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Dovid Lichtenstein 

 השנה ראש תפלת סדר אבודרהם ספר

 לפני באים ואנו הדין יום עתה שהוא לפי המלך אל אבא ובכן( טז, ד אסתר) ש"ע ובכן לומר ותקנו. ואז' פי ובכן

 .הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך

 תקפב סימן השנה ראש הלכות חיים אורח טור

' ה אמר כה( ח זכריה) מן שיש תיבות ד"מ כנגד משלה בכל עד במלוך יש וכן תיבות ד"מ בו יש(ו פחדך תן ובכן

 יום עתה שהוא לפי' וגו המלך אל אבא ובכן המקרא לשון ובכן לומר ותקנו פני לחלות עמי יבא אשר עד צבאות

 הוא ברוך הקדוש ה"ממ לפני באין ואנו הדין

 ב עמוד נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 וששה בארבעים לה ואמרי, מקומות וששה בשלשים תורה הזהירה מה מפני: אומר הגדול אליעזר רבי, תניא

 .רע שסורו מפני - בגר מקומות

 אמרי הרי"ם פורים עמ' רכב

 



Rabbi Yitzchok Berkowitz 

 ג פרק היחוד שער - א שער הלבבות חובות ספר

 מן לו והדומה הזה הענין על לחקר שיוכל מי כל כי, אומר, לא אם העיון בדרך היחוד על לחקר חייבין אנו אם, לדעת אך

 הזה הספר בתחלת הקדמתי וכבר. הכרתו וכח השגתו כפי עליו לחקר חייב, השכלית הסברה בדרך המושכלים הענינים

, ובמעשה בחכמה המקצרים מן ונחשב מגונה זה הרי, מחקר והמתעלם. די בו שיש מה הענין חיוב המראים הדברים מן

 לעיין מתעצל והוא, רפואות מיני בכמה אותו שמרפא רופא על סמך, רפואתו ובדרך בחליו בקי שהוא, לחולה דומה והוא

 מבלי זה על לעמד יכול והיה, לא אם נכונה דרך על בעניניו מתעסק הוא אם, לדעת, הרופא ברפואות וסברתו בחכמתו

 הוא הלב אל שההשבה והראיה'. וגו לבבך אל והשבות היום וידעת שכתוב כמו, בזה התורה חייבתנו וכבר. שימנעהו דבר

 את דע בני שלמה ואתה ה"ע המלך דוד ואמר' וגו תבונה ולא דעת ולא לבו אל ישיב ולא הכתוב שאמר מה הוא השכל עיון

 הלא הנביא ואמר' וגו האלהים הוא' ה כי דעו ואמר' וגו' ה דורש לבבות כל כי חפצה ובנפש שלם בלב ועבדהו אביך אלהי

 רבותינו ואמרו, אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי ואמר, שמי ידע כי אשגבהו ואמר'. וגו שמעת לא אם ידעת

 לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם תורה ואמרה, לאפיקורס שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי ל"ז

 אמתת על השכל ועדי והמופתים הראיות לנו שיעידו עד, והבינה החכמה במעלות האומות לנו שיודו א"וא'. וגו העמים

 אמתת על לנו לאות הבהיר כבודו ושיראה שכלם מעל הסכלות מסך לגלות יוצרנו הבטיחנו וכבר. אמונתנו ואומן תורתנו

 השכל מן התבאר וכבר'. וגו' ה הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו ואומר' וגו לאורך גוים והלכו אמר כאשר, תורתנו

 .בדעתנו ברורו להשיג שנוכל במה לעיין חייבין שאנו, הקבלה ומן הכתוב ומן

 הקדמת ספר החינוך

 לשאול לך ומה, וקבלתך יהודי איש לך מה, ויאמר, אלהינו' ה מעם פונה לבבו אשר מסית עלינו יטעון אם ועתה

 וארבע הגלגל תנועת, בעולמך מה וראה עיניך פקח, סברותיך והעמק הטוב בדעתך ודרוש חקור, וזקניך אביך

 מצד כי אליו נשיב. יחד איך האחד ותלמוד חקור ובשכלך, חכמה תעלומות ותבין תראה בהם, שבאדמה יסודות

 לבוא הטבע חכמי כל יכלו לא השפל העולם בעניני גם כי, כלום אלהים בדבר לעולם להשיג נוכל לא חקירתנו

 תנועת וסיבת ויקרות טובות אבנים וסגולת והפירות העשבים סגולת המחקר בחכמת יגלה מי כי, תכליתם עד

 מהם להבין נאמר כי אף. תבונות אנשי וכל הטבע חכמי כל מתמיהים עמדו שם כי, תחתיות באבן הברזל

 מחשבות ולחשוב יד ולהרים, בגבהינו המלך אחרי לבוא חלילה לנו חלילה, נמצא אלהים ודעת נכבדות חכמות

 הם, לפנינו שלחן סדרו המה לברכה זכרונם אבותינו הנה כי. אלינו צורך ואין ממחשבותינו שלמעלה במה

[. א"כ', ה דברים] וחי האדם את אלהים ידבר כי לדעת והשיגו, האמיתית הידיעה תכלית אל ובאו שאלה העמיקו

. וכלשונם ככתבם דבריהם את בצמא לשתות רק, אתם האמת דבריהם אחר ולחטט לחקור זאת אחרי לנו ומה

 ממיתים המים אותם שראו לפי, אחד נחל מימי לשתות שלא אנשים אלפי אלף לו שהעידו מי, בזה והמשל

, מובהק רופא אחד חכם אליו ואמר, בארצות מוחלקים ובאישים שונים בזמנים פעמים אלף זה דבר וניסו, שותיו

 והעפר וקלים זכים שהם לפי, להמית ראויים המים אותם שאין חכמה מצד מודיעך אני כי לכולם תאמן אל



, החכם כדבר ולעשות, המפורסם הכל עדות להניח לזה הטוב, שבעך כנפשך מהם שתה, טוב עליו שעוברים

 עניני אמתת כי, הקדמנו אשר הדבר הוא. יעשה לא וכדבריו, אליו ישמע לא משכיל ואיש, הדבר טוב לא באמת

 כי, וחקירתם שכלם מצד דבריהם המכריחים מן יותר אמת אותה על המעידים אדם בני ריבוי מפי נודעת העולם

 דברי ככל לעשות לאדם הנבחר הדרך כן ועל. הדברים תכלית אל משיג שכלו אין השלמות חסר האדם בהיות

 חכמה וכל יקר דעת כל נכלל ובה, אדם - לבני החכמה אדון נתן אשר הנאמנים העדים מן המקובלת התורה

 מפוארה.

 כה מצוה יתרו פרשת החינוך ספר

 לכל ישיב עליו יושאל ואם. פנים בשום זה חילוף אפשר ושאי. כן שהאמת בנפשו שיקבע, הוא ההאמנה וענין

 כשמוציא הלב האמנת וקובע מחזיק זה שכל, להרגו יאמרו אפילו זה בחילוף יודה ולא, לבו יאמין שזה שואל

, החכמה במעלות לעלות יזכה ואם. גומר שלבו מה פיו בדברי כשמקיים לומר רצוני, הפועל אל הכח מן הדבר

, זה בלתי דבר להיות אפשר אי וברור אמת שהאמין הזאת שהאמונה נחתך במופת יראה ובעיניו יבין ולבבו

 .המובחר מן מצוה זו עשה מצות יקיים אז

 

 לד פרק א חלק הנבוכים מורה ספר

 .וכו' סבות חמש, להמון ולהראות עליו להעיר שראוי מה על ולהעיר באלהיות הלמוד לפתוח המונעות הסבות

 ויניח עליו יכבד פעמים והרבה, התכליות לבקשת תאוה בטבעו לאדם כי, ההצעות אורך, השלישית והסבה

 אבל, הצעות היו לא, לה הקודמות הצעות מבלתי התכליות מן אחת אל מגיע האדם היה שאילו ודע, ההצעות

 הלא, לו ותאמר, הישן שמעירים כמו כשתעירהו שבאנשים הפתי אפילו איש וכל, גמורים ומותרים טרדות היו

 נברא ואיך, המלאכים הם ומה, בהם יש ומה תכונתם ואיך מספרם כמה השמים אלו לידיעת עתה תכסוף

 האדם נפש ואם, בגוף התחדשה ואיך, הנפש היא ומה, קצתו עם קצתו סדורו לפי תכליתו ומה, כלו העולם

, ספק בלא כן לך יאמר הוא, החקירות לאלו שידומה ומה, זה מה ואל זה ובמה, תפרד איך תפרד ואם, תפרד

 כל לידיעת ולהגיע הזה הכוסף להניח ירצה שהוא אלא, טבעי כוסף אמתתם כפי הדברים אלה לידיעת ויכסוף

 עד הזמן מן שבוע עסקיו שיבטל הטרחתו אילו שאתה אלא, לבד לו שתאמרם דברים שני או אחד בדבור זה

 דבר שם שיש לו שיאמר וימאס, עליהם דעתו תנוח מכזיבים בדמיונים לו יספיק אבל, יעשה לא זה כל שיבין

 שאין והוא, בקצתם קצתם נקשרים העניינים אלו כי יודע ואתה, בדרישה זמן ואורך רבות הקדמות אל צריך

 אלא להשיגו דרך ואין, בלעדיו המציאה אותו שכללה מה כל והם, כלם ומעשיו יתברך השם זולתי במציאה

, יתברך ממנו ישולל או לו שיחויב מה לומר רוצה, בו שיאמין שצריך מה ועל. מציאותו על המורים והם, ממעשיו

, צודקות אמתיות הקדמות ומין מין מכל שנקח עד עליו שהם מה כפי כלם הנמצאות לבחון בהכרח כן אם יתחייב

 ענינים על לנו יורה, התשבורת צורות ומסגולות המנין מטבע ילקחו הקדמות וכמה, האלהיות בבקשתנו יועילונו

 איני, הטבעית והחכמה הגלגלית התכונה עניני אמנם. ענינים הרבה על הרחקתם ותורנו', ית ממנו נרחיקם



 כפי לא, האמת על היא איך השם להנהגת העולם ערך בהשיג הכרחיים דברים בהיותם שתספק רואה

 ירגילו שהם אלא, החכמה לזאת הקדמות מהם ילקחו שלא פי על ואף, עיוניים רבים ענינים ויש, הדמיונות

 דעות ברוב הנמצאים השבושים ויסירו, לו העצמיים בענינים האמת וידיעת המופת עשות קניין ויקנוהו השכל

 ציור אל מחובר, הדעות מהפסד זה בעבור שיתחדש ומה, בעצמיים המקריים הענינים מהסתפקות המעיינים

 אחרות מתועלות נמלטים ואינם, האלהית לחכמה שרש יהיו לא ואם, כן גם עליו שהם מה כפי ההם הענינים

 תחלה התלמד מבלתי, האנושי השלמות שירצה למי, בהכרח כן אם אפשר אי, ההיא לחכמה מקרבים בענינים

 ילאה רבים מצאנו וכבר. באלהיות כן ואחר, בטבעיות כן ואחר, הסדר על בלימודיות כן ואחר ההגיון במלאכת

 נתן לא ואלו. ההצעות בקצת והם המות בהם שיפסיק אפשר שכלם יקצר לא אם וגם, החכמות אלו בקצת שכלם

, העצמיים בגדרים השלם בציור שנחוייב אלא, במשל דבר אל הישירונו ולא, פנים בשום הקבלה צד על דעת לנו

 רוב למות זה מביא היה, הארוכות ההצעות אחר אלא אפשר אי וזה, במופת בו להאמין שירצה במה ובהאמין

 נצול היה ולא, חסרון ממנו ירוחק או דבר לו שיחויב שכן כל, אלוה אין או בעולם אלוה היש ידעו לא והם האנשים

 להם יתכן לא, קורא' ה אשר השרידים והם האחרים אמנם, ממשפחה ושנים מעיר אחד אלא המות מזה

 להגיע אפשר ושאי, הכרחי להצעות הצורך כי שלמה באר וכבר. ההצעות אחר אלא התכלית הוא אשר השלמות

 הכשר ויתרון יגבר וחיילים קלקל פנים לא והוא הברזל קהה אם אמר, ההרגל אחר אלא האמתית החכמה אל

 כי וזה, ההצעות ולדעת ללמוד אחר הכרח הנה ויש. באחריתך תחכם למען מוסר וקבל עצה שמע ואמר. חכמה

 מן מאמר סתירת ל"ר, במהרה הקושיות כ"ג ויבין, מהרה הדרישה בעת רבות ספקות לו יתחדשו האדם

 רבות בהקדמות אלא יתכן לא, הספקות והתיר המאמרים קיום אמנם, הבנין סתירת כדמות זה כי, המאמרים

, עמוק בבור בדרכו ונפל, למקום להגיע רגליו על שילך כמי, הצעה מבלתי המעיין ויהיה, ההם ההצעות מן ילקחו

 שלמה היטיב וכבר. לו ראוי יותר היה במקומו ועמד ההליכה חסר ואלו, שימות עד ממנו לצאת לו תחבולה שאין

 לדעת הכוסף בכוסף ואמר. החכמה מבקשת לעצלה משל והכל, ועצלותם העצלים עניני בתאר מאמריו במשלי

 כי תמיתנו עצל תאות אמר, לבד יתאוה אבל, ההם לתכליות המגיעות ההצעות להבין ישתדל ולא, התכליות

 אותו ממיתה תשוקתו בהיות הסבה כי יאמר, יחשך ולא יתן וצדיק תאוה התאוה היום כל, לעשות ידיו מאנו

 להגיע אצלו כלי שאין למה ויקוה, זה זולת לא תאוותו ירבה אבל, ההיא התשוקה שיניח במה ישתדל לא שהוא

 יתן וצדיק, באמרו, תחלתו על באר איך המשל סוף והתבונן, לו טוב יותר היה ההיא התשוקה הניח ואלו. אליו

 דבר לכל יתן אשר הוא אדם בבני שהצדיק אומר שהוא, שבארנוהו מה כפי אלא עצל כנגד צדיק ואין, יחשך ולא

 יחשך ולא לחכמה ימיו יתן וצדיק, אמר כאלו. זה לזולת דבר מזמנו ימנע ולא, לדרישה כולו זמנו כלומר, הקו

 ל"ר, החולי בזה נגועים, בחכמה המפורסמים ל"ר, החכמים ורוב. חילך לנשים תתן אל לאומרו דומה, מהן

 שיגנה, השררה בקשת או, הסכלות בו שיגיע מי ומהם, בהצעותיהם עיון מבלתי בהם ולדבר, התכליות בקשת

, מועילות בלתי או מזיקות שהם להראות וישתדל, לבקשם מתרשל או להשיגם מקצר הוא אשר ההם ההצעות

 .מבואר ההשתכלות עם והאמת
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 ה פרק היחוד שער - א שער הלבבות חובות ספר

 הדבר כי, מהנה אחת: הקדמות שלש הן מאין בראו בורא הזה לעולם יש כי, מהן יתברר אשר, ההקדמות אך

 שאין ראשון להן יש, למספרן תכלית שיש וכיון, למספרן תכלית יש ההתחלות כי, והשנית. עצמו את עושה אינו

 למי מהן התולדה תהיה, הקדמות השלש אלה תתקיימנה וכאשר. מחודש מחובר כל כי, והשלישי. לפניו ראשון

. ה"בע לבארו עתידין שאנו ממה שיתבאר כמו, מאין בראו בורא לעולם יש כי, ולחברן בהן להשתמש שידע

 נמלט איננו, היה שלא אחר, נמצא כל כי, שנאמר והוא: שאספר מה הוא הקדמות' הג אלו ברור על והראיה

 את עשה שהוא, עליו שנחשב מה וכל. זולתו אותו שהמציא או עצמו את הוא שהמציא אם: דברים משני מאחד

 אם כי, אפשר אי ושניהם, הויתו אחר או הויתו קודם ע"א שעשה אם, דברים משני מאחד כן גם ימלט לא, עצמו

, למעשהו הויתו הקדמת מפני, עצמו לעשות צריך היה שלא, כלום עשה לא, הויתו אחר עצמו את שעשה נאמר

 מעשה ממנו יהיה לא והאפס אפס היה ההיא בעת, הויתו קודם עצמו את שעשה, נאמר ואם. כלום עשה לא כ"א

 ההקדמה והתבררה, פנים בשום עצמו את עושה הדבר שיהיה, ונמנע. דבר יעשה לא האפס כי, הנחה ולא

 .הקדמנו אשר הראשונה

 מה שכל, נתברר כבר כי, תחלה לו יש, תכלה לו שיש מה שכל, הזה הדרך על הוא השנית ההקדמה וברור

 ומה. אצלו האדם שיעמוד גבול אל תחלה לו שאין בדבר להגיע אפשר שאי מפני, תכלה לו אין, תחלה לו שאין

 תכלית על נעמוד וכאשר. תחלה לו שאין ותחלה לפניו ראשון אין ראשון לו היה כי, נדע, אחרית לו שנמצא

 התחלות אין כי, תחלה לה שאין ותחלה לפניו ראשון אין ראשון להם היה כי, נדע, בעולם הנמצאות מההתחלות

 יתכן ולא, חלקיו כלל אם כי הכל אין כי, כל לו יש, חלק לו שיש מה כל כי, הידוע מן, ועוד, לתחלתם תכלית מבלי

, הגדול את סופר הקטן שעור כי, משעור נפרד שעור אם כי אינו החלק גדר כי, תכלית לו שאין למה חלק להיות

 תכלית לו שאין, דבר במחשבתנו נעלה ואם. השעור מספר החמישי המאמר בתחלת ס'אקליד זכר כאשר

, תכלית מאין השאר יהיה ואם, ספק מבלי קודם שהיה ממה פחות הנשאר יהיה, קצתו ממנו ונפריש, בפועל

 נוסיף אם, תכלית לשאר יהיה ואם. אפשר שאי מה והוא, תכלית לו שאין מדבר גדול תכלית לו שאין דבר יהיה

 מאין דברינו בתחלת היה וכבר, תכלית לו שיש דבר הכל יהיה, תכלית לו יש והוא, ממנו המופרש החלק עליו

. חלק תכלית לו שאין ממה להפריש יתכן ולא, להיות א"שא הפך וזה, תכלית ומאין בתכלית יהיה כ"וא. תכלית

 מימי האישים מן בעולם ההויה גדר אל שיצא ממה וכשנחלק. ספק מבלי תכלית לו יש חלק לו שיש מה כל ובכן

 אל מגיע הוא הכל כ"א, תכלית עד מגיע והוא, העולם אישי מכל חלק יהיה, במחשבתנו ה"ע משה ימי עד נח

 והדין, מספר תכלית עד מגיעות תחלותיו שיהיו צריך, תכלית עד מגיע הזה העולם שכל וכיון. מספר תכלית

 כאשר, בראשיתם לתכלית ההתחלות להגיע זה בעבור וצריך לפניו ראשון אין ראשון הזה לעולם שיהיה, נותן

 .הקדמנו

 אשר ההם והדברים, מאחד יותר מדברים ספק מבלי מורכב מחובר כל כי, שנאמר, השלישית ההקדמה וברור

 והקדמון. וטבעית זמנית הקדמה לו קודם מחברו שיהיה צריך וכן, טבעית הקדמה לו קודמים הם מהם חובר

 איננו, תחלה לו שיש ומה, תכלה לו אין תחלה לו שאין ומה, תחלה לו אין עילה לו שאין ומה, עילה לו שאין הוא



. מחודש ולא קדמון לא שיהיה אמצעי והמחודש הקדמון בין שאין מפני, מחודש הוא, קדמון שאינו מה וכל. קדמון

 נתקיימו, זכרנו אשר, השלישית ההקדמה שנתבררה וכיון. מחודש הוא פנים כל ועל קדמון איננו, מחובר כל כ"א

 .הקדמות השלש

 פרשת ואתחנן )ד, ט( ן"רמב

 חכמים תחשבו, אמתתם על ותעשום, תשכחום כשלא אז - הדברים את תשכח פן' וגו לך השמר רק( ט)

 דעתי לפי הזה הכתוב אבל. כלל נכון ואינו. י"רש לשון, שוטים תחשבו, שכחה מתוך אותם תעוותו ואם, ונבונים

 חזר, לעשותם והמשפטים החוקים ונשמור המצות בכל שנזהר אמר כאשר כי, מאד בה הזהיר, תעשה לא מצות

 מעמד תשכח שלא, המצות אליך באו מאין לזכור מאד מאד עצמך ולשמור להשמר מאד מזהירך אני רק ואמר

 מתוך שם שמעת אשר ודבריו גדלו ואת כבודו את והלפידים הקולות עיניך שם ראו אשר הדברים מכל סיני הר

 כי הטעם ופירש. עולם עד בניך ולבני לבניך ההוא הנכבד במעמד עיניך ראו אשר הדברים כל ותודיע, האש

 עשו כן אם, עולם לדורות תלמדון בניכם ואת הימים כל אותו ליראה שתלמדו כדי ההוא המעמד עשה השם

 :אותו תשכחו ואל ככה אתם

 ולא ההוא המעמד מן דבר נשכח שלא תעשה לא במצות הזהיר, שם שנאמרו הדברות שיזכיר קודם והנה

. ובשמיעה בראיה שם שהיה מה כל לדור מדור זרענו לכל בו שנודיע עשה במצות וצוה, לעולם מלבנו נסירהו

 שנבואתו פי על אף, בלבד משה מפי אלינו באים התורה דברי היו שאם, מאד גדולה הזאת במצוה והתועלת

 או אות אלינו ונתן התורה מן בהפך ויצונו חלום חולם או נביא בקרבנו יקום אם ובמופתים באותות נתאמתה

, אמצעי שם אין הרואות ועינינו לאזנינו הגבורה מפי התורה אלינו כשתגיע אבל, האנשים בלב ספק יכנס מופת

 היודעים אנחנו כי, בידינו המיתה מן מופת יצילהו ולא אות יועילהו לא, אותו ונשקר, מספק וכל חולק כל נכחיש

 :בשקרותו

 בלא אמת הדבר שהיה ידעו לבנינו הדבר כן גם כשנעתיק כי, לעולם יאמינו בך וגם( ט יט שמות) שם שאמר זהו

 יסתפקו לא והם. מועיל בם ואין הבל דבר אותם ננחיל ולא לבנינו שקר נעיד לא כי, הדורות כל ראוהו כאלו ספק

 עוד יבוא הזה והענין. להם שספרנו מה וכל, בעינינו כולנו שראינו בודאי יאמינו אבל, להם שנעיד בעדותנו כלל

 שמות) השלישי בחדש בפרשת שם הזכרתיו וכבר(, ב יג להלן' )וגו חלום חולם או נביא בקרבך יקום כי בפרשת

 (:ט יט

 


