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 האמת מחשבת לזריחת וזיקתו מים" "כטל

 ובו ,חז"ל ידי-על שנכתב מסוים מדרשי במאמר נעיין לקמן, הבאה ברשימה

 להרוג להשמיד רעה בָחרשו המן של הפעולה אופני את רוחם, בעיני שראו כפי תיארו,

 מאחורי שעומד הרעיון על אור לשפוך נועד במדרש העיון היהודים. כל את ולאבד

 בוכים-בנעימת קינה אמירת הוא המנהג הלוויה. בעת תימן-יהודי בו שנהגו מנהג

 אפוא נפתח עולם.-למנוחת המת לוויית בעת וכו', שמים" שוכן ירחמו "אהוב נוסחב

 המדרש: תייחסמ אליוש אסתר-ממגילת המקור בציטוט

י ָהָמן ַוַיְרא ַכי ֵאין כִּ ֵרעַ  ָמְרדֳּ ְשַתֲחֶוה כֹּ ָמֵלא לֹו ּומִּ ֶבז :ֵחָמה ָהָמן ַויִּ ְשֹלח ְבֵעיָניו ַויִּ  לִּ

ַכי ָיד יד ָהָמן ַוְיַבֵקש [...] ְלַבדֹו ְבָמְרדֳּ ים ָכל ֶאת ְלַהְשמִּ  ַמְלכּות ְבָכל ֲאֶשר ַהְיהּודִּ

ֹחֶדׁש [...] ֲאַחְשֵורֹוש ֶדש הּוא ָהִראׁשֹון בַּ יָסן חֹּ ְשַנת נִּ  ַלֶמֶלְך ֶעְשֵרה-ְשֵתים בִּ

יל ,ֲאַחְשֵורֹוש פִּ ְפֵני ַהּגֹוָרל הּוא פּור הִּ יֹום ָהָמן לִּ ֶדש ְליֹום מִּ ֶדש ּוֵמחֹּ -ְשֵנים ְלחֹּ

ֶדש הּוא ָעָשר  1".ֲאָדר חֹּ

 כדי גורל הפיל 2בעצתו, שואל שהיה המעונן או המן, כי עולה, הכתובים מפשט

 את בחן המן כי נראה, 3היהודים. את לחסל ביותר המתאימה העת היא איזו לבדוק

 הוא עשר-שנים לחודש שהגיע עד ליום מיום ונדחה יום, אחר יום בגורל השנה ימי

ֶדש" הפסוק על אדר. חודש אשֹון ַבחֹּ  כדלהלן: רבה-אסתר במדרש הובא וכו', "ָהרִּ

יל" פִּ  ]הגורל[ לו שנפל כיון ,תנא :חנינא בר חמא רבי אמר ,"ַהּגֹוָרל הּוא פּור הִּ

 ,רבם משה שמת בירח פור לי נפל :אמר ,גדולה שמחה שמח אדר בירח

יל" .משה נולד באדר ובשבעה משה מת באדר שבשבעה יודע אינו והוא פִּ  הִּ

 ועלתה למזלות והפיל ,בידו עלתה ולא לימים גורלות הפיל ,"ַהּגֹוָרל הּוא פּור

 4.נונא כהדין בידי הם תפושים אמר ,דגים מזל בידו

 באדר. בשבעה מרומים לגנזי עלה הנביאים, כל של רבן רבנו משה זה, מדרש לפי

 רבנו ומשה הואיל לישראל פורענות חודש הוא אדר שחודש סבר המן כי צוין, במדרש

                                                 
 ז.–ה ג, אסתר   1

 פלוני ויום רע פלוני יום שלהן באצטגנינות שאומרים העתים נותני אלו מעונן, הוא זה "אי   2

 פלוני. לדבר רע פלוני חודש או פלונית שנה פלונית, מלאכה בו לעשות ראוי פלוני יום טוב,

 שהן מדמין שהסכלים הכזבים אותן הודיע אלא מעשה עשה שלא פי-על-אף ,לעונן אסור

 הליכתו או מלאכתו וכיוון האצטגנינות מפני מעשה העושה וכל חכמה. ודברי אמת דברי

 )משנה כו[" יט, ]ויקרא תעוננו' 'ולא שנאמר לוקה זה הרי שמים-הוברי שקבעו העת באותו

 ה. פרק תשובה בהלכות גם ועיין י(.–ט יא, זרה-עבודה הלכות )קאפח(, תורה

 היה והקוסם סימנים, רשומים צדיהן שעל קוביות, בצורת עצים או אבנים היו הגורלות "רוב   3

 שם(. מקרא, )דעת הגורל" של הגלוי הצד גבי שעל הסימנים לפי ומנחש הגורלות את מפיל

 מגילה גם: ועיין תתרנד. רמז אסתר, שמעוני, ילקוט יא; פסקה ז, פרשה רבה, אסתר מדרש   4

 ע"א. לח קדושין ע"ב; יג
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 כל את ולאבד להרוג להשמיד ביותר המתאים כחודש נבחר הוא ולכן בו, נפטר

 גם הוא באדר שבעה כי העובדה היהודים מצורר נעלמה המדרש, לפי ברם, היהודים.

 ישראל. של מושיען רבנו משה של לידתו – הידיעה בה"א הלידה עת

 או לידה לתאריך האם זה, מדרש המובא הרעיון מאחורי המסתתר המסר מהו

 אומה של הלאומי ומעמדה מצבה על השפעה באמת יש – המן שחשב כפי – מיתה

 העולם השקפת שלילית. היא התשובה ,בחיי ורבנו הרמב"ם ,רס"ג לפי שלמה?

 גרמי בתנועת חיינו מהלך התפתחות את קושרת ואשר ,להמן המדרש שמייחס

 איננה מסוימות, פעולות לביצוע פחות טובים או טובים זמנים שיש וקובעת השמיים,

 העתים במשפטי לאמונה שבמתנגדים החריף היה הרמב"ם מחשבתם. משבילי חלק

 נכתבו הבאים דבריו השקפתו. על לעמוד כדי מדבריו מעט כאן לצטט ודי והמזלות,

 רוחנית עזרה בבקשת פנו להם בצר אשר תימן-ליהודי ששוגרה אגרת בתוך

ה 5מהרמב"ם,  דבריו: וכֹּ

 והמחברות הכוכבים ניימעני אליו נוטה שאתה שראיתי מה אבל

 כל להיות, והעתידים שהיו מסוימים[ במזלות מסוימים כוכבים תחברות]=הִּ 

 הבגד את שרוחצים כמו ממנו דמיונך ורחץ ממחשבתך הסירהו הזה הדבר

 החכמים אצל תותיאמ להם שאין דברים שהם לפי .נופוימט המלוכלך

 ואפסותם התורה,-מאנשי שכן כל התורה-מאנשי שלא ואפילו השלמים,

 בהם שאין דברים כולם הםו [,...] אמיתיות מושכלות בהוכחות וגלויה ברורה

 ולהרוס התורה את לסתור שזומם מי או בדאי או סכל או אומרן אלא ,אמת

 מן הכרחי דבר תהיה בעולם ה' מאת הנעשית פעולה כל וכך [,...] חומותיה

 6התורה. יסודות להרוס כדי הניחו זה כל ,המחברות

 ומה ,הזה במדרש הגלום הרעיון את אפוא להבין יש אלה, חריפים דברים לאור

 התאריך? באותו רבנו משה של ומותו לידתו מקביעת ללמוד צריכים שאנו המסר הוא

 משה והוא – לפרט ביחס והכלל. הפרט ראשים: לשני מחולקת התשובה כי ייראה,

 ביחס ומצומצמים מוגבלים חיים הינם הזה בעולם חייו כי ללמדנו בא המדרש רבנו,

 ודם, בשר גוף בתוך הזה, בעולם וחיותו 7הרוחניות, ולשאיפותיו אישיותו לגדולת

 בתכלית ה' את ולהשיג לדעת העז רצונו את גבילההו הרוחניים צעדיו את צירהה

 הרמב"ם: תבוכ וכך השלמות.

                                                 
 רבני ראש שהיה פיומי, בירב נתנאל בירב יעקב ר' של ובהזמנתו לבקשתו נכתבה זו "אגרת   5

 ביזמת גם אלא רבנו, אל פנה היחידית האישית ביזמתו רק לא כי להניח ויש בזמנו, תימן

 ]...[. הגדול רבנו לפני ומדברם לפה להם היה והוא בזמנו, סביבו שהיו הקהל ראשי כל

 ]...[. ולוחציהם נוגשיהם יד תחת תימן-יהודי סבלות הם ומולידיה האגרת כתיבת גורמי

 ורבנו הנוצרים, לספירת 1169–1168] דתתקכ"ט–דתתקכ"ח השנים בין נכתבה זו אגרת

 י(.–ט עמ' ,תימן אגרת )קאפח(, הרמב"ם )אגרות ["30 כבן אז היה

 .93–84 עמ' א, כתבים וראו: מו. ועמ' מב, עמ' שם,   6

 .ה' ידיעת להשגת משה של בקשותיו את מתאר הרמב"ם נד(, )א, הנבוכים-מורה ובספרו   7
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 מותו זה והיה בקבלה, שנתברר כמו באדר שביעי יום בחצי ההר אל ועלה

 אמרו וכך אליו, שנתעלה במה אליו ביחס וחיים מאתנו, שנפקד אלינו ביחס

 8במרום. ומשמש עלה אלא מת לא רבנו משה ע"ה:

 עצומה ברכה בחובו טמן המוות, היינו החומר, מעולם הניתוק כי אפוא, נמצא

 להשיג זכתה והיא ,הטהורה נפשו משאלת התממשה סוף סוף שהרי רבנו, למשה

 שבמסורת המרכזית הסיבה זו ולדעתי, אדירה. צמהובע שחשקה כפי בוראּה את

 היא הלידה, עת היא שמיתתו ללמדנו לידתו, עם רבנו משה של מיתתו נקשרה חז"ל

-ומארץ ישראל-עם מרעיתו מצאן בהינתקות הכרוך הצער כל עם גדולה שמחה עת

 רבנו שמשה לעיל, הרמב"ם שכתב ממה לכך וראיה לה. ערג שכה המובטחת ישראל

 שנעדר אלינו ביחס אלא אינה העדרו, כלומר ומיתתו, נשגבה, למעלה נתעלה

 חדשים חיים אלא אינה המעיק החומר מכבלי התנתקותו אליו, ביחס אך ,מאיתנו

 אליהם. שנתעלה

 לחיי מגיחים אנו שבה עת לידה,ה עת גם היא המיתה עת כי למדים, נמצאנו

 האפשרויות עולם אל מוגבלים מחיים מעבר היא הפשוטה במשמעותה לידה הנצח.

 ומלא ומואר רחב מקום אל וחשוך צר ממקום מעבר 9הטובות, ומלא מוגבלות-הבלתי

 השפל החומר מעולם התנתקותנו בין האליגורי היחס גם הוא וכך חמדה; שכיות

 המדרש שמבטא הרעיון גם יובן ומכאן והנצח. האמת האור, עולם אל והמצומצם

 רבנו משה של והסתלקותו לידתו כי עינינו את להאיר מנסה המדרש לכלל: ביחס

 הנצח. לחיי ראוי הוא אם – מאיתנו ואחד אחד כל של והסתלקותו לידתו את מסמלת

 בעולם מאורו נדלק בעת בה האפל, בעולם האדם של מאורו שנכבה בעת כלומר,

 והצדק. האמת האור,

 באחד ביטוי לידי בא לידה, עת גם היא מהגוף הנפש היפרדות כי זה, רעיון

 מסורת לפי שנערכה בהלוויה שהשתתף מי תימן:-יהודי לש חודייםייה מהמנהגים

 ההלוויה: משתתפי של בפיהם שנישא הבא המשפט את אזנו קלטה ודאי ,תימן-ודייה

                                                 
 ג.–ב עמ' זרעים, לסדר הקדמה )קאפח(, המשנה פירוש   8

 ובלשון אלעסל", מן אזייד "אלבצל המפורסם: העממי הפתגם את להזכיר המקום כאן   9

 ממציאות יותר נפוצה החיים מרורי דהיינו ה"בצל" מציאות כלומר ,"בצער "עולם אחר:

-מורה בספרו ידיו בשתי הרמב"ם דוחה הזה הפתגם את הזה. העולם טובות והם ה"דבש",

 יב(: )ג, שם כותב הוא וכך הנבוכים,

 הזו, הטעות כל וסיבת ]...[ הטובות מן יותר בעולם הרעות כי ההמון בדמיון עלה "רבות  

 ]כלומר יותר לא האדם באישי אם כי המציאות את בוחנים אינם ]ש[ההמון ]...[ מפני

 המציאות כל כי סכל כל ומדמה ]...[ האדם[, מבני היחיד הפרט על העֹוֵבר את סוקרים

 שרצה, מה היפך דבר לו אירע ואם בלבד, הוא אם כי מציאות שם אין וכאלו אישיותו, למען

 האנושי, המין אישי מקצת רואה מחשבתם כל אלא ]...[ רע. המציאות כל כי ופסק החליט

 עליו בא היאך ראתן, שאחזו עד הרעים המאכלים את אכל אשר ]אדם[ אותו על ומתפלאים

 שלקה עד בתשמיש שהרבה מי על מתפלאים וכן הזה, הרע נמצא והיאך הזה הגדול ההיזק

 בסמאון". זה של פגעו בעיניהם ויגדל בסמאון,
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 קאפח יוסף רימָ  תיאר וכך ".מים כטל מחילה לו ויקדים [...] שמים שוכן ירחמו "אהוב

 זה: מנהג

 אהוב יחד: הקהל כל ואומרים כתפיהם על ה"מיטה" את נושאים שוב

 שמים, שוכן ירחמך ברוך מים. כטל מחילה לך יקדים שמים, שוכן ירחמך

 כטל מחילה לך יקדים שמים, שוכן ירחמך גבור מים. כטל מחילה לך יקדים

 לומד, כביר, טהור, חנון, זכאי, ועד, הדור, דגול, ממשיכים זו דרך על וכן מים.

 שהם זמן כל תמים. שדי, רחום, קדוש, צדיק, פודה, עוזר, סולח, נורא, מלך,

 לא ועדיין הא"ב כל את גמרו אם זו, נוסח באמירת ממשיכים הולכים

 שוב עומדים צעדים כמה כעבור אותה. ושונים חוזרים ,ההליכה נסתיימה

 ממצרים. עצמותיו שהוציאו ועם ואפרים מנשה עם חלקך וישים ואומרים:

 10הפסוק. סוף עד וכו' "הצור"

 המשתתפים אחד ידי-על נשאלתי ,זה נוסח בה שנשמע ההלוויות אחת במהלך

 "כטל המלים שתי את הבין לא בחור אותו אומרים?". הם "מה עדתינו מבני שאינו

 ביחס השאלה במחשבתי ניקרה לביתי ששבתי לאחר אותן. לו והבהרתי מים"

 עד להעסיקני המשיכה זו שאלה מים". כטל מחילה לו "ויקדים המשפט למשמעות

 השראה שהעניק המקור והוא מאוד שייתכן במדרש נתקלתי לימודיי שבמהלך

 קרוב בו םושגל והרעיון רבה-בראשית במדרש נמצא זה משפט זה. נוסח למחבר

 :לשונו הוז בו, דנים שאנו לרעיון

ל ְלָך"  תאמר ואומר: מתפחד אברהם שהיה לפי [ג קי, תהלים] "יְַּלֻדֶתיָך טַּ

 הקב"ה: לו מרא הללו, השנים כל זרה-עבודה עובד שהייתי וןוע בידי שיש

 11פורחין. עוונותיך כל אף – פורח זה טל מה

 השנים אותן כל בשל ,אבינו אברהם של הגדול חששו את מתאר זה מדרש מחבר

 ראשית את "םהרמב תיאר וכך משפחתו, ובני עירו בני עם יחד זרה-עבודה עבד בהןש

 אבינו: אברהם של והתפתחותו חייו מהלך

 ובלילה, ביום ולחשב ,קטן והוא בדעתו לשוטט התחיל זה, איתן שנגמל כיון

 מנהיג, לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך תמה והיה

 העם וכל ואמו ואביו [....] עצמו את שיסבב אפשר שאי לפי אותו, יסבב ומי

 דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם. עובד היה והוא זרה-עבודה עובדין

 מנהיג והוא אחד אלוה שם שיש וידע הנכונה. מדעתו הצדק קו והבין האמת

                                                 
 .250 עמ' תימן, הליכות   10

 ט. סימן לט, פרשה בראשית, רבה, מדרש   11
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 העם שכל וידע ממנו. חוץ אלוה הנמצא בכל ואין ,הכל ברא והוא הגלגל

 12בוראו. את אברהם הכיר שנה ארבעים ובן [,...] טועים

 ומזכיר ,גדול בחשש הוא-ברוך-דושלק פונה אבינו אברהם רבה,-למדרש נחזור

 לו אין כי לאברהם השיב הקב"ה .זרה-עבודה בהן שעבד השנים אותן כל את לפניו

 מתפוגג שהטל מוכ הטבע: מעולם במשל הרגעתו את וחיזק לחשוש, סיבה כל

 מהרה. קל ונמחלים מתפוגגים עוונותיך כך בגבורתו, השמש בצאת במהרה

 הלווייה. בעת זה נוסח אמירת להנהגת ביחס מכאן אבינו, לאברהם ביחס כאן עד

 מוכ :ברורה זה נוסח לומר שהנהיגו אבותינו כוונתש נראה שהובא, המדרש לפי

 כך המחממות, בקרניה הארץ את המכסה השמש עלות עם ונעלם מתפוגג שהטל

 כמו אותם ויפוגג הנפטר של עוונותיו את שיעלים הנפשות כל אדוןמ מבקשים אנו

 13מהרה. חיש שנעלם הזה הטל

 דבר לנו לרמוז נועדה היום של בהתחדשותו הטל התפוגגות כי נראה ועוד, זאת

 השמש זריחת בעת מתרחשת הטל התפוגגות עת נתבונן, אם שהרי יותר. עמוק מה

 זריחת בעת מתרחשת עוונותיו התפוגגות עת ,אבינו אברהם אצל גם וכך הארץ, על

 אברהם של לבו את האמת מחשבת שהאירה מעת כלומר, במחשבתו. השכל שמש

 ונעלמו פרחו השמש, מאותה ואף העת, מאותה ,ובאחדותו הבורא במציאות אבינו

 המבדילים המסכים הן הן אשר ,העוונות אותן כלומר אבינו. אברהם של עוונותיו

 מתאמצים שאנו בעת היו כלא ופורחים מתפוגגים 14יתעלה, הבורא לבין בינינו

 במחשבתנו. והאמת הדעת שמש את להזריח ונאבקים משתדלים

 וזריחתה ,הזה-בעולם לכך שזכה האדם במחשבת והאמת הדעת שמש זריחת

 הזוכים נפשות את שמאירה השמש כי ונראה, הם. קשורים הבא-לעולם לכך לזוכים

 והאירה הזה-בעולם אבינו אברהם של בחייו שזרחה השמש אותה היא ,הבא-לעולם

                                                 
 ביחס נאמר שם יד ובאות ואילך. ט הלכה א, זרה עבודה הלכות )קאפח(, תורה משנה   12

 כלומר בוראו', את אברהם הכיר שנים שלוש 'בן א לב דנדרים דרשה "זוהי ההלכה: לראש

 האיתנה, והשפיטה הישרה החשיבה כוח בעל הנער בלב הטבועה הטבעית הביקורת חוש

 ההכרה". ראשית היא היא במוסכמות הפקפוק הרי

 שונה באופן אותה ברא שהקב"ה מכיוון וזאת אשה. על זה בוכים פיוט לומר נוהגים לא   13

 כאיש. המין ביצר שטופה איננה שביסודה כך מהאיש,

 ]ש[המגרעות ]...[ השני בפרק ביארנו "כבר אבות: לפרקי בהקדמתו הרמב"ם שתיאר וכפי   14

 הממון, ואהבת והעזות, והחרון, והרגזנות, והגאווה, התאוותנות, כגון מידותיות מהם ]...[

 לבין האדם בין המבדילים המסכים הם הללו המגרעות וכל ]...[. מאד רבים והם ודומיהם

י זה: את בבארו הנביא אמר יתעלה, ה' ם 'כִּ ֵתיֶכם אִּ ים ָהיּו ֲעֹונֹּ לִּ  ֱאֹלֵהיֶכם ְלֵבין ֵביֵנֶכם ַמְבדִּ

ירּו ]ְוַחטֹּאוֵתיֶכם ְסתִּ ים הִּ ֶכם ָפנִּ ְשמֹוַע' מִּ  הרעות והם שעוונותינו אמר, ב([. נט, )ישעיה מִּ

 )קאפח(, המשנה )פירוש יתעלה" ובינו בינינו המבדילים המסכים הם שהזכרנו כמו הללו

 השביעי(. הפרק שם,



 

6 

 שהאושר לכך הזוכים יש אחרות, ובמלים 15והאמת. הדעת באור מחשבתו את

 במחשבתם קט לרגע נוצץ 16הבא,-לעולם ה' ליודעי הנצור הדעת יחושֵ  בעונג המוחלט

 הרמב"ם: שכתב וכפי והאפלה, החושך עולם הזה,-בעולם גם

 מבני לאחד ותכליתם סופם עד ידועים הגדולים הסודות שאותם תחשוב ואל

 יעלימוהו ומיד יום, שנחשבהו עד האמת לנו נוצץ פעמים אלא לא, אדם,

 בו שהיינו למה קרוב אטום בלילה שנשוב עד 17,וההרגלים מריםוהח

 בלילה והוא פעם אחר פעם הברק לו שהבריק למי דומין אנו והרי לה,יבתח

 18השלמים. מעלות משתנים האלה המצבים ולפי [...] מאד אפל

 ותתבאר זו רשימה כותרתשב מים" "כטל הביטוי תבארי הזו, המבט תמנקוד

 אדירים, רוח בערכי מעוגנת תימן-ודייה מסורת הלוויה. בעת שנאמר לנוסח זיקתו

 19.ויושר צניעות ,אמת בערכי ובייחוד ,ישראל מתפוצות תפוצה שוםב כמותם שאין

 מתבוננים תימן-יהודי שבה ,המת לווית בעת כאמור מוצאים אנו כךל נוסף ביטוי

 שקרה עולם ובחשכת גיסא, מחד הבא-העולם של באורו ,הנדון הנוסח באמצעות

 בקווים נשזרת ,הנפטר על שירחם יתעלה ה' מאת המחילה בקשתו גיסא. מאידך

 בתכליתו הזה,-העולם במציאות מעמיקה אישית התבוננות של מחשבתיים

 ובתקוותו.

                                                 
 )משנה האמת" לדרך "והחזירם למקום שקירבם אליו לנלווים גם אבינו אברהם עשה וכך   15

 ספ"א(. זרה, עבודה הלכות )קאפח(, תורה

 יתואר, ולא יתחלק לא התענוג אותו הרי ]...[. הבורא מן נפשינו תשכיל שבו הבא-"]ב[עולם   16

 ֲאֶשר טּוְבָך ַרב 'ָמה הנביא שאמר כמו אלא התענוג, אותו בו להמשיל משל למצוא ואין

יֵרֶאיָך ָצַפְנתָ  ים ָפַעְלתָ  לִּ סִּ  להקישו טוב שאין העצום הטוב וזהו ]...[ לא['. ]תהלים ָבְך' ַלחֹּ

 והעדיף האמת את והזניח הגופניות בתענוגות ששקע מי וכל ]...[, בו לדמותו עונג ולא אליו,

 חלק(. לפרק הרמב"ם הקדמת )קאפח(, המשנה )פירוש השגב" מאותו נכרת השוא את

 עולמים ולעולמי לעולם העומד דבר שאין "ויידע )ספ"ו(: מזוזה בהלכות הרמב"ם כותב וכן

 לאחר הנפש מצב את מתאר רבנו התורה, יסודי ובהלכות העולם". צור ידיעת אלא

 עולמים". ולעולמי לעולם ועומדת הכל בורא "ויודעת טו(: )הלכה מהגוף היפרדותה

 בהעלמת גדולים גורמים הם האדם של והנאותיו תענוגיו "הרגלי שם: מעיר קאפח יוסף ָמרי   17

 בעזיבת וראה וסוגיהן, מיניהן כל על העולם תאוות את לעזוב מאד עודד הרמב"ם האור".

 לשונו וזה אמיתית, רוחנית להתרוממות והכרחית התורה, במטרות מרכזית מטרה התאוות

 לג(: )ג, הנבוכים-מורה בספרו

 כמה עד וצמצומן בהן, והזלזול התאוות עזיבת השלמה, התורה מטרות מכלל "ועוד  

 והתפקרותם ההמון להיטות רוב כי ידעת וכבר ההכרחי. אלא מהן ידרוש ושלא שאפשר,

 האדם שלמות את המבטל הוא וזה ובתשמיש, ובמשתה במאכל בזלילה אלא אינה

 והנהגת הערים אנשי מצבי רוב והמפסיד הראשונית, בשלמותו גם לו והמזיק הסופית,

 העיוניות, התשוקות יבטלו הסכלים, שעושים כדרך התאוה עצם אחר ברדיפה כי הבית.

פסד  ויתרבו והיגונות, הדאגות ויתרבו לו, הטבעי עתו בוא בטרם האדם ויאבד הגוף ויִּ

 ".התורה ממטרות גדולה מטרה וזו ]...[, והמחלוקות והשנאות הקנאות

 ו. עמ' פתיחה, א, חלק )קאפח( הנבוכים מורה   18

 ולמחשבתו. לתורתו להרמב"ם אמת, אהבת אהבתם, כך על ותעיד   19
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 את אירלה מאודו בכל השתדלל האדם על כי ,נבין אלו נפש והרהורי וממחשבות

 האדם יכולת כפי ,ולהשגתו ה' לידיעת יזכה בזאתו ,הדעת באור יכולתו ככל שכלו

 אותומ במשהו ולו להתענג נזכה ,ובזאת .מהנווכָ  ספנוכָ  שקנוחֶ  שהיא מחומר, העשוי

 בתמים. ההולכים האמת אנשי ה' מבקשיל הנצור הדעת-יחושֵ  עונג

 יתעלה: לבורא והודאה הדין צידוק בדברי ונסיים

 ובין טוב בין דהיומ דהימ כל על ומודה ,דומם להיות עצמו אדם ילמד לעולם

 טֹוב" אומר: הוא וכן לכך, שזכה מי ואשרי במשפט והכל בדין שהכל ,רע

יל ְתשּוַעת ְודּוָמם ְוָיחִּ דֹּם ָבָדד ֵיֵשב" ואומר [כו ג, איכה] ה''' לִּ י ְויִּ  "ָעָליו ָנַטל כִּ

 20.[כח ג, שם]

 חובה אינו הדין-צידוק האם לכך"? שזכה מי "ואשרי המדרש: מחבר הוסיף מדוע

 בעת ובין ונל נותן שה' בעת בין באהבה לקבל ויהודי? יהודי כל על המוטלת בסיסית

 לא חובה זו כן,-פי-על-ואף בסיסית, חובה שזו הדבר נכון ובכן, ו?נמעמ לוקח שה'

 לשכלם, ביותר החזקים רגשותיהם את גם להכפיף זוכים בלבד סגולה ויחידי פשוטה

 למרות ,מאיתו חסד הוא מעניק או נוטל שה' מה כל כי יודעים אנו בשכלינו שהרי

 דעבדין כל חז"ל: שאמרו וכפי פעולותיו. חכמת חקר עד להגיע מסוגל שכלינו שאין

 .לטב שמיא מן

                                                 
 שם. הגדול, מדרש   20


