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 ועמך שנאמר הבא לעולם חלק להם יש ישראל
נצר ארץ ירשו לעולם צדיקים

 ח״ל. כז' ישראל כל משנה האי על שמיני בפרשת ז״ל הגאון רבינו חיר•^
 העילה האדם בני רוח חיי בהם אשר ה׳ למודי שבעה אלה הן

 גס נא׳ שיאחז אשרי גם אס כי לכולם יוכה אשר בלבד ולא למעלה היא
 רצה כי ומצות תורה ית' לנו הרבה ע״כ הלא כי בעוה״ב חלקו שמן ו3 בא׳

 בזה יאר־ווז יש ישראל את לזכות הקב״ה
הוא הלא מהנה אחד וכל בזה ויש

 השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם
 והוא הבא העולם ועד העולם מן

 יש ישראל כל אמר אשר התנא מאמר
 כולם ועמך של הבא לעולם חלק להם

 לעולם או' אל לב בשום והוא צדיקים
 מה ב( . הבא בעולם אמר ולא הבא
 יאמר צודק היה ויותר הזה החלק ענין

 שמביא הראיה ג( .הבא לעולם זוכים
 וכו׳ לדיקיס כולם ועמך באומרו

 כשהם כי יראה הכתוב מענין שאדרבא
 שיחויב לא אך אר־ן ירשו צדיקים כולם
בשלה כן שאש צדיקים כולם יהיו

 על בין לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל אמר לאשר בין יקשה ד( .הבחירה
 . דור בכל יש רשעים כמה שהרי צדיקים כולם ועמך שאומר עצמו הפסוק

 יראה שאפילו ו( .יתברך מטעיו הס ומה הנצר הוא מה משעי נצר אומרו ה(
 על הוא אם כי להתפאר ידי מעשה אומרו ז( . האומר אל מקושר בלתי
 מעשה קראו ואח״כ בידים נעשה הבלתי נצר קראו תחלה למה הנז׳ הנצר

 ואימתי הזה התפארת הוא מה ח( . פה עניינו מה אחר דבר הוא ואס ידיו
 לומר הוא עליו אדם לב שיפול הראשון הדבר אך : יתפאר שבו הוא

 להם יש ישראל כל כי דע הלא כי הבא מלזכות'לעילם איש יתייאש אל
 אלוה חלק היא כי הרוחנית הנפש היא הבא לעולם בו לזכות הלק בעצמם

 להם יש ישראל כל הענק ושיעור . הבא לעולם יזכה עד תתקנהו שהיא ממעל
 נפשו המשחית זולת הבא לעולם לבא ממעל אלוה חלק הוא חלק בעצמם

 במה יהיה או .כו׳ האפיקורסים כענין ית׳ חלקו היות אל מתייחסת מהיותה
 ויש בתורה נפשו חשקה יש ישראל לאישי מחולפות בחינות הרואה שיראה
 יהיה התורה בתופשי וגס . מצות ביתר וההיקש חסד בגמילות ויש בצדקה
 במעשה וזה באגדה וזה בתלמוד וזה במשנה וזה בתורה חושק זה חילוף

 אשר הנפשות כל כי מרז״ל ידעכו הנה אך :מזה זה נשתנו ומה מי־כבה
 נמצאו ושם היו סיני הר במעמד שם כמהדורות סוף עד בעולם לבא התעתדו

 וזה זו מצוה חלק בבחינת זה בתורה אחיזה לה יש מישראל ונפש נפש וכל
 תקינה הוא בו שאוחזה בחלק מהנה אחת וכל . השאר בכל וההיקש בזולתה
 שלל תחלק בית ונות פסוק על וכמארז״ל העוה״ב חיי בו לקנות ואושרה

 במקומו אצלינו כמבואר הנפשות לכל חלק חילקה בית נות הנקראת התירה כי
 לעיר ידמה הנה כי הבא העולס השגת לאיש יקשה אל לומר התנא וכוונת

 דבר בכל כן עדיה איש ילך אחד ובכל מספר אין רבים דרכים שסביבותיה
 ומאליו נפשו חלק בבחינת אחד כל הבא לעולם ללכת דרכו הוא צדיק שיאחז
 עולם אל לבא חלקו הוא כי אליה המתייחס אל בצריך הזה בעולם חושק
 ההוא בחלק לבא שהוא הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל אומרו וזה הבא

 כולם ועמך שנאמר ראיה והביא הבא. בעולם וע"כלאאמר הבא לעולם
 תאחר ושמא עולמית שירושתו העליונה ארץ שהוא ארץ ירשו לעולם צדיקים

 אמר לזה בעולם רשעים וכמה כמה והלא צדיקים ישראל כל יהיו יתכן איך
 יבצר לא הלא כעת צדיקיה בלתי יש אס כי התמה אל לומר כו' מטעי נצר

 עון חלאת וטמאים עכורים הם אם כי מישראל ואיש איש כל צדיק מהיות
 ונטע האציל אשר העליונות יתברך מטעיו מנצר להיותה הנפש הנה עתה

 וגסחומרו )תהליסקד( וכו׳ ה׳ עצי ישבעו פסוק על האחת מחכמי כנודע
 להיותן כולנו שמש׳ אדם את וברא כשצברעפרו שמראשיתו אחר לתקן מוכן

 עודנה יש מחלאת׳ הנזכר והחימר הנפש להתפאר חעותד ג׳׳כ ידיו מעשה
 אשר שהטוב נמצא .צדיק ויהיה יטהר אשר עד גלגולים ע״י ויש בחיים

 ומטהרי׳ מתקדשי׳ שכולם הזמן בהמשך הוא כן כי צדיקים כלס באומרו דבר
 מה ע׳י ולהתפאר ליתקן ויובטחו נדח מחנו ידח לבלתי צדיקים יהיו עד

: כמדובר הבא לעולם חלק להם יש ישראל שלכל
 לאילן בעוה״ז דומים צדיקים למה ז״ל כמאמרם כו׳ מטעי נצר יאמר
 נמצא נופו נקצץ טומאה במקום נוטה ונופו טהרה במקום נטוע שהוא

 בקדושה נטיעה בחיים שורשה שבאדם הנפש כי שהוא .טהרה במקום כלו
 ומת נקצץ העוה״ז הוא טומאה במקום נוטה שהוא הגוף הוא והניף הגדולה

 הגוף תוך אל נתפשט אשר החלק כי .טהרה במקיס הנפש כל נמצא הגוף
 כולם עמך כי אמרתי הלא אמר הענין אל ונכא : הכל אחר וחוזר נתפשט
 יהיו ישראל אישי שכל עד יתברך הוא ישקוט שלא כמדובר שהוא צדיקים
 את יתקן בלבד ולא נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות ית׳ הוא חישב כי צדיקים
 החטעות של הנוף שהוא מטעי נצר הנה כי הנפש את גס אס כי החומר

 כאשר למעלה שורשם ה׳ נטע אשר מטעות שלש שהן ונשמה ורוח נפש של הס
 כי טומאה למקום נושה ונופו טהרה במקום שנטוע אילן אל המשל נשא

 היות עם הגוף שהוא הנוף הוא והנצרשלהן הנפש חלקי שלשת הן המטעות
 יתברך ידיו מעשה שהוא למה זה כל עם טומאה במקום ונקצץ נשאר שהוא
 נקצץ שהוא שיראה גס ע״כ ית׳ בידיו שגבלו א( )בראשית אדם נעשה כד׳א
 יותך המות ע״י כי להתפאר הוא מוכן אס כי יאבד אל בעפר וכלה ומת

 תתום עד כור תוך כזהב בארץ
 זך אח״כ ויצא נחש זוהמת חלאת
 מה שגס ית' הוא בו להתפאר ובהיר
 היותו עד נזדכך העפר מן שברא

 ידי מעש׳ מטעי נצר וזהו ממש כרוחני
להתפאר:

 על זצלה״ה הגאון רבינו פירש ייןך
 פסוק ס סימן )בישעי׳ משנה ׳

 הנה וכו׳ צדיקים כולם ועמך וז״ל ךא(
 דומה צדיק למה בגמרא מארז״ל ידוע

 נטוע שהוא לאילן הזה בעילם
 טומא' למקום נוטה טהר'ונופו במקיס

 טהרה במקום כולו נמצא נופו נקצץ : להתפאר ידי מעשה מטעי
 ישראל איש כל נפש כי והוא . וכו׳ משה

 הוא טומאה למקום נוטה הגוף א ה,־ ונופו העליון בשורשה נטועה למעלה
 חלק גס כי טהרה במקום כולו נמצא הגוף שנסתלק נופו נקצץ הזה בעולס

 : טהרה מקור שהוא נטיעתה למקום השורש אחר נמשך בגוף הוא אשר נפש
 אחר כי אדם בני שמקשים קושיא על להשיב בא כי והוא הענין אל ונבא

 בצע מה אלהיהם ה׳ את החיים באור העליון בעולם הם שהצדיקים
 מרום כי אמת הן אמנם : לבא לעתיד הזה עולם על פה ית׳ הוא להושיבם

 כלבריה שכר מקפח אינו ית׳ שהוא למה למעלה הצדיק נפש תשכון וקדוש
 ע״כ ית׳ הוא ריקם ימתנו לא הנפש עם בעוה״ז טרח אשר הגוף את גס ע״כ
 היה כאשר האיכות זך ומפואר משובח בעוה״ז ית׳ הוא ויטעהו יביאהו ישוב
 שורשי שהם משורשיו אחד כל מיזע חוטר בו ויבא והותר יחטא טרם אדם

 ה׳ עם בו להשתעשע בגוף ויתנהו לאחדים אותן ויעשה והנשמה הרוח הנפש
 וזה העליון. בשורשו למעלה יעמיד לעולם מהם בחינה כל שורש אך בעוה״ז

 בעילם שהוא עולם לאור לך יהיה ה׳ כי אומרו אחרי כי והוא הכתוב ענין
 מהיותה טובה עוד לצדיק מה לזמר בעיניך יחשב זר כמי הלא אמר הזה

 מהיכל תענוגיה מבית שיגרשוה לעצבים עוד לה ומה במקורה למעלה נטועה
 ועמך הנה כי איפה דע האדמה חן עפר בחומר להלבישה עולם של מלכו
 ונשמתם ורוחם נפשותם עיקר כי העליונה ארץ ירשו לעילם צדיקים כלס
 ענף שהוא מטעי נצר אך ארץ יירשו לעולם וזהו תענוגיהס בבית ישארו שמה

 במקום שנטועיס יתביך מטעותיו שהם ונשמה ורוח נפש הס ממטעי מחובר
 הגוף הוא ידי מעשה וגם ההם מהחטעות וענף נצר העליון הקודש טהרת
 כביכול בידיו האדם את ועשה האדמה מן עפר צבר מאז ידיו מעשה שהוא
 יחטא טרם היה כאשר להתפאר עתיד עשה אדם חטא ידי על נתעכר אשר
 חומרו ויתעכר וקומתו וחייו זיוו אם כי ממנו חסרו שלא שארז״ל וכמו אדם
 יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך וזהו הזה העולם אל שובו ע״י יתפאר ואז

 מטעי שנצר אלא אותה יורשים קבועים ישארו שם כי העליונה ארץ היא ארץ
 :כמדובר ורב גדול אושר יזכה הגוף גס למען לעתיד פה להתפאר ידי מעשה

 כאומרו באיכות ה' יפארס כי אומרו אחרי כו׳ יהיה הקטן עוד ואמר
 יהי' הקטון כי בכמות יבורכו גם כי חמר להתפאר ידי מעשה

 אחישנה בעתה ה׳ אני כי רב הזמן המשך ע״י הריבוי יהיה ולא כו' לאלף
 א״כ והנה . בעתה זכו לא אחישנה זכו ארז״ל והנה . הזאת ההטבה את

 שלא ודאי הוא בעתה כי לומר ואפשר בעתה. יאמראחישנה היה מהראוי
 הוודאי הקדים כן על יזכו אם שהוא ספק היא אחישנה אך ממנו יבצר

 שמו למען עושה שאז זכו כשלא הוא בעתה היות כי זה מעין או תחלה
 למען עושה ה׳ שאני למה כלומר חניה׳ אמר וע״כ למעננו הוח אךאחישנה

 לפי ויתכן אחישנה למענכם שהוא שמי למען שלא וגס בעתה הוא שמי
 צדיקים כולם יהיו גם ועמך אמר הקיצין שני הזכיר מתחילה כי דבריהם

 ממטעי נלר רק כולם יזכו לא ואם יזכו אם שהוא ארץ כלס ירשו לעולם
 כל עם כו' מעיר אחד שיריו זכי שלא בזמן שהוא וכו' בציון הנשאר שהם

 אותם ארבה יהיו מעט אם כי בכמות וגס באיכות להתפאר ידיו מעשה זה
 אמיתי ואשר בעתה הוא ה׳ אני אומר שאני וזה וכו׳ לאלף יהיה הקטון כי

 אל קודם אחישנה כי הוא מעצמם זכו אס שהוא וכו׳ צדיקים כולם ועמך
 מאי ועל בעתה אמר מיניה דסליק מאי על כי והוא הקץ שהוא עתה

: חחישנה אמי ביה דפתח
 לעולם זכאי שכולו דור שהוא צדיקים כולם ועמך הכתובים שיעור
 נצר שהוא נפשו מצד בין אהד כל כי באיכות בין בכמות בין ארץ יירשו

 באדם ידי מעשה שהוא הגוף שהוא ידי מעשה ובין העליון שבעולם מטעי
 ית' ידיו מעשה ליקי־א ממנו נמשכים הגופים שכל אדם נעשה כד״א הראשון

 בעיניכם יפלא אל כו' לאלף יהי׳ הקטין כי באיכות וגם להתפאר עתיד הוא גס
 אל קודם אחישנה גם בעתה יהיה לא שבלעדי קץ בעת שהוא בעתה ה' כי

:להחישה יכיל בעתה לעשות כח אשר כי העת

)אלף:
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משה יאשיז פיק ירים

 ויהושע ליהושע ומסרה מסיבי תורה קבל משה א
 לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים וזקנים לזקנים

 בדין מתונים הוו דברים שלשה אמרו הם הגדולה כנסת
:לתורה סייג ועשו הרבה תלמידים והעמידו

שמעון

 .וז״ל שמיני בס' זו משנה על זלה״ה רבינו פי׳ .נו' תורה קנל משה
 לא כי לישראל להורות אליכם נראה ,ה כי באומרו יתכן עוד

 ההרמות צריכים כהם כמוהו כי אהרן עם הס הערך שווי כי רותם על יעלה
 ליראות ראוי אהרן זה בלעדי כי הוא כן לא כי אליכם ה' לשיראה הנז׳

 לפניו וחשוב הוא נביא כי אליו ה'
 קחו אליהם לאמר לאהרן צוה ע״כ ית'

 זה וכל וכו׳ ואיל ושור וכו' שעיר
 נראה ה' היום כי למה צריכים אתם

 אהרן אל ליראות כי כלומר אליכם
 כי כלומר קרבגות הכנת צריך אין

 יתירה במעלה לעלות הס אהרן קרבנות
גדולה כהונה בקדושת לחנך מזו
 כזהב בכל שוה ההשגה פעולת היות עם הכנתו לפי שפע מקבל אחד כל כי

 משנה ענין וזה ערכו הכנת לפי ומזדכך עולה הזהב שכל הכור בתוך הניתך
 ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה והיא אבות שבמסכת ראשונה
 שמזכיר שבמשנה הקבלה שדר כל ע״ד כי ראשונה בהעיר והוא וכו'• לזקנים
 יאמר בהתחלה גם ראוי היה וכו׳ לזקנים ויהושע ליהושע באומרו המלמד
 אמרמהקב״ה ולא מסיני אומרו ב( .ליהושע ומשה למשה תורה נתן הקב״ה

 במשנה וחוזר במסירה ומסיים בקבלה שמתחיל ג( . קבל מההר לא כי
 ואם לזקנים מסרה ויהושע אמר לא למה ד( . קבלה לשון אל שאחריה

 מיהושע נזכרה לא וע״כ ליהושע ממשה הנזכר המסירה על סמך כי הוא
 שגס הגדולה כנסת לאנשי מסרוה ונביאים אומרו על יקשה א״כ והלאה

 מלת לדקדק ה( .הגדולה כנסת לאנשי ונביאים ולומר לקצר לו היה פה
 כי ז( .לי למה מניינא ו( : דברים שלש' ואמרו יאמר די שהי׳ אמרו הם
 וא״כ זולתם אמרו לא כי יאומן לא ובייחוד בקצור אלו דברים שמביא מה

 :הנראה לפי ואיננו האמור עם יחס איזה להם להיות רק נאמרו לא
 לקבל משה שזכה שמה לומר שכיון אמרו יש השנית קושיא על הגה אמנם

 נמוך היותו על שהוא בו שתנתן סיני שזכה מהבח״נה הי׳ התורה
 לקבלה משה זכה הבחינה מאותה כו׳ תרצדון למה פסוק על ז״ל כמ״ש ושפל
 שם ויחן פסוק על שכתבנו במה לומר לנו ואפשר מאד עניו להיותו שהוא

 סיני הר לפני קרבנו אלו המגיד מאמר ועל יט( )שמות ההר נגד ישראל
 מה כי הלז המאמר נחשב זר כמו הלא כי דיינו התורה את לנו נתן ולא
 כי הוא אך : התורה את לנו לתת לא אס סיני הר לפני בהתקרב בצע
 פסקה שעי״כ האלקיס שם אשר ההר נגד ימים ששת ישראל שבת ע״י

 משה קבל הששי ביום תומו עד יום יום חלאתס מתמרקת שהיתה זוהמתן
 מישראל אחד לכל גם הלא כי מקבל' הי׳ לא כן לא שאם לישראל התורה את

 לפני קרבנו אלו וזהו משה• לשיקבלנה הכנתם הוצרכה וע״כ הנתינה היתה
 קנו גדול דבר התורה בלעדי כי דיינו התורה את לגו נתן ולא סיני הר
 סיני הר על שעמדו ישראל באומרם מארז״ל וזה הזוהמא פיסוק שהוא שם

 נגד ה׳ הי' כי הפיסוק סיבת הי' כיני הר כי יראה כי זוהמתן פסקה
: ההר נגד ישראל שם זיחן וזהו בהר פניהם

 עד התורה את מקבלים ישראל היו לא כי מרז״ל שידענו במה יאמר
 • וכו׳ תקבלו אם להם ואמר כגיגית ההר את ית׳ הוא עליהם שכפה

 התורה את לקבל מאנו לשמיעה עשייה הקדימו אשר כי נחשב זר כמו והלא
 כי נח פ' בתנחומא ז״ל פירשו אך כגיגית ההר את עליהם יתברך שומו עד
להיות אס כי הדפוה בשנאה ולא שבע״פ תורה אלא ישראל לקבל מיאנו לא

חסדי
 המפרשים כתבו כבר . וכו' ומסרה מסיני תורה קבל משה א

 אבות הס בה אשר המוסרים כי אבות נקראת זו דמסכת
 בס מדובר ידות עשר תולדות יצאו ומאבות בפולס אשר המוסרים לכל

 דמשה ואשכחן הטנוה היא החובות המדות מיקר כי ולהיות . נכבדות
 לזאת אי הכווב מעשה כל עיקר והיא בה אלא קרא אהדריה לא רבינו
 משה פני מארז״ל ונקדים הענוה מדת התנא רמז ארש מקדמי מראש

 נישה לאותה לה אוי אומרים שבדור זקנים לבנה כפני יהושע כו'
 היה דיהושע שאז״ל מה כלפי שהכונה ושמעתי כלימה לאותה לה •אוי

 המדרש בית ומכבד הספסלים מתקן יום ובכל רבינו למשה משמש
 פריה יאכל תאנה נוצר רבינו משה כתר לירש זכה ומשו״ה וכיוצא

 ממנו כמעשהו אולפנא בית לשמש בושים היו הזקנים ומסתמא כמשז״ל
 לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני וז״ש אחור נסוגו ולכך
 ההוא ביום אז .הלבנה צורת שלו אקמין וזיו לירשכתרו יהושע תזכה
 שלא וראו כיהושע למש״ר לשמש מתביישים שהיו הדור שבאותו זקנים
 שהיינו וכלימה בושה לאות' לה אוי ואומרים מצכוערים היו יפה כיונו

 יורשי׳ אנו גס הלא כיהושע שחשנוהו שאלמלא למשה לשמש מתביישים
:שמעתי ע״כ לשעבר מתאוננים והיו כתרו

 שבו הטליול הנשמה כפי משה התנא רמז שזה אפשר ועפ׳ץ
 תורה קבל לזה האמת חכמי כמ״ם משה באותיות הרמוזה *

 אלקיס ויקצוף המה רבים כי כולם את לקיים יוכלו לא אולי דקדוקיה רבים
 שבע״פ תורה כי הנה .ישמעו לא אס בו לקברם ההר עליהם וכפה קולס על

 הקבלה והנה ההר את ית' הוא עליהם שכפה סיני הי־ יד על קבלו אשר היא
 תורה קיבל משה פה יאמר וזה .שבע׳פ על ידבר זו במשנה אשר הזאת

 סיני מפאת היא הלא אמרתי באיזו
:מסיני וז״א תושבע״פ היא כי

 ענין אל הנרצה והוא יתכן טןך
 הספיקות כל יותרו ובו הפרשה ׳

 אחרת קושי' עוד בהעיר והוא שהזכרנו
 בתחלת הי׳ מקומה זו משנה הלא כי

 תורה והיא קבל אומרו כי זרעים סדר
. ידבר משנה סדרי שיתא כל על

 דאבות ־1מיל לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי בגמרא ארז״ל הנה אמנם
 רבים כי אלה כל את לקיים כח יעצור מי ישראל נא יאמר מקום הי׳ והנה
 אחד וכל לפניכם כלס את שם הנני כי תחושו אל ואמר היחל ע״כ המה
 תראו תושבע״פ של מהקבלה כי הרבה ואס מעט אס הכנתו לפי יקבל

 נתן הקב״ה אומר אינו לומר וכו׳ תורה קבל משה הלא כי כן לעשות ותלמדו
 אחד £כל רק הוא כן ולא נתנה לבדו לו כי הראה הי׳ הלא כי למשה תורה
 תושבע״פ וכל ודבור דבור כל בסיני שמעו שכולם שעם אלא מישראל ואחד

 הדברות בעשרת כלולה כלה כי התורה שאר כל עם דבור בכל התלויה
 לא כי ישראל שאר כל משא״כ קבל אשר לבדו הי׳ משה זה כל עם כנודע
 עתיד הי׳ ותיק שתלמיד מה כל כי שאמרו מארז״ל והוא . לקבל כח עצרו
 כ'א לקבלה כח עצרו לא שישראל אלא בסיני נאמרה דור בכל בתורה לחדש
 לאומרים או .ז"ל כמ״ש מ־ד ושוכחים שומעים היו ישראל אך לבדו משה

 ית׳ שהוא גס כי והוא תורה קבל וזהו דבר בידם נשאר לא נשמתם שפרחה
 וגס הכנתו לפי מקבל אחד כל זה כל עם וישראל משה לפני שם הכל את

 שלא לומר א״צ הלא כי הקב״ה מאת התורה נמסרה למשה אומר אינו במשה
 כי נבאר כאשר ודם בשר שהוא למה משה אל ית׳ מאתו מסירה לשון תצדק

 משה יקבל אפשר בלתי דבר היא כי המוסר ביד היא כאשר הוא מסירה
 מקבל בבלתי גס תצדק קבלה אך יתברך בחכמתו היא כאשר לגמרי התורה

 יצדק לא בחשה גס כי אותר אני עוד אס כי אותה המוסר ביד שהוא כמות
 אס כי רבו מפי השומע כתלמיד שהוא מהקב״ה תורה קבל לומר בעצם

 וישמע פסוק על בפי'חומש ז״ל רש״י כמאמר הוא והענין .מסיני תורה קבל
 אינו כי ואומר המ״ם בחירק מדבר ז״ל לו שהוקשה אליו מדבר הקול את

 עם רב ידבר כאשר ב״ו עם ית׳ הוא מדבר שהי' לומר מעלה כלפי כבוד
 ואחרי משה עם מדבר אינו כאלו ית' מפיו יוצא הקול שהי' אס כי תלמידו

 פסוק על מאמרנו והוא משה עם מאליו כמתדבר היה בעצמו הקול כן
 נחש זוהמת ששלטה אחר כי והוא בגן מתהלך ה׳אלקים קול את וישמעו
 ל הק שהי׳ אס כי אליהם ית׳ ממנו ה׳ קול לשמוע כח עצרו לא ובאשתו באדם

 ה׳ קול וזהו אליהם כמאליו מתפשט הי׳ ואח״כ בגן וכמתהלך ית׳ מאתו יוצא
 מסירה לשון אומר שאינו ומה תורה קבל משה פה ועד׳זיאמר בגן מתהלך

 אס כי ית' ממנו הקבלה מייחס אינו אפי׳ כי ה' כבוד גדול כי הוא הלא
 את וישמע דרך על משה ומתדברעס בסיני כמתהלך יוצא הי'הקול כי מסיני
 הי' הקול אפי'שמיעת אם וא״כ כמדובר. ז״ל כפירש׳י אליו מדבר הקול

 לגמרי אליו ית' ממנו התורה לימסר עתה גס ומה ב״ו שהוא למה יד כלאחר
מדרגת א' הי׳ הדרגות שלש כי הנה מסירה תואר שהוא ית' אצלו היא כאשר

משה
אבות

 כמש״ל הענוה מסיבת תורה בו שניתנה סיני מעין הענוה מסבת והיתה
 לזקני׳ ולא לשמשו וכורח שהי'עניו ליהושע מסרה הענוה מסיבת וגס
 לזקנים מסר' ויהושע מתביישים היה כי שמשו ולא הי״לענוה שלא
 תחילת התנא רמז ולזה יהושע של העטה לזה גרם ומי משה עם שהיו
 וסיני יהושע משה חזק' הוי״א ובתלתא הכל יסוד היא הענו׳ כי דיבר

:האמור כדבר מזולתם יותר הכבוד לכל הענו׳ מדת ע״י דזכו
 ליהושע ומסר׳ דאומרו פי׳ זצ״ל לאברהם ד חס הרב זקיני
 מושכלי כל לקבל שיוכל הבנה מעצמו הי״ל לא יהושע דאך כלו׳

 .עכ״ל בידו ומסר׳ בו שהשתדל רבינו משה השתדלות לולי כולה התור'
 לזקני' מסר׳ ויהושע קתני לא אמאי לדקדק זה דרך כפי ואפ^ר

 .כנה״ג לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים מסרוה וזקנים
 בימי נשתכחו תור' ודקדוקי הלכות שכמה דתמור׳ פ״ב מ״ש ונקדים

 הם שהזקנים וכיון בפלפולו עתניאל והחזירן רבינו משה של אכלו
 הנביאים דגם ואפשר מהתור׳ מה חלק להחזיר זט בפלפולם בעצמם

 לנביאי' מסרוה וזקנים לזקנים מסר׳ ויהושע קתני לא להכי עשו זאת
 המשך וזהו מפלפולס מה בחלק זכו יהושע מסירת בלי דהזקנים להורות

 יהושע ועכ״ז ליהושע ומסרה השתדל והוא תור׳ קיבל משה הלשון
 החזירו בפלפולם הם כי לזקנים כולה מסר' לא יהושע כי לזקנים

כנה״ג לאנשי כולה מסרוה הנביאים אך לנביאים וזקנים אבידתס
:שהיא כמו טלה



ג משה
 ידו על לשלשל השמימה מגיע וראשו ארצה מוצג סולם שהוא למה העולמות

 וממנה משם אדם נשחת אשר העולם מן העליון שפע מדרגותיו בארבע
 אשר הגלגלים עולם אל ומשם אליו מתייחסת ,שרוח המלאכים עולם אל

אך חומרי אדמת קורץ מחומרה אשר הארץ אל ומשם אליו תתייחס הנפש
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היה הוא הגדולה כגסת משירי היה הצדיק שמעון ב ההוא הדור עד כי אכנה״ג עד והלאה
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? אומר
:הכדים גמילות ועל העבודה ועל

 כשרון ע״י לא אס לו אלה כל אין
על כי חשבתי זאת הן והנה המעשה. !.............................................. —
שלש על עיניו פקח הצדיק שמעון כן התורה על עומד העולם דברים שלשה על

 והוא תבל עליהם ויפת כו׳ תורה אלה
 מעולם היא התורה כי ידוע הנה כי

 מלמעלה שפע להוריד כן ועל העליון
 ב״ה עבודת ע״י גס ומה המלאכים עולם ע״י ולשלשלו התורה זכות צריך

 ולשלשלו העבודה זכות צריך המלאכים בעולם הוא אשר כנודע מעלה של
 שכלי רוחניות בו שזין ההוא עולם מעין ג״ח זכות צריך הגלגלים בעולם
 הבאה הנאה כי נמצא ולאיהנה הוא גשמיי הלא כי בו עבור ע׳י ליהנות
 הכתוב ענין ,יהי וזה ג״ח זכות צריך ע״כ תתייחס חסד לגמילת ידו על לעולם

 הי' אז העליון שפע ע״י כי העולם קיום היה ההוא השמיני ביום הנה כי
 העולם קיום שהוא השמים מן אש וירידת לארץ שכיל בהתפשטות בעצם
 דם זריקת העבודה את אהרן עשה תחלה והנה שלשתם. הוצרכו ע״כ בעצם

 כהניס ברכת ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא המזבחה החלבים והקטר
 הוא ההוא שהשפע למה כי והוא האש ירד ולא עבוד-ה נקראת הוא שגס

 המתייחסת התורה זנות הוצרך ע״כ לארץ עד להורידה וגס העליון מעולם
 הוא הראשון מרקיע השכינה הוריד אשר היה שהוא להיות וגם למשה בעצם
 וע׳דזהיצחק לששי מהשביעי אברהם הורידו שבעה כי כנודע לארץ וילון

 עד העולם המקיימת שכינה ירדה לא ע״כ משה עמרם קהת לוי ויעקב
 משה הוצרך העליון מעולם ההוא השפע להיות כי אהרן עם משה שנצטרף

 עבודה הוצרכה לארץ עד הגלגלים עולם דרך ולשלשלו התורה זכות שהוא
 ועבודה תורה העמודים שלשה מעמד נמצאו משה עם בהתחבר ע״כ וג״ח
 תורה זכות ולמשה עבודה וזנות שלום משים ,שהי ג״ח ,הי לאהרן כי זג״ח
 שהוא ,וכו ה׳ נועם ויהי היתה אהרן עם משה שבירך הברכה כי ז״ל וז״א

 המתבונן הזה בדרך והנה . כמדובר אלה שלש ע"י שבא עליון שפע נועם
 להעיר: הראויות ההערות כל הותרו בו כי וירא ישקיף בינה בו
 הלא הראויות ההערות ויותרו זו במשנה קצרה אחרת דרך יתכן וטרד
 אם כי הזכיר ולא כאחת כנה״ג אנשי כל שכלל אחר כי א( המה ׳
 היה לא א״כ דברים ,ג אמרו הס באומרו כלס את כללי מאמר ,שהי מה
 בא הוא שאס מהם אחד מאמר ולא מהם שקבל מי מאמר רק להביא לו

 מכלם ואחד אחד כל מאמר יביא ראוי ,הי מהם אחד כל פרטות להשמיענו
 ליאמר. ראוי שיהי' ד א דבר אפילו אמר לא מהם אחד ששום יאומן לא כי

 אחריו הבאים סדר בו לשלשל והביאו כלס אחר נשאר לבדו זה כי הוא ואם
 הי׳ הצדיק שמעון אלא משיירי הל׳ל א״כלא הצדיק משמעון קבל אנטיגנוס

 דברים ,ג אמר הוא אמר ולא אומר ,הי הוא אומרו ב( . הגדולה לכנסת שיור
. לי למה מניינא ג( . דברים ,ג אמרו הס שנאמר הקודמת המשנה מעין

. וג״ח ועבודה תורה אמר ולא ואחד כלאחד בין על במלת הפסיקו ד(
קדמה חסדים גמילת כי רז״ל למאמר גס ומה הזה בסידרן סידר למה ה(

: בס״ד נזכיר כאשר לשלשתן
 הי' שאמר אלו תיבות ארבע נבאר המשנה כוונת בענק נדבר טרם וה^ה

.אמר הוא אמר ולא אומר הי' הוא ואומרו הגדולה כנסת משיירי
 כנה״ג אנשי מדברי והנה ראה המשנה מסדר ע״ה הקדוש רבינו הנה אך

 על עולם לתקון לב שתו לא כי לבדו גדול למוד כי דעתם כי יראה
 הית' אזהרתם כל כן שעל לבדה התורה על אס כי כלל המעשה אל הנוגע

 לתורה סייג ועשו הרב' תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו כאומרו עליה
 משיירי הי׳ הצדיק שמעון הלא כי הזה בדבר מהם תלמד אל אמר כן על

 פעם זה דבר אמר לא וגס שיוריהס בכלל אלא שבכולם האחרון ולא כנה״ג
 מהם הנשארים כל לע*ני בפומיה מרגלא שהית׳ אומר היה הוא אס כי אחת
 כי בדבר מסכימים כלש גס כי הוראה הוא ואדרבא עמו חלקו ולא עמו

 מלבד כי הנה ג״ח ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים ג' על
 וא״כ במעשה התלויים עמה עוד עמודים שני יש אחד עמוד שהיא התורה

לא כי העיקר היא לבדה שהתורה היתה כנה״ג אנשי הסכמת כי לומר אין

 כן
אבות

 שהעיקר באופן תרי״א גימכוריא חסדים גמילות נצכווינו וגס תרי״א
 בלבו ירא״תהש״ם במחשב׳ ומעש׳ ודיבור במחשב׳ הנזכר לבעל

 הנזכ' גי׳ תורה פוסק בדיבור וגס ירא״ת גי׳ הנזכר לבעל ומחשבתו
 במפשה להשביתם הנז׳ גי׳ שהוא חסדי״ם גמילו״ת ולעשות להכניעם

 ומאמרי כתובים כמה ופירשנו תולדות כמה בעניותנו חידשנו ומזה
 העול׳ דברים ג' על הצדיק שמעון רמז שזה ואפשר בס״ד ע״ש רז״ל

 ,ירא שהוא בלג העבוד׳ ועל הנזכ׳ גי' תור' בדיבור התור׳ על עומד
וזהו לבעלס הנזכר גי׳ שהוא חסדי״ם גמילו״ת ומל הנז׳ גי' ד'

ראשון סרק ׳ • ירים־
 גדלה לפחות מסיני אם כי מהקב״ה בעצם קבלתו תתייחס שלא שעם משה

 היא רבה כי ישראל יתר כל משא׳י׳כ כולה התורה שקבל הכנתו לפי השגתו
 לא נער היה כי הכנתו לגודל יהושע אך .ישראל המון כל על משה גדולת
 נאמר וע״כ ממשה לגמרי תורה לו לשתימסר כח עצר האהל מתוך ימיש

ממנו הי׳ זה וע״ד ליהושע ומסרה
י 1

 אך מזה זה ללמוד לגמרי כח עצרו
 הרבה הדורות הפרש הי' והלאה מהם

 ,זכרי חגי כשמתו כי לדור ביריד'מדור
 פסקה כנה״ג מאנשי שהיו ומלאכי
 לקבל כח עצרו לא כי מסירה לשון נאמר לא והלאה מהם ע״כ לבנה זכוכית

 גס יצדק קבלה לשון כי מהם קבלו נאמר והלאה מאז ע״כ לגמרי מזה זה
 וזקנים נאמר לא כי גס וע״כ .כמדובר מגרעת בלי לגמרי מקבל בבלתי
 זה כל עם הנז' המסירה אל סמך כי המסירה הזכירו לא כי לנביאים מסרוה

 כנה״ג לאנשי מסרוה ואמרו כנה״ג לאנשי מנביאים מסירה לשון לומר חזרו
 דור ירידת ידיעת מדרגת רבה לא כי מסירה מדרגת ,הגיע כאן עד לומר
 כי הנה והלאה מהס משא״כ מסירה בהם תצדק שלא כ"כ לשאחריו אחד

 המקבלים בין הפרש ,הי תמיד ודור דור בכל והלאה ומאז תורה מתן בשעת
 רבינו סידר הזה הדבר בגלל ע׳כ השגתו הכנת לפי מקבל אחד כל כי

 דאבות מילי כל אל נקח ממנו למען זו מסכת בתחילת הקבלה סדר הקדוש
 על יאשם ולא הכנתו לפי קבל כלאחד שבע״פ התורה בקבלת כאשר כי

 את לקיים יוכל מי איש יאמר אל דאבות במילי כן לקבל כח עצר שלא מה
 איש אס כי כולם את לקבל איש כל יחויב לא הלא כי המה רבים כי כלס
 לבבות היו והלאה מהם כי כנה״ג אנשי בראות והנה .הכנתו לפי ואיש

 היה ולא לבנה זכוכית בטלה ומלאכי זכריה מחגי כי מתמעטים הדורות
 לפלוני ומסרוה לומר בידו הקבלה כל ותמסר שתמשך כח שיעצור מי עוד
 ב' והמשפט התורה לקיים עיכובים שני יש הנה אמרו ע״כ קבל לשון רק

 אמיתית תעדר הלבבות למיעוט כי לומדים אשר העם כל אל ואחד בלימודים
 שלא או תלמודם שישכחו שכחה מחמת או סיבות משתי לאחד ההוראה

 התורה כללות בכל ההמון אל שלישית הוא רב כי הכל לקבל כח יעצ^ו
 אין כי הדת פרטי כל מהם להעדר שישגו ישראל מעדת יבצר שלא שיוכרח

 מתונים הוו אמר האמד על כן על המצות במעשה ויושגו מספרלגדודס
 לקבל כח יעצור שלא שמה הרבה תלמידים והעמידו אמר השני ועל בדין
 לתורה. סייג ועשו אמר השלישית ועל הכל ימצא רבים ובין חבירו יקבל אחד

 מקבלים בשאחריהס גס כי ראה כי נצטערו לא שלפניהם בדורות כי ולהיות
 והלאה מהם כי ראו המה כי כנה׳ג אנשי אך מסירה בהם שתצדק גדולים

 לבס אל נגע כן על כראוי בידם תורה למסור ראויים העדר על תורה תפוג
 אמרו הם כן על שעה צורך שראו בייחוד הס אמרו הס וז״א .לתקן ובקשו

 מניינא שהערנו מה יתורץ שכתבנו ובמה . הצער הרגישו אשר הס כי פו'
 זה או זה או הכוונה שהיתה מנין אומר ,הי לא אס נראה שהיה שהוא ל״ל

 א' ענין צורך על משמש כ״א צריך כא׳ שלשתן כי לומר דברים ,ג שאומר לז״א
 מארז״ל לרמוז הרב? תלמידים למדו ול״א תלמידים והעמידו ואמר כמדובר.

 יאמר וזהו תורה תצא מהם כי עניים בבני הזהרו מדליו מיס יזל פסוק על
 משוללי את והעמידו אס כי ממון מבעלי התלמידים עיקר תעשו אל פה

:העיקר הס כי בתורה לעסוק להקימם העמדה
. וז״ל הנ״ל ,בפרש זלה״ה רבינו ואזיל מפרש . ,וכו הצדיק

 אהרן שבירך שעם משה כבוד על הקב׳״ה חש .,וכו משה ויבא 1
 מיד העם את שניהם ויברכו משה לו שנתחבר עד האש ירדה לא העם את

 פניהם על ויפלו האש ירידת על וירינו ואז ,וכו אש ותצא ,וכו ,ה כבוד וירא
 שמעון במשנת אצלינו שכתוב מה על הענין ,יהי א* :ה' כביד מראה על

 קיום כי והוא ,וכו התורה על עומד העולם דברים שלשה על שאמר הצדיק
 והשתלשל העליון מעולם שפע בוא ידי על אס כי איננו השפל הלזה העולם

 השפל עד הגלגלים עולם דרך ואחריו המלאכים שבעולם אלקיס מלאכי ע״י
 חלוקי בארבע הארץ על אדם אלקים ברא כן על וכי ויחי פרשת זכמאמרנו

 התניעה עולם מעין יתנועע שבו הח״ונית הנפש השפל מעולם החומר כפרה
 רוחות מלאכיו עושה כד״א המלאכים עולם מעין והרוח הגלגלים עולם הוא

דוגמת האדם את עשה אלקים כי ספק ואין העליון עולם מעין והנשמה

חסדי
 ז״ל חל״א בעל מז״ה פי׳ . ג״ח ועל העבודה ועל התורה טל ב

העולם חלקי כל יתקיימו ומעשה ודינור מחשב׳ ע״י כי
 שבלב העבוד׳ וע״י היציר׳ עולם מתקיים בתור׳ הדינור ידי על בי

 המעשה וע״י הנריא׳ עולם מתקיים נענור׳ קדוש׳ המחשל שהיא
דנרים ג׳ על וז״ש העשייה עולם מתקיים חסדים גמילות דהיינו

: עכ״ד קייס העולם
 קראתי אותו הקנון נספרי נעניותין דכתיננא מאי כלפי ואפשר

 ס״מ הוא הרע היצר מקור כי אמור פ' דוד ראש
 ליצה״ר תנלין והיא נתור׳ לעסוק נצטוינר ולכן תרי"א גי׳ ולילי"ת

גימ׳ יראת כי שמים יראת הכל עיקר וגס תרי״א גי׳ תור״ה בי

אנטיגבוס



ירים
 שמביא גדול למוד באומרם ז״ל מאמרם והוא המעש' גס אס כי הוא כן

 אינו תעשה בלי הוא מעשה לידי מביא היה לא אס כי הנה מעשה לידי
: יצטרכו שניהם כי ולעשות לשמור התורה וכמאמר שלמות

 כי ונו׳ 5הר את המשמש כעבד תהיה
 כהכרה ה׳ את יעבוד לגבר טיב
 המשנה פנין אל ונבא :ביחיד ולא

 ישראל חת קרא ית׳ הוא הנה כי והוא
 אתם בניס יש׳ בטרי בני כד״א בניס
 כמאמרו לשכירים אותנו ייחס וגס לה׳
 ונס מאד הרבה שכרך לאברהם ית

 ישראל בני גי כי נד״א עבדים קראנו
ז- ---------־ ^־-----------

!יבנו

עומד העולם הי' מ״ת קודם
דברים שני היו תורה כשניתנה בג״ח
 המשכן שהוקם עד רותת העולם והי'
 על אס לב לש*ת וראוי .ע״כ ג' והיו

 שעמד זמן הי׳ איך עומד העולם שלש'
 על איך ועוד • בשנים ואח״כ באחד

 שנים שהיו עד רותת הי' לא ק'
 עונות היו לא כי מספיק א' עמוד מ״ת קודם כי הוא אמנם :הוא ונהפוך

 רותת העולם הי' לא ע״כ מצות אין תורה אין אס כי נצטוו לא עדיין כי
 מקיימת התורה אין כי חצותיה עוברי על רותת הי׳ התורה בהנתן אך בא'

: בה החוטאים על לכפר עבודה באה ע'כ לעוברים
 וע*כ לקיימו העולם אל כנשמה התורה הנה כי והוא הענין אל £031

 יתקיים וחיך מדד ויש שוגג עוברים יש חך מתקיים עליה
 עבודה צריך השוגג על כן על מצותיה עוברי יחדלו לא כי אפס כי העולם

 כי הג״ח ,הי העולם עליו יתבטל בל המזיד ולתקן השוגג על באה שהיא
 חסד בתורת לא אס במזיד עוברים בהיות העולם לשיתקיים טעם אין הלא
 אל יביט ולא ית׳ הוא חסד יעשה שבזכותם מדה כנגד מדה ג״ח צריך ע״כ

 בו שעמד אחד עמוד זמן תראה הלא לומר וכו׳ דברים ג' על וז״א המזידין
 ג' על וזהו כאחד שלשתן מעמד צריך הזה בזמן כי לך דע בשתים וזמן

 כמדובר. שלשתן צריך עתה כי ההוה על עומד וז״א עומד העולם דברים
 חטא ירא בור אין כי עיקר שהיא מהתורה כ״א מג״ח ההתחלה אין וגס

 הטיל בפ״ע ענין שלכ*א ולהיות מניינא. רז"׳א עליה העוברים תקוני והשנים
 על א'תיקון כל הם השאר כל אך העיקר היא התורה כי כאו״א בין על מלת
 יחד. נתחברו לא כן על מזיד על וזה שוגג על זה התורה מעוברי אחד דבר
 תורה מתן שקודם זו משנה על לומר בש״ר רז״ל כוונת היתה אחשוב וזה
 מ״ת קודם כי דע ואמרו במשנה שהקשינו מה למו הוקשה כי וכו' בא׳ הי'
 והוצרך כמדובר מצותיה עוברי על רותת הי'העולם אח״כ אך א' מספיק הי׳

 להתחיל מהתורה עיקר ועשותו מניינא אומרו נבין בזה כי כלומר השלישית
 הב׳ כי עומד ג׳ על עתה בשנים וזמן בא׳ בזמן שעמד גס כי לומר בה

: מקודם משא״כ רותת יהי' בל כתיקון צריך
 העולם כללות בערך כי על במלת מפרידם ואח״כ שכללם במה אפשר

 בכל שלשתן ימצאו יחריב לא אך בו ימצאו חלו דברים ג׳ צריך *
:אחד בכל על וזהו ואיש איש

 ירדה ולא ישראל את אהרן שבירך משה בראות כי הכתוב ענין יהי׳
 מועטים דומה אינו כי רבים לזכות יחיד זכות דומה אינו אמר שכינה

 לברך עמו נתחבר ע״כ המצוה את העושים למרובים המצוה את העושים
 שניהם בזכות ואז העם את ויברכו וזהו יחד שניהם זכות שיהי' ישראל את
 איש אנטיגנוס באומרו התנא למדנו זה ולימוד . וכו' ה' כבוד וירא מיד
 שלילה בלשון החילו אל לב לשית ראוי והנה וכו' הצדיק משמעון קבל סוכו

 ע״מ שלא המשמשים כעבדים הוו יאמר ומהראוי וכו׳ כעבדים תהיו אל
 אומרו ג( הן. נשמע הי' לאו מכלל כי חלוקות שני אומרו ב( פרס. לקבל

 אומרו ד( :יותר צודק שהי' העובדים כעבדים אמר ולא המשמשים כעבדים
 אומרו ה( :המשמש כעבד אמר ולא המשמשין כעבדים תהיו אל רבים ל׳

 אלא ולומר לקצר וה״ל וכו׳ הוו אלא אומרו ו( .שכר אמר ולא פרס לשון
 לומר בנותן הדבר תלה ולא לקבל אומרו ז( .כו׳ שלא הרב את כמשמשין

 הקודם. אצל עליכם שמים מורא ויהי סמיכות ח( .פרס לו שיתנו מגת על
 הוא טוב טוב הלא כי י( . עליכם ה' מורא אמר ולא שמיס מורא אומרו ט(

: מהיראה עיקר עשה ולמה מאהבה לעבוד
 את העבודה משורשי בשורש השריכנו רבים בלשון כלל דרך בדברו והרה

 עצמו ישתתף לגבר טיב כי הוא הנא הכתוב בענק האמור והוא ה'
 על כמאמרנו הרבים זכית גדול כי יעשה אשר ומלוה מלוה בכל הרביס מם

 ולאחו רבים בלשון החילו בו לנו שהוקשה וכו׳ אלקיכם הי את ועבדתם פסוק
 בעבוד כי דעת ילמדנו כי הוא אך וכו׳ לחמך את וברך באומרו ומיד בלשק

 למרובים המלוה את העושים מועטים או יחיד דומה אינו כי ברבים יהיה ה׳ את
 הכלל דרך השכר אתן לא כי עמדי אנכי כן לא בשכר אך המלוה את העושים

יחד אלף כי והוא וכוי לחמך את וברך וזהו בפ״ע ואחד אחד לכל אס כי

משה רא׳מק פ־ק
 פלס כי חניה נור7כש שכר יקבל מהם אחד אין כאחד המלוה את העישיס
 אשר אי מחבירו בה נזדרז אשר אחד כל עבודת גחינת לשקול משפט ומאזני

התנא גס כן על וכיולא מהשאר פנוי היה אשר או מזולתו בלבו בה שמח . ______ ...........
אל א.־מר לבלתי עיניו פקח זאת מל וו״׳ל רבה בשמות מארז״ל בהזכיר והוא המשנה כוונת ענין אל

 אומר היה הוא הצדיק משמעק קבל הוכו איש אנטיגנוס ג
 לקבל מנת על הרב את הששמשין כעבדים תהיו אל

 לקבל ע״ט שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פיס
יופי : עליכם שמים מורא ויהי כ״־פ

 כי מתחי־ אינו הבן שיחת הלא כי שויס אלה נ׳ שירות אין והנה . עבדים
 ונא יותר או מעמיס יוש מעבודתו לישמט באב יבטח בן כל הלא
 ימטד אשר ונן חלילה שבשמים לאביו כן איש לעשות הדרך וו ולח אביו

 אפשי אי יאמר חמור ואס בשכרו בא הוא שניר אם הלא כי טוב לא כשכיר
 לי יותן שלא לא אם אפסיד מה במלאכית איגע לא אס כי עצת' להשכיר

 נחו יעצור לא כסף מקנת איש עבד הוא אשר אך שכרן ולא הן לא שכר
 אשר והגה . הוא כספו כי מחיר ובצח כסף בלא רבו את מלעבוד ליבטל
 מתחלפות בהבהינית והנה . הזאת השלישית הבחינה היא איש ותקרב יבחר

 קצירו ולקצור זריעתו ולזרוע אדמתו ולשדר לפתח הרב את יעבדו עבדים
 לכוס ויש מימיו ולשאוב עציו לחטוב ויש וחמורו שורו צאנו את לרעות ויש
 בתבואה ולטחון ולכלור לרקד ומזין ונחם בר לספוק עליהם בית משא כל

 אשר והס אצה מכל למעלה רש משא ועבודת עבודה עבודת בכל וכיוצא
 את לשרת אס כי עציהם הנז עבודות מיני כל את שים לבלתי בהם בחר
 מ־ם וליצוק מבישל ובשל ויק נחס ושים לפניו שלחן ערוך כענק לבדו הרב

 אתו ולהיות וסכו להלבישו או לפניו ולה,ישיטו הכיס את לו ולמזוג ידיו על
 ההפרשים המה שתים והגה . באלה וכיוצא ולשמשו ללותו ובצאתו בבואו >מו
 יתוארו כילם הראשונים כי כאחד הראשונים ובין האחרון הזה השירות שבק

 נענק שימוש רק עבודה יקרא לא הלז האחרון הסוג אך עבודה בתואר
 .אליהו פ״י מיס יצק חשר מפסוק הדבר ולמדו מלימודה יותר שימושה גדולה

 מדרך אין עבודה הנקראים הראשונים מהסוגים אדוניו את העובד כי ס
 מתת וצא הוא כספו כי שכ~ לא מתת ולא שנר לא מהס לאחד לתת האדון

 מזוט אס ני חנס מתנות להם לתת המה ביותר חן המוצאים מהסוג לא כי
 אליו לקרבם בעיניו חן מצאו כי האחרון מסוג המה אשר אך . וככותו

 יראה כי יהי׳ החן מציאת בכלל שלחנו ומאוכלי לפניו משמשים ולהיותם
 עמו אתו יהיה כי גס ומה לבב ובשוב בשממה ושמוש זריזות יתרון בעיניו

 לפי הנס מתנת הוא פרס לתת לבו ינשאנו לבו ושוב ושתותו אכנו בעת
 והנה • יקרא פרס ע״כ פורסן הוא ערך תרגום כי זהו אותו שמושו ערך

 יש חלוקית י ש ס7א בבני יש בעצמו הרב אח בחשמשין והיא זו בחלוקה גס
 כפפו קנין המה עבדיו כי באומרו פרס שוס זה גזס לבעלי גס נותן בלתי רב

 זה לסוג פרס נותן רב ויש ללבוש ובגר לאכול מלחם להם מתת עוד לו ומה
 חלוקות ב׳ בהם יש פרס הנותן הרב את המשמשין יס73ובע • לפניו המתהלכין

 שיש שידע אע״פ כי אשר בייש הפרס לחמדת רק יעבוד לא הוא שגס אחד
 לו חייב הוא ואשר רבו את אהבתו לבו פל בעלות משמשו מרבו פרס לו

 מאהבת החייב כעבד תמיד משמש פרס לו ינתן שלא יונח לו כי בלבו וגומר
 בחינת א( . הזולת את א־ש שרת בחינות סלוקות המה שבפה כי הנה • לט
 יקפיד לא כי באביו לבו יבטח כי מלשרתו רבים ימים שימנפ האב את הבן
 . השכר אז יאהב כי כבן כ״כ ישחט שלא גס כי השכיר שירות ב( .עמו

 כסף בלא קנוי וגופו הוא כספו מקנת כי לישתט יוכל לא כי העבד ג(
 משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד עבדות יש עצמו בעבד ד( .מחיר ובלא

 גס כי ה( • וכיוצא שלחן לפניו כערוך עצמו הרב את שישמש עבד ויש
 וכיוצא וסלו והלבישו שולחנו במאכל האדון את לשמש שהיא זאת בבחינה

 רבו כי שביודעו עבד יש כי 0 .פרס נותן אדון ויש פרם נותן בלתי יש
 שגס העבד של והיא שביעית חלוקה ויש הפרס לאהבת ישמש פרס לו יתן
 נותנים היו לח כאילו אס כי לכך בשרותו יכוין לא פרס לו יותן כי ידע כי
 בבחינה ובחר ה׳ חת נעבוד איכה דעת ללמדנו התנא כוונת והנה .כלום לו

 אל לומר כו׳ כעבדים הוו באומרו בלשונו הדבר והמתיק הזאת השביעית
 סיגים השני דהה הרי כעבדים הוו אס כי השכיר או הבן מסוג תהיו

 העובדים העבדים מסוג נהיה אפשר היה עדיין והנה .כשלישי ובחר הראשונים
נהיה או רכש אשר קניינו מקנה לרעות או ולזרוע לחרוש רבם עפר אדמת

כעבדים

חסדי
 פוכדע״מ מדרגות נ' דיש לפרש אפשר . וכו׳ כמכרים תהיו אל ג

 אמויגנו׳ והנה ,פרם לקבל מנת מל שלא מוכר וכי פרס לקבל
 הוא כווב ככן ימכור אס אכל פרם לקבל מנת טל מכד דווקא שלל
 .פרס לקבל מ״מ שלא כטצמו מדן להיות המוכתרת כמדרגה אכל

 לקכל מ״מ שלא הרג את המשמשים כמכרים הוו אלא אמרו וכונת
 ע״מ דטיכדים כמלאכים יהיו אלא פרס לקכל יהיה שלא היינו פרס

 דכרו כקול לשמוט יכרו מושי גכוריכח מ״פ כמ״ש אחר ציוו לעשות
: מצוה מצוה שכר וכאמרס

אבות
 וזים ורחימו כדחילו שתהי׳ צריך שהעבודה שידרט כמה אפשר א״נ

 כמ״ש מאהב' אלא פרס לקכל מ״מ שלא המשמשים כמכרים הוו
 שלימה המכור׳ תהי׳ כזה כי מליכם שמיס מורא ויהי עיכדי' רכינו

 מרככה שתהיו עליכם שמים מירא ויהי ומירא׳ומז"הסי׳ מאהב׳
 השפע תירק ועליכם לה כסא ותהיו שמים מורא הנקרא לשכינ׳
 שמיס מורא ויהי ס״ת כי לרמוז ואפשר עכ״ד לעילם כצינור ותהיו

: לקכ״ה יהי׳ שהכל לרמוז אדני הוי׳ שם כמנין צ״א גי׳ עליכם



ראשון פרק

 ירושלים איש יוחנן בן ויופי צרירה איש יועזר בן יוסי ף
 ביהך יהי אומר צרירה איש יועזר בן יוסי מהם קבלו

 שוחה והוי רגליהם בעפר מתאבק והוי לחכמים ועד בית
יופי : דבריהם את בצמא

ירים
 המשמשים לז״א וכיוצא והשקותו בהאכילו בעצמו הרב את המשמשים כעבדים

 אחת כל כי הקשית במלאכות המשמשים כעבדים לא כלומר וכו׳ הרג את
 שגעש יקרא ההוא כי עצמו הרב את כמשחשין אס כי תקרא עבודה מהנה

 ומצרה מצרה כל כי שהוא באמונה גדול עיקר וזה .כמדובר עבודה ולא
 הרב את כמשמשים הם עושים שישראל

 חיל נעשה באלקיס כביכול ככה עצמו
 את כיז מצאתי ואנכי הנביא וכמאמר

 כל כאשר בקדושה ומשליגיס ה׳ רוח
כל על מזה מלאים האמת חכמת .סכרי

: כנודע גדיתס
את המשמשין כעבדי׳ באומרו כיוון ח*

 הדי הסוג □הדחה כי הנה הרב
 דחה בזה פרס לו שיתנו ע״ח שלא אמר ולא פרס לקבל ע״מ שלא ובאומרו

 יש עצמו הרב את במשמשיס גס כי שהוא אדם בבני הנמצאות ממציאת ר׳
 אך פרס לך שיותן ספק אין כלומר לקבל ע״מ שלא לי״א פרה נותן בלתי

 החמישי הסוג ענין והוא אין אס לקבלו ע״מ תכוין אס הספח הוא בקבלה
 ע״מ שלא אלא לקבל מ״ע שהוא נפשך תגעל הששי בסוג גס כי אודיעך וגס

 ע״מ וכו׳ כעבדים תהיו אל באומרו הראשונה בחלוקה היחל אשר והוא לקבל
 כי הייתור הכאב יגדל עתה והנה בשביעי רק הששי הסוג שהוא פרס לקבל

 השביעית בחלוקה בחר אשר כל כי כלל צריכה בלתי הראשונה החלוקה כל
: בשנית היה הכל השאר ודחה

 מאי אמר הוא יאמר ומהראוי אומר היה הוא אומרו נדקדק לזה אמנם
 דברים ג׳ על כי אומר היה רבו הצדיק שמעון הנה אך הומר היה

 ידענו והנה העולם את מקיימים דבריס הגי העושים כי שהוא עומד העולם
 בצדקה כי בלבד שכר או טובה לקבל כדי מצוה לעשות לארס אסור כי מרז״ל
 בתורה העוסק כי באופן וכיוצא בני שיחיה כדי לומר שמותר אמרו בלבד

 או בעבודה או התורה בעסק יכוין אס עימד העולם שעליהם וג״ח ועבודה
 לקיים יספיקו לא ידו על העולם שיתקיים כדי אפילו או לו שייטב כדי בג״ח
 אומר היה רבו כאשר כי אנטיגנוס ענין היה וזה מאהבה שיעשו רק פולס

 בפומי׳ והי׳מרגלא תלמידו בא כו׳ עומד העולם דברים גי מל בפימיה מרגלא
 אך העולם יתקיים באלה הן לומר כו׳ תהיו אל אומר היה שהוא הוא גס

 שכתבנו הששית החלוקה שהיא פרס לקבל מנת על כוי כעבדים תהיו שאל בזאת
 החלוקה אומר היה לא ואס השביעית החלוקה שהיא כוי כעבדים הוו אלא

 אך בחסידות להתנהג להם כמצווה נראה היה כוי כעבדים הוו רק הראשונה
 דברים בשלשה העולם את ס המקי יקיים בזאת אך כי דבריו היו שתנאי לא
 שהיה הצדיק שמעון את שמעתם אשר לומר וכו׳ תהיו אל ואמר היחל כן על

 הוו אלא וכוי תהיו שאל בתנאי הוא וכו׳ דברים ג׳ על בפומיה מרגלא אומר
 אומרי ומכלל כפול תנאי צורך בזה היה לא כי לומר אפשר היה ועדיין .וכו׳
 אפשר הי׳ השנית מהחלוקה שותק היה אס הנה אך השנית היתה וכו׳ תהיו אל

 לאדם יהיה שאש אלא וכל כעבדים תהיו אל באומרו מיעט לא כי לומר
 טוב טוב אך פרס לקבל מנת על יהיה שלא ה׳ את בעבודתו עבד בחיבת

 אלא ואתר חזר ע״כ יתירה מאהבה תהי׳ כי אביו את בן בבחינת לעבוד הוא
 עבדים בבחינת ה׳ משרתי יהיו הוא הציווי בכלל כי לומר וכוי כעבדים היו
 אלא לזה המקבל כוונת יהי' שלא לומר כיון ועוד . שכיר או בן בבחינת ולא
 שלא וכוי היו אם כי וכו׳ לקבל שלא ע״מ הרב את המשמשין כעבדים היו
 יהי׳ שלא אלא לקבלו ודעתו פרס ויש יש כי יבצר לא כי כלומר לקבל מנת על

 שיראה לקבל שלא מנת על באומרו משא״כ הפרם בחינת על השימוש
 שהוא בעוהיב ית׳ בו לדבקה יחפון לא אשר מי כי חלילה בו כגועל

:האמתי שכר
 על הנופל הקושי על להשיב בא כי לומר אפשר היה הדבר בכלל ןןק^ך[

 כי כאומרו ובתמים באמת דבריו משמעות אל לב חשים הבלתי
 גשמיכם ונתתי וכו׳ תלכו בחוקיתי אס האומרת התורה דברי סותר יראה
 הרשיעו המה כי ובייתות צדוק רשעת היתה זאת הן כי אמת והן .וכוי בעתס

 ישמשו לא כי חללו ברור שפתיו דעת הלא כי להטיב להשכיל לבס שתו ולא
 הבבא אחר באשר כיוון אפשר היה וזה לכך יכוונו שלא אלא לקבל ע״ח

 ע״ח שלא אס כי אינני כי שיורה לקבל שלא ע״ח אומר איני כלומר השניה
 גס כי צריכים אנו אין אך .שישנו אס כי כך ח”ע היה שלא כלומר לקבל

 ע״מ רק פרס לו שיתנו מנת על יאמר לא כי כמדובר יובן דבריו מפתח
 על הוא בו דברי רק היא אמיתות כי בה אדבר לא הנתינה כי כלומר לקבל
 גדר על דברי ואחרי .לקבל ע״מ שלא או לקבל מנת על אם הקבלה כוונת
 מורא ויהי ואחר ל״ת חצות מעבור השמר גדר וילמדו בא עשה חצית שימוש
 ביאור בספר ביארנו אשר הוא והענק החסידות• תכלית והוא עליכם שמיס
 רצון יהי ואחר וענה שיברכם אליו באומרם לתלמידיו ריב״ז מאמר על משלי
 ואמר רבינו כאן עד לו ואחרו ודם בשר כמורא עליכם שחים מורא שיהא

 שמא אומר ואינו אדם שוס יראני שמא ואומר בסתר עבירה עובר אדם להם
ע״כ: המקים יראני

חסדי
 וכתב אנ״ד והשני נשיא אחד הר״ב כתב .וכו' ייעזר ק יוסי ד

 ואם לו שני ואץ לראש אחי היה דלפניהם שוי״ט הרג
 נשיא זה שאול טל אמרו פ״ג שילה' דנמרק ק' כפשטן תריהר״ב

י מעזה
 וכי עומדת במקומה קושייתם תשובתו אחר עתה גס כי הערנו שס *3*1

 שמא יאמרו כלס עולם גדולי תלמידים שחמשה בעיניו חשידי מי
 שקרה במז״ל יובן כי כתבנו חך . המקום יראני שמא ולא אדס שום יראני

 את ויסר בעליה אותן והעלה יפיפיית רביות שתי שפדה חסידא עמרם לרב
 לבו ויחס היום ויהי ממקומה הסולם

 לעלות ויחל העלית אל הסולם את ויטה
 אותו לבו ויך הסולם באייצע ועודנו

 זמם אשר ההוא המעשה עליו רע כי
 כי יכול ולא אחור ב לש ויואל לעשות
 ולא להעלותו בו ויאחז יצרו תקפתו

 ליצרו יכול לא כי וירא לירד הניחן
נורא עמרם בי נורא גדול בקול ויקרא

 ויאמר והעצים האש ה א אליו ויאמרו העיר בני כל אליו ויאספו עמרם בי
 מוטבשאתבייש להם אמר כספתיק א״ל בקרבי דלוק דהוה דחטא נורא אליהם

: הבא בעולם ולא הזה בעולם
יראת מפני כח עצר לא זה כל עם חסיד עמרם רב היות עם כי ך* ךך

 אחז ממעלות ירד וממוראם אנשים באו עד מחטאו אחור לשוב ה *
 שרה שמיס מורא עליו היה לא עמרם כרב גבר כי לב על והיעלה אחורנית

 את לעשות ללכת ימנע יותר לידו החטא בא שקודם זה היה אך .ב״ו למורא
 ונהייתה באה העבירה בשכבר אך ב״ו מורא מאשר אלקים מיראת הרע

 מעשה והוא ודם בשר ממורא לימנע קל יותר אז לעשותה דרכו צדיק ויאחז
 יצרן בעצת לעלות והיחל הרעה במעשה היותו אחר כי חסידא עמרם דרב
 מלסייעו מחנו ירפו השמים הן גס כי בו לחזור וקשה בו יצרו החזיק כבר

 ישוב אך ישוב לא לבד שמיס ממורא וע״כ יצרו צוואת אחרי הלך הואיל כי
 באש יבא אפר לראות ישראל כל בבוא שב כי לו היי כאשר אנשים יראוהו אס
 העבירה בא טרם אמרתי לא כלומר בסתר עבירה עובר אדם ריב״ז מאמר וזה

 ימנע כי פלוני עיירה עשה ולומר להדיח ייעץ סמוך יצר אס כי לידכם
 וזהו האדם ביד העיירה כבר בהיות אמרתי אשר אך אלקים מיראת הצדיק
 אז כי יהוי ובה עובר הוא שכבר כלומר בסתר עיירה עובר אדם אומרו
 ואמר עמרם דרב כעובדא ב״ו ממורא אס כי שמים ממורא יזיז לא מינה

 האדם יראני שמא אמר כי בחטא שהיחל עד שטות רוח בן נכנס כ'כ כי
 תהי אל באיחרו בחכמתו שלמה שכיון שם כתבנו וזה המקום יראני שמא ולא

 תדע מעצמך כי לומר חכם תהי אל לומר וכו׳ ה׳ את ירא בעיניך חכם
 את ירא והוא אותך אנסה בזה כיהנה מועצותי מבלי היצה"־ מן להזהר

בו שאתה מהרע ופרוש וסור ב״ו בלי ה׳ יראת מחמת כלומר מרע וסור הי
: אתה חכם אס יוכר ואז

 אנשים יראוהו טרם שמים ממורא שבידו מרע האדם טור כי הדברים כלל
 תהיה וזאת . ממנה למעלה שאין מדרגה היא וישוב יחת וממוראם 7 7^

 ב*ו של ולא לבדו זו כלומר עליכם שחים מורא ויה* באומרו התנא כיונת
 לפעמים שתהיה ולא אנשים שאין במקיס בסתר בי; רואים במקום בין תמיד

 מציאות בא טי־ס בקי שיש מההפרש שכתבנו כמן רחוקה ולפעמים קרובה
ויצטרך שמיס מיראת מתרפה בואה אחרי כי באה שכבר לאחר לידו העבירה

:נלל מעליכם נעלה בלתי ממש עליכם שתהא כ״א ב״ו מורא
 לקבל מנת על שלא המשמשים כעבדים הוו אליכם אמרתי הלא יאחר אי

 ותראו טוב לקבל ע״מ שלא שתעבדוהו כן תכס בעש תאמרו והלא פרס
 יברכנו לא ברך גס הלא עליכם תבוא רעה גס אס כי פרס העדר צ״ל שאין

 יהי הלא כי שכרה וזו תורה זו האס לנו ירע ולמה יקבנו לא קוב גם אך
 לא זה כל עם חטא בהם ואין לה׳ השמים כאשר כי והוא עליכם שמיס מורא
 מחטאת ובהו לתהו העולם ית׳ הוא ויחזיר ימלחן כעשן פן מורא מהם יעדר

 ויתהפך העם לאשמת מעליהם עליון שפע ימנע פן לפחות או אדם בני
 כאשר להם ויומר רוגז יתגלגל שחים ע״י מתגלגל שהיה טיבה שפע במקום

 נמלא וכו׳ שלום מלאכי חוצה צעקו אראלס הן על ז״ל כמאמרם החרבן בזמן
 המורא אותה כי ישראל לאשמת אליהם תבא שרעה מורא מהם יבצר לא כי

 הזולת בעון צרה אליכם מבא תראו עליון חסידי היותכם עם כי עליכם יהי
: תחטאו ואל תרמו בזה עליהם הדור עון לסבול הצדיקים דרך כן כי

מה כי דבר הצדיק שמעון משנת על אגטיגנוס גס כי הזה בדרך לדרך*
 כעבדים בהיותם היינו העולם מקיימים ההם המדות שלשת שבעלי 1

 לאיש מקום יש זה על והנה • פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשים
 העולם ממקיימי ואהיה אעשה מה ולומר לדבר חכמה ה׳ לן נתן לא אשר

 חכמה לי נתנו לא עליה תהא מה טפהזן באומרם השמים וחן ואיככהאוכל
 לקבוע לחכמים ועי בית ביתך והיה איעצך בקולי שמע ?עזר נן יוסי לז״א

 בנחת ועבודה שילמדו תורה זכות לך תהיה בזה כי בביתך ולזונס מדרש
 מקים של חשלחט כאוכל בה מיסב שת״ח בשולחן האוכל שכל שלפניהם שולחנך

 ע״י אדרבא הלא תאמר ושמא שלשת! הרי אורחים הכנסת הוא כי ג״ח ובזה
 לזיא נפשי תגעל מהם בלמוד וגס בכבודם לזלזל אבא עחהס דעתי התערב

רגליהם בעפר מתאבק הוי כי והוא לזה חלפני טובה בעצה אתקנך הנה
שתערוך

אבות
 דלפולס י׳ דף יוחסין ס׳ הרב שכ״כ ראיתי ושוב אב״ר יהונתן ועל

:ע״ש דמו״ק ראי׳ והביא ראשים היו ללא אלא חב״ל היו

)כיח(



משה ראשון פרק ירים
בהם תזלזל שלא צ׳״ל אין ובזה רגליהם שתחת מעפר למטה ערכך שתערוך

 בעפר המתאבק כטבע והוא דבריהם את בצמא שותה שתהיה גס אס כי
 מפיהם לשמוע צמא לך תהיה רגליהם בעפר התאבקך ע״י כן צמא צחה שהוא

: לבך שבקרב חשיבותם מרוב לך ויערכו

 רעות.רבית אדרבא כי ושלים אהבה לו פתוח ביתד יהי אומר ירושלים איש יוחנן בן יוסי ה
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 עם שיחה תרבח ואל ביתך בני עניים רהיו לרוחה
 חכמים אמרו מכאן חבירו באשת ק״ו אמרו באשתו האשה

 ובוטל לעצמו רעה גורם האשה עם שיחה המרבה כל
 פרחיה בן יהושע ו - גיהנם יורש וסופו תורה מרברי
 עשה אומר פרחיה בן יהושע מהם קבלו הארבלי ונתאי

והוי חבר לר וקנה רב לר

 מרחמים מנעת הע:י נפש מריחת
הלא תאמר ושמא כזקנה •ו

 ואומר חולק יוחנן בן יוסי
 שיפתח היא דבריך לפי הלא

 בפני אותה וינעיל לת*ח ביתו איש
 כי דעתי הוא כן לא אך ההמון שאר

 לחכמים בין לרוחה פתוח ביתך יהי אס
 מלות כי ישראל שארית לכל בין

 עולם לקיום תספיק בזה כוללת הלדחה
 יהיו איעלך שלימה תהיה למען אך

 האורחיש המכניסים ביתך בני עניים
 יהיו אס כי אותס ומשקים ומאכילים

 העני נפש צרת יכירו לא ממון אנשי
 ענייס בהיותם אך בעניות נסו לא כי

 היכן עד ויודעים זו למדה הגיעו אשר
 הלא תאמר ושמא כזקנה •ו מלוה ותצא ביותר דברים ופיוס במזון עליהם
 יהיה לא כי לחכמים רק זח פ פתוח לבלתי יועזר בן יוסי עצת היתה טובה
 הלא פתחו יפתח ישראל המון שלכל לדעזך אך עבירה מהמלוה המשך פחד

 הבית בעלת עם דעת קירוב ויקנו הגונים בלתי יהיו בתוכס אס יודע מי
 עס שיחה תרבה אל הבית הבעל אתה כי הוא התקון הנה לז״א עון ויקראם

 שיחה ממעש אשתו שהוא זה אם ומה ק״ו וישאו ילמדו ממך ובזה האשה
 וזהו עמה דעתם ולערב מלדבר וישמרו אשתחבירנו שהיא אנחנו ק״ו עמה

 וחומר קל ישחו אשתך בשיחת ממעט ויראוך לביתך באו אשר כי אמרו באשתו
 הזה החיש כן על כי שיחה הרבות לבלתי חכמים אמרו באשתו אס ויאמרו

 ועתה היא חכירנו אשת כי אללה כמינו חבירו באשת ק״ו כן ואס נשמר
 אמעט באשתי האורח יכשל לבל כי היתכן איש יאמר הלא כי לו הוקשה

שאמעט מחה רח הא הכניס לבלתי הוא טוב ב ט והלא נעורי אשת עם שיחה

חסדי
 שז״ל במה אפשר • ביתך בני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יחי ה

 מישי שאתה כשעה סגורים יהיו שלא ביתך בדלתי הזהר
 תשד״ל וז״ש עניות לידי אותך מביאין ביתך שדלתי מפני ושתי׳ באכיל׳

 הרוח׳ והית׳ בביתו ועושר הון שיהי׳ כלו׳ לרוח׳ פתוח ביתך יהי
 ונהנין ונכנסים יוצאים שיהיו ב״כ עניים כשיהיו יהי׳ וזה ושמחה ששון

: לרוחה פתוח ביתך יהי בזה אז
 ואמר בצורת כשני אוצרות פתח רבי דב״ב פ״ק כמ״ש אפשר אע

 הביאו הריכוב״א וכתב יכנסו אל וע״ה וכו' מקרא בעלי יכנסו
 בצורת שני שהיו גונא בכהאי מסתברא רנ״א ס״ס יו״ד הב״י מרן
 להחיות׳ חייב בלא״ה ודאי אבל לת״ח יחסר ע״ה אוכל שהיה ומה
 דילונזאנובס' מהר״מ הביאו מאז״ל לפרש אפשר ובזה ,ע״ש וכו׳

 אתי דהוה ב״נ חד חמינא אמר ברכי׳ ר׳ ע״ב דףנ״ז שתיידות
 הוא אמינא בי׳ אשכחנא ולא וכו׳ במקרא ליה בדיקנא לגבי׳ נפקנא
 דמרךאתרחקת מאורחוי וודאי לי אמר • וכו׳ כחדת ייכלון וכלבא
 יבדוק לא ועד לי׳ יפקד לא ועד אדם ייתי לא עד פתורא תיקן דאיהו

 לי אוי רבי מצעער שהי׳ כמו ליה סבירא כוי ברכי׳ דר׳ וכו' ליה
 כחדא ייכלון וכלבא הוא ולכן דב״ב פ״ק כמ״ם לע״ה פתי שנתתי

 האורח אמנם , ככלב פרנסני לרבי עמרם בן יונתן שאל שם מ"ש ע״ד
 עושה שאם בעולם שובע כשיש לא בצורת כשני אלא זה שאין השיכו

 ייתי לא עד פתורא דאתקן אתרחק דמרא מאורחוי שובע כשיש כן
 צריך ובכה״ג רצון חי לכל והשביע לזון יכול שהקב״ה וה״כו אדם
 ריוח כשיש פי׳ לרוחה פתוח ביתך יהי שרש ואפשר .הכל לזון

 אפי׳ במשמע עניים כל ב״ב עניים יהיו אז בצורת יש ולא בעולם
 ראיתי לא כ״י לב״ב הריכוב״א בחדושי כי. אגיד אמת ועתה .ע״ה

 במקומות כשימצא היינו דרבי דהא כתב רק בב״י מרן מ״ש שכתב
 מצוה הכי לאו הא ברעב ימות ולא אחרת בעיר ואפילו אחרים

: עכ״ד עמך אחיך וחי דכתיב להחיותו
 דהמאכיל אפרים רבינו בשם שי״ח תה״ר הרב כמ״ש אפשר א״נ

 שהרי״ף בתראי לרבנן להו ותמיהא לו לשלם חייב סתם לחבירו
 יצא הבעה״ב וכשהגדיל ביתו בתוך יתום שפרנס במי בתשיבה כתב

 דאיןהיתו׳ הרי״ף והשיב פרנסתו דמי לו לשלם עעוןמהיתים למעון
 לרבנן להו וניחא ליה יהיב הלואה דלשם פי׳ שלא כיון כלום חייב

 ובהכי לשלם חייב אינו אז לג״ח שעושי שניכר האופ״ן יהי׳ רכאשר

 מלות גדולה ואדרבא הרבה עמה השיח לבלתי אפילו אשתי עם דעת בעירוב
 מסדר הקדוש רבינו לז״א החביריס אהבת מכל לאשתו איש בין ואהבה השלום

 מחה חכחיס אמרו מכאן הנה כי לך דע לומר כו' חכמים אמרו מבאן המשנה
 אין כי ספק אין כי למדו הזאת הקושיא אל חש לא יוחנן בן יוסי כי שראו

נתשך אשתו פס לחדה שיחה מהרבית
1 

 רעה גורס המה שלשה כי מזה נמשך
 בתשמיש להרמת בא כי שהוא לעצמו

 וזהו כהו ומתיש בהיתר שיהיה מי עם
 ירמוז ואפשר . לפלמי רעה גורס

 ימי נקראים שהם זקנה ן על שקופצת
 מת־טל השיחה רי:ןי ובזמן הרעה
 ביותר פצחו הרגיל אחר וסופו מד״ת
 כשאיננה אפי׳ סמה לשמש יבא עמה

 בגופן ישראל מפושעי ויהיה טהורה
 מהיורדים ויהיו בכך עצמו בהרגיל

:לירושה גיהנס לו שיהי' גיהנס יורש וזהו עולים ואינם
 שמעון תאתר אחר נמשכים האלו התנאים כל כי כתבנו מאשר רךןרך*

 הזורה היא השלשה וראש עומד לס הע דברים ג׳ שעל מר הא הצדיק
 ואיך חכם תלמיד איננו אשר יעשה מה כי קישיא יוצאת שמזה אלא כמדובר

 ביתך יהי שאומר בן'?עזר יוסי דעת הביא לזה התורה עמוד ויעמוד יקיים
 ולהיות בזורה ועסקת לך חכמת כאלו עליך יעלו כי כן׳ לחכמים וועד בית
 לחכמים ועד בית ביתו יה־׳ אחד איש אס כי זה לקיים יכול אדס כל לא כי

 כן על מעיר לאחד עצה נמצאת החוץ מן ולבאים העיר חכח־ לכל מספיק
 כי העולם ולכל לת״ח לרווחה פזוח מתך יהי שאדרבא יוחנן ב! יוסי אמר

 עדיין והנה . גדול עולס יסוד יהיה בזאת בשליחות כוללת אורחים הכנסת
 שגדול שאומר פרחיה בן יהושע ר' משנת התנא הביא ע״כ תורה בלי ימצא
 ועד בית ביתך היות תקנתך תהיה אל חכס תלמיד אינך ואס התורה זכות

למקום הולך בהיותך אס כלומר רב לך עשה אס כי לכל פתוח או לחכמים
בית

אבות
 עביד דלג״ח סימנא ההוא כי חזינא לא אי אך הרי״ף דפמר הוא

:בתה״ד הרב איירי זה ובענין במימבא משלם
 יתיב תריץ קכ״ח סי׳ ח״מ בכה״ג הובא בתשוב׳ גאליקי ומהר״א

 הסלחן זה כי שלחנו על היתום במאכיל איירי דהרי״ף
 שולח אי אכל יהיכ מתנת דלשם בא מורה סמיך דבעה״ב דאתכא

:תה״ד הרב אמרה הא ובכי חייב אז חבירו לבית הפרנסה
 ירושלי׳ איש יוחנן בן יוסי דיבר אסר הדבר הוא מעתה אמור

 לרוחה וזהו לג״ח שהוא ניכר שיהא לריחה פתוח ביתך יהי
 כי לשלחנך סביכ שתאכילם ב״כ עניים יהיו מלוך אנכי ועוד למתנה

 וזאת מחנה דלשס מילתא וסימנא לרוחה פתוח שביתך תרי בהני
 מחשב* שום כלי לשובע אוכלים ידעי כ״א בזה בביתך שתאכילם שנית
 להיות חדל סמוך יצר וגם מזונות דמי מהם תתבע זמן אחר שמא

 שמענו זו משתים אחת כעשותך כי בם דמיה״ם לשאול ומסית מפתה
 הראשון במור ח״ד בתשב״ן ועיין פעורים והם עשית מתנה דלשם

שפי׳: מ״במה סי׳
 יש וכו׳ האשה עם שיחת מרבה שאדם זמן כל חכמים אמרו

 האש'גורם עם שיחת המרבה חכמים אמרו דהול״ל להעיר
 דגםמרב' ותו פשימא מד״ת דכמל ותו כיתר דנראה זמן כל ומה וכו׳

 הוא האש' עם שיחה דמרבת ואפשר מד״ת במל האיש עם שיחת
 עבירה חבירו כאשת ואס קלה ודעתה דינין כלה כי בסמ״א מדבק

 האשה ואל מדבר כשהוא מבעיא לא בסמ״א שמדבק וע״י בידו היא
 אותושיעו' דכנגד רבותא היינו אלא ועובר במל שהוא בודאי אמר

 אף מהתור׳ וכמל ללמוד יכול אינו בס״א שנדבק ע״י שהרכ׳שיחה
 ר״לכנגד האש׳ עם שיחה ׳מרכ שאדם כ״ז ח״ש מדבר אינו שכבר
 אינו שכבר אף לעצמו נוקבת הסע״א שהיא רעת גורם זמן אותו
 במל שהוא סבה וזה הרעה דבקתו זמן אותו כל מ״מ עמה משיח
 דכיון אפשר גיהנם יורש וסופו ומ״ש • הרעה הדבקתו כי מד״ת

 שיחה והרבתי דברתי אס סובר הוא כי עבירה בעיניו נחשב רלא
 בו שאין סובר הוא כי בתשובה חוזר אינו לזה עשיתי מה האשה עם
 :ואשם ידע לא והוא כירושה גתינם יורש סופו ולכן חמא אשר עון

 .יש כתב דרש״י מוז״ה פי׳ . וכו׳ חבר לך וקנה רב לך עשה ר
 סופרים מפי כמ״ש המשנה המשך וזהו ספרים אומרים

 הספ׳ דברי להעמיד הרבה שיצדד צריך בספר והקורא ספרים ומפי
ולא



 אומר הארבלי נתאי ז : זכות לכף האדם כל את דן והד
 מן תתייאש ואל לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק

 קבלו שטח בן ושמעון מבאי בן יהודה ח : הפורענות
 הדיינין כעורכי עצמך תעש אל אומר טבאי בן יהודה מהם

 כרשעים בעינך יהיו לפניך עומדין הדין בעלי וכשיהיו
 עליהם כשקבלו כזכאין בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים

 לחקור מרבה הוי אומר שטח בן שמעון ט •* הרין את
 לשקר: ילמדו מתוכם שמא בדבריך זהיר והוי העדים את

 את אהב אומר שמעיה מהם קבלו ואכטליון שמעיה י
 : לרשות תתודע ואל הרבנות את ושנא המלאכה

 תחובו שמא בדבריכם הזהרו חכמים אומר אבטליון יא
 התלמידים רשתו הרעים מים למקום ותגלו גלות חובת

הלל יב:מתחלל שמים שם ונמצא וימותו אחריכם הבאים

את אוהב שלום ורודף שלום אוהב

 דן והוי ללא איבה לני ותצא כבידי נגד שהוא שאחשוד דבר יעשה או לי
: זנות לכף ההדס כל את > .

 ואת וז״ל. בפ'שמיני זצלה״ה רבינו פירש .כר׳ מהס קבלו ושחאי הלל
הנותרים פה לומר חזר למה לב לשית ראוי .,כן החטאת שעיר

 משה תפלת ע״י נותרים שהיו אלא למות ראויים היו הס שגס ללמדנו שאם
 חזר ולמה אחת פעס הנותרים למעלה באומרו נרמז זה הרי לחצאין שהועיל
 על קצף לח למה ועוד לזולתם לאמר אינו כי לאמר אומרו ועוד .לאומרו

 הנה אמנם .אהרן אס כי דבר לו השיבו לא בניו ואח״כ בניו על אס כי אהק
 בקצוף ן כי עוד בו ומגמר עליו מקצוף אהרן כבוד על חש כי ספק שאין מלבד

 ,הי גס אך נשארו שיור דרך כי מאש מוצלים כאודים להיותם כי בניו על
 כאחיהס עבודה בעני! יכשלו בל ליזהר להם י רא היה ע״כ הגזירה בכלל
כי כלומר לחמר הנותרים אהרן בני איתמר ועל אלעזר על משה ויקצוף ןז״א

חסדי
 וקנה סופרים מפי דהיינו רב לך עשה וז״ש עליו להקשות ימהר ולא
 להעמיד שישתדל ופות לכף הארס כל את דן והוי ספר מפי חבר לך

 לומי אפשר דרכו ולפי .עכ״ד האמת אל מסכים שיהא הספר דברי
 בשם שמועה האומ׳ כל אומר גידל ר׳ דשקלים פ״ב בירושלמי כמ״ש

 איש יתהלך בצלם אך שנא׳ כנגדו שמועה בעל רואה יהא אומרה
 אוספם מי ידע ולא יצבור דקרא כסיפי׳ לאו ואם מוטב כן עשה אס

 יהא הראב״ר משם סירילי״ע מהר״ש הרב ופי׳ תלמודי׳ משכח
 פי׳ דל והוא שאמרה כסדר כנגדו עומד כאילו שמועה בעל רואה
 צובר וכו׳ יצבור . אומרה בשם כשאומר ראש בקלות יזכירנה שלא

 ומסלקן כורתן אוספן הקב״ה . אמרם מי השומע ידע ולא שמועות
 לדורי הולך הטוב כיין וחכך פ׳ לפרש אפשר ובזה .עכ״ל ממנו

 הטוב כיין יהי' בתור׳ וחכך הכונה :ישנים שפתי דוככ למשרים
 הולך והיינו לזה תנאי צריך אבל תשכח ולא אדורדייה דיתיב כחמר
 , שמיעה בעל קמא מרא פי׳ לדודי כשתלך כלו׳ למשריס לדודי

 וגס הראב״ד כפי׳ והיינו למישרים וז״ש שאמרה כסדר , למישרים
 תאמר ולא דובבות שפתותיו להיות ישנים שפתי דובב כונתך שתהי׳
 מחמץ שאינו הטוב כיין וחכך אז סירילי״ע הר״ש כפי׳ ראש בקלות

 וקנה שפירשו פי׳ לפי התנא שהואכונת אפשר וזה תקלה לך יארע לא
 הספ׳ בעל כאילו בעצמך תראה רב לך עשה לז״א ספרים חבר לך

ותדין ללמוד הספר שתקת חבר לך קנה ואז בירושלמי כמ״ש נגדך
: מוז״ה שפירש כמו זכות לכף

 מהרר״י זקני מר פי׳ . לרשע תתחבר ואל רע משכן הרחק ו
 ממי להתרחק לאדם דהזהיר חסל״אזלה״ה הרב של בר

 להתרחק גדר לעשות צרך לשכנו אוי לרשע קאוי לפי לרע שכן שהוא
 : עצמו לרשע תתחבר ואל בק״ו למד שאתה ומינה רע של משכנו

וכו׳. כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים בעלידינין כשיהין1 ח
ספר משם ב׳ ס״ק טו״ב בסי׳ חו״מ ש״ך הרג כתב

ירים
 רב לבדך לך עשה מלליח אינך יס3ר תלמידים שם אשר המדרש בית

 וללמד ללמוד מלות לקיים ללמדך יבקשך שהרב עד תמתין ולא לבדך שילמדך
 לו ותעשה תלך כי אותו עשה ירצה לא ואס אלין ולך בקשהו אתה אס כי

 יכול אינך מעות כי שירצה עד לפניו והתנפל תחינות וכמה פיוסים כמה
 אתה אף בחנם אני מה כי לו לתת

 מעשה ע״י כלומר עשה אך בחנם
 ואס לרב לך יהיה בהשתדלותך שתעשה

 אשר תלמודך ולזכור לקבל אתה קשה
 בדמים וזה חבר לך קנה הרב ילמדך
 שאסור כרב אינו החבר .ני יקרים

 לי טוב תאמר ושמא בדמים לקנותו
 תלמודי ואחזור עסהרב בתורה אעסוק

 בהיותי הלא כי חבר לי מלבקש יחידי
 לדבר זולתי לפני זכרון יבא לא יחידי

 בהיות אך רע ואס טוב אם איש על
 מה שנינו בין מלדבר יבצר לא חבר לי

 או צדיק טפש או חכס פלוני של טיבו
 טוב לא אשר דבר יזכיר וזה רשע
 מבינינו הרע לשון תקלת ותצא עשה
 מלפני טובה בעצה אתקנך הנה לז״א
 זנות לכף אדם כל את דן והוי והוא

 אס ביניכם לדון תבואו אשר כי באופן
 מעשיו מתוך ואיש לאיש רע ואס טוב
 תדינהו הלא כי לטוב אם ני יהיה לח

 חבר בלי לי טוב יאמר או .זכות לכף
דבר ש במה בינינו הקפדה תהיה אולי

הבריות

ה משה ראשון פרק
 ט׳ אכלתם לא מדוע לאמר יאות להם ע״כ מאש מוצל כאוד נותרים להיותם

 מענוותניתם השיבו לא המה אך ביותר להזהר יחריב מהאש נטה אשר כי
 אוהב ,הי לזרים אפילו כי מאביהם למדו המה כי והוא במקומם אהרן והשיב

: האלהיס איש למשה גס ומה ,וכו שלום ורודף שלום
 מתלמידיו הוי אומר הלל משנת והיא

 לב לשוס וראוי . ,ט אהרן של
 אל ולא תלמידיו אל הדבר ייחס לחה

 שלום אוהב כי ועוד עצמו אהרן
 כפול אחד ענין יראה שלום ורודף

 בשלום רדיפה יחוס אל לב נשים וגס
 ורודף אוהב ולומר לקצר לו שהיה ועוד
 אומרו לזה מתקשר איך ועוד שלום
 כי לתורה ומקרבן הבריות את אוהב
 הוי אמר אך . הקודם עם מקושר אינו

 לך לומר ט' אהרן של מתלמידיו
 מהן להיות תלמידיו בסוג נננס שתהיה

 שלום אוהב להיות הוא תעשה ואשר
 אהב רעך עם בשלום בהיותך לומר ט׳
 יאבד שבו מה תעשה בל השלום את

 עשית ואס לקיימו תמיד תשתדל כי ממך
 תאמר אל השלוס המקלקל הוא ורעך כן

 בשכוס החזקתי אני הלא אעשה מה
 עשות אוכל מה ממנו מאבדו חבירי ואס
 שלום ורודף נז״א עליו האשס הלא
 אל ממך בורח השלום תראה שאס

 השלף תחזיר עד מלרדוףאחריו תתייאש
 בורח זה כי בורח בהיות רק צודק רודף לשין אי; כי שלוס ורודף וזכו למקומו

 בפיוסיס ,אחריו תרדוף ואתה ממך בורח השלום כי והוא אחריו רודף וזה
 שלומך חפן בלתי לאשר גס שהוא ס של תרדוף ואשר תשיגנו עד וכיוצא

 אוהב אימרו וזהו הלב מאהבת רק ולחון השפה מן שתרדוף השלום תהיה אל
: הבריות את

שמע לך יועיל לא כי תשיגנו ולא השלוס תרדוף אס הענין שיעור
חפן בלתי שהוא שעס כן שע״י הבריות את אוהב שתהיה ואיעצך בקילי *

 אותך לאהבה יקרב לבו גס כי תועיל הנה מאהבה שלומו תרדוף אתה שלומך
חך הוא צדיק אס יהיה זה תאחר ושמא עמו השלוס בהשגת תצליח ואז
כי אהבני לא אך שלום דרכי מפני שלוחן ארדוף כי גס יהיה כשר לא אס

 שתשלים ע״י להורה קרבהו היא רשע אס כי לתורה ומקרבן לזייא הוא רשע
: הבריות את אוהב היותך בו גס תקיים ובזה עמו

שמעון
אבות
 להסתכל דאסו׳ פעועניס בעת הבע״ר בפני להסתכל דאין החסידים

 • כרשעים בעיניו שיהיו צריך הדיין לפני וכשעומדיס רשע אדם בפני
 תשמפון כגדול כקטן במשפט פנים תכירו לא פ׳ לפרש אפשר ובזה

 לעיניס יראה האדם דלפעמים מראיה יותר הוא דהסתכלות דידוע
 הוא בראי' מה זמן להתמיד אך רוצה שאינו ומה צריך שאינו מה

 שז״ש ואפשר וכו׳ פני להסתכל אסור רז״ל שדקדקו וזה הסתכלות
 אתם ידה שעל ראיה בהם תסתכלו לא כלו׳ דייקא פנים תכירו לא

 בדין כשהם במשפט וז״ש רשע נפר להסתכל אסיר כי פניהם מכירים
 בחשיבות לפניך קטון שאחד פי' כגדול כקטון וזהו כרשעים הם

 : בעיניך קוים יהיו עתה ובמצות בתורה גדול ואחד ומצות תורה
 מו״ה בשם יו״ט הרבתיספת עמ״ש .כו׳ ואבטליון >יה שט י

 ומאי דבריו הפך ורב״ע הרמב״ם ודברי ליווא
 מ״ש ועיין מחדש הנדפס אבות מגן בס׳ הרפב״ן יתי׳ תריץ דקש*תי׳
 ף סי׳ הגב״י ח״מ כה״ג הרב שהעריך ובמה דגם ערך בערוך

 בח״מ שם יוסף ברכי הקטן בספרי בזה בעניותינו הארכנו וכבר
• דשמיא בסייעתא ז׳ סימן

 וגס מבררות המעשה ימי כששת המה כי פי׳ .המלאכה את אה*ב
 שהואכרנת אפשר וזה דוגמתה המלאכה את תאהב אתת

 לה' שבת השביעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת הפסוק
 השם לעבוד מלאכה בעשיית שתכוון מלאכה כל תעשה לא וקך אל

 מלאכתך דכעשית ונמצא לחם תאכל אפיך בזעת גזרת ולקיים
: המלאכה את אהוב זה ומצר ה׳ את תעבוד

 ניצולו' לברר כביכול השנינה חעבוד ימים ו׳ שהכונס אפשר
 שבת השביעי ויום מלאכתך כל עשית אתה גס ולכן הקדושה

 לא אתה גס ולכן בשבת מבררת אינה שהשכינה זו״ן אלקיך לה׳
 המלאכ' את אהוב לומר שמעי׳ זה עומת וכל .מלאכ' כל תעשה

מצד



מעזה ראשון פ־ק ירים
 והנה .וז״ל שמיני בס׳ זצלה״ה רבינו פירש .וכוי אומר בנו ש^טה

 מוסר לנו הורה רע עד מטוב דבר ולא אהרן ש,יידום מדחמה 1 * ~
 השתיקה כי ללמד כי א( לב לשוס וראוי .וכו׳ חומר בנו שמעון וז״ל התנא
 אדרבא כי ב< .החכמים בין גדל ימיו שכל ולומר להקדים צורך מה טובה

הדבור. הוא החכמים בין הגדל עסק כל
 כי שיורה מצאתי ולא באומרו ג(
 בזה ואין זו מציאה מצא החכמים בין

 בייחוד להיות גס ומה מציאה שייכות
 מיותרת. תראה לגוף מלת כי ד( . שם
 עיקר הוא המדרש לא כי אומר) ה(
 הלימוד כי וגמרו נמנו אדרבא כי כו׳

 למוד כי הנה מעשה לידי שמביא גדול
 .מיותרת שהיא הוא מלת ו( .עיקר

 הנה כוי דברים החרבה וכל אומרו ז(
 היות שבכלל לומר ראוי היה לבדו זה

 כי הוא חטא מביא דברים המרבה
אפשר מהדיבור כי השתיקה הוא טובה
 לא דברים ברוב כתוב מקרא כי ח( .חטא לידי ויבא דברים הרבות ימשך

:בלבד חטא אמר והוא פשע אמר הפסוק כי ט( . פשע יחדל
 וכדומה תורה כדברי הנפש אל בנוגע ויש הגוף אל בנוגע דבר יש אמ^ם

 טוב הקיצור כי תאמר אל הגוף אל בהנוגע כי לומר ורצונו לה “
 קיצור ולא לגמרי משתיקה טוב הגוף אל להנוגע שהוא לגוף אין אס כי

 ראה זה דבר ידבר טרם והנה יבא כאשר במדרש טוב הקיכור אך בלבד
 העם להמון הוא טובה לגוף השתיקה שעצת מה כי לדבר איש יוכל והנה
 שגדל למי משא״כ בקצרה ולדבר וחוסר חכמה בלשון לשונם למדו לא אשר

מסוקל ובחכמה בקוצר לדבר למודים לשון לו שיש ספק שאין החכמים בין

:לתורה ומקרבן הבריות

 לגוף מצאתי לא זה כל ועם החכמים בין גדלתי ימי כל אמר ל׳כ הטעות.
 אך כלומר משתיקה טוב הגוף ענייני על הנוגע על כלומר משתיקה טוב

 משתיקה טוב אין שלגוף גס כי איש יאמר ולבל הנפש אל הנוגע בלמוד לא
•יי*" יד,י ,,-,י ,-יידית שרעןו האחר הקצה יהי׳ ללמוד אך

שטא בגד אומר היה הוא יג

 אני אין אם אומד היה הוא יף : חלף בתגא ודאשתטש
 :אימתי עכשיו לא ואס אבי מה לעצמי וכשאני לי מי לי

 ועשה מעט אמור קבע הורתך עשה אומר שמאי טל
: יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל והוי הרבה

: אומדות לעשר תרבה ואל

 שנמנו לן קיימא שהרי טוב יהי׳ הדיבור
 אס אחר לזה גדול הלמוד כי וגמרו

 הי׳ גדול הוא הלמוד שהוא שהמדרש מה
 לא אך זה היה כן בלבד עצמו מפאת

 הוא אינן כצוחר העיקר הוא המדרש
 מעש׳ לידי שמביא על אם כי עצמו מצד
 ולא וזהו המעשה הוא העיקר כי הנה

 אמור וא״כ וכו׳ העיקר הוא המדרש
 אפיי שמרבה דברים המרבה שכל מעתה
 והוא ושגגה חטא לידי מביא בלימוד
 תלמידיו את אדם ילמד לעולם חארזיל

 שנגה שהוא חטא ואמר . קצרה דרך
 מקרא אבל כאן ידבר שבלימוד מפני

דחול חילי על פשע יחדל לא שכתוב
: ידבר

 ודא דא שכמעט אע״פ משנה האי על זצוק׳יל הגחון רבינו פירש תצוה בס' נגס
 דבר בשביל אלא נשנית פלא וגס לשונו וצחות מתיקות מרוב אך היא אחת

:שם וז״ל באריכות( אמאס וצא לפונו אציג מוסר תוכחת רוב בו שנתחדש

אבות חסדי

 רחיה ן לש שבתרמית הרעים הדברים אחלקהשנס למשפט חשבתי והנה
 גניבה ח( .חזי זו ומתאח׳יס מסתבכים יתברך נפשו תועבות שבע אל

 שחע הגיא מזו נמשכת ב( . בחלה וכיוצא שקר במתת מתהלל הונף ודברי
.לחו ודומה ראש בקלות וסוללת והתול הליצנות הוא 0 .דיבה והוציא שוא

ד(

 אהוב יאמר או : כביכול השכיל של דוגמא מעין עול שאתה מצד
 ישראל חכמי כי זו במשל אבות מגן בס׳ הרשב״ן כמ״ש המלאכי את

 מיגיעסוהיו ומתפרנסים עצים וחוטבי שדות תופרי היו הגדולים
 לידי יבואו ולא יצרם להכניע כדי הכבדות המלאכות בוררים
 בלימוד מת״ת יתבטלו שלא כדי לימוד צריכים שאינן וגם הרהור

 המלאכי את אהוב בדבריו שמעי׳ שרמז אפל וזה : עכ״ל האומנות
 אהוב ואמר שסתם ומשום הרהו׳ לידי יבא ולא היל יוכנע בזה כי

 ומלאכי שהיאהכמ׳ הערך מלאנ׳יקרת זה בכלל ויש המלאה' את
 גדול אומנות בכללן שיש וכיוצא הציור וחכמת רוקם מעש׳ כגון

 במלאכה אפי׳ רבנות כל הרבנות את ושנא לז״א ובתבול בחכמה
 שאין מלאכי לעצמך שתבחר כלו' רכןשלטרסייס דע״ג פ״ג כמ"ש

 :להתלמד כדי מת״ת תתבטל שלא וכיוצא עצים כחוטב רבנות בה
 כלי ותוציא מחשבת במלאכת אומן אתה שאם לרשות תתודע אל ובזה

 כי לגדולים להודע מוכרח לסיף ונקי קב נעים אף יפת למעשהו
 והנאה הנקי׳ באומנותך. לגדול לשרת תתיצב העשירים לפני שמך יצא

 לרשות תתודע שאל ג״כ תרויח כבדה מלאכה תבקש אם אבל
: מלאכתך מצד

 שלעולם משז״ל לרמוז הידיעה בה״א המלאכה את אהוב אפשר א"^
 את אהוב באמרו רמז וזה אבותיו באומנות אדם יעסוק

 : אחרת במלאכה לעסוק תשנה ואל מאבותיך לך הידועה המלאכה
 חטא דאס האמת חכמי כמ׳י׳ש אפל . לי לימי אני אין אם יד

 לעוצם תשוב׳ לו שאין אמרו שכמעט גדול חטא האדם
 תשוב׳ לעשות יפליא אם אך בינונית חשוב' יעש׳ אם זהו חטאתו

 להגדיל צריך שהאדם אמרו גס :בחשוב׳ מתקבל אז ביל מבחינת
 זכה אי ואח״כ מ' בחי׳ לנפש זוכה שבתחלה במעלות ולענות מעשיו

 אני אין אס רמז שזה ואפש' עזה״ד וכן ז״א בחי׳ לרוח זוכה יתיר
 בינונית בחשוב׳ אותי מקבלת איל שמ׳ באופן חטאתי אם כלו׳ לי
 החטאעכ״זיש גבר כי מ׳ בחי׳ אני אין אם וז״ש ׳למ רומז אני כי

 מחגב׳ אני אם מי גי' שערים ל שבה לביל הרומז מי לי מי חקו׳
 וכשאני וז״ש אני שהוא מ׳ בהי׳ נפש לבחי׳ שזל מי כנגד בחשוב׳

 בחיל אני אס ז״א בחי׳ הרוח לקנות להשתדל צריך מ'לעצמי בחי׳
 עכשיו לא ואם אני מ״ה שאזכ׳לבחי׳ אני שהואז״אמ״ה . שסמ״ה

: בשאול וחשבון מעש׳ אין כי אימתי .ולעלות לתקן אשתדל
 ס״ח דף מרדים ספ' הרב פי׳ .קבע תורחך עשה אול שמאי טי*

 הלכות כך יום בכל פרקים כך קבע תורתך עשה
 כי אפל הרב׳ ועש׳ מעט :אמו' ד על וכו׳ העבד כחק יום בכל

 הפסוק הית׳ליכונח וזאת אמיר׳ ולש תור׳ לדברי מועלת מחשב׳
 זו כל הכוני ממני רחוק' אחכמ׳והיא אמרתי בחכמי זהנסיתי כל

 להתחכם רול׳ שאני אמרתי כלו׳ אחכל אמרתי החכל בענין נסיתי
 לזה שאמרתי אמיר' וק״ו מועלת מחשב' דבר מתוך דבר ולהבין

 אמרתי שאני מסיבתי ממני וזהו לעצמי גרמתי ואני רחוק׳ והיא
 הוא הטיב אלא בעוכרי הית' זו ואמיר' ולהתחכם ללמוד שרוכי

 ועש׳ מעט אמו׳ ה״ש ומחשל אמיר׳ הקדמת בלי ולהבין להתחכם
 עשוהו תוכל לא כי בנזיקין גרמא אמירתך הרב׳ תאל שאס הרב׳

 ועש׳ מעט אמו' פירשו והמפרשים : אמיר׳ ולש מועלת דמחשב׳
 אומרים צדיקים וכמשז״ל אורחים לענק הכל וכו׳ מקבל והוי הרב׳

ע״הוכו׳ע״ש: אבינו אברהם שעש׳ כמו הרב׳ ועושים מעט
 יאמרו לא הרב׳ ולעשות מעט לומ׳ לדיקי צריכי מ״ט לחקו׳ ויש

 דאמרינן מאי עפ״י טעם תת ל ואפש׳ שירצו. מה ויעשו דב׳ שום
 איסק בר דמרי לבוסתנא אקלעו זוטרא ומר אמימ׳ כ״ב דף בב״מ
 איסק בר מרי אתי אכל לא איסא רב ורימוני תמרי אריסי׳ אייתי

 א״ל מר אכיל לא אמאי השתא א״ל יפות מהנך יהבת לא אמאי א״ל
 לענין אלא יפות אצל כלך אמרו לא הכי ׳אמ כיסופא מחמת
 תו ליכא והוסיף בעה״ב הוא דאס התם ומשמע . בלבד תרומ׳
 תרומ׳וכל תרומתו והוסיף באבעה״ב ואם וכדתנן כיסופא משוס

 מדת זו דנא קבל כל . כיסופ' משום בי׳ לית להדיוט אף שהוסיף
 כיסופ׳ משוס דילמא למיחש איכא ופרחי אורחי אליהם בבא צדיקים

 כל בנפש צע׳ וכמו לזה חייש אורח איז׳ ואפס׳ מלבם ולא עבדי
 לכן עביד כיסופא משוס הבעה״ב דילמא טעס בנותן שבהנאהו
 גלי האמיר׳ על וכשמוסיפיס הרב׳ ועושים בתחלה מעט אומרים

 וז״ש כסופא משוס ולא ונפש מלב עושים הם באמונ׳ כי דעתייהו
 משום ולאו רצונך כך כי בתוספת להורות הרב׳ ועש׳ מעט אמו׳

 יתיר׳ חיב׳ לו להראות בסבפ״י האורח לקבל תוסיף עוד :כיסופא
:האורח דעת יתיישב בזה כי

 דף ביבמות כמ״ש אפש' . הספק מן והסתלק רב לך שה1? טז
 לקמי׳ דינא דאתא בדיינא הלל לדבר עצמו תוקע ק״ט

 משאיל אזיל ולא רב' לי׳ ואית למילת׳ מילתא ומדמי הלל וגל
 צריך בעיר ת״ח יש אס אלא רבי' דל״ד והטור הרמב״ם וכתבו
 ובתשוב׳ קדושין ש״ש בים מהרש״ל וכ״כ רבי׳ דוקא ולאו לו לשאול

 דיין וז״ל ח״ב א׳ נתיב משרים בס׳ ירוחם רבינו וכתב ל״ה סי׳
 שישאלנו קודם בעי׳ ת״ח יש אם מסופק דב׳ לדון רשאי אינו
 ומשמע על׳ל כגק׳ לו ברור אא״כ לדבר דבר לדמות שלא כדי

דס



<פדק ירים
 והוא ה< . וגלופיס לשון בשוט רעהו את איש והכה אנשים יריבון אשר ד(

 מדנים לשלת רכילות ו( .דופי יתן אמו ובבן חבירו בגטת וספר הרע לשון
 השבעה יולדת היא אשר אלו של אמן כי אמת והן .הפה נבלות ו( .אחים בין

 כי כלנה היו וממנה אליהם לבא יתד ממנה פנה ממנה כי בטלה שיחה ,היא
 או רענן עץ כל תחת העלים על לנוע יחדיו יועדו קרנות יושבי נראה הלא

 לכל מועד בית מושבם ויהי לשבת מקומות שמה יהיו אשר חלר שער בפתח
 בהלכות יחלו ובגדוליס לשונם שבט תחת יעבור לא אשר נעדר לא איש חי

 רוזנים ואשר אין מלכי יתיצבו אשר את יביאו שמה ומלחמותיהם מלכים
 איש וכל קם וזה נופל זה ואיך וקימתם שבתם משכיתס בחדרי יחד נוסדו
 זה אי ומועצות וגבירתו הקם ולשבח שדוד נפל איך הנופל לפגם טעם נותן

 לעומדים יודיע עצתו ואיש הצפון למלך אן הדרוס למלך טוב היה הדרך
 האיש ובשמחת למו ישמיע הימים ודברי מלחמות ספורי אתו ואשר לפניו

 לבבם למשוך שקר דבר לשונו למוד כוזבות המצאות מלבו יבדה פיו במענה
 על לדבר וככלותס • דעת וגניבת שקר באמרי חונף לדבר ילמד ומשם אליו
 מעט אס הכלכלה ועל המחיה על המזון ועל הארץ על ידברו ועם עס שרי
 זה שוא משמע יש עושק ברע ויספרו אכלו לפי איש כל יאכל הרבה ואס

 יוני מש וגזול עשוק כמוך אני גס יאמר רה מזוני וקפח לי הרע פלוני יאמר
 אשר עם לריב יקום מהיושבים אחד אל סרה בו הנדבר הנוגע ואס .אלמוני

 לויה ובני זה על זה דבה ויוציאו זה את זה גדפו ו ויחרפו דברו בזדון
 מהיושבים א' ואס לצים מושב ויעשו עליהס ויתלצוצו רעים בקלון לראות ישמחו

 ויחניפנו דעתו לגנוב יקום רעהו חרף אשר האיש יקצוף סן לבו אל יתן
 עמיתו את איש בחרף לאדם יאונה דרכם פי ועל לאידו שמח לבו ובקרב

 יהלוך רכיל רע כל מועדם מבית ובנוסעס .ידו ישיב לא לבזותו נבלות דברי
 תועבות שבע כל כי באופן רעות שס דברו ועליו אתם נמצא לא אשר אל

 כן ועל כסדרן. שלא או כסדרן בטילה משיחה מסתעפות כלן יחד הנאמרות
 לצים מושב זה הרי ד״ת ביניהם ואין שיושבים '3 רז"ל דברו אשי היטיבו

 בלבד משנים כי על האחיות הזכירו ולא לליצנות יתעתדו בטילה מהשיחה כי
 חולין משיחת ירחק נפשו שומר כן על . הזה המות רק כמדובר יחוייבו לא
 דבריו כל דבר לבלתי איש יוכל ולו .היא שבשמים אדונינו בעיני רעה כי
 ועוד גורלו נעיס ומה חלקו טוב מה שחים ובקדשי ובמצות בתורה אס כי

 איש יכול מצאתי זה ראה אך יוכל מי במילין עצור אך מחייתו בצרכי מעט
 זאת גס ואף והלאה הוא מן לזולתו הנוגע על דבר לבלתי עצמו לשחור
 בהניח המתרגשים עונות דברי חכמה נפשו מלט לו טוב אז כי מילין בקוצר
 האלה הרעות שבע באר כי הענק אל ונחזור .אנשים על וישור עצמו דברי

 על אותנו המעמידים ז״ל רבותינו הלא כי המעיל ענין פשט דברי ירמזון
 דבר על יכפר שבקול דבר כי הרע לשון על מכפר הוא כי למדונו הארית
 רעת במעשהו, יתברך הוא לנו רמז הזה הדבר בגלל כי יתכן כן על שבקול
 להשמר יעשו וכן יראו ממנו כי העם את דעת ללמד תקונו ואופן הקול

 ידמה כי ומעשהו המעיל בפי גס ומה הוא רב כי הלשון עון פחת אל מליפול
 המתרגשות רעות שבע כל כי חשבתי כן על כי .בס״ד יבא כאשר האדם פי אל

 מניעת אל ירסן מתג הוא ממנה הנזהר כי ולהיות • בו נרמזו בטילה משיחה
 מפיל את ועשית אומרו יזהו זה לימוד לנו הורה דבריו בפתח ע״כ שבעתם כל

 לבדו תכלת רק במעיל היות בלתי אל טעס ינתן הרמז פי ועל וגו׳ האפוד
 .עדיו בעדי ומיפה מקדש הוא גופו כל את ולשונו פיו השומר הנה כי והוא
 אפוד יהיה הגוף כללות המכסה המעיל כי האפוד מעיל את ועשית וז״א
 כל יהי' כי תכלת כליל הדיבור אל מיוחס שהוא מציאותו שיהי׳ במה ועדי

 דוחה שהתכלת אלקייס דברים שהס אליהס רמז שהתכלת דברים כלול דבורך
 בנו שמעון התנא מאמר והוא חול בדברי ולא הכבוד לכסא ורקיע לרקיע
 המדרש ולא משתיקה טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי כל אומר

 לב בשום והוא . חטא מביא דברים המרבה וכל המעשה אלא העיקר הוא
 דברים שיש שיורה משתיקה טוב אומרו ב< .כו׳ גדלתי ימי כל זו הקדמה אל

 יאתר ולא לגוף ממלת לשתוק ועוד מזו טוב מצא לא והוא לגוף טובים הרבה
 אל מתייחס בלתי שהוא וכו׳ המדרש ילא אוי ג( .לאדם טובה ?שתיקה אס כי

 הי׳ זה כי וכוי דברים המרבה וכל אומר ד( .מיותרת הוא מלת וגס הקודם
:המדרש ולא לאומר קודם כו׳ מצאתי ולא אומר אל לסמוך ראוי
 כחיותו הגוף אל הנוגע אי לשנים מתחלק. הדיבור מציאות הנה אמנם

 והנה . וכיוצא ומוסר כתורה הנפש אל הנוגע 3 וחתנו ומשאו
 לא אשר העם א'להמון חילוקים בי יש הגוף לענייני כי לומר היהמקוס

 גדלו אשר לב לחכמי אך מדבורס יפה שתיקותס ולהם בדבריהם ליזהר ידעו
 הדבור ולהם קצרה ודרך בחכמה לשונם למדו הלא כי יפה דבורם החכמים בין
 בסילוק בלבד לא ששיחתס תלמיד צריכה ת״ח של קלה שיחה אפי׳ כי יפה

 כל בתורה אך טוב לא הרבות בה וגס ממנה טוב ללמוד יש גס אס כי טעות
 כי ויורנו רשב״ג בא ע״כ משובח זה הרי לשון ואריכות בה דבור המרבה

 להמון טובה היתה אשר רוחנו על העילה החלוקה כי אור ישכון הדרך זו לא
 כי על'רוחכם כעולה לא לומר כו׳ ימי כל וזהו לחכמים גס הראויה היא העס

 על יפה הדבור ילין חכמים בקרב לאשר אך לההמון רק טובה השתיקה אין
 הגיף בחינת על ועכ״ז החכמים בין גדלתי יחי כל הלא כי ידבר בדעת כי
 הנפש בחינת אך מהקיצור טוב מצאתי אותה כי משתיקה טוב מצאתי לא

 חשבתם אשר הקיצור יצדק בו כי הוא כן לא האריכות בו טוב כי חשבתם אשר
 הוא בה לשון אריכות שבתורה ראיה קצת להביא אפשר היה והנה .בגוף
 מכ״ש ממעשה גדול הוא ואס ממעשה גדול תלמיד כי וגמרו נחנו הלא כי טוב

זה לדחות כן על טוב המעשה ריבוי שבמעשה כמו טוב בו הדבור שריבוי
גימל

י משה דאשק
 העיקר עצמו מפאת הוא המדרש לא כלומר העיקר הוא המדרש ולא אמר

 יתארך דבור שהוא שהתלמוד ראיה משם אין וא׳׳כ מעשה לידי שמביא על רק
 הנפש אל לנוגע בין הגוף אל לנוגע בין השוה הצד הלא כי ועוד הוא וז״א

 ז״ל מאמרם והוא בד״ת גס הכל שכולל חטא מביא דברים המרבה כל כי
 שהוא חטא יביא דבריס ריבוי כי קצרה דרך תלמידיו את אדם ילמד לעולם
 התנא וגס בדין וטעה ובשכחה תשכח פן דהשמר לאו ויעבור לישכח קרוב

 באריכות כי וידע התלמידים ישתו פן כו׳ בדבריכם הזהרו חכמים הזהיר
 שיחה כי משתיקה טוב אין ומצות תורה בדלת הנה .ליאחז חקוס יש דברים
 הרומז רמז והוא שלוס ידע לא בה דורך כל רעה ודרך עמוקה שוחה בטילה
 השיחה אחר כי ולהיות כמדובר תכלת כליל האפוד מעיל את ועשית באומר
 בתוכו ראשו פי והיה ואמר סמך ע״כ דעת וגניבת נופה ה תבא בטילה

 ואס חולין שיחת ולא תכלת כליל דבירך כל יהי׳ היה טוב טוב הנה לומר
 בלב ואחד בפה אחד לך יהי׳ בל הנמשכת מחנופה הזהר לפחות כן תעשה לא

י-הי' האדם פי אל הדומה המעיל פי הוא •צוואר בית כי בתוכו ראשו פי וזהו
 :כברו תוכו יהיה כי בתוכו יהיה האדס שבפי מה כך בתוכו ראשו פי

וישר הארץ מן חסיד אבד בתומר המורשתי מיכה תלינת היתה זאת ןףי|
 חרם יצודו באומר וכן מיותרת באדם מלת הלא כי וגו׳ אין באדם 1

 בוכה בהיותו אמנם " נצודת הרשת אין כי בחרס יצודו יאמר שהראוי
 אבד שהוא ולא חסיד אבד אמר בימיו אבדו אחונה אנשי כי למשפחותיו

 מהשאר יבצר שלא וגס האובדים הם הארץ יושבי כי הארץ מן רק חלילה
 תוכו וביה מניה באדם היושר שיהי' באדם ישר הלא מה בצד אמת אנשי
 אחד כל כי בחבירו בוטח איש שאין בזיוף מושרשים כך כל והנה .אין כברו
 ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו מרמה כי כברו תוכו שאין בחבירו מכיר
 ראובן את ושמעון שמעון את ראובן יארובו לדמים כלס הלא כי ארבו ישים

 חבירו לב ייע מלבבו אחד וכל שקר בדברי חבירן את וללוד לרמות חפן א׳ כל
 את יבין אחד כל כי ממונו או חבירו את יצודו לא אחיהי את שאיש באופן
 שפורש הרשת יצוד וחבירו חבירו לי שטות הרשת את יצודו אך וישמר רעהו

 אחיהו את שאיש נמצא וישמר חבית ערמת ומבין צד אחד כל לב כי לו זה
 כיון אחשוב וזה הועיל לדלתי חנופה נמצא בלבד הרשת הוא חרס יצודו

 כי והוא כוי איחרו אשר כוי יכרית וכו׳ ידברו שוא ,באו במקראיו המשורר
 עד אדם מבני אמונים פסו כ״כ הנה אדם מבני אמונים כסו כי אוי אחרי

 כי זה את זה לרמית חלקות שפת רעהו את איש ידברו ובחנם ששוא גדר
 לבו עס כמדובר הוא זה של לבו כי ידברו ולב בלב הלא כי לו יועיל לא
 זה את זה ידברו ותה זה את זה כיבינו זה של בלבו חבירו לב וכן זה של

 כל ה׳ יכרית לו אומר בו יאמין לא ששכנגדו מדאגה חלוקתם שפת כלומר
 לימה נגביר ללשוננו אנו כי אומרו שהיא גדולות מדברת לשון חלקות שפתי

 תוכנו שאי; כלומר טיבה לו לעשות ושיפליא רעהו את לומר׳שאוהב זה אל זה
 וכל אנחנו אוהבים רעים כי שקר והוא בלבד נגביר שלשונינו אס כי כבי־נו
 אדון ומי בבחירתנו אתנו שפתינו הלא כי שלם בלב זה אל זה פינו נדבות

 זה את זה נניף נדלות גשם שלם שבלב ודאי אלא להחניף מכריחנו לנו
 :מילי פט,ימי אלה כל כי יבין איש כל כי זה את זה לרחית יוכלו לא ועכ״ז

כאמור. בתוכו ראשו פי והיה באומר שנרמזה באה הנה הא׳ האזהרה והנה
 ולא נתקן ירצה אחרי כי דבה מכהוניא פיו לבלום והיא השנית ועל

 חסיד כל יתפנל זאת על והוא יקרע נא לפיו יהיה שפה אמר לרפא יכול
 שקרית דבה עליו יוציא כעסו ברוב פן איש יקניטהו כי מחסום לפיו ישמר

 כמכניס יעשה כי כביב לפיו יהיה שפה ואמרה תורה רמזה כן על אמתית או
 לומר בשכלו יבטח ולח מילין מפיו מלהוציא ולעכב לסתמו פיו לתוך שפתו

 נכונותי כי שכלי רב כי ואעשיר ה' ברוך מתוקן בלתי דבר מפי יצא אס
 סיגי כבוי אצרף לשוני ובמתק עיותתי לתקן אענה מילין ואדעה
 פי יעשו לא כי לומר וכי אורג מעשה אמר ע״כ בדיליו כל ואסיר דבורי

 פנימו הבגד שפת לכפול כן ואחרי בגד חיתוך ע״י שהוא כפול כלתי המעיל
 חתיך שפת ולא כפול יארג שמהאריגה אורג מעשה רק יקרע שלא לחזקו
 יפתוח בל ש לא לרמוז תופר מעשה אותו בכפול כן אחרי ויתוקן ליקי־ע מוכן

 אס כי כן אחרי שיתקן סמך על וכיוצא דכה להוציא לשונו רסן לשלוח
 שלחה מאחר והוא . לתקן ע'ח יקלקל בל מתחלתי מתוקן דיבורו שיצא

 ריבך אומר אחרי כי והוא תשוב לא ודבתך שומע יחסדך פן באו' בחכמתו
 משמך שלא גס מכעס דיבה להוציא שהוא תגל אל אחר וסוד רעך את ריב
 מכעס כי ויאמר ישמע שומע יחכדך פן תגל אל אחר לך שסיפר סוד אס כי

 ולתקן בך ר לחז ותרצה חמתך ובשוך רע דבר מלבך עליו בודה אתה ריבו
 תתוה כי השלום אל מקום מניח בלתי ונמצאת תשוב לא ודבתך וזהו תוכל לא
 אהובים רעים נהיות עוד תוסיפו ולא ישכח לא לעולם תמיד מלחו על

 ולא לתקן ירצה אחרי פן דבורו לעכב לגבר טוב כי באופן בתחלה. כאשר
 לידי יבח לא מעיקרו מתוקן כפול פיו היות שע״י יקרע לא וזהו .יכול
 הוא בלימה על ארן חולה יתברך הוא כי ז'ל מאמרם רמז גס .ופירוד קרע

 מעשה סביב באומר ירמוז וזה סרה מלענות מריבה בשעת פיו הבולם על
 סביב הכדריית הארן תהיה פט שכולם שהוא לפיו שפה היות שעייי אורג
 ממנה אורג מעשה אורג הוא כאלו רק סביבותיה על בינה אויר אין כאלו

 יבא לבל האדם יעשה מה האחור כל ועל לעילם תחוט שלא באופן הסמים עד
 שתיקותו■ תהיה בהכרח וגש בשחיקה עצמו בלמד הוא הלא הרעה החדה אל

 רמוני שוליו על ת ועש באומר הקדושה תורתנו רמזה וזה דבורו על ככלים
היה כאשר הלא כי בכתוב יקשה הלא כי ,בתוכם •י!׳רנכ

היו ורימון פעמון כי הפעמונים בתיך רימון 'הך^ו^ל$ד\ה^ כעמ־ץ.ג-תון
יס־דריס



מ־-ק •׳ ירים
 טוי אין כי דעת למדנו שבשמים אבינו מוסר הוא אך זה אצל זה מסודרים
 הלשון כצורת בתוכו מקשקש בענבל זיג כעין היה הפעמון כי והוא משתיקה

 אל ;בבואו קול המשמיע הוא המקשקש ההוא והזוג הפה תוך המקשקשת
 תכלת של והרימונים הפה דיבור כל התמז ורמז משל הוא כן ועל הקודש
 הם קולס ישמע לא אשר סתומות חלילית כפיות הס שני ותולעת וארגמן

 כאלו בלבבנו נחשוב שלא יתבין ולמדנו . הדיבור והעדר השתיקות אל רמז
 כאלו אס כי דבורים ב׳ בין אחת שתיקה שתהיה הפעמונים בתוך הרחוניס
 כי אחד דיבור נדבר שתיקות ב׳ בין כי ללמד הרמוניס בתוך היא הפעמון

 אחד דבור ידבר שישתוק לדברים בין כי מהדיבור כפליים השתיקה ■תהיה
 ושתי לאדם אחד פה ית׳ הוא נתן חנס על לא כי רמוניס ב׳ בין הפעמון

לכלוא סייג לו יהיה וזה יגיד בעיניו שיראה מה שחצי ללמוד לא אס עיניס
: רעות להביע מלפתותו עועיס הרוח את

 יהיו מעטים דבריו יהיו אשר מלבד כי הוא הלא נזה גס ב' מוסר יזיףך
הזוג יהיה ה׳ צוה אשר וזהו קולות בקולי ולא נמוך ובקול בנחת *

 המתכות בכל אין כי מזהב שיהיה הפה בתוך כלשון בתוכו המקשקש בענבל
: כזהב נמוך קול כך כל הקשקוש שיהיה וענבל זוג מחנו שיעשה מה
 וליצנות ולעג ריק דברי והיא מהקודמת היא גס הנמשכת השלישית ,ןןזד
 הלשון אל הרומז הענבל יהיה ה׳ דבר היה ע״כ ראש וקלות והתול ׳

 נוכח הארן פני על המקשקשת הענבל וראש הזוג פי ושיהיה זהב שיהי'של
 ויקרים חשובים דבריס לשון מענה כל יהיה אחד דברים ב׳ לרמוז הקרקע

 דברי כפוף לו בראש שנית .ה׳ שנא אשר וליצנות ריקות דברי ולא ■כזהב.
 האדם פי אל לרמוז יביטו הארן אל והלשון שהפה שבזוג כענבל ראש □ובד

 משחקים בסיד ראש וקלות התול ולא צדק וענוה צדיקים דברי דובר ■שיהיה
 יראו כי גס ומה פיהם שחוק וממלאים רב כי אשמותס שבר על ו1כא ולא
 העומדים לכל שחוק המרגילים ודברים וליצנות בהתול מתהולל משתגע איש

 די בלי עד פיהס שחוק וימלא וישמחו ישישו כלס יחד סכלותו לשמוע ■לפניו
 בהתולו אנוש לבב לשמח צחות לדבר ידע כי ההוא המשוגע את לשבח •ועליהם
 פוחזים אנשים להביא כסף יבוזו כי ומשתה שמחה בבית גס ומה ליצנותו

 עורר העתידים ואהביס מגבים בשירי פיהס ומנבלים הנבל פי על משחקים ■לצים
 מקול וככלותם רעתם תרדוף וחטאים רעים הרהורים אל סמוך יצר לרית

 והנשים האנשים וכל רעה והוללות ראש וקלות בשחוק מעט יחלו השירים
 ומארריס מריס הדברים בשמעם התפלות ואל הרנה אל לשמוע אוספו יחד אשר

 יבצר.נותן ולא וירגילסלערוה יצרם ויתלהב לבבש ישמח עושיהס מפי ■יוצאים
 כי לאמר ההוא בעת כסילים שיר לשמוע טוב כי לפגס טעם נותן ר3 יטעם

 ושחוק לחוד שמחה כי לאמר תבונה ולא דעת ולא עושים הם המצוה לשמחת
 אשר עליון חסידי לשבטיהם ראשיהם ע״ה הגמרא וחכמי . לחוד ראש וקלות
 לשמח יאתה להם אשי־ המה הן אכתפייהו לכשירא דמיא יפיפיה הכלה ■הימה

 ריקיס׳גופוחזיס עקלקלותס המטיס לא מלבותס. יצרם יד אזלת כי וכלה חתן
 במקום כי עיה נינו קדמ הזהירו וכמה וכלה חתן שמחת ללענה המהפכים

 שמחה כל לערבב כדרכו לקטרג לשטן מקום תת בל רעדה תהא שם גילה
שכאשר שהוא זר יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת יודע לב פסוק על וכמאמרנו

 שבכל באופן עיניו נגד תמיד עונותיו הוא נפשו מרירות וזוכר יודע הלב •
 כי שמחתו לערבב השטן הוא זר יתערב לא בשמחתו אז ויירא ירעד סת
 תעדר לא גילה במקום גס נפשו מרת תמיד יודעו ע״י כי להאהז ימצא לא

 פה אמרי מהתולי ויעלוזו משחקים סוד דבר ופל .יחטא ולא רעדה ממנו
 שלמה אמר שעליהם אחשבה ראש וקלות והתולים שיר בשיחת משתגע •איש
 הסירים כקול כי והוא הכסיל. שחוק כן הסיר תחת הסירים כקול כי הוא גס

 כמשפט נשמע קולס בהבערס אשר האש שעל הסיר תחת בס בוערה שהאש
 מכסה והסיר המוקד תוך האש על בהיותם ובפרט יבשים הקוצים ׳לכל

 והמה שמחה הברות בקול בהדלקה הברה קול ישמע החלל שבתוך עליהם
 והמה ראש וקלות שחוק קולות הברות שמעלה ל הכס שחו[ הוא כן נשרפים

 :להם מעתה ובוער נדלק גיהנס ואור ונאבדים מתאכליס
 מדון ויצא לן גרש הכתיב כמאמר מהקודמת נמשכת והיא הרביעית

 פחח זאת על ע״כ זונתו את ולגדף לחרף מהר לריב צאת היא הלא
 למעלה האדם כי אל משל המעיל פי את בשומי בתורתו יתברך הוא עינינו

 ואת מחסום לפיו לשמור סביב לפיו שפה את ישית כי ויורנו הצוואר בית5
 בל דעת ללמדנו הקצה אל הקצה מן המעיל בשולי רמז מדברת ■הלשון
 עד מתחלה ישתוק אם כי למחרכו מדון בראשית דבר להשיב איש -ימהר

 בשולי כנרמז דבריו כל בסוף רוגזו וינוח ילאה עד לפיו שפה וישים סי?<
 המנבל שפי וענבל כזוג לארץ למטה מביט כפוף בראש בשולים ואז המעיל

 זהב זוג בתוך זהב כענבל נמוך ובקול בנחת ידבר יביטו הארץ אל הזוג -וראש
 של דעתו להפיס מתקבלים כזהב ונחמדים יקרים ודברים הרנה נמוך •שקולם
 וישפות לפייסו ויהפך עמו רב אשר על ויתחרט וישוב יראה אז כי שכנגדו

 לענות ימהר ופיו נגדו הדובר על מתלהב היה מיד אם משא״כ למן סלום
 המיתון וע״י דעובדא גופא סיכל כי דבר אשמת שכנגדו על אין ואילי סרה בו

 את יבעיר כי מהר לריב בצאתו משא״כ מדון וישקוט האמת על יעמידנו
 באו שלמה מאמר והוא לו חטא לא כי ידע כי ויבוש מכבה ואין וינחם האש

 ממחיצתך תצא אל לך ממר שהוא וכו׳ ריב ריבך וט׳ מהר לריב תצא לול
 אשמת רעך על אין אולי היה איך שהיה מעשה על תחקור טרם מהר לריב
 כאשר רעך אותך בהכליס באחריתה תעשה מה תדע ולא נבוך תהיה פן דבר

 טרם דבר השבת כי לך באומר ויכלימוך הדבר אמתת ידעת לא כי יודיעך
 .* תחשב ספל בעיניך גס שאז תחקור טרס רע ודברת תשמע

משה ראשון
 באחריתה גאז׳ נקבה בלשון ויוצא וכר בלשון הכנסו אל לב בשום יאמר אן

 ריב כי וניניו ביני מריבה תהי נא אל פסוק על מאמרנו ע״ד והוא
 נעשית כי מריבה תקרא ננזישותייץ וירבו החשכה ואחרי בהתחלה יקרא

 כיון דמיא נבידקא דמיא תיגרא האי ני בניס רבת ינעשית היולדת כנקבה
 הוא עדיין התחלה שהי׳ כה עד הנה ללוט חברם מאמר וזה רווח דרווח

 תתפשט סן אני ירא אך וכוי מקנה רועי בין ריב ויהי באומרו זכר ריב
 כמפורש וביניך ביני ג״כ ותהיה שתלד מריבה תהי נא אל וזהו נקבה ותעשה
 כי בתחלה לזכר המתיי־-ס לריב ממחיצתך תצא אל פה יאחר וזה במקומו

 מלת גס ע׳׳כ כי חוער חעט וגס לזכר ריב עדיין מתייחס מזער יהיה אף
 באחריתה תעשה מה סן וזהו נקבה מריבה היותה עד תמשך יו״ד חסרת ריב
 ריבוי הפלגת לשון אוהליך טובו מה חסדך יקר ומה טובך רב מה כמי מה ופי'

 יולדת נקבה ותעשה תרבה כי באחריתה בהפלגות תעשה וכמה כמה לומר
 בהכליס יהי׳ והרבוי באחריתו אמר ולא באחריתה ואו׳ בריב. החילוק וזהו

 שכנידו אס מה בצד מיס יפטור ראובן אם כי האנשים דרך כן כי רעך אותך
 כאיל ידלג אז באחיו הוא גס ידבר לחון יצא אס אך הריב ישקוט ישתוק

 יכשמוע כמוך אהיה היות הדמית נבזה העצב זה מי לו לאחר בריבו הראשון
 תהיי לא כי עדותו כפי לו להשיב בעיניו יבזה אז הכלימו אשר את שכנגדו

 ומעט כפולה רעה וכמה כמה אחת על מרובה תוספתו שתהיה רק תפארתו
 יבקש רעה ודבה פיו בהבל לשרפו ויבקש לבבו יחס כי עזות לענות בעיניו

 צאתך אחר רעך אותך בהכלים באחריתה ותפליג תעשה מה סן וזהו לו
 להפליג תיזרן אותך מכלים ראות אחרי שיטתו לפי אותו לענות ומהרת לריב
 .מאליו הריב ישקוט אולי מהר לריב תצא אל לך טוב לפן די בלי עד בריב
 אל אחר וסוד רעך את ריב ריבך לפחות לריב ויצאת זאת מצותי עברת ואס
 * מפי לך הוגד אשר דבה ידעת אס מאד עליו וקצפת הריב בהתגלע כי תגל
 מכירך ני שפל תאמר שלא אצ*ל עשה טוב לא שאשר זה ריבך בעל על אחר
 שלא עס עשית ופך כך לומר הסוד לגלות אפיי אס כי עליך דבר וכה שכה

 אתה הריב מחמת כי יאמר כי שומע יחסדך פן תגל אל אומרו שם תזכיר
 אס כי הריב מפני דברת שקר כי השומעים יסכימו יתן ומי מלבך בודה

 מכעס לומר מדבתך לשיב תוכל ולא רעיך את יחשדו וגס שומע שיחשדך
לא ודבתך וזהו רעך כבוד על האחרון לקול יאמינו לא כי עניתי שקר הריב

:אחור הושיבה תוכל לא מפיך שהוצאת דבה הוא תשוב .
 רמו בשומן ג״כ יתברך הזהירנו הוא גס הרע הלשון והוא החמישית ןןרך
 לשון מספרי דעת לרמוז בשולין והלשון המעיל הצוואר בית אל הפה ׳
אפילו כי רז״ל הפליגו כאשר בארן תהלך ולשונם פיהס בשמים שתו כי הרע

:בס"ד במקומו אצלינו כמפורש פיהס ישיתו שמיא כלפי .
 והוא ורמון זהב פעמין אמר סיד ומגלה רכיל הולך והוא הששית ןצזקי

אחר סיד בלבד לא הזה הרע העון בשחת יסול בל ליזהר הרוצה כי *
 לפניו מכשול יתן כי בריתו לבן עצמי של סוד יגלה לא גם אס כי יגלה אל

 אחר סוד לגלות הוא גס יבא שמזה מה מלבד חבית בעון חלק לו ויהי׳ לגלותו
 אליך נוגע והיא ך פ בתוך מקשקש דבר יהיה אש לומר ט׳ פעמון וזהו
 הסיד כך אחד מתכת שניהם והזוג שהענבל הזיג בתוך כענבל ובך ממך

 כי תגלהו אל ובך ממך אליך נוגע משלך הוא חוצה לצאת בקרבך המקשקש
 או ביד יבקעולו לא אס יצאו בל בתוכן כמוסים שגרעיניו כרימון עמך יהי׳ אס

 וכו* סוד מגלה רכיל הולך באו' בחכמתו שלמה כיון אחשוב וזה חותך בסכין
 ויספר רעהו ובא עמיתו לגבר ד ס שגלה איש הי׳ כי החכם מאחר ן ענ והוא

 לן חרה היטב החיים בין נשמע לבינו שביני שמה האיש וכשחוע ן בח לאחיו
 תלונתך עלי לא לו ויאמר ויען □ודי תגלה כי לך הטוב ויאמר עליו ויכעוס

 אליו שנוגע פלוני אס ומה קו ונשאתי למדתי ממך אני כי עליך אס כי
 גס מה אלי ויגיד לעצמו נאמן היה ולא במילין לעצור כח עצר לא הדבר
 החגלה מה בצד כי נמצא .זולתי אל אהיה איך כי אלי נוגע הדבר שאין פתה
 אמר יתכן וזה רעהו יד על להגלות היסב הוא כי יקרא רכיל הולך סודו

 שמגלה מי יקרא רכיל הולך כי לך דע אתה לומר סוד מגלה רכיל הולך שלמה
 במילין עצור כי שומעו יגלנו היסב הוא כי עצמו אל נאמן שאינו לזולתו סודו

 בקרבו דבר מכסה ועצמו רוחו אל כלומר רוח נאמן שהוא מי כי יוכל מי
:לו נאמנים אחריס יהיו ואיך נאמן אינו רוחו אל גס כי מנסה הבלתי כן לא

 מה לומר צריך שאין מי יקרא נעצם רוח ו>אמן הפסוק סוף שיעור
 לגלות יורגל בל יכסה בעלמא דבר שהוא מה גס אס כי סוד שהוא

 סוד שגלה תלמיד על דגמרא עובדא והוא דבר יכסה רוח ונאמן זהו סודו גס
 נזק הי׳ לא השנים כל שאחר היות עש מהישיבה היציאוהו שניס כ״ב לסוף

 בשמים היות ברמז יתכן גס .רכיל הולך להיות יורגל מזה כי על בהגלותו
 כמלטער בחסידות להתחיל רכיל הולך דרך הנה כי בארן תהלך ולשונם פיהם

 ׳סחרה ידע לא רעה עליו בחמלתו כי לחבית ומראה ה׳ תורת עוברי על
 כי הנה דמו על עמוד לבל לו מגלה בו בוטח הוא אשר עמיתו גבר מאת
 לחרחר מתפשטת בארן תהלך לשונו אס כי לבו כן לא אך פיו בשמיש ישית
 כי על לומר והוא וט' כמתלהמים נרגן דברי פסוק על מאמרנו והוא ריב
 שפתים טמא איש של דרכו זה הלא כי להתקבל לרכילות כתתה ברית כן על

 מתנים בשבתן נאנח ידים ורפה כיגע לך יבא כאח כרע אהבתך כנאמן
 אז נאנח אתה מה על אליו תאמר כי והיה מלבו וגונח בקרבו כמתמרמר

 אמרתי אס אותר לא אס לי ואוי אומר אס לי אוי אומר מה ויאמר יענה
 עליך לי צר אומר לא ואס לאלהים וחטאתי אתהלך רכיל הולך שברת על

 רע ודוברים חרפתך שומע להיות כח עצרתי ולא אהבתיך עולם אהבת כי אחי
חרוב תמצאך אשר ברעה וראיתי אוכל איככה כי לך אגיד ולא נפשך על



1 החכמים בין גדלתי ימי כל
המדרש ודא . משתיקה
 רבן *יח :חטא מביא דברים המרבה וכל המעשה

 קיים העולם דברים שלשה על אומר גמליאל בן שמעון
 ומשפט אמת שנאמר השלום ועל הדין ועל האמת על

רבי : בשעריכם שפטו שלום : בשעריכם שפטו שלום

1 משה ראשי{ פרק
 לפני לעמוד לבו אל ערב נבזה זה מי לאמר קולו על יקצוף ולא נבלה דובר

 חלאת מיאוס מחמת מוקצה מכוער בכלי נבזה בניבו עונותיו על רצון לבקש
 עמדת האם הארץ מלך עיד היית לו והן הנבלות אחת כדבר נבלותו טומאת

גדול ברעש הוא וגס תכלם הלא צואיס מכלים בכלים שלחנו על לשרתו לפניו

טוב לגוף מצאתי ולא
אלא העיקר הוא 1

ירים
 ועתה להצילך פניך לשחר לקראתך יצאתי כן על כאוהביך הנראים משטימת

 יכנסו רק לך דברתי כי יודע בל דבר להסתיר ובינך ביני בינותינו אלה נא תהי
 נפלאתה מאשר כי תגל ואל פן והשמר לבך ליח על כתובים באזניך דברי

 פלוני כי לך דע אתה עתה אליך באתי בוערת כאש לבי היה לי אהבתך
 בו בטחת אשר שלוחך איש אלמוני

 תאמן אל לחי־אה לך הוא וגס !תאהבהו
 בקרבו תועבות שבע כי לבו כן לא כי בו

 שלומו תדרוש לא שנאך שנאה !תכלית
 שקר ולפעמים לך הוא אויב כי !טובתו

 יסתיר עליו יצו רעתו תגלה ולבל וכזב
 נסיון לידי יבא פן אמר זה מי דבר

 הזה מהטעם ולפעמים .ויאחז !יתבדה
 וככל עליו שאמר מי אל גס ילך הליך

ג״כ לוה דבר אשר הרעים הדברים
 כי והיה ההוא העגל יצא מי מבטן יאמר בל הוא גס וישביעני לאחר ידבר

 אש בם הבעיר אשר המסית מחמת כריסו מלא אחד וכל באיש איש יפגעון
 החריבה אש בס ותבער סרה מלדבר אחיו על איש להתאפק יוכל לא !גפרית

 תשים ובקרבך תדבר שלום בפיך טובה תחת רעה משיב אמר זה מכבה ואין
 קול ומקול מעולם הוא אתה ואויב צר איש כי שבך חוס יאמר וזה ארבך
 ויתגודדו רעהו את איש ויכו עשו ידי הידים בריב יבאו מאד וחזק ההולך יעקב

 הראית מהם אחד לכל לאמר הבליעל האיש יחרץ ואז חמתו באש כמשפטם
 מהם החלש את שנא מאשר הוא הנרגן חפן כל ולפעמים . דברי נמצאו כי

 להתכבד או ממנו שתקיף מי ידי בין האלה החכות עליו להביא בחרמו דגירהו
 שרואה שאמר אלא עונו על כמצטער בהחילו הנרגן יפעל זה כל והן בקלונו

 .נחש כארס לבו בקרב הדברים נכנסו כ ׳,ע ש עליו וחס רעהו צרות לעומתו
 אוהבו צרת ועל העון על דאגה ומלאים מתדכאיס כמתלהמים נרגן דברי ןז״א
שנונים גבור כחיצי מקבלם בטן חדרי יורדי׳ המה כן על מרעתו להצילו שבא

:כמדובר
 פיו המנבל כי והוא .וכו׳ ונשמע לשרת אהרן על והיה אמר השביעית ייזית

 כי יתענם ותעב ולשונו פיו ישקן שקן הפה נבלות טומאת בחלאת *
בפה המלכים מלכי מלך לפני לדבר יוכל ואיככה האסור לדבר בסיס משאם

חסדי
 אף כלו׳ רב לך עש׳ שז״ש ואפש׳ כשאל׳ ליתא לו ברור דאם

 ממנו לשאול רב תעשהו רב לך עש׳ בעיר חכם שיש כל רבך שאינו
 כשיש זהו כלו׳ הספק מן והסתלק וז״ש מסופק כשאתה היינו זה יאך
 לדון אתה יכול הדבר לך ברור אס אבל רב לך עש׳ אז ספק לך

■ : הנזכ׳ ר״י וכדעת לחכם לשאול צריך אתה ואין בדעתך
 שמלאי רבי דע״ג ופ״ב דשבת פ״ק בירושלמי כמ״ש אפש׳ 3^"

 קבל לא רב אכיל שמואל השמן התירו וב״ד רבי ודרש יתיב
 ממרא זקן עלך כתב אנא כן דלא אכול שמואל א״ל מיכול עלי׳

 מוכח דהוריות דמפ״ק בזה להעיר יש ולכאור' .ואכל עלוי אטרח
 וי״ל הוראתם עפ״י לעשות יכול אינו טעי דינא דבי ידע דכי

 השמן התירו כדין וב״ד דרבי שמואל דידע איירי הנז׳ שלמי דבירו
 א״ל הא ובכי בדב׳ פקפוק לי׳ דהוה רק לאיסורא לי׳ פשיטא לא ורב

 איירי דהוריות בההיא אמנם וכו׳ כתיבנא לא ואי אכול בןמואל
 הספק מן והסתלק הוראותיו אחר רב לך עשה וז״ש שטעו ודאי דידע
 שמחויב כהוראתו ועש׳ הספק מן הסתלק בהוראתו פקפוק לך יש דאם
 אס לאפוקי ספק כ״א לך יש כשלא דייקא זהו אך לו לשמוע אתה
 :כמדוב׳ כהוראתו תעשה ולא רב תעשהו לא ודאי שטע׳אז לך ׳ברור
 כי אפשר . המעשה אלא העיקר הוא המדרש ולא ״ב1ט

 יתכן ואיך היציר״ה לתקן בתורה ודיבור ,העשי לתקן ,המעש
 העשי״ה שמתקן עיקר המעש׳ לכן העשיה תיקו לא אס היצירה ־לתקן

:היציר׳ לתקן התלמוד ליה אהניא
 ראשית הרב במ״ש אפשר : חטא מביא דברים המרבה יוכל

 בינ״ן יכנס שס״מ גורס וכיוצא לה״ר המרב׳ כי מרז״ל חכמה
 בנזיקין גרמא שהוא פלילי עון והוא וכו׳ למעלה נים עלו צדיקים קל

 וזה באורך ט״ש הקודש מקום אל להכנס רשות לו יש קבסיבתו
 וזה האסורים דברים לידי בא מכ״פ דברים המרבה כל קרמז
 אל ומביאו החטא עצמו שהוא לס״מ רמז חטא מביא אשר .גורם

: בזיון וכדי הקודש מקום
 מלבד .וכו׳ עומד העולם דברים שלשה טל אומר רשב״ג ךן״י •

 עליהם רשת ארץ מצוקי תלתא דהני הפשוט טעם
 וע״י בישראל השכינה השראת הוא הכל עיקר כי אפשרלומ' חבל.
ואשר אל בעדת נצב אלהים כמש״ה השכינה השראת גורס חדין

 . נחרב להמיתך לך ולוה רשע מלאך
 הכושי מלך אם ומה ק״ו נא שא ועתה

 תחייב דמה להבל אדמה חרשי את חרש
 בלתי בכלי אותו בשרת ראשך את לו

 נטוש יתוש אתה עתה גס ומה טהור
 מי לפני להתהדר לבך אל תערב כי

 מי לגדולתו אשר העולס והיה שאמר
 ברורה נשפה עליוני׳ותחתוביס מקדושי׳
 לעמוד כדאי יהיה קדושה ובנעימה

 ק״ו של בנו בן ק״ו אליו ולדבר לפניו
 שלחת פיך כי שפתים בטומאת אליו מדבר בליעל בן והיא איש יקרב כי

 לפניו ולומר אליו לדבר לבך שמת לאין ומאין ותמאוס הפה נבלות ברעות
 נמנעת ולא ה' בית תנא כי בושה לאותו לו ואוי נבלה דובר בפה הללויה
 חרפתך את תולך ואני שם השוכן כבוד מפני במקדש רגלים מי עביט מהביא

 על והלא הביבין מן לאהד קונך את בו לשרת העומד שרת כלי תהפך כי
 האומר כמאמר ה׳ את בו להלל מאוד בושנו חולין שיחת בו שת שהאדם הפה

 קוני עם בי לדבר ואחד ביתי צרכי בו לדבר אחד פיות בי לי והיו יתן מי
 יהיו איך כי רצון לבקש יתברך לפניו יערוך טמא בפה אשר עתה גם ומה

 מון למזכיר לך יהיה בו ובדבר׳ הקטיגור הוא הסניגור אס פי אמרי לרצון
 הביא למען כי צרפתהו ה׳ אמרת דברו בא עת עד פסוק על ארז״ל והלא

 אס טוב אס בפיו דבר אשר יוסף דברי כל להביא לוה יוסף על הטוב ה'
 כי ז״ל הורו הנה למלוכה ויצליח היה טוב כי וימצא יתברך וצרפתהו רע

 פיו אמיי לרצון יהיו אז חטא ולא לטוב לו משרת האיש לשון ניב כאשר
 תורתינו תרמוז זאת והן מלפניו לבקש הקדוש מלך אל יבא אשר עת בכל

 המעיל אל נמשל שהוא הדבור נאשר כי לומר וכו׳ אהרן על והיה באומי
 •שהוא למה ולא ה׳ את בו לשרת שהוא לשרת אהרן על יהיו בו שנדברנו

 משא״ס יתברך אתו לדבר הקודש אל בבואו בתפלתו קולו ונשמע אז הופכו
רבי : חלילה תהפך אס

אבות
 לשכינת ממרים הס שמוע ומאנו דיכא ותצא ב״ד לפני רעהו את יבא

 הממון שמרויחין נדמו כבהמות שעה ולפי משה בתורת וכופרים עוונו
 היא יכול׳ דינם גור יצא לפני׳ אשר שהשכינה ידעו ולא ההוא

 דל״ה דצ״ה וגם נקוב צרור אל משתכר היום ומן פרעו״ת בפרו״ע
 לפני עומד וה הנה כאשר וויע ברתת לפניב״ד נכנס אשר ואולם

 השכינה להשרות גורם השופט לדברי קשובות אוניו ותהיינה האלהיס
 אמרו באמת שנית וזאת שכינה להשראת מוסב יסוד הדין כי ונמצא

 ,האמוב אבדה דבריהם לכל כזבי״ם בדאים הס ישראל אישי ח״ו אי
 יכון לא שקרים דובר כי וכו׳ מראשי קלני אומרת הלשון מה שכינה
 הלא דבריהם יאמנו וכאשר ח״ו שכינה סילוק גרמא ודין עיני לנגד
 עמדי לשבת ארן בנאמני עיני אומרת ואת רובצת האם אמנ״ה טוב

 מרבים לאחדים והיו הם שלמים האלה ׳האנשים כאשר ברכה ושלישי׳
 כשהם אלא תשרה דלא ביניהם שורה שלום אימ״ה . בעולם שלום

 ר״ל אלא אחד והוא דהול״ל באחד והוא ס׳ כמ״ק אחד באחדות
 בקדשו דבר אשר הוא אחד בלב כשישראל אלא אינו יתברך שהוא

 יש אלה ג׳ באמצעות כי עומד העולם דברים שלשה טל רשב״ג
:העולם קיום והוא שכינה השראת

 דברי ונקדים וכו׳ אחסר לא רועי ה׳ ,בפ לרמוז אפשר ובזה
 בתחילת תורה שרמזה מה זהו וז״ל ח״מ בריש הלבוש הרב

 לישוב ראוי׳ שהיתה הארץ הגלות אחרי מיד התחתון העולם בריאת
 אלא מיותר דשא וכו׳ דש״א הארץ תדשא ה׳ אמר והאדם הב״ח

 ,וכו השלום זרע מזריע עשב הוא אמת שלום דין ר״ת דשא רמז
 לגוף לחזו׳ רול׳ אינה עולה כשהנשמ׳ שבלילה ארז״ל עוד טש״ב.
 שהקב״ה שרוא׳ כיון אלא עונות מלא והאדם ממעל אלוה חלק שהוא

 מונסון מהר״א מ״ש וידוע וחוזרת ק״ו נושאת בתחתונים דיר׳ לו יש
 רועי י ה וז״ש חזי דנשמתי׳ לחטוא האדם מתירא לכשהשכיג׳למטה

 ,שלו דין דש״א בנאות אשאל׳ לזאת אי אחס׳ לא ומשגיח רועי כשהוא
 אש׳ כאיש ינהלני מנוחות עלמי ועי״ז נאות באופן לקיימם ירביצני אמת
 דכשיש ישובב נפשי ועי״ז השכינ׳ השרא׳ יש אלה ג׳ ע״י כי מגדלתו אמו

 השרא׳ דע״י ועוד ישובב נפשי וז״ש כנו' לגוף חוזר׳ הנפש שכיג׳ השראת
 למען צדק במעגלי ינחני ה״ש לחטוא יראה ויש רואה הנשמ׳ ןכינ׳3

; השכינה השראת ה׳ עבוד׳ לעבוד סיוע דיש שמו



משת
 מהיות ימיש לא ומתמדת עצמית שמירה ומשמר שיושב תאנה נוצר ״א7כ

 בחצות חפצם וכל ישעם שכל יתברך עדותיו נוצרי הש תל■ כך פקוחות עיניו
 השרס אל ביצה״רהתאב ,אפי לב שבכל אס כי פיס לקבל ע״מ שלא וזה הי
 שני צרל אין כי ואמר סרס וחמדת בצע אל ואל הש״י את ידרשו בו גס

 עולה פעלו לא אף אס כי אלו סוגים
פעלו שלא שענינו הל הסוג שהוא

 רודפים אינם אך בתורה א ה תמיד
 בתוס הולכים אס כי המצות אחר

 • איתה יעשו מלוה לידס ובהזדמן
 מצות אחר רודפים והוא שני סוג ויש

 לעסוק תמיד משמל־תס על ויושבים
 ויש מהלימוד. עיקר יעשו ולא ה׳ במצות

, למקום אדם שבין ממצות ולא תירה מעסק לא עיקר יעשו שלא שלישי סוג
 העדר פס נגריית טוב בהיות הלא מצות תרי״ג לנו יתברך הרבה למה בכל לכריות והטיב מעון השמר הוא ענינס עיקר אך יזדמן כאשר אס כי

 והוא מהוד להמיר הוא .סהודיד -יית .־!*"יה יי- ,-יי- י .״*1 ". י>—מה ןןתנ^הו 11חנ יתברך הוא מה יתברך מדותיו שתופסים יכולתם
 ומבקר ערומיש מלביש עון ונושא פשע על ומעביר אפיס וארך וס ר׳ יתברך
 בדרכיו והלכת ז״ל כמאמרם הי דרכי הס שהן באלו יכיוצא מתים וקובר חולים

 היחל ובראשו! לאחד אחד דוד דבר הסוגים שלשת על והנה כו׳ רחוס הוא מה
 הולך בו כי לעה״ב הדרך הוא הזה העולם כי הוא דרך תמימי אשרי ואומר
 חוטאים בלתי בדרך בתמימות המתנהגים אשרי כי ואמר עולמו לבית האדם

 מי אשרי בגמרא שאמרו מאיתס היותם עד התורה מעסק עיקר ועושים
 בידם הי בתורת העולים ההולכים. כוי אשרי וזהו בידו ותלמודו לכאן־ שבא
נוצרי אס כי שומרי אחר ולא עדותיו נוצרי אשרי השני והסוג . למודם היא

 ה_ גם הלכו כדרכיו עולה פעלו לא שא?< גס יאמר
מועטים ולא מאד לשמור שיהיה כדי פקודיך צויתה

: כמדובר ישראל

ראשון פרק " ירים
בתהלים ק״ל זצ הגאון יבינו פירש • וכו״ אומר עקשיא בן חנניה ר*^י

 הי בתורת •לכיס הה דרך תמימי נאשרי פסוקיס הנהו על קי״ט
 אתה הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף ידרשוהו לב בכל עדותיו נוצרי אשרי
עסקם שעיקר יש סוגים ג׳ בעובדים יש הנה ח״ל מאוד( לשמר פקודיך צויתה

■ • ישראל את לזכות הקב״ה רצה אומר עקשיא בן חנניה רבי
 קיעשיקא?^תקתיק'מ״5מ0נע' לט^ חפץ ה׳ שנאמר ומצות תורה להם הרבה לפיכך

כי לחבירו כדש שבין במה עסקם : ויאדיר תורה יגדל צדקו
 וזהו כוי רחום הוא מה הי דרכי תופסים

כן אס יקרא ושר מ זה סוג גס שאף כף אם תאמר ושמא הלכו בדרכיו

 והוא מחול לשמיר הוא פקודיך צוית שאתה מה והנה לז״א די היה עולה
 להס הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקלה רצה !שיא ע בן חנניה רבי מאמר
 מעון ונשמר אחת מצוה שהעושה אחר כי לו הוקשה כי שהוא ומצות תורה

 ת>רמ יתברך הוא לנו הרבה למה כן אס כוי הארץ את ונוחל לו מטיבין
 לפיק ישרזל את לזכות הקב״ה רצה כי הוא הטעם כי דע לז״א ומצות
 של וגס ה־בה מצות בשחור זכותם להרבות שהוא ומצות תורה להם הרבה

מעי׳!'( היו אס משא״כ תמיד מצוה מהודמן יבצר לא רבוייס
 אתה עלז מאופרים הס גם הלכו בדרכיו עולה סעלו לא האת י״

את זכות למען

 כל האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי א
 והוי האדם מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא

 שכק מתן יורע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר
 ושכר שכרה כנגר מצוה הפסד מחשב והוי מצות של

אתה ואי דברים בשרשה והסתכל הפסדה כנגד עבירה

יקפ ,
 ,ב בדניאל זצו״קל הגאין רבינו פירש .וכוי דברים בשלשה הסתכל

 בחשוכא מה ידע ומסתרתא עמיקתא גלי נהוא לב פסוק
 גלי הוא וז״ל ז״ל הגאון רבינו פירש ועליו הפסוק. עכ״ל שרא( עמיה ונהורא

 יראו בל למו בשר עיני כי אדם בני נגד יתברך גדולתו הורה לכאורה וכוי
 ואפילה חשך במקום אשר ידעו ובל

 עליהס נגה אור במקום יעמדו בעמדם
 תכהין חסךבאהלו אשר כי הוא ונהפוך

 ועיניו בבית אתו אשר מראות עיניו
 אמר החשך מתוך באור אשר כל יחזו

 מה ידע אס כי יתברך הוא כן לא כי
שרא עמיה נהו׳־־א כי היות עם בחשוכא

:אדם בני הפך
 עבירה לידי בא שיהיה זה דרך להמתיק יתכן ^*12

הזה לשבח טעס תן נ הכתוב
 עיני אשר חסרון יחזו עיניו כאשר חלילה יתברך אתו נמצא לא כי והוא
עצמו מצד האדם עין ראיות אין כי הטבע מחכמי כנודע והוא למן בשר

חסדי
 לומר אפש' .וכו׳ הארס לו שיבור ישר׳ דרך איזו אומר רבי א

 הולכים ואנשיו ודוד ג׳ מזמור כןוב נשוחר שדרשו מה עפ״י
 וכבר • דרךלענוה תיבת דרשו דרז"ל למדנו ענוה בדרך בדרך
 מדותיו על המעביר רבא דאמר דהא כ״ג דף ביומא משז״ל ידוע

 דאם ידוע גס ואיפיים ליה דאפייסו היינו פשעיו כל על לו מעבירין
 בא״ח כמ״ש להעביר ולא למחות צריך משפחה בפסיל אותו מזלזלין

 הישרה הענוש דרך איזהו כלומר ישרה דרך איזהו .וז״ם ב' סי׳
 על להעביי דודאי לעושי׳ תפארת שהיא כל לז״א האדם לו שיבור

 לאפוקי בזה ורמז פשע על עבור ותפארתו כמ״ש תפארתו הוא מדותיו
 תפארתו תהי׳ לא אפס למחות צריך בפיסול צר יחרף שאם פיסול

 בפיסול כשמחרפין למענן לעישיה תפארת שהיא כל וזהו לשתוק
 ליה כדאפייסו דוקא אלא לעולם מדותיו על דיעביר תימא ולא
 דמפייסו מהמחרפו תפארת לו כשיהי' האדם מן לו ותפארת וזהו
 א״נ . ישר׳ ענוה דרך הוא אז חרפו אשר הידוע האדם מן וז"ש

 רשות לו ונתנו חכיש שהי' במי י״ג סי׳ בראשון הרדב״ז במ״ש אפשר
 כיון אלא חמורה או קלה למצוה חרששין אץ גשנה אחד יום לצאת

 אפשר ואי לידו שהבא ראשונה המצוה המצית על מעבירין אין דקי״ל
 בחשוב׳ צבי מהר״ר הרב עלה ותהי • יעשנה האסורץ בבית לעשות׳

 לתמידין להם שאין צבור מ״ע דף רמנחות בעי' מההיא ק״ו סי׳
 ואי דלמחר ותמידין האידנא במוספי לה ומוקי . קדם הי׳ ומוספין
 ואסיק בזה והאריך קדמי מוספין עדיף תדיר אי אף הרג כסברת
 כתיב אחרים ע״י לעשותה דא״א דמצוה פ״ק במ״ק שאמרו מאותה

שפסק ומה : קענה בין גדולה בין משה הבאה מצוה אלא תפלס אל

י נ ש
 הכאת בתהפוכות ני־ אור אי היום מאיר השואגת חליטשת כמראה הוא אך

 ימח ממנו כי אור מק,ים אל בהביטו אס כי יראה לא כן ועל אליו בהיקותו
 ולא חכך הוא כי מאומה כל את ראה לא כי החושך אל גהביטו משא״כ לראות

 לא חשו גס אליו סגוליית העין ראיית היתה לו אמנם אך הימנו לקבל אור
 לא בחכך ישב כי וגס ממנו יחשיך

 אשר כל מראות עיניו תכהינה
 1 אשר יתברך הוא אחנס .ט ימצא

 כראות ולא חלילה למר גשר עיני לא
 אור קגלת ידי על יראה אנוש

 . הדבר וביאר גחשוכא מה ידע מהחן!
 כלומר . שרא עמיה ונהורא ואחר
יען אדם גני הפך כחשופה מה ידע

 יתברך בעצמי שרא עמיה נהורא כי דצ
 מהחן נהורא לשאוב יצטרך'לקבל ולא

 התנא במאמר לנו נראה הדבר זהו שרא עמיה ונהורא וזהו לראות כדי
יכיי' עין ממך למעלה מה דע באומרו

אבות
 ל״ק מ״ש עד הלבנה ברכת לברך דימתין ל״ה סי׳ תה״ד הרב

 להמתין יש לכן משובח יותר באיפן נעשית ההיא המצוה דהתס
 היא חדא בכללה הקרבנוש מצית דתו״מ ההיא וכן עצהיו״ע לקיימה

 מעבירין אין שונות מצות הס אם אבל חשיבי מצוה כחד תו״מ וא״כ
 מן שלא היום לעשותה שאפשר אחת מצוה אבל חמורה מפני קלה

 מאותה לפקפק שיש אלא להמתין טוב המובחר מן ולמחר המובחר
 אין האסורין מבית להוציא שהבטיחוהו מי וכן האשה פ׳ שאמרו
 הרב קוש״ת הביא יעקב שארית ובספר . עכ״ד כו' עליהם שוחטין

 ממנו ונעלם : דמ״ק מההיא עליו והקשה מנחות מסוגית הנזכ׳
 והרב כהרדב״זוכמש״ל שונות במצות ומסיק לה מייתי גופי׳ דמהר״ץ

 ליחיד מצבור וחולק הנזכר קישיא א״חדףי"אהביא הקמח לקט
: מעבירין אין אמרין ולא למיתת חיישינן לא דבצבור

 יעשה אם דייקא לו שיבור ישר׳ דרך איזהו רבי שרמז אפשר לזה
 ביחיד דוקא וזה חמור' מצוה יעשה מחר או היום קלה מצוה

 יעשו ודאי או יקדימו שירצו מה ברבים כי הקמח לקט הרב כחילוק
 ישרה דרך איזהו שאלת וזה להסתפק יש ביחיד אבל המובחרת

 החמורה מחר או הקלה היום יעשה אם באחד והוא דייקא לו שיבור
 למחר ימתין או המובחר מן שלא היום יעשנה אם עצמה במצוה וכן

 ח הי חכמה ושאלה רבה צריכא דא כגון כי המובחר מן ויעשנה
 לעושי תפארת שהיא כל התשובה והיפה .ולכאן לכאן צדדים והאיכא
 המצוה לעשות למחר עד וימתין היפה אחר הלך אחת במצוה כלומר

 מ-״ש עד הלבנה לברך דימתין תה״ד הרב כהוראת המובחר מן
 בתנאי אך . שבפנים בשלס המצוה שמקיים לעושיה תפארת וזהו

סצא



פיקי דמע
 תעלה רק הארץ על ואתה בשמים האלהים לומר לכך •ישיאך אל לומדי וכו׳
 יתברך הוא אליך קרוב כי מעצמך כלומר ממך למעלה היא כי לבך על

 חלילה לפניו מענג השפל עולם גשמית ואין כבודו הארץ כל מלא כי מאוד
 כעין לא רואה עין הוא כי לבך ומצפוני משכבך חדרי בחשוכא מה ידע וגס

. . ירק בעלם רואה איננה אשר האדם
 •עי ממך למעלה מה דע מה יראה לא שע״כ מהחוץ תקבל

 : נכתבים בספר מעשיר דה3? א'ה ה'י?העל 1? יא נאיב,וש
י העליונה אוזן וגס בענס רואה עין

 מלחשים קול שמועת ממנה יבצר לא כן שעל בעצם שומעה אוזן היא
עודך יהיה בחשאי כי גס בדבור תחטא אשר כי לבך שית כן על . בחשאי

חסדי
 מהר״ץ וכמ״ש עכ״ב שוא דינר פיהם אשר באמצע עכו״ם יד יהי' שלא

שיעכבוהו שייך ולא האדם מן לו ותפארת וז״ש האשה דפרק מההיא •
 קלה במצוה זהיר הוי שונות במצות אך אחת במצוה דוקא וכ״ז

:וכו' יודע אתה שאין המצות על מעבירין דאין כבחמורה
 חומרו׳ כמה משכחת דזימנין בתראי רבנן בה דהוו במאי אפשר א״ג

 יקראו אשר שמו זה והמחמיר ובתראי קדמאי רבוותא דאחמור
 הפטור כל בירושלמי דאמרו מאי ופרנס צא איפת א״כ חסיד לו

: הדיוט נקרא ועושהו
 בצנעא אבל בפרהסיא דה״מ ד מ" סי׳ ח״ב יעקב שבות והרב

 דברי הרואה בכל ואולם • הדיוט אתר דין ולית מותר
 זה דין שרשי עיקר ובטירותם בחצריהם בספרתס הלא הראשונים

 זה דין שהזכירו מקוס בכל הדיוט דנקרא ועושהו מדל הפטו׳ דכל
 שחילק כמו לפרהסיא צנעא בין חילוק דאין זה וקר״א חז״י גברא
 כתבינן וכאש׳ באחד והוא הדיוט הוי ואתר אתר דבכל הנז' הרב

: בס״ד במקומו בעניותן
 משרטט דאס כתב התפילין שרטוט בדין ל״ב או״חסי׳ בב״י ומרן
.הדיוט מקרי לא מיושרת הכתיב׳ שתהא כיול לכתוב 1

 ומנהג הפתילה להבהב הנשים דנהגו ישבת פ״ק כתכ הרא*ש1
 ומנהג הרא״ש כתב דאיך שבע בא׳ הרב והקש' הוא יפה

 ונסתכן כב״ש והטה -שקרא ר״ט והרי כותי׳ דקי״ל נגדר׳-ע הוא יפה
 הדבר טוב לר״ע דגם הכא כי דמי שפי׳ לחולק דגם ולק״מדהיכא

 להבהב צריך דאין דסב׳ר״ע אלא האו׳ שיאחז כדי הפתיל׳ להבהב
 עביד ושפי׳ מיקרי הדיוט לאו החולק כסבר׳ דעביד מאן הא כי בכל
 ולא דאשתלי מאן גבי דברים אלו פרק הראשונים דברי הן והן

 בראשונ׳ע״ש שם עמד אשר המקום הד״ראל הוא דין באתרי׳ בריך
 שיבור ישרה דרך איזהו אומרת זאת במשנתינו לרמוז ועפ״זאפש׳

 גדולי ושאלה יעקב שבית סברת לאפיקי ובצנעא ביחיד אף דייקא לו
 זמנין קבלדנא וכל ומחמי׳ זכי לד רטוביה דמני כמה היאדאשכחן

 סתראי חדי כי הדיוטוהני נקר׳ ועושהו מןהדב' הפטו׳ דכל דמשכחת
 דרך איזהו שאל׳ מקום יש לזאת אי דב׳ פש׳ יודע אתנו ולא ננהו

 תפארת שהיא כל ואמר .דב׳ פשר דעת למען האדם לו שיבו׳ ישר׳ •
 תפילין כשרטוט לתפארת רק הדין מצד עוש' אינו דאם לעושי׳

 לו ותהי יפה הכתב שיהא כדי הדין מן שאינו אף להחמיר יכול אז
 לו תפארת אם להחמי׳ יכול וגם מרן כמ״ש הדיוט ואינו לתפארת

 כההיאדהר׳ טוב כי בו נאמ׳ זה דבכגין מוד׳ החולק שגט האדם מן
 לית דמדינא הגס בזה כיוצא דבכל הפתיל׳ ומהבהב ובריך לאתריה

:ליתי׳ והדיוט איהגדאחמי׳ עביד שפ* צריך .בהון
 משם רל״ה סימן א״ח בב־י■ מ״ש ונקדים לאמ׳ •קרוב• אפש' א״נ

 כיוהרא מיחזי בלילה ומתפלל ק׳׳ש לקרות שמחמי' המררכי
 הורגל אא״כ הדיוט נקרא לעשות צריך שאינו דבר העוש׳ שכל

 דכתב דנהירנא למאי ראיה קצת יש• •ומזה דברים שאר בפרישות
 ופרישות כחסידות הורגל דאם ר״ה סימן כששוב׳ יאיר חות הרב

 ליתי׳ כעת כי מצוהע״ש .בדבר קצת להתזלזל ליה שרי שמי׳ .ופקץ
 ברב׳ דהיינו. לעושי׳ תפארת שהיא כל ח״ש הנז׳: הבהיר ספ׳ גבאי
 שהוא והייקר וכיוצא הפתילה כהבהוב יפה מנהג הוא לחולק שגס
 ודאי דזה כך שהדין -ומכוון שעיש' ולא ולתפארת ליופי הדב׳ פוש׳

 עצמו על •מחמי׳ טוב מהיות אבל הרין מן שא״צ שיודע אלא הדיוט־
 לכבוד עום׳ שהוא לעושי' תפארת שהיא כל ח״ש שרי גונא האי בכי

הארס מן לו אח'ותפארת חילוק יש וגס : הדין מן ולא !לתפארת
דלת

ח משה 5.ער
 .עצמית שמיעתה אין אשר. ההדס אוזן כן שאין תה . ישמע הוא מדבר

 האוזן קיבול בבית נכנס הנשמע הבית אס כי תשמע ולא האוזן אל
 באופן בלחש מהדוברים או ממרחק תשמע לא אך השמע חוש אל המיוחד
 העליונה כותבת יד בין הבחין הזה הדרך ועל אליה הברה הגעת שתבצר

 אין העליונה יד על כי מעה .לשל ,
 מעשיך כל אס כי יד הנפת צורך וכל שומעת ואוזן רואה

 מאליהם כנכתבין שהן נכתבין בספר ׳/יר ,
 תנועה הצריכה התחתונה כיד שלא

בעתו יפה■ זה כל ביארנו כאשר . ויגיעה לאות ויקרנה זמן ושהות
:ובמקומו

רבי
■ אברת

 כשאר נוהג הוא כי לו נותנים שבח וכ״ע ועומד מושבח כבר כשזה
 באמרו רמז לזה להחמי׳ ליה שרי אז קרוש' וסדר בפרישות דברים

 דפרישבשאר כל זה דבאופן המרדכי מןהאדסכמ״ש לו ותפארת
• הדיוט אינו מילי

 בשביל לצדקה זו סלע דהאומ׳ קמאדר״ה דפרק יתקכההיא א"^
 אל דהתנן התוספת ומקשו גמו׳ צדיק זה הרי וכו׳ בני שיחיו

 תירץ והר״ן פרס לקבל ע״מ הרב את המשמשים כעבדים תהיו
 שיחי׳ כשביל לצדקה זו דסלע בריתא הך אבל חסידים משנת דההיא

. חסיד ואינו גמו׳ צריה ה״ז קתני
 ובדב׳ בהן חייב שהוא במצית דמשנתנו תירץ פרימו ש׳׳וטה!ר

 גבי דאמנם פרס לקבל ע״מ שלא למעבד בעי שבחוב׳
 גלה שכב׳ איירי גמו׳ צדיק ה״ז דבריתא תנא דתני לצדקה זו סלע

 לתוס' זה סלע סול״ע והוא שיעורו לפי הצדק׳ ממצות י״ח ויצא צדקתו
 לקבל מ ע" עביר או נכון לסלע דאוספיקמוסיף בהא אז חיובו על

 לשמי׳ טוב שהוא אדסלחבירו שבין דבמצות תירץ ומהרימ״ט פרס:
 ובכי פרס לקבל ע״מ לעשות יכול אדם לבני הנוגע בחלק ולבריות

 כל וכן אלו שבמצית גבוה בחלק ברם ארם חלק זה הברייתא איירי הא
 לחינם לי׳ דאיבעי אמרו בזה סלקא לה'לגבוה עולה הוא אשר המצו׳
 ישרה דרך איזהו וז״ש פרס לקבל ע״מ שלא פעלן לשם המצות לקיים
 שעו׳ וזהו פרס לקבל ע״מ לעשות דשרי כלומ׳ האדם לעצמו לו שיבו׳

 צדיק בין לחלק הר״ן־דיש כתירוץ רלא דעבדוהיינו הוא לגרמי׳ לו
 ולזה כחסיד כצדיק בכל שוה פרס לקבל שלאע׳מ דהא אלא לחסיד

 דברו בא ע״כ חילוק כזה הנמצא לעצמו שיבו׳לו ישר׳ דרך איזהו שאל
 בשלא דהא פרימו מהר״ש חילוק בזה רמז לעושי׳ תפארת שהוא כל

 חיובו על הוסיף אם אך בהן חייב שהוא במצות ה״ר פרס לקבל ע׳׳מ
 תפארת שהיא כל וז״ש פרס נקבל ע״מ למעבד לאינש שרי ההוא בתוס׳

 ידי יצא לפנים זאת כבר כי לחיוב אינו מוש׳ שהוא לעושי'שהרב׳
 באהבתו לשרתו האדון פני את ישאף כעבד עבודתו לעבור חובתו
 לעושי׳ תפארת והוא מצו׳ לתוס׳ יוסיף כה הפעם זאת אך אותו

 פרס לקבל ע״מ למעבד מצי אז היא תייבא בר ולאו קמוסיף דאוספי
 לפחות פרס לקבל ע״מ שלא לעשות׳ כבחמור׳ קלה במצו׳ זהי׳ הוי

 ליה וקרי מצית של שכרן מתן יודע אתה וכו'שאין זהי' והוי לז״א
 פרס לקבל ע״מ שלא למעבד לאיכש לי' יגעי מתל הוא• כי שכרן מתן
 מן חייב והוא שיעש׳ המצות בכל לאדם יתרון מה האמת דלפי ותו

 ואשלם הקדימני מי וכמ״ש קדמנו אשר ה׳ חסדי רוב לפי לעשות הדין
 ומשוס מצו׳ לעושי שכר לתת דיהיב הוא מתנה■ ברחמיו שהוא אלא

 לעשות קאי קושטא שכך ומאח׳ מתל היא כי שכר מתן נקרא הכי •
 בתור׳ בנתנו דמ א־פש׳ א": :חובתך ;כך כי פרס לקבל ע"מ .שלא י

 אותו וימצא ע״פ י״א ׳,ס מלכים יקר כלי הרב שכתב ע״ד איירי
 כה ילכו אשר הדרך כמו התור׳ ^יא דבדרך בדרך אחי׳־;הםלוני

 רוצ׳-בו אדם נפש אשר הלימוד דבחלק זצ״ל האר״י רבינו מ״ם ונקדים
 והרב להשנא׳ דלא לתקן בא עתה אשר חלקו וזה ידבק בה ומחמרתו

 דרך איזה וז״ש .למעש׳ הצריכים הדינים ילמוד שבתחיל׳ כתב הוה״ב
 לז״אכל לו יבור חלק באיז׳ דרך הנקראת בתור׳ הלימוד כלו׳ ישר׳

 בו ש*ניןיחזיק האי ההיא מהלימוד ל׳ר לו שי'שישילע תפארת שהוא
 וגס ההוא הלימוד חלק פתה לתקן שבא היא אות כי דלאלהשנא׳

 למעש׳ להורות צריכים שהכל בדינים למודו• שיה׳ האדם מן לו תפארת
 שיש לפי אפש׳ א״ג : האדם מן לו תפארת ובזה ובמאכלות היום בסד׳

דשמעתא צורתא פשוטה בהבל הרב׳ ללמוד האחד לימוד מיני של
מטל



 עמה שאין חורה וכל ערן משכחת שמהם שיגיעת ארץ
 עם העוסקים ובל . ערן וגוררת בטלה כופה מלאכה
 אבותם שזכות שמים לשם עמהם עוסקים יהיו הצבור

 עליכם אני מעלה ואתם לעד עומדת וצדקתם מסייעתם
. עשיתם כאלו הרבה שכר

וכל בעיני גס ישע וזה מעיני לכל

שאין ברשות וחירין הרו
____ ________ .... ..., , .... מקרבין

 וכסרי הקודם אל מקביל שהוא ענייני מה תורה עמה שאין מלאכה וכל יאחר
 שגורר׳ העון הוא מה ו( .ונוי מלאכה עמה שאין תודה על מזרה יאמר כן

 העוסקים וכצ אומרו עש לזה יש יחס איזה ז( מלאכה. עמה שאין התורה
 עונה היה האס שמיס לשם עמהס עוסקים שיהיו אזהרה זו מה וכו׳.ח(

 כי ט( כן. על להזהיר שהוצרך שמיס לשם שלא עחהס עוסקים ;יו שי לב על
 שמיש לשם עושקים יהיו צריך הציבור עם העוסקים דווקא כי יורה זה מלשון

 אומרו 0 ■ שמיס לשם יעסקו צריך אין ציבור של שאינו במה העוסקים אך
נטר בצרכי העוסקים וכה יהמר היה מהראוי כי עמהם ואמרו הצבור עם

יהיה
אברת חסדי

כלל שלמות

גדק , -< ירים
 וכוי ארן דרך פס ת״ת יכה אומר הנשיא ר״י של בנו גמליאל

 זה ענין על והנה וז״ל תזריע בפרשת זצו״קל הגחון רבינו פירש
 שיבור ישרה דרך היא איזו אומי רבי משנת על נכין יחס בשעריס כתבנו

 הענק אל צודקת בגו י־״ג משנת גס כי רואי אחרי ראיתי וגס האדם לו
 אותנו אלהיס הודיע אחרי כי עהוא

 כמדובר הרע לשון על בא הצרעת כי
 היא אחת כי דעת יודעי לכל וגלוי

 הרע לשון הגוררת שבגלילות •הגדולה
 בעמל השר כי הבטלה היא הלא
 ארן בדרך ולא בתורה לא איננו אנוש

 על יתלחשו יחדיו אשר חבר לו יקנהו
 תחת יכחידום עירס שער יוצאי כל

 טיבו מה אחר זה ברעתם ידברו לשונס
אס עיניך מראה לכל פלוני של

גע ג יע חע וזעיגי הוא רע רק יאמר וזה רע אס טוב
 והן בשפתותיהם בפיהס עון ינעו ואשם איש כל על יגידו! יעידון זה דרך

 שני יגיעת כי הלכה של תמות ובארבע במלאכה מואסס למו יפעל אלה כל
 גדולים נגעיס עליהם ולהביא אדס בני נגעי על מלדבר להריז-קס היתה אלה

 של בנו ר״ג וז״ל התנא מאמר כונת זאת והן ובבתיהס בלבושיהם כשיגעו
: וכו ת״ח יפה אומר הנשיא ר״י

 בעלמא יופי אלא אינו כי שיורה ת'ת יפה אומר א( לב לשית וראוי
כלל שלמות אינו זה בלא זה כי הוח כן ולא שיוכרח לא תך

מלאכה עמה שאין תורה וכל באומרו

 מתון להיות היא והשלי בתורה גדול חלק כליוס הרבה ללמוד וימול
 וכמוקן בטעמן לחקור ועוביין הקיפן ברב בוריין על הדברים להבין

 נפיש ונקי קב משנתו זה לימוד ובאופן למיניהם וחלקיהם ותולדותן
 ואיזה ישכון הדרך איזה אינש ידע ולא בשעורא וזוטר בטרחא

 דרך איזהו ששאל הוא וזו ישר כי להגיד מאושר ותומכיה יכשר
 לפרשיה תפארת שהיא כל ואמר בו לקבוע ההגון הלימוד ישרה
 כי בה והפוך בה הפיך וההלכ׳ הדין טעם להבין והישר דהטוב לומר

 דףשנ״ה בערכין כמ״ש שוכחה ואינו ושמורה בכל ערום׳ תהי' בזה
 לידע שמדקדקים פי׳ לחד ופירש״י בידן תורתן נתקיימ׳ מסכתא דגלו
 ובו שוכח אינו לעושיהו תפארת הוא זה לימוד וא״כ הדב׳ טעם

 דין דהשואל האדם מן לו ותפארת פי״ו במענה לאיש דשמח׳ יתפאר
:תפארתו והוא בהלכי משיב ממנו

 שבא זלה״ה חס״ל מז״ה פי׳ כבחמור׳וכו׳ קלה זהירבמצוה והוי
 ב״ד ומיתות כריתות חייבי בהם דיש מלותל״ת על להזהי'

 נקחשכר ממנו העביר׳ שמעונש האדם שידין ולפי מלקית מהם ויש
 הפורש שכר יגיל ב״ד ומיתות כריתות חייבי וא״כ ממנה הפורש

 זהיר הוי לז״א מלקות שענשס מעבירות הפורש שכר ויקל מהם
 מתן יודע אתה כאין כבחמור׳ קלה במצו׳ מל״ת שהם באזהרות

 וזהו מעביר׳ שבטל אלא שלאטשהמצוה מל״ת ששכ׳ שלמצות שכרן
 מעבירו׳ הבטל כלו׳ מצית של שכרן מתן יודע אתה שאין ואמר שכרן

 שכר יגדל כן העביר׳ עונש חיוב גורל לפי השכר יהי' שזה דאפש׳
 הפורש שכר גדול דעונש שהעביר׳ דאדרבא ואפש׳ ממנה הפורש
 שענשה ועביר׳ העינש גודל מיראת \״כ שפורש לפי מעט ממנה

 אם כי פירש ולא קל שענשה ממנה הפורש שכר יגדל קל
 קלה במצוה זהי׳ והוי לזה והכי הכי לדון יש ק ואה 'ה מאהבת

: וכו׳ כבחמורה
 בסיף ישנים ותום׳ דת״ת פ״ג הגמ״יי . וכו׳ ד״א עם ת״ת יפח ב

 ששונה מקום דכל עיק׳ ארן דדרך ר״ת בשם כתבו יומא
 הוא דבריו לפי ולכאור׳ ע״ש לדבריו ראי׳ ומייתי העיקר הוא טס

 דרש דרך לומ׳ ואפל •י טפילה והתורה עיקר לד״א דקרי זר דבר
 בתורה יהרהר במלאכתו עסוק כשאדם דאף המוסר חכמי כמ״ש
 ד״א עם ת״ת יפה בהוז״ש דעסק בעידנא מצלא ואצולי מגנא דאגוני

 הוא הד״א שעה שבאותה להתפרנס שקבעת המלאכי כשעת אף כלו'
 שעה ובאות׳ כוי מלאכה עמה שאין תורי וכל מיגיעו שנהנה עיקר
 יצאת שכבר בתור׳ לעסוק ההוא בעת חיוב שאינו אף לי״א לו עדקכי

 מ״מ למלאכה קבוע עת עתה והן בתור׳ שבע ואתה ההוא ביום י״ח
 נעי' אף יפה ההיא בשעה עיקר ארץ כשדרך אף לך ויפה ת״ת יפה
הוא יפה נפש לחיות בד״א עסקת אם ואף התור׳ תעזוב לא כי

במת ער-
 הוא ■ינהפוך פחו תית שיכה ואמר ארן מהדרך עיקר עשה למה (3. כנודע

 הוח הה שאמר ארן הדרן מהו ג( . ת״ת עם הרן דרך יפה יאמר והראוי
 מלאכה א.־תה וקורא שחה חת משנה מעט עוד לחה ז״ל הרמב״ס כפיי מלאכה

 המדות טוב הוא הרן דרך אומרו ואם
 אק כי ט׳ שניהם שיגיעת יאמר איך

 הומרו ד( .יגיעה ולא עמל לא בו
 הכון השוכח .ז הו מי כי עין משכנס

 שכחה חין הלא מעלה של ב״ד ה*א אם
 בצע מה כי גם ומה יתביך לפניו

 והם נמחק חינו עצמו עין תם ;כה׳ נ
 העוה השר עונו ישה' דש שה־ הוא
 דוד כמאמר שיזכרהו היה טוב טוב

 וכל אומרו ה( .תמיד נגדי וחטאתי
שהראוי וט׳ מלאכה עמה שאין תורה

 ההיא בעת גם לעסוק חייב שאתת משום ולא בתורה שתהרפל
 עון משכחת שניהם שיגיעת והטעם לבד הוא יפה אלא כי לא בתורה

 מנלאמיצה״ר לא בה רלאעסיק בעירנא דתורה מאחר ירא כלו'אני
 עליך יעלה רוח מלאכה בעשותך שמא א״כ נוטל הי׳ פ׳ רבא כדאסיק

 בשע׳ ואף התחכם לכן ולעתיד לשעתא רעות הכנות ברעתך ויעשה
 והמחשב' במלאכ׳ הגיף בב״א שניהם שיגיעת בתורה תהרהר מלאכה
 המלאכה אניח ליצה״ר מקום יש כ״כ אס וכ*ת עון משכחת בתורה
 סופ׳ מלאכה עמת שאין תורה וכל לז״א בתור׳ אעסוק ותדיר לגמרי
 לגמרי ידך תנח אל ת״ת מזה וגם המלאכה מזה אחוז רק וכו׳ בטלה

: לך יפה והוא בתור׳ תהרהר רק
 רבינו פי׳ לפי וכו׳ לש״ש עמהם עמלים יהיו הצבור עם העמלים
 במ״ש לפרש אפשר צדקה לתת הצבור עם עוסקים שפי׳ עוכרי׳

 המעש׳ גדול אמרו דב״ב דפ״ק ומקשים כעושה המעשה דשכר הטור
 מעט עושה הוא כשהמעשה דההיא מתרצים ויש העיש' מן יותר
 איירי הטור אבל העישה מן יותר גדול שכרו אז אחרים ומעשה משלו

 לעשר' הצבור עם העמלים וכל וז״ש נתן לא וכספו לבד מעשה כשהוא
 וזהו חלקם יתנו הס גם כלומר עמהס עמלים יהיו צדקה שיתנו

 גדול יותר שהוא המעש׳ שכר בידינו יש הרי וכ״ת עמהס עמלים
 מעל׳ העשוי על וחתם תדעו לז״א לתת אנו גם צריך ולמה העושה מן

 לכך הטור כמ״ש כעושה המעשה שכר דהיינו עשיתם כאילו אני
 מן יותר שכרכם כח נא יגדל ועתה משלכם שתתנו אתכם מנוה אנכי

 וכו׳ מצו׳ איזה מעשיות נתבטלו ראם הרמב״ם שפירש מת ולפי העושה
 דהעושק שמ״א סי׳ בי״ד פרישה הרב במ״ש הענין להרחיב אפשר
 והגם חשלומין יתפלל לא תפלה זמן וכבר תפלה בשפת נבור בצרכי
 עטייאש ומהר״י השלם עליה סבר ק״ח ובא"חסי׳ שם ז ט" שהרכ

 הרואה ט״ז הרב עם והולך מסכים ספ״גדתפלת יהודה לחם בס
 וכל וז״ש הכסף בנקודות הש״ך וכ״כ עיקר פרישה הרב שדברי יראה

 בתשלומי-ן וליתיה תפלת מאבד אהה כי תפקפק ושמא וכו׳ העמלים
 ואתם תחושו אל לז״א . הש״ך והרב פרישה הרב כסברת

שאברתם ותפלה מצוה אותה עשיתם כאילו עליכם אני מעלה
: הרמב״ם כמ״ש

 שזכו׳ הצבי׳ עם בעמליס שתפליג משום .וכו׳ בקשות זהירין ך\ן ג
 אף כלו׳ ברשות זהירין הוו לומ׳ הוצרך לזה וכו' אבותם

 וו3 העשירים הם הרשות עם הנם סומכיןעל אין עמכם אבות שזכות
 מקרבין שאין היא העשירים שמדת מפני תלכדו לבל היטיב זהירין

 צריכים שכן ומאחר הזיקא לשכיח היא וקרוב הטבע זהו וא״כ וכו׳
: נס ולעשות דרביס אזכותא תסמכו ולא להזה׳ אתם



אמר

 ,הי הוא ד :דוחקו בשעת לאדם לו עוכדץ ואין הנאתן
 . כיצונו רצונך שיעשה כרי כרצונך רצונו עשה אומר
כפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו כפני רצונך בטל

 שתגיע עד חבירך את תדין ואל כותך יום ער בעצמך
 להשמע שסופו לשמוע אפשר שאי דבר תאמר ואל למקומו

 הוא ה : תפנה לא שמא אשגה לכשאפנה תאמי ואל
 ולא חסיד הארץ עם ולא חטא ירא בו" אק אומר היה

 בסחורה המרבה כל ולא מלמד הקפדן ולא למר הביישן
: איש להיות השתדל אנשים שאין ובמקום מחכים

אף

ט .ירים
 זכות שעל שיורה וכו׳ מסייעתן אבותם שזכו' אומרו <6י .שמיס לשס יהיה

 צריך היה לא כן לא שאס שמיס לשם עוסקיס יהיו וכן' מסייעתן אביתם
 שצדקתם לב על עגלה האם לעד עומדת וצדקתם אומרו יב( . לש״ש לעסוק

 לענת שלא מדבר כה שעד היה מה וכו׳ ואתם לומדו יג( .לעד תעמוד לא
 זה מלשון כי יד( .לנוכח מדבר ועתה
 אחרים על דבר כה עד כאלו יורה

 אינכם ואתם ואומר עמהס מדבר ועתה
 אומרו טו( אחד• הכל והלא כאחרים

 עשיתם כאלו כ;' שנר עליכם אני מעלה
 יאמר וחיך ידבר העושים על והלא

 עז( . עשו כאלן שכר עליהם שמעלה
 המדבר הוא מי כו' איי מעלה אומרו

 מעלה יאמר איך גמליאל רבן הגא אס
 אין הלא שכר המעלה הוא האס אני
 ראוי היה רא״כ יתברך הוא רק זה

 וכו׳ שכר הקב״ה עליכם מעלה יאמר
 בין נכנס איך המדבר יתברך הוא ואס

 המדבר הוא ר״ג כה עד כי הדבקים
 ברשות זהירין הוו באן׳ שאחר מה וגס
 תיבות שס ואיך המה ר״ג דברי וכו׳
 אוי יז( . המדבר ה׳ פי באמצע אט
ענין הוא שאס וכו׳ ברשות זהירין הוו

 עדיין מדבר כאלו ולא וטי זהירין הוי אומר היה הוא יאמר ראוי כי אחר
 לא לחה וגס עמן מאותו נראה אינו עניינו משלים עדיין ואס הקודם ענין

 שיוכל התיקון היא ומה וכו׳ ברשות זהירק שיהיו הזהירות היא מה יפרש
 היה הוא אומג י׳ז( עומדיןכו׳. ואין וכו׳ כאוהבין שנראין רמאוחן לתקן
 עשה אומר כי יש( הקודם. עם לזה יש ייחם איזה כ:׳ רצונו עשה אומר
 כמו רצעך שאינו עם יתברך רצונו שתעשה הוא פפיטא כרצונך רצונו
 ושיני כפל גמה וא״כ רצונו מפני רצונך בטל היינו זה ולפי רלו;ך זה שהיה

 ט". אחרים רצון שיב.ל כדי שאיחר הענין בזה אחרים הכנים מי כ< • לשון
ביד חפשית הבחירה כי אצלינו והעיקר הבחירה נגד יראה זה הלא כי כא(

 :זולתו רצון הפני אחרים רצון יבטל ואיך להטיב או להרע אדם כל
יורה ארן דרך עם בתורה האחור יגיע' לפון כי ס$ק אין הנה אמרה

 עדיין אך ז״ל הרמב״ס כדעת הוא פה האמור ארן דרך כי
 וערם למלאכה ארן מדרך טעמו את שנותו אל טעם טוב לתת אנו צריכן
 האומרים למז״ל טעם טוב בתת משלי בביאו' מאמרנו נוכירה הענין נבאר

 זר כמו הנא כי אדם של כחה שחתש' לצופי׳ שמה נקרא למה התורה על
 היא אך כהו ת־זיש בשר יגיע׳ ובלח עמל בלא למה ההמון בעיני נחשב

 ועשו יעקב כמקר קם זה נופל כשזה המה נגדיים אדם של וגויתו רוחו כי
 וירחק אדם בני בתענוגי חיש בעסוק וע״כ מהלכה וזה קדושה מצד זה כי
 מכוש הוא הן בתירה בעסק אך תאבל עליו ונפשו ישמן גופו אז התורה ן מ

 על. הוקס פככגדו כי ירזה בשרו משרן ואז היא משורשה חלק כי נפשו
 ויהיו ומזימה ל־צושיה נצוי מעיניך יניזו אל שכתוב מקרא על מאמרנו והוא
 שמת*שין על תחון ואל מעיניך תורה דברי יליזו חל שהוא לנפשך חיים
 נצור חס כי הוא עמל כי בעיונה ובמחשבה במזחה תמיד והיותו כחך

 אדרבה כי לנכש אינו אחריי כחך שחתישין מה הלח כי ומזחה תושי׳ ואהוב
 לנכשו. חיים התורה דברי היות ע״י שניתש הוא החימר כי לנפשך חיים היו

.בהקשתו וניתש מר הח מצד הוא הרע היצר כי הנה
 שפע אור מרבה עושה שאדם מצוה בכל כי האמת מחכמי ידענו יזירף

בטומאה שחפליג עון בעושה וההפך סניגור מלחך ובורא עליון *
 מצ־ה גוררת שמלוה עזחי בן משנת על מחמדנו ז והו קטיגור מפחית ובורא

 והכח אחרת מצוה גוררת בחצות הנברא המלאך כי עבירה גוררת ועבירה
: עבירה גורר בעבירה שנעשה הטמא

 עיקר מלאכתו עושה יש באדם יש סוגי׳ ׳3 הנה כי והוא הענין אל ר* רך
קורא ה׳ אשר שרידים ויש ישראל המון כל והוא עראי ותורתו * “*

ועל וכו׳ ת״ת יפה אמר האחד על ידבר אלה '3 ועל לה ול יום קבע שתורתם

 חסדי
 שהשכל מצות שים לפי זלה״ה מוז״ה פי׳ .כו׳ כרצונך רצונו יעשה

 לקיי׳ כ״א יטשל אל מהנה אחת כפשותו שגס לז״א מחייבם *
 אס ואף רצונו שהם לפי המצות עשה כלו׳ רצינו עשה וז״ם יל גזרתו

 כחקיס שכר בשכליות לך יהי׳ ובזה מחייבם שהשכל כרצונך הוא
 והסב׳ רצינך שהם המלות עליך שיעל׳ רצונך שיעל כרי אומרו והוא

 וגם .במ״ם וזה דוקא רצינו שהם חקים הס כאילו כרצונו מחייבם
 תמנע נא אל ולגנוב מלרצוח תמנע אס כלו׳ וכו׳ רצינך בטל במל״ת
 תבטלסמפני רק מחייבם שהשכל לבטלם רצונך שהוא מצד מהם ותבטל
 :רצונך לעקו׳ לך להרע שמציב׳ אחרי׳ רצץ שיבטל כדי גזרתו לקיי׳ רצונו
 ביומא שאז״ל כלפי דהכונ׳ אפש׳ מותך. יום עד בעצמך תאמן ואל

 שוב חטא ולא אדם של שנותיו רוב שעברו כיון ל״ח דף

 חוכל שאדם שבגדולות
 ללחם וירעב מהתורה

 כן עשה יתברך הוא אה
רק יחיד לכל ק יעסה לא בתורה שיעסקו המדבר

אבות
 והגעת קנים רוב עברו אם אף בעצמך תאמן אל לרא חוטא אינו

 חדא בדבר תשובות כמה כי תאמין אל אכתי חטאת ולא לזקנה
 למיעועא חייקיכן וא״כ מיירי ב״ח ברוב שעברו כיון דאנודינן דהא

 זאת חכואת שלא אמר זה מי ותו המיעוט מן תהיה אחה ודילמא
 בעוכריךותכשל הנה הן חובי והנהו . דבר ונעלם זימני כמה לפנים
 לא כי דאיירי יתכן שנותיו רוב שעברו דכיון דהא ותו . ימיך בסיף
 חבירו או רגו או אביו מסיבת חטא שלא אימה אך עצמו מצד חטא

 בעצמך תאמן ואל באמרו רמוזים אלה ושלשה • בכלל ליתי׳ וכיוצא
 מי בעצמך ועוד חטאת דילמא כי חטאת שלא תאמן אל ,פי

 בעצמך ועוד מאחרים או עצמך מפאת היה חטאת שלא זה אם יודע
: הרוב מן אתה אין דדילמא

משה
 דרך פסקו המלאכה עיקר עושה אשר כי והוא וכוי תורה וכל אמר הב׳
 אשר אך האדפה איש כענין שמיס דרך ולא ארץ דרך דרכו כי יקרא ארץ

 מלאכה מזונו להרוויח קצת יטפל אשר בתורה לעסוק שמיס מלאכת הוא עיקר
 וענין בפצס העכורה ארץ דרך הפס ולא היא בעלמא מלאכה כי תקרא

 הארץ כל דרך דרכו אשר לומר התנא
 מהארץ עסקו עיקר כל לעשות שהוא
 עתים לקבוע יחוייב כי אצ״ל הלא

 שיצרף הוא יפה דבר גס אם כי לתורה
 שליז כגר לז שיש איץ הדרך עם ת״ת

 כי ילמוד מהמלאכה בהתבטל בלבד
 ילוה עוסק שהוא ארן דרך עם גס אם

 וחוזר מהרהר שיהיה בעמלו תורה
 וזהו ארץ בדרך עוסק פודנו תלמודו

 כי הוא והטעם ארן דרך עם ת״ת יפה
 משכחת כאחת מר כל■ כניהס יגיעת

 לו יש עון איזה ־־בצר לח כי והוא עון
 עבירה כי אחר עק לו לגרור עונו ודרך

 התורה יגיעת ידו יעל עבירה גוררת
 עון משכחת ארן דרך יגיעת עס ביחד
 עון לו לגרור דרכיו מעשות עשה אשר
 בדרך ,החומר התשת ע״י כי והוא אחר
מה בצד מאיכתו שהוא העון יותש ארן

 נחומר עמו בהצטרף אך בעצם ישכירנו לא אך עבירה המביאה מלהחטיא
 שהוא קדושה גופא בכל מקנה וגס כח התשת שגומר יחד התורה תשות גס

 באופן התורה ע״י ומתמוגג ניחם אז הטמא כח שהוא העון איכות נג׳־יות
 הוא גס בר״ה השטן ובמקרה אחר עון עוד חלגרור שכוח עד שמתערבב

 שנות עד ויתערבב יתמוגג שופי־ שע״י מה זוכר שופר קול שומעו שע״י ■יקרנו
 והשני פון משכחת שניהם שיגיעת וזהו ישראל על קטרוג מלבקש בערבובו

 אל לומר וכו׳ מלאכה עמה שאין חורה וכל אמר אומנתו שתורתו מל הוא
 והוא יהבי אשליך יתברך ועליו תמיד ה׳ בתורה אעסיק לימר לבך על יעלה

 לפחות ליזון מה מלאכה עמה שאין תורה כל כי הדרך זו נא כי יכלכלני
 אשר ידך מעשה תיל ובטל יושב יכול מאז״ל והוא בטילה סופה בצימצוס

 או יריקו השמים שמן לומר נגלה נס על נסמוך לאדם אין כי והוא תעשה
 כה וחם יהיה מעט כי גס ידיו מעשה את לברך אס כי מטמון לו יתני

 חילול עון וגוררת לחמו יחסר כי בטלה סופה מלאכה עמה שאין תו׳־ה יעשה
 אוכל שאדם שבגדולות הגדולה היא התורה הלא שיאמר מי יבצר לא כי ה׳

 שבת לא ולילה יומם פלוני והלא בעה׳״ז פירותמם
 כי ידע ולא יהרהר הוא גס והוא זו תור פירות ואיה
י לדור השמיס חן בחן

 וכו׳ תירה וכל וזהו ובטל יושב לא'בהיותו אך עסק במעט ברכתו את לציות
 נשם בתורה עוסק הנני לומר הנס על לסמיך שאין שאמרתי וזה וכו׳ סופו
 יראה חל הציבו׳* עם העוסקים וכל אן ליחיד היינו יכלכלני והוא 0ש־ז'
 עליו ויבטחו שמיס לשם עחהס עוסקים יהיו אס כי נמנע דבר שוס להם

 בהעשו׳ זכו׳ שוס להם ינוכה לא גס אס כי בלבד יו ולא יעשה והוא יתברך
 למפות מסייעתס אביתם זכות הלא כי כס על סומך כל כדי־ך נס להם
 להם יעשה נגלה נס גם אבותס זכית עס רבים זכות ובהצשרף כס להם
 מטמון לכס נתן אביכם ואלהי אלהיכס הצדיק יוסף מחמר והוא יתביך היא
 וישים מטמון לכס שיתן כזה כגלה כס על תתמהו אל לומר אחותיכס באר

 מכייע אבותיכם זכות גס זכותכם זולת הלא כי אמתחית־כס תיך אותו
 אמתחותיכס תיך מטמון לכס זן נ אביכם ואלהי הוא א,היכס׳וגס וזהו

 כי מנכין זכיותיהם אין יגס רסייעתס אבותס שזכות וזה־ כגלה כס שהוא
 שמא הכס על הסומך יחיד על חשז״ל מעין איכס כי לעד עומדת וצדקזס אס
 עושין צט׳ שה-ס פה כי מזכיותיו לו מככין לו עושין ואס נס לו עושין אין

 יגעו לריק שא"׳^ תאמרו נא ואל מזכיותיהם להם מנכין אין וגם כס להם
 המעשה תתייחס עליהם שלא אחר שכר עליהם ואין הציבור עס העוסקים

 בזכותכס הכל עשיתם כאלו פכר עליכם אני מעלה ואתם לז״א והזכות
ואומרו



 הנחירה חפשיות מדת לקתה כן לא
 אחרים רשות יתברך הוא יבטל אס

 הוא בזה אך רצונן עושה איש כל בשביל
 כשהוא כי ואמר ידבר שבו ברשות דוקא

 כוונתם בהיות הרבים זכות ידי על
 מלך לב כי בחירתם יבטל שמיס לשם
 החדה אל אשר ליחיד או ה' ביד

 לכל לא אך כמדובר הגיע השלישית
:אחרים שאר

פרק י-י • ירים
 שתפס יהיה לנוכח שלא עוסקים יהיו אמר דבריו ונפתח לנוכח ואתם ואומרו

 ובדברו לנוכח שלא הגון הבלתי עם שמדבר רבים במקומות הכתובים דרך
 תשובו וכו׳ להם חמדו ללון ולצים כענין לנוכח מדבר תשובתו שאחר מה מל

 אך לנוכח שלא הנזכר הלציס אל פחוזר וכו׳ לכס אביע׳ הנה וכו׳ לתוכחתי
 רחוקים שא. תשובתם ענין שבטרם הוא
 ובדברו לנוכח שלא ידברו המה יזה׳
 שנתקרב ה' אל שובם שאחרי מה על

 יהיו באומרו התנא קעשה לנוכח מדבר
 על אזהרה שהוא שמיס לשם עוסקים

 שמיס לשם עמהס עוסק שאינו מי
 כי להתגדל מסקס יהיה אל ומזהירן

 ובדברו לנוכח שלא דבר שמיס לשס אס
 ואתם אמר כך עשותס שאחר מה על

 עוסקים שיהיו שאמרתי וזה וכן'לנוכח
 בעלם כן זהירין הוו שמיס לשם עמהם
מפני שמיס לשם לעשות זרוע בבעלי'

 בקשתכם כל לעשות אז ונודרים לפניכם ההולכת המנחה על תבטחו אפשר כי
 העסק בעשית אליכם לבנס יטה הוא )כי בה׳ בבטוח מלהחזיק ידכס זתיפו
 על תבטחו שאם בהם לבטוח אין כי דעו הלא כי שמיס( לשס בעצס

 על ויעלה אליהם תצטרכו מטיס אותס ומשי־תיס אליהם קרובים היותכם
 מקרבין אין הנה כי הוא כן לא למענכם יעשו אליהס שתצטרכו בעת כי רוחכם

 כן אחרי -שיעשו ואומרים לפניכם ההולכת המנחה על תבטחו ואס .>ו׳
 אוהבים אינם הלא כי דעו הלא פנים אור שמראים מה על לבבכם וייטב

 ישכחו. שיצטרך ביום להטיב שנדרו הדוחק בשעת אך כאוהבים נראין רק
 לשם הליטר עניני לעשות זהירין הוו לכן וכו׳ עומדין ואין וכו׳ נראין וזהו

. לבס את יטה תחפצו אשל לכל כי יעשה והוא נהי בטחו ואז שמיס
 המה סוגי־עסקים שני עסקיהם העוסקים הדור מנהיגי הנה כי הענין ושעור

 ועל ברשות הצבור עניני על לפקח שני .לבינס בינס הציבור עס א' להם
 עוסקים יהיו ואמר הצבור עס עוסקים אמר לבינס בינם שהוא האחד ■•הסוג

 כ״א בזהירות להכביד צריך אינו ובזה מחש עמהס שהוא שמים לשם עמהס
 על עמס לפקח שהוא השני בסוג חך וכו׳ עוסקים יהיו לומר בע־מא צווי

 שתקדימו בשירות לא תבטחו בל שמיס לשס לעשות זהירין הוו בזה צבור *עסקי
 ושמא כמדובר וכו׳ מקרבין אין כי לבדו בה׳ לא אס מוקדמת במנחה שלא

 הצבור בענייני העוסקים זהירין יהיו אס ברשות כי אמרת הלא ■תאמר
 רפות כי היות עס רלונס לעשות לבס יטה הוא כי שמיס לשס לעסוק
 שמיס לשם יעשו רק דחקו בשעת אותס שמהנה לאדם לעמוד אינו הרצון

 לשם המטפלים עסק היות עם מסייעתן הצביר אבות זכות כי על ויסמכו
 כי גס כי ברשות עסק לו יהיה אס היחיד יעשה מה איפה א״כ שמיס
 אבותס וזכות רבים זכית לו אין הי בשס ויבטח ההוא העסק שמים לשס יעשה
 ;ון תי שהוא אחד דבר אומר היה הוא הנה אמר לזה הרשות לבב להפך

 עמו אתה שתתנהג מה כפי לומר והיא וכו׳ כרצונך רצונו עשה והוא זה דבר
 הנה שאו׳ מי אחד הן הדרגות שלשה הנה כי והוא כחפצך לך יעשה יתברך
 אעש׳ מה אך מנה מרויח הייתי פלוני למקום הולך הייתי אס השכס בבקר
 ברצון לא אך כמוכיח הולך הוא ,וע״כ ה״כ5ל שאלך הוא יתברך ורצונו

 לשקול הדבר שעושה והיא שנית מדרגה ויש עצמו רצון עושה היה כאלו טוב
 בלבד שלא והיא שלישית מדרגה ויש • לב בטוב עצמו רצון בעשותו כאלו
 דבקה ונפשו לבו כך שכל אס כי רצונו עושה היה אס כאשר הי רצון עושה

 מה זולת אחר ילין בעולם היה לא כאלו אם כי רצונו עשות וחפן יתברך לו
עצמו רצון שהיה מה כי לגמרי בטל עצמו רצון היה אשר קונו יצון שהוא

 לומר חלוקה בטבע יכניס שלא דארעא כעפרא וחשיב בטל כדבר הוא ■בעיניו •
 מה כי רציני עושה הייתי כאשר יתברך רצונו אעשה קוני לצין וזה רציני זו

 ראוי הנה התנא כיונת תהיה ובזה קונו רצון עם בסוג רצונו שיכניס האדם
 ובזה כרצונך רלוכו עשה והוא בשניה ותבחר אשונה“ה בהדרגה תגעל צך

 לא עדיין השני' בזאת אך כרצונו רצו>ך יתברך הוא שיעשה ׳גדר עד תגיע
רצונך מפני הרשות רצין יתברך הוא יבטל יחיד שאתה שבשיי׳ לגדר הגעת

חסדי'אבו,ת
תורתן נתקיימא .דגלו;מסכתא יגיודה נ״דלני בערובין־ץף •רש״י דרש״ינשבת לישנא אפשרלחד כו׳ חיים מרבה תירה מרבה ז

טעמם ואומרים ;כשמועתם מסטזא'המדקדקים דגלו ופרש״י בידם ימים אורך בה למיימעיס ז״ל שאמרו דףס"גבמה
אתיא ־ישיב׳ -מרכל לזכמה מרבה וגירסת לאחרים שמלמדים א״נ ואף לשמה בתורה עוסקים בה דלמיימיניס וכבוד פושר ול׳ש איכא
^עי״ז ■טפס בטע שמועה הבין ויגעים שמדקדקים מסכתא דגלו כפי׳ להולי׳ בעיונם וטורחים בלימודם היגעים ולפ"ו בלימודם יגעים שאין

ועי״זמתקיימ׳ לדבריו טעם שנוק חכמה מרבה ז״ש ו תורתן מתקיימת מקפח ה ׳,הקב דאין פשיטא וכיוצא מעליי ותירוצי והויות קושיות
לטוטפו' והיו כנפות מארבע תלמידים אליו שבאים ישיבה מרבה בידו בעלמא בלימוד תורה מרבה ח״ש הכשר יתרון להם ויש שכרם
דגריס ומאן . כהלכה מסבירות יפות פנים ספות למען אסופות בעלי לשמ׳ לעוסק בימינה ימים דאורך חיים מרבה לתאבה נפשו גרסה

תורתן דנתקיימה .פירושא כאידך מפרש חכמי מרבה ישיבה מרבה מאהבה רבה ביגיעה הלימוד רוב על שמוסיף חכמה מרבה ואם
מרבה ועי״ו אחרים ללמד ישיבה מרבה ש,ו\ לאחרים שלמדו ע״י :עובדי׳ רבינו כגיר׳ לזה ישיבה דמרל אחרת למעל׳ זוכה אהבה אשר '
שא^לא ובמקום אמון אצלו החכמה ונשארת כידו שתתקיים חכמה מרבה ישיבה מרבה נמי ר״ע והביאה אחרת גירסא יש אמנם ־־

לא׳ ישיבה ומרבה שלמד ע״י חכמתו ונשכחת מתמעטת לאחרים למד הללו הגירסאות בעלי פליגי במאי להבין וצריך חכמה
רבקגבי׳ דשכיחי׳ גבירבי וכמ״ש חכמה מרבה אלא שמתקיימת די פירושי כשני דפליגי לומר ואפשר .הכי גרים ומר הכי דמרגריס

: כמותו הלכה ומשו"ה

מעזה ־ שני
 איפלך לכה אך בשבילך בחירתם לבטל יחיד אתה הלא רשות שהוא שגס

 ובזה רצונן מפני רצונך בטל והיא שהזכרנו השלישית והיא אחרת מדרגה על
 פירש והנה . רלונך מפני הנזכר הרשות הם אחרים רצון יתברך הוא יבטל

"---------------------------------------------שאס■ געיני ןחןכרח שרק,ןמ ישר זה

 אמד המים מבי על שצפה אחת גלגלת ראה הוא אף ן
 הוא ז :יטופק מטיפיך וסוף אטפוך דאטפת על לה

 מרבה נכסים מרבה רימה מרבה בשר מרבה אומר היה
 מרבה שפחות מרבה כשפים מרבה נשים מרבה דאגה

 חיים מרבה תורה מרבה . גזל מרבה עברים מרבה זמה
 וכו/ בשר היהאומר'מריה ןדןא תבונה מרבה עצה מרבה חכמה טיבה ישיבה מרבה

זצוק״ל הגאון רבינו פירש " . לעצמך קנה ט-יב שם קנה . שלום מרבה צדקה מרבה
מתעשר )יש ואילך ז׳ מפסוק י״ג במשלי קנה ' 1 י

 כפר :רב והון מתרושש כל ואין
 ידעך: רשעים ונר ישמח צדיקים אור : גערה שמע לא ורש עשרו איש נפש
 : ירבה יד על וקבץ ימעט מהבל הון :חכמה נועצים ואת מצה יתן בזדון רק

 וירא לו יחבל לדבר בז באה: תאוה ועץ-חיים לב מחלה ממשכה תוחלת
 :הפשוק עכ״ל :מות( ממקשי לסור חיים מקור חכם תורת ישלם: הוא מצוה

:וד׳ל פסוקים הנהו על ז״ל הגאון רבינו ופירש
 כל לו שאין עם מתעשר יש כי מהממון מתהווה העישר אין כי אטר

 היות עם מתרושש יש כי ממון ממיעוט נמשך הדלות אין .וגס
 יחונן כי נפשו לכופר לו יועיל איש עושר כי יאמר וכו׳ כפר :רב הון לו

שכח יצא כן לא שאס גערה מהעשיר שמע• לא ,כשהרש בזאת אך דלים
:בהפסדו

 אדם בני בדעות מדות ב׳ יש כי והוא כלס הכתובים להמשיך
 מקבץ האחד זה לעומת זה בביתם ועושר הון ה' חנן אשר 1 **

 בלתי עד לאביונים נותן ומפזר האחד בקצה תופש והב׳ .בצר כעפר ואוצר
 מונבז בעני! נמצאו הלא הסוגים ובי הכסף צרור גם ח?< לעצמו השאיר
 למה לו לאמר קרוביו עליו ויקבצו כאחת אבותיו אוצרות י כל שבזבז המלך
 חצרו אבותי והש״ב אבותיך ואבות אבותיך חצרו אשר כל ותבזבז כה תעשה
 חציתי ואני בו שולטת שהיד במקום .אצרו אבותי למעלה אצרתי ואני למטה

 כבעלי היו ההוא המלך קרובי והגה וכו' בו פולטת היד שאין במקום
 למלאות לבו השס כי אמת והן שכנגדה מדה בעל ומונבז הראשונה המדה

 וערום מאומה כל לו אין העליון באיצר כי כאין עושרו הנה זהב אוצרות
 הוא ולאביונים לעניים הונו כל שיפזר ידי על פה המתרושש אך שמה ישוב

 ועל גדותיו כל על מלא הטוב אוצרו ימצא מהעולם בצאתו כי בהמת עשיר
 בצר כעפר אוצר מתעשר יש קצוו' ב׳ ראית* הלא שלמה המר אלה הב׳
 ולעומת בידו מאומה כל אין ובמותו- למטה אוצר כי האחת לפי כל ואין

 :למעלה שהצר באמת לו רב והון כמונבז מתרושש והוא אחר קצה יש זה
 לפניך אערכה האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו תדע למען והנה

 טעם יתן ואיש איש. כל יתוכחו מדותיהס ועל •יחד אלה^יעמדו שני כאילו
 יש הנה הענק ושיעור ביניהם ואכריע אחריהם אבא ואני מדתו לשבח

 המתעשר אחד במעמד כלומר וזה זה ישנס כמונבז ומתרושש וכו' מתעשר
 הרמתה מדתי אני שבח לאמר כו׳ נפש כפר יהמר ביתו בקרב הונו ומרבה

 המלך באימת וסכנות צרות כמה כי עשרו איש נפש כפר הלא כי ממדתך
 יפייס לנוגשיו או ממות תציל וצדקה נפשו כופר יתן כי העושר יסלק וצריך
 למתרושש כה יקרה ואס צדקה לו יחשבנה יתברך הוא וגס כסף ברצי
 מה איפה כן ואס עליו תבא כי רעה בעת מקומו ואין ברעה יפול כל ואין
 לעתות בידך מאומה כל ואק כאחד תתן הכל את י שגס זאת במדתך בצע

 הוא נהפוך הלא לומר גערה שמע לא ורש ואומר המתרושש משיב בצרה
 והגיע השעה לו דחקה אשר אדם לבני טוב איזו לבבכם שימו הנה כי
 שמריו על השקט או בממונו ונפדה להורגים נפשו ועייפה מות שערי עד
 האור כיתרון הראשון מן השני יתרון כי אומר הו* נוג׳ קול שמע לא

מן

טעמם ואומרים ;נשמועתם מסכתא-שמדקדקים דגלו ופרש״י בידם

לכווכופו' והיו כנפות מארבע תלמידים שבאיסאליו ישיבה מרבה בידו



עושרו איש נפשו כפר כי אמת הן
 והיא נגמרה בלתי אחת תוחלת הכל

 תהפך לדאגה כי באמת לב מחלת
 לגמרי מושג הבלתי אס תאמר ושמא

 יעשו מה שלמות להעדר תייחס
 יוצא אדם שאין התורה תופשי

 לא בה מאשר מאלף ואחד מהעולם
 אותם תדמ' אל אומר לזה השיג

 שהיא חיים עץ הלא כי חלילה לעושר
 מת שלא באה תאוה היא התורה

 כי תאותו חצי בלבד לא השיג טרם
 גם הלא כי בודאי באה תאוה אס

 הראשוני׳ כחכמי׳ או כלה משיג הבלתי
 היות שהיא תאותו לו מלבוא יבצר לא
לכל היא חיים עץ כי חיים עץ לו

י מ׳טה * שני
 נאמר לא כי בידו תאותו וחצי מעולמו יוצא אין בי ואין ולהשיג להעשיר

 כן ואחרי תאותו נשלמה ההוא לסך בהגיעו כסף אלף תאות התאוה אשר
 בראשון גס כי ממושכ' אחד תוחלת הכל רק משנ׳ לכסף אחר תוחלת מיחל

נמצא ב׳ לתוחלת הכפל תאות שנייחס ההוא הסך בחלק לשמו׳ בלבו גמר לא

 רבן ח : הבא העולם חיי לו קנה הורה דברי לו קנה

 לכך כי לעצמך טובה תהדק אל הרבה חורה למדת

פרק , -ירים
 נפשו כופר עושרו לו יהי העשיר אס הלא כי הזה הדבר כן החושך מן

 והנה בעשרו יפדה טרם מיתה טעס וטעם יקיש בפח נופלי אחר הוא הלא
 יצטרך בפח ילכד ולא גערה ישמע לא עמו אלהיו יהי כי הרש ממנו טוב

לזמר גערה שמע לא ורש וזהו ליפדות
 לא כי הרש ממנו טוב אך כדבריך

 כי לי טוב ולכן גערה אפילו שמע
 אראה לא בזכותו כי הוני בבזבזי עונתי

 ותגרות עלינות רוב כי גס ומה ברע
 שנית משיב כנודע בעושרו לעושר

 ואומר לו זהב אוצרות ונוצר המתעש׳
 במדתי הלא לומר כו׳ צדיקים אור
 ונהפוך שמיס שם מתקדש אחזתי אשר
 ידעוך אשר הלא כי במדתך הוא

 צדקה לעשות ותפליא זהבך באוצרות
 מאומה כל לך השאיר בלתי עד וחסד
 רש הנך כי בך יראו יביטו והמה
 לך ילעיגו הלא איה ללחם נודד ונקלה

ויתנו צדקה עושה נגד בשפה יפטירו
 כאיש ומי שתתעשר בשביל עשר אומר יתן ה׳ באומרם חלילה לאלהיס תפלה

 באופן כל בחוסר וצמא עיף עזבו ואלהים אחד פעם יניף נדבות גשם הזה
 כן לא אך מענה ימצאו לא כי יעצבו וצדיקים עתק וידברו יעלוזו רשעים

 שתים שם יתקדש ובזה כמדובר ממנה לפדות לרעתי לי שמור עושר כי אנכי
 תתי ידי שעל בראות ישמח להם המאיר הטוב יצרם הוא צדיקים אור כי

 ונר צדק ועושים ששים ויהיו בשמחה וישישו ממות תצילני צרה בעת צדקה
 רשעים מיד תפדני צדקתי כי בראותם ידעך המטומאה נשמתם היא רשעים
 ואומר המתרושש משיב . הצדיקים אל וקרוב מרשעים ה׳ רחוק כי ויכירו

 ובעת בקרבו נכנע היה העשיג לב אס היה זה הן לומר מצה יתן בזדון רק
 אז כי לבס על בדבר ותחנונים .רכה בלשון לאביונים מהונו יתן יפזר רעתו
 בו יקנה והעושר נעשה מה אך ובטח והשקט שלום הצדקה מעשה יהיה

 ובמקום הצדקה יתן ובזדון גאותו על כעסו יתוסף רעתו ובעת גאוה חוטר
 בזדון רק וזהו בה תנצל ולא ומריבה מצה יהיה שלום הצדקה מעשה היות

 משיב :לבי ויכנע ברגע שרוששתי אנכי משא״כ מצה הנזכר המתיגשר יתן
 אחכם שלא נגדי דברת הלא לומר חכמה נועצים ואת ואומר המתעשר

 הלא כי ידעה ולא בזדון רק יאתה כאשר הצדקה מעשה לעשות צרתי בעת
 שלא היום כמוני חכמה תמצא במעשיהם נחפזים בלתי ומתוניס נועצים את

 משא״כ באחריתי אחכיס כן ידי ועל ממוני כל לבזבז כמיך פתאום נחפזתי
 יקימך ומי העניות ברשת מכמר כתוא נפלת ההפוך על כי עתה אתה

 עשות טרם והמתנת נועצת שלא הנולד את ראותך בלתי על לך זה והן
 אומר אל לב בשום והוא כו׳ ימעט מהבל הון ואומר המתרושש משיב דברי.
 וקובץ ה״לל ירבה מקמץ רק מפז׳ שהבלתי כנראה הוא שאם יד על וקובץ
 כמה כי ועוד מתיישב בלתי יד על אומרו אך ירבה ביד וקובץ או ירבה
 יאמר אך ביד הוא שהקיבוץ להודיע צריך האס ועוד הועילו ולא קבצו

 שהנח׳ הנחת׳ פי על לך והושבתי נתווכחנו כה עד הנה למתעשר המתרושש
 ונקלה רש כל בחוסר אשאר שבזבזתי ואני ממך יחסר לא הונך השומר שאתה

 כי היא הלא וסברתי דעתי לחוות בא הנני אמנם מענה מצאת כן ועל
 שבסבות בקלה כי היום כמוך ימעט מהבל הזה בעולם לאיש אשר הון

 שאין במקום שאצר כמונבז עשית לא כי ימעט ומהבל כנפיס לו יעשה עשו
 היום וכמוני כמוהו למעלה ואוצר וקובץ אך בארץ למטה רק בו שולטת היד

 כלומר יד על וקיבץ וזהו ירבה הוא בו שולטת היד שאין במקום שהוא
 העליון בעול' לומר צריך אין שולטת היד שאין מקום הוא מהיד למעלה

הונך תאב' שאתה באופן הצדק' מפירות ירבה פה גס אס כי הזכות שרב
 :רוחך על עלה כאשר פה גס רש אהיה ולא לי ירבה ואני

 יעשירוני לא המתרושש שאני כדברך יהי לו והן למשפט חשבתי זאת ךך[ן
 ממך הזה בעולם גס לי טוב זה כל עם כי לך דע תורש לא ואתה '
 התנא כמאמר דאגה רק רוח נחת ואפילו שלמות עושרך אין הלא כי והוא

 להעשיר האץ כי וכו' ממשכה תוחלת הלא כי דאגה חרבה נכסים מרבה
רודף רוח ושואב יגע ממושכה בתוחלת צער חיי תמיד ימיו וכל חסר דעה

חכרי
 פרימו מהר״ש שחילק כמה אפש׳ וכוי '3הר תורה למדת אש ח

 תהיו אל דהתנן לצדקה זה סלע האומי גכי התוס׳ לקושיית
 חיוכא דכר רפיון גכרא תוכח מצות כמושה דמשנתינו וכו׳ כעכדיס

 זו דסלע כרייתא אך פרס לקכל ע״מ שלא למיעכד ליה כעי הוא
 איכו . י״ח יצא וככר שיעורו מל להוסיף דרכו אשר לגכר לצדקה
 להכי אמעו המחלוקו״ת סל״ע הדמי״ס את מסלקת נדיכה רוח השתא

 כמצות דוקא והיינו . וכמש"ל פרם להכל ע"מ כתוספת ליה שרי
 החיוג ככלל הוא שילמוד מה כל כתורה אכל תום׳ דמשכחת זימנין
 לקכל מ״מ שרי לא הרזה ילמוד אם ואף וליל׳ יומס כה והגית דכמי׳
 דכתוס' כמצות שהוא תימא לא הרנה תורה למדת אם מ״ש פרם
ונאיז׳ תום׳ סיש תסכור הרנה כשלמדת וק פרם לקנל ע״מ שרי

 יוסי ור׳ חנניה בץ יהושע ור׳ הודקנוס בן אליעזר רבי הן
 הי׳ הוא ערך. בן אי־יעזר ורבי נתנאל בן ור'שטעון הכהן
 שאינו סיד בור הורקנום בן אליעזר רבי . שבחס מונה

 הכהן יוסי ר׳ יולדתו אשרי חנניה בן יהושע ר' טפה מאבד
 ערך בן אלעזר ור' חטא ירא נתנאל בן שמעון ר׳ חסיד

כמעיין
 בז ואזמר המתעשר משיב .כלה תכונת עד יבאו מבלי והמצות התירה תופשי
 חכמה הנועצים שאת שאמרתי לדבר בז כאחד הכל המבזבז לומר וכו׳ לדבר

 הלא כי לו תעמיד צדקתו כי לו יבטח ואל לו יחבל הנה יורש פן ושיחוש
 מעונש הירא לומר צריך אין ה' ביראת העומד השלם הוא המצוה וירא

 נשמטה פן ירא צדיק היותו שעם מצוה הירא גם אס כי שבידו עבירות
 בו כיוצא שאת ישולם הוא שלם שהוא הזה האיש עשאה ולא מצוה מידו
 כן ועל קלים חטאות או הרהור חלאת איזה לו לשלם יתברך הוא ייסר
 בחוסר ותהיה ..השמים מן לך יתנו לא אפשר הכל תתן שתפזר גס אולי

 ביניהם להכריע הקודש רוח השיב כן על הכל תבזבז ולמה תבעוט ואולי כל
 יותר יבזבז אל המבזבז אמת בגמרא רז״ל כי והוא וכו׳ חכם תורת ואומר

 כי רז״ל אמרו והנה לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל קרא מאי מחומש
 במקומו שכתבנו כמו צרתם בעת שידרו לדורות ללמד כן עשה יעקב אבינו
 הקודש רוח באה כי יאמר וזה לזרעו ולהורות לחמר שהוא לאמור נדר שז״א

 קראו או אוהלים יושב יעקב הוא חכם תורת כי ואומר אכרי׳ אני ותאמר
 הורה אשר התורה מאז הצלה דרך ויורם לזרעו הנולד את ראותו על חכם
 הכל )בנותן יכזב שלא כמקור מתמיד הוא כי החומש לתת חיים מקור הוא
 חונן להיות תמיד שיוכל חיים והוא מה( בעון שיעשיר יזכה לא אולי יחד

 הנכון וזה ומלבן מעשו מות ממוקשי לסור היה לנו שהורה והתירה ונותן
 מלך הטהו על יהיה מונבז את רז״ל ששיבחו מה זה ולפי הכל לבזבז ולא

:שולחנו ללחם כן אחרי לו יחסר ולא
 נרגן )דברי ח כפסוק יח כמשלי זצ״ל הגאון רכינו פירש ח׳ משנה לרל

 הוא אח במלאכתו מתרפה גס כטן: חדרי ירדו והס כמתלהמים
 לחרח' הבא וז״ל זצ״ל הגאון רבינו פי' הפסוק לשק כאן עד משחית( לבעל

 עלץ סרה ודובר רעתך למבקש שמעון את שמעתי הלא לראובן נאמר ריב
 ומתלהמיס מתדכאיס עלמס ערים כאלו אמריו אומר דבריו יתקבלו למען

 אם לי ואוי עליך יצר בל אחי עליך לי צר כי אומר לא אס לי אוי יאמר כי
 הס עצתן שהדכריס כאופן להצילך כונתי אך אני ודואג רכיל אלך כי אומר

 רדתם עד בשמעו לו ערב הלא כי לבו כן ולא דאגה מלאים כמתדכא־ם
 מכת מכים בטן חדרי עד מגיעים והס כמתדכאיס הס או בטן חדרי עד

 ורכיל נרגן היות נמשך וממה ג' שהורג בטן בחדרי כחרבות הגוף חלל
 ואנה אנה ילך ולא תמיד במלאכתו העוסק האדם כי מהבטלה הוא הלא

 הס נרפים אשר אס כי זולתו עסקי אל לבו יפנה לא וברחובת בשוקיס
 אח כמלאכתו מתרפה גס כי לפ״ז נמלא רכיל ההולכי הס ממלאכתם

 כדיא שלשה ההורג הרכילות מעון הנברא המשחית בעל הוא לנרגן הוא
:עוננו ביד ותמוגגנו

 עסק הוא הישראלי לאיש המיוחדת המלאכה כי שידענו במה יאמר
 לעצמך טובה תחזיק אל הרכס תורה למדת אס התנא כמאמר התורה

 ריב מחרחר הילה״ר הוא נרגן דברי אמר הענין אל ונבא נוצרת לכך כי
 ומתדכאיס כמתלהמים דבריו רק לאדס להצר כבא מורס אינו לקונו איש בין

על
אבות

 אלא הדכר כן לא :לקכלפרס מ״מ תלמוד תוספת לך הנראה שיער׳
 את' שתלמוד דייקא לעצמך כזוכה תחזיק אל הרכה תורה למדת אם

 לכך כי ושנא שנא דת״ת תדע מצוה כתוס׳ פרס לקכל ע״מ חלק
 ואלתחזי׳ פרס ע״מלקכל שרי ולא הרכ׳ ללמוד הוא וחיוכך נוצרת
 לכמה"רחיי׳ כמכתכ מצאת* אשר כאן לכתו׳ :וראיתי לעצמך טול

 הנס כעל סרכוסי יוסף מהרי׳ר הקדוש הגאון של כניו מכני סרגוסי
 דמ"שאם הראשונים פירשו וז״ל רכישלהרדכ״ז ליא סיסי מגרוש
 שלכך כאומרך לעצמך טוכה תחזיק אל שר״ל ,וכו הרכה הורה למדת
 אל נכריחהך יה האלה היצירה שכיונה גמה י״ח יצאת וככר נוצרה
 ,הכלי לה ואין ערכה אטש ידע לא שעכודההש״י לך דע כי כן תאמר

וקמעתי : ף!



 ישראל חכמי כל יהיו אם אומר היה הוא המתגבר. כמעיין
 מכריע שביה בכף הורקניס בן אליעזר ורבי מאזנים בכף

 ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאול אבא • כורם
 ואלעזך עמהם אף הורקנוס ב; אליעזר ור׳ מאזנים בכף

 צאו להם אמר ט •* כולם את מכריע שביה בכף ערך בן
 אליעזר ר' האדם בה שידבק טובה דרך היא איזו וראו

 שכן אומר יוסי ר' טוב הבר אומר יהושע ר' טוב עין אומר
 אומר אלעזר רבי הנולד את הרואה אומר שמעון ר' טוב
 ערך בן אלעזר ר׳ דברי את אני רואה להם אמר . טוב לב

 וראו צאו להם אמר . דבריכם דבריו שבכלל מדבריכם
 אליעזר רבי . האדם ממנה שיתרחק רעה דרך היא איזו

 רע שכן אומר ר'יוסי רע חבר אומר יהושע ר׳ רע עין אומר
 האדם מן הלוה אחד משלם ואינו הלוה אומר שמעון ר'

 חובן וצדיק ישלם ולא רשע לוה שנאמר המקום מן כלוה
 את אני רואה להם אמר רע• לב אומר אלעזר ר׳ .ונותן
:דבריכם דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר ר' דברי

הם

 האחד אחד בעסק נפגשו האנשים שני אס והוא יתברך מאתו כך על וישנא
 יפעל טרם במחשבות ומאריך מזמזת בעל והב' לכעוס נוח אפילו קצר איש
 לחשוב הנולד את לראות ומחשבות מזמות לבעל יש כעס או פעולה איזו

קצר יבא עמו דבריו מזמות האיש יכלכל לא ואם לכעוס נוח אפיס שקצר

פרק ירים
 בטן חדרי ירדו הס ולכן העילס מתענוגי לפרוש לעצמו יצר למה האדם על
 לו המיוחדת במלאכתו מתרפה גס אס כי לו השומע ואצ״ל לו יפרט ני

 הנברא המשקית בעל היצה״ר הוא המשחית לבעל הוא אח התורה עסק היא
 פגע אס ל?מרז' כנודע מסלקו היה בתורה סק ע היה חס כי העון ידי על

: המדרש לבית משכהו וכו'
הגאון רגינו פירש ט׳ משנה

 ט״ז: פסוק י״ד במשלי זצ״ל *
 מתעבו־ חסיל מרע וסר >חכסירא

 ואיש אולת יעשה אפיס קצר :ובוטח
 • הפסוק לשון כאן עד :ישנא( מזימות

 מאמר . ח״ל הגאון רבינו פירש
 הנולד את הרואה חכס איזהו התנא
 שאפשר דבר בעושה הדבר ופתח

 ואמר עבירה לידי כן ידי על לבא
 מרע וסר מכולד ירא חכס שהוא מי

 שהיא וכסיל אך הכיעור מן ומתרחק
 כסיל ובן וכוי חכס בן כד״א החכם הפך

 שיוכל ובוטח מתעבר כשהוא כה יקרא
 וסר או' נדקדק ואס ממנה לישמט
 ממנו וסר ברע הוא שכבר שיורה
 הנולד את רואה חכם היותו שעייי יאמר

 בא אס שאפילו זוכה ירא הוא כן על
 מה ממני לסור נצול בידו הרע כבר
 וטועה ובוטח שמתעבר הפכו כן שאין

שיכשל:
כי אומרו אחרי כו׳ אפיס הצר

הנולד את לראות טוב 1
 אולת יעשה יקרה כי בדבר כיוצא אמר

המזימו׳ איש על תהיה האולת ואשמות
 במדות וכדומה כלי או נדיב גבר מצעדי הנה לומר וכו׳ מצעדי מה׳ הקודש

 תלוי כי “הנזכ הגבר יחפן הפכה או ה׳ בדרך ילך אס דרכו אך כוננו מה׳
 יעבור לא ארן יירש ק והצד יכלת רשע שהלוה יראה גבר כל ואס בבחירתו

:עיניו ראות חהכ״ח רק בבחירה
על

משה שני
 ומה בחמתו כלים זריקת או טעות לכלל ויבא •כעוס ש אולת ?לעשות אפים

 בתזחות מאריך יראנו אס לו להרע יחשוב מזימות שאיש יחשוב אס גס
 שלא מזימות שאיש שראוי אולת יעשה אפיס הקצר שאס אמר ההיא בעסק
 מזמותיוהיהלו שבטוב הימני נוחה חכמים רוח ואין ישנא הנולד את ראה

 איך מחשבות ולחשוב הכילד את ליאות
 באופן אפיס הקצר עס דבריו יכלכל

 ה׳ שחוננו אחר כעש לכלל יבא לא
 מחשבות לחשוב מזמה ממנו יבצר ולא

 צ ידו מתחת תקלה תצא לבל
 הגאון רבינו פירש משנה בהאי

 פסוק ל״ז בתהליס זצ״ל
 חונן וצדיק ישלם ולא רשע )לוה ך״א

 ארן יירשו מברכיו כי : ונותן
 כוננו גבר מצעדי מהי :יכרתו ומקלליו

 : הפסוק לשין כאן עד יחפן( ודרכו
 הלא וז״ל זצ״ל הגאון רבינו ופירש

 הצדיקים עוני על תחוש שלא אמרתי
 לפחות תאמר והלא הרשעים ועושר
 רשע לוה כי בזה יתברך השגחתו יראה

 לדלואח״כ ומלוה חונן וצדיק ישלס ולא
 לו שהלוה מה במתנה ללוה נותן
 ממת במתנה לו נותן אס יבוש לבל

 כי ראוי היה כן ועל מידו הקבלה
 המתברכים צדקה מתני הס ית מבורכיו

 ארן יירשו ברכות ובי״א בשש
 נאמר שס כי הנביא ישעיה כמאמר

 ומקולליו אך עולם חרבות ממך ובנו
 כרשעים ועושקיס משלמים הבלתי הס

רוח משיבה לזה . יכרתו הנזכרים

אבות חסדי
 מפי ששמע סכנדרי אברהם מהר״ר מרן הגדול הרב מפי וכזאעתי
 לקרו׳ רוצה היה לא גדול שאדם הרמב״ם מפי איש מפי איש סופרים

 ידבר ולמה עבירה דבר עשה שלא בעצמו יודע כי כ יוה" וי־\וי
 ידעת הרמב״סאלו והשיבו אמת חותמו והוא יתברך לפניו שקרים

 את לעבוד צריך וכמה יתעלה השם עבודת חומר כמה הנלבב אתה
 הזה לארון והמוכרחת הראויה העבודה מקין והיית הזה האלוה

 בוידוי האמור כל עושה אתה שאין יום כל שאין בוראי יודע היית
 מצינו שהרי חכמתו גודל לפי נידון אדם וכל וכהנה כהנה נוסף יעוד
 ,מאורי מגורשת היתה והיא א״א עון עליו נכתב ע״ה המלך שדוד
 אן שאול המלך של ציצית ועון מיתה חייב היה כי אן הריגתו ועון

 מה לפי בזה כיוצא כל וכן מחתרת מדין חייב ,והי רודפו היה כי
 אתה עתיד שדברת זה דבר על ואן ושאתו משפעו כן האדם שהוא
 תבכה ובמסתרים וילפת האינן יחרד ומאוד עכ״ל הדין את לישן
 אש כי הללו הרמב״ם התעודה אבי קדוש אמרי נגלות בהגלות נפשו
 רחמי לבקש יאנח ובמרירות לבבו אזיכנע אדם נפש מאשבו״ן יצאה
 נורעמ״ש ובעניןהוילוים הוא רחום אל כי והסליחוא הרחמים שמיס
 שאול אבא כו׳ מאזנים בכן ישראל חכמי כל יהיו אם :האר"י גורי
 סיני סבר ות״ק עדין עו״ה אי עדין סעי אי דפליגיבפלוגת׳ אפש׳ כו׳.

 הורקנוס בן דר״א אמר ולכך חימ*א למארי צריכים דהכל עדין
 ולא מרבותיו למד תורה שהרבה מיתות ד׳ פרק וכמ״ש סיני דהוי
 מאבד שאינו סיד בור והוא מעולם רבו מפי שמע שלא דבר אמר

 דע״ה סבר שאול ואבא • עדין דסיני לכלהו'רבנן מכריע הוא שיפה
 וע״ה מפלפל שהוא המתגבר מעיין הוא ור"אבןערך מסיני עדין
 קל״ה דן יעקב ישרש בספ' פי׳ שכן ראיתי שוב מכריע הוא ולכך
 על שאול אבא נחלק ולא אמת ששניהם כתב עובדיה ורצינו . ע״ב
 ר״א ופלפול זלעניןהחריפות מכריע ר״א והזכרון הבקיאות דלענין ת״ק

 אמוראי דיאבי הוריות בסין כמ״ש ,לומ ,אפש מכרינגולפ״ז ערך 1ב
 הרב והקשה רישא ליהח מפ׳ריך מללתאולא דאמר מאן כל ותמרי

 הרמ״ה כתבו ולק״מדפבל עדין קי״לסיני דהא בתוספותיו שבע באר
 שישנה כדי בלבד שעה לאותה ראש למנות צריכים דהיו והרא״ש

 וא״כ יתרן והוא לו יקשו והם וברייתות משניות ויסד׳'להם להם
 אמוראי הכי ואולם לעולם ארן על ראש למנותו עדין דסיני לעולם

 דלפעמים דוגמא מצינו ומ״מ קאמרי שעתא ולההיא רבנן קבדחי
 יש כי תרווייהו קאמר ריב״ז ולזה העתים מן בעת מעלתו יגדל ע״ה
 דיהנהו דוגמא מעין מכל לעילא למעלה וגבה ע״ה מעלת שגדלה שעת

 רישא ליהוי מפריך ולא מילתא דאמר מאן דאמרי ,הנז אמוראי
 הלכות מכמה גדולה מערכה מסדר הוה סיני שהוא מי לפעמים
 דינא ותצא אוקימתות ומוקי ומתרץ ומקשה ע״ה רעהו ובא ושמועות

 לר״א ריב״ז השבח נתן זה וכלפי וכזצא סיני שהוא מי חשב אשר נגד
 לקמ״ק עראי ודרך אקראי הוא זה שדבר להיות אבל . ערך בן
 סיני מתמיד שבח דזה סיני שהיה עלר״א ריב״ז מ״ש אלא נקע לא

 ערך בן לדר״א אמרה גיפי' דריב״ז והגס בקביעות ראש למנותו עדין
 דשיבח ריב״ז ת"קבשס דכונת ואפשר . כמבואר בקביעות אינו נמי

 מדנפשייהו נמי ואמרי הקמוע׳ מפי אמרי רבנן דכלהו משום היינו לר״א
 זכרון לו ויש מיפת מאבד ואינו השמועה מפי הם דבריו כל ר״א אבל
 חכמי כל על גדל דברי.רבו.ע״כ הם דבריו כי מכריע ולכןהוא גדול

 דאם בירר זה פ׳ הגאיןדהביאהרמב״ן כסבר׳ ,אפש א״ב :ישראל
 יכול הגדול עליו ונחלקו■ אחד ברין שלס עמו צירן הלור גדול

 ולא אחרים ,הב לדעות תכריע גדולה חכמתו כי כרעתו. לעשות
 יהיו אם ריב״ז וז״ש נינהו הדדי דכי אלאהיכא רבים אחרי אמרינן

 חולק והיא שניה בכן הורקנוס ,ן ור״א מאזנים בכן ישראל חכמי כל
 והם רבים ליה משויא דידיעתו כמותו והלכה מכריע הוא עליהם
 ואפשר : ערך ,ן ר״א לגבי שאול איא אומר וכיוצא . גביה במיל'

 סמיך ארבו בזה עכנאי־דגם של בתנורו רבים עם ר"אנחלק דמשו״ה
 הת״ק כונת שזה ואפשר גבי׳. תשיבי ולא מכריע שהוא אמר הוא כי

 ואינו בהדי'רבנן איכא בין כלוע׳ דייקא מ,,בכ כר״א דהלכה שאמ׳
 רבה כי כמותו הלכה באחד והוא עליו חולקים שכולם בין יחיד

.מפריע: חכמתו..והוא
 לפיקהאדם זלה״ה לאברהם חסד מז״ה פי״ בההאדזש- דבמי'^ ט

 העיון אחר ילךהא׳ ואם יחד החזחר ופל השפל על יצאמר ;;
 צריךלברר אלא השכל יחרב גופניות ילךאחר.תאוות ואם החזמר יחרב
 תשכל האדם חלקי שידבקו ץפ האדת4ידכר ובזה לשניהם המובה הדרך

 פי׳מז״ה בו׳• ואינרמשלם הלוה שניהסינרןראו.אדה קע״ש והחומר
ישלם שלא כונתו שלוה שמשעה ,הנז



יא משה שבי רק6 ירים

 כבוד יהי אומר אליעוד רבי
 יום ושוב לכעוס נוח תהי ואל כשלך עליך חביב חבירך

 והוי חכמים של אורן כנגד מתחמם והוי מיתתך לפני אחד
 ועקיצתן שועל נשיכת שנשיכתן תכוה שלא בגחלתן זהיר

 כגחלי דבריהם וכל שרף לחישת ולחישתן עקרב עקיצת
 ושנאת הרע ויצר הרע עין אלמד יהושע ר' יא : אש

 אומר יוסי ר' יב :העולם מן האדם את מוציאין הבריות
 ללמוד עצמך והתקן כשלך עליך חבירךחביב ממון יהי

 שמים: לשם יהיו מעשיך וכל לך ירושה שאינה תורה
 ובתפלה שמע בקריאת זהיר הוי אומר שמעון ר' יג

 רחמים אלא קבע תפלתך תעש אל מתפלל וכשאתה
 ארך הוא ורחום חנון כי שנאמר המקום לפני ותחנונים

 בפני רשע תהי ואל . הרעה על ונחם חסד ורב אפ*ם
 תורה ללמוד שקוד הוי אומר אלעזר רבי יד ־ עצמך

 ומי עמל אתה מי לפני ודע לאפיקורוס שתשיב מה ודע
 רבי טי :פעולתך שבר לך שישלם מלאכתך בעל הוא

 עצלים והפועלים מרובה והמלאכה קצר היום אומר טרפק
הוא :דוחק הבית וכעל הרבה והשכר

 כבוד כל על הנה :וז״ל מלורע פ'3 זצ״ל הגאון רטנו פירש ט״ו משנה
 אחרי למיכה ללועיל העומדת כי התורה זכות הוא זכות כל ועל *

 תיא שלא חכה ומכל חולי מכל להציל הוא מגן כי מתחילה גס ומה טהרתו
 רשף וכני שנאמר מחנו גדילין ייסורין בתורה העוסק כל ז״ל כמאמרס

הייסורין עיקר ואדרבה עוף ■יגביהו
 דברים שלשה אמדו הם י רז״ל מאמר כנודע תורה יטול3 על הן

 ידו ירשה שלא אותו ועוקצין שדויזקין
 טרפון ר' כלל אלה וכל מהתורה

 :וכוי אומר טרפון ר׳ כאומרו במשנה
היוס אומרו א( לב לשוס וראוי

 לומר דעתו אס כי וכו קצר
 אס יודע ומי חיי כמה אינש ידע דלא

 כמוכח לומר לו היה לא ימיו יתקצרו
 ב.( :ספק אלא אינו כי קצר שהיוס
 שהוא מה שאס מרובה והמלאכה אומרו
 קצר היום בהיות בערך היא מרובה
 המלאכה לכל ו3 די היה ארוך היה אךאם

 עצמה מצד חרובה המלאכה אק כן חס
 הוא ואם מרובה יעשנה היום קוצר כי

 מרובה היא ארוך היוס היה אס שגס
 אשמת האדס על אין כן אס מעצמה

 ארוכה המלאכה אס יעשה תה כי דבר
 :קצר יומי היה לא אס גס ימיו חמדת

 להיותינו כי עצליס והשועלים אומרו -ג(
 יאמרו מהראוי עבדים יתברך לו

 והשכר אומרו ד( : עצלים העבדים
 הוא הרבה השכר היות הנה כי הרבה
 תלונה לא אך המלאכה נבעל ושבח יתרון

 לעצמם הפסידו אס כי השועלים על
דוחק הבית ובעל אומרו ב( :הפסידו

 לא וחצות תורה לקיים תמיד עלינו ומלוה דוחק יתברך הוא ני הוא שאס
 היותו על רק קשה הדבר שאין שיראה גם ומה הוה לשו! דוחק לומר לו היה

 לא אפילו יתברך הוא בית הבעל להיות ;והלא רבות פעמים שהוא דוחק
 יתברך עבדיו כי לעשותו עלינו חובה היה אחת פעס אומר רק דוחק היה

ריבוי שיורה לשון אמר לא למה לב לשית ראוי דוחק לשון אומרו וגס אנחנו

חסדי
 רצ?ע היא ולזה ישלם לא כשכונתו רשע לוה הכתוב וז״ש ישלם
 חונן וצחק לז״א עור ולפני משום לפ״ז לחברו ללוש אסור וא״ש

:מתנה בשורש לו ישן הלואה משעש ונושן
 חכמים שיחת דאפי׳ לומר אפשר . אש כגחלי דבריהם י

 להכניס׳ דבריהם ממתיקים אשר העניניס והרחבת ומשליהם **
 דבריהם וכל ורש עצמה כשורה חשוב הכל הישראלי ההמון בלב

 דרך דעלמא כמילי שהם לכאורה שנראה מה לאשוי הכל אש כגחלי
 כל כי לך דע ואשה שמענה העולם בחכמוש שמדברים או שיחה

 שנמשלה השורה עיקר שהם הלכות כגופי כלו׳ אש כגחלי דבריהם
 : השורה כגופי דבריהם שכל האשי׳ש עיקר הם אש וגחלי לאש
 הרע בעין שדיברו בכ״מ רז״ל מ״ע להבין יש וכו׳ הרע יא

 רעוש עיניס אמרו ולא הרע עין הזהב לשק כלשונם נקטי י
 ע״ג מ״ז דך רכוש לב בשיטתו כ״ן נפתלי מהר״ר להגאון ומצאתי

 להכויל ויכוין אחד עין שיסגור ל א" ישכן לא הרע עין דהנושן שכשב
 שולט ואינו אלהים צלם הוא עילם בב׳ בהיושו כי באחד הרע עין
 ובהכי .זהש״ד הרע עין ושולט בסט״א מתלבש אחת כשסוגרעין אך

 .א׳ בעין כ״א הרע עין יחול לא ■כי הרע עין דנקטי רז״ל לטון לחא
 וקרא . כישא עינא הרע עין לוב׳ רז׳י׳ל קפדי ולכן נסט״א שמתלבש

 ח׳ בעין שיהיה מוכרח הרע דעין משום עין עלי פורש בן כתיב הכי
 הוא עין וטוב נמי דקרא ולישנא טובה עין טובה לעני! גם ונקטי
 בדבר טעם ויש • נותן הוא יפה בעין הנותן כל אז״ל וגס יבורך
 וכיון הרע עין התנא רמז דזה אפשר . הנז׳ הקדמה וכפי . עד״ה

 דמשלבש נמשך מזה . הרע עין פעולת שיפנעל בסט״אכדי ■דמתלכש
 בצלם להיות שלא בזה .השתדל בעצמו שהוא הסמ-׳א שהוא יצה״ר בו

 בצלם שהם הבריות שנאת נמשך ומזה בסט״א ולהתלבש אלהיס
 כן ועל אלהים צלם לו אין הוא כי דקדושה וסטרא אלהיס
 שלש ותחת : אלהיס בצלם שהם לבריות השנא' נמשך
 אותו מוציא משמע דאפיק אחת שכל וגס העולם מן יצא אלה

 וששים הטומאה אב הרע דעין התנא סדר נכון הנה מ״מ העולם מן

 כי כוי עליך לא אומר היה הוא אימרו ו( :דוחק לשון ולא וצווייס אזהרות
 שאין וגס יוכל מי כי לגמור המלאכה האדם על לא כי ידע לא מי הלא

 כי להודיע בא מה וגס הוא יתברך עבדו כי ממנה להבטל חורין בן האדם
 אומרו וכן אלה בכל ידע לא מי הרבה שכר לו שנותנים הרבה תורה למד אס

 האם וכוי מלאכתך בעל הוא ונאמן
 יתברך הוא שנאמן שחידשנו הוא חידוש

 קדמו כבר כי גם ומה הוא נודע הלא
 אומר וכן ,וכו הנאמן האל בתורה משה
 לבא לעתיד צדיקים של שכרן שמתן ודע
 ודע שאומר אלא עוד ולא זה ידע לא מי

 בתורה כתוב וגס נעלס דבר כאומר
 ז״ל כמאמרם שמשמעו לעשותס היוס
 ומה שכרם לקבל היום ולא לעשותם היום

 הלא כי ז< : טרפון ר/ להודיענו בא
 כל כסותר יראה אומר היה הוא באומרו

 על במתלונן היחל הוא כי למעלה מ״ש
 קצר היום כי וירא ישקיף שלא האדם

 מרפא העצל ולמה מרובה והמלאכה
 עליו לא כי לומר נקלה על השבר את

 לא שיתעצל גם כן ואס לגמור המלאכה
 שאינו ומה לגומרה יחוייב לא כי יאשם

 הרבה שהוא מחנה ליבטל הוא חורין בן
 שיהיו ואיכגס לו די יעשה אס מעט אך

 אינם הרי בכך מה עצלים הפועלים
 אס באומרו וגס לגמרי הרבה מקבלים

 שכר לך נותנים הרבה תורה למדת
 עושי ידי להרפות טענה היא הרבה

 הרבה נלמד לא אס באומרם המלאכה
 לנו יתנו לא הפסדנו לעצמנו בכך מה

רבים בלשון שהחתיל ח( :הרבה שכר
 ט< :וכוי עליך לא באומרו יחיד בלשון ויוצא ועצלים והפועלים באומרו

: לנוכח ובשניה לנוכח שלא בה ידבר ראשונה שהחלוקה
 אישי כל על חובה ולילה יומם בתורה לעסוק עתנו אמונת הנה אמגם

 בה חובתו ידי יוצא איש אין כי היא ר״ט תלונת אך ישראל
 והשחרות הילדות בימי אומרת כת יש כתות חמשה והן טענה מחמת ובאין

למה
אבות

 דנאמ' המוסר חכמי במ״ם אפשר א״ג : כסדרן והם תולדותיו אלה
 פלילי עון בהם והפיגם הלשון ובריש המעור ובריש בעיכים בריש

 רמות בעיניס דפיגם ה״שעיןהרע : מע״ל שמעול כי נפש וסימנך
 כמ״ש המעור ברית לפגים יצה״ר ניישך ומזה העינים ברית ומפר

 : רואות שעיניו במה אלא הולט יצה״ר אין גמירי ח' דף בסוטה
 • וכיוצא לה״ר על הבריות ושנאת הלשון ברית לפגום נמשך ומזה

 מוציאין ועי״ז • זב״ז ותולים מכוונים המעור ובריש הלשון דברית
:העולם מן אותו

 הכון ע״ד דהכונה אפשר . וכו׳ תורה ללמוד עצמך התקן יב
 ערום ראש בקלות שלאילמוד ישראל אלהיך י'לקראת

 לקוני לעשיתנ״ר ולומד קודש הוא התורה כי כבוד בדרך שלא ויחף
 לפני כעומד שורה ללמוד ובגדיך גופך התקן פי׳ עצמך התקן לז״א

 שאינה תורה ללמוד עצמך התקן אפשר א״נ .בגנזיו ועוסק המלך
 גדול חכם אף ולכן מסיני חלקו קיבל חכם כל כי הכונה לך ירושה
 החכמים אותם בהם שזכו דברים שיש ס אחרי מחכמים שילמוד ^חך

 שאתה אף מאחרים ללמוד וכו׳ התקן וז״ש מסיני שקיבלו חלקם הם כי
 וצריך חלקו קיבל אחד כל כי לבדך לך ירושה שאינה גדול חכם

: ממנו ללמוד אתה
 יעשה שתמיד שהזהיר מרה פי׳ .וכו׳ קבע תפלתך תעש אל יג

 תהי׳ שבזה בתפילה קבוע נוסח יעשה ולא בתפלה חדש נוסח
 המקום לפני ותחנונים רחמים אלא כוונה בלא ואומרה בפיו שגורה

 עכ״ד. בתפלה כונה יעורר ובזה מתחנוני׳ חדש נוסח יעשה יום שבכל
 בשומע יוסיף יום שבכל ע״ז שהזהירו המוסר בספרי ראיתי וכזה

 מז״ה וכדברי הכונה לעורר מחודש בנוסח בכ״י צרכיו לשאול תשלה
 ותפל׳ בק״ש זהיר הוי זה באופן משנתינו לפרש אפש' :.גלפ״ז זלה״ה

 אל עניניך על מתפלל כשאחה פי' דייקא׳ מתפלל של*חובה'וכשאתה׳
 לצורכך מתפלל שאתה הפרטית תפילתך דייקאכלו' תפלתך תעש

 וכו' כ״י קבוע בנוסח קבע תעשהו אל לבדך לך הנוגעת תפלתך והיינו
: זלה"ה מז״ה שפי׳ כמו '



 אתה ולא לגמור המלאכה עלץ לא אומר היה הוא טז
 הרבה תורה למדת אם ממנה להבטל חורין בן
 שישלם מלאכתך בעל הוא ונאמן הרבה שכר לך נותנין

 לעתיד צדיקים של שכרן שמתן ורע פעולתך שכר לך
: לבא

,וכו עקשיא בן חנניה רבי

פרק ירים
 העה״ז של לביתי אעשה מתי חורפי מימי העה״ב לרשת בתירה אינע למה

 בחרותי זמן כל אוציא לי וטוב עליה נכון הבית אשר חפציה רבים כי
 להפשיר ואיגע כבודי לפי וחדור בית כלי בכל ולסעדו ביתי את להכין
 קרן מפירות ואוכל בתורה לעסוק זקנה לעת 1 קיימ קרן לי יהיה למען

 והכת :בבחרותי לי אצרתי אשר ממוני
 בתורה לעסוק טוב אומרת השנית

 די אך ושיבה זקנה עד וגס מהילדות
 בלילה ואחד ביום אחד עתים שני לנו

 עתים קבעת מעלה של ב״ד שאלת והיא
 שיום לעצבים עוד לי ומה לתורה
 שלישית וכת : אשבות לא ולילה

 תורתי להיות דרכי אבחר הנה אומרת
 לי די אך פעלו יקוה כשכיר אומנתי

כי זולתה מלאכה בכל אעסוק שלא
 כי אאשס לא מעחלי מהיום קצת אניח אס אמנם עמל אהיה בתורה אס

 לצדקה לי תחשב המרגעה וזאת המנוחה וזאת אדם של כתו מתשת היא הלא
 וכת :דכא עד כח תשות תביאני ולא בתורה לעסוק כח אעצור בה כי

 אך שנותי כל ולילה יום בתורה• לעסוק יכולתי יתן מי אומרת רביעית
 ולהתפרנס ליזון לי ירווח למען כן על רב בצמצום להתפרנס עלי קשה

 טוב זה גם כי בתורה עסקי כל עושה איני ע״כ בתורה ועוסק עם כעשירי
 וכת :לחן וחים צר בלחם לי ורע מצטמק מלהיות לב בטוב אהיה למען לי

 לא ומינה ולילה יומס בה עוסק והייתי לי וינוח יתן מי אומרת חמשית
 השב יתנוני ולא אותי המטרידים והן הייסורין ובעל אני חולני אך אזוז

:כראוי בה לעסוק אמין וכח צלותא בעיא ושמעתא רוחי
ועל מהן כת כל על כמתלונן ר״ט בא אלו כתות חמשה על דן יוקר

עד יגיעוך לא אולי לך אומר איני לומר קצר היום אמר הא'
יחסרו לא שנה שבעים שנותיך ימי כי אודך אני גם אס כי ושיבה זקנה
התורה להשיג דומים לאין שנה שבעים כל בתורה להשתלם זה כל עם ממך
 אריכתא ליומא האדם שנות ימי קצבת ממשל כי והוא קצר היום וזהו

 אם גס אס כי יומך בעוד שחשך יבא כי היום תשלים אס אציל ואומר
 פה א וא״כ הזה זמן בכל להשתלם קצר הוא השליחות היום כל תחיה

 בתורה עמלך כל ושים הזה העולם טובות כל תהביל הבל והשחרות מהילדות
 בלילה וא׳ ום ב אחת בעת המסתפקים השנית הכת רעל :זקנתך אחרי עד

 :הגדול בים חרדל כגרגיר יהיו אלו עתות ובידך חרובה והמלאכה אמר
 אמונתם שתורתם •גס כי לומר עצלים והפועלים אמר השלישית כת ועל

 שכר פעולת טוב שכר לשלם לבו ישמח בית בעל ומי עצלים הס כפועלים
 גס ומה לו לינתן הראוי כסף בגרעון יצא וגם בעצלות מלאכתו העושה

 יראה כי האלהיס יקציף הלא כי השי״ת למלאכת פועל שהוא מי מתה
 כמבזיס בעצלות אותם ועושים פועלים בעיני חביבה בלתי מלאכתו

:חלילה ערכה
 שהיה שכר גדול מחשב הוי לומר הרבה והשכר אמר הרביעית כת רןזיד•

 התורה מיגיעת עיקר ועושה בצחציס נזון היית אס לעה״ב לך שחור
 שיהיו ביתך טרף להרויח הזמן חצי בהתבטל מזונתן שירויחו מה כנגד

 ההרבה ותאבד בני תשגה ולמה כלומר הרבה והשכר אומרו וזהו מרויחיס
המיעוט: בשביל

 כי לומר לבך ישיאך אל לומר דוחק הבית ובעל אמר החמישית ר)\די
 מביא התורה ביטול כי הוא נהפוך כי לימודך מעכבי! הייסורין 7"׳*

 ודוחק ממלאכתם בטלים פועליו את שרואה הבית בעל כמקרה כי הייסורין
 קונך עם יקרך אתה גס בטלים אותם שרואה עוד כל מלאכה שיעשו אותם
 כאשר וא״כ ביסורין אותך דוחק הוא יתברך ממלאכתו מתבטל היותך שעל

 המלאכה לעשות ושובו מוסר הפועל בקבלו בטל הפועל את דוחק בית הבעל
 ע״כ רפיונו למען הוא שדוחק מה יתברך הוא כן ממנו בית בעל ירפה

 עליך חובה הייסורין בראותך וא״כ מעליך יסלקס בתורה להחזיק בשיבך
העוסק כל ז״ל כמ״ש ממך גדלין ייסורין ואז עוז בכל בתורה לידבק לשוב

חסדי
 מתן ודע וכו' הרכה שכר לך נותנין הרכה תורה למדת אם טו

 ככרכות שאמרו ע״ד לפרש אפשר .וכו׳ לריקים של שכרן
 תור׳ נתן הקכ״ה אכל שמח ולוקח עצב מוכר ודם כשר מדת ה׳ דף

 לישר׳ להו משוי הקכ״ה אגדות בחדושי מהרש״א ופי׳ ושמח לישראל
 נותןע״ש יפה דבעיץ גות״ן נפשי׳ שויא דידי׳ ולגכי דלוקחשמח לוקח

 דפועל כפועל אנפשייהו שוי דללדיקי לעניןהשכר דכיוצאבזה ואפשר
 אס ח״ש נותץ הוא יפה דכעיץ נותץ דידיה ולגכי מיגיעו דנהנה שמח

 לוקח דידך דלגכי שמח שהוא כלוקח נמרץ כחשק הרכה תורה למרת
 יפה כעיץ נותץ נפשיה שויא דהקכ״ה הרכה שכר לך נותניץ אתה
אכלהמקכל בנותן כויכותא איכא וכ״ת הרכה שכר נותנעלך וזהו

משה
 אומרו ואחיי ,וגו פוף יגביהו רשף ובני שנאחר מחנו בדלין יסורין בתוי־ה
 יש מק אחד כל הנא כי התנא ראה ה:תות מחמשת אחד כל על תלונה

 ולמה קצר היום אמר עליו אשר האחד כי והוא תוכחתו על להשיב מה לו
כי משיב אני שבאת ממקום ויאמר יענה הלא זקנה עד התורה עסק יניח

 קצר כיוס הס שנה השבעים שכל אחר
 כי איפה א״כ התורה להשגת

 שנה שבפיס כל עוסק הייתי גס
 א״כ גומר הייתי לא בתורה שלמים

 שבין ואחר השיג לבלתי איגע למה
 אל בא המביקש אין כך ובין כך

:באחרונה במופט אסתפק הפועל
לן המרת אשר השנית לדן
לו יש מרובה והמלאכה 1
כי עוסק אני כלום ולומר להשיב

 לי יתט אשר מעט גס אטרח אשר יהיה מעט ואס שכר לקבל אס
 יוכלו אשר לתקן כי דע התנא חמר ע׳כ , בכך מתפייס והנני

 מהן אהד כל על תשובה אומר היה הוא כתות מחמשת אחד כל להשיב
 שנה שבעים כל עוסק בהיותו גס כי שאחר שהיא האחד תשובת על
 אחר זקנה לפת התורה ואניח כמרובה מעט הוא כך א״פ קצר יום
 אומרים היו אס כלומר לגמור המלאכה עליך לא הלא כי תשובה זו אין
 ובין כך בין שכיון לומר טענה היתה תגמור לא חס שכר לך יתנו שלא לך
 לגמור המלאכה עליך לא אמר זקנה לעת במועט אסתפק גס גומר אינו כך
 חטא בך יהיה בה מלעסוק שתמעט מה כל ולכן ולילה יומס להגות רק

 הלא אחת עת רק חלמוד לא אס יאשימני למה לומר השני תשובת ועל
חורין בן אתה ואי אמר לזה מלימודי יותר שכר שואל חיני חני גס

עת רק אעבדך לא לרבו העבד יאמר והאס אתה עבד כלומר להבטל
: הלילה וכל היום וכל כ״א יתכן לא בלילה אחת ועת ביום חחת
מלהיות עוד לי מה ולומר להשיב יכולה היתה השלישית גם והנה

 למדת חס חמר זה על בעצלות יוכיחני ולמה אמונתי תורתי
 על רק התנא תלונת אין אמונתך שתורתך עליך הלא ,וכו הרבה תירה

 הרבה תורה למדת התעצלת לא אם כי הרבה שכר תפסיד ולמה תועלתך
 כך שבין אחר בהתרשלותך הרבה שנר תאבד ולמה הרבה שנר לך יתנו

:אמונתך תורתך כך ובין
 יתבטל לא כן שעל הרבה ושכר עליה ר״ט שאמר הרביעית כת ןךן^ךק

 בשביל הרבה יאבד פן מרויחיס מזונותיו יהיו למען מהתורה
 העה״ב שכר אחשב חיך ולומר להשיב יכולה היתה הנה העה״ז של מועט
 אני והלא במועט המרובה ואפסיד מזונתי מרחיב שאני מה שנר כנגד

 תשובת על ע״כ הפי־ס לקבל ע״מ שלא הרב את המשמשים מהעבדים
 ע״מ תעבוד לא אתה כי גס וכו'לומר !הוא ונאמן אמר הזחת האפשרית

 ונאמן וזהו פעולתך שכר לך שישלם ממנו יבצר לא הוא הלא פרם לקבל
 לך ניתן שכר כי האמת פי על וחשוב צא וא״כ וכו' מלאכתך בעל הוא

 לבלתי מזונך צמצמת אס לך שינתן מה או פה שתרויח מה גדול איזה
* :כלל מלימודך התבטל

 יכול היית הנה דוחק הבית ובעל אמר שעליה הממשית הכת ל^ם
 הייסורין על מהלימוד אמנע לא כי לי חמרת הלח ולומר להשיב

 כי זה יתכן איך הייסורין באין התורה ביטול על כי הוא נהפוך כי
 לה׳ וחטאים רעים הס גס בתורה עוכקם העדר שזולת פני נגד הלא
 עברתי בשבט עוני ראה הגבר ואני עליהם אלוה שבט ולא ייסורין ולא
 ודע הלח כי תשובה אינו זה גס אמר זה על מהלימוד מעט התבטלי על

 הוא כמיך צדיקים של שכרן מתן לומר לבא לעתיד צדיקים של שכרן מתן
 תתמה אל ובזה כלומר הזה בעולם אס כי רשעים של לא אך לעתיד

 הס הלא כי הרשעים על ולא הייסורין עליך באו למה החפק על
גס חטאת אשר פה תנכה צריך וע״כ הבא בעולם ואתה פה שכרן מתן

:יהיה מעט כי

אבות
 בעל ונאמן לז״א פעולתו בשכר הפועל ששמח כמו במחנה שמח איכר

 לך משלם אמונה אל הוא כי פעולתך שכר לך שישלם מלאכתך
 כנותן הוא שהשכר רק שכרו המקבל כפועל שמח שתהיה כפועל

 שכר מתן נקרא דהשכר צדיקים של שפרץ מחץ ודע ח״ש יפה בעיץ
 שויא שמח שיהיה וכדי מחץ וזהו יפה בעיץ כנותן שרא דידיה דלגבי

 למיבותא תרתי שכרן מפץ וזהו שכרו בקבלת השמח כפועל שכר
 ונתינה לדידן לקיחה שתהיה אלהים אמר כי התורה דוגמת מעין

 דירי׳ לגבי ומתנה דידץ לגבי שכר הזה הדבר כן כמ״שמהרש״א לדידי׳
: חסד לעשות דרכו כץ כי



 ואין רבתם בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן >קביא
 אתה ולאן באת מאיץ דע עבירה לירי בא אתה

 באת מאין וחשבון דין ליתן עתיר אתה מי ולפני הולך
 ותולעה רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה מטפה
מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיר אתה מי ולפני

יב משה *לישי
 החומר תאות אחר המשך מסוג הס אשר אי לשלשה יתחלקו העבירות מיני

 ה* בדרכי ידרוש בל אפו ובגובה וולסו על יתגאה אשר וגאון גאה ב׳
 שיפנה זרות באמונות לבו שרירית אחרי המשכו ג׳ מזימותיו כל אלהיס ואין
אמר ,הא כנגד לבו מחשבות אחר

פ־ק . ירים,
 בפרשת זצ״׳ל הגאון רבינו פירש .וכו' אומר מהללאל בן ריא

 הכפורת על אראה בענן כי יתברך מאמרו והנה .וז״ל אחרי \ *
 אהרן כי עלינו המקום מן ומכופלת כפולה מורא וכמה כמה דעת ולמדנו

 יען ימות ולא הקודש אל עת בכל יבא בל הוזהר קדושתו בכל ,ה קדוש
הענן בעב ישראל אלהי כבוד שם כי

פרה באמת ית' לפניו לעמוד יירא לא ומי
 נתנו לא ,ה בחיר אהרן אס באמור
 ואיך שכינתו לפני לעמוד יתברך
 נדף הבל אנו מה כי תנחנו נעמוד

 מוראו הלא כי יתברך גדולתו לפני
 נלך ואנה אש מפני כדונג תמוגגנו

 הארץ וכל נברח מפניו ותנה מרוחו
 נחנו כי עתה גס ומה כבודו מלא

 רעד תאחזנו לא ואיך ומרינו פשענו
 זועם ואל אלהי׳שופט כי ומפניונבהל

שם אשר הדבר זה והנה יום בכל
 דין ליתן עתיד אתה מי ולפני וכו׳ באת מאין ודע באומר התנא לפנינו

:וכו׳ וחשבון ,
 מהללאל בן עקביא לשונה. וזה משנתו נזכיר מאמרו ענין אל

 נעיר המשנה כונת ולהבין וכו׳ דברים בשלשה הסתכל אומר
 שלא דע אומרו ב( : לחשמועינ! אתי מניינא וכי בשלשה אומרו כונת א(

 מאין לפרש חזר למה ג( : הודעה לשון בו יפול נעלם דבר שאינו הנ״ל
 שהיה ד( ידוע: פירושם מציאותם שהוכיר אחר וכו' סרוחה מטפה באת
 למקום הולך אתה ולאן סרוחה מטפה באת מאין דע ולומר לקצר יכול
 ידבר מהות על כי באת ממה יאמר הראוי כי באת מאין אומרו ה( :וכו׳
 לא מעפר הוא שהקבר כיון שאס עפר למקום אומרו ו( :מקום על ולא

 יעשה האדם כי הוח ואם מהם הקבר חין כי ותולעה רמה הומרו יצדק
 הפסד שמורה ותולעה רמה שהוא החומר יזכיר ותילעה רמה עפר שם

 רמה נעשה תחלה כי להפך שהנ״ל ועיד עפר ולא גאוותו להשפיל ועיפוש
 על שמוסיף כלה במסכת עזאי כבן ארבעה מנה לא למה ז( :ואח״נ^גפר

 מהקץין שאדרבה ח( ואפילה: חשך למקום הולך אתה ולאן הלה שלש
 ופחות מאוס דבר עמו במשפט ה׳ יבא שלא באומרו לחטא יוסף ערכו

 עיקר עשה ואיך טוב ועשה מי־ע בסור הוא השלימות שהרי ט( :כמוהו
 וחשבון דין אומרו י( בו: תלוי כלו השלמות כל כאלו לבד מרע מסור היא

:לבד חשבון שהל״ל
 האדם לפני ודרך מסלול לתת בדבריו כיון אחשבה כלל דרך רקות
והנה תעשנה לא אשר האדם חטאת מכל באחת יכשל בל 1-1

חסדי
 דתכא מאי לישי פירשו המפרשים . וכו׳ דברים בג׳ הסתכל א

 אחרים דברים ג׳ על התנא שכיון מפרש והדר
 מאין עצמן מילי הני הס והם בהם להסתכל וצריך לנשמה הנוגעים

 כי אלוה לחלק ראוי ואין הכביד מכסא חצב״ה אלהים נשמתך באת
 אהל״ובהלו שם היה אשר המקים אל הולך אתה ולאן יחכואואשס

 הנשמה חזרת להגיע ואין החיים באור לאיר שפרירו את ונכוה נרו
 עתיד אתה מי ולפני חטא בלכלוך פנימה הקודש אל אביה בית אל

 דינא הנותנת היא ונשגבה רמה מעלה הנשמה כי וחשבון דין ליחן
 חסידיו עם מדקדק הקב״ה כי הקלות על אפילו זוטא רבאודינא

 אלו וכו' סרוחה מעפה באת מאין לגריעותא הגוף לצד ג׳ ועוד
 שאדם רז״ל שאמרו במה הענין להרחיב ואפשר :דבריהם

 לו אומרים דעתו תזוח שאס בראשית למעשה אחרון נברא
 אתה לו אומרים דעתו מזיח אינו ואם קדמך יתוש

 ורוחאלהיס שנאמר א' ביום נבראת שנשמתו בראשית למעשה קדמת
 יכול ובמצות בתורה בעוסקו האדם הן כי המפרשים ופירשו מרחפת
 הוא נפשו טהור גופו ואז בקידש חומ״ר זה צורה החומר לעשות
 קצ״ף שכלה צורה לעשות יכול עולם להבלי נטה ואם להכל וקדם

 איתו מטילין חובל הוא נפש כי הצורה את מקלקלת חומרו ומתוך
 זהו הבהמית נפש איכא השרץ בכל גס כי קדמך יתוש א״ל לחומר״ו

 השלכת ואותי ז׳יל אומרם כונת לי היתה וזאת דבריהם כונת מיקר
 עליו מקבל זה שנתגאה לאחר גאיך אלא גויך תקרי אל גויך אחרי

 כתיב מקרא אטו תקרי אל לומר אולמי׳ מאי ויל״ד שמיס מלכות עול
 שם קראו ככתבן דברים ומקראין קורין רב בי קרי זיל לאומרו א״א

 המפרשים רבותינו וכבר .שאז״ל א״ת בכל כוללת חקירה וזו גריך אתרי
 אל דרשו לקיכוב בידו הבא מו נוחה חכמים רוח ממקומו איש איש

אנן אף יתרם והניחו ומבחר״ו עליו עומד שם עמד אשר המקום
ואו

 ומאוסה סרוחה מטפה בואו הסתכל
 כי החונזר אחר ימשך לא כן ידי וכל
 מהמשך ילא אשר הפרי טוב יהיה לא

 ממנו אשר מהעיקר חימרו אחר
 זה הסתכלות אשר השנית ועל נעשה

 מטפה כי גס יאמר כי אליו יוע־ל לא
 על אתגאה לא למה באתי סחחה

 שיסתכל עליו מה יתרון לי יש אס חברי
 ותולעה רמה עפר להיות שהולך

 כי וידוע זה ביודעו יתגאה ואיך
 אך בלדיקיס שולטים ותולעה רמה אין

 בר אתתי דר׳ כמעשה עפר נעשים
 שמה במקום הולך אתה ואמר יאשיה

 כי כנודע צדיק יהיה אס עפר הוא הקבר את הממלא הגוף הוא שבתוכו
 באופן צדיק אינך אס ותולעה רמה מקום הוא או עפר רק נעשה הצדיק אין

 אפילו להתגאות לך אין וא״כ עפר מלהיות כשר מהיותר יבצר שלא
 השלישית וכנגד .'בצדקות אפילו חבירך על יתרון בך היות בעיניך שיראה

 ולא במחשבה הוא שהחטא אף כי וכו׳ עתיד אתה מי לפני להסתכל צוה
 בערך "מאוד קשה הוא לרעהו איש בין היה אם קשה היה שלא מה בפועל

 מחנו להעלים אפשר היה לחבירו אדם בין היה אס וגם המלכים מלכי
 באומרו רחז וזה כליות חוקר לב בוחן יתברך מחנו משא״כ לבו מזחות
 . המשנה בעכין כלל דרך זהו מחנו דבר יעלם לא קדוש מהיותו כי הקב״ה

 מלהשיב הנשאר על להשיב סוף ועד מראש לקו קו מלותיה בכל לבאר ונשוב
:שהקדמנו בהערות

 שחלק עזאי בן על לחלוק החנין בהזכרת כייון דברים בשלשה
 מובטח תהיה לבד ובהן בשלשה הסתכל אחר לזה ארבעה וחנה

 לחשוב אנשי־ היה שלשה באומרו מיעטו לא ואילו עבירה לידי תבא שלא
 נחלח בעל השב כאשר עזאי בן שהוסיף הרביעית גס הוא דבריו שבכלל
 פחיתת תורה לא הרביעית שאותה להיות התנא אותו ודחה ז״ל אבות

 תורה ולא ואפילה חשך שהוא בי 'שימצא המקום גרעון רק האדם וגיעין
 או גרוע במקום בהיותה המרגליות גדר יגרע לא כאשר האדם פחיתת על

יאדם: בעלמות שהיא מה אס כי הזכיר לא ע״כ אפל
 אך עבירה תעבוד ולא או תחטא ולא אחר ולא עביר: לידי

עבירה גוררת עבירה באומרו התנא מאמר ידוע הנה כי הוא *

אבות
 גביההני שכיחי הארה הנה כי דקמן במאי מילתא אימא בעניותין

 אי לפניו דרכים ושתי חיה לנפש קשיא גופ׳ הא ועקרבא זיבורא תרי בי
 בצחצחו׳ והשביע נפשו את נושא הוא מעייניו וכל עליו חביבא נפשו בעי

 בעי ואי לו הלך חלף והגש״ס צורה החומר ותו עש עד שבו חומ״ר
 להם היה לבלות וצורם הגש״ם אחרי הלך הואיל תבהל עליו נפשו

 גופניות בתאות מחשבות יצר וכל לחומר״א דאזיל גברא והא לחומר
 דאלו הנגוף הגוף עניני לאוהבי כמשפט גאה גאה כי .בו גס לבו

 עיקרו היה לא רמה אנוש גברותקות הימות זכר לו אדם ואזיל שפיל
 אחרי הוא כי היינו גויך אחרי דכתיב קרא והשתא • גופניות בתאית

 סוף חושב ואינו מתגאה שהוא א״ל הגיף אחרי ללכת יתכן איך הגיף
 לקרותגויךשהולך יכול אתה אין כלו׳ גאיך אלא גויך וז״שא״ת אדם
 קרי זיל ואח״ז וגאון גאה שהוא גאיך תקרא אשר עד הגיף אחר
 גופניות תאית התאוה גאוה מלא הגוף אחר הולך מבחן זה כי גויך
 אחר והלך ושתיה באכילה זה שנתגאה אחר תברתיה הוא ודא

 והוי הנשמה אחר הולך אדם לפעולת שהוא שמיס מלכות מקבל צגיף
 בן עקביא התנא כוון נא ד קבל וכל : שטות ודוח ן דסתר תרתי

 בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל מוסר תוכחת בפיו והן מהללאל
 החוע׳ עשית זכית כלו'אם וכו׳ הולך אתה ולאן באת מאין עבירה לידי
 וקורא צורה בתוך צורה אני נפש בעל ליוצר״ו חומ״ר היאמר צורה

 מפניך והנסתרים הנזהרים נפשך עניני בכל נסתר דרך עליך אני
 מכסה״כ באת מאין והכונה בהעלם וכו' הולך אתה ולאן באת מאין
 וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני החיים בצרור הולך אתה ולאן

 זכית כי תדיר דאתי עלמא העוה״ב בני גוברין כהלכת דייקת מי
 חומר הצורה ועשית זכית א״ל האמנם . שבעך כנפשך וגסגיפך
 עפ״י שיורד וכו׳ סרוחה מטיפה באת מאין בפרהסיא לך אומרים
וזאת התאוה בקברות שם ויקבר עיניו מראה אחר ללכת מדותיו

העצה



שאלמלא מלכות של
 ואין שיושבין שבים אומר תידיון בן חניגא רבי :בלעו

 ובמושב שנאמר לצים מושב זה הרי תורה דברי ביניהם
 דברי ביניהם ויש שיושבין שנים אבל ישב לא לצים
 איש יי יראי נדברו אז שנאמר ביניהם שרויה שכיבה תורה

 ליראי לפניו בהפרזכרון ויכתב וישמע יי ויקשב רעהו אל
 אחר שאפילו מנין שנים אלא לי אין שמו ולחשבי יי

 שכר לו קובע הוא ברוך שהקדוש בתורה ועוסק שיושב
שנאמר

 .ינקה שלא ותחרות ושנאה חמדה קנאות יבצר לא כי סטרו כנגד האדם את
 שאחר הכהניס סנן ר״ח משנת סמך ע׳׳כ בזה מלחטא עצמו המקטין חף
 שחולק בלעי חיים רעהו איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל הוי

 מכל ינצל בהס אדם שיסתכל הנזכר הדבריס שבשלשת דעתך הלא ואומר
 מלכות של מוראה אלמלא כי הוא כן לא לרעהו איש שבי! ממה וגס עבירה

: הקודם יספיק לא
 נבזה וז׳״ל ד׳ פסוק ט״ו סימן בתהליס ז״ל הגאון רבינו פירוש מצאתי
 במצות ישתלם עמל בלי קל דבר לב בטוהר חיך אומרו אחר בעיניו

 מהותו אל בהביט בנקלה ישתלם תעשה לא במצות גס כי עתה אמר עשה
 מאין דע עבירה לידי בא אתה ואין ,וכו הסתכל התנא מאמר והוא בלבד
 אל הסתכל הוא הגאוה לבטל כי המשנה בביאור מאמרנו והוא כו' באת
 בעיניו נבזה פה יאמר וע״ז יתגאה ובמה ותולעה רמה עפר הוא כי סופו
 הגוף בתאוות מעשיך טובים יהיו לא כי הגוף תאוות ויתר זמה ענין ועל

 מדבר בואו עיניו נגד שיהיה נמאס אמר וע*ז ממנה הגוף נתהווה מאשר
 בעיני נבזה הוא גס יהיה חבירו שגס בעידו נבזה מהיותו ימשך ולבל מאוס

 יכבד ,ה יראי ואת לז״א כמוהו ותולעה רמה עפר למקום הולך הוא גס כ*
 שלמים שהם מאותם הוא שמא יחשוב ,א שבכל בענין מכובדים בעיניו שיהיו
 בעיניו יהיה שאס ולמה ודומיהם יאשיה בר אחאי ,וכר שמעון ,בר כרי׳א
 יוסף כמקרה או בועז כמקרה יקרנו שאס ימשך סרוחה מטפה בא כי נמאס

 במה כי עון לו ,ה יחשוב לא כי באומרו הדבר לעשות יקפיד שלא באדונתו
 ורמשים השקצים ד כא־ הוא נא ויהי עליו ית׳ הוא שיקפיד סרוחה טפה נחשב
 שנשבע כבועז יעשה אדרבה כ״א כן יעשה שלא לז״א חשבון בפעולתם שאין

 ולא גופו והכניע להרע שהוא ממנו תאותז להסיר להרע נשבע זהו ליצרו
 הנפש מצד אחרת בבחינה בעיניו נבזה אחת בבחינה שאס רק זה ואין ימיר
 דין ליתן עתיד הוא כי סרוחה שמשפה בריות כיתר אינו כי ויודע חשוב

 ה׳ יחשיבס שלא חיים כבעלי ואינו הקב״ה המלכים מלכי מלך לפניי וחשבון
:כו׳ עתיד אתה מי לפני ודע התנא שאמר השלישי הדבר והוא לכך
 אהרן יבא בזאת וזיל אחרי בפרשת זצ״ל הגאון רבינו פירש ב׳ משנה ייך
:,וכו הקודש אל ׳

 זכות לכח כי ספק אין והנה זאת שנקראת התורה בזכות ארז״ל ןק^ןק
 יחסו למה לדעת ראוי אך הנה אמי׳ן דבר לכל להועיל התורה

 בגיחטרי' בזאת ז״ל שפירש״י במה אך הוא פרטי דבר אל התורה זכות התורה
 והנה הקודש אל כהן שיבא ראשון בית יעמיד שנה ת'י כי בישרנו הוי ת״י

 עד כ״כ להם מאריכן היו לא עוסקים שהיו התורה עסק לולי כי ידענו
 וויתרהקב״ה כי וגלו נחרב התורה כשבטלו אך ע״א דינין בתי שבעה שעבדו

 התורה בזטת כי כיונו יתכן ובזה תורה ביטול על ויתר ולא ,וכו ע״א על
יוותר לא כי עוד יבא לא בהתבטלס כי הקודש אל אהרן יבא בה שיתעסקו

,ה
אברת
 לתור גדול עלבון כי הנזכר הרב ופי׳ שלתורה מעלבונה דקתני התורה

 וזה טוף נקרא בתורה עוסק שאינו מ' שכל המרה הוא שכך לפי
 מעלבונה לבריות להם אוי וז״ם בתורה לעסוק ושלא נזוף להיות לו נוח
 עוסק שאינו מי שכל תדע גדול עלבון לה יש באמש כי תורה של

 היש בה לעסוק ולא נזוף להיות ליה ניחא וזה נזוף נקרא בתורה
 במשנתינו לפרש אפשר ועד״ז : דל הרב דברי אלו מזה יותר עלבון
 מכתבן ותרי ביניהם שרויה שכינה ד״ת ביניכם ויש שיושבין דל דכיון

 מתלוצצים הם ודאי הא לד״ת לב על שם איש ואין יתבין כי א״כ מילייהו
 כ״ז חשוב ולא נכתבים בספר ודבריהם שכינה דהשראת גדול בשכר

 ואין כן שאמרו החכמים סל להתלוצץ בהם נזרקה מינות או בעיניהם
 כת שגיא מצאנוהו לא שדי באשר ואולם : מזה גדול לצים מושב

בעניני מרחשון רחושי טובא ואפילו תלת או תרי דמשכחת וזימנין
פרנסתם

ומה אמר ולא ולא! שאומרו ואפשר

פרק ירים
 וכי קטיגור רע מלאך נעשה מהעבירה כי במקומו אצלינו כמפורש והיא

אלהיצ״הר ומתחבר חיוני כי בראשונה כיוצא עבירה לגרור לו ש־ג וכי כח
:עון גוררת שניהס ויגיעת

 בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל התנא אמר העדן אל א ר רו
 טרם צ״ל אין לומר וכו׳

 טרם שהוא עליך העבירה השתרר
 כח בה בהיות גס אס כי אותה משות

 תבא לא ■׳אתה ידה תחת לענותך
 באופן וזהו ממנה הרחק כי לידיה

 בך להחזיק תוכל ולא לידה תבא שלא
 דבר אשר שהטיב מה וזהו להחטיאך

 עבירה לידי בא אתה 'אי באומרו
 לגמר לידה תבא לא שעשית שהעבירה

 הולך אחה ולאן ואמר אחרית לך
 לילך עתיד אתה או תלך ואנה ולא

 אחד ברגע בא המיתה שאין להורות
 מיום מתהוית רק יומיס אן יום אן

כלומר הולך אתה אימת וזה הלידה
חתר ונת וי״יזן יום ייס מעתה למות הולך אתה כבר
 ברגע לבד היא לעולם הביאה אך שאמרנו מה זה בלשון רמז נעשה אתה

 נולדת מאז כבר באת כלומר באת ומאין בה אמר ע״כ כן אחרי ולא הלידה
 שהזכיר אחר לפרש שהוצרך ומה נודע בלתי דבר כמודיע שהוא דע ואומרו
 הסתכל אותר היה שאם הוא וכוי סרוחה מטפה באת מאין לומר השלשה

 היה ולא וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה ולאן באת מאין
 יאחר כי בהס למסתכל הכנעה שוס מזה נמשך היה לא כן אחרי מפרש
 ואף איבריו כל וכיללת ממוח הבאה האדם דם ממבחר שהוא מטפה באתי

 ישראל כל כי החייס באור לאור הולך אני ולאן מסרחת אינה מהאדם בצאתה
 הנפש אושר ע״י ותועלת עריבת לן ימשך החומר ואף העה״ב חלק להם יש

 ויחמול הוא ורחום חנון כי הי לפני וחשבון דין ליתן עתיד אני מי ולפני
 הולך אתה ולאן באת מאין דע לז״א מחטיאו שטבעו החומרו האיש על
 תשכיל למען האלה ה־בי־יס שלשה איכות לך להודיע צריך כלומר וכו׳

 הידיעה היא מה לפרש בא שהזכירן אחר וע׳׳כ ידן על תחטא לבלתי
 כלומר סר־חה מטפה באת מאין וז״א לכאורה לאדם בהן הנראה על שמוסיף

 מגופו צאתה על ולא האדם שבדס מהיפה הטפה היות אל לב תשית אל
 ימי בשלשה האשה במעי תסרח כאשר שהוא ממנה בא שאתה עת על רק

 הולד ויתהוה ויקלוט הטפה תסרח אז כי רז״ל גבלו אשר הזרע קליטת
 ובזה וכוי מסרח לכי גביל קא אימת בגמרא כמ״ש בביצה הנוצר כאפרוח

 בל לרמוז שהוא באת ממה אמר ולא באת מאין באומרו דבר אשר הטיב
 האדם דם וממבחר מהמוח הוא אך הוא הזרע מטפת כי א-מת הן כי יאמר

 סרוחה היא אז אשר אמו ברחם עצורה היות: עת על אס כי בהאדם
 שאמר כלה במסכת עזאי בן מדברי לזה סעד ויש כמדובר השלישי כיוס
 עת על שיאמר לראות לה יכ העין שאין מקום סרוחה מטפה באת מאין

 המושג האושר אל לבך תתן אל השנית וגם כמדובר אשה במעי היותו
 שהיא הנפש שמצד האושר אל ולא המחטיאך חזמרך מהות אל רק לעתיד

 דין ליתן עתיד אתה מי ולפני אמר השלישית יעל האדם את תחטיא לא
 אין כי עמך ידקדק ולא הוא ורחום חנון כי לבך אל תשיב אל לומר זכו׳
 נזכירהו כן שעל דק מורה שהוא מלך היותו בערך רק דינו להסתכל לך

 מלחטא נתיירא זה בערך נסתכל וכאשר תשובה ימי בעשרת מלך כשם
 היותו וגס .ו׳ ו וותרן קב״ה האומר כל ז״ל כמ״ש דבר לנו יוותר לא כי

 התוארים שתי ייחס בארנו כאשר קדוש והוא המלכים מלכי כל על מלך
 בהסתכל בזה תפיל הידיעה כי וכר באת מאין דע אמר וע״כ בזה למעלה

 דין ואומרו לכאורה כנראה ולא שפירשם בערך האלה הדברים שלשה צל
 ועונשן העבירות דין לו ושואלין התורה כל אותו שמלמדק מש״זל הוא וחשבון
 הדין אחר שתחלה הרי אותו ומענישין עליהם עבר איך לו מזכירין זאח״ב
המחטיאו החומר על הוא ערכו הקשין אשר כל והנה חשטן מתן ואח״כ

חסדי
 חומר הצורה לעשות ולהטיב להרע ובידך הכל ממך כי היעוצה הפצה

 יתאונן מה והתבונן עמוד והתכונן השתונן שכן וכיון צורה והחומר
 אתה ואי יפה יפה דברים כשלשה הסתכל מתרונן גבו״ר קונ״ן כאשר

: בחיים ובחרת טבירה לידיי בא
 שנוי על להעיר יש • וכו' דבריד״ת ביניהם ואין שיושבין שנים ב

 נקט ובאחד ד״ת ביניהם ואין ■נקט תרי דגבי התנא לשון
 דבור מדברים ואינם ד״ת ביניהם אין ותואם בתורה ועוסק יישב

 הכתו׳ כפל וחו . לצים מושב אנפשייהו שוי למה יחדיו שתקו או אסור
 בהקדים ואפשר :וישמע או ויקשב בחדא ותיסגי וישמע ה' ייקשב

 מי שכל תורה קנין פרק במ״ש שרף יהודא מהר״ר הרב שפירש מה
 ,עולב שהתורה נראה דח״ו להעיר דיש טוף נקרא בתורה עוסק שאינו
 עולבין הבריות ואין טוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל לב״א

 כ״כ להתבזות בעיניך ערכך תקטין לא
 וגס ס הרע במעשיך ממש יהיה שלא
 שאינו 1וכו מלך לפני באימרו כיון

 חוקר מעבדיו המשלח ודם בשר כמלך
 אס עירו בני במעשה ודורש

 הדיין בעצמו הוא אך רע ואס טוב
 ולא ישפוט שליח או ע"ימלאך ולא
 ולומר מהללאל בן עקביא דעתן היה

 רק השלמות הוא מהחטא הברחה כי
 שהוא האדם לשלמית התחלה שהוא
 הכהניס סגן חנינא ר׳ ובא מרע סיר

 כל אין עדיין הנה כי ולומר לחלוק
 אדס שבין לעבירות אס כי מספיק זה

להכניע שוה איננו זה כל אך למקום

משה שלישי
 אל לרמוז אזה מלח פעמים כמה הזהירו וזהו ערך לו אין הנפש מצד אך

 בדבריו כיו, אפשר ועוד שהזכרנו שמינית קושיא נסתלקה ובזה אומרו מהות
 ונפשך בגופך אתה כלומר וכו׳ דין ליתן עתיד אתה באומרו עליו להשיב
וא*כ וכוי מלך לפני החשבן ליתן עתייד תאנה שומרי והסומא החיגר כמשל

בשלומה מתפלל הר אומר
חיים רעהו את איש מוראה



פרק ירים
 של אמות ארבע אלא בעה״ז הקב״ה לו אין הלא כי הטעם ויהיה עליה ה׳

 בהתבטלם אך בניהם שחיה שכינה בתורה ועוסקים שיושבין במקום לכן הלכה
 המה ,ה היכל כי המקדש בבית ולא בזה חפץ לו אין כי העליון אל מסתלקת

 ביניהם ואין שיושבין שנים אומר תרדיון בן חנינא ר׳ וז״ל התנא מאמר והוא
 אמר ולא ד״ת ביניהם ואין אומרו אל א( .לב לשית וראוי :וכו׳ תורה דברי

 הד״ת העדר יקרא איך לצים מושב זה הרי אומרו ב( . בתורה עוסקים אין
 אלו הרי אמר ולא המושב אל הדבר ייחס ג(למה יתלוצקבפועל. מבלי ליצנות
 ה( לוצצים. עם ישב רק;שלא תורה בלי ישב שלא הכתוב משמעו׳ אין ד(כי לצים.

 שיושב א' כי משם ילמוד דרכו ולפי בא׳ כ״א הכתוב מדבר בשניסשיושביס לא כי
 כי ד״ת ביניהם ויש שיושבין שנים אבל אומרו ו( לץ. הוא בתורה עוסק ואינו
 שרויה שכינה אומרו ז( וכו׳. ד״ת ביניהם יש אס אבל ולומר לקצר לו היה

 ח( • ביניהם שכינה או עמהם שכינה אמר ולא הלזה שרויה לשון מה כי
 שהוא אפשר ה׳ ויקשב שנאמר גס כי שרויה ששכינה ראיה מהפסוק אין כי
 שיותר .י( הפסוק סוף מביא למה ט( .השמים תשמע ואתה כד״א השמים מן

 ושומעת מקשבת ביניהם שרויה שכינה ונו׳ שיושבין שנים אבל לומר יכול היה
 הוא מדבר שהכתוב מה ואם בכתוב הוא זה כל כי לפניו זכרון בספר ונכתב

 ה' יראי בבלתי אפילו הוא וכו׳ שיושבין שנים התנא שאמר ומה ה׳ יראי
 אין אומרו יא( .ידבר ה׳ יראי על שם כי כלל הכתוב מן ראיה לו אין א״כ

 הוא בתורה ועוסק שיושב האחד הלא כי וכו׳ אחד שאפילו מנין שנים אלא לי
 לו שקובעין רק בו אין ובא' שרויה שכינה בשנים כי היושבין השנים הפך
 שכר לו קובע הקב״ה כו' שיושב אחד אבל יאמר צודק היה יותר וא״כ שכר
 לדבר בבואו ואפי׳ בשנים כיוצא הוא שגם להביא בא כאלו לי אין נאמר ולח
 לקצר יכול היה חיוב דרך כ״א וכו׳ שיושב א׳ אבל לומר רצה ולא חיוב דרך

 שהוא שנים אלא לי אין מאומרו ולשתוק וכו׳ א׳ שאפילו ומנין ולומר
 לאחד שכר ינתן שלא היתכן לזה ראיה צורך מה שכר לו קובע יב( . מיותר

 יג( .שכר לו קוצב או לו נותן אמר ולא קובע אומרו ענין מה וגס שעוסק
כפשוטו הוא וידים אומרו אם גס ומה כלל לזה ראיה הפסוק מן אין כי

: ודומם ויושב
 שלא הוא שאס ישב לא לצים מושב אומרו בכתיב לו הוקשה הנה ^^ןרח

 ישב לא לצים ועם לומר לו היה ומתלוצצים היושבים עם ישב 1-""׳,-י*
 אומר הוי בכך מה שם יושבים כשאינם אפילו במושבם ישב שלא הוא ואס

 באופן יחד יושבים כ״א מתלוצצים ואין יותר או שנים שס שיושבים שהוא
 מביניהם העדר על אלא זה ואין עדיין הליצנות ולא יש וההכנה שהמושב

 המקביל לאו נשמע הן מכלל כי חפצו ה׳ בתורת אם כי ליה מדסמ׳ך ד״ת
 ד״ת ביניהם ואין אחד במושב שיושבין שנים עם אשר את הכתוב ושבח אליו

 את ומשבח יקרא לצים ד״ת ביניהם ואין שיושבין שנים כי הנה ישב לא
 לד״ת איננו אשר ישיבה קביעת כי להתלוצץ יתעתדו כי אתם יושב הבלתי

 מעצמו דן אדם היה הזה הדבר ממוצא הנה הזה העגל רק ממנו יצא לא
 להם די ד״ת ביניהם כשיש לצים מושב הס תורה בלי שיושבים השנים אס כי

 עשרה יהיו עד ביניהם שכינה שתהיה לא אך שכר להם קובע שהקב״ה שנאמר
 שכינה ד״ת ביניהם ויש שיושבים שנים אבל לז״א אל בעדת נצב שאלהים

בהיותם אפילו כ״א עוסקים יקראו לגדר יבואו אם בלבד ולא ביניהם שרויה
: אתם ה' ד״ת ביניהם יש מה שבצד

 משמעות שהוא ומווכחי׳וע״ז מדע ומביני דעת שניה׳יודעי אס אצ״ל יאחר אוי
 שכינה יודע הבלתי את ומשמיע היודע הוא בלבד שהא׳ אפי' כ״א עוסקי

 יבלר לא מוסקים שניהם שאין שגס ד״ת ביניהם ויש אומרו וזהו ביניהם שרויה
 שבשעה לומר ביניהם שרויה ואמ־ שומע וזה מדבר זה ד״ת ביניהם מהיות

 ישבו מאז שרויה היתה שכבר כ״א ביניהם שכינה באה לא הד״ת ביניהם שיש
 ידבר ד״ת על אשר הכתוב מן ראיה ומביא כוונתם את אלהים יודע כי ללמוד
 וגס הכתוב סוף ג״כ הביא וע״כ ,וכו ספר ויכתב באומרו סופו הוכיח כאשר
 שהוא רעהו אל איש אומרו א׳ בו לו שהוקשה והוא שרויה שכינה היות הוכיח
 מספיק היה בלבד וישמע כי כפול ענין היא וישמע ויקשב אומרו ועוד מיותר

 אז הוא הכתוב פירוש אך שחו ובחושבי ה׳ ביראי ויצא ה׳ ביראי שנכנס ועיד
 באופן וכו׳ באתרכם כן׳ בדבריכם ה׳ הוגעתם נאח׳ למעלה כי והוא וכוי בדברו
 וכו׳ ה׳ יראי נדברו הנזכר על הקצף בעת או כי ואחר קצף עליכם ה׳ שקלף

א׳ דברי׳ שני להורות ,וכו וישמע ה' ויבקש כי טע רצון שבע אלה על ,והי

חסרי
 היא כי שינתם אחר לכלכל ומדינתם כיתם וישוב וסחורתס פרנסתם

 ואינם נצרכים דבריהם וכל ובהירותם בחצריהס וקימתם שבתם חיותם
 אגב דעתייהו יתובי ומשום צערייהו לפכוחי אלא בטלים דברים

 משוס בהו ולית שיעורן לפי הם הנימילקאם כי בכל הנני .ארעיהו
 במלאכתו לעוסק זה וקרוב לצים מושב זה אין וכיוצא בישא לישנא

 נזהרי' שהם זה במושב תדקדק אם אמנם נפש חיי בהם שיש זבדבריס
 שרובו תמצא ומדינתם לביתם גופם את ומבקשים האסורים דברים מכל

 אי תורה גופי הן והן לש״ש ומעשיהם ומוסר ויראה ד״ת ככלו
 ב׳ ולא ד״ת ביניהם ואין שיושבין ב' ואמר בלשונו התנא דקדק לזאת

 בתורה עוסקים שאין דב' למימר דלאמצי בתורה פוסקים ואין ־שיושבי!
 עוסקים שאינן רחמנא דכתב מושבות דהאיכא לצים מושב זה ׳הרי

יג משח
 ולא הראשונים על אלו הגינו כי שנית לטובים ומטיב מרחם באפו ברגע כי

 כדי הקשיב ידברו 1מטר אס כי ,ה שמע רעהו אל איש נד״ת בדברם בלבד
 מקרוב האזנה או הקשבה כי ידענו הנה כי והוא וישמע ובדברם לשמוע

 שמיס שמעו ובפסוק וכו׳ שמיס האזינו הפסוק על ז׳יל כמ״ש מרחוק והשמיעה
 ־ הוקשה ובזה בישעיה וההפך מלארן לשמים קרוב יותר הי' משה כי ארץ והאזיני

 וישמע אומר בקרוב שהוא גס ומה ויקשב אומרו אחר איך כי בכתוב פה לו
 שהוא א׳ דברים שני ויקשבכיון שבאומרו רק זה אין אך ששמע הוא ודאי כי

 כדי הקשיב ידברו שטרם שנית מקרוב הקשבה כי ביניהם שחי קרוב יתברך
 לשון בו שצידק עת על להורות שהוא שמיעה לשון אמר ע׳׳כ בדברם לשמוע
 מדברים הס עוד ע״ד והוא רחוק על שכיון לא ידברו טרם משח״כ שמיעה

 זה כל עם חפצם לפשות וגוזר פונה הוא הקריאה שטרם גס כי אשמע ואני
 ביניהם שרוי ששכינה הכתוב שענין באופן מדברים עודם רק צודק׳ שמיעה אין

 ויאמר מויקשב לישתוק שאל״כ כשידברו לשמוע כדי להקשיב שבא ויקשב וזהו
 זה גדר כי ואמר ביניהם שרוי׳ שכינה אומרו ממש והוא ה׳ וישמע
 ביניהם שרוי׳ שכינה כי בלבד ה׳ יראי הס לאשר שהוא ה' ליראי הוא בלבד

זכרון בספר ויכתב כי והוא מזו גדולה יש אחרת מדרגה אמנם : כמדובר
:שמו חושבי הם הי יראי היותם על נוסיף כאשר לפניו

 רעהו אל איש ד״ת שידברו אלה ועל ל יראי נדברו אז הכתיב
 בניהם שרוי שכינה כי שהוא וישמע ,ה ויקשב כי הוא אושרם

 איש ומאותרן שמו חושבי וגס ה' יראי הם לאשר וכו׳ ויכתב גס אך כמדובר
 אס כי זה להם יש ומווכחיס פוסקים שניהם בהיות בלבד שלא מורה רעהו אל
 וזה ידבר זה כ״א אליו רעה' גס ידבר שלא גס כלומר רעהו אל איש בהיות גס

 נדברו ואמר בד״ת עוסקיס אחר ולא ביניהם יש אומרו על כמדובר בלבד שומע
 כאשר כי אמרו לי שיחה פדיתיך כי פסוק פל הנה כי הוא דברו אמר ולא
 גס כ״א בו דובר היה המלמד לא כי לבו על העלה מלמדיו מכל שומע היה

 מכ״ש וא״כ המלמד פי רוח ע״י המדברת היא פלחה התורה כי פצחה העדות
 נמצאו קדושה מרוח בו כחשפפת היתה פצחו התורה בדברו עצמו שהמלמד

 ועל כאמור רעהו אל איש וכי' נדברו אז וזהו ומלמד הלומד נדברים שניהם
 שנים סתם אמר התנא אך ה יראי על רק ידבר לא שס כי העשירית קושיא

 תחלת כי האמתי הסדר על רק מדבר התנא אין כי ידוע כי אומר וכו׳ שיושבין
 קודמת חטאו שיראת כל באומרו כך על הזהיר התנא וגס ה׳ יראת חכמה

 שקדמה מי על ד״ת ביניהס ויש שיושבין שנים כה באומרו וע״כ וכו' לחכמתו
 מקום היי והנה ידבר ה׳ יראת במוסרי לא כי הוא גס ידבר חטאו יראת
 ששכינה בתורה ופוסק שיושב אחד אפילו כי נלמד זה מפסוק גס כי לומר
 לשון נדברו אומרו כמשמעות שנים הס ה' כשיראי הן הדרגות שתי כי עמו

 לא הוא אחד שאם ומינה ושומע מקשיב גס ביניהם ה׳ היות מלבד אז רבים
 ,שני אלא לי אין לז״א עמו שכינה מלהיות יבצר לא אך ולשמוע להקשיב יחשבנו
 כי לך דע כי פחו שכינה אחד שאפילו ללמוד הדיוק אותו תפש אל כלומר

 בהיותו' יתברך הוא יעדר לא כי איננו הדיוק אותו כי כלומר שנים אלא לי אין
 ששכינה אחל חלוקות פתי שנעשה כדי ולשמוע מלהקשיב האדס עס שרוי

 מנין אך מקשבת ואינה ששרויה ואחד ומקשבת שרויה
 ת ד" ביניהם ויש שיושבין השנים מם צדשוה שישלו וכוי שיושב אחד שאפילו

 ששכינה כ״א פמהס להיות מלאך ית׳שולח שהוא שכרו אין בשנים כאשר כי והוא
 שכר לו קובע בעצמו שהקב״ה וכו׳ שיושב אחד שאפילו ומנץ כך פמהם עצמה

 קבע הוראת שהוא יושב היותו וכנגד וכו׳ שנאמר שליח או מלאך ע״י ולא
 יאמר בל קובע באומרו רמז גס לעה״ב ומתמיד קבוע שכר לו קובע ה' גס

 יחסר בה ופוסק יושב אחד ות בה למה התורה היא חביבה כך כל אס איש
 תת לבלתי יתברך חסדו זה אדרבא כי לומר שכר לו קובע לז״א בעה״ז לחמו
 שכר שהיא העליון בעולם שהוא קבע של שכר כ״א פראי שהוא בעולם שכרו
 אמר למעלה כי והוא וכוי בדד ישב הפסוק מן ראיה שמביא וזהו הקבע עולם
 שאין במקום יעשה ומה וש״ת תורה פול שהוא בנעוריו עול ישא כי לגבר טוב

 בפול ישב כ״א יחוש אל לז״ח בידו שיקיימוה במקום ימצא לא אס חברים לו
 כ״א יחוש אל בפה״ו ידן אולת כי שיראה וגס בדד שיהיה גס הנזכר תורה
 בעולם עליו נטל הלא פה טובה לו אין אס הלא כי לה׳ דוס כד״א לה׳ ידום

 זה ע״ד הכתוב כינת תהיה גס בי שהוא בעולם ולא עליו הוא אשר העליון
יחד מתחברין ואין אחת בעיר הדרים חכמים תלמידי שני רז״ל אמת בנה כי

עליהם
אבות

 כלישני" דק לכן נהם וכיוצא דברנו אשר ככל נפש חיי הן והן בתורה
 שאינם בכולים דברים החושב שכל כלומר ד״ת ביניהם שאין ואמר

 שוס דאין ואביזרייהו אינהו ומלחמותיהם מלכים כהלכות נצרכים
 ב' אבל לצים מושב ה״ז בינייהו דמצוהאותורה ליתא ושום תועלת

 ושער ביתם והנהגת ומתנם ומשאם חיותם העולם בדברי שיושבין
 עוסקי' שאינם אף הדת להעמיד הנהגות ולהנהיג הדורים לישר מקומם
 לקיים הדברים כל כי מיקרי ד״ת ביניהם יש מ״מ בפרנוות בתורה

 למ״ש ודמי : האמת על ולהעמידם עירם ובני ב*ב עם וג״ח מצות
 היינו דדינאנמי קמ״ל הוא בעלמא שלמא דינא מ״ד דף דברכות פ״ק

 אמת דבר על ביתם וצרכי העיר בהנהגת דבריהם כל וה״נ הורה
מהכתוב ראיה ומייתי • ד״ת ביניהם ויש ואמר דקדק ולכן תורה היינו

או



שלישי פיק ירים
בעיר יושב שהוא כלומר ישב פה יאמר ע״כ ,וכו הגלים אל הרב נאמר עליהם

: חגר לן אין כי יאשם לא כי עליו נטל אז עמו אחר ואין
העוסקים על שזרה ששכינה התורה מעלת תרדיון בן ר״ח אומרו אחר ןק3ז"11

כעולה בה שאין הת־רה בעסק שאציל ואמר שמעון ר׳ אחריו בא גה.............

 אוסר שמעון רבי •־ עליו בטל כי וידם בדד ישב שנאמר
 דברי עליו אמרו ולא אחד שלחן על שאכלו שלשה

 שלחנות כל כי שנאמר מתים מזבחי אכלו כאלו תורה
 שלחן על שאכלו שלשה אבל מקום כלי צואה קיא מלאו
 של טשלחנו אכלו כאלו תורה דברי עליו ואמרו אחד

אלי וידבר שנאמר מקום

 ד״ת שס ויש אוכלים בהיותם אפילו אלא
 תתן בלבד ולא עמהס שרויה שכינה
 בחאכלייעצמס גס כ״א באוכלי׳ שלמות
 גם ומקדשים הס גב,יה משלחן שאילו
האוכלים ה׳ ככהני אוכליהס להיות

: המשנה ודל מקום של משולחנו
 אמרו ולא א׳ שלחן 11 על שאכלו ג׳ אומר ש^^ח ר'

 מתים מזבחי אכלו כאלו ד״ת עליו
 צואה קיא מלאו שולחנות כל כי ,שנא
תשלחנו אכלו כאלו ד״ת עליו ואמרו אחד שלחן על שאכלו ג׳ אבל מקוס גלי
 : ה' לפני אשר השלחן זה אלי ויאמר שנאמר מקוס של .

לא לחה כי שלשה מנין אחר למה א( . לב נשים המשנה פנין אל ולבא
 עבר לשון אומרו אל לב נשית דרכנו וע״פ זולתו במנין כך יהיה

 .וכוי ד״ת עליו אומרים ואין אחד שלחן על שאוכלים אחר ולא שאכלו באומרו
 האכילה תחשב ד״ת העדר שעל היתכן כי מתים מזבחי אכלו כאלו אומרו (3

 שנמאס כ״א כלל חתיס זבחי שנקרא ראיה מהפסוק אין כי ג( .ע״א תקרובת
 אגל אומרו ה( .כלל ד״ח העדר בפסוק נזכר אין כי ד( .וצואה מקיא השלחן
 מהפסוק כי ו( אחד. ההפכים ידיעת כי הוא האמור מכלל כי וכף שאכלו שלשה

:כלל לזה ראיה נראה אין השלחן זה
 הד״ת זמן אל לב נשית המאמר דברי תכונת אל גא טרס הנה

 והנה אחריה או אכילה קודם אס יהיו מתי השלחן אל הנאמרים
 בראשונה עליו האדם לב יכול אשר והטעם האוכל אחר להיות טוב כי הוא הנראה

 לאכול כלותו עד להניחה הוא טוב טוב וע'כ צלותא בעיא שמעתא כי הוא הלא
 ד״תולא אחרו ולא שאכלו שלשה באומרו רשב״י כיון לזה לבו שייטב )לשתות

 זמן היא שאכלו אחר ט לרמוז ד״ת עליו אומרים ואין שאוכלין שלשה אמר
שמא האוכל אחר להיות טוב כי והוא שני טעם יש זה על נוסף הד״ת האמר

: לושט קנה יקדים
מאמרות בעשרה העולם נברא מאז כי והוא המשנה פנין אל לבא

 זך הכל והיה הידועו' עליונות כחות פשר הן קדושות בעשר נתקדש 1
 פון ולולי עה7 ה׳ הננו לאשר כנודע הכל ונתעכר אדם חטא פת עד האיכות

 עיי קנו אשר זוהמתם פיסוק אחר הדברות עשרת ע״י ונתקן חוזר היה העגל
 לאדם ע״כ לאיתנו להחזירו כלו העולם את לתקן ,ית וראה הראשון אדם חטא
 האדם כללות את הכוללים מצות תרי״ג יקיים עצמו את ולתקן לטהר אמר
 גידים ושס״ה איברים רמ״ח לעומת ל״ת מלות ושס״ה פשה מצות רמ״ח שהם

 ברכת נוסחאות בכל כמאחרנו וקדושה טהרה איכות חלוקיו כל יקנה בהן כי
 זוהמת חלאת מתקן יתברר מלותיו פ״י כיון שהוא במלותיו קדשנו אשר המלות
 הכל דבר סיף פסוק על אללינו כמבואר איכותו עכירות חלף ומקדשו חומרנו

 סוף נשמע הדרושים פנין כל היות אחר כי לומר האדם כל זה כי וכו׳ נשמע
 ל״ת חלות מעבור ירא האלהיס את פצמו את האדם להשלים כי הוא הכל
 הס וגידיו איבריו כי האדם כל כללות שתיהן כי מ״ע שהם שמור מלותיו זאת

 מחשבות ית' חשב ועוד האמור והוא בס ליקדש שהוא כמספרם תרי״ג
 דומם המה הלא הלז עולמו חלקי לכל ותיקון עילוי איכות ג״כ להקנות

 שלט אדם של חטאו ע״י כי והוא מדבר חי ובעל מדבר בלתי חי בעל וצומח
 נחת ע״י מהם חלק כל איכות מפלה יתברך והיא בפולס וחליונות עכירות

 יתר וכל ומימיו לחמו ושתות האדם אוכל ע״י כי והוא ישראל אישי שלחן
 מארבעתם הגדול חלק העכות אל ויפלס טומאתה כל חלאת יפשיט שלחנו מאכל

 תוציא אשר הען פרי וכל וירק ולחם בר והצומח המיס הוא הדומם האדם הוא
 חיה בהמה כל בשר הוא מדבר בלתי וב״ח יאכל אשר מאכל מכל האדמה

 וע״כ ממנו כחלק לחשוב יפלו בס והתקיימו האדם אותס אכול שע״י ועוף
 מאמרות בעשרה שנברא והעולם האדם תיקון האדם שולחן נחת שע׳י להיות

 מצות פשר בו יפשו אוכל הוא אשר הלחם הוא החזון בעיקר ,ית צוה פ״כ
עשר האדם לפרוש וגם האוכל עד והזריעה החרישה מעת רז״ל מנאם כאשר

חסדי
 הדברי׳ כל ויקשב ר״ל וישמע ה׳ ויקל רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו או

: וכו׳ ויכתב האמת ועל הדין על הנוגע וישמע ומתוכם
 לפרש אפשר .וכו׳ אחד שלחן על שאכלו שלשה אומר ף״$ ב

 ועשו שיעקב לרז״ל למצינו קמאי דהוובה אחת בחקירה
 נתןלעשי שיעקב וכיון העה״ב ויעקב העה״ז נטל פשו העולמות חלקו

 אבינו יעקב ורע כנר התיר מי איפא א״כ מהעוה״ז עצמו וסילק העה״ז
 כל ומרגליות זהב ודי בגדים ומרובי למעדנים אוכלים בעה״ז ליהנות

 מטלטלי פומבי עתיר נכסין עתיר כישראל ויש יש כי . ונעים יקר הון
 לנו העושר כל בעכו״ם יאמרו או . מלכים וסגולת מקרקעי אגב
 לה ופריק לא ותו חיותכם כדי מני אלא לכם אץ ואתם פשו חלק הוא
 נהר של ומשלילתו ים של מזונוו המציל רקי״ל פרימו מהר״ש הרב

וה

 רק חיצונים כחות עשר נח ישרה לבל הנטילה טהי־ת אהר הפת על אצגעותץ
 זה ענק ועל תיטת בפשר המולח ברכת ולברך לומר סדרו וגס הקדושים

 מבחינת בחינה כל חלאת מתמרקת במזבח כאשר כי המזבח אל השלחן הושזה
 חן היין וניסוך מנחות מהדומם המיס וניסוך שרת כלי קדושה וקונים העולם

 עטד ,וע" חיים מבעלי והזבחים הצומח
 השלחן כך כנידע במעלה עולים המזבח

 איכותו אל יעלה כי ס7הא מאכל פ״י
 אש הוצרך במזבח כאשר והנה כמדובר

 יאהוז לבנ שכינה שם והיות השמים מן
 על הבסיס בזבחים גס ומה חיצוני כח

 כך רובן החטאות כח שס כי חטאים
 בחינות מארבע הלק שכל למה השלח!

 נתענה מאז חלאת מחנו יבצר לא
 ממנו יבצר לא האוכל האדם וגס העול

 מקום היה ע״כ בעצמותיו החקוקים אשמותיו טומאת זולת נחש זוהמת עכירות
 אדרבה הקדושה אל והדבקס חלהתס התמרק תחת השלחן על שגהאכל לומר
 מתים זבח• האכילה ותהיה בה אדם סטא מאז במציאות אשר הטומאה תאחז
 כ* לפני המזבח על נאמר ע'כ כי ושכינה השמים מן חש צריך במזבח כאשר ע׳׳כ

 תורהמןהשמיס צריך בשלחן כן הקדושה אל בו הנעשה כל ידבקו כך למעןע״י
 אכלו כאלו יחשב כי הקדושה אל בו הנאכל כל המשיך למען שכינה שס להשרות
 זבחי אל תורה בהעדר התייחססאוכלס טעם לנפש יערב ובזה מקום של משלחנו

 בס״ד הביאור נמשוך כאשר מקום של משולחנו אוכלס אל בי״ת והאכילה מתים
 דרך ואין השלמות אל העולם חלקי ׳7 את להעלות הוא האכילה שענין ולמה

 לבהמתו יאכיל איש יאכל טרם כי מרז״ל נצטוינו ע'כ למפלה מלמטה רק הפליה
 תחלה להפלות שהוא ושבעת ואכלת ואח״כ לבהמתך בשדך פשב ונתתי כד׳א

 אל מדבר בלתי והב״ח הצומח את יעלה ואה״כ מדבר בלתי הב״ח אל הצומח
 הזנת שהם הד״ת יבאו הימנו למטה אשר מכל אדם גוף הזנת ואחר המדבר

: כמדובר איכותם אל הכל וימשכו הנפש
 השלחן ענין כי אותנו אלקיס הודיע אחרי כי והוא המשנה פנין אל ^331

 יתכן לא ע״כ לאישים הנאכל מפין בו והנאכל המזבח דוגמת הוא
 המזבח לעבודת הצריכין כמספר בו האוכל מספר בהיות לא אס כקרבן ליחשב

 ישראל בשיר ולוי בעבודה כהן שלשה בלי קרבן אין כי והוא שלשה המה הלא
 על שלשה בהיות ובכן במקומם המעמד היה צבור קרבנות שאפילו להתכפר

 ומקדשים שכינה משרים ד״ת השלחן על אמרו שאס אלא לכך מוכנים השלחן
 הוא כן זכו גבוהקא משלחן שהנהנים וכמו קדש שעליו ומה מזבח וגעשה השלחן

 הקלה את מכני! מה מפני בב״ר משזיל וידענו . מקום של משלחנו אכלו כאלו
 שכינה השראת שיזכיר מקום בכל וע״כ 1פול של מקומו שהוא מפני מקום

 אדרבא אלא סובלו המקוס שאין להורות מקום יתברך שמו מכנה מקום באיזה
 שדעתו למה מקו>פה הקב״ה את קרא ולכן ההוא המקום של מקומו יתברך הוא ־

 כי תורה דברי בהעדר וההפך ההוא השלחן על שכינתו שמשרה 'לומר
 גם ומה שנינה כני רואים הבלתי לצים מושב זה הרי ד'ת ביניהם שהין שנים

 השלח! על הטומאה נח שחורידין במדובר הזבחים אל מיוחד מספר שהוא ,בג
 הוא מתים זבחי ויאכלו ,וכו ויצמדו כד״א מתים זבחי שלחנן מאכל ונעשה

 צואה קיא פנין ככל אומרו הרגיש וכו׳ שולחנית מכל ראיה והביא הפ״א זבח
 מקום אכס עד הל״ל פנוי מקום ישאר שלא הוא שאם מקום בלי אומרו וגס
 דכר מאן צואה למפלה הנזכר מהשכרות מקיאים שאס צואה שם נתן דמי ועוד

 וגס היין מן שגו השכר מן תעו מאשר קיא מלאו שולחנות כל כי הוא אך שמיה
 זבחי וע״כ ה־א שם ע״א שהיא צואה כי לו תאמר צא כד״א הע״א צואה שם

 היותם זה גורס ומי מתים זבחי והוא יתייחס מ״א לתקרובת שולחנם מאכל
 יש כ: שרויה היא אשר מקום הנקראת שכינה שם שאין מפני שהוא מקום בלי
 השכינה מהעדר שהוא מקום בלי אומרו וזהו בשלשה כ״ש בשנים אפילו ד״ת
 השכינה והעדר יתברך בו שהוא בלר שארזיל במקום ויפגע דיפ מקום בלי וזהו
 בסמיך באומרן התנא דברי מתקו ומה הקודמת כבמשנה הדית בהעדר היא

 לשון אחר נמשך כי לרמוז הקל׳ה של המר ולא מקום של משלחנו אכלו כאלו
 התנא קרא מקום הנביא שקרא מה שאת מקום בלי באומרו ,שהזכי הפסוק

 שלשה אבל הד״ת.ואמר להעדר מתים הזבחי בכתוב נלמד ובזה שכינה הוא מקום
שאכלן

וח אב
 תלוין היו העולמות כל הזה הדבר וכן ההפקר מן חכה שלו אלו הרי

 ובהו לתהו חוזרים לאו ואם מוטב התורה ישראל מקבלים אם ועומדים
 ורווח העולם וקיימו קבלוה וישראל התורה לקבל רצו לא והעכו״ס

 וקישר' שלו הוא דהרי וכו׳ ים של מזוטו כמציל ישראל והי״ל עלמא
 טעם לתת דרש דרך אפשר ובזה עכ״ר להם הוא כדי כלו העולם כל

 עם אבינו יעקב חלוקת חלוקה דין בנו יש דאה שלחן כגל ד״ת לדבר
 ולזה כידינו גזל חיותינו כרי על יחד ונשתה נאכל אשר כל אחיו טשו

 זכינו התורה בג״י כי הרומז רמז השלחן על תורה דברי לדבר צריך
 ויש כאמור בה אשר וכל הארץ ההפקר מן דקנינו מלכים לשלחן
 לא אס חיותן מכדי יותר יאכלו ודאי בתלתא דמסתמא שאכלו שלשה
אכל נידם וגזל מכרם שהם מתים מזבחי אכלו כאילו ד״ש אמרו



יר מיטה שליעי- פרק
 עץ רע הוא אשר ני עין רע לחס את תלחם אל אפילו כי עצתי זאת כי לבדו

 :תתאו אל אפילו כ״א לאכול אציל מטעמותיו ואל עינו תרע לבדו הלחס על גס
 לבדו לחס כ״א לאכול ארצה שלא ועם אליו יקראני והוא יקרבני אס הלא וש״ת

 לא לבדו לחס תלחם ולמה אדוני שתה ן
 ,וכו בנפשו שער כמו הלא כי תאבה

 השוערות כתאנים ביאורו שער כי והוא
 סערה מלשון דשא עלי כשעירים או

 נפשו את שיסוער הסער כמו כי והענין
 בנפשו סער הוא בעצמו הוא כי היא כן

 שהוא למה נפשו הלא כי שיסערנה
 לעשות תחפוץ ישראל בני מנפשות

 ינגדנה מדתו ברוע שעצמותו אלא מצוה
 לבו ^בין בקרבו מתחולל סער לו ויש

 דגירושין פ״ב ז״ל הרמב״ס ,כמחמ ונפשו
 וזהו כשר בישראל מעושה גט ע״כ כי

 עצמו הוא כי הוא כן בנפשו סער כמו
 ולכן הוא שיסערנ׳ בנפשו שער כמו הוא

 תרצה שלא שעס לך יאמר ושתה אכול
 מיין ושתה יוסיףויאמר לחמו ללחום רק

 החומרי לבו אך בך חפצה נפשו כי מסך
 אודיעך ועוד הוא עין רע כי עמך בל
 ופתך מפתו אוכל היותך תחשוב כי

 ינכהו עין הרע יאכילך אשר כי אכלת
 באופן השמים מן לך קצבו מאשר ה'

 הוא לו נתן שלא או אוכל אתה שפתך
 שכמותך לדל מלחמו לתת רק יתברך

 אוכל אתה עצמך של פתך כי הנה
 אקפיד לא ושיית עין בצרות ניתנו והוא

 הלא מאד רבה חצוה בערך עצמי על
 כל ד״ת עליו נאמר שלא שלחן כי הוא

 אז שלחנו על באכלי ועתה גוי שלחנות כל כי התנא ,כחא לקיא נמשל שס הנאכל
 נהפוךהוא כי איפה דע שלחנו על ד״ת אומר לקרבןכי הוא שאוכל אהכוךאפי׳חה

 קיא גויים אינו שהפת עם בעצמך הכלת פתך ,אפי א כ הוא שאכל מה יל אצ כי
 מלאו שולחנות כל כי כד״א מתים מזבחי אכלת כאלו לקיא תהפכנה תקיאנה

 יסכון לא ד״ת אומר אני חך ד״ת עליו נאמר כשלא רק זה אין הלא ושיית קיא
 ימאסו כי השלחן על שתדבר ד״ת הס הנעימים דבריך ושיחת הלא כי לך

 ואדרבא גבוה לשלחן מתים זבחי יהפכו לשומעם ד״ת בהחאס ואיך בעיניו
 תחלה ע״ה לפני דומה ת״ח לחה ארזיל כי והטעם ד׳ית השחתת טון תשא
 הנשבר לחרס דומה עמי אכל כסף לשל דומה עמו סיפר זהב של לקיתון דומה
 אוכל לא אס משא״כ לפניו מאוסים רק דבריך יהיו לא ושוב תקנה לו שאין
 עניןהמאכל בלבו ואטעוס באזניס הנכנסים דברים באזניו אדבר הלא וש״ת עמו

 אדרבה כ״א בזה תבטח אל עיני תרע לא ואז הכסף בצל החכמה בצל כי ומצותו
 לחרש דומה עמו ושתה אכל כי וכוי יביז כי תדבר אל כסיל ובאזני לך השמר

למעלה: כמדובר הנשכר

ירים
 כי תאמר נא אל לומר וכוי עליו אמרו ואס אמר ולא וכוי שלחן על ■שאכלן

 בי יהיה לא אך הזה הרע ישולל במציאותה מתיס ובחי הוא הד״ת בהעדר אס
 שלימות חיוב כ״א מתים הובחי העדר המקביל אין כלומר אבל ללא שלמות

מ״ש הוא וכו׳ השלחן מזה ראיה והביא מקום של משלחנו אכלו כאלו גדול

 אומר חכינאי בן חנינא רבי ל : " לפר אשר השלרזן זה
 לבטלה לבו ומפנה יחידי בדרך והמהלך בלילה הנעור

אומר הקנה בן נחוניא רבי ך •־ בנפשו מתחייב זה הרי

 נותנקעליו תורה עול ממנו הפורק וכל דרךארץ. ועול
 דוסא בן חלפתא רבי ן :ארץ דרך ועול מלכות עול
 בתורה ועוסקין שיושבין עשרה אומר חנגיא כפר איש

 ומנין אל בעדת אלהיסנצב “שנאמ ביניהם שרויה שבעה
 ומנין יסדה ארץ על ואגדתו שנאמר חמשה שאפ-לו
 שאפילו ומנין ישפט אלהים בקרב שנאמי שלשה שאפילו

 ויקשב רעהו אל איש יי יראי נדברו או שנאמר שנים
 אשר המקום בכל שנאמר אחר אפילו ומנין וישמע יי

 איש אלעזר רבי ן :וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר
 דוד וכן שלו ושלך שאתה משרו לו תן אומר ברתותא

 אומר יעקב ,ר לך נתנו ומידך הכל ממך כי אומר הוא
 נאה מח ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך המהלך

מעלה זה ניר נאה מה זה אילן

 בשלחן וסיים במזבח פתח הרואה סרק
 ובזמן מכפר מזבח מזבח שיש בזמן אלא
 והוא שלאדסמכפר שלחנו מזבח שאין

 אומרו בכתוב לו היקשה זה זולת כי
 כי וכו׳ עץ וקירותיו כוי עץ המזבח

 במקום מאבנים כ״א המזבח אין הלא
 ומעץ ממתכת הקטורת ומזבח אדחה
 שהוא יאחר ואיך הדי! לפי כנודע פסול

 כי אמות שני ארכו אומרו וגס עץ של
 אך אמית מעשי־ פחות המזבח אורך אין

 של הוא שהמזבח הוה הזמן על ירמוז
 רוממותו וגובהו התורה היא חיים עץ

 עליו ד״ת האומרים מס־בין בשלש׳ תלוי
 הוא אמות שתי הדבור המשך ואורך
 מתורה ומקצת שבכתב מהת־רה מעט

 בראות יחזקאל ש׳תמה ולהיות שבע״ס
 ע״כ הדין הפך הנזכר ובדרך עץ מזבח
 השלחן זה ויאמר המלאך אליו וידבר

 החרבן בימי המכפר ה לפני אשר
:בגמרא כמ׳״ש

 פירש ,ז פסוק ך״ג במשלי
 נאל וו משנה על זצ״ל רבינו

 תתאו ואל עין רע לחם את תל־ס
 כן בנפשו שער כמו כי :נמטעמותיו

 עמו:( בל ולבו לך יאמר ושתי אכול הוא
 :וז״ל זצ״ל רבינו ,ופי הפסוק כאן עד

 ויכונו בבטנו והישמר□ וכו׳ חכמים דברי ושמע אונך הט אומרו א!קךר
 אמר ישכח ובל אומנתו תורתו אשר תנאי שהוא שפתיו על יחד

 השכחה ע״י לנפשך מוקש ולקחת אורחותיו תאלף פן וכוי אף בעל את תתרע אל
 וכו׳ כף בתוקעי תהי אל אתר התורה מן בע״כ יטרד ולבל מהכעס הנמשכת

 אבואה לי דחוקה השעה אס תאמר ולבל מלמודך ותטרד משכבך יקח למה
 גבול תסיג אל אמרתי בו לי הגבילו מאשר יותר העולם קניני בענייני ואפלשה

 יתיצבו העה״ז בענייני חריצותם שע״י תראה אשר אחר תתפתה ואל וכו׳ עולם
 תיגע אל וגס בקודם כמפורש ,כו סכין ושמת וכוי איש חזית כי מלכים לפני

 לעסוק דרכך ואבחרה לי דחוקה השעה תהיה אס איפה וש״תא״כ ,כז להעשיר
 צער חיי לחיות לי למה שפתי ל ע יחדו ולכונס בבטני לשומרם תמיד בתורה
 וזולת בתורה ואעסוק אשתה ויינו אוכל מפתו העשירים אחד אל לי ואלכה
 אל תעשה כה אס אמר שלחנו על ד״ת ישמעו כי ויגיל ישמח לפרנסני זכותו
 הלא תאמר ואל עין טוב יהיה אשר לך תבחר כ״א עין רע לחס את תלחס

הלחם על לבבו ירע לא כי לבי לסעד לבדו לחם רק מטעמים ממט אוכל לא

חסדי
 באמצעות העולם שקנו מקום של משלחנו אכלו כאלו ד״ש כשאמרו

: קזכו גבוה ומשלחן התורה
 במשז״ל אפשר וכו׳. ומפנה יחידי בדרך והמהלך בלילה ר1הנע

 שיהיו גופו בעסקי אף תדיר שצריך מדעתכם אל תפנו אל
 ז וכפ" :לעבודתו הגורם דבר הוא עושה שהוא שזה לש״ש מעשיו
 הגוברת מה״ד מן בלילה הוא וכאשר עון בידו לבעלה לבו המפנה
 סכנ׳ בחזקת הדרכים כל כי בדרך בהיותו וכן בו הדין שולכך געולם
וה״ז סכנה במקום או הדין שליעת בזמן לבעלה לבו מפנה כי מסתכן

:בנפשו מתחייב
 . וכו׳ .מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל כ? זז

 דישר' לך לך פרשת שמואל דריש במ״ש דרש דרך לוע׳ אפשר
 הגדול אחיך לרבות אמך ואת לקיים לכבדו עשו תחת משועבדים

 ישראל התורה מחמת אז התורה ומקיימים כשעוסקים משא״כ
 ואין ת״ח לרבות תירא אלהיך הי את אחרינא את דרשינן ואז חשובין

 ישמעאל תחת ישראל עובעעסאףלשעבוד וזה סל׳ל אנרחייבקלכבדו
 כתב והנה . בחסף ממרב פרזלא והוא בכל ידו דישמעאל נודע כי

 הקען אחיו וביזה שחירף גדול דאח ,ז סי׳ כללע״ו בתשובה 'הרא״ש
 פנים נושא שאינו דכיון שנידהו עשה ריפה הקען ונדהו ת״ח ■והוא

 שזה ואפשר לכבדו חייב אינו הדין ומן ממך מעשה מושה אינו בתורה
 ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל כל למשנתינו דרש דרך העעם

אמך ואת לקיים עשו לכבד הוא השעבוד דעפם דכיון מלכות טול

ח

אגב

וין גס כלומר ושתה אכול ויאמר יוסיף

אבות
 עשו צריך א״כ תורה עול עליו ומקבל ת״ת זה אם הגדול אחיך לרבות

 ולכך ת״ח לרבות אלהיך ה׳ את ואיכא ת״ח זה כי לתורה פנים לישא
 ואפשר הת״ח לכבד מחויבי׳ דהכל ד״א ועול מלכות עול ממנו מעבירין

 עשוישלי ויאמר וכו׳ לך מי אבינו ליעקב באומרו עשו כונת שזה
 כי מידי מנחתי ולקחת וכו׳ יעקב ויאמר לך אשר לך יהי אחי רב

 אמת עשו שאמר הכונת ותרצני אלהיס פני כראות פניך ראיתי ע״כ
 לרבות יתירה וי״ו מוזהר ואתה גדול שאני לכבדני חייב שאתה
 לרבות תירא אלהיך ה׳ את מוזהר ואני רב אתה אמנם הגדול אחיך
 אחי רב לי יש ח״ש מופלג רב כסהו דהיינו מהפוסקים ומשמע ת״ח

 אשר לך יהי ולכן לכבדו מחויב אני גס שכן וכיון הוא אחי כלומר
 בעיר גדול ואתה מריבו' בא ת״ת דבריך לפי אף יעקב ויאמר .לך

: אלהיס פני כראות
 באדם שותפין שלשה במשו״ל לומר אפשר . וכו׳ משלו לו תן ז

 והמסתכל הקב״ה משל הוא והנפש החיו׳ וכל והקב״ה ואמו אביו י
 אלהי כח הוא והחיות דהמחשבה דכיון ולבו רעיוניו מטהר בזה

 רעיוניו לטמא בחלקה׳ לפגום שלא ראוי האדם בשותפות ה׳ חלק והוא
 עצר עצר כי צדקה לתת ושלא עבירה הרהורי פגול מחשבות וחשב

 ה' בחלק משתמש ח״ו כי מרחם ואין חונן אין רח״ס כל בעד ה'
 שכל עיני אשר וייבוש. יחרד וכמה לו נתן אשר במתנתו להכעיסו

 מוח לך נתן מהכחאשר משלו להקב״ה לו תן וז״ש : בזה להסמיק לו
חלק גם • שלו ושלך אתה האמת שלפי לעבודתו תיחדם ולב חיות

אביך



משה שלישי פרק ירים
 ומעולה מגולה תוכחת אכתוב זצ״ל הגאון רביע דדברי חביבתא אגב

 ר׳ שאמר המשנה על שייכה והיא נשא בל רבינו שכתב מה ונעימה
: שם לשונו וזה ,וכו צהרים של יין הרכינס בן דושא

 גס בשר ולזוללי יין לסובאי מגול׳ תוכחת הזאת התורה דברי מכל ןךן^ןק
גסלמתקדשי׳ ומה בית׳ בקרב

 איש יקראו כי הגנות אל ומתוועדים
 תחת ואל גפן תחת אל רעהו אל

 עין על נצב רענן ען כל ותחת תאנה
 עד דודים וכריה לכה אלין באמור מים

 נאהבים נתעלסה הרקח מיין הבקר
 כי איפה יודע במה כי ענבים באשישי
 מסותרת באהבה אנחנו אחים אנשים

 ישמח ביין יחד ונשמחה נגיל׳ לא אס
 אף מסך מצא בידך כוס כי אנוש לבב

 עליך וגס בריתך למען אשתה שמריה
 מידי מנחתי ולקחת רויה כוסי תעבור
 ובינך ביני אמין קשר ויהיה למעני
 נזכיר כי עולם ועד מעתה עולם אהבת

 שותים צמדים יושבים את ואתה אני
 הין מלא ברכתה׳ מלא כוס יין במזרקי

 פערתי ופי הין הין על אלי אתה וגס
 לזאת כי אשנה ולא אחת פעם ואשאל

 קובעת את אתה וגם בך חפצי יקרא
 רעים כמונו ומי מצי׳ שתית חמתי כוס

 ויקומו תשכח לא עולם אהבת אהובים
 ויחמו בהם כיוצא ורעיהם קהמה ויעשו

 לבס וירם ולעו שתו צשתות בבואם
 חשוב כפרעה כמוהו מהם איש כל ויהיו

 חמר וביין ינובב תירוש כי כמלך בעיניו
 ובגובה יאמר ואשרה תדמיוני מי אל
 השתיה על השתרר גס ישתרר לבו

 והנה . יין לשתות גבוריס כדת
 בראשיתם אותם המאה יראה אשר
 כל על יראה כי יברך ברך צידה
 יאחר זה ברכות של תלים תלי כוס

 הקצ״ף גביע' אל ידו את בנטותו
 ביום בשמחתך חי תעמוד לחי כה

 את גס ויאמר ישוב וזה חתונתך
 ברכות מאה וכהנה וכהנה בריתך בדם

 אך ובשפתותיהס בפיהם הערוכות
— — ___ ____ ____ ויחלו לבס יצא וישבעו כמרעיתם

מזה יגר עד שאת יוכלון כאשר כליהם את וימלאו מהראשונים ונכבדים

 מאיר רבי ח ג בנפשו מתחייב כאלו הכתוב עליו מעלה
 הכתוב עליו מעלה ממשנתו אחד דבר השוכח כל אומר
 נפשך ושמור לך השטר רק שנאמר בנפשו מתחייב כאלו
אפילו יכול עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד

 :מלבו ויסירם שישב עד בנפשו מתחייב אינו הא חייך ימי
 קודמת חטאו שיראת כל אומר רופא בן חנינא רבי ט

 ליראת קודמת שחכמתו וכל מתקימת חכמתו לחכמתו
 כל אומר היה הוא י : מתקימת חכמתו אין חטאו

 שחכמתו וכל מתקימת חכמתו מחכמתו מרבין שמעשיו
 כל אומר היה הוא מתקימת חכמתו אין ממעשיו מרבה
 וכל הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח
 הימנו נוחה המקום רוח אין הימנו נוחה הבריות רוח שאין

 של ויין שחרית של שינה אומר הרכינס בן רופא רבי
 עמי של כנסיות בתי וישיבת הילדים ''ושיחת צהרים
 אליעזר רבי יא : העולם מן האדם את מוציאי; הארץ

 את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי
של בריתו והמפר ברבים חבירו פני והמלבין המועדות

 לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בידו שיש פי
 ונוח לראש קל הוי אומר ישמעאל ר' יב הבא:

 ר' ע • בשמחה האדם כל את מקבל והוי לתשחורת
 האדם את מרגילין ראש וקלות שחוק אומר עקיבא
 נדרים לעושר סיג מעשרות לתורה סיג מסורת . לערוה
שתיקה לחכמה סיג לפרישות• סיג

רבים שוניםמכלים בכלים לשתות

 טובה בחדה יין לשתות גבוי־ כמוני מי באמור באמת המתהלל יתהלל ואז
 אשר עד מהמסובין אחד לכל מודדין בה לו מודד שאדם ובמדה מרובה

 אוי למי ואז צואה קיא מלאו שלחנות מפיהם היוצא ומכל מאפס יוצא
 או באבן רעהו את והכה קם וזה ים בלב כשוכב נופל זה אבוי למי

 אשר ומקלל יצוא יצא וזה באגרוף
 לתוגה ששמחה עד עמו וישכרו שתו

 אבדה כבר אהבתם יגם נהפכה
 בצואה חזיר בפי כבודם את וימירו
 מקום בלי צואה שלחנם ונחת עוברת

 דעתם זאת והן מקום אפס עד
 שבדעותיהם והענוגה הרכה מר כי

 אשר רעות שתים זולת בחנעמיהס
 כי ועריות בגזל שגו ביין אלה

 עד יבא בשרו חת כיין איש ממשוך
 כי הבריות את וילסטם לחם ככר

 בן להמית יתברך לנו צוה כן על
 זכאי שימות מוטב כי ומורה סורר

 כי זחה הומה היין לן וגס ושוי
 אשר האספסוף בשיו את ביין !מפג

 בשר לגלות תאוה יתאוה בקרבו
 גיור אחרי נפשו בהשליך כי ערוה
 . זחה רודפי נדמה כבהמה נחשל

 בשירי יבחרו לבס בטוב גם ואף
 תוף ונבג כניר והיה זמרא זני זמרה
 שמחות שובע חשתיהס ויין וחליל
 שירי ערבים ועל בטוחות ישיתו

 כי ירננו יחדיו קולס ישאו עגביס
 מפיהם היוצא בכל מעיהם בני ישישו
 ירמזו! ומה הנבלות אחת כדבר

 כי אחריהם זונים הס אשר עיניהם
 והן גויותס ויפעלו לבותס יחמדו

 דבר שחן זמה דרכיהם קצות אלה
 ונקה ביין ידו שלח מי כי מדעותיהם

 אבינו כי ראשונים לימים נא שאל כי
 גפן ז״ל כמאמרם חטא הראשון

 ונתנה ענבים סחטה וכי היתה
 מצא ונח .זרעו וכל הוא וימת לו
 . ונפגע כיין ויאשם ה׳ בעיני חן

 נכנסו יין שתויי ישראל בני ואצילי
כיוצא מכס ומורם .ונענשו ועברו

:מספר אין כי לספור נחדול עד בהם
על

הוא

חסדי
 דמילתא לקושעא לך שהם נראה ראשונה שבהשקפה ואמך אביך

 בדוד וכן הם ממנו ואס אב חלק שהם והעצמות הגוף גס כי הס שלו
 הרמב״ם שפסק במה אפשר א״ג : דייקא הכ״ל ממך כי אומר הוא
 דבהא מרן ומ״ש אשתו קרבנות להביא חייב דהבעל דשגגות פ״י

 וספרי וירושלמי בבלי ממנו ונעלם להולמם קשים דבריו ליכאפלוגתא
 כדברי לכאורה משמע בנדרים הר״ן שמדברי והגם פלוגתא דאיכא

 יהודא כר׳ שפסק והרמב״ם נכונים הר״ן דדברי יראה יפה המתישב מרן
 דהרא״ש והגם הפסיקת׳ ודברי דנדרי׳ שמעתא מכח עמו ונימוקו מעמו
 ותה״ד אשרי והגהות דכי והמר מהתוס׳ כר״י דלא פסק במקבלת הביאו
 בקונער' בעניותין כתיבנא וכאשר הרמב״ס וכדעת כר״י דפסקו משמע

 שמענוה הנה וכבר . בס״ד שס הרמב״ס על בהגהתינו ירא פס
 והצדקה ובעלה אשה דין לנו יש יתברך ה׳ עם ישראל דכביכול מרז״ל

 הארץ דלה׳ אף שכן ומאחר דבב״ב פ״ק כמ״ש מגיהנם להצילנו היא
 כל לתת צריך הקב״ה כביכול כי ממנו צדקה לתת יכול ומלואה

 כפרות להביא חייב שהבעל כמו ישראל וכפרת לתיקון שהוא דבר
 גבוה ממון כי ואף משלו ובצדקה המצוה בעשיית לו תן ז״ש ו אשתו
 קנה אשה שקנתה דמה שלו ושלך שאתה לפי ומלואה הארץ ולה׳ הוא

 וכן שלו ושלך אתה וכנמשל בעלמא כדאמרינן כגופו ואשתו בעלה
 בפירושו הרמב״ם כמ״ש אשתו בשביל עשיר קרבן להביא צריך הבעל

 בעשית לך נתנו גבוה מממון ומידך הכל ממך כי אומר הוא בדוד וכן
 הבעל כדין כביכול בעדינו לכפר יאתה לך כי וג״ח וצדקה מצות

ומאמרי כתובים כמה בעניותנו פירשנו זו בהקדמה וכבר כמדובר
:בס״ר דוד ראש הקנון בספרי רז״ל

אבות
 כי שידוע בזה אפש*לומר .וכו׳ ממשנתו אחד דבר השוכח כל ח

 הוא שמיס ירא הוא ואם בשיר בתורה חלקו קיבל אחד כל
 לחדשו יכול אחר אין ההוא והחידוש נשמתו קבלה אשר לאור המוציא

 נשמתו קבלה אשר ההוא החידוש וחידש זכה ואם חלקו הוא כי
 ההוא שהחידוש חולה רעה זו מעיקרו שכוח זה ואחר לאור ותוציאו

 דייקא ממשנתו אחד דבר השוכח כל וז״ש לחדשו יכול אחר חכם אין
:בנפשו מתחייב ושכחו נשמתו לשורש מהשייך .

 מהר״י הגדול הרב דקדק .וכו׳ לחכמתו קידמת חטאו שיראת כל ט
 חכמ׳ לחכמה קודמת שיראה כל נקע לא אמאי זלה״ה זאבי

 דמשכחת ליה וניחא ה׳ יראת חכמה ראשית דקרא כלישנא מתקיימת
 שחידשו החכמת מהאויר לקלוע ה' ירא שאינו אף חורפא לפום לה

 לא מסיני שקיבל חלקו לאור להוציא אבל ואחיתופל כדואג אחרים
 דייקאדשייכ׳ לחכמתו קידמת ה'וז״ש יראת ליה קדם אא׳'כ אפשר

 לשור׳ שנוגעת שלו חכמתי חעאו יראת שקדמה כיון אז נשמתו לשורש
 אומר׳ כונת שהוא לומר אפשר ובזה ת״ד זה מתקיימת נשמתו נשמתו
 נשמתו לשרש לשייך יייקא תלמודו בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי

 יראת לו שקדמה ומוכרח בתורה חלקו לאור להוציא פרי כל זה כי
:בידו רתלמ'דו לכאן שבא מי באשרי ופתחו אשריו ולכן חכוא

 שהתור׳ כלומ׳ לעה״ב חלק לו אין ומע״ע תורה בידו שיש אעפ״י אי
 כדכתיב בעה״ז חלק לו משלם הקב״ה שלו והמע״ע

 כראשכחן דעות אל בשקול לאחר נתני׳ א״נ פניו אל לשונאיו ומשלם
 והיה צדוקי נעשה ולבסוף גדולה בכהונה שנים פ' ששמש כ״ג ביוחנן
 גוריהאר״י שכתבו כמו דורדיא לר״או' ניתן שנה פ׳ של ההוא העוב

:דמים תמים ממפלאות וזה זצ״ל



 פרק
 "תי־ה חבה בצלם שנברא ארם חביב אוטד היה הוא ין*

 אלהים בצלם כי שנאטר בצלם שנברא לו נודעת
 למקום בנים שנקראו ישראל חביבין .האדם את עשה
שנאטר למקום בנים שנקראו להם נודעת יתירה חכה

חסדי
 ובו׳ ר״פ בעי ל״ר דף נדה עיין • כו' בצלם שנברא אדם חביב יד

 במאכלו' דהנזהר קצ״א דף ח״א בזהר ואמרו .שם ובתו'
 בזה׳ אמרו ועוד הצלם מסלק והאוכלם אלהים צלם לו יש אסורות

 :ע״ש וכו׳ אלהי׳ בצלם ואינה אלהיכם לה׳ אתם ע״בבניס קנ״כן דף ח״ג
 במאכלות התגאל לבלתי הנשמר והיינו בצלם שנברא אים תבע וז״ש

 שנקראו ישר׳ חביבין נמשך ומזה .בזהר כמ״ש הצלם לו נשאר אסורות
 גופיהו חביל לא א״כ וכ״ת .בנים הס צלם להם שיש דמי בניס

 טהור' ג׳ אחר הפולטת ומ״כן ורמשים שקצים דלאאכלו כיון דישראל
 חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין לז״א גיפיהו חביל ע״ג דבשלמא

 חביל . ורמשים שקצים מצד גיפיהו חייל דלא אמנם דאף א״כ וכו׳
 שמה״ש ז״ל באמרס אכשר א״ג : ובמצות בתורה דרייגי גופיהו
 דבר דינא בטענת שבאו המפרשים וכתבו השמים הודךעל תנה אמרו
 בהו שייך לא הפשע חלק כי הסיד חלק רוצים היו והמלאכים מצרא

 טבא מזוזי גרע לא ובסוד בפשע שייכי דישראל דכיון בדינם זכו ולא
 דמוכר פסידא דהו כל אפי דאיכא כל דדב״מ טענת דליכא ותקולי
 כתבו ועוד .הסוד בחלק אלא בתורה למיקס מצי לא המלאכים והכא

 דב״מ דיכא ליכא דבמתנה במתנה התורה הקב״ה נתן דלכך ז״ל
 ליכא בנים לגבי חי אל בני הם ישראל דבני דכיון לומר אפשר ועיר

 שנקרחו וכיין בנים שנקראו ישראל חרבין יז״ש :דב״מ דיכא טעות
 למעלת זכו לא הם וכ״ת : מדדב״מ המלאכים טענת לה אזדא בנים
 הודך שנה לומר למלאכים מקום יש ואכתי התורה בקבלת רק בניס

 וכמו התורה בקבלת תלוי בניס שם דקריאת מאחר בנים אנחנו ונהיה
 לז״א להקב״ה בן איקרי באורייתא דעסיק דמאן מתזהר שנראה
 דרב״מ אין זה ומצד במתנה שניתן חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין

 דאמרת דהשתא נהי וכ״ת : למלאכים ולא דוקא להם ומש״הניתן
 והיו דבב״מ שייך לא חדאדבמתנה לן אנחת במתנה ניתנה שהתורה

 דדב״מ בטענת עלה אתו מצו לא רום מלאכי כנפים פורשי הקרובים
 לעשות הקב״ה ראה דמה איכא תרעומת דח״ו חדא לן אקשת אך

 יתירה חיבת לז״א . בישראל ובחר המלאכים טענות לבטל המצאות
 שהם הסוד חלק דהיינו העולם נברא שבו כל״ח שניתןלהם להם נודעת

 הפשט חלק יתיר׳שמלבד חיבה וזהו העול׳ שבהסנברא הק׳ צירוףשמותיו
 להם שניתן יתירה זאת עוד כל״ת להם שניתן באורו מקודם רמז אשר
 וכיוןדישראל כאמור. הסוד חלק דהיינו העולם נברא שבו חמדה כלי

 טענת ובטלה ישראל שיזכו הוא דינא והפשט הסוד חלק יתחתנו בשתים
 פסידא איכא כי דדב״מ טענת רליכא כיון דדב״מ מצד המלאכים

 שייך לא כולו הפשט דחלק הכא וכ״ש ותקולי טבי זוזי אפי׳ דמוכר
 קצת שכתב במדבר פ׳ יעקב שארית להרב ראיתי כותבי ואחרי :בהו
 בתי בסיף הכהן מהר״י דורינו גדול שהרב שמעתי רב זמן ואחר מזה

 דדב״מ שייך בן לגבי אי ונסתפק עלה שהש״ך הביא ח״ב כהונה
 ליכא בן דגבי בפירוש בב״מ זקנים אסיפת מדברי הביא הנזכי והרב

 יתירה חיבה בצלם שנברא אדם חביב משנתינו פירש ובזה דדב״מ
 שנקראו ישראל חביבין דבבואה בבואה ליה דאית בצלם שנברא נודעת

 בני' שתם ומצד המלאכים לה שחמדו חמדה כלי להם ניתן ועי״ז בנים
 אפשר א״ג :כעת בידי מצוי הנז׳ הס׳ ואין שמעתי ע״כ דדב״מ ליכא
 פ״ק במ״ש שם במדבר פ׳ יעקב שארית הרב מ"ש ונקדים לומר
 יתברך טעמו והיה . כגיגית הר עלינו כפית כלום עכו״ם דטעני דע״ז

 שכתבהרמב״ם ע״ד גוי לכל כן עשה ולא הר כפת לישראל דרוקא
 ישראל נא יאמר כי עד אותו יכפו ישראל איש דחם דגירושין פ״ב

 רוצת שהוא שמאחר בדין אותו כפו אם אנוס מיקרי לא אני רוצה
 יצרו שתשש עד שתודה וכיון שתקפו הוא יצרו א״כ מישראל להיות
 טעם לתת יש בזה וכיוצא : עכ״ד לרצונו גירש ודאי אני רוצה ואמר
 אברהם זרע קדוש שרשם וישראל וכיון ישראל על ההר שכפה למה
 כפת לכן מעכב שהיצר אלא הקרושה אל ניטים והם וישראל יצחק

 הוא אנו רוצים אמור וכי הרע יצרם כת להתיש כגיגית הר עליהם
 בני׳ שנקראו להם נידפת יתירה חיבה : אונס טענת וליכא גמור רצין

טו י ש י ל ט
 להם שנית; ישראל חביבין . אלהיכם ליי אתם בנים
 חמדה כלי להם שמתן להם נודעת יתירה חבה חמדה כלי

 ג תעזונו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח בי שנאמר
והכל נדון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל טו

אבות
 למעיטיי אתם דכתיב יתירה חיבת וזהו אתם בניס שנאמר למקום
 ואח״כ האורות למחצב סמוך הנשמו' מחצב ר,י בנים שאינם רום מלאכי
 מלאכי' למעיטי אתם בנים וזהו זצ״ל מהרח״ו כמ״ש המלאכים מחצב
 חביבין תבין בין זה ואחר האמור: על טובה תוספת יתירה חיבת וזהו

 חיבה חמדה כלי מצרים יציאת בימי לאומות ולא להס שניתן ישראל
 עליהם שכפה כרחן על כלומר וכו׳ להם שניתן להם נודפת יתירה

 שנקראו דכיון ותכועם מצרים יציאת ממי לאומות ולא דוקא להם ההר
 אונס לטענת תו חיישינן לא אנו רוצים וכשאמרו קדוש שרשם בנים

 נכון לא לבס ירצו שבפיהם אף ההר עליהם כפת דאם עו״ג משא״כ
 לשון בע׳ נכתבת הרי בתורה רוצים היו עו״ג ואם :הוו ואנוסים

 אם על הליכות ציפית התורה צפוי הכל וז״ש : לקבלה יכולים והיו
 לה אזדא דברים ומכלל התורה כל להעתיק נתונה והרשות הדרך
 כפי' מתוך אמרי אם ישראל לגבי כי . לאורייתא רבא מודעא טענת
 הבית וחרב נענשו לכן גמור רצין והוא אונס חשיב לא תו אנו רוצים

 ישראל שלקו מה אמת דין שהכל ישכיל ומזה נדון העולם ובטוב וז״ש
 בבת משגיחין אין במ״ש אפשר א"נ : כמדובר אניסים היו לא כי

 טהור פנים מ״ט למרע״ה הראה שהקב״ה צרפת רבני משם וכתבו קול
 ההלכ׳ לפסוק שתסרשאין הדור לחכמי הדבר ומסר טמא מ"טפנים

 שהרשות חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין וז״ש • בעיניהם כטוב
 השמים מן ואם מהדעות כאחד הלכת לפסיק שבדור ישראל חכמי ביד

 שהדבר יתירה חיבת וזו :גדול כח להם שניתן משגיחץ אין יוכיחו
 הרב קדיש מפה שמעתי ואני : היא בשמים לא ואמרי בידם מסור

 בניסכמשז״ל חלוקת מפרש שהיה זלה״ה עטר ן׳ כמתר״ח המופלא
 ישר׳ חביבין ח״ש בפניו שלא וכלו בפניו אדם של שבחו מקצת אומרים
 זו לא חי אל בני בשמותם קראו רמה מעלה וזו למקום בנים שנקראו

 וזהחיב׳ בנים ה'שתם אמר שאליהם להם נודעת יתירה חיבה זו אף
 מקצת וזה אתם בנים להם דיבר וכת בפניהם שנאמר כמה יתירה

 המדה היא וכך מזה יותר מעלתם וגדלה בפניהם הנאמר שבחיהס
 להם נודעת יתירה חיבה וז״ש בפניו אדם של שבחו מקצת דאומרים

 בנים שהם אמר שבפניהם הרי אתם בנים שנאמר בנים היותם על
שהוא בניס מעלת זאת ותקטן מעלתם מאוד גדלה כי נתן ולהורות

ודפח״ח: שבחם מקצת .
 לפי״כ ואינו דזקן דגזילה הרמב"ספי״א במ״ש כו׳.אפשר צפוי הכל טי

 מחזיר והישר הטוב בדרך והולך רצה אם אבידה להחזיר
 בכבוד לזלזל לו דאין עליו פליג דמציעא פ״ב והרא״ש בכ״מ אבידת
 זה דאין להרמב״ם דס״ל רס״ג סי׳ ח״מ בב״י מרן וכתב התורה

 משור׳ לפנים לעשות שמים כבוד הוא דאדרבה התורה בכבוד מזלזל
 להחזיי נתחייב והכישה בתמה מצא דאם הרמב״ם שם כתב .עוד הדין

 דה״ה שם בב״י מרן וכתב במצוה והתחיל הואיל כבודו לפי שאינה אף
 מקיים שהקב״ה ואז״ל : במצות והתחיל הואיל טעמא מריהיב לכלים
 העונות דע״י יתברך ה' מקיים אבירת השבת דמצות ז״ל וכתבו המצות

 הסט״אוהוא תהו מקום ,לרה״ר הלכו נדדו והתורה הקדושה נצוצי
 אמנם קדושת: מקום חל שאבדו הקרושה וישובוניצייצי בתשובה משיבנו

 ליטפלבאביד׳ כבודו זת אין כביכול א״כ ואל״כפטיר דינאדזקן לפום
 שתי אבל . ישימון יליל ובתהו הקברות בבית שהיא מאחר להחזירה זו

 והיש׳ הטוב בדרך שההולך הרמב״ס כתב שהרי חדא בדבר תשובות
 בכל חסיד שבשמים ואבינו בכ״מ ומחזיר הרין משורת לפנים עושה

 הרא״ש ולדעת הדין משירת לפנים עושה כבודו זה שאין ואף מעשיו
 שתיסורין במקל כהכישה הו״ל אותנו שמיסר דהיסירץ לומר יש דפליג
 ולכך במצית שהתחיל נמצא וא״כ במעשיו לפשפש לארם ער״ו ער״ו

 כמו נתונה והרשות צפוי הכל וז״ש :כבודו שאינו אף בתשובת מחזירנו
 לב שיצר מאחר וכ״ת ; לעשות האדם ביד שהבחירה הרמב״ס שפי׳

 העילם ובטוב לז״א תקומה תהיה לא א׳׳כ נתונה והרשות רע האדם
 מחזיר ואל״כ זקן שאף הר״מ וכדברי הרין משורת לפנים נדוןכלומר

שמים כבוי וזה המעשה רוב לפי דהכל מרן כמ״ש והטעם אבירה



שלישי פרק ירים
פירש קמח אין תורה אין אס וכו׳ אומר עזריה בן אלפזר ר' י״ז משנת }יק*
:וז״ל בשלח בפרשת ז״ל הגאון רבינו *

האומרים׳ עורות עיניס לפקוח ית' הוא רמז המן מנין רמז דרך והנה
כחי א'ש יאמר כי הוא ומזון זלחס ובר הון לנו לקחנו בחזקנו הלא

 יק ליי׳מר״ה"ליר״הייזאי״ה^ נתון הכל אומי היה הוא ט! המעשה: רוב לפי

 אינ1 יתברך מא לו הכין אשר כמלקט פתוחה החנות הדדים כל על פרוכה ומצודה בערכו!
בכח לא כי להעשיר ייגע למה איפה י י 1

 כי בעסק למעש לו ושוב איש יגבר
 יחסר ולא המרבה יעדיף לא הנה

 רמז וזה ה׳ לו קצב מאשר החמעיש
 מחש כי המן בפרשת ית׳ הוא לנו

 הנני וז״א האלס בני מזון לכל נקח
 כי איפה דעו לומר כוי לכס ממטיר

 בעה׳״ז ומזון ולחם בר שתרויחו מה כל
 ממטיר הנני כ״א אותם הקונים אינכם

 לכל השמים מן לחם מאתי לכס
 ולקנות לידן ונותנים ונושאים היוצאים

 מאשר ולקטו הפס שויצא כ״א אינס ממין
 הישראלי האיש ■עשה זאת ולכן לו הוכן

 ביומו יוס דבר רק להעשיר יגע אל
 ילך אם עיני בכור אנסנו למען

 קיימה ידי על כי לא אס בתורתי
 בתורה ועסוק בעסק ממעש יהא שאמרתי וזה בעושר יקיימנה אצליחהו בעוני
 כאשר אך שנה ששיס לו המלאת אל משל שהוא שבוע של הששי יום עד שהוא
 יביאו אשר את והכינו אז השבעים מלאת ער מששים שהוא הששי ביוס והיה

 כל ותק■ טוביס ומעשים מצות חבילות ואסף תלמודם לסדר במותם עמהס
 בשומת רעית ימירס והמר אליהם פנה אשר פניות קלקולי וכל למישור המעקשי׳

 והענק הקודמים בעשורים יוס יום ומצות תורה ילקטו אשר על משנה והיה
 המדבר פני על והנה הטל שכבת ותעל באומר הפועל אל בבואו רמז בעצמו

וכו׳

 כי הרהיבוני הס ט>טנותי וחכמתי
 ותהי בריאה ומאכלי חלקי שמן בהמה

 מכשול ולצור לאבןכגף היאת ,הסגר להם
 רגליהם ימישון ולא ידיהם עקוד אל

 מה יאמרו כי בתורה לעסוק יהלכון ולא
 אס בישיבה להרבות נוכל לא כי >אכל

 כי לנו ושוב בצר כעפר נצבור לא
 ואס בסחורה וניבה בפרקמשיא נפסוק

 במעלות ועלינו ונצליח ונחיה נזכה
 מהיו הבית יחעש ואם ומצות תורה

 ידינו נמשוך לרוב ומזון ולחם בר
 תורה אין קמח אין אס כי מהתורה

 ידעו לא המה כי ויחסלו יבערו והנה
 מסייעין לישהר יבא כי ה׳ מחשבות

 קבע תורתו לעשות לבו והשם אותו
 הברכה את יצו שלו את יעשה ה׳ גס

 באשר חקו לחס ויסייפנו באסמין
 לה׳ מעצור אין כי בעסק ימעט
 בתורה חשקו לאשר יברך ברך לידה

 ינוח ואז הונו ירבה עד ויתן ישא כי לגבר שוב כי חשבו ואשר בה מחזיקים
 התנא כמאמר הוא נהפוך כי ידע לא ישבות לא ולילה יוס בתורה לעסוק לו

 ולומר לדבי אנש׳ס דרך כי והוא קמח 'אין תורה אין אס תורה אין קמח אין אס
 אדמה לא ויומם לילה חפצי ה׳ בתורת ואשתעשע וזהב כסף ביתי מלא לי יתן מי

 נאמ׳לאיש אמור וא״כ באדס מבשוח בה* לבשוח שוב לאמור תבונה ולא דעת ולא
 ויאמר יענה הלא ה׳ עולם אלהי או האיש אתה יותר בו לבשוה. ראוי הוא מי

איכה איפה א״כ לו נשיב והלא ממנו יותר לבשוח ראוי בי כי להאמין מלילה

חסדי

מיטה
 תזדיס ילא בתורה תעסוק והון בית לך שבהקדיס יתברך הוא בך יבטח תרצה
 שוגה לאיש יפעל אלה כל והן יכלכלך והוא עליו ובטח תחלה בה לעסוק אתה
 ניתן לחמו כי רוחו על העולה בסחורה להרבות חייתו בחיים נפשו השם ופתי

 זן ית׳ הוא כי יבין ולא לי היתה מהי ולא וחריצותו חכמתו או מזלו פה על
קצובין אדם של ומזונותיו לכל ומפרנס

הרוצה' וכל כותבת והיד פתוח והפנקס מקיף ותחנוני

 מה על להם ויש מדעתו ושלא מדעתו האדם מן
 רבי ין "• לסעודה מתוקן ־והבל אמת והדין שיסמוכו

 אם ארץ דדך אין תורה אין אם אומר עזריה בן אלעזר
 אין אם יראה אין חכמה אין אם חורה אין ארץ דרך אין

 אין בינה אין אם בינה אין דעת אין אם חכמה אין יראה
 הוא קמח אין תורה אין אם תורה אין קמח אין אם דעת
 דומה הוא למה ממעשיו מרובה שחכמתו כל אומר היה

 ועוכךתו באה והרוח מועטין ושרשיו מרובין שענפיו
והופבתו

אבות
 שכביכול תבין מזה בזקן כך שהדין וכיון הדין משורת לפנים שיעשה

 וכ״ת :הרין משורת לפנים ועושה הוא חסיד כי בתשובה מחזירנו
 מאי התורה בכבוד שמזלזל שסובר הרא״ש אבל הרמב״ס לדעת הניחא
 ,שכול החיים ע״כ פרוסה ומצודה בערבון נתון הכל לז״א למימר איכא

 במצוה דהתחיל דכיון במקל כהכישה והו״ל באיסורי! מתיסרין
:למרבה גומר

 מ״ח דך הזהב פרק במ״ש אפשר . וכו׳ בערבון נתון ןקדל בן
 כלו כנגד אמר יוחנן ,ר קונה הוא כנגדו אמר רב ערבו!

 בפרה מודה כנגדו דמ״ד הזהב פ׳ שם בירושלמי ואמרו קונה הוא
 מכר יתברך ה׳ והנה :מינה הוא כלו דכנגד בחלוקה דליתנהו וטלית

 אלגאזי מהרש״י הרב ופירש לכם נתתי טוב לקח כי דכתיב התורה לנו
 זהו תעזובו אל תורתי אפ״ה המצות שהם אזוזי ונפיק דעייל דאע״ג
 קבלו שם מ״ת ובשעת המעות הס דהמצות נמצא הרב דברי חורף

 למחלוק׳ באנו ולכאורה כערבון והס מצות כמה וקיימו יתברך אלהותו
 לפיהאמ׳ אמנם ח״ו לחזור יכולים הס קונה הוא כנגדו ערבון דלמ״ר

 כנגד בחלוקה דליתיה דמידי מודה קונה הוא כנגדו דאמר לרב אף
 מרגליו' חרו״ז משפט קשורה כשלהבת כלה התורה והכא קונה הוא כלו

 מאמין שאינו דהאומר חלוקה בה ולית כולם יפלו שיפיל האחר שאילו
 כלו כנגד דכ״נג דאליבא נמצא ובזה לעה״ב חלק לו אין אחד בדקדוק

 בערבון נתון דייקא הכל דבתורה בערבון נתון הכל וז״ש קונה הוא
 החיי• כל טל פרוסה ומצידה ולזה בחזרה וליתנהו קונה הוא כלו דכנגד

 דהצדיקיסהס במשז״ל אפשר א״נ •• לחזיר יכולים דאינס להענישם
 ומ״ט תחלה הערב מן יפרע דלא דקי״ל לחקור ויש הדור על ערבים
 רשעי׳ אלה והנה רובא ע״י בדין כריתתן מירי נפטרים עליונין קרישי

 אל״ף סי׳ הרשב״א תשובת עפ״י לפתור ויש • הלויס והס עולם שלוי
 אסמכתא שהוא תנאי עמו והתנה לשמעון חפן שהשאיל בראובן ן׳

 מהערב תובע אסמכתא מטעם מהשואל תובע דאינו דאף ערב לו ונתן
 ומזה . חייב הוא פטור דהלוה ידע דכשהערב גדול של מדבריו למדנו

 דהמלו׳ הערב כשידע דה״ה ג׳ דין דמלוה פכ״ג למלך משנה הרב למד
 ליפרע כתתו דוראי ערב ביקש ואפ״ה מהלוה להתפרע יכול >עולס

 . עש״ב עלינו ערבים בנינו רז״ל מאמר פירש ובזה תחילה מהערב
 ויכול חי כל נפש בידו כי זו דמודעת דכיון אמינא בעניותין אנן אף

 לקח ועכ״ז מותו אחדי כי ואף חי בעודנו הן בריה מכל להתפרע

 ון נת הכל וז״ש • תחלה מהם ליפרע כרכתי ומאי לערבים הצדיקים
 ישר׳ לגדולי הגיע מה וכ״ת מתא אכולא מער״ב הדור שגדולי בערבון

 נפרע וכיצד הלוה מן להסרעתמיד הקב״היכול הרי בתוכם עלערבי״ם
 הקב״ה ,כלו החיים כל על פרוסה ומצידה לז״א תחילה הערב מן

 צדיק?שתדי׳ וידעי החיים כל על פרוסה ומצודתו משלה בכל מלכותו
 מהם ליפרע שהכול ודאי ערבים יצאו ועכ״ז מהלוים להתפרע יכול

 ערבו׳ דאין דאף קל״ב סי׳ הלק״טח״א במ״שהרב אפשר נא״ב תחילה
 הכל וז״ש •• למחות כשבידם עליהם נענשים מ״מ ישראל על גרים
 דלא תימא ולא זל״ז ערבים ישראל המצות כל דעל בערבון נתון

 דנשים דירכות פ״ג והרא״ש כדכתבורבינויונה ונשים אגריס מערבי
 אף להענישם החיים כל על פרום׳ ומצודה לז״א ערבות בכלל ליתנהו

 במ״ש אפשר א״נ :הנז' הרב כמ"ש למחות שבידם כל ערבים דאין
 א״ח ורדים גינת בספר הביאה כ״י בתשובה חביב ,ן מהר״ס הרב
 בספרי בעניותי העליתי וכן דרבנן במידי דערבותאף י״ג סי׳ א׳ כלל

 זרע הרב מורנו צידד וגם : בס״ד קכ"ד סי׳ יוסףא״ח ברכי הקטן
 הכל וז״ש :בערבות איתנהו וגרים נשים דהני י״ב סי׳ א"ח אברהם

 נשי׳ בין החיים כל על פרוסה ומצודה בערבון נתון דרבנן מידי אף
 ומל״ת מ״ע בערבון נתון הכל הכונה א״ב •־ לערנות איתי׳ גרים בין

 מל״ת על תוכחת מדין החייס כל על פרוסה מצודה מערבות וחוץ
 פרוסה דה מצי א״נ :ט"ו סי׳ ג׳ א"חכלל וירדים גינת הרב כמ"ש

 : ס״ה סי אפרים שער הרב ועמ״ש לרב תלמיד אפי׳ החיים כל על
 אקרא ע״ז במ״שבריש לפרש וכו׳.אפשר מחזירקתדיר והגבאין

 דנפדע כמשל וכו׳ אפקוד ע׳כ ידעתיוכו׳. •רקאתכס
 מעוהי יותרו ותרן הקב״ה האומר אז"לכל גס • מעט מעט מהאוהב
 ואז״ל אחון אשר את וחנותי וכתיב הוא רחום אל כי דמצינו ומקשים
 הוא הרחמנות רק מוותר דאינו לזה והתירן : הגון שאינו אעפ"י

 ונפיק מצוה לעשות עתיד אם או אפי׳ דמאריך וכיוצא מעט דנפרעמעט
 תדיר מחזירץ והגבאין וז״ש : בדין הוא והכל מעליא זרעא מניה
 על להם ויש מעט מעט ליפרע גדולים רחמים וזה ונפרעין יום בכל
 סי׳ בש״ע ופסקה ע״ז דף במציעא כמ״ש הלכתא הכי ט קיסמוכו מה

 דמסי מקמי כלומר יוס בכל תדיר ואמר .פרעין דהוי ד׳ סעיף ע״ד
 דיכול שם מור״ס הביאו המרדכי כתב הזמן דבהגיע זמןהפרעון

 למאן למה״ד מקוס יהא שלא וכדי ממט מעט לקבל למאן המלוה
נבויערון



 יראח ולא בערבה כערער והיה שנאטר פניו על והופכתו
 חשב ולא מלחה ארץ במדבר חדרים ושכן טוב יבא כי

 לאילן דומה הוא למה מחכמתו מרבין שמעשיו כל אבל
 שבעולם רוחות כל שאפילו מרכין ושרשיו מועטין שענפיו

 והיה שנאמר ממקומו אותו מדדן אין בו ונושבות באות
 יראה ולא שרשיו ישלח יובל ועל מים על שתול כעץ

 ולא ידאג לא כצורת ובשנת רענן עלהו והיה חם יבא כי
 אומר חסמא בן אליעזר רבי ידן :פרי מעשות ימיש
 וגמטריאות תקופות הלכות גופי הן הן נדה ופתחי קינין

:לחכמה פרפראות

וכו׳ עקשיא בן

יד? .. ירים.
 זולתי הנאה אין עצמו מצד שממנו המדבר אל ידמה העה״ז הנה כי והוא ,ונו

 העס ששטו עליו השטוח המן אל ידמה העולם וטובות והצלחות השמים מן הבא
 שטומא היריעה כמו הוא דק המדבר פני על והנה ידו תשיג אשר כל איש ולקטו

 הארץללמד על נכפור דק שהוא המן עליו המ!לקבל תחת אחרת המןויריעה פ״פ
 אלא שמיס תוכןמןה מזונו כי לאדם דעת

 ונין בינו מבדיל כמסך הס שעונותיו
 פותתו ויתקן מקונו יבקש פד מזונו
 כקריעת אדס של מזונותיו קשה כן שעל

 לא מעולם ז*נ וכמאמרם סוף ים
 ולא קיין צבי ולא סבל ארי ראיתי

 בצער שלא ומתפרנסים חנוני שועל
 הוא אני אלא בצער מתפרנס ואני

 אחרת יריעה יש וכן מזונותי שקפחחי
 אין כי לרמוז עליה שהמן למטה דקה

מונחים כאלו כ״א בנכסים לבטוח
: ליאבד שקל דקה ביריעה

ישראל בני ויראו כאשר והרה
 העולם הצלחת שרואים

כלומר הוא מן אחיו אל איש אומרים
חנניה רבי מבני ומתן משא ע׳י והזמנה הכנה
 חושים ונחלץ נשתדל כלומר הוא אדם

 כי הוא מה ידעו לא כי כ״א זה ואין ונעשיר בסחורה להרבות ואיברים
 יצרם הוא אליהם משה ויאמר הבל החריצות כי ידעו ולא האמת יסכלו
 הסירו לומר וכו׳ הלחם הוא ה׳ אחר אותם ומושך שממשה הטוב

 לכס הנותן והוא שמיס בידי הכל הלא כי מלבבכס הלזה הסכלות את
 אשר הדבר זה לכן בכם רוחכם לקיים לאכלה רק למותרות ולא ומזון לחם

 ספוקויהיה די אכלו לפי איש ממנו לקטו רק להעשיר תיגעו אל צוהה׳
 טובת המהבילים ועל המה הבל העה־׳ז טובת כי להון נבהל ולא ומתנו משאו

 י״ש לגבר וטוב עולמות י״ש ז״ל כמ״ש שהוא יש אוהבי להנחיל נאמר העה"ז
 גלגלת לכל במספרו י״ש שהוא עמר מ״א גופי בעהי׳ז מליהנות לנפשו עולמות

 הוא גס ראוי הגוף גס כי איש יאמר ואל לנפשותיכם עמ״ר של המספר הוא
 כ׳'א הנפש אצל הגוף אין כי והוא תקחו באהלו לאשר איש הלא בי ליהנות

 האהל אל עיקר ולעשות לחוש ראוי מי אל וא״כ בתוכו אשר אל ואהל כמלבוש
ולא תקחו הגוף שבאהל הנפש באהלוהיא לאשר איש וז״א בתוכו אשר אל או

העיקר: הוא בו אשר לאהלוכי
 אס כי כשמעם מיד לא אך ישראל בני כן ויעשו הזאת העצה אחר וחרה

 הון והרבה שלקט מי שיש והממעיט המרבה שויקלטו ראותם אחרי
 העדיף לא כי וראו במדה בעומר וימדו כי ראו כן ואחרי ממעיט ייש רב

 מלממעיט בסחור׳ למרבה יתירה הצלחה אין כי החסיר לא והממעיט המרבה
 אליהם משה ויאמר לקטו אכלו לפי איש רק הרבות לבלתי למדו משם ע'׳כ
 איש ישמע לבלתי יזהרו שני' להקב״ה אותו הממשה להם אשר היצ״ט הוא

 העולם לאותו עמו ומוליך מותי׳ איש אין הנה כי אכלו די על יותר ללקוט
 אליו ולאשמעז עמו שיולך מה על ולא שישאר מה על איש יעמול ולמה דבר

 למיטאכל ה׳כ״א את שיעבוד למי נשאר והיה יתן ומי ממנו אנשים ויותירו
 אז ומן הטוב יצר' הוא משה עליה' ויקצוף ויבאש תולעים וירם ודשן ושבע
 וגס בלבד אכלו כפי איש ביומו יום דבר בבקר בבקר אותו וילקטו חדלו

 למען יבעוט ולא ונמס צרות של השמש וחם וזהו ויסבול יסורין על*ו מקבל
: מוסר תוכחת חיים אורחת כי מהעה״ב עיקר עשותו

 )זבחו וז״ל וי״ו פסוק בתהליסד׳ זו משנה על זצ״ל הגאון רבינו פירש ח ל
 קמח אין אס באומרו ההוא מאמר על מאמרנו הנה כר'( צדק זבחי

:ענין בלי דברים הפוני שיראו קמח אין תורה אין אס תורה אין
 ומי תורה אין קמח אין אס לומד תורה עוזבי אנשים דרך כי יאמר אח
 בתורה אעסוק אשר את וירא' ונכסים עושר לי ה'בתת יכסני יתן ,*ת

 או אני נאמן יותר הוא מי ה׳ לו ישיב זאת הלא כי אשבות לא ולילה יומס
 שאקדים תרצה וא״כלמה ממך אני נאמן כי לומר ממך יבצר לא הלא אתה

 דוחק מתוך בתורה ועסוק בה הפוך בתורה שתעסוק אותך ואאמין ממון לך
 אין קמח אין אס אמרתי אשר כי התור׳ מפירות ממון לך שאתן בי והאמין

 דרך ועל קמח אין תחילה תורה אין אס אדרב׳ כי ואומר מהפך אני תורה

חסד
 טובה זה ביסורין להתפרע תדיר מחזרין שהגבאין דע״י הס י כך התנא לקבל צריך דאז נפרעין בכליוס זמנו מקמי להכי אמטו בפרוטרוט
 השמיט דהרי״ף שס בב״י מרן וכמ״ש חולקין דיש ומשוס .פרוטרוט

 אבל קיבל בדיעבד אס דה״ד הבית בבדק דעתו וביאר רבא מימרת
 ס״ק הרבש״ך אחתוכ״כ בבת כ"א אקבל לאמרלא יכול לכתחילה

 מה על להם רבן לז״א > ו־הסמ״ג הר״מ דעת הוא דכך והעלה י״ז
 לקבל דצריך ובעה״ת והרמב״ן העיטור כמ״ש הוא הדין כי שיסמוס

 הני־ביתרי ידעכו וממילא לקטרג. יכולה אינה ומדה״ד פרוטרוט
 רחמתי״ם מרחנורח״ם דהקב״ה ומציכו וכר ותרן הקב״ה האומר דכל

 מפ״יהדין טצרקי למסבד הוא רחוס כי איתנהו דתרוייהו גבר לראם
דברי לשיפור זה לפדשינאופן אפשר :'א״נ אמת הדיןד׳ץ; וז״ס

טז מעזה "ליעי
 בלבבכם אמרו וכו' איש בני אמר'לנו הלא יאמר וכו' צדק זבחי זבחו יאמר ♦ה

 מיד ונשוב כן נעשה שאס לגו יגיד מי תאמרו ושמא בתשוב׳ שנחזו׳ וכד׳
 ונשוב׳ תחילה לנו ייטיב היה סוב וטוב בעה״ב או בעה״ז וייטיב שירצנו לה'

 שייטיב תבטחו ראוי יותר כי לכס ייטיב ה׳ אל ובטחו צדק זבחי זבחו לז״א אליז
 לכס משייטיב אחרכשרונכס לכס

 טוב ני שתשובו בהם ויבטח מעת'
: מבכס צם׳ לבטוח

 משג׳ על זצ״ל הגאון רבינו פירש
 )בני א׳ פסוק ג׳ במשלי זו

 לבך( יצר ומציתי תשכח אל תורתי
 : וז"ל זצ״ל הגאון ופירש עכ״להפסוק

 התועים מן הבדילנו כה עד ך״רןק
 וילמדנו החטאים ומפתויי

 עסקינו ולהתמיד אזננו לחכמי להקשיב
 כמטמונים ולחפשה בה-ולבקש׳ככסף

 והנה כסף ישבע לא כסף אוהב אשר
 איש בלב יתן הלא סמוך יצר אלה על

 פנוי הבליעה בית אין הלא ולומר ידבר
 כאשר חוקי ללחם לביתי אעשה ומתי
 אליו האומרים דורו עם לירמיה קרה
עד בתורה תמיד נעסוק אס נאכל מה

 כולם יעסקו אס כי לומר ראו אתם הדור ואמר המן צנצנת הראם ה' פי שעל
: המדבר לדור עשה כאשר לפרנסם לה' מעצור אין בתורה

 ואיש איש כל את ייסר שלמה הלא ני פה תצדק לא ההיא תשובה וןק^ת
 יחיד בשביל השמים מן לחם הקב״ה יוריד לא כי יחיד לשון בדברו

 עראי ויעשה מה מלאכה או דרך לו יכין הוא הלא הצודקת התשובה אך
 כי ולהיות בידו יתקיים וזה וזה דרכו יצליח ה׳ בשם ויבטח קבע ותורתו

 עראי במלאכת יצליחני ית׳ הוא אשר אולי ולומ׳ להרהר איש מלב יבצר לא
 בשביל חנם חסד לעשות יתמיד לא־ ינכה לא אס או מזכירתי ה׳ ינכה הלא
 ואח״כ שנים כמה להעשיר ואיגע העה״ז בעסקי אשתקעה טוב טוב לכן יחיד

 לא אך כל לי יחסר לא אז כי ובמצות בתורה עוסק האהל מתוך אמיש לא
 כי הוא נהפוך כי בימיו יצליח לא יעשהו כה אשר כי יה לו בחר הדרך זה

 כן אחרי בתורה תעסוק בך ואבטח אעשירך תרצה למה ה׳ יאמר כה הלא
 כי כן אחרי שאעשירך בי ובטח מעוני בתורה עסוק ואדרבה תבגוד ואולי

 אחשוב וכאשר באדם ה' מבטוח בה׳ אתה לבטוח טוב כי וכבוד עושר בשמאלה
 הלא לומר קמח אין תורה אין אס תורה אין קמח אין אס באומרו התנא רמז
 אעסוק ואח*כ קמח תחלה ה' לי זיתן תירה אין קמח אין אס לאמר אנשים דרך

 ואתה יתברך מאתו קמח אין תחילה תורה אין אס כי הוא נהפוך אך בתורה
 וכו׳ תורתי בני בחכמתו שלמה דברי אלה והן יתן והוא קמח בלי לעסוק פתח
 וזה וזה תצליח ואז קבע ומצותך תורתיך עשה ה' יצליחך תרצה אס והוא

 שאתה למה רק פרס תקות בלי כלומר וכו׳ תורתי בני וזהו בידך יתקיים
 וההקש תשכחנה אל באופן בה עמלך שתתמיד תשכח אל תורתי שהיא ולמה בני

 נעשית מלומדה אנשים מצות ולא אותם לבך יצור מצותי שהן שעל בזהיבמצזת
: עמס בל ולבך בידים

ס״פ עד ה׳ מפסוק י״ז בירמי' זצ״ל הגאון רבינו פירש משנה האי
 ה* ומן זרועו בשר ושם באדם יבטח אשר ר;בר ארור ה' אמר )כה ח׳ 1
 ארץ במדבר חררים ושכן טוב יבא כי יראה ולא בערבה כערער והיה לבו יסור

 כעץ והיה :מבטחו ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר ברוך : תשב ולא מלחה
 עלהו והיה חס יבא כי יראה ולא שרשיו ישלח יובל ועל מים על שתול
 :וז"ל שם הגאון רבינו פירש פרי( מעשו׳ ימיש ולא י.אג לא בצור׳ ובשג' רענן

 כפל יראה זרועו בשר ושם ואומרו באדם יבטח אשר אומרו הנה ה' אמר כה
 לקו שקו שאם לבו יסור ה' ומן אומרו יעוד קושיות ב׳ והנה שונות במלות ענק
 ייחס למה בשיתוף ולא לגמרי באדם אותו וישים מה' מבטחו כל עקור עד יבא

 בערבה כערער והי׳ אומרו ועוד מבטחו יסור ה' ומן אמר ולא הלב אל הדבר
 ועוד טוב יבא כי יראה ולא ועו׳אומרו ענשו אל הראוי אל לזה יש דמיון איז׳

במדבר: ישכון ילך יחוייב באדם בוטח כל כו׳האס ושקחרריס אומרו
 או בגבורתו וזה בעצמו בוטח ויש זולתו באדם בוטח יש כי יאמר אמנם

 בממון ומצליח עושה לבו בחכמת כי אומר לב חכם כי בחכמתו
ובתחבולות

אבות

 • כו׳ פשע דבר כל על לטעון יוצא והמקט' לדין בעומדס להלוין גדולה
 כמשז״ל באלו אלו ויצאו שסבלו היסורין כנגדו מעריך ברחמיו וה׳ •

 שיסמוכו ע״מ הלוין אדם לבני ס לה ויש ח״ש .ל״ב מזמור בילקוט
 דף ר״ד בס״ס ראב״ן פירש ופד׳״ז הדין ביום להנצל גדול סמך דזה
 שיצדיקו מהן שכשנפרע ע״ז לסמוך לכריות להס ייש ת״ל ע״ג מ״ו

 מ״פ׳ודרכינו לפרשו קת וממנו .עכ"ל אמת דין שהוא ויאמרו דינו
 פורע(כי אמת' די[ והדין לז״א פרמון זה שאין תאמר שלא וכדי

:וכמש״ל הוא גמור פדעין בפרוטרוכך

חית



פרק ירים
 מה' בזרועו זולתו על התגבר כ״א לבו אל ישית ולא מלחמה ע־שה ובתחבולות

 חפץ לו כי לבו אל הדבר נתן יתברך הוא הצליח לבו בחכמת ואס שעזרו יצא
 באדם יבטח אשר הגבר ארור אמר אלה שלש ועל דעתו מסכל היה לנגדו הוא

 לא זרועו לו ותושע הוא גבור כי לו עמדה זרועו בשר שס אשר וגס זולתו
 הוא זרועו בשר כי שאמר זרועו שר<5 שס אס כי שעוזרו ה' אל הדבר ייחס

 בחכמת אשר ועל . בשרו זרוע ולא זרועו הוא ה' כי אמר ולא לו שעמדה
 יסור ה' ומן אמר עשה לבו ולא לבו עס היה ה' כי אמר ולא הצליח לבו
 כי להצליחו יתברך שמאתו מחשבות לחשוב ה' עס מהיותו לבו מסיר כי לבו
 יגלגל באדס יבטח אס כי ידע ולא השי״ת והצלחת מה' נפרד שלבו אומר אס
 יחידי חיש כערער אס כי מניר לו ואין צדדיו לכל יתהפך הצורך לעת ית' הוא

 או לעוזרו אבה ולא דעתו שנשתנה או ואיננו בו בטח אשר האדס כי בערבה
 לבו חכמת או בזרועו בעצמו הבוטח ועל מושיע לו ואין גוו אחרי וישליכהו

 אפילו אם כי עצמו עי־׳י יצליח שלא צ*ל אין כי ית' הוא יגלגל הלא בה׳ ולא
 יושבת אנכי עמי בתוך כד״א בכללם הוא יהנה לא העם כללות אל הבא בטוב

 כי יראנו לא והוא הטוב יבא כי לו יהי' לא זה גס כי ית' הוא שיעשה אס כי
 ארץ שהיא כפול והיובש כו' במדבר חרריס ושכן וזהו גולה או הטוב יבא

, : רבים לשון חרריס אומרו אל פירוש והוא תשב ולא מליחה
ה יהיה בה' שהבוטח ידע לא מי כי לב לשום ראוי כו' הגבר בך*ןד

 אחר כי כו׳ יובל ועל מיס על שתול כעץ והיה אומרו ועוד מבטחו י 1
 כי עוד ולא שתילתו במימי שרשיו יובל על היות צורך מה מיס על שתול שהוא

 מהיותו לח מקום על היותו הוא טוב טוב ממש מיס על שתול לעץ יהיה לא
 זה ואין לארץ מתחת שיתגלו שיראה שרשיו יובל על היותו וגס ממש מיס על

 שהוא המשל על מדבר עודנו חס יבא כי יראה ולא אומרו ועוד דרכם משוש
 יזוק ולא החום שיראה הוא טוב האדם על הוא ואס ראיה בו תצדק לא העץ

 ולא הפרי מענין יאמר רענן עלהו והיה אומרו ועוד אותו יראה משלא בו
 מחיי' אדרב׳ הלא כי ידאג לא בצורת ובשנ' אומרו ועוד עיקר שאינו מהו יזכיר

 ויעשה יאמר והראוי פרי מעשות ימיש ולא אומרו ועוד ישראל צרת לדאגעל
 הקודם עם הלב עקוב לפסוק יש קשר איזה ועוד מעשות ימיש ולא מאי פרי

: אחריו עם לא וגס
 עוד מברכו שאני הברכה ומלבד בה' יבטח אשר הגבר ברוך יאמר אמנם

 עוז מבטח לו יהיה ממלאכיו א את ית יצוה שלא לו יתוסף
 והיה כי לו ועוד בעצמו לו ולהיטיב להצילו מבטחו בעצמו ה' יהיה אס פי

 הגן בתוך החיים ועץ פסוק על רז״ל אמרו הנה כי והוא כו' כעץ
 תופשי וכל מתחתיו מתפלגין בראשית מימי וכל הגן באמצע החיים פץ

 למעלה הוא הגן את להשקות מעדן היוצא הנהר והנה צלו תחת התורה
 עץ בו אשר הגן את להשקות ונמשך מעדן יוצא הוא כי ההוא העץ ■ממקום
 ששורש יבצר לא אך בגן כשתול הוא שבגן החיים עץ אותו כי וידוע החיים

 והתפשטות יוצא ההוא שהנהר מהמקום למעלה הוא ההוא האילן קר .עי

משה שלישי
: מטה של בג״ע כשתול הוא מציאותו

דוחה מבטחו ה׳ והיה בה' יבטח אשר האיש כי אמר הענק אל
 שתול שהוא הגן שבתוך החיים כעץ שהוא מיס על השתול לאילן “

 נפשו תהיה ככה מתחתיו מתפלגין בראשית מימי שכל רז״ל כמאמר מיס על
 צדיקים יחסו בצלו מבטחו ה' בהיות שיושפע השפע מימי שמרוב החיים בעץ

 יובל שעל במה הנזכר לעץ ידמה ועוד ההוא החיים עץ בצל כאשר רבים
 מעדן היוצא יובל הוא מנהר השקאה מקבל שהוא נס כי שהוא שרשיו ישלח

 שרשיו ישלח ההוא מהנהר למעלה כי שהוא ההוא יובל על ששרשיו יבצר לא
 למסה ששתיהן כס האדם ורוח נפש כך למעלה המיקרו שורשו החיים עץ כי

 התנא וכמאמר עליונה בארץ בעליון ילמעלה הארץ בג״ע למעלה שורשן באדם
 ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר לעה״ה חלק להם יש ישראל כל

 שהוא לאילן דומה צדיק למה ז״ל מאמרם שהוא אצלנו כמפורש מטעי נצר
 נטועים הנס שבאדם ורוח הנפש שורשי כי שהוא כו' טהרה במקום נטוע
 נשארו ששרשיו כנצר שהיא מטעי נצר שבאדם הנפש ונקראת העליונה בארץ

 למעלה מציאותו ישאר שלא למטה ובא משתלשל רוחני דבר אין כי למעלה
: שורשו והוא

 שמציאותו החיים כעץ ההוא הצדיק נפש שתהיה אמר הענין אל ן^ךןןןך
 שרשיו כך מעדן היוצא הנהר מעל למעלה ושרשיו הארץ בג״ע

 במילות שהוא ההוא הנהר על למעלה למעלה יהיו הלז הצדיק ורוח נפש של
 לעולם רוגז כח בבא כי והוא חס יבא כי יראה שלא אס כי עוד ולא העליון

 וגס זכותו תנין כי ההוא הדין חוס יהיה לא במקומו כי אותו יראה לא
 העה״ז טוב כל יופי כוללות שהמה דברים בשלשה בארץ יאושר בעה״ז הגוף
 הוא האילן עיקר שהוא מה בלבד שלא אמר החיים ועל מזוני בני חיי שהם

 כעלה שהוא הגוף גס אם כי מעתה העולם באותו החיים כעץ שיהיה הנפש
 הוא גם הנפש אל ולבוש מכסה שהוא הגוף כך הפרי את המכסה שבאילן

 נ״ל אין מזונו וגס יאריך כ״א האילן כעלה ויבלה יכמש שלא רענן יהיה
 ומה מזונו לו יזמין ית׳ הוא ,כ ידאג לא בצורת בשנת גם כ״א הטובות בשנים

:פרי מעשות ימיש ולא אמר בני ועל שנים בשאר גס
 לשמש לאדם לו אסור בצורת בשנת כי ז״ל במ׳ש כו׳ בצורת ובשנת יאמר
 הבצורת שמתיחסת בצורת בשנת כי אמר בניס חשוך יהיה לא אס מטתו

 יראה שלא שאמרתי במה כולל בצורת הוא כי שהוא המקום אל ולא השנה אל
 רעה תהיה לא שם גר הוא אשר במקום כי הנזכר החום שהוא רוגז יבא כי

 פרי מעשות ימיש לא עכ׳ז בניס חושך שאינו ידאג שלא היות שעם ימשך
 יעצור ולא רעב חרפת תהי׳ לא במקומו כי פרי לעשות ויוסיף מטתו שישמש

 בוטח שיראה מי נראה הלא תאמר ושמא מקומות שאר על פרי מעשית עצמו
 מי באומרו הוא ואנוש מכל הלב עקוב יש כי דע הזאת בדרך יצלח ולא בה'

 כו׳ כדרכיו לאיש לתת כו׳ לב חוקר ה' ואני ללבב יראה לא האדם כי ידענו
 כן בה'ולא בוטח היותו לכל שמראה הסוג מאותו זה אולי לבך שית ולכן

:כדרכיו לו נותן ואני לבו
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 הערנו אשר יתכן זה דרכם פי ועל וכו׳ ראשון יפה מנה ליטול ראשון לפתוח
בתנחומא ז״ל מאמרם ענק מעין שהוא מקדשו אמר ולא מקדשכם ה' חני באמרו

 שנאסר אדם מכל הלומד חכם איוהו אומר זומא בן
 יצרו את הכובש גבור איזהו השכלתי מלמדי מכל

 עיר מלכד ברוחו ומשל מגבור אפים ארך טוב שנאמר
 תאכל כי כפיך יגיע שנאמר בחלקו השמח עשיר איזהו

 לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך לך וטוב אשריך
 מכבדי כי שנאמר הבריות את המכבד מכבד איזהו הבא

בז :יקלו ובוזי אכבד

 בעיני קדושים שתהיו מקדשכם אני זה וע׳״ד לכבוד להיות כקדוש בעיניך
 תנחומא במדרש לרז״ל הגיד מי לב לשום ראוי עדיין הנה לכבדכם וחשובים

 זומא בן במשנת דרכנו לפי זה יתבאר אמנם בת״ח מדבר אכבד מכבדי שאמרו
:וכו׳ אכבד מכבדי כי שנאמר הבריות את המכבד מכובד איזהו האומר

 כל נעתיק ביאורו אל לבא*1
 בס״ד אותה ונבאר המשנה

 , המשנה גמר עז* וכו' זומא בן וז״ל
 כונת היא מה א׳( . לב לשוס וראוי
 לגדור בא אשר דברים בד׳ התנא

 התנאים על הוא שאס מזולת( גדרן
 כן אס נבואה להשגת הצריכיס

 ראוי היה מכובד איזהו במקום
 . גדרו ויגדור עניו איזהו לומר

 כי אדם מכל הלומד אומרו ב(
תלמיד תואר בו יצדק יותר זה הלא

 הרואה סכם איזהו האומר התנא במאמר ראה מה כי נ( . חכם מתואר
 פליגי.ד( ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר אס או אותו שדחה הנולד את

שעל שם אומר אינו הלא כי השכלתי מלמדי מכל מפסוק שמביא הראיה
לומדו

 המכבד זה אכבד מכבדי כי פסוק על
 יקראו ומשרתיו המה לה' כי ת״ח

 וקדשתו יאמר ובזה בעבודתם ככהני'
 דבר לכל הכהן את ישראל אתה

 תעשה ולא וכו' ראשון לברך שבקדושה
 שתתכפר ידו על נותנה היותך על כן

 כבודי בחינת על אס כי בעבודתו
 מקריב הוא אלהיך לחם את כי
 באופן לאלהיו הוא קדש כן על כי

 אותו בכבדך מכבד אתה שאותי
 אכבדך אני גס כי בזה ותרויח

 שווי' תהיו כמוך כמוהו כי כאחד מקדשכם ה׳ אני וזהו אכבד מכבדי כי עמו
 שפירשו וקדשתו כאומרו כבוד ענין הוא מקדשכם אומרו כי ממני כבוד לקבל

יהיה־ אם כי לגמרי מפשוטו המשמעות מוציאין ואין וכו׳ ראשון לברך ז״ל

אברת חסדי
 ובנקל כ!וב שטבעו מי אי פרקיו בשמנה הרמב״ם בחקירת

 משובח ה״ז יצרו את וכובש רע שטבעו מי או משובח הוא המצות מקיים
 שמעיו׳ בין וחילק רע אותה רשע דנפש טפי חשיב טוב יטבעו והסכים
 ואינו אבו להאריך שטבעו אפים ארך טוב ח״ש . עש״ב לשכליות

 ולמדנו אפו ולהאריך יצרו לכבוש שטורח מגבור יותר טבעו מצד כועס
:דמייתי הראי׳ והיינו יצרו את הכובש הוא דגבור מיהא

 דלמגמר דע״ז פ״ק במ״ש שמעתי ארסי. מכל הלומד חכם איזהו א
 רבוואתא מכמה בסברא אך עדיף בגירסא רבא מחד

 ש״מ אדס מכל למד כשהוא בגירסא סכברשלס חכם איזהו ה״ש עדיף
מלמדי מכל ח״ש .רבוואתא מכלהו ונמיר סברא הוא דחסרי׳ דמאי

אפצן׳ .וכו׳ מגבור אפיס ארך טוב קנא' יצרו את הכונס גבור איזהו



פרק ירים
 שנאמר יצרו את הכובש גבור איזהו אומרו ה( .חכם נקרא אדם מכל לומדו

 ארך טוב מאומרו כי הפכית ראיה תראה הלא כי מגבור אפיס ארך טוב
הגבור. וגדר תואר שהוא יאמר ואיך גבור אינו אפיס שהאי־ך יורה מגבור אפי׳

 שמי לו אמר מי וכו׳ כפיך יגיע שנאמר בחלקו השמח עשיר איזהו אומרו ו(
 כפיו יגיע האוכל כי לו אמר מי ז( .עשיר נקרא וכו׳ כפיך יגיע בו שנאמר
 פי׳ מביא למה ח( .יאכלנו שבעצבון ולא בחלקו שמח הוא שם האמור
 אין הלא כי בעה״ב לך וטוב בעה׳׳ז אשריך לך וטוב אשריך בכתוב אומרו

 לו שטוב הוא ידוע מאושר שהוא מי כי התיבות כפל אל טעס לתת רק זה
 ככה על ראה מה טעם טוב לתת וצריך לעה״ב לך וטוב בעה״ז פירש ע״כ
 ט( . כענין שלא ויראה הכתוב תבות בהתכת להטפל שה אליו הגיע ומה

 ולא מכבד תואר הוא אדרבה כי הבריות את המכבד מכובד איזהו אומר
 המה הלא כי יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי שנאמר אומרו י( . מכובד תואר
 כי הבריות את למכבד משם ילמוד ואיך יכבד מכבדיו כי האומר ה׳ דברי
 מכבדי מאומרו רק ילמד לא הלא כי יקלו ובוזי אומרו יא( .שאני ה׳ כבוד
 לגמור האס הענין הפוך דברי והוא צורך לבלי יקלו ובוזי יביא ולמה אכבד

 גם ומה צורך לבלי דברים ירבה התנא יחשד לא לבד בלבבו הפסוק
 הראויים תואריס לתאר בא הענין בכללות יתכן אמנם :כאלה במלות

 המה ארבעה והנה וירא האדם בני בהם לטעות האפשריים הדברים אל
 הלא כי והוא מלבם להסיר ובא אמיתתס הפך האדם יתארם אשר התואריס

 יענה הלא החכם גדר הוא מה גא אמור בעיניו חכם הוא אשר כל יאמרו אם
 . אשר יאמר הלא הגיבור תואר ומה אליו יאמרו ואם אדם לכל המלמד

 תואר נא אמור אליו ובאמור ארצה ויפילהו עליו ויגבר עמו איש יאבק
 הנה מכובד איזהו לו יאמרו ואם חילו רב אשר יאמר הלא וגדרו העשיר
 ויגלה זומא בן דבר אלו דברים ד׳ כנגד ע״כ אנשים יכבדוהו אשר יאמר
 יאמר אשר ואמר האמת אל מהביט עיניו מראות טח אשר כל מעיני עפר

 הלמד אדרבה אם כי האמתי תוארו זה אין לזולת המלמד יקרא חכם כי
 באיבריו הכח גבור הוא גבור כי יאמר אשר וכן בס״ד נבאר כאשר אדם מכל

 אשר וכן יהיה שבחלשים חלש אס אף יצרו את הכובש אס כי הוא כן לא
 רש אדרבה כי הוא נהפוך ידו מצאה כביר אשר הוא עשיר כי איש כל בלב
 בחלקו השמח אס כי עשיר יקרא לא אך דאגה מרבה נכסים מרבה כי הוא

את המכבד אדרבה כ״א יכבדוהו אשר לא מכובד איזהו אמר וכן המועט
: בס״ר נבאר כאשר הבריות

 בגדרי מרז״ל הידוע במאמר אחרונים מחלוקת והוא שני דרך יתכן לזןך
 יש כי וענו ועשיר גבור חכם המה הלא לנבואה המיוחדים תופרים *

 גדולה קושיא הפירוש זה על הלא אך כפשוטו דברים אומרים מאחרונים
 או חלש והוא ונאמן ישר חסיד צדיק איש יהיה היתכן כי והיא עליו נופלת

 לו גרמו מזלו או שטבעו על נבואתו שפע ממנו למנוע ה׳ היאבה רש איש
 ונתונה תלויה הנבואה נמצאת מלהעשירו נשפו כוכבי שחשכו על או חלש יהיה
 האחרונים המחקר מחכמי יש ע״כ נחשב זר כמו והלא המזל תחת או הטבע תחת

 מעמד ועושר גבור חכם באומרו ז״ל מאמרם גס כי לומר דעתו הסכימה
 אשר זה ולפי הענוה היא ברביעית הוא בבחירה התלוי כשרון על שלשתן
 משה היות לולא כי יהיה הלוחות משיבור הגבורה אל ראיה בגמרא ׳הביאו
 הלוחות לשבר כח עצר ע״כ רוחני וכמעט זך חומרו היות עד יצרו את כובש

 עושר אל ראיה שהביאו מה וכן לעשות יכול גופני כח גבור באיש שאין מה
 כן שאס יקשה הלא כי לב בשום יהיה לך יהיה הפסולות לך פסל מפסוק

 מבלי הגדולה הנבואה השיג איך שניות לוחות פסל אשר עד התנבא אשר כל
:שגיות לוחות עד עשיר היות

 והן לו יהיה בפועל עושר שגס עשה וה' בחלקו שמח היה כי הוא אןך
 לב על יעלה איך זה על התעורר כי זומא בן בלב היה יתכן זאת

 ע״כ המעשה וכשרון בחסידות ולא במזל תלויה יתברך דבקתו השגת תהיה
 היות שהיא ברביעית הכשרון בשלמות תלויים שלשתן מעמד כי אומר גזר
 אומרו ואחרי וכו' עשיר איזהו וכו' גבור איזהו וכו' חכם איזהו וזהו ענו

 האשה את המקדש שנינו שלימה משנה והנה ראה בחלקו השמח עשיר איזהו
 עושרו מפני אותו מכבדין עירו בני שכל אלא וכו׳ עשיר שאני מנת על ואמר

 שאיזהו יתהפך כן גס איפה כן ואס מכובד היותו הוא העשיר גדר כי הרי
 אמר העשיר גדר אומרו אחרי עשה מה כן על עשיר שהוא מי מכובד
 כונת כלל דרך זהו עשיר היותו ולא כלומר הבריות את המכבד מכובד איזהו

:אלה דבריו לדבר הגיעו אשר זומא בן
 חכם איזהו ואמר היחל כיהנה והוא לקו קו מאמריו התכת אל

 חכמת על ידבר שם כי הנולד את הרואה האומר ענין אל כיון ולא
 באמת חכם היותו גדר ישיג אשר האיש הוא איזהו אס כי והמדות •ההנהגה

 והענין נפלא כלל והוא אדם מכל הלמד היא הלא ממנו זה גדר ימוט ולא
 כי ערכם חין הכירו עד התורה חכמת להשיג ונפשו לבו שם אדם אין כי
 להחכימו עצמה תמציא היא גס והיא עליה עצמו ימית אז כי הוא ועצום -רב
 הנה ורוחניות חיות כי העבריות הנכריות כחכמות לא כי לה ואל כח כי

 ילמוד אס הוא הלא ערכה המכיר הוא ואיזהו זה מי איפה יודע ובמה
 בתורה אחד חדוש לשמוע התחפוץ לאיש יאמרו אס כי והוא אין אס אדם ׳מכל
 הלא יאמר אמור אס מרבו שקבל הקטן נער מפי הוא אך ידעתו לא אשר
 וימנע כבודי איה קטן מנער אשמע אקשיב אס בשנים ורב גדול אנכי איש

 מרגליות ישלך בעלמא כבודי מפגי כי יחכם לא כזה איש הנה מפיו ■מלשמוע
 וכמקרה תורה של הונו ויאבד הימים כל יעשה ככה כי גוו אחרי טימי לה דלית

 אליהם הוא ולא אליו חבריו יבאו שרצה הכביד שמפני ע*ך בן אלעור -רבי
 אס אך לכם הזה החודש במקום לבס היה החרש מקרא קרוא עד הגיע

יז מעזה רביעי
 מפיו ואשמע ואקשיב אשיג ארדוף או לו קראן הלז הנער איה יאמר אמר
 לא כי מפיו תצא אשר התורה זאת אל אס כי אביט זה אל לא כי תורה
 המדברת היא כי לבי על אעלה עצמה התורה אס כי המדבר הוא הנער

 לבו נכון הלז האיש הנה בה חלק לו לאשר נודע כאשר היא רוחנית כי אתי
 האיש ישקוט ולא ערכה הכיר עד בא כי התורה חכמת ישיג שהשג יהיה בטוח

 משלי במדרש נעמו כי רז״ל אמרי מתקו ומה ספק בלי יהיה חכם עד
 לקטן מלומר מתבייש הגדול אין מיס מה למים תורה נמשלו למה מאמרם
 :הלכה או פרק למדני לקטן מלומר מתבייש הגדול אין התורה כך מים השקיני
מלמדי מכל שנאמר אדם מכל הלומד חכם איזהו התנא מאמר וזה
 מלמדי מכל יאמר היה מהראוי כי לו הוקשה כי והוא השכלתי ׳

 בשום געלתי שלא מלמדי מכל אמר אך וכו׳ עדותיך כי ענין מה וגס למדתי
 הוא והטעם שהתחכם שהוא משכיל נעשתי יהיה גדול או קטן אס מלמד

 מלך כי כבודי היה ולא בי הדובר היה הוא ■מד שהמ בלבי חשבתי לא כן
 שיחה עצמן עדותיך כי היה רוחי על העולה אס כי אני הסנהדרין וגדול

 עתי משיחין היו הן כי לי שיח׳ היו עצמן הן המלמד מפי היוצאים הס לי
 תכלית כלומר גבור הוא איזה .גדול או קטן מפי יצאו אם לי מה כן ואס

 והביא יצרו את הכובש הוא הימנו למעלה שאין גיבור הנקרא הגבורה
 יצרו את הכובש הוא ברוחו מושל כי עיר מלוכד ברוחו ומושל מאומר ראיה

 ארך טוב הוא לדעתו הכתוב וביאור בכתוב האמור אפיס מארך הביא ולא
 הגיע לא אך רעהו לו עשה מאשר המחנק' מגבור פשע על ועובר אפיס
 ברוחו המושל אמנם .דברים בשאר ורוחו ביצרו מושל שאינו עיר לוכד לגדר

 מה בצד הדמות יש כי והוא עיר מלוכד טוב הוא תמיד יצרו את שכובש
 יהיה עיר ללכוד הבא כאשר כי עיר לוכד עם ברוחו ומושל יצרו את לכובש

 העיר תושבי הס כי שנית עוד אחד והוא רבים עיר בני היות מצד עיכוב לו
 שבא הלוכד מזה יותר ובמובאיה במוצאיה ובקיאים תולדותם מקום והוא
 כאשר העיר את ללכוד רק להורגם רוצה שאינו שלישית עוד לעיר מחוץ
 שהוא עליו יחוסו לא עליהם יחוס שהוא באופן ויעבדוהו בהם למשול היא
 כן בידם להסתכן קל ויהיה במיתתו חפצים והס בקיומם חפץ
 חומריים הם האברים כל כי יצרו את הכובש באדם ימצאו אלה שלש

 יחיד שהוא היצ״ט לעומת המה ורבים אותו ועוזרים היצה״ר אחר נמשכים
 מושרשים העיר בני היות שהוא עיר בלוכד הנמצא השנית וגס בערכם

 האדם הולד מיום שהם האברים וכלל ביצה״ר מושל הוא ברוחו במושל כן בה
 הינ״ט שאין בו ימצא השלישית וגס שנה י״ג עד בא שאינו ביצ״ט כן שאין מה

 בביטולו חפצים והמה יתברך לעבודתו אליהם צריך הוא כי בביטולם חפץ
 מעצמותיו חוץ מנגדיו עיר שלוכד מצד עיר מלוכד גבור יצרו את הכובש ויקרא

 השמת עשיר הוא איזה :באמת גנור נקרא והוא בעצמו בו מנגדיו וזה
 שעל בכתוב מפורש שאינו אע׳ם וכו׳ כפיך יגיע מפסוק ראיה הביא בחלקו

 הכתוב כוגת כפל פירש ע״כ הנה עשיר הנקרא על ולא ידבר בחלקו שמח
 ספק אין אך צריך לבלי שיראה בעה״ז אשריך ואמר וטוב אשריך באומרו

 צ״ל הכפל מהכרח כי והוא ידבר בחלקו שמח שעל לו מאין להודיענו כיון
 אס כי בחלקו שמח ואינו לאכול יגע הוא אס וא״כ וכו' בהעה״ז אשריך

 שמת שהוא הוא מוכרח וא*כ מאושרבעה׳ז יקרא לא זה הנה יגיעו על קץ
 וכו' כפיך יגיע אומרו כי מפני עשיר שיקרא לו ויצא דאגה לו ואין בחלקו

 כאשר הכתובים פשט יורה כן כי למעלה הנזכר ה' את לירא שכר מתן הוא
 ומזוני חיי בני שהם שבעה״ז אושר מיני .שלשת אל שכיון במקומו ביארנו
 בנים וראה באומרו ובחיי כו׳ כגפן אשתך באומרו ובעי כו׳ כפיך יגיע באומרו

 אשר למכובד תחשוב כלו'אל כו׳ מכובד איזהו ואמר :במקומו כו׳כמפו׳ לבניך
 מכובד איזהו אך יכבדוהו שהכל מכובד יקרא שהעשיר באופן הבריות יכבדוהו
 אושר ולא האדם בעצמות קנין שהוא מדהטובה שהוא הבריות את המכבד

 תלה ולא בעצמו קנין שהוא בחלקו השמח אמר בעשיר וכן בזולתו תלוי
 נכסים שמרבה מפגי וגם האבד ודבר ממנו חוץ דבר שהוא ממון בריבוי
 כבוד המקבל מכובד יקרא שלא דעתו וגס עשיר יקרא ואיך דאגה מרבה
 אכבד מכבדי כי מפסוק ראיה והביא יתברך הכבוד ממלך אם כי אדם מבני

 לב נשים כאשר והוא מק׳ו הוא אך המקום את במכבד רק ידבר שלא אע*ם
 הזוהר בספר ז״ל מאמרם הוא אך צורך לבלי יקלו ובוזי פסוק סוף הביאו אל
 מקטיר היה ירבעם הגה כי עצמו כבוד מעל יותר הצדיק כבוד על הקב״ה חש
 וכן ידו ותיבש מיד בנביא לתפוש ידו ובשלוח ה׳ נגפו ולא לע״ז המזבח על

 אמר הצדיק כבוד שעל מכבודו הצדיק בכבוד הקב״ה החמיר בב״ר ארז״ל
 ע״כ: מעצמם ובוזייקלו אמר עצמו ובכבוד עשה אאורשהואבקוס ומקללך
 כבוד גדול כי גלמוד יקלו ובוזי שמפסוק אחר כי הענין אל נבא ררץףי.

 כי האמור אל ראיה מזה הנה עצמו מכבוד יתברך לפניו הצדיק ,“*
 מהמכבד יותר יתברך יכבדוהו ודאי הצדיקים את שהוא הבריות את המכבד

 הצדיקים המכבד את שיכבד שכן כל יכבד שמכבדיו באומר א״כ עצמו את
 את ולא הצדיק את המכבד על רק הבריות את המכבד אמד שלא שידוע

 יקלו ובחי הפוק סוף התנא שהביא מה יתיישב ולפ״ז כבוד לו נאה לא אשר
 הכרחני מי כלומר שכתבנו בב״רכמו הנדרש אל כיון אך :מותר דברי שיראה

 כי יקלו ובוזי אומרו הוא הלא הקג״ה יכבד הצדיק את המכבד שאת לומר
 אכבד מכבדי וז״ל בראשית פרשת אמרו ובתנחומא כמדובר: הק׳ו הוא משם

 מכבדים כמה כי למו שהוקשה והוא מאמרנו מעין והוא תורה בגי המכבד
 בני המכבד חמר לזה לו ורע צדיק קושיית היא זו כי בעה״ז להם ויצר ה׳ את

איזהג וזהו יתברך מאתו בודאי ויכובד לו שייטב היא כרותה ברית כי תורה
:הבריות את המכבד מכובד בודאי שהוא מכובד

 העני] אל לבא .וז״ל ך״ב פסוק ,ג בקהלת זצוק״ל רביגו פי׳ נו׳ עשיר אהה
גקדיס



 לא חסידות דרך גס ומה ה׳ את לעבוד דרך צדיק יאחז אס
 תמוש כן לא שאס בטבע יעשנו עד בו יורגל אס כי לפרק*ם אותו יעשה
 החסידות במדת־ יאחז הרואים ישחקו עליו אס גס ומה ממנו טובה המדה

 יעזוב הכל וגסאת ויבוש יעזבנו ואח״כ
 וחזק הולך תמיד יהיה צריך ע״כ

 טבעי בדבר הרגל לו תהי עד מאוד
 חן ובורח קלה למצוה רן הוי ,או וזה

 הוי כלומר הווה לשון הכל העכירה
 ברי^ה־למצוה רגיל תהיה מ תמיד רן
 ולא העבירה מן הווה לשון בורח וכן

ולענין כו׳ ץב״ה למצוהיקלה רוץ אמר

 ששכר עבירה גוררת ועבירה טצוה גוררת- שמצוה
 אל אומר היה הוא ג 1 עבירה עבירה ושבר מציה מצוה
 לך שאין רבר לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי

:מקום לו שאין רבר לך ואין שעה לו שאין אדם

 באומרו הוא ללא עליו אדם לב יפול שאחשוב הראשון הדרך הנה המשנה
 שבהזדמן התגרים דיך כי לסוחר נגובר מדרך יתרחק לומר וכו' רץ הוי

 נמתין לפנינו כעת זה הנה ואומרים מחעצלים מועט שהריוח סחורה
 לפנינו הקלה הנה תבא לא־ ואם גלול שהריוח סחור? תזדמן אם ונראה
 נראה עד נייחל לומר קלה במצוה כן תעשה אל אמר לאטנו אח״כ ונעשה

 החמורה תבא לא ואם בקלה להטפל מעתה נתבטל ולא חמורה תזדמן אס
 לומר כי קלה למצוה במרוצה מיד ר׳ן הוי אס כי בקלה נטפל אז כקרוב

 זאת תעשה אס אדרבה כי הוא כן לא אחרת לך תבא ממנו שבהמנעך
 ואל ממנה בהתבטלך כן שאין מה מלוה גוררת מצוה כי אחרת תזדמן
 לרבות אס כי ר׳ן אתה אחת שלמצוה אחד למצוה תרוץ כי רוחך על יעלה

 אפשר כי והוא בזה כיוצא בעבירה וגס וחמורות קלות הנגררות כל הן
 בראות התגר כדרך מעשותה בהמנע לנו די קלה עבירה תזדמן אס איש יאמר
 אליה מבוא או לכעור הדומה מכל מאוד והתרחק לברוח אך במקחו הפסד

 העבירה מן ובורח רק כן תעשה לא אמר לזה קלה עבירה בשביל צורך אין
 מציה לעומת הקלה היא האומר אל הדומה העבירה כלומר הידיעה בה״א
 לבלתי היא קלה אם העבירה באיכות להסתכל לך אין כי שהזכיר קלה
 ונמצאת עבירה גוררת עבירה כי מרבות אס כי מאחת בורח אינך כי בורח
 עבירה גוררת והעבירה מציה גוררת התצוה נמה תאמר ושמא מכולן בורח
 שעושה זולתי ליכא עלמא בהאי מצוה ששכר עניינו ,וכו מצוה ששכר לז״א

 לי עשה לו שאומר האומר אוהבו את שר או כמלך הוא ברוך הקדוש
 לך יחסר ולא אחרת לך אתן מיד תעשנה ואם רב בשכר פלוני אומנות

 שירויח אחרת לו מזמין מצוה לעושה הקב״ה כן טוב שכר תמיד שתרויח במה
 עבירה לו מזמין והשטן בהן המורגל בעבירה וכן בעה״ז שכרן אין כי בה

: עשה שכבר מה בשכר בה שיאבד
 לגבר טוב אשר נאה מוסר ענין בהקדם והוא התנא בכונת יתכן

בעיניו ימעטו כי הוא הלא מעיניו ילוז ולא יעטה כבגד לו יהי ׳
 שנית לשמה היו ולא פניה צד בהם לו היה אולי א׳ סבות לשני זכיותיו

 מכל קטונתי יעקב כמאמר ממט אותם נכו לפניו היו אשר מעט אולי
 טובים חסדים כמה ע*י א׳ גם לו נשאר לא אולי העס לשאר ק״ו החסדים
 יחוש באופן בנסו הכיר ולא נס לו נעשה אשר זולת ה׳ הצילו אשר והצלות

 אשר האיש מי כי העבירות כן לא כי עיניו נגד וישים מצוה משולל הוא פן
 הוא אשר זולת ,א לפחות ממנו שתבצר אין אדם כי עבירות לו שאין יתפאר
 גלויה שנית הקדמה :אותן לעשות היחל כאשר ראשון ראשון העביר יתברך

 ומענגתו ומעטרתו לו המאירה עצמה היא עושה שאדם המצוה כי ומפורסמת
 שעושה עצמו הטוב כי טוב ישלם צדיקים ואת פסוק על אצלינו ככתוב

 וההיקש מלאך ממנו נעשה בעשותה שהפליג האור כי פעולתו תשלומי הוא
 מלאכי הס שעשה עונות כמספר כי ובגהינס פה תייסרנו היא כי בעבירה

 ומשחתו משחית נעשה אחד כל כי הן הן כי בגהינס אותו הממרקים חבלה
חטאים ואומר רעתך תיסרך ואומר עונינו ביד ותמוגגנו הכתוב מאמר והוא בידו

 : רעה תרדף
 מצותיך מיעוטי כי בעיניך יהיה לומר וכו׳ רץ הוי אמר הענין אל

 העבירה מן ובורח קלה שתהיה גס למצוה תמיד רץ והוי עשית אשר
 אחד לפחות לך ידועה עבירה לך י׳ש תדע כי ממך יבצר לא אשר לך הידועה

 קלה למצוה שארו[ במה כי קושיא עליה יש חלוקה בכל הלא וש״ת אהד
 העבירה מן ובורא אמרת ואשר לעשותה שאח[ מצוה לי תוסיף ומה תתן מה

 הראוי ומן אחריו שרודפים מי על כ״א יצדק לא אשר בורח אמרת למה
 הוי אומרו שעל הא׳ הקושיא על ע״כ עבירה מן והזהר אלי תאמר היה
 זאת הלא כי אחת מצוה לעשותך בעיניך ימעט אל אמר קלה למצוה רן

אחרת לך תביא זאת כאשר וא״כ מצוה גוררת מצוה הלא כי מצות תמלאו
גס

אבות
 לה אפשר כי יריח מרחוק בראשו עיניו והחכם אדם לכל בז תהי

 לא ותלא עדיך הגיע דואג בבוא הנה עליך. ושמירתו להזיק האדם
 מד״ה זו כי מופלג קנון דבר כל בעיניך ויראה רע לחשוב הרבה תפחד
 הגם כי עבודה וסדר בלימוד ולמענן נפש ולהאדע עין לכלה בחב״ל

 דבר לך אץ דכא קבל כל .תבזהו אל ולכן שעה לו שאץ ארם לך שאץ
מפליג תהי אל לכן הישועה ולה׳ והצלה ריוח מקום לו שאץ קשה

:ותלול גבוה הר הוא כאלו דבר לכל ורעיונך במחשבתך

ושכר באומרו

מי׳עה ^,•רג ■פמן, ,:יןדיפ
 פי הוא הלא ה' את ולעבוד דעת ללמד 1 בא דבריו פתח הנה אמנם ודומיהם ושלמה כדוד מכלקדמונינו נעדרו לא המשניות כל כי ראשונה נקלים
משה שמצא ארז״ל והנה חולק כשאין גס ומה יחיד בשם בם הנאמר אפילו
 על וכן ,וכו שנתה בת פרה אומר בני אלעזר אומר הקב*ה את ע״ה רבינו

 זרעים סדר בתחלת לאומרו ראוי שהיה ,כו מסיני תורה קבל משה האמור
ד _ז - - שבעל תורה סדרי כל ראשית שהוא

 העבירה מן ובורח רץלמצוהקרה הוי אומר עואי בן ב גס כי להורות שהוא ואמרו פה
----- ״״_■״._ 5כ שאתר שבאבות המוסרים כל

 קבל הכל מוסריו תוכחת ואיש איש
 והנה דור לדור ונמסר מסיני משה

 וכו' אומר זומא בן הוא מכללם
 שנאמר בחלקו השמח עשיר איזהו
 ,כו אשריך תאכל כי כפיך יגיע
 כי תאכל כי כפיך יגיע מפסוק בחלקו שמח ילמד איך לב לשית ראוי ועוד
 בחלקו שמח לו׳ חלק לו אין ממלאכתו אס כי יאכל מה לו אין באשר הלא

שמח הוא כי מיגיעו ואוכל העה״ז טובות על מצטער שאינו מי כי הוא אך
 :שמח הוא' העה״ב של ובחלקו לעה״ב חלק להם יש ישראל כל כי בחלקו

הנעשה מעוקל ממשפט אומר אחרי כי והוא הכתוב הענין אל ונבא
 הדבר בראותו חיש יתעצב דבר והוא אדם בני קלקול על בעיר

 לאוהבי כמשפט לבב ובטוב בשמחה ה' א׳ת עטד יוכל ואיככה ההוא הרע
 ישמח מאשר הזה לדבר טוב אין כי וראיתי אמר ע״כ יתברך שמו

 בהם כי הטובים מעשיו הס לו המיוחדים במעשיו האדם
 בחלקו השמח עשיר איזהו בו שנאמר חלקו הוא כי בעה״ב לו ייטב
 שמח שנמצא חלקו הוא כי במעשיו ישמח אתר וזה בעה״ב שלו חלק הוא

 את אנחם וש״תלמה לעה״ב לו וטוב בעה״ז ואשריו עשיר והוא בחלקו
 במעשיו שישמח במה ,וכו הרשע שמה המשפט שמקום הדין קלקול על האדם
 לראות שיתעתד מה על אנחמהו ולא זה מתקן טוב שאין ואמרתי עצמו

 והיה וכו׳ רשע מצדיקי הנביא כמאמר צדיק ומרשיע רשע כמצדיק ,ה נקמות
 כי הוא הלא ,וכו עלה כאבק ופרחם יהיה כמק שרשם ,וכו קש כאכל
 ומרשיע רשע מצדיקי פקודתם עת עד יחיה לא הדבר על המתעצב אולי
 לראות יביאנו מי כי אומרו וזהו במפלתם לראות אח״כ יביאנו ומי צדיק
ולא ,וכו ישמח מאשר טוב אין כי שאמרתי מה כלומר אחריו שיהיה במה

:,וכו יביאנו מי כי הוא ברעתם בראות בחרתי
הגאון רבינו פירש וכו׳ קלה למצוה ר| הוי אומר עזאי בן ,ב במאזנה :״״ל אמור בפרשת זציק"ל 1

מצוה ענין והוא אחרת דרך יאמר האמור זולת ,וכו מצותי ועזמרתם
 שהם מלותי ושמרתם יתברך הוא שאומר מצוה גוררת

 אתכם המבטיח ,ה אני מ'ע את אותם ועשיתם כי לכס יגרור וזה ל״ת מצות
 ה׳ חילול בו שיש דבר מלעשות שתשמרו קדשי שם את תחללו לא וכן בזה

 ולא חטבחא בישרא דשקילנא ,ה חילול דמי היפי דאמר יוחנן ר׳ כענין
 אי אנא כגון ה׳י חילול דמי היכי דאמר כרב או לאלתר דמי יהבינא
 כי ספק אין והנה .אלו בדברים וההיקש תפילין ובלא ציצית בלא מסגונא

 שיקדשנו ה' את לקדש לידו יבא שאס ,בה יבטח ה׳ את חלל לבלתי הזהיר
 שמו לקדש ,ה יביאנו חלל לבלתי נזהר אשר כי יעבור אל4 שיהרג ברבים
 ,וכו קדשי שם את תחללו לא וזהו מצוה גוררת מצוה כי כן גס יתברך

 בני בתוך נקדשתי כן ידי על קדשי שם את תחללו שלא ממה כי לומר
 למעלה שאין ומצוה נסיון שהוא ברבים שמיס שם לקדש לכם יגרור כי ישראל
: אבות במסכת התנא מאמר והיא המצוה בגדר מקדשכם ה׳ אני כי הימנו

הלשון דקדוק ראשונה להעיר ראוי והנה ,וכו אלמה
 רוץ אמר ולא ,וכו ובורח ,וכו ח הוי באומרו

 ,וכו רץ הוי מאומרו כי המשנה בענין וגס העבירה מן וברח קלה למצוה
 נהיות ראוי היה לא מצוה גוררת היתה לא שאם יראה מצוה גוררת שמצוה

 וגס למצוה לרוץ ראוי ג״כ עצמה מצד אס כי הוא כן ולא לעשותה רץ
 אמר לא בעבירה למה ב( . ממנה לברוח ראוי עבירה עבירה תגרור מבלי

לברוח. ראוי קלה מעבירה גס הלא כי במצוה שאמר כמו קלה העבירה מן
. מעבירה ובורח יאמר היה והראוי הידועה בה״א העבירה מן אומרו ג(
 ושכר אומרו ה( .מעבירה והשמר יאמר די והיה בריחה גדר צריך למה ד(

 בוא מצוה וששכר יאמר ראוי היה אחר טעם הוא אם ,וכו מצוה מצוה
 משולל יראה כי ו( . לו דומה איננו הנה הקודם עם אחד ענין הוא ואס

 השכיר פעולת שכר נאמר האס מצוה מצוה שכר תהיה איך כי הבנה
זה בקושיא וההיקש שכיחתו דמי אלא אינו הוא פעולתו

:עבירה עבירה

 המצויה היא מלוה שכר מז״ה פירש מצוה מצוה ששכר ב
היא נשממו ולשרת בעדו ילין רחמים מלאך ממנה י

חסדי
שנעש׳ עצמה

 השל בעצמה ......
 ושכר שכתב וזה להענישו חבלה מלאך ממנה נעשה בעבירה וכן שלה

עצמה: העבירה עבירה
 לפרש אפשר • וכו׳ דבר לכל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל ג

יצר כי הפחד והפלגת הגז״ס יתר גדולות למשות מפליג תהי אל
אל מצרך אנכי אשר אמנם האף כי מהפחד נפשו ותקצר האדם לב



יח משה רביעי פרק ירים
 אל העבירה מן וברח אמרתי ואשר איןק׳ן עד כן לו תעשה זאת האחרת גם

 וא״כ עביר׳גורר׳עביר׳ לךכי דע אתה כי רודףאין בריחהכי ל' או׳ בעיניך יקש׳
 אותך יש רודף כי נמצא אחרת לך תגרור היא שעשית ממך יבצר לא אשר

 לברוח אתה צריך וע״כ אחרת לך לגרור אותך רודפת שעשית עבירה איזו כי
 אמר והוא אויב מפני כבורח ממש

 לך הידועה כלומר העבירה מן מתחלה
 וש״ת אחת לפחות ממך תעדר שלא
 בפעולת יש חיים רוח או כח האס זכי

 מצוה תגרור זו כי העבירה או המצוה
 על תתמה אל אמר לזה עבירה וזו

מצוה מצוה ששכר דע הלא כי החפץ

 רוח שפל הוי מאד טאד אוטר יבנה איש לויטס רבי ך•
 כל אומר ברוקה בן יוחנן רבי רמה אנוש שתקות

 שונג אחר בגלוי טטנו נפרעין בסתר שטים שם הטחלל
רבי :השם בחילול מזיר ואתר

שכתבנו השניה ההקדמה ענין והוא
 שכרו והוא נמרץ ותענוג בהארה ומאשרתו מלאך נעשה עצמה המצוה כי

 יושבים צדיקים ז״ל מאמרם על וכמאמרנו עצמה מצוה מצוה ששכר וזהו
 שכר וכן רוחניות עטרות שנעשים עצמן מצותיהם בראשיהם ועטרותיהם

 להשחיתו משחית שהוא הטומאה היאכח שנעשית עצמה העבירה היא עבירה
 העביר ה׳ גס על הזוהר ספר כמאמר חטא הוא גס נקרא והמשחית

 כי המצוה שכר להיות כח למצוה שיש אחר כי מעתה אמור א״כ חטאתך
 יהיה לא איך משחית מלאך להעשות בעבירה כח ויש קדוש מלאך תעשה

 והן למינה ואחת אחת כל עבירה לגרור ולעבירה מצוה לגרור למצוה כח
: כמדובר הכתוב כוונת זאת

 שהוא מצוה מצוה ששכר באומרו כתבנו אשר והוא בכתוב יתכן >ןךף
וכעובדא מלאך עשותה עד קדושה הוויית נעשית עצמה המצוה כי *

 מצותי ושמרתם פה יאמר וזה חגיגה במסכת דאעסק ההוא על דגמרא
 שגס כ״א רצוני ונעשה שאמרתי על טובה לכס שאחזיק יהיה בלבד ולא

 ממש אותם כאלו בהם תעשה חדשה והויה עשיה ממש כי אותם ועשיתם
 מציתי ואין ה' שאני למה וזה מלאך נעשה אחד כל כי והוא עושים אתם

 וכנודע ה' אני וזהו מלך רצון עשות רק במקיימס שחין ודם בשר כמצות
 תורתו הוא כי יתברך עמו שייכות יש ומצותה לתורה גס כי האמת מחכמי
 אותם שעשיתם שמה נמצאת אותם ועשיתם יאמר הוא אחד ומעשיו חכמתו

:ה׳ אני הוא
 .י״ג פסוק י״ט בתהליס משנה האי על זצוק״ל הגאון רבינו פירש ר[ ר

 אלא הדין שיודע א׳ שגיאות מיני שגי יש הגה וכו׳ יבין מי שגיאות
 שהיה שכח או ואכלו שומן שהיה החלב על חשב כענין במציאות ששוגה

 אסור שהיה דבר על ידע ולא הדין ממנו שנעלם שנית מלאכה ועשה שבת
 יבין מי שגיאות הראשונה הבחינה על אמר תלמוד שגגת והיא ועשאו
 הבנת שלא שמתלבךלהשמר לא למה נאמר לא כי השוגה יאשם לא כלומר
 לו שיארע יבין מי הלא כי לידך זה שיבא הזה לשוגג שקדם דבר -מתוך

 הסוג אך אחר מדבר נמשך דבר אינו כי שומן שהוא החלב על שיחשוב
 אצטרך בזה תלמוד שגגת שהיא ממני הדין שנסתר מנסתרות שהוא 'השני

 העלות לבלתי תלמוד שגגת לי שיש במה אכשל בל שתנקני פניך לחלות
 הס מזדיס גס כ״א השוגג מן שתגקני פניך אחלה בלבד ולא זדון עלי

 כי הוא אך עצמי על אשמתי כי מזיד אחטא שלא אומר ואיני ־הזדונות
 אחרים זדונות לי לגרור בי ימשלו אל מהם עבדך חשוך כבר שעשיתי ■הזדונות

 מנסתרות אחדשינקהו דברים הב׳ אומרו ואחר עבירה גוררת עבירה כענין
 אל לומר איתס אז מניה דסליק מאי על יאמר בי ימשלו אל מזדים וגס

 שתמנעני שואל איני כי מזדיס שתחשכני זאת שאלתי ה׳ בעיניך תקשה
 העבירה את תניח לא כי איתס שאז כ״א בחירתי ותהפך מזיד מלחטא
 לי שאין תמימות בעל כתם שאהיה כ׳-א אותי כמכרחת אחרת לי שתגרור

 ששגגת היא נקני מנסתרות שהוא בה דפתח הראשונה ועל להרע מכריח •
 לא תלמוד משגגת שתנקגי מה שע״י רב מפשע ונקיתי זה על אמר תלמוד

 אהיה גס כ״א למדת לא למה לי שיאמרו זדון שעולה ממה נקי אהיה לבד
 שאם והוא גדול מזיר ממש אחטא פן שהוא רב מפשע דרכי פי על נקי
 פשע מזה ימשך כן אחרי כדת לא אשר דין אשפוט תלמוד בשגגת משל דרך

 להפך אשוב לא הכבוד מפני בדין טעיתי כי כן אחרי אדע שאס והוא רב
 ונמצאתי דנתי יפה כי ואומר דנתי באשר אחזיק אדרבה אס כי הדין

מאמר על מאמרנו' לנו הורה לשונו ובמתק רב פשע שהוא משפט ■מעות

 אומרו הלא כי וכו' ושכר וכו׳ ששכר וכו' ועבירה מצוה גוררת מצוה התנא
 שכר אין וגס .ואיננו האמור אל טעם כנותן הוא הלשון טבע מצוה ששכר
 אמר עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה אומרו אחר אך מצוה מצוה

 רוח בם אין כי לגרור בעבירה או מצוה בפעולת כח נתן מי תתמה אל
 היא מצוה שכר כי דע לז״א חייס

 שהמצוה רק זה אין אשר עצמה המצוה
 ומעטרו לו מאיר והוא מלאך געשית
 ועטרותיה׳ כעניןצדיקי׳יושביס ומענגו

 לומר ועטרות אמי שלא בראשיהם
 מלאכי' שהם שלהס כלומר עטרותיהם

בעבירה וההיקש במצותיהם שעשו

חסדי
 אפשר . וכו׳ רוח שפל הוי מאוד מאוד אומר יכנה איש לויכום ר׳ :ד

 ולרעת תמ״ז סי׳ כא״ח כמ״ש כמשהו כפסח דחמץ דקי״ל לומר
 דלאכדילי משום היינו אסורין מכשאר נופי כמשהו דהוי כןעמא ־הרא״ש

 ופליגי איסורין. משאר כרפי תורה כו שהחמירה וגס . מיניה אינשי
 משהו כתרי מיקל צ״כ סי׳ כי״ד נו״ז והרכ משהו כתרי כתראי רכנן
 כתרי לאסור הוראה דפשכוה כתכ הכסף כנקודות ש״ך הרכ אבל

 דחמן מעמי דתרי חמץ כדין להחמיר יש הגאוה כענין ולפ״ז :משהו
 כגאו׳ ישנם רעות שתים מיניה אינשי כחלי לא וגס תורה כו ׳־שהחמירה

 כחלי לא וגס . כע״ו תועכה וקראו כיותר כו החמירה ־שהתורה
כחן כמשהו כגאוה להחמיר דצריך ונדין נכין והשתא מינה. אינשי

טית

 וגם בגהינ' הדןאותו והוא שטן שנעשי׳
 עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה שכר וזהו עונינו ביד ותמוגגנו כאומרו פה

 כיון וזה לגרור בהן כח אשר הן וקיימים חיים כי עבירה גוררת ועבירה
 חיים קטיגורים נעשים כי לומר מזדונות אמר ולא מזדי׳ גס באומרו המשורר

:כמדובר בי ימשלו שאל תפלה צריך כן על
 יאמר או :וז״ל י״א במשלי משנה האי על זצוק"ל הגאון רבינו פירש לח

 מצוה גוררת מצוה התנא מאמר ידוע הנה כי והוא הקודם מעין
 שצדקת הדבר טוב כי אמת הן ואמר בחכמתו שלמה והקשה זכו׳ ועבירה

 עבירה אך יותר לעשות דרכו תישר מצוה בעשות בה החל אשר תמים
 ולא רשע יפול הראשונה וברשעתו רק דרכו ויתקלקל עבירה תגרור למה

 גס אם כי בו טומאתו שמתרבה קשה הוא בלבד לו לא כי לו יאריכו
 שצדקת חולה רעה זו הלא כי עבירות הרשעיש בהרבות שנתפסים לצדיקים

 ובהות וזהו זולתם בעד וימותו עצמם בעד ותגן רעה מכל תצילס ישרים
 מעשה לצדיק מגיע היה לא רשע נופל היה ברשעתו ואלו ילכדו בוגדים

 יתברך הוא הלא כי לומר וכו׳ האדם במות ואמר השיב כן על הרשעים
 בתקות לו יאריך כן על זכאי ימות רק חייב אדם ימות לבל מחשבות חושב

 לשלא יאריך לכן תיקון של תקוה תאבד רשע עודנו אדם במות וזהו התשובה
 יתברך הוא לזה יחוש לא למה וש׳ת תקוה יש כי ישוב אולי רשע ימות

 יתברך הוא כי כלומר אבדה אונים ותוחלת לז״א רשע לצדיק כופר בהיות
 יצא ולא לשוב תוחלת בו שאין אבדה אונים שתוחלת בהיות העתידות יודע

 כה שפנה המצרי עם מרע״ה ענין מעין וכו׳ נחלץ מצרה צדיק או טוב מזרעו
 ויתר וכו' ויך אז טוב דבר ממנו צאת ראה ולא הבאי'ממנו הדורות בכל וכה

הקודם: דרך על הכתובים
 פירש .וכו׳ רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה איש לויטם רבי

:ל זז סיני בהר בפ׳ זצוק״ל הגאון רבינו
 נוגע אתה חברך בכבוד כי תחשוב דברים באונאת הלא הכתוב שיעור

 כי נוגע אתה חלהיך בכבוד כי מאלהיך ויראת הלא הוא כן ולא
 כמוך ממעל אלוה חלק נפשו גס כי שניכם אלהי אלהיכס ה׳ אני הוא

 עליו אלהותי מכנה שאני מי ומבזה מאתי חלק שהוא במה נוגע ונמצאת
 אדם יחשב שאל נאה מוהר וזה ושלו שלך כאחת אני אלהיכס כי עמך
 אצליצו כמפורש והוא וכו׳ הוא שם וגדול קטן כי מזולתו לטוב עצמו את

 ותחתונים למטה עליונים ראיתי הפוך עולם מאמר ענין שהוא במקומו
 דעות אל כי העולם באותו רק חשוב והבלתי החשוב ניכר אין כי למעלה

 או קטן וזהו לו הראוי במקום ואיש איש לכל ויעמוד מקומם את יכיר ה׳
 משא״כ הוא שם גדול או הערך קטן שהוא מי לומר וכו' הוא שם גדול

 מעשיו לפי מאדניו יותר חפשי יהיה עבד שם ימצא וכן יוכר שלא בעה״ז
 אהובים שיבחו ובכן ממנה הטובה לרעותה כד״א המ״ם משמעות זה כי

 בעיניו ויהי כיבדו שלא מימיו איש ראה שלא מהשלמיס לאחד ורוממו
 עונות כ*כ לו יהיו לא הוא ממני קטןבשני׳ אס או׳ הי׳ הוא כי ממנו לטוב
 מרובה זכותו ממני הכם ואם זכות יותר לו יהיה הוא בשנים גדול ואס
 יכשל במה ידע הוא כי אשמותיו על גדלו אשמותי יותר אני חכמתי ואס

 הזהיר כן ועל בחינות יתר בכל בזה וההיקש אנכי כן שלא מה יחטא כאשר
 כי שהוא אדם כל בפגי רוח שפל הוי מאוד מאוד באומרו יבנה איש לויטס ר'

 את המענה הפך שהזכרנו ההוא האיש ממנוכמדת טוב בעיניו אדם יהי'כל
 במה הנזכר התנא מאמר אל לב נשית דרכנו ול׳ם : כמדובר בדברים חברו

אנוש שתקות באומרו וגס מאוד מאוד ואמר שכפל

אבות
 שני כתערוכות אפי׳ אלא עוד ולא * כגאוה ישנם דחמץ דמעמי חמץ

 לישמר נלמוד ומשם משהו כתרי כחמץ מחמרינן וסיעתו הש״ך לדעת
 דרך על רחוק ורחוק מועע כרכר אפי׳ כיותר כה ולהחמיר מהגאוה

 לרמת מאוד וימני מאדתרי מאד כחמץוז״ש משהו כתרי דמחמרינן
 ואפשר משהו כתרי כחמץ מאד להחמיר דצריך רוח ספל הוי משהו לתרי
 דכתיב זומר מי מקצתה ולא מינה לא ר״נ אמר ה' דף כסוכוה שז״ש

 כשמיני׳ משמונה אחד שרי לא לת״ח גס כלו׳ לכ גכה כל ד׳ תומכת כה
 כותור׳ התמידה דהא מקצתה ולא לאמינה אלא מששים פחות דהוי

 חומרתו דמנועס כחמץ הוי תורה כה דהחמירה וכיון תומכה וקרייה
ג כחמץ כמשהו אפילו לחוש ייש מקצתה ולא מינה לא וה״נ כמשהו הוי



סעה פ#ן ירים

ולא

 סכפיהךן ללמד מנת על הלומד אומר ישמעאל דכי ף,
 מספיק? לעשות מנת על והלומד וללמד ללמוד בידו

 אל אומר צדוק רבי ולעשות לשמור וללמד ללמוד בידו
 ואל התנין בעורכי עצמך תעש ואל הצבור מן תפרוש
 וכך בה לחפר קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשה

 כל לכרת הא חלף בתנא ודאשתטש אומר הלל היה
 יוסי רבי ו :העולם מן חייו נוטל חורה מדברי הנהנה

 הבריות על מכובד גופו התורה את המכבד כל אומר
התורה את המחלל וכל

 לבחור הוא חכמים מוסר הנה אדץ
 השפלות במדות אמר ע במ-צ *1

 אל הבט כי רוח שפל הוי מאוד מאוד
 שבכל ותראה רמה אנוש שתקות סופך
 המיצוע אל תגיע לא אלה מאיד שתי

 ולא יקרא אמש הגאוה כי והוא
 רמה ממנו יבצר ולא אדם או איש

 מוצא המת אין כי ויודע ותולעה
 אשר ואנוש בשרו יתעכל עד מנוח
 ומקוה מתאוה רמה להיות עתיד הוא
 ואין עכולו למהר כדי רמה יעשה מתי

 העשות שזולת מזה גדול פחיתות לך
:כו׳ שתקות וזהו לה יתאוה רמה

 משנה האי על זצוק״ל רבינו פי׳ ח ך
 :וז״ל י״ב פסוק י״ז באיוב

 ועודם וישבו עברו וקיימים חיים שבאו ימי הנה אמר הענין אל רירא
 לא כי לומר הן ומחשבותי זמותי זה לעומת והנה בקיומם

 וברחו מעלה כלפי דברי שהטחתי על משורשם נתקו שממש אם כי עברו
 כי בדבר לעיין שקועים כ״כ לבבי וסעיפי מורשי הזה הספק ועל לגמרי ובטלו
 הזה הספק מחמת אדע ולא לילה בכל מעיני שמנדדי׳ ישימו ליום לילה

 רעיוני כי לבא הקרובה המות אחרי לי יהיה מה נתקו או ימי עברו אס
 אור הנה לומר חשך מפני קרוב אור הנה לומר המה הלא משכבי על לבי

 כענין עתה סובל שאני מהצרה החשך מפני בסילוקי לי קרוב הבא עולם
 הולד שאור יולדה וכיזבלי השחר בעמוד יחשיך עד יבוא שלא היום אור

 לו קרוב היסורין החשך שבשביל בשביל כמו מפני יהיה או מפניהם קרוב
 ולא עברו שימי באופן יסורין ע״י הבאים מהדברים אחד שהוא עה״ב אור

 מי לומר ,וכו שאול אקוה אס ואומר ומהרהר שב אני זה ולעומת נתקו
 כי בשאול להשתקע מקוה ואדרבה לאור שאקוה חושב אני אס יודע
 מה אס יודע מי כלומר כמסתפק אקוה אס וזהו לטובתי אינו למות חשקי
 והייסורין הצרות בחשך שחני גס כי בקבע ביתי שאול שיהיה הוא מקוה שאני

 בשאול שס דברים שהטחתי ייסורי בחשך הנה הלא עה״ב ומנחילים ממריקן
 כאלו בקבר בית לי הכינותי בצרותי כי שבשאול ביתי של יצוע רפדתי

 דברים צרותי בחשך הטחתי כי קבע של מוצעות מטות בגלינס שס לי יש
ימות.א( כי אדם בחינות המה ג׳ כי והוא לאלהיס וחטאתי מעלה כלפי

שמיד

 :הכריות על מחולל גופו
רבי

אבות

שהל״ל תקות אומר וגס מאוד מלת כפל אל לב לשית ראוי כי רמה אנוש ואס לו ומתאוה מקזה שאדם בדבר רק תצדק לא תקוה הלא כי רמה אנוש
מה על יורה תקוה הלשון אך הלשון בזה וכיוצא רמה אנוש שסוף למה וגס רמה אנוש שסוף יאמר מהראוי רמה להיות יתאוה האיש זה מי כן
אדם ולא אנוש אומרו ועוד רמה היות יקוה ומי לו ותאב מקוה שאדם המדות בכל אין כי ידענו הנה אזי : איש ולא אדם ולא אנוש אמר זה

איש: ולא יאמר מקום היה ובכן דעת למוצאי נבחר המיצוע כי מהבינונית לאדם טובה
 והוא כן יעשה בשפלות גס כי איש

 והאיש באומרו יתברך דברו הפוך
 ראוי ע״כ האדם מכל מאוד ענו משה
 בקצה יתברך הוא בחר למה לב לשית

 אחשוב ע״כ משה את בו ושיבח האחרון
 מאוד לומר לויטס ,ר כיוון זה כי

 ואל רוח שפל הוי הקצה שהוא מאוד
 שתקות ראה הלא כי מהמיצוע תקשני
 שיקוה מי כן ואס כלומר רמה אנוש

 למיצוע מאד מאד גדר גס רמה להיות
 כי והוא פחיתותו בעי־ך יתייחס
 אדם לאדם יש שמות כמה כי ידענו

 הוא מכלם והגרוע אנוש גבר איש
 רק פה יקרא לא כן על כי אנוש

מגונה מדה ואין כנודע כשר הבלתי
 ,וכו עינים גבה יתברך הוא אמר גדר עד כגאוה האדם את בה להרשיע

 זה וא״כ בעולם יחד להיות יכולים אין והוא אני כביכול אוכל לא אותו
 גדר עד תבא כן תעשה לא שאם רוח שפל הוי יאמר ובכן אנוש תוארו
 תאב היותך גדר עד תגרע אנוש ובהיותך אחר תואר ולא אנוש הקרא
 אנוש מגדר שהוא כשר הבלתי כי שידענו מה והוא רמה להיות ומקוה

 טרם כן ועל בקברו בשרו את האכל עד מותז אחר מנוחה ימצא לא
בשרו את לכלות רמה בו תבא מתי ויקוה יתאוה בו לבא רמה תתחיל

:מנוחה למצוא
:לשונו וזה נצביס ,בם זצוק״ל הגאון רבינו פירש משנה האי על
 ,וכו אדם יקרא השח כי השפלות מעלות אליהם אמור יאמר או
 לומר ,וכו בצור בא שהוא הלזה ,ה דבר משא להס תשא אל ובזה כמדובר

 וזהו תחילה שתמות אס כי תחמיניה ולא משיחא ייתי לך טוב תתגאה אם
 לערוץ שבא ההם בימים ה׳ פחד מפני בקבר בעפר והטמן בצור בא

 למטה עליונים תראה הפוך עולם אז כי המה בארץ אשר גאים ולהשפיל
 ואשר שפל יהיה עינים גבה אדם גבהות עיני לו אשר כי למעלה ותחתונים

 כי רב עם שצריך ודם בשר כמלך יתברך הוא אין הלא כי ושפל שח הוא
 אינו המתגאה כי והוא ההוא ביום לבדו שיהיה גס לבדו ,ה ונשגב הלא

 כנודע אדם בן תואר מכל הגרוע אנוש מגדר כ״א איש או אדס מסוג
שתקות רוח שפל הוי מאוד מאוד אומר לויטם ,ר התנא מאמר והוא

חסדי
 דאמרו התום' שהקשו במה לפרש אפשר .כו' עכורה תעשה ואל ה

 יעסוק לעולם ואמרו נברא שלא לו נוח לשמה שלא בתורה העוסק
 דכוני פרימו מהר״ש ותירץ .וכו׳ לשמה שלא אפי׳ ובמצות בתורה אדם

 כונה לו יהיה דהעוסק היינו וכו׳ שמתוך לשמה שלא יעסוק אומרם
 יהי׳ וזה לשמה ינא לשמה שלא שמתוך כדי לשמה שלא עוסק דעתה זו

 לשמי שלא שעוסק עי אכל " הותר וזה לשמה לסוף לבא בתחלה כונתו
 נברא שלא לו נוח מתוך ליה ולית לשמה שלא נ״א כונתו ואין לחוד
 פנימית ליראה זוכה אדם המצות מעשה דע״י הנז׳ הרב תירץ ועוד
 משא״כ עושה' ומצרה טוב עצמו מצד המעשה לשמה שלא שהוא והגם

 העוסק וז״ם כלל טוב מעשה ליכא של״ל היא שאם התורה בלימוד
 כלל טוב דליכא לבד בתורה כשעוסק היינו וכו׳ נח של״ל בתורה

 אפי' ובמצות בתורה העוסק ומ״ש .של״ל הוא והלימוד מעשה אין כי
 של״ל מתוך אז החומר ומזכך תורה בהדי מצות דאיכא היינו קל״ל

 וכו׳ עטרה תעשה אל צדוק ר׳ קאמר והכא . תד״ה זהו לשמה נא
 הוא מכוין ואינו לשמה סלא שעושה אחד פרושים שני סובל זה ולשון
 הנז׳ ראשון כתירוץ גמור של״ל אלא לשמה ינא של״ל דמתוך עצמו
 עצמו־שיבא כונת אם אלא הותר דלא וכו׳ תעשה אל אומר הוא ולכך
 כלומ' קאי והכא ב׳ כתירוץ להתפרש יכול והשני .כמדובר לשמה
 להכי ואמטו נברא שלא לו נוח דאז מצות דליכא של״ל לחוד שורה
 דמדברי כלו׳ חלף בתגא ודאשתמש אומר הלל היה וכך אומר גמר
 להשתמש יכול א׳ דלפי׳ אמת אינו ראשון דהפירוש אנוש ישכיל הלל

 וסתם הפתח סגר והלל לשמה יכא דאח״כ כונתו שיהא רק בתורה
 בתגא להשתמש מציאות אין כי ומוכח חלף בתגא ודאשתמש ואמר
 כי אלא הותר דלא עיקר השני והתירן דהפי׳ להכריע יש ומזה
 :וט' לו נוח גוונא בכל לחוד תורה אבל תורה בהדי מצות איכא

 שריותא ליכא לחוד דבתורה וכו׳ מד״ת הנהנה כל למדת וז״שהא
 שעש׳ אל לומר צדוק ר׳ דקדק ולכך .נמי צדוק ר׳ דברי הם וכך כלל

 ולכך טוב והמעשה ומחשבה מעשה במצושיש דבשלמא לרמוז עטרה
 של״ל שהוא רע והוא המעשה והוא לימוד אלא ליכא בתורה אבל הותר

 התורה אבל רעה המחשבה רק טוב המצוה דמעשה במצות כן לא
: טוב מעשה ליכא

 ממורינו שמעתי .הבריות על מכובד גופו התורה את המכבד כל י
 גדול ואדם מוכסא ההוא במעשה זלה״ה כהונה בתי הרב

 גדול ולאדם גדול בכבוד קברוהו ולמוכס מטתן למו חליפות הן אשר
 והמוכס מיחה ולא ת״ח גנות שמע א׳ פעם גדול שהאדם זה והיה בבזיון

 כמ״ש לעניים ישית בחלקו״ת אך אתא ולא שר לפני ארסטוון עבד
 המוכס כמעשה לאתויי הכל המכבד כל וזהו : מ״ד דף סנהדרין רש״י

 דייקא גופו שכרו והיה לסעוד השר בא שלא מטעם רק מלבו לא כי
 לאתויי •הכל וכו׳ המחלל וכל :בכבוד נקבר שגופו הבריות על מכובד

 שנצטע׳ אף מיחה ולא ת״ח זלזול שמע רק לחלל כונתו שאין חסיד אדם
 אך בגופן זה וכל .בביזוי שקברוהו הבריות על מחולל דייקא גופו

 המנוחה אל והחסיד עליו יושת אשר ככל יענש ענש המוכס בעצם
 תלמוד דההוא דשבת פ״ק במ״ש לפרש ואפשר : עכ"ד הנחלה ואל

 אליהו לה ונטפל ומדרשות כנסיות בבתי אשה ושאלה ימיו בחצי שמת
 עמה ישן שהיה בתורה פנים נשא שלא שהרגו המקום ברוך וכו' ז״ל

 התור׳ החשיב שלא בתורה פנים נשא שלא מהרש״א ופירש לבונה בימי
 כל וז״ש עכ״ד לבונה בימי לאיסור בנדתה דתהיה מרבויא לדרוש
 ותיבות תבאנה אשר האותיות דק ולא מחשיב שאינו התורה את המחלל
 מחולל גופו תהיה לדרוש התורה החשיב שלא תלמודא כההוא התורה

 הטובה לערן וכן ענשו מלבד שהרגו המקום ברוך עליו שאומרים
 חקור בהם ומדקדק לאות והיה בתיבה ושימש בתורה פנים הנושא

 ובמושב מכובד גופו התורה מכבד הוא הטבעו אדניה מה טל דבר
:טוב ורב בשכרו בא אשר מלבד יהללוה זקנים



יט משה .מתי
 אם שהוא השני הסוג רק זכות אין ואס כמדובר חשך מפני קרוב אור

 לגהינם נפשי תלך לי טוב הוא א״כ הנזכר דרך על וכו׳ ביתי אקוה:שאול
 אמי וגם אתה אבי קראתי לנפש גהינם הוא לשחת הלא כי בגופי ורמה

כמפורש לי ינוח בס בי מהשנית יותר חפצתי באלה כי לרמה ואחותי

פורק הדין מן עצמו החושך אומר בנו ישמעאל רבי ץ
 בהוראה ייכו והגס שוא ושבועת ומל איבה טמנו
 דן תהי אל אומר היה הוא ח : רוח וגס רשע שוטה
 דעתי קבלו תאמר ואל אחד אלא יחידי דן שאין יחידי
 המקיים כל איפר יונתן רבי ט :אתה ולא רשאין שהן
את המבטל וכל מעושר לקימה סופו מעוני התורה את

רבי :מעוני לבטלה סופו מעושר התורה

לריס
 מחלאת בייסורין פה הטהר אשר גס ומה החייס באור לאור הולך שמיד
 אשר בקברו ישב בחשך כ״א נהנה ולא נדון לא אשר ב( . ואשמה עון איזה
 כעגין והוא חסדיו כרוב עניינו יתקן יתברך שהוא התחיה זמן עד לו כרה

 העולם מן בצאתו אשר ג( . וכו' נדייניה מידן לא שאמרו אחר אלישע
 להתם בגיהנס בשחת יורדת הנפש
על חטא אשר אשמתו טומאת חלאת
 ברמה בשרו את יאכל בקבר וגס הנפש

 אפשר לו ינוח ואז כלותו עד ותולעה
 עשה אשר ומצות תורה אור יגחילוה כי

 אשרי ראשון מהסוג הוא אפר והנה
 פה עודנו גס ההוא והאיש חלקו

 העולם מן צאתו טרם לו מראין בעה״ז
 פסוק על ז״ל כמאמרם שכרו מתן

 הוא ואשר כנודע אחרון ליום ותשחק
 על מה בצד יתנחם השני מהסוג
עיניו אך ורמה גהינס פורענות העדר

 ר׳ אמר עליו אשר הוא הג׳ והסוג אחריתו תהיה מה ידע לא כי תלויות
 אלא תקוה לשון של משמעות אין הלא כי והוא רמה אנוש שתקות לויטס

 היתכן רמה אנוש שתקות יאמר איך איפה וח״כ ומתחוה מקוה שאדם מה
 בחר לומר רוח שפל הוי מאוד מאוד חמר כי הוא אך רמה היות איש יקוה

 גם כי והטעם פעמים זה מאוד מאוד וזהו המיצוע ולא האחרון הקצה לך
 הנקרא מדרגות כי המיצוע אל תגיע לא לעולם הנה במדות נבחר שהמיצוע

 או עונות לו שיש והוא גבר או איש או מאדם הגרוע תואר שהוא אנוש
למען ובשרו גופו כליון למהר תאכלנו רמה מתי הוא ותאותו תקותו זכיות

 : הבשר כלות עד מנוחה אין כי כנודע ונפשו גופו כן אחרי תנוח
 שכבר על הראשונה אס בחינתו גדר איזה בקרבו נדון היה איוב ןךן^ךן

 בהרהרו אמר ועליה צדקתו זולת כולם אשמותיו מחלאת נטהר
 קרוב הוא אחשוב עה״ב אור בחינות משלשה כלומר חשך מפני קרוב אור
 אור התיבות שיעור או חלאתי כל שטיהרו הייסורין חשך מפני אלי לבא

 חשך מפני הוא קרוב מיתתן קודם שכרן מתן אור הוא לצדיקים המתראה
 אני אולי או המות חשך מפני להתראות ההוא האור דרך כך כי המות

 היות הוא שאקוה שמה כמדובר ביתי שאול אקוה כ״א השני הסוג מן
 הייסורין בחשך הנה רב שזכותי גס כי והטעם קבור ביתי הקבר הוא שחול

 נדון ולא יתברך נגדו מתריס היותי ע״י בקבע שם להתמיד יצועי רפדתי
 קראתי גהינס הוא לשחת כי הג' מהסוג אני אולי או שקדם זכותי על

 ע״כ באחריתו לו להועיל הבן את לייסר האב דרך כי והוא וכו׳ אתה אבי
 ממציתי ליהנות אזכה שם אותי ייסר שע״י אתה אבי קראתי לגיהנס
 מקברו עשן ואעלה אלך מתי שאמר מאיר רבי וכענין אטהר שם כי ותורתי

 אתה אבי קראתי לשחת וזהו כן אחרי עדן בגן ליהנות זכה כן שע״י שהטעם
 ידה שעל הרמה לי היה כן הולד את לשדל שדרכן לרמה ואחותי אמי וכן

 ועל בשרו כל כלות עד למת נחת אין כי כנודע לי ינוח ואז הגוף אכלה
 ואיה היא הראשונה אס אמר הבחינות משלשת אחד כל

 קידם לי שמראין יראה מעתה הנה לי הוא הראשונה אס כי תקיתי איפה
 שאראה כלומר איפה איה אמר ועליו שכרי מתן אור פה עודני סילוקי
 אותה רואה שאיני עוד כל כי וראיתיה יתן מי כלומר תקותי איפה עודני

 שאהיה שאחר ותקותי השנית הבחינה היא ואס אליה לזכות אבטח לא
 מי כן אחרי שיהיה תקותי נהגה ולא נדון לא בשאול התחיה עד קבוע

 יתן ומי הג' מהבחינה אני ואס כלל פה נראית אינה מעתה כי ישורנה
 שמיד ישובו עפר ואל המה עפר כי לשאול המעותדים אברי הס שאול ובדי

 כי נחת להם יהיה עפר על ונפש גוף שיחד .יהיה אס תרדנה מעתה
לשניהם יהי באופן תמים יהיו בגהינס הנפש חלאת |והתס בשר כליון

: נחת יחד
 שנים רק סוגים ג' החלוקה בטבע שם שלא זה דרך על אפשר ןוןיך

אמר לחשוב קרוב שהיה חושב שהיה האחד על ואמר הראשונים

 חסדי
 לפרשכמ״ש אפשר ,וכו לבו והגס .וכו׳ הדין מן עצמו החו$ך ז

 אינו דיין ח״ב א׳ נתיב במישריס ז״ל ירוחם רבינו י
 שלא כדי שישאלנו קודם בעיר ת״ח יש אס מסופק דבר לדון רשאי

 לו ברור דאם ומשמע עכ״ל כבקר לו ברור אא״כ לדבר דבר לדמות
 הדין מן עצמו החושך וז״ש לדונו ויכול לחכם כשאלה ליתיה הדבר
 עצמו חושך עכ״ז לחכם שישאל וא״צ בעיניו ברור שהדין אף כלומר

 ממנו ופורק משובח זה הרי בעיניו ברור שהדין כלימראף הדין מן
 ואית הדבר לו ברור שאינו דאף בהוראה לבו והגס וכו׳ וגזל איבה

 רוח וגס רשע שומה לרמה שאיל לא לנו וגס במתא רבה ליה
 ,הלכ בדבר עצמו לתוקע תבא רעה אחר כ"כורעה דף ביבמות ל'שוכ

 :־משאיל אזיל ואיתליהרבהולא וכו׳ דאתילקמיה דינא ליה דאית
 זה פ׳ בחידושיו הרמב״ן במ״ש אפשר .וכו׳ יחידי דן תהי אל ח

 עם נחלק שבב״ד מופלא דאס כתב גאון האי דרב בורר

 לומר איפהתקותי איה ואמר בסמוך
 היותי מלבי אסיר למה לי תאמרו אס

 בעיני זך היותי עס הראשון מהסוג
 כמפורט דברתי שמיס לשם פה וגם

 לפניהם המראה היה שכך למענה
 הלא כמסתפק אחרות חלוקות שהטיל

 הצדיקי׳רואים כי תקותי איפה אי׳ כי
 מתחלפים בדרכים בחייהם עולמם

 תקותי בעה״ז איפה איה אנכי אך
 שמאסתי ומה המקווה מעץ שהוא

 אלוה יתן ותקיתי כי הוא השנית
 כי ישורנה מי ביתי שאול היות שאחרי

 ומי הרע ומן הטוב מן שהתבדה אחר סוג תקות כן אחרי הזוכה ומי מי
 אמרתי כן ועל כן אחרי טובה אושרו שהוא תקותי את שישורנה יזכה הוא

מ' תרדנה שאול ובדי יתן ומי כמדובר וכו׳ קראתי לשחת הג׳ ממנה טוב כי
בקודם: כנזכר

 זצוק״ל רבינו פי׳ וכו׳ התורה את המקיים כל אוטל לנתז ליי
: וז״ל סיני בהר בפ׳ 1 “

 פשע והנה וכו'. אומר יונתן ר׳ וז״ל התנא משנת על מאמרנו ענין ןלןא
 וכל להעשיר יזכה מעוני התורה את יקיים אשר כי נראה דבריו

 את שקיים דוסא בן חנינא רבי ממהר עד והנה יענה מעושר המבטלה
 בר ורבה פדת בן אלעזר ברבי וכן מותו יום עד העשיר ולא מעוני התורה
 התורה חת בטלו עשירי' כמה וכן בהס כיוצא קץ אין עד ורבים נחמני

 מעוני התורה המקיים משפט מה אמר כאשר כי ועוד הענו ולא מעושר
 מעושר המבטל משפט אמר וכאשר מעושר המקיים משפט מה אמר לא למה

:מעיני המבטל על דבר לא למה
את יתברך הוא מנסה פנים משני באחד כי נקדים הענין אל לבא *^ל

 יתן מי עני כל יתלונן זאת על והנה בעוני או בעושר או האדם *1
 גדולה כי והוא ליאבד יתעתד מאוד בפש כי ידע ולא בעושר ה׳ וינסני
 ריש בחכמתא שלמה מאמר והוא העוני נסיון מסכנת העושר גסיון סכנת
 העושר הוא משניהם בורחדקשה שאני נסיונות ומשני כן׳ לי תתן אל ועושר

 וגם וגנבתי אורש פן שהוא לאווין בשני עליו לעבור רק אסתכן לא בעוני כי
 סכנת בלבד זו לא אך לשקר לישבע אלהי שס נתפשתי כי שבוע׳ של לאו

 בעיקר לכפור שהוא ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן כ״א העושר נסיון
 מכניע עוני כי והוא העושר מנסיון טוב הוא העוני נסיון כי הנה חלילה

 העושר כן שאין מה מהפוכו בוטח יותר הכשרון יבא ומההכנעה האדם את
 מאמרו היה וזה ופשע ערן כל הוללות וסכלות הרשע המית תוצאות ממנו כי

 מה עמדת כן על כלומר וכו׳ בכסף ולא בחנתיך אני ישראל אל יתברך
 העני לב על כמדבר יונתן ר' מחמר וזה לבעוט תתעתד כי בעושר כן שאין
 דע הנה כי מהעושר לך טוב הוא הלא כי העני בתוכחת תקוץ אל לומר

 יכניעך כי עלי מעוני הקורה את לקיים תזכה אס כי העני טובת כמה לך
 רות גסות יספי״ק לא כך אחר שתתעשר יהיה שאס סופך הכשרון הכנת והיא

 אם כן שאי! מה בך הושרשה העני הכנעת בך דבקה מאשר כי להחטיאך
 תושרש כך כל כי כדרכו התורה את העושר יבטלך אשר כי עשיר היית

 העני יספיק לא עני אה״כ תהיה כי גס כי עד לחטא הרוח בגסות
 מהתורה מאמר ענין וזה העושר מצד נפשך הוטמאה אשר אחרי להכניעך

 לך עיד כאשר בלבד ולא ומרבית נשך לוקח תבא עושר ידי על כי ראה
 גם כי מעוני התורה לבטל סופך גס אס כי בנשך להלותו שתבא מעות

:בנשך לתתו תבא אכלך אס כי לך יהי׳ כשלא
התנא מאמר שנזכיר במה והענין .זלל עקב בפי זו משנה על רבינו פי'

אבות
 דההיא עליו חלק והרמב״ן בחכמה הוא רב כי־ כמותו הלכה אחרים
 לרובא חיישי ולח ד ,למ׳ לדבריהם ב״כן דעשו מיבמות פ״ק דאמרו
 אלא רבים נגד ביחיד זה נאמר לא נופי מחדדי דאינהו מקום דב״ה

 דפקיע אף יחידי דן תהי אל ה״ש באורך ע״ש מרובים נגד מועכוים
 דעתי קבלו תאמר אל דורך חכמי את נחלקת ואם כבודך שם את
 אתמ" דלא כהרמב״ן דהעיקר גאון האיי רב וכדעת חכמתי גדלה כי

 כלומר רשאין שהן ח״ש ורבים ביחיד לא מרובים לכד במועכויס אלא
 דעו* התם כלומר רשאין שהן ה״כן רבים נגד שקולים נופי דמחדדי אף

 הם דמוענויס אף ספריא סיעת הם ויען הןדייקא רשאין שהן נינהו
 יחיל כי כן לא אתה אכל תכריע חכמתם מ״מ מחלקותם בעלי נגד

: מחלוקתך כבעלי הלכה הא ובכי אתה
 התורה לתופסי דמחזיק אפשר .וכו׳ מעוני התורה המקיים כל ט

אשל שיספיק כדי בביתו כעני להתנהג מיכרח הכי ומשוס
נידו



משה רביעי
 הקודש המלך יעשרנו כי גס כן ידי מל כי וטי עול יישא כי לגבר טוב

 לא לבבו הכניע שעוני אחר הלא כי בעושרו מלבעוט יירא לא כן אחרי
 ישמן הלא כי ונכסים בעושר ת־ילתו אשר משא״ש הכנעתו מעליו תסיר

וגאותי וגאונו אולתר מעליו תסור לא כן אחרי יענה כי גס כי עד ויכעוט

והוי בתורה ועסוק בעסק* ממעט הוי אומר מאיר רבי י
יש התורה מן בטלת ואם האדם כל בפני רוח שפל

 העושה אומר יעקב בן אליעור רבי יא :לך ליתן הרבה
 אחת עבירה והעובר אחד פרקליט לו קונה אחת מצוה
 בפני כתרים טובים ומעשים תשובה אחד קטיגור לו קונה

 לשם שהיא כנסיה כל אוט* הסנדלר יוחנן רבי הפורענות
 סופה אין שמים לשם ושאינה להתקיים סופה שמים

כבוד יהי אומר שמוע בן אלעזר רבי יב להתקים:

פרק ירים
 באומרו א( והבין. שכל בשום והוא ונוי. התורה את המקיים כל יונתן ״ר6

 התורה את קיימו רביס וכן לשלמים מספר אין הלא כי מעוני לקיימה סופו
 סופם היה ולא ודומיהן פדת לן אלעזר ורבי דוסא בן חנינא כרבי מעוני

 התורה את המקיים על דבר כאשר (3:מתו עניים מתוך רק מעושר לקיימם
 מעוני המבטל על דבר לא למה מעוני

 את המבטל וכל אומרו על וההיקש
 על דב־ לא למה וכוי מעושר התורה
 יהיה מה מעושר התורה את המקיים

לא מעוני המבטלה כי הוא ואס סופו
 מעושר במקייס וכן ממנו עניו יסיר
 יכמה כמה הלא עושרו תמות עמו

 משלם כי לרעתם והעשירו מעיני בטלוה
 מעושר ה קיימ וכמה פניו אל לשונאיו

 וכל באומרו ג( . לטובתם זנתרוששו
 כי ,וכו מעושר התורה את המבטל

 ארוחת וארוחתס מעושר בטלו כמה
: חייו ימי כל וכבוד בעושר תמיד

נקדיס הביאור אל לבא ם2ו0א
באחד כי היא הלא הקדמה

 רעב חרפת יסבול אס בעוני א( האדם. את יתברך הוא מנסה דרכים ,מב
 במשפט דבריו יכלכל או ויבעט ישמן אס בעושר ס .יקוץ ולא לחס וחוסר

 שניה בכף העושר ונסיון מאזנים בכף העוני בנסיון יהיה אס כי אמת והן
 נסיון הוא מחברו גדול כי ימצא הלא זה או הזה מחביר־ו קשה הדרך איזה

 בעושרו עשיר יקנה גאוהאשר חוטר בעל לחטוא יתעתד יותר הנה כי העושר
 והוא הערל לבבו יכנע אז הלא כי בעניו עני יחטא מאשר דעתו ויאכיד
 מי׳ באחד ינסנו בל שהוא לי פתן אל ועושר ריש בחכמתו שלמה מאמר

 יחדיו כי ואמר מהנה אחד בכל המתרגשות הרעות ופירש הנזכרים הנסיונות
 כרעות רבה כך כל רעתו אין הריש והוא הראשונה כי תמים יהיו לא

 וגנבתי אורש פן הוא הריש ידי על מתעתד הייתי אשר הנה כי הע'שר
 וזהו בב״ד הנגנב יתבענו כי שקר שבועות אל ומזה תגנוב לא על דאעבור
 כופר הלא כי הגניבה ע״י בהכרח לי יתרגש לא זה וגס אלהי שם •־ותפשתי

 לא עדיין היסת ש:ועה כי בגניבה אכפור ואני התורה משבועת פטור בכל
 היותי מכעס פן הוא השבועה על לעבור שאתעתד מה אך שלחה בימי ■היתה
 ונשבעתי אמר ולא אללי שס ותפשתי וזהו ואשבע מעצמי אקפון בגניבות גחשב
שבועה וספק גניבה זולת איננה הדלות רעות שכל הנה אלהי בשם

:אלהי שס אמר וזה יקרא אלהי יתברך ה*א עדיין אך
 אשבע פן הלא כי שבט כים גדול כי הוא כן לא העושר נסיון אמנם

 הקרא בלתי עד חלילה באלהות אגע כי ה מי ואמרתי וכחשתי
 אני אומר הוא וכן העוני מנסיון העושר נסיון גדול כי הנה אלהי אלהיס

 משא״כ בנסיון עמדת ע״כ כי כלומר עוני בכור צרפתיך בכסף ולא גחנתיך
 האדם את מכשיר דבר לך אין כי הוא הדבר וטעם בעושר בחנתיך אס

 טיב כי חזה ימשך אליה המביאו הוא העוני כי ספק אין והנה כהכנעה
הכתוב כמאמר לבבו יכנע למען בראשיתו וייסורין עוני עול ישא כי לגבר

אבות חסדי

 אשר הדבר ווה בעושרו קנה אשר
 וכוי המקיים כל באומרו התנא דבר

 בראשיתך העוני תחשוק כי לך טוב לומר
 כי חע־ני התורה בקיימך הלא כי

 התורה את בו לקיים העוני טבע
 אם גס כי גדר עד לבבך יכנע אז

 ולא מעושר לקיימה סופך תעשיר
 אשר כי מעושר הנמשכת מבעיטה תירא

: ממך ימיש לא העוני הכניעך
 תתעשר כי יהיה נהפוך אס אמנם

 תתעתד הלא בתהילתך
 ורע׳ העושר כטבע התור׳ ולבטל לבעוט
 כי גס הלא כי עד רבה העושר

 רב כי התורה את תקיים לא תעני
 בעוני גס תסור לא אשר העושר הוללות

 תפוס לא וע'כ מעוני לבטלה סופו מעושר התורה את המבטל כל הלא כי
 לעשות העוני שטבע מה כי לומר רק הכונה אין כי אלה זולת בחלוקות

 שלא בבעליו יתחזק כ״כ מקלקל העושר שטבע ומה יעשיר כי גם מועיל
:כן אחרי יענו כי גס יתוקן

 י״א פסוק נ״ו בתהלים משנה האי על זכוק״ל הגאון רבינו פירש
 את המקיים כל משנת על שכתבנו מה יאמר וכו' באלהים :וז״ל

 לגבר טוב כי הענין כונת שכתבנו ,וכו מעושר לקיימה סופו מעוני התורה
 נכנע נשאר כי ויבעט ישמן לא יעשיר כי גס ידס על כי ייסורין מדת

 שגס מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים כל וזהו מהעוני
 כי גס מעושר התורה מבטל שאס העושר כן שאין מה יבעט יעשירילא כי

 שגם העושר שהקנהו הוללות רב כי לקיימה לדכאו העוני יספיק לא יעני
 שיבאו רה לשר החעותד לגבר טוב כי באופן אולתו מעליו תסור לא יענה כי

 דוד יאמר וזה מעושר התורה את יקיים למען תחלה ועוני ייסורין עליו
 שאקיים כדי תחלה ייסורין עלי הביא להמליכני ה׳ חפן שבי היות עס

 דבר אהלל בייסור-ן הדין מדת הוא שבאלהיס בהיות כי מעישר גס התירה
 אהלל לו שיהיה וטובה רחמים מדת הוא בה׳ כן אחרי גס כי ודאי יהיה

: ואבעט אשמן ולא דבר
פסוק ט״ז איוב זצוק״ל רבינו 1 ׳ 1 ׳ פי׳ וכוי אחת מלוה העושה מיעקב אליעזר רבי

 בין עתה אך היית כשר ההצלחה שבזמן אמת הן תאמרו אס יאמר או .וז״ל י״ט
 העיד ע״כ כי לקית ומיד הראשונות על תהית או חטאת למכותך יתברך עדותו

 עדי בשמים הנה כמאז עתה הנה כי הוא כן לא אותך הלקה ואח״כ צדקך על
 הקודש שרפי הס רבים עדים לך היו יתברך מבלעדי הלא תאמרו ושמא ,נו

 העושה התנא כמאמר בעדך מליצים הם שהן טובים במעשיך בראת אשר
עצוה

 להספיק דמקיימה התורה את המקיים כל וז״ש לו ולמענו להחזיק בידו
 מעושר לקיימה סוף כביתו בו מתנהג אשר עוני מסיבת מעוני ללומדיה

 להנהי׳ ויכול התורה לתופסי להספיק שיכול באופן אוצרו את ה׳ יפתח
 להנהיג שרוצה: עושר מסיבת התורה את המבכול וכל בעושר ביתו
 חכס לתלמיד להספיק ממון ליה אייתר לא הכי ומשוס בעושר -ביתו

: מעוני לבטלה סופו
 כפני רוח שפל והוי כתורה ועסוק כעסק ממעכן הוי אומר ר״מ *

 יכול וכרכך כספרי כמ״ש מוכרח דעסק פי׳ .וכו׳ אדס כל
 כאיזה להתעסק מוכרח וא״כ ידיך מעשה ככל ת״ל וככול יושכ יהא
 איזה מתעסק שככר כיון אכל ריק כמקום שורה הכרכה שאין ז*כר
 שתכלי' כעסק ר״מלמעכו ציוה וע״כ כו הכרכהשורה כחסרה׳ פסק

 ויפני יספיק מענן הן רכ והן כרכה כו לשרות דכר שיהא הוא העסק
 למעכו ציוה מחיתו לצורך שהוא כעסק שאפי׳ וכיון כתורה לעסוק
 אומרו והוא העה״ז והכלי כעילה כשיחה יעסוק שלא ממילא בעסק

 ואמר כעסק ימעע לא וכלעדה כתורה לעסוק אלא כעסק למעע אין יכי
 משנאת העולס יהיהערדת לא כזה כי אדם כל כפני רוח שפל דהוי

 יהיה הענוה שע״י עוד מלימודו יערידוהו זה שכל קנאתם גס הכריות
 הרכ כמ״ש ואמיתית רצויה ותורתו דכא את אני כמ״ש לשכינה מרככה
 ועניו שפל להיות עליו המקכל כי גיקיעיליא מהר״י משם חכמה ראשית

 כ״ה שזכו דעירוכין פ״ק ז״ל אומרם עעס וזה תלמדנו אלהיס רוח
 רוח דמאחרשהיוענותנין והכונה ענותנין שהיו כמותם הלכה לקכוע
 האמת לכוין תזכה שהענוה הגמרא ככללי מרן וכמ״ש תלמדם אלהים

 לשכינה מרככה והוא עמו ה׳ דכאשר כמותו שהלכה עמו והי מ״ש

 ולמדנו :האמת אל ומכוין תלמדנו אלהיס רוח וא״כ ענו שהוא מוכרח
: הענוה מאד נצרכת התורה לעסוק כי

 יוסף מהר״ר כשם זלה״ה מז״ה כתב . וכו׳ בתורה עמלת ואם
 שכר לי יש בתורה עמלת אם הנכונה שהגירס׳ נ״ל ז״ל אשכנזי

 מפי נאמרו כאלו הדברים לדבר החכמים דרך כן כי לך ליתן הרבה
 נדחת כעיר דין עושה אתה אם אר״ש סנהדרין כמס׳ יש וכן הקכ"ה

 גרסי' דקמן וכנסחא עכ״ל לפני כליל עולת מעל׳ כאלו עליך אני מעלה
:וכו׳ הנדחת כעיר דין עשית אם הקב״ה אמר התם

 שכת כדרוש כה דהוינן כמאי לומר אפשר * ,וכו מצוה העושה יא
 הרי מיד כלכו תשובה הרהר דאם דמצינו תשוכה

 ואף מקודשת צדיק שאני ע״מ דקידושין פ"כ כמ״ש גמור צדיק הוא
 בעו״ג קי״ל דלא משוס היינו מקודשת ספק שהיא הפוסקים דכתכו

 ודאי לשוב בלבו דגמר למיקס אפשר הוה אי אבל תשובה הרהר אס
 ובתראי קמאי דנאספרימוסר קבל וכל ודאי ומקודשת גמור צדיק ה״ז
 דבר כל על וזעקתם הצומות דברי וסיגופים תוכחות ממולא״י אתי

 הקעיגור להעביר מועיל וידוי וחרכוה תשובה דהרהור ואפשר פשע
 וסיגופים תעניות צריך הקכויגור למחות כמ״שבזהראבל מלקכורג

 גס דכתיב הקטיגור נדחה חטאתי באומרו כי דב״ש בענין כדאשכחן
 כשלו ברכי העירה הקדש רוח זה בזהרואחר חטאתךכמ׳י׳ש העביר ה׳

 ורשעו במרדו האדם שעושה טובים מעשים דכל ידוע גס וכו' מצום
 א' מלאך נברא המצוה דבעשיית וכו׳ מצוה העושה לסט״א משפיע ח״ו

 לשרתו ממונו קנאו כאלו כ״י סניגור לו קונה וז״ש לסניגור מוכן והוא
 לו קונה א׳ עבירה והעובר קנינו שהוא לו קונה וזה כשמו ולכרך

קסיגור



פרק ירים
רעי מליצי הנה חטאת שלא עדיך הס והן אחד פרקליט לו קנה אחת מלוה

ונוגעים עשיתים אני כי רעי שהס לומר פתחון יש בעדי המליצים כצומר
:לעד יתברך הוא לי יהיה עיני דלפה אלוה אל לכן בעדות

וכו/פירש זדון עולה תלמוד ששגת בתלמוד זהיר הוי אומר יהורה י3ר

 זהיר הוי אומר יהודה רבי ין• י שמים כמורא רבך ומורא
 אומר שמעון רבי זדון עולה תלמוד ששגגת כתלמוד
 מלכות וכתר כהונה וכתר תורה כתר הם כתרים שלשה

הוי אומר נהוראי רבי רך* :גביהן על עולה טוב שם וכתר
"”ייננ '":.%א״ת>י^מאמ ניזע שחבריך אחריך הבא שהיא תאמר ואל הורה למקום נולה עולה להוד !שגגתגלמוד;

והנס . זדון עולה גמרא ששנת 1 ימייטוה1 1 תחת צרכו כל נתבשל שלא

 בישעי' ז״ל רבינו
 וני' היטב למדו .וז״ל י״ן פסוק א׳

 שבין מעללים רוע על אחר כה עד
 לעשות צריך גס והגה למקום אדם

 שהוא לחיירו אדם שבין במה משפט
התנא מאמר ידוע והנה העולם עמוד

> זהיר הוי
תחת צרכו כל נתבשל שלא הדיין כי

 למדו אמרו כן מל משפט ויעית ומשגה שוגג ה־ה ש יקלקנו העולם תיקון
 להוציא וחקירה שה בדר משפט ודרשו בדין מתונים הוו ואח": תחלה היטב
 רעהו את איש ותומן מעול מצאתם דרישה ידי על ואס לאמתו הדין

: חמוץ אשרו
. מ״ל( ך״ג פסוק ה׳ במשלי משנה האי על זצוק״ל רבינן פי' )גס

זו פרשה סוף עד שמראש אחרי יאמר הקודם הפסוק אל *^*0^
 התורה קדושת באור ולדלקנו העלירה מן הרחיקנו עצה הפליא 1

 פן בחכמתו שלמה חש באמת הנאמרים הדרכים בשני היטב באר כמדובר
 לו היה טוב טוב הלא כי זו עלתך ובתוכחתך בחכמתך הועל׳ מה לו יאמר

 מזיד ולא שוגג שהייתי לי מוטב כי א׳ טעמים משני מלהוכיח פיך מניעת
 לפניו גלוי הכל הלא כי עון לי ה׳ יחשב לא מזיד אהיה כי גס כי שנית

 יתברך ידיעתו כי במעשי אני מוכרח ולכן יעשה אשר איש מעשה כל יתברך
 יתברך לפניו היה גלוי במזיד נכריה חיק ואחבק אדלק ואשי תשתנה לא

 גזרה בני תשגה ולמה הא' על ואמר בחכמתו שלמה לא כן על שאעשנו
 לפניך ואערכה שאוכיחך מה עיי חזיד ולא שוגג להיות תבחר ולמה לומר
 והכל איש דרכי ה׳ עיני נכח כי על בטענת במזיד נכריה חיק ותחבק וגם
 לכל היא הכוללת השנית זאת על הנה מאז הוא ונכחו "לפניחיתברך גלוי
 או ייטיב אם ויודע איש דרכי ה' עיני .ניכח כי יבצר לא כי אודיעך עין
 אנה הנזכר האיש מפלס מעגלותיו וכל הלא עדיין כי יכריע לא אך ירע
 הא' ועל יתברך בידיעתו יוכרח ולא ולהכריע לפלס בידו בחירתו.כי תטה

 שוגג ואחטא אכשל במה אדע לא למוד ללי כי מורים מניעת היה טוב כי
 למוד שגגת כי ידעת לא ני אתה טועה כי דע לז״א אלכד ולא מויד ולא

 חטאתיו כל על עולה.זדון למוד ששגגת הרשע את ילכדנו ועונותרו זדון עולה
 למדתי לא כי ידעתי שלא הייתי שוגג באומרו יתחך הטחתו בחבלי והוא
 תמותה בני שנינו להזהירך אלמדך לא המורה אני אס הלא כי שנית וזאת
 תמות טוב טוב לכן עונות שנחשבים למוד בשגגת ואתה רשע הזהרתי שלא אני

 הזהרת לא כי ואתה יחזקאל הנביא וכמאמר כאחד שנינו ולא לבדך אתה
 בחכמתו שלמה אמר כן על אבקש מידך דמו ואת ימות בעינו רשע הוא ינוע
 כלומר מוסר קחת בלתו על ימות הוא אותו ויעצתי הזהרתי אשר עתה
 מוסר באין ימות הוא וזהו הצלתי נפשי ואת הזהרתיו אצי כו אני ולא הוא

והוא בידינו כלל יש זה לעומת הלא תאמר ושמא קבלו לא אשר שהוא

חסדי׳
 .עליו לקטרג דכוננהו עשהו הוא קכויגיר בעצמו שקונה אחד קמיגור
 התשובה אחר יעשה אשר טובים ומעשים חרטה וידוי דהיינו תשובה

 דרך על לקטרג יוכל שלא קטיגור אותו הפורעניות בפני תריס הם
נגד מגן תריס וזהו חטאתך העביר ה׳ גס פסוק על בזהר שאמרו

: ותעניות סיגופים צריך למחותו אבל הקטיגור
אשכנז רבני במ״ש לפרש אפש׳ .,וכו זדון עולה תלמוד ש^גגת ע

 דפ״ב אההיא ואסמכוה אחד במזיד הס שגגות ישני *
 .את פושע שמואל ליה ואמר זימני דלאעירבתרי סמיא היא בה דביצה

 שנכשל דין אותו למד שלא בשביל דהחוטא לומר אפשר דבריהם ולפי
 ואחת ההוא הדין למד ולא שנתרשל אחת אחת בבת שגגות שתי הס בו

 ולא שנתכשל מכח שחטא פירש תלמוד ששגגת ת״ש בפרעל שנתכשל מה
 שמביא תלמוד מניעת בידו שגגות ששתי מזיד דהוי זדון עולה למד
 על כי א״נ :זדון עולה וזהו כמזיד הם שגגות ושתי רע מעשה לידי
 הואסי׳מ זדון עולה תלמוד ששגגת יז״ש לסט״א כח ניתן העונות ידי

 מכניע הקדוש תלמוד לימוד ט״י כי אפשר א״ג : ליה אית מעלנ״א
 די לא התלמוד מעסק בטל וכאשר תלמו״ד כמכין ת״פ גימ׳ לילי״ת
 בעלייתו עמו עולה כנז שמוסיף אלא מתגברת ובעוה״ר מכניע שאינו

 לעלות מתגבר כשחוטאים ח"וא״נ ס״מ זדון עולה וזהו ס״מ בעל של
 לשמים ס״מ זדון פולה תלמוד ששגגת וז״ש יותר רוחני כי הוא לקטרג
יד לו שנותן עשי ידי הידיס אז יעקב קול הקול כשאין כמ״ש לקטרג

:ושלום חס ומקום
 תימא דלא אתי מנינא ולה״ה מרה פירש .וכו׳ כתריס שלשה

 לכלס סיבה היא תורה בןכתר לפי אחד כתר אלא שאינם

כ משה רביעי
 אעשה אני לומר ישגה אולתו וברוב לז״א מזידין ולא שוגגין שיהיו מוטל

 ויעדר בזו אויליס ומוסר חכמה כי 3ל שית לבלתי אולתי י־ג ואס שצי את
 שישגה אניחהו אז יקבל שלא לפני גלוי שיהיה אז ממנו החוסר ידיעת שנים

 הבלתי נענש יקבלו אס ידע לא שאס לגמרא ז״ל התוספת תשובת היא וזו
 ואולתו רשעו שרב ידע אס אך מוחה

 שוגגין יהיו להם תנח אז יקבל שלא
 שאניחהר ישגה אז אולתו ולרוב ז״א

: שוגה להיות
 מהנה בהאי זצוק״ל רבינו פירש רח

יאמר או וזיל. א פסוק ך במשלי

ן ן ן י י | > י
 כו שיושלק שכיס התנא כמאמר התירה חן השורש נקרא לן כ• כתלנו
 הין מהם יפלא כי הגמרא בשגגת תמיד שישנו ימשך הלימוד לת מעז והנה

 שיחשבו כסלותס על ילקגן ־שלא נוטה דעת היה והנה לדין דין ובין לדם דם
 המזיד על רק* יבואו לא אשר ומהלומו׳ רין לייס מעותדין הבלתי כשוגגיס

 ופקדתי כד״א ופשע עון על רק ממרקין ייסורין שאין כפרה מחלקי כנודע
 מבטלי לל\ס שנכוגן ספק אין הנה לומר כוי נכונו אחר כן על כז' בשבט
 עולה פעלו לא שעדין עש בביטולה הס מזידין כי שפטים תורה למוד

 ויכסלו יבערו אשר כן אחרי כסילים לגיו יאותי ומהלוחו' הביטול מחמת
 הכסילות להם לא ליצנות שהוא מהתורה התבטלה חזדון כי הגמרא בשגגת

 יין לץ הנה כי היין ללן למה״ד משל לך אמשול הלא כי זדון עגלה כן ועל
 לומר אין ששתה יין מחמת הבריות על המתלוצץ כי והוא וכו׳ שכר הומה
 בבחינת אותי תדין אל הלא כי בוגד היין כי הוא ושוגג אשם עליו שאין
 החביא אל אס כי הוא שוגג אז כי היין לן שהוא שתותו אחרי שחתלוצן מה

 המשכר ישן יין שהוא שכר הומה הנה בזדון הלא כי במזיד שכרות לידי עצמו
 את יעשה היין ק אחרי כי תמנו יבצר ולא שנשתכר עד אחריו הומה שהיה

 שגגת ענין ככה כן שאחרי במה זדה כאילו הוא שתותו שזדון נמצא שלו
 התורה לספל ימשך כן ידי שעל אחר למוד לבלתו הזידו שאחרי הגמרא

זדון: עולה לה׳ ולחטא
 בפרשת זצוק״ל הגאון רנינו פירש הס כתריס ג' ענין משנה ה^י3

:וז״ל תרומה
 דברים ביתר מש״כ בארון ועשו אומר הנה וכו׳ שטיס מלי ארון רןז^ן.י

 תורה כתר כי הוא עניינו שיראה מה ועשית כ״א אמר שלא
 זוכה אדם כל לא שס כי ומזבח בשלחן הרמוזים ומלכות כהונה ככתר אינו

 ידה התורה אך אהרן וזרע דוד לזרע אשר אבותס לבית לא אס להלכות
: רבים לשון ועשו וזהו לכל היא פשוטה

 כהונה וכתר מלכות כתר הס כתריס ג׳ ארשב״י בש״ר הנה ח אראל
 סביב זהב זר בו דכתיב השלחן זה מלכות כתר תורה וכתר

 דכתיב הארון זה תורה כתר סביב זהב וזר דכתיב המזבח זה כהונה כתר
 זוכה אדם אס לך לומר אלא זר ונקראים זר נכתבים למה זהב זר ביה

 ועשו כתיב ובארון ועשית כתיב בכלן מה ומפני זר לאו ואס זר לו נעשים
:ע״כ לכולן זכה כאלו לתורה אדס זכה מכולן יותר מעולה תורה שפתר ללמדך

וראוי
אבות

 ימלוכו: מלכים בי כתיב ובמלכות משפטיך יורו ביה כתיב כהונה כתר
 בהלל אשר שהקושיות שידוע אפשר • כו׳ תורה למקום גולה הוי יד

 לאור שכלו כין מבדיל מסך הם והעונות הקליפות מכת הם
 תבין שאז תורה למקום עון מכפרת שגלות גולה הוי ציוה לכן תורה

 -לכוין תוכל עונותיך ומתכפרים יסורין סובל שאתה מאחר התורה
 למ״ש רמז אפשר א״נ .בעבורה היסורין כי גם ומה תורה של לאמיתה

 הויגול^ וז״ש וכו' מליאאבנין ואפי׳ לערסא ארעאלמיזל בזהרארח
 מורשה וכמ״ש־ ■ לאשה נמשלת שהתורה כיון תימא .וכי תורה למקום
 תורה בעל נקרא והת״ח מאורשה אלא מורשה תקרי אל יעקב קהלת

 תבא שלא סיבה יש כשלא בעלה לעיר תבא שהאשה נותן הדין א׳׳כ
 היה פ״ה ומנוח אשה אחרי אלך אני ואמאי היא אשה תורה זו וא״כ
 אני דרך־צחות• אפרש אני ובזה .אחריך תבא שהיא תאמר אל לז״א
 והוא וצדקה עתק הון אתי וכבוד עושר ימצאונני ומשפרי אהב אהבי

 אותו ולשרת כמלך בעלה לכבד חייבת דהאשה לחקור יש דלכאורה
 והתורה .מאישות פט״ו הרמב"ס כמ"ש לבו ולהרחיב דעתו ולישב

 וצריך נשים מעין עושה אינה ומדוע מלך בת כבודה החכם אשת היא
 וכתוב לה משועבד ימיו כל ויהי׳ עליה עצמו ימית החכם שבעלה
 אשת ומדוע דברכות פ״ט כמ״ש אעזבך יומיס יום תעזבני אם במגילה

 המחוייבת הגשמית אשה כדין החכם לבעלה תעשה לא התורה חיל
 קמיה ארצה ארצויי זאת אשתו ממנת פניו הסתיר הוא ואם בכבודו

 תשובות ושתי־ צדקניות נשים סדר דיני ככל וכיוצא לפייסו ומחוייבת
שלימה תורה ראשונה קדושה הרוחנית אשה דרכי גבהו כי בדבר

0 מדרכי . רןף



וכוי זר נכתבין למה ששחל ,מזרן■
 לא למה אלא לה״לל והלא '

 ככולן למה באומרו ועוד נזר נכתב
 כי וכו׳ ללמדך אלא וכו׳ ועשית כתיב

 הרצוי לרמוז לו היה שלא תשובה זו אין
 אומרו כי בקונים ולא בקניניס רק

 בדברים ולא לתורה מוכים הוא ועשו
 מיש יצדק ויותר בהן זוכה בה שהזוכה
:ליטול הרוצה לכל מונחת שהתויה

 ומשית דברים שאר ובכל בארון ועשו אומר בכתוב לו הוקשה הנה
 ומזבח ושולחן אתן בייחוד אלו דברים בני הזה הזר ענין מה וגם '1

 ששת לסבב לבד ששה כמו הזר ה־ה כי לומר מקום היה בארון והנה הקטורת
 האמור בזר אך יפה שמור כארגז למעלה מעט עודף ויהיה סביב הכפורת

 האמור שהזר אחי־ כן ואס הס כתריס ג׳ אמר ע״כ זה יצ״ק לא ובמזבח בשולחן
 כת" על הוא בארון האמור גס כן אם כתריס השני בהן יצדק ומזבח בשלחן
 ואח״כ המאוחרים ומזבח משלחן התחיל כן ועל רעיו עליו יגידו כי תירה
 לו היה איפה כן אס תאמר ושמא באתן האומר הזר על ראיה הם כי הארון
 מר ל זר ונקראים זר נכתבים שמה ואמר לשאול התחכם כן על נזר לומר
 אס אלא לומר היא התשובה הלא כי והוא יתורץ זו שאלת תשובת ידי שעל
 לא כי נזר אמר לא למה נדע כן ידי על כי זר לא ואס זר לו נעשים זכה

זוכה: הבלתי ערש ממנו נשמע היה
 יצדק ואיך הס ד׳ כי לבו שת שלא היה מה והבין שכל בשום כיוון ערר

 זה גס כי כתבנו הנה אך איננו הרביעי כי זר פעמים ג אומת *
 גביהן על עולה טוב שם וכתר ,וכו הס כתרים ג' התנא למאמר יקשה

 : ומנאה מהב׳ גדולה התורה גס הלא מהן גדולה להיות הוא ואס ד׳ חנה שלא
על עולה אלא כולן מל עולה טוב שם וכתר אמר שלא לב נשים ךןדןך
 כלום אינה תורה משולל לבדו טוב שם כתר כי הוא אך גביהן ׳

 שם בעל והיה עקיבא מר' גדול לנו ומי חסיד הארץ עם לא אדרבה כי
 כי הנה כחמור ואנשכנו חכם לי יתן מי אומר והיה הארץ עם בהיותו טוב
 כתריס אינן טוב שם בלי כתרים מג׳ אחד כל וגם שלימות אינו לבדו הוא

 על שלייתו שנהפכה מוטב טובים מעשים בעל ואינו תורה כתר בעל כי
 אלהים בעיני גרוע הוא טוב שם בעל ואינו כהן או מלך הוא ואשר פניו

 יתקשטו לא אם האחרים וגס כלום אינו טוב-לבדו שם כתר כי באופו ואדם
 לומר גביהן על עולה טוב שס וכתר אומרו וזה כתריס אינם טוב שם בכתר

 כשהיא עולה היא טוב שם כתר כי הוא הלא ד מניתי לא למה תקשני אס
 המה וגס גביהן על כשהיא העולה היא כי הנזכרים השלשה של גביהן על

מהן א׳ כל גבי על זה כתר בהיות שהוא בעצם כתריס להיות עמו יעלו

חסדי
 זה החומרית האשה היאדזאת אחת החומרית החסירה האשה מדרכי
 רמ־א חיובא חלקה וזה חזיא לא תרי לבי ראתתא באחר והוא בעלה
 תשארהאשה בה אין מלכה אם שהרי דעתו ולישב כמלך להנהיגו עלה

 הדין שורת ולכן הים למדינת בעלה שהלך כאשה דא גמולה גלמודה
 .מאלה בלעדו אין כי אהבתו תבקש והיא לפניו נ״ר לעשות לשרשו
 פני׳ המבקשים בעליה רבו כמו רבו הקדושה הרוחנית האשה משא״כ

 כתף יתן מבעליה אהד אס לכן ותו ישב לא ולילה יום אהבתה ומבקשים
 אשר הוא ואיזה זה הוא ומי חשיב וכלא וסוררת היא הומיה סוררת

 רבנן מלכי רבבות רובי לה בהיות מלך בת על להתגדל לבו מלאו
 ולעורר לחזור רמיאעליה חיובא לזאת ואי ממנו וטובים רבים בעלים

 דאיפייסת פייסך ומאן דאמריית אמריך מאן אומרת וזאת אהבתה
 אתו באמנה היתה כאשר תבא אליו מעט מעט קדושתה מרוב ועכ״ז

 החומרית לאשתו חייג הבעל הנה כי שנית וזאת פשעיו על ומעברת
 אשת משא״כ . בכל לו משועבדת היא קלש ותחת ועונה כסות שאר
 אך . לתורה עתים לקבוע בעונתה כ״א חייב אעו הרוחניות חיל

 שאר הנותנת היא להפך ותהי אלא לה עושה שאינו מלבד וכסות שאר
 לאשתו משועבד החכם הוא ולכן לחמה תביא וממרחק לבעל וכסות

 והוא וכסות שאר כהלכתן שתים לו עושה היא כי תורה זו הרוחנית
 מבקש' שהיא החומרית לאפיקי אני כלומר אהב אהבי אני וז״ש • באחת
 יקדימו שהם צריך אהב אהבי אלא כן לא ד״ אני בעלה אהבת
 הפך ימצאונני אז עלי עצמם שמשחירים ומשחרי אהב ואז אותי לאהוב

 רמזה דבריה ובתוך . במלה פני משחרת שהיא החסירה החומרית
 בעל כ״א לה אין החומרית דהאשה החומרית ובין שבינה ההפרש

אלפי רבבות בעלי למספר קן אין התורה וזאת שני ואץ הוא אחד איש

 אומר ינאי רבי טן :תשעז אל בינתך ואל בידך יקימוה
 הצדיקים מיהודי לא ואף הרשעים משלות לא בידינו אין
 אדם כל בשלום מקדים הוי אומר חרש בן מתיא רבי
 יעקב רבי טן •־ לשועלים ראש תהי ואל לאריות וגב והר

הבא העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם אומר

משה י רביעי ©־ק ירים
מהכתרים א׳ כל לומר עמו ואחר עצמו את מושך וכתר של וי״ו כי והוא התנא כמאמר הם די והלא הם כתריס ג' אמר איך לב לשית וראוי

שבלעדיו גביהן על הוא טוב השם כאשר עולה הוא גס טוב שם וכתר עולה לא מתחלה למה ג״כ זה יקשה גביהן על עילה טוב שם כתר
אחד כל חל קשוט זה כתר להיות כן ועל כתריס ליקראס בהם עליה אין וסיים וכהונה במלכות שהתחיל בסדר היפך ?נמה וגם הם כתרים ׳7 אמר

וגדל בתורה סעמלו מי אשרי התנא מאמר ענין וזה עצמו בפני נמנה אינו : בפרשה ראשון שהוא ;בארון
שלמה אמר ועליו וכו׳ טוב !בשם ׳יי —

 ונו׳ טיב משמן שם טוב בחכמתו
 ג׳ שאומר עצמו רשב״י כי והוא

 טוב שס וכתר וכו' הס כתריס
 אמר הלא כי הרגיש וט׳ עולה
 ושמן טוב משמן שם טוב שלמה

 בשמן המשוחים וכהן מלך הס טוב
 שם כתר כי הנה שחז״ל כמו טוב
 ומלכות כהונה מנתי טוב לבדו טוב

 דע אמר לזה זה ולא השנים אותם תמנה למה כן וחס טוב בשמן הנמשחיס
 אשרי כי התורה גבי על הוא טוב כשהשם רק שלמה שבח לח כי איפה

 הוא שלו טוב ששם מי על שהוא ועליו וט׳ טוב בשם גדל בתורה שעמלו מי
 טוב כי טוב משמן שם טוב שלמה שאמר מה הוא בתורה עמלו היות על

 הארץ עם לא כי כלום אינו לכדו אך ומלכות כהונה ועם התורה עם הוא
 שבידו מי שעל היות עם תורה להזכיר שלמה הוציך לא חסיד'ויהיה־'כי

 ירא בור חין כי תורה מכלי טוב שם יהיה אפשר אי כי על ידנר תורה
 כי לו הוקשה כתי־יס ג׳ אומרו אחרי ע״ה רשכ״י פה יכוון וזה וכו׳ חטא
 אלא וכו׳ נכתכקזר למה חמר כן על זרי׳ השלשה יצדקו ואיך הס ד׳ הלא
 וחם זר לו נעשים שסטוכ דהיינו טובים מעשים לו שיש שהוא זוכה אדם

 זרות לו נעשים ואדרבה כתריס חינם טוב שם כלי כלן כי הנה זר לא
 כתר תהיה ואיך שלהם והתיקון הקישוט הוא טוב השם כי הנה ונכריות

 ובחרון ועשית ואמר שינה למה הם כתריס ג׳ אס עיד והקשה עצמו בפני
 ועשו בארון שנאמר מה הקושי אין הנה כי והוא וכו׳ ללמדך ואמר ועשו

 שיבחו לב חנם וננ בצלאל אם כי דכר העושה משה היה לא הלח כי
 הקשה הדבר חך הצודק הוא ועשו אומרו כן וחס ה׳ צוה אשר חת ויעשו
 על העושה משה היה לא ^י בהן וכיוצא ומזבח בשלחן ועשית אומרו הוא

לתורה שזכה משה כן ע, כי לכולן זכה כאלו לתורה שיזכה מי כי אומר כן
 : בנולן וזוכה עושה הוא נחלו ועשית בשאר ית' הוא לו אמר

:וז״ל יו״ר פסוק נ״ד בתהלים זציק״ל א * רבינו פירש וכו לפרוזדור דומה הזה העולם ^ר^ר■ רלזיר״ר* ר•'

 לדון בבואך וחומר הדין מדת הוא אלהים פני מחלה וכו׳ ראה ץץררור
 מלבד כי והוא אלהים ראה הרחמים בעל־ ה׳ שם הוא מגננו

 ומגן שמש כי נ אח מפרש זה על גם בעדי מגן ה' ואתה דוד שאמר מה
 פנימשיחך הבט !"כ ח וגס חגן קרא ה' חת כי בס״ד נבאר כאשר ה׳חלהים

 הרפה כן שעי׳י ולא בדין רחום ננו תהיה כן שע׳י באופן זכותו לנו שתסייע
:וכו׳ יום טוב כי הלא כי זה סמך על מתשובה ידי ־ . -

וכו׳ לפרוזדור דומה העה״ז יעקב ר׳ משנת נזכירה הענין חל

־' אבות
 תורה בעלי אוהבים הרבה לי יש כי אהב אהבי אני וז״ש • ישראל

 וחיב' אהב׳ לי מראים שהם אוהבי אלא כחומרית איני כי לי היתה זאת
 חייב שבעלה כחומרית דחיני עושה כדקאני זה ומלבד וכו׳-. אהב אז

 קארי כמ״ש מכסות וכבוד לזון עושר להפך ואני וכסותה בשארה
 ועוד נבעני נותנת אני והכבוד העשר אדרבה אתי למאני'מכבדותי׳

 עוש׳ אני בדין םכן ואחר בעה״ז פירות וצדקה עתקלעה״ב הון שהוא
 ואנ במשנתינו וז״ש • פניו הסתיר הוא אם ולאהבו לפייסו חייבת ואיני

 חל היא חשתך כי רהגס לבעלה השה ■כדין אחריך מבא שהיא תאמר
; : כמדובר דרכיה גבהו כי כן תאמר :> . /

דברי דנראה להרגיש יש • וכו' הרשעים משלות לא אין׳בירינו טו
 הרקעי׳ משלות בידינו שחץ על מתאונן כאלו ינאי ר׳ התנא 1

 וגת יתברך בעבודתו מעיינם וכל קדושים כלם ואמוראי תנאי וכלהו
 עולם ושלוי רשעים אלה והנה העה״ז הבגי והנאות גופניות בתאוות
 מה שכינה מנכןער דכשאדם דמנינו ואפשר : בעיניהם היו כקוצים
 ותעל בנחת. כשאדם מרובה עובה ומדה וכו׳ קלני אומרת הלשץ

 כביכול והשכינה הוח, רצון עת יבא מדינה ובמשמני בשלוה השלי״ו
 כשאדם דחמרינן דהא וישב בדרוש בעניותינו וכתבנו השמחה. מגדלת
 אבל עץ על בתוכחות מנעער כשאדם ה״מ וכו׳ שכינה מצעער
 חץ ח״ש ח"ו נער למעלה אץ שכר להרבות שהם הצדיקים ביסורי
 ובמצות בתורה עוסקים וחנו שלוה הי״ל שאם הרשעים משלות בידינו

 יסורי ה״ל אלו וגס שמחה הבנים ואם בשלותינו לשכינה נ״ר הי'
 חץ בדירן אנו אבל לשכינה צער הי׳ לא שכר להרבות שהם הצדיקים

 פרעו״ת בפרו״ע שלנו שיסורץ רק הצדיקים מיסורי ולא משלוה לא לנו
 על ינאי ר' מתאונן שהי׳ וזהו לשכינה צער יש ובזה לחעאתם בישראל

:השמים צער וזה השמנה צער



כא משה רביעי פרק ירים

 הוא יז : לטרקלין. שתכנס כת בפרוזדור עצמך התקן
 בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה אומר היה
 קורת של אחת שעה ויפה הבא העולם חיי מכל הזח
 שמעון רבי יח : הזה העולם חיי מכל הבא בעולם רוח

 ואל כעסו בשעת חברך את תרצה אל אומר אלעזר בן
בשעת לו תשאל ואל לפניו מוטל שמתו בשעה תנחמהו

 שמואל ייט קלקלתו•־ בשעת לראותו תשתדל ואל נדרו
 לבך יגל אל ונכשלו תשמח אל אויבך בנפל אומר הקטן

 אלישע כ :אפו מעליו והשיב בעיניו ורע יי יראה פן
 כתובה לדיו דומה הוא למה ילד הלומד אומר אבדה בן

 כתובה לדיו דומה הוא למה זקן והלומד חדש נייר על
 הבבלי כפי איש יהודה בר יוסי רבי מחוק נייר על

 ענבים לאוכל דומה הוא למה הקטנים מן הלומד אומר
 הוא למה הזקנים מן והלומד מגתו יין ושותה קהות
 מאיר רבי ישן יין ושותת בשולות ענבים לאוכל רומח
קנקן יש בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל אזמר

חרש

 ושם המעשה עולם הוא הוה שהעולם היא הכונה שאס לב לשית ראוי
 ולא בפירוש יאמר אומר הי׳ והוא לשון כי הקודם אל מקושר איך השכר עולם
 ועוד מעצמו מובן היה וכו׳ התקן שמפרש מה וכן וטרקלין פרוזדור משל ימשל

 אל ואומר בקודם קושיא לו שהוקשה לפרש דרכנו אומר היה הוא אומרו
 וכך כך אומר היה הוא כי תתמה

 האומר יתורץ אומר שהיה מה שע״י
 יפה יאמר איך ועוד אזיל לטעמיה כי

 השכר מסוג המעשה שאין כו' א׳ שעה
 השכר מכל מעשה מעט שיפה לומר

 נחשב זר כמו הלא בעצמו והענין
 שמוסיף במה דבריו סותר איך ועוד

וכו׳: רוח קורת של א׳ שעה יפה ואמר
תשובה דרך אין הנה אמנם

 יום זכור ידי על לא אם לאדם י
 וכמאמרנו תמיד נגדו להיות המות

 וכו' שימותו יודעים החיים פסוק על
 יראה ולא יחיה גבר מי פסוק ועל
 בעה״ז יחיה גבר מי שהוא וכו׳ מות
 שיוכל מות לפניו רואה תמיד יהי ולא

 כי סלה שאול מיד נפשו ממלט להיות
 בתשובה ישוב אפשר זה שבלעדי גס
 שתספיק כ״כ מעולה תשובה תהיה לא

 יבצר לא כי סלה מגיהנם נעשו למלט
 עשור או ימים שם מהיות
 לזה והנה אשמתו שיירי חלאת להתס

 מיתתך לפני א׳ יום שוב אומר יש
 כמה אינש ידע וכי בגמרא ומקשה

 למחר ימות שמא היום ישוב ותרצו חיי
 לבו אל יתן שהחי שהכונס באופן
על יום בכל וישוב א' יום הם שחייו

 שיעור שחייב רוחך על שתעלה האומר כדברי לא ואמר יעקב ר׳ בא זה
 לטרקלין הפרוזדור מן כניסה כשיעור רק מהחיים לך שאין שתצייר אם כי יום

 בשעה תשובתך לגמור עת בכל תחיש תמהר כן על וכו׳ דומה העה״ז וזהו
 תשער לא אס כי האפשר ככל פרטים בכל ותיקון וחרטה תשובה להרהר א׳
 וכו' עצמך התקן באומר כי נמצא במלאכתך תתרפה אולי יום שיעור רק

 פירושו לפרוזדור דומה העה״ז שאמרתי מה לומר האומר אל פירש הוא
 טוב טוב הלא כי לתנא הוקשה וכו' שתכנס כדי שיש בשיעור עצמך שתתקן
 קצר בלתי שיעור חושבו שע״י יותר או א' יום שיעור האומר סברת היתה

 קלה׳ שעה בשיעורו מש״כ מחופש בחפש מעשיו לתק! בדעתו יתיישב כ״כ
 אל אמר כן על ראויה תשובה נעשות יפנה לא הזה הנמרץ שבחפזון

 א׳ שעה יפה אומר הוא כי לטעמיה אזיל הלא כי זה מאמרו על תתמה
בעה״ב כי והענין העה״ב חיי מכל לטרקלין מפרוזדור הכנס כשיעור שהוא

: רוח וקורת התענוג ב' הימים אריכת א' דברים ב' ׳יש
 בבחינה תענוג בלי ימים אורך שם היות יצזייר לו אמר הענק אל
 מש״כ ותיקון זכות מרויח בשעה כי פה. בתשובה א׳ שעה יפה זו

 מציאות בבחינות שהוא היי מכל וזהו בשבת יאכל בע״ש שטרח שמי שם
 כי אמרתי הס שבחיים התענוג בחינות שעל תחשוב אל אך ארוכים החיים
 ועונג רוח קורת של אחת שעה יפה ההיא בבחינה כי כן לומר לי חלילה

 שיש לחשוב לגבר טוב היות עם כי הדברים כלל העה״ז חיי מכל העה״ב
 טרקלין שלפני בפרוזדור שהוא לחשוב הוא טוב יותר בו לשוב חיים יום לו

 העה״ז הוא בחצריך יום טוב כי היות עם לומר המשורר כיון אחשוב וזה
 העליון ולעולם חצרות לעה״ז שקורא העה״ב הטרקלין שלפני כחצרות שהוא

 למה כי שהוא שכתבנו יפריחו אלהינו בחצרות ה׳ בבית שתולים כענין בית
 הוא ונופו העליון בעולם שהוא טהרה במקום נטוע שהוא לאילן דומה צדיק

: יפריחו אלהינו בחצרות בעה׳ז ומפריח נוטה גופו
 א' שביום שהוא בחצריך יום טוב כי עם אמר הענין אל

 בבחינה בעה״ב מחלף טוב הוא בעה״ז לאדם שיש שישער
ריוח אין ושם טובים ומעשים בתשובה מרויח הוא כאן כי החיים מציאות

חסדי
 להודיענו שיא זלה״ה מז״ה פירש .וכו' כפרוזדור עצמך התק? טו

 בזהר מ״ש והוא בעה״ז הנעשות המצות שכר מסות י
 לפניו וליכנס לעלות שתוכל כדי מלכ-*ש לנר״ן נעשה המצות שממעשה

 מלבושי׳ לתקן וצריך שק בלבום המלך לשער ליכנס שא״א כמו *שברך
 עצמו ליפית כדי מעשהו בעה"זכל האדם כן המלך ככוד כפי הגונים
 א״א הנשמה כי המלך לפני להראות לכורקלין שיכנם כדי גופו ולתקן■

כמו מלכיש לה כהתקין אלא עולם של מלכו לפני לעלות.ולראות לה
:לאברהם חסד בספר שהראנו ־

 בתשובה לומר דקדק וכו'., ומע״נן בתשובה אחת שעה יפה טל-יב
 כח מוסיף ואדרבה תשיבי כלא תשובה המעכובלי כי ומע״ע

 כי זו בהשערה בחרתי לא אני אך וכו' אחד יום שוב האומר סברת שהוא
 בית בסף אני כאלו עצמו החשיב שהוא אלהי בבית בהסתופף בחרתי אס
 ובחרתי הטרקלין שלפני בפרוזדור שאני לשער יעקב ר' סברת שהוא ה'

 רוחי על עולה הייתי שאס שהוא רשע באהלי מדור הזה הקצר בשיעור
 מזה יותר שהות יש המות ובין שביני
 היצר וימצא מהתשובה אתרפה הלא
 עין ומכל להחטיאני מקום הרע

 'מבדיל מסך יעשה שאעשה ואשמה
 היו עונותיכם כד״א אלהי ובין ביני

 עון ובהעשות וכו' ביניכם מבדילים
 שהם מסך על מסך נעשה עון על

 אשר נמצא עושיהס על כאהלים
 דר שהוא מעונות טהור בלתי הוא

 שנעשו אהלים שהם רשע באהלי
 שע״י הסתופף בחרתי וזהו מהרשע

 מדור עק מסך כל מסלק אני כן
מתמהמה הייתי אס רשע באהלי

: כמדובר מליתקן

 אויבך^,^ כנפל
 וליחל לחרוב רשעים דרך הנה וז״ל. יז

 וביתו דלתו נ ויקנה הצדיק יורש מתי
 הרשע בנפיל׳ לשמוח אח״כ ודרךהצדיק

 להוכיח בא לכן ביתו לו ארב חשר אויבו
 ואמר בישע והיחל מהם א׳ כל את

 הרשע אתה תחרב אל אליו כמדבר
 כי ימכרנו מתי לאמי הצדיק לנוה
 לו אין אם גס ואף אתה ויקחנו ימיך
 הפקד במקום מקים אס כי נוה

רבצו ותשדד תחמדהו אל ירבץ ששם
 צדיק יפול שבע הלח כי זרעך לזרוע הקרקע שאר בכלל המקום אותו ותחרוש

 ביע' נ׳א אצ״לבז׳רעות לתךקרוב'כיינפ הרשע ואתה יקים לךכי ולכןחדל וקס
 כלומד יפלו אמר ולא בדעה יכשלו ורשעי׳ וזהו רבים רשעים ואפי" יכשלו אחת

 כי ולקהזהיר יקום ממש יפול שבשבע הצדיק הפך יקומו לא בכשלקלבד שאפילו
 יחיד כי אתה גסעתה ומה ברעה ויכפלו להשמר ידם איןלאל רבים רשעים גם

 כי הצדיק הפך תכשלןיתפול לצדיק תעשה אשר ובזה א׳ ברעה תכשל כי אתה
 בשב׳א וקם חמר ולא ממש נפלו אחדי וקס יפול שבע יחיד שהוא גס

 מלפניו מוכנת קימתו כי קם כבר יפול טרם כי לומר בפת״ח אס כי הוי"ו
 הצדיק אל פניו שם הרשע את להוכיח וכהתימו יוטל לא יפיל וכי יתברך

 יפיל אויביך שהרשע תראה אם ואמר רבצו ישדד או ביתו יארוב הרשע אשר
 אפילו יגל חל מנפילה פחות שהוא ובכשלו בחוץ הנגלית שמחה תשמח אל

 ית' לפניו גלוי שהכל עש ה׳ יראה פן ואומר וכו' יראה פן בפנים לבך
 ולא רנה רשעים באבוד הלא כי הענין ה' בעיני ירע פן יאמר ומהראוי

 על הוא הרשע אבדן על הצדיק כששמחת לא אס• באבודם השמח יאשם
 יתברך קונו רצון עיברו על תמותה ובן רשע שהוא. יבמה ולא לו הרע אשר
 שנאתו על משנאו בפיו ישמח אם הצדיק כוונת יבחין האיש זה מי והנה
 על ות וכל לבות בוחן יתברך זולתו אין כי ה׳ בעיני רע היותו על או אותו

 ללבב בעיניו שירע מה ה׳ יראה בחופן שמחתך תהיה פן אמר כן
 רע יראה שלא עם ללבב יחזו שעיניו בעיניו רעה היא כי בכוונתך וישגיח
 הוא אין אז כי שמים לשם הצדיק שמחת כהיות מש״כ הבריות בעיני

: רנה רשעים באבוד כי הצדיק שמחת אל פניו שם ית׳
 לא אולי כלומר בעיניו ורע מיס הר מדת ויראה ישגיח פן יהיה

 פן וז״א הרחמים מדת בראיית גם אם כי ירע הדין מדת בראיית
 תהיה פן כלומר שהוא וכו' ירע פן או יראה כי אמר ולא וכו' יראה

 אל אפו מעליו ואזיזהשיב הדין בבחינת בלבד ולא רע גס ■ה׳ ■בעיני הראייה
 היה לא כן שאלמלא הרשע לך כשהיצר עליך שהיה האף פלומר הראשון מקומו

 הראשון למקימו מעליו אותו והשיב עתה רשע על הוסב כן ואחרי לך יכול
: עליך ממנו האף ותצא תשוב כי שהוא

י׳
אברת
 כדי בתשובה להרהר צריך מצוה לעשות ישראלי האיש בבא ולכן לסכן״א
 בספר שכתב ע״מ אפשר א״ב :ה׳ לפני לרצון תעלה מצוה שאותה

 קדוש מקדש דהיה כרבי מצות מקיימין עליוניןבעה״ב דקדישי חסידים
 בריבוי לאחד אפשר דמע״כן רהגס ומע״נו בתשובה לז״א ע״ש וכו׳ סבת

 שמת׳תו דכיון תשובה שם יצדק לא מ״מ מותו אחרי כי אף לקיים
 :בעה״ז כ״א כלל יצדקו לא ומע״כו תשובה וא״ב תשובה ליה מהניא לא
 אפו אלא נאמר לא אפו חרון . וכו׳ אומר הקכון שמואל ים

 הרב זו גירסא הביא וכן כ״י בפי׳ הרמ״ה גרס הכי
 4 ע״ש דקרא דיוקא השתא לן דחידש כעיני נראית זו וגירסא וכתב תי״כן

בה שאין ברייתא רשב״ם לדעת מצינו ע״ב ק״ה דף כתובות ובתוספת



פרק ירים
 רבינו פירש וכו* והתאנה הקנאה אומר המפר אלעזר ר׳

;ל זז סיגי בהר בפרשת י
מעייניו וכל ועיניו לבו שימו בשיתו העולם חיי גבר יבורך כן כי

תלוי והכל האלו קודש במקראי אמרנו אשר הלז (רמז דברי כל אל ־

 רבי א כ :בו אק חדש שאפילו וישן ישן מלא חדש
 מוציאץאת והכבוד והתאוה הקנאה אומר הקפד אלעזד
למות הילודים אומר היה הוא כב :העולם מן האדם

 העד הוא הדין הוא הטבין הוא הבורא הוא היוצר הוא אל
 עולה לא לפניו שאין הוא ברוך לרון עתיד הוא דין בעל הוא
 שהכל ורע שיחר טקה ולא פנים משוא ולא שבחה ולא
 לך כנוס בית שהשאול יצרך יבטיחך ואל החשבון לפי

 כרחך ועל נולד אחה כרחך ועל נוצר אתה ס־חך שעל
 עתיד אתה כרחך ועל טת אתה כ־חך ועל חי אתה
 ברוך הקרוש המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן

וכו׳ עקשיא בן חנניה רבי : ך!יא

 הענייני כל האדם החשיב בבלתי
 לאפס עבודותיו וכל ומטעמיו העה״ז
 ומשפט דין יזכור הרבה אם כי ותוהו

 דגעל שמה הולך הוא אשר העולה
 משוב ימוש ולא וכבוד ותיארה בקנאה

 נגד עותו אשר אשר כל ותקן ה* עד
 התנא מאמר והוא יבוש ולא מלכים

 ר* באומרו אבות ממסכת רביעי פרק
 : וכו׳ אומר הקפר אליעזר
 אלו נשתנו מה לב לשיס וראוי

 כי רעות מדות משאר
 : אלה שלש רק ייחד ולא הנה רבות

העולם איבוד כי אחת הן אמנה
 מצות על בעבור תלוי והאדם 1

 ועל לבריות אדס שבין במה תעשה לא
 ואחרי למקום אדם שבין תעשה לא

 כבודו ישים אס בידו תקנתו איבודו
 לא כבוד לתמוך יחוש אס אך מנגד
 הקנאה וז״א אוגד עדי ויהיה עוד ישוב

 תלוי לחגית אדם בין חטא אשר עון כל ראשית הנה כי והוא ,וכו והתאוה
 הרע ולשון ורכילות וגסות ותחרות שנאה שהיא ריעותיה אחריה מיד כי בה

 אדם שבין העבירות כל ראשית היא התאוה וכן לה מובאות ונטירה ונקימה
 ומאכלות ביאה איסורי בהלכות ילך הלוך כי מות תוצאות ממנה כי למקוס

 שתי והנה .הי שנא אשר רע דבר וכל כזילות אשם מעילות ואשם אסורות
 לנו השבית לא מרחם אלפינו ועדיין עולמו את האדם אגדן כוללו המה אלה

 ה'וירחמהו אל וישוב וכוי דרכו רשע יעזוב כי ומרפא ארוכה להעלות תיקון
 תקותו אבדה כבוד יתמוך האיש זה אס אך .לסלוח ירבה כי אלפינו ואל

 מהאיש מחילה ושאל התרפס לך לו יאחרו אם כי למחלתו ארוכה אין כי
 חטאתי תאחר ולפניהם אנשים על תשן>־ האיש יאבה לא ואס לו חטאת אשר
 ומה כבודי אחלל כי נבזה הלזה האיש מי עזות יענה הלא העויתי וישר

 הנפש על חטא אשר וכן בזה ובכיוצא בזה וההיקש אנשים שיש במקום גס
 הסכת לו ויאמר שהזכרנו הרעים הדברים ככל אדסלמקוס בין שיש במה

תאכל כלחם ואפר ארצה ושכב ולין וצום ישראל ושמע

חסדי

טשה רביעי
 לך טוג ואז בג״ד ללקות ובכה תלך הלך ומספד ובכי ובצום

 יחוש אס הנה כי בעה׳״ב תבוש מאשר בעה״ז תבוש כי לך טוב כי עון לכפרת
 ותהיה כבודי שאחלל אומר אתה הלהרנני יענה הלא מדומה כבוד דבר על
 שנקלון כבודי את הרואים כל בעיני אקל כי ראש אריס לא עוד לזרא לי

 תשנה ולא לך ברח קום לכן הןמר
 אלהיס יעשה כה זאת עצתך באולת

 אליך אביט אס פניך נשאתי לולי כי
 סל עונו במשא וימצא אראך ואס
 רגלי ומי יו אשמות צואת ירחץ ולא גבי

:כבוד מפני פניו על עונותיו
 ,הדברי שלשה מעמד כי הדבר־ס כלל

 אדס של בעוכריו הם הן האלה
 אס תאמר ושתא העולם חן להוציאו

 כל וישלך האדם יעשה מה איפה כן
 לזיא יאבד ולא אחריו שלשתם העמד

 וכו* למור. הילודים אומר היה הוא
 הדברים כל לבו אל יתן החי כי כליחר

 בינה ויקנה יכנע ואז פה הנאמרים
 אל ולבא .יאבד ולא להטיב להשכיל

 הילודים הוא הלא לשונו נעתיק באורו
 צידון והחיים להחיות והמתים למות
 הוא אל שהוא ולהודע ולהודיע לידע

הוא המבין הוא הנורא הוא היוצר
 עולה צא לפניו שאין הוא ברוך לדון עתיד והוא הדיין הוא דין בעל הוא העד
 ידע לא מי א( לב. נשית הענין אל ולבא : המשנה גמר עד וכו׳ שכחה ולא
 ג( . למות החיים אמר ולא למות הילודים אומרו ב( .למות הילודים כי

 שיורה לידון והחיים אומרו <7 : לחיות אמר ולא להחיות והמתים אומרו
 ה( .נדונים מות אחר גס והלא המתים תחיית אחר אם כי נידונים שאין

 שכולל הילודים אומרו על יצדק ואיך אדם בני על הוא לידון החיים מאומרו כי
 האדם את להפחיד הוא אס התנא כוונת הוא מה ו: . חיים הכעלי אפילו

 להזכיר הוא ואס הוא כן כי ידע לא בער מי למות הילודים ני המות מן
 ולידון להחיות המתיס כ״א לומר ראוי היה לא לידון החיים כי הדין יום לו

 מליראה האדם את וממעט הדין התחייה אחר עד לו מרחיק שאדרבה ועוד
 לומר צריך מה וכו׳ להודיע אומרו אחר כי וכו׳ לידע אומרו ז( .הדין את

 הענין פשט שיראה מה כי ח( :שיודע מודיע יש שאס ידע לא מי כי ולהודע
 יש קשר ומה 1וכו היוצר והוא אל שהוא הוא ויודע וידע שיודיע שמה הוא
כי הוא ואס צידון והחיים להחיות והמתים למות שהילודים הקידס עם לזה

מה
אבות

: מקובצת ובקימה שם כמבואר בלבד אחד פסוק אלא
 אמי דר׳ נ״ה דף בשבת במ״ש אפשר .וכו' למות הילולים כב

 בלאעון יסורין ואין חטא בלא מיתה אין סבר
 ,הראשוני מן ויש נחש של בפטיו דימתו שאמרו מאותה אמי ואתותבר׳

 וכדכתיבנאכעניותין פון בלא יסורין אין מחלוקת אתותב דלא דסברי
 אמי ר׳ לאפוקי למות הילודים וז״ש • פ״ש פנים פתח הקטן בספרי
 למות הילודים אלא הדבר חטאולז״אלאכן בלא מיתה אין דסכר

 לאור חיים מיתתן י,גןע' להחיות והמתים והטעם למות הילודים כל
 בפטיו המיתה אחר כי המתים בתחיית שיפמדו כפשטיה או החיים באור

 .אח״כ להחיות ויכיל ונתקן הזוהמא מתמרקת חטא שלא למי נחש של
 דפ חטא כלא מיתה דיש אמי ר׳ הפך למות הילודים לך דאמרי ועכ״ז

 בלאפון: יסורין דאין דווקא לירון פפ״יהדין ביסורים שהחייםלידון
 את אני ושבח בזהר ואמרו ימות שיחי׳ הרוצה במגןו״ל אפשר
 הילודי׳ ח״נן . השי״ת לפבוד בחיותם מתו שכבר אותם המתים

 לבלתי ימות שיחי׳ הרוצה אומרם ע״ר בפה״ז למות היא לידתם למות
 בעה״ו מתו שכבר הללו והמתים .ותפנוגיו העה״ו הבלי אחר לכת

 למדרגה ממדרגה להפלותם פכ״ו אך בפוה״ב טובים חיים להחיות
 רבינו כמ״ש חסידיו פם מדקדק יתברך שהשם לידון בפה״ב והחיים
 מדקדקי׳ פליונה מעלה לפלותם בג״פ שנים כמה שאחר זצ״ל האר״י
 כונת לי היתה בזאת דמפל מפל לפלות ולזכותם השערה כחוט פמהם
 בארן צדיק הן כלומר וחוטא רשע כי אף ישולם בארן צדיק הן הכתוב

 ישולם אפ״ה בפה״ב בארן שהוא צדיק שהוא אף עוה״ב החיים ארן
 מתוקןלרשעי׳ מה נשכיל ומזה ומשלם. השפרה כחוט טמו ומדקדקים

 סוד התנא רמז א״ב : וחוטא רשפ כי אף ח"ש ומרים קשים מונשין
 והחיים וה״ט בגלגול לבא להחיות והמתים למות הילודים וז״ש הגלגול

 חשבון לפי והכל אלוט׳ שהוא לידמ לירון מיתתן אחר שחיו אלו לידון
 ותשאר לך מנוס בית שהשאול יצרך יבטיחך ואל . כלגס מיותר ואינו

 זו סיפא קפירגןו כמו בגלגול צבא אחרת פסס נוצר אתה קע״כ בקבר

 אחר׳ פפס מת אתה ופ״כ חי נקרא שהוא בהמה בגלגול תבא לפעמים
 דף חרשים חכם כמ״ש א"באפשר :■וחשבון דין לישן עתיד אתה וע״כ
 בתורת היא הקב״ה לנו שנתן הנשמה אס גליקו מהר״א שנסתפק מ״ו

 מתנה שהיא למימר מצינו לשפיר לה ופשיט פקדון בתורת או מתנה
 שישתמ׳ בתנאי פקדון דהיא אפשר וגס הזמן בהשליס להחזיר ע״מ לזמן

 בפקדון יד שולח כדין נתחייב מציתיו על עבר ואם לעבודתו חקא בה
 דהרא״ה כתבנו רי״ב ,סי לח״מ כהגהתינו בעכיותין ואנן . טש״ב

 כיון ופירות גוף לזמן קרקע לחכירו דמקנה ס״ל וסיעתם והריטב״א
 פליגי וסיעתו והרמכ״ס לעולם המקבל קנה הבעלים רשות שנתרוקן

 לדעתהרא״ה והנה . קמא למאריה הקרקע חוזר דאחרזמן וסכרי
 לזמן לאדם הקב״ה שנחן וכשמה דגוף לומר מקום יש לכאורה וסיעתו

 שנתרוקן לזמן ופירות גוף קרקע הנותן כדין לעולם שניסקנאס פ'
 זה ולאפוקי זו כטענ׳ והמצות התורה עול יפרקו והרשעים רשותם

 שלו והגיף הנשמה פי' שלו שהכל וכו' עד הוא הדיין הוא התנא אמר
 מעיקרא חשבון לפי שהכל ודע והטעם ח״ו רשותו שנתרוקן טענה ואין

 בהחשבון. נתחייכו שינה ואם לעכידתו להשתמש פקדון היא הנשמה
 לזמן כנותן אלא פקדוץ ואינה לך מנוס בית שהשאול יצרך יבטיחך ואל
 סע״כאתה וסיעתו הרא״ה כדפת ח״ו רשותו שנתרוקן חשבון כאן ואין
 וככר להחזיר ע״מ מתנה הוי וח״כ מת אתה וע״כ חי אתה וע״כ נוצר
 ט״מ מתל שהוא היכא דמודי רמ״א לסי׳ כביאורו אהרן כני הרב כתב

 להחזיר ע״מ הוא מת אתה שע״כ כיון וא״כ קנינו פסק דלא להחזיר
 מליו נגזר אס ימיוע״כמת בחצי ,אפי דהכא מת אתה ע״כ רמז ועוד
 דין ליתן עתיד אתה ע״כ וא״כ ח״ו רשותו נתרוקן דלא ונמצא כרת

 יבא העד הוא הדיין הוא ואומרו .לזמן נותן דין בזה שייך ולא וחשבון
 דיין נעשה מד דאין דאף הריב״ט כשם ,ז סי׳ כנה״ג כמ״ש נכון מל

 ראו עצמן הדיינים דאם שם הטור מ״ט מ״פ א״נ .■ מד נמשה דיין מ״מ
: והאריך ודוק הדיין הוא העד הוא המבין הוא וז״ש לדון יכולין



כב משה רביעי
 ירע או 5יוט ואם אלהיס אין בלט יאמר כי הוא רשע אס גס ומס כפולה
 דבר יאמר האלהות באמונת לנגוע בעיניו רע ואס לו גורס מזלו לאדם
 חומריים בדברים ישגיח ולא כבודו השמים ועל ה' רס כי חזקה ביד אחד
 אס כי בבשרו השפל ולא עשה לא הוא רוחני כי בקרבו אדם רוח יצר ואס
 אשר מכה או החולי זה הוא השס מן לא כן ועל החומר את עשו ואמו אביו

 הוא עכור חומר כי בגוף עסק יתברך לו אין כי האיש הגוף בי יתייסר
 כן ועל הפילה חללים רבים אשר סברת והיא בו לבא מבא יתברך לו ואין

פעל ה' ולא נשפו כוכבי שיחשבוהו או לו היה הוא מקרה האלה המנות
 :אשמותיו זוחלי על מנותיו ניטפי רבו הלא כי ראייתו וחוזק זאת כל

 האדם בשר גס כי אמת הן כי לומר שלישי דרך ברעה יקל זה מעין
במקצת יכפור אך לו היה יתברך מאת הוכה ואשר הוא יתברך לו

 כי עמוק ולב איש קרב מזימות יבין לא רוחניותו לעולם הלא אומרו כי
 ומשטינים היורדים השומאה כריות אם כי החימר עכירות טינוף תוכיות הוא

 יעלו והמה וכרעיו מקרבו באדם מתערבים היו הס הן ומקטרגים ועולים
 גבוה ידברו ירבו כי י נגע וכל ריב כל יהיה יהס פ ועל למענה ויעידו
אשר כבז משא עליו יעמיסו ובעדותו ההוא האיש חשא מאשר יותר גטה

: יסבול יכול לא
 יהרהר כי לדעתו חטאיו על יותר ייסוריו בגודל רביעי בדרך יחזיק
 כי בעצמו יתברך הוא האדם דין ידין שלא אס כי זה אין ויאמר

 עונש כל גבול היכן עד ישערו לא אשר מלאכים למעלה ר ב יעמיד אס
עירין בגזירת היה כי הראוי השיעור על עודפת גזרות ויגזרו מגיע ועון חשא

: הדיינים בעדת הי לריב נצב ולא קדישין ובמימר
 יתברך הוא כי שיודה אס כי אלו סברות מארבע באחד יחזיק לא אס אן

מה רשעתי אס לומר בלבו טינא מהיות מחנו יבצר לא הלא הדיין
אחסר כי מזיק אני לי שאתי ח אס הלא לו הצרתי ומה יתברך 1ל אפעל
ולא יתברך הוא לא כי באופן מצרתי חשובה יתברך לו ומה משובה נפשי
ממנו חוץ צרתו על יחוש מי כי לעצמו כמיצר נא ויהי דיני בעל זולתו
 והחשיא חשא אשר כל על בגהינס לאדם ושמור טמון חשך כל אס כי באופן
 הייסורין רעת תרבה הנח בהע״הז הייסורין לו משלם היה היותו מיוס

 וליפול ה׳ אחרי מלהרהר ממנו יבצר לא אשר עד בהס ויקוץ מאוד עד
 שבידו העבירות מכל הקשים הוזכרנו אשר ה׳ שנא ה,ה מחמש אחת בשחת

 כאשר אך אובד עדי ויהיה למחלתו אחכה .למפלתו תקומה עוד תהיה ולא
 תנצל אז בגהינס וידונס חלקיו שני את יחבר יתברך ישיב כן ואחרי יומת
 והצדק האמת תדע בלבד ולא הדין את עליך ותצדק האלה הרעות שש מכל
 לפרסם ולהודו׳ אתה לידע שהוא לידע וזהו לזולת תודיעהו גם אס כי אתה

 בגרון יק־או כי מגהינם העולם שבח גדול כי ז״ל כמאמרם חייבוך יפה כי
 עמים יביס לכל יפרסם ואז להודיע וזהו בת חי יפה דנת יפה כי יחשיבו אל

 דברים ששה מכל דבר אין כי לכל ולהודיע וזהו שחה הודאתו ישמעו אשר
 אדם לכל הראויות גהינם ייסורי עונש כל אס מתרגשים היו אשר הרעים

 והיחל אותו נשפט יתברך הוא וצדק אמת שמשפט אס כי כה מקבלים היה
 רשע אדם לב יפול אשר הגדולה הרעה כי והוא אל שהוא ואמר בהם

 נבל יאמר פן היה הלא חייתו בחיים עונשו כל פה מקבל היה אס עליה
 מגופו תחלה נפשו צאת אחר העינש שמקבל עתה אך אלהיס אין בלבו
 וגס השכינה תראה אשר עד יוצאת הנפש אין כי אל הוא כי ידע עתה

 יחד והגוף הנפש אס כי בראית אז כי השני הרהור רשת בשחת יכול לא
 ויודיע כן גס ידע אז הגוף חומריות גשם יעצרנו ולא ומייסרם מחברם

 הוא וזהו הגוף הבורא בעצמו הוא הנפש הוא רוח היוצר הוא כי ויודע
 אחר אשמותיך פרעות בפרוע אז וגס הבורא הוא הצורה את שהוא היוצר
 אשר כל גס לעיניך יוכיחך יתברך הוא אשר תראה בעין ועין המות

 דבר כל וכן למעשה שמצרפה כוכבים עבודת על היה אס גס ומה הרהרת
 בעיניך .אז כי השלישי הדבר מלכד תנצל גס בסתר גם עשית אשר רע

 ולא והעיד וראה הבין מזימותיך כל כי העד הוא המבין הוא כי תראה
 מותך אחרי שמה עונשך היות ע״י אז וגס הדבר נעשה השטן עדות ע״פ
 אס בה נלכד ־היית אשי־ רביעית סברא מרוע תנצל אלהיך ה' לפני
 מלאכיו ולא הדיין הוא כי תכיר אז כי והוא פה עונשך כל מקבל היית

 אז וגס הדיין הוא אמור וזה אותך הדיין הוא כי תביט בעיניך רק כי
 מה חטאת אם כי דינך בעל יתברך איננו כי לומר דברים מהטיח תנקה
 עונשו כל אס האדס בו נופל שהיה שאמרנו החמישי הדבר הוא כי בו תפעל

 אז הלא כי והוא תנצל שם שתדון במה עתה כי אמר בהעה״ז מקבל היה
 שורשך ותראה אתה ממעל אלוה חלק איך תכיר גוף משולל במותך בהיותך

 ובשורשה בה ותפגוס נפשך את תטמא כאשר כי נמצא ית׳ בו דבק הוא ואיך
 אומרו וזהו חלקו הוא הוא ואשר טהרותיו טמאת כי יתברך הוא דינך בעל
 כמדובר פה נידון בהיותך מכיר היית שלא מה זה תכיר אז כי לין בעל הוא

 בחשבונך טועה היית כי לכל ותודיע אז תידה וגס רעה במצודה נופל והיית
 היו מאשמותיך יותר כי רוחך על עולה היית כי בעוה״ז לוקה היית אס

 נשפט להיות כח עצר לא כי אותך בהעניש תכיר אז אך אותך מענישין
ליוס התחיה אחר לדון עתיד הוא עדיין אש כי אחת פעס עונשך !מקבל

: זה שאחר בגלגול או הדין
 גס הנאמרים הדברים כל פיך על ויודע ותדע שתודיע מה בכלל וןזךך

עולה לפניו שאין הוא ברוך ולומר חייב שיפה לה' הודאה אמר הוא ■ **
 על להשיב אמרתי אשר ע״י כי הנה כמעשי .אותי דן כי חייב שיפה וכו׳
עודם יענישם ולא כן אחרי לדונם האדם את ויחיה ימות למה קושיי׳ דבר

בחיים

פרק ירים
 י התחי' מקודם הדין הוא הלא וכו׳ לידע הוא התחיה אתר לידון שהחיים מה

 לידע הוא התחיה אחר הדין היות כי יאמר ואיך זה דבר נודע ג׳כ ידה
 ומי המודיע הוא ומי יודע אשר הוא מי פירש לא למה ט( וכוי: ולהודע

 היוצר והוא אל שהוא יודע שלא הדבר נכון לא כי י( :לו יודע אשר הוא
 עיקלו אין הדין אותו הלא כי יא( הת־ויה: שאחר הדין אחר עד וטי

 אומרו יב( :לצדיקים טוב שכר וליתן הרשעים מן ליפרע רק וכו׳ לידע
 למה קושיות שתי שהן שונות במלות ענין כפל שהיא הבורא הוא היוצר הוא
 אלו דברים ששה נתייחדו למה יג( :שונות במלות ולמה ענין הכפל הוא
 דברים הששה יודעו הדרך איזה יד( :דין בעל דיין עד מבין בורא יוצר פה
 וכו הוא ברוך ואמר התנא בירך אשר הברכה זאת טו( :כלל פורש לא כי

 : שידבר הדברים יתר מיכל זה במוסר יתירך לברכו ככה על ראה ומה
 מקום אין התנא הוא אס זו והודאה הברכה ענין פה האומר הוא מי טז(
 כי כי יתברך אליו דאה ה סדר לסדר ולא השכל מוסר לאדם ללמוד רק פה
 חשבון לפי בא הכל כי ודע אומרו יס : מק׳מו כאן אין לה׳ להודות טוב
 בא מלת וגס האמור כל אל יתקשר ואיך זה דבר התנא מודע מי אל

 לחשבון הוא שאם הלז חשבון הוא ומה חשבון לפי בא מי אל וגס מיותרת
 יבטיחך ואל אומרו יח( :חשבון לפי ולא חשבון לידי יאמר ראוי היה העתיד

 :מטה משאול לנוס יצרו יבטחנו שכל בעל מי כי מנוס בית בשאול שיש יצרך
 לו יש קשר מה וגס זו הודעה ענין מה וכו' אתה כרחך שעל אומרו >יש(

 כרחך ועל אומרו כא( :נולד אתה נוצר אתה אומרו כפל כ( :הקודם מס
־מרצ׳־נו ולא אדס של פרחו על זה יהיה למה כי וכו׳ דין ליתן עתיד אתה

ואמת: הדין וימאס יגעל פתי מי כי
 הגוף כי האומרים בגמי־א חזיל מאמר נזכירה הענין אל לבא

 אני לאמר מתנצל אי כל ביניהם יפריד המות כאשר והנפש "
 רוחניות כי גופניות תאוות להתאוות מטבעי לא תאמר הנפש הדין מן פטור
 תאמר והגוף הנפש על חטא אשר הוא הגוף אך אני השמים מן ה׳ מאת

 משיב ישחית לא אשר האדמה מן עפר אנכי כי תמות היא החוטאת הנפש
 בין כי שבכס השוה הצד זה כי־אי זה ראי ולא זה כראי זה ראי לא ואומר ית׳ הוא

 כאשר בגוף הנפש אביא אני אף שניכם יחד בהיותכם התועבה ,עשתה שניכם
 ויענשו וידונו תעשנה לא אשר ,ה חצות כל בעשותם אתו באמנה היתה

 וישא התאנה את נוטריס אותם ששמו וסומא לחיגר חשל חטאו כאשר יחד
 לו ואמר לסומא ויגד ויחמדה בראשיתה התאנה בכורה וירא החיגר עיניו

 וחיגר כבודה מקום איה אדע ולא בארובות הרואות וחשכו אעשה מה
 החיגר יחדו נועצו אז ועולה מטכס להיות אוכל ולא עבדך ז פס אומר

 ביגיעת הבכורה ותוקח כן נעשו מקומה עד ישאנו שכחו ועל הסומא על
 המלך יצא כן ואחרי אחיו מעל חיש ויפרדו יבלעוה בכפס ופודה שניהם

 עשה מי נהם ויאמר איננה והנה הבכורה אל עיניו וישא הביתן ג׳נת אל
 או׳״ל איככה אומר הסומא בכה חומר וזה בכה זה ויאמר הזה הדבר את

 נטל אז לעלות היגליס מאין אומר והחיגר לראות אין ועיניס וראיתי
 עש־תם ככה להם ויאמר הרגלים בעל במות ויעלהו הסומא את המלך

 היו כאשר רעהו גב על איש אתכם לייסרה לכס זאת אעשה אני •וגם
:כמדובר והנפש הגוף ענין הוא הזה כמשל הרע־ בעשותם

 והכבוד והתאום הקנאה כי אומרו אחרי הנה כי והוא הביאור אל ונבא
 וגומר לדבר איש יוכל והנה ראה העולם מן האדם את מוציאין

 אראה רשעים שלום כי בהוללים קנאתי אם והלא התאוה ועל הקנאה על
 יתברך הוא ולמה מונד כקוץ ובלייעל רע־ לאדם אשר למטעמותיי אתאו וגס
 יש כי וידעו כצדקתו ולצדיק כרשעתו רע לרשע פה לתת עינינו יאיר לא

 על הדבר לכס ואגיד החשו ידעתי אני גם לז״א בארן שופטים אלהיס
 למות הילודים הנה כי והיא תשיבתה לכס אגיד מקושייתל גדולה זו קושיי

 הולכים ילודים הס מאז כי כלומר הילודים אלא למות החיים אומר ולא
 בית אל האדם הולך כג כענק הולדו מיום המות יום כי למות ומתקרבין

 היה ואס חטאו יחד כאשר ונפש בגוף עודם בעה״ו ה׳ ידונם ולא עולמו
 שממיתס להחיות והמת׳ם אס כי כן יעשה לא אך החרשתי נפרדים אותם לן

 את לדון באחדותם חיות ולתת בגוף הנפש אח׳׳כ לשים שהוא להחיותם
 שהחיים כדי להחיות והמתים וזהו והסומא החיגר כמשל אחד בחיבור .שניהם

 ישוב אז כן ועל יחטא לא לבדו הוא כי לאמי מתנצל אחד כל כי לידון
 שב אותם שלדון אחר כי יחשב זר כמו והלא מחוברים חטאו כאשר לחברה
 בע״הז לייסרם מחוברים בחיים עודם אותם ידין היה טוב טוב לחברם

 יחברס ישוב עד אותם ידין לא מותם אחרי שגס כיון רשעתם לפי בייסורין
 דע אך לו וטוב רשע לו ורע צדיק יראה כי יוצרו את הרב ריב וישקוט

 הוא מ עשה אשר כי הזה הדבר את עשה האלהיס חנם על לא כי איפה
 נפש על יתברך הוא חש כי והוא וכו׳ אל הוא כי ולהודע ולידע להודיע

 לו ייסוריו יהיו כי תאבד פן בע״הז חטאיו על יוסר אשר ואיש איש כל
 המתרגשות רעה והיא העולם מן נפשו ולאבד פשע חטאתו על להוסיף למוקש

 ועל ואפס יחטא לא אשר בארן צדיק אין הנה כי ולרשע לצדיק אדם לכל
 חטא אשר כל יזכור בארן איש ואין הייסורין כוס יעבור צריך היה >לס
 הוא עליו בהביא כן ועל ה׳ עולם אלהי לפניו גלוי הכל כאשר היותו מיום

 זעומות רזון איפת האיפה עשירית ידע לא והוא כרשעתו רע יתברך
 וירא וישר תם כאיוב גבר ומי דברים ויטיח ויבעוט יקוץ הלא אשמותיו

 המתים: בתחיית שכפר "ל ז אמרו עד ויתלונן ויבעט מרע וסר אלהיס
 לפי בראות בהם יתהלך אשר הרעים איש דרכי קצות אלה אין ךן3ה1

רעה וכמה כמה אחת על חטאיו על ייסוריו רבו כי עינוו ראות
יא



פי?' - ירים
 בשלות תקנא אשר קנאתך על לך להשיב בא אני מזה ימות טרס פה בחיים

 את פה עודך תדע לא עצמך על בנוגע כאשר כי והוא בהע״הז הרשעים
 לדעת עיניך נפקחו אז כי שמה תלך אשר עד משפטו צדק אס ה' מעשה

 למות שהילודים הודעתיך כאשר לכן השגחה משולל ניחא כמלא דבר אין כי
 טובה שפע רשע לאיש יש אס כי החשבון לפי בא שהכל מעתה ודע כן וכו׳

 משפט בלא לא כי תחוש אל למעלה כמדובר הקנאה לך באה מזה אשל
 יבוא טרס אותו דנו מאשר כי החשבון לפי לעולם בא הכל אס כי לו נותן

 לא ההוא השיעור לו| לתת ראוי היה חשבונו לפי כי יתברך ראה עולס אל
 לו מוכן פה שמקבל מה ושיעור וגלגליו עניינו בחינת לפי יותר ולא פחית

 אחרי נדון האדם בהיות כי לאמר דברת אשר הדבר טוב הנה וש״ת שס
 למחלת ארוכה אמצא כן ידי ושעל והרעות הריקות סברות מה׳ ינצל מותו

 הכל כי אבין מזה כי אראה רשעיס שלוס כי בהוללים קנאתי אשר קנאתי
 פירכא דדינא אעיקרא כי הכל את. עוקר אני מעתה אך החשבון לפי בא
 אשר בשאול וימרקני שמה ישפטוני אשר על חייב יפה כי בשאול אודה כי

 טענותיך הנה ומה הדין מן עצמי לפטור רבה טענה לי יש והלא הולך אני
 שם גס והלא פה מלקבל בשאול עונשו עול ישא כי לגבר טוב כי לומר

 להתייסר עתה גם ומה הדין מן עצמי לפטור וטענה מנוס בית לי יש
 יותר שיצליח במי לקנא והכבוד והתאוה הקנאה אל אחז,ר ומעתה פה

 הטוב מנעו עונותי כי אומר לא כי לו משגת ידי אין אשר ואתאוה ממני
 לפניו שס גס כי בע׳״הז אעשה טוב לא אשי" על אענש למה הלא כי ממני

 יוכיחני ואשר יתברך גדולתו אראה אשר אחר כי נצחת תשובה לי יש יתברך
אס לו אומר הלא כי מחנו דבר נעלם לא כי וכליות קרבי הרהורי על

משה • 91 הצעי׳
 איפה כן אס ממך נעלס דבר ואין העכורה הלזו הארץ עד גדלה ידיעתך
 היה כרחי ועל חטאתי אשר כל על תריבני על,מי כי ה' את משפטי

 אעשנו טרס נעשות התעתדתי אשר כל אליך הגלות אחרי כי הכל ממך כי
 דבר בבחירתי נטות או עבור יכולתי האס בחירתי איפה איי כן אם

 יבטיחך ואל לך ואומר לבך מרעיוני תועה להסיר בא הנני ע״כ ידעת מאשר
 לומר שהוא הדין מן וליפטר לנוס וטענה לך מנוס בית שהשאול לומר יצרך

 לך תגלה שמט תראה מאשר הלא כי תענש ולחה חוטא אתה כרחך פל כי
 שאתה מה הוא כרחך על שהוא מה כי תבין מאז כי זה על ־בה התש גס

 חי שאתה ומה הגוף שאתה נולד שאתה מה וגס הנש* יצירת הוא נוצר
 קרהך על וידינוך חייב שאינך שיורה נדון אתה כרחך על לא אן מת ואתה

 הוכרחת לא כי וחשבון דין ליתן עתיד אתה כרחך על כי שתראה אס כי
 בחירתך כי וחשבון דין ליתן ועתיד חייב אתה כיחך על כן ואס בהעותך

 מחשבותיו ואין יתברך הוא הקלה המלכיס מלכי מלך הלא כי בך פוגמה
:תשובה בהלכות הדבר על ז״ל הרמ״בם תשובת לפי והיא כמחשבותיך

 במאה הבאים עיני אותה תחזינה וטובה ישרה אחרת דרך לנו ןידןך
 וירא ישקיף אז כי התנא אומר כי העני! אל ונחזור בס״ד שערינו *

 זאת גס הנאמרים הדברים חמשת אמיתת בכלל העולם ועד העולם מן בלכתו
 משחיתיס יחזו עיניו שם כי שהוא ואחשבה מנוס בית בשאול אין כי הששית

 על בטלה בחירתו היתה אילו כי יבחנו ועפעפיו בעונותיו ועשה כעל אשר
 בהיותו כי לגבר טוב כי בהעוותו טמא כח פועל עונו היה לא ית' ידיעתו

:לבו אל יתן חי

הוא כשרונס לגודל וכי׳ חשק באבותיך רק לז״א העולמות בנו לשיתקיימו עקב בפרשת ז״ל רבינו פירש .וכו׳ העולס נברא מאמרות בעשירה
העולמות לברוא חשק העולם ברא מאז כי עצחס מצד אותס לאהבה ה׳ שחשק מתקשר בלתי שיראה הערנו הנה • כו׳ אלהיך לה הן .ל וז <

............................. ־ ׳ י־ ־ ׳ בעשרה שנברא מאבדיןהעולם הרשעים כי ז״ל מאמרם יאמר איך הקודם עס
 שלא לומר ת מאמר בעשרה שנברא העולם את מקיימים והצדיקים מאמרות

כ״א השפל הזה העולס מקיימים בלבד

 העשרה הוצרכו לא כי המלאכים ועולס ־
 גס כי כנודע לשלשתן כ״א מאמרות

^!׳ - ---------- , ־ , ־ בראשית מעשה בכלל הס השרת מלאכי
 כערלה מותרות מבקש ערל שלבבכס העולם את שמקימץ לצדיקים טוב שכר ולתן מאמרות ולמ״ד בשני נבראו למ״ד .ז״ל כמ״ש

יי" •י••*** ■"׳י• ......- -------- ווו שאין גס כי ספק אין והנה .לחמישי
 אחר הלא כי מאד רב מלהיות יבצר לא הלא ידוע ומצות תורה של השכר

 וההיקש הפעולה אל בערך גדול שכרו יהי' יוכרח העולמות ,ג מקיים .שהצדיק
הי את ליראה לך אמרתי הלא יתברך מאמרו וזה אותס שמאבדין בהשעיס

 שכרי שיעור ואיזה תאמר ושמא לך לטוב והכל וכו׳ לשמור וכוי ולעבוד ־
 בהיותך שהוא אלה*ך שהוא במה לה׳ הנה לומר וכו׳ לה' הן כי ראה הלא

 עולם שהם שמיס שכס העולמות שלשת לו יטיו עליך רלהותו שמתייחס צדיק .
 שאס השפל עולם שהוא וכו׳ הארץ המלאכים עולם שהם שמיס ושמי הגלגלים

 שותף אתה כאלו מקיימם אתה נמצאת ובוהו לתוהו מחזירם היה כן .•לא
 היו אבותי גס הלא וש״ת שכרס תדע ומזה עולם של בבריאותו עמי

 בפסוקים הכתוב ככל וחצית תורה עול עליהם העמסת ולא העולמות מקיימים • ־
עלינו זה כל העמיס ולמה מעצחס מקיימים היו אשר אס כי הקולגניס

מסדי . /
כמאי׳דקי״ל אפשר . וכו' ■העולם נכרא מאמרות בעעזרה א

 שיתחייבי ש״ח התנה שאם כ״ז דין רצ״א סי׳ כח״מ
 שאם עמו והתנה כסף דינר בידו הפקיד אם דה״ה ונראה חייב באונסין

 הא אס ת״ל ומה וי׳ש דהב של דחייב ונאבד והב של יתפרע יאבד
 נענשים שיהיו מהרשעים ליפרע היינו העולם מאמרות בעשרה דברא
 אינן והס לבראותו יכול אחד במאמר והלא בע״מ שנברא עולם שאבדו
 ,דומ זה למה הא אחד במאמר לבראות שיכול דברים עונש אלא חייבין
 בי' עשאה והפועל אחד ביום שנעשית מלאכה לעשות פועל לשכר
 רוב אותה שעושים כפי פעולה שכר אלא בפה״כ חייב דאינו ימים

 בצע דמה להבראות יכול אחד במאמר והלא ,דקשתי והיינו הפועלים
■ יכול. במאמרו אחד במאמר האמת דלפי כיון מאמרות בי׳ שנברא

וכו' אומרת מה^הלשון .שכינה מצמער שאדם בזמן• בריותיו לצדק חפץ שנברא העולם את שמאבדים הרשעים מן ליפרע אלא ותירץ להבראות
המשפ׳ כי עונש דממילאיש אלא לצדיקים טוב שכר לתת הכונה ותכלית -יאבדו שאם )מעיקרא( בהתנה הוי הכא כלומר מאמרות בעשרה
ונא התכלית דזהו ׳טוב שכר ליתן להקדים הו־״ל^ וא״ה הוא הים לאל .בע״מ נברא ולהכי מאמרות בי' שנברא דבר אכדי כאילו יתחייבו
ליפרע והקדים אר״ש יסד בחכמה התנא אמנם טורעטתא לאחדומי כקומר< וט״ל בע״מ שנברא העולם כשמירת לכ"אשיתחייט להודיע

 לתת אומר היה ואס פשיטים .הוארחפיט זס כי.גם סודו גלה וכו^ ?־ ז*? אזייב וקכל זהב כשל והתחייכ כסף דינר הרי

 בפרפון גס עליון בחסד .מרגישים *לצהייט וכו' ואפרע וט' טוב תורתו המשמר כל ע״ב צ״ט דף במנחות דאמרינן כהא לאתיא
כרקעיס ־ - • , . • . דם>יא 5מש5אמעק ,ר דבי תנא .מגןתמרתוכו' נשמתו

 חתס עצמכם שמצד לא בכס שרצה חט אך אותם לאהבה האבות לשיבראו
 בערך אתכם שהעריך רק היי לא כי כו׳ בזרעם שמבחר רק כהס נדאים

לומר תלמוד ומה העולם נברא מאמרות בעשרה ועולססגלגלי׳ השפל יחד שלשתן מעמד
 אלא להבראות יכול אחד במאמר והלא

כעשרה שנברא העולם את שמאבחן הרשעים מן להפר׳ע

 טוטם אתם שגערכס וראה העמיס
 כעמי* מכל וכו׳ ויבחר וזהו הס מ

 תורה שקבלתם הזה כיוס רק זה ואין
 העמיס שגערך אמרתי ואשר כנן ומנות

רק עבירות בכס שיש לא בכס בחר

 וגס וכיוצא בשר שאלת כענין הזאת
תתקנו שצריך הדברים הן אלה כי

שנברא
בלבד מגונה מדה שהיא עורף קושי

:וכו' ערלת את ומלתם וזהו
 לבני למנצח :וז״ל בי פסוק מ״ד בתהליס מימרא האי על ז״ל רביע פי׳ גם

 המתחננים הגלות בני על היסד הלזה המזמור הנה . נו אלהיס כו׳ קרח
 מאמרנו נזכירה המכין אל ולבא . יושיעם וממצוקותיהם ירחמס ישוב לקונם

 במצרים המצריים על הקב״ה שהביא חכות בעשר כי בשע־יס התורה בביאור
 מעשה כי■ שס שכתבנו למה גס ומה מאמרות בעשרה העולם בריאת הוכרה

 ק ועל מאמרות מעשרה ואחד אהד כל מעשה דוגמת היה ומכה מכה כל
 הוצאתיך אשר ה' אנכי אם כי תורה במתן להודיע יתברך הוא הוצרך לא

 • קעולס בבריאת כמעשהו מצריס בארן ה׳ מעשה את ראו המה הן כי וכו׳
וכו* הוצאתיך אשר אלהיך ה' אנכי יתברך מפיו שמעו עולם דורות כל והנה

גס

אבות
 שאגי מאבדה אתה שאם אתה כמדומה אמר לעבדו דרור צפור שמסר

 שהתנה דכל ע״כ ממך נועל אני נקמתך בדמיה איסר ממך נוטל
 בדרשותיו דוד בר מהר״י ועמ״ש כדאמרן תנאו לפי הכל בתחילה

 יתברך רחמיו דמצד העיקרים הרב במ״ש אפשר א״נ :ע״כ כ״ג דף
 נדון אם כי הקב״ה המלכים מלכי למלך חטא כאלו החיטא מעניש אינו
 חסדו גבר ואולם חרוץ כליון עונשו הי׳ השערה כחית חטא ,אפי בכך

 במשנתינו התנא מאמר ועפ״זיובן :לבדו חטא כאילו החועא להעניש
 כו' טוב שכר וליתן וכו׳ הרשעים מן ליפרע אלא אומרו לדקדק יש כי

 תצא לא העליון דמפי וכו׳ ושיפרע וכו' מרב שכר ליתן דאיפכאהול״ל
 נמשך דממילא אלא לצדיקים טוב שכר לתת הכורה ותכלית הרעות

והיה שכר לתת להעניסאלא ?:ברך כונת אין כי כרשעתו לרשע לתת



פרק ירים
 אך גוף משוללי נשש חח כל ישכנו שש כי

 בארן ה׳ מעשה את ראו לא אשר כי האמנה
 אך עולם בבריאת ה׳ מעשה היו המה הן כי
אשר כי לנו סיפרו במלריה ה׳ עשה אשר את

 ועד מאדם תרות עשרה ב :מאמרות בעשרה שנברא
 היו החרות שכל לפניו אפים ארך כטח להודיע נח

 עשרה הטבול טי אח עליהם שהביא ער ובאין מכעיסין
 לפניו אפים איך כטה להודיע אברהם ועד מנח דורות
אבינו אברהם שבא עד ובאין טכעיסין היו הדורות שכל

וקבל

כ; משה חט^י
 אמר וגס יצאת ומחומרו אדס נעשה נאמר מאז עשך הוא כי אתה שלו

 הלא איבריך כוננו ואס אב האס מתאויס אתם ומהס ואשה איש שברא
 ופי' בא ועתה אחד ברחס ויכוננו כד״א ויכוננך וזהו כוננך יתברך הוא
החוטא אין כי ראיה לך הנה לא לו שחת שאמרתי מה ראשון ראשון על

ועד מאדם דורות עשרה ב

 הגליות בני אנחנו גם
 היתה מולה בריאת עדיין

 נפלאותיו השכילו לא מצרים
 ראו אשר אבותינו הנס הנה
 מעין הוא במלי־יס ה' ופשה פעל

ה' לוה כן על כי בראשית מעשה
:וכו׳ בנן באוני תספר ולמען ויאחר

 יתחננו טרם הענק אל
 שיעלנו הלז הגלות צרות מל

 עינינו נגד והנה ראה לארצו יתכרך
 אתם לסטים לומר הטיס מאמר

 שביס ועודכם טיס ארצות שכבשתם
 עתה גס כן לעשות אלהים לדרוש

התחילה לא כן שעל יצחק ר' כמאמר
 עדיין כי מספקת ההיא ההתחלה אין עדיין אך כן׳ הזה מהחדש תורה
 בני כלס כי זולתכם בשביל ולא העילס נברא שבשבילכס יאמר מי יאחרו

 בישראל כי ראיות '3 לנו נא הנה המשורר אמר כן על המה ה וח אדם
 באזננו עצמו אלהיס וזהו כמונו אלהיס קול שמע גוי מי כי אי ה׳ בחר

 חשבו החרדה שעל ז״ל כמ״ש וברקים הקולות רק זולתנו חש׳״אכ שמענן
 נותן שהקב״ה אלא אינו להם ואמר בלעם אל והלכו מבול גא שהיה
 בשבילנו הק״בה שפשה חכות יו״ד כי היא הלא שנית ועד :לישראל תורה

 יתברך הורה הרי העולם נברא שבהם מאמרות עשרה לעומת הס במצרים
 בידם היה פקדון לזולתנו הארטת כשנתן כן ואס העולם נברא שבשבילנו

 וכו* ספרו אטתיט אמר הב׳ ועל שמענו באזניט אלהיס אומר הא׳ ועל
 במה אלהותך שתלית ,וכו הוצאתיך אשר ,ה אנכי באומר הנה כי והוא

 גדול דבר מאין יש שהוא העולם בראתי אשר אמרת ולא ממצרים שהוצאתנו
 עצמו הוא במצרי' בימיהם פעלת פעל כי לנו סיפרו אבותינו אך מצרים מיציא'

 אנכי באזנינו שמענו מאשי כי ידענו ובזה הבריא' ימי הס קדם בימי היה אשר
 אתה כי נתאמת הנה ובמופתיו העולם חדוש הוא וכו׳ הוצאתיך אשר וכו' ה׳

 שיסדה ידך עצמך אתה מצרים תוך כביכול בעצמך שבאת אתה כלומר ידך
 שראו במצרים נפלאות שעשית ידך העולם את שבראת אתה בהפך או הארן

 במצרים הנפלאות שעשית מי בשביל כי נמצא במצרים ה' עשה אשר הגדולה היד
 תלונת מעלינו סרה האלו ריס3ד ב' על ואס העולם בראת הק' אבותייו שהם

 שאתה אלא אינו כי וכו׳ שכבשתם אתם לסטים האומרים אומות '1
 ארן שירשו הורשת גויס שכשרצית אלא הק׳ אבותינו בשביל כלו כעולם בראת

 :ממנה ותשלחם מלכים ואחד שלשים הם לאומים תרע ואח״כ בה וחטעס
 יאמר או :וז״ל האזינו פ׳3 רבינו פי' וכו׳ נח עד מאדם דורות טשךה

 מפאת אשמותס אין כי לומר כו׳ עקש דור היותם הוא מומם * ׳
 עיקשס לא כי עצמם מעקשים שבבחירתם עצמם מפאת רק אלהיהם

 תאמר ושמא עבירה גוררת עבירה כי פתלתול נעשה עקש ומהיותו קונס
 שאין כיון עליהם יכביד ולמה עצמם את שיזיקו ה' יניחם איפה כן אס

 לו ואין לכם צריך אינו יתברך שהוא גס הלא לז״א יתברך עצמו אל נוגע
 כפויי היותכם על א( .בחינות מכמה יקפיד הלא עבודתכם מהעדר היזק

 גדול ורשע נבלות אין כי נבל לעס תחשבו הלא זאת תגמלו הלה' כי טובה
 כעס מהיות יבצר ולא טובה כפויי לו ולהיות ה' עולם באלהי לגעול מזה
 הדבר בעשותו יתייחס חכם ללא כי חכם ולא והוא ב( .הדבר על ורב גדול
 הנולד את רואה היה חכם היה לו כי עמים כיתר שאניחהו באומרו הזה

 טוב כפוי נבל עם שהוא שאמרתי מה ואמר ופירש החיים מן פורש הוא כי
 מצד אביך הלא כי מוראו איה הוא ואדון כבודו ואיה הוא אב כי הוא

 ואם כבודו איה הוא אב ואס יבא כאשר בדמים שקנאך זקנך כנודע הנפש
הגוף מצד גס הקניה בלעדי גס אס כי עוד ולא מוראו איה הוא אדוניס

חסרי
 לגבייהו הוא דטיבותא להורות ליפרעוכו׳ והקדים שינה ולכן הרשעים

 גס גדולים רחמים להורות וכו׳ ליפרע וכו׳ מאמרות בי׳ העולם שברא
 אפי־ הכבוד למלך כחוטאים נידונים תיו שאם קול י רשעים ראש על

 העונשים ריבוי תוקף בכל ביעור חובת עליהם חל שבקלים קל בדבר
 לחבירו חוטא בערך כ״א יענשו לא יתברך רחמיו מצד אמנם תומס עד

 לממ״ה כחיטאיס יענשו לא כי להורות מאמרות בי׳ העולם ברא ולוה
 לו כחוטאים ולא בע״מ שנברא עולם שאבדו מה ערך לפי אלא הקב״ה
 יתב' רחמיו לארס להגיד וכו׳ ליפרע דהקדיסהתנא והיינו יתברך
 לו יהי הרשעים על אף מרחם אלהיט כי דאמרת השתא וכ״ת עליהם
 במאמ׳ הנברא עולם כמאברים אלא הרשעים מן יפרע ולא חסד מושך
 ליפרעוכו׳דאי הדבר מוכרח וכו׳ לצדיקים טוב שכר לז״אולית! אחד

 דמבריח-ארי הכונס פרק כמ״ש אפשר א״ב : הא קיימא לא הא לא
 היזקא בריא. דאי ר״י בשם התוס׳ וכתבו מלשלם פטור חבירו מנכסי
 ליפרע.. במשנתינו הקדים דלהכי ואפשר לשלם חייב דרביע הוא ואריא

 מהפעלדהגם תימא־צדיק דלא הצדיקים שכר להגריל הרשעים הן

 ימות זכור הלא כי לעצמו רק מזיק
 ועד העולם מבריאת הס כמה עולם
 שנים וכך כאלפים אז שהיה עתה
 שית העולם ימות ומשתזכור יותר מעט
 תמצא כי ודור דור שנות להבין לבך

 דורות עשרה שהיו נח ועד שמאדם
 מאד הרבה מהם דור כל שנות היו

 המדבר דור ועד שמנח בדורות מאשר
 היה שנה ותרנ״ו אלף בשנת כי כנודע
 שנה מאות בחמש נשארו המבול

 דורות יו״ד שנות היו והאיך המדבר דור עד שחאברהס דורות עשר' לשש
 דרכו את בשר כל שהשחית שעל לח אס דורות ט״ז משנית כפלים כפלי

 רק בהעוותם הבריות השחיתו לא כי הנה והלאה מאז חייהם נתמעטו
 שנותיו יתמו לא כך ובין כך בין הלא הפסיד מה יתברך הבורא כי לעצמם

 חין אביך הוא הלח שאמר הב' ועל לא לו שחת כי בפירש הנה וא״כ
 ויהיה גויס עליון בהנחל ואמר קנאם היכן לפרש בא קנך מי׳ש אך פי' צורך

 הקב״ה בקש כאשר כי הפלגה דור דבר על ארז״ל אליעזר ר׳ בפרקי כי
 מהמלאכים א' לכל ייתן לשון לע' העולם ויחלק מלאכים ע׳ להוריד לפלגם

 אבותינו לחלקו ונפל גורלות והטיל הקדושים אבותינו לחלקו והניח ח׳ עם
 : יותר ולח פחות לא לשון לע׳ חילקם זה מה על לדעת וראוי הקדושים

 לי״ב מסתעפים ומהם שלשה הס ישראל בני שרשי עיקרי
 הס והן עניינם סוד כפי נפש ע' עד מתפשטים והס שבטים

 למועדי נכונים והיו המצרים טומאת חיצונית בתוך מצרימה לרדת המעיתדיס
 והללו ע״ז עובדי הללו היה כאשר מצרים תועבת אחר ימשכו פן רגל

 כן וע״י לחטא שיתעתדו ישראל מהמון יבצר לח זה וזולת ע״ז עובדי
 שיאחז מצרים שר גם ומה כנודע אובד עדי בחיצונים ואובדים מתדבקיס

 אומות לע׳ חילקם האומות כשחילק עשה מה ע׳י׳כ בטומאתו וישקעס בם
 יעקב בני נפש שבעים כמספר שלימה אומה מהחיצונים שר לכל יהיה למען
 נפש כל בעד לתה ישראל את וכקונה עזאזל בשעיר כמשחידס זה ועשה

 טוב לא אשר בעשותם בישראל להחזיק יחשקו לבל שלימה אומה מישראל
 קנך באומר אותך לקונה יתברך הוא יתייחס איך לומר כו' בהנחל וז״א
 שהוא אדם בני הפרידו בזמן לשרים נחלה גויס עליון בהנחל כי הוא הלא
 ישראל בני למספר עמים גבולות יצב אז לשרים הנחילם שאז הפלגה בדור
 הוא הרי כן ואס הטיס בין הכניס אשר נפש ע׳ כמספר עמים ע׳ שהם

 קנך אומר מפורש הרי להם שנתתי אומות ע׳ בדמי מהשרים אותך כקונה
 עובר האדם חת לחייב טעם הוא זה כל וש״ת נבל עם מאו' פירש ש?וא
 טוב לתת צריך עדיין אך דעתו והעדר שבו טובה כפוית על יתברך רצונו
 ולצרתם יתברך לו מה כי רצינו עוברי את ימאס לח אשר יתברך אליו טעם

 חלק כלומר עמו ה' חלק כי לז״א בהם יגעל ולא צר לו צרתם בכל כי
 ולא ה' אחרי רודפיו להיות להם היה שהם היות שעם חסדו וזה הוא מה׳
 עכ״ז יתהפך ולא הכל חת חושק החלק כי ולהזניחס אחדיהס יתברך הוא
 וש״ת עמו ה' חלק כי וזהו אובד עדי מאיכותו חלק יעזוב לא כי חסדו גדול
 הוא גורל להטיל הוצרך למה הוא ממעל אלוה חלק שישראל הוא כך אס

 כי היתכן לשדים אס לה׳ אס גורלו יהיה מקום באיזה לראות יתברך
 פי והוא נחלתו חבל יעקב לז״א חיצונים בגורל יפול ממעל אלוה חלק

 כשהוא לומר ונו' יעקב וז״א כנודע כשרים הבלתי רק י^קב יקראו־ לא
אז יעקב במם. נקראים שאז כשרים בלתי היותם בזמן שהוא יעקב נקרא

א־בורן
 ולאו ארי מבריח כ״א אינו כרכא אכולא מצלא ואצילי זכותי׳ דאהני

 דבמפשה היזקא בריא דהכא הרשעיס מן ליפרע הואלז״א משלס גר
 ארי מבריח ובמצותו בתורתו הצדיק ונמצא העולס נאבד הרשעים

 התוספת כמ״ש בעין השבח דהכא ותו שכרו שיטיל ובדיךהוא דרביע
 שכרו נוטל בעין השבח דאם דגזילה פ״ב והרמב״ס מכתובות באחרון

 כארי לו ישמין חבירו לשרה יורד דשאני מעותיו לאבד ההוא גבי
 גשמים יורדים בזכותם הצדיקי׳ וה״נ לעין וניכר השביח השב״ח דהתס
 העולם כל שאמרו ע״ד בזכותם ניזון העולם וכל צמחי צמחי וקיימי

 ובטח והשקט בעולם טובה רוב בעין והשבח וכו׳ בני חנינ׳ בשביל ניזון
 שמקיימין לצדיקים טיב שכר לישן וז״ש טוב שגר חלקה יקחר הם ולזה
 נפבעין ובזה העין על עומד זה הנה בעין והשבח וכו׳ העוצם את

: וטטלקשכרן
 המפרשים במ׳״ש אפשר .וכו׳ ובאין מכעיסץ היו הדורות שבל

 וז״שהיו הי׳ הדור בגלגול באו דורות ט׳ של הנשמות דכל
: להכעיס נקטי וסירכייהו בגלגול ובאין מגעיסין



 אבינו אברהם נתנסה נסיונות עשרה ג : כלם שכר וקבל
 :אבינו אברהם של חבתו כמה להותע בכלם ועמד

 הים על ועשרה במצרים לאבותינו נעשו נסים עשרה ד
 במצרים המצריים על הוא ברוך הקרוש הביא מכות עשר

 הקרוש את אבותינו נסו נסיונות עשרה הים על ועשרה
 ולא פעמים עשר זה אתי וינסו שנאמר במדבר הוא ברוך

 בבית לאבותינו נעשו נסים עשרה ה :בקולי שמעו
 הסריח ולא הקדש בשר מריח אשה הפילה לא המקדש

 המטבחים בבית זבוב נראה ולא מעולם הקדש בשר
 כבו ולא הכפורים ביום גדול לכהן קרי אירע ולא

 את הרוח נצחה ולא המערכה עצי של אש הגשמים
 ובלחם הלחם ובשתי בעומר פסול נמצא ולא העשן עמוד
 נחש הזיק ולא רוחים ומשתחוים צפופים עומדים הפגים
 המקום לי צר לחברו אדם אמר ולא בירושלים ועקרב

שאלין

משה חמישי
 שמש, שלא מאז הארץ את יראו אם נתחייבו מאז כן על הארץ את רגל

 הפרשה שבראש בכתוב וכמפורש וכו׳ ירחו אם בקולי שמעו ולא וזהו בקולו
 שיספק אס כי מיד אמיתם שלא הוא כדברך הסליחה הוא מה כן ואס

 ששים מבן פחות א׳ שוס מת שלא ימים שיאריכו עד הארץ ראיית העדר
 וכל כי אעשה אשר חסדי וזה שנה .

 שלא עונשם יהיה יראוה לא מנאצי
 : להם אאריך אך בלבד יראוה

 שלא החסד בכלל לומר כיון ייןך*
 אשר אס כי הכל את יכלה ׳

 למנהצים שמתייחסים עשרים בני יצאו
 מנאצי לומר וכו׳ מנאצי וכל וז״א בעצם

 : בניהם כ״א יראוה לא בלבד
 על העונש העיקר מעשותו ךךןיךק

 ית' בקולו שמעו שלא מה
 מעשרה ולא הארץ את רגל לבלתי

 כמו הלא בוראם חת שנסו נסיונות
 ה׳ את נסות ומר רע כי נחשב זר

 :עשרה וכ"ש אחת בפעם אפי'
 עשרה התנא כמאמר יתכן ן^ןך

 אכינו אברהם נתנסה כסיונות '1
 במצרים לאבותינו נעשו נסים י' וכו'
 להקב״ה אבותינו נשו נסיונות וי' כו'

 פעמים עשר זה אותי וינסו שנאמר
 להשכיל ראוי והנה בקולי שמעו ולא

 בכתובים ברורים שכלם אלו בעשרות
ולא הפסוק סוף מביא למה גם

 ניסה למה טעם לתת שבא הוא אך הענין אל צורך שאין בקולי שמעו
 הוא כי צריך היה לא אחד שאפילו פעמים בעשרה אברהם את הקב״ה
 כנגדם למען יתברך שהטריחו לומר אפשר והיה תעלומות יודע יתברך

 הוא פעמים עשרה שנסהו מה חמר ע״כ ביצי״מ לבניו נסים לעשרה יזכו
 הי׳צריך וא״כ הים מל עשרה גס הלא כי ח״א. במצרים נעשו נסים י׳ כי על
 כי אלא הטעם אין אלא י' רק נתנסה ולמה עשרה פעמים ב׳ אברהם גם

 נסיונזת עשר וכסהו הקב״ה הקדים ע׳כ צהקב״ה אבותינו נסו נסיונת עשרה
 שהוא בקולי שמעו ולא הפסוק בסוי< אומר הוא לזה וסמך להקב״ה בניו שנסו

 בהם שנא' מי על ויגן בקולי אברהם שמע חשר עקב בו שנא׳ מי יבא לרמוז
: בקולי שמעו ולא

 ק״ה בתהליס זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו׳ הקב״ה הביא מכות טשר
:וז״ל כ״ו פסוק . ׳

 מה הוא אלו נסים המשך כל כי למעלה כתבנו הנה כו' משה עלח
 להשכילס צריך כ ע ית עלילותיו בגויס שיספרו למענה שהמרו

 תחלה מצריים חשבו כאשר ואהרן משה ע״י נעשה כישוף מפאת לא כי
 המופתים כל לעשות מספיק היה לבדו ומשה עמהס ה' היה צדקתם על רק
 אס כי צריך שהיה לא אהרן חתו נמצל/ ואס בלבד עבדו משה שלח כי

 כאומרו ידו על משלח שהיית מי ביד נא שלח כאומרו משה בו בחר אשר
מענותונתו בו בחר משה אהרן כי נמצא אהרן ביד שהוא תשלח ביד נא שלח

 שאם
אבות

 אבותינו נסו •־ מצרים בהן הוכו ואח״כ וניצולו נס להם ונטשה ישראל על
 ה׳ חסד במדבר שהיו הימים אותם כי אף פי׳ במדבר המקום את

 ישר' נ״ס בטון הן עכ״ו המן ואוכלי כבוד וטנני שכינה וגילוי טליהס
 היה גסותם טטס כי ישראל לשבח לומר אפנ׳ר א״נ נסיונות טשר

 יצרם גבר לזה בזהר כמ״ש הסט״א שליטת תוקף ושם במדבר להיותם ישראל על מביא היה בתחילה המכות שכל במשז״ל לאבותינו"ואפשר
:זו מדה לידי ובאו

 שאין דבזמן זלה״ה מז״ה פירש המטבחים בבית זבוב נראה לא ה
 נדבר״ו או מתעפש שהאויר הטבטים אומרים הזבובים מחהוים

 הזבובים מתילדיס האויר שמעיפוש אלוה חסד וזה באופל מדבר
 מתעפנן היה לא זבוב נראה שלא אף בבהמ״ק וכאן דבר יהי׳ ולא

: נס מתוך נס והיה האויר
 אחר כהן שמתקנין ומה רש״י ,ביה״כפי לכה״ג קרי אירע ולא

 פ״ק עצמו רש״י מ״ש הפך והוא וכו׳ אחר פסול מחמת היינו
 הקטן בספרי בזה בעניוחין כתיבנא וכבר קרי משוס דהיינו דיומא

 :בס״ד תרעא אחורי קראתי פי אליו הקטן ובקונטרס ק״ו דף יוסף שטר
 בשם תי״ט הרב כתב מעולם בירושלים ועקרב נחש הזיק

 בירוש׳ דשנינו ומאי ע״ש קייס שאיןבה״מ בזמן אף לאתוי מד"ש
 חון היינו דבארן אפשר ובח״ל בארץ נוהג גילוי דתרומות פ״ח

 אחרינאוכבר עלהבאנפי פריך י"דסי׳קי״ו פר״ח והרב לירושלים
: בס"ד כ״א דף ביומא עיניס פתח הקטן בספרי בעלותין כתיבנא

פרק ירים
 עונותיכם כד״א יתכרך ממנו נבדלים אז כי נחלתו בגורל חבל שהוצרך ה!א
 ולהפיסדעתס גורל הוצרך ע״כ השרים בס לתפוס מקום והיה מבדילים היו

: למעלה כמדובר שלימה אומה מישראל נפש כל על בתת כמדובר
 נסו נסיונות עשרה על וגס כו׳ אבינו אברהם נתנסה נסיונות )זשהח

 ב״ה הקדוש את אבותינו ׳
בפרשת זצוק׳ל הגאון רבינו ,פי .כו'

: וז״ל לך שלה

 לב לשום ראוי .וכו' ?׳, ויאמר
 שהוא כדבריך אומרו אל

 אומרו ועוד למעלה האמור זולת מיותר
 וכו׳ כבוד וימלא אומרו כי וכו' ואולם

 בעשותו כבודו שם יתקדש כי הוא אס
 כל את יהיה איך וגס יובן מאליו דין

 כלו בעולם שיתפרסם שנראה הארץ
 ועוד וכו׳ יראו אם אני חי יהל׳ל
 הם הן הלא כי וכו׳ מנאצי וכל אומר

 חוזר ולמה הקודם בפסוק הנאמרים
 ולא יראוה לא לומר ולחזור להזכירם

 או' ועוד יראוה אס אומרו אל סמך
 יהושע את הזכיר ולא וכו׳ כלב ועבדי

 משה הנה אך : אחרת רוח ענין ומה
 א' דברים שני שהן כו׳ נא סלח אמר

 נשא שכאשר ב' כעת מלפקוד שיסלח
 העגל עון שחולק הנה ועד ממצרים

 זה מעון יעשה כן פקידה בכל מעט
סלחתי הא' על ואמר השיב לזה

 לפקוד המחייב העו! חותר שחלק עתה מלפקוד נא שאסלח שהוא כדבריך
 שאביא יבצר ולא אני חי ואולם כי כן אעשה לא הב' על אך סלחתי עתה

 ה' כביד שיגלה העתיד הטוב שהוא הארץ כל את ה' כבוד שוימלא זמן
 חי כי יבצר לא וזה שכינתו כבוד בעבור יעשה וכו' יחדיו בשר כל וראו
 עון להניח א״א עתה אפקוד לא אס כן ואם יעדר לא יתמהמה ואם אני

 שעתיד מה הפועל אל יבא ולא יכבד כן שאס העגל כעון סופו עד נמשך
 יעלה ואל יחד חמורות עבירות שתי יהיו כי הארק כל את ה' כבוד שימלא

 היה כי והוא מאוד חמור הוא הלא כי חמור אינו זה עון כי רוחך על
 שמעו ולא וכו' וינסו וגס ובמדבר במצרים ואותיתי כבודי את שראו אחר זה

 זה אפקוד לא ע״כ הסאה נתמלאה בזה כי מרגלים שלוח לבלתי בקולי
 העגל עון על הוא גס נוסף יהיה פן הזה בזמן רק לדורות מעט מעט

 שנה ששים אחד כל השלים עד מעתה אפקוד לא אך תקומה תהיה ולא
 כמשז״ל והוא עשרים בני מאלו האנשים היו אשר האר[ את יראו אס והוא
 תראה ואמר טובים ובת נאה אשה שתקח בקשתי לבנו שאמר למלך משל

 בביתך אותה תראה שלא חייך א״ל האמין ולא צריך אינך וא״ל לי אותה
 את לתור שלחו מאז כי נרא׳ ההוא המשל לפי והנה וכו' אתננה לבנך
 דבתס את הביא אחר אס כי זה אין ומהנראה יראוה שלא נתחייבו הארץ
 בגי אנשים נקראים שהם האנשים כל כי הכתוב מאמר זה אך רעה

לבלתי בקולי שמעו ולא וכו' וינסו וכו׳ הרואים שהם למה שנה עשרים

חסדי
 עשר הים על ועשרה ]כמצרים לאבותינו נטשו נסים עשרה י

 רע״ב פירש . וכו׳ המצריים על הקב״ה הביא מכות ׳
 הל״ל דא״ה לדקדק ויש המכות מן שניצולו במצרים לאבותינו נעשו

שנעשו נסים לימאעשר והדר וכו׳ המצריים על הביא מכות עשר ברישא

 היו ותכף בהם מנדים וצרת ונימוק״ן טעמן להודיעם כדי אחד רגע
 ממך ה׳ והסיר פ' הקודמין כת פירשו ובזה למצרים ישראל מעל הולכים

 בכל ונתנם בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל חולי כל
 אמר ואח״ז ישים שתחילה משמע והסיר דפתח לדקדק דיש שונאיך

 סות' והוא ישים שאר הא דמשמע מצרים מדוי אומרו ועוד ישימם לא
 הנזכר עפ״י ז״ל פי׳ ידעת אשר להבין ועוד חולי כל שאמר כקורס
 ישר׳ על רגע ישלחם נוראות מכות ומגיג גוג על הקב״ה שיביא ולע״ל

 ה׳ והסיר וז״ש כלל ישראל על לשלוח א״צ שידעת מצרים מכות אבל
 וכל ויסירם רגע כמו דישימס ידועים שאינם מכוה חולי כל ממך
 והטעם ידועים שהם מעיקרא ישימם לא כבר ידעת אשר מצרים מדוי

 צער שתדע וכדי שונאיך בכל ונתנם ה״ט ויסירם ישימם מכות דשאר
 עשרה דקתני משנתינו א״ש ובזה . זת״ד בהם ומגוג גוג של מחנהו
 עליה׳ באו שכבר ואחר מהמכות שניצולו במצרים לאבותינו נטשו נסים

 במצרי׳ צרכן כל עשו מהם וניצולו ישראל על באו שכבר ואחר כרגע
דברישאבאו מכות עשר והדר נסים עשרה כסדר נקט דתנא א״ש1



משהחטיעי פ־קירים

 שבת בערב נבראו דברים עשרה ו •• מרושלים שאלין
 האתון פי הבאר פי הארץ פי הן ואלו השטשות בין

 והלחות והמכתב הכתב והשמיר והמטה והמן הקשת
 אברהם של ואילו רבינו משה של קברו אף אומרים ויש

 :עשויה בצבת צבת ואף המויקין אף אומרים ויש אבינו
 מדבר אינו חכם בחכם ושבעה בגולם דברים שבעה ן

 לתוך נכנם ואינו ובמנין בחכמה ממנו שגדול מי לפני
 ומשיב כענין שואל להשיב נבהל ואינו חבירו דברי

 ועל אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על ואומר כהלכה
 האמת על ומורה שמעתי דא אומר שמע שלא מה

 לעולם באין פורעניות מיני שבעה ח :בגולם וחלופיהן
 אינן ומקצתן מעשרין מקצת; עבירה גופי שבעה על

 לעשר שלא ,גמרו שבעים ומקצתן רעבים מקצתן מעשרין
 את ליטול ושלא באה בצורת ושל מהומה של רעב

 מיתות על לעולם בא דבר בא כליה של רעב החלה
 פירות ועל דין לבית נמסרו שלא בתורה האמורות
 הדין עוות ועל הדין ענוי על לעולם בא חרב שביעית

 חיה ט : כהלכה שלא בתורה המורים ועל
 חלול ועל שוא שבועת על לעולם באה רעה
 גלוי ועל אלילים עבודת על לעולם באה גלות השם

 בארבעה :הארץ שמיטת ועל דמים שפיכות ועל עריות
 ובשביעית ברביעית . מתרבה הדבר פרקים

 שנה שבכל החג ובמוצאי שביעית ובמוצאי
 בשביעית .שבשלישית עני מעשר מפני ברביעית .ושנה
 פירות מפני שביעית במוצאי .שבששית עני מעשר מפני

מתנות גזל מפני ושנה שנה שבכל החג כמוצאי שביעית•
ארבע :עניים

 אמתייס אותות שהיו כלןהמופתיס העשר שהם שבמטה ג׳דברי׳ שהם אותותיו
 עצמיית וראיה שהודו עד יכלו ולא בהם לעשות רוצים שהיו בארץ הוא

 היהל מיד ע״כ מהחשך הוא העשרה סוף עד הוציאם לבלתי יתברך שרצה
:בס״ד ביאורם יבא כאשר שמינית היותה עם בה .

זה שכל כתבנו הנה ושחין דבר מזכיר שאינו למה הנה וכו׳ חשך שלח
 הגידו כחומר יתברך עלילותיו הגויס עם ישרחל כמדברים הוא

 קצת וידעו בטבע שהוא יחשבו ובל מגידים ועודם יתברך עלילותיו בעמים
 יגיד ומי היה העולם דרך כי לומר שיוכלו בדבר כן על . גדולתו

היה לא השחין וגם אחד מת לא ישראל ממקנה כי למו
לשית יש עדיין אך . השמיט לכן . אחרות כשמונה מפורסם

 נא ראו יאמר כי הזכרנו כאשר ואומרה . סדרן היפוך אל לב
 מנות עשר עד מיד להוציאם חלילה יכול היה שלא היה לא יתברך כונתו כי

 דעדי בתר המתרגם כמאמר שהוא חשך שלח ראינו הלא כי באחת ולא
 וזהי זה חשך הביא לו והלך הלילה חשך ששלח אחר השחר שבעלות ליליא קביל
 שיעשה הלילה חשך נתרעם לא דברו את מרו ולא מגהינס שהביאו ז״ל מ״ש

 זה הודו החשך מיני ששני תפקידיו שהביאו האחר ולא ידו על
 ה' חפץ לו איפה וא״כ דברו את מרו ולא וזהו לבא וזה להסתלק
 ירגישו שלא בו ומוציאם הדם למכת קודם חשך מביא היה מיד להוציאם

 גם ימים שלשת דברו את מרו שלא כמו וכן לעכב יכלו לא ירגישו ואס
 מרגיש ואין לאטם להם אשר ונל ישראל יצאו עד רבים ימים ימרו לא כן
 שמה וש״ת כמדובר באח״ב עד״ש דצ״ך אותותיו דברי בס לשים רצה אך

 אותותיו דברי בס לשוס בהשגחה היה לא מכות העשר תום עד שלחום שלא
 שהאמינו עד ועשה כישוף דרך או עיניס אחיזת שהיה יחשבו שלא אס כי

. . ... ___ ___________________ כי השגחה שהיתה למצרים ספק שהיה לא כי לומר• נו' הפך לז״א בסוף
אשר בעולם להופיע השבת רוחניות שהתחיל זמן השמשות בין שבת ערב . שהיתה לומר יוכלו לא כי לדם מימיהם את הפך ראשון ראשון על הלא

 לא כי והראיה ישראל את להושיע מספיק היה לבדו משה כן לא שאס
 כמאמרם יהיה דברי ואומר יתברך אותותיו דברי בס שמו כי רק מעשה עשו
 כמבואר הכונה ענייני לשלש' באח״ב עד״ש דלו חקוק ,הי המטה על כי ז״ל

 כשוף להביא אללבו יערב מי הלא כי עשו מנשוף לא כי וראיה במקומו אצלינו
 כמ״ש עיקרו הוא שם כי חס ארץ אל
 מכניסי' אתם תבן להם שאמרו ז״ל

 מופתים ת עשו וא״כ כו' לעפריים
 היה מה' כי הוראה חס בארץ

אס כי בכח ולא בחיל ולא
 ראו וכן אותותיו דברי בם שס ע״י

 היה עיניס אחיזת לא כי בעיניהם
 הלא כי מצרים ארץ כמעשה ענינס

 מטותם את בלע ממש מטה היות אחר
 שאין מה עוד נראו ולא בקרבו ונשארו

 הדבר ובכלל לעשות בכישוף כח כן
 יכולת היות מבלתי לא כי כיוון

 היו מכות מעשר בפחות להוציאם
כל בס לשוס ה' שרצה אס כי עשרה

: אותותיו דברי
מאמרנו ע״ד וכו' שמו יאמר א*

 העולם שנברא מאמרות בעשרה
 כי היוצרים המה עצמו המאמר שדברי
 יתברך מאמרו אור יהי אלהיס באמור

 בשאר מהוין היו אלו תיבות ב' שהן
 הסלע אל ודברתם על ז״ל אומרם ע״ד
 א' הלכה או א' פרק לומר לכס היה

 שמותיו שהן אותיות כי מימיו ונתן
 הכונה ליודע הוא ברוך הקדוש של

 דברי בם שמו אמר זה ע״ד פועלים
 הוא מכה בכל להם שאמר אותותיו
נעשים מופתים היו ומיד יתברך

: חס בארץ
חפץ לו כי וכו' בס שמו יאמר

 בא' אפילו או המכות בחצי ,ה
 לשוס הקב״ה שרצה אלא יכול היה

 שיתי למען כאומרו אותותיו דברי כל
 למאמרנו גס ומה אלה אותותי

 דוגמת עלימו לשוס ית' שרצה בשערים
 העולם נברא שבהם מאמרות עשרה

 מ״ש ויהיה אותותיו דברי בס שמו וזהו
 עד״ש דצ״ך במטה כתוב שהיה ז״ל

של הדברים בס שמו יאמר וזה באח״ב
 ושעורה בהטה בהם נעשה פלאות שפלאי אומרם ועל הברד
 אמר וזהו יאכל מה הארבה ימצא למען זה יתברך הוא שעשה אצלי שהוא
 השגחת סיפר דרכו פי ועל הארבה מנת כס שתחול כדי שהוא כו׳ ויאכל
 ואדמתם בארצם מצרים בגבול והיותה ויבא אמר תכף בבואה המכה

 הקרובה כוש אדמת עשב את שבארצס מה אכלו אחר גם אכל ושלא בצמצום
 אשד וגס זולת פעמים אפילו כלומר בכור כל ויך אדמתם ופרי ארצם רק
 עשרה לו היו שאשר כמשז״ל אונם לכל ראשית רק רחם פטר היו לא

 בהיותם גס כי אחרות השגחה ועוד כלס מתים היו רווקים מעשרה בניס
 וזהבם כספם כל יתנו יאמין מי מת שם אין אשר בית אין כי כואבים

 וזהו ושמלותס וזהבם כספם השאילוס ההוא ביום והנה אותם לממיתים
 אשר וזהב כסף על כי באומרם מדבר מדאגה לא כוי ויוציאם וכו׳ ויך

 כחם יותש ימי' מג׳ יותר בהתמהמה׳ אחריה׳ לרדוף לבבם ייחס ממצרים עמה׳
: כושל בשבטיו ואין הלא כי מעתה

 רבינו פירש וכו' ישמשו' בין שבת בערב נבראו תרת דד ד/לדה
 שנית הקדמה וז״ל השא כי בפ׳ זצזק׳ל הגאון 1“

 בין שנבראו דברים בעשרה כי והיא מקומות בקצת אצלנו כתובה והיא
 יותר קרובים בינוניס רק לגמרי רוחניים ולא ממש דברים אינן השמשות

 השפל בעולם להיותן גשמי התלבשות בהם שיש עם בפנימיות! רוחניות אל
 כן שאס היה בארץ גשמי בקוע לא הארץ פי כי קרח דבר על כמאמרנו

 להם אשר כלי כל לבלוע ישראל המחנה בכל להתפשט כח לו היה איך
 כליהם בין ולהבחין במחנה אשר ישראל אישי מכל ואיש איש כל ביד מושאל

 הארץ שנבקעה היה לא כי בליעה לשון רק נאמר לא וגס זולתם לשל
 שואב היה הארץ פי כך ובולע שואב האדם פי שכטבע רק בבקוע ונפלו

יתברך בוראו על כי חיוני כח כ״א זה ואין ממש חי בעל כפי חותם ובלעה

:־ אנוח ./חסדי י
לא

 אך דגתם את וימת למה שא״כ ממש דס ולא דם מראה עיניס אחוזת
 בביאור כמאמרנו הדגים כל מתו כן ועל ממש לדם המיס שנהפכו באמת

 על יעלה אל לומר היה המות ביאור אשר והדגה יתברך שאומר התורה
 ממש דס אם כי בלהטיהם המכשפים כמעשה מראה רק היה לא כי רוחכם

 שמתה יאמר ומי תמות הדגה הלא כי
 וכן זכו' היאור ובאש כי הוא הלא
 בלבד היאור ולא צפרדעים ארצם שרץ

 בחדרי שהיו הוא והראיה כדרכו
 ספק ואין נהר שם אין אשר מלכיהם

 מהחוץ יכנסו בל סוגרים שהיו
 היה התהום שמן אלא בחדריהם

 נבקעת היתה השטח ורצפת עולים
 להזכיר הוצרך לא הכנים וכל ועולים

 אצבע כי בושו ולא הודו הס כי
 שהיו הערוב •על אך היא אלהים
 משתלחת שעת שהיתה לומר יכולים

 א" סבות לשני יתכן לא אמר חיות
 ערוב ויבא אמר כי כרגע בוראם

 גבולם בכל הכנים היו עדיין כי שנית
 ודרך ממחט גדולה עקיצתס שהיתה

 בתור׳ ומהכתובים מהם לברוח חיות
 מהגבול הכנים הכרת שטרם נראה

 הערוב נמנעו לא כ״ז ועם הערוב בא
 גשמיה© הכני׳בארץוכןנתן בעוד מלבא

 בארץ המיס שנקפאו בהשגחה ברד
 להבות אש היו כי והראיה בטבע

 מן ארצה אש תהלך תחלה כי בארצם
 האש יסוד חימם לא ואיך השמים

 המים יקפאו ולא עברו מדי האויר את
 לחמם חזקה אש היתה לא כי וש״ת
 ויך הלא כי יתכן לא האויר יסוד

 משבר הברד אין וכו' ותאנתם גפנם
 וחס כופפו או מקפלו רק רטוב עץ
 רק ישבר לא בו גס הוא ועב חזק עץ

 האש כי רק זה אין אך ענפ-ו קצת
 והכס הרטובים והקשה העצים ליהטה
 והברד שרפם בעבים וכן ושברם הברד

 האויר חימה איךלא גדול׳כזה שבר׳ואש
 חטה הניח איך כזה אש א״כ וש״ת

 אמר ללא ואיבדה ייבשה ולא ושעורה
 והוא כו' ויאכ' כו' ארבה ויבא

 השאיר אשר כל אומר על מאמרנו

דמאח' וכו׳ מדבר אינו חכם בחכם וו׳ בגולם דברים ז׳ ברישא לומ* בחכם דברים דהול״לשבמה ק״ק .וכו׳ בגולם דברים ישבעה
נטלם פשח ואמאי כמ״ש נקצרה נטלם וחלופיה! נחכם הו' דאילו איצפרך לא^אכאי נטלסוהו וחלופיהן וכו׳ מדנר אינו

זהיר יד



מ^רי חמי^י פרק ירים;
 וכן ואיכות עצם גשמותם בהם שהנביא בראשית ימי ששת שאר כזמן לא
 למעלה רוחני חיונית כח בו היה לולא אז הוא גס שנברא האתון פי

 אתונו שבתוכחות ארז״ל עד אתוןבלעסמוכיחתו היתה לא וחיה בהמה פי מכל
 בין שנבראו הדברים עשרת שאר בכל בזה וההיקש לעמוד יכול היה לא

 הלוחות על לא כי אצלי ספק אין אשר הלוחות מכללם כי וידוע השמשות
 נתגשמו שלא בתכלית רוחניות היו אלהים מעשה אותם כי ידב׳ ראשונות

 הולכים היו בסיגי ,ה שדבר שהדברות ז״ל כמ״ש סיני הר אל ריצוי עד
 הלוחות את שקראו הרי אש להבות חוצב ה' שנ׳קול בלוחות למעלה ומזקקים

 שהפליגו הזוהר לספר גס ומה היה בתכלית שרוחניות יורה אש להבות
 ודאי לכן השמשות בין שנבראו כדברים ואינן העליון רוחניותם במעלות

 שהיו שניות בלוחות אלא השמשות בין נבראו שהלוחות ז״ל אומרים אין
 :כמדובר השפל העולם מעין גשמיות מלובשים רוחניות בעלי

: וז״ל קרח בפ' ז״ל רבינו פי׳ הארץ פי על
 נפקותא אל העונש מתייחס איך לב לשים ראוי .כו' ואס וכו׳ כמות
 . עליהם יפקד האדם כל שפקודת יוסיף ומה יתן מה וגם זאת

 איך נברא אם נברא לא או נברא או ימנע לא יברא בריאה אומרו ועוד
 ואס וכו' ה׳ יברא ויאמר בריאה מואס לישתוק נברא לא ואס יברא יאמר

 משנה הלא כי קשה עתה יברא לאו אס נברא אם ז״ל כמ׳ש מסתפק היה
 הארץ פי הוא מהן ואחד השמשות בין נבראו דברים עשרה היא שלימה

 האס כו׳ ופצתה אומי־ ועוד . משה מפי לא אס המשנה קבלנו מי ומפי
:בזו בחר זו זולת משונות מיתות אין מבלי

 זו אשמתם כללו המה דברים שלשה כי מרז״ל מהנראה הנה אמרח
 מן בתורה ג' אהרן בכהונת ב' מרע״ה בנבואת שכפרו א'

 ע< אלה ימותו! אדם כל כמות אס משה נבואת על יאמר כן על . השמים
 בקרבנותיו שהוא אהרן כהונת ולעומת משה בשליחות שכפרו על ה' שליח

 כן על נפשו מחולאי ומרפאו החולה את המבקר כרופא נגעים זטהרת
 ה׳ לא חמר הדברים שני ועל עליהם יפקד לא חולים בקור פקודת גס

 מן תורה שאין אומרם ועל .אהרן את לכהן ולא לנבואותיו לא שלחני
 לארז דבר יצא להם נחשב זר כמו כי בהמצאת הארץ מן אלא השמים

 על בקרבם בארץ והן השמים מן הן כינפשותס לב ישיתו ולא השמים מן
 ופצתה כ׳א לשמים יעלו לא השמים מן שהן נפשותס מדה כנגד מדה כן

 שהוא שרוחם ונפש בגוף שאולה חיים וירדו וכו' ובלעה פיה את האדמה
 היה אך היה הארץ פי כי אמת הן והנה הארץ תבלענה השמים מן נברא
 שעל רוחניות נפשות עתה גס ומה לבלוע מספיק בכח נברא לא כי אפשר

 השמים שמעל נפשות לבלוע הארץ תוכל ולאין מאין כי כב!דס ־השמים
 ולא גויותס ויבלעו נפשם תצא אפשר והיה נפש בלי חומריים גופים נ״א
 ה' יברא עוד בריאה ואס אמר ע״כ שרשם אל תעלה ונפשם חיים ־ירדו
 וכו' חיים ירדו ונפש שהגוף באופן וכו' ובלעה וכו׳ האדמה שופצתה במה

:בגופם עודנה תבלע הנפש את שגס
 שמבואר במה והוא השמשות בין הארץ פי הברא אל לב בשים יאמר £%ןי

 רוחני כח הוא השמשות בק שנברא מה כל כי בפי'המשנה אצלינו
 מדבר הבלתי ב״ח מאיכות למעלה האתון פי העה׳ז מאיכות למעלה בארץ
 חלול בארץ נעשה חור אינו הארץ פי וכן ההוא האתון בפי רוחני כח הוא

 אפי׳ בולע שהיה ז״ל כמ״ש גס ומה ולבלוע לשאוף כח בו היה לא שא״כ
 חלול פה הוא אך ישראל מחנה בקצה אשר ביד שאולה שהיתה וכברה נפה
 הוא ברא כן פנימית בפיו ובולע השואב האדם כפי ולבלוע לשאוף בו כח אשר
 והנה חי הוא כאשר שאול עד הרשע את לבלוע בו כח אשר רוחני כח ית'

 לו ניתן שלא אלא הרשע את לבלוע ההוא הכח את אלהיס ברא נברא מאז
:כה עד ולהשחית לבלוע רשות

 א׳ בכל יהיה בל כבר היא בריאה אס מרע״ה אמר הענין אל ריא רך
 גם יבלע ו לרשע צדיק בין מבחין שאינו ההוא הכח מהמשחיתים

 רשעים ובלעה שפצתה באופן הרחמים בעל הי יברא כ״א אלו שאצל צדיקים
 האלה האנשים נאצו כי וידעתם ובזה בייחוד להם אשר וכל הם וזהו בלבד

 ההשגחה: תוכר לא כי הם גם לוקים היו צדיקים גס אס כן שאין מה אתה'
 הנה וכוי וידבר וז״ל חקת בפי זצוק״ל הגאון יבינו פירש הבאר פי

 צ ע רבינו משה נאשם מה על הדעות רבו זו בפרשת
 יתלרך הוא כי הוא יותר להתקבל הקרוב הדרך והנה המקראות כוונת ועל

:בכתובים קצת נעיר הזה הדבר פי ועל הכה והיא ודברתם אמר
 נשים ראשונה והוא יעתינו לפי ומתקבל נאה קצרה דרך אל רך

 לאמר ואינו הוא שיעשה פועל צווי הוא כי לאמר אומרו אל לב
 והלא בדבור היא שהפעולה אחר החשה לקחת יתברך צוה למה 1ב : לזולת
 להקהיל הצריכו ג(למה :בו להכות שהפונה לטעות מקום כנותן הלילה יראה

 למה ה( :דיטר ע״י הבאר פתיחת תהיה הי בחר למה ד( :העדה את
 מיס ויצאו שהל׳יל ו( :לבדו משה יספיק ולא מדברים שניהם יהיו הצריד

להם והוצאת אומר ז( :מים כ״א מימיו יאמר לא וגם נתינה לשון לא1

 דברי נקנו דלא ומאחר וחלופיהן אמר ובסוף דחכם ז׳ מפרש והיר
 לומר התנא דדייק ואפשר . בגולם דברים ו׳ ברישא לימא לא הגולם

 דמשמע אלא דגולס מילי לאשמוטינן אלא אתא דלא לאשמטינן הכי
 אשר ומדות מעלות עוד אמנם בחכם נקטינהו ערומים לשין ותבחר

 שניהם אל הדבר ייחס שתחלה אס כי עוד ולא מימיו ונתן נאמר הרי מים
 הל״ל כי בעירם ואת העדה את והשקית אומרו ח< :לבדו משה אל ועתה
 צורך לבלי שהוא בעירם הזכירו ט( :בידו משקה כאלו והשקית ולא וישתו

 י( :ובעירם העדה שישתו ודאי מיס ויזונו ציר בהפתח כי מיותר הכל וגס
 מנין מה יא( :צוהו כאשר שהיה ידע לא מי צוהו כאשר וכו׳ ויקח אומרו
 שטות 'לשון או הלכה מורים ז״ל מאמרם הלא כי המורים נא שמעו אומרו

 נוציא הזה הסלע המן יסאומרו :ובלשון .ין בע מתיישב בלתי שוטים שקראם
 אומלו יג( :יעשה ולא אמר ההוא או דבר מהי היפלא תמיהה זו מה ,וכו

 :מיותר שהיא לכס אומרו יד( .־ מיס יצאי אמר ולא במוציאים שתלה נוציא
עלה ומה ודברתם אליו האומר יתברך מאמרו הבין האיש ממשה היפלא טו(

:להכות לבו על
 אחד כי האומרים ז״ל מאמרם נזכירה הביאור אל לבא הנה אמנם

 הסלע פני היה המרובה את החזיק שמועט מהמקומות
 הקהל את ואהרן חשה ויקהילו שנאמר אחות ארבע תוך קדש מריבת בחי

:הסלע פני אל
 יחזיק בדבר היה צורך ומה ככה ה׳ עשה מה על לב לשית ראוי

 ראה הנה כי והוא הענין אל נבא ובזה כלס את אז אמות ארבע
 בכבוד הוסיפו ועוד כאחת ואהרן משה בכבוד ישראל נגדו והנה יתברך הוא
 לעומת כי הק״בה רצה הכל את לתקן משה עס העם וירב כמ״ש לבדו משה
 עתה למאונס הסבו שפס להם לאמר אהרן ועל משה על שויקהילו מה

 כי ויבושו שיראו דבורם ע״י וכו׳ העדה את והקהל וזהו להשקותם יקהילס
 המדבר אל בואם שע״י אומרם הפך צמאונס תרוה אדרבא בדבורם זכותם

 עס בפרטות לריב שהוסיפו מה וכנגד בצמא מתים היו דבורם פי על הזה
 הבאר מנהג שהיה השעור שהוא מימיו ונתן שניהם ע״י מתחלה כי אמר משה
 מופלג רבוי להם והוצאת לבדך אתה לדבר תוסיף אח״כ אך לתת ההוא

 ובעירנו אנחנו שם לחות כאומרו ובעירם העדה ישתו אחת שבבת נדי
 לזה והנה ובעירם הס ישתו יחד כי עד ירבו ידו על אדרבה כי יראו עתה
 או עשרים רק הזה השם הקדוש ישראל כל יראו לא והנה יתברך הוא ראה

 י״ב שבמחניהס ישראל רבבות אלפי כל ולא הסלע לפני אשר איש שלשים
 כל את יחזיק הסלע שלפני אמות שארבע לעשות הפליא עשה עה ע״כ מיל

 אחל גס ישאר ולא ההוא הגדול הנס את ישראל כל עיני יראו למען ישראל
 דבורם שע׳יי הקב״ה שרצה היות עם לכן מימיו יתן דבור שע״י יראה שלא
 היותם שע״י כדי בידו המטה את משה יקח צוה מטה ע׳י ולא המים יצאו
 ויהיו המרובה את מועט להחזיק במקיס קדושה תחול האלהיס מטה לפני
 כלומר לאמר משה אצ ה* וידבר הכתובים שיעור וזה אחות ארבע תוך כולם
 והקהל המטה את קח אמר ואשר להכות ולא הסלע אל ולדבר לאמר כדי
 המטה את קח חהו העדה את להקהיל כדי רק בו להכות לא העדה את

 •דברתם שכש באופן ההקהלה שתהיה וכו׳'לעיניהם ודברתם העדה את והקהל
 יליו באופן הסלע בפני כולם שיהיו העדה כל של לעיניהם יהיה הסלע אל

 האלהיס מטה ע׳י לא אס כלס את יחזיק אמות ארבע ואין רואות עיניהם
 ומשתחווי׳ צפוני׳ עומדים מעין כלס את שיחזיק לרוחניות ההוא מקום שמהפך
 שחוברה כעיר פסוק על אצלנו כמפורש ברוחני המקום היות על שהוא רווחים

 ולא המטה את משה ויקה וזהו לפשות משה בלב היה וכן וכו׳ יחדיו לה
 בארבע הסלע פני אל להקהילס שהוא צוהו כאשר רק בו להכות בכולה לקחו

 שהוא הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהילו כן שע״י ידו על אמותיו
 כן אחרי אך להכות נלא לדבר היתה כיונתו כי אמות ארבע תוך ממש בפניו
 הדור ליצני. היו כי והוא זה בפסוק ז״ל מאמרם בהזכיר והוא 1וכו ויאחר

 בקי והוא במדבר שנים כמה חותנו יתח צאן את רועה היה משה אומרים
 כן על בנס אותו ויתלה אותנו ויוליך במדבר אפר מיס מבוע• במקומות

 לא אס אומרת היתה כת וכל כתות וסלע סלע כל על ונעשו מעליו נתפזרו
 מזו לנו הוציא לו לדבר ידוע סלע אל תוליכנו למה ידוע מבוע יודע האיתה

 כראם שבעל עד מזה או מזה הוצא באצבע מורה כת כל וכן שלפנינו
 הליצנות כי ספק אין והנה אתר סלע אל ולא ההוא הסלע פ>י אל הקהילם

:יתברך לפ-יו הליצנות מחומר כנודע פלילי עין היה להוא
 'איש איש ההוא הסלע פני אל שהקהילס אחר כי והוא הענין אל ונצא

 אמת הן הנה בלבו אמר לו מראה היה אחד כל אשר מהסלע ממקומו
 יחטאו טרם היה זה אך הסלע מן מיס יצאו שנינו בזכות כי ה' אמר כי

 ידי על הראוי שפע הלא כי כך אחר משא״כ הלז הליצנות בעץ
 אמר וע״כ רבים ממקומות כנודע לכך ראוי הדור אין כאשר מתמעט צדיק
 המציא והוא סלע לו בוחר כת כל היות מבלי היה שהקהלתס מה אס
 היות אחר אך בדבורנו מיס להם לתת בידינו סיפק שהיה האמנתי מזו

 על מים להם יותן לא המקבלים זכות להעדר הצא הלז הליצנות אחרי
 מורה זה באצבע מורים שהייתם עתה כלומר המורים גא שמעו וז״א ידיגו
 כח יהיה ׳האס הזה הסלע המן מזה אומר וזה מזה הוצא ואומר זה סלע

רק צריך אין ע״כ מיס זכות שחסרתם לכס להיות שגוצא עתא בזכותיגו
ע״י

אבזת
 דעיקרו להורות חכס5 התנא יסודו בנה לא ולהכי החכמים מגו

 שאר אבל גולם יקרא ז׳ הני ביה דלית ומאן דגולס מילי לאשמועינן
 גולם יהי׳ לשלא סגי ז' והני גולס יקרא לא בהעדרן חכמים מדות

 : לחכמים מעלות יש עוד אבל חכם בכלל ויכנס



פרק ירים
 ולא לדבר אנסה אס אמר כי אדם בן זכות ע״י ולא האלהים מטה ע״י

 והיה וכו' ויך ע״כ נבואתי ביתר מלתי לאל ישימו חטאם על הדבור יועיל
 רק ראשונה בהכאה הוציא לא ית׳ רצונו כן לא כי להורות כי כעמים

 למשקה משה מתייחס היה דבור ע״י עושה היה אס והנה . טיפין טיפין
 המטה ע״י שעשה עתה אך וכו' והשקית כאמרו בעירם ואת העדה את
ית' מימיו שותים הס כ״א המשקה הוא לא כי וכו' העדה ותשת אומר הוא

:מטהו שע״י
 הוא כ״כ האשימו ואיך תפיסה עליו היתה שלא נראה היה לפ״ז והנה

 יש בני לעיני להקדישני בחומרו ית מאמרו הוא אמנם יתברך
 עתה גס אף דבור עי׳י זה נם לעשות רצוני היה לא אס אמר כי והוא

 שלפני אמות ד' שיחזיקוס גס להם עושה הייתי לא ההוא בדבור שחטאו
 הקב״ה דלאעביד ההוא הנס כולם יחד שיראו כדי רק זה אין אך הסלע
 להקדישני בי האמנתם נא וז״א זה על לב לשוס לכס והיה לשיקרא כיסא

 לפני עיניהם כל היו כי ישראל בני כל לעיני מוכן בהיות כלומר וכו׳ לעיני
 עיני היו חנם על ולא הכל שיראו אמות ד' תוך היותם על שהוא הסלע

 לעיני אמר ולא . זה נס להם להראות לא אס הסלע בפני ישראל בני כל
 הלצניס כ״א והיא שנית טענה עוד לרמוז ישראל בני רק העדה או העם

 יודו ואגבן ישראל בשם הנקראים הצדיקים לא חטאו עם בשם הנקראים
 ית׳ הוא כי ולולי . ואהרן משה אשמות תקל האמור מכל והנה . השאר

 סמך זה על ולהורות עליהם בקפיד לא השעי־ה כחוט חסידיו עם ■מדקדק
 לא באומר אליהם ה' דבר הרואה כי והוא וכו׳ מריבה מי המה ואמר

 ה׳ את בתלונתם ישראל בני שרבו מפורש יראה שלא גס ומה בי האמנתם
 יתברך שקי־א בתורה שמצינו מה כי אומר יגזור ואהרן משה על תלונה רק

 ואהרן משה על ית׳ ריבו על שיהיה רוחו על יעלה מריבה מי המקום את
 במקום הנזכר מריבה ממי כלומר מריבה מי המה ואמר מיד סמך ע״כ
 להם להנתן עליהם המריבה שהיתה בעצמם המים שהוא היו המה אחר

 כי נתינתם בדרך יקדישוהו שלא על ית' הוא אתם שרב מה לא אך כלומר
 ואהרן משה סיבת על כך נקראו לא ובכן המים מציאות על המריבה אין
 ואהרן משה על בהתקוממם ה׳ את ישרחל בני רבו אשר על אדרבא אם כי

 כי בס ויקדש כי הוא הלא ונענשו לקו למה א״כ וש״ת .ה׳ את רבו כאלו
בקרובי כענין פנים להם נושא ואינו בחסידיו כשמדקדק מתקדש יתברך שמו

אקדש•
 במקרא מריבה מי שנקראים שמה רוחך על יעלה אל אחרת בדרך

 שאם עמהם יתברך ריבו על שהוא מריבה מי על תריבהו שכתוב
 יאמר איך מריבה מי נקראו הקב״ה עליהם שרב על שאס לך יקשה כן

 שנקראו מה זולת ריב הוא שיריבהו שמה שיורה מריבה מי על תריבהו
 ישראל בני רבו אשר על מריבה מי עצמם מצד המה אמר כן על מריבה מי

ויקדש וסכל עון עליו ואין ישראל בני שרבו מה על תריבהו הכתוב ואמר
:כבקודס בס

דבור ע״י יהיה יתברך רצונו היה למה הרביעי קושיא כי אמת ךין1
 שבעה לא עדיין אך ההערות שאר עם מה בצד ארוכתו עלתה הנה 1

 רפידי' נשתנה מה באומרם יותר הקושיא הרחיבו רז״ל והנה בזה נפשינו לה
 קטן כשהנער ואמרו דבור ע״י ופה במטה הצור את להכות הקב״ה שצוה
 ברפידי' כי לכאורה הענין ויהיה וכו׳ בדבור גדול כשהוא אבל אותו מכה רבו
 להם להורות הקב״ה ורצה המים להם חסרו כן ועל התורה מן ידיהם רפו
 הרפות לבלתי יוסרו ולא בתורה וחרש ישראל נער עדין כי הכאה צריכין כי

 מיס נתן מכות ידי שעל בצור להם זה ורמז במכות לא אס מהתורה
 נער כמקרה למיס המשולה בתורה יחזיקו מכות ידי על המה גם כן

 עמלק יבא בראות יתקנו לא אם יקוצו בל הקדמה זה והיה רבו עם
 מן בהרפותו ישראל את המכה שוט כי הנחשלים כל בם ויזנב בס וילחם

 כבר בקדש כן אחרי אך עמלק ויבא ואמר שסמך וזהו עמלק הוא התורה
 ודברתם באומר להם הורה וזה יוסרו לבד ובדברים תורה עול וסבלו ודלו
 שבזכותה הבאר נסתלק כן שע״י מריס סילוק זולת ולרו״ל מימיו ונתן זכו'

: מיס להם החסיר לא שאל״כ מהתורה מה רפיון היה גס

קראה ופה צור הבאר קרא ששם מה אל גס מה טעם יש זה בדרך ויהגה
 הנער אל משל שם כי הנמשל שהוא מה לפי הוא כי והוא סליג *

תלמיד אל משל מצור דק הסלע אל ופה כצור קשה שעודנו ללמוד המתחיל
: יוסר שבדברים גדול

 מה א( . אליהם לב לשוס ראוי ספיקות ג״כ יש אלו זולת הנה ח ל ארן
 בקבוץ הצור את להכות יתברך צוה בשלח פרשת שש כי היה "

 היות היה מה ועוד :ישראל בני כל בקבוץ לדבר צוה ופה בלבד ישראל זקני
 הבאר שפי אחר כי ועוד :בדיוק רז״ל בקבלת אמות ארבע תוך כקיבוץ

 רק משה לומר הוצרך לא הארץ בפי למה הארץ כפי השמשות בין ■נברא
 והפעם להכות יתברך לוה אחת פעם למה בבאר גס פיה את האדמה ופצתה
 כי ועוד פתוח שפתחו מה לפתוח הכאה שצריך בדעתו עלה למה השנית
 מוציא והוא אחת הלכה או אחד פרק עליו שילותר הסלע אל ודברתם ארז״ל

 : הסלע מן מים יצאו הלכה או פרק ידי שעל יתכן ואיך הסלע מן מיס
שמע מי כי הלז הבאר איכות ענין מה לב נשית הענין אל לבא והדה

 נסלנו מסעות ל״ח כי הנה הממלא כרגלי הבאר ילך הלך כזאת * *
 היה נמצא עמהס מרים של בארה היה מהם אחד ובכל במדבר ישרלול

 בהם נשיא שכל שארז״ל אלא עוד ולא למקום ממקום למסעיהם הולך
 לגד הבאר מפי הארץ על במשענתו רושם היה חניה בכל שבטים מי?

כה מעה חמישי
 השבט מקום עד מיס כנחל ההוא בדרך נמשכים המיס והיו שבטו מקום

 לדבר אשה לכת עד מתפשטים הנחלים שהיו ארז״ל וכן הי״ב לכל וכן
 דשאים והיו נהר בציות הלכו שנאמר דוגה בסירות לדגל מדגל חברתה את

 דרך זה ואין ירביצני דשא בנאות כמד״א לרוב בו צומחים ופירות ואילנות
 מנחל אמורייס של איברי' מעלה הבאר היה כי ארז״ל כי ועוד . באר מי

 ,ה מלאך כח רק זה אין כי ישראל מחנה לפני ושוטחן למעלה ארנון
 והם הבאר על שנאמרו הפהוקיס על מלל לב נשית ועוד ה׳ במלאכות
 לא נלמה לישראל תורה ניתנה המדבר מן אומרו וכו' מתנה וממדבר

 ממתנה אמרו וכן וכו' בחלקו שניתנה השבט יאמר שלא כדי ישראל בארץ
 התורה על זה כל דרשו זה דרך ועל אל ניחלו התורה במתנת העוסק

 ז״ל במאמרם לב נשית דרכנו פי על ועוד בתורה ומדבר בבאר דקאי וקשה
 הלכה בדבר הלוחמים חכמים תלמידי שני ה' מלחמות בספר יאמר כן על

 את ה׳ מלחמות תורה שהיא בספר הה״ד בסוף אוהבים נעשים כאויבים
 מעבר ויחנו נסעו משם מאומרו זה נוצא ואיך בסופה אהבה בסופה והב

 דבר שם הוזכר והיכן וכו' יאמר כן על זו נפקותא מזה שהוציא ארנון
 את כי ידוע הגה כי והוא הענין אל לבא לב נשית עוד והנה הלכה

 נרגש היה לא כן ועל ממנו נהנים שרת שמלאכי רוחני לחם אכלו המן
מי ישתו לנפש מיזן רוחני לחם אוכלי יתכן ואיך באיברם נבלע רק במעיס

: גשמי באר
 ויתן ובעה״ב בעה״ז ישראל את לזכות הקב״ה רצה מאז הנה
 לדבר מקום היה והנה ראה שבע״פ ותורה שבכתב תורה לני

 אס הארץ מן או נפשיית עיקרה השמים מן היא התורה או ימנע לא ולומר
 הגוף בה יאשר איך השמים מן היא ואס הנפש בו תאושר איך הארץ מן היא
 תורה במתן ישראל אמרו כי נח פרשת בתנחומא שארז״ל מה שנית עוד
 לקיים יספיקו לא כי שבע״פ תורה ולא שבכתב תורה רק חפצים היו שלא

 על כגיגית^כו' ההר עליהם שכפה מה היה זה ושעל הרבים דקדוקים
 תורה לעומת משה בזכות המן את להם נתן ה' עשה מה כי אמרתי כן

 אשר העליון רוחניות מבחינות אבירים לחם שהוא המן רוחניות כי שבכתב
 והוא שבע״פ תורה רוחניות שורש חינת5מ הבאר ורוחניות שבכתב לתורה

 שבע״פ ותורה הלחם הוא שבכתב תורה מיס ונקראת לחם נקראת התורה כי
 מתדבהבנפש מאכלו רוחני היות עם כי בו והורה יבא כאשר המיס היא
 בנפש ומתדבקת רוחניות היותה עם התורה כן הגוף מקיים זה כל עם
למען וירעיבך ויענך הכתוב מאמר וזה הגוף גס תקיים זה כל עם

החומר ויקיים יזון רוחני דבר איך תאמרו בל הנה לומר וכו׳ הודיעך
בו מתקיימת ואגבו החומר את זגין הגשמיים מזון ולחם בר כי ונהפוך

היה רוחך על יעלה באופן וירעיבך ויענך כן על יתהפך לא אך הנפש
 ועוד בנפש המתדבק רוחני דבר ולא החומר ליישב בעצם חומרי דבר צריך
 להיות ידעת לא אשר המן את ויאכילך ואדרבא ורעב הנכנע החומר יכנע
 הלב את להסעיד חטה לחם נתן ולא כן למה כמוהו נראה שלא מאד רוחני

 על לא כי הודיעך למען הוא הלא ומרעבתנותו מלאותו הגוף ולהחזיק
 לחם הנקרא ושעורה חטה לחם שהוא לווי שם בלי כלומר לבדו הלחם
 דבר שהוא ה׳ פי מוצא כל על כי האדם יחיה כנודע לווי בלי סתם
 גוף האדם יחיה ה׳ מפי יוצאים בסיני הקולות את שראית כתורה רוחני
 נבלע ידה ועל בנפש הדבק השמים לחם שהוא מהמן תלמוד כי ונפש

 את האכיל כאשר והנה בהם היא גס איכותם כאשר ומקיימם באיברם
 שבכתב תורה שורש רוחניות מאיכות משתלשלו׳ קודש ואיכות רוחני המן

 מרוחניות משתלשל מאיכות רוחני מיס באר מי יתברך השקם כן למען
 הבאר הוא מה היודעים האמת לחכמי גס ומה למעלה שבע״פ תורה

 דרך ומקיימ׳ מה לחות ובעל רוחני היותו עם המן אין כאשר כי והודיע'
 אפשר אי לבדה שבכתב בתורה כן מים בלי חיים היו לא זה כל עם נס

 המיס כאשר כי מיס ושבע׳פ לחם נקראת שבכתב כן על כי להתקיים
 תסכון לא שבע״פ תורה בלי שבכתב תורה כן המאכל ומתקנים מבשלים

 זאת ישכילו ולמען שבכתב תורה ומבסמת המפרשת היא שבע״ם כי לנו
 ולא למים יצמאו בלעד׳ כי יראו למען מריס בסילוק הבאר מהם נמנע

 הבאר אתם לכת יפלא לא ובזה מיס במקום גם המן הזנת נס הספיק
 מקום עד הבאר מפי במשענותס ישראל נשיאי אותם והמשיך למסע ממסע

 לימשוך יכול איש שכל כלומר ומתרחבים רבים נחלים ונעשה ושבט שבס כל
 שהיה שאמרו מה וגס בו לעוסק ומתרחב ופורץ ורבה לעצמו מימיו
 חדושיס שמלאים שבע״פ בתורה היגע מעין רבים ופירות דשאים מעלה

 כי יפלא לא ארנון מנחל איברים ומעלה הולך שהיה מה וגם מספר אין
 הלכ׳ או א' פרק שע״י חז״ל דברו אשר הטיבו כן נעל הוא וקיים תי רוחני כח

 כן ועל בעצמו הדבר הוא כי הסלע אל ודברת' אז' ושזהו מימיו יתן אחת
 והוא ישראל כל את אמית ארבע החזיקו למעלה כמדובר המטה ע״י
 כי ית' הוא שם אמות ארבע תוך שבע״פ תורה שמכח הבאר במקום כי

 א' פרק ישנו אמות ד׳ ובאותן הלכה של ד״א אלא בעולמו להקב״ה לו אין
 ביניהם ויש שיושביץ שנים הכתוב מאמר יתקיים כן וע״י אחת הלכה או

 אל ודברתם וזהו וכו׳ נדברו אז שנאמר ביניהם שרויה שכינה, תורה דברי
 למטה תורה עסק עי׳י כאשר אז שניהם בין שידלרו הלכה או שרק הסלע
 מרוחניות שהיא הבאר כן למעלה בה שעוסקים תורה שורש שפע ממש?
 ביניהם מלמעלה השרויה שכייה ע״י מימיג וימשיך יוציא שבע"פ תורה קדושת

 והיה כנודע שבע*פ תורה בחינת היא היא כי המים באר ונפתח ומתעורר
מעלת יראו בעין עין כי בישראל האמונה שורש להשריש בזה יתברך חפצו

 מורה



פ*ק < ירים
 שפע בה העסק ושע״י בלתה ושח״א האדם יחיה ידה ושעל שבע״פ תורה
 לא יען ואמר ית' הוא כ״כ הקפיד וע״כ האדם אל ונמשך מתרבה עליון

 ואיכות ישראל אדןאיכות' כי הארץ אל כו׳ תביאו לא לכן וכו' בי האמנתם
 רז״ל דברו אשר הטיבו זה ובדרך ית' שכינתו אל רמז הנה אחד הבאר

 שדרשו מה וכן הבאר היא כי התורה על שדרשו וכו' מתנה וממדבר באומרם
 בפומייהו מרגלא וזהו בס״ד יבא כאשר וכו' ה' מלחמית בספר ע״פ

 כי הוא אך הבאר נתייבש אמרו ולא הבאר נסתלק מריס בסילוק דרז״ל
 ענין למבין יובן ובזה .העליון בעולם למעלה למקומו רוחניותו נסתלק
 מחלוקות היו לא הבאר את משה הכה לא שאילו האמת חכמי מאמר

:הלכה ע"ד ומלחמות
 אותו מכה רבו קטן כשהנער וז׳ל הנ״ל מאמר כוונת אל נבא

 למשה הקב״ה חמר כך מפייסהו הוא בדבור שהגדיל כיון ומלמדו
 הסלע אל ודברתם עכשיו אבל בצור והכית אותו הכית קטן זה סלע כשהיה

 כמה הערנו למעלה בו שכתבנו הדרך על והנה .ע״כ וכו' פ״א עליו שנה
 ובפרשת זו שבפרשה מה אל לב בשים הזה הדרך על יתיישבו אשר הערות
 וגס וסלע צור־ ל׳א הבאר אל ודברתם או בבאר והכית נאמר לא בשלח

 באומר התנא מאמר נבין דרכנו וע״ם סלע. ופה צור נקרא שס כי השינוי
 הבאר הנה כי הוא חך הבאר אחרו ולא השמשות בין נברא הבאר פי כי

 אין וע׳כ כמדובר שבע״פ תורה רוחניות מאיכות שכינה כח הוא בעצמו
 למעלה כ״א שלו הרוחני השפע בעה״ז ומוציא מריק פה לו להיות לו מבוא

בין שנברא הפה הוא בעה״ז להריק גאות כח התלבשות אך המלאכים מעולם
:השמשות

 איש יחטא אשר ופשע עון כל כי נודעת בהקדמה והוא הענין אל
 הרפה הוא החזק החטא חומר לפי טומאה כח נעשה אנשים או

 מקבלו ובין השפע המריק כח בין מבדיל מסך נעשה הוא ההוא הטמא והכח
 מן יליהס שרפו ברפידיס והנה לו ודומה הבאר פי סוגרת כדלת ונעשית
 כנודע גדול עון והוא תירה בעול הורגלו לא שעדיין לחה מאליהם התורה

 ועל ג״ע ועל גלולים עבודת על הקב״ה ויתר ז״ל כמ׳יש ב״ה נחרב כן על כי
 כצור קשה כה נעשה עון אותו כן ועל תורה ביטול על ויתר ולא ש״ד

 ספק בלי המבדלת קליפה היא כי הבאר פי סותם עיניס למראה החלמיש
 שנים כמה תורה עול סובלם אחרי בקדש אך לחבטליה התורה מימי בין
 שבזכותה מריס סילק שעל רק בכוונה ידיהם שרפו ידים מרפיון בטלי ולא
 כן בראותם כי יתברך רצונו היה והנה היא גס נסתלק להם הבאר היה

 להתלונן לבש שמו ואדרבא לאיתנס החים ישובו אז כי בעצם בתורה שיחזיקו
 היו כי כראשון קשה היה לא ההוא תורה הביט־ל והנה מהתורה ונתבטלו
 שנעשתה והקליפה הטומאה כן על צערו על נתפס אדם אין כי כאנוסים

 נמשל פה לצור נחשל שם אס ולכן רפידיס משל קשה בלתי היתה ההוא בעון
 כח להכניע האלהיס חטה הכאת הוצרך שם אם כן ועל ממנו רפה לסלע

 שהוא דבור רק צריך היה לא פה הבאר פי החוסמת צור הנקראת הקליפה
 הדבר הוא כי הבאר ונפתח התורה מפני נמחה מיד ,וכו אחי פרק לשנות

 כן ועל כתבנו כאשר נסתם היה ולא הבאר בסילוק לעשות להם היה אשר
 בטלו לא אשר הדור חכמי הס ישראל זקני רק הצור בהכאת נמלאו לא שם
 ישברו האלהיס במטה משה זכות עם וזכותם העם כהמון התורה מן הס
 לדבר אך קרא לא התורה מן ידיהם שרפו ההמון ואל ההיא הקליפה כה
 כי לעכב כחאז גרוע עון לההמון היה לא כי כלס את קבץ פה הסלע אל

 כלס יבואו טוב טוב עזבתם היא גס שבע״ס מתורה ידם רפו הס כאשר
 המטה בהכאת נזכר לא כן ידי על עדיף דרבים זכותא כי וגס מעלתס ויכירו

 הוא קדוש כי חלילה בבאר הכאה אין כי צור רק באר בקדש פה ולא
 כחו להתיש הסלע אל הדבור פה וגם הסותם הכח הציר אל רק לאלהיו

 וזהו מבדיל היה העין אס כי מעכב הבצר אין כי הבאר אל ולא מלסתוס
 והוא וט׳ אותו מכה רבו קטן כשהנער למשה הקב״ה שאמר משלס כמתקת

 יצה׳־ר שכלו קטן כנער היה ברפידיס התורה מן ידיהס שרפו מה עון כי
 להתיש בעצס ליצרו להכות וצריך בה כגועל התורה מן בעצם לדעת ומתרפה

 כשמרפה בה יצרו והומתק והוקדש בתורה כשהגדיל אך יצה״ר כלו כי אותו
 מתייחס בדיבור כן ועל מה לער מחמת רק נפשו מגועל אינו מחנו
 הבלתי את בהכות כי גירושין בהלכות ז״ל הרמב״ס שכתב למה גס ומה

 כח כי לישראל קרה הזה וכדבר מכים הם יצרו את תורה דבר מקיים
 מענין ה,;ורה מן ידיהם שרפי מה עון ע״י נעשה לצור שנמשל הטומאה

 כנער בעמלה קציס והיו ההס בימ־ס ישראל נער כי מרצונו בה המעל הנער
 יוסר לא ובדברים קשה הבאר פי הסיתס מחש העץ הוא הצור הזה באופן

 אס כי מהתורה רפו ולא תורה בעול גדלו כבר בקדש אך בהכאה אס כי
 הרגיש ועתה מספיק בדבור הרפה עצמו העון שהוא הסלע לדחות ע״כ מצער

 אל ודברתם אמר איך א׳׳כ סלע נקרא הבאר לא העון הוא הסלע כן שאם
 העון אל והאס מימיו שיתן לו ואומרים הסלע אל שמדברים שנראה הסלע
 תן לו אמור שאינו לומר אחד פרק עליו שנה אמר כן על מימיו שיתן נאמר

:הידוע הבאר מימיו ונתן להתישו עליו שנה רק מימיך
 התן וט׳ הפן המן במקרא ג׳ המן והוא א' מסרה נבאר דרכנו ןןז״£

התורה כחכמת אין כי הודיע כי ויהיה וטי הגורן המן וט׳ הסלע *
 מה מיטרא ואתי ומצלי קולו השמע כענין פלא עושה בה שהעוסק

 הזוהר ספר מאמר והוא . החצוניות בחכמות העוסק כן שאין
 אשר העץ המן וזהו נמוך מאין וטי הגויס חכמי בכל כי פסוח מל

 לפי לדון ורע סוג הדעת ען חצונית חכמת היא ממנו אכל לבלתי לויתיך

מעזה תרמי
 הראשן אדם ז״ל כמ״ש והיא וכיוצא בחקירות והרע הטוב הוא מה אנושי שכל
 האקי על להמטיר עון תכניע ההיא בחכתה לא אכלת מזה האס היה מין
 ישועתה אין כי יהיה לא נס דרך מיס לכס נוציא הזה הסלע החן אז כי

 המן אושיע מאין תדע אבל ,ה יושיעך אל ההיא חכמה ע״י אז כי לחו
 כגורן שהיו עליהם רז״ל כמאמר כגורן העשויס מהסנהדרין שהוא הגורן
 ק־לות בקולי תורה של יינו לעצור בישיבה המיביס הס היקב מן וכן ביבנה

וחלב: יין מחיר ובלא כסף בלא שברו כענין ישראל חכמי שהם
 עסישרא' עדיין הבאר נפתח הכאה כיאחרשעיי והוא הענין אל הזרד וו

 של בארה שהוא ההוא הבאר דרכי הכירו לא כי משוגתס תלין
 בעלמא מיס יצאו המטה שע״י רק שבעיפ תורה רוחניות מאיכות ושהוא מרים

 ועל ארנון מנחל איברים והעלה בא עת עד דרכיו ויכירו עיניהם נפקחו ולא
 אתם שהיה שניס מכמה כה עד ולא וט׳ ישראל ישיר אז באומרו שוררו אז כן
 ביאורו יבא כאשר למפרע עניניו כל הכירו אז כי כה עד עניינו הכירו לא כי

 שבצד צורים במערות האמורייס היו ארנון בנחל ארז״לכי הנה כי והוא בס״ד
 שני ונכנסו ההרים יתברך הוא ודיבק סלעים שני הלז בעבר ולעמתו הנחל

 מרגישיס ישראל היו ולא בגת כדורך ודורכים המערות פתחי תוך הסלעים
 ,ישר כל לעיני ושוטחת ואיברים גלגונת והעלה הבאר שירד בארה שחשס עד
 ימצא אס לב לשית וראוי מזיל העני! כה עד וכו׳ ישראל ישיר אז שררו ואז

 במדבר אשר ארנין מעבר ויחנו אומרו אל לב בשום ואפשר במקרא הענין כתוב
 האמורי מגבול יוצא חס לנו מה וט׳ מואב גבול ארנון כי האמורי מגבול היוצא

 הנחל שהיה מז״ל הנה חך האמורי ובין מואב בין שהוא מואב מגבול או
 שבעבר עם מא״י שהוא האחורי שמעבר ההר מלמעלה ונדבקו מילין ז׳ רחב

 כלו שהיה שהגי ספק אין הנה מלמעלה שוה ונעשה המערות היו שם כי מואב
 האחורי הר נתקר׳ לו קרוב אן חציו עד כי הס שנ מגבול עתה נעשה מואב מגבול

 זה של קרקע עתה מאב גבול כולי שהיה הנחל כי נמצא שיניו להכניס
 מגבולו שאינו האמורי מגבול היוצא ארנון מעבר ויחנו וזהו היה עליו זה ושל
 פתה נעשה כלו מואב גבול שהיה ארנון כי נתחדש ועתה להלאה יוצא רק
 הבאר מעלת הוכר אז והנה נדבקו שאז רק זה ואין האחורי ובין מואב בק

 שקרה עלמה שהוא ע״כ הנה תורה ואמרה ישראל את לשמח האיברים שהעלה
 ליחמיס ת״ח כשני ה׳ מלחמות בספר יאחר כי הוא הלא נפקותא תצא בזה

 דם נחלי הם הנחלים ואת כי הוא הלא זה נלמד ואיך בסופה אהבה בהלכה
 ושפך ואשד והלא כי רואים ישראל ולא עמוק שהיה בארנון הין העמוקים

 בעבר רק ישראל היו שלא מה מואב לגבול ונשען ער לשבת נוטה היה הנחלים
 באר' שמשם אלא ישראל ידעו ואיך האחורי מגבול היוצא ארנון בעבר האחר

 האברים להעלות הנזכר מהאשד האברים הבאר שיקח בארה הנז׳ האשד נטה
 את אכוף למשה ה׳ אמר אשר הבאר היא והנה לשמחם ישראל לפני ולכוטחן

 בסוף אהבה לבאר היה זה כל ועם עליה ישראל רבו אשר הוא וכו׳ העם
 איפה וא״כ ואבותיהם אויביהם ראשי שטוח להם שטח לשמחם כי ישראל עם

 אהבה מלחמות שלהם בספר ת״ח כששנה יאמר כן על כי דברתי אשר הוא
 היות ועם ה' מלחמות ספר שהוא שבע׳׳פ תורה הוא הבאר הנה כי בסופה

 זה מעשה יד על כן ועל כאמור עחהס בסופו אהבה מישראל מלחמה לו
 עיניה* אז נפקחו כי לו ניתן מאז ולא וטי ישראל ישיר אז כי ע־ניהס נפקחו
 ראוי במטה להטת לא כלומר לה ענו באר עלי הנה ואומרו הוא מה וידעו

 כי חלילה הכאה ולא יאתה לה כי אליה ודבר לה ענו בדבור באר עלי רק
 והוא ויצחק אברהם שרים חפרוה אשר היא כי הבארות כיתר אינה הזאת הבאר

 אל הכניסם היתה והחפירה תורה חומשי היו ההם בארות כי בב*ר ז״ל מ״ש
 נדיבי כרוה אשר היא וזאת תבשילין ערובי פד ידעו כי שבהם הלמוד עומק
 הוא בחשענותס והיה במחוקק וזהו משה עם ישראל זקני הס ברפידיס העם

 רפו לא הצור את להכות שקבן ההם הזקנים כי למעלה שכתבנו כתו זכיותיהם
 מרזבים כך כל מימיה היו תורה מתן קודם כי והראיה התורה מן ידיהם

 מתנה וממדבר אח״כ אך כמדובר היא שהיא תורה ניתנה לא עדין כי ע'כ
 כמ״ש נחלים ונעשה הבאר ונתרבה הושפע כן ידי על אז תורה היא לישראל

 הי׳ לא מריס שבמות ומה נחליאל ממתנה וזהו נחלים י״ב נפשה היה פי ז״ל
 עם השמימה ונסתלקה שעלתה במות אס כי המיס שיבשו אינו לעדה מיס
 אבל היו מיס כי לעדה מיס היה ולא על למעלה שכתבנו מה והוא מריס נפש

 ומבמות הנה כי הוא הלא זה הכרנו ואיך הבאר ועלה שנסתלק אס כי לעדה לא
 נבאו הקדש וברוח מואב בשדה א שה ארנין נהלי עומק אל אח״כ ירד כי הגיא
 כמ׳ש הישימון פני על ונשקפה אז פסגה מראש ה מרע שנסתלק אחר כי סופה

 של בארה והיא טבריה ביס כביה כמין יראה מהישימון ומביט הנשקף ז״ל
:בס״ד במחוחס אלו כסוקיס אל נשוב ועוד מרים

 המלאך וענקמראות בלקוז״ל בפרשת זצקיל הגאון רבינו פירש האתון פי )זירי
 הקב״ה רצה כי יהיה ודבוריה פיה ופתיחת האתון עם קרהו אשר וכל

 כנה כי והוא יתברך משפטו נגד סרה ידבר פן בלעם מלב תועה להסיר
 יתברך הוא כי א׳ ברעתו להחזיק בלעם ביד יהיו אפשר היה דברים שלשה

 כי יאמר הלא יתברך ציויו עבר כעמיס כמה בזה כי גס בחירתו לו ישנה לא
 אס אומר והב׳ עמהס תלך לא או׳ האחת שתים אס כי פעמים שלש היי לא

 רשות צד בו היה אדרבא כי לומר יוכל השנית בזו וגס וכו׳ ואפס וטי לקרא
 כי ג׳ .ישראל שונאי את לקלל טוב כי לנצח לו טענות הלא כי יאמר שנית
 אשר פון חלקת שם כי בעל נמות ויעלהו כי בלק כעצת תכריע המקום הכנת
 וההיק' רושם ועשה משה שס העדר כי הפסגה בראש וכן וילכדו ויוקשו חטא
 בערך האתון הנה כי והוא זה כמראה ויוכיח אלהיס ראה אלה שלש על בזה

לו והראה המלאך מהאתוןבערך הרבה וגרוע יתברך לפניו כנלעס המלאך



פרק ירים
 כי והוא הקב״ה לפני לבלעם קרה מלאך עס האתון כמקרה כי יתברך הוא
 ושמאל ימין לנטות פנוי רחב במקום האתון לפני המלאך נתראה א׳ פעם הנה
 הקיר אל ותלחץ מזה וגדר מזה שגדר במקוס שנית אותה ויכה האתון ותט

 לבלעם קרה האלה כדברים והנה ,וכו ויך ותרבץ צר במקום ,ג • להכותה ויוסף
 הקמי׳ כל נגד בידו שלופה חרבו יתברך הוא כי ראה ראשונה כי יתברך עמו
 ולעמלק ישראל אודות על ולמצרים לפרעה עשה אשר ככל עמו ישראל על

 וזה זולתו על שראה יבצר לא הלא חרבו שלף בלעם על שלא וגס ועוג וסיחון
 שהיה הורה עליה שלא שעם שלופה בחרבו המלאך את האתון לראייה דוחה

 הדרך יטה ראוי היה בלעם גס כן להכותה הוצרך עד הדרך נטתה להכות בא
 ההוא בדרך ילך ולא לישראל המיצר נגד בידו שלופה שחרבו יתברך מלפניו
 ה׳ לפני לבלעם מאשר המלאך מלפני לאתון היה ודעת טעם טוב כי באופן
 באתון וכאשר הדבר היה מפורסם כי לבלעם תחשב אי להתראה זה ענין וא״כ

 ויאשית׳ הקיר אל נלחצה מזה וגדר מזה גדר במקום המלאך לפניה בהראות
 תלך לא באומר מזה גדר לפניו וישס בלעם אל יתברך הוא בהראות כן בלעם

 בס ומביט לפניו בהיותם אם כי מרחוק קביה גדר אין כי לקוב שהוא עמהס
 את תאור לח שאומר מזה גדר ג״כ שם ממקומי אאור אס כי אלך לא וש״ת
 התראה זו והרי לאחוריך נרתע להיות לך היה האתון נרתעת וכאשר העם
 גדר לך היה כאשר כן אותה הכית הקיר אל כשנלחצה האתון וכאשר שנית
 ולחצת נדחקת כי עחהס תלך לא שהוא האחד צד אל מזהנלזצת וגדר מזה

 להכות ראוי היה כן מאלה נכבדים עם אס כי אלך לא עמהס לפרש וצדדת
 כאשר ןלפרש לנטות דרך שאין צר במקום שנתראה בשלישית וכאשר אותך
 ולבלתי לרבוץ לך ה וה בבחירתך יניחך שלא יתברך הוא גלה כי השנית בפעם

 רגלים גי ונו׳ הכית למה המלאך עלבונה תבע הנמשל על ולהעירו לכת
 הוא כך כי בראשונה גס זו מדרכך לנטות לך היה שלשתן ב' בכל כי לרמוז

 חספי ישראל על הקמים על שלופה בחרב עומד יתברך הוא כי שידעת מה
 בידו שלופה בחרבו לפניך המלאך את האתון ביאות כאשר הדרך מן לשתטה

 כאתון נ״א רגלים שלש זה הרגשת שלא מדבר כחי אינך מעתה וכו׳וא״כ ותט
 מה בפיך אשים כן טבעה שאינה מה לדבר פיה את סותח אני וכאשר הזה

 אכריחך כן ומל לך התראות ג׳ כי ,וכו הי ויפתח כן ומל ורצונך מטבעך שאינו
 רצה כי החזירו לא אך תעשה אותו וכו' הדבר את שאך לברכה הקללה להפך

 בדעתו עולה שהיה השני הדבר ועל כמדובר ידו על ישראל את לברך יתברך
 התחיל כאשר מואב את להכות בבואם בריתך עברו כאומר בטענות שינצח
 לעמוד יכול לא אתונו בתיכחת אפילו כי לו הורה בזה וכיעצא למעלה לרמוז
 אולי לפני ותט אליו מלאך דברי היו הגי ועל ז״ל כמ״ש וכו' יעמוד ואיך
 למנוע יספיק ישראל זכות נגד שהוא מקום שהבנת בדעתך היעלה לומר וכו׳

 הדרך מן האתון נטתה כאשר הנה כי אינו ג*כ זה להם מלהטיב יתברך רצונו
 עדיין בהטותה גס כי לפני ותט אס כי היה כן לא מלפני הוסרה בהטותה האס
 לגמרי מפני שנטתה תאחר אולי עולם של המלאךכשלישו כי גס ומה היתה לפני

 היתה תמיד רק היה כן לא מפני נטתה אולי בתמיהה אומר וזהו אפשר אי
 יהיה שלא מקום אל להטות תוכל האס לשכינה וחומר קל איפה כן ואס לפני

 גם עתה כי ואמר מרוחו תלך אנה כי אליו כרצויים להשגיח יתברך לפניו
 כי בידי חרב יש לו לאתון אחר בלעם הנה כי הוא עתה אומר וכן׳ אותכה

 את איש כ״א בחרב ולא במקל להכותה האתון דרך כי והוא הרגתיך עתה
 שנעשית עתה אך במקל והכיתיו חשבתיך עדכהלב״ח הנה מאמרו וזה שונאו

 זה ועל עתה כי וז״א לאיש איש כדרך הרגתיך בחרב אותי בהכעיסך מדבר ב״ח
 שהודעתיך עתה כי הוא נהפוך הנה לומר אותכה גס עתה כי המלאך השיב

 שגם היה הראוי עתה למעלה ככתוב לה׳ ממך למלאך האתון היתה טובה כי
 האתון את שהרג מלמד אותך גם ארז״ל והנה החייתי ואותה הרגתי אותך
 החייתי ואותה כמוה הרגתי אותכה גס עתה כי יאמר ובזה בלעם כבוד מפני

 משתחי׳ כבודה מפני עתה ולא היא להיות ראויה יותר כי אוחך ולא כן אחרי
 הייתי אותך הרגי אחרי כן ועל ממך היא טובה כי כבודך מפני היא ולא אתה
 ידו על ישראל את לברך הקביה רצה כי שכתבנו כמו כן עשה ולא איתה מחיה

 המלאך נתיצב לחבלו משחית שהוא בלעם על האף חרה כאשר ע״כ כי -כאמור
 לשטן יצאתי אנכי הנה יאמר וזה האף ימיתנו לבל לשטן במקומו רחמים

 איתר כי יען כמדתי שלא לשטן יצאתי רחמים מלאך בהיותי אנכי הנה לומר
 דרכך לבטל אותך להרוג שרצה האף הוא תלך שלא לבטלה הדרך והחריד שירד

 השיב כן ועל ה' לך יצוה מאשר מלשנות לך השמר כן ועל ,כלו כנגדי היה
 במקו׳ שבאת שאמרת ומה הי לי שרמז מה אל לבי שמתי שלא לה׳ כלומר חטאתי

 1אשוב בעיניך רע אס זאת על טובה לך אחזיק למה דרכי לבטל חפץ שהיה מי
 וכו׳ הדבר את ואפס כי הוא הלא תשוב לא ולמה וכף לך לו אמר אז לי

 שרצה שכתבנו מה הוא אליך ידבר אשר תדבר למען שתלך יתברך -שכונתו
: כמדובר בלעם מפי הברכות לומר הקב״ה

 ראוי וכו׳ אלהיס ויאחר נחוז״ל בפ׳ זצוק״ל הגאון רבינו פירש הקשת
 ואני אומרו ועוד לזולת לאמר בעצם אינו כי לאמר אומר אל לב לשית

 חזר למה וכו׳ מקים הנני אומרו אחרי ועוד הדבור בתחלת הוי״ו ענין מה
שעודנו אחר כי אלקיס ויאמר אומרו ועוד ,וכו בריתי את והקימותי ואמר
 , הברית אות זאת אומר ועוד שנית פעם ויאחר אומר למה יתברך הוא מדבר

 בפסוק האמור גס והנה עולם לדירוין פה אומר וגס מתחלה נזכר לא למה וכי׳
 דורו׳ נזכרו לא ולמה עוד בשר כל יכית ולא באומרו עולם לדורות הוא הקודם

 ואמר חזר למה וכו* בענן נתתי קשתי את אומרו שאחר ועוד בזה אם כי פולס
 מהאומר יובן כבר זה ענין כי ,וט וזכרתי אומר ועוד וט׳ ענן בענני והיה

ראיתיה אומה ועוד למעלה נאסר הרי בענן הקשת והיתה אומרו ועוד למעלה

כר משה חמי^י
 אלקי" ויאחר אומר ועוד לזכור כדי לראות יצטרך יתברך הוא האס כו׳ לזכור

 ועוד שלישית פעס ויאמר אמר ולחה מדבר יתברך עידנו הלא כי כוי נח אל
 כי ועוד בניו הזכיר לא ופה בניו ואל נח אל אלקיס ויאמר למעלה אומר
 זה מה על לדעת ראוי כלל דרך ועוד פעמים כמה למעלה נאמר זה פסוק
 חבלתי הברית נזכר הזה הקשת ידי על איך וגס פעמים שבע בענק נזכר

: הסוד דרך אל נכנס
 מקיי* הברית אות זאת כי על יתכן פעמים שבע האמור ענין אל ןך^ךץ

 בקשת הנה כי פשוטו לפי פנין זה בראשית יחי ,בו שנברא מה כל
 הענן כי ויהי׳ וספיר וחיוור וסומק ירוק הזוהר בספר כמפורש גוונים כמה
 קשת הדורך חה״ד באודם הדור בכגון נבא המתעתדת הצרה חשך אל רמז

 חסד מדות לעומתו שם יתברך הוא עשה אך פורענות של חצים לירות משפטו
 ארבע* כמין היות וזהו עליה הדרים ועל הארץ על ומגין האודם ומחזג ורחמים
 יתברך הוא לולא דרוכה כקשת היה האודם כי לדרוש לזו זו סמוכות קשתות

 מעין שהוא ככי־תי ירוק וגס לו סמוך חשד מדת של לבן בקשת קשתו הקיש
 הנה כי הענין וכללות הרפה מהיד אל רמז שהוא ספיר אבן וגרון כנודע מדיר
 יתבר׳ הוא מצרף מזו או חזו הרוגז , יה בין והרפה החזק' הדין מדות 5 כנגד
 לא ובזה הרפה נגד רחמים של ככרפס והירוק החזק' נגד חסד של הלבן

 כי הרוגז לפעול דא מן דא וחקבלין מתקרבין להיות הדין מדות ב׳ יתקרבו
 מדת הוא אלהים בין וז״ל בביר מאתר ענין וזה וברחמים בחסד יתמזגו בקשת

 הקשה חה״ד מעלה של מטה של מהיד זו חיה נפש כל ובין מעלה טל הדין
 ,ביאורהכתובי אל ונבא למבין: שכתבנו מה והוא ע״כ הרפה מה׳ד מטה של

אני כי הפרשה בתחלת שכתבנו כמו רבה במדבר מרז״ל ידענו הנה כי והוא
: והי כמו דינו ובית והוא

 כי הוא אך ויאחר פעמים שלש יש כי הערנו הנה כי הענין אל ^331
 והוא הברית לזכור אות להם צריך שאין אחד בדורות סוגים ב׳ יש

 כי בימיך הקשת נראתה באומרו רשב״י עם לוי בן יהושע דרבי כעובדא
 חצטרן< אני כלוי ואני וזהו קשת במקום הברית מתקיים ממש בהם הצדיקים

 במקום אתם שתהיו אתכם וזה בריתי את מקים הנני ואומר דיני ביח עם
 שני זמן יש ועוד : לכס דומים אחריכם יהיו אשר זרעכם ופס ברית אות

 אלקיס אני והקמותי אס כי חד״ר עמו לצרף יצטרך שלא לבא לעתיד שהיא
 המדב' לקים א אל חוזר והקימותי אומי כי רחמים צירוף בלי אתכם בריתי לבדי
 זאת לאחר אחרת אמירה לז״א בעולם ברית אות משמש מה כן אם תאתרו ואס
 לדורות רק אות צריכין אינכם כי בשבילכם לא ט׳ נותן אני אשר ברית אות

 ישכילו האות שע״י הסוג שהוא לבא לעתיד שלכם דור שבין ביני שביני עולם
 ולא אנכי מרחמס כי יכירו למען וגס וירחמהו אלה׳ וישובו הס אשמים כי

 הוצרך הדורות לכל לא כי שרמזו דברירז״ל זה לפי טובו ומה נתקיימו במקרה
נכתבלדרת שע״כ הקשת בימיהם נראה לא וריב״ל שלרשב״י דורו כי אות
:חסרון שבהם הדורות אותם בשבילי שהיא חסר .

 נפש כל ובין אלקים בין אומרו נעיר הנתוביס תואר שעור אל
 שאומר ועוד . חיה נפש כל יבין ביני או וביניכם ביני אמר ולא חיה

 העירור אלו אישיות והנה כפל אי דבר יראה בשר כל ואומר חיה נפש כל
 הדין מדת זו חיה נפש כל ובין הקשה מדיה אלקיס בין כי לומר בב״ר רז״ל לב

 תחלה כי הכתובים שנויי אל לב לשוס ראוי עוד לשונס שהעתקנו כמו הרפה
 ואח״כאמר חיה נפש כל ובין וביניכם ביני אמר ואח״כ הארץ ובין ביני אחר

 הארץ מציאות א׳ הס כוגיס שלשה אמנם : חיה נפש כל ובין אלהיס בין
 שנמצא חיים מהבפלי יותר השחיתה לבלתי עליה לרחם וראוי חטאת הבלתי

 שע״כ האדס מבני ייתר עליהם לרחם שראוי הב״ח הס שני וסוג בקצתם המק
 יתברך הוא אמר הענין אל נבא ובזה ה׳ יושיע בהמה בזכות אדם לפעמים

 את וזהו בענן נתונה היות רק בעולם הקשת שתראה צריך אינו הארץ לענין
 אפשר הבריות על אבל הארן ובין ביני ברית לאות והיתה בענן נתתי קשתי

 בזכות שאדם בהפך או הב״ח יחיו ואגבן בשבילם הברית ואזכור האדם בני -יזכו
 אראה אעשה מה וע״כ לבהמה האדם יצטרך בל הוא וחפצו יחיו בהמה

 להסהברי' אזכור ואז תשובה יצריכיס חייבים כי לב ויתנו שיראוס הקשת להס
 האדם לבני תתראה שהיא הקשת ונראתה הארץ על ענן בענני ,והי וזהו י

 ,יזכל מהס נראית שתהי' לשוב לב שיתנו האדם בני שיראוה שפ״י שאז
 חיה נפש כל ובין ואח״כ וביניכם ביני וזהו הב״ח את ואגב אתכם שוזכי־תי

 היות שעס לשוב ולהביט לראות אדס בני לב ישיחו שלא תתראה לא אס אך
 שאז אלא מלהזכיר אמיש לא הס ולא אני וראיתיה רק יראוה לא בענן הקשת
 כל ובין אלהיס בין וזהו עיקר אעשה הבהמות שמן בהמה מנות אדם יהיה
 ואחרי הב״ח זכירת תועיל בשר כל בשביל שהוא בשר בכל ב״ח שהם חיה נפש

 מהם צריך אין מד״ר עם הצטרפות שעיי נח אל מה״ד הוא אלהים אומר
 אולי־בלי תירא הלא אמר רשב״י בדור הזכירה תהיה עצמם בהם כ״א קשת

 ובהמי אדם שווין שתהיו כ״א הוא כן לא בהמה לזכות תצטרך רחמים יצטרף
 בשר כל ובין ביני יהיה הברית אות זאת לבדו מהיד שהוא אלהיס ויאמר הוא

:כאחד ובהמה אדם הארן על אשר
 הברכה וזאת בפרשת זצוק״ל הגאון רבינו פירש מרע״ה של קברו יידי
 כי שהערנו במה והוא זה דרך אל גדול טעם נותן יהיה או :וז״ל ׳

 היא האלהיס כי הענין יהיה אך הי עבד ופה אלהיס איש הכתוב קראו לעיל .
 מלמעלה שפע מוריד הטובים במעשיו כי יתייחס לאיש דידיה ולגבי השכינה

 שפע מוריד הוא ה' את עבוד יד על כי יקרא עבד הגדול השס לגבי אך אליה
 שני בין הוא הלא כי יתייחס בא״י למת איך נא ראה יאמר ומה אלהיס אל

פי על והוא כעבד היא שתחתיו השס הוא ה׳ עבד הוא הלא כי יתברך שמותיו



משה חטישי פיק ירים
 בין שהוא נמלא ה׳ את עבוד יד על השכינה הוא ה׳ פי הנקרא על משפיע ה׳

 כ״מ כי בס״ל במותו יגרע ומה יחסוך מה איפה וא׳׳כ יתברך שמותיו שני
 ארן היא והשכינה מהס מסובב והוא ושכינתו ה׳ שם ימלא בו ימות אשר

 כי אמרתי אשר הטבתי ולכן באמת א״י איכות שס שתהיה מקום ובכל החיים
 ה* כבוד כי בלאתה לנפש יהיה זה כל הלא וש״ת עליו יאמר בא״י שם תת

 אשר ככל יקרנו הלא הארץ על הנשאר גופו אך עמה עלה גם ותעלה ואספה
 הלא כי הזה כדבר תאחר חילוני׳אל בו שכינ׳מהגוףוידבקו פירשה כי בח״ל ימות

 ויקב' וזהו אותו קבר שכינה הוא הנזכר ה׳ פי הלא כי מגופו פירש לא ,ה גס
 בעש׳ פעולה עשה וגס ׳5ית הוא יקבר מת איש של גוף האס וש״ת בגיא אותו
 לקדוש חלילה מואב ארן עפר תוך שהושס דעתך על יעלה לא לז״א גשמי

 דברי׳ שני תאמר פתה ושמא משה לא אך מואב בארן הוא שהגי כ״א כמוהו
 עפר הוא והגי בגי שנקבר שאחר שנית מואב תחום במקום נקבר למה אחד
 בגי שהיה מה הלא אחד על הנה כי בעפר ולא בגי נקבר איך מואב ארן
 קדושתו מחוראת להכניעו פעור עון על להכין שהוא פעור בית מול להיות הוא
 לא הנה כי הגי ארן העפר תוך שנטמן רוחך על יעלה אל אמר השנית ועל
 בין שנברא היה רוחני עפר קברו כי והוא הזה היום עד קבורתו את איש ידע

 ונקי דק עכירות משולל דבר שנברא מה שהיה שבת קדושת שפע בזמן השמשות
 תחת רועה והיה שנה מאלפים יותר חי הועמד כן על כי יצחק של אילו מעין

 כי משה של קברו אף אומריס ויש זיל אומרם כי ואחשוב בג״ע החיים ען
 הדברי׳ כל מאיכות למעל׳ שהוא מפה של קברו יותר היה גדול קמא תנא לדעת

 הדברים כלל כבוד כסא תחת עפר שנקרא לחה שהוא השמשות בין הנבראים
 ידע ולא וזהו היה רוחני כי איש עין בו שלטה שלא דבר הי' קבורתו עפר כי

 במה ישראל עיני תראינה שאז הגאולה יום הוא הזה יום עד קבורתו את איש
 רוחני בעפר כי נקבר הגי בעפר לא כי אוחר הוי כן ואם מקודם השיגו שלא
 אחר ושמא ההיא קליפה להכניע פעור גית מול הגי על הוא עפר ואותו נגנז

 בעפר היה טוב וטוב רוחנית קדושה תוך נגנז למה נשמה בלי גוף שנשאר
 כי והוא וכו׳ במותו שנה ועשרים מאה בן וחשה לז״א ישראל ארן של גשמי
 שהוא שנה מאה שחי מי על יאמרו ולא ימיו חלפו במותו אדם כל כשאר אינו

 שנה ק׳ בן פלוני לומר מותו אתרי לא אך בחיים עודנו לא אס שנה מאה ק
 כי סילוק בזמן מתקרבים שימיו צדיקים כשאר לא היהבןמאהוגס יאמרו אך
 ויקרבו על הזוהר ספר כמאמר קיימים ימיהם ומע״ט מצות בהם עשותו מל
 בלבד בנפש הרוחניסההם הימים יתדבק בהם גס כי דוד ימי ויקרבו ישראל ימי
 כי עוד ולא שנה ועשרים בןמאה עליו יאמר מותו אחר גס משה אך בגוף לא אך
 דבקי׳ היו שהימים גם אם כי צדיקים כשאר בנפשו דבקו בלבד לא ימיו שגס אם
 כי במותו גס שנה ק״ך בן ומשה אומרו וזהו גופו גס היה קדוש כי בגופו גס

 על יאמרו שלא ימיו חלפו שבמותם כב״א ולא ההוא הסך בן היה המת הגוף
 במשה אך חי עודנו אם כי ימיו לו יספרו לא כי עתה הוא שנים וכך כך מת

 הימים קדושת תהיה בלבד ולא שנה ק״ך בן הוא במותו גס כי יאמר מליו
 בלבד ולא הגוף הוא מת נקרא שהוא במותו וז״א גופו עם גס אס כי נפשו מס

 כל שהוא לידתו שמעת ימיו כל אס כי ומע״ט מצות ועשה שגדל שאחר הימים
 עינו כהתה לא הלא כי זולתו בנפש היה גופו הלא כי תתמה ואל שנה ק״ך
 שכתבנו מה וזולת :בעפר יטמן ואיך יחשב רוחני לחי כן ואס ליחה נס ולא

 מיתה ולא ,וכו משה שם וימת לומר שכיון עוד לומר אפשר הי עבד כאומרו
 עוד יעבוד לא מאז כי ,ה עבד היותו בערך אס כי ג״כ חיוני גופו אס כי ממש

 מה והוא ה׳ עבד הוא כן אחרי וגס משה שס וימת יאחר או :ויעמוד וינוח כי
 המתואר ורוגז הטומאה כח להתיש פעור בית מול שהוא כך אחר שגלה
 הגאון רבינו פירש יצחק של אילו על : ישראל על מלקטרג בעלפעור אחר

וז״ל: וירא בפרשת זצוק״ל
 להמר ה׳ שחפן לדעת אברהם ראה מה לב לשיס רא*י וכו׳ עיניו

 וגס בנו תחת לעולה ויקחהו ויראהו עיניו שנשי באיל יצחק את
 יוסף ומה ועודמהיתן וגו׳ נאחז איל והנה יאמר והראוי אחר אומר הענין מה
 להביא ככה ה׳ עשה למה ועוד בקרניו שהיי וגס בסבך נאחז היה אס נדע כי

 של השמשות מבין בראו למה ועוד תמורתו אל צריך מה יצחק תחת תמורה
: לעקידה קודם שנתיים או שנה בראו ולא בריאה של ע״ש

 השמשו' בין שנברא איל אותו והוא ז״ל מאמרם נזכירה הענין אל לבא ומרה
 עור עורו דוד של נבלו מיתרי עשר הן גידיו לבטלה דבר בו היה לא

 ההוא ביום והי* ימין של תורה במתן שמאל של קרניו אליהו של במתניו אזור
 של גידי לדוד נתן מי תמוהים דברים יראו והלא ע׳׳כ גדול בשופר יתקע
 בו עצמו אזר ולמה במתניו אותו שם ולומר לאליהו והעור יצחק של אילו
 קרניו שני וכן מזולתו גידיו לו נתייחסו למה דוד וגס מזולתו יותר הוא

 קול ויהי׳ ארזיל והלא איל של יהיו גדול ושופר תורה מתן קרן כי היתק
 אס כי ונחלש שהולך ב״ו של כקולו אינו הקלה של קולו וחזק הולך השופר

 לב על יעלה ואיך הקלה של קולו הוא מ״ת של שופר קול כי הנה וחזק הולך
 למו דת אש שמימינו אחר כי ועוד איל של שוקר תוך הקב״ה של קולו יותן

 אילו אמר שלא בלשונו נדקדק וגס שמאל של ■ולא ימין של קרן יהי' השופר גס
: השמשות בין שנברא איל אלא לבטלה דבר בו היה לא יצחק של

 יתברך בראו למה שהקשינו מה על להשיב הוא רז״ל כוונת כל
 אברה׳ על יצרה או לעקידה קודם שנתיס או שנה ולא השמשות בין

 לידו הבא מן שיקריב ולא מזולתו קרוב ממקום יקנה או שלו מהעדר שה יקח
 יתרון מה ותדע השמשות בין שנברא איל ואמר ע״כהיחל מחיר ובלא כסף כלא
 ט היה לא כי ה״ה אחר בזמן אחר ממקום נברא הי׳ אס משא״כ לו היה
 והוא ההוא הכבוד כל אל אימת לו היה ההוא בזמן בהברא כי לבטלה דבר

 אמיץ נכח בעולם לשלוט היצה׳יר מקום מצא ואשתו אדם קלקול שע״י למה כי
 ובאין מכעיסין הדורות כל היו אברהם עד שמאדם דור עשרים בכל כן ועל הנה

 נגד שוה איננו זה כל ועדיין והלאה מאז אס כי ישראל זרע יצא לא כן על כי
 קלקול תקין והנה דור דור בטומאתו מחזיק ועודנו מאז כחו תשש שלא היצה״ר

 הזמן עבור עד אס גמר לידי התיקון יצא ואיך לבא לעתיד עד איננו׳ אדם
 הרע וישוב הברית יעברו וכאדם לפשוע ירבה משיחנו ימית עד שמאדם הרב

 תהי׳ למען יצחק את אברהם ועקד הוצרך ע״כ יתוקן ואיך הראשון קלקלו אל
 ופ״יכן ז״ל כמ״ש עקידתו היתה אז כי סליחה ביום לב״י זכרון עקידתו

 מה שכל רצון יהי אברהם שאמר מז״ל הוא הסוף עד ונתקן הולך העולם ימשוך
 אס והנה וכו* יצחק עקידת להם תזכיר השנה כל בעבירות ישראל שמסתבכיס

 החסתעפי׳ הדברים יתר כל ידה על היונתקניס הפועל אל יוצאה עקידתו היתה
 תמורתו להשאיר הוצרך לאביו להשאירו במחשבה עלה כאשר אך מחטאו

 ישראל על המנגדיס נגד תמיד להיות מסוי־יס דבר ישאר למען לעולה איל
 נול־ אחר איל נא יהי לומר אפשר עדיין והנה יצחק של אפרו רואים כאילו
 ,דברי ג׳ ידו על לתקן יוכל למען השמשות בין שהיה אמר ע״כ לעקידה סמוך

: לו המיוחד בזמן אחד כל קרניו בל וא' בעורו רא׳ בגידיו א׳
 נפגם אשר פגימות הנה כי אחת הקדמה נקדים הביאור אל לבא

 נתקללו המות מלבד כי א' עבירות ג׳גופי תחת בג׳ יוכללו העולם
 יעקב נתברך לעומתן שע״כ הזוהר בספר כמ׳ש קללות יו״ד ואשתו האדם

 הם יתברך ובחינותיו היה בעיקר כופר למ״ד או היה מין כי ביכות יו״ד
 שטוף נמשך מזה כי בערלתו משוך להיותו שנית חן ליודעי כנודע יו״ד
 הוא הברית מלאך בא עד המשפחות קלקלו יצאו ומזה ירכו ליוצאי זמה

 הכסף את כצרוף אותם ולהטהר וגו׳ בניס על אבות לב להשיב אליהו
 ההוא העץ מן שאכל על זה שהיה לדורותס ולזרעו לו הזה המות שלישית

 כל כי כמשז״ל ממש אכילה גס שהיתה יבצר לא הסברות לכל גס כי
 וע״כ ימים ארבה וכחול שנאמר לעולם וחי החול זולת ומתים אכלו הבי׳ח
 לקה בעצמו כי כמז״ל בה׳ שכפר השכינה זיו הוא זיוו נוטל הא׳ שעל יסכן
 שהיה קומתו ניטלה השנית ועל חייו קומתו זיוו ממנו שניטלו דברים בג'

 והוא האמת חכמי כדעת צדיק תוארו בריתו השומר כי השמימה מגיע
 ובמשול עולמות הב׳ ומחבר מקיים השמימה מגיע יסוד היה כך עולם יסוד

 וניטלו נעכרחומרו הג' ועל השמימה איכות׳ מהגיע קומתו נגדעה ערלתו
 וישוב הנחש זוהמ' מפאת ימות עד האד׳ על שכיג' השרא׳ תקנת בטל׳ כי חייו

: וח/לעולס אורות טל ידי על זך בתחיה
 אדם של לחטאו סמוך שבת בא לולא כי מרז*ל והיא ב׳ הקדמה יזיןיך
 שיר מזמור וזימר ועמד עליו הגין ששבת אלא ביומו מת היה ׳

:השבת ליום
 ונשא רם איכותו השמשות בין שנברא מה כל והיא ג' הקדמה ייןף

 וגו׳ השמים ויכולו פ' למעלה שכתבנו מה והוא עולם יצורי מכל
 וכבא נשמה כגוףבלי צבאם וכל וארק שמיס העולם כל הי' שבת עד בא כי

 ,פ על שכתבנו וכמו נשמה בו כנופח ויהיה לעולם קדושה רוח באה שבת
 ספק אין איפה וא״כ לעולם נפש נותן כי וינפש שבת השביעי וביום

 עודנו בעולם הנברא כל מאיכות אינו ההיא בעת שנברא מה כל כי
 דברים היו״ד כל וע״כ הנשמה שפע בעת לנברא נשמה בלי לגוף מתיחס
 מהנברא למו הדומים באיכות אינן השמשות בין שבת בערב שנבראו

 איש יפתח כי או בור איש יכרה כי כאשר אינו הארק פי והוא תחלה
 לא מפיו יהיה רחוק אס אך פיו על יעבור כי הנופל יפול כי בור

 היה הארק פי אך חיים רוח בו חין כי ויבלענו עדיו הבור פי ימשיכנו
 גם ומה בראשיתה בתחלה בכורה איש פי כבלע ובולעס מרחוק מושכס
 שבקצה לאשה כברה השאילה מהם אחד אשת אס שאפילו שאמרו לרז״ל

 רוחני היה הבאר פי וכן ובולעו אליו ממשיכו הארק פי היה המחנה
 ושוטח במשענות נהרות ממנו וממשיכים מסעיהס בכל ישראל עם הולך

 האתון פי וכן איברים איברים ישראל מחנה לפגי האמורייס לעכו״ם
 הפתי וכן השמשות בין הבראה על רוחני כח בו כ״א אתונות כיתר אינו

 אחד כל היו תורה במתן כי ז״ל וכ״א באמת רוחניות שהיו לוחות
 אש להבות חוצב ה' קול שנאמר הלוח על ונחקק הולך הדברות מעשרת

 כן שאחרי אלא היו גשם אס משה ביד אותם בתת ית' בידו היו איך וגס
 כאשר הדברים עשרת שאר בכל וההיקש אדם בני בידי ליתפש ה' הלבישם

: בס"ד במקומו יתבאר
 אפרו יחשב חנם על שלא יצחק של אילו ענין יהיה הזה דרך על רהרה

 על ולא עדיין קייס והוא עצמו יצחק של כעפרו יתברך לפניו
 אותו כל בג״ע היה וגס העקידה זמן עד מאז שנה ומאת אלפים חיה חנם
 והנה בס*ד בסמוך ז״ל מאמרם הגןכאשרנזכיר שבתוך החיים עץ תחת הזמן
 שם ואין ז״ל כמאמרם והצדיקים לנשמות מקום כוא החיים עץ תחת
 האדם למין אפילו כזה נמצא האם ונפש בגוף ארץ מבהמות איל ירעה

 אן תחיה בצלו הבקעה בהמת ואיך לג״ע חיים שנכנסו נמנו אשר בלעדי
 היה הארץ כל פני על אשר ועוף חיה בהמה כל כיתר לא כי ספק אין

 כי ההוא האיל היה הגשמיים המים שרצו ואשר האדמה הוציאה אשר
 לתת הארץ על יתברך הוא נשב אשר ומרוח מאיכותן גבוה על גבוה אס

 אשר איל של רוח היה שבת קדושת מהתפשטות שהיה וקיום חיות לעולם
: וחיה בהמה נפש בכל לא

 מאז המכה בא בעת כי יתברך דרכו זה כי והוא הענין אל
 ופרח הציץ האדם קלקול מאז כי והענין רפואה ישועת תצמיח

קדושת



פרק ירים
 בלע שם קילקל אשר עצמו ובמקום עותו אשר את לתקן שבת קדושת
 היה החיים עץ מתחת ושם אח׳ איל ברא מאז כי תרופתו ישועת הצמיח
 מעין והיה ז״ל כמאמרם שותה היה החיים עץ שתחת המים מן רועה

 למען בה נברא אשר שבת קדושת למען האיכות זך בו שנברא המקום
 יועילו בו הנמצאים הדברים כל גס יצחק תמורת יבא אשר גופו זולת

 אשר הדברים כל ארוכות מעלה דבר כל זכות יהיה הקרבתו שע״י
 העשר לעומת כי והוא מאז נברא אשר השמשות לבין סמוך נתקלקל

 ישבח יהלל כי עשר נבל ע״י לתקן כנודע אדם שהוא דוד זכה קללות
 ולבטל היה בה' כופר או שמין מה לעתיד ידו על לתקן יה *ויברך

 וכו׳ להודות טוב אדם שאמר אצלנו פורש כי אדם שנתקלל קללות העשר
 בשלילת היה כן ועל וכו' עשור פלי בהודות תקונו יבא כי כו׳ עשור עלי

 הזוהר ספר וכמאמר תות בכלל יכנס לבל יחד נשמי שיתין ישן לא כי שינה
 בעד מתקן להיותו דרכנו לפי ויהיה וקיים חי עליו נאמר כן על כי

 ע״י להיות הוצרך לתקן לה' הודאתו יועילו למען המות את הביא אשר
 ידו על ההוא התקון להעשות זכה זכות ובאיזה טעמה יטעום שלא מי

 שהוא צפוני הרוח היה כן ועל יצחק תחת שהוקרב האיל גידי בזכות
 היה זה כל כי ה׳ את להלל לעוררו הנבל במיתרי מנשב יצחק מבחינת

 לכפר היתה יצחק עקידת כי האומרים האמת חכמי כמאמר יצחק ע״י
 תקון היה יצחק של באילו ע׳כ אדם גלגול צד היה בו גס כי אדם בעד

 הוה בו גס כי עורו כנגד גס שהוקרב ההוא מהאיל העור ובזכות לאדם
 אליהו הוא הברית למלאך מתנים למלאך וזירוז כח ניתן כנודע איכות
 בעד עור זכות לו שיהיה מילתם בטומא' ערלתו עור משכו אשר לתקן
 השלישית ועל הברית מטומאת הבא פיסול כל ויתקן יטהר שע״י פור

במתן המות ממלאך חירות להם והיה זוהמתן שפסקה אחת פעם נתקן הנה

 לאיש ויאמר כח בתשות וטיט הרפש בקרב וינוע יחוג ההוא בדרך בא איש
 ההוא בטיט יפול בל ההוא החלש יד ותמוך ידך שלח להעריצו בו כח אשר

 ולא רגליו על עומד עודנו הלא ההוא האיש ויען בו להתמוטט היחל כי
 ויפול גא וזה מדבר זה ועוד כן ויפש להקימו אשתדל יפול וכי אניחהו יפול

 עם שלי ושלך שלך שלי האומר .באדם מדות ארבע י
 אומרים ויש בינונית מדה זו שלך ושלך שלי שלי הארץ

 שלך • חסיד שלך ושלך שלך שלי . סדום מרת זו
 נוח .בדעות מרות אי־בע יא : רשע שלי ושלי שלי

 לכעוס קשה .כשכרו הפסדו יצא לרצות ונוח לכעוס
 ונוח לכעוס קשה .בהפסדו שכרו יצא לרצות וקשה

 ארבע יב רשע: לרצות וקשה לכעוס נוח חסיד• לרצות
 יצא לאבד ומהר לשמוע טהר • בתלמידים מרות
 הפסדו יצא לאבד וקשה לשמוע קשה בהפסדו שכרו

 קשה ■ טוב חלק זה לאכד וקשה לשמוע מהר .בשכרו
 מרות ארבע ין■ !רע חלק יו לאבר ומהר לשמוע
 רעה עינו אחרים יחנו ולא שיחן הרוצה צדקה בנותני
 רעה עינו יחן לא והוא אודים יתנו . אחרים בשל

 אחרים יתנו ולא לאיתן חסיד. אחרים ויתנו יתן בשלו.
 הולך .המדרש לבית בהולכי מדות ארבע יד •• רשע
 שכר הולך ואינו עושה בידו הליכה שכר עושה ואינו

 עושה ולא הולך לא חסיד• ועושה הולך בידו. מעשה
 וטשפך ספוג חכמים. לפני ביושבים מדות ארבע טן■ • רשע

 שמכנים ומשפך הכל. את סופג שהוא ספוג ונפה• משטרת
 וקולטת היין אח שמוציאה משמרת .בזו ומוציא בזו
 וקולטת הקמח את שמוציאה ונפה . השמרים את

כל ' ■ :הסולח את

 וז׳״ל כ״ד פסוק כ״ב במשלי ז״ל רביכו פירש .כוי בדעות עדות ארירלו
ארבע אחז״ל הנה אחנס המה. חוס על ולא ניכרים הכתוב שינויי ׳ ""

 וקשה לכעוס קשה בהפסדו שכרו יצא לרצות ונוח לכעוס נוח בדעות מדות
 וקשה לכעוס נוח חסיד לרצות ונוח לכעוס קשה בשכרו הפסדו יצא לרצות
 מבעל להתרחק והנה .רשע לרצות

 הרביעית לרצות וקשה לכעוס נוח מדת
 להזהיר צורך אין הרשע מדת היא אשר

 נדבק להורות וגם היא ומר רע כי
 לכעוס קשה החסיד מדת והיא בשלישית

 כי טוב כי להודיע א״צ לרצות >כוח
 קשה הראשונות מהשתים אך הוא מדע

 ונוח לכעוס ונוח לרצות וקשה נכעזס
 מהם לרחק להזהיר בא עליהם לרצות

 באומר כי והוא וכו׳ תתרע אל וזהו
 רבים לשון ולא יחיד לשון אף בעל

 הבלתי שעל יורה חימות איש באומרו
 ידבר רבים לימים פעם רק כועס
 להיותו רק זה ואין אף בעל שהוא
 אמר ולא בעל מאומרו לכעוס קשה
 על כי באף שיתמיד יורה אף איש את
 קש׳ להיותו והוא האף נבעל יתייחס כן

 את להתחבר תתרע אל ואמר לרצות
 חימות איש את וגם זו מדה בעל

 לכעוס נוח שהוא רבות פעמים שטעם
 רבות חימות יצדק שבו לרצות נוח וגס

 ומתרצה וטעם וחוזר ומתרצה שכועס
 משינוי יורה וכן רבות פעמים וכן

 הוכחנו כאשר לחימית מאף התואר
 על כי מהחימה קשה אף כי $חעלה

 ית׳ הוא יסלק להקב״ה משה אמר כן
 ה׳ קומה לו שאמר ז״ל כמ״ש האף

 לולי כמד״א החימה יסלח ושהוא באפך
 חהשחית חמתו להשיב וכוי בחירו משה

 ידבר לרצות בנוח כי להורות כן על
 הקודם מתואר הכעס בתואר היקל
הוא לרצות נוח כי קל שכעסו לומר
 למה תבא אל לומר הכביד ובאחרון האדם שיתרחק אמר חלה שתי ועל

 תכנע פן עליך הכועס תגרת מאימת מאלה תרחק שלא ואמר רבות שחימותיו
 תאלף פן וזהו נפשך תאבד לבל אס כי היא שבדעות והענוגה הרכה כי לפניו

 לעובד ותשוה בחמתך כלים תזרוק פן והוא לנפשך מוקש ולקחת אורחותיו
 ולשכחת טעית לכלל בא כעס לכלל בא כי יהיה או לזה יבא חזה כי אלילים
 דינים במכשולות יבקש כן שע״י מזה גדול לנפש מוקש לך ואין התורה

* מספר: אין
 וז״ל סיני בהר בפרשת ז״ל רבינו פירש .ט׳ צדקה בנותני מדות ^ךיד)זי

 יחזיר עד תמתין לא כי לומר וכוי בו והחזקת ידו ומטה ואמר
והנה וירא עבעיט בזמן בדרך ההולך אל משל והוא לו להטיב הפתחים על

כו משה חטישי
 חזרו כי הועיל ולא המות ממלאך חירות להיות השופר היה כי תורה

 של קרן זכות בא עד תקנתו נמשכה ולא שמאל של היה כי בעגל וקלקלו
 כי הוא לימין השמאל וענין לנצח המות יבולע אז כי בימינו במהרה ימין
 למשה אמרו יתברך דברותיו ישראל כששמעו כי ארז״ל חזית במדרש הנה

 אלא עתה זה אין להם אמר הרע יצר ממנו ויסיר הקב״ה לפני אמור
 צד כי שמאל של היה תורה מתן של החירות קרן כי אמד וזה לבא לעתיד
 למקומו הקלקול וחזר העגל את עשו כן ועל עדין היה יצה״ר הוא שמאל

 ואז האבן לב שיוסר דשמאלא סיטרא משולל ימין של יהיה לעתיד אך
 בין שנברא למה איל אותו הקרבת בזכות כי באופן לנצח המות יבולע

והיו' איכות מצד והוא לגופו הטפלי׳ אפי' פרטי כל זכות הועיל השמשות
:כמדובר אדם על שהגין השבת שפע מצד רוחו

 העיר כן על כמדובר האיל היה גדול צורך כי יראה זה לפי ךןק^ןק
 אמר כי והוא ויקרבנו האיל את לבקש לב ישית אבכהס את

 לו ומלת הנער מלת הנה כי כו' תעש ואל ט׳ ידך תשלח אל אלקים
 תעש ואל וכן לזולתו אס כי יד תשלח אל הנער אל באו' אך מיותר

 מה לבקש אברהם נתעורר אז לזולתו אם כי תעש אל לו כלומר כו' לו
 מסובך בלתי שראהו ואחר איל והנה וירא לראות עיניו וישא האחר זה

 אמר אז מתחלה ולא נאחז סמוך שהוא אחר וזהו בקרניו נאחז מיד ראהו
 אך אח״כ מתאחז איך שאקריבנו זה הוא יתברך מאתו אס שנאחז זה מה

 שאיל אס כי זה אין אמר אז בקרניו היה בסבך שנאחז מה כי בהסתכלו
 הוא המות ממלאך להיות הקרנות שבכללם הנזכר לדברים יועיל זה

 ושלעתיד תורה מתן שופר על כי בקרניו אותו מאחז השטן כן ועל כנודע השטן
 בשופר שמתערבב מה דרך על ומיצר מקפיד הוא לנצח המות שיבולע לבא

והוא ממש בגו תחת יתברך מאתו ויהי וכו׳ וילך נחרץ אז כן על בר*ה
: הנשארים מהטעמים

 רגליו עד מראשו וימלא ועיט ברפש
 ליגע יוכלו בלא ובגדיו גופו ועיניו פיו

 אז גס כי בחוצות ניכר לא בלבושיו
 ויקימנו יד ויתן בגבורתו הגבור יחרץ
 בגדיו יכבס והרג במים בשרו רחץ

 חלאתו טינוף ולטהר לנקותו יכול לא
 היה אשר הנקיון רביע ולא שליש לא
 וכאב נפילה צער מלבד יפול טרס בס

 זכות מה כי באופן החבטה רצון
 נופלן אחרי הקימו לאשר תערכו

 בי להחזיק יכול מהרה ידו לאל והיה
 קללה אדרבה כי יפול שלא לתמכו
 ככל .רעתו כל היסב כי לו תחשבו
 לכל הוא גס יקרה הלא הזה החזיון

 ביד להחזיק בידו סיפק אשר איש
 כסף אם כי מנכסיו לירד המתחיל

 יהיה בסחורתו להסתחר לו ילוה
 וישאר בריוח להתקיים ומרויח הולך

 . בשכר חי וישאר קיימת קרן לו
 ירויח כי . בכבוד תרוס קרנו וגס

 לו טוב אז כי מזונו מכדי יותר
 המתחיל ביד לסמוך לי מה מלומר
 אניחהו משלו אוכל עודנו אשר ליפול

 הצדקה מן ונפרנסנו ממונו כלות פד
 הלא כי חלילה הטובה הדרך זו לא כי

 הטיט תוך הנופל ביד כמחזיק הוא
 כמדובר גדולה ברמה יפול בל שיסעדנו

 נפשו כמקיים הוא כי ממנו ויותר
 נפלו אחרי משא״כ חי ויקרא בגופו
 לעשות לך וטוב כמת חשוב אז כי בדלות
 לפקוח וע״כ יודך חי חי אז כי חי יקרא

 ויאמר האלהיס בא הזה בדבר עינינו
 עד לו מלהטיב תתאחר למה כלומר עמך וחי וכו׳ בו והחזקת עמך ידו ומטה
 חי יהיה הוא וטוב מת והוא החי עד תהיה באופן כמת חשוב העני יהיה
 ויהיה ראש ירים לא עוד נפלו אחר כי יפול שצא בידו שתחזיק ידי על עמך
 באומר כיוון דרכו פי ופל עמך וחי וט׳ בו והחזקת וזהו תמיד עמך מת

 בכל לו אחים, כמה אחיך ימוך אם כי בלבבך תאמר אל לומר בו והחזקת
 כלומר בו והחזקת וז״א אחרים ידי על יתקיים ליפול ידו מטה ואס ישראל

 באומרו התנא וכמאמר יתן לא והוא אחרים יתן מהאומרים שתהיה ןלא אתה
 ארבע יאמר למה א( :הוא להעיר והראוי וכוי לדקה בנותני מדות ארבע
 ולא שיתן רוצה אומר ב( :כלום נותנים אינם והשנים צדקה במתני מדות
אחרים ויתנו שיתן שרוצה אחר הלא כי אחרים בשל רעה עימ אחרים יתמ

הוא



פרק ירים
 וע״כ צדיק הל״צ שאל״כ הדין משורת לפנים הוא זה כי שיראה חסיד הוא
 כן ואס אחרים יתנו ולא שיתן הרוצה את אומר הוי צדיק יקרא מי את
 מה על מצדיק גרוע הוא זה ואס צדיק אחרים יתנו ולא יתן יאמר ראוי היה

 ולמה צדיק יהא אחרים ויתנו שיתן הרוצה א״כ אחרים שיתנו רוצה שאינו
 היתכן כי בשלו רעה עינו יתן לא והוא אחרים יתנו אומרו ג( :חסיד אמר
 מתעשר היות מסכל אדרבא רק זה אין אך בשלו תרע באנשים איש יהיה

 לו ויראה משלו מחסר הוא שנותן שמה. רוחו על ועולה צדקה תת ידי על
 הראשונות הבבות דרך על כי ד( :בשלו יפה עינו יתן לא שהוא בזה כי

 יתני ולא יחן לא אחרים ובשל בשלו יפה עינו אחרים ויתנו יתן ואמר ראוי
 כי ה( :יאמר לא ורשע חסיד ואלו אחרים ובשל בשלו רעה עינו אחרים

 בה שאין ,ה מצות בכל דבר אין והלא במשנה איננה צדיק הנקרא מדת הלא
 מצוה היא הצדקה אחר כי 0 : רשע ומדרגות חסיד ומדרגות צדיק מדרגות

:יתן לא והוא אחרים יתנו רשע יקרא גס התורה מן גדולה
 אפשר שהיה גס כי והוא למבין מסולק׳ הוא הראשונה קו׳ הנה

 בבות השתי הס כלום נותן שאינו מי על שלא בדוחק צדדים לצדד
 ידמה לשקר אכן אחרים יתנו ולא יתן לא ובבא יתן לא והוא אחרים יתנו של

 המדרש לבית בהולכי׳ מדות ארבע על נשיב מה הלא כי ההוא הדרך
 מן הנודר דתנן כהא הוא האמת אך הולך ואינו העושה מהס ואחת

 היות הוא איש כל ששורש למה והוא וכו' ישראל בערלי אסור המהוליס
 כי טבעית בו הערלה אין כי יקרא מהול ימול ולא יחטא אס גס מהול

 ושרשו טבעו ישראל איש כל בזה וההיקש בעלמא עליה דרביע כאריה אס
 הולכי יקראו ישראל כל כן על תורה אין ישראל אין אס כי תורה הוא

 עשות הוא ושורשם טבעם ישראל כל וכן הולך הבלתי גס המדרש לבית
 מדות ג׳ ישראל מנו וכן וכו׳ צדקה לעשות וכו' ידעתיו כי כד״א צדקה

 מדות ארבע אמר ע״כ חסדים וגומלי רחמנים המה והשתים מושרשות
 ז״ל הרמב״ם כתב זה ומעין נותנין שאינן חלוקות שיש גס צדקה בנותני

 טעם לתת אני רוצה שיאמר עד אותו כופין ז״ל אומרם על גרושין בהלכות
: מודה כפי' שמתוך כיון אונס יקרא לא למה

 לתת הבא כי התנא ראה הנה כי והוא המשנה הענין אל
 ולא ד׳ ולא המה שלשה כי יאמר הלא צדקה בנותני מדות

 לא והוא אחרים שיתנו הרוצה כי יאמר אם כי התנא שגדרוס בגדי
 ה׳ מצות עוברי רשעים שני יתן לא והוא אחרים יתנו לא ואשר יהן
 שהנותן בסתר מתן לא אם חסיד יקרא ולא צדיק אחרים ויתנו יתן

 ולא שיתן והרוצה בזה וכיוצא מקבל ומי נותן מי ידעו לא והמקבל
 אחרים בשל רעה עינו להיות כן עושה ואין יקרא צדיק גס אחרים יתנו
 הדבר כן לא ויאמר בא כן על בשלו יפה שעינו המצות כל לעשות שרוצה אלא
 ופירש לב על עולה היה כאשר בשלש ולא צדקה בנותני מדות ד' כ״א

 די ־שהיה רוצה מלת ׳ייתור אל לב בשום והוא וכו' שיתן רוצה ואמר
 ולא יתן כי רוחך על העולה ■הלא אמר כי והוא יתנו ולא יתן יאמר
 האחרים אל לבו שת היה ולא יתן אם רק זה היה לא צדיק אחרים יתנו
 אחרים יתנו ולא שיתן רוצה רק הוא כן לא זה אך יחדלו אס יתנו אס
 אחרים יתנו שלא רוצה וגם שיתן רוצה הכל אל חוזר רוצה מלת כי
 עינו הלא כי צדיק אינו זה אחרים יתנו שלא בהחלט הוא רצונו כי

 קונו רצון לעשות עצמו מצד בצדקה דעתו אין כלומר אחרים בשל רעה
 חפץ 'ע״כ נותג' אל הבא ושפע הטובה הנאת בשביל רק ירחם וענייו

 ואהבת על עובר כ״א צדיק יקרא לא שעי״ה באופן זולתו יתהנה בל
 רשע יקרא לא יתן לא והוא אחרים שיתנו הרוצה ובן כמוך לרעך

 אס כי והוא בשלו רעה שעינו אלא בעיניו הצדקה שטובה אלא אינו כי
 ־על יעלה אל וגס צדקה אחרים יתנו חפץ היה לא במצוה מואס הי׳
 ישראל לכל ראשון מושכל זה כי מתברך צדקה הנותן כי יסכל כי לבך
 שידוע גס כי ידו מתחת ממון להוציא בעיניו קשה כך שכל הוא אך

 עם יקרא'כי בשלו רעה עינו כזה ואיש מוציא אינו הרבה לו שיתוסף
 שהוא לך נראה היה ואשר מלתת נמנע הוא לו שיתוסף בודאי 'שיודע
 כשהוא אבל הנותנים בכלל יתן אס היה זה אחרים ויתנו כשיתן צדיק

 שהוא כיון הגה הרואים ממנו ילמדו למען לכל ויקדים יקום נדיבות על
 אחרי' יתנו 'כ ואח תחלה נותן שהוא אחרי׳ ויתנו יתן וזהו יקרא חסיד מקדים י

 באו׳טוב בחכמתו שלמה מאמר והוא קדימתי על יקרא חסיד זה ממנו שילמדו
יבורך: עקהוא

 כי אמר שלא וזהו לזולתו קודם כבר נתן כי א< . תנאיס חמשה על הוא אך
 • בהיתר שיקנה שלו מלחמו שהוא ב( לשוןעבר. שהוא נותן יתןאוכי

 מלחמו כ״א קיבור פת לדל ואתן סולת קמח פת אוכל אני אמר שלא ג(
 כמעשה ה( : נתן ממנו אחד לחם ככר אלא לו אין שאפילו ד( :אוכל הוא אשר

 נתן כך ובנה היא תאכל ואח״כ תחלה לו יותן שרלה הלרפית עם אליהו
 לא והוא אחרים יתנו לא רולה אחר ועל הוא יאכל טרם לדל מלחמו כבר
 יתואר זה תואר גס כי למשפט חשבת •כאשר ולא רשע יקרא לבדו זה יתן

:יתן והוא אחרים שיתנו לחלה
 רולה הבבא על ט׳ פסוק על כ״ב במשלי זלוק״ל הגאון דבינו פירש ררן
וז״ל: יתן־וכו׳ לא והוא אחרים שיתנו .
 רעה עינו יתן לא והוא אחרים שיתנו הרוצה התנא מאמר יאמר אר

 עינו וזהו כן לא עלמו ושל יבורך הנותנים אחרים ממון כי והוא בשלו
 יפה בעין •לעני להטיב עין טוב ייאמר וזה משלו ברכה שמונע נשלו רעה
 שיתנו אחרים מנכסי לעני עינו טול יהיה שלא בזאת אך יבורך עלמו הוא

מעזה חמשי
 שאמר וזהו בשלו רעה עינו כי היא ולא האחרים יבורכו אז כי יתן לא והוא

: זולתו מלחם ולא לדל מלחמו נתן כי
 לא :וז״ל ה* פסוק ל״ב בישעה זצוק״ל הגאון רבינו פירש משנה האי על בן ל

 שנראה למי עתה גס הלא כי לב לשוס ראוי וכו׳ נדיב לנבל עוד יקרא
 כי ־מפרש שהוא גס ומה שוע לכלי לא וגס נדיב יקראוהו לא נבל שהוא

 ־הלב אל האון מייחס למה בפה ידבר שנבלה אחר כי ועוד :ידבר נבלה גבל
 ילדק לא יעשה אומרו כי עוד און יעשה ולבו באומרו בלבד מחשבה שהוא

 ידבר שנבלה אחר כי חונף לעשות אומרו ועוד : בלבד מחשבה רק בלב
 הלא כי תועה ה* על ולדבר אומרו ועוד :שיעשה החונף הוא מה בפועל

 ה' לדבר לא אך החביון באחיו עינו שרעה רק הצדקה העדר בנבלות אין
 העדר יתנו שלא עושה אס כי רעב נפש להריק אומרו ועוד : חלילה תועה
 אם מכליו לנו מה רעים כליו וכלי ועוד . הרקה לא אך יקרא נפשו מילוי

 ענין מה ועוד נמנע או נותן אס רק לומר לו היה ולא וחטאים רעים הס
 משפט אביון ובדבר אומרו ועוד שקר. באחרי עטים מהבל ואיך הזמות מצות

וגזרה: הבנה משולל שהוא
 המעולה הצדקה שהיא צעתיד יהיה אשר בסתר המתן שבחו אחר אמנם

 הללו בדורות כאשר נדיב לנבל עוד יאמר לא יאחרו אז כי אמר
 שוע עוד יאמר לכילי וכן האמת לפי נבל והוא נדיב עצמו את איש שמראה
 שופטיהם ראשיהם אדם במעי ישראל ימצאו כי והוא וכו׳ נבל כי ואומר ומפרש
 ממון ומראה נדיב עצמו מראה ממון בעל והנבל ואביון דל על נדבה. לעשות

 שאומר והוא בסיבתו אחרים יתנו ולא יתן ולא כנדיב לתת בחפץ בידו
 הנה מר וא ובחומותיו בביתו צערו איש לכל ודי להחנדב העם על נכביד למה

 למען רק לבי כן ולא זהב עשרה לתת מזומן הנני כי אומר אני עלי לא זה
 עצמו אל הנוגע על ולא התנדב לבלתי אומר הוא לבו בכל כי דבריו יאמנו

 לומר דבריו פתח ידבר נבלה נבל כי וזהו הוא גס תת לבלתי הוא לבו אך
 אך און שיעשה הוא בלבד לבו עצמו על אך העס על ולהכביד ־להתנדב שאין
 וזהו ואמנה מאד עלי הרבו כי הכוין אני עלי לא לומר נדיבות ימלא כיו

 הצדקה מן עיניו המעלי' כי ז״ל מאמרם הוא בלב עשי' ואמר און יעשה בלבו
 כאן נאמר ע״א כעובד הוא לדל תת לבלתי שלבו רק נבלי דובר שאינו פס
 המחשבה בע״א כי והיא בליעל בני אנשים יצאו שם ונאמר בליעל לבבך מס

 דרב וכעובדא כמעשה מחשבתו הצדקה מן עיניו במעלים כך כנודע כמעשה
 שמא לו ואמרו ע״א כעובד חשיבנא מי ואמר מתותיה דרגא דאיפחות פפא

 תאמר ושמא און יעשה ולבו יאמר וזה וכו׳ ממנו ונתעלמת לפניך עני בא
 תחלה כי שהוא חונף לעשות הוא הלא הזאת ההמצאה יעשה למה כן אס

 יתננו שלא אותם מחניף כי שיראו חונף לפשות הקהל יתנו שלא ידבר נבלה
 כ״כ עושרך אין כי תתן לא אתה גס לומר יחניפוהו הס גס כן ע״י כי

 אחרת טענה עוד הוא מדבר זאת המצאתו ע״י ועוד נכסיך תבזבז ולמה
 טענת ואומר מוסיף אומר הוא ליתן רוצה היותו מבלתי שלא הראותו אחר

 אינו למה עניים אוהב הק״בה אס באומר ר״ע את הרשע טורנוסרופוס
 אינו המפרנס יאכילוה שלא וצוה עבדיו על שכעס למלך משל מפרנסן

 להרעיבו כי לו ישפיע שלא המזל אח צוה ה׳ כי שהכוונה המלך מצות עובר
 זה כי ואמר קונו רצון עובר הוא צדקה הנותן וא״כ לו חטא כי חפן הוא

 שמדבר לומר תועה ה׳ על ולדבר וזהו זו טענה רעת בפיו ימתיק האיש
 פרנסו לא חלילה תעות שדרך הי על תועה הוראת הוא לדל ממון תת כי

 סברת והוא נפרנסנו אס לה׳ בהחטא כ! אס לו חטא אשר על בכוונה שאלו
 צריך שאין רעב נפש להריק סיבה א ה כן ידי ועל כמדובר טורנוסרופוס

 ופוחתין מריקים לו נותנים היו כה שעד מה אפילו כ״א לו יתנו שלא לומר
 מהצמא לעולם חנם שהם מיס החסיר עד הנבלות יתפשט מעט ועוד תמנו
 הנני באומרו נדיבות טלפי מראה הזה הנבל כי הנה יחסיר צמא ומשקה וזהו
 נדיב אותו וקוראים המה דלים אך כי הקהל על; לי שצר אס כי הרבה אתן
 פי' הנבל ענין לספר וכהזימו נדיב לנבל עוד יאמר לא ההוא בזמן כי אמר

 שלובש עני עצמו ומראה עשיר יש כי והוא רעים כליו וכלי ואמר הכילי ענין ־
 ושואלין־ודורשין להתנדב ורוצים עם בקהל ובהיותו רעים כלץ וזהו סחביס בלואי

 הוא ומחשבות זמות כי ימן ימות הוא וזהי בדבר ימים כמה ונמלך הדבר על
 בגדים לבוש הזה העני הראיתם יאמרו שהעם שוע מדת מראה ובזה עצתו

 הוראה היא כי ידעו לא והמה יען זמות בשוע רק הנדבה דוחה ואינו צואים
 לחבל כדי שוא יען שזמות ואס עני עצמו ומראה עשיר הוא כי כוזבת
 הוא עני אס עליו ודורשין ששואלין זמן בהמשך כי א והו שקר בדברי ענווים

 לו יש כי כמוהו ישראל עני כל יתן מי פלוני שיאמי מי יבצר לא רמאי או
 ידי שעל באופן רע דוברי יחסרון שלא אס כי שקר והוא עני עצמו ומראה
 זמות היוען זה נמצא שקר דברי שידבר מי ימכך נמלא יען בזמות המיתון

 אביון בדבר יען שזמות מה ע״י האביון מחבל או שקר בדברי ענזיס מהבל
 ירעב והוא זמן לו יאריכו כי דבר לכל התואב האביון בראות כי והוא משפט

 יהיו וכך הצדקה במעכבי יעשה אלקיס משפט כי ואותר משפט צועק הוא
 כספינו את ניתן שמקללין לזה האס יאמרו שאז ימשך באופן כמוהו אביונים הס

 מכווניתיו 1א זו כי יען זמות אשר הוא הלא זה לו גרס ומי ברעב מת ויניחוהו
 כן ידי ועל לבו מנהמית צועק וצמא רעב והוא הימים לי האריך ידו הפל

 מחבל נמצא יען שזמות מה ידי על כי משפט אביון ובדבר וזהו אותו יחבלו
 ועל כמדובר משפט אביון בדבר והשני שקר באמרי אחד דרכים בשני ענויס
 על מחזיר אינו פני להיותו כי שקר דברי יצדק שבן ענויס אמר האחד■

 אביון ובדבר אומר ,הב ועל ממות חסר איננו כי לומר פתח ומוצאים הפתחים
הנבל רפת לס>£ר ובהתימו כאמור משפט צועק דבר לכל תאב להיותו כי

והכלי



כח מעזה חטי^י
 מבתוליה תתפגס לבל כדרכה שלא ויענה וכו׳ אבה ולא היתה במלחמה
 כדרכה אותה וישכב גס אס כי לו שוה ולא בזה יצרו יניח כי באומרו

 שקשרה על השנאה גדולה כי אמרו רז*ל והנה וכו׳ אמנון וישנאה אז
ואמר שחזר במה נרמז לדבריהם ואפשר שפכה כרות ועשאתו נימא לו

בטלה רבר בטל בדבר תלויה שהיא אהבה כל טז
 לעולם בטלה אינה ברבר תלויה ושאינה אהבה

 ותמר אמנון אהבת זו בדבר תלויה שהיא אהבה היא איזו
 כל ין : ויהונתן דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה

 לשם ושאינה להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת
 לשם שהיא מחלוקת היא איזו להתקיים סופה אין שמים
 מחלוקת זו לש״ש ושאינה ושמאי הלל מחלוקת זו שמים

 בא חטא אין הרבים את המזכה כל יח : ועדתו קרח
 לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל ידו על

 תלוי הרבים זכות הרבים את ורכה זכה משה תשובה.
 ירבעם .ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳ צדקת שנאמר בו

 שנאמר בו תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא בןנבט
 :ישראל את החטיא ואשר חטא אשר ירבעם חטאת על
 מתלמידיו הוא הללו דברים שלשה בו שיש מי כל יט
 מתלמידיו הוא אחרים דברים ושלשה .אבינו אברהם של
 טובה עין אבינו אברהם של תלמידיו בלעםהרשע. של

 הרשע בלעם של תלמידיו . שפלה ונפש נמוכה ורוח
 של תלמידיו בין מה רחבה• ונפש גבוהה ורוח רעה עין

 של תלמידיו . הרשע שלבלעם לתלמידיו אבינו אברהם
 הבא העולם ונוחלין הזה בעולם אוכלי; אבינו אברהם
אבל . אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל שנאמר

 דמים א:שי שחת לבאר תורידם אלהים ואתה שנאמר
:בך אבטח ואני ימיהם יחצו לא ומרמה

פרק ירים
 אחרים שיתנו הירצה והוא באמת נדיב יקרא אשר הוא מי הודיע זהכילי

 ,אחריה ושהוא שיתנדבו הקהל אל יען נדיבות ונדיב וזהו מהם יותר יתן והוא
 אחת מנה כהס לתת יקום הס שיתנדבו נדיבות כל על הס יתנדבו נדיבות מל
 נדיבות על ושהוא שיתנדבו באומרו לתת לבם את פותח כזה איש כי כלנה על

עצמו וזנית הרביס זכות ואז יקום
: עליו תלוי

התנא מאמר על מאמרנו כיון אן
 הלא כי חסיד אשריס ויתנו יתן

 כי צדיק ולא חסיד יקראנו למה יקשה
 הוא אך הדין משירת לפנים אינו הלא

 הוא יתן ואח": אחריס יתנו חפץ שאינו
 שיתן אס כי והס הוא יחד יתנו או

 זה כי אחי־יס יתנו ואח״כ תחלה ■הוא
 דות חס והוא לעשות לבס את פותח
 יען נדיבות כי דבר הנביא אשר והוא

 ישיבו או הזמן יאריכו ולבל לאחרים
 ליפן כהתימו כן על עצתו נגד דבר
ויעשו בושים כן ועיי ויתן יקוס מיד

: והותר כמוהו
שהן יען נדיבות ונדיב יאמר
 אחריס ויתנו שיתן נדיבות שתי

 הנדיבות שתי איכות על הוא ואז
 מתעשר צדקה הנותן כי ויעשיר יקום

 כל וימח ז״ל כמ״ש קימה ההיא
 את המקים הממון הוא היקום
 נותן היה שאם גס כי ואמר האדם

 בשביל עשר כי יעשור לבדו הוא
שתי על כי קימתו תכפל זה שתתעשר

: יקום הנדיבות .
רבינו פירש ותמר אמנון אהבת }זיך

 ב׳ בשמואל זצוק״ל הגאון
 אחי אל לו ותאמי וז״ל י״ג קפיטל

 והכך מיותרת אל מלת הנה כו׳
תענני. אל אחי יאמר והראוי ■המכוין

 כן יעשה לא כי הכפל מה ב(
. הזאת הנבלה את תעשה אל בישראל

 ואתה האומרו האמור בכלל כי ג(
 כי אומרו ד( . הנבלים כאחד תהיה

מילי פטומי הוא אס ממך ימנעני ־לא
 בלתי הוא אודות אל אומרו כי כו׳ הרעה אודות אל אומרו ה( • אמת ■או

גדולה אדרבה הלא כי ו( • מהאחרת זו רעה גדולה יאמר והראוי חובן
: עבירה אינה וזו עבירה היתה כי מהזאת האחרת היתה
אח• אל וזהו תענני ראוי אין אחי היית לא אס אף הנה יאמר

 לאמר והנה אחותי עמי שכבי לי אמרת הלא יאמר או תענני אל ו
 אתה אחי אל הנה כי כן אינו תגלה לא אחותך בערות תעבור כי לך
 מבתולי אותי תפגום לבל כ״א הזאת הרעה לעשות לך אין זה כל על אך

 בישראל כן יעשה לא כי תענני אל וזהו ראוי אין כדרכי שלא תענני
 גס לי גס היא תי־פה כי הזאת הנבלה את תעשה אל כדרכי ואס

 בישראל הנבלים כא' תהיה וגס חרפתי את אוליך אנה ואני כי לך
 המיוחד כאומרו שהוא בפת״ח האל״ף בנקדה וגם בישראל נבל אמר ולא

 חמור בז שכס היה הזאת הנבלה שעשה הראשון הנה כי יאמר שבנבלים
 כמיוחד שתהיה זו בנבלה לו תדמה ואתה בישראל כזו נבלה שעשה

 תדמה אתה אך כ״כ יאשם ולא היה מישראל לא והנה שכס הוא שבנבלים
 היתרא שביק תהיה למה כי ועוד מישראל בהיותך שבנבלים למיוחד
 תתגייר טרם המלחמה מביאת שלהיותי כ״א לך שאנשא איסורא ואכיל

 אל דבר עתה יבא הנה כבודך לפי אינו כי שתקחני אביך ימאן אמי
 בל תסתכן לבל עמי אהבתך אש בך שבעיה עתה להיות כי המלך

גיורת מביאת כי לו היתה מותרת כי ז״ל מרבותינו כמדובר ממך ימנעני

חסדי
 אשכנזי יוסף בשסמהר״ר זלה״ה מז״ה ל ויהונתן דוד אהבת ןןי טז

 האהבה עיקר היה יהונתן כי ודור יהונתן אהבת זו הגירסא שעיקר
 והלל שמאי מחלוקת גבי למעה וכן תמר ואח״כ אמנון למעלה הזכיר וכן

 בעילה שאינה מ״ס רכלפי עיקר דגירסתינו נראה ההדיוע ולי עכ״ר
 עשה יהונתן שנפער שנים כמה שאחר הפ״ה מדוד למדנו זה לעולם

 אהבת זו כתב עדני למהר״ש כ״י שלמה מלאכת ,ובס זרעו עס חסד
 לא תמר אבל תמר את שאהב הוא לחוד דאמנון גרסי׳ בתמר אמנון

 :עכ״ל אזולאי מסעוד מהר״ר החסיר החכם מפי שמעתי כך אהבתו
.הנז׳ אשכנזי יוסף מהר״ר גריס הכי .וכו' והלל שמאי מחלוקת |ן 1'

 אחד במחלוקת נקע דהתנא שמעתי עדתו וכל קרח מחלוקת זו
 מתקיי׳ אינו שמיס לקס אינו ואשר מתקיים שמיס לשם שהוא שמה ממש

 גדלה בהיות וגס השנאה גדלה כי
 במ״ק כי זה לרמוז וי״ו בחסרון

 שקשרה כמו השנאה גדלה עולה
 בטל כי יהיה הפשט ולפי . נימא לו

 אודות אל ותאמר אהבה בטלה דבר
 רעה זו אמרה לא . וכו׳

 הנה לומר אודות אל כ״א מאחרת
 משפט הלא כי משפט ללענה הפכתי
 יכול שלא הוא הבתולה חת האונס
 השילוח חין כי נמצא ימיו כל לשלחה

 הפכה אס כי משאונס נמשכת סיבה
 הגדולה רעה וסיבת כו׳ אודת אל וזהו

 אשר ופירש מהאחרת נמשכת הזאת
 עשית אשר לומר לשלחני עמי עשית
 כי כלומר יגרוסלשלחני שאנסתני עמי

 ימיו כל לשלחה יוכל לא אדרבה
: תורה אמרה

 תלוי׳ שהיא אהבה הנה יאמר אן
 אהבה בטילה דבר בטל בדבר

 מהיות נמשך האהבה ביטול כי נמצא
 תלוי היית יספיק לא אך בדבר תלוי

 בביטול האהבה לבטל אלא בדבר
 ומה שנאה להגדיל לא חך הדבר

 תאמר יבזה האהבה על יתרה גס
 האהבה העדר רק היה לא אלו

 העדר סיבת כי בחומרי החרשתי
 שבה הביאה מחמת היא האהבה

 חך אהבה בשינה כן על דבר בטל
 אין ויתרה גדולה שנאה גס להיות
 וסבת אודת אל וזהו הביאה זו סיבת

 שנאה שהיא הזאת הגדולה הרעה
 אשר שהיא מהאחרת נמשכת גדולה
 להמשיך הביאה שהוא עמי עשית

 והנה גדולה השנאה שהיא לשלחני
 אלא שימעת לאוזן היו טעס דברי

:לה לשמוע אבה שלא
 :וז"ל י״ז ח׳ בשמואל ז״ל רבינו פי׳ ויונתן דור אהבת על

 א>א זה אבירות אין בלבו אמר וכו׳ יוצא דוד את שאול רררארת
האדם כל את החשיב לבלתי ה׳ רוח בו צלחה אשר למלך * 1 י

 בודאי כפשוטו זה וחין העלם זה מי בן אבנר אל שאל כן על לפניו
 שלחה לו לאמר לחס לבית ישי אל מלאכים שלח אשר הוא הלא כי

 ימלוך אשר הוא פן חש כי רז״ל דברי הס מוכרחים אך בנך דוד את אלי
 והוא בא מפרץ אס שאלתו והיתה להמיתו קנאה רוח ולבשתי תחתיו
 שלא לו והשיב יהיה בלבד ומישל שר מזרח ואס . ימלוך

 הפלשתי ראש עודנו פעולתו כשגמ׳ מיד עצמו לו שישאל וכדי ידע
 נער שבהיותך כלומר הנער אתה' מי בן אליו ויאמר אצלו הביאו בידו
 אס והשיב מזרח או פר־ן משורש אתה אס והצלחה האבירות בך היה

 תמהת ואס עבד העבד ובן עבדך בן אני כי ח״ו המלכות על חושש אתה
 טמתו מד׳ כנודע הוא כי סייעתני אבי שזכית ישי בן אני ההצלחה על

 בית אני מזרח או מפר׳ן אני אס השאלה ולענין נחש של בעטיו
 להיות צעיר אפרת' לחס בית ואתה שנאמר כדבר זרח זרע ולא הלחמי
 אלימלך היה שס כי מפרץ שהוא בישראל מושל יצא לי ממך יהודה באלפי
 ככלותו כי ואמר אתי קא דמפר׳ן ן זקני אבי בועז הוא לחס מבית ואבצון
באומרו דבריו בסוף כי והוא וכו' נקשרה יהונתן ונפש שאול אל לדבר

בית

אבות
 דכתע מאי בפירוש היה וב״ה דב״ש דפלוגחא דיבמות פ״ק דאמרי

 וב״ש כמוחס הלכה רבים שהם כל סברי דב״ה להעות רביס אחרי
 נאמר ולא עפי מחדדי ב״ש אבל נינהו הדדי היכאדכי סבריה״מ

 סנהדראוח ראשי ר״ן שקכץ קרח מחלוקת עצמו וזה כרביס הלכה בזה
 ,פי לכס רב וז״ש ואהרן משה עס אשר ישראל ככל שקולים שהס וסבר
 רבים לא אבל קדושים כלס העדה כל כי לכס שיש הוא הכמות ריבוי

 קמאי ומחלוקת ונמצא יכריעו והס חכמים כלס קרח עדת אבל יחכמו
 ואף באיכות או בכמות הוא אס רביס דאחרי קרח מחלוקת הוא והלל

 : שלאלש״שוכו׳ וזו להתקיים וסופה לש״ש זו דדאודאחדאהיא
אברהס של מתלמידיו שפלה ונכש כמוכה ורוח עובה }ירן יט

אבינו רך 1 ׳



משה חטישי פרק ירים

 אשר מעשיו מלתקן אדם יתעצב בל הדכריס כלל וז״ל סיני הר
 לכן עתו את האדם ידע לא כי יחשל בטרם ומע״ט מצות ולסגל טוביס לא

תימא ן3 יהודה כדתנן עלינו התנא כמצות יוס יוס חלציו כגבור יאזור צריך

רץ כנשר וקל כנמר עז הר אומר תיטא בן יהודה כ
הוא שבשטים אביר רצון לעשות כארי וגבור כצבי  שבשמים אביך רצון לעשות כארי וגכור כצבי

עדן לגן פנים ובושת לגיהנם פנים עז אומר היה

 כצבי ורן כנשר וקל כנתר עז הוי אומר
 שבשמים אביך רצון לעשות כארי וגביר

 המשיל חנם על לא הנה כי ע״כ וכו׳
 חיים כפלי מיני לד׳ יתברך עבודתו

 אי כל לפעולות תואריס וכינה הללו
 אשר מדות כד׳ ואחשבה מןדא דא שניין
 לכי לחלקן הללו חיים בעלי ,לד ייחס

 עש׳ מצות על הראשונים השנים חלקים
 שתים כי והוא מל״ת על השניים והב׳
 ב״א על עלילה המפילות התואנו' הנה

 אחת בעשיתו המתאנה יתאנה רעות ובשתים כראוי ומצות בתורה מלעסוק
 לעסוק הורגל לא אשר יש הנה כי המה הלא תעשנה לא אשר ה׳ חצות מכל

 הדור מליצני אחזתני זלעפה יאמר כי בחסידות להתנהג או מצות או בתורה
 לי ילעיגו רואי כל הנה בס הורגלה לא אשר מצות מכל א' בעשית הלא כי

 יאמר אחר ויש באלה נסה לא כי במצות זהיר פלוני לאין מאין בשפה יפטירו
 בינוני כי מהרשעים אינני גס מהחסידים אינני ואס ומע״ט מצות לי גס הלא
 למדרגתי השיגו לא אשר ב״א מכמה אנכי טוב כי לי ודי מרבים טוב ואני אנכי

 הארץ עם ראשי מלב להסיר ע״כ אדם מכל טוב אני אהיה אתחייב והאיך
 מפני תבוש לא כי־ כנמר עז הוי האחת על ואחר התנא בא האלה התואנות

 יקת לב חכם אומ'3 במקומו אצלנו כמבואר בחכמתו שלמה מאחר והוא כל
 ילעיגו אשר על הבושה מפני המצוה חן הנמנע את שמזהיר והוא כו׳ מצות
 עליו ידברו אשר אל לבו ישית ולא מצות יקח לב חכם שהוא מי ואומר עליו

 להלעיג בשפה המפטיר שפתים אויל כי דע כי בחסידי' פלוני הגס לאמר
 תעש׳ אל לו׳ מצות יעשה אמר ולא מצות יקה באוח׳ ודקדק ויתחרט ילבט עליך

 יקח רק עליך להתלוצץ הלן פתח ימצא בזה כי לפרקים או עראי דרך המצות
 ילבט אז בעצם החזקת כי שפתים האויל בראות ואז בקנין עצמי׳ קיחה מצות
 בלבד לפנים הי' כי חשבתי כי פלוני על בהלעיג דופי דברתי כי לי אוי ויאמ׳

 חטאתי ואני החזיק כחו ובכל נפשו בכל כי יורה בהן מחזיק הוא הנה אך
 שאמר טענה ועל כנמר עז הוי ואמר התנא הזהיר זו החלוקה על ע״כ נגדו
 הנס כי והוא כנשר וקל אמר ממדרגתו למטה מאשר צדיק היותו לו שדי השני
 ילדיו את ע״כ כי כנשר גבוה מעל גבוה כ״כ יפרח בעוף אין כי ידענו

 ,למעל פורח אין כי יאמר אחור כי עונות כשאר רגליו בין ולא אברתו על ישא
 אדם מבני מלמטה יעוף מחן ק ר יירא לא כי באופן מעליו יוכלליקחס ממנו
 יורו כי לחן כמטרא הוא יהי' בקשת המורים יורו שאס אברתו על ישאס ע׳׳כ

 לא אס כלס על לדאות הנשר את הכריחו מי והנה עליו אשר בילדיו ולא בו
 ואל דרכיו ראה כן אתה גס וא״כ עופות יתר מכל גבוה הוא יהי' שרצה
 אשר מהנשר ולמד צא הנה כי האדם מכל גבוה כשרוני יהי׳ יחוייב האס תאמר

 והוי אתה מגס ועשה כנף עוף מכל למעלי יגביה מלדאותעד ישקוט לא
 : האדמה פני על אשר האדם ע'כ בכשרון עלות׳ עד תנוח לא כי כנשר קל

 עשה במצות עסוק לבלתי מהמתאניס התואנות סתירות אומרו ואחרי
 עביר׳ העוב׳ יעבור רעות משתים לאי והוא ת חל על וידבר בא

 לא אשר פתאום לידי בא חטא הלא יאמ' כי א׳ עברו מדי לתואנות לו ויהיו
 לומר אחרת בדרך יתאנה ויש עשות יכולתי ומה לבי על עלה ולא בקשתיו

 כי וארא׳ ושבתי לה׳ לחטא החטא דרך ואחזתי לבי והלהיב השאני יצרי הנה
 כמעשה והוא הרסני ולא יצרי בי החזיק כבר כי יכולתי ולא המעש׳ עלי רע
 לעלז׳ התחיל עד פתה יצרו כי בעלייתו ששם הנערות שתי עם חסידא עמרם רב

 נורא שצעק עד ליצרן יכול ולא רע מעשות ולשוב לירד ורצה ונתחרט בסולם
 שהיחל אחר כי הוא כי וירד ויבוש עלמא כולי ואתי עמרם ביי נורא עמרם בי׳

 אשר* והוא לו יוכל לא הרע לעשות דרכי צדיק ויאחז בו להחזיק היצה״ל
 לעשות להתחיל פחיזתך לומר כמיס פחז לומר לראובן יעקב שאמר כתבנו
 אחר כי גס שבת לא אתה כן אחור ישובו שלא הנגרים כמיס יהי' סיבב הדבר
 לומר כצבי ורן ויאמר התנא בא הא׳ על ע״כ הדבר טוב לא כי ראות ך החיל

 קוראותיו הנה שתים כי כצבי והוא פתאו׳ לך יבא ולא החטא מן תתייאש אל
 רחוק כי יאמין ובברחולא לברוח וירון אדם בן יראה אם יביט מרחוק כי א׳

 בשתים אתה כן ובינו בינו יהי׳ רחיק אס אך להביט פניו יהפוך ותמיד ממנו
 והן והרחק החטא בא אפשריות תביט מרחוק כי מיד כצבי להנצל תעופף

 החטא אל להביט תהי׳ תמיד והבטחך ראש והפך שרחק בעצמך תאמין ולא
 יהיה כי יצרך על תגבר כן כארי וגבור אמר השני ועל מפתאוחית ותנצל

 : ממנו תשוב בחטא החילית כי וגס הארי לפני חהב"ח כאחד בעיניך
. וז״ל אי( ל נבשמואל משנה האי על זצוק״ל הגאון רבינו פירש לח

 פז הוי אמר תימא בן יהודה ר׳ משנה על אצלינו שכתוב מה יאמר או
מל״ת גדרי וב׳ כנשר וקל כנמר עז באומרו עשה מצות גדרי ג׳ שכלל וכו׳ כגמר

בה
אבות
 ונפש רות כנגד נמוכה ורוח הנשמה כנגד מונה פץ א״כ . גופניות

:מיץ שלמות והוא הנפש כנגד שפלה

בית
 בתורתך: חלקנו ותן בימינו בטהרה הטקדש

הוא

 1בפרש זציק״ל הגאון רבינו פירש וכר כנמר עז הוי אומר תימא בן יהודה אליו כי ליהונתן נתאמת ואז אתי קא מפרץ כי הורה הלחמי בית
--------1—1---------1_! "......— ומה כי ממנן כות5המ יזתוק תאנק ממנו פרה אז ה׳ מאת המלכות נוגע

 אחותו לבעל המלכות יהיה טוב טוב וכי שלמותו על ויאהבהו ע״כ לו היתה
 ית׳ מאתו בטלה כי ה׳ מאת מלכות לו אין כך ובין כך בין כי אחר מלזולתו

 לדבר ככלותו ויהי וזהו שאול מלכות
 אהבתו נמשכה דבריו מסוף כו׳

 הנה כי הענין כנפשו ואמר אותו
 אלא מתהוית האהבה אין כי ידענו

 כי נתגלה עתה והנה השווים בין
 כא' נשאר ויהונתן מלך הוא דוד

 נפרדה כי לומר כנפשו לז״א העם
 אס כי אהבות מיתר זו אהבה

 כי היות עם נפשו את איש כאהבת
 כל עם שווים הנפש עם הגוף אין
 את כאוהב אותו אהב ומלך גדול שדוד אס כך הנפש את אוהב זה

 שויאבו מואהבהו ה״א העדר כונת תהיה וזאת אליו שוה הבלתי נפשו
 הה״א אך הוי״ו עם זוג בן להן יש האותיות כל הנה כי והוא כתיב

 זוג בן היה לא כי דוד עם יהונתן הנה לה דומה והל זוג בן לה אין
 ה״א העדר וזהו אליו ושוה זוגו בן היה כאלו אהבו כן ועל כאמור
 אחד זוג הס כאלו שהן אס כי בהם אין הה״א ענין כאלו שהיה כלומר

 ימלוך דוד פן ירא שאול להיות כי ואמר ביניהם אהבה היתה כן ועל
 יעשה ממנו בהתרחק פן אביו בית לשוב נתנו ולא שאול ויקחהו כן על

 לעשות לבו אל יערב לא כי עמו בהיותו משא״כ ידע לא והוא מלוכה
 בקש יהונתן כי ויכרתו אמר ולא ברית ודוד יהונתן ויכרת כי ואמר כן

 דורש יהונתן להיות וגס ברית לכרות הוצרך למה טעם ולתת בדבר והתחיל
 כנפשו אותו אהבתו היות בשביל כלומר כנפשו אותו באהבתו אמר יותר הדבר
 עם לנפשו הגוף כאהבת אס כי שווי' אינן כי טבעית בלתי אהבה שהיא

דורש יהונתן היה וגס ברית לכרות הוצרך כן על רוחנית וזאת גשמי שזה
: יותר אהבתו אל וצריך דוד מערך גרוע הוא כי על הברית

איך .א׳ ב' בשמואל זצוק״ל הגאון רבינו פירש ויהונתן דוד אהבת על
 הס שלמים כי ויהונתן שאול על דברנו הנה אמר כו' גבוריס נפלו

 המלחמה בתוך הוא אך שנפלו היה איך שנפלו גבוריס שאר גס כי אמר
 המלחמה בתוך היות שאירע אלא הזה בזמן ליפול היו שעתידים כצומר

 לא כלומד בתמיהה חלל במותיך על יהונתן הלא כי מיהונתן והראיה
 לומר אפשר היה והנה גבוריס שאר אל ראיה משם נפלת ועכ״ז חטאת

 לי צר ואמר סמך לזה באביו מיחה ולא שהודה נוב בענין חטא אולי כי
 היה אס דוד את אהבתו שמרוב ודאי שא״כ כו׳ נפלאתה כו׳ אחי עליך

:מציל היה דוד בגרמת שהיה נוב את להצי׳ יכול
 אוהב שחבירו מה מלבותס יבחנו האוהבים כי ידוע הנה כו' עליך לי

 לב גס כי יורה חברו עס באהבתו ושלם נעים לבו אס כי אותו
 על לי צר כי עליך מיצר לבי מאשר לומר עליך לי צר וזהו עמו טוב חברו

 אחוה גדר יהונתן אחי שאומר באופן עמי היית אתה כן כי יורה העדרך
 לי ונאו' נעיס שהיית מאוד לי נעמת כי בעיני ראיתי וכן בינינו היתה
 שהנשים גס כי והוא נשיס מאהבת לי אהבתך נפלאתה כי באוק מאוד
 כי יבצר לא עכ״ז תשוקתך אישך ואל כד״א בעליהן את ויאהבו ינעמו
 שעל ז״ל כמ״ש להזדקק שלא שנשבעת לה והיצר יולדה חבלי עליהן בבא

 גס לי באהבתך כי מזה אהבתך נפלאת׳ אתה ואך לידה הקרבן הוא כן
 להטיל שרצה עת בא עד אביך מחרפך שהיה אהבתי מצד לך חבל בבא

 אזני לגלות ותבקשני בכפך נפשך ותשס אוהבני היית יותר ואז החנית בך
: נשיס מאהבת גדולה מדרגה שזו ולהבריחני

 ואס זו את זו לשנא אחד איש של נשים שתי דרך הנה כי יאמר
 לביתה הכניסה עצמה שרחל ולאה כרחל ביניהם אהבה תהיה יצוייר

 השניה הכנס אס אך ההוא לאיש נשואות ששתיהן בהיות רק האהבה אין
 כשתי ומתה אני כי כן לא אתה אך כלל לאהבה מקום אין הראשונה ותתגרש

 שהוא למלוך בתחומך באתי ואני עצר ויורש מלך בן אתה צרות נשיס
 ואמרת לי והודית מהמלכות אותך לגרש נכנסתי ואני צרות נשים שתי מעין
 מהאהבת גדולה זו הרי אהבתני ועכ״ז למשנה לך אהיה ואני תמלוך אתה

: הראשונה ותצא הצרה בהכניס אהבה תצויר שלא נשיס
היות עס תשוקת׳ אישה אל האשה כי לבעליהן נשים מאהבת יאמר
 מולך הייתי שאגי בך שאמשול עס אהבתני כך בה ימשול שהוא

 שבעלה'אוהבה על כי הוא בנשים כי הנשים על יותר והוא משנה ואתה
 הי' לא לי משנה ואתה מלך בהיותי כי בנו משא״כ מגופו ומכבד'יותר כגופו
 ואביגיל מיכל זו נשים מאהבת ארז״ל והנה מגופי יותר לכבדך אפשר
 העה״ז ממיתת הצילתו מיכל כי הענין ויהיה בעה״ב ואביגיל בעה׳י־ז מיכל

 מבא שמנעתו העה״ב ממות הצילתו ואביגיל להמיתו הבית את שמרו נאשר
: גיהנס של מדיגה נפשו את בדמי׳

חסדי
 אשר והכבוד והגאוה הקנאה מד הס תלה דהני אפשר אמנו

 לד ואט בחלקו שמח סובה עין לו שיש דמי העולם מן מוציאיןהאדס
מתאוהתתנת שאינו שסלה ונפש כמד מבקש אינו נמוכה ורוח קנאה



פרק ירים
 ויחשבוהו עלץ ילעיגן פן מהם נמנע יש במ״ע כי והוא כארי וגכור כצבי ברן

 שני ויש ישחקו עליו שעתה מעשיו הכשיר לא מתחלה אס גס ומה למתייהר
 קדושים כל על אעלה האס באומרו לו ירבה ולא בחלקו שמח אך אותן עוש׳
עז הוי ,הא על אמר שניהם ועל מהבינוניס כאחד אהי' לי ודי בארן אשר

 שרם עשר בן לטקרא שרם חמש בן אומר היה הוא כא
עשרה חמש בן למצות עשרה שלש בן למשנה

 לשוח תשעים בן לגבורה שטונים בן לשיבה שבעים בן
 בג בן כב :העולם מן ובטל ועבר מת כאלו מאה בן
 וסיב תחזי ובה בה דכולא בה והפך בה הפך אומר בג

 הימנה: טובה מרה לך שאין תזוע לא ומנה ובלהבה
: אגרא צערא לפום אומר הא הא בן כג

חנניה רבי

 ל׳ו כמורא עליכם
 קל היות הוא עשה

כי והוא הענין אל

 השנית ועל עליך הלועגים נגד כנמר
 לי די אומר כאינו כנשר וקל שאחר
 למעלה כ״א העופות כשאר לדאית
 שאר כל על במצות עלה אתה כך מכולן
 תמיד יהי׳ צריך יש מל״ת ועל העם
 ומביט מיצרו נשמר העבירה מן בורח
 ידע לא אשר דבר יש אם לאחוריו תמיד

 אם כצבי ורן וזהו אחריו והוא לישמר
 ובמרוצתו יברח ברוח מרחוק איש יראה

 לאחוריו ראשו מלהפך תמיד ימיש לא
 במרוצתו יבטח לא כי רודף יש אס

 עביר' לידי ובא נשמר לא אס אך בברחו
 היכול ומי מי לידו בא שכבר אחר

 וכעובדא ׳ אר גבורת צריך לזה להנצל
 עד לימלט יכול שלא חסיד׳א עמרם דרב

 ביוסף גס ואף עמרם בי׳ נורא שצווח
 אלמלא בבית יחידי 1שהי שאחר ארז״ל
 מאמרנו והוא נכשל היה אביו של דיוקנו

 שמים מורא שיהא רצק יהי משלו בביאור ריב״ו מאמר על
 מצות גדר סוף כי הדברים כלל כארי וגבור יאמר זה ועל

 נבא ובזה :כארי גביר הוא חל״ת שלמות ותכלית כנשר
 רוח הימנו נוחה הבריות רוח ואשר לכל והנעימים הנאהבים ויהונתן שאול אמר

 כי נפרדו לא ובחותם בחייהם כי הוא יחד חתו אשר הימנו נוחה המקום
 או פנים משני ,בא וזה העליונה במחיצה להיות מהשני אחד יתאחד לבלתי

 עצמי מיתת יחד מתים היו אס או לזה חזה זמן ויעבור כאחד ימותו לא אס
 וע״ד חלאתו ינקה עד זמן יצטרך והשני למחיצתו מיד ועולה טהור האחד אם
 יחד במותם אך נפרדים זמן יהיו מזה יותר וזה ליטהר יצטרכו שניהם אס זה

 עיכוב בלי מיד יחד יעלו המה סיג מכל יחדיו שניהם המטהרת קשה ובמיתה
 ובמית׳ כאחת מותס ידי על שהוא נפרדו לא ובחותם בחייהם אחר זה ועל

 ובחצות עשה במצית שלחים היו כי הוא הלא צדקתם גדר הי׳ ומה משונית
 כנשי וקל באומרו התנא גדר שהוא קלו מנכרים כי עשה במצות תעשה לא

 לא במצות שלחות תכלית שהוא גברו מאריות כי תעשה לא במצות ושלמים
 כי עליהם לבכות שאין באופן כארי וגבור באומרו התנא גדרו אשר תעשה

 החלבישכס אותו שחבדתם בכינה שאול על ישראל בנות ובכן לאובדים אס
 אחי עליך לי צר יאמר כאשר יהונתן את אבכה ואני וכו׳ עדנים עם שני

: בס״ד יבא כאשר בו׳ יהונתן
 רטנו פירש וכו׳ למקרא שנים חמש בן אומר היה הוא משנה האי ןיל
:וז״ל בחקותי בפרשת זצוק״ל הגאון ׳

 וכו׳ הזכר ערכך והיה שאחריו פסוק אל לב בשום הכתוב ענין יהיה
מיותרות ערכךהשניי' והיה שהם תיבות כיב׳ כל חמשים זהיהערכך

חסרי
 איש מדכתיב דילפי׳ עובדה ומבינו רש״י פירשו למצות י״ג בן כא

 כתב י״ו כלל בתשובה והרא״ש וכוי שנה י״ג בן ולוי חרבו י
 יוסף ברכי הקנון בספרי שכתבתי מה ועיין מסיני למשה הלכה דהוא

: בס״ד כ״ה סימן א״ח
 בדרשו' שונים בפניס זו משני בעניותי פירשתי .וכו׳ בה הפוך כב

 שכל זלה״ה מזה פירש תחזי ובה :בס״ד פרש'בראשית *
 היא שהתורה בתורה רומז הכל ימצא ומפיץ משכיל מושכלותהאדס

 יראו כנגדם שיעמד הצורות שכל וברה זכה המאירה המראה כמו
 פירוש בה מראה ואחד אחד כל התורה כן צורתו כפי אחד כל בה
 פירושי' רבוא ששים בתורה ים כי ההוא הצורה בה ויראה שכלו כפי

 הרמז וכפי הפשע כפי בתורה אחד פירוש קבל נשמות מס״ר אחד כל כי
 וירא׳ שקבלה הפי' התורה תפרש נשמה וכל הסוד וכפי הדרש וכפי

 בה אדם בני צורת כל שמראה המראה כמו ההוא הפי׳ בתורה
 במקומו הזה הדרוש שנתבא' וכמו מתחלפות צורות ועסהיותס

:טכ"ל דשמי' בסייעתא

כט מעה חטישי

 הי ומבן שנים ה׳ בן עד חדש מבן למעלה מלמטה לא התחיל לא למה ועוד
 שיתחיל למטה מלמעלה או למעלה מס׳ ואח״כ לס׳ מל ."כ וא שנים לך' שכיס
 שנים ה׳ עד חדש ואח"כמבן לה' מל ואח״כ לל מס׳ ואחייב ולמטה מסי

:ט״ו והד* ה' והבי נ׳ הוא הא׳ כי המעות שעור סדר תפס לא וגס י

,וכו עקשיא בן

 :ט״ו והד* ה' והבי ,נ הוא הא׳ כי
 האדם זמן עיקר הנה ם3אמ

 ס' בן פד ך' מבן הוא
 וחופה ומצות משנה מקרא בו יש כבר כי

 כחו בעיקר והוא עונשים בר והוא
 בן הוא כבר כי ומצות בתורה לעסוק

 האדם עיקר כל כי נמצא לרדוף ך'
 כי התחיל בו כן על ההוא בזמן הוא
 השאר מכל גדול ונדרו העיקר הוא
 העומדת חשיבת בחינות לימדנו ועוד

 וממעט והולך נשתלם אשר על להשתלם
 עושה שיותר גס כי שלמותו בפעולת

 שלמותו הי׳עושהבימי מאשר העוש׳חעט
 נשתלם לא שעדיין מי עושה מאשר

 כיון עכ״ז השלמות לקנות שהולך אלא
 ומאבד הולך ואחר וקונה כולך שזה

 עם וקונה ההולך את נחשיב יותר
 קנה מאשר מקצת אפי' קנה לא שעדיין
 צדק פועל שעודנו עט ומאבד והולך

 לכבד ה׳ בפיני טוב כי נאה לימוד והוא ולהחשיט להקדימו ראוי וע״כ
 למען הכשרון או החכמה להשיג התחלה או הכנה לו אשר ביד ולהחזיק

 יתברך הזכירו אחרי כי וזהו ישיגני עד ייגע ולא ירון למען כח לאמן יחרץ
 במקרא והכשרון השלימות השגת זמן עיקר שהוא סי בן עד ך׳ מבן אשר ערך

 למשנה עשר בן למקרא חמש לן ט הלשנה קודם קדם אשר ומצות ובמשנה
 שנתיס שהוא גס ומה בשלשתן עוסק הוא והלאה שנה מב׳ כי למצות י״ג בן

 שלם ודאי אז כי עליו שמיס עונשי אימת וגס הרהור ומשולל החופה אחר
 כללות הוא לזקנה ס׳ עד מאז כי לרדוף כ׳ בן כי כחו בעיקר הוא וגס

 בחינות ב' יש ולאחריו הזה הזמן לפני והנה השלמות והשגת יגיעת שנות
 השלמית להשיג מוכן הוא מהילדות שהוא שלפניו השנים בכל כי הפכיות

 שמיס בעבודת וממעט הולך הוא ס׳ שלאחר מה אך אליו ומתקרב והולך
 טוב כי יתברך הורנו ע״כ הכח לתשות הרעה ימי הס כי המצות וביגיעת
 ולמעלה ס׳ שמבן מה ערך מלהקדיס שנה לכי שנים ה׳ שמבן מה ערך להקדיס

 ולא קנה מאשר ופוחת הולך וזה השלמות להשיג ומוסיף ועולה הולך זה כי
 אפילו כ״א המצות והתחלת הלימוד זמן שהוא ך׳ לכן ה׳ שמבן מה בלבד

 הס זה כל הטוב מעשה ולא למוד לא אז שחין שניס ה' לבן חודש שמבן מה
 עס ושיבה הזקנה לימי הקדים ההוא בזמן גס ע״כ עדיהם לבא הכנה ימי

 ה׳ בן עד חדש מבן מש״ב קצת ת ומצ תורה בהם מהיות יבצר לא היות
 ההוא הזמן ערך הוסיף זו בחינה על כי זה ולא זה לא בהס שאין שניס

 זמן הקדיס הקדימה לענק כן אע'פ ט״ו וזה שקלים הי זה כי הראשון מהזמן
כמדובר: חדש שמבן

אבות
 דסב׳ ס״ו דף בכתובות כמ״ש לומר אפשר אגרא צערא לפום כג

 דהלב׳ וסיעתו ר״ח וסבר למצע׳ הדחק ע״י דהעדפה ר״ה
 וגס כמסז״ל ובעלה ה אש כדין השי״ת עם דאנו ידוע וכבר כר״ע

 והנהכיכן ואביזריהו זו בהקדמה נגה ומפיקיס דו מלאים המפרשים
 כדין מזונותנו תחת השי״ת כביכול לבעל הכל ומצותינו ידינו מעשה
 כווב שכר משלם שהקב״ה מה ונמצא מזונותינו תחת ידיה דמעשה האשה

 מאחרדהמצו׳ שכר בשם ניקרא ראוי ואינו עליון בחסד הוא לצדיקים
 דלפי צדיקים של שכרן מתן וז״ש מזונותינו תחת לו והן ישיב לפיהן
 העדפי עושים אנו אס אך שכר. ואינו דיהיב הוא בעלמא מתנה האמת

 ליקרא אפשר זה לעצמה דהוי כר״ע דהלכה לדעתר״ח ידיהרחק על
 דהוי תורה ותלמוד מציה כעשיית שסובל צערא לפום וז״ש שכר בשס

 דהוי שכר בשם לקרותו יתכן דוקאאגרא בהא הדחק ידי על העדפה
 לבעל הוי העדפה צער אין אי אבל כר״ע דהלכה אשה כדין לעצמנו

ג אגרא בשס ליקרא נכון ולא

*י



פרק
 ובמשבתם• בהם שבחר בתך המשנה בלשון חכמים שנו

 זוכה לשמה כתורה העוסק כל אומר מאיר רבי
 הוא כדאי כולו העולם שכל אלא עוד ולא הרבה לדברים

 הבריות את אוהב המקום את אוהב אהוב ריע בקרא לו
 ענוה ומלבשתו הבריות את משמח המקום את משמה
 ומרחקתו ונאמן ישר חסיד צדיק להיות ומכשרתו ויראה

 ותושיה עצה מטנו ונהגין זכות לידי ומקרבתו החטא מן
 גבורה לי בינה אני ותושיה עצה לי שנאמר וגבורה בינה

 תורה רזי לו ומגלין דין וחיקור וממשלה מלכות לו וגוחנת
 צנוע והוה פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעיין ונעשה

על ומרוממתו ומגדלתו עלבונו על מוחל רוח וארך
אמר

פרק ירים
 פסוק ך'נ במפלי זלוק׳ל הגאון רנינו פירש ויראה ענוה זימלבשתו

 המקיים כנ אומר יונתן ר׳ משנת על פירש הוא וגס א׳
:ונו׳ מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את

 להשתדל האדם לו שיגור שלמות העושר אין כי להורות וכו׳ נבחר יאמר
נבחר וז״א ההמון שניית הפך עליו

 מעושר שס לההמון נבחר לומר וכו׳
 ואולי בעיניהם טוב שהעושר עס רב

 טוב שהוא מה אך לבו כן לא השם בעל
 געיני חן המשיג הוא באחת בהעושר

 יקרה ומה כשרותו יובחן גזה כי אלהיס
 בכל חן מלא דוסא בן חנינא ,ר מעלת

 עשירים מנמה יתברך אליו קוראיו
 במרום ישמע לא אשר טוב שם בעלי
 אם לומר לבך ישיאך ואל כמוהו קולם
 והלא יעשירנו לא למה בעלם הי בו חפן
 הלא כי המה דלים אך חן בעלי רוב
 שתשקיףותראכי טעמים שני עיניך נגד
 ורש עשיר הנה כי אי אושר העושר אין

 כלוח׳ המות הוא רן/5ל כל בדרך נפגשו
 כלאתס ערומים א׳ בשווי נפגשים

 ועוד יתרוןלזהמוה וא״כמה מבטןאמם
ישיגנו בחירה ע״י הלא כי שנית טענה

: המעשים כל נזה מוריש ית' מאתו ה׳ כלס עשה כי
יתייחס לא הפוש׳ וא״כ לזה ומעשיר
 איש ימלט בו כי כעושי הוא טוג הלא בלבבך תאמר וכי האדם אל שנמות
 שגידי מאורעות וחכמה ממות תליל א9 מעושה יתן אשר לדקה כי מרעה
 עליו ישתדל לגבר וטוב יתייחס לשלמות כן ועל ממנו יחס׳ אשר משא״כ האדם
 כמה כי בעוש׳ תלוי זה אין הלא כי טועה אלא הנהאינך הועיל יכול אולי

 ממונו על עינו תחוש כי להחלט יד גו יגעו לא מעושרם חסור לבלתי עשירים
 יחכמו רבים ולא בדעת יעשה לבדו פרום הוא אשר חך בעתו יתן יפזר ולא

 אן קראתיו ואחד ונסתר רעה ראה ערום וזהו אלף מני א' כ״א כן לעשות
 ונענשו בגאותם עבירות עכרו בעושרם גס אם כי , נשמרו שלא אצ״ל ופתאים

 הוא ל7 אס חן הבעל על תתמה אל וגס לטובתם ולא לרעתם עושרם נמלא
 אושר יקנה בזה כי הוא לטובתו הלא כי פנוי מכאובי ימיו כל יהיו חולה רעה שהיא

 יראי יקנה עניותו באיכותו הנמשכת ענוה עקב כי וכו' ענוה עקג וזהו מופלג
 ה׳ יעשרנו אס ויראה הענוה ע״י כי וחיים וכבוד עוש׳ וגס בו מושרשת הי
 בדלותו כשנכנע קנה אשר ענוה חדת ע״י כי ונענש עובר מהיות יירא לא

 כמבוא׳ התנא מאחי והוא ׳ וכ פוש' וזהו יבעוט ולא חעוש׳ התורה את יקיים
 בעוני שנכנע למה כי חעוש׳ לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים כל אצלנו

 מבטלהת אס אך יקיימנה רק לבעוט יתגאה לא כן אחרי יעשי׳ כי גס
 העוני יספיק לא יעני אס שגם תגרום העוש׳ שגאות סופה מעושי התורה

 טעם ונתן בעושרו גאוה רוע בו נדבק מאשר יבטלנה רק לקיימה להכניעו
 שע״י ואמר ומתמיד אמתי עוש׳ יקנה מהדלות הנמשכת ענוה שע״י אומ׳ אל

 לבלתי הנמשכת רעות גאוות עקשיות אל עושרו יטנו לא קנה אשר ענותנותו
 צנים הלא כי וכוי עוש׳ כוי ענוה עקב למה לומי וכו׳ לניס וז״א בלבותם ישרים
 שומר הזה האיש מהעיש׳ המתרגשות רעות הטיות הס עקש שבדרך פחים

: וחיים כבוד יפסיד בפוש׳ שלא באופן מהם ירחק נפשו

חסדי
 אפשר .ובמשנתם בהם שבחר ברוך המשנה בלשון חכמים שנו1

 דאתא ומשני ת״ק היינו חכמים המפלח פ׳ במ״ש צחות דרך
 הלכה דאין וה״ה דחולק מעמיה מסתבר דהוה משוס כת״ק למסתס

 התוס׳ספ״ק וכ״כ כת״ק דהלכה לומר חכמים משם לה תני כח"קלזה
 בלשון וזהו אומרים וחכמים דתנן חכמים שנו שז״ש ואפשר .דמנחות
 יראה דכאשר כת״ק למסתס והיינו ת״ק כשם כבר השנויה המשנה
 החולק אם אפי׳ כוותייהו דהלכתא ידע סבריכת״ק דחכמים הרואה

 הס כאמת כאשר כחכמים דהלכה בהם שבחר ברוך :מעמיה מסתבר
 ג כמדוב׳ כמותם לפסוק חכמים כלשון השנויה במשנתם בחר וגם רבים
 ע"שאמנס ובמשנתם בהם שבחר האיש ברוך פירש מד״ש הרב והנה
 ויראה .ימלל עילאה לצר בהם שבחר דכרוך משמע דברים של פקמן

 . תורה של מיינה יותר סופרים דברי חביכין כמשז״ל פשימו לפי
 סופרים דברי שהם דייקא ובמשנתם בחכמים בהם שבחר ברוך וז״ש

 במאמרם צרפת רבני משם במ״ק אפם' א״ג :תורה של כייכה וחביביןלו
 פנים מ״מ למרע״ה הראה חייסשהקב״ה אלהים דברי ואלו אלו ז״ל

 וזו הדור לחכמי מסור ההלכה דפסק וא׳״ל ממא פנים ומ"כן מהור
 לפסוק לחכמים הדבר מסר דכביכול וגדולה תפארת קופראשבחא

התור׳. וזאת והולך מסכים יתברך הוא זה הוא כי יאמרו ואשר הלכה

משה . ששי
 ב׳ פסוק פ״ו בתהלים זצוק״ל הגאון רבינו פירש החטא מן ^17ומרח

מאמרם נזכירה הפנין אל לבא . וכו נפשי שתרה :וז״ל 1 ׳"
 כפויי הקלה שאחר וכוי להס זה לבבם והיי יתן מי פסוק על שאמרו בגמרא ז״ל

 לול לכס היה וכוי והי׳ לכסמייתן שאמרתי בשעה טובה כפויי בני טובה
 נגד נחשב זר כמו והלא כוי אתה תן

חפשית הבחירה כי שבידינו גדול כלל י ש ש
 והכל להטיב או להרע אדם של בידו
 היה ואיך שתים מיראת חון שמיס בידי
 כי ספק אין אמנם :אתה תן לוח' להם

 אל האדם הגיע קודם בין הפרש יש
 יצרו הכניע לא שעדיין חסידות גדר

 מאז כי ה׳ את לעבוד היצ״ט להיו׳עס
 לקיים כ״א הבחירה להטות אינו והלאה

 לבבם וז״א הוא שכבר מה והתמיד,
 כאחד היצרים שתי כולל לגבס כי זה

 רגלי על ז״ל מאמרם והוא ה׳ את לירא
 מן שומרם שהקב״ה ישמור חסידיו
 בתורה העוסק כל מאיר א״ר וכן החטא
 ומקרבתו החטא מן מרחקתו כוי לשמה

 פנחס ר' של חמורו על וכן זכות לידי
 צדיקים של בהמתן ומה אמרו יאיר בן

 צדיקים ידם על תקלה מביא אקהקב״ה
 כי הענין אל ונבא :שכן כל לא עצתם

 בברחו בהתייאשות א״ע דוד בראות
 על אהרג אם מגופי לי אוי אהרוג אם מנפשי לי אוי בלבו אומר שאול מפני

 נפשי שחרה ויאמר הנפש היא היחל ועיקרי ובחשוב שניהם על רחמים בקש כן
 רגלי כי לשמור הוא דרכך חסיד הוא ולאשר חני חסיד כבר כי החטא מן

 שאול בבחירות תלוי וזה שאול יהרגני פן הגוף ועל כמדוב' ישמור חסידיו
 היחל אותי ברדפו והוא בחירתו לבטל צריך יהרגני פן גופי את בשומרך כי

 והיא אחר אות׳טע: אני זה על בי שהיחל מי את החטא מן שומ' ואינן בחטא
 בוטח ולא בך הבוטח יאחר היה הראוי כי לב בשום והוא כו׳ עבדך שע ה

 אני הלא כי למענך אס כי למפני חליהרג גופי תושיפ אל יאמר אך אליך
 מידו תצילנו ולא הורג ביד עבדך אח וראית תוכל ואיככה אלהי ואתה עבדך

 ידו שלח ע״כ כי עבדו באבדן המלך בנזק בחירתו בחינת על שוה הצר אין כי
 שבהציל וגס בבחירתם הניחם ולא לעבדים ה עבדי עלעכבם במצרים יתברך

 הנוגע על בחיים אחפוץ אס היה זה אלי היא שההנאה נמצא נהנה אני אותי
 אינךבהציל כי נמצא תמיד אותך עובד אליך להיות אליך הבוטח אני אך לי

 הבוטח אלהי אתה כי אליך הבוטח אלהי אתה וזהי מלך עבד מציל רק אותי
: אלהי אתה כאשר אליך אני גס להיות

 לי י״ד פסוק חי משלי זצ״ל הגאון רבינו פירש כו׳ עצה לי
אומרת התורה כי יאמר למעלה הכתוב זולת וכו' וחושיה עצה י"

 בתורת כהולכים נמוסיות או חצוניות בתורת להולכים היקרה בחוש נא ראו
 א׳ התורה בחינת הנה שתים כי והוא בי בהחזיקס מלחמתם שאנצח ה'

 אי וכל דבר מתוך דבר בה יבינו כאשר ב׳ מהרב הנלמדת החכמה עסק
 לומר וכוי עצה לי ואומרת החכמה מתחלת ישראל בני אל תדבר מנתיגותיה

 וכו' למלחמה תצא כי פלה לכס נותן יתברך הוא בי עוסקים שאתם בשבילי
 זאת עצתו וע״י יחיד בלשון תצא באמרי שהוא באחדות תצאו אתכם שמיען

עס
אבות

 משפנו לעשות בידם מסור דהדבר ובמשנתם בהם שבחר ברוך ח״ש
 ובמשנתם רמז וזה להם נודעת יתירה וחיבה בעיניהם יראה כאשר
 במ״ש אפשר א״ב :יה לו בחר אומר יגזרו אשר שינון דהאי כלומר

 אליעז׳ או׳ להקב״ה מצאו למרום משה כשעלה במאז״ל אלשיך מהר״ס
 דע״י דהכונה וכו' אחד צדיק עתיד וכו׳ שנתה כת עגלה אומר בני

 ועי״ז נשמתו על ורוחני קדוש שפע יושפע שמו מזכיר כביכול דהקכ״ה
 שכח' כרוך ההואעש״כ:וז״ש והדין החידוש לומר לעולם כשיבוא יזכה
 לו' ויזכו בנשמתם רב ושפע גדול אור יקבלו ז דעי" שמם להזכיר בהם
 דכחר דעי״ז דנשמתס אותיות הוא וגס ובמשנתם וזהו לעת״ל הדין

:כמדובר ההיא ההלכה לומר יזכו עי״ז ובמשנתם בהם
 :,וכו הרב׳ לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר רבי

 ביבמות כמ״ש לאשה נמשלת שהתורה פשוטו לפי לומר אפשר
 מצאנו וזאת . התורה על חיל אשת במדרש רז״ל שדרשו וכמו ס״ב דף

 אלא להנאתו יכוין שלא ר״מ סי׳ כא״ח כתיב אשתו אצל מצוי כשהוא
 . ורביה פריה מצות ולקיים בעונתה חייב שהוא חובו שפורע כאדם
 קדוש' הרוחנית אשתו אצל מצוי כשהוא לכוין צריך הפשע לפי זו ושתים

 חייב הוא כי גברא חובת בפרו״עפרעו״ת היא אחת תורה זו ראשונה
 בתורה ורבי' פרי׳ לקיים קנית וזאת בתורה עתים לקבוע בעונתה

לחדש



ב-ק ירים
 לפניכם ההולך אלהיכס ה* כי וכזי תחפזו ואל תראו אל התורה עסק סס
 בידך יתכנו שה׳ גס כי ותושיה אמנם בי עסקיכם זכות עס רק זה ואין וכו׳
ותשות לאות מכס יכלר ולא בידכם תהרגו האנשים אך השר את שיכניע הוא

חסדי
 י״זדגזר דף במ״ק דרבי דה"נן ואפשר " כמ״שבזהר חדושיס בה לחדש

 כמה דכל בסתר ד״ת אף בסתר ירך דמה בשוק לתלמידים ישנו שלא
 חברי׳ בדבוק דצריך אלא מדמינן להאיך התירה מונת לרמות דמצינו

 ואינו וקן שהוא שמי וכשם . לרבי אסיר מיהא ובשוק תלמידים וכשמיש
 כח בהם שאין בתים לבעלי אשתרהה״נ בעונת חייב אפ״ה להוליד יכול

 לתורה עתים לקבוע בעונתה דחייביס בתורה חידושים ולחדש להוליד
 כ״י בתשובות שראיתי ע״ד אתו שכרו הנה בתורה מוליד שאינו ואף

 יבם על שנשאל י' סי׳ זלה״ה ארחא ן׳ אליעזר מהר״ר הגדול להרב
 ויבמה הימנה ופירש זרע ממנה לו ואין משרים זה אחיו אשת שיבם

 אין יוליד שלא ואף לפוקדה דחייב הנז׳ הרב והשיב תפקידה מבקשת
 .ובכלל הזקן גלאנטי מהר״ס המיסמך הרב עמו והסכים פקפוק כאן

 אר״ש אלה את לי ילד מי בלבבך ואמרת כ״י מהזה׳ המוסמך הרב הביא
 שהיא אף וכו׳ אותם שכל לש״ש בזוגתו עונה מצות אדם יקיים לעולם
 שישמר׳ הממונה למלאך ה מצו ה׳ אלא לאיבוד הולכים אינם וזקינה עקד׳

 האדם חושב שהי׳ כל רבים בניס לו ויהיו גוף אחד לכל ויה׳ לעת״ל
 בניס לו יהיה כלס מתעברת אשתו היתה שלא לאיבוד הולכים שהיו

 ואני אלה את לי ילד מי בלבבך תאמרי ואז אביו אחד כל ויכיר ובנות
 יתברך גדל מי ואלה לאיבוד שהולכים חושב שהייתי וגלמודה שכולה

 הס כלס באיסיר נעשו שלא קדושות נרפית שמתגדלים מדור יש שמו
מהר״ס המוסמך הרב שהביא כ״י הזהר עכ״ל דמלכא חד בהיכל נגנזות

:הנז׳ כ״י בתשובה גלאנטי
 הנה כי יבול לא ועלהו בעתו יתן פריו אשר פ׳ לפרש אפשר לבזה

 לפרש אפשר ולפ״ז ת״ח לעונת בעתו ישן פריו אשר דרשו רז״ל
 עכ״ז מכאן וזקנה וזקן עיבור יהיה שלא הגס דהכוונה יבול לא ועלהו
 לריק יגע ולא יבול לא פרי כאן אין עיניס שלמראה אף יבול לא ועלהו

: כנזכר ובנות בניס יהיה והכל לעתיד יצליח יעשה אשר וכל אלא
 בתורה להוליד כח בו אין לאשר הדבר כן עתה דרושנו קונוב

 על מוליד שאינו ואף תורה של עונתה לקיים חייב עכ״פ
 ע״י מיהא הא לעין הנראים בפיעל חידושים לחיש בתורה קריאתו
 פ׳הנז׳בתורה לפרש אפשר ולפ״ז קדושים מלאכים מוליד קריאתו

 שתול כעץ והיה וכו׳ ולילה יומס יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת כ״א
 שזכה ואחר ה׳ תורת היא אדם של למודו דבתחלת אז״ל הנה וכו׳

 אישי לחלק חפצי ה׳ תורת וז״ש דיליההיא תור׳ רבא גברא נהיות
 בתורה להוליד כח להם דאין בתורה לחדש יכולים שאינם ישראל

 בכחם המולידים היודעים חכמים לחלק ולילה יומס יהגה ובתורתו
 לחלה, בעתו ישן פריו אשר בכלל בתורה המוסק על שתול ץכע והיה

 יבול לא ועלהו ע״ב מ״ה דף חכמה קנה נס׳ ומיין המולידים חכמים
 לאייבול לתאבה נפשו גרסה רק בתורה ומחדש מוליד שאינו מי כנגד
ואינו אשתו עונת המקיים כזקן יצליח יעשה אשר וכל אתו שכרו הנה

 מבין.: באין מוליד שאינו אף יצליח בתורה דעסקו וק״ו מוליד
התור׳ בעסקי גם להנאתו לכוין אין רבגשפי רכשס ראשון לפנין חוורעי

 הנושא כל יוחסין עשרה פ׳ דאז״ל וכשם להנאתו לכוין אין
 העוס׳ כן אבד והממון מהוגנים שאינם בניס ליה הויין ממון לשם אשה

 ,שממתת סליק ולא מהעני׳ אינם בתורה חידושיו ממון לקנות כדי בתורה
 אבד תורה בכבוד ונהנה התורה ע״י שמרויח והממון דהלכתא אליבא

 אסור כך יופי לשם אשה דאסורלישא תעניות בשילהי שאז״ל וכמו
 ושלום וברכי לשמחה זוכה אשה שהנושא וכשם רבי ליקרא ע״מ ללמוד
 שם ש,,כננ רגליו על ומעמידתו עיניו ומאיר׳ ס״ב דף ביבמות כמ"בן

 בכמה זוכה תורה בעל נקרא שאז לשמה בתורה העוסק כך ס״ג דף
 תובא לפרוע לשמה בתורה העוסק כל ר״מ דיבר אשר הוא : מעלות
 הגשמית שכאשתו דכשם הרבה לדברים זוכה בתורה ולרבות ולפרות

 לומר ודייק הרבה לדברים מזכהו רוחניות אשתו התורה כן זוכה
 וזהו הגשמיות כאשת זוכה מאשר רות׳ יותר כלומר הרבה לדברים

 בין שייכי מישך ובמלה אשה בין שאז״ל ודינים דברים וכמה ברבה
ומאמרי קדש מקראי כמה תבין אז נהם וחקור בהם נחון והתור׳ הת״ח

ל משה ששי
 לומר גבורה לי בינה אני ואומרת אחריה הבינה עונה ותושיה וזהו כח

 כי תושיב לכס תהיה לא התורה בבינת שתעסקו אתכם מצויה בינה כשאני
ממהר ועד כלה בגבורה לי כי אנשיו עם גס השר עס גס הכל אעשה אני

•רי
אבות

 ע״א ס׳׳א דף חרדים בס׳ מצאתי רב זמן ואחר :להאריך ואין רז״ל
 אלא מורשה תקרי אל ואז״ל חיל אשת נקראת שהתורה כיון שכתב

 יוליד בה דבקותו ע״י א״כ זה לזיווג רמז השירים שיר וכל מאורשה
 כלו העולם שכל אלא עוד ולא :באורך ע"ש וכו׳ חסד ומלאכי מצוה
 העוסק אבל דברים באיזה זוכה לימודו בתחילת כלו׳ לו הוא כדאי
 ובמהרה בקדושה אצלה מצוי כשהוא ומתנהג תורה בעל ונעשה לשמה

 שאמרו דרך על התורה מעלות בכל זוכה בגשמית רז״ל אזהרות ככל
 בנשואי! אבל הלבנה לנו ומסר ארוסה דין לנו יש דעתה פכו״ו ש״ר3

 החכם שבעלה כשיודעת מלך בת התורה היא זה דרך ועל הכל מוסר
 :לבעלה נכסיה וכל סתריה מגלה לשמה בה ועוסק כדחזי עמה מתנהג
 פרס לקבל ע"מ שלא היינו דוקא לשמה בתורה דהעוסק אפשר א״נ

 ליוצרו נ״ר לעשות שכונתו אף זצ״ל מהרח״ו הרב כמ״ש צד בשום
 פרס לקבל הלומד שזוכה ממה יותר הרבה לדברים זוכה מ״מ דוקא

 ריע שנקרא היא והראיה לו הוא כדאי העולם שכל אלא עוד ולא
 ואהבת וכתיב כביכיל המצות מקיים הקב״ה שכן וכיון כביכול להקב״ה

• בודאי לו הוא כדאי כולו העולם כל שכן ומאחר לרעך
 אפשר • ,כו הבריות את אוהב המקום את אוהב אהוב ריע נקרא

 אהוב פלוני דכשיאמרו לאוהב אהוב בין הפרש דיש לומ׳ י
 הוא שבח אהובי זה אומר וכשהגדול אוהבו שהגדיל השבח היא לפלוני
 אוהבי זה יאמר הגדול אס שבח ויותר אהובו שהגדול אדם לאותו

 לשמה בתורה העוסק ובתחילה אוהב ארם שאותו הגדול שמתכבד
 ואהוב ורעי אחי למען כמ״ש להשי״ת ריע כביכול ריעאהוב נקרא

 אוהב שהוא משתבח יתברך מענותנותו שכביכול זוכה ולבסוף לבריות
 עכור ן׳ מהר׳״ח ח״ק המופלא מהרב שמעתי בזה וכיוצא המקום את

 שמענותנות אומ׳ היה הוא אוהבי אברה׳ דכתי׳ קרא מדקדק שהי׳ זלה״ה
 אותו אוהב שאברהם משתבח דכביכול אוהבי קאמר היא רבה כי יתברך

 דכביכול המקום את אוהב שנקרא זוכה לשמה בתורה העוסק עכ"דוכן
 הבריות וכן אוהבו שזה שיאמרו יתברך ענותנותו רוב לפי ניחא

.שאו׳הבס משתבחים
 מלכות אסתר ותלבש ע״ד דהוא אפשר ויראת ענוה ומלבשוזו

 משז״ל בסוד ורחל לאה הם ויראה דענוה ונודע
 לשמי תורה כונת גס זצ״ל מהרח״ו הרב כמ"ש וכו׳ ענוה שעשתה מה

 גורס ,התור עסק ע״י גס עש״ב לאה פרצוף לבנות שהוא הרג כתב
 וחלבש ע״ד ורחל לאה שתם ויראה ענוה מלכשתו ולז״א זו״ן זיווג

; מלכות אסתר
 ומכשרתו להבין יש •־ וכו׳ ונאמן ישר חסיד צדיק להיות ומכשלתו

 וצדקות ויראה ענוה ומלבשתו דתול״ל צדיק להיות
 ־ ;ה׳ וירא עניו ,שיהי היינו ויראה ענוה דמלבשתו הפשע לפי וחסידות

 קשה אומר היה הוא קדושת בשערי זצ״ל מהרח״ו הרב במ״ש ואפשר
 ממנו שיסיר עד חסיד צדיקיוכ״ש להיות' זא״א רעות מדו"ת של עונשן

 עש״ב לתולדותיהן ועצבות ותארה אסור ודבור גאות שהם רעות המרות
 יסיר אז ויראה ענוה הללו מעלות דבשני ויראה ענוה וז״שומלבשתו

 וירא׳ לענוה שיזכה ואחר זו בשתים תלויות דכלן הנז׳ רעות המרות כל
 הרעות המדות מעליו ולגרש לדחות׳ יפים וסמנים תבלין הם אשר

 חסידואח״כ ואח״כ צדיק שעבודיהואזיתכןשיהי׳ וכל ואביזריהו אינהו
 שיור׳ כ״כ הורגל אשר עד החסיהת בעצמו. העביע דכ״כ כמשז״ל ישר

 עכ״ד. יושר הוא שהחסירו׳ בעיניו שנראה תוצאותיו והיו עפ״ימדותיו
 צדיקים וארחות כרבים בדרך תלך למען הכתוב כונת שזהו אפשר ובזה

 ,ובדר הדין משורת לפנים דהיינו עובים תלךיבדרך למען הכוני תשמור
 הדין משור׳ לפנים החסידות אין כי בעיניך נרא׳ יהא אשר עד תלך זו

 בקרבך החסידות עבע נעשה כ״כ כי תשמור צדיקים ואורחית רק
 וז״ש הנווב. בדרך ההרגל מרוב צדקות זהו כי בעיניך שנראה קדוש

 תקן בזה כי ויראה לפנוה שזכה דמאחי וכו׳ צדיק להיות ומכשרתו
שיסי׳ קודם אבל וחסיד צדיק ליקרא הוכשר ממתה המדותרעות כל

:חזי לא גברא הרעות המרות
ומרחקתו



משה ששי"1 ־ פרק
 פנו וזהו עון מכשול כל ומפנים שביס אתם התירה שע״י חירות לכס יהיה
 הם אשמותיכס מכשולות כי אתכם לגאול לבא דרך לו שתפנו ה׳ דרך

 מסלה ישרו התזרה ע״י עכ״ז לערבה דמה ש עונות לו אין ואשר המעכבים
 גס מכשילות בה שאין שמלבד לדרך תדמה עון העדר על התורה שע״י לאלהינו

 יקר אבני מרוצפת מסלה בה יש
 לבא• לסהר הקדוש המלך לב לעורר

מסלה בערבה ישרו וזהו ההיא במסלה
:לאלהינו

 חזיר באף זהב נזם שנאמר
 רטנו פירש . וכוי

 וז״ל כ״ב פסוק י״א במשלי ז״ל הגאון
 מיד לאשה מעית המרצה כל אר״זל

 גהינס של מדינה ינקה לא ליד מיד
 צדיקים מזרע משה גם הלא כי הפסוק סוף זה לפי נחשב זר כמו והנה
 אפשר אך נמלט צדיקים שזרע יאמר ישוב ואיך רע ינקה שלא ואמר היה

 אם אך מולידיו אל השקפה בלי עצמו מפאת הוא כמשה צדיק אומרם כי
 שלהיותו ליוסף קרה כאשר מהרע נמלט בזה גם לו שידמה צדיקים זרע יהיה

:אחור וישב אביו בבואת לו שנדמה נמלט יעקב זרע
 ליל מיד ונותן הנושא אדם בני של דרכן לפי הנה יאמר יתכן

 אם אמנם בפועל העבירה רעת עשותו עד לקו קו רע ינקה לא *
 יבצר שלא גס כי בם אבטח אני צדיקים הס ליד מיד ומתנים הנושאים

 שלא מלהזגאל נמלט יהיה זרעם טיפת הוא זרעם הנה הרהור עון מהם
 קרה כאשר נמלט יהיה זרעם טיפת כי זרע שכבת אותה שכוב עד ימשכו
 ותשב זרעו טיפת נטמא לא עמה מלאכתו לעשות שהלך לאו׳ שגס ליוסף
 יחמ!ד והלב יפה אשה יראו בשר שעיני גם הלא כי והטעם קשתו באיתן

וכן' זהב נזם כי יחטאו לבלתי לבס אל יתנו זה הלא כי איבריו יגמרו לא
והוא

אברח
 גדול בקיאית לו יש סעי שהוא שמי היינו הריס ועוקר סיני בעלמא

 מאי אבל הרבה קרא ולא בפלפולים ערד הריס עוקר שהוא ומי
 כנה״ר וקולו תלמודו שוכח שאינו סיני מעלת לו סיש השתא דאמר

: פוסק שאינו
 להאריך הענוה ע״י כי פירש עלבונו. על ומוחל רוח וארך צנוע והוי

 כמ״ש כמותו הלכה שיקבעו יזכה עלבונו על מוחל ולהיות אפו
:ב״ה גבי דעירובין פ״ק

 במ״ש אפשר . וכו׳ המעשים כל על ומרוממתו עלבונו על ומוחל
 למחול לת״ח דאסור אף 7 ר״ה סי׳ בחשו׳ יאיר חוות הרב

 ברב דכתובות פ״ב כמ״ש שרי בחסידות מפורסם הוא אס בזיונו על
 ונמצא דנורא עמודא ואפסיק הכלה לפני מרקד דהוה יצחק בר שמואל

 ת״ו תורתו יבזה שלא בחסידות מפורסם שאינו לת״ח דאסורא דמילתא
 שסיפ׳ ואחר .שרי בחסידות ומתנהג גברא ואתמחי לקדוש הוחזק אם
 דין רחיקיר וממשלה מלכות לשמה בתורה העיסק שזוכה המעלות כל

 יאמר וקדוש מפורסם רבא גברא הא א״כ וכו׳ תורה רזי לו ומגלין
 ומגדלתו שמרוממתו אלא עוד ולא עלבונו. על מוחל להיות יכול ואז לו

 שזכה כמו תפארתו היא במצות עצמו שמבזה כלו'אף המעשים כל על
 דדוקאלמי השבחים כל אחר שנוי׳ היא וכן • רשב״י דנורא לעמודא

זה סל ומשובח ומרומם במצות עצמו לזלזל שרי המעלות בכל שזוכה
:דלאחראסור אף .

 .אפש׳ וכו׳ תורה של מעלבונה לבריות־ להם אוי וכוי אריב״ל ג
 זוגו' רומה שהוא מי קנ״ד סי׳ ריש א״ה מור״ס במ״ש

 .להוצי׳ אותו דכופין אומרים יש וכו׳ עדים יש אס עליו קובלת ואשתו
 הוא אס א״כ וכמש״ל בעונתה וחייב לאשה נמשלה שהתורה וכיון

 קי״ל גס .ממנו מתגרשת והתורה מינים וספרי בעלה בדברי מוסק
 רוצי הוא אם עליה לבא רוצה שאינו אשתו סל דהמודר ז פ" סי׳ בא״ה
 לבריות להם אוי מ״ש כונת שזה ראפש׳ .מידו אותה להוציא כופין

 שהוא מינים בספרי ועוסק התורה מן הפורש כלפי תורה של מעלבונה
 כדאי שאינו מלך בת הקדוש׳ בתורה למסוק שבמקום לתורה גדול עלבון

 של מעלבונה לבריות להם אוי וז״ש עונתה ומבעל זונות רועה לה
שכל תדע לו ואבוי אוי מינים בספרי ועוסק זונות רועה שהוא תורה

 יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע רבי אטה
 מעלבונה לבריות להם אוי ואושרת ומכרות חורב מהר

 שנאמר נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל תורה שר
ואומר טעם וסרת יפה אשה חרר באף והב נום

יחם
 יראה לא ימגן לעתים בינה יודעי היו המה כי דבורה עם יששכר ־שרי

 משיחים שיחו דרך על יושבי והס המלחמה כל פושה היתה ותורתם ורמת
:ה׳ בתורת

 מתיעץ שאתה עצה היא בשבילי יתברך הוא שאומר פצה לי יאמר אן
ההלכה אמתת איזו לדעת בעיון

 כחך שנתש תושיה בשבילי לך ונמשך
 בעיון הבינה בהשעך אינך כי תחוש אל

 בינה אני הלא כי גשמי פנין כמשיג
 וחכמתי אני כי משיג אתה עצמי את כי
 כי הגבורה היא לי כחך ותשות א׳
 כל״א כביכול כח בי נוסף ידה מל

כנודע ה* רוח את כח מלאתי ואנכי
 חלילה חשי ילדך צור נאחר התורה עסק בישול שע״י מה הפך חן ליודעים

:אתה גס תעלה אשר תבין ומזה
 וכוי חירב מהר יוצאת קול בת רום יום בכל לוי בן יהושע יי אמר

 במדבר קורא קיל :וז״ל ג פסוק ס מ בישעיה הגאון רטנו פירש
 ע״י תהיה העתידה התשובה כי ואתקנן פרשה הזוהר בספר אחז״ל הנה כו'

 כי שה־א חמור על ורוכב עני פסוק פירשו מהימנא ברעיא וכן התורה
 יתעסקו כאשר כי ארז״ל וכן חמור יששכר כד/א המשיח יבא התורה זכות מל

:אקבצס עתה בגויה יתנו כי גס דכתיב הגאולה תבא במשנה
 תבא כי שהוא צבאה מלאה כי אומרו אתי־ כי והוא הענין אל

 אני למה תאמרו הלא יתברך הוא ואומר הקן בעת הגאולה
 למה תאשיו א עתה קידם שאחישנה שתזכו אפשר והלא זו בחינה תופס

 לעשית מה לז״א שאחישנה קודם שתזכו הזמן קודם שתשובו אתכם מעורר אני
 תמיד יום בכל היוצאת קיל בת שהוא במדבר קורא ל ק הנה כי עשיתי ולא

שעי״כ תורה של מעלבונה לבריות להם אוי שאומר במדבר שהוא חורב מהר

תורה שקבל כמשה צדיק אפילו ליד

חסדי
 לפרש׳ הגיע כמ״ש .זכות לידי ומקרבתו החמא מן ומרחקתל

 אליבא שמעתא דמסיק והיינו מכלם ניצול דרכים י
 .התיס׳ כמ״ש בד״ת מהרהר שתמיד לפי חועא שאינו בידוע דהלכתא

 לאמית' לכוין זוכה ודאי לשמה בתורה דעוסק דכיון וכו׳ ומרחקתו וז״ש
 על בה בקי והוא סתריה מגלה חיל ואשת תורה בעל דהוא תורה של

 ונהנין וז״ם וכו׳ החעא מן מרחקתו וא״כ דרכים לפרשת ויגיע אמיתתה
 כמותו והלכה עמו ה׳ זו למדריגה דכיוןדבא וכוי ותישיה עצה ממנו

 ישרא': עם ומשפטיו העילם ממנו ונהנין בישראל הוראה יורה הוא גס
החשא מן ומרחקתו דקתני דהא לומי מקום דיש זה לדרך כלך אן

 העוס׳ כי איירי דרכים לפרשת הגיע שלא אף זכות לירי ומקרבתו
 שהגיע קודם וזה שיבו׳ ומדות מעלות מרויח הוא יום יום לשמה כתורה

 מרחקתו תני תנא ועכ״ז הכי בתר דתנן רמות והמעלות המדות כל אל
 יוסף ר׳ אמר נושל הי׳ דבפרק והענין זכות לידי ומקרבתו החעא מן

 מגנא אנוכי בה עסיק דלא בעדנא בין בה דעסיק בעדנא בין תורה
 עסקי לא מי ואתיתיפל דואג מעתה אלא עליה ופריך מצלא ואצולי
 בעירנ׳ דתורה רבא אס־ק אתקפתא האי ומכת הגינה לא אמתי בתורה
 אגינ׳ בה• עסיק דלא ובעידנא מצלי ואצולי מגנא אגינא בה דעסיק

 בספרו זלה״ה עשר ן׳ ח״עמהר״ח המופלא והרב מצלי לא אצולי מגנא
 דמעול׳ יוסף לרב דפריך הא יתיב תריץ בחקותי פ׳ החיים אור הבהיר

 לשמה בה בע-יסק אלא מצלא ואצרלי מגנא אגוני דתורה אמרינן. לא
 עלייהו הגינה לא להכי ואמעי לשמה בה עסקו לא ואחיתופל דואג אך

 מרחקתו דקתני מאי א״׳ש זו דעת ולפי בחקותי פ׳ ריש ע״ש זתד״ה
 העיס״ק אם בתורה עסקו בתחילה דאף זכות לידי ומקרבתו המשא מן

 עיקריו* למעלות משא לא דאכתי אף לשמה היא בתורה עס״ק אשר
 דעסי׳ בעדנא בין לשמה דתורה זכות לידי ומקרבתו החשא מן מרחקתו

 וכששת ר״י־ כדעת מצלא ואצולי מגנא אגוני עסיק דלא בעדנא בין בה
:־ הנזכר הרב

אפק׳שהכונה . והולך פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעין ונעשה
 .הרים ועוקר סיני להיות ונוראות גדולות לשתי שיזכה ׳
 ובדעת והויי קושיי ומפרק ומחודד חריף שהוא היינו המתגבר ומעין

..................................... , לתורה השקידה ומרוב . כמעין והולך מתגבר חכמה חדרי חדרים
והוא בתורה עוסק שאינו ממי בק״ו אתי׳ כלו׳ וכו' עוסק שאינו מי ואין פוסק שאינו כנהר יהיה בה ועלז אהבה אשר מאהבה ולתעודה

להוציא אותו דכופין הוא דדינא פונתה לקיים רוצה שאינו מורד כדין נ״ד דף בע־רובין דאמרינן הא כי ואתיא סיני מעלת והוא לפניו שבחה
זוכות רועה ואינו בסל שהוא ואף מגרשתו שהתורה נזוף נקרא זה וכן שהיויגיעיס ופירש״י בירן תורתן נתקיימה דגלומסכתא יהודה בגי

אויה עונתה ונתבשל זונות ורועה לתורה עלבון עושה אם ק״ו והדברים וסעמי' חידושים ומוליד המתגבר מעין שהוא וכיון שעמישמעתא לדעת
: דףס״א בסל'חרדים בכפליס-ועיין לדילוקה דאמרינן ומאי :סיני מעלת מכלל והוא־ מפיו תשכח לא כי זוגה חורה



לא מעה■ ששי. פרק%
 מאמרס־ והוא שכן כל לא עצמם לוחות נושאו את נושא היה בתוכו הלוחות

 רוחניות הוא באויר פורחות אותיות ראה מי מידו וישלך משה וירא ז״ל
 קדושה כך כל אס תאמר ושמא הקב״ה של שמותיו כח בס אשר התורה

איך חיפה כן אם גשמיי' שהם עש שבלוחות התורה בכתיבת היתה

 אלהים ככתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות ואומר
 חירות אלא חרות תקרי אל הלוחות על חרות הוא

 וכל . תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין
 שנאמר מתעלה זה הרי תורה בתלמוד שעוסק מי

 מחבירו הרומד ד : במות ומבחליאל נחליאל וממתנה
 אהד דבור או אחד פסוק או אחת הלכה או אחד פרק

 בדוד מצינו שכן כבוד בו לנהוג צריך אחת אות אפילו או
בלבד דברים שני אלא מאחיתופל למר שלא ישראל מלך

 כערכי אנוש ואתה שנאמר
והלא

 ומיודעו אלופו רבו קראו
ומיודעי אלופי

ירים
 אסרה אשר אלהיס אל מהביט ידיחנו האדם לב שיצר גס הלא כי והיא

 ממנה וירחק יראה פקוחות שכלו עיני אשר אלה מלבד הלא מרה ושאחריתה
 יופיה בחינת ,ב עצמות׳ בחינת א׳ יפה אשה בחינות המה שלשה הנה כי

 לבו השס והנה ביאתה טעס הנאת גי לבנה או אדמדמת מראיתיה וטוב
 ותמאס בה יקוץ הלא עצמותה אל

 כן רז״ל דמואות׳ כאש׳ הלא כי בעיניו
 ומה דס מלא ופיה צרחי מצא׳ חמת היא

 במשל וכיוצא דותה נדת יזכור כי גס
 פי שהוא לחזיר שלמה המשילה רז״ל
 פי כי שוויס וקרבו שפין צואה מלא
 והיופי דמי עוברת כצואה חזיר

 רואיה כל עיני מראה לכל בה הדבק
 הנזם כי חזיר באף זהב לנזש ידחה
 משחת מקור אל וקרב למראה נחמד

 דבקה איננה הגי והבחינה החזיר פי
 זולתה יחסר לא הלא כי יפה באשה

 חאשה טעמה טוב בחינת באופןשבהסיר
 וישארו בכעורה הוא גס כי על יפה
 עצמותה מציאות תלתא מגו תרי

 אל יתן ולא אליה יסיר פתי מי ויופיה
 כצואה חזיר פי ישק ושפתים ובשרו עצמו איש ידבק היתכן לאמר לבי

 אשר זהב בחם ובשרו עצמו יגע דרכו פי על למען אפו במין או עוברות
 החס ומושך עוקר היה יצוייי־ לו הן כי וכלימה לו תהיה אולת והלא באפו

 ואיך יחיש לא ממקומו הנזם אך טוב לקח לוקח היה אליו ומביאו ממקומו
 אשה אל הקרב הלא כי הזה הדבר כן בצואה יתלכלך ולהניחו נזם למשש

 עצמו ילכלך בה הנשאר מראיתה בגוון שלהתחב׳ נמצא יופיה לאהבת יפה
 מכלל בהפיר וזה יפה אשה היא חזיר באף זהב נזם וזהו צואה מלא בחמת

הנאות טעם ויוסר ישולל כאשר כלומר טעם וסרת וזהו הטעם בחינותיה
 :לבדנה הבחינות בי אל ויושקף יפה בבלתי הוא גס כי על ביאותיה
וירא ישקיף כי אשה איש יקח לא איפה א׳׳כ כלומר טעם וסרת יאמר

 כלומר טעם וסרת לז״א מאד עד רבה מצוה ותבטל כנזכרים הבחינות
 לתאוה רק בה הדבקך אל וטענה טעס תמצא שלא באשה אלא אמרתי לא
 מציאות על תעשה שלא יתברך מצותו לקיים שהיא טעם בה יש אשר אך

 הצדיקים גס הלא תאחר ושמא הדבר וישר טוב אז לשבח הטעם על רק המעשה
 לעיניס היא תאוה כי יפה אשה בתאות ויכשילו יבערו הם גס כי ימלטו לא

 אמר כן על לאשה יפה אשה בקחתס נפשיי עונג גבול למשיגי להם וידמה
 יקחו יפה אשה כן על הזולת אשת חמוד לבלת• שהוא טוב אך צדיקים תאות

 עברה תבא מתי שיקוו יפה אשה יחמדו כ״כ שאדרבא הרשעים כן ולא להם
:אשתו את לישא וימות בעלה על

 זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו׳ המה אלקיס מעשה והלחות ךאןרןך*
 להקשות יש וכו׳ ההר מן משה וירד ויפן :וז"ל תשא כי בם׳

 לוחות שני כי בידו העדות לוחות שני אומרו ב( . מיותר ויפן מלת כי
 ששה ורחבו טפחים ששה וארכו טפחים ששה עביו אחד שכל

 כו׳ כתובי׳ לחית באומרו להזכירם חזר למה ג( אחת. בידו שתיהס יחזיק
 מ&צי אומרו אחר וגס וכו׳ כתובים בידו העדות לחות ושני יאמר ומהראוי
 ודאי כי מיותרת והלחות מלת ד( . ומזה מזה ואמר חזר למה עבריה׳

 נתן מי כן לא שאס המה אלהיס מעשה כי ידע לא מי וגס ידבר שעליהם
 בלחות חרות יאמר מהראוי כי הלוחות על חרות אומרו ה( . ברקיע לחות

 אחשוג זה הנה כי באויר חריתה נתן ומי העולם אויר הוא הלוחות על כי
 ומשיעבול המות ממלאך אלא;חירות חרות תקרי אל לרז״ללומר הכריח׳

 אם הלוחות תורת שבזכות הלוחות דבר על כלומר הלוחות עלי שהוא גלות
בולטות האותיות היו שלא היה מל ו( .כו׳ חירות היה העגל מכשלת בלי היו

:בו חרותות ולא הלחות מעצם
 יתברך מלפניו כשנפטר פה משה עשה כי לשמוע קייוב הנה
 שם שנאמר פרעה מלפני כשנפטר שעשה ז״ל מאמר דרך על

 פוסע והי' פרעה כלפי פניו שהפך רז״ל אמרו כי פרעה מעם ויצא ויפן
 וליה בהר השכיל כלפי ויפן כי פה עשה יתכן וזה המלך כבוד מפני לאחוריו

: ויורד לאחוריו פוטר
 כיריד' לטרוח הוצרך לא כי הלוחות מעלת לנו הורה כי יתכן

 ההר מן למטה וירד מיד לרדת שפגה בפניי׳ אס כי ויורד מהלך ׳*
 כי שנית עוד . עצמם הלוחות כ״ש נושאיו את נושא שהיה הארון ע״ד כלו׳
 כדרך שלא תמוהין הדברים שני והגה אחת בידו היו כאחת הלוחות שני

 בידי שהיו גס כי נושאן את נשאו הלא כי החפץ על תתמה אל אמר ע״כ הטבע
 ממש לחות היותן אחר לומר וכו' כתובים לחות זה כל עם גשמיים •משה
 עבריה' משני כתובים היו הלא כי הטבע בדרך שלא רוחניות בהם ניכר היה
 ממשיי גשמי בלוח בטבע יתכן ואיך צדיהם בארבע׳ שהוא' ומזה מזה
 האותיות יהיו ולא עבר אל מעבר החקיקה מפלשת חקוק הכתב יהיה

 כתובים רק היו ולא השני מהעבר מהופכות אחד מצד ביושר הנקראים
 מן שהוא ומזה מזה כי נס בתוך נס ועוד עבריהם משני ביושר מקראים
 ואס עבר אל מעבר חאוקיס היות עם עבריהם משני נקראים הצדדים

 רוחגיז' בהם היה משה ביד לוחות־מוגשמיס בהיותם גס כי אומר הי׳ כן
היות על כי מהארון הוא וק״ו נושאם את נושאים להיותם מספיק גדול

 מהגשמז׳ ונסבל בתוכם שוכן הרוחניות
 נכתב תורה שהספר גס הלא כי

 אך קדושה רוחניות בו ויש בקדושה
 כי נושאו את נושא שיהיה בגדר לח

 גשמי בעור אדם בידי נכתב אשר כתב
 היה בלוחות כי על הוא ואס הוא

 איך יפלא זה גס הלא אלהיס מכתב
 יתביך מכתבו להיות מבוא היה

 וכו׳ מעשה והלוחות לז״א גשמי בלוח
 אלהים מכתב נכתב לו כי לומר
 מן היה גשם הלוחות היות אחר

 כאשר הנה כי לך דע אתה חך התימא
 המה חלהים מעשה עדין והלוחות

 למעלה רוחניות עדין בהיותם שהוא
 אז משה לשיקבל׳ יתגשמו טרם

 מז׳ל והוא הוא חלהיס מכתב והמכתב
 היו הלוחות כי חוצב ה׳ קול נחמד הלוחות חקיקת על כי חזית במדרש

 ולשמא בהם ונחקק חוצב היה הדבור הוא והקול רוחניים אש להבות אז
 הנתיביז רוחניות נתעבה גס משה לשיקבלם התגשמו' אחר הלא תאמר
 חיות לז״ח הרוחניות יכילו לא כי חנן התגשמות על הרוחניות ופרח

 הים הלא כי הויז נורא כי ה׳ מעשה את והביטה ראה לומר הלוחות על
 כן עושה היה חם אך הלוחות מעצם בולטות אותיות לעשות יכול

 הריחניוי! בהם חל היה ולא האותיות מתלבשים היו הלוח בהתגש׳
 עשה מה כן על יתברך מאתו נפרד בלתי ממעל אלוה בחלק העצום

 שהיה' בחופן רוחניית סובל ממשיי בלתי אויר שהוא בחיית' כתב
 החת' כי לומ־ הלוחות על חרות וזהו הלוחות מאיכות למטלה החרות

 חומר והוא הלוח ענם בולט היה לא וע״כ הלוחות מאיכות למעלה היה
 הלוחות על היה החרות המנתב איכות כי ירמוז גס בלוחות נאמר ולא על

עצם תוך נשחר דבר ולא התורה בשורשי למעלה ודבק ונמשך עולה
:גשמי עצם תיו החקוק דבר כל כטבע הלוח

 תיך אותיות החוקקים כדרך היה לח כי לומר וכו׳ חרות באומרו יתכן
 שהחח׳ ביזיפן הכוח מעצם יחסרו האותיות עבוי שכשעיר לוח *

 על חחת היה בזה כי חת־ כלו על ולא מהלוח הנשאר על הוא
 לא כי הח־ית׳ אחר מהם הנשאר שהוא קצתם על ולא כלס הלוחית

 הלוח על נחקק ל הק שהיה באומ־ם מו״ל עגין והוא כלום מהם נחסר
 מ"ם׳ כן וע? מחשר ולח חוצב היה כי אש להבות חוצב ה׳ קול שנאמר
 הלא כי זלו מ חות כל שבתוך הלוח חלק נופל היה ולא בנס היו וסמ״ך

 : בכח •;קרבו תן נ רק התיך שבסביבות מה הלוח מעצם חסר היה לא
 אותם כי בנוח כיזב החורת דרך הנה כי הלוחות על חרות יאמר

 חך בלוח _ שנחקקו החר עד בעולם מציאות׳ היתה לא האותיות
 טרם בנוחות קי כחק אשר אותיות מציאות אךבלוחות איןמציאות׳נמצא מקודם

 מצט־יר קה שבהק אלח למעלה בעולס מציאות׳ היה הלוח תוך המצאס
 חרותמצי־זותו שהוח מה כי הלוחות על חרות יאמר וזה הכל לעיני גס

 לא חשר בלוח ה׳נת! ערם שהוא הלוחות על בהיותם וקייס הוזה היה
 כי למעיה שהוכדני חז׳ת מדרש מאמל והוא חוקקים ליתר כמשפט
 עם ומדברת וקיים חי מציאותם היה בסיני הקב״ה מפי שיצאו הדברות

 הי>£ וחח״כ הן לו ואומר עליך את מקבלני לו ואומר מישדאל אחד כל
 הלוחות על היה חרות שהיה מה מציאות הויית כי נמצא הלוח על נחקק

 זל דרך וע״ם חקיקתן אחר רק מציאותן היה שלא ולא מתחלה מהן למעלה
 ישי יתברך מעשיו אל מתייחם המה אלהיס מעשה והלוחות יאמר יתכן
 עיר מבלי תב שנ יתברך חליו מתייחס הוא אלהים מנתב והמכתב מאין

 שהיו כמי״ל יתברך דברותיו וקיימים חיים באויר היו כן לוח או נייר אז
 רוחניים ההם הקולות חת רואים אדם וכל באויר רשומות נראות הדברות

 על. חרות הכתב חותו היה אלהיס מכתב היותו ואחר באויר ונרשמים
 אשר ־וחניית ה מציאות עודנו חרות והיה שנחקק עם כי לומר הלוחות

 דבור כל שתמר יוחנן לר' גם ומה מציאותו נעדר לא באויר בעצמו נרשם
 בהתחקא* המנחך נתבטל לא כי מלאך נברא הקב״ה מפי שיוצא ודבור
 הלוחית על חרות וזהו מהלוחות למעלה נשאר שמציאותו בעוד אלא בלוח
 אמרו. ורז׳ל כשהיה הלוחות על ההוא המכתב הוא גם חרות היותו שעם

 אל לומר קם שהזק המות ממלאך או גלות חרות אלא חרות תקרי אל
 הלותו' בשביל חלו׳ להם שיהי׳ אמרו נן על בלוחות לחרות הי״ל שאל״כ תקרי

:דבריו ועל חלומותיו על שרי דבר על ע״ד
 בתהלי׳ זלוק״ל הנאין יבינו פירש .וכוי ומידעי אלופי כערכי אנוש ואתה

 ה^זכר וה^שע האויב הנה • וכו׳ ה׳ בלע :וז״ל ד י פסוק ה נ
 שכל לשונס פלג נפחית או כקרח חוח© שתבלע יאות תהרגם שלא עם

 כעד^ וריב המטל ר כד חמס ראיתי כי הוא והטעם מוסר ויקרוו יראו העם
 פל ה יסיבב ולילה יוחס הלא כי תקנה אין האלה מחל£ס רשע זע־״י קרח

 דברים ב׳ שהם בקרבו ואון־זהעמל להחריבה מהחוץ מהבאים לשומרים חומותיה
מרמים



<■*04 פיק ירים
 בפרהסי' מרתובה יחיש לא אלה מאנשים בקי־בה שהיות אחר שי חרבנה גורמים

 כל ומתפקרים רשומים אנשיס והס רשעה עושים אלו כי והוא ומרמה תוך
 אדרבא כי המלךלהוכייזס ואיךיוכל רעה אימריסשהמלךעושה כי גס ומה השאר
הוא כאלו רושם דבר עשות כן שעל כלומר בחמימי ראשם כי באומרם^ יעיזו

 למד שלא 'ש־אל מלך דוד ומה וחוטר קל דברים והלא
 ומיודעו אלופו רבו קראו כלבד דברים שני ארא מאחיחופל

 אחד פסוק או אחת הלכה או אחר פרק מחבירו הלומד
 לנהוג שצריך עאכ״וב אחת אות אפילו או אחד רבוד או
 חכמים כביד שנאמר תורה אלא כבוד ואין כבור בו

 שנאמר תורה אלא טוב ואין טוב ינחלו ותמימים ינחלו
 היא כך ה :חעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי

תורה של דרכה

 כאשר ישראל עדת שאר כל תועלת
 מוס׳ ויקחו שיראו במקומו כמפו׳ בקרח
 להשיב יכול אחיתופל הי׳ ואת על והנה

 היותי עם כ״כ עלי כעסת זה מה
 ואתה אהוב ורע שבע בת של זקנו קרוב
 הנחת ולא שחרפך שמעי על חסת

 נפשך מבקש היי שאול וגס יד בו לנגיע
 כמדבר בא כן על וחננתו לידך ובא
 מרגיש יותר הנה ואומר אחיתופל עס

 רומח מהכא' מהאוהב מחט עקיצי אדס
 כשמעי יחרפני אויב לא כי וזהו האויב

 לב אשית ולא שאשב כדי לי היית
 היית הגדיל שעלי כשאול משנאי לא וגס

 כערכי אנוש ואתה אך ראיתיו לא כאלו ואעשה ממנו נסתר שהייתי לי
 כערכי חשבתיך אנוש בגדר רק אדם או איש מגדר גיוע היותך שעס
 סוד נמתיק יחדו אשר ומיודעי אלופי גדר עד שהעליתיך אלא עוד ולא

 הסיד אל טעם טוב ונבקש התורה מסודות סוד על נדברנו כאשר
 הגדלתיך ועכ״ז עלי העדפת ולא הסוד ממתקים הייני כמוך כמוני

 אחריו והעס בדרך לבדו ללכת המלך דרך הלא כי ברגש נהלך אלהיס בבית כי
 הקבלה וראש הסנהדרין ראש היה מלכותו זולת כי דוד גס ומה מצדיו לא

 מהס יהיה אחיתופל שגס והראוי מאחוריו אותו מלוין היו וחכמיו עם שזקני
 היה כן המלך אחר הולך והקבון הרגש כאשר רק כן עשיתי לא אני אמר

וזה שנינו אחר ישראל מ.דולי וקבוץ והרגש צמודים הולכים היינו כי אחריך
 : טובה כפוי היית ועכ״ז כנודע אלופו לרבו לא אס המלך יעשה לא

 ,ד במשלי זצוק״ל יבינו פירש וכו׳ לכס נתתי טוב לקח כי "■10^312^
 הוא יקפיד למה לומר לבך על יעלה אל יאמר או וז״ל ב׳ פסוק

הבחינה הלא אצלנו ומוגשמת המלובשת לנו נתן אשר תורתו על יתברך
 כל אס לו מה הזה בדרך אך יתברך אצלו העיקר היא לה אשר הסידיית

 לבלתי הזאת הבחינה היות עס מבינותינו מרוח או ממנה יהיה תכונותינו
 לקח כי אמר כן על סודה תוכיות אל בלבד כמלבוש היא וגם אלו מתייחסת

 לשתלמדו׳ ככס שגשמיתיה לכס נתתי אשר ביד ונתפס הנלקח גס כלימר כו׳ טוב
 שנתתי אחרי כי רוחכם על יעלה ולא הוא טוב הלא הגשם יעצרכס ולא

 נותן ככל ואהיה אני קדוש כי מלובשת להיותכם הימנה ידי סלקתי והלבשתיה
 אל לכן היא תורתי עדיין לכס שנתתי גס כי הימנה ידו הנותן שמסלק מתנה

 כשלהב׳ והרוחני הסיד דבק בזה גס כי והוא תעזובו אל תורתי וזהו תעזבוה
 על ארז״ל רבה בשמות הנה כי יאמר או : בגחלת הדבקה ממשיית הבלתי
 צריך שאתה יכול לקחת ,וזה בחנם ולא היאמקח שהתורה באדם מתנות לקחת
 התורה בדמי מזכיותיך ה' ינכה שלא שם וביארנו מתנות ת״ל דמים ליתן
בעיניך תקיל אל פה יאמר וזה כמתנה אס כי לך לתת השי״ת זיכך אשר

 חסדי
 מאחיתופל למד שלא ישראל מלך דוד ומה ק״ו דברים והלא ד

 אין כבודו על שמחל ימלך דקי״ל במאי אפש׳ .וכו׳
 לאשתו חולצין ולא חולץ דלא דמלכים פ״ב הר״ם ופסק מחול כבודו
 וחולצין וחולץ מחול דכבודו קי״ל כבודו על שמחל ורב לו היא דבזיון
 ישראל מלך דוד מה ח״ש טרילחכס הוא כי מציה בדבר דבזיון לאשתו

 קרא אפ״ה לו היא דבזירן משוס ממצוה ונמנע מחול כבודו שאין
 כ״ש הרמב״ם כמ״ש בשמו ארם לכל קורא שהמלך אף רבו לאחיתופל

 שני שלמד המלך מדוד אחד אות לימוד וענין מחברו הלמד לחכם
מקראקא מהר״ראלעזר החסיד להגאון רוקח מעשה בספ׳ עיין דברים

:שפיר דפריק זלה״ה
 .כו׳ תורה אלא טוב ואין טוב ינחלו ותמימים ינחלו חכמים כבוד

 חכמים כבוד לז״א אשתו בירושת זוכה שהבעל לפי אפשר
 שנקרא לשמה בתורה לעסוק שזכה למי יש אוהבי להנחיל וזש״ה ינחלו
 כלפי וזהו עולמית ש״י אותו ומורישה מנחלת אני לעיל כדתני אוהב
 המחזיק כלפי טוב ינחלו ותמימים החומרית אשתו בירושת זוכה אשר

 מלמדין דבעה״ב הלקט שכחת בספר וכתוב עזריה אחי כשמעון לת״ח
 בתורה שזוכים טול ינחלו וזהו הת״ח עם ושונה וקורא תורה למחזיק

 במקח התורה דגם לכס נתתי טוב לקח כי שזש״ה ואפשר . ממ״ש
 בעצמכם אתם ותלמדו אלתעזובו תורתי ומיהו מעות ט״י בה שזוכה

 ותמימים דדריש וכו׳ טוב לקח כי שנא׳ תורה אלא טוב ואין ה״ש
שזול דלקחטוב מקרא ראי׳ ומייתי כדאמרן המחזיקים על טוב ינחלו

 :בממונו סקונהו במיקח בתורה

פת

ששי
 אס גס וטוב הנלקח דבר כלומר טוב לקח הלא כי בה להדצק תורתי מעלת

 אל נכוי בלי חנם מתנת כלות׳ לכס שנתתי ותראו טוב הוא בעצם נלקח היה
 7מתייתם היא תורתי הלא כי ערכה להקטין חנם אותה תתי על בה תזלזל

:אמריה מתוך שלא הבין לבלתי תעזובו אל לכן אלי
 רביס פירש כו׳ תורה של דרכה כך

 מפסוק ׳1 משלי זצוק״ל הגאון 1
 שלישי דרך יתכן עור .וז״ל ואילך ח׳
 אחר אשורינו נטה ל3 להזהיר בא כי

 לנו זרה אשה היא כי טעות חכמות
 קדושת אל הקרובה נפשנו מפאת
 נער בבנים יקרה כי ויאמר התורה

 בהיכלה יבא מעט מעט לב חסר
 מדת עצמו יגרש גרש כלה עד

 יבא מתחלה כי ועיקריה האמת
 משאה בשוק העברה דרך כעובר בה

 אל נפשו לנגוע ומאנה ומתנה
פנה אצל רק הרעות דעותיה פינת

 כיואח העברה דרך זה וגס פנתה אל נגוע בבלתי סובב רק עצמה בפנה ולא
 בית בדרך ומחזיק הולך יהיה פסיעה אחר פסיעה יצעד ביתה דרך לקו ק•

 באהלי כמהלך יצעד רק לבד העברה ולא המארריס המרים סברותיה פנימיות
 בער* בנשף רק בפרהסיא דרכה צדיק לאחוז הרואים מפני יבוש ועדיין אפדנו

 להקביל זרה אשה רוח תתרן אז ביתה דרך ללכת האדם היחל כי ויהי וכו׳ יום
 בכח תדבק שלא עבירה לך אין הלא כי והענין אמונותיה במחנה לפעמו פניו

 והנה מקורה אל מתייחס קטיג־ר יוליד עבירה העובר כל כן על כי טומאה
 יצא יצוא אז ביתה דרך איש בבא ובכן הטעות היא העבירות שבגדולת גדולה

 כאומר בו כמדברת רוחו את תעיר רק כרומזת בו תדבר ולא ההוא הטומאה כח
 זונה והיא טענותיה בייפוי מקושטת זונה שית והיא לו ותאמר פניה העיזה

 לטמא' המה בארן אשר קדושים אצלה זרים את הארץתקח גויי חישיה תחת כי
 או לב חוסר טענות בפתיות אליו תבא כי לב נצורת והיא טומאתה בתוך
 כי היא הבל הלב אל המתייחס תוכיותיה אך מבחוץ כזונה מקושטת היא
 ברוע דבריה בפתח לך תתחיל לא כי דרכה וזה נצורה כעיר לב נצורת היא

 דרכיי ומעקשת הולכת לך ולאט תחלה והכנות הקדמות תקדים רק אמונותיה
 רגליה ישכנו לא בביתה הלא כי וסוררת הולכת ואח״כ היא הומיה וזהו

 אמונה משוללי בהקדמותיה תשתמש זולתה מחכמה בחון פעם רק והתחלותיה
 לך באמור באמת תביאך זה ובכל המפורסמות מן שתבא ברחובית ופעם דעה
 מפינותיה פנה כל אצל בהגיע אך רעה ראית לא כי חטית מה קנית דעה
 תרף בל כח מאמצי כל ותשים ברשתה למושכך לך תארב אז אמונותיה ורוע

 ונשקה כן ואחרי בלט מה בצד הדבר בא עד שתחזיק בו והחזיקה וזהו ממנה
 דבקו' שהוא לו נשקה כאלו ותדמה בה נפשי אשרהוטחאה אחרי בו תדבק כי לו

 ויהי אי כד הפה אחר מתייחס הנפש כי הנפש משל שהוא פה אל פה נפשיי
 להדיחן פניה העיזה אז בו התדבקות ואחרי ממללא לרוח ח־ה לנפש האדם

 טוב לומר וכו׳ עלי שלמים זבחי לו ותאמר בזרה מעייניו כל וישם ה' מתורת
לחם בה תאכל במסכנות בתורה הלא כי וישראל משה מבדת בי תעסוק כי לך

שאיננה
אבות

 רעבון ובשני דקי״ל מאי לפי .אפשר תורהכו' של דרכה היא כך ה
 בא״ה כמ״ש חדשים ו׳ ימתין חולה הוא אס וגס בעוני אסור י

 צריכה לרפואה הראוי חולה אס הגבורים שלטי הרג וכשב ע״ו סי׳
 שאומדין מה לפי אלא חייב אינו ברי׳ שאינו מי וגס שיתרפא עד להמתין

 גבר דדרך דהגס לנו ופירש שנה דכא קבל כל : שם כמבואר אותו
 ודרך התורה עונת מ״מ צדדיןהאמורי׳ בכמה מקוספעור ישבו בעלמא

 היא כך ח״ש .החומרית מאשתו ושנא שנ^א מלך בת כבודה חשוב׳ אשה
 כמ״ש תורה של דרכה באומרו הרמוז התורה דעונת תור׳ של דרכה
 תורה של ועונתה דרכה היא כך אלא הגשמית כאשתו אינה גבר דרך
 וכו׳ במלח פת לבדו לחם בה תאכל במסכנות אשר רעבון בשנת ואף
 ובתורה מעונתה נגרע אין עכ״ז ותשכח חולה שאתה וכו׳ צער וחיי
 ובעל הפתחים על המחזיר עני אפי׳ סי׳רמ״ו בי״ר כמ״ש עמל אתה

 דר״ע דר״נ באבות במ״ש אפשר א״ב . לתורה עתים לקבוע חייב יסירין
 בה מתקשט וחציה ומתפרנס מוכר חציה קשים של חבילה מביא הי׳

 שול שאני אחת בהם מסתפק אני סיפיקים הרבה וכו׳ שכניו עליו אמרו
 שהיה נמצא .לישן יכול שאיני ואחת כנגדן מתחמם שאני ואחת בהם
 בתור׳ לעשוק כרי לישן יוכל שלא כנגדו עשן מעלה להיות מכוין ר״ע
 כדי וכסתות בכרים מנוחה תמצא שלא כדי תישן הארץ ועל וז״ש

 יהיה שלא המצאות עושה שהי׳ כר״ע תחי׳ צער וחיי ללמוד שתקום
 חוטפתו ושינה הפיכי דמיפך נרחב כ״ר על שיל׳ה ומאי לישן יכול

:עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי וז״ש ותפלה תורה ומאבד



פרק יחש■
 ועל וכו׳ תאכל במלח פת תורה של דרכה זה כי יסורין בלעדי שאיננה

 לזוג׳ להאכיל גס אס כי לךאךבש־רלאכל יהיה שגס אצ״ל בי אך תישן הארץ
 כשלמים ואכלת תזבח אשר זבחיך יהיו כן ולבעלים לכהניס בהס שיש כשלמים
ומחר לעשותה שהיום ה׳ תורת ע״י משא״כ ובשבילי עלי לך יהיה וזהו להאכיל

 הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת
 עושה אתה אם עמל אתה ובתורה תדדה צער וחיי תישן

 לעולם לך וטוב הוה בעולם אשריך לך וטוב אשריך כן
 יותר כבור. תחמוד ואל לעצמך גדולה תבקש אל ן : הבא

ששלחנך מלכים של לשלחנם תתאוה ואל עשה• מלמודך

 מעלות כשלשים נקנית שהמלכות המלכות ומן הכהונה מן
 ושמנה בארבעים נקנית והתורה וארבעה בעשרים והכהונה

 שפתים בעריכת האוזן בשמיעת בלמוד הן ואלו דברים
 בשמחה ביראה בענוה באימה הלב בשכלות הלב בבינת

 בישוב התלמידים בפלפול חברים בדבוק חכמים בשמוש
שיחה במיעוט שינה כמיעוט בטהרה במשנה במקרא

במיעוט

 שלמתי היום אנכי אך שכרה ליטול
 יצאתי לחס לשבוע לך לטוב וע״כ נדרי

 כי ואמצאך פניך לשחר לקראתך
 עסק שע״י ובמקום אתה קדמתני
 רבדתי מרבדים תישן הארץ על התורה

 ארן ויועצי מלכים כל כי וכו׳ ערשי
 יפה משמוע תחתיך יצעו כבוד מצעות
 תורתי הלא תאמר ולבל חכמתך

 לז״א לבדו גופי יהנה ובך לנפשי תהנה
 כי וקנמון אהלים מור משכבי נסתי

 .מהס נהנית הנפש טובים ריחנים
 יראת מקרבך ידיח לקו קו כך ואחר
 רעות אמונות קנין בך ותקנה שמיס
 בלבבך תאמר פן והוא הי שנא אשר
 עלי ויבא שבשמים אבי ימושני אולי

 לאמר תקדמך ע׳׳כ ברכה ולא קללה
 העה״ז של לילה מפחד תירא לא

 דודים נחה לך וטוב ללילה הדומה
 באהבים ונתעלסה העה״ב של הבקר עד
 המתעלסים הס ית׳ מאתו הרחוקים כי

 לך כלומר הליכה לשון לכה וז״א פה
 תביאך זו סברה בך שקוע ואחרי ,וכו דודים ונחה בה אתה אשר מתורתך לך

 לא זה לחה לך תאמר כי והיא מאמוטתיה אמונה יון בטיט ותיטעך
 כי כלומ־ בביתו האיש אין כי רק זה אין אך ה׳ בתורת להולכים ייטב

 ה׳ רם כי ההיא החכמה מדעות א' שהוא חלילה כבודו הארץ כל מלא אין
 ירע ואס חלילה משגיח אין כי רעה לעשות תוכל באופן לו סתר ועבים

 כדורות אדם לבני ונפלאותיו מעשיו רבו מה הלא כי הזאת האמונה על בעיניך
 ביתו החריב מאז השגחתו וסילק מרחוק בדרך הלך לפחות לך תאמר ראשונים

 מהרה וקל לו למושב אוה פה כי ביתו אל יכסוף יבצר לא הלא תאמר ושמא
 צרר אשר הכסף צרור לך אמריה תשיב היא גם הראשון כמשפט אליו ישוב

 לא וסגור צרור והוא בידו לקח בתחתונים דירה לו היות אל כיסף מלהיות
 תאמי לפחות ישוב עוד כי ותאמין בכל כופר להיות אליה תשמע לא ואס יפתח
 כבודך השמים מעל כי מהעולם מסולקת ידיו מהיות יבצר לא עתה כי אליך
 ישגיח ואז ביתו יבא אדם מבני המכוסה יום הוא הכסא ליום שיבא יהיה ואס
 ואין כעת הארץ את עזב כי יתברך בדרכיו ללכת לבך תשית שלא באופן פה

 מאשר פתי מי לאמר נפלא הלא האלה הדברים כל על והנה חלילה משגיח
 ברב הטיתו לז״א האלה הרעים לדברים אליה ישמע תמימה ה׳ תורת ראו

 הטתו לו לאט בו והחזיקו בתחילה שלקחתו לקחה שברוב אחרי כי וכו׳ לקחה
 בתוכיו׳ שאין גס תדיחנו שפתיה בחלק הכנסו שאחרי נמשך דבריה את לשמוע
 תדיחנו וז״א האמת מדת וידע שפתיה חלקת אל רק יביט לא ממש עניניה

 בעל כנדח יהיה אך הזרות סברות וקניני המעשה עליו רע תחלה והנה
 לא כי פתאום וזה אחריה הולך וזהו מדעתו אחריה וילך מעט ועוד כרתו

 אחרי עלץ תשתרר הלא כי יחדול ואס יעשה אס לאטו מחשבות לחשוב תתגנה
 טבח אל לשור ידחה יחדול לא עושה היא בנפשו יכיר כי גס וזה בה הדבקו

 האייל את שיקשקשו כעכס רק כ״כ מהרגיש לבו יאטם יותר ובהשתקעו ובא
 אך דין יש כי מה התעוררת ירגיש כן לעומתו עומד מוסר כי להזכירו

גדר עד ומזה הוא מות בן כי יעריך לא כי יבא טבח אל כשור לו ידמה לא

חסדי
 המוס׳ חכמי בהקדיםמ״ש אפשר וכו׳. לעצמך גדולה שנקש אל ו

 במדרג׳ להסתכל לאדם אין ובגדי׳ ומשש׳ מאכל הגרף דבעניכי
 ושדי׳ ישבע ולא עולמו יאבד דעי״ז שאננו עשירים הדור לגדולי עליונה
 הקנא׳ לווכמ״ש כדי שאינן במעלות לעלות דוה היום כל שאוה השאוה

 ממנו למעה שהוא במה ישגיח לו בשר והעיני וכו׳ והכבוד והתאוה
 ליש שבנא דאפי׳ גברא חזי לדביתהו דאר״ע ן׳ דף בנדרים וכמ״ש

 המעלו' לענין ואולם ובוטש שוקע ושוכח רואה ושמח שש ועי״זיהיה ליה
 את ישא בהן וכיוצא הענוה ורוב חעא ויראת התורה עסק הרוחניות

 במעלו״ת יום יום עולה להיות ממנו לגדולים ורעיוניו מעיניו וכל עיניו
 למען למשכיל למעלה חיים אורח הל כונת הקודמין כת פי׳ ובזה א־ז״ז
 ומצות לתורה רמז שהוא חיים אורח לענין הכונה מעה משאול סור

 ישתכל המשכי׳ וכיוצא עובה ועין כענוה בהן נדרשה שהתורה ומדו״ת
 על עובה תוספת יום יום מהם לקנות ישר׳ בגדולי הימנו למעלה
יסתכל ממה העה״ז בעניני משאול סור למען אמנם נפשו שלימות

טז

לב משה ■ששי
 מן כי לו ולהורות כבדו את הייסורין הץ יפלח עד אלוה יוכיחנו בע־״ז שגל

 ,מה כי יכיר למען פח אל צפור כמהר כרגע יסוריו יהיו יוכיחוהו השמים
 שוה איננו זה כל כי לבו ערל וכ״כ בהדרגה רק תכה המזל אין כי יצאו

 נמשכה וממנה טימא אשר הוא בנפשו כי ידע ולא שכור כאיש יהיה כי לו
 צבאות ה׳ ואת המכהו פד ישוב לא רעתו

 הטבע חכמת כיון טבע כי ידרוש לא
 רע כי באופן ההשגחה אל יפנה ולא
 בצרתה ולדבק ה׳ תורת את עזבו ומר

 שפתותיו יבלו עד רבה רעתו כי
:די מלומר

 רבינו פירש וכו׳ תאכל במלח
 פסו׳ ך׳ במשלי זצוק״ל הגאון

 מיעוט על פירושו שייך וגס .י״ג
: וז״ל שינה

 השכל מוסר ילמדנו פשוטו דהר
 בעושרו איש יבטיח אל *1
 יחסר ולא תמ*ד יהיה כן כי לחשוב

 הנא כי ערשו על סרוח עודנו גס לו
 ויורש התקוע היתד ותמוש תנתק

 תפיל בעצלה נתלמד כי רעתו ותכפל
 ויגדיל לביתו יעש' ולא שינה תרדמת

 להזהירך אוסיף עוד ביתו רעבון שבר
 פקח וזהו במותרות עצמך תרגיל אל

 לחם ושבע הנולד את לראות עיניך
רק בהם וכיוצא ויין בשר תשבע ולא

 התורה מוסר והוא עדך יבא כי הדלות צער הרגיש לבלתי לבדו לחם
 על אס כי שביעה הזכיר שלא לשבוע בבקר ולחם לאכול בשר באומרו

: לבדו הלחם
 עשרתי אשר לרוב ומצית תורה סיגל אשר יאמר פן יאמר רמז ךדן״ך

 שטף בתרדמות ואשינה לי אנוח עתה ומצות חכמה מצאתי '1
 אל לומר וכו׳ תאהב אל וזהו המעשה ומר רע הלא כי בהעה״ז קנייני
 ולא סיגלת אשר מכל תורש פן ממון של שטופו תרדמה שינת תאהב
 באופן העה״ז עסקי אל נוטה היותך גס אם כי תשנא השיגה אהבת בלבד
 תורה דרכי על פקוחות בלתי עיניך שיהיו זולתי העה*ב מעסקי תישן שלא

 תוסיף עוד כבר סיגלת ואס עיניך פקח וזהו תשמור מזה גס כי ומצות
: תורה של מלחמה אלהיך לחס ושבע

 גס כי שינה תאהב אל התורה מתופשי ואיש איש כל אל יאמר אן
 פן בלילה אלא תורה של רנה עיקר אין כי לבך ישכב לא בלילה

 המטמיס ומעדני׳ מותרות תאהב אל תעשה שנית וזאת תלמודך ותשכח תורש
 לחם ושבע שכלך עיני הס עיניך פקח רק דבר על מהשכל שכלך עיני
 להמשיך ואפשר תאכל במלח פת התנא כמאמר וממתקים משמנים ולא
 אני יאכל במלח ופת בתורה הבוחר איש יאמר פן שאחריו פ׳ גס בזה

 אס כי פי אל יבא לא ויין בשר וגס כחי מתשת תושי' כי מאד ענית•
 איש כל החס וכי האדם יחיה לבדו הלחם על ולא אוכל אני אשר הלחם
 לז״א כסף וכמטהר כמצרף לצרפו תמיד שיצטיך בעיניו רע תמים צדיק

 אומר תמיד כאלו יתברך הקונה יאמר רע רע הנה כי החפץ על תתמה אל
 ירד דודי על חזית במדרש כמו״ל לו ואוזל אך וטהר ורחץ רע חתה עדין
 עמו ומוליכו ונטלו בצדיק ומריח העה״ז אל בא יתברך שהשם ,וכ! לגנו

 איכות במהלל יתהלל אז מפה לו אוזל שהקונה לו ואוזל וזהו למעלה
 לטוב שיאמר ולא ביותר להשביתו מבקש זאת ולמען טוב כי הצדיק

: חלילה רע
על

אבות
 לתר סימן שמעתי אני וגס .כחלקו שמח ויהי׳ ממנו למעה שמיד

 ישתדל ממעל לשמיס הנוגע דבר כל ד מתח׳ הארץ ועל ממעל כשמים
 וכסו ץ דמי מירי לארץ הנוגע דבר הארץ ועל יוס יוס לעלות
 במה ויסתכל הנאותיו למעע יראה מתח' ואביזריהו אינהו למלכש
 ערדין בזה כי לגופך פי׳ לעצמך גדולה תבקש אל וז״ש מתח׳ שלמעה

 חפש וחפש כקש נפשיו' במעלות לעלות לנפשך גדולה אמכם אינשי ־מן
 דאמרןאל הא מפרש והדר טובו׳ ומדות ומצו׳ בתורה להתגדל מחופש
 אפי׳ ועירחאאלא בפועל שלאתכקש כלבד וו לא לעצמך גדול׳ תכקש

 פור׳ שלש זו. שאוה כי כבוד תחמוד אל המדומה לכבוד בלב להתאוו׳
 ומדות מצית בתורה הנפש גדולת בענין אך כוסס מנת ולענה ראש
 לך שיש מה על להוסיף בלבד להתאוות די לא כי הוא להפך טובו׳
 צריך אלא תספיק לא התאוה כי בפעלך עשה מלימודך יותר אלא

 אומרו והוא לפין נראית עובה תום׳ ולהוסיף ממעה לטעות להזדרז
:עשה מלמודך יותר



משה פיק ירים
 כי והוא שמה תבא ועמל לאות שבלי באופן לך אתקן כי שיטתך לפי ואנהלך ממך ירבה וכי וז*ל ראה בפרשת הגאון רבינו פירש סחורה מיעוט יין■
:וכו' בכסף ונתת . או' בכלל כי המקום ממך ירחק כי אומר אל לב לשית ראוי .וכו' *
במגלת זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו' מרדכי בשם למלך אסתר ותאמר ייד לא אחת מעיר רחוק איש בהיות הוא ־י '“ "— ך-------------־“

: וז"ל כ'ב פסוק ג׳ אסתר הלא כי מהמקום הוא שירחק אס כי ממנו המקום ירחק כי נאמר

 דרך בטיעוט תענוג■ במיעוט שתוק במיעוט סחורה במיעוט
 בקבלת חבמים באמונת טוב בלב אפים בארך ארץ

סיג העושה בחלקו השמח מקומו את המכיר היסורין
 המקום את אוהב אהוב לעצמו טובה מחזיק ואינו לדבריו

אתהמישרים אוהב התוכחות את אוהב הבריות את אוהב

 זכות לכף ומכריעו חבירו עם בעול נושא בהוראה
 לבו ומתיישב השלום על ומעמידו האמת על ומעמידו

 מנת על הלומד ומוסיף שומע ומשיב שואל בתלמודו
 את והמכוין רבו את והמחכים לעשות ע״מ והלומד ללמד

 האומר שכל למדת הא אומרו בשם דבר והאוט׳ שמועתו
 ותאמר שנאמר לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר

גדולה מרדכי בשם למלך אסתר

י כי ב( .הוא הדרך ממך ירבה כי
 מהמקום הוא שירחק אס כי ממנו המקום ירחק כי נאמר

 כי ירחק ולא יקרב לא המקום
 עליו המתנועע האד' אך הוא קבוע
 יקרב או מהמקום שירחק לומר יצדק
 כי לומר היה מהראוי איפה כן זאס

 ממך ירחק כי ולא מהמקום תרחק
 אשר ואמר האי־יך זה למה ג( .המקום

 שם שמו את לשוס אלהיך ה׳ יבחר
 בפסוק כי יובן המקום באומר כי

 ואכלת ואמר מיניה דסליק הסמוך
 יבחר אשר במקום אלהיך ה' לפני
.לאומרו פה חזר ולמה שם שמו לשכן

 כי ידע לא מי ה' יברכך כי אומר (7
: העשירתו היא ה' ברכת
אדם בן במדת דופי יתן אמנם

 לקונו טובה החזיק לבלתי
 שמעביר מקום של בשבחו וספר

 האדם את ומנהל יתברך מדותו על
 ענותנותועס מרוב שטתו לפי לאטו
 בני כמקרה כי והוא גדולתו עוצם

 בימים עס עשירי לקצת נקרה שהיה תורתינו תספר דורותינו בכל האדם
 ונותן ונושא זהב דינרי אלפים עשרת בעל לאיש יאמרו אס כי והוא ההם
 מאה עד יגיעו לא נכסיו שכל כראובן לתורה עתים תקבע לא למה בהם

 שבא לעומת עזות ויענה העשיר יחרץ אז כי יום בכל הלכות ושונה דינרים
 אדם ולא שור ואתה אוכל אתה אשר הלחם על חבל אליו ויאמר אתו לדבר
 מעט הן אלו הזכרת אשר ראובן הלא כי תדבר בדעת לא כי איש ולא חמור
 רב כי אנכי אך בעסקו ליטפל לו יספיק ביום אחת בשעה לפניו אשר
 ולתת לשאת לי יספיק הלילה וכל היום כל הלראי ידי מצאה כביר וכי חילי

 הנה בתורה לעסוק עתה גס ומה פנאי לי אין לאכול לפעמים כי במעוני
 אך בתורה לעסוק יאתה אליו מעט יתברך השם הטיב אשר כי יאמר כי

 את לו עשה אשר ה' בתורת לעסוק לו איןראוי לו ה׳ילהטיב הרבה אשר הוא
 הוללות אין כי ההוא האיש מפי שומעות שכך לאזנים ואוי ההוא החיל

 תורה דברה אחשבה הזה כדבר והלא מזו גדולה טובה וכפיות וסכליות
 ויצהר תירוש דגן מעושר מאד לו וירבה ועושר הון ה׳ לו נתן אשר איש על

 בלבו שקוע היה ה' בית חשק אס והנה ה' לו חנן אשר בהמה ומעשר
 ולמה שמה הולך הייתי ה' חנני אשר היה מעט אס הנה יאמר לו הראוי
 להיטיב הרבה אשר הטוב כל על טובה יתברך להחזיק.לו לכת לבלתי אגרע

 כפוי יתברך לו היות לבלתי ילך ה' בית אשר רש מאיש וחומר מקל לי
 עיר אל ללכת יאתה למי יאמר אמור ואדרבא נתן אשר המעט על טובה

 ויהיו משאתו עלי ירבו אני אך הוא מעט כי שאתו שיוכל למי לא אס ה'
 מהחזיק ימעט האדם את יתברך הטיבו רוב לפי כי נמצא לטורח עלי

 הסיבה היה ה׳ לו נתן אשר שהונו אס כי זה ואין טובה יתברך לו
 בו שמו לשכן ה׳ בחר אשר המקום וקדושת ה' בית חשק מלבו שיוסר
 כי הדרך ממך ירבה וכי הכתוב מאמר וזה יתברך מיראתו ונשמט והולך

 יתחייב לא כמוך לו הרב השיעור כל אשר איש כי לך ויראה שאתו תוכל לא
 אם כי זה אין כי לך דע אתה נשוא וילאה לטורח עליו יהיה כי ללכת

 אתה אס כי המקום ממך ירחק כי וזהו ירחק ההוא הקדוש שהמקום
 ממך ירחק כי וזהו יותר או ממך ירחק וקדושתו הוא הלא בחשקו תמעט

 לו שאין בית והוא ממנו רחוק שהמקום לומר יצדק ואיך וש״ת המקום
 שם הוא המקום באומרו וא״כ שם שמו לשכן ה' יבחר אשר לז״א בחירה

 יאבד האס לאמר לבך שמת שלא על ממך המתרחק הוא כי שם השוכן ה'
 דב כי לומר לך גרם ומה אתי ונשאו והמורים סוסים כמה אשכיר אס הוני
 אלהיך ה' יברכך אשר טובה רוב הוא הלא שאתו תוכל לא כי הדרך ממך

 להיטיב מרבה היה לא כ״א יתברך לו תשלם אשר הגמול הוא זה כי נמצא
 טובה רוב לך שהרבה ועתה יתברך מנוחתו בית אל ללכת זהיר היית לך

בך אבעט לא זה כל ועם אלהיך ה' יברכך כי אומרו וזהו לשמוט תבקש

ח&ד׳י
במיטו׳ ומפרשי אית ד״א במימונו תענוג במיעוט שחוק במיעוט ז

 דאיארצויי דקי״ל מאי כלפי ואפשר גבר ד״אדרך *
 במימונן שחוק במימונו לז״א ת״ח הוא ס א אף לפוקר׳ חייב קמי׳ מרצה

למחוי לאתבא ומשתה במאכל יתענגו ולא עמה ישחק שלא מענוגדע״י
: ד״א במיעוט יהיה ואז במחוג

 אומרו בשס דבר והאומר שמועתו והמכויןאת רבו את .המחכים
 דמי בהקדמתו בח״א מאירות פנים הרב במ״ש אפשר

 שכל ידעי דכ״ע רבו משס ההלכה שיאמר צ א״ גמור תלמוד שהוא
 וכישיג שיח כי זכה דכבר חבר תלמיד שהוא מי אמנם מרבו הורתו

 בל ונחמד נאה מוסר לנו הורה
 ידרוש אחד כל חדם יהמר

 שלום ידרוש וה׳ עצמו וטוב שלום אחר
 האדם עוד שכל בהפך הוא כי הכל
 את ולא עצמו אל להטיב פניו שם

 אין אז בו כיוצא רעהו וגם רעהו
 אדרבא כי מהם אחד את מטיב הקב״ה

 לאותו צריך והוא חברו על המתפלל
 ה׳ וישב כד״א תחלה נענה הוא דבר
 רעהו בעד בהתפללו איוב שבות את

 לרעך ואהבת מצות איפה ואיה
 כלה התורה כל הכוללת כמוך
 שניהם יחד ואסתר מרדכי כי אמר

 אחד שכל זו מדה בטוב החזיקו
 וה' לחברו להטיב מסתכל היה

 הדבר ויודע וזהו לשניהם הטיב
 מגיד היה זולתו היה ואס למרדכי

 להטיב רק רצה ולא לו שיטב למלך
 המלכה לאסתר ויגיי אסתר את

 חסד אסתר וכראות מעצמה שתאמר
חסד היא גס עשתה לעצמו מלהטיב

המלך בעיני חן שתמצא לה להטיב
_ ", בטובתה יותר חפן שהיה מרדכי
 כי באחרונה היה כאשר לו שיטיב כדי מרדכי בשם למלך אסתר ותאמר

 שהיה אחשורוש למלך היה מהזה לב לשים ראוי והנה מרדכי את גידל עי״ז
 שנמצאו מטובות א׳ זו כי ז״ל כמ״ש לו למטיבים ולהטיב טובה להחזיק דרכו

 לגדולה יקר לו עשה לא מרדכי בשם אסתר לו אמרה כאשר זה ולמה בו
 וימצא וגי' הזכרונות ספר את להביא וחמר מעיניו שנתו שתידד עד זה על

 למרדכי וגדולה יקר נעשה מה כמתמיה ושאל וגו' מרדכי הגיד כי כתוב
 שאומר לפ׳ נדחק המתרגם והנה והכבוד הגדול׳ יחישנ' בעתה טוב טוב והלא

 אמירת אל חוזר מרדכי בשם אומר אין כי מרדכי בשם למלך אסתר ותאמר
 ואיכתיב למלכא אסתר והמרת המתרגם וז״ל הכתיבה אל כ״א אסתר
 כי למלך שיגיד למרדכי אומר אם לי אוי אמרה כי ואפשר מרדכי בשום
 ראשו את ואחייב דבה למוציא מידכי את ויחזיקו ימצא לא כשיבוקש אולי

 מסתירי' היו במים נחש והטיל גבריאל בא שאלמלא לרז׳ל גם ומה למלך
 מונע אהיה כדבריו ימצא שאס אומר לא אם לי ואוי בדאי וימצא הדבר

 אסתר כ״א למלך ויגיד מרדכי ילך שלא כליותיה יעצוה ע״כ מבעליו טוב
 בספר לכתוב מלך סופרי בבוא כדבריו ימצא אס אמרה כי מרדכי בשם

 ואגיד דברים אמתתןשל לכתוב הדבר אלי איךנודע להם אספר יבאו אלי אז
 ימצא לא ואס עמו וייטיב למלך יודע כך ומתוך מרדכי הגיד אשר להם

 הלך ולא לי הגיד ושע״כ יאשם ולא מרדכי שמע אוזן לשמוע כי אומר כן
 למלך להגיד מרדכי בא שלא א' דברים שני רחה המלך והנה המלך אל

 שאינה יורה לאסתר אס כי אלי בא לא מאשר עשה להנאתי לא בלבו אמר
 חסה אסתר ואלמלא לאסתר אמר רק אזני את גולה אינו וע׳׳כ עלי חולה

 כי שנית לי להיטיב אותה רוחה נדבה מעצמה היא כי מת הייתי פלי
 לבדה אמירה רק הגדה הוזכרה לא כן על כי בעצם הדבר אליו נודע לא

 כ״א דבר עמו נעשה לא נימצא הדבר כשביקש ע״כ מרדכי בשם בעלמא
 מעשה ודורשין שואלין דבר לכתוב המלך סופרי כי אמרנו כאשר ויכתב
 מרדכי הגיד אשר כתוב שנמצא מה הכתיבה ספק בלי ואז היה איך שהיה

 א׳ הכל תיקנה כי והוא במלך יד לשלוח בקשו אשר וכו׳ ותרש בגתנא על
 איך להורות הב' ועל בלבד מרדכי הגיד אשר רק הזכירה לא שמה שאת

 היפכה עשתה מה למלך הגיד לא מלך להנאת עושה בלתי להיותו לא
 והגיד אחשורוש במלך יד לשלוח בקשו ותרש בגתן הכתיבה ולא הסדר
 בקשו אשר וכו׳ מרדכי הגיד אשר הקודם אל המאוחר מן היפך רק מרדכי

 המעשה סדר כמספר נראה היה כסדק הדברים מכתבת היתה שאס והוא
 כל כי יורה עתה אך המלך נפש ממות הציל ע״ד מרדכי שהגיד לא

מרדכי הגיד הי וזהו המלך על חס להיותו היה בהגידו חפ׳ן וכל ישעו
וט׳

אבות
 המוליד הוא הדין שאותו יסברו בסתס יאמר אס אז בתורה לחדש לו

 מאמ׳ פירש ובזה רבו ע״ש יאמר מרבו ששמע דמה צריך לזה רבו ולא
 תלמי׳ הוא שכבר רבו את המחכים וז״ש טש״ב דברכות פ״ב הירושלמי

 שמועתו את שיכוק זה רבו את מחכים והוא רבי׳ בהדי וטרי חברושקיל
 סתם אומר דאס אומרו בשם דבר ויאמר בדקדוק מרבו ששמע מה

 על להוסיף לו נראה ואם חבר תלמיד שהוא כיון סלו שהוא סוברים
 לכוין צריך רק רבו בשס יאמרנו לא התוס' שאותו יזהר רבו דברי

אבל סתם יאמר מוסיף שהוא ומה אומרו בסס דבר ולומר שמועתו את

מבוררים.: יהיו רבו דברי



 הזה בעולם לעושיה חיים
 ולכל למוצאיהם הם חיים

 לעצמותיך ושיקוי לשרך תהי רפאות ואומר מרפא בשרו
 ואומר מאשר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ ואומר

 תתן ואומר לגרגרותיך וענקים לראשיך הס חן לוית כי
 ואומר תמגנך תפארת

אורך

 נוהגת שהיא תורה גדולה
כי שנאמר הבא ובעולם

עטרת חן לוית לראשך

פיק ירים
 אחשורוש במלך יד לשלוח בקשו אשר על היה מרדכי שהגיד מה כי כלו׳ זכו'

 נחרן אז כתוב וימצא כאשר וע״כ ידיהם במלך הרשעים ישלחו לא למען
 היה כ״כ הדבר בהכתב אמנם וכו' וגדולה יקר נעשה מה לאמר המלך
 אשר לראות לבו שת שלא כתבנו כאשר למרדכי ראוי׳ ההטבה שאין בלבו
 בס׳ שויכתב היות עם כתובים היו

 הגדיל ואדרבא ממש המלך לפני ד״ה
כאשר הדבר על שכנגדו המן את

:בס"ד מבואר
פירש • וכו׳ למוצאיהם הס חיים די

 :וז״ל כ״ב פ׳ ד׳ במשלי ז״ל רבינן
 להכביד שאצטרך מה הכתוב שיעור אל

 יס4א ג כוללת הקשבה תשמע
 בהטיית לאמרי אך הקשים לדברי הוא

מעצמך כי תספיק האחת אזנך
 לדברי ההקשבה היא אשר האוזן בהטיית והנה שתיהן גס להטות תבא

 נפשך ותחי תשמע כי ועון חטא מכת וכל חולי כל ארוכת תעלה תורתי
 וטי מעיניך יליזו אל ואמר ופירש הקדמנו כאשר מבשרך רעה תעביר וגס

 כי והוא ידך על בא חטא שאין באופן אחריה תמשך ההקשבה שע״י לומר
 הלא כי משכו איברים כל ואחריהם ולבא לעינא ימשך האוזן הקשבה ע״י

 אשר ולכן גומרים ואיברים חומד ולב רואה עין דעבירה סרסורי שניהם
 כל הסרסורים ב' הרי לבו בתוך ישמרם וגס התורה דברי מעיניו יליזן לא

 הלא כי לי אותך להחטיא שקר בדברי ישעו ואיך התורה דברי אל מעיינם
 ע״י לומר וכו׳ יליזו אל וזה דמצוה לסרסורי ויהפכו אתך תשלים אויביך
 הכנה ע״י אתה וגס האחד הסרסור ותקנה מעיניך יליזו שאל ימשוך הקשבה

 באומר אחריו טובו ומה הוא קל כי הב׳ גס ותקנה לבבך בתוך שמרם זו
 ומצאת על ירושלמי מאחר לרמוז לכך אמר ולא יצרם ב׳ על המורה לבבך

 המתייחסים בעסקים גס כי שהוא היצרי׳ ב׳ שהוא לפניך נאמן לבבו את
 עבודת כונת טוב בכל וחצותיו ה׳ תורת במחשבות יצרפהו ויצה״ר לחומר

 הרמב״ס כמאמי החומי־ית תאותו למלאות ולא החומריות פעולותיו בכל ה׳
 ה' את 'לעבוד איש יכול גשמית פעולה בכל כי דעהו דרכיך בכל על ז״ל
 ובמשגל ובמצות בתורה לעסוק בגופי נפשו לקיים ושתו באכול לבו אל יתן כי

 ה׳ תורת אל ההקשבה שע״י נמצא בשאר וההיקש ורביה ופריה עונה לקיים
 ועבדוהו למס להם דעבירה סרסורי ויהיו וכו׳ מעיניך יליזו שאל ימשך

 ברטיה רבים איברים ירפא שלא הרופא מהפרש רז״ל משל בלשונו והמתיק
 ורפואה לנפש חיים ימצא האיון רטיות אל משל שהיא התורה ש־זיעת וע״י א׳

 ימצא שלא כלומר למוצאיהם הס חיים כי הנפש על וז״א כא׳ בשרו איברי לכל
 מעת שהוא ימצאם מאז אס כי שישמע מה בפועל בשוחו ימים אחר חיים

 ברטיות כאי מרפא בשרו לכל וגס למוצאיהם וזהו חיים ימצא השמיעה
 אבר כל הלא כי א׳ ברטייה אדם בשר כל מפית ירפא שלא הרופא הפך האוזן

יראה שלא עם בו הנעשה עון או חטא ע״י ויטמא יחלה איש בשר כל מאברי
:כאמור לי ירפא וזה בשר לעיני

 לא אשר עד הלא כי והוא אבידה מצא או כד״א מוצאיהם יאמר
 ידיעת הגדולים מהב' או מהן יבצר לא ונשמה רוח נפש לעולם יבאו

 לם גע שמעום כי ויהיה בלידה שנשכחת רז״ל כמאמר בבואן וישכחהו התורה
 נמצאו שם סיני גהר יחד כי מאוד יודעת שנפשנו או למעלה בו שהיו
 בבא כי הדברים כלל למעלה כתבנו כאשר מאז חלקו אחד כל וקפל היו ושם

 האיש ואס התורה היא אובדים הם גדולה אבידה אדם כל ורוח נפש הנה
 כי ויכאבו שאבדו לאבידה יבכו הנפש חלקי כל תורה משמוע אזנו יאטס
 שאול מות רעת בם תדבק שבהעדרה וגם בס היה אשר העולם חיי אבדו

 כי מעולם היתה לו לא כי התורה. במוצאי אבידה מצא לא בשרה אך ואבדון
 האבדה אבדה לאשר הוא ההטבה שעיקר גס כן אע״פי הוא מאיכתה לא
 הס למוצאיהם חיים כי וזהו רבה הנאה תהיה לבשר גם הנפש חלקי הם

 למציאה לא אשר בשרו לכל וגם מהם אבודה היתה אשר והרוח הנפש
 ההקשבה ידה על תבא החמרית האוזן שע״י ע״ד מרפא תהיה לו תחשב
הטבעיים החלאיס העבירות טומאת ממכת יחלה מאשר המרפא ויהיה

: כמדובר

.חסדי
 אסל ובעה״ב בעה״ז למולה חיים נותנת שהיא תורה גלולה ח

 ,בעל אשרי יפה אש׳ה יבמתו על הבא פ׳ דאמרינן במאי
 מן גדולה כלומר תורה גדולה אמר דנא קבל וכל כפלים ימיו ־מספר
 כאלו ונרא׳ בהם מתעדן הקצובים ימיו בגשמית דאילו חומרית האשה
 ממש חיים נותנת שהיא עלי׳ לתורה מעלות וכמה כפלים ימיו מספר

 כנגד מרפא בשרו ולכל כפלים כמה והרי ולעה״ב בעה״ז חיים תוספת
 בשרו לכל התורה ע״י בגמרא שם כמ״ש בגשמית לשלום שזוכה מה

 היכי כי לנשייכו אוקירו הזהב בעצמיווכנגדמ״שפ׳ ושלום מרפא
 ושלו׳ חיים ושנות ימים ^ורך ואומר וכבוד מושר בשמאלה דתתעתרו

 אבל והשלום החיים מעמדת שהיא החומרית כמו לא לך יוסיפו
 הבע״י וכלפימ״שפי והשלום. החיים ואזלא מוספא התוה״ק הרוחנית
 בהתהלכך לקמן תנן רגליו מל ומעמידתו עיניו את ומאירה שעוזרתו

אברת
 בקבר עליך תשמור כשכבך רגליו על ומעמידתו בעה״ז אותך תנחה
 בקבר משמרתו הקדושה הרוחניות לבדו האדם היות טוב לא כנגד

 מספר׳ אשה אחרונה משמורה מקז״ל כנגד לעה״ב תשיחך היא והקיצות
:תשיחך היא לעה״ב הרוחנית גס בעלה עם

 חיים שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי כי שזש״ה אפשר האמור ו^ן
 וימיך בתור' שתתעדן ימיך ירבו החומרית לאפוקי בי כי הכונה

 יוסיפו בי אך הגשמית כמו וזה כפלים נראים שיהיו ירכו הקצובים
 לו משלימין דזכה ר״ע ולדעת חיים שנות ממש תום׳ חיים שנות לך

 גבי דחגיגה דפ׳״ק ההיא כגון בעולם הקצובים משנות הוספה איכא
 ואתי׳ אמילי דמעביר מרבנן צורבא יהבי שני דהנהו משפט בלא נספה

 חיים שנות לך ויוסיפו וז״ש בעולם היו כבר שני דהנהו לר״ע גס
:חיים שנות וזהו בעולם היו כבר

ל! משה עעי
 פסוק ל במשלי זצוק״ל הגאון רביט פירש וכוי תהקלשיר רפאות

 והוא לראשך אלא לשרך תקרי אל בתורה יעסוק בראשו יש
 תרופת שכל ויאמר העיקר יניח למה וגס ריש״ין ח״מ חסרון על

 שבשרך קל מיחוש אל תהיה התורה
 ושנות באו' כי כתבט הנה דרכנו ולפי
 יחיה שלא העוה״ז טוב כל כלל חיים

 והיה וטובה חיים של• זזלתי צער חיי
 מחלא״ס שינצל גס כי לומר אפשר
 יעורו לא שתים אך ומטרידים רעים
 בטבע התירה מעסק מתילדיס ממנו
 בכלל היו המה כי לומר תקום והיה

 של כחו מתשת שהתורה כח התשו׳
 צוונו הנה כי והוא בלתו שא״א אדם

 עיונית בחקירה שהוא וכמטמונים ככסף ולבקשה ולתבונה לחכמה להקשיב
 הטבע כסי והנה תשכח אל תורתי בני באומר נשכח בל תמיד בה שנעסוק ב׳

 אשר הבטן ובשרירי במעיס מיחושים ותוליד העכיל תעכב העיון ^מדת
 על כי גרס ותיבש דכא יעד“ יבא בתורה עמלו מהתחדת כלה יסתעפו משם

 כחמור המשפתים בן לרבוץ ברזל כמטיל גרמיו יהיו יששכר את יעקב ברך כן
 תהי רהאות אדרבה הא׳ על כי תחוש לא מאלה גס עכ״א זו בחינה על

 חשבת אשר כי ישוקה עצמותיך מה כי לעצמותיך ושיקוי הב׳ ועל לשרך
יחבש: למכאיב

 בדילים ישורין היות לך יחשב זר כמו אס הלא הכתוב שיעור יהי־
 הנה כי אחת דברים הלא כי תחזה הנה מבשרך בתורה מהעוסק

 תהיינה וא׳׳כ כמדובר הטבע כדרך שלא ושתיהן וכו׳ לשרך תהי רפאות התורה
 שע״י בטבע לא הנה השגחה כי הדברים יתר על ומופת לאות לך אלה

: חיים שנית לך יהיו בתורה עסקך
 או שיצאו למי בטבע תרופה אין כי חולין בשחיטת זל“כמ יאחר אל

 ואז שיפחדוהו בעתה ע״י רק בטנו ושרירי מעין תכונת נתקלקלו
 והמנוחה השמחה תרופתו כי גרמו שנתייבש מי לתרופת הוא והפכו יכיננו
 באופן ריב׳״ז ע״י דאספסיינוס וכמעשה עצם תדשן טובה ושמועה כעני!

 זה הפכי־ס עם עצם יבושת יתרופת המעיס כונניות עיקר הוא השרר שתרופת
 בה המחזיקים על התורה השגחת נא ראה אמר ובטוחה בשמחה וזה בבעתה

:כאחת לעצמותיך שיקוי וגס לשרך תהי רפאות כי
 משקה צריך ולעצם כתחבושת ממשיי דבר צריך השרר למיחש כי יאמר
 התורה תעשה כאחת שתיהן כי אחר הפכיים ישוקהוהס עצמותיו שחוח

:בה לעוסק מאליה
 וז״ל: י״ח פסוק ,ג במשלי זצוק״ל הגאון פירשרבינו וכו׳ היא חיים לזיץ
 יאחר ולדעת׳ לומדיה בידי מחזיקים על שידבר ארז״ל היא חיים עץ 1

 יששכר כענין חיים עץ היא למחזיקים גס אס כי לומדיה לומר צריך אין
 ימים אורך אחר ולא חיים עץ אל הדבר וימשיל עזריה אחי ושמעין וזבולון

 היא כי ובאיכותו בתיכו נטועים עולם חיי בעצמו בתורה שהעוסק לתה
 ממנה ירפה שלא בידו והמחזיק ס בחי ח־חר־ת נאמר וסליה עולם חיי באמת

 ומקיימו ומשקיהו אילן לנוטע הלז המחזיק שידמה אמר חיים ימצא הוא גס
 ואכל ממש חיים יהיו שפירות׳ו אשל איש יטע יצוייר שאס מפריו לאכול

 אשר הלומד ביד המחזיק הדבר זה וכן מעשיו גדלו מאד מה לעולם וחי
 התורה תבונת פיחת ולהוציא להפריח יתמיד לחסן וישקני ויאכילנו יעמידנו

 ,*חי מעמידו מהן ויאכל חיים ששירותיו אילן וחשקה כמעמיד הוא יום יום
 אשר וגס ההוא חכם בתלמיד פיחת ועושה הסרחת עצמה התורה כי לעולם

 יאושר הוא גס מה בדבר ומסעד תומך אם כי בעצם ולמעוז למחזיק יהיה לא
 עוסק ביד לתומך מש״כ לומר בה ויאחיר מאושר ותומכיה וזהו ערכו לפי

:זולתה בחכמה
 כי :וז״ל ט׳ פסוק א׳ במשלי זצוק״ל הגאון רביגו פירש וכו׳ חן לוית י ר

 על גס נתעורר והענקיס הלוית ענין מה והבין שכל בשום יכו׳ לוית
 הן כי בהקדים והוא ספרים לקצת בראשיך וכן הריבוי בי״וד גרגחתי אומר
 במחזיקים הדבקים הס והן הקלה של שמותיו כלה התורה שכל מלבד כי ידענו

ופוסקים



משה !שי
 מהשמאל אשר אל או הגדול התלמיד בו אשר ימנית צדו אל הפונה הנתיב

 הומיות בראש הנצבת היא התורה כי הזה הדבר כן הקטן אל מגמתו אם
 פושר בשמאלה ימים ארך ובימנה בלחמי לחמו לכו דרך כעוברי לקרא
 עלמה מצד בה להחזיק רק מגמתו כל ואין סניה נוכח הבא כי והוא וכבוד

 אורך מ ואומר וכבוד עושר בשמאלה בימינה ימים אורך
 יהודה בן שמעון רבי :לך יוסיפו ושלום חיים ושנות ימים

 והעושר והכח הנוי אומר יוחאי בן שמעון רבי משום
 לצדיקים באה והבנים והשיבה והזקנה והחכמה והכבוד

 צדקה בדרך שיבה תפארת עטרת שנאמר לעולם ובאה
 אבותם בנים ותפארת בנים בבי זקנים עטרת ואומר תמצא
 ואומר שיבה זקנים והדרת כלחם בחורים תפארת ואומר
 ציון בהר צבאות יי מלך כי החמה ובושה הלבנה וחפרה

 אומר מבסיא בן שמעון רבי כבור זקניו ובגד ובירושלים
 נתקיימו כלם לצדיקים חכמים שמנו מרות שבע אלו

חמשהחמשה ובבניו: ברבי

פ-ק ירים .
 מכל הנעשים קדושים . מלאכים וכמה כמה האדם אל יתלוו זולת בה ועוסקים

 את המצילים הס והן שהזכיר אמנו ותורת אבינו ממוסר והדרכה מי-וה
:המות אחר המתגרש מכל הנפש ואת בעה״ז הגוף את צרה מכל האדם
 וקיומם ומצות תורה בעסק יעשה אשר הקדושה כתות כי ב׳ הקדמה יטךך

 אותו ומעטרין המהדרין הס *
 ועטרותיה׳ יושבי׳ צדיקי׳ כמז״ל בעה״ב

 קנו אשר שלהם עטרות הן בראשיהם
 ויתפטרו יתהדרו בהם כי במצותיהם

והתענוג המועיל הנא׳ אישר עושר זולת
:כנודע ידן על שיקנה

ראה לומר פה שלמה דברי אלה והן
 אביך מוסר ערך חין בני נא

 האדם מנוחת הלא כי אמך ותורת
 להיות היזק סילוק אי יתחלק לג׳ וטובו
 עושר ג׳ והדר כבוד ב׳ נחלץ מצרה
 ובע״הב בעה״ז לך אלה ג׳ והנה קניינו

 בני כי לראשיך הס חן לוית הנה כי
 שמותיו לך יהיו לראשיך שומרים לויה

 אביך שממוסרי קודש ומלאכי יתברך
החומרי לראש בלבד ולא אמך ותורת

 החומר צרות על הריבוי ביו״ד ראשיך וזהו ולנפש לגוף ראשיך ב׳ לכל אס כי
 לא כי משכרך ינכו פן מדבר מדאגה תצר ואל בנא הנפש צרות ועל בע״הז

 שהוא ואתחנן כד״א וחסד חן בתורת חן לוית וזהו חנס מתנת רק הוא כן
 הקנייני טוב ועושר והדר כבוד ועל הצרות העדר על היא זה חנם מתנת

 שתיסיהנה צוארו על ענקים לו אשר כאשר כי והוא לגרגרותיך וענקים אמר
 הון שויס בהם עושרו הב הנאת שנית בס יתהדר אשר והדר כבוד א׳ טובותיו

 כעגין אותו ומעטרים המהדרים הם כי לעושם ומצות תורה יהיו ככה רב
 נפשו צחצחותיהם תתענג אשר אושר עושר הנעשים עצמם והס הב׳ הקדמה

 בהרבות קודש שרפי לעשות הרבה אשר כי הזה כדבר יקרנו בע״הז וגס
 אליו ונלוים ועשה פעל אשר מלאכיו כי רואיו כל לעיני יתהדר ומצות תורה
 וענקים וזהו פה גם לו להטיב שמור עושר לו יהיו וגם בעיניהם חנו יחנו

:ראשיך באומרו כמדובר והנפש הגוף על רבים לשון ואמר לגרגותיך
 להשכיר ומרגלייתיו ממונו יפזר צרה בקרב ילך אשר הנה כי זה ע״ד

 אשר מצותיך שינוכו כה שיקרך תירא אל אתה אמר לראשו שומרים
 א' ינוכו כי יחד ענקים מהם לעשות לצרפם תזכה ולא צרותיך בהצלו' תעשה

 לך וישארו לראשיך שומרים יהיו צרה בקרב תלך כי גס אם כי הנה וא׳ הנה
 תשמע אס יחסרו ולא בס ולהתענג להתפאר לגרגרותיך ענקים לעשות כלנה

:אמך תורת תטוש ואל אביך מוסר
 בעשרו ישמח בדרך בלכתו בגרגרותיו ענקים המוליך כי לזה קרוב
 או יגנבוס פן לראשו שומרים להשכיר יצטרך אך בתפארתם ויתהדר

 באמת מרגליות שני שהם ימוסר תורה כי אמר בשבילם ראשו את יסירו
 וכוי חן לוית וזהו לראשך השומרים הס והן הענקים הס הן כי הוא בהפך

:וכו׳ וענקים
 לשים ראוי :ט״זוז״ל פסוק גי משלי פירשרבינוז״ל כוי בימינה ימים ארך

 והס וחרון ככסף יעריכנה ואיך תבואתה היא ומה סחרה היא מה לב ' *
 מחרון לא אך שיורה מכסף טוב שסחרה שאמר אלא עוד ולא אל־ה טפלים
 מתחלה והלא מפנינים היא יקרה ,באו זה מאמרו הורס שהוא ועוד חלילה

:מפנינים לא אך שיורה מחרון היא שטובה רק אמר לא
 אחר שבע״ס תורה לימוד הוא חכמה הנקרא כי ידענו הלא אמנם

 לוני כאשר שנתמר כדבר בשכר ללמד אסור שבכתב תורה ידיעת
 במאמר כמאמרנו ילמד לא אשר אשמת תגדל כן ועל וכוי בחנם אני מה וכוי

 של דרכו והנה מחיר ובלא כסף בלא וכו׳ למיס לכו צמא כל הוי הכתוב
 בחשבו ע״כ כי בחנם מהנותן יותר חשוב יקרים בדמים הנקנה כי הוא עולם
 תורה של דרכה זה לא כי עתה ראו אמר מיעטו כי פנינים ורב חרון יקר

 יפיק מעצמו ואדם כדינה בחנם שמצאה כלומר חכמה מצא אדם אשרי כי
 הן כי חנם תנתן חלילה ערכה לקוטן לא כי מחיר ובלא כסף בלא תבונה

 טוב כסף מסחר בסחורה בכסף אותה קונה היית אס סחרה טוב כי אמת
 החכמה תבואת שהיא התבואה וקנות כסף מסחר מקנו׳ לקנותה היא טוב

 בחנם מהנתן לא כי מחרון טובה היא תבונה יוליד בלב החכמה שמזריעת
 ואשר מפנינים היא יקרה הלא כי יקרה בלתי היותה הוראת לך ירבה
 בה ישוו לא חפציך כל הלא כי שכרה לשלם יכול מי כי הוא בחנם נתנה

 לה תערכו דמים ומה לפניו שויס בלתי שכולם פנינים ורב וכסף זהב הכולל
 העה״ב טוב אצל התורה תדמה הלא לומר כי' בימינה ס ימ ארך הלא ני

 באמצע והוא לשמאלו והקטן לימינו עומד שהגדול תלמידים ובי לרב גהע״ז
 והלא והכבוד העושר ובשמאלה ימים אורך נצב בימינה אלהית התורה כן

 יערכו ולא וכבוד מעושר למעלה יעלו לא פנינים ורב וכסף וזהב חפציך כל
 ישוו חפצים כל ואיך בה המשמאילים אל משמאל אשר אליה הטפל אל רק
 רק בימינה הכלב מערך ולא עצמותם מערך אינם כלס יחד אם בעצמה בה

 תלמידיו ב׳ בין רב בהיות כאשר כי הזה המשל וענק בשמאלה אשי מערך
 הלוך עצמו מחמת הרב אל להתקרב יחפון אשר מהשמאל א׳ מהימין ,א

 לידבת רק עצמו מפאת לא אליו הקרב אך פניו נכח ישרה בדרך אליו ילך
אל יטה רק פניו מנוכח יבא לא שבשמאלו הקטן או נו כבימ הגדול !תלמיד

 סצד או תכלית לאין היא קדושה כי
 נפש ומשיבת תמימה ,ה תורת היותה

 נגד הכוניס הרחבים הדרכים הן הלא
 הוא נתיב יחלק הימיני לדה ואל פניה

 נאהבת ימים אורך להשיג אליה להוליך
 בעה״ב ימים אורך פוס ולקבל האושר
 אליה ההולך הוא שני לד ונתיב

 והכבוד העושר השגת על משמאלה
 דרכיה אמר לזה זה בין ומה בעוה״ז

 אליה הפונים דרכיה כלומר וכי׳ דרכי
 מצד בה הדבק בחינת ה״ה פניה נגד

 תורת להיותה שני דרך או קדושתה
 הס אלה דרכיה כל הלא תמימה ה׳

 שאגעל ולא מהם ואקלמעלה נועם דרכי
 שבימינה בחינות הס בנתיבותיה

 נתיבותיי כל גס הלא כי לגמרי ובשמאל׳
 גס כי מכשול יחוייב לא וכבוד עושר על שהוא בה למשמאילים אשר אפילו

 איפה זאת עשה זה כל עם אמנם לשמה בא לשמה שלא שמתוך שלוס יש בה
 בעצמה בה למחזיקים היא בעצס חיים ען הלא כי עצמה מבחינת בה והחזק

 ולח^להתכבד אליה הנוגע הבחינת על הוא אס לומדיה ביד המחזיקי' תומכיה וגם
 ,בתומכי שגס ע״ד מאושרים ול״א מאושר הוא תומכיה וזהו רואיו לעיני בנדיבות

 עכ״א מעיר לאחד רק מה פניה מכל משוללים יבצר לא עצמה מפאת
: מרובים גלל מ א׳ רק בעצם יאושרו כולם לא הרבים ותומכיה

 פסו? י״ו במשלי זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו׳ שיבה תפארת )^טךת
מגיע ואינו בנים לבני גם ויש לבנים יזכה יש וז״ל ל״א ׳

 המדכאו עוני מחמת מהודרת בלתי שיבה אך לשיבה גס זוכה ויש לשיבה
 ואורך ועושר בנים ובני בנים יחד אלה בכל שלם איש להמצא אמנם
 מאתו צדקה בתורת ,ה מתת דרך זולתי זוכה אין ומזוני חי בני שכולל ימים
 שיבה תפארת וגם ב״ב זקנים עטרת כד״א בנים בני שהוא עטרת וז״א ית׳

 הנה בביזוי ולא פאר יכהן העושר כי בתפארת לו היא גס בשיבה שמלבד
 או זכות ע״י ולא תמצא ה' במתת יתברך מאתו צדחה בדרך יחד זה כל

 שמחזיין למי יאמר או אי. לאיש יחד יוסדו לא במזל תלויי׳ שיהיו גס כי מערכה
: תמצא היא רבה כי צדקה מצות בדרך

 י״ז במשלי זצוק״ל הגאון רבינו פירש וכו׳ בנים בני זקנים )\טךךן
ותפארת דכתיב לבנים עטרה החבות ארז״ל וז״ל ו' פסוק ׳

 והנה בגיס בני זקנים עטרת דכתיב לאבות עטרה והבנים אבותס בנים
 שאס מנה מאתים בכלל כי תהיה הלא לאבות עטרה הבנים היות ראיית
 הכתוב אין לבנים עטרה האבות אך הבנים מכ״ש לזקנים עטרה בניס הבני

 הנה ראשונה החלוקה אל שמקביל להם הוקשה אמנם תפארת רק מזכיר
 בתפארת וצאתו בעטרת החילו וגס זקנה בניס בני ותפארת לומר ראוי היה

 שאס השלישי דור עד לאבות עטרה שהבנים שעניינו הכתוב פירשו כן על
 לזקן עטרה הוא גס הבן בן רק צדיק הבן אין ואס לאב עטרה צדיק הבן

 יתהפך לא אך בגיס בני זקנים עטרת וזהו כבנים הם הרי בניס בגי כי
 עטרה יהיה צדיק האב שאס לבנים עטרה האבות יהיו ג' דור עד שגס
 לא כי והטעם בנו לבן עטרת אינו הזקן אס כי צדיק האב אין אס אך לבן

 עטרה הבן בן כאשר שלם היה אביו שאבי מה איש של תפארתו תהיה
 ותפארת וזהו צדיק אבי יגיל וגיל יצא וממנו ילדו הוא סוף סוף כי לזקן
 ותפארת הלא כי זקנם בגיס בני שעטרת יתהפך לא לומר אבותם בניס
 בניס של תפארתם תהי' שלא ולכןלמה זקנם לא אך בלבד אבותס הוא בניס

 אפשר היה גס לכבדו הזקן ולא עטרת תהיה לבדו הוא בלבד האבות רק
 : נכון והראשון הנזכר עטרת על מוסיף ותפארת אומרו כי .לדעתם לו-מר

 עד ולנכדי ולניני לי תשקר אם על מאז״ל כענין יאמר הפשט דרך ךןית
ורבה חולה רעה זו והנה שלישי דור עד הבן על האב רחמי כאן ׳

 יענדנו גס כ״א חשוב בן יהיה אס שיתפאר אצ״ל האב כי האדם על היא
 באב שיתפאר אמת הן הבן אך ולרוממו להועילו בנו בן זאת לראשו עטרות

 ומה אליו אביו כאשר להועילו לו עטרות יענדנו לא אך הוא חשוב אס
 לא אך בנים בני עד זקנים עטרת וז״א גוו אחרי ישליכנו כי לזקנו גס

 ולרוממ׳ להועילס לא אך בלבד בם להתפאר אבותס בניס ותפארת כ״א יתהפך
 שתראה וגס זקנו עד שלישי דור עד יגיע לא התפארת גס ואף לראש כעטרה

 וגס בנו את איש יטיב כאשר זקנו את גס להטיב שמרבה מתהלל איש
 כי לבך תשית אל האמור כל הפך והוא מהנחתו בנו את מדיר אב תראה

 וצודק נאות אינו שיתהלל יתר שפת האב לגבי הבן שהוא לנבל נאות לא
 שפת הבן לגבי האב הוא לנדיב ג״כ נאוה שלא וכ״ש כן יעשה לא כי אליו
 כן יעשה לא כי הוא שקר שפת יהנהו שלא בשפתיו שמורה מה כי שקר

רבים צדדים ויבקש היבשה יחתר הלא כי ברצונו וחיים אותו ליסרה רק
:מליו ושקר לפנים כן שאומר אז להועילז לו

 כ״ד בישעי׳ זצוק״ל הגאון רבינו פירש החמה ובושה הלבנה וחפרה
רמ חסדח רבי בגמרא ונו' הלבנה וחפרה וז*ל ג נ פשוק

כתיב



פרק ירים
 כאן קשיא לא וכו' הלבנה אור והיה וכתיב וכו׳ הלבנה וחפרה כתיב

 המשיח לימות העה״ז בין אין דאמר ולשמואל המשיח לימות כאן לעה״ב
 שנינה במחנה כאן צדיקים במחנה כאן לע״הב ואידי אידי גלות שיעבוד אלא
 ,וכו וחפרה אומרו שאחר במקרא כתוב הוא הזה התרוץ כי ואפשר ע״כ
 במחנה שהוא כבוד זקניו ונגד אמר

 שעתיד ארז״ל הנה כי יאמר או צדיקים.
 לצדיקים חולה ראש שיהיה הקב״ה
מראי׳ והם ,תור לפניה' דורש והקב״ה

 : ,וכו אלי זה ואומרים באצבען
כמו הלא כי והוא הענין אל א ר רו

 תחשכנה לא איך נחשב זר
 ואיך הגדול האור מראות עיניהם

 העולמות אלהי לפגי לעמוד יוכלו
 אס כי אינו זה אך והנורא הגדול
 כך כל תהיה הארתן כי מרז״ל כנודע
 קב״ה מ׳יה לפניהם שיאמרו עד גדולה
 ובזמן המה ממעל אלוה חלק כי קדוש
 ולא שיזהירו הארתם תגלה ההוא

 יאמר וזה השכינה הארת מן יתבוששו
 הלבנה אור תהיה שאז היות עם כי

 שבעתי׳ ,יהי החמה ואור החמה כאור
 בהר השורה השכינה אור נגד עכ״ז
 לך אהיה אנכי כד״א ובירושלים ציון

 זרח עליך ,ה וכבוד ואומר אש חומת
ולבנה חמה אור תוספת כל עם כן על

 שעליה כס״הכ שבכללם לעולם קודם
 מה ראשית ,והי מאז כסאך נכון נאמר
 החל בי כי רוחניות להאציל דרכו שהוא
 הכבוד להאצילבכסא הזה הגדול השם
 רוחני אצילות כי דרכו היא שגס כלה

 הוא שמני ואח׳כ כנודע היא נמרן
 הלא כלס בעילמו׳ ומשתרר׳ ית׳נסיכה

 כס׳הכ שתחת הנשמות עולם ,ד המה
 ועולם מחנו שלמטה ,המלאכי ועולם

 נסכתי מעולם וזהו השפל הגלגלים
 מקדמי מראש רק לבד מהשלישי ולא

 המה ואותןאשר ראש מאותו ארןשהוא
 כראש הנשמו׳שהוא קדמיארקהואעולס

 .שהם הגלגלים ומעולם המלאכים מעוז
 קדמו ששניהם השפל הוא ארץ קדמי

 עולם כי אקספק כי למטה מלמעלה לו
 שלמטה השנים בערך הוא הנשמות

 וא״כ גוףהאדם אצל הראש כערך ממנו
 כי דברתי אחר בעיניך יפלא לא איפה

 כי מעיכות לשדד ימלוכו מלכים בי
 : כמדובר כולם על נסכתי הלא

 ארז״ל הנה כוי ויברכהו וז״ל לך ז״׳לבם׳ רגינו פי׳ .,וכי ויאמר ויברכהו
 מנאום כאשר ׳1 רקיע עד שכינה נסתלק שחטאו ז׳ י ע כי גב״ר

 סילקה שהשביעי עד לשני והשני ראשון מהארןלרקיע סילק' הא' כי בראשי׳ בפי
 ונבא כו׳ לרביעי יעקב לה׳ יצחק לששי הורידה זכותו ע״י אביהם וכשנולד לז׳
 ואחר מתקיים והי׳ נברא החסד צד על העולם כי ידענו הנה כי והוא הביאור אל

 מלא כבודו והיה העולם ברא אל החסד החסדשנמדת בעל הוא לאל אברם ברוך
 חסד שהוא אל במדת שנברא עם השביעי עד להסתלק העינית וגרמו הארץ כל

 מסולק היותו שעם ברוךאתה ובכן העולם ונאבד משם גס מסתלק היי מעט ועוד
 אברס שזכה והטעם מלברך נמנע לא שעכ״ז זכותך הספיק עליון שהוא השביעי עי

 חנם חסד בתורת עונס הי׳ מתחלה כי וארן שחים בזכותו קונה הוא ברוך להיות
 בדמי קנאס וחברם וארן שמיס אבד והייהעולס משס גס מסתלק הי׳ מעט ועוד

 ומלה חנם בחסד תורה בלא מקיימי הוא כי שלו וארן זים ש כאלו הטיביס מעשיו
 משפיע משם לא ,ז עליוןברקיע היותו שעם עליון ברוךאל כי עמך עשה מדה כנגד
 כי והוא בידיך צריך מגן אשר וזהו להושיעך לארן לחטה עדיך בא גס כ״א עליך
 ואח״כ תחלה הפר את מכניע שבתו שמממן המרום לבא על שיפקוד ית׳ דרכו

 במרום המלכים שרי את להכניע כן עשה לא אך האדחה על האדמה מלכי ת וא
 כ״א נמצא בידך למטה מגןומסר האדמה מלכי את גס כ״א השמר לך לומר ואח״כ
 מתחת; בארן גס עמך היי ית' וגס העליון רקיע עד רחמים עוררת רחוק בהיותו

 כו׳ ויביאם וז״ל. פינ״ד עיח בתהליס רבינו פי׳ .כוי קדשי הר אל ויביאם
 היח י בא שכינה מושב כי להורות ויביאם כ״א ויוליכם אמר לא

 ואל חצוניס גבול היה המיס שארן א״י זוס ת הוא קדשו גבול אל אצלו ויביאם
 הנה כי האלהיס שס אשר המו׳־יה רק קדשו גבול יקרא לא כי רוחך על יעלה

 שאר כל אך ית' יכינו אותו קנה זה הר כי שהוא לו יש מזה גדול תואר זה הר
 אני א״י גבול ראשית אס תתמה אל יאמר או קדשו. גבול מהקרא יבצר לא א״י

 א״י שבגביל זה הר גס כ״א החוריה הר אצ״ל כי איפה דע כי קדשו גבול קורא
 ברייתו תחלת כי וחוצות ארן עשה לא עד ע*פ מאז״ל ענין והוא יחינו קנתה

 ארן עשה לא עד וזהו לארץ חוצה נתפשטה ואח״כ א״י כ״א היה לא עולש של
 ימין שהוא יבנה חשד ע־לס כי וידוע חוצות ואח״כ ארן עשה תחלת כי וחוצות

 שבתחל׳ הרזה גס כי באופן ימינן קנת׳ זה הר בימקחסדו העולם שבהבי־א נמצא
 ע״י גויס מפניהם ויגרש ית' הוא היחל ומשם יקרא קדשו גבול הארן תחוס
 מלפני שפנה הגרגשי על ויאמר קדשו גבול שם כי להיות מלאך ע״י ולא עצמו

 שהוא נחלה בחבל חללים ויפילס גויס מזי והנשארים ארן למרחקי והלך ישראל
 ויביאם יאמר או .ישראל שבטי את ואלו אלו של באהליהס וישכן עצמה בא״י

 ובזה ימינו קנתה זה הר שנא׳ א' קנין ביה״מ בחשז״לכי כוי קדשו גבול א:
 הביאם מי וכו׳ ויביאם וזהו ארן ה לפניהם וכבש הביאם ביה״מ זכות כי יאמר

 ביה״מ שנבנה אזר רק ההוא הקדושה כל אין כי וש״ת ב*ה זכית הוא כו' זה הר
 לא כי לך דע החוריה הר הוא הר כ״א שמו היה לא עדין אשר מקודם לא אך
 יאמר או .אותי ימינו קנתה בייחוד זה הר להיותו הר עודנו זה הר כי הוא כן

 הלא חלילה גבול יש לקדשו האם וש״ת המוריה הר הוא קדש גבול אל ויביאם
 יתרון על קדשו גבול לזה שקראתי מה אך הוא אמת לז״א כבודו הארן כל מלא
 שהי׳ שיורה ויביאם תאמר למה וש״ת ימיני קנתה זה הר כי השאר על לו שיש

 כבשו הס והלא המומה הר אל הבאה כ״א הוצרך ולא ח ובט כבוש המקום
 כי הבאה רק היתה שלא האמת לז״א ומלחמה וקשת בקרב שנים שבע הארן

וכו׳: גויס מפניהם ויגרש הלא כי ארן ירשו בחרבם לא הנה
 וגו׳ אהרן אל ה׳ ויאמר וז״ל. שחות בם' ז׳״ל ועיני פי׳ כוי• קסמא בן ^ף״ר

 לקראתו ילך רק ימצאהו מהמדבר מקום באיזה לאא״ל ית׳ הוא הנה
 וגו׳ ויפגשהו הלך וזהו להקבילו כבידו מקום דרך לידו אנה שה׳ אלא המדמה

 האמור ה׳ ויפגשהו עד בו משה ולא במשה פגש אהרן כ׳ יורה זה ל׳ באומרו והנה
ולמה במשה פגש ית' הוא כי למעלה

ופגע

לר משה
 ראשית קנני ,ה וז׳א אליה קדמתי אני שאדרב׳ אס כי כסא ע״י נבראתי שלא

 לברא ,ית דרכו אל מתייחס הבלתי הגשמי־ עולם פעולת בריאת בראשית לא
 דרכו הי׳ אשר רוחני אצילות שהוא מה ראשית כלומר דרכו ראשית רק גשמיות
 שפעל דברים הז׳ הס מאז היו אשר מפעליו קדם היה הלא כי קנני בייחוד

 ואלו בעולמי הוא ברוך הקדוש לו קנה קנעים חמשה
 קמן אברהם אחד קמן וארץ שמים אהד קנין תורה הן

 קנין תירה אחר קנין המקדש בית אחד קנין ישראל אחד
 מאז מפעליו קדם דרכו ראשית קנני יי דכתיב מנין אחד

 השמים יי אמר כה שנאמר מני; אהד קנין וארץ שמים
 ואיזה לי תכנו אשר בית איזה רגלי הדום והארץ בסאי
 בחכמה כלם יי מעשיך רבו מה ואומר מנוחתי מקום

 דכתיב מנין אחד קני; אברהם קניניך הארץ מלאה עשית
 שטים קונה עליון לאל אברהם ברוך ויאמר ויברכהו

 עד יי עמך יעבור עד דכתיב מנין אחד קנין ישראל וארץ
 המה בארץ אשר לקדושים ואוטר קנית זו עם יעבור
 שנאמר מנין אחר קנין המקדש בית בם חפצי כל ואדירי
 הר קדשו גבול אל ויביאם ואומר ידיך כוננו אדני מקדש

הייתי אחת פעם קכמא בן יוסי רבי אמר ימינו: קנתה זה
בדרך מהלך

 ,החמ ובושה הלבנה וחפרה וע״כ בטיהרא כשרגא שיהיו ,ית לפניו אורן יכהה
 כי ובירושלים ציון בהר ה׳צבאות שמלך ממה ,העול בכל כולל וזה ,ית אורו נגד
 בכל כולל אורו התפשטות יהיה העולם בשאר מלכותו השראת תתייחס שלא עם

 כל יוצר כי הצבאות אלקי להיותו והוא ,וכו מלך כי ,כו וחפרה וזהו העולם
 יהיה כ״א יבושו ולח ית׳ לפניו יהיו צדיקים אך שלו העולם וכל הוא הצבאות

 נגד היותר לכבוד להם שיהיה מעקהשכינה הארתן תהיה כך כל כי כבוד להם
 חולה ראש זקניו ונגד יראיו נגד הנז׳ השם היות כי כבוד זקניו ונגד וזהו ,ה

 יבושו כאשר הארתו מהפלגת ,ית לפניו יבושו ולא כבוד להם יהיה להם
הכל אל המתדבק כחלק יהיו כי מאד צדיקים אור גדול כי ולבנה חמה

קדוש: לפניהם יאמר מלאכים שאפילו וכמ׳שז״ל
ואפשר חמה עובדי ועל הלבנה עובדי על פירש ז״ל המתרגם והנה

 ובושה ללבנה המונים הם הלבנה וחפרה זה מעין לומר לנו
 ישראל גש נא ת:זמר ואם ,כו ,ה מלך כי לחמה מונים שהיו אותם החמה
 עיקר עושק ישראל אין לז״א ישראל זקני ע״י ללבנה ומקדשים מונים

 דוגמתה שהירח ,ה כבוד הנקראת השכינה אל אם כי עצמה מהלבנה
 ,שבשמי אביהם פני להקביל אלא ישראל זנו לא אלמלא ישמעאל ,ר וכמאמר

 ,וכו לכם הזה החדש פרשת ברבה רז״ל הפליגו וכאשר דים בחדש אחת פעם
 כבוד הוא פניהם מגמת החדש את ,המקדשי ,יש חכמי הס זקניו ונגד וזהו

: עצמה הלבנה אל ולא שכינה הוא
פשוק ח׳ במשלי זציק״ל הגאון רבינו פירש ,וכו דרכו ראשית הנני ה׳

 ירבו בה כי הקדושה תורתנו מאמר אחרי וז׳ל כ׳ב 1
 החצילנו מ:^ד הלא כי בעיניך יפלא אל אמרה ימלא ואוצרותינו טובותינו

 ידענו הלא כי והוא פשוטים הרחמים מדת פי על היה הנה יתברך הוא
 וראה הדין במדת להבראות במחשבה עלה העולם נברא טרם כי מירל

 בתחלה נאמר כן ועל רחמים מדת בו ושיתף יתקיים לא כי יתברך הוא
 מפעליו קדם כי נמצא אלהים ,ה עשות ביום ואח׳'כ אלהיס ברא בראשית

 הרחמים כמה ראה התורה אומרת דין רק רצונו על עלה לא יתברך
 שיתוף בלי לבדה הרחמים מדת שהוא ,ה הלא כי בי הדבקים אל נאותים

 מפעליו בזמן לומר צריך ואין וארן שמיס כשקנה כן שאין מה קנני דין
 מפעליו קדם היה אשר דרכו ראשית אס כי עולם לפעול דין שיתף שכבר

 שם קנני מאז לבד אלהיס מפעלית הבריאה להיות המחשבה היתה בעת
האומר לרז׳ל גם ומה לעילם קדמה שנה אלפים כי כנודע לבדו הרחמים

:מאז כסאך נכו! כד״א מאז וזהו הכבוד לכסא קדמה שהתורה
ימלוכו חכמים שתלמידי ימלוכו מלכים בי אליכם אמרתי הלא יאמר

ה׳ הלא כי בעיניכם יפלא אל כמפורש המערכת וישדדו בעולם
 וישראל וכסה״כ תורה לעולם קדמו דברים ,ז כי אז״ל הנה כי והוא כז' קנני
 כי שם המת גם בב״ר יפה אצלנו כמפורש ,וכו משיח של ושמו תשובה וב״ה

 נכון לב״ה קדם מ£ז מפעליו קדם שנאמר הכבוד לכסא קדמה התורה
 היה לא כם״הכ מבלי כי ודין דת יודעי שער כל יודע והנה מאז כסאך
 ע״י ההויה נשתלשלה אך הרוחניות מתכלית גשמי עולם הברא אל מבוא
 מש־ז״כ אליו מתייחם ,ית דרכו רוחניותהוא האציל כי ידענו גס כנודע כ״ה

 יברא טרם יתביך והוא כמדובר השתלשלות ע״י רק גשמית פעולה לפעול
 מזייחס וזה כבודו כסא את הוא י״ת מאתו רוחניות האציל גשמי עולם

 השתלשלות הוצרך מדרכו חוק גשמי שהוא מה לברא ואח״כ יתברך דרכו אל
 הביטו הקדושה התורה תאמר אמריה הנה כי הענין אל ונבא כנודע

 אקל אל מה התגשמות מלובשת שחרחורת אצלכם שתראוני גס וראו
 הלא כי חקר אין עד הוא גבוה מעל גבוה ערכי חין הנה כי בעיניכם

אצ׳ל הבריאה השתלשלות הכנת ידה על להיות כס"הכ האציל ית׳ שהוא גס



משה
 כנפיס להם עושה שהקב״ה אליהו זך,כמאמר יהיה גוכך שאז בתהיה והקיצות

 ותאמר תשיחך שהיא תוכן אז כנפיס בעלי כמלאכים זכים שיהיו אצלי שהוא
 מצוה היא בתורה עכק כי נר הוא מצוה בעשותך כי לך דע לומר וכו׳ נר כי לך

כי לך מאיר מלאך שהוא נר הוא מקיים שאתה המלוה וקיום כנודע מקח^ית

 . שלום לו והחזרתי שלום לי ונתן אחד אדם בי ופגע
 גדולה טעיר לו אטרתי אחה מקום מאיזה רבי לי אמר
 עמנו שהדור רצונך לי אמר אני כופרים ושל חכמים של

 לו אמרתי זהב דנרי אלפים אלף לך אתן ואני במקומנו
 דר אני אין שבעולם זהב וכל ככף כל לי נותן אתה אם

 אין אדם של פטירתו שבשעת לפי תורה במקום אלא
ומעשים חורה אלא זהב ולא ככף לא לאדם לו מלוין

 והקיצות בקבר עליך תשמור בשכבך הזה בעולם אותך
 על תהלים בכפר כתוב וכן הבא לעולם תשיהך היא

 וככף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב ישראל מלך דוד יד
 שברא מה כל צבאות: יי גאם הזהב ולי הכסף לי ואומר

 שנאמר לכבודו אלא בראו לא בעולמו הוא כרוך הקדוש
 עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל

וכו׳ הנניא רבי : ועף לעולם ימלוך יי ואומר

 ^גז?נ־ רק גק ^גזגו ׳-וגזר
 למדת מאשר תזכור התורה אךע״י שם לך מזומנת ואקמצוה בהתהלכך תעשה מה

 בשכבך כי תשמרך בה עוסק שאינך בלילה שגס חלא עוד ולא ותנצל ותהרהר
 תישן קודם שקרית הק״ש המזיקין מן עליך תשמור התורה מן בטל ישן בהיוהך

 כי לכשתקין גס נ״א בשכבך לשמרך תישן טרם שתקרא מה לך תועיל בלבד ולח
 אהגה באשמורת יצועי על זכרתיך אס עייה דוד מאמר ויהיה תשירך היא והקלות

 שאדבר ד״ת מתוך מגופי נכשי תפרד הלא יצועי על בקיש זכרתיך חס שהוא בך
 רוחי אכקיד בידך כי אלי בכולה מאחך נמשך הכד של חוט שעי״כ גופי בשכתי
 כהוגה באשמורת שאני עד והדבקות השכע תוכלג אלי מאתך בבקר לשובה ועי״כ
 שע״י תשיהך היא יאחר וזה לך ומשיח כמתנבא כאני נכואיי כאלקרוח בך ומדבר

 דלקות לשפע נפשך אליך תבא שבהקיצך עד לך תועיל מטתך על שתקרא ק״ש
 משיח אתה כאלו נלואיי׳ דברים תשיג באשמור׳ בתורה תעסוק שכאשר ית׳ מאתו

 אלה כל והנה אתך תשיח אמר זולתךגלא עם איתך שתשיח תשיחך וז״א ית' אתו
 כי המצות במעשה לך להאיר ג״כ אותה צריך שאתה מה בלכדי התורה ע״י לך

 יקולקל ונעשנה ה' את נעבוד איכ׳ דעת המלמדנו וגמר׳ תורה בלא המצות הלא
 הוא בתושבע״פ אשר ודקדוקיה כירושה ידע ולא מצוה העושה וידמה המעשה

 וכמשל ילך בחושך ט דלוק בלתי נר שבידו כמי מלומדי אנשיי מצות ועושה הגמ'
 צמיחת התחלת ובמקום הזרוע קבורת תפיליןפל נניח לנו הגיד מי למעלה הגז'

 ויפויי דקדוקים כ"וכ אלה בכל ידע לאשר גס זה ובלעדי גח' אלמלא הראש שיער
 כנודע.ןז״א לחדר חדר משכיתו אל ובא בגח׳ התעסקו בבלתי מחגי יעדרו מצוה

 את ועשית כד״א הכתילה שבו הכלי המקרא בכל יקרא נר כי לוהוא כו מצוה נר כי
 תורת משוללת בהיותה המצוה היא אור בלי נר כי לומר הבזיכין שהן נרותיה

 הבלתי מעיני נעלמו אשר המצוה עושה עיני המאירה נר אור היא והתורה ה׳
 עם התורה עסק גס ותקרב תבחר זה מכל וא״כ לבדן בחצות רק בתורה מוסק
 ושמא אמך תורת תטוש ואל אביך מלות בני נצור מאחרי כראשית המצות עשיית
 הלא במצות התעסקו הלא כי מלות עול על תורה עול מחני יקשה הלא תאמר

 מהג׳ הוא כי ייסורין ע״י זולתי נקנה איננו והנה העה״ב חיי לקנות בס חפצי
 לי יש החצות לעסק והנה וע"הב ואיי חורה יסורין עיי אלא ניתנו שלא דברים

 מפאת א׳ אלי יוכפלו הלא בתור׳ אעסוק גס ואס ייסורין לי ויהיו עה״ב היא הא׳
 מוסר תוכחת חייס ודרך הלא כי תחוש אל יעמוד ימי התורה מפחת שנית העה״ב

 וזהו בהם מעתה הולך אתה כאלו הנציויי׳ בחיים בעצם בטוח תהיה בשניהם כי
 שע״י ותוכחת שע״ימצות שמצדהעה״ב תוכחת מוסר של תוכחות ב' הם וד״ח

 פירש פו׳ בשמי הנקרא כל •־ בס תקט אל ילק רגיס ל' תוכחות וז״א התורה
 אמר יונתן ר׳ לשם רשב״ג הנה כוי הנקרא כל וז״ל. פ״ו מ״ג לישעיה ז״ל רבינו

 בשמי הנקרא כל דכתיל צדיקים וירושלס משיח צדיקי' הקב״ה של לשמו נקראו ג׳
 שיקרא משיח של יתרונו מה בשמושא״כ יקראו צדיקים סוג כל שלא ואפשר כוי
 מגדר כלן לא הצדיקים נשמות הנה כי אחשוב ע״כ שבישי צדיק מכל גרע האס כה
 ללמד בא כי ואפשר מעשיה יש מיציר' יש מבריאה יש מאצילות נפשו יש המה א׳
 לאשר רק יהיה צדיקים סוג לכל לא למעל׳ האמור הטוב כל כי רוחנו על יעלה בל

 כ״א הוא כן לא לז״א הבריאה מעולם אשר הרול על או האלילות מעולם נשמתו
 לכבודי אשר בין רלו כשם שמו שע״כ האצילית מעולם אשר הוא כשמי הנק׳ בקכל

 אשר אפיי היצירה מעולם שהוא אשו־׳יצרתיו בין הבריאה מעולם בהוא בראתיו
 להוציא באת ומה האדם כל זה איכה א׳׳כ וש״ת עשיתיו אף וזיו העשיה מעולם

 שרואה הנז'למעלה עור והוא צריך שהוא מי שאפי׳ לומר כוי עור עם הוציא לז״א
 משמיע אזנו לושאיטס ואזניס חרש שהוא מי וכן תקן לבלתי עיניו ומאטים רבות

:למעלה האמור הטוב לכל הימנו ה'נוחה רוח אין זה כי ולתקן
לפ״ק משה הרריים זדי בנ"י למסבר ל״ג ביום נשלם

פיק ירים
 יאמ׳ ויתכן אחיו איש וישקו אמר ולא לו וישק א,יארו לעוד יתהפך לא ולמה

 כי שהוא שלום לי ונתן ח׳ אדס מצאני לאומרו קיכמא בן ריי על אצלינו של מה
 אמנם לבו שת לא כי שכגגדו את למוצא יתייחס לא לגירסא טרוד ריי להיות
 מתבודד היה משה הנה כי כה יאמר וזה שלום לו הקדים וע״כ אותו מצא האחר

 אליו נגלה שם כי האלהיס להר גס ומה
 לא אהרן אך קדוש מקום והיה ית' הוא
 הי׳ ולא משה את לבקש רק מעייניו היו

 היתל הוא כן על בגירסא עצמו מטריד
 את ויפגשהו יאמר לוחה וישק ויפגשהו

 לחה בזה זה לפוגשים יתייחסו ולא משה
 חן כי התנבאו מקום האלהי' בהר שהיה

 יתייח' אהרן ועל שם מתבודד הי׳ הסתם
 טרם ראשונה לו וישק ולכן בן לפגוש

 רבי׳ כי׳ גס:מהתבודדתו משה הסתלק
 ,ו פסו' ח׳ במשלי קיסמי לן ר׳יי על ז״ל

 קיסחא ר״י'לן עצת ענין יאחר או חייל.
 לאומר אתכס הוריתי אשר קחו והוא.
 כל לצדקה וכו׳ אדבר נגידים כי שמעו
 ע״י כסף לכם יחסר אס גס כו' פי אמרי
 לא זאח״כ צויתי אשר התורה לימוד

 אלכה עתה חכמה למדתי הנה תאמרו
 להם ואלחדה העדרה מקום אל לי

 נבח׳ הוא מחרון ודעת הלא כי ויעשרוני
 לעצמך יותר ולימוד בדעת תבחר כי

 למקוי רק תגלה ולא וכסף זהב מאלפי
 תמיד דעת וקונה לומד שתהיה תורה
 יותר יחשיבוה העדרה במקו' הלא וש״ת

משא״כ התירה תתכבד שע״י ואזכה
 שחשיבותן היא כפנינים לא כי מפנינים הכמה טובה אדרבה כי רבויה במקום
 אותה שייחסתי ומה חשיבותה תגדל רלויה למקום כי אדרבה כי מיעוטן מחמת
 זאת הלא כי שינוי בערך לא אך כאמור זו בחינה לערך הוא מפנינים לטובה
 י׳״ג במשלי קכמא בן ר״י על ז״ל רבינו פי' גם : בה ישוו לא חפצים כל התורה

 ראש להיות שמאס קיכחא בן ר״י לימוד ענין וכו׳ ריש יאמר או .וז״ל י״ח פסוק
 בני ואחר והקדים בחכמתו שלחה מאמר וזה חכמים עם לדור ממין והניח לע״ה

 אם איעצך אשר מלקבל תפרישך שהדלות תירא לא רב לדלות הגעת לא אס
 בקלון מהכרנס שאתה דלותךמאד כאל גדל אס אך כלוד דרך מתפרנס עודך
 חדה הניח לא עניות נאמר בזה כיוצ' על כי 1מוס פורע וקלון שהריש ודאי הנה

 קלונו תחת יכולד תוכחת ושוחר כי ודע איעצך בקולי שמע אך לישראל טובה
 טובה ממדה וקלון ריש יעצרך ולא תוכחתי נא וקבל כלוחי לבא הכבוד סוף כי
 הממון הוא שבעולם בנוהג תמיד ההוה תאוה היא נהיה תאוה הנה כי והוא זו

 לאביונים יפזריתן ממון שע״י לנפש תערב גס הלא החומר אל שעיקרה •גס ר־
 אשר וקלון לריש ארוכה תראה והנה נפשך תאות ולזכר ולנשמה לנפש ותערב

 כסילים תועב' הלא כי והוא יתוקןדלוחך שבה לעומתך עומדת מצוה לראות לך
 אליהם ללכת יצרך ישאך ולכן כלומ׳ חכמה משוללי שהם מעצמם מרע סור הוא

 והסיר ותכולד תעשיר כי לדלותךולקלונך ארוכה ותהוי נהיה התאוה לקנו' לראש
 וקלין הריש יהיה ואל ומוסרי הוכחתי נא שמע אך כא׳ תועלות שתי שהם מרע
 למקום תלך אל ולכן יחכם חכמים אל הולך כי והוא זה מוסרי פורע לך אשר

 מרע ולהסירם וקלון ריש לתקן לכסילים וראש רועה להיות החפון כ״א תורה
 : ירוע כסילים ורוע כי אתה גס וילמדוך ירעוך שתצטרך גדר אל תבא כי דע

 ע״ב פסוק קי״ם לתהלים זצוק״ל הגאון רלינו פי׳ פיך תורת לי רזרד
 ע״י למען עוני ביסודי בראשיתי עונתי כי לי טוב יאמר או :וז״ל

 לצדקה נותן מפזר שאתה כמוך לאיש הלא תאמר ושמא חקיך אלמד יסורין
 מרבה היית כי עשיר היית לתורה הכנה שהיה עני שהיית שבזמן לך היה טוב

 הרב׳ צדקה נותן שאני לי כלו׳ לי טוב לז״א תורה כ״כ לומד היית שלא גס צדקה
 להיות הוא והטעם חרובה צדקה מתן שהייתי וכסף זהל מאלפי תורה זכות
 יתבר' מפיו נאמר הכל מדעתו מחדש ותיק שתלמיד מה כל אפיי כי והוא פיך

 הצדק׳ אך פיך תורת הוא הכל בתורה ומחדש עוסק שאני מה שכל נמצא בסיני
 :יתלרך פיו בדברי עוסק אני הצדקה לסעולת עכ״ז ה׳ פי מצות שמקיים גס

 וכוי אלהי לבית הכינותי בעניי ואני פסוק על ארז״ל הנה כי יאמר אן*
 בידי הבא כל גנזתי וכיוצא ותר־דין בפת כעני התפרנסי ע״י שפירשו

 שמנעו על ה׳ עליו קצף כי לו שוה ולא רב ענוי התענה והנה וכסף זהג אלפי
 כי לי טוב אמר חנם עניו הלך נמצא ב״ה לממוןההוא שיבנה רצה ולא עמו מעני

 כנודע רלה הכנה שהוא חקיך אלמד למען לי יועיל לב״ה לי הועיל לא שאס עניתי
 טול אדרבה לבניןכי בצר כעפר מאצור העינוי תועלת שנתחלףלי על מיצר ואינו

 :זמרתי אשר בהם לעפו׳ שהכינותי וכסף זהב מאלפי בעינוי שאקנה פיך תורת לי
.וז׳יל ככ״ב ו׳ במשלי ז״ל רבינו פי' .וכוי אותך תנחה בהתהלי״ד
 תנחני שבעה״ז לתורה תמיד לעסוק צייתני הלא יאמר או ״ו

 בעה״ז שתנחני מלאךהיא או איש האם באומרו לבלי יתחמץ הלא תשמרנו ובקבר
 לו ודומה דוסא בן כר״ח יס־רין לי יהיו בה בעסקי ואדרלה בקלר ושתשמרני

 לבי מנהמת ואשקוט תשיחני לא בה בהתמידי לחה הוא כמלאך רוחני כח ואס
 שהיא בך שתדבר כדאי חינך בעה״ז עכור בגוף בהיותך הלא לז״א דלותי מל

כאשר אך ממנו נפרדת בלתי יתברך חכמתו היא כי קן אין עד ממלאך למעלה

 תתמה אל וע״כ מלאך נעשית מלוה כל
 התורה ומליאות בעהיז אותך שתנחה

 נר שהיא מהמלוה גדול אור היא עלתה
 אין עד למצוה הנעשה ממלאך למעלה

 לשמור כח לה מהיו׳ תתמה אל וע״כ קן
 שהיה ועוני הייסורין ועל נקבר עליך

 חיים ודרך כו׳ תתמה אל ג״כ בה לך
 הלא יאמר או . מוסר תוכחות לעה״ב
 שתדלק אביך מלות בני נצור לויתיך
 מלעסוק תשוש אל אך המלות למעשה
 כוי קשרם רק אמך תורת שהוא בגמרא

 צורך בלעדי הלא כי למעלי כמפורש
 כאמור המצות מעשה אל הגמרא ידיע׳

 עד רב זכותו התורה עסק הלא למעלה
 כי לחוש כמעש תראנו והנה די בלי

 ! בשעת רק עליך מגינה אינה המלוה הלא
 או לעשותה בלכתך או אותה עשותך

 חצוה דרך הולט כי אותה בלואךמעשות
 שאמרת התירה אמנם כן' נזוקין אינן

 תמיד לבך שיהרהר תמיד לבך על קשרם
 שאינך בהתהלכךאםי׳בהיותךמתהלך בה

 ומטייל מתהלך רק מצרה בדרך הולך
 ולא בהתהלכך וז׳יא חותך תנחה שם גס

במצו' רק הטפלת לא שאלו בלכתך אמר


