
ִמיִני ק שְּ רֶּ  פֶּ

ְיִציָרה ָהֱאנֹוִשית(  )בַּ

  

ל ִחָסרֹון, ְכמֹו ֶשִאי ִאי עַּ ֲעָלה, ְוֹלא בַּ ל מַּ עַּ ע בַּ ת ִעְנָינֹו ְבֶטבַּ ֶאְפָשר ֶשִיָוֵלד ָהָאָדם -ֶאְפָשר ֶשִיָוֵלד ָהָאָדם ִמְתִחלַּ

ֲעָלה אֹו ְלחִ  ע מוָכן ְלמַּ ְמָלאכֹות. ֲאָבל ֶאְפָשר ָלָאָדם ֶשִיָוֵלד ְבֶטבַּ ל ְמָלאָכה ִמן הַּ עַּ ע בַּ ת ְבֶטבַּ ָסרֹון, ִבְהיֹות ְפֻעלַּ

ֹיבֶ  ָמָשל בֹו: ְכֶשִיְהֶיה ָהָאָדם ִמְזּגֹו נֹוֶטה ֶאל הַּ ָלה ָעָליו ִמְפֻעָלה ָהַאֶחֶרת. ְוהַּ ת ֵמֶהן יֹוֵתר קַּ ש ְוִיְהֶיה ֶעֶצם ָהַאחַּ

ָטה  ֵלחות בֹו ְמעַּ ְך, ְוהַּ ל ָעָליו ִלְגֹרס ְוִלְזֹכר, וְלָהבִ  -ֹמחֹו זַּ . ֵיקַּ ֹמחַּ ֵלחות בַּ בהַּ ל ֵלָחה ְלָבָנה רַּ עַּ ין ָהִעְנָיִנים יֹוֵתר ִמבַּ

ֲעָלה ִמִבְלִתי ְלֹמד ְכָלל, ְוֹלא ְיעֹוֵרר ֹכחֹוָתיו  מַּ מוָכן ְבִמְזּגֹו ֶאל ֹזאת הַּ הוא הַּ ח ָהִאיש הַּ ִיָשֵאר ָסָכל  -ֲאָבל ִאם יונַּ

ְמדו ְוָיִבי ֵלחות ְבִלי ָסֵפק. ְוֵכן ְכֶשְילַּ ב הַּ ע, רַּ ֶטבַּ ְצמֹו ִיָמֵצא  -נו ֶזה ָהָעב הַּ ִמין ְבעַּ לֶזה הַּ ע ְוָיִבין, ֲאָבל ְבקִשי. ְועַּ ֵידַּ

ה ֶשָצִריְך  ם ִממַּ ְּגבוָרה  -ִאיש ֶשֶמֶזג ִלבֹו יֹוֵתר חַּ ְמדוהו הַּ ר: מוָכן ִלְגבוָרה. ִאם ְילַּ  ִיְהֶיה -ִיְהֶיה ִגבֹור, ְרצֹוִני לֹומַּ

ד חַּ פַּ ֹמֶרְך ְוהַּ ד הַּ הֶשָצִריְך ְוהוא מוָכן ְלצַּ ר ִממַּ ְמדוהו ִגבֹור ִבְמֵהָרה ְבִלי ָסֵפק. ְוַאֵחר, ֶמֶזג ִלבֹו יֹוֵתר קַּ , וְכֶשְילַּ

ְרִּגילוהו  ְּגבוָרה  -ְויַּ ֵון בֹו הַּ ְבֵלם ְמֵהָרה. ְוִאם ְיכַּ ק ְבֹקִש  -ְיקַּ ְרִּגילוהוְבִלי ֹלא ָישוב ִּגבֹור רַּ י ָגדֹול, ֲאָבל ָישוב ְכֶשיַּ

 ָסֵפק.

  

כֹוָכִבים  ְכֵמי הַּ ְקרו ָבֶהם חַּ ִשְגעֹונֹות ֲאֶשר ְישַּ ְחֹשב הַּ ד  -ְוָאְמָנם ֵבַאְרִתי ְלָך ֶזה, ֶשֹלא תַּ ֲאִמִתיֹות. ִכי יְַּחְשבו ֶשמֹולַּ

ֲעָלה, אֹו בַּ  ל מַּ עַּ , ָהָאָדם ְיִשיֵמהו בַּ . ָאְמָנם ֲאִני יֹוֵדעַּ ֲעִשים ָהֵהם ְבֶהְכֵרחַּ מַּ ל הַּ ל ֶחְסרֹון; ְוֶשָהִאיש ֻמְכָרח עַּ עַּ

ֲענֹות ָהֱאֶמת: ֶשְפֻעלֹות הָ  ֻמְסָכם ָעָליו ִמתֹוָרֵתנו וִמִפילֹוסֹוֵפי ָיָון, ְכמֹו ֶשִאְמתוהו טַּ ָדָבר הַּ ָאָדם ֻכָלן ְמסורֹות ֶשהַּ

ְצמֹו  -ְכִריחַּ אֹותֹו ָבֶהן,ְוֹלא ֵמִביא אֹותֹו לֹו ֵאין מַּ  ת עַּ ד ֶחְסרֹון  -זולַּ ֲעָלה, אֹו ְלצַּ ד מַּ ֶאָלאִאםֵכן  -ְכָלל, ֶשיֵַּטהו ְלצַּ

ֵיב,אֹו יִ  ד; ֲאָבל ֶשִיְתחַּ ל לֹו ִעְנָין, אֹו ִיְכבַּ ְמָזִגים ְלָבד, ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו: ֶשֵיקַּ ת הַּ ֵאין ָזה  -ְהֶיה בֹו ִנְמָנע ִתְהֶיה לֹו ֲהָכנַּ

ל ְפֻעלֹוָתיו  ח עַּ ֹכל ֶשֶקר ָּגמור,  -ְכָלל. ְוִאלו ָהָיה ָהָאָדם ֻמְכרַּ תֹוָרה ְוַאְזָהרֹוֶתיָה ְוָהָיה הַּ ִיְהיו ְבֵטלֹות ִמְצוֹות הַּ

ֵיב ִבטו ֲעֶשה. ְוֵכן ָהָיה ִמְתחַּ ה ֶשיַּ ר ֶשֵאין ְבִחיָרה ָלָאָדם ְבמַּ ְמדות, ְוִלמוד ָכל ְמֶלאֶכת ַאחַּ ִהְתלַּ ִלמוד ְוהַּ ל הַּ

ר ֶשָהָאָדם ִאיֶאְפָשר לֹו ְכָלל  ָטָלה, ַאחַּ ֲחָשֶבת. ָהָיה ָכלֶזה ֶהֶבל וְלבַּ ְכִריחַּ אֹותֹו ִמחוץ זוָלתֹו,  -מַּ מַּ ּגֹוֵרם הַּ ִמְפֵני הַּ

ת ָהאֹוְמִרים ֶזה  עַּ ֹפעַּ  -ְלִפי דַּ ֲעֶשה הַּ ִמָדה ֶשֹּלא יַּ ְפלֹוִנית, ְוֶשֹּלא ִתְהֶיה לֹו הַּ ָחְכָמה הַּ ע הַּ ְפלֹוִני, וְמְבִלי ֶשֵידַּ ל הַּ

ֵשםִיְתָברֵ  םֵכן ָעֶול ָּגמור: ֵהן ִמֶמּנו ְקָצֵתנו ִלְקָצֵתנו, ֵהן ֵמהַּ ְּגמול ְוָהֹעֶנש גַּ ְפלֹוִנית. ְוָהָיה הַּ ְך ָלנו. ֶשֶזה ִשְמעֹון הַּ

ג לִ  ח ֶשֵיָהֵרג,  -ְראוֵבן ֶשָהרַּ ֲהֹרג, ְוֶזה ֻמְכרַּ ר ֶשֶזה ֻמְכָרח ֶשיַּ םֵכן ָעָליו  -ַאחַּ ָלָמה ֶנֱעָנש ִשְמעֹון? ְוֵאיך ִיָתֵכן גַּ

ל ֶשִאי ל ֹפעַּ ֲאִפילו ִהְשתַּ -ִיְתָבֵרְך, ָצִדיק ְוָיָשר הוא, ֶשיֲַּעִניֵשהו עַּ ֲעֵשהו; וַּ ֲעֵשהו ֹלא ָהָיה ֶאְפָשר לֹו ֶשֹּלא יַּ ֵדל ֶשֹּלא יַּ

פַּ  ְבֵעת הַּ ָממֹון, ְוִלְבֹרחַּ ד סֹוָפן: ִמְבנֹות ָבִתים, ְוִכּנוס הַּ ֲהָכנֹות ֻכָלן עַּ םֵכן הַּ ד, ְוזוָלָתם ָיכֹול? ְוָהיו ְבֵטלֹות ּגַּ חַּ

דֹוִמים ָלֶהם  ר ֶשִיְהֶיה, ִאי -ִמןהַּ ֻמְרָּגש; ֶאְפָשר ִמִבְלתִ -ִכי ֲאֶשר ִנְגזַּ ֻמְשָכל ְוהַּ י ֱהיֹות? ְוֶזה ֻכלֹו ֶשֶקר ָּגמור וְכֶנֶגד הַּ

ֵשםִיְתָבֵרְך ְבָעֶול, ָחִליָלה לֹו ִמֶמּנו. ל הַּ תֹוָרה; ְוִלְגֹזר עַּ ת הַּ ֲהִריסות חֹומַּ  וַּ



  

ֲעֶשה; ְוִאם ֹלא ִיְרֶצה  -ֹות לֹו: ִאם ִיְרֶצה ָאְמָנם, ָהֱאֶמת ֲאֶשר ֵאין ָסֵפק בֹו, ֶשְפֻעלֹות ָהָאָדם ֻכָלן ְמסור ֹלא  -יַּ

ְכִריֵחהו ָעָליו  ח ֶשיַּ ֲעֶשה, ִמִבְלִתי ֶהְכרַּ ִיים  -יַּ חַּ יֹום ֶאתהַּ ִתי ְלָפֶניָך הַּ ר: ְרֵאה ָנתַּ וִמְפֵני ֶזה ָראוי ְלָצוֹותֹו. ָאמַּ

ְקָלָלה  ְבָרָכה ְוהַּ טֹוב, הַּ חַּ  -ְוֶאתהַּ ְרָת בַּ ְבִחיָרה ָלנו ָבֶהם. ְוִחֵיב ָהֹעֶנש ְלִמי -ִיים )דברים ל טווָבחַּ יט(, ְוָשם הַּ

ְמדות: ְולִ  ִהְתלַּ ִלמוד ְוהַּ ֲעֹבד: ִאם ִתְשְמעו; ְוִאם ֹלא ִתְשְמעו. ְוִחֵיב הַּ ְּגמול ְלִמי ֶשיַּ ְמֶרה; ְוהַּ ְדֶתם אֹוָתם ֶשיַּ מַּ

ְדתֶ  םֵכן ֶאתְבֵניֶכם )שםיאיט( וְלמַּ ִמְצוֹות. ְוִחֵיב ּגַּ הֶשָבא ְבִלמוד הַּ ֲעֹשָתם )שם הא(, ְוָכלמַּ ְרֶתם לַּ ם ֹאָתם וְשמַּ

ֶּגָך ְוֹלא ָתִשים ָדִמי ֲעֶקה ְלגַּ ִית ָחָדש ְוָעִשיָת מַּ תֹוָרה: ִכי ִתְבֶנה בַּ ֲהָכנֹותֻכָלן, ְכמֹו ֶשָכתוב בַּ ם ְבֵביֶתָך )דברים כב הַּ

ִמְלָחָמה )שם כ הח(; פֶ  ְרֵבה -ןָימות בַּ ִים ָוָרֶכב )דברים כד ו(, ְוהַּ ֲחֹבל ֵרחַּ ב; )שמות כב יז(; ֹלא יַּ ֶמהִיְשכַּ ז(; בַּ

ֲהָכנֹות. ר: הַּ ְּנִביִאים ִמֶזה ָהִעְנָין, ְרצֹוִני לֹומַּ תֹוָרה ובַּ  בַּ

  

ָשלֹום, ְוהוא ֲחָכִמים, ֲעֵליֶהם הַּ הֶשִּנְמָצא לַּ ִים"  ֲאָבל מַּ ִים חוץ ִמִיְרַאת ָשמַּ ֹכל ִביֵדי ָשמַּ םֵכן  -ָאְמָרם: "הַּ ִהיא ּגַּ

ת ְפֻעלֹות הָ  ְרֵבה ְפָעִמים ִיְטעו בֹו ְבֵני ָאָדם ְויְַּחְשבו ְקצַּ הֶשָזָכְרנו. ֶאָלא ֶשהַּ ד מַּ ָבאֹות ֱאֶמת, ְונֹוֶטה ְלצַּ ָאָדם הַּ

ָממֹון ְבָידֹו ִלְבִחיָרתֹו, ֶשהוא ֻמְכָרח ֲעֵליהֶ  ְוֶזה ִבְלִתי ֱאֶמת. ִכי ֹזאת ָהִאָשה ֲאֶשר  -ם: ְכִזווג ְפלֹוִני, אֹו ֱהיֹות הַּ

ֲעִש  -ְלָקָחּה ִבְכֻתָבה ְוִקדוִשין ְוִהיא ְכֵשָרה לֹו, וְלָקָחּה לֹו ְלִפְרָיה וִרְבָיה, ְוִהיא ִמְצָוה  ֵשםִיְתָבֵרְך ֹלא ִיְגֹזר בַּ יַּת ְוהַּ

ִּנשוִאין ִאסור, ִהיא ֲעֵבָרה  ִמְצָוה. ְוִאם ְיֵהא בַּ ל ָממֹון ְפלֹוִני,  -הַּ ֲעִשיַּת ָהֲעֵבָרה. ְוֵכן ֶזה ֲאֶשר ָגזַּ ֵשם ֹלא ִיְגֹזר בַּ ְוהַּ

ע ָעָליו ְבֶשֶקר  ר, שֶ  -אֹו ְגָנבֹו ִמֶמּנו, אֹו הֹוָנה אֹותֹו ְוִכֶחש בֹו ְוִנְשבַּ ִּגיעַּ ֶזה ִאם ֹנאמַּ לֶזה ֶשיַּ ר עַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ָּגזַּ הַּ

ָממֹון ְלָידֹו, ְוֶשֵיֵצא ִמיַּד ֶזה ָהַאֵחר  ר ָבֲעֵבָרה? ְוֵאין ָהִעְנָין ֵכן. ֲאָבל ֹכל ְפֻעלֹות ָהָאָדם ְמסורֹות לֹו  -הַּ ְכָבר ָּגזַּ

תֹוָרה ָבֶהן ְבֹלא ָסֵפק ִיָמְצאו  -וְתלויֹות ִבְבִחיָרתֹו  ֵשִני: ֶשִמְצוֹות הַּ ֶפֶרק הַּ ִמְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות. ִכי ְכָבר ֵבַאְרנו בַּ הַּ

ּנֶ  ֵחֶלק ִמןהַּ ֲעֵשם. וְבֶזה הַּ ֲעֵשם, אֹו ֶשֹּלא יַּ ְפֻעלֹות ֲאֶשר ָלָאָדם ָבֶהן ְבִחיָרה ֶשיַּ ֶפש ִתָמֵצא ִיְרַאת ְוַאְזָהרֹוֶתיָה ֵהן בַּ

ִים, ְואֵ  ִים ָשמַּ ִים"?  -יָנּה ִביֵדי ָשמַּ ֹכל ִביֵדי ָשמַּ הו ָאְמָרם: "הַּ ת ָהָאָדם, ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו. ִאםֵכן מַּ ֲאָבל ִנְמְסָרה ְלְבִחירַּ

ִטְבִעִיים, ֲאֶשר ֵאין ְבִחיָרה ָלָאָדם ָבֶהם, ְכגֹון: ִבְהיֹותֹו ָאֹרְך, אֹו קָ  ָמָטר, ָאְמָנם ִיְרצו בֹו ָהִעְנָיִנים הַּ ָצר; אֹו ֶרֶדת הַּ

הֶשָבעֹוָלם  יֹוֵצא ָבֶהם ִמָכלמַּ כותֹו ְוכַּ ת ָהָאָדם וְמנוָחתֹו. -אֹו ֲעִציָרה, אֹו ֶהְפֵסד ָהֲאִויר, אֹו זַּ ת ְתנועַּ  זולַּ

  

ִמְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות ֵאיָנן ִביֵדי שָ  ִים ְוֹלא ִבְרצֹונֹו, ֲאָבל ִבְרצֹון ָהָאָדם ְוָאְמָנם ֶזה ָהִעְנָין ֲאֶשר ֵבֲארו ֲחָכִמים, ֶשהַּ  -מַּ

טֹוב  ָשלֹום, ְוהוא ָאְמרֹו: ִמִפי ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוהַּ ר ִדְבֵרי ִיְרְמָיהו, ָעָליו הַּ )איכה ג לח(. ִנְמְשכו ָבֶזה ַאחַּ

טֹוב"  -ֶש"ָהָרעֹות"  ֲעִשים ָהָרִעים, ְו"הַּ מַּ מַּ  -ֵהם: הַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ֵאינֹו גֹוֵזר ֵהם: הַּ ר: ֶשהַּ טֹוִבים. ְוָאמַּ ֲעִשים הַּ

ר ֶשָהִעְנָין ֵכן  ע אֹו טֹוב. ְוַאחַּ ֲעשֹות רַּ לָהָאָדם לַּ ֲחָטִאים  -עַּ הֶשָעָשה ִמן הַּ ל מַּ ָראוי ָלָאָדם ְלִהְתאֹוֵנן ְוִלְבכֹות עַּ

ר: מַּ  ע ִבְרצֹונֹו, ְוָאמַּ ר ֶשָפשַּ רְוָהֲעֵברֹות, ַאחַּ ל ֲחָטָאיו )שם לט(. ְוַאחַּ י, ֶּגֶבר עַּ ר: -ה ִיְתאֹוֵנן ָאָדם חַּ ָכְך ָשב ְוָאמַּ



ְענו ִבְבִחיָרֵתנו  רָכְך:  -ֶשְרפואֹות ֶזה ֶהֳחִלי ְבָיֵדינו. ִכי ְכמֹו ֶשָפשַּ ר ַאחַּ ֲעֵשינו ָהָרִעים; ְוָאמַּ ֵכן ָלנו ָלשוב ִממַּ

ְחְפָשה ְדָרֵכינו ְונַּ  ָשָמִים )שם מנַּ ָפִים, ֶאלֵאל בַּ ד ד', ִנָשא ְלָבֵבנו ֶאלכַּ  מא(.-ְחקֹוָרה ְוָנשוָבה עַּ

  

ְּנִביִאים גַּם ֲחָכִמים וְבִדְבֵרי הַּ ם ִיָמְצאו ִמֶמנו ְבִדְבֵרי הַּ ְמֻפְרָסם ֵאֶצל ְבֵני ָאָדם, ְוגַּ ֲאָמר הַּ מַּ ֵכן, ְוהוא: ֲאָבל הַּ

ת ָהָאָדם וְ  ֵשם ִיְתָבֵרְך ְוֶחְפצֹו ֶשְיִשיבַּ ד ֶאָחד, ְוהוא: ְכִמי  -ִקיָמתֹו, ְוָכלְתנועֹוָתיו ִבְרצֹון הַּ לצַּ ֲאָמר ֲאִמִתי עַּ הוא מַּ

ָטה", וְ  ֵשםִיְתָבֵרְך ָיְרָדה "ְלמַּ ְרנו ָבּה: ֶשִבְרצֹון הַּ ָטה, ֶשָאמַּ לָהֳאִויר ְוָיְרָדה ְלמַּ ֲאָמר ֲאִמִתי: הוא מַּ ֶשִהְשִליְך ֶאֶבן עַּ

ֶמְרָכז; ומִ  ֵשםִיְתָבֵרְך ָרָצה ֶשִתְהֶיה ָהָאֶרץ ֻכָלה בַּ ְעָלה, ִיְתנֹוֲעעו ֶאל ֶשהַּ ְשִליכו ֵחֶלק ִמֶמָּנה ְלמַּ ְפֵני ֶזה ְבָכלֵעת ֶשיַּ

ְעָלה ָבָרצֹון ֶשקָ  ֶמְרָכז. ְוֵכן ָכל ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ָהֵאש ִמְתנֹוֵעעַּ ְלמַּ ֵשםִיְתָבֵרְך הַּ ם ִלְהיֹות ִמְתנֹוֵעעַּ ְלָמְעָלה. ֹלא ֶשהַּ דַּ

ְעתִ  ְבִרים. ִכי ָשמַּ ְמדַּ ֵחֶלק ִמןָהָאֶרץ, ֶשִיְתנֹוֵעעַּ ְלָמָטה. וָבֶזה חֹוְלִקים הַּ י אֹוְמִרים: ָרָצה ְבֵעת ֶשִהְתנֹוֵעעַּ ֶזה הַּ

ר ֵעת ָתִמיד. ְוֹל ְך ָהָרצֹון ָהָיה ְבֵשֶשת ְיֵמי ְבֵראִשית, ֶשִיָמְשכו ֶשָהָרצֹון ְבָכלָדָבר ֵעת ַאחַּ ֲאִמין ֲאָנְחנו. אַּ א ֵכן נַּ

ֲעָשה הוא ֶשֵיָעשֶ  הֶשּנַּ ה ֶשָהָיה הוא ֶשִיְהֶיה, ומַּ ר: מַּ ל ִטְבָעם ָתִמיד, ְכמֹו ֶשָאמַּ ְדָבִרים ֻכָלם עַּ ה, ְוֵאין ָכלָחָדש הַּ

ָשֶמש ) ת הַּ חַּ ע ֲאֶשר ָהיו, תַּ ֶטבַּ יֹוְצִאים חוץ לַּ מֹוְפִתים הַּ ר: ִכי ָכל הַּ ֲחָכִמים לֹומַּ קהלת א ט(. וִמְפֵני ֶזה ֻהְצְרכו הַּ

ָכתוב  ד ָבֶהם הַּ ם ֲאֶשר ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ֵמֲאֶשר ָיעַּ ם  -ְוגַּ ם ָבֶהם ָהָרצֹון ְבֵשֶשת ְיֵמי ְבֵראִשית; ְוהושַּ ֻכָלם ָקדַּ

ְחְשבובְ  ֹצֶרְך יַּ ָדָבר ְבֵעת הַּ ֵדש הַּ ֲאֶשר ִיְתחַּ ֵדש. ְוכַּ הֶשִיְתחַּ ֵדש ָבֶהם מַּ ְדָבִרים ָאז ֶשִיְתחַּ ע הַּ ָתה  ֶטבַּ ָהרֹוִאים בֹו ֶשעַּ

ֵדש  ָדָבר ֵכן. -ִנְתחַּ  ְוֵאין הַּ

  

ש ֹקֶהֶלת וְ  ְרֵבה ְבִמְדרַּ ֲאָמָרם ְבֶזה ָהִעְנָין: "עֹוָלם ְכִמְנָהגֹו נֹוֵהג". ְוִתְמָצֵאם, וְכָבר ִהְרִחיבו ְבֶזה ָהִעְנָין הַּ זוָלתֹו, ומַּ

לֶזה ר ֵעת. ְועַּ ר ָדָבר, וָבֵעת ַאחַּ ָשלֹום, ָתִמיד ְבָכל ִדְבֵריֶהם בֹוְרִחים ִמֵתת ָהָרצֹון ְבָדָבר ַאחַּ ד ֵיָאֵמר  ֲעֵליֶהם הַּ צַּ הַּ

ת ְבִריָאתֹו ֶשָיקום  ָבָאָדם ְכֶשָיקום ְוֵיֵשב: ם ְבִטְבעֹו ִבְתִחלַּ ר: ֶשהושַּ ב, רֹוֶצה לֹומַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ָקם ְוָישַּ ֶשִבְרצֹון הַּ

ָתה  ָתה ְבֵעת קומֹו ֶשָיקום, אֹו ֶשֹּלא ָיקום, ְכמֹו ֶשֹּלא רֹוֶצה עַּ ת ְוֵיֵשב ִבְבִחיָרתֹו; ֹלא ֶשהוא רֹוֶצה עַּ ָהֶאֶבן ִבְנִפילַּ

ֵשםִיְתָבֵרְך ֶשִיְהֶיה ָהָאָדם ִנצַּ  ֲאִמין בֹו, הוא: ִכי ְכמֹו ֶשָרָצה הַּ ָדָבר ֶשּנַּ ל הַּ ֹזאת ֶשִתֹפל. וְכלַּ ב ֶהָחֶזה, הַּ קֹוָמה, ְרחַּ בהַּ

ל ֶאְצָבעֹות  עַּ ֲעֶשה ְפֻעלֹות ִבבְ  -בַּ ְצמֹו, ְויַּ ְכִריחַּ לֹו ֲעֵליֶהם, ְוֹלא מֹוֵנעַּ ֵכן ָרָצה ֶשִיְתנֹוֵעעַּ ְוָינוחַּ ֵמעַּ ִחיָרתו: ֵאין מַּ

ד ִמֶמּנ ְמָבֶאֶרת ֶזה ָהִעְנָין ְבָאְמָרּה: ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאחַּ תֹוָרה ָהֲאִמִתית, הַּ ת טֹוב ָוָרע ֵמֶהם, ְכמֹו ֶשִיְתָבַאר בַּ עַּ ו ָלדַּ

ְרּגום ְבֵפרוש, תַּ ע"  )בראשית ג כב(. וְכָבר ֵבֵאר הַּ ת טֹוב ָורַּ עַּ ר: ֶשהוא ָהָיה  -ֶשָהָרצֹון בֹו: "ִמֶמּנו ָלדַּ רֹוֶצה לֹומַּ

ֵתף ִעמֹו ְבֶזה ָהִעְנָין ֲאֶשר ִנְמָצא ב ר: ִמין ֶשֵאין ָכמֹוהו ִמין ַאֵחר ֶשִיְשתַּ ֹו, ְוהוא: ֶאָחד ָבעֹוָלם, ְרצֹוִני לֹומַּ

ט ע הַּ ְפשֹו ֵידַּ ְצמֹו וִמּנַּ ר ֶשהוא ֵכן, ֶאְפָשר ֶשֵמעַּ ֲעֶשה ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶשִיְרֶצה,ְוַאין מֹוֵנעַּ לֹו ֵמֶהם. ְוַאחַּ ע ְויַּ ֹוב ְוָהרַּ

י ְלעֹוָלם )שם(. ל ָוחַּ ח ִמֶזה ְוָאכַּ ח ָידֹו ְוִיקַּ  ֶשִיְשלַּ

  



ֲעֶשה ִבְבחִ  ר: ֶשיַּ ֵיב ֶזה ִבְמִציאות ָהָאָדם, ְרצֹוִני לֹומַּ ר ֶשִיְתחַּ ֲאֶשר ִיְרֶצה, ִאםֵכן ְוַאחַּ ע כַּ טֹוב ְוָהרַּ יָרתֹו ְפֻעלֹות הַּ

ֲעִניֵשהוְוִיְגְמֵלהו  ְזִהיֵרהו ְויַּ ֵוהו ְויַּ ע, ְוֶשְיצַּ טֹוב ְוָהרַּ ְרֵכי הַּ ְמדֹו דַּ ֵיב ְללַּ ְרִּגיל  -ִיְתחַּ ְוִיְהֶיה ָכלֶזה ֹיֶשר. ְוֵכן ָראוי לֹו ְלהַּ

טֹוב ְפֻעלֹות הַּ ְצמֹו בַּ ְפִחיִתיֹות, עַּ ד ֶשָיסורו ִמֶמּנו הַּ ְפֻעלֹות ָהָרעֹות, עַּ ֵחק ִמןהַּ ֲעלֹות; ְוִיְתרַּ מַּ ד ֶשִיְהיו לֹו הַּ ֹות, עַּ

ּנֹות  ן ֶשֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהְשתַּ ר ֶשֵהן ְבִעְניַּ ּנ -ֲאֶשר ֵהן ִנְמָצאֹות ִאתֹו. ְוֹלא ֹיאמַּ טֹוב ִכי ָכל ִעְנָין ֶאְפָשר ְלִהְשתַּ ֹות ִמןהַּ

ן  ְרנו ֵמִעְניַּ הֶשָזכַּ ְרנו ָכלמַּ ֹכל ִבְבִחיָרתֹו. וִמְפֵני ֶזה ָהִעְנָין ָזכַּ טֹוב, ְוהַּ ע ֶאל הַּ ִמְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות.ֶאל ָהָרע וִמןָהרַּ  הַּ

  

ֵשםִיְתָבֵרְך ְוִהֵּנה ִנְשַאר ָעֵלינו ְלָבֵאר ָדָבר ֶאָחד ִמֶזה ָהִעְנָין, ְוהוא: ֶשֵיש ִמפְ  סוִקים יְַּחְשבו ָבֶהם ְבֵני ָהָאָדם, ֶשהַּ

ְכִריחַּ ָעָליו  ֵשםִיְתָבֵרְך יַּ ְלְבלו ָבֶהם.  -ִיְגֹזר ְבֶמִרי, ְוֶשהַּ ְרֵבה ִמְבֵני ָהָאָדם ִהְתבַּ ֶזה ֶשֶקר, וְצִריִכים ָאנו ְלָבֲאָרם, ִכי הַּ

ר ְלַאְבָרָהם: הֶשֶּנֱאמַּ ר  וִמֶזה מַּ ע ֵמאֹות ָשָנה )בראשית טו יג(, ָאְמרו: ֲהֹלא ִתְרֶאה ֶשָּגזַּ דום ְוִעּנו ֹאָתם ַאְרבַּ ֲעבַּ וַּ

ע ַאְבָרָהם  ִמְצִרִיים ֶשיְַּחְמסו ֶזרַּ ל הַּ ְעְבדו ָבֶהם,  -עַּ ֶלה ִהְשתַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ִיְתעַּ ת הַּ ח, ִבְגֵזרַּ ְוָלָמה ֲעָנָשם, ֲהֹלא ְבֶהְכרַּ

ּנֹוָלִדים לֶ ְכמוֹ  ֵשםִיְתָבֵרְך ֶשהַּ ר הַּ ְתשוָבה ָלֵאלו: ֶשֶזה ָהִעְנָין דֹוֶמה ְכִאלו ָאמַּ ר ֲעֵליֶהם? ְוהַּ ָעִתיד ִיְהֶיה ֵמֶהם  ֶשָּגזַּ

ע ִלהְ -מֹוֵרד, ְועֹוֵבד ְוָחִסיד ָוָרע  ֵיב ְפלֹוִני ָהרַּ ֲאָמר ִהְתחַּ מַּ ִדיק ְוֶזה ֲאִמִתי. ְוֹלא ִמְפֵני ֶזה הַּ צַּ יֹות ָרע; ְוֹלא ְפלֹוִני הַּ

ע  לָכל ָפִנים. ֲאָבל ָכלִמי ֶשִיְרֶצה ֵמֶהם ִלְהיֹות רַּ ִדיק עַּ ִדיק  -ִלְהיֹות צַּ  -ִיְהֶיה ִבְבִחיָרתֹו; ְוִאלו ָהָיה רֹוֶצה ִלְהיֹות צַּ

ִדיק ִאלו ָהיָ  ִדיק ְוצַּ ְדָבִרים ָהָיה ָיכֹול, ְוֵאין מֹוֵנעַּ לֹו. ְוֵכן ָכל צַּ ע, ֹלא ָהָיה מֹוֵנעַּ לֹו ִמֶזה. ִכי הַּ ה רֹוֶצה ִלְהיֹות רַּ

דְ  ר ָעָליו"; ְוָאְמָנם ָבאו הַּ ר: "ְכָבר ִנְגזַּ ד ֶשֹיאמַּ , עַּ ל ִאיש ָידועַּ ָקדֹושָברוְךהוא, ֹלא ֲאָמָרם עַּ ר הַּ ְכָלל ֶשָאמַּ ָבִרים לַּ

ִמְצִרִיים ֲאֶשר ָחְמסו ְוִעּנו אֹוָתם, ָהָיה ְוִנְשַאר ָכלִאיש ָוִאיש ְבְבִחיָרתֹו בְ  ר ְיִציָרתֹו. ְוֵכן ָכלִאיש ָוִאיש ִמןהַּ ִעיקַּ

ְחְמֵסם. לָהִאיש ְבְפָרט ֶשיַּ ר עַּ ְחְמֵסם, ִאלו ָהָיה רֹוֶצה, ִכי ֹלא ִנְגזַּ  ְבְבִחיָרתֹו ֶשֹּלא יַּ

  

לָאמְ  ְצָמּה ָנִשיב עַּ ְתשוָבה ְבעַּ ֶזה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנָכר )דברים לא, ְוֹזאת הַּ רֹו: ִהְּנָך ֹשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוָקם ָהָעם הַּ

ת כֹוָכִבים  ֲעֹבד ֲעבֹודַּ ְך ְוָכְך". ֶשִאם ֹלא ִיָמֵצא ְלעֹוָלם  -טז(. ֶשֵאין ֶהְפֵרש ֵביןֶזה, וֵבין ָאְמרֹו: "ָכלִמי ֶשיַּ ֵיָעֶשה בֹו כַּ

ֲעבֹ  תֹוָרה. אֵ ִמי ֶשיַּ ָטָלה. ְוֵכן ָהֳעָנִשים ֲאֶשר בַּ ָטָלה; ְוִיְהיו ָהְקָללֹות ֻכָלן ְלבַּ ְפָחָדה ְלבַּ הַּ ין ָלנו ד אֹוָתּה, ִתְהֶיה הַּ

תֹוָרה  ֲאֶשר ָמָצאנו ִדין ְסִקיָלה בַּ ר, כַּ ֵלל; ְוֹלא ִמְפֵני הַּ  -לֹומַּ ָבת ָהָיה ֻמְכָרח ְלחַּ ְקָללֹות ֶשָבאו ֶשֶזה ֶשִחֵלל שַּ

ר ֲעֵליֶהם ְלָעְבָדּה  ְקָללֹות ָהֵהן, ֶשִּנְגזַּ ת כֹוָכִבים ְוָחלו ֲעֵליֶהם הַּ ר: ֶשֲאֶשר ָעְבדו ֲעבֹודַּ תֹוָרה, נֹאמַּ ֲאָבל ִבְבִחיָרתֹו  -בַּ

ם ֵהָמה ָבֲחר ר: ּגַּ ר ֲעָבָדּה ָכלִמי ֶשֲעָבָדה ְוָחל ָעָליו ָהֹעֶנש, ְכמֹו ֶשֶּנֱאמַּ םֲאִני ֶאְבחַּ ְרֵכיֶהם ְוגֹו' )ישעיה סו ג( גַּ ו ְבדַּ

ֲעלוֵליֶהם וְמגוֹרָתם ָאִביא ָלֶהם )שם ד(.  ְבתַּ

  

רָכְך ֲעָנשֹו ֶוֱהִמיתֹו  ְרֹעה )שמות יד ד(, ְוַאחַּ ְקִתי ֶאתֵלבפַּ ֲעֶלה ִמֶמּנו ְבָיֵדנו  -ֲאָבל ָאְמרֹו: ְוִחזַּ ֵבר ְויַּ ֵיש בֹו ָמקֹום ְלדַּ

לִדְבֵרי זוָלִתי  ֵבר אֹותֹו עַּ ֲאָמִרי ְבֶזה ָהִעְנָין ְוִשים ֵאָליו ִלְבָך, ְוחַּ ֵכל מַּ טֹוב. ְוהוא  -ֹשֶרש ָּגדֹול. ְוִהְסתַּ ר ְלָך הַּ וְבחַּ

ְרֹעה ְוִסיָעתֹו ִאלו ֹלא ָהָיה ָלֶהם ֵחְטא ֶאָלא ֶשֹּלא ִשְלחו ִיְשָרֵאל, ָהָיה הָ  לָכלָפִנים ֶאְצִלי: ֶשפַּ ֶשֲהֵרי  -ִעְנָין ְמֻסָפק עַּ



ְדִתי ֶאתִלבֹו ְוֶאתֵלב ֲעָבָדיו ) ר: ִכיֲאִני ִהְכבַּ ָקדֹושָברוְךהוא ְמָנָעם ִמִלְשֹלחַּ אֹוָתם, ְכמֹו ֶשֶּנֱאמַּ שמות י א(. ְוֵאיְך הַּ

ְלחָ  ְלָחם, ְוֵהם ֻמְכָרִחים ֶשֹּלא ְלשַּ ֵקש ֵמֶהם ְלשַּ ֲאֶשר ֹלא ִשְלָחם ָהָיה ְמבַּ רָכְך כַּ ְוֶזה ִנְרֶאה ָעֶול  -ם? ְוֵאיְך ֲעָנָשם ַאחַּ

ְרֹעה ְוִסיָעתֹו ָמרו בִ  ָצָעתֹו? ֶאָלא ֶשֵאין ָהִעְנָין ֵכן. ֲאָבל פַּ ְמנו הַּ ה ֶשִהְקדַּ ְבִחיָרָתם ְבִלי ְבֹלא ָסֵפק, ְוסֹוֵתר ָכלמַּ

ְכֵרחַּ  ֵּגִרים ֲאשֶ  ,הַּ ם ְוָחְמסו הַּ מֹו: ִהֵּנה עַּ ֹיאֶמר ֶאלעַּ ר ְבֵבאור: וַּ ֲאֶשר ֶנֱאמַּ ר ָהיו ְבתֹוָכם ְוִעְולו ֲעֵליֶהם ָעֶול ָּגמור, כַּ

ְכָמה לֹו )שם א ט ק ְבֹרעַּ  -י( -ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוגֹו' ָהָבה ִנְתחַּ , רַּ ְכֵרחַּ ְפֻעָלה ָהְיָתה ֵמֶהם ִבְבִחיָרָתם ִמְבִלי הַּ ְוֹזאת הַּ

השֶ ְלבָ  ד ֶשָיחולו ֲעֵליֶהם ֵמָהֳעָנִשים מַּ ְתשוָבה, עַּ לֶזה ְלָמְנָעם ֵמהַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ָלֶהם עַּ ָהָיה ָראוי ָבם. ְוָהָיה ֹעֶנש הַּ

ְתשוָבה ִהיא  ִדין. וְמִניָעָתם ֵמהַּ ֵשםִיְתָבֵרְך ֶזה הָ  -ָלֶהם ִמןהַּ ְלֵחם. וְכָבר ֵבֵאר לֹו הַּ ִעְנָין ְוהֹוִדיעֹו: ֶשִאלו ֶשֹּלא ְישַּ

ֵבד אֹותֹו ְוִסיָעתֹו ְוָהיו יֹוְצִאים ְמֵהָרה ֵמֵאין ִאחור. ָאְמָנם, ָרָצה ִעם  הֹוִציאֹו ָהָיה רֹוֶצה ְלהֹוִציָאם ְלָבד, ָהָיה ְמאַּ

ר: וְ  ת ִשְעבוָדם, ְכמֹו ֶשִהְבִטיחַּ ְוָאמַּ ם ֵמֲחמַּ ה ֶשָקדַּ למַּ ּגֹוי ֲאֶשר יֲַּעֹבדו ָדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵריֵכן אֹוָתם ְלָעְנָשם עַּ גַּם ֶאתהַּ

ְתשוָבה  -ֵיְצאו ִבְרֻכש ָּגדֹול )בראשית טו יד(  לֵכן ִנְמְנעו ֵמהַּ ְוִאיֶאְפָשר ְלָעְנָשם ִאלו ָהיו עֹוִשים ְתשוָבה; ְועַּ

ְחִתי אֶ  ָתה ָשלַּ ֲעבור ְוֶהֱחִזיקו ָבֶהם. ְוהוא ָאְמרֹו: ִכי עַּ ִתָכֵחד ִמןָהָאֶרץ. ְואוָלם בַּ ָדֶבר וַּ ְמָך בַּ ְך אֹוְתָך ְוֶאתעַּ תָיִדי ָואַּ

ֵפר ְשִמי ְבָכלָהָאֶרץ )שמות ט, טו ן סַּ עַּ ְרֹאְתָך ֶאתֹכִחי וְלמַּ ֲעבור הַּ ְדִתיָך בַּ  טז(.-ֹזאת ֶהֱעמַּ

  

ְזֵבהו עַּ ְתשוָבה ְוֹלא יַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך יֲַּעֹנש ָהָאָדם ְוִיְמָנֵעהו ֵמהַּ ר: ֶשהַּ ְקֵדק ָעֵלינו ִאם ֹנאמַּ  -ִלְבֹחר ִבְתשוָבה  ְוֵאין ְלדַּ

ָטִאים, וְלִפי ָחְכָמתֹו ְוָיְשרֹו ִיְהֶיה ִשעור ָהֹעֶנש: ְפָעִמים בָ  חַּ ע הַּ ָבא ְלָבד, וְפָעִמים ִכי הוא ִיְתָבֵרְך ֵידַּ עֹוָלם הַּ

ֲענש ְבגוף, פָעִמים ְבמָ  ֶזה ָחלוק: ְפָעִמים יַּ ֶזה ְלָבד, וְפָעִמים ִבְשֵניֶהם. ְוָעְנשֹו ָבעֹוָלם הַּ מֹון, וְפָעִמים ָבעֹוָלםהַּ

ֲאֶשר ִיְבְטלו ְקָצת ְתנועֹות ְבֵני ָאָדם ֶשֵהם ְבְבִחי ְמָלאָכה ֶשֹּלא ִבְשֵניֶהם. ְוכַּ ד ָהֹעֶנש: ְכִבטול ָידֹו ִמן הַּ ל צַּ ָרתֹו עַּ

ֵמא ֵעיָניו ִמן ָהְראות, ְכמֹו ֶשָעָשה  ֲעשֹות ָבּה ְמאוָמה, ְכמֹו ֶשָעָשה ִליָרְבָעם ֶבן ְנָבט, אֹו ְלסַּ ְלַאְנֵשי ְסדֹום, ָיכֹול לַּ

ח לֹוט  ל ֶפתַּ ֶּנֱאָסִפים עַּ ֵטל מִ  -הַּ ד ֶשֹּלא ִיְתעֹוֵרר ֵאֶליָה ְכָלל ְוָימות ְבֶחְטאֹו. ְוֹלא ֵכן ְיבַּ ְתשוָבה, עַּ ת הַּ ֶמּנו ְבִחירַּ

ִמין ִמן ָהֹעֶנש ְוֹלא ֲעָנשֹו ְבִמין ַאֵחר, ְכמוֹ  ש ֶזה ְבֶזה הַּ ע ָלָמה ָענַּ ד ֶשֵּנדַּ ת ָחְכָמתֹו, עַּ עַּ ֵיב ָלדַּ ע ֶמה  ִנְתחַּ ֶשֹּלא ֵנדַּ

ִסבָ  ְכָלל: ִכי ָכל ְדָרָכיו ֶחֶסד וִמְש ָהְיָתה הַּ צוָרה, ְוֹלא ָהְיָתה לֹו צוָרה ַאֶחֶרת. ֲאָבל הַּ ִמין ֹזאת הַּ ָפט, ה ִלְהיֹות ְלֶזה הַּ

ֵמיִטיב ְכִפי ֲהָטָבתֹו. חֹוֵטא ְכִפי ֶחְטאֹו, ְוִיְגֹמל הַּ ֲעִניש הַּ  ְויַּ

  

לַּ  ר: ָלָמה ִבֵקש ִמֶמּנו ְלשַּ ְלָחם? ְוָלָמה ֹלא ָבאו ָעָליו ְוִאם ֹתאמַּ ם, ְוהוא ִנְמָנע ִמְלשַּ עַּ רפַּ ם ַאחַּ עַּ ח ֶאת ִיְשָרֵאל פַּ

ל ִעְקשותו  כֹות ְוהוא עֹוֵמד ְבִמְרדֹו עַּ מַּ ל ִעְקשותֹו  -הַּ ֲעֹמד עַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך הוא: ֶשיַּ ְרנו: ֶשָעְנשֹו ֵמהַּ  -ְכמֹו ֶשָאמַּ

ה ֶשִאיְוֹלא ָהָיה מְ  ֵטל מַּ ֵקש ִמֶמּנו ְלבַּ ם-בַּ ֲעשֹותֹו? ְוֶזה גַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך, ֶשיֹוִדיֵעהו: -ֶאְפָשר לֹו לַּ ֵכן ָהָיה ְלָחְכָמה ֵמהַּ

ֵקש ִמְמָך ֶשְתשַּ  ר לֹו: "ִהְנִני ְמבַּ ְטָלה. ְוָאמַּ ֵטל ְבִחיָרתֹו ְכֶשִיְרֶצה ְלבַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך ְיבַּ ְלֵחם ֶשהַּ ִתְהֶיה  -ְלֵחם, ְוִאם ְתשַּ

ְלֵחם  ָתה ֹלא ְתשַּ ְעִתי ֶשאַּ ק ָידַּ ְרֶאה ֵהֶפְך ִדְבֵרי  -ִנצֹול, רַּ ד ֶשיַּ ְלָחם, עַּ ד ֶשָתמות". ְוָהָיה הוא ָצִריְך ֶשיֹוֶדה ְלשַּ עַּ

ר, ֶשהוא ִיְהֶיה ִנְמָנע ְלהֹודֹות  ָּנִביא ֶשָאמַּ ֹול. ְוָהָיה ָבֶזה אֹות ָּגדֹול וְמֻפְרָסם ֵאֶצל ְבֵני ָאָדם, ְכמֹו ְוֹלא ָהָיה ָיכ -הַּ



ֲעֹנש ָהָאָדם: ֶשִימְ  ֵשם ִיְתָבֵרְך ֶאְפָשר ֶשיַּ ֵפר ְשִמי ְבָכל ָהָאֶרץ )שמות ט טז(, ֶשהַּ ן סַּ עַּ ת ֶשָכתוב: וְלמַּ ָנֵעהו ְבִחירַּ

ת ְויֹוִדיֵעהו ָבֶזה, שֶ  ִהיא.ְפֻעָלה ַאחַּ ְבִחיָרה הַּ ֲהִשיָבּה ֶאל הַּ ְפשֹו ולַּ ל ִלְמֹשְך נַּ  ֹּלא יוכַּ

  

ח ָעָליו ם ִמִמְריֹו ֲאֶשר ֹלא ֻהְכרַּ ה ֶשָקדַּ ְצמֹו ָהָיה ֹעֶנש ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחְשבֹון. ִכי ְלמַּ ד ְבעַּ צַּ ל ֶזה הַּ , ֲעָנשֹו ִיְתָבֵרְך ְועַּ

ֲעִביר ִיְשָרֵאל בִ  ֲהָרגוהו. ְוהוא ָאְמרֹו: ְוֹלא ָאָבה ִסיֹחן ֶשְמָנעֹו ֵמהַּ ד ֶשִּנְלֲחמו ִעמֹו וַּ ְגבולֹו ֵמָהִפיק ְרצֹון ִיְשָרֵאל, עַּ

ֲאֶשר הֵ  ֲעִבֵרנו בֹו, ִכי ִהְקָשה ד' ֱאֹלֶהיָך ֶאת רוחֹו ְוִאֵמץ ֶאת ְלָבבֹו ְוגֹו' )דברים ב ל(. וַּ ִביא ִלְהיֹות ֶמֶלְך ֶחְשבֹון הַּ

ְמָפְרִשים ֻכָלם ִענְ  ל הַּ ָפסוק ָקֶשה עַּ ש ִסיחֹון ֶאָלא ֶשֹּלא ִהִּניחַּ ֶאת ִיְשָרֵאל ֲעֹבר  -ָין ֶזה הַּ ִמְפֵני ֶשָחְשבו, ִכי ֹלא ֶנֱענַּ

ִבים ֶשֹּלא ְוהוא ֻמְכָרח, ִכי ִהְקָשה ד' ֶאת רוחֹו ְוִאֵמץ ֶאת ְלָבבֹו? ְכמ -ִבְגבולֹו. ְוָאְמרו: ֵאיְך ֲעָנשֹו  ֹו ֶשָחְשבו רַּ

מֹו, ֶאָלא ִמְפֵני ֶשֹּלא ִשְלחו ִיְשָרֵאל ֵמַאְרָצם  ְרֹעה ְועַּ ש פַּ  ְוֵאין ָהִעְנָין ֵכן, ֶאָלא ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו. -ֶנֱענַּ

  

ָּנִביא, ֶשהוא ִיְתָבֵרְך ְעָיה הַּ ל ְיֵדי ְישַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך עַּ ְתשוָבה ְוֹלא  וְכָבר ֵבֵאר הַּ ע ֵמֶהם הַּ מֹוְרִדים: ֶשִיְמנַּ ֲעִניש ְקָצת הַּ יַּ

ע ֶפן ִיְרֶאה ְבֵעיָני ְכֵבד ְוֵעיָניו ָהשַּ ֶזה ְוָאְזָניו הַּ ְשֵמן ֵלב ָהָעם הַּ ְבִחיָרה ְבָיָדם ְבָאְמרֹו: הַּ ֲעֹזב הַּ ו וְבָאְזָניו ִיְשָמע, יַּ

ל וְלָבבֹו ָיִבין, ְוָשב ְוָרָפא לֹו ) ִבים. ְועַּ ְנעוִלים רַּ ְפֵתחַּ ְלמַּ ָדָבר ָפשוט ֵאיןֹצֶרְך ְלָפֵרש, ֲאָבל הוא מַּ ישעיה ו י(. ְוֶזה הַּ

ָתה ֲהִסבֹותָ  כֹוְפִרים ֵמַאְנֵשי דֹורֹו: ְואַּ ל הַּ טֹוב, ְבָאְמרֹו עַּ ִּניתֶזה ָהִעָקר הֹוְלִכים ִדְבֵרי ֵאִלָיהו, ָזכור לַּ   ֶאת ִלָבם ֲאֹחרַּ

ִּני ֲאֶשר ָחְטאו ִבְרצֹוָנם, ָהָיה ָעְנָשם ֲעֵליֶהם ֵמִאְתָך ֶשָתֵסב ִלָבם ֲאחֹורַּ ר: כַּ ת ִמֶדֶרְך )מלכיםא יח לז(. ְרצֹונֹו לֹומַּ

ל כ הוא. ְוִהְתִמידו ִמְפֵני ֶזה עַּ ֵחְטא הַּ ִּניחַּ הַּ ְבִחיָרה, ְוֹלא ָרצו ְלהַּ ִּניחַּ ָלֶהם הַּ ְתשוָבה, ְוֹלא תַּ ִפיָרָתם, ְבָאְמרֹו: הַּ

ִבים ִבְבִחיָרתֹו ְואֹוֵהב ֵבר ֶאל ָהֲעצַּ ר: ֶשהוא ִמְתחַּ ח לֹו )הושע ד יז(. ְרצֹונֹו לֹומַּ ּנַּ ִבים ֶאְפָרִים הַּ  -אֹוָתם  ֲחבור ֲעצַּ

טֹובִ  ֵפרוִשים הַּ ח לֹו". ְוֶזהו ִמן הַּ ּנַּ ן "הַּ ל ַאֲהָבָתם, ְוֶזה ִעְניַּ ח עַּ קות ָהִעְנָיִנים.ָעְנֵשהו ֶשיֻּנַּ  ים ְלִמי ֶשָיִבין דַּ

  

ְקִשיחַּ ִלֵבנו ִמיִ  ְתֵענו ד' ִמְדָרֶכיָך תַּ ר ָלָמהתַּ ָשלֹום, ֶשָאמַּ ָּנִביא, ָעָליו הַּ ְעָיה הַּ ר ְישַּ ֲאמַּ ְרָאֶתָך )ישעיה סג ָאְמָנם, מַּ

ה ֶשָבא ְלָפָניו וְלַאֲחָריו: ֵאינֹו ִמֶזה ָהִעְנָין ְכָלל, ְוֵאינֹו ִנְתֶלה ְבָדָבר ִממֶ  -יז(  ְדָבִרים ְכִפי מַּ ּנו. ְוָאְמָנם ִעְנָין ֵאלו הַּ

ְלֵתנו, ְוִתְגֹבֶרת ָהֻאמֹות ָעֵלינו, ל ָּגלוֵתנו ְוֵגרוֵתנו, ְוֶהְפֵסק ֶמְמשַּ ֵעם עַּ הוא ָהָיה ִמְתרַּ ָּנִביא הַּ ל ֶזה ֶדֶרְך  ֶשהַּ ר עַּ ְוָאמַּ

כֹוְפִרים ְתִפָלה: ד' ֱאֹל ִיְתעו ִמֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְוִיְטֶעה ִלָבם ִמִיְרָאֶתָך, וְכִאלו  -ֵהי ִיְשָרֵאל! ְכֶשִיְראו ִיְשָרֵאל ִתְגֹבֶרת הַּ

שָ  ֵבנו, ָעָליו הַּ ר ֹמֶשה רַּ ְסָכִלים ָהֵאֶלה ָלֵצאת ִמֶדֶרְך ָהֱאֶמת. ְכמֹו ֶשָאמַּ ִסָבה לַּ ָתה הַּ ּגֹוִים ָהִייָת אַּ לֹום: ְוָאְמרו הַּ

ן -ֲאֶשר ָשְמעו ֶאת ִשְמֲעָך ֵלאֹמר: ִמִבְלִתי ְיֹכֶלת ד' ְוגֹו' )במדבר יד טו עַּ ר ֶזה: שוב ְלמַּ ר ַאחַּ טז(. וִמְפֵני ֶזה ָאמַּ

ד ֶשֹּלא ִיְהֶיה ָבִעְנָין ִחלו ר: עַּ ֲחָלֶתָך )ישעיה סג יז(. ְרצֹונֹו לֹומַּ ָּגדֹול. וְכמֹו ֶשֵבֵאר ִבְתֵריֲעָבֶדיָך ִשְבֵטי נַּ -ל ִשְמָך הַּ

ֵפר ִדְברֵ  ָּגלות, ֲאֶשר ְמסַּ ן הַּ ְמנָֻצִחים ִמן ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים ִבְזמַּ ר ֱאֶמת, הַּ ִּנְמָשִכים ַאחַּ ר הַּ ֲאמַּ יֶהם: ָכל ֹעֵשה ָעָשר מַּ

ֵיה ֱאֹלֵהי הַּ  מוָבן ֵמֹאֶרְך ָרע טֹוב ְבֵעיֵני ְיָי וָבֶהם הוא ָחֵפץ, אֹו אַּ ִמְשָפט?! )מלאכי ב יז(. ְוִסֵפר ִמִדְבֵריֶהם הַּ

ִּנית ִמְפֵני ְכנו ְקֹדרַּ ְרתֹו ְוִכי ָהלַּ ְרנו ִמְשמַּ ע ִכי ָשמַּ ה ֶבצַּ ְרֶתם ָשְוא ֲעֹבד ֱאֹלִהים, ומַּ ָּגלות: ֲאמַּ ָתה  הַּ ד' ְצָבאֹות, ְועַּ



ְשִרים ֵזִדים )שם ג יד ְחנו ְמאַּ ְבֶתם -ֲאנַּ ר ָבֶזה: ְושַּ טו(. ְוִהְבִטיָחנו ָשם, ֶשהוא ִיְתָבֵרְך ָעִתיד ְלָבֵאר ָהֱאֶמת, ְוָאמַּ

ִדיק ְלָרָשע ְוגֹו' )שם יח(.   וְרִאיֶתם ֵבין צַּ

  

כְ  ֵשם ִיְתָבֵרְך יַּ ִמְקָרא ֶשֵיָרֶאה ֵמֶהם, ֶשהַּ תֹוָרה ובַּ ְמֻסָפִקים בַּ ְפסוִקים הַּ ֲעֵברֹות ֵאלו הַּ ל הַּ ְוִהֵּנה ֵבַאְרנו  -ִריחַּ עַּ

ל ֹשָרֵשינו: ֶשִבְרשות ָהָאדָ  ִמְצָוה ִעְנָיָנם ְבֹלא ָסֵפק, ְוהוא ֵבאור ֲאִמִתי ִעם טוב ִהְתבֹוְננות. ְוִנְשַאְרנו עַּ ם ִהיא הַּ

עֲ  ה ֶשִיְרֶצה לַּ בֹוֵחר ִבְפֻעלֹוֵתיֶהן: מַּ ֲעשֹותֹו  -שֹותֹו ְוָהֲעֵבָרה, ְוהוא הַּ ה ֶשֹּלא ִיְרֶצה לַּ ק  -יֲַּעֶשה; ומַּ ֹלא יֲַּעֶשה; רַּ

ֲעלֹות ְוהַּ  מַּ ֵטל ְרצֹונֹו, ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו. ְוֶשִקְניַּן הַּ ל ֶחְטאֹו ֶשְיבַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך עַּ ֲעִניֵשהו הַּ ְפִחיתֹות ְבָידֹו, וִמְפֵני ֶזה ִאם יַּ

ֲעלֹות ָצִריְך לֹו ֶשיִ  - מַּ ְפשֹו הַּ ֵדל ִלְקנֹות ְלנַּ ֶשֵאין לֹו ֵמִעיר זוָלתֹו ֶשְיִעיֵרהו ֲעֵליֶהן. ְוהוא ָאְמָרם ְבמוָסֵרי ֹזאת  -ְשתַּ

ֶסְכָתא: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי  מַּ  ִמי ִלי? -הַּ

  

ֵבר בוֹ  ל ִפי ֶשֹּלא ָהָיה  ְוֹלא ִנְשַאר ִמֶזה ָהִעְנָין ֶאָלא ָדָבר ֶאָחד ֶשָצִריְך ְלדַּ ֶפֶרק. ְוַאף עַּ ת ֶזה הַּ ָונַּ ם כַּ ד ֶשִתְשלַּ ט עַּ ְמעַּ

ִּני ֶאל ֶזה  ֹצֶרְך ֱהִביאַּ ֵבר בֹו ְכָלל, ֲאָבל הַּ ְעִתי ְלדַּ ֲעָנה ֲאֶשר  -ְבדַּ טַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך ָהֲעִתידֹות. ֶשִהיא הַּ ת הַּ ְוהוא: ְיִדיעַּ

חֹוְש  ל ָהֲעֵבָרה, ְוֶשָכל ְפֻעלֹות ָהָאָדם ֵאין לֹו ְבִחיָרה ָבֵהן, ִיְטֲענו ָעֵלינו ָבה הַּ ִמְצָוה ְועַּ ל הַּ ִבים: ֶשָהָאָדם ֻמְכָרח עַּ

ם ְלֹזאת ָהֱאמוָנה  ֲאֶשר ָּגרַּ ת ָהֱאֹלִהים. וַּ ר ֶשְבִחיָרתֹו ְתלוָיה ִבְבִחירַּ ע ב -ַאחַּ שֹוֵאל: ֶזה ָהִאיש, ָידַּ ֹו הוא: ֶשִיְשַאל הַּ

ע  ר ָידַּ ִדיק אֹו ָרָשע, אֹו ֹלא ָיָדע? ְוִאם ֹתאמַּ בֹוֵרא ִאם ִיְהֶיה צַּ הוא  -הַּ ל ָהִעְנָין הַּ ֵיב ִמֶזה ֶשִיְהֶיה ֻמְכָרח עַּ ִיְתחַּ

ר: ֶשֹלא  ֵשם ִיְתָבֵרְך ֶטֶרם ֱהיֹותֹו; אֹו ִתְהֶיה ְיִדיָעתֹו ִבְלִתי ֲאִמִתית. ְוִאם ֹתאמַּ ע ִמֹקֶדם ֲאֶשר ְיָדעֹו הַּ ְיבו  -ָידַּ ִיְתחַּ

ר ְלָך וְ  ה ֶשֹאמַּ ע ִמֶמִּני מַּ ָדת. ָלֵכן ְשמַּ ְרָחקֹות ֲעצומֹות, ְוֵיָהְרסו חֹומֹות ִנְשָּגבֹות ְבִעְנָין הַּ ֵכל בֹו ְמֹאד ִמֶזה הַּ  -ִהְסתַּ

 ִכי הוא ָהֱאֶמת ְבֹלא ָסֵפק.

  

ת ָהֱאֹלה י ְוֶזה ְכָבר ִהְתָבֵאר ְבָחְכמַּ ָדע", ְוֹלא חַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך ֵאינֹו יֹוֵדעַּ ְב"מַּ ע, ֶשהַּ ֶטבַּ ר הַּ ה ֶשַאחַּ ר: מַּ ות, ְרצֹוִני לֹומַּ

ָדע ְשֵני ְדָבִרים, ְכָאָדם ִויִדיָעתֹו. ֶשָהָאָדם  מַּ ד ֶשִיְהֶיה הוא ְוהַּ ִיים", עַּ ָדע  -ְב"חַּ מַּ ָדע, ְוהַּ מַּ ם; ִבְלִתי ָהָאדָ  -ִבְלִתי הַּ

ֵיב ִמֶזה ָה"ִרבוי", ְוָהיו  -ְוֵכיָון ֶשֵכן הוא  ָדע, ָהָיה ִמְתחַּ ֵשם ִיְתָבֵרְך יֹוֵדעַּ ְבמַּ ֵהם ְשֵני ְדָבִרים. ְוִאלו ָהָיה הַּ

ִיים ֲאֶשר בָ  חַּ ע, ְוהַּ ָדע ֲאֶשר בֹו ֵידַּ מַּ ִבים: ד' ִיְתָבֵרְך, ְוהַּ ְדמֹוִנים" רַּ קַּ ִּנְמָצִאים "הַּ ְיֹכֶלת ֲאֶשר ָבּה הַּ י, ְוהַּ ֶהם הוא חַּ

ָלה ְלָהִבין אֹוָתּה ולְ  ֲעָנה ְקרֹוָבה ְוקַּ ְרִתי ְלָך ְתִחָלה טַּ ְשִכיָלה ֶלָהמֹון ָיכֹול, ְוֵכן ָכל ְתָאָריו ִיְתָבֵרְך. ְוָאְמָנם ָזכַּ ִכי  -הַּ

ָסֵפק ֵהן ֲחזָ  ִתירו ֶזה הַּ ְטָענֹות ְוָהְרָאיֹות ֲאֶשר יַּ  -קֹות ְמֹאד ומֹוְפִתיֹות ֲאִמִתיֹות. ְוִהְתָבֵאר: ֶשהוא ִיְתָבֵרְך ְשמֹו הַּ

ִיים,  -ְתָאָריו, וְתָאָריו  חַּ י, ְוהוא הַּ חַּ ; ְוהוא הַּ ָידועַּ , ְוהוא הַּ יֹוֵדעַּ ָדע, ְוהוא הַּ מַּ ד ֶשֵיָאֵמר ָעָליו: ֶשהוא הַּ הוא, עַּ

ְצמוֹ  ְמִשיְך ְלעַּ מַּ ֲהִביָנם ֲהָבָנה ְשֵלָמה ְוהוא הַּ ֶוה לַּ ְתָאִרים. ְוֵאלו ָהִעְנָיִנים ָקִשים, ְוֹלא ְתקַּ ִיים. ְוֵכן ְשָאר הַּ חַּ  הַּ

ֲעֶלה ְבָיְדָך ֵמֶהם ִספור ְדָבִרים ְלָבד.  ִמְשֵתי שורֹות אֹו ָשֹלש ִמְדָבָרי; ְוָאְמָנם, יַּ

  



ָּגדֹול ֹלא ִהִתיר  ְרֹעה" )בראשית מב וְלֶזה ָהִעָקר הַּ ר: "ֵחי ד' ְצָבאֹות", ְכמֹו ֶשאֹוְמִרים: "ֵחי פַּ ָלשֹון ָהִעְבִרי לֹומַּ הַּ

ִמְצָטֵרף ֵאָליו ְשֵני ְדָבִרים ֲחלו ְמֹצָרף ְוהַּ ר: ֵשם ְמֹצָרף. ִכי הַּ ְפְשָך" )שמואלא א טו(. ְרצֹוִני לֹומַּ ִקים, ְוֹלא טו(, "ֵחי נַּ

צְ  ָדָבר ְלעַּ ֵשם ֵהם ִיְצָטֵרף הַּ ֵיי הַּ ְצמֹו  -מֹו. וְלִפי ֶשחַּ ְצמֹו, ְועַּ ָייו, ְוֵאינֹו ָדָבר ַאֵחר זוָלתֹו  -עַּ  ֹלא ִהְזִכירוהו -חַּ

ֹזאת )ירמיה לח טז(.  ֶּנֶפש הַּ י ד' ֲאֶשר ָעָשה ָלנו ֶאת הַּ י ד' ְצָבאֹות )מלכיםא יח טו(; חַּ ר: חַּ ְך ָאמַּ ְבֵצרוף; אַּ

ָוָנה ָבזֶ  כַּ ָייו ָדָבר ֶאָחד.הַּ  ה: ֶשהוא ְוחַּ

  

ע"  ֶטבַּ ר הַּ ה ֶשַאחַּ ִּנְקָרא: "מַּ ֵסֶפר הַּ ל  -וְכָבר ִהְתָבֵאר ֵכן בַּ ְעֵתנו ְלָהִבין ְמִציאותֹו ִיְתָבֵרְך עַּ ֶשֵאין ְיֹכֶלת ְבדַּ

ְשֵלמות, ְוֶזה  ְעֵתנו; ְוֶשֵאין -הַּ ְעֵתנו  ִלְשֵלמות ְמִציאותֹו ְוֶחְסרֹון דַּ ע ָבֶהן; ְוֶשָקְצָרה דַּ ִלְמִציאותֹו ִסבֹות, ֶשִיָודַּ

ֶשֶמש, ֲאָבל ִלְהיֹות אֹור הַּ  ת אֹור הַּ ֶשֶמש, ֶשֵאינֹו ְלֻחְלשַּ ִשיג אֹור הַּ ִשיגֹו, ְכֹקֶצר אֹור ָהְראות ֵמהַּ ֶשֶמש יֹוֵתר ֵמהַּ

ִשיגֹו. וכְ  ֲאָמִרים ֲאִמִתים ְמֹבָאִרים.ֵמאֹור ָהְראות ֶשִיְרֶצה ְלהַּ ְרֵבה ְוֵהם ֻכָלם מַּ  ָבר ִדְברו ְבֶזה ָהִעְנָין הַּ

  

ר ֶשהוא  -ְוָראוי ִמְפֵני ֶזה  ְעֵתנו ְכָלל, ַאחַּ ְעתֹו", ְוֶשֹּלא ְתִכיֵלהו דַּ ע ּגַּם ֵכן "דַּ ְעתֹו  -ֶשֹּלא ֵנדַּ ְעתֹו, ְודַּ הוא. ְוֶזה  -דַּ

ְשֵלמוָהִעְנָין נִ  ל הַּ ת ֲאֶשר ְפָלא ְמֹאד, ְוהוא: ֲאֶשר ִנְבְצָרה ֵמֶהם ֲאִמָתתֹו. ְוָאְמרו: ֶשֵהם ָיְדעו ֶשְמִציאותֹו ִיְתָבֵרְך עַּ

ד ֶשֵיָדעוָה  ִשיג ְיִדיָעתֹו עַּ ג, וִבְקשו ְלהַּ ה ֶשִאי -ִהיא ָעָליו ֹלא ֻתשַּ ָדעֹו, ָהְיָתה ֶאְפָשר: ֶשִאלו ָתכִ -ְוֶזה מַּ ְעֵתנו מַּ יל דַּ

ְשֵלמות  -ְמִכיָלה ְמִציאותֹו  ל הַּ ָשָגתֹו עַּ ֹכל ָדָבר ֶאָחד. ֶשהַּ ר ֶשהַּ ג ְכמֹו ֶשהוא ִבְמִציאותֹו, וִמן  -ַאחַּ ִהיא: ֶשיֻשַּ

ִּנכְ  ת ֶזה ִמְתָאָריו הַּ ִיים, ְוָהָרצֹון, ְוזולַּ חַּ ְיֹכֶלת, ְוהַּ ְיִדיָעה, ְוהַּ  ָבִדים.הַּ

  

ת ְיִדיָעתֹו  ָשגַּ ֲחָשָבה ְבהַּ מַּ ", ְכמֹו  -ִהֵּנה ְכָבר ֵבַאְרנו, ֶשהַּ ע, ֶשהוא ִיְתָבֵרְך "יֹוֵדעַּ ְחנו ֵנדַּ ִסְכלות ְּגמוָרה; ֶאָלא ֶשֲאנַּ

ר לֹו:  ָדעֹו? ֹנאמַּ ע ֶשהוא "ִנְמָצא". ְוִאם ִיְשָאֵלנו שֹוֵאל: ֵאיְך הוא מַּ ִשיג ֶשֵּנדַּ ִשיג ֶזה, ְכמֹו ֶשֹלא נַּ ְחנו ֹלא נַּ ֲאנַּ

ר לוֹ  ת ְיִדיָעתֹו ִיְתָבֵרְך ְוֶנֱאמַּ ת ֲאִמתַּ עַּ ֵדל ָלדַּ ְשֵלמות. וְכָבר ִהְרִחיק ָכל ִמי ֶשִיְשתַּ ֵחֶקר ֱאלֹוּהַּ ְמִציאותֹו ֶאל הַּ : הַּ

י ִתְמָצא? )איוב יא ז(. דַּ ְכִלית שַּ ד תַּ  ִתְמָצא, ִאם עַּ

  

ִדיק אֹו ָרָשע, ִמִבְלתִ  ְרנו: ֶשְפֻעלֹות ָהָאָדם ְמסורֹות ֵאָליו; וִבְרשותֹו ִלְהיֹות צַּ ה ֶשָאמַּ ֵשם ְוָהֵבן ָכל מַּ ת הַּ ְכָרחַּ י הַּ

הֲ  ִלמוד ְוהַּ ִצווי ְוהַּ ל ֶאָחד ִמְשֵני ָהִעְנָיִנים. וִמְפֵני ֶזה ָהָיה ָראוי הַּ ְּגמול ְוָהֹעֶנש ִיְתָבֵרְך ָעָליו עַּ ְוֵאין ְבָכל ֶזה  -ָכָנה ְוהַּ

ְדָבִרים  ָשָגתֹו ְלָכל הַּ ִשיגֹו, ְכמֹו ֶשֵבַאְרנו. -ָסֵפק. ָאְמָנם, ֹתַאר ְיִדיָעתֹו ִיְתָבֵרְך ְוהַּ ְעֵתנו ְקָצָרה ְלהַּ  דַּ

  
ֶפֶרק. וְכָבר הִ  ּנו ֵאָליו ְבֶזה הַּ ה ֶשִכוַּ ֹזאת, ְוֶזהו ְכָלל מַּ ֶסְכָתא הַּ מַּ ְדָבִרים ֵהָּנה, ְוַאְתִחיל ְבֵפרוש הַּ ִּגיָעה ָהֵעת ִלְפֹסק הַּ

ְפָרִקים. ְמנו ָלּה ֵאלו הַּ   ֲאֶשר ִהְקדַּ
 


