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( /  הוא ה״ח לאו כגחש מומר מקם שאינו ח״ח כל פייסיה דלא היכא דכל אמריק כ
ט חירן א. הא נצנעה דהא רני ד משום נסרהקי ט רה: נ חו ה

ב ת שאמרו אע״פ הראנ״ד נשם הרינ״ש ב

ח על ה דלית מידי הייט מחול כטדו כנו ק ני ד  לנהוג חייג שאדם הדנרים שנאוסם אלא נ
 אדרנא למחול יכול אינו נזיוט על אנל וכיוצא,נוה מפניו לעמוד כגון תורתו מחמת כנוד ט

 כטדו על שמחל האנ התם דאמרינן למאי ודמי נכך מהנזית שהתורה למחול לו אסור
טל האג שיהא למימר דליכא סמול כבודו וגדופין חרופין דנרי לו שיאמר לנן למחול י

צריך שהת״ח דיומא ב׳ בסרק דאמריק והייט
ף דקידושץ נס״ק עכ״ל: כנחש^ וממר נוקם שיהא שראוי חכמים תלמידי של דרכם היא וזו .לכבודן הף ל״נ) (י

ה. ^  בסתר חרפהו או כשבזהו אמורים דברים במה ב
נוקם אלא תורה בזיון שזה נענש מחל ואם בבודו על למחול לו אםור בפרהםיא אדם חרפו או שבזהו חכם תלמיד אבל

:לו ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד בנחש הדבר ונוטר

5? < uwוחקותיהם כוכבים בודת
:פרטן וזהו .תעשה לא פצות ומ״ט עשה. מצות שתי מצות. נ״א בכללן יש

 שלא ד) לגדף. שלא ג) העינים. וראית הלב הרהור אחר לתור שלא ב) כוכבים. עבודת אחר לפנות שלא א)
דתה. בדרך אותה יעבוד ה. ישתחוה שלא ה) עבו  אפילו פסל לעשות שלא ז) לעצמו. יפסל לעשות שלא ו) ל

 שלא יא) הנדחת. עיר לשרוף י) אחריה. אחרים להדיח שלא ט) לנוי. אפילו צורות לעשות שלא ה) לאחרים.

תה. ה. מכל ליהנות שלא יב) לבנו  לאהוב שלא יד) לעובדה. כוכבים לעבודת יחיד להסית שלא יג) ממונ
ת. ת, עליו ללמד שלא יז) להצילו. שלא טז) שנאתו. לעזוב שלא טו) המסי  עליו מללמד ימנע שלא יה) זכו

שמה. לדהנבא שלא יט) חובה. שמה. המתנבא מן לשמוע שלא כ) ב  בשם ואפילו בשקר להתנבא שלא כא) ב
ב: לעשות שלא כד) כוכבים. עבודת בשם לישבע כג)שלא שקר. נביא מהריגת לגור שלא כב) השם.  או

 אבן על להשתחוות שלא כה) מצבה. להקים שלא כז) למולך. להעביר כו)שלא ידעוני. לעשות שלא כה)
 בעבודת ליהנות שלא לא) .בשבילה הנעשה וכל כוכבים עבודת לאבד ל) .אשרה ליטע שלא כט) משכית.
 שלא לד) כוכבים. לעוכדי ברית לכרות שלא לג) .נעבד בציפוי ליהנות שלא לב) משמשיה. ובכל בוכבים

ש. לז) .ובמלבושם במנהגותם להדמות שלא לו) בארצנו. ישבו שלא לה) עליהן. לחון  שלא לח) שלאלנח
ם. ר. לחבור שלא מ) לעונן. לט)שלא לקסו ב ב. לשאול מב)שלא המתים. אל לדרוש מא)שלא ח או  שלא מג) ב
ש. פאת להקיף שלא מה) לכשף. שלא מד) .בידעוני לשאול  יעדה שלא מז) .זקן פאת להשחית שלא מו) רא

שה. עדי איש להתגודד. שלא נ) קעקע. לכתוב שלא מט) איש. ועדי זיין כלי אשה תעדה שלא מה) א
מת: על קרחה לעשות שלא נא)

:אלו בפרקים האלו המצות כל וביאור

ראשון פרק
 עצת ונבערה גדול טעות האדם בני טעו אנוש א

. היה הטועים מן עצמו ואנוש הדור אותו חכמי
 אלו כוכבים ברא והאלהים הואיל אמרו . טעותם היתה וזו

 בבוד להם וחלק במרום ונתנם העולם את להנהיג וגלגלים
 ולפארם לשבחם הם ראויין לפניו המשמשים שמשים והם

 מי ולכבד לגדל הוא ברוך האל רצון וזהו .בבוד להם ולחלוק
 וזהו לפניו העומדים לבבד רוצה שהמלך במו . וכבדו שגדלו
 לבנות התחילו לבם על זה דבר שעלה ביון . מלך של כבודו

 ולפארם ולשבחם קרבנות להן ולהקריב היכלות לכוכבים
 בדעתם הבורא רצון להשיג כדי למולם ולהשתחוות בדברים
ה. ע ר ם. עבודת עיקר היה וזה ה  אומרים היו וכך כוכבי
אלא שסאלוה שאין אומרים שהן לא עיקרה. היודעים עובדיה

לחם
 משום אי רביט זה הוציא מאין ידעתי ולא .ונו׳ בסתר רדפוהו או כשניזוהו בד״א נ

 כבודו על שממל מפני שאול נענש מה כ״ג)מפני דיומא(דף נפ״ב דאימא הא
 יוסף בית והרב מחול. כבודו אין כבודו על שמחל ומלך מלך דהוא המם שאני דילמא זכו׳
 וכו' ס״ח כל יוחנן ר׳ דאמר דס״ל משמע וכו׳ יוחנן ר׳ ואמר וכתב ליה נפקא דמהכא כתב

 ואמר וכו׳ שמחל מפט שאול נענש מה דמפני לומר והכונה למעלה דרך הוא שם שאמרו
 אבל . נענש •הכי ומשום ת״ח.ומחל היה שאול א״כ וכו׳ נוקם שאיט ח״ח שכל יומט ר׳

 מילתא הוא ׳1וכ שמעון ר׳ משום יוחק ר׳ ואמר אלא כן משמע לא הגמרא דברי מפשע
 ר״ש בשם יוחנן מרבי אחרת מימרא מיניה דלעיל ההיא ומשום למעלה דרך ואינו אחריתי

כשבזהו בד״א מלך: שהיה מפני שאול מעם אבל וכו׳ דאמר דקאמר להא הביא ג״כ

כ הגוים מלך -ראך לא מ- אומר שירמיהו הוא .זה כוכב
 כמוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל כי יאתה לך

א. עץ הבלים מוסר ויכסלו יבערו ובאחת  הכל כלומר הו
 שזה שמדמים וכסילותם טעותם אבל לבדך הוא שאתה יודעים
 האדם בבני עמדו הימים שארכו ואחר ב ♦ הוא רצונך ההבל
 כוכב עבדו להם ואמר צוה שהאל ואמרו שקר נביאי
 לו ובנו וכך כך לו ונסכו לו והקריבו הכוכבים כל או פלוני
 והקטנים הנשים העם כל לו להשתחוות כדי צורתו ועשו היכל
 זו ואומר מלבו שבדה צורה להם ומודיע .הארץ עמי ושאר

 על והתחילו .בנבואתו שהודיעוהו פלוני הכוכב צורת היא
 ובלאשי האילנות ותחת בהיכלות צורות לעשות זו דרך

לכל ואומרים להם ומשתחוים ומתקבצין הגבעות ועל ההרים
העם

משנה
כו׳. ה. ז״ל הרמב״ם הוציא מאין ז״ל מוהרי״ק כסב כבר ו  בגמרא כשהקשו א״כ וא״ת ז

 שפיר משני הכי דבלאו וי״ל בפרהסיא והכא בצנעא דההם משני לא אמאי דרבא מההיא
 יוסק ר׳ וכדאמרת חכם בתלמיד וקא7 דהיינו ודאי משמע וכו׳ התורה בזיון שזה מפני
 עולבים ואינם דנעלבים מההיא בגמרא הקשו מאי א"כ וא״ת לא העם בשאר(עמי) אבל

 ליה דמשמע תימא וכי התורה בזיון שהוא שאני חכם תלמיד אבל העם בשאר ההיא דלמא
 קשה מ״מ מיירי בכל דקרא כו׳ דואוהביו מקרא וכדמייתי מיירי ובכלמ מתניא דסתם

 דמסהמא לומר אפשר היכי וא״כ דוקא בת״ח אלא דאינו ודאי וכו׳ ליה דנקיע בדמשני
 הפרש יש אבל עולב ואינו נעלב להיות מוב הוא ולעולם איירי בכל דקרא לי ונראה מתניא

ט׳ ליה נקיע דס״ח הארן לעם ת״ח בין :לא הארן ועם ו

:)1ס' (דף דיומא בפרא פ׳ הוא .מחילה ממנו שיבקש שאמר ומה

עוז מנדל
א פי פ״ :בתלמוד הרמוז ומן הפפריס משאר הנכונה קבן,בדעתו כלו .בוראו את אברהם הכיר שנה ארבעים בן עד כו׳ אנוש בי
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א £״ בן ג נ  וכו׳ אגדה יש א״א כחנהראב״ד .נוראו אח אברהם הכיר שגה ארבעים ו
 בשם כהבו והגהוח [ל״ב.] דנדרים ספ״ג היא זו ואגדה .עכ״ל עק״ב מנין

ק וזה זה לקיים שאפשר הרמ״ך  להכיר בממשבחו ולשופט למשיב. כשההמיל היה שנים שלש ד
 ההיכרא גמר שהוא כחב..העיקר ורבינו .להכירו השלים ארבעים בן כשהיה אבל בוראו
 ר׳ גורס שהיה וצ״ל .ארבעים בן כשהיה דהיינו

 ארבעים בן חרוייהו דאמרי חנינא ורבי יומנן
מ״נז ולא בוראו אח אברהם הכיר שנה  כמו בן'

ה :בספרים שהוא הי  עד וצו׳ וקורא מהלך ו
אני והמה הראב״ד כתב .כנען לארן שהגיע

׳ וכו׳

 טענה אינה מהם מהחבאיס שהיו לפי מ״ש עכ״ל. אביו צלמי ושיבר אברהם שבא עד וכו׳
 צלמים מוכרים היו אדם ובני הצלמים עובדים היו בפרהסיא מלכותו וכל נמרוד שהרי

 דסעיקרא לומר יש שתמה התימה ולענין . צלמים מוכר תרח שהיה מז״ל כמ״ש במניות
אלא הצלמים אברהם שיבר לא ושם כנען בארן היו ועבר ושם בבבל היה שאברהם ליתא

 היו ועבר ושם היסוד אמונת ומכריז קורא שהיה
 נתעוררו לא אבל למלמידיהס ה׳ דרך מודיעים

 גדלה כן ועל אברהם כמו ולהכריז לקרוא
:ביותר מעלתו

ואפילו

 וליראה לעובדה וראוי ומריעה מטיבה הצורה שזו העם
ה. מנ  תרבו זו שבעבודה להם אומרים וכהניהם מ

 והתחילו .וכך כך תעשו ואל כך כך ועשו ותצליחו
 הגלגל או עצמו שהכוכב ולומר לעמוד אחרים כוזבים

ך. תעשו ואל כך ועשו עבודתו דרך להם והודיע וכך בכך עבדוני להם ואמר עמהם דבר המלאך או  בכל זה דבר ופשט כ
 הנכבד השם נשתכח הימים שארכו וכיון ולהשתחוות. להם ולהקריב מזו זו משונות בעבודות הצורות את לעבוד העולם
 עץ של הצורה אלא יודעים אינם והקטנים הנשים הארץ עם כל ונמצאו הכירוהו ולא ומדעתם היקום כל מפי והנורא

 כהניהם כגון בהם שהיו והחכמים .בשמה ולהשבע ולעבדה לה להשתחוות מקטנותם שנתחנכו אבנים של וההיכל אבן ושל
 לא העולמים צור אבל ולדמותן בגללם האלו הצורות שנעשו והגלגלים הכוכבים אלא אלוה שם שאין מדמין בהן וכיוצא

 העולם היה זה דרך ועל . ועבר שם נח ומתושלח חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא מכירו שהיה אדם שום היה
 והוא בדעתו לשוטט התחיל זה איתן שנגמל כיון [א] ג ז אבינו אברהם והוא עולם של עמודו שנולד עד ומתגלגל הולך
 יסבב ומי מנהיג לו יהיה ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהיה אפשר היאך תמיה והיה ובלילה ביום לחשוב והתחיל קטן

 כוכבים עובדי בין כשדים באור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמד לו היה ולא עצמו. את שיסבב אפשר אי כי .אותו
 הצדק קו והבין האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם עובד והוא כוכבים עובדי העם וכל ואמו ואביו הטפשים
 וידע .ממנו חוץ אלוה הנמצא בכל ואין הכל ברא והוא הגלגל מנהיג והוא אחד אלוה שם שיש וידע . הנכונה מתבונתו

הראב׳ד השגת עי הצורות ואת הכוכבים את שעובדים זה לטעות להם שגרם ודבר טועים העולם שכל
טי שנס ארגעים וגן‘ שהכיר כיץ .בוראו את אברהם הכיר שני. ארבעים *ובן [כ] . מדעתם האמת שאבד  יש א׳א בוראו. איז אברהם ה

 אנרהס שמע אשי עקב שנאמר שנים ש<ש בן אגדה ךףך זך שאץ ולומר עמהם דין ולערוך כשדים אור בני על תשובות להשיב התחיל וידע
;טק׳ג מנץ בקוצי הול^,^ שאתם האמת
 כדי הצורות כל ולשבר לאבד וראוי הבאים. הברואים כל שיכירוהו כדי ולנסך ולהקריב להשתחוות ראוי ולו העולם לאלוה

 להורגו המלך בקש בראיותיו עליהם שגבר כיון .אלו אלא אלוה שם שאין מדמים שהם אלו כמו העם כל בהן יטעו שלא
-ן-״,./,- דש.., שיש ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל .להרן ויצא נם לו ונעשה

ע'י סעיר העם יטקנץ וקורא מהלך •והיה .לעבוד ראוי ולו העולם לנל אהד אלוה שם .־י יני׳ ייזיס ס־לו •י־■־ י *לסי, » ! . » 
־ ■ אל ה׳ בשם שם ויקרא שנאמר קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה

 ואחד אחד לכל מודיע היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם שהיו וכיון עולם.
 בית אנשי והם ורבבות אלפים אליו שנתקבצו עד האמת לדרך שיחזירהו עד דעתו כפי

 יצחק וישב .בנו ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר הזה הגדול העיקר בלבם ושתל אברהם
 והבדיל כולם בניו למד אבינו ויעקב .אליו הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב הודיע ויצחק .ומזהיר מלמד

 ממונה לוי מבני יפסיקו שלא בניו את וצוה אברהם. מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי
 יודעת שהיא אומה בעולם ונעשית עליהם ובנלוים יעקב בבני ומתגבר הולך הדבר והיה הלמוד. תשכח שלא כדי ממונה אחר
 במצות שעמד לוי משבט חוץ כמותן כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים שארכו עד .ה׳ את

 לטעות יעקב בני וחוזרין נעקר אברהם ־ששתל העיקר היה קט וכמעט .כוכבים עבודת לוי שבט עבד לא ומעולם . אבות
 ושלחו. הנביאים כל של רבן רבינו משה עשה אבינו לאברהם השבועה את ומשמרו אותנו ה׳ ומאהבת .ותעיותן העולם

כוכבים עבודת משפט יהיה ומה עבודתו דרך והודיעם במצות הכתירן לנחלה ישראל ה' ובחר רבינו משה שנתנבא כיון
:אחריה הטועים וכל

שני פרק
 היסודות מארבעה אחד ולא כוכב ולא גלגל ולא מלאך לא הברואים מכל אחד לעבוד שלא כוכבים בעבודת הצווי עיקר א

 שעבד דרך על הזה הנברא עובד והוא האלהים הוא שה׳ יודע שהעובד ייואע״פ מהן הנבדאים מכל אחד ולא י ^
 וראית השמימה עיניך תשא ופן ואמרה עליו תורה שהזהירה הוא זה וענין .כוכבים עובד זה הרי תחלה דורו ואנשי אנוש

 העולם את המנהיגים הן שאלו תראה לבך בעין תשוט שמא כלומר . העימים לכל אותם ה׳אלהיך חלק אשר וגו׳ השמש את
.ולעובדן להם להשתחוות שראוי ותאמר עולם של כמנהגו נפסדים ואינם והווים חיים להיות העולם לכל אותם ה׳ שהלק והם

ובענין :סג מיתוס ד׳ וכפ' העולם, מן נעקר אהר ודכר שמיס שס המשתף כל ,מה סוכה א
מיימוניות הגהות עוז מגדל

בתב כל ^הנה [ה] נמצאות שתיהן כי החמה אומר ואבי :עכ׳׳ל ,עק״ב מנין שניסוכו׳ שלש כן אגדה יש הראכ׳׳ד ׳ ש ריש דברי גם לקיים נו ש בן דאמר לקי ה שנים של ה כדלקמן הי ה הג  ב
א כה קכלנו שניס שלש ושל הפשועה ההמון דעת אלא הקרוכה כאן כתכ ז״ל ור״מ כאות אות ה שהו ל מונ שהתחי טט מ שו שבה ל שוב במח ןן2ק1כף, דעיק׳׳^ דרש לקיים כדי בבוראו ולח

 שהרי אני ותמה א״א . עולם אל ה' כשס שם ייקרא
 כי ואפשר .מוחין היו לא איך ופכר שם שס היו

 לפי צלמיהס את שישכרו להס אירע ולא היו מוחים
:אכיו צלמי ושכר אכרהס שכא עד מהוס מתחכאים שהיו

 בוראו את אברהם הכיר שנה מ״ח בן תרוייהו דאמרי חנינא ורבי יוחנן כרבי [כ] :ע״ב
 עק״ב מנין בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמר שנים שלש בן דאמר לקיש כריש ולא
 להיות שיש סבורני ולפיכך כר״ל נדרים בשילהי אבא כר' אמי רבי אמר וכן אבא כר׳

 בשורש יב״ק ר' בן אלעזר ה״ר כתב וכן הגהתי כאשר שנה מ״ח בן בעמוד כתוב
:ע״כ היחוד, קדושת

:כמדרש . עולם אל עד וכו' שהכיר כיון : עולם ככנין וכן נעלם הוד
ב ת כ אני עכ״ל: אכיו, צלמי ושיכר אכרהם שכא עד וכו׳ תמה אני הראכ״ד ו  כני היו איך אומר ו

 רמה כיד עושץ והיה דורו כני שהמריד לפי נמרוד נקרא המלך שס והיה מהן מתתכאין דורי
 אפילו כי וראה כא למכרן עליהם מכריזים שהיו ז״ל ואמרו תרגומו וכפי ה׳ כשם לקרוא הוחל ואז

 רמה כיד עושים היו הרשעים ושאר ומנשה אחאכ כימי עול ופרקו כשפרצו התורה שקכלו .ישראל
 מתחכאיס היו ולא כזה זה ערכים שהיו ואע״פ כיניהס אשר והצדיקים הנכיאיס מן שומעים היו ולא

 עצמן מסרו לא אכל ע״ה אכינו יעקכ ששימשן כדרך לשמשן לכאין מדרשות ככתי ומלמדים שלהם כקרוכים מוהיס שהיו נאמר אלא עצמנו לדחוק צורך אין ודאי אלא זמן כאותו שכן וכל מהם
 : נעלם והסוד עולם ועד מעולם נאמנת היתה כאשר קענה והה״א כאכלהם כהכראס והארץ השמים תולדות לאכרהס חסד ניסן כן ועל כראשו אותו ושילם לנפשו עצמו שייסד ע״ה אכינו כאכרהס

כיון נמילי ע״ז כמסכת שאמרו עד וגו׳ חניכיו את מירק ז״ל שאמרו וכמו כתרן עשו אשר הנפש ואת הכתוכ כעדות מקומית• ככמה וכמדרשות כהגדות מפוזר כלו .הפרק סוף עד מהקכציס העם שהיו ו
מישיכתו: גדולה עכדו אליעזר וישיכת הוה סרקי מאה ארכע אכינו דאכרהס ע״ז

כדץ* חלילה לו הלילה כהן וכיוצא מירוס כסיפרי שקרא לא שקיכל הקכלה מפי ומקצהו כמדרש מקצהו . מעשיה ומה עד הצווי עיקר פ״ב


