השמש

או , ביתו- לתוךהשדה-ייכנס עוף או חיית  אם–אין ראוי   .לג
 מפני שמהנה עצמו  כדי לצוד אותור הדלת והשעלנעול
 תוך הבית להכניסה] יכד[ אחרי החיה ש לרדוף"כ. בשבת

                                                 

ָּבֽת: " וכן ממאמר461  ).'ג, ה"שמות ל:" (ֽ=א־ְתַבֲֽערּו ֵאׁש ְּבכֹל ֽמְׁשֽבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַהּשַׁ

 .ג"י, ח" ישיעהו נ462



 פינת יקרת            עניין שבת               דרך הרע

 

 169 

 עד העוףאת או להפריח .  החצר ולנעול בפניואו תוך
 ; ונעל בפניושייכנס למגדל

 לשאוב מים מן 463 לפי סברת קצת החכמים–אין ראוי   .לד
 בכדים  מפני אמרם שראוי להיות המים מוכניםהבאר

כי הטוב והישר בו , ל"וכתב רבינו לוי ז. מבעוד יום
 ;להשתמר

  מאכל ומשתה אחד לאחר אפילובשבת להלוות –אין ראוי   .לה
 הלוואה כי יש הפרש בין. שיפרעהו לו אחר עבור השבת

 מאכל ומשתה] להשאיל[כי מותר לשאול . ובין השאלה
.  לו להספיק מאכל לאורחיםלאוכלם בשבת כמו שמותר
ויש .  הוא דרך משא ומתן– אמנם דרך הלוואה ופירעון

 ;הפרש בין מאכל ובין המלבוש

אפילו ,  לשאלת שלום השלוחות לקרות איגרות–אין ראוי   .לו
 ;שפתיים- בלי קריאה וביטוילעיין בהם

, סרוחים ונבאשים, בדברים מאוסים לטלטל –אין ראוי   .לז
 ; חילול שבת הפך קידוש היום–שזה 

א שלא יתלוש דבר " בשבת שא לעלות באילן–אין ראוי   .לח
 – בשבת בשוגג עלה באילן: " אמרוה"וב.  וברדתובעלותו

 ;464."במזיד אסור לירד,  לירדמותר

                                                 

  .ר יהודה הדסי"מאת הר" אשכול הכפר"'  ראה ס463

שום ובבהמה אפילו במזיד ירד מ, במזיד אסור לירד,   עלה באילן בשבת בשוגג מותר לירד464
  ).ם הלכות שבת פרק כא הלכה ט"רמב(צער בעלי חיים 
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: שנאמר,  לחלל השבת עד שיחשיך כראוי–אין ראוי   .לט
 ראוי –ואם השמיים זכים . 465"ָּתֶׁשת חֶׁש] ִויִהי ָליְָלה"

 מכוכבים הקיימים שהם  לראות שלושה כוכביםלחשוש
אלא , לא מפוזרים הרבה,  קרובים זה לזהקיםנראים ד
ד שיצא הספק ע  ימתין– ליל מעונן ואם הוא. רצופים

ֽקֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון  מחול אל מפני שמוסיפים, מלבו  'הַל
 .466:ָּכל־ָהֽעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמֽת

  

  

 

 

                                                 

 .'כ, ד" תהלים ק465

 .'ב, ה" שמות ל466



 פינת יקרת            עניין שבת               ארבעה ראשים

 

 171 

ם והם ייפרדו לארבעה ראשי, הנה כתבתי לך ארבעה טורים
  :והם, גם כן

  ;החייםראש   .ה

 ;הטובראש   .ו

  ; המוותראש  .ז

  –  הרעוראש  .ח

ַען יִיַטב ְלJ ּוְלָבנֶיJ ַאֲֽחֶריJ ִּכי־ַתֲֽעֶׂשה  ְלַמ467ּוָבַֽחְרָּת ַּבַֽחּיִים
 כי ַהּנֶֶפׁש ַהֽחֵֹטאת ִהיא ומאוס ברע ובמוות. 468'ַהּיָָׁשר ְּבֵעינֵי ה

 הוא –וביאור אלו הארבעה טורים . והוא ינהגנו עולמות. 469ָתמּות
  :באופן שנזכיר כל אחד חד וחד

  

 אלישר-שחייב כול בר, החובות,  הם המעשים– החיים
  ."מחוייב לעשות כך וכך"שכתבתי בהם , והם. לעשותם בשבת

  

 מה –והם . שנעשים בשבת,  הם המעשים המותרים– והטוב
  ".מותר לעשות כך וכך"שכתבתי בהם 

  

 הם המעשים האסורים לעשותם בשבת עצמו – והמוות
עשה המותחל והנולד בחיבור המתחיל שהם המ, האדם עצמו

,  והם. עושי מלאכה– שאלו ייקראו עושיהם .470מתחילה ועד סוף

                                                 

  .ט"י',  דברים ל467

 .ה"כ, ב" דברים י468

 .'כ, ח" יחזקאל י469

  . אפילו אחר שנפרד ממנו470
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 ה"אפילו שרוב חכמינו ע". אסור לעשות כך וכך"שכתבתי בהם 
 בשבת  בלי חיבור המותחלשאפילו המעשה הנולד בשבת, סברו
או אפילו . י זולתנו להנאתנו" וכן המעשים הנעשים בשבת ע.עצמו

יסום הכנ] חכמינו [–י זולתנו "שנעשו קודם השבת על ידינו או ע
ד "ד מעבר ולא ע"ע" עושי מלאכה"אפילו שנקראים , תחת האיסור

  .471רוב החכמים אל המתחילאלא מייחסים אותם  ,האמת

  

שאין ראוי לעשותם בשבת , הם המעשים הרעים– והרע
  ".אין ראוי לעשות כך וכך"והם מה שכתבתי בהם . עצמו

  

מה דין ומשפט חייב העושה מלאכה בשבת עצמו או : שאלה
  ?ן או בשוגגבזדו

  

מלאכה -שהעושה כל מה שהוסכם עליו שם, דע: התשובה
  . ד האמת"ע] הינו [–מהסכמת הכתוב בתורה 

 בעצם יום בחיבור המתחיל והוא מעשה המותחל והנולד
 העושה זה המלאכה בעצם –סוף המלאכה השבת מתחילתו ועד 

היום השבת בזדון ובכוונה על פי שני עדים כשרים והתראה חייב 
 אין סוקלים ואין מוסרים בידי –ואם בגלות  .דין-י בית"לה עסקי

  .נשאר דינם בידי שמיים בכרת, גויים

  

  .כ" נשאר דינו בידי שמיים בכרת ג– כשרים ואם אין עדים

: שנאמר,  חייב כרת בידי שמיים–המחלל שבת בסתר וכן 
ְכְרָתה ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ְמַחְֽלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל־ָהֽעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְונִ""

                                                 

 .שהותחל לפני כניסת השבת 471
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,  קודם זמנו הטבעי– כי הכרת בעולם הזה. 472 :"ִמֶּקֶרב ַעֶּמֽיָה
אל דבק י תשלא, כ מעולם הבא כסעיף הנכרת מהאילן"ותיכרת ג

, לאור ]כל[לשוב  אל מקומה להתאחד במושכלה  לשובשורשה
הביניים נפרדת -אלא תישאר להיותו איש, באור החיים הנצחיים

בלי מקור מים חיים , קית מגורשת ממעונה וממקורהונבדלת חל
  ".:ַעֶּמֽיָה"שהוא , אל שורשה הידבק

  

  המוות

ובגלות נותן צדקה במקום . ווידוי- חייב קורבן–ואם בשגגה 
. 473:"ּונְַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתֽינּו: "שנאמר,  שיתכפר– ווידוי .הקורבן

בשבת " אסור לעשות כך וכך"שים שכתבתי בהם  המע–והם 
  ".מוות"והם המכונים בשם . עצמו

  

  .החיים

 יש שכר רב – ישראל לעשותם-שחייב כל בר, הם המעשים
  ".חיים"והם המכונים בשם , בזה העולם ובעולם הבאפעולותיהם ל

  

  .הטוב

ֹ,  מרפאו לכל בשרחיים הם למוצאיהם אמנם  .א ירפאְוָרפ
 כוח והיוצאים משבתורה" עשה"ממצוות   עובר– לעשותם יתרשל

, מכל וכל עושם פטורה –והמעשים המותרים . אמת-הרשום בכתב
 קידוש היום וכבוד  עונג וזכרבשבת משום והם מועילים לעושיהם

 וישתבח עד-שמו לעדית " בורא העולם ישמכבדו מכבד, השבת

                                                 

 .ד"י, א" שמות ל472

 .'ב, ד" הושע י473
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 המכונים והם המעשים המותרים להיעשות בשבת. זכרו לדור ודור
  ."טוב"בשם 

  .רע

המכונים ] המה [–ן ראוי לעשותם שאי, והמעשים הרעים
 מרדות-ת]ו[מכ חייב –ובמזיד  כל עושיהם בכוונה ".רע"בשם 

,  על שגגתולהתוודות להתכפר ראוי –ואם בשגגה . דין-פי בית"ע
בכלל : "ל"ז האוונדי]נ[ר משה "כב וכתב רבינו בנימין .אשר שגג

כל מי שנרשע . לאווין- כל שכן במצוות–העובר במצוות התורה 
 ישוב ויפייס – דינים שלא דנים בגלות-או בשארמומים -שפטיבמ

,  נבדיל אותו ממנו–שדי -ואם לא יקבל עליו משפט. ויקבל עליו
  .474"ְוהּוא יִָּבֵדל ִמְּקַהל ַהּגֹוָלֽה: "ככתוב

כי המורה והסורר ומורד ממצוות התורה , וכן הוא האמת
רשום ה- היוצאים מכוחהחכמים- ודבריתורה-ואיננו מקבל דברי

, ישראל על פי החכמים-מעדתהבדילו ל ראוי לנדותו ו–אמת -בכתב
 וכל הקהל מחוייבים . הנמצאים בזמן ההואהדין-אשר בבית

דור דור .  בזמן ההואהחכמים הנמצאים-להימשך אחר גזרת
  .ומדרשיו

  .אמן ואמן, לעולם' ברוך ה

  

                                                 

 .'ח',  עזרא י474
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  !קורא יקר[

  

, 475אהדינמקר "ר יש" מכתב ששלח הראנו מביאים לידיעתך
 נתן ר"בר זרח "הרחכם מופלא מאחינו הרבניים להחכם 

  מכתב זה יכול לעניין את הקורא הנכבד.מעדתנול "זצ 476הטרוקי
, חכמינו הראשונים והאחרוניםר מעמיד את פרשני "שהרב יש, בזה

' אהרון בן יוסף בעל ס' רוכן , "העושר"יעקב בעל ' רכמו 
עץ ", "תורה-כתר"' בעל סיו דאהרון בן אליהו ניקומ'  ור,"המבחר"

י אחינו נשפר ואת.  במדרגה הראשונה– ל" זצ"עדן-גן"-ו" החיים
 –י "את הרשו,  במדרגה השנייה– 477ק" הרדכגון, הרבניים

   .478במדרגה השלישית והאחרונה

  

  

  

  ]:גרתילהלן תוכן הא

  

                                                 

והוגה דעות  מתמטיקאי, רופא, תוכן, פילוסוף,  פרשן–) רבני(ל " זיוסף שלמההרב  475
, פראג - 1591 א"שנ'ה, כרתים –שנות חייו  .ספרדיתב" הרופא"-  דלמדיגו.מהאי כריתין

הוא ראשי תיבות של " ר"יש" כינויו .מקנדיאה או ר מקנדיה"יש מכונה. 1655 ז"תט'ה
 .כרתיםהאי וקנדיה הוא כינויה הקדום של , ופארלמה שוסף י

חי במחצית הראשונה של המאה . ה בליטא"מחכמינו ע –ל " זצנתן הטרוקיזרח בר ר " הר476
שיצא לאור , )  לימוד– علمבערבית ] ֶעְלְם[ֶאיְלְם  ("םליא"חיבר ספר .  בעיר טרוקי17-ה

ובין . ל"ר מקנדיה הנ"ישהתפרסם הודות להתכתבותו עם .  בעיר אמסטרדם1635בשנת 
 .ל"צבן ניסן הרופא זר עזרא " הרתלמידיו היה

פרשני  מגדולי , הינו ממוצא ספרדי)1235 - 1160) (ק"רד (קמחי בן יוסף דוד רבי 477
. צרפת שבדרום פרובנס בחבל נהנרבו נולד וחי בעיר .דקדוקשל אחינו הרבניים וההמקרא
 .דוקיומשה ידועים הם בפרשנות המקרא ודק' יוסף ואחיו ר' אביו ר

  . נא ראה תוכן האיגרת478
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  ,לעץ שתול על פלגי החכמות ומתערה כאזרח

  .תמר יפרחר זרח צדיק כ"הלא הוא החכם הכולל כמוהר

  .חלד בין שיחים נוהק וגועה-אחוז בחבלי הבלי יושבי

  אדם לא לבי הלך יברח-תחת חרול יסופח ולתענוגי בני

.כצבי וכנשר ידאה  

  

  צפון הרחק מאוד מאדם העיר-נידה ירכתי-ארץ, ואני בתוך הגולה

  ,כושל ברכיים נעקש דרכים

  ועל כנף שיקוצים, שודד בצהריים

  .מן ידו בצלחת ולהשיבה אל פיו נלאהמשומם כעצל טו

  ילדי הזמן סבבוני

  כטיט חוצות ידקוני ירקעוני

  ,וירעצו וירוצצו סעיפי ועמודי שמי

  ,שגו ברואה, רעיונָי ירופפו נמו שנתם פקו פליליה

  

  בימים] כתנים[נבהל לתמורות הימים 

  ,מתהולל באמים ּובֹוֵלם שקמים

  ,מלקט אורות לוחך עפרות

  בלי חושך ִמַמּזָרֹותנרדף 

  אם אראה, כנמר על דרך אשור

  .כי יהל אחריש משתאה, אור

  

א ֵעינַי ָוֶֽאְרֶאה ְוִהּנֵה    , שני מגילות–ָוֶֽאּשָׂ

  ֹותְּכַמְרֵאה־זַֹהר ְּכֵעין ַהַחְׁשַמֽל  גלות–ועל ראשן 

  . ובסערה דרכן ודרך להזיז קולותבקנה אחד עולות בסופה

  ,ספירים מעולפות

  .ברוח אלוהים מרחפותו
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  .על פני רפידתן זהב חן וכבוד רצופות

  ,ובפתחי אותם עמדתי מרעיד ואשתומה על המראה

  

  ,כי אלוהים ראיתי עולים אור גדול במושבותי

  .מלכים ביקורתי הבתולות היפות-בנות

  רשף-כבני, ולהם כנפיים ככנפי החסידה

  .יגביהו עוף כציפורים עפות

  ,דים המחולצות והמעוטפותוהמה מלובשים בג

  .ועטישותם תהל אור

479:ָהלֹו] ְוָטפֹוף ֵּתַלְכנָה ּוְבַרגְֵליֶהם ְּתַעַּכְֽסנָה
  

  .בתוך עלמות חופפות

  ,ובכנפיהם לארבע רוחות פרושות

  .אבני נזר מתנוססות

  .ָעׁש ְּכִסיל ְוִכיָמה מכסות

  .אצות רצות ולא חשות

  .הוד והדר נבושות

  

  

  ,מים רבים-כנפיהן כקול-לאת קוואשמע 

  .כלהט החרב המתהפכת והכרובים

  

  .פלצות בעתתני

  ,ינְִתַמלא ידעתי נפשי ָׂש

  .ה החזיקתניָּמָׁש

  

                                                 

  .ו"י', ג,  ישעיהו479
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  :וחלתי ואירא

  , כעין הקרח הנוראתסמר שערת בשרי

  ,וממזרים קרה

  .ותחת זרועותיהם חתרתי חתירה

   ואחבא בחגווי הסלעואפול על פני

  .נאלמתי דומיה ותהי עלי סתרה

  והנה עגלה שלישיה

  תעור קשתך עריה

  

ֲעׁשּו ַהִּסִּפים 480ַוּיֹאֶמר ַה] ַהַּכְפּתֹור ְויְִרֽ
  

  והייתה באוזני

  ,כמחט בבשר החי וכפצירה פים

  מעורר רעיוני הנרפים

  .והגיוני לבי המעוטפים

  

   נלכדה רגליה המליצברשתלי עד כי ולא שווה 

  ,כמו רועה אווילי

  

  ,בין שורותם יצהירוכי 

  ,רח יאירו יעירוממז

  

  שלום ויעוררו אהבת ואחוות 

  .שביבי אשם סבוני שאפוני

  .בונייהרה המה – הפתוני והעיניים אשר

ָ  ְוִהּנֵה ְתֻסֶּבינָה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְֽׁשַּתֲֽחֶוין
481

  

                                                 

  .'א',  עמוס ט480
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   חנה ופנינה תור ויונה482ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות יְֽרּוָׁשַלם

  ?מה תבקשנה

  , מי אלה כעב תעופנה

  ,ובאחו תרענה

  ?וכדבורי תעשינה

  

  ,יִרָּׂשהאיש ִמ: "ותאמרנה

483ִעיָרא ַהּיִָאִריאשר מראהו 
  

  

  .קודש שלחנו אליך-מקראי' ממועדי ה

  ,למשש ולראות את כל כליך

  .ואת אשר נמצא באוצרות היכלך

  .484יְִהֽי־ָׁשלֹום ְּבֵחיֵל]

  

  ותכהנה עיני מראות

  .במראות הצובאות

  

  יונפשי יצאה מדברם עמ

  

   אשכול הכפרואהי משמים בתוכם

  שפר-מריאהנותן 

  
                                                                                                       

  .'ז, ז" בראשית ל481

  . שיר השירים482

  .ו"כ', כ: ' שמואל ב483

  .'ז, ב" תהלים קכ484



 שר"                             איגרת היפינת יקרת

 180 

  למי שיג ושיח

  ?485יִָריַע ַאף־יְַצִריַח

  ?חיים יפיח-נשמתלמי 

  

  ?486ֲהַלֵּמִתים ַּתֲֽעֶׂשה־ֶּפֶלא

  ?חרוץ עלי טיט תרפד

   ַּתַחת ַהַּֽנֲֽעצּוץ ַיֲֽעֶלה ְברֹוׁש

  .487ְתַַחת ַהִּסְרָּפדוהדס 

  

  ץֶר בתחתיות הָא רוקמתיעפר-רמה וגוש-איש שחוחואנכי 

  .ץֶרי ָּפֵלץ ֲעֶרוהזמן ֶּפ

  

  נפשי שכונה

  קיר קטנה-בעליית

  וביציע התחתונה

  .והתנודדה כמלונה

  

  ,דשךוק-ותביאני אל הר ,נשרים-ואיש תשאני על כנפי

  המור גבעת הלבונה-אל הר

488ֶאֶבן ָמֲֽאסּו ַהּבֹונִים ָהיְָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנֽה
  

   , הלל בן שחר משמיםָתְלַפאיך נָ

  
                                                 

  .ג"י, ב" ישעיהו מ485

  .א"י, ח" תהלים פ486

  .ג"י, ה" ישעיהו נ487

  .ב"כ, ח" תהלים קי488
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  כי תכלול עלי מכלולים

  ר אחד הנבליםֵּבַדְּכ

  ?דעת תגביר מילים-ולבלי

  ? מצודים גדולים ומגדליםועל עיר קטנה בניָת

  וְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְֽׁשַפִּנֽיםובחרשים ביתיות 

  ?489בָהִרים ַהְּגבִֹהים ַלּיְֵעִליםשמת 

  הכרע הכרעתני ואין מכלים

  שועלים-מעשה

  .אמרתי להוללים

  

  ,490סֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲֽעָרבֹות, אל תהולו

  .כי תהלותך עברו ראשי

  .491ַהַּפַעם יִזְְּבֵלנִי ִאיִׁשי

  .492ָּדְֽבָקה ֶלָעָפר נְַפִׁשי

   השלוחים אליוהשירים

  הסירו את מעילי, הרימו עטרתי

  .נשאו את רדידי מעלי

  

  ,העטית בושה סלה

  כי האמרתני ורוממתני על כל ברכה ותהילה

  מעלהוראיתני בתור האדם ה

  .יל את העולהִכָה ֵמי קטןִחֵּבזְוִמ
                                                 

 . ח"י, ד" פרפראזה לתהלים ק489

  .'ה, ח" תהלים ס490

  .'כ', בראשית ל 491

  .ה"כ, ט" תהלים קי492
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493ִחֶּציJ ְׁשנּונִיםואם 
  

  .וכפצעי אוהב נאמנים

  

  ,פיפיות-ואתה חגור חרב

  וכמים נגרים ארצה מגלות עליות

   לא אסורות לעשותידיך

  . האותיותנפלאות ממני שלא ידעתי ישאלוני

  

  ,ךרֹוְממֹות ֵאל ִּבגְרֹונואתה 

  . מנגד עיניךואין כל דבר נעלם

   כולם ייכתבו בנאדך– איש לא נעדר

  ?494הלא בספרתך

  .ארזים לא עממוך וארוזים במרכולתך

  אבות מטותך-נא לראשייהיו 

  

  'ה-ברוכי-זרע

  ולידעיהתהיה לחלם ולטוביה והעטרות 

  .' לזכרון בהיכל הולחן בן צפניה

  

  ועתה שלח העז את מקנך

  .495מלאתך ודמעך אל תעכר

  יך  מעלהפסים-תנתפשטת את כתונכי 

  . ועד קשתך ועד חגורךועד חרבך

                                                 

  .'ו, ה" תהלים מ493

 ).'ט, ו"תהלים נ" (נִֹדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנֹאֶדJ ֲה=א ְּבִסְפָרֶתJֽ: " מפסוק494

 ).ח"כ, ב"שמות כ" (ְמֵלָאְֽתJ ְוִדְמֲעJ =א ְתַאֵחר:   במקור495
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J496ַאל־ִּתֵּתן ְלַחּיַת נֶֶפׁש ּתֹוֶר
  

  הסר מעלי המון שיריך

  .למען שוררך

  . יערך497צּוף־ְּדַבׁש ִאְמֵרי־נַֹעם-ו

  .ךיהביאהו המלך חדר

  ,אל תחשוף יעריך

  .ולא יחנף עוד מורך

  

  כי איש לפי מהללו

  ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְלֵאין נָכֹון לֹו

  בדהו בגללולנצח יא

  .א לו כי =א היווהיו כ=

  

  : מעלבונה לאמרמנהמת כיונה, 498ִּכי קֹול ׁשֹוָפר ָׁשַמַעְּת נְַפִׁשי

  

  ?מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך

  ַמה־ָּל] ֵאפֹוא 

  כי 499ִּכֽי־ָעִלית ֻּכָּל] ַלַּגּֽגֹות

  תבהל את תמרוקי

  ?ותקשר מעדני

  

   סיניבהר אלים זה, י כתבור בהריםנִיָתִּוִׁש
                                                 

  .ח"י, ד" תהלים ע496

 .ד"כ, ז" משלי ט497

 .ט"י', הו ד ירמי498

  .'א, ב" ישעיהו כ499
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500'ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו ה
  

  

  ? מרבדים 501 ְסֻרִחים ַעל־ַעְרׂשֹוָתםמה בצע כי תכבד 

  .כפרים עם נרדים

  מחלצות וחמודות-ותלבישני בגדי

  מידות-כאנשי

  .כאילו היו לי בחכמה עשר ידות

  

  בגבריםואלה 

  .מידי שאול הם ולא יאותו לגמדים

  

  כי לא נסיתי, ל ללכת באלהלא אוכ

  כי קרתי ושתיתי

502ַהְּבֵרָכה ָהֶֽעְליֹונָהמים מן 
  

  מראש שניר וחרמון ומראש אמנה

   מיום היותי על ברכי אבי באמנה בגאות עשן503לא התאבכתי

  חנה-קראתי לענווה קריית

  כרתי ברית עמה וארשתיה לי באמונה

504ַאּיֶֶלת ֲאָהִביםבחקי תשכב והייתה לי 
  

   505=א־גַָבּה ִלִּבי, דלתי והוספתי חכמהוכל עוד שג

                                                 

 .ח"י, ט" שמות י500

 .'ד',  עמוס ו501

ַוַּיֲֽעלּו ַוּיָבֹאּו יְֽרּוָׁשַלם ַוַּיֲֽעלּו ַוּיָבֹאּו ַוַּיַֽעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה : "ככתוב,  מקומה בירושלים502
  ).ז"י, ח"י', מלכים ב:" (ָהֶֽעְליֹונָה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבֽס

  . לא התערפלתי503

  .ט"י',  משלי ה504
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   רהביםולא פניתי אל

  .הבהבים-ולא יאבתי זבחי

  

  ואף כי לא נכחד גולמי ממני

  כי ממעונות אריות אני

  צבאות נוטרה'  הממשפחת רם תרעתי שמעתי כרם

  ושם חיטה שורה

  ומרבה המשרה

  .צור המעטירה 506ם"ת וש" שגדולהומעיר 

  

   השורהלא לזאת רם לבבי לקלקל את

  ולא התייחסתי לבכורה

  ולא ישבתי בתומר דבורה

  .ולא שמתי באפי קטורה

  

  .םֶדָר בירכתיים ֵאשוכב בין שפתיים, כסף-ברצימתרפס 

  דםו אנוש מפז וא חכמים אוקירמתאבק בעפר רגלי

  לומד מכול אדם

  . גבורהו מאדםאף כי מגן

  

   הקיבוץ המדיניואני בטבעי אוהב

  .נינוהג צאני אחר המדבר ההמו

507ְוָׁשם ֶחְביֹון
  

                                                                                                       

  .'א, א" תהלים קל505

 . משפט-תשובה ושערי- שערי506

  .'ד',  חבקוק ג507
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  .הרעיון-פרסום אחרי עמי- בדרכירועה גדיותיי

  ,בוקר בקרי אחרי הדמיון

  

  : אשר נאמר עליהם,  העמוקותזולתי הדעות

  . עשיתים כבשים ללבושי– 508"ְּכבֹד ֱא=ִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר"

  . בתוך האהליוהנם טמונים

  ,  אובילם לשרידיםתחת מראשותי

  ."אחי שי"קורא לאוהבי ' אשר ה

  

   מה נכבד היום תתחתן לי בשתייםועתה

  ,צבע רקמתיים

  ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמיִם 

509ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים
  

  ,נרדים עם כפרים

   מגדים חדשים גם ישניםועל פתחינו כל

  .510ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים

  

   ממגד ומעת אשר טעמתי

  טעמך-משמניירחך ו-שמשך גרשתבואות 

  , בןאל מקלות הלויחמנה מזימותיי 

   מימיךאשר בשקתות

  , כורע,  ברהטיםהייתי כמלך אסור

  .פעמיך- בין רגלישוכב, נופל

                                                 

 ',ב, ה" משלי כ508

  .ו"כ, ו" שמות ט509

  .ג"י', ש ז" שה510
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  , ותבן נאמנהשמעה אוזני 

   נפשך היקרהכי נכספה וגם כלתה

  .לירד לעומק החקירה

  

  ַּכנְֵפי יֹונָה נְֶחָּפה ַבֶּכֶסף 

511ֽרּוץְוֶאְברֹוֶתיָה ִּבֽיַרְקַרק ָח
  

  חרוץה בא אליכספך 

  כמורג חרוץ

  ,לא יגהה ולא ירוץ

  

  ,512ְּכגִּבֹור ָלרּוץ ֽאַֹרח

ח'ּוְכבֹוד ה   .513 ָעַליִ] זָָרֽ

ַמיִם =א יְַכְלְּכלּוJכי  514ִהּנֵה ָׁשַמיִם ּוְׁשֵמי ַהּשָׁ
  

516ִׂשים ִקּנJֶ]ת[ֵבין ּֽכֹוָכִבים -ו, 515ּוִמִּלין ְלַצד ִעָּלָאה יְַמִּלל
  

  .שבתך וכנך

  

    גרסה נפשך517ךַּבְעיָם רּוח

  ;אהבת החכמה, לתאבה אהבה רבה

                                                 

  .ד"י, ח" תהלים ס511

  .'ו, ט"י,  שם512

 .'א',  ישעיהו ס513

  .ח"י', ו', י ב" דה514

  .ה"כ',  דניאל ז515

  .'ד',  עובדיה א516

 .ו" ט,א" ישעיהו י517
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   "פילוסופיאה"אשר בשם 

  . שומהבפי החכמים מקודם הייתה

  

  ,  כנשריםורעיוניך יעלו אבר

  ,518יְַחְּפׂשּו עֹו=ת ַּתְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש

  .מצוותיך-אנשי 519ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבֽב

  ב נפשם תתע טבעי ואלוהיכל אוכל לימודי

  . חוקר וסוקרעליצותם כמו לאכול עני במסתר

  ,ועיניו לנקר

   בלבבם520ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבֽב

  .בםעלי ריסובו 

  

   – 521"ִהְתֽקֹוְׁשׁשּו ָוקֹוּשּׁו"קראו לנו , סורו טמא

 אלה בחכמת –  קש ותבןוהם פתנים חרשים מקוששים
  ;522הספירות

  .ובנזק צרורותואלה בקליפות 

  

  , נבערהבעצה וכלו ימיהם

  .כל היום רק רע

  ".אורה"-ו" צדק-שערי"- ו"גינת אגוז"בעסקם בספר  

                                                 

  .'ז, ד" תהלים ס518

  .'ז, ג"ע,  שם519

  .'י',  משלי י520

 .'א',  צפניה ב521

  ).ענף קבלה( כאן מתנגד הרב לחכמת הספירות 522
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  ,"היצירה " ובספר"מיעוט הירח"בסוד סיפור  523ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון

   "אברהם בן תרח"שחיבר 

  ."הקרח" רבי עקיבה –או 

  

  ,מתאבקים באבק ועפר

  ועפר בעפר

  בסוד השמיטה והיובל והשופר

  יעקב- בסוד ירךבקֹוב יעכל אח עקֹו

  

  , ידברו בעניין ההיכלות הנבלותוכדבר אחת

  . לאור הלבנה והטוות בשעת האריגהוכשיחת הזקנות

  בינה-נ שערי"שחים ב

  !םילעיני יאו

  ? אותם מצריםמי הכניס

  

  ,ם הביניילהיות איש

  הטירותומכשלות עשוי מתחת 

  תמורותבעניין ה

  .וסוד שבירת הצינורות

  וכי יחזיקו במסמרות

  בותקובמ

  .מרכבת משה והאבות

  ,נוקבים' ם הֵׁש

  .כי בפיהם עגבים

  

                                                 

  .'י',  תהלים צ523
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  .המה עושים הצדיקים כנקבות

  .והערים החרבות  הנהרסותומה לי עם הנשמות

  .נתיבותב "מספר ל 524נִָתיב ֽ=א־יְָדעֹו ָעיִט

  ,יםנוועוננים בעניין הגשתים פלוכ

   לאל ידי המקריםהיש 

  , המשונים525ןצבעו-נילעשות טוב או רע ב

  .אשר על שטח חונים

  , המגווניםלאיכות הענייניםואין מביאים ראיה 

  .הבוחנים-ראש 526לינוס'כאשר אמר ג

  . מעורר מדניםהכתוב בדם השעיר 527ואיך יהי  הקמיע

                                                 

  .ד, ח" איוב כ524

כאילו , שמקבלים על עצמם האמונה,  הרב הנכבד מותח ביקורת קשה על אחינו הרבניים525
מקרה "ואומרים עליהם ;  על מקרים בודדיםש להשגיח"שאין לאל ידו של בורא העולם ית

  ".הוא

 רופאהיה , )Γαληνός ( )129 - 199: יווניתב (גלנוסהידוע יותר בשם , קלאודיוס ָגֶלנֹוס 526
וס מרקהיה רופא החצר של , )טורקיהכיום  (אסיה הקטנה שבפרגמוןהינו יליד . דום קיווני

אבי , היפוקרטסהוא הביא לשיאה את תורתו של .  והיה בקי במדעים אחריםאורליוס
פרוטוקול ההכנה של תרופות על פי מרשם בקנה מידה קטן .  לרפואההשיטה המדעית

 של האדם אופיוכתיאור " מזג"הביטוי העברי . הכנות גלניות -נקרא עד היום על שמו 
הואיל וגלנוס מדבר על , נלקח מתורתו של גלנוס) אדם בעל מזג נוח, ם בעל מזג חםאד(

גלנוס תיאר את אופיו של האדם כתמהיל של . מזיגת מרכיבים בצורה שונה עבור כל אדם
מרה שחורה :  מולדות שנמצאות אצל כל אדם במינונים משתניםביולוגיותתכונות 

תפיסתו של גלנוס על הרפואה שלטה . מרה אדומה ומרה צהובה, מרה לבנה, )מלנכוליה(
ועד היום ניתן , רנסאנסעד תום תקופת ה, תרבות המערבית יותר מאלף שנה לאחר מותוב

לביטוי מצב " מרה שחורה" למשל הביטוי -למצוא שרידים לתאוריה זו בשפת הדיבור 
ארבע  המודרנית אמנם אינה מקבלת את תורתו של גלנוס ואת תאוריית הרפואה. דיכאון
וא  אבל גם כיום מקובלת התפישה שאופי אינו רק תוצר חינוך או סביבה אלא ההמרות
פרק שני , י'ר אליהו בשייצ"להר" אדרת אלייהו"' ראה ס). (תורשהואף עובר ב(מולד 

  ).הנהגת האדם גופו"בעניין 
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  .ניםיוכ לשפע העליונים וכי הם פותחים

  .למביניםכי איש אין צורך ,  כידו' ברצות ה

  .ליית הגשמים וע בירידת המלאכים והנעימותֶׁשֶקר ַהֵחן

  

  ?והמלאכים והבהמותומה בין הנשמות 

  ,שאחר הטבעמה ' הנפש וס'  בסכאילו דברו

  .והמה אלומות חלומות רמות. חיים-בעלי' וס

  

   –  כפרדאל תהיה כסוס חכמותלאוויל 

  ,סיפורי חנוך בן ירדלהאמין 

  

  .אבליתהרוןואחצוצרון  529 ואליהו528ומטטרון

  וקראו בגרון,  ישני חברוןהקיצו

  ,  ומנוחלתוולת מקובלתיעל א

  ,כשלהבת קשורה בגחלת

  .מרון-ניניכם כבנדמו ב, נחשבו כבהמה

  . בשיגעון ובעיוורון–והם 

  . לא ידע שם אדריוןםאכסוניבעל ' ה- ומלאכיהמון-אב

  ,יהיונגשבועליה ערירייה שגעייה 

  .בדברי ירמיהוכתובים בקנה רצוץ הלא הם , וכמה אחרים

   530היעל יאשיאשר קונן 

                                                                                                       

, ים בקמיעותל מותחים ביקורת קשה על אמונתם של אחינו הרבניים המאמינ" חכמינו זצ527
  .ורואים אנו בהן כעבודה זרה

מכונה ה,  מלאךהינווכן אצל אחינו הרבניים בספרות המיסטית ובמסורות מאגיות שונות  528
 ."האלוה הקטן"

 . הינו פנחס בן אלעזר הכהן–ה " נגד האמונה שאליהו הנביא ע529
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  .ראיתי שערורייהשלמה מלכו ' רובדברי השוטה 

  ,531הקיסר  קווינטורת קרלוי בגזואיך נשרף

  ?532ְּגדֹל ָהֵֽעָצה ְוַרב ָהֲֽעִלֽיִלּיָה] כשהוא[

  ,יוסף הכהןבספר כתובים  שגעונותיו וכול מעשי

  ,לא יראה יה,  מתוהוא בחטאו, וחקוקים בעת ברזל

  .בארץ נשייה

  

  , להיוכרפאים בארץ מאפ

  רתום צ]ו[ ביועילהלא ה

  .ידיעת הצירוף והתמורה והגמטרייאה

  , יהיואם הוא נפשו לא ח

533ַׁשָּלָמה ֶאְֽהיֶה ְּכעְֹטיָה
  

                                                                                                       

  

ִר530 רֹות ְּבִקינֹוֵתיֶהם ַעל־יֹֽאִׁשּיָהּו ַעד־ַהּיֹום | ים  ַויְקֹונֵן יְִרְמיָהּו ַעל־יֹֽאִׁשּיָהּו ַוּיֹאְמרּו ָכל־ַהּשָׁ ְוַהּשָׁ
 ).ה"כ, ה"ל', י ב"דה: (ַוּיְִּתנּום ְלחֹק ַעל־יְִׂשָרֵאל ְוִהּנָם ְּכתּוִבים ַעל־ַהִּקינֹֽות

 בשנים מלך ספרדהיה ) 1558  בפברואר21 - 1500  בפברואר24 (קרל החמישי 531
 בשנים האימפריה הרומית הקדושהוקיסר ) קרלוס הראשוןשם כונה  (1556 -1516
הוא הנהיג אחדות . ולא חש אהדה ליהודים, קרל החמישי היה קתולי אדוק. 1556 -1519

, ולינפכאשר השתלט על .  בארצות השפלהאינקויזיציהאמונה בכל ארצותיו והנהיג את ה
,  על המוקדשלמה מולכו הוא העלה את 1532בשנת . דאג לגרש גם משם את היהודים

ואת זאת , בגרמניה התייחס קרל בחסד ליהודים, מאידך.  עד למותודוד הראובנילא את וכ
שמצא חן בעיניו כבר בביקורו , יוסף בן גרשון מרוסהייםיש לייחס להשפעתו של רבי 

ציא כמה כתבי חסות ליהודים הוא הו. תוך סיכון נפש) 1520(הראשון אצלו בספרד 
המלחמה ובעיקר בזמן , ולאחר מכן מדי פעם, 1530-הראשון שבהם ב, בגרמניה
 הוא הוציא צו האוסר על 1543-ב.  שאז היו זקוקים היהודים להגנה מיוחדתלדיתהשמלק

הסכים לגירוש היהודים ) 1551(לקראת סוף תקופת מלכותו , עם זאת. עלילות דם
 .וירטמברגמ

  .ט"י, ב" ירמיהו ל532
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  ,534התשים באפך אגמון

  ?535ַּפֲֽעמֹן זָָהב ְוִרּמֹון

  .אז תתענג באור צח ומצוחצח וקדמון

  

  ,536ָּכֽרּו־ִלי זִֵדים ִׁשיחֹות

  .בעשר צחצחות

   בתוליםבתםמצאתי לולא 

  .ן העצמות וכליםבעניי

  

  .537ֶאֱֽחזּו־ָלנּו ֽׁשּוָעִלים

  נוייםיאין חפץ לאלוהי העברים מעניין הכ

  .הספירות קרויים ענייני –שבהן , בוי המילותיור

  ושמות שמשותפות לחיות ועופות

  .ומושאלות מחכמות הנוכרים

  

  !אוי לאוזניים שכך שומעות

  כי כל המילות והפעולות

   – והאיים  והעצים והימיםושמות האבנים

  .נוייםיעשאום לספירות כ

  

                                                                                                       

ְהיֶה ְּכעְֹטיָהְפִׁשי ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּֽצֳהָריִם  ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲֽהָבה נ533ַ  ַעל ֶעְדֵרי ַׁשָּלָמה ֶאֽ
Jי   ).'ז', ש א"שה: (ֲחֵבֶרֽ

 ).ו"כ', איוב מ" (ֲהָתִׂשים ַאגְמֹן ְּבַאּפֹו: " פרפראזה מפסוק534

  .ד"כ, ח" שמות כ535

  .ה"פ, ט" תהלים קי536

  .ו"ט', ש ב" שה537
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  , היהודים בהיות עתידים'להגדיל מעשה ה

  .אותיותובהזיות בנקודות וכמה 

  ,בלילות הבחורה והזקנה

  .אחות נביות-בת ומחלת ובאשמדאי

  .בריבוי המציאיות

  

   וכמה סודות עמוקים ורמים

  .אשר מצא את הימים, הוא ענה' בפ

  ,  הוא המציא סודות טעמיםלדעתי

  , דבר מורה על השדיםויהיו הימים שם

  .אשר מצא בהיותו רועה את החמורים במדבר

  

  ? היורדת למטהמי יודע את הבהמה

  .ומלמעלה למטה, וסוד מלמטה למעלה

  . אשם538ש" אמיפול שם בסוד' הזעום 

  ?' הכמה יצחק עליהם יושב בסתר

  .ילעג למו בוויכוחם

  ," אניחי" הוא הכתר –סוף -אם האין

  .ת באצילומשיבים נפשכי אין 

  .הוללות –כי כולו 

  

  ? מאבותם"ירושה-סבל"הלזאת ייאמר 

  ,יסודותם- בראשיוהמה חלוקים

  . עמידתםובסדר

  

                                                 

  .אש, מים,  אוויר538
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  .539ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים-ו

  ורוח עושים

  .המכריעיםבעניין 

  

  !540ֱא=ֵהי ָהֽרּוחֹת ְלָכל־ָּבָׂשראל 

   כמה דעות שונות במשנת עשר

  !?רעש-ולא תשע ולא אחד

  יהודע בעצם שם ההווואין איתם י

  .יצירה ועשייה-בריאה-ועניין אצילות

  

541כברהוכבר שמתי ב
  

  – חסרי הסבראאלו 

  .בודה זרהעובדי ע

  

   לאלו הענייניםמיוחדבחיבור 

  .ועדים נאמניםבראיות ונימוקים 

  ,בעין השמשהודעתי לכול רואה 

  .משונים עלה כולו ק"רימונים-פרדס"כי הנקרא 

  .חים על השושניםורבו החו

  

  .542הקנהנחוניא בן '  הבהיר לר'וס

                                                 

  .'ל, ה" תהלים ק539

  .ו"ט, ז" במדבר כ540

 .נפה,  מסננת541

 בשנת פרובנסהספר הופיע לראשונה ב. קבלה הינו הספר הראשון של תורת הספר הבהיר 542
 נחוניא בן הקנה רבי תנא המשנההספר מיוחס על פי המסורת לחכם ה). בקירוב (1180
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  ?חברו חרבונהי אול

  . בצחצחותיהואין רוו

  ."המערכות"מספר 

  

  .לא ידע ואשםוהוא 

  .543בעל השם, דליאוןעות רבי משה ]י[עיני הד ואטם

  .ורחוק מכליותיהם, בפיהם' קרוב ה

  , לא מהם ולא מהמונם

  מהמהםולא 

  ה בהםונוולא 

  

  . והלחשיםהקמעותובכול ההשבעות 

  !!!אין כוח אפילו לגרש היתושים

  .ושיםעולאסוף הפר

  

  .ידיהם- הם מעשי–כל השמות כי 

  !מהםיע' יהי כן ה

  , להמית ולהחיותאם יש בהם כוח

  . הקליפותבכותבם שמות,  רופאי אליל–כי כולם 

  .544שליל-ים על קלףרגל-במי

                                                                                                       
ספר הבהיר שימש יסוד למשנת . ספרות ההיכלות והמרכבהשהיה דמות מרכזית ב

 שדחק ספר הזוהר והיה החיבור המרכזי בקבלה עד להופעתו של המקובלים הראשונים
אמר רבי נחוניא בן : "הספר נקרא הבהיר על שם תחילתו. מעט את ספר הבהיר בחשיבותו

 ". הוא בשחקיםבהירכתוב אחד אומר ועתה לא ראו אור : הקנה

 החלו להופיע הגיליונות הראשונים של החיבור המרכזי בספרות 1280 החל משנת 543
וזמן , משה די ליאון' אקדמי מייחס את חיבורו לרהמחקר ה. ספר הזוהרהוא , הקבלה

 .1305חבר בשנת  עד למותו של המ1280חיבורו נע בין השנים 



 שר"פינת יקרת                                  איגרת הי

 197 

  ,מתנהללגשים יהפ- לבניואם נתנם האב הרחמן

  ?למנההגבירה -ניאיך היו לב

  

  !אוי להם הקוסמים

  !?מה יעשו הרושמים

  

  ,הגדולותוהאותיות הצבועות 

   – ושמות הטומאה הממונים על שבע היכולות

  כל אלה בדו מליבם

  .ותירלרמות הבהעניים 

  

  ?לא תתקיימנה בלי גוויותואם הרוחות 

  !?בדגים ובעופות, ובגמליםבכלבים איך הנפשות תתגלגלנה 

  ?545נוכריות נחשבוהלא , ובחיות

  

  ?על הראשונותנה ואיך תתחרט

  ?ולא תשובנה ככלב על קיאו

  ,שני ושלישי גלויותכי פעם , לא ידעואם 

  .ם פיותהיה עועתה 

  

  ! הגדולים והדגים מהחתולים המפחדים–אלו 

  .חיות-הממונה על אלף ן"בהמירימהשר 

  השיות אמור לאלו

                                                                                                       

 .ה כולל המחבר רואים בקמיע עבודה זרה והבל הבלים"חכמינו ע 544

שהנפש , כי לא ייתכן, נשמות-נפש את האמונה בגילגול-ה דחו בשאט" כל חכמינו ע545
  .ב והנבזיש תיכנס בגוף המתוע"המשכלת שהינה חלק במורא העולם ית
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  ,"הנשים המצריות"

  .זרחה צרעת העניות  במצחם,גרון-הולכות נטויות

  ,לבעל האוצרותיעו ולמה לא ישב

  ?הצינורות להם דרך להריק

  

  ,ת"דלף "האלמשם שפע רצון 

  ,בידו  וכול טוב אדניותמלכו האשר לא

  ,בשמו בתחילת התפילהוהמה קוראים 

  

546" ַהְּגֻדָּלה'ְלJ ה: " מפסוקהעושר-ןואם למדו מני
  

  .לההספירות במע באחד למה לא מנו העושר והכבוד

  ,ואם כל טוב העליונים נכלל במלכות

  . דלהולה, עוני-איך יקראו ליסוד

  !?להמאצלת העשירה התפארת והלא 

  .מן הבינהוהיא יניקתה 

  . יטה צפונהלהעשירד הרוצה "ע

  גֹוי אַֹבד ֵעצֹות ֵהָּמה  ואם לא

  !547:ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנֽה

  

  ; המאיריםמה שכתבו הפקחים, וכבר ידעת

  ב"עבעניין שם בין ם "מבע והר"הראב

  .548 ושאר הסיפורים'ד-ושם בןב "ב וי"כב ו"ומ

                                                 

 .א"י, ט"כ', י א" דה546

  .ח"כ, ב" דברים ל547
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ים] ִלְּבJ[יָדַֹע ֵּתַדע ְּפנֵי צֹאנJֶ ִׁשית    !549ַלֲֽעָדִרֽ

   – 550 האחרונים הרבניםהקראיםהזהב -שני צנתרות

  !ציון היקרים-בני

  

  ,כי אין העניין באלו השמות

  ,כאשר יבינו הבוערים

  .551הפסוקים פנים ואחורלחבר האותיות מראשי וסופי 

  .סחור סחורלך אמרין נזירא לך 

  ווריםיכע ממששים – כי הם

  .חברים-חוברי

  

  .ם מוריםנמציאות אי על שום דבר –כי אלו השמות 

  ה תזרם כמו ָדֵו, עתה שמע בקולי

  !".ולא תחונם, לא תכרות להם ברית: "תאמר להם! צא

  ! בתוך ביתךולא תתן להם חנייה

  ,ל הענווהולא תחוס עיניך ע

  !. השועלים לא תרחםחסידותםהו

  . םֵחּיְָת ִמחלת ספריהםכנגד גוהוי 

  .552מנחם'  רולספרי" החייט"תעשה לספרי וכן 

                                                                                                       

' ובמדרש הקבלה של ר, ב אותיות"ב וכן מ"ש שמות בעלי י"אחינו הרבניים נתנו לשם ית 548
 יהיה לו חלק ונחלה –ל "מי שיודע את השמות הנ: "ואמרו, עקיבא יותר משבעים שמות

 .) א71" שיןקידו"מסכת (ב "ז ובעוה"בעוה

  .ג"כ, ז" משלי כ549

 .ל"ם הנ"ע והרמב" הראב550

 . סותר כאן את חכמת הגימטריאה551

 .איטליה בפוסק ומקובל, )1310-1250) (ריקנאטי (מנחם בן בנימין רקנאטי'  ר552
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מֹו ֵאֽל   !?553אֹוי ִמי ִיְֽחיֶה ִמּשֻׂ

  .554"רזיאל"לא יועיל לנו ספר 

  היםוננפשים נכספים יוהט

  "אלוהים-דברי"לשמוע 

  ,"עבודת הקודש" וספר "מדרש הנעלם"-מ

  ".אלוהים-נפתוליבשם " לו ר קוראאש

  

   – והישן החדש"  והקנקניםהתיקונים"וספר 

  .555ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן –... שניהם מזהירים

  

  :סוף דבר

  ,דבקותם- בחסידותם ורובהם ותלמידיהם

  . לחם לנודדים

  בתםי למלאות קאיה סעודה

  ?מלחם ובר

  .להברלזרות ולא כי אין להם לא 

   –בוס בר  אובאין קבלה מהפעולה

   –  הדעות כל קלכן אורחות

  .פתי יאמין לכול דבר

  

  !מקרא- עליכם בנילא

  !יאתה בחיר,  וראההביטה

  ותן תודה לאלוהים

                                                 

  .ג"כ, ד" במדבר כ553

 . קמעות רבים למיניהםמכיל" רזיאל המלאך" ספר 554

  .ח"י, ט" שמות י555
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  ,שבראך ועשאך עברי

  . להיות פלישתי או מצריהואל תתאוו

  

  ת המאמיניםָּכותהיה ִמ

  מלח-וכרות עימהם ברית

  . ממנו למאכל נותניםטק-מעטכאשר 

  

  לבדוכאשר הצדיקים 

  זוניםי נלקיום הנפש

  . ומעדנים תפנוקיםואינם מרבים

  !"? אוצר וסגולההמעט באמונה: "החכםואמר 

  . ייחשב לכסלהוהרוב

  .המיעוט יקר וגדולהבזקן וכן 

  . לגדל פתילה–והרוב 

  

  ! ולהימיןלהשמאילקל  !ראשי-חי

  ,כל ממהר להאמין

  ואשר יכרות ויטחון השמועות

  .כהבנפש דויעבירם 

  . ייחשב לו צדקהכי יאמין

   הרבה למדתי כל החכמות העיוניותעדיבשמים והנה 

  . בעלי שואפי ספריםוהמעשית

  .כנגדם מהעדר ידיעה וחיסרון פוער פהואיני 

   –רות הסבעל הפסד העמידה : "כי יפה אמר החכם

  קודם ההקפה

  .במושג מהם שקר

  . השתדלות בטעות ועיוורון–והוא 
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  בזכותםלחפש כי הרבה טרחתי , י במרומיםדוש

  .רי למכתםֳצולא יכולתי למצוא 

  , אין להם סמך להישעןכי 

  , קלונם– והמסכה  ,ורגליים

  .כמחסה השמש בצהריים

  

   –בסבר פנים , ולא היו מחרישים כאבלים

  .אותם היינו סובלים

  .אלא שהם נעשו צוררים ונוחלים

  , הכלביםומגרים בנו

  .וכרמנו מחבלים

  

  .נוכרייה-יק אשתבחאמונים שאנחנו , מרםובא

  .הפילוסופיאה-אשפתותומחבקים 

  

   – ושכול הכופר בספירות

  .ככופר בשתי התורות

  

  .התורה- בסתריוכול ימיהם מפזרים

  .והתורה הייתה להם לזרא

  .סתרהכי הקבלה להם ל

  .התורה-והמה חלוקים בכמה גופי

  תמצא בעניין התפיליןוכן 

  .קוצץ באילנא במועד לדעתן

  

  :רווחכמי הגמרה יאמ

  "עשה"-ב עובר –הפורש מהם "
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  .וחשבונאלתת דינה ועתיד 

  

  .להעלים התחבולה בכוונהשלא ידעו , ועוד

  .556נא]ת[השמעון ' ררו  חיב–" הזוהר"כי ספר , ואמרו

  

  האמוריים- משם חכמיושם נזכרו שמות

  מקרוב באוחדשים 

  .אחרי כמה מאות שנה

  , פתי יסור הנהמי 

ָועיניו   . לא הכהין

  ,ר תזעקאבן מקיכי 

  .יעננהוקפיץ מעץ 

  

  כי היה נביא וראה ספרו של אדם, אם לא שיאמר

  . וסיפורן ודעות כל הבא באחרונהעם שמות החכמים

  ,ולקיים השקרים האלו אין חכמה ואין עצה ואין תבונה

  .557קינה היא למקובלים ותהי לקינה

ֹוזולתם ָר   מורה-ישראל מורה-את עיניה ראיתי א

                                                 

. רבי עקיבאתלמידו של .  בן הדור הרביעי לתנאיםתנא -) י"רשב (רבי שמעון בר יוחאי 556
, מרד בר כוכבאוזה לאחר , לשלטונו בשל התנגדותו החריפה השלטון הרומאינרדף על ידי 

. ף נגד השלמה עם השלטון הזרהטי. רבי עקיבא ומות הקדושים של גזירות אדריאנוסבשל 
כי היה עולה לרקיע ולומד שם רזי אלוהים ובמיוחד את גאולת ישראל ,  עליומסןפר

לת תפי"ו" נסתרות דרבי שמעון בר יוחאי"יוחסו לו החיבורים האפוקליפטים  .העתידה
 מסעי הצלבחזונות גאולה שמתייחסים לתקופה הערבית הקדומה ולתקופת , "י"רשב

, קבלה הספר העיקרי של הספר הזוהר. 1291 בשנת עכוונפילת ) 1191(השלישי 
ס אף הוא יוח, בשעה שגדלה הציפייה לגאולה קרובה, 13-שנתפרסם בשלהי המאה ה

  .ה"ואיננו מקובל על חכמינו ע,  הרבנית בחלקהתוי במסורת היהד"לרשב

 ).ד"י, ט"יחזקאל י" (ִקינָה ִהיא ַוְּתִהי ְלִקיָנֽה: " מהפסוק557
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  .שווא ומדוחים-ותמשאמאוד הולכים אחרי 

  .558 כסוחים קוציםיםוהעלו בידם חות

  .ומכלים ימיהם במשתה ונגונים

559נחשים צפעונים סרבים וסלונים
  

  , ראשונים ואם בימים,הם אתי

  בדור הנביאים הרועים הנאמנים

   –לבב חכמים ונבונים -היו אנשי

  

  וכל חכמה ובינה 

  .הייתה לישראל למנה

  

  ותהלוכי המראות

  .רותנשים באות מאי

  גם חכמת האלהות

  

  , הלימודית קן להמצאה בית וחכמהה החיהציפור 

  המספר והתכונה,  התשבורת,הניגון שתה אפרוחיה חכמת אשר

  .560צבאות' בין מזבחות ה

  

  עתה רפתה רוחם ונסתרה חכמתםהן 

561ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם, נואלו שרים וסגנים
  

                                                 

 . מכוסחים558

 אֹוָת] ְוֶאל־ַעְקַרִּבים ָסָֽרִבים ְוַסּלֹונִיםֵריֶהם ַאל־ִּתיָרא ִּכי ְוַאָּתה ֶבן־ָאָדם ַאל־ִּתיָרא ֵמֶהם ּוִמִּדְב"559
 ). 'ו', שם ב" (ַאָּתה יֹוֵׁשב

ֵקן ָלּה | ָמְצָאה ַביִת ּוְדרֹור | ַּגם־ִצּפֹור : " הינו פרפראזה למזמור– כל המשפט הזה 560
  ).'ד, ד" פתהלים" (ְצָבאֹות' ֲאֶׁשר־ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת־ִמזְְּבחֹוֶתיJ ה
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562נחשבו בעיניהםהלא נוכריות ובביתי כלואים 
  

  , בפניהם563ְפָרה ַהְּלָבנָה ּובֹוָׁשה ַהַֽחָּמהְוָחֽ

   בארובות השמיםוחשבו הרואות

564ֽאֹתֹוֵתינּו ֽ=א־ָרִאינּו ֵאֽין־עֹוד נִָביא ְוֽ=א־ִאָּתנּו יֵֹדַע
  

  .לעשות למלאכת השמים כונים

  ,565ְותֶֹכן ְלֵבנִים

  ובפארותיהם לא היו ערמונים

ֲאנַּנִים ַהּבּוז ִלגְֵאיֹוִנֽים   .566ַהּשַֽׁ

  

  ,והלימודית אשר נשתוחחו לפניהם

  ,הילדים אשר כגיליהם

  ,נכר- יתלחשו כבניהיום עליהם

  ,עמל ולאון הלבנהויהי השמש להם 

  .ולבנהזכרונם תחת חלון אשר הדלת והמזוזה שמו 

ַמיִם ּוְכִסיֵליֶהם-ו   ?מי מנהבדור הזה  567ֽכֹוְכֵבי ַהּשָׁ

  , ממדינה568זולתי ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשנַיִם

  .ישראל למשען ומשענה-ו לביתאשר הי

                                                                                                       

  .'ע, ט" תהלים קי561

 ).ו"ט, א"בראשית ל" (ֲהלֹוא נְָכִרּיֹות נְֶחַׁשְבנּו לֹו ִּכי ְמָכָרנּו" השווא עם 562

  .ג"כ, ד" ישעיה כ563

  .'ט, ד" תהלים ע564

  .ח"י',  שמות ה565

  .'ד, ג" תהלים קכ566

 .'י, ג" ישעיהו י567

 .ד"י',  ירמיהו ג568
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  , בחכמת העיבור569כמו רב סעדיה גאון

  , יצחק בר ברוךחסאן הדיין' ור

  ,570בר חייאאברהם ר "והר

  ,אשר חיבר צורת הארץ

  לאטין-]לשון[ בולחשיבותו הועתק

  . סביבוונדפס פעמיים עם פירוש

  

  "חשבון", "ספר המזלות "והוא חיבר

  .בחכמת העיבורועוד חיבר ספר , "יפה אף נעים"ספר 

  ואחריהם שני המאורות הגדולים

   החכמותאדון הסודות אוצרקודם בזמן 

   ובחכמת המזלותובעיבורונה במספר בשיעור ובתכ 571ע"אבהר

  !?השם- מלאים חכמה ויראתכמה ספרים

  , ולתפארת בלטין ונזכרים לשםוהם מועתקים

   וחילוקם יםהשמ- בתכונת בתיעד שאופן הוראתו

  "ידרך שכל "קראוהו

                                                 

 גאונימ, ג"רסבקיצור , )942  במאי21 - 882 יולי (הגאון הרב סעדיה בן יוסף ֵאְלַפּיּוִמי 569
מלחמות "ל בספרו " בן ירוחם זצר סלמן"של הרראה פולמוסו . ישיבת סורא ראש, בבל

  .ג" נגד רס"'ה

 ברצלונה ב12-מאה ה יהודי שפעל בפילוסוףו, אסטרונום, מתמטיקאי, אברהם בר חייא 570
ן לו תואר הכבוד ובערבית נית, "הנשיא"בעברית נוסף לשמו תואר הכבוד . ספרדשב

 ".מפקד המשמר"שפירושו , "שרטה-צאחב א"

 או 1092 (ג"תתנ'ד או ב"תתנ'דנולד בשנת ) ע"ראב (אברהם בן מאיר ֶאּבן עזרא'  ר571
הוא היה . ספרד שבטודלהב, תור הזהב של יהדות ספרדב, )1167 או 1164 - 1093

עסק גם . ימי הבינייםמהבולטים בהוגים היהודים ב, פילוסוף ופרשן המקרא, בלשן, משורר
- מכתש בירח (אסטרונומיה ובמתמטיקהשהביאה אותו גם לעיסוק ב, אסטרולוגיהב

Abenezra-ה "שאב חלק מפירושי חכמינו ע. עבריתכל כתביו נכתבו ב).  קרוי על שמו
  .ך"בפירושו על התנ
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  . הקדמונים על כל שאר אופניומעולה

  

  ,סגולת חכמת ישראל, והרב הנכבד המעולה

572ם" והנוצרים הרמבומפורסם בין הערביים
  

  " היד הגדולה"בספר 

   בשפה ברורה ביארהחודש-בהלכות קידוש

  . ולראיית הלבנהכל הצריך למהלך המאורות

  .שפתותיו כשושנה

  

  ,573יצחק בן סיד' החכם רואחריהם 

   זאת החכמהקם על גרם מעלותאשר הו

   ולתקן לוחות וימלא ליבו לעשות

574 למלך אלפונסיעולמים-לעולמי
  

                                                 

ד "י;  1204  בדצמבר13 - 1138  במרץ28 (ם"הרמבאו בקיצור , משה בן מימון רבי 572
מחשובי ,  בכל הדורותפוסקיםמגדולי ה, )ה"תתקס'ד בטבת' כ - ח"תתצ'ד בניסן

הנשר "שכונה גם , חוקר ומנהיג, רופא, מדען, איש אשכולות, ימי הביניים בפילוסופיםה
עליו . חת הרבנית והקראית כאיהדותאחד האישים החשובים והנערצים ביותר ב. "הגדול
שכלתנית מובהקת שבאה -החזיק במשנה רציונלית".  עד משה לא קם כמשהמשהמ"נאמר 

בערבית הוא . ם מוכר כפילוסוף גם בתרבות הערבית והאירופית"הרמב. לידי ביטוי בכתביו
موسى بن ميمون بن عبد : או בשמו הערבי המלא, )سى بن ميمونمو(מוכר כמוסא בן מימון 
בלשונות ). מוסא בן מימון בן עבדאללה איש קורדובה הישראלי(هللا القرطبي ا�سرائيلي 

על שום האופן בו נכתב ) מיימונידס (Maimonidesם "אירופה מקובל לכנות את הרמב
בהגיעו למצרים התפלל ). מואיסיס מאימונידיס (Μωησής Μαϊµονίδης: יווניתשמו ב

, קידה, בריכה: כגון, וניסה ליישם הלכה למעשה את תנאי תפילתנו, כ של עדתנו"בביה
אברהם ' ר מותו בנו רשלאח, יצוין. אולם קמו נגדו ומנעו ממנו לעשות כן. 'השתחוויה וכו

שמכיל , )ٱلعابدين كفيت" (' המספיק לעבודת ה"ם הנקרא "ל הוציא ספרו של אביו הרמב"ז
מרצה , ר דנה"י ד"ספר זה יצא לאור ע. את כל תנאי התפילה שקיימים בסידור תפילותינו

  .מנהל מחלקה במשרד הדתותלשעבר , אילן-בכיר באוניברסיטת בר

) עשרה בעיר טולדו שבספרד- במחצית השנייה של המאה השלושחיי(יצחק איבן סיד '  ר573
 .הנזכר למטה" טבולי אלפונסו"' חיבר את ס.  רבני תוכן ומתרגם יהודי–
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  ,בלאטין"  אלפונסוסטבולי"ונקראים 

   הכולל  מהמליץ הגדול החכםוהועתקו בלשון הקודש

  .575קלונימוס' קלונימוס ברר "כמהר

  

  
  טבולי אלפונסוס

  

  ,משפטעשו ,  אחריו למדו היטיבוכל חכמי האומות הבאים

  : לוחות כתבניתם ישר לעשות עקבותיו וידעו דרךאחריהלכו 

                                                                                                       

  ).4.4.1284 – 23.11.1223(  מלך ספרד -" אל ָסִּביאֹו" אלפונסו עשירי המכונה 574

רבני יהודי  מתרגם ופילוסוף –) 1286-1328(קלונימוס בן קלונימוס בן מאיר '  ר575
  .מפרובנס
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  .576ש"ט יז"ך וע"תמ

  

  .ב לבריאה"ויאלפים '  הוזה הייתה בשנת

  פעלים-חייל רב-אישואחריו 

   כלי בטלמיוסישראל נושא'  בריצחק' ר

  ,הערך- ומעולה ויקרחיבר חיבור גדול נכבד

   התכונהוהמעשי בחכמת ביאר חלק העיוני אשר בו

  . שני המאורות שנוגע לחשבוןבמה

  ובו הקדים הקדמות יקרות

  . עיני המתחילים מאירותממספר ותשבורת

  

  . של החכם בעלמיוס"יסטי'אלמג"-לפני חיבור הובעיני כקוף 

   והמעולה הגדול הנכבדאור החכם -זרח נוגהואחריהם 

577ג"רלבר "כמהר
  

  ." ותכונה חדשהאקלידס"בספר  בתשבורת והגהות חיבר ספרים

  .ודיבוקם ולקיותם תנועות המאורות והפועל חיבר לוחות לדעת

  ואחר אלו המפורסמים הקדמונים

  קם אחר כמה שנים

  נודע בשערים תוכן חשוב ומעולה 

   זכותאברהם' שמו כהר

  " יוחסין "הנה חיבר ספר

  , לוחותיו בלאטיןונדפסו

  . ספרדגם בכתב אשורי בלשון

                                                 

  .על טוב יהא זכרו שלום]ו[ תהי מנוחתו כבוד 576

, רופא, י  רבניפרשן המקרא, איש מדעהיה ) 1344 - 1288) (ג"רלב (לוי בן גרשום רבי 577
  .צרפתחבל ארץ בדרום , פרובנספעל ב. פילוסופיםומחשובי ה, מתמטיקאי
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  .רו בעיבורוחיבו  מועתקים בלשון הקודשויש אתי

  .חיבורו-לא ידענו זמן, 578עמנואלר "להר" שש כנפיים"וספר 

  , 579מרדכי כומטינו' והרב הכולל כהר

  תבונה-איש, רוח-יקר

  ,ע" ספרים שונים כפי חיבורי הראבחיבר

  .גם ביאר כל סיפוריו

  

580אליהו המזרחי'  הגדול רותלמידו הרב
  

  ,"אלקידס"- ל בכל ספר היסודותכתב ביאורים יקרים

  , בקצתו"ייסט'אלמג"-ם בספר הוג

  . ליודעיו ומביניוהערך-והוא במאמר יקר, "ספר המספר "וחיבר

  

  :כמו, עמרים- מלקטיגם בעלי המקרא ראיתי

  , 581"עץ חיים" בעל ספר רב אהרון

   – שלו נזכרים 582 בספר מצוותם"אשר דברי הרמב

  ;גרגרים' ג-'ב

584כלב'  ותלמידו ר583אליהו' ובעל האדרת ר
  

                                                 

 .ראה הקדמת הספר,  בעיר זיטומיר1874י העדה ברוסיה בשנת " ע הספר יצא לאור578

 ".אדרת"' ראה ס, ל"י זצ'ר אליהו בשייצ" בין היתר היה רבו של הר579

אחד משלושת מפרשי , טורקירבני  רב, )1526 - 1435; ם"הרא (אליהו מזרחי רבי 580
  . העיקרייםי"רש

 – 1300קהיר (ל "זצ" אהרון האחרון"המכונה , ר אליהו ניקומדיו"ר אהרון בן הר" הר581
הרחיב את המעוניין ל". תורה-כתר"-ו" עדן-גן", "עץ חיים"'  בעל ס–) 1369קושטא 

ו בן יצחק "ר הרב חיים יצ"לאמו" תולדות חיים"' ידיעותיו על רב נכבד זה יפנה נא לס
 .250-254' עמ, 1994אשדוד , הוצאת העדה, הלווי

  ".עדן-גן" ספר 582
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  , חכמים מחוכמיםהקוצריםיצאו אחרי 

  "רבע השעות" וספר "אדרת"-וכנראה ספר ה

  , הנזכרהיו תלמידי החכם כומטינו] המה[

   הייתה זורחת בקוסטנדינאתורתו-אשר אור

  .מ"רבתה בשנת הר

  

  ."המחברים" ייקראו בשם –] ל"הנ[אלה ] כל[-ו

  

  :ומהמבארים

  

  ;ם" דברי הרמבר עובדיה מבאר"הר

  ;585ר יהודה בן תיבון"והר

   ראשי המעתיקים586שמואלר "ובנו הר

 התכונה הכולל כל חכמת" יסטי'האלמג "העתיקו ספר] המה[
  ; האלכסנדרי הגדול בעלמיוסלהחכם

  ,ועוד קיצור הספר הנזכר

  ,587 להחכם הגדול בן רשדיש מייחסים אותו

                                                                                                       

'  סראה). 1490 קושטא – 1430אדריאנופול (ל "י זצ'ר משה בשייצ"ר אליהו בן הר" הר583
  .271-277' עמ, "תולדות חיים"

 ראה). 1530 – 01.12.1464אדריאנופול (ל "ר אליהו אפונדופולו זצ"ר כלב בן הר" הר584
  .278-285' עמ, "תולדות חיים"' ס

היה )  שבצרפתפרובנס 1120-1190 שבספרד גרנדה (יהודה בן שאול אבן תיבון 585
כונה .  הרבניתתור הזהב של יהדות ספרד בימי הביניים בספרד בממלכת רופא ומתרגם

 ".אבי המעתיקים"

יהודה  הידוע מתרגםהוא בנו של ה) 1230-1150 (ّابن تبون שמואל בן יהודה אבן תיבון 586
ין של וגם הוא נודע כמתרגם מצו, רפואהגם הוא עסק ב, כמו אביו. בן שאול אבן תיבון

 .ימי הבינייםיצירות חכמי ישראל ב
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588 אנטולי דיין באלכסנדריאיעקב' והרב הגדול ר
  

  ,"םמלמד התלמידי" וספר 589"חן-רוח "בעל ספר

  ,"אאלפרגי" וספר 590 אלבתניהחכם הגדולהעתיק ספר 

  .ושניהם חשובים ורבי התועלת

  

  , ם" בזמן הרמבואלו המעתיקים היו

  . זה לזהכנראה מדבריהם באיגרותיהם

  ,591אווקלידס-ספר היסודות לועוד העתיקו 

  ,"תכונת אלפריגא"-ו, "אומגיאוס"-וספר ה

  ,592 היוונילניקומקוס" ספר המספר"-ו

                                                                                                       

אבו אל וואליד מוחמד אבן אחמד אבן , או בשמו המלא, ابن رشد: ערבית (ִאְבּן רּוְשד 587
ת בשם ידוע בשפות אירופיו, 1126-1198, מוחמד אבן אחמד אבן אחמד אבן רושד

Averroes (אשר מוסלמי פילוסוף ורופא.  וכל פועלו נתקיים בהספרדנולד בקורדובה שב 
 .ם"הרמבוכן על , ימי הביניים האירופאית בפילוסופיההשפיע רבות על ה

מפורסם מערבית המתרגם ה ,רבני) 1194-1256 ( יעקב בן אבא מרי שמשון אנטולי588
 .לעברית

 .1834י העדה בגוזלווא באותה שנת " יצא לאור ע589

حمد بن مביר איבן סינן אל רקקי אל חרני אל סבי אל בתני ' אבו עבד אללה מוחמד איבן ג590
אסטרולוג ,  תוכן–) יס' קאסר אל ז929 –חרן ,  853 (جابر بن سنان البتاني الرقي

  .ומתמטיקאי ערבי מפורסם

 275 - 365חי כמשוער בין השנים , יווני מתמטיקאי, )Εὐκλείδης: יווניתב (אוקלידס 591
 13יצירה בת , "יסודות"אוקלידס חיבר את ה.  שבמצריםלכסנדריהאב, ספירהלפני ה

ספרים שבה ערך בצורה שיטתית את תוצאות המחקרים והידע המתמטיים שנצברו עד 
המהווה חלק מהבסיס , תורת המספרים ובגאומטריההספר עוסק ב. קופהלאותה ת

בזכות ספר זה . היסטוריה של ימינו והוא אחד מספרי המתמטיקה המצליחים במתמטיקהל
  ".אבי הגאומטריה"מכונה אוקלידס בשם 
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   –פרס -לחכמי" לוחות תכוניות"-ו" יאוסמיל"-ו

  , לפי יכולתו באלו הלשונותכל איש

  ,ל מערב לערב"ר

  . בארצות מערב וקצתםמצריםבקצתם 

  

  ,וסקו ליואן פקרוכ" הספיראספר" אביגדור העתיק ר"והר

  , לפרודבקיא"תיאוריקי"וספר 

  ם אלמושנינו" חיבר הרועל שני אלו הספרים הנכבדים

  ,יקריםפירושים ארוכים ו

  ;" ושער השמיםבית אלוהים "קראם בשם

  

  "חשב האפוד"חיבר  המדקדק 593האפודיוהחכם 

  .בעיבור ובתקופות

  אחד מיוחד הגיבורבמצרים ראיתי ובעיר אלקהירא 

   אסכנדריר יעקב"הרונעלה כנשא 

   בלימודיםחכם ונבון

594 בספר אווקלידסצורות'  נפך משלו פיהוסיף
  

  ,במופתים הנדסיים

                                                                                                       

 אב – Nicomachus (Greek: Νικόµαχος) (c. 60 – c. 120) ניקומקוס היווני 592
וכן ספר , )Ἀριθµητικὴ εἰσαγωγή" (מבוא לאריתמטיקה"בעל ספר , המתמטיקאים

  ).Ἐνχειρίδιον ἁρµονικῆς" (וניקותמנואל להרמ"

עיקר . יהודיחכם , )15-המאה הנפטר בתחילת  (האפודיהמכונה גם , פרופייט דוראן 593
הספר . יצחק בן משה הלוירי היה שמו העב. נוצרים ובפולמוס עם הדקדוקפועלו ב

, מקראבהקדמה לו מדגיש הכותב שהעיקר הוא העיסוק ב. דקדוקעוסק ב" מעשה אפוד"
הוא מעלה את ההשערה שהגזרות פגעו . יותר מאשר העיסוק במקורות יהודיים אחרים

  .מקרא על חשבון התלמוד בגלל התעמקותה ביהדות אשכנזבמיוחד ב

 .ראה עליו למעלה, )Εὐκλείδης: יווניתב (אוקלידס 594
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  . ויוסיף לו חייםימיויאריך השם 

  

  .ותכונהבשיעור חיבר ספר במספר  595"דוד-צמח"ובעל ספר 

  ואלו ידועים לי בלבד –

  , בלשון הקודשבחכמת הלימודים הנמצאים

  .596והנם אתי בבית נכאתי

  

  ,  קטניםולתם וקצת קונטרסיםז

  , שוניםשחיברו אנשים

   ודורש אחרי זאתישראל חוקר- מכול חכמיולא ראיתי

  ,ה והרמהָאּוׂשּנְהחכמה ַה

   בה ומואסיםורובם בועטים 

   היו דופקים בדלתותיה ומתאווים להמיד אחר שקודם

   הלימודים הרבים הצריכים להציורושי לאורך ההצעות ולק

  ,אשר הם כנפי התכונה, מחכמת המספר והשיעור

  .וסולם לעלות השמימה

  

  המון הרבנים לא יבינו בימים האלו 597ד"כ

                                                 

. יהודי היסטוריון וגאוגרף, מתמטיקאי, אסטרונום, תלמיד חכם, )1613 - 1541 (דוד גנז 595
 יחד עם טיכו ברהה של מצפה הכוכביםעבד ב.  החדשהעתמראשוני אנשי המדע היהודים ב

היה .  והתאוריה שלוקופרניקוס שמו של עבריתבכתביו נזכר לראשונה ב. יוהנס קפלר
צמח . דמותו משלבת את איש ההלכה המאמין ואיש המדע. ל"מהרוה א"רמתלמידם של ה

. שהופיע בשמונה מהדורות וזכה לתרגום לטיני, רב מכר.  כרונולוגיה של אירועים- דוד
ה ראו בדוד גנז את חלוץ ההיסטוריונים עשר-כל ההיסטוריונים היהודים במאה התשע

 . 1592בשנת , הספר התפרסם עוד בחייו של גנז. היהודים

 . מוזיאון596

 ).דיברו( כך דרשו 597
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  מעניין הגלגל ומעשהו

  ,כאשר יבין השור והחמור

598 ָעְֽברּו תֹורֹת ָחְלפּו חֹק ֵהֵפרּו ְּבִרית עֹוָלֽםוהמה
  

  :הֹוי ַמְׁשִּכיֵמי ַבּבֶֹקר ֵׁשָכר יְִרּדֹפּו: "ומרו את דברי נביאו

  ְוָהיָה ִכּנֹור ָונֶֶבל ּתֹף ְוָחִליל ָויַיִן ִמְׁשֵּתיֶהם

  .599 ": =א ָרֽאּו =א יִַּביטּו ּוַמֲֽעֵׂשה יָָדיו'ְוֵאת ּפַֹעל ה

  ְׂשאּו־ָמרֹום ֵעינֵיֶכם ּוְראּו ִמי־ָבָרא ֵאֶּלה : "וכתוב

  .600'וכו" ַהּמֹוִציא ְבִמְסָּפר ְצָבָאם

  , הדיבורענותך תרבני להרחיב עמך-אחיועתה 

   ,האדםכי זה כל 

 . תועה בשדה הספריםאשר ימצא את אוהבו

  ,בים בוערים עשִּכְמַלֵּקטוהוא 

  .וקים מהמרים המת601ואינו יודע לבור

  .602ְוִׁשְּלחֹו ְּבֶדֶר] טֹוָבה

  העולם הבא- לחיילהכניסווזה מספיק 

  . בזמן הקצר שר הצבאולשומו על כל החכמות

  . כסומא בארובהוזולת זה המורה יהיה

  

  . בספריםוכמה מתמידים יומם ולילה

  ל חכמה הם נעדריםמכוז "ועכ

                                                 

 .'ה, ד" ישעיהו כ598

 .ב"י-א"י', ה,  שם599

 ).ו"כ', מ, שם:" (ים ְוַאִּמיץ ּכַֹח ִאיׁש =א נְֶעָּדֽרְלֻכָּלם ְּבֵׁשם יְִקָרא ֵמרֹב אֹונִ "... 600

 .לבחור,  לברר601

  .ט"י, ד"כ',  שמואל א602
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  . שונים הזמן מפזריםעל כי בלימודים ובספרים

  

   – שנה]ה [ שראה זה שיחזור לראות ספרואחר

  . ראה אותו בחלומונראה לו כאילו

  .סובב ואינו זז ממקומו- סובבהרחייםודומה לחמור 

  , את האדם כולווכל חכמה ומלאכה צריכה לבדה

  .שיעלה בגורלו, אם יחפוץ

  .מהקדמתו עד כלווכל ספר טוב תקראהו 

  .ותעמוד על תלו

ֵרי־ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי   !603ַאְֽׁשֽ

  !אשרי טבע שכך לו

  

  !אין צורך לספר הגמרא

   –לא למי שירצה אם 

  ."אמירא" או "תנא "שיקרא

  .ולהתפרנס בטהרה

  .תורה-וזה תכלית כל בעלי

  

  .מקרא אינם מועילים-ואולם לבעלי

  .וכל שכן המדרשים והמשלים

  .נמלים-שהם להם ככנפי

  , וכשתוציא כל ספרי הקודש

  –שבהם דברים אלו כלולים 

  

  ,עלייה- מבני הספרים מועטיםאתמצ

                                                 

  .ד"ל',  משלי ח603
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  ,שהם סולת נקייה

  ?ומה לך להטריח את נפשך הענייה

604ְוֵאי] נְֶהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהֶּגֶפן נְָכִרָּיֽה
  

  , מה שיחוועתה בשם המגיד לאדם

   אישלפניאורה דרך ישר 

  .605ֶּמה יְזֶַּכה־ּנַַער ֶאת־ָאְרחֹוַב-ו

                                                 

  .א"כ',  ירמיהו ב604

 .'ט, ט" תהלים קי605
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  :משפט הנער ומעשהו ובמה יזכה את אורחו

  .בתורה ובנביאים, בלשון הקודש

  ... שחיברו חכמי הקראיםפי פירושים"וזה ע
  

  הואמשפט הנער ומעשהו 

  ,  בלשון הקודשאחר שיתחיל להבין

  .בתורה ובנביאים

  ,וזה על פי פירושים

  .שחיברו חכמי הקראים

  . האמיתי ילמוד בדיקדוקוכפי פשטם

  

   יונה'גון ספרי ר כורבו המדקדקים

  . יסוד המעלה– והם, פודי והאיודא' ר' וס

  .סגולהנמצאים כי אם בידי יחידי ואינם 

  

  "מאזניים"-ו" שפה ברורה"- ו"צחות"' ע ס"הראבואולם דקדוקי 

  . לעינייםהיו לנו

  ,עם פירושים קמחיים" מהלך"' וס

  .דברי אלוהים חיים

  "אליה' ר"' וס" חן-לוויית"' וס

  .הוציאונו לרווייה

  

  ארקוולטימואל ר ש" כהואולם חיבור האלוף

  ,"ערוגת הבושם"הנקרא 

  מכריע הוא את כולם

  .ומהם הוא מאוד עוצם
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  ויש למלמד להרגיל הנער

  ,על פה על פי קצרה]ב[כללי הדקדוק 

  . השערהכי הדקדוק נמשל כמבוא לפתח

  .ואין לדקדק כחוט השערה

  

  ,על מלאכת ההיגיוןואם 

  .שהוא מפתח כל חביון

  ,להבו ייחשב לכסשכול המרבה , אמרו

  .ש בפועל או שם או מילה"כ

  

  .מאיר יזייא'  לרוטובי כללי הדקדוק

  ואחר זה ירגילנו במצילה

  ,ובחרוזים ובשירים

  וילמוד ספר השיר והחרוז

  .ר ישעיה"להר

  

  .יוסף קמחי' לר" בעל כנפיים"' וס

  א"א בית"ד אלפ"והם חרוזים ע

  .יפה אף נעים

  

  ,וילמוד ספרי האדירים

  ,"ימשל הקדמונ"כגון ספר 

  .ר עמנואל" הרומחברות איש חמודות

  

  יהודה חריזי' וספרי ר

   – " והנזירבן המלך"- ו"מנחת יהודה"-ו

  .ראשי המשוררים
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  בירול'שלמה ג' וחרוזי ר

  . הלוייהודה' ע ור"וראב

  ".איומה כנדגלות" וספר "דגל אהבה"וספר 

  .ן"ן והממי" עם האלפי"עולם-בחינות"וספר 

  

  . ידיעה הבדרשירר המעולה והמשוושירי המליץוכתב 

  .קלונימוס'  ר להפילוסוף האלוהי"אבן בוחן"וספר 

  ".זמירות ישראל"וספר 

  

   כתבים שלוחים ליחידיםויש כמה

  .ושירים מפוזרים

  ,ת הספרים]ו[מ בהקדוילמוד

  ,שם יוציאו כל רוחם המחבריםכי 

  .ים]א[בעיני הקורלמען מצוא חן 

  

  .קראים שחיברו חכמי הוירגיל עצמו בפיוטים

  . דברי אלוהים חיים ונביאים– כי כל תפילותיהם

  

  בפיוטי הספרדיםובין הרבנים 

  והערביים והרומניים

  ובני איטלייאה

  .מלומדי חרב המליצה מאוד נאמנים

  

   קאלמןברוך' רבהקדמות כנראה 

  ממודינה" מדבר יהודה "וספר

  .עיניהם יונים
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  ,וכן בכול החיבורים

  .זריםכי אמנם כל ימיהם באלו מפ

  

  , וזמירותיוהאשכנזים ופיוטי הקלירויישמר ממליצות 

  .הקודש במזמרות-לשון-זלזלי כרת אשר

  .בפיהם שגורותוגם כי דברי המדרש 

  . כדרבנות וכמסמרות–הנה הם באוזני המדקדקים 

  

  .פ כל לימודם"עהנערים להיות וירגילו 

  מגילות'  ספר תהילות והובפרט

  ,םוכל ספרי הנביאיואיוב ומשלי 

  ,יהיה במאודםאם 

  .רובם או כולם

  

  ,"ומאיר נתיב והשורשים, אהל מועד"וספר 

  . לעולםמעל שולחנםלא ימושו "  הכסףשרשרות"וספר 

  

  ,"הערוך והתשבי והתורגמן"וכך ספר 

  .וכל מעשי ידי האומן

  

  ,ו" לאריסטוילמוד ספר ההלצה והשיר

  " לאוןנפת צופים למיסיר"וספר 

  .און- ויתרשאת-יתרלו בלשון יהיה 

  

   המפליא לעשותומשבח אני

  .במליצות וחיילים יגבר

  ,בלבד יהיה ניכרכי בזה 
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   .י אילם או מדברהוא חאם 

  

  ,המעתיקים-בו גדולישנשתמשו ויתבונן במילות 

  .ויהיה דולה מים מבארות עמוקים

  ,כוונת ותכונת לשוננוובזה ירד לתכלית 

  ,חסרה מאוד בזמננושהיא 

  ,כל לשוןכדרך 

  ם מדברים בה ההמוןשאינ

  .בכול יום

  ;מילות מדעתםשלא יוסיפו , שלא זו בלבד

  .אשר ירשו מאבותם, אלא עוד שישכחו

  

  :אפלטוןואמר החכם 

  ".ההרגל על כל דבר שלטון"

  

  והנה בהיות כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים

  .בחוכמות לומדיםהיו תכף הילדים 

  

  ולאורך ההתמדה

  , בחוכמההיו מאוד מצליחים

  , ששכלם בנה מגדל לעלות השמיימהעד

  , כולםלדעת סיבת הסיבות וכול הנבראים

  .ואכל וחי לעולם

  

  ולולי פירוד הלשונות

  ואורך ההצעות

  כגבוה שמיים על הארץ
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  , שם בכול ההבנותהיה האדם קונה

  ,דומה לאלוהים בצלמועד שהיה 

  .וזה כוונת הפסוק וטעמו

  

  :לשונות' בכי לממעיט יש 

  ;ומדינתועם אנשי ביתו בה  שהורגל –אחד 

  .שבה כתובה תורתו וחכמתו –ואחד 

  .יכלה ילדותו ובחרותווללמדם 

  

  ,ואם יהיה בקי בכמה לשונות

  .יהיה מינו נאה להנהגה ולאדנות

  ,והזמן יקראלא שהמלאכה מרובה 

  ,התכלית המכוון לשון –ולא הוא 

  . העיקר–שהיא , לקניין החוכמה אמצעי –הוא כי 

  

  לדעת לדבר עם ההמוןנתו שכוו, אם לא

  .ולהיות מליץ או תורגמן

  .ובזה יהיה אמנם בלשון אומן

  

  ?להצלחה הנכונהדרך מביא הזה  אך אי

  .חוכמה ואמונה-בידוע לכול בעלי

  .יוסיף תבונהולא , 606ְּברֹב ְּדָבִרים =א יְֶחַּדל־ָּפַׁשעכי 

  

  ,וימהר ללמוד בהיגיון

   ההיגיוןויש לו מילות

                                                 

  .ט"י',  משלי י606
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   ההיגיוןוקיצור ,ם"רמבהל

   והיגיון, רשד607'לן

  וספר היגיון, לבן כספי

  ספר מבוא מאמרות, לאריסטו

608ניצוח הטעאהמליצה הקש 
  

  , פירוש בן רשדמופת עם

  . עליהםג"ופירוש רלב

  

  ,609והיגיון לבן סינה

  ההגיונותוחלק 

  לספר הכוונות

  .עם פירושים

  

  ,הערביים והנוצריםועוד יש כמה חיבורי 

  .שהועתקו בלשון הקודש

  

   חיבור מספיק610וילנאווגם אני כתבתי ב

  ,להבנת ספר המבוא וספר המאמרות

  .ר ישאיהו חברך"והוא בידי הר

                                                 

 . לאיבן607

 .שרלטניות=  הטעיה 608

אבו עלי חוסיין אבן עבדאללה אבן א  - پورسينا/سينا ابوعلى: פרסיתב(, אביסינא 609
אבן . פרסי מדען ופילוסוף, רופאהיה ) 1037 - 980 (אבן סינאאו בכינויו הנפוץ , )סינא

 . פילוסופיה ורפואהבעיקר ,  ספרים במגוון נושאים רחב450סינא הוא מחברם של 

 מרכזית בחבל עירהיא , ָפּדּוָאהאו , ָפּאדֹוָבהשהמחבר הינו יליד ,  האיגרת מעידה על כך610
פאדובה נחשבת כמרכז המסחר והתקשורת של האזור ושל צפון . איטליה שבצפון ונטו

 .איטליה בכלל
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  וישלים התלמיד ההיגיון כל אלו ההגיונים

  .ו שנים"עד ט

  ו שנה"בן טכי כן אני התחלתי להתפלסף 

  בפאדובה

  ז"בשנת השפ

  .עימי צור שוכן מעונהויהי 

  

  ואין לנו בחכמת הטבע והאלהות

  ,ראש הפילוסופים, זולתי ספרי אריסטו

  ,ם"אשר העיד עליו הרמב

  . תכלית השגת השכל האנושי–שדעתו 

  

   אריסטוואומר המורה על כל מה שאמר

  . כולו אמת– תחת גלגל הירח

  והוא חיבר ספרים הרבה

  היתוהחוכמה הטבעית והאלבכול חלקי 

  .הנני מסדרם לך בסדר

  

  ,"שמע טבעי"ספר הלימוד הראשון הוא 

  ,"השמים והעולם"ואחריו ספר 

  ,"ה והפסדההווי"ואחריו ספר 

  ,"הנפש"ואחריו ספר 

  ,"אותות עליונות"ואחריו 

  ,ואחריו ספרים קטנים טבעיים

  ,"החוש והמוחש"כגון ספר 

  ,"היקיצה ושינה", "הזכירה וההזכרה"
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  ,"אורך וקוצר החיים", "החיים והמוות"

  ".ח"תנועת והליכת ב"-ו

  . ואבריהם תולדותם ומיניהםכתבח "ובספר ב

   "מה שאחר הטבע"ובספר 

  חוכמההכלל כל יסודות 

  .כולן וביארן

  

  "מאמרות"-גם כל הנאמר ב

  .ידוקדק שם הידק היטב

  .ומלאכיו'  יתושם ידבר על האל

  

  ,ועוד יש לו כמה ספרים

   –ודומיהן " השאלות הטבעיות"כגון ספר 

  .הועתקו בלשון הקודש

  החכם הגדולועליהם חונים ביאורי 

   – " ושכלונפש אריסטו"הנקרא , ד"בן רש

  .לרוב דקותו ודבקותו בו

  

  .ל בהיגיון ובטבע" זג"עוד ביאר רוב ספרו הרלב

  ,"חיים-בעלי"וקצת מספר 

  .ולא ראיתים, אולי גם בשאר ספריו

  

  ,ר ישראל"יצחק ב'  לרעוד יש לנו פירוש

  ועוד פירש למה שאחר הטבע

  .טיוס היווני"לתמס

   סינא כתב חיבור יקרגם בן

  כולל כל חוכמת הטבע והאלוהות



 שר"פינת יקרת                                  איגרת הי

 227 

   וענשה בעניין הנפשושאר חקירות

  .כאלה רבות, המתים-ותחיית

  

  ,611י אלפרבגם ספרי אבונצר

   ערביים ונוצריםושאר ספרי

  ,רבים מועתקיםראיתי 

  .הנה פונים' אחד הנה וא

  .והם כולם טובים ונכונים

  

  לאבוחמד" כוונות"וספר 

   והגיונותאלוהיותכולל טבעיות ו

  .612 יצחק אלבלגיעם פירוש

613לאלגזיל" הפלת הפילוסופים"וספר 
  

                                                 

; 951  בינואר12- ל950  בדצמבר14 נפטר בין -872 (פאראבי-אבו נצר מוחמד אל 611
أبو  ידוע גם בתור אבו נצר מוחמד בן טורכאן בן אוזלג ;أبو نصر محمد الفارابي: ערביתב

. מוסלמי איראני פילוסוף ורופא, מדען, מתמטיקאי -) الفارابي نصر محمد بن محمد بن أوزلغ
נודע . מוזיקה ולוגיקה, קוסמולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיהתרומתו רבה גם בתחומי ה

עיר , פאראבנולד בעיר . אריסטומכיוון שנתפס כממשיכו של , "הפילוסוף השני"בכינוי 
שהה . אביו היה מפקד צבאי. בוכרהוהשלים את לימודיו ב, טורקישתושביה היו ממוצא 

    .חאלב שנה ואז עבר לאזור 40- יותר מבגדדב

 אשר פרובנסבדבר מקום מגוריו חלוקות הדעות אם ב. 13- חי בשלהי המאה האלבלג 612
תירגם לעברית את ספרו של התאולוג המוסלמי . ספרד בצפון קטלוניהאו ב, צרפתבדרום 

על ספר זה הוסיף את הערותיו , "כוונות הפילוסופים"אבו חאמד אל גזאלי הנקרא 
 אווירואיסטית נוצריתהיה בקיא בספרות . "תיקון הדיעות"הביקרותיות אותן כינה אלבלג 

תיקון "את כל הגותו של אלבלג אנו מכירים מספרו . ומהם כנראה נטל חלק מרעיונתיו
וכך יצא , "ות הפילוסופיםכוונ"בו הרצה את משנתו דרך תרגומו של הספר " הדיעות

הספר בנוי . עומד בפני עצמו כאוסף הערותיו של אלבלג על התרגום" תיקון הדיעות"ש
כוונות "אלבלג לא הספיק לתרגם את כל שלושת חלקי ספרו של גזאלי .  סעיפים76מ

  .1292הספר כנראה נכתב בשנת . ועצר בתחילת החלק השלישי" הפילוסופים
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  ".הפלת ההפלה" הנקרא שדועם השגות בן ר

  

  ,וספר הפילוסוף הגדול

   מלמדי פאדובהאשר היה ראש ואב לכול

   וממשפחתימאבות אבותיי

614ר אליהו דלמדיגו"הר
  

  ,חיבר ספרים יקרים בלאטין

  ,והועתקו מהם בלשון הקודש

  , הנכבד לעצם הגלגלכגון פירוש

  ;על המציאות והעצמות והאחדומאמר יקר 

  

  , על אחדות השכל ההיולניושאלה עמוקה

  ,על מניע ראשוןויכוח ו-ו

  .ושאר חיבורים

  , כהןהחכם הכולל שאולותלמידו 

  ב שאלות" היהוא השואל

  לאי אברבנ"מהרר

  ,עשה ספר התכליתיות

  .כשמו כן הוא רב תועליות

  

                                                                                                       

) 1111 - 1058  ;الغزالي أبو حامد محمد بن محمد:ערביתב (זאלי'ע-אבו חמיד מוחמד אל 613
זרם הגותו אפשרה ל. ערביים התיאלוגים מחשובי המוסלמיהיה הוגה דעות ומתקן דת 

בשנת . פרס במזרח טוסנולד בעיר . טימי באסלאם האורתודוקסי להיכלל כחלק לגיהסופי
זאלי ממעמדו ומנכסיו ויצא לנדודים 'ע-נפרד אל, לאחר שחווה משבר רוחני ופיזי, 1095
בעיקר  , ימי הביניים ביהודים על מספר הוגי דעות זאלי נודעה השפעה'לאל ע. קבצןוחי כ

 .ל" זציהודה הלויעל רבי 

 . הינה עיר פאדובה–תיו  כאן מעיד המחבר שמולדתו ומולדת אבותיו ואבות אבו614
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  .רים קטנים פילוסופיים אלוהייםועוד ספ

  . ספר המורהיכנס בפרדס]ה[לוישא את ליבו 

  . עם מפרשיוהנכבד והמעולה

  .ח פירושים גדולים וקטנים" כמו י615במצריםוראיתי 

  ,ואולם דרך צחות יאמר

  :בנים'  כנגד ד– כי מפרשיו

  

  ,ראש למבינים, 616משה הנרבוני'  זה ר– רשע' א

  , של המורהביתו - זקן–והוא 

                                                 

 .שהיה במצרים,  עדות המחבר615

מכונה . ]1[אביו רבי מאיר בן רבי משה בן אבא מרי בן רבינו דוד בן יוסף מנרבונא נולד ל616
חיבר מספר ספרים . ק'החי בסביבות שנות .  ופילוסוףרופא, היה חכם. מאשטרי וידאל

אורח ספר , ם"רמב להמילות ההגיוןעל ספר , אבן סינאבהם ביאורים לספרי , פילוסופיהב
נגד " מאמר הבחירה"ספר אגרות בשם , מוסר בלמות הנפששספר ,  בעניני רפואהחיים

. וכולם בכתבי יד בספריות שונות,  בלי להזכיר את שמו של אבנרבורגוש אבנר ממומרה
את פירושו זה התחיל .  נחשב ליצירה האחרונה שלומורה נבוכיםביאורו של נרבוני ל

 ב"קכ'הבאייר ' שבספרד ביום א) Soria (שוריאוסיימו ב) 1355 (ו"קט'ה בשנת טולדוב
 ב"תרי'ה בשנת וינההספר הודפס לראשונה בו. בדרכו לארץ מולדתו] 26.4.1362[
הוא ו, משה נרבוני למורה הנבוכים ידוע בקיצוניותו השכלתנית' פירושו של ר). 1852(

הוא שולל את . אריסטו מבית מדרשו של שדאבן רו של פילוסופיתמבוסס על גישתו ה
כולל , מצוות והתורהלדעתו ה, כמו כן. השגחה פרטיתואפשרות , ניסיםאפשרות ה

שתוכל לתת , כדי לאפשר קיום תקין של החברה, נועדו בעיקר בשביל ההמון, קרבנותה
 את האפשרות להעפיל אל פסגת העיון השכלי -הפילוסופים ,  קרי-ם שבה למיוחדי

עד כדי כך , פירושו של נרבוני מתאפיין ברוח השכלתנית הקיצונית שבדבריו. הפילוסופי
נראה שהוא היה בעל דעות חורגות : " כותב עליויוסף קאפחהרב , ם"רמבשהמתרגם של ה

. ואף בדברים יסודיים כגון האמונה בתחיית המתים וכדומה, מן המסור והמקובל באומה
הנו ככל , בטא את כפירותיו והזיותיו בתור דעות שלוולא היה אכפת לי אם היה מ

אך מצער הדבר שהוא מנסה להשחיל את דעותיו כאילו , הפקפקנים והכפרנים שבעולם
, ה"י כלל חכמינו ע"ל נדחו ע"שדעותיו שלהנ, יצוין." חלילה סבור כך] ם"הרמב[רבינו 

  .הואיל והן נוגדות את עיקרי האמונה
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  ,  מכול המפרשיםוירד לעומק דבריו

  ,כהולך רכיל מגלה סודאלא היה 

  ;לא נשא פניםולאיש 

  

  טוב-שם' הוא ר – חכם' וא

  ; על דברי הרב קושיות ומדניםמבאר יפה ומעורר

  

   זה קרשקש– םת' וא

  ;פירוש כפירוש הרבנים

  

  , זה אפודי– שאינו יודע לשאול 'וא

  ואלו שמשיב חרש ואינ,  נכבד חשובוהוא איש

  ,י בקיצור וביאור"כדרך ראש

  ,המפרשיםראש  –והוא 

  ,השיעור והתוכנים- בכלל חכמי–והוא 

  .טוב-שם' מה שאין כן ר

  

  , וכן ניכר חוכמתו בביאור שני קווים

  . האמת דבריו מכווניםכי לנקודת ,שהזכיר המורה

  .משה פרוונצל ביאר הדבר במופתים נאמנים' ור

  .ברי ברוציאו ראש הכשפניםכד, דבר נמצא בו-כי שמץגם 

  

617יוסף בן כספי' ועוד פירש דבריו ר
  

                                                 

, פרשן מקרא, )1340 - 1279) (נקרא גם יוסף כספי(אבא מארי ר " ביוסף אבן כספי'  ר617
כספי היה נועז בפרשנותו הפשטנית . ספרד וארדששחי באזור רבני  בלשן ופילוסוף

ילוסופיות וכבר בחייו עורר עליו פולמוס בעקבות דעותיו הפ, למקרא ובהגותו הפילוסופית
  .ואף לאחר מותו היו חכמים שיצאו נגדו, הקיצוניות
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618ובן פלקרא ואל מכריזי
  

  .ביאורים יקריםיחייא עשה ' ור

  . פירשו כולולאר יצחק אברבנ"והר

  וראיתים ביד החכם הכולל

  ,620 בקוסטנדינא בהיכלו619משה מצורודי' ידידי ר

  ".המבחר"ספר ובאמתחות 

  

  תמצאעל התורה ג "ופירוש רלב

  .הרבה מסודותיו נראים ונגלים

  

  כגון, וכול פירושי הנרבוני

  ,"האפשרות הדבקות"באיגרת 

  ,"הכוונות וההפלאה"ובספר 

  – "חי בן יקטן"ובספר 

  .כולם דברים עמוקים ומעולים

  אלא שדיבר בחידות ומליצות

  .ואין מבין מהמתחילים

  

  ,621 כולו"היד החזקה"וילמוד ספר 

                                                 

 عبد القادر تقي الدين أحمد بن علي بن: ערביתשמו המלא ב, )1442 - 1364 (מקריזי-אל 618
הוא נודע בעניין הרב . ממלוכית בתקופה הסוני מצרי היסטוריוןהיה , بن محمد المقريزي

 ומוערך על ידי מצרים ותפקידה בהיסטוריה של איסמאעילית השושלת הפאטמיתשגילה ב
  .חוקרים מודרניים כהיסטוריון הראשון במעלה בקרב בני דורו

אשר יצא , "פי משה"ובין היתר ספר , חיבר ספרים רבים, ה" עמחכמינו הינו –ל "הרב הנ 619
  ".תפארת יוסף"י מכון "א בחמישה כרכים ע"לאור בארץ בשנת תשס

  .תורכיה רבתי, ינהשביקר גם בקוסטנד,  עדות620

 .ם" מספריו של הרמב621
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  , שחיבר הרבופירוש המשנה

  ,"פרקי ההצלחה"-ו", גדותיווא

  ".פרקי הרפואה"-ו" הנהגת הבריאות"וספרי 

  ,את דבריוויהיה שותה בצמא 

   לא קם כמוהוכי מזמן הנביאים

  ,ישראל בסידורים-ביתבכול 

  ,ובלימודיו היקרים

  ,בתורה ובחוקים ישרים

  .622ך" תמוכול דבריו מעולפים בספירים

  

  , חיבר אריגה כוללתיוסף בן פלקרא' ור

  ,והאלוהות בלשון נקייה חכמת הטבע כל

  .שכול אדם יבין מדעתו

  

  לקח מחוכמת הלימודיםהן  יהודה הכ'ור

  .התרומה-ואת חזה, התנופה-את שוקוהטבע והאלוהות 

  ".החוכמה-מדרש"בספר הנכבד 

  

  ,ג" לרלב"מלחמות השם"וילמוד בספר 

   הנכבדשחיבר האיש, "אור השם "ובספר

  . חסדאי קרשקאש'ר

  

  ,אהרון קראי' להחכם ר" ץ חייםע"ובספר 

  ,יוסף הרואה' ובספרי ר

  ,ל"האבל זר יהודה " להר"אשכול הכפר"' ובס

                                                 

  . תהי מנוחתו כבוד622
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  ," לדודתהילה"ובספר " עיקרים"-הובספר 

  ,"ראש אמנה"' ובס

   –" צורת היסודותו, עטרת זקנים – מפעלות אלוהים"' וס

  . הם מעשי ידי אברבנאל להתפאר–ואלה ארבעתן 

  

  .ספורנור עובדיה "הר ל"אור עמים"' ובס

  .ד" להראב"אמונה רמה"ובספר 

  . סעדיה גאוןר"להר" האמונות "ובספר

  ,"שבילי אמונה"ובספר 

   עם פירוש המליץ היקר"הכוזרי"וספר הנכבד 

  ."קול יהודה"הנקרא , רבי יהודה מוסקאטו

  יושר-מרינמלצו אדרושים  חיבר והוא

  ."צות יהודהנפו"קראם 

  ."שער השמים"וספר 

  

  ,אלות רבי יצחק לאטיףובש

  ,"ח"איגרת ב"וספר 

  ,"נווה שלום"וספר 

  ,"הגדרים"וספר 

  ,623"רוח חן"וספר 

  ".גבעת המורה"ובספר 

  "פתרון חלומות"וספר 

  ,וליהנדפס בקוסטנדינא לאנט

  ".יסוד מורא"ובספר 

                                                 

' בטעות צוין שמחברו הר) (רבני(יעקב אנטולי דיין באלכסנדריא ' מאת הר" רוח חן" ספר 623
  ;1834) גוזלווא(אבפטורייה י העדה ב"יצא לאור ע, )שמואל בן יהודה אבן תיבון



 שר"                             איגרת היפינת יקרת

 234 

  וזולת אלה לא ראיתי בדפוס

  ,ספר אשר עימו שרא נהורא

  .מקרא-שיהיה ראוי לבעלי

  

  ד ספרים"מפרשי הכואולם בין 

  אבי המבארים וראש המדברים

  כפי ההשכלה הישרה הראשונה

  ,וכפי הסכמת כל איש תבונה

  ג נפה"ביאמרתו צרופה ומנופה 

  ,ע" והגדול הראבהוא החכם הכולל

  ,לפשטניםראש 

  ם ציווה" הרמבועל לימוד ספריו

  .לתלמידים ולבנים

  ,ואל תהיה כהמון הרבנים

  שכול חידותיו הם, החושבים

  .על דקדוק ופירושי המילות

  .מעטי התועלות –] המה[ו

  

  , בעילת העילותכי הנני נשבע

  כי בין כל ספרי האומה הקדושה

  .לא תמצא סגולותיו ואור יקרותיו

  תורה כלל סודות-ובפירוש

  ,חשובות וחמודותולכול נפש משתוקקת 

  .אלא מכוסות בחידות

  ".השם"וספר " האחד "וכן דרכו בספר

  

  , לתוך הפרי יער לא עברו שיניהם חזיריואלו
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  .כי אם נתקשו בקליפות

  .וחשבום כשיבולים דקות ושדופות

  והנבואה והמלאכים, ובמעשה בראשית והמרכבה

  ,בכל פרט ופרט

  .מן הדרך לא ירט

  

  .והמקצרים תלו סירחונם באחרים

  .ואולי למדו בו כשמלמדים הנערים

  .או כשהם שיכורים

  כי אחד מהגדולים, וידעתי

  .כו בעקיצת שועליםנש

  .כי הם הבלים, ולא אעלה על ספר דבריו

  

  .וזאת הבריה כל ימים היה

  .הולך ומסבב העולם

  מקצה הים המערבי ועד לוקא

  .כוש ועילם, ועד מצרים

  ,דומיםולא היה עימו כסף ולא א

  .כי זלזלם כל הימים

  

  ,כי אם בגדו אשר יחם לו

  . 624בֹוָלֻרְטְצותרמילו אשר בו ַא

  .רבו רוח אלוהים בק,לבאביר 

  אלא שהרבה היה מאמין 

  . ובמבטיםבמשפטי הכוכבים

                                                 

 ).בחוכמת התכונה(ש והכוכבים שהשתמשו בו בימים עברו למדידת גובה השמ,  מכשיר624
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  וידעוניובעיני משה המימוני הם הכול כאוב 

  .625ָּפתֹות אָֹתּה ִּפִּתים

  

  .ולכן שמע לעצתי כמטמונים תחפשנו

  , עם מקום אחר תצרפנווהנאמר במקום זה

  .כי תדרשנו בכול לבבך, ומצאת כל חפצך

  .לבלבלוולא להחשיך , ליםכי כיוון להע, והן אמת

  ,כאשר עשה בעל ספר המבחר

  .החובל- בפירושי התורה רבמקרא-אשר הוא לבעלי

  ,כי כל דבריו ישרים ונעימים, הן אמת

  .אבל שהם סתומים

  

  , מצורודי שכתב החכם,וראיתי

  :שני ירחים, שמשרפיו שני אחים

  בני החכם, יצחק' וראליהו ' ר

  ,מקרא-אברהם בעל יסודר "כהר

  . לספר זה ביאורים אחד לפי שכלו עשוכל

   לראותםולא זכינו

  .מיםהאורים והתאלו 

  

  , ע" תמצא ביאור לדברי הראבכי בספרי הקראים, ודע

  ,כי רוב ביאורים מקדמוניהם

  יהודה הפרסי'  וריפת' ישועה ור' כגון ר

  .דולה ומושך

  .אמו נושך-לפעמים כיונק שדיכי גם 

                                                 

  .'ו',  ויקרא ב625
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  בדעות  רבתאובהיותי בעיר קוסטנדינא

   כומטינומרדכי'  ביאורי של הרביקשתי לראות

  .ע בתורה"על הראב

  . על דבריו אגב גרראד פירושים"והראו לי כ

  , כאשר משתדל לקבצםולו היה לומד זה הקצין בספרים

  .מפוצצםהיה סודותיו מגלה וכפטיש 

  אלא שהיו שם רובצים

  ושוכנים בתוך הארונים

  .ם על הבניםֵא

  

  ,יד- בכתב626ְפנַת ַּפְענֵַחָצֽויש בידי הכול 

   על דבריו ביאור יפה–והוא 

  .וירד בחדריו

  .ע על התורה"כי מצא ארוך להראב

  .627אָרְתא או ַבָּמאולי הוא בעצמו כתבו במהדורא ַק

  

  ע"בדפוס פירוש על הראבעוד 

  ,לרבי שמואל בן סינא

  ".חיים-מקור"וייקרא ספר 

  , והמעולהוהוא חיבר ספר הנכבד

  , "יופי-ללמכ" ספר הנקרא

  , סודות כל התורה–ובו 

  .ממנו תוצאות חיים

                                                 

 .ה"מ, א" בראשית מ626

 . ראשונה ואחרונה627
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  ,"המוטוט"ועוד ספר 

  ,ש אשתרוק" ורובן כספי

  .628ט"ט בש"ורש

  .ואלו בלבד הם איתי מפירושי בן עזרא

  

  . יצא לאורהד ספרים"כובדפוס בסיליאה של 

  ,ב נביאים"פירוש ספר ישעיה וי

  .ופירוש יחזקאל הנכסף

  

  . הם רועיםא]ה[איפ, נו לא ידעספריםהופירוש שאר 

  . אם הם נחבאיםואי אפשר שלא יצאו

  

   זו בפירוש הכתוביםובמעלה ובמדרגה

  .אני כולל כלל מפרשי הקראים

  ,"העשר"יעקב בעל '  ספר ר:כגון

  ,"תורה-כתר"וספר , "המבחר"וספר 

  – .וכל מה שפירשו בנביאים ובכתובים

  כולם ערבים, כולם ברורים

  .ולפשט קרובים

  

  ,ק" הם פירושי הרד–  השניתובמדרגה

  . לפעמים כישן לא דק גסכימספיקים באמת

  .ונמשך אחרי מדרשות ואגדות

  . היה מדובר בו נכבדות– ולולי זה

                                                 

 )רבני ( טוב ורבי שם טוב בן שם628



 שר"פינת יקרת                                  איגרת הי

 239 

  

  י" הם ביאורי רש– ובמדרגה שלישית

  .ד ספרים"על הכ

  ,הרבנים עטרה-ואם הם לראשי

  .מתייחסים לבעלי המקראאינם 

  ,סבראה והפשטן בו רחוק מוכי ר

  . ספרא וגמראוכולו

  ויוכל להוציא מדבריו אי זו אבן יקרה

  .629 כברהמי שיש לו

  

  .ם לפי הרוב קולע אל השערה"והרמב

  ,ומאוד חשקה נפשי בפירושו לתורה

  .אישה זרהללבד במקומות שחובק 

  .איש המעלה] הוא[ משה –ולולי זה 

  .630אשר מיד שוסים גְָאָלּה

  ,היא הייתה עדיין בתולה, אניחי 

  .לא חלהולא ילדה ו

  . נאופים בלהאו כאישה עזובה בחיקה

  

  .שלושה מדרגות אלו נכלליםשתחת , ויש עוד ביאורים

  .כנחליםרבים ונכבדים נטיו 

  ן"בן בתו של רמב, ג"כמו ביאורי רלב

  חוכמה כלוליםמכול 

  .הרבה מועיליםו

                                                 

 .נפה,  מסננת629

  . גאל את התורה מן הפירושים הזרים630
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  ,ויש לו פרשה על התורה

  .מפנינים ומפז יקרה

  ראשוניםובנביאים 

  . ומשליבמגילות ובאיו' וה

  .ד ספרים" בכול הכואולי

  .והוא כמוס ואינו נגלה

  

   – לוביאורי השר אברבנֵא

  ישראל -הם לבית

  .631ִמַּמָּתנָה ַנֲֽחִליֵאל

  ,ויש לו פירוש על חמישה חומשים

  .ובו נכללות כל דעות מפרשים

  וראוי לכול בעל האמונה

  .לקרוא בו בכול ימות השנה

  ולו פירוש על כל נביאים ראשונים

  ."מעין גנים"אחרונים ו

  .על ספר דניאל" ני הישועהימעי"ובספר 

  הפליא לדבר בתוחלת ממושכה

  .ורב טוב לבית ישראל

  

   הפילוסוף הגדולוהבן המעולה

  . כדמותו כצלמויהודה אשר הוליד' ר

  ,החל רוח השם לפעמוכאשר 

  חיבר ספר בלאטין

  שבחו אין לספר

                                                 

  .ט"י, א" במדבר כ631
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  ,"ביידיר חוכמה וסופיאה"קראו 

  .מה ותבונה כל חוכובו

  

  איה סופר, איה שוקל

  ?יופיו מי מנה

  והעתקתי הספר הזה

  בלשון הקודש כולו יחד

  ,ידידיה האלכסנדרי'  רם קצת ספריע

  , ספרים רבים בלשון יווןשחיבר

  

  , אלו הידידיםואמרתי לחבר

   והיו לאחדים

  . לאותות ולמופתיםישראל-ואדפסם להיות לחוכמת בית

  .תיםונגנבו ממני ועדיין לא ראי

  . פירוש על נביאים ראשונים–שהוא , "כלי יקר"וספר 

  .שם לקוח מאלו הקדמוניםכל טוב 

  

  "עקידה-"עראמה בעל הר יצחק "והר

   בפירושו על התורה

  .הארץ מכבודו מאירה

  ומה אומר ואספרה

  .איש זרוע עם גבורה-כבוד

  .ובו כל מידה יקרה, מליץ ופילוסוף

  מגילות'  פירוש ה–ולו 

  ".ת קשהחזו"וספר 

  

  .ובין המפרשים הוא האבן הראשה
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  ,חן חן לו-תשועות

  .אשר הוד והדר הנחילנו

  .ומאשפות הפשט רוממנו

  . גילה לנו632המורהוסודות הרב 

  . קשות גאלנוומכמה ספקות

  

  ויש לי עליו פירושים

  .על כל מקומות הקדושים

  ".המידות והכוונות וההפלה"בכול מקום שמביא ספר 

  .נגלהואין הכוונה לכול 

  ,ובעניין הקשת הביא עננים

  .לא יבינו אפילו ראשי המבינים

  

  . הזכירה"ואתחנן"ובפרשת 

  .וכן בכול התורה מליצתו צחה

  ,ינהוהוא ירד העי

  גי"אברהם בן ביב' מספר רא כולו למוי

  ".דרך אמונה"הנקרא 

  . כולו כוונה– והספר הזה

  שמריה האיקריטי מחכמי ארצי הגדולים' ור

  .אורים גדולים בפירושו עשה

  

   במילים קצרים633סיפורנור עובדיה "והר

                                                 

 .ל"ם ז" הרמב632

נולד בכפר . פרשני המקראמרבני , ) לערך1550 - לערך 1476 (רבי עובדיה ספורנו 633
וכשבגר , שם רכש כנראה את רוב ידיעותיו התורניות. איטליהסנה שב'ליד העיר צ, ןקט
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  פירוש התורה וכיוון כוונות

  .מגילות ותהילים' וה

  .ובו דברים יקרים ומעולים

  .מגילות'  כתובים והיחייא פירש' והר

  

  אל עמנו' וספר משלי פירש ר

  .נעים זמירות ישראל

  ואיש הולך בתומו

  ".דברי שלמה"עשה ספרי 

  ,"חקתולדות יצ"וספר 

  ".עולת תמיד"וספר 

  .יהיו בידיך כצמיד

  ולספר בחיי ולבעל צרור

  .תקרא דרור

  – "מנחה בלולה"וספר 

  .חלההוא כמפריש 

  

  .בכלל החמודים" מעשי השם"והייתי מזכיר ספר 

  .היה מרבה בעניין השדיםלולי 

  ".לקחיוסף "אבל בספר 

  .לכול המפרשים בכורה לקח

634ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים
  

  גילות גם כימ' בה

                                                                                                       
: שבה רכש ידע רב במקצועות כלליים ביניהם, רומא עיר הבירהעזב את כפרו והתיישב ב

 .רפואהאך מקצועו העיקרי היה ,  ועודמתמטיקה, בלשנות, פילוסופיה

  .ב"י, ז" שמות י634
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  . הפליא ביאוריובשאר ספריו

  "קהילת יעקב"ובספר 

  . פירש על קוהלתורבי ברוך

  . תמרוקיה הבו מבהלתהפילוסופיה

  . וכהלת635ַוָּתֶׂשם ַּבּפּו] ֵעינֶיָה

  

   המפרשיםוזולת אלה

  .יש ספרים נעימים

  "ויכוח דון יוסף: "כגון

  .נגיד ומצווה לאומים

  "מאור עיניים"וספר הנכבד 

  .עזריא מן האדומיםי לרב

  "צידה לדרך"וספר 

  ,אין ליופיו ערך

  .זרע ברךוהוא 

  

   משפטי העובדואם תרצה לדעת

  אלוהים והחובות

  "אבות"עיין במסכת 

  ".נחלת אבות"עם פירוש 

  .בותדאומילי 

  

  ,וספר המצוות לאריסטו

   והמדינהוספר הנהגת הבית

  "חובות הלבבות"ובספר הנכבד 

                                                 

  .'ל', ט',  מלכים ב635
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  .צבון בשעת העיולתענוג הנפש

636איתך ספר יוסיפוןהנה 
  

  ,"ד" הראבקבלת"-ו" צמח דוד"-ו

  "שבט יהודה"- ו"יוחסין"וספר 

  יוסף כהן' ודברי הימים לר

  .ר אליהו מקנדיאה"ולהר

  

  ,ואם זכית להיות מהבודדים

  "הנעימים"תקרא ספר 

  של יחייא הנקרא

  "שלשלת השקדים"

  "משא גיא חזיון"-ו" גורן נכון"-ו

  .מוסרי הפילוסופים

  " מבחר פנינים"-ו

  

  "צלמות עולם"וספר 

  , "אורחות עולם"

  "נשנטור"איגרת 

  .ואל תהי כאבותיך

  ,"חיזוק אמונה"וספר 

  ִלֽיִחזְִקּיָהּו" מכתם"וספר 

  .והדומים להם

  

                                                 

יוספוס נודע גם בשם ) ה" למ לערך100 נפטר בשנת - 38נולד בשנת  (יוסף בן מתתיהו 636
 - טיטוס פלביוס יוספוסשהיה עיוות של שמו הרומאי ) Josephus Flavius (פלביוס

ברבות הימים יצא לו שם של בוגד . המרד הגדולסופר ומצביא יהודי בתקופת , היסטוריון
  .בי ביודפתבגלל הצטרפותו לרומאים לאחר שנפל בש, בעמו
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  "בנימין' משאות ר"וספר 

  .החוזה לא הייתי מונה

  .מגנהלגל  בפירוש הגלולי היותו שם

  

  ,637פתחיה' סיבוב ראולם 

  מקרא- על בעליהשדיבר צר

  .יצחק הלבן' אחיו של רכי היה , אמת

  לא היה איש סרבן

   ובעיניו לא ראהוממהר להאמין לכול שמועות

  .ואינו נאמן

  נחמן' רפ שהיה אחיו של "אע

  רורמה שידעתי בבוכפי 

  .שהוא שט באותן המקומות

  .אלומות-כזב אלומות-שטיהוסיף אבל 

  . כחלומותעד שנדמו ספריו

  

  ,תךאל יעלה בדע

  ,כי מה שלא זכרתי מן הספרים

  ,שלא למדתים

  . שלא ידעתיםםיכי מעטים הם בין הגוי

  ,בין היהודיםוכול שכן 

  אלא ביררתי לך המועילים

                                                 

רבני  יהודינוסע , )או רטיסבון) (רגנשבורגנדפס גם  (רגנסבורגפתחיה בן יעקב מ 637
 וביקר בכל הקהילות ארץ ישראל ולבבל לגרמניהערך מסע מ. 12-המאה המפורסם בן 

 על פי שמועות מבלי ה"רה על חכמינו עדיבר צ. ובין היתר בקהילותינו, היהודיות בדרך
 .את מהותןלבדוק 
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  .כי לא תאבה להיות בכלל הסכלים

  כי אין ספר וחיבור, ידעתי בני ועתה

  ,שמן או רזה

  קח ממנו הקוראישלא י

  יָנֽיִםּוגְלּוי ֵע אם יהיה מבין כל שכן. תועלת

  .638וַמֲֽחזֵה ַׁשַּדי ֶיֱֽחזֶה

  :אלא שהזמן אומר

  . ומהר לצאת מן העולם הזהלך רד

  

  יד החמודים- כתבוהרוצה לראות ספרי

  . אב ואם בלימודים,ילך לקוסטנדינא

  שוקדיםששלטו שם , ואף על פי

  .בהשגחת התלמידים

   בחצרות אלוהינו יפריחווהשוקדים

  .ויגמלו שקדים

  

639:־ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמGַֽאל,  בין כךבני
  

   כולםללמוד בספרי הקראים

  ,"אדרת"-וה" המצוות"וספרי 

  .לשם ולתפארתותהיה לכול רואיך 

  

  ,640קח אמרי אלו הספריםיאם ת, בני 

                                                 

במדבר ( :"זֶה נֵֹפל ּוגְלּוי ֵעיָנֽיִםנְֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי־ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲֽחזֵה ַׁשַּדי ֶיֱֽח: " פרפראזה על פסוק638
  .והכוונה לאיש חכם ונבון, )ד, ד"כ

  .'כ',  משלי ו639
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  .מספיקים לך לדעת כל לימוד יקיר

  מן הארז אשר בלבנון

  .עד האזוב אשר יוצא בקיר

  

  ,בריבוי הספריםואין הדבר תלוי 

  .בחריםכי אם במו

  . למתחילים ברוב הספריםב השלמותמעכואין 

  . לקטנים ולחוליםכמו רוב המאכל

  .לא יולידו בשכל קנייניםושינוי העניינים 

  ,ואם הייתה תנאי להשגה ריבוי הספרים

  .לא היה חכם כסוחרים

  .641ָאַסף ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים ]מהם[ַהַּמְמִעיט -ש

  

  ,נייןואין הדבר תלוי בק

  .ן בענייןאלא בשקידת העיו

  ואשר יזכה להיות שר וכהן

  .ביתו מהםלא ימ

  , מכול הכליםכי טוב סחרם

  ,נפש-מרי חיים ל–והם 

  .לעמליםואור 

  

  ,ואני מנעוריי גידלני החשק

  ,עצור בעצמותייכאיש בוער ויהי 

                                                                                                       

ובזה ישלים , ה" בספרי חכמינו עממליץ לפני הקורא הנכבד לקרוא" האיגרת" בעל 640
  .ידיעותיו ברוב הנושאים

 .ב"ל, א" במדבר י641
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  ,שנת לעיניילא נתתי 

  .642ותנומה לעפעפיי

  ,תהילה לאל חיי

  ,לא חסר לי מאומה

  ועושר בביתיהון 

   על ממוני עיניולא חסה

   עשרת אלפיםלהזיל זהב מכיס

  .לצבור ולאסוף כל הספרים היקרים

  , בכול מדינה ומדינהולחפש ולחקור אחריהם

  .אשר הם חונים בכול עבר ופינה

  ,אלפים' דספריי ויהיו 

  ,ויותר מכול ברורים

    העשוייםמכול כלי הנחושת

   אומנים רבים י עושי המלאכה"ע

  נאמנים ונכבדים

  .מכלים שוניםוכלים 

  .ואלה בביתי ובהיכלי

  

  ועוד אספתי כהנה וכהנה

  .בארבע כנפות הארץבגלותי 

  , שרגליי פוניםובכול מקום

  .ייתן שלמה את הכסף כאבניםו

  

  ואשבח למורי אבי ואמיאודה 

                                                 

 לא נחה דעתו – והכוונה ).'ד', משלי ו:" (ַאל־ִּתֵּתן ֵׁשנָה ְלֵעינֶיJ ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעֶּפֽיJ: " מפסוק642
  .אמת הלאעד שהגיע 



 שר"                             איגרת היפינת יקרת

 250 

  ,וענפהאשר שמוני גפן פורייה 

  , בילדותי לשון היווניםולימדוני

  .כי בלשונם מחוברים כל ספרי הקדמונים

  .תוכנים, רופאים, ילוסופיםפ

  ,וספרדית ז" ולעואחרי כן לשון לאטין

  כל ספרי החוכמות  הועתקוכי בלשונותם

  . חדשים גם ישניםמכול אומה ולשון

  

  .קודם אקרבאמרתי גם ללשון ערב 

  אכן הצבתי לה ציונים

  .643אחרי ראותי כל חפץ שבה לקוח מספרי היוונים

  . משונים בתוספת ומגרעת– והמה

  מוגש לימוד או ידיעה- מקום מוקטרובכול

  אנוס ולא אישן עדארדוף אשיג לא 

   .וניימאארווה צ

  התעו אותי אלוהים מבית אביויהי כאשר 

  האדם הגדול בענקים, אורי וישעי

644ְׁשמֹו] יִּנֹון[ִלְפנֵי ֶׁשֶמׁש יִּנֹין 
  

  .וירעש פריו כלבנון

  

  הייתה לו עדנה שיחתו אשר 

  .ורוח חוכמה ובינה

  . אותי צרות רבות ורעותותקרנה

                                                 

ערבית לקוחה שהפילוסופיה ה, ונוכח לדעת, ל למד בין היתר את השפה הערבית" הנ643
 .מהיוונית

  .ז"י, ב" תהלים ע644
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645ְסִחיו מאוס שמוני
  

  .646אמרו לנפשי שחי

  זה לי שבע שנים בלי מרגוע

   נפשי מהםרגע עם כל זה לא נקעה

  .והיה הקסם איזור מותני ולא אמרתי נואש

  

647ָׁשָּמה ָהרּוַח ָלֶלֶכתובכול מקום אשר היה 
  

  .אפנה מכול עסקי

  בנפול תרדמה על אנשים

  לכתוב על ספר בדיו

  כל מעשי אלוהיםואת 

  במשפט ואבדקנואביא 

  .ואצרפנו כצרוף הכסף

  .ורשמתיו לזיכרון

  

   היותיתמיד מיום חוקי –וזה 

  .חייל שוקד על זאת הכוונה-בן איש

  .מן הבא בידי אציגה נא ועתה

  עשרה שנה חיבורי וספרי-זה לי שבע

   .ן גלותיוצביאשר בם אתנחם מע, מעשי ידי

  בעט ברזל ועופרת  לצאת לאורה ומוכניםיםנהמתוק

  .יםיאם יגזור השם בח, בזמן קרוב

                                                 

  ).ה"מ', איכה ג" (ְסִחי ּוָמאֹוס ְּתִׂשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמֽים: " מפסוק645

" הקראיות" היהדות הרבנית בגלל דעותיו י רוב"ל נרדף קשות ונודה ע"שהנ, יצוין 646
   .הנוגדות את התורה שבכתב, יהםדעותודחייתו חלק מ

  .ב"י',  א פרפראזה על יחזקאל647
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  ,כולל כל החוכמות "באר שבע"ספר 

  , הקדמוניםובו הלכתי אחרי עקבות החכמים

  .לא נטיתי ימין ושמאל

  במילים קצרים ברורים

  ימצא האדם לרוות צימאונו

  , חוכמותכאילו למד בכמה ספרי

  שיוכל להשלים עצמועד 

  שורשי ההיגיוןוללמוד 

  בע והאלוהותטוה

  והמספרוהמדינות 

  ,כונהוהתשבורת והת

  והניגון העיוני והרפואה

  .העיונית בכול פרטיהן

  הלימודוסדר 

  ושמות ספרי המחברים

  .בכול חוכמה ובאיכותם

  

   נקראמאמר קטן נכבדובסופו 

  ".תכלית האדם"

  

  ,ולא אבוש להתפאר

   ולשוןשלא חובר בשום אומה

  קצר מלא חוכמהספר 

  .מוהויופי כ-וכליל

  

  וגם כי הספר כולל הקדמות
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  מושכלות אמיתיות ומופתיות

  או מפורסמות ומקובלות

  .בין הפילוסופים

  

  מובאותז בהיותן כולן "עכ

   תולדת אחד שאיןד"ע

  בצידן הקדמותיהן

  . סיבותיהן–שהן 

  

  ,ושורשן ידעתי

  .כי יריבו עליהן המתחילים

  .מדאגה מדברוימאנו לקבלם 

  .יפרשו ממנו המתעצליםכן 

  והמבקשים לדבר

  . חייםעל דברי אלוהיםתועה 

   שלא בפניאו יריבו עליה

  ,ויהיו מאשריהם מגנים

  חיברתי סביבו באותיות קטנות

  " באר אחרת"ספר 

   בו אזכיר הקדמותאשר

  ומופתי ושורשי התולדות

  ."באר שבע"שבספר 

  צבואשר ממנו חוהצור 

   ומתמיה מחיסרון ידיעתו648ְוָהיָה ָּכל־ַהּנָׁשּו]

  .649:ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחֽי

                                                 

  .'ח, א" במדבר כ648
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  ובזה הקולות יחדלון

  הקנאה המקנאוסמל 

  .650:ַכֲֽחִׁשי ְּבָפנַי ַיֲֽעֶנֽה

  ,ובכוונה מכוונת הפרדתים

  מנם המופתים לאריכותםוכי הא

  הסדר הלימודייבלבלו 

   שכל המעייןויפריעו

  ,משקידת לימודו

  . זיכרון הדבריםויעכבו

  

  ולכן הרוצה להחכים 

  ,"בעבאר ש "ילמוד בספר

  . הענייןשהוא כולל ביאור וציור

  . יעשה בשכלו קנייןאשר

  , אחרי הלימודיםואשר מלאו ליבו לחקור

  . והדר יעטרהואשר סביבו כבוד, יעיין בספר השני

   בציור ובאמותואז יושלם

  .קטן הכמות' בספר א

  

   והעמודיםעוד חיברתי ספר בחוכמת הצללים

  .כולו מחמדים, "צל החוכמה"קראתיו 

  ,י אור החמה והלבנה"ע שעות היום והלילה לדעת

   בשחקים שוניםמדינה אופק ורוחב וכול 

  ,ישרים ונוטים

                                                                                                       

  .ל" המשך הפסוק הנ649

  ).'ח, ז"איוב ט: ( ַוִּתְקְמֵטנִי ְלֵעד ָהיָה ַוּיָָקם ִּבי ַכֲֽחִׁשי ְּבָפנַי ַיֲֽעֶנֽה650
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  ,עומדים או שוכבים

   קדמוני ומחברי זאת החוכמהוכול דברי

  .ירים בתמונהומצוכלולים בו 

  

  ,ואולם גדול שבחיבורי

  ,כל ידיעתי ועיוניובו 

  ,651ְמֻדָׁשִתי ּוֶבן־ָּגְרנִי

  ,נפשיא ו לשונשאתיאשר בו לא 

  , והקדמונים דעות אריסטוולא נשבעתי ללכת אחרי

  ".באר שבע"-כמו שעשיתי ב

  אלא בחרתי אלהים חדשים

  נגד המפורסמות ושגורות

  . חכמי חרשיםבפי

  .ולא הלכתי לקראת נחשים

  

  ,"בשמת בת שלמה"ספר הוא 

  סוגה בשושנים

  : מספרמכול מיני חוכמות

  ,משפטים, לחות, תכונה, התשבורת

  , צללים, בטיםמ

  ,משקלים, והיד והפרצוף, ציורי העולם

  ,ניגונים, כלים

  

  ,טבעיות, הגיוניות

  ,מידות אלוהיות

                                                 

  .'י, א" ישעיהו כ651
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  ,חוכמות ותושיות

  .ר כל תכליותחוק

  .מפיק מרגליות, כולו אומר כבוד 

   גדולותאבנים,  טורי אבן'והוא ייפרד לד

  .652:אבנים יקרות ְמֻחָּטבֹות ַּתְבנִית ֵהיָכֽל

  

  , משכיות חמדהותחתיהן כמה

  , בנות ויאשרוהתכשיטי בשמת ראוה

  .653ְמָלכֹות ּוִפֽיַלגְִׁשים ַוֽיְַהְלֽלּוָה

  

  ,"באר שבע"ומי שלא הבין ספר 

  ,לא יקבל" באר אחרת"-ו

  , בזה הספרשום תועלת

  .654:ִּכי־נֶֶפׁש הּוא חֵֹבֽל

  .655:ְּכׁשֵֹכב ְּבֶלב־יָם ּוְכׁשֵֹכב ְּברֹאׁש ִחֵּבֽלויהי 

  

  ,יברתי חיבור קטןובסוף הספר ח

  ,"אור שבעת הימים"קראתיו 

  ,  בדרךכלול כוח מעשי בראשית

  ,אישאשר לא עבר בה 

  והוא כדרך המלך

  ם לאורויוהלכו גוי
                                                 

 .ב"י, ד" תהלים קמ652

  .'ט', ש ו" שה653

  .'ו, ד" דברים כ654

  .ד"ל, ג" משלי כ655
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  .656ומלכים לנוגה זרחו

  ,"קשת דרושה"ובו נכלל ספר 

  והפלאתי לדבר בלימודים טבעיים והנדסיים

  .על הקשת העננית

  .במעניתוהכול ערוך 

  

  ,"עיר גיבורים "עוד חיברתי ספר

  ,"גבורות השם"ובו ספר 

  , בחוכמת האלגיבירהעמוק-עמוק

  , השורשים ושימושםועל שורשי

  . החרשים והאילמיםובמספרים

  ובו תמצא כל לימודי 

657 האלכסנדרידיאופנדי
  

   פרנצישקו וכול טובמבוארים

   ולודלפו ואנדריינוויאיטא

  . נברריםורומנו

  וכול שאלה חתומה

  . נתריםבורת ובתשוסוד במספר

  . באלה הדברים מביןואחד מאלף לא תמצא

  

  ,"נפלאות השם" הוא ספר –והחלק השני 

                                                 

 ).'ג', ישעיהו ס:" ( ְלאֹוֵר] ּוְמָלִכים ְלנֹגַּה זְַרֵחֽ]ְוָהְֽלכּו גֹויִם: " פרפראזה לפסוק656

 בין השנים אלכסנדריה הלניסטי שחי במתמטיקאי, )ιόφαντος∆: ביוונית (דיופנטוס 657
. היצירה היחידה ששרדה משאר כתביו, "אריתמטיקה"חיבר את ה.  לספירה284 - 200

 מערכת משוואות אשר מספר - משוואות דיופנטיותעוסקת בעיקר ב" אריתמטיקה"ה
בזכות . נעלמים בהן גדול ממספר המשוואות ופתרונותיהם הם מספרים שלמים בלבדה

 ".אבי האלגברה"יצירה זו מכונה דיופנטוס בשם 
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  ,כולל דעות זרות ומשונות

  .לא יאמין כל שומע

  .ִּכְמַתְעֵּתַע המספר ְבֵעינָיוויהיה 

  והם מבוארים במופתים ובראיות

  .גלויותכשמש 

  . לימודיים בתבנית ותמונהובציורים

  . אמונה ויהיובו ידי רב לי

  

  ,"אלוהים-פלג"עוד חיברתי ספר 

  אדם באמונות-כולל דעות בני

  ,ולב מלכים והמדינית

  ישראל- יסודות חכמי–ובו 

  . נבחנותהרבנים והקראים

   וכול התורות והאמונות

  חדשות גם ישנות

  . חשבונותרבים

  

  בהיותי בביתי ואני

   עוטרים אותי כשתילי זיתיםוספרי

  התחלתי לחבר חיבור גדול

  ,"יער הלבנון"ראתיו ק

  , על דרך שאלות ותשובות–והוא 

  ,נפש משיבות

  .שיחות ערבות

   והכללתיובו הכנסתי

  ,כל חפץ שקיבלתי מרבותיי

   מספרי הפילוסופים הגדוליםושקיבצתי
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   סודות וסגולותוהרבה

   ונפלאות טבעיות

  .בו נכללים

  

  ובפרט על טבע הזהב והמתכות

  . זה לזהוהשתנותם והתהפכותם

  ".ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש  " קראתיו נכבדמאמר

  . וצינה נחלק למגניםוהספר

  . מסע נבנהאבן שלמה

  .שלמה בתוכווכול חשק 

  

  ואחר שהספר הזה רחוק מעיניי

  .מרויכולתי לגלא 

  ,אולי יזכני השם לראותו

  ,ואשימה עיני עליו

  , וראשית אוניכי הוא כוחי

  .חלבי וייני

  .658ֲעִסיס ִרּמִֹנֽי]ו[ּיַיִן ָהֶרַקח 

  

   תוריים חיבורים אחריםועוד יש לי

  עם פירושו הנקרא" טורי זהב"ספר : כגון

  ;"נקודות הכסף"ספר 

  ,"ור המעלהת"וספר 

  ,"רחל מבכה"וספר 

  ,"נפש הגר"וספר 

                                                 

  .'ב', ש ח" שה658
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  ," וברפואותבתי הנפש"וספר 

  ,"רפואות תעלה"' ס

  ,"הללויה"' וס

  ,"שבר יוסף"-ו

  ".ברכי יוסף"-ו

  ,ולפי שאינם שלמים

  , בעניינםלא אאריך

  יסד שלמהואלה 

  .659ָלַדַעת ָלעּות ֶאת־יֵָעף ָּדָבר

  ולהבין לנערי בני ישראל

  .ומשלםאת החוכמות 

  

660:ֽ=א־יִֶּטה ָלָאֶרץ ִמנְָלֽם, בטחתי' בה  
  

  .לעולם 661ְויִָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי

  והדאגה לטול והטגלותשלולי ה, והאמן אחי

  , כהנה וכהנההייתי מוסיף לכתוב ולדבר

  , שום מלאכה בעיניפלאתכי לא נ

  , רחוקה היאולא 

  .סודות טובות היו ליכי י

  .והמה עזרו לי בכול עמלי

  הפילוסוף הגדולושמע נא דברי 

  ,לינוס' גפאיםהרוראש 

  : מילה במילהל" ז' פרק ז"חוק המלאכה"' שכתב בס

                                                 

  .'ד',  ישעיהו נ659

  .ט"כ, ו" איוב ט660

  .ז"ט, ח" בראשית מ661
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  תנאים צריך לאדם' שז, אמר

  . יחפש בה למצוא כל חקירה וחפץלמי שירצה

  אמתיאם אמנם היא 

  : ואלה הם למצוא אותו שיהיה בטוחאו לפחות

  

 ,שכול זך בטבע  .א

  שבכלות ישכיל ממלמדיו

  ;בכול ידיעה שכלית וישיגה

  

   תרבות וגידול מימי הנעורים  .ב

  בלימודים הראשונים

  ובפרט יועיל לו הרבה 

   עצמואם כמצוות אפלטון ירגיל

  ;השיעור והמספרבחוכמת 

  

   להיות שומע מפי מלמדיםשישתדל  .ג

  ; שבזמנותר חשוביםהיו

  

  שיהיה כל כך סובל העצב  .ד

  ,שיומם ולילה לא יחשובעד 

  ;כי אם מה ששייך לידיעות

  

  ,והוא נמצא במעשים  .ה

  ,באהבת האמתשיהיה נקשר 

  , כל ימיוכאילו אינו חי

  ,כי אם בעבורה

  ויזלזל כל מה שאצל אחרים רבים
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  ;יקרייחשב 

  אופן ודרךאי זה שילמוד   .ו

  ,להבדיל האמת מן השקר

  , חשק האמת בולא יספיק בלבד שיבערכי 

  ; למציאותהאם לא ימצא דרך קל

  

  שאמרנושבזו הדרך והאופן   .ז

 יהיה כל כך מורגל ושבור

 עד שלא בלבד ידע אותו

 ,אלא יוכל גם להשתמש בו

 כי כמו שהמלאכים שהם עוסקים

 במלאכה מאוד קלה

 יחשבו שלא יספיק להם

 ידיעת האופן

 אם לא שבתמידות כל ימיהם

 .שו בהישתמ

  

  בלבד האופן לידעשלא יספיק, כל שכן

 .למי שעוסק בעניינים גדולים

 , אפילו אחד ממה שזכרנוולכן אם יחסר

 ,למי שרוצה להיכנס בדרך האמת

 .שישיג תאוותו, לא יהיה בטוח

 ,ואולם אם יהיו כולם מקובלים

 .מה יעכב הביטחון

 שוב לא נחקור ונבקש האמת

  למוכןעשמעת תורף דבריו אין דבר נמנ

 ,את הכול לעשות
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  קצוביםומסופק לבלתי נכון הן אלה

 . להורותך לדעת להכיר את נפשך ואת בוראךדרכי

 וזה לפי קוצר הזמן

  דברי בפרטותעל דרך כלל יבואוך

  .יינ ממעיאונךצימואמלא 

  , חכה ליאתמהמהואם 

  .כי מוצא שפתי לא אשנה

  .כי מצאתי חן בעיניך, אדעאם 

  ,זו היא הדרךבין כך 

  .תטה להשמאיל או להימיןוזו היא העיר לא 

  

  ְוַאָּתה ֵל] ַלֵּקץ ְוָתנּוַח 

ְלJ ְלֵקץ ַהּיִָמֽין   .662ְוַתֲֽעמֹד ְלגָֹרֽ

  כה דברי הצעיר יוסף שלמה רופא

  . אליהו מקנדייאר" כמהרבן הגאון

  
  "איגרת האחוז"סוף 

                                                 

  .ג"י, ב" דניאל י662
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מרדכי  ר"השלוחות מהחכם כמהראיגרות 
   663יאסט

 ראש בית ספר בברלין, מעדת אחינו הרבניים
  

 מרדכי יאסט מעדת ר"איגרות השלוחות מהחכם כמהר
 שמחהר "כמער " לאדוננו וע664ראש בית ספר בברלין, הרבניים

שלמה הגביר ר " בכי"נ'  בבוויץראש הגולה, השר הנאמן, ו"יר
 ל מעדת הקראים" זצהשר הגדול בישראל, המרומם והנעלה

  טבעיות בו כלולים, ע" יגוזלווא

  

  ! שלום והכול טוב'שמחה באבוויץר " הקצין הראדוןלה

  

אל ליבי לכתוב  חתום למטה שמתי  אשר שמי הצעיר
אשר , אברהם בן יצחק' כי הגיד לי האדון ר, לאדוני

 ולרוות את צימאוני, כי יש לאל ידו לעשות עימי חסד, ְקְרבּוְסְרֶטִּפִמ
מים , י למים צריך צמא אנוללמוד אניתורה היא . אלוקים בדבר
 תורתנו – חוכמת האמת היא, נובעות ממקור החוכמה, חיים

אחרי ספרי  כל ימיי ולזה חקרתי ודרשתי. הקדושה ופירושה
 על  ואת חלוקתםלדעת את דבריהם. והקראים הרבניים, החכמים

-  לכול תפוצות בניוגם למצוא בהם סיפורי דברי הימים, נכון

עד י רבו פלא מעיני אדוני כ והנה לא נ. בארבע כנפות הארץישראל

                                                 

 יהודי היסטוריון) 1860, א"תרכ בכסלו' ח - 1793, ג"תקנ באדר' י(, יצחק מורדכי יוסט 663
   .שה החדהיסטוריוגרפיה היה חלוץ היוסט. פרנקפורטפעל בעיקר ב. גרמנירבני 

  .ט"שנת תקפ, ח ניסן"ו כ"יום וי,  פה ברלין הבירה664

כיואנ
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- חכמי הרבניים הנמצאים בארצותינו בדפוס ובכתבמאוד חיבורי

  .יד

  

אינם נמצאים בידי איש בכול  הקראיםאבל חיבורי חכמי 
ע  לרוכתבתי,  בכסף מלאי לקחתםִתְפַסְכ נֶףסֹוְכואנוכי נַ. גלילותינו

רח או"' וס" נחל אשכול" את ספר והוא שלח, בבֹוואח לי בעיר ְל
  . מעטי החוכמות ורבי האיכות"דוד מרדכי"'  וס"צדיקים

  

 יותר מאשר  כלתה נפשי לדעתאת הספרים האלהואכן בקוראי 
 ספרים רבים כי עוד,  אמר ליל"ר אברהם הנ"והר. מצאתי בהם

וכי יש ,  בארץ רוסיאאשר, חכמי הקראים ביד  מהם וגדוליםכאלה
 היושב, ף הלוצקי בן יוס שלמהר"מהר הרב הגדול את נפש החכם

ָֹפְב ֶאבעיר הקראים ישראל-בקהלעתה על כיסא ההוראה   הּיִָרט
ולשלוח ,  מבני עדתואשר אינם,  גם בין אנשיםלהרביץ תורה

 על זאת נשאני ליבי .יד למי שירצה- בדפוס הן בכתבהן, ספרים
וידבר באוזני החכם , שיעשה עימי החסד הזה, לבקש מאת אדוני

, סופר מהירצוו עלי יו, וימלא את בקשתי, יוואמצא חן בעינ, ל"הנ
פתשגן "וגם את , אשר לא נדפסו, הקראים ספרי אשר יכתוב לי

 ) ותיכון מלכותוה"ירלהם נתן מאת הקיסר אשר  ("דתי הקראים
 אשר ימכור לי,  מוכר ספריםוגם יצוו עלי, בכתב ובלשון עברית

  .הנדפסים הקראיםספרי 

  

 ל לשלוח לי"החכם הנ ייטב בעיני אם.  ואמתוחסדו את ובזה אכיר
רשימות ,  או לכאן לפטרסבורג העובר משם)הדואר (הפאסטי "ע

  ', וא'אשר ייתן על כל א, ם המחיר שם ע הנמצאיםחיבורי הקראים

  . סודפהן בי "כבהן 
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או איגרת , ל" או איגרת החכם הנ איגרת תשובת אדוניוהיה בהגיע
 ואכתוב יותר, מלהשיב דברלא אחדל , י לידיאשר יצוו עלי, הסופר
  . את אשר אחפוץ ליכי אז אדע על נכון, מהיום

  

אשר לבבו פונה ,  בכסף מלא אשלם את שכר איש ואישואנוכי
 על  ואל ישים עליי חטאת ימחול ליואדוני. לעשות את בקשתי

אשר ,  אחר בעירוואם יש איש .בכול זאתשעמלתיהו , רחההט
 גם . לא אטריח את אדוני עודואז, יכתוב לי, אלהעמלו בדברים כ

ערל שפתים  כי .אשר בו כתבתי,  בלשוןלא ישית אדוני את עיניו
לכן . שפת הרבניים המשונית מעט מהקראיםלא ידעתי שפת , אני

ואנוכי את בריתי אכרות עם ,  כי ישמע,כתבתי כאשר חשבתי
אשר אנוכי חי , ואהבתו תהיה חקוקה על לוח ליבי כל הימים, אדוני
  .י האדמהעל פנ

  

. ראש בית ספר בברלין) יוסט( הקטן מרדכי יאסט אלה דברי עבדו
  .יגיע לידי בלי ספק, יהיה השם הזהכל כתב אשר על גביו 
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  .'הרב ישר ירוו "לאמל "הנאיגרת מהחכם 
  .ץ לפרט קטן"תק עשירי לחודש מרחשוון 665ק"עשו "יום ויברלין 

  

  קצין, שלום לאדוני

  יושב על כיסא הקראים

   ועוזר נדכאיםך נופליםסומ

  שומר ישראל עמו

  מורה ודיין אמת למו

  

  ,אשר באוופטויה בארץ קרים, העם

  ומשביר בר לכול הבאים

  פלא יועץ נשיא הנשיאים

  לנחותם בדרכי דתימו

  הוא הגאון יוסף שלמה

  

  

  ,צבי תפארת ישראל, משוש דורו והדרו

  . אל תפילת שלמהיוסף לו אלוהים שנות חיים ויענה

  

. וישמע מהיכלו קולי,  קראתי לאדוני מרחקץמאר
כי לא נכזבה ,  בקרביותשמח ליבי,  גלילי אצבעותיוכתבראיתי 
אשר מילאני , אלוהי ישראל' ברוך ה. ולא לריק קיוויתי, תוכלתי

ח " ה.שלמי אמוני ישראל,  בית התמימיםוינחני, ללכת בדרך האמת
וגם , תחווהאשר לפניו שבע פעמים אש, הגדול החכם יוסף שלמה

 תשועות חן .'בבוויץ וגדול באחיו הנגיד שמחה האיש תמים דעות
כי אורו , ראו נא, שונאי בצע,  והשכל אנשי מדעלהגביריםותודה 

  ואת ,  ידיכם לכם כגמול'ישלם ה, הדבש הזהכי טעמתי מעט , עיניי
  לפני ' ה  הּוֵרְקכי ִה  ,  אדרוש כל הימיםאשר'  רשלום החכם היקר

 מבוכתי אלוהים להראותו מקור מים חים במדברכמלאך 
  .ולהחיות את רוחי

                                                 

 . ערב שבת קודש665
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 עימדי החסד ַוּיַַעׂש, הנה נא מצאתי חן בעיני אדוני ועתה
 כי כבד יכבדני.  הצעיר נבזה ונקל כי מי אנוכי. להשיבני דברהזה

 הנני.  כאח לוַע כֵר ולהשיבני לבוא בבריתו ויזכניכאחד הגדולים
 כאחד התלמידים אל משמעתו לשרתור וש, עבד לאדוני כל הימים

 נפלגה הארץ ושתי תורות תהיינה  ואף כי.רגליו- באבקהמתאבקים
וסיכה את , תכסה את הריבואהבת החסידים , הלבבות לא נפרדו

  . לטוב נתכווננו כולנוכפה על נקרת הצור סלע המחלוקת

  

שלום לרחוק ,  ישים שלום באהלנווגואלנו קדוש ישראל
,  להרבות דברים בשמחתי הגדולה אמרתי. עד עולםולקרוב
 –על ראשון , 'בבוויץשמחה '  ולהגביר הנעלה ר לאדוניולהשיב
  . כאשר יאותבאריכות, אחרון –ועל אחרון , ראשון

  

הן , המשא עד מאודכי כבר עלו ,  וקצרה ידינחוץ אניאך 
 ובתשובות, אשר בדפוס,  ובהעתקת הספריםבחינוך הנערים

  .  מרוב טרחתיידעתי צאת ובוא לא . מספראשר עצמו, השואלים

  

ואם ,  אם אקצר כיום למחול לימאת פני אדוני אבקש ובזאת
 . אותו אדבר– בפי ובלבבי אלוהים וכאשר ישים.  לכתובאמהר

 למען קדוש  אוזנו אלייַוּיֵט,  לפני אדוניכתבי הראשון היה לרצון
וגם  .צריךתורה היא וללמוד אני , כי לשם שמים התכוונתי, ישראל

 והאומות לטובת כל אחינו בני  להטות את לב השריםיש את נפשי
אחת דיברתי ולא . ולבקש שם שמים, אשר בתוך הגולה, ישראל
  .כי אם הצליח באשר שלחתיו, כי דברי לא ישוב ריקם, אשנה
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נא את פני אדוני למהר ולשלוח לי את כל ועתה אחלה 
' לר" כליל יופי" 'ס: והם,  על ספראשר חקק שמם, הספרים
,  המורהוביאור סודות, מונייאברהם בן מי' וחיבור ר, ל" זשמואל

. וספרי הפילוסופים הקדמונים, "אוצר נחמד"' וס, "שפת אמת"' וס
טירת "' וס, "ון עשהיאפיר"' וס, "אשכול הכפר"'  סומלבד אלה

צידוק "' וס, ך" על התנ"העושר"אהרון בעל ' ופירוש ר, "כסף
 עם "עץ החיים"' וס, "המבחר"' וס, "מאירת עיניים"' וס, "הדין

  . למען אמעיט התוצאות.חד כולם בכרך א–" האדרת"' וס, פירושו

  

 למען  ספרים לכתוב על ידי את כולם להושיב למהרועלי
 אכן לא אתרשל.  בזמן קצר לפי יכולתי לבעליהםאוכל להשיבם
, הדפוס לבית קצתם  או תמצא ידי להביא כולם כיולא אנוח עד

  .כאשר דיבר אדוני

  

, כי אצורנם כאישון עיני,  על הספריםולא ידאג לבב אדוני
כי משמרת , וכה יוסיף, כה יעשה לי אלוהים. ואהיה כשומר שכר

'  רובתוך חודש ימים אכתוב גם להשכיר המרומם. הם עימדי
אשר , אודות הספרים על  למאות את בקשתו'שמחה בבוויץ

  מספרםכי רב, סזאהן מענדעלשה בן מנחםמ'  מימי רנונדפסו אצל
אשר ויהי בן חכם ישמח אב ,  והיקר ועם בנו הנחמדעימו' יהי ה

  .יולדתו

  ,מרדכי יוסטאלה דברי הצעיר                        

  ויכתוב וישלח אליי את הכול, אם ייטב בעיני אדוני

   די קאמיןאשר' י החכם ר"ע

  . פה הבירהאשר נטע אהלו

�  
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ק בשני לחודש האביב שנת "עשו "ין הבירה יום ויה ברל"ב
  .ק"ץ לפ" הקבצלו חמדתי

  

  'שמחה בבביץ' האלוף הנגיד ר, לאדוני הנכבד

  

  !שלום וכל טוב

  

שלושה חודשים חלפו ועברו מיום מושכי את קסת הסופר 
היושב על כיסא ההוראה , נשיא אלוהים, הגדוללכתוב להחכם 

 ואשפוך את שיחי לפניו.  אבפטוריאעם ישראל בעירבקהילתכם 
עד שמצאתי , נובע מים חייםבאר  עוד מבורו ואתפלל לו להשקני

  .את שאהבה נפשי

  

 לך אדוני אלופי ומיודעי על ואחר הדברים האלה שלחתי גם
ובה ,  מגילה קטנה מפה קדמה אל ארץ קדםיד איש נאמן אשר נסע

 ושמות הגיבורים אשר עשו להם שם וזכר בקרב מזמרות ארצנו
  .עמינו

  

  .לאיש ואם בא ספרי ליד אדונימה היה , לא ידעתי עד הנה

  

, לי את הדרך הזה הקצראבחר נא . ועתה אמרתי בלבבי
  לדרוש את שלומך ולחדש)דואר(פאסט -מכתב על ידי הואשלח 

 ינה אוזניך קשובות לקול אמרתיי ותה.אשר כרתי, את הברית
-ברית, היה בינינומלח ת-וברית, את כבודךהראני נא עוד . ותחנני

  .עולם לא תופר
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כן אקראך מיום ראותי את חסדך כי , אחי ורעי, הלא תראה
לא ,  באשר עם לבביכי אהבתי לדבר, הלא תראה. ואמתך לנגדי

,  כי אם האמרות טהורות אבחר.וחידות לא אביע, אפתח במשל פי
ועדי . כי לא אבוש,  ובחסדך בטחתי.שנאתי לשון מדברת גדולות

 רק –וכול יגיעתי וטרחתי , לבב אני-כפיים ובר-כי נקי, בשמים
,  ובפרט.ולבחור בטוב ולמאוס ברע,  את הנעשה תחת השמשלדעת

  .ועוד ידו נטויה,  חרה בהם'אשר אף ה, לעמוד בפרץ לבני עמנו

  

 הקראיםספרי חכמי לדבר אילך על אודות  יוהנה החילות
  חכמיכם למען לא ייפלא ממני את אשר חקרו.הנחמדים אצלי

אב -בני, הלא אנחנו אחים? למה זה לנצח נריב. בתורה ובחוכמות
  !?אחד

  

המה , אני שלום אדבר. אכן עוד הנה גדולה החלוקה והמריבה
כי הרבנים : וזה אומר. אין תורה בין הקראים:  זה יאמר. למלחה–

,  יודע דת ודין הקראיםאין איש ממנו,  ומלבד זאת.מקטרים לבעל
 מי יעבור לנו שמה !? הלא מעבר לים תורתם.משפטם ומעשיהם

. שלום אקרא-ושלוםאשנס את מותניי :  על כן אמרתי!?קחה לנויוי
  .כי בזאת חפצנו כולנו', את הותימלא הארץ דעה 

  

  נאמנים בדברי הימיםלעדיםהאלו לבד אלה יהיו לי ספרים 
איש ,  אכן.אשר אשוב לכתוב שנית בלשון אשכנז, לבני ישראל

את ' והיה אם יצליח ה.  יעתיק את ספרי ללשון הקודשביאחד מאהו
 עתיד אני לשולחו גם,  הזה מבית הדפוסויצא הספר, מעשהו

 נשאני  ועל מה זה, ואז תבין מה זה).יעזרני אלוהי(לקהילתכם 
  .ולהוציא לאור הנסתרות, רוחי לחפש בחדרי הארצות
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 את מכתבי אשר נדפס םיכי בפעם הראשון הזה ראו גוי
קוו וצדקה - לכי שמתי משפט, דברתיויתמהו על , עה חלקיםבתש

ויכתבו טוב עליי ,  את קסתם ויתפשו גם חכמי האומות. למשקולת–
ומתוודים על , שלום-ורבים שלחו לי איגרות דרישת. ועל עמי

, נגד העם]כ[כיבדני ה "וגם המשנה למלכנו יר. חטאתם נגד אחינו
ולהיותו ,  אלייו פקוחות להיות עיניויכתוב לי דברי חסד ואמת

  . אליוקרוב אליי ביום קוראי

  

הצדקה והיה מעשה .  יגעתיכי לא להבל וריק, ובכן ידעתי
  . ושרים למשפט ישורו, שלום

  

 מה אוסיף עוד לדבר ולהתחנן אחר הדברים והאמת האלה
. איש בער לא ידעכי אינך ,  כי הבטיחני מכתבך הנחמד!?לפניך

 ובקדוש , אלוהים וחושקת בחוכמהאמנם גם נפשך רצתה בתורת
 ברוך .ולא תשיבני ריקם, על כן בטחתי בעזרתך . הללתישראל ת
ש " ביוסף'  החכם רחסדך וחסד גאונכםאשר הטה את , 'אתה לה

- צדיקים ישריאשריכם.  לטובת עמכםחזקו ויאמץ לבבכם, החסיד

 !אשר עשיתם עימדי,  כצדקתכם ישמע אלוהים את תפילותיכם!לב
 ואור השמש ישים פניו,  חלפוהגשםהקור ו, עברסתוו והנה ה

קומו נא ! 'עתה עת לעשות לה. 666ֶּדֶֽר]־ֳאנִּיָה ְבֶלב־יָםלהולכים 
 הן הספרים :אליי את כל אשר לבבכם להראות ליומהרו לשלוח 

הן ספרי , ך"הן פירושי תנ, אשר בהם פירושי דינכם, הגדולים
כי האריכו ימים על , תםיד אשר אמר-וכול הכתיבות, דקדוק הלשון

 שלחו נא את הכול בכרך אחד גדול דרך אונייה או דרך .האדמה
 . עליי לשלם את הכול– ואם תהיינה לכם הוצאות על זאת .הבירה

                                                 

  .ט"י',  משלי ל666
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 עליי על ידי שליט לשלם בטרם שימו נא, ואם לא תאמינו לקולי
ולא תשימו ,  ועל הספרים בעצמם אל תיראו.יצא דבר מתחת ידכם

נהרות לא ,  עליהם עליי לחוס–כי בבואם לפה . ליהםאת לבבכם ע
עיני - אנוכי אשמרם כאישון,אנוכי. ולהבה לא תבער בם, ישטפום
 כאשר, או אתנם בדפוסכ אשלחם " ואח.עשר חודש- שניםעד עבור

  .אראה עת מצליח

  

דברו נא באוזניי ,  ידאג על אוצרותיכםואם בכול זאת לבבכם
 . אחריםתי שולחי יד במלאכתלבל,  ביד שליט667בוט לתת עעוד

ואין בידי , כי אמת איתי, הנני מוכן גם לזאת להיותכם בטוחים
  . עוולה

  

אשר ,  אשלח לך כרך ספרים חדשים,וכבוא הכרך לידי
 .הנקרא מענדעלסאהן, משה בן מנדיל'  רנכתבו מימי האיש הגדול

 וגם רשימת ספרים . למלא משאלותיךואשר קבצתי ואספתי אני
  ? אולי נאבדה הראשונה.סיף עליהם אואחרים

  

  !בניך הנולדים לך-בניך ובני,  ועם ביתךעמך' יהי ה

  

 את אשר שמעתי את שמעו וראיתי, אם הבחור הנכבדו
 לדרוש את שלום הגאון החסיד, והיה לי עתה למליץ, ידיו-מעשי

וחזקו את ידיי ,  נא כולכםעזרוני –  באיגרתהעניו אשר כיבדני
ואבינו שבשמיים ישלם שכר !  אלוהיםלבלתי ארפה במלאכת

  !פעולתכם

                                                 

עת בלו שיפרע , שהמלווה לוקח מן הלווה כערבות לחובו, חפץ  –  הכוונה היא לתת משכון667
 .הצורך
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מכול טוב ארצכם וחוכמת אמתחת הוהיה ביום מלאכם את 
 לבד על לשלוח אליי ספר איגרת: עשו נא גם את זאת, כם]י[נבונ

אשר על ידו , זה הוא זה ואיעוני מי הואיוהשמ, פאסט-ידי ה
  .כי יבוא בארצנו, אשר לו אצפה,  הגדולתשלחו הכרך

  

 בהן יושבים אשר,  לי מספר העריםלה בידך לכתובואם יע
' הומשפטם בארצות אשר חלק , ומספר האנשים, קהילות הקראים

 להודיעני את כל  צדקה גדולה תיחשב לכם– תחת כל העמים להם
  .אלה

  

,  אני.ולתשובתך הרמתה אני אקווה! ' כולכם להובכן ברוכים אתם
, קטן מרדכי יוסטה,  ולעובדך כל הימיםאני הוא העתיד לשרתך

  .הנקרא דאקטאר יוסט

  

        .... ונשלם ונשלם ונשלם ונשלםתםתםתםתם


