
 

  

 התיבון דיהא לשון מורשה שנאמר מקום כל הושעיה ר"א
 מן. מיניה סוגין דיהא לית אמר יעקב קהלת מורשה והכתיב

 :כולה משכח היא לעי דו

 שנאמר מקום דכל ליה מספקא הוה דמורשה לישנא האי. הושעיה ר"א
 הספק על לפרש יש כאן ואף וספק כהה לשון הוא דיהא לשון מורשה

 באו שלא בעצמן יורשין אינם והם לבניהם שמורישין נמי משמע דמורשה
 לשון דאף הוא ברוך הקדוש ליה ופשיט למשה ליה דמספקא והיינו. לארץ

 :היא ומוחזקת משמע ירושה

 ומה יעקב קהלת מורשה והכתיב הושעיה' ר דאמר הכלל על. התיבון
 ממנה יותר וספק דיהא דלית אין ומשני התורה על דיהא לשון שייך

 ואין לו יבאו ספיקות וכמה כמה בתורה וללמוד להתעסק כשבא בתחלה
 :בוריה על מבין
 טעמה עם כולה את מוצא הוא בה הרבה יגע שהוא ואחר. לעי דהוא מן

 :ונימוקה

, ט לעיל) שנאמר, לעיניהם הלוחות לשבור לבו שנשאו - ישראל כל לעיני
 שנאמר, לדעתו הוא ברוך הקדוש דעת והסכימה, לעיניכם ואשברם( יז
 :ששברת כחך יישר, שברת אשר( א, לד שמות)

 חרות דכתיב מאי[ אלעזר( ]אליעזר) רבי ואמר
 הראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי - הלחת על
 מישראל תורה נשתכחה לא



 

 לא כי ונוראותיו גבורותיו הן הן כולנה על והעולה

 בחכמה עמל אשר בעמלו רק טוב נפשו את הראה

 חסו וכאשר יגיעותיו רוב ואחר ובכשרון ובדעת

 רזין החכמה מעינות לו ונתגלו השמים מן עליו

 אלקים מתת אצלו היה זו דסתרין וסתרין דרזין

 מן לו למסור רצו כי אף בם רצה לא נפשו זה וזולת

 וסתרין רזין בשר ויגיעת עמל שום בלא השמים

 לא התורה ושרי דרזין מארי מגידים ידי על עליונין

 וריחקה היתה עמו לזה עיניו נשא

כי שמעתי מפיו הקדוש שפעמים רבות השכימו 

לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם ובקשתם 

שרוצים למסור לו רזין דאורייתא בלא שום עמל 

 ולא הטה אזנו אליהם כלל

ואחד מן המגידים הפציר בו מאוד עם כל זה לא 

הביט אל מראהו הגדול וענה ואמר לו איני רוצה 

ו על ידי שום שתהיה השגתי בתורתו יתברך שמ

 ,אמצעי כלל וכלל רק עיני נשואות לו יתברך שמו

מה שרוצה לגלות לי וליתן לי חלקי בתורתו יתברך 

והוא יתברך  ,בעמלי אשר עמלתי בכל כוחי ,שמו

שיתן לי לב  .מפיו ודעת ותבונה ,שמו יתן לי חכמה

ואדע כי מצאתי  ,מבין וכליותי יעשו כשתי מעיינות

 .ה אלא ממה שבתוך פיוואיני רוצ ,חן בעיניו

וההשגות על ידי מלאכים המגידים ושרי התורה 

 .אשר לא עמלתי ולא חכמתי אין לי בהם חפץ

 הקודש רוח הופיע כבר א"א. כשר ראשו שנקטם ד הדס"הראב השגת
)סוכה  משנתינו כסתם פסול שהוא והעלינו שנים מכמה מדרשנו בבית

 כשרין קטומים שלשתן אפילו( )סוכה לד שאמר טרפון' ר ודברי( לב
 לי הניחו ומקום בחבורנו ברור והכל ראשו שנקטם ולא הוא אחר ענין
 השיעור רוב דבעינן פירוש, עליו רוב א"א .פסול עליו נפרצו. השמים מן

 .קיימת עבותו שיהא

 ח"פ] לולב בהלכות ד"הראב ש"מ כי מעלתו דיבר אשר והיטב

 כמה בזה וכיוצא, מדרשינו בבית ק"רוה הופיע כבר [ה"ה

 אבל, וחביריו ה"לדע שהיה כמו ק"רוה לומר רוצה אין, פעמים

 האמת לכוון זוכים אשר לשמה תורה עוסקי על' ה רוח היינו

 כזו' תושי ידיהם ישיגו לא ושכלם חכמתם טבע לפי אם אפילו

 לפי לחכימא חכמתא יהיב בחסדו הוא ברוך הקדוש מ"מ

 ו"וק פלפול י"ע האמת לכוון קנז בן עתניאל זכה וכזה. שעה

, זה להשיג חכמתו בטבע' הי שלא מה [א"ע ז"ט כתמורה] ש"וגז

 מן הנבואה שניטלה י"אעפ [א"ע ב"י] ב"דב ק"פ ל"אחז ז"ועד

 ניטלה לא מחכמים הנביאים

 מן נבואה שנטלה פי על אף המקדש בית שחרב מיום' דאמרי הא
 אלא, נוחה דעתי .... ואין ל"ז י"פרש. נטלה לא החכמים מן הנביאים

, והחזון המראה שהוא הנביאים נבואת שנטלה פי על אף קאמר הכי
 האמת יודעים אלא, נטלה לא החכמה בדרך שהיא החכמים נבואת
 .שבקרבם הקדש ברוח

מה שלא הספיק להם בו ההיקש והסברא, לפעמים היתה הנבואה 
 מבררת להם כל תעלומה.

 

 


